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 املكد١َ

 وبًد:بًؿ اهلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل، 

مقشذذقظٜ افًالمذذٜ اإلمذذٚم عذذدد افًكذذ "ا هذذق افًّذذؾ افمذذٚين مذذـ مؼذذوظْٚ ؾٓذذ 

َُْٚه مّذع ادًذٚاؾ ادْٓ ٔذٜ مذـ  ذ اث ، وؿذد َخ "حمّد ٕٚرص افذديـ إفٌذٚين هْذ هَّ

هٚ ،  افًالمٜ إفٌٚين بٚإلوٚؾٜ إػ ـالِمِف يف إحداِث افدوفٜٔ افُزى افتل ظٚرَصَ

ْٔٚه  َّ  ."جٚمع   اث افًالمٜ إفٌٚين يف ادْٟٓ وإحداث افُزى"وأش

ٕٚ ؾ ًذذذٛ، بذذذؾ َٕدمذذذف ف  ظِكذذذ
ِ
ف ٕبْذذذٚء ُمذذذ َدء ُٕ ّذذذؾ ٓ  ًَ ِتذذذٚري   واحلذذذؼن أنَّ هذذذ ا اف

ٚ  ًذذذتْر بذذذف  -بذذذ٘ذن اهلل–ؾذذذٚٔراء وإؾُذذذٚر افذذذقاِردة يف هذذذ ا افُتذذذٚب شذذذتٌَك  ٕزاًشذذذ

ٍٜ ٕذذذٚدرٍة مذذذـ  إجٔذذذٚل مذذذٚ دامذذذٝ افًذذذّقات وإرض، وشذذذتٌَك صذذذٚهدًة ظذذذذ   بذذذ

تِذف وامتذزَج اذٚ، واحذسَ   َِّام جيقد افزمذٚن بّمِذف..ظٚش مذقَم أمَّ ٕقظٓٚ، إلمٍٚم َؾّ  َؿ

ٌُذذف ـّذذًدا دذذٚ أصذذٚا ًْػ..ُؾتِ ٝ ظْٔذذٚه ظذذذ جٔذذٍؾ  ٚاذذٍف مذذـ أبْذذٚء ؿِ ـٍ وَوذذ ٚ مذذـ َوَهذذ

ٓقات..يتًذذذٚءفقن: أيذذذـ افًذذذٌٔؾ  ..  ٌُٓٚت وافنَّ ذذذ ف..يتطٌَّىقن بذذذغ ُطِذذذامت افنن
تِذذذ ُأمَّ

ذذذقٍر يٖخذذذ  بٖيذذذد ؿ إػ حٔذذذٞ يٌٌْذذذل أن يُقٕذذذقا فًٔذذذقدوا  ُٕ ٚ مذذذـ  ًذذذقن بهًٔهذذذ َّّ ويتِ

ٚ   بٖمتٓؿ إػ حٔٞ يٌٌْذل أن  ُقن ..ؾًذطَّ ه اهلل  ذؿ ٚ ، مًتطِهًذ ًٓذ ٕٚصذً ٚ ومقج

ظهٚرة ظؼات افًْغ مـ آضءالع ظذ ـتٚب اهلل  ًٚػ وُشَّْٜ ٌٕٔءف صذ اهلل ظِٔف 

ذذؾ يف ض يَذذٜ افًذذِػ أصذذ ٚب احلذذديٞ، وشذذرة أاّذذٜ اإلشذذالم ظذذذ  وشذذِؿ، وافتٖمن

ٍٜ ـذذٚن ذذ َّّ ( يًذذقد اذذؿ وبذذٖمتٓؿ إػ ِؿ ٍٟ ذذ أبْذذٚء أمتذذف بذذذ)مْٓ ِ ٌَُٔكء قر، ف ُهذذ ًُ اف ظٔذذُؾ  مذذ ء اف

َّٔع مذذذـ جذذذٚء بًذذذدهؿ ضذذذ يَٓؿ  ٚ مذذذٚ يف افذذذزمـ افٌذذذٚب ، دذذذؿ َوذذذ إول ؿذذذد اظتالهذذذٚ يقًمذذذ
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..ٚ  وهن ٓؿ ؾًَىقا شَقًضٚ مدويًّ

ٚ أن هذذ ا ادذذْٟٓ افذذ ي ووذذًف ٕبْذذٚء أمتذذف هذذق مذذـ بْذذٚت  ِع إفٌذذٚينن يقًمذذ دَّ و مل َيذذ

َ َر حٔٚ ذذذف فِذذذدظقة إفٔذذذف هذذذ ذذذ َٕ ح بذذذٖن مذذذٚ  ذذذ ق ذفذذذؽ ا ذذذط أؾُذذذِٚره بذذذؾ ـذذذٚن دااذذذاًم مذذذٚ ُيكء

ًٚ ٕصذذذ ٚبف ، وأن مذذذٚ ٕذذذ ر  ادًذذذتَٔؿ افذذذ ي رشذذذّف افٌْذذذل صذذذذ اهلل ظِٔذذذف وشذذذِؿ يقمذذذ

حٔٚ ف فِت  ي  مْف هق  ِؽ ا ىذقط افتذل رشذّٓٚ افٌْذل صذذ اهلل ظِٔذف وشذِؿ إػ 

جٕٚذذذذٛ ا ذذذذط إول  ٚفًٔذذذذٚ ؿقفذذذذف  ًذذذذٚػ: )وأن هذذذذ ا رصاضذذذذل مًذذذذتَٔام ؾذذذذٚ ًٌقه وٓ 

   تًٌقا افًٌؾ ؾتٍ   بُؿ ظـ شٌِٔف(

تِذذذِف مل جُيّذذذع صذذذتٚ ف   أمَّ
ِ
ُٜ إفٌذذذٚين ٕبْذذذٚء ُف افًالمذذذ ًَ إٓ أنَّ هذذذ ا ادذذذْٟٓ افذذذ ي َوَوذذذ

وُي  َّٛ يف ـتٍٚب ُمًتَؾٍّ يُقن أصالً يف مً ؾتف وآضءالع ظِٔف، ؾٌَل ذفؽ حٚااًل 

 حيقل دون مً ؾٜ حََٜٔ مْٓ ف فُمٍر مـ افْٚس.

أن شذذطَّ  فْذذٚ أشذذٌَٚب ذفذذؽ ؾ ذذٚء افٔذذقم دذذؿَّ ـذذٚن مذذـ ؾوذذؾ اهلل  ًذذٚػ وِمَّْتِذذِف ظِْٔذذٚ 

ٍٜ ؿنذذٌٜٔ، بًذذد أن عًْذذٚ صذذتٚت ـذذالم افًالمذذٜ  ذذ ِّ م ؾٔذذف ذفذذؽ ادذذْٟٓ يف ُح دء ذذ ََ ُٕ افذذ ي 

إفٌٚين حقل ادًٚاؾ ادْٓ ٜٔ مـ ظؼذات ادهذٚدر ادُتقبذٜ وادًذّقظٜ، دذؿ 

ٚ، فٔهؾ إفٔؽ ه ا امٓد أخل افَٚرئ افُ يؿ يف ه ه افهن  ًَ قرة ر ٌْٚه    ًٌٔٚ متْٚش

 افتل بغ يديؽ.  
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 غهس ٚتكدٜس

 

 

أود يف ٍذذذاا املقذذذاو أٌ أتكرذذذُ بىلذذذخر  ذذذار  ا اي ذذذك  األ ذذذا و الذذذايً   

بتفريغ املكاد الصكتية مً تذرا  الىلذيا األلنذاىي ألقذكو     حتت  شرايف قامكا 

مبقابلتَذذا ىلذذو أ ذذكحا وتصذذنينَا وتيقينَذذا و د اط املذذاد  امل لكبذذة يف       

 مكاضعَا مً املكسكىة.

تكرذذذُ بالىلذذذخر  ا األي الخذذذذريه فذذذلاد الميلعذذذي الذذذذا  قذذذاو  َذذذذد      وأٌ أ

 يف تيسيق الختاب ومرارعتُ و  رارُ.  عادتُ مىلخك 

و ا األي الخذذذريه فَذذذد اللنيذذذي الذذذا  سذذذاىدىي يف مر لذذذة املرارعذذذة       

 اليَائية للختاب.

 واحلند هلل أواًل وآ ًرا وظاًٍرا وباطًيا.
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 َع ايكساء ٚإيِٝٗ 

 

َٛ مذذذـ َؿٌذذذقٍل فًِّذذذؾ إول مذذذـ هذذذ ه ادقشذذذقظٜ  أمحذذذُد اهلل  ًذذذٚػ تَذذذ ـَ ظذذذذ مذذذٚ 

بذذغ أوشذذٚط أهذذؾ افًِذذؿ وضالبذذف، ؾَذذد  "جذذٚمع  ذذ اث افًالمذذٜ إفٌذذٚين يف افًَٔذذدة"

وصذذذِتْل ظؼذذذات اف شذذذٚاؾ ظذذذذ امذذذقال ا ذذذٚص وظذذذذ افزيذذذد اإلفُذذذسوين مذذذـ 

دن ظذذذ يذذدي إلٕ ذذٚزه ـذذٚمالً، ؾٖصذذُ   ـذذؾ مذذـ بِذذدان صذذتَّك ُ ٌذذٚرا  ذذ ا افًّذذؾ وَ ُنذذ

 راشِْل وص ًْل إلٕ ٚز ه ا ادؼوع.

ـذذذام أمحذذذد اهلل  ًذذذٚػ ظذذذذ مذذذٚ ـتذذذٛ مذذذـ إتٍذذذٚع بٚفًّذذذؾ إول مذذذـ ادقشذذذقظٜ 

حتذذك إٕذذف ؿذذد ؿذذٚم ـمذذر مذذـ اإلخذذقة مذذـ جًْذذٔٚت  تٍِذذٜ بسعذذٜ  "جذذٚمع افًَٔذذدة"

مقاوذذذع متٍ ؿذذذٜ مْٓذذذٚ بٌِذذذٚت ظذذذدة، وأخذذذص بٚفذذذ ـ  مذذذْٓؿ أخذذذل : أمحذذذد أبذذذق  اب 

ـٕٚذٝ ظْذده مذٜ ظٚفٔذٜ يف   عذٜ مقاوذع ـمذرة مذـ ادقشذقظٜ إػ افزيىٚين ؾَد 

افٌِذذذٜ إٓ ِٔزيذذذٜ ؿذذذٚم بْؼذذذهٚ يف مقؿًذذذف ادٌذذذٚرا
1
، أشذذذٖل اهلل أن يٌذذذٚرا ؾٔذذذف ويف  

ٝ مقاوذذذذذع مذذذذذـ ادقشذذذذذقظٜ إػ إٕدوٕقشذذذذذٜٔ، وافٍ ًٕذذذذذٜٔ،  جٓذذذذذقده، ـذذذذذام ُ ْ ِعذذذذذ

 واإلشٌٕٜٚٔ، وافسـٜٔ، وإفٌٕٜٚٔ، وافهْٜٔٔ وؽرهٚ..

ٓذذذقد افْٚؾًذذذٜ افتذذذل محذذذدت اهلل ظذذذذ  ًٔذذذرهٚ فىذذذالب افًِذذذؿ وحمٌذذذل ومذذذـ ام

افًالمذذٜ إفٌذذٚين بتقدٔذذؼ ادًذذٚاؾ ادَْقفذذٜ مذذـ إ ضذذٜ بٚفدؿَٔذذٜ وافمٕٚٔذذٜ، إٔذذف  ؿذذد 

                                                           

((7 www.thealbanisite.com 
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ؿٚم ـمر مـ اإلخقة بٚشتط اج مًٚاؾ هٚمٜ بهذقت افًالمذٜ إفٌذٚين مذـ إ ضذٜ 

ًٚدا مذذـ ـتذذٚر و  عتذذف فٔوذذًٓٚ يف )ؾذذالش دظذذقي( مهذذ قبٜ بتٍ يذذغ ـالمذذف ُمًذذتٍ

ذذذذٚ..إػ ؽذذذذر ذفذذذذؽ مذذذذـ جٓذذذذقد منذذذذُقرة د ٌذذذذل افًالمذذذذٜ  ًٕ إػ فٌذذذذٚت أخذذذذ ى أحٔٚ

إفٌٚين يف ٕؼ ظِّف و  ادف بٚٓشتٍٚدة مـ جٓدٕٚ واحلّد هلل أوًٓ وآخً ا وطٚهً ا 

.ًٚ  وبٚضْ

هذذ ا وؿذذد اشذذتٖذْٕل ـمذذر مذذـ ادٓتّذذغ بذذساث افنذذٔ  ظذذـ ض يذذؼ آ هذذٚل ر أو 

شذتٍٚدة مذـ جٓذدي يف ادقشذقظٜ وافَْذؾ مْٓذٚ و  عتٓذٚ إػ ؽذر م اشِتل يف آ

ذفؽ، ؾٖردت أن إٌٔف هْٚ ظذ أن ه ا افًّؾ هذق يف أصذِف ظّذؾ خذري  ذد  إػ 

خدمٜ   اث افنٔ  إفٌٚين و َ يٌف ؾال مٕٚع ظْدي مـ أن ُيًتٍٚد مـ جٓذدي بذٖي 

ٌذٚين أو   عتذف ظذذ وجف مـ افقجقه بؼط أن ُيتَك اهلل يف َٕؾ ـالم افًالمٜ إف

ُٝ بت ّٔذذذؾ ًٕذذذطٜ خريذذذٜ مذذذـ جذذذٚمع افًَٔذذذدة بٍْ ذذذ ظذذذذ  افقجذذذف ، و ذذذ ا ؾَذذذد ؿّذذذ

إٓسٕٝ، وفقٓ أن ٍَٕٚت ادؼذوع ـٌذرة وٓ يقجذد ـٚؾذؾ فذف فذ فؽ اوذى رٕٚ أن 

ٕىًٌف ضًٌٜ  ٚريٜ بُّٔٚت ؿِِٜٔ فٌْىذل افٍَْذٚت، وإٓ فُذٚن أحذٛ إ  أن ُ ىٌذع 

ذذٜ ٚت خريَّ ذذذ ًَ و ذذذقزع عٕٚذذٚ ظذذذذ ضذذالب افًِذذذؿ واد اـذذز اإلشذذذالمٜٔ  ادقشذذقظٜ َضٌَ

 وامٓٚت ادٓتّٜ بساث افنٔ .
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 جاَع املٓٗج 

ذذِع هذذ ه  ُٝ يف مَدمذذٜ جذذٚمع افًَٔذذدة افى يَذذٜ افتذذل شذذُُِتٓٚ يف َعْ ُٝ ؿذذد بْٔذذ ـْذذ

ادقشذذذذذقظٜ، وذـذذذذذ ُت ادهذذذذذٚدَر افتذذذذذل اشذذذذذتَ أُيٚ فذذذذذ فؽ، مذذذذذع بٔذذذذذٚن مْٓ ذذذذذل ؾٔٓذذذذذٚ 

ٌء  َٕ ٜ ب ٚمع ادْٟٓ:ب٘ضْٚب، ؾ ًٌل هْٚ أن ُأ ٜ ا ٚصَّ  َف ظذ بًض امقإٛ ا ٚمَّ

ـْذذٝ ظذذذ وصذذؽ ـتٚبذذٜ مَدمذذٜ  ً ئٍذذٜ بّهذذىِت )ادذذْٟٓ( ودٓٓ ذذف، ؾَذذد  -7

ًٜ ظْد مـ يِٟٓ ب ـ ه  ٓحيٝ أن مهىِت ادْٟٓ يًسيف فٌط ـمر يف ؾّٓف خٚص

 وإٓتًٚب إفٔف   فُـ رأيٝ  ٖجٔؾ ذفؽ إػ ؿًؿ افدراشٜ.

ـمذذذر مذذذـ ادقاوذذذٔع بذذذغ جذذذٚمع ادذذذْٟٓ وجذذذٚمع افًَٔذذذدة،  هْذذذٚا  ذذذ ابط يف -7

ال دذذٚ ذـذذذ  يف جذذٚمع افًَٔذذذدة يف هذذ ه ادقاوذذذٔع، ؾّذذذـ  ذذذ ّء ؾ ذذٚمع ادذذذْٟٓ يًذذد مُ

 ذفؽ:

َ   ادطٚفٍٜ فًَٔدة أهذؾ افًذْٜ وامامظذٜ يف  - ٍِ إْٔٚ أؾ دٕٚ ـالم افنٔ  ظذ اف

دة يف مقاوذع جٚمع ادْٟٓ، وـذٚن ؿذد شذٌؼ افُذالم ظذذ ظَٚاذدهٚ يف جذٚمع افًَٔذ

متٍ ؿٜ، ؾٖوردٕٚ عِٜ مـ ظَٚاد افهقؾٜٔ يف أبقاب افتقحٔد وافؼذا، ـذام أوردٕذٚ 

عِٜ مـ ظَٚاد اد جئٜ وا قارج يف أبقاب اإليامن وافٍُ ، وعِذٜ مذـ ظَٚاذد 

امّٓٔذذٜ وادًتزفذذٜ وإصذذٚظ ة يف أبذذقاب إشذذامء وافهذذٍٚت، وعِذذٜ مذذـ ظَٚاذذد 

ٚء وافَدر، مع بٔٚن والل ظَٚادهؿ واف د ظِٔٓٚ، امزيٜ وافَدريٜ يف أبقاب افَو

الً دذٚ هذق مذ ـقر  ّءذ ؾام ذـ ٕٚه مـ ـالم ظذ ه ه افٍ   يف جذٚمع ادذْٟٓ يًذد مُ

 يف جٚمع افًَٔدة حقل ه ه افٍ  .
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ومـ ذفؽ إْٔٚ شٌؼ وأن أؾ دٕٚ افُذالَم ظذذ مهذٚدر آشذتدٓل ظْذد أهذؾ افًذْٜ 

 ؿ مـ أصقل افدظقة افًٍِٜٔ.وامامظٜ يف جٚمع افًَٔدة وهق جٕٚٛ مٓ

ف ا ؾًذ مـ أراد أن يٖخ  صقرة متُٚمِٜ ظـ ادًذٚاؾ افذقاردة يف مقشذقظٜ  -

 ادْٟٓ أن يْي  إذا ـٚن   ه ادًٚاؾ  ًِؼ بٚفًَٔدة ؾُِّٔٓٚ مـ هْٚا.

هذٚ  -7   ددُت ـمًرا يف إوٚؾٜ ـالم افنٔ  ظذذ إحذداث افُذزى افتذل ظٚرَصَ

ٜٔ امزاا يذذذٜ، وحذذذ ب ا ِذذذٟٔ افمٕٚٔذذذٜ، وؽذذذر ذفذذذؽ إػ ـٚمٓذذذٚد إؾٌذذذٚين، وافَوذذذ

جٚمع ادْٟٓ مـ ظدمف بذٖن أجًذؾ ذفذؽ يف ـتذٚب مًذتَؾ، دذؿ اشذتَ  إمذ  ظْذدي 

ظذ إوٚؾتف مٚمع ادْٟٓ دٚ  طٓذ    مذـ أن أصذقل افنذٔ  ادْٓ ٔذٜ إًًُذٝ 

ظذ آرااف يف هذ ه إحذداث افُذزى، ؾذ راء افنذٔ  يف افًّذؾ افًذٔٚت إًًُذٝ 

 رؤيتذذذٜ فَِوذذذٜٔ امزاا يذذذٜ، وآراؤه يف مًذذذٚاؾ امٓذذذٚد إًًُذذذٝ ظذذذذ رؤيتذذذف ظذذذذ

 فَِؤٜ إؾٌٕٜٚٔ وح ب ا ِٟٔ افمٕٜٚٔ وهُ ا.
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 نًُـــ١ أخري٠

ُٝ هذذ ا افًّذذؾ افذذ ي  أرجذذق أن يُذذقنَ  ذذ   ًٌذذ ًِ ٍتذذٚح ف مُ ف وإخ اِجذذ ف و   ٌِٔذذ ظذذذ ع

ذذ فُذذؾ مذذـ اضَّ  خذذرٍ  َِ 
ِ
ٚ ـذذٚن مْٓ ذذف أو  ،ديْْذذٚ ع ظِٔذذف مذذـ أبْذذٚء ذذ ذذدت مؼذذبف، أيًّ ًُ ومٓذذام ب

ٍَٜ بذذٖؿقاٍم  ذذ محذذٜ وافنَّ ْٚ إلخذذ اج هذذ ا افًّذؾ إٓ اف َّ ًْ بْْٔذٚ وبْٔذذف ادًذذٚؾٚت، ؾِذؿ يذذدؾ

م  ذذؿ  ٚ، وهذذٕٚ ـ افٔذذقم َٕذذدء ذذ ًَّ ٌُٓؿ مل يٍَذذقا ظذذذ مذذٚ وؿٍْذذٚ ظِٔذذف ًّذذٚ ًٕتَذذده ح ٕ ًذذ

ٍٜ شقاء...  صٔئٚ مـ ذفؽ فًؾَّ اهلل جيًّْٚ ظذ ـِّ

قا ظِْٔذذٚ وظذذذ أبْذذٚء وفًذذؾَّ هذذ ا افًّذذؾ ـذذ فؽ يُذذقن مٍتذذ ذذ ٌَ َٚح خذذٍر إلخذذقاٍن فْذذٚ ب

ٌُقا إًٍٔذذٓؿ  ذذ َٕهَّ ٚ  -بٌذذر وجذذف حذذؼ–ديْْذذٚ،  و ًذذدوا حذذدود اهلل ؾْٔذذٚ وؾذذٔٓؿ، و ُحًُٚمذذ

ْؼذذ  َٕ ظذذذ مذذـ إتًذذٛ فاشذذالم وافًذذْٜ...وهؿ وإن ـٕٚذذٝ  ذذؿ جٓذذقد ٓ ُ ُْذذ  يف 

ِٜ وامامظٜ، وافذ د ؾٚع ظـ ظَٔدِة أهِؾ افًْ ظذذ إؾُذٚر  افًَٔدة افه ٔ ٜ ، وافدء

ادْ  ؾذذٜ، إػ ؽذذر ذفذذؽ مذذـ جٓذذقد ظِّٔذذٜ ودظقيذذٜ ٓ يُْ هذذٚ إٓ جٚحذذد، إٓ أهنذذؿ 

ُٜ إفٌذذذذٚين، ؾذذذذٕٚ  ؾقا بٚفذذذذدظقة وأدخِذذذذقا  ر مْذذذذف افًالمذذذذ ًٚ ضٚدذذذذٚ َحذذذذ َّ شذذذذُِقا َمًذذذذُِ

ؼ ميِؿ ٓ هنٚيٜ فف.   ٍَ َٕ  ضالاؿ يف 

ء افتذذل إهنذذؿ أؿذذقام أوذذ ٝ افذذدظقة افًذذٍِٜٔ افتذذل هذذل دوحذذٜ اإلشذذالم ا يذذا -

ٕٖمذذذؾ أن يًذذذتيؾَّ اذذذٚ أهذذذؾ اإلشذذذالم مذذذـ فٍ ذذذٚت افؼذذذا وافٌذذذدع وا  اؾٚت..ؿذذذد 

اشت ٚفٝ يف أيدي هٗٓء إػ شٓٚم مًّقمٜ حيٚول ـؾٌّ مذْٓؿ أن يهذٔٛ اذٚ ـٌذد 

 أخٔف ؾال خيىئٓٚ..

إٌٔٚس  ؤُؼ اؿ م اهٛ افَقل، وُ ٌِؼ يف أوجٓٓؿ أبقاب افًِؿ، ؾِٔ ٗون  -
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ٌذذع ظمذذ ايؿ، وحيذذٚوفقن أن يٌْنذذقا دؾذذٚاـ صذذدورهؿ، إػ احلذذديٞ ظذذـ افْذذٚس، و ت

 ويتٌٌِِقا يف أضقاء أهارهؿ..

ًٜ ظـ  هديع رؤوشذْٚ وززيذؼ أؾئذد ْٚ بهذقاظؼ افتٌذديع افتذل  - ٓ  دؤون شٚظ

 يّى وهنٚ ـؾَّ يقم مـ شامء مْٓ ٓؿ افًىـ..

ذذؿ، حتذذك إٕذذؽ فت ذذد اف جذذؾ ادْهذذػ ؾت ُذذل  - ِْ إٔذذٌٚس ؿذذد هذذٚن ظِذذٔٓؿ أمذذَ  افين

ه، و يذذذ ؾٓؿ ب ديمذذذف، وزذذذتًٓؿ بٖخٌذذذٚره، ـٖٕذذذؽ ظِذذذٔٓ ؿ أمذذذ ه، و ًذذذ ض ظِذذذٔٓؿ ِهَّ

ٚ مذـ  ٚ مذـ خذقار  افًذٚدات، أو  بًذ  ً ض صٔئًٚ مـ ظ ٚاٛ ادطِقؿٚت، أو ٕقظًذ

 أهار افُٚاْٚت..

ٌض  - ٜ حذؼ، وفُْذف يٌٌوذف ؾٌٔذ ِّذ ٚـ  حٌف، ويًتَذد أهنذ ِّٜذ حذؼٍّ مـذ صٚذ يًّع أحذدهؿـ 

جِف، ويْزي فِ د ظِٔف ب ُ    ٟ واهٜٔ، وبدظقى افدؾٚع ظـ ادْٟٓ..احلؼٕ 

َّٕؿ أمٚمؽ بَهٔدٍة مـ ؿهٚاد افتٌديع  - إذا ابُتِٔٝ بنٚظٍ  مـ صً اآؿ، إٔنٖ يس

َّٕام جي ظذذؽ افًذذؿَّ ؿىذذ ًة ؿىذذ ة، حتذذك إٕذذؽ  تّْذذك أْن فذذق  بذذؽ اذذٚ عِذذٜ   نذذً  ـذذٖ

واحذدة ظذذذ ُأمء رأشذؽ يُذذقن ؾٔٓذٚ إَوذذٚء أجِذذؽ ؾرحيذؽ مذذـ هذ ا افًذذ اب افذذ ي 

 شامه صًً ا، ويزيت ظـ ـتٍؽ ه ا افًْٚء اف ي شامه ٕياًم..

وإن ـمذذًرا مذذـ افُذذالم افذذ ي أودظذذقه ـتذذٌٓؿ ورشذذٚآِؿ، وأمىذذ وه ظذذذ آذان  -

اء  ذذذذذ َّ َُ ٚ ظذذذذذذ وجذذذذذقه اف مًذذذذذتًّٔٓؿ، فذذذذذق مًذذذذذطف اهلل صذذذذذٔئًٚ ؽذذذذذر احلذذذذذ و  فىذذذذذٚر ذبًٚبذذذذذ

 وادًتًّغ..

ًمٚ، وافًٍٔف ؾٔٓؿ  - دَّ ََ فٝ فذؽ ًٍٕذؽ أن إذا رأيٝ امٚهَؾ ؾٔٓؿ ُم ً ا ، ؾًذقَّ مذقؿَّ

 ًذذذذذٖل أحذذذذذد أ ٌذذذذذٚظٓؿ مًذذذذذتٍٓاًم مًذذذذذتًُْ ا ظذذذذذـ افنذذذذذ ا ىذذذذذر وراء هذذذذذ ا افتَذذذذذديؿ 

وافتَدي ، م يٝ ظْٔٚه ؾٔنً ا أن اهلل ؿد خَِف يف ه ه افدٕٔٚ فتدؿٔؼ افْيذ ، دذؿ 

 ٌَِّٝ  نً  وـٖن  ًٔٚرا ـٓ بٚأًّٚ ؿد هى مـ ًٍٕذف إػ يذده، ؾتنذْ ٝ أظهذٚبف و هذ
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  ّدت أض اؾف ، فّٔٓس يف أذٕٔؽ ؿٚاالً: إخ ؿقي يف ادْٟٓ  إٔٚمِف و

يَذذدمقن أجِٓٓذذؿ دذذؿ يُذذ بقن افُ بذذٜ ويهذذدؿقهنٚ ؾٔهذذٌٌقن ظِٔذذف إوصذذٚ   -

وافًْقت  ؾٓق: افنذٔ ، افًالمذٜ، اد ذدث، افٍَٔذف، إصذق ، اد َذؼ، ادذدؿؼ، 

 ال..،ال..،ال..، )ؾام أـم  أشامء ا   ومٚ أؿِف بًٍْف (..

 يٌِذذذٞ جذذذٚهِٓؿ أن )يًذذذٔش افذذذدور( ـذذذام يَقفذذذقن يف مكذذذ، أو )يهذذذد  دذذذؿ ٓ -

حٚفذذذف( ـذذذام يَقفذذذقن يف افنذذذٚم، أو )يًذذذقي فًٍْذذذف زمحذذذٜ( ـذذذام يَقفذذذقن يف افذذذّٔـ، 

ٚ وصٚزًٚ.. ٚ شٚبًّ ًَ  ؾٔتهدر اد ٚفس مٌدًظٚ مًٍ

اخسظقا أصذقٓ مذـ ظْذد إًٍٔذٓؿ جًِقهذٚ أصذقل دظق ْذٚ، وؿقاظذد مذـ بْذٚت  -

د مْٓ ْذذذٚ، ؾذذذ٘ذا مذذذٚ  ذذذذٖمِٝ وجذذذدت أصذذذق ؿ ب ٚجذذذٜ إػ أؾُذذذٚرهؿ شذذذّقهٚ ؿقاظذذذ

 أصقل، ووجدت ؿقاظدهؿ مًَِٜ يف ا قاء  هٔت : أيـ افَقاظد  

ً ك  -  ٓ ؿّذذذ  ؾٔٓذذذٚ فٔطذذذ ج ظِْٔذذذٚ ُوذذذ
ٍٜ جيتّذذذع أحذذذدهؿ مذذذع صذذذٔىٚن هذذذقاه يف فِٔذذذ

بٌٔٚن  ٌديع مقشقم بٖٕذف ب٘عذٚع أهذؾ افًذْٜ، وؿذد احسٕذٚ يف مً ؾذٜ أي إعذٚع هذ ا 

ف ؿذذذقل اف جذذذؾ وافذذذ جِغ ، إٓ أن يُذذذقن إعذذذٚع إخقإْذذذٚ مذذذـ أهذذذؾ افذذذ ي يقصذذذػ بذذذ

ِنٓؿ ظـ ذفؽ    ِ ُٕ  افًْٜ يف ظٚمل امـ..وفُْْٚ 

بذذذذدع أحذذذذدهؿ مذذذذع م يديذذذذف )يف مذذذذزاد  ٌذذذذديًل( مٚاذذذذٜ ٍٕذذذذس يف شذذذذٚظٜ واحذذذذدة  -

)بًّدل رجؾ وٕهػ يف افدؿَٜٔ(  وٓ أدري دذٚذا مل يذتؿ افتقاصذؾ مذع مقشذقظٜ 

 تً ٔؾ ه ا احلدث افتٌديًل افَٔٚت إول مـ ٕقظف  جْٔز فألرؿٚم افَٔٚشٜٔ ف

ٚ: إٔذذٚ أمحذذد  - إذا مذذٚ جٚفًذذٝ أحذذدهؿ ؽٌىذذٝ أبذذٚ افًذذالء ادًذذ ي افذذ ي ؿذذٚل يقًمذذ

اهلل ظذذذذ افًّذذذك ـذذذام حيّذذذده ؽذذذري ظذذذذ افٌكذذذ ، ؾَذذذد صذذذْع   وأحًذذذـ ر، إذ 

 ـٍٚين رؤيٜ افمَالء وافٌٌوٚء..
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ٜ ظذذذؿ  - ٚ ظْذذذدهؿ ابْذذذ ٓ  ذذذ ٓؿ إ ٜ  هذذّذ ِّذذذ ــ  ٚ مذذذ ٚ ادذذذتُِؿ وراء مذذذ ..حي ٌٓ ٜ خٚفذذٜذ وابْذذذ

ـ خدرهٚ..  جدران أفٍٚطف..هؿ وحدهؿ ؿٚدرون ظذ هتؽ شسهٚ، وإخ اجٓٚ م

 افًزة ظْدهؿ بام   س يف خقاض هؿ، ٓ بام هق احلؼ وافقاؿع .. -

 ٓ يًت يون مـ ؿٚمقس افً بٜٔ إٓ: يَهد وي يد، ويْقي وئُد.. -

 إصذذطٚص هذذؿ أهذذؾ افًِذذؿ وافذذقرع مل يٍَٓذذقا أن أوػ افْذذٚس بذذٚحلُؿ ظذذذ -

َِّذػ صذ  مذـ ذفذؽ ؾذ٘ن حُّذف هذذق يف  افتذٚم، وأبكذ افْذٚس بذٚد ُقم ؾٔذف، ؾذ٘ن ئ

 ًٍٕف خهقمٜ حتتٚج إػ مـ حيُؿ ؾٔٓٚ..

ُب صذذذذذذذٌٔ  ؾٚوذذذذذذذؾ أحذذذذذذذَدهؿ يًِّذذذذذذذف وي بٔذذذذذذذف..ؾ٘ذا اصذذذذذذذتد شذذذذذذذٚظده ضًْذذذذذذذف  - ذذذذذذذ ء ََ ُي

ٌَُف وه ٚه.. َِ ًٜ َد  ورمٚه..حيقضف وُيدٕٔف..ؾ٘ذا ؿٚل ؿٚؾٔ

 قجٓقا ٕهؾ افًِؿ وافٍوؾ بٚفتٌذديع وافت ذ يت، ؾذٔيـ أحذدهؿ إٔذف يًذتىٔع  -

 مًَدٍة أن  ذدم صذٔئًٚ هذق بذغ أوفذف وآخذ ه ـًذقد مذـ افَذش 
ٍٜ ٍٜ ظ جٚء ، أو ـِّ بَّٚف

 يٗ ك بف ٓؿتالع جٌؾ مـ أصقفف..

 وفًع أ قؿػ ظـ وصٍٓؿ ظْد ه ا افَدر ؾَد شئّٓؿ ؿِّل وشئّتٓؿ.. -

رهؿ  - ُٝ أخٌٚذ تْل وؿذد ضَِذ را وصِذ ٓ أن أخٌٚذ ـ إ ٜ مْذذ  زمذ ٜ بٚاْذ ٚ أن  -َؿذَدًرا –ضَِذ مٍٚدهذذ

ٚ  -دااذذذ ة افتٌذذذديع–افذذذداا ة  ، وأخنذذذك مذذذ ٜ وخٚرجٓذذٚذ ٚ افّْٔٔذذذ ذذذزاآؿ يف ديٚرٕذذذ ؿذذذد دارت بذذذغـ 

ـ حق ؿ ظقا افدٕٔٚ م ًٍف بًد أن بدَّ ؾٌّ مْٓؿٕ   ..أخنٚه أن يٌدعـ 

ى ظذذ ظذدد ـٌذر وفًِف مذـ ب ـذٜ هذ ا امذٚمع  أخذل افَذٚرئ افُذ يؿ إٔذف احتذق-

مذذذذـ  قجٔٓذذذذٚت افنذذذذٔ  رمحذذذذف اهلل فٌذذذذالة افتٌذذذذديع وافت ذذذذ ي  مذذذذـ ضذذذذ يَتٓؿ وبٔذذذذٚن 

 إ  اؾٓؿ بٚفدظقة افًٍِٜٔ ظـ ض يَٓٚ احلََٔل. 

وٓ يٍق ْل يف ه ا ادَٚم أن أ قجف بٚفنُ  إػ صٔطْٚ افٍٚوذؾ أر احلًذـ  -

َـّ مهىٍك بـ إشامظٔؾ افًذِٔامين ادذٖرر حٍيذف اهلل ورظذٚه وشذدد خىذٚ ه، ؾَذد مَذ

ـ –اهلل ظذذذعَّ بّ ٚفًذذذتف وإٓتٍذذذٚع بْهذذذ ف و قجٔٓذذذف يف وؿذذذٝ  هذذذق فىٚفذذذٛ  -وِشذذذ
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افًِؿ مٍس  ض يؼ، إمٚ أن خيتٚر فًٍْف ض يؼ ضِذٛ افًِذؿ، وافٌ ذٞ وآشذتَ اء، 

وافتَْٔذذذذذٛ وافتٍتذذذذذٔش، وخدمذذذذذٜ  ذذذذذ اث أمتْذذذذذٚ وأاّتْذذذذذٚ، وإٓتهذذذذذٚر ٕهذذذذذؾ احلذذذذذديٞ 

 وإد ، واف ب ظـ افًْٜ وحٔٚوٓٚ..

ٚ أن يْطذذ ط يف حزبٔذذٚت بٌٔوذذٜ و وٓءات وذذَٜٔ، أو يْنذذٌؾ بتتٌذذع ظذذقرات وإمذذ

افْٚس وإٓتَٚص مـ أهؾ افًِؿ وافٍوذؾ، أو يتًذُع ظذذ مَذٚهل افتٌذديع، أو أن 

 يؤع ظّ ه ظذ مقاؿع افًٛ وافت  يت..

ٕٚهٔؽ ظـ شًٜ صدره فتٌَؾ خال  ضالبف فف بذؾ و نذ ًٔٓؿ ظذذ ذفذؽ، ؾُذؿ 

، ؾٔتٌَذذؾ مْذذٚ وإن  -وٕطٚفٍذذف –خٚفٍْذذٚه  ًٜ ـَّْذذٚ ٓ ٕوذذٚهٔف ظِذذاًم وؿذذدًرا وخذذزًة و  بذذ

حٛ، و ـؿ مـ عٚفس يًَدهٚ دْٚؿنٜ ضالبف يف بًذض ادًذٚاؾ  ذفؽ بهدره اف َّ

فْٔٓل اد ِس بَقفف: ه ا رأيُؿ وه ا رأيل، أو ه ا مٚ طٓذ    فُذـ فًذع أظٔذد 

ٓٚ، ؾٖيـ ه ا  مـ افْي  يف ادًٖفٜ، يف صقرة ُمؼؿٜ فًًٜ افدظقة افًٍِٜٔ وم وٕت

ٓؿ أوصٔٚء ظِْٔٚ وظذ دظق ْٚ، وفًٚن حٚ ؿ مذع  ًَ ٌقا إٍٔ َٕهَّ ض يَٜ أوفئؽ اف يـ 

 م يد ؿ: مٚ أريُؿ إٓ مٚ أرى ومٚ أهديُؿ إٓ شٌٔؾ اف صٚد.

ؾٖشٖل اهلل أن جيزيف خر امزاء، وأن يىٔؾ يف ظّ ه ويٌٚرا يف ظِّف وظِّذف ودظق ذف،  

ـ خٚزتف وجيًّْٚ بف يف جْٚ فوأن حيٍيف مـ بغ يديف ومـ خ  .ٍِف، وأن حيً

 وـتٛ

 د.صٚدي بـ حمّد بـ شٚمل آل ًٕامن

 يف صًْٚء افّٔـ ح شٓٚ اهلل

 هذ7377مـ ذي احل ٜ  73يف فِٜٔ آدْغ 

 7077ٕقؾّز 77ادقاؾؼ 
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َكد١َ غٝخٓا أبٞ احلطٔ َصطف٢ بٔ إمساعٌٝ ايطًُٝاْٞ 

 ألعُايٓا  -حفظ٘ اهلل–

 الم ظذ ظٌٚده اف يـ اصىٍك، أمٚ بًد:احلّد هلل وـٍك، وش

ُٝ ظذذذ بًذذض ادقاوذذع مذذـ  شًِذذِٜ حتَٔذذؼ ادطىقضذذٚت احلديمٔذذٜ »ؾَذذد اضًِذذ

ذذ مذذـ ؿٌذذؾ  افتذذل ؿذذَٚم اذذٚ افنذذٚبن ادٌذذٚرا، وإُخ افذذقيف د.صذذٚدي بذذـ  «افتذذل مل ُ َْْؼْ

 -حٍيف اهلل وأَمدَّ يف ظّ ه ظذ افىٚظٜ وافٍَّْذع وافَزـذٜ-حمّد بـ شٚمل آل ًٕامن

 ٜ َّّذ ُؾ ه ه ا 
ِّ
ؾ ّدُت اهلل ظز وجؾ أن أْوَجد يف إخقإْٚ ودظق ْٚ وضالبْٚ مـ حَيْ

ـُ رجذذٛ احلْذذٌع -افًٚفٔذذٜ وإهذذدا  افًذذٚمٜٔ، و ذذ ـ ُت مذذٚ وصذذػ بذذف احلذذٚؾظ ابذذ

ؾوذذؾ ظِذذؿ افًذذِػ ظذذذ ظِذذؿ  »ظِذذقَم أهذذِؾ افذذّٔـ، ؾَذذد ؿذذٚل يف  -رمحذذف اهلل  ًذذٚػ

 اهللُ ظِٔذذذف وشذذذِؿ ٕهذذذِؾ افذذذّٔـ وؿذذذد صذذذٓد افٌْذذذلن صذذذذَّ  »(: 58-53)ص «ا ِذذذػ 

ًٚ يف افًِذقم، فُذـ ظِّٓذؿ  ً ًٚ و قشنذ َذِف، وأهذؾ افذّٔـ أؿذّؾ افْذٚس ـالمذ
ٍِ بٚإليامِن واف

ِْؿ ٕٚؾع يف ؿِقاؿ، ويًذزون بٖفًذْتٓؿ ظذـ افَذدر اد تذٚج إفٔذف مذـ ذفذؽ، وهذ ا  ِظ

 أ.هذ.«هق افٍَف وافًِؿ افْٚؾع 

هـ وإن اف ي يْي  يف مٗفٍٚت ه ا افنٚب اف ي أ ـ مف اهلل بٚ ّٜ افًٚفٜٔ، واف ء

ز افذذدؤوب ذذ ٚد، وافهَّ فذذًِٔؿ إٔذذف عذذع بذذغ خذذري:  -وٓ أزـٔذذف ظذذذ اهلل  ًذٚػ-افقؿَّذ

ؿ ـذذؿ  ذذ ا إوُل فمخذذ ، وـذذؿ هذذل ًّٕذذٜ  ذذ ًَ َٕ ًٜ يف اإلٕتذذٚج،  ذذ ًّ افزـذذٜ يف افًِذذؿ، واف

ة يف ه ه إمٜ،  ِذؽ إمذٜ ادٌٚ رـذٜ، افتذل اهلل ظذ ظٌٚده، وـؿ هل ادًٚدن ا رء

 ممِٓٚ ممؾ ادى ، ٓ ُيْدرى أّوُفف َخر أم آخ ه.
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ًٚ يف أوااؾ افًؼيْٚت مـ ظّ ه حيّؾ ه ا ا ؿ و ِؽ  ؾّـ ـٚن يتهقر أن صٚب

َذ أن حيٍيذذف مذذـ بذذغ يديذذف، ومذذـ  ذذ ًُ ا ّذذٜ   أشذذٖل اهلل بٖشذذاماف احلًذذْك وصذذٍٚ ف اف

ْذذذف افًالاذذذؼ خٍِذذذف، وظذذذـ ئّْذذذف، وظذذذـ صذذذامفف، ومذذذـ ؾقؿذذذف، وحتتذذذف، وأن يكذذذ  ظ

وافًقااؼ، وادنٚؽؾ وادنٚـؾ افتل حتقل بغ أهذؾ ا ّذؿ وؿوذٚء أوضذٚرهؿ مذـ 

حتهذٔؾ افًِذقم، و هذٍْٔٓٚ، و   ٌٔٓذٚ، ويذذ يٌٓٚ، و ٌقيٌٓذٚ، وافًّذؾ اذٚ، وافذذدظقة 

 إفٔٓٚ.

إن شًِذذِٜ حتَٔذذؼ ادطىقضذذٚت احلديمٔذذٜ افتذذل مل ُ َْْؼذذ مذذـ ؿٌذذؾ زذذأل ؾ اؽذذٚت 

ب فٌِذذذذٚحمغ مهذذذذٚدر ـذذذذؿ ضٚفذذذذٝ حنذذذذيؿ متًذذذذددة يف ادُتٌذذذذٜ اإلشذذذذالمٔ ٜ، وُ َذذذذ ء

بٍَداهنٚ، أو بًدم افًمقر ظِٔٓٚ، وذفؽ دذٚ حتقيذف هذ ه افًًِذِٜ مذـ ـتذٛ ٓ يَذدر 

افمَذذٚت ًّذـ مل يَذذع يف »ؿّٔتٓذٚ إٓ ضذالب افًِذذؿ، وؿذد ضٌذع مْٓذذٚ حتذك أن ـتذٚب 

 ؿوذٚء افذقض  مذـ ٕزهذٜ»ٓبذـ ؿىِقبٌذٚ يف  ًذع عِذدات، وـتذٚب:  «افُتٛ افًذتٜ 

يف دذذالث عِذذدات فزهذذٚن افذذديـ افَِذذٚين، وهذذٚهق أن ؿذذد أظذذدَّ فِىٌٚظذذٜ  «افْيذذ  

 ظددًا مـ افُتٛ واف شٚاؾ، ؾّـ ذفؽ:

فِ ذذذذذذٚؾظ ابذذذذذذـ ـمذذذذذذذر أر افٍذذذذذذداء يف أربذذذذذذذع  «افتُّٔذذذذذذؾ يف امذذذذذذ ح وافتًذذذذذذذديؾ »

 عِدات.

فِطىٔذٛ افٌٌذدادي،  «  يد إشامء وافُْذك مذـ ـتذٚب ادتٍذؼ وادٍذس  »و 

 ٍ اء، وذفؽ يف عِديـ.و هْٔػ اف

 ٓبـ ظامر ادٚفُل، يف عِد. «مٍتٚح افًًٔديٜ  ح إفٍٜٔ افً اؿٜٔ  »و 

ًٚ يف  -حٍيذذف اهلل-وٓ زال ظِّذذف فِ ذذٚؾظ ابذذـ  «  يذذد افذذقايف بٚفقؾٔذذٚت »جٚريذذ
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ح ذذذذذ ، وهذذذذذق يذذذذذ يٛ فِذذذذذقايف بٚفقؾٔذذذذذٚت فِهذذذذذٍدي، مذذذذذع إوذذذذذٚؾٚت واشذذذذذتدراـٚت 

 -رمحذذف اهلل-َذذدي افذذ ي زٔذذز بذذف احلذذٚؾظفِ ذذٚؾظ، ـذذام هذذق مًِذذقم مذذـ ادذذْٟٓ افْ

فِٓٔمّذذل،  «   ٔذذٛ دَذذٚت ابذذـ حٌذذٚن »ويتقؿذذع أن يُذذقن يف دذذامن عِذذدات، وـذذ ا 

 «افُذذذذذذامل يف أشذذذذذذامء اف جذذذذذذٚل  »ويتقؿذذذذذذع أن يُذذذذذذقن يف ظؼذذذذذذ عِذذذذذذدات، وـذذذذذذ ا 

فَِّذذدت، ويتقؿذذع أن يُذذقن يف ظؼذذ عِذذدات، وؽذذر ذفذذؽ مذذـ أظذذامل ُ ٌْْذذ  ظذذـ 

 .-وٓ ٕزـل ظذ اهلل أحداً -تٚج افًِّل افٍ ء مًتٌَؾ زاه  بٚفًىٚء وافْ

يف مقشذذذقظٜ ظِذذذقم  جٓذذذد ادٗفذذذػ ادقشذذذقظلهذذذ ا، وفذذذق اضِذذذع افَذذذٚرئ ظذذذذ 

افنذذذذٔ  ا ذذذذامم، حمذذذذدث افًكذذذذ، وجذذذذقه ة افذذذذده ، صذذذذٔطْٚ حمّذذذذد ٕذذذذٚرص افذذذذديـ 

فًِذذذؿ ادَّْذذذٜ افٔامٕٔذذذٜ يف رؿذذذٚب  -رمحذذذف اهلل وأجذذذزل فذذذف افًىذذذٚء وادمقبذذذٜ-إفٌذذذٚين

ّديذذذذٜ ظذذذذز افَذذذذ ون احلذذذذٚ ة وافالحَذذذذٜ، وؿذذذذد صذذذذدر مذذذذـ هذذذذ ه ظِذذذذقم افًذذذذْٜ اد 

ادقشذذقظٜ ٕ ذذق  ًذذع عِذذدات يف بذذٚب افًَٔذذدة، وٓ زال افًّذذؾ مًذذتّ ًا يف بَٔذذٜ 

إن صذٚء اهلل  -بذام يتقؿذع أن يٌِذغ ذفذؽ ٕ ذق دالدذغ عِذداً  -رمحف اهلل-ظِقم افنٔ 

ٕٚهٔذذذؽ ظذذذـ   عذذذٜ بًذذذض هذذذ ه امٓذذذقد بًذذذدة فٌذذذٚت، وذفذذذؽ ظذذذز م ـذذذز  - ًذذذٚػ

افذذذًْامن فٌِ ذذذقث وافدراشذذذٚت وافسعذذذٜ افذذذ ي إٔنذذذٖه أخقٕذذذٚ ادٌذذذٚرا أبذذذق حٍذذذص 

 صٚدي بـ حمّد بـ شٚمل افًْامن حٍيف اهلل.

ذذع أن يَذذقم اذذ ه ا دمذذٜ امٌذذٚرة فًِذذقم صذذٔطْٚ إفٌذذٚين ُٝ أ قؿَّ -هذذ ا، وؿذذد ـْذذ

أحذذد ـٌذذٚر افذذدظٚة يف افنذذٚم، وفُذذـ افًذذٌؼ إػ ا ذذرات فذذٔس بٌ يذذٛ  -رمحذذف اهلل

ْٝ هذذذ ه امٓذذذقد ادنذذذٚر إفٔٓذذذٚ يف هذذذ ه ظذذذذ أهذذذؾ  ذذذ افذذذّٔـ، ـذذذام ٓ خيٍذذذك، وإن دفَّ

ادَدمٜ ظذ يشء؛ ؾٕ٘ام  دل ظذ ظْٚيٜ ضذالب افًِذقم افؼذظٜٔ يف افذّٔـ بًِذقم 

أاّتْذذٚ افًذذٚبَغ وافالحَذذغ، وِحْ صذذٓؿ ظذذذ افٍٚاذذدة واإلؾذذٚدة مذذـ حٔذذٞ جذذذٚءت، 
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 . -إٓ مـ ابتع اقى-وظدم  ًهٌٓؿ إٓ فِ ؼ

َّٛ فٌٚاذذٚ، و يذذٚن وهذذ ا ـِذذف مذذ ـ ؾوذذؾ اهلل ظذذذ افذذدظقة افتذذل جًِذذٝ افًِذذؿ ُفذذ

حٔٚيذذذٚ، وبهذذذر ظٔقهنذذذٚ، ؾٖشذذذٖل اهلل شذذذٌ ٕٚف أن يزيذذذدين وادٗفذذذػ وضذذذالب افًِذذذؿ 

وـذذؾ مذذـ ـذذٚن مذذـ أهذذؾ اإليذذامن ظزيّذذٜ ظْذذد ورود افنذذٓقات، وبهذذرة ظْذذد ورود 

ًٚ بِىٍف وظٍقه وشذسه وظقٕذف، واحلّذد هلل  يف إوفذغ افنٌٓٚت، وأن يًٚمِْٚ عًٔ

 وأخ يـ.

 وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد، وظذ آفف، وص ٌف، أعًغ،،

 ـتٌف

 أبق احلًـ مهىٍك بـ إشامظٔؾ افًِٔامين

 دار احلديٞ بّٖرب

 هذ7377صقال  73
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 َكد١َ غٝخٓا ايهسِٜ عًٞ حطٔ عبد احلُٝد احلًيب

 يًُػسٚع -حفظ٘ اهلل-

 بًؿ اهلل اف محـ اف حٔؿ

 ٕ ّده وًٕتًْٔف وًٕتٌٍ ه، وًٕقذ بٚهلل مـ  ور إًٍْٔٚ وشٔئٚت إن احلّد هلل

 أظامفْٚ، مـ  ده اهلل ؾال موؾ فف، ومـ يوِؾ ؾال هٚدي فف.

 وأصٓد أن ٓافف آ اهلل وحده ٓ  يؽ فف، وأصٓد أن حمًّدا ظٌده ورشقفف.

 أمٚ بًد:

ُٝ ظذذذ امٓذذد ادٌذذٚرا ادّٔذذقن افذذ ي ؿذذٚم بذذف أخقٕذذٚ افٍٚ وذذؾ افنذذٔ  ؾَذذد اضًِذذ

يف عذذع و   ٔذذٛ ووذذٌط ـمذذر مذذـ افًِذذقم   -حٍيذذف ربْذذٚ افذذ محـ–صذذٚدي ًٕذذامن 

دٓذذذذٚ فألمذذذذٜ صذذذذٔطْٚ اإلمذذذذٚم افًالمذذذذٜ اد ذذذذدث افٍَٔذذذذف أبذذذذق ظٌذذذذد  وادًذذذذٚر  افتذذذذل ورَّ

ب  ْٚوفذف، وينَّذ  -رمحذف اهلل  -اف محـ حمّد ٕٚرص افديـ إفٌٚين   ًذٚػ ًّذٚ ؿذ َّ

 آشتٍٚدة مْف .

ٌد ٓ ُيد ْٓ رُا ؿّٔتَف إٓ مـ ظ   افًِؿ، وـٚبد منَٜ افٌ ٞ ؾٔف، وافْيذ  وه ا ُج

 يف دؿٚاَف وخقاؾٔف..

ؾ ذذزاه اهلل خذذر امذذزاء ظذذذ هذذ ا افًّذذؾ افًِّذذل ادتّٔذذز ، ورزؿْذذٚ وإيذذٚـؿ وإيذذٚه 

 اإلخالص وافًْٜ، وافمٌٚت ظِٔٓٚ، وفَٚء اهلل شٌ ٕٚف اٚ..
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م افنذذٔ  صذذٚدي  ظذذذ ُحًذذـ َطْءذذف بٖخٔذذف  –وؾَذذف اهلل  –وإين ٕصذذُ  إخ ادُذذ َّ

ا فًِِذذذؿ  ٚ ظذذذذ افذذذز وافتَذذذقى، وًٕؼذذذ ذذذ ًٕ ادتّمذذذؾ ب ؽٌتذذذف يف ـتٚبذذذٜ هذذذ ا افتَذذذديؿ،  ًٚو

ث فًِّؾ افهٚفت.  افْٚؾع ادقرء

 وصذ اهلل وشِؿ وبٚرا ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وظذ آفف وص ٌف أعًغ .

 وآخ  دظقإٚ ان احلّد هلل رب افًٚدغ .

 وـتٛ

 احلّٔد احلٌِل إد ي ظع بـ حًـ بـ ظع بـ ظٌد

 إردن –ظامن 

 7377 -صٍ  -77
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 املٓٗج ايطًفٞ
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 ٌٖ املٓٗج ٜدخٌ يف ايعكٝد٠ أّ األحهاّ؟

هٚهْٚ شٗآن: افًذٗال إول: هذؾ يذدخؾ ادذْٟٓ يف بذٚب افًَٔذدة أم  مداخِٜ:

 ¢يف بٚب إحُٚم  

ْذٚ يف امذقاب ظذـ هذ ا افًذٗال إمذقر آصذىالحٜٔ افتذل ٕ ذـ ٓ  ّ افنٔ : 

ضذذ أت و ىذذ ؤ خٚصذذٜ يف هذذ ا افزمذذٚن، ؾٖٕذذٚ أؿذذقل ـذذام ؿذذٚل ظِٔذذف افًذذالم يف حذذديٞ 

ًٚ، وؾٔٓٚ يَقل خىٌٜ احلٚجٜ افتل ذـ ُي  ، «¢وخر ا دى هدى حمّد »: ¢ٚ إٍٓ

، جيذذٛ ¢، ؾٓذذدي افٌْذذل «¢وخذذر ا ذذدي هذذدي حمّذذد »ويف اف وايذذٜ إخذذ ى: 

يٗخ  ـالًّ ٓ ٍٕ   بغ افٌٚيٜ وبغ افقشذِٜٔ؛ ٕن افقشذِٜٔ  ذٗدي إػ افٌٚيذٜ افتذل أن 

ٓذذٚ اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم فألمذذٜ َّْٔ  ظٓذذٚ اهلل ظذذز وجذذؾ، ؾذذ٘ذا ـذذٚن هْذذٚا وشذذٚاؾ ؿذذد بَ 

ُٕ  ووأم هؿ بٚئٚذهٚ أ ث مَٚبِٓذٚ وشذٚاؾ دِ  ْذ حوٓؿ ظِٔٓٚ، ؾذال جيذقز فْذٚ ٕ ذـ أن 

إمقر ادٌٚحٜ، وفُْْٚ ٕتط هٚ وشِٜٔ فدظقة  ـٕٚٝ ه ه افقشٚاؾ مـ قجديدة، وف

، ٕ ذذـ ¢إػ اإلشذذالم بتٍٚصذذِٔف افتذذل جذذٚء اذذٚ افٌْذذل  وإمذذٜ إػ اإلشذذالم ظٚمذذٜ أ

ائذذ وهٚ... فتَ يذذٛ افْذذٚس إػ  ةيف هذذ ا افزمذذٚن مٍذذٚهٔؿ جديذذد دَّ ًِٕذذؿ إٔذذف ؿذذد َجذذ 

إػ اهلل  اإلشالم، وائ وا ه ه افقشٚاؾ ـٖهنٚ ؽٚيذٚت يِتزمقهنذٚ بذزظؿ أهنذٚ  َذ اؿ

 مذـ إفًذٚب احلديمذٜ افتذل ابذتع اذٚ بذالدُ  :زفٍك، إهنذؿ يتطذ ون مذـ افقشذٚاؾ مذمالً 

ْؿ ﴿افٍُذذ ؛ ٕهنذذؿ هذذؿ ادَهذذقدون ابتذذداء بّمذذؾ ؿقفذذف  ٌذذٚرا و ًذذٚػ:  ُٓ ذذُ وا ِديذذَْ َ ائَّ

ْيُؿُ  ًٌٚ َوَ ًْقا َوَؽ َّ
ًِ َٔٚ َف ْٕ ادًذِّغ  هذٗٓء بًذُض  ٌع شذٌَٔؾ ، ؾٚ َّ [07]األنعام:﴾احْلََُٔٚة افدن

اف يـ زيـ  ؿ افًِٛ ا ه إفًٚب امديدة افتل جٚء ْٚ مـ بذالد افٍُذ  افذ يـ ٓ 

وافًِذذذذذٛ، ؾٚئذذذذذ هٚ بًذذذذذض مذذذذذـ يْتّذذذذذل إػ بًذذذذذض إحذذذذذزاب قديذذذذذـ  ذذذذذؿ إٓ افِٓ
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اإلشالمٜٔ وشٚاؾ فتَ يٛ افنٌٚب إػ اإلشالم اف ي أصٌ قا بًٔذديـ مذع إشذػ 

دظذقة افنذٌٚب  ق، وإٕام ـٚن هديذف هذ¢ ـؾ افًٌد ظْف، مل يُـ ه ا مـ هدي افٌْل

ًٚ إػ ظٌذذذذذذٚدة اهلل  ٌذذذذذذٚرا و ًذذذذذذٚػ وحذذذذذذده ٓ  يذذذذذذؽ فذذذذذذف،  وافنذذذذذذٔقخ وافْذذذذذذٚس عًٔذذذذذذ

و ذذذ ـرهؿ بذذذٖن هْذذذٚا حٔذذذٚة أخذذذ ى إمذذذٚ ًٕذذذٔاًم مَذذذٔاًم وإمذذذٚ ج ذذذٔاًم وشذذذًرًا؛ وذفذذذؽ 

ـْ َأْظَىذذذذك ﴿افًّذذذذؾ افىذذذذٚفت، ـذذذذام ؿذذذذٚل  ًذذذذٚػ: وب ًذذذذٛ افًّذذذذؾ افهذذذذٚفت أ ٚ َمذذذذ ذذذذ َٖمَّ َؾ

ك ََ َْك * َوا َّ ًْ َ  بِٚحْلُ ى* َوَصدَّ ُْٔنَ ِْ
ُه فِ ُ َُْٔنء ًَ ـْ ﴿أي: امْٜ،  [0-5]الليل:﴾َؾ ٚ مَذ َوَأمَّذ

َْك  ٌْ تَ َؾ َواْشذذذذ
َْك * َبِطذذذذ ذذذذ ًْ َب بِٚحْلُ ذذذذ َّ ـَ ى* َو ذذذذ ْنَ ًُ ِْ

ُه فِ ذذذذ ُ َُْٔنء ًَ وهذذذذل  [07-8]الليللللل:﴾َؾ

 وشذذذِٜٔيذذذ ـ  أصذذذ ٚبف بٚمْذذذٜ وافْذذذٚر، وجيًذذذؾ ذفذذذؽ  ¢جٓذذذْؿ، هُذذذ ا ـذذذٚن افٌْذذذل 

ذذ فتَذذ يٌٓ افقشذذٚاؾ مذذـ بًذذض   ت افٔذذقم بًذذُض طِ ذؿ إػ ظٌذذٚدة اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ، ؾٚ ن

ًٚ بٖوفئؽ افٍُذٚر افذ ي حذ رٕٚ افٌْذل افْٚس  نٌن  مذـ أن ٕتنذٌف اذؿ يف ـمذر مذـ  ¢ٓ

إحٚديذذٞ افهذذ ٔ ٜ ادً وؾذذٜ فذذدى احلذذٚ يـ عذذًٔٓؿ إن صذذٚء اهلل، مْٓذذٚ ؿذذقل 

تتذذًٌـ شذذْـ مذذـ ؿذذٌُِؿ صذذزًا ف»ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم، ـذذام يف صذذ ٔت افٌطذذٚري : 

ًٚ بذذ راع حتذذك ف دخِذذقا ج ذذ  وذذٛ فذذدخِتّقه، ؿذذٚفقا: يذذٚ رشذذقل اهلل  قبنذذز وذراظذذ

، وؿذذٚل ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم يف احلذذديٞ «افٔٓذذقد وافْهذذٚرى  ؿذذٚل: ؾّذذـ افْذذٚس

اهلل  ًٌذذدَ بًمذذٝ بذذغ يذذدي افًذذٚظٜ بٚفًذذٔػ حتذذك يُ »افهذذ ٔت يف مًذذْد أمحذذد وؽذذره: 

رزؿل حتٝ طؾ رحمل وجًؾ اف ل وافهٌٚر ظذ مذـ  ؾًِ وحده ٓ  يؽ فف وُج 

 .«مْٓؿقخٚفػ أم ي ومـ  نٌف بَقم ؾٓ

يف افقؿذذذٝ افذذذ ي هنذذذك ظذذذـ افتنذذذٌف بٚفٍُذذذٚر ؾَذذذد حذذذض ادًذذذِّغ  ¢إن افٌْذذذل 

إن افٔٓذقد »ؿقفذف ظِٔذف افهذالة وافًذالم: قظذ يشء أشّك وأظذ مـ ذفذؽ أٓ وه

قن صذًقرهؿ ؾطذٚفٍقهؿ، أي: صذٌٔٓؿ، ٓ يهذٌٌ«وافْهٚرى ٓ يهٌٌقن ؾطذٚفٍقهؿ

َّٓ  ¢ل افٌْل ِْ هُ ا ظُ   ينذسـقا مذع افٍُذٚر بٚدًِّغ أٓ يتنٌٓقا بٚفٍُذٚر، بذؾ وأ

يف يشء ٓ يُِّذذذذذقن ؾٔذذذذذف إٓ آصذذذذذساا، وفُذذذذذـ ؿذذذذذد أمذذذذذ  اف شذذذذذقل ظِٔذذذذذف افًذذذذذالم 

دٌذذٚي يؿ بهذذٌغ افنذذً ، أظْذذل بذذٕٚم  افذذ ي ٓ يًذذًٓؿ أن خيذذٚفٍقهؿ ؾٔذذف افنذذٔٛ، 



 املنوج الشلفي ---------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

78 

ًٚ ؾٚفنٔٛ شْٜ اهلل ظز وج ؾ يف خَِف ٓ ؾ   ؾٔف بغ مًِؿ وـٚؾ ، ؾُؾ مذـ بِذغ شذْ

ًٚ مذـ افٌؼذ شُٔ ٔمً ادًذِؿ إذا وخىذف افنذٔٛ أن يهذٌٌف؛  ¢هذٚب بٚفنذٔٛ، ؾذٖم  ْ

ٕن افٍُذذذذذٚر مذذذذذـ افٔٓذذذذذقد وافْهذذذذذٚرى ٓ يهذذذذذٌٌقن صذذذذذًقرهؿ، ؿذذذذذٚل ظِٔذذذذذف افًذذذذذالم: 

وؿذد  ، وإحٚديٞ افتل  ٖم  بّطٚفٍٜ ادؼـغ هذل ـمذرة جذدًا جذدًا،«ؾطٚفٍقهؿ»

ـْٝ عًٝ ضٚاٍٜ ضٌٜٔ مْٓٚ يف ـتٚر ح ٚب اد أة ادًِّٜ، ؾٌ٘مُذٚن مذـ أراد 

يف افقؿٝ اف ي هنك  ¢افتقشع يف ه ا اد ٚل أن ي جع إفٔف، وافنٚهد أن افٌْل 

ظـ افتنٌف، ؾَد أوٚ  إػ ذفؽ إٔف حذض ظذذ  ٚفٍذٜ افُذٚؾ ، ؾٚدطٚفٍذٜ أوشذع 

ؾٔام إذا ممالً صٚب؛ ٕن هذ ا مذـ خِذؼ اهلل مـ افتنٌف، ؾَد ٓ يتنٌف ادًِؿ بٚفُٚؾ  

ظز وجؾ، فُْف يًتىٔع أن خيٚفػ افُٚؾ  بهٌغ صً ه، وف فؽ ؿذٚل ظِٔذف افًذالم: 

ؿذذد بِذذغ  ¢، إذا ـذذٚن حذذ ص افٌْذذل «ٓذذقد وافْهذذٚرى ٓ يهذذٌٌقن ؾطذذٚفٍقهؿإن افٔ»

إػ هذذذ ه ادْزفذذذٜ يف حذذذض ادًذذذِّغ ظذذذذ  ٚفٍذذذٜ ادؼذذذـغ، ؾُٔذذذػ جيذذذقز يف 

افٔقم أن يتط وا بًض افقشٚاؾ افتل ظِٔٓذٚ افٍُذٚر مذ ب افْذٚس بًض ادًِّغ 

إػ ادًذذٚجد مذذمالً، حتذذك وصذذؾ إمذذ  بًٌوذذٓؿ أن أدخِذذقا افهذذقر إػ ادًذذٚجد، 

بذذؾ وأدخِذذقا بًذذض آٓت افىذذ ب يف بًذذض افذذٌالد بٚشذذؿ   ؿٔذذؼ ؿِذذقب ادًذذِّغ، 

ٚاؾ افتذل مـ ه ا مـ حٔٞ افتذدفٔس ظذذ افْذٚس مذٚ ائذ وه مذـ افقشذ  ن مَ وأدهك وأَ 

مذٚ يًذّقٕف بٕٕٚٚصذٔد اإلشذالمٜٔ، ؿذد قِٝ أ ضذٜ ـمذرة اذٚ، أٓ وه ء أصٚظقهٚ وُش 

هؿ إبِٔس اف جٔؿ إػ هذ ه افقشذِٜٔ يف أول إمذ  بٚفتى يذٛ و ِ ذغ بًذض مذٚ  َّ َج 

يًذذّقٕف بٕٕٚٚصذذٔد اإلشذذالمٜٔ بذذٕٚوزان افتذذل يتٌْذذك اذذٚ ادٌْذذقن ادذذٚجْقن، هُذذ ا 

هؿ افنذذذٔىٚن  َّ دزظقمذذذٜ بٖهنذذذٚ إٔٚصذذذٔد إشذذذالمٜٔ، دذذذؿ َجذذذ بذذذدءوا بْؼذذذ هذذذ ه إٕٚصذذذٔد ا

وَِٕٓؿ مذـ هذ ه ادًهذٜٔ إوػ إػ مًهذٜٔ أخذ ى هذل أصذْع مذـ إوػ، حٔذٞ 

أخذذ وا ييذذبقن ظذذذ افذذدؾق  وظذذذ افىٌذذقل ؾذذٔام يًذذّقٕف مذذـ إٔٚصذذٔد اإلشذذالمٜٔ، 

دذذؿ   ؿذذك افنذذٔىٚن اذذؿ إػ أن أدخِذذقا بًذذض أٓت ادقشذذَٜٔٔ إخذذ ى افتذذل مذذٚ 

ٚن يً ؾٓذذذذٚ ادذذذذٚجْقن افًذذذذٚبَقن وإٕذذذذام هذذذذل مذذذذـ أٓت افتذذذذل ابتُ هذذذذٚ افٍُذذذذٚر ـذذذذ
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إوروبٔذقن؛ أدخِذقا هذ ه إٕٚصذٔد وهذ ه أٓت إػ بٔذقت اهلل  ٌذٚرا و ًذٚػ مذع 

ذفذؽ مذـ افقشذٚاؾ زظّذقا أهنذٚ مذ ب افْذٚس إػ ضٚظذٜ  قوٕ  قافهقر ومع افٍٔدي

 اهلل وإػ ظٌٚدة اهلل يف بٔقت اهلل.

، ¢ ممؾ مٚ وؿع افٍُٚر مـ ؿٌؾ، حْٔام ذـ ت بًض ًٕٚء افٌْذل ؾَد وؿًقا يف

ـًْٜٔ رأيْٓٚذ يف احلٌنٜذ وذـذ ن مـذ صذقر  ¢حْٔام رجًـ مـ احلٌنٜ ذـ  ٚ ف شقل 

ل ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم:  ، ؾَذٚذ وي  ؾٔٓذٚذ ٓؿ اف جذذؾ »و هذٚذ ت ؾذٔذ ٕقا إذا مذٚذ ذٚذ ٕقا إذاـ  ذٚذ أوفئذذؽـ 

فت بْذذقا ظذذذ ؿذذزه مًذذ داً وَصذذ وي  أوفئذذؽ  ار ا ِذذؼ ظْذذد اهلل روا ؾٔذذف  ِذذؽ قَّ افهذٚذ افتهذٚذ

 .« ٌٚرا و ًٚػ

هُ ا صٚرت ادًٚجد افٔقم ؿ يٌٜ جدًا مـ ـْٚاس افْهٚرى؛ مـ حٔٞ  زئْٓٚ 

ومذذذذـ حٔذذذذٞ زخ ؾتٓذذذذٚ، ومذذذذـ حٔذذذذٞ افتٌْذذذذل ؾٔٓذذذذٚ بذذذذام يًذذذذّقٕف بٕٕٚٚصذذذذٔد افدئْذذذذٜ، 

ادتزجذذٚت بذذٖن يذذدخِـ ادًذذٚجد فًِْذذٚء وأخنذذك مذذٚ أخنذذك أن يذذٖم يذذقم يًذذّت 

ًٚ يف افُْٚاس.ـام    ًٍؾ افْهٚرى زٚم

 ًٕٖل اهلل ظز وجؾ أن ئٍُْٚ   حمددٚت إمقر.

 ه ا مٚ يتٔن   امقاب ظـ ذفؽ افًٗال.

وًٕٖل اهلل فًِِّّغ أن يًقدوا إػ ديْٓؿ ظذ وقء افُتٚب وافًْٜ وظذ مٚ 

 ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚفت. ًٕؿ.

 (  00: 34: 53/ 805) اهلدى والنور /
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 بايطًف١ٝ ٚبٝإ أْٗا ْطب١ إىل ايعص١ُايتعسٜف 

ًٚ، ويَذ ءون مذٚ  افًٗال: بًض اإلخقة امٚفًغ يًذًّقن ظذـ افذدظقة افًذٍِٜٔ شذامظ

مـ قؾ أ ٌٚظٓذذٚ ودظٚيذذٚ، ؾذذٚد جٌَذذؾ خهذذقمٓٚ ٓ مذذـ ؿِ ٌَذذُتذٛذ ظْٓذذٚ مذذـ ؿِ يُ 

ؾوذذذِٔتُؿ وإٔذذذتؿ مذذذـ ظِذذذامء افًذذذٍِٜٔ ودظٚيذذذٚ  ح مقؿذذذػ افًذذذٍِٜٔ بذذذغ 

 قم امامظٚت اإلشالمٜٔ افٔ

إٔٚ أ جٌٝ ظـ ممؾ ه ا افًٗال أـم  مذـ مذ ة، فُذـ ٓبذد مذـ امذقاب  امقاب:

وؿذذد ضذذ ح افًذذٗال، ؾذذٖؿقل: أؿذذقل ـِّذذٜ حذذؼ ٓ يًذذتىٔع أي مًذذِؿ أن جيذذٚدل ؾٔٓذذٚ 

 بًد أن  ٌغ فف احلََٜٔ:

أول ذفؽ: افدظقة افًٍِٜٔ ًٌٕٜ إػ مٚذا  افًٍِٜٔ ًٌٕٜ إػ افًِػ، ؾٔ ٛ أن 

أضِؼ ظْد ظِذامء ادًذِّغ افًذِػ، وبٚفتذٚ   ٍٓذؿ هذ ه ًٕ   مـ هؿ افًِػ إذا 

 افًٌْٜ ومٚ وزهنٚ يف مًْٚهٚ ويف دٓفتٓٚ 

افًذذِػ هذذؿ: أهذذؾ افَذذ ون افمالدذذٜ افذذ يـ صذذٓد  ذذؿ رشذذقل اهلل ظِٔذذف وآفذذف وشذذِؿ 

ج يف افهذذذ ٔ غ وؽرمذذذٚ ظذذذـ  َّ َطذذذ بٚ ريذذذٜ يف احلذذذديٞ افهذذذ ٔت ادتذذذقا   ادُ 

خر افْٚس ؿ ين دؿ اف يـ يِقهنؿ دؿ »ٕف ؿٚل: أ ¢عٚظٜ مـ افه ٚبٜ، ظـ افٌْل 

هذذذذٗٓء افَذذذذ ون افمالدذذذذٜ افذذذذ يـ صذذذذٓد  ذذذذؿ اف شذذذذقل ظِٔذذذذف افًذذذذالم  «افذذذذ يـ يِذذذذقهنؿ

بٚ ريٜ، افًٍِٜٔ  ْتّل إػ ه ا افًذِػ، وافًذٍِٔقن يْتّذقن إػ هذٗٓء افًذِػ، 

 إذا ظ ؾْٚ مًْك افًِػ وافًٍِٜٔ حْٔئٍ  أؿقل أم يـ ادْغ:
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أصذذذطٚص، ـذذذام هذذذل  و ه افًْذذذٌٜ فًٔذذذٝ ًٕذذذٌٜ إػ صذذذطص أ: أن هذذذإمذذذ  إول

ٛ عٚظذذٚت أخذذ ى مقجذذقدة افٔذذقم ظذذذ إرض اإلشذذالمٜٔ، هذذ ه فًٔذذٝ ًٕذذٌٜ  ذذ ًَ
ِٕ

ٌٜ إػ افًهذذّٜ؛  إػ صذذطص وٓ إػ ظؼذذات إصذذطٚص، بذذؾ هذذ ه افًْذذٌٜ هذذل ًٕذذٌ

ًقا ظذذذذذذ وذذذذذالفٜ، وفذذذذذٔس ـذذذذذ فؽ ِّ  ْ ذذفذذذذذؽ ٕن افًذذذذذِػ افهذذذذذٚفت يًذذذذذت ٔؾ أن ُيذذذذذ 

يٖت يف افؼع دْٚء ظِٔٓؿ، بؾ جٚء اف م يف عٚهرهؿ وذفذؽ ا ِػ، ا ِػ مل 

دذذذؿ يذذذٖم مذذذـ بًذذذدهؿ أؿذذذقام »يف زذذذٚم احلذذذديٞ افًذذذٚبؼ، حٔذذذٞ ؿذذذٚل ظِٔذذذف افًذذذالم: 

ـذذام أصذذٚر ظِٔذذف افًذذالم إػ ذفذذؽ يف  «.إفذذ  احلذذديٞ..«ينذذٓدون وٓ يًتنذذٓدون

حذذذديٞ آخذذذ  يف مذذذدٍح فىٚاٍذذذٜ مذذذـ ادًذذذِّغ وذم مامهذذذرهؿ بٍّٓذذذقم احلذذذديٞ، 

ٓ  ذذزال ضٚاٍذذٜ مذذـ أمتذذل طذذٚه يـ ظذذذ احلذذؼ ٓ ييذذهؿ »ٞ ؿذذٚل ظِٔذذف افًذذالم: حٔذذ

 .«حتك  َقم افًٚظٜومـ خٚفٍٓؿ حتك يٖم أم  اهلل، أ

ؾٓذذذ ا احلذذذديٞ خذذذص ادذذذدح يف آخذذذ  افزمذذذٚن بىٚاٍذذذٜ، وافىٚاٍذذذٜ هذذذل امامظذذذٜ 

 افَِِٔذٜ، ؾ٘هنذٚ يف افٌِذٜ  ىِذؼ ظذذ افٍذ د ؾذام ؾذق ، ؾذ٘ذًا: إذا ظ ؾْذٚ هذ ا ادًْذذك يف

افًذذٍِٜٔ وأهنذذٚ  ْتّذذل إػ عٚظذذٜ افًذذِػ افهذذٚفت، وأهنذذؿ افًهذذّٜ ؾذذٔام إذا زًذذؽ 

ادًِؿ بام ـٚن ظِٔف هٗٓء افًِػ افهٚفت، حْٔئٍ  يٖم إم  افمٚين اف ي أ ت 

ًٚ، أٓ وهذذ أن ـذذؾ مًذذِؿ يًذذ   حْٔذذ اا هذذ ه افًْذذٌٜ وإػ مذذٚذا   مذذل مذذـ  قإفٔذذف إٍٓذذ

ٓ أؿذذذقل أن يتذذذزأ، هذذذ ا أمذذذ   -فٌٔذذذٚن أن افًهذذذّٜ ؾًٔذذذت ٔؾ ظِٔذذذف بًذذذد هذذذ ا افًِذذذؿ وا

ًٚ؛ ٕن مذٚ ؾّْٓذٚ أن إٓتًذٚب  -بدهل فُْل أؿقل: يًت ٔؾ ظِٔف إٓ أن يُقن شٍِٔ

 إػ افًٍِٜٔ يًْل: إٓتًٚب إػ افًهّٜ، مـ أيـ أخ ٕٚ ه ه افًهّٜ 

ٕ ـ ٕٖخ هٚ مـ حديٞ يًتدل بف بًض ا ِػ ظذ خذال  احلذؼ، يًذتدفقن 

خ  بٕٚـم يٜ بذام ظِٔذف عذٚهر ا ِذػ، حٔذْام يذٖ قن بَقفذف بف ظذ آحت ٚج بٕٚ

ٓ يهذذذت  ىٌٔذذذؼ هذذ ا احلذذذديٞ ظذذذذ  «ٓ  تّذذع أمتذذذل ظذذذذ وذذالفٜ»ظِٔذذف افًذذذالم: 



 املنوج الشلفي ---------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

77 

ٓ  «ٓ  تّع أمتل ظذذ وذالفٜ»ا ِػ افٔقم ظذ مٚ بْٔٓؿ مـ خالؾٚت ج ريٜ، 

افقاؿذع  يُّـ  ىٌَٔذف ظذذ واؿذع ادًذِّغ افٔذقم، وهذ ا أمذ  يً ؾذف ـذؾ دارس  ذ ا

اف ذذء، يوذذٚ  إػ ذفذذؽ إحٚديذذٞ افهذذ ٔ ٜ افتذذل جذذٚءت مٌْٔذذٜ دذذٚ وؿذذع ؾذذّٔـ 

ؿٌِْٚ مـ افٔٓقد وافْهٚرى، وؾذٔام شذَٔع بٚدًذِّغ بًذد اف شذقل ظِٔذف افًذالم مذـ 

اؾسؿذذٝ افٔٓذذقد ظذذذ إحذذدى وشذذًٌغ ؾ ؿذذٜ، وافْهذذٚرى ظذذذ »: ¢افتٍذذ  ، ؾَذذٚل 

ث وشذًٌغ ؾ ؿذٜ، ـِٓذٚ ظذذ دذالشذتتٍ   أمتذل  وادْتغ وشًٌغ ؾ ؿٜ، وشذتطتِػ أ

ه ه امامظٜ  «واحدة، ؿٚفقا: مـ هل يٚ رشقل اهلل  ؿٚل: هل امامظٜ يف افْٚر إٓ

هل: عٚظٜ اف شقل ظِٔف افًالم، هل افتل يُّـ افَىع بتىٌٔؼ احلديٞ افًٚبؼ: 

ٓ  تّع أمتل ظذ والفٜ؛ أن ادَهقد ا ا احلديٞ هؿ افه ٚبٜ افذ يـ حُذؿ 

 فًالم بٖهنؿ هؿ افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ ومـ شِؽ شٌِٔٓؿ وٕ ٚ ٕ قهؿ.اف شقل ظِٔف ا

ْذٚ ظذز وجذؾ يف افَذ آن افُذ يؿ مذـ رٕٚ ربُ  َّ وهٗٓء افًِػ افهٚفت هؿ اف يـ حَذ 

ِٚؿِؼ ﴿ ذذذٚفٍتٓؿ، ومذذذـ شذذذِقا شذذذٌٔؾ ؽذذذر شذذذٌِٔٓؿ، يف ؿقفذذذف ظذذذز وجذذذؾ:  ـْ ُيَنذذذ  َوَمذذذ

َ َفُف اْ َُدى َوَيتَّ  ِد َمٚ َ ٌَغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ِِِف اف َّ ُٕهْذ ٚ  َذَقػَّ َو ِف مَذ َقفءذ ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

ََّْؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا َٓ فٍٝ ٕي  إخقإْٚ يف ـمذر مذـ ادْٚشذٌٚت أ، إٔٚ [005]النساء:﴾َج

ِمِْغَ ﴿إػ حُّٜ ظىػ ربْٚ ظز وجؾ ؿقفف يف ه ه أيٜ:  ْٗ ٌِِٔؾ ادُْذ  ﴾َوَيتٌَِّْع َؽْرَ شَذ

ـٕٚذذذٝ ب ذذذ   هذذذ ه  قشذذذقل، مذذذٚ احلُّذذذٜ مذذذـ ذفذذذؽ مذذذع أن أيذذذٜ فذذذظذذذذ منذذذٚؿَٜ اف 

ومذـ ينذٚؿؼ اف شذقل مذـ بًذد مذٚ  ٌذغ فذف ا ذدى ٕقفذف »ـٕٚٝ ـام يذٖم:  قامِّٜ، ف

فُٕٚذذذٝ ـٚؾٔذذذٜ يف افت ذذذ ي  و ٖٕٔذذذٛ مذذذـ  «مذذذٚ  ذذذقػ وٕهذذذِف جٓذذذْؿ وشذذذٚءت مهذذذرا

، واحلُذذذذؿ ظِٔذذذذف بّهذذذذر تء، مل  ُذذذذـ أيذذذذٜ هُذذذذ ا، وإٕذذذذام ¢ينذذذذٚؿؼ اف شذذذذقل 

ِمِْغَ ﴿ؾٝ إػ ذفؽ ؿقفذف ظذز  وجذؾ: أوٚ ْٗ ٌِِٔؾ ادُْذ ْرَ شَذ ْع ؽَذ
هذؾ هذ ا ظٌذٞ   ﴾َوَيتٌَِّذ

حٚصذذٚ فُذذالم اهلل ظذذز وجذذؾ مذذـ افًٌذذٞ، إذًا: مذذٚ افٌٚيذذٜ، مذذٚ احلُّذذٜ مذذـ ظىذذػ هذذ ه 

ِمِْغَ  ﴿امِّٜ:  ْٗ ُشقَل  ُيَنِٚؿِؼ  ﴿ظذ  ﴾َوَيتٌَِّْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ   ﴾اف َّ
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افنٚؾًل، حٔٞ اشتدل ا ه أيذٜ ظذذ اإلعذٚع، أي: احلُّٜ يف ـالم اإلمٚم 

مـ شِؽ ؽر شٌٔؾ افه ٚبٜ اف يـ هؿ افًهّٜ يف  ًٌرٕٚ افًٚبؼ، وهذؿ امامظذٜ 

افتذذذل صذذذٓد  ذذذٚ اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم بٖهنذذذٚ افٍ ؿذذذٜ افْٚجٔذذذٜ، ومذذذـ شذذذِؽ شذذذٌِٔٓؿ، 

أن مـ ظذذذ اب اهلل يذذذقم افَٔٚمذذذٜ قهذذذٗٓء هذذذؿ افذذذ يـ ٓ جيذذذقز دذذذـ ـذذذٚن ي يذذذد أن يْ ذذذ

ِٚؿِؼ ﴿خيذذٚفػ شذذٌِٔٓؿ، وفذذ فؽ ؿذذٚل  ًذذٚػ:  ـْ ُيَنذذ ُف  َوَمذذ َ َفذذ ٚ َ ٌَذذغَّ ِد َمذذ ذذ ًْ ـْ َب
قَل ِمذذ ُشذذ اف َّ

َٚءْت  ََّْؿ َوَشذذذذذذ ذذذذذذ َٓ ِف َج
ِِ ْهذذذذذذ ُٕ ٚ َ ذذذذذذَقػَّ َو ِف َمذذذذذذ ذذذذذذ َقفء ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُذذذذذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذذذذذ ْع َؽذذذذذذ

اْ ُذذذذذذَدى َوَيتٌَِّذذذذذذ

 .[005]النساء:﴾َمِهًرا

 زمٚن أن يً ؾقا أم يـ ادْغ: إذًا: ظذ ادًِّغ افٔقم يف آخ  اف

أوًٓ: مذذـ هذذؿ ادًذذِّقن ادذذ ـقرون يف هذذ ه أيذذٜ  دذذؿ مذذٚ احلُّذذٜ يف أن اهلل 

 ظز وجؾ أراد اٚ افه ٚبٜ اف يـ هؿ افًِػ افهٚفت ومـ شٚر شٌِٔٓؿ 

هذذذذذ ه احلُّذذذذذٜ، وخالصذذذذذٜ ذفذذذذذؽ أن وؿذذذذذد شذذذذذٌؼ بٔذذذذذٚن وجذذذذذقاب هذذذذذ ه افًذذذذذٗال أ

ًٚ مذذذـ ؾذذؿ افٌْذذذل افهذذ ٚبٜ ـذذذٕٚقا ؿ يٌذذل ظٓذذذد بتَِذذل افذذذقحل ؽوذذذ أوًٓ، دذذذؿ  ¢ًٚ ض يذذ

ؼ إحُذٚم ادْهذقص ظِٔٓذٚ يف ٌءذ ىَ اف ي ظٚش بغ طٓذ إٔٓؿ يُ  ¢صٚهدوا ٌٕٔٓؿ 

ـمر مْٓٚ يف أؿقافف ظِٔف افهالة وافًالم، بْٔام ا ِذػ مل   ُ ـْ افَ آن، وافتل جٚء ذِ 

يُذذذـ  ذذذؿ هذذذ ا افٍوذذذؾ، مذذذـ شذذذامع افَذذذ آن وأحٚديذذذٞ اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم مْذذذف 

، دؿ مل يُـ  ؿ ؾوؾ آضالع ظذ  ىٌٔؼ اف شقل ظِٔذف افًذالم فْهذقص مٌٚ ة

.ًٚ ًٚ ظِّٔ  افُتٚب وافًْٜ  ىٌَٔ

ًُذ  ومـ احلُّذٜ افتذل جذٚء افذُْص  فذٔس ا ذز »ٜ ؿقفذف ظِٔذف افًذالم: َّْ ظِٔٓذٚ يف اف

 ومْف أخ  افنٚظ  ؿقفف: «ـٚدًٚيْٜ

 ٍ ـّـ َش 
ٍ
 .ًَٚ ِّ ومٚ راء

افًذذالم فًٔذذقا ـٖصذذ ٚبف افذذ يـ صذذٚهدوه : افذذ يـ مل ينذذٓدوا اف شذذقل ظِٔذذف نؾذذ٘ذ
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.ًٚ ًٚ ظِّٔ  وشًّقا مْف افُالم مٌٚ ة ورأوه مْف  ىٌَٔ

افٔقم  قجد ـِّٜ ظكيٜ، ٌٕغ اٚ بًض افدظٚة اإلشالمٔغ، وهذل ـِّذٜ عِٔذٜ 

جذذذذدًا، فُذذذذـ أعذذذذؾ مْذذذذف أن ٕ ًِٓذذذذٚ حََٔذذذذٜ واؿًذذذذٜ، يَقفذذذذقن يف حمذذذذٚ ايؿ ويف 

ًٚ يّقذذ ظذذذ إرض. مذذقاظيٓؿ وإرصذذٚدايؿ: إٕذذف جيذذٛ أن ٕ ًذذؾ  اإلشذذالم واؿًذذ

ـذذذام -ـذذذالم عٔذذذؾ، فُذذذـ إذا مل ٍٕٓذذذؿ اإلشذذذالم ظذذذذ وذذذقء ؾٓذذذؿ افًذذذِػ افهذذذٚفت 

ٓ يُّْْٚ أن ٕ َؼ ه ا افُالم افنذٚيف امّٔذؾ، أن ٕ ًذؾ اإلشذالم حََٔذٜ  -َٕقل

واؿًٔذذذٜ زقذذذ ظذذذذ إرض، افذذذ يـ اشذذذتىٚظقا ذفذذذؽ هذذذؿ أصذذذ ٚب اف شذذذقل ظِٔذذذف 

ًٚ: شًّقا افُالم مْف مٌٚ ة، ؾقظقه خر وظذل، دذؿ افًالم فًٌٌِغ اد ـقريـ  إٍٓ

ؾٔذذذف أمذذذقر هْذذذٚا حتتذذذٚج إػ بٔذذذٚن ؾًذذذؾ ؾذذذ أوا اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم يٌذذذغ  ذذذؿ ذفذذذؽ 

 ؾًالً.

ًٚ جذذدًا: هْذذٚا آيذذٚت يف افَذذ آن افُذذ يؿ ٓ يُّذذـ  وإٔذذٚ  أ ب فُذذؿ مذذمالً واوذذ 

ًٚ فًِذْٜ افتذل  ُ   آن افُذ يؿ، ـذام ؿذٚل ظذز  افَذغء ٌَذ فًِِّؿ أن يٍّٓٓٚ إٓ إذا ـذٚن ظٚرؾذ

ؿْ ﴿وجذذؾ:  ِٓ ْٔ َل إَِفذذ ذذزء ُٕ  ٚ َ فَِِّْذذِٚس َمذذ َ  فُِتٌَذذغء ـْ مذذمالً ؿقفذذف  ،[44]النحللل:﴾َوَإَٔزْفَْذذٚ إَِفْٔذذَؽ افذذ ء

قا َأْيِدَ ُاَم ﴿ ًٚػ:  ًُ ُٜ َؾْٚؿَى ِٚرَؿ ًَّ ِٚرُ  َواف ًَّ أن هذٚ قا شذٌٔقيف هذ ا  [88]المائلة::﴾َواف

ِٚرُ   ﴿فْٚ ه ه أيٜ افُ يّٜ:  افزمٚن يف افٌِٜ افً بٜٔ ؾٍِٔن ًَّذ مذـ هذق  فٌذٜ  ﴾َواف

ٓ يًذذذتىٔع أن حيذذذدد افًذذذٚر ، وافٔذذذد مذذذٚ هذذذل  ٓ يًذذذتىٔع شذذذٌٔقيف آخذذذ  افزمذذذٚن ٓ 

افًٚر  اف ي يًت ؼ ؿىع  قيًتىٔع أن يًىل امقاب ظـ ه يـ افًٗافغ، مـ ه

 ع بٚفًٌْٜ   ا افًٚر  ىَ َْ افٔد، ومٚ هل افٔد افتل يٌٌْل أن  ُ 

ؿىًذذٝ هْذذٚ  قشذذٚر ، وافٔذذد هذذل هذذ ه، فذذ قٌذذٜ افًذذٚر  مذذـ ه  بٔوذذٜ ؾٓذذيف افِ

َوَإَٔزْفَْذذٚ ﴿يف ... أيذذٜ افًذذٚبَٜ:  قيف أي مُذذٚن ؾٓذذل يذذد، فُذذـ امذذقاب هذذوهْذذٚ أوأ

ؿْ  ِٓ َل إَِفْٔ زء ُٕ َ فَِِِّْٚس َمٚ  َ  فُِتٌَغء ـْ امقاب يف افٌٔٚن، ؾْٓٚا بٔٚن  ،[44]النحل:﴾ إَِفَْٔؽ اف ء
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افًالم فَِذ آن، هذ ا افٌٔذٚن ضٌَذف ظِٔذف افًذالم ؾًذالً يف خهذقص مـ اف شقل ظِٔف 

ه ه أيٜ ...ويف خهقص أيٚت إخ ى ومٚ أـم هٚ؛ ٕن مـ ؿ أ ظِؿ إصقل 

يَذذذ أ يف ظِذذذؿ إصذذذقل أن هْذذذٚا ظذذذٚم وخذذذٚص ومىِذذذؼ ومَٔذذذد وٕٚشذذذ  ومًْذذذقخ، 

ـِذذذذامت عِّذذذذٜ يذذذذدخؾ حتتٓذذذذٚ ظؼذذذذات افْهذذذذقص إن مل َٕذذذذؾ مئذذذذٚت افْهذذذذقص، 

ٜ ؿٔديٚ افًْٜ، وٓ أريد أن أضٔؾ يف ه ا حتك ًٕتىٔع أن ٕ ٔذٛ ظذـ ٕهقص ظٚم

 بَٜٔ إشئِٜ.

 . . : .. (6:  30/  1) اهلدى والنور / 
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 ٌٖ جيٛش خمايف١ إمجاع ايٓاع يف  

 شَإ َا ع٢ً خالف َا نإ عًٝ٘ ايطًف؟

 حد ًُّـ آظساض ظذ ؾَٓٚء اإلعٚع  إػ أيء  مداخِٜ:

ًٚ.: شٌؼ امقاب إٓافنٔ  ٍ 

 العلمممال مممقللارل مممقلل  ممم ل 

 

 

  ممقللالامم قيسللممومليقل م  مم  

لمقلالعلالىابكلللخالفل ماقةس 

ل

ليممالالو مم للريممال ه ل  ومم  

ظٚمٜ افْذٚس، وأ ذٚ افْذٚس ا ًٌذقا قؾام بٚفؽ إذا مل يُـ هْٚا رأي ؾَٔف، وإٕام هل

مذذـ افْذذٚس، ـٖهنذذٚ إٔزفذذٝ يف ـتذذٚب اهلل، ؾٚ ٍذذٚ  عٚظذذٜ مذذـ افْذذٚس ظذذذ ؾٓذذؿ ٕذذص 

، هذذذذذذذٗٓء ٓ يٌٌْذذذذذذذل فًٚمذذذذذذذٜ افْذذذذذذذٚس أن ¢ـتذذذذذذذٚب اهلل، ومذذذذذذذـ حذذذذذذذديٞ رشذذذذذذذقل اهلل 

خيذذٚفٍقهؿ، أمذذٚ أن يذذٖم ٕذذٚس ؾٔتٍَذذقن ظذذذ رأي حذذديٞ فذذٔس متَِذذك ظذذـ افَذذ ون 

ؿقفذذف ظِٔذذف افًذذالم:  قافمالدذذٜ ادنذذٓقد  ذذؿ بٚ ريذذٜ احلذذديٞ ادتذذقا   صذذ ٜ، وهذذ

هذذ ا خىذذٖ  « ون ؿذذ ينخذذر افَذذ»وادنذذٓقر ظذذذ أفًذذْٜ افْذذٚس:  «خذذر افْذذٚس ؿذذ ين»

خذر افْذٚس ؿذ ين، دذؿ افذ ي »روايٜ، وإٕام افٍِظ افمٚبذٝ يف افهذ ٔ غ وؽرمذٚ: 

، ؾٚدًذذذٖفٜ افتذذذل يُذذذقن ظِٔٓذذذٚ افْذذذٚس يف زمذذذـ مذذذٚ، إن «يِذذذقهنؿ، دذذذؿ افذذذ يـ يِذذذقهنؿ

ًٚ ظذذذـ  قـٕٚذذٝ مىٚبَذذذٜ دذذذٚ ـذذذٚن ظِٔذذذف افًذذذِػ افهذذذٚفت، ؾٓذذذ ـذذذام شذذذٌؼ يف ـالمْذذذٚ إٍٓذذذ

ِٚؿِؼ ﴿ا و ًذذٚػ: اإلعذذٚع، وذـ ٕذذٚ ؿقفذذف  ٌذذٚر ـْ ُيَنذذ ُف  َوَمذذ َ َفذذ ٚ َ ٌَذذغَّ ِد َمذذ ذذ ًْ ـْ َب
قَل ِمذذ ُشذذ اف َّ

َٚءْت  ََّْؿ َوَشذذذذذذ ذذذذذذ َٓ ِف َج
ِِ ْهذذذذذذ ُٕ ٚ َ ذذذذذذَقػَّ َو ِف َمذذذذذذ ذذذذذذ َقفء ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُذذذذذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذذذذذ ْع َؽذذذذذذ

اْ ُذذذذذذَدى َوَيتٌَِّذذذذذذ
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ًرا ، ؾذذ٘ذا ـذذٚن افْذذٚس هذذٗٓء ا ٍَذذقا ظذذذ يشء شذذقاء ـذذٚن حُذذاًم [005]النسللاء:﴾َمِهذذ

ـام ؿِٝ، وـٚن ظذ خال  مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚفت، ؾٓٗٓء جيذٛ  شِقـًٚ وأ

 ٚفٍتٓؿ، وٓ جيقز ا ٌذٚظٓؿ؛ ٕهنذؿ هن ذقا خذال  مذْٟٓ افًذِػ افهذٚفت، وهذؿ 

 افَقم ٓ ينَك جًِٔٓؿ، فًع أظىٔٝ ه ا جقاب افًٗال.

يٍُذذذذل  ق، هذذذذؾ هذذذذاً دافنذذذذى  افمذذذذٚين: إػ أي مذذذذدى ادطٚفٍذذذذٜ  ٖخذذذذ  َحذذذذ  مداخِذذذذٜ:

 جيقز  َقيّٓؿ... واف أي، أ و ٚفٍتٓؿ يف افًّؾ أ وٜ ممالً أ ٚفٍٜ شٌِٔ

 جيقز  َقيّٓؿ  َقل و: أافنٔ 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 : ـٔػ يًْل  َقيّٓؿ، بٚفًٔػ بٚفًهٚ.افنٔ 

 ... ينؼ ظهٚ افىٚظٜ ظـ احلٚـؿ.مداخِٜ:

 : مٚ يف ه ا، ه ا فٔس فًٚمٜ افْٚس.افنٔ 

 .. اد تّع بس عّقظٜ...مداخِٜ:

أؿقل: افَقة فًٔٝ فًٚمٜ افْٚس وٕؾ اد افْذٚس، وإٕذام هذ ا مذـ صذٖن  : إٔٚافنٔ 

ًٚ ذـ ٕذذٚ يُّذذـ يف جًِذذٜ ظْذذدا:  احلذذٚـؿ، وإٕذذام أؾذذ اد افْذذٚس شذذٌِٔٓؿ ـذذام ـْذذٚ أيوذذ

َل ﴿ تِل ِهذذذذذذذ ِٚدْ ُْؿ بِذذذذذذذٚفَّ  َوَجذذذذذذذ
ِٜ َْ ذذذذذذذ ًَ  احْلَ

ِٜ ِٜ َوادَْْقِظَيذذذذذذذ ذذذذذذذ َّ ُْ
ذذذذذذذَؽ بِٚحْلِ ٌِِٔؾ َربء اْدُع إَِػ َشذذذذذذذ

ـُ  ذذذذذذذذذذ ًَ ـْ ﴿ ..[025]النحللللللللللل:﴾َأْح ذذذذذذذذذذِدي َمذذذذذذذذذذ َـّ اهللََّ َ ْ
َداُهْؿ َوَفُِذذذذذذذذذذ ْٔذذذذذذذذذذَؽ ُهذذذذذذذذذذ َِ َْٔس َظ َفذذذذذذذذذذ

 .[202]البقر::﴾َيَنٚءُ 

 افتَقيؿ بٚفَقة ه ا مـ صٖن احلٚـؿ.

افذذذذ ي يىذذذذ د افنذذذذٔىٚن، وإذا ـذذذذٚن  قإلصذذذذالح ٓ يُذذذذقن إٓ بٚفٌٔذذذذٚن، وافٌٔذذذذٚن هذذذذا

ًٚ وـٚن ادذدظقون ـذ فؽ، ؾْٓذٚا شٔ هذؾ افقؾذٚ  وافذتال ، أمذٚ ٓ  افداظل  ِه
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اهلل إذا ـٚن أحد افٍ يَغ ؽر  ِص، ؾْٓٚا يَع ًّٚ يَع بغ افزوجغ ظٚدة شّت 

 مـ افىال .

واهلل يٚ شٔدي افنٔ  إن ظِامء اف شقم اف ي شذّٔتٓؿ فْذٚ  ذزن يًْذل  مداخِٜ:

 حمزن، ويشء يدمل افَِٛ بٍتقاهؿ.

َٚ افَّذ ﴿: واهلل ص ٔت، وفُـ اإلًٕٚن ـام ؿٚل  ًٚػ يف افَ آن: افنٔ  ـَ َيٚ َأ ن ِ ي

ـْ َوؾَّ إَِذا اْهتََدْيُتؿْ  ْؿ َم ـُ ْؿ ٓ َيُين ُُ ًَ ٍُ ْؿ َإٔ ُُ ْٔ َِ ، واإلًٕذٚن يف [075]المائلة::﴾آَمُْقا َظ

افقاؿذذع، يًْذذل ـذذؾ إًٕذذٚن، مذذـ افنذذٔ  وإٔذذٝ ٕذذٚزل إػ افٍذذ ي ، يًْذذك حٚفذذف ويْتَذذد 

يٌكذ أحذدـؿ افَذ اة »ؽره، ومٚ أروع مذٚ ؿٚفذف ظِٔذف افًذالم يف احلذديٞ افهذ ٔت: 

، ؾهذذ ٔت أن ادًذذِؿ مذذٖمقر بٚفذذدظقة إػ « ظذذغ أخٔذذف وٓ يذذ ى امذذ ع يف ظْٔذذفيف

 :ًٚ ِٜ ﴿اهلل  ٌٚرا و ًٚػ، وبٚفْيٚم افَذ آن ادذ ـقر إٍٓذ َّذ ُْ
ٌِِٔؾ َربءذَؽ بِٚحْلِ اْدُع إَِػ شَذ

 ِٜ َْ ًَ  احْلَ
ِٜ ، فُـ ٓ جيقز فذف أن يْتَذد افْذٚس إتَذٚدًا مذـ بذٚب [025]النحل:﴾َوادَْْقِظَي

 ؽٔظ ؿٌِف، وإٕام ؾَط فٔهِت مٚ هؿ ؾٔف مـ ا ىٖ وإٓ  ا .  أن ينٍل

 ضٔٛ يف يشء ؽره.

 : .. (  55:  36/   70) اهلدى والنور /  
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 : املكصٛد بايكسٕ يف قٍٛ ايٓيب  

  «خري ايكسٕٚ قسْٞ»

، ـِّذذٜ ؿذذ ن هْذذٚ  تِذذػ ؾٔٓذذٚ يف  ٖويِٓذذٚ ؾذذٚف اجت مذذع «خذذر افَذذ ون ؿذذ ين» مداخِذذٜ:

 افدفٔؾ يٚ صٔ   

: ٓ، هل افَوذٜٔ مذٚ ؾٔذف ظِٔٓذٚ دفٔذؾ، هذل فٌذٜ مذْٓؿ مذـ يَذقل: مٚاذٜ شذْٜ، افنٔ 

افَذ ن أن ت، فُذـ افذع مٚصذٔغ ظِٔذف افًِذامء، جء  َ مْٓؿ يَقل شًٌغ، مٚ ؾٔف دفٔؾ مُ 

إن اهلل يًٌذٞ  ذ ه إمذٜ ظذذ »ادٚاٜ شْٜ، يُّـ اشتدٓفف بَقفف ظِٔف افًذالم:  قه

ذذ  ًُّذذـ يًذذتٖٕس اذذ ا احلذذديٞ فسجذذٔت   «ٚ ديْٓذذٚد  ذذدء رأس ـذذؾ مٚاذذٜ شذذْٜ مذذـ جُيَ

 ؿقل افع بَٔقفقا أن افَ ن ظٌٚرة ظـ مٚاٜ شْٜ.

 مٚ ؾٔف روايٜ يف احلديٞ بٚفَ ن  مداخِٜ:

 : احلديٞ  ٌع افت ديد افنٔ 

  ًٕؿ. مداخِٜ:

 : ٓ.افنٔ 

ضٔٛ. إهنٚ منٓقرة يًْل بغ افْٚس وـ ا، ضٔٛ يٚ شذٔدي هذؾ ًُّذـ  مداخِٜ:

اشتَ اء افتٖري  ظذذ وذقء هذ ا احلذديٞ ... يف هذ ا افٍِذظ بٚفذ ات  يًْل أن مـ

ًٚ ه ه بٚشتَ اء افتٖري  ... افع أظ   إٕف  ادَهقد مٚاٜ ظٚم أم ؿد يُقن أؿؾ، ضًٌ
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بُذذ  وظّذذ  وظذذمامن وظذذع دذذؿ ... ا الؾذذٜ ومذذٚ صذذٚبف،  قجذذٚء أبذذ ¢... رشذذقل اهلل 

ًٚ. ه ه  ٚ ؾسة زمْٜٔ، ؾٌٚفتٚ  ظذ وقء احلديٞ اف ي  ـٚن إٍٓ

 : اد دديـ.افنٔ 

 ..وهؾ هْٚا اشتدٓل ظذ إٔف افَ ن هْٚ ظٌٚرة ظـ مٚاٜ شْٜ أ مداخِٜ:

ا : وفذذذ فؽ إٔذذذٚ ؿِذذذٝ وـْذذذٝ أظْذذذل مذذذٚ أؿذذذقل: يُّذذذـ أن يًذذذتٖٕس يف هذذذ افنذذذٔ 

ؿذذد يَذذقي ٕن بًذذض افًِذذامء  تًٌذذقا ؾقجذذدوا يف  احلذذديٞ، فُذذـ افقاؿذذع افتذذٚرخيل

فًزيذذذز، وـذذذٚن يف حذذذدود ادٚاذذذٜ شذذذْٜ، افَذذذ ن بذذذـ ظٌذذذد ا افَذذذ ن إول اد ذذذدد ظّذذذ 

افمٚين ذـ وا اإلمٚم افنٚؾًل، ومٚ أذـ  واهلل افتٍٚصذٔؾ بًذد افتًًِذؾ، يف ـذؾ ؿذ ن 

 ؾٔف ذـ وا ؾٔف عدديـ.

 (  00:  59: 56/ 138) اهلدى والنور /
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 ْصٝخ١ بأ١ُٖٝ األخر مبٓٗج ايطًف ٚبٝإ خطٛز٠ 

 االعتكادعٔ ذيو بطسب أَج١ً َٔ أبٛاب  بايتٓهُّ

ؿذذد جيٓذذؾ بًذذض افْذذٚس ٕهذذٔ ٜ  تًِذذؼ بذذدٕٕٔٚٚ وآخ  ْذذٚ دٕٔذذٚه وآخ  ذذف، بذذام  مداخِذذٜ:

  ْه ْٚ يٚ أشتٚذي 

: إٔهذذذذت بُِّذذذذٜ عِّذذذذٜ  تكذذذذة أن ٕتىِذذذذٛ أن افًِذذذذؿ افْذذذذٚؾع مَذذذذ ون افنذذذذٔ 

بٚفًّذذذؾ افهذذذٚفت، ٕٕذذذف ٓ يُذذذقن ذاا إٓ اذذذ يـ افؼذذذضغ افًِذذذؿ افْذذذٚؾع، وافًّذذذؾ 

 افهٚفت.

ل: ادًذذ و  فذذدى امّٔذذع بداهذذٜ، ؾذذام حيتذذٚج إػ  ح إٓ افًّذذؾ افهذذٚفت يًْذذ

ربام مـ بًض امقإٛ وافْقاحل، أمٚ افًِؿ افْذٚؾع، ؾٓذ ا افذ ي خيٍذك أمذ ه ظذذ 

مـ ـتٚب اهلل ومـ حديٞ رشذقل اهلل  مًتًَك مٚ ـٚن  قـمر مـ افْٚس؛ ٕن افًِؿ ه

ًٚ وشذْٜ مع آظتامد ظذذ مذٚ ـذٚن ظِٔذف شذٍِْٚ افهذٚفت؛ ٕهنذؿ  َِذقا افؼذ ¢ ع ـتٚبذ

ذذذ ؽَ  ًٚ ـذذذام ٕىذذذؼ بذذذف ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم دون زيذذذٚدة أوَّ َٕهذذذٚن، مذذذـ حٔذذذٞ وًٚ ض يذذذ

اف وايذذٜ، ودون شذذقء ؾٓذذؿ ٍفِذذْص مذذـ افَذذ آن وافًذذْٜ، و ذذ ا ـذذٚن مذذـ دظق ْذذٚ افتذذل 

إػ افًّذذذؾ بٚفُتذذذٚب وافًذذذْٜ، وظذذذذ مذذذْٟٓ  قٕدٕذذذدن حق ذذذٚ دااذذذاًم وأبذذذدًا: إْٔذذذٚ ٕذذذدظ

 مذذذْٟٓ افًذذذِػ افهذذذٚفت  فذذذدؾع مذذذٚ ؿذذذد اظذذذسى افًذذذِػ افهذذذٚفت دذذذٚذا َٕذذذقل ظذذذذ

دت افٍذذ   ِجذذ افُتذذٚب وافًذذْٜ مذذـ إٓ ذذ ا  يف ؾّٓٓذذٚ، وبًذذٌٛ هذذ ا إٓ ذذ ا  وُ 

 ¢اإلشالمٜٔ افُمرة ـام ينٓد ب فؽ افتٚري  اإلشالمل وـام  ٌْٖ ظْف رشقل اهلل 
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اؾسؿذذٝ افٔٓذقد ظذذذ إحذدى وشذذًٌغ ؾ ؿذذٜ، »يف احلذديٞ افهذذ ٔت افذ ي ؿذذٚل ؾٔذف: 

افْهٚرى ظذ ادْتغ وشًٌغ ؾ ؿذٜ، وشذتٍس  أمتذل ظذذ دذالث وشذًٌغ  واؾسؿٝ

ؾ ؿذذٜ ـِٓذذٚ يف افْذذٚر إٓ واحذذدة ؿذذٚفقا: مذذـ هذذل يذذٚ رشذذقل اهلل  ؿذذٚل: هذذل مذذٚ إٔذذٚ ظِٔذذف 

 .«وأص ٚر

ف فؽ اصىِت افًِامء ظذ  ًّٜٔ ه ه افٍ ؿٜ مـ دالث ٍ وشذًٌغ ؾ ؿذٜ بٚفٍ ؿذٜ 

مذذذـ دذذذالث  :دة ؾَذذذط ٓ دذذذٚين  ذذذٚ، دذذذؿ هذذذلهذذذل واحذذذ :افْٚجٔذذذٜ، ؾٚفٍ ؿذذذٜ افْٚجٔذذذٜ أوًٓ 

 ادْغ وشًٌقن ؾ ؿٜ يف افْٚر وواحدة يف امْٜ. ،وشًٌغ ؾ ؿٜ

وبًذذذض  ،ؾذذذٚفٔقم ٕ ذذذـ ًٕذذذٔش يف ؽّذذذ ة ؾذذذ   ؿديّذذذٜ وحديمذذذٜ وأحذذذزاب ظديذذذدة

افٍذذذ   افَديّذذذٜ ذهٌذذذذٝ أشذذذامؤهٚ وبَٔذذذذٝ آدٚرهذذذٚ، ؾذذذذٚدْىؼ آظتذذذزا  وادذذذذ هٛ 

ر وصذذٚر  ذذٚرة بٖشذذامء إيذذٚم، وفُْذذف  ىذذقَّ  ادًتذذز  ٓ ُٕذذٚد ًٕذذّع فذذف ذـذذ ًا يف هذذ ه

ؾذذ   إشذذالمٜٔ،وم اهٛ إشذذالمٜٔ مًتذذٌد اذذٚ ومًذذس  اذذٚ ظْذذد عذذٚهر ادًذذِّغ، 

و ذذٚرة بذذ راء حديمذذٜ فُْٓذذٚ  تهذذؾ بًذذٌٛ ودٔذذؼ بتِذذؽ أراء آظتزافٔذذٜ افَديّذذٜ، أمذذٚ 

ًٚ، وهذذل افتذذل  ُذذقن بٖشذذامء ومًذذس  اذذٚ ظْذذد  افتذذٚرة إوػ افتذذل أ ُت إفٔٓذذٚ إٍٓذذ

ادًِّغ ؾّمالً ـٕٚصٚظ ة، وـٚدٚ  يديٜ، افًٚمل اإلشالمل إذا اشتمْْٔٚ مْف افٍ   

ادً وؾذذٜ بذذٕٚٓ  ا  ظذذـ افؼذذيًٜ ـٚفنذذًٜٔ مذذمالً، وافزيديذذٜ وا ذذقارج، وحكذذٕٚ 

يتًّقن بٖهؾ افًذْٜ وامامظذٜ، ؾٖهذؾ افًذْٜ وامامظذٜ  وّقن أًَ ـالمْٚ ظذ مـ يُ 

 بٚفًَٚاد، وأربًٜ م اهٛ ؾٔام يتًِؼ بٚفٍَف. افٔقم هؿ دالدٜ م اهٛ ؾٔام يتًِؼ

وأهذذذؾ احلذذذديٞ،  ،ادٚ  يديذذذٜ، وإصذذذٚظ ة :ؾٓذذذل فمالدذذذٜ إوػأمذذذٚ ادذذذ اهٛ ا

 ؾٓ ه ؾ   دالث  تًِؼ يف افًَٔدة ؾَط بٖهؾ افًْٜ وامامظٜ.

أمذذٚ ادذذ اهٛ إربًذذٜ ؾًّ وؾذذٜ فذذدى امّٔذذع يف افٍَٓٔذذٚت احلٍْذذل وادذذٚفُل 

رجًْذذذذذذذذذٚ إػ ادذذذذذذذذذ اهٛ افمالدذذذذذذذذذٜ إوػ ادٚ  يديذذذذذذذذذٜ  وافنذذذذذذذذذٚؾًل واحلْذذذذذذذذذٌع، إذا
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مـ مذذذذ اهٛ وآراء قوإصذذذذٚظ ة ٕ ذذذذد يف هذذذذ يـ ادذذذذ هٌغ افقذذذذء افُمذذذذر ًّذذذذٚ هذذذذ

وأؾُذذذذذٚر ادًتزفذذذذذٜ، ومذذذذذع ذفذذذذذؽ ؾٓذذذذذل مقجذذذذذقدة ومٌمقدذذذذذٜ يف ادذذذذذ هٛ إصذذذذذً ي، 

وادذذ هٛ ادٚ  يذذدي، أهذذؿ مذذذٚ يتًِذذؼ اذذ ا افذذ ي أؿقفذذذف إٔذذف مقجذذقد مذذـ آظتذذذزال 

غ ادذذ ـقريـ: ادٚ  يذذدي وإصذذً ي أهذذؿ مذذٚ يُّذذـ ذـذذ ه أن يشء يف ادذذ هٌ

أصذذذؾ مذذذـ إصذذذقل وؿٚظذذذدة مذذذـ افَقاظذذذد هذذذل: أن احلذذذديٞ افهذذذ ٔت ٓ  مٌذذذٝ بذذذف 

ظَٔذذذدة، هذذذ ا رأي ادًتزفذذذٜ، فُذذذـ إصذذذٚظ ة وادٚ  يديذذذٜ يتٌْذذذقن هذذذ ا افذذذ أي، هذذذ ه 

 ـَٚظدة وأصؾ.

ًٚ بذذٖهنؿ يتذذٖوفقن آيذذٚت وافقذذء افمذذٚين: أن ادًتزفذذٜ ُظِ ُؾذذقا ظْذذد أهذذؾ افًذذْٜ حَذذ

افتًىٔذذذذؾ، وادَهذذذذقد بٚفتًىٔذذذذؾ:  قافهذذذذٍٚت، وأحٚديذذذذٞ افهذذذذٍٚت، وافتٖويذذذذؾ أخذذذذ

يُقن هْذٚا حذديٞ ٌٕذقي  وإُٕٚر افقء إُٕٚر احلََٜٔ، ؾ ْٔام  ُقن هْٚا آيٜ، أ

صذذ ٔت، وفذذف دٓفذذٜ واوذذ ٜ رصحيذذٜ، ؾًٔىِذذقن هذذ ه افدٓفذذٜ ويذذٖ قن بًّْذذك ؽذذر 

احلذذديٞ افٌْذذقي، ؾٓذذ ا مًْذذٚه: إٔذذف مذذٚ ا ًٌذذقا  وأمتٌذذٚدر فِذذ هـ فذذ اا افذذْص افَذذ آين 

افُتذذٚب وٓ افًذذْٜ، فُذذْٓؿ ٓ ًٕذذتىٔع أن َٕذذقل: مذذٚ ا ًٌذذقا افُتذذٚب وافًذذْٜ إُٕذذٚرًا 

ًٚ ظـ دٓفتٓام افكحيٜ بٚشؿ افتٖويذؾ وفذ فؽ  ًٚ ظِٔٓام، وخ وج  ام، وإٕام دورإ

 افتًىٔؾ. قؿِٝ افتٖويؾ أخ

ًٚ: إذا ؿذذٚل اف جذذؾ  افًذذ ر: جذذٚء ادِذذؽ، ؾذذام يتٌذذٚدر إػ ٕ ذذـ ٕيذذب مذذمالً ظٚديذذ

ؿذٚل جذٚء ادِذؽ،  قذهْف إػ ذهـ ادطٚضٌغ بُالمف إٔف يًْل جٚء خٚدم ادِؽ هذ

ؾٚفًٚمًقن ٓ يٍّٓقن مـ ـالمف إٔف يًْل: جٚء خٚدم ادِؽ، بذؾ وٓ يٍّٓذقن مْذف 

ًٚ  ُِذؿ اذ ه افٍِيذٜ افً بٔذٜ، اذ ه امِّذٜ قإٔف جٚء وزي  ادِؽ، ؾِذ  أن رجذالً ظ بٔذ

افً بٜٔ جٚء ادِؽ ؾٖحد افًٚمًغ ؿٚل: يًْل: خذٚدم ادِذؽ، هذ ا ظىذؾ ـذالم هذ ا 

 ادتُِؿ.
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 ًٕؿ. مداخِٜ:

ـالم اف ب  ٌٚرا و ًٚػ    قؾ هىَّ ًَ : ًٕؿ. ؾام بٚفُؿ إذا ـٚن افُالم ادُ افنٔ 

ؾٔذذٖم ادًتزفذذٜ ويتذذًٌٓؿ يف ذفذذؽ ادٚ  يديذذٜ وإصذذٚظ ة، ؾٔتذذٖوفقن بًذذض أيذذٚت 

حٚديذذذذذٞ افٌْقيذذذذذٜ يف ممذذذذذؾ هذذذذذ ا افتٖويذذذذذؾ افذذذذذ ي ؿِْذذذذذٚ ظْذذذذذف ب ذذذذذؼ: إٕذذذذذف افَ إٓٔذذذذذٜ وإ

 افتًىٔؾ.قأخ

ٚ﴿يف أيٜ افُ يّٜ:  ًٍّ ٚ َص ًٍّ َُِؽ َص َؽ َوادَْ جذٚء ربذؽ، وٓ  [22]الفجلر:﴾َوَجَٚء َربن

ًٚ جذذٚء ادِذذؽ ٓ مذذٚ جذذٚء ادِذذؽ مذذـ أ ذذك خذذٚدم ادِذذؽ، وزيذذ    نذذٌٔف مذذمِام ؿِْذذٚ إٍٓذذ

ًٚ، مذذع ذفذذؽ ؾذذ٘ذا ؾُ ادِذذؽ يف ؾذذ   بذذغ خذذٚدم ادِذذؽ وو ذذ زيذذ ه ضًٌذذ  بذذقزي  ادِذذؽ نء

 أظىؾ، ًٕؿ. ق بطٚدم ادِؽ ؾٓنء يُقن ظٚضؾ بٚضؾ، وإذا ؾُ 

ٚ ﴿ؾَذذذذذذذق ؿ يف  ًٍذذذذذذذر ؿذذذذذذذقل ربْذذذذذذذٚ ظذذذذذذذز وجذذذذذذذؾ:  ًٍّ ذذذذذذذُؽ َصذذذذذذذ َِ َ ذذذذذذذَؽ َوادْ َٚء َربن َوَجذذذذذذذ

ٚ ًٍّ  .[22]الفجر:﴾َص

ـذ ا يُّذـ، أمذٚ ٓ بذف، وٓ  وخِذؼ مذـ خِذؼ ربذؽ، أ وجٚء ربؽ أي: أم  ربذؽ، أ

مـ أيـ جٚء ه ا افتًىٔؾ   مـ ؿٔذٚس ووحف، ومـ أيـ جٚءيؿ ه ه ادنُِٜ  أب 

 ا ٚفؼ ظذ ادطِق ، مـ ؿٔٚس افٌٚاٛ ظذ افنٚهد.

يَقفذذذقن: ٓ جيذذذقز وصذذذػ اهلل بٚحل ـذذذٜ، ٕ ذذذـ مذذذٚ ٕهذذذػ اهلل بٚحل ـذذذٜ؛ ٕٕذذذف مذذذٚ 

وصػ ب فؽ ًٍٕف، وٓ وصٍف ب فؽ ٌٕٔف؛ فُذـ وصذػ ًٍٕذف  قوصػ ب فؽ ٓ ه

: يذذقم افَٔٚمذذٜ، ؾذذْ ـ َٕذذقل جذذٚء، ومذذٚ َٕذذقل إٕذذف جذذٚء يًْذذل: حتذذ ا هذذؿ بٖٕذذف جذذٚء أي

يذذٖبقن أن يٗمْذذقا بكذذيت افَذذ آن، ـذذ فؽ مذذمالً ؾذذٔام يتًِذذؼ اذذ ا ادًْذذك: احلذذذديٞ 

يْذزل »ظْذدٕٚ حذديٞ متذقا  ؛ فُمذ ة ض ؿذف افهذ ٔ ٜ:  قادً و  وادنذٓقر بذؾ هذ

ًٚ وهؿ أهؾ  «ربْٚ ـؾ فِٜٔ إػ افًامء افدٕٔٚ احلذديٞ: يٗمْذقن بٚٔيذٜ  أهؾ افًْٜ حَ

افًذذذٚبَٜ افذذذ ـ  ظذذذذ طٚه هذذذٚ، جذذذٚء ربذذذؽ: ربذذذؽ جذذذٚء، ويْذذذزل ربْذذذٚ: يْذذذزل ربْذذذٚ، أمذذذٚ 
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ادًتزفٜ و ًٌٓؿ إصٚظ ة يف عِٜ مذٚ  ذٚبًقهؿ ظِٔذف: ٓ، ربْذٚ ٓ يْذزل ـذام ؿذٚفقا: 

ًٚ ٓ يْزل، إذًا: مٚ مًْك يْزل ربْٚ  أي: رمحتف ه ا  ٖويؾ، ه ا  ٓ جيلء، ؿٚفقا أيو

 ًىٔذذؾ، يِذذزم مذذـ هذذ ا افتًىٔذذؾ إُٕذذٚر حَذذٚاؼ  ظٔذذٜ متًَِذذٜ بٚفهذذٍٚت  قويذذؾ هذذافتٖ

ظذذذ فًذذٚن ٌٕٔذذف صذذذ اهلل  واإل ٔذذٜ، ربْذذٚ ظذذز وجذذؾ حٔذذْام يهذذػ ًٍٕذذف يف ـتٚبذذف، أ

ًَ ء  ظٌٚده بذف  ٌذٚرا و ًذٚػ؛ ٕٕذف ؽٚاذٛ ظْذٚ، وٓ  ُٔ وظِٔف وآفف وشِؿ، ؾٕ٘ام ذفؽ ف

اهلل، ؾ ٔذذذذذْام ٕذذذذذٖم إػ آيذذذذذٚت افهذذذذذٍٚت يُّْْذذذذذٚ أن ٕذذذذذ اه إٓ يذذذذذقم افَٔٚمذذذذذٜ إن صذذذذذٚء 

وأحٚديٞ افهٍٚت، ؾْٖم  ذٚ بًّذٚين ؽذر ادًذٚين افيذٚه ة امِٔذٜ مذـ افْهذقص 

احلديمٔذذٜ، ؾًّْذذك ذفذذؽ إْٔذذٚ إُٔ ٕذذٚ هذذ ه افهذذٍٚت اإل ٔذذٜ، جذذٚء ربذذؽ مذذٚ  وافَ إٓٔذذٜ أ

ـذٚن هْذٚا ٕذص إٔذف ٓ جيذلء وٓ  قجٚء ربؽ، يْذزل ربْذٚ ٓ يْذزل ربْذٚ شذٌ ٚن اهلل، فذ

زل، ـْذذذٚ بْذذذٖمـ، فُذذذـ افْهذذذقص ظذذذذ خذذذال  ذفذذذؽ، ؾُٔذذذػ ٕهذذذػ ربْذذذٚ بذذذام مل يْذذذ

افتًىٔذؾ، وهذذ ا ًّذٚ وؿًذذٝ  قيهذػ ًٍٕذذف بذف، وْٕزهذذف ظذام وصذذػ ًٍٕذف بذذف، هذ ا هذذ

 ؾٔف ـام ؿِْٚ بًض اد اهٛ اإلشالمٜٔ افًْٜٔ، ـٚدٚ  يديٜ، وإصً يٜ.

افهذذذٚفت إػ ا ٌذذذٚع افُتذذذٚب وافًذذذْٜ، وظذذذ مذذذْٟٓ افًذذذِػ ق ذذ ا ؿِْذذذٚ: إْٕذذذٚ ٕذذدظ

حتك مٚ َٕع يف ممؾ ه ه إٓ  اؾذٚت افتذل ابتذدأهٚ ادًتزفذٜ، دذؿ  ذًٌٓؿ ظِٔٓذٚ ـمذر 

ًّذذذذـ يْتّذذذذقن إػ أهذذذذؾ افًذذذذْٜ وامامظذذذذٜ، أهذذذذؾ افًذذذذْٜ وامامظذذذذٜ افٔذذذذقم يف ظذذذذ   

افًكذذذ احلذذذٚ ، ويف إزهذذذ  افؼذذذيػ، وامٚمًذذذٚت اإلشذذذالمٜٔ وإػ آخذذذ ه هذذذل 

 ه مذذذذ اهٛ دالدذذذذٜ يف افًَٔذذذذدة، أهذذذذؾ احلذذذذديٞ، وادٚ  يديذذذذٜ وإصذذذذً يٜ، ضٔذذذذٛ هذذذذ

 . وـٔػ يُقن هْٚا دالدٜ م اهٛ يف افًَٔدة  يف إمقر افٌٌٜٔٔ

ـٚن يُّـ أن يُقن ه ا وؿد ؿٔؾ ه ا يف إحُٚم،  ،يَقفقن: اختالؾٓؿ رمحٜ

اختالؾٓؿ رمحٜ يف إحُذٚم، يًْذل: ؾٔذف  ًٔذر، ـذام يَذقل بًذض امِٓذٜ: إٕذف يذقم 

ٌغ افْذٚس، يذٖم افَٔٚمٜ يَػ ظذ أول افكذاط؛ .. . ا ٚفقظذٜ، ؾُٖٕذف هذؿ اد ٚشِذ
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، فُذذـ هذذل  هذذت يف مذذ هٛ دذذٚين ـٍٔٔذذٜاف جذذؾ مذذمالً حٍْذذل ادذذ هٛ صذذذ ظذذذ 

ن صذذال ؽ صذذ ٔ ٜ ظذذذ مذذ هٌل، وهُذذ ا، ؾٓذذ ا قِ يَذذقل فذذف: اإلمذذٚم افمذذٚين  ًذذٚل ُهذذ 

 افوالل ادٌغ. قه

ذفذؽ هذ ه  ، وبْقا ظذْن ختال  يف افٍ وع ؾٔف يُ ٓؾَِٝ: يُّـ أن يَٚل: إن ا

ا  اؾٜ افتل ذـ ٕٚهٚ متًَِٜ بٚفكذاط، مذع ذفذؽ آخذتال  فذٔس ب محذٜ حتذك يف 

افٍذذ وع، ؾذذام بٚفْذذٚ َٕذذقل: دالدذذٜ مذذ اهٛ يف افًَٔذذدة افتذذل ٓ يُّذذـ أن يتهذذقر ؾٔٓذذٚ 

 صُالن يف افًَٔدة.

يف بًذذذض إحُذذذٚم افؼذذذظٜٔ ًُّذذذـ يُذذذقن يف وجٓذذذغ يًْذذذل: ـذذذام يًذذذز صذذذٔ  

هلل ؾَٔقل: آخذتال  ٕقظذٚن: اخذتال   وذٚد، واخذتال  اإلشالم ابـ  ّٜٔٔ رمحف ا

 ْذذقع، اخذذتال   وذذٚد: ؾذذالن  قوذذٖ ودذذس امذذ أة مذذٚ حُذذؿ ووذذقءه  ؿذذقل: إذذتَض 

ووذذذذقؤه، وؿذذذذقل: مذذذذٚ إذذذذتَض ووذذذذقؤه، هذذذذ ا اخذذذذتال   وذذذذٚد، ٓ يُّذذذذـ أن يُذذذذقن 

افهذ ٔت   قافه ٔت، مٚ هذ قافَقٓن ص ٔ غ يف واؿع افؼع، وإٕام أحدمٚ ه

ِذذذؿ، وأهذذذؾ افًِذذذؿ افذذذ يـ يًذذذتَقن افًِذذذؿ مذذذـ افُتذذذٚب وافًذذذْٜ، هذذذ ا يً ؾذذذف أهذذذؾ افً

 اختال   وٚد، ٓ يُّـ أن يُقن افَقفغ ص ٔ غ.

اخذذتال   ْذذقع: اإلمذذٚم افنذذٚؾًل يَذذقل: دظذذٚء آشذذتٍتٚح: وجٓذذٝ وجٓذذل فِذذ ي 

 ؾى  افًّقات وإرض ... إػ آخ ه.

 حٍْٜٔ يَقل: شٌ ٕٚؽ افِٓؿ ب ّدا. قاإلمٚم أب

 ؿ بٚظد بْٔل وبغ خىٚيٚي ... إػ آخ ه.اد ددقن: افِٓ

ُٝ جذٚز،  ْٓذ يف  ًٚرض  هذٚدم  مذٚ يف  ًذٚرض  هذٚدم، إن إٔذٝ اشذتٍت ٝ بَقجَّ

شذذٌ ٕٚؽ جذذٚز، افِٓذذؿ بٚظذذد جذذٚز، ويف هْذذٚا أدظٔذذٜ أخذذ ى ـمذذرة ذـ يذذٚ يف صذذٍٜ 

 افهالة، ه ا اختال   ْقع.
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ًٚ، يًْذل: أمٚ يف افًَٔذدة، ٓ يُّذـ أن يتهذقر اخذتال  بقجذف مذـ افقجذقه إضال ؿذ

مذٚ اشذتقى وٓ جيذلء، اشذتقى ظذذ افًذ ش أوٓ يْذزل، جيذلء أوربْٚ إمذٚ إٔذف يْذزل أ

ذفؽ، مع ه ا وجدت يف افًَٔدة دالدذٜ مذ اهٛ ـٔذػ ُيتهذقر  قظذ افً ش، وٕ 

َد ﴿ه ه ادذ اهٛ افمالدذٜ يف افًَٔذدة  ُذقن حذؼ  وربْذٚ ظذز وجذؾ يَذقل:  ًْذ اَمَذا َب ؾَذ

الُل  َّٓ افوَّ  .[82س:]يون﴾احْلَؼء إِ

فذذ فؽ؛ فُذذل ُٕذذقن يف مْ ذذٍٚة مذذـ افقؿذذقع يف ممذذؾ هذذ ا آخذذتال ، ويف مْ ذذٚة 

ًٚ بٚفُتذٚب  مـ افقؿقع يف ممؾ ه ا إٓ  ا  ظـ افُتٚب وافًذْٜ ؾٓذاًم: فذٔس إيامٕذ

وافًذذذْٜ ـذذذؾ افٍذذذ   اإلشذذذالمٜٔ  ذذذٗمـ بٚفُتذذذٚب وافًذذذْٜ، فُذذذـ افُمذذذر مْٓذذذٚ ٓ يذذذٗمـ 

ًٚ، فُذذـ ٓ بٚفُتذذٚب وافًذذْٜ، يذذٗم ، ؾذذام افٍٚاذذدة مذذـ اإليذذامن يذذٗمـ بذذف مًْذذًك ـ بذذف فٍيذذ

  ؾال يٗمْقن بٚدًْك، بٚفٍِظ دون اإليامن بٚدًْك  ؾً ؾٝ ـٔػ يٗمْقن بٚفٍِظ

 ًٚ إػ ا ٌذذٚع افُتذذٚب  قمذذـ افقؿذذقع يف ممذذؾ هذذ ا إٓ ذذ ا  ٕ ذذـ ٕذذدظ فذذ فؽ حتٚصذذٔ

ـٔذذػ يُّْْذذٚ أن ًٕذذ   مذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف شذذٍِْٚ  ،وافًذذْٜ، وظذذذ مذذْٟٓ افًذذِػ افهذذٚفت

ًٚ بٚفًَٔذذذدة، أافهذذذٚفت  ًٚ بٚفٍَذذذف، أ وشذذذقاًء مذذذٚ ـذذذٚن متًَِذذذ ًٚ  وـذذذٚن متًَِذذذ مذذذٚ ـذذذٚن متًَِذذذ

 بٚفًِقا.

ٍٕذذس افى يذذؼ  قافى يذذؼ افذذ ي بذذف ًٕذذ   مذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم: هذذ

اف ي بف ًٕ   مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚفت، أي: بٚختهذٚر افى يذؼ اف وايذٜ، ض يذؼ 

مٚ ـذٚن مْٓذٚ فٌِْذل صذذ اهلل وظِٔذف وآفذف  احلديٞ، و َِل اف وايٚت ادتًَِٜ شقاءً 

 بى يؼ اف وايٚت واحلديٞ. وبٚفًِػ افهٚفت أ ووشِؿ، أ

ه ا افى يؼ حٚد ظْف عٚهر ادًِّغ افٔقم، وؿٌؾ افٔقم بَذ ون، ؾ امهذرهؿ 

ًٚ يف  ـٕٚقا يًتّدون يف ؾٓؿ افُتٚب وافًْٜ ظذ آراآؿ، ومٚ ـذٕٚقا ينذً ون مىَِذ

إػ أن يًذذذذتًْٔقا ظذذذذذ ؾٓذذذذؿ افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ ب دذذذذٚر  داخِذذذذٜ ٍٕقشذذذذٓؿ أهنذذذذؿ ب ٚجذذذذٜ
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ْٚ مذذـ أهذذؾ  ََ ٌَ افًذذِػ افهذذٚفت، مذذٚ ـذذٕٚقا ينذذً ون اذذ ا، فُْْذذٚ ٕ ذذـ بٍوذذؾ مذذـ َشذذ

افًِؿ  ٌْْٓٚ   ه افَْىذٜ ا ٚمذٜ أٓ وهذل:  ورة ؾٓذؿ افُتذٚب وافًذْٜ ظذذ مذْٟٓ 

ٚؿِ ﴿افًذذذذِػ افهذذذذٚفت، ومذذذذـ افذذذذدفٔؾ ظذذذذذ ذفذذذذؽ ؿقفذذذذف  ٌذذذذٚرا و ًذذذذٚػ:  ـْ ُيَنذذذذ  ِؼ َوَمذذذذ

ِِفِ  ُٕهْذ ٚ  َذَقػَّ َو ِف مَذ َقفءذ ُٕ ِمَِْغ  ْٗ َ َفُف اْ َُدى َوَيتٌَِّْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ ِد َمٚ َ ٌَغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم  اف َّ

ََّْؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا َٓ  .[005]النساء:﴾َج

ًٚ ظذذذ  هْذذٚ دؿَٔذذٜ وفىٍٔذذٜ جذذدًا يف أيذذٜ افُ يّذذٜ: ربْذذٚ ذـذذ  شذذٌٔؾ ادذذٗمْغ ظىٍذذ

ِٚؿِؼ ﴿ واف شذذذذذذقل، ؾَذذذذذذٚل: منذذذذذذٚؿَٜ اهلل ـْ ُيَنذذذذذذ ُف  َوَمذذذذذذ َ َفذذذذذذ ٚ َ ٌَذذذذذذغَّ ِد َمذذذذذذ ذذذذذذ ًْ ـْ َب
قَل ِمذذذذذذ ُشذذذذذذ اف َّ

 .[005]النساء:﴾اْ َُدى

ِف َمٚ ﴿مٚ اـتٍك ا ه ادنٚؿَٜ ظىػ ظِٔٓٚ ؿقفف:  َقفء ُٕ ِمَِْغ  ْٗ َوَيتٌَِّْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

ََّْؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا َٓ ِف َج
ْهِِ ُٕ  .[005]النساء:﴾َ َقػَّ َو

ـْ ذـذذ  شذذٌٔؾ ادذذٗمْغ، فذذ
ًٚ: قُ ذذ ى مذذٚ هذذل افُْتذذٜ ِمذذ ومذذـ »أن أيذذٜ ـٕٚذذٝ َؾَ وذذ

ينذذذٚؿؼ اف شذذذقل مذذذـ بًذذذد مذذذٚ  ٌذذذغ فذذذف ا ذذذدى ٕقفذذذف مذذذٚ  ذذذقػ وٕهذذذِف جٓذذذْؿ وشذذذٚءت 

ٌِِٔؾ  ﴿ ذذ ى ـذذٚن يتٍذذل بذذٚفٌ ض افذذ ي ؿٚمذذٝ بذذف أيذذٜ بذذتامم:  «مهذذرا ْرَ َشذذ ْع َؽذذ
َوَيتٌَِّذذ

ِمَِْغ  ْٗ ويتٌع ؽر »: هْٚ ُٕتٜ بٚفٌٜ مـ ذـ  اهلل ظز وجؾ مِّٜ   َٕقل: ٓ. إذاً ﴾ادُْ

ًٚ ظذ ؿقل رب افًٚدغ:  «شٌٔؾ ادٗمْغ ِٚؿِؼ ﴿ظىٍ ـْ ُينَذ ٚ  َوَم ِد مَذ ًْذ ـْ َب
قَل مِذ شُذ اف َّ

ِمِْغَ  ْٗ ُذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذ ْع َؽذذ
ُف اْ ُذذَدى َوَيتٌَِّذذ َ َفذذ دذذٚذا ذـذذ  هذذ ه امِّذذٜ   [005]النسللاء:﴾َ ٌَذذغَّ

دذذذٚذا  أي: قإَىذذذٚع  يُذذذقن بٚ ٌذذذٚع شذذذٌٔؾ ادذذذٗمْغ افذذذ يـ ا ًٌذذذقه يتٌذذذغ فُذذذؿ أن 

ؾًِْٚ ـذام ؾًِذٝ ادًتزفذٜ وا ذقارج رـٌْذٚ  قب٘حًٚن ظِٔف افهالة وافًالم، وإٓ ف

 َِّ ىْٚ أؾٓٚمْٚ، بؾ أهقاءٕذٚ ظذذ ٕهذقص افُتذٚب وافًذْٜ فوذِِْٚ وذالًٓ رؤوشْٚ وش

َّْٚ مـ اف يـ صٚؿقا اهلل واف شقل، بٚ ُُ  قشؿ مٚذا  هُ ا ٕ ـ ٍٕٓؿ، ه ا هبًٔدًا، وَف

افًٌٛ يف وؿقع افٍ   افوٚفٜ يف  ٚفٍٜ افؼيًٜ يف ـمذر مذـ افًَٚاذد ؾوذالً ظذـ 
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 إحُٚم افٍَٜٓٔ.

ًٚ؛ فتقؤت أمٜٔ هذ ا افَٔذد افذ ي اشذتٍدٕٚه مذـ أيذٜ  إٔٚ ظٚدة أ ب ممالً بًٔى

ًٚ: آيٜ يف أ ب ممالً   «مٚ إٔٚ ظِٔف وأص ٚر»افًٚبَٜ، ومـ احلديٞ إول:  بًٔى

افَ آن افُ يؿ مـ أبغ أيٚت يف بٔٚن اد اد اإل ل، وهل ؿقفف  ٌٚرا و ًٚػ يف 

ةٌ ﴿وصػ أهؾ امْٜ يف امْٜ:  َ ِٚ َٕ   ٍ
ٚطَِ ٌة * ُوُجقٌه َيْقَمئِ َٕذ  ٚ َذ -22]القيامل::﴾إَِػ َراء

28]. 

ـْ  مٚذا ـٚن مقؿػ ادًتزفٜ وا قارج بٚفًٌْٜ   ه أيٜ وهل رصحيٜ يف أن ِم

ِؿ اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ ظذذذ ادذذٗمْغ يف امْذذٜ، بذذؾ هذذل أـذذز ًّٕذذٜ يّذذتـ اهلل اذذٚ  ذذ ًَ
ِٕ

ظذ أهؾ امْٜ: أهنؿ يذ ون راذؿ يذقم افَٔٚمذٜ، ؾذ٘ذا رأوه  ٌذٚرا و ًذٚػ ًٕذقا ًٕذٔؿ 

 امْٜ ـِٓٚ، ًٕؿ.

مٚذا ؾًؾ ادًتزفٜ وا قارج  ٚه ه ه أيٜ  إُٔ وهٚ  ٓ مٚ إُٔ وهٚ؛ ٕهنذؿ 

ِقهذذٚ ىَّ  وهذذٚ   جذذقا مذذـ افذذديـ ـذذام ئذذ ج افنذذً ة مذذـ افً ذذغ، فُذذْٓؿ ظَ إُٔ قفذذ

ذذذٚطَِ ةٌ ﴿ؾذذذقا دٓفتٓذذذٚ افكذذذحيٜ،  َّ َح  َٕ  ٚ ذذذ َ ؿذذذٚفقا: إػ ًٕذذذٔؿ راذذذٚ  [28]القيامللل:: ﴾إَِػ َراء

ًٚ، ـذام ؿِْذٚ ٕ ذـ دَّ ٕٚط ة، مذٚ ؾٔٓذٚ يشء، إػ ًٕذٔؿ راذٚ ٕذٚط ة، ؿَذ  ًٚ حمذ وؾ روا موذٚؾ

ًٚ: فٌٔٚن ـٔػ يٌٌْل أن   ٍٓؿ افٌِٜ افً بٜٔ ؾوالً ظـ افُذالم اإل ذل افَذٚاؿ ظذذ إٍٓ

 وافٌِٜ افً بٜٔ  جٚء إمر جذٚء ادِذؽ، هذؾ جيذقز فْذٚ أن ٍٕٓذؿ جذٚء خذٚدم إمذر أ

 ادِؽ  ٓ. يٚ أخل يَقل فؽ:

ه ا أم  مً و  يف افٌِٜ افً بٜٔ  َدي  موٚ  حم و ، وهْٚ ب ٞ ظْد أهذؾ 

جيذذذقز ظْذذذد وجذذذقد افذذذدفٔؾ ادَت ذذذ  افًِذذذؿ يَقفذذذقن:  َذذذدي  ادوذذذٚ  اد ذذذ و 

ف فؽ، وإٓ ـٕٚٝ  ًىِٝ افٌِٜ افً بٜٔ، إٔٚ أؿقل: جٚء أمحد، ًٕؿ، هؾ يٍٓؿ جذٚء 

ابْذذف، جذذٚء أمحذذد، جذذٚء ابْذذف  يذذٚ أخذذل مذذـ أيذذـ جئذذٝ بٚفتٖويذذؾ هذذ ا  مذذٚ يف جذذقاب 
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يًىؾ افٌِٜ افً بٜٔ، ؾْٓٚ هُ ا ؾًؾ ادًتزفذٜ وؽذرهؿ يف  ًٍذر ٕهذقص افُتذٚب 

 وافًْٜ، ًٕؿ.

 ويٍّٓقن احلؼ. مداخِٜ:

: يٍّٓذذذقن احلذذذؼ، فُذذذـ احلذذذؼ مذذذٚ واؾذذذؼ أهذذذقاءهؿ، فذذذ فؽ يَقفقفذذذؽ يف افنذذذٔ 

دفِٔذف  مذٚ دخذؾ يف ظَِذف، ومًْذك هذ ا: أهنذؿ مذٚ َٕذقل فًٔذقا  ق ورة  ٖويؾ، مٚ هذ

ًٚ، فُذذـ َٕذذذقل: بُذذذؾ جذذ أة أن إيامهنذذذؿ ٕذذٚؿص ووذذذًٔػ؛ ٕن اهلل ظذذذز  مذذٗمْغ مىَِذذذ

ًدى * امل﴿وجذذذذؾ يَذذذذقل يف مىِذذذذع شذذذذقرة افٌَذذذذ ة:  َٛ ؾِٔذذذذِف ُهذذذذ تَذذذذُٚب ٓ َرْيذذذذ
ذذذَؽ اْفُِ َذفِذ

غَ  ذذذذ َِ تَّ ُّ ِْ
ِٛ ﴿مذذذذـ هذذذذؿ   [2-0]البقللللر::﴾فِ ْٔذذذذ ٌَ ِمُْذذذذقَن بِْٚف ْٗ ـَ ُي ِ ي ذذذذ أول صذذذذٍٜ  [8]البقللللر::﴾افَّ

 ادتَغ: اف يـ يٗمْقن بٚفٌٔٛ.

ذذذٚطَِ ٌة ﴿ضٔذذذٛ. مذذذـ افٌٔذذذٛ:  َٕ  ٚ ذذذ َ مذذذٚ ُ  يذذذد ؾًِذذذٍٜ، هذذذؿ بَذذذل  [28]القيامللل::﴾إَِػ َراء

افٌؼي ممؾ: افَقى افٌؼيٜ،  ًتىٔع أن  زيؾ امٌؾ ظذـ مُٚهنذٚ  يًتًّؾ افًَؾ 

ٓ. افَذذقة افٌؼذذيٜ حمذذدودة، ـذذ فؽ افٌكذذ حمذذدود افًذذّع حمذذدود، ـذذ فؽ مذذٚذا  

ًٚ، ؾٓذذذؿ دذذذٚ يًذذذًّقا  ًٚ، ـذذذؾ يشء يًْذذذل: اإلًٕذذذٚن ُخِِذذذَؼ وذذذًٍٔ افًَذذذؾ حمذذذدود زٚمذذذ

ذذذذٚطَِ ٌة ﴿أيذذذذٜ:  َٕ  ٚ ذذذذ َ ذذذذٚطَِ ةٌ ﴿ؿِْذذذذٚ:  أـٔذذذذد ٕ ذذذذـ إذا [28]القياملللل::﴾إَِػ َراء َٕ  ٚ ذذذذ َ ل﴾إَِػ َراء

مًْٚه: حكٕٚه يف جٜٓ ووًْٚه ؾق ، ووًْٚه ؿدام إػ آخ ه، مـ ه ه  [28]القيام::

افنٌٓٚت افتذل اشذتَقهٚ ًّذٚ ينذٚهدوٕف حذق ؿ ـّطِذقؿغ، فُذـ ا ذٚفؼ ًٕذقا إٔذف 

 وصػ ًٍٕف بهٍتغ ادْتغ إحدامٚ: إجيٚبٜٔ، وإخ ى: شٌِٜٔ.

افًذذّٔع قؾٔذذف، افًذذٌِٜٔ  ْزيذذف فذذف  ٌذذٚرا و ًذذٚػ، ؾَذذٚل وه اإلجيٚبٔذذٜ: صذذٍٜ ؿٚاّذذٜ

 افٌهر.

ءٌ ﴿ مداخِٜ: ِف يَشْ
مِِْ ِّ ـَ  .[00]الشورى:﴾َفَْٔس 

ٌء َوهُ ﴿: افنٔ  ِف يَشْ
مِِْ ِّ ـَ ُٔع افٌَِهرُ  قَفَْٔس 

ِّ
ًَّ  .[00]الشورى:﴾اف
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ءٌ ﴿ ِف يَشْ
مِِْ ِّ ـَ  ْزيف إٔف أي يشء خيى  يف بٚفؽ مـ صٍٚت  [00]الشورى:﴾َفَْٔس 

ًٚ فذذٔس ـّمِذذف قاهلل ظذذز وجذذؾ خيذذتِط ظِٔذذؽ إمذذ  ف يُذذقن ممذذؾ صذذٍٚ ْٚ، بتَذذقل رأشذذ

ظٌذذذذذٚرة ظذذذذذـ مًْذذذذذك ؿذذذذذٚاؿ يف افذذذذذ هـ ٓ حََٔذذذذذٜ فذذذذذف وٓ وجذذذذذقد قيشء، فُذذذذذـ هذذذذذؾ ه

فف  حٚصٚه، يًْل: ٕ ـ أن ًٕتىٔع أن ٕتهذقر افًَْذٚء، افًَْذٚء اشذؿ ظذ ر ؿذديؿ 

أفذػ وفِٔذٜ وأممٚ ذٚ، إٕذف خٔٚ ، ضر ـٌر يت دث ظْف افًْدبٚد افٌ  ي، يف ؿهذٜ 

ظٌذذٚرة ظذذـ ضذذر ـٌذذر يًْذذل: افٌذذٔض افذذع بٔىًِذذقا ممذذؾ افٌَذذٜ، وبٔ ُذذل افَهذذٜ ؾٔٓذذٚ 

 يًْل: ؾٔٓٚ ض اؾٜ وـِٓٚ خٔٚل يف خٔٚل.

افًَْذذٚء: اشذذؿ بذذدون جًذذؿ، اشذذؿ يف افذذ هـ مًْذذك ؿذذٚاؿ افذذ هـ، فُذذـ يف خذذٚرج 

 اف هـ يًْل: يف افقاؿع ٓ حََٜٔ فف.

صذذٍٚت افُذذامل، ومْذذزه ظذذـ ـذذؾ صذذٍٚت افَْهذذٚن،  ؾ بْذذٚ ظذذز وجذذؾ افذذ ي فذذف ـذذؾ

هُذذ ا مًْذذك ؿذذٚاؿ يف ٍٕقشذذْٚ وفذذٔس فذذف حََٔذذٜ ؿٚاّذذٜ خذذٚرج هذذ ا افُذذقن،  قهذذؾ هذذ

فف ـؾ قخِؼ افًّقات وإرض، ؾٓ قخٚرج ه ا افًَؾ   اهلل أـز مـ ذفؽ، بؾ ه

، و ذذذٚ ـذذذؾ صذذذٍٚت افُذذذامل، إذ إمذذذ   قصذذذٍٚت افُذذذامل، ؾٓذذذ ًٜ ذات مقجذذذقدة حََٔذذذ

صٍٚ ف ظز وجؾ  فٔس فْٚ عٚل يف افًَؾ أن ٕهٍف مـ ظْدٕٚ، بؾ ـ فؽ، ؾام هل 

 ؿد ـٍٕٚٚ مٕٜٗ   يد ظَقفْٚ بٖن وصػ ًٍٕف فْٚ يف افُتٚب ويف افًْٜ.

ذذٚطَِ ةٌ ﴿مذذـ عِذذٜ هذذ ه افهذذٍٚت:  َٕ  ٚ ذذ َ أن ادذذٗمْغ ـذذام ؿذذٚل  [28]القياملل::﴾إَِػ َراء

 أحد ؾَٓٚء افنً اء ًٕتىٔع أن َٕقل:

 ف ممموامللادومنممم كلي مممرل وممم

 

 

لمممم لم مممقل   رتشمممبو لر من

ًٕؿ، ؾ ؤيٜ اهلل دٚبتٜ يف أخ ة إُٔ هٚ ادًتزفٜ، إُٔ هٚ ا ذقارج فًذدم وجذقد  

ِذذذذذقا ىَّ ؾقهذذذذذٚ وظَ  َّ ٕهذذذذذقص افُتذذذذذٚب وافًذذذذذْٜ، ٓ افْهذذذذذقص مقجذذذذذقدة، وفُذذذذذْٓؿ َح 

ًٚ مذذـ إيامهنذذؿ اذذ ه افْهذذقص مذذع إُٕذذٚرهؿ حَذذٚاؼ  مًٕٚٔٓذذٚ، ؾذذ٘ذًا: مذذٚ اشذذتٍٚدوا صذذٔئ
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ًٚ ومًْذذذًك،افْص حمٍذذذقظ ـٔذذذػ ًٕذذذ    دٓآِذذذٚ، ؾذذذ٘ذًا: جيذذذٛ أن ٕذذذٗمـ بذذذٚفْص فٍيذذذ

 ادًْك  هْٚ بٔٝ افَهٔد ـام يَٚل: بٚف جقع إػ مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚفت.

 أول يشء بذٚفَ آن، دذؿ بٚفًذْٜ افهذ ٔ ٜ دذؿ بٚٔدذٚر افًذٍِٜٔ، ؾٓذذؾ نَّذ ٍَ افَذ آن يُ 

قٌه َيْقَمئِذذذٍ  ﴿ٕ ذذذد ظْذذذد افًذذذِػ افهذذذٚفت  ًٍذذذر هذذذ ه أيذذذٜ:  ةٌ ُوُجذذذ ذذذِٚ َ ذذذٚ * َٕ َ إَِػ َراء

ٚطَِ ةٌ  أي: إػ ًٕٔؿ راٚ   أبدًا، ـؾ أد  يٖم ظـ افًِػ يتٍؼ مع  [28-22]القيام::﴾َٕ

 طٚه  أيٜ أوًٓ، دؿ مع إحٚديٞ افه ٔ ٜ.

افكحيٜ يف افدٓفٜ ظذ أن أيٜ ظذ طٚه هٚ افتل يٍّٓٓٚ ـؾ ظذ ر إذا ـذٚن 

ِٛ اَذَقن، مل يهذٛ بّ هٌٔذٜ، أ حزبٔذٜ مَٔتذٜ، هْذٚا آيذٜ أخذ ى؛ ؿذٚل  ًذٚػ:  ومل يه

َٚدةٌ ﴿ َْك َوِزَيذذ ذذ ًْ ُْقا احْلُ ذذ ًَ ـَ َأْح ِ ي ذذ َِّ
جذذٚء  ًٍذذر هذذ ه أيذذٜ يف احلذذديٞ  [26]يللونس:﴾فِ

َْك﴿افهذذذذذذذذ ٔت يف مًذذذذذذذذِؿ :  ذذذذذذذذ ًْ ُْقا احْلُ ذذذذذذذذ ًَ ـَ َأْح ِ ي ذذذذذذذذ َِّ
أي: امْذذذذذذذذٜ.  [26]يللللللللونس:﴾فِ

 أي: رؤيٜ اهلل يف أخ ة. [26]يونس:﴾َوِزَيَٚدةٌ ﴿

 . وهٚنَّ ؾَ  مداخِٜ:

ذذ : ؾَ افنذذٔ  وهٚ بٌذذر يشء، رؤيذذٜ افذذًْؿ ومذذٚ صذذٚبف ذفذذؽ ًّذذٚ شذذٌؼ ذـذذ ه، هذذ ا نَّ

 اشّف  ًىٔؾ.

بٚختهٚر وفًع أضِٝ أـم  ًّٚ أراد افًٚاؾ بٚفًٗال بٚختهٚر أؿقل: رحذؿ اهلل 

 ابـ افَٔؿ اف ي ؿٚل:

 العلمممال مممقللارل مممقلل  ممم ل 

 

 

  ممقللالامم قيسللممومليقل م  مم  

ل ماقةسلمقلالعلالىابكلللخالف 

ل

ليممالالو مم للريممال ه ل  ومم  

ل ل اللراللج دلالاماق لرىاوهمق

ل

لحمما املممم لال عووممشلرال شممبو  

ل  ؿٚل افه ٚبٜ. ،ؿٚل رشقل اهلل ،ؿٚل اهلل :افًِؿ قه ا ه
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افٔقم افٍ   اإلشالمٜٔ ـِٓٚ يٖخ ون مـ ه ا افُالم ادْغ: ؿٚل اهلل وؿٚل رشقل 

 ؿذذذٚل رشذذذقل اهلل، ويٖ قٕذذذؽ بّذذذ هٛ مذذذٚ اهلل، فُذذذـ بٍِٔذذذقا ويذذذدوروا ظذذذذ مذذذٚ ؿذذذٚل اهلل

إٔذذزل اهلل بذذف مذذـ شذذِىٚن، وحًذذٌُؿ ممذذًٚٓ ظذذذ ذفذذؽ: افٍ ؿذذٜ امديذذدة وهذذل ؾ ؿذذٜ 

افَٚديٕٚٔذذٜ افذذ يـ يًذذّقن بٕٚمحديذذٜ، ؾٓذذٗٓء آخذذ  افٍذذ   اإلشذذالمٜٔ افتذذل  ذذٚ ـٔذذٚن 

و ذذذذذٚ صذذذذذطقص، و ذذذذذٚ بذذذذذ وز و ذذذذذٚ دظذذذذذقة صذذذذذٚاًٜ يف إوربٔذذذذذٜ وإم ئُذذذذذٜ بٚشذذذذذؿ 

 اإلشالم.

ٓء مًِّقن يهذِقن صذالة ،ذس، وحي ذقن إػ بٔذٝ اهلل احلذ ام،وفُْٓؿ هٗ

ذذذ يُْذذذ ون حَذذذٚاؼ  ظٔذذذٜ مْهقصذذذٜ يف افُتذذذٚب وافًذذذْٜ مل يُ  ٌَقا إػ افَذذذقل اذذذٚ، ًْ

ٌؼ  ِْذ مش ممؾ ادًتزفٜ وادٚ  يديٜ إصٚظ ة، ؾٓؿ مذمالً: يُْذ ون أن يُذقن هْذٚا َخ

ـ، ضٔذذٛ. هذذؾ يُْذذ ون هذذؿ امذذـ مذذع إٔذذف هْذذٚا شذذقرة يف افَذذ آن اشذذّٓٚ شذذقرة امذذ

افَذذ آن يُْذذ ون افًذذقرة  ٓ. فُذذـ يَقفذذقن فْذذٚ: إٔذذتؿ مذذٚ ؾّٓذذتؿ مًْذذك امذذـ ـّمذذؾ 

اإلٕذذذس وافٌؼذذذ افٍِيذذذغ هذذذ يـ يذذذدٓن ظذذذذ مًذذذّك واحذذذد وآ ظذذذذ مًذذذّٔغ  ٓ 

مًذذذّك واحذذذد، هذذذؿ بَذذذل جذذذٚبقا مًذذذّك دٚفذذذٞ اإلٕذذذس وافٌؼذذذ وامذذذـ أشذذذامء دالدذذذٜ 

ـْ ﴿ٖم  ؿ ب يذٜ يف افَذ آن:  ىِؼ ظذ مًّك واحد وهؿ: افٌؼ. دٚ  
تَِْذل مِذ َْ َِ َخ

ـْ ضِذذغٍ 
تَذذُف ِمذذ َْ َِ ٍٚر َوَخ ذذ يَذذقل فذذؽ: هذذ ه مذذٚ هذذل ٕذذٚر حََٔذذٜ، وٓ ضذذغ  [02]األعللرا :﴾َٕ

حََٔذذذل إٕذذذام هذذذ ا عذذذٚز، عذذذٚز ودذذذٚ بت ٔذذذٛ فذذذف بٚحلذذذديٞ افهذذذ ٔت يف مًذذذِؿ : 

  «خِذذؼ اهلل ادالاُذذٜ مذذـ ٕذذقر، وخِذذؼ امذذٚن مذذـ ٕذذٚر، وخِذذؼ آدم ًّذذٚ وصذذػ فُذذؿ»

متذذذقا   يًْذذذل،  قيَذذذقل فذذذؽ: هذذذ ا حذذذديٞ آحذذذٚد، حذذذديٞ آحذذذٚد آحذذذٚد، حذذذديٞ مذذذٚ هذذذ

حديٞ آحٚد ٓ  مٌٝ ؾٔف ظَٔدة، وه ه والفٜ وهل: أن حديٞ أحذٚد ٓ  مٌذٝ بذف 

مذذذذ هٛ ؿٚديذذذذٚين، افَٚديٕٚٔذذذذٜ شذذذذٌَقا إػ هذذذذ ه  قظَٔذذذذدة مذذذذع إشذذذذػ افنذذذذديد مذذذذٚ هذذذذ

 افٌؼ. وٕس أافوالفٜ بَ ون، فُـ مل يًٌَقا إػ  ًٍر امـ بٖهنؿ اإل
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إزهذذ  افؼذذيػ أن، إزهذذ  افذذ ي يًذذّقه  يذذػ يَذذ ر ظذذذ افىذذالب افذذ ي 

يقزظقهؿ يف افًٚمل اإلشالمٜٔ فِدظقة فاشذالم أن احلذديٞ افهذ ٔت ٓ حيذتٟ بذف 

يف افًَٔذذذذدة إٓ إذا ـذذذذٚن متذذذذقا  ًا، مذذذذٚ مًْذذذذك متذذذذقا    يًْذذذذل: يُذذذذقن جذذذذٚء مذذذذـ ضذذذذ   

 ٚبٜ، وظؼذة مذـ افتذٚبًغ ظذـ ظؼذة ظديدة، يًْل: يُذقن رواه يف ظؼذة مذـ افهذ

 مـ افه ٚبٜ ... وهُ ا.

 ص قن. ووظذ ـؾ حٚل: أردت أن أختك، فُـ ـام يَٚل: احلديٞ ذ

 ... مٚذا يًتٍٔدوا مـ  مداخِٜ:

 : ممالً.افنٔ 

 مٚذا يًتٍٔدون مـ افتًىٔؾ. مداخِٜ:

 : ا ٌٚع إهقاء ظَؾ بٔ ُّقهؿ ظَق ؿ مٚ بٔ ُّقا افؼع.افنٔ 

ـِ ﴿إم ،  قه ا ه مداخِٜ: َٝ َم َ  إَِ َُف َهَقاهُ  َأَرَأْي َ  .[48]الفرقان:﴾ائَّ

 : هقاه أي ًٕؿ.افنٔ 

 : أذـ  جٔدًا بّْٚشٌٜ إزه  افؼيػ وإٔف يَ ر ه ه افًَٔدة .افنٚهد

أـمذ : ـْذٚ يف مْذك يف احلذٟ، ويف  و: أذـذ  جٔذدًا مْذ  يُّذـ ظؼذ شذْغ أافنٔ 

هْذذذٚا هذذذٚدئ، وربْذذذٚ مذذذت ع ؾٔذذذف ظذذذذ ظٌذذذٚده،  قفِٔذذذٜ مذذذـ فٔذذذٚ  مْذذذك امِّٔذذذٜ امذذذ

جًِذذذٝ أحتذذذدث مذذذع بًذذذض احل ذذذٚج هْذذذٚا ؾٔذذذف مذذذـ مكذذذ ؾٔذذذف مذذذـ شذذذقريٚ ... إػ 

 آخ ه.

دٚ دخؾ ظِْٔٚ رجؾ مكي أزه ي جِذس بًذد افًذالم أحذس بذٖن افذ ي يذتُِؿ 

إٕذذذف يف ا ذذذٚه خذذذٚص يًْذذذل: بذذذٚفَِؿ افًذذذ يض افذذذ ي يًذذذّقه وهذذذٚر يًْذذذل، وٕ ذذذـ 

ّٜ ًءذ يمر منُِٜ وهذل يَذقل: إن امامظذٜ افقهٚبٔذٜ ُعَ  أن قَٕقل: شٍِل ؾٖحٛ ه



 املنوج الشلفي ---------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

55 

ن اهلل ظز وجؾ يف افًامء وظذ افً ش اشتقى، إٔٚ شًّٝ مْف مـ أجذؾ إيَقفقا: 

ْ ِش ﴿ٕ جذذذذذذذع فذذذذذذذف،إتٓك مذذذذذذذـ افُذذذذذذذالم ؿِذذذذذذذٝ فذذذذذذذف: يذذذذذذذٚ صذذذذذذذٔ ،  ذذذذذذذ ًَ َذ اْف ـُ َظذذذذذذذ مْحَ افذذذذذذذ َّ

تََقى . ؿِذذذذٝ: إٔذذذذٚ هذذذذ ا ـذذذذالم افٌؼذذذذ وإٓ ـذذذذالم اهلل  ؿذذذذٚل: ٓ ـذذذذالم اهلل [5]طلللل :﴾اْشذذذذ

مذذذذذٚذا ؿذذذذذٚل  ،شذذذذذًّتؽ  َذذذذذقل: إن افقهٚبٔذذذذذٜ يَقفذذذذذقا ذفذذذذذؽ، هذذذذذ ا ـذذذذذالم رب افًذذذذذٚدغ

ممِام يَقفقا  قادًُغ  ؿٚل: ص ٔت. ه ا ـالم رب افًٚدغ، فُـ ادًْك مٚ ه

ْ ِش اْشتََقى﴿هؿ، مٚ يَقفقا ظـ أيٜ   ًَ ـُ َظَذ اْف مْحَ يًْذل: اشذتًذ.  [5]طل :﴾اف َّ

مذذٚ مًْذذك يف ؽذذر هذذ ا  ؿذذٚل: ٓ. هذذ ا مًْذذٚه: أن ٕ ذذـ ادًْذذك،  قفذذف: ضٔذذٛ صذذ ِذذٝؿ

 حكٕٚ ربْٚ يف مُٚن وهْٚ افنٚهد وافُْتٜ  ٖم.

ًٖ، هذذؿ يْزهذذقن اهلل ظذذـ ادُذذٚن،  ؿِذذٝ فذذف: يذذٚ صذذٔ  إٔذذٝ ؾذذٚهؿ مذذـ امامظذذٜ خىذذ

واف يـ خيٚفٍقهنؿ هؿ اف يـ جيًِقن اهلل يف مُٚن، ؿٚل: ـٔػ  ؿِٝ فف: ادُذٚن 

اَم َأْمُ ُه إَِذا َأَراَد َصْٔئًٚ َأْن ﴿دث؛ ٕٕف مـ ـٚن يُقن، حٚدث أم ؿديؿ  ؿٚل: ٓ. حٚ َّٕ إِ

قنُ  ُُ ـْ َؾَٔ ـُ قَل َفُف  َُ ؿِْٚ فف: ضٔٛ. أن ٕ ـ هْذٚ جٚفًذغ يف مْذك أفًذْٚ  [82]يس:﴾َي

يف مُذذذٚن  ؿذذذٚل: ًٕذذذؿ. ؿِْذذذٚ فذذذف: وؾقؿْذذذٚ ويذذذش يف  ؿذذذٚل: شذذذامء افذذذدٕٔٚ. ؿِذذذٝ فذذذف: 

ال ضذذقل شذذرٕٚ إػ افًذذامء افًذذٚبًٜ ويذذش مُذذٚن  ؿذذٚل: ًٕذذؿ. وؾذذق  افًذذامء افذذدٕٔٚ بذذ

يف ؾق  افًامء افًٚبًٜ  ؿٚل: افً ش. ؿِْٚ فف: ضٔٛ. ويش يف ؾق  افً ش  هْذٚ 

 ؿٚل: ادالاُٜ افُ وبٔقن. –وهْٚ افنٚهد  –ُٕتٜ ؿٚل 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

صذذ ٔت إٔذذٚ  ق: ادالاُذذٜ افُ وبٔذذقن...  ًٌذذر مَْذذقل، مَْذذقل فُذذـ مذذٚ هذذافنذذٔ 

فف: مٚ هل ادالاُٜ افُ وبٔقن  ؿٚل: هؿ مذـ ادالاُذٜ   ٚهِٝ ادقوقع، ؿِٝ

اف ي ربْٚ خَِٓؿ اف يـ ؾق  افً ش  ؿٚل: ًٕؿ. ؿِٝ فف: يف آيٜ إٔف ؾق  افً ش  

يف افذذذذ محـ ظذذذذذ افًذذذذ ش اشذذذذتقى، يف آيذذذذٜ إٔذذذذف ظذذذذذ افًذذذذ ش اشذذذذتقى ادالاُذذذذٜ 
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ـ افُ وبٔقن  ؿٚل: ٓ. ؿٚل ؿِٝ فف: ضٔٛ. يف حديٞ  ؿٚل: ٓ. ؿِٝ فف: ًٕؿ فُذ

مـ أيـ جٚء ُؿ افًَٔدة ه ه  ؿذٚل: إزهذ  افؼذيػ افذ ي فَْذٚ. ؿِذٝ فذف: شذٌ ٚن 

اهلل هْذذٚ افنذذٚهد: ؿِذذٝ فذذف: شذذٌ ٚن اهلل إزهذذ  افؼذذيػ يَذذ ر أن احلذذديٞ افهذذ ٔت 

ٓ  مٌٝ بف افًَٔدة ضٔٛ. وأن ٓ آيٜ وٓ حذديٞ مذـ  ¢افمٚبٝ إشْٚده ظـ افٌْل 

 أيـ جئتؿ ا ه افًَٔدة  

 ه عِٜ مًسوٜ بٚفًٌْٜ فف، أريذد أ ذٚبع احلذديٞ مًذف بٚفًْذٌٜ ظذ ـؾ حٚل: ه

فِذذ محـ ظذذذ افًذذ ش اشذذتقى، ؿِْذذٚ فذذف: ضٔذذٛ. ٌٕذذض افْيذذ  أن ظذذـ هذذ ه افًَٔذذدة 

افذذ ي اظسؾذذٝ إٔذذٝ إٔذذف مذذٚ  ذذٚ أصذذؾ ٓ يف افُتذذٚب وٓ يف افًذذْٜ، وفُْٓذذٚ ظَٔذذدة 

اُذذذذذذٜ أزه يذذذذذذٜ. شذذذذذذِّْٚ جذذذذذذدًٓ إٔذذذذذذف ؾذذذذذذق  افًذذذذذذ ش مالاُذذذذذذٜ ـ وبٔذذذذذذقن، وؾذذذذذذق  ادال

افُ وبٔقن أيش يف  ؿٚل: مٚ يف يشء. ؿِْذٚ فذف: ضٔذٛ. ؾذٚ ْك أذـذ ـؿ يشء ومٓذؿ 

ؿِٝ فف: دٚ شٖفٝ ادُٚن منتؼ مـ ـٚن يُقن ... إػ آخ ه ؿٚل: ًٕذؿ. ؿِذٝ فذف: 

وصذذذِْٚ قافُذذذقن حمذذذدود وإٓ ؽذذذر حمذذذدود  ؿذذذٚل: حمذذذدود، شًِذذذِْٚ يف افٌ ذذذٞ ف

 ف إٔذٚ، بًذديـ ؿِذٝ فذف: هذٛ بط اؾٜ ادالاُٜ افُ وبٔقن، وشذٚي  قفًِ ش وجٚء ه

أن هْذذٚا مالاُذذٜ ـ وبٔذذقن ؾذذامذا بًذذد ذفذذؽ  هذذؾ يف يشء هْذذٚا  إتٓذذك افُذذقن  

ؿٚل: إتٓك افُقن. إذًا: مٚ بَك يف مُذٚن  مذٚ بَذك يف مُذٚن. إذًا: دذٚ ٕ ذـ َٕذقل: 

افذذ محـ اشذذتًذ ظذذذ افًذذ ش دذذٚذا إٔذذتؿ  تّٓقٕذذٚ إٔذذف جًِْذذٚه يف مُذذٚن فذذٔس هْذذٚ 

اؾْٚ بٚ ٍذٚ  امّٔذع أن افُذقن حمذدود وآخذ  افُذقن افذ ي مذٚ مُٚن يٚ عٚظٜ بٚظس

بًده ـٚاـ افًذ ش، وربْذٚ ظذز وجذؾ ؾذق  افًذ ش ؾذق  ادطِقؿذٚت ـِٓذٚ، ـذام ؿذٚل 

ًٚ افٍَٔف افنٚظ :  أيو

 ر ملالعوشل  قلالعوشللكم 

 

 

 يمماللر ممفلالمم مك لراتاممقل 

ًٚ مذذـ أن َٕذذقل: إن قؾٓذذ  اهلل ظذذز  افٌْذذل ظذذـ افًذذٚدغ، فُذذـ ٓ مْذذٚص ظَذذالً و ظذذ



 املنوج الشلفي ---------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

53 

يف  قَٕذذذذقل: إٕذذذذف هذذذذ ووجذذذذؾ ؾذذذذق  ادطِقؿذذذذٚت ـِٓذذذذٚ؛ ٕٕذذذذف ؽْذذذذل ظذذذذـ افًذذذذٚدغ، أ

ادطِقؿٚت ـِٓٚ داخؾ ؾٔٓٚ، وممِام يَقفذقا: امتذزاج مذٚذا  ادذٚء بذٚفمِٟ. وؿذد ؿذٚل 

 بًض ؽالة افهقؾٜٔ: ومٚ اهلل ـٚدٚذا 

 إٓ راؿد يف ـًْٔتف. مداخِٜ:

 ل.أي يشء يًْو: ٓ ٓ، ـٚدٚء يف افمِٟ أافنٔ 

 ا الصٜ:

 ـٚفمِٟ يف ادٚء. مداخِٜ:

 : ًٕؿ.افنٔ 

 ـٚفمِٟ يف افٌِـ. مداخِٜ:

 : ادٓؿ.افنٔ 

 ـٚحلِٔٛ يف ادٚء. وأ مداخِٜ:

َٕذقل:  و: ادٓؿ: إمٚ أن َٕقل: إن اهلل ظز وجؾ ؾذق  ادطِقؿذٚت ـِٓذٚ، أافنٔ 

قم َٕقل: ـام شًّٝ إٔٚ أحد منٚخيل يف دمنؼ وظذ ادْز ويف افٔذ وداخِٓٚ، أ

إظيذذؿ يذذقم امًّذذٜ يَذذقل: اهلل ٓ ؾذذق  وٓ حتذذٝ، وٓ يّذذغ وٓ يًذذٚر، وٓ أمذذٚم 

 وٓ خِػ ٓ داخؾ افًٚمل وٓ خٚرجف، ٓ متهالً بف، وٓ مٍْهالً ظْف.

ًٚ صػ فْذٚ ادًذدوم  مذٚ اشذتىٚع قه ا افقصػ ف ًٚ وبٕٔٚ ؿٔؾ ٕؾهت افً ب ـالم

ق  وٓ حتذٝ، وٓ يّذذغ وٓ أن يهذٍف بذٖـم  ًّذٚ وصذػ هذٗٓء مًٌذقدهؿ  اهلل ٓ ؾذ

يًذذٚر، ٓ أمذذٚم ٓ خِذذػ، ٓ داخذذؾ افًذذٚمل، وٓ خٚرجذذف، ٓ متهذذالً بذذف، وٓ مٍْهذذالً 

 ادًدوم. قادًدوم، ه ا ه قظْف، ه ا ه
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وفذذذذ فؽ  أظ ٌْذذذذل جذذذذدًا ـِّذذذذٜ مذذذذـ أحذذذذد أذـٔذذذذٚء إمذذذذ اء ابذذذذـ  ّٔٔذذذذٜ اهلل ي محذذذذف 

افًذذذِػ جٓذذذٚدًا  وجيٚزيذذذف ظذذذـ اإلشذذذالم خذذذرًا جٚهذذذد يف شذذذٌٔؾ افذذذدؾٚع ظذذذـ مذذذ هٛ

ـٌرًا، وـام  ًِّقن داااًم أهؾ افٌدظٜ يَقمقا ود أهؾ افًْٜ، وبطٚصٜ ؿدياًم ويف 

زمذذـ ابذذـ  ّٔٔذذٜ ـذذؾ ادنذذٚي  وذذده، ؾنذذُقا إػ إمذذر يف دمنذذؼ وضٌِذذقا مْذذف إٔذذف 

 جيًّْٚ مًف مـ أجؾ َٕٔؿ احل ٜ ظِٔف أمٚمؽ، ؾدظٚهؿ إمر.

ٚ: إٔذف ابذـ  ّٔٔذٜ يَذقل: اهلل ظذز وجذؾ بدأ افَْٚش يف بًض افَْٚط آظتَٚديٜ مْٓ

ؾذذذذق  ادطِقؿذذذذٚت ـِٓذذذذٚ، وهذذذذؿ يَقفذذذذقا: ٓ اهلل يف ـذذذذؾ مُذذذذٚن مذذذذمِام قفذذذذف صذذذذٍٜ افًِ

 ًًّقا يف ه ا افزمذٚن ظذذ أدٕذك مْٚشذٌٜ يَذقل فذؽ: اهلل مقجذقد يف ـذؾ افقجذقد  

مذذٚ مًْذذك اهلل مقجذذقد يف ـذذؾ افقجذذقد  مذذـ عِذذٜ افقجذذقد اد ذذٚري وادذذ احٔض 

 إػ آخ ه، اهلل مقجقد يف ـؾ افقجقد.وٚت، واحلٕٚٚت ووافٌٚرات وا ٕٚ

ا الصٜ: ج ى افَْٚش بغ ابـ  ّٔٔذٜ وادنذٚي  أؿذٚم احل ذٜ ابذـ  ّٔٔذٜ ظِذٔٓؿ 

بّمؾ هذ ا افُذالم افذ ي شذًّتقه وأـمذ  مْذف، مذٚذا ؿذٚل هذ ا إمذر افذ ـل افًٚؿذؾ مذٚ 

ل ظذذذـ ظذذذٚمل، فُذذذـ شذذذّع ادْٚؿنذذذٜ بذذذغ ابذذذـ  ّٔٔذذذٜ وبذذذغ عٓذذذقر ادنذذذٚي  ؾَذذذٚقه

، هذ ا ـذالم صذ ٔت؛ ٕٕذف يًْذل: ٓ ؾذق  وٓ «هٗٓء ؿذقم أوذٚظقا راذؿ»ادنٚي : 

إػ آخ ه،هٗٓء أؿذقام أوذٚظقا راذؿ فًٔذقا ظذٚرؾغ وحتٝ، وٓ يّغ وٓ يًٚر، و

بذذذ اؿ افذذذ ي يًٌذذذدوه، فُذذذـ إٔذذذٝ دذذذٚ  ًذذذ د  َذذذقل: شذذذٌ ٚن رر إظذذذذ، فًذذذٝ 

ٌ ٚن رر إظذذذذذذ  يف ـذذذذذؾ مُذذذذذٚن، مذذذذذٚ مًْذذذذذك شذذذذذ قظذذذذذٚر  هذذذذذ ا رر إظذذذذذذ هذذذذذ

ْ ِش اْشتََقى﴿ ًَ ـُ َظَذ اْف مْحَ أي: اشتًذ ف فؽ  وري جذدًا جذدًا أن  [5]ط :﴾اف َّ

افًّذذذذؾ بٚفُتذذذذذٚب وافًذذذذْٜ وظذذذذذذ مذذذذْٟٓ افًذذذذذِػ قٕتًّذذذذؽ اذذذذذ ا ادذذذذْٟٓ افذذذذذ ي ه

 افهٚفت، وف فؽ ؿٚل أهؾ افًِؿ:

 ر ممشلخممرلبلاتبممقللممم ل مملف

 

 

 ر شلرشلبلاي مداللمم لخلمف 

   .(00:  49: 35/   161/  ) اهلدى والنور  
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 أقُٝٛا دٚي١ اإلضالّ يف قًٛبهِ

افًٗال إول يٚ أشتٚذٕٚ: يَقل افًذٚاؾ: دظذقة افُتذٚب وافًذْٜ دظذقة ظِذؿ وظّذؾ، مذٚ 

 هل حََٜٔ ه ه افُِّٜ أمٚم افقاؿع افًّع،وإمٚين اد جقة 

ًٚ  امقاب: ًٚ َ إٔذٚ  ًَِٔذ ظذذ  احلََٜٔ هل ـام جٚء يف افًٗال، وفُـ ؿد ؿِذٝ إٍٓذ

حديٞ ذفؽ إظ ار اف ي ؿٚل: واهلل ٓ أزيد ظِذٔٓـ وٓ إَٔذص، و ٚبًذٝ ـالمذل 

وؿِذذٝ أن مذذـ افٍذذ ااض آبتًذذٚد ظذذـ اد  مذذٚت، وأن اإلًٕذذٚن ظِٔذذف أن جيّذذع بذذغ 

اإل ٔٚن بٚفٍ ااض وآبتًٚد ظـ اد  مٚت، ؿِٝ يف أدْٚء ه ه افُِّٜ، وأن يًٍذؾ 

يوذذذذؿ إػ ذفذذذذؽ يشء مذذذذـ افىٚظذذذذٚت  مذذذذـ ذفذذذذؽ مذذذذٚ يًذذذذتىٔع، وإذا ـذذذذٚن يًذذذذتىٔع أن

 وافًٌٚدات إخ ى افتل هل ؽر واجٌٜ، ؾ فؽ خر وأبَك.

ٚ﴿افنٚهد:  َٓ ًَ َّٓ ُوْش ٚ إِ ًً ٍْ َٕ ِءُػ اهللَُّ  َُ  .[286]البقر::﴾ٓ ُي

وافْذذذٚس افٔذذذقم يف احلََٔذذذٜ: وأظْذذذل بٚفْذذذٚس افذذذ يـ  تّذذذقن بذذذديْٓؿ، ويِتزمذذذقن 

ًٚ ٕوفئذذذؽ أخذذذ يـ افذذذ  يـ يف افهذذذْػ إول مذذذـ افْذذذٚس أحُذذذٚم  يًذذذتٓؿ، وداظذذذ

ـٔذذػ يًذذُِقن، وـٔذذػ يًِّذذقن  وادِتذذزمغ بٕٚحُذذٚم افؼذذظٜٔ هذذؿ حٔذذٚرى مذذٚذا أ

يف اإلشذذالم واإلشذذالم افٔذذقم حمُذذقم بٖحُذذٚم ؽذذر إشذذالمٜٔ، وبذذدول ٓ حتُذذؿ بذذام 

إٔذذذزل اهلل ؾذذذام افًّذذذؾ  َٕذذذقل: ٕ ذذذـ افُِّذذذٜ  تكذذذة وافٌ ذذذٞ هذذذ ا ضقيذذذؾ افذذذ يؾ، 

ٕٚهذذذذٚ ٕحذذذذد افذذذذدظٚة اإلشذذذذالمٔغ رمحذذذذف اهلل: وهذذذذل أؿ  َٕذذذذقل ـِّذذذذٜ  تكذذذذة جذذذذدًا:

ظْدي ـٖهنٚ مـ وحل افًامء وٓ وحذل بًذد رشذقل اهلل، وفُذـ هْذٚا اإل ذٚم  ِذؽ 
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 افُِّٜ هل افتل  َقل: أؿّٔقا دوفٜ اإلشالم يف ؿِقبُؿ  َؿ فُؿ يف أروُؿ.

ؾ ظل أهنٚ  ًّؾ فاشالم، و ًّدَّ افٔقم هْٚا عٚظٚت ـمرة جدًا: ـؾ عٚظٜ  َ 

ب٘ؿٚمذذٜ حُذذؿ اإلشذذالم، وافْيذذٚم اإلشذذالمل يف إرض، وبًوذذٓؿ يُذذٚد يُذذقن ؿذذد 

 قؿذذ ن مذذـ افزمذذٚن، دذذؿ ٓ يشء إٓ ا تٚؾذذٚت وافهذذٔٚحٚت مذذٚ هذذ قمٙذذ ظِذذٔٓؿ ٕ ذذ

، وبًذذذض هذذذ ه ¢افًذذذٌٛ يذذذٚ  ذذذ ى  افًذذذٌٛ إْٔذذذٚ ٓ ٌٕذذذدأ مذذذـ حٔذذذٞ بذذذدأ رشذذذقل اهلل 

ًٚ بتٓذ يٛ افذٍْس وإصذالح إؾذ اد  وووذع افَٚظذدة افتذل امامظٚت ٓ  ٍُ  إضالؿذ

 يت َؼ اٚ اد تّع اإلشالمل. وك ظِٔٓٚ افدوفٜ، أَْ ٌْ  ُ 

بًذذٞ يف أمذذٜ جٚهِٔذذٜ جٓذذالء،    ُذذٛ  تِذذػ ادذذ دؿ  ¢ـِْذذٚ يًِذذؿ أن افٌْذذل 

أـمذ  مذـ ظؼذة شذْغ بذؾ بٚفوذٌط دذالث ظؼذة  قواف ٕقب، ومع ذفؽ ؾَذد طَذؾَّ ٕ ذ

ٓ جيٚهذد، وٓ قفذف، وهذ إػ افتقحٔد إػ ظٌذٚدة اهلل وحذده ٓ  يذؽقيدظ قشْٜ وه

يَٚ ؾ، وٓ حي م ا ّ ، وادٔن، وؿتؾ افذٍْس افزيئذٜ بٌذر حذؼ إػ آخذ ه، وإٕذام 

 أن يًٌدوا اهلل وجيتٌْقا افىٚؽقت دالدٜ ظؼ شْٜ هُ ا.

دؿ هٚج  اف شقل ظِٔف افًالم مـ ادديْذٜ، وهْذٚا بذدأت إحُذٚم  ْذزل بقذء 

دوفٜ ادًِّٜ بًد أن أوجد إؾ اد يٗشس يف اف ¢مـ افتٍهٔؾ، وبدأ رشقل اهلل 

وربٚهؿ ظِٔف افهالة وافًالم ظذ ظْٔف، وأحًـ  ذٖديٌٓؿ وودذؼ مذـ   بٔتذف إيذٚهؿ، 

ًٚ ينذذذً  بذذذٖهنؿ يٍدوٕذذذف بُذذذؾ يشء بًٍٖٕذذذٓؿ وبذذذٖمقا ؿ، وبُذذذؾ ظزيذذذز  ؾٖصذذذٌت ئَْذذذ

فد ؿ، بًد ذفؽ بدأت ادً ـٜ بْٔف وبغ افً ب، وبغ افٔٓقد وه ه افًرة ضقيِٜ 

ٚ، افنذذٚهد: أن اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم أول مذذٚ بذذدأ إٕذذام بذذدأ بتٖشذذٔس ؿٚظذذذدة  ً ؾقهنذذ

 اإلشالم وهل: صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّدًا رشقل اهلل.

ـمذذر مذذـ امامظذذٚت اإلشذذالمٜٔ افٔذذقم ح يهذذغ ظذذذ إؿٚمذذٜ احلُذذؿ اإلشذذالمل، 

 وفُـ يهد  ؾٔٓؿ ؿقل ذفؽ افنٚظ  افً ر:
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 قلةكاال مقل معدلتم  دلا يمشم 

وأن أؿذذذقل: بًذذذد أن أووذذذ ٝ فُذذذؿ  ¢ـذذذؾ مذذذـ خيذذذٚفػ مذذذْٟٓ رشذذذقل اهلل     

، وؿذد ظذ ؾتؿ مًْذك افًذْٜ: ادذْٟٓ ¢مًْك افًْٜ: ـؾ مـ خيٚفػ شْٜ رشقل اهلل 

افذذ ي شذذٚر ظِٔذذف اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم، ؾِذذـ يذذْ ت أبذذد احلٔذذٚة، فذذـ يذذْ ت؛ ٕٕذذف مل 

اف شذذذذقل ظِٔذذذذف افًذذذذالم، ؿذذذذٚل يف احلذذذذديٞ إول: يًذذذذِؽ افى يذذذذؼ افتذذذذل شذذذذْٓٚ فْذذذذٚ 

 .«  ـٝ ؾُٔؿ أم يـ فـ  وِقا مٚ إن زًُتؿ اام: ـتٚب اهلل وشْتل»

ؾٚفذ يـ ي يذذدون إؿٚمذذٜ حُذذؿ اهلل يف إرض إذا مل يًذذُِقا افى يذذؼ افتذذل شذذُِٓٚ 

ًٚ، بؾ ـِام  ٖخ  افًٓذد اذؿ، ـِذام  اف شقل ظِٔف افًالم، ؾِـ يهِقا إػ بٌٔتٓؿ بتٚ 

دوا ظذـ ا ذد  افذ ي ووذًقه ٕهذٛ أظٔذْٓؿ ـٔذػ ٓ وظٚمذٜ افًذٚمل اإلشذالمل ابتً

افٔذذقم وؾذذٔٓؿ إؾذذ اد افذذ يـ يْتّذذقن إػ ـمذذر مذذـ  ِذذؽ امامظذذٚت ٓ يً ؾذذقن بًذذده 

مًْذذذك ٓ إفذذذف إٓ اهلل ٓ يً ؾذذذقن هذذذ ه افنذذذٓٚدة هذذذ ه افُِّذذذٜ افىٌٔذذذٜ، واهلل ظذذذز وجذذذؾ 

ُف ٓ﴿يَقل يف افَ آن افُ يؿ:  َّٕ ْؿ َأ َِ َّٓ اهللَُّ َؾْٚظ  .[01]محمة:﴾ إَِفَف إِ

ؾ٘ذا ـٚن ه ا إمذ  اإل ذل: أن يقجذف إػ أمذٜ اف شذقل ظِٔذف افًذالم يف صذطص 

يف افقاؿذذع ا ىذذٚب ٕمذذٜ  قاف شذذقل ا ىذذٚب دذذـ  ؾذذٚظِؿ خىذذٚب فٍذذ د، فُذذـ هذذ

اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم؛ ٕن اهلل  ٌذذذٚرا و ًذذذٚػ حٔذذذْام اصذذذىٍك ٌٕٔذذذف ظِٔذذذف افهذذذالة 

ًٚ  ذذذؿ، بذذذال صذذذؽ هذذذوافًذذذالم رشذذذقًٓ ف يًِذذذؿ مًْذذذك افتقحٔذذذد  قًِذذذٚدغ رمحذذذٜ عًٔذذذ

مـ بٚب، وإن ـٚن ه ا  قمًْك ٓ إفف إٓ اهلل ؾ ْٔام يَقل: ؾٚظِؿ إٔف ٓ إفف إٓ اهلل ه

فُذذـ اشذذًّل يذذٚ  ،مذذـ بذذٚب افُذذالم إفٔذذؽ يٚرـَّْذذٜ قربذذام ٓ يْٚشذذٛ، فُذذـ ٓ بذذٖس، هذذ

فف، فُـ يف ق افٍِظ هجٚرة، ؾٚ ىٚب ه ا فٔس فِ شقل يف افَهد واد مك، يف

 .¢افَهد واد مك دـ  ٕمٜ 

أمذذٜ اف شذذقل أن  ٌِذذغ اداليذذغ ادِّْٔذذٜ، ٓ أظْٔٓذذٚ بُالمذذل هذذ ا، وإٕذذام أظْذذل 
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 ا ا افُالم امامظٚت افتل  ًّؾ إلؿٚمٜ حُؿ اإلشالم يف إرض.

ه ه إمٜ هؾ ظِّٝ هؾ هل ااتّذ ت اذ ا إمذ  اإل ذل افذ ي وجذف إػ إمذٜ 

 ًٚ يف صذذطص ٌٕذذٔٓؿ ظِٔذذف افًذذالم  أؿذذقل مذذع إشذذػ: ٓ. أـمذذ هؿ ٓ يًِّذذقن عًٔذذ

مًْذك هذذ ه افُِّذذٜ افىٌٔذذٜ هذؿ يَقفقهنذذٚ بذذال صذذؽ، وؿذذد ؿٚ ذٚ مذذـ صذذٚر حتذذٝ  بذذٜ 

يًِؿ  اهلل أظِؿ مذع ذفذؽ دذٚ ؿٚ ذٚ هذ ا اف جذؾ، ومل يمذؼ ادًذِؿ  قافًٔػ، فُـ ه

فُذـ اف شذقل ظِٔذف افًذالم  حْٔام رآه ؿٚ ٚ  َٜٔ مل يمذؼ اذ ه افُِّذٜ ؾيذبف، وؿتِذف

ؾذام   «هذال صذََٝ ظذـ ؿٌِذف»اف ي جٚء بؼيًٜ زقذ ظذذ طذقاه  إمذقر ؿذٚل فذف: 

جيذذقز إجذذ اء إحُذذٚم هُذذ ا يف بذذقاضـ إمذذقر؛ ٕٕذذف ٓ يًِّٓذذٚ إٓ اهلل ظذذز وجذذؾ، 

أوٓ افْ ذٚة مذـ ا ِذقد يف افْذٚر بًذٌٛ اإل اا بذٚهلل ظذز  قفُـ ادًِؿ اف ي ي ج

ؾَط افذ ي ي جذقه هذٗٓء، وإٕذام ي جذقن أن ئَّذقا حُذؿ اهلل  قوجؾ، وفٔس ه ا ه

 يف إرض.

هذذذذذٗٓء افْذذذذذٚس يٌٌْذذذذذل أن يُقٕذذذذذقا يف احلََٔذذذذذٜ: ٕطٌذذذذذٜ ادًذذذذذِّغ، ٕطٌذذذذذٜ إمذذذذذٜ 

ُ﴿اإلشالمٜٔ افتل خقضٌٝ بَقفف:  َّٓ اهللَّ ُف ٓ إَِفَف إِ َّٕ ْؿ َأ َِ ؾٓذاًم وظّذالً  [01]محمة:﴾ َؾْٚظ

ًٚ، ؾذذذٖيـ هذذذٗٓء وهذذذؿ بًٔذذذدون ـذذذؾ افًٌذذذد ظذذذـ ؾٓذذذؿ ـِّذذذٜ افتقحٔذذذد ؾوذذذالً ظذذذـ  وخَِذذذ

ؾّذذـ رؽذذٛ ظذذـ شذذْتل ؾِذذٔس » ٍهذذٔؾ هذذ ه افًذذْٜ افتذذل ذـ ٕذذٚ ؾٔٓذذٚ حذذديمغ ادْذذغ: 

 .«مْل

  ـذذٝ ؾذذُٔؿ أمذذ يـ فذذـ  وذذِقا مذذٚ إن زًذذُتؿ اذذام: ـتذذٚب اهلل وشذذْتل، وفذذـ »

 .«يتٍ ؿٚ حتك ي دا ظِٔف احلقض

ٓٚ دااذ ة اإلشذالم جيذٛ إذًا: ٕ ـ اف يـ ْٕتّذل إػ عٚظذٚت ظديذدة ـِٓذٚ  نذِّ

أن ٕتٍذذؼ ظذذذ ـِّذذٜ شذذقاء، مذذٚ هذذل هذذ ه افُِّذذٜ افًذذقاء  فًٔذذٝ افُِّذذٜ هذذل ـِّذذٜ 

ٓ يدري مٌزاهٚ وٓ موذّقهنٚ، وإٕذام ٕتٍذؼ ظذذ ـِّذٜ قفٍظ يتٍِظ بف أحدٕٚ، دؿ ه
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ًٚ مذـ دون اهلل،  ًٚ أربٚبذ ًٚ وٓ يتطذ  بًوذْٚ بًوذ شقاء أٓ ًٌٕد إٓ اهلل وٓ ٕؼا بف صذٔئ

 اهلل، هذذؾ هْذذٚا يف ـمذذر مذذـ إمذذٜ ادًذذِّٜ افتذذل خقضٌذذٝ بتِذذؽ أيذذٜ أٓ ًٌٕذذد إٓ

افُ يّٜ مـ يًٌد ؽر اهلل  افٌالد اإلشالمٜٔ ًّتِئٜ بًٌٚدة ادًِّغ فٌر اهلل، فُذـ 

أـمذذ  افْذذٚس ٓ يًِّذذقن، فُذذـ أـمذذ  افْذذٚس ٓ يًِّذذقن وٓ ينذذُ ون رب افًذذٚدغ 

 اد  ذٜ افٌٔوذٚء ٓ يزيذغ ظْٓذٚ افذ ي أرشذؾ إفذٔٓؿ هذ ا افٌْذل افُذ يؿ و ذ ـٓؿ ظذذ

إٓ هٚفذذذؽ، ؾُِّذذذٜ شذذذقاء ظذذذقدًا إػ افُتذذذٚب وافًذذذْٜ ؾٓذذذاًم وظّذذذالً وبذذذدون ذفذذذؽ ٓ 

ًٚ، هذ ا افذ ي جيذٛ أن ًّٕذؾ ؾٔذف، وجيذٛ أٓ ًٕذتٌؼ إمذقر،  حٔٚة فًِِّّغ إضالؿ

يهد  ظِْٔٚ  ِذؽ افُْتذٜ افتذل  ذ وى ظذـ ذفذؽ اف اظذل افذ ي ـذٚن ي ظذك  ووًٍٕؾ أ

ؾ ِس ذات يقم يف خّٔتف ادتقاوًٜ، وؿد ظِذؼ يف حتتٓذٚ افَذدر  ؽْؿ أهؾ افَ يٜ

ادّتِذذ  بَِٔذذؾ مذذـ افًذذّـ افذذ ي عًذذف مذذـ افٌذذْؿ، ؾ ِذذس ذات يذذقم يف افيٓذذرة 

ي  ذذذٚح وأخذذذ  يٍُذذذ  إٔذذذف إٔذذذٚ بُذذذ ة يُمذذذ  مذذذٚ ، وأ ذذذزوج وربْذذذٚ ظذذذز وجذذذؾ ي زؿْذذذٚ مذذذـ 

 ٕؾًذذذؾ إوٓد وهذذذؿ يهذذذروا يًذذذٚوٕقين، وإذا واحذذذد مذذذْٓؿ مذذذٚ يًذذذّع ـالمذذذل واهلل

وأؾًذذؾ وأرؾذذع افًهذذٚ هذذ ه وأ بذذف، ومذذٚ راح ؽذذر افًهذذٚ  بذذٝ امذذ ة ؾذذق  رأشذذف 

يٍُ  يف ا ٔٚل، وظِٔف أن يًّؾ مٚ ؾ ض  قو ًٌِٝ افًّـ بٕٚرض ـِف، ؾٓ ا ه

 اهلل ظِٔف مـ ضٚظتف ويف حدود مٚ يًتىٔع.

ٕ ذـ أن ًٕذذتٌؼ إمذقر ٍُٕذذ  ـٔذذػ َٕذٔؿ افدوفذذٜ ادًذذِّٜ  ـٔذػ ٕذذتطِص مذذـ 

افهٌرة افتذل أم ٕذٚ  ِٜييِؿ وه ا اف ل اد ٔط بْٚ مـ ـؾ جٕٚٛ، بْٔام افدوه ا اف

 ذفؽ احلُٔؿ بَقفف: أؿّٔقا دوفٜ اإلشالم يف ؿِقبُؿ  َؿ فُؿ يف أروُؿ.

هذذذذ ه افدويِذذذذٜ افهذذذذٌرة بًذذذذد مذذذذٚ أؿّْٚهذذذذٚ يف ؿِقبْذذذذٚ، ؾُٔذذذذػ َٕذذذذٔؿ هذذذذ ا افكذذذذح 

ادًذذذِّغ دَٚؾذذذٜ  افنذذذٚم ، هذذذ ه افدوفذذذٜ افًئّذذذٜ افتذذذل حتتذذذٚج إػ ادِّْٔذذذٚت مذذذـ

ًٚ دذذؿ حتتذذٚج إػ ٕقظٔذذٚت مًْٔذذٜ  ًٚ: ؾٓذاًم و ىٌَٔذذ إشذالمٜٔ ظٚمذذٜ بٚإلشذذالم ـذذام ؿِْذذٚ إٍٓذذ
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عًقا مـ افًِذؿ افذ ي حيتٚجذف ادًذِّقن افٔذقم يف افًكذ احلذٚ  مذٚ بذف يت َذؼ 

 افٍ ض افٍُٚال يف  ًٌر افٍَٓٚء.

إذا شذذُِْٚهٚ ًٕذذٖل اهلل ظذذز وجذذؾ أن يِّْٓذذٚ رصذذدٕٚ، وأن ئنذذ فْذذٚ افى يذذؼ افتذذل 

 بْٚ إًٍْٔٚ وـْٚ فٌْٜ صٚحلٜ ب٘ؿٚمٜ حُؿ اهلل يف إرض. َّ هَ 

 (00:  31: 37/   190) اهلدى والنور / 
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 حاٍ حدٜح: َا شايت طائف١ َٔ ايػسب...

مٚزافٝ ضٚاٍذٜ مذـ افٌذ ب مذـ أمتذل طذٚه يـ إػ يذقم » :«مًِؿ»افًٚاؾ : حديٞ يف 

   «افَٔٚمٜ

افٌذذذذ ب فذذذذٔس مَهذذذذقد مٌذذذذ بُؿ إٕذذذذام : أي ًٕذذذذؿ حذذذذديٞ صذذذذ ٔت فُذذذذـ  افنذذذذٔ 

 ادديْٜ . قادَهقد ه

 ( 00:  45: 52/   268) اهلدى والنور / 
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 َا املكصٛد بط١ٓ اخلًفاء ايساغدٜٔ ؟

، «اؿتذذذدوا بٚفِذذذ يـ مذذذـ بًذذذدي: أر بُذذذ  وظّذذذ  »: ¢صذذذٔطْٚ حذذذديٞ افٌْذذذل  افًذذذٗال:

ؾْ يذذذد  ح  ذذذ ا   «ظِذذذُٔؿ بًذذذْتل وشذذذْٜ ا ٍِذذذٚء اف اصذذذديـ »وحذذذديٞ: 

اف اصذذديـ( مذذٚ ادَهذذقد  ءديٞ، وبطٚصذذٜ هذذ ه افُِّذذٜ: )شذذْٜ ا ٍِذذٚاحلذذ

 مْٓٚ 

ًٚ يف حٚٓت ـمرة يف حٚفٜ، مٚ إذا واؾؼ افْهقص، ويف حٚفٜ مٚ إذا خٚفػ  ضًٌ

 افْهقص، ويف حٚفٜ إذا حهؾ ا ال  بْٔٓؿ وهُ ا 

اؿتذدوا بٚفِذ يـ بًذدي أر بُذ  »ٓ صؽ أن إم  يف احلديٞ إول:  امقاب:

صؽ أهنؿ هؿ افَقم ٓ ينَك جًِٔٓؿ، وإهنؿ هؿ افَدوة افمٕٜٚٔ بًد ٌْٕٔذٚ ٓ «وظّ 

صذذذ اهلل ظِٔذذف وآفذذف شذذِؿ، وافًذذٌٛ يف ذفذذؽ واوذذت جذذدًا، فُذذؾ مذذـ يًذذ    ذذٚري  

اؿتداًء وا هذًٚٓ بذف  ¢ه يـ اف جِغ افًئّغ؛ حٔٞ ـٕٚٚ أؿ ب افْٚس إػ افٌْل 

فٜ.. بذذ أي، شذذقاء ـذذٚن هذذ ا افذذ أي و ًِذذاًم مْذذف، ؾذذ٘ذا مذذٚ أراد اإلًٕذذٚن أن يٍتذذل بًّذذٖ

ًٚ مذذذذـ ظْذذذذده، أ ًٚ دذذذذٚ دٌذذذذٝ ظذذذذـ وٕٚبًذذذذ مذذذذـ ظْذذذذد ؽذذذذره مذذذذـ أهذذذذؾ افًِذذذذؿ، وـذذذذٚن  ٚفٍذذذذ

م ظذذ دَّ ََذ ا ٍِٔتغ اد ـقريـ يف احلديٞ أر بُذ  وظّذ ، ؾذال صذؽ أن رأ ذؿ مُ 

 .¢رأي ؽرهؿ؛ دٚ  ؿ مـ  ِؽ ا هقصٜٔ فٌِْل 

ُٔؿ بًذذْتل وشذذْٜ ا ٍِذذٚء ؾًِذذ»يف حذذديٞ افً بذذٚض بذذـ شذذٚريٜ:  ¢أمذذٚ ؿقفذذف 

.. إػ آخذ  احلذديٞ، ؾذ٘ن  «اف اصديـ ادٓذديغ مذـ بًذدي، ظوذقا ظِٔٓذٚ بٚفْقاجذ 
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ـمذذذذرًا مذذذذـ افْذذذذٚس يًذذذذٔئقن ؾٓذذذذؿ هذذذذ ا احلذذذذديٞ، ؾٓذذذذؿ ييْذذذذقن أن مًْذذذذك احلذذذذديٞ: 

)ؾًِذذذذُٔؿ بًذذذذْتل وشذذذذْٜ ا ٍِذذذذٚء( أي: شذذذذْٜ أحذذذذد ا ٍِذذذذٚء، هْذذذذٚ بذذذذال صذذذذؽ موذذذذٚ  

 َدي ه أحد ا ٍِذٚء، أم  َذدي ه  قهؾ ه حم و ، يٚ   ى ه ا ادوٚ  اد  و 

عٔذذع ا ٍِذذٚء  وؾذذ   ـٌذذر جذذدًا بذذغ هذذ يـ افتَذذدي يـ؛ ٕن افتَذذدي  إول: وشذذْٜ 

أحذذد ا ٍِذذٚء اف اصذذديـ، يًْذذل: إٔذذف يٍُذذل أن يُذذقن أحذذد ا ٍِذذٚء اف اصذذديـ ؿذذٚل 

ًٚ أ اجتٓذذذدا اجتٓذذذٚدًا، واف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم يذذذٖم  ادًذذذِّغ بذذذٖن يٖخذذذ وا بذذذف،  ورأيذذذ

ًٚ يف افديـ، بْٔام اف أي أو  قافتَدي  أخذ ، وهذ ويًتز ا  وج ظْف والًٓ وابتداظ

.ًٚ  شْٜ عّقع ا ٍِٚء اف اصديـ خيتِػ إم  زٚم

وًّذذذذٚ ٓ صذذذذؽ ؾٔذذذذف أن اجذذذذتامع ا ٍِذذذذٚء اف اصذذذذديـ يف يشء مذذذذٚ يُذذذذٚد أن يُذذذذقن 

ًٖ يف ًٍٕذذذف، بطذذذال  مذذذٚ إذا ـذذذٚن  ٍذذذ د بذذذ أي أحذذذدهؿ دو ن مًذذذت ٔالً أن يُذذذقن خىذذذ

أخذذ يـ، ؾ ْٔئذذٍ  ييٓذذ  افٍذذ   افٌُذذر بذذغ مًْذذك ـذذؾٍّ مذذـ افتَذذدي يـ، وٓ صذذؽ وٓ 

افذذ ي يقاؾذذؼ بًذذض افْهذذقص افؼذذظٜٔ إخذذ ى  قريذذٛ ظْذذدي أن افتَذذدي  افمذذٚين هذذ

ـْ ُيَنِٚؿِؼ ﴿افتل مْٓٚ ؿقفف  ًٚ :  ْرَ  َوَم ْع ؽَذ
ُف اْ ُذَدى َوَيتٌَِّذ َ فَذ ِد َمٚ َ ٌَغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم اف َّ

ََّْؿ َوَشَٚءْت َمِهًراَشٌِ  َٓ ِف َج
ْهِِ ُٕ ِف َمٚ َ َقػَّ َو َقفء ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ، واهلل ظذز [005]النساء:﴾ِٔؾ ادُْ

ِمِْغَ ﴿وجؾ يَقل:  ْٗ ٌِِٔؾ ادُْذ ْرَ شَذ شذٌٔؾ أحذد ادذٗمْغ، ـذ فؽ:  قهذؾ هذ ﴾َوَيتٌَِّْع ؽَذ

يذدل ظذذ  أربًتٓؿ وفٔس واحد مْٓؿ، دؿ افتٚري  افقاؿع  «شْٜ ا ٍِٚء اف اصديـ»

إٔذذذف يًٌذذذد ـذذذؾ افًٌذذذد أن يذذذٖم  افٌْذذذل صذذذذ ظِٔذذذف وآفذذذف وشذذذِؿ ادًذذذِّغ ب٘ ٌذذذٚع أحذذذد 

 و ؾذٔام بًذد إٔذف ـذٚن اجتٓذٚدًا مْذف، دل افذدفٔؾ أغَّ ٌَذ ا ٍِٚء اف اصذديـ، وبطٚصذٜ إذا  َ 

ًٚ يف حذديٞ: آافقاؿع إٔف مل يُـ ؿد صٚحٌف افتقؾٔؼ، وٕ ـ ؿِْٚ  اؿتذدوا بٚفِذ يـ »ٍٕ

ٓ صؽ أن ادًِؿ جيٛ أن يَتدي ا يـ افهذ ٚبٔغ امِِٔذغ ؿِْٚ أن  «مـ بًدي

ذذذ ويُ  مٚ ظذذذذ رأيذذذف  هذذذ ا مقوذذذع م رأ ذذذام ظذذذذ رأيذذذف، فُذذذـ هذذذؾ يَذذذدم رأي أحذذذددء ََ

ًٚ ًّذذذـ شذذذِػ أ ب ذذٞ؛ ٕن ًٚ ًّذذذـ خِذذػ، ؾذذذ٘ذا ـذذذٚن  وافذذذ أي ؿذذد يُذذذقن صذذقاب صذذقاب
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.ًٚ  افهقاب ًّـ شِػ ؾٚ ىٖ ًّـ خِػ، وافًُس بٚفًُس زٚم

ًٚ أن ظّذ  بذـ ا ىذٚب ر  اهلل ظْذف ـذٚن  هْٚ ممالً: بًض إممِٜ: فَد دٌٝ ئَْذ

ؿد زتع وأم  بٚفتّتع، وؽوذٛ ظذذ مذـ  ¢يْٓك ظـ متًٜ احلٟ، ظِاًم بٖن افٌْل 

 مل يًت ٛ ٕم ه.

أؿذذقل: ؾًذذؾ وأمذذ  ٕذذٚط ًا يف هذذ ا افتًٌذذر إػ أن افتّتذذع يُذذقن ظذذذ ٕذذقظغ: زتذذع 

ً و  ؾٔٓٚ بٖٕف زتع فُـ افَذ ان ًٍٕذف مً و  يف ـتٛ افٍَف بٖٕف: ؿ ان، وزتع م

ًٚ، وفذذ فؽ ـذذٚن مذذـ شذذٌٔؾ افتقؾٔذذؼ بذذغ بًذذض إحٚديذذٞ افتذذل بًوذذٓٚ  ؾٔذذف زتذذع أيوذذ

 ٚن افتّتذع ؿذٚااًم يف أذهذٚن ـمذرٍ  َقل أن اف شقل ؿ ن وبًوٓٚ  َقل: زتع، ودٚ ـذ

ًٚ ه  قاف ي يُذقن بذغ احلذٟ وافًّذ ة، ؾهذؾ بٚفت ِذؾ، ؾٓذ قمـ افْٚس ؿدياًم وحديم

 افتّتع ادً و  يف ـتٛ افٍَف. قم بٚفًّ ة ويت ِؾ، دؿ يٖم بٚحلٟ، ه ا هيٖ

ؾ ٔذذْام يًذذًّقن مذذـ حذذديٞ ابذذـ ظّذذ  ر  اهلل ظْذذف يف افهذذ ٔ غ: أن افٌْذذل 

زتذذع رشذذقل اهلل صذذذ ظِٔذذف وشذذِؿ »زتذذع، وـذذ فؽ يَذذقل ظّذذ ان بذذـ حهذذغ:  ¢

حذديٞ  « خيذتٍِـهذ ا إمذ ، وٓ ـوزتًْٚ، دؿ ؿٚل رجذؾ ب أيذف مذٚ صذٚء، ؾذال ينذُِ

ؿ ان اف شقل مع حديٞ زتًف ظِٔذف افًذالم؛ ٕن ـذؾ ؿذ ان زتذع، وفذٔس ـذؾ زتذع 

 ؿ إٚ.

مذذذٚ وجذذذف افتّتذذذع مذذذـ افَذذذٚرن، ذفذذذؽ إٔذذذف يتّتذذذع بٍوذذذؾ افًّذذذ ة دون أن ينذذذد  ذذذٚ 

أن يٍهذذذؾ بذذذغ افًّذذذ ة وبذذذغ قرحذذذالً.. شذذذٍ ًا، ؾٓذذذ ه متًذذذف، فُذذذـ ادتًذذذٜ افُٚمِذذذٜ هذذذ

 احلٟ.

ـ ا افنٚهد: أن  ر  اهلل ظْف هنك افْٚس أن يتّتًقا بًد رشقل اهلل  ىٚبظّ  ب

، مذذع أن اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم زتذذع ؾًذذالً، وظذذ ؾتؿ إْٔذذل أؿهذذد بذذٚفتّتع افَذذ ان، ¢

وأم  بٚفتّتع حْٔام أم  أص ٚبف بًد أن ضٚؾقا ضقا  افَدوم، ووؿذػ ظذذ ادذ وة 
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بذـ جًنذؿ، مذٚ ا قخيىٌٓؿ أم هؿ بٖن يت ِِقا، وأن جيًِقهٚ ظّ ة، ؾَٚل ؿٚاؾ وهذ

 أشّف 

ٚفؽ مداخِٜ:  بـ جًنؿ. م

ٚفذذؽادٓذذؿ مذذٚ أطذذـ  افنذذٔ : ، ادٓذذؿ أحذذد افهذذ ٚبٜ ؿذذٚل: يذذٚ رشذذقل اهلل  ظّ  ْذذٚ م

هذذ ه أفًٚمْذذٚ هذذ ا أم فألبذذد  ؿذذٚل: بذذؾ ٕبذذد إبذذد، دخِذذٝ افًّذذ ة يف احلذذٟ إػ يذذقم 

بذذغ أصذذٚبًف، مذذع ذفذذؽ حٔذذْام أمذذ هؿ ظِٔذذف افهذذالة  ¢ؽ رشذذقل اهلل ٌَّ افَٔٚمذذٜ، وَصذذ 

وافًذذالم بٚفت ِذذؾ وأن جيًِقهذذٚ ظّذذ ة  ُِذذٖ بًوذذٓؿ، ومل يٌذذٚدروا إػ  ٍْٔذذ  أمذذ ه 

ًٚ، وهل افًٔدة  ظِٔف افًالم، ؾٌوٛ ظِٔف افًالم ودخؾ ظذ بًض زوجٚ ف مٌوٌ

ٚانٜ  ر  اهلل ظْٓٚ، ؿٚفٝ: مـ أؽوٌؽ يٚ رشقل اهلل   ظ

 أم شِّٜ يٚ صٔ . مداخِٜ:

 : ًٕؿ.افنٔ 

 أم شِّٜ. مداخِٜ:

مٚ أطذـ أم شذِّٜ  ذٚ ظالؿذٜ بذٚفًّ ة  ٌذع احلدئٌذٜ، أمذٚ هْذٚ يف ح ذٜ ٓ،  افنٔ :

ٚانٜذافذقداع افَهذٜ مذذع  ، دذذؿ ظذٚد اف شذذقل ظِٔذف افًذالم فَٔذذقل  ذؿ: يذذٚ أ ذٚ افْذذٚس  ظ

أحِقا، ؾِقٓ أين شَٝ ا دي ٕحِِٝ مًُذؿ. دذٚذا  ُِذٖ أصذ ٚبف ظِٔذف  افًذالم 

ف، ؾيْذذذقا أن هذذذ ا إمذذذ  ٓ يًٍِذذذقيف ح ذذذٜ افذذذقداع  ٕهنذذذؿ رأوه يذذذٖم هؿ بقذذذء وهذذذ

هُذذذذ ا ؿذذذذٚم يف بذذذذٚ ؿ –أمذذذذ  ئٔذذذذر، بذذذذدفٔؾ  قفذذذذٔس أمذذذذ  إفذذذذزام وإجيذذذذٚب، وإٕذذذذام هذذذذ

ًٚ، ؾٚف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم َبذذ قإٔذذف هذذ -وأذهذذٚهنؿ   ذذؿ افًذذٌٛ، وإذا غَّ ٓ يذذزال حم مذذ

طٓذذ  افًذذٌٛ بىذذؾ افً ذذٛ، ؾِذذام ؿذذٚل  ذذؿ ظِٔذذف افًذذالم: أحِذذقا أ ذذٚ افْذذٚس، ؾِذذقٓ 

ٚب مًُذذؿ، ؿذذٚل أين شذذَٝ ا ذذدي ٕحِِذذٝ   ¢صذذٚحٛ ؿهذذٜ ح ذذٜ افٌْذذل  قوهذذ جذذ

 ر  اهلل ظْف وظـ أبٔف، ؿٚل: ؾت ِؾ افْٚس وشىًٝ اد ٚم ، وأ قا افًْٚء.
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ر  اهلل ظْذذذذف يْٓذذذذك افْذذذذٚس أن  ظّذذذذ ظذذذذذ افذذذذ ؽؿ مذذذذـ هذذذذ ه إصذذذذٔٚء ـِٓذذذذٚ ـذذذذٚن 

يتّتًقا، ومـ افً ٚاٛ افتل  ًؾ ادًِؿ أن حي ص ظذ افتًّؽ بٚفًْٜ، وأٓ 

ـ ا ىٚبأؾَف مـ قاف جٚل؛ ٕٕف أي رجؾ هيتًّؽ ب راء    مع ذفؽ وؿع يف ظّ  ب

ممذذؾ هذذ ه ادطٚفٍذذٜ، حٔذذٞ ؿذذٚل مًِذذالً افْٓذذل ظذذـ افتّتذذع بذذٚفًّ ة إػ احلذذٟ ؿذذٚل: 

يت ِؾ أحدهؿ ؾٔ هٛ إػ مْك وظوقه يَى  مٚء، ٍٕس افقء اف ي إُٔ ه بًض 

إػ  ظّذذ رجذذع ادتطٍِذذغ ظذذـ مٌذذٚدرة اشذذت ٚبٜ ؿذذقل اف شذذقل دذذٚ ؿذذٚل  ذذؿ مذذٚ ؿذذٚل، 

ذفذذذذؽ، ؾًذذذذٌ ٚن رر مذذذذٚ ظهذذذذؿ أحذذذذدًا يف افتؼذذذذيع إٓ إٌٕٔذذذذٚء واف شذذذذؾ، وفذذذذ فؽ 

 افتًّؽ بٚفًْٜ. قؾٚفًهّٜ ـام ؿٚل ظِٔف افًالم ه

به ه واحدة مً وؾٜ ظـ  ـ ا ىٚذ ، وافقاؿذع إٔذف جيذد فذف إٔهذٚرًا حتذك هذ ا ظّ  ب

يَقفذذقن: افزمذذٚن، ظذذذ رؽذذؿ  ٚفٍذذٜ أحٚديذذٞ ـمذذرة ـمذذرة جذذدًا  ذذد بًذذض افْذذٚس 

 قاإلؾ اد أؾوؾ، مع أم  اف شقل بٚفت ِؾ وؽوذٌف ظذذ مذـ امتْذع مذـ افت ِذؾ وٕ ذ

ًٚ ؿقفذف: دخِذٝ افًّذ ة يف احلذٟ إػ يذقم  ذفؽ مـ إؿقال ادٗـدة، وؿد ذـ ٕٚ إٍٓذ

افَٔٚمٜ، ٓ يزال ـمر مذـ افْذٚس يتًّذُقن بذٚفَقل ب ذقاز احلذٟ ادٍذ د، وجيذدون 

ْد واهذل بٚفًْذٌٜ إذا رجًْذٚ إػ ممذؾ ؿقفذف ظِٔذف  ؿ مًتْدًا، فُـ ه ا ادًتْد مًت

 «  ـٝ ؾُٔؿ أم يـ فـ  وِقا مٚ إن زًُتؿ اذام: ـتذٚب اهلل وشذْتل...»افًالم: 

 إف  احلديٞ.

ويشء آخذذذذذذ  ذا  م ار ذذذذذذف ادًذذذذذذِّقن يف هذذذذذذ ا افزمذذذذذذٚن، بٔذذذذذذْام مذذذذذذـ ؿٌذذذذذذؾ ـذذذذذذٚن 

ًٚ ظِٔف، وه ـ ا ىٚبأن  قادًِّقن عًٔ بٍِذظ  ر  اهلل ظْف جًؾ افىذال  ظّ  ب

ًٚ ؾَذذد بٕٚذذٝ مْذذف بْٔقٕذذٜ ـذذزى  ًٚ، إذا اف جذذؾ ؿذذٚل فزوجتذذف: إٔذذٝ ضذذٚفؼ دالدذذ دذذالث دالدذذ

ًٚ  ظّذذ ظذذذ مذذٚ شذذـ  ر  اهلل ظْذذف يف زمٕٚذذف، ؾذذال حتذذؾ فذذف مذذـ بًذذد حتذذك  ذذُْت زوجذذ

ؽذذره، شذذٚر هذذ ا احلُذذؿ يف ادذذ اهٛ إربًذذٜ إػ مذذٚ ؿٌذذؾ أؿذذؾ مذذـ ٕهذذػ ؿذذ ن مذذـ 
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افَوذذذٚة اإلشذذذالمٔغ مذذذـ ـمذذذ ة وؿذذذقع  افزمذذذٚن، ؾِذذذام بذذذدأت افنذذذُٚوى  تُذذذٚد  ظذذذذ

ًٚ ؽذذذذره، ٕيذذذذ وا ؾقجذذذذدوا هذذذذ ه  ادٍٚرؿذذذذٜ افتذذذذل ٓ حذذذذؾ  ذذذذٚ إٓ بًذذذذد أن  ذذذذُْت زوجذذذذ

ادنذذذذُِٜ ؿٚاّذذذذٜ، ؾِذذذذؿ جيذذذذدوا  ذذذذٚ حذذذذالً إٓ بذذذذٚف جقع ٓ أؿذذذذقل إػ افًذذذذْٜ، وإٕذذذذام 

بٚف جقع إػ مـ ـٚن يتًّؽ بٚفًْٜ، وافٍ   بٚفًٌْٜ فْٚ جقه ي جدًا، ٕن اف يـ 

ـمذ ة افىذال  بذغ ادًذِّغ يف هذ ا افًكذ مذٖوا إػ أؿذقال مْٓذٚ مذٚ  حِقا منُِٜ

 يهت ومْٓٚ مٚ ٓ يهت، فٔس بدظقى ا ٌٚع إصت، وإٕام ا ٌٚع مٚ يْٚشٛ افزمٚن.

اف ي يْٚشذٛ افزمذٚن افٔذقم بٖٕذف افىذال  بٍِذظ افذمالث واحذد أصذت مذـ أن َٕذقل 

بـذذذام ـذذذٕٚقا يَقفذذذقن مذذذـ ؿٌذذذؾ بٖٕذذذف دذذذالث،  ـ ا ىذذٚذ اهلل ظْذذذف يف هذذذ ه  ر  ظّذذذ  بذذذ

 اادًذذذذٖفٜ اجتٓذذذذد ـذذذذام اجتٓذذذذد يف ادًذذذذٖفٜ إوػ، فُْذذذذل أؾذذذذ   بذذذذغ اجتٓذذذذٚده هذذذذ 

ًٚ، ادًذٖفٜ إخذ ى  واجتٓٚده يف ادًٖفٜ إوػ، ادًٖفٜ إوػ ٓ أجد  ٚ وجٓذ

ًٚ مـ بٚب م اظٚة  ٌر إحُٚم بتٌر افزمٚن، ذفؽ ًّٚ ه واوت يف  قأجد  ٚ وجٓ

ًٚ إٔذف فٍذٝ افْيذ  دذٚذا  ظّ  احلديٞ اف ي يَقل بٖن جًؾ افىذال  بٍِذظ دذالث دالدذ

 ؾًؾ ذفؽ 

ًٚ فِ يـ يُم ون اشتًامل افىال  واإلـمٚر مْف، و ٚفٍذٜ افؼذع  امقاب:  ٖديٌ

ذُ وٍ  ﴿يف ض يَٜ إفَٚاف، افؼع يَقل يف افَ آن افُ يؿ:  ًْ َّ ٌٚا بِ ًَ َ ِٚن َؾْ٘م افىَّالُ  َم َّ

ٍن وأَ  ٚذ ًَ يٌت بِِْ٘ح ٚ ﴿، [221ر::]البقل﴾َ ْنِ َِت َزْوًجذ ذُد َحتَّذك َ ذُْ ًْ ـْ َب ذؾن َفذُف ِمذ
ٚ َؾذال حَتِ ذ َٓ ََ َِّ ِْن َض َؾ٘ذ

هُ  مًْك أيٜ افُ يّٜ: افىال  افؼظل م  ٚن، يف ـؾ م ة إمًٚا  [287]البقر::﴾َؽْرَ

 نذذذيت ب٘حًذذذٚن، افىذذذال  م  ذذذٚن يًْذذذل: مذذذ ة مذذذ ة، فذذذٔس م  ذذذٚن، إٔذذذٝ  وبًّذذذ و  أ

مذذ ة بًذذد  مذذ ة، يف ـذذؾ مذذ ة إمذذٚ إمًذذٚا وإرجذذٚع،  ًذذ   مذذ  غ، ٓ، افىذذال  م  ذذٚن 

ًٚ فَد عع مذٚ ؾذ   اهلل،  وإمٚ  نيت ب٘حًٚن، ؾٚف ي يَقل فزوجتف: إٔٝ ضٚفؼ دالد

 ق نذيت ب٘حًذٚن، هذ ووصدد ؾٔام ين اهلل، ربْٚ ؿٚل يف ـؾ مذ ة إمًذٚا بًّذ و  أ
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ًٚ، وبًذض احلَّذك يَقفذقن: ـ ِذام مٚ أوشع فًٍْف، ؿٚل  ٚ: روحل إٔذٝ ضذٚفؼ دالدذ

، مذذـ هذذ ه ادٌٚفٌذذٚت وافسهذذٚت هذذ ه، افنذذٚرع احلُذذٔؿ يف ظذذعّ ردا صذذٔ  حت مذذل 

 نذذيت ب٘حًذذٚن،  ومْتٓذذك احلُّذذٜ، افىذذال  م  ذذٚن يف ـذذؾ مذذ ة إمًذذٚا بًّذذ و  أ

ؾذذ٘ذا ضَِٓذذٚ مذذ ة دذذؿ راجذذع ًٍٕذذف ؾٖظٚدهذذٚ هذذ ه ضَِذذٜ، ؾذذ٘ذا ضَِٓذذٚ مذذ ة دٕٚٔذذٜ ؾ اجذذع 

ًٚ ؾ اجًٓذذٚ وأمًذذُٓٚ هذذ ه افمٕٚٔذذٜ، أمذذٚ  إذا وؿًذذٝ افمٚفمذذٜ ؾِتذذٝ مذذـ يذذده، ًٍٕذذف أيوذذ

ًٚ ؽذره، دذٚ افْذٚس  وربام  ُقن حهٜ ؽذره، ؾذال حتذؾ فذف مذـ بًذد حتذك  ذُْت زوجذ

ؿذٚل: أرى افْذٚس ؿذد  ظّذ بدءوا خيٚفٍقن  يًٜ اهلل يف ظٓذد  وخٚفٍقا  يًٜ اهلل، أ

ًٚ، دذؿ بذدا فذف ؾٖوؿًٓذٚ  اشتً ِقا أم ًا ـٚن  ؿ ؾٔف إٔذٚة، ؾذٖرى أن أجًِٓذٚ ظِذٔٓؿ دالدذ

ًٚ، ه ا دفٔؾ واوت إٔف ؾًؾ ذفؽ اجتٓٚدًا، وهذ ا آجتٓذٚد حُذؿ زمْذل يْٚشذٛ  دالد

افقوع اف ي ـٚن ؾٔف أوفئؽ افْٚس يًتً ِقن يف إٍٕٚذ افىال  مذ ة واحذدة، بٔذْام 

ًٚ، فُـ مع إشػ افنديد صٚرت ه ه افًْٜ افًّ يذٜ افتذل ٓ حذظ  ربْٚ جًِٓٚ دالد

ٌٚسظٓد ؿ يٛ، بْٔام حديٞ ؾٔٓٚ مهِ ٜ زمْٜٔ صٚرت شْٜ مًتّ ة إػ  ـ ظ يف  اب

، ويف ظٓذد أر ¢رصيت بطذال  ذفذؽ ـذٚن افىذال  يف ظٓذد افٌْذل  مًِؿص ٔت 

يًتذز ضَِذٜ واحذدة، دذؿ بذدا  ظّذ يف أول إم  وصدرًا مـ خذال   ظّ وخالؾٜ  ُب 

.ًٚ  فًّ  ـام ذـ ٕٚ إٍٓ

ذذ ؾذذ٘ذًا: ًٕذذتىٔع أن َٕذذقل: شذذْٜ اف شذذقل وشذذْٜ أر  ٜ أن ـِٓذذٚ متٍَذذ ظّذذ وشذذْٜ  ُب

اجتٓذد ؾذ أى ب٘بىذٚل  ِذؽ  ظّذ ضَِذٜ واحذدة، فُذـ  قافىال  افمالث بٍِظ واحذد هذ

ًٚ ظَقبذٜ  ذؿ، ؾُذٚن يٌٌْذل ظذذ افًِذامء افذ يـ جذٚءوا  افًٚدة أن جيًِٓٚ ظِٔٓؿ دالدذ

بُذذ  وظّذذ  يف صذذدر خالؾتذذف،  مذذـ بًذذده أن يًذذقدوا إػ افًذذْٜ، شذذْٜ اف شذذقل وأبذذق

ربذذع ؿذذ ن مذذـ افزمذذٚن  قإػ مذذٚ ؿٌذذؾ ٕ ذذ فُذذـ حلُّذذٜ ي يذذدهٚ اهلل اشذذتّ  هذذ ا احلُذذؿ

ًٚ، ؾٌذذذدأ بًذذذض افَوذذذٚة اإلشذذذالمٔغ افذذذ يـ مذذذٚ ظْذذذدهؿ ؾُذذذ ة افًّذذذؾ بٚفُتذذذٚب   َ يٌذذذ

ـ وافًذذْٜ، وإٕذذام هذذؿ ي يذذدون أن يًذذٚمقا ؿوذذٚيٚ افْذذٚس ومنذذٚـِٓؿ، ؾقجذذدوا أن  ابذذ
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ّٜٔ رمحف اهلل ـٚن يٍتل وٓ يزال ـتٌف واو ٜ جدًا بٖن ه ا افىال  ضَِٜ واحدة،  ٔ 

ّٜٔذا: ٕ ؾ ادنُِٜ بذٚٓظتامد ظذذ ؾتذقى ؿٚفق ـ ٔ  ، بٔذْام ـذٚن افقاجذٛ ظِذٔٓؿ أن ابذ

ـ ا ىٚبيًقدوا إػ افًْٜ، ؾ٘ذًا:  أحد ا ٍِٚء اف اصذديـ رأى هذ ا  قاف ي ه ظّ  ب

أي: أحذدهؿ،  «ؾًُِٔؿ بًْتل وشْٜ ا ٍِٚء اف اصذديـ»اف أي، ؾال يًْل اف شقل: 

ؿِِؼ ﴿ًذٚػ: مذٚ ذـ ٕذٚ يف ؿقفذف   قوإٕام عّذقظٓؿ ـْ ذ ـْ ُيَنٚذ ٚ  َوَمذ ذِد َمذ ًْ ـْ َب ُشذقَل ِمذ اف َّ

ِمِْغَ  ْٗ ٌِِٔؾ اْدُذذ ِذذْع َؽذذْرَ َشذذ َ َفذذُف اْ ُذذَدى َوَيتٌَّ ٌَذذغَّ أي: يتٌذذع شذذٌٔؾ ؽذذر عٔذذع  [005]النسللاء:﴾َ 

ادذذذذذٗمْغ، وإٓ ـذذذذذٚن إمذذذذذ  منذذذذذُِٜ، إذا واحذذذذذد خذذذذذٚفػ مًذذذذذِاًم مًْٚهذذذذذٚ صذذذذذٚ  اهلل 

ـِٓذذذذذؿ -وشذذذذذْٜ ا ٍِذذذذذٚء اف اصذذذذذديـ ظِذذذذذُٔؿ بًذذذذذْتل »ورشذذذذذقفف، ـذذذذذ فؽ احلذذذذذديٞ: 

إف  احلديٞ، ه ا  «ظوقا ظِٔٓٚ بٚفْقاج ، وإيٚـؿ وحمددٚت إمقر.. -عًٔٓؿ

 جقار ظـ ه يـ احلديمغ.

 (  00:  00:  32/ 288) اهلدى والنور/
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 باب َٓ٘

بُِّذٜ ا ٍِذٚء اف اصذديـ مذـ  -¢-ادَِل: شٗال آخ : مٚ ذا يَهد اف شذقل 

 ظِذذاًم أن ا ٍِذذٚء اف اصذذديـ مل  «ٚء اف اصذذديـ مذذـ بًذذديوشذذْٜ ا ٍِذذ»بًذذده بَقفذذف: 

 .-¢-يُقٕقا مقجقديـ يف ظٓده  -يًْل–

  ه ا شٗال ؽٚؾؾ. افنٔ :

 .... مداخِٜ:

 ظذ ـؾ حٚل افًٗال خىٖ؛ ٕٕف خيتّف بٖهنؿ مل يُقٕقا يف ظٓده. افنٔ :

 أخز ب فؽ. قادَِل: يَهد يًْل بٖن ؾُ ة ا ٍِٚء ؽر مقجقدة يف ظٓده ؾٓ

ًٜ ﴿: -ظذذذذذذز وجذذذذذذؾ-أفذذذذذذٔس يَذذذذذذقل اهلل  افنذذذذذذٔ : ذذذذذذ ٍَ ٌؾ يِف إَْرِض َخِِٔ  ﴾إِينء َجِٚظذذذذذذ

ًٚ ذـ ٕذٚ [87]البقر:: ، دٚذا يَذٚل: مل  ُذـ مً وؾذٜ  دذؿ هذٛ أهنذٚ مل  ُذـ مً وؾذٜ ؾ ٍٕذ

، ؾذذذٖؿّٔقا افهذذذالة وآ ذذذقا افزـذذذٚة، مذذذـ يٍٓذذذؿ ٜأن هْذذذٚا فٌتذذذغ فٌذذذٜ ظ ؾٔذذذٜ وفٌذذذٜ  ظٔذذذ

أوجذذد قأوجذذدهٚ ؾذذٖيـ افٌ ابذذٜ ؾذذٔام فقإذًا ه افهذذالة اذذ ه إرـذذٚن وهذذ ه افؼذذوط،

اصىِت ظذ ذفؽ، مع أهنٚ ـٕٚٝ مً وؾٜ مـ ؿٌؾ   فُـ افنٌٜٓ افتل قا ال  ه

 ؿقفف: مٚ ـٕٚقا مقجقديـ. قجٚءت يف خٚزٜ افًٗال، وه

 ادَِل: مع افًِؿ.... هُ ا.

 هٚه أيش َٕقل  افنٔ :
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 ادَِل: ظِاًم أن ؾُ ة ا ٍِٚء ؽر مقجقدة يف ظٓده.

  ٍوؾ يٚ أخل. افنٔ :

ـٖصذطٚص  -¢-ا ٍِٚء ا ٍِٚء فًٔقا مقجقديـ يف ظٓد اف شقل  مداخِٜ:

 مـ هؿ ا ٍِٚء، شُٔقٕقن مـ بًده. -¢-مقجقديـ، فُـ ٓ يً   اف شقل 

، فذ فؽ أظذقد ٕؿذقل: هذ ا شذٗال ؽ يذٛ -بٚرا اهلل ؾٔؽ-ضٔٛ يٚ أخل  افنٔ :

إدبٔذٜ ؾٚشذّع امذقاب افكذيت: هذ ه جدًا، مٚ دام إٔتف واحلّد هلل ظْدا هٚم أة 

 ؽٍِٜ، أفٔس اهلل يًِؿ.

 ٓ إفف إٓ اهلل. مداخِٜ:

 اهلل يًِؿ. مداخِٜ:

ٚ ﴿ضٔٛ إتٓك إم  يذٚ أخذل، رشذقل اهلل ؿذٚل فذف ربْذٚ:  افنٔ : ْدِري مَذ َٝ  َذ ْْذ ـُ  ٚ مَذ

ٛ جيذ -بٚرا اهلل ؾٔؽ-ؾٚهلل أظِّف، واف شقل  ،[52]الشورى: ﴾اْفُِتَُٚب َوٓ اإِلياَمن

أن  ت ـ  حْٔام يتُِؿ بُِّٜ ٓ يتُِّٓٚ ـام  تُِؿ إٔٝ وإٔٚ، يًْل ب أي واجتٓٚد 

ظِٔذذف -ـام جذذٚء أوًٓ يف افَذذ آن دذذؿ يف حذذديٞ اف شذذقل قؿذذد ٕطىذذ  ؿذذد ٕهذذٔٛ، هذذ

َقى،لَوافَّْْ ِؿ إَِذا َهَقى﴿، افَ آن: -افهالة وافًالم ٚ ؽَذ ْؿ َومَذ ُُ ٌُ ٚ ،لَمٚ َوؾَّ َصِٚح َومَذ

ـِ اْ َ  ُؼ َظ
َّٓ َوْحٌل ُيقَحك قإِْن هُ ، َقىَيْْىِ ، أمذٚ افًذْٜ ؾَذد ـذٚن ظٌذد اهلل [4-0]النجم: ﴾إِ

-بذذـ افًذذٚص يف عِذذس ؾٔذذف مؼذذـقن وـذذٚن مذذـ حذذ ص  ظٌذذد اهلل هذذ ا  وبذذـ ظّذذ 

وظذـ أبٔذف ظذذ حٍيذف فًِذْٜ ـذٚن يُتذٛ خذال  عذٚهر افهذ ٚبٜ  -ر  اهلل ظْف

ٍظ افًْٜ  يُتٛ، ؾًتٛ مـ ح صف ظذ ح قاف يـ ـٕٚقا أمٔغ ٓ يُتٌقن، ؾُٚن ه

ظِٔذذذف ادؼذذذـقن وٓ ؽ ابذذذٜ، ؾٓذذذؿ وذذذالل، ؿذذذٚفقا:  ُتذذذٛ ظذذذـ حمّذذذد مذذذٚ يَقفذذذف يف 

وحُذك فذف  -¢-شٚظٜ اف وٚ وافٌوٛ   ـٖٕف صٚر ظْده صٌٜٓ، ؾ ٚء إػ افٌْل 

اـتذذٛ، ؾقافذذ ي ٍٕذذس حمّذذد بٔذذده، مذذٚ خيذذ ج مْذذف إٓ »مذذٚ ؿٚفذذف ادؼذذـقن ؾَذذٚل فذذف: 
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مذذٚ  -¢-احلََٔذذٜ افؼذذظٜٔ أن رشذذقل اهلل  ، ؾذذ٘ذا ـْذذٝ مًت يذذًا مًذذل هذذ ه«حذذؼ

ٓ يًذذذ    ٖويِذذذف، قبٔذذذتُِؿ مذذذـ ظْذذذده بٔذذذتُِؿ مذذذـ ظْذذذد ربذذذف، ؿذذذد يذذذتُِؿ بٚفقذذذء وهذذذ

  دري ه ا افُالم  ..

ـٕٚذذٝ بْذذقا »ضٔذذٛ، إذًا أي إصذذُٚل يف هذذ ا، واف شذذقل يَذذقل يف صذذ ٔت مًذذِؿ: 

، إذًا «إهاأذذذذؾ  ًقشذذذذٓؿ إٌٕٔذذذذٚء، ؾذذذذ٘ذا مذذذذٚت ٌٕذذذذل خٍِذذذذف ٌٕذذذذل، أٓ وٓ ٌٕذذذذل بًذذذذدي

 ا ٍِٚء أخل مً وؾغ.

 ٓ بس هق... مداخِٜ:

 فُـ أصطٚص ا ٍِٚء مش مً وؾغ، مش  وري. افنٔ :

افًذذذذٗال بٚختهذذذذٚر: مذذذذٚ ادَهذذذذقد بٚ ٍِذذذذٚء اف اصذذذذديـ مذذذذـ بًذذذذذد  قادَِذذذذل: هذذذذ

 اف شقل 

 ه ا شٗال آخ  يٚ أخل. افنٔ :

 ادَِل: ه ا ادَهقد مـ افًٗال.

 ه ا. مًِٔش، فُـ اف ي ؿِتف ؽر افنٔ :

 ادَِل: ًٕؿ ه ا ادَهقد.

بُذذذ   قادَهذذذقد مذذذـ ا ٍِذذذٚء اف اصذذذديـ ب٘عذذذٚع ظِذذذامء ادًذذذِّغ: أبذذذ افنذذذٔ :

ديؼ، وظّذذذ  افٍذذذٚرو ، وظذذذمامن ذ ذذذ افْذذذقريـ، وظذذذع بذذذـ أر ضٚفذذذٛ ر  اهلل  وافهء

أعًغ، هذٗٓء إربًذٜ بٚ ٍذٚؿٓؿ، دذؿ أهذؾ احلذديٞ يوذّقن  إػ هذٗٓء إربًذٜ: 

فذذذف صذذذِٜ بًّذذذ  بذذذـ ا ىذذذٚب مذذذـ جٓذذذٜ ابْتذذذف، هذذذٗٓء هذذذؿ قوهظّذذذ  بذذذـ ظٌذذذد افًزيذذذز 

ا ٍِذذٚء اف اصذذدون، دذذؿ مذذـ شذذٚر ظذذذ دراذذؿ، وشذذِؽ ضذذ يَٓؿ وظذذذ هن ٓذذؿ مذذـ 

احلُٚم، ومٚ أدري إذا وجد هٗٓء حتك ه ا افزمٚن، فًِف يٖم ؾٔام بًد ادٌؼذ بذف 
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ظذذ  ، حْٔام يْزل مـ افًذامء-ظِٔف افهالة وافًالم-وهؿ ادْٚن: ظًٔك بـ م يؿ 

جْذذذٚحل مُِذذذغ، ويف ظٚصذذذّٜ افنذذذٚم، وٓ أؿذذذقل شذذذقريٚ، وهذذذل دمنذذذؼ، هذذذ ا أول 

ًٚ: حمّد بـ ظٌد اهلل ادٓدي، هٗٓء يُّـ أن يِ َقا اؿ ؾٔام  مٌؼ بف أوًٓ. ودٕٚٔ

امذقاب، وفًذع  قبًد؛ ٕهنؿ حيُّقن بام إٔزل اهلل، أمٚ شقاهؿ ؾَد وؿد، هذ ا هذ

 ، ًٕؿ.-إن صٚء اهلل-أجٌتؽ 

 ( 00:  49: 09/   641والنور / ) اهلدى 
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 حٍٛ حدٜح ايطائف١ املٓصٛز٠

ٓ  ذذذزال ضٚاٍذذذٜ مذذذـ أمتذذذل ظذذذذ احلذذذؼ.. »ؿذذذٚل اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم:  مداخِذذذٜ:

، إن ؿٚل أحد هٗٓء ؿٚل: ٕ ذـ «ؿٚه يـ فٌرهؿ»ويف فٍظ:  «طٚه يـ ظذ ؽرهؿ 

رٕٚ، واف شقل فًْٚ طٚه يـ ظذ ؽرٕٚ، وفًْٚ ؿٚه يـ فٌرٕٚ، وفًْٚ ؿٚاّغ ظذ ؽ

 يَقل إػ ؿٔٚم افًٚظٜ.

افَوذذٜٔ بذذٚرا اهلل ؾٔذذؽ ًٕذذٌٜٔ، اف وايذذٜ افتذذل ذـ هذذٚ افنذذٔ  ظذذع هْذذٚ هذذل  افنذذٔ :

ًٚ، فُذـ ذفذؽ ٓ  ًٚ يَذٚ ِقن، ٓ َٕٚ ذؾ ؾًذالً، هذ ه مذٚ بذدهٚ مْٚؿنذٜ إضالؿذ عًّٜ زٚم

ٚ يًْل أهنؿ فًٔقا ظذ احلذؼ، إٓ مذـ هذ ا امٕٚذٛ إٓ مذـ هذ ا امٕٚذٛ، وإذا وؿٍْذ

أن فِْي  يف أهنؿ فًٔقا ظذ احلؼ مـ ه ا امٕٚٛ جيٛ أن ٕتٖمؾ هؾ أن  هر 

افىٚاٍذذٜ ادْهذذقرة وافتذذل هذذل ظذذذ احلذذؼ إػ أن  َذذقم افًذذٚظٜ يف طذذ   ممذذؾ هذذ ا 

افيذذ    ُذذقن مَٚ ِذذٜ يًْذذل: ؾًذذالً حتّذذؾ افًذذالح، و َٚ ذذؾ إظذذداء شذذقاء ـذذٕٚقا يف 

ًٚ ـٕٚقا يف ا ٚرج، هؾ ه ا يُّـ حتَوافداخؾ أ َٔف مذٚ بذغ ظنذٜٔ ووذ ٚهٚ  ضًٌذ

 امقاب ظْد ـؾ افًَالء شُٔقن ٓ. 

إذًا: إذا إم  ـ فؽ ؾْ ـ ٕتهقر أن ه ه افىٚاٍٜ إمٚ أهنٚ  الحذظ  َهذرهٚ مذـ 

 ًذذذس  بٖهنذذذٚ ؽذذذر مَكذذذة؛ ٕهنذذذٚ  ٖخذذذ  بٚفًذذذٌٛ افذذذ ي يُّذذذـ أن  وهذذذ ا امٕٚذذذٛ، أ

ُذ ا، هذؾ ئذ ج ظذذـ يقصذِٓٚ إػ أن يت َذؼ هذ ا افقصذػ ؾٔٓذٚ، حْٔئذذ  إن ـٕٚذٝ ه

ـقهنذذٚ افىٚاٍذذٜ ادْهذذقرة  يًْذذل: إمذذٚ أن  ٖخذذ  بٖشذذٌٚب أن  هذذٌت مَٚ ِذذٜ، وإمذذٚ أٓ 

ًٚ هذل زقذ يف  ًٚ؛ ٕهنٚ ـام ؿِْٚ إٍٓذ  ٖخ ، ؾ٘ن أخ ت ؾام ظِٔٓٚ مـ مٗاخ ة إضالؿ
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 ه ا افى يؼ، وإن مل  ٖخ  ؾٓل بال صؽ مَكة مـ ه ه افزاويٜ صت 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ِّقن ـذذام  ً ؾذذقن و نذذٚهدون إذا ـْذذٚ ٕ ذذـ ًٕتَذذد إٕذذف هذذ ا ؾذذٚٔن ادًذذ افنذذٔ :

افى يذذؼ افذذ ي ٕ ذذـ ّٕقذذ ؾٔذذف مذذـ حٔذذٞ أوًٓ مذذٚ ًٕذذّٔف ٕ ذذـ بُِّتذذغ  هذذٍٜٔ دذذؿ 

  بٜٔ، هؾ يُّـ أن يت َؼ ه ا افقصػ يف افىٚاٍٜ ادْهقرة بدون ه ا افى يذؼ، 

مذذٚ أن إمذذٚ أن َٕذذقل يُّذذـ، ومذذع ذفذذؽ ٕ ذذـ ٓ ًٍٕذذؾ، ؾًِذذْٚ بٚفىٚاٍذذٜ ادْهذذقرة، وإ

َٕذذقل: ٓ يُّذذـ إٓ أن ٌٕذذدأ مذذـ هْٓذذٚ، ؾ ْٔئذذ  مذذـ افقاوذذت جذذدًا إٔذذٚ فًذذْٚ مٍُِذذغ 

أن ظذذذ اظتٌذذٚر إْٔذذٚ افىٚاٍذذٜ ادْهذذقرة أن ٕ ّذذؾ افًذذالح وٕ ذذـ ٓ ٕذذدري ـٔذذػ 

ًٕذذذذتًّؾ افًذذذذالح، بذذذذؾ ٓ ٕذذذذدري أن ٕهذذذذْع افًذذذذالح، بذذذذؾ ٓ ٕذذذذدري مذذذذـ أيذذذذـ ٕذذذذٖم 

 هذ ا، مذٚ دام ادَذدمٚت افتذل يٌٌْذل بٚفًالح، ٓ يَقل أحد: إٕف ظِْٔٚ أن ٌَٕك ظذذ

أن  قصذذذِْٚ إػ هذذذ ا اد حِذذذٜ إخذذذرة، افتذذذل هذذذل افهذذذٍٜ ادذذذمذ بٚفًْذذذٌٜ فِىٚاٍذذذٜ 

ادْهذذقرة مذذٚ دام مذذٚ ًٕذذتىٔع أن ٕهذذؾ إفٔٓذذٚ ؿهذذدًا، وإٕذذام ظذذذ ض يَذذٜ شذذْٜ اهلل ظذذز 

وجذذذؾ يف خَِذذذف، ؾذذذال يوذذذرٕٚ حْٔئذذذ  أن هذذذ ه افهذذذٍٜ صذذذٍٜ مَٚ ِذذذٜ ادًذذذِّغ دذذذـ 

: «ؿٚاّذذٜ»ر مت ِٔذذٜ أن، إذا   ـْذذٚ هذذ ا امٕٚذذٛ بًذذد هذذ ا افٌٔذذٚن، َٕذذقل يًذذٚد ؿ ؽذذ

هْذذٚ افَٔذذٚم بَذذك ًُّذذـ  ًٍذذره بٚحل ذذٜ، وٕ ذذـ ٓ ٕنذذؽ بٖٕذذف هذذ ا واحلّذذد هلل ؿذذٚاؿ 

وبطٚصٜ يف افًك احلٚ  بٖن افْٚس ؿد بدأوا ئٍئقن ويًقدون إػ رصدهؿ إػ 

ؿٌؾ يهدون ظْٓٚ صدودًا، ؾٖٕٚ دظقة احلؼ، دظقة افُتٚب وافًْٜ بًد أن ـٕٚقا مـ 

أظتَذذد إٕذذف حذذديٞ افىٚاٍذذٜ ادْهذذقرة ٓ إصذذُٚل ؾٔٓذذٚ، وأن افقصذذػ افذذ ي جذذٚء ؾٔذذف 

ًٚ إٓ صٍٜ ادَٚ ِٜ.  يْىٌؼ ظذ أهؾ افًْٜ وامامظٜ حَ

 حتك افَٓ  فٌرهؿ. مداخِٜ:

 هٔؽ ه ا يتٌع ادَٚ ِٜ، حْٔئ  َٕٓ هؿ. افنٔ :
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ٚ ِٜ، افتزامْٚ بؼيًٜ اهلل ظز وجؾ وهؿ ٓ يُّـ أن ٕتهقر افَٓ  بٚدَ مداخِٜ:

 ٓ ي يدون ذفؽ أٓ يَٓ هؿ ه ا 

 فُـ هؾ ه ه مَٚ ِٜ  ًُّـ. افنٔ :

 بٚشؿ مَٚ ِٜ. مداخِٜ:

 مش مَٚ ِٜ. افنٔ :

 ٕن احلديٞ ؿٚل ؿٚه يـ. مداخِٜ:

 ؿٚه يـ وطٚه يـ، فُـ ادَٚ ِٜ ادنُِٜ ادَٚ ِٜ. افنٔ :

 ْل.ادَٚ ِٜ فٍظ حديٞ آخ  يً مداخِٜ:

هذذذق، فُذذذـ هذذذ ا مذذذش مت َذذذؼ أن أمذذذٚ افَٓذذذ  وافٌٌِذذذٜ بٚحل ذذذٜ وافٌٔذذذٚن  افنذذذٔ :

 وافزهٚن ه ا مقجقد.

 (  00:  18: 47/ 329) اهلدى والنور /

 

 حدٜح ايطائف١ املٓصٛز٠ ٚٚصفِٗ بأِْٗ ٜكاتًٕٛ

ٓ  ذزال ضٚاٍذٜ مذـ أمتذل ظذذ احلذؼ طذٚه يـ ٓ  »ذـ ت يف احلذديٞ:  مداخِٜ:

 .«يٖم أم  اهلل ييهؿ مـ خٚفٍٓؿ حتك

 ًٕؿ.  افنٔ :

 يف روايٜ يَٚ ِقن  ومٚ  ًٍرـؿ فِ ديٞ  مداخِٜ:

 يَٚ ِقن. افنٔ :
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 ًٕؿ.  مداخِٜ:

 وهل روايٜ ص ٔ ٜ. افنٔ :

 ًٕؿ. مداخِٜ:

   ه ه اف وايٜ يف وقء افًٚبؼ، يَٚ ِقن حْٔام يُقٕقن مٓٔئغ فَِتٚل، واوت افنٔ :

 افتٓٔئٜ مٚ ؾّْٓٚهٚ. مداخِٜ:

 فتٓٔئٜ ا افنٔ :

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ٕ ـ فْٚ ـِامت ـمرة. افنٔ :

 ًٕؿ. مداخِٜ:

وهذذل  ذذتِطص يف ـِّتذذغ افتهذذٍٜٔ وافسبٔذذٜ، شذذًّٝ هذذ ه اد ذذٚ ة،  افنذذٔ :

 افتهٍٜٔ وافسبٜٔ  

هذ ه افٍئذٜ ادْهذقرة افتذل أ ٕذٚ إفٔٓذٚ يف آخذ  افُذالم  ُذقن  قَٕهد افتٓٔئٜ، هذ

 ًٚ ظذذ افُتذٚب وافًذْٜ ؾ بذٝ إًٍٔذٓٚ  ؿد  مٍَٝ ظذ افُتٚب وافًْٜ وضٌَٝ ظِّٔذ

ًٚ ـذذٖهنؿ ظذذذ ؿِذذٛ رجذذؾ واحذذد ؾٔقمئذذ   ومذذـ يِذذقذ اذذٚ حتذذك صذذٚروا ـذذام ذـذذ ت إٍٓذذ

 يٍ ح ادٗمْقن بْك اهلل، ويقمئ  يًتىًٔقن أن يَٚ ِقا أظداء اهلل.

 وادُٚن مُٚن افىٚاٍٜ  مداخِٜ:

 وفُـ هْٚا روايتٚن:  ¢فٔس هْٚا ٕص م ؾقع رصيت ظـ افٌْل  افنٔ :

دامٚ ص ٔ ٜ فُْٓٚ مقؿقؾٜ، وهذل يف صذ ٔت افٌطذٚري ؾذ٘ن مذـ رواة هذ ا إح

احلذذذديٞ افىٚاٍذذذٜ ادْهذذذقرة مًٚويذذذٜ بذذذـ أر شذذذٍٔٚن حٔذذذْام روى ظذذذذ ادذذذأل هذذذ ا 
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 ه ه روايٜ ص ٔ ٜ. «وه ا مًٚذ بـ جٌؾ يَقل: هؿ يف افنٚم»احلديٞ ؿٚل  ؿ: 

ْذذذذٚ  بٔذذذذٝ وهذذذذل وذذذذًٍٜٔ أهنذذذذٚ يف أـ ¢اف وايذذذذٜ إخذذذذ ى اد ؾقظذذذذٜ إػ افٌْذذذذل 

ادَذذذذذدس، هذذذذذ ه م ؾقظذذذذذٜ وفُْٓذذذذذٚ وذذذذذًٍٜٔ افًذذذذذْد، وهذذذذذ ا وذاا أي: هذذذذذ ه اف وايذذذذذٜ 

افوذذًٍٜٔ و ِذذؽ اف وايذذٜ افهذذ ٔ ٜ ادقؿقؾذذٜ ٓ  ٍْذذل أن  ُذذقن افىٚاٍذذٜ ادْهذذقرة 

مذذمالً إذا ؾ وذذْٚ أن  ،يف بًذذض افذذٌالد اإلشذذالمٜٔ، وفذذٔس  ُذذقن حمهذذقرة يف افنذذٚم

ِّْٚ بذٖن هذ ا احلذديٞ ادقؿذق  ه ا احلديٞ ادقؿق  فف حُؿ اد ؾقع، وإذا شذ

ًٚ إػ أن قه يف حُؿ اد ؾقع ؾذال صذؽ إٔذف شذُٔقن إمذ  ـذ فؽ، وٕ ذـ أ ٕذٚ إٍٓذ

أهنذذذذٚ ؿِذذذذٜ وؿِذذذذٜ وذذذذًٍٜٔ ومًٌمذذذذ ة  قادذذذذٗمْغ مقجذذذذقدون يف ـذذذذؾ بذذذذالد اإلشذذذذالم وفذذذذ

ومتٍ ؿذذذٜ، وفُذذذـ يف افْٓٚيذذذٜ حٔذذذْام   يذذذد أن  َذذذٔؿ حُذذذؿ اهلل يف إرض ؾذذذال بذذذد أن 

 قمُذذٚن مًذذغ وظذذذ ذفذذؽ ؾذذال يًٌذذد أن يُذذقن هذذ ا ادُذذٚن هذذيُقٕذذقا مت ًّذذغ يف 

افنٚم ـام ؿٚل مًٚذ بـ جٌؾ ر  اهلل ظْف ـام يف ص ٔت افٌطٚري، دؿ ٓ ًٕتًٌد 

أن يُقن أخص بذالد افنذٚم هذل دمنذؼ افنذٚم حٔذٞ ؿذٚل ظِٔذف افهذالة وافًذالم يف 

ٛ ؾًىٚط ادًذِّغ يذقم ادِ ّذٜ افُذزى يف افٌقضذٜ ب ٕٚذ »احلديٞ افه ٔت: 

هذذ ا حذذديٞ صذذ ٔت، فُذذـ   «مديْذذٜ يَذذٚل  ذذٚ دمنذذؼ، هذذل خذذر مذذدااـ افنذذٚم يقمئذذ 

 متك يُقن ه ا  اهلل أظِؿ.

وٕ ـ ا ه ادْٚشٌٜ َٕقل: جيٛ أن ًًٕك فُْقن مـ  ِذؽ افىٚاٍذٜ ادْهذقرة 

ظِاًم دؿ مـ افىٚاٍٜ ادْهقرة جٓٚدًا وؿتًٚٓ، وفٔس  ّْٚ أن َٕٔؿ ه ه افدوفذٜ ؿٌذؾ 

مٚديذٜ ـذام  حذذٝ  وٚمتٓذٚ، شذذقاء ـٕٚذٝ هذ ه إشذٌٚب مًْقيذذٜ أأن ٕتطذ  أشذٌٚب إؿ

ًٚ مذذـ ؿقفذذف  ٌذذٚرا و ًذذٚػ:  ًٚ ذفذذؽ إىالؿذذ ـْ  ﴿فُذذؿ إٍٓذذ
ُتْؿ ِمذذ ًْ تََى ٚ اْشذذ وا َ ُذذْؿ َمذذ دن

َوَأِظذذ

ةٍ   . أيٜ. ٍوؾ.[67]األنفال:﴾ُؿقَّ

 ( 00:  23: 04/   354) اهلدى والنور / 
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 ايطائف١ املٓصٛز٠ ٌٖ ِٖ أٌٖ احلدٜح؟

 ب أَج١ً ع٢ً أٌٖ احلدٜح َٔ ايكدِٜ ٚاحلدٜحَع ضس 

 هؾ افىٚاٍٜ ادْهقرة هؿ أهؾ احلديٞ  وإذا ـٕٚقا هؿ.. مداخِٜ:

أهذذذؾ احلذذذديٞ ومذذذـ يذذذْٟٓ مذذذْٓ ٓؿ، ٕٕذذذف فذذذٔس ظْذذذدٕٚ ٕ ذذذـ ٕذذذص ظذذذـ  افنذذذٔ :

 أهؾ افًْٜ. واف شقل ظِٔف افًالم إهنؿ آهؾ احلديٞ أ

 ـالم افًِامء. مداخِٜ:

 : ًٕؿ افنٔ 

 افًِامء ...ـالم  مداخِٜ:

 ـالم افًِامء. افنٔ :

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

 وإٔٚ أؿقل: ـالم افًِامء دٚ يَقفقا: هؿ أهؾ احلديٞ. افنٔ :

 إذا مل يُقٕقا هؿ ؾّـ هؿ  مداخِٜ:

 اشّع يٚ أخل. افنٔ :

 ًٕؿ. ًٕؿ.  مداخِٜ:

 مـ أهؾ احلديٞ قحْٔام يَقفقن: أهؾ احلديٞ، ه ا رجؾ ظٚمل ه افنٔ :
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 ٓ. مداخِٜ:

هذذ ا افًذذٗال افمذذٚين ممذذؾ هذذ ا  مذذـ هذذؿ أهذذؾ احلذذديٞ  مذذـ هذذؿ أهذذؾ   ِذذٜ:مداخ

 احلديٞ  

 شٔ ٔؽ امقاب. افنٔ :

 ه ا هق. مداخِٜ:

 إٔٝ جٚءا  افنٔ :

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

 مـ أهؾ احلديٞ  قرجؾ ظٚمل مـ ظٚمٜ ادًِّغ هؾ ه افنٔ :

 ٓ . مداخِٜ:

 متك يُقن مـ أهؾ احلديٞ  افنٔ :

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

 إذا  ٌْك مْٟٓ آل احلديٞ. افنٔ :

 مٚيش. مداخِٜ:

وهذذ ا ٓ يُّذذـ أن يُقٕذذقا ـذذؾ ادًذذِّغ ظِذذامء يف احلذذديٞ، وفذذ فؽ  افنذذٔ :

 أؿقل: افىٚاٍٜ ادْهقرة هؿ أهؾ احلديٞ ـام ؿٚل أاّٜ احلديٞ إوفغ. 

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

ـامفذذذذؽ وظذذذذع بذذذذـ ادذذذذديْل وؽرمذذذذٚ، وفُذذذذـ فذذذذٔس ادَهذذذذقد اذذذذ ه  افنذذذذٔ :

عٚظٜ مًْٔغ يف بِذد مًذغ بٖشذامء مًْٔذغ إػ آخذ ه، ٓ هذؿ ضٚاٍتذٚن،  قافًٌْٜ، ه

أهؾ احلديٞ ضٚاٍتٚن: ؿِٜ وـم ة، افَِٜ هذؿ افًِذامء، افًِذامء بٚفًذْٜ، وافُمذ ة هذؿ 
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رجًْذذذٚ أدراجْذذذٚ إػ افًٓذذذد إول،  قافذذذ يـ يّنذذذقن ظذذذذ مذذذْٟٓ أهذذذؾ احلذذذديٞ، فذذذ

 وٚس افهذذ ٚبٜ ٓ ينذذؽ ذافَذذ ن افذذ ي صذذٓد فذذف اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم بٖٕذذف خذذر افْذذ

ظِؿ وبهرة أهنؿ ـٕٚقا ظذ ه ا ادْٟٓ يًْل: مْٟٓ افُتذٚب وافًذْٜ، وفُذـ هذؾ 

 هؿ ـِٓؿ ـٕٚقا ظٚرؾغ بٚفُتٚب وافًْٜ  ٓ.

يذذ ـ  ابذذـ افَذذٔؿ وؽذذره بذذٖن افًِذذامء مذذـ افهذذ ٚبٜ افذذ يـ ـذذٕٚقا مًذذ وؾغ بٚإلؾتذذٚء 

ٚاتغ صذذ ٚر، بٚفُذذٚد فألفذذق  ادٗفٍذذٜ مذذـ افهذذ ٚبٜ هذذؿ بٚفُذذٚد يٌٌِذذقا ظذذددهؿ مذذ

، وافٌَٔذذٜ يًذذتٌْىقن ويًتّذذدون ظذذذ نيَْهذذق ويٌٌِذذقن هذذ ا افًذذدد يزيذذدون ؿِذذٔالً أ

 هٗٓء.

مـ قإذًا افتذذذٚري  ئًذذذد ًٍٕذذذف، ؾّذذذـ  ٌْذذذك مذذذْٟٓ أهذذذؾ احلذذذديٞ وأهذذذؾ افًذذذْٜ ؾٓذذذ

وشذذتٍس  أمتذذل »افىٚاٍذذٜ ادْهذذقرة، وفذذ فؽ حٔذذْام إٔذذٚ أشذذٖل يف مْٚشذذٌٜ حذذديٞ: 

ِٓذذٚ يف افْذذٚر إٓ واحذذدة، ؿذذٚفقا: مذذـ هذذل يذذٚ رشذذقل اهلل  ظذذذ دذذالث وشذذًٌغ ؾ ؿذذٜ ـ

 . «هل افتل ظذ مٚ إٔٚ ظِٔف وأص ٚر»ويف روايٜ:  ، «ؿٚل: هل امامظٜ

امامظٜ افٍالٕٜٔ  ويًٖفقن: هؾ احلزب افٍالين أ ويَقفقن: يتًٚءفقن أ افنٔ :

ٜ، مذذـ هذذل مذذـ افٍذذ   ادْذذغ وشذذًٌغ  إٔذذٚ أؿذذقل: ٓ جيذذقز اإلجٚبذذٜ؛ بٖهنذذٚ مذذـ افٍ ؿذذ

فًٔذذقا ـذذ فؽ  دذذٚذا  ْٕٕذذل أظِذذؿ بٚفت  بذذٜ إٔذذف يقجذذد  وؾ ؿذذٜ مذذـ ادْذذغ وشذذًٌغ أ

ؾذذذٔٓؿ أؾذذذ اد يتٌْذذذقن مذذذْٟٓ أهذذذؾ احلذذذديٞ وافًذذذْٜ، ؾًَٔذذذديؿ ظذذذذ ظَٔذذذدة افًذذذِػ، 

صذذاليؿ وصذذٔٚمٓؿ ـذذ فؽ، ـذذؾ مذذٚ يف إمذذ  أهنذذؿ حتزبذذقا وهذذ ا افت ذذزب و ُتِذذقا 

م إٓ اذذذ ا افتُتذذذؾ، ؾذذذ٘ذًا هذذذٗٓء هذذذ ا افتُتذذذؾ بذذذدظقى أهنذذذؿ ٓ يُّذذذـ إؿٚمذذذٜ اإلشذذذال

 مت زبقن وفُْٓؿ مع ذفؽ هؿ ظذ مْٟٓ أهؾ افًْٜ وهؿ مـ أهؾ احلديٞ. 

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

 امقاب ظام شٖفتف. قهٚه  ه ا ه افنٔ :
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 ضٔٛ يٚ صٔ  ؾٔف  ًِٔؼ بًٔط ًُّـ  مداخِٜ:

  ٍوؾ. افنٔ :

ظذـ  وتذٛ أظِذامء ًُّذـ ظذـ ضذ يَٓؿ ظذز افُ وهؾ هْٚا مذمالً ـتذٛ أ مداخِٜ:

 ض يؼ افًِامء أن يىِع افْٚس ظذ ه ه افىٚاٍٜ 

ًٚ ظْدا ـتٛ مً وؾٜ. افنٔ :  ضًٌ

 مٚ ه ه افُتٛ  مداخِٜ:

ـتذذذذذٛ ابذذذذذـ  ّٔٔذذذذذٜ، وابذذذذذـ افَذذذذذٔؿ امقزيذذذذذٜ، وافهذذذذذديؼ حًذذذذذـ ا ذذذذذٚن،  افنذذذذذٔ :

وافنذذذقـٚين، وافهذذذًْٚين، وابذذذـ افذذذقزي ، واحلّذذذد هلل ـمذذذرون، وأن يقجذذذد بًذذذض 

اإلشالمٜٔ يْٓ قن مْٟٓ افًِػ افهٚفت فُـ ـِٓؿ ظذذ  افًِامء يف بًض افٌالد

 ٍذذذٚوت، ؾْذذذٚس مذذذمالً بذذذٚرزون يف افتقحٔذذذد فُذذذـ وذذذًٍٚء يف ظِذذذؿ احلذذذديٞ، ٕذذذٚس 

بذذٚرزون يف افٍَذذف وفُذذـ فًٔذذقا بذذٚرزيـ يف ظِذذقم أخذذ ى، وهُذذ ا. ؾذذُّٔـ فىذذالب 

ًٚ حتذذك  افذذَْص افذذ ي  يُِّذذقاافًِذذؿ أن يًذذتًْٔقا بّمذذؾ هذذٗٓء إؾذذ اد ؿذذدياًم وحذذديم

ًٚ بٚفًْذذذٌٜ فٌُذذذٚر افًِذذذامء ٓ يُذذذقن أحذذذدهؿ إٓ بٖخٔذذذف، يف  إًٍٔذذذٓؿ ـذذذام أ ُت إٍٓذذذ

 اد ء ؿقي بٖخٔف.

   ـ  أممِٜ حديمٜ  قذـ ت أممِٜ ؿديّٜ ف مداخِٜ:

 حديمٚ  افنٔ :

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

َٕذقل مذمالً ممذؾ افنذٔ  ابذـ بذٚز، وابذـ ظمّٔذغ، وهْذٚا يف بٚـًذتٚن مذمالً  افنٔ :

وامًّٔذٜ افًذٍِٜٔ هْذٚا يف ا ْذد، هذٗٓء ـِٓذؿ يْٓ ذقن  ـنّر بًذض افًِذامء وأ

 مْٟٓ أهؾ افًْٜ وأهؾ احلديٞ... 
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افقاؿذذذذذع ب ّذذذذذد اهلل ـذذذذذٚ ، ًٕذذذذذتىٔع أن ٕ  َذذذذذل ب٘شذذذذذالمْٚ إػ مًذذذذذتقى  مداخِذذذذذٜ:

 حوٚرات افًٚمل.

 : ـٔػ افنٔ 

 ـٔػ ًٕتىٔع أن ٕ  َل ب٘شالمْٚ إػ مًتقى حوٚرات افًٚمل. مداخِٜ:

افًذذذٚمل، مذذذٚذا ؾًذذذؾ ٌٕٔذذذؽ حٔذذذْام بًذذذٞ إػ افًذذذ ب  مٚفذذذؽ وحلوذذذٚرات افنذذذٔ :

افذذقدْٔغ بٚحلوذذٚرة افٍٚرشذذٜٔ واحلوذذٚرة اف ومٔذذٜ، مذذٚذا ؾًذذؾ اذذٚ  ٕ ذذـ مٌنقصذذقن 

أن بذذام يًذذّك احلوذذٚرة افٌ بٔذذٜ، ـذذؾ افٌذذش، وهذذ ا يف افقاؿذذع شذذٌٌف أن ادًذذِّغ 

مذذٚ ظذذٚدوا يًتذذزون بذذديْٓؿ وذفذذؽ بًذذٌٛ جِٓٓذذؿ ب٘شذذالمٓؿ أوًٓ دذذؿ فًٌذذدهؿ ظذذـ أن 

رر ظذذ اإلشذالم  ققا ظذذ هذ ا اإلشذالم افذ ي ٓ يًذّت ٕحذدهؿ فذبنذ يُقٕقا ؿد رُ 

ًٚ ٕمٜ شقى أمذٜأن ئَ حلوذٚرة شذقى حوذٚرة اإلشذالم؛ وفذ فؽ  واإلشذالم أ ؿ وزٕ

 ٓ  ّؽ ممؾ ه ه احلوٚرات.

 ( 00: 50: 41/   354) اهلدى والنور / 
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 َٔ ٖٞ ايطائف١ ايظاٖس٠ املٓصٛز٠؟

 : ¢ؿٚل رشقل اهلل 

 .«ٓ  زال ضٚاٍٜ مـ أمتل طٚه يـ ظذ احلؼ حتك  َقم افًٚظٜ»

ب فذذف اإلمذذٚم بذذام ذـ ٕذذٚه دذذؿ أورد َٕذذقٓت ظذذـ ظذذدد مذذـ إاّذذٜ ؾٔٓذذٚ أن قَّ َبذذ ؿِذذٝ: 

 افىٚاٍٜ ادْهقرة هؿ أص ٚب احلديٞ دؿ ؿٚل:

افٍ ؿذذذذٜ وؿذذذذد يًذذذذتٌ ب بًذذذذض افْذذذذٚس  ًٍذذذذر هذذذذٗٓء إاّذذذذٜ فِىٚاٍذذذذٜ افيذذذذٚه ة و

 ٓ ؽ ابٜ يف ذفؽ إذا   ـ ٕٚ مٚ يٖم .و ،ديٞبٖهنؿ أهؾ احل افْٚجٜٔ

مذٚ يتًِذؼ مذـ و: أن أهؾ احلديٞ هؿ ب ُؿ اختهٚصٓؿ يف دراشذٜ افًذْٜ  أوًٓ 

ذذذ ظِ و ذذذ اجؿ افذذذ واة  مً ؾذذذٜ  ¢ض ؿذذذف أظِذذذؿ افْذذذٚس ؿٚضٌذذذٜ بًذذذْٜ ٌٕذذذٔٓؿ وؾ احلذذذديٞ َِ

 . ¢مٚ يتهؾ بف وؽزوا ف وأخالؿف وهديف و

 ًٚ  فُذؾو ،اهٛ مل  ُذـ يف افَذ ن إولمذ و: أن إمٜ ؿد إًَّٝ إػ ؾذ   دٕٚٔ

 أن ادتّذ هٛويًتّد ظِٔٓٚ . وأحٚديمف افتل يًتدل اٚ و ،ؾ وظفوم هٛ أصقفف 

دون أن يِتٍذذذذٝ إػ ادذذذذ اهٛ  ،يتًّذذذذؽ بُذذذذؾ مذذذذٚ ؾٔذذذذفوبقاحذذذذد مْٓذذذذٚ يتًهذذذذٛ فذذذذف 

 .إخ ى

 ؾ٘ن مـ ،يْي  فًِف جيد ؾٔٓٚ مـ إحٚديٞ مٚ ٓ جيده يف م هٌف اف ي ؿِدهو

إحٚديٞ مذٚ ٓ يقجذد يف وأهؾ افًِؿ أن يف ـؾ م هٛ مـ افًْٜ افمٚبٝ فدى 

ٓبذذد ظذذـ ؿًذذؿ ظيذذٔؿ مذذـ وؾٚدتًّذذؽ بٚدذذ هٛ افقاحذذد يوذذؾ  ،أخذذ  ادذذ هٛ
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٘هنؿ فذذٔس ظذذذ هذذ ا أهذذؾ احلذذديٞ ؾذذو ،ادذذ اهٛ إخذذ ى افًذذْٜ اد ٍقطذذٜ فذذدى

 ه.يٖخ ون بُؾ حديٞ صت إشْٚد

 ـٚنقحتك ف ،م إٔف مًِؿ دَٜمـ أي ضٚاٍٜ ـٚن راويف مٚ داو ،يف أي م هٛ ـٚن

 َٚ ًٚ  وأ صًٔٔ ًٚ  وأ ؿدري ًٚ  ؾوذالً  خٚرجٔذ ًٚ  وأ ظذـ أن يُذقن حٍْٔذ  ؿذدو ،ؽذر ذفذؽ وأ مٚفُٔذ

 ح ا ا اإلمٚم افنٚؾًل ر  اهلل ظْف حغ خٚضٛ اإلمٚم أمحد بَقفف :رَصَّ 

ؾذذذ٘ذا جذذذٚءـؿ احلذذذديٞ صذذذ ٔ ٚ ؾذذذٖخزين بذذذف حتذذذك  ،إٔذذذتؿ أظِذذذؿ بٚحلذذذديٞ مْذذذل»

حؼذذذٕٚ اهلل  -ؾٖهذذذؾ احلذذذديٞ   «ح ٚزيذذذٚ أم ـقؾٔذذٚ أم مكذذذيٚاء ـذذذٚن شذذذق أذهذذٛ إفٔذذذف

 ،¢شذذذذام حٚصذذذذٚ حمّذذذذد ويتًهذذذذٌقن فَذذذذقل صذذذذطص مًذذذذغ مٓذذذذام ظذذذذال  ٓ –مًٓذذذذؿ 

ؾذذ٘هنؿ يتًهذذٌقن ٕؿذذقال  ،افًّذذؾ بذذفوؽذذرهؿ ًّذذـ ٓ يْتّذذل إػ احلذذديٞ  بطذذال 

ـام يتًهٛ أهذؾ احلذديٞ ٕؿذقال ٌٕذٔٓؿ     ؾذال  -ؿد هنقهؿ ظـ ذفؽ و -أاّتٓؿ 

 ،افٍ ؿٜ افْٚجٜٔوافٌٔٚن أن يُقن أهؾ احلديٞ هؿ افىٚاٍٜ افيٚه ة  ه ا ظ ٛ بًد

 .افنٓداء ظذ ا ِؼ ،افقشط إمٜوبؾ 

    "يً ٌْذذذذذذل اذذذذذذ ا افهذذذذذذدد ؿذذذذذذقل ا ىٔذذذذذذٛ افٌٌذذذذذذدادي يف مَدمذذذذذذٜ ـتٚبذذذذذذف و

 ظذ مـ خٚفٍٓؿ : رداً و ؿ  إتهٚراً  "أص ٚب احلديٞ 

ضِذذذٛ شذذذْـ و ،مذذذـ افًِذذذقم ؾ بذذذام يًٍْذذذفٌِ أن صذذذٚحٛ افذذذ أي ادذذذ مقم ُصذذذ  قفذذذو "

فقجد يف ذفؽ مٚ ئٌْف ظذـ  ،اد ددغواؿتٍك آدٚر افٍَٓٚء و ،افًٚدغ رشقل رب

ٕن احلذديٞ ينذتّؾ ظذذ مً ؾذٜ أصذقل  ،اـتٍل بٕٚد  ظـ رأيف اف ي يذ اهو ،شقاه

 ًذٚػ  -صذٍٚت رب افًذٚدغ و ،ه افقظذد وافقظٔذدبٔٚن مٚ جذٚء مذـ وجذقو افتقحٔد

مذذذذٚ أظذذذذد اهلل ؾٔٓذذذذٚ ، وافْذذذذٚرواإلخٌذذذذٚر ظذذذذـ صذذذذٍٜ امْذذذذٜ و -ادِ ذذذذديـ  ظذذذذـ مَذذذذٚٓت

صذذذذْق  افً ٚاذذذذٛ افًذذذذاموات ومذذذذٚ خِذذذذؼ اهلل يف إروذذذذغ وو ،وافٍ ذذذذٚر فِّتَذذذذغ

يف وادًذذذذذٌ غ وًٕذذذذذٝ افهذذذذذٚؾغ و ،وذـذذذذذ  ادالاُذذذذذٜ ادَذذذذذ بغ وظيذذذذذٔؿ أيذذذذذٚت



 املنوج الشلفي ---------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

30 

ء  ٌٔذذٚذ ٕٕ ٞ ؿهذذذص ا د واحلذذذدي ر افزهذذٚذ ء وأخٌذذٚذ ذذٚذ ؤف ءوٕا ٌذذٚذ  ،افٍَٓذذذٚء ـذذذالمو ،مذذذقاظظ افٌِ

ي مٌذذذٚز و ح ،أؿٚصذذذٔص ادتَذذذدمغ مذذذـ إمذذذؿو ،مِذذذقا افًذذذ ب وافً ذذذؿ وشذذذر

وظيٚ ذذذذذف، وأظالمذذذذذف  ، وخىٌذذذذذفوعذذذذذؾ أحُٚمذذذذذف وؿوذذذذذٚيٚه ،وهايذذذذذٚه ،¢اف شذذذذذقل 

 ،ؿم د هوذـ  ؾوٚآِؿ و ،وأصٓٚره وأص ٚبف ،واجف وأوٓدهظدة أز ف، ومً زاو

َذذذ آن ؾٔذذذف  ًٍذذذر افوإًٔذذذٚاؿ  وبٔذذذٚن ،مٌِذذذغ أظامرهذذذؿو ،و ح أخٌذذذٚرهؿ ومْذذذٚؿٌٓؿ

 افهذذذذذ ٚبٜ يف إحُذذذذذٚم أؿٚويذذذذذؾؾٔذذذذذف مذذذذذـ افٌْذذذذذٖ وافذذذذذ ـ  احلُذذذذذٔؿ، ومذذذذذٚ افًيذذذذذٔؿ، و

 مذذذذذـ إاّذذذذذٜ ،حذذذذذد مذذذذذْٓؿ ًذذذذذّٜٔ مذذذذذـ ذهذذذذذٛ إػ ؿذذذذذقل ـذذذذذؾ واو ،اد ٍقطذذذذذٜ ظذذذذذْٓؿ

 .وافٍَٓٚء اد تٓديـ ،ا ٚفٍغ

 ؾٓذذؿ أمْذذٚء اهلل ،هذذدم اذذؿ ـذذؾ بدظذذٜ صذذًْٜٔو ،ؿذذد جًذذؾ اهلل أهِذذف أرـذذٚن افؼذذيًٜو

إٔذقارهؿ  ،حٍذظ مِتذف اد تٓذدون يفو ،وأمتذف ¢افٌْذل غ وافقاشىٜ ب ،يف خَِٔتف

طذذٚه ة، وح  ٓذذؿ ؿذذٚه ة.  مذذ اهٌٓؿؿ بذذٚه ة، وآيذذٚيو، وؾوذذٚآِؿ شذذٚا ة ،زاهذذ ة

أصذ ٚب شقى  ، ًُػ ظِٔف  ًت ًـ رأيٚو ،ؾئٜ  ت ٔز إػ هقى   جع إفٔفـؾ و

 ٓ ،تٓؿإفٔف ًٌٕو ،ؾئتٓؿ ، واف شقلؾ٘ن افُتٚب ظديؿ، وافًْٜ ح تٓؿ ،احلديٞ

 ،ووا ظذـ اف شذقليٌَذؾ مذْٓؿ مذٚ ر ٓ يِتٍتذقن إػ أراء .و ،يً جقن ظذ إهذقاء

إذا  ،محِتذذفوخزٕتذذف، وأوظٔذذٜ افًِذذؿ و هذذؿ ادذذٖمقٕقن ظِٔذذف افًذذدول . حٍيذذٜ افذذديـو

. ادٌَذذقل ادًذذذّقع قحُّذذذقا بذذف ؾٓذذذ ؾذذام ،اختِذذػ يف حذذديٞ ـذذذٚن إفذذٔٓؿ اف جذذذقع

 ، هذذذقص بٍوذذذِٜٔ ؿٌِٔذذذٜ، ويف زاهذذذدو ،إمذذذٚم رؾٔذذذع ٌٕٔذذذفو ،مذذذْٓؿ ـذذذؾ ظذذذٚمل ؾَٔذذذف

وشذذذذذٌِٔٓؿ افًذذذذذٌٔؾ  هذذذذذؿ امّٓذذذذذقر افًيذذذذذٔؿوخىٔذذذذذٛ حمًذذذذذـ . و ،ؿذذذذذٚرىء مذذذذذتَـو

مذذذذ اهٌٓؿ ٓ  ظذذذذذ اإلؾهذذذذٚح بٌذذذذرو ،وـذذذذؾ مٌتذذذذدع بٚظتَذذذذٚدهؿ يتيذذذذٚه  ،ادًذذذذتَٔؿ

مذـ خذ  ؿ،  ، ٓ ييذهؿـ ظٕٚذدهؿ خ فذف اهللمو، يت ٚه، مـ ـٚدهؿ ؿهّٓؿ اهلل

افْذذٚط  بٚفًذذقء  بكذذإرصذذٚدهؿ ؾَذذر، وإػ ، اد تذذٚط فديْذذف وٓ يٍِذذت مذذـ اظتذذز ؿ

روايذذٜ ؿذذ ة دذذؿ  إن اهلل ظذذذ ٕكذذهؿ فَذذدي  . ) دذذؿ شذذٚ  احلذذديٞ مذذـو ،إفذذٔٓؿ حًذذر
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يتًٚهذذدون  افذذ يـأهذذؾ احلذذديٞ و روى بًذذْده ظذذـ ظذذع بذذـ ادذذديْل إٔذذف ؿذذٚل : هذذؿ

اف اؾوذذذذٜ و يذذذذ بقن ظذذذذـ افًِذذذذؿ فذذذذقٓهؿ مل  ذذذذد ظْذذذذد ادًتزفذذذذٜو ،مذذذذ اهٛ اف شذذذذقل

جًذؾ رب  ؾَذد  :افذ أي صذٔئٚ مذـ افًذْـ : ؿذٚل ا ىٔذٛاإلرجذٚء ووامّٜٓٔ وأهذؾ 

ًذُٓؿ فتّ ،فديـ، ورص  ظْٓؿ ـٔد افًٕٚذديـاس ا َّ افًٚدغ افىٚاٍٜ ادْهقرة ُح 

ؿىذذذع ، وأدذذٚر ، ؾنذذٖهنؿ حٍذذظواؿتٍذذٚآؿ آدذذٚر افهذذ ٚبٜ وافتذذٚبًغ ،بٚفؼذذع ادتذذغ

اف شذذذذذذذقل  افٌ ذذذذذذذٚر يف اؿتٌذذذذذذذٚس مذذذذذذذٚ  عزاري ورـذذذذذذذقب افذذذذذذذادٍذذذذذذذٚوز وافٍَذذذذذذذٚر، و

 ،ؾًذذذذذالوٓ هذذذذذقى . ؿٌِذذذذذقا  يًتذذذذذف ؿذذذذذقٓ وٓ يً جذذذذذقن ظْذذذذذف إػ رأي  ،ادهذذذذذىٍك

 ،أهِٓذذٚوـذذٕٚقا أحذذؼ اذذٚ و ،تذذقا بذذ فؽ أصذذٌَِّٓٚ حتذذك دَ  ،َٕذذالووح شذذقا شذذْتف حٍيذذٚ 

 اهلل  ًذٚػ يذ ب بٖصذ ٚبو ،ـؿ مـ مِ د ي وم أن خيِط بٚفؼيًٜ مذٚ فذٔس مْٓذٚو

ظذذـ  إذا صذذد  ،صذذٖهنٚومذذقن بٖم هذذٚ افَقاو ،ؾٓذذؿ احلٍذذٚظ ٕرـٚهنذذٚ ،احلذذديٞ ظْٓذذٚ

 أٓ إن حذذذذذزب اهلل هذذذذذؿ ،أوفئذذذذذؽ حذذذذذزب اهلل ،ؾٓذذذذذؿ دوهنذذذذذٚ يْٚوذذذذذِقن ،افذذذذذدؾٚع ظْٓذذذذذٚ

 . "ادٍِ قن 

دذذذؿ شذذذٚ  ا ىٔذذذٛ رمحذذذف اهلل  ًذذذٚػ إبذذذقاب افتذذذل  ذذذدل ظذذذذ    أصذذذ ٚب 

فُْذل  ،فتذتؿ افٍٚاذدة ،إن ضذٚل ادَذٚلو ،ؾوِٓؿ ٓ بذٖس مذـ ذـذ  بًوذٓٚواحلديٞ 

 أؿتك ظذ أمٓٚ

 ٓٚ بٚدقوقع :ًن أمَ و

 : ٕي اهلل ام ءا شّع مْٚ حديمٚ ؾٌٌِف . ¢ؿقفف  - 7
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 : حيّؾ ه ا افًِؿ مـ ـؾ خِػ ظدوفف . ¢ؿقل افٌْل  - 7

 . يف افتٌِٔغ ظْف ¢ـقن أص ٚب احلديٞ خٍِٚء اف شقل  - 3
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ؾهذذقفف . أشذذٖل اهلل  ًذذٚػ أن ئنذذ فذذف مذذـ يَذذقم وهذذ ه هذذل أهذذؿ أبذذقاب افُتذذٚب 

حتذذذذك يًذذذذقغ دذذذذمع أن حئذذذذؾ ظِٔذذذذف مذذذذـ صذذذذٚء  ،أهِذذذذفوبىًٌذذذذف مذذذذـ إٔهذذذذٚر احلذذذذديٞ 

افَْذذقل ظذذـ وافتٍهذذٔؾ يف مً ؾذذٜ مذذٚ جذذٚء يف هذذ ه افٍهذذقل اف ااًذذٜ مذذـ إحٚديذذٞ 

 إاّٜ افٍ قل  

أخذذتؿ هذذ ه افُِّذذذٜ بنذذٓٚدة ظئّذذذٜ ٕهذذؾ احلذذديٞ مذذذـ ظذذٚمل مذذذـ ـٌذذٚر ظِذذذامء و

 - 7703احلًذذْٚت حمّذذد ظٌذذد احلذذل افُِْذذقي )  قأبذذ قهذذوأٓ  ،احلٍْٔذذٜ يف ا ْذذد

 ( ؿٚل رمحف اهلل : 7703

إصذذذذذذقل مت ٌْذذذذذذٚ وؽذذذذذذٚص يف ب ذذذذذذٚر افٍَذذذذذذف و ،مذذذذذذـ ٕيذذذذذذ  بْيذذذذذذ  اإلٕهذذذذذذٚ و "

إصذذذِٜٔ افتذذذل اختِذذذػ وِذذذام ئَْٔذذذٚ أن أـمذذذ  ادًذذذٚاؾ افٍ ظٔذذذٜ يًِذذذؿ ظ ،آظتًذذذٚ 

إين ـِذام أشذذر و ،ؾّذ هٛ اد ذذددغ ؾٔٓذٚ أؿذقى مذـ مذذ اهٛ ؽذرهؿ ،افًِذامء ؾٔٓذٚ

 ،ؾِِذذذف درهذذذؿ ،يف صذذذًٛ آخذذذتال  أجذذذد ؿذذذقل اد ذذذددغ ؾٔذذذف ؿ يٌذذذٚ مذذذـ اإلٕهذذذٚ 

 ،ٕذذقاب  ظذذف صذذدؿٚو ،حَذذٚ ¢ظِٔذذف صذذُ هؿ ) ـذذ ا ( ـٔذذػ ٓ وهذذؿ وردذذٜ افٌْذذل و

 . "شريؿ وأمٚ ْٚ ظذ حٌٓؿ و ،حؼٕٚ اهلل يف زم يؿ

 (.548-1/1/539الصحوحة )



 املنوج الشلفي ---------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

33 

 

 َا املكصٛد بايتصاّ اجلُاع١

يًٖل إخ افًٚاؾ: يَقل: هْٚا ظدة أحٚديذٞ ٌٕقيذٜ ؾٔٓذٚ إمذ  بذٚفتزام  مداخِٜ:

 ؾٓؿ ه ه إحٚديٞ يف وقء افقاؿع  قامامظٜ، ؾام ه

ؿقفف ظِٔف افهالة وافًالم  قافًْـ وه امقاب بٚحلديٞ ادً و  يف افنٔ :

 ٍ ؿٝ افٔٓقد ظذ إحدى وشًٌغ ؾ ؿٜ و ٍ ؿٝ افْهٚرى ظذ ادْتغ وشذًٌغ »: 

ؾ ؿذذٜ وشذذتٍس  أمتذذل ظذذذ دالدذذٜ وشذذًٌغ ؾ ؿذذٜ ـِٓذذٚ يف افْذذٚر إٓ واحذذدة ؿذذٚفقا: مذذـ 

امذذقاب، فُذذـ هذذ ا امذذقاب يذذ د قهذذ ا ه  «هذذل يذذٚ رشذذقل اهلل  ؿذذٚل: هذذل امامظذذٜ

ل ؾذذذذال بذذذذد مذذذذـ  ٍهذذذذٔؾ امذذذذقاب، إذا ؾّْٓذذذذٚ امامظذذذذٜ ادَهذذذذقدة اذذذذ ا ظِٔذذذذف شذذذذٗا

ًٚ، فَد جٚء  ًٍذر هذ ا امذقاب افذ ي هذ قاحلديٞ ه  قجقاب افًٗال ادى وح إٍٓ

هذذل افتذذل  ُذذقن ظذذذ مذذٚ إٔذذٚ  »امامظذذٜ يف روايذذٜ أخذذ ى وهذذل ؿقفذذف ظِٔذذف افًذذالم: 

امظذٚت افَٚاّذٜ ، ؾ٘ذًا إي  أ ٚ ادًذِؿ افوذٚاع يف خوذؿ هذ ه ام«ظِٔف وأص ٚبف

افٔذذقم يف ادًذذِّغ يف ـذذؾ بِذذد ؾوذذالً ظذذـ افًذذٚمل اإلشذذالمل ـِذذف، إيذذ  ؾّذذـ ـذذٚن 

ًٚ ؾٔ ذذٛ ظِٔذذؽ أن  ظذذذ افُتذذٚب وافًذذْٜ افهذذ ٔ ٜ ظَٔذذدة وظّذذالً، ظٌذذٚدة وشذذِقـ

ًٚ، وه ا مـ مًٚين ؿقفف  ًٚػ يف افَ آن   ُقن مع ه ه امامظٜ فٔس شقاهٚ إضالؿ

ٚ﴿افُذذذذ يؿ:  ذذذذ َع افهَّ ذذذذقا َمذذذذ ُٕ ق ـُ ، وٓ جيذذذذقز ٕي صذذذذٚب مًذذذذِؿ أن [001]التوبلللل::﴾ِدِؿغَ  َ

أن يٌذذذٚيع عٚظذذذٜ مذذذـ هذذذ ه امامظذذذٚت افَٚاّذذذٜ ظذذذذ وجذذذف وأن يتُتذذذؾ أويت ذذذزب أ

 قافقحٔذذد افذذ ي يٌذذٚيع وهذذ قإرض؛ ٕن افًٌٔذذٜ يف اإلشذذالم ٓ  ُذذقن إٓ ف جذذؾ هذذ

افقحٔذذذد افذذذ ي يذذذدي  صذذذئقن اإلشذذذالم وادًذذذِّغ وحيُّٓذذذؿ بُتذذذٚب اهلل وحذذذديٞ 

، ومذع إشذػ افنذديد هذ ا افنذذطص ٓ وجذقد فذف افٔذقم وفذ فؽ ؾذذال ¢ رشذقل اهلل
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وجذذذذقد فنذذذذطص يٌذذذذٚيع افٔذذذذقم؛ ٕن افًٌٔذذذذٜ إٕذذذذام  ُذذذذقن  ٍِٔذذذذٜ ادًذذذذِّغ، وفُذذذذـ 

ِٚدِؿغَ ﴿ ُٕقا َمَع افهَّ ق ـُ ، هْٚ عٚظٜ وهْٚ عٚظٜ وهْٚ عٚظٜ، يف ه ا [001]التوب::﴾ َ

عٚظذٚت حتًذٌٓؿ ظذذ افُتذٚب افٌِد، يف افٌِد اد ٚور يف افٌِدة افًٌٔدة ظْؽ، 

وافًْٜ وأظام ؿ ظذ افُتٚب وافًْٜ، وأخالؿٓؿ ـ فؽ، ؾٓٗٓء جيٛ أن  ُقن 

مًٓؿ؛ ٕهنؿ هؿ امامظٜ وهؿ ادَهقدون أخرًا بَقفف ظِٔف افهالة وافًذالم يف 

ٓ  ذذذذزال ضٚاٍذذذذٜ مذذذذـ أمتذذذذل »: ¢احلذذذذديٞ افهذذذذ ٔت بذذذذؾ ادتذذذذقا   ظذذذذـ رشذذذذقل اهلل 

حتذك يذٖم أمذ  » وأ  «مـ خٚفٍٓؿ حتك  َقم افًذٚظٜ طٚه يـ ظذ احلؼ ٓ ييهؿ

 .«اهلل

إذًا ظِٔؽ بٚمامظٜ افتل هل ظذ افُتٚب وافًْٜ وإيٚا أن  ن  ظْٓذٚ ـذام جذٚء 

، وٓ يٌٌْذذذذل أن «ؾذذذذٕ٘ام يٖـذذذذؾ افذذذذ اٛ مذذذذـ افٌذذذذْؿ افَٚصذذذذٜٔ»يف احلذذذذديٞ افهذذذذ ٔت: 

ؿ ٓ يذزداد يُقن افنٚب ادًِؿ مٌٍالً، ابتع بٖن يًذٔش مذع عٚظذٜ دهذ ًا ضذقيالً دذ

ًٚ وٓ يذذذذزداد ظٌذذذذٚدة وٓ إحًذذذذٚن شذذذذِقا ؾًّْذذذذٚه إٔذذذذف يًذذذذٔش يف  ظِذذذذاًم وٓ يذذذذزداد ؾَٓذذذذ

 خنان مٌغ.

  ا ظذ ادًِؿ أن خيتٚر مذـ صذد  هذ ا ادًْذك افذ ي شذًّتّقه يف حذديٞ 

افٍ ؿذذٜ افْٚجٔذذٜ، أن يُذذقن مذذع امامظذذٜ بذذٚدٍٓقم ادٍنذذ يف اف وايذذٜ إخذذ ى افتذذل 

 وأص ٚبف. ¢ شقل  ُقن ظذ مٚ ـٚن ظِٔف اف

وٓ خيٍذذذذك ظذذذذذ أي إًٕذذذذٚن أن هذذذذ ه امامظذذذذٜ ٓ يُّذذذذـ أن يُقٕذذذذقا ـذذذذ فؽ إٓ 

افُتذذٚب وافًذذْٜ، ؾّذذـ ـذذٚن ٓ ظِذذؿ ظْذذده بٚفًذذْٜ ؾذذال ظِذذؿ ظْذذده  قبذذٚفًِؿ، وافًِذذؿ هذذ

بٚفُتذٚب؛ ٕن افَذ آن وافًذْٜ أمذ ان ٓ جيذقز افتٍ يذؼ بٔذْٓام ـذام جذٚء يف احلذديٞ 

وذذِقا مذذٚ إن زًذذُتؿ اذذام ـتذذٚب اهلل وشذذْتل   ـذذٝ ؾذذُٔؿ أمذذ يـ فذذـ  »افهذذ ٔت: 

 . «وفـ يتٍ ؿٚ حتك ي دا ظع احلقض

 ( 00: 00: 44/   358) اهلدى والنور / 
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أّ أ١َ ايدع٠ٛ؟  ٌٖ األ١َ اييت ضتفرتم ٖٞ أ١َ اإلجاب١

 ٌٖٚ ايفسق١ ايٓاج١ٝ دلُٛع١ أغخاص هلا 

 صٖاَُِّغعازات ُت

ؾٓؾ مًْك إٔمف هْٚ أمٜ اإلجٚبٜ  ،«لشتٍس  أمت»: ¢افًٚاؾ: ورد يف حديٞ افٌْل 

أم أمذذذٜ افذذذدظقة هذذذ ا يشء إذا  ُ مذذذٝ، دذذذؿ إٔذذٝذ ؿِذذذٝ يًْذذذل أن ٓ بذذذد مذذذـ 

مً ؾٜ ظِؿ احلديٞ وظِؿ مٚ ـٚن ظِٔف افه ٚبٜ روقان اهلل ظِٔٓؿ ؾْ يد 

 ه ا يش  ¢أن ًٕ   ـٔػ ًٕ   مٚ ـٚن ظِٔف ص ٚبٜ رشقل اهلل 

افًٗال افمٚين ؾ٘ن ـْٝ متذ ـ ًا مًذل : ٓ ظٍقًا، ظٍقًا، إٔٚ أجٌٝ ظـ ه ا افنٔ 

ًٚ.إؾٚحلّد هلل، و  ن ـْٝ ٕٚشٔ

 ًٕؿ ـٔػ ًٕ   مٚ ـٚن ظِٔف  ،: مٚ ـٚن ظِٔف افه ٚبٜافًٚاؾ

: ؿِٝ إٔٚ بكاحٜ وافتًذ ٔؾ مقجذقد ـٔذػ ًٕذ   مذٚ ـذٚن ظِٔذف اف شذقل افنٔ 

ٍٕس افى يؼ ًٕ   مٚ ـٚن ظِٔف افه ٚبٜ، ه ا ؿِْٚه، هٚت أن افمٚفٞ وحمِف  قه

ًٚ.د ٕٔٚ 

تذذذل وردت يف احلذذذديٞ هذذذؾ  ًْذذذل هذذذؾ مًْذذذك افٍ ؿذذذٜ افْٚجٔذذذٜ اف :: أيذذذقهافًذذذٚاؾ

 ًٜ    بًْٔٓٚ عّقظ

 : ٓ. افنٔ 
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 ْٜ أم هل عّقظف مـ رجٚل. َّٔ ًَ :  ٚ صًٚرات مُ افًٚاؾ

 : ٓ، ٓ. افنٔ 

 : يف أزمْٜ  تٍِٜ.افًٚاؾ

 : ٓ، ٓ.افنٔ 

  قؤت إشئِٜ اهلل جيزيؽ ا ر. ق: أرجافًٚاؾ

 قوذذذٔت إٔذذذٝ ظذذذؿ  ًذذذٖل هذذذؾ  ًْذذذل امذذذقاب ٓ بذذذٚفٍْل، هذذذؾ إٔذذذٝ  ق: صذذذنذذذٔ اف

 افقء آجيٚر. ق ًتىٔع إذا ٍٕٔٝ يشء أن  ؼحف، اف ي حيتٚج إػ  ح ه

 : يٍَز إػ اف هـ يًْل إٕف ؾ ؿف مًْٜٔ.افًٚاؾ

ًذذذل أن افنذذذٔ : مذذذٚ أضِذذذٛ مْذذذؽ آظتذذذ ار ظذذذـ شذذذٗافؽ فُذذذـ أريذذذد أن  الحذذذظ م

بٚرا اهلل ؾٔؽ فُـ آجيٚبٔٚت هل افتذل حتتذٚج إػ ح افًٌِٔٚت مٚ حتتٚج إػ  

 ح وأن هذذؾ  ًذذّت   بًذذٗال مَٚبذذؾ شذذٗافؽ واحذذد وادْذذغ ودالدذذٜ وإن ـذذٕٚقا 

رأيذذذؽ بذذذام شذذذًّٝ مذذذـ إٕذذذف ٓ يُّذذذـ فًِّذذذِؿ أن يُذذذقن مذذذـ  قيًذذذٚوى شذذذٗافغ، صذذذ

افٍ ؿذذٜ افْٚجٔذذٜ إٓ إذا ظذذ   احلذذديٞ افهذذ ٔت مذذـ افوذذًٔػ أوًٓ وبٚفتذذٚ  ائذذ  

دؿ مً ؾذٜ مذٚ ـذٚن ظِٔذف افهذ ٚبٜ  ¢افًِؿ وشِٜٔ دً ؾٜ مٚ ـٚن ظِٔف اف شقل  ه ا

ًٚ  قصذذ ًٚ ؾَْذذقل ضٌْٔذذٚ اهلل عًٔذذ ًٚ ضٌٔذذ رأيذذؽ اذذ ا، ٕ ذذـ َٕذذقل اشذذّت   إذا ـذذٚن ـالمذذ

فْذٚس و ٍٓذّٔٓؿ اوحْٔئ  ؾٌِِٔغ افنٚهد افٌٚاٛ ٕن هذ ا افُذالم جيذٛ  ٌٌِٔذف إػ 

ُِ ﴿ٕن إم  ـام ؿٚل  ًٚػ ـٌّدأ:  قنَ َوَف ُّذ َِ ًْ مََ  افَِّْٚس ٓ َي ـْ ، [080]األعلرا :﴾َـّ َأ

  ٍوؾ.ا

 :... يًْل أريد أن أؿقل ه ه افى يؼ ضقيؾ ٓ يدرـف ـؾ افْٚس افًٚاؾ

 : ه ا مٚ ؿِٝ إٔٚ.افنٔ 
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ِ  إِْن ﴿فذذ فؽ إٔذذٚ أريذذد أن ًٕذذ   ؾًذذالً ؿقفذذٜ  ًذذٚػ:  افًذذٚاؾ: ـْ َؾ افذذ ء َُٖفقا َأْهذذ َؾْٚشذذ

قنَ  ذذذ ُّ َِ ًْ ْْذذذُتْؿ ٓ َ  ، هذذذؾ أؿذذذ أ يًْذذذل أـمذذذ  ض يذذذؼ فُذذذل أظذذذ   مذذذمالً ؾذذذ   [48لنحلللل:]ا﴾ـُ

أفنًٔف...، ٓزم إٔٚ ادرس ـتٚب اهلل، شذْٜ اف شذقل، وحٔذٚة افهذ ٚبٜ يُّذـ أمذقت 

ؿٌذذؾ أن حيهذذؾ هذذ ا، ؾذذْ ـ ٕ يذذد يف واؿًْذذٚ أن يقجذذد ؾذذ   منذذٓقرة وطذذٚه ه..، 

ٖظِـ وإٔذذٚ يًْذذل اظتَذذد أن افُذذؾ ي ؽذذٛ أن يًذذ   مٌذذٚدئ هذذٗٓء، إٔذذٚ ـْذذٝ يًْذذل شذذ

ظـ ٍٕ ذ صذقي إٔذٚ ـْذٝ يًْذل يف مٖدبذف وإذٖ خىٔذٛ عًذٜ ـْذٝ إٔذٚهض افنذًٜٔ 

ٕين يف افقاؿع ـْٝ مدرس  قحٔد يف افًًقديٜ وظ ؾٝ ظْٓؿ افُمر، ؾُمر مـ 

افداظٔذٜ إػ اإلشذالم وإؿٚمذٜ دوفذٜ قإخقإْٚ بًمقا   يديد ٕن ا ّْٔل يف رأيذف ه

ا اؿذذ ؤوا مهذذىِت احلذذديٞ، وحٔذذٚة روحذذقأؿذذقل  ذذؿ إشذذالمٜٔ ؾُِذذل أؿذذًْٓؿ ٓزم 

 افه ٚبٜ، وافَ آن، ه ا ض يؼ ضقيؾ وٓ يُّـ افًر ؾٔف.

ؾذذْ ـ ٕ يذذد مذذـ ؾوذذِٔتُؿ أن  ٌذذغ فْذذٚ ؾًذذالً افٍذذ   افَٚاّذذٜ أن مذذمالً افًِذذقيغ، 

ظتَد أن اهلل شٌ ٕٚف و ًذٚػ ؿذد أغ، افنًٜٔ بٖصْٚؾٓٚ قبنُؾ   تك،ؤإشامظِٔ

ََّْػ ادًذِّغ دذالث إٔذقاع، مٓذٚج يـ وإٔهذٚر ذـ  ذفذؽ يف شذقرة احلؼذ ٕٕذف صَذ 

ـْ ﴿وإلخقإْذذٚ  ٚوافذذ يـ جذذٚؤوا مذذـ بًذذدهؿ يَقفذذقن ربْذذٚ اؽٍذذ  فْذذ
ُٚءوا ِمذذ ـَ َجذذ ِ ي ذذ َوافَّ

ْ  َفَْذذذٚ َوإِلِ  ذذذ ٍِ َْذذذٚ اْؽ قَن َربَّ قُفذذذ َُ ِدِهْؿ َي ذذذ ًْ ْؾ يِف َب ذذذ ًَ ٚ بِذذذٚإِلياَمِن َوٓ َ ْ َٕ ق َُ ٌَ ـَ َشذذذ ِ ي ذذذ ْخَقإَِْذذذٚ افَّ

قبَِْٚ ِؽالًّ  ُِ ََّٕؽ َرُءوٌ  َرِحٔؿٌ  فِ ُؿ َْٚ إِ ـَ آَمُْقا َربَّ ِ ي  ، وجزاـؿ اهلل خر.[07]الحشر:﴾َِّ

 : بٚرا اهلل ؾٔؽ شٗافؽ بًِٔؿ ظذ افًٗال افمٚين.افنٔ 

 ٓبد مـ افت ديد. افًٚاؾ:

افًذٌٛ، افًذٗال افمذٚين شذٌؼ  ق: اشّت   يٚ أشتٚذ، افًٗال افمٚين ه ا هافنٔ 

 ًٚ شذذٌؼ امذذقاب ظْذذف فُذذـ مذذـ جٕٚذذٛ حتذذك ُٕذذقن  امذذقاب ظْذذف، وهذذ ا افًذذٗال أيوذذ

ًٚ وـذذ رت ظذذذ مًذذٚمًُؿ  مْهذذٍغ فذذؽ، افى يذذؼ ضقيذذؾ صذذ ٔت فُذذـ إٔذذٚ ؿِذذٝ إٍٓذذ



 املنوج الشلفي ---------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

33 

ًٚ ؾٚشذتٍتل ظِّذؽ،  ًٚ ؾٚشذتٍتل ًٍٕذؽ، إن ـْذٝ حمذدد أـم  مـ م ة إٕف إن ـْٝ ؾَٔٓذ

ًٚ فتًذذ    ًٚ فتًذذ   احلذذ ام واحلذذالل اشذذتٍتل ًٍٕذذؽ، وإن ـْذذٝ حمذذدد إن ـْذذٝ ؾَٔٓذذ

ٖ، ٕٕؽ ظٚمل ٕٕذؽ ؾَٔذف، وإن ـْذٝ فًذٝ ـذ فؽ ؿِذٝ ؾٚشذٖفقا افه ٔت مـ ا ى

 أهؾ اف ـ  إن ـْتؿ ٓ  ًِّقن.

 يٚ شٔدي ٕ يد. افًٚاؾ:

 : اشّت  ، اشّت   صقي، أمل  ًّع ه ا امقاب افنٔ 

 ًٕؿ، ًٕؿ. افًٚاؾ:

 : ضٔٛ ه ا افى يؼ افمٚين ؿهر وٓ ضقيؾ افنٔ 

ًٚ. افًٚاؾ:  واهلل ه ا ؿهر ضًٌ

 اشّت  . : ضٔٛافنٔ 

 .إذا ـٚن ؾٔف صالح افًٚاؾ:

فذٝ أن هذ ا افى يذؼ قَّ : ؾ٘ذًا إٔٝ أخذ ت بًذض ـالمذل ودٕذدٕٝ حقفذف وهَ افنٔ 

ًٚ: أن أـمذ  ادًذِّغ إكذؾقا  فذف  ؿِذٝ إٍٓذ ضقيؾ وإٔٚ بَقل مًؽ ضقيذؾ، وا ء َضقَّ

 ٓ ٓ.إ  ه ا افُالم وـُ  ْ ظْف،  َ 

 ًٕؿ، ًٕؿ أذـ ه. افًٚاؾ:

إٔذذٝ ذـذذ ت هذذ ا افى يذذؼ افىقيذذؾ، وجًِتذذف ظذذ رًا فذذؽ، إٔذذٚ مذذٚ : ؾذذ٘ذًا دذذٚذا افنذذٔ 

ب٘مُذذٚين، مذذـ ـٍِذذؽ يذذٚ أخذذل إٔذذٝ اهلل مذذٚ ـِذذػ أن ـذذؾ مًذذِؿ يُذذقن ظذذٚمل، يُذذقن 

يًْذذل متطهذذص يف ـذذؾ ظِذذقم افؼذذع، اهلل مذذٚ ـِذذػ، فُذذـ ـِذذػ ـذذؾ مًذذِؿ إٕذذف إذا 

ِ ِه َشذذذ ﴿ ًٌذذذد اهلل بًٌذذذٚدة مذذذٚ أن يُذذذقن ؾٔٓذذذٚ ظذذذذ بهذذذرة، وذـذذذ ت أيذذذٜ  ْؾ َهذذذ ٌِِٔع ُؿذذذ

ق َرةٍ  اَأْدُظذذذ َذ َبِهذذذ  ، ؾذذذ٘ذًا يف ظْذذذدا ض يذذذؼ  تكذذذ وهذذذق:[078]يوسللل :﴾إَِػ اهللَِّ َظذذذ
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قنَ ﴿ ُّذ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َ  ـُ ِ  إِْن  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ اف ء ، أن إٔذٚ ذـ  ذؽ بٖٕذف ٕهذػ [48]النحلل:﴾َؾْٚش

 ـالمؽ ٕهػ شٗافؽ ـٚن جٚء يف  وٚظٔػ ـالمل افًٚبؼ، صت.

 ًٕؿ. :افًٚاؾ

 ؽ، احُذل فذظـ افنذًٜٔ ؽٔن مٚ ه ا إ   ًٖل ظْف إٔٝ، أن أحُل ف: اافنٔ 

 ظـ آشامظِٔٔغ، ظـ .

 مِطص ـِّٜ مش ـمر ٌٕ ة ظـ مٌٚدآؿ. افًٚاؾ:

 : آه.افنٔ 

بًذذذض افْذذذٚس يف افقاؿذذذع إٔذذذٚ أريذذذد آجذذذل يف ادقوذذذقع بكذذذاحٜ بًذذذض  افًذذذٚاؾ:

ًٚ ؿِٝ إٔٚ مًتًد أن أؿٚ ؾ اف  نًٜٔ.افْٚس خىٗوْٕل ـمر ْٕٕل حََٔت

 وا دٚذا  : ؾطىٗافنٔ 

خىذذٗوين ٕن إٔذذٚ يًْذذل هذذ ول عٚظذذف بَٔقفذذقا أصذذٓد أن ٓ إفذذف إٓ اهلل،  افًذذٚاؾ:

ـَ أو ذذ  مذذـ  ٍُ ُْ ذذ هنذذؿ مًذذِّقن بذذؾ يًْذذل َي  هؿ، وجذذٚين يديذذد بقاشذذىٜ أخذذل هذذ ا، أن ٍَّ

 يًْل جيقز يَتِقين.

 امحد ربؽ إؽ ـقيس. مداخِٜ:

 ؿ : إٔٚ أطـ ادقوقع فف ظالؿٜ بٚفًِافنٔ 

 ًٕؿ. :افًٚاؾ

: وٕ ذذـ ًٕذذ   أن دذذٚ ا ّْٔذذل ضِذذع بدظق ذذف راح ٕذذٚس مذذـ أهذذؾ افًذذْٜ افنذذٔ 

بًٚمذٜ،  أهنؿ ٓ يً ؾذقن مذ هٛ افنذًٜٔ وامامظٜ ومـ هٚفٌِد أن يٌٚيًقه، وافًٌٛ

ًٚ ظذذذٚداه، ؾ ْٔئذذذ  هذذذؾ َّٕذذذقا  وٓ يً ؾذذذقن دظذذذقة ا ّْٔذذذل بطٚصذذذٜ ومذذذـ جٓذذذؾ صذذذٔئ



 املنوج الشلفي ---------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

707 

ومذٚذا يَقفذقن ومذٚ مقؿذػ افذ ي  ة افنًٜٔٝ ٓزم  ٌغ  ؿ صقا ظَٔدظِٔؽ، ـٚن إٔ

 إتَدوا إٔٝ.

ؿٚل اٚ أي إًٕذٚن مذـ افًذْٜ أن  قؿٚل ؾَط ف قظَٔدة ؾَط ف قؿِٝ  ؿ ف افًٚاؾ:

افَذذ آن افذذ ي َٕذذ ؤه أن فذذٔس افَذذ آن افذذ ي ٕذذزل ظذذذ حمّذذد صذذذ اهلل ظِٔذذف وآفذذٜ 

 وشِؿ، فٍُك ه ا فتٍُره ه ا مٚ ؿِتف.

مٚ  وشقاًء مـ هٗٓء اف يـ ـٚن أ ت إفٔٓؿ أ امً : إٔٚ بٚؿقل ومٚ أطـ مًِافنٔ 

 رأيؽ قأ ت إفٔٓؿ بٔطٚفٍؽ يف ه ا، ص

 ىِذع افْتٔ ذٜ ـذام هذل ؿِذٝ فذؽ مذش مًَذقل أهنذؿ يُْذ وا  قفُـ مذٚ هذ افًٚاؾ:

 افَ آن.

ًٚ ظْذف، ٕ ٌِذف افُتذٚب هذٚ إ  اشذّف افنٔ  .. يف »: ٓ، ٕ ذـ  ًِذقا يًَذؾ ؽهذٌ

 .«إدٌٚت ـتٚب رب إربٚب

 صت، ه ا اف ي ؿ أت مْف. افًٚاؾ:

 : ضٔٛ ٕ ٔٛ فف ه ا افُتٚب.افنٔ 

 ؾهؾ ا ىٚب. افًٚاؾ:

 بده يُقن مقؿٍف احلغ.ق: ـقيس صافنٔ 

مقؿٍذذذذذذقا يَذذذذذذقل مذذذذذذش مًَذذذذذذقل هذذذذذذ وٓ عٚظذذذذذذف أ  ـتٌذذذذذذقا ؽذذذذذذر أن  افًذذذذذذٚاؾ:

 ادقجقديـ.

: حْٔئذذ ، ئذذ ج أخذذل افَوذذٜٔ ظذذـ افًِذذؿ وئذذ ج ظذذـ ادْٚؿنذذٜ، ورجًْذذٚ افنذذٔ 

 قل، هؾ ادًَقٓت ظْد افْٚس ـِٓٚ شقاء خ  وأظىل مًل. إػ ادًَ
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 ٓ  :افًٚاؾ

: ؾ٘ذًا مًَقفؽ إٔٝ يشء ومًَقل زيد يشء دٚين وإػ آخ ه، فُـ ٕ ـ افنٔ 

ًٚ يف حذذذذذدود افقاؿذذذذذع، ٕذذذذذدرس ظَٚاذذذذذد افنذذذذذًقب أ  وبذذذذذدٕٚ ٕذذذذذدرس أوٓ ظَٔذذذذذد ْٚ، دٕٚٔذذذذذ

بذٚفقاؿع هذؾ ؿذ أ خ ى، ه ا اإلًٕذٚن افذ ي ؿذٚل فذؽ هذ ا افُذالم ٕ بىذف افىقااػ إ

 ـتٚب احلُقمٜ اإلشالمٜٔ فِطّْٔل.

 ٓ أطـ إٔٚ ؿ أ ف. افًٚاؾ:

أ ف، ؾٖٕٝ  ىك، ٓزم  ًِف أمٚم إم  افقاؿع، افنٔ  : ضٔٛ، فٔش إٔٝ مَٚؿ َّ

 َقل فف صق  ا ّْٔل مٚ يَقل أن أاّٜ أهؾ افٌٔٝ مذٚ يف ذره يف افُذقن إٓ وهذؿ 

 يًِّقن اٚ.

هذذ ا ـذذالم مًذذِؿ وٓ ؽذذر مًذذِؿ، وأاّذذٜ أهذذؾ  رأيؽقهذذ ا افذذ ي إُٔذذ  ظِٔذذؽ صذذ

افٌٔٝ يف مْزفٜ ظْد اهلل  ٌٚرا و ًٚػ دوهنٚ مْذٚزل إٌٕٔذٚء واف شذؾ وادالاُذٜ آه، 

 مٚ يُٚب .. قؾِام إٔٝ  ًِف حتٝ أم  واؿع بٔهر ه

ًٚ  افًٚاؾ: شٗال، شٗال ـْٝ ؤػ ظْذد ابذـ بذٚز يف افىذٚاػ ؾًذٖفتف شذٗال أيوذ

قز فًِذذْل أن يتذذزوج صذذًٜٔٔ  ؾَذذٚل  : ٓ. ؿِذذٝ: خذذٚص بٚفنذذًٜٔ  ؿِذذٝ: هذذؾ جيذذ

دٚذا  ؿٚل ٕهنؿ مؼـقن، دؿ إكؾٝ ظْف ؿِٔالً ؾت ـ ت أن افْهٚرى مؼذـقن 

ٓقديذٜ، ومل وأن افٔٓقد مؼـقن ؾِذامذا أجذٚز اهلل ظذز وجذؾ فْذٚ زواج افْكذإٜٔ وافٔ

 جُيِْز فْٚ زواج افنًٜٔٔ 

 شٗال ٓبـ بٚز. إٔؽ وجٓٝ: إٔٚ ،ْٝ افنٔ 

 مٚ وجٓٝ، وؾقجئٝ بٚمقاب، فُـ إٔٚ يًْل حهؾ ظْدي صؽ. فًٚاؾ:ا

  .ـٚن جقابفق: صافنٔ 
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 ٓ وجد ف ٕٚااًم، مٚ يًْل مٚ أجٚبْل ظذ افًٗال افمٚين. افًٚاؾ:

ل ظِٔٚ بٚفؽ، إٔٚ راح ُأشذًّؽ أوًٓ جذقاب خيتِذػ قء : أحٍظ شٗافؽ وضَ افنٔ 

ٗال أجٔذٝ إذؽ بذدأت  ًذٖفف مع جقاب ابـ بٚز هٚ  شًّتف مْف وٕتٟ مـ ورااف ش

وجد ذذف ٕذذٚااًم، أن إن صذذٚء اهلل إٔذذٚ بتالؿْٔذذل يَيذذٚن مًذذؽ وب ٚوبذذؽ ظذذـ شذذٗافؽ، 

وبى ح ظِٔؽ ؾُ ة ؽر إ  شًّٝ مـ ابـ بٚز، إٔٚ أوًٓ ٓ أجٔز دًِؿ أن يهذدر 

ؾتذذذذقى ظٚمذذذذٜ بتٍُذذذذر ضٚاٍذذذذٜ مذذذذـ ادًذذذذِّغ ينذذذذٓدون أن ٓ إفذذذذف إٓ اهلل وأن حمّذذذذد 

 ؿع إٔٝ  قاؾؼ مًل. رأيؽ،قرشقل اهلل ص

 واهلل ٓ أظ  . افًٚاؾ:

: ٓ، ٓ اشذذّت   ٓ  ًّذذؾ ممذذؾ ؽذذرا مذذـ رأى افًذذزة بٌذذره ؾًِٔتذذز، ٓ افنذذٔ 

ًٚ أن ٍُٕذ  ضٚاٍذٜ   ؼد ظْل شٗا  حمذدود جذدًا، إٔذٚ أؿذقل ٓ أرى مذـ امذٚاز  ظذ

رأيؽ اذذذ ا امذذذقاب ؿذذذع قوبزيذذذد ظذذذذ ـالمذذذل افًذذذٚبؼ بذذذٚفُقم، ؾّٓذذذٝ ظِٔذذذٚ، صذذذ

 ص ٔت.قؿع موأ ص ٔت

صذذذ ٔت، يف رأيذذذل إٔذذذٚ دذذذٚذا  ، ٕن ـمذذذرًا مذذذـ افْذذذٚس قمذذذع آظتٌذذذٚر م افًذذذٚاؾ:

 يَقفقن أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وان حمّد رشقل اهلل دؿ   اه يًٍؾ افٍُ .

: هذذذ ا يٗيذذذد ـالمذذذل اهلل  ذذذديؽ، يذذذٚ أخذذل اهلل  ذذذديؽ، إٔذذذٚ أؿذذذقل فذذذؽ هذذذ ا افنذذٔ 

 اف ي ؿِٝ يٗيد ـالمل ويَْض ـالمؽ.

 دٚذا  افًٚاؾ:

: ٕٕذذؽ ؿِذذٝ ـمذذرًا مذذـ يَذذقل أصذذٓد أن ٓ إفذذف إٓ اهلل،  ذذ اه يًّذذؾ افٍُذذ ، افنذذٔ 

وإٔٚ ظؿ أؿقل فؽ حْٔئ  إذًا رأيتف يًّؾ افٍُ  ويًتَد افٍُ  حْٔئ  فؽ صذالحٔتؽ 

 هٔؽ، بٚفُقم بٚفُّنٜ. ؽؾٔف، إٔٚ ظؿ أؿقل فؽ  ٍُر بٚفُقم وظِّٝ ف
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 نٜ.ّ... ـِٓؿ بٚفُقم بٚفُافًٚاؾ:

 : اشّت   اشّت  . افنٔ 

افٔذذقم شذذئِٝ ظذذذ افتٍِذذقن، ؿذذٚفقا   يف ٕذذٚس يًذذٖفقن ظذذـ افَٚديٕٚٔذذٜ  افًذذٚاؾ:

 مداخِذذٜ:وهٚبٔذذٜ أ هذذقر ووافقهٚبٔذذٜ ؿذذٚفقا   أن يف واحذذد متذذزوج يًْذذل ؿٚديٕٚٔذذٜ أ

 اٚأٜ مش وهٚبٜٔ. اٚأف، أشتٌٍ  اهلل.

 خر. : ويـ راح بتؤع افنٔ  ابـ بٚز مًؽ، جزاا اهللافنٔ 

ًٚ وبًذديـ بَٔذقل   هذ افًٚاؾ: ؿٚديذٚين  واذٚال، أ قضٔذٛ بَٔذقل   هذ ا متزوجذ

وبًذذذديـ متذذذزوج شذذذْٔف ويَذذذقل  ذذذٚ أن افهذذذالة  هذذذِت بذذذدون ووذذذقءه، ضذذذٛ ؾٌَٔذذذقل 

 يًْل هؾ جيقز ه ا افزواج وٓ ٓ  

 أيش إٔٝ بَٔقفقا فؽ ق: أبافنٔ 

 شٚمل.قأب افًٚاؾ:

هلل ؾٔذذؽ إٔذذٚ أظذذقد ٕؿذذقل ٓ جيذذقز  ٍُذذر شذذٚمل أهذذالً وشذذٓالً، بذذٚرا اق: أبافنذذٔ 

 رأيؽ.قبٚمِّٜ وإٕام بٚفتٍهٔؾ، ص ضٚاٍٜ مـ ادًِّغ بٚفُقم بٚفُّنٜ

 مٚ يش.  افًٚاؾ:

 : مٚيش، ه ه خىقه ضٌٜٔ.افنٔ 

 ...مداخِٜ:

 ٓ بَٔهد افنٔ  ؽر مٚ  َهده. افًٚاؾ:

ًٚ مْذذفافنذذٔ  ٕذذف يذذديـ أ : أـٔذذد أـٔذذد، اشذذّع ؾُذذؾ مذذـ يْتّذذل إػ ضٚاٍذذٜ و ًِذذؿ ئَْذذ

بذذذديْٓٚ، بٍُ يٚيذذذٚ بتٍُذذذ ه، أمذذذٚ ـقٕذذذف صذذذًٔل، يذذذٚ أخذذذل أوٓ، إٔذذذٚ راح أفٍذذذٝ ٕيذذذ ا 
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فقذذذذء يف صذذذذقيٜ حًٚشذذذذٜٔ بٚفًْذذذذٌٜ  ذذذذٚ اد ِذذذذس أن، هذذذذؾ ـذذذذؾ أهذذذذؾ افًذذذذْٜ ممذذذذؾ 

 بًوٓؿ. 

 ٓ :افًٚاؾ

 : ضٔٛ ؾٚفنًٜٔ مـ بٚب أوػ أن مٚ يُقٕقا ممؾ بًوٓؿ، صت.افنٔ 

 فُـ. :افًٚاؾ

أن أشّع صت مٚ قشٚمل صت ؾٕٚٚ أرجقظؿ أؿقل فؽ يٚ أب : ٓ  َقل فُـافنٔ 

 صت.

 إذا ـٚن  ًْل افًَٔدة ـؾ أهؾ افًْٜ يف ظَٔديؿ شقاء. افًٚاؾ:

 : ٓ افنٔ 

 وٓ مٚ يُقٕقا شْٔغ. افًٚاؾ:

شذذقاء،  ق: ٓ فًٔذذقا شذذقاء، ٓ  هذذّٝ وٓ  ًذذُٝ إٔذذٚ ظذذؿ أؿذذقل فذذؽ، فًٔذذافنذذٔ 

 ٍٕس أهؾ افًْٜ فًٔقا شقاء يف افًَٔدة.

 ...:فًٚاؾا

 : إٔٝ ؿِٝ يف افًَٔدة وإٔٚ بُ ر ظذ مًٚمًؽ فًٔقا شقاًء يف افًَٔدة.افنٔ 

 ميٓ  مـ ميٚه  افًَٔدة. افًٚاؾ:

: حذذٚ ، إٔذذٚ أبذذغ فذذؽ ذفذذؽ، هذذؾ ضذذ   شذذًّؽ ؿذذقل مذذـ يَذذقل جيذذقز هلل افنذذٔ 

 ٌذذٚرا و ًذذٚػ  ًذذ يٛ افىذذٚاع وإدٚبذذٜ افًذذٚ ، ؿذذع ٓ مذذمِام ؿِذذٝ فهذذٚحٌؽ  ِذذؽ 

ًذذذذ   إٕذذذذف يف ٕذذذذٚس يَقفذذذذقا: اإليذذذذامن يزيذذذذد ويذذذذَْص وزيٚد ذذذذف افًّذذذذؾ افًذذذذٚظٜ مذذذذٚ بٔ

 افهٚفت.
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يذذذدرس هذذذ ا يف إزهذذذ  أن يًْذذذل جيذذذقز هلل شذذذٌ ٕٚف و ًذذذٚػ ٕن يًْذذذل  افًذذذٚاؾ:

 يًْل مٚفؽ افُقن... قه

 رأيؽ ه ه افًَٔدة ص ٔ ٜ. ق: اهف بٚرا اهلل ؾٔؽ صافنٔ 

ًٚ ٓ ٕن اهلل شٌ ٕٚف و ًٚػ... افًٚاؾ:  ٓ  ظ

شذذٚمل خذذر افُذذالم مذذٚ ؿذذؾ ق: ٓ، ٓ،ٓ وبذذدٕٚ ٕوذذٔع امًِذذٜ بُذذالم، يذذٚ أبافنذذٔ 

ودل، يف ٕذذٚس ظْذذدٕٚ هذذقن ربذذام ظْذذدهؿ أشذذئِف بذذدٕٚ ٕطٍذذػ ادنذذقار، إٔذذٚ ظذذؿ أؿذذقل 

فذذؽ صذذت ؿذذؾ   صذذت ؿذذع مذذٚ صذذت، هذذال ؿِذذٝ   هُذذ ا درشذذْٚ يف إزهذذ ، هذذ ا 

 اف ي درشتف يف إزه  ه ه افًَٔدة ص ٔت ؿؾ   أيف ؿؾ   ٓ  

 فٔس ص ٔ ٜ. افًٚاؾ:

 مـ أهؾ افنًٜٔ و: بس ه ا هق، وهؾ اف ي درشقا هؿ مـ أهؾ افًْٜ أافنٔ 

 مـ افًْٜ. افًٚاؾ:

: ؾ٘ذًا صت مـ ؿٚل إٕف يف أهؾ افًْٜ ظَٚاد ؽر صذ ٔ ٜ ؾذام بٚفذؽ بٖهذؾ افنٔ 

ة جذذدًا  قافنذذًٜٔ، ٕ جذذع ٕ ذذـ فِنذذًٜٔ، وأرجذذ مذذـ إخذذقان يً ؾذذقا هذذ ه احلََٔذذٜ ُمذذ َّ

ًض اد اهٛ افًْٜٔ مـ يَقل هُ ا جيقز هلل  ٌٚرا و ًٚػ أن يًذ ب يقجد يف ب

افىذذذٚاع وأن يمٔذذذٛ افًذذذٚ  وبًوذذذٓؿ  ذذذ أ ؾَذذذٚل: جيذذذقز هلل  ًذذذٚػ أن يٖخذذذ  شذذذٔد 

افٌؼذذ وحيىذذف يف أشذذٍؾ شذذٚؾِغ مذذـ افْذذٚر، وإن إبِذذٔس افذذ جٔؿ ادًِذذقن ادىذذ ود 

اد ّذذقد ؿذذٚفقا  مذذـ رمحذذٜ اهلل إػ يذذقم افذذديـ حيىذذقه يف أيذذش ادَذذٚم أيذذش ادَذذٚم

 هُ ا.

 يٚ شٔدي ه ه مـ ؽاله افتهق  هؿ مـ ؿٚل ذفؽ وفٔس مـ افًْٜ. مداخِٜ:

: ٓ، ٓ اشّت   فٔس   ا ظالؿذٜ بٚفتهذق ، افتهذق  هذ ا ٕ ذـ مذٚ فْذٚ افنٔ 
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 ؾٔف أن.

 وحدة افقجقد... مداخِٜ:

 : ه ا مـ ظَٔدة أهؾ افًْٜ ه ا اف ي َٕقفف.افنٔ 

 اعًقا ظذ ذفؽ مـ هؿ إذًا..... أهؾ افًْٜ دؿ مداخِٜ:

ـامن افيذذذٚه  هت افًذذذدوى أخذذذل مذذذـ صذذذطص دذذذؿ ق: اشذذذّت   هذذذال هذذذافنذذذٔ 

َٕذذقل أعًذذقا، إٔذذٚ ؿِذذٝ أعًذذقا اهلل  ذذديْٚ وإيذذٚـؿ، ٕ ذذـ ٓ ٕذذتُِؿ ظذذـ افهذذقؾٜٔ 

درشذف يف إزهذ  افؼذيػ وٕ ذـ قأن أبدًا حتك إٔذٝ  ذل و َذقل ظذـ مذ هٛ ه

ا ظَٚاد ـمرة مـ ظَٚاد أهؾ افًْٜ وامامظذٜ درشْٚه يف ـتٛ افْٚس هٚ  بًٔتَدو

فُذذـ مذذع ذفذذؽ يف بًذذض امقإذذٛ إ  ؾذذقا ظذذـ ض يذذؼ افًذذْٜ وامامظذذٜ ؾذذٚ  ا   

ًٚ وأن إٔذذذذٚ موذذذذى  بْذذذذًٚء ظذذذذذ ـذذذذالم إشذذذذتٚذ هْذذذذٚ، أبذذذذقا أيذذذذش  افهذذذذقؾٜٔ أن جٌٕٚذذذذ

 حي ؽ 

 ظّ .قأب افًٚاؾ:

ٕذ ـ  أٓ يقجذد افٔذقم ظّ  أن ٕ ذـ ق: مذٚ صذٚء اهلل، ظّذ  افٍذٚرو ، ؾٔذٚ أبذافنٔ 

يف عتًّْذذذٚ اإلشذذذالمل افًذذذٚم مذذذـ يًتَذذذد أن اهلل ظذذذز وجذذذؾ مقجذذذقد يف ـذذذؾ مُذذذٚن 

 إٌٔٗوين بًِؿ.

 ًٕؿ :افًٚاؾ

رأيؽ بٖهؾ افًَٔذدة هذ ه، ظَٔذدة أهذؾ افًذْٜ وامامظذٜ، ْٕتيذ  ق: ضٔٛ صافنٔ 

 امقاب.

فًٔذٝ هذ ه ظَٔذدة هذ ه وحذدة افقجذقد، وفًٔذٝ مذـ ظَٔذدة أهذؾ افًذْٜ  افًٚاؾ:

 مامظٜ.وا
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: عٔذذذؾ، فُذذذـ أٓ يقجذذذد مذذذـ يتٌْذذذك هذذذ ه افًَٔذذذدة يف ادًذذذِّغ افذذذ يـ افنذذذٔ 

مـ أهذذذذؾ افًذذذذْٜ قإػ آخذذذذ ه، وهذذذذوئًنذذذذقن مًْذذذذٚ وٕتذذذذزوج مذذذذْٓؿ ويتزوجذذذذقن مْذذذذٚ و

 ؿ.فقمٜ ٓاظّ  ٓ ئنك يف اهلل، ٓ  ٖخ ا يف اهلل قوامامظٜ ؿِٓٚ رصحيٜ يٚ أب

ًْل مٚ واؾؼ ظِٔف اف شقل صذذ .... َٕقل مـ أمٜ اإلجٚبٜ فُـ افًْٜ يافًٚاؾ:

 اهلل ظِٔف وآفٜ وشِؿ.

    افًذْٜ، ادًذِّغ أ  ظذؿ ٕتذزاوج مًٓذؿ أٓ  ء ًَذ : إٔذٚ مذٚ أشذٖفؽ أن  ُ افنٔ 

 يًتَدون ه ه افًَٔدة  

 واهلل إٔٚ مٚ ظ ؾٝ مًِؿ يِتزم افًْٜ يَقل بقحدة وجقد. افًٚاؾ:

 ٜٔ يٚ شٔدي... درشقٕٚ إيٚهٚ يف اد حِٜ آبتداا مداخِٜ:

 .: مٌغ، مٌغافنٔ 

 هْٚا أص ٚب مْٚصٛ ظٚفٔف اٚ افٌِد ـ بقهٚ... مداخِٜ:

ًٚ.افنٔ   : إٔٝ  نً ين بُالمؽ ه ا بٖٕؽ   اجًٝ ظام ؿِٝ إٍٓ

 وهق. :افًٚاؾ

إٕذذذف هذذذ ا فذذذٔس مذذذـ اإلشذذذالم أن يَذذذقل ادًذذذِؿ اهلل مقجذذذقد يف ـذذذؾ  ق: وهذذذافنذذذٔ 

 مُٚن، ـٖٕؽ   اجًٝ أفٔس ـ فؽ.

 ظز وجؾ بًِّف يًِؿ..أؿقل اهلل  افًٚاؾ:

 ٜ افًِؿ ي: هؾ شًّٝ مْل فٍافنٔ 

ًٚ فُـ اف يـ يَقفقن أن اهلل...افًٚاؾ:  ... إضالؿ

اهلل  :: إٔذذذٚ أشذذذٖفؽ اؾذذذسض أن ٓ احذذذد يَذذذقل مذذذٚ رأيذذذؽ ؾذذذٔام إذا ؿذذذٚل ؿٚاذذذؾافنذذذٔ 
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 مقجقد يف ـؾ مُٚن، هؾ ه ه ظَٔدة إشالمٜٔ وجيقز أن يَقفف ادًِؿ 

 ٜ يًتَدون أصٔٚ...جيقز... ٕن افهقؾٔ افًٚاؾ:

شٚمل أشّقا، أشّقا صقا خٚيػ مـ أيذش قشٚمل، أبق:... متٌر إٔٝ، أبافنٔ 

 إرض مًُقٕٜ 

 ادًْك ص ٔت أن اهلل مًْٚ بًِّف. افًٚاؾ:

 : وب ا ف.افنٔ 

 وب ا ف، يتْزه أن يُقن بْْٔٚ شٌ ٕٚف و ًٚػ. افًٚاؾ:

 : إذًا دٚذا هٔؽ وهٔؽ.افنٔ 

 أن َٕقل بًِّف جيقز أن َٕقل وإذا ب ا ف. ٕٕف إذا ؾهِْٚ  افًٚاؾ:

ًٚ ضًِٝ بدظقى ضقيِٜ ظ يوٜ أن دٚ ؿِٝ ظـ افنًٜٔ مذٚ ؿِذٝ افنٔ  : إٔٝ إٍٓ

إػ آخذ ه، وأن إٔذٝ  َذػ بذغ أيذدي شذٗال واوذت جذدًا ووؿٚمقا ٕٚس ظٚروذقا 

ٓ يُّـ أن يَذقل مًذِؿ أن اهلل يف ـذؾ مُذٚن ومذـ هذ ه إمُْذٜ افذدهٚفٔز... وإػ 

دٍذذذ وض دمِذذذؽ أن  َذذذقل أظذذذقذ بذذذٚهلل أظذذذقذ بذذذٚهلل، وإذا بذذذؽ  ِذذذغ افَذذذقل، آخذذذ ه، وا

 و َقل.

 ... مٚ يُقن مـ ٕ قى دالدٜ.افًٚاؾ:

مًُذذؿ بًِّذذف ومل  ق: هذذ ا مذذٚ حمِٓذذٚ هذذ ه يَذذقل اذذٚ ـذذؾ مًذذِؿ بًِّذذف وهذذافنذذٔ 

افًذٗال  ،ـذٚؾ  قيُـ افًٗال، هذؾ اهلل ظِذٔؿ بُذؾ يشء، هذ ا إن صذؽ ؾٔذف مًذِؿ ؾٓذ

قل: اهلل مقجقد يف ـؾ مُٚن، إٔذٚ أظتذزا أن إٔذٝ مًذٗول أمذٚم مٚ رأيؽ ؾّٔـ يَ

 اهلل.
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 ... مش ؽر يًْل.افًٚاؾ:

 : ٕ جع بًدٕٚ ـمر ظـ صٔطؽ ابـ بٚز.افنٔ 

 بس إٔٚ بدي... افًٚاؾ:

 : ضقل بٚفؽ ضقل بٚفؽ، ـم  ؽرا ذـ  ْٚ مٚ ًْٕٔٚ. افنٔ 

 اهلل يٌٚرا ؾٔؽ. افًٚاؾ:

 افنذذٔ  ابذذـ بذذٚز، إٔذذٚ أؿذذقل ٓ جيذذقز  ٍُذذر : إٔذذٚ ظذذؿ أؿذذقل فذذؽ ٕ جذذع إػافنذذٔ 

مًذذذِؿ بًْٔذذذف ٕٕذذذف يْتّذذذل إػ ضٚاٍذذذٜ مذذذـ افىقااذذذػ اإلشذذذالمٜٔ ادْ  ؾذذذٜ، ٓ جيذذذقز 

ًٚ  ذذ اه وؿذذع يف افٍُذذ  حْٔئذذ ، أمذذٚ افنذذًٔ  ٜ ٍُذذره بًْٔذذف، إٓ أن  ذذ اه مذذمِام ؿِذذٝ إٍٓذذ

َذذد ـذذ ا وـذذ ا ـٍذذٚر، افزيديذذٜ ـٍذذٚر، افَٚديٕٚٔذذٜ ـٍذذٚر، افٌٓٚأذذٜ ـٍذذٚر، ؿِٓذذٚ مذذـ ـذذٚن يًت

ـذذٚؾ ، أمذذٚ بذذٚفُقم بٚفُّنذذف بٚمِّذذٜ هذذ ا مذذٚ جيذذقز، ٕٕذذف بتًذذل خىذذقرة  ٍُذذر قؾٓ

ـَ »ادًِؿ، ًٚ مذٚ أ ٔذتؿ  ،«  مًِاًم ؾَد ـٍذ ٍَّ مـ  هذ ا صذ ٔت، فذ فؽ إٔذٚ ؿِذٝ فذؽ إٍٓذ

بُتذذذذٚب افنذذذذًٔف افذذذذع اشذذذذّف ـتذذذذٚب افُِْٔذذذذل ومذذذذٚ يَذذذذقل ؾٔذذذذف أن مهذذذذ ػ ؾٚضّذذذذٜ 

 ؿل وٚيع ؾٓ ا مـ ي اه...مه ٍْٚ ه ا جزء مـ ذاا اده ػ وافٌٚ

 ضٔٛ بًْٚء ظذ ه ه افًَٔدة ؾال جيقز  ٍُرهؿ بٚفُقم   مداخِٜ:

: اشذذّع يذذٚ صذذٔ ، بذذدٕٚ ٕ جذذع إػ ظْذذد افنذذٔ  بذذـ بذذٚز اهلل يذذ ى ظِٔذذؽ، افنذذٔ 

ٍْ  ومـ اظتَد ؾٓذ ـُ ـذٚؾ ، فُذـ إٔذٚ ظذذ يَذغ ـٌذٚر مذـ ظِذامء  قؾٚدٓؿ ه ه افًَٔدة 

ـَ  ـَ ٍَّ افنًٜٔ  هٗٓء صٚذيـ وخٚرجغ ظـ   وا ا ا افَقل واظتزواٍَّ  وا ا ا افَقل، 

مذ هٛ افنذًٜٔ، مذٚ بٚفذؽ بٚفًٚمذٜ يذٚ أخذل أ  بٔنذٓدوا أن ٓ إفذف إٓ اهلل وبٔهذِقا يذذٚ 

أخل مٚ ظْدهؿ هٚدًِقمٚت افع أصٌف... افع بتوِؾ ادًِؿ وئ جذف ظذـ هذ ا 

ـ أهؾ افًْٜ وٓ افديـ ؾِ فؽ ؾٓ ا  ٍُر بٚفُّنف، بٚفُقم، بٚمِّٜ، ه ا خىٖ م
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جيذذقز أن يَذذع ؾٔذذف ادًذذِؿ، ظذذذ هذذ ا إٔذذٚ مذذٚ أؿذذقل بذذٖن افنذذًٜٔ ـٍذذٚر، بَذذقل مذذـ ـذذٚن 

يًتَد ـ ا وـ ا، وـ ا مـ ـٚن يَقل أن افَ آن ٕذٚؿص مذـ يَذقل أهذؾ افٌٔذٝ أؾوذؾ 

ظْد اهلل مـ إٌٕٔٚء واف شؾ وادالاُٜ، مـ يَقل أن افًٔدة ظٚانٜ افتل ضٓ هٚ اهلل 

 ظز وجؾ.

 أهٚ  َّ بَ  مداخِٜ:

مٔٝ بف إػ آخ ه، ؾٓل ـام رمٔذٝ ؾٓذٗٓء ـٍذٚر بذال : أي ًٕؿ ب أهٚ ًّٚ رُ افنٔ 

صؽ، فُـ ٓ  ًتىٔع ٓ إٔٝ وٓ ؽرا أن يٖم ويَذقل بذٖن ـذؾ صذًٔل يًتَذد هذ ه 

افًَٚاد افٌٚضِٜ ٓ جيقز ه ا، بًْٚء ظذ ه ا افتٍهٔؾ  َدر  َقل: جيقز فًِِّؿ أن 

ِؿ أن يذذذذذزوج بْتذذذذذف فنذذذذذًٔل وٓ ٓ، وظذذذذذذ هذذذذذ ا يتذذذذذزوج صذذذذذًٜٔٔ وٓ ٓ، جيذذذذذقز دًذذذذذ

 افتٍهٔؾ ًّٚ ظ ؾتف.

 ٍٕ هف أوًٓ. مداخِٜ:

 : أيقه مـ ظ ؾتف ؾتًىٔف مٚ يًت َف مـ احلُؿ أمٚ هٔؽ مٚ جيقز ه ا.افنٔ 

 ًتَد ظَٔدة بٚضؾ...ٔ بع.. يف افنٔقظل وافَقمل وافًْل... إفافًٚاؾ:.

هذديؽ افًذٚظٜ، مذش قُذك ه: إيف، فُـ يف بًض افْٚس يٚ أخذل مذمِام حافنٔ 

مًَذذقل أن افنذذًٜٔ يًتَذذدوا ـذذ ا ضٔذذٛ أن افذذدروز يًٌذذدوا احلذذٚـؿ بذذٖم  اهلل مًَذذقل، 

 وٕ ـ بًْٖل شٗال هؾ ـؾ يشء ؽر مًَقل ؽر واؿع، شٗال.

 ... ؽر مًَقل وواؿع.مداخِٜ:

: ؾ٘ذًا إٔٚ بَقل فؽ مش مًَقل بتَقل   افًٌٚرة ه ه يف ـمر أصٔٚء مذش افنٔ 

ٝ، إٔذذذٚ اذـذذذ  جٔذذذدًا ـْذذذٝ مذذذ ة يف عِذذذس يف ادُتٌذذذٜ افيٚه يذذذٜ دذذذٚ مًَقفذذذٜ وؿًذذذ

ي ب وحف وجًذده إػ افًذاموات  ِه جٚءين صٚب يًٖفْل، ص ٔت إٕف اف شقل أُ 
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ؿِٝ فف: ًٕؿ صذ ٔت، ؿذٚل مذش مًَذقل، إٔذٚ دذٚ شذًّٝ مْذف افًذٗال وهذٚ امذقاب 

أ  رؾوذذذذف ظ ؾذذذذٝ إٕذذذذف رجذذذذؾ مذذذذـ امامظذذذذٜ هذذذذدون افنذذذذٌٚب إ  مذذذذٚ ظْذذذذده ظَٔذذذذدة 

شالمٜٔ، ؾقجدت ٍٕ  موى  أين أحُل مًف بى يؼ ادْىؼ وافًَؾ، ؿذٚل مذش إ

مًَقل، هؾ ـؾ يشء مش مًَقل ٓ يَذع، وٓ يف أصذٔٚء وؿًذٝ وهذل ؽذر مًَقفذٜ 

ٕذف ؾُذ  وؿذدر، ويُّذـ يَذقل امذقاب مذمِام أ ووؽر مًٓقدة، وؿػ هُ ا حمتٚر أ

إممِذٜ ؿِذٝ فذف  فف بًض ؿِْٚ بس حًٔ   إٕف حتَٚم ظِٔف احل ٜ، ؿّٝ إٔٚ  بٝ

مًَقل أن إًٕٚن ممؾ حُٚيتْٚ يُقن فف ؿِٛ بدل مٚ يُقن ظذ افًٔٚر يُقن ظذ 

افّٔذذذذغ، ؿذذذذٚل: مذذذذش مًَذذذذقل، ؿِذذذذٝ فذذذذف فُذذذذـ ظِذذذذامء افتؼذذذذيت وجذذذذدوا هذذذذ ا افقذذذذء 

مًَذذذقل يُذذذقن فذذذف ؿٌِذذذغ واحذذذد ظذذذذ  :فذذذف ؿِذذذٝ افًذذذٗال:مقجذذقد، بًذذذديـ وذذذطّٝ 

ٝ فذذذذف: مًَذذذذقل ظْذذذذد إضٌذذذذٚء افًٔذذذذٚر وأخذذذذ  ظذذذذذ افّٔذذذذغ، ؿذذذذٚل مذذذذش مًَذذذذقل، ؿِذذذذ

رأيؽ قـذذؾ يشء مذذش مًَذذقل ؽذذر واؿذذع، صذذقامذذ احغ مذذش مًَذذقل ظْذذدٕٚ، ؾذذ٘ذًا م

مًَذذذقل ديذذذؽ يُذذذقن ذيِذذذف أوذذذًٚ ، أوذذذًٚ ، أوذذذًٚ  ضقفذذذف  ؿذذذٚل مذذذش مًَذذذقل، 

صذذذذٚن يَْذذذذع  مًذذذذِؿ مذذذذـقؿِذذذذٝ فذذذذف: إٔذذذذٚ ؿذذذذ أت مَذذذذٚل يف عِذذذذف صذذذذٚحٌٓٚ ٕكذذذذاين م

ظذذذ وامًذذد ٕذذٚ  صذذقرة ديذذؽ ادِ ذذديـ بذذٖن اإلهاء وؿذذع بذذٚف وح وادًذذِّغ أ

فهقص افهذٌر، وذٌٕذف واصذؾ فذألرض، اهٔؽ ممؾ  جدار ار ٍٚظف أربع أمتٚر وهق

 ذيِف امّٔؾ ادتًدد إفقان واصؾ فألرض.

ؿِٝ فف: يٚ أخذل إذتؿ مًِقمذٚ ُؿ حمذدودة جذدًا حتذك يف افىًٌٔذٜ ـذام  َقفذقن، 

ٛ وافنذٓٚدة، إذا أخزٕذٚ ومٚ أو ٔتؿ مـ افًِؿ إٓ ؿِذٔال، ؾُٔذػ بٚفؼذيًٜ ظذٚمل افٌٔذ

بقء ٕ ـ مٚ  ًقدٕٚه ومذٚ ظ ؾْذٚه، ٕ ذل بَْذقل مذش مًَذقل، متذك ـذٚن مًَذقًٓ أن 

صقت بقش ؿٚ ِف اهلل إٕف يًِِع يف افٌالد افً بٜٔ، ومتك ـذٚن أن ًُّذـ ب ذل يتٍذؼ 

مع بالد إشالمٜٔ ود افنذًٛ افً اؿذل، مذش مًَذقل هذ ا، فُذـ ـِذف وؿذع متذك ـذٚن 

تِقا افٌالد افًذًقديٜ ادٍوذِٜ ظذذ افذٌالد أخذ ى بذدون مًَقل أن إم يُٚن حي
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إراؿذذٜ دمذذٚء مذذش مًَذذقل، فُذذـ وؿذذع ذفذذؽ، ا  ـقفْذذٚ مقوذذقع مًَذذقل ومذذش مًَذذقل 

ادرشقا إمقر، إذا ـٕٚٝ مذـ افْٚحٔذٜ افؼذظٜٔ ب ذدود آدفذف افؼذظٜٔ، وإذا ـٕٚذٝ 

 ؽر  ظٜٔ ؾٚدرشقهٚ يف حدود ادْىؼ ويف افًَؾ.

ًٚ بٚإلجٚبذٜ ظذـ افًذٗال افًذٚبؼ إٕذف هذؾ قظذذ  ذ دد أب إٔٚ أريد أن بْٚءً  شذٚمل إٍٓذ

ٚل ََ ن اهلل ظذز وجذؾ مقجذقد يف ـذؾ مُذٚن شذًّْٚ امذقاب  ذٚرة مذش إ :ص ٔت أن ُي

 ؿ.مًُؿ أيْام ـْتقمًَقل وؽر ص ٔت، و ٚرة مع افِػ وافدوران و ٖويؾ وه

ل   ى هؾ مًَقل أؿذقل مًَذقل ؿٌذؾ أن أؿذقل مؼذوع، هذؾ مًَذقل افقاحذد يًذٖ

  ِٔف ظذ ؽره.ٔشٚمل مٚ بدوا جيٚوب بقأيـ اهلل، مًَقل مٚذا ؿٚل أب

 اف شقل.... ؿٚل ويـ اهلل، ؿٚفٝ فف ويـ... افًٚاؾ:

 شٗا   ق: فٔش بتُِؿ حٚفؽ ومٚ بت ٚوب إٔٚ صافنٔ 

 جيقز :افًٚاؾ

 : هف إٔٚ مٚ شٖفتؽ اف شقل ومٚ اف شقل ٓ.افنٔ 

 إٔٚ أجٔٛ امقاب مع افدفٔؾ. افًٚاؾ: 

: ٓ مٚ بدي دفِٔؽ، إٔٚ بًٖل شٗال مقجز وبدي يُذقن امذقاب ـذ فؽ، فنٔ ا

 مًَقل ه ا افًٗال وٓ م ؾقض  

 مًَقل. افًٚاؾ:

ًٚ وٓ ؽر جٚاز.افنٔ   : جٚاز  ظ

 جٚاز. :افًٚاؾ

 امقاب ادًَقل   ا افًٗال. ق: جزاا اهلل خر، مٚ هافنٔ 
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 ٜ... ؿٚفٝ هٔؽ. ـام ؿٚفٝ إمواهلل ظز وجؾ ؾق  خَِف، أ افًٚاؾ:

 ظّ .ق: إتٌف... افيٚه  أبافنٔ 

 بٚاـ ظـ خَِف. مداخِٜ:

 : ضٔٛ جزأا اهلل خرافنٔ 

 ه ه ظَٔدة أهؾ افًْٜ وامامظٜ. افًٚاؾ:

ه ا شذٗا ، هذ ه ادنذُِٜ إٔذٝ افيذٚه  مذـ أهذؾ ا ىذقة إٔذٝ، ق: بس مافنٔ 

 فًٗال.هٔؽ اقواحد بًٖٔل شٗال مـ هقن... بٍَٔز بروح فًِ ش، يٚ أخل م

 .( 00: 19: 22/ 446) اهلدى والنور /
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  -فِٗ ايطًفبٝإ املٓٗج ايطًفٞ) 

 ايفسق١ ايٓاج١ٝ(-ايطائف١ املٓصٛز٠

: إن احلّد هلل ٕ ّده وًٕذتًْٔف وًٕذتٌٍ ه، وًٕذقذ بذٚهلل مذـ  ور إًٍٔذْٚ افنٔ 

ومـ شٔئٚت أظامفْٚ، مـ  ده اهلل ؾال موؾ فف، ومذـ يوذِؾ ؾذال هذٚدي فذف، وأصذٓد 

ذذٚ ﴿ٓ إفذذف إٓ اهلل وحذذده ٓ  يذذؽ فذذف، وأصذذٓد أن حمّذذدًا ظٌذذده ورشذذقفف، أن  َ ٚ َأ ن َيذذ

قنَ  ُّ
ِِ ذذ ًْ ُتْؿ ُم ذذ ْٕ َّٓ َوَأ َـّ إِ ُذذقُ  ِف َوٓ َز

ٚ ِذذ ََ ؼَّ ُ  قا اهللََّ َحذذ ذذ َُ ـَ آَمُْذذقا ا َّ ِ ي ذذ ، [072]آل عمللران:﴾افَّ

﴿ َٕ ـْ 
ْؿ ِمذذ ذذ ُُ ََ َِ ِ ي َخ ذذ ُؿ افَّ ذذ ُُ قا َربَّ ذذ َُ ذذٚ افَّْذذُٚس ا َّ َ ٚ َأ ن ٚ َيذذ ذذ َٓ ٚ َزْوَج ذذ َٓ َؼ ِمْْ ذذ َِ َدٍة َوَخ

ٍس َواِحذذ ذذ ٍْ

َٚن  َـذ َٚم إِنَّ اهللََّ  َٚءُفقَن بِذِف َوإَْرحَذ ًَذ ِ ي َ  قا اهللََّ افَّذ َُ ًٚء َوا َّ ًَ
مًِرا َوِٕ ـَ  ًٓ اَم ِرَجٚ ُٓ َّٞ ِمْْ َوَب

ْؿ َرِؿًٌٔذذذذذذذذ  ُُ ْٔ ذذذذذذذذ َِ قا اهللََّ َوُؿقُفذذذذذذذذق﴿ [0]النسللللللللاء:﴾َٚظ ذذذذذذذذ َُ ـَ آَمُْذذذذذذذذقا ا َّ ِ ي ذذذذذذذذ ذذذذذذذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن ًٓ َيذذذذذذذذ ْق ا َؿذذذذذذذذ

ِديًدا ـْ ُيىِذذِع اهللََّ ﴿ [07]األحللبا :﴾َشذذ ْؿ َوَمذذ ُُ ذذقَب ُٕ ْؿ ُذ ذذ ُُ ْ  َف
ذذ ٍِ ٌْ ْؿ َوَي ذذ ُُ ْؿ َأْظاَمَف ذذ ُُ ِِْت َف ُيْهذذ

ْد َؾَٚز َؾْقًزا َظئِاًم  ََ  . أمٚ بًد:[00]األحبا :﴾َوَرُشقَفُف َؾ

، و  إمذذذذقر -¢-ؾذذذذ٘ن خذذذذر افُذذذذالم ـذذذذالم اهلل وخذذذذر ا ذذذذدى هذذذذدى حمّذذذذد 

 ددٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ والفٜ، وـؾ والفٜ يف افْٚر، وبًد:حمددٚيٚ، وـؾ حم

ر  اهلل  ًذٚػ -ؾ٘ين مٍتتت ـِّتل ه ه بام أدذ  وصذت ظذـ ظّذ  بذـ ا ىذٚب 

َٕذِ ل،  -ظْف ُٕذَ ل أو إٔف ؿٚل: ٕ ـ ؿقم أظزٕٚ اهلل بٚإلشالم، ؾّٓام ٌٕتٌذل افًذزة بٌذره 

يف هذ ه  -هلل ظْذفر  ا-وإٔتؿ  ًِّقن أن اإلشالم اف ي ئًْذف ظّذ  بذـ ا ىذٚب 

ظِٔذذف افهذذالة -اإلشذذالم افذذ ي إٔزفذذف اهلل ظذذذ ؿِذذٛ حمّذذد  قافُِّذذٜ افىٌٔذذٜ إٕذذام هذذ
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 .-وافًالم

ْرَ ﴿يف افَذذذ آن:  -ظذذذز وجذذذؾ-هذذذ ا اإلشذذذالم افذذذ ي ؿذذذٚل ظْذذذف ربْذذذٚ  ـْ َيٌْتَذذذِغ َؽذذذ َوَمذذذ

ٌَذذَؾ ِمْْذذُف َوُهذذ  َْ ـْ ُي ذذ َِ الِم ِديًْذذٚ َؾ ـَ  قاإِلْشذذ ي ـَ اْ َذذِٚهِ
َ ِة ِمذذ . هذذ ه [85عمللران:]آل ﴾يِف أِخذذ

مذع ذفذؽ ؾذال َٕذػ ظْذدهٚ وحََٜٔ ٓ ريذٛ وٓ صذؽ ؾٔٓذٚ ظْذد أحذد مذـ ادًذِّغ؛ 

ـمرًا، وإٕام أود أن أفٍٝ افْي  إػ مٚ ـْٚ وٓ ٕزال ٕدٕذدن حقفذف دااذاًم وأبذدًا وهذ ا 

واجٌْذذذٚ ٕ ذذذـ افذذذدظٚة إػ افُتذذذٚب وافًذذذْٜ، وظذذذذ مذذذْٟٓ افًذذذِػ افهذذذٚفت؛ أن هذذذ ا 

شذذقاه مذذـ أي إًٕذذٚن، افذذ ي يٌٌْذذل أن  - ٌذذٚرا و ًذذٚػ- اإلشذذالم افذذ ي ٓ يٌَذذؾ اهلل

اإلشالم ادً و  افٔقم ظْد ـمر مـ ادًِّغ ؾوالً  قًٕ ؾف جٔدًا إٔف فٔس ه ا ه

ظِٔذذذف افهذذذالة -ظذذذـ ؽذذذرهؿ؛ ذفذذذؽ ٕن هذذذ ا اإلشذذذالم ادْذذذزل ظذذذذ ؿِذذذٛ اف شذذذقل 

ًٚ، وفذذ فؽ ؾذذْ ـ د -وافًذذالم ًٚ وشذذِقـ ااذذاًم ؿذذد دخذذؾ مْذذف مذذٚ فذذٔس مْذذف ظَٔذذدة وؾَٓذذ

 ٍَّ ظِٔذف افهذالة -ك افذ ي جذٚء بذف ٕدٕدن حقل افتًّؽ ا ا اإلشذالم افهذٚيف ادهذ

و حذذف فِهذذ ٚبٜ افُذذ ام، دذذؿ َِٕذذف إفْٔذذٚ ا ِذذػ ظذذـ افًذذِػ بٕٚشذذٕٚٔد  -وافًذذالم

 افه ٔ ٜ ادً وؾٜ ظْد أهؾ احلديٞ وافًْٜ.

مذذذـ أجذذذؾ ذفذذذؽ ؾذذذْ ـ ْٕهذذذت افنذذذٌٚب ادًذذذِؿ يف ـذذذؾ زمذذذٚن، ويف ـذذذؾ مُذذذٚن 

هذذذ ا افذذذزمـ افذذذ ي ـمذذذ ت ؾٔذذذف  تِذذذػ افٍذذذتـ مذذذـ ـذذذؾ ٕذذذقع، مذذذـ ـذذذؾ وبطٚصذذذٜ يف 

يف ؽذذر مذذٚ  -ظذذز وجذذؾ-أشذذٌٚب آخذذتال  افتذذل حتَذذؼ افٍ ؿذذٜ افتذذل هنذذك ظْٓذذٚ ربْذذٚ 

إن -يف أحٚديذذٞ ـمذذرة،  ً ؾذذقن مْٓذذٚ افقذذء افىٔذذٛ   -¢- ذفذذؽ ٌْٕٔذذٚ غَّ آيذذٜ، وَبذذ 

ذذ ذَ ، وفُْذذل أريذذد أن أُ - ٌذذٚرا و ًذذٚػ- -صذذٚء اهلل -ؿقفذذف  قأٓ وهذذ  ب ذذديٞ واحذذد ـء

 ذذ ـتُؿ ظذذذ بٔوذذٚء َٕٔذذٜ، فِٔٓذذٚ ـْٓٚرهذذٚ، ٓ يوذذؾ ظْٓذذٚ »: -ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم

؛ وفذذ فؽ ؾٚفًهذذّٜ حٔذذْام حتذذٔط بٚدًذذِّغ  افٍذذتـ «إٓ زااذذغ»، وفٍذذظ: «إٓ هٚفذذؽ

، وظذذذذ مذذذٚ -¢-اد جذذذع إػ اهلل، إػ ـتذذذٚب اهلل، وإػ شذذذْٜ رشذذذقل اهلل  قإٕذذذام هذذذ
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 ـٚن ظِٔف شٍِْٚ افهٚفت.

 ٍ ؿٝ افٔٓقد ظذ إحدى وشًٌغ ؾ ؿذٜ، »: -¢-تؿ  ًِّقن ؿقل اف شقل ؾٖٕ

و ٍ ؿٝ افْهٚرى ظذ ادْتغ وشًٌغ ؾ ؿٜ، وشتطتِػ أمتل ظذ دالث وشذًٌغ 

هذذذذذل »، ؿذذذذذٚفقا: مذذذذذـ هذذذذذل يذذذذذٚ رشذذذذذقل اهلل  ؿذذذذذٚل: «ؾ ؿذذذذذٜ؛ ـِٓذذذذذٚ يف افْذذذذذٚر إٓ واحذذذذذدة

مًْذك ؿقفذف افذ ي يتقجذف إفذٔٓؿ أول مذٚ يتقجذف  -¢-، أي عٚظٜ حمّد «امامظٜ

ٓ  تّع أمتذل ظذذ »: يف احلديٞ افه ٔت ادً و : -ظِٔف افهالة وافًالم-

 .«والفٜ

ؾٓذذل افتذذل مل  -¢-هذذد اذذ ا احلذذديٞ هذذل أمذذٜ أصذذ ٚب اف شذذقل َْ أول مذذـ يُ 

 تّذذع ظذذذ وذذالفٜ، أمذذٚ مذذـ جذذٚء بًذذدهؿ ؾٍذذٔٓؿ مذذـ إ ذذ   ظذذـ ا ذذط ادًذذتَٔؿ 

ًٚ ـذذذام ه هذذذقي ًا و ىٌ -ظِٔذذذف افًذذذالم-افذذذ ي خىذذذف اف شذذذقل  ًٚ ظِّٔذذذ مًذذذتٍٚد مذذذـ قَٔذذذ

ظذذـ ظٌذذد اهلل بذذـ  «ادًذذتدرا»حٔذذٞ افتهذذقي  مذذـ احلذذديٞ افذذ ي ي ويذذف احلذذٚـؿ يف 

ًٚ -¢-أن افٌْذذذل  -ر  اهلل  ًذذذٚػ ظْذذذف-مًذذذًقد  ًٚ ظذذذذ إرض خىذذذ : خذذذط يقمذذذ

ًٚ ؿهرة، دؿ ؿ أ  ظِٔذف افهذالة -مًتَٔاًم، دؿ خط حقل ه ا ا ط ادًتَٔؿ خىقض

قُه َوٓ ﴿ادًذذتَٔؿ: ظذذذ ذفذذؽ ا ذذط  -وافًذذالم ًُ ٌِ َّ ٚ ٔاًم َؾذذ
َِ تَ ذذ ًْ ل ُم
اضِذذ َ ا رِصَ َوَأنَّ َهذذ

ـْ َشٌِِِٔفِ  ْؿ َظ ُُ َ  بِ َّ ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ًن قا اف ًُ  -ظِٔذف افهذالة وافًذالم-، وؿٚل [058]األنعام:﴾َ تٌَِّ

، ومنرًا إػ ا ىقط افتل مـ حقفف «ه ا رصاط اهلل»منرًا إػ ا ط ادًتَٔؿ: 

هذذذ ه ضذذذ  ، وظذذذذ رأس ـذذذؾ ض يذذذؼ مْٓذذذٚ صذذذٔىٚن »: -افًذذذالم ظِٔذذذف-افَهذذذرة ؿذذذٚل 

 . «افْٚس إفٔفقيدظ

ه ه افى   ـٕٚٝ وٓ  زال يف ازديذٚد مًذتّ  وخٚصذٜ يف آخذ  افزمذٚن؛ وفذ فؽ 

ادْ ٚة مذـ هذ ه افىذ   افتذل هذل شذٌٛ ـذؾ ؾتْذٜ حتذٔط بٚدًذِّغ يف ـذؾ  قؾام ه

 زمٚن، ويف ـؾ مُٚن 
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بٔوذذٚء َٕٔذذٜ ٓ  -¢-ظِٔذذف رشذذقل اهلل اف جذذقع إػ مذذٚ   ـْذذٚ  قافِ ذذقء، وهذذ قهذذ

افذذذ ي يًذذذ   هذذذ ه  قيزيذذذغ ظْٓذذذٚ إٓ هٚفذذذؽ، فُذذذـ هٚهْذذذٚ مذذذـ هذذذؿ افذذذ يـ، بذذذؾ مذذذـ هذذذ

فْٚ َٕٔذٜ  وأوظذد مذـ  -ظِٔف افهالة وافًالم-افى يَٜ افٌٔوٚء افتل   ـٓٚ اف شقل 

 حٚد ظْٓٚ بٖٕف زااغ هٚفؽ 

 هذل افىٚاٍذٜ افذ يـ يً ؾذقن هذ ا ادذْٟٓ افَْذل إبذٔض إٕذام وٓ صؽ أن اف ي أ

-ظْٓذذذٚ يف حذذذديٞ متذذذقا   دٚبذذذٝ ظذذذـ افٌْذذذل  -¢-ادْهذذذقرة افتذذذل حتذذذدث افٌْذذذل 

ٓ  ذزال ضٚاٍذٜ »: -ظِٔف افهالة وافًالم-ؿقفف  قبى   ؿىًٜٔ افمٌقت أٓ وه -¢

 .«مـ أمتل طٚه يـ ظذ احلؼ ٓ ييهؿ مـ خٚفٍٓؿ حتك  َقم افًٚظٜ

ًذذِّغ، أم هذل افىٚاٍذذٜ ، هذؾ هذؿ افُمذذ ة افُذٚد ة مذـ ادؿٓ ييذهؿ مذـ خذذٚفٍٓ

 افَِِٜٔ ادْهقرة 

أحذذدـؿ أن يُذذقن مذذع إـمذذ ؛  ؿن احلذذديٞ رصيذذت يف ذفذذؽ، وفذذ فؽ ؾذذال يُذذـ َهذذ 

ٕن اهلل رب افًذذذٚدغ يذذذ م إـمذذذ يـ يف ؽٚفذذذٛ آيذذذٚت افَذذذ آن افُذذذ يؿ بّمذذذؾ ؿقفذذذف: 

قنَ ﴿ ذذذذذذ ُّ َِ ًْ مَذذذذذذَ  افَّْذذذذذذِٚس ٓ َي ـْ َـّ َأ
مَذذذذذذَ  ﴿، [080]األعللللللرا :﴾َوَفُِذذذذذذ ـْ َـّ َأ

افَّْذذذذذذِٚس ٓ َوَفُِذذذذذذ

ُ ونَ  ُُ ٌِِٔؾ ﴿، [248]البقلللللر::﴾َيْنذذذذذ ـْ َشذذذذذ ِنقَا َظذذذذذ
ـْ يِف إَْرِض ُيِوذذذذذ مَذذذذذَ  َمذذذذذ ـْ ْع َأ

َوإِْن ُ ىِذذذذذ

أحذدٕٚ أن يُذقن مذـ ظٌذٚده افَِٔذؾ،  ؿن ، وف فؽ ؾٌٌْٔذل أن يُذقن هَذ [006]األنعام:﴾اهللَِّ

ه مـ افىٚاٍٜ ادْهقرة، مٚ صٍٜ ه ه افىٚاٍٜ ادْهذقرة   هْذٚ بٔذٝ افَهذٔد يف هذ 

 اذٚ دذالثافُِّٜ، هل مٚ جٚء ذـ ه يف أحٚديٞ افٌ بذٜ، أحٚديذٞ افٌ بذٜ افتذل جذٚء 

روايذذذذٚت صذذذذ ٔ ٜ: اف وايذذذذٜ إوػ: يف صذذذذ ٔت مًذذذذِؿ مذذذذـ روايذذذذٜ شذذذذًد بذذذذـ أر 

ًٚ »: -¢-ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  -ر  اهلل  ًٚػ ظْف-وؿٚص  إن اإلشالم بدأ ؽ يٌ

ًٚ ـام بذدأ، ؾىذقبك فٌِ بذٚء يٞ مًذِؿ. احلذديٞ افمذٚين: يف . هذ ا حذد«وشًٔقد ؽ يٌ

ذـذذذ  احلذذذديٞ وزاد زيذذذٚدة ضٌٔذذذٜ وهذذذل أن شذذذٚاالً  -رمحذذذف اهلل-مًذذذْد اإلمذذذٚم أمحذذذد 
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هذذؿ »: -ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم-شذذٖل ؾَذذٚل: مذذـ هذذؿ افٌ بذذٚء يذذٚ رشذذقل اهلل  ؾَذذٚل 

. إيذ وا «إٔٚس ؿِِٔقن صٚحلقن بغ ٕٚس ـمريـ، مـ يًهذٔٓؿ أـمذ  ًّذـ يىذًٔٓؿ

هؿ ٕذٚس ؿِِٔذقن صذٚحلقن »ي مٓٚ. ؿٚل: قيّدح افُم ة، بؾ ه هْٚ يّدح افَِٜ، وٓ

. ؾذذ٘ذن مذذـ صذذٍٜ هذذٗٓء افٌ بذذٚء «بذذغ ٕذذٚس ـمذذريـ، مذذـ يًهذذٔٓؿ أـمذذ  ًّذذـ يىذذًٔٓؿ

بىذذذقبك، وهذذذل صذذذ  ة يف امْذذذٜ يّقذذذ اف اـذذذٛ  -¢-افذذذ يـ بؼذذذهؿ رشذذذقل اهلل 

- ادنع حتتٓذٚ مٚاذٜ ظذٚم ٓ يَىًٓذٚ، هذٗٓء هذؿ افٌ بذٚء افذ يـ بؼذهؿ رشذقل اهلل

هذذؿ ٕذذٚس ؿِِٔذذقن صذذٚحلقن بذذغ ٕذذٚس ـمذذريـ، »اذذ ه افٌنذذٚرة افًيّذذك ؾَذذٚل:  -¢

 .«مـ يًهٔٓؿ أـم  ًّـ يىًٔٓؿ

وه ه افهٍٜ يٌٌْل أن  ُقن صٍٜ ظٚمذٜ يف افٌ بذٚء، أمذٚ افهذٍٜ افتٚفٔذٜ وهذل يف 

احلذذديٞ افمٚفذذٞ ؾٓذذل صذذٍٜ مذذـ خٚصذذٜ افٌ بذذٚء، هذذل صذذٍٜ مذذـ خٚصذذٜ افٌ بذذٚء، أي 

 افًذذٗال:أجذذٚب مذذ ة ظذذـ ذاا  -¢-ٚء؛ وذفذذؽ أن افٌْذذل هذذل صذذٍٜ يف ظِذذامء افٌ بذذ

هذذذؿ افذذذ يـ »يف ادذذذ ة إخذذذ ى:  -ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم-مذذذـ هذذذؿ افٌ بذذذٚء  ؾَذذذٚل 

. ؾذذذذ٘ذن ـِّذذذذٜ افٌ بذذذذٚء  ًْذذذذل: «يهذذذذِ قن مذذذذٚ أؾًذذذذد افْذذذذٚس مذذذذـ شذذذذْتل مذذذذـ بًذذذذدي

افْٚجٔذذٜ، وفُذذـ  ٜادتًّذذُغ بٚفُتذذٚب وافًذذْٜ وظذذذ ؾٓذذؿ افًذذِػ، أي هذذؿ افٍ ؿذذ

ًٚ مذـ افٍ ؿذٜ افْٚجٔذٜ أن يُذقن فٔس مـ افي وري أن يُقن ـؾ ؾ د ًّـ يُقن حَذ

ًٚ، هذذ ا أمذذ   وري جذذدًا. دذذؿ فذذٔس مذذـ افيذذوري أن يُذذقن ـذذؾ مذذـ ـذذٚن مذذـ  ظٚدذذ

 ًٚ ًٚ  -أيوًٚ -افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ، وظٚد ًٚ بٚفُتٚب وافًْٜ، ؾَد يُقن ظٚد أن يُقن ظٚد

ًٚ مذـ مذذ اهٛ إاّذذٜ اد ٓتذذديـ ادتًٌذذغ، وفُْذذف ٓ مذـ افًِذذامء افذذ يـ يتًٌذذقن مذذ هٌ

يًذذتىٔع أن ئّذذز افهذذقاب مذذـ ا ىذذٖ ًّذذٚ اختِذذػ ؾٔذذف افْذذٚس، ٓ يًذذتىٔع أن ئّذذز 

افًذذْٜ مذذـ افٌدظذذٜ حٔذذْام اختِىذذٝ افًذذْٜ بٚفٌذذدع، ومذذٚ أـمذذ  هذذ ا آخذذتالط يف هذذ ا 

 افزمٚن.
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هذذؿ افذذ يـ يهذذِ قن مذذٚ »يف جقابذذف أخذذ  ظذذـ افٌ بذذٚء:  -¢-وفذذ فؽ ؾَقفذذف 

 .«مـ بًدي أؾًد افْٚس مـ شْتل

ؾٓذذ ا بذذال صذذؽ وصذذػ يف خٚصذذٜ افٌ بذذٚء وخٚصذذٜ افٍ ؿذذٜ افْٚجٔذذٜ، فذذ فؽ ؾّذذـ 

ظٚش ومـ أدرا مُْؿ يف ه ا افزمـ ادوى ب بّطتِػ افٍذتـ ؾًِٔذف أوًٓ وؿٌذؾ 

ًٚ؛ وـؾ يشء أن يُقن مـ افٍ ؿذٜ افْٚجٔذٜ،  هذ ا فذٔس مذـ افيذوري أن يُذقن ظٚدذ

ًٚ؛ وفُذذـ مذذـ افٍذذ ض ٕٕذف فذذٔس مذذـ افٍذ ض افًْٔذذل ظذذذ ـذؾ مًذذِؿ أن يُذذق ن ظٚدذ

افًْٔذذل ظذذذ ـذذؾ مًذذِؿ أن يًذذ   مذذٚ جيذذٛ ظِٔذذف ؾذذٔام يتًِذذؼ بًَٔد ذذف، ؾذذٔام يتًِذذؼ 

 بًٌٚد ف، وؾٔام يتًِؼ بًِقـف افًْٔل افقاجٛ افًْٔل ظِٔف.

ًٚ ـام هذ يف  -ظذز وجذؾ-صذٖن ظٚمذٜ افْذٚس يذٖم هْذٚ ؿذقل اهلل  قؾ٘ذا مل يُـ ظٚد

َُٖفقا َأْهَؾ ا﴿افَ آن افُ يؿ:  قنَ َؾْٚش ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َ  ـُ ِ  إِْن  ـْ  .[48]النحل:﴾ف ء

ٓ صؽ أن ه ه أيذٜ جيذٛ ؿٌذؾ أن يىٌَٓذٚ ظٚمذٜ افْذٚس هذٗٓء أن يً ؾذقا بداهذٜ 

مذذـ هذذؿ أهذذؾ افذذ ـ ، ؾٖهذذؾ افذذ ـ  هذذؿ أهذذؾ افَذذ آن، وأهذذؾ افَذذ آن فًٔذذقا هذذؿ افذذ يـ 

ًٚ يَذ ؤون افَذذ آن وحيًذذْقن  َقيّذذف وؿ اء ذذف جٔذدًا، دذذؿ ٓ يُذذٚدون يٍَٓذذقن مْذذ ف صذذٔئ

ؿِٔالً، هٗٓء فًٔقا هؿ أهؾ افَ آن، أهؾ افَذ آن افذ يـ أدْذك ظِذٔٓؿ رشذقل اهلل  قوف

، أهؾ «أهؾ افَ آن هؿ أهؾ اهلل وخٚصتف»ؿقفف:  قيف حديٞ خٚص، أٓ وه -¢-

افَذذ آن هذذؿ أهذذؾ اهلل وخٚصذذتف، هذذؿ افذذ يـ يٍّٓذذقن افَذذ آن ويٍنذذوٕف ظذذذ مذذٚ ـذذٚن 

، أي ظذذ مذٚ ـذٚن ظِٔذف -ف افهذالة وافًذالمظِٔذ-ظِٔف زمذـ ٕزوفذف ظذذ ؿِذٛ افٌْذل 

شذذذذٍِْٚ افهذذذذٚفت، هذذذذٗٓء هذذذذؿ أهذذذذؾ افذذذذ ـ  افذذذذ يـ جيذذذذٛ ظذذذذذ ظٚمذذذذٜ ادًذذذذِّغ أن 

مذذذـ ادٗشذذذػ جذذذدًا أن يُذذذقن هذذذٗٓء هذذذؿ افَِِٔذذذقن افذذذ يـ أصذذذٚر إفذذذٔٓؿ ويًذذذٖفقهؿ، 

هذذؿ إٔذذٚس »يف جقابذذف إول وافمذذٚين بطٚصذذٜ. جقابذذف إول: ؿذذٚل:  -¢-اف شذذقل 

. وامذذقاب «ٕذذٚس ـمذذريـ، مذذـ يًهذذٔٓؿ أـمذذ  ًّذذـ يىذذًٔٓؿؿِِٔذذقن صذذٚحلقن بذذغ 
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. ؾٓذذٗٓء هذذؿ «هذذؿ افذذ يـ يهذذِ قن مذذٚ أؾًذذد افْذذٚس مذذـ شذذْتل مذذـ بًذذدي»افمذذٚين: 

افذذذ يـ جيذذذٛ ظذذذذ ظٚمذذذٜ ادًذذذِّغ أن يِ ذذذٖوا إفذذذٔٓؿ حٔذذذْام  نذذذتد ظِذذذٔٓؿ افٍذذذتـ، 

ؾ وٓ يذذدرون إػ أي ؿذذقل يذذ هٌقن. ؾٚشذذٖفقا إذن أهذذ َؾَْٔ تَذذٚرونو تُذذٚد  و تْذذٚوع؛ 

افذذذذ ـ   إن ـْذذذذتؿ ٓ  ًِّذذذذقن. وإٔذذذذٚ أظتَذذذذد أن منذذذذُِٜ افٍتْذذذذٜ هذذذذل  ًذذذذقد إػ امٓذذذذؾ 

ًٚ إػ  ًٚ ـذؾ ب ًذٌف أن يًذًك حمٔمذ بٚإلشالم، واإلشذالم افهذ ٔت، ؾذ٘ذن ظِْٔذٚ عًٔذ

ام حتذٔط اذؿ افٍتْذٜ مذـ ـذؾ ْمً ؾٜ مٚ جيٛ ظِٔف مً ؾتف مـ اإلشالم وبطٚصذٜ حٔذ

ًذذِّغ إػ أن ٓ ئًنذذقا مذذالً وإٕذذام زمذذٚن ومُذذٚن، ؾٖظٔذذد افتقصذذٜٔ  إػ ظٚمذذٜ اد

 .-ـام ذـ ت إًٍٓٚ -ظِٔٓؿ أن يتٍَٓقا يف ديْٓؿ ـؾ ب ًٌف 

مذذذـ يذذذ د اهلل بذذذف خذذذرًا »ادتٍذذذؼ ظذذذذ صذذذ تف:  -¢-وأخذذذتؿ هذذذ ه افُِّذذذٜ بَقفذذذف 

 .«يٍَٓف يف افديـ

 ( 00:  00: 41/   499) اهلدى والنور / 
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 ٌٖ ايطائف١ املٓصٛز٠ ٚايفسق١ ايٓاج١ٝ ٚاحد٠

ـٕٚٝذ مٌٚحمذٚت مذع خٚفذد حذقل افٍ ؿذٜ افْٚجٔذٜ وافٌ بذٚء..وفُـ ٓ  افٌٚرحٜ خِٜ:مدا

أظ   هؾ  قبع افٌ ٞ أوٓ حقل افىٚاٍٜ ادْهقرة وافٍ ؿٜ افْٚجٜٔ هذؾ 

رأيُؿ يف قمٚ واحدة أم بْٔٓام ظّقم وخهقص أم مٚ متٌٚي  ذٚن مذٚ هذ

 ه ا   

 ا خٚفذذد، بذذٖن ٓ خيِذذط ظذذذ أخْٔذذٚ هذذ تن فِذذ مذذٚ  ذذؿ افٌ ذذٞ... بذذؾ إٔذذٚ ـْذذٝ أُ  افنذذٔ :

 ذذٞ ادقوذقع مذذـ مقوذذقظْٚ، ـذذٚن مقوذذقظْٚ بذذغ افٍ ؿذذٜ افْٚجٔذذٜ وافٌ بذذٚء، أمذذٚ افٌ

افٌ ذذٞ، إٔذذٚ أظتَذذد أن افىٚاٍذذٜ ادْهذذقرة إمذذٚ أن  حذذقل افىٚاٍذذٜ ادْهذذقرة ؾِذذؿ جيذذ ِ 

ضًٌٜٔ ه ه افىٚاٍٜ ادْهذقرة دااذاًم وأبذدًا،  ق ُقن مْهقرة بٚحل ٜ وافَقة، ـام ه

مْهقص يف بًض اف وايذٚت ـذام  قْهقرة بٚمٓٚد وافَتٚل ـام هوإمٚ أن  ُقن م

فًُِذؿ  ذذ ـ ون مًذذل، ؾ ْٔئذذ  ٍٕذذس افىٚاٍذذٜ ادْهذقرة  ذذٚرة مذذـ يُذذقن مْٓذذٚ يِ ذذؼ 

 .(7)بٚفٍ ؿٜ افْٚجٜٔ و ٚرة يِ ؼ بٚفٌ بٚء

 ( 00:  22:  16/ 609) اهلدى والنور/

                                                           

ًٚ بٚفىٚاٍذذذٜ ادْهذذذقرة إذا ـٕٚذذذٝ 7) ( ييٓذذذ    أن صذذذقاب افًٌذذذٚرة أن افٍ ؿذذذٜ افْٚجٔذذذٜ  ِ ذذذؼ أحٕٔٚذذذ

 ن وإٓ ؾٌٚفٌ بٚء إذا ـٕٚٝ مْهقرة بٚحل ٜ وافٌٔٚن.طٚه ة بٚفًٔػ وافًْٚ
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 ايفسم بني ايطائف١ املٓصٛز٠ ٚايفسق١ ايٓاج١ٝ

 قؿٚل اإلمٚم :

وأمذذذذٚ مذذذذٚ أدذذذذٚره يف هذذذذ ه إيذذذذٚم أحذذذذد إخقإْذذذذٚ افذذذذدظٚة مذذذذـ افتٍ يذذذذؼ بذذذذغ افىٚاٍذذذذٜ  

ؾَذد  َذدم هْذٚا  ،رأي فف ٓ أراه بًٔذدا ظذـ افهذقاب قادْهقرة وافٍ ؿٜ افْٚجٜٔ ؾٓ

افَْذذؾ ظذذـ أاّذذٜ احلذذديٞ يف  ًٍذذر افىٚاٍذذٜ ادْهذذقرة أهنذذؿ أهذذؾ افًِذذؿ بٚحلذذديٞ 

مذـ  قؾ مـ ـٚن مـ افٍ ؿٜ افْٚجٔذٜ هذوأص ٚب أدٚر، وبٚفيورة  ًِؿ إٔف فٔس ـ

هذذؿ  ¢أٓ  ذذ ى أن أصذذ ٚب افٌْذذل  ،أهذذؾ افًِذذؿ بًٚمذذٜ، بِذذف مذذـ أهذذؾ افًِذذؿ بطٚصذذٜ

افذذ يـ يّمِذذقن افٍ ؿذذٜ افْٚجٔذذٜ وفذذ فؽ أم ٕذذٚ أن ٕتًّذذؽ بذذام ـذذٕٚقا ظِٔذذف، ومذذع ذفذذؽ 

ؾِؿ يُقٕقا عًٔٚ ظِامء، بؾ ـٚن عٓقرهؿ  ٚبًٚ فًِامآؿ، ؾٌغ افىٚاٍٜ وافٍ ؿٜ 

وخهقص طٚه ان، وفُْل مع ذفؽ ٓ أرى ـٌر ؾٚادة مـ إخ  واف د يف ظّقم 

 ه ه افَؤٜ ح ًصٚ ظذ افدظقة ووحدة افُِّٜ.

 .(1/2/932) «الصحوحة»
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 باب َٓ٘

 افًٚاؾ: مٚ افٍ   بغ افىٚاٍٜ ادْهقرة افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ  

مـ قٓ أرى أن  ذذذدخؾ يف هذذذ ا ادقوذذذذقع ٕن افٌ ذذذٞ يف هذذذذ ا ادقوذذذقع هذذذذ-

ٚب اف ي أوجد افٍ ؿٜ بغ افًٍِٔغ، هؾ ه ه مًٖفٜ  ٚ ظالؿٜ بٚفًَٔدة  ٓ، إشٌ

هذذذؾ  ذذذٚ ظالؿذذذٜ بٕٚحُذذذٚم افؼذذذظٜٔ  ٓ، بذذذامذا ظالؿتٓذذذٚ  بٚفٍتْذذذٜ افَٚاّذذذٜ  ؾذذذٚرص  

 ذهْؽ ظْٓٚ وبٚفتًٌر افًٍِل: ام  .

 ( 00:  27:  01/ 778) اهلدى والنور/
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 نٝف ْفِٗ ايطًف١ٝ

ـَ ؾؤِٜ افنٔ   ـ افًٗال:  ٚة ظَ دُ ٔػ ٍٕٓؿ افدظقة افًٍِٜٔ 

 ا ح   افًٗال حتك أزُـ مـ امقاب. افنٔ :

ًٚ مذـ  مداخِٜ: ؿهدت ـدظٚة؛ ٕٕف ـذام  ًِّذقن أن افذدظٚة افٔذقم ـمذ  وخهقصذ

يدظل افًذٍِٜٔ، وربذام حتهذؾ منذٚـؾ ؾذٔام بٔذْٓؿ حذقل ؾٓذؿ مًذٚاؾ مًْٔذٜ، ؾذال بذد 

 مـ ؾٓؿ ظٚم فِدظقة افًٍِٜٔ ـّدخؾ إػ افدظقة.

جذذذذقاب هذذذذ ا افًذذذذٗال ـذذذذٚن حمذذذذٚ ة ضقيِذذذذٜ يف إمذذذذس افَ يذذذذٛ ويف  افنذذذذٔ :

ًٚ أ ضٜ  ج ش، بؾ صامل ظامن ظْد إخ  يط مٍهؾ يف ه ا، وفًِف يقجد أيو

 متًددة، ؾٖوجز امقاب بْٚء ظذ ذفؽ ؾٖؿقل:

افذذذدظٚة افًذذذٍِٔقن جيذذذٛ ظِذذذٔٓؿ أن يدٕذذذدٕقا دااذذذاًم وأبذذذدًا حذذذقل  ً يذذذػ افْذذذٚس 

ًٚ شقاء ـٕٚقا د ؾقهؿ ب ََٜٔ افدظقة اإلشالمٜٔ افًٍِٜٔ  ء ًَ مدظقيـ أن يُ  وظٚة أعًٔ

افتذذل  تّٔذذز يف حََٔتٓذذٚ ظذذـ شذذٚا  افذذدظقات افتذذل  ْتًذذٛ إػ اإلشذذالم ـُذذؾ، ـذذؾ 

ًٚ  تٌْذذذك افُتذذٚب وافًذذذْٜ إٓ مذذـ صذذذ  مذذـ بًذذذض  افذذدظقات اإلشذذالمٜٔ ؿذذذدياًم وحذذديم

ـذٕٚقا يًِْذقن أن امامظٚت يف افًك احلٚ  وأؾذ اد يف افًهذقر افَديّذٜ افذ يـ 

دظقيؿ ؿٚاّٜ ظذ افُتٚب ؾَط دون افًْٜ، وه ا بال صؽ فًْٚ ب ٚجٜ إػ إضٚفذٜ 

افُالم ؾٔف؛ ٕٕف أم  عّع ظِٔف أن مـ اؿتك يف ؾٓؿ اإلشالم ظذذ افَذ آن ؾِذٔس 

مًذذِاًم؛ ٕن افَذذ آن ًٍٕذذف يذذٖم  ادًذذِّغ بذذٖن يىًٔذذقا اهلل ورشذذقفف، وأن يت ذذٚـّقا 
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 ـ ه افَْىذذٜ فًذذْٚ ب ٚجذذٜ إػ ا ذذقض ؾٔٓذذٚ، ٓشذذٔام وأن افذذ يإػ اهلل ورشذذقفف، ؾٓذذ

يْتّذذذذقن افٔذذذذقم إػ هذذذذ ا ادذذذذْٟٓ ادطذذذذٚفػ فُِتذذذذٚب وافًذذذذْٜ وهذذذذؿ افذذذذ يـ يًذذذذّقن 

بذذذٚفَ إٓٔغ، هذذذٗٓء وذذذال ؿ واوذذذت، وفُذذذـ ـذذذؾ امامظذذذٚت إخذذذ ى افتذذذل  ِتَذذذل 

افذدظٚة ك مًْٚ افُتٚب وافًْٜ، ؾٔ ٛ ظذذ َّْ مًْٚ يف ـقهنٚ يف داا ة اإلشالم، و تٌ

افًذذٍِٔغ بطٚصذذٜ أن ئٌْذذقا  ذذٗٓء أن افذذدظقة افًذذٍِٜٔ  تّٔذذز ظذذذ شذذٚا  افذذدظقات 

بٖهنٚ  ٍٓؿ افُتٚب وافًْٜ ظذ مٚ ـٚن ظِٔذف شذٍِف افهذٚفت مذـ افهذ ٚبٜ وافتذٚبًغ 

خذر افْذٚس ؿذ ين »افَٚاذؾ:  ¢وأ ٌٚظٓؿ، ـام جٚء يف احلديٞ ادتذقا   ظذـ افٌْذل 

 .«ؿدؿ اف يـ يِقهنؿ دؿ اف يـ يِقهن

ؾْ ـ ٕوؿ إػ افُتٚب وافًْٜ مذْٟٓ افًذِػ افهذٚفت، وهذ ه افوذّّٜٔ فًٔذٝ 

ادْهقص ظِٔف بٚفُتٚب وافًذْٜ،  قحمددٜ ـام ؿد يتقهؿ ـمر مـ افْٚس، وإٕام ه

ِٚؿِؼ ﴿أمٚ افُتٚب ؾَقفف  ًٚػ:  ـْ ُينَذ ُف اْ ُذَدى َوَيتٌَِّذْع  َوَم َ فَذ ٚ َ ٌَذغَّ ِد مَذ ًْذ ـْ َب
قَل مِذ شُذ اف َّ

ََّْؿ َوَشَٚءْت َمِهًراَؽْرَ َشٌِ  َٓ ِف َج
ْهِِ ُٕ ِف َمٚ َ َقػَّ َو َقفء ُٕ ِمَِْغ  ْٗ  .[005]النساء:﴾ِٔؾ ادُْ

 قوأمذذذذٚ افًذذذذْٜ ؾْٓذذذذٚا حذذذذديمٚن منذذذذٓقران أحذذذذدمٚ حذذذذديٞ افٍ ؿذذذذٜ افْٚجٔذذذذٜ وهذذذذ

ؿقفذف  قمقوع افنٚهد وهذ قمً و  وٓ حٚجٜ فًقؿف بٍِيف، وإٕام ًٕق  مْف مٚ ه

هذل افتذل ظذذ مذٚ »بَقفذف:  ¢ٍ ؿذٜ افْٚجٔذٜ ؾٖجذٚب ظِٔف افًالم حْٔام شٗل ظذـ اف

 .«إٔٚ ظِٔف وأص ٚر

ؿقفذف ظِٔذف افًذالم يف حذديٞ  قواحلديٞ أخ  حديٞ ا ٍِٚء اف اصديـ، وه

ؾًِذذذذُٔؿ بًذذذذتْل وشذذذذْٜ ا ٍِذذذذٚء اف اصذذذذديـ ادٓذذذذديغ مذذذذـ »افً بذذذذٚض بذذذذـ شذذذذٚريٜ: 

يف أيذذٜ  إػ آخذذ ه، ؾٍذذل هذذ ا احلذذديٞ بٔذذٚن شذذٌٔؾ ادذذٗمْغ افذذ ي ذـذذ   «بًذذدي..

ِٚؿِؼ ﴿افًذذذٚبَٜ:  ـْ ُيَنذذذ ٌِِٔؾ  َوَمذذذ ْرَ َشذذذذ ْع َؽذذذ
ُف اْ ُذذذذَدى َوَيتٌَِّذذذ َ َفذذذ ٚ َ ٌَذذذغَّ ِد َمذذذذ ذذذ ًْ ـْ َب

قَل ِمذذذ ُشذذذذ اف َّ

ِمِْغَ  ْٗ  .[005]النساء:﴾ادُْ
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ؾذذذذ٘ذًا: افذذذذدظٚة جيذذذذٛ أن يدٕذذذذدٕقا حذذذذقل هذذذذ ه افوذذذذّّٜٔ ادّٔذذذذزة فذذذذدظقة احلذذذذؼ 

ؿ يُقٕقا ظذ مٚ ـٚن ظِٔف واديٓ ة فٍِ ؿٜ افْٚجٜٔ ظذ افٍ   إخ ى، وهل أهن

 افًِػ افهٚفت.

ًٚ مل أذـذذذ ه يف إمذذذس افَ يذذذٛ وه مذذذ ـقر يف ـمذذذر مذذذـ قفُذذذـ هذذذ ا يتىِذذذٛ صذذذٔئ

افتًذذٚجٔؾ، أن  ىٌٔذذؼ هذذ ه افَٚظذذدة ظذذذ مذذْٟٓ افًذذِػ افهذذٚفت يتىِذذٛ مذذـ افذذدظٚة 

ًْقن بًّ ؾٜ إحٚديٞ افٌْقيذٜ؛ ٕن ْقا بًّ ؾٜ أدٚر افًٍِٜٔ ـام يُ ًْ افًٍِٔغ أن يُ 

 ،ًٚ ًٚ وصذ ٔ  ًٚ ظِّٔذ مً ؾٜ ه ه أدٚر هل افتل حتَؼ  ؿ  ىٌٔذؼ هذ ا ادذْٟٓ  ىٌَٔذ

صذذٖن إحٚديذذٞ ؾٔٓذذٚ افهذذ ٔت وافوذذًٔػ، ـذذ فؽ أدذذٚر ؾٔٓذذٚ قوهذذ ه أدذذٚر ـذذام ه

 افه ٔت وافؤًػ، وف فؽ هْٚ ٓ بد مـ إٓتٌٚه دٚ شٖؿقفف.

َالين ومذـ جذٚء ًا مـ ـتٛ افًِامء ـٍتت افٌٚري فِ ٚؾظ ابـ ح   افًًإن ـمر

مـ بًده حْٔام حيت قن بًٌض أدٚر ٓ يذدؿَقن افْيذ  يف أشذٕٚٔدهٚ، وهْذٚ يُّذـ 

افهذذذذذ ٚبٜ  وخىذذذذذٖ واوذذذذذت جذذذذذدًا؛ ْٕٕذذذذذٚ إذا أردٕذذذذذٚ أن َٕذذذذذقل أن افهذذذذذ ٚر افٍذذذذذالين أ

ًٚ ٔيذٜ يف ـتذٚب اهلل  وافٍالٕٜٔ ـٕٚقا يَقفقن ـ ا أ يًٍِقن ـ ا وٕ ذـ ًٕتذز ذفذؽ بٕٔٚذ

ْذٜ ٔؾًّْك ذفؽ إٔف ٓ بذد فْذٚ مذـ أن ُٕذقن ظذذ بَ  ¢اهلل حلديٞ يف شْٜ رشقل  وأ

   ِؽ أدٚر. ومـ ص ٜ ذاا إد  أ

ه ا مٚ يٌٌْذل ظذذ افداظٔذٜ ادًذِؿ افًذٍِل أن يُذقن ظذذ ظِذؿ بذف أوًٓ وظذذ  

ًٚ، دذذؿ إن افذذدظقة افًذذٍِٜٔ  تّٔذذز فذذٔس بّ ذذ د افذذدظقة، قدظق ذذف وبٕٔٚذذف دذذٚ ه ظِٔذذف دٕٚٔذذ

ًٚ أهنٚ  ًًك ف ًٚ مـ ـؾ جقإٌف فٔس مـ بًذض وإٕام ظِّٔ ٍٓؿ اإلشالم ؾٓاًم ص ٔ 

افْذذذقاحل افتذذذل  ذذذتؿ اذذذٚ بًذذذض امامظذذذٚت دون ٕذذذقاحل أخذذذ ى ويًذذذّقن إمذذذقر 

فًِِذذذذؿ  وإوػ بٕٚوفقيذذذذٚت، وؿذذذذد يهذذذذؾ اذذذذؿ إمذذذذ  يف هذذذذ ا افتًَذذذذٔؿ فاشذذذذالم أ

بٚإلشالم إػ أن جيًِقه ؿًّغ: فٌٚب وؿنقر، ؾٔٓتّقن يف زظّٓؿ وافقاؿع أهنؿ 
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ٓ  َِّ ٌذذذذٚب،  تّذذذذقن بذذذذف دون أن  تّذذذذقا  تّذذذذقن حتذذذذك اذذذذ ا افًَذذذذؿ افذذذذ ي شذذذذّقه بٚف

فٍذٝ افْيذ  إػ حََٔذٜ ظِّٔذٜ إذا ـذٚن ادًذِؿ ظذذ بْٔذٜ مْٓذٚ، بٚفًَؿ أخ ، وإٔٚ أُ 

ًٚ فًِذٚمل افٌٚحذٞ يف افُتذٚب وافًذْٜ إػ  ًَذٔؿ اإلشذالم  ؾٔتٌغ إٔذف ٓ عذٚل إضالؿذ

ًٚ دذذٚ قإػ فذذٛ وؿؼذذ، وهذذ ا ف زُذذـ مْذذف إٓ مذذـ أحذذٚط بٚإلشذذالم ظِذذاًم ـذذٚن ًُّْذذ

 ﴿وه ا يُٚد أن يُقن أم ًا مًت ٔالً؛ ٕن اهلل ظز وجؾ يَقل: 
ٍ
ء ُٔىقَن بَِقْ

َوٓ حُيِ

َّٓ بِاَم َصٚءَ  ِف إِ ِّ ِْ ـْ ِظ ، وف فؽ ؾٚفقاجٛ ظذ افداظٜٔ ادًِؿ أن يٌِغ [255]البقر::﴾ِم

ًٚ فذذذٛ افْذذذٚس اإلشذذذالم ـُذذذؾ يف حذذذدود ظِّذذذف، وأن ٓ يذذذزظؿ افتًَذذذٔ ؿ ادذذذ ـقر إٍٓذذذ

ؿ بذذذف فَِْذذذٚ ٓ بذذذد ِء ُشذذذ  قوؿنذذذقر؛ ٕن اإلشذذذالم ـِذذذف خذذذر وب ـذذذٜ وأن هذذذ ا افتًَذذذٔؿ فذذذ

ذذذذ  ِن إمذذذذ  وافنذذذذٖن ؾذذذذٔام ٕذذذذ اه يف حٔٚ ْذذذذٚ  قٛ مذذذذـ افَؼذذذذ ـذذذذام هذذذذفِّ ٚؾيذذذذٜ ظذذذذذ اف

 ذذٚؾظ ٕادًٚصذذٜٔ، حٔذذٞ ٕٖـذذؾ ـمذذرًا مذذـ افٍقاـذذف وافذذمامر وٓ بذذد فتىٔذذٛ فْذذٚ مذذـ أن 

ُٕ ظِٔٓٚ بَنقرهٚ، هذ ا مذ ؿ اذ ه ِء ًَذ ـ بذٚب افتّمٔذؾ وافتَ يذٛ، وفُْْذٚ يف افقاؿذع ٓ 

افتًّٜٔ أن َٕقل أن اإلشالم فٛ وؿؼ، فُْْٚ َٕقل هْٚا مٚ ٓ بد مـ مً ؾتف أوًٓ، 

ًٚ، وهْذذٚا أصذذٔٚء أخذذ ى ٓ بذذد مذذـ مً ؾتٓذذٚ ظِذذاًم بٚفًْذذٌٜ  دذذؿ ٓ بذذد مذذـ افًّذذؾ بذذف دٕٚٔذذ

ْد افًِامء بٚفٍ ض افٍُٚال، دؿ فىٚاٍٜ مـ افْٚس هؿ أهؾ افًِؿ،وه ا مٚ يًّك ظ

ًٚ ؾذٕ٘ام جيذٛ افَٔذٚم بذف ظذذ ضٚاٍذٜ دون أن جيذٛ ظذذ ـذؾ  مـ افْٚحٜٔ افًِّٜٔ أيوذ

ؾذذ د مذذـ أؾذذ اد ادًذذِّغ، دذذؿ مذذـ مذذٚ جذذٚء يف افًذذْٜ واذذ ا أخذذتؿ امذذقاب ظذذـ هذذ ا 

 يف واجذٛ مذٚ، كَّذ افًٗال أن مٚ فٔس بٚفقاجٛ ؿد يُقن مًٚظدًا دـ ؿذد يُذقن ؿَ 

أول مذذٚ حيٚشذذٛ افًٌذذد »إٔذذف ؿذذٚل:  ¢احلذذديٞ ادًذذ و  ظذذـ افٌْذذل وأظْذذل بذذ فؽ 

 .«يقم افَٔٚمٜ افهالة، ؾ٘ن زٝ ؾَد أؾِت وٕ ت، وإن َٕهٝ ؾَد خٚب وخن

ؾذذ٘ن َٕهذذٝ ؿذذٚل اهلل ظذذز وجذذؾ دالاُتذذف: إيذذ وا هذذؾ »وجذذٚء يف حذذديٞ آخذذ : 

 .«فًٌدي مـ  ىقع، ؾتتّقا فف بف ؾ يوتف
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ًٚ ٓ يْ ٌٌذل فًِّذِؿ أن يتٓذٚون بذف، بذدظقى إٔذف فذٔس إذًا: افتىقع اف ي فٔس ؾ و

ًٚ؛ ٕن هذذ ه افذذدظقى إٕذذام يًذذِؿ اذذٚ فذذ شذذِّْٚ ٕ ذذـ جذذدًٓ أن ادًذذِؿ حٔذذْام  قؾ وذذ

يَقم بام جيٛ ظِٔف إٕام يَذقم بذف ظذذ افقجذف إـّذؾ، وفذٔس ظذذ افقجذف افْذٚؿص 

إفٔذذذذف بٚحلذذذذديٞ ادًذذذذ و  ظْذذذذد افًِذذذذامء ب ذذذذديٞ اد ذذذذء  ¢افذذذذ ي أصذذذذٚر افٌْذذذذل 

ًٚ مع أص ٚبف يف ادً د حٔذْام دخذؾ رجذؾ  ¢أن افٌْل صال ف، حٔٞ  ـٚن جٚفً

افًذذذالم ظِذذذُٔؿ يذذذٚ رشذذذقل اهلل  ؾَذذذٚل ظِٔذذذف »ؾَذذذٚل:  ¢ؾهذذذذ، دذذذؿ جذذذٚء إػ افٌْذذذل 

افهذذذالة افًذذذالم: وظِٔذذذؽ افًذذذالم ارجذذذع ؾهذذذؾ؛ ؾٕ٘ذذذؽ مل  هذذذؾ، وهُذذذ ا بٚختهذذذٚر 

دذذالث مذذ ات ئًذذذد افهذذالة، وـذذؾ مذذذ ة يَذذقل اف شذذقل ظِٔذذذف افًذذالم: ارجذذع ؾهذذذؾ؛ 

ؾٕ٘ذذؽ مل  هذذؾ، ؾَذذٚل أخذذرًا وؿذذد ظذذ   اف جذذؾ إٔذذف ٓ حيًذذـ صذذال ف، ؿذذٚل: واهلل يذذٚ 

رشذذقل اهلل  ٓ أحًذذـ ؽرهذذٚ ؾًِّْذذل، ؾَذذٚل فذذف ظِٔذذف افًذذالم: إذا ؿّذذٝ إػ افهذذالة 

إػ آخذذذذ   «ن دذذذذؿ أؿذذذذؿ دذذذذؿ اشذذذذتٌَؾ افٌَِذذذذٜ، دذذذذؿ ـذذذذز..ذَّ ؾتقوذذذذٖ ـذذذذام أمذذذذ ا اهلل، دذذذذؿ أَ 

هذذذؿ ظذذذذ يَذذذغ وظذذذذ اضّئْذذذٚن مذذذـ  ؾٔذذذٚ  ذذذ ى ظٚمذذذٜ ادهذذذِغ افٔذذذقم هذذذؾ احلذذذديٞ.

ذوات إًٍٔذذٓؿ أهنذذذؿ يهذذذِقن صذذالة ـٚمِذذذٜ ٓ يُقٕذذذقن ب ٚجذذٜ يذذذقم  ذذذقزن إظذذذامل 

ًٚ يف صذذذذذذِقايؿ، ٕ ذذذذذذـ ـذذذذذذام ٕنذذذذذذٚهد يف  بذذذذذذٚدٔزان افًَذذذذذذط أهنذذذذذذؿ ٓ جيذذذذذذدون َٕهذذذذذذ

ادًٚجد ويف ؽر ادًٚجد أـم  افْٚس يهذِقن وٓ يهذِقن، وفذ فؽ ؾٔيٓذ  فُذؿ 

م بٚفًذذذذْـ؛ ٕهنذذذذٚ  ُذذذذقن ـٚٓحتٔذذذذٚضل بٚفًْذذذذٌٜ بهذذذذقرة ؿقيذذذذٜ جذذذذدًا  ورة آهذذذذتام

فِ ٔٚة اإلًٕٕٜٚٔ ادٚديٜ هْٚ بٚفًٌْٜ فِ ٔٚة اف وحٜٔ اإليامٕٜٔ؛ حٔٞ أن ه ه افًْـ 

ًٚ إلـذذامل افذذَْص افذذ ي ؿذذد يَذذع يف افٍ يوذذٜ، وهذذ ا افذذَْص يُذذقن ظذذذ   ُذذقن شذذٌٌ

وجٓذذذغ ادْذذذغ، َٕذذذص يف افُذذذؿ وَٕذذذص يف افُٔذذذػ، أي: ؿذذذد  ٍذذذقت اف جذذذؾ دذذذالث 

دذاًم بذؾ ووذٔع ظِٔذف أجذ ًا ـٌذرًا، هذ ا آت بٌر ظ ر  ظل، ؾُٔقن فٔس ؾَط صِقا

افذذ ي دفُذذؿ ظِٔذذف  قافذذَْص إول افذذَْص افُذذؿ، وافذذَْص أخذذ  يف افُٔذذػ هذذ قهذذ

يهذذع وفُذذـ يذذَْص مذذـ أرـٚهنذذٚ ؾوذذالً ظذذـ هٔئتٓذذٚ،  قحذذديٞ اد ذذء صذذال ف، ؾٓذذ
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 ٌذذٚرا و ًذذٚػ إٔذذف ؿقفذذف ظِٔذذف افًذذالم ؾذذٔام حُذذٚه ظذذـ ربذذف  قؾٔذذٖم هذذ ا احلذذديٞ وهذذ

يَقل دالاُتف: إي وا هؾ فًٌدي مـ  ىقع، ؾتتّقا فف بف ؾ يوتف، أي: شقاء ـذٚن 

ًٚ يف افُؿ أ ًٚ يف افُٔػ. وَٕه  ـٚن َٕه

 ًٚ إذًا: اإلشالم جيذٛ أن يٍٓذؿ وأن يًِذؿ مذـ ـذؾ ٕقاحٔذف دون  ٍ يذؼ ـذام ؿِْذٚ إٍٓذ

ًٚ أ ًٚ أ وبتًٌرٕٚ مٚ ـٚن ؾ و  .ؿؼاً  وٍٕالً ويف  ًٌرهؿ فٌ

 قدؿ بًد ذفؽ جيذٛ أن يذْٓض افْذٚس بذام يًذتىًٔقن مذـ افًَذؿ إول افذ ي هذ

مـ افٍ وض افًْٜٔٔ، أؿقل ه ا؛ ٕن ـمرًا مـ افْٚس افٔقم ًّذـ ينذسـقن مًْذٚ يف 

افذذذذدظقة إػ افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ، دذذذذؿ يٍسؿذذذذقن ظْذذذذٚ بًذذذذدم آهذذذذتامم بٚٔدذذذذٚر افًذذذذٍِٜٔ 

بٚفذذذذذدظقة إذا ؿٚمذذذذذٝ افدوفذذذذذٜ  وادذذذذْٟٓ افًذذذذذٍِل ـمذذذذذر مذذذذـ هذذذذذٗٓء افْذذذذذٚس ؾٔٓتّذذذذقن

 قادًذذِّٜ، وهذذ ه اإلؿٚمذذٜ أمذذ  واجذذٛ وٓ صذذؽ ٓ خيتِذذػ ؾٔذذف ادْذذٚن، وفُذذـ مذذٚ هذذ

ًٚ وشذْٜ، أهذ بٚمٓذؾ  قافًٌٔؾ إلؿٚمٜ افدوفٜ ادًِّٜ وحتَٔؼ احلُؿ بٚإلشالم ـتٚبذ

بٚفٍٓؿ فف ؾٓاًم ـذٚمالً دذؿ افذدظقة إػ افًّذؾ بذف ـذام بذدأ بذف اف شذقل  قبٚإلشالم أم ه

الة وافًالم؛ حٔٞ بدأ بتًِٔؿ افْٚس افتقحٔد افًَٔدة افه ٔ ٜ، دذؿ بًذد ظِٔف افه

م افؼذذظٜٔ  ذذسى مذـذ ض يذذؼ  ، بذذدأت إحُذٚذ ج إػ إضٚفذٜذ ذفذذؽ ـذذام  ًِّذذقن وهذذ ا ٓ حيتذٚذ

ٚم، آخذذذ  مذذٚذ ؾذذذ ض ـذذذام  ًِّذذذقن احلذذٟذ إػ بٔذذٝذ اهلل احلذذذ ام، دذذذؿ  افهذذذالة مذذـذ ض يذذذؼ افهذذٔذ

 .ذفؽ قود افؼظٜٔ وٕ إحُٚم إخ ى مـ ادْٓٔٚت واد  مٚت واحلد

إذًا: افذذذذذذدظقة جيذذذذذذٛ أن  ُذذذذذذقن ـُذذذذذذؾ، وافتىٌٔذذذذذذؼ يُذذذذذذقن حًذذذذذذٛ آشذذذذذذتىٚظٜ، 

وافتّٓٔد إلؿٚمٜ افدوفٜ ادًذِّٜ يُذقن بٚفًّذؾ بذام  ًِّْذٚ مذـ ديْْذٚ احلذؼ، هذ ا مذٚ 

 يتٔن   مـ امقاب ظذ ه ا افًٗال.

 ( 00:  00:  42/ 620) اهلدى والنور/
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 ؛ «طسأَيت نُجٌ امل»اجلُع بني حدٜح 

 «خري ايٓاع قسْٞ»ٚحدٜح 

خذذذر افْذذذٚس »؛ وحذذذديٞ «أمتذذذل ـّمذذذؾ ادىذذذ »مذذذٚ امّذذذع بذذذغ حذذذديٞ  مداخِذذذٜ:

 . «ؿ ين

 أيـ افتًٚرض حتك َٕقل امّع يٚ أخل  افنٔ :

ا ر هْٚ اشؿ وفٔس اشؿ  ٍؤؾ، أمٚ   «ممؾ أمتل ـّمؾ ادى  ٓ يدري ا ر»

 ٍذذذٚوت بذذذغ أمذذذ يـ. هذذذ ا مذذذـ أي: أخذذذر افْذذذٚس، فذذذٔس هْذذذٚا   «خذذذر افْذذذٚس»هْذذذٚا: 

ؾٔذذذذذذذذذذف وجٓذذذذذذذذذذٜ، وؿٌذذذذذذذذذذؾ أن إٔتَذذذذذذذذذذؾ إػ جٓذذذذذذذذذذٜ أخذذذذذذذذذذ ى، واوذذذذذذذذذذت هذذذذذذذذذذ ا امذذذذذذذذذذقاب أ

 واوت، واوت. مداخِٜ:ؽّقض 

 مٚ دام امقاب واوت، ؾٖٕٚ  ... افنٔ :

 .. ؿٚل افْقوي: ٕن افه ٚبٜ هؿ خر إمٜ.مداخِٜ:

ر خذذ»وإٔذذٚ أؿذذقل مًذذف أن افهذذ ٚبٜ خذذر إمذذٜ، فُذذـ أيذذـ افتًذذٚرض بذذغ:  افنذذٔ :

 "ا ذذر"فذذٔس هْذذٚ   «ممذذؾ أمتذذل ـّمذذؾ ادىذذ  ٓ يذذدرى ا ذذر»وبذذغ:  «افْذذٚس ؿذذ ين

 اشؿ  ٍؤؾ، واوت 

 واوت. مداخِٜ:

ًٚ، ه ا أوًٓ. افنٔ :  حًْ
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ًٚ: هْٚا يٍوؾ ظك ظذ ظك، حديٞ:  يٍوؾ ظكذ ظذذ   «خر افْٚس»ودٕٚٔ

يٌْذل  ٓ يٍوذؾ ظكذًا ظذذ ظكذ، وإٕذام  «ممذؾ أمتذل ـّمذؾ ادىذ »ظك، حديٞ: 

بٖٕف ؾٔام يتٖخ  مـ ه ه إمٜ ؾٔٓؿ خذر، ؾذٖيـ افتًذٚرض  فذٔس هْذٚا  ًذٚرض بذٖي 

 وجف مـ افقجقه.  ٍوؾ.

 ( 00: 43: 08/ 622) اهلدى والنور /
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 ْصٝخ١ َٔ ايػٝخ يسجٌ ْصساْٞ أضًِ 

 ٢فََّصباالعتٓاء مبعسف١ اإلضالّ امُل

ًٚ ٕهٔ ٜ إػ رجؾ ٕكاين أشِؿ ظـ ؿجء قَ قؿٚل افنٔ  مُ   : يٛ ٓ

ريذذد أن أؿذذقل بٚفًْذذٌٜ فذذألخ، ؿِْذذٚ فذذف أجذذ ه مذذ  غ، هذذ ا ًّذذٚ رصح بذذف ٌْٕٔذذٚ ظِٔذذف أُ 

دالدذذذذٜ »افًذذذذالم يف احلذذذذديٞ افهذذذذ ٔت افذذذذ ي رواه اإلمذذذذٚم افٌطذذذذٚري يف صذذذذ ٔ ف: 

ورجذذذؾ مذذذـ افْهذذذٚرى آمذذذـ ر وأشذذذِؿ ؾِذذذف  »ذـذذذ ه مْٓذذذٚ:   «يٗ ذذذقن أجذذذ هؿ مذذذ  غ..

ًٚ مـ ؿَ «أج ه م  غ ؾ بؼيًٜ ظًٔذك ظِٔذف افًذالم، دذؿ دذٚ ٌْ . ه ا يًْل إٔف ـٚن مٗمْ

ًٚ آمذـ بذف ـتذٛ ق ٌغ فف احلؼ أن مٚ جٚء بف حمّذد ظِٔذف افهذالة وافًذالم ه حذؼ أيوذ

ٕكذذذاين وٓ قفذذذف أجذذذ ه مذذذ  غ، وفذذذٔس ـذذذ فؽ مذذذـ ـذذذٚن مذذذـ افْهذذذٚرى مِ ذذذدًا ٓ ه

ًٚ ؾًذالً ظذذ مذٚ ؾٔٓذٚ مذـ قه مًِؿ دؿ أشِؿ ؾٓ ا فف أجذ ه مذ ة، أمذٚ افذ ي ـذٚن ٕكذإٔ

فف أج ه م  غ، أؿقل ظذذ مذٚ يف افْكذإٔغ مذـ إ ذ ا ؛ قمٗمـ، ؾٓق  ؾٓإ  ا

إٕذذذام يًْذذذل   «فذذذف أجذذذ ه مذذذ  غ»حٔذذذْام حتذذذدث اذذذ ا احلذذذديٞ وؿذذذٚل:  ¢ٕن افٌْذذذل 

افْهٚرى اف يـ ـٕٚقا يف زمٕٚف ظِٔف افهالة وافًالم، وافْهٚرى اف يـ ؿٚل اهلل ظز 

ـَ ﴿وجذذذؾ يف حَٓذذذؿ يف رصيذذذت افَذذذ آن افُذذذ يؿ:  ْد  ذذذ ََ ُٞ َف ُٚفقا إِنَّ اهللََّ َدٚفِذذذ ـَ َؿذذذ ِ ي ذذذ َ  افَّ ذذذ ٍَ

 ٍٜ ، وهذذٗٓء هذذؿ افذذ يـ أحِذذٝ فْذذٚ ذبذذٚا ٓؿ، وفذذ فؽ ؾذذام يٌٌْذذل أن [08]المائللة::﴾َدالَدذذ

يتنُؽ مًِؿ ويتًذٚاؾ ظذـ هذٗٓء افْهذٚرى أهنذؿ يَقفذقن: إب وآبذـ وافذ وح 

 يـ افَدس إفف واحد، ؾَْقل: ـ فؽ ـٕٚقا يف ظٓد اف شذقل ظِٔذف افًذالم، وهذؿ افذ

ُٞ ﴿ظْذذذذذذذذٚهؿ رب إٕذذذذذذذذٚم بٚٔيذذذذذذذذٜ افًذذذذذذذذٚبَٜ:  ُٚفقا إِنَّ اهللََّ َدٚفِذذذذذذذذ ـَ َؿذذذذذذذذ ِ ي ذذذذذذذذ َ  افَّ ذذذذذذذذ ٍَ ـَ ْد  ذذذذذذذذ ََ َف
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 ٍٜ  .[08]المائة::﴾َدالَد

ؿ ويٗمـ بٚهلل ورشقفف ؾِذف أجذ ه مذ  غ، مذ ة ِِ ًْ رجؾ مـ أهؾ افُتٚب يُ  إذًا: أّي 

فٔس  ب٘يامٕف افًٚبؼ ظذ ظ  ه وب  ه، وم ة أخ ى ب٘يامٕف افالحؼ اف ي ـِف حؼ

 ؾٔف بٚضؾ، ؾًْٖل اهلل فؽ أوًٓ افمٌٚت، دؿ آشتَٚمٜ ظذ احلؼ.

ًٚ ظذذذذ افتًذذذ   ظذذذذ  وهذذذ ا يقجذذذٛ ظِٔذذذؽ وافذذذديـ افْهذذذٔ ٜ أن  ُذذذقن ح يهذذذ

ًٚ: ظذ اإلشالم افه ٔت؛ ٕٕف أصٚب ادًِّغ مٚ  اإلشالم افه ٔت، وأؿقل آشٍ

مـ افتٍذ   أصٚب اف يـ مـ ؿٌِٓؿ، أصٚب ادًِّغ مٚ أصٚب افٔٓقد وافْهٚرى 

فتتذذذًٌـ شذذذْـ مذذذـ »يف افذذذديـ، وهذذذ ا مهذذذدا  ؿذذذقل اف شذذذقل ظٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم: 

ًٚ بذذذ راع، حتذذذك ف دخِذذذقا ج ذذذ  وذذذٛ فذذذدخِتّقه، ؿذذذٚفقا: قؿذذذٌُِؿ صذذذزًا بنذذذز وذراظذذذ

يًْذذذل: هذذذؿ افذذذ يـ  ذذذؿ   «وافٔٓذذذقد وافْهذذذٚرى يذذذٚ رشذذذقل اهلل   ؿذذذٚل: ؾّذذذـ افْذذذٚس  

ًذذِّغ افٔذذقم هذذ ا ا ذذز فتتذذًٌـ افهذذقفٜ و ذذؿ افدوفذذٜ يقمئذذ ، ؾهذذد  يف أـمذذ  اد

شْـ مـ ؿٌُِؿ صزًا بنز إػ آخ ه، ؾٚدًِّقن  ٍ ؿقا، وفذ فؽ ؾذ٘ذ إًٔذؿ اهلل ظذز 

وجؾ ظِٔذؽ بٚ دايذٜ افًيّذك، وهذل إوػ أن إَٔذ ا اهلل ظذز وجذؾ مذـ افْكذإٜٔ 

افؼـٜٔ افقدْٜٔ إػ اإلشالم افذ ي أوًٓ يذٖم  افْذٚس بًٌذٚدة اهلل وحذده ٓ  يذؽ فذف، 

ؿقا بُذؾ افؼذااع افتذل ـٕٚذٝ ؿٌذؾ اإلشذالم، وفذٔس دء هَذ ؿ يٖم  ادًِّغ ـٚؾذٜ أن يُ د

ـٚفٔٓقد ٓ يٗمْقن إٓ بٚفتقراة، وفٔس ـٚفْهٚرى ٓ يٗمْقن إٓ بٚفتقراة واإلٕ ٔؾ 

ظذذذ مذذٚ ؾذذٔٓام مذذـ حت يذذػ و ٌٔذذر و ٌذذديؾ، ؾٚدًذذِّقن مذذٖمقرون ديٕٚذذٜ أن يٗمْذذقا 

رشقل أرشِقا مـ ؿٌؾ، ؾذام دام أن ربْذٚ ظذز  ول أبُؾ مٚ إٔزل اهلل مـ ؿٌؾ، وبُؾ ٌٕ

بٖٕذف  ¢وجؾ هداا اهلل   ا اإلشالم ؾٔذف ظَٔذدة افتقحٔذد أوًٓ، دذؿ بٚفنذٓٚدة فٌِْذل 

ًٚ، ؾام ظِٔؽ إذًا إٓ أن  تٚبع افى يؼ و ً   مٚ جٚء بف اف شقل   ¢رشقل وٌٕل حَ

ٜ، ًّذذذذٚ اختِذذذذػ ؾٔذذذذف افْذذذذٚس، حتذذذذك  ًذذذذ   يف مذذذذ اهٛ إحْذذذذٚ ، صذذذذقاؾع، مٚفُٔذذذذ
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حْٚبِٜ، ه ا ؾٔام يتًِؼ بٕٚحُذٚم افؼذظٜٔ افتذل يًذّقهنٚ بذٚفٍ وع، هْذٚا اخذتال  

يف افًَٚاد، هْٚا مذ هٛ مٚ  يذدي، هْذٚا مذ هٛ أصذً ي، هْذٚا مذ هٛ حذديمل، 

ؽذذذذر افٍذذذذ   إخذذذذ ى افتذذذذل  ًذذذذّع ؾٔٓذذذذٚ افنذذذذًٜٔ واف اؾوذذذذٜ واإلبٚوذذذذٜٔ وا ذذذذقارج 

 وادًتزفٜ.. إػ آخ ه.

 ًٚ إلزذٚم ا دايذٜ إوػ أن  تًذ   ظذذ  يًذٜ اهلل  إذًا: ؾًِٔؽ أن  ُقن ح يهذ

ظذذز وجذذؾ ادًذذتَٚة مذذـ ـتذذٚب اهلل ومذذـ حذذديٞ رشذذقل اهلل وًّذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف افًذذِػ 

افهٚفت، أي: امٔؾ إول افه ٚبٜ وافتٚبًقن وأ ٌٚظٓؿ؛ ٕن ه ه افَذ ون افمالدذٜ 

 خذذذر»هذذذل افتذذذل صذذذٓد  ذذذٚ اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم بٚ ريذذذٜ يف احلذذذديٞ افهذذذ ٔت: 

ذذ ّء َُ وفت َٔذذؼ هذذ ه ا دايذذٜ ادُ   «افْذذٚس ؿذذ ين دذذؿ افذذ يـ يِذذقهنؿ دذذؿ افذذ يـ يِذذقهنؿ َِ ٜ

ؿذقل رب قوادتّّٜ فِٓدايٜ إوػ ظِٔؽ أن حتَؼ آيٜ يف افَذ آن افُذ يؿ، أٓ وه

قنَ ﴿افًٚدغ:  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َ  ـُ ِ  إِْن  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ اف ء  .[48]النحل:﴾َؾْٚش

 مًِؿ فْٚ، وافديـ افْهٔ ٜ. ه ه مـ واجٌؽ ظِْٔٚ ـٖخ

ٍٕذذس ادقوذذقع إٔذذٚ ـذذقين أؿذذدمٝ ظذذذ ا ىقبذذٜ هذذ ه إذا يف احذذد مذذـ  مداخِذذٜ:

 أهع شٔتير.

 ـٔػ ذفؽ  افنٔ :

ووذع أختذل هُذ ا ؾٓذؾ إٔذٚ وـٖخ ممالً مٚ يًتىٔع إٔذف يذ هٛ ويتذزوج أ مداخِٜ:

 ظع خىٔئٜ 

يِ ذؼ بٖخٔذذؽ إٔذذٚ وإن ـْذٝ مل أ ٌذذغ بًذد مذذـ ـالمذؽ ٕذذقع افيذر افذذ ي  افنذٔ :

ًٚ عّؾ، ؾٖؿقل:وأ  بٖختؽ، فُْل أجٔٛ جقاب

ٚ ﴿بٌر هذ ه ادْٚشذٌٜ: قؿٚل اهلل ظز وجؾ وه ا مذـ ـذامل افَذ آن، ـذام ؿذٚل وفذ مَذ
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ٍ
ء ـْ يَشْ
ْضَْذذٚ يِف اْفُِتَذذِٚب ِمذذذ ـَ ﴿، ؾذذٚهلل ظذذز وجذذذؾ يَذذقل: [88]األنعلللام:﴾َؾ َّ ِ ي ذذذ ذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن َيذذذ

ْؿ ٓ َيُين  ُُ ًَ ٍُ ْؿ َإٔ ُُ ْٔ َِ ـْ َوؾَّ إَِذا اْهتَذَدْيُتؿْ آَمُْقا َظ ْؿ َم . ؾذٖؿ ب إفٔذؽ [075]المائلة::﴾ـُ

ؽذرهؿ، ؿذد يُذقن  وممالً ؿد يُقن افير اف ي ؿذد يِ ذؼ بذام ذـذ ت مذـ أؿٚربذؽ أ

هذذذ ا افيذذذر افذذذ ي يِ ذذذؼ اذذذؿ بًذذذٌٛ إشذذذالمٓؿ، وإٕذذذام فذذذٔس بًذذذٌٛ بَذذذٚءهؿ ظذذذذ 

قل يف ًّذذذٚ ؿذذذد يهذذذٌٔٓؿ، ؾ بْذذذٚ ظذذذز وجذذذؾ يَذذذقـٍذذذ هؿ ووذذذال ؿ، ب ٔذذذٞ إٔذذذؽ  ْ 

ٚ ﴿افَذذ آن افُذذ يؿ:  قَن َمذذ ُمذذ ِ  َوٓ حُيَ ء
ِمُْذذقَن بِذذٚهللَِّ َوٓ بِذذْٚفَْٔقِم أِخذذ ْٗ ـَ ٓ ُي ِ ي ذذ ُِقا افَّ

ِ ٚ َؿذذ

ـَ  ـَ احْلَذذذؼء ِمذذذ ِديُْقَن ِديذذذ قُفُف َوٓ َيذذذ َم اهللَُّ َوَرُشذذذ ُىذذذقا  َحذذذ َّ ًْ تَذذذَٚب َحتَّذذذك ُي
ـَ ُأوُ ذذذقا اْفُِ ِ ي ذذذ افَّ

ٚؽِ  ْؿ َصذذ ٍد َوُهذذ ـْ يَذ َٜ َظذذ ْزيَذ ، هذ ه احلٚفذذٜ افتذذل وصذػ اهلل ظذذز وجذذؾ [21]التوبلل::﴾ُ ونَ اْمِ

اٚ أهؾ افُتٚب اف يـ ٓ يديْقن ديـ احلؼ، هؿ حْٔام  ُقن دوفٜ اإلشالم ؿٚاّٜ، 

وإٔذذٚ آشذذػ أن أؿذذقل حََٔذذٜ واؿًذذٜ مذذ ة ميِّذذٜ، وهذذل أن دوفذذٜ اإلشذذالم افٔذذقم ؽذذر 

َدا﴿ؿٚاّذذذذٜ، وفُذذذذـ إمذذذذ  ـذذذذام ؿذذذذٚل  ًذذذذٚػ:  ذذذذ ُٕ ُٚم  ذذذذ ذذذذَؽ إَيَّ ِْ
ْغَ افَّْذذذذٚسِ َو ِ ]آل ﴾ِوُ َٚ َبذذذذ

ٚ ﴿، وـذذذذذذام ؿذذذذذذٚل  ًذذذذذذٚػ: [047عمللللللران: وا َمذذذذذذ ُ رء ذذذذذذ ٌَ ْقٍم َحتَّذذذذذذك ُي ذذذذذذ ََ
ٚ بِ ُ َمذذذذذذ رء ذذذذذذ ٌَ إِنَّ اهللََّ ٓ ُي

ؿْ  ِٓ ًِ ٍُ ٕ َٖ  .[00]الرعة:﴾بِ

مذذذذـ يًذذذذٔش يف دار  ـذذذذؾٍ   ُ ْمذذذذ ـٕٚذذذذٝ دوفذذذذٜ اإلشذذذالم ؿٚاّذذذذٜ أَ  قريذذذد أن أؿذذذذقل إٔذذذذف فذذذذأُ 

ـذام ؾًِذٝ وإمذٚ افَتذٚل ـذام يًٍذؾ أظذداء  اإلشالم ٕم  مـ دالدٜ أمقر، إمذٚ اإلشذالم

 اإلشالم داااًم وأبدًا، وإمٚ أن يًىقا امزيٜ ظـ يد وهؿ صٚؽ ون.

أن  ٖخ  مْٓٚ ظزة فؽ بًذد أن هذداا اهلل  قهْٚ يٖم افنٚهد وؾٔف حًٚشٜٔ وأرج

دظقا إػ خهِٜ مـ ه ه ا هٚل افمالث، ـذؾ افْهذٚرى ادقجذقديـ قفاشالم، ف

الم، إمٚ أن يًذِّقا فًٔذقا مُذ هغ ظذذ اإلشذالم؛ ٕن اهلل ظذز افٔقم يف أرض اإلش

ـَ ﴿وجؾ يَقل:  ْصُد ِم َ اف ن ـِ َؿْد َ ٌَغَّ ي َ اَه يِف افدء ـْ لء  ٓ إِ ٌَذ ، وفُذـ إن [256]البقلر::﴾اف

مل يًِّقا ظـ ضقاظٜٔ وظـ ؿْٚظٜ وأرادوا أن ئَّقا يف أرض اإلشذالم ؾًِذٔٓؿ أن 
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اهلل ظذذذز وجذذذؾ يف افَذذذ آن افُذذذ يؿ بٚمزيذذذٜ وهذذذؿ يًىذذذقا هذذذ ه افيذذذيٌٜ افتذذذل شذذذامهٚ 

خٚوذذًقن حلُذذؿ اإلشذذالم، ؾذذ٘ن أبذذقا هذذ ه وهذذ ه، أي: أبذذقا اإلشذذالم وأبذذقا افيذذيٌٜ 

بَٔذذٝ مًٓذذؿ يف قحْٔئذذ  فذذٔس أمذذٚمٓؿ إٓ افَتذذٚل، ؾٖٕذذٝ ٓ شذذّت اهلل هْذذٚ افنذذٚهد، ف

م ـٍ هؿ ويف وال ؿ، ٓؿتٙ إمذ  أن  َٚ ذؾ مًٓذؿ، وإذا هذداا اهلل إػ اإلشذال

 ٓ وٕم ت أن  َٚ ِٓؿ، صت أ

 ًٕؿ. مداخِٜ:

إذًا: أي  ر شٔهذذذذٌٔٓؿ بًذذذذٌٛ إشذذذذالمؽ افٔذذذذقم يشء ٓ يذذذذ ـ ، فًِذذذذف  افنذذذذٔ :

 ووت فؽ إم  

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 احلّد هلل. افنٔ : 

 يف  ًٌر صٌر بًٔىٜ إٔف روٚ افقافديـ... مداخِٜ:

ًٚ، أطذذـ هذذ ا مذذـ افنذذٔ : مٌذذٚدئ  هذذ ا دذذٚ يُذذقن روذذٚهؿ وشذذطىٓؿ فذذٔس ظذذدوإ

ٓ ضٚظذذٜ دطِذذق  يف مًهذذٜٔ »اإلشذذالم وٓ بذذد إٔذذف ضذذ   شذذًّؽ يذذقم مذذـ إيذذٚم: 

 .«ا ٚفؼ

ًّذذٚ ٓ صذذؽ ؾٔذذف أن ضٚظذذٜ افقافذذديـ هذذل  ٌذذع وفًٔذذٝ أصذذالً، هذذل  ٌذذع فىٚظذذٜ اهلل 

 ورشقفف. واوت ادَهقد مـ افُالم 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ظٜ رشقل اهلل ، مـ ضٚظٜ اهلل وضٚ¢إصؾ ضٚظٜ اهلل وضٚظٜ رشقل اهلل  افنٔ :

ًٚ ضٚظتٓؿ واجٌذٜ، وضذٚظتٓؿ  ¢ إضٚظٜ افقافديـ، ـ فؽ احلُٚم ووٓة إمقر أيو

قا اهللََّ ﴿، ؿذذٚل اهلل  ًذذٚػ: ¢مذذـ ضٚظذذٜ اهلل وضٚظذذٜ رشذذقفف  ذذ ًُ ٔ
ـَ آَمُْذذقا َأضِ ِ ي ذذ ذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن َيذذ
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ؿْ  ُُ ْْ ِ  ِمذذذذذ قَل َوُأْوِ  إَْمذذذذذ ُشذذذذذ قا اف َّ ذذذذذ ًُ ٔ
ٚ بًذذذذذض ، هْذذذذذٚ ُٕتذذذذذٜ يذذذذذ ـ ه[51]النسلللللاء:﴾َوَأضِ

ذذ  ـَ ر افًٍذذؾ ؾذذٔام يتًِذذؼ بىٚظذذٜ اف شذذقل  َّ ادٍنذذيـ رااًذذٜ جذذدًا، دذذٚذا ربْذذٚ ظذذز وجذذؾ 

قَل ﴿ومل يُذذ ر افًٍذذؾ يف ضٚظذذٜ أو  إمذذ ، ؾَذذٚل:  ¢ ُشذذ قا اف َّ ذذ ًُ ٔ
قا اهللََّ َوَأضِ ذذ ًُ ٔ

َأضِ

ؿْ  ُُ ْْ ِ  ِمذذذ ذذذ ﴿مذذذٚ ؿذذذٚل أضًٔذذذقا اهلل واف شذذذقل، ؿذذذٚل:  ﴾َوُأْوِ  إَْمذذذ ًُ ٔ
قا اهللََّ َوَأضِ ذذذ ًُ ٔ

قا َأضِ

ؿْ  ُُ ْْ ِ  ِمذذ قَل َوُأْوِ  إَْمذذ ُشذذ مذذٚ ـذذ ر إمذذ  بٚفىٚظذذٜ مذذ ة دٚفمذذٜ، ؾِذذؿ يَذذؾ وأضًٔذذقا  ﴾اف َّ

 اهلل وأضًٔقا اف شقل وأضًٔقا أو  إم  مُْؿ، ٓ.

بٚظتٌٚر أهنٚ وحل مـ افًذامء ٓ  ٌَذؾ ا ىذٖ، ؾّذـ  ¢افُْتٜ أن ضٚظٜ اف شقل 

ًٚ ؾَذد أضذٚع اهلل، وفذ فؽ ؿذٚل:  قَل ﴿أضٚع اف شذقل ئَْذ شُذ قا اف َّ ًُذ ٔ
قا اهللََّ َوَأضِ ًُذ ٔ

، ﴾َأضِ

وجذذٛ  ¢، ؾذذ٘ن أضذذٚظقا اف شذذقل ¢أمذذٚ أو  إمذذ  ؾىذذٚظتٓؿ إلضذذٚظتٓؿ فِ شذذقل 

مل جيذذذذذٛ ظِْٔذذذذذٚ إضذذذذذٚظتٓؿ، وهْذذذذذٚا  ¢ظِْٔذذذذذٚ إضذذذذذٚظتٓؿ، وإن مل يىًٔذذذذذقا اف شذذذذذقل 

فذذذف مْٚشذذذٌٜ، أرشذذذؾ  «ٓ ضٚظذذذٜ دطِذذذق  يف مًهذذذٜٔ ا ذذذٚفؼ»حذذذديٞ منذذذٓقر جذذذدًا: 

ًٚ هيذذٜ أي: جذذٔش صذذٌر، وأمذذ  ظِذذٔٓؿ أمذذرًا، وأَ يق ¢رشذذقل اهلل  ذذ مذذ   ادذذٖمقريـ مَّ

ب٘ضٚظذذذٜ هذذذ ا إمذذذر، ؾذذذٖراد إمذذذر أن جيذذذ ب أؾذذذ اد جٔنذذذف هذذذؾ هذذذؿ يىًٔقٕذذذف أم ٓ  

ؾٖم هؿ بٖن يٖ قا ب ىٛ جيًّقٕف مـ افه  اء ؾٖم هؿ ب ّذع احلىذٛ ؾ ًّذقا، 

ؾٖوؿذدوا، دذؿ ؿذٚل  ذؿ: دؿ ؿٚل  ؿ افتٍذقا حقفذف ؾذٚفتٍقا، دذؿ ؿذٚل  ذؿ: أوؿذدوا افْذٚر 

أفَذذقا إًٍٔذذُؿ ؾٔٓذذٚ ؾتقؿٍذذقا، وٕيذذ  بًوذذٓؿ إػ بًذذض، ؿذذٚفقا: واهلل مذذٚ آمْذذٚ ب شذذقل 

إٓ ؾ ارًا مـ افْٚر، أؾَِْذل بًٍٖٕذْٚ يف افْذٚر، ؿذٚل: واهلل ٓ ًٍٕذؾ حتذك ًٕذٖل  ¢اهلل 

وافذذ ي ٍٕذذس »، ؾًذذٖفقا اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم وؿهذذقا ظِٔذذف افَهذذٜ: ¢رشذذقل اهلل 

إُٔؿ أفَٔتؿ إًٍٔذُؿ ؾٔٓذٚ مذٚ خذ جتؿ مْٓذٚ إػ أن  َذقم افًذٚظٜ، ٓ  قحمّد بٔده  ف

 .«ضٚظٜ دطِق  يف مًهٜٔ ا ٚفؼ

افنذذٚهد إذًا: ضٚظذذٜ افقافذذديـ ممذذؾ ضٚظذذٜ وٓة إمذذقر، هذذٗٓء يىذذٚظقن يف إضٚظذذٜ 



 املنوج الشلفي ---------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

773 

، ؾ٘ن ظهقا اهلل واف شقل ؾال ضٚظٜ  ذؿ، ؾّذمالً افقفذد أشذِؿ فُذـ ¢اهلل واف شقل 

؛ ٕٕذذذف «ظّذذذ ه مذذذٚ يذذذ ى»مف، ٕ ذذذـ َٕذذذقل بذذذٚفتًٌر افًذذذقري: أبذذذقه ٓ يذذذ ى ب٘شذذذال

ًٚ ظْف، ـام ؿٚل ذفؽ افه ٚر امِٔؾ خٌٚب بـ ظدي:  يٍُل أن يُقن اهلل راؤ

للسممألهيممق لحمماله  ممشلمسممل مل

 

 

 

لرلمرصعيبلاعذله لجنبل قكل 

ًٚ ظذـ إشذالمل، ٓ ضٚظذٜ دطِذق   وفًٝ أبٚ  إذا ـذٚن أمذل أ \ وافذدي ؽذر راوذٔ

ًٚ فًٚبَتٓٚ.يف مً  هٜٔ ا ٚفؼ، وفُـ هْٚ ـِّٜ ٓ بد مـ إفَٚءهٚ إزٚم

أن اهلل ظز وجؾ امتـ ظِٔؽ وؾٚرؿتٓؿ ظـ وال ؿ إػ هدى اإلشالم، قإٔٝ وف

ًٚ ظِٔذذذذؽ بٚفَٔذذذذد افًذذذذٚبؼ، أي: دون مًهذذذذٜٔ،  ؾذذذذال يذذذذزال ضٚظتذذذذؽ فِقافذذذذديـ مٍ ووذذذذ

 ـٕٚذٝ، ؾطدمتؽ  ام جيٛ ٓ أؿقل أن  ٌَك ـام ـٕٚٝ، بؾ جيٛ أن  ت ًـ ظام

فُذذـ يف ضٚظذذٜ ؽذذر اهلل، ؿذذٚفقا فذذؽ مذذمالً: هذذٚت افٌذذ ض افٍذذالين، أظىْذذٚ ـذذ ا دٕذذٕٚر 

وإٔذٝ بٚشذذتىٚظتؽ، ؾًِٔذؽ أن  ٔذذٌٓؿ، فُذـ ؿذذٚفقا فذؽ: هذذ ه ،ًذٜ دٕذذٕٚر واصذذس 

 .«ٓ ضٚظٜ دطِق  يف مًهٜٔ ا ٚفؼ»فْٚ ، ًا،  َقل: مً رة، 

بًّهذذذذٜٔ، وؿذذذذد جذذذذٚء يف  ؾذذذذ٘ذًا: إٔذذذذٝ يٌٌْذذذذل أن  يذذذذؾ يف ضذذذذٚظتٓام مذذذذٚ مل يذذذذٖم اا

 ص ٔت افٌطٚري، وفًِؽ يشء شًّٝ بقء اشّف ص ٔت افٌطٚري 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

احلّذذد هلل، هذذ ا أصذذت افُتذذٛ افتذذل  ذذ وي شذذرة اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم  افنذذٔ :

وأحٚديمذذف وأؿقافذذف وأؾًٚفذذف وهديذذف، ؾ ذذٚء يف هذذ ا افُتذذٚب أن أشذذامء بْذذٝ أر بُذذ  

مَّٜٔ ظذ  ـٓٚ يف مُذٜ، ؾ ذٚءت زااذ ة  جٚءت أمٓٚ إفٔٓٚ وهل مؼـٜ، وـٕٚٝ

ٓبْتٓذذٚ أشذذامء بْذذٝ أر بُذذ  وهذذل يف ادديْذذٜ، ؾًذذٖفٝ اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم: هذذؾ 

 ؾٓذذذل ام هذذذِٓٚ  أي:  ُ مٓذذذٚ بقذذذء  ؾٖم هذذذٚ بذذذ فؽ ظِٔذذذف افًذذذالم مذذذع افٍذذذ   بٔذذذْٓ

 مًِّٜ وأمٓٚ ؾٓل مؼـٜ ودْٜٔ.
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ِق  يف مًهٜٔ ؾٔ ٛ أن  ًت ي يف ذهْؽ هٚ غ ا الصتغ: ٓ ضٚظٜ دط

ا ذذٚفؼ، فُذذـ هذذ ا ٓ يْذذٚيف وجذذقب اشذذتّ ارا يف بذذ ا بٖمذذؽ وأبٔذذؽ، وإن حتًذذـ 

 إفٔٓام وإػ إخق ؽ بٚفؼط إول، وهق: ٓ ضٚظٜ دطِق  يف مًهٜٔ ا ٚفؼ.

 اهلل جيزيؽ ا ر. مداخِٜ:

 آمغ. افنٔ :

 ...مداخِٜ:

 دظف ظذ راحتف. افنٔ :

 ... مداخِٜ:

 خالص... افنٔ :

ًٚ مذذـ  مداخِذٜ: يذذٚ صذذٔ  ٕقهذذٝ أن ضًذذٚم أهذذؾ افُتذذٚب افذذ ي أحذذؾ فْذذٚ... وأن صذذٔئ

 قؤت ادًٖفٜ وبطٚصٜ إْٔٚ... أن  قإحُٚم افًٚبَٜ مل يتٌر ومل يتٌدل، ؾٖرج

 ٖ ْٔٚ مـ أوروبٚ ومـ أم يُٚ ومـ ؽرهٚ مـ بالد افؼا، هذ ه إضًّذٜ  ٖ ْٔذٚ وؿذد 

ؾْٓٚا ريٌٜ ئذٚفط هذ ا افىًذٚم افٔٓقد، ومع ذفؽ  ويُقن اف اب قن مـ افْهٚرى أ

زًْْٚ مـ  ْٚوفف، مٚ افٍ   مـ ؾ ؿؽ بغ أوفئؽ وبغ أهؾ افُتٚب افذ يـ ئًنذقن 

 صٔطْٚ  قؤت أم يـ: قبالد ادًِّغ، ؾْ ج وبغ طٓ إْٔٚ يف بالد افً ب أ

إمذذ  إول: مذذٚ  وط صذذ ٜ افىًذذٚم افتذذل  ٌذذٔت فْذذٚ أن ٕٖـذذؾ هذذ ا افىًذذٚم اذذ ه 

 ٔت فْٚ بًدمٓٚ.افؼوط، وٓ  ٌ

ـَ ﴿وإم  افمٚين: مـ هؿ ادًْٔقن بٖهؾ افُتذٚب يف ؿقفذف  ًذٚػ:  ِ ي ُٚم افَّذ ًَذ َوَض

ؿْ  ُُ  ، وجزاـؿ اهلل خرًا. 5قادٚادة:﴾ُأوُ قا اْفُِتََٚب ِحؾٌّ َف

 خٍٍتؿ ظْٚ شٗافف، ؾٍُٔؿ ا ر وافزـٜ وافٍُٚيٜ.قبٚرا اهلل ؾٔؽ، ف افنٔ :
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 مـ ؾّؽ... مداخِٜ:

 .أحذ افنٔ :

 .. أحذ وأحذ، ؾْ يد ًّٕع مُْؿ يٚ صٔطْٚ..مداخِٜ:

 ظذ ـؾ حٚل وٕ ـ ؤقؾؽ ؾِٔس فْٚ إٓ أن ٕٖز  بٖم ا. افنٔ :

 جزاا اهلل خر. مداخِٜ:

ًٚ إػ أن أوفئذؽ افْهذٚرى افذ يـ ـذٕٚقا يف ظٓذد افٌْذل  افنٔ : ، ¢إٔٚ أ ت إٍٓ

ؼـغ، يَقفقن: إن اهلل ـٕٚقا يف ظَٔدة اإلشالم ورصيت افْص يف افَ آن، ـٕٚقا م

ُٞ ﴿دٚفذذذذذذٞ دالدذذذذذذٜ، ؾكذذذذذذح افَذذذذذذ آن بٍُذذذذذذ هؿ:  ُٚفقا إِنَّ اهللََّ َدٚفِذذذذذذ ـَ َؿذذذذذذ ِ ي ذذذذذذ َ  افَّ ذذذذذذ ٍَ ـَ ْد  ذذذذذذ ََ َف

 ٍٜ ًٚ مع ه ا ؾ بْٚ ظز وجذؾ أ[08]المائة::﴾َدالَد أ ت مذع هذ ا أن اهلل ظذز  و، وؿِٝ أيو

مذذ  غ  وجذذؾ أ ذذؿ ٌٕٔذذف ظِٔذذف افًذذالم بذذٖن يَذذقل أن مذذـ افمالدذذٜ افذذ يـ يٗ ذذقن أجذذ هؿ

أهؾ افُتذٚب إذا أشذِؿ أحذدهؿ ؾِذف أجذ ه مذ  غ، مل يُذـ يف ظٓذد ٕذزول  ِذؽ أيذٜ 

ؾٌّ ﴿ؽرهذذذذٚ مْٓذذذذٚ أيذذذذٜ افتذذذذل ذـ هذذذذٚ إشذذذذتٚذ: وأ ـَ ُأوُ ذذذذقا اْفُِتَذذذذَٚب ِحذذذذ ِ ي ذذذذ ُٚم افَّ ذذذذ ًَ َوَض

ؿْ  ذذذذ ُُ ظذذذذذ إؿذذذذؾ صذذذذًٛ ٕكذذذذاين  وأمذذذذٜ أ و، مل يُذذذذـ هْذذذذٚا عتّذذذذع أ[5]المائللللة::﴾َف

ٓء وجذذذذذقد، ـذذذذذٚن هْذذذذذٚا أؾذذذذذ اد ٓ يّمِذذذذذقن إمذذذذذٜ مًذذذذذٔ ل مقحذذذذذد، مل يُذذذذذـ  ذذذذذٗوأ

ًٚ مذذـ صذذًقب افْهذذٚرى افُمذذرة، وإٕذذام ـِٓذذؿ ـذذٕٚقا  افْكذذإٜٔ، بذذؾ ٓ يّمِذذقن صذذًٌ

مؼـغ، ـٕٚقا يَقفقن: إب وآبـ واف وح افَدس إفذف واحذد، مذع ذفذؽ ؿذٚل اهلل 

ؿْ ﴿ظز وجؾ يف حَٓؿ:  ُُ ـَ ُأوُ قا اْفُِتََٚب ِحؾٌّ َف ِ ي ُٚم افَّ ًَ ، ه ه أيٜ [5المائة::]﴾َوَض

ًٚ يف اإلشذذالم مذذـ  ًٚ؛ ٕن مذذـ ضًذذٚمٓؿ إصذذٔٚء اد  مذذٜ ئَْذذ ٓ  ًْذذل ضًذذٚمٓؿ مىَِذذ

مذـ ضًذذٚم افْهذٚرى، فُذـ ٓ يًْذل يف أيذذٜ  قذفذؽ مذمالً ا ْزيذ ، حلذذؿ ا ْزيذ  ؾٓذ

ـَ ُأوُ قا اْفُِتَذَٚب ﴿افُ يّٜ:  ِ ي ُٚم افَّ ًَ ن ، أي: مذٚ يٖـِقٕذف هذؿ شذقاء ـذٚ[5]المائة::﴾َوَض

ًٚ، وإٕذذذام يًْذذذل بذذذدل ضًذذذٚم فٍٔنذذذ ادًذذذِؿ  يف  يًذذذٜ اإلشذذذالم حذذذالًٓ أم ـذذذٚن ح امذذذ
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 افىًٚم هْٚ بٚف بٔ ٜ، أي: وذبٚات اف يـ أو قا افُتٚب حؾ فُؿ.

 ¢افذذ ي ؿٚفذذف   عذذٚن افَذذ آن ظٌذذد اهلل بذذـ ظٌذذٚس ابذذـ ظذذؿ رشذذقل اهلل  قهذذ ا هذذ

 وأصٓ  افه ٚبٜ، بؾ وأظِّٓؿ بٚفتًٍر وإحٚضٜ بف.

ـَ ﴿ ًذٚػ:  إذًا: ؿقفف ِ ي ُٚم افَّذ ًَذ ، أي: وذبذٚات افذ يـ أو ذقا افُتذٚب [5]المائلة::﴾َوَض

 مـ ؿٌُِؿ حؾ فُؿ.

أن يقجد ؾ   ٓ يزال ؿذٚااًم بذغ أهذؾ افُتذٚب ادَّٔذغ يف افذٌالد اإلشذالمٜٔ، 

 وأهؾ افُتٚب ادَّٔغ يف بالد افٍُ  وافؼا وافًٍؼ وافوالل.

ًٚ، أمذذٚ يف هْذذٚ ؾذذٔام ًِٕذذؿ ٓ يزافذذقن يذذ ب قن افذذ ب ٚات ـٚدًذذِّغ يذذ ب قهنٚ ذب ذذ

ًٚ وإٕذام يَتِذقن ؿذتالً، هذ ه  افٌ ب ويف أم يُٚ ؾٓؿ يذ ب قن، حتذك ٓ يذ ب قن ذب ذ

اف بٚات افتل  ذ د إفْٔذٚ بٚشذؿ أهنذٚ ذبذٚات، ؾذٚحلُؿ يف اإلشذالم يذدور ظذذ حٚفذٜ مذـ 

ًٚ ومل يَتِذذذقا ؿذذذتالً وهذذذؿ أهذذذؾ افُتذذذٚب ، دالدذذذٜ حذذذٚٓت: إذا ظ ؾْذذذٚ أهنذذذؿ ذب ذذذقا ذب ذذذ

 ؾ بٚا ٓؿ ـ بٚات أهؾ افُتٚب يف بالد اإلشالم، ؾٓل حالل.

وإذا ظ ؾْذذٚ أهنذذؿ ٓ يذذ ب قن، وإٕذذام يَتِذذقن ؿذذتالً ؾذذ بٚا ٓؿ واحلٚفذذٜ هذذ ه فًٔذذٝ 

أن  بَذغَّ هذ ا وهذ ا أي: مل يًذ   افىذٚظؿ بٚحلالل، وإٕذام هذل حذ ام، وإذا دار إمذ 

تٚط يف ديْف ـام ؿٚل ظِٔف أن حي قه ه ؿتِٜٔ أم ه ه ذبٔ ٜ حْٔئ  يٖم أم  دٚفٞ وه

إن احلذذذذذذالل بذذذذذذغ واحلذذذذذذ ام بذذذذذذغ وبٔذذذذذذْٓام أمذذذذذذقر »افًذذذذذذالم يف احلذذذذذذديٞ افهذذذذذذ ٔت: 

منذذذتٌٓٚت ٓ يًِّٓذذذـ ـمذذذر مذذذـ افْذذذٚس، ؾّذذذـ ا َذذذك افنذذذٌٓٚت ؾَذذذد اشذذذتزئ فديْذذذف 

وظ وف، أٓ وإن فُذؾ مِذؽ محذك أٓ وإن محذك اهلل حمٚرمذف، أٓ ومذـ حذٚم حذقل 

 آخ  احلديٞ.إػ   «احلّك يقصؽ أن يَع ؾٔف..

 .«دع مٚ ي يٌؽ إػ مٚ ٓ ي يٌؽ»واحلديٞ أخ : 
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مًْذذٚه ودؿتذذف مذذع افتٌْٔذذف ظذذذ ظذذدم صذذ تف  قوهْذذٚا حذذديٞ دٚفذذٞ إٔذذٚ أذـذذ ه فًِذذ

 ..¢روايٜ ظـ افٌْل 

 )حهؾ هْٚ إَىٚع(

ؾُٚن أصٌف آدم إٔف مـ ؽذر أب وٓ أم، وأصذٌف حذقاء افتذل هذل مذـ آدم،  مداخِٜ:

آيذذٜ مذذـ آيذذٚت اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ،  قشذذٚا  افْذذٚس، وهذذ مذذـ إٔمذذك بذذال ذـذذ  خذذٚفػ قؾٓذذ

فُْذذف ظٌذذد اهلل ورشذذقفف، ؾٓذذؿ دذذٚذا مل يَقفذذقا ظذذـ آدم إٔذذف ابذذـ اهلل، دذذٚذا مل يَقفذذقن 

ظـ حقاء أهنذٚ بْذٝ اهلل، وجذٚءوا ؾَذٚفقا ظذـ ظًٔذك إٔذف ابذـ اهلل؛ ٕٕذف خِذؼ مذـ إٔمذك 

 افدفٔؾ افَْع. بال ذـ ، ؾِٔس  ؿ ب فؽ دفٔؾ ظَع ؾوالً ظـ أن يُقن  ؿ

إذًا: هْذذذٚ هذذذذؿ متطٌىذذذذقن متْٚؿوذذذذقن،  ْٚؿنذذذذٓؿ يف هذذذ ه افذذذذَْط ؾَذذذذط اذذذذ ا فتٌذذذذغ 

ذذ وذذال ؿ يف ذفذذؽ، وأهنذذؿ فًٔذذقا ظذذذ يشء ـذذام  ٌذذغ  ذذؿ أن ظًٔذذك ؿذذد بَ   ومذذٚ ؼَّ

زافذذٝ افٌنذذٚرات يف افتذذقراة حتذذك اد  ؾذذٜ واؿذذ أ يف ذفذذؽ مذذـ افُتذذٛ اد ددذذٜ مذذٚ 

 ¢ ه ؽره مـ ذـ  افٌنٚرة بٚشؿ رشذقل اهلل ـتٌف ه ا أمحد ديدات، وؽره ومٚ ذـ

، ؾذذٚهلل ظذذز ¢وإٔذذف مذذٚ  ذذزال يف افتذذقراة واإلٕ ٔذذؾ اد ذذ ؾغ مذذٚ يذذزال ذـذذ  اف شذذقل 

ْؿ ﴿وجؾ ؿٚل:  ـُ َٚء  دُذؿَّ جَذ
ٍٜ
َّذ ُْ تَذٍٚب َوِح

ـْ ـِ
ْؿ مِذ ُُ َوإِْذ َأَخَ  اهللَُّ ِمٔمَذَٚ  افٌَِّْٔءذَغ دََذٚ آَ ْٔذُت

ذذ  ُُ ًَ َذذٚ َم
ٌ  دِ دء قٌل ُمَهذذ ْؿ َرُشذذ ذذ ُُ َذ َذفِ ْ ُ ْؿ َظذذ َ ْرُ ْؿ َوَأَخذذ َٚل َأَأْؿذذ ُف َؿذذ َّٕ ذذ ِف َوَفتَُْْكُ

َـّ بِذذ ِمُْ ْٗ ْؿ َفُتذذ

ـَ  ْؿ ِم ُُ ًَ ٚ َم َٕ ُدوا َوَأ َٓ ٚ َؿَٚل َؾْٚص َٕ ي َؿُٚفقا َأْؿَ ْر ـَ  إِرْصِ ِٚهِدي  .[80]آل عمران:﴾افنَّ

ًٚ إٓ وأخذ   يَقل ابـ ظٌٚس ر  اهلل ظْف يف صذ ٔت افٌطذٚري: مذٚ بًذٞ اهلل ٌٕٔذ

 حل فٔٗمْـ بف وفْٔكٕف.قظِٔف افًٓد وادٔمٚ ، فئـ بًٞ حمّد وه

ـؾ ٌٕل ظًٔك ومـ ؿٌِف ظِذٔٓؿ افهذالة وافًذالم ؿذد أخذ  اهلل ظِذٔٓؿ افًٓذد فذئـ 

بًذذذٞ اهلل حمّذذذدًا وهذذذؿ أحٔذذذٚء أن يٗمْذذذقا بذذذف وأن يْكذذذوه وأن يُقٕذذذقا مذذذـ أ ٌٚظذذذف، 

امٓؿ افًٓذذد وادٔمذذٚ  وـذ فؽ أخذذ  اهلل ظِذذٔٓؿ افًٓذد وادٔمذذٚ  أن يٖخذذ وا ظذذ أؿذذق
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فذذئـ بًذذٞ حمّذذد وهذذؿ أحٔذذٚء فٔذذٗمْـ بذذف وفْٔكذذٕف، ؾٌٕٕٚٔذذٚء بٖصطٚصذذٓؿ جيذذٛ أن 

ًٚ د ّذذذد إذا بًذذذٞ وهذذذؿ أحٔذذذٚء، وـذذذ فؽ أؿذذذقامٓؿ ظِذذذٔٓؿ أن يُقٕذذذقا  يُقٕذذذقا أ ٌٚظذذذ

ًٚ ومْذذذٚرصيـ ف شذذذقل اهلل  إذا بًذذذٞ، وبذذذدون ذفذذذؽ ؾِذذذٔس  ذذذؿ ض يذذذؼ إػ  ¢أ ٌٚظذذذ

م افذذذ ي ـذذذٚن مذذذـ آيذذذٚت اهلل أن رؾًذذذف اهلل إفٔذذذف، امْذذذٜ، وظًٔذذذك ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذال

وه ا مٚ وؾ بف افْهٚرى، شٌٔٓط وشْٔزل إػ إرض وحيُؿ بُتذٚب اهلل وبًذْٜ 

ًٚ مذذـ بٔذذٚن زذذٚم افًٓذذد  حمّذذد صذذذ اهلل ظِٔذذف وآفذذف وصذذ ٌف وشذذِؿ، وهذذ ا فًِذذف أيوذذ

افذذذ ي أخذذذ ه اهلل  ٌذذذٚرا و ًذذذٚػ ظذذذذ إٌٕٔذذذٚء وخٚصذذذٜ ظذذذذ ظًٔذذذك ظِٔذذذف افهذذذالة 

ـذ فؽ شذْٔزفف اهلل إػ إرض، ؾذٔ ُؿ بذام  ق، وهذ¢ بّ ّذد ؼَّذ الم افذ ي بَ وافً

حُذذذذؿ بذذذذف حمّذذذذد صذذذذذ اهلل ظِٔذذذذف وآفذذذذف وصذذذذ ٌف وشذذذذِؿ، ويُنذذذذ افهذذذذِٔٛ ويَتذذذذؾ 

 ا ْزي .

هذذ ا اذذ ه افً ٚفذذٜ وإمذذ  حيتذذٚج إػ  ٍهذذٔؾ أـمذذ ، فُذذـ فًذذؾ اهلل يًٍْذذؽ اذذ ه 

 حتٝ فقاء شٔد اد شِغ.افُِامت، وًٕٖل اهلل أن يٌٍ  فْٚ وفؽ، وأن حيؼٕٚ 

... شذذذِامن افٍذذذٚرت ر  اهلل ظْذذذف وأروذذذٚه، وـٔذذذػ ظذذذٕٚك ادتٚظذذذٛ مداخِذذذٜ:

ًٚ ظْذذذدمٚ بٔذذذع ظٌذذذدًا وـذذذٚن ؿذذذد افتَذذذك مذذذع ذفذذذؽ...  وادنذذذٚ  ويف بدايذذذٜ افى يذذذؼ، ضًٌذذذ

ٌٓؿ ؾٔٓذذذٚ ويُْزهذذذٚ فًٍْذذذف، ؽء  َ افْٚس إػ افهذذذدؿٚت وُيذذذ قوـذذذٚن... مذذذـ ذاا... يذذذدظ

 ر .حتك اـتْز شٌع ج اب ذهٛ وو

 صٖن أـم  افًًَٔغ واف هٌٚن. افنٔ :

يف بدايذذٜ افى يذذؼ مذذٚ زال، ـذذٚن ًُّذذـ أن  ُذذقن صذذدمٜ قأي ًٕذذؿ، وهذذ مداخِذذٜ:

يْتُس ؾٔٓٚ شِامن ر  اهلل ظْف وأروٚه ويسا افديـ وـام ورد يف افٌطٚري إٔف 

...َِْٝ  

 مـ رب إػ رب... افنٔ :
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ًٚ، يًْذذذل مذذـ رب إػ رب، ويْمداخِذذٜ: تَذذذؾ مذذذـ بِذذذد إػ بِذذذد، .. شذذذًٌٜ ظؼذذذ ربذذذ

ويًٚين ًّٚ يًٚين، يًْل أمقر ـمرة ظٕٚٚهٚ شٌ ٚن اهلل حتك  ؿ أم ه، ؾٖشٖل اهلل أن 

 يْٚفؽ أج ا وافمقاب.

... إن صذذذذذٚء اهلل.. يف حٔٚ ذذذذذؽ، وـذذذذذام ؿِْذذذذذٚ ٓ يًّْذذذذذؽ أن  ًذذذذذًك وراء مداخِذذذذذٜ:

افذذذذذذ ز  بذذذذذذٚفى   ادؼذذذذذذوظٜ وافتذذذذذذل  تْٚشذذذذذذٛ مذذذذذذع ظذذذذذذزة ادًذذذذذذِؿ، وربذذذذذذؽ يَذذذذذذقل: 

﴿ ٌْ ـَ َوَفَْ  ِم
ٍ
ء ْؿ بَِقْ ُُ َّٕ َق ـَ  ُِ ٍص ِم َْ َٕ َ اِت  اْ َْقِ  َواْمُقِع َو َّذ ِس َوافمَّ ٍُذ َقاِل َوإَٕ إَمْذ

ذذذ  ِ ـَ  َوَبؼء ٚبِِ ي ذذذ قَن  * افهَّ ذذذ ًُ ٚ إَِفْٔذذذِف َراِج ذذذ َّٕ َِّ َوإِ ذذذٚ هللِ َّٕ ُٚفقا إِ ٌٜ َؿذذذ ٌَٔ
ْؿ ُمِهذذذ ُٓ َٚبتْ ـَ إَِذا َأَصذذذ ِ ي ذذذ * افَّ

ـْ  َقاٌت ِمذذذ َِ ْؿ َصذذذ ِٓ ْٔ ذذذ َِ َؽ َظ
ؿُ  ُأْوَفئِذذذ َؽ ُهذذذ

ٌٜ َوُأْوَفئِذذذ ذذذ ِذذذْؿ َوَرمْحَ تَذذذُدونَ  َراء ْٓ ُ -055]البقلللر::﴾ادْ

050]. 

ؾْ ـ ٕٖم ا، بؾ أشتٌٍ  اهلل مـ إم ، وإٕام ٕذ ـ ا بذٖن  هذز ًٍٕذؽ ظذذ... 

ًٚ، ؾًِٔذذؽ بٚفهذذز و ذذ رع  قافذ ي صذذدمٝ اذذٚ، وـْذذٝ   جذ شذذقى مذذٚ صذذدمٝ بذف إٍٓذذ

ؿ مهذٌٜٔ ؿذٚفقا إٕذٚ هلل وإٕذٚ إفٔذف بف حتك  ُقن مـ هٗٓء افهذٚب يـ افذ يـ إذا أصذٚبتٓ

راجًذذذذقن، أوفئذذذذؽ ظِذذذذٔٓؿ صذذذذِقات مذذذذـ راذذذذؿ ورمحذذذذٜ وأوفئذذذذؽ هذذذذؿ ادٓتذذذذدون، 

ٕ ـ مًٚ  إٌٕٔٚء أصد ابذتالًء إممذؾ ؾٕٚممذؾ، وادذٗمـ »يَقل:  ¢ورشقل اهلل 

 .«ذ ظذ ؿدر ديْفتَ ٌْ يُ 

أن  تٖمذذذذذؾ مًذذذذذل يف هذذذذذ ه افٍَذذذذذ ة مذذذذذـ حذذذذذديٞ اف شذذذذذقل ظِٔذذذذذف افًذذذذذالم:  قأرجذذذذذ

ًٚ ـمذ  صذزه،  «ذ ظذ ؿدر ديْذفتَ ٌْ ٗمـ يُ واد» ـِذام اصذتدت افٌِذقى يف ادذٗمـ حَذ

ؾذذذ فؽ دفٔذذذؾ ؿذذذقة إيامٕذذذف وهذذذ ا افذذذ ي ٕ جذذذقه فذذذؽ أن  ُذذذقن ؿذذذقي اإليذذذامن فتتذذذدرع 

 بٚفهز أمٚم أي يشء   اه ًّٚ ٓ   وٚه.  ٍوؾ.

ًٚ أصذذر ضٚدذذٚ إٔذذؽ درشذذٝ افالهذذقت، ؾٖٕذذٝ أؿذذدر أن ظذذذ أن  مداخِذذٜ: وأيوذذ

ن ظَٚاد افَقم ومٚ ظْذدهؿ مذـ  ْٚؿوذٚت ومذٚ يف إٕٚجٔذؾ مذـ  ْٚؿوذٚت  ٌغ بىال
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ًٚ دراشذٜ متٖٕٔذٜ واظٔذٜ مٌكذة، دذؿ  ٌذغ  ومـ أصٔٚء، حتتذٚج إػ دراشذٜ اإلشذالم أيوذ

احلذذذؼ و ٌذذذغ افوذذذالل وافٌٚضذذذؾ افذذذ ي ظْذذذد افَذذذقم، هذذذ ا  ُذذذقن ؾٔذذذف ظذذذذ دٌذذذ ة مذذذـ 

ًٚ إػ شذذٌٔؾ ربذذؽ بٚحلُّذذٜ وادقظيذذٜ احلًذذْٜ،  قافمٌذذ ات و ذذدظ  وفًذذؾ ذفذذؽ أيوذذ

ًٚ وفذذٔس هذذ ا افذذ ي  ّْذذل ، فُذذـ فًِذذف يُذذقن شذذٌٛ مذذـ إشذذٌٚب افتذذل يُذذقن شذذٌٌ

يُّـ ؾٔٓذٚ أن  ٗفذػ بًذض افُتذٛ افتذل  ْكذ ؾٔٓذٚ اإلشذالم، و ٌذغ احلذؼ و ُذقن 

ًٚ مـ ادٚل افذ ي يًٍْذؽ يف دٕٔذٚا، وإن ـذٚن فذٔس هذ ا  شٌٛ يف أن  در ظِٔؽ صٔئ

إصذذؾ، ؾٌٚظتٌذذٚر إٔذذؽ درشذذٝ  قوجذذؾ هذذافَهذذد، وإٕذذام ٕكذذ ؽ فذذديـ اهلل ظذذز  قهذذ

 افالهقت، ؾٚدًِّقن أن ب ٚجٜ إػ جٓقدا يف بٔٚن والل هٗٓء افَقم.

 جزاـؿ اهلل خرًا. مداخِٜ:

 وإيٚـؿ. مداخِٜ:

 ...مداخِٜ:

  ٍوؾ. افنٔ :

.. يف بدايٜ حديمف ذـ  إٔذف حمذٚرب مذـ أهِذف وشذ ٌٝ أمقافذف وشذ ٛ مداخِٜ:

ؾَذذط فقحذذده، ٕ ذذـ افنذذٌٚب ادًذذِّقن  قٔس هذذافًٌذذٚط مذذـ حتذذٝ رجِذذف، ؾذذٖؿقل فذذ

ًٚ ظـ جد، ظْدمٚ ِٕتزم وٕتًّؽ بديْْٚ ٕ د حمٚربٜ مـ بًض أهِْٚ.  أصالً أب

 بٚرا اهلل ؾٔؽ. افنٔ :

ًٚ إوذذؿ إفْٔذذٚ يف هذذ ا  قوحذذده يف هذذ ا اد ذذٚل، هذذ قيًْذذل فذذٔس هذذ مداخِذذٜ: أيوذذ

 اد ٚل، ؾٓ ه مـ بٚب ؿد  ُقن...

ؾٔذذذف إٔذذذف  ٍٚجئذذذٝ بًذذذد ذفذذذؽ دذذذٚ رجًذذذٝ إٔذذذٚ ... متقؿذذذع مْذذذف... أ ُِذذذؿ مداخِذذذٜ:

 بٚدًئقفغ و... بًض أمقر...
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ًٚ.. قوه مداخِٜ: ًٚ ربام يُقن مـ ادًئقفغ أيو  اف ي  ًْٔف أيو

إذا ـٚن.. ؾذ فؽ مذـ بذٚب أوػ، إذا إهذؾ... هذ ا افقذء مذْٓؿ، ؾّذـ  مداخِٜ:

بذذذٚب أوػ صذذذطص ؽ يذذذٛ مًذذذِؿ ممِذذذؽ مذذذمع، ؾٖٕذذذٚ أن ؿٌذذذؾ ؾذذذسة ـْذذذٝ أراجذذذع 

وزارة افًٔٚحٜ وأين جئٝ أراجع وزارة افٍْقن أقإوؿٚ ، ؾَِٝ فًٌض افْٚس: ف

فقجذذذدت احذذذسام و َذذذدي  مذذذْٓؿ أـمذذذ  ًّذذذٚ وجد ذذذف يف وزارة إوؿذذذٚ ، هذذذ ا افقذذذء 

 ضًٌٔل احْٚ ا ا اد تّع.

 ق... ه ا صدر مـ ؿ يٛ ظّؾ ؽر ظّؾ افٌْؽ، ؾِؿ يتٔن فف ذفؽ، ؾٓمداخِٜ:

 مٚذا ج ى فؽ ... إٔٝ عْقن... أن...أن حيٚرب، ؾِام يًٖفقه 

 ... أصتٌؾ يف افٌْؽ... َٕقل فف: ـٔػ  سا افٌْؽ وإٔٝ مقطػ بْؽ... 

 ..مداخِٜ:

... وربْذذٚ يُنذذػ ظذذـ... افذذ ي جذذٚء ؾٔذذف... ؾٓذذ ه ًّٕذذٜ مذذـ ربْذذٚ... أن مداخِذذٜ:

يُذذذقن هْذذذٚا مًذذذِّغ صذذذٌٚب وصذذذٔقخ وًٕذذذٚء وبْذذذٚت... ويهذذذٍْقهٚ، هذذذ ا ادًْذذذك 

إٔذذٚ... افنذذٔىٚن يف صذذدرا وٓ... يف صذذدرا ممذذؾ هذذ ا افذذقهؿ،  :مداخِذذٜظيذذٔؿ.. 

ًٚ ظِٔذذذذؽ أن  ُذذذذقن ظذذذذذ  قإٔذذذٝ جيذذذذٛ أن  ذذذذقضـ ًٍٕذذذذؽ فذذذذ ـذذذذٚن افْذذذٚس ـِٓذذذذؿ ح بذذذذ

إيامٕؽ، وبذ فؽ  ًذ   ضًذٚم اإليذامن ويُذقن مىّذئـ إٔذؽ ٓ   يذد أن  ذتطذ ظذـ 

أفَٔذٝ يف افْذٚر ؾذال  ذتطذ ظذـ قإيامٕؽ مٓام أصٚبؽ مذـ  ر يف افذدٕٔٚ، وإٔذؽ ف

 اإليامن، ؾ ْٔئ   ً   ضًؿ اإليامن وحالوة اإليامن و  و  ضًّف.

... افقؿذذذذٝ... أن ٕت ذذذذدث، فُذذذذـ وجذذذذدت ٓ بذذذذد مذذذذـ... أحتددذذذذف إٔذذذذٚ، مداخِذذذذٜ:

وشٗا  فألخ: إٔذف ـذٚن فذؽ أصذدؿٚء مذـ ادًذِّغ، ؾذام ـذٚن...  هذقر افٍذ   بْٔذف 

مًٓذؿ ٕٚ ٕ ي مًٓذؿ افُ يًذّس، وٕذ وح ؤوبْٔٓؿ، وٕ ـ يٚ صٔ ... ـٚن أصدؿٚ

وٕذذٖم وـذذ ا، إٓ إٔذذف شذذٌ ٚن اهلل مذذٚ ـذذٚن ذفذذؽ افٍذذ  ، يًْذذل اشذذؿ هذذ ا مًذذِؿ وهذذ ا 
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ٕكذذاين، ؾٖٕذذٚ أصذذالً  ذذٚج .. مالبذذس وـْذذٝ أبٔذذع مذذـ ادالبذذس حََٔذذٜ يًْذذل أؾوذذع 

ادذذقديالت وأشذذقأ ادذذقديالت مذذـ إيىٚفٔذذٚ ومذذـ ؾ ًٕذذٚ، ـذذٚن حمذذع منذذٓقر صذذٓ ة 

ينذسيـ مذـ ظْذدي، وـذٚن حمذع  ـٌرة جدًا، حتك يًْل خًِٔذٚت افٌِذد وخذالع...

ـمر مقؾؼ  قؾٔؼ دٕٔقي، ـٚن حمع يًّؾ ظّؾ جٔد، وؾ ٖة هداين اهلل ظذز وجذؾ 

 ً ؾٝ ظذ صٔطْٚ اهلل حيٍيذف، وـْذٝ مٌذتذ بٚفذديقن مذع افٌْذقا، ؾًذٖفٝ صذٔطْٚ 

ًٚ،  وـٚن أ فَٚال مع صٔطْٚ اهلل حيٍيْٚ، ربْٚ جيزيف ا ر ظْٚ وظذـ ادًذِّغ عًٔذ

 قإول اف ي ه ¢ـ ادًٚمِٜ افٌُْٜٔ، ؾ وى   حديمغ ظـ افٌْل شٖفتف شٗال ظ

صٔطْٚ دٚ ذـ ت صٚحٛ افٍذ  ، وافمذٚين: اف جذؾ افذ ي ـذٚن مذٚيش يف افهذ  اء 

ًٚ يف افًذذذامء، وؿذذذٚل يف إخذذذر فًذذذٝ إٔذذذٚ رجذذذؾ اؿتهذذذٚدي، فُذذذـ إٔذذذٚ  وشذذذّع صذذذق 

ع افت ذٚر... أؾتٔتؽ إٔف ٓ جيقز ادًٚمِٜ مع افٌْقا، ؾًذٌ ٚن اهلل مٔذٝ وبذدأت مذ

وأ هؾ بٚفت ٚر أي واحد فف ظْذدي ؿذ ش واحذد، فذٔس هْذٚا بْذؽ،  كذ  افنذٔؽ 

ظْذذذدي إٔذذذٚ، وإيذذذ  ـٔذذذػ بذذذدأت أحتذذذقل مذذذـ احلذذذ ام يف افٌٔذذذع وافؼذذذاء مذذذـ افتْذذذقرة 

وافًٍذذتٚن وافٌْىِذذذقن امْٔذذذز وهذذذٗٓء افزبذذذٚيـ افذذ يـ ـذذذٕٚقا يذذذٖ قن ظْذذذدي إػ ظذذذٚمل 

ًٚ أ رص  ظؼذات افذدٕٕٚر، إٔذف مذ ت ظذع آخ ، صدؿْل يذٚ أخذل بًذد أن ـْذٝ يقمٔذ

صذذذٔطْٚ أيذذذٚم أبذذذؾ ا ٌذذذز وآـِذذذف، أبِذذذف مذذذـ ؿًذذذٚو ف وأوزظذذذف ظذذذذ أوٓدي يف افٌٔذذذٝ، 

ًٚ افٌُٚب....؛ ٕين أن إتَِٝ مذـ م حِذٜ إػ م حِذٜ، يذٖ قا  بًدمٚ ـْٝ آـؾ يقم

ظْذذدي زبذذٚيـ ٓ جيذذدون ادذذقديالت، ٕن أن بذذدأت بذذٚدالبس افؼذذظٜٔ، ؾًْذذدي 

افذذدٕٕٚر، افٌوذذٚظٜ.. بًوذذٓٚ يف افٌٔذذع وافؼذذاء، ؾهذذزت حتذذك أخذذرًا  بوذذٚظٜ بذذْص

أ ٍِذذذذذذٝ بًوذذذذذذٓٚ، ـْذذذذذذٝ أصذذذذذذٚور صذذذذذذٔطْٚ يف مًذذذذذذٖفٜ افتْذذذذذذقرة أ ٍِٓذذذذذذٚ، ادُٔٚجذذذذذذٚت 

افًىقرات.. ـ ا، واحلّذد هلل اهلل ظذز وجذؾ صذزت واحلّذد هلل، أن يًتذز حمذع 

ظٜٔ مذذذذذذـ أؾوذذذذذذؾ اد ذذذذذذالت افت ٚريذذذذذذٜ فٌٔذذذذذذع امٌِذذذذذذٚب افؼذذذذذذظٜٔ وادالبذذذذذذس افؼذذذذذذ

 اإلشالمٜٔ، وٓ َٕ ب احل ام بٍوؾ اهلل ظز وجؾ، واإلًٕٚن ظِٔف أن يهز...
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 ه ا وبٔٝ افَهٔد افهز. افنٔ :

 أي ًٕؿ. مداخِٜ:

ٍٚب ﴿ افنٔ : ًَ ْرِ ِح ٌَ ٚبُِ وَن َأْجَ ُهْؿ بِ اَم ُيَقَّفَّ افهَّ َّٕ  ، صٚر افقؿٝ.[07]البمر:﴾إِ

 أشتٌٍ ا وأ قب إفٔؽ. شٌ ٕٚؽ افِٓؿ وب ّدا، أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ،

 ربْٚ حيٍيُؿ ويىٔؾ ظّ ـؿ.. مداخِٜ:

 (  00:  00: 43/ 624) اهلدى والنور /

 (  00: 07: 27/ 624) اهلدى والنور /

 (  00: 21: 51/ 624) اهلدى والنور / 
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 َا املكصٛد باملفازم يًجُاع١

ٛ ٓ حيؾ دم ام ئ مًذِؿ إٓ ب٘حذدى دذالث: افمٔذ»: ¢يَقل اف شقل  مداخِٜ:

ٚدٍٚر  فِ امظذٜ ادَهقد ب قؾام ه  «افزاين، وافَٚ ؾ افٍْس، وادٍٚر  فِ امظٜ

هذذؾ امامظذذٜ مذذـ امامظذذٚت احلٚفٔذذٜ أن ادقجذذقدة ظذذذ افًذذٚحٚت  أم ادٍذذٚر  

 فِ امظٜ اف ي هل عٚظٜ افهالة  وجزاـؿ اهلل خرًا.

ٓصذذذذذذؽ إٔذذذذذذف فذذذذذذٔس ادَهذذذذذذقد امامظذذذذذذٚت احلٚفٔذذذذذذٜ؛ ٕٕذذذذذذف صذذذذذذٖن هذذذذذذ ه  افنذذذذذذٔ :

 امظٚت مع إشػ ـام ؿٚل افنٚظ  ؿدياًم:ام

ممم لعيلر مممالمليلممموذد لر مممشل  

 

 

 

لرلممموذلاللت ممموللممم ليمممااك 

إذا ؾذذٚر  هذذ ه امامظذذٜ مذذٚ ؾذذٚر  هذذ ه امامظذذٜ، ؾذذ٘ذًا: احلذذديٞ يىٌذذؼ ظِٔذذف إذا  

 ِؽ ٓ، امامظٜ افتل ي يدهٚ اف شقل ظِٔف افهذالة وافًذالم يف هذ ا  وؾٚر  ه ه أ

أرادهٚ يف حديٞ مً و  فديُؿ ؾٖذـ  افنى  إخر احلديٞ هل امامظٜ افتل 

وشتٍس  أمتل ظذ دالث وشًٌغ ؾ ؿٜ ـِٓٚ يف افْٚر إٓ واحدة. ؿٚفقا: مذـ »مْف: 

 ه ه هل امامظٜ.  «هل يٚ رشقل اهلل  ؿٚل: هل امامظٜ

 .«هل مٚ إٔٚ ظِٔف وأص ٚر» ٜ فِ امظٜ ؿٚل: وء قَ ويف روايٜ أخ ى مُ 

ًٚ ئٍُؽ ه ا امقاب مقو   

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 جزاا اهلل خر. افنٔ :
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 ؾ٘ذًا: ـؾ عٚظٜ ظذ وجف إرض افٔقم.

ـذذؾ عٚظذذٜ ظذذذ وجذذف إرض افٔذذقم ٓ  ْتًذذٛ إػ امامظذذٜ إوػ ؾٓذذل أوًٓ 

 يف خى .

 أن  ُقن مـ افٍ   ا ٚفُٜ ؽر افْٚجٜٔ. :هل أوًٓ يف  خى يـ

ًٚ: فًٔٝ هل امامظٜ افتل حيؾ دم ؿتؾ مـ خ   ج ظْٓٚ وؾٚر  امامظٜ.ودٕٚٔ

احلََٜٔ ه ا احلديٞ حديٞ افٍ   يٌٌْل أن يُقن مْٟٓ ـؾ مًِؿ خٚصٜ يف 

ذذ  ٍِ ظل أهنذذٚ ظذذذ دَّ  ، وـذذؾ ؾ ؿذذٜ مْٓذذٚ َ ذذ  َ هذذ ا افذذزمـ افذذ ي ـمذذ ت ؾٔذذف امامظذذٚت واف

 احلؼ.

ًٚ ظع أن أ قشع ؿِذٔالً حذقل حذديٞ افٍذ   ذفذؽ؛ ٕٕذف مذـ ادًذت ٔؾ  أرى فزام

المٜٔ ادقجذذذذقدة افٔذذذذقم يف افذذذذٌالد اإلشذذذذالمٜٔ ـِٓذذذذٚ يف أن  ُذذذذقن امامظذذذذٚت اإلشذذذذ

 افْٚر، ه ا مًت ٔؾ.

ًٚ: أن  ُذقن ـِٓذٚ يف امْذٜ، هذ ا َٕذٔض هذ ا، وهذ ا  ـام إٔذف مذـ ادًذت ٔؾ زٚمذ

ًٚ دذذٚذا  ٕن اهلل ظذذز وجذذؾ ذـذذ  يف افَذذ آن افُذذ يؿ  َٕذذٔض ذاا، وـِذذف يًذذت ٔؾ  ظذذ

 حَٚاؼ  ظٜٔ ٓ عٚل ٕي مًِؿ أن يُْ هٚ:

قنَ ﴿احلَٚاؼ:  مـ ه ه ُّ َِ ًْ مََ  افَِّْٚس ٓ َي ـْ َـّ َأ
 .[080]األعرا :﴾َوَفُِ

ُ ونَ ﴿ ُُ مََ  افَِّْٚس ٓ َيْن ـْ َـّ َأ
 .[248]البقر::﴾َوَفُِ

ـْ ِظٌَِٚدَي ﴿ ٌٔؾ ِم
قرُ  َوَؿِِ ُُ  .[08]سبأ:﴾افنَّ

قنَ ﴿ ـُ َّٓ َوُهْؿ ُمْؼِ مَُ ُهْؿ بِٚهللَِّ إِ ـْ ـُ َأ ِم ْٗ  .[076]يوس :﴾َوَمٚ ُي

ٕ ذذذـ ٕذذذ ى يف ٕهذذذقص افَذذذ آن ؾوذذذالً ظذذذـ ٕهذذذقص إحٚديذذذٞ افمٚبتذذذٜ ظذذذـ  إذًا:
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اف شقل ظِٔف افًالم وافتل مـ وطٍٔتٓٚ: بٔٚن مٚ يف افَ آن ٕ ى يف ه ه افْهقص 

 ـِٓٚ أن إـم يٜ داااًم هل اد مقمٜ، وافَِٜ هل ادّدوحٜ، ه ا مـ جٜٓ.

جيًذؾ ذفذؽ ومـ جٜٓ أخ ى: ٕ ى ربْٚ ظز وجؾ يْٓك ظـ افتٍ   يف افذديـ، و

ـَ ﴿مـ صٔؿ وضًٌٜٔ ادؼـغ، ؾَٚل رب افًٚدغ:  قا ِم ُٕ ق ُُ ـِغَ  َوٓ َ  ـَ * ادُْْؼِ  ِم

ؾن ِحْزٍب بِاَم َفَدْ ِْؿ َؾِ ُحقنَ  ـُ  ٚ ًً ُٕقا ِصَٔ ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿقا ِديَْ ـَ َؾ َّ ِ ي  .[82-80]الروم:﴾افَّ

أ ذؿ افٌٔذٚن إذًا: افتٍ   يف افَ آن مذ مقم، بذؾ اف شذقل ظِٔذف افًذالم ووذت ذفذؽ 

ًٚ، وأن ٕذ ـ ه  ؾَٚل ظِٔذف افهذالة وافًذالم يف حذديٞ افٍذ   افذ ي أ ت إفٔذف إٍٓذ

ًٚ ـام جٚء يف شْـ افسم ي ومًْد أمحد وؽرمٚ مـ ـتٛ افًْٜ ظـ  بُٚمِف زٚم

ه يذذذذ ة ومًٚويذذذذٜ، وإٔذذذذس بذذذذـ مٚفذذذذؽ وؽذذذذرهؿ مذذذذـ  قعذذذذع مذذذذـ افهذذذذ ٚبٜ مذذذذْٓؿ: أبذذذذ

 ؿذٝ افٔٓذقد ظذذ إحذدى وشذًٌغ ؾ ؿذٜ،  ٍ»افه ٚبٜ ؾَذٚل ظِٔذف افهذالة وافًذالم: 

و ٍ ؿٝ افْهٚرى ظذ ادْتذغ وشذًٌغ ؾ ؿذٜ، وشذتٍس  أمتذل ظذذ دذالث وشذًٌغ 

 . «ؾ ؿٜ ـِٓٚ يف افْٚر إٓ واحدة ؿٚفقا: مـ هل يٚ رشقل اهلل  ؿٚل: هل امامظٜ

افذ ي  قه ه امامظٜ هل افتل ٓ جيقز ا  وج ظْٓذٚ، ويُذقن ا ذٚرج ظْٓذٚ هذ

ُذؿ افنذديد ب ذؼ وهذق: إٔذف حيذؾ دمذف دٍٚرؿتذف فِ امظذٜ، مذٚ هذل يًت ؼ ذفؽ احل

ًٚ يف حذديٞ اف شذقل  ًٚ يف افَذ آن، و قوذٔ  ه ه امامظٜ  ؿد جٚء  ًٍرهٚ  ِّٔ 

 ظِٔف افًالم ه ا.

ِٚؿِؼ ﴿أمٚ افَ آن ؾَٚل ظذز وجذؾ مذـ ؿٚاذؾ:  ـْ ُينَذ ُف  َومَذ َ فَذ ٚ َ ٌَذغَّ ِد مَذ ًْذ ـْ َب
قَل مِذ شُذ اف َّ

َٚءْت اْ ُذذذذذذَدى َوَيتٌَِّذذذذذذْع  ََّْؿ َوَشذذذذذذ ذذذذذذ َٓ ِف َج
ِِ ْهذذذذذذ ُٕ ٚ َ ذذذذذذَقػَّ َو ِف َمذذذذذذ ذذذذذذ َقفء ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُذذذذذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذذذذذ َؽذذذذذذ

 .[005]النساء:﴾َمِهًرا

هْٚ   ون مًل أن اهلل ظذز وجذؾ ذـذ  يف هذ ه أيذٜ شذٌٔؾ ادذٗمْغ، بًذد أن ذـذ  

ـْ ُيَنِٚؿِؼ ﴿اف شقل ظِٔف افًالم ؾَٚل:  َ  َوَم ِد َمٚ َ ٌَغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم َفُف اْ َُدى َوَيتٌَِّْع  اف َّ
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ِمِْغَ  ْٗ  .[005]النساء:﴾َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

ًٚ  تكذًا مذـ  قـٕٚٝ أيٜ ب    عِٜ شٌٔؾ ادذٗمْغ، فذ ق  ى ف ـٕٚذٝ شذٔٚؿ

ومـ ينذٚؿؼ اف شذقل مذـ بًذد مذٚ  ٌذغ فذف ا ذدى ٕقفذف مذٚ  ذقػ ﴿ه ا افًٔٚ ، ممالً: 

 إػ آخ  أيٜ. ﴾...

ًٚ أم  ٓ  بًّْذك: يف ـمذر مذـ إحٔذٚن  ذٖم عِذٜ  قوذٔ ٜٔ   ى هؾ ٕطن صٔئ

وبٕٔٚٔذذذٜ هذذذؾ هذذذ ه امِّذذذٜ هذذذل ظذذذذ شذذذٌٔؾ افٌٔذذذٚن فِ شذذذقل ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم 

ادذذ ـقر يف هذذ ه أيذذٜ مذذـ افَذذ آن أم هذذل  توذذّـ ؾٚاذذدة زااذذدة ظذذام يتوذذّْف فٍيذذٜ 

ـْ ُيَنِٚؿِؼ ﴿اف شقل ظِٔف افًالم:  ٌَ  َوَم ِد َمٚ َ  ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ْرَ اف َّ ْع ؽَذ
ُف اْ ُذَدى َوَيتٌَِّذ َ فَذ غَّ

ِمِْغَ  ْٗ دٚذا ذـذ  اهلل: ويتٌذع ؽذر شذٌٔؾ ادذٗمْغ  أٓ ئٍُذف  [005]النساء:﴾َشٌِِٔؾ ادُْ

إٔف صٚؿؼ اف شقل  ئٍُف، فُـ دٚذا ذـ : ويتٌع ؽر شٌٔؾ ادٗمْغ  هْٚ افٌالؽٜ 

يُقٕذقا ؿذدوة فِطذٚفٍغ افَ إٜٓٔ، هْٚ اإلظ ذٚز افَذ آين، ذـذ  شذٌٔؾ ادذٗمْغ؛ فُذل 

يف ومذذـ بًذذدهؿ ٕممٚفْذذٚ ٕ ذذـ، ؾذذال جيذذقز فْذذٚ أن ٕذذٖم مذذمالً إػ افذذْص يف افَذذ آن أ

حذذديٞ اف شذذقل ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم ؾٍْنذذه ٕ ذذـ مذذـ ظْذذدٕٚ  ًٍذذرًا خيذذٚفػ مذذٚ 

صذذذذٚر ظِٔذذذذف ادٗمْذذذذقن إوفذذذذقن مذذذذـ ؿٌِْذذذذٚ، وادٗمْذذذذقن إوفذذذذقن مذذذذـ ؿٌِْذذذذٚ وهذذذذؿ 

ًٚ يف افَ آن: فًٔقا هؿ إٓ ادنٓقد  ذؿ  ادَهقدون يف آيٜ ربْٚ ه ه اد ـقرة إٍٓ

خذر افْذٚس »: ¢افه ٔت بؾ ادتقا   ص ٜ ظـ رشذقل اهلل  ¢بٚ ريٜ يف ؿقفف 

 .«ؿ ين دؿ اف يـ يِقهنؿ، دؿ اف يـ يِقهنؿ

قا بًِٚن اف شذقل ظِٔذف افًذالم، أمذٚ مذـ بًذدهؿ ؾَٔذقل اف شذقل ـن هٗٓء اف يـ زُ 

 .«أهنؿ ينٓدون وٓ يًتنٓدون»ايٚت افه ٔ ٜ: ظِٔف افًالم يف بًض اف و

ـْٚيذذذٜ ظذذذذ أهنذذذؿ ينذذذٓدون صذذذٓٚدة افذذذزور، وظالمذذذتٓؿ افًذذذّـ افٌىذذذ  يف افىًذذذٚم 

ُؾ ﴿ ذذذذذذذذذؿ إٕذذذذذذذذذام ـذذذذذذذذذام ؿذذذذذذذذذٚل  ًذذذذذذذذذٚػ:  ؿَّ وافؼذذذذذذذذذاب وٓ َهذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذ ـُ ْٖ اَم َ  ذذذذذذذذذ ـَ ُِقَن  ـُ ْٖ َوَيذذذذذذذذذ
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ٚمُ  ًَ ْٕ  .[02]محمة:﴾إَ

بًقن وأ ٌذذٚظٓؿ ؾٚدًذذِّقن ادذذ ـقرون يف أيذذٜ هذذؿ ادًذذِّقن افهذذ ٚبٜ افتذذٚ

دٚذا  ٕهنؿ ـٕٚقا ؿ يٌك ظٓد بٚفٌْل ظِٔف افهالة وافًالم ؾٖصذ ٚبف  َِذقا افَذ آن 

ًٚ ـذذام إٔذذزل دون أن يُ  ًٚ ض يذذ ذذ ؽوذذ ل مْذذف يشء مذذـ حٔذذٞ مٍٓقمذذف، أمذذٚ مذذذـ دَّ ٌَذذذ يُ  و أرَّ ٌَ

ـْ ﴿حٔٞ مٍِقطف ؾال  ٌديؾ وٓ  ٌٔر؛ ٕن اهلل ظز وجؾ يَقل:  ْفَْذٚ افذ ء زَّ َٕ ـُ  َٕ ْذ  ٚ َّٕذ َ  إِ

ٚ َفُف حَلَٚؾُِيقنَ  َّٕ  .[1]الحجر:﴾َوإِ

وإن ـذذٚن هْذذٚا مذذع إشذذػ افنذذديد بًذذض افٍذذ   اإلشذذالمٜٔ  َذذقل: بذذٖن افَذذ آن 

ادقجذذقد أن بذذغ أيذذدي ادًذذِّغ هذذ ا جذذزء مذذـ مهذذ ػ ؾٚضّذذٜ ظِٔٓذذٚ افًذذالم 

اف بذع ـذ بقا إٕذام  قحٔٞ أن مه ػ ؾٚضّٜ زظّقا وٚع، وه ا اف ي بَذل فذديْٚ هذ

بذغ أيذدي ادًذِّغ  قفف ظذ ؿِٛ حمّذد ظِٔذف افهذالة وافًذالم ؾٓذافَ آن ـام إٔز

افٔذذقم، وفُذذـ مذذع إشذذػ يف افقؿذذٝ افذذ ي يذذتٍِظ بذذف ادًذذِّقن ـذذام إٔذذزل، فُذذْٓؿ 

ٜ مذذـ صذذ ٜ َْذذ ٔء حي ؾذذقن ويٌذذرون ويٌذذدفقن مذذـ مًٕٚٔذذف، وفذذ فؽ حتذذك ُٕذذقن ظذذذ بَ 

افى يذذذؼ قادًْذذذك ـذذذام ٕ ذذذـ ظذذذذ بْٔذذذٜ مذذذـ صذذذ ٜ ادٌْذذذك أي: افُذذذالم اإل ذذذل مذذذٚ ه

اف جذذقع إػ مذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف ادًذذِّقن  قفِقصذذقل إػ مً ؾذذٜ ادًْذذك افهذذ ٔت  هذذ

ك ظْٓؿ بٍِيذٜ واحذدة وهذل: افًذِػ َُّْ إوفقن افَ ون ادنٓقد  ٚ بٚ ريٜ، ويُ 

ٌِِٔؾ ﴿وافًذذذِػ افهذذذٚفت، هذذذ ا افذذذ ي أصذذذٚر ربْذذذٚ ظذذذز وجذذذؾ يف أيذذذٜ:  ْرَ َشذذذ ْع َؽذذذ
َوَيتٌَِّذذذ

ِمِْغَ  ْٗ ؿذد أووذ ف افٌْذل ظِٔذف افهذالة وافًذالم يف حذديٞ افٍذ    [005]النسلاء:﴾ادُْ

 .«إٓ واحدة ؿٚفقا: مـ هل يٚ رشقل اهلل  ؿٚل: هل امامظٜ»حْٔام ؿٚل: 

 وهل ادقو ٜ أوًٓ فميٜ شٌٔؾ ادٗمْغ. –يف روايٜ أخ ى 

ًٚ: فِ امظٜ اد ـقر  يف اف وايٜ إوػ. ةودٕٚٔ

 .«ٚ إٔٚ ظِٔف وأص ٚرهل م»ؿٚل ظِٔف افًالم يف افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ: 
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وإٕذذام فِ ُّذذٜ   «مذذٚ إٔذذٚ ظِٔذذف ؾَذذط»مذذٚ إٔذذٚ ظِٔذذف وأصذذ ٚر مذذٚ ؿذذٚل ظِٔذذف افًذذالم: 

دٚذا  ٕٕف ٓ ض يؼ فْٚ فًْ   مٚ   «وأص ٚر»افتل ذـ يٚ يف أيٜ أوٚ  إفٔٓٚ: 

 إٓ مـ ض يؼ افه ٚبٜ. ¢ـٚن ظِٔف رشقفْٚ 

ٓ  ذذذذزال أذٕٚاذذذذٚ ومذذذذـ هْذذذذٚ: ييٓذذذذ  فُذذذذؿ وذذذذالل بًذذذذض افٍذذذذ   افَديّذذذذٜ وافتذذذذل 

مقجذذذقدة، وبًذذذض افٍذذذ   احلديمذذذٜ افتذذذل  ىًذذذـ يف بًذذذض أصذذذ ٚب اف شذذذقل ظِٔذذذف 

 افًالم.

ؿِٔذذذؾ، ادٓذذذؿ: أن هذذذٗٓء افذذذ يـ يىًْذذذقن يف وـمذذذر مذذذـ هذذذٗٓء ادىًذذذقن ؾذذذٔٓؿ أ

ىِذذقن دٓفذذٜ هذذ ا افذذْص افٌْذذقي افُذذ يؿ ًَ يف ـمذذريـ مذذْٓؿ هذذؿ يُ وبًذذض افهذذ ٚبٜ أ

 .«مٚ إٔٚ ظِٔف وأص ٚر»وهق: 

ذذذذ ٕ ذذذذدهؿ ٓ  تّذذذذقن بًّ ؾذذذذٜ مذذذذٚ ـذذذذٚن ظِٔذذذذف افهذذذذ ٚبٜ، وإٕذذذذام يُ  وفذذذذ فؽ ِىقن ًَ

أؾٓذذذذذٚمٓؿ وظَذذذذذق ؿ إن مل َٕذذذذذؾ أهذذذذذقاءهؿ يف  ًٍذذذذذر افَذذذذذ آن ؾوذذذذذالً ظذذذذذـ أحٚديذذذذذٞ 

اف شقل ظِٔف افًالم بذٖهقاآؿ، ووذالٓيؿ، ٓ أريذد أن أ ب فُذؿ أممِذٜ ؿديّذٜ 

ٔذقم؛ ٕٕذف هذ ا افقاؿذع إٓ ممالً واحدًا، دؿ أظقد إػ  ب أممِٜ حديمٜ مـ واؿًْٚ اف

 اف ي يتًِؼ بٚمامظٚت افَٚاّٜ افٔقم ظذ أرض اإلشالم. قه

ؿدياًم وجد يف بًض افىقااػ ادْ  ؾٜ ظـ افُتٚب وافًْٜ مـ ؾنذوا افَذ آن 

بذذذٖهقاآؿ ـٚف اؾوذذذٜ مذذذمالً افذذذ يـ يٍنذذذون ؿقفذذذف  ًذذذٚػ مذذذع أن أيذذذٜ  ذذذٚ ظالؿذذذٜ بذذذام 

قشذك ظِٔذف افًذالم ؿذٚل ربْذٚ ظذز وجذؾ ج ى يف بْل إهاأؾ مـ ظهٔٚهنؿ فٌْٔٓؿ م

َ ةً ﴿يف افَذذ آن:  ذذ ََ ْ َبُ قا َب ْؿ َأْن َ ذذ ـُ ُمُ  ْٖ ؿذذٚفقا: بَذذ ة أي: ظٚانذذٜ،  [60]البقللر::﴾إِنَّ اهللََّ َيذذ

   فًٌد افوالل يف ه ا افتًٍر.دَّ َه ه ا ٓ يُٚد يُ 

فقهٚ إػ أم ادٗمْغ ظٚانذٜ ر  اهلل ظْٓذٚ قَّ أيٜ  تًِؼ بٌْل إهاأؾ وهؿ: َح 

ؾَذذذذذٚفقا: إن اهلل يذذذذذٖم ـؿ أن  ذذذذذ ب قا بَذذذذذ ة أي: ظٚانذذذذذٜ دذذذذذٚذا  ٕهنذذذذذؿ يتّٓقهنذذذذذٚ يف 
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ظ وذذٓٚ  ويهذذدؿقن أهذذؾ اإلؾذذؽ افذذ يـ أصذذٚظقا ظْٓذذٚ ؾ يذذٜ افٍٚحنذذٜ مذذع أن اهلل ظذذز 

وجؾ ضٓ هذٚ مذـ ذفذؽ، هذ ا ممذٚل ؿذديؿ وفذف ٕذامذج ـمذرة وـمذرة جذدًا، وـذام ؿِذٝ 

ًٚ: ٓ أريذذذد أن أـمذذذ  مذذذـ هذذذ ه إممِذذذٜ، ؾّذذذـ  صذذذٚء مذذذُْؿ أن يتقشذذذع ؾًِٔذذذف بُتذذذٚب إٍٓذذذ

 «افُذذذٚيف»افُِْٔذذذل افذذذ ي اشذذذّف مذذذٚذا  افُِْٔذذذل ـتذذذٚب يًتذذذز ظْذذذد افنذذذًٜٔ. ـتذذذٚب 

فُِِْٔذذل ؾًذذٔ د هْذذٚا افً ذذٛ افً ذذٚب مذذـ حت يذذػ افُِذذؿ ظذذـ مقاوذذًف، فُذذـ 

 وبًض إممِذٜ ادقجذقدة أن بذغ افىقااذػ اإلشذالمٜٔ أ قاف ي أريده أن إٕام ه

 بغ بًوٓٚ ظذ إؿؾ.

ؿ يذذذذٜ يف  وٓبذذذذد إُٔذذذذؿ  ًذذذذًّقن بىٚاٍذذذذٜ اشذذذذّٓٚ افَٚديٕٚٔذذذذٜ يْتًذذذذٌقن إػ بِذذذذدة أ

 ًٚ افٌٚـًذذذتٚن  ًذذذّك بَٚديذذذٚن هْذذذٚ خذذذ ج رجذذذؾ مذذذـ افهذذذقؾٜٔ ظذذذٚمل، فُذذذـ ـذذذٚن صذذذقؾٔ

صٚحٛ ض يَٜ ؾٚدظك أوًٓ: بٖٕذف ادٓذدي، دذؿ ادظذك بٖٕذف ظًٔذك ادٌؼذ بْزوفذف يف 

قع بٚفٌِذذذٜ افً بٔذذذٜ اشذذذّف: آخذذذ  افزمذذذٚن، دذذذؿ ادظذذذك إٔذذذف يذذذقحك إفٔذذذف، وفذذذف ـتذذذٚب مىٌذذذ

حََٜٔ افذقحل، وفذف هْذٚا ـٍ يذٚت ظ ٌٔذٜ جذدًا مذـ هذ ا افٌْذل افذ ي ـذ ب واؾذسى 

 ظذ اهلل ظز وجؾ.

يَقل هْٚا ممالً يزظؿ أن اشّف أمحد وـٚن اشذّف افذ ي شذامه أبذقه ؽذالم أمحذد 

  عٜ ؽالم أمحد يف فٌتٓؿ أي: خٚدم أمحد وادَهذقد بٖمحذد هْذٚ: ٌْٕٔذٚ حمّذد 

ًٚ بٌذذالم أمحذذد أي: خٚدمذذف، دذذؿ دذذٚ   ؿذذك يف ظِٔذذف اف ًذذالم، وهذذ ا افقفٔذذد شذذّقه  زـذذ

افوذذالل حذذ   ـِّذذٜ ؽذذالم وبَذذل اشذذّف: أمحذذد، دذذؿ زظذذؿ بذذٖن اهلل ظذذز وجذذؾ أوحذذك 

إفٔذذف ذفذذؽ افُتذذٚب ادًذذ و  ب ََٔذذٜ افذذقحل مذذٚذا يَذذقل ؾٔذذف  ؿذذٚل اهلل فذذف: يذذٚ أمحذذد 

بّْزفذذذٜ  قافتقحٔذذذد هذذذإٔذذذٝ مْذذذل بّْزفذذذٜ  قحٔذذذدي إٔذذذٝ مْذذذل بّْزفذذذٜ  ٍ يذذذدي يًْذذذل: 

  قحٔد اهلل ظز وجؾ.

وفف مـ ممؾ ه ه افوالٓت ـمرة وـمرة جدًا، فُْف دٚ ادظك افٌْقة ا ًٌف ٕٚس 
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ًٚ ٕ  قإػ افٔقم وه شًٌغ شْٜ، مٚت فف أ ٌٚع افٔقم مْتؼون يف  قمٙ ظِٔف  َ يٌ

قة ب يىٕٚٔذذٚ يف أدٕٚٔذذٚ يف ؾ ًٕذذٚ و ذذؿ ٕنذذٚط ظ ٔذذٛ يف افذذدظقة ٓ أؿذذقل يف افذذدظ

إػ اإلشالم، وإٕام يف افدظقة إػ إشالمٓؿ؛ ٕن مـ إشالمٓؿ أن افٌْقة مل  َْىع 

ًٚ فميذذٜ ادً وؾذذٜ:  َٚ َؿ افٌَِّْٔءذذغَ ﴿خالؾذذ قَل اهللَِّ َوَخذذ ـْ َرُشذذذ
ًٚ  [47]األحللبا :﴾َوَفُِذذ خالؾذذذ

إن افٌْذذقة واف شذٚفٜ ؿذذد إَىًذذٝ ؾذذال ٌٕذذل بًذذدي وٓ  »فَقفذف ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم: 

 .«رشقل بًدي

وخذذال  ؿقفذذف ظِٔذذف افًذذالم فًذذع دذذٚ ذهذذٛ ظِٔذذف افًذذالم إػ  ٌذذقا وخٍِذذف يف 

ًٚ ظْف ؿٚل فف ظِٔف افهالة وافًالم:  إٔٝ بّْزفٜ هٚرون مذـ مقشذك ؽذر »ادديْٜ ٕٚاٌ

 .«إٔف ٓ ٌٕل بًدي

ًٚ مذذـ أرـذذٚن اإليذذامن، أ ًٚ مذذـ  وهذذٗٓء افَٚديذذٕٚٔقن ٓ  يْذذقا أهنذذؿ يُْذذ ون صذذٔئ صذذٔئ

هذذؿ يٗمْذذقن مًْذذٚ يف ـذذؾ هذذ ه إرـذذٚن، ؾٓذذؿ يهذذِقن ويهذذقمقن أرـذذٚن اإلشذذالم ٓ 

ًٚ، ؾٓؾ  ذ وهنؿ مًذِّغ وهذؿ يًتَذدون  وحي قن، وأشامؤهؿ أشامء إشالمٜٔ زٚم

بٖٕذذف هذذ ا اف جذذؾ ٌٕذذل صذذٚد   دذذؿ هذذ ا اف جذذؾ يَذذقل: بٖٕذذف شذذٖٔم إٌٔٔذذٚء مذذـ بًذذده  

ًٚ: هذٗٓء فًٔذذقا مذـ ادًذذِّغ؛ ٕهنذؿ إُٔذ وا ـذذام يَذقل افٍَٓذذٚء: مذ مًِذذقم قٚ هضًٌذ

مذذـ افذذديـ بٚفيذذورة، مًِذذقم مذذـ افذذديـ بٚفيذذورة ظْذذد ـذذؾ مًذذِؿ إٔذذف ٓ ٌٕذذل بًذذد 

ًٚ. ¢رشقل اهلل  ًٚ إٍٓ ًٚ، وفألحٚديٞ افتل ذـ ت بًوٓٚ أيو  فميٜ اد ـقرة إٍٓ

ًٕؿ. هؾ يهدؿقن ا ه إحٚديٞ   امقاب:افنٚهد: هؾ يٗمْقن ا ه أيٜ  

  أيذذٜ، وبطذذال  إحٚديذذٞ  هْذذٚ ًٕذذؿ. ـٔذذػ هذذ ا وهذذؿ يَقفذذقن بطذذال امذذقاب:

ًٚ فتٍ يذذؼ ادًذذِّغ   ذذٖم مهذذٌٜٔ افتٖويذذؾ، هْذذٚ  ذذٖم مهذذٌٜٔ افتٖويذذؾ افذذ ي ـذذٚن شذذٌٌ

  ِؽ افٍ   افَديّٜ، وافتل ٓ يزال يشء مـ آدٚرهٚ حتك افٔقم.

ادًتزفذذذذٜ مذذذذمالً: وذذذذِقا وخ جذذذذقا ظذذذذـ امامظذذذذٜ، هذذذذؾ ـٍذذذذ وا بقذذذذء مذذذذـ آيذذذذٚت 
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وِقا  ٕهنؿ شِىقا مًقل افتٖويؾ ظذذ ٕهذقص  ٓ. إذًا: دٚذا امقاب:افَ آن  

 افَ آن وافًْٜ، ؾوِقا والًٓ بًٔدًا.

ًٚ، وفُذْٓؿ خ جذقا  ـ فؽ هٗٓء افَٚديٕٚٔقن مذٚ خ جذقا ظذـ افَذ آن وافًذْٜ فٍيذ

ًٚ ؾَذٚفقا مذمالً يف أيذٜ افًذٚبَٜ:  قَل ﴿ظـ افَ آن وافًْٜ  ذٖويالً، وحت يٍذ ـْ َرشُذ
َوَفُِذ

ِ﴿ [47]األحلبا :﴾غَ اهللَِّ َوَخَٚ َؿ افٌَِّْٔء  قَل اهللَّ ـْ َرشُذ
رشذقل قأي: ه[47]األحلبا :﴾َوَفُِذ

ًٚ، فُذذذـ خذذذٚ ؿ افٌْٔذذذغ مًْذذذك هذذذ ا افقصذذذػ إٔذذذف زيْذذذٜ افٌْٔذذذغ، وفذذذٔس  ًٚ وصذذذدؿ اهلل حَذذذ

ـْ َرُشقَل اهللَِّ َوَخَٚ َؿ افٌَِّْٔءذغَ ﴿آخ هؿ، 
ؿذٚفقا: هذ ا  نذٌٔف، وهذ ا  [47]األحبا :﴾َوَفُِ

خذذذذٚ ؿ قاإلصذذذٌع زيْذذذذٜ إصذذذذٚبع وافٔذذذد، ـذذذذ فؽ حمّذذذذد هعذذذٚز ـذذذذام أن ا ذذذذٚ ؿ يف 

إٌٕٔذذٚء أي: زيْذذتٓؿ وفذذٔس آخذذ هؿ، ؾذذ٘ذًا: هذذؿ آمْذذقا وهذذؿ ـٍذذ وا، أي: آمْذذقا بٍِذذظ 

افَ آن وـٍ وا بًّْٚه   ى، هؾ ربْٚ ظز وجؾ حْٔام ي يد مْٚ أن ٕٗمـ بٚفَ آن ي يد 

ن ٕذذذٗمـ اذذذام بًّْذذذٚه دون فٍيذذذف، أم ي يذذذد مْذذذٚ أومْذذذٚ أن ٕذذذٗمـ بٍِيذذذف دون مًْذذذٚه، أ

ًٚ  ٓصؽ أن  ًٚ ومًْ ًٚ ومًْك. امقاب:ـِٔٓام فٍي  فٍي

وجد يف ادًِّغ مـ افٍالشٍٜ اف يـ يًتزون مذـ افذ يـ خ جذقا مذـ ديذـ اهلل 

ًٚ، وـذذام ئذذ ج افنذذً ة مذذـ افً ذذغ ؿذذٚفقا: أيذذٚت افتذذل جذذٚءت  ذذٖم  ب٘ؿٚمذذٜ  أؾقاجذذ

هذذذالة افتذذذل يًٍِٓذذذٚ هذذذ ه افقافهذذذالة وإيتذذذٚء افزـذذذٚة فذذذٔس ادَهذذذقد اذذذ ه أيذذذٚت ه

ادًذذِّقن حتذذك افٔذذقم واحلّذذد هلل، صذذِقات يف أوؿذذٚت ،ًذذٜ ب ـًذذٚت مً وؾذذٜ، 

ن و إػ آخذذ ه، ٓ، هذذ ا خىذٚذ يف ؾٓذذؿ أيذٜذ إٕذذام ادَهذذقد: أؿّٔذذقا افهذذالة وبؼذذوط وأرـذٚذ

، ومًْذك هذ ا: أهنذؿ  يًْل: افدظٚء، وافزـٚة يًْل:  ىٓر افٍْس. ؾًىِقا ه ه افؼااع ـِٓٚذ

ًٚ، ه ا مٚ يَقفف بًض افٍالشٍٜ اإلشالمٔغٓ يٗمْقن بٚهلل  . ورشقفف حَ

ًٚ، وٓ أريذد أن  فُـ هْٚا والل أدٕك درجٜ مـ ه ا افوالل، فُْف وذالل أيوذ

قَل ﴿أظذذقد إػ بًذذض إممِذذٜ افَديّذذٜ حًذذٌْٚ هذذ ا ادمذذٚل امديذذد أن:  ـْ َرُشذذ
َوَفُِذذ
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َٚ َؿ افٌَِّْٔءذذغَ  فٔس آخذذ هؿ؛ ٕٕذذف جذذٚء بًذذد قي: هذذأي: زيْذذتٓؿ أ [47]األحللبا :﴾اهللَِّ َوَخذذ

ـُ  فقهٚ وَّ وهٚ أَ نَّ  ، وأيٜ ؾَ مُ اف شقل ؽالم أمحد افَٚديٚين، وشٖٔم مـ بًده إٌٔٔٚء 

ظىِذذقا دٓفتٓذذٚ ـذذٚفٔٓقد حي ؾذذقن افُِذذؿ مذذـ بًذذد مقاوذذًف، ؾقؿًذذقا يف افٍُذذ  وهذذؿ 

يًتّذذدون ظذذذ افَذذ آن، وهذذؿ يًتّذذدون ظذذذ افَذذ آن زظّذذقا مذذٗوفغ فميذذٜ خذذال  

ًٚ ؿقفذذذف ظِٔذذذف افًذذذالم فًذذذع :  ٖويِٓذذذ ٚ افهذذذ ٔت، مذذذٚذا ؾًِذذذقا بٚحلذذذديٞ  شذذذًّتؿ إٍٓذذذ

ؿذٚفقا: ٓ ٌٕذل مًذل، أمذٚ  «إٔٝ مْل بّْزفٜ هٚرون مـ مقشك ؽر إٔذف ٓ ٌٕذل بًذدي»

 بًد مق ف ؾْٓٚا إٌٔٔٚء هُ ا.

إذًا: هذذذذذٗٓء هذذذذذؿ مذذذذذـ افٍذذذذذ   افتذذذذذل جذذذذذٚء اإلصذذذذذٚرة إفٔٓذذذذذٚ يف ؿقفذذذذذف ظِٔذذذذذف افهذذذذذالة 

ه ه   «ل ظذ دالث وشًٌغ ؾ ؿٜ ـِٓٚ يف افْٚر إٓ واحدةوشتٍس  أمت»وافًالم: 

آمْذذقا بذذٚفَ آن،  قافٍ ؿذذٜ مذذـ هذذ ه افٍذذ   آدْذذغ وافًذذًٌغ ا ٚفُذذٜ دذذٚذا  ٕهنذذؿ وفذذ

وفُذذْٓؿ شذذُِقا ؽذذر شذذٌٔؾ ادذذٗمْغ يف  ًٍذذر افَذذ آن مذذـ أجذذؾ ذفذذؽ ؿذذٚل اهلل ظذذز 

ِٚؿِؼ ﴿وجذذذؾ يف أيذذذٜ افًذذذٚبَٜ يف افَذذذ آن:  ـْ ُيَنذذذ ُشذذذ  َوَمذذذ ُف اف َّ َ َفذذذ ٚ َ ٌَذذذغَّ ِد َمذذذ ذذذ ًْ ـْ َب
قَل ِمذذذ

َٚءْت  ََّْؿ َوَشذذذذذذ ذذذذذذ َٓ ِف َج
ِِ ْهذذذذذذ ُٕ ٚ َ ذذذذذذَقػَّ َو ِف َمذذذذذذ ذذذذذذ َقفء ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُذذذذذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذذذذذ ْع َؽذذذذذذ

اْ ُذذذذذذَدى َوَيتٌَِّذذذذذذ

 .[005]النساء:﴾َمِهًرا

ًٚ: دٚ آمْقا بٚٔيٜ وأوفقهذٚ  ؾ٘ذًا: هٗٓء افَٚديٕٚٔقن وأممٚ ؿ ؿدياًم، وربام حديم

ـْ ُيَنِٚؿِؼ ﴿دٗمْغ إذًا: جزاؤهؿ مٚ جٚء يف أيٜ: ؽر  ٖويؾ ا ِد  َوَم ًْذ ـْ َب ُشقَل ِم اف َّ

َٚءْت  ََّْؿ َوشَذ َٓذ ِف َج
ِِ ُٕهْذ ٚ  َذَقػَّ َو ِف مَذ َقفءذ ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ٌِِٔؾ ادُْذ ْرَ شَذ ْع ؽَذ

َ َفُف اْ ُذَدى َوَيتٌَِّذ َمٚ َ ٌَغَّ

 ...  [005]النساء:﴾َمِهًرا

 ( 00:  00:  41/ 705) اهلدى والنور/
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 حٍٛ تعٝني ايعدد يف حدٜح ايفسم

ؾوذذذِٜٔ افنذذذٔ ، هذذذؾ احلذذذديٞ افذذذ ي جذذذٚء يف ذـذذذ  ظذذذدد افٍذذذ  ، احلذذذديٞ  مداخِذذذٜ:

، هؾ ه ا «أن إمٜ شتٍس  إػ دالث وشًٌغ ؾ ؿٜ»ادنٓقر اف ي ؾٔف: 

إٔف جٚء بٔٚن فُِم ة ودٚ شٔ هؾ مـ واحلديٞ جٚء ظذ حك افٍ  ، أ

 ٍُ  ًِّغ يف آخ  افزمٚن   بغ اد ؿٜ وافتّزن اف

فُمذ ة اإٔٚ أظتَد أوًٓ أن ه ا افًٗال ٓ يْىقي حتتف ـٌذر أمذ ؛ ٕٕذف إن  افنٔ : 

فِتٓديذد ؾٓذ ا أمذذ  ؽٌٔذل، وافقاجذٛ ظذذ ادًذِؿ أن يذذٗمـ  وـذام جذٚء يف افًذٗال أ

بٚفٌٌٔٔذذذٚت دون  قشذذذع ؾٔٓذذذٚ، فٍْذذذسض إْٔذذذٚ ـْذذذٚ يف ظٓذذذد افهذذذ ٚبٜ، هذذذؾ ـذذذٚن هْذذذٚا 

ٓ، إذذزل إػ افتذذٚبًغ، ٓ، إػ  ذذٚبًٔٓؿ، ٓ، إذًا: مذذٚذا يُذذقن  دذذالث وشذذًٌقن ؾ ؿذذٜ 

هذذ ا افًذذدد  قمقؿذذػ ادًذذِؿ يقمئذذ ، هذذؾ يتًذذٚءل ممذذؾ هذذ ا افًذذٗال، يَذذقل: هذذؾ هذذ

 فُِم ة أم فِتٓديد  مٚ  يـ شُٔقن مقؿٍف 

أطذذذـ أن يًْذذذل ـقٕذذذف يذذذ ى أن هذذذ ا إمذذذ  يت َذذذؼ يف ظكذذذ افهذذذ ٚبٜ،  مداخِذذذٜ:

خذذذذذال  ذفذذذذؽ، أن هذذذذ ا إمذذذذ  حيهذذذذؾ ظْذذذذد ؽ بذذذذذٜ  إدفذذذذٜ افذذذذ ي ييٓذذذذ  أهنذذذذٚ ظذذذذذ

 اإلشالم 

جذذقاب افًذذٗال بذذٚرا اهلل ؾٔذذؽ، يقمئذذ  إذا  قهذذ ا، فُذذـ هذذ ا فذذٔس هذذ قهذذ افنذذٔ : 

إصذؾ يف افًذدد  ق ًٚءل هؾ يتًٚءل: هؾ ه ا فُِم ة، أي: ٓ ئٍد افت ديذد أم هذ

 افت ديذذذد، وٓ ئٍذذذد افُمذذذ ة بًّْذذذك: إٔذذذف حيتّذذذؾ أن يُذذذقن أـمذذذ  مذذذـ ذفذذذؽ، فُذذذـ ٓ

ًٚ وؾًذالً وهذ ا افذ ي يًْذل ؿِتذف ٓ  حيتّؾ إٔذف يُذقن أؿذؾ مذـ ذفذؽ إٓ إذا دٌذٝ ظِّٔذ
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 ذذٚبًل افتذذٚبًل؛ ٕٕذذف بًذذدمٚ جذذٚء افزمذذٚن  وافتذذٚبًل أ ويُّذذـ أن يتهذذقره افهذذ ٚر أ

 اف ي  تُٚد  ؾٔف افٍ   ويُّـ أن يهؾ ظددهٚ ه ا افًدد.

 ٚبع افتٚبًل إٓ  وأافتٚبًل  ويقمئ  أٓ يًع ه ا افه ٚر أ افًٗال:ؿهدي مـ 

فُِم ة أم فِتٓديذذد، قأن يذذٗمـ اذذ ا افًذذدد وإٔذذف حذذؼ، وٓ يتًٍِذذػ ويَذذقل: هذذؾ هذذ

 واوت افًٗال 

 أي ًٕؿ. مداخِٜ:

امذذقاب، ؾٌذذ   هذذ ا افًذذٗال ـذذام ؿِتذذف يف أول إمذذ  فذذٔس  قهذذ ا هذذ افنذذٔ : 

ضٚاؾ، ٓ يتًِؼ بٖم  ظّع ٕ ذـ جيذٛ أن ًٕ ؾذف بقوذقح حتذك ٕتًٚمذؾ مًذف؛ حتتف 

شذذذٖل شذذذٚاؾ مذذذمالً، أؿذذذقل مذذذمالً فٌٔذذذٚن افٍذذذ   بذذذغ ذاا  قن هذذذ ا أمذذذ  ؽٌٔذذذل، فُذذذـ فذذذٕ

افًذذذٗال وبذذذغ افًذذذٗال افتذذذٚ : هذذذؾ هذذذ ه افٍذذذ   حٔذذذْام ؿذذذٚل اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم: 

 وذفذذذؽ ينذذذّؾ ـذذذؾ ؾ ؿذذذٜ مٓذذذام ـٕٚذذذٝ إ  اؾٓذذذٚ ؿِذذذٔالً أ  «ـِٓذذذٚ يف افْذذذٚر إٓ واحذذذدة»

ؿذذذد وؿذذذد  هذذذ ا افًذذذٗال ؽذذذر ذاا ـمذذذرًا، ويُذذذقن حُّٓذذذٚ افْذذذٚر بًّْذذذك ا ِذذذقد، أم 

افًٗال، و  ا ؾٖٕٚ أؿذقل: فًذؾ وراء إـّذٜ مذٚ وراءهذٚ؛ فًذؾ هذ ا افًذٗال افذ ي إٔذٚ 

 ؿِٝ: ٓ ضٚاؾ حتتف يشء آخ ، ؿِف إن صئٝ.

أن ادنذٚهد يف هذ ا افًكذ، أن إحذزاب قًٕؿ، وراءه يشء آخ ، وه مداخِٜ:

ـ حكذذذهٚ ومذذذـ ذـذذذ  وافٍذذذ   ؿذذذد ـمذذذ ت جذذذدًا حتذذذك ظ ذذذز ـمذذذر مذذذـ أهذذذؾ افًِذذذؿ مذذذ

ظذذذذددهٚ، بذذذذؾ بًوذذذذٓؿ افذذذذ ي أراد أن حيكذذذذ، يًْذذذذل: رأى أهنذذذذٚ  ذذذذٚوزت ا ًّذذذذٜ 

وافًذذذًٌغ، بذذذؾ بًذذذض افٍذذذ   يف ًٍٕذذذٓٚ  ٍ ؿذذذٝ إػ ؾذذذ   ٓ حتكذذذ وٓ  ذذذ ـ  مذذذـ 

 ـم يٚ.

 ه ا هق. افنٔ : 

 ه ا يًْل اإلصُٚل يٚ صٔ . مداخِٜ:
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 ه ا هق. افنٔ : 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

صذذذٔئٚن: متذذذذك  ُذذذقن افٍ ؿذذذٜ ؾ ؿذذذذٜ وذذذٚفٜ  ٓ  ُذذذذقن ؾذذذٚٔن أؿذذذذقل: هْذذذٚ  افنذذذٔ : 

ًٚ، إٕذذام  ُذذقن افٍ ؿذذٜ ؾ ؿذذٜ  بّ ذذ د إٓ ذذ ا  يف جزأذذٜ ـذذام شذذٌؼ امذذقاب ظْذذف إٍٓذذ

وٚفٜ حْٔام  تُتؾ عٚظٜ ظذ أشٚس مْٟٓ  وًف  ٚ و تٌْٚه و ت زب و تًهٛ 

ًٖ وأن يَذع  فف، حْٔ اا ه ه  هٌت ؾ ؿٜ، أمٚ أن خيى  ؾ د مذـ أؾذ اد ادًذِّغ خىذ

ًٚ ؾٓ ا ٓ يًتز ؾ ؿٜ، وف فؽ حْٔام ٕ يذد  و بدظٜ شقاء ـٕٚٝ ظَٔدة أيف حُاًم ؾَٓٔ

أن ٕهْػ افٍ   وأن َٕقل: إهنٚ جٚوزت افذ ؿؿ ادذ ـقر يف احلذديٞ هذ ا حيتذٚج 

ـام يَقفقن افٔقم: مًت ودراشٜ   ه افٍ  ، ومً ؾٜ مْٚه ٓٚ، ؾ٘ن ـٚن ؾًذالً  ذٚ 

احذدة مْٓذٚ ئذٚفػ افُتذٚب وافًذْٜ ومذٚ مْٚهٟ  تاميز إحداهٚ ظـ إخ ى، وـؾ و

ـٚن ظِٔف افًِػ افهذٚفت، حْٔذ اا ٕذتُّـ أن َٕذقل: هذ ه ؾ ؿذٜ وذٚفٜ، وهذ ه ؾ ؿذٜ 

وٚفٜ، وه ه ؾ ؿٜ وٚفٜ، ؾ٘ذا حكٕٚ افٍ   ه ه ووٌىْٚ مْٚه ٓٚ وحُّْذٚ ظِٔٓذٚ 

بٖهنذذذٚ  ٚفٍذذذٜ فِّذذذْٟٓ افذذذ ي ـذذذٚن ظِٔذذذف اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم وأصذذذ ٚبف افُذذذ ام، 

ـذذؾ ؾ ؿذذٜ مذذـ هذذ ه هذذل مذذـ افٍذذ   افوذذٚفٜ، ؾذذ٘ن زادت ظذذذ دذذالث  حْٔئذذ  شذذَْقل:

وشًٌغ ؾ ؿٜ، حْٔذ اا َٕذقل بَقفذٜ أهذؾ افًِذؿ: افًذدد ٓ مٍٓذقم فذف، فُذـ افًذدد ٓ 

 مٍٓقم فف مـ حٔٞ إـم ، وفٔس مـ حٔٞ إؿؾ واوت 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 آه، فُـ إٔٚ أؿقل فؽ بُؾ رصاحٜ: ٓ يُّـ إلًٕٚن أن حييص افٍ   افنٔ : 

ادقجقدة افٔذقم وأن جيذ ي دراشذٜ حذقل ـذؾ ؾ ؿذٜ، وحيُذؿ بّٔذزان افؼذع افًذدل 

أن هذذ ه ؾ ؿذذٜ وذذٚفٜ وهذذ ه ؾ ؿذذٜ وذذٚفٜ، دذذؿ يَذذقل: زاد ظذذددهٚ ظذذذ دذذالث وشذذًٌغ 

إدؾٚع ؿد يهٚحٌف يشء مـ ا قى، ؿد يهٚحٌف يشء قؾ ؿٜ ٓ يُّـ ه ا، وإٕام ه
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 فؽ ٕ ـ ٓ ئٍدٕٚ ممؾ ه ا مـ افًٚضٍٜ ا قجٚء، وؿد ٓ  ُقن مَ وٕٜ بٚ قى، ف

هذذذذ ه افىٚاٍذذذذٜ ... ؾذذذذٔام  وافٌ ذذذذٞ، بَذذذذدر مذذذذٚ ئٍذذذذدٕٚ أن ًٕذذذذ   هذذذذؾ هذذذذ ا افنذذذذطص أ

خٚفٍٝ ؾٔف، هؾ جيقز فْٚ أن ٌٕدظٓٚ وأن ٕطٚصّٓٚ وأن ٕط جٓٚ ظذـ عٚظذٜ أهذؾ 

ـمذذرًا مذذـ افقؿذذٝ إلحهذذٚء  وادٓذذؿ، أمذذٚ أن ٍٕذذ غ ؿِذذٔالً أ قافًذذْٜ وامامظذذٜ هذذ ا هذذ

ذفذؽ: هذذ ه افٍذ   زادت ظذذ افًذذدد ادذ ـقر يف احلذذديٞ، افٍذ  ، دذؿ فَْذذقل بًذد 

 مٚ افٍٚادة مـ ه ا  ٓ ؾٚادة، ه ا اف ي ظْدي جقاب أن ه ا افًٗال.

 (  00: 22: 06/ 734) اهلدى والنور /
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 ْصٝخ١ يًُطًُني

ًٚ فُِالم افىٔذٛ افذ ي  ٍوذِتؿ بذف  صٔطْٚ - بذامذا  ْهذ قن ادًذِؿ افذ ي إزٚم

ِٔذذف مذذـ ديذذـ وإيذذامن يًْذذل ٓ بذذد أن هْذذٚا ٕهذذٔ ٜ ٕهذذت حيذذٛ أن حيذذٚؾظ ظذذذ مذذٚ ظ

 تُ م ظِْٔٚ بْهٔ ٜ  قجْٓٚ  ٚ يف افقؿٝ اف ي ًٕٔش ؾٔف قأص ٚبف ؾِ  ¢افٌْل  

 ذفؽ وبٚرا اهلل ؾُٔؿ .قمـ ؾتـ وحمـ وزفؾ وٕ 

ـء افنٔ :  ٕٚ بذف وجذزاا اهلل خذر وإٓ ؾذام ظذ ـؾ حذٚل إذا ـْذٝ  ذ ـ  حذديمٚ ؾذ 

إن صٚء ـ قاب مذٚ شذٖفٝ مذع وذّّٜٔ  ديٞ أر بُ  ـٍٚ  ذـ ت إٍٓٚ مـ أيٜ وح

أخ ى وهل افتل ٕدٕدن حق ٚ دااام وأبدا وهل أن يًتّ  ادًِؿ يف ضِٛ افًِؿ 

وأن يتذذذذذذ ـ  احلُّذذذذذذٜ افتذذذذذذل وردت يف بًذذذذذذض  ،افْذذذذذذٚؾع مَ وٕذذذذذذٚ بٚفًّذذذذذذؾ افهذذذذذذٚفت

وفُْٓذٚ مذـ حٔذٞ دٓفتٓذٚ  ،أهنذٚ أحٚديذٞ وذًٍٜٔ مذـ حٔذٞ إشذْٚدهٚقإحٚديذٞ وف

ْٕٕل أرى حََٜٔ  «ضقبك دـ صٌِف ظٌٔف ظـ ظٔقب افْٚس»مْٓٚ  ،ؿ بٚفٌٜؾٔٓٚ حُ

 ،مذذذـ إخقإْذذذٚ ضذذذالب افًِذذذؿ  تّذذذقن بٌذذذرهؿ أـمذذذ  ًّذذذٚ  تّذذذقن بًٍٖٕذذذٓؿ أن ـمذذذراً 

وف فؽ ؾٖٕٚ أذـذ  يف هذ ه احلُّذٜ وٓ أؿذقل اذ ا احلذديٞ ضذقبك دذـ صذٌِف ظٌٔذف 

ٌٔذذف وحمٚشذذٌتف فًٍْذذف احلذذٚل أن إنذذٌٚفف بً بىًٌٔذذٜظذذـ ظٔذذقب افْذذٚس وفًذذٝ أظْذذل 

فُذذـ ٓ أريذذد أن يًُذذس  ،يٌٌْذذل أن ينذذٌِف أيوذذٚ ظذذـ افتقجذذف بْهذذ ف إػ إخقإذذف ٓ

يًْذذك ًٍٕذذف  قضٚفذذٛ افًِذذؿ ادًذذِؿ إمذذ  ؾْٔنذذٌؾ ادايذذٜ افْذذٚس وإرصذذٚدهؿ دذذؿ هذذ

ؾَّ إَِذا اْهتَذذَدْيُتْؿ ...﴿ ـْ َوذذ ْؿ َمذذ ـُ ذذ ْؿ ٓ َيُين ُُ ذذ ًَ ٍُ ْؿ َإٔ ُُ ْٔ ذذ َِ  ومذذع ذفذذؽ [075]المائللة::﴾..َظ

 أظٔد افُ ة فًؾ يف ذهْؽ حديٞ حقل ه ا ؾت ـ ٕٚ بف وجزاا اهلل خرا .



 املنوج الشلفي ---------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

705 

 دًٚذ ا ؼ اهلل حٔمام ـْٝ .  ¢وصٜٔ اف شقل   مداخِٜ:

 ...وصٚيٚ ـمرة واحلّد هلل .افنٔ :

حديٞ   ـ  ف يف شٔٚ  افُالم وفًِف ـْٚ  ُِّْٚ مًُذؿ حقفذف يف ا ذٚ ػ مذ ة 

إخقإْذذذٚ افًذذذٍِٔغ يًْذذذل ظذذذذ  حذذذديٞ ؽ يذذذٛ ومذذذٚ ًٕذذذًّف يتُذذذ ر يف عذذذٚفسقهو

 مً ذؿ »ِى ذٚوي ويف ف «منذُؾ أدذٚر»ظيّتف يف ادْٟٓ وهلل احلّذد حذديٞ يف 

ؿِْٚ  :ؿٚل ،إهنٚ شتُقن ؾتـ» : ¢إوشط ظـ مًٚذ ؿٚل ؿٚل رشقل اهلل   «افىزاين

ؿِْذٚ  :ؿذٚل ،إهنذٚ شذتُقن ؾذتـ ،ؾُذ ر افُِّذٜ ذايذٚ  ادط ج مْٓذٚ يذٚ رشذقل اهلل ٚوم

دذؿ ـذٚن  ،دذؿ ـذ ر مًذٚذ افًذٗال ذا ذف ،ؾُ رهذٚ دٚفمذٜ ،مْٓٚ يذٚ رشذقل اهللومٚ ادط ج 

  جًذذذقن إػ  ،  جًذذذقن إػ أمذذذ ـؿ إول :وؿذذذٚل ،متُذذذ  ؾ ِذذذس  ¢رشذذذقل اهلل  

هذذل افتهذذٍٜٔ يُ رهذذٚ افتذذل  أشذذتٚذٕٚوهذذ ا يٗـذذد افَٚظذذدة افتذذل دااذذام  ،أمذذ ـؿ إول

إػ أم هذذذذٚ إول وٓ مذذذذٜ أن ئذذذذ ج مذذذذـ افٍذذذذتـ إٓ بذذذذٚف جقع وافسبٔذذذذٜ ٓ يُّذذذذـ فأل

 يُّـ يف ه ه إيٚم أن   جع إػ أم هٚ إول دون اد ور بٚفتهٍٜٔ وافسبٜٔ .

ومذذـ ذفذذؽ ؿذذقل أحذذد  افْهذذٔ ٜٓ صذذؽ وٓ ريذذٛ واحلّذذد هلل ظذذذ هذذ ه  افنذذٔ :

ظٌد اهلل ابـ مًًقد ر  اهلل  ًٚػ ظْف اف ي ؿٚل ا ًٌذقا وٓ  ٌتذدظقا  قافًِػ وه

ـُ  هذذذ ا مًذذتَك مذذذـ حذذذديٞ اف شذذذقل  ظِٔذذذف افًذذذالم   إولم  ظِذذذُٔؿ بذذذٕٚ ،ٍٔذذذتؿؾَذذد 

 ظُِٔؿ بٕٚم  إول .

ٚ يِف ﴿صذذٔطْٚ  ذذ ـ ت أيوذذٚ متًَِذذٜ اذذ ا يَذذقل اهلل جذذؾ جالفذذف  مداخِذذٜ: َِّ َمذذ َوهللِ

ْؿ أَ  ـُ ٚ ْؿ َوإِيَّذ ُُ
ٌِِْ ـْ ؿَذ
ـَ ُأوُ قا اْفُِتََٚب مِذ ِ ي َْْٔٚ افَّ ْد َوصَّ ََ َقاِت َوَمٚ يِف إَْرِض َوَف َّ ًَّ ِن اف

قا اهللََّ َُ  اهلل جيزيُؿ ا ر يٚ صٔ  . [080]النساء:﴾ا َّ

ًٕؿ ؾٚ َقا اهلل ظز وجؾ هل إشذٚس يف افْ ذٚح فُذـ أيوذٚ هذ ا يٌٌْذل  افنٔ :

ظك إٔذذف مذذـ  َذذقى اهلل فذذٔس مْٓذذٚ بًذذٌٔؾ ؾذذٚفًِؿ دَّ ربىذذف بذذٚفًِؿ افْذذٚؾع ٕن ـمذذر ًّذذٚ ُيذذ 
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َّٓ ﴿ٔذذدة إمذذ  إشذذٚت إول حتذذك يف افًَ قـذذام ٕذذ ـ  أيوذذٚ هذذ َف إِ ُف ٓ إَِفذذ ذذ َّٕ ْؿ َأ َِ ْٚظ َؾذذ

مْىِؼ ادًِّغ  قؾٓ ه افَؤٜ افًِؿ افْٚؾع وافًّؾ افهٚفت ه [01]محمة:﴾اهللَُّ ...

 إذا أرادوا أن يًقد إفٔٓؿ ظزهؿ وعدهؿ افٌٚب  واهلل ادًتًٚن .

 ( 00:  11:  00/ 788) اهلدى والنور/
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 أٚي١ٜٛ ايدع٠ٛ ايطًف١ٝ

ٔ   فَد إًَؿ افنٌٚب إػ أحزاب وعٚظٚت، ؾّْٓؿ مذـ ؾؤِٜ افن مداخِٜ:

يَذذقل: افذذدظقة إػ افتقحٔذذد هذذل إصذذؾ إصذذٔؾ  ذذ ا افذذديـ، وإفٔذذف ي جذذع ظَٔذذدة 

  جذذذع ظَٔذذذدة افًذذذِػ، ومذذذْٓؿ مذذذـ يَقفذذذؽ: افسبٔذذذٜ وافتهذذذٍٜٔ واجذذذتامع وافًذذذِػ أ

ٌٚب أن اف ي حتتٚجف إمٜ يف ه ا افزمٚن، وافًٌض يَقل: إتنٚل افنذ قإمٜ ه

ـِّذٜ متقشذىٜ  قهذد  إمذٜ وهذد  اإلشذالم، ؾْ جذ ق ؾًٜ هذافإػ احلؤض مـ 

 يف ه ا اد ٚل، واحلٞ وافتقجٔف إػ ادْٟٓ افه ٔت افًِٔؿ.

ٚ ظذذذذـ هذذذذ ا  افنذذذذٔ : يف اظتَذذذذٚدي أن مذذذذٚ شذذذذٌؼ مذذذذـ افُذذذذالم يُّذذذذـ اظتٌذذذذٚره جقاًبذذذذ

 افًٗال، وٓ بد مـ يشء مـ افٌٔٚن:

يذذذ ون آهذذذتامم بٚفذذذدظقة إػ  و تّذذذقن أيف افًذذٗال أن بًذذذض ادًذذذِّغ افٔذذذقم 

ذفذؽ، ؾذٖؿقل: إن  قافتقحٔد، وٕٚس بٚفتهذٍٜٔ وافسبٔذٜ، وٕذٚس ب ّذع افُِّذٜ، وٕ ذ

افٌذذذذدء يف افذذذذدظقة إػ افتقحٔذذذذد هذذذذل شذذذذْٜ إٌٕٔذذذذٚء واف شذذذذؾ مذذذذـ ؿٌذذذذؾ، ؾذذذذ٘ن أيذذذذٚت 

 دظٚ ؿقمف إػ ظٌٚدة اهلل  ٌٚرا و ًٚػإٓ متقؾ ة ظذ أن اهلل ظز وجؾ مٚ أرشؾ ًٌٕٔٚ 

ظِٔذذف افًذذالم يف افًذذقرة افتذذل شذذّٔٝ بٚشذذّف ٕذذقح وحذذده ٓ  يذذؽ فذذف، ومذذٚ ؿهذذٜ 

اإلشذذالم  ،ظذذُْؿ بًٌٔذذد، وفُذذـ آبتذذداء بٚفتقحٔذذد ٓ يًْذذل إٓكذذا  ظذذـ افذذدظقة

ـُذذؾ ٓ يت ذذزأ وذفذذؽ ٓ بذذد مذذـ أن يُذذقن افذذداظل، وإٔذذٚ ؿِذذٝ يف إمذذس افَ يذذٛ 

ػ اهلل ظذذز وجذذؾ يٌٌْذذل أن أـذذز: افذذدظقة إ وويف اجذذتامع مٌذذٚرا ـذذٚجتامظُؿ هذذ ا أ

ٚ مذٚ هذ ًٍ  قافًِذؿ، وإٔذف هذ قيُقن افدظٚة ظذ ؿًؿ واؾ  مـ افًِؿ، وؿد ذـ ٕٚ فُؿ إٓ
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 ، وظذ مٚ ـٚن ظِٔف شٍِْٚ افهٚفت.¢ـتٚب اهلل وشْٜ افٌْل 

يٌٌْل أن يُقن مـ أهؾ افًِؿ وفٔس ًّـ أوم صٔئًٚ ؿِذٔاًل مذـ افمَٚؾذٜ ؾٚفداظٜٔ 

ًٍذف مذـ ـذؾ وجقهذف حتذك يذتؿ ؾّٓذف بُِّذٜ افنذٓٚدة: ٓ يًِؿ ربام افتقحٔد ٕقدؿ ه

 ًٜ افذذ ي يذذٗ ك حًيذذٚ واؾذذً ا مذذـ ق، وهٓ إفذذف إٓ اهلل، ؾُٔذذػ بذذف يًذذتىٔع أن يُذذقن داظٔذذ

ًٓ مذذذذـ افًِذذذذامء، دذذذذؿ جيذذذذٛ أن  ُذذذذقن ـٚمِذذذذٜ  افًِذذذذؿ، ؾٚفذذذذدظقة جيذذذذٛ أن  ُذذذذقن أو

 ًٜ ـَ ِظْْذذذذذذذ ﴿ ذذذذذذذ ا اإلشذذذذذذذالم افذذذذذذذ ي ؿذذذذذذذٚل اهلل ؾٔذذذذذذذف يف افَذذذذذذذ آن:  وجٚمًذذذذذذذ ي َد اهللَِّ إِنَّ افذذذذذذذدء

 .[01]آل عمران:﴾اإِلْشالمُ 

ؾِذذئـ ـذذٚن بًذذض افْذذٚس  تّذذقن بٚفذذدظقة إػ افتقحٔذذد وهذذ ا واجذذٌٓؿ ؾذذ فؽ ٓ 

يًْل أهنؿ ٓ يدظقن إػ ـؾ ٕٚحٜٔ مـ ٕقاحل اإلشذالم فُذـ هذ ا يًْذل أن افداظٔذٜ 

ظذذذ إؿذذؾ بذذٖـم  أبذذقاب افؼذذيًٜ، وافْٚصذذئقن وجيذذٛ أن يُذذقن ظذذذ ظِذذؿ بُذذؾ.. أ

يًّقن بٚفدظٚة، دؿ خيتٍِقن يف افى يذؼ افذ ي يٌٌْذل أن مٚ ْتّقن إػ افٔقم ًّـ ي

يًُِقه يف افدظقة، وـذام شذًّتؿ يف افًذٗال وإن ـذٚن هذ ا افًذٗال فذٔس واوذً ٚ 

جًدا؛ ٕٕف ٓ اختال  اختالًؾٚ ـمًرا بغ خىٜ وأخ ى، وفُـ اف ي جيٛ أن  ُقن 

ظذذذذ ـِّذذذٜ شذذذقاء أٓ ـذذذؾ افذذذدظقات افتذذذل ًٕذذذّع صذذذقيٚ يف ـذذذؾ افذذذٌالد اإلشذذذالمٜٔ 

، وظذذ مذْٟٓ افًذِػ ¢إػ اهلل ظذذ ـتذٚب اهلل وشذْٜ رشذقل اهلل  قوهذل: أن ٕذدظ

افهٚفت، مع احلض فِْٚس ظذ أن حي صقا ظذ افًٍؾ أـم  مـ ... ظذ افَذقل، 

 وه ا ـِف شٌؼ  ٍهٔؾ افُالم ؾٔف ؾٔام شٌؼ ؾُْتٍل ا ه افُِّٜ.

 (00:01:13/ب42)رحلة النور
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 ؟ٌٖ ايطًف١ٝ حصب

ؾؤِٜ افنٔ   شًّٝ مْذؽ إٔذؽ ٓ  ذ ى احلزبٔذٜ، وافذ ي ًٕ ؾذف إٔذؽ  مداخِٜ:

ؿ وبذذذذذغ امامظذذذذذٚت افًذذذذذٍِٜٔ مذذذذذـ أبذذذذذ ز ؿٔذذذذذٚدات افًذذذذذٍِٔغ ؾٓذذذذذؾ هْذذذذذٚا ؾذذذذذ   بٔذذذذذُْ

 ...ادْيّٜ

افنذذذذٔ : ٓ صذذذذؽ إٔذذذذف ٓ حزبٔذذذذٜ يف اإلشذذذذالم، وأن ادًذذذذِّغ جيذذذذٛ ظِذذذذٔٓؿ أن 

قز  ذذؿ أن يتٍ ؿذذقا إػ يُقٕذذقا ـتِذذٜ واحذذدة، وظذذذ ؿِذذٛ رجذذؾ واحذذد، وإٔذذف ٓ جيذذ

عٚظذذذذذٚت وإػ ؾذذذذذ   وإػ ضقااذذذذذػ فُذذذذذؾ عٚظذذذذذٜ مذذذذذْٓؿ راذذذذذٔس يذذذذذٖز ون بذذذذذٖم ه 

إػ  ُتذذذؾ وٓ إػ حتذذذزب وٓ إػ  ّذذذع  قويتقجٓذذذقن بتقجٔٓٚ ذذذف، ؾذذذْ ـ ٓ ٕذذذدظ

وظذ مْٟٓ افًِػ  ¢ـٚؾٜ ادًِّغ إػ ـتٚب اهلل وشْٜ رشقل اهلل  قوإٕام ٕدظ

هذ ه دظق ْذٚ فُذؾ ادًذِّغ يف ـذؾ بذالد افهٚفت.. وظذذ مذْٟٓ افًذِػ افهذٚفت، 

 افدٕٔٚ.

وافٍ   بغ دظق ْٚ ودظقة ؽرٕٚ شقاء ـٚن يف إصذؾ دظق ذف شذٍِٜٔ دذؿ حتذزب 

ًٚ افُتذذذؾ إخذذذ ى أ امامظذذذٚت إخذذذ ى أن افذذذدظقة افًذذذٍِٜٔ  وو ُتذذذؾ، وبذذذغ أيوذذذ

أي حذزب  آخذ  و ّع ادًِّغ ـِٓؿ و تًع  ؿ عذًٔٓؿ بطذال  أي عٚظذٜ أ

 ؿ مّٔع إحزاب وافُتؾ إخ ى، وـام ؿٔؾ:ؾال يتًع حزا

 رحسممبكالةمماالال اممقر ليوننممق

 

 

 

 

لر ممشلاىممق ليمم ل ومم ل ن مم  

 (00:36:48/ب16)رحلة النور    
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 َا ٖٞ ايفسق١ ايٓاج١ٝ؟

ؾوذذِٜٔ افقافذذد حٍيذذؽ اهلل  مذذٚ هذذل افٍ ؿذذٜ افْٚجٔذذٜ، ومذذٚ أصذذقل دظذذقة  مداخِذذٜ:

 افًِػ افهٚفت 

ٚ ظذذذـ هذذذ ا افًذذذٗال يف ـتذذذٛ احلذذذديٞ ـًذذذْـ فَذذذد جذذذٚء احلذذذديٞ جقاًبذذذ  افنذذذٔ :

 ٍ ؿذٝ افٔٓذقد ظذذ إحذدى وشذًٌغ ؾ ؿذٜ، »إٔف ؿذٚل:  ¢افسم ي وؽره ظـ افٌْل 

و ٍ ؿٝ افْهٚرى ظذ ادْتذغ وشذًٌغ ؾ ؿذٜ، وشذتٍس  أمتذل ظذذ دذالث وشذًٌغ 

: -يف روايذذٜ  –ؾ ؿذذٜ، ـِٓذذٚ يف افْذذٚر إٓ واحذذدة، ؿذذٚفقا: مذذـ هذذل يذذٚ رشذذقل اهلل  ؿذذٚل 

يًْذذل: عٚظذذٜ اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم أي: افهذذ ٚبٜ، وافذذدفٔؾ ظذذذ هذذ ا  «امامظذذٜ

ؾٚفٍ ؿذٜ افْٚجٔذٜ هذل  «ؿٚل: هل افتل ظذذ مذٚ إٔذٚ ظِٔذف وأصذ ٚر»اف وايٜ إخ ى: 

وشْٜ أص ٚبف، وبطٚصٜ شذْٜ ا ٍِذٚء اف اصذديـ افتذل  ¢افتل  تًّؽ بًْٜ افٌْل 

يٜ، حٔذذذٞ ؿذذذٚل هذذذ ا أمذذذ  اذذذٚ ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم يف حذذذديٞ افً بذذذٚض بذذذـ شذذذٚر

مقظيذذذٜ وجِذذذٝ  ¢وظيْذذذٚ رشذذذقل اهلل »ٜ: ٍَّ مذذذـ أهذذذؾ افُهذذذ  قافهذذذ ٚر امِٔذذذؾ وهذذذ

مْٓذذٚ افَِذذقب، وذرؾذذٝ مْٓذذٚ افًٔذذقن، ؾَِْذذٚ: أوصذذْٚ يذذٚ رشذذقل اهلل، ؾَذذٚل: أوصذذُٔؿ 

بتَذذقى اهلل وافًذذّع وافىٚظذذٜ وإن و  ظِذذُٔؿ ظٌذذد حٌقذذ، وإٕذذف مذذـ يًذذش مذذُْؿ 

وشْٜ ا ٍِٚء اف اصديـ ادٓديغ مذـ بًذدي  ؾًرى اختالًؾٚ ـمًرا، ؾًُِٔؿ بًْتل

ظوقا ظِٔٓٚ بٚفْقاج ، وإيٚـؿ وحمددٚت إمقر ؾ٘ن ـؾ حمددذٜ بدظذٜ وـذؾ بدظذٜ 

 .«والفٜ

ؾٍذذل هذذذ ا احلذذديٞ ئهذذذٔص شذذْٜ ا ٍِذذذٚء اف اصذذديـ بٚٓ ٌذذذٚع بًذذد شذذذْٜ افٌْذذذل 
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، دذذذذٚذا ذـذذذذ  مذذذذع شذذذذْتف يف احلذذذذديٞ افًذذذذٚبؼ أصذذذذ ٚبف ويف احلذذذذديٞ افالحذذذذؼ ¢

 ¢ اصذذديـ مذذـ أصذذ ٚبف  ذفذذؽ ٕهنذذؿ ؿذذد  َِذذقا افؼذذع مًٌْٔذذٚ مذذـ افٌْذذل ا ٍِذذٚء اف

بَقفف وبًٍِف، ؾْ ـ مٚ شًّْٚ أؿقافف وٓ رأيْذٚ أؾًٚفذف وإٕذام  ًِّْذٚ ذفذؽ مذـ ض يذؼ 

 ¢أصذذ ٚبف، وأصذذ ٚبف هذذؿ افذذ يـ ضٌَذذقا  يًذذٜ اهلل افتذذل ؾّٓقهذذٚ مذذـ رشذذقل اهلل 

ٚ ص ًٔ ٚ. ًَ   ىٌٔ

ف جقع إػ افُتذذٚب وإػ افًذذْٜ ؾَذذط، وفذذ فؽ ؾذذال جيذذقز فًِّذذِؿ أن يُتٍذذل بذذٚ

وإٕذذذام يوذذذٔػ إػ ذفذذذؽ مذذذٚ أوذذذٚؾف اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم يف حذذذديٞ افٍذذذ  ، ويف 

حذذديٞ ا ٍِذذٚء اف اصذذديـ، وذفذذؽ ًّذذٚ أصذذٚر إفٔذذف رب افًذذٚدغ يف افَذذ آن افُذذ يؿ 

ُف اْ ُذَدى﴿حْٔام ؿٚل ظز وجؾ:  َ فَذ ٚ َ ٌَذغَّ ِد مَذ ًْذ ـْ َب
قَل مِذ شُذ ـْ ُيَنِٚؿِؼ اف َّ ْرَ  َوَم ْع ؽَذ

َوَيتٌَِّذ

ِمِْغَ  ْٗ ُذذذ ٌِِٔؾ ادْ ٚ َ ذذذَقػَّ ﴿ؿذذذٚل:  [005]النسلللاء:﴾َشذذذ ِف َمذذذ ذذذ َقفء ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُذذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذذ ْع َؽذذذ
َوَيتٌَِّذذذ

ًرا َٚءْت َمِهذذ ََّْؿ َوَشذذ ذذ َٓ ِف َج
ِِ ْهذذ ُٕ ومذذـ ينذذٚؿؼ ﴿مذذٚ ؿذذٚل اهلل ظذذز وجذذؾ:  [005]النسللاء:﴾َو

إٕام ظىػ ظذ منٚؿَٜ اف شقل و ﴾اف شقل مـ بًد مٚ  غ فف ا دى ٕقفف مٚ  قػ

أذـ  ه ا ربْٚ ظٌمًٚ  حٚصك هلل  ٌذٚرا و ًذٚػ،  ﴾ويتٌع ؽر شٌٔؾ ادٗمْغ﴿ؾَٚل: 

ْرَ ﴿ظذـ عِذٜ ـٓذ ه امِّذٜ:  َ آن ـِّٜ إٓ حلُّٜ بٚفٌٜ ؾوذالً ؾام يف اف ْع ؽَذ
َوَيتٌَِّذ

ِمِْغَ  ْٗ ٚ. قاحلُّٜ يف ذفؽ ه [005]النساء:﴾َشٌِِٔؾ ادُْ ًٍ  مٚ ذـ  ف إٓ

 فؽ احذذتٟ اإلمذذٚم افنذذٚؾًل ظذذذ إٔذذف ٓ جيذذقز  ٚفٍذذٜ شذذٌٔؾ ادذذٗمْغ، وٓ وفذذ

 ُذذذذذذقن هذذذذذذ ه ادطٚفٍذذذذذذٜ إٓ ب ـذذذذذذقب بًذذذذذذض افْذذذذذذٚس رؤوشذذذذذذٓؿ و ذذذذذذٖويِٓؿ فذذذذذذًٌض 

افْهذذقص مذذـ افُتذذٚب وافًذذْٜ دون آشذذتًٕٜٚ ظذذذ ؾٓذذؿ  ِذذؽ افْهذذقص بذذام ـذذٚن 

دالدذٜ  ظِٔف شٍِْٚ افهٚفت، وفذ فؽ ؾذْ ـ ًِٕذؿ ئًَْذٚ أن شذٌٛ  ٍذ   ادًذِّغ إػ

وشًٌغ ؾ ؿٜ واحًدة مْٓٚ هل افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ ذفؽ؛ ٕهنٚ زًُٝ بٚفُتٚب وافًْٜ 

وظذذذ مذذْٟٓ افًذذِػ افهذذٚفت، أمذذٚ مذذـ زًذذؽ بٚفُتذذٚب وافًذذْٜ ظذذذ  ًٍذذره هذذق، 

ٌِِٔؾ ﴿وأظذذذ ض ظذذذام ـذذذٚن ظِٔذذذف افًذذذِػ افهذذذٚفت ؾَذذذد خذذذٚفػ أيذذذٜ:  ْرَ َشذذذ ْع َؽذذذ
َوَيتٌَِّذذذ
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ِمِْغَ  ْٗ  احلديمغ افًٚبَغ ذـً ا. وخٚفػ [005]النساء:﴾ادُْ

ذذ  ُٕ ؿ بذذًٌض افٍذذ   اإلشذذالمٜٔ افَديّذذٜ ـٚدًتزفذذٜ ـُ  َ ـء  َ فًذذْٚ ب ٚجذذٜ أن إػ أن 

وا قارج واد جئٜ وؽرهؿ، ؾ٘ن هٗٓء مً و   ٚفٍتٓؿ فُِتٚب وافًْٜ، ومٚ 

ذاا إٓ أهنذذذؿ ٓ ي جًذذذقن ؿًذذذؿ مذذذْٓؿ إػ افًذذذْٜ، ؾذذذردون إحٚديذذذٞ افهذذذذ ٔ ٜ، 

إحٚديذذذٞ بٌذذذر مذذذٚ ؾّٓذذذف شذذذٍِْٚ افهذذذٚفت، ٓ ٕذذذ هٛ بًٔذذذًدا  وؿًذذذؿ مذذذْٓؿ يتذذذٖوفقن

فْيب فُؿ بًض إممِٜ مـ ظَٚاد ه ه افٍ   افَديّٜ افيذٚه ة، وفُْْذٚ ٕيذب 

افٍُذذذ  بًْٔذذذف  قفُذذذؿ مذذذماًل بذذذٕٚ  ا  بًذذذض ادًذذذِّغ افٔذذذقم إ  اًؾذذذٚ خىذذذًرا جذذذًدا هذذذ

ًٍذذذذذذذٓؿ وافذذذذذذذ دة بًْٔٓذذذذذذذٚ، أٓ وهذذذذذذذؿ ضٚاٍذذذذذذذٜ يً ؾذذذذذذذقن بٚفَٚديذذذذذذذٕٚٔغ وهذذذذذذذؿ يًذذذذذذذّقن إٔ

بٕٚمحذذذذديغ، وهذذذذٗٓء مذذذذـ ظذذذذ    ذذذذٚرخيٓؿ وٕنذذذذٚضٓؿ يف افذذذذدظقة إػ إشذذذذالمٓؿ 

يً ٛ ـٔػ يٍ ؽقن إًٍٔٓؿ ا ا افْنٚط يف افدظقة إػ ديْٓؿ وهذؿ يزظّذقن أن 

 ديْٓؿ اإلشالم.

وٓ صذذذذذؽ وٓ ريذذذذذٛ أهنذذذذذؿ ينذذذذذٓدون أن ٓ إفذذذذذف إٓ اهلل وأن حمّذذذذذًدا رشذذذذذقل اهلل، 

ٖ قن بٕٚرـذٚن اإلشذالمٜٔ ا ًّذٜ، ويهِقن ويهقمقن وحي قن ويزـذقن، أي: يذ

وفُـ مع ذفؽ هؿ فًٔقا مًِّغ، دٚذا  ٕهنؿ جٚءوا إػ بًذض أيذٚت افَ إٓٔذٜ 

وؾنذذذذوهٚ بذذذذٖهقاآؿ ومل يٍنذذذذوهٚ ظذذذذذ ض يَذذذذٜ ادًذذذذِّغ، ؾذذذذٚ ًٌقا ؽذذذذر ض يذذذذذؼ 

ٚ ﴿ادًذذِّغ، ؾهذذد  ظِذذٔٓؿ ؿذذقل رب افًذذٚدغ:  ِد َمذذ ذذ ًْ ـْ َب
قَل ِمذذ ُشذذ ِٚؿِؼ اف َّ ـْ ُيَنذذ َوَمذذ

َٚءْت َ ٌَذذ  ََّْؿ َوَشذذ ذذ َٓ ِف َج
ِِ ْهذذ ُٕ ٚ َ ذذَقػَّ َو ِف َمذذ ذذ َقفء ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذ ْع َؽذذ

ذَدى َوَيتٌَِّذذ ُف اْ ُذ َ َفذذ غَّ

 .[005]النساء:﴾َمِهًرا

بؾ شٖٔم مـ بًده  ¢هٗٓء يًتَدون بٖن اهلل ظز وجؾ مل خيتؿ افٌْقة بّ ّد 

ؿ ًٌٕٔذذٚ مذذـ ا ْذذد مذذـ ؿ يذذٜ اشذذّٓٚ إٌٔٔذذٚء، وؾًذذاًل زظّذذقا هذذؿ، بذذٖن اهلل ؿذذد أرشذذؾ إفذذٔٓ

ؿٚديٚن، واشؿ ذفؽ افٌْل ادزظقم مرزا ؽذالم أمحذد افَٚديذٚين، ؾٓذؿ يًتَذدون بذٖن 

، ؾٓذذؾ ـٍذذذ وا بذذٚفَ آن  هذذؾ ـٍذذذ وا بٖحٚديذذٞ اف شذذقل ظِٔذذذف ¢هذذ ا ٌٕذذل بًذذذد ٌْٕٔذذٚ 

افهالة وافًالم وهل يف أيٜ وإحٚديٞ ـِٓٚ عًّٜ ظذ إٔف ٓ ٌٕل بًده  ٓ، 
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َٚ َؿ ﴿بٍِذذذذذذذذذذذذظ افَذذذذذذذذذذذذ آن، ؿذذذذذذذذذذذذٚل  ًذذذذذذذذذذذذٚػ:  مذذذذذذذذذذذذٚ ـٍذذذذذذذذذذذذ وا قَل اهللَِّ َوَخذذذذذذذذذذذذ ـْ َرُشذذذذذذذذذذذذ
َوَفُِذذذذذذذذذذذذ

مٚ ـٍذ وا اذ ا افٍِذظ وفُذـ احتذٚفقا ظِٔذف وظىِذقا دٓفتذف، مذٚ  [47]األحبا :﴾افٌَِّْٔءغَ 

ٚ ؾنذوه بٌذر مذٚ  َِذٚه ادًذِّقن، ؾٚٔيذٜ  «ٓ ٌٕل بًذدي»: ¢ـٍ وا بَقفف  بذؾ أيوًذ

ـْ َرُشقَل ﴿افًٚبَٜ، ؿقفف  ًٚػ: 
ؿٚفقا: مًْك  [47]األحبا :﴾اهللَِّ َوَخَٚ َؿ افٌَِّْٔءغَ  َوَفُِ

خٚ ؿ افٌْٔغ: أي: زيْٜ إٌٕٔٚء، ـٚ ذٚ ؿ يف اإلصذٌع، فذٔس مًْذٚه إٔذف ٓ يذٖم بًذده 

ؿذذذذٚفقا: مًْذذذذك ٓ ٌٕذذذذل  «ٓ ٌٕذذذذل بًذذذذدي»ٌٕذذذذل، ؾذذذذ٘ذا ظ وذذذذقا فألحٚديذذذذٞ افهذذذذ ٔ ٜ: 

ًذذد مق ذذف ؾٔذذٖم ٌٕذذل وؿذذد بًذذدي: ٓ ٌٕذذل مًذذل، ومل يُذذـ مًذذف ٌٕذذل، أمذذٚ بًذذده يًْذذل: ب

 جٚء ؾًاًل.

إًذا: مذذذـ ممذذذؾ هذذذ ا ادمذذذٚل احلذذذديٞ ييٓذذذ  فُذذذؿ إٔذذذف ٓ يٍُذذذل ادًذذذِؿ أن يٍٓذذذؿ 

افَذذذ آن وحذذذديٞ اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم مٍْهذذذاًل ظذذذـ ؾٓذذذؿ شذذذٍِْٚ افهذذذٚفت فَِذذذ آن 

وفًِْٜ، مـ هْٚ  يٓ  احلُّٜ افٌٚفٌٜ يف ذـ  أيٜ شٌٔؾ ادٗمْغ، وذـ  اف شذقل 

ٚء اف اصديـ حتك ٓ يْ    ادًِؿ يف ؾٓؿ بًض افْهقص مـ افه ٚبٜ وا ٍِ

ًٓ بًٔذًدا، وافًهذّٜ يف ذفذؽ ه ا ٌذٚع افًذِػ ـذام ؿذٚل قافُتٚب وافًذْٜ ؾٔوذؾ وذال

مل يَذذؾ: مذذٚ إٔذذٚ  «مذذٚ إٔذذٚ ظِٔذذف وأصذذ ٚر»ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم يف حذذديٞ افٍذذ  : 

ل ظِٔذذف افًذذالم ظِٔذذف ؾَذذط، ٕن افهذذ ٚبٜ هذذؿ افذذ يـ َِٕذذقا إفْٔذذٚ مذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف اف شذذق

ذذٚ مل َيذذ َّٔ وبَ  ًٕ ٕحذذد بًذذد ذفذذؽ أن يذذٖم ويتًٍِذذػ ويٍنذذ بًذذض افْهذذقص ا قظُ دَ ْذذقه بٔٚ

 حًٛ أهقاآؿ.

ٚ إٔذذزل اهلل ظذذز  ذذ ًَ هذذٗٓء افَٚديذذٕٚٔقن مذذـ إ ذذ اؾٓؿ ظذذـ اإلشذذالم أهنذذؿ إُٔذذ وا خِ

وجؾ شقًرة بٚشذؿ امذـ، ؾذُٖٕ وا وجذقد هذ ا ا ِذؼ مذع  كذيت افَذ آن بذ فؽ يف 

ٚ، هذؾ إُٔذ وا افًذقرة  هذؾ إُٔذ وا ؿقفذف ؽذر مذٚ آيذٜ، وي ًٍذ ٍُذل افًذقرة ادذ ـقرة إٓ

ٚ ﴿ ًذذذذذٚػ:  ذذذذذ ًٕ َْٚ ُؿْ آ ًْ
ِّ
ٚ َشذذذذذ ذذذذذ َّٕ ُٚفقا إِ ذذذذذ ََ ـء َؾ

ذذذذذ ـَ اْمِ
ٌ  ِمذذذذذ ذذذذذ ٍَ َٕ َع  َّ تَ ُف اْشذذذذذ ذذذذذ َّٕ َل إَِ َّ َأ

ْؾ ُأوِحذذذذذ ُؿذذذذذ

هذذذؾ إُٔذذذ وا فٍيذذذٜ امذذذـ ادذذذ ـقرة يف هذذذ ه افًذذذقرة، ويف آيذذذٚت  [0]الجلللن:﴾َظَ ًٌذذذٚ

َمِِذِؽ  *ُؿْؾ َأُظقُذ بَِ بء افَِّْٚس ﴿ؿ ؾنوا امـ بٚف ـ ، ٓ، فُْٓ امقاب:أخ ى  
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ِف افَّْذذذِٚس  *افَّْذذذِٚس  َقاِس اْ ََّْذذذِٚس  *إَِفذذذ ـْ َ ء اْفَقْشذذذ
ُدوِر  *ِمذذذ ِقُس يِف ُصذذذ ِ ي ُيَقْشذذذ ذذذ افَّ

ِٜ َوافَّْذذٚسِ  *افَّْذذِٚس  َّْذذ ـَ اْمِ
إُٔذذ وا امْذذٜ وؿذذٚفقا: امْذذٜ هْذذٚ: هذذؿ  [6 - 0 ]النللاس:﴾ِمذذ

افتًىٔذذذؾ افذذذ ي ـذذذٚن  قبٔذذذٚن فُِّذذذٜ امذذذـ وهذذذؿ افٌؼذذذ، هذذذ ا هذذذ قفْذذذٚس: هذذذافٌؼذذذ، وا

ظِامؤٕذذٚ مذذـ افًذذِػ يتقجٓذذقن بٚإلُٕذذٚر ظذذذ افٍذذ   افَديّذذٜ افذذ يـ ـذذٕٚقا يتذذٖوفقن 

أيذذذذٚت ـتذذذذٖول هذذذذ ه افٍ ؿذذذذٜ احلديمذذذذٜ، وفذذذذ فؽ شذذذذّقا بٚدًىِذذذذٜ؛ ٕهنذذذذؿ يًىِذذذذقن 

 افْهقص افؼظٜٔ.

 آخذذذ  افزمذذذٚن ؾ ؿذذذٜ مذذذـ ادْذذذغ ؾذذذ٘ذً َا: افًهذذذّٜ مذذذـ أن يُذذذقن ادًذذذِؿ وبطٚصذذذٜ يف

مذذذٚ شذذذٌؼ بٕٔٚذذذف ظذذذذ افُتذذذٚب وافًذذذْٜ  قوشذذذًٌغ ؾ ؿذذذٜ، واحل ذذذٜ يف أن يُذذذقن ... هذذذ

 وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفت، ف فؽ يَقل ابـ ؿٔؿ امقزيٜ رمحف اهلل:

 ؿٚل افه ٚبٜ..  افًِؿ ؿٚل اهلل ؿٚل رشقفف

ل افهذذ ٚبٜ، مذذـ مذذٚ ؿذذٚل ؾَذذط: افًِذذؿ ؿذذٚل اهلل ؿذذٚل رشذذقفف، بذذؾ ؿذذٚل يف افمٚفمذذٜ: ؿذذٚ

 أيـ أخ   مـ إدفٜ افًٚبَٜ:

 العلمممال مممقللارل مممقلل  ممم ل 

 

 

 

ل ممقللالامم قيسللممومليقل م  مم  

لمقلالعلمالك مولافمالفل ماقةس 

ل

ليممالالو مم للريممال ه ل  ومم  

ل ل اللراللج دلالاماق لرىاوهمق

ل

الممم لال عووممشلرال شممبو   لحمما م

يهذذذذغ مًْذذذذٚ ـذذذذؾ ؾذذذذ٘ذا  ذذذذ ـ  ؿ هذذذذ ه افْهذذذذقص مذذذذـ افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ ـْذذذذتؿ ح ل

احلذذ ص ظذذذ أٓ ًٕذذتَؾ يف ؾٓذذؿ افُتذذٚب وافًذذْٜ، وٓ ٍْٕذذ د يف ذفذذؽ ؾْطذذٚفػ مذذٚ 

 ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚفت؛ ف فؽ اصتٓ  ظـ افًِامء أهنؿ ـٕٚقا يَقفقن:

لر ممشلخممرلبلاتبممقللممم ل مملف

 

 

 

لر شلرشلبلاي مداللمم لخلمف 

 (00:01:27/أ 29)رحلة النور   
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 ًف١ٝاملٓٗج ايصخٝح يف ايدع٠ٛ ايط

ادذْٟٓ افهذ ٔت  قمْذؽ أن  ٌذغ فْذٚ مذٚ هذ قؾؤِٜ افقافد افُ يؿ  ٕ جذ مداخِٜ:

يف افدظقة افًذٍِٜٔ، خٚصذٜ يف هذ ا افزمذٚن افذ ي ـمذ ت ؾٔذف افٍذتـ وؿذؾ ؾٔذف افًِذؿ، 

 افتقؤت وجزاا اهلل خر. قومٚ افٍ   بغ افتْئؿ ...  ٕ ج

غ بٚفًَذط، أمذٚ مذٚ صذٚع افًِذؿ افَذٚاّ قأمٚ افدظقة ؾال يذْٓض اذٚ إٓ أوفذ افنٔ :

يف ه ا افزمٚن أن ـمًرا مـ افْٚس اف يـ مل يٗ قا مـ افًِؿ إٓ ٕهًٌٔٚ ٓ يُٚد يذ ـ  

ذذذذ يُ  قن إًٍٔذذذذٓؿ بٚفذذذذدظٚة إػ اهلل، ؾٓذذذذ ا يف اظتَذذذذٚدي وربذذذذام  ًذذذذتٌ بقن فُذذذذـ إٔذذذذٚ ّن ًَ

أحتّذذذؾ مًذذذئقفٜٔ مذذذٚ أؿذذذقل مذذذـ بذذذدع افًكذذذ احلذذذٚ ، مذذذـ بذذذدع افًكذذذ احلذذذٚ  أن 

ٚ مذذـ افذذدظٚة وفًٔذقا ظذذذ ظِذذؿ ٓ بٚفُتذذٚب وٓ  ينذٚع أن بذذغ افْذذٚس أن هْذٚا أفقًؾذذ

بٚفًذذذْٜ وب دذذذٚر افًذذذِػ، بذذذؾ وٓ بٚدذذذ اهٛ افَٚاّذذذٜ افتَِٔديذذذٜ افٔذذذقم وإٕذذذام يً ؾذذذقن 

بًذذذض إحُذذذٚم افًٌذذذٔىٜ وربذذذام بًذذذض أيذذذٚت وبًذذذض إحٚديذذذٞ افتذذذل يُّذذذـ أن 

حذٚروا  ،ا ظذـ مًذٖفٜ مذٚئَِٓٚ أؿؾ افْٚس ظِاًم دؿ يْهٌقن إًٍٔٓؿ دظًٚة، ؾ٘ذا شذئِق

ومل يًتىًٔقا جقاب، وؿد جئٌقن ظذ جٓؾ بٚفغ وهذ ا مذـ آؾذٜ افًكذ احلذٚ ، 

وفذذٔس إمذذ  يَذذػ ظْذذد هذذٗٓء افنذذٌٌٜٔ افْٚبتذذٜ بذذؾ ؿذذد ٕ ذذد رجذذٚٓت ـٌذذًٚرا مل يٗ ذذقا 

ذفذذذؽ احلذذذض افذذذقاؾ  مذذذـ افًِذذذؿ مذذذع ذفذذذؽ ؿذذذد اصذذذتٓ وا بذذذٖهنؿ دظذذذٚة إػ مذذذٚذا  إػ 

الم بّ ٚربذذٜ افًذذْٜ افتذذل ٓ يُّذذـ فًِّذذِؿ أن يٍٓذذؿ اإلشذذالم وهذذؿ حيذذٚربقن اإلشذذ

ًٜ فاشذذذالم مذذذـ جيٓذذذؾ  ¢ـتذذذٚب اهلل إٓ مذذذـ ض يذذذؼ رشذذذقل اهلل  ؾُٔذذذػ يُذذذقن داظٔذذذ

افًْٜ ظِاًم، دؿ مـ حيٚراٚ يف بًض جقإٌٓٚ ظذ إؿؾ ظًَٔدة، ه ا ٓ يهِت أن 
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ٚ، وأرجذقيُقن داظًٜٔ إػ اإلشالم إٓ ـْ  ًٍذ فٍيذل  أن  ٍَذقا ظْذدقمٚ أ ت فُؿ إٓ

ٚ ظذذذذـ  -مذذذذٚ أؿذذذذقل: ـّمذذذذؾ  -قحتذذذذك ٓ يًذذذذٚء َٕذذذذؾ ـالمذذذذل.. إٓ ـْ ذذذذ ذذذذ ًٍ مذذذذٚ ذـذذذذ ت إٓ

افَٚديٕٚٔغ ؾٕ٘ف إٔنط افٍ   اإلشالمٜٔ يف افذدظقة إػ اإلشذالم، فُذـ هذ ه افذدظقة 

فًٔذذذٝ إػ اإلشذذذالم وإٕذذذام إػ إشذذذالمٓؿ هذذذؿ افذذذ ي أخذذذ جٓؿ ظذذذـ دااذذذ ة اإلشذذذالم 

ٚ ظـ شِػ. ًٍ  ادتقارث خِ

ًٚ واؾذذ ًا وظِذذاًم ـمذذًرا بٚفًذذْٜ افتذذل َ ذذ ْٗ ًذذض افذذدظٚة مل يُ ـذذ فؽ يقجذذد افٔذذقم ب قا حيذذ

ظذ وقآٚ يُّـ  ًٍر افَ آن افُ يؿ  ًًٍرا ص ًٔ ٚ، ؾذامذا يَذقل اإلًٕذٚن يف 

ممذذذؾ هذذذٗٓء، بذذذؾ مذذذٚذا َٕذذذقل يف افْٚبتذذذٜ افًكذذذيٜ افتذذذل ٓ يُذذذٚد أحذذذدهؿ يتطذذذ ج مذذذـ 

 افزوؾًٔذقراةافنذٓٚدة  اددرشٜ افمٕٚقيٜ ؾواًل ظـ يٖخ  صٓٚدة أظذ مذـ ... حتذك

وحتك يف افؼيًٜ ؾذ٘هنؿ مل يتًِّذقا بًذد ـمذًرا مذـ أحُذٚم افؼذيًٜ، مذٚذا َٕذقل يف 

هذذٗٓء وؿذذد ٕهذذٌقا إًٍٔذذٓؿ فِذذدظقة إػ اإلشذذالم، وؿذذد ؿذذٚل ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم 

بـ افًٚص ؿٚل: ؿٚل وـام يف ص ٔت افٌطٚري ومًِؿ مـ حديٞ ظٌد اهلل بـ ظّ 

ٚ مذذـ صذذدور افًِذذامء، وفُْذذف يَذذٌض إن اهلل»: ¢رشذذقل اهلل   ٓ يْتذذزع افًِذذؿ إتزاًظذذ

ٚ جٓذذًٚٓ مل يٌذذإذا افًِذذؿ بَذذٌض افًِذذامء، حتذذك  ؾًذذئِقا  ؼ ظٚدًذذٚ ائذذ  افْذذٚس رؤوًشذذ

 .«ؾٖؾتقا بٌر ظِؿ ؾوِقا وأوِقا

إٔذذذذٚ أظذذذذ   بًذذذذض ادٍتذذذذغ يف بًذذذذض افذذذذٌالد اإلشذذذذالمٜٔ افً بٔذذذذٜ وفذذذذٔس افذذذذٌالد 

ٔذذذذذٚت افتذذذذذل يذذذذذٗ ك اذذذذذٚ إػ بًذذذذذض افذذذذذٌالد إظ ّٔذذذذذٜ، شذذذذذئؾ ظذذذذذـ ا ٚدمذذذذذٚت إجٌْ

اإلشذالمٜٔ ـطذدم، هذؾ جيذقز  ذ ه افًْذٚء افُذٚؾ ات ا ٚدمذٚت أن  تُنذػ شذٔدة 

افذذذدار ادًذذذِّٜ أمٚمٓذذذٚ، أم جيذذذٛ أن حتت ذذذٛ أمٚمٓذذذٚ ـذذذام حتت ذذذٛ ظذذذـ اف جذذذٚل 

َّٓ ﴿رصيت افَذذذذ آن فَقفذذذذف  ٌذذذذٚرا و ًذذذذٚػ: قإجٕٚذذذذٛ ـذذذذام هذذذذ َـّ إِ ُٓ ـَ ِزيَْذذذذتَ َوٓ ُيٌْذذذذِدي

قفَ  ذذذذذذذذذذذذ ًُ ٌُ
ِ َـّ أَ ف ِٓ

َـّ وتِ ِٓ
ٚاِ إػ أن ؿذذذذذذذذذذذذذٚل  ًذذذذذذذذذذذذذٚػ يف آخذذذذذذذذذذذذذ  أيذذذذذذذذذذذذذٜ:  [80]النلللللللللللللور:﴾آَبذذذذذذذذذذذذذ
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َـّ وأَ ﴿ ِٓ
ٚاِ ًَ
ًٕٚآـ ادًِامت، ؾٓذـ افذالم جيذقز فِّذ أة ادًذِّٜ وأ [80]النور:﴾ِٕ

أن  يٓ  ب أشٓٚ وب راظٔٓٚ وؿدمٔٓٚ، وافًَؿ إدٕك مـ شٚؿٔٓٚ، أمٚ ؽر ذفؽ ـذام 

ظوذذدهٚ؛ ٕهنذذٚ  ٖخذذ  ح يتٓذذٚ يف  ًذذٔش حذذٚهة ـٚصذذٍٜ ظذذـ صذذدرهٚ.. ـٚصذذٍٜ ظذذـ 

ظَذذذ  دارهذذذٚ فُذذذـ ظْذذذدهٚ ـذذذٚؾ ة.. خٚدمذذذٜ ـذذذٚؾ ة،  ذذذدرون مذذذٚذا أجذذذٚب  أجذذذٚب بٖٕذذذف 

جيقز ؿًٔٚشٚ ظذ اإلمٚء أي افًٌٔدات افالم ــ يٗخ ن بى يؼ  ظٜٔ ؾتُقن هل 

 شٔديٚ.

ذـذذ  جيذذقز  ذذٚ وجيذذقز فذذف أن يذذ ى  قوٕ ذذـ ًِٕذذؿ مذذـ افًذذْٜ أن ؽذذالم ادذذ أة وهذذ

 ¢فِّ  م مْٓذٚ أن يذ ى مْٓذٚ، ؾَذد جذٚء يف شذْـ أر داود أن افٌْذل مْٓٚ مٚ جيقز 

ٚ ظذذذ ؾٚضّذذٜ ابْذذٜ افٌْذذل  ومًذذف ظٌذذد  ذذٚ وهذذل ... ؾِذذام رأت اف شذذقل  ¢دخذذؾ يقًمذذ

ظِٔذذف افًذذالم ومًذذف ظٌذذدهٚ حٚوفذذٝ أن  تًذذس وأن  تًذذ ك بٌىٚآذذٚ ؾَذذٚل  ذذٚ ظِٔذذف 

ٕوػ وإح ى إذا ؾٌٚ (7)«أبقا وؽالمؽ قٓ بٖس ظِٔؽ إٕام ه»افهالة وافًالم: 

ـٕٚذذٝ امذذ أة، ؾَذذٚس هذذ ه ا ٚدمذذٜ افُذذٚؾ ة افتذذل فًٔذذٝ ظٌذذدة ًِّقـذذٜ ظذذذ افًٌذذدة 

ائذ  افْذٚس »ادِّقـٜ، أٓ يهد  ظذ ممؾ ه ا ؿقفف ظِٔف افًالم إٔذػ افذ ـ : 

ًٓ ؾًئِقا ؾٖؾتقا بٌر ظِؿ ؾوِقا وأوِقا هذ ا وفذف مْهذٛ ـٌذر ؾذامذا  «رؤوًشٚ جٓٚ

يمذٜ افتذل  ْهذٛ ًٍٕذٓٚ فِذدظقة زظّذقا إػ اإلشذالم وهذؿ ٓ َٕقل ظـ افْٚصئٜ احلد

 يًِّقن مـ اإلشالم إٓ صٔئًٚ ؿِٔاًل.

ؿِٔاًل؛ وٕهنذذٚ قُٕتذذٜ فتِىٔذذػ امذذ ٚيٜ: يف شذذقريٚ يف بالدٕذذٚ ؾذذسوى هذذوهْذذٚ ُٕتذذ

حََٔذذٜ واؿًذذٜ مذذع إشذذػ افنذذديد: يزظّذذقن أن رجذذاًل أظ ًّٔذذٚ مذذت ّس فاشذذالم 

فَذذذل رجذذذاًل ... يف افى يذذذؼ ؾذذذٖخ ج افًذذذُغ وظذذذٚمل فذذذٔس ظٚدًذذذٚ وٓ ضٚفذذذٛ ظِذذذؿ 

ادديٜ ووجٓٓٚ إفٔف وؿٚل: أشِؿ وإٓ ؿتِتؽ، ؿٚل: حليٜ  مٚذا أؿقل  ؿٚل: واهلل وأ

ٓ أدري، هذذذذ ا مًذذذذُغ ويذذذذدظقه إػ اإلشذذذذالم و ذذذذدده بٚفَتذذذذؾ فُذذذذـ ٓ حيًذذذذـ أن 

                                                           

 .(7808رؿؿ ) «افه ٔ ٜ » (7)
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 يَقل: ؿؾ: ٓ إفف إٓ اهلل، ه ا ممٚل  َ يٌل وفٔس حتديدي، ادٓؿ: أن افذدظقة إػ

ٚ إَِػ اهللَِّ ﴿اهلل جيٛ أن  ُقن ؿٌؾ ـؾ يشء ظذ ظِؿ:  ـْ َدظَذ ًٓ ًَِّّذ ْق ـُ ؿَذ ًَذ ـْ َأْح َوَم

غَ  ِّ ِِ ذذذ ًْ ُ ـَ ادْ
ِْذذذل ِمذذذ َّٕ َٚل إِ ٚحِلًٚ َوَؿذذذ َؾ َصذذذ

ذذذ ِّ إذا مل يُذذذـ ظذذذٚماًل ظٚدًذذذٚ  [88]فصلللل :﴾َوَظ

ؾًذذق  ٓ يُذذقن ظذذٚماًل صذذٚحلًٚ، وؾٚؿذذد افقذذء ـذذام يَذذٚل ؿذذدياًم ٓ يًىٔذذف، ؾٚفذذ ي 

ًٜ جيذذذٛ أن يُذذذقن ظٚدًذذذٚ، دذذذؿ ٓ يٍُذذذل هذذذ ا جيذذذٛ أن يُذذذقن يْ ٌٌذذذل أن يُذذذقن داظٔذذذ

ظٚدًذذذذٚ بٚفُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ فذذذذٔس بذذذذًٌض أراء افٍَٓٔذذذذٜ ادتذذذذٖخ ة ؾَٔذذذذع يف ممذذذذؾ ذاا 

ٚ ؿذذذٚس ا ٚدمذذذٜ افُذذذٚؾ ة احلذذذ ة ظذذذذ افًٌذذذدة افُذذذٚؾ ة  ذذذ ًٍ افَٔذذذٚس افذذذ ي شذذذًّتّقه إٓ

 وصتٚن مٚ بْٔٓام.

: أن يُقن ظٚدًٚ، دًٕٚٔذ  ًٓ ٚ: أن يُذقن ظٚدًذٚ بٚفُتذٚب وافًذْٜ وظذذ مذْٟٓ ه ا أو

 افًِػ افهٚفت.

ـٕٚذذٝ قوأخذذًرا: أن يُذذقن ظذذٚماًل بًِّذذف، ؾذذ٘ن افذذدظقة إػ اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ وف

صذذذذ ٔ ٜ مٚاذذذذٜ بٚدٚاذذذذٜ إذا مل  ُذذذذـ مَ وٕذذذذٜ بًّذذذذؾ هذذذذ ا افداظٔذذذذٜ ؾذذذذال  ذذذذٗد  افتذذذذٖدر 

افًِذؿ وافٍوذؾ يف ادىِقب مامهذر افْذٚس؛ ٕن افْذٚس  تّذقن بٚٓؿتذداء بٖهذؾ 

 أظام ؿ أـم  مـ أؿقا ؿ.

هذذ ا مذذٚ يتًِذذؼ بى يذذؼ افذذدظقة إػ اهلل، أمذذٚ مذذٚ يًذذّك افٔذذقم بذذٚفتْئؿ ؾذذٚفتْئؿ فذذف 

صذذقر ٚن: ٓ صذذؽ أن أي ظّذذؾ يذذ اد آشذذتٍٚدة مْذذف ؾذذال بذذد مذذـ  ْيذذٔؿ فذذف ـٚفذذدروس 

 يف بًذض امٚمًذٚت هذ ا  ْيذٔؿ؛ ٕٕذف إنوافتل ؿد  َِك مماًل يف بًذض ادذدارس أ

مل يًٍذذذؾ ذفذذذؽ صذذذٚر أمذذذ  افتًِذذذٔؿ ؾذذذقى، ٓ مذذذٕٚع مذذذـ هذذذ ا افتْيذذذٔؿ ظذذذذ افى يَذذذٜ 

ذفذذؽ ؿذذدياًم حٔذذٞ ـٕٚذذٝ  قجذذد  قادقجذذقدة افٔذذقم يف افًكذذ احلذذٚ  ـذذام ـذذٚن ٕ ذذ

أـز احلَِٚت افًِّٜٔ يف ـؾ ادًٚجد افتل ـٕٚٝ يف افٌالد، وإٔٚ صطهًٔٚ أدرـٝ 

، أدرـذذذٝذ ؾٔٓذذذٚذ ادًذذذذ و  بٚدًذذذذ د إمذذذذقي مًذذذذ  قمًذذذذ د يف شذذذذقريٚ وهذذذذ د بْذذذذل أمٔذذذٜذ

ًءا، هذذ ا يذذدرس يف  ًٍذذر، وهذ ا يذذدرس يف افٍَذذف احلٍْذذل،  ًٚحٚ ومًٚذ ت متًذذددة صذٌذ حَِٚذ

قع يف  ا إٓ درس واحذذذذذذد يف إشذذذذذٌذ ن مل يُذذذذذـذ هْذذذذذٚذ ؾًل، وإن ـذذذذذٚذ وذاا يف افٍَذذذذذذف افنذذذذذٚذ

... ٚ ًٍ  احلديٞ افٌْقي وهُ ا، وأمٚ افٔقم ؾَد أصٌ ٝ ادًٚجد ؿًٚظٚ صٍه

 (00:00:45/أ 37)رحلة النور 
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 ٌٖ ٖٓاى أٚصٝاء ع٢ً ايصخ٠ٛ اإلضال١َٝ

حيٚول بًذض أدظٔذٚء افًِذؿ مذـ افًِذامء  ْهذٔٛ إًٍٔذٓؿ أوصذٔٚء ظذذ  مداخِٜ:

 ـام ؿِٝ افه قة اإلشالمٜٔ، ؾام رأيُؿ يف ذفؽ 

اف أي افًٚبؼ: إٔف ٓ ؾٚادة مـ ذفؽ إٓ أن يًذقدوا إػ ادذْٟٓ  قرأيل ه افنٔ :

إفٔذذف، ؾٍٚؿذذد افقذذء ٓ يًىٔذذف ـذذام ؿِْذذٚ،  قوٕذذدظ افهذذ ٔت افذذ ي ٕدٕذذدن حقفذذف دااذذاًم 

ؾٚفه قة شتٌَك زق ... بىٔئٜ جًدا حتك ئَض اهلل  ٌٚرا و ًٚػ  ٚ مـ يٖخذ  

ٚ فَقفذذف  ذذ ًَ بٔذذدهٚ ويذذد ٚ ظذذذ افى يذذؼ افتذذل جيذذٛ ظذذذ إمذذٜ ـِٓذذٚ أن  ًذذُِٓٚ حتَٔ

ؿْ ﴿ ٌٚرا و ًٚػ:  ـُ وا اهللََّ َيُْكْ ن ٕكذ ادًذِّغ هلل وٓ صؽ أ [0]محمة:﴾إِْن َ ُْكُ

فديْذذف وافًّذذؾ بٖحُٚمذذف، وٓ يُّذذـ ذفذذؽ إٓ بذذٖم يـ ادْذذغ ضٚدذذٚ  دظقٕذذٚ  قإٕذذام هذذ

ٚ إػ  ىٌذذذَٔٓام وهذذذ ذذذ ًً مذذذٚ أشذذذّٔف: بٚفتهذذذٍٜٔ وافسبٔذذذٜ، ؾذذذ٘ذا مل يُذذذـ  قادًذذذِّغ عٔ

ك مٖخقذ مذـ افُتذٚب وافًذْٜ ؾذال يٍْذع إٓ ؿِذٔاًل، دذؿ هذ ا افًِذؿ إن ٍَّ َه هْٚا ظِؿ مُ 

ًٓ ظذذ صذٚحٌف ـذام هذٍٕع ؾٕ٘ام يْ ٚ بٚفًّذؾ، وإٓ ـذٚن افًِذؿ وبذٚ ًٕ  قٍع إذا ـٚن مَ و

ٚ ٓ ﴿مً و  مـ أدفٜ افؼيًٜ ـّمؾ ؿقفف  ًٚػ:  قَن مَذ قفُذ َُ ـَ َآَمُْذقا مِلَ َ  ِ ي َذٚ افَّذ َيٚ َأ ن

ذذقَن  ُِ ًَ ٍْ ذذقنَ  *َ  ُِ ًَ ٍْ  َ ٓ ٚ قا َمذذ قُفذذ َُ تًذذٚ ِظْْذذَد اهللَِّ َأْن َ  َْ ُزَ َم ذذ ٚم بًذذض ؾَٔذذ [8 - 2 ]الصلل :﴾ـَ

 فٔس ظذ افًِؿ افه ٔت ؾٓ ا ٓ ئٍد صٔئًٚ. قافْٚس ًّـ يْتّل إػ افًِؿ وه

وؿد  بْٚ مماًل يف آجتامع افذ ي ـذٚن مًَذقًدا يف إمذس فذ فؽ افًذٚمل افذ ي 

اختذذذر يف مْهذذذٛ ظذذذٍٚل ـذذذام أؾتذذذك بذذذٖن ا ٚدمذذذٚت إجٌْٔذذذٚت هذذذـ بّْزفذذذٜ افًذذذٌٚيٚ 

ٓـ يف بٔقيـ، مع أن افُٚؾ ات احل اا  افالم جيقز  ـ أن ي يـ افًْٚء يف فٌٚش
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هـ ـٚف جٚل بٚفًٌْٜ فًِْٚء ادًِامت، ٓ جيقز  ـ أن ي يـ مـ اد أة ادًِّٜ 

إٓ وجٓٓٚ وـٍٔٓٚ ؾَط، ودٚ ـٚن أربٚب افٌٔقت مـ إزواج وافزوجٚت يوذى ن 

إػ أن  تُنذذػ ًٕذذٚؤهؿ أمذذٚم هذذ ه إجٌْٔذذٚت ؾذذٖؾتك  ِذذؽ افٍتذذقى ب ٓذذؾ بذذٚفغ مذذٚ 

 .¢مؾ ه ا افًِؿ اف ي مل يَؿ ظذ افٍٓؿ فُتٚب اهلل وحديٞ رشقل اهلل ئٍد م

 (00:09:22/أ 39)رحلة النور 
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 عٌُٚايطًف١ٝ: عًِ 

إن احلّذذذد هلل ًٕذذذتًْٔف وًٕذذذتٌٍ ه، وًٕذذذقذ بذذذٚهلل مذذذـ  ور إًٍٔذذذْٚ ومذذذـ  افنذذذٔ :

شٔئٚت أظامفْٚ، مـ  ده اهلل ؾال موذؾ فذف ومذـ يوذِؾ ؾذال هذٚدي فذف، وأصذٓد أن ٓ 

 ف إٓ اهلل وحده ٓ  يؽ فف وأصٓد أن حمًّدا ظٌده ورشقفف.إف

قنَ ﴿ ُّ
ِِ ذذذ ًْ ُتْؿ ُم ذذ ْٕ َّٓ َوَأ َـّ إِ ُذذذقُ  ِف َوٓ َز

ٚ ِذذ ََ ؼَّ ُ  قا اهللََّ َحذذ ذذذ َُ ـَ آَمُْذذقا ا َّ ِ ي ذذذ ذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن ]آل ﴾َيذذ

ٍس ﴿، [072عمللران: ذذ ٍْ َٕ ـْ 
ْؿ ِمذذ ذذ ُُ ََ َِ ِ ي َخ ذذ ُؿ افَّ ذذ ُُ قا َربَّ ذذ َُ ذذٚ افَّْذذُٚس ا َّ َ ٚ َأ ن َؼ َيذذ ذذ َِ َدٍة َوَخ َواِحذذ

َٚءُفقَن بِِف َوإَْرَحَٚم  ًَ ِ ي َ  قا اهللََّ افَّ َُ ًٚء َوا َّ ًَ
مًِرا َوِٕ ـَ  ًٓ اَم ِرَجٚ ُٓ َّٞ ِمْْ ٚ َوَب َٓ ٚ َزْوَج َٓ ِمْْ

ْؿ َرِؿًٌٔٚ ُُ ْٔ َِ َٚن َظ ـَ  .[0]النساء:﴾إِنَّ اهللََّ 

قْ ﴿ قا َؿذذذ قا اهللََّ َوُؿقُفذذذ ذذذ َُ ـَ آَمُْذذذقا ا َّ ِ ي ذذذ ذذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن ِديًدا َيذذذ ْؿ * ًٓ َشذذذ ذذذ ُُ ْؿ َأْظاَمَف ذذذ ُُ ِِْت َف ُيْهذذذ

ْقًزا َظيِذذٔاًم  َٚز َؾذذ ْد َؾذذ ذذ ََ قَفُف َؾ ِع اهللََّ َوَرُشذذ
ـْ ُيىِذذ ْؿ َوَمذذ ُُ ذذقَب ُٕ ْؿ ُذ ذذ ُُ ْ  َف

ذذ ٍِ ٌْ  - 07 ]األحللبا :﴾َوَي

00]. 

 أمٚ بًد: 

ؾٚفقاجٛ ظذ ـؾ مًذٍِؿ أن يًٌذد اهلل  ٌذٚرا و ًذٚػ ظذذ افًِذؿ افْذٚؾع وافًّذؾ 

ٚ أافهذذذٚفت، وفًُِذذذؿ  ذذذ ًً أـمذذذ ـؿ يًِذذذؿ أن افًِذذذؿ افْذذذٚؾع ٓ يُذذذقن إٓ إذا ـذذذٚن  وعٔ

، دذؿ مذٚ جٚءٕذٚ ظذـ افًذِػ ¢مًتًَك ومًتًٌْىٚ مـ ـتٚب اهلل ومـ شذْٜ رشذقل اهلل 

 افهٚفت؛ ٕهنؿ هؿ افَقم ٓ ينَك جًِٔٓؿ. 

 ٍٞ وؿذذذد جذذذٚء إمذذذ  بٚ ٌذذذٚع افُتذذذٚب وافًذذذْٜ وافًذذذِػ افهذذذٚفت يف ؽذذذر مذذذٚ حذذذدي
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ٍٞ واحد، أٓ وه واحد، فًِْٚ َٕتك ظذ حديٞ افً بٚض بذـ قافت ـر مْٓٚ ب دي

ًٜ وجِذذذذٝ مْٓذذذذٚ  ¢شذذذذٚريٜ ر  اهلل  ًذذذذٚػ ظْذذذذف، ؿذذذذٚل: وظيْذذذذٚ رشذذذذقل اهلل  مقظيذذذذ

أوصذُٔؿ بتَذقى »يذٚ رشذقل اهلل أوصذْٚ، ؿذٚل:  :ؾَِْٚ ،إظغ مْٓٚ وذرؾٝ ،افَِقب

رى اهلل، وافًّع، وافىٚظٜ، وإن و  ظُِٔؿ ظٌٌد حٌق، وإٕف مـ يًش مُْؿ ؾًذ

اختالًؾٚ ـمرا، ؾًُِٔؿ بًْتل وشْٜ ا ٍِٚء اف اصديـ ادٓديغ مـ بًذدي، ظوذقا 

 ٍٜ ٍٜ بدظذذذٜ، وـذذذؾ بدظذذذ ظِٔٓذذذٚ بٚفْقاجذذذ ، وإيذذذٚـؿ وحمذذذددٚت إمذذذقر، ؾذذذ٘ن ـذذذؾ حمددذذذ

 .«والفٜ

 زااذذٍد ظذذذ افُتذذٚب وافًذذْٜ، وذفذذؽ 
ٍ
يف هذذ ا احلذذديٞ ـذذام شذذًّتؿ إمذذ  بقذذء

، ومذذٚ ذاا إٓ ٕن ا ٍِذذٚء ¢فٌْذذل افُذذ يؿ ا ٌذذٚع شذذْٜ ا ٍِذذٚء اف اصذذديـ مذذـ بًذذد ا

ٍٜ مذذذٚ،  ¢اف اصذذذديـ  َِذذذقا افًِذذذؿ وافُتذذذٚب وافًذذذْٜ مذذذـ افٌْذذذل  مٌذذذٚ ًة دون واشذذذى

 . ¢وؾّٓقا ه ه افًْٜ وافَ آن افُ يؿ ـام ظِّٓؿ رشقل اهلل 

ٍٛ فًِِذذؿ أٓ يًْذذك هذذ ا إمذذ  افٌْذذقي افُذذ يؿ يف  وفذذ فؽ ؾٌٌْٔذذل ظذذذ ـذذؾ ضٚفذذ

ويِ ذذذذؼ اذذذذؿ مذذذذـ ـذذذذٚن مذذذذـ أهذذذذؾ افًِذذذذؿ مذذذذـ افهذذذذ ٚبٜ  ا ٌذذذذٚع ا ٍِذذذذٚء اف اصذذذذديـ،

أخذذ يـ، ؾذذ٘ذ إمذذ  ـذذ فؽ ظِْٔذذٚ أن  ُذذقن دظق ْذذٚ وأن يُذذقن ظِّْذذٚ مًذذتًٌْىٚ مذذـ 

 افُتٚب وافًْٜ وظّؾ افًِػ افهٚفت.

 مـ أجؾ ذفؽ يَقل ابـ افَٔؿ امقزيٜ رمحف اهلل: 

لالعلمممال مممقللارل مممقلل  ممم ل 
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لالىابكلللخالفل ماقةسملمقلالعل 

ل

ليممالالو مم للريممال ه ل  ومم  

ل ل اللراللج دلالاماق لرىاوهمق

ل

الممم لال عووممشلرال شممبو   لحمما م

ه ا مٚ يتًِؼ بٚفًِؿ افْٚؾع اف ي جيٛ أن يُقن هذد  ـذؾ ضٚفذٛ ظِذٍؿ، وفذٔس ل

أن يُذذقن هدؾذذف ضِذذٛ افًِذذؿ افتَِٔذذدي افَذذٚاؿ ظذذذ افتًهذذٛ ادذذ هٌل، هذذ ا حٍْذذٌل 
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افمٚفٞ صٚؾًٌل واف ابع حٌْع، هٗٓء إاّٜ ٓ صؽ وٓ ريذٛ إْٔذٚ وذاا مٚفٌُل، و

ٕ ِٓذذؿ وَٕذذدرهؿ حذذؼ ؿذذدرهؿ، وفذذ فؽ ؾذذْ ـ ٕتٌذذع شذذٌِٔٓؿ افذذ ي إىَِذذقا وشذذٚروا 

ٚ، وفُْْذٚ ٓ ٕتًهذٛ فقاحذٍد  قظِٔف، ومٚ هذ ًٍذ إٓ صذٌٔف فًِذِػ افهذٚفت ـذام ذـ ٕذٚ إٓ

فُتذٚب وافًذْٜ وظّذؾ افًِذؿ افْذٚؾع، أي: ادًذتَك مذـ ا قمْٓؿ ظذ أخ ، هذ ا هذ

 افًِػ افهٚفت.

أمٚ افًّؾ، ؾٔ ٛ أن يُقن ادًِؿ ؾٔف  ًِهٚ هلل ظذز وجذؾ ٓ يٌتٌذل مذـ وراء 

ًٜ وٓ  ذفذذؽ جذذزاًء وٓ صذذُقرا.. ٓ يٌتٌذذل مذذـ وراء ذفذذؽ أجذذً ا وٓ ؽذذ وًرا وٓ وطٍٔذذ

مٚ صٚبف ذفذؽ، وإٕذام يًّذؾ افًّذؾ افهذٚفت هلل  ٌذٚرا و ًذٚػ ـذام ؿذٚل ظذز وجذؾ يف 

ـْ ل﴿افُذذ يؿ: افَذذ آن  ذذ َّ ٌد َؾ
ٌف َواِحذذ ْؿ إَِفذذ ذذ ُُ ُ  َ

ذذاَم إِ َّٕ ْؿ ُيذذقَحك إَِ َّ َأ ُُ ُِ مْ
ذذ ِمذذ ٚ َبَؼٌ ذذ َٕ اَم َأ ذذ َّٕ

ْؾ إِ ُؿذذ

ِف  ذذذذذذذذذذ ٌَذذذذذذذذذذَٚدِة َربء
ًِ ْا بِ ذذذذذذذذذذ ٚحِلًٚ َوٓ ُيْؼِ اًل َصذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذ َّ ْؾ َظ ذذذذذذذذذذ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ ذذذذذذذذذذ َٚء َربء ذذذذذذذذذذ ََ

قا فِ َٚن َيْ ُجذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذ ـَ

 . [007]الكه :﴾َأَحًدا

ْؾ ﴿ِّٜ إخرة مـ أيٜ افُ يّٜ: ؿٚل ظِامء افتًٍر وافٍَف يف ه ه ام َّ ًْ َٔ ِْ َؾ

دا ِف َأَحذذ ذذ ٌَذذَٚدِة َربء
ًِ ْا بِ ذذ ٚحِلًٚ َوٓ ُيْؼِ اًل َصذذ ذذ َّ ؿذذٚفقا: ٓ يُذذقن افًّذذؾ صذذٚحلًٚ إٓ إذا  ﴾َظ

ًٓ ظْذذد اهلل وفذذ ٚ فًِذذْٜ، وٓ يُذذقن مٌَذذق ذذ ًَ ٚ فًِذذْٜ، إٓ إذا ـذذٚن  قـذذٚن مقاؾ ذذ ًَ ـذذٚن مقاؾ

ٚت وإحٚديٞ يف ه ا ادًْك ـمرة وـمرٌة خٚفًهٚ فقجف اهلل  ٌٚرا و ًٚػ، وأي

 جًدا، ؾ ًٌْٚ بغ يدي ه ه إشئِٜ ه ه افُِّٜ افقجٔزة.

ؾٓذذذل  ذذذتِطص بٖٕذذذف جيذذذٛ ظذذذذ ـذذذؾ مًذذذِؿ أن حيًذذذـ ضِذذذٛ افًِذذذؿ ظذذذذ وذذذقء 

افُتٚب وافًذْٜ وظّذؾ افًذِػ افهذٚفت، وأٓ يٌتٌذل مذـ أظامفذف افهذٚحلٜ إٓ وجذف 

  ظز وجؾ بًْٚء ظذ ه ا افىِٛ.  اهللاهلل  ٌٚرا و ًٚػ، ه ا مٚ ينَّ 

 (00:00:03(/188) )دلسلة اهلدى والنور
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 ايدع٠ٛ ايطًف١ٝ يف اضطساب

ٚ، ويف افُقيذٝ ومكذ  مداخِٜ: مٚ رأي ؾؤِتُؿ يف... افدظقة افًٍِٜٔ ظّقمًذ

 وافًًقديٜ خهقًصٚ  

 وإٔذذذٚ أؿذذذقل أن افذذذدظقة افًذذذٍِٜٔ أن مذذذع إشذذذػ يف اوذذذى اب، وأظذذذز افنذذذٔ :

 قظذذٚء افًِذذؿ، ؾٓذذإػ  نذذع ـمذذر مذذـ افنذذٌٚب ادًذذِؿ إػ ادَّ  قفذذؽ: هذذافًذذٌٛ إػ ذ

يت ذذ أ ظذذذ اإلؾتذذٚء، وظذذذ افت ذذ يؿ وافت ِٔذذؾ ؿٌذذؾ أن يًذذ   بًوذذٓؿ ـذذام شذذًّْٚ 

ًٜ مذذـ افَذذ آن، وفذذ أن أمٚمذذف ادهذذ ػ افُذذ يؿ، ؾوذذاًل  قـمذذًرا، ٓ حيًذذـ أن يَذذ أ آيذذ

ة وافًالم، ؾٔهد  ؾٔف ظـ إٔف ـمًرا مٚ يِ ـ يف ؿ اءة حديٞ اف شقل ظِٔف افهال

ادمذذؾ ادًذذ و  يف بًذذض افذذٌالد: إٕذذف  زبذذٛ ؿٌذذؾ أن يت كذذم، احلكذذم  ً ؾقٕذذف، 

مًذذذذتًّؾ هذذذذ ه افُِّذذذذٜ ظْذذذذدـؿ  وافًْذذذذٛ حٔذذذذْام يٌذذذذدأ يهذذذذر حذذذذٛ أخيذذذذ وهذذذذ ا 

ؿٌؾ أن يت كم جًؾ ًٍٕف ـٚفزبٔٛ،  قحكم، واحلكم يُقن حٚمض جًدا، ؾٓ

 يًْل: ـٚفًْٛ اف ي ٕوٟ وصر زبًٌٔٚ. 

 فؽ ؾ ـذذذقب ـمذذذر مذذذـ هذذذٗٓء افْذذذٚس رؤوشذذذٓؿ و نذذذظٓؿ يف ادظذذذٚء افًِذذذؿ وفذذذ

افذ ي جًذؾ أن افذ يـ  قوافُتٚبٜ، وهؿ بًد مٚ منقا إػ مْتهػ ض يؼ افًِذؿ، هذ

ٚ وأحزابٚ.  ًً  يْتّقن فِدظقة افًٍِٜٔ، مع إشػ صٔ

ٚ فذذٔس فذذف ظذذالج إٓ بذذٖن يتَذذل هذذٗٓء ادًذذِّقن راذذؿ ظذذز  وفذذ فؽ ؾذذٚفًالج أيًوذذ

يً ؾذقا إٔذف فذٔس فُذؾ مذـ بذدأ يف ضِذٛ افًِذؿ أن يتهذدر يف اإلؾتذٚء يف وجؾ، وأن 

افت  يؿ وافت ِٔؾ، ويف  ه ٔت احلذديٞ و وذًٍٔف، إٓ بًذد ظّذٍ  ضقيذؾ يتّذ س 
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يف ه ا افًّ  ظذ مً ؾٜ ـٔػ يُقن اإلؾتٚء وـٔػ يُذقن آشذتٌْٚط مذـ افُتذٚب 

 ومـ افًْٜ. 

افًذذذٍِٔقن بٚفَٔذذذد افمٚفذذذٞ وأ ويف هذذذ ا افهذذذدد ٓ بذذذد مذذذـ أن يتَٔذذذد هذذذٗٓء افذذذدظٚة

افذذ ي شذذٌؼ أن ذـ  ذذف يف أدْذذٚء افُذذالم ظذذـ افًِذذؿ افْذذٚؾع وافًّذذؾ افهذذٚفت، وؿذذد ؿِْذذٚ 

 بٖن افًِؿ افْٚؾع جيٛ أن يُقن ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفت. 

د اذذ ا افَٔذذد افمٚفذذٞ ؾ ٔذذْام حئذذد ـمذذٌر مذذـ افذذدظٚة اإلشذذالمٔغ افٔذذقم ظذذـ افتَٔنذذ 

 َٔؿ رمحف اهلل يف صً ه افًٚبؼ، حغ ؿٚل: اف ي أصٚر إفٔف اإلمٚم ابـ اف

لالعلمممال مممقللارل مممقلل  ممم ل 

 

 

 

ل ممقللالامم قيسللممومليقل م  مم  

ظذدم آفتٍذٚت إػ مذذٚ ـذٚن ظِٔذذف شذٍِْٚ افهذذٚفت يًذقد بٚفْذذٚس بًذد أن ا ٍَذذقا إػ  

 ٚ ًً افٍ ؿٜ افتل  ٌٚظد بْٔٓؿ ـام بٚظدت مـ ؿٌؾ بغ ـمٍر مـ ادًِّغ ؾ ًِتٓؿ صٔ

 حزٍب بام فد ؿ ؾ حقن، ه ا رأيل يف ه ا افقاؿع.  وأحزابٚ، ـؾ

أن يتًُّقا بٚدٌٚدئ افًِّٜٔ افهذ ٔ ٜ،  قؾًِٔٓؿ إذا ـٕٚقا  ِهغ ـام ٕ ج

وأٓ يت  أ مـ مل يُـ ؿد وصؾ إػ م  ٌٜ افًِؿ ص ًٔ ٚ أن يتقارى ظـ ذفؽ وأن 

 يُؾ افًِؿ إػ ظٚدف. 

أطـ ظٌد  ٚتٛ احلديٞ، إٔ... يف ه ا افهدد بًض اف وايٚت افتل وردت يف ـ

اف محـ بـ أر فٔذ رمحف اهلل مـ ـٌٚر ظِامء افًِػ افهذٚفت، ؿذٚل: فَذد أدرـذٝ 

يف هذذ ا ادًذذ د، وفًِذذف ينذذر إػ مًذذ د ادديْذذٜ، روى ـذذ ا ظذذدًدا مذذـ افهذذ ٚبٜ، 

 ًٕٔٝ إٔٚ افًدد، ؾُٚن أحدهؿ إذا شئؾ. 

 شًٌغ.  مداخِٜ:

ٝ يف هذذ ا ادًذذ د شذذًٌغ مذذـ وربذذام يُذذقن ـذذ فؽ، ادٓذذؿ فَذذد أدرـذذ افنذذٔ :
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اشذذتٍتل ظذذـ ؾتذذقى يتّْذذك أن يتذذقػ وافهذذ ٚبٜ، ـذذٚن أحذذدهؿ إذا شذذئؾ ظذذـ مًذذٖفٜ أ

أهنؿ خينذذقن قذفذذؽ ؽذذره مذذـ افًِذذامء افهذذ ٚبٜ احلذذٚ يـ، وافًذذٌٛ يف ذفذذؽ: هذذ

أن يًَذذذقا يف خىذذذٖ ؾٔقؿًذذذقن ؽذذذرهؿ يف ا ىذذذٖ، ؾٔتّْذذذك أحذذذدهؿ أٓ يت ّذذذؾ هذذذ ه 

 ادًئقفٜٔ ويت ِّٓٚ ؽره. 

ٚ مذذع إشذذػ افنذذديد، وذفذذؽ يًذذقد إػ شذذٌٛ أمذذٚ  أن ؾٚفيذذٚه ة مًٚـًذذٜ زًٚمذذ

أن افتٍذذتت افذذ ي ٕنذذً  بذذف أن فُِتذذٚب وافًذذْٜ قواوذذت وإٔذذٚ أذـذذ ه دااذذاًم وأبذذًدا: هذذ

أمٌ  حذذذذٚدث، ومل يّ ذذذذ ظذذذذذ هذذذذ ا افتٍذذذذتت افذذذذ ي يًذذذذّقٕف قوافذذذذدظقة افًذذذذٍِٜٔ هذذذذ

 و ه افهذ قة أبٚفه قة، مل يّ  زمذـ ضقيذؾ حتذك جيْذل هذٗٓء افْذٚس دّذ ة هذ

 ه ا افتٍتت يف إًٍٔٓؿ. 

أي: أن يسبقا ظذ أشٚس افُتٚب وافًْٜ، دؿ هؿ بٚفتٚ  ئٍوذقن اذ ه افسبٔذٜ 

افهذذ ٔ ٜ افَٚاّذذٜ ظذذذ افُتذذٚب وافًذذْٜ، ئٍوذذقن اذذٚ ظذذذ ؽذذرهؿ ًّذذـ حذذق ؿ 

 إدٕك ؾٕٚدٕك. 

افذذ ي ؾٚفًذذٌٛ أن هذذ ه افذذدظقة مل ييٓذذ  أد هذذٚ؛ ٕهنذذٚ حديمذذٜ افًٓذذد اذذ ا افًكذذ 

ٚ ًّذذذٚ رواه ظٌذذذد  ذذذ ًٍ ٕ ذذذـ ًٕذذذٔش ؾٔذذذف، وفذذذ فؽ ٕ ذذذد افيذذذٚه ة ادًٚـًذذذٜ دذذذٚ ذـ ٕذذذٚه إٓ

افذذ محـ بذذـ أر فذذٔذ ظذذـ أوفئذذؽ افهذذ ٚبٜ افذذ يـ ـذذٕٚقا يتقرظذذقن ظذذـ أن يًذذٖفقا، 

ويتّْقن أن يًٖل ؽرهؿ، ومٚ ـٕٚقا جئٌقن ظذ افًٗال إٓ فًِّٓؿ بٖٕف ٓ جيقز 

 ِقاؿ ـٕٚقا يتّْقن أن يتقػ ذفؽ ؽرهؿ.  ؿ أن يُتّقا افًِؿ، فُـ يف ؿ ارة ؿ

أمذذٚ أن ؾت ذذد يف ـمذذر مذذـ اد تًّذذٚت افًذذٍِٜٔ ؾوذذاًل ظذذـ ؽرهذذٚ، يًذذٖل أحذذد 

ؽر  قبدأ يتُِؿ وه ًٚ ـ ييـ ؾٔف إٔف أـم  مـ احلٚ يـ ظِاًم، وإذا بؽ  د ؾالًَِّّٕ 

حذذذٛ قؽذذذر مًذذذٗول، مذذذٚ افذذذ ي يذذذدؾع هذذذٗٓء  ه قمًذذذٗول، وؾذذذالن بذذذدأ يذذذتُِؿ وهذذذ

إٕٕٜٚٔ، إٔٚ هْٚ، أي: إٔٚ ظْدي ظِذؿ ومذٚ صذٚء اهلل ظذع، هذ ا يذدل ظذذ قر.. هافيٓق
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إْٔٚ مل ٕسبك افسبٜٔ افًٍِٜٔ، ٕ ـ ٕنٖٕٚ ظذ افًِذؿ افًذٍِل وـذؾٌّ ب ًذٛ اجتٓذٚده 

ِْٓٚ بًد ـّ تّع إشالمل شٍِل.   وشًٔف إػ ه ا افًِؿ، أمٚ افسبٜٔ ؾام حهَّ

 ه إحذزاب يف ـذؾ حذزٍب، ٕ ذد وف فؽ ؾٓ ه امامظٚت وه ه افتُذتالت وهذ

 ممؾ ه ا افتٍ  ، مٚ شٌٌف إٓ ظدم افسبٜٔ اإلشالمٜٔ افه ٔ ٜ. 

ظؼذذيـ شذذْٜ  َ يًٌذذٚ أؿذذقل: ظذذالج هذذ ه إمذذٜ فًٔذذقد إفٔٓذذٚ عذذدهٚ وفتت َذذؼ  ذذٚ 

ف بُِّتغ ادْتغ: بٚفتهٍٜٔ وافسبٜٔ، ّه  ِ دوفتٓٚ، ؾِٔس ف فؽ شٌٌٔؾ إٓ افٌدء بام أُ 

ة يًذذًقن إػ إؿٚمذذٜ افدوفذٜ ادًذذِّٜ بذزظّٓؿ بقوذذع أيذذد ؿ خالؾًذٚ مامظذذٚت ـمذر

ـٚن ذفذؽ وظذ احلُؿ، شقاًء ـٚن ذفؽ بى يٍؼ شِّل ـام يَقفقن بٕٚٓتطٚبٚت، أ

 ذفؽ.  قبى يٍؼ دمقي ـَٕٚالبٚت ظًُ يٜ ودقرات دمقيٜ وٕ 

افًذذذٌٔؾ إلؿٚمذذذٜ دوفذذذٜ اإلشذذذالم ظذذذذ أرض اإلشذذذالم، وإٕذذذام قَٕذذذقل: هذذذ ا فذذذٔس ه

، افذذ ي دظذذٚ يف مُذذٜ ـذذام  ًِّذذقن دالدذذٜ ظؼذذ شذذْٜ، ¢رشذذقل اهلل  شذذٌٔؾقافًذذٌٔؾ ه

 ًٓ دؿ أ ؿ افدظقة يف ادديْٜ، ؾْٓٚا بدأ بًد أن اشتهٍك فف ًّـ ا ًٌف وآمـ بف رجٚ

 ٓ  ٖخ هؿ يف اهلل فقمٜ ٓاؿ، ؾٌدأ بقوع أشس افدوفٜ ادًِّٜ. 

ٚ أؿذذذقل، وإٔذذذٚ ظذذذذ يَذذذغ ًّذذذ اً وافتذذذٚري  ـذذذام يَقفذذذقن ئًذذذد ًٍٕذذذف، ؾذذذال شذذذٌٔؾ أبذذذد

ٚ  قوافت  بذذٜ افقاؿًٔذذٜ مْذذ  ٕ ذذ ؿ يذذٛ ؿذذ ن مذذـ افزمذذٚن  ذذدل ظذذذ إٔذذف ٓ عذذٚل إضالًؿذذ

فت َٔذذؼ هنوذذٜ إشذذالمٜٔ صذذ ٔ ٜ، ومذذـ وراآذذٚ إؿٚمذذٜ افدوفذذٜ ادًذذِّٜ إٓ بت َٔذذؼ 

 ه يـ ا دؾغ: 

 ـْٚيٜ ظـ افًِؿ افه ٔت.  قافتهٍٜٔ، وه قوه

افه ٔت.. ظذ افُتٚب  أن يُقن اإلًٕٚن م بًك ظذ ه ا افًِؿ قوافسبٜٔ: وه

 وافًْٜ. 
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ٕ ـ أن يف ص قة ظِّٔذٜ، وفُْْذٚ فًذْٚ يف صذ قة   بقيذٜ، فذ فؽ ٕ ذد ـمذًرا 

 قمـ أؾذ اد مذـ بًذض افذدظٚة يًذتٍٚد مْذف افًِذؿ، فُذـ ٓ يًذتٍٚد مْذف ا ِذؼ؛ ٕٕذف هذ

ٖ ًٍٕف ظذ افًِؿ، وفُْف مل يُذـ يف بٔئذٜ صذٚحلٜ ُررء ؾٔٓذٚ مْذ  ًٕقمذٜ أطٍذٚره،  ٕنَّ

حيّذذذؾ إخذذذال  افتذذذل وردٓذذذٚ مذذذـ ذاا اد تّذذذع  قحئذذذك ويًذذذٔش وهذذذ قؾٓذذذ وفذذذ فؽ

عتّذذع إشذذالمل، فُْذذف  قعتّذذع بذذال صذذؽ مذذٚ هذذ قافذذ ي ظذذٚش ؾٔذذف ووجذذد ؾٔذذف، وهذذ

ٚ ظًِّٔذٚ صذ ًٔ ٚ، فُذـ  واشتىٚع بنطهف أ بدٓفٜ بًض أهذؾ افًِذؿ أن يْ ذقا مْ ًذ

 ه ا افًِؿ مٚ طٓ  أد ه يف خَِف.. يف شِقـف.. يف أظامفف. 

إْٔذذٚ مل ْٕوذذٟ قيذذٚه ة افتذذل ٕ ذذـ أن يف صذذدد افُذذالم ظْٓذذٚ، شذذٌٌٓٚ: ههذذ ه اف

 ظًِّٔٚ إٓ أؾ اد ؿِِٔغ. 

  بٔذذٜ إشذذالمٜٔ صذذ ٔ ٜ، وفذذ فؽ ؾت ذذد ا قودًٕٚٔذذٚ: إؾذذ اد أـمذذ  مذذـ ذفذذؽ مل ي بذذ

ذذ َْ ـمذذًرا مذذـ ادٌتذذداغ يف ضِذذٛ افًِذذؿ يُ  ٍٜ أهء ٚ.. راذذٔس عٚظذذ ذذ ًً راذذٔس وٛ ًٍٕذذف رأ

ّٜ فتًز ظـ أد  هذ ا افيٓذقر، وهذل افتذل  َذقل: حذٛ حزب، وهْٚ  ٖم حُّٜ ؿدي

افيٓذذقر يَىذذع افيٓذذقر، ؾٓذذ ا أشذذٌٚبف يًذذقد إًذا إػ ظذذدم افسبٔذذٜ افهذذ ٔ ٜ ظذذذ هذذ ا 

 افًِؿ افه ٔت.

 (00:13:27(/188) )سلسلة اهلدى والنور



 املنوج الشلفي ---------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

783 

 

 اجلُع بني حدٜجٞ: َجٌ أَيت، ٚخري ايٓاع

ول: ؿذقل اف شذقل ظِٔذف هذ يـ احلذديمغ: احلذديٞ إٕ ّع بذغ ـٔػ  مداخِٜ:

خر افْٚس »وبغ ؿقفف: «درى أوفف خر أم آخ هٚدى  ٓ يُ ـأمتل  »افهالة وافًالم: 

 .«ؿ ين

إػ   «خذذذر افْذذذٚس ؿذذذ ين»احلذذذديٞ إول ٓ خيذذذٚفػ احلذذذديٞ أخذذذ :  افنذذذٔ :

آخ ه ؾ٘ن ه ا احلديٞ يٍوؾ افَ ن إول ظذ افمٚين وافمذٚين ظذذ افمٚفذٞ، فُذـ 

أمتذل ـذٚدى  ٓ يذدرى ا ذر يف أوفذف أم »ؿقفذف ظِٔذف افًذالم:  قوهذاحلديٞ افمذٚين 

فٔس ؾٔف إٓ أن ا ر ؿد يُقن يف آخ  إمٜ ـٚدى ، ؿد ٓ يدرى ا ر  «يف آخ ه

  ا ذر ؾذٔٓؿ، بذؾ ظذ   ؾٔذف إٔذف  ِ يف أوفذف أم يف آخذ ه، أمذٚ بٚفًْذٌٜ فًِذِػ ؾَذد ظُذ 

ر يف خذذر افْذذٚس، أمذذٚ أؾوذذؾ خذذر وجذذد ظذذذ وجذذف إرض ظذذذ افس ٔذذٛ ادذذ ـق

 قؾذذذٕ٘ام هذذذ «أمتذذذل ـذذذٚدى  ٓ يذذذدرى ا ذذذر يف أوفذذذف أم يف آخذذذ ه»احلذذذديٞ أخذذذ : 

إٔذذف ؿذذد يُذذقن يف آخذذ  إمذذٜ خذذر، وٓ يٍْذذل أن يُذذقن يف أول  ¢بنذذٚرة مذذـ افٌْذذل 

ٚ، وإٕذام ي يذد أن  ًٍذ إمٜ خر، ؾَد أدٌٝ ذفؽ احلذديٞ ادتذقا   افذ ي أ ت إفٔذف إٓ

، وأن يَىذذع ظذذْٓؿ افٔذذٖس مذذـ اف محذذٜ ؾَٔذذقل: أن ا ذذر ؿذذد يَِذذل افذذ وح يف إمذذٜ

يُذذقن يف آخذذ  هذذ ه إمذذٜ ـذذام ـذذٚن يف أو ذذٚ، وإحٚديذذٞ افتذذل  كذذح بّمذذؾ ؿقفذذف 

ٓ  ذذزال ضٚاٍذذٜ مذذـ أمتذذل طذذٚه يـ ظذذذ احلذذؼ، ٓ ييذذهؿ »ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم: 

ٔذذذؾ أن يف راويذذذٜ: حتذذذك  َذذذقم افًذذذٚظٜ، هذذذ ا دفوأ  «مذذذـ خذذذٚفٍٓؿ حتذذذك يذذذٖم أمذذذ  اهلل

ا ر مًتّ  يف إمٜ وفٔس يَْىع، وفُذـ فذٔس ـذٚ ر افذ ي ـذٚن يف أول إمذٜ 
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 يف افَ ون افمالدٜ.

ـ فؽ  ٌنره ظِٔف افهالة وافًالم   ه إمٜ بطذ وج ادٓذدي وٕذزول ظًٔذك 

ٓ  ذ هٛ افذدٕٔٚ حتذك خيذ ج رجذؾ »: ¢ظِٔٓام افًالم يف آخ  افزمٚن بّمؾ ؿقفف 

ًٓ ـذذذام مِئذذذٝ يقاؾذذذؼ اشذذذّف اشذذذّل، واشذذذؿ أ بٔذذذف اشذذذؿ أر يّذذذأل إرض ؿًذذذًىٚ وظذذذد

ـٔػ بُؿ إذا ٕزل ظًٔك ابـ »وـَقفف ظِٔف افًالم يف ٕزول ظًٔك:  «جقًرا وطِاًم 

وـذذ فؽ إحٚديذذٞ افتذذل جذذٚءت يف خهذذقص ظًٔذذك   «مذذ يؿ ؾذذُٔؿ وأمُذذؿ مذذُْؿ

ظِٔذذف افًذذالم، ويف بًوذذٓٚ أن افًذذ دة يف  ِذذؽ إيذذٚم  ُذذقن خذذًرا مذذـ افذذدٕٔٚ ومذذٚ 

إٕذذذام  «أمتذذذل ـذذذٚدى  ٓ يذذذدرى ا ذذذر يف أوفذذذف أم يف آخذذذ ه »: ¢ؾذذذً٘ذا: ؿقفذذذف  ؾٔٓذذذٚ،

 يًْل أن ا ر ٓ يَْىع ظـ ه ه إمٜ وإن ـٚن أـم  يف افَ ون إوػ.

 وا ا افَدر ـٍٚيٜ.

 (00:55:03/ 3 –أهل احلديث واألثر)فتاوى جدة 
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 إىل اهلل  ٌٖٛ تٛجد مجاعات تدع

 ع٢ً ايهتاب ٚايط١ٓ؟

 إػ اهلل يف افُتٚب وافًْٜ ... ق...  دظ مداخِٜ:

يف واحلّذذد هلل هذذ ا مقجذذقد يف ـمذذر مذذـ افذذٌالد، يف شذذقريٚ ويف ظذذامن أ افنذذٔ :

ه ه افٌالد بهقرة خٚصٜ ويف مك وا ْد وافٌٚـًتٚن مذٚ صذٚء اهلل، فُذـ ًٕذٖل اهلل 

 أن جيّع ادًِّغ ـِٓؿ ظذ ـِّٜ واحدة.

 (00:00:06/ (3هـ )1408لقاءات املدينة لعام )

 

 نٔ زجاًل ٜعسف ايسجاٍ باحلل

 ٚيٝظ ٜعسف احلل بايسجاٍ

 ٖ اإلمٚم افىزي يف بًض ـالمف :ىَّ قؿٚل اإلمٚم بًد أن َخ  

 ¢ -ؿِٝ ه ا؛ وإٔذٚ أظذ   ظِّذف وؾوذِف وؿذدره، وفُذـ ؿذدر ـذالم رشذقل اهلل 

أظيذذؿ ظْذذدي مذذـ أي صذذطص بًذذده، ؾُذذـ رجذذالً يًذذ   اف جذذٚل بذذٚحلؼ، وفذذٔس  -

 ف جٚل. واهلل ادًتًٚن.يً   احلؼ بٚ

 (.7/2/962الصحوحة )
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 َٔ ِٖ ايػسباء؟

 :¢ؿٚل رشقل اهلل 

 شًٔقد ؽ يٌٚ ـام بدأ ؾىقبك فٌِ بٚء . ؿٔؾ : مـ هؿوإن اإلشالم بدأ ؽ يٌٚ »

ُِ قن إذا ؾًد افْٚسيٚ رشقل اهلل   ؿٚل : اف يـ يَ   .«ْه

 قبقب فف اإلمٚم بَقفف :

 مـ هؿ افٌ بٚء اف يـ  ؿ افىقبك. 

 (.3/267الصحوحة )

 أٌٖ ايط١ٓ ٜرنسٕٚ َا هلِ َٚا عًِٝٗ

 قؿٚل اإلمٚم 

مذذذٚ ظِٔذذذف أهذذذؾ افًذذذْٜ أهنذذذؿ حذذذغ ردهذذذؿ ظذذذذ أهذذذؾ افٌدظذذذٜ يذذذ ـ ون مذذذٚ  ذذذؿ ومذذذٚ  

 ظِٔٓؿ دؿ ئٌْقن افهقاب مـ ذفؽ.

 .(2/721الصحوحة )
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 َرٖب ايطًف أضًِ ٚأعًِ ٚأحهِ

 ؿٚل اإلمٚم:

ُذذس، خالؾذذٚ دذذٚ اصذذتٓ  ظْذذد مذذ هٛ افًذذِػ أشذذِؿ وأظِذذؿ وأحُذذؿ وفذذٔس افً 

 ادتٖخ يـ مـ ظِامء افُالم.

 .(11/1/507الضعوفة )

 ايفهسٟ ٚٚايػص ايطًف١ٝ 

ـْ َأبِك ُهَ ْيَ َة َؿَٚل:  َظ

ْدَ َٚ »  -¢-َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ   ُم مُذ
ْٖ ِٝ افنَّذ ًَ َٔزَهٚ، َوَمَْ

ٍِ ٚ َوَؿ َٓ َ اُ  ِدْرَمَ
ًِ ِٝ اْف ًَ َمَْ

 ْٝ ذذ ًَ ٚ، َوَمَْ ـْ َوِديََْٚرَهذذ
ْدُ ْؿ ِمذذ َدْأُ ْؿ، َوُظذذ ُٞ َبذذ ـْ َحْٔذذ

ْدُ ْؿ ِمذذ ٚ، َوُظذذ ذذٚ َوِديََْٚرَهذذ َ ذذ إِْرَداَّ ِمْكُ

ُٞ َبَدْأُ ْؿ  ـْ َحْٔ ُٞ َبَدْأُ ْؿ، َوُظْدُ ْؿ ِم َد َظَذ َذفَِؽ حَلُْؿ َأبِك ُهَ ْيَ َة َوَدُمُف.«. َحْٔ ِٓ  َص

 )أخ جف مًِؿ(

 ؿٚل اإلمٚم: 

ن ظذ افٌالد يف آخ  افزمذٚن ؾًّْٔذقن مًْك احلديٞ أن افً ؿ واف وم يًتقفق

حهذذذذقل ذفذذذذؽ فًِّذذذذِّغ. وؿٔذذذذؾ: مًْذذذذٚه أن افٍُذذذذٚر افذذذذ يـ ظِذذذذٔٓؿ امزيذذذذٜ  َذذذذقي 

صذذقـتٓؿ يف آخذذ  افزمذذٚن، ؾّٔتًْذذقن ًّذذٚ ـذذٕٚقا يٗدوٕذذف مذذـ امزيذذٜ وا ذذ اج وؽذذر 

وؿذذذد وجذذذد ذفذذذؽ ـِذذذف يف هذذذ ا افزمذذذٚن احلذذذٚ  يف افًذذذ ا  "ذفذذذؽ. ؿذذذٚل افنذذذٚرح: 
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افذذذ وم يًْذذذل افْهذذذٚرى ظذذذذ أـمذذذ  افذذذٌالد يف هذذذ ه ادٚاذذذٜ  وافنذذذٚم ومكذذذ، واشذذذتقػ

 ."افمٚفمٜ ظؼ

ؿِٝ: وؿد إً ٌقا واحلّد هلل مـ افٌالد اد ـقرة، ؾٚشتَِٝ شذقريٚ وافًذ ا  

ومك، وفُذـ افٍُذٚر ؿذد خٍِذقا يف هذ ه افذٌالد مذـ دَذٚؾتٓؿ وؿذقإْٔٓؿ وظذٚدايؿ، 

  وأ ،ٕقا ٓ يزافذذقن ؾٔٓذذٚـذذٚقمـ  ورهذذٚ ووياليذذٚ، ـذذام فقمذذٚ ٓ  ذذزال افذذٌالد  نذذُ

مـ ذفؽ، ؾَد دبٝ افٍ ؿٜ وا ذال  واحلزبٔذٜ بذغ شذُٚهنٚ، و ًذددت إَٓالبذٚت 

افًًُ يٜ ؾٔٓٚ، واهلل يًِؿ متك يًقد ا دوء إفٔٓٚ، وٓ شٌٔؾ إػ ذفؽ إٓ بٚف جقع 

 إػ افؼع: افُتٚب وافًْٜ.

 (.577حتَٔؼ  تك ص ٔت مًِؿ )ص

 اايٛقٛف عٓد ايديٌٝ يٝظ مجًٛد

 ؿٚل اإلمٚم:

 واجٛ ـؾ ظٚمل.. قافقؿق  ظْد افدفٔؾ فٔس عقًدا بؾ ه

 (77)ص"حتَٔؼ إصالح ادًٚجد"

 ْصٝخ١ يأل١َ بايسجٛع يًهتاب ٚايط١ٓ

 صقت افً ب:  بؿ  ْه قن فألمٜ يف افٍسة اف اهْٜ مـ حٔٚيٚ  

إٔهذذذذذذت  ذذذذذذٚ أن   جذذذذذذع إػ افتًّذذذذذذؽ بذذذذذذديْٓٚ وـتذذذذذذٚب راذذذذذذٚ وشذذذذذذْٜ ٌٕٔٓذذذذذذٚ  _ج 

وأن  ذذذذذت ذ بٍوذذذذذٚاِف  ،أن  ًّذذذذذؾ بٖحُٚمذذذذذف يف ـذذذذذؾ مٔذذذذذٚديـ احلٔذذذذذٚةو ،افهذذذذذ ٔ ٜ

ؾتًتًّذؽ  ،وأن  ً ض ـذؾ مذٚ  تطذ ه ديْذٚ ظذذ ـتذٚب اهلل وشذْٜ رشذقفف ،وأخالؿف

ؾذذ٘ن إمذذ  ـذذام ؿذذٚل اإلمذذٚم افًيذذٔؿ مٚفذذؽ بذذـ إٔذذس  ،و ٌْذذ  مذذٚ خذذٚفٍٓام ،بذذام واؾَٓذذام
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 إمٚم دار ا   ة : 

 ،َذذد زظذذؿ أن حمّذذدا خذذٚن اف شذذٚفٜمذذـ ابتذذدع يف اإلشذذالم بدظذذٜ رآهذذٚ حًذذْٜ ؾ "

ُؿ ًّٕتذذذذل افٔذذذذقم أـِّذذذذٝ فُذذذذؿ ديذذذذُْؿ وأزّذذذذٝ ظِذذذذٔ﴿اؿذذذذ أ ؿذذذذقل اهلل ظذذذذز وجذذذذؾ : 

 . "وٓ يهِت آخ  ه ه إمٜ إٓ بام صِت بف أو ٚ  ،﴾ورؤٝ فُؿ اإلشالم ديْٚ

 (.70)شٗال رؿؿ  "صقت افً ب  ًٖل وحمدث افنٚم جئٛ"

 

 ايطًف١ٝ ٚحسنات ايعٓف

اهلل جيزيذذؽ خذذذر  ؿذذذد ـْذذذٝ دااذذاًم اهلل جيزيذذذؽ ا ذذذر  ْٓذذذل ؾٔذذذف شذذذٗال  مداخِذذٜ:

افنذذذٌٚب هذذذٗٓء ادتنذذذظغ ادت ًّذذذغ ظذذذـ إظذذذامل افذذذع ـذذذٕٚقا يًذذذقوا، أظذذذامل 

ًٚ إظامل ـٖٕف  هذقرت وافًٔذٚذ  افوٍٜ افٌ بٜٔ يَقفقا ظْٓٚ أظامل اشتنٓٚديٜ، ضًٌ

هذ ا افقؿذٝ اهلل ّذؾ يف ؾٚفنذٌٚب مذٚ يًهذ ا افٌِذد، يف بٚهلل أن افٍتـ ه ه ؿذد حتهذؾ 

 جيزيُؿ ا ر يف ممؾ ه ه افي و  

 »افْهذذٔ ٜ هذذذل هذذل، ـذذام ؿذذذٚل ظِٔذذف افًذذالم بٚفًْذذذٌٜ فذذزمـ افٍذذتـ ـِٓذذذٚ  افنذذٔ :

ـِذذذذام اصذذذذتدت افٍتْذذذذٜ ـِذذذذام ؿذذذذقي هذذذذ ا إمذذذذ  افٌْذذذذقي  ،(7)«ـقٕذذذذقا أحذذذذالس بٔذذذذق ُؿ

ومع إشػ مـ ادالحظ يف افًٚمل اإلشالمل   «ـقٕقا أحالس بٔق ُؿ »افُ يؿ: 

مذذٚ هذذ ا افذذ ي يدٕذذدن بذذف ـمذذرًا وٕ ؾذذع مذذـ أجِذذف رؤوشذذْٚ ظٚفٔذذٜ أٓ وهذذل افهذذ قة  أن

اإلشذذذذذالمٜٔ إْٔذذذذذٚ ٕالحذذذذذظ أن يف هذذذذذ ه افهذذذذذ قة يشء مذذذذذـ افٌذذذذذ ور وا ٌذذذذذٚع ا ذذذذذقى 

وآبتًذذٚد ظذذـ ضِذذٛ افًِذذؿ افهذذ ٔت وظذذـ افهذذز ظِٔذذف، وفذذ فؽ ؾْ ذذد يف هذذٗٓء 

ًٚ ظذذـ أمذذ  مٓذذؿ جذذدًا جذذدًا  افنذذٌٚب افذذ يـ اذذؿ  تّمذذؾ افهذذ قة ادنذذٚر إفٔٓذذٚ إ  اؾذذ

                                                           

 .(3707ص ٔت شْـ أر داود ) (7)
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إٓىذذذذذال  مذذذذذـ افًِذذذذذؿ افهذذذذذ ٔت وظذذذذذدم إٓىذذذذذال  مذذذذذـ افتٍ ؿذذذذذٚت إروذذذذذٜٔ  قوهذذذذذ

 افنطهٜٔ.

ؾت ذذد يف ـمذذر مذذـ افذذٌالد ح ـذذٚت أصذذٌف بٚحل ـذذٚت افمقريذذٜ إن مل َٕذذؾ افدمقيذذٜ 

افتذذذل مل يُذذذـ يً ؾٓذذذٚ اإلشذذذالم مذذذـ ؿٌذذذؾ وٓ يتًذذذ   إفٔٓذذذٚ اإلشذذذالم مذذذـ بًذذذد؛ ٕن 

ِٜ ﴿ام ؿذذٚل ظذذز وجذذؾ: ديذذـ دظذذقة ـذذ قاإلشذذالم إٕذذام هذذ ذذ َّ ُْ
ذذَؽ بِٚحْلِ ٌِِٔؾ َربء اْدُع إَِػ َشذذ

ـُ  ذذذ ًَ َل َأْح
تِل ِهذذذ ِٚدْ ُْؿ بِذذذٚفَّ  َوَجذذذ

ِٜ َْ ذذذ ًَ  احْلَ
ِٜ ، ؾُمذذذر مذذذـ هذذذٗٓء [025]النحلللل:﴾َوادَْْقِظَيذذذ

افنذذٌٚب ٓ يٍ ؿذذقن بذذغ ووذذع وووذذع، وبذذغ ظٓذذد وظٓذذد ٓ يٍ ؿذذقن بذذغ أن  ُذذقن 

 قٜ يف حُّٓذٚ ويف إىالؿٚيذٚ وبذغ مذٚ هذافدوفٜ اإلشالمٜٔ ؿٚاّٜ ظذ شذٚؿٓٚ وؿقيذ

واؿع افٔقم يف افًٚمل اإلشالمل ـِف مع إشػ افنديد حٔٞ أن افًذٚمل اإلشذالمل 

ًٚ إٕذذذذ ار افٌْذذذذل  ٕمتذذذذف أن  ْ ذذذذ   ظذذذذـ  يًذذذذٜ ربذذذذف وأن  ¢افٔذذذذقم يْىٌذذذذؼ ظِٔذذذذف زٚمذذذذ

ؿقفذذذف ظِٔذذذف  ق تٌذذذٚهك بُمذذذ ة ظذذذددهٚ دون أن  ُذذذقن ظْذذذد حًذذذـ افيذذذـ اذذذٚ، ذفذذذؽ هذذذ

 تذذداظك ظِذذُٔؿ إمذذؿ ـذذام  تذذداظك إـِذذٜ إػ ؿهذذًتٓٚ ؿذذٚفقا: »ًذذالم: افهذذالة واف

بذذؾ إٔذذتؿ يقمئذذ  ـمذذر وفُذذُْؿ ؽمذذٚء  ،مذذـ ؿِذذٜ ٕ ذذـ يقمئذذ  يذذٚ رشذذقل اهلل  ؿذذٚل: ٓوأ

ـٌمٚء افًٔؾ، وفْٔزظـ اهلل اف هٌذٜ مذـ صذدور ظذدوـؿ وفَٔذ ؾـ يف ؿِذقبُؿ افذقهـ 

، ٓ يٍ   هذٗٓء «هٜٔ ادقتؿٚفقا: ومٚ افقهـ يٚ رشقل اهلل  ؿٚل: حٛ افدٕٔٚ وـ ا

افنذذٌٚب بذذغ أن  ُذذقن افدوفذذٜ اإلشذذالمٜٔ ؿٚاّذذٜ  ذذٚ حٚـّٓذذٚ ادًذذِؿ افذذ ي يت ذذٚـؿ 

إػ اهلل ورشذذقفف وٓ يت ذذٚـؿ إػ افىقاؽٔذذٝ وافَذذقإغ إروذذٜٔ، وبذذغ أن يُقٕذذقا 

إٔذتؿ يقمئذ  ـمذر وفُذُْؿ ؽمذٚء  »ـام ؿٚل ظِٔذف افًذالم يف هذ ا احلذديٞ افهذ ٔت: 

 .«ـٌمٚء افًٔؾ

وؿذذذذذد ابتِْٔذذذذذٚ يف ظكذذذذذٕٚ احلذذذذذٚ  بُمذذذذذر مذذذذذـ احل ـذذذذذٚت إن مل َٕذذذذذؾ افمذذذذذقرات 

اإلشذذالمٜٔ ؿٚمذذٝ يف بًذذض افذذٌالد مذذـ بذذٚب إصذذالح إووذذٚع افَٚاّذذٜ بًذذٌٛ هذذ ه 
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احلُقمذذٚت افتذذل حتُذذؿ بٌذذر مذذٚ إٔذذزل اهلل ؾريذذدون أن يهذذِقا إػ حتَٔذذؼ احلُذذؿ 

مقيذذٜ وهذذ ا بذذال صذذؽ اإلشذذالمل وإؿٚمذذٜ افدوفذذٜ اإلشذذالمٜٔ ظذذذ ض يَذذٜ افمذذقرات افد

ـذذام ؿِذذٝ بّىِذذع هذذ ه افُِّذذٜ يشء مل يذذٖت بذذف اإلشذذالم وٓ يتًذذ   ظِٔذذف اإلشذذالم 

ًٚ وف فؽ ؾِؿ  ٍد ه ه احل ـٚت إن مل َٕؾ افمقرات مل  ٍد افًذٚمل اإلشذالمل  إضالؿ

ًٚ ـٌذرًا، حٔذٞ رجذع بٚفذدظقة افََٓذ ى مذٚ صذٚء اهلل مذـ  ًٚ بؾ أ ت بف  رًا بٚفٌ صٔئ

 شْغ ـمرة.

ؾذذذذْ ـ ْٕهذذذذت دااذذذذاًم وأبذذذذدًا بذذذذٖن يًْذذذذك ادًذذذذِّقن ؿٌذذذذؾ ـذذذذؾ يشء بذذذذٖن  وفذذذذ فؽ

ْؿ ﴿يهذذذِ قا إًٍٔذذذٓؿ ظذذذذ حذذذد ؿقفذذذف  ٌذذذٚرا و ًذذذٚػ:  ُُ ْٔ ذذذ َِ ـَ آَمُْذذذقا َظ ِ ي ذذذ ذذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن َيذذذ

ـْ َوؾَّ إَِذا اْهتََدْيُتؿْ  ْؿ َم ـُ ْؿ ٓ َيُين ُُ ًَ ٍُ  .[075]المائة::﴾َإٔ

َذذذذط ظذذذذذ إؿذذذذؾ وأخذذذذ وا فَذذذذد  ذذذذ ا عذذذذٚهر ادًذذذذِّغ هذذذذ ا إمذذذذ  اإل ذذذذل ؾ

يْنذذٌِقن بذذٚفٍ ض افٍُذذٚال ظذذـ افٍذذ ض افًْٔذذل ويْنذذٌِقن بذذٚفٍ ض افٍُذذٚال ؿٌذذؾ 

  «ٓ ييذذذـؿ مذذذـ وذذذؾ إذا اهتذذذديتؿ »أن  تٓٔذذذٖ فذذذف أشذذذٌٚبف وط وؾذذذف افٍذذذ ض افًْٔذذذل : 

 ذذد يف افًذذٚمل اإلشذذالمل ـِذذف   «ظِذذُٔؿ إًٍٔذذُؿ ٓ ييذذـؿ مذذـ وذذؾ إذا اهتذذديتؿ»

فَٚاّٜ ظذ آشتً ٚل بٕٚم  وظذدم آشذتًداد فذف اف يـ يَقمقن ا ه احل ـٚت ا

إٕذذام يَذذقم بذذ فؽ بًذذض افنذذٌٚب ادت ًّذذغ افذذ يـ مل يً ؾذذقا اإلشذذالم يف أصذذقفف 

وفذذذ فؽ  ¢ادًذذذتٌْىٜ مذذذـ ـتذذذٚب اهلل ومذذذـ شذذذْٜ رشذذذقل اهلل  ووؿقاظذذذده ادتطذذذ ة أ

ًٚ فِ ُّذذٜ   ُذذقن افًٚؿٌذذٜ مذذع إشذذػ افنذذديد  رًا ظذذذ افًذذٚمل اإلشذذالمل حتََٔذذ

مذذذـ »ل أخذذذ ت مذذذـ ٕهذذذقص مذذذـ افُتذذذٚب وافًذذذْٜ  ِذذذؽ احلُّذذذٜ افتذذذل  َذذذقل: افتذذذ

 .«اشتً ؾ افقء ؿٌؾ أوإف ابتع ب  مٕٚف

وؿد ذـ ت يف أـمذ  مذـ جًِذٜ وؿذد  ُذقن مْٓذٚ جًِذٜ يف هذ ا ادُذٚن بٚفذ ات 

ٍة ﴿أن اهلل ظز وجؾ حٔذْام خيٚضذٛ افْذٚس بَقفذف:  قَّ ـْ ؿُذ
ُتْؿ مِذ ًْ تََى ٚ اشْذ وا َ ُذْؿ مَذ دن

َوَأظِذ
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ٌُقَن بِِف َظدُ َومِ  ؿْ وـْ ِرَبِٚط اْ َِْٔؾ ُ ْ ِه ـُ إٕام وجف ه ا ا ىٚب  [67]األنفال:﴾اهللَِّ َوَظُدوَّ

.ًٚ  فٔس فًٚمٜ افْٚس وإٕام  ٚصٜ افْٚس أٓ وهؿ ادٗمْقن حَ

وا َ ُؿْ ﴿ ًٚ مذـ افٍٓذؿ وافٍَذف يف افٌِذٜ  [67]األنفال:﴾َوَأِظدن بداهٜ ٓ أحذد أوم صذٔئ

وا﴿فًْٜ ٓ يتٌٚدر إػ ذهْف أن ا ىٚب يف ؿقفف ؾوالً ظـ افُتٚب وا إٕام  ﴾َوَأِظدن

ـٚفنّس يف  قمقجف فٍُِٚر، ٓ أحد يٍٓؿ ه ا، فُـ إٔٚ أدري ه ا وأؿقل مٚ ه قه

ًٚ افذ ي ٓ يُّذـ أن يتٌذٚدر إػ ذهذـ  واو ٜ افْٓٚر بداهٜ زٓٔدًا فٍِٓؿ أخ  أيوذ

 أحد وإن ـٚن أخٍك ؿِٔالً مـ إول.

وا ﴿ًٚػ: ؾٖؿقل: ؿقفف   ًٚ إػ  ﴾َوَأِظدن ًٚ فٍُِذٚر ؾِذٔس خىٚبذ ـام إٔذف فذٔس خىٚبذ

 ادْٚؾَغ اف يـ ييٓ ون اإلشالم ويٌىْقن افٍُ  بٚهلل ورشقفف، ه ا إم  افمٚين.

أخٍذذذك مذذذـ إمذذذ يـ افًذذذٚبَغ: فذذذٔس ادَهذذذقد اذذذ ا إمذذذ  هذذذؿ  قوافمٚفذذذٞ: وهذذذ

وا ﴿ؾًذذذٚ  ادًذذذِّغ،  دن   هذذذؿ ؾًذذذٚ  ادًذذذِّغ فذذذٔس ادَهذذذقد اذذذ ا إمذذذ ﴾َوَأِظذذذ

.ًٚ  وظهٚيؿ، وإٕام ادَهقد ا ا إم  هؿ ادٗمْقن حَ

وفًذٝ أصذذؽ أن ممذذؾ هذذٗٓء ادذذٗمْغ  ذؿ وجذذقد يف ـذذؾ زمذذٚن ويف ـذذؾ مُذذٚن 

ٓ »ًٛ متٍٚو ٜ ـم ة وؿِٜ، ذفؽ ًّٚ يدل ظِٔف ؿقفف ظِٔف افهذالة وافًذالم : ْب قوف

خذذذذٚفٍٓؿ حتذذذذك  َذذذذقم   ذذذذزال ضٚاٍذذذذٜ مذذذذـ أمتذذذذل طذذذذٚه يـ ظذذذذذ احلذذذذؼ ٓ ييذذذذهؿ مذذذذـ

 .«افًٚظٜ

ؾذذذ٘ذًا أول مذذذٚ يتٌذذذٚدر افذذذ هـ أن ادَهذذذقد اذذذ ا إمذذذ  ادقجذذذف يف أيذذذٜ افًذذذٚبَٜ 

وا﴿ هؿ ادٗمْقن وٓ أؿقل: ؾٕٚتٌٓقا هذؿ هذٗٓء ادٗمْذقن، يًْذل: شذٖؿقل  ﴾َوَأِظدن

أخرًا، إٕام ادَهقد هٗٓء ادٗمْقن إذا ـٕٚقا متُتِغ ومل يُقٕقا متٍ ؿغ، ظذ 

ؾ مل يُقٕذذذقا متٍذذذ ؿغ يف أبذذذداهنؿ ويف بِذذذداهنؿ، أي: إٕذذذف ٓ يٍُذذذل أن يُقٕذذذقا إؿذذذ

عتًّذذذغ يف أؾُذذذٚرهؿ ويف ظَٚاذذذدهؿ وأؾٓذذذٚمٓؿ ظذذذذ افُتذذذٚب وافًذذذْٜ ـذذذام هذذذل 
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دظق ْٚ مْ  أـم  مـ ٕهػ ؿ ن مـ افزمٚن ٓ يٍُل آفتَٚء ظذ ه ا افٍُ  وظذ 

ًٚ أن يُقٕقا عتًّغ يف  مُذٚن واحذد وأن يُقٕذقا ه ه افًَٔدة ؾَط بؾ جيٛ أيو

ـٕٚقا رجالً واحد وظذ ؿِٛ رجذؾ واحذد، هذؾ هذ ا ؾذٔام  ًِّذقن فذف وجذقد قـام ف

 يف زمُٕٚؿ  

 ٓ ... مداخِٜ:

امذذذذذقاب مذذذذذع إشذذذذذػ افنذذذذذديد: ٓ، إذًا ـٔذذذذذػ يتً ذذذذذؾ هذذذذذٗٓء افْذذذذذٚس  افنذذذذذٔ :

 ًٚ افًٌذذذىٚء افذذذ يـ يِِّّذذذقن بًذذذض افنذذذٌٚب ادذذذت ّس إلشذذذالمف، ؿذذذد يُذذذقن حتًّذذذ

ًٚ جذذذداً  وفُْذذذف مذذذـ حٔذذذٞ افًِذذذؿ ومذذذـ حٔذذذٞ افًّذذذؾ. ًٕذذذؿ. ؾذذذٖؿقل: هذذذٗٓء ؿذذذد  ؾٚاَذذذ

يُقٕقن مت ًّغ أصد افت ّس وفُذـ ؿِذقاؿ مل زتِذ  بًذد اذ ا اإليذامن افذ ي 

ًٚ دؿ بًد ذفذؽ ؿذد يُّذـ وأؿذقل  يدؾع أوًٓ إػ أن يُقٕقا يدًا واحدة ـام ذـ ت إٍٓ

ٚ  ﴿ وإٔذذذٚ أظْذذذل مذذذٚ أؿذذذقل: ؿذذذد يُّذذذـ أن حيََذذذقا هذذذ ا إمذذذ  افَذذذ آين وا َ ُذذذْؿ َمذذذ دن
َوَأِظذذذ

ةٍ  قَّ ـْ ُؿذذذ
ُتْؿ ِمذذذ ًْ تََى ؿذذذد يُقٕذذذقن ظذذذذ افًُذذذس مذذذـ ذفذذذؽ، ؿذذذد يُقٕذذذقن يف ووذذذع  ﴾اْشذذذ

شذذالح شذذٓؾ قحمذذٔط اذذؿ افٍُذذٚر مذذـ ـذذؾ جٕٚذذٛ وٓ يذذدظقن  ذذؿ عذذًٚٓ حلّذذؾ وف

ذفؽ ؾوالً ظـ ه ه قبًٔط مـ إشِ ٜ افَديّٜ ـٚفًٓٚم واف مٚح وافًٔق  وٕ 

 يُّـ آشتٌْٚء افٔقم يف مَٚ ِٜ افٍُٚر إٓ اٚ. إشِ ٜ احلديمٜ افتل ٓ

ـْ ﴿ؾذذذذ٘ذًا ًٕذذذذتِطص ًّذذذذٚ شذذذذٌؼ أن ؿقفذذذذف  ًذذذذٚػ: 
ُتْؿ ِمذذذذ ًْ تََى ٚ اْشذذذذ وا َ ُذذذذْؿ َمذذذذ دن

َوَأِظذذذذ

ةٍ  إػ آخ  أيٜ، ؾٔٓٚ أمذ  رصيذت ب٘ظذداد افًذالح ادذٚدي وفُذـ ؾٔذف  [67]األنفال:﴾ُؿقَّ

شذالح اإليذامن افذ ي قهأن افًالح إول مـ ه ا افًالح ادذٚدي قأم  وّْل وه

 إذا اشتَ  يف افَِٛ فـ يٌٚ  ب ىٚم افدٕٔٚ وزخ ؾٓٚ وزيْتٓٚ.

وإذا ـذذٕٚقا ـذذ فؽ ب٘مُذذٚهنؿ حْٔئذذ  أن يُقٕذذقا هذذؿ افذذ يـ ؿذذٚل ظذذْٓؿ رشذذقل اهلل 
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ظؼذذذ أفذذذػ ٓ يًْذذذل: أن يُقٕذذذقا  ؾٚدْذذذٚ (7)«فذذذـ يٌِذذذٛ ادْذذذٚ ظؼذذذ أفذذذػ مذذذـ ؿِذذذٜ»: ¢

يف بِذذد آخذذ  ودٚفذذٞ ورابذذع وإػ آخذذ ه مًٌمذذ يـ هُذذ ا، أؾذذ اد يف هذذ ا افٌِذذد وأؾذذ اد 

وإٕام يُقٕقن ظذ ؿِذٛ رجذؾ واحذد، هٔذٗوا يف إًٍٔذٓؿ اإليذامن افهذ ٔت افَذٚاؿ 

ـْ  ﴿ظذ افُتٚب وافًْٜ دؿ ضٌَقا ه ه أيذٜ افُ يّذٜ 
ُتْؿ مِذ ًْ تََى ٚ اشْذ وا َ ُذْؿ مَذ دن

َوَأظِذ

ةٍ  قَّ ـ يقمئذذذذ  جيذذذذٛ ظذذذذذ هذذذذٗٓء ادًذذذذِّغ أن يًِْقهذذذذٚ رصاحذذذذٜ ويقمئذذذذ  يُّذذذذ ﴾ُؿذذذذ

حتَٔذذؼ احلُذذؿ اإلشذذالمل افذذ ي ظِٔذذف راذذٔس يذذٖم  ويْٓذذك ؾٔ ذذٛ إضٚظتذذف ؾذذٔام يذذٖم  

 وؾٔام يْٓك إٓ يف مًهٜٔ اهلل  ٌٚرا و ًٚػ.

أمذذ ت أن أؿٚ ذذؾ افْذذٚس حتذذك ينذذٓدوا أن ٓ إفذذف إٓ اهلل وأن حمّذذد »: ¢ؾَقفذذف 

رشذذقل اهلل، ؾذذ٘ذا ؿٚفقهذذٚ ؾَذذد ظهذذّقا مْذذل دمذذٚءهؿ وأمذذقا ؿ إٓ ب َٓذذٚ وحًذذٚاؿ 

   .« اهللظذ

هذذذ ا افَذذذقل جيذذذٛ أن ٕتٌْذذذف إٕذذذام صذذذدر مذذذـ احلذذذٚـؿ ادًذذذِؿ افذذذ ي مل يُذذذـ وفذذذـ 

ًٚ أٓ وهذذ ، دذذؿ إٕذذام يهذذدر هذذ ا ًّذذـ ¢رشذذقل اهلل  قيُذذقن فذذف ممٔذذؾ يف افذذدٕٔٚ إضالؿذذ

 يْقب ظْف مـ احلُٚم ادًِّغ.

ؾ٘ذًا جيٛ أن ٍٕذ   بذغ ووذع ـقوذع ادًذِّغ افٔذقم متٍ ؿذقن صذ ر مذ ر ـذام 

الة وافًذذالم يف احلذذديٞ افًذذٚبؼ، ؾٔذذقم يهذذٌ قن ظذذذ ؿِذذٛ رجذذؾ ذـذذ  ظِٔذذف افهذذ

واحد ـام ذـ ٕٚ، يقمئ  خيتٚرون مْٓؿ رجالً يٌٚيًقٕف ظذذ اإلشذالم يٌٚيًقٕذف ظذذ 

ًٚ أن يَذٚ ِقا  ًٚ وإشذالم ادقت، ه ا اف جؾ مع ه ه امامظٜ هؿ اف يـ حيذؼ  ذؿ ديْذ

ـ ا ىذٖ افٍذٚحش مذٚ مـ حق ؿ إذا مل يًت ٌٔقا فدظقيؿ دظقة احلؼ؛ وف فؽ ؾّ

ًٚ يف امزاا  مذمالً مذـ افمذقرة افتذل دذٚر ؾٔٓذٚ بًوذٓؿ ؾُٕٚذٝ  وؿع بًٔدًا ومٚ وؿع ؿ يٌ

.ًٚ  افًٚؿٌٜ ـتِؽ افًقاؿٛ إخ ى افتل أ ٕٚ إفٔٓٚ إٍٓ

                                                           

 .(77808ص ٔت امٚمع ) (7)
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وف فؽ ؾٖٕٚ إٔهت ـؾ افنذٌٚب، مٓذام ؿٚمذٝ ؾذتـ مذـ بًذض افذدول شذقاء ـٕٚذٝ 

ؿِذٔالً ؾمذذٚرت هْذٚا ؾذذتـ  وـمذذرًا أإ  ؾذٝ ظذذـ اإلشذالم  ودول اشذاًم دول إشذذالمٜٔ أ

جٚءت مـ ا ٚرج ؾٖٕٚ إٔهت أن يِزمقا دورهؿ إٓ يف حٚفٜ واحذدة  ويف افداخؾ أ

ًٚ مذذع أمذذ  افٌْذذل  قحٔذذْام يٌذذزى أحذذدٕٚ بًَذذ  داره وهذذ  ¢ؿذذد ابتًذذد ظذذـ افٍذذتـ  ٚوبذذ

ًٚ ؾٔقمئ  فف احلؼ أن يداؾع ظـ ًٍٕف.  اد ـقر إٍٓ

دوفٜ  وافٍتْٜ افَٚاّٜ بغ ضٚاٍٜ وأخ ى أأمٚ أن يَِل بًٍْف يف خوؿ ا ال  و

ًٚ   «ـقٕقا أحالس بٔق ُؿ »وأخ ى ؾْٓٚ ي د ؿقفف ظِٔف افًالم:  ه ا مذٚ ظْذدي جقابذ

 ظـ ذاا افًٗال.

 ( 00:  00: 40/   354) اهلدى والنور / 
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 ايطًف١ٝ ٚأ١ُٖٝ ايعًِ

يف  يف واؿًْذذذذذٚ ¢افًذذذذذٌٔؾ إػ  ىٌٔذذذذذؼ ـتذذذذذٚب اهلل وشذذذذذْٜ رشذذذذذقل اهلل  قمٚ هذذذذذافًذذذذذٗال:

  ٚر ْٚ 

: ه ا ـِف م بقط بدراشٜ افًِؿ ظذ افقجف افهذ ٔت مذـ ـتذٚب اهلل ومذـ افنٔ 

ًٚ فٍٓذذذؿ حذذذديٞ  حذذذديٞ رشذذذقل اهلل، وهذذذ ا واجذذذٛ أهذذذؾ افًِذذذؿ، ؾذذذ٘ن ـذذذٚن مًذذذتىًٔ

، ؾٓذذ ا مذذـ واجٌذذف، وٓ جيذذقز فذذف أن يذذدرس اإلشذذالم ظذذذ ؽذذر هذذ ا ¢رشذذقل اهلل 

ع إػ افُتذٚب وافًذْٜ، وؿذد شذٌؼ افًٌٔؾ فُم ة أيذٚت افتذل جذٚءت  ٖم ٕذٚ بذٚف جق

ًٚ ذـ ٕذذٚ  ًٚ إػ وشذذًٓٚ، وإٍٓذذ ذـذذ  بًوذذٓٚ، أمذذٚ مذذـ ـذذٚن ٓ يًذذتىٔع ؾذذال يُِذذػ اهلل ًٍٕذذ

قَن ﴿آيٜ:  ُّذ َِ ًْ ْْذُتْؿ ٓ َ  ـُ ِ  إِْن  ـْ َؾ افذ ء َُٖفقا َأهْذ ، وأهذؾ افذ ـ  هذؿ أهذؾ [48]النحلل:﴾َؾٚشْذ

ًٚ، ؾّذذـ اشذذتىٚع أن يٍٓذذؿ دذذؿ مل ي آدؿ، قًٍذذؾ ؾذذال صذذؽ هذذافَذذ آن ؾٓذذاًم وظّذذالً و ىٌَٔذذ

افَهد مـ  ْزيؾ افُتٚب ظذ ؿِٛ اف شقل ظِٔف افًالم، وأم  اهلل فذف  قوإٓ ؾام ه

افًّذذذؾ بذذذ فؽ  ٓ صذذذؽ وٓ  قيف افَذذذ آن بذذذٖن يٌذذذغ فِْذذذٚس مذذذٚ ٕذذذزل إفذذذٔٓؿ، أفذذذٔس هذذذ

 ريٛ:

ًٚ أن شذذٌٔؾ افًّذذؾ بٚفُتذذٚب وافًذذْٜ هذذ  افًِذذؿ، ؾذذٚفًِؿ  قوٓ صذذؽ وٓ ريذذٛ أيوذذ

ا ـؾ إًٕذٚن مذمالً ي يذد أن يذٖم بًٌذٚدة، إٔذٝ   يذد أن  هذع، يتَدم افًّؾ ظٚدة، ؾ٘ذ

و ً   إٔف جيٛ ظِٔؽ أن  تقوٖ، ؾ٘ذا مذٚ  ًِّذٝ افقوذقء مل  هذؾ، وإذا صذِٔٝ 

مل حتًـ افهالة، ؾذٖم  بذدهل جذدًا أن افًِذؿ بٚفىٚظذٜ وافًٌذٚدة يتَذدم افًٌذٚدة، ؾذ٘ذا 

ن  ًِؿ ـٍٜٔٔ افهالة، ـْٝ مٖمقرًا بٚفهالة ؾٖٕٝ مٖمقر بٖن  ً   ـٍٜٔٔ افهالة، أ
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وهُذ ا ـذذؾ افًٌذذٚدات، وهُذذ ا ـذذؾ افؼذذيًٜ، ؾذٌال صذذؽ يُذذقن آدذذاًم، فُذذـ فذذٔس ـذذؾ 

 ادًِّغ، ٕن ضِٛ افًِؿ يًَْؿ إػ ؿًّغ:

افًِؿ افًْٔل ؾٓ ا واجٛ ظذ ـؾ مًِؿ، ممٚفف ممالً: رجؾ ؾَر جيذٛ ظِٔذف أن 

ٔذذف أن يًذذ   يهذذع، فُذذـ ٓ جيذذٛ ظِٔذذف افزـذذٚة، وٓ جيذذٛ ظِٔذذف احلذذٟ، ؾٔ ذذٛ ظِ

ـٍٜٔٔ افهالة حتك حيًْٓٚ، و ُقن مٌَقفذٜ ظْذد اهلل  ٌذٚرا و ًذٚػ، فُذـ ٓ جيذٛ 

ظِٔذذف أن يًذذذ   أحُذذٚم افزـذذذٚة وأحُذذذٚم احلذذٟ، فُذذذـ إذا بِذذذغ افْهذذٚب مٚفذذذف وحذذذٚل 

 ظِٔف احلقل وجٛ ظِٔف أن يً   مٚ جيٛ ظِٔف مـ افزـٚة وهُ ا.

دًذذِّغ ٕذذٚس يتٍَٓذذقن أن يُذذقن يف ا قافًِذذؿ افٍُذذٚال، وهذذ قوافًِذذؿ افمذذٚين هذذ

يف ـتذذٚب اهلل يف ـذذؾ  أحُذذٚم افؼذذيًٜ، حتذذك إذا شذذٖل شذذٚاؾ ظذذـ مًذذٖفٜ ٕذذٚدرة مذذمالً 

، ومذذـ ¢ؾُٔذذقن ظْذذده جذذقاب ٕٕذذف ؿذذد  ٍَذذف يف ـتذذٚب اهلل ويف حذذديٞ رشذذقل اهلل 

هْٚ يتٌغ خىقرة اإلظ اض ظـ دراشٜ افُتٚب وافًذْٜ، ٕن ادًذٚاؾ  ذد يف ـذؾ 

ًٚ ؾذٔام إذا ـذٚن متَٔذدًا بّذ هٛ  زمٚن وـؾ مُٚن، وٓ يًتىٔع إًٕٚن أن يًىذل جقابذ

ًٚ يف ـتٚب اهلل ويف حديٞ رشقل اهلل   .¢مـ اد اهٛ ومل يُـ متٍَٓ

مذذٚ أدري حتذذك مذذٚ أذهذذٛ بًٔذذدًا، فًذذع دٕذذدٕٝ يف امذذقاب حذذقل شذذٗافؽ، إٔذذٝ 

 شٗافؽ ـٚن: هؾ هؿ آدّقن 

ن ظْذذذف بذذذال صذذذؽ أن افذذذ يـ يًذذذتىًٔقن أن يدرشذذذقا افُتذذذٚب وافًذذذْٜ دذذذؿ يً وذذذق

ًٚ إٓ وشًٓٚ.وأ  ظْٓام ؾٓؿ آدّقن، أمٚ افًٚجزون ؾال يُِػ اهلل ًٍٕ

 اف ي مٚ يىٌؼ  مداخِٜ:

 : ظٍقًا اف ي أؾٓؿ مْؽ إٔٝ أن  ًٖل ظـ افتىٌٔؼ أم ظـ افًِؿ افنٔ 

 افًِؿ دؿ يٖم افتىٌٔؼ: مداخِٜ:
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س ٓ : إذًا: أن   ـْذذٚ افْٚحٔذذٜ افًِّٔذذٜ، أن إٔذذٝ  ًذذٖل: إًٕذذٚن مذذـ افْذذٚافنذذٔ 

يًذذذتىٔع افتىٌٔذذذؼ، امذذذقاب شذذذٓؾ، فُذذذـ يف ـمذذذر مذذذـ إحٔذذذٚن يُذذذقن افًذذذٗال ؽذذذر 

واؿًل، يَٚل: ٓ يًتىٔع أن يهع ممالً، ه ا إذا شِّْٚ جذدًٓ َٕذقل: ٓ يُِذػ اهلل 

ًٚ إٓ وشذذذذذًٓٚ، ٓ يهذذذذذع، فُذذذذذـ صذذذذذ ٔت إٔذذذذذف ٓ يًذذذذذتىٔع أن يهذذذذذع   مذذذذذٚه  قًٍٕذذذذذ

، وإٔذذذذٚ أظذذذذ   ـمذذذذر مذذذذـ يف  هذذذذقره إٔذذذذف ٓ يًذذذذتىٔع أن يهذذذذع قبهذذذذ ٔت، فُذذذذـ هذذذذ

ادذذذ ى يُقٕذذذقن حمذذذٚؾيقن ظذذذذ افهذذذِقات يف صذذذ تٓؿ، ؾذذذ٘ذا مذذذٚ أؿًذذذدوا ظذذذذ 

ؾ اصذذٓؿ   ـذذقا افهذذالة، مذذٚ فذذؽ يذذٚ ؾذذالن  واهلل إٔذذٚ ٓ أؿذذدر أ قوذذٖ، دٔذذٚر وشذذطٜ.. 

ًٚ إٓ وشًٓٚ.  إف ، ضٔٛ صع يف حدود اشتىٚظتؽ ٓ يُِػ اهلل ًٍٕ

 ؽذذر صذذ ٔت، ؾٖٕذذٝ أن إذا أردت إذًا: ؿذذقل هذذ ا اإلًٕذذٚن ٓ يًذذتىٔع أن يهذذع

احلُؿ افؼذظل افذ ي قص ٔت  وٌط هذ ه افْٚحٔذٜ جيذٛ أن  يذب ادمذٚل، مذٚ هذ

 تهقره إٔذٝ أن ادُِذػ بذف ٓ يًذتىًٔف، مٓذام ـذٚن هذ ا احلُذؿ إذا ـٕٚذٝ افذدظقة 

ص ٔ ٜ أي:  َذقل: ٓ يًذتىٔع ؾَْذقل: شذَط ظْذف افٍذ ض، ٕٕذف ٓ يًذتىٔع، فُذـ 

يُذذقن يذذدور يف ذهْذذؽ ممذذٚل ينذذٌف ادمذذٚل افذذ ي ؿدمتذذف إٔذذٚ  إٔذذٚ أخنذذك مذذٚ أخنذذٚه إٔذذف

ًٚ، أن زيد ٓ  قَ مـ افْذٚس ٓ يهذع بذدظقى ٓ يًذتىٔع أن يهذع، ٓ إٔذٚ أؿذقل هُذ  اً إٍٓ

يًذذذذذتىٔع أن  قيًذذذذذتىٔع أن يهذذذذذع مِٓذذذذذف، هْذذذذذٚ ي جذذذذذع ...  ورة افًِذذذذذؿ، وإٓ هذذذذذ

بذـ يهع، ـام جٚء يف احلديٞ افه ٔت يف ص ٔت افٌطٚري مـ حديٞ ظّ ان 

صذذؾ ؿذذذٚااًم، ؾذذذ٘ن مل »ؾَذذذٚل:  ¢حهذذغ ؿذذذٚل: ـٕٚذذٝ ر بقاشذذذر، ؾ ئذذذٝ إػ افٌْذذل 

 .« ًتىع ؾَٚظدًا، ؾ٘ن مل  ًتىع ؾًذ جْٛ

إذًا: اشذذتىٚع أن يهذذع فُذذـ بًذذد أن ظذذ   ـٍٔٔذذٜ افهذذالة  ذذ ا افذذ ي ٓ يًذذتىٔع 

 أن يهع ؿٚااًم، ؾٓؾ ًٕتىٔع ٕ ـ أن ٍٕٓؿ مْؽ ممٚل حقل شٗافؽ 

 طػ يف  ـٜ، قوهْٚا  ًٚمؾ مع افٌْقا واف بٚ... . ممالً مق مداخِٜ:
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ًٚ، افنذذٔ  : صذذٍٝ ادمذذٚل ـٔذذػ يقوذذت افَوذذٚيٚ، هذذ ا ادمذذٚل ممذذؾ ممذذٚ  إٔذذٚ شذذٚبَ

عٌقر إٔف يًّؾ ا ه افؼـٜ  شذتَقل بداهذٜ: ٓ،  قإٔٝ أن  َقل عٌقر، هؾ ه

 قهه ا وإٔٝ مـ ؿٌؾ: ٓ مٚ  قعٌقر إٔف ينتٌؾ بُؾ افؼـٚت  شَٔقل ه قهؾ ه

عٌقر، إذًا: افًٗال مٌْل ظذ مـ فٔس عٌذقرًا، يَقفذقا ظْذدٕٚ بٚفنذٚم ممذؾ: افذ ي 

بده مٚ ينق  مـ ادقت مُ بٜ ٓ يْٚم بغ افٌَقر، ؾ٘ذا ٕٚم بغ افٌَقر شٔنق  مـ 

 قيذذدخؾ يف  ـذذٜ ٓ  ِتذذزم أحُذذٚم افؼذذيًٜ شذذٔتً ض هذذ قادذذقت مُ بذذٜ، ؾذذ٘ذا هذذ

 عٌقر بًّؾ. قعٌقر  مٚ ه قٕصٔٚء خيٚفػ ؾٔٓٚ افؼيًٜ، فُـ هؾ ه

 ... مداخِٜ:

عٌقر زيد مذـ افْذٚس  ق: ه ا ب ٞ دٚين، بس إٔٝ مَتْع بَق  إٔف مٚ هافنٔ 

 أن يًّؾ بؼـٜ ؾالٕٜٔ 

إٔٚ أ ب فؽ ممٚل فذف ظالؿذٜ وؿذد شذئِٝ بذٕٚمس افَ يذٛ، فذف ظالؿذٜ بٚفهذالة: 

ؿ يًِّذذقن، ٓ ٕذذٚس أيذذٚم إشذذٌقع يًذذّت ـمذذ  خذذره إٔذذف يهذذِقا افيٓذذ  مذذمالً حٔذذٞ هذذ

يًذذذذّت  ذذذذؿ بٚفذذذذ هٚب إػ ادًذذذذ د، إٔذذذذٝ وٓ مٗاخذذذذ ة يُّذذذذـ هذذذذ ا ممذذذذٚل إٔذذذذف مذذذذٚ 

ًٚ: هذذؾ ه واجذذٛ قيًذتىٔع أن يهذذع يذقم امًّذذٜ، فُذذـ إٔذٚ إٔيذذ  إػ ادًذذٖفٜ جذ ري

فذذف بذذٖن يًذذت ٔٛ ٕمذذ  اهلل حذذغ يًذذّع  أن يًّذذؾ اذذ ه افؼذذـٜ افتذذل ٓ  ًذذّتظِٔذذف 

ٓ يًذتىٔع قحذل ظذذ افٍذالح، هذؾ هذؿقل ادٗذن يذقم امًّذٜ: حذل ظذذ افهذالة 

 إٓ أن يًّؾ إٓ ا ه افؼـٜ، بٚفتٚ  ٓ يًتىٔع أن يهع صالة امًّٜ 

ؾٚشذذد، ظِّذذف يف هذذ ه افؼذذـٜ وبطٚصذذٜ إذا قٓ، مذذٚ بْذذل ظذذذ ؾٚشذذد ؾٓ امذذقاب:

ـذذٚن يًِذذؿ مذذـ ؿٌذذؾ أن ادذذقطٍغ هْذذٚا فًٔذذقا أحذذ ارًا يف ظٌذذٚديؿ، دذذؿ  ٌذذغ فذذف بًذذد 

عٌقر ظذ إٔذف يىٔذع افُذٚؾ  هذ ا  قش صٓ  صٓ يـ إف ، وهصٓ  صٓ يـ أخ  مًٚ

وٓ يىٔع رب افًٚدغ ؾٔام أم ه مـ افهالة، ه ا يذٚ أخذل ٓ يهذِت أن يَذٚل إٔذف ٓ 
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ًٚ  قيًتىٔع، اف ي ٓ يًتىٔع ه آشتىٚظٜ افتل خ جٝ مْف، ـٚف ي ممالً  بْٚ إٍٓ

يذذ وح  قـ هذذافنذذطص ادٍِذذقج ٓ يًذذتىٔع أن يَذذػ ويهذذع، صذذت ٓ يًذذتىٔع، فُذذ

يتًذذذٚضك ـذذذؾ إشذذذٌٚب افتذذذل حتذذذقل بْٔذذذف وبذذذغ ضٚظذذذٜ اهلل، مْٓذذذٚ إٔذذذف يذذذدخؾ يف ظّذذذؾ 

يًذتىٔع، فُْذف آدذ   قيَقل حْٔ اا ٓ يًذتىٔع، ٓ، هذ قيًّْف مـ افَٔٚم بٚفىٚظٜ، ؾٓ

احلٔٚة افدٕٔٚ ظذ أخ ة،   ا ـْٝ ح رًا مذـ ذاا افًذٗال، ٕٕذف يىذ ح ـمذرًا، إٔذف 

هذذذقر يف ـمذذذر مذذذـ إحٔذذذٚن ـذذذقن افًذذذٚاؾ يًذذذتىٔع، فُذذذـ واحذذذد ٓ يًذذذتىٔع، إٔذذذٚ أ 

ٓ قافًذذٚاؾ ٕٕذذف ؽذذر ؾَٔذذف بٚإلشذذالم وبٚفؼذذع يتهذذقر ؾًذذالً بُذذؾ صذذٍٚء ٍٕ ذذ إٔذذف هذذ

يًذذذذتىٔع، فُذذذذـ افٍَٔذذذذف بٚفُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ يقوذذذذت فذذذذف ادقوذذذذقع، وإذا بذذذذف يًذذذذتىٔع، 

ًٚ إٓ وش ًٚ إذا ـٚن افًٗال يف حمِف ٓ يُِػ اهلل ًٍٕ  ًٓٚ.وف فؽ إٔٚ أجٌتؽ شٍِ

أمذذذذٚ دذذذذٚ ُٕذذذذقن يف عذذذذٚل فِطذذذذالص مذذذذـ ظذذذذدم آشذذذذتىٚظٜ ادذذذذدظٚة ؾًِٔذذذذف أن 

يتًذذٚضك ا ذذالص، وٓ ي مذذل ًٍٕذذف ؾذذٔام يًِذذؿ إٔذذف شَٔكذذ يف افَٔذذٚم بذذام ؾ وذذف اهلل 

 ظز وجؾ ظِٔف.

 : .. : .. (  29/   40) اهلدى والنور /  
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 ايطًف١ٝ ٚأ١ُٖٝ ايعًِ.. 

فِدظٚة يًْذل يًْذل ٕهذٔ ٜ حذقل ـٍٔٔذٜ رأيؽ صٔطْٚ  قجف ٕهٔ ٜ ظٚمٜ قص :مداخِٜ

ًٚ يف إردن  ًٚ ص ٔ  ًٚ ظِّٔ  افدظقة إػ إؿٚمٜ مْٓ 

 ٌٚع افُتذٚب وافًذْٜ اجيٛ ؿٌؾ ـؾ يشء ظذ إخقإْٚ احل يهغ ظذ : افنٔ 

أن يتدارشذذقهٚ دراشذذٜ ظِّٔذذٜ دؿَٔذذٜ ؾٔٓذذٚ افذذقظل وافٍٓذذؿ افهذذ ٔت وؾٔٓذذٚ افتذذٖين يف 

ون إًٍٔذذٓؿ أهنذذؿ صذذٚروا مذذـ ضذذالب هذذ ا ظذذدم  ٌْذذل أراء افنطهذذٜٔ مذذـ افذذ يـ يذذ 

دراشذٜ هذ ا افًِذؿ جيذٛ أن يُذقن  قوجيذٛ بٚإلوذٚؾٜ إػ هذ ا وهذ ،افًِؿ افؼذيػ

 ،حتك ٓ يُقن ظِّف ح ٜ ظِٔذف مذـ جٓذٜ ،دارس ح يهٚ ظذ افًّؾ بام ظِؿ ـؾن 

الحظ يف ذفؽ أم  دٚفٞ دؿ يٌٌْل أن يُ  ،وحتك يٍْع اهلل  ٌٚرا و ًٚػ افْٚس بًِّف

افْٚس إػ مٚ امتـ اهلل بف ظِْٔٚ مـ ا دى وافْقر ؾٔ ٛ أن  قردٕٚ أن ٕدظوهق: إذا أ

 ،ٕسؾؼ اذؿ وأٓ ٕتنذدد ظِذٔٓؿ وأٓ ٕيٓذ  أمذٚمٓؿ بْٖٕذٚ متّٔذزون ظِذٔٓؿ اذ ا افًِذؿ

جيٛ أن ًٕتز افْٚس ـؾ افْٚس اف يـ ٕذ اهؿ بًٔذديـ ظذـ هذدي اف شذقل صذذ اهلل 

ؽ أن ادذذذ ض ادًْذذذقي أصذذذد وٓ صذذذ ،ظِٔذذذف وظذذذذ آفذذذف وشذذذِؿ أن ًٕتذذذزهؿ مذذذ ى

وإذا ـذٚن مذـ ادٍذ وض فِىٌٔذٛ  ،وأ  ظذ صذٚحٌف مذـ ادذ ض ادذٚدي افٌذدين

افٌدين أن يسؾؼ بٚد يض حتك يَقل ـمر مْٓؿ أن بًض اد ى يًٚؾقن بّ  د 

ؾذذذٖوػ وأوػ أن يُذذذقن ضٚفذذذٛ افًِذذذؿ افذذذ ي  ،أن يًذذذًّقا ـالمذذذٚ فىٍٔذذذٚ مذذذـ ضٌٔذذذٌٓؿ

 ،وإ ٌٚع مٚ ـٚن ظِٔذف شذٍِْٚ افهذٚفت ،ػ إ ٌٚع افًْٜيتقػ إرصٚد افْٚس وهدايتٓؿ إ

 ًٚ ًٚ  أن يُذذذقن رؾَٔذذذ وإذا ـذذذٚن افٌْذذذل  صذذذذ اهلل ظِٔذذذف  ،يف مًذذذٚمِتٓؿ يف دظذذذقيؿ فىٍٔذذذ
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وظذذذذ آفذذذف وشذذذِؿ يُْذذذ  ظذذذذ افًذذذٔدة ظٚانذذذٜ  ر  اهلل ظْٓذذذٚ حٔذذذْام ؿًذذذٝ يف رد 

وشذِؿ  افًالم ظذ ذفؽ افٔٓقدي اف ي دخؾ ظذ افٌْل  صذ اهلل ظِٔف وظذذ آفذف

ؾًذذذذذالمف ؽذذذذذر واوذذذذذت إٔذذذذذف شذذذذذالم  .افًذذذذذٚم ظِذذذذذُٔؿ :ؾَذذذذذٚل ،ؾذذذذذٖفقى فًذذذذذٕٚف بٚفًذذذذذالم

 ،افًذٚم قافذ ي هذ ،واوت إٔف دظٚء ظذ شذٔد اد شذِغ بذٚدقتقوٓ ه ،ادًِّغ

ًٜ قوهذذذ ًٜ رصحيذذذ وبذذذٚفىٌع ٓ يت ذذذ أ أن خيٚضذذذٛ اف شذذذقل  ظِٔذذذف  ،مل يْىذذذؼ اذذذٚ ؾهذذذٔ 

ًٚ  ،ادقت :أي ،«افًٚم ظِٔؽ» :وافدوفٜ فف يقمئٍ  بَقفف ،افًالم دذٚ يف  وفُْذف أيوذ

ـُ  لٍّ ؿٌِذذذذف مذذذذـ ذُ  افًذذذذالم افذذذذ ي  ¢ٓ يْىِذذذذؼ فَِٔذذذذل ظِٔذذذذف   ¢فٌْل  بذذذذٍٚذذذذ  وحَذذذذد و

وإٕذذام ؽٌّّٓذذٚ  ،ـذذام جذذٚء يف احلذذديٞ افهذذ ٔت ،اشذذؿ مذذـ أشذذامء اهلل ظذذز وجذذؾقه

ومذذذـ إمذذذ  افٌذذذدهل أٓ خيٍذذذك ذفذذذؽ ظذذذذ افٌْذذذل  ، «افًذذذٚم ظِذذذُٔؿ» :ٚ ؾَذذذٚلَٓ ًَ َّٔ وَوذذذ 

 :ؾذذ دَّ ظِٔذذف افًذذالم ب٘جيذذٚز وؽٚيذذٜ اإلجيذذٚز بَقفذذف ،وظذذذ آفذذف وشذذِؿصذذذ اهلل ظِٔذذف 

أمذذذٚ افًذذذٔدة ظٚانذذذٜ وهذذذل مذذذـ وراء احل ذذذٚب ؾذذذام ـذذذٚدت  ًذذذّع هذذذ ا . «وظِذذذُٔؿ»

وظِذذُٔؿ افًذذٚم وافًِْذذٜ وافٌوذذٛ » :اإلفذذقاء مذذـ ذاا افٔٓذذقدي بٚفًذذالم حتذذك ؿٚفذذٝ

مذٚ هذ ا يذٚ  :مؾِام خذ ج افٔٓذقدي ؿذٚل اف شذقل  ظِٔذف افًذال «إخقة افَ دة وا ْٚزي 

أمل  ًذذذًّل مذذذٚ ؿِتذذذف يذذذٚ  :ؿذذذٚل  ذذذٚ  يذذذٚ رشذذذقل اهلل أمل  ًذذذّع مذذذٚ ؿذذذٚل :ؿٚفذذذٝ  ظٚانذذذٜ

ومذٚ ـذٚن افًْذػ يف يشء  ،مٚ ـٚن اف ؾذؼ يف يشء إٓ زإذف» -وهْٚ افنٚهد-ظٚانٜ 

 .«إٓ صٕٚف

وإذا ـذذٚن هُذذ ا يَذذقل اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم دذذـ خٚضذذٛ افٔٓذذقد بتِذذؽ افِٓ ذذٜ 

ٕهنذذٚ ؾّٓذذٝ مذذـ افٔٓذذقدي إٔذذف يذذدظقا  ؛ ذذٚ ذفذذؽ ؼَّ ٚانذذٜ وُحذذ افَٚشذذٜٔ وهذذل افًذذٔدة ظ

ؾامذا يٌٌْل أن يُقن مقؿٍْٚ مع إخقإْذٚ افذ يـ ينذسـقن  ،بٚدقت ¢ظذ افٌْل  

ؾذذذال صذذذؽ إْٔذذذٚ جيذذذٛ أن ٕسؾذذذؼ اذذذؿ وأٓ ٕتنذذذدد  ،مًْذذذٚ ظذذذذ إؿذذذؾ يف افنذذذٓٚد غ

 .ظِٔٓؿ
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دًذذٚذ ابذذـ جٌذذؾ و ذذ ا ـذذٚن مذذـ وصذذٜٔ افٌْذذل   صذذذ اهلل ظِٔذذف وظذذذ آفذذف وشذذِؿ 

وأر مقشذذك إصذذً ي ر  اهلل ظذذْٓام أن افٌْذذل  ظِٔذذف افًذذالم دذذٚ أرشذذِٓام دظذذٚة 

ذذذذ ًَ وينذذذذا وٓ  ُ  ،اذهٌذذذذٚ و ىٚوظذذذذٚ»إػ افذذذذّٔـ ؿذذذذٚل  ذذذذام  ؾٓذذذذ ا ـِذذذذف وذاا ًّذذذذٚ  ،«انء

 .جيًِْٚ ْٕتٌف فُْقن يف دظق ْٚ متًٚحمغ متٔٚهيـ مع افْٚس

ؿذذقل إن دظق ْذذٚ واحلّذذد هلل هذذل دظذذقة وـذذام أؿذذقل يف هذذ ه ادْٚشذذٌٜ وـمذذرًا مذذٚ أ

 ،وـِّذذٜ احلذؼ بىًٌٔذٜ احلذٚل ظذذ افْذٚس دَِٔذذٜ ،وافْذٚس ظذـ احلذؼ ؽذٚؾِقن ،احلذؼ

ؾ ًذٌٓؿ دَذؾ  ،ؾٍُٔل إدًَٚٓ ظذ افْٚس أن ٕذدظقهؿ إػ هذ ا احلذؼ افمَٔذؾ ظِذٔٓؿ

وذفؽ مذٚ يٌٌْذل أن ي دظْذٚ وأن يهذدٕٚ ظذـ أن ٕزيذد يف اإلدَذٚل ظِذٔٓؿ  ،ـِّٜ احلؼ

فْٚ أشذذِقب افنذذديد يف دظق ْذذٚ إيذذٚهؿ إػ احلذذؼ ٕٕذذف إذا إوذذؿ إػ صذذدة يف اشذذتًام

إذا إوذذؿ إػ دظذذقة افْذذٚس صذذدة احلذذؼ  ،ودَِذذف ظذذذ افْذذٚس صذذدة إشذذِقب ،احلذذؼ

 ،ؾذذال يٌٌْذذل أن ٕوذذؿ إػ هذذ ا افمَذذؾ دَذذال آخذذ  فذذٔس ب ذذؼ ،حذذؼ قودَِذذف ظِذذٔٓؿ وهذذ

احلؼ افمَٔؾ بىًٌٔتف ـام  ا فِْٚس ظـ  ٌَؾإذا يُقن ه ا  افمَؾ افمٚين صٚدًّ  ئ وحْٔ

ٔاًل ﴿ؿٚل  ًٚػ  َِ ًٓ َد َْٔؽ َؿْق َِ ل َظ
َِ ِْ ٚ َشُْ َّٕ  .[5]المبمل:﴾إِ

و ذذ ا ـذذٚن مذذـ ـالمذذف  ظِٔذذف افًذذالم بٚفًْذذٌٜ دًذذٚذ يف ؿهذذٜ إضٚفتذذف فَِذذ اءة يف 

 ،صالة افًنٚء  ِؽ اإلضٚفٜ افتل محِٝ أحد إٕهٚر ظذ أن يَىع افهذالة خٍِذف

ؾُذٚن مًذٚذ دذٚ بٌِذف ا ذذز  ،ويذسا امامظذذٜ ،ػ دارهويْىِذؼ إ ،وأن يهذع وحذده

واشذذتًّؾ  ،إٕذذف مْذذٚؾؼ :حتذذك ـذذٚن يَذذقل ؾٔذذف ،ينذذتد يف احلّذذؾ ظذذذ هذذ ا إٕهذذٚري

ًٚ  همًٚذ ر  اهلل ظْف اشتًّؾ ه  مْذف مذع ادٌذدأ افًذٚم ،ادٌذدأ افًذٚم  افُِّٜ إىالؿ

ٕذف مذٚ ـذٚن أ»: «صذ ٔت مًذِؿ»اف ي يت دث ظْف ابـ مًًقد يف حديمف افىقيؾ يف 

أن افذذذ ي » :وـذذذ فؽ هْذذذٚا حذذذديٞ آخذذذ ، «يتطِذذذػ ظذذذـ صذذذالة امامظذذذٜ إٓ مْذذذٚؾؼ

اشذذذذتًّؾ مًذذذذٚذ هذذذذ ا  ،«مْذذذذٚؾؼقيُذذذذقن يف ادًذذذذ د دذذذذؿ يًذذذذّع إذان دذذذذؿ خيذذذذ ج ؾٓ
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ٕن هذذ ا اف جذذؾ مل خيذذ ج  ؛آشذذتًامل افًذذٚم يف حذذؼ ذفذذؽ اإلًٕذذٚن وـذذٚن  ىئذذٚ

ًٚ فِٓذذذقى م  حٔذذذْام صذذذُك مًذذذٚذًا إفٔذذذف وإٕذذذام فًذذذ ر بْٔذذذف فِ شذذذقل  ظِٔذذذف افًذذذال ،إ ٌٚظذذذ

مًِذذذقم ؾَذذذٚل فذذذف اف شذذذقل ظِٔذذذف  قـذذذام هذذذ ،وراء مًذذذٚذ ؾٖرشذذذؾ اف شذذذقل  ظِٔذذذف افًذذذالم

ب ًذٌؽ أن   مًذٚذٚ أؾتذٚن إٔذٝ يذ  مًذٚذٚ أؾتذٚن إٔذٝ يذ  إٔٝ يذٚ مًذٚذ ٚنٌ تَّ ؾَ أ» :افًالم

أحذذذدـؿ إذا أمَّ  ،وٕ قهذذذٚ مذذذـ افًذذذقر ،وافِٔذذذؾ إذا يٌنذذذك ، َذذذ أ بٚفنذذذّس ووذذذ ٚهٚ

وٕ ذـ  ،ؾٚفنٚهد أن افًَقة وافندة  يذ يف افذدظقة ،خ  احلديٞإػ آ «ؾِٔطٍػ

فألشذذذذػ ٕالحذذذذظ يف ـمذذذذر مذذذذـ إخقإْذذذذٚ وـِذذذذام ـذذذذٚن هذذذذ ا احلذذذذديٞ حذذذذديٞ ظٓذذذذده 

وافقاؿذع إٔذف  ،ٕٕف يتهقر أن افندة  ٍْذع يف افذدظقة ؛ؾٔٓٚ بٚفدظقة ـِام ـٚن صديداً 

َٝ َؾيًّذٚ َؽِِذٔظَ قَوفَ ﴿ ي وحًٌُؿ ا ا افهذدد ؿقفذف ظذز وجذؾ  ْْذ قا  ـُ ونذ ٍَ ْٕ ٓ ِٛ ِْذ ََ اْف

ـْ َحْقفَِؽ   .[051]آل عمران:﴾ِم

وأرى أيوذٚ أن أذـذذ  بْٖٕذذٚ افٔذذقم ابتِْٔذذٚ بَْذٔض مذذٚ ـْذذٚ ابتِْٔذذٚ يف افَذذ ون ادٚوذذٜٔ 

 ،ؾوذذالً ظذذـ ضذذالب افًِذذؿ ،افًذذٚبَٜ ـْذذٚ ابتِْٔذذٚ يف افَذذ ون افًذذٚبَٜ ب ّذذقد افًِذذامء

ومٙذ هذ ا امّذقد ظذذ  ،لابتِْٔٚ بٚمّقد ظـ افتَِٔذد ادذ هٌ ،ؾوالً ظـ افًٚمٜ

يف صذذذٔ ٜ مٌٚرـذذذذٜ فِ جذذذذقع إػ افُتذذذذٚب  ،أن يف ؾٔئذذذذٜ ،ادًذذذِّغ ؿذذذذ ون ضقيِذذذذٜ

ٚ افًٕٔٚذٜ ،وافًْٜ ٚ ودامَرهَذ َٓذ َِ وفُْْذٚ ٕنذُقا أن َٕذٔض ذفذؽ  ،وٓ صؽ ؿذد آ ذٝ أـ

ؾٖصذٌ ْٚ أن ٕنذُقا مذـ امّذقد ـْٚ ٕنُقا  ،إم  اف ي ـْٚ ٕنُقا ظِٔف مـ ؿٌؾ

ٓ يٍَذذف مذذـ افُتذذٚب قـذذؾ مذذـ شذذّع ـِّذذٜ افُتذذٚب وافًذذْٜ وهذذؾٖصذذٌت  ،إٓىذذال 

وؿذد  ،وافًْٜ صٔئٚ إٕام بًض افًٌٚرات وبًض افُِامت يًًّٓٚ مـ بًذض افذدظٚة

ؾذٔيـ إٔذف أصذٌت بذ فؽ ظٚدذٚ  ،وؿد  ُقن يف بًوذٓٚ خىذٖ ، ُقن هل ـِامت حؼ

تدخؾ وي ،وإٔٚ أرى ه ا افَقل خىٖ ،وإٔٚ رأيل ـ ا ،إٔٚ أرى ـ ا :جيقز فف أن يَقل

وإذا دار  ،وه ه  ذٚ أخىٚرهذٚ ...ًـ أن يَ أ حديمٚٓ حُي قوه ،وصٌر يف ـؾ ـٌرٍ 

 ٌذٚع مذ هٛ مذـ ادذ اهٛ إربًذٜ اإذا دار إم  بغ  -ه ا رأيل افنطيص-إم  
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ظٔٚ آجتٓذذٚدُمذذ  هذذٌت ـذذؾ مًذذِؿٍ وبذذغ أن يُ  ،ادتًٌذذٜ وامّذذقد ظِٔٓذذٚ دَّ  ،دظٔٚ افًِذذؿ ُمذذ

ن ظِٔذذذف أبذذذٚء وإجذذذداد مذذذـ إ ٌذذذٚع ادذذذ هٛ وظذذذدم ؾذذذال صذذذؽ أن افٌَذذذٚء ظذذذذ مذذذٚ ـذذذٚ

وهذذ ا مذذـ بذذٚب حْٕٚٔذذؽ  ،ذفذذؽ خذذر ،آظتذذداء بذذ راء امِٓذذٜ افذذ يـ مذذٚ درشذذقا افًِذذؿ

 .بًض افؼ أهقن مـ بًض

إدبٚء مـ افً اؿٔغ ؿٚل ـِّٜ عِٜٔ جدا وفُـ  وص ٔت أن بًض احلُامء أ

ٛن   ٔؾ ؿٚل: ٕن اجتٓد ؾٖخىؾٔٓٚ اشتدراا ع  :ؿٚل ،ـ أن أؿِد ؾٖصٔٛإ  م أح

ٛن  وفذذذذذٔس خذذذذذر ٕن أجتٓذذذذذد  ؾذذذذذٖخىل أحذذذذذٛ إ  مذذذذذـ أن أؿِذذذذذد  إ َّ  إٕذذذذذام ؿِذذذذذٝ أحذذذذذ

ومل أؿذذؾ خذذرا ٕن ا ىذذٖ  :ؿذذٚل ،جتٓذذد ؾٖصذذٔٛأمذذـ أن   َّ إظٍذذقا أحذذٛ  ،ؾٖصذذٔٛ

 .فٔس خر مـ افهقاب

ف فؽ جيٛ أن ْٕهذت إخقإْذٚ افذ يـ ينذسـقن مًْذٚ يف افذدظقة و ٌْذل افُتذٚب 

سوا بٍْقشذذذذٓؿ وأٓ يٌذذذذسوا بذذذذًٌض ادًِقمذذذذٚت افتذذذذل أخذذذذ وهٚ مذذذذـ وافًذذذذْٜ أٓ يٌذذذذ

ؾذذذذ٘ن هذذذذ ا يٍذذذذتت ظِْٔذذذذٚ بٚبذذذذٚ بٚفًْذذذذٌٜ  ،وفذذذذٔس ـٕٚذذذذٝ بدراشذذذذتٓؿ افنطهذذذذٜٔ ،ؽذذذذرهؿ

ٕن أخذذ يـ حيت ذذقن ظِْٔذذٚ بذذُٖٕؿ  ًذذّ قن دذذـ ٓ  ،فْذذٚ بذذ ده َؾ ٌَذذ فمخذذ يـ ٓ ؿِ 

 ،افىقيذذذؾ هذذذل افًهذذذٚ :افًٌذذذىٜٔ «إفذذذػ مذذذـ افًٌذذذىٜٔ» :يًذذذ   بَٔقفذذذقا ظْذذذٚ بٚفنذذذٚم

هذ ا بذال صذؽ ظٔذٛ ، «مذٚ بًٔذ   ا ًّذٜ مذـ افىًّذٜ» :وبًض افذٌالد هْذٚ يَقفذقن

فُذذذـ بذذذال صذذذؽ افذذذدظقة افًذذذٍِٜٔ ٓ  َذذذ  بٌْذذذٚء أراء  ،يٗخذذذ  ظذذذذ افذذذدظقة افًذذذٍِٜٔ

ـذذٕٚقا ـذذ فؽ مذذـ ضٌِذذٜ  قوفذذ ،افنطهذذٜٔ افتذذل  ٌْذذع مذذـ ٕذذٚس فًٔذذقا مذذـ ضٌِذذٜ افًِذذؿ

فؽ ؾذذْ ـ َٕذذسح ظذذذ هذذٗٓء أن ٓ وفذذ  ،افًِذذؿ وفُذذْٓؿ بًذذد مذذٚ ٕوذذ قا يف افًِذذؿ

ٕن افَذذ ان افُذذ يؿ ـذذام  ًِّذذقن جًذذؾ  ؛راآؿ وأن يًذذتًْٔقا بٖهذذؾ افًِذذؿ يًتذذدوا بذذ

وؽذذذر ظذذذٚمل وهُذذذ ا ـذذذٚن إمذذذ  يف ـذذذؾ افًٓذذذقد افًذذذٚبَٜ  ،ظذذذٚمل : ؿًذذذّغغادًذذذِّ

 ،ؿ ن اف شقل  ظِٔذف افًذالم وظكذه قوه ،افَ ن إٕقر ،ٜ يف افَ ن إولوبطٚصَّ 
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وهذذذ ا مذذذذٚ ظْذذذٚه اهلل ظذذذز وجذذذؾ بَقفذذذذف  ،وؽذذذر ظذذذٚمل ،ظذذذذٚمل :ْذذذٚس ؿًذذذّغؾَذذذد ـذذذٚن اف

قنَ ﴿ ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َ  ـُ ِ  إِْن  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ اف ء  .[48]النحل:﴾َؾْٚش

بٖن افًِامء مـ افه ٚبٜ اف يـ ـٕٚقا يٍتقن افْٚس يًْل  :يَقل ابـ افَٔؿ وؽره

ادٗفٍذذٜ وإفذذق  وإفذذق   ،مذذٚاتل ظذذٚمل ،بٚفُذذٚد أن يٌِذذغ ظذذددهؿ مذذٚاتل صذذطص

صذٖن اداليذغ وفذٔس إفذق  فُمذ ة ادًذِّغ مذٚ صذٚء اهلل قادٗفٍٜ مٚ ـذٕٚقا ـذام ه

مذذٚ ـذذٚن هذذٗٓء افذذ يـ هذذؿ إفذذق  ادٗفٍذذٜ مذذـ افهذذ ٚبٜ  ،افٔذذقم ظذذذ وجذذف إرض

ؾٚشذٖفقا أهذؾ ﴿وإٕام ـٕٚقا يىٌَقن ؿقفذف  ًذٚػ  ،بٔدي رأي ،ـؾ واحد بًٔىك رأي

 .﴾اف ـ  إن ـْتؿ ٓ  ًِّقن

وبًْٚء ظذ هذ ه أيذٜ جيذٛ أن ْٕؼذ هذ ه احلََٔذٜ بذغ صذٌٚبْٚ افًذٍِل ؤًٕنذٓؿ 

ظِٔٓذذذٚ ب ٔذذذٞ  ُذذذقن ٕهذذذٛ أظٔذذذْٓؿ دااذذذاًم وأبذذذدًا إٔذذذٝ ظذذذٚمل  تٓذذذد  ٍٓذذذؿ افُتذذذٚب 

وإٔذٚ اجتٓذدت ؾ أيذٝ  ،وافًْٜ مذٚ إٔذٝ ظذٚمل إذًا فذٔس واجٌذؽ أن  َذقل إٔذٚ أرى ـذ ا

ـذٚن يف  وأ ،أهذؾ احلذديٞ فذٔس مذـ قشقاء ـٚن ذفؽ يف  ه ٔت حذديٞ وهذ ،ـ ا

 .فٔس مـ افٍَٓٚء قاشتٌْٚط حُؿ وه

ٕن  ﴾ؾًذذذٖفقا أهذذذؾ افذذذ ـ  إن ـْذذذتؿ ٓ  ًِّذذذقن﴿ؾًِٔذذذف إذًا أن حيَذذذؼ هذذذ ه أيذذذٜ 

مذذمِٓؿ  ،اإلؾتذذٚءوهذذٗٓء افذذ يـ يت ذذ ءون ظذذذ اإلؾتذذٚء وهذذؿ فًٔذذقا مذذـ أهذذؾ افًِذذؿ 

اهلل ظذز وجذؾ  ـّمؾ ذفؽ اف جؾ اف ي دظٚ ظِٔذف اف شذقل  ظِٔذف افًذالم   بذٖن  ُِذف

 ًِّقن ه ا احلديٞ اف ي  ،ٕٕف أؾتك بٍتقى ؿٙ بًٌٌٓٚ ظذ ٍٕس ب يئٜ مًِّٜ

ؾِذذذذذام ؿذذذذذٚ ِقا افٍُذذذذذٚر  ،أرشذذذذذؾ هيذذذذذٜ ¢أن افٌْذذذذذلَّ  » :(7)«شذذذذذْْف»داوود يف  قرواه أبذذذذذ

 ،ؿٚم أحدهؿ وؿد احتِؿ ويف جًده ج احٚت ـمذرة ،وأمًقا وأصٌت اؿ افهٌٚح

ؿذذذٚل ٓ بذذذد فذذذؽ مذذذـ أن   يف أن ٓ يٌتًذذذؾؾًذذذٖل مذذذـ حقفذذذف هذذذؾ جيذذذدون فذذذف رخهذذذٜ 

                                                           

 .(703: )«ص ٔت افًْـ  » (7)
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ؿتِذذقه  :ؾَذذٚل ،دظٚ ظِٔذذفؾذذ ¢ؾِذذام بِذذغ خذذزه رشذذقل اهلل   ،ؾٚؽتًذذؾ ؾذذامت ، ٌتًذذؾ

ًَذ  ،أٓ شذٖفقا حذغ جِٓذقا ،ؿٚ ِٓؿ اهلل هذ ا احلذديٞ جيذٛ  «افًذٗال لء ؾذٕ٘ام صذٍٚء اف

أن يُذذقن مذذٚدال دااذذام وأبذذدا أمذذٚم أظذذغ ضذذالب افًِذذؿ حتذذك ٓ يت ذذ ؤوا ظذذذ اإلؾتذذٚء 

ٔهذذٌٔٓؿ مذذمال مذذٚ أصذذٚب ذفذذؽ اف جذذؾ افذذ ي دظذذٚ ظِٔذذف اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم  بذذٖن ؾ

 .يَٚ ِف اهلل  ٌٚرا و ًٚػ

 ،ًّذٚ شذٌؼ مذـ افُذالم يًذقد وبٚفذف ظذذ ادٍتذل أوًٓ  ووافت  ؤ ظذ اإلؾتذٚء يٌذد

 ًٚ وحْٔئذذٍ  إذا اشذذتَ  هذذ ا ادًْذذك يف ضذذالب افًِذذؿ افذذ يـ مل  ،وظذذذ ادٍتذذك بذذف دٕٚٔذذ

افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ و تٌذذذذع أؿذذذذقال إاّذذذذٜ وادٍٚوذذذذِٜ واد اج ذذذذٜ  يهذذذذِقا إػ مً ؾذذذذٜ

هذٗٓء فرحيذقا إًٍٔذٓؿ  ،ؾّٓذٝ ـذ ا ٚوإٔذ ،أرى ـذ ا ٚوإٕام ع د أن يَقل إٔذ ،بْٔٓٚ

وأن يقؿًذقا ؽذرهؿ  ،مـ ادهٌٔتغ اف يـ أ ت  ام أوٓ أن يًَقا هذؿ يف ا ىذٖ

خىذٖ هذ ا افذ ي أؾتذٚه يف ا ىٖ وذفؽ بٖن يًٖفقا أهؾ افًِذؿ وٓ ظِذٔٓؿ بًذد ذفذؽ أ

ؾٌذدل أن  ،ٕٕف إن أصٚب ؾٌٓذٚ وًّٕذٝ وإن اخىذٖ ؾذٕ٘ام إدّذف ظذذ مٍتٔذف ،أصٚب وأ

ط افذ ي أؾتذٚه بٌذر ظِذؿ ؾِٔ ًذؾ قيت ّؾ ه اإلدذؿ  ،بًٍْذف ٕٕذف أؾتذك بٌذر ظِذؿ وورَّ

 .إن أؾتٚه بٌر ظِؿ ،ظذ ؽره

ا بذغ ظذٚمل وه ا ٓ يًْك أن ٓ يت ذ ى صذٌٚبْٚ يف شذٗا ؿ ٕهذؾ افًِذؿ أن ئّذزو

وبذذذذغ ظذذذذٚمل بّذذذذ هٛ وجٓذذذذٚل فُِتذذذذٚب  ،بذذذذغ مذذذذدظل فًِِذذذذؿ وظذذذذٚمل حََٔذذذذٜ ،وظذذذذٚمل

حذغ ذاا ٓ  ،ويمذؼ بديْذف ،ه ه ؿؤٜ أخ ى ادٓؿ أن يًٖل مـ يمذؼ بًِّذف ،وافًْٜ

ومِٓذذذف  ،يَذذذع يف ادنذذذُِٜ افتذذذل وؿذذذع ؾٔٓذذذٚ  ذاا افذذذ ي أؾتذذذك بٖٕذذذف ٓ بذذذد أن يٌتًذذذؾ

 ،وؾًذذذالً أ ه وـذذذٚن شذذذٌٛ وؾٚ ذذذف ،ٚء ييذذذهمل يٍتذذذف ب ذذذقاز افتذذذّٔؿ ٕن ادذذذ ،بٚفًذذذْٜ

ؾٓذذذ ه ـِّذذذٜ وفًذذذع أضِذذذٝ اذذذٚ ؾذذذٖرجقا مذذذـ اهلل ظذذذز وجذذذؾ أن يقؾَْذذذٚ فًِّذذذؾ بذذذٚفًِؿ 

ٕن افٌذذذذ ور  ؛وأٓ جيًِْذذذذٚ مذذذذـ ادٌذذذذسيـ اذذذذٚ ،وأن يً ؾْذذذذٚ بذذذذ وات إًٍٔذذذذْٚ ،افْذذذذٚؾع

 مٌُِٓف مٚ بًدهٚ مُِٜٓ.

 ( 00:  16: 51/ 181) اهلدى والنور /
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 ٜطٝع٘ اهلل أبدًا َٔ متطو بايط١ٓ ال

 ؿٚل اإلمٚم:

هنذل وجيٛ ظِٔؽ أ ذٚ ادًذِؿ أن  ًتَذد أن هلل يف ـذؾ مذٚ  ع فًٌذٚده مذـ أمذ  أ

حُّذذٜ بذذؾ حُذذاًم بٚفٌذذٜ، ظِّٓذذٚ مذذـ ظِّٓذذٚ، وجِٓٓذذٚ مذذـ جِٓٓذذٚ،  يٓذذ   -وإبٚحذذٜ

ًٚ أن يٌذٚدر إػ  فًٌوٓؿ، وئٍك ظذذ آخذ يـ، وفذ فؽ ؾٚفقاجذٛ ظذذ ادًذِؿ حَذ

يف ذفذؽ حتذك  تٌذغ فذف احلُّذٜ، ؾذ٘ن ذفذؽ ًّذٚ يْذٚيف اإليذامن ضٚظٜ اهلل، وٓ يتُِٖ 

افتًِٔؿ ادىِؼ فِنٚرع احلُٔؿ، وف ا ؿٚل ظذز وجذؾ يف افَذ آن افُذ يؿ:  قاف ي ه

 اللر يكلالل ومن كلح ىلحيكم كل مو لجم وليومنهالالمالالل مدرالبلهىاسمهال﴿

ل.﴾حوجقملممقل  وألر سلم التسلو 

زهؿ اهلل، وؾذتت  ذؿ افذٌالد وؿِذقب افًٌذٚد، وظذ ه ا ظٚش شٍِْٚ افهٚفت، ؾذٖظ

وٓ يهذذِت آخذذ  هذذ ه إمذذٜ إٓ بذذام صذذِت بذذف أو ذذٚ، وفَذذد ـذذٚن ٕر بُذذ  افهذذديؼ 

ًٚ فٌذذره، ـذذام يذذدل ظذذذ ذفذذؽ  ر  اهلل ظْذذف ؿهذذٛ افًذذٌؼ ؾٔذذف، وـذذٚن ممذذًٚٓ صذذٚحل

مقؿٍذذف اف ااذذع يف ؿهذذٜ صذذِت احلدئٌذذٜ، ؾذذٔام رواه شذذٓؾ بذذـ حْٔذذػ ر  اهلل ظْذذف 

 ؿٚل:

ٕ ى قيذقم احلدئٌذٜ وفذ ¢ٚ افْذٚس  ايّذقا إًٍٔذُؿ، فَذد ـْذٚ مذع رشذقل اهلل أ 

-وبذذذغ ادؼذذذـغ ¢وذفذذذؽ يف افهذذذِت افذذذ ي ـذذذٚن بذذذغ رشذذذقل اهلل -ؿتذذذًٚٓ فَٚ ِْذذذٚ

ؾَٚل: يٚ رشقل اهلل  أفًذْٚ ظذذ احلذؼ  ¢ؾ ٚء ظّ  بـ ا ىٚب، ؾٖ ك رشقل اهلل 

ْذٜ وؿذتالهؿ يف افْذٚر ؿذٚل: وهؿ ظذذ افٌٚضذؾ  ؿذٚل: بذذ، ؿذٚل: أفذٔس ؿتالٕذٚ يف ام



 املنوج الشلفي ---------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

775 

 بذ، ؿٚل: ؾٍٔؿ ًٕىل افدٕٜٔ يف ديْْٚ، وٕ جع ودٚ حيُؿ اهلل بْْٔٚ وبْٔٓؿ  ؾَٚل: 

 .«يٚ ابـ ا ىٚب  إين رشقل اهلل، وفـ يؤًْل اهلل أبدًا  »

ًٚ  -ؿذذٚل: ؾذذٕٚىِؼ ظّذذ  ؾذذٖ ك أبذذٚ بُذذ ، ؾَذذٚل: يذذٚ أبذذٚ بُذذ   أفًذذْٚ -ؾِذذؿ يهذذز متٌٔيذذ

ٚل: بذذذ، ؿذذٚل: أفذذٔس ؿتالٕذذٚ يف امْذذٜ، وؿذذتالهؿ يف ظذذذ حذذؼ وهذذؿ ظذذذ بٚضذذؾ  ؿذذ

افْذذٚر  ؿذذٚل: بذذذ، ؿذذٚل: ؾًذذالم ًٕىذذل افدٕٔذذٜ مذذـ ديْْذذٚ، وٕ جذذع ودذذٚ حيُذذؿ اهلل بْْٔذذٚ 

 .«يٚ ابـ ا ىٚب  إٕف رشقل اهلل، وفـ يؤًف اهلل أبدًا  »وبْٔٓؿ  ؾَٚل: 

ؿ أه إيذٚه، بذ )افٍذتت(، ؾٖرشذؾ إػ ظّذ ، ؾذٖ ¢ؿٚل: ؾْزل افَ آن ظذ رشقل اهلل 

 ، ؾىٚبٝ ًٍٕف ورجع.«ًٕؿ »ؾَٚل: يٚ رشقل اهلل  أوؾتٌت هق  ؿٚل: 

( وافًذذذذذذٔٚ  فذذذذذذف، 730-5/735ؾذذذذذذتت( ومًذذذذذذِؿ )-7787أخ جذذذذذذف افٌطذذذذذذٚري )

 (، ويف روايٜ  ام ظْف:7/380وأمحد )

( وابذـ أر 7/7/733وهذل فًذًٔد بذـ مْهذقر ) «أ ٚ افْٚس ايّقا رأيُؿ..»

 (.75/733صٌٜٔ )

ـٖٕف ؿٚل: ايّقا اف أي إذا خٚفػ افًذْٜ، ـذام وؿذع  »(: 77/788ؿٚل احلٚؾظ )

بٚفت ِذذؾ، ؾٖحٌٌْذذٚ آشذذتّ ار ظذذذ اإلحذذ ام وأردٕذذٚ  ¢فْذذٚ حٔذذٞ أم ٕذذٚ رشذذقل اهلل 

ًّذذٚ حذذدث  ¢افَتذذٚل فُّْذذؾ ًٕذذُْٚ، وَٕٓذذ  ظذذدوٕٚ، وخٍذذل ظِْٔذذٚ مذذٚ طٓذذ  فٌِْذذل 

 .«ظٌَٚه 

ـذٚن  قؿ ضٚظتذف، وفذافدافذٜ ظذذ إيمذٚره ¢وأروع ممٚل مذ  ر يف شذرة أصذ ٚبف 

ًٚ  قاهؿ ومهِ تٓؿ افنطهٜٔ ؿقل طٓر بـ راؾع ؿٚل: هنٕٚٚ رشقل  » ذفؽ  ٚفٍ

ًٚ، وضقاظٔذذذذٜ هلل ورشذذذذقفف إٍٔذذذذع فْذذذذٚ، هنٕٚذذذذٚ أن ٕ ٚؿذذذذؾ  ¢اهلل  ظذذذذـ أمذذذذ  ـذذذذٚن فْذذذذٚ ٕٚؾًذذذذ

 .«بٕٚرض ؾُْ  ٚ ظذ افمِٞ واف بع وافىًٚم ادًّك 
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 (.5/733) «اإلرواء  »  ج يف  قرواه مًِؿ وؽره، وه

فَذذذد ذـ  ْذذذل هذذذ ه افىقاظٔذذذٜ، بتِذذذؽ ادىٚوظذذذٜ افتذذذل  ً ذذذٛ مْٓذذذٚ مٗمْذذذقا امذذذـ 

يًذذتًّقن إػ ؿ اء ذذف يف صذذالة افٍ ذذ  ادنذذٚر إفٔٓذذٚ يف أول  ¢حٔذذْام أ ذذقا افٌْذذل 

 شلهرحيلا لهى لا  معلىاولم لاجل ل  قل الاىقل معنقل وآىقلع بمقم،ل﴿شقرة امـ: 

 امل كلل¢،ل موهراله م قي ل﴾نمقلهحمداملهيد لاىللالوجدل آمنقليم لرلم لى مكليوي

لياالت ؛ل و ع كليو  ع ،لر س دركليس  دمل،ل قللاي لعبقسل يضلارلعنه :ل

ل.«ع ب الم لط اعوسله  قي لل لل»

ل(لرغرملليسندل  و .1/072 رامللهمحدل)

راد ا دلهكلةامللالو اعوسل بلهكلتك كلم    سلبل شلمسلالظقةواملريقطنمقم،ل

ل قىألم ا  سل لخمقلاس.لرهل املله  ا م

 (00-139-137)حتريم آالت الطرب )
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 زأٟ ايػٝخ يف نتاب ايطًف١ٝ يًبٛطٞ

 يَقل افًٚاؾ: رأيؽ يف ـتٚب افٌقضل افًٍِٜٔ  مداخِٜ:

إٔٚ احلََٜٔ مذٚ ؿذ أت هذ ا افُتذٚب؛ ٕين أظذ   اف جذؾ مً ؾذٜ صطهذٜٔ  افنٔ :

يـ بف، ؿِْٚ إٕف ٓ يٍَف وفْٚ مًف فَٚءات ومْٚؿنٚت، ؾٚف جؾ أوًٓ يًْل إذا أحًْٚ اف

افدظقة افًٍِٜٔ مٚ هل، وإن أشٖٕٚ افيذـ بذف وواؿًذف أن مذع جًِذٚ ف افتذل  ًِذـ يف 

افتٍِذذٚز افًذذقريٜ يٗـذذد إٔذذف يًذذ   افذذدظقة افًذذٍِٜٔ وحيٚراذذٚ؛ ٕٕذذف أن يذذداؾع ظذذـ 

خذذذذر مذذذذـ ـذذذذؾ افذذذذٌالد  قٕيذذذذٚم حذذذذٚؾظ إشذذذذد، بذذذذؾ ويذذذذزظؿ أن اإلشذذذذالم يف شذذذذقريٚ هذذذذ

 ؾٓ ا رأيل يف اف جؾ. اإلشالمٜٔ إخ ى،

 ( 00: 32: 14/ 633) اهلدى والنور /
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 ايهالّ ع٢ً أ١ُٖٝ إضاف١ قٝد فِٗ    

 إىل جاْب ايهتاب ٚايط١ٓ  ايطًف 
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 أ١ُٖٝ إضاف١ قٝد فِٗ ايطًف 

 يًهتاب ٚايط١ٓ

ؿٌؾ أن َٕدم إفُٔؿ مٚ ئن اهلل   مـ ار ذٚل ـِّذٜ حذقل افذدظقة افتذل  افنٔ :

ًٚ ظذذذع أن بًذذذٞ اهلل  ٌذذذٚرا  و ًذذذٚػ اذذذٚ حمّذذذدًا صذذذذ اهلل ظِٔذذذف وآفذذذف شذذذِؿ أرى فزامذذذ

أذـ  بٖدب مـ آداب اد ٚفس افًِّٜٔ افتل أخؾ اٚ عذٚهر افْذٚس وؾذٔٓؿ بًذض 

 ضٌِٜ افًِؿ.

ؾْٕ٘ٚ ٕ د يف ـمر مـ اد ٚفس  ًَد حَِٜ ظِّٜٔ واشًٜ ـام ـذٚن إمذ  حٔذْام 

، حٔذٞ ـذٚن ادٍذ وض أن افْذٚس دخِْٚ يف ه ا ادُذٚن ادٌذٚرا إن صذٚء اهلل  ًذٚػ

جيًِقن ظذ أض ا  ه ا ادُٚن افقشٔع، ٓ بٖس مـ امِقس ممؾ ه ه امًِٜ 

يف ؽذذر امًِذذٜ افًِّٔذذٜ، أمذذٚ امًِذذٜ افًِّٔذذٜ ؾٖداذذٚ إٓوذذامم وافت ّذذع وافتُتذذؾ 

فُل ٓ يُقن ادًِّقن اد تًّقن فىِٛ افًِؿ بًٔديـ بٖجًٚمٓؿ بًوٓؿ ظـ 

ان افٌذذٚضـ ـذذام جذذٚء يف أحٚديذذٞ ـمذذرة ظذذـ افٌْذذل صذذذ اهلل بًذذض؛ ٕن افيذذٚه  ظْذذق

 ظِٔف وآفف شِؿ.

 ¢مذذـ هذذ ه إحٚديذذٞ افتذذل  تًِذذؼ بذذٖدب امِذذقس يف ضِذذٛ افًِذذؿ أن افٌْذذل 

ًٚ مً ده ورأى افْٚس متٍ ؿغ حَِٚت حَِٚت، ؾَٚل  ؿ:  مٚ   أراـؿ »دخؾ يقم

 أي: متٍ ؿغ. واحلديٞ ه ا يف ص ٔت اإلمٚم مًِؿ.  «ظزيـ

ٍٝ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وآفف شذِؿ ٕيذ  امٚفًذغ يف ادًذ د افٌْذقي يقمئذ  ؾِ

أن ٓ  تًدد حَِٚيؿ وأن يقحدوا احلَِٜ افًِّٜٔ، وأن جيتّع بًوٓؿ إػ بًض، 
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 بؾ..

فَذذذذد اهذذذذتؿ افٌْذذذذل صذذذذذ اهلل ظِٔذذذذف وآفذذذذف شذذذذِؿ بت ّٔذذذذع افْذذذذٚس وحذذذذ رهؿ مذذذذـ أن 

افهذذذ  اء، ؾَذذذد  وًذذذ اء أـذذذٕٚقا يف اف قيتٍ ؿذذذقا يف أجًذذذٚمٓؿ وأجًذذذٚدهؿ حتذذذك وفذذذ

روى اإلمذذٚم أمحذذد يف مًذذْده مذذـ حذذديٞ أر دًٌِذذٜ ا نذذْل ر  اهلل  ًذذٚػ ظْذذف 

ـْذذذذٚ إذا شذذذذٚؾ ٕٚ مذذذذع افٌْذذذذل صذذذذذ اهلل ظِٔذذذذف وآفذذذذف شذذذذِؿ  ٍ ؿْذذذذٚ يف افنذذذذًٚب  »ؿذذذذٚل: 

ًٚ: إٕذذام  ٍذذ ؿُؿ هذذ ا مذذـ ظّذذؾ افنذذٔىٚن فًٔذذقا يف جًِذذٜ   «وافقديذذٚن، ؾَذذٚل فْذذٚ يقمذذ

 افزيذذذٜ، ـذذذٕٚقا يتٍ ؿذذذقن ـذذذؾ يْت ذذذل ٕٚحٔذذذٜ مذذذـ أصذذذ ٚر ظِّٔذذذٜ، وإٕذذذام يف شذذذٍ ة يف

ذفذؽ، ؾذُٖٕ  ظِٔذف افهذالة وافًذالم ذفذؽ افتٍذ  ، وؿذٚل: قٕ وواد رضٛ أوطِِٜٔ أ

 .«إٕام  ٍ ؿُؿ ه ا مـ ظّؾ افنٔىٚن»

ًٚ اجتًّْٚ، حتذك  قؿٚل أب دًٌِٜ ر  اهلل  ًٚػ ظْف: ؾُْٚ بًد ذفؽ إذا ٕزفْٚ وادي

 جًِْٚ ظذ بًٚط فقشًْٚ. قف

شت ٚبقا هلل وفِ شقل حْٔام دظٚهؿ، ؾُٕٚقا ٓ يتٍ ؿذقن يف مْذٚز ؿ وهذؿ ؿذقم ا

شذذٍ ، مًذذٚؾ ون، ـذذٕٚقا جيتًّذذقن، مذذٚ افنذذ يف اهذذتامم افٌْذذل صذذذ اهلل ظِٔذذف وآفذذف 

شذذذذذذِؿ يف  ّٔذذذذذذع افْذذذذذذٚس، وأن ٓ يًذذذذذذّت  ذذذذذذؿ أن يتٍ ؿذذذذذذقا يف أبذذذذذذداهنؿ حتذذذذذذك يف 

 افن  قافه  اء، مٚ ه

ًٚ اإلصذذٚرة إػ ذفذذ ؽ وفُذذـ اإلصذذٚرة يف ـمذذر مذذـ إحٔذذٚن ٓ  ٌْذذل شذذٌؼ مْذذل إٍٓذذ

ًٚ إػ افٌٔذذذذذذٚن وافؼذذذذذذح  ظذذذذذذـ رصيذذذذذذت افًٌذذذذذذٚرة، بذذذذذذؾ رصيذذذذذذت افًٌذذذذذذٚرة حتتذذذذذذٚج أحٕٔٚذذذذذذ

 وافتقؤت، ؾال بد   مـ يشء مـ ه ا.

ًٚ: ٕن افيذذذذذذذٚه  ظْذذذذذذذقان افٌذذذذذذذٚضـ، أي: أن ادًذذذذذذذِّغ إذا  ٍ ؿذذذذذذذقا يف  ؿِذذذذذذذٝ إٍٓذذذذذذذ

ًٚ ومذذذدظٚة ٕن يتٍ ؿذذذقا يف ؿِذذذق اؿ، وهذذذ ا مذذذٚ ـذذذٚن افٌْذذذل طذذذقاه هؿ، ـذذذٚن ذفذذذؽ شذذذٌٌ

صذ اهلل ظِٔف وآفف شِؿ يكح بف حْٔام ـٚن يَقم إػ افهالة، وٓ يدخؾ ؾٔٓٚ إٓ 
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مًِقم فدى امّٔع، وفُـ افَِٔؾ مـ افْٚس  قبًد أن يٖم  بتًقيٜ افهٍق  ـام ه

افذذ يـ يًِّذذقن أوًٓ مذذٚذا ـذذٚن افٌْذذل صذذذ اهلل ظِٔذذف وآفذذف شذذِؿ يَذذقل فِْذذٚس حٔذذْام 

 وصٍقؾُؿ أ ًقونَّ فتُ »يٜ افهٍق ، ـٚن يَقل ظِٔف افهالة وافًالم: يٖم هؿ بتًق

 .«فٔطٚفٍـ اهلل بغ وجقهُؿ

وهذذذ ا احلذذذديٞ مذذذع إشذذذػ افنذذذديد مذذذـ شذذذْٜ افٌْذذذل صذذذذ اهلل ظِٔذذذف وآفذذذف شذذذِؿ 

ذذذ افًِّٔذذذٜ مذذذـ ٕٚحٔذذذٜ وافَقفٔذذذٜ مذذذـ ٕٚحٔذذذٜ أخذذذ ى، ذفذذذؽ ٕٕذذذف ـذذذٚن يُ  ي افهذذذٍق  قء ًَ

رهؿ مذذذـ ادطٚفٍذذذٜ، ويٌْذذذٗهؿ بذذذٖن هذذذ ه وحيوذذذٓؿ ظذذذذ آظتْذذذٚء بٚفتًذذذقيٜ، وحيذذذ 

ًٚ فِتٍ يؼ بغ ؿِذقاؿ،  فٔطذٚفٍـ اهلل بذغ  وصذٍقؾُؿ أ ًذقونَّ فتُ »ادطٚفٍٜ  ُقن شٌٌ

 .«وجقهُؿ

ٕ ذذـ ٕذذ ى افٔذذقم أن أـمذذ  أاّذذٜ ادًذذٚجد ٓ أشذذتمْل مذذْٓؿ أاّذذٜ ادًذذ د احلذذ ام 

وادًذذذذ د افٌْذذذذقي ؾوذذذذالً ظذذذذـ ؽرهذذذذٚ مذذذذـ ادًذذذذٚجد، ـِٓذذذذؿ ؿذذذذد أخِذذذذقا بذذذذٚٓهتامم 

تًقيٜ افهٍق ، وحت ي  افْٚس مـ ادطٚفٍٜ يف  ًقيتٓٚ، ؾال  ُذٚد  ًذّع مذْٓؿ ب

ًٚ ويًٚرًا، وإتٓك إم .  أحًْٓؿ مـ يَقل: اشتقوا ئّْ

أمذذٚ افٌْذذل صذذذ اهلل ظِٔذذف وآفذذف شذذِؿ، أمذذٚ أصذذ ٚبف ا ٍِذذٚء اف اصذذديـ مذذـ بًذذده، 

ًٚ جدًا جدًا، ؾال يُز أحدهؿ  ٌُ ًٚ بٚفٌ رة اإلح ام إٓ بًد ؾَد ـٕٚقا  تّقن اهتامم

أن يىّذذئـ أن افْذذٚس اشذذت ٚبقا فألمذذ  بتًذذقيٜ افهذذٍق  مذذـ جٓذذٜ، وأن افٌْذذل صذذذ 

اهلل ظِٔذذذذف وآفذذذذف شذذذذِؿ وـذذذذ فؽ أصذذذذ ٚبف مذذذذـ بًذذذذده ـذذذذٕٚقا ٓ يُتٍذذذذقن ؾَذذذذط بُِّذذذذٜ: 

اشتقوا.. اشتقوا، وٓ أن يَقل ؾَذط  ذ ا  َذدم و ذ ا  ذٖخ ، وإٕذام ـذٚن يَذدم ظِٔذف 

يذذذدي ذفذذذؽ اد ؽٌذذذٚت وادْنذذذىٚت ٕن يًذذذت ٔٛ  افًذذذالم وأصذذذ ٚبف افُذذذ ام بذذذغ

افْذذذذٚس فذذذذدظقة اف شذذذذقل ظِٔذذذذف افًذذذذالم يف  ًذذذذقيٜ افهذذذذػ، بٚإلوذذذذٚؾٜ إػ احلذذذذديٞ 

شذقوا صذٍقؾُؿ؛ »ـذٚن يَذقل ظِٔذف افهذالة افًذالم:   «صذٍقؾُؿ ًذقونَّ فتُ »افًٚبؼ: 
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. «مذذذذذـ حًذذذذذـ افهذذذذذالة »ويف روايذذذذذٜ:   «ؾذذذذذ٘ن  ًذذذذذقيٜ افهذذذذذٍق  مذذذذذـ زذذذذذٚم افهذذذذذالة

 ن.واف وايتٚن ص ٔ تٚ

وأمذذ ه صذذذ اهلل ظِٔذذف وآفذذف شذذِؿ فِقذذء يَت ذذ أن هذذ ا افقذذء واجذذٛ  ىٌَٔذذف 

ـْ ُيىِعِ ﴿و ٍْٔ ه؛ ٕن اهلل ظز وجؾ ؿٚل يف حؼ ٌٕٔف ظِٔف افًالم:  َع  َم ذْد أََضٚذ ََ ُشذقَل َؾ اف َّ

 .[87]النساء:﴾اهللََّ

َِْْٔ ذذذذذذذَ رِ ﴿وؿذذذذذذذٚل:  ْؿ  َؾ ُٓ ٌَ ـْ أَْمذذذذذذذِ هِ أَْن ُ ِهذذذذذذٔذ ٍُقَن َظذذذذذذذ
ٚفِ ذذذذذذذ ـَ خُيَ ذذذذذذذِ ي ٌٜ أَ افَّ ْؿ َظذذذذذذذَ اٌب وؾِتَْْذذذذذذذ ُٓ ٌَ ُيِهذذذذذذٔذ

 .[68]النور:﴾أَفِٔؿٌ 

 ذذ ا يٌٌْذذل آهذذتامم بذذٖن يًذذتقي افْذذٚس يف افهذذالة وأن يتَذذٚربقا يف اد ِذذس 

افًِّذذل خذذٚرج افهذذالة اشذذت ٚبٜ ٕمذذ  افٌْذذل صذذذ اهلل ظِٔذذف وآفذذف شذذِؿ، ويف بًذذض 

 ـ.ه ه إوام   ًِٔؾ ذفؽ؛ ٕن إصالح افيقاه  شٌٛ  ظل يف إصالح افٌقاض

ًٚ يف بًذض إحٚديذٞ  وؿد ذـ  افٌْل صذ اهلل ظِٔف وآفف شذِؿ هذ ا ادًْذك أيوذ

افهذذذذ ٔ ٜ افتذذذذل ٓ بذذذذد إُٔذذذذؿ ـمذذذذرًا مذذذذٚ شذذذذًّتّقهٚ، وفُْذذذذل أظتَذذذذد أن افَِٔذذذذؾ مذذذذـ 

اإلصذٚرة إفٔٓذٚ يف احلذديٞ افذ ي و ـؿ بٚحلُّذٜ افتذل جذٚء ذـ هذٚ أـء  َ افًِامء مـ يُ 

إن احلذالل بذغ، واحلذ ام »ِٔف وآفذف شذِؿ: ؿقفف صذ اهلل ظقشًّتّقه داااًم، أٓ وه

، وبْٔٓام أمذقر منذتٌٓٚت ٓ يًِّٓذـ ـمذر مذـ افْذٚس، ؾّذـ ا َذك افنذٌٓٚت ؾَذد غء بَ 

اشذذذتزأ فديْذذذف وظ وذذذف، أٓ وإن فُذذذؾ مِذذذؽ محذذذك، أٓ وإن محذذذك اهلل حمٚرمذذذف، أٓ 

وإن يف امًذذد  -وهْذذٚ افنذذٚهد–ومذذـ حذذٚم حذذقل احلّذذك يقصذذؽ أن يَذذع ؾٔذذف، أٓ 

ا صذذذِ ٝ صذذذِت امًذذذد ـِذذذف، وإذا ؾًذذذدت ؾًذذذد امًذذذد ـِذذذف، أٓ وهذذذل موذذذٌٜ إذ

 .«افَِٛ

 َٕ ف ظِٔٓذٚ ٌَّذ ؾ٘ذًا: صالح افَِذٛ ؾٔذف صذالح افٌذدن، وهذ ه مذـ أهار افؼذيًٜ افتذل 

يف ه ا احلديٞ؛ ٕٕف ينر يف ه ا احلديٞ ويف إحٚديٞ إخ ى أن  ¢افٌْل 
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ًٚ مذذ  ٌط بيذذٚه  افٌذذدن، افَِذذٛ، وافَِذذٛ أيوذذ قطذذٚه  امًذذد مذذ  ٌط بٌٚضْذذف أٓ وهذذ

ؾُٖن هْٚا ح ـٜ دااّٜ مًتّ ة  نٌف مذٚ ـْذٚ وٓ ٕذزال ًٕذًّف، وأهنذؿ حيذٚوفقن أن 

يهِقا إػ اـتنٚ  مٚ يًّقٕف بٚحل ـٜ افدااّٜ، احل ـٜ افدااّٜ أوجدهٚ اهلل  ٌٚرا 

و ًذذذذٚػ يف هذذذذذ ا اإلًٕذذذذذٚن افذذذذذ ي صذذذذذقره وأحًذذذذـ صذذذذذقره،  ِذذذذذؽ احل ـذذذذذٜ هذذذذذل إذا 

ح بذذذدٕؽ، وإذا أصذذذِ ٝ جًذذذدا فذذذزم مْذذذف صذذذالح أصذذذِ ٝ ؿٌِذذذؽ فذذذزم مْذذذف صذذذال

 ؿٌِؽ.

ـذذام ًٕذذّع ذفذذؽ يف ـمذذر مذذـ إحٔذذٚن مذذـ بًذذض افنذذٌٚب  أحذذدٌ  َـّ ؾذذ٘ذًا: ٓ يَذذقفَ 

ذذ  ِن قا بُمذذر مذذـ إرـذذٚن افؼذذظٜٔ ـٚفهذذالة مذذمالً، افذذ يـ مل ي بذذقا   بٔذذٜ إشذذالمٜٔ، وأخ

 َ ـٖٕذذف يَذذقل ٓ  هذذع  يَذذقل فذذؽ: افًذذزة بذذام يف افَِذذٛ،  إذا ؿٔذذؾ  ذذؿ: يذذٚ أخذذل مِل

ًٚ وشذذذِٔاًم، أمذذذٚ وأ ًٚ وصذذذ ٔ  ـٖٕذذذف يتهذذذقر إٔذذذف مذذذـ ادُّذذذـ أن يُذذذقن افَِذذذٛ صذذذٚحل

 امًد ؾال يت ٚوب مع إحُٚم افؼظٜٔ، ه ا أم  بٚضؾ زٚم افٌىالن.

ؾذذال بذذد أن ٕالحذذظ هذذ ه احلََٔذذٜ أٓ وهذذل ار ٌذذٚط افيذذٚه  بٚفٌذذٚضـ، وأن صذذالح 

 ٚ ٓ يًْل إٓ ؾًٚد أخ .أحدمٚ ٓ يًْل إٓ صالح أخ ، وأن ؾًٚد أحدم

إذًا: مذذذـ هْذذذٚ ٍٕٓذذذؿ دذذذٚذا ـذذذٚن افٌْذذذل صذذذذ اهلل ظِٔذذذف وآفذذذف شذذذِؿ يذذذٖم  افْذذذٚس بذذذٖن 

جيتًّقا وأن يتوٚمقا يف عِس افًِؿ ٕن ه ا افتوٚم افيٚه ي افٌذدين يذٗد  يف 

ًٚ يف ؿِٛ ـؾ مًِؿ ـام جذٚء   وٚم افَِقب وافت ٚبٛ اف ي ٓ بد أن يُقن مت ََ

ٚديذذذذذٞ مذذذذذـ احلذذذذذض ظذذذذذذ احلذذذذذٛ يف اهلل وافتذذذذذزاور يف اهلل ًّذذذذذٚ يف ـمذذذذذر مذذذذذـ إح

مًِذذقم فذذديُؿ، وافَهذذد إْٔذذل أردت اإلصذذٚرة إػ هذذ ه افًذذْٜ افتذذل يٌٌْذذل ظذذذ قه

ضذذذالب افًِذذذؿ أن ٓ يُذذذزوا احلَِذذذٜ افًِّٔذذذٜ، وإٕذذذام أن يهذذذٌ وا مذذذٚ اشذذذتىٚظقا إػ 

ًٚ ؿ يٌغ أي ًٚ إػ بًض، ويُقٕقا عًٔ ًٚ مذـ هذ ا ذفؽ شٌٔالً، ؾُٔقن بًوٓؿ ؿ يٌ و

 افنطص اف ي يتقػ  ًِّٔٓؿ و قجٔٓٓؿ إػ مٚ يًٍْٓؿ يف دٕٔٚهؿ ويف آخ يؿ.
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ذذذذذذذذذذ ذَ بًذذذذذذذذذذد هذذذذذذذذذذ ه افُِّذذذذذذذذذذٜ أريذذذذذذذذذذد أن أُ  ذذذذذذذذذذُع ﴿  ـذذذذذذذذذذام ؿذذذذذذذذذذٚل  ًذذذذذذذذذذٚػ: ـء ٍَ ـَْ ى  َْ افذذذذذذذذذذ ء

ِمِْغَ  ْٗ ل ظذذ أصذِغ ٓ دٚفذٞ  ذام ِْذ ، ـؾ مًِؿ يًِؿ أن اإلشذالم بُ [55]الذاريا :﴾اْدُ

ل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف شِؿ، ه ه حََٜٔ ٓ خيتِػ ـتٚب اهلل وشْٜ رشققأٓ وه

ؾٔٓذذٚ ادْذذٚن وٓ يْذذتىت ؾٔٓذذٚ ظْذذزان ـذذام ـذذٕٚقا يَقفذذقن يف ؿذذديؿ افزمذذٚن، وحْٔئذذ  إذا 

 ،ًٚ ـٕٚذذذٝ هذذذ ه حََٔذذذٜ يً ؾٓذذذٚ ـذذذؾ مًذذذِؿ، ؾِذذذامذا اختِذذذػ ادًذذذِّقن ؿذذذدياًم وحذذذديم

 يذتؿ إيذامن مًذِؿ وـِٓؿ يَقل: أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل، وأن حمّدًا رشذقل اهلل، وٓ

إٓ اذذذٚ غ افنذذذٓٚد غ، بٚفُِّذذذٜ افىٌٔذذذٜ: ٓ إفذذذف إٓ اهلل، وبٚفنذذذٓٚدة فٌِْذذذل صذذذذ اهلل 

ادًذذِؿ يف افذذدٕٔٚ ؿٌذذؾ  قظِٔذذف وآفذذف شذذِؿ بذذٚفٌْقة واف شذذٚفٜ، وفُذذـ هذذؾ يٍُذذل فْٔ ذذ

أخ ة أن يَقل ه ه افُِّٜ افىٌٜٔ وافنٓٚدة افمٕٜٚٔ بًِٕٚف ودٚ يٍَف بًذد مذٚ مًْذك 

ًٚ مذذذٚ فذذذقازم ؿقفذذذف: وأصذذذٓد أن حمّذذذدًا ٓ إفذذذف إ ٓ اهلل، ومذذذٚ فقازمٓذذذٚ، وٓ يذذذدري أيوذذذ

 رشقل اهلل.

ـذؾ ادًذِّغ يَقفذقن ٓ إفذف إٓ  :ر افتٌْٔذف ء َـذ جيٛ أن َٕػ ظْد ه ه افَْىٜ، وأُ 

فذٔس مذـ اإلشذالم بًذٌٔؾ، وإذ  قاهلل حمّد رشقل اهلل، ؾذ٘ن ؾذ ض أن أحذدًا يذٖبك ؾٓذ

ًٚ مذـ آخذتال  افًٌٛ يف  قإم  ـ فؽ، ؾام ه مٚ وؿذع ؿذدياًم وٓ يذزال يَذع حذديم

ذذ  يف بًذذض أحٚديمذذف  ¢ِف افٌْذذل افذذ ي أخذذز اهلل ظذذز وجذذؾ ظْذذف إخٌذذٚرًا عّذذالً وؾهَّ

ذَغ  قَوفَ ﴿ ٍهٔالً، ؿٚل  ًٚػ:  ٍِ ِِ ٓ َيَزاُفذقَن ُ َْت ًٜ َواِحذَدًة َو ذ َس أُمَّ َّٚذ ذَؾ اْف ًَ * َصَٚء َربنَؽ َمَ

ـْ َرِحَؿ َربنَؽ  َّٓ َم ـَ ﴿، خز اهلل ٓ يُّـ أن يتذٖخ ، [001-008هوة:]﴾إِ ـْ أَْصذَدُ  ِمذ  َوَمذ

 .[022]النساء:﴾اهللَِّ ؿِٔاًل 

ذذذذذَغ ﴿هذذذذذ ا خذذذذذز مذذذذذـ اهلل يف ـتٚبذذذذذف عّذذذذذؾ:  ٍِ ِِ ٓ َيَزاُفذذذذذقَن ُ َْت ـْ َرِحذذذذذَؿ * َو َّٓ َمذذذذذ إِ

 .[001-008]هوة:﴾َربنَؽ 

ًٚ ٓ بذذذد إُٔذذذؿ شذذذّ  وًتّقه أ ٍهذذذٔؾ هذذذ ه أيذذذٜ افُ يّذذذٜ يف احلذذذديٞ افذذذ ي أيوذذذ
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 ٍ ؿذذذٝ افٔٓذذذقد ظذذذذ »ؿقفذذذف ظِٔذذذف افهذذذالة افًذذذالم:  قؿ أزذذذقه ـمذذذرًا وـمذذذرًا، أٓ وهذذذ

إحذذدى وشذذًٌغ ؾ ؿذذٜ، وافْهذذٚرى ظذذذ ادْتذذغ وشذذًٌغ ؾ ؿذذف، وشذذتٍس  أمتذذل ظذذذ 

 .«دالث وشًٌغ ؾ ؿٜ ـِٓٚ يف افْٚر إٓ واحدة 

ٍِ ﴿إذًا: ه ا احلديٞ يٍهؾ ؿقفف  ًٚػ:  ِِ ٓ َيَزاُفقَن ُ َْت  .﴾غَ َو

 .ؿٚل: شتتطٍِقن إػ دالث وشًٌغ ؾ ؿٜ

ـْ دؿ بغ ظِٔف افهالة وافًالم مٚ أصذٚر ربْذٚ بٚٓشذتمْٚء يف أيذٜ افًذٚبَٜ: ) َّٓ مَذ إِ

َؽ    ( مـ هٗٓء اد حقمغَرِحَؿ َربن

ـِٓٚ يف افْذٚر إٓ واحذدة، ؿذٚفقا: مذـ هذل يذٚ رشذقل اهلل  »ؿٚل يف زٚم احلديٞ: 

اف وايذذذٜ إخذذذ ى وهذذذل مٍنذذذة ومٌْٔذذذٜ فِ وايذذذٜ إوػ، . ويف «ؿذذذٚل: هذذذل امامظذذذٜ

 .«ظذ مٚ إٔٚ ظِٔف وأص ٚر»ؿٚل: افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ هل افتل  ُقن 

إذًا: ؿد أظىٕٚٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف شِؿ صٍٜ افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ افتل هذل 

واحذذدة مذذـ دذذالث وشذذًٌغ ؾ ؿذذٜ، ومًْذذك هذذ ا أن ادًذذِؿ ٓ يٌٌْذذل أن يُتٍذذل بذذٖن 

ل: ٓ إفذذف إٓ اهلل، حمّذذد رشذذقل اهلل؛ ٕن هذذ ه إمذذٜ افتذذل شذذتَقل هذذ ه افُِّذذٜ يَذذق

 افىٌٜٔ شتٍس  إػ دالث وشًٌغ ؾ ؿٜ، ـِٓٚ يف افْٚر إٓ ؾ ؿٜ واحدة.

ًٚ ـذذؾ احلذذ ص أن يًذذ   صذذٍٜ هذذ ه افٍ ؿذذٜ  ؾذذ٘ذًا: ظذذذ ادًذذِؿ أن يُذذقن ح يهذذ

ٓٚ،  ًٚمِٓذٚ بًوذٓٚ ظَٔديٚ، أن يً   ظَٔذديٚ، أن يًذ   ؾَٓٓذٚ، أن يًذ   شذِقـ

 مع بًض،  ًٚمِٓٚ مع خهقمٓٚ، مع أظداءهٚ.. وهُ ا.

مذذذذـ أيذذذذـ يُّذذذذـ فًِّذذذذِؿ أن يهذذذذؾ إػ مً ؾذذذذٜ هذذذذ ه إمذذذذقر ادتًَِذذذذٜ بٚفٍ ؿذذذذٜ 

افْٚجٜٔ، ه ه هل افَْىٜ افتل أريد أن أدٕدن حق ٚ، وأن أؾهؾ افُذالم ؾٔٓذٚ بًذض 

الم ٓ إفف إٓ اهلل، وفُـ افتٍهٔؾ؛ ف فؽ ْٕٕٚ ؿِْٚ ٓ خال  بغ ادًِّغ أن اإلش
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افقاؿذذع ينذذٓد أن أؿذذؾ ادًذذِّغ هذذؿ افذذ يـ حي صذذقن فًٔ ؾذذقا إًٍٔذذٓؿ هذذؾ هذذؿ مذذـ 

 افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ أم ٓ 

 ـٔػ يُّـ مً ؾٜ افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ 

ًٚ ٕ ذـ احلذٚ يـ ًِٕذؿ  ًٚ، فُذـ فًِْذٚ عًٔذ ًٚ، بًوذْٚ يًِذؿ ئَْذ فًِْٚ ًِٕذؿ عًٔذ

ًٚ ٌٕٔذ َ  ﴿ف صذذ اهلل ظِٔذف وآفذف شذِؿ: أيذٜ افتٚفٔذٜ، ؿذٚل  ًذٚػ  ٚضٌذ ـْ ْٔذَؽ افذ ء ٚ إَِف َوإََٔزْفَْذ

ؿْ  ِٓ ْٔ َل إَِف ُزء  ٕٚ ِس َم َِّْٚ
َ فِ ـْ َ ﴿، [44]النحل:﴾ فِتٌَُغء ػ: ﴾اف ء ٚذ ٞ ؿٚل ً  ٚ ﴿ أي: اَف آن اُف يؿ، حٔ ذ َّٕ إِ

ٚؾِيُقنَ  ٚ َفُف حَلَ َّٕ َ  َوإِ ـْ ٚ اف ء ْفَْ َزَّ  ٕ ـُ  .[1]الحجر:﴾َْٕ 

بْٚ ظز وجؾ ؾٔٓٚ: وإٔزفْٚ إفٔذؽ يذٚ حمّذد هذ ا افذ ـ  افَذ آن أيٜ إوػ يَقل ر

مل يتِذذف ظِٔذذف افًذذالم مذذٚ ظ ؾْذذٚ وٓ قفتتِذذقه ؾَذذط ظذذذ افْذذٚس  ٓ بذذد مذذـ أن يتِذذقه وفذذ

افَ آن ؾَذط قوصؾ إفْٔٚ، وفُـ هؾ واجٌف ظِٔف افهالة وافًالم ؿٚرص ظذ أن يتِذ

أمذذ ه ربْذذٚ ظذذز وجذذؾ ظذذذ افْذذٚس، وأن يتًِّذذقه مْذذف ـذذام وؿذذع، أم هْذذٚا واجذذٛ آخذذ  

 بٖن يَقم بف 

ْؿ ًٕذذؿ، حٔذٞ ؿذذٚل:  امذقاب: ِٓ ْٔ َل إَِفذذ زء ُٕذ  ٚ َ فَِِّْذِٚس َمذذ َ  فُِتٌَذذغء ـْ  ﴿َوَإَٔزْفَْذٚ إَِفْٔذذَؽ افذ ء

بٍِيذغ، إول: يف هذ ه  وؾٍل هذ ه أيذٜ مذٚ يُّذـ اإلصذٚرة إفٔذف بُِّتذغ ادْتذغ، أ

اف شذذذقل ظِٔذذذف افهذذذالة  ق وهذذذافَذذذ آن، ويف هذذذ ه أيذذذٜ مٌذذذغ، أٓ قأيذذذٜ مٌذذذغ أٓ وهذذذ

 .وافًالم

 قـالم اهلل، وـالم اف شقل صذ اهلل ظِٔف وآفف شِؿ ادٌغَّ ه قؾٚفَ آن ادٌغَّ ه

 .شْتف قحديمف وه

إذًا: ٓ شٌٔؾ فُل ُٕقن ظذ مً ؾٜ بام ـٕٚذٝ ظِٔذف افٍ ؿذٜ افْٚجٔذٜ إٓ بذٚفِ قء 

ًٚ حََٔ ٜ ٓ خيتِػ ؾٔٓٚ أحد مـ إػ شْٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وآفف شِؿ، وه ه أيو

ًٚ، أي أن افَذذذ آن  ذذذقػ اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم بٕٔٚذذذف، ومذذذـ أووذذذت  ادًذذذِّغ إضالؿذذذ
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إممِذذذذٜ ظذذذذذ ذفذذذذؽ إْٔذذذذٚ ٕهذذذذع يف ـذذذذؾ يذذذذقم ،ذذذذس صذذذذِقات، ٓ ٕ ذذذذد يف افَذذذذ آن 

 .افُ يؿ ،س صِقات.

ٓ ٕ ذذذد يف افَذذذ آن افُذذذ يؿ  ٍٚصذذذٔؾ اف ـًذذذٚت، افهذذذٌت رـًتذذذٚن، افيٓذذذ  افًكذذذ 

وادٌ ب امتٚزت ظـ ـذؾ هذ ه افهذِقات بٖهنذٚ دذالث رـًذٚت، مذـ  وافًنٚء أربع،

 .¢قأيـ ظ ؾْٚ ه ه افتٍٚصٔؾ  مـ ادٌغ وه

 ، شْتف ـام ي ـ  ظِامء احلديٞ  ًَْؿ إػ دالدٜ أؿًٚم:¢بٕٔٚف إذًا يف شْتف 

 ، وؾًِف، و َ ي ه.¢ؿقفف 

فؽ مًِقم ـؾ مٚ ج ى ظذ فًٕٚف ظِٔف افهالة وافًالم ًّٚ يتًِؼ بذ  ¢ؿقفف 

ؿْ ﴿افٌٔٚن:  ِٓ ْٔ َل إِفَذ زء ُٕذ  ٚ َ فَِِِّْٚس مَذ َ  فُِتٌَغء ـْ ؿقفذف ق، ؾٓذ ا ه[44]النحلل:﴾َوَإَٔزْفَْٚ إَِفَْٔؽ اف ء

بذذـ افًذذٚص ر  اهلل  ًذذٚػ ظذذْٓام إٔذذف ـذذٚن  وـذذام جذذٚء يف حذذديٞ ظٌذذد اهلل بذذـ ظّذذ 

يف عِذذس ؾٔذذف خِذذٔط مذذـ ادؼذذـغ وـذذٚن ابذذـ ظّذذ  هذذ ا ر  اهلل  ًذذٚػ ظْذذف مذذـ 

ًٚ  ¢ـؾ افه ٚبٜ أح صٓؿ ظذ افُتٚبٜ، أن يُتذٛ مذٚ يًذّع مذـ افٌْذل بغ  ح صذ

مْف ظذ حٍيف، ؾٖورد ادؼـقن يف ذفذؽ اد ِذس ظِٔذف إصذًُٚٓ، ؿذٚفقا فذف: إٔذٝ 

مذذٚ يذذتُِؿ بذذف يف حٚفذذٜ اف وذذٚ وافٌوذذٛ، ـذذٖهنؿ يَقفذذقن:  ¢ ُتذذٛ ظذذـ رشذذقل اهلل 

ًٚ مذذٚ يَقفذذف يف  مًَذذقل أن  ُتذذٛ مذذٚ يذذتُِؿ بذذف يف حٚفذذٜ اف وذذٚ، أمذذٚ وأن  ُتذذٛ أيوذذ

ه ا افٌوٛ، إُٔ وا ظِٔف ه ا احل ص افنديد ظذذ افُتٚبذٜ، ـٖٕذف دخذؾ يف ًٍٕذف 

وذـ  فف مٚ ؿٚل فف ادؼـقن ومٚ ـٚن مْف ظِٔف افهالة  ¢صٌٜٓ، ؾًٚرع إػ افٌْل 

اـتذذٛ ؾقافذذ ي ٍٕذذس حمّذذد بٔذذده  ٓ »افًذذالم إٓ أن رؾذذع إصذذًٌف إػ ؾّذذف وؿذذٚل فذذف: 

 .¢ا مـ افًْٜ ؿقفف ، ه «خي ج مْف إٓ حؼ

ؾٍٔذف ا ذدى وافْذقر ظذذ  ٍهذٔؾ ٓ عذٚل  ¢افًَؿ افمٚين ؾًِف، ؾُؾ مٚ ؾًِف 

أن فذذ ـ ه، يذذٖم افًَذذؿ افمٚفذذٞ مذذٚ رآه ظِٔذذف افًذذالم ؾًذذالً مذذـ ؽذذره دذذؿ شذذُٝ ظْذذف 
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وأؿ ه، ؾٓ ا دخؾ يف افًْٜ افتل يٌٌْل ٕ ـ أن ٕتًّؽ اٚ ٓ ٍٕ   بغ ؿقفذف وبذغ 

 ؾًِف وبغ  َ ي ه.

 ٖم هْٚ بًد ه ا افٌٔٚن فًِْٜ بٔٚن فقء جٚء ذـ ه يف حديٞ افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ..ي

 ضٔٛ. قأن افقوع ضًٌٔل واحلّد هلل ام 

أن  تذذ ـ وا مًذذل ؿقفذذف دذذٚ شذذٗل ظذذـ افٍ ؿذذٜ افْٚجٔذذٜ،  قؿذذٚل ظِٔذذف افًذذالم وأرجذذ

ٔذف ظِقأي: مذٚ ه  «مذٚ إٔذٚ ظِٔذف »مل يَتك ظذذ ؿقفذف:   «مٚ إٔٚ ظِٔف وأص ٚر »ؿٚل: 

 .«وأص ٚر»مـ افًْٜ افَقفٜٔ وافًٍِٜٔ وافتَ ي يٜ، أوٚ  إػ ذفؽ: 

 دٚذا  ¢إذًا: ٓ ًٕتىٔع أن ٌٕض افى   ظـ مٚ ـٚن ظِٔف أص ٚب افٌْل 

أن يذذذ ى ؽذذذره يًّذذذؾ  قإذا  ذذذٖمِتؿ يف افًَذذذؿ افمٚفذذذٞ مذذذـ شذذذْتف ظِٔذذذف افًذذذالم وهذذذ

ي ـذذٚن يًّذذؾ هذذ ا ظّذذالً ويذذٖم ؾًذذالً دذذؿ يَذذ ه، صذذٚر هذذ ا افقذذء مذذـ افًذذْٜ، مذذـ افذذ 

 أص ٚبف. قؽره ظِٔف افًالم، ه قافًّؾ، ه

إذًا: ٓ يًذذذتىٔع ادًذذذِؿ أن يًذذذٔش حٔذذذٚة إشذذذالمٜٔ صذذذ ٔ ٜ إٓ بذذذٖن يًذذذ   شذذذْٜ 

 ، ويً   مٚ ـٚن ظِٔف أص ٚبف.¢افٌْل 

ومـ هْذٚ  ً ؾذقن مًذل أمٔذٜ مذٚ جذٚء يف حذديٞ افً بذٚض بذـ شذٚريٜ ر  اهلل 

مقظيذذذٜ وجِذذذٝ مْٓذذذٚ افَِذذذقب  ¢ل اهلل وظيْذذذٚ رشذذذق» ًذذذٚػ ظْذذذف افذذذ ي ؿذذذٚل ؾٔذذذف: 

وذرؾذذذذٝ مْٓذذذذٚ افًٔذذذذقن، ؾَِْذذذذٚ: يذذذذٚ رشذذذذقل اهلل  أوصذذذذْٚ  ؿذذذذٚل: أوصذذذذُٔؿ بتَذذذذقى اهلل 

 ظٌذذذد حٌقذذذ؛ ؾٕ٘ذذذف مذذذـ يًذذذش مذذذُْؿ ؾًذذذرى وافًذذذّع وافىٚظذذذٜ، وإن و  ظِذذذُٔؿ

 .«ـمراً  ًٚ اختالؾ

ٍِ ﴿اربىقا أن بغ ه ا افَقل وبغ أيٜ افًٚبَٜ:  ـْ * َغ َوٓ َيَزاُفقَن ُ ْتَِِ َّٓ َم إِ

َؽ   .[001 -008]هوة:﴾َرِحَؿ َربن
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ًٚ ـمذرًا، ؾًِذُٔؿ بًذتْل ىؾٕ٘ذف مذـ يًذش مذُْؿ ؾنذ»ؿٚل ظِٔذف افًذالم:    «اختالؾذ

وشْٜ ا ٍِٚء اف اصديـ ادٓديغ مـ بًديـ ظوقا ظِٔٓذٚ  »دؿ ظىػ ظِٔٓٚ وؿٚل: 

 . «فٜبٚفْقاج ، وإيٚـؿ وحمددٚت إمقر؛ ؾ٘ن ـؾ حمددٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ وال

 .«وـؾ والفٜ يف افْٚر»ويف احلديٞ أخ : 

هُذذذ ا  ذذذدون إحٚديذذذٞ  ت ذذذٚوب بًوذذذٓٚ مذذذع بًذذذض ويٖخذذذ  بًوذذذٓٚ ب ؿذذذٚب 

ًٚ أن يُذذقن مذذـ افٍ ؿذذٜ  بًذذض، وـِٓذذٚ وعّقظٓذذٚ يٍِذذٝ ٕي ٕذذٚ إػ أن مذذـ ي يذذد حَذذ

افْٚجٔذذٜ، ؾًِٔذذف أن يًذذ   فذذٔس ؾَذذط شذذْٜ اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم، بذذؾ ومذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف 

 ام.أص ٚبف افُ 

هذذ ه افَْىذذذٜ إخذذذرة أـمذذ  ادًذذذِّغ افٔذذذقم ظْٓذذذٚ ؽذذٚؾِقن، ـِٓذذذؿ يَقفذذذقن: شذذذْٜ 

وإن ـذذٕٚقا خيتٍِذذقن  ¢، وـِٓذذؿ يذذدظقن إػ ا ٌذذٚع شذذْٜ رشذذقل اهلل ¢رشذذقل اهلل 

ؿِذٜ افتًذ    ويف  ىٌٔؼ ه ه افًْٜ؛ ٕهنؿ خيتٍِذقن يف ـمذ ة افتًذ   ظِٔٓذٚ ظِذاًم أ

َـّ أَ ﴿ظِٔٓذذٚ، وفُذذـ ـذذام ؿذذٚل  ًذذٚػ: 
قنَ َوَفُِذذ ذذ ُّ َِ ًْ مَذذَ  افَّْذذِٚس ٓ َي ، [080]األعللرا :﴾ـْ

أـمذذ هؿ ٓ يْتٌٓذذقن إػ مذذٚ جذذٚء يف حذذديٞ افٍ ؿذذٜ افْٚجٔذذٜ، ويف حذذديٞ افً بذذٚض 

ًٚ بقذذذذء آخذذذذ  إوذذذذٚؾٜ ظذذذذذ شذذذذْٜ افٌْذذذذل  وهذذذذل شذذذذْٜ  ¢بذذذذـ شذذذذٚريٜ مذذذذـ إمذذذذ  أيوذذذذ

 افه ٚبٜ، وبطٚصٜ ا ٍِٚء اف اصديـ مْٓؿ.

ًّذذذذذٚ يتًِذذذذذؼ بٖصذذذذذقل افذذذذذديـ هذذذذذؾ يف افَذذذذذ آن افُذذذذذ يؿ افذذذذذ ي أحلذذذذذ ـذذذذذؾ يشء 

ظٌذذٚرة واحذذدة  نذذر إػ هذذ ا ادًْذذك افذذ ي  قوؿقاظذذده، هذذؾ يف افَذذ آن افُذذ يؿ وفذذ

 دّتف وعًتف فُؿ مـ أحٚديٞ ظديدة وظديدة 

ِٚؿِؼ ﴿ًٕذذؿ؛ ؿذذٚل  ًذذٚػ:  امذذقاب: ـْ ُيَنذذ ُف اْ ُذذَدى  َوَمذذ َ َفذذ ٚ َ ٌَذذغَّ ِد َمذذ ذذ ًْ ـْ َب
قَل ِمذذ ُشذذ اف َّ

ُذذذذذذذذذذ  ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذذذذذذذذذ ْع َؽذذذذذذذذذذ
َٚءْت َوَيتٌَِّذذذذذذذذذذ ََّْؿ َوَشذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذ َٓ ِف َج

ِِ ْهذذذذذذذذذذ ُٕ ٚ َ ذذذذذذذذذذَقػَّ َو ِف َمذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذ َقفء ُٕ ِمَِْغ  ْٗ

 .[005]النساء:﴾َمِهًرا
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ٕالحذذظ هْذذٚ مالحيذذٜ هٚمذذٜ جذذدًا جذذدًا جذذدًا، وهذذل أن اهلل ظذذز وجذذؾ ـذذٚن ب٘مُٕٚذذف 

احلُٔؿ افًِٔؿ افَدي  أن يَقل ممالً: ومذـ ينذٚؿؼ اف شذقل مذـ بًذد مذٚ  ٌذغ فذف  قوه

ف جٓذذذْؿ وشذذذٚءت مهذذذرًا، أي: دون أن يًىذذذػ ظذذذذ ا ذذذدى ٕقفذذذف مذذذٚ  ذذذقػ وٕهذذذِ

ِمِْغَ ﴿ؿقفف:  ¢منٚؿَٜ اف شقل  ْٗ ـٚن اهلل ظذ ذفؽ ؿدي ًا،  ﴾َوَيتٌَِّْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

ِمِْغَ ﴿ؾِذذامذا إذًا  مذذٚ احلُّذذٜ مذذـ ظىٍذذف ظذذز وجذذؾ ؿقفذذف:  ْٗ ُذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذ ْع َؽذذ
 ﴾َوَيتٌَِّذذ

ُشقَل  ُيَنِٚؿِؼ ﴿ظذ:    ﴾اف َّ

 تؿ افن مـ إحٚديٞ افتل أوردٕٚهٚ فُؿ.أطـ ظ ؾ

ِمِْغَ ﴿ ْٗ افن أن هٗٓء ادٗمْغ إوفغ هؿ اف يـ َِٕذقا  ﴾َوَيتٌَِّْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

ًٚ يف  ًٚ ووجذذدوه مىٌَذذ ًٚ ض يذذ إفْٔذذٚ مذذٚ شذذًّقه مذذـ اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم مذذـ ؾّذذف ؽوذذ

ًٚ، ؾٓذؿ يًذتىًٔقن أن يٍّٓذقا مذٚ إٔذزل ا ¢ظٓده  ًٚ ظِّٔ هلل ظذذ ٌٕٔذف مذـ ـتٚبذف  ىٌَٔ

ٌٕٔف ظِٔذف افًذالم بٍِيذف، هذؿ يًذتىًٔقن أن يٍّٓذقا ذفذؽ أحًذـ مذـ قومٚ ٕىؼ بف ه

افنذٚهد »ـؾ مـ يٖم مـ بًدهؿ، ـٔػ ٓ وإمذ  ـذام ؿذٚل ظِٔذف افهذالة وافًذالم: 

 .(7)«ي ى مٚ ٓ ي ى افٌٚاٛ

قا أَ ﴿خذذ وا مذذمالً، ؿذذٚل  ًذذٚػ:  ًُ ْٚؿَى ُٜ َؾذذ ِٚرَؿ ذذ ًَّ ِٚرُ  َواف ذذ ًَّ ِدَ ُاَم َواف ، [88]المائللة::﴾ْيذذ

افٔذذد يف افٌِذذٜ  ىِذذؼ ويذذ اد افُذذػ، و ىِذذؼ ويذذ اد مذذع افُذذػ افذذ راع، و ىِذذؼ ويذذ اد 

 اٚ اف راع مع افًود.

قا َأْيِدَ ُاَم ﴿  ى  ـٔػ بْٚ أن ٍٕٓؿ افٔد يف ه ه أيٜ:  ًُ   ﴾َؾْٚؿَى

ذذذذ ُ ﴿ـذذذذام أن هْذذذذٚا يف آيذذذذٜ افتذذذذّٔؿ:  ًَ ًٔدا َضٔءًٌذذذذٚ َؾْٚم
ًِ
قا َصذذذذ ذذذذ ُّ َّّ ْؿ َؾتََٔ ُُ قِه قا بُِقُجذذذذ

ؿْ  ُُ  .[48]النساء:﴾َوَأْيِدي

                                                           

 .(7577: )«ص ٔت امٚمع  » (7)
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 ـٔػ ٍٕٓؿ إيدي هْٚ، إٍٔٓام ـام هل هْٚا أم بًّْك أوشع 

َ ﴿ ادنٚر إفٔذف يف أيذٜ إوػ: غء ٌَ إذا مل ًٕد إػ ادُ  َ  فُِتٌَذغء ـْ َوَإَٔزْفَْذٚ إَِفْٔذَؽ افذ ء

ؿْ  ِٓ َل إَِفْٔ زء ُٕ ى بْٚ؛ ذفذؽ ٕن افَذ آن افُذ يؿ ٕذزل ، اختٍِْٚ واو[44]النحل:﴾فَِِِّْٚس َمٚ 

بًِٚن ظ ر مٌغ، وافٔد  ٚ ه ه ادًٚين افًديدة، فُْْٚ حْٔام ًٕقد إػ افه ٚبٜ 

، وؾّٓذذقا هذ ه افؼذيًٜ ؾٓذذاًم ¢وٕ ذدهؿ يَِْذقن  يًذٜ اهلل مىٌَذذٜ مذـ رشذقل اهلل 

ًٚ، ؾذذذال جذذذ م أن افٌْذذذل  ، وؿذذذٚل: «خذذذر افْذذذٚس ؿذذذ ين»أدْذذذك ظِذذذٔٓؿ ؾَذذذٚل:  ¢صذذذ ٔ 

 .«ا أص ٚرأـ مق»

إٍٔذؼ أحذدـؿ ممذؾ قأحًذْقا إػ أصذ ٚر، ؾقافذ ي ٍٕذس حمّذد بٔذده  ف»وؿٚل: 

ًٚ مٚ بِغ مذد أحذدهؿ وٓ ٕهذٍٔف . ذفذؽ ٕهنذؿ جٚهذدوا يف شذٌٔؾ اهلل، «جٌؾ أحد ذهٌ

، ¢وهذذٚج وا يف شذذٌٔؾ اهلل، و  ـذذقا أوضذذٚهنؿ يف شذذٌٔؾ اهلل، وصذذٚحٌقا رشذذقل اهلل 

 ظـ ؿ ب.وظ ؾقا  يًٜ اهلل ـام ؿِْٚ ظـ ـمٛ و

هذذذذؿ افَذذذذقم ٓ ينذذذذَك »ؾذذذذ٘ذًا: هذذذذؿ ـذذذذام ؿذذذذٚل ظِٔذذذذف افًذذذذالم يف بًذذذذض إحٚديذذذذٞ: 

 .«جًِٔٓؿ

ؾذذ٘ذًا: ظذذذذ ـذذؾ مذذذـ ـذذٚن ي يذذذد أن يُذذذقن مذذـ افٍ ؿذذذٜ افْٚجٔذذٜ أن ٓ يَْذذذع ؾَذذذط أن 

إن ؿْذذذع وإن اشذذذتىٚع أن يهذذذؾ إػ ؾٓذذذؿ افُتذذذٚب  قيًذذذ   افَذذذ آن وافًذذذْٜ ؾَذذذط، ؾٓذذذ

نذ أن يُذقن مذـ افٍ ؿذٜ افْٚجٔذٜ، أن يُذقن ؾًٔط (7)اذ ا افتٍَذٔط قوافًْٜ ؾَذط، وفذ

 ظذ مٚ ـٚن ظِٔف أص ٚبف ظِٔف افهالة وافًالم.

ًٚ فٌْْذذل ظذذذ  إذًا: يُّْْذذٚ أن ِٕطذذص أن مذذٚ مٙذذ مذذـ افُذذالم مٍهذذالً مؼذذوح

ًٚ جديدًا.  ه ه ا الصٜ ب م

                                                           

 .أي بٚف جقع فُِتٚب وافًْٜ ؾَط، دون ؾٓؿ افًِػ (7)
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، أن ¢ٓ بد فُذؾ مًذِؿ بًذد أن ينذٓد أن ٓ إفذف إٓ اهلل وأن حمّذدًا رشذقل اهلل 

ض يذذؼ مً ؾذذٜ مذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف رشذذقل اهلل هذذل افًذذْٜ وهذذل افهذذ ٚبٜ، وبًٌذذٚرة  يًِذذؿ أن

خذذذر افْذذذٚس »ؿذذذٚل يف احلذذذديٞ ادتذذذقا  :  ¢أخذذذ ى افًذذذِػ افهذذذٚفت؛ ٕن افٌْذذذل 

. ؾذذال بذذد مذذـ أن يتًذذ   ادًذذِؿ ظذذذ مذذٚ «ؿذذ ين دذذؿ افذذ يـ يِذذقهنؿ دذذؿ افذذ يـ يِذذقهنؿ

ٛ أن حيًذذذـ وإٓ وذذذؾ وذذذالًٓ بًٔذذذدًا مذذذـ حٔذذذٞ إٔذذذف حيًذذذ ¢ـذذذٚن ظِٔذذذف أصذذذ ٚبف 

.ًٚ  صًْ

افى يذؼ دً ؾذٜ  قافقء امديذد أن افذ ي أريذد أن أ قشذع ؾٔذف ؿِذٔالً هذق، مذٚ هذ

مـ ؿقل وؾًؾ و َ يذ ، ومذٚ وردذف أصذ ٚبف ظِٔذف افًذالم  ¢مٚ ـٚن ظِٔف رشقل اهلل 

 افى يؼ  قا دى وافْقر، مٚ ه ومْف مـ ا دي أ

امذذقاب واحلّذذد هلل  افى يذذؼ دً ؾذذٜ ـذذالم اهلل ظذذز وجذذؾ، قشذذٖفْٚ شذذٚاؾ مذذٚ هذذ قفذذ

 مٔن م فؾ هق: افَ آن افُ يؿ.

فٔس فديْٚ ـتٚب  ًٓد اهلل ظذز وجذؾ ب ٍيذف إٓ هذ ا افَذ آن افُذ يؿ ـذام ؿذٚل يف 

ُف حَلَذٚؾُِيقنَ ﴿أيٜ افًٚبَٜ اف ـ :  ٚ فَذ َّٕذ َ  َوإِ ـْ ْفَْذٚ افذ ء زَّ َٕ ـُ  َٕ ْذ  ٚ َّٕذ ، ؾذٚهلل ظذز [1]الحجلر:﴾إِ

افَ آن، مل يتًٓذد ب ٍذظ افتذقراة وٓ  قٓ وهوجؾ  ًٓد ب ٍظ ه ا افُالم اإل ل أ

اإلٕ ٔذذؾ وٓ صذذ ػ إبذذ اهٔؿ ومقشذذك؛ ذفذذؽ ٕن حُّتذذف اؿتوذذٝ أن  ُذذقن هذذ ه 

افؼذذذذااع افًذذذذٚبَٜ زٓٔذذذذدًا فِؼذذذذيًٜ اإلشذذذذالمٜٔ افتذذذذل ٓ  يًذذذذٜ بًذذذذدهٚ، ؾُذذذذٚن مذذذذـ 

 احلُّٜ افٌٚفٌٜ أن يتًٓد ربْٚ ظز وجؾ ب ٍظ ه ا افَ آن افُ يؿ.

 افَ آن افُ يؿ.قفى يؼ إػ مً ؾٜ ـالم اهلل  هإذًا: جقاب شٗال ـٔػ ا

افًذذٌٔؾ دً ؾذذٜ شذذْٜ افٌْذذل ظِٔذذف افًذذالم  قوفُذذـ افًذذٗال ادٓذذؿ جذذدًا جذذدًا: مذذٚ هذذ

 ومٚ ـٚن ظِٔف أص ٚبف افُ ام 

مذذذٚ يًذذذّك ظْذذذد ظِذذذامء ادًذذذِّغ ـٚؾذذذٜ بًِذذذؿ قهْذذذٚ افٌ ذذذٞ ادٓذذذؿ جذذذدًا جذذذدًا، ه
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 احلديٞ وظِؿ أدٚر.

 واهلل أـز اهلل أـز.

حلذذذديٞ يتوذذذّـ ظِّذذذغ ادْذذذغ، أحذذذدمٚ يًذذذ   بًِذذذؿ مهذذذىِت احلذذذديٞ ظِذذذؿ ا

وأخذذ  ظِذذؿ امذذ ح وافتًذذديؾ، ظِذذؿ مهذذىِت احلذذديٞ ظٌذذٚرة ظذذـ ؿقاظذذد ظِّٔذذٜ 

ْقهذذذٚ ِقهذذذٚ وبَّٔ ٍقهٚ وذفَّ ٕقهذذذٚ وصذذذَّْ عًٓذذذٚ ظِذذذامء احلذذذديٞ مذذذع مذذذ ور افذذذزمـ ودوَّ 

هذ ا   قفِْٚس؛ حتك يتُّْقا مـ زٔٔز افه ٔت مـ افؤًػ مـ احلديٞ، ؾام هذ

 افًِؿ افمٚين ظِؿ ام ح وافتًديؾ. قه

ظِذذذذؿ امذذذذ ح وافتًذذذذديؾ يذذذذدور حذذذذقل مً ؾذذذذٜ  ذذذذ اجؿ إفذذذذق  ادٗفٍذذذذٜ مذذذذـ رواة 

ًٚ يً   ظْد ظِامء احلديٞ بٚإلشذْٚد،  ًٚ  ً ؾقن صٔئ احلديٞ وافًْٜ، فًُِؿ عًٔ

ظٌٚرة ظـ شًِِٜ مـ اف جٚل يٖخ  بًوٓؿ ظذـ بًذض، يٌذدأ افهذ ٚر  قاإلشْٚد ه

، افتذذٚبًل ظذذـ افهذذ ٚر،  ذذٚبًل افتذذٚبًل ظذذـ افتذذٚبًل، وهُذذ ا ¢ٌذذل يَْذذؾ ظذذـ افْ

ٕذذذٝ هذذذ ه إحٚديذذذٞ اذذذ ه إشذذذٕٚٔد يف ـتذذذٛ افًذذذْٜ ادً وؾذذذٜ وء دوافٔذذذؽ؛ حتذذذك دُ 

وافتل ظددهٚ مذٚ صذٚء اهلل جيذٚوز إفذق  ادٗفٍذٜ، فُذـ أصذٓ هٚ هذل افُتذٛ افًذتٜ 

 وهل ادتداوفٜ افٔقم ظذ أيدي ظِامء افًْٜ.

وا ـذام ؿِْذٚ إفذق  ادٗفٍذٜ، دن ًَ ٛ مـ رجٚل، هٗٓء اف جٚل يُ ه ا اإلشْٚد م ـ

ـؾ رجؾ مْٓؿ فف   عٜ يف ـتٛ امذ ح وافتًذديؾ ئٌْذقن متذك ـذٚن هذ ا افذ اوي، 

ومتذذذك وفذذذد، ومتذذذك ظذذذٚش، ومذذذـ هذذذؿ صذذذٔقخف، ومذذذـ هذذذؿ  الم  ذذذف أخذذذ ون ظْذذذف.. 

، حٚؾظ قؾٚشؼ، هؾ ه قظدل، هؾ ه قدَٜ، هؾ ه قوهُ ا. يوٚ  إػ ذفؽ هؾ ه

ًٚ م ـقرة يف ه ا افًِذؿ ظِذؿ  قهؾ ه تء احلٍظ، ـؾ ه ه إوصٚ  وؽرهٚ أيو

امذذذ ح وافتًذذذديؾ، وـُِذذذؿ يف طْذذذل يًذذذ   بذذذٖن إحٚديذذذٞ ادقجذذذقدة يف بىذذذقن 

 افُتٛ وادتداوفٜ ظذ أفًْٜ افْٚس ؾٔٓٚ مٚ صت وؾٔٓٚ مٚ مل يهت.
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ُذذذ ام ؾذذذال ومذذذٚ ـذذذٚن ظِٔذذذف أصذذذ ٚبف اف ¢إذًا: إذا أردٕذذذٚ أن ًٕذذذ   مذذذٚ ـذذذٚن ظِٔذذذف 

مْذذٚص مذذـ افتًذذ   ظذذذ هذذ يـ افًِّذذغ، ودراشذذتٓام دراشذذٜ واشذذًٜ جذذدًا مهذذىِت 

احلذذذديٞ وامذذذذ ح وافتًذذذذديؾ، ؾّذذذـ عذذذذع بذذذذغ هذذذذ يـ افًِّذذذغ يذذذذتُّـ مذذذذـ زٔٔذذذذز 

افهذذ ٔت مذذـ افوذذًٔػ، ؾذذٖيـ ٕ ذذـ افٔذذقم مذذـ هذذ ا افًِذذؿ افذذ ي يُّْْذذٚ مذذـ مً ؾذذٜ 

ؿٜ افْٚجٜٔ، وإٓ شُْقن افه ٔت مـ افؤًػ، ه ه ادً ؾٜ هل افتل   بىْٚ بٚفٍ 

ؿِذذٔالً ظذذذ حًذذٛ افًِذذؿ وامٓذذؾ اذذ ا افًِذذؿ احلذذديٞ  وبًٔذذديـ بًذذدًا بًٔذذدًا ـمذذرًا أ

 وظِؿ ام ح وافتًديؾ.

إذا ظ ؾتؿ ه ه احلََٜٔ ؾٚ ال  اف ي وؿع ؿدياًم بغ افٍ   اإلشذالمٜٔ وافذ ي 

ٚمذذذذذٜ إكذذذذذا  ٓ أؿذذذذذقل ظ قٓ يذذذذذزال مًذذذذذتّ ًا إػ هذذذذذ ا افٔذذذذذقم مذذذذذـ أظيذذذذذؿ أشذذذذذٌٚبف هذذذذذ

ادًِّغ، بؾ أؿقل إكا  خٚصٜ ادًِّغ ظـ دراشٜ ه ا افًِؿ وظـ إصٚظتف، 

وظذذـ  َذذديؿ دّ ا ذذف إػ ـٚؾذذٜ ادًذذِّغ فُٔقٕذذقا ـذذام ؿذذٚل رب افًذذٚدغ يف افَذذ آن 

ـِ  اُؿْؾ َهِ ِه َشٌِِٔع َأْدُظق﴿افُ يؿ:  ٚ َومَذ َٕذ ٌَْ َٚن اهللَِّ إَِػ اهللَِّ َظَذ َبِهَرٍة َأ ل َوشُذ
ِْذ ًَ ٌَ  ا َّ

ـَ  ٚ ِم َٕ ـِغَ  َوَمٚ َأ  .[078]يوس :﴾ادُْْؼِ

آبتًذٚد ظذـ دراشذٜ هذ ا افًِذؿ بٚختهذٚر  قؾ٘ذًا: مـ أشٌٚب ا ال  ادًتّ  ه

ظِذذؿ احلذذديٞ، هْذذٚا شذذٌٛ آخذذ  ـذذٚن هذذ ا ؿذذدياًم، ـذذٚن ؿٌذذؾ أن يتذذقؾ  مّذذع افًذذْٜ 

ظِذذذذامء شذذذذط هؿ اهلل ظذذذذز وجذذذذؾ  دمذذذذٜ اإلشذذذذالم بطدمذذذذٜ شذذذذْٜ افٌْذذذذل ظِٔذذذذف افهذذذذالة 

فًالم، أمٚ افٔذقم ؾٓذ ا افًذٌٛ ؿذد زال وبَذل شذٌٛ إمذٚل دراشذٜ هذ ا افًِذؿ، أمذٚ وا

افًٌٛ اف ي ؿد زال ؾٔ ٛ أن  ً ؾقه؛ ٕٕف يس ٛ مـ وراء ذفؽ أن  ً ؾذقا شذٌٛ 

 اختال  ظِامء ادًِّغ ؿدياًم حتك افٔقم يف بًض ادًٚاؾ افٍَٜٓٔ.

ًٚ إن صٚء اهلل بٖن افٌْل  حذقال حٔذْام يذتُِؿ،  ذٚرة ـٚن فذف أ ¢إٔتؿ  ًِّقن عًٔ

يذذذتُِؿ يف ادًذذذ د، وظذذذذ حًذذذٛ ظذذذدد افْذذذٚس ادقجذذذقديـ يف ادًذذذ د يُذذذقن 
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احلذذذذٚؾيقن حلديمذذذذف،  ذذذذٚرة يُذذذذقن هْذذذذٚا يف ادًذذذذ د بًذذذذض إصذذذذ ٚب ؾٔت ذذذذدث 

يف ذفذؽ  ¢ؾٔ ٍيقن مْف، أمٚ إص ٚب أخ ون ؾٓؿ مٚ يًِّقن مٚ حتذدث بذف 

فؽ ـٚن يًٚؾ  ؾّـ ـٚن مًف مـ اد ِس اف ي مل يُـ حقفف إٓ أؾ اد ؿِِٔقن، ـ 

يف مُذذٜ أو.. إػ وادًذذٚؾ يـ أخذذ وا مْذذف مذذـ افًِذذؿ مذذٚ ؾذذٚت ادَّٔذذغ يف ادديْذذٜ أ

آخ ه، وهُ ا افهقر  تًدد وبٚشتىٚظٜ ـؾ واحد مُْؿ أن يتٍْـ يف  ًدادهٚ ويف 

 اشت وٚرهٚ ب هْف.

ن مذذـ ذفذذؽ مذذمالً إٔذذف ـذذٚن يًذذٔش يف داره مذذع أهِذذف مذذع أزواجذذف مذذع أحٍذذٚده، ؾُذذٚ

حذديٞ ٓ يًِّذف أصذ ٚبف  قجي ي بْٔف ظِٔف افًذالم وبذغ أهِذف مذـ افُذالم افذ ي هذ

ًٚ، اف يـ هؿ خٚرج افدار فٔس  ذؿ ظِذؿ إٕذام أهِذف وًٕذٚاف هذؿ افذ يـ يًِّذقن  إضالؿ

 مٚ ج ى يف افدار.

ؾذذ٘ذًا: ٓ ًٕذذتىٔع أن ٕتهذذقر ؾذذ دًا مذذـ أؾذذ اد افهذذ ٚبٜ أحذذٚط ظِذذاًم بُذذؾ أحٚديذذٞ 

طذذذؾ ق ا أمذذذ  مًذذذت ٔؾ؛ ٕٕذذذف ٓ يُّذذذـ أن يُذذذقن ؾذذذ د هاف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم، هذذذ

اف شقل ظِٔف افًالم حٔمام ذهٛ، حٔمام حي، حٔذمام جِذس، حٔذمام شذٚؾ  يُذقن 

 مًف، ه ا أم  مًت ٔؾ.

وؿذذد ظ ؾْذذٚ  ¢بذذدهل جذذدًا أن شذذْٜ افٌْذذل  قوادَهذذقد مذذـ هذذ ا افُذذالم ـِذذف وهذذ

صذذطص يف ذفذذؽ أهنذذٚ ؿقفذذف وؾًِذذف و َ يذذ ه ـٕٚذذٝ متٍ ؿذذٜ بذذغ أصذذ ٚبف، ؾٓذذؾ وجذذد 

افزمٚن يًتىٔع أن يتهؾ مع ـؾ ؾ د مذـ أؾذ اد اف شذقل ظِٔذف افًذالم وجيّذع مذْٓؿ 

 مٚ شًّقه ومٚ صٚهدوه مْف ظِٔف افًالم.

هذذذ ا  هذذذقره يٌْذذذُٔؿ ظذذذـ أن  َقفذذذقا هذذذ ا أمذذذ  مًذذذت ٔؾ، وبطٚصذذذٜ إذا  ذذذ ـ  ؿ 

يتٍ ؿذذذذقن يف افذذذذٌالد،  ¢افٍتقحذذذذٚت اإلشذذذذالمٜٔ افتذذذذل اؿتوذذذذٝ أن أصذذذذ ٚب افٌْذذذذل 

ا ـٕٚقا يف مُٜ، ـٕٚقا يف ادديْٜ، ـٕٚقا يف افىٚاػ، ـٕٚقا يف افّٔـ،  ؿقؾٚف يـ 
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ؾ إظذذالء ـِّذذٜ اهلل ظذذز وجذذؾ، وـذذام  ًِّذذقن مذذٚ ٌٔوؽ بذذقا و ٍ ؿذذقا يف افذذٌالد يف شذذ

ًٚ إػ  ًٚ إػ افهذذذغ وؽ بذذذ شذذذٌٕٚٔٚ افتذذذل إصذذذٚء اهلل افٍتقحذذذٚت اإلشذذذالمٜٔ وصذذذِٝ  ؿذذذ

مئذذ  فنذذطص أن يِ ذذؼ اذذٗٓء ـٕٚذذٝ  ًذذ   يقمئذذ  بٕٕٚذذدفس، هذذؾ ـذذٚن يُّذذـ يق

ًٚ مًذت ٔؾ، وفُذـ  افه ٚبٜ اف يـ  ٍ ؿقا يف افٌالد يف شٌٔؾ امٓٚد، ه ا أمذ  أيوذ

بدأت ٕذقاة ـّ ٚوفذٜ أوػ مّذع مذٚ ظْذد بًذض هذٗٓء إؾذ اد مذـ بًذض افتذٚبًغ، 

ـٕٚقا وؿذد ح صذقا ظذذ أن يتهذِقا بذًٌض افهذ ٚبٜ وافذ ي اشذتـ  ذٗٓء افتذٚبًغ 

 قه ي ة ر  اهلل ظْذف، أبذقأبذ قافه ٚبٜ ظذ مٚ  ٔن فذف هذ شْٜ امّع مـ  تِػ

احلذذٚؾظ افذذ ي يُّذذـ أن يًذذت ؼ هذذ ا افٍِذذظ مذذـ بذذغ أصذذ ٚب اف شذذقل  قه يذذ ة هذذ

شذذذْتغ  قظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم مذذذع إٔذذذف مذذذٚ أشذذذِؿ إٓ ؿٌذذذؾ وؾٚ ذذذف ظِٔذذذف افًذذذالم بْ ذذذ

ًٚ دٚذا  ¢وٕهػ، مع ذفؽ ـٚن أـم  أص ٚب افٌْل   حديم

ًذذذف، يَذذذقل: ـْذذذٝ أؿْذذذع بنذذذٌع بىْذذذل بَِذذذٔامت دذذذؿ بًذذذد ذفذذذؽ حيذذذددْٚ ظذذذـ ٍٕ قهذذذ

 وآخ  احلديٞ مْف، ه ا شٌٛ. ¢أجِس مع رشقل اهلل 

ويوذذذذذٔػ إػ ذفذذذذذؽ بذذذذذٖن أصذذذذذ ٚبف ظِٔذذذذذف افًذذذذذالم ـذذذذذٕٚقا منذذذذذٌقفغ بٚفهذذذذذٍؼ يف 

ٓ ﴿إشذذقا ، منذذٌقفغ بٚفت ذذٚرة؛ فُذذـ هذذؿ افذذ يـ مذذدحٓؿ رب افًذذٚدغ بَقفذذف: 

َٚرٌة َوٓ َبْٔعٌ  ْؿ ِ َ ِٓ ٔ ِٓ ِْ الةِ  ُ  ِ  اهللَِّ َوإَِؿِٚم افهَّ ـْ ـْ ِذ ه يذ ة  ٍذ د  ق، فُذـ أبذ[80]النور:﴾َظ

ظذذذْٓؿ بٖٕذذذف ـذذذٚن زاهذذذدًا وـذذذٚن يُتٍذذذل بَِذذذٔامت دذذذؿ شذذذٚا  افقؿذذذٝ مذذذع اف شذذذقل ظِٔذذذف 

افهالة افًالم وـٖٕف ظ   إٔف  ذٖخ  إشذالمف، ؾذٖراد أن يًذقض إشذالمف مذٚ ؾٚ ذف مذـ 

وظّذذذ  وافًذذذٚبَقن إوفذذذقن مذذذـ  بُذذذ  افهذذذ ٌٜ افىقيِذذذٜ افتذذذل ح ذذذ اذذذٚ أممذذذٚل أر

 .¢افه ٚبٜ، وف فؽ أظ ض ظـ افدٕٔٚ ـِٓٚ وأؿٌؾ ظذ رشقل اهلل 

مذـ يًٌذط »ؿٚل ذات يقم:  ¢افقء افمٚين ًّٚ جًِف حٚؾظ افه ٚبٜ أن افٌْل 

ه ي ة، ؾًٌذط دقبذف  ق  ؾُٚن افًٚبؼ إػ ذفؽ أب «دقبف دؿ حيٍظ ـؾ مٚ يًًّف مْل
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ًٚ شذذذًّتف مذذذـ افٌْذذذل ه يذذذ ة: ؾذذذام ًٕذذذٔ قدذذذؿ ضذذذقاه ؿذذذٚل أبذذذ . هذذذ ا ¢ٝ بًذذذد ذفذذذؽ صذذذٔئ

 افًٌٛ افمٚين.

ؾَذذط،  ¢افنذذٚهد، مذذٚ ـذذٚن يَْذذع بذذٖن يًذذّع مذذـ اف شذذقل  قوافًذذٌٛ افمٚفذذٞ وهذذ

بُ  وظّ  وؽره.. وؽذره، ويِذتَط مْذف مذٚ ـذٚن حٍيذف  قـٚن ي وح ظْد افه ٚبٜ أب

 .¢مـ رشقل اهلل 

َـّ فِتٚبًغ ودـ بًدهؿ عع إحٚديذ قؾ٘ذًا: ه ٞ مذـ  تِذػ افذ واة، اف ي َش

وفذذ فؽ يالحذذظ افذذدارس حلذذديٞ أر ه يذذ ة إٔذذف جيذذد أحٚديمذذف  ًَْذذؿ إػ ؿًذذّغ، 

، ¢، يف أـم هذذذٚ يَذذذقل: ؿذذذٚل رشذذذقل اهلل ¢يف بًوذذذٓٚ يَذذذقل شذذذًّٝ رشذذذقل اهلل 

وهذ ا مذذـ دؿتذذف وأمٕٚتذف ؾذذٔام ـذذٚن شذًّف مْذذف ظِٔذذف افًذالم يَذذقل: شذذًّٝ رشذذقل اهلل 

، وإٕام يَقل ؿٚل ¢ل: شًّٝ مـ رشقل اهلل يَقل، وؾٔام شًّف مـ ؽره، مٚ يَق

ـٚن ؿِٔاًل،  ¢إٔف  ٖخ  إشالمف ومٚ شًّف مـ اف شقل ق؛ وافًٌٛ ه¢رشقل اهلل 

ؾذذذٖراد أن يًذذذتدرا مذذذٚ ؾٚ ذذذف أن يتهذذذؾ مذذذع أصذذذ ٚبف افَذذذدامك ؾ ّذذذع مْذذذف ؾُذذذٚن اذذذ ه 

ًٚ، وفذذذذذذ فؽ أن  إشذذذذذذٌٚب افمالدذذذذذذٜ أـمذذذذذذ  أصذذذذذذ ٚب اف شذذذذذذقل ظِٔذذذذذذف افًذذذذذذالم حذذذذذذديم

ِذذؿ احلذذديٞ وبُتذذٛ احلذذديٞ جيذذدون أحٚديذذٞ أر ه يذذ ة يف ـذذؾ ادنذذتٌِقن بً

ـتذذٚب مذذـ ـتذذٛ افًذذْٜ  ذذٚ افًذذٌؼ إظذذذ يف افًذذدد ويف افُّٔذذٜ، خذذ وا مذذمالً ممذذًٚٓ 

ًٚ جدًا مًْد اإلمذٚم أمحذد شذتٜ عِذدات، اد ِذد افمذٚين مْذف ٕهذٍف هذ ٕر قواو 

مذذٚم أمحذذد ه يذذ ة، مذذـ شذذتٜ عِذذدات ؾٔٓذذٚ أحٚديذذٞ افهذذ ٚبٜ ـِٓذذؿ، هذذ ا افذذ ي اإل

اشذذتىٚع بٚفى يَذذٜ افتذذل أ ت إفٔٓذذٚ آ هذذٚل مذذع افْذذٚس وعذذع إحٚديذذٞ، ؾُذذٚن 

مًْد أر ه يذ ة يف مًذْد اإلمذٚم أمحذد أخذ  ٕهذػ اد ِذد افمذٚين أي: واحذد مذـ 

 ادْٚ ظؼ.

ؾٌذذٚرا اهلل ظذذز وجذذؾ ٕر ه يذذ ة اذذ ه إشذذٌٚب ومْٓذذٚ افتذذل اذذٚ يذذتُّـ ادًذذِؿ 
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افًذْٜ، بًذٌٛ  ٍذ   افهذ ٚبٜ أوًٓ، دذؿ افتذٚبًغ  مـ أن جيّع أـز ـّٜٔ ًُّْٜ مـ

 ٍ ؿٝ افًْٜ، وفُـ بدأ افتٚبًقن جيًّقن مـ ه ا افه ٚر ومـ هذ ا افهذ ٚر 

ظذذذذ أحٚديذذذٞ صذذذ ٚر واحذذذد فُٕٚذذذٝ افُّٔذذذٜ ؿِِٔذذذٜ، فُْذذذف وذذذؿ إفٔٓذذذٚ ؾِذذذق اؿتكذذذ 

أحٚديذذذٞ افهذذذ ٚبٜ افمذذذٚين وافمٚفذذذٞ ظذذذذ حًذذذٛ مذذذٚ يتٔنذذذ فذذذف، دذذذؿ جذذذٚء دور أ ٌذذذٚع 

، ؾٚ ًذذًٝ دااذذ ة امّذذع، دذذؿ جذذٚء دور أ ٌذذٚع افتذذٚبًغ وؾذذٔٓؿ إاّذذٜ افًذذتٜ، افتذذٚبًغ

داود وافسم ي وافًْٚال وابذـ قأص ٚب افُتٛ افًتٜ، اإلمٚم بطٚري ومًِؿ وأب

 مٚجف.

ؾٓذذذٗٓء بًذذذٌٛ شذذذٍ هؿ إػ افذذذٌالد افتذذذل ـذذذٚن افهذذذ ٚبٜ إوفذذذقن اؾتت قهذذذٚ دذذذؿ 

ُذؾ مذْٓؿ مذٚ صذٚء اهلل مذـ افًذْٜ  ًٌٓؿ افتٚبًقن وهُ ا، بًٌٛ هذ ا إٓتَذٚل  ذقؾ  ف

افُمذرة، ـذذٚن أـمذذ هؿ إمذذٚم أمحذذد رمحذذف اهلل؛ ٕٕذذف شذذٚؾ  يف شذذٌٔؾ عذذع احلذذديٞ 

إػ أـمذذ  بذذالد افذذدٕٔٚ يقمئذذ ، وؿذذد صذذٓد فذذف بذذٚحلٍظ اإلمذذٚم افنذذٚؾًل ظِذذاًم أن اإلمذذٚم 

افنٚؾًل مـ صٔقخ اإلمٚم أمحد يف احلديٞ وافتًٍر وافٍَف اإلمذٚم افنذٚؾًل مذـ 

إلمذذٚم أمحذذد، فُذذـ اإلمذذٚم أمحذذد امتذذٚز ظذذذ ظِذذامء ظكذذه بذذٖن  ٍذذ غ ـذذٖر صذذٔقخ ا

ًٚ، ؾِذذذذذؿ يًّذذذذذؾ بٚفذذذذذدٕٔٚ وزخ ؾٓذذذذذٚ، ضذذذذذٚ  يف افذذذذذٌالد وا هذذذذذؾ مذذذذذع رواة  ه يذذذذذ ة زٚمذذذذذ

احلديٞ، ؾ ّع إفق  ادٗفٍٜ مـ افًْٜ، صٓد فف ب فؽ صٔطف اإلمٚم افنذٚؾًل، 

ٔذذذ ه: إٔذذذٝ أظِذذذؿ ؾَذذذٚل فذذذف يذذذٚ أمحذذذد: إٔذذذٝ أظِذذذؿ بٚحلذذذديٞ مْذذذل. افنذذذٔ  يَذذذقل فتِّ

ًٚ ؾذٖخزين بذف أ أظِّْذل بذف شذقاء ـذٚن  وبٚحلديٞ مْل، ؾ٘ذا جٚءا احلذديٞ صذ ٔ 

ًٚ أ ًٚ أ وح ٚزيذذ ًٚ أو.. أو.. إػ آخذذ ه، ينذذر إػ أن اإلمذذٚم أمحذذد ضذذٚ   وصذذٚمٔ مكذذي

وشذذٚؾ  إػ هذذ ه افذذٌالد وعذذع مذذـ افًذذْٜ مذذٚ مل يذذتُّـ إمٚمذذف افنذذٚؾًل أن جيّذذع، 

 ديٞ مْل.وف فؽ ؿٚل فف: إٔٝ أظِؿ بٚحل

افنذذذٚهد مذذذـ هذذذ ا افُذذذالم ـِذذذف أن مذذذـ أشذذذٌٚب اخذذذتال  افًِذذذامء إربًذذذٜ إاّذذذٜ 
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هذذ ا افذذ ي أؿذذقل فُذذؿ، أن افًذذْٜ  قحٍْٔذذٜ ومٚفذذؽ وافنذذٚؾًل وأمحذذد هذذ قإربًذذٜ: أبذذ

ـٕٚٝ  ٍ ؿٝ بتٍ   محِتٓٚ مـ افه ٚبٜ دؿ افتذٚبًغ، وبًذد ذفذؽ جذٚء دور إاّذٜ 

 ذذذقيف شذذذْٜ  قحٍْٔذذذٜ رمحذذذف اهلل، وهذذذ قأبذذذإربًذذذٜ هذذذٗٓء؛ ٕن أو ذذذؿ ـذذذام  ًِّذذذقن 

يًتز مـ افتٚبًغ افهٌٚر، فُْف رمحذف اهلل ـذٚن ئهذص يف افٍَذف ومل  قهذ ؾ750ٓ

ًٚ أ مًتّذذ ًا، ؾُذذٚن حديمذذف ؿِذذٔالً، جذذٚء مذذـ بًذذده اإلمذذٚم  وخيذذ ج مذذـ افُقؾذذٜ إٓ حٚجذذ

أؿذٚم يف دار  قحٍْٔذٜ وهذ قمٚفؽ حٔٞ وفد اإلمٚم مٚفؽ يف افًْٜ افتذل مذٚت ؾٔٓذٚ أبذ

ا  ذذذذ ة ادديْذذذذٜ ادْذذذذقرة، وادديْذذذذٜ ادْذذذذقرة ـذذذذام هذذذذل واؿًٓذذذذٚ افٔذذذذقم بٚظتٌذذذذٚر أهنذذذذٚ 

ذذ  ًُ ذذ ر واحلُ امَّ مى وؿذذٜ ومَهذذقدة مذذـ اف ٚج، ؾُٔذذقن افًِذذامء هْذذٚا ـمذذرون، وفذذ فؽ  َّ

ًٚ مل يًٚؾ  ومل خي ج مّع احلديٞ، ـٚن حديمف أـم   قـٚن حديٞ مٚفؽ وه أيو

أؿذٚم رمحذف اهلل  قاإلمٚم افنذٚؾًل ؾٓذ قوهمـ أر حٍْٜٔ، دؿ جٚء دور اإلمٚم افمٚفٞ 

 ًٚ يف بٌذذداد، وبٌذذداد ـٕٚذذٝ ظٚصذذّٜ ا ٍِذذٚء افًٌٚشذذٔغ ـذذام  ًِّذذقن، ؾُٕٚذذٝ أيوذذ

ًٚ دطتِػ افًِامء ؾ هؾ مـ افًِؿ وافًْٜ مٚ صذٚء اهلل، دذؿ شذٚؾ  مذـ  مقاالً ومِ ئ

بٌذذداد إػ مكذذ ومذذـ هْذذٚ حهذذؾ مذذٚدة جديذذدة مذذـ افًِذذؿ وخٚصذذٜ ظِذذؿ احلذذديٞ، 

ٚمغ إوفذذغ اإلمذذٚم أبذذٚ حٍْٔذذٜ واإلمذذٚم افنذذٚؾًل، بًذذٌٛ إٔذذف أؿذذٚم صذذى ًا ؾٍذذٚ  اإلمذذ

ـٌذذرًا مذذـ حٔٚ ذذف يف بٌذذداد بٚإلوذذٚؾٜ إػ إٔذذف ـذذٚن حيذذٟ ويًتّذذ ، دذذؿ يف آخذذ  حٔٚ ذذف 

 ؿوٚهٚ يف مك، ؾٚجتّع فف مـ احلديٞ مٚ مل جيتّع فامٚمغ إوفغ.

اّذذٜ افمالدذذٜ ؾَذذط، بذذؾ أمحذذد بذذـ حٌْذذؾ ؾِذذؿ يٍذذؼ إقجذذٚء اإلمذذٚم افٍَٔذذف اف ابذذع وه

ؾذذذٚ  عذذذٚهر مذذذـ ظِذذذامء احلذذذديٞ فُمذذذ ة اإلحٚضذذذٜ بٚفًذذذْٜ، ؾُذذذٚن أحٍيٓذذذؿ فًِذذذْٜ 

 وأظِؿ مـ أـم  مـ ـمر مـ ظِامء احلديٞ بٚحلديٞ.

 ذذ ا افًذذٌٛ ـذذٚن افًذذٚمل ممذذؾ أر حٍْٔذذٜ ُيًذذٖل ظذذـ مًذذٖفٜ ؾْٔيذذ  ؾذذٔام ظْذذده مذذـ 

٘ن مل جيذذد اجتٓذذد، ل ظذذذ مذذٚ ظْذذده، ؾذذتذذؾٍٔ ¢ـتذذٚب اهلل ومذذـ حذذديٞ رشذذقل اهلل 
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إذا حُذذؿ احلذذٚـؿ ؾٚجتٓذذد ؾٖصذذٚب ؾِذذف »ؿذذٚل:  ¢وآجتٓذذٚد  وري؛ ٕن افٌْذذل 

. وفُـ ـام  ٍّٓذقن مذـ هذ ا احلذديٞ آجتٓذٚد  «أج ان وإن أخىٖ ؾِف أج  واحد

ذذ مُ  ض فِهذذقاب وا ىذذٖ، ؾَذذد يًذذٖل أحذذد إاّذذٜ أخذذ يـ ٍٕذذس افًذذٗال ؾٔ ٔذذٛ  َّ ًَ

فتذذذل مل حيهذذذؾ ظِٔذذذف اإلمذذذٚم افذذذ ي أؾتذذذك ب ذذذقاب مذذذـ مذذذٚ ظْذذذده مذذذـ مذذذٚدة احلذذذديٞ ا

بٚجتٓذذذٚد مذذذـ ظْذذذده، ؾذذذ٘ذا ظذذذ ؾتٓؿ هذذذ ه احلََٔذذذٜ افتٚرخئذذذٜ ادتًَِذذذٜ بى يَذذذٜ عذذذع 

 احلديٞ زال آوى اب مـ أذهُٕٚؿ ظـ شٌٛ اختال  إاّٜ.

ًٚ ؿقفذذذف  ًذذذٚػ:  َغ ﴿وآخذذذتال  ذـ ٕذذذٚ إٍٓذذذ ذذذ ٍِ َؿ * َوٓ َيَزاُفذذذقَن ُ ْتَِِ ـْ َرِحذذذ َّٓ َمذذذ إِ

َؽ   .[001 -008:]هوة﴾َربن

وهؿ بال صذؽ م حقمذقن، ؾِذامذا اختٍِذقا  مًذ ورون ٕهنذؿ مل يتُّْذقا يقمئذ  

 مـ عع افًْٜ.

أمذذٚ افٔذذقم ؾًِذذْٚ مًذذ وريـ، وافًذذٌٛ إْٔذذٚ افٔذذقم ًٕذذتىٔع أن ٕ ّذذع جٓذذقد إاّذذٜ 

اف يـ موقا وؿوقا حٔٚيؿ يف ـؾ افًهقر، ٕ ًّٓذٚ بذٖن ٕنذسي دذ ويؿ افتذل ٓ 

ـتذٚب مًذْد أمحذد شذٝ عِذدات حٔٚ ذف افًِّٔذٜ ق، وه َدر بمّـ بدراهؿ مًدودة

وّْٓٚ ؾٔف، إٔٝ ًُّـ أن ئهذص مذـ حٔٚ ذؽ شذْٜ ؾَذط بذٚفُمر، ؾت هذؾ ظذذ 

افتىذقا  يف افذٌالد قظِؿ اإلمٚم أمحد مٚ حهذِف بًذْغ وبٚمٓذد افٌُذر افُمذر وه

افزهد يف ظِذؿ احلذديٞ، واإلظذ اض ظذـ قوافًٍ  إفٔٓٚ، وفُـ ظِٜ افْٚس افٔقم ه

احلذذذديٞ وافَْٚظذذذٜ بذذذٖن أي حذذذديٞ وجذذذدٕٚه يف أي ـتذذذٚب مذذذمِام ؿذذذٚل ذفذذذؽ  دراشذذذٜ

افٌدوي: )خقش حديٞ(، فُـ إٔٝ  ً   أن أحٚديٞ اف شقل ظِٔف افًذالم ؾٔٓذٚ 

 ًٚ افهذذ ٔت وؾٔٓذذٚ افوذذًٔػ، واف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم ـذذٚن اهلل ظذذز وجذذؾ ؿذذد ٌٕذذٖه شذذٍِ

م يف ؿٔذذذد بذذذٖن افْذذذٚس شذذذُٔ بقن ظِٔذذذف ويُذذذ بقن ظِٔذذذف حتذذذك يف ظٓذذذده ظِٔذذذف افًذذذال

مذـ ـذ ب ظذع متًّذدًا ؾِٔتٌذقأ مًَذده مذـ »: ¢حٔٚ ف وجد مذـ ـذ ب ظِٔذف، ؾَذٚل 
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 . ـٔػ ـٚن ه ا «افْٚر

رجذذؾ أحذذٛ امذذ أة ؾذذ هٛ إػ أهِٓذذٚ خيىٌٓذذٚ مذذْٓؿ، وفُذذل يت ذذٚوبقا مًٓذذؿ وٓ 

 إفُٔؿ يٖم ـؿ بٖن  زوجقين ؾتٚ ُؿ. ¢ي دوه، ؿٚل  ؿ: إٔٚ رشقل رشقل اهلل 

ـذذام  ¢ٚة ممذذؾ هذذ ا إمذذ ؛ ٕهنذذؿ يًِّذذقن أن افٌْذذل اشذذتٌ ب افْذذٚس وو  افٍتذذ

ٍؼ َظيِذٔؿٍ ﴿وصٍف رب افًٚدغ:  ُِذ ًَذ ُخ َؽ َف َّٕ  ¢، مًَذقل أن اف شذقل [4]القللم:﴾َوإِ

ًٚ وهؿ ٓ يً ؾذقه، فذٔس مًَذقل، فُذـ ًُّذـ يُذقن  يًٌٞ  ؿ أم  بٖن يزوجقا ؾالٕ

ؿٚفقا: يذٚ رشذقل ، ؾِام جٚءوا إفٔف و¢يشء، إذًا: ًٌٕٞ إػ رشقل اهلل ويف وحل أ

يف افْذذٚر،  أدرـذذقا اف جذذؾ؛ ؾذذ٘ن فَٔتّذذقه ؾ  ؿذذقهاهلل  إٔذذٝ أرشذذِٝ ؾذذالن  ؿذذٚل: ٓ. 

ومذذٚ أرى إُٔذذؿ  درـقٕذذف، وؾًذذالً دذذٚ حلَذذقا بذذف وجذذدوا آؾذذٜ حٔذذٜ فدؽتذذف وـذذٚن مق ذذف 

 ؾٔٓٚ.

 .«مـ ـ ب ظع متًّدًا ؾِٔتٌقأ مًَده مـ افْٚر»ه ا شٌٛ ؿقفف ظِٔف افًالم: 

إػ  «إٕذذف شذذُٔ ب ظذذع؛ ؾّذذـ ـذذ ب ظذذع...»ة وافًذذالم: وؿذذد ؿذذٚل ظِٔذذف افهذذال

 آخ ه.

وجذذٚءت أحٚديذذٞ أخذذ ى فُذذل ٓ يٌذذس ادًذذِؿ أن يَذذقل: إٔذذٚ مذذٚ أ ًّذذد افُذذ ب 

ظِٔذذف، ؾًٔذذتٓقن روايذذٜ احلذذديٞ وًٕذذٌٜ احلذذديٞ إػ اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم دون أن 

يذ ى إٔذف  قمذـ حذدث ب ذديٞ وهذ»يتمٌٝ مـ صذ تف، ؾَذٚل ظِٔذف افهذالة وافًذالم: 

 ¢مذـ حذدث ب ذديٞ ييذـ إٔذف ـذ ب ظذذ رشذقل اهلل   «أحذد افُذ ابغ ق ب ؾٓـ

أم ٓ   ¢أحد افُ ابغ، ؾُِل  ً   أن ه ا احلديٞ مُ وب ظـ اف شقل  قؾٓ

 افى يؼ  قمٚ ه

ض يؼ مـ ض يَغ ٓ دٚفٞ  ام ـٕٚحُٚم افؼظٜٔ، فُل  ًذ   أن هذ ا حذالل 

 افى يؼ  قوه ا ح ام، مٚ ه
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ًٚ ؾتًذ   مذـ ـتذٚب اهلل ومذـ ض يؼ مـ ض يَغ إمٚ أ ن  ىِٛ افًِؿ فتهذٌت ظٚدذ

احلذذذالل واحلذذذ ام، وإمذذذٚ أن  ُذذذقن مذذذـ ظٚمذذذٜ افْذذذٚس حْٔئذذذ   ¢حذذذديٞ رشذذذقل اهلل 

ْْذذذذُتْؿ ٓ ﴿يتقجذذذذف إفٔذذذذؽ ؿقفذذذذف  ًذذذذٚػ يف افَذذذذ آن افُذذذذ يؿ:  ـُ ِ  إِْن  ـْ َؾ افذذذذ ء َُٖفقا َأْهذذذذ َؾْٚشذذذذ

قنَ  ُّ َِ ًْ  .[48]النحل:﴾َ 

ًٚ ؾٚشتٍٝ ًٍٕ ؽ، وإمٚ أن  ُقن ؽر ظٚمل ؾٚشتٍٝ ظٚدؽ، ؾ٘مٚ أن  ُقن ظٚد

ؾٚشذذٖفقا أهذذؾ افذذ ـ  إن ـْذذتؿ ٓ  ًِّذذقن، ـذذؾ ظِذذؿ فذذف رجذذٚل شذذقاء ـذذٚن هذذ ا افًِذذؿ 

ًٚ أ ًٚ، أي إًٕذذذٚن أن ي يذذذد أن يٌْذذذل دارًا، ٓ يتكذذذ  مذذذـ رأشذذذف،  و ظٔذذذ ـذذذٚن دٕٔقيذذذ

 ووفُذذذـ يذذذٖم بٚدْٓذذذدس وادًذذذامري وافٌْذذذٚء.. وهُذذذ ا إذا أراد أن يًذذذٚفٟ ًٍٕذذذف أ

وإٕذذذام يذذذ هٛ ظْذذذد افىٌٔذذذٛ وافىٌٔذذذٛ ادطذذذتص إػ  قيًذذذٚفٟ ادذذذ يض ٓ يًذذذٚفٟ هذذذ

 آخ ه.

افًِذذذذذؿ افؼذذذذذظل بًَذذذذذّٔف احلذذذذذديمل وافٍَٓذذذذذل أوػ أن يًْذذذذذك ادًذذذذذِّقن اذذذذذ ه 

ِ  إِْن ﴿افَٚظذذذدة افتذذذل ووذذذًٓٚ رب افًذذذٚدغ يف أيذذذٜ افًذذذٚبَٜ:  ـْ َؾ افذذذ ء َُٖفقا َأْهذذذ َؾْٚشذذذ

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َ   ض يؼ مً ؾٜ احلالل واحل ام  قام ه، ؾ[48]النحل:﴾ـُ

ض يذؼ  قؿِْٚ إمٚ إٔٝ ظٚمل ؾٚشٖل ظِّؽ، وإمٚ فًٝ بًٚمل ؾٚشٖل افٍَٓذٚء، مذٚ هذ

ًٚ ؾ شذذٖل ظِّذذؽ، إن ـْذذٝ ٚمً ؾذذٜ احلذذديٞ افهذذ ٔت مذذـ افوذذًٔػ  إن ـْذذٝ ظٚدذذ

قنَ ﴿ؽر ظٚمل:  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َ  ـُ ِ  إِْن  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ اف ء  .[48]النحل:﴾َؾْٚش

قا ظِذذؿ احلذذديٞ حتذذك يف هذذ ا امٕٚذذٛ إخذذر مذذٚ يًذذت َف ُىذذ ًْ فٔذذقم مل يُ افْذذٚس ا

مذذذذـ اهذذذذتامم، افٍَذذذذف أـمذذذذ هؿ  تّذذذذقن بذذذذديْٓؿ أن يً ؾذذذذقا احلذذذذ ام احلذذذذالل، وفذذذذ فؽ 

ؾٚفْذذذٚس مذذذـ هذذذ ه افزاويذذذٜ ٓ يزافذذذقن بطذذذر، فُذذذـ ٕذذذٚدر جذذذدًا جذذذدًا مذذذـ  ذذذتؿ بًّ ؾذذذٜ 

ًِؿ أن هذ ا احلذديٞ احلديٞ اف ي يَ أه أن يًٖل أهؾ افواحلديٞ اف ي يًًّف أ

ؿذذ أ، وفٔتذذ ـ  افقظٔذذد ويَذذ أ يَذذػ ظْذذد مذذٚ شذذّع أوٓ، عذذ د أن يًذذّع أوصذذ ٔت أ
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 ر ظـ روايٜ إحٚديٞ إٓ بًد  ٌغ ص تٓٚ. ء  َ ادُ 

ًٚ ٓ بد مـ خالصٜ بًد  ِؽ ا الصٜ.  إذًا: هْٚ أيو

ـذذٚن ظِٔذف افهذذ ٚبٜ ؾذذال شذذٌٔؾ إػ مذذٚ ؾذٖؿقل: فُٔذذقن ادًذذِؿ ظذذذ افًذْٜ وظذذذ 

ؾؽ مٚ ـذٚن يَقفذف ظِٔذف ً ء اف ي يُ  قٓ بًّ ؾٜ ظِؿ احلديٞ، ؾًِؿ احلديٞ هذفؽ إ

ُدفنؽ ظذذذ مذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف  قافًذذالم ويًٍِذذف ومذذٚ ـذذٚن يَذذ ه، وظِذذؿ احلذذديٞ هذذ افذذ ي َيذذ

ذفؽ، ؾٖٕٚ إٔهت  قمـ ا دي، مـ افًِؿ، مـ إخال  وافًِقا وٕ  ¢أص ٚبف 

ٝ ؾذٔام يَذ ؤون ومذٚ يًذًّقن، ـؾ ادًِّغ بًٚمٜ أن  تّقا بًِؿ احلديٞ وافتمٌ

وإٔهت خٚصتٓؿ أن يًْقا بدراشٜ ظِؿ احلديٞ حتك ي يًقا يف افْٚس إحٚديٞ 

افهذذ ٔ ٜ؛ ٕن هذذ ه إحٚديذذٞ افهذذ ٔ ٜ ؾَذذط هذذل افتذذل  قصذذِٓؿ إػ أن يً ؾذذقا 

ًٚ، وإٓ ـٕٚقا ظذ خى  ظئؿ.  أوًٓ افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ وأن يُقٕقا مْٓٚ دٕٚٔ

 وأرى أن بًض افًٔقن ؿد بدأ افًْٚس يذداظٌٓٚ، ويف وا ا افَدر ـٍٚيٜ ٓشٔام 

  بتل أن ٍٕتت بذٚب إشذئِٜ ؿذد يقجذد يشء مذـ احل ـذٜ ومذـ افَٔيذٜ وافزـذٜ إن 

صٚء اهلل، ؾّـ ـٚن ظْده مالحيٜ مـ ـٚن ظْده شٗال يتًِؼ بذام شذٌؼ ض حذف وبٕٔٚذف 

مذذذـ افذذذْٟٓ افًِّذذذل افذذذ ي جيذذذٛ ظذذذذ ادًذذذِّغ خٚصذذذتٓؿ وظذذذٚمتٓؿ أن يًذذذُِقه، 

ؾٔذذٗد  ويَذذدم افًذذٗال ادتًِذذؼ بذذام مٙذذ، وإذا ـذذٚن ٓ يقجذذد أي شذذٗال يتًِذذؼ بذذام 

 مٙ، ؾْ ـ ٕتٌَؾ أي شٗال آخ  يتًِؼ بٚفتٍَف يف افديـ.

 ( 00: 19: 46/ 445) اهلدى والنور /

 (  00: 47: 48/ 445) اهلدى والنور /
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 باب َٓ٘

ًٚ، أٓ هذذ ه صذذ قة، هذذ ه بذذدء افهذذ قة، فُْْذذٚ ٕ يذذد أن ًٕذذّع صذذٔ افنذذٔ :  ًٚ دٚفمذذ ئ

 وهق: ؿٚل اهلل ؿٚل رشقل اهلل، ؿٚل افًِػ افهٚفت.

ًٚ بام جٚء يف افُتٚب  ٜبدون افَقف افمٚفمٜ وإخرة ٓ يُّـ أن افًٚمل مٗمـ حَ

وافًذذْٜ، ٓ يُّْذذف أبذذدًا أن يُذذقن ظذذذ هذذدى مذذـ ربذذف يف  ًٍذذره فُتذذٚب اهلل وفًذذْٜ 

اف شذذذقل، وشذذذِؽ شذذذٌٔؾ  إٓ إذا مذذذٖ إػ  َِذذذك ذفذذذؽ ظذذذـ أصذذذ ٚب ¢رشذذذقل اهلل 

 ادٗمْغ إوفغ.

ُف اْ ُذذذَدى﴿ َ َفذذذ ٚ َ ٌَذذذغَّ ِد َمذذذ ذذذ ًْ ـْ َب
قَل ِمذذذ ُشذذذ ِٚؿِؼ اف َّ ـْ ُيَنذذذ . مذذذٚ ؿذذذٚل اهلل [005]النسلللاء:﴾َوَمذذذ

 :ًٚ ٚ َ ذذَقػَّ ﴿رأشذذ َوَيتٌَِّذذْع ﴿وإٕذذام ظىذذػ ظذذذ منذذٚؿَٜ اف شذذقل ؾَذذٚل:  [005]النسللاء:﴾َمذذ

ِمِْغَ  ْٗ ُذذذذذذذذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذذذذذذذذ ٌِِٔؾ ﴿هذذذذذذذذذؾ ؿذذذذذذذذذٚل اهلل:  [005]النسلللللللللاء:﴾َؽذذذذذذذذذ ْرَ َشذذذذذذذذذ ْع َؽذذذذذذذذذ
َوَيتٌَِّذذذذذذذذذ

ِمِْغَ  ْٗ ًٚ  حٚصٚ هلل ظز وجؾ . [005]النساء:﴾ادُْ  ظٌم

إذن دذذٚذا هذذ ه امِّذذٜ  أفذذٔس ـذذٚن يٍُذذل أن يَذذقل اهلل: ومذذـ ينذذٚؿؼ اف شذذقل 

 مـ بًد مٚ  ٌغ فف ا دى  قٕقفف مٚ  قػ  وف

ـ اهلل ظذذذز وجذذذؾ أردٕذذذٚ آظذذذتامد ؾَذذذط ظذذذذ افُتذذذٚب وافًذذذْٜ، فُذذذ قـذذذٚن يٍُذذذل فذذذ

ِمِْغَ ﴿حلُّٜ جِٜٔ طٚه ة ؿٚل:  ْٗ  .[005]النساء:﴾َوَيتٌَِّْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

حْٔام يًظ أص ٚبف يٍِٝ ٕي هؿ، ويدٕدن ظذ مًٚمًٓؿ م ارًا و ُذ ارًا  ¢و

أن يٖخذذ وا بًذذْتف وشذذْٜ أصذذ ٚبف، وؿذذٚل ظِٔذذف افًذذالم حٔذذْام وصذذػ افٍ ؿذذٜ افْٚجٔذذٜ 

مذذٚ إٔذذٚ ظِٔذذف »ظِٔذذف اف شذذقل ؾَذذط، وإٕذذام ظىذذػ ؾَذذٚل:  إهنذذٚ افتذذل  ُذذقن ظذذذ مذذٚ ـذذٚن
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. مذذذذذٚ إٔذذذذذٚ ظِٔذذذذذف وأصذذذذذ ٚر، ـذذذذذ فؽ يف حذذذذذديٞ افً بذذذذذٚض بذذذذذـ شذذذذذٚريٜ «وأصذذذذذ ٚر

ؾًُِٔؿ بًذْتل »أشقؿف بتاممف، وإٕام افنٚهد مْف: ومً و  وٓ حٚجٜ ر أن أقوه

افنذ يف هذ ا: أهنذؿ هذؿ افَِْذٜ إمْذٜ  «وشْٜ ا ٍِٚء اف اصديـ ادٓديغ مـ بًدي

 فْهقص افُتٚب وأفٍٚظ أحٚديمف.  ¢ف يـ َِٕقا فْٚ  ىٌٔؼ افٌْل ا

خذذذذ وا مذذذذمالً بًذذذذض أيذذذذٚت افَ إٓٔذذذذٜ، ومذذذذـ أمٓذذذذٚ مذذذذٚ يتًِذذذذؼ بذذذذًٌض احلذذذذدود 

قا َأْيِدَ ُاَم ﴿افؼظٜٔ، ؿٚل  ًٚػ:  ًُ ُٜ َؾْٚؿَى ِٚرَؿ ًَّ ِٚرُ  َواف ًَّ  . [88]المائة::﴾َواف

: ٓ أحد يًتىٔع وه ًٜ   . رأيش مًْك افًٚظ ر أن جيٓؾ  قافًٚر  فٌ

 شٚر . قًا وؿِٔالً جدًا؛ ؾٓروأن أي إًٕٚن ه  صٔئٚ مٓام ـٚن ه ا افقء يً

ِدَ ُاَم ﴿ـ فؽ افٔد:  قا َأيْذ ًُ ْٚؿَى ًٚ افٔذد مً وؾذٜ، فُذـ افًذٚر  [88]المائلة::﴾ؾَذ . أيوذ

مًذذذ و  فذذذف ظذذذدة صذذذقر: ينذذذ  اإلبذذذ ة، ينذذذ  افٌٔوذذذٜ، ينذذذ  افدجٚجذذذٜ،  قـذذذام هذذذ

 ٜ فف.ين  إػ مٚ ٓ هنٚي

ـذذؾ هذذ ه افنذذؿٚت بُذذؾ إٔقظٓذذٚ، يَذذٚل فًِذذٚر : شذذٚر ، ؾٓذذؾ ـذذؾ شذذٚر   َىذذع 

 ٓ.  امقاب:يده 

ًٕذؿ مذـ بٔذٚن اف شذقل ظِٔذف  ،افَ آن أضِؼ ؿٚل: وافًٚر  ،مـ أيـ فْٚ مـ افَ آن

ٓ ؿىذذع إٓ يف ربذذع ديْذذٚر   «ٓ ؿىذذع إٓ يف ربذذع ديْذذٚر ؾهذذٚظداً »افًذذالم حٔذذٞ ؿذذٚل: 

ًٚ  قهذذذؾهذذذٚظدًا. إذن مذذذـ ه  مذذذٚ  أؿذذذؾ مذذذـ ربذذذع ديْذذذٚر ٓ جيذذذقز ؿىذذذع يذذذده يُذذذقن بٌٔذذذ

وطِذذاًم ظِٔذذف إذا مذذٚ ؿىًذذٝ يذذده، هذذ ا واوذذت، فُذذـ افذذ ي حيتذذٚج إػ أـمذذ  مذذـ هذذ ا 

ِدَ ُاَم ﴿افتقوذذذٔت أن اهلل حٔذذذْام ؿذذذٚل:  قا َأْيذذذ ذذذ ًُ . ٕ ذذذد افٔذذذد  ىِذذذؼ يف [88]المائلللة::﴾اْؿَى

 بًض اد ات ؾراد اٚ: 

ًٚ  افذذذ راع افٔذذذد  ىِذذذؼ ؾذذذراد: افٍُذذذغ ؾَذذذط، ؾٔذذذٚ  ذذذ ى  إػ ادذذذ ؾَغ، وٕ ذذذد أحٕٔٚذذذ
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ِدَ ُاَم ﴿حْٔام ؿٚل اهلل ظذز وجذؾ يف هذ ه أيذٜ  قا َأيْذ ًُ ْٚؿَى مذٚ هذل افٔذد   88]المائلة::﴾ؾَذ

: شقاء ؿىًٝ يد افًٚر  مذـ ظْذد اف شذغ، أ ًٜ ؾذؼ،  مذـ ظْذد ادوادَهقدة هْٚ  فٌ

ـ هذ ه مـ ظْد افُتػ، ـؾ ذفؽ يد ٕقـؾ مـ ضٌذؼ ٕذص هذ ا افَذ آن بذٖي وجذف مذوأ

: ضٌؼ افْص افَ آين: وأ اف راعافقجقه افمالدٜ: افُػ و ًٜ افٔد ـِٓٚ ظْد افُتػ، فٌ

 ٓ. امقاب:يد ؾٚؿىًقا أيد ام فُـ هؾ ه ا  ع  

مـ  ىٌٔؼ اف شقل  ذ ا افذْص افَذ آين، أي: حٔذْام ؿىذع يذد افًذٚر  مل يَىًٓذٚ 

 مـ ظْد افُتػ، وٓ مـ ظْد اد ؾؼ، وإٕام مـ ظْد اف شغ. 

 ؾْٚ ه ا  مـ افه ٚبٜ، مـ هٗٓء افَِْٜ إمْذٜ، هذؿ افذ يـ إذن َِٕذقا ظيـ مـ أ

بُِّذذٜ عِّذذٜ. فذذ فؽ يَذذقل قإفْٔذذٚ هذذ ا اإلشذذالم بُذذؾ  ٍٚصذذِٔف افتذذل أ ٕذذٚ إفٔٓذذٚ وف

 :اإلمٚم ابـ ؿٔؿ امقزيٜ رمحف اهلل يف صً ه افًِّل

لالعلمما:ل ممقللارل ممقلل  مم ل 

 

 

 

ل ممقللالامم بسللممومليقل م  مم  

لللخالفل ماقةسمللىابكمقلالعلال 

ل

ليممالالو مم للريممال ه ل  ومم  

ل ل اللراللج دلالاماق لرىاوهمق

ل

لحمما املممم لال عووممشلرال شممبو  

إذن افًِؿ مٚ هذق  ؿذٚل اهلل، ؿذٚل رشذقل اهلل، ؿذٚل أصذ ٚب رشذقل اهلل هذ ا افذ ي ل

 داااًم مع افُتٚب وافًْٜ: افه ٚبٜ. هأردت أن أؤـد ظذ مًٚمًُؿ   داد

ٔؾ مـ افْٚس مـ يْتٌف إػ ه ا افؤّّٜ افتل أصٚر إفٔٓٚ ربْٚ يف ه ا إػ أن ؿِ

ِمَِْغ ﴿أيٜ افًٚبَٜ:  ْٗ ؾًٌٔؾ ادٗمْغ يف ممٚفْٚ  [005]النساء:﴾َوَيتٌَِّْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

إممِذذذٜ ـمذذذرة وـمذذذرة جذذذدًا يف ممٚفْذذذٚ شذذذٌٔؾ ادذذذٗمْغ: ؿىذذذع يذذذد افًذذذٚر  مذذذـ ظْذذذد 

وٓ مذذـ ظْذذد افُتذذػ، مذذـ ؾًذذؾ خذذال  هذذ ا ؾَذذد  اف شذذغ، وفذذٔس مذذـ ظْذذد اد ؾذذؼ،

أن بًض افًِامء وه ا  افًٗال:ع ؽر شٌٔؾ ادٗمْغ، ؾٚٔن ـٚن  ٌصٚؿؼ اف شقل ا

ٞ ضقيذؾ جذدًا، فُذـ مذٚ أريذد أن أوذٔع امًِذٜ يف هذ ا افٌ ذٞ؛ ْٕٕذٚ يف صذدد  ب
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ًٚ: أن ب ض افًِذامء يَقفذقن: بٖٕذف جيذقز ًذاإلجٚبٜ ظـ بًض إشئِٜ ـٚن افًذٗال إٍٓذ

افتقطذذػ يف افٌْذذقا اف بقيذذٜ، ٕذذ ى هذذٗٓء افًِذذامء افذذ يـ ينذذر إفذذٔٓؿ افًذذٚاؾ، أوٓ: 

ّٜ افمٚفمذذٜ افتذذل ٓ بذذد مْٓذذٚ، هذذؾ ٔؿذذٚفقا: ؿذذٚل اهلل، ؿذذٚل رشذذقل اهلل  دظقٕذذٚ مذذـ افوذذّ

ن ٚافذذ ي  ذذقػ بٔذذ ¢ٓ؛ ٕن رشذذقل اهلل  امذذقاب:ؿذذٚفقا: ؿذذٚل اهلل، ؿذذٚل رشذذقل اهلل  

افًِذامء. مذذٚذا  إهنذؿ مذذـ افًذٗال:افذ يـ جذذٚء يف  افَذ آن ؿذٚل خذذال  مذٚ يَذقل هذذٗٓء

ِؿ ﴿ؿذذذٚل اهلل  ؿذذذٚل ظذذذز وجذذذؾ:  َذ اإِلْدذذذ ُٕقا َظذذذ َٚو ذذذ ًَ َقى َوٓ َ  ذذذ َْ ِزء َوافتَّ َذ اْفذذذ ُٕقا َظذذذ َٚو ذذذ ًَ َوَ 

ْدَوانِ  ًُ ؾّـ ينؽ ٓ أؿذقل: مذـ صذؽ مذـ أهذؾ افًِذؿ  بذؾ وٓ أؿذقل:  [2]المائة::﴾َواْف

ؾ ّذذظَذذؾ ينذذؽ يف أن افذذ ي يًوذمذذـ ينذذؽ مذذـ ضٌِذذٜ افًِذذؿ  بذذؾ هذذؾ هْذذٚا مًذذِؿ 

 ًٚ يًغ افٌْؽ ظذ أـؾ أمذقال افْذٚس بٚفٌٚضذؾ، وظذذ أـذؾ احذ م قيف افٌْؽ ه مقطٍ

اهلل  مٚ أطذـ أحذدًا ينذؽ يف هذ ه احلََٔذٜ، وإٓ مل يُذـ يف ؿدر ذف أن يٍٓذؿ مًْذك: 

ْدَوانِ ﴿ ًُ ُٕقا َظَذ اإِلْدِؿ َواْف َٚو ًَ  . [2]المائة::﴾َوٓ َ 

ٔذذٜ يً ؾٓذذٚ، ٓ ّار ُذذٚب اإلدذذؿ مٌذذٚ ة، هذذ ه حََٔذذٜ ظِافتًذذٚون ظذذذ اإلدذذؿ ؽذذر 

 أؿقل: أهؾ افًِؿ، بؾ ضالب افًِؿ ادٌتداغ. 

إفذذذُٔؿ أن مذذذـ بٔذذذٚن اف شذذذقل ظِٔذذذف افهذذذالة افًذذذالم ادتًِذذذؼ بّمذذذؾ هذذذ ه أيذذذٜ: 

ْدَوانِ ﴿ ًُ ُٕقا َظَذ اإِلْدِؿ َواْف َٚو ًَ  .[2]المائة::﴾َوٓ َ 

ًٚ إٔف مذـ افٌُذٚا ، وأن  ب أـؾ اف بٚ ٓ صؽ ؾٔف ظْد أحد مـ ادً ِّغ إضالؿ

 إدمٕٚف إٔف مـ اد  مٚت، إن مل يؼب ا ّ  ؾُ فؽ. وا ّ  أ

ًٚ يٖـذؾ ق  ى ف مل يُـ هْٚا افتًٚون ظذ ادُْ ، هؾ اشتىًتؿ أن  دوا م ابٔذ

أمذذقال افْذذٚس بى يذذؼ اف بذذٚ  ٓ. هذذؾ ـْذذتؿ  ذذدون صذذٚربٚ فِطّذذ  إذا مل يُذذـ هْذذٚا 

 ٓ.  امقاب: متًٚوٕقن ظذ ادُْ  

يَقل رشذقل اهلل   «اهلل يف ا ّ ة ظؼة فًـ»وافدفٔؾ مـ افًْٜ ادٌْٜٔ فَِ آن: 
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ؾذذذٖول مذذذٚ ذـذذذ  ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم: صذذذٚراٚ،   «فًذذذـ اهلل يف ا ّذذذ ة ظؼذذذة»: ¢

 صٚراٚ، دؿ ظىػ ظذ ذفؽ بَٜٔ افًؼة.

وحٚمِٓٚ،  شٚؿٔٓٚ، ومًتَٔٓٚ، وظٚرصهٚ، ومًتكهٚ، وبٚآًٚ، وصٚراٚ،»ؿٚل: 

. ـذذذذؾ هذذذذٗٓء مل يؼذذذذبقا ا ّذذذذ ، فُذذذذْٓؿ هذذذذؿ افًذذذذٌٛ يف وجذذذذقد «واد ّقفذذذذٜ إفٔذذذذف

مل يُذذـ مذذمالً بذذٚاع افًْذذٛ مل يًكذذهٚ ،ذذ ًا، مل يقجذذد ،ذذ  يف قصذذٚرب ا ّذذ ، فذذ

 افدٕٔٚ. 

ْدَوانِ ﴿إذن:  ذذذذ ًُ ِؿ َواْف َذ اإِلْدذذذذ ُٕقا َظذذذذ َٚو ذذذذ ًَ . يًِذذذذـ  ظذذذذٚ افذذذذ ي ٓ [2]المائللللة::﴾َوٓ َ 

إٔف يًغ صٚرب ا ّ ، أي  ٔذ  إشذٌٚب فٔذتُّـ مذـ  ب يؼب ا ّ  مٚدام 

ا ّذ ، هذذ ا حذديٞ متٍذذؼ ظْذذد ظِذامء ادًذذِّغ ظذذ صذذ تف، وؿذذد جذٚء ظذذـ افٌْذذل 

 مـ ض   ظديدة ص ٔ ٜ.  ¢

ًذـ اهلل آـذؾ اف بذٚ، ومقـِذف، ـٚ ٌذف، ف»يف صذِٛ ادقوذقع: قاحلديٞ افمٚين وه

ًٚ يف افٌْذذذؽ ٓذذذؾ يتهذذذقر ظذذذٚمل يَذذذقل: ٓ بذذذٖس أن يُذذذقن اؾ «وصذذذٚهديف دًذذذِؿ مقطٍذذذ

فًـ اهلل آـذؾ اف بذٚ، ومقـِذف، وـٚ ٌذف، »يُتٛ اف بٚ ورشقل اهلل يَقل: قاد ار، وه

ًٚ مذذـ بذذٚب:  «وصذذٚهديف ًٚ، ؾذذد يُذذقن ظٚدذذ ـَ َآَمُْذذقا مِلَ ﴿  هذذ ا فذذٔس ظٚدذذ ِ ي ذذ ذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن َيذذ

ُِقنَ  ًَ ٍْ قُفقَن َمٚ ٓ َ  َُ َُ *لَ  تًٚ ِظَْْد اهللَِّ َأْن َ  َْ ُزَ َم ُِقنَ ـَ ًَ ٍْ  . [8-2]الص :﴾قُفقا َمٚ ٓ َ 

ًٚ، مذذذذع ذفذذذذؽ  ًٚ بٚفُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ حَذذذذ ًٚ، وظٚدذذذذ ًٚ بذذذذٚهلل حَذذذذ ٓ أ هذذذذقر رجذذذذالً مٗمْذذذذ

ًٚ يف قؾٓ يَذذذقل ويٍتذذذل بتِذذذؽ افٍتذذذقى امذذذٚا ة: إٔذذذف جيذذذقز فًِّذذذِؿ أن يُذذذقن مقطٍذذذ

 افٌْؽ.

 بٚإلعٚع.  اً أن ض حْٚ افًٗال افتٚ  م ارًا و ُ ارًا وـٚن امقاب واحد 

ٕذذذٚ أؿذذذقل: هذذذٗٓء إؽٌٔذذذٚء افذذذ يـ هذذذؿ فًٔذذذقا أٓ أؿذذذقل أن هذذذٗٓء ادذذذقطٍغ، و

أهنؿ أعًذقا عذًٔٓؿ ظذذ قظامًٓ يف افٌْؽ، فُْٓؿ أودظقا أمقا ؿ يف افٌْؽ، ف
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أن يًذذذ ٌقا رؤوس أمذذذقا ؿ مذذذـ أـذذذز بْذذذؽ مذذذـ افٌْذذذقا اف بقيذذذٜ هذذذ ه مذذذٚذا يهذذذٔٛ 

 افٌْؽ  بٚإلعٚع شتَقفقن: اإلؾالس. 

ي أوجد افٌْؽ  هذٗٓء افذ يـ يىًّذقن، هذؿ ؿذد يَقفذقن ٕ ذـ ٕذقدع إذن مـ اف 

وٕوذذذذذع أمقافْذذذذذٚ يف افٌْذذذذذؽ حمٚؾيذذذذذٜ ظِٔٓذذذذذٚ، وٓ ٕٖـذذذذذؾ اف بذذذذذٚ، ييْذذذذذقن أهنذذذذذؿ بذذذذذ فؽ 

 حيًْقن صًْٚ، ـال دؿ ـال. 

ش ٌقا ه ه إمقال ٕؾًِذٝ افٌْذقا، إذن هذٗٓء افذ يـ يقدظذقن قبدفٔؾ أهنؿ ف

حٔذذْام  ¢ بذذٚ، إذن صذذد  رشذذقل اهلل أمذذقا ؿ يف افٌْذذقا هذذؿ شذذٌٛ وجذذقد آـذذذ اف

 .«فًـ اهلل آـؾ اف بٚ ومقـِف»ؿٚل: 

ًٚ مذذـ ـذذٚن خذذٚرج افٌْذذؽ افًذذٌٛ إٔذذف   اقشذذٌٛ وجذذقد هذذ هؾذذ٘ذا ـذذٚن يِذذتًـ  ظذذ

هذذذذذٗٓء  افًذذذذذٗال:افٌْذذذذذؽ، ؾذذذذذٚٔن ْٕتَذذذذذؾ إػ افهذذذذذقرة افتذذذذذل  ذذذذذٚ ظالؿذذذذذٜ مٌذذذذذٚ ة ب

 وذذْٚ أن هذذٗٓء ؾقادتًذذٚمِغ مذذع افٌْذذقا ٓ يزافذذقن يقدظذذقن أمذذقا ؿ يف افٌْذذقا، ف

ادذذقطٍغ يف افٌْذذؽ  ذذٚبقا وإٔذذٚبقا إػ اهلل ظذذز وجذذؾ مذذٚ أؿذذقل حٔذذْام شذذًّقا ؾتذذقى 

افنٔ  خال  ؾتقى ذفؽ افًٚمل، وإٕام أؿذقل: حٔذْام شذًّقا حذديٞ اف شذقل ظِٔذف 

 افًالم .

 . «فًـ افف آـؾ اف بٚ، ومقـِف، وـٚ ٌف، وصٚهديف»أوًٓ: احلديٞ ادتًِؼ اؿ: 

 . «يف ا ّ ة ظؼةفًـ »دؿ احلديٞ:  

 بٔهر بٚفٌْؽ  قشًّقا ه يـ احلديمغ ؾٖٕٚبقا إػ اهلل و ٚبقا وإً ٌقا، ص

 بٔتًىؾ بال صؽ. 

إذن افتًٚون ظذ ادُْذ  ٕذص يف افَذ آن افُذ يؿ ومٌذدأ إشذالمل ظيذٔؿ جذدًا ٓ 

 جيقز دًِؿ أن يًغ مًِاًم ظذ مُْ  ؾوالً ظـ أن يًغ ـٚؾ ًا ظذ مُْ .
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ٌذر اشذّٓٚ: افٌْذقا بك افٔذقم مذع إشذػ افنذديد َّّ ًذْذقا افتذل  ُ ومـ منٚـؾ افٌ

ـذذٚن هْذذٚا إشذذالمٜٔ ؾذذ ؤوس أمقا ذذٚ مقدظذذٜ يف افٌْذذقا افُذذذٚؾ ة، يف قاإلشذذالمٜٔ ف

 أوربٚ، يف شقينا، يف، يف.. اف .

ـٕٚذذذٝ  قِْيذذذ  يف افتًٚمذذذؾ مذذذع هذذذ ه افٌْذذذقا وفذذذفوفذذذ فؽ ؾّذذذـ أي جٕٚذذذٛ أ ٔذذذٝ 

ًٚ ٓ جيذذقز بذذف وفظِٔٓذذٚ: اشذذؿ: بْذذؽ إشذذالمل، ؾًذذت ده حم ـذذٚن ؾَذذط يذذقدع مٚفذذف ق مذذ

احلََٔذذٜ ب ذذٞ ضقيذذؾ وضقيذذؾ جذذدًا، فُذذـ حًذذٌل أن يف فِّ ٚؾيذذٜ ظِٔذذف، وهذذ ا 

ذذذ إْٔذذل ذَ   ت افًذذٚاؾ مٌذذذٚ ة واحلذذٚ يـ بذذذٖن افذذ ي يٍتذذذل: بذذٖن ادًذذذِؿ جيذذقز فذذذف َـّ

ًٚ يف افٌْذذذذؽ، وافٌْذذذذؽ يتًٚمذذذذؾ بٚف بذذذذٚ، أن هذذذذ ا جٓذذذذؾ أ  ٚهذذذذؾ أيذذذذٜ ويُذذذذقن مقطٍذذذذ

ْدَوانِ وَ ﴿افَ إٓٔذذذٜ:  ذذذ ًُ ِؿ َواْف َذ اإِلْدذذذ ُٕقا َظذذذ َٚو ذذذ ًَ . دذذذؿ بًذذذض إحٚديذذذٞ [2]المائلللة::﴾ٓ َ 

 .افٌْقيٜ افتل  ٌغ أن افتًٚون ظذ ادُْ  مُْ 

َّٓ    يفىذذذذأردت أن أخذذذذتؿ امذذذذقاب اذذذذ ا دذذذذؿ خ ٔذذذذؾ ضِ  أُ بذذذذٚ  حذذذذديٞ ـْذذذذٝ أود أ

 ًٚ ؾِقن فذذقٓ إْٔذذل أظِذذؿ أن أـمذذ  ادًذذِّغ أيوذذٚ ؽذذٚؾِغ، هذذؿ ؽذذٚ افُذذالم بذذ ـ ه أيوذذ

ِؿ ﴿ظذذذذذذذذذذـ ار ٌذذذذذذذذذذٚط هذذذذذذذذذذ ا احلذذذذذذذذذذديٞ بٚٔيذذذذذذذذذذٜ افًذذذذذذذذذذٚبَٜ:  َذ اإِلْدذذذذذذذذذذ ُٕقا َظذذذذذذذذذذ َٚو ذذذذذذذذذذ ًَ َوٓ َ 

ْدَوانِ  ذذ ًُ . هذذ ا مذذـ جٓذذٜ، دذذؿ إهنذذؿ خيٚفٍقٕذذف يف إًٍٔذذٓؿ أويف ذو ذذؿ، [2]المائللة::﴾َواْف

فًذذذذذـ اهلل افْٚمهذذذذذٚت »يف ظذذذذذٚاِتٓؿ، أظْذذذذذل بذذذذذ فؽ ؿقفذذذذذف ظِٔذذذذذف افهذذذذذالة وافًذذذذذالم: 

 .«وادتّْهٚت

ًٌر افهذذذقري: ادْتقؾذذٚت، يًْذذل ادذذ أة  ْتذذذػ تٚ بذذٚفادتّْهذذٚت: خِْٔذذٚ َٕق ذذ

  همذذمالً حٚجٌٔٓذذٚ، فُذذـ هذذل مذذٚ  ًذذتىٔع أن  ْتذذػ حٚجٌٔٓذذٚ، يف ٕتٚؾذذٜ، يف ٕتٚؾذذٜ، هذذ

ظؿ قٖٕتؾذذذظٚمِٜ هذذذٚي  فقٓهذذذٚ مذذذٚ ـٕٚذذذٝ ادْتقؾذذذٜ، ق،  ْتذذذػ  ذذذٚ حٚجٌٓذذذٚ، صذذذتذذذلاف

َوٓ ﴿ مذذـ زذذٚم إممِذذٜ افُمذذرة جذذدًا افتذذل  ٍنذذ:و نذذقؾقا أن هذذ ا ادمذذٚل مُّذذؾ أ

ْدَوانِ  ًُ ُٕقا َظَذ اإِلْدِؿ َواْف َٚو ًَ يًْذل: ادزيْذٚت،  «فًذـ اهلل افْٚمهذٚت».. [2]المائلة::﴾َ 
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قٕذذذذذذذذٜ، بيًْذذذذذذذذل: افز، خِْٔذذذذذذذذٚ بَذذذذذذذذك بَْذذذذذذذذقل ـِّذذذذذذذذٜ هذذذذذذذذ ه افْٚمهذذذذذذذذٚت وادتّْهذذذذذذذذٚت

س افًْذذٚء بذذؾ اف جذذٚل ٔبتالؿذذل فذذ ،، افقاصذذؿ مًذذ و «وافقاصذذامت، ادًتقصذذامت»

ًٚ، بتالؿذذذل هذذذ ا احلٔذذذقان افِ صذذذقرة إًٕذذذٚن راشذذذؿ يف ظ وؿذذذف ويف جِذذذده قٔذذذك هأيوذذذ

شذذقيٚ، مهذذقر يف صذذقرة أشذذد، وحٚمذذؾ شذذٔػ  افذذ ي أحًذذـ اهلل خَِذذف، جًِذذف بؼذذاً 

مًتقصذذذؿ: أي ضٚفذذذٛ قبذذذٖيش، يقصذذذؿ، ضٔذذذٛ هذذذ ا مذذذـ افذذذ ي صذذذقره  افقاصذذذؿ، ؾٓ

مل يُذـ افقاصذؿ مذٚ ـذٚن ادًتقصذؿ، ؾذٕٚي وا ـٔذػ أن اف شذقل قافقصؿ مـ ؽره، فذ

ًٚ ظذذذ ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم  ًٚ متًٚوٕذذ ي يذذد أن جيًذذؾ اد تّذذع اإلشذذالمل عتًّذذ

ًٚ ظـ ادُْ :  فًذـ اهلل افْٚمهذٚت، وادتّْهذٚت، وافقاصذامت، »ادً و ، متْٚهٔ

إٔف مٚ ٕنقؾٓٚ،  قهٚى مٚ صٍْٚهٚ، وٕ ج «وادًتقصامت، وافٍٚمٚت، ادتٍِ ٚت

ًْذقة أن  مْذف، افيذٚه  ـذٚن ؿذدياًم زيذـ افنذٔىٚن فذًٌض افقفُـ ظام ٕنذق  مذٚ ه

يٌذذرن مذذـ خِذذؼ اهلل احلًذذـ امّٔذذؾ، ؾُذذام  ًِّذذقن أن اهلل ظذذز وجذذؾ خِذذؼ يف ؾذذؿ 

ٓٚ خِؼ اهلل، ؾت هٛ ظْد افٍٚمذٜ، ٌـؾ إًٕٚن أشْٚن ـٚفِٗفٗ اد صقص، ؾال يً 

ًٚ ؾتقشع بغ افًذـ وافًذـ، ؾَ   ِذق ْ َٔ ؾٚفٍٚمٜ، يًْل: مزيْٜ، حالؿٜ،  ٖخ  مزدًا دؿَٔ

بًٔدًا ظذـ جذٌٕٚل افًذْغ اد ٔىذغ اذٚ؛ ؾًٔ ٌٓذٚ أن  ٚ أن ييٓ  افًـ مـ أشْٚهنٚ 

 يٓ   ٚ ٕٚب ـْٚب افُِٛ ممالً، هٚ خذر ظْذدهٚ مذـ أن  ُذقن أشذْٚهنٚ ـذام خَِٓذٚ 

 افٍِٟ، و ِؽ هل افٍٚمٚت وادتٍِ ٚت.قاهلل ظز وجؾ ه ا ه

دذذذٚذا إُٔذذذ  ظذذذذ هذذذ يـ امًْذذذغ افقاؿذذذع ادُْذذذ  ؾٔذذذف وادقؿذذذع فُِّْذذذ  ظِٔذذذف  

ل ظِٔذف افهذالة  ٕهنؿ  ًٚوٕقا ، ؿٚذ ل ادذ ـقرة هْٚذ ظذ ادُْذ  يف خهذقص هذ ه ا هٚذ

 .«ادٌرات  ِؼ اهلل فِ ًـ»وافًالم يف آخ  احلديٞ: 

َوٓ ﴿أن اد تّذذذع اإلشذذذالمل يّقذذذ اذذذ ه أيذذذٜ ؾَذذذط: قخقإْذذذٚ فذذذيذذذٚ إاحلََٔذذذٜ 

ْدَواِن  ًُذ ِؿ َواْف َذ اإِلدْذ ُٕقا ظَذ َٚو ًَ وفذقن ئًنذقن يف ـْذٚ ـذام ـذٚن آبٚؤٕذٚ إ [2]المائلة::﴾َ 

 ظز وعد خيٚؾٓؿ إظداء مًرة صٓ .
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وفُذذذذـ مذذذذع إشذذذذػ أصذذذذٌ قا أن يتًذذذذٚوٕقن ظذذذذذ ادُْذذذذ ، مذذذذٚذا َٕذذذذقل: افٔذذذذقم 

ِذذذذؼ ذؿذذذذقن اف جذذذذٚل، هذذذذ ا  ًذذذذٚون ظذذذذذ ادُْذذذذ ، وٓ  احلذذذذال  هذذذذٚ افِٔذذذذل بًٔذذذذٔش ب

 بًّٔقهٚ: قنً ون أبدًا أهنؿ يٖ قن بًّهٜٔ، اف ي ئٌع إفًٌٜ افؤَٜ فًْٚء، صٔب

 ٕقؾٚيْف. 

 ٕقؾٕٚٔف.  افنٔ :

 د: ًٕؿ. 

ٔ : هذذذٚدوٓ افِٔذذذل ئًٌذذذذقا ٕقؾٕٚٔذذذف، هذذذٚدوٓ أـمذذذذ  أمذذذقا ؿ حم مذذذف؛ ٕهنذذذذؿ نذذذاف 

ئًْقن ظذ ادُْ ؛ وفذ فؽ هذدى اهلل أخٕٚذٚ... و ذٚب مذـ بٔذع ٕقؾٕٚٔذف، احلّذد هلل، 

 ه ا ـِف بٔٚن: 

ْدَوانِ ﴿ ذذذذذ ًُ ِؿ َواْف َذ اإِلْدذذذذذ ُٕقا َظذذذذذ َٚو ذذذذذ ًَ ومذذذذذـ افتًذذذذذٚون ظذذذذذذ اإلدذذذذذؿ  [2]المائلللللة::﴾َوٓ َ 

ًٚ فذذذذٔس يف افٌْذذذذؽ ؾَذذذذط، وفذذذذ ٕقؾٕٚٔذذذذف، قأجر حذذذذٚفؼ، فقوافًذذذذدوان: أن  ُذذذذقن مقطٍذذذذ

 وفق... اف . قوف

 وف فؽ اح روا ؾ٘ن مٚ ظْد اهلل ٓ يْٚل بٚحل ام. 

 (00:  00: 52/   748) اهلدى والنور / 
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 باب َٓ٘

 افنٌٚب ـام   ى ٕ ـ يف ه ا افزمٚن. مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔ : 

يف أحذذذذذقج مذذذذذٚ يُقٕذذذذذقا إػ  قجٔذذذذذف أممذذذذذٚفُؿ مذذذذذـ ظِذذذذذامء أهذذذذذؾ افًذذذذذْٜ  داخِذذذذذٜ:م

وامامظذذذذذٜ، ؾٓذذذذذؿ ي يذذذذذدون أن يتَ بذذذذذقا إػ اهلل ظذذذذذز وجذذذذذؾ بذذذذذٚفًِؿ افْذذذذذٚؾع وافًّذذذذذؾ 

 افهٚفت، ؾريدون مـ ؾؤِتُؿ ـِّٜ أوًٓ حقل ه ا ادقوقع شِّؽ اهلل.

 ًٕٖل اهلل أن ئًْْٚ. افنٔ : 

 آمغ. مداخِٜ:

ٚ وإيذذذٚـؿ دذذذٚ حيٌذذذف مذذذـ افًِذذذؿ افْذذذٚؾع وافًّذذذؾ افهذذذٚفت، هذذذؾ وأن يقؾَْذذذ افنذذذٔ : 

 هْٚا ؽر ذفؽ 

 ٕ يد يًْل يٚ صٔ  ـِّٜ يًْل. مداخِٜ:

 ضٔٛ. افنٔ : 

يًْل: وـام  ًِؿ يٚ صٔ  بًد.. يًْذل: افنذٚب ؿذد حيتذٚر ؾذٔام يذ ى يف  مداخِٜ:

افًذذذذذٚحٜ مذذذذذـ اخذذذذذتال  يف أراء وادْذذذذذٚهٟ وإؾُذذذذذٚر، ؾٔ تذذذذذٚج إػ ٕهذذذذذٔ ٜ مذذذذذـ 

 ُؿ ؾؤِت

ًٕذذتًغ اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ وَٕذذقل فُذذؿ ودذذـ حذذقفُؿ: افًذذالم ظِذذُٔؿ  افنذذٔ : 
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 ورمحٜ اهلل وب ـٚ ف.

 وظُِٔؿ افًالم ورمحٜ اهلل وب ـٚ ف. مداخِٜ:

إن احلّد هلل ٕ ّده وًٕتًْٔف وًٕتٌٍ ه، وًٕقذ بذٚهلل مذـ  ور إًٍٔذْٚ  افنٔ : 

وذِؾ ؾذال هذٚدي فذف، وأصذٓد ومـ شٔئٚت أظامفْٚ، مـ  ده اهلل ؾال موؾ فف، ومذـ ي

 أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ  يؽ فف، وأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف.

قنَ ﴿ ُّ
ِِ ذذذ ًْ ُتْؿ ُم ذذ ْٕ َّٓ َوَأ َـّ إِ ُذذذقُ  ِف َوٓ َز

ٚ ِذذ ََ ؼَّ ُ  قا اهللََّ َحذذ ذذذ َُ ـَ آَمُْذذقا ا َّ ِ ي ذذذ ذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن ]آل ﴾َيذذ

 .[072عمران:

ؿُ ﴿ ُُ قا َربَّ َُ َٚ افَُّْٚس ا َّ ٚ  َيٚ َأ ن َٓذ ٚ َزْوَج َٓذ َؼ ِمْْ َِذ َدٍة َوَخ
ٍس َواحِذ ٍْ َٕ ـْ  ْؿ ِم ُُ ََ َِ ِ ي َخ افَّ

َٚن  َـذ َٚم إِنَّ اهللََّ  َٚءُفقَن بِذِف َوإَْرحَذ ًَذ ِ ي َ  قا اهللََّ افَّذ َُ ًٚء َوا َّ ًَ
مًِرا َوِٕ ـَ  ًٓ اَم ِرَجٚ ُٓ َّٞ ِمْْ َوَب

ْؿ َرِؿًٌٔٚ ُُ ْٔ َِ  .[0]النساء:﴾َظ

ـَ آَمُْذذذق﴿ ِ ي ذذذ ذذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن ِديًداَيذذذ ًٓ َشذذذ ْق قا َؿذذذ قا اهللََّ َوُؿقُفذذذ ذذذ َُ ْؿ * ا ا َّ ذذذ ُُ ْؿ َأْظاَمَف ذذذ ُُ ِِْت َف ُيْهذذذ

ـْ ُيىِعِ  ْؿ َوَم ُُ قَب ُٕ ْؿ ُذ ُُ ْ  َف
ٍِ ٌْ ْد َؾَٚز َؾْقًزا َظئِاًم  َوَي ََ  .[00-07]األحبا :﴾اهللََّ َوَرُشقَفُف َؾ

 أمٚ بًد:

و  إمذذذذذذقر  ¢ؾذذذذذذ٘ن خذذذذذذر افُذذذذذذالم ـذذذذذذالم اهلل، وخذذذذذذر ا ذذذذذذدي هذذذذذذدي حمّذذذذذذد 

 حمددٚيٚ، وـؾ حمددٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ والفٜ، وـؾ والفٜ يف افْٚر.

 وبًد:

ًٚ ٓ ٌذذذٚع  إخقإْذذذٚ افًذذذٚمًغ فُالمذذذل، أشذذذٖل اهلل  ٌذذذٚرا و ًذذذٚػ أن يقؾَْذذذٚ عًٔذذذ

افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ وظذذذذذ مذذذذْٟٓ افًذذذذِػ افهذذذذٚفت ر  اهلل  ًذذذذٚػ ظذذذذْٓؿ، وأفٍذذذذٝ 

 : ظذذذذذ مذذذذْٟٓ إٔيذذذذٚرـؿ إػ  ورة افتًّذذذذؽ اذذذذ ا افتًّذذذذؽ إخذذذذر، أظْذذذذل ؿذذذذق

مْٟٓ ـذؾ مًذِؿ يذٗمـ بذٚهلل ورشذقفف قافًِػ افهٚفت؛ ذفؽ ٕن افُتٚب وافًْٜ ه
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 ًٚ  ٓذذٚحتذذك  ِذذؽ افٍذذ   افوذذٚفٜ افتذذل  ْتّذذل إػ اإلشذذالم وٓ ًٕذذتىٔع أن ٕط ج ،حَذذ

ًٚ مـ افديـ بٚفيورة، ؾذٖؿقل: فُٔذقن  ًٚ مًِقم مـ داا ة اإلشالم إٓ إذا إُٔ ت صٔئ

ًٚ، وٓ يُذذقن مذذـ  ِذذؽ افٍذذ   افوذذٚفٜ افتذذل أصذذٚر ادًذذِؿ ظذذذ افُتذذٚب وافًذذْٜ ح َذذ

يف احلذذديٞ افهذذ ٔت افذذ ي أخ جذذف أصذذ ٚب افًذذْـ واإلمذذٚم  ¢إفٔٓذذٚ رشذذقل اهلل 

ؿقفذذذذف ظِٔذذذذف افهذذذذالة  قأمحذذذذد وؽذذذذرهؿ بٖشذذذذٕٚٔد متْقظذذذذٜ، وبٖفٍذذذذٚظ متَٚربذذذذٜ أٓ وهذذذذ

 ٍ ؿٝ افٔٓقد ظذ إحدى وشًٌغ ؾ ؿذٜ و ٍ ؿذٝ افْهذٚرى ظذذ دْتذغ »وافًالم: 

 ؿٜ، وشتٍس  أمتل ظذذ دذالث وشذًٌغ ؾ ؿذٜ ـِٓذٚ يف افْذٚر إٓ واحذدة، وشًٌغ ؾ

، ؾَقفذف ظِٔذف افهذالة «ؿٚفقا: مـ هل يٚ رشقل اهلل  ؿٚل: هل مٚ إٔذٚ ظِٔذف وأصذ ٚر

، ؾٔف دفٔؾ واوت جدًا «مٚ إٔٚ ظِٔف وأص ٚر»وافًالم يف ه ا احلديٞ افه ٔت: 

ْٜ ؾَذذط، بذذؾ ٓبذذد مذذـ أن يوذذؿ إٔذذف ٓ يُتٍذذل ادًذذِؿ بٕٚٓتًذذٚب إػ افُتذذٚب وافًذذ

؛ ٕهنذذذؿ هذذذؿ افذذذ ي  َِذذذقا بٔذذذٚن ¢إػ ذفذذذؽ أن يتٌذذذع مذذذٚ ـذذذٚن ظِٔذذذف أصذذذ ٚب افٌْذذذل 

ًٚ بٚفى   افمالدٜ ادً وؾٜ ظْد أهؾ  ًٚ صٚؾٔ اف شقل ظِٔف افهالة وافًالم فَِ آن بٕٔٚ

افًِؿ أظْل ب فؽ ؿقفف ظِٔف افًذالم وؾًِذف و َ يذ ه، هذ ه افىذ   افذمالث هذل افتذل 

ٌذذغ افَذذ آن بذذ فؽ يأن  ¢اهلل ظذذز وجذذؾ افذذ ي أمذذ  اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ ٌٕٔذذف   ٌذذغ ـذذالم

َل ﴿يف ممذذؾ ؿقفذذف  ًذذٚػ:  ذذزء ُٕ  ٚ َ فَِِّْذذِٚس َمذذ َ  فُِتٌَذذغء ـْ ِ  َوَإَٔزْفَْذذٚ إَِفْٔذذَؽ افذذ ء ُبذذ بِْٚفٌَٔءَْذذِٚت َوافزن

ؿْ  ِٓ ْٔ ًذذؾ ، ؾٌٕٔٚذذف ظِٔذذف افًذذالم ظذذذ هذذ ه افهذذٍٚت افذذمالث: افَذذقل وافٍ[44]النحللل:﴾إَِفذذ

وافتَ يذذ ، وٓ شذذٌٔؾ ٕممٚفْذذٚ ٕ ذذـ وبطٚصذذٜ يف هذذ ا افزمذذٚن أن ًٕذذ   مذذٚ ؿٚفذذف ظِٔذذف 

ًٚ فَِ آن ٓ شٌٔؾ فْٚ إػ مً ؾٜ وؾًِف أوافًالم أ ًٚ بٕٔٚ أؿ ه وـؾ ذفؽ ـام ذـ ت إٍٓ

ؾٓذذؿ افذذ يـ َِٕذذقا ابتذذداء ؿقفذذف وؾًِذذف و َ يذذ ه؛  ¢ذفذذؽ إٓ بى يذذؼ أصذذ ٚب افٌْذذل 

ٜ افْٚجٔذذذٜ إذا مذذذٚ اؿتكذذذ ظذذذذ ؾّٓذذذف فَِذذذ آن ظذذذذ  ذذذ ا ٓ يُذذذقن ادًذذذِؿ مذذذـ افٍ ؿذذذ

حذذذديٞ اف شذذذقل ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم ؾَذذذط، بذذذؾ ٓبذذذد أن يوذذذٔػ إػ ذفذذذؽ ؾٓذذذؿ 

افهذذذذ ٚبٜ فَقفذذذذف ظِٔذذذذف افًذذذذالم وفًٍِذذذذف وفتَ يذذذذ ه، وهذذذذ ا أمذذذذ  مًِذذذذقم فذذذذدى ظِذذذذامء 
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وؾًِذذف و َ يذذ ه بٔذذٚن فَِذذ آن، وفُذذـ افذذ ي  ¢إصذذقل ٓ خذذال  بٔذذْٓؿ، أن ؿقفذذف 

بٔذٚن افٍذ   بذغ افٍ ؿذٜ ق  بف يف ه ه افًٚظٜ ادٌٚرـذٜ إن صذٚء اهلل إٕذام هأريد أن أذـ

افْٚجٜٔ وبغ افٍ   إخ ى افوٚفٜ حتذك مذـ ـذٚن مْٓذٚ ٓ يذزال يف دااذ ة اإلشذالم، 

افذذذذ ي يً ؾذذذذف قؿِذذذذٔالً، هذذذذ ا ربْذذذذٚ هووفُْٓذذذذٚ ؿذذذذد وذذذذِٝ ظذذذذـ بًذذذذض اإلشذذذذالم ـمذذذذرًا أ

ٌٚل ﴿يًِّذذذذذف وحيُذذذذذؿ بذذذذذف: وأ ُع َمذذذذذ ذذذذذ ٍَ ْقَم ٓ َيْْ ٍٛ * َوٓ َبُْذذذذذقنَ َيذذذذذ ذذذذذ ِْ ََ ـْ َأَ ذذذذذك اهللََّ بِ َّٓ َمذذذذذ إِ

أن افٍ ؿذٜ ق، ؾٚفٍ   بغ افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ وبغ  ِؽ افٍ   ـِٓذٚ هذ[81]الشعراء:﴾َشِِٔؿٍ 

افْٚجٔذذٜ  ذذٖبك أن  ٍٓذذؿ اإلشذذالم افَذذ آن وافًذذْٜ بذذ أي ؾذذالن وظذذالن مٓذذام ـذذٚن صذذٖٕف 

، دذذذؿ مذذذـ ض يذذذؼ ظيذذذٔاًم ظْذذذد ادًذذذِّغ إٓ مذذذـ ض يذذذؼ اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم أوًٓ 

ًٚ؛ ٕن افٌْل  حْٔام شئؾ ظذـ افٍ ؿذٜ افْٚجٔذٜ،  ¢أص ٚبف ظِٔف افهالة وافًالم دٚفم

، وهذذ ا مًْذذٚه: أن «وأصذذ ٚر»مل يَذذؾ: مذذٚ إٔذذٚ ظِٔذذف، وإٕذذام ظىذذػ ظذذذ ذفذذؽ ؿقفذذف: 

ًٚ ـذذام حيذذ ص ظذذذ مً ؾذذٜ مذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف رشذذقل  مذذـ ا ذذدى  ¢افًذذٚمل ادًذذِؿ حَذذ

ًٚ حيذ ص أن يًذ   مذٚ ـذٚن ظِٔذف أصذ ٚبف ق، ؾٓوافْقر ؿقًٓ وؾًالً و َ يذ اً   ¢أيوذ

مـ حًذـ آ ٌذٚع فٌْذٔٓؿ ظِٔذف افهذالة وافًذالم، ؾٚفٍ ؿذٜ  افْٚجٔذٜ هذ ه مزيتٓذٚ ظذذ 

ًٚ إن صذذذٚء اهلل  افٍذذذ   إخذذذ ى، وهذذذ ا طذذذٚه  جذذذدًا يف هذذذ ا افزمذذذٚن، ـذذذام شذذذٖبْٔف ؿ يٌذذذ

يف افَذذ آن   ٌذذٚرا و ًذذٚػ، وفُْذذل ؿٌذذؾ ذفذذؽ أريذذد أن أذـذذ  إخقإْذذٚ افًذذٚمًغ ب يذذٜ

مْذذف اؿتذذٌس ؿقفذذف و، أ¢افُذذ يؿ  ًتذذز هذذ ه أيذذٜ هذذل افذذْص افذذ ي مْذذف إىِذذؼ افٌْذذل 

ِٚؿِؼ ﴿، أظْذذذل ؿذذذقل اهلل  ٌذذذٚرا و ًذذذٚػ: «مذذذٚ إٔذذذٚ ظِٔذذذف وأصذذذ ٚر»افًذذذٚبؼ:  ـْ ُيَنذذذ  َوَمذذذ

ِمِْغَ  ْٗ ٌِِٔؾ ادُْذ ْرَ شَذ ْع ؽَذ
ُف اْ ُذَدى َوَيتٌَِّذ َ فَذ ٚ َ ٌَذغَّ ِد مَذ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ، ؿذٚل: [005نسلاء:]ال﴾اف َّ

َٚءْت ﴿ ََّْؿ َوَشذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ َٓ ِف َج
ِِ ْهذذذذذذذذذ ُٕ ٚ َ ذذذذذذذذذَقػَّ َو ِف َمذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ َقفء ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُذذذذذذذذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذذذذذذذذ ْع َؽذذذذذذذذذ

َوَيتٌَِّذذذذذذذذذ

ًرا ٌِِٔؾ ﴿، ؾَذذقل ربْذذٚ  ٌذذٚرا و ًذذٚػ يف هذذ ه أيذذٜ: [005]النسللاء:﴾َمِهذذ ْرَ َشذذ ْع َؽذذ
َوَيتٌَِّذذ

ِمِْغَ  ْٗ احلذديٞ افًذٚبؼ حٔذْام ؿذٚل: افذ ي بْٔذف ظِٔذف افًذالم يف قه [005]النساء:﴾ادُْذ

 .«وأص ٚر»
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، فذذذ فؽ ؾذذذال يُذذذقن ادًذذذِؿ مذذذـ ¢شذذذٌٔؾ أصذذذ ٚب افٌْذذذل قؾًذذذٌٔؾ ادذذذٗمْغ ه

افٍ ؿذذٜ افْٚجٔذذٜ إٓ إذا  ٌْذذك هذذ ا ادذذْٟٓ افًذذٍِل يف ا ٌذذٚع افُتذذٚب وافًذذْٜ ومذذٚ ـذذٚن 

افٍذذذٚر  افقاوذذذت يف ـذذذؾ ظكذذذ ويف ـذذذؾ قظِٔذذذف افهذذذ ٚبٜ ر  اهلل ظذذذْٓؿ وهذذذ ا ه

ًٚ، وبغ  ِؽ افٍ   افوٚفٜ افتل  ْتّل إػ افُتٚب وافًْٜ،  مك بغ أهؾ افًْٜ حَ

 ًٚ وفُْٓذذذٚ  ذذذٖبك أن  ْتًذذذٛ إػ افًذذذِػ افهذذذٚفت حتذذذك مذذذـ ـذذذٚن مذذذـ أهذذذؾ افًذذذْٜ حَذذذ

ـٖ ٌٚع اد اهٛ إربًٜ، بٌض افْي  ظـ افٍ   افوٚفٜ افتل  وِؾ بًض افًذِػ 

ٔن، وإٕذام افهٚفت مـ افه ٚبٜ ـٚف واؾض وا قارج وٕ قهؿ، ؾٓذ ا ٓ ًْٕذٔٓؿ ا

ٓ  ¢ًْٕذذل أهذذؾ افًذذْٜ افذذ يـ هذذؿ يِتَذذقن مًْذذٚ يف  ًيذذٔؿ وز ٔذذد أصذذ ٚب افٌْذذل 

مذذذذذع  ¢ٍٕذذذذذ   بٔذذذذذْٓؿ وٓ ٕذذذذذٌٌض أحذذذذذدًا مذذذذذْٓؿ، وإٕذذذذذام ٕ ِٓذذذذذؿ فهذذذذذ ٌتٓؿ فٌْذذذذذٔٓؿ 

بَذذذذذدم امٓذذذذذذٚد وبذذذذذٚفًِؿ أوآحتٍذذذذذٚظ بَّذذذذذٚدي  افتٍٚوذذذذذؾ بٔذذذذذْٓؿ، بَذذذذذذدم افهذذذذذ ٌٜ أ

ـِٓذؿ يِتَذقن ظذذ افذس   ذفذؽ، وفُذـ أهذؾ افًذْٜقوإشٌَٜٔ إػ اإلشذالم وٕ 

 ـِٓؿ أعًغ. ¢ظـ أص ٚب 

ؾٚفذذ ي أريذذد أن أؿقفذذف: أن ـمذذرًا مذذـ أهذذؾ افًذذْٜ افذذ يـ يِتَذذقن مًْذذٚ يف افذذس  

ظذذذ افهذذ ٚبٜ هذذؿ ًٕذذقا أن مذذـ افيذذوري جذذدًا أن ٍٕٓذذؿ افُتذذٚب وافًذذْٜ ظذذذ مذذٚ 

ٚؤوا مذـ افذ يـ جذ ¢ـٚن ظِٔف هٗٓء افه ٚبٜ؛ ٕهنؿ ـٕٚقا أؿ ب ظٓدًا مـ افٌْل 

 ًٚ مـ بًدهؿ،   ا مٚ يُقن ادًِؿ ظذ ا دى وظذذ افْذقر، بذؾ ٓ يُذقن متًّذُ

اذذدي اف شذذقل افذذ ي ـذذٚن يذذٖم  بٚفتًّذذؽ بذذف يف خىىذذف دااذذاًم أبذذدًا إٓ إذا ظذذ   مذذٚ 

ًٚ مذذـ افًِذذؿ ٓ ¢ـذذٚن ظِٔذذف أصذذ ٚب افٌْذذل  ، هذذ ه ادً ؾذذٜ  ٍذذتت أمذذٚم افًذذٚمل اذذٚ بٚبذذ

ٔذذذذدًا ظذذذذـ افتًذذذذِٔؿ اذذذذ ا افَٔذذذذد وافؼذذذذط، يُّذذذذـ أن يِ ذذذذف وأن يدخِذذذذف مذذذذـ ـذذذذٚن بً

 ا ٌٚع مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚفت.قوه

ًٚ إن صذذٚء اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ متٍَذذقن ظذذذ ظّذذقم ؿقفذذف ظِٔذذف  ٕ ذذـ أهذذؾ افًذذْٜ حَذذ
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ـذذذؾ بدظذذذٜ وذذذالفٜ وـذذذؾ »افهذذذالة وافًذذذالم، افذذذ ي يذذذ ـ  دااذذذاًم يف خىٌذذذٜ احلٚجذذذٜ: 

أحذذدث يف أم ٕذذٚ هذذ ا مذذٚ  مذذـ»، وظذذذ ظّذذقم ؿقفذذف ظِٔذذف افًذذالم: «وذذالفٜ يف افْذذٚر

ًٚ إٓ إذا ظ ؾْذٚ مذٚ  «ردقفٔس مْف ؾٓ ًٚ صذ ٔ  ه ا افْص افًٚم ٓ يُّذـ  ىٌَٔذف  ىٌَٔذ

مـ افًٌٚدات؛ ٕن مً ؾٜ ـقن إم  افٍالين بدظٜ يف  ¢ـٚن ظِٔف أص ٚب افٌْل 

اإلشذذذالم ٓ شذذذٌٔؾ إػ مً ؾذذذٜ إٓ إذا ظ ؾْذذذٚ مذذذٚ ـذذذٚن ظِٔذذذف شذذذٍِْٚ افهذذذٚفت؛ ٕن ؿذذذقل 

بدظٜ، إٕام  ًْذل أهنذٚ مل  ُذـ يف ظٓذد اف شذقل ظِٔذف افًذالم ومل  ُذـ  افَٚاؾ: ه ه

 يف ظٓد افه ٚبٜ، وبٚفتٚ  مل  ُـ يف ظٓد بَٜٔ افَ ون ادنٓقد  ٚ بٚ ريٜ.

افذ ي يُّْْذٚ مذـ أن ُٕذقن ظْذد قه ¢ؾ٘ذًا: مً ؾٜ مٚ ـٚن ظِٔذف أصذ ٚب افٌْذل 

، وفذذذ فؽ خيتِذذذػ «ـذذذؾ بدظذذذٜ وذذذالفٜ، وـذذذؾ وذذذالفٜ يف افْذذذٚر»ؿقفذذذف ظِٔذذذف افًذذذالم: 

مْٟٓ مـ إتّك إػ افًِػ ظـ مْٟٓ مـ إتّك ؾَذط إػ افَذ آن وافًذْٜ، ويٍنذه 

م هٌذذذف دون أن ي جذذذع يف ذفذذذؽ إػ مذذذٚ ـذذذٚن ظِٔذذذف ويٍنذذذمٚ ـذذذام يٍنذذذه صذذذٔطف أوأ

 وأص ٚبف وافتٚبًقن  ؿ ب٘حًٚن. ¢افٌْل 

ٕ ذذـ ظذذذ إذًا: ٓ يٌٌْذذل أن ٌٕذذس افٔذذقم بذذدظقات ـِٓذذٚ  ِتَذذل ظذذذ افَذذقل: بْٖٕذذٚ 

ؾ افٍذذذ   ادنذذذٚر إفٔٓذذذٚ يف حذذذديٞ افٍذذذ   ٓ يُّْٓذذذٚ أن صذذذافُتذذذٚب وافًذذذْٜ؛ ٕن أ

 َذذقل: إٓ أهنذذٚ ظذذذ افُتذذٚب وافًذذْٜ، ؾذذ٘ذا مذذٚ ؿذذٚل بًوذذٓؿ: ٓ ٕ ذذتٟ بٚفًذذْٜ، ؾَذذد 

ؿُ ﴿ار د ظـ اإلشالم؛ ٕٕف إُٔ  ـمرًا مـ آيٚت افَ آن، ـّمؾ ؿقفف  ًٚػ:  ـُ  َوَمٚ آَ ٚ

ُ وُه وَ  قُل َؾُطذذ ُشذذ قااف َّ ُٓ تَ ْٕ ٚ ْؿ َظْْذذُف َؾذذ ـُ ٚ هَنَذٚذ ، وفذذ فؽ ؾذذال ٕتهذذقر أن ضٚاٍذذٜ [0]الحشللر:﴾َمذذ

افقاؿذذع، ؾذذٚ قارج يَقفذذقن: ٕ ذذـ  قمذذـ افىقااذذػ اإلشذذالمٜٔ  ُْذذ  افًذذْٜ، وهذذ ا هذذ

ٕٖخ  بٚفًْٜ، وافنًٜٔ  َقل: ٕ ـ ٕٖخ  بٚفًْٜ، فُـ افًذْٜ افتذل يٖخذ وهنٚ فًٔذٝ 

 ظٓؿ مـ افتٚبًغ وأ ٌٚظٓؿ.، وأ ٌٚ¢ظذ افقجف اف ي ـٚن ظِٔف أص ٚب افٌْل 

  ا َٕقل: يٌٌْل فْٚ أن ٕ ؾع رايٜ افدظقة يف خىٌْٚ ويف دروشْٚ ويف مقاظيْذٚ 
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 ًٚ ًٚ صذ ٔ  داااًم وأبدًا ظذذ افَذقل: بذٖن افتًّذؽ بٚفُتذٚب وافًذْٜ، ٓ يُذقن زًذُ

ًٚ بٚ ٌٚع مٚ ـٚن ظِٔف أص ٚب افٌْل  ، وهْذٚ ٓبذد   مذـ  ب ¢إٓ إذا ـٚن مَ وٕ

ْذذذذٚ أمٔذذذذٜ اف جذذذذقع يف ؾٓذذذذؿ افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ إػ مذذذذٚ ـذذذذٚن ظِٔذذذذف افًذذذذِػ ممذذذذؾ بذذذذغ ف

ؿذذذقًٓ وؾًذذذالً و َ يذذذ ًا، ٕٖخذذذ  مذذذمالً ؿقفذذذف  ٌذذذٚرا  ¢افهذذذٚفت؛ ًّذذذٚ َِٕذذذقه ظذذذـ افٌْذذذل 

ِدَ ُاَم ﴿و ًذذٚػ:  قا َأْيذذ ًُ ْٚؿَى ُٜ َؾذذ ِٚرَؿ ذذ ًَّ ِٚرُ  َواف ذذ ًَّ ، ؾْٓذذٚ ٕهذذٚن ظٚمذذٚن [88]المائللة::﴾َواف

خذذذذذذذذذذذذذذذذ : افٔذذذذذذذذذذذذذذذذد، ؾَقفذذذذذذذذذذذذذذذذف  ًذذذذذذذذذذذذذذذذذٚػ: صذذذذذذذذذذذذذذذذٚمالن، إول: اشذذذذذذذذذذذذذذذذؿ افًذذذذذذذذذذذذذذذذٚر ، وأ

ِٚرُ  ﴿ ًَّ ينّؾ ـؾ شٚر  حتك اف ي ين  افٌٔوٜ بٔوٜ افدجٚجذٜ  [88]المائة::﴾َواف

 ¢ذفذذؽ ًّذذٚ ٓ ؿّٔذذٜ فذذف، ؾٓذذ ا فٌذذٜ اشذذّف شذذٚر ، وفُذذـ بٔذذٚن  قٕ ذذ وافدجٚجذذٜ أ وأ

افذذذذ ي يًّْْذذذذٚ مذذذذـ أن ٍٕنذذذذ هذذذذ ا افٍِذذذذظ يف هذذذذ ه أيذذذذٜ ظذذذذذ إضالؿذذذذف  قافَذذذذق  هذذذذ

قل: ـذذذؾ شذذذٚر ، مٓذذذام ـٕٚذذذٝ ؿّٔذذذٜ ادنذذذو   َىذذذع يذذذده، وصذذذّقفف، ؾًّْْٔذذذٚ أن َٕذذذ

ِ  ﴿َٕذذقل: ٓ، هذذ ا ٓ جيذذقز، هذذ ا  ذذٚفػ فَِذذ آن؛ ٕن اهلل يَذذقل:  ُبذذ بِْٚفٌَٔءَْذذِٚت َوافزن

ؿْ  ِٓ ْٔ َل إَِفذذ ذذزء ُٕ  ٚ َ فَِِّْذذِٚس َمذذ َ  فُِتٌَذذغء ـْ افًذذٚر   ¢، وؿذذد بذذغ [44]النحللل:﴾َوَإَٔزْفَْذذٚ إَِفْٔذذَؽ افذذ ء

 .«ٓ ؿىع إٓ يف ربع ديْٚر ؾهٚظداً »ٜ بَقفف: اد ـقر يف ه ه أي

ِٚرُ  ﴿إذًا: حْٔام َٕ أ ه ه أيٜ:  ًَّ افٍِيذٜ ، يٌٌْذل أن ٍٕٓذؿ هذ ا [88]المائلة::﴾َواف

ِدَ ُاَم ﴿ ظذ وقء ؿقفف ظِٔذف افًذالم، قا َأيْذ ًُ ْٚؿَى ُٜ ؾَذ ِٚرَؿ ًَّذ ِٚرُ  َواف ًَّذ  [88]المائلة::﴾َواف

ىِذذذؼ ويذذذ اد اذذذٚ افُذذذػ، ـذذذام جذذذٚء يف هْذذذٚ إيذذذدي ـذذذام  ًِّذذذقن عذذذع يذذذد، وافٔذذذد  

، و ىِذذؼ ويذذ اد اذذٚ افذذ راع ـذذام «أن  يذذب بٍُٔذذؽ وجذذف إرض»حذذديٞ افتذذّٔؿ: 

يف حذذديٞ آيذذٜ افقوذذقء يف آيذذٜ افقوذذقء، و ىِذذؼ ويذذ اد اذذٚ افٔذذد ـِٓذذٚ مذذـ ظْذذد قهذذ

قا ﴿افُتذذذذذذذذذذذػ إػ إصذذذذذذذذذذذٚبع، ؾٔذذذذذذذذذذذٚ  ذذذذذذذذذذذ ى مذذذذذذذذذذذـ أخذذذذذذذذذذذ  بًّذذذذذذذذذذذقم أيذذذذذذذذذذذٜ:  ًُ ْٚؿَى َؾذذذذذذذذذذذ

ِدَ ُاَم  ًٚ وض [88]المائلللة::﴾َأْيذذذ ٌذذذؼ افذذذْص افَذذذ آين ظذذذذ هذذذ ا اإلضذذذال  هذذذؾ يُذذذقن متًٌذذذ

ووذذت ًّذذٚ شذذٌؼ افتًِٔذذؼ افًذذٚر  ٓ؛ ٕٕذذف خذذٚفػ بٔذذٚن  امذذقاب:فَِذذ آن افُذذ يؿ  

ًٚ  ¢، فُذذذـ افٌٔذذذٚن هْذذذٚ إٕذذذام ـذذذٚن مْذذذف ¢ ًٚ ؾًِٔذذذ ًٚ، حٔذذذٞ ـٕٚذذذٝ  َىذذذع يذذذد  بٕٔٚذذذ ظِّٔذذذ
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افًذذٚر  مذذذـ ظْذذد اف شذذذغ وفذذٔس مذذذـ ظْذذد ادذذذ ؾَغ وٓ مذذـ ظْذذذد افُتذذػ، هذذذ ه آيذذذٜ 

ظٚمذذذٜ  وتًِذذذؼ ب٘ؿٚمذذذٜ احلذذذدود افؼذذذظٜٔ، وأيذذذٚت افتذذذل ذـذذذ ت يف افَذذذ آن مىَِذذذٜ أ 

ؾٓل ـمرة وـمرة جدًا، ويذ و    أن أؿذسح ظذذ بًذض ضذالب افًِذؿ أن جيًّذقا 

 وافًٚمٜ يف افَ آن افُ يؿ وأن ئٌْقا مٚ دخِٓٚ مـ افتَٔٔد أ وه ه أيٚت ادىَِٜ أ

فهذذ ٔ ٜ؛ فٔيٓذذ  فِْذذٚس إٔذذف ٓ عذذٚل افتطهذذٔص بذذام جذذٚء يف افًذذْٜ ويف افًذذْٜ ا

فٍٓذذذؿ افَذذذ آن دون شذذذْٜ اف شذذذقل ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم ودون بٔذذذٚن أصذذذ ٚبف ظِٔذذذف 

 .¢افهالة وافًالم دٚ ـٚن ظِٔف رشقل 

ًٚ: إن أيذٚت ادىَِذٜ أ افًٚمذٜ ـمذرة وـمذرة جذدًا، خذ وا مذمالً أيذذٚت  وؿِذٝ إٍٓذ

، ٓ يُّذذـ أن  ٍٓذذؿ إٓ ظذذذ وذذقء افتذذل  ذذٖم  بٚفزـذذٚة و ذذٖم  بٚفهذذالة و ذذٖم  بذذٚحلٟ

افُتٚب وافًْٜ، ومـ هْٚ يتٌغ فْٚ خ وج افىٚاٍٜ افتذل  ًذّك افٔذقم بذٚفَ إٓٔغ ظذـ 

داا ة اإلشالم وادًِّغ حْٔام ؿٚفقا: ٕ ـ يف ؽْك ظـ ؾٓؿ افَ آن بٚفًذْٜ؛ ذفذؽ 

ًٚ مذـ بٔذٚن أن افذ ي ٓ يٖخذ  بٚفًذْٜ ؾٓذ  ٓ يٖخذ  بذٚفَ آن؛ ٕن افَذ آنقدٚ أ ت إٍٓذ

مًِذقم يف  قأم  ادًِّغ يف ؽر مٚ آيذٜ أن يت ذٚـّقا إػ اهلل وإػ رشذقفف، ـذام هذ

ِمُْذقَن ﴿أيٜ ادً وؾٜ:  ْٗ ْذُتْؿ ُ  ـُ قِل إِْن  شُذ وُه إَِػ اهللَِّ َواف َّ ُ دن  ؾَذ
ٍ
ء َؾِْ٘ن َ ََْٚزْظُتْؿ يِف يَشْ

جذذدًا، إٕذذام أردت  ، وافٌ ذذٞ يف هذذ ا ضقيذذؾ وضقيذذؾ[51]النسللاء:﴾بِذذٚهللَِّ َواْفَٔذذْقِم أِخذذ ِ 

ؾٔف افتٌْٔف ؾَط ظذ  ورة إتٌٚه ـؾ مًِؿ ؽٔقر ظذ أن يُقن مـ افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ 

أٓ يُتٍل فًٍْف وٓ فٌذره أن يَذقل: إٔذٚ متٌذع فُِتذٚب وافًذْٜ، فذٔس إٓ، ٓبذد مذـ 

أن يَ ن مع ه يـ ادهدريـ إشٚشٔغ أن ًٕ   مٚ ـذٚن ظِٔذف أصذ ٚب اف شذقل 

ى وافْقر، وب فؽ ٕ َؼ صٍٜ افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ، وهل أن ُٕذقن ظِٔف افًالم مـ ا د

 وأص ٚبف.اهلل ظذ مٚ ـٚن ظِٔف رشقل 

ًٚ بٚب واشع، وفُـ ٓبد أن آم بَٔد جديد إلمٚل ـمذر مذـ  وه ا ـام ؿِٝ إٍٓ

افًْٚيذذٜ بًّ ؾذذٜ مذذٚ صذذت مذذـ افًذذْٜ ومذذٚ مل يهذذت  قافذذدظٚة اإلشذذالمٔغ إيذذٚه، أٓ وهذذ
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ن ٓ يُّذـ ؾّٓذف إٓ بٚفًذْٜ ؾالبذد مذـ أن  ُذقن هذ ه افًذْٜ مْٓٚ؛ ٕٕف إذا ـٚن افَذ آ

ـء  ، وهْذذذٚ ¢صذذذ ٔ ٜ دٚبتذذذٜ ظذذذـ افٌْذذذل   َ ذذذ بذذذام ا ٍذذذؼ ظِذذذامء ادًذذذِّغ ؿٚضٌذذذٜ ظذذذذ ُٕ

اخذذتال  مذذ اهٌٓؿ: إٔذذف ؿذذد دخذذؾ يف افًذذْٜ مذذٚ فذذٔس مْٓذذٚ مْذذ  افَذذديؿ وٓ يذذزال ـمذذر 

ًٚ  ¢مذذـ افْذذٚس حتذذك افٔذذقم يًْذذٌقن إػ افٌْذذل  ، وفذذ فؽ أحٚديذذٞ ؿذذد ووذذًٝ حذذديم

ؾالبذذد فىٚاٍذذٜ مذذـ ظِذذامء ادًذذِّغ أن يًْذذقا ظْٚيذذٜ خٚصذذٜ بذذام يًذذ   ظْذذد افًِذذامء 

بًِؿ احلديٞ ومهىِت احلديٞ وظِؿ ام ح وافتًديؾ، حتك يهذٍقا افًذْٜ ًّذٚ 

دخذؾ ؾٔٓذذٚ ظذذذ مذذ  افًهذذقر وافذذدهقر مذذـ إحٚديذذٞ افوذذًٍٜٔ وادقوذذقظٜ وافتذذل 

وافٍَف ؾوالً ظـ ـتٛ ادقاظظ دخِٝ يف بىقن ـمر مـ ـتٛ افتًٍر واحلديٞ 

 واف ؿٚاؼ وافَهص.

إذًا: ظذذذ ضٚاٍذذٜ مذذـ ظِذذامء ادًذذِّغ أن يًْذذقا ظْٚيذذٜ خٚصذذٜ بًِذذؿ افًذذْٜ حتذذك 

.ًٚ  يتُّْقا اٚ مـ  ًٍر افَ آن  ًٍرًا ص ٔ 

وشِٜٔ فًِّؾ بف، ؾذال قبًد ه ا أؿقل:  ًِّقن أ ٚ اإلخقة أن افًِؿ افه ٔت ه

ًٍف بٚفًِؿ ؾَط دون ؿ ن ه ا افًِؿ بٚفًّؾ، ف فؽ يٌٌْل فىٚفٛ افًِؿ أن جيِؾ ٕ

ذذقا  َوُؿذذؾِ ﴿دااذذاًم أن يِّْٓذذٚ اهلل ظذذز وجذذؾ افًِذذؿ افْذذٚؾع وافًّذذؾ افهذذٚفت:  قٕذذدظ ُِ َّ اْظ

َٚدِة  َٓ ذذذ ِٛ َوافنَّ ْٔذذذ ٌَ ٚمِلِ اْف وَن إَِػ َظذذذ دن ُسَ ِمُْذذذقَن َوَشذذذ ْٗ ُ قُفُف َوادْ ْؿ َوَرُشذذذ ذذذ ُُ َِ َّ ى اهللَُّ َظ َرَ ذذذ ًَ َؾ

ْؿ بِ  ُُ ٌَُْٔءُئ ُِقنَ َؾ َّ ًْ ُْتْؿ َ  ـُ  .[075]التوب::﴾اَم 

وًٕذٖل  ،ه ا مٚ  ٔن   مذـ افُِّذٜ افتذل ضٌِٓذٚ افنذٔ  افٍٚوذؾ افنذٔ  ظٌذد اهلل

ًٚ دٚ حيٌف وي وٚه.  اهلل ظز وجؾ أن يِّْٓٚ رصدٕٚ وأن يقؾَْٚ عًٔ

 صُ  اهلل فؽ ؾؤِٜ افنٔ . مداخِٜ:

 أهالً وشٓالً. افنٔ : 

 (  00: 01: 13/ 805) اهلدى والنور /
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 باب َٓ٘

ُف ﴿مذذٚ افذذ د ظذذذ مذذـ يَذذقل:  مداخِذذٜ: َ َفذذ ٚ َ ٌَذذغَّ ِد َمذذ ذذ ًْ ـْ َب
قَل ِمذذ ُشذذ ِٚؿِؼ اف َّ ـْ ُيَنذذ َوَمذذ

ِمِْغَ  ْٗ ُذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذ ْع َؽذذ
افُتذذٚب  قؿذذٚل: شذذٌٔؾ ادذذٗمْغ هذذ [005]النسللاء:﴾اْ ُذذَدى َوَيتٌَِّذذ

 وافًْٜ..

ًٚ.. رجع إم  إػ إٔف افنٔ :  ٓ ؾ   بغ واؿع أيٜ وبغ  ه ا مٚ أ ت إفٔف إٍٓ

هذ ا  ﴾ومـ ينٚؿؼ اف شقل مـ بًذد مذٚ  ٌذغ فذف ا ذدى ٕقفذف مذٚ  ذقػ﴿ـٕٚٝ:  قمٚ ف

يسؾع افُالم اإل ل ظـ أن يًْٛ إفٔف، فٔس يف افَ آن ـِّٜ ؾوالً ظـ عِٜ  ق 

ِمِْغَ ﴿ـٓ ه:  ْٗ وهذ ا إٓ ووًٝ فَهد وؽٚيذٜ ظئّذٜ جذدًا،  ﴾َوَيتٌَِّْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

مذذذـ عِذذذٜ افت ويذذذؾ افتذذذل ٓ  ْتٓذذذل وفًْذذذّٓٚ بٚٓشذذذؿ افهذذذ ٔت مذذذـ عِذذذٜ افتًىٔذذذؾ 

افذذ ي يقصذذػ بذذف مًىِذذٜ افهذذٍٚت، دذذؿ مذذٚذا يَقفذذقن ؾذذٔام إذا ؾًذذؾ بًذذض افهذذ ٚبٜ 

 ؾًالً، وإي  أن ـٔػ يْتؼ والل هٗٓء مـ جقإٛ ظديدة وـمرة جدًا جدًا.

ؾتذقى ٓ ئذٚفػ  وؾًذؾ أ وأمٚذا يَقفقن ؾذٔام إذا جذٚء ظذـ بًذض افهذ ٚبٜ ؿذقل 

افُتذذٚب وافًذذْٜ  هذذؾ يٖخذذ ون اذذٚ أم يَقفذذقن: ٕ ذذـ رجذذٚل وهذذؿ رجذذٚل   مذذٚ  يذذـ 

 ؾٔٓؿ 

ًٚ: أن افٍٓذذذؿ  مداخِذذذٜ: ٓ يَقفذذذقن ٕ ذذذـ رجذذذٚل وهذذذؿ رجذذذٚل فُذذذْٓؿ يَقفذذذقن  ٖدبذذذ

ؾّٓذؽ افذ ي  ِ ذٖ  قافٍٓذؿ ادىِذقب  وافٍٓذؿ افذ ي  ِ ئْذٚ إيذٚه هذ قاف ي ؾّْٓٚه ه

 ًٍٕؽ ؾَط بف ..

 حدت ظـ امقاب.  افنٔ :
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 ٓ يَقفقن ٕ ـ رجٚل وهؿ رجٚل .. مداخِٜ:

مذذٚ أصذذدروه مذذـ  وٓ، مذذٚ مذذقؿٍٓؿ بٚفًْذذٌٜ دذذٚ ؾًِذذف افهذذ ٚبٜ مذذـ ؾًذذؾ أ افنذذٔ : 

 يَقفقن: ٕ ـ رجٚل وهؿ رجٚل  مه ه افٍتقى أ وؾتقى، هؾ يتٌْقن ه ا افًٍؾ أ

َذقل افذ ي ٕذ اه حٚل ادًهٜٔ افتل بغ أيديْٚ وافوٓ، يَقفقن: واؿًْٚ أ مداخِٜ:

 بغ أيديْٚ فٔس ـام  هقره شِػ إمٜ إوااؾ..

 اهلل أـز  افنٔ : 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 يًْل: يٗد ون ؾّٓٓؿ ظذ ؾٓؿ أوفئؽ. افنٔ : 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ وفُـ ...«مٚ إٔٚ ظِٔف وأص ٚر»ومٚ مًْك:  افنٔ :     أيو

صذ ٚبٜ  ¢فٌْذل زارٕٚ افنٔ  شٍ  ؿٚل: اد تّع اف ي ـذٚن يف زمذـ ا مداخِٜ:

أخىذذٖ أحذذدهؿ وإن مل يَهذذد ؾذذ٘ن هذذ ه ٓ  ذذٗد  يف قاإليامن ـذذٚفٌ   فومٗمْذذقن ـمذذر

 –يّمؾ بٚإليامن ادٚء  –يًٍؾ وظْده مٚء ؿِٔؾ وافٌ  ، بْٔام مـ دوهنؿ ؿد يتُِؿ أ

 افىٌ ..وؿى ت ؾٔف ؿى ة ٕ ٚشٜ فقدتف وٕ ًتف وأصٌت ؽر ؿٚبؾ فِىٓٚرة أقف

 ف حٔدة ظـ امقاب.ـالم صً ي عٔؾ، فُْ افنٔ : 

إٔذذٚ مذذٚ أشذٚل ظذذـ افٍذ   بذذغ خىذذٖ إوفذغ وأخذذ يـ حتذذك  افًذٗال:أظٔذد ظِٔذذؽ 

يذذٖم هذذ ا امذذقاب اذذ ا افُذذالم افنذذً ي امّٔذذؾ، إٕذذام إٔذذٚ أشذذٚل: إذا ؾًذذؾ بًذذض 

أؾتذذذذقا بٍتذذذذقى وفذذذذٔس هْذذذذٚا يف افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ مذذذذٚ وأ –بًذذذذض  –افهذذذذ ٚبٜ ؾًذذذذالً 

ٓذذؿ أم ٕتْذذٚزل ظذذـ ؾّْٓذذٚ فٍّٓٓذذؿ؛ ٕهنذذؿ خيذذٚفٍٓؿ، هذذؾ ٕذذٗد  ؾّْٓذذٚ ٕ ذذـ ظذذذ ؾّٓ

ًٚ وأؽزر ظِاًم   إػ آخ  مٚ هْٚفؽ مـ صٍٚت مً وؾٜ جدًا.ووأضٓ  ؿِقب
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 فًؾ افًٗال واوت 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ؾًِع أحيك بٚمقاب ه ه اد ة. افنٔ : 

ًٚ وؾٓاًم مـ ؽرهؿ فُـ  امقاب: مداخِٜ: ادًٖفٜ افمٕٜٚٔ: أهنؿ هؿ أوػ مْٓ 

أن يُقن إول.. امقاب إول.. أمٚ احلؼ أن يُقٕقا هذٗٓء هذؿ  افتٖويؾ أبك إٓ

ًٚ وؾٓاًم..  أوػ مْٓ 

 هف، إٔٚ أشٖفؽ فٔس ظـ رأيؽ. افنٔ : 

إػ وأ وظـ رأ ؿ  جذقااؿ افتذٚ : فُذـ افتٖويذؾ يذٖبك إٓ بٚفتَهذٔد أ مداخِٜ:

 آخ ه، ٓ يتْزهقن ويتٖدبقن أن جئٌقا ظـ ه ا افًٗال يف امِّٜ إوػ..

 أشٖل ظـ ظِّٓؿ .. افنٔ : 

  ٖويؾ.. مداخِٜ:

 ظِّٓؿ  افنٔ : 

 ظِّٓؿ  مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔ : 

 ه ا اف ي يًِّقن بف  مداخِٜ:

ظِّٓذذذؿ ادًذذذٖفٜ افتذذذل ظِّٓذذذٚ افهذذذ ٚبٜ؛ ٕٕذذذؽ  َذذذقل: يتذذذٖدبقن يًْذذذل:  افنذذذٔ : 

ًٚ مذـ بذذٚب أردت  ًٚ فُذـ هْذٚا ؾتذذقى صذدرت مذْٓؿ فْيذذب مذمالً.. إٔذٚ ؿِذذٝ إٍٓذ فٍيذ

ومذذذذٚ وصذذذذِْٚ بًذذذذد إػ افدرجذذذذٜ افمٕٚٔذذذذٜ، ٓ ٕذذذذزال يف افدرجذذذذٜ إوػ، ؿِذذذذٝ  افتذذذذدرج

 بًوٓؿ بًّْك ينّؾ واحد ؾٖـم .
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 ًٕؿ. مداخِٜ:

أن أ ب مذذمالً مذذـ افْٚحٔذذٜ افًِّٔذذٜ ب ٔذذٞ ٓ يُّذذـ أن يَذذٚل ظذذْٓؿ  افنذذٔ : 

ًٚ، إٔذذذٚ أشذذذٚل أن: مذذذٚذا يًٍِذذذقن ظّذذذالً  هْذذذٚا  وحُٚيذذذٜ ظذذذْٓؿ: أهنذذذؿ يتذذذٖدبقن فٍيذذذ

ويف فٍذذذذظ:  «ظذذذذـ افؼذذذذب ؿذذذذٚاامً  ¢هنذذذذك رشذذذذقل اهلل »صذذذذ ٔت مًذذذذِؿ: حذذذذديٞ يف 

ؿٔذؾ فذ اوي احلذديٞ إٔذس بذـ مٚفذؽ خذٚدم  «ظـ افؼب ؿٚاامً  ¢زج  رشقل اهلل »

 مًِقم: ؾٕٚـؾ  ؿٚل:  . قاف شقل ظِٔف افًالم ـام ه

ٕ ذـ أن افذ ي ٕذذٗد  ؾٓذؿ افهذ ٚر ظذذذ ؾّْٓذٚ وبطٚصذٜ إٔذذٚ ٓ ٕ ذد يف افًذذْٜ 

مذذذٚ خيذذذٚفػ هذذذ ا امذذذقاب مذذذـ هذذذ ا افهذذذ ٚر امِٔذذذؾ إٔذذذس بذذذـ ؾوذذذالً ظذذذـ افَذذذ آن 

مٚفؽ، ٕ ـ ظّالً ٓ ٍٕ   بغ افؼب ؿٚااًم وإـؾ ؿذٚااًم ـذام إْٔذٚ ٓ ٕؼذب ؿذٚااًم 

ًٚ، هؿ مٚذا يًٍِقن  ًٚ وإٕام جٚفً ًٚ، ـ فؽ ٓ ٕٖـؾ ؿٔٚم  وإٕام جِقش

 أطـ يف ه ه إحُٚم متًٌقن مَتٍقن فى يَٜ افًِػ. مداخِٜ:

أن يُذذقن حُٚيتذذؽ هذذ ه  قٚ أطذذـ؛ ٕهنذذؿ حيذذٚجقن حْٔذذ اا وإٔذذٚ أرجذذمذذ افنذذٔ : 

أن يُذذقن هذذ ا حُٚيذذٜ  قحُٚيذذٜ صذذ ٔ ٜ وفًٔذذٝ مذذـ بذذٚب إحًذذٚن افيذذـ، إٔذذٚ أرجذذ

ظْٓؿ حُٚيٜ مىٚبَٜ فقاؿًٓؿ؛ ْٕٕٚ حْٔئٍ  مـ هْذٚ.. مذـ هذ ه امزأذٜ، َٕذٔؿ ظِذٔٓؿ 

ًٚ واحذذدًا  احل ذذٜ، دذذٚذا إٔذذتؿ أن ا ًٌذذتؿ افًذذِػ يف هذذ ه امزأذذٜ بذذؾ ا ًٌذذتؿ صطهذذ

بْٔام إٔٚ ـٚن ـالمل افًذٚبؼ بًوذٓؿ ينذّؾ افقاحذد وآدْذغ وأـمذ  مذـ ذفذؽ ؾٖٕذٝ 

أجٌذذٝ ب ذذقاب خيذذٚفػ هذذذ ا امذذقاب أن دذذٚذا  ٕن ضذذذقرت افًذذٗال بْذذًٚء ظذذذذ 

  ىقر إجٚبتؽ ظْف.

ؿِذذذٝ إهنذذذؿ يتذذذٖدبقن بذذذٚفٍِظ، ضٔذذذٛ  مذذذٚ يًٍِذذذقن يف افًّذذذؾ افذذذ ي ظِّذذذقه  هذذذ ا 

ًٚ إن صذٚء اهلل ظّؾ ؾًِف ص ٚر واحد ؿٚ ل: إـذؾ  ، إذًا: ٕ ذـ أ ٌذٚع افًذِػ حَذ

ًٚ، مذذٚ يًٍِذذقن  ؿِذذٝ ظذذْٓؿ وأرجذذ ًٚ: قٕ ذذـ ٓ ٕٖـذذؾ ؿٔٚمذذ أن يُذذقن هذذ ا ظذذْٓؿ صذذقاب
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إهنذذؿ يتًٌذذقن افًذذِػ، َٕذذقل: بذذٖي ح ذذٜ إٔذذتؿ ا ًٌذذتؿ افًذذِػ يف هذذ ه امزأذذٜ إٔذذتؿ 

خٚصذذٜ  أهؿ مذذـ هذذ ه امزأذذٜ بُمذذرقمذذديْقن ومٍُِذذقن بذذٖن  تًٌذذقا افًذذِػ ؾذذٔام هذذ

 ؾٔام يتًِؼ بٚفًَٔدة وبهقرة أخص ؾٔام يتًِؼ بٚفتٍُر، واوت ه ا إن صٚء اهلل.. 

بَذذذذل.. َٕىذذذذٜ ؾَذذذذط ـِّذذذذٜ فتٖئذذذذد ـذذذذالم صذذذذٔطْٚ.. ؿوذذذذٜٔ ؾٓذذذذؿ افًذذذذِػ  مداخِذذذذٜ:

 صٔطْٚ.. ـِّٜ مـ شى يـ فامٚم افنٚضٌل ..

 بٚرا اهلل ؾٔؽ. افنٔ : 

اؾَذذذٚت امذذذزء افمٚفذذذٞ رااًذذذٜ جذذذدًا، يَذذذقل ؾٔٓذذذٚ صذذذٔطْٚ يف ـتذذذٚب ادق مداخِذذذٜ:

( يَذذقل: جيذذٛ ظذذذ ـذذؾ ٕذذٚط  يف افذذدفٔؾ افؼذذظل م اظذذٚة مذذٚ ؾٓذذؿ مْذذف 33صذذٍ ٜ )

أحذذذذ ى بٚفهذذذذقاب وأؿذذذذقم يف افًِذذذذؿ  قإوفذذذذقن، ومذذذذٚ ـذذذذٕٚقا ظِٔذذذذف يف افًّذذذذؾ بذذذذف ؾٓذذذذ

 وافًّؾ..

 ًٕؿ واهلل.. آمْٝ بٚهلل ومٚ جٚء بف رشقل اهلل وبام ا ًٌف شٍِْٚ افهٚفت.. افنٔ :

 .اهلل أـز مداخِٜ:

... يف ـتذذٚب .... يَْذذؾ ظٌذذٚرة ويًْذذٌٓٚ ٕر حٍْٔذذٜ ومحذذٚد بذذـ شذذِٔؿ  مداخِذذٜ:

 وربًٜٔ اف أي، ؾَٔقل: ـٕٚقا يَقفقن رأيْٚ دـ بًدٕٚ خر  ؿ مـ رأ ؿ ًٍٕٕٓؿ.

 .ه ا ... ؾام بٚل رأي افًِػ يف افه ٚبٜ بٚفًٌْٜ دـ بًدهؿ مـ بٚب أوػ افنٔ :

  ( 00: 48: 02/ 830) اهلدى والنور /
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 باب َٓ٘

يذذٚ صذذٔطْٚ ذـذذ ت يف افٌدايذذٜ، بذذٖن ـتذذٚب وشذذْٜ ظذذذ ؾٓذذؿ شذذِػ إمذذٜ،  افًذذٗال:

ٓؿ، ـٔذػ افتقؾٔذؼ  وٓ يُّـ فْٚ أن ٍٕٓؿ حديٞ إٓ بٍٓؿ افًِػ افهٚفت روقان اهلل ظِٔذ

: )ٕي اهلل ام أ شّع مَٚفتل ه ه ؾقظٚهٚ دؿ بٌِٓٚ ـام شًّٓٚ، ¢بْٔٓٚ وبغ ؿقل رشقفف 

  مع( ـٔػ  قؤت ه ا احلديٞرب مٌِغ أوظك مـ شٚ

: ُربَّ فِتَِٔؾ يٚ أخل، ُربَّ فِتَِٔؾ، أي: ؿد يٖم بًد افه ٚبٜ مـ يٍٓذؿ افنٔ 

بًذذض ادًذذٚاؾ أـمذذ  مذذـ هذذٗٓء افذذًٌض افذذ يـ شذذًّقا ـذذالم اف شذذقل، وفُذذـ فذذٔس 

 مًْٚه إٔف يٖم بقء جديد مٚ شٌؼ إفٔف مـ ـؾ افه ٚبٜ، ؾّٓٝ امقاب 

 : ًٕؿ.افًٚاؾ

 .: ضٔٛافنٔ 

 (  00:  54:  20/ 491) اهلدى والنور/
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 باب َٓ٘

إن احلّذذد هلل ٕ ّذذده وًٕذذتًْٔف وًٕذذتٌٍ ه وًٕذذقذ بذذٚهلل مذذـ  ور إًٍٔذذْٚ ومذذـ -

شٔئٚت أظامفْذٚ مذـ  ذده اهلل ؾذال موذؾ فذف ومذـ يوذِؾ ؾذال هذٚدي فذف وأصذٓد أٓ إفذف 

ـَ آَمُْذذقا ﴿إٓ اهلل وحذذده ٓ  يذذؽ فذذف وأصذذٓد أن حمّذذد ظٌذذده ورشذذقفف  ِ ي ذذ ذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن َيذذ

قنَ  ُّ
ِِ ًْ ُتْؿ ُم ْٕ َّٓ َوَأ َـّ إِ ِف َوٓ َزُقُ 

ِ ٚ ََ قا اهللََّ َحؼَّ ُ  َُ  .[072]آل عمران:﴾ا َّ

﴿ ٚ َٓذ ٚ َزْوَج َٓذ َؼ ِمْْ َِذ َدٍة َوَخ
ٍس َواحِذ ٍْ َٕ ـْ  ْؿ ِم ُُ ََ َِ ِ ي َخ ُؿ افَّ ُُ قا َربَّ َُ َٚ افَُّْٚس ا َّ َيٚ َأ ن

اَم رِ  ُٓ َّٞ ِمْْ َٚن َوَب َـذ َٚم إِنَّ اهللََّ  َٚءُفقَن بِذِف َوإَْرحَذ ًَذ ِ ي َ  قا اهللََّ افَّذ َُ ًٚء َوا َّ ًَ
مًِرا َوِٕ ـَ  ًٓ َجٚ

ْؿ َرِؿًٌٔٚ ُُ ْٔ َِ  .[0]النساء:﴾َظ

ِديًدا﴿ ًٓ َشذذذ ْق قا َؿذذذ قا اهللََّ َوُؿقُفذذذ ذذذ َُ ـَ آَمُْذذذقا ا َّ ِ ي ذذذ ذذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن ْؿ  -َيذذذ ذذذ ُُ ْؿ َأْظاَمَف ذذذ ُُ ِِْت َف ُيْهذذذ

ْ  فَ  ٍِ ٌْ ْد َؾَٚز َؾْقًزا َظئِاًم َوَي ََ ـْ ُيىِِع اهللََّ َوَرُشقَفُف َؾ ْؿ َوَم ُُ قَب ُٕ ْؿ ُذ  .[00]األحبا :﴾ُُ

ؾذذ٘ن خذذر ا ذذدى هذذدى حمّذذد  صذذذ اهلل ظِٔذذف وظذذذ افذذف وشذذِؿ و   :أمذذٚ بًذذد

إمقر حمددٚيٚ وـؾ حمددٜ بدظٜ وـذؾ بدظذٜ وذالفٜ وـذؾ وذالفٜ يف افْذٚر وبًذد 

إفذذذُٔؿ شذذذقى أن أمحذذذد اهلل  ٌذذذٚرا و ًذذذٚػ أن عًْذذذٚ  ؾٕ٘ذذذف فذذذٔس فذذذدي مذذذٚ أؿدمذذذف ...

ٕن  ؛ؿ يٌذذذقن مْذذذٚ بَِذذذقاؿوإخذذذقان فْذذذٚ ئًنذذذقن بٖجًذذذٚدهؿ بًٔذذذديـ ظْذذذٚ وفُذذذْٓؿ 

دظذذقة احلذذؼ افتذذل هذذدإٚ اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ إفٔٓذذٚ وعذذع ـِّتْذذٚ حق ذذٚ وهذذل دظذذقة 

ل أظيؿ هبًٚمٜ بًد أن هدإٚ اهلل ظز وجؾ إػ اإلشالم  ،افُتٚب وافًْٜ ه ه إ ٌٚع

افذذذذذًْؿ أن هذذذذذدإٚ اهلل  ٌذذذذذٚرا و ًذذذذذٚػ إػ أن ٍٕٓذذذذذؿ اإلشذذذذذالم ظذذذذذذ أشذذذذذٚس افُتذذذذذٚب 

فُذذل ٓ يْ ذذ   ادًذذِّقن ئّْذذٚ ويًذذٚرا  افوذذامنقهذذ ا إشذذٚس افذذ ي ه ،وافًذذْٜ
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وأن يُقٕذذذقا ظذذذذ هذذذدى مذذذـ راذذذؿ يف ـذذذؾ زمذذذٚن ويف ـذذذؾ مُذذذٚن مذذذٚ دام أهنذذذؿ ؿذذذد 

ًٚ فَقل افٌْل صذ  اهلل  ًٚػ ظِٔف وظذ افف زًُقا ب ٍظ افُتٚب وافًْٜ مهداؿ

مذٚ إن زًذُتؿ اذام ـتذٚب اهلل وشذْتل وفذـ  وِقا   ـٝ ؾُٔؿ أم يـ فـ » وشِؿ :

 .«ظع احلقض ي دايتٍ ؿٚ حتك 

ٓ أريذذد أن أضٔذذؾ افُذذالم يف هذذ ه افَوذذٜٔ ْٕٕذذل أظتَذذد بذذُٖٕؿ فًذذتؿ ب ٚجذذٜ إػ 

ؿد ئٍك ظذ أن أدٕدن ظذ ؿؤٜ وـالمل أ أدي ممؾ ه ا افُالم وفُْل أريد أن 

 ،ـمر ًّـ ؿد ينسـقن مًْٚ يف ه ه افدظقة دظذقة احلذؼ أٓ وهذل افُتذٚب وافًذْٜ

ؿد خيٍك ظذ ـمذر مذـ افذ يـ ينذسـقن مًْذٚ يف هذ ه افذدظقة حََٔذٜ جذٚء افُتذٚب 

ويٍِتذذذٚن افْيذذذ  إػ  ورة افتًّذذذؽ اذذذٚ أٓ وهذذذل  ورة ؾٓذذذؿ  يٗـذذذداهنٚوافًذذذْٜ 

وهذذل أن  ،هذذ ه افٌّْٔذذٜ ،فت ر  اهلل ظْذذفافُتذذٚب وافًذذْٜ ظذذذ مذذْٟٓ شذذٍِْٚ افهذذٚ

يُقن ؾّْٓٚ فُتٚب ربْذٚ وفًذْٜ ٌْٕٔذٚ  صذذ اهلل ظِٔذف وظذذ افذف وشذِؿ ظذذ مذٚ ـذٚن 

ؾٔذذذذف ـمذذذذر مذذذذـ امامظذذذذٚت  صذذذذ ٚذفذذذذؽ ْٕٕذذذذٚ يف زمذذذذٚن ؿذذذذد  ،ظِٔذذذذف افًذذذذِػ افهذذذذٚفت

اإلشذذذالمٜٔ افتذذذل ـٕٚذذذٝ مذذذـ ؿٌذذذؾ يف شذذذٌٚت ظّٔذذذؼ ويف ؽٍذذذقة صذذذديدة ظذذذـ  ورة 

ٚاؾ ا الؾٜٔ حقل افُتذٚب وافًذْٜ دذٚ  ِذٝ  ذؿ هذ ه احلََٔذٜ يف ادً آظتامد

ِقا مكيـ ظذ  ٚفٍتٓؿ يف دظق ْٚ افَٚاّذٜ ظذذ يه ه افَؤٜ مل يًًٓؿ أن يوأ

وفُذْٓؿ ٓ يزافذذقن بًٔذديـ ظْذٚ يف مْٓ ْذذٚ افذ ي ِٕتزمذف يف ؾّْٓذذٚ  ،افُتذٚب وافًذْٜ

ظذذ مذٚ ـذٚن ظِٔذف  يـافْيذروذفذؽ أن يُذقن افٍٓذؿ  ذ يـ  ،فُتٚب ربْذٚ وشذْٜ ٌْٕٔذٚ

 .افًِػ افهٚفت

ذفؽ أن ـؾ امامظٚت اإلشالمٜٔ ادقجقدة افٔقم ظذ وجف إرض ٓ يُّذـ 

دظقة ظذذذذذ افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ بذذذذ هواحذذذذدة مْٓذذذذٚ أن يًِذذذذـ ظذذذذدم اظتذذذذزازوأحذذذذدًا مْٓذذذذٚ أ

حًذذذذٛ مذذذذٚ  ،وفُذذذذْٓؿ مذذذذع هذذذذ ا آظتذذذذزاز يٍنذذذذون افْهذذذذقص مذذذذـ افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ
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وٓ ي جًذذقن يف ذفذذؽ إػ ؾٓذذؿ افْهذذقص ظذذذ مذذٚ  ُذذتاليؿ وحزبٔذذٚيؿ،  َتوذذٔف 

مٚ أؿذقل فُذؿ ٓ يٌٌْذل أن أؤيد أـ ر ظذ مًٚمًُؿ دؿ  ،ـٚن ؾّٓٓٚ شٍِْٚ افهٚفت

بذذؾ جيذذٛ أن ٕوذذؿ فذذ فؽ مذذٚ أصذذذٚر اهلل  ، َتكذذ دظق ْذذٚ ظذذذ افُتذذٚب وافًذذْٜ ؾَذذذط

  ٌذذٚرا و ًذذٚػ إفٔذذف يف ـتٚبذذف افُذذ يؿ دذذؿ  ذذقػ ٌْٕٔذذٚ صذذِقات اهلل وشذذالمف ظِٔذذف بٔذذٚن

ًٚ مذع ؿذقل ربْذٚ ظذز وجذؾ حذغ خٚضٌذف  إىالؿذٚذفؽ يف شذْتف افهذ ٔ ٜ  مْذف و ٚوبذ

ؿْ ﴿بَقفف: ِٓ ْٔ َل إِفَذ زء ُٕ َ فَِِِّْٚس َمٚ  َ  فُِتٌَغء ـْ ظِٔذف  يٌْذفًّذٚ  [44]النحل:﴾َوَإَٔزْفَْٚ إَِفَْٔؽ اف ء

ِٚؿِؼ ﴿افهذذذالة وافًذذذالم مذذذـ ـذذذالم رب إٕذذذٚم ؿقفذذذف ظذذذز وجذذذؾ يف افَذذذ ان : ـْ ُيَنذذذ َوَمذذذ

ِِِف اف ُٕهْذ ٚ  َذَقػَّ َو ِف مَذ َقفءذ ُٕ ِمَِْغ  ْٗ َ َفُف اْ َُدى َوَيتٌَِّْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ ِد َمٚ َ ٌَغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم َّ 

ََّْؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا َٓ  . [005]النساء:﴾َج

ِمِْغَ  ﴿ :ؿقفذف ظذز وجذؾ ؾٔٓذٚ أيذٜافنٚهد مـ ه ه  ْٗ ٌِِٔؾ ادُْذ ْرَ شَذ ْع ؽَذ
ؾذ٘ن  ﴾َوَيتٌَِّذ

 ٍِٝ افْي  أن ظذ ادًِّغ يف ـؾ زمذٚن ويف ـذؾ مُذٚن أٓ خي جذقا  أيٜه ه 

ٚ ﴿ :ظذذـ شذذٌٔؾ ادذذٗمْغ حٔذذٞ ؿذذٚل رب افًذذٚدغ ِد َمذذ ذذ ًْ ـْ َب
قَل ِمذذ ُشذذ ِٚؿِؼ اف َّ ـْ ُيَنذذ َوَمذذ

ِمَِْغ  ْٗ ُذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذ ْع َؽذذ
ُف اْ ُذذَدى َوَيتٌَِّذذ َ َفذذ ؾذذام حُّذذٜ هذذ ه امِّذذٜ  [005]النسللاء:﴾َ ٌَذذغَّ

ـذٚن مذـ ادٍٔذد أن  ُذقن  ،ظذ مٚ ؿٌِٓٚ وهل ويتٌع ؽذر شذٌٔؾ ادذٗمْغ ًىقؾٜاد

ومذذـ ينذذٚؿؼ اف شذذقل مذذـ بًذذد مذذٚ  ٌذذغ فذذف ا ذذدى ٕقفذذف مذذٚ  :دون هذذ ه امِّذذٜ أيذذٜ

هُذذ ا اذذ ا آختهذذٚر فُذذذٚن  أيذذٜـٕٚذذذٝ قف ، ذذقػ وٕهذذِف جٓذذْؿ وشذذٚءت مهذذرا

ظذذز وجذذؾ حٔذذْام ظىذذػ ظذذذ  فُذذـ اهلل إضالؿذذٚشذذِٔاًم مًذذتَٔام ٓ ؽٌذذٚر ظِٔذذف  مًْذذك

َ َفُف اْ َُدى﴿ :ؿقفف ِد َمٚ َ ٌَغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَنِٚؿِؼ اف َّ ٌِِٔؾ ﴿:وؿٚل ﴾َوَم ْرَ شَذ َوَيتٌَِّْع ؽَذ

ِمِْغَ  ْٗ ُذذذ أراد بذذذ فؽ أن يٍِذذذٝ ٕيذذذ  ادذذذٗمْغ افذذذ يـ حيذذذ رون مذذذـ أن ينذذذٚؿَقا ل﴾ادْ

حيذذ روا أن خيذذٚفٍقا أيوذذٚ جيذذٛ ظِذذٔٓؿ أن  ،ا ذذدى  ذذؿاف شذذقل مذذـ بًذذد مذذٚ  ٌذذغ 

شذذذذذٔد إ ٌذذذذذٚع شذذذذذْٜ وـٔذذذذذػ يُّذذذذذـ  ٚفٍذذذذذٜ شذذذذذٌٔؾ ادذذذذذٗمْغ مذذذذذع  ،شذذذذذٌٔؾ ادذذذذذٗمْغ

ٕن ٕهذذذقص افُتذذذٚب وافًذذذْٜ  ؛إمذذذ  ظْذذذد أهذذذؾ افًِذذذؿ مًذذذ و  جٔذذذداً   اد شذذذِغ
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ريُّذذـ يف بًذذض إحذذقال أن  ٍنذذ  ًٍذذرًا ويُ  هذذ ا افتًٍذذر فِّذذٗمْغ بٚفُتذذٚب  َذذ َّ

ٕٕذذذف  ،ويُذذذقن هذذذ ا افتًٍذذذر خىذذذٖ ،مذذذْٓامادًْذذذك ادذذذ اد  قوافًذذذْٜ ظذذذذ أن هذذذ ا هذذذ

و ٖـٔذذدًا  ذذ ا ادًْذذك ادتوذذّـ يف هذذ ه  ،خذذٚفػ شذذْٜ ادذذٗمْغ وشذذٌٔؾ ادذذٗمْغ

ِمِْغَ  ﴿ : ًذٚػ فامِّذٜ ادًىقؾذٜ أٓ وهذذل ؿقفذ ْٗ ُذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ شَذ ْع ؽَذ
ٌْٔذذٚ ٕ ذد ٕ ﴾َوَيتٌَِّذذ

 ٔ ٜ يف بًذذض إحٚديذذٞ افهذذافوذذّّٜٔ ؿ هذذ ه وذذصذذِقات اهلل وشذذالمف ظِٔذذف ؿذذد 

شذذًّتؿ حذذديٞ افٍذذ   افذذمالث  وافُ يّذذٜ إٔذذتؿ مذذمال ؿذذ أ ؿ أ أيذذٜ ًٍذذرًا مْذذف  ذذ ه 

 ٍ ؿذذٝ »وشذذًٌغ ؾ ؿذذٜ افتذذل ؿذذٚل ؾٔٓذذٚ رشذذقل اهلل  صذذذ اهلل ظِٔذذف وظذذذ افذذف وشذذِؿ:

 ،و ٍ ؿذذٝ افْهذذٚرى ظذذذ ادْتذذغ وشذذًٌغ ؾ ؿذذٜ ،افٔٓذذقد ظذذذ إحذذدى وشذذًٌغ ؾ ؿذذٜ

مـ هل يٚ  :ؿٚفقا ،ٚ يف افْٚر إٓ واحدةظذ دالث وشًٌغ ؾ ؿٜ ـِٓ أمتلوشتٍس  

هْذذٚ افنذذٚهد مذذـ هذذل يذذٚ رشذذقل اهلل هذذ ه افٍ ؿذذٜ افْٚجٔذذٜ مذذـ بذذغ دذذالث   رشذذقل اهلل

هذل افتذل مذٚ إٔذٚ ظِٔذف  :ؾ ؿٜ واحدة مْٓٚ هل افْٚجٜٔ ؿٚل ظِٔذف افًذالم،وشًٌغ ؾ ؿٜ

ؿ «وأصذذ ٚر ِٔذذف وظذذذ افذذف وشذِذ ٌْذذل  صذذذ اهلل ظ ٚ  ذذدون أن اف ْٓذذ  :ؿقفذذف مل يَتكذذ ظذذذ ؾ

  مٚ افن يف ذفؽ «وأص ٚر» :وإٕام ظىػ ظذ ذفؽ ؿقفف «ظذ مٚ إٔٚ ظِٔف»

وـ رٕٚهذذٚ ظذذذ مًذذٚمًُؿ  إٍٓذذٚ،افتذذل ذـ ٕٚهذذٚ  فميذذٜ  ًٍذذراً هذذ ا احلذذديٞ يًتذذز 

َوَيتٌَِّذْع  ﴿ :أن ادًْك ادَهقد مـ ؿقفف ظز وجذؾ ؾٔٓذٚ ،فسش  يف أذهُٕٚؿ ،م اراً 

ِمِْغَ  ْٗ ُذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذ افٌْذذل  صذذذ اهلل ظِٔذذف وظذذذ افذذف وشذذِؿ يف حذذديٞ  جذذٚء ؿذذد ﴾َؽذذ

 ،ووصذذذٍٓٚ بقصذذذٍغ ادْذذذغ وفذذذٔس بقصذذذػ واحذذذد ،افٍذذذ   ويف بٔذذذٚن افٍ ؿذذذٜ افْٚجٔذذذٜ

وفُْذذف جذذٚء  ،افقصذذػ إولقهذذ ا ه ،وهذذل أهنذذٚ  ُذذقن ظذذذ مذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف اف شذذقل

 .«وأص ٚر» :ؿقفف ظِٔف افهالة وافًالمقبقصػ دٚين وأخر وه

افٍِظ  ًٍره بٚف وايٜ إخ ى وهل إصٓ  وإؿقى شْدًا ه ا احلديٞ وه ا 

ًٚ ظذـ شذذٗال افًذذٚاِغ ظذذـ افٍ ؿذٜ افْٚجٔذذٜ ؿذذٚل  ظِٔذذف افهذذالة  ،وهذل افتذذل  َذذقل جقابذذ
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َوَيتٌَِّذْع  ﴿ .افًذٚبَٜ فميذٜؾَقفذف هذ ا  ًٍذر  ،هذل امامظذٜ «هل امامظذٜ» :وافًالم

ِمِْغَ  ْٗ ُذذذذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذذذذ امامظذذذذذٜ وامامظذذذذذٜ هذذذذذل شذذذذذٌٔؾ ؾًذذذذذٌٔؾ ادذذذذذٗمْغ هذذذذذل  ﴾َؽذذذذذ

  .ادٗمْغ

ظذذذ ظِذذامء ادًذذِّغ خٚصذذٜ يف هذذ ه إزمْذذٜ ادتذذٖخ ة  جيذذٛومًْذذك هذذ ا إٔذذف 

ذذ ًْ أٓ يُ  وهذذ ا أمذذ  ٓ بذذد  ،¢ومً ؾذذٜ مذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف اف شذذقل   ،افًذذْٜ بدراشذذٜؾ ؾَذذط َّ

 بٔذذذٚنٕن  ًٍذذذر افَذذذ ان ٓ يًذذذتَٔؿ وٓ شذذذٌٔؾ إفٔذذذف إٓ بى يذذذؼ افًذذذْٜ افتذذذل هذذذل  ؛مْذذذف

ًٚ،ن ـام ذـ ٕذٚ آافَ  افُتذٚب وافًذْٜ يف  دراشذٜظذذ  يُتٍذلٓ يُّذـ فًِذٚمل أن  إٍٓذ

ًٜ  ،افًك احلٚ  ًٜ  بؾ ٓ بد أن يوذؿ فذ فؽ دراشذ وهذل أن يًذ   مذٚ ـذٚن ظِٔذف دٚفمذ

أص ٚب افٌْل  صذ اهلل ظِٔف وظذذ افذف وشذِؿ مذـ ا ذدى وافْذقر ٕهنذؿ ؿذد  َِذقا 

ظِٔذذف افًذذالم بٚفًذذْٜ افَقفٔذذٜ يف ـمذذر   وبٔذذٚن اف شذذقل ،نآبذذٚفَ  ¢افٌٔذذٚن مذذـ افٌْذذل  

 آدذذٚرفتَ يٌذذف هذذ ه إمذذقر ٓ يُّذذـ افقصذذقل إفٔٓذذٚ إٓ بًّ ؾذذٜ ومذذـ إحٔذذٚن فٍّٓذذف أ

 .افًِػ افهٚفت

ؿ أزذقه وضٚدذٚ شذًّتّقه أ آخذ ؾِ فؽ ؾٚحلديٞ هذ ا أيوذٚ يِتَذل مذع حذديٞ 

 ي ابذـ شذٚريٜ ر  اهلل  ًذٚػ ظْذف افذ ضحذديٞ افً بذٚقيف ـتٛ احلذديٞ أٓ وه

وظيْذذذٚ رشذذذقل اهلل  صذذذذ اهلل ظِٔذذذف وظذذذذ افذذذف وشذذذِؿ مقظيذذذٜ وجِذذذٝ مْٓذذذٚ » ؿذذذٚل:

أحد  إػأوصْٚ وصٜٔ ٓ ٕ تٚج  :ؾَِْٚ يٚ رشقل اهلل ،وذرؾٝ مْٓٚ افًٔقن ،افَِقب

 ،أوصذذُٔؿ بتَذذقى اهلل وافًذذّع وافىٚظذذٜ :ؾَذذٚل ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم .بًذذدا أبذذداً 

ؾًِذُٔؿ  ،ـمذراً  ًٚ ؿ ؾًذرى اختالؾذوإٕف مذـ يًذش مذُْ ،وإن و  ظُِٔؿ ظٌد حٌق

ؾًِذذذُٔؿ »هْذذذٚ افنذذذٚهد مل يَتكذذذ ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم ظذذذذ ـِّتذذذف هذذذ ه  «بًذذذْتل

وشْٜ ا ٍِٚء اف اصذديـ »ـام ؾًؾ يف حديٞ افٍ    أيوٚبؾ ظىػ ظِٔٓٚ  «بًْتل

وإيذذٚـؿ وحمذذددٚت إمذذقر ؾذذ٘ن ـذذؾ  ،ظوذذقا ظِٔٓذذٚ بٚفْقاجذذ  ،ادٓذذديغ مذذـ بًذذدي
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وـذؾ وذالفٜ » :زاد يف حديٞ جٚب  ر  اهلل ظْذف «ظٜ والفٜحمددٜ بدظٜ وـؾ بد

 .«يف افْٚر

افنذذذٚهد إُٔذذذؿ  ًذذذًّقن يف هذذذ ا احلذذذديٞ أن افٌْذذذل  صذذذذ اهلل ظِٔذذذف وظذذذذ افذذذف 

افذ ي شذَٔع ؾذٔام بًذد اف شذقل  ظِٔذف   وشِؿ جًؾ افْ ٚة وا الص مذـ آخذتال

ذفذذؽ  هـ بًذذدافتًّذذؽ بًذذْتف وشذذْٜ ا ٍِذذٚء اف اصذذديـ ادٓذذديغ مذذقافًذذالم إٕذذام ه

ؼ ظِذٔٓؿ يف َِذ ضْ ض يَٜ هٗٓء ا ٍِٚء اف اصديـ ـى يَٜ ظٚمٜ افه ٚبٜ افذ ي أَ  ٕن

ادًذذذذذٚين  ¢هذذذذذؿ افِذذذذذ يـ ؾّٓذذذذذقا مذذذذذـ افٌْذذذذذل   «امامظذذذذذٜ»احلذذذذذديٞ افًذذذذذٚبؼ فٍيذذذذذٜ 

قهذذذذذٚ إػ إمذذذذذٜ بٔوذذذذذٚء َٕٔذذذذذٜ فِٔٓذذذذذٚ ِوَٕ ،وإحٚديذذذذذٞ افَقفٔذذذذذٜ افهذذذذذ ٔ ٜ فميذذذذذٚت

 .ـْٓٚرهٚ

ًّذذٚ شذذٌَٝ اإلصذذٚرة إفٔذذف يف  افمٚفذذٞ ا امٕٚذذٛ  ذذتؿ افًِذذامء بطٚصذذٜ اذذإذا مل 

وٕ ذـ ٕ ذد افٔذقم خالؾذٚت ـمذرة  ،ه ه افْهقص صٚر افُتٚب وافًذْٜ هذقى متٌذع

  ُذذتاليؿوـذذؾ هذذٗٓء ادطتٍِذذغ يذذدظقن أهنذذؿ ظذذذ افُتذذٚب وافًذذْٜ مٓذذام ـٕٚذذٝ 

فُذذْٓؿ ٓ  ذذدون ظذذذ وجذذف  ،قن حذذقل افُتذذٚب وافًذذْٜٕوـٕٚذذٝ  ًّذذٚيؿ يدٕذذد

فًٍْٓٚ يف  ار وٝظذ افًٚحٜ اإلشالمٜٔ يف ه ه امامظٚت مـ إرض افٔقم و

إٓ عٚظذذٜ واحذذدة ظذذذ وجذذف  ،ٌٕٔٓذذٚ مذذْٟٓ افًذذِػ افهذذٚفت شذذْٜوؾٓذذؿ ـتذذٚب راذذٚ 

 هٗٓء إتامءً ؾٍل بًض افٌالد يًّك  ،إرض  ؿ أشامء  تٍِٜ وادًّك واحد

افًذذِػ  ويَقفذذقن دظق ْذذٚ دظذذقة ،وهذذل عٚظذذٜ افًذذِػ ٚإػ امامظذذٜ ادنذذٚر إفٔٓذذ

َٕذذذذقل ٕ ذذذذـ مذذذذـ أهذذذذؾ وأ ،وَٕذذذذقل إْٕذذذذٚ شذذذذٍِٔقن ،وٕ ذذذذـ ْٕتًذذذذٛ إفذذذذٔٓؿ ،افهذذذذٚفت

 )إَىٚع(.وـِٓؿ دظٚة ،يَقفقن ٕ ـ إٔهٚر افًْٜوأ ،احلديٞ

مـ افتٌْٔف مًت رًا إلضٚفذٜ افُذالم يف هذ ه ادًذٖفٜ ا ٚمذٜ ٕين أ هذقر أن وٓبد 

ل افٔذذقم إْٕذذٚ شذذْتُّـ ؾٔٓذذٚ مذذٚ يَذذٚ َ  دْ ْهذذ ـمذذرة يُّذذـ أن يَ  وفَذذٚءاتو فَذذٚءات بْْٔذذٚ 
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فُذذـ ٓ بذذد   يف ختذذٚم  ،هْذذٚا مذذـ ووذذع افَْذذٚط ظذذذ احلذذ و  ـذذام يَقفذذقن افٔذذقم

هذذذ ه افُِّذذذٜ مذذذـ فٍتذذذٜ ٕيذذذ  إػ أن ـمذذذرًا مذذذـ امامظذذذٚت اإلشذذذالمٜٔ إخذذذ ى افتذذذل 

إػ حزب مًغ أشامء وأ ،مامظٜ مًْٜٔ مـ ا ِػإمٚ أشامء  ، ْتًٛ إػ أشامء

هذذذذٗٓء ـِٓذذذذؿ يُذذذذٚدون  ،ذفذذذذؽ قٕ ذذذذ وأ ، وؾغإػ أصذذذذطٚص مًذذذذ وأ ،مذذذذـ ا ِذذذذػ

ٕ ذذـ  :إٓتًذذٚب إفذذٔٓؿ ـذذٖن يَذذٚل وظذذذ إُٕذذٚر اشذذتًامل ـِّذذٜ افًذذِػ أ جيًّذذقن

 ،إهنذذؿ مُْذذ ون هذذ ه افًْذذٌٜ ،إٔذذٚ شذذٍِلافٍذذ د افقاحذذد مذذـ يَذذقل : وأ ،أ ٌذذٚع افًذذِػ

دًْذذذك هذذذ ه افًْذذذٌٜ دذذذٚ اشذذذتىٚظقا أن يٌذذذٚدروا إػ  ايتٌْٓذذذق قفذذذويف اظتَذذذٚدي أهنذذذؿ 

هذذذذ ه افًْذذذذٌٜ ٕن مًْٚهذذذذٚ إٓتًذذذذٚب إػ افًذذذذِػ افهذذذذٚفت افذذذذ يـ صذذذذٓد  ذذذذؿ إُٕذذذذٚر 

رشذذقل اهلل  صذذذ اهلل ظِٔذذف وظذذذ افذذف وشذذِؿ بٚ ريذذٜ يف احلذذديٞ ادتذذقا   افذذ ي 

دذؿ افذ يـ  ؿذ ين،خذر افْذٚس » ؿٚل ؾٔف رشقل اهلل  صذ اهلل ظِٔذف وظذذ افذف وشذِؿ :

رأشذذٓؿ حمّذد ادهذذىٍك   وظذذ ،هذٗٓء هذذؿ افًذِػ ، «دذؿ افذذ يـ يِذقهنؿ ،يِذقهنؿ

ادًِّغ يًتىٔع إذا مٚ  ٌْذف دًْذك هذ ه  ـْ مِ  ـْ َّ ؾَ  ،صذ اهلل ظِٔف وظذ افف وشِؿ

افًذذذٍِل ادًْذذذقب فًِذذذِػ افهذذذٚفت مذذذـ ادًذذذِّغ بًذذذد هذذذ ا  وافُِّذذذٜ افًذذذِػ أ

ًٚ فًِِػ يتزأيًتىٔع أن   ًٚ،شٍِٔ بنطهفوبٚفتٚ  مـ أن يُقن  ،مـ أن يُقن  ٚبً

ُذذذذٚر هذذذذ ه افًْذذذذٌٜ أوفئذذذذؽ افذذذذ يـ ٓ يً ؾذذذذقن ؿذذذذدر افًذذذذِػ وؿّٔذذذذٜ إٕذذذذام يٌذذذذٚدر إػ إٕ

ِد َمٚ ﴿إوػ أيٜافًِػ وافًٌٔؾ افتل ذـ هٚ ربْٚ يف  ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَنِٚؿِؼ اف َّ َوَم

ََّْؿ َوَشذذ  ذذ َٓ ِف َج
ِِ ْهذذ ُٕ ٚ َ ذذَقػَّ َو ِف َمذذ ذذ َقفء ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذ ْع َؽذذ

ذَدى َوَيتٌَِّذذ ُف اْ ُذ َ َفذذ َٚءْت َ ٌَذذغَّ

 .[005]النساء:﴾َمِهًرا

ُذؾ فوهذ ا ٓ بذد مْذف  ،فذ فؽ ٕ ذـ دظق ْذٚ فًٔذٝ حمهذقرة يف افُتذٚب وافًذْٜ

ًٜ فْٚ  ،فُْْٚ ٕؤػ إػ ذفؽ مًِؿ، وأن ُٕذقن  ،يًذٚراً ومـ أن ْٕ    ئّْذٚ أصٕٔٚ

 بْذذذٚ مذذذمالً مذذذـ قوـذذذؾ هذذذٗٓء ٓ يقجذذذد ؾذذذٔٓؿ ف ،دْذذذغ وشذذذًٌغآؾ ؿذذذٜ مذذذـ افٍذذذ   

ـٚفىٚاٍذذذذٜ مٜٔ ادقجذذذذقدة افٔذذذذقم احلديمذذذذٜ ظذذذذذ وجذذذذف إرض أخىذذذذ  افٍذذذذ   اإلشذذذذال
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 ، وذذذذِٔالً مامهذذذذر ادًذذذذِّغ ،ٜيذذذذوافذذذذ يـ يْتًذذذذٌقن إػ إمحد ،مذذذذمالً  افَٚديٕٚٔذذذذٜ

وفُذذذذْٓؿ يتالظٌذذذذقن  ،افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ :فَذذذذٚفقا  ؿِْذذذذٚ  ذذذذؿ مذذذذٚ مذذذذ هٌُؿ قهذذذذٗٓء فذذذذ

يف  وإممِذٜ ،ويٍنون افُتٚب وافًْٜ ظذ خذال  مذٚ ـذٚن ظِٔذف افًذِػ افهذٚفت

 ،ؾٌٓذذذ ا افَذذذدر ـٍٚيذذذٜ آخذذذ ،هذذذ ا عذذذٚل فٌٔذذذٚن  فًذذذؾهذذذ ا اد ذذذٚل ـمذذذرة وـمذذذرة جذذذدًا 

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

 بطىٌٜ احلٚجٜ، ٌٕتدآٚ بطىٌٜ احلٚجٜ، إن صئٝ إٔٝ أم صئٝ إٔٚ. افنٔ :

إن احلّد هلل ٕ ّده وًٕتًْٔف وًٕتٌٍ ه، وًٕقذ بٚهلل مـ  ور إًٍٔذْٚ،  افنٔ :

مذـ  ذده اهلل ؾذال موذؾ فذف، ومذـ يوذِؾ ؾذال هذٚدي فذف، وأصذٓد  ومـ شٔئٚت أظامفْٚ

ـَ ﴿أن ٓ إفذذف اهلل وحذذده ٓ  يذذؽ فذذف، واصذذٓد أن حمّذذد ظٌذذده ورشذذقفف،  ذذِ ي ٚ افَّ ذذ َ ٚ أَ ن َيذذ

قنَ  ُّ
ِِ ذذ ًْ ذذتُْؿ ُم ْٕ َّٓ َوَأ َـّ إِ ُذذقُ  ٓ َز ٚ ِذذِف َو ََ ذذقا اهللََّ َحذذؼَّ ُ  َُ ٚ ا﴿.. [072]آل عمللران:﴾آَمُْذذقا ا َّ ذذ َ ٚ أَ ن ُس َيذذ َّذٚذ ْف

ؿُ  ُُ قا َربَّ َُ ًء  ا َّ ٚذ ًَ
مِذًرا َوِٕ ـَ  ًٓ اَم ِرَجٚذ ُٓ ْ َّٞ ِمْذ ٚ َوَبذ ذ َٓ ٚ َزْوَج ذ َٓ ذَؼ ِمْْ َِ ذٍس َواِحذَدةٍ َوَخ ٍْ َٕ ـْ  ْؿ ِمذ ُُ ََ َِ افَِّ ي َخ

ًٌذٚذ ْؿ َرؿِٔ ُُ ْٔ ذذ َِ َن َظ ذٚذ ـَ َم إِنَّ اهللََّ  َْرَحذٚذ َءُفقَن بِذذِف َوٕا ذٚذ ًَ ذذِ ي َ  ذذقا اهللََّ افَّ َُ ـَ َيذذ﴿.. [0]النسللاء:﴾َوا َّ ذذِ ي ٚ افَّ ذذ َ ٚ أَ ن

ًٓ َشذذِديًدا ذذقا اهللََّ َوُؿقُفذذقا َؿذذْق َُ ـْ ُيىِذذعِ *لآَمُْذذقا ا َّ ْؿ َوَمذذ ُُ ذذقَب ُٕ ذذْؿ ُذ ُُ ذذْ  َف
ٍِ ٌْ ذذْؿ َوَي ُُ ذذْؿ أَْظاَمَف ُُ ِْت َف اهللََّ  ُيْهذِذ

ْد َؾَٚز َؾْقًزا َظئِاًم  ََ  .[00-07]األحبا :﴾َوَرُشقَفُف َؾ

 أمٚ بًد:

، و  إمذذذذذقر ¢ ذذذذذدي هذذذذذدي حمّذذذذذد ؾذذذذذ٘ن خذذذذذر افُذذذذذالم ـذذذذذالم اهلل، وخذذذذذر ا

ٍٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ والفٜ، وـؾ والفٜ يف افْٚر.  حمددٚيٚ، وـؾ حمدد

ًٚ بًذذذذض إشذذذذئِٜ، وأرجذذذذ ربْذذذذٚ  ٌذذذذٚرا  قوبًذذذذد،، ؾذذذذالن يٍذذذذ ض ظذذذذع إٔذذذذٚ صطهذذذذٔ

بًوذذٓٚ، وفذذئـ وؾَذذٝ فاجٚبذذٜ  وجزآذذٚ أ وو ًذذٚػ، أن يذذقؾَْل فاجٚبذذٜ ظْٓذذٚ ـِٓذذٚ أ

ؾ افًِذؿ ـذٌذٚرا و ًذٚػ، ومذٚ ظ ذزت ظْذف ؾذ٘ين أظـ بًوٓٚ، ؾ فؽ ؾوذالً مذـ اهلل  

ـَ ﴿إػ ظٚدف، وصد  اهلل افًئؿ إذ يَقل:  ٔتُْؿ ِم ٚ أُو ِ ِِٔاًل  َوَم َّٓ َؿ ًِِِْؿ إِ ، [85]اإلسراء:﴾اْف
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أن حتذذذذذٚؾيقا ظذذذذذذ قهذذذذ ا مذذذذذٚ يتًِذذذذذؼ ر، أمذذذذٚ مذذذذذٚ يتًِذذذذذؼ بُذذذذؿ، أ ذذذذذٚ افًذذذذذٚمًقن ؾٓذذذذ

ًٚ، وإٕذام  اد ٚؾيٜ ظذ ظدم آوى اب يف  قجٔف إشئِٜ، وظذدم  قجٔٓٓذٚ صذٍٓٔ

مذذـ اهلل  ٌذذٚرا  قيقجذذف مذذٚ ظْذذده مذذـ إشذذئِٜ، ٕ جذذ (7)إشذذ ٚ  قـتٚبذذٜ، وأن أخقٕذذٚ أبذذ

 و ًٚػ افتقؾٔؼ فْٚ وفُؿ.

 ( 00:  04: 06/   396) اهلدى والنور / 

 

 باب َٓ٘

: بًذذذؿ اهلل افذذذ محـ افذذ حٔؿ، احلّذذد هلل وافهذذالة وافًذذالم ظذذذ رشذذقل  ادذَذذذدم

  ، بًدو ًٚػ ظِٔف وظذ آفف وأص ٚبف،  اهلل صذ اهلل

َـّ ظذذ إمذذٜ بًِذامء ،ؾذ٘ن اهلل  ذذذًٚػ، ؿذد مذذـ ظِْٔذٚ بًّْذذٜ اإليذامن هذذؿ افذذ يـ  ومذذ

ُْٔذذروا فِْذذٚس افًذذٌٔؾ إػ اهلل وإػ ظٌذذٚدة 
أـذذ مٓؿ اهلل  ًذذٚػ بذذام أظىذذٚهؿ مذذـ ظِذذؿ فِ

َك إن صٚء اهلل، وعٔئْٚ ـٚن داؾًف وشٔذٌ ،اهلل ظز وجؾ، وهؿ وردٜ إٌٕٔٚء بال ريٛ

وضِذٛ افًِذؿ افذ ي يقصذؾ إػ ذفذؽ إن صذٚء اهلل، وواهللِ  ،م وٚة اهلل ظز وجؾ أوًٓ 

إٕذٓٚ فًذٚظٜ ضٔذذٌٜ أن ِٕتَذل بنذٔطْٚ وبًٚدْذٚ وبٖشذتٚذٕٚ افٌُذذر افنٔذذ  حمّذد ٕذذٚرص 

ٜ  -افديذذذـ إفٌٕٚذذذل، بٚشذذؿ أهذذٚ  احلذذل أوًٓ  َُ قي ٕ حذذٛ أعذذؾ   حٔذذٛ  -حذذل ُصذذ

َ ْ  بنٔطْٚ افٍٚوؾ،  ٍْ وظذ وجذف ا هذقص ضٌِذٜ افًِذؿ ؾٔٓذٚ  –وبٚشؿ أهٚ  ادَ

ًٚ وهذذذؿ ظذذذذ صذذذقٍ  ـذذذٕٚقا يف أن يِتَذذذقا افٔذذذقم مذذذع أشذذذتٚذٕٚ  - ًٚ عًٔذذذ ي حٌذذذقن أيوذذذ

افًِذؿ ومذـ احلُّذٜ إن  رِ رَ افُ يؿ، وٓ وذر ؾُِْذٚ صذق  إػ شذامع مذٚ ظْذده مذـ دُ 

أن ودذؿ بًذد أن يُتٍذْل، أ ،ّذفاهلل  ًذٚػ ظِٔذف مذـ ظِ َـّ ؾًِْتّع إفٔف ؾذٔام مَذ  ،صٚء اهلل

                                                           

 .-حٍيف اهلل -احلقيْلأبق إش ٚ  هق صٔطْٚ اد دث  (7)
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ًٚ  ،يُتٍذذذذذذَل صذذذذذذٔطْٚ ؾذذذذذذ٘ن بذذذذذذٚب افًذذذذذذٗال شذذذذذذٍٔتت، ظذذذذذذذ أن يُذذذذذذقن افًذذذذذذٗال مُتقبذذذذذذ

 وأهالً بنٔطْٚ افُ يؿ . ،شٚظٜ ضٔذٌٜ أـ ر ،صٚء اهلل وافُقَرْيَُٚت متقؾ ة إن

وًٕذذذقذ بذذذٚهلل مذذـ  أهذذالً بُذذؿ، إن احلّذذد اهلل ٕ ّذذده وًٕذذتًْٔف وًٕتذذذٌٍ ه، افنذذٔ :

مـ  ده اهلل ؾال موؾ فذف ومـ يوِؾ ؾال هٚدي  ت أظامفْٚ،ئٚٔ ور إًٍْٔٚ ومـ ش

وأصذذٓد أن ٓ إفذذف إٓ اهلل وحذذده ٓ  يذذؽ فذذذف وأصذذٓد أن حمّذذدًا ظٌذذده ورشذذقفف  ،فذذذف

و  إمذذقر  ،¢وخذذر ا ذذدي هذذدي حمّذذد  ؾذذ٘ن خذذر افُذذذالم ـذذالم اهلل، ،أمذذٚ بًذذد

 افْٚر . وـؾ بدظٜ والفٜ، وـؾ والفٜ يف ،حمددٚ ذٓٚ وـؾ حمددٜ بدظٜ

إشتٚذ / إب اهٔؿ ظذ ـِّتف، وظذ دْٚاف، وفٔس   مٚ أؿقفف فَذٚء  أصُ  إخ

ذفؽ إٓ اإلؿتداء بٚ ٍِٜٔ إول أر بُ  افهديؼ ر  اهلل  ًٚػ ظْف، اف ي ـٚن 

ًٚ ُيمْْل ظِٔف  ،¢ا ٍِٜٔ احلؼ وإول ف شقل اهلل  ومع ذفؽ ؾُٚن إذا شّع صطه

دام إٔذذذف خٍِٔذذذٜ  مذذذذْٚء مٓذذذام ـذذذٚن صذذذٚحٌف ؿذذذد ؽذذذال ؾٔذذذف ؾذذذاموأظتَذذذد أن ذفذذذؽ افذ -خذذذرًا 

: افِٓذؿ  ، ومع ذفؽ ـذٚن يَذقل-اهلل ادًتًٚن  -ب ؼ، ومع ذفؽ  قؾٓ –رشقل اهلل 

خ ين بام يَقفقن، واجًِْل خرًا ًّٚ ييْقن، واؽٍ    مٚ ٓ يًِّذقن، هذ ا ٗآ  

افِٓذذؿ ٓ  :-بذذف اءً إؿتذذد –يَقفذذف افهذذديؼ إـذذز، ؾذذامذا َٕذذقل ٕ ذذـ مذذـ بًذذده   ؾذذٖؿقل 

 خ ين بام يَقفقن، واجًِْل خرًا ًّٚ ييْقن، واؽذٍذ    مٚ ٓ يًِّذقن.ٗا 

ًٚ مذذـ أخْٔذذٚ  –واحلَذذذؼَّ أؿذذقل –احلَذذذؼَّ  ُٝ بذذ اا ادقصذذق  افذذ ي شذذًّتّقه إٍٓذذ ًْ ذ َفذذ

ٍٛ أن يُذذقن  ءافٍٚوذذؾ إبذذ اهٔؿ، وإٕذذام إٔذذٚ ضٚفذذٛ ظِذذؿ، ٓ يش آخذذ ، وظذذذ ـذذؾ ضٚفذذ

وحذذددقا ظذذـ بْذذل  ،آيذذٜ قآيذذٜ، بٌِذذقا ظْذذل وفذذ ققا ظْذذل وفذذبٌِذذ»:  ¢ظْذذد ؿذذقل افٌْذذل 

رواه افٌطٚري  «إهاأؾ وٓ ح ج، ومـ ـ ب ظع متًّدًا ؾِٔتٌقأ مًَده مـ افْٚر

 مـ حديٞ ظٌد اهلل بـ ظّ و.

ًٚ مذذذذذع هذذذذذ ا افذذذذْص افْذذذذذٌقي افُذذذذذ يؿ وافْهذذذذقص إخذذذذ ى  –ظذذذذذ هذذذذ ا  و ٚوبذذذذ



 املنوج الشلفي ---------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

738 

َٕذذقم ب ٓذذد مذذـ  – ¢رشذذقل اهلل  ادتذذقاردة وادتذذذتٚبًٜ يف ـتذذٚب اهلل ويف حذذديٞ

ـَ طذذـ  ذذ ًْ  ٌِٔذذغ افْذذٚس مذذٚ ؿذذد ٓ يًِّقٕذذف، وفُذذـ هذذ ا ٓ يًْذذل إْٔذذٚ أصذذٌ ْٚ ظْذذد ُح

 فٔس إم  ـ فؽ . إخقإْٚ بْٚ،

أشذذذّع ممذذذؾ هذذذ ا افُذذذالم  اماحلََٔذذذٜ افتذذذل أصذذذً  بذذذذٓٚ مذذذـ ؿذذذ ارة ٍٕ ذذذ إْٔذذذل حٔذذذْ

تَِْْنُذ إن افذ »قأٓ وه أ  ـ  افذّمؾ افَذديؿ ادً و  ظْد إدبٚء، ًْ ، «ٌٌُٚث بٖروْٚ َي

ذتَِْْنُ » ذذذ ًْ ٌٌُٚث بٖروذذذْٚ َي ، ؿذذذد خيٍذذذك ظذذذذ بًذذذض افْذذذٚس ادَهذذذقد مذذذـ هذذذ ا «إن افذذذذ

ٌٌُذذٚث وافُذذالم أ ضذذٚا  صذذٌر ٓ ؿّٔذذٜ فذذذف، ؾٔهٌذذذت هذذ ا افىذذذر قه: مذذـ هذذ ا ادمذذؾ، اف

ؾهذذذد  هذذذ ا ادذذذذمؾ  ،مِٓٓذذذذؿ بَذذذذقة افْنذذذ ووطٚمتذذذذف ،افهٌذذذذر، ًٕذذذذ ًا ظْذذذد افْذذذٚس

 بطىٍٖ وبٚضٍؾ إػ اإلشالم.وٍر ًّـ يذْدُظقَن ب ؼ وبهقاب، أظذ ـم

ِٝ إرض  ذذذذ َِ إٓ مذذذذـ أؾذذذذ اٍد  –إرض اإلشذذذذالمٜٔ ـِٓذذذذٚ  –فُذذذذـ اهلل يًِذذذذؿ إٔذذذذف َخ

ؾذذذالن ظذذذٚمل، ـذذذام جذذذٚء يف احلذذذديٞ : ؿِِٔذذذغ جذذذذدًا جذذذدًا ًّذذذـ يهذذذت أن يَذذذٚل ؾذذذٔٓؿ 

 وبذـ ظّذ  افه ٔت اف ي أخ جف اإلمٚم افٌطٚري يف ص ٔ ف مذـ حذديٞ ظٌذد اهلل

إن اهلل ٓ يْذذتزع افًِذذؿ »:  ¢: ؿذٚل رشذذقل اهلل  بذـ افًذٚص ر  اهلل  ًذذٚػ ظْذف ؿذذٚل

تِزاظذذذٚ مذذذـ صذذذدور افًِذذذامء وفُْذذذف يَذذذٌض افًِذذذ ْٕ  ؿ بَذذذٌض افًِذذذامء حذذذذتك إذا مل يذذذذٌؼا

 ًٚ ًٚٓ  -افنذذذٚهد  قهذذذ ا هذذذ –ظٚدذذذ ذذذ َّٓ ًٚ ج ًٚ ائذذذ  افْذذذٚس رؤوشذذذ حتذذذك إذا مل يذذذذٌِؼ ظٚدذذذ

ئِِقا ؾٖؾذتقا بٌر ًُ   .  « ظٍِؿ ؾوِقا وأوذِقاَؾ

ًٚ مذذـ صذذدور افًِذذامء، ب ٔذذٞ إٔذذف  إذا أراد اهلل أن يَذذٌض افًِذذذؿ، ٓ يْذذذتزظف إذذذتزاظ

ـٚن مل يتًِؿ بٚد ة، ٓ، فًٔذٝ ه ه مـ شْٜ اهلل ظز وجؾ، يف  قيهٌت افًٚمل ـام ف

َٛ مذذذذذـ صذذذذذدورهؿ بذذذذذٚفًِؿ افذذذذذ ي  -ظٌذذذذذٚده، وبطٚصذذذذذٜ ظٌذذذذذٚده افهذذذذذٚحلغ  ْ َه أن َيذذذذذ

ًٚ  -وذذًٚء فقجذذف اهلل ظذذز وجذذؾ إر ،اـتًذذٌقه وجٔذذزة مذذـ  قـِّذذٜ وفذذ – ـذذام شذذًّتؿ إٍٓذذ

، ؾذٚهلل ظذز وجذؾ إخ إب اهٔؿ بذٚرا اهلل ؾٔذف أن هذ ا آجذتامع إٕذام ـذٚن فىِذٛ افًِذؿ
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ًٚ، وفُْف ج ت شْٜ اهلل ظذز وجذؾ  حٌُؿ ظدٌل ٓ يْذتزع افًِؿ مـ صدور افًِامء حَ

ؾًذذؾ بًذذٔد افًِذذامء وإٌٕٔذذٚء  يف خَِذذف، أن يَذذٌض افًِذذؿ بَذذٌض افًِذذامء إفٔذذف، ـذذام

ذٌِْؼ ِ ظ¢واف شذذؾ حمّذذد  ئِِقا ٚ، حتذذك إذا مل ُيذذ ذذ ًُ ًٚ جٓذذًٚٓ، َؾ ًٚ، ائذذ  افْذذٚس رؤوشذذ دذذ

 ،أن اهلل ظذز وجذؾ خُيْذع إرض: ؾٖؾتقا بٌر ظِؿ ؾوِقا وأوِقا، فٔس مًْك ه ا 

إٔذذف ـِذذام  ذذٖخ  افذذزمـ : مذذـ ظذذٚملٍ  َذذقم بذذف ح ذذٜ اهلل ظذذذ ظٌذذٚده، وفُذذـ مًْذذك هذذ ا 

ذٌَْك ظذذذ وجذذف إرض  ؾَّ ام َؿذذ ـِذذ ًٚ حتذذك ٓ َيذذ ًٜ وَٕهذذٕٚ افًِذذؿ، وـِذذام  ذذٖخ  ازداد ؿِذذ

 اهلل . اهلل،:  مـ يَقل

ٓ  َذذذذقم افًذذذذٚظٜ  » : –حذذذذديٞ صذذذذ ٔت  قوهذذذذ –هذذذذ ا احلذذذذديٞ  ًذذذذًّقٕف مذذذذ ارًا 

وـمذذذرًا مذذذـ أممذذذٚل  ،«اهلل اهلل : مذذذـ يَذذذقل » ،«وظذذذذ وجذذذف إرض مذذذـ يَذذذقل اهلل، اهلل

ٌْض اهلل افًِذذذؿ بَذذٌض افًِذذامء، هذذٗٓء ادنذذٚر إفذذٔٓ ؿ يف آخذذ  احلذذديٞ ادذذ ـقر، َؿذذ

ًٚ ائذذذذ  افْذذذٚس رؤوشذذذٚ ُج  ذذذ حتذذذك إذا مل يذذذذٌَل ظذذذذٚد ًٚٓ، مذذذـ هذذذذٗٓء افذذذذّ ؤوس، مذذذذذـ ّٓ

ًٚ ؾَط : ٓ أؿقل  –يٍذن افَذ آن وافذًْذٜ بِذتَذٍذٚشذٔذ  ُ ٚفٍذذٜ دٚ ـٚن ظِٔف افًِامء  شٍِ

ًٚ أيوًٚ   . – بؾ وخٍِ

ظذ جذقاز بذؾ ظذذ اشذت ٌٚب ذـذ    «اهلل، اهلل»: ذت قن بذٓذ ا احلديٞ ؾٕ٘ذٓؿ يذ 

َس مٚ أ ،إػ آخ ه...  «اهلل ،اهلل»اهلل ظز وجؾ بٚفٍِظ ادٍ د  ٌْ يذذ ٓؾ وفُل ٓ يٌس ُم

َ  قجٚهٌؾ مٚ حْٔام يًّع ه ا احلديٞ بّمؾ ذفؽ افذذتٖويؾ بذذدا   وف ـءذ ًٚ أن ُأَذ ظ وذ

 -ًٍر بذٚضٌؾ :إخقإْٚ احلٚ يـ بٖن ه ا افتذ

 . ¢أوًٓ : مـ حٔٞ إٔف جٚء بٕٔٚف يف روايٜ أخ ى ظـ رشقل اهلل 

 ًٚ ًٚ مذذذ ى ظِٔذذذف ظّذذذؾ شذذذٍِْٚ افهذذذٚفت  ق: ٕن هذذذ ا افتًٍذذذر فذذذ ودٕٚٔذذذ ـذذذٚن صذذذ ٔ 

ر  اهلل ظذذْٓؿ، ؾذذْ٘ذ مل يًٍِذذقا دل إظ اوذذٓؿ ظذذـ افًٍذذؾ اذذ ا افتًٍذذر ظذذذ بىذذالن 

 . ه ا افتًٍر
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 - وه ا بٔٝ افَهٔد ـام يَٚل -ف وايٜ إخ ى ؾُٔػ بُؿ إذا إوؿ إػ ه ا ا

: أن اإلمذذٚم أمحذذد رمحذذف اهلل روى هذذ ا احلذذديٞ يف مًذذْده بٚفًذذْد افهذذ ٔت بٍِذذظ 

 قهذذذذذ ا هذذذذذ نإذ «ٓ إفذذذذذف إٓ اهلل: ٓ  َذذذذذقم افًذذذذذٚظٜ وظذذذذذذ وجذذذذذف إرض مذذذذذـ يَذذذذذقل »

أن : افنذذذذذذٚهد  ادَهذذذذذذقد بٍِيذذذذذذٜ امالفذذذذذذٜ ادُذذذذذذ ر، ادُذذذذذذ رة يف اف وايذذذذذذٜ إوػ،

ْٝ مذـ افًِذامء اف يذذـ ـذٕٚقا  إرض َِذ إرض  ونٗيِّذافٔقم مذع إشذػ افنذديد َخ

 :  اف حٌٜ افقاشًٜ بًِّٓؿ ويْؼوٕف بغ صٍق  أمتذذٓؿ ؾٖصٌ قا افٔقم ـام ؿٔؾ

 وؿد ـٕٚقا إذا ظدوا ؿِٔالً، ؾهٚروا افٔقم أؿؾ مـ افَِٔؾِ 

ْقَن مْ ذك مـ اهلل ظز وجذؾ أن يذذ ًِْٚ مذـ ضذالب افًِذؿ افذ يـ َيْْذذ َ قؾْ ـ ٕ ج

،ًٚ ًٚ ويًُِقن شٌذِٔٓؿ ِصْدؿ هذ ا مذٚ ٕ جذقه مذـ اهلل ظذز وجذؾ أن يذذ ًِْٚ  افًِامء حَ

ًٚ »:  ¢افىالب افًٚفُغ ذفؽ ادًِؽ اف ي ؿذٚل ظْذف  مـ هٗٓء مذـ شذِؽ ض يَذ

ًٚ إػ امْٜ  رواه مًِؿ .«يِتّس بف ظِاًم شِؽ اهلل بف ض يَ

ُ  يف افَ آن ـذذمرًا وـذذمرًا وه ا يٍتت   بٚب افُالم ظذ ه ا افًِؿ، اف ي  ـَ ُيْ 

مْذذِؾ ؿقفذذف  ًذذٚػ : ِّ ـَ ذذقن﴿ جذذذدًا،  ِّ ٓ ًي ـ  ذذقن وافذذ ي ِّ ـ ًي ذذتقي افذذ ي وؿقفذذف ظذذز  ﴾هذذؾ ًي

ت﴿:  وجؾ ِذؿ درجٚذ ـ أو ذقا اًف ؿ واف ي ـ آمْقا مُْ هذ ا افًِذؿ افذ ي قمذٚ هل﴾ي ؾع اهلل اف ي

 أدْك اهلل ظز وجؾ ظذ أهِف وادتٌِذًغ بف وظذ مـ شِؽ شٌِٔٓؿ  

ـام ؿٚل اإلمٚم ابـ ؿذٔؿ امقزيذٜ رمحذف اهلل  ِّٔذ  صذٔ  اإلشذالم ابذـ  –امقاب 

 :  –  ّٔٔف رمحف اهلل

ل رشذذذذذذذذذذقفف ل اهلل ؿذذذذذذذذذٚذ  افًِذذذذذذذذذذؿ ؿذذذذذذذذذذٚذ

 

 

 

قيف  ّْ س بٚفذذذذذذذتَّ ل افهذذذذذذ ٚبٜ فذذذذٔذ  ؿذذذذٚذ

ٚهٜ  ََؽ فِطذال  شٍذ َْٕهٌذ  مٚ افًِؿ 

 

 بذذذذذذغ افذذذذذذذ شقل وبذذذذذذغ رأي ؾَٔذذذذذذف 

ٚت ؤٍٕٓذذٚذ   ـذذذذالّ وٓ َجْ ذذذذد افهذذٍذ

 

ٔف افتّمٔذذذذذذذؾ وـ حذذذذذذذ رًا مذذذذذذذ   افتنذذذذذذٌذ
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افذذ ي ٕذذٚدرًا مذذٚ ًٕذذًّف يف  ٕٖخذذ  مذذـ هذذ ه افُِّذذٜ ومذذـ هذذ ا افنذذً ن ؾذذٚفًِؿ إذ

ـُ  ،ؾٓذ ا رجذؾ ظذٚمل ،ؽذر صذً  افنذً اء قـالم افنذً اء ٕن صذً  افًِذامء هذ
ًِذ
وحُيْ

 ًٚ   «ؿذذٚل رشذذقل اهلل» ،يف اد  ٌذذٜ إوػ ،«ؿذذٚل اهلل»: افًِذذؿ : يَذذقل  قؾٓذذ ،افنذذً  أيوذذ

يف اد  ٌذٜ افمٚفمذٜ، هْذٚ شذٖجًؾ ـِّتذل يف هذ ه  «ؿذٚل افه ٚبٜ»فمٕٜٚٔ، يف اد  ٌٜ ا

ُ ٕٚ ب ََٔذٜ هٚمذٜ جذدًا  إمًٜٔ افىٔذٌٜ ادٌٚرـٜ إن صٚء اهلل، ـء  َ ـِّٜ ابـ افَٔؿ ه ه  ُذ

جدًا ضٚدٚ ؽٍذؾ ظْٓذٚ جذذّٓقر افدظذذٚة ادْذتنذذ يـ افٔذقم يف اإلشذذالم بٚشذذؿ افذدظقة 

 ٚ هل  إػ اإلشالم، ه ه احلََٜٔ م

 ًٚ ـتذذٚب اهلل وشذذْٜ رشذذقل قأن اإلشذذالم إٕذذام ه: ادًذذ و  فذذدى هذذٗٓء افذذدظٚة عًٔذذ

افذذ ي أصذذٚر إفٔذذف ابذذـ قوهذذ ا حذذؼ ٓ ريذذٛ ؾٔذذف وفذُذْذذذف ٕذٚؿذذذص هذذ ا افذذَْص ه ،¢اهلل 

َ  بًذذد افُتذذٚب وافًذذْٜ، افهذذ ٚبٜ،افًِؿ  ـَ  َ ِ ِه افًذذٚبؼ َؾذذ ًْ
ؿذذٚل اهلل ؿذذٚل : افَذذٔؿ يف ِصذذ

 إػ آخ ه . ... رشقفف ؿٚل افه ٚبٜ

ُ  مذذع افُتذذٚب وافًذذْٜ، افهذذ ٚبٜ، ـُ  ْ وهذذؿ ـذذام ًِٕذذؿ  أن ٕذذٚدرًا مذذٚ ًٕذذّع أحذذدًا َيذذ

ًٚ رأس افًذذذِػ افهذذذٚفت افذذذ يـ  ذذذقا   احلذذذديٞ ظذذذـ افٌْذذذل  خذذذر » بَقفذذذف : ¢عًٔذذذ

: خذذذذر افَذذذذ ون، خذذذذر  وٓ  َقفذذذذقا ـذذذذام يَذذذذقل امامهذذذذر مذذذذـ افذذذذدظٚة «افْذذذذٚس ؿ ٕذذذذذل

افًذذْٜ افهذذ ٔ ٜ يف افهذذ ٔ غ وؽرمذذٚ مذذـ افَذذ ون فٔذذذس فذذذف أصذذذؾ ؾذذذل افًذذْٜ، 

ٜ ظذ روايٜ احلذديٞ بٍِذظ  ََ دذؿ  ،خذر افْذٚس ؿ ٕذذل»: م اجع احلديٞ وافًْٜ ُمْىٌِ

 .«اف يـ يِقهنؿ دؿ اف يـ يِقهنؿ

هذذٗٓء افهذذ ٚبٜ افذذ يـ هذذؿ ظذذذ رأس افَذذ ون افمالدذذٜ ادنذذٓقد  ذذٚ بٚ ريذذٜ، 

ٓؿ اإلمٚم ابـ ؿذٔؿ امقزيذٜ إػ افُتذٚب واف َّّ ًٚ  ًذْٜ،َو ؾٓذؾ ـذٚن هذ ا افوذؿ مْذف رأيذ

ًٚ يُّـ أن  ٌْذَقة،  تذً ض فِطىٖ يواجتٓٚدًا واشتذٌْٚض ـَ : مل َٕذؾ  إنْ  ٕن فُؾ جقاد 

 .بؾ ـٌقات 
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مـ آجتٓٚد اف ي يٌَذؾ احذتامل  قه ا فٔس مـ آشتذٌْٚط وٓ ه : ٓ، امقاب

،ًٖ ، أمذٚ ¢ اظذتامد ظذذ ـتذٚب اهلل وظذذ حذديٞ رشذقل اهلل قوإٕام هذ أن يُقن خى

ٚ ﴿ ؾَذذقل ربْذذٚ ظذذز وجذذؾ يف افَذذ آن افُذذ يؿ :: افُتذذٚب  ذذد مذذ ـ ًب ؿؼ اف شذذقل مذذ ـ ينذٚذ ومذذ

مْغ ٌٔؾ ادذٗذ ٌِذذذذْع ؽذذر شذذ دى وَيتَّ ذذذغ فذذذف افذذٓذ مْغ﴿ ،﴾ٌ  ٌٔؾ ادذٗذ ِذذع ؽذذر شذذ مل يَتكذذ ربْذذٚ  ﴾وَيتٌَّ

ًٚ  قوف –ظز وجؾ يف أيٜ  ومـ ينٚؿؼ اف شقل مـ بًد ﴿: مل يَؾ  -ؾًؾ فُٚن حَ

حلُّذٜ بٚفٌذٜ وهذل افتذل ٕ ذـ أن  –وإٕذام ؿذٚل  ﴾فذذف ا ذدى ٕقفذذف مذٚ  ذقػمٚ  ٌغ 

ٌٔؾ ادٗمْغ﴿: يف صدد بٔٚهنٚ و حٓٚ ؿٚل  ع ؽر ش ـ ﴿ ،﴾ويٌت ـ ينٚؿؼ اف شذقل مذ وم

ءت مهذراً  ؿ وشٚذ ِِف جْٓذ ٚ  ذقػ وُْٕهِذ قفذذف مذ مْغٕ  ٌٔؾ ادٗذ ِذْع ؽذر شذ غ فذف ا دى وَيتٌَّ  ٌ ٚ د م  ﴾ًب

ًٜ يف أفٌذذٚبُؿ ويف ؿِذذقبُؿ وٓ  ذذ هٛ ظذذُْؿ،أن  ُذذ قهذذ ه أيذذٜ أرجذذ ٕهنذذٚ  قن دٚبتذذ

ًٚ أْاحلؼ ممِام إُٔذؿ  ْىَذقن وبذ فؽ   يًذٚرًا وظذـ أن  و ذقن ظذـ أن  ذذْ  ؾقا ئّذذْ

 ؾذل مًٖفٜ واحدة مـ ؾ ؿٜ مـ افٍ   افٌر افْٚجٜٔ،ويف جزأذٜ واحذدة أق ُقٕقا وف

ذديذذٞ ادًذ و  وأؿذذتك ؿذذٚل يف احل ¢مـ افٍ   افوٚفٜ، ٕن افٌْل : إن مل َٕؾ 

ُ  أمتذذل ظذذذ دذذالٍث وشذذًٌغ ؾِْ َؿذذٜ ـِٓذذٚ يف »مْذذذف أن ظِذذذك افنذذذٚهد مْذذذف :  َسِ ٍْ وَشتَذذذ

: امامظذذٜ   «هذذل امامظذذٜ»: ؿذذٚل   مذذـ هذذل يذذٚ رشذذقل اهلل : ؿذذٚفقا  «افْذذٚر إٓ واحذذدة

ًٚ مٌٚ ًا مـ اهلل ظذ ؿِٛ ٌٕٔف ؾٚحلديٞ إنْ  هل شٌٔؾ ادٗمْغ،  ،¢ مل يُذـ وحٔذ

إذا ـذذذٚن مذذذـ  ﴾ ويتٌذذذذذع ؽذذذر شذذذٌٔؾ ادذذذٗمْغ﴿ :اؿتٌذذذٚس مذذذـ أيذذذٜ افًذذذٚبَٜ قوإٓ ؾٓ

مـ : ينٚؿؼ اف شقل ويتٌذذع ؽر شٌٔؾ ادٗمْغ ؿد ُأْوِظَد بٚفْٚر، ؾٚفًُس بٚفًُس 

رشذذذقل اهلل دذذذٚ  نريذذذٛ، إذ صذذذؽ وٓ َمْقظذذذقد بٚمْذذذٜ وٓقا ٌذذذذذع شذذذٌٔؾ ادذذذٗمْغ ؾٓ

 ،نإذ(، امامظذذذٜ : ) ٜ افْٚجٔذذذٜ   مذذذـ هذذذل   ؿذذذٚل مذذذٚ هذذذل افٍ ؿذذذ: أجذذذذٚب ظذذذـ شذذذٗال 

ُد هذ ا ادًذذْك بذؾ : امامظٜ  ـءذ َٗ هل ضٚاٍٜ ادًِّغ، دؿ جذٚءت افذ وايٜ إخ ى ُ 

،ًٚ ًٚ وبٕٔٚذذ  ،«هذذذل مذذٚ إٔذذٚ ظِٔذذف وأصذذذ ٚر » حٔذذٞ ؿذذٚل ظِٔذذذف افًذذالم : و زيذذده إيوذذٚح

اهلل يف ـالمذذف ؾ ٔذذْام ؿذذٚل ابذذـ افَذذٔؿ رمحذذذف  هذذل شذذٌٔؾ ادذذٗمْغ، نإذ  «أصذذ ٚر»
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ذذ ه  ـْ ؾذذٕ٘ام اؿتذذٌس ذفذذؽ مذذـ أيذذٜ  وأصذذ ٚبف ظِٔذذف افًذذالم،( وافهذذ ٚبٜ ) افًذذٚبؼ ِذ

ـ فؽ احلديٞ ادً و  حديٞ افً بٚض ابـ شٚريٜ  افًٚبَٜ ومـ ه ا احلديٞ،

ًٚ َأْؿذتَِك مْف أن  َت اد ٚل فًٌض إشذئِٜ –ر  اهلل  ًٚػ ظْف أيو ًِ ٍْ ذ ُٕ  –حتك 

ؾًِذُٔؿ بًذْتل وشذْٜ ا ٍِذٚء »حٔٞ ؿٚل ظِٔف افًذالم :  مْذف، ظذ َمْقِوع افنذٚهذد

هْذذٚ ـٚحلذذديٞ افذذ ي ؿٌِذذف وـٚٔيذذٜ افًذذٚبَٜ،  ،نإذ ،«اف اصذذديـ ادٓديذذذغ مذذـ بًذذدي

ِؾ اف شذقل ظِٔف افًالم  َُ ًٚ إػ ُشَّْذتِِف : فذؿ َي : ؾًُِٔؿ بًْتل ؾَط، وإٕام أوٚ  أيوذ

طٚصذذذذٜ يف هذذذذذ ا افذذذذذزمٚن، زمذذذذٚن وب َٕذذذذقل ٕ ذذذذـ، شذذذذْٜ ا ٍِذذذذٚء اف اصذذذذديـ، مذذذذـ هْذذذذٚ

 ذوذذذٚربٝ ؾٔذذذف أراء وإؾُذذٚر وادذذ اهٛ و ُذذٚد ت إحذذزاب وامامظذذٚت حتذذك 

 جذذامظٜ يْذذتًٛ   ٓ يذدري إػ أيء  أصٌت ـمر مـ افنٌٚب ادًِؿ يًذٔش حذذران،

ْذذذٚ يذذذٖم امذذذقاب يف أيذذذٜ ويف احلذذذديمغ ادذذذ ـقريـ ُٓ   ًٌذذذقا شذذذٌٔؾ ادذذذٗمْغ،ا ،َؾ

افًك ، ٓ، وإٕام يف افًك افٌٚب  :امقاب    يف افًك احلٚوذ  شٌٔؾ ادٗمْغ

افًذذذذِػ افهذذذذٚفت، هذذذذٗٓء يٌٌْذذذذل أن يُقٕذذذذقا ؿذذذذدو ْٚ وأن ، ظهذذذذذ  افهذذذذ ٚبٜ إول،

ًٚ، إذ يُقٕذذذذقا متٌقظْذذذذٚ، هْذذذذٚ  -دظق ْذذذذٚ ن وفذذذذٔس شذذذذقاهؿ ظذذذذذ وجذذذذف إرض مىَِذذذذ

 وإ ٌذذٚعْٜ  َذذقم ظذذذ دالدذذٜ أرـذذٚن ظذذذ افُتذذٚب وافًذذ -افنذذٚهد وهْذذٚ بٔذذٝ افَهذذٔد

 ؾّذذـ زظذذؿ بٖٕذذف يتٌذذع افُتذذٚب وافذذذًْٜ وٓ يتٌذذذذع افًذذِػ افهذذٚفت، افًذذِػ افهذذٚفت،

هذؿ رجذٚل وٕ ذـ رجذٚل، ؾٕ٘ذف : ويَقل بذًِذٚن حذٚفذف وؿد يذَقل بًِذٚن ؿٚفف وـالمف 

ذٍغ ويف وذذالل، دذذٚذا   ٕٕذذف مذذٚ أخذذ  بذذذٓ ه افْهذذقص افتذذل أشذذًّْٚـؿ  يُذذقن يف َزْيذذ

ًٚ، فَد ا ٌع شٌٔ ؾ ادذٗمْغ   ٓ، فَذد ا ٌذع أصذ ٚب اف شذقل افُذذ يؿ   ٓ، إيٚهٚ إٍٓ

 نٓ، إذ :امقاب    وافًَؾ مًهقم ،ؾَد ا ٌع ظَِف ،  ا ٌع إن مل أؿؾ هقاه مٚ ا ٌع

ًٚ،الؾَذذذد وذذذؾ وذذذ إٔذذذٚ أظتَذذذد أن شذذذٌٛ ا ذذذال  افُمذذذر ادتذذذقارث يف ؾذذذ    ًٓ مٌْٔذذذ

ًٚ هذ إػ هذ ا ادهذدر  ظذدم اف جذقع: قمً وؾٜ ؿذدياًم وا ذال  افْٚصذ  افٔذقم حذديم

وضٚدذذٚ  ظل إٓذذتامء إػ افُتذذٚب وافًذذْٜ،يذذدَّ  افًذذِػ افهذذٚفت ؾُذذؾٌّ قوه: افمٚفذذٞ 
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: يٚ أخل هٗٓء يَقفقن : حٔٞ يَقل  شًّْٚ ممؾ ه ا افُالم مـ افنٌٚب احلران،

ُؿ افٍهذذذذؾ   قافُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ ؾذذذذام هذذذذ: وهذذذذٗٓء يَقفذذذذقن  افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ، ذذذذ َُ  احلَ

ؾّـ اظتّذد ظذذ افُتذٚب وافًذْٜ دون أن  افهٚفت، افُتٚب وافًْٜ ومْٟٓ افًِػ

وإٕذذذام اظتّذذذد ظذذذذ  يًتّذذذد ظذذذذ افًذذذِػ افهذذذٚفت مذذذٚ اظتّذذذد ظذذذذ افُتذذذٚب وافًذذذْٜ،

ظذذذ هذقاه، مذذـ ظٚد ذذل أن أ ب بًذض إممِذذٜ، فتقوذٔت هذذ ه : مل أؿذؾ  إنْ  ظَِذف،

هْذذٚا ـِّذذٜ (، مذذْٟٓ افًذذِػ افهذذٚفت ) ظذذذ  قادًذذٖفٜ بذذؾ هذذ ا إصذذؾ ا ذذٚم، وهذذ

ى ظذذذـ افٍذذذٚرو  ظّذذذ  ابذذذـ ا ىذذذٚب ر  اهلل  ًذذذٚػ ظْذذذف يَذذذقل : إذا جذذذٚدفُؿ ُ ذذذْ و

ذاّمُل وجذذذقه، أهذذذؾ إهذذذقاء وافٌذذذدع بذذذٚفَ آن ؾ ذذذٚدفقهؿ بٚفًذذذْٜ، مذذذـ  ؾذذذ٘ن افَذذذ آن َحذذذ

مذذذـ أجذذذؾ ذفذذذؽ ؿذذذٚل اهلل ظذذذز وجذذذؾ  :أجذذذؾ، دذذذٚذا ؿذذذٚل ظّذذذ  هذذذ ه افُِّذذذٜ   أؿذذذقل 

ًٚ ٌٕٔف ظِٔذف افًذالم يف افَذ آن بَقفذف : َ فِْذٚس مذٚ  وإٔزفْذٚ ﴿  ٚضٌ إفٔذؽ افذ ـ  فُِتٌَذغء

َل إفذذذذٔٓؿ  ذذذذزء ـام يَذذذذٚل شذذذذٌٔقيف زمٕٚذذذذف يف قهذذذذ –ُ ذذذذ ى هذذذذؾ يًذذذذتىٔع مًذذذذِؿ ظذذذذ ر  ﴾ُٕ

هذذذؾ يًذذذتىٔع أن يٍٓذذذؿ افَذذذ آن مذذذـ ؽذذذر  –ادً ؾذذذٜ بٚفٌِذذذٜ افً بٔذذذٜ وأداذذذٚ وأشذذذِقاٚ 

َل ﴿: ٓ، وإٓ ـذذٚن ؿقفذذف  ًذذٚػ  :امذذقاب    ¢ض يذذؼ رشذذقفْٚ  ذذزء ُٕ َ فِْذذٚس مذذٚ   فُِتٌَذذغء

ًٚ، ﴾إفٔٓؿ  مـ أراد أن يٍٓؿ افَ آن  نإذ ،ـالم اهلل أن يُقن ؾٔف أي ظٌٞ ٚوحٚص ظٌم

مذذـ ؽذذر ض يذذؼ اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم ؾَذذد وذذؾ وذذالًٓ بًٔذذدًا، دذذؿ هذذؾ ب٘مُذذٚن ذفذذؽ 

اف جؾ أن يٍٓؿ افَ آن وافًْٜ مـ ؽر ض يؼ اف شذقل ظِٔذف افهذالة وافًذالم قأطذـ 

ْذف يَهذد افهذ ٚبٜ روذقان اهلل ظِذٔٓؿ     هْٚ شٌؼ فًٚن مذـ افنذٔ  رمحذف اهلل وأط

 -ٓ، ذفؽ ٕهنؿ هؿ اف يـ :: أيوًٚ  –امقاب 

أوًٓ : َِٕذذذقا إفْٔذذذٚ فٍذذذظ افَذذذ آن افذذذ ي إٔزفذذذف اهلل ظذذذذ ؿِذذذٛ حمّذذذد ظِٔذذذف افهذذذالة 

 وافًالم .

ًٚ : َِٕذذقا فْذذٚ بٕٔٚذذف ظِٔذذف افًذذالم افذذ ي ُذـِذذَ  يف أيذذٜ افًذذٚبَٜ و ىٌَٔذذف ظِٔذذف  ودٕٚٔذذ
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 أن  ُقن ؿهرة، قهْٚ ٓبد   مـ وؿٍٜ أرج   ا افَ آن افُ يؿ،افهالة وافًالم 

 :بٕٔٚف ظِٔف افًالم يُقن ظذ دالدٜ إٔقاع 

7 –  ًٚ  . فٍي

 .وؾًالً  – 7

  . و َ ي اً  – 7

 : َ يذذ ه  أصذذ ٚبف، مذذـ افذذ ي يَِْذذف   :مذذـ افذذ ي يَِْذذف   أصذذ ٚبف، ؾًِذذف  : فٍيذذٚ ً

ؾَّ يف ؾٓذذؿ افُتذذٚب مذذـ افذذ ي يَِْذذف   أصذذ ٚبف، مذذـ أجذذؾ ذفذذؽ ٓ يّ َِ تَ ذذ ًْ َٕ ُْْذذٚ أن 

وافًْٜ ظذ مدارـْٚ افٌِقيٜ ؾَط، بؾ ٓبذد أن ًٕذتًغ ظذذ ذفذؽ، ٓ يًْذل هذ ا أن 

وف فؽ ٕ ـ ًٕتَد جذٚزمغ أن إظذٚجؿ افذ يـ  افٌِٜ ًٕتىٔع أن ًٕتٌْل ظْٓٚ، ٓ،

ْقا افٌِٜ افً بٜٔ وؿًقا يف أخىذٚء ـمذرة وـمذرة جذدًا، َِ قا يف وبطٚصذٜ إذا وؿًذ مل ُيتْ

ظذذدم رجذذقظٓؿ إػ افًذذِػ افهذذٚفت يف ؾٓذذؿ افُتذذٚب قوه: هذذ ا ا ىذذٖ إصذذق  

ـٔػ   وإذا أردٕٚ أن  وافًْٜ، ٓ أظْل مـ ـالمل افًٚبؼ ظدم آظتامد ظذ افٌِٜ،

ٍٕٓؿ ـالم افه ٚبٜ ؾال بد أن ٍٕٓؿ افٌِٜ افً بٜٔ ـذام إٔذف ٓبذد فٍٓذؿ افَذ آن وافًذْٜ 

ادذذذ ـقر يف أيذذذٜ افًذذذٚبَٜ،  ¢: أن بٔذذذٚن  َٕذذذقلفُْْذذذٚ  مذذذـ مً ؾذذذٜ افٌِذذذٜ افً بٔذذذٜ،

 :ظذ دالدٜ أؿًٚم قه

 .ؿقل  – 7

 .وؾًؾ  – 7

  . و َ ي  – 7

إمذذ   قإذا اوذذى رٕٚ إفٔذذف فًْذذتقظٛ أن هذذ ا افتًَذذٔؿ هذذ –أـمذذ   وفْيذذب مذذمالً أ

ؿىًقا أيذد ام﴿ ؿقفذف  ٌذٚرا و ًذٚػ : : –افقاؿع مٚفف مـ داؾع  ٜ ؾٚذ رؿ ٚذ ر  واًف ٚذ  ﴾واًف
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إي وا أن ـٔذػ ٓ يُّْْذٚ أن ًٕتّذد يف  ًٍذر افَذ آن ظذذ افٌِذٜ ؾَذط  -افًٚر  

-  ًٜ ـؾ مـ ه  مًٚٓ مـ مٍُٚن َح يز، مٓام ـٚن ه ا ادٚل فٔس ذا قه: افًٚر  فٌ

ًٚ  –مذذذمالً   -ؿّٔذذذٜ، ه  بٔوذذذٜ  ًٜ  ،ه  ؾًِذذذ ًٚ، هذذذ ا فٌذذذ  شذذذٚر ، ؿذذذٚل  ًذذذٚػ :: ؿ صذذذ

ٜ ؾٚؿىًقا أيد ام﴿ ًٚرؿ ًٚر  واف ذعُ مذـ ه   ُ  ، هؾ ـذؾ﴾واف ىَذ ٓ،  :  امذذقاب  هيذذدُ  َْ

ذٌَذَّٔذـ  ُّ ذٌَذٔءذـ اف ي  قػ َ ٌْٔذَغ افذ ُّ ذٌَذغَّ ـالم اهلل  -مِلَ   ٕن افذ ُّ ذٌَذغء رشقل اهلل، وافذ ُّ افذ

ٓ ؿىذذع إٓ يف » ؿذذد بذذغ فْذذٚ رشذذقل اهلل مذذـ افذذ ي  َىذذع يذذده مذذـ افًذذٚرؿغ ؾَذذٚل : -

طذذٚري ومًذذذِؿ مذذذـ ض يذذذؼ أر بُذذ  بذذذـ حمّذذذد بذذذـ أخ جذذذف افٌ «ربذذذع ديْذذذٚر ؾهذذذٚظداً 

ذع ديْذٚر  ،بـ حزم ظـ ظّ ة ظذـ ظٚانذٜ ر  اهلل ظْٓذٚوظّ  ؾّذـ ه  أؿذؾ مذـ ُربْذ

–  ًٜ ك فٌذذذذ ّّ ذذذذ ًَ ًٚ شذذذذٚر  – شذذذذٚر : وإن ـذذذذٚن ُي ك  ظذذذذ ّّ ذذذذ ًَ مذذذذـ هْذذذذٚ  نإذ ،وفُْذذذذف ٓ ُي

ٌٜ ظ بٔذٜ  ٕتقصؾ إػ حََٜٔ ظِّٜٔ ـمر مـ ضالب افًِؿ هؿ ؽٚؾِقن ظْٓذٚ، هْذٚا فٌذ

قاردذذذٜ وفٌذذذٜ  ظٔذذذٜ، اهلل اصذذذىِت ظِٔٓذذذٚ مل يُذذذـ فًِذذذ ب افذذذ يـ يتُِّذذذقن بٌِذذذٜ مت

ؾذذ٘ذا  افَذذ آن افتذذل ٕذذزل بذذذٓٚ افَذذ آن مذذٚ ـذذٕٚقا يً ؾذذقن مذذـ ؿٌذذؾ ممذذؾ هذذ ا آصذذىالح،

 ًٜ َؾ ـذذؾ شذذٚر : أضِذذؼ افًذذٚر  فٌذذ ِّ ذ ًٚ، ،َصذذ ؾذذال ينذذّؾ ـذذؾ  أمذذٚ إذا ُذـِذذَ  افًذذٚر   ظذذ

ه ا ممٌٚل واؿًل إْٔذٚ ٓ ًٕذتىٔع أن ن إذ وإٕام مـ ه  ربذع ديْٚر ؾهٚظدًا، شٚر ،

ـمذر ؾٔذف وهذ ا مذٚ يَذع  ًٕتَؾ يف ؾٓؿ افُتذٚب وافًذْٜ ظذذ مً ؾتْذٚ بٚفٌِذٜ افً بٔذٜ،

تّٚب ادًٚرصيـ افٔقم ُُ ِءىقن مًذ ؾتٓؿ بٚفٌِذٜ افً بٔذٜ ظذذ آيذٚت ٍـ يّذٜ  ،مـ اف ًَ ُي

 ؾذذذف ادًذذذِّقن مذذذـ ؾٖٔ قْٕذذذٚ بتذذذذًٍر بِذذذْدِظلٍّ ٓ يً ،وإحٚديذذذٞ افٌْقيذذذذٜ ؾٍٔنذذذوهنٚ

جيذذذٛ أن ٍٕٓذذذؿ أن دظذذذقة اإلشذذذالم احلذذذؼ هذذذل ؿٚاّذذذٜ ظذذذذ دالدذذذٜ َٕذذذقل فذذذ فؽ  ؿٌذذذؾ،

 :أصقل وظذ دالدٜ ؿقاظد 

 .افُتٚب  – 7

 .وافًْٜ  – 7
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  . ومٚ ـٚن ظِٔف شٍِْٚ افهٚفت – 7

رؿٜ﴿ ذٚذ ر  واًف ذٚذ تَٙذذ افٌِذذٜ، نإذ ﴾واًف َْ ذ  هذذذ ه أيذذٜ ظذذذ ُم ذذ ًَّ ٍَ وإٕذذام ظذذذ  ٓ ُ 

تَٙ افٌِ َْ دؿ ؿذٚل يف   «ٓ ؿىع إٓ يف ربع ديْٚر ؾهٚظداً »افتل ؿٚفٝ :  ٜ افؼظُٜٔم

ؿىًقا أيذد ام﴿: زٚم أيٜ  هذ ه ـِٓذٚ يذد مذـ إٔٚمذؾ إػ  مذٚ هذل افٔذد يف افٌِذٜ   ﴾ؾٚذ

فذٔس ظْذدٕٚ  ق..  ؾٓؾ  َىع مذـ هْذٚ أم مذـ هْذٚ أم مذـ هْذٚ بذغ ذفذؽ اف شذقل بًٍِذف،

ىَذع ـام جٚء يف حتديد افن –هْٚا حديٞ ص ٔت  َْ ؿٜ افتذل يًذت ؼ افًذٚر  أن ُ 

وإٕذام  ،حيدد فْذٚ مُذٚن افَىذع مذـ بٕٔٚذف افَذق  –يده مـ أجِٓٚ فٔس ظْدٕٚ حديٞ 

مذـ أيذـ ًٕذ   هذ ا افتىٌٔذؼ   مذـ شذٍِْٚ افهذٚفت  ظْدٕٚ بٔذٚن ؾًذع  ىٌَٔذل ظّذع،

 .افٌٔٚن افًٍعقافًَؿ افمٚين وهقه ا ه ،¢أص ٚب افٌْل 

ظِٔف افًالم فِقء ٓ ُيُُِْْ ُه وٓ يْٓذك ظْذف، هذ ا إؿ ار اف شقل : افًَؿ افمٚفٞ 

اإلؿ ار فٔس ؿقًٓ مْف، وٓ ؾًالً صدر مْذف، إٕذام هذ ا افًٍذؾ صذدر مذـ ؽذره، ـذؾ مذٚ 

 ؾذ٘ذا رأى أمذ ًا وشذُٝ ظْذف وأؿذ ه صذٚر أمذ ًا مَذ رًا جذٚازًا، صدر مْف إٔف رأى وأؿذ ،

ًٚ مـ بًض قوإذا رأى أم ًا ؾُٖٕ ه وف افهذ ٚبٜ وفُذـ دٌذٝ إٔذف ـٚن ذفؽ إم  واؿً

 ٍ  هذذ ا افذذ ي هنذذك ظْذذف خيتِذذػ ـذذؾ آخذذذتال  ظذذـ ذفذذؽ افذذ ي أؿذذ ه،ئذذٕذذذٓك ظْذذف حْٔ

يَقل ظٌد اهلل بذـ :  –وه ا مـ ؽ ااٛ إحٚديٞ  –وهٚـؿ ادمٚل فألم يـ آدْغ 

ظّذذ  بذذـ ا ىذذٚب ر  اهلل  ًذذٚػ ظذذْٓام : ـْذذٚ ٕؼذذب وٕ ذذـ ؿٔذذٚم، وٕٖـذذؾ وٕ ذذـ 

حتذدث ظٌذد اهلل يف هذ ا احلذديٞ  ٔذف افهذالة وافًذالم،ّٕق، يف ظٓد اف شذقل ظِ

 :ظـ أم يـ ادْغ 

 .ظـ افؼب مـ ؿٔٚم  – 7

7 –  ًٚ  .وظـ إـؾ مٚصٔ

ًٚ يف ظٓد اف شقل ظِٔذف افًذالم، احلُؿ افؼذظل قؾذام هذ وأن ه ا ـٚن أم ًا واؿً
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ًٚ : بٚفًٌْذذذٜ  ذ يذذذـ إمذذذ يـ  فًذذٚبؼ إذا ضٌَْذذٚ ـالمْذذٚ ا  افؼذذب ؿذذٚااًم وإـذذؾ مٚصذذٔ

ًٚ بوذذّّٜٔ ٓ ُبذذدَّ مْٓذذٚ وهذذل  مذذـ ـذذٚن ظذذذ ظِذذٍؿ بذذام  :ًٕذذتىٔع أن ٕٖخذذ  احلُذذؿ ضًٌذذ

ؾذذذ٘ذا  ـذذذٚن ظِٔذذذف رشذذذقل اهلل صذذذذ اهلل ظِٔذذذف وظذذذذ آفذذذف وشذذذِؿ ؿذذذقًٓ وؾًذذذالً و َ يذذذ ًا،

ُتِعَ ـمذذذذذر مذذذذذـ  رجًْذذذذذٚ إػ افًذذذذذْٜ افهذذذذذ ٔ ٜ ؾذذذذذٔام يتًِذذذذذؼ بذذذذذٕٚم  إول افذذذذذ ي اْبذذذذذ

ُتِعَ  ادًذذِّغ إنْ  أٓ  بذذف أـمذذ  ادًذذِّغ بّطٚفٍذذٜ ؿذذقل اف شذذقل افُذذ يؿ،مل أؿذذؾ اْبذذ

ًٚ ـذذذٕٚقا يًٌِذذذقن افذذذ هٛ ـذذذٕٚقا يًٌِذذذقن  -افؼذذذب ؿذذذٚااًم : قوهذذذ ـذذذٕٚقا يؼذذذبقن ؿٔٚمذذذ

 :هذذؾ أؿذذ  اف شذذقل ذفذذؽ   امذذقاب  فُذذـ –احل يذذ  هذذ ه حَذذٚاؼ ٓ يُّذذـ إُٕٚرهذذٚ 

 ًٚ ًٚ وأؿ  صذٔئ َُذ ، ،إُٔ  صٔئ يف حذدود  ومذٚ أؿذ ه صذٚر ؾذام إُٔذ ه صذٚر يف حذدود ادُْْ

وٓ أريد اإلؾٚوٜ ؾٔٓٚ حتك مٚ  –ؾُٖٕ  افؼب ؿٚااًم يف أحٚديٞ ـمرة  ادً و ،

 : - ٕط ج

ًٚ  أوًٓ  : ظذذام خىىْذذٚ ًٍٕٕذذْٚ مذذـ أن ٕطذذذتك افُذذالم يف هذذ ا ادقوذذقع إؾًذذٚح

 . د ٚل إشئِٜ

 ًٚ  . : إن ه ه ادًٖفٜ فَِقْحِدهٚ حتتٚج إػ جًِٜ خٚصٜ ودٕٚٔ

ًٚ أخ جذذف اإلمذذٚم مًذذِؿ يف صذذ ٔ ف  فُذذـ حًذذٌل أن أروي فُذذؿ ًٚ صذذ ٔ  حذذديم

ظذذذـ  ¢ٕذذذذٓك رشذذذقل اهلل »مذذذـ حذذذديٞ إٔذذذس بذذذـ مٚفذذذؽ ر  اهلل  ًذذذٚػ ظْذذذف ؿذذذٚل : 

هذ ا افذ ي  نإذ  «ظـ افؼب ؿٚاامً  ¢َزَجَ  رشقل اهلل »: ويف فٍٍظ   «افؼب ؿذٚاذامً 

 ظْذف،قـٚن يًٍؾ بنٓٚدة حديٞ ابـ ظّذ  يف ظٓذد اف شذقل ظِٔذف افًذالم ؿذد ٕذذٓك ه

ِل اف شذذذقل ظْذذذف، ذذذ ْٓ ًّٚ، بَِْ فُذذذـ افنذذذى  افمذذذٚين مذذذـ  ؾهذذذٚر مذذذٚ ـذذذٕٚقا يًٍِقٕذذذف أمذذذ ًا مٌِٔذذذ

ٌل ظذـ رشذقل اهلل : قاحلديٞ وه ْٓ ذ َٕذ  ¢إٔذٓؿ ـٕٚقا يٖـِقن وهؿ يّنذقن، مذٚ جٚءٕذٚ 

،ًٚ إػ هْٚ أـتٍل أن فٌٔٚن  ورة آظتامد  ؾٚشتٍدٕٚ مـ ه ا اإلؿ ار حُاًم  ظٔ

مذذذٚ ـذذذٚن ظِٔذذذف افًذذذِػ افهذذذٚفت وفذذذٔس أن يًذذذتَؾ  ظذذذذ ؾٓذذذؿ افُتذذذٚب وافًذذذْٜ ظذذذذ
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فُـ ٓبد بًد ، مِٓف: اإلًٕٚن بٍٓؿ افُتٚب وافًْٜ ـٔػ مٚ بدا فًِّف إن مل َٕؾ 

َ أمٜٔ ه ا افَٔد  َب فُؿ بًض إممِٜ  (ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفت)أن َ ٌَغَّ أن ُأَؿ ء

 ًًّذقن بٚد جئذٜ، ًًّقن بٚدًتزفٜ،   :ؿدياًم  ٍ   ادًِّقن إػ ؾ   ـمرة  :

 ًذذًّقن بٚفزيديذذٜ ؾوذذالً ظذذـ افنذذًٜٔ اف اؾوذذٜ وهُذذ ا، مذذٚ يف  ، ًذذًّقن بذذٚ قارج

ًٜ يف افوذذالل ٓ ينذذسـقن مذذذع شذذٚا  ادًذذِّغ، يف  هذذٗٓء ضٚاٍذذٜ مٓذذام ـٕٚذذٝ ظ يَذذ

افُتذذٚب  كٕتٌْذذ ٕ ذذـ ظذذذ افُتذذٚب وافًذذْٜ، مذذٚ أحذذد مذذْٓؿ يَذذقل : ٕ ذذـ ٓ: ؿذذق ؿ 

، دذذذٚذا هذذذ ا نإذ ،هذذذ ا خذذذ ج مذذذـ اإلشذذذالم بٚفُِٔذذذٜ ؿذذذٚل أحذذذد مذذذْٓؿقوإٓ ف وافًذذذْٜ،

ًٚ يًتّذذذذدون ظذذذذذ افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ  وإٔذذذذٚ أصذذذذٓد إٔذذذذذٓؿ   افتٍذذذذ   مذذذذٚ دام إٔذذذذذٓؿ جذذذذذًّٔ

يًتّذذدون ظذذذ افُتذذٚب وافًذذْٜ، وفُذذـ ـٔذذػ ـذذٚن هذذ ا آظذذتامد   دون آظذذتامد 

ٍٜ ( مظذ مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚفت: )ظذ إصذؾ افذمٚفٞ  أخذ ى ٓبذد  ع ؤّّ

ًٚ مـ افتٌْٔف ظِٔٓٚ  أن افًْٜ ئذتِػ ـذؾ آخذتال  ظذـ افَذ آن افُذ يؿ،: وهل  أيو

مًِذذذقم فذذذدى قأن افَذذذ آن افُذذذ يؿ حمٍذذذقظ بذذذغ دؾتذذذل ادهذذذ ػ ـذذذام ه: مذذذـ حٔذذذٞ

 : أمٚ افًْٜ ؾٓل امّٔع،

ؿًذذؿ ـٌذذر  مْٓذذٚ –أفذذق  افُتذذٛ : إن مل أؿذذؾ  –أوًٓ: مقزظذذٜ يف مئذذٚت افُتذذٛ 

دذذذذذؿ حتذذذذذك هذذذذذ ه افُتذذذذذٛ  يف ظذذذذذٚمل ادطىقضذذذذذٚت، جذذذذذدًا ٓ يذذذذذزال يف ظذذذذذٚمل افٌٔذذذذذٛ

ادىٌقظذذٜ مْٓذذٚ افٔذذقم ؾٔٓذذٚ افهذذ ٔت وؾٔٓذذٚ افوذذًٔػ، ؾٚفذذ يـ يًتّذذدون ظذذذ افًذذْٜ 

شذذذقاء ـذذذٕٚقا مذذذـ افذذذ يـ يْذذذذتّقن إػ أهذذذؾ افًذذذْٜ وامامظذذذٜ وظذذذذ مذذذْٟٓ افًذذذِػ 

ـمذذذذر مذذذذـ هذذذذٗٓء مذذذذـ ٓ ئّذذذذزون افًذذذذذْٜ  ـذذذذٕٚقا مذذذذـ افٍذذذذ   إخذذذذ ى،وأ افهذذذذٚفت،

بًذذذٌٛ اظذذذتامدهؿ  ؾًَٔذذذقن يف  ٚفٍذذذٜ افُتذذذٚب وافًذذذْٜ، ٍٜٔ،افهذذذ ٔ ٜ مذذذـ افوذذذً

هْذذٚا بًذذض افٍذذ   افتذذل أ ٕذذٚ إفٔٓذذٚ : افنذذٚهد  مقوذذقظٜ،وظذذذ أحٚديذذٞ وذذًٍٜٔ أ

ًٚ، افَذذذذ آن  ًٚ حذذذذديم ُ ْْذذذذُُِ  بًذذذذض احلَذذذذٚاؼ افَ إٓٔذذذذٜ وإحٚديذذذذٞ افٌْقيذذذٜ ؿذذذذدياًم وأيوذذذذ

م يَِذذقن اهلل ظذذز افُذذ يؿ يمٌذذٝ ويذذذٌؼ ادذذٗمْغ بًّْذذٜ ظئّذذٜ جذذدًا حيَيذذْقن اذذٚ يذذق
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ـذذذام ؿذذذٚل ذفذذذؽ  حٔذذذٞ يذذذت ذ رب افًذذذٚدغ ظِذذذٔٓؿ ؾروٕذذذف، وجذذذؾ يف جْذذذٜ افًْذذذٔؿ،

 :  افًٚمل افًٍِل

 يذذذذذذذذذذ اه ادٗمْذذذذذذذذذذقن بٌذذذذذذذذذذر ـٔذذذذذذذذذذػ

 

 

 

لِ   ٍٔف و ٍب مذذذذذذذذذذـذ ممذذذذذذذذذذٚذ  و نذذذذذذذذذذٌذ

 

 

هذذ ا ظِٔذذف ٕهذذقص مذذـ افَذذ آن وظؼذذات افْهذذقص مذذـ أحٚديذذٞ اف شذذقل ظِٔذذف 

َ  هذذذ ه افًّْذذذٜ بًذذذض افٍذذذ   ا افًذذالم، ذذذ َُ ْٕ : فَديّذذذٜ واحلديمذذذٜ   أمذذذٚ افَديّذذذٜ ـٔذذذػ َأ

 ٕ ذذـ مًتذذذزفٜ،: ادًتزفذذٜ افٔذذقم ٓ يقجذذد ؾذذٔام ظِّذذٝ ظذذذ وجذذف إرض مذذـ يَذذقل 

ٕ ذـ ظذذذ مذذ هٛ ادًتذذزفٜ، فُْْذذل رأيذذٝ رجذالً أحذذذّؼ، يًِذذـ إٔذف مًتذذذز  ويُْذذ  

وؿذٚفقا  ؾٖوفئؽ ادًتزفٜ إُٔ وا ه ه افًّْذٜ، ٕٕف رـٛ رأشف، حَٚاؼ  ظٜٔ جدًا،

ؾذذذامذا ؾًِذذذقا   هذذذؾ  ؿ افوذذذًٍٜٔ، ؿذذذٚفقا : مًذذذت ٔؾ أن ُيذذذَ ى اهلل ظذذذز وجذذذؾ،: بًَذذذق 

ط ة ئذ وجذقه يقم﴿  اهلل يَقل يف افَ آن افُ يؿ :  إُٔ وا افَ آن ٚذ  ٕٚ  ﴾ٕٚذ ة، إػ ربذٓذ

إُٔ وهٚ فٍُ وا وار ذدوا، فُذـ إػ افٔذقم أهذؾ افًذْٜ قٓ، ف  هؾ إُٔ وا ه ه أيٜ

ًٚ حيُّذذقن ظذذذ ادًتزفذذٜ بٚفوذذالل،  ُذذـ ٓ خُيِْ جقٕذذذٓؿ مذذـ دااذذ ة اإلشذذالم،ف حَذذ

وإٕذذام إُٔذذ وا مًْٚهذذٚ احلذذؼ افذذ ي جذذٚء بٕٔٚذذف يف افًذذْٜ  ٕٕذذذٓؿ مذذٚ إُٔذذ وا هذذ ه أيذذٜ،

 ئذ وجذقه يقم﴿ ـام شْ ـ ، ؾٚهلل ظز وجذؾ حذغ ؿذٚل يف حذذؼ ادٗمْٔذذـ أهذذؾ امْذٜ :

ٕٚط ة  ٚ ًٚ  دوَبِقا ظِٔف  ٖوفقهٚ، ق ﴾ٕٚ ة، إػ ربٓذ ، ًك ـٍذ وا اذٚ مًْذو ،  آمْقا اذٚ فٍيذ

ؾذذ٘ذا آمْذذٚ بذذٚفٍِظ وـٍ ٕذذٚ  هذذل ؿقافذذٛ ادًذذٚين، -ـذذام يَذذقل افًِذذامء :  –وإفٍذذٚظ 

ـُ وٓ يٌْل مـ جقع، فُذـ دذٚذا هذٗٓء إُٔذ وا هذ ه 
ِّ
ًْ بٚدًْك ؾٓ ا اإليامن ٓ ُي

  وٚؿٝ ظَق ؿ أن يتهقروا وأن يتطِٔقا أن ه ا افًٌد ادطِق  افًذٚجز،  اف ؤيٚ

اهلل  ؿاهلل ظذذز وجذذؾ جٓذذ ًة، ـذذام ضِذذٛ افٔٓذذقد مذذـ مقشذذك، ؾذذٖظ زهب٘مُٕٚذذف أن يذذ ى 

ٕٚذف ؾًذق   ذ اين﴿:  ظز وجؾ بٚفَهٜ ادً وؾٜ ي  إػ امٌؾ ؾ٘ن اشتَذ  مُ وذٚؿٝ  ﴾ٕا

وذذى وا أن يتالظٌذذقا بذذٚفْص افَذذ آين وأن يٗوفذذقه، دذذٚذا   ٕن إيامهنذذؿ ٚظَذذق ؿ، ؾ

ٔذذٛ افذذ ي ُأِمذذ وا بذذف يف بٚفٌٔذذٛ وذذًٔػ وإيامٕذذذٓؿ بًَذذق ؿ أؿذذقى مذذـ إيامٕذذذٓؿ بٚفٌ
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ذذذذغ ،أمل﴿: مىِذذذذع شذذذذقرة افٌَذذذذ ة  َّت ذذذذف هذذذذدى ِف ٛ ٔؾ ٓ ريذذذذ ب  ُتذذذٚذ مْذذذذقن ، ذفذذذذؽ اف ـ ٗي افذذذذ ي

ٌٔذٛذ ٚف ؾًِْٔذذٚ أن ٕهذذد  وأن  ؾّٓذذام ربْذذٚ حتذذدث ظذذـ ًٍٕذذف، ؾذذٚهلل ؽٔذذٛ افٌٔذذقب، ﴾ب

وفذذذ فؽ  ٕن مذذذداِرـِْٚ ؿذذذٚرصة جذذذدًا، مذذذٚ اظذذذس  ادًتزفذذذٜ اذذذ ه احلََٔذذذذٜ، ٕذذذٗمـ بذذذف،

 ئذذذ وجذذذقه يقم ﴿ؿقفذذذف  ٌذذذٚرا و ًذذذٚػ :  :مْٓذذذٚ  حلَذذذٚاؼ افؼذذذظٜٔ،ج ذذذدوا ـمذذذرًا مذذذـ ا

ٕٚط ة  ٚ فئذؽ وـ فؽ أيٜ إخ ى وهل ؿذد  ُذقن أخٍذك بٚفًْذٌٜ ٕ ﴾ٕٚ ة، إػ ربٓذ

دة﴿ مذذـ أيذذٜ إوػ، وهذذل ؿقفذذف ظذذز وجذذؾ : افْذذٚس ك وزيذٚذ قا احلًذْذ ـ أحًذْذ ذذ ي  ،﴾ِف

ك﴿ قا احلًذْذ ـ أحًذْذ ذذ ي دة﴿امْذذٜ، : أي  ﴾ِف  يف أخذذ ة، هُذذ ا رؤيذذٜ اهلل: أي  ﴾وزيذٚذ

جٚء احلديٞ يف ص ٔت مًِؿ بًْده افه ٔت ظـ شًد بـ أر وؿٚص ؿٚل : ؿٚل 

ك﴿ : ¢رشذذقل  قا احلًذْذ ـ أحًذْذ ذذ ي دة﴿، (امْذذذٜ: )ؿذذٚل ظِٔذذف افًذذالم  ﴾ِف : )  ﴾وزيذٚذ

  ( . رؤيٜ اهلل 

افنذًٜٔ مًتذذزفٜ يف  ،–وهؿ مًتزفذٜ يف افًَٔذدة  –إُٔ  ادًتذزفٜ وـ فؽ افنًٜٔ 

 مـ رشقل اهلل يف أيٜ غَّ ٌَ ح يف أيٜ إوػ وادُ ُ وا رؤيٜ اهلل، ادكَّ افًَٔدة إٔ

ؾذذٖوؿًٓؿ  ذذٖويِٓؿ فَِذذ آن يف إُٕذذٚر  ¢إخذذ ى، مذذع  ذذقا   إحٚديذذٞ ظذذـ افٌْذذل 

ؾط جقا ظـ أن يُقٕقا مـ افٍ ؿٜ  إحٚديٞ افه ٔ ٜ ظـ اف شقل ظِٔف افًالم،

ن ظذذذ اإليذذامن بذذٖن ادذذٗمْغ يذذ ون اف شذذقل ـذذٚ  «مذذٚ إٔذذٚ ظِٔذذف وأصذذ ٚر»: افْٚجٔذذٜ 

ٕٕذذف جذذٚء يف افهذذ ٔ غ مذذـ أحٚديذذٞ جذذذامظٜ مذذـ أصذذ ٚب اف شذذقل ظِٔذذف  راذذؿ،

 قإٔذذس بذذـ مٚفذذؽ، خذذٚرج افهذذ ٔت أبذذ : مذذْٓؿ شذذًٔد ا ذذدري، قأبذذ: مذذْٓؿ  افًذذذالم،

إُٕؿ شسون ربُؿ يقم افَٔٚمٜ »:  بُ  افهديؼ وهذُ ا، ؿٚل ظِٔف افهذالة وافًذالم

  :، روايتغ «فِٔذٜ افٌذدر ٓ  وذٚمقن يف رؤيتذف ـام   ون افَّ 

 ػ .بٚفتطٍٔ  «ٓ  وُٚمقن» – 7

قن»و – 7    .بٚفتنديد   «ٓ  وٚمن
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قن يف رؤيتذذذف ـذذذام ٓ  نذذذُقن يف رؤيذذذٜ افَّذذذ  فِٔذذذٜ افٌذذذدر : وادَهذذذقد  ُّ ٓ َ ُنذذذ

َِّّقا ومذٚ آمْذقا، نإذ فٔذس دوٕذف ش ٚب، إُٔ وا ه ه إحٚديٞ بًَق ؿ،  هؿ مٚ َش

وظذذذ هذذذ ا  ؾُذذٕٚقا وذذًٍٔل اإليذذذامن هذذ ا ممذذٚل ًّذذذٚ وؿذذع ؾٔذذذف بًذذض افٍذذ   ؿذذذدياًم،

ًٚ افٔذذذذقم  افذذذذ يـ أن ٕنذذذذىقا يف افذذذذدظقة إػ  ٜٔ،وذذذذبٚاإل: ا ذذذذقارج، ومذذذذْٓؿ : حذذذذديم

ِ َ  بذف  ،وال ؿ، و ؿ مَٚٓت أن ورشٚاؾ يْؼوٕذٓٚ وحُئْقن ا  وج اف ي ظُذ

إُٕٚرهذؿ ُرْؤَيٜ اهلل ظذز وجذؾ يف : ْٓذٚ م ا قارج مـ ؿديؿ يف ـمر مـ إ  اؾٚيؿ،

افَذٚديذٕٚذٔذذذذذذقن، ربذذذذام شذذذذًّتؿ بذذذذذٓؿ، هذذذذٗٓء : امْذذذذذٜ، أن ٕذٖ ُٔذذذذذؿ بّذمذذذذذٚل حذذذذذديٞ 

ٕ ذذذـ ٕنذذذٓد أن ٓ إفذذذف إٓ اهلل وأن حمّذذذد رشذذذقل اهلل، يهذذذِقن : يَقفذذذقن ـذذذام َٕذذذقل 

ن، ٓ ويًتّذ و حي قن إػ بٔذٝ اهلل احلذ ام، ئَّقن امًّٜ، افهِقات ا ّس،

وهْذٚ  -ؾ   بْْٔٚ وبْٔٓؿ هؿ ـًِّّغ، فُْٓؿ خيٚفٍقْٕٚ يف ـمر مذـ افًَٚاذد مْٓذٚ 

ذذؼ بٚاذذٚ، يَقفذذقن بٖٕذذف شذذٖٔم إٌٔٔذذٚء بًذذد حمّذذد  :ؿذذق ؿ  -افنذذٚهد  َِ ٌْ بذذٖن افٌْذذقة مل ُ 

ؾّذـ مل  ويزظّذقن بٖٕذف جذٚء أحذد مذْٓؿ يف ؿٚديذٚن يف بِذدة يف ا ْذد، ،ظِٔف افًذالم

ـ ﴿: ـذذٚؾ ، ـٔذذػ ؿذذٚفقا هذذ ا مذذع أيذذٜ افكذذحيٜ  قؿ ؾٓذذيذذٗمـ اذذ ا افٌْذذل ظْذذده ذذ وُف

ٌٔذذغ ٚ ؿ اْف ٓ ٌٕذذل »: ـٔذذػ ؿذذٚفقا هذذ ا مذذذذع إحٚديذذٞ ادتذذقا  ة بٖٕذذف    ﴾رشذذقل اهلل وخذذ

ومذذذٚ ؾنذذذوا افَذذذ آن وافًذذذْٜ ـذذذام ؾنذذذهٚ افًذذذِػ  فقا افَذذذ آن وافًذذذْٜ،  ؾذذذٖوَّ   «بًذذذدي

ًٚ ادًذذِّقن ظذذذ ذفذذؽ، دون خذذال  بٔذذْ ٓؿ، حذذذتك جذذذٚء هذذذ ا افهذذٚفت و ذتٚبذذذع أيوذذ

وفذذذف  ؾذذزظؿ بٖٕذذذف ٕذذذٌل، (،مذذذرزا ؽذذذالم أمحذذد افَٚديٕٚذذذل ذ )افزااذذذذغ افوذذذٚل ادًذّذذذك بذذ

ؾذذذٚؽس بذذذف ـمذذذر ًّذذذذـ ٓ ظِذذذؿ ظْذذذدهؿ بذذذذٓ ه ، ؿهذذذذٜ ضذقيِذذذذٜ فًذْذذذذٚ أن ؾذذذذل صذذذددهٚ

ًٚ ويًذذذذٚرًا ـذذذذام إ ذذذذ   : احلَذذذذٚاؼ افتذذذذل هذذذذل  صذذذذٕٜٔٚ فًِّذذذذِؿ مذذذذـ أن يْ ذذذذ   ئّْذذذذ

ـ ﴿: هٗٓء مع دجذذٚ ؿ هذ ا افذ ي ادظذك افٌْذذقة، مذذٚذا ؾًذذؾ بٚٔيذذٜ افَٚديٕٚٔقن  ذ وُف

ٔذغ ٌْ ٚ ؿ اف ْش مًْذذٚهٚ ( : خذذٚ ؿ افٌْذٔذذغ : )   ؿذٚفقا  [ 47: األحلبا  ] ﴾رشذقل اهلل وخذ : مِذ

ـذذذذ فؽ  زيْذذذذٜ اإلصٌذذذذع،: قزيْذذذٜ افٌْذٔذذذذغ، ـذذذام أن ا ذذذذٚ ؿ هذذذ :مًْٚهذذذٚ  ٓ ٕذذذذٌل بًذذذده،
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هذذ ا مذذٚ إٔز ذذٚ اهلل ظذذذ : مذذٚ ؿذذٚفقا  هذذذؿ مذذذٚ ـٍذذذ وا بٚٔيذذٜ،ن إذ ،حمّذذد زيْذذذٜ إٌٕٔذذٚء

ئٍذد اإليذامن بٕٚفٍذٚظ دون  ذامذٚ ،نفُـ ـٍذ وا بًّْٚهذٚ احلََٔذل، إذ ؿِٛ حمّد،

افى يذذذذؼ  قإذا ـٕٚذذذذٝ هذذذذ ه حََٔذذذذٜ ٓ صذذذذؽ ؾٔٓذذذذٚ، مذذذذٚ هذذذذ إيذذذذامن ب َذذذذٚاؼ ادًذذذذٚين،

 قؼ، فٔس هذيؾتؿ افى فِقصقل إػ مً ؾٜ حَٚاؼ ادًٚين فُِتٚب وافًْٜ   ؿد ظ 

ْٚ بٚفٌِٜ وآدابذذٓٚ وٍٕنذ افَذ آن وافًذْٜ بٖهقااْذٚ أ ِّ ِْ ظٚدا ْذٚ  وأن ًٕتّد ٕ ـ ظذ ِظ

 : –وأهنل افُالم ا ا افَقل –وإٕام ـام ؿٔؾ  ض ؿْٚ، وم اهٌْٚ أ و َٚفٔدٕٚ أ وأ

 وكلللري يفلللب ع ان للل   مللل  سلللل  

 

 

 

 وكللري  للا ع اع للدا  ملل  يفللل      

 ..صٓٔد  قأفَك افًّع وه وفذف ؿِٛ أفًؾ يف ه ا ذـ ى دـ ـٚن   

 ( وافٍوؾ هلل وحده ... 030إتٓل ب ّد هلل افؼيط ) 
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 ؿٚل اإلمٚم:

تن دااذذاًم يف دروشذذْٚ وحمٚ ا ْذذٚ إٔذذف ٓ يٍُذذل إذا دظقٕذذٚ افْذذٚس إػ افًّذذؾ  
ِِذذ ُٕ

بٚفُتذذٚب وافًذذْٜ أن َٕتكذذ ظذذذ هذذ ا ؾَذذط يف افذذدظقة، بذذؾ ٓبذذد أن ٕوذذؿ إػ ذفذذؽ 

ٕ قهذذٚ، فَٔذذٚم إدفذذٜ افؼذذظٜٔ ظذذذ ذفذذؽ و)ظذذذ مذذْٟٓ افًذذِػ افهذذٚفت( أ عِذذٜ :

 وهل م ـقرة يف ؽر ه ا ادقوع.

ٚ يف هذذ ا افًكذذ، حٔذذٞ صذذٚرت افذذدظقة إػ افُتذذٚب  ٓبذذد مذذـ ذفذذؽ وخهقٍصذذ

وافذذذذذدظٚة  ،وافًذذذذذْٜ مقوذذذذذٜ افًكذذذذذ احلذذذذذٚ ، ودظذذذذذقة ـذذذذذؾ امامظذذذذذٚت اإلشذذذذذالمٜٔ

، وؿذد يُذقن ؾذٔٓؿ مذـ -شٚشٜٔ وؾ ظٜٔظذ مٚ بْٔٓؿ مـ اختالؾٚت أ –اإلشالمٔغ 

   افهػ  ظًٔٚذا بٚهلل. ء ٍَ ومـ يزظؿ أن افدظقة إفٔٓٚ يُ  ،مـ أظداء افًْٜ ظًِّّٔٚقه

أشذذذٖل اهلل أن حئْٔذذذٚ ظذذذذ افًذذذْٜ، أن ئّتْذذذٚ ظِٔٓذذذٚ، متًٌذذذغ دذذذـ أدْذذذك اهلل  ٌذذذٚرا 

ـَ ﴿و ًذذذٚػ ظِذذذٔٓؿ بَقفذذذف:  ِٚجِ ي ذذذ َٓ ُ ـَ ادْ
قَن ِمذذذ ُفذذذ قَن إَوَّ َُ ٚبِ ذذذ ًَّ ـَ  َواف ِ ي ذذذ ِٚر َوافَّ َوإََٕهذذذ

 ٚ ذذذ َٓ تَ ِ ي حَتْ ذذذ دَّ َ ُذذذْؿ َجَّْذذذٍٚت َ ْ قْا َظْْذذذُف َوَأَظذذذ ْؿ َوَرُوذذذ ُٓ ْْ ِ َ اهللَُّ َظذذذ ٍٚن رَّ ذذذ ًَ ْح
قُهؿ بِِ٘ ذذذ ًُ ٌَ ا َّ

ئِؿُ  ًَ ْقُز اْف ٍَ ٚ َأَبًدا َذفَِؽ اْف َٓ ـَ ؾِٔ  .[077 التوب::]﴾إهَْنَُٚر َخٚفِِدي

ـَ ﴿وأن جيًِْذذٚ ًّذذـ ؿذذٚل ؾذذٔٓؿ:  ِ ي ذذ ٚؤُ  َوافَّ ْ  َفَْذذٚ وَجذذ ذذ ٍِ َْذذٚ اْؽ قَن َربَّ قُفذذ َُ ِدِهْؿ َي ذذ ًْ ِمـ َب

َّٕذَؽ  َْذٚ إِ ـَ آَمُْذقا َربَّ ِ ي َِّذ الًّ فء
قبَِْذٚ ؽِذ ُِ ْؾ يِف ُؿ ًَ ٚ بِٚإِلياَمِن َوٓ َ ْ َٕ ق َُ ـَ َشٌَ ِ ي َوإِلْخَقإَِْٚ افَّ

ِحٔؿٌ   .[07]الحشر:﴾َرُؤوٌ  رَّ

 .(3/891" )¢"أصري صفة صالة النيب 
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ٔز افذدظقة افًذٍِٜٔ يف هذ ا اد ذٚل افذ ي يدٕذدن امّٔذع حذقل افُتذٚب إٕام  تّ

وافًذذذذْٜ أهنذذذذؿ يذذذذدظقن إػ ؾٓذذذذؿ افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ ظذذذذذ مذذذذْٟٓ افًذذذذِػ افهذذذذٚفت، ٓ 

يُتٍقن ؾَط بدظقة ادًِّغ إػ اف جقع فُِتٚب وافًْٜ بذؾ يزيذدون ظذذ ذفذؽ 

  افُمذرة اف جقع إػ افُتٚب وافًْٜ ظذ مذْٟٓ افًذِػ افهذٚفت، ٕن هذ ه افىذ 

إصذٚرة ظذٚب ة يف حذديٞ افٍذ   افذمالث وافًذًٌغ ؿذٚل  ¢افتل أصٚر إفٔٓٚ اف شذقل 

ؿٚل: مـ هل يٚ رشقل اهلل ؿٚل : مٚ ظِٔف إٔٚ افٔقم  ،ـِٓٚ يف افْٚر إٓ واحدة"ظْٓٚ : 

ويف ض يذذذؼ أخذذذ ى وهذذذل أصذذذت ؿذذذٚل: هذذذل امامظذذذٜ، ويف احلذذذديٞ  ،"وأصذذذ ٚر

 اصديـ ...إػ آخ  احلديٞ. ؾْ ذد هْذٚ يف أخ : ظُِٔؿ بًْتل وشْٜ ا ٍِٚء اف

احلذذذديمغ  ٌْٔٓذذذٚ إػ هذذذ ا افَٔذذذد افذذذ ي يتًّذذذؽ بذذذف افًذذذٍِٔقن مذذذـ بذذذغ شذذذٚا  افذذذدظٚة 

)افُتٚب وافًْٜ ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفت( ٕن اف شقل ظِٔف افًالم مذٚ ؿذٚل: مذٚ 

 إٔٚ ظِٔف ؾَط، وإٕام ؿٚل: وأص ٚر، مٚ ؿٚل: ظُِٔؿ بًْتل ؾَط، وإٕام ؿٚل: وشْٜ

ا ٍِٚء اف اصديـ مـ بًدي، وه ا يف افقاؿع اؿتٌٚس مـ افَ آن افُ يؿ ممذؾ ؿقفذف 

ظزوجذذذذؾ: )ومذذذذـ ينذذذذٚؿؼ اف شذذذذقل مذذذذـ بًذذذذد مذذذذٚ  ٌذذذذغ فذذذذف ا ذذذذدى ويتٌذذذذع ؽذذذذر شذذذذٌٔؾ 

ادٗمْغ ٕقفف مٚ  قػ وٕهِف جْٓؿ وشٚءت مهرا( ؾٚهلل ظزوجؾ ؿٚل )ويتٌع ؽر 

ـذذذٚن  ،ِّذذذٜ بٕٔٚٔذذذٜ خىذذذرة جذذذًداشذذذٌٔؾ ادذذذٗمْغ( دذذذٚذا جذذذٚء اذذذ ه امِّذذذٜ  هذذذ ه ام

يٍُذذل أن يَذذذقل: ومذذذـ ينذذٚؿؼ اف شذذذقل مذذذـ بًذذذد مذذٚ  ٌذذذغ فذذذف ا ذذدى ٕقفذذذف مذذذٚ  ذذذقػ، 

وفُْذذذف أوذذذٚ  إػ منذذذٚؿَٜ اف شذذذقل ؿقفذذذف ظذذذز وجذذذؾ: ويتٌذذذع ؽذذذر شذذذٌٔؾ ادذذذٗمْغ 

حلُّذذذٜ بٚفٌذذذٜ أٓ وهذذذل :أن منذذذٚؿَٜ اف شذذذقل إٕذذذام  يٓذذذ  بّطٚفٍذذذٜ شذذذْٜ ادذذذٗمْغ 
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ٚومذذْٟٓ افًذذِػ افهذذٚفت افذذ ي  ًَ  ٖـٔذذذدا  ؿفذذ فؽ يَذذقل ابذذـ افَذذٔ ،شذذًّتؿ ظْذذذف شذذٚب

 وإصٚرة ظٚب ة هيًٜ إػ ه ا افَٔد يف ؾٓؿ افُتٚب وافًْٜ يَقل:

افًِذذؿ ؿذذٚل اهلل ؿذذٚل رشذذقفف ؿذذٚل افهذذ ٚبٜ، أيوذذٚ مل يُتذذػ بَقفذذف: افًِذذؿ ؿذذٚل اهلل 

 :وإٕام أوٚ  إػ ذفؽ: ؿٚل افه ٚبٜؿٚل رشقفف ـام يَقل عٚهر ادًِّغ، 

 ارل مممقلل  ممم ل لالعلمممال مممقل

 

 

 

  ممقللالامم قيسللممومليقل م  مم  

 

 

لمقلالعلالىابكلللخالفل ماقةس

ل

ليممالالو مم للريممال ه ل  ومم  

ل ل اللراللج دلالاماق لرىاوهمق

ل

لحمما الممم لال عووممشلرال شممبو  

أريذذد بٚختهذذٚر أن أووذذت أن افذذدظقة افًذذٍِٜٔ  دٕذذدن مذذـ عِذذٜ مذذٚ  دٕذذدن حذذقل ل

ومذذذـ هْذذذٚ  ذذذٖ ٔٓؿ افًهذذذّٜ مذذذـ  ،ػ افهذذذٚفتؾٓذذذؿ افُتذذذٚب وافًذذذْٜ ظذذذذ مذذذْٟٓ افًذذذِ

افقؿذذذقع يف افًَٚاذذذد افتذذذل  ُِذذذؿ ظْٓذذذٚ ظِذذذامء اإلشذذذالم وأهنذذذٚ إ  ؾذذذٝ ظذذذـ امذذذٚدة 

ذفذؽ، ومذـ إؾُذٚر احلديمذٜ افتذل يذتُِؿ اذٚ  قـٚدًتزفٜ واد جئذٜ وامزيذٜ وٕ ذ

تَّٚب اإلشالمٔغ بٚشؿ اإلشالم وهل فًٔٝ مـ اإلشذالم يف  ُُ ويًى هٚ ـمر مـ اف

ٚ بٚفُتذٚب ص  وٓ ًُ  يُّـ ٕحد مذـ أهذؾ افًِذؿ أن يًذ   ذفذؽ إٓ إذا ـذٚن متًّذ

 وافًْٜ ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفت، ه ه ذـ ى واف ـ ى  ٍْع ادٗمْغ.

 .(31-30"التعلوق على حماضرة الدعوة السلفوة وموقفها من احلركات األخرى")ص
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 ٚن١ًُ ع٢ً غسٚط قبٍٛ ايعٌُ ايصاحل

ده وًٕذذذتًْٔف وًٕذذذتٌٍ ه وًٕذذذقذ بذذذٚهلل مذذذـ  ور إًٍٔذذذْٚ ومذذذـ إن احلّذذذد هلل ٕ ّذذذ

شٔئٚت أظامفْٚ، مـ  ده اهلل ؾال موؾ فف، ومـ يوِؾ ؾال هذٚدي فذف، وأصذٓد أن ٓ 

 إفف إٓ اهلل وحده ٓ  يؽ فف، وأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف.

 أمٚ بًد: 

، و  إمذذذذذذقر ¢ؾذذذذذذ٘ن خذذذذذذر افُذذذذذذالم ـذذذذذذالم اهلل وخذذذذذذر ا ذذذذذذدي هذذذذذذدي حمّذذذذذذد 

 ددٚيٚ، وـؾ حمددٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ والفٜ، وـؾ والفٜ يف افْٚر.حم

دظق ْذذٚ افتذذل اصذذىِ ْٚ وفُذذؾ ؿذذقم أن يهذذىِ قا ظذذذ مذذٚ صذذٚءوا، افذذدظقة افتذذل 

اصذذىِ ْٚ ظذذذ  ًذذّٔتٓٚ بٚفذذدظقة افًذذٍِٜٔ هذذل ؿٚاّذذٜ ظذذذ مذذٚ ا ٍذذؼ ظِٔذذف ـذذؾ افٍذذ   

افَذذذذ ون  ب وافًذذذذْٜ، وفُذذذذـ رأيْذذذذٚ مذذذذع افت ذذذذٚرب ضِٔذذذذٜ هذذذذ هٚافُتذذذذ قاإلشذذذذالمٜٔ وهذذذذ

ْٜ ٔء افىقيِٜ وبطٚصٜ يف افًك احلٚ  إٔف ٓ يٍُل دـ ـٚن ي يد أن يُقن ظذ بَ 

 ٌغ فْذٚ مذـ ؿذديؿ ظٓذد ادًذِّغ وحذٚ هؿ  ¢مـ ربف وظذ هدى مـ شْٜ ٌٕٔف 

 يـ ٓ بذذذد مذذذْٓام فُذذذؾ مًذذذِؿ ِذذذإٔذذذف ٓ يٍُذذذل هذذذ ا إٓتًذذذٚب إػ هذذذ يـ إصذذذِغ اف

 ؿ إفٔٓام ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفت.وفُـ ٓ يٍُل ذفؽ بؾ ٓ بد مـ أن يو

ؾدظق ْٚ ؿٚاّٜ إذًا ظذ افُتٚب وافًْٜ ومْٟٓ افًِػ افهٚفت، َٕقل ه ا؛ ٕن 

ًٚ ـذذذام ـ رٕذذٚ هذذ ا ظذذذذ مًذذٚمع ـمذذر مذذذـ إخقإْذذٚ وٓ ٕذذزال ُٕذذذ ر؛  ادًذذِّغ عًٔذذ
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ٕهنٚ حََٜٔ هٚمٜ جدًا، ومع ذفؽ ؾٓل ؽٚاٌٜ ظذـ أذهذٚن أـمذ  ادًذِّغ يف افًكذ 

ٔٓؿ ـمذذر ًّذذـ يْتّذذقن إػ افذذدظقة اإلشذذالمٜٔ ويَذذٚل: إهنذذؿ مذذـ افذذدظٚة احلذذٚ  وؾذذ

إػ اإلشذالم، بذذؾ وؾذذٔٓؿ مذذـ ي يذذد أن يَذذٔؿ دوفذٜ اإلشذذالم وفُذذـ فذذٔس ظذذذ ادذذْٟٓ 

ه ا اف ي ٕ ـ ٕدٕدن حقفف وإٕام ظذ ؾٓؿ فف إمٚ أن يًتَٔف مـ بًذض مذـ مٙذ، 

ًٚ ؾٔام ذهذٛ إفٔذف وإمذ ٚ أن جيتٓذد هذ ا ادًذٚرص وه ا اف ي اشتَٚه مْف مل يُـ مهٌٔ

يٍٓؿ احلذديٞ ـذام يٌذدوا فذف دون  وه ا افداظٜٔ يف افًك احلٚ  ؾٍٔٓؿ أيٜ أ وأ

 اد جع افًٍِل. قأن يًقد إػ اد جع افمٚفٞ وه

مذـ أيذذـ جئْذذٚ اذذ ه مذذـ افوذذّّٜٔ افمٚفمذذٜ َٕذذقل: افُتذذٚب وافًذذْٜ ومذذْٟٓ افًذذِػ  

 افهٚفت 

افُتٚب ومـ افًذْٜ ومذـ أؿذقال افًذِػ  َٕقل: ٕ ـ داااًم وأبدًا أخ ٕٚ ذفؽ مـ

ًٚ، ؾٚفُتٚب ـُِؿ يَ أ ؾٔف ؿذقل اهلل ظذز وجذؾ:  ِٚؿِؼ ﴿افهٚفت أيو ـْ ُينَذ قَل  َومَذ شُذ اف َّ

َّْؿَ  ذذ َٓ ِف َج
ِِ ُٕهْذ ٚ َ ذذَقػَّ َو ِف مَذ ذذ َقفء ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ٌِِٔؾ ادُْذ ْرَ َشذذ ْع ؽَذ

ُف اْ ُذَدى َوَيتٌَِّذذ َ َفذذ ٚ َ ٌَذغَّ ِد َمذذ ًْذ ـْ َب
 مِذ

ـٚن اهلل ظز وجؾ ٓ ي يد أن يؼع فِْذٚس  ورة ق، ف[005]النساء:﴾ًراَوَشَٚءْت َمِه 

ًٚ ظذذ ؿذقل رب قافتًّؽ ا ا اد جع افمٚفذٞ أٓ وه شذٌٔؾ ادذٗمْغ مل يَذؾ ظىٍذ

ٌِِٔؾ ﴿افًذذٚدغ ومذذـ ينذذٚؿؼ اف شذذقل مذذـ بًذذد مذذٚ  ٌذذغ فذذف ا ذذدى ؿذذٚل:  ْرَ َشذذ ْع َؽذذ
َوَيتٌَِّذذ

ِمِْغَ  ْٗ ُذذ افًذذٚدغ، ؾذذ٘ذًا رب افًذذٚدغ  ٌذذٚرا و ًذذٚػ ذـذذ   ، ؾذذ٘ذًا رب[005]النسللاء:﴾ادْ

ًٚ ؽذر مذٚ ـذٚن ظِٔذف اف شذقل ظِٔذف افًذالم حٔذٞ ؿذٚل:  ًٚ دٚفمذ ـْ ﴿يف هذ ه أيذٜ صذٔئ َوَمذذ

ِمِْغَ  ُيَنِٚؿِؼ  ْٗ َ َفُف اْ َُدى َوَيتٌَِّْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ ِد َمٚ َ ٌَغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم  .[005]النساء:﴾اف َّ

ًٚ ظذذ ا ٌذٚع ـتذٚب اهلل وحذديٞ رشذذقل اهلل  ؾذ٘ذًا ظذذ ـذؾ مذـ أن  ¢ـذٚن ح يهذ

يٍٓؿ ـالً مـ ه يـ ادهدريـ افُتٚب وافًْٜ ظذ شذٌٔؾ ادذٗمْغ، ظذذ مذٚ ـذٚن 

ظِٔذذذذف ادًذذذذِّقن إوفذذذذقن، وإممِذذذذٜ  ُمذذذذ  يف ممذذذذؾ هذذذذ ا ادقوذذذذقع، وٓ أريذذذذد أن 
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ًٚ إن ًٚ آخذذ  ـذذام شتًذذًّقن ؿ يٌذذ صذذٚء اهلل  أ قشذذع ٕين أريذذد أن أوذذٔػ إػ ذفذذؽ صذذٔئ

فُْذذل أوجذذز بُذذالم حذذقل هذذ ه افذذدظقة دظذذقة افُتذذٚب وافًذذْٜ وظذذذ مذذْٟٓ افًذذِػ 

 افهٚفت، دٚذا ٕ ـ ٕدٕدن داااًم وأبدًا وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفت .

ظذذذ ؾتؿ أوًٓ يف هذذذ ه أيذذذٜ افُ يّذذذٜ، حٔذذذٞ أن اهلل ظذذذز وجذذذؾ حذذذ ر مذذذـ  ٚفٍذذذٜ 

ٚن ظِٔذف اف شذقل، ؾ ّذع شٌٔؾ ادٗمْغ، ومل يَتك يف حت ي ه ظذ  ٚفٍٜ مٚ ـذ

ِٚؿِؼ ﴿بذذغ إمذذ يـ ؾَذذٚل:  ـْ ُيَنذذ ْرَ  َوَمذذ ْع َؽذذ
ُف اْ ُذذَدى َوَيتٌَِّذذ َ َفذذ ٚ َ ٌَذذغَّ ِد َمذذ ذذ ًْ ـْ َب

قَل ِمذذ ُشذذ اف َّ

ًرا َٚءْت َمهِذ ََّْؿ َوشَذ َٓذ ِف َج
ِِ ُٕهْذ ٚ  َذَقػَّ َو ِف مَذ َقفءذ ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ،ـذ فؽ [005]النسلاء:﴾َشٌِِٔؾ ادُْذ

 وٚيف إػ افُتٚب وافًْٜ.افًْٜ  ٗـد ه ا ادًْك اإل

وشذذذتٍس  أمتذذذل ظذذذذ دذذذالث »ؿقفذذذف ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم يف حذذذديٞ افٍذذذ  : 

وشذذذًٌغ ؾ ؿذذذٜ ـِٓذذذٚ يف افْذذذٚر إٓ واحذذذدة، ؿذذذٚفقا: مذذذـ هذذذل يذذذٚ رشذذذقل اهلل  ؿذذذٚل: هذذذل 

ؾ٘ذًا أفٍٝ افْي  هْٚ وـٖٕف اؿتٌٚس مـ أيٜ افًٚبَٜ، امامظٜ أي مٚ ـٚن   «امامظٜ

افًالم وعٚظتف مـ افه ٚبٜ افُ ام، ه ا احلديٞ يِتَل زٚم ظِٔف اف شقل ظِٔف 

 آفتَٚء مع أيٜ افًٚبَٜ.

إٔذف دذٚ خىذٛ »ـ فؽ حديٞ افً بٚض بـ شٚريٜ اف ي ؾٔف وأختكذ افذ ي ؾٔذف 

ؾذذذذٔٓؿ ؿذذذذٚفقا: أوصذذذذْٚ، ؿذذذذٚل: أوصذذذذُٔؿ بتَذذذذقى اهلل وافًذذذذّع وافىٚظذذذذٜ وإن و  ظٌذذذذد 

ًٚ ـمذذ فحٌقذذ وإٕذذ ومل يَذذػ هْذذٚ   «رًا ؾًِذذُٔؿ بًذذْتلمذذـ يًذذش مذذُْؿ ؾًذذرى اختالؾذذ

إذًا  ،«وشذْٜ ا ٍِذٚء اف اصذديـ ادٓذديغ مذـ بًذدي»وإٕام ظىػ ظذذ شذْتف ؾَذٚل: 

هْذذذٚ شذذذْتٚن شذذذْٜ اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم وشذذذْٜ إصذذذ ٚب افُذذذ ام وبطٚصذذذٜ مذذذْٓؿ 

 .¢ا ٍِٚء اف اصديـ، ه ا ـتٚب اهلل، وه ه أحٚديٞ رشقل اهلل 

ْٕتّذذذذل إفذذذذٔٓؿ وٕتؼذذذذ  بٕٚٓتًذذذذٚب إفذذذذٔٓؿ أمذذذذٚ أؿذذذذقال افًذذذذِػ افهذذذذٚفت افذذذذ يـ 

وٕ جقا اهلل  ٌٚرا و ًٚػ أن يقؾَْٚ ٕن ٕتًّؽ اد ؿ؛ ٕهنؿ هؿ افذ يـ ًٕذتىٔع 
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َٕقل: إهنؿ ـٕٚقا ظذ هدًى مـ راؿ بْٔام ـِام  ٖخ  افزمـ ـِام ابتًد افْٚس ظـ 

 مـ جٜٓ وظـ  ىٌٔؼ مٚ ؾّٓٓقه مـ جٜٓ أخ ى. ¢ؾٓؿ هدي اف شقل 

ء افًذِػ افتذل  ِتَذل مذع مذٚ شذٌؼ مذـ افُتذٚب وافًذْٜ مذٚ يذ ـ  ؾّـ أؿقال هذٗٓ

ٍٝ فِت  ي  مْٓٚ وافْٓل ظْٓٚ ؿذقل ح يٍذٜ بذـ افذٔامن ر  فء يف ـتٛ افٌدع افتل أُ 

أي:   «ؾذذال  ًٌذذدوهٚ ¢ـذذؾ ظٌذذٚدة مل يتًٌذذدهٚ أصذذ ٚب رشذذقل اهلل »اهلل  ًذذٚػ ظْذذف: 

 ؾال  تًٌدوهٚ.

ال  ًٌذذدوهٚ، أحٚفْذذٚ ح يٍذذٜ بذذـ ؾذذ ¢ـذذؾ ظٌذذٚدة مل يتًٌذذدهٚ أصذذ ٚب رشذذقل اهلل 

حيذذذذ رٕٚ ويْٕٓٚذذذذٚ ظذذذذـ أن ٕتًٌذذذذد اهلل  ٌذذذذٚرا  ¢حٛ ه رشذذذذقل اهلل ٚافذذذذٔامن ـذذذذٚن صذذذذ

 .¢و ًٚػ بًٌٚدة مل يُـ ظِٔٓٚ أص ٚب رشقل اهلل 

ًٚ ظٌد اهلل بـ مًًقد ر  اهلل  ًٚػ ظْف:  ا ًٌقا وٓ  ٌتدظقا ؾَد »مـ ذفؽ أيو

ٓ  ٌتذذذذدظقا ؾَذذذد ـٍٔذذذذتؿ، ظِذذذُٔؿ بذذذذٕٚم  ا ًٌذذذقا و» ،«ـٍٔذذذتؿ، ظِذذذذُٔؿ بذذذٕٚم  افًتٔذذذذؼ

 .«افًتٔؼ

وهْذذذذٚا ؿهذذذذٜ ذـ ٕٚهذذذذٚ مذذذذ ارًا و ُذذذذ ارًا خالصذذذذتٓٚ أن ابذذذذـ مًذذذذًقد وؿذذذذػ ظذذذذذ 

حَِذذٚت يف ادًذذ د ٓ ي ؿهذذقن رؿذذص اف ؿٚصذذغ مذذـ افذذدراويش ومذذـ أصذذ ٚب 

بٖممذٚ ؿ ًّذـ يذدورون يزظّذقن أهنذؿ يذ ـ ون وافى   ـٚدً وؾغ مذـ ادقفقيذٜ أ

ٓ، ـٕٚذذذٝ هذذذ ه احلَِذذذٚت افتذذذل رآهذذذٚ ابذذذـ مًذذذًقد يف ادًذذذ د اهلل  ٌذذذٚرا و ًذذذٚػ 

ي ـ ون اهلل، يًذٌ قن اهلل، وحيّذدون اهلل، ويُذزون اهلل، ومذع ذفذؽ إُٔذ  ظِذٔٓؿ، 

ًٚ دَ هؾ إُٔ  ظِٔٓؿ افتًٌٔت وافت ّٔد وافتٌُر  ٓ، وإٕام ٕٕف رأى ؾٔٓؿ أمذ ًا حُمْذ  د

يًذذد بذذف افتًذذٌٔت  ُٕذذ ًا، مذذٚذا  وجذذد أمذذٚم ـذذؾ واحذذد مذذـ أصذذ ٚب احلَِذذٚت حلذذ

وافتٌُذذذر وافت ّٔذذذد ويف وشذذذط ـذذذؾ حَِذذذٜ صذذذٔ  راذذذٔس حَِذذذٜ، راذذذٔس ذـذذذ ، خِْٔذذذٚ 

ًّٕٔف هُ ا أن،  ٍوؾ، يَقل دـ حقفف: شٌ قا ـ ا، امحدوا ـ ا، ـزوا ـ ا، 
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بٚحلهذذٚة يًذذدون افًذذدد افذذ ي أمذذ هؿ بذذف صذذٔ  احلَِذذٜ، هذذ ا وؾٔىَىَذذقن بٚحللذذ أ

َِذذٚت، ؾذذامذا ـذذٚن مقؿٍذذف، ؿذذٚل  ذذؿ: ؾَذذط افذذ ي رآه ابذذـ مًذذًقد مذذـ أصذذ ٚب احل

ٕء  ء  َ ذمُ  ًٚ:  رًا ومٗ ُذؿ مذٚ هذ ا افذ ي  هذًْقن  وـذٚن ؿذد  ِذمؿ ؾذٖزال افِمذٚم مذـ حْيَ وَ »ٌذ

ظٌذذذذذد اهلل بذذذذذـ مًذذذذذًقد، مذذذذذٚ هذذذذذ ا افذذذذذ ي  ¢وجٓذذذذذف وؿذذذذذٚل: إٔذذذذذٚ صذذذذذ ٚر رشذذذذذقل اهلل 

ـام يَقل ادٌتدظٜ افٔقم: يٚ أخذل مذٚ ؾٔٓذٚ  بْهذع ظذذ   « هًْقن  ؿٚفقا: حل

ؿٚفقا: حل ًٕد بف افتًٌٔت وافتٌُذر وافت ّٔذد، ؿذٚل: ظذدوا »ل وٕ ـ  اهلل، اف شق

ذذذ شذذذٔئٚ ُؿ وإٔذذذٚ افوذذذٚمـ فُذذذؿ أن ٓ يوذذذٔع مذذذـ حًذذذْٚ ُؿ يشء  وحَيْ  ؿ مذذذٚ أهع َُ

، وهذذ ه إٓٔتذذف مل  ُنذذ، وافذذ ي ٍٕ ذذ بٔذذده أاذذُْؿ مل  ٌذذَؾ  ¢هُِذذتُؿ، هذذ ه دٔٚبذذف 

بٔذده أاذُْؿ ٕهذدى  وافذ ي ٍٕ ذ»أي: أصذ ٚب حمّذد،   «ٕهدى مـ أمذٜ حمّذد

إيذذذذذ  افٌالؽذذذذذٜ افً بٔذذذذذٜ   «إُٕذذذذذؿ متًّذذذذذُقن بذذذذذ ٕٛ وذذذذذالفٜوأ ¢مذذذذذـ أمذذذذذٜ حمّذذذذذد 

إُٕذذذذذؿ متًّذذذذذُقن بوذذذذذالفٜ وإٕذذذذذام بذذذذذ ٕٛ وذذذذذالفٜ حتَذذذذذرًا وافٍهذذذذذٔ ٜ، مذذذذذٚ ؿذذذذذٚل: أ

فِوذذالفٜ، ؾُذذٚن جذذقااؿ جذذقاب ادٌتدظذذٜ يف ـذذؾ زمذذٚن ويف ـذذؾ مُذذٚن، ؾذذٚحٍيقا 

مـ  »ٜ ظْف ا ا افتًٌر يف حديٞ: اف د مـ ابـ أم مًٌد ه ا ابـ مًًقد جٚء افُْٚي

ًٚ ـذذام إٔذذزل ؾَِٔذذ أه ظذذذ ؿذذ اءة أبذذـ أم ظٌذذد ًٚ ض يذذ ؾٓذذ ا أحٍيذذقا   «أحذذٛ افَذذ آن ؽوذذ

ظٌذذد افذذ محـ مذذٚ أردٕذذٚ إٓ ا ذذر يذذٚ أبذذٚ جقابذذف. مذذٚذا ؿذذٚل: جذذقاب ظذذذ ؿذذق ؿ: واهلل 

يًذذتدل  ،«وـذذؿ مذذـ م يذذد فِطذذر ٓ يهذذٌٔف»  «وـذذؿ مذذـ م يذذد فِطذذر ٓ يهذذٌٔف »ؿذذٚل: 

ؾَذذٚل:  شذذُٔقن أؿذذقام يف آخذذ  افزمذذٚن  ¢فَذذد حذذددْٚ رشذذقل اهلل »ذ ذفذذؽ ؿذذٚل: ظذذ

حيَ  أحدـؿ صال ف مع صاليؿ، وصٔٚمف مع صٔٚمٓؿ وؿٔٚمف مع ؿٔٚمٓؿ يّ ؿقن 

 .«مـ افديـ ـام يّ   افًٓؿ مـ اف مٜٔ

يَقل ابـ مًًقد ٕص ٚب احلَِٚت: إٕٚ ٕ ـ شًّْٚ أن اف شقل ظِٔف افًذالم 

أصذد ظٌذٚدة ًّذٚ ٕ ذـ مًؼذ أصذ ٚب اف شذقل ظِٔذف افًذالم،  حيدث ظذـ أؿذقام هذؿ

 .«يّ ؿقن مـ افديـ ـام يّ   افًٓؿ مـ اف مٜٔ »ومع ذفؽ 
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افًذذذزة مذذذـ هذذذ ه افَهذذذٜ أن راو ذذذٚ ؿذذذٚل: ؿذذذد رأيْذذذٚ أوفئذذذؽ إؿذذذقام يَٚ ِقْٕذذذٚ يذذذقم 

افْٓذذذذ وان أي: أصذذذذٌ قا مذذذذـ ا ذذذذقارج افذذذذ يـ خ جذذذذقا افذذذذ ي خ جذذذذقا ظذذذذذ أمذذذذر 

اد ذذذؼ حتذذذك اشتٖصذذذؾ ق ضٚفذذذٛ ؾَذذذٚ ِقه وهذذذؿ مٌىِذذذقن وهادذذذٗمْغ ظذذذع بذذذـ أر

 صٖؾتٓؿ وؿٙ ظذ وال ؿ ومل يْٟ مْٓؿ إٓ أؾ اد ؿِِٔقن.

َْٖوَدت اذذذذٗٓء ادٌتدظذذذذٜ هذذذذ ه افٌدظذذذذٜ افهذذذذٌرة افتذذذذل ـذذذذٕٚقا يت ٚؿ وهنذذذذٚ وٓ  ؾذذذذ

ؿ إػ افٌدظذذذٜ افُذذذزى وهذذذل ا ذذذ وج   تّذذذقن اذذذٚ وييْذذذقن أن ٓ يشء ؾٔٓذذذٚ َأْوَدْيذذذ

 ف اصد.ظذ ا ٍِٜٔ ا

ًٚ مـ ؿقل افًِذامء ؿذٚفقا: افهذٌٚا  ب يذد افٌُذٚا ، يًْذقن اذ ه  مـ هْٚ ؿِْٚ: اؿتٌٚش

ِهذٌٚا  ؾَٔذقل: مذٚ ظِذٔش؛ ٕهنذٚ إذا فافُِّٜ أن ادًِؿ ٓ يٌٌْل أن حيَ  ار ُٚبف 

ًٚ وصٚرت ظٚدة فِّ  ُٛ   ه افهٌٚا  ؾًٔقصِف ذفؽ إػ ار ُذٚب  صٚرت ديدٕ

ٗٓء افًِذذذذامء أن افٌدظذذذذٜ افهذذذذٌرة ب يذذذذد افٌدظذذذذٜ افٌُذذذٚا ، اؿتًٌذذذذٝ إٔذذذذٚ مذذذذـ ـِّذذذذٜ هذذذ

ادمذذذٚل واؿذذذع يف هذذذ ه افَهذذذٜ وهذذذل م ويذذذٜ بٚفًذذذْد افهذذذ ٔت يف قافٌُذذذرة، وهذذذ ا ه

 شْـ افدارمل.

إذًا اجتّذع افُتذٚب وافًذْٜ وأؿذقال شذٍِْٚ افهذٚفت ظذذ أن ادًذِّغ إذا أرادوا 

ًٚ ؾًِٔٓؿ أن يِزمقا دالدٜ أصٔٚء ـٖ صذؾ  ذؿ: افُتذٚب أن يٍّٓقا ديْٓؿ ؾٓاًم ص ٔ 

وافًذذْٜ ومذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف افًذذِػ افهذذٚفت، وهذذ ا أمذذ  واوذذت جذذدًا ٕهنذذؿ ـذذٕٚقا صذذٓقد 

 ¢أظٔٚن ي ون اف شقل ـٔػ ؾًؾ؛ وف فؽ هؿ َِٕقا فْٚ ـؾ مذٚ ـذٚن ظِٔذف اف شذقل 

حتذذذذك مذذذذٚ يتًِذذذذؼ بمٔٚبذذذذف، مذذذذٚ يتًِذذذذؼ بنذذذذً ه، مذذذذٚ يتًِذذذذؼ حتذذذذك بًِْذذذذف، ؾَذذذذد جذذذذٚء يف 

 ¢ـذذٚن ف شذذقل اهلل »اهلل ظْذذف ؿذذٚل: افهذذ ٔ غ مذذـ حذذديٞ إٔذذس بذذـ مٚفذذؽ ر  

ٓ أدري مذذذذذٚذا يًذذذذذّك وصذذذذذٚروخ أويًْذذذذذل: شذذذذذريـ صذذذذذْدل أ  «ًٕذذذذذالن  ذذذذذام ؿٌذذذذذٚٓن

بذذذذذٚختال  افذذذذذٌالد، افذذذذذع مًذذذذذتًِّٜ يف افذذذذذٌالد احل ٚزيذذذذذٜ أربذذذذذع أصذذذذذٚبع يف ح ذذذذذ ة 
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 واإلاٚم يف ح  ة، ه ه احل   غ هٗٓء ؿٌٚٓن يف افٌِٜ افً بٜٔ.

  «ـذذٚن فذذف ًٕذذالن  ذذام ؿٌذذٚٓن ¢ن اف شذذقل أ»ادٓذذؿ يف هذذ ا ادقوذذقع   قمذذٚ هذذ

ًٚ؛ فُذذـ هذذ ا إن دل ظذذذ يشء ـذذام يَذذٚل  فذذٔس  ذذ ا ظالؿذذٜ بٚفًٌذذٚدة وبٚفذذديـ إضالؿذذ

أن يَِْذذقا إػ مذذذـ خيٍِٓذذؿ مذذذـ  ¢افٔذذقم ؾذذٕ٘ام يذذذدل ظذذذ حذذ ص أصذذذ ٚب افٌْذذل 

 .¢بًده مٚ صٚهدوه مـ افٌْل 

ء و  ـذقا افٌ ذٞ إٓتٌٚه  ٚ، ـٖهنؿ َِٕذقا ـذؾ يش قويف ذفؽ ؾٚادة أخ ى أرج

حٚمؾ ؾَف إػ مـ  بَّ  ُ ؾَ  »: ¢يف ه ه إصٔٚء دـ يٖم مـ بًدهؿ متٖد يـ بَقفف 

يًْذذل: ًُّذذـ أن يذذٖم يف  ،«أؾَذذف مْذذف قؾذذ ب حٚمذذؾ ؾَذذف إػ مذذـ هذذ»  «أؾَذذف مْذذف قهذذ

امٔؾ افمٚين، يف افَ ن افمٚين اف يـ هؿ مـ افتٚبًغ أؾ اد يٍّٓقن ًّٚ شًّقه مـ 

 يٍّٓذذذذذف بًذذذذذض افهذذذذذ ٚبٜ، إذًا هذذذذذؿ َِٕذذذذذقا ـذذذذذؾ يشء يتًِذذذذذؼ بًذذذذذض افهذذذذذ ٚبٜ مذذذذذٚ مل

ـذٚن ًّذٚ يًذّقٕف  وشقاء ـٚن ًّٚ ئًّف بًض افٍَٓذٚء بًذْٜ افًٌذٚدة أ ¢بٚف شقل 

 بًْٜ افًٚدة.

إذًا ٓ مْذذذٚص فُذذذؾ مًذذذِؿ مذذذـ أن يتًذذذ   فذذذٔس ؾَذذذط ظذذذذ افُتذذذٚب وافًذذذْٜ بذذذؾ 

 وظذ مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚفت.

ًذذذ   ظذذذذ مذذذٚ ـذذذٚن ظِٔذذذف افهذذذ ٚبٜ شذذذٌِٔف شذذذٌٔؾ وٓ بذذذد مذذذـ افتذذذ ـر هْذذذٚ بذذذٖن افت

وا مذٚ صذئتؿ دن شٌٔؾ ادٍنيـ وٓ افٍَٓٚء وٓ افٌِقيغ وٓ وٓ ظُ  قواحدة وفٔس ه

شذٌٔؾ عٚظذٜ واحذدة هذؿ أهذذؾ  قمذـ أهذؾ آختهذٚص يف  تِذػ افًِذقم وإٕذذام هذ

ذذ احلذذديٞ، أهذذؾ احلذذديٞ هذذؿ افذذ يـ يًذذتىًٔقن أن يُ  مقا افؼذذضغ افِذذ يـ ئِذذٚن دء ََ

 ط إول.افؼ

ْ آَن ﴿افُتٚب، افؼذط إول: هذ ا واحلّذد هلل ـذام ؿذٚل  ًذٚػ:  َُذ ٚ اْف َٕ ْذ ْد َينَّ ََذ َوَف

ـِ ٍ  ـْ ُمدَّ ْؾ ِم َٓ ِ  َؾ ـْ  .[47]القمر:﴾فِِ ء
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ذذذذ أمذذذذٚ افًذذذذْٜ ؾذذذذال يًذذذذتىٔع أن يُ  مٓٚ إػ ادًذذذذِّغ إٓ ضٚاٍذذذذٜ واحذذذذدة هذذذذؿ أهذذذذؾ دء ََ

بـ حٌْذؾ إمذٚم افًذْٜ احلديٞ، وف فؽ جٚء ظـ بًض افًِػ وظذ رأشٓؿ أمحد 

ٓ  ذذذزال ضٚاٍذذذٜ مذذذـ أمتذذذل  »أن ؿقفذذذف ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم يف احلذذذديٞ ادتذذذقا  : 

ؿذذذٚل: هذذذؿ أهذذذؾ  «طذذذٚه يـ ظذذذذ احلذذذؼ ٓ ييذذذهؿ مذذذـ خذذذٚفٍٓؿ حتذذذك  َذذذقم افًذذذٚظٜ

 احلديٞ.

هذذٗٓء افىٚاٍذذٜ ادْهذذقرة هذذؿ أهذذؾ احلذذديٞ يف ـذذؾ زمذذٚن ومُذذٚن؛ ٕهنذذؿ هذذؿ 

أوًٓ، دذذذذذذؿ هذذذذذذؿ افذذذذذذ يـ  ¢ٚن ظِٔذذذذذذف اف شذذذذذذقل افذذذذذذ يـ يًذذذذذذتىًٔقن أن يً ؾذذذذذذقا مذذذذذذٚ ـذذذذذذ

، فذذذ فؽ ؾذذذٚحلُؿ افٍهذذذؾ وهذذذ ه ¢يًذذذتىًٔقن أن يً ؾذذذقا مذذذٚ ـذذذٚن ظِٔذذذف أصذذذ ٚبف 

خالصذذذذٜ افُِّذذذذٜ احلُذذذذؿ افٍهذذذذؾ يف زٔٔذذذذز ادتًّذذذذُغ بٚفُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ حََٔذذذذٜ 

وفذذٔس اشذذاًم إٕذذام هذذؿ افذذ يـ يً ؾذذقن مذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف افًذذِػ افهذذٚفت أوًٓ دذذؿ يّنذذقن 

تؿ يف أيذذذذٜ افًذذذذٚبَٜ مذذذذـ افت ذذذذ ي  ظذذذذـ  ٚفٍذذذذٜ شذذذذٌٔؾ ظذذذذذ ضذذذذ يَتٓؿ ـذذذذام شذذذذًّ

ادٗمْغ وأول مٚ يْكذ  ذهذـ افتذٚ  يف هذ ه أيذٜ افُ يّذٜ أن ادَهذقد بًذٌٔؾ 

ًٚ. ¢ادٗمْغ هؿ أص ٚب   دٚ امتٚزوا بف مـ خهٚل مً وؾٜ فديُؿ عًٔ

إذًا ظ ؾتؿ دٚذا ٕ ـ ٕدظقا إػ افُتذٚب وافًذْٜ وظذذ مذْٟٓ افًذِػ افهذٚفت؛ 

ؾ اد اهٛ وـؾ افى   وـذؾ إحذزاب افتذل حذددٝ خٚصذٜ يف هذ ا افزمذٚن ٕن ـ

حزب يَقل: ٕ ـ فًْٚ وهل... ٓ ئ ج ظـ داا ة اإلشالم ٓ يقجد ؾٔٓٚ عٚظٜ أ

ظذذذ افُتذذٚب وافًذذذْٜ، فُذذـ حىٓذذذؿ ظذذذ شذذذٌٔؾ ادذذٗمْغ ؾت ذذذدهؿ خذذٚرجغ ظذذذـ 

ّٔٓؿ شذذٌٔؾ ادذذٗمْغ دذذٚذا  ٕهنذذؿ يٍنذذون ٕهذذقص افُتذذٚب وافًذذْٜ ظذذذ مٍذذٚه

ا ٚصٜ افتل  َْدح يف أذهٚهنؿ وخيٚفٍقن يف ذفذؽ مذٚ ـذٚن ظِٔذف افًذِػ افهذٚفت 

 مـ ا دى ومـ افْقر.

افقذذذذء افمذذذذٚين افذذذذ ي أريذذذذد أن أوذذذذّف بًذذذذد أن  هذذذذٝ فُذذذذؿ شذذذذٌٛ دظق ْذذذذٚ إػ 
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 ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفت. قافُتٚب وافًْٜ وه

ًٚ مذذقجزة بَهذذٜ قأريذذد أن أربذذط افُِّذذٜ افتٚفٔذذٜ وأرجذذ ابذذـ مًذذًقد  أن  ُذذقن أيوذذ

إٍٔذذذذذذٜ افذذذذذذ ـ ، حٔذذذذذذٞ إُٔذذذذذذ  ابذذذذذذـ مًذذذذذذًقد ظذذذذذذذ أصذذذذذذ ٚب احلَِذذذذذذٚت  ًذذذذذذٌٔ ٓؿ 

ًٚ مل يُذذـ  وحتّٔذذدهؿ و ٌُذذرهؿ ـذذؾ ذفذذؽ هلل ظذذز وجذذؾ، دذذٚذا  ٕهنذذؿ أحذذددقا صذذٔئ

، فُذذذذـ هذذذذؾ هذذذذ ه ظٌذذذذٚدة أم فًٔذذذذٝ ظٌذذذذٚدة  يُّذذذذـ ¢ظِٔذذذذف افًّذذذذؾ يف ظٓذذذذد افٌْذذذذل 

ّٔذذد و ٌُذذر، فُْٓذذٚ امذذقاب ب ذذقابغ متْٚؿوذذغ، هذذ ه ظٌذذٚدة ٕن ؾٔٓذذٚ  ًذذٌٔت وحت

ًٚ دذذذٚ ـذذذٚن ظِٔذذذف  فًٔذذذٝ ظٌذذذٚدة دذذذٚذا  ٕن افًٌذذذٚدة ـذذذام ظذذذ ؾتؿ هذذذل مذذذٚ ـذذذٚن مقاؾَذذذ

اف شذقل ظِٔذذف افًذذالم وافهذ ٚبٜ، هذذ ا ًّذذٚ أصذٚر إفٔذذف ظِذذامء افتًٍذر يف آيذذٜ واحذذدة 

اًل َصٚحِلً ﴿أٓ وهل ؿقفف  ٌٚرا و ًٚػ:  َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربء ََ
َٚن َيْ ُجقا فِ ـَ ـْ  َّ ٚ َوٓ َؾ

ًدا ِف َأَحذذ ذذ ٌَذذَٚدِة َربء
ًِ ْا بِ ذذ ، يف هذذ ه أيذذٜ ؿذذٚفقا  ضذذٚن فُٔذذقن افًّذذؾ [007]الكهلل :﴾ُيْؼِ

 ،ًٚ ًٚ فًِذذْٜ وهذذ ا افذذ ي ـْذذٚ ٕدٕذذدن حقفذذف إٍٓذذ ًٚ، افؼذذط إول: أن يُذذقن مقاؾَذذ صذذٚحل

دٚذا إُٔ  ابـ مًًقد ظذ أص ٚب احلَِٚت وهؿ ي ـ ون اهلل؛ ٕهنؿ ذـذ وا اهلل 

ًٚ يف ظٓذد افٌْذل ظذ وجف مل ي ، ؾذ٘ذًا هذ ا فذٔس ¢ُـ ذفؽ افقجف مًٓقدًا ومً وؾذ

ًٚ، ؾٚفًّؾ افهٚفت ينسط ؾٔف أن يُقن ظذ افًْٜ وهذ ا فذف أدفذٜ ـمذرة  ظّالً صٚحل

 قمذذـ أحذذدث يف أم ٕذذٚ هذذ ا مذذٚ فذذٔس مْذذف ؾٓذذ»مْٓذذٚ وأؿذذػ ظْذذده ؿقفذذف ظِٔذذف افًذذالم: 

 .«رد

ؿ  ًذذذٌٔت وحتّٔذذذد و ٌُذذذر ـٕٚذذذٝ يف طٚه هذذذٚ ظٌذذذٚدة ـذذذام شذذذًّت قإذًا افًٌذذذٚدة وفذذذ

أحذذٚط اذذٚ يشء حذذٚدث مل يُذذـ يف ظٓذذد اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم  وفُذذـ إذا ٓبًذذٓٚ أ

ًٚ و ب بف وجف صٚحٌف بام شًّتؿ مـ اإلصذٚرة  خ ج ه ا افًّؾ ظـ ـقٕف صٚحل

مذـ أحذدث يف أم ٕذٚ هذ ا  »يف أيٜ ظذ مٚ ؿٚل ظِذامء افتًٍذر ورصيذت احلذديٞ: 

 .«رد قمٚ فٔس مْف ؾٓ
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فٍذذٝ افْيذذ  إفٔذذف، وهذذ ا ؿِذذام ٕتىذذ   إفٔذذف؛ ٕٕذذف يف ريذذد أن أُ افمذذٚين افذذ ي أُ افقذذء 

احلََٔذذذٜ أمذذذ  ٓ خيٍذذذذك ظذذذذ ـذذذذؾ ادًذذذِّغ مٓذذذذام ـٕٚذذذٝ مذذذذ اهٌٓؿ ومٓذذذام ـٕٚذذذذٝ 

ذذ  ُٕ ُذذس مذذـ ذفذذؽ إٕذذام ٕدٕذذدن يف ً  بذذف، وظذذذ افـء  َ ضذذ ؿٓؿ، وفذذ فؽ ؾذذْ ـ ٕذذٚدرًا مذذٚ 

ت ذذذدث ظذذذـ افزٕذذذٚ وظذذذـ افتذذ ـر حذذذقل أمذذذقر افْذذذٚس ظْٓذذذٚ ؽذذذٚؾِقن، ؾذذذال حيًذذذـ أن ٕ

افنذذؿٜ و ب ا ّذذ ؛ ٕهنذذٚ مقبَذذٚت وذٕذذقب وـٌذذٚا  ٓ يقجذذد يف ادًذذِّغ مذذـ 

جيٓذذذذذؾ ذفذذذذذؽ، فُذذذذذـ ظذذذذذذ ض يذذذذذؼ افذذذذذقظظ وافتذذذذذ ـر ٓ بذذذذذٖس، فُذذذذذـ افذذذذذ ي جيذذذذذٛ 

إذا رأيْذذذٚ افْذذذٚس ؿذذذد إٌَِذذذٝ ظِذذذٔٓؿ قافت ذذذديٞ بذذذف وافدٕدٕذذذٜ حقفذذذف دااذذذاًم وأبذذذدًا هذذذ

ْؿ ﴿بّمؾ ؿقفف ظز وجؾ:  ادٍٚهٔؿ، ـام أصٚر إػ ذفؽ رب افًٚدغ ُُ ٌَْءذُئ ُٕ ْؾ  ُؿْؾ هَذ

)) ًٓ ـَ َأْظاَم ي ُذْؿ *  بَِْٕٚخَنِ ٌُقَن َأهنَّ ًَذ ْؿ حَيْ َٔٚ َوهُذ ْٕ ْؿ يِف احْلََٔذِٚة افذدن ُٓ ُٔ ًْ ؾَّ شَذ ـَ وَذ ِ ي افَّ

ٚ ًً ُْقَن ُصْْ
ًِ
 .[074-078]الكه :﴾حُيْ

ْٓؿ ؾٚفٔقم ادًِّقن يف ؽٍِٜ شٚهقن، هؿ حيًٌقن أهنذؿ حيًذْقن صذًْٚ وفُذ

ًٚ يف ـمذذذذر مذذذذـ افًٌذذذذٚدات أـم هذذذذٚ بذذذذ وزًا وأـم هذذذذٚ  ُذذذذ ارًا  يف افقاؿذذذذع يًذذذذٔئقن صذذذذًْ

ًٚ هل افهالة ؾال  ُٚد يف عٚهر ادهِغ  د ؾٔٓؿ مـ حيَؼ أمذ ه ظِٔذف  ووجقب

وفذ فؽ  ،«صِقا ـام رأيتّقين أصع»افًالم يف احلديٞ افه ٔت يف افٌطٚري: 

حتذذ ي ًا مذذـ  ذذ ا افهذذالة،  ،«د ـٍذذ مذذـ  ذذ ا افهذذالة ؾَذذ »إن ـذذٚن حيًذذـ أن َٕذذقل: 

هذذ ا واجذذٛ؛ ٕن ـمذذرًا مذذـ افْذذٚس افٔذذقم ٓ يًٌذذٗون بٚفهذذالة وٓ ئَّقهنذذٚ، وفُذذـ 

جيذذذٛ  ٌْٔذذذف ادهذذذِغ إًٍٔذذذٓؿ؛ ٕهنذذذؿ يهذذذِقن وٓ يهذذذِقن، هذذذ ه هذذذل ادنذذذُِٜ، 

يهذذِقن وٓ يهذذِقن ـذذام ؿذذٚل ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم فذذ فؽ اف جذذؾ افذذ ي اصذذىِت 

 مف ب ديٞ اد ء صال ف.افًِامء ظذ  ًّٜٔ حدي

روى افٌطذذٚري ومًذذِؿ يف صذذ ٔ ٔٓام مذذـ حذذديٞ أر ه يذذ ة ر  اهلل  ًذذٚػ 

ًٚ يف ادً د ؾذدخؾ رجذؾ وؿذٚم يهذع ودذٚ إتٓذك  ¢أن افٌْل  »ظْف  مذـ ـٚن يقم
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ؾَٚل: افًالم ظِٔؽ يٚ رشقل اهلل  ؿٚل: وظِٔؽ افًالم،  ¢افهالة جٚء إػ افٌْل 

ه ا صذ ومٚ صذ، ه ه منذُِٜ إذا مذٚ ؿِْذٚ أـمذ   إذاً  ،«ارجع ؾهؾ ؾٕ٘ؽ مل  هؾ

ًٚ منُِٜ ـمر مـ ادهِغ أهنؿ يهذِقن وٓ يهذِقن، ؾ جذع اف جذؾ  ادهِغ ؾَْٔٔ

وظِٔذذؽ افًذذالم، ارجذذع »وصذذذ، دذذؿ ظذذٚد ؿذذٚاالً: افًذذالم ظِٔذذؽ يذذٚ رشذذقل اهلل  ؿذذٚل: 

 وهُ ا دالث م ات. «ؾهؾ ؾٕ٘ؽ مل  هؾ

ة؛ ٕٕذذف صذذذ دذذالث مذذ ات وـذذؾ مذذ ة أخذذرًا ظذذ   اف جذذؾ إٔذذف ٓ حيًذذـ افهذذال

يٚ رشذقل اهلل  واهلل ٓ أحًذـ ؽرهذٚ ظِّْذل  »يَقل فف ظِٔف افًالم: مل  هؾ ؾَٚل: 

ؾَذذٚل فذذف ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم: إذا ؿّذذٝ إػ افهذذالة ؾتقوذذٖ ـذذام أمذذ ا اهلل دذذؿ أذن 

هذ ه فًٔذذٝ يف افهذ ٔ غ، وإٔذذٚ أروي   «دذؿ أذن دذذؿ أؿذؿ»عِذذٜ مًسوذٜ   «دذؿ أؿذؿ

ـذذام صذذدرت اف وايذذٜ فَذذق : أخذذ ج افنذذٔطٚن يف صذذ ٔ ٔٓام ويف شذذْـ أر فُذذؿ 

داود وؽذذذذره دذذذذؿ أذن وأؿذذذذؿ، أؿذذذذقل هذذذذ ا فٍِٚاذذذذدة؛ ٕن ـمذذذذرًا مذذذذـ افْذذذذٚس إذا ؾذذذذٚ تٓؿ 

افهذذالة يف ادًذذ د ؿذذٚل: اهلل أـذذز، ٓ أذن وٓ أؿذذٚم وبطٚصذذٜ إذا صذذذ يف افًذذ اء، 

ٓ ٕ يذذد أن َٕذذػ هْذذٚ، دذذؿ و  «دذذؿ أذن دذذؿ أؿذذؿ »هذذ ا خىذذٖ خيذذٚفػ احلذذديٞ افهذذ ٔت 

اشذذتٌَؾ افٌَِذذٜ، دذذؿ أذن دذذؿ أؿذذؿ دذذؿ ـذذز دذذؿ اؿذذ أ مذذٚ  ٔنذذ مذذـ افَذذ آن دذذؿ ارـذذع حتذذك 

ًٚ دؿ ارؾذع حتذك  ىّذئـ ؿذٚااًم دذؿ اشذ د حتذك  ىّذئـ شذٚجدًا، دذؿ ارؾذع   ىّئـ راـً

ًٚ دؿ اش د حتك  ىّئـ شٚجدا دؿ اؾًؾ ذفذؽ يف صذال ؽ ـِٓذٚ  حتك  ىّئـ جٚفً

َّذ  ؾ٘ن إٔٝ ؾًِذٝ ذفذؽ ؾَذد ٝ صذال ؽ، وإن إٔذٝ إَٔهذٝ مْٓذٚ ؾَذد إَٔهذٝ مذـ َز

 صال ؽ. 

ًا مذذذذـ افْذذذذٚس افٔذذذذقم ظٌذذذذٚدايؿ مل يت َذذذذؼ ؾٔٓذذذذٚ افؼذذذذط إول رؾٚفنذذذذٚهد أن ـمذذذذ

فٌَِذذقل وهذذل أن  قاؾذذؼ افًذذْٜ، إٕذذام أريذذد ـذذام أ ت أن أ ُِذذؿ ظذذذ افؼذذط افمذذٚين 

ِف َأَحًدا﴿وهق:  ٌََٚدِة َربء
ًِ ْا بِ قا ﴿أيذٜ  َذقل: ، [007]الكهل :﴾َوٓ ُيْؼِ َٚن َيْ جُذ َـذ ـْ  َّذ َؾ
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اًل َصٚحِلًٚ َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربء ََ
، مٚ ؿٚل ؾًِّٔؾ ظّالً، ووذع  ضذغ [007]الكه :﴾فِ

 ادْغ:

ًٚ وؿد  حْٚ مٚ ه  افًّؾ افهٚفت ادقاؾؼ فًِْٜ.قافؼط إول: ظّالً صٚحل

فِ ﴿افؼط افمٚين وإخر:  ٌَذَٚدِة َربءذ
ًِ ْا بِ ًدا َوٓ ُيْؼِذ ، مذٚ ؿذٚل ٓ [007]الكهل :﴾َأحَذ

يؼذذذا بذذذٚهلل، افؼذذذا بذذذٚهلل يشء واإل اا يف ظٌذذذٚدة اهلل يشء آخذذذ ، ومذذذـ هْذذذٚ أخذذذ  

ظِذذذامء افتًٍذذذر هذذذ ا افؼذذذط افمذذذٚين ؾَذذذٚفقا: ٓ  ٌَذذذؾ صذذذالة ادهذذذع وصذذذٔٚم وحذذذٟ 

ًٚ هلل ظز  قوـؾ افىٚظٚت وافًٌٚدات إٓ إذا حتَؼ افؼط افمٚين وه أن يُقن  ِه

ٌٚد ف، أي يشء ـٕٚٝ ه ه افًٌٚدة وٓ يُّـ إحهٚؤهٚ وحكهٚ، ؾذ٘ذًا وجؾ يف ظ

مذذدرس يذذدرس يف أي  وؽذذر يذذقم امًّذذٜ أ ومذذمالً ا ىٔذذٛ خيىذذٛ يذذقم امًّذذٜ أ

ًٚ فذذف  وبتِذذؽ ا ىٌذذٜ أ قٓ ي جذذقيذذقم يف أي وؿذذٝ وهذذ اذذ ا افذذدرس وجذذف اهلل خٚفهذذ

بٚفؼذذذذط ُس ظٌٚد ذذذذف إػ وذذذذالفٜ، ذفذذذذؽ؛ ٕٕذذذذف أخذذذذؾ ًيذذذذًُْس خذذذذره إػ  ه،  ذذذذْ

ًٚ خيىذذذذٛ ظذذذذذ افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ وظذذذذذ مذذذذْٟٓ افًذذذذِػ  قافمذذذذٚين، ؾِذذذذ ؾ وذذذذْٚ خىٌٔذذذذ

ًٚ ظذذ افُتذٚب  وافهٚفت وفُْف إٕام ي يد ب فؽ أن ييٓ  أمٚم افْٚس، أ يدرس درش

وافًذذْٜ ومذذْٟٓ افًذذِػ افهذذٚفت فُذذـ ٓ يٌتٌذذل بذذف وجذذف اهلل ؾدرشذذف هذذ ا يًذذقد ظِٔذذف 

ًٚ يَِْٛ أج ه إػ   وزر، ذفؽ مٚ جٚءت بف أحٚديٞ. أوًٓ هًٌٚء مْمقرا، ودٚفم

افُِّذذٜ إوػ ـذذام ظذذ ؾتؿ  هذذل دذذٚذا ْٕتّذذل إػ افًذذِػ افهذذٚفت؛ ٕن دظذذقة 

اإلشذذالم ٓ يُّذذـ أن  ٍٓذذؿ إٓ مذذـ ض يذذؼ مذذْٟٓ افًذذِػ افهذذٚفت، ؾٚإلشذذالم ـتذذٚب 

 وشْٜ ومْٟٓ افًِػ افهٚفت.

افًذالم:  أمٚ افُِّٜ افمٕٜٚٔ: ؾٖردت اٚ أن أفٍٝ ٕي  احلٚ يـ وـذام ؿذٚل ظِٔذف

ظّذؾ صذٚفت أي ظذذ  قأن أي ظّذؾ يذٖم بذف ادًذِؿ وهذ  «وفٌِٔغ افنٚهد افٌٚاذٛ »

ًٚ فقجٓذذذذف  ٌذذذذٚرا  افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ ؾذذذذال يٌَذذذذؾ ظْذذذذد اهلل ظذذذذز وجذذذذؾ إٓ إذا ـذذذذٚن خٚفهذذذذ
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ـام شذذذًّتؿ يف هنٚيذذذٜ افُذذذالم افًذذذٚبؼ يَِْذذذٛ قو ًذذذٚػ، أمذذذٚ إذا مل يُذذذـ ـذذذ فؽ ؾٓذذذ

افتذذل جذذٚءت فتٗـذذد هذذ ا ادًْذذك ـمذذرة أجذذ ه إػ وزر ظِٔذذف، وإحٚديذذٞ وأيذذٚت 

ٌُذذُدوا اهللََّ ﴿وـمذذرة جذذدًا ؾذذٚهلل ظذذز وجذذؾ يَذذقل يف افَذذ آن افُذذ يؿ:  ًْ َّٓ فَِٔ ُ وا إِ
ٚ ُأِمذذ َوَمذذ

ـَ  ي ُف افذذدء َغ َفذذ
، ؾٚفًٌذذٚدة ينذذسط ؾٔٓذذٚ ظذذالوة ظذذذ افؼذذط افًذذٚبؼ [5]البينلل::﴾ُ ِِِْهذذ

ط افًذذٚبؼ أن يُذذقن ظذذذ افؼذذ قوأظذذقد ؾذذٖؿقل: ٓ حٚجذذٜ فِتذذ ـر ؾَذذد ظذذ ؾتؿ مذذٚ هذذ

 افًْٜ.

يًٌد  قأن يُقن فٔس إلًٕٚن مٚ  ـٜ يف ه ه افًٌٚدة افتل ه قافؼط أخ : ه

ٚ ﴿ؿقفذف ظذز وجذؾ:  قاهلل اٚ وإٕام جًِٓٚ خٚفهذٜ فقجٓذف  ٌذٚرا و ًذٚػ ذفذؽ هذ َومَذ

ـَ  ي ُف افذذذذدء َغ َفذذذذ
ٌُذذذذُدوا اهللََّ ُ ِِِْهذذذذ ًْ َّٓ فَِٔ ُ وا إِ

ظِٔذذذذف افهذذذذالة  ، ـذذذذ فؽ ؿذذذذٚل[5]البينلللل::﴾ُأِمذذذذ

أي إذا   «بؼ ه ه إمذٜ بٚف ؾًذٜ وافًذْٚء واد ذد وافتُّذغ يف إرض»وافًالم: 

ومذـ ظّذؾ مذْٓؿ ظّذالً  »ؿٚمٝ بًٌٚدة اهلل وحده ٓ  يؽ فف بدفٔؾ زٚم احلذديٞ: 

ومذذـ ظّذؾ مذْٓؿ ظّذالً فِذدٕٔٚ ؾِذٔس فذذف يف  «فِذدٕٔٚ ؾِذٔس فذف يف أخذ ة مذـ ٕهذٔٛ

 أخ ة مـ ٕهٔٛ.

 نذذذذّؾ ـذذذذؾ افًٌذذذذٚدات، ٓ ؾذذذذ   يف ذفذذذذؽ بذذذذغ صذذذذالة وصذذذذٔٚم وجٓذذذذٚد، وافًٌذذذذٚدة 

ًٚ مٚ ؿقفف ظِٔف افهالة وافًالم:  ًٚ ض   شًُّؿ ظذ إؿؾ يقم إٕام »ؾًُِِؿ عًٔ

إظذذامل بٚفْٔذذٚت وإٕذذام فُذذؾ امذذ ئ مذذٚ ٕذذقى، ؾّذذـ ـٕٚذذٝ ه   ذذف إػ اهلل ورشذذقفف 

امذذذ أة يُْ ٓذذذٚ  وؾٓ   ذذذف إػ اهلل ورشذذذقفف، ومذذذـ ـٕٚذذذٝ ه   ذذذف إػ دٕٔذذذٚ يهذذذٌٔٓٚ أ

 .«ؾٓ   ف إػ مٚ هٚج  إفٔف

أن  ًِّقن أن هْٚا جٓٚدًا ٓ يزال ؿٚااًم يف أؾًٌٕٚتٚن ؾٓؾ ه ا امٓٚد يٗج  

ٓ، مـ ـٚن ذهٚبف إػ أؾًٌٕٚتٚن فِ ٓذٚد يف شذٌٔؾ اهلل  امقاب:ظِٔف ـؾ عٚهد  

ظذذذذز وجذذذذؾ ٓ فَٔذذذذٚل ؾٔذذذذف ؾذذذذالن راح جٚهذذذذد صذذذذٓ  صذذذذٓ يـ دالدذذذذٜ ورجذذذذع مذذذذٚ صذذذذٚء اهلل 
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ومتّذذ ن ظذذذ افَتذذٚل واشذذتًامل إٔذذقاع إشذذِ ٜ وإػ آخذذ ه ٓ  ٌَذذؾ هذذ ه ا هذذِٜ 

ًٚ فقجف اهلل  ٌٚرا و ًٚػ.  مـ امٓٚد إٓ إذا ـٚن خٚفه

وظذذذ ذفذذؽ ؾًَٔذذقا أي جٓذذٚد  ًذذًّقن بذذف ًّذذٚ ٓ يذذزال مذذمالً يف أرض ؾًِذذىغ 

ًٚ ًّٚ يًّك ب  ب ا ِٟٔ، ه ه ـِٓذٚ هذل  ًّٚ يًّك بٕٚٓتٍٚوٜ، وًّٚ وؿع حديم

ًٚ فُِتذذٚب  ظٌذذٚدة هلل ظذذز وجذذؾ: امذذقاب ظذذذ افتٍهذذٔؾ افًذذٚبؼ: مذذٚ ـذذٚن مْذذف مقاؾَذذ

ًٚ هلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ  وافًذذْٜ ومذذْٟٓ افًذذِػ افهذذٚفت أوًٓ ومذذـ ـذذٚن يف ذفذذؽ  ِهذذ

ًٚ، ؾٓ ِِذُؿ ﴿اف ي  ٌَؾ ظٌٚد ف و  ؾع إػ اهلل ظز وجذؾ ـذام ؿذٚل: قدٕٚٔ َُ ُد اْف ًَ إَِفْٔذِف َيهْذ

ُؾ  َّ ًَ ُٛ َواْف ٔء فُ  افىَّ ًُ ٚفُِت َيْ َؾ  .[07]فاطر:﴾افهَّ

ًٚ وحتذذ ي ًا مذذـ أن يتىِذذٛ ادًذذِؿ بًٌذذٚدة مذذـ افًٌذذٚدات  وأصذذد إحٚديذذٞ   هٌٔذذ

ًٚ مذذـ حىذذٚم افذذدٕٔٚ هذذ حذذديٞ أر ه يذذ ة ر  اهلل  ًذذٚػ ظْذذف افذذ ي أخذذ ج فذذف  قصذذٔئ

ومـ هقل ه ا احلديٞ حٔذْام ينذً  ادًذِؿ ادّتِذ   «ص ٔ ف»اإلمٚم مًِؿ يف 

ًٚ مذـ اهلل ظذز وجذؾ وخنذٜٔ أن يُذقن ظِّذف افهذٚفت ؽذر مٌَذقل ظْذد اهلل  رهٌٜ وخقؾ

يُذٚد  ظز وجؾ اف ي يًت ي ه ه ا نذٜٔ حٔذْام ي يذد أن يًذق  هذ ا احلذديٞ ٓ

ه ي ة ر  اهلل  ًٚػ ظْف، حٔٞ  قأب قيْىؼ فًٕٚف بف ـام وؿع ف اوي احلديٞ وه

أحذذد مْذذف  ـذذٚن يف عِذذس يف حيذذة مًٚويذذٜ بذذـ أر شذذٍٔٚن ر  اهلل ظْذذف ؾىِذذٛ

امٚفًذذغ أن يذذ وي فذذف حذذديٞ اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم يف افمالدذذٜ افذذ يـ  ًذذً  اذذؿ 

ه يذ ة فٔت ذدث اذ ا احلذديٞ وفُْذف هظذٚن مذٚ أؽّذل  قافْٚر يقم افَٔٚمٜ: ؾتٓٔذٖ أبذ

ظِٔف، وؽق ظِٔف ف هٌٜ احلديٞ، دؿ ٕو قا يف وجٓف ادذٚء حتذك أؾذٚ ، وهُذ ا 

وؿدر ذذف وؿق ذذف ؾٚبتذذدأ احلذذديٞ يَذذقل:  دذذالث مذذ ات حتذذك ظذذٚدت إفٔذذف روحذذف وًٍٕذذف

أول مذذذـ  ًذذذً  اذذذؿ افْذذذٚر يذذذقم افَٔٚمذذذٜ دالدذذذٜ ظذذذٚمل وعٚهذذذد »: ¢ؿذذذٚل رشذذذقل اهلل 

هذذذٗٓء ؿّذذذٜ افْذذذٚس افذذذ يـ يًذذذتىًٔقن أـمذذذ  مذذذـ ؽذذذرهؿ أن يًّذذذقا افْذذذٚس   «وؽْذذذل
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: ¢ه يذذ ة، ؿذذٚل رشذذقل اهلل  قبٚفٍٚاذذدة افًٚمذذٜ، دالدذذٜ ظذذٚمل وعٚهذذد وؽْذذل، ؿذذٚل أبذذ

 ؾَٔٚل فف: أي ظٌدي مٚذا ظِّٝ ؾٔام ظِّٝ ؾَٔٚل: يٚ رب  يَقل: يٚ يٗ ك بٚفًٚمل»

رب  ٕؼ ف يف شذٌِٔؽ ؾَٔذٚل: فذف ـذ بٝ إٕذام ؾًِذٝ فَٔذقل افْذٚس ؾذالن ظذٚمل وؿذد 

افًذٚمل، وافًذٚمل ادٍذ وض إٔذف يهذد  بذف ؿذقل اهلل  قمـ ه ،«رؿٔؾ: خ وا بف إػ افْٚ

ـَ آَمُْذذذذذذذذذذ  َيْ َؾذذذذذذذذذذعِ ﴿ ٌذذذذذذذذذذٚرا و ًذذذذذذذذذذٚػ:  ِ ي ذذذذذذذذذذ َؿ اهللَُّ افَّ ذذذذذذذذذذ ِْ ًِ ـَ ُأوُ ذذذذذذذذذذقا اْف ِ ي ذذذذذذذذذذ ْؿ َوافَّ ُُ ْْ
قا ِمذذذذذذذذذذ

، هٗٓء ادٍ وض ؾٔٓؿ أن يذ ؾًٓؿ اهلل درجذٚت ظٚفٔذٚت يف [00]المجاةل::﴾َدَرَجٍٚت 

ذذذَؿ  َِّ امْذذذٚت وإذا اذذذؿ أول مذذذـ  ًذذذً  اذذذؿ افْذذذٚر يذذذقم افَٔٚمذذذٜ، دذذذٚذا  ٕٕذذذف حٔذذذْام َظ

مْذٚء ظِٔذف افْٚس مٚ ؿهد ب فؽ وجف اهلل وإٕام ؿهد أن يت دث افْٚس وحيًذْقن اف

 وأن يَقفقا ؾٔف: مٚ صٚء اهلل، ؾالن رجؾ ظٚمل، هُ ا ـٚن ؿهده.

 »وهْذذٚ َٕىذذٜ ٓ بذذٖس مْٓذذٚ، افَهذذد يف افَِذذٛ ـذذام شذذًّتؿ يف احلذذديٞ افًذذٚبؼ 

وٓ يىِع ظذذ افْٔذٚت إٓ ظذالم افٌٔذقب، ؾّذـ ظِذؿ اهلل مْذف   «إٕام إظامل بٚفْٔٚت

افْذذٚس افمْذذٚء ظِٔذذف أم أشذذٚؤوا، إٔذذف يًِذذؿ افْذذٚس بقجٓذذف ؾذذال ييذذه بًذذد ذفذذؽ أحًذذـ 

 ؾٕٚم  ظْده شٔٚن.

وظذذذ افًُذذس مذذـ ذفذذؽ إذا مل يَهذذد بًِّذذف وجذذف اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ ؾذذال يًٍْذذف 

ًٚ؛ ٕن اهلل افًِذذٔؿ بذذام يف افهذذدور ؿذذد ظِذذؿ مْذذف إٔذذف مل يَهذذد  دْذذٚء افْذذٚس ظِٔذذف مىَِذذ

مل قظذٚمل ؾٓذبًِّف وجف اهلل  ٌٚرا و ًٚػ، ؾّـ ظِؿ افْٚس فَٔقل افْٚس ظْذف ؾذالن 

َّٓ ﴿حيَذذؼ افٌٚيذذٜ مذذـ افًٌذذٚدة افتذذل ذـذذ  اهلل ظذذز وجذذؾ يف أيذذٜ افًذذٚبَٜ:  ُ وا إِ ٚ ُأِمذذ َوَمذذ

ـَ  ي ُف افذذدء َغ َفذذ ٌُذذُدوا اهللََّ ُ ِِِْهذذ ًْ افًذذٚمل، يَِذذك يف افْذذٚر ؿٌذذؾ ـمذذر ق، هذذ ا ه[5]البينلل::﴾فَِٔ

ًٚ هلل يف ظِّف.  مـ افْٚس أخ يـ دٚذا  ٕٕف مل يُـ  ِه

بٚد ٚهذذد ؾَٔذذٚل فذذف: أي ظٌذذدي مذذٚذا ظِّذذٝ ؾذذٔام أظىٔتذذؽ مذذـ ؿذذقة   دذذؿ يذذٗ ك»

ؾَٔذذذقل: يذذذٚ رب  ؿٚ ِذذذٝ يف شذذذٌِٔؽ ؾَٔذذذٚل فذذذف: ـذذذ بٝ، إٕذذذام ؿٚ ِذذذٝ فَٔذذذقل افْذذذٚس: 
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ـذام   «خذ وا بذف إػ افْذٚر»هْذٚ يَذٚل: وؿذد ؿٔذؾ:  «ؾالن بىذؾ، ؾذالن صذ ٚع وؿذد ؿٔذؾ 

 ؿٔؾ يف افًٚمل.

ٗ ك بٚفٌْل ؾَٔٚل فذف: مذٚذا ؾًِذٝ ؾٔ»ـ فؽ يَٚل فِ ْس افمٚفٞ وهؿ إؽْٔٚء، 

بام إًّٔٝ ظِٔؽ مـ مٚل  ؾَٔقل: يٚ رب إٍَٔتف يف شذٌِٔؽ ؾَٔذٚل فذف: ـذ بٝ إٕذام 

ؿذذذٚل ظِٔذذذف افهذذذالة   «ؾًِذذٝ فَٔذذذقل افْذذذٚس ؾذذذالن ـذذذ يؿ وؿذذذد ؿٔذذؾ خذذذ وا بذذذف إػ افْذذذٚر

ًٚ  ذذذذ ا احلذذذذديٞ:  ؾٓذذذذٗٓء افمالدذذذذٜ أول مذذذذـ  ًذذذذً  اذذذذؿ افْذذذذٚر يذذذذقم »وافًذذذذالم خٚزذذذذ

 .«افَٔٚمٜ

وإؽْٔذذٚء، ؿهذذدوا بذذام  ،واد ٚهذذدون ،افًِذذامء :يًْذذل: بذذ فؽ دالدذذٜ أجْذذٚسو 

أو ذذقا مذذـ ًّٕذذٜ افًِذذؿ وافَذذقة وادذذٚل ؿهذذدوا ؽذذر وجذذف اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ، ؿهذذدوا 

حًذذـ افمْذذٚء ظِذذٔٓؿ مذذـ افْذذٚس، ؾ هذذِقا ظذذذ مذذٚ إفٔذذف ؿهذذدوا وفذذ فؽ ـذذٖن اهلل ظذذز 

 أردت أن يَقل افْٚس ؾالن وجؾ يَقل  ؿ: ؿد حهِتؿ مٚ أرد ؿ، إٔٝ أ ٚ افًٚمل

ظذذٚمل ؿذذد ؿذذٚفقا ؾٖخذذ ت أجذذ ا، وإٔذذٝ أ ذذٚ اد ٚهذذد ؿٚ ِذذٝ صذذ ٚظٜ فَٔذذقل افْذذٚس 

ؾالن بىؾ وؿد ؿٚفقا ؾَد حهِٝ أج ا، وإٔٝ أ ٚ افٌْل إٍَٔٝ وؿٔؾ ؾذالن أـذ م 

مـ حٚ ؿ افىٚال ممالً، هذ ا افذ ي ؿهذد ف بٍٕ٘ٚؿذؽ ؿذد حهذِتف ؾٖخذ ت أجذ ا، أمذٚ 

ا  ُٕٕؿ أ ـتؿ مًل يف ظٌٚدم ؽذري، فذ فؽ ؿذٚل  ًذٚػ: افٔقم ؾُِؿ افْٚر دٚذ

ِف ﴿ ذذذذذذ ٌَذذذذذذَٚدِة َربء
ًِ ْا بِ ذذذذذذ ٚحِلًٚ َوٓ ُيْؼِ اًل َصذذذذذذ ذذذذذذ َّ ْؾ َظ ذذذذذذ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ ذذذذذذ َٚء َربء ذذذذذذ ََ

قا فِ َٚن َيْ ُجذذذذذذ ذذذذذذ ـَ ـْ  ذذذذذذ َّ َؾ

 .[007]الكه :﴾َأَحًدا

ؾذذ٘ذًا حهذذِٜٔ هذذٚ غ افُِّتذذغ يف هذذ ه افِِٔذذٜ إٔذذف ـذذام جيذذٛ ظذذذ ـذذؾ مًذذِؿ أن 

 ًٚ ًٚ أن يُقن يف ـؾ ظٌٚدة يُقن  ِه يف ـؾ ظٌٚدة يتًٌد اهلل اٚ، ؾٔ ٛ ظِٔف أيو

يتًٌذذد اهلل اذذٚ أن  ُذذقن ظٌٚد ذذف ظذذذ مذذْٟٓ افًذذِػ افهذذٚفت، ؾذذ٘ذا اختذذؾ  ط مذذـ 

ه يـ افؼذضغ ؾذال  ُذقن افًٌذٚدة ظٌذٚدة مٌَقفذٜ ظْذد اهلل  ٌذٚرا و ًذٚػ، ؾًْذٖل اهلل 
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 يف ـؾ ظٌٚدا ْٚ. ¢ٌْْٔٚ ظز وجؾ أن جيًِْٚ  ِهغ يف ظٌٚدا ْٚ ومتًٌغ ف

 وا ا افَدر افٍُٚيٜ واحلّد هلل رب افًٚدغ.

 ( 00: ..: 40/   357) اهلدى والنور / 
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 ٌٖ جيٛش تكًٝد ايطًف فُٝا  

 مل ٜأت عًٝ٘ ديٌٝ يف ايط١ٓ؟

ؿِْٚ: َٕ أ ظـ بًض افًِػ أهنؿ ـٕٚقا يًِّقن أصذٔٚء ٓ ًٕذ   شذْٜ جذٚءت  مداخِٜ:

هذذذؾ جيذذذقز ٕحذذذد أن يَِذذذدهؿ مالفذذذٜ ؿذذذدرهؿ بذذذ فؽ إمذذذ  افذذذ ي يًٍِذذذقه 

 ومً ؾتٓؿ بٚفًْٜ يف ذفؽ إم  اف ي ٓ يً   ؾٔف شْٜ 

 هؾ  ًت ي ممًٚٓ  افنٔ : 

 أشت ي ممًٚٓ ظـ ابـ شريـ . مداخِٜ:

 ابـ شريـ   افنٔ : 

 أي ًٕؿ. مداخِٜ:

 هٚه، ممالً  افنٔ : 

افتٍٚ ذف يف افهذالة ؾذال إٔف يف مهْػ ابـ أر صٌٜٔ ؿٚل: مـ ـٚن يُمذ   مداخِٜ:

 بٖس أن يٌّض ظْٔٔف.

 مـ ـٚن أيش  افنٔ : 

 يُم  آفتٍٚت.. مداخِٜ:

 آفتٍٚت يف افهالة  افنٔ : 

 أي ًٕؿ. مداخِٜ:
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 هٚه. افنٔ : 

 ؾال بٖس أن يٌّض ظْٔٔف، يَقل: ـٚن ظذ ه ا مـ أدرـْٚ. مداخِٜ:

 هٚه، إيف، فُـ ه ا ممٚل دٚ ؿِٝ  افنٔ : 

 ه ا مٚ ًٕ   شْٜ جٚءت حتٞ ظذ ممؾ ه ا.. يًْل.. مداخِٜ:

 فُـ ه ه فًٔٝ شْٜ. افنٔ : 

 ه ه.. مداخِٜ:

 ه ه ٓ يَٚل ؾٔٓٚ شْٜ بٚرا اهلل ؾٔؽ. افنٔ : 

 أي ًٕؿ. مداخِٜ:

ظذذذ ـذذؾ حذذٚل، احٍذذظ شذذٗافؽ هذذ ا ؾًذذٖجٌٔؽ ظِٔذذف، امذذقاب بٚفًْذذٌٜ  افنذذٔ : 

: إذا ـٚن افقذء أن ـؾ شٗال مً ؾ ظْدا حتك   بط امقاب بف قفًِٗال وأرج

افذذذ ي ٓ ًٕ ؾذذذف يف افًذذذْٜ اد ويذذذٜ ظذذذـ اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم، إذا ـذذذٚن مذذذـ ظّذذذؾ 

مـ ظّؾ عٚظٜ مـ افًِػ قافًِػ فٔس مـ ظّؾ ؾ د مـ أؾ اد افًِػ، وإٕام ه

 ؾْ ـ ًّٕؾ بف، وٕ ى آؿتداء اؿ دٚ ذـ  ف، مٚيش إػ هْٚ جقاب شٗافؽ 

 أي ًٕؿ. مداخِٜ:

فذؽ ٓ يهذِت زمذٔالً فًِذٗال وفِ ذقاب، مل  إٕذام ـذٚن ضٔذٛ، فُذـ ممٚ افنٔ : 

ًٚ فًِذذذٗال ؾذذذٔام فذذذ ـذذذٕٚقا يتًٌذذذدون اهلل بٌّذذذض  قيُّذذذـ أن يُذذذقن ادمذذذٚل مذذذمالً صذذذٚحل

بٚفًْذٌٜ دذـ يِٓٔذف افْيذ   قافًْٔغ، وادمٚل فٔس ـ فؽ، ادمٚل ـام ؿذ أت، إٕذام هذ

ض ظْٔٔذذذف، وحيِّذذذف افْيذذذ  إػ آفتٍذذذٚت يّْذذذٜ وينذذذة، حْٔئذذذ  عٚهذذذدة فًٍْذذذف يٌّذذذ

 وفٔس  ًٌدًا إػ ربف ظز وجؾ، ه ا ؾ   بغ أم يـ 
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 ًٕؿ. مداخِٜ:

ضٔذذذٛ، يْذذذتٟ مذذذـ وراء هذذذ ا افتذذذدؿٔؼ يف مْٚؿنذذذٜ إدذذذ : أن مذذذـ ـذذذٚن ٓ  افنذذذٔ : 

 ٓ يٌٌْل فف أن يٌّض ظْٔٔف أفٔس ـ فؽ قيِتٍٝ وٓ يْتٓل بهال ف بٌكه ؾٓ

 أي ًٕؿ. مداخِٜ:

 ًٗال.إذًا: ادمٚل مٚ يهِت بف اف افنٔ : 

 فُـ مٚ م  بُؿ ممؾ ه ا افًٍؾ  مداخِٜ:

 ٓ. افنٔ : 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

إٓ إْٔذذذٚ ٕ ذذذـ شذذذَْقل: أفذذذٔس مذذذـ افًذذذْٜ أن يْيذذذ  ادهذذذع إػ مقوذذذع  افنذذذٔ : 

 ش قده 

 بذ. مداخِٜ:

ضٔٛ، إذًا: ه ا خال  افًْٜ، ؽّض افًْٔغ خال  افًْٜ، فُذـ إٔذٚ ٓ  افنٔ : 

ٚاؿ ظذذذ إؽذذامض افًْٔذذغ ظذذـ صذذ ٜ شذذْد هذذ ا أؿذذقل: بٚفًْذذٌٜ فِّمذذٚل، وهذذ ا ـِذذف ؿذذ

 إد ..

 ص ٔت يٚ صٔ . مداخِٜ:

 ؾٓؾ إٔٝ ظذ ص ٜ مْف  افنٔ : 

 ًٕؿ، ظذ ص ٜ مْف، يف ابـ أر صٌٜٔ . مداخِٜ:

 وه ا ٓ يٍُل. افنٔ : 

 ٓ، ظذ ص ٜ.. مداخِٜ:
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 يًْل: درشٝ إشْٚده  افنٔ : 

 ًٕؿ، رأيٝ إشْٚده ودرشتف. مداخِٜ:

 بًٓقفٜ  قهؾ  ً   أيـ هضٔٛ،  افنٔ : 

 ،يهذذذذذًٛ صذذذذذقيٜ، فُذذذذذـ أطْذذذذذف يف اد ِذذذذذد افمذذذذذٚين مذذذذذـ ابذذذذذـ أر صذذذذذٌٜٔ مداخِذذذذٜ:

 ...ُـوف

إن افًْٜ ـام يَ ر ذفذؽ ابذـ ؿذٔؿ امقزيذٜ يف زاد ادًذٚد يف هذدي خذر  افنٔ : 

افًٌٚد: أٓ يٌّض ظْٔٔف، ويًتدل ظذ ذفؽ بٖمقر: مْٓٚ حديٞ شًد بـ احلْئِٜ 

يهذذع يْيذذ   قأرشذذؾ ضًِٔذذٜ، ؾُذذٚن وهذذ ¢أن افٌْذذل »ود : ادذذ وي يف شذذْـ أر دا

 ق، وأصٔٚء مْٓٚ ؿقفف ظِٔف افًالم ـام ه«إػ افنًٛ اف ي شٔىؾ مْف ذفؽ افىًِٜٔ

ٓ  ًٌَقين بٚف ـقع وافً قد ؾ٘ين أراـذؿ مذـ خٍِذل ـذام  »دٚبٝ يف افه ٔ غ: 

ًٚ يذذدل أن اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم مل يُذذـ مذذـ «أراـذذؿ مذذـ أمذذٚمل هديذذف أن ، ؾٓذذ ا أيوذذ

يٌّض ظْٔٔف يف افهالة، فُـ إد  هْٚ مًٚمٜ خٚصذٜ بّذـ يٌِذٛ ظِٔذف آفتٍذٚت 

ؾَٔذذقل: يٌّذذض ظْٔٔذذف، فُذذـ هذذ ا فذذٔس ممذذًٚٓ، إٔذذٚ ودي أؿذذقل بذذام جذذٚء يف افًذذٗال. 

 ؽره. ًٕؿ.

 (  00: 30: 33/ 734) اهلدى والنور /
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 ن١ًُ ٖا١َ حٍٛ َٓٗج ايطًف

ْٔف وًٕتٌٍ ه، وًٕقذ بٚهلل مـ  ور إًٍْٔٚ إن احلّد هلل، ٕ ّده وًٕتً افنٔ : 

ومـ شٔئٚت أظامفْٚ، مـ  ده اهلل ؾال موؾ فف، ومذـ يوذِؾ ؾذال هذٚدي فذف، وأصذٓد 

 أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ  يؽ فف، وأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف. 

ذق ُ ﴿ ُذ ِف َوٓ َز
ٚ ِذذ ََ ؼَّ ُ  قا اهللََّ َحذذ ذذ َُ ـَ آَمُْذذقا ا َّ ِ ي ذذ ذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن قنَ َيذذ ُّ

ِِ ذذ ًْ ُتْؿ ُم ذذ ْٕ َّٓ َوَأ ]آل  ﴾َـّ إِ

َؼ ﴿، [072عمللران:  ذذ َِ َدٍة َوَخ ٍس َواِحذذ ذذ ٍْ َٕ ـْ 
ْؿ مِذ ذذ ُُ ََ َِ ِ ي َخ ذذ ُؿ افَّ ُُذ قا َربَّ ذذ َُ ذذٚ افَّْذذُٚس ا َّ َ ٚ َأ ن يَذ

َٚءُفقَن بِِف َوا ًَ ِ ي َ  قا اهللََّ افَّ َُ ًٚء َوا َّ ًَ
مًِرا َوِٕ ـَ  ًٓ اَم ِرَجٚ ُٓ َّٞ ِمْْ ٚ َوَب َٓ ٚ َزْوَج َٓ َْٕرَحَٚم ِمْْ

ْؿ َرِؿًٌٔذذٚ ُُ ْٔ ذذ َِ َٚن َظ ذذ ـَ ًٓ ﴿، [0]النسللاء:  ﴾إِنَّ اهللََّ  ْق قا َؿذذ قا اهللََّ َوُؿقُفذذ ذذ َُ ـَ آَمُْذذقا ا َّ ِ ي ذذ ذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن َيذذ

ْد َؾَٚز  ََ ـْ ُيىِِع اهللََّ َوَرُشقَفُف َؾ ْؿ َوَم ُُ قَب ُٕ ْؿ ُذ ُُ ْ  َف
ٍِ ٌْ ْؿ َوَي ُُ ْؿ َأْظاَمَف ُُ َشِديًدا * ُيْهِِْت َف

 .[00-07]األحبا : ﴾ا َظئِاًم َؾْقزً 

 أمٚ بًد: 

و  إمذذذذذذقر  ¢ؾذذذذذذ٘ن خذذذذذذر افُذذذذذذالم ـذذذذذذالم اهلل، وخذذذذذذر ا ذذذذذذدى هذذذذذذدى حمّذذذذذذد 

 حمددٚيٚ، وـؾ حمددٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ والفٜ، وـؾ والفٜ يف افْٚر. 

 يِتَٔٚن يف َٕىٜ واحدة، وهل: افًٗال ظـ حزب افت  ي .  نأمٚمل شٗآ

ظذذـ حذذزب افت  يذذ ، وؿذذد أظ ٌْذذل ـمذذر مذذـ  افًذذٗال إول يَذذقل: ؿذذ أت ـمذذراً 

 أن  ٍٔدٕٚ بٌْ ة ظـ حزب افت  ي  . وأؾُٚرهؿ، ؾٖريد مْؽ أن  ؼح أ

افًذذٗال افمذذٚين: يدٕذذدن حذذقل ادقوذذقع، وفُذذـ ي يذذد  حذذٚ ؾَٔذذقل: ٕ يذذد مْذذؽ 
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 حذٚ مقشذذًٚ ظذذـ حذزب افت  يذذ ، وأهداؾذذف، وأؾُذٚره، وأخىذذٚآؿ، وهذذؾ  ٌٌِِذذٝ 

 يف افًَٔدة . 

افًذذٗافغ: إٔذذٚ أؿذذقل: إن أي حذذزب وفذذٔس ؾَذذط أظْذذل حذذزب  جذذقاب ظذذـ هذذ يـ

افت ًّذذذٚت  وافتُذذذتالت اإلشذذذالمٜٔ، أ وافت  يذذذ ، مذذذـ دون إحذذذزاب اإلشذذذالمٜٔ، أ

اإلشالمٜٔ، أي عٚظٜ مـ ه ه امامظذٚت مل  َذؿ عٚظتٓذٚ ومل  َذؿ أحزااذٚ ظذذ 

 زيذذذٚدة ظذذذذ ادهذذذدريـ ادذذذ ـقريـ، أؿذذذقل: ¢ـتذذذٚب اهلل وظذذذذ شذذذْٜ رشذذذقل اهلل 

افًذذذْٜ ومذذذْٟٓ ووظذذذذ مذذذْٟٓ افًذذذِػ افهذذذٚفت، أي حذذذزب ٓ يَذذذقم ظذذذذ افُتذذذٚب 

ًٚ يف  قافًِػ افهٚفت ؾٓ بال صؽ شتُقن ظٚؿٌٜ أم ه خنًا، وإٔف مٓام ـٚن  ِه

ظـ ه ه امامظٚت اإلشالمٜٔ افتل يٍسض  قجقار ه ا إٕام ه ودظق ف، وب مل أ

ٚء يف احلذذذذذديٞ أن  ُذذذذذقن  ِهذذذذذٜ فذذذذذديـ اهلل ظذذذذذز وجذذذذذؾ وٕٚصذذذذذ ٜ فألمذذذذذٜ ـذذذذذام جذذذذذ

افديـ افْهٔ ٜ، افديـ افْهذٔ ٜ، افذديـ افْهذٔ ٜ،. »: ¢ؿقفف:  قافه ٔت أٓ وه

. «ؿٚفقا: دـ يٚ رشقل اهلل . ؿٚل: هلل وفُتٚبف وف شقفف وٕاّٜ ادًِّغ وظذٚمتٓؿ

ؾ٘ذا مل  ُـ دظقة أي حذزب مذـ هذ ه إحذزاب ؿٚاّذٜ ظذذ افُتذٚب وافًذْٜ وظذذ 

ْذذقن مذذـ دظذذقيؿ إٓ خًذذٚرًا، ذفذذؽ ٕن إمذذ  مذذْٟٓ افًذذِػ افهذذٚفت ؾًذذق  ٓ جي

وافذذذذ يـ جٚهذذذذدوا ؾْٔذذذذٚ فْٓذذذذديْٓؿ ﴿ْذذذذٚ ظذذذذز وجذذذذؾ يف افَذذذذ آن افُذذذذ يؿ: بـذذذذام ؿذذذذٚل ر

 . ﴾شٌِْٚ

ؾّذذذذـ ـذذذذٚن جٓذذذذٚده هلل، وظذذذذذ ـتذذذذٚب اهلل وظذذذذذ شذذذذْٜ رشذذذذقل اهلل، وظذذذذذ مذذذذْٟٓ 

وا ﴿افًذذِػ افهذذٚفت ؾٓذذٗٓء هذذؿ افذذ يـ يْىٌذذؼ ظِذذٔٓؿ ؿذذقل اهلل ظذذز وجذذؾ:  ذذ إِْن َ ُْكُ

ْؿ ا ـُ ر ظذ مًٚمًُؿ ه ا إصؾ افًئؿ اف ي ٓ بد فُؾ  ء ـَ . أُ [0]محمة: ﴾هللََّ َيُْكْ

عٚظذذذذذٜ مًذذذذذِّٜ أن  َذذذذذقم دظقيذذذذذٚ ظِٔذذذذذف: افُتذذذذذٚب وافًذذذذذْٜ وظذذذذذذ مذذذذذْٟٓ افًذذذذذِػ 

 افهٚفت. 
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إذا ـذذٚن إمذذ  ـذذ فؽ ؾٖٕذذٚ أؿذذقل بْذذٚء ظذذذ مً ؾتذذل بُذذؾ امامظذذٚت وإحذذزاب 

ًٚ إٓ عٚظذذٜ واحذذدة، وٓ أؿذذقل: افَٚاّذذٜ افٔذذقم ظذذذ إرض اإلشذذالمٜٔ : أهنذذؿ عًٔذذ

إٓ حزبٚ واحدا؛ ٕن ه ه امامظٜ ٓ  ت زب، وٓ  تُتؾ وٓ  تًهٛ إٓ فألصذؾ 

 اد ـقر إٍٔٚ، أٓ وهق: ـتٚب اهلل وشْٜ رشقل اهلل، ومْٟٓ افًِػ افهٚفت. 

إػ هذذذذ ا إصذذذذؾ افذذذذ ي  قؾٖٕذذذذٚ أظذذذذ   جٔذذذذدا إٔذذذذف شذذذذقى هذذذذ ه امامظذذذذٜ ٓ  ذذذذدظ

 ذف مذ ارا و ُذ ارا ظذذ مًذٚمًُؿ، وإٕذام يًذقدون إػ افُتذٚب ًٚ، وـ رَّ  تف إٍٓذووَّ 

وافًذذذْٜ ؾَذذذط، وٓ يَ ٕذذذقن إػ افُتذذذٚب وافًذذذْٜ ؿقفْذذذٚ افًذذذٚبؼ ذـذذذ ه: وظذذذذ مذذذْٟٓ 

 افًِػ افهٚفت. 

أمٔذذٜ هذذ ا افَٔذذد افمٚفذذٞ؛ وظذذذ مذذْٟٓ افًذذِػ افهذذٚفت،  ؿوحْٔئذذ  شذذٔتٌغ فُذذ

افٍذذ   اإلشذذالمٜٔ مذذـ يذذقم بذذدأ  شذذٔتٌغ فُذذـ حٔذذٞ واؿذذع امامظذذٚت اإلشذذالمٜٔ بذذؾ

ٝ ييٓذذ  ؿ ٕذذف بذذغ امامظذذٚت اإلشذذالمٜٔ إوػ: أي مذذـ يذذقم خ جذذ ويّذذد رؿٌتذذف، أ

بذذذـ أر ضٚفذذذٛ، ومذذذـ يذذذقم امًذذذد افذذذ ي دظذذذٚ  ا ذذذقارج ظذذذذ أمذذذر ادذذذٗمْغ: ظذذذع

بدظقة ادًتزفٜ، واف يـ جٚءوا مـ بًده مَِديـ فف يف آظتزال، إػ ؽر ذفؽ مـ 

 شامؤهٚ ؿديام، وافتل  ت دد مًّٔٚيٚ حديمٚ بٖشامء حديمٜ. افٍ   ادً وؾٜ أ

ًٚ، ٓ يقجذذد ؾٔٓذذٚ ؾ ؿذذٜ  َذذقل  وافٍذذ   ـِٓذذٚ شذذقاء مذذٚ ـذذٚن مْٓذذٚ ؿذذدياًم أ ههذذ  حذذديم

و ًِـ: إْٔٚ فًْٚ ظذ افُتٚب وافًْٜ، ـذؾ هذ ه افٍذ   ظذذ مذٚ بْٔٓذٚ مذـ اخذتال ، 

خذذذذذتال  يف ـذذذذذٚن هذذذذذ ا آ وشذذذذذقاء ـذذذذذٚن هذذذذذ ا آخذذذذذتال  يف افًَٚاذذذذذد وإصذذذذذقل أ

ؿذذذقن يف ديذذذْٓؿ ـِٓذذذؿ يَقفذذذقن، ـذذذام َٕذذذقل ٕ ذذذـ  ء ٍَ إحُذذذٚم وافٍذذذ وع، هذذذٗٓء ادتُ 

افُتٚب وافًْٜ، وفُْٓؿ يٍسؿذقن ظْذٚ ؾذال يَقفذقن ؿقفتْذٚ: افذ ي هذل زذٚم دظق ْذٚ: 

 وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفت. 

إذن مٚ اف ي حيُؿ بغ ه ه افٍ   وـِٓٚ  ْتّل وظذ إؿؾ ـالمٚ ودظذقة إػ 
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 ب وافًْٜ . افُتٚ

 احلُؿ افٍهؾ بغ هٗٓء اف يـ يَقفقن ـِّٜ واحدة . قمٚ ه

 ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفت.  امقاب:

هْذذذٚ ـذذذام يَذذذٚل يف افًكذذذ احلذذذٚ : شذذذٗال يىذذذ ح ًٍٕذذذف بٚفًْذذذٌٜ فذذذًٌض افْذذذٚس 

 وهق: مـ أيـ جئْٚ ا ه افؤّّٜ: وظذ مْٟٓ افًػ افهٚفت  

وًّٚ ج ى ظِٔف أاّٜ افًِػ  ¢ جئْٚ اٚ مـ ـتٚب اهلل ومـ حديٞ رشقل اهلل

 ادتًٌغ مـ عٚهر أهؾ افًْٜ وامامظٜ ـام يَقفقن افٔقم. 

َ َفُف اْ َُدى ﴿أول ذفؽ ؿقفف  ٌٚرا و ًٚػ:  ِد َمٚ َ ٌَغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَنِٚؿِؼ اف َّ َوَم

ِِفِ  ْهذذ ُٕ ٚ َ ذذَقػَّ َو ِف َمذذ ذذ َقفء ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذ ْع َؽذذ
ًرا َوَيتٌَِّذذ َٚءْت َمِهذذ ََّْؿ َوَشذذ ذذ َٓ ]النسللاء: ﴾َج

005] . 

قَل ﴿ن ؿقفف ظذز وجذؾ يف هذ ه أيذٜ: قؾٖٕتؿ  ًًّ شُذ ِٚؿِؼ اف َّ ـْ ُينَذ أن  ق. ؾِذ﴾َومَذ

ِمِْغَ ﴿اهلل ظذذذز وجذذذؾ مل يذذذ ـ :  ْٗ ُذذذ ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشذذذ ْع َؽذذذ
أن أيذذذٜ ـٕٚذذذٝ: ومذذذـ  قفذذذ ﴾َوَيتٌَِّذذذ

 ذذذقػ وٕهذذذِف جٓذذذْؿ وشذذذٚءت ينذذذٚؿؼ اف شذذذقل مذذذـ بًذذذد مذذذٚ  ٌذذذغ فذذذف ا ذذذدى ٕقفذذذف مذذذٚ 

مل  ُذذـ قمهذذرًا ظذذذ دظذذقة أوفئذذؽ افٍذذ   افَديّذذٜ واحلديمذذٜ، ٓ خينذذون صذذٔئٚ فذذ

ٌِِٔؾ ﴿ؿقفذذذف  ًذذذٚػ:  قهذذذ ه امِّذذذٜ افىٌٔذذذٜ يف أيذذذٜ افُ يّذذذٜ أٓ وهذذذ ْرَ َشذذذ ْع َؽذذذ
َوَيتٌَِّذذذ

ِمِْغَ  ْٗ جيٛ حتََٔٓذٚ  ٜ ـ ظذ افُتٚب وافًْٜ، ه ه افَقف؛ ٕهنؿ يَقفقن: ٕ﴾ادُْ

ًٚ. بٚ   ًٚ دٕٚٔ  ٌٚع افُتٚب وافًْٜ حتََٔٚ صٚمال أوٓ ومىٌَٚ ظِّٔ

 ﴿ممال ؿقفذف ظذز وجذؾ ادًذ و  فذدى ظِذامء ادًذِّغ: 
ٍ
ء ِْ٘ن َ َْذَٚزْظُتْؿ يِف يَشْ ؾَذ

ـُ  ذذ ًَ ْرٌ َوَأْح َؽ َخذذ
ِ  َذفِذذ ِمُْذذقَن بِذذٚهللَِّ َواْفَٔذذْقِم أِخذذ ْٗ ْذذُتْؿ ُ  ـُ قِل إِْن  ُشذذ وُه إَِػ اهللَِّ َواف َّ ُ دن َؾذذ

ذذ ََ . ادُ [51]النسللاء: ﴾ِْٖوياًل َ ذذ  ظذذقا إػ اهلل ورشذذقفف، ددة مذذـ افًذذٚمل اإلشذذالمل ـِذذف إذا ِء
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إػ ـتذذذٚب اهلل وحذذذديٞ رشذذذقفف، ؿذذذٚفقا: ٓ، ٕ ذذذـ ٕتٌذذذع مذذذ هٌْٚ، هذذذ ا يَذذذقل مذذذ هٌل 

 حٍْل، وه ا صٚؾًل اف . 

ؾٓؾ هٗٓء اف يـ أؿٚمقا  َِٔدهؿ فألاّٜ مَٚم إ ٌٚظٓؿ فُتٚب اهلل وفًْٜ رشقل 

صذذذ اهلل ظذذع وآفذذف وشذذِؿ ؿذذد ضٌَذذقا هذذ ه أيذذٜ افُ يّذذٜ افتذذل ذـ يذذٚ أخذذرا: اهلل 

ُشقلِ ﴿ وُه إَِػ اهللَِّ َواف َّ  َؾُ دن
ٍ
ء  .[؟51]النساء: ﴾َؾِْ٘ن َ ََْٚزْظُتْؿ يِف يَشْ

ًٚ مذذـ ذفذذؽ إذن مل يٍذذدهؿ ؿذذق ؿ: ٕ ذذـ ظذذذ افُتذذٚب ِذذمل يًٍ امذذقاب: قا صذذٔئ

ب وافًذذذذْٜ، هذذذذذ ا ممذذذذٚل أريذذذذذد بذذذذف  َ يذذذذذٛ وافًذذذذْٜ؛ ٕهنذذذذؿ ٓ يىٌَذذذذذقن ظِّٔذذذذٚ افُتذذذذذٚ

 ادقوقع إول؛ ٓن ه ا ادمٚل أؿهد بف ادَِدة. 

أمذذذٚ افٌ ذذذٞ إول ؾذذذٕ٘ام أؿهذذذد بذذذف افذذذدظٚة اإلشذذذالمٔغ افذذذ يـ يٍذذذسض ؾذذذٔٓؿ أٓ 

يُقٕقا مـ ادَِديـ، مـ اف يـ يٗد ون أؿقال إاّٜ ؽر ادًهقمغ ظذذ أؿذقال 

 اهلل ورشقفف ادًهقم. 

مذ  إذن يًذقد ظذذ افًَٔذدة وافًَٔذدة  ٗخذ  مذـ افُتذٚب وافًذْٜ ومذٚ ؾ٘ذا ـٚن إ

ِٚؿِؼ ﴿ادَهذذذقد بٚٔيذذذٜ إوػ:  قـذذذٚن ظِٔذذذف افًذذذِػ؛ ٕن هذذذ ا افًذذذِػ هذذذ ـْ ُيَنذذذ َوَمذذذ

ِمِْغَ  ْٗ ٌِِٔؾ ادُْذ ْرَ شَذ ْع ؽَذ
ُف اْ ُذَدى َوَيتٌَِّذ َ فَذ ِد َمٚ َ ٌَذغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ؾٔتٌذع  [005]النسلاء: ﴾اف َّ

ًٚ؛ ؽر شٌٔؾ  ادٗمْغ مل ي ـ  اهلل ظز وجؾ ه ه امِّذٜ يف مْتهذػ هذ ه أيذٜ ظٌمذ

وإٕام فٔٗصؾ اٚ أصال، ويًَذد اذٚ ؿٚظذدة وهذل: إٔذف ٓ جيذقز فْذٚ أن ٕتُذؾ يف ؾٓذؿ 

ـتذذٚب ربْذذٚ وشذذْٜ ٌْٕٔذذٚ ظذذذ ظَقفْذذٚ ادتذذٖخ ة زمْذذٚ، وادطتٍِذذٜ ؾٓذذام، وإٕذذام يُذذقن 

دًا إذا أوذٚؾقا إػ افُتذٚب افًذْٜ: ادًِّقن متًٌغ فُِتٚب وافًذْٜ  ٖصذٔال و ًَٔذ

ومٚ ـٚن ظِٔذف افًذِػ افهذٚفت، ٕن هذ ه أيذٜ  وذّْٝ افذْص: إٔذف جيذٛ ظِْٔذٚ أٓ 

 َّٓ َّٓ ٕطذذذٚفػ اف شذذذقل، وأٓ ٕنذذذٚؿؼ اف شذذذقل، ـذذذام  وذذذّْٝ أ  ٕتٌذذذع ؽذذذر  ٕطذذذٚفػ وأ

شٌٔؾ ادٗمْغ ومًْك ـذؾ مذـ افَٔذد إول يف هذ ه أيذٜ وافَٔذد أخذ : إٔذف جيذٛ 
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ٌذذذٚع اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم و ذذذ ا منذذذٚؿَتف، ـذذذام جيذذذٛ ظِْٔذذذٚ ا ٌذذذٚع شذذذٌٔؾ ظِْٔذذذٚ ا 

 ادٗمْغ، وظدم  ٚفٍتف. 

عٚظذذٜ إشذذالمٜٔ أن ومذذـ هْذذٚ َٕذذقل، مذذـ هْذذٚ أوٓ َٕذذقل: بذذٖن ظذذذ ـذذؾ حذذزب أ

ت أصذذؾ مْىَِٓذذٚ وهذذق: أن يًتّذذد ظذذذ افُتذذٚب وافًذذْٜ وظذذذ مذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف  ء َهذذ  ُ 

حذذزب افت  يذذ  ؾُذذ ًا وٓ اإلخذذقان ادًذذِّغ افًذذِػ افهذذٚفت، هذذ ا افَٔذذد ٓ يتٌْذذٚه 

وٓ أممٚ ؿ مـ إحزاب افُمرة وإٕام ًْٕل إحزاب اإلشالمٜٔ، أمٚ افتل أظِْٝ 

 حمٚربٜ اإلشالم ـٚفًٌمٜٔ وافنٔقظٜٔ ؾِس فْٚ مًٓؿ افُالم أن. 

ٔؾ ادذذٗمْغ، حذذزب افت  يذذ  ٓ يتٌْذذٚه، ٌؾٚفنذذٚهد هذذ ا إصذذؾ افمٚفذذٞ: ا ٌذذٚع شذذ

 حزاب إخ ى. ـ فؽ ـؾ إ

إذا ـذذذٚن إمذذذ  ـذذذ فؽ، ؾٌٌْٔذذذل ظذذذذ ـذذذؾ مًذذذِؿ ومًذذذِّٜ أن يًِذذذؿ أن ا ذذذط إذا 

مذذـ رأشذذف ؾُِذذام مٙذذ ؿذذدمٚ يّنذذك ؾذذٕ٘ام يذذزداد إ  اؾذذٚ وابتًذذٚد مذذـ ا ذذط  ظذذقجَّ ا

اضِذذذل ﴿ادًذذذتَٔؿ افذذذ ي ؿذذذٚل ظْذذذف رب افًذذذٚدغ يف افَذذذ آن افُذذذ يؿ:  َ ا رِصَ َوَأنَّ َهذذذ

قُه وَ  ًُ ٌِ ٔاًم َؾٚ َّ
َِ تَ ًْ ـْ َشٌِِِٔفِ ُم ْؿ َظ ُُ َ  بِ َّ ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ًن قا اف ًُ  .[058]األنعام: ﴾ٓ َ تٌَِّ

وـذذذام يِٓذذذٟ  ،ٛهذذذ ه أيذذذٜ افُ يّذذذٜ رصحيذذذٜ افدٓفذذذٜ، ؿىًٔذذذٜ افدٓفذذذٜ ـذذذام جيذذذ

حذذزب افت  يذذذ  مذذذـ بذذذغ إحذذزاب اإلشذذذالمٜٔ إخذذذ ى يف دظذذذقيؿ ويف رشذذذٚآِؿ 

أن افًذذٌٔؾ ادقصذذؾ إػ اهلل وحمذذٚ ايؿ هذذ ه أيذذٜ ؿىًٔذذٜ افدٓفذذٜ؛ ٕهنذذٚ  َذذقل: 

َ ا ﴿واحذذد وأن افًذذٌؾ إخذذ ى هذذل افتذذل  ًٌذذد ادًذذِّغ ظذذـ شذذٌٔؾ اهلل؛ قه َوَأنَّ َهذذ

ـْ َشٌِِِِٔف  ْؿ َظ ُُ َ  بِ َّ ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ًن قا اف ًُ قُه َوٓ َ تٌَِّ ًُ ٌِ ٔاًم َؾٚ َّ
َِ تَ ًْ ل ُم
اضِ  . [058]األنعام: ﴾رِصَ

ًٚ و ق ¢وؿذذد زاد رشذذقل اهلل  ًٚ ـذذام هذذهذذ ه أيذذٜ بٕٔٚذذ دااذذام  ¢شذذْٜ افٌْذذل  قوذذٔ 

َوَإَٔزْفَْٚ ﴿ظز وجؾ يف افَ آن افُ يؿ حغ خٚضٛ ٌٕٔف بَقفف:  –وأبدا، ـام ذـ  اهلل 

ؿْ  ِٓ َل إَِفْٔ زء ُٕ َ فَِِِّْٚس َمٚ  َ  فُِتٌَغء ـْ  . [44]النحل: ﴾إَِفَْٔؽ اف ء
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فَذ آن ؾًْٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشذِؿ هذل افٌٔذٚن افُٚمذؾ فَِذ آن، وا

ذذ َٗ ْذذٜ ادُ ٔء ٌَ افدشذذتقر فاشذذالم، وأمذذٚ افًذذْٜ ؾٓذذل ادُ  قإصذذؾ، هذذ قهذذ ِٜ فَِذذ آن: أي صء

بال  نٌٔف وإٕام مذـ بذٚب افتَ يذٛ: افَذ آن بٚفًْذٌٜ فِذْيؿ إروذٜٔ ـٚفدشذتقر ؾٔٓذٚ، 

 ت فِدشتقر. وافًْٜ بٚفًٌْٜ   ه افَقإغ إرؤٜ ـٚفَٕٚقن ادقوء 

: إٔذذف ٓ يُّذذـ ؾٓذذؿ افَذذ آن إٓ فذذ فؽ ـذذٚن مذذـ ادتٍذذؼ ظِٔذذف بذذغ ا ًٜ دًذذِّغ ؿٚضٌذذ

بٌٔذذذٚن اف شذذذقل ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم وهذذذ ا أمذذذ  عّذذذع ظِٔذذذف، فُذذذـ افقذذذء افذذذ ي 

أن ـذؾ افٍذ   افوذٚفٜ  قاختِػ ادًذِّقن ظِٔذف واختٍِذٝ أدذٚرهؿ مذـ بًذد ذفذؽ هذ

افَديّٜ مل   ؾع رأشٓٚ إػ ه ا افَٔد افمٚفٞ وهق: ا ٌٚع افًِػ افهذٚفت، ؾطذٚفٍقا 

 فؽ أيذذٜ افتذذل ذـ يذذٚ إٍٓذذٚ مذذ ارًا و ُذذ ارًا، دذذؿ خذذٚفٍقا شذذٌٔؾ اهلل، ٕن شذذٌٔؾ اهلل بذذ

قُه ﴿واحذذد وهذذق: مذذٚ جذذٚء ذـذذ ه يف أيذذٜ افًذذٚبَٜ:  ًُ ٌِ َّ ٚ ٔاًم َؾذذ
َِ تَ ذذ ًْ ل ُم
اضِذذ َ ا رِصَ َوَأنَّ َهذذ

ـْ َشٌِِِٔفِ  ْؿ َظ ُُ َ  بِ َّ ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ًن قا اف ًُ  . [058]األنعام: ﴾َوٓ َ تٌَِّ

ؿذذد زاد هذذ ه أيذذٜ بٕٔٚذذٚ حٔذذْام روى ظْذذف أحذذد أصذذ ٚبف ظِٔذذف  ¢فٌْذذل ؿِذذٝ أن ا

ظٌذد اهلل بذـ مًذًقد ر  اهلل  ًذٚػ ظْذف حٔذٞ  قافًالم ادنذٓقريـ بٚفٍَذف أٓ وهذ

ًٚ مًتَٔام ظذ إرض، دؿ خطَّ حقل ه ا ا ط  ¢ؿٚل: خط رشقل اهلل  يقمٚ خى

ؿذذ أ أيذذٜ افًذذٚبَٜ: ؿهذذرة، دذذؿ مذذد أصذذًٌف افُ يّذذٜ ظذذذ ا ذذط ادًذذتَٔؿ و ًٚ خىقضذذ

ـْ ﴿ ْؿ َظذذذذذذذ ذذذذذذذ ُُ َ  بِ ذذذذذذذ َّ ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ذذذذذذذ ًن قا اف ذذذذذذذ ًُ قُه َوٓ َ تٌَِّ ًُ ٌِ َّ ٚ ٔاًم َؾذذذذذذذ
َِ تَ ذذذذذذذ ًْ ل ُم
اضِذذذذذذذ َ ا رِصَ َوَأنَّ َهذذذذذذذ

 .[058]األنعام: ﴾َشٌِِِٔفِ 

دذذؿ  «هذذ ا رصاط اهلل»يّذذ  بٖصذًٌٜ ظذذذ ا ذذط ادًذذتَٔؿ:  قؿذٚل ظِٔذذف افًذذالم وهذذ

ه ه ض  ، وظذذ رأس ـذؾ ض يذؼ و»أصٚر ظذ ا ىقط افَهرة مـ حقفف ؾَٚل: 

. إذن هذ ا احلذديٞ أيوذٚ يٍنذه حذديٞ آخذ ، وهذ ا «افْذٚس إفٔذف قمْٓٚ صٔىٚن يدظ

 احلديٞ أخ  وحديٞ ا ط يًتز مـ ادقو ٚت ٔيٜ شٌٔؾ ادٗمْغ. 
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ذاا احلديٞ واف ي رواه أهذؾ افًذْـ ـذٖر داود وافسمذ ي وأممذٚ ام مذـ أاّذٜ 

مذذـ افهذذ ٚبٜ ر  اهلل ظذذْٓؿ ـذذٖر ه يذذ ة  احلذذديٞ مذذـ ضذذ   ظديذذدة ظذذـ عٚظذذٜ

اؾسؿذٝ افٔٓذقد ظذذ إحذدى » :ؿذٚل ¢ومًٚويٜ وإٔس بغ مٚفؽ وؽذرهؿ أن افٌْذل 

وشذًٌغ ؾ ؿذذٜ، واؾسؿذذٝ افْهذذٚرى ظذذذ ادْذذغ وشذذًٌغ ؾ ؿذذٜ، وشذذتٍس  أمتذذل ظذذذ 

دالث وشًٌغ ؾ ؿذٜ، ـِٓذٚ يف افْذٚر إٓ واحذدة، ؿذٚفقا: مذـ هذل يذٚ رشذقل اهلل  ؿذٚل: 

. هذ ا احلذديٞ يقوذت فْذٚ شذٌٔؾ ادذٗمْغ ادذ ـقر يف «إٔٚ ظِٔف وأص ٚر هل مٚ 

أيٜ، مـ هذؿ ادٗمْذقن ؾٔٓذٚ  هذؿ افذ يـ ذـذ هؿ اف شذقل ظِٔذف افًذالم يف حذديٞ 

 افٍ   حْٔام شئؾ ظـ افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ، ظـ مْٓ ٓٚ، ظـ صٍتٓٚ، ظـ مْىَِٓٚ. 

 قوأصذذذ ٚر، ؾذذذٖرج ، مذذذٚ إٔذذذٚ ظِٔذذذف«مذذذٚ إٔذذذٚ ظِٔذذذف وأصذذذ ٚر» :ؾَذذذٚل ظِٔذذذف افًذذذالم

 قإٓتٌذذٚه، ٕن جذذقاب اف شذذقل ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم إن مل يُذذـ وحٔذذٚ مذذـ اهلل، ؾٓذذ

 ًٍذذر مذذـ رشذذقل اهلل فًذذٌٔؾ ادذذٗمْغ ادذذ ـقر يف ؿذذقل اهلل ظذذز وجذذؾ افذذ ي رويتذذف 

 .ًٚ  م ارًا إٍٓ

حٔذذذذٞ إن اهلل ظذذذذز وجذذذذؾ ذـذذذذ  اف شذذذذقل يف أيذذذذٜ وذـذذذذ  شذذذذٌٔؾ ادذذذذٗمْغ، هُذذذذ ا 

الم جًذذذؾ ظالمذذذٜ افٍ ؿذذذٜ افْٚجٔذذذٜ افتذذذل فًٔذذذٝ مذذذـ  ِذذذؽ افٍذذذ   اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذ

آدْذذذذغ وافًذذذذًٌغ مذذذذـ افٍذذذذ   افوذذذذٚفٜ جًذذذذؾ ظالمتٓذذذذٚ: أهنذذذذٚ  ُذذذذقن ظذذذذذ مذذذذٚ ظِٔذذذذف 

اف شذذذقل وأصذذذ ٚبف، ؾْ ذذذد يف هذذذ ا احلذذذديٞ مذذذٚ وجذذذدٕٚ يف أيذذذٜ، ـذذذام أن أيذذذٜ مل 

 ك ظذذ ذـذ  اف شذقل ؾَذط،تك ظذ ذـ  اف شقل ؾَط، ـ فؽ احلديٞ مل يَت َ

وإٕذذام ذـذذ ت أيذذٜ شذذٌٔؾ ادذذٗمْغ ـذذ فؽ ذـذذ  احلذذديٞ أصذذ ٚب افٌْذذل افُذذ يؿ، 

  ـذٝ ؾذُٔؿ أمذ يـ، »ؾٚفتَك احلديٞ مع افَ آن؛   ا ؿٚل ظِٔف افهالة وافًذالم: 

ظذذذع  افذذذـ  وذذذِقا مذذذٚ إن زًذذذُتؿ اذذذام: ـتذذذٚب اهلل وشذذذْتل، وفذذذـ يتٍ ؿذذذٚ حتذذذك يذذذ د

 .«احلقض
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ف   ا افَٔد اد ـقر يف أيذٜ ويف هذ ا ـمر مـ افٍ   افَديّٜ واحلديمٜ ٓ  ْتٌ

احلذذديٞ، حذذديٞ افٍذذ   افوذذٚفٜ، حٔذذٞ جًذذؾ مذذـ صذذٍٜ افٍ ؿذذٜ افْٚجٔذذٜ، بذذؾ ظالمذذٜ 

.ًٚ  افٍ ؿٜ افْٚجٜٔ: أهنٚ  ُقن ظذ مٚ ـٚن ظِٔف اف شقل وأص ٚبف أيو

ًٚ حذذديٞ افً بذذٚض بذذـ شذذٚريٜ، وهذذ مـ أصذذ ٚب افٌْذذل قممذذؾ هذذ ا احلذذديٞ  َ يٌذذ

ا ؾَذذ اء يِزمذذقن ادًذذ د، ويِزمذذقن حَِذذٚت اف شذذقل مذذـ أهذذؾ افهذذٍٜ افذذ يـ ـذذٕٚق

ًٚ ض يذذذذٚ، ؿذذذذٚل  ظِٔذذذذف افًذذذذالم و َِذذذذك افًِذذذذؿ مذذذذـ ـتذذذذٚب اهلل ومذذذذـ ؾذذذذؿ رشذذذذقل اهلل ؽوذذذذ

مقظيذذٜ وجِذذٝ مْٓذذٚ افَِذذقب، وذرؾذذٝ مْٓذذٚ  ¢افً بذذٚض هذذ ا: وظيْذذٚ رشذذقل اهلل 

 افًٔقن.

أوصذذذُٔؿ بتَذذذقى اهلل وافًذذذّع وافىٚظذذذٜ وإن »ؾَِْذذذٚ: أوصذذذْٚ يذذذٚ رشذذذقل اهلل ؿذذذٚل: 

ظِذذذُٔؿ ظٌذذذد حٌقذذذ، وإٕذذذف مذذذـ يًذذذش مذذذُْؿ ؾًذذذرى اختالؾذذذٚ ـمذذذرا، ؾًِذذذُٔؿ   َ وَ 

بًذذذذْتل وشذذذذْٜ ا ٍِذذذذٚء اف اصذذذذديـ ادٓذذذذديغ مذذذذـ بًذذذذدي، ظوذذذذقا ظِٔٓذذذذٚ بٚفْقاجذذذذ ، 

 . «وإيٚـؿ وحمددٚت إمقر، ؾ٘ن ـؾَّ حمددٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ والفٜ

 يَتكذذ افنذذٚهد مذذـ هذذ ا احلذذديٞ: أن افٌْذذل صذذذ اهلل ظِٔذذف وظذذذ آفذذف وشذذِؿ مل

إٕذذذف مذذذـ يًذذذش مذذذُْؿ  »ظذذذذ حذذذض ادًذذذِّغ حٔذذذْام خيتٍِذذذقن ؿذذذٚل ظِٔذذذف افًذذذالم 

ًٚ ـمرا  . «ؾًرى اختالؾ

أشذِقب احلُذٔؿ، ومذـ أحُذؿ مْذف مذـ بًذد أحُذؿ  قـذام هذ ¢ف ا أجٚب افٌْل 

 احلٚـّغ  

وإٕذف مذـ يًذش »وف فؽ ؾ ْٔام ؿٚل:  ¢ٓ أحد يف افٌؼ أحُؿ مـ رشقل اهلل 

 ًٚ أجذٚب ظذـ شذٗال مٍذ وض؛ؾامذا ًٍٕذؾ يذٚ رشذقل اهلل   «ـمرا مُْؿ ؾًرى اختالؾ

  ومل يُتذذذػ ظِٔذذذف افًذذذالم بذذذٖم  افذذذ يـ ئًنذذذقن يف وؿذذذٝ «ؾًِذذذُٔؿ بًذذذْتل»ؿذذذٚل: 

ؾَذط، وإٕذام ظىذػ ظذذ   «ظِذُٔؿ بًذْتل»آختال  ـقؿتْٚ ه ا، مل يُتػ بَقفذف: 
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 . «وشْٜ ا ٍِٚء اف اصديـ»ذفؽ ؾَٚل. 

ظَٔد ذذذف إٔذذذف جيذذذٛ اف جذذذقع إػ افُتذذذٚب  إذن فٔوذذذؿ ادًذذذِؿ افْٚصذذذت فًٍْذذذف يف

وافًذذْٜ وإػ شذذٌٔؾ ادذذٗمْغ بدٓفذذٜ أيذذٜ وحذذديٞ افٍذذ   وحذذديٞ افً بذذٚض بذذـ 

 شٚريٜ. 

هذذ ه حََٔذذٜ مذذع إشذذػ افنذذديد يٌٍذذؾ ظْٓذذٚ ـذذؾ إحذذزاب اإلشذذالمٜٔ وبطٚصذذٜ 

مْٓٚ حزب افت  ي  اف ي يتّٔز ظـ أي حزب إشالمل آخ  إٔف ئَؿ فًَِؾ افٌؼي 

ًٚ أن اهلل ظز وجؾ حْٔام يُِؿ افْٚس وزٕٚ أـم  ًّ ٚ أؿٚمف اإلشالم فف، ٕ ـ ًِٕؿ ئَْ

بُالمذذذف إٕذذذذام خيٚضذذذذٛ افًَذذذالء، وخيٚضذذذذٛ افًِذذذذامء، وخيٚضذذذٛ افذذذذ يـ يتٍُذذذذ ون، 

 وفُْْٚ ًِٕؿ أن افًَؾ افٌؼي  تِػ، ؾٚفًَؾ ظَالن: ظَؾ مًِؿ وظَؾ ـٚؾ . 

قن ظَالً، ٕن افًَذؾ ه ا افًَؾ افُٚؾ  فٔس ظَالً، ؾَد يُقن ذـٚء وفُـ ٓ يُ

ذذذ ًْ افذذذ ي يَ  قيف أصذذذؾ افٌِذذذٜ افً بٔذذذٜ هذذذ ؾ صذذذٚحٌف، وي بىذذذف وئَذذذده أن يٍِْذذذٝ ئّْذذذٚ َِ

وصذذذامٓ، وٓ يُّذذذـ افًَذذذؾ أٓ يٍِْذذذٝ ئّْذذذٚ وصذذذامٓ إٓ إذا ا ٌذذذع ـتذذذٚب اهلل وشذذذْٜ 

؛ وف فؽ حُك اهلل ظز وجؾ ظـ افٍُٚر وادؼـغ حٔذْام يًسؾذقن ¢رشقل اهلل 

ٔذذذذْام ـذذذذٕٚقا ـذذذذام ؿذذذذٚل اهلل ظذذذذز وجذذذذؾ يف افَذذذذ آن افُذذذذ يؿ: ب ََٔذذذذٜ أمذذذذ هؿ: أهنذذذذؿ ح

ُِقنَ ﴿ ـِ أِخَ ِة ُهْؿ َؽٚؾِ َٔٚ َوُهْؿ َظ ْٕ ـَ احْلََِٔٚة افدن قَن َطِٚهً ا ِم ُّ َِ ًْ  . [0]الروم:﴾َي

يًسؾذذقن أهنذذؿ حٔذذْام ـذذٕٚقا ظذذٚرؾغ بذذٖمقر افذذدٕٔٚ أهنذذؿ مل يُقٕذذقا ظَذذالء، ذفذذؽ 

ُع أَ ققا فَ َوَؿٚفُ ﴿ؿق ؿ ؾٔام حُٚه ربْٚ ظْٓؿ: قه َّ ًْذ َٕ  َّْٚ َ ِٚب وـُ َّْذٚ يِف َأصْذ ـُ  ٚ ُؾ مَذ
َِذ
ًْ َٕ

رِ  ًِ ًَّ  . إذن هْٚا ظَالن: ظَؾ حََٔل وظَؾ عٚزي.[07]الملك:﴾اف

افًَذذذذذؾ ادًذذذذذِؿ افذذذذذ ي آمذذذذذـ بذذذذذٚهلل ورشذذذذذقفف، أمذذذذذٚ افًَذذذذذؾ  قافًَذذذذذؾ احلََٔذذذذذل: هذذذذذ

ظَذذؾ افٍُذٚر؛ فذ فؽ ؿذذٚل  ًذٚػ يف افَذ آن ـذذام شذًّتؿ إٍٓذٚ ظذذْٓؿ:   قاد ذٚزي: ؾٓذ

 . ﴾ًَٕؾ مٚ ـْٚ يف أص ٚب افًًر  وـْٚ ًّٕع أقوؿٚفقا ف﴿
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 . ﴾أم  ؿ ؿِقب ٓ يًَِقن اٚ﴿وؿٚل بهقرة ظٚمٜ ظـ افٍُٚر: 

 ؾ٘ذن هؿ  ؿ ؿِقب، وفُْف ٓ يًَِقن اٚ، ٓ يٍّٓقن اٚ احلؼ. 

إذا ظ ؾْٚ ه ه احلََٜٔ وهل حََٜٔ مٚ أطـ إٔف خيتِذػ ؾٔٓذٚ ادْذٚن، ويْذتىت ؾٔٓذٚ 

رصحيٜ يف افَ آن ويف أحٚديٞ اف شقل ظِٔذف افًذالم فُْذل أريذد أن  ظْزان؛ ٕهنٚ

أ قصؾ مـ ه ه احلََٜٔ إػ حََٜٔ أخ ى افتل هل َٕىذٜ افٌ ذٞ يف هذ ه افِ يذٜ 

 مْل. 

إذا ـذذٚن ظَذذؾ افُذذٚؾ  فذذٔس ظَذذال، ؾًَذذؾ ادًذذِؿ يًَْذذؿ أيوذذٚ إػ ؿًذذّغ: ظَذذؾ 

 ظٚمل وظَؾ جٚهؾ. 

ًٚ يف ظَِذذف ويف ؾّٓذذف فًَذذؾ ؾٚفًَذذؾ ادًذذِؿ امٚهذذؾ ٓ يُّذذـ أن يُذذقن  مًذذٚوي

 افًٚمل، ٓ يًتقيٚن ممال أبدا. 

ٚدُِقنَ ﴿ف فؽ ؿٚل  ًٚػ:  ًَ َّٓ اْف ٚ إِ َٓ ُِ
َِ
ًْ  . [48]العنكبو :﴾َوَمٚ َي

ًٚ أن حُيَ  ذذ إذن ٓ جيذذقز فًِّذذِؿ احلذذؼ ادذذٗمـ بذذٚهلل ورشذذقفف حَذذ ؿ ظَِذذف، وإٕذذام ُء

 .  ¢خيوع ظَِف دٚ ؿٚل اهلل وؿٚل رشقل اهلل 

ٕوع َٕىٜ يف دظقة حزب افت  ي : أهنذؿ  ذٖد وا بٚدًتزفذٜ يف مذْىَِٓؿ مـ هْٚ 

ظْذذذقان  ذذذؿ يف بًذذذض ـتذذذٌٓؿ افتذذذل أفٍٓذذذٚ  قيف ض يذذذؼ اإليذذذامن، وض يذذذؼ اإليذذذامن هذذذ

 ،ًٚ رأًٓؿ:  َك افديـ افٌْٓٚين رمحف اهلل وإٔٚ فَٔتف أـم  مـ م ة وإٔٚ ظٚر  بف زٚمذ

ً ؾذٜ؛ وفذ فؽ ؾٖٕذٚ أ ُِذؿ إن وظٚر  بام ظِٔف حزب افت  ي  ـٖحًـ مذٚ  ُذقن اد

صٚء اهلل ظـ ظِؿ بام ظِٔف  َقم دظقيؿ، ؾٓ ا أول َٕىٜ  ٗخ  ظِٔٓؿ: أهنؿ جًِقا 

 فًَِؾ مزيٜ أـم  ًّٚ يٌٌْل.

ًٚ؛ إٔٚ ٓ إٍٔك أن افًَؾ فف ؿّٔتف دذٚ شذٌؼ ذـذ ه،  ء ـَ أُ  ر ظذ مًٚمًُـ مٚ ؿِتف إٍٓ
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ًَذذذؾ خيوذذذع حلُذذذذؿ فُذذذـ فذذذٔس فًَِذذذؾ أن حيُذذذؿ ظذذذذ افُتذذذذٚب وافًذذذْٜ وإٕذذذام اف

 ٓ أن يٍٓؿ مٚ جٚء يف افُتٚب ويف افًْٜ. إافُتٚب وافًْٜ ومٚ ظِٔف 

مذذـ هْذذٚ إ ذذ   ادًتزفذذٜ ؿذذديام؛ ؾذذُٖٕ وا حَذذٚاؼ  ظٔذذٜ ـمذذرة، وـمذذرة جذذدا؛ 

افًذْٜ ؾ  ؾقهذٚ، وبذدفقا ؾٔٓذٚ وظَذق ؿ ظذذ ٕهذقص افُتذٚب أهنؿ شذِىقا بًٌٛ 

 تٚب وافًْٜ. وؽروا، وبتًٌر ظِامء افًِػ: ظىِقا ٕهقص افُ

فٔٓٚ وهل: إٔف يٌٌْل إخوذٚع افًَذؾ ادًذِؿ إفٍٝ ٕي ــ ريد أن أُ ه ه افَْىٜ أُ  

فذذْص افُتذذٚب وافًذذْٜ بًذذد ؾٓذذؿ افُتذذٚب وافًذذْٜ.مـ هْذذٚ إ ذذ   ادًتزفذذٜ ؿذذديام، 

ؾذذذُٖٕ وا حَذذذٚاؼ  ظٔذذذٜ ـمذذذرة، وـمذذذرة جذذذدا؛ بًذذذٌٛ أهنذذذؿ شذذذِىقا ظَذذذق ؿ ظذذذذ 

ؾٔٓذذٚ وؽذذروا، وبتًٌذذر ظِذذامء افًذذِػ: ٕهذذقص افُتذذٚب وافًذذْٜ ؾ  ؾقهذذٚ، وبذذدفقا 

 ظىِقا ٕهقص افُتٚب افًْٜ. 

هذذ ه َٕىذذٜ أريذذد أن أفٍذذٝ ٕيذذ ــ إفٔٓذذٚ وهذذل: إٔذذف يٌٌْذذل إخوذذٚع افًَذذؾ ادًذذِؿ 

اهلل ورشذقل اهلل، وفذٔس  قفْص افُتٚب وافًْٜ بًد ؾٓؿ افُتٚب افًذْٜ. ؾذٚحلُؿ هذ

ِؿ وظَذؾ ـذٚؾ ، احلٚـؿ ظَؾ افٌؼ دٚ ذـ ٕٚ: أن ظَؾ افٌؼذ خيتِذػ مذـ ظَذؾ مًذ

دؿ ظَؾ ادًِؿ خيتِػ مـ ظَؾ مًِؿ جٚهؾ ومـ ظَؾ مًِؿ ظٚؿذؾ، ؾِذٔس ؾٓذؿ 

ادًذذِؿ افًذذٚمل ـٍٓذذؿ ادًذذِؿ امٚهذذؾ، فذذ فؽ ؿذذٚل  ًذذٚػ، وٓ بذذٖس مذذـ افتُذذ ار؛ 

ْٕٕل أظِؿ أن ه ا ادقوقع ؿِٔال يى   مًٚمع اداليغ ادِّْٜٔ مـ ادًِّغ، 

ًْٚء، وف فؽ ؾٖٕٚ موى  إػ أن أـ ر هذ ه مـ اف جٚل ؾوالً ظـ ادطدرات مـ اف

 افَْٚط وه ه إدفٜ مٚ يًَِٓٚ إٓ افًٚدقن. 

هْٚ ٕ ذـ َٕذػ ؿِذٔالً: مذـ هذؿ افًذٚدقن  أهذؿ افًِذامء افٍُذٚر  ٓ. ٓ َٕذٔؿ  ذؿ 

ًٚ أهنذذذؿ فًٔذذذقا ظَذذذالء، واحلََٔذذذٜ أهنذذذؿ أذـٔذذذٚء ٕهنذذذؿ اخسظذذذقا  ًٚ؛ دذذذٚ ذـ ٕذذذٚه إٍٓذذذ وزٕذذذ

 ر َقا يف احلوٚرة ادٚديٜ ادً وؾٜ فدى امّٔع.وابتدظقا... و... اف .، وا
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ـذذذ فؽ ظَذذذؾ ادًذذذِّغ، هذذذ ا افًَذذذؾ يف ـذذذؾ أؾذذذ ادهؿ فذذذٔس شذذذقاء، ؾذذذال يًذذذتقي 

ظَذذؾ افًذذٚمل مذذع ظَذذؾ امٚهذذؾ، وشذذٖؿقل صذذٔئٚ آخذذ : ٓ يًذذتقي ظَذذؾ افًذذٚمل افًٚمذذؾ 

 .ًٚ  بًِّف مع ظَؾ افًٚمل افال ظٚمؾ بًِّف، ٓ يًتقون ممال إضالؿ

ًتزفذذٜ يف ـمذذر مذذـ إصذذقل افتذذل ووذذًقهٚ  ذذٚفٍغ ؾٔٓذذٚ فذذ فؽ ؾٕٚ  ؾذذٝ اد

ض يَٜ افؼع: ـتٚبٚ وشْٜ ومْٟٓ افًِػ افهٚفت، ه ه هل افَْىٜ إوػ: اظتامد 

 حزب افت  ي  ظذ افًَؾ أـم  ًّٚ يٌٌْل. 

افَْىذذذٜ افمٕٚٔذذذٜ وهذذذل  تٍذذذ ع يف طْذذذل مذذذـ افَْىذذذٜ إوػ: فَذذذد ؿًذذذّقا ٕهذذذقص 

 ٞ روايتٓٚ ومـ حٔٞ دٓفتٓٚ. افُتٚب وافًْٜ إػ ؿًّغ مـ حٔ

 أمٚ مـ حٔٞ روايتٓٚ: ؾَٚفقا: اف وايٜ ؿىًٜٔ افمٌقت وؿد  ُقن طْٜٔ افمٌقت. 

 أمٚ افدٓفٜ ؾُ فؽ، ؿد  ُقن ؿىًٜٔ افدٓفٜ وؿد  ُقن طْٜٔ افدٓفٜ. 

ٓ ْٕٚؿش يف ه ا آصىالح، ؾ٘ن إم  ـام ؿٔؾ: فُؾ ؿقم أن يهذىِ قا ظذذ 

ٔام إذا ر ٌذذقا ظذذذ هذذ ا آصذذىالح مٍٚرؿذذٚت ئذذٚفػ مذذٚ مذذٚ صذذٚءوا، فُْْذذٚ ْٕذذٚؿش ؾذذ

 ـٚن ظِٔف ادًِّقن إوفقن. 

ومذذذـ هْذذذٚ ييٓذذذ  فُذذذؿ أمٔذذذٜ شذذذٌٔؾ ادذذذٗمْغ، ٕهنذذذٚ ؿٔذذذد مذذذـ أن يٍِْذذذٝ افًذذذٚمل 

ادًِؿ ؾوال ظـ امٚهؾ ادًِؿ أن يٍِْٝ مـ ٕص افُتٚب وافًْٜ ب جقظف إػ 

ّ ة افتٚفٔذٜ وهذل: إهنذؿ ؿذد ر ٌذقا ممؾ ه ا آصىالح اف ي ٓ جيقز أن يُقن فف افم

مذذـ ذفذذؽ آصذذىالح بذذٚفَىًل وافيْذذل افذذ ي ينذذّؾ اف وايذذٜ وافدرايذذٜ ر ٌذذقا ظذذذ 

 ذفؽ مٚ يع: 

بذذال صذذؽ يف آصذذىالح افًذذٚبؼ ذـذذ ه:  قؾَذذٚفقا: إذا جذذٚء يف افَذذ آن افُذذ يؿ وهذذ

ؿىًذذل افمٌذذقت، إذا جذذٚء ٕذذص فذذٔس بَىًذذل افدٓفذذٜ ؾِذذٔس جيذذٛ ظذذذ ادًذذِؿ أن 
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ٔف مـ ادًْك، ٕٕف طْل افمٌقت، ؾال جيقز فف أن يٌْك ظَٔذدة ظذذ ٕذص يٖخ  بام ؾ

 ؿىًل افمٌقت فُْف طْل افدٓفٜ. 

ًٚ: إذا جٚء افدفٔؾ ؿىًذل افدٓفذٜ فُذـ فذٔس ؿىًذل  وـ فؽ افًُس ظْدهؿ زٚم

ًٚ ٓ يٖخ ون مْف ظَٔدة.   افمٌقت ؾٖيو

ٚ  ذذذؿ ومذذذـ هْذذذٚ جذذذٚءوا بًَٔذذذدة ٓ يً ؾٓذذذٚ افًذذذِػ افهذذذٚفت، وووذذذًقا اصذذذىالح

وـتذٌٓؿ مً وؾذٜ وأظْذذل أن بُتذٌٓؿ: افَديّذذٜ؛ ٕهنذؿ ؿذذد أجذ وا ؾٔٓذذٚ  ًذديالً، وإٔذذٚ 

شِؿ بذف ؾذٕ٘ام قفقمـ أظ   افْٚس ا ا افتًديؾ، فُْف يف افقاؿع  ًديؾ صُع وه

يدل أن افَقم ـٕٚقا حتك يف ظَٔديؿ موى بغ؛ حٔٞ ؿذٚفقا: افًَٔذدة ٓ  مٌذٝ إٓ 

فذذٜ؛ ؾٖؿذذٚمقا ظِٔٓذذٚ ظَٔذذديؿ وهذذل: أن احلذذديٞ بذذدفٔؾ ؿىًذذل افمٌذذقت ؿىًذذل افدٓ

 افه ٔت روايٜ وافَىًل افدٓفٜ ٓ يٗخ  مْف افًَٔدة. 

ؾَِْذذٚ  ذذؿ ؾذذٔام ٕٚؿنذذْٚهؿ وجٚدفْذذٚهؿ: مذذـ أيذذـ فُذذؿ هذذ ه افَٚظذذدة: وهذذل ؿٚظذذدة 

 توّـ ظَٔدًة، ؾّـ أيـ جئتؿ ا ه افًَٔدة  مذٚ افذدفٔؾ ظذذ إٔذف ٓ جيذقز فًِّذِؿ 

ٔذذد افَىذذع ٍيٞ صذذ ٔت فُذذـ فذذٔس بى يذذؼ افتذذقا   افذذ ي يأن يٌْذذل ظَٔد ذذف ظذذذ حذذد

 ؿىًل افدٓفٜ  مـ أيـ جئتؿ ا ا 

ؾٚوى بقا هْٚ يف امقاب، وافٌ ٞ هْٚ ضقيذؾ، وضقيذؾ جذدا، واشذتدفقا بّمذؾ 

إن افيذذذـ ٓ يٌْذذذل مذذذـ ﴿ ﴾إن يتًٌذذذقن إٓ افيذذذـ ومذذذٚ يذذذقى إٍٕذذذس﴿ؿقفذذذف  ًذذذٚػ: 

ُس إِْن يَ ﴿)خىٖ يف أيٜ وافهقاب(:  ﴾احلؼ صٔئٚ ٍُ ْٕ َـّ َوَمٚ َيَْقى إَ َّٓ افيَّ قَن إِ ًُ تٌَِّ

ُِؿ اْ َُدى ـْ َراء ْد َجَٚءُهْؿ ِم ََ ِْذل ﴿[28]النجم:﴾َوَف ٌْ َـّ ٓ ُي َـّ َوإِنَّ افيَّذ َّٓ افيَّذ قَن إِ ًُ إِْن َيتٌَِّ

ـَ احْلَؼء َصْٔئًٚ  . [28]النجم:﴾ِم

ف ظذذذـ حذذذزب هْذذذٚ افٌ ذذذٞ أن خي جْذذذٚ ظذذذام ٕ ذذذـ يف صذذذدده مذذذـ بٔذذذٚن مذذذٚ ًٕ ؾذذذ

 افت  ي ، 
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ٕن مْٚؿنذذذٜ هذذذ ه افَٚظذذذدة وبٔذذذٚن مذذذٚ ظِٔٓذذذٚ مذذذـ اظساوذذذٚت، وأهنذذذٚ أؿّٔذذذٝ ظذذذذ 

 دفٔؾ ـناب بًَٜٔ حيًٌف افيّ ن مٚء.

وف فؽ ُٕتٍل أن بٌٔٚن أن ه ه افًَٔدة: أي أن ادًذِؿ ٓ جيذقز فذف أن يتٌْذك  

ظَٔذذذدة مذذذـ حذذذديٞ صذذذ ٔت، مذذذـ حذذذديٞ صذذذ ٔت فُذذذـ مل  هذذذد  ظِٔٓذذذٚ ؾًِذذذٍٜ: 

فذذذٔس ؿىًذذذل افمٌذذذقت، فُْذذذف ؿىًذذذل افدٓفذذذٜ، مذذذـ أيذذذـ جذذذٚءوا  قافمٌذذذقت، ؾٓذذذ ؿىًذذذل

ا ا . ٓ دفٔؾ ظِٔف، ٓ مـ افُتٚب وٓ مـ افًْٜ، وٓمٚ ـٚن ظِٔف افًذِػ، بذؾ مذٚ 

ـذذذٚن ظِٔذذذف افًذذذِػ يذذذَْض هذذذ ا افذذذ ي  ٌْذذذٚه بًذذذض ا ِذذذػ، مذذذْٓؿ ادًتزفذذذٜ ؿذذذدياًم، 

 وأ ٌٚظٓؿ افٔقم يف ه ه افًَٔدة وهؿ حزب افت  ي . 

ا هيًذذٚ حتذذك ٕتذذٚبع احلذذديٞ؛ ـِْذذٚ يًِذذؿ أن افٌْذذل أؿذذ قل أن صذذٔئٚ وفًِذذف ّٕذذ  مذذ ًّ

ٚ ﴿صذ اهلل ظع وآفف وشذِؿ حٔذْام أرشذِف اهلل ظذز وجذؾ بنذرا وٕذ ي ا، وؿذٚل فذف:  يَذ

 َٝ ذذذذذذذذذ ٌْ َِّ اَم َب ْؾ َؾذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ ًَ ٍْ ذذذذذذذذذَؽ َوإِْن مَلْ َ  ـْ َربء
ٚ ُإٔذذذذذذذذذِزَل إَِفْٔذذذذذذذذذَؽ ِمذذذذذذذذذ ْغ َمذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ ِء قُل َب ُشذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذٚ اف َّ َ َأ ن

َٚفتَفُ  ـذذذذٚن  ٌٌِٔذذذذف ظِٔذذذذف افهذذذذالة وافًذذذذالم رشذذذذٚفتف إػ افْذذذذٚس  ذذذذٚرة  [60]المائللللة::﴾ِرَشذذذذ

بنطهف حْٔام ـٚن حيي ٕدوايؿ وعتًّٚيؿ ؾٔطٚضٌٓؿ مٌٚ ة، و ذٚرة ي شذؾ 

رشذذذقٓ مذذذـ ض ؾذذذف يذذذدظقا ادؼذذذـغ إػ أ ٌذذذٚع دظذذذقة افٌْذذذل افُذذذ يؿ، و ذذذٚرة ي شذذذؾ 

 ـنذذى مِذذؽ ؾذذٚرس مًِذذقم مذذـ افًذذرة إػ ه ؿذذؾ مِذذؽ افذذ وم وإػ قخىٚبذٚ ـذذام هذذ

 مؼوح يف ـتٛ افًرة افٌْقيٜ.  قوإػ و.. و.. اف  أم اء افً ب ـام ه

ومـ ذفؽ إٔف أرشؾ ظذ افّٔـ مًٚذ بذـ جٌذؾ وأبذٚ مقشذك إصذً ي وظذذ بذـ 

 ضٚفٛ، وأرشؾ إػ اف وم دحٜٔ افٌُِل و... واف . 

ؿ أؾذذ اد هذذٗٓء ـذذٕٚقا أؾذذ ادا ٓ يّمِذذقن، أوٓ يّمذذؾ خذذزهؿ ا ذذز افَىًذذل؛ ٕهنذذ

يف مُذذذذٚن، وؿذذذذد خيتِذذذذػ أيوذذذذٚ  مقشذذذذك يف مُذذذذٚن وظذذذذع قؾًّذذذذٚذ يف مُذذذذٚن، وأبذذذذ

 افزمٚن، ـام اختِػ ادُٚن. 
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وهْٚا حديٞ يف افه ٔ غ...بٚفًْد افه ٔت ظـ إٔذس بذـ مٚفذؽ ر  اهلل 

فذذذذُٔـ أول مذذذذٚ »ظذذذذذ افذذذذّٔـ، ؿذذذذٚل فذذذذف:  اً دذذذذٚ أرشذذذذؾ مًذذذذٚذ ¢ ًذذذذٚػ ظْذذذذف أن افٌْذذذذل 

 .«ف إٓ اهلل دظقهؿ إفٔف صٓٚدة أن ٓ إف

ؾّـ مـ ادًِّغ ينؽ بٖن ه ه افنٓٚدة هل إصذؾ إول مذـ اإلشذالم  أي 

افًَٔدة إوػ اف ي يٌْْل ظِٔٓٚ اإليامن بٚهلل ومالاُتف وـتٌف ورشِف ؾ٘ذا مًٚذ  قه

ًٚ ادًذذذذِّغ ظٍذذذذقا وداظٔذذذذٚ ادؼذذذذـغ أن  ر  اهلل ظْذذذذف ذهذذذذٛ وحذذذذده مٌٌِذذذذٚ وداظٔذذذذ

 يٗمْقا بديـ اإلشالم.

بـ جٌؾ حْٔام دظذٚهؿ إػ اإلشذالم، ويَذقل  ذؿ:  ذؿٚمٝ احل ٜ بًّٚ  ى هؾ 

ن اف شذذقل يذذٖم ـؿ بذذٖن  هذذِقا ،ذذس صذذِقات يف ـذذؾ يذذقم وفِٔذذٜ، وهذذ ه افهذذالة إ

رـًتذذٚن، و ِذذذؽ دذذالث، وافٌَٔذذذٜ أربذذع، إػ آخذذذ  مذذٚ هْٚفذذذؽ مذذـ  ٍهذذذٔالت مً وؾذذذٜ 

 افٔقم فديْٚ واحلّد هلل  

م افزـٚة: مٚ يتًِؼ بٚفٍوٜ، مٚ يتًِذؼ ويٖم هؿ بٚفزـٚة، وذـ   ؿ  ٍٚصٔؾ أحُٚ

ام يتًِذؼ بٚ وذٚر، مذٚ يتًِذؼ بٕٚبَذٚر وامذامل، و.. وبذبٚف هٛ، مٚ يتًِؼ بذٚفمامر 

 اف  و

مذذ هٛ  هذذؾ ؿٚمذذٝ ح ذذٜ اإلشذذالم ظذذذ أوفئذذؽ ادؼذذـغ بًّذذٚذ وحذذده  ظذذذ

حذذزب افت  يذذ  مذذع إشذذػ: ٓ: مل  َذذقم احل ٜ؛ٕٕذذف ؾذذ د جيذذقز ظِٔذذف ـذذام يَقفذذقن 

ظِٔف افُ ب وإذا ؿِْٚ: ٓ، افُذ ب بًٔذد ظذْٓؿ، ؾذال أؿذؾ أن يَذٚل: جيذقز هؿ جيقز 

 ظِٔٓؿ ا ىٖ وافًْٔٚن. 

ؾذذذذذ٘ذن جذذذذذٚءوا بًٍِذذذذذٍٜ: أن احلذذذذذديٞ افهذذذذذ ٔت ٓ جيذذذذذقز أن ٕٖخذذذذذ  مْذذذذذف ظَٔذذذذذدة 

 إشالمٜٔ.

إذن افٔامٕٔذذذذقن حٔذذذذْام دظذذذذٚهؿ مًذذذذٚذ إػ اإلشذذذذالم، وبذذذذال صذذذذؽ أول مذذذذٚ دظذذذذٚهؿ 
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غ ٜٔ اهلل ظذذ افٔامٕٔذغ افذ يـ ـذٚن مذْٓؿ افذقدْدظٚهؿ إػ افًَٔذدة، إذن مل  َذؿ ح ذ

وـذذذذٚن مذذذذذْٓؿ صذذذذذٌِٔغ، وـذذذذذٚن مذذذذذْٓؿ مذذذذـ اد ذذذذذقس، مل  َذذذذذؿ ح ذذذذذٜ اهلل ظِذذذذذٔٓؿ يف 

افًَٚاذذد، أمذذٚ يف إحُذذٚم يَقفذذقن حذذزب افت  يذذ  ـذذام يَذذقل ظٚمذذٜ ادًذذِّغ: ًٕذذؿ 

حديٞ أحٚد  مٌٝ بف إحُٚم افؼظٜٔ، أمٚ افًَٚاد اإلشالمٜٔ ؾال  مٌٝ ب ذديٞ 

حذذٚد، هذذ ا مًذذٚذ يّمذذؾ ظَٔذذدة أحذذٚد يف اإلشذذالم ـِذذف، أصذذقٓ وؾ وظذذٚ، ظَٚاذذد أ

 وأحُٚمٚ، ؾّـ أيـ جٚءوا ا ا افتٍهٔؾ . 

ـْ ﴿
ذذذذذذذذذٚ ِمذذذذذذذذذ ٚ َإٔذذذذذذذذذَزَل اهللَُّ ِاَ ْؿ َمذذذذذذذذذ ـُ ُٚؤ ُتْؿ َوآَبذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ ْٕ قَهٚ َأ ُّ ُْٔت َّّ اَمٌء َشذذذذذذذذذ َّٓ َأْشذذذذذذذذذ َل إِ

إِْن ِهذذذذذذذذذ

َىٚنٍ  ِْ  . [28]النجم:﴾ُش

أحٚد افتل  ب اٚ حزب افت  ي  ظؼذات  افُِّٜ ادتًَِٜ ب ديٞ لهنوأُ 

إحٚديٞ افه ٔ ٜ ب  ٜ: أن ه ا واهلل حديٞ آحٚد ٓ  َقم بف ح ٜ يف افًَٔدة 

ؾذذ ـ  بًوذذٓؿ افُْتذذٜ افتٚفٔذذٜ: زظّذذقا أن أحذذد افذذدظٚة مذذـ حذذزب افت  يذذ  ذهذذٛ إػ 

افٔٚبٚن وأفَك ظِذٔٓؿ بًذض اد ذٚ ات ومْٓذٚ: ض يذؼ اإليذامن ويف هذ ا افى يذؼ: 

يٞ أحذذٚد ٓ  مٌذذٝ بذذف ظَٔذذدة، وـذذٚن هْذذٚا يف احلذذٚ يـ صذذٚب ظٚؿذذؾ حَذذٚ أن حذذد

ـذذٔس ؾىذذـ، ؿذذٚل فذذف: يذذٚ أشذذتٚذ، إٔذذٝ جئذذٝ داظٔذذٜ هْذذٚ يف بذذالد افٔٚبذذٚن، بذذالد افٍُذذ  

شالم يَقل: إن افًَٔدة ٓ وافؼا ـام  َقل،  دظقهؿ إػ اإلشالم و َقل: إن اإل

أٓ  ٖخذذ وا افًَٔذذدة مذذـ افٍذذ د  ن مذذـ افًَٔذذدةإطذذز أحذذٚد، وإٔذذٝ  َذذقل فْذذٚ: ب مٌذذٝ 

افقاحذذذد، إٔذذذٝ أن  ذذذدظقٕٚ إػ اإلشذذذالم وإٔذذذٝ وحذذذدا، ؾٌٌْٔذذذل ظِٔذذذؽ بْذذذٚء ظذذذذ 

ؾًِذذٍتؽ هذذ ه: أن  ًذذقد أدراجذذؽ إػ بِذذدا، وأن  ذذٖم بٚفًؼذذات مذذـ أممٚفذذؽ مذذـ 

 ت خزا حْٔئ  خزًا متقا  ًا.ٌادًِّغ اف يـ يَقفقن بَقفؽ، ؾٔه

مذٚل مذـ إممِذٜ افُمذرة افتذل  ذدل ظذذ شذقء ؾٖشَط يف يذدا اد ذٚ ، وهذ ا م 

 ظٚؿٌٜ  ٚفٍٜ مْٟٓ افًِػ افهٚفت. 
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أن  ُذذقن  قمذذـ ذفذذؽ أن ادًذذِّغ يًِّذذقن، وأظْذذل مذذْٓؿ ضذذالب افًِذذؿ، وأرجذذ

 افًٚمًٚت   ا افُالم مْٓـ. 

فَذذد جذذٚء يف صذذ ٔت افٌطذذٚري مذذذـ حذذديٞ أر ه يذذ ة ر  اهلل  ًذذٚػ ظْذذذف أن 

يف افتنٓد أخ  ؾًِٔتً  بٚهلل مذـ أربذع، يَذقل:  إذا جِس أحدـؿ»ؿٚل:  ¢افٌْل 

افِٓذذذذؿ إين أظذذذذقذ بذذذذؽ مذذذذـ ظذذذذ اب جٓذذذذْؿ، ومذذذذـ ظذذذذ اب افَذذذذز، ومذذذذـ ؾتْذذذذٜ اد ٔذذذذٚ 

 .«وادامت، ومـ   ؾتْٜ ادًٔت افدجٚل

هْٚ احلديٞ حديٞ آحٚد، فُْف مـ إحٚديٞ افً ٌٔذٜ افٌ يٌذٜ بٚفًْذٌٜ فًٍِذٍٜ 

ٚ، واحلُؿ افؼظل ظْدهؿ يمٌٝ حزب افت  ي ، إٕف مـ جٜٓ يتوّـ حُام  ظٔ

ب ديٞ أحٚد، ؾذ٘ذن بذٚفْي  إػ هذ ا امٕٚذٛ مذـ احلذديٞ جيذٛ إخذ  بذف، ٕٕذف 

 .«ؾًِٔتً  بٚهلل مـ أربع يف افتنٓد إخر»حُؿ  ظل، ؿٚل: ظِٔف افًالم: 

ومـ جٜٓ أخ ى يتوّـ ظَٔدة وهل أن هْذٚا يف افَذز ظذ اب، وأن هْذٚا ؾتْذٜ 

بًذذذ اب افَذذذز، وٓ يٗمْذذذقن بٍتْذذذٜ افذذذدجٚل إـذذذز افذذذ ي افذذذدجٚل، ؾٓذذذؿ ٓ يٗمْذذذقن 

مذٚ بذغ »حذدث ظْذف اف شذقل ظِٔذف افًذالم بٖحٚديذٞ ـمذرة مْٓذٚ: ؿقفذف ظِٔذف افًذالم: 

 .«خِؼ آدم وافًٚظٜ ؾتْٜ أ  ظذ أمتل مـ ؾتْٜ ادًٔت افدجٚل

 هؿ ٓ يٗمْقن ا ا افدجٚل؛ ٕٕف بزظّٓؿ حديٞ ؽر متقا  .

مذٚذا  ًٍِذذقن ب ذذديٞ أر ه يذذ ة  إٕذف مذذـ جٓذذٜ يتوذذّـ ؾذْ ـ َٕذذقل  ذذؿ أن:  

حُذذام  ظٔذذٚ، ؾًِذذُٔؿ أن  َقفذذقا يف آخذذ  افهذذالة: وأظذذقذ بذذؽ مذذـ ظذذ اب افَذذز، 

فُذذذذـ هذذذذؾ  ًذذذذتًٔ  مذذذذـ ظذذذذ اب افَذذذذز وإٔذذذذٝ ٓ  ذذذذٗمـ بًذذذذ اب افَذذذذز  َٕٔوذذذذٚن ٓ 

 جيتًّٚن.

ؾ ٚءوٕذذذٚ، بّطِذذذص، حِٔذذذٜ مذذذـ احلٔذذذؾ افتذذذل يْٓذذذك اهلل ادًذذذِّغ ظْٓذذذٚ، مذذذٚذا  

 قا: ٕ ـ ٕهد  بً اب افَز وٓ ٕٗمـ بف، ٕهد  بً اب افَز وٓ ٕٗمـ بف. ؿٚف
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ؾًٍِٜ ظ ٌٜٔ ؽ يٌذٜ، مذٚ افذ ي حيِّٓذؿ  جذٚءوا بًٍِذٍٜ أوػ ؾتًًِذِٝ مًٓذؿ 

إػ ؾًِذذذذٍٚت أخذذذذرة ـمذذذذرة، خ جذذذذقا اذذذذٚ ظذذذذـ افكذذذذاط افًذذذذقي، افذذذذ ي ـذذذذٚن ظِٔذذذذف 

 أص ٚب افٌْل صذ اهلل ظٔف وآفف وشِؿ. 

 أن مذذذذـ دظذذذذقة حذذذذزب غء َبذذذذ ام ؿِذذذذٝ: ضقيذذذذؾ افذذذذ يؾ؛ ُٕ أن أمٙذذذذ واحلذذذذديٞ ـذذذذ

 افت  ي  افتل يدٕدٕقن حق ٚ: أهنؿ ي يدون أن ئَّقا حُؿ اهلل يف إرض. 

ؾ امامظذٚت ُُ ٍِٕٝ افْي  إػ أهنؿ فًٔقا مٍْ ديـ ا ه افدظقة، ؾَ  :ٕ ـ أوًٓ 

ئَّذقا  اإلشالمٜٔ وإحزاب اإلشالمٜٔ  ْتٓل ـِٓٚ إػ ه ه افٌٚيٜ: أي ي يدون أن

 حُؿ اهلل يف إرض، ؾٓؿ فًٔقا مٍْ ديـ. 

 جٚءين شٗال أن وإن ـْٝ أن أؤجؾ إشئِٜ إػ مٚ بًد، ٕن ه ا افًذٗال ؿذد

ٛ افًذٚاؾ؛ ؾٖجٔذٛ ظذـ افًذٗال ٔءذ َخ شًِِٜ أؾُٚري، ومع ذفذؽ ؾٖٕذٚ ٓ أُ  يَىع ظع

ْٚجٔذٜ، يَقفقن: إن هْٚا روايٜ  َقل: دٚ شذئؾ اف شذقل ظذـ افٍ ؿذٜ اف افًٗال:هق: 

 أجٚب اف شقل بٖهنٚ امامظٜ. 

ًٕذذؿ هذذ ه اف وايذذٜ صذذ ٔ ٜ وٕذذٗمـ اذذٚ، وفُذذـ هذذ ه اف وايذذٜ: امامظذذٜ، مٍنذذة 

ذـ ٕذذذٚ فٍيذذذٜ امامظذذذٜ، أي هذذذ ه اف ويذذذٜ افتذذذل جذذذٚء  قبٚف وايذذذٜ افتذذذل ذـ ٕٚهذذذٚ؛ ْٕٕذذذٚ فذذذ

.ًٚ  افًٗال ظْٓٚ أخرا؛ فقجٛ ظِْٔٚ أن ٕؼحٓٚ بٚفؼح اف ي شٌؼ ذـ ه إٍٓ

 امًِٜ بٚإلجٚبٜ ظـ افًٗال إخر.  ْٕٓل إذن ه ه

روايتٚن ادْتٚن، دٚ شئؾ اف شقل ظِٔف افًذالم ظذـ افٍ ؿذٜ افْٚجٔذٜ،  يوأؿقل: هٚ

 أجٚب ب وايتغ ادْتغ. 

 :ًٚ . وإخ ى هل افتل جٚء «مٚ إٔٚ ظِٔف وأص ٚر»إوػ: هل افتل ذـ يٚ إٍٓ

 .«هل امامظٜ»افًٗال ظْٓٚ: ؿٚل: 
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ٜ ـٖهنذذذٚ  تذذذقهؿ بْذذذٚء ظذذذذ مذذذٚ ؿذذذ أت مذذذـ ـتٚبذذذٚت حذذذزب فُذذذـ أصذذذً  بذذذٖن افًذذذٚاِ

افت  يذذذذ  أن هذذذذ ه اف وايذذذذٜ: روايذذذذٜ امامظذذذذٜ ئذذذذٚفػ اف ويذذذذٜ افتذذذذل أدرت احلذذذذديٞ 

 حق ٚ. 

ؾٖؿقل  ٚ وفتَ يٛ ه ا امقاب افْٚيف: إٔذف ٓ اخذتال  بذغ افذ وايتغ، اؾذسض 

 . «مٚ إٔٚ ظِٔف وأص ٚر»أن أن اف وايٜ إوػ وهل: 

إضالؿذذٚ، وإٕذذام اف وايذذٜ هذذل: امامظذذٜ ؾًذذَْقل: مذذـ هذذل امامظذذٜ  ٓ أصذذؾ  ذذٚ 

مذذذذـ هذذذذل امامظذذذذٜ افٔذذذذقم يذذذذٚ أم ادذذذذٗمْغ  أهذذذذؿ حذذذذزب افت  يذذذذ   أهذذذذؿ اإلخذذذذقان 

 ادًِّغ  أهؿ عٚظٜ افتٌِٔغ .

  امقاب:

ممم لر مممالليلممموذليعد لر مممشل  

 

 

 

لرلممموذلاللت مممولهلممماليمممااك 

ْذذذف مذذـ ـذذذٚن احلذذؼ مًذذذف امامظذذٜ ـذذام صذذذت ظذذـ ابذذذـ مًذذًقد ر  اهلل  ًذذٚػ ظ  

 ـٚن ؾ دًا واحدًا. قوف

حٔذذذْام بًذذذٞ اهلل ظذذذز وجذذذؾ اف شذذذؾ وإٌٕٔذذذٚء مٌؼذذذيـ ومْذذذ ريـ، ـذذذٕٚقا أؾذذذ ادًا، 

، ؾّذذـ ا ٌذذع هذذ ا إمذذٜ: أي امامظذذٜ: هوـذذٕٚقا هذذؿ امامظذذٜ، ـذذٚن إبذذ اهٔؿ أمذذٜ وحذذد

امامظٜ يف دظق ف، مـ شٚر ظذ و ر ذف،  قيف احلََٜٔ واحد يف ذا ف فُـ ه قوه

 ـٚن ؾ دًا واحدًا.  قامامظٜ وف قشٚر ممؾ مًر ف ؾٓو

ؾذذٚٔن ظذذذ اؾذذساض أن اف وايذذٜ إوػ يف وصذذػ افٍ ؿذذٜ افْٚجٔذذٜ ٓ وجذذقد  ذذٚ 

إضالؿذذذٚ، امامظذذذٜ هذذذ ه هذذذل شذذذٌٔؾ ادذذذٗمْغ، امامظذذذٜ هذذذ ه هذذذل عٚظذذذٜ ا ٍِذذذٚء 

 اف اصديـ. 

ـذام ؿذد  ينذُؽ ؾٔٓذٚوؾ ديٞ افً بٚض بذـ شذٚريٜ مذٚ ؾٔٓذٚ روايتذٚن حتذك يَذٚل أ
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.، امامظذذٜ إذن هذذل «مذذٚ إٔذذٚ ظِٔذذف وأصذذ ٚر»يُّذذـ أن يذذ اد افتنذذُٔؽ يف روايذذٜ: 

شٌٔؾ ادٗمْغ افتل  حتٓٚ إٍٓٚ ـتٚبٚ وحديمٚ، ؾامذا ييٕٚ إذا ؾنٕٚ امامظٜ هْٚ 

  . «مٚ إٔٚ ظِٔف وأص ٚر»بٚف وايٜ إوػ: 

طذٚفٍقن بذٖن ٕن أص ٚبف، أصذ ٚبف ظِٔذف افًذالم هذؿ ادٗمْذقن افذ يـ أوظذد اد

 ذذؿ جٓذذْؿ يف أيذذٜ افتذذل بذذدأت آشذذتدٓل اذذٚ، إٔذذف ٓ جيذذقز آظذذتامد ؾَذذط ظذذذ 

 افُتٚب وافًْٜ؛ بؾ وٓ بد مـ إوٚؾٜ: شٌٔؾ ادٗمْغ اد ـقر يف أيٜ افُ يّٜ.

ؾّذذذـ ؾنذذذ امامظذذذٜ يف حذذذديٞ افٍ ؿذذذٜ افْٚجٔذذذٜ بٖٕذذذف ضٚاٍتذذذف ؾَذذذط دون أن يذذذٖم 

ؽ: إٔذذف ظذذذ مذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف ادٗمْذذقن إوفذذقن؛ بٕٚدفذذٜ مذذـ افُتذذٚب وافًذذْٜ ظذذذ ذفذذ

ؾُٔقن ؿد محؾ احلذديٞ: حذديٞ امامظذٜ ظذذ ؽذر اد ّذؾ افهذ ٔت، وحْٔئذ  

 يُقن  ٖول ه ا احلديٞ ؽر ص ٔت. 

وأخذذتؿ ـِّتذذل هذذ ه بّْٚؿنذذٜ جذذ ت بذذغ أحذذد افًذذٍِٔغ وآخذذ  مذذـ اإلشذذالمٔغ، 

يُذـ متٌْٓذٚ  ذ ه  إػ افُتذٚب وافًذْٜ، وفُذـ مل قوآخ  مذـ اإلشذالمٔغ ًّذـ يذدظ

افؤّّٜ افتل ٓ  ًتَٔؿ دظقة إحزاب اإلشالمٜٔ إٓ بتٌْٔٓٚ ؾُ ا أوٓ، و ىٌَٔٓٚ 

 ظِّٔٚ دٕٚٔٚ، وهل: ا ٌٚع شٌٔؾ ادٗمْغ. 

 ؿِٝ فف: ه ا جقاب ؿٚرص.

 ؿٚل: دٚ .

 مًتَٔام يَقل: إٔٚ مًِؿ.  وؿِٝ: ٕن ـؾ مًِؿ مٓام ـٚن مْ  ؾٚ أ

 .ممال: ٌٕدأ بٕٚهقن ؾٕٚهقن

إذا شذذئؾ احلٍْذذل: مذذٚ مذذ هٌؽ وٓ ي يذذد أن حيؼذذ ًٍٕذذف يف مْٚؿنذذٜ، يَذذقل: إٔذذذٚ 

 م هٌل مًِؿ، وافنٚؾًل ـامن يَقل: إٔٚ مًِؿ، و... و... اف . 
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َْص، افنذٚؾًل يَذقل: اإليذامن يزيذد يذفُـ احلٍْذل يَذقل: اإليذامن ٓ يزيذد وٓ 

 ويَْص اف . 

ًٚ، إذن جقابذذؽ: بٖٕذذؽ مًذذِؿ، وجذذقاب ذاا بٖٕذذف مًذذِؿ، ٓ  حيذذدد مذذ هٌؽ زٚمذذ

 ؾٍٓؿ ؾَٚل: أؿقل حْٔئ  إٔٚ مًِؿ ظذ افُتٚب وافًْٜ. 

ؿِٝ فف: ـ فؽ ـذؾ مًذِؿ حتذك إممِذٜ افتذل  بتٓذٚ فذؽ إٍٓذٚ هذؾ هْذٚا حٍْذل 

 يَقل: إٔٚ مًِؿ فًٝ ظذ افُتٚب وافًْٜ .

 هؾ هْٚا صٚؾًل يَقل: فًٝ ظذ افُتٚب وافًْٜ . 

دقجذذذقدون افٔذذذقم يف إرض شذذذٖؿقل فذذذؽ: هذذذؾ هْذذذٚا إبذذذٚ  مذذذـ ا ذذذقارج ا

 اإلشالمٜٔ يَقل: إٔٚ فًٝ ظذ افُتٚب وافًْٜ .

 بؾ هؾ هْٚا صًٔل، هؾ هْٚا راؾ  يَقل: إٔٚ فًٝ ظذ افُتٚب وافًْٜ . 

 ـِٓؿ يَقفقن ٕ ـ ظذ افُتٚب وافًْٜ . 

 ه ا مٚ شٌؼ بٕٔٚف إٍٓٚ. 

ظذذذذذ ـذذذذؾ ادًذذذذِّغ مٓذذذذام ـذذذذٚن ا ذذذذال  بٔذذذذْٓؿ صذذذذديدًا وـمذذذذرًا، ـِٓذذذذؿ يَذذذذقل: 

افُتٚب وافًْٜ، وفُـ ٓ أحد مْٓؿ يَقل: وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفت إٓ اف يـ 

يْتّقن إػ مْٟٓ افًِػ افهٚفت، وَٕقل إذا مٚ شئِْٚ: إٔٚ شٍِل إتٓك إم ؛ ٕٕف 

 مًْك شٍِل: ظذ افُتٚب وافًْٜ وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفت. 

ؿ ظذذ افُتذٚب وافًذْٜ؛ ؾِام بْٔٝ فف ه ا، ؿِٝ فف: ٓ يٍُل أن  َذقل: إٔذٚ مًذِ

 ٕن ـؾ افىقااػ وامامظٚت يَقفقن: ظذ افُتٚب وافًْٜ. 

ؿذذذذذٚل: أؿذذذذذقل إذن: إٔذذذذذٚ ظذذذذذذ افُتذذذذذٚب وافًذذذذذْٜ ٕٕذذذذذف آمذذذذذـ مًذذذذذل بًذذذذذد ممذذذذذؾ هذذذذذ ه 

اد ذذذٚ ة، بذذذؾ حمذذذٚ ات ؿذذذٚل: إذن إٔذذذٚ أؿذذذقل: إٔذذذٚ ظذذذذ افُتذذذٚب وافًذذذْٜ وظذذذذ 
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 مْٟٓ افًِػ افهٚفت. 

ُُ وؿِٝ وإٔذٚ أظذ   إٔذف أديذٛ مذـ إدبذٚ ٚب أٓ  ذد يف فٌتذؽ تَّذ ء وـٚ ذٛ مذـ اف

افً بٔذذذذٜ افتذذذذل  ٖدبذذذذٝ اذذذذٚ، و ُِّذذذذٝ اذذذذٚ، و ُتذذذذٛ اذذذذٚ، أٓ  ذذذذدفؽ فٍيذذذذٜ ئتكذذذذ 

 جقابؽ ه ا: إٔٚ مًِؿ ظذ افُتٚب وافًْٜ وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفت .

ؾهذذذّٝ. ؿِذذذٝ يًْذذذل إذا ؿِْذذذٚ: إٔذذذٚ شذذذٍِل أٓ يذذذٗدي ظٌٚر ذذذؽ افىقيِذذذٜ: إٔذذذٚ ظذذذذ 

 افُتٚب وافًْٜ . 

بٚإلجيذذذٚب. هذذذ ه هذذذل حََٔذذذٜ افذذذدظقة افًذذذٍِٜٔ، و ِذذذؽ هذذذل  ٚفٍذذذٚت  ؾٖجذذذٚب

  ْذذٚ أوشذذع مذذـ أي دااذذ ة احذذزب افت  يذذ ، وـذذؾ امامظذذٚت افَٚاّذذٜ وإٕذذام ٕ ذذـ دا

 يتٌْٚهٚ أي حزب ظذ وجف إرض. 

إٔٚ ظٚر  مـ حزب افت  ي  إٔف مـ ٕيٚمف: إذا  ٌْك ؾ د مذـ أؾذ اده رأيذٚ خيذٚفػ 

 حلزب يٍهؾ، ويَٚل فف: فًٝ مْٚ. رأيف: أي اف أي اف ي يتٌْٚه ا

ٕ ـ ٓ َٕقل هُ ا، إٔذٚ أظذ   مذمال أن مذـ أؾُذٚر حذزب افت  يذ  أن ادذ أة  ذٚ 

تذٚب: أن ادذ أة فذٔس  ُُ حؼ أن  ْتطٛ وأن ُ ْتطٛ، ؾِذـ  ذد حت ي يذٚ مذْٓؿ مذـ اف

  ٚ عٚل فِتدخؾ يف ه ه إمقر افتل  ًّك افٔقم: بٚفًٔٚشٜ. 

 تٓٚ، مٚ يْٚشٛ رؿتٓٚ وفىٍٓٚ إػ آخ ه.  ٚ أن  تًِؿ مٚ يْٚشٛ إٔقد

فػ ٚ ٌْك صذطص مذـ حذزب افت  يذ  هذ ا افذ أي خيذقأمٚ أن  ْتطذٛ وُ ْتطذٛ فذ

ؾٔذذذف حذذذزب افت  يذذذ  ؾًذذذق  يٍهذذذؾ، أمذذذٚ ٕ ذذذـ ؾٌَْذذذؾ حذذذزب افت  يذذذ ، واإلخذذذقان 

َٚفْقا إَِػ ﴿ادًذذذِّغ، وعٚظذذذٜ افتٌِٔذذذغ، وفُذذذـ ظذذذذ أشذذذٚس:  ذذذ ًَ تَذذذِٚب َ 
َؾ اْفُِ ٚ َأْهذذذ َيذذذ

ٍٜ َش  َّ
ِِ ٚ ـَ وًذ ًْ َْٚ َب وُذ ًْ َ  َب

ْٔئًٚ َوٓ َيتَّطِذ َا بِذِف صَذ ْؼِ ُٕ َّٓ اهللََّ َوٓ  ٌَُد إِ ًْ َٕ  َّٓ ْؿ َأ ُُ  َبََْْْٔٚ َوَبَْْٔ
ٍ
َقاء

ـْ ُدوِن اهللَِّ  . [64]آل عمران:﴾َأْرَبًٚبٚ ِم
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ـؾ مًذذِؿ إػ أن يتٌْذذك هذذ ا إصذذؾ، دذذؿ يتٍذذ ع ظِٔذذف ؾذذ وع ـمذذرة، قؾذذْ ـ ٕذذدظ

 وـمرة جدًا.

قن مًْذذٚ، ؿذذد خيتٍِذذقن مًْذذٚ يف افتىٌٔذذؼ، ٕن افتىٌٔذذؼ حيتذذٚج إػ حْٔئذذ  يهذذٌ 

ظِذذذذذؿ، وٕ ذذذذذـ َٕذذذذذقل: أن افًِذذذذذؿ بٚفُتذذذذذٚب وافًذذذذذْٜ مذذذذذع إشذذذذذػ افنذذذذذديد ٓ يًتْذذذذذل 

امامظذذٚت اإلشذذالمٜٔ بذذف، ومذذع ذفذذؽ ؾٓذذؿ ي يذذدون أن ئَّذذقا دوفذذٜ اإلشذذالم ظذذذ 

 امٓؾ بٚإلشالم. 

ِ﴿ؾَْذذقل:  قِل اهللَّ ْؿ يِف َرُشذذ ذذ ُُ َٚن َف ذذ ـَ ْد  ذذ ََ َٚن َيْ ُجذذ  َف ذذ ـَ ـْ  َذذ
ٌٜ دِ َْ ذذ ًَ َقٌة َح اهللََّ َواْفَٔذذْقَم قُأْشذذ

مًِرا ـَ َ  اهللََّ  ـَ  .[20]األحبا :﴾أِخَ  َوَذ

ؾ شذذقل اهلل ظذذز وجذذؾ بذذدُأ بتًِذذٔؿ افْذذٚس، وبذذدظقيؿ إػ افًَٔذذدة أوٓ، دذذؿ إػ 

ًٚ، وهُ ا يٌٌْل أن ئًد افتٚري  ًٍٕف.   افًٌٚدات وحتًغ افًِقا دٕٚٔ

 ـٍٚيٜ واحلّد هلل رب افًٚدغ.  وا ا افَدر

 ( 00:  01: 06/   740) اهلدى والنور / 

 ( 01: 14: 12/   740) اهلدى والنور / 
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 حج١ٝ قٍٛ ايصخاب١،  

 ٚايهالّ ع٢ً اخلالف بِٝٓٗ 

بًذذؿ اهلل افذذ محـ افذذ حٔؿ احلّذذد هلل رب افًذذٚدغ وافهذذالة وافًذذالم ظذذذ ٌْٕٔذذٚ 

ٛ افٍوذذِٜٔ افنذذٔ  حمّذذد ٕذذٚرص افذذديـ حمّذذد وظذذذ أفذذف وصذذ ٌف أعًذذغ، صذذٚح

 قخذذ  وهذذآإفٌذذٚين شذذِّف اهلل هذذ ا افُذذالم شذذِّؽ اهلل يذذٚ صذذٔ  جي ٕذذٚ إػ مقوذذقع 

خذذال  أهذذؾ افًِذذؿ، ـذذام ؿذذٚل  قمقوذذقع ؿذذديؿ جذذ ى بذذغ افهذذ ٚبٜ ومذذـ بًذذدهؿ وهذذ

 اإلمٚم مٚفؽ ـؾ مْٚ راد وم دود ظِٔف إٓ صٚحٛ ه ا افَز.

 رمحف اهلل.

ٕٚرص إفٌٚين شذِّف اهلل ظذذ بًذض أهذؾ افًِذؿ يف  ؿد يٍن بًض ردود افنٔ 

ادُِّذذٜ افً بٔذذٜ افًذذًقديٜ بٖٕذذف يْ ذذك مْ ذذك ؽذذر ادْ ذذك افؼذذظل ادىِذذقب يف 

ًٚ يًْل ؿد جي  ه ا إػ أم   خذ  يٍنذ آاف دود ومٚ أصٌف ذفؽ، دؿ يف اف دود دؿ أيو

ً بٔذذٜ بذذٖن افنذذٔ  ٕذذٚرص افذذديـ إفٌذذٚين ظذذذ خذذال  مذذع أهذذؾ افًِذذؿ يف ادُِّذذٜ اف

ًٚ ظذ ممؾ ه ا  ًٚ مٚ ٓ أطْف وهلل احلّد ؾٖريد مـ شامحتُؿ  ًَِٔ  افًًقديٜ وضًٌ

ًٕذذذؿ، إن احلّذذذد هلل ٕ ّذذذده وًٕذذذتًْٔف وًٕذذذتٌٍ ه وًٕذذذقذ بذذذٚهلل مذذذـ  ور إًٍٔذذذْٚ 

وشٔئٚت أظامفْٚ مذـ  ذده اهلل ؾذال موذؾ فذف ومذـ يوذِؾ ؾذال هذٚدي فذف وأصذٓد أن ٓ 

 د أن حمّدًا ظٌده ورشقفف أمٚ بًد:إفف إٓ اهلل وحده ٓ  يؽ فف وأصٓ

ٕ ذذـ واحلّذذد هلل مذذع ـذذؾ افًِذذامء حٔذذٞ مذذٚ ـذذٕٚقا ويف أي أرض ظٚصذذقا ًّذذـ -
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يتٌْقا مْٓ ْٚ افَذٚاؿ ظذذ ا ٌذٚع افُتذٚب وافًذْٜ وظذذ مذٚ ـذٚن ظِٔذف شذٍِْٚ افهذٚفت 

وأظتَذذد أن افذذٌالد افًذذًقديٜ إػ أن ٓ يذذزال افُمذذرون مذذـ أهذذؾ افًِذذؿ ؾذذٔٓؿ ظذذذ 

متذذٖد يـ بذذام  ٖد ٕذذٚ ٕ ذذـ مذذمِٓؿ بذذدظقة صذذٔ  اإلشذذالم ب ذذؼ أمحذذد بذذـ  هذذ ا ادذذْٟٓ

 ّٔٔذذٜ رمحذذف اهلل دذذؿ  ِّٔذذ ه ابذذـ افَذذٔؿ امقزيذذٜ دذذؿ بّذذـ شذذٚر ظذذذ مذذْٓ ٓؿ وشذذِؽ 

شٌِٔٓؿ )ـٚفنٔ  حمّد بـ ظٌد افقهٚب( اف ي ـٚن فف افٍوؾ إول ب٘حٔٚء دظقة 

ؿٌذذؾ افٌُذذٚر هْذذٚا، افتقحٔذذد يف بذذالد ٕ ذذد وبتٍهذذٔؾ دؿٔذذؼ حتذذك دًذذْٚه يف افهذذٌٚر 

ـذذام إٔذذف أشذذس فذذدظقة ا ٌذذٚع افًذذْٜ وظذذدم إيمذذٚر أي مذذ هٛ مذذـ مذذ اهٛ أهذذؾ افًذذْٜ 

إربًٜ ظذ افُتذٚب وافًذْٜ وإن ـْذٝ أظتَذد أن مذٚ ـذٚن ؾٔذف مذـ آجتٓذٚد فِذدظقة 

فذذدظقة افتقحٔذذد أوًٓ يف  ِذذؽ افذذٌالد افتذذل ـٕٚذذٝ  نذذٌف بذذالد مكذذ مذذـ حٔذذٞ إتنذذٚر 

تَذذد إٔذذف مل  ذذتت فذذف افٍ صذذٜ فتقشذذٔع دااذذ ة افذذدظقة إػ افؼذذـٔٚت وافقدْٔذذٚت ؾٔٓذذٚ أظ

ًٚ يّق ظذ وجف إرض ـام وؾذؼ يف  افُتٚب وافًْٜ وجًؾ افُتٚب وافًْٜ ؾَٓ

ممذذذذؾ ذفذذذذؽ ؾذذذذٔام يتًِذذذذؼ بٚفتقحٔذذذذد وفُذذذذـ ظذذذذذ ـذذذذؾ حذذذذٚل ـذذذذٚن فذذذذف افٍوذذذذؾ ... بًذذذذد 

افنذذٔطغ ادنذذٚر إفذذٔٓام ابذذـ  ّٔٔذذٜ وابذذـ ؿذذٔؿ امقزيذذٜ يف اظتَذذٚدي ب٘حٔٚاذذف مذذْٟٓ 

ًٚ، فذذذذف افٍوذذذذؾ يف  افنذذذذٔطغ يف افًذذذذٚمل افْ ذذذذدي أوًٓ دذذذذؿ يف افًذذذذٚمل اإلشذذذذالمل دٕٚٔذذذذ

مذذـ افًِذذامء فذذٔس يف ٕ ذذد  دظقة ادٌٚرـذذٜ وؿذذد إفتزمٓذذٚ ـمذذرٌ ظكذذه يف ٕؼذذ هذذ ه افذذ

ؾَذذط دذذؿ احل ذذٚز افتذذل  ِٔٓذذٚ بذذؾ ويف شذذٚا  افًذذٚمل اإلشذذالمل يف ا ْذذد وافٌٚـًذذتٚن 

ـمذر مذـ افذٌالد إظ ّٔذٜ مل ينذّقا  ويف بالد أخذ ى وإن ـذٚن مذع إشذػ ٓ  ذزال

ًٚ يف ه ا افًك احلٚ  ويف بًض  ِؽ افذٌالد  بًد راا ٜ افدظقة افًٍِٜٔ إٓ دٚم

ًٚ وأظتَذد أن  ًٚ دذٚ أديذـ اهلل بذف دٕٚٔذ ًٚ بٍوؾ هٗٓء افنذٔقخ أوًٓ وبٕٔٚذ أؿقل ه ا اظساؾ

ًٚ افًِامء يف ٕ د هؿ ؽٚفٌٓؿ ٕنذٖوا ظذذ مذ هٛ اإلمذٚم أمحذد بذـ حٌْذؾ وأجذ د ؾ ؿذ

ًٚ وبذذغ حْٚبِذذٜ  ـٌذذرًا جذذدًا بذذغ هذذٗٓء افًِذذامء افذذ يـ يتٌْذذقن ادذذ هٛ احلْذذٌع مذذ هٌ

أخذذ يـ ئًنذذقن يف بذذالد أخذذ ى ؽذذر افذذٌالد افًذذًقديٜ فَِْٓذذٚ بٚفٍِيذذٜ آصذذىالحٜٔ 
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ادًٚرصة ؾ٘هنؿ ٓ ؾ   بغ هٗٓء احلْٚبِٜ اف يـ ئًنذقن خذٚرج افذٌالد افًذًقديٜ 

ى مذذذذذـ حٔذذذذذٞ عذذذذذقدهؿ ظذذذذذذ مذذذذذ هٌٓؿ وظذذذذذدم وبذذذذذغ أصذذذذذ ٚب ادذذذذذ اهٛ إخذذذذذ 

خذذ وجٓؿ ظْذذف ؿٔذذد صذذً ة بطذذال  افًِذذامء احلْٚبِذذٜ يف ٕ ذذد ؾٓذذؿ متذذٖد ون إػ حذذد 

ًٚ فُْذل أؿذقل ـِّذٜ حذؼ هذٗٓء افنذٔقخ فًٔذقا  ـٌر بدظقة افنٔقخ ادنٚر إفٔٓؿ إٍٔ

شقاَء، ؾّْٓؿ مـ يٌِٛ ظِذٔٓؿ ا ٌذٚع افُتذٚب وافًذْٜ وؿٌذؾ مذٚ يٍتذقن بٚدذ هٛ إٓ 

تٌذذغ فذذف خالؾذذف أمذذٚ امّٓذذقر مذذْٓؿ ؾٓذذؿ حْٚبِذذٜ فُذذـ دذذٚ ـذذٚن مذذ هٛ اإلمذذٚم إذا مل ي

ًٚ دذذذٚ ـذذذٚن هذذذ ا ادذذذ هٛ روظذذذل مذذذـ  أمحذذذد أوًٓ أؿذذذ ب ادذذذ اهٛ إػ افًذذذْٜ ودٕٚٔذذذ

ًٚ يتٌْذذقن مْٓ ْذذٚ مذذْٟٓ افُتذذٚب وافًذذْٜ َخ  ذذ ظِذذامء ؿذذدياًم وحذذديم ة افتًهذذٛ ٖٝ وضذذٍَّ

إخذذ ى افتذذل ٕ ذذـ ًٕ ؾٓذذٚ ادذذ هٌل احلْذذٌع يف افذذٌالد افًذذًقديٜ بطذذال  افذذٌالد 

ؾْٓذذذٚا مذذذمالً يف افْٚحٔذذذٜ افؼذذذؿٜٔ مذذذـ دمنذذذؼ بًذذذض افَذذذ ى ـِٓذذذٚ حْٚبِذذذٜ ممذذذؾ وذذذٌر 

ذفذذؽ هذذٗٓء ٕنذذٖوا ظذذذ ادذذ هٛ احلْذذٌع فُذذـ هذذؿ يف  قورحٌٔذذٜ وبذذر ظىٔذذٜ وٕ ذذ

ًٚ ظـ  افتقحٔد ؾوالً ظـ ؽر افتقحٔد ؿٌؾ أن  ٌٌِٓؿ افدظقة افًٍِٜٔ ٓ يً ؾقن صٔئ

ف هٗٓء ا ِػ، أمٚ احلْٚبِٜ يف ٕ د ؾٍ   بٔذْٓؿ وبذغ أوفئذؽ افتقحٔد إٓ مٚ يً ؾ

ًٚ وفذذذذ فؽ ؾٖٕذذذذٚ ـذذذذام أؿذذذذقل يف ؽذذذذر هذذذذ ه ادْٚشذذذذٌٜ أزْذذذذك أن يُذذذذقن أصذذذذ ٚب  زٚمذذذذ

اد اهٛ إخ ى يف افٌالد اإلشالمٜٔ إخ ى ظذذ مذ هٛ اإلمذٚم أمحذد فًذٌٌغ 

ف أن يهذذٚن ًٍٕذذف إمذذٚم افًذذْٜ وافًذذٌٛ إخذذ  أن م هٌذذ قادْذذغ إول ٕن اإلمذذٚم هذذ

وحيٍذذظ بٚفًذذْٜ إػ حذذد ـٌذذر وـٌذذر جذذدًا دذذؿ أظذذقد ٕجٔذذٛ ظذذـ خذذاليف مذذع بًذذض 

ًٚ يف ممذذذذؾ هذذذذ ا ا ذذذذال  بْٔذذذذل وبذذذذغ  ادنذذذذٚي  هْذذذذٚا يف افًذذذذًقديٜ إٔذذذذٚ ٓ أجذذذذد ؾ ؿذذذذ

ـذذٕٚقا مذذـ دمنذذؼ مذذمالً ؾوذذالً ظذذـ أن يُقٕذذقا  قيف أي بِذذد أخذذ  وفذذومنذذٚي  هْذذٚا أ

ًٚ إف  أفٌٕٚٔغ ممع ؾال ؾ   ظْدي أن أخٚفػ شً ًٚ دمنَٔ ًٚ مكي ًٚ ح ٚزي ًٚ ٕ دي قدي

ذفذذذذؽ أوًٓ ـذذذذام ـْذذذذٚ  ُِّْذذذذٚ يف مْٚشذذذذٌٜ أخذذذذ ى أن ا ذذذذال  أمذذذذ  ضًٌٔذذذذل جذذذذدًا وفذذذذف 

أشذذذٌٚبف ادً وؾذذذٜ افتذذذل  حٓذذذٚ ابذذذـ  ّٔٔذذذٜ رمحذذذف اهلل يف رشذذذٚفتف ادً وؾذذذٜ بذذذ٘ظالم 
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 أيش 

 .ادالم -

بًذذذذض  رؾذذذذع ادذذذذالم ظذذذذـ إاّذذذذٜ إظذذذذالم  ذذذذ ا افًذذذذٌٛ ٓ ؽ ابذذذذٜ أن أخذذذذٚفػ -

إم  افىًٌٔل وـام أ ت يف مىِذع شذٗافؽ قافًِامء مـ أي بِد ـٕٚقا ٕن ه ا ه

إػ ـِّذذٜ اإلمذذٚم مٚفذذؽ رمحذذف اهلل، افذذ ي ؿذذٚل مذذٚ مْذذٚ مذذـ أحذذد إٓ رد ورد ظِٔذذف إٓ 

ًٚ مْذل بًذض افُِذامت  صٚحٛ ه ا افَز، فُـ أؿقل ـِّٜ رصحيٜ ؿد يُقن أحٕٔٚذ

 دود مْذل ظِٔذف وفذف ؿذ اءة إمًذٚن جيذدهٚ جيدهٚ بًض مـ يَ أهٚ ومل يَ أ ـالم اد

ؾٔٓٚ يشء مـ افندة وافًَقة إٔٚ ٓ إُٔ  ممؾ ه ه افندة وٓ إُٔ  ممؾ ه ه افًَقة 

ًٚ مذـ حَذل  يف بًض ـتٚبٚم فُْل أظس  أين ٓ أـقن افٌٚدئ اذٚ وإٕذام أخذ ًا صذٔئ

ًٚ مذٚ أ ذـذ  ًّـ جْذك ظذع وؿذٚل يف ربذام مذٚ ٓ يًتَذده ـذًٌض افذ يـ ًٕذٌقا إ  صذٔئ

خينك أن يٗدي إػ افزٕدؿٜ بًٌٛ إْٔل ؿِٝ مٚ ؿٚفف افًِذامء بذؾ و... مـ افزٕدؿٜ أ

ضٔذذٛ إٔذذٚ إذا ؿِذذٝ ممذذؾ هذذ ه  ،مذذٚ ؿٚفذذف عٓذذقر افًِذذامء أن وجذذف ادذذ أة فذذٔس بًذذقرة

افُِّٜ واشتدفِٝ ودظّتٓٚ بٚفًذْٜ وأدذٚر افًذٍِٜٔ إفذ ، مذع ذفذؽ ًٕذٌْل بًوذٓؿ 

ج إػ افًْذذذٚء وربذذذام وصذذذٍْل بقذذذء ًّذذذٚ إػ إْٔذذذل ؾت ذذذٝ بذذذٚب افٍتْذذذٜ وبذذذٚب افتذذذز

ًٚ، ؾَذذذد يُذذذقن يف ردي ظذذذذ ممذذذؾ هذذذ ا افذذذ ي يتّْٓذذذل بّمذذذؾ هذذذ ا افُذذذالم  ذـ  ذذذف إٍٔذذذ

 ًٚ ًٚ يذ د ظذع ردًا ظِّٔذ بقء مـ افًَقة ٓ إُٔ ، فُْذل مذٚ اشذتىًٝ ٓ أبتذدئ إًٕذٕٚ

بقذذذذء مذذذذـ افًَذذذذقة وإٔذذذذٚ أرجذذذذقا مذذذذـ ـذذذذؾ حمذذذذٛ  ِذذذذص   إذا رأى مْذذذذل ابتذذذذداًء 

 ين وأؿقل ـء  َ ًـ ظذ أي رجؾ ظٚمل يف أي بِد مـ بالد افدٕٔٚ أن يُ بٚ  قم وبٚفى

ًٚ ؾُٔذذذقن  ءاً فذذذف رحذذذؿ اهلل امذذذ  أهذذذدى إ  ظٔذذذقر، ؾذذذ٘ذًا :إذا ـذذذٚن ا ذذذال  أمذذذ ًا ضًٌٔٔذذذ

ًٚ مذذذـ افىًٌٔذذذل جذذذدًا ... أن ٕطذذذٚفػ بًذذذض افًِذذذامء هْذذذٚا فُْذذذل أمحذذذد اهلل أن  أيوذذذ

ا ذال  يف افٍذ وع وفذٔس يف  ا ال  ـام يَقفذقن وإن ـْذٝ ٓ أؤيذد هذ ا افتًٌذر
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إصذقل أي ًٕذؿ، يًْذل ا ذال  يف بًذض ادًذٚاؾ افٍَٓٔذٜ أمذٚ يف افًَٔذدة ؾذْ ـ 

ًٚ ضذذذقيالً بْٖٕذذذٚ مذذذـ افقهذذذٚبٔغ  ًٚ متٍَذذذقن ؾذذذال جذذذ م إْٔذذذٚ ايّْذذذٚ زمْذذذ واحلّذذذد هلل عًٔذذذ

ومٙذذ ظِْٔذذذٚ زمذذـ إْٔذذذٚ ًٕذذٔش بذذذغ ح ذذ ي اف حذذذك ؾذذال هذذذٗٓء افذذ يـ يًْذذذٌقن إػ 

ًٚ ٓ يذذ ى ظْذذٚ افقهٚبٔذذٜ راوذذقن ظذذ ـ مْٓ ْذذٚ وٓ افذذ يـ ًْٕذذٛ إفذذٔٓؿ بًوذذٓؿ أيوذذ

ًٚ، ًٕؿ. قفُْْٚ ٕ ج  مـ اهلل أن ي ى ظْٚ عًٔ

يذٚ صذذٔ  يًْذذل فُذؿ مْذذزفتُؿ افٌُذذرة ظْذد ـٌذذٚر افًِذذامء هْذٚا ظْذذد افنذذٔ  ظٌذذد  -

افًزيز وظْد افنٔ  ابـ ظمّٔغ، شئؾ افنٔ  ابـ ظمّٔغ يف رموٚن دٚ ـذٚن يذقزع 

ب حْٔام يٖ قن افىالب بٖشئِٜ ؾٔ ٌٔٓؿ ـٚن يذقزع ظِذٔٓؿ بًذض جقااز ظذ افىال

أ ضتُؿ ؾَٚل م ة ومـ امقااز أ ضٜ حمذدث افنذٚم بذؾ َٕذقل )حمذدث افًكذ 

 افنٔ  ٕٚرص إفٌٚين(.

 جزاه اهلل خر. -

 وافنٔ  هُ ا افنٔ  ظٌد افًزيز بـ بٚز يً ؾقن ؾوُِؿ ٓ أحد يُْ  ه ا.-

 .ه ا مـ حًـ طْف جزاه اهلل خر -

وهُ ا أهؾ افًِؿ وـؾ مْهػ ٓ صؽ وظذ ـذؾ ؾذٚ ال  ؿذد جيذ ي مذمالً  -

يف ؽرهٚ، فُـ إٔذٚ أؿذقل يٌٌْذل يف ممذؾ وبغ أهؾ افًِؿ يف افٌِد افقاحد يف ٕ د أ

 ه ه إمقر إحًٚن افيـ بٚدٗمـ وادًِؿ.

 افقاجٛ ًٕٖل اهلل أن جيًِْٚ مْٓؿ. قه ا ه -

أن ٕنُ  شذامحتُؿ ظذذ شذًٜ صذدرـؿ فْذٚ واحلََٜٔ يف ا تٚم مٚ يًًْٚ إٓ  -

ًٚ حََٔذذٜ ؿِذٝ فذذألخ ظذع إمذذٚ أن افنذذٔ  شذِّف اهلل ظِذذؼ ـتذٚر إرصذذٚد افَذذٚرئ،  وأيوذ

 مل أؤفػ إٓ ه ا افُتٚب دٚ أن افنٔ  ظِؼ ظِٔف فُٚن ه ا مٌَْٜ وؾوالً. قأؿقل ف
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 ه ا مـ فىٍؽ وأدبؽ و قاوًؽ. -

ل محِقٕٚ إفُٔؿ افًالم، ؾْ ـ حََٜٔ صٚـ ون ومَدرون وإخقة هْٚا يًْ -

 وظذ ـؾ حٚل.

 ظِٔؽ وظِٔٓؿ افًالم. -

وظذذذذ ـذذذؾ حذذذٚل إخ إػ إخ مذذذـ ؿذذذديؿ مقجذذذقد ا ذذذال  فذذذٔس مذذذـ جديذذذد  -

وـذذذام  َذذذدم يٌٌْذذذل أن حيًذذذـ افيذذذـ بذذذٚدٗمْغ أشذذذٖل اهلل أن يّتذذذع بُذذذؿ بٚإلشذذذالم 

 .¢وادًِّغ وأن يٌٚرا يف ظّ ـؿ إػ مزيد مـ ٕؼ افًِؿ وٕك شْٜ افٌْل 

ا ه ادْٚشذٌٜ جذٚءين صذطص مْذ  يذقمغ دالدذٜ؛ حيذددْل ظذـ رد افنذٔ  ظٌذد  -

افَٚدر افٌٚـًتٚين افًْدي حقل احل ٚب وأخ  يمْل ظذ خَِذف وأدبذف وإٔذٚ أظ ؾذف 

)ٕٕذذف  ِّٔذذ ي يف امٚمًذذٜ( ويَذذقل بٖٕذذف يمْذذل ظِٔذذؽ دْذذًٚء ظذذٚض ًا جذذدًا وحٔذذذْام يف 

بَٔذقل إٔذٚ مذٚ بٔ خذ ين افنذٔ  إٔذٚ بًض ادْٚشٌٚت يًْل يٌُل إٔٝ رأيتذف  ادٓذؿ و

رأيذل أبديتذذف وذـذ  هذذ ا ادًْذك دذذٚ إكذ  اف جذذؾ مذـ ظْذذدي ؿِذٝ فذذف هْذٚ افنذذٚهد 

ؿِذذٝ فذذف شذذِؿ ظذذذ مذذـ يًذذٖل وبطٚصذذٜ ظذذذ أخقٕذذٚ افنذذٔ  ظٌذذد افَذذٚدر وبتذذ ـ ه إٔذذف 

خذذ يـ ؾُذذذؾ إًٕذذذٚن يَذذقل رأيذذذف مذذذٚ يف خالؾْذذٚ جيّذذذع وٓ يٍذذ   بطذذذال  خذذذال  أ

ؾٍّ ﴿إدب مذذٚ يف ؽّذذز مذذٚ يف دذذز إفذذ  وفُذذؾ وجٓذذٜ  مذذٕٚع إذا ـذذٚن يف حذذدود ذذ ُُ َوفِ

ٌٜ هُ  َٓ اِت قِوْج قا ا َْرَ َُ
ٚ َؾْٚشتٌَِ َٓ ٔ يًْل ؿٌؾ ه ه افُِّٜ ؿِٝ فف مٚ  [048البقر::] ﴾ُمَقفء

يف مذذٕٚع إٔذذف خيذذٚفٍْل وإٔذذٚ أخٚفٍذذف ؾذذْ ـ ٓ ٕذذزال ظذذذ مذذْٟٓ هذذ ا هذذق، وهذذ ا خذذر 

 ممٚل ظذ مٚ شٖفتؿ.

 قاهلل بًذذذد حذذذٟ هذذذ ا افًذذذٚم  ٍوذذذؾ ظِْٔذذذٚ أخقٕذذذٚ أبذذذ ظذذذع حًذذذـ: صذذذٔطْٚ حٍيُذذذؿ

 صٓٔٛ افدـتقر ظٚصؿ افَ يقم جزاه اهلل خرا.

 جزاه اهلل خر. -
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ظع حًـ: بٖن زرٕٚ افنٔ  ظٌد افَٚدر حٌٔٛ اهلل افًْدي ويف احلََٜٔ إٔٚ أول 

 زيٚرة أزوره.

- .ًٚ  مٚ صٚء اهلل مٚ صٍتف شٚبَ

ًٚ ذهٌْٚ إفٔذف يف افٌٔذٝ  ؾِذؿ ٕ ذده ظع حًـ: مٚ رأيتف مـ ؿٌؾ ًٕؿ، ؾُٚن م  يو

 ؿٚفقا يف ادًتنٍك.

 ظٚؾٚه اهلل. -

ظذذع حًذذـ: ؾذذ هٌْٚ إفٔذذف يف ادًتنذذٍك واهلل يذذٚ صذذٔ  دذذٚ ظذذ   أين مذذـ ظْذذدـؿ 

يًْل شٌ ٚن اهلل افًئؿ  ٖد  ـمرًا وبُك وؿٚل ينذٓد اهلل إْٔذٚ ٕتَذ ب إػ اهلل ب ذٛ 

 ُِذؿ بُذالم يًْذل أوذًٚ  هذ ا وو.. صٔطْٚ إفٌٚين واذـذ وا هذ ا فذف وحمٌتْذٚ إيذٚه

صذذٓٔٛ ظٚصذذؿ افَ يذذقم  قافذذ ي ذـذذ ت بذذؾ إٔذذٚ أخذذزين صذذٔطْٚ أخقٕذذٚ افذذدـتقر أبذذ

ًٚ مْذف ؿذٚل:  ًٚ مـ افنٔ  ظٌد افَٚدر ًٍٕذف ظٌذد افَذٚدر افًذْدي شذامظ حٍيف اهلل شامظ

اشتٌَِٝ مـ أم ي مٚ اشتدب ت مٚ ـتٌٝ اف دود ظذذ افنذٔ  إفٌذٚين يف  قبْٖٕل ف

 ٚب ٓ فًِّٖفٜ افًِّٜٔ وفُـ خنٜٔ أن يًتٌِٓٚ أهذؾ افٌذدع يف  ب مًٖفٜ احل

ادْٟٓ اف ي ٕذديـ اهلل بذف وًٕتَذده ـٖصذؾ ظِّذل بٌذض افْيذ   قافنٔ  ومْٓ ف وه

 ظـ ه ه ادًٖفٜ افتل ؾٔٓٚ خال  بغ أهؾ افًِؿ يف ؿديؿ افزمٚن.

 بٚرا اهلل ؾٔف جزاه اهلل خرا. -

 اهلل حيٍيُؿ يٚ صٔ . -

 ُؿ.اهلل يًِّ -

 (  00: 10: 00/ 880) اهلدى والنور /

 ( 00: 23: 55/ 880) اهلدى والنور /
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 أ١ُٖٝ ايسجٛع إىل فِٗ ايصخاب١ 

 يألحهاّ ايػسع١ٝ 

يٚ صٔ ، وه ا حََٜٔ افذ ي أزْذٚه مذـ اهلل جذؾ جالفذف يًْذل أن يَذقم بذف  افًٗال:

يف  ¢ؾؤِتُؿ؛ يًْذل دظذقت يف افًذْغ افُمذرة ادٚوذٜٔ إػ فذزوم هذدي افٌْذل 

ًٚ مل  ُتٍقا ا ا بؾ دظق ؿ إػ  افًَٔدة ويف افًٌٚدة ويف إخال  وافًِقا، وأيو

إٓ  ¢إٔذذف ٓ يُّذذـ فًِّذذِّغ أن يٍّٓذذقا ـذذالم اهلل شذذٌ ٕٚف و ًذذٚػ وـذذالم افٌْذذل 

ؾُذذذذام أهنذذذذؿ َِٕذذذذقا فْذذذذٚ أفٍذذذذٚظ افُتذذذذٚب وافًذذذذْٜ  ¢مذذذذـ خذذذذالل ؾٓذذذذؿ صذذذذ ٚبٜ افٌْذذذذل 

ؾذذٖؿقل دذذٚ ٓ يُذذقن هذذ ا يف عٔذذع أمذذقر ؾُذذ فؽ َِٕذذقا فْذذٚ مًذذٚين افُتذذٚب وافًذذْٜ 

 افديـ.

 عٔع أيف. افنٔ : 

يف عٔذذع أمذذقر افذذديـ يًْذذل بًّْذذك وإٔذذتؿ دظذذق ؿ إػ ذفذذؽ ٕ ّذذد اهلل  مداخِذذٜ:

ؾًالً يُقن وؿقًٓ أ ¢وٕنُ ه، بًّْك أن ـؾ مٚ دٌٝ ظـ أحد مـ أص ٚب افٌْل 

فهذ ٚر ظذذ خذال  ادًذ و  ؾذٔام اصذتٓ  ؿذقل ا ¢فف حُذؿ مذٚ دٌذٝ ظذـ افٌْذل 

مل ينذتٓ ، ؾذذام اصذذتٓ  واوذذت إن ـذذٚن يذذدل ظذذ افقجذذقب ؿِْذذٚ إٔذذف واجذذٛ ومذذٚ مل وأ

إؿذذذذذ ب إػ افُتذذذذذٚب وافًذذذذذْٜ، ٕن  قإؾوذذذذذؾ وهذذذذذ قينذذذذذتٓ  أؿذذذذذؾ مذذذذذٚ يَذذذذذٚل إٔذذذذذف هذذذذذ

ويًِّذذقا مذذـ افٌِذذٜ افً بٔذذٜ مذذٚ مل  ًِٕذذؿافهذذ ٚبٜ ظِّذذقا مذذـ افُتذذٚب وافًذذْٜ مذذٚ مل 

فْذذذٚ أن ًِّٕٓذذٚ مذذذـ طذذٚه  احلذذذديٞ  ًِٕذذؿ، وافَذذذ ااـ احلٚفٔذذٜ يف ا ىذذذٚب ٓ يُّذذـ

، وف ا أ ب ظذ هذ ا ممذًٚٓ واحذدًا ¢ؾَط مـ ؽر مـ ظٚيْقا وجًِقا مع افٌْل 
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ًٚ وٓ  ًذذد (  ¢ؿذذقل افٌْذذل  قبْٔذذف ؾوذذِٔتُؿ  يف ؽذذر مذذٚ ـتذذٚب وهذذ )زادا اهلل ح صذذ

هذذ ه امِّذذٜ وٓ  ًذذد هذذ ه عِّذذٜ اختِذذػ افًِذذامء يف  ًٍذذرهٚ، مذذْٓؿ مذذـ محِٓذذٚ 

ؿ مـ محِٓٚ ظذ ـ ا، ؾِذام ظذدٕٚ إػ ادٌْذع إول إصذٔؾ ظِّْذٚ ظذ ـ ا، ومْٓ

إٔف فٔس م اد افٌْذل ٓ  ًذد أي ٓ  ًذد إػ اف ـذقع ؿٌذؾ افهذػ ٕن افهذ ٚبٜ ؾًِذقه 

 وهؿ اف يـ صٚهدوا افَ ااـ احلٚفٜٔ فِطىٚب.

ؾٖؿقل مـ ه ا افٌٚب دٚذا ٓ يدظك افْٚس وأهؾ افًِؿ ـِٓؿ دٚ ٓ يدظقن إػ 

ًٚ ظذذذذْٓؿ، أام ـذذذذٚن ظِٔذذذذف افهذذذذ ٚبٜ وشذذذذقاء ـذذذذ إخذذذذ  بذذذذام  وؿِْذذذذٚ ؾذذذذٔام اصذذذذتٓ  وجقبذذذذ

ًٚ ؾذذٔام مل ينذذتٓ  ظذذْٓؿ وبذذ فؽ يْتٓذذل ا ذذال  ويَْىذذع، أوًٓ يسبذذك افْذذٚس  اشذذت ٌٚب

ظذذذ إٔذذف إذا اختِذذػ افًِذذامء يف ؾٓذذؿ حذذديٞ ردوه إػ مذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف افهذذ ٚبٜ هذذ ه 

أـمذذذ  مذذذـ  وافهذذذ ٚر أ ٕٚحٔذذذٜ مّٓذذذٜ جذذذدًا، دذذذٚذا إذا ؿ إٔذذذٚ ـتذذذٛ افٍَذذذف جيًذذذؾ ؿذذذقل

 ص ٚر ـَقل ؽره مـ افًِامء دٚ ذفؽ 

مذذٚذا أن يَذذٚل فذذٔس اإلمذذٚم أمحذذد أوػ مذذـ افنذذٚؾًل وٓ افنذذٚؾًل  قؾٚفقاجذذٛ هذذ

حٍْٔذٜ أوػ مذـ مٚفذؽ، بذؾ يَذٚل افٍٓذؿ افذ ي يقاؾذؼ مذٚ  قحٍْٔذٜ وٓ أبذ قأوػ مـ أبذ

ًٚ أ وـذذٚن ظِٔذذف افهذذ ٚبٜ ؾًذذالً أ اهلل ظذذز وجذذؾ وفًذذْٜ ادقاؾذذؼ فُتذذٚب  قؿذذقًٓ هذذ و  ـذذ

ٓ  آٓ  ادًذٚاؾ ٓ أؿذقل مئذٚت ادًذٚاؾ بذؾ آه ا إصذؾ  ٌْْذل ظِٔذف  ¢افٌْل 

ادًٚاؾ، ومع إشػ افقاؿع افٔقم يدل ظذ افًٌد افًئؿ يف ض يَٜ افتًِذٔؿ، وٓ 

زفْذذٚ مذذع أن افذذدظقة دظذذق ُؿ إػ افًذذْٜ وإػ فذذزوم ؿذذقل افهذذ ٚبٜ ؿٚاّذذٜ، وحهذذؾ 

افذٝ ي بذك افىذالب ظذذ مذٚذا ظذذ ـتذٛ أفٍٓذٚ رجذؾ ربذام ؾٔٓٚ خر ـمر، فُذـ ٓ ز

يف افَ ن افًٚ  ظذ اخذتال  ادذ اهٛ دذؿ يذدور افىٚفذٛ يف ويف افَ ن افتٚشع أ

ؾِؽ ه ه افُتذٛ ٓ يُّذـ أن يتًذداهٚ، وربذام ؿٔذؾ فذف إيذٚا وحيذ ر مذـ  ًذدي هذ ه 

ذ أين مذذٚ أضِذذٝ ظذذ قافُتذذٛ إػ مذذٚ وراآذذٚ، يًْذذل أؿذذقل إٔذذٚ وبًٌذذٚرة أخذذ ى وأرجذذ
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افنذذٔ  أؿذذقل أٓ يذذ ى شذذامحتُؿ أن ممذذؾ هذذ ه افُتذذٛ حٚفذذٝ بذذغ افىٚفذذٛ اد يذذد 

فِ ذذؼ وبذذغ مذذٚ ـذذٚن ظِٔذذف افٌْذذل وصذذ ٚبتف ر  اهلل ظذذْٓؿ ب ٔذذٞ أن مذذٚ واؾذذؼ هذذ ا 

افُتٚب وه ا ادذ هٛ صذٚرت فذف ؾتذقى، ومذٚ خذٚفػ هذ ا افُتذٚب وهذ ا ادذ هٛ 

 ؾام رأي شامحتُؿ  ؾٕ٘ف وإن مل ينْع ظذ صٚحٌف فُْف يُقن صٚحٌف يف ؽ بف،

أؿذذقل إن احلّذذد هلل ٕ ّذذده وًٕذذتًْٔف وًٕذذتٌٍ ه وًٕذذقذ بذذٚهلل مذذـ  ور  افنذذٔ : 

إًٍٔذذذْٚ وشذذذٔئٚت أظامفْذذذٚ، مذذذـ  ذذذده اهلل ؾذذذال موذذذؾ فذذذف، ومذذذـ يوذذذِؾ ؾذذذال هذذذٚدي فذذذف، 

وأصذذٓد أن ٓ إفذذف إٓ اهلل وحذذده ٓ  يذذؽ فذذف وأصذذٓد أن حمّذذدًا ظٌذذده ورشذذقفف؛ ٓ 

أن يًذقد  قأمذ  هذٚم جذدًا جذدًا وهذ قن مٚ  دٕدن حقفف هذصؽ ؾؤِٜ افنٔ  ظٌد اهلل أ

ظذذ مذٚ ـذٚن ظِٔذف شذٍِْٚ افهذٚفت  ¢ادًِّقن إػ ؾٓذؿ ـتذٚب راذؿ وشذْٜ ٌٕذٔٓؿ 

فًِذذذٌٛ افذذذ ي ذـ  ذذذف، وفذذذًٌض إممِذذذٜ افتذذذل  ¢وبطٚصذذذٜ مذذذْٓؿ أصذذذ ٚب افٌْذذذل 

ذـ يذذذٚ، فُذذذـ افذذذ ي أراه واهلل أظِذذذؿ أن افَوذذذٚء ظذذذذ ا ذذذال  أمذذذ  مًذذذت ٔؾ، أمذذذ  

ؾ وف فؽ افذ ي يٌٌْذل ظِْٔذٚ ـىذالب ظِذؿ ـذام يَقفذقن افٔذقم وافهذ ٔت أن مًت ٔ

َٕذذذذقل ظذذذذذ اظتٌٚرٕذذذذٚ مذذذذـ ضذذذذالب افًِذذذذؿ، أن ٕىِذذذذٛ ادُّذذذذـ وأن ٕت ٚصذذذذك ضِذذذذٛ 

 ادًت ٔؾ ٕن يف ضِٛ ادًت ٔؾ إوٚظٜ فِقؿٝ وامٓقد.

ٓ يُّذذـ آ ٍذذٚ  وافَوذذٚء ظذذذ ا ذذال  فًذذٌٌغ ادْذذغ: افًذذٌٛ إول مذذٚ ٕذذص 

َدًة قَوفَ ﴿اهلل ظز وجؾ يف ممؾ ؿقفف ظِٔف يف ـتٚب  ًٜ َواِحذ َؾ افَّْذَٚس ُأمَّذ ًَ َصَٚء َربنَؽ َمَ

غَ  ذذذ ٍِ َٓ َيَزاُفذذذقَن ُ ْتَِِ ذذذَؽ *َو َؿ َربن
ـْ َرِحذذذ َّٓ َمذذذ وافقذذذء إخذذذ : أن  [001 -008هلللوة:] ﴾إِ

ًٚ فُذذذٚن  قافقاؿذذذع يٌْئْذذذٚ بذذذٖن آ ٍذذذٚ  ظذذذذ أمذذذ  ؽذذذر ًُّذذذـ، ٕٕذذذف فذذذ ـذذذٚن أمذذذ ًا ًُّْذذذ

اذذؾ أوػ اذذ ا إمذذ  ادُّذذـ وامّٔذذؾ جذذدا جذذدا، وإن مل يُذذـ ؾِذذـ افًذذِػ إوا

يُقن ؾٔام بًد وهؿ افَ ون ادنٓقد  ؿ بٚ ريٜ، إذا ـٚن إم  ـ فؽ وه ه يف 

اظتَذذذٚدي َٕىذذذٜ ا ٍذذذٚ  فذذذٔس ؾٔٓذذذٚ اخذذذتال  ؾًِْٔذذذٚ أوًٓ أن ًٕذذذًك ٓئذذذٚذ افقشذذذٚاؾ 
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ال ، وفًذذٝ أصذذؽ افًِّٔذذٜ ادُّْذذٜ  وافتذذل  ًذذٚظد ظذذذ افَوذذٚء ظذذذ هذذ ا آخذذت

يف ومًذذؽ بذذٖن مذذٚ أ ت إفٔذذف مذذـ افُتذذٛ شذذقاًء ـٕٚذذٝ ـتذذٛ يف ظِذذؿ أصذذقل افٍَذذف أ

ؾ وع افٍَف أهنذٚ صذدت امامهذر مذـ ضذالب افًِذؿ إن مل أؿذؾ مذـ افًِذامء إًٍٔذٓؿ 

ظذذذـ ا ٌذذذٚع افُتذذذٚب وافًذذذْٜ وظذذذذ مذذذْٟٓ افًذذذِػ افهذذذٚفت ٓ أصذذذؽ يف ذفذذذؽ أبذذذدًا، 

ُقٕٚ إٕٚ هلل راجًقٕٚ، ؾٓ ه ـتٛ مقجذقدة وفُـ مٚذا ًٍٕؾ ؿد ـٚن مٚ ؿد خٍٝ أن ي

أن ظِْٔذذذذذٚ إذًا أن ٕ ذذذذذٚول رص  افىذذذذذالب وافًِذذذذذامء افذذذذذ يـ أ ت إفذذذذذٔٓؿ بٕٚدفذذذذذٜ 

ًٚ مذذْٓؿ بقجذذقب اف جذذقع إػ افُتذذٚب وافًذذْٜ  افؼذذظٜٔ افتذذل  َْذذع مذذـ ـذذٚن  ِهذذ

ًٚ مذْٓؿ ٕصذر  ظذ مذْٟٓ افًذِػ افهذٚفت، وإٔذٚ ووذًٝ هْذٚ ـِّذٜ مذـ ـذٚن  ِهذ

ًٚ فقجقد ه ـٚن ذاا قمـ أشٌٚب اشتّ ار ا ال ، ؾِ ق ا اإلخالص وظدمف هأيو

ًٚ بًذٌٛ وجذقد ممذؾ  ًٚ وجًِْٚه واؿًْٚ دٚ خِهْٚ مـ ا ال  أيوذ ادًت ٔؾ ًُّْ

إفذ ، فذ فؽ ٕ ذـ مذٚ ظِْٔذٚ بٚختهذٚر إٓ أن وه ه أؾٜ آؾٜ افيٓقر وآؾذٜ ادطٚفٍذٜ و

قافٍٓذذذذؿ    ٕتطذذذذ  إشذذذذٌٚب افتذذذذل  ًذذذذٚظد ذوي اإلخذذذذالص ظذذذذذ اف جذذذذقع إػ هذذذذ ا

 افه ٔت اف ي أد ٝ إفٔف وٕ ـ مًؽ ؾٔف.

ًٚ وه ًٚ مٓاًم ودؿَٔ افتٍ يؼ بذغ مذٚ ـذٚن مذـ أؿذقال  قوفَد ٓحيٝ يف ـالمؽ صٔئ

افهذذ ٚبٜ منذذٓقرًا بٔذذْٓؿ، وبذذغ مذذٚ مل يُذذـ ـذذ فؽ، ؾًْىذذل فًَِذذؿ إول مذذـ هذذ ه 

إؿذذذذذقال مذذذذذٚ ٓ ًٕىذذذذذل فًَِذذذذذؿ إخذذذذذ ، ؾِْذذذذذزم امامهذذذذذر مذذذذذـ هذذذذذٗٓء ادطِهذذذذذغ 

ِٝ بٚ  ذذ وذذقع فَذذقل أوفئذذؽ افهذذ ٚبٜ افذذ ي ؿذذٚفقه واصذذتٓ  مذذـ بٔذذْٓؿ وظذذذ مذذٚ َؾهَّ

ًٚ حت ياًم ـ اهٜ إف . ًٚ اشت ٌٚب  مـ دٓفٜ ف فؽ افَقل ظـ احلُؿ افؼظل وجقب

ؾ٘ذًا بَل ظْدٕٚ افَقل أخ  اف ي وردٕٚ ظـ ص ٚر ومل ينتٓ  ذفؽ آصتٓٚر 

ٔػ ـالمذذؽ إٔذذؽ  ذذ ى أن ٓ هْذذٚ أن يٌٌْذذل أن َٕذذػ ؿِذذٔالً، إٔذذٚ د ذذٝ مذذـ  وذذٚظ

ًٕٚمؾ ه ا افْقع مـ أدٚر افه ٚبٜ مًٚمِتْٚ فِْقع أخ  مـ آدٚر افه ٚبٜ وهذ ا مذٚ 
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ـْٝ ؿد ذـ  ف فؽ يف حديٞ ظٚب  ج ى بْٔل وبْٔؽ يف ظٓد ؿ يٛ و بٝ فذؽ 

ظذـ افؼذب ؿذٚااًم ؾَٔذؾ ٕٕذس ؾٕٚـذؾ   ¢هنذك رشذقل اهلل »مذمالً بٚفًْذٌٜ حلذديٞ 

ًٚ أحلذذؼ حُذذذؿ إـذذؾ بٚفؼذذب ؾذذذال أجٔذذز إـذذؾ ؿذذذٚااًم إٔذذذٚ ص «ؿذذٚل: إـذذؾ   طهذذٔ

فُْل ٓ أؿىع بف، بطال  افؼب ؿٚاام ؾٖؿىع بذف، وٓ أريذد أن أظٔذد افٌ ذٞ افذ ي 

افٌَذٚء ظْذد هذ ا  قٓ بد إٔؽ ظذذ ذـذ  مْذف، ؾذ٘ذا ـذٚن ادذ اد أن مذـ هذ ا افٌ ذٞ هذ

قد أن ًٕٚمذؾ افًَذؿ افتٍ يؼ افيٚه  ؾٖٕٚ ٓ أرى مـ احلؼ شقاه، أمذٚ إذا ـذٚن ادَهذ

افمذٚين مًٚمِتْذٚ فًَِذؿ إول ؾذٕٚم  حيتذذٚج إػ ب ذٞ وإػ دفٔذؾ يًَْْذٚ ٕ ذـ ؿٌذذؾ 

أن ٕ ذذٚول أن َْٕذذع ؽرٕذذٚ ؾذذ٘ذا ـذذٚن ظْذذدا يشء حذذقل هذذ ا ؾْ يذذد أن ًٕذذتٍٔد مذذُْؿ، 

ًٚ ـذام ؿِذٝ ؿذقل افهذ ٚر رأي افهذ ٚر خذر  وإٓ ؾٚدقوقع ظْذدي مْتٓذل زٚمذ

مل يُذذذـ  قظْذذذدٕٚ يف افؼذذذع مذذذٚ يِزمْذذذٚ بٖخذذذ ه وفذذذمذذذـ رأي ؾذذذالن وظذذذالن فُذذذـ هذذذؾ 

 َٕىٜ اد ؽ،  ٍوؾ  قمنٓقرًا بغ افه ٚبٜ ه ا ه

مذذـ بذذٚب  ُّٔذذؾ مذذٚ شذذٌؼ ؿٌذذؾ إٓتَذذٚل إػ مذذٚ  ٍوذذِتؿ بذذف أخذذرًا، ؿذذد  مداخِذذٜ:

 افوٚبط بغ افنٓ ة وؽرهٚ  قيَقل ؿٚاؾ: مٚ ه وؿد يًٖل شٚاؾ أويًٖل أ

بط ـذذام يَذذٚل جذذٚمع مذذٕٚع، فُذذـ بذذال هذذ ا وإن ـذذٚن ٓ يُّذذـ ووذذع وذذٚ افنذذٔ : 

ًٚ بذٖن  صؽ أن هْٚا آدٚر ييٓ  ؾٔٓٚ افنٓ ة و ِزم مـ يتٌْك افتٍ يؼ افذ ي ذـ ٕذٚه إٍٓذ

رأيذذذف، وإٔذذذذٚ أشت يذذذ أن بًذذذض إممِذذذذٜ ظّذذذ  بذذذذـ ويٖخذذذ  بذذذف وٓ حيُذذذذؿ م هٌذذذف أ

ا ىٚب دذٚ ـذٚن خيىذٛ يذقم عًذٜ ؾذتذ آيذٜ شذ دة ؾْذزل وشذ د وشذ د افْذٚس 

آيٜ ش دة ؾٓذؿ افْذٚس بذٖن يًذ دوا ؾذام شذ د، ؾَذٚل  أخ ى  ع خىٌٜ مًف، دؿ يف

ؿقفتذذذف افمٚبتذذذٜ يف صذذذ ٔت افٌطذذذٚري إن اهلل مل يُتٌٓذذذٚ ظِْٔذذذٚ إٓ أن ٕنذذذٚء، هذذذ ا ممذذذٚل 

أن ـمذذرًا مذذـ ادًذذٚاؾ فذذٔس  بط  مذذٚ حيتذذٚج إػ وذذٚبط، وٓ خيٍذذٚاحيتذذٚج إػ وذذٚ

مذمالً مذٚ حُذؿ   ٚ وقابط، فُـ ـؾ مًٖفٜ  درس ظذ حذدهٚ، ؾذ٘ذا أردٕذٚ أن َٕذقل
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شذْٜ ٕ ذد افَذٚاِغ بذٚفقجقب  وش قد افتالوة واجٛ ـام يَقل اد هٛ افٍذالين أ

يًتدفقن ب يٚت ظٚمٜ، وبًوٓٚ خيٚضٛ اذٚ ادؼذـقن حْٔئذ  ٕ ذـ ًٕذقد إػ هذ ه 

افَٚظدة، يٚ عٚظٜ ه ه أيٚت  الهٚ اف شقل ظذ افه ٚبٜ أوفئذؽ مٌذٚ ة  وـذام 

ًٚ أهنذذذؿ َِٕذذذقا اف ًٚ إفذذذ ، وهذذذ ا افٍذذذٚرو  ظّذذذ  بذذذـ أصذذذٚر افنذذذٔ  إٍٓذذذ ٍِذذذظ وادًْذذذك مًذذذ

ا ىٚب خيىٛ ظذ مأل مـ افْٚس ويَقل إن اهلل مل يُتٌٓٚ ظِْٔٚ إٓ أن ٕنٚء ومٚ 

 ش د، ؾ٘ذًا دظقا آراءـؿ ه ه وشِّقا  ٗٓء افًِػ افهٚفت.

ًٚ إُٕذٚره أظْذل ظّذ  ر  اهلل ظْذف ظذذ اف جذؾ افذ ي  وفًؾ مـ هذ ا افٌَٔذؾ أيوذ

ـ ظٍذذٚن ظْذدمٚ دخذؾ ادًذ د وظّذ  خيىذذٛ ؾَذٚل مذٚ بذٚل أحذذدـؿ ؿٔذؾ إٔذف ظذمامن بذ

واهلل يذذذٚ أمذذذر ادذذذٗمْغ مذذذٚ ـذذذٚن إٓ أن شذذذًّٝ قيتذذذٖخ  ظذذذـ صذذذالة امًّذذذٜ، ؿذذذٚل: هذذذ

ًٚ أمل  ًّع ؿقل افٌْل   .¢إذان ؾ ئٝ ؿٚل: وإذان أيو

 افقوقء. مداخِٜ:

 «مذذـ أ ذذك امًّذذٜ ؾٌِٔتًذذؾ»: ¢ًٕذذؿ افقوذذقء أمل  ًذذّع ؿذذقل افٌْذذل  افنذذٔ : 

ؾذذُٖٕ   ذذٖخ ه أوًٓ، دذذؿ إُٔذذ  ظِٔذذف آؿتهذذٚر ظذذذ افقوذذقء دون افًٌذذؾ، هْذذٚ  ذذٖم 

 ٖويالت فِ يـ يَقفقن بًدم وجقب افًٌؾ، مذٚ احْذٚ ب ٚجذٜ أن فِطذقض ؾٔٓذٚ، 

ًٚ افَ ااـ افتل دفٝ ظذ أن ه ا  ًٚ ظِْٚ حيؼ يف زم ة أيو ؿهدي ه ا اإلُٕٚر أيو

يٌٌْذذل آؿتهذذٚر يذذقم امًّذذٜ ظذذذ  أظِْذذف ظذذذ افْذذٚس وإٔذذف مًذذ و  ظْذذدهؿ إٔذذف ٓ

ؾذذ٘ذا مل يُّْذذٚ ووذذع «مذذـ أ ذذك امًّذذٜ ؾٌِٔتًذذؾ»افقوذذقء، وؿذذد ؿذذٚل ظِٔذذف افًذذالم: 

ابط افتل  ًٚءفٝ ظْٓٚ ؾٓ ا ٓ يًّْْٚ ٕ ـ مـ أن ٕدرس ـؾ أدذ  دراشذٜ ق ِؽ افو

بٚفًَذؿ إخذ ، هذ ا مذٚ  ومقوقظٜٔ ـام يَقفقن وحْٔئذ  ِٕ َذف إمذٚ بٚفًَذؿ إول أ

 أظِؿ. ظْدي واهلل

ظذذع حًذذـ: هذذ ا صذذٔطْٚ واوذذت فُذذـ يف مٌٚحمذذٜ بْٔذذل وبذذغ افنذذٔ  ظٌذذد اهلل  -
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يف ادقوذذذقع ورد ذـذذذ  بًذذذض أدذذذٚر افتذذذل َِٕذذذٝ ٓ ظذذذذ مذذذأل ـذذذام  اً جذذذزاه اهلل خذذذر

 ٍوذذِتؿ يف ادمِذذغ وفُذذـ َٕذذؾ ؾتذذقى يًْذذل، ؾتٔذذٚ مذذمالً ظذذـ ابذذـ ظّذذ ، ؾتٔذذٚ ظذذـ أر 

ٓؾ ممؾ هذ ه افٍتٔذٚ ادَْقفذٜ ظذـ صذ ٚر ه ي ة، ؾتٔٚ ظـ ابـ مًًقد، دالدٜ ممالً، ؾ

ادْغ دالدٜ ًٕدهٚ منٓقرة مع وجقد ممالً ؾتقى ظذـ صذ ٚر ؾَذط  ذٚفػ آخذ  فذف 

ؾٓؾ َٕقل بٖن ه ه افمالدٜ يًْل  ٚ حظ مذـ افنذٓ ة ادنذٚر إفٔٓذٚ مذع وجذقد واحذد 

ًٚ أ ًٚ أخ . وخيٚفػ حْٔ  ظدم وجقد ادطٚفػ حْٔ

ًٚ يف ؾ   بغ وج افنٔ :   قد ادطٚفػ وظدم وجقد ادطٚفػ.يف ؾ   ضًٌ

 افُالم يف حٚفٜ ظدم وجقد ادطٚفػ. مداخِٜ:

ًٚ ب ذٞ هذ ا ادقوذقع  قه افنٔ :  ه ا يًْذل ٓزم ٍٕذ   بذغ إمذ يـ، ٕن أيوذ

 وـٚن اصسط أن ٓ يُقن هْٚا خال .

ًٚ داخؾ  مداخِٜ: ظؼة ص ٚبٜ يَقفقن ؿقًٓ دؿ ص ٚر خيٚفٍٓؿ ؾٓؾ ه ا أيو

 يف حٔز ا ال  

 ٕ ـ خِْٔٚ ْٕتٓل ؿٌؾ ـؾ يشء مـ ممؾ ظدم وجقد خال . افنٔ : 

 عٔؾ جدًا. مداخِٜ:

ضٔذذٛ، ؾذذ٘ذا إتْٓٔذذٚ مْٓذذٚ ْٕتَذذؾ إػ إخذذ ى افتذذل إٔذذٝ  ًذذٖل ظْٓذذٚ، إٔذذٚ  افنذذٔ : 

ؿقل إذا ـذذذذٚن هْذذذذٚا ظذذذذدة أؿذذذذقال ظذذذذـ ظديذذذذد مذذذذـ افهذذذذ ٚبٜ وصذذذذدرت مذذذذْٓؿ يف ٚبذذذذ

قل  َِٔذد دون ا ٌذٚع أحذدهؿ مْٚشٌٚت  تٍِٜ ودون أي  قاضٗ مْٓؿ أي دون مٚ أؿذ

 ـٚن بّ ض آجتٓٚد وإٔٚ أحلؼ ه ا افًَؿ بٚفْقع إول. قفألخ  وإٕام ه

 ه ا ؾتت مـ اهلل مٚ صٚء اهلل. مداخِٜ:

 قإٔذذٚ أحلذذؼ هذذ ا افًَذذؿ بذذٚفْقع إول، فُذذـ حتَٔذذؼ ادقوذذقع فذذٔس هذذ افنذذٔ : 
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ٝ ومذٚ اضًِذٝ بٕٚم  افًٓؾ إٔٚ أؿقل ه ا وأدؿؼ ه ا افتدؿٔؼ ٕين ب دود مٚ ظِّذ

خذ يـ فذف رهٌذٜ ر  اهلل ظْذف مذـ بذغ افهذ ٚبٜ أ ـْٝ أرى أن فًّذ  بذـ ا ىذٚب

يف صذذدور ـٌذذٚر افهذذ ٚبٜ ؾوذذالً ظّذذـ دوهنذذؿ مذذـ افهذذ ٚبٜ، ؿهذذٜ مذذمالً ظذذامر بذذـ 

يذذذٚه يف مًذذذٖفٜ افتذذذّٔؿ وأن ظّذذذ  بٌِذذذف بٖٕذذذف يٍتذذذل فِ ْذذذٛ أن يتذذذّٔؿ ؾٖرشذذذؾ خٍِذذذف 

ًٚ وأهنذام مل جيذدا ادذٚء وـٖٕف إُٔ  ذفذؽ ظِٔذف، ؾذ ـ ه بٚفَهذٜ افتذ ل وؿًذٝ  ذام مًذ

ؿذذٚل فًذذامر إٕذذام ـذذٚن ئٍُذذؽ  بذذٜ  ¢وأهنذذام ز ؽذذٚ بذذٚفساب ودذذٚ جذذٚء إػ افٌْذذل 

بٚفقجذذف وافٍُذذغ ذـذذ ه اذذ ا احلذذديٞ ؾذذام  ذذ ـ ، دذذٚ رأى ظذذامر ظّذذ  مل يتذذ ـ  ؿذذٚل 

فف: إن صئٝ أمًُٝ، ؿٚل ٓ إٕام ٕقفٔذؽ مذٚ  قفٔذٝ، هذ ا يٍِذٝ افْيذ  إػ  ورة 

ٖـذذذذد مذذذذـ أن  ُذذذذقن  ِذذذذؽ إؿذذذذقال صذذذذٚدرة بذذذذدون أن يُذذذذقن ار ٌذذذذٚط بذذذذغ افقاحذذذذد افت

 وإخ  مْٓؿ.

يٍتل بّتًذٜ احلذٟ ؿٔذؾ فذف  قمقشك مٚ أدري أيـ ـٚن وه قـ فؽ ممالً دٚ جٚء أب

ه ا أمر ادٗمْغ ظّ  بـ ا ىٚب يْٓك ظـ متًٜ احلذٟ، أن ذهذٛ ظذـ ذاـذ م 

 امر بـ يٚه هؾ   ـ وهنٚ مقشك بقء يِتَل مع ؿهٜ ظ قمٚذا أجٚب أب

 إٔٚ أذـ  إٔف امتْع ظـ افٍتقى. مداخِٜ:

ٕي يشء هذذ ه دذذٚذا ٕن أمذر ادذذٗمْغ يذذ ى، أي إذا أمْذٚ هذذ ه افْٚحٔذذٜ  افنذٔ : 

يف  ِذذؽ أدذذٚر ادتًذذددة، ؾٖٕذذٚ أحلَٓذذٚ بٚفًَذذؿ إول وظذذذ هذذ ا ًٕذذقد إػ إذا ـذذٚن 

ّٜٔ فْٚ أن ٕطتٚر مذـ اخذتالؾٓؿ هْٚا خال  حْٔئ  ه ا ا ال  ي ـ ٕٚ بَقل ابـ  ٔ

ًٚ ظِٔٓؿ.  وفٔس فْٚ أن ٕ دث ؿقًٓ دٚفم

فُـ يٚ صٔ  ظٌد اهلل هْٚ أم  مٓؿ جذدًا جذدًا جذدًا واظتَذٚدي فًِذف أهذؿ مذـ أصذؾ 

هذذ ه ادًذذٖفٜ مذذـ افْٚحٔذذٜ إصذذقفٜٔ افٍَٓٔذذٜ وهذذل أن آدذذٚر افهذذ ٚبٜ حتذذك افٔذذقم مل 

ًٚ  ًٚمذذؾ مًٚمِذذٜ إحٚديذذٞ افٌْقيذذٜ وفذذ فؽ  ذذد ـتذذٛ ا  ذذال  ٓ أشذذتمْل مْٓذذٚ ـتٚبذذ

  ـ  ؾالن افه ٚر ؿٚل ـ ا وؾالن افه ٚر ؿذٚل ـذ ا وإذا مذٚ رجًْذٚ ظذذ إؿذؾ 



 املنوج الشلفي ---------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

753 

إػ ادهذذذذٚدر افتذذذذل بذذذذغ أيذذذذديْٚ شذذذذْ د ـمذذذذرًا مذذذذـ هذذذذ ه أدذذذذٚر ٓ  هذذذذت مذذذذـ حٔذذذذٞ 

إشذذذْٚدهٚ، ؾذذذام ؿّٔذذذٜ افٌ ذذذٞ افٍَٓذذذل حْٔذذذ اا وإمذذذ  ـذذذام ؿٔذذذؾ وهذذذؾ يًذذذتَٔؿ افيذذذؾ 

 وافًقد أظقج.

 م شِّؽ اهلل حْٔام يمٌٝ اإلشْٚد إػ أحد افه ٚبٜ وافُال-

بذ فُـ افقاؿع إٔف فٔس ظْذدٕٚ ـتذٛ ًٕذقد إفٔٓذٚ فّْٔذز افمٚبذٝ مذـ هذ ه أدذٚر  -

 مـ ؽرهٚ مٚ يف ظْدٕٚ.

بًذذذدمٚ  هذذذقرت مذذذٚ   يذذذد شذذذِّؽ اهلل إن ـذذذٚن مذذذمالً يًْذذذل وجذذذقد ـتذذذٛ اظتْذذذٝ  -

 ب ّع آدٚر افه ٚبٜ ؾٓ ا مقجقد 

 فٔس بٚمّع. -

 إشٕٚٔد ..و -

فذذذذٔس بذذذذٚمّع وإٕذذذذام بٚفتهذذذذ ٔت وافتوذذذذًٔػ، يًْذذذذل جذذذذ ى ظّذذذذؾ عذذذذٚهر  -

افًِذذذذامء ظذذذذذ أن يتًذذذذٚهِقا يف روايذذذذٜ أدذذذذٚر بطذذذذال  مذذذذٚ جذذذذ ى ظِٔذذذذف ظِّٓذذذذؿ يف 

احلذذذديٞ افٌْذذذقي، ؾذذذْ ـ حْٔئذذذ  إذا مذذذٚ أردٕذذذٚ أن ٕىٌذذذؼ افَٚظذذذدة ومقؿٍْذذذٚ افذذذ ي أراه 

ٚر افهذ ٚبٜ مذـ حٔذٞ افٌ ذٞ يف مًتدًٓ يف آدٚر افه ٚبٜ ؾٓ ا يٌٌْل أن ًٕٚمذؾ آدذ

ص تٓٚ ـام ًٕٚمؾ إحٚديٞ افٌْقيٜ، فُـ ه ا افٌ ٞ ٓ يًٚظد  عٚهر افًِامء 

ؾوذذذالً ظذذذذ أن يًذذذٚظد عذذذٚهر ضذذذالب افًِذذذامء مذذذٚ دام أن هذذذٗٓء ٓ يًذذذتىًٔقن أن 

ٕ ذذـ أؿًْْذذٚ افْذذٚس اذذ ا افذذ ي  قئّذذزوا افهذذ ٔت مذذـ أدذذٚر مذذـ وذذًٍٔٓٚ، يًْذذل فذذ

مـ افتٍ يؼ بغ أد  وأد  فُـ مـ افْٚحٔذٜ افًِّٔذٜ ٓ يًذتىًٔقن  ٕ ـ مَتًْقن أن

أن يىٌَقهذذذذٚ ٕٕذذذذف شذذذذًٔقدون مذذذذمالً إػ ؾذذذذتت افٌذذذذٚري، شذذذذًٔقدون إػ ٕٔذذذذؾ إوضذذذذٚر 

 وجذٚء ظذـ افهذ ٚبٜ أ وفِنقـٚين حيهؾ هْٚا أؿقال ـمذرة وـمذرة جذدًا إٔذف دٌذٝ أ

ًٕذذذذذقد إػ  روي ظذذذذذـ افهذذذذذ ٚبٜ إفذذذذذ ، فُذذذذذـ ج بْذذذذذٚ يف ـمذذذذذر مذذذذذـ هذذذذذ ه أدذذذذذٚر دذذذذذؿ
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ًٚ ٕ ذذذذدهٚ م اشذذذذٔؾ أ ؾٔٓذذذذٚ عٚهٔذذذذؾ ومًٚوذذذذٔؾ أ وادهذذذذٍْٚت افتذذذذل أ ت إفٔٓذذذذٚ إٍٓذذذذ

ذفذذذؽ، ب ٔذذذٞ ٓ يهذذذت حذذذغ ذاا أن ًٕتذذذز ممذذذؾ هذذذ ه أدذذذٚر مًذذذٚظدًا فتٖويذذذؾ قٕ وأ

افذذْص إػ مذذٚ ذهذذٛ إفٔذذف بًذذض افًِذذامء افذذ يـ حيت ذذقن اذذ ه أدذذٚر ؾذذ٘ذا وذذؿ إػ 

ًٚ افًْٚيٜ بدراشذٜ هذ  ه أدذٚر يذتؿ ادقوذقع حْٔذ اا وئٍذد  ًٚؤفؽ واؿساحؽ أيو

افْذذذذٚس ويذذذذقؿيٓؿ مذذذذـ إخال ذذذذؿ بٚدٌذذذذدأ افذذذذ ي ا ٍَْذذذذٚ ظِٔذذذذف بْذذذذًٚء ظذذذذذ افْهذذذذقص 

 وجقب اف جقع إػ مٚ ـٚن ظِٔف شٍِْٚ افهٚفت. قافؼظٜٔ وه

 ووأرى أن يتقج شامحتُؿ ه ا اد ٓقد افًئؿ خالل افْهػ ؿ ن أ مداخِٜ:

يًْل ّٕقذج يًر ظِٔف ضذالب افًِذؿ يف بقء مـ افًٔر  قأـم  مـ ٕهػ ؿ ن وف

 ه ا افٌٚب 

 يًْل أؾًؾ مٚذا  افنٔ : 

فًٔٝ ـٌرة ... ـام شٚر ضالب افًِذؿ ظذذ  قحتَؼ عِٜ وف قيًْل ف مداخِٜ:

 هن ُؿ يف احلديٞ يًروا ـ فؽ ظذ هن ُؿ يف أد  افه ٚبٜ 

 ضٔٛ مٚ يف يشء يف ـتٌل ؾٔام  ًِّقن  افنٔ : 

 مر.ٓ يف ؾٔف افُ مداخِٜ:

ؿهذذذذده يًْذذذذل مذذذذمالً بذذذذٚب مًذذذذغ مذذذذـ أبذذذذقاب افٍَذذذذف فت  يذذذذ  أؿذذذذقال  قهذذذذ مداخِذذذذٜ:

 يف بٚب واحد حتك ... قافه ٚبٜ ؾٔف ف

ظذ ـؾ حٚل ًٕذٖل اهلل ظذز وجذؾ أن يذقؾَْل إػ مذٚ  َسحقٕذف وجيًذؾ  افنٔ : 

 ؾٔف ا ر افُمر إن صٚء اهلل.

 (  00: 27: 18/ 880) اهلدى والنور /
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 اء ايساغدٜٔ،بني حدٜح ض١ٓ اخلًف

 ٚحدٜح: اقتدٚا بايًرٜٔ َٔ بعدٟ 

ظِذذذُٔؿ بًذذذْتل »: ¢ؾوذذذِٜٔ افنذذذٔ  حٍيذذذؽ اهلل يَذذذقل افًذذذٚاؾ: ؿذذذٚل  مداخِذذذٜ:

دؿ جٚء يف حديٞ آخ  ظْد افسم ي  « مـ بًديغوشْٜ ا ٍِٚء اف اصديـ ادٓدي

ذذذ ؾِذذذامذا ظَ  « يـ مذذذـ بًذذذدي أر بُذذذ  وظّذذذ  ِذذذاؿتذذذدوا بٚف»: ¢ؿقفذذف  ؿ يف احلذذذديٞ َّّ

 . ًا  افتقؤت وجزاا اهلل خر قخهص يف احلديٞ افًٚبؼ  ٕ جإول و

ٓ ئذذٚفػ بذذغ احلذذديمغ؛ ٕن إؿذذؾ ٓ خيذذٚفػ إـمذذ ، ٕ ذذـ ذـ ٕذذٚـؿ  افنذذٔ :

بٚحلذذديٞ إول:  ٍذذ   إمذذٜ إػ دذذالث وشذذًٌغ ؾ ؿذذٜ إحذذداهٚ هذذل افٍ ؿذذٜ افْٚجٔذذٜ 

ًٜ بام ـٚن ظِٔف رشقل اهلل وأص ٚبف، ؾ نّؾ افهذ ٚبٜ، وظالمتٓٚ: أن  ُقن متًُّ

ؾذذدخؾ  «ظِذذُٔؿ بًذذْتل وشذذْٜ ا ٍِذذٚء اف اصذذديـ»دذذؿ ذـ ٕذذٚ فُذذؿ احلذذديٞ افمذذٚين: 

هٗٓء يف أص ٚبف وهؿ أؾوِٓؿ، دؿ جٚء ه ا احلديٞ اف ي شٖل ظْف افًٚاؾ ؾٍٔف 

ٚ  ذذؿ مُٕٚذذٜ خٚصذذٜ مذذـ بذذغ افهذذ ٚبٜ مذذـ بًذذد ا ٍِذذٚء اف اصذذديـ،  أن هذذٗٓء أيًوذذ

يف هذ ا احلذديٞ وذاا  ¢ٚب افٌْذل ؾهٚر عّقع مـ خههقا بٚف ـ  مـ أصذ 

 شتٜ وهؿ مـ أص ٚبف ظِٔف افًالم اف يـ ذـ وا يف احلديٞ إول.

أمذذذٚ افتطهذذذٔص بٚفذذذ ـ  ؾذذذال صذذذؽ أن ذفذذذؽ أشذذذِقب ظذذذ ر مًذذذ و  ظْذذذد أهذذذؾ 

افً بٔذذٜ: أن ئهذذٔص افقذذء بٚفذذ ـ  يًْذذل:  ٌْٔذذف افًذذٚمًغ ظذذذ خهقصذذٜٔ  ذذ ا 

ٓذؿ ا ٍِذٚء إربًذٜ ؾٍذل ذفذؽ  ٌْٔذف ص، ؾ ْٔام ذـ  شْتف وؿ ن مًهَّ طَ افقء ادُ 

ؿذذقي إػ ؾوذذِٜٔ ا ٍِذذٚء اف اصذذديـ، ؾذذال ؽ ابذذٜ أهنذذؿ ـذذٕٚقا مذذـ افًؼذذة ادٌؼذذيـ 
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ومـ مًف ؾٔف  ٌْٔف ظذ أهنام  ؿ أيًوٚ مُٕٜٚ  (7)بٚمْٜ، دؿ دٚ خهص ابـ مًًقد

، ه ا أشذِقب مًذ و ، ـذام ًٕذقد فَْذقل: ¢يف افه ٌٜ ويف افًِؿ بام ـٚن ظِٔف 

خذذص افهذذ ٚبٜ يف ذاا احلذذديٞ مذذـ بذذغ افَذذ ون افتذذل  ذذٖم بًذذد افهذذ ٚبٜ  دذذٚذا 

ٚ يف احلذذذديٞ افهذذذ ٔت بذذذؾ ادتذذذقا  :  ذذذ ًً خذذذر افْذذذٚس ؿذذذ ين، دذذذؿ »وؿذذذد صذذذِّٓؿ عٔ

ؾٍذذل هذذ ا احلذذديٞ ذـذذ  دالدذذٜ ؿذذ ون، وحذذديٞ  «افذذ يـ يِذذقهنؿ، دذذؿ افذذ يـ يِذذقهنؿ

 ون افتٚفٔذذٜ افٍذذ   ذـذذ  افَذذ ن إول، دذذٚذا خهذذٓؿ بٚفذذ ـ   ٕهنذذؿ أؾوذذؾ مذذـ افَذذ

أي حُذذؿ بٚفذذ ـ  يذذدل  وأي يشء، أ وامامظذذٜ أ ووهُذذ ا، ؾتطهذذٔص افنذذطص أ

 ظذ أن فف ظْٚيٜ خٚصٜ يف افؼع.

ذذ مذذـ أصذذٓ  إممِذذٜ افتذذل  ُ   «احلذذٟ ظ ؾذذٜ»: ¢ب إفذذُٔؿ هذذ ا افذذ ي َٕذذقل: ؿذذقل  ء ََ

ٚ يٍٓذذؿ أن اإلًٕذذٚن إذا  ذذ ًٍ ٚ اذذ ا إشذذِقب افذذ ي فٍذذٝ افْيذذ  إفٔذذف إٓ مذذـ مل يُذذـ ظٚرًؾذذ

احلذذذٟ ؾِذذذٔس ظِٔذذذف ضذذذقا  وٓ ظِٔذذذف شذذذًل؛ ٕن  قيف ظ ؾذذذٚت ؾَذذذط هذذذ ا هذذذوؿذذذػ 

اف شذذذذقل حكذذذذ احلذذذذٟ يف افقؿذذذذق  بً ؾذذذذٜ، وإمذذذذ  فذذذذٔس ـذذذذ فؽ، إًذا: دذذذذٚذا ذـذذذذ  

افٍ ااض يف احلٟ  ؿذٚفقا: ذفذؽ  ٌْٔذف مْذف ظِٔذف  وبغ شٚا  إرـٚن أظ ؾٜ اف شقل 

صذ ٜ يف ؾذال  مذـ أظيذؿ أرـذٚن احلذٟ، ة وافًالم؛ ٕن افقؿق  يف ظ ؾٜ هقافهال

 ؽره. و احلٟ إٓ بٚفقؿق  يف ظ ؾف

 (00:08:22/أ 48)رحلة النور 

                                                           

 ـ ا. (7)
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 املكصٛد بط١ٓ اخلًفاء ايساغدٜٔ

...  «ظُِٔؿ بًْتل وشْٜ ا ٍِٚء اف اصديـ»: ¢هؾ جئز ؿقل افٌْل  مداخِٜ:

 ...قإػ آخ  احلديٞ، ... أؾًٚل ا ٍِٚء اف اصديـ، ٕ ج

ا ٍِذذذذٚء اف اصذذذذدون ومل يُذذذذـ بىًٌٔذذذذٜ  ٓ صذذذذؽ يف أن مذذذذٚ اجتّذذذذع ظِٔذذذذف افنذذذذٔ :

ظذذذ واحلذذٚل هْذذٚا شذذْٜ ئذذٚفٍٓؿ، ٓ صذذؽ يف ... ظذذذ يشء، فُذذـ فًذذؾ افًذذٚاؾ أ

إؿذذذؾ بًذذذض احلذذذٚ يـ يتقمذذذقن مذذذـ احلذذذديٞ إٔذذذف يذذذدل ظذذذذ ح ٔذذذٜ ؿذذذقل أحذذذد 

ـٚن فقحده، ؾِذ فؽ أؿذقل: ٓ يًْذل احلذديٞ صذٔئًٚ مذـ هذ ا، قا ٍِٚء اف اصديـ وف

إمذٚ  «ؾًِذُٔؿ بًذْتل وشذْٜ ا ٍِذٚء اف اصذديـ»افًذالم:  وبًّْك أووت: ؿقفف ظِٔف

أن يَدر ادوٚ  اد  و  فٍيٜ أحد ؾَٔٚل: وشذْٜ أحذد ا ٍِذٚء اف اصذديـ وإمذٚ 

ييٓذذ  افٍذذ   بذذغ ادًْذذك إول  أن يَذذدر فٍذذظ عّذذقع ا ٍِذذٚء اف اصذذديـ وحْٔئذذ ٍ 

 ٍذذ د  قصذذت أن أحذذد ا ٍِذذٚء اف اصذذديـ فذذ قوادًْذذك أخذذ ، ادًْذذك إول ئٍذذد فذذ

افتٖويذذذؾ افهذذذ ٔت ؾذذذٕ٘ام يًْذذذل أن  قبذذذ أي صذذذٚر ح ذذذٜ، بطذذذال  افتٖويذذذؾ أخذذذ  وهذذذ

افهقاب، وهذ ا  قح ٜ وـام ؿِٝ ه ا ه قاجتامع ا ٍِٚء اف اصديـ ظذ رأي ؾٓ

ـْ ﴿افتًٌر افٌْقي ـٖٕف مَتٌس مـ افتًٌر افَ آين يف ممذؾ ؿقفذف  ٌذٚرا و ًذٚػ:  َومَذ

ِد مَ  ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ٚ  َذَقػَّ ُيَنِٚؿِؼ اف َّ ِف مَذ َقفءذ ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ٌِِٔؾ ادُْذ ْرَ شَذ ْع ؽَذ
َ َفُف اْ َُدى َوَيتٌَِّذ ٚ َ ٌَغَّ

ََّْؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا َٓ ِف َج
ْهِِ ُٕ ٌِِٔؾ ﴿ؾ٘ن ؿقفف ظز وجؾ:  [005]النساء:﴾َو ْرَ شَذ َوَيتٌَِّْع ؽَذ

ِمِْغَ  ْٗ ُذذ ديٞ افًذذٚبؼ: مذذٚ ذـ ٕذذٚه مذذـ آحتامفذذغ يف احلذذؾٔذذف يذذٖم  [005]النسللاء:﴾ادْ

ٌِِٔؾ ﴿ـذذذذذذذذ فؽ يُّذذذذذذذذـ أن يَذذذذذذذذٚل:   «وشذذذذذذذذْٜ ا ٍِذذذذذذذذٚء اف اصذذذذذذذذديـ» ْرَ َشذذذذذذذذ ْع َؽذذذذذذذذ
َوَيتٌَِّذذذذذذذذ
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ِمِْغَ  ْٗ ُذذذذ أي: ويتٌذذذذع ؽذذذذر أحذذذذد شذذذذٌٔؾ ادذذذذٗمْغ، وٓ صذذذذؽ أن هذذذذ ا  [005]النسللللاء:﴾ادْ

َوَيتٌَِّْع َؽْرَ ﴿ادًْك ؽر م اد يف ه ه أيٜ، وإٕام ادَهقد عّقع ادًِّغ ... 

 ْٗ ٚ، و ذ ا ـذٚن اإلمذٚم افنذٚؾًل ًّذـ فٍذٝ افْيذ   [005]النساء:﴾ِمِْغَ َشٌِِٔؾ ادُْذ ًًذ عٔ

مذذـ افًذذٚبَغ إوفذذغ إػ أن هذذ ه أيذذٜ ح ذذٜ يف إدٌذذٚت ح ٔذذٜ اإلعذذٚع.. إعذذٚع 

ادًذِّغ، ومًْذك ذفذؽ إٔذف مل ... أن مًْذك أيذٜ ويتٌذع ؽذر شذٌٔؾ أحذد ادذذٗمْغ، 

ٚ، هذذذ ا ادًْذذذك ٓ يذذذ اد وإٕذذذام ـذذذام ؾٓذذذؿ افنذذذٚؾًل و ذذذ ًً يتٌذذذع ؽذذذر شذذذٌٔؾ ادذذذٗمْغ عٔ

 :ٚ ٚ وفذذٔس أحذذد «وشذذْٜ ا ٍِذذٚء اف اصذذديـ»ـذذ فؽ احلذذديٞ زًٚمذذ ذذ ًً مذذْٓؿ ؾَذذط،  عٔ

 ه ا مًْك احلديٞ ًٕؿ.

 (00:09:38/ 3 –)أدئلة وفتاوى اإلمارات 
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 قٝد ٖاّ حٍٛ اغرتاط فِٗ ايطًف:  

 أْ٘ يف ايٓصٛص اييت حتتٌُ أٚج٘

افُتذٚب وافًذْٜ بٍٓذؿ شذِػ إمذٜ ؾًٌوذٓؿ  شٗا  ٕ ـ دااذام ٕدٕذدن حذقلافًٚاؾ: 

يَقل يًْل ؾٓؿ شِػ إمٜ   ا احلديٞ َمـ ِمـ شِػ إمٜ ؿٚل بيذٚه  

 ه ا احلديٞ .

 ،ٕ ـ أجٌْٚ ظـ ه ا فُـ ضًٌٚ افًذٚاؾ افىذٚرح فًِذٗال مذٚ ـذٚن حذٚ اً : افنٔ 

جقابْذذذٚ مذذذـ ٕذذذٚحٔتغ حٔذذذْام َٕذذذقل ٕ ذذذـ شذذذٍِٔقن وٓ َٕذذذقل بَذذذقل إٓ أن ًٕذذذٌؼ إفٔذذذف 

ْذذؽ  ًِذذؿ أن هذذ ا َٕقفذذف يف ؾٓذذؿ افذذْص افذذ ي يُّذذـ أن يُذذقن فذذف أـمذذ  مذذـ وجذذف أط

 ،ؾٖٕٚ أيؿ ٍٕ  ،مًِقم أظ ّل إصؾ قواحد وبطٚصٜ إٔف إٔٚ إٔٚ صطهٔٚ ـام ه

وفذذذ فؽ ؾِذذذام بُٔذذذقن يف هْذذذٚا ٕذذذص حيتّذذذؾ أـمذذذ  مذذذـ وجذذذف ؾٖٕذذذٚ  ،وافًذذذ   دشذذذٚس

وذذ ٚ ممذذؾ مذذٚ جذذ ى حذذغ ذاا إٓ أن يُذذقن   شذذِػ أمذذٚ إذا ـذذٚن إمذذ  واقٓبذذد  

ٚ﴿افٌ ٞ إٍٓٚ يف ؿقفف  ًٚػ  َٓ ـَ ِمْْ ًَ ْح َٖ  َؾَ ٔنقا بِ
ٍٜ
 .[86]النساء:﴾َوإَِذا ُحٔءُٔتْؿ بِتَِ َّٔ

ٕٕذف هذ ا   ظ ؾذٝ ـٔذػ ،ه ه مذٚ بذدهٚ مذـ شذٌَْٚ إػ افَذقل ب ٔذقا بٖحًذـ مْٓذٚ

ويف ممؾ ه ا بَٔقل اإلمٚم افنٚؾًل رمحف اهلل وـْٝ ذـ ت ٕهف يف  ،ٕص رصيت

حٔذذذْام ٕٚؿنذذذْٚ امامظذذذٜ افذذذ يـ يَقفذذذقن بذذذٖن افذذذ هٛ ـِذذذف  «آداب افزؾذذذٚ » ذفذذذؽ يف

َِٕٝ ـالم ابـ افَذٔؿ واإلمذٚم افنذٚؾًل إػ آخذ ه أن احلذديٞ يًْذل  ،حالل فًِْٚء

هذذ ا يف  ،احلُذذؿ يمٌذذٝ بذذف وحذذده وفذذٔس ب ٚجذذٜ أن يذذدظؿ بًّذذؾ بًذذض أهذذؾ افًِذذؿ
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 .ه ا جقاب رؿؿ واحد ،احلديٞ اف ي يُقن هُ ا واو ًٚ 

أن أحذذذذذدا مذذذذذـ هذذذذذٗٓء ادتًهذذذذذٌغ افذذذذذ يـ مل يىذذذذذ أ ظذذذذذذ  :ب رؿذذذذذؿ ادْذذذذذغامذذذذذقا

إٓ ؾذذٔام  ،ٓ  هذذقمقا يذذقم افًذذٌٝ»مًذذٚمًٓؿ هذذ ا احلذذديٞ إٓ يف أوٕذذٜ إخذذرة 

، ؾقجذذٗوا «ظٌْذذٜ ؾِّٔوذذٌفومل جيذذد أحذذدـؿ إٓ حلذذٚء صذذ  ة أ قوفذذ ،اؾذذسض ظِذذُٔؿ

ٚ اذذ ا يف اذذ ا احلذذديٞ وفًذذٚن ؿذذٚ ؿ: وبًوذذٓؿ ؿذذد يُذذقن فًذذٚن حذذٚ ؿ مذذٚ شذذًّْ

إٔذذذذذٝ بتَذذذذذقل إٕذذذذذف ٕ ذذذذذـ ٓ ًّٕذذذذذؾ  ،ؾٌٔذذذذذدؤن ويى حذذذذذقن إصذذذذذُٚٓت ،أبٚاْذذذذذٚ إوفذذذذذغ

امذقاب  ،ـٔذػ إٔذٝ بتَذقل هُذ ا ،بٚحلديٞ اف ي مل ًٌٕؼ مـ أحد إػ افًّؾ بف

هؾ إٔتؿ  ذدظقن اإلعذٚع ظذذ صذٔٚم يذقم افًذٌٝ ٕٕذف  :رؿؿ ادْغ ِظ ؾْٚ رؿؿ واحدِ 

مذٚ يًذتىًٔقن يذدظقن  ظذٚدةً   يذقم ؾوذِٜٔ أي ويذقم ظٚصذقراء أ وـٚن ؾٔذف يذقم ظ ؾذف أ

ٕن هؿ يَقفقا بٚإلعذٚع  ؛ه ا ي حيْٚ وئٍُْٚ دؾًٚ فنٌٓتٓؿ ،بٚإلعٚع ظذ ذفؽ

 .ضٌِٓؿ شٚؿط امقاب إذاً  ،ؾْ ـ بٕٚوػ أٓ َٕقل بٚإلعٚع

إخر ًٕؿ ذهٛ ؿقم إػ  ظٜٔ صٔٚم يقم افًٌٝ مٍ دا مىَِٚ  قرؿؿ دالدٜ وه

وفًِذف  ،اإلمٚم أر جًٍ  افى ٚوي « ح مًٚين آدٚر»ـتٚب وه ا م ـقر ئَْٚ يف 

اؿتوذٚء افكذاط ادًذتَٔؿ يف  ٚفٍذٜ »م ـقر أيوٚ يف ب ٞ ؿديؿ ـْٝ ؿ أ ف يف 

 .«أص ٚب ام ٔؿ

ادٓؿ ادًٖفٜ خالؾٜٔ واإلمٚم افى ٚوي يَْؾ ه ا ظـ ؿقم مذـ أهذؾ افًِذؿ ؾذ٘ذا 

 فًْٚ مٍْ ديـ ا ا .

 م افًٌٝ ٓ يَِْقا ظدم جقاز صٔٚم يقم افًٌٝ .يَِْقن ظدم إؾ اد يق مداخِٜ:

 ه ا أي ًٕؿ . قه: افنٔ 

هْذٚا حذديٞ رواه ابذـ  ،ه ا يًٚظدٕٚ يف ادقوقع هذ ا يًذٚظدٕٚ يف ادقوذقع

 :أودذذؼ مْذذف مقؿقؾذذٚ ظذذذ راوي احلذذديٞ إول ق ًٔذذٜ م ؾقظذذٚ ورواه ؽذذره ًّذذـ هذذ
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 قوهذذ ،هلل ابذذـ بنذذظٌذذد ا قوهذذ ،«ٓ  هذذقمقا يذذقم افًذذٌٝ إٓ يف ادٍذذ وض ظِذذُٔؿ»

هذ ا صذٔٚم يذقم افًذٌٝ ٓ فذؽ  يَذقل ظٌذد اهلل ابذـ بنذ ،آخ  ص ٚر مٚت يف افنٚم

ؼذذع فذذؽ ٕن أي ٓ يُ  «ٓ فذذؽ» :وٕ ذذـ مًؼذذ افًذذٍِٔغ ٍٕٓذذؿ مذذـ ؿقفذذف ،وٓ ظِٔذذؽ

ؾٓذذؾ جيذذقز أن  ،افذذده  ؾذذال صذذٚم وٓ أؾىذذ  ٚمَ َصذذ  ـْ هذذ ا ـّمذذؾ ؿقفذذف  ظِٔذذف افًذذالم َمذذ 

ًٚ  ،ٓ صٚم  ظًٚ  ،ٚم وٓ أؾى ٓ صقيهقم افده  مٚ دام ه ؾذ٘ذا ؾذٔام  ،وٓ أؾىذ  واؿًذ

يتًذذذذٛ اإلًٕذذذذٚن ًٍٕذذذذف ؾٔ قظٓذذذذٚ بٚٓمتْذذذذٚع ظذذذذـ افىًذذذذٚم وافؼذذذذاب وـذذذذؾ ادِذذذذ ات 

إذا ٓ  يؼذذذع بنذذذٓٚدة  ،«مذذذٚ صذذذٚم» :ادٌٚحذذذٜ إٓ ضًّذذذٚ يف افمذذذقاب واف شذذذقل يَذذذقل

 راوي احلديٞ صٔٚم يقم افًٌٝ .

 وٓ ظِٔؽ يٚ صٔ  أيش مًْٚه . مداخِٜ:

وزر  ٗاخ  ظِٔف فُـ ـٔذػ  ،وٓ ظِٔؽ ه ا مًْٚه إؽ إن صّتف ؾِٔس ظِٔؽ-

هذ ا ٓ يُّذـ ؾّٓذف إٓ  ،يُّـ ؾٓؿ ه ا افْص مذع ؾٓذؿ افنذى  إول مذـ احلذديٞ

 ؛شذذُٔقن ظِٔذذف قظذذ أشذذٚس أن مذذـ ؾٓذذؿ أن افهذذٔٚم يذذقم افًذٌٝ فذذٔس يؼذذع فذذف وهذذ

-ـمذر مذـ افْذٚس فُذـ  ،ٕٕف يُقن ظذ مًْذك مذـ صذٚم افذده  ؾذال صذٚم وٓ أؾىذ 

ًٚ  -افقاؿذذع قوهذذ ا هذذ فُذذـ ٓ يتقمذذقن إٔذذف  ،يف إجذذ  يهذذقمقن ظذذذ أشذذٚس ضًّذذ

ل ،مْٓذذل ظْذذف ٓ ظِٔذذؽ» :وفذذ فؽ ؿذٚذ ـ يٍٓذذؿ مًْذذك ، «ٓ فذذؽ و ٚ مذذ دًْك افذذ ي  «ٓ فذذؽ»أمذذ بذٚذ

ٜ إذا  «ٓ ظِٔؽ»ٕف أشٍٔٓؿ قؾٓ ، حْٚه ٜ   ا اف ي ؾٓؿ احلُذؿ افؼذظل خٚصذ فٔس بٚفًٌْ

 .«هقمقا يقم افًٌٝ إٓ ؾٔام اؾسض ظُِٔؿٓ  » :جٚءه احلديٞ

إػ هذ ا افَذقل  «يذ يٛ افًذْـ»ابـ افَٔؿ رمحٜ اهلل ظِٔذف يف -صٔطْٚ  مداخِٜ:

 بطال  مٚ ذهٛ إفٔف يف زاد ادًٚد .

َّٚ ضقيالً يف أول ـالمف هذ قٓ مٚ أظتَد ه ا ه- هذ ا افذ ي  َقفذف  قب ٞ ه ا ب م

 فُـ يف هنٚيٜ افُالم ي هٛ مع امّٓقر. 

 (  00:  54: 57/ 181اهلدى والنور / )



 التصفية والرتبية  ------------------------------------------------ ني يف املنوججامع تراث العالمة األلبا

700 

 

 

 

 

 ايتصف١ٝ ٚايرتب١ٝ
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 ٌٖ ايبٝع١ فسض ع٢ً نٌ َطًِ ٚملٔ تهٕٛ يف ٖرا 

 ٚبٝإ إٔ حٌ َػه١ً ايعامل اإلضالَٞ  ايصَإ

 ٖٞ عٔ طسٜل ايتصف١ٝ ٚايرتب١ٝ

بٚفًٌْٜ   ا ادقوقع حًٚس، حًٚس ٕٕف يّس ـذؾ مًذتىٔع .....  افًٗال:

ؿ  ى أن افًٌٜٔ ؾذ ض ظذذ ـذؾ  مقوقع  افًٌٜٔ، هؾ ي يذد أن يالؿذل ربذف بقجذف  مًِذ

شذذذذِٔؿ، وبَِذذذذٛ شذذذذِٔؿ وبًّذذذذؾ شذذذذِٔؿ، وإن ـذذذذٚن هذذذذ ا ؾِّذذذذـ  ُذذذذقن افًٌٔذذذذٜ يف هذذذذ ا 

 افزمٚن.

ه ا اف ي ـْذٝ أريذد أشذٖفؽ ظْذف إٔذٝ  ً وذٝ فذف، افًٌٔذٜ دذـ دٍَذقد  افنٔ :

جقد، ؾٖيـ ه ا أم مقجقد  افًٌٜٔ دٍَقد ؽر وارد، إذًا: افًٌٜٔ جيٛ أن  ُقن دق

ادقجذذقد افذذ ي جيذذٛ أن يٌذذٚيع مذذـ جٓذذٜ، ويهذذد  ظِٔذذف إذا مل يٌذذٚيع هذذ ا ادقجذذقد 

أيـ ه ا افذ ي  «مـ مٚت وفٔس يف ظَْف بًٜٔ مٚت مٔتٜ جٚهِٜٔ»ؿقفف ظِٔف افًالم: 

يٌٌْذذل أن يٌذذٚيع بْذذٚء ظذذذ هذذ ا احلذذديٞ وأممٚفذذف مذذـ إحٚديذذٞ، فذذ فؽ مذذـ ا ىذذٖ 

ٛ مٌٚيًتذذف أم ٓ، إٕذذام افقاجذذٛ افًذذًل إلجيذذٚد افٌ ذذٞ يف أمذذ  ؽذذر مقجذذقد هذذؾ جيذذ

 اد تّع اف ي يٌْع مْف افنطص اف ي جيٛ مٌٚيًتف.

جقاب شٗافؽ، فُـ مـ ٕٚحٔذٜ إخذ ى  قإٔٚ أصً  بٖن ه ا افُالم ظذ ؿِتف ه

ؿد أصً  إٔؽ إٔٝ مٚ ار قيٝ مـ امذقاب، ؾذٚف ي هذ ا حيتذٚج إػ افْوذت، ؾٓذٚت 

 امقاب.ٕ ى إٔٝ إوت مٚ ظْدا، وبًد ه ا 
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 ٓ صؽ إٔؽ  تقرط ـٚره يف ه ا. مداخِٜ:

يقجذذد مذذـ خالفذذف هذذ ا افنذذطص ـذذام  وافًّذذؾ إلجيذذٚد اد تّذذع افذذ ي يٌْذذع مْذذف أ

إٔذذذذذذف مذذذذذذـ افهذذذذذذًٛ جذذذذذذدًا يف هذذذذذذ ا افزمذذذذذذٚن ويف هذذذذذذ ا افقاؿذذذذذذع أن ًٕذذذذذذٚفٟ وأن ًٕذذذذذذٖل 

وًٕتٍنذذ.... ظذذـ واؿذذع ذفذذؽ، واؿًْذذٚ صذذًٛ جذذدًا، ـٔذذػ  ًّذذؾ أن إلجيذذٚد هذذ ا 

واحل ـذذذذٚت ـمذذذذ ت، حتذذذذك إن احل ـذذذذٜ افقاحذذذذدة إٍهذذذذِٝ يف حذذذذد  اد تّذذذذع، ....

ذايذذٚ إػ ح ـذذٚت ـمذذرة، ؾُٔذذػ  ًّذذؾ  وـذذؾٌّ يذذدظل إٔذذف ظذذذ حذذؼ، ؾٖٕذذٚ احلََٔذذٜ 

أريد إيوٚح مـ خالل افْي  إػ واؿًْٚ احلٚ  بٚفوٌط يف واؿذع افذٌالد اإلشذالمٜٔ 

 واحل ـٚت اإلشالمٜٔ 

ًٚ فُذذذـ شذذذت ده هذذذ ا امذذذقاب ... جقابذذذؽ شذذذُٔقن ؽ يذذذٛ صذذذ افنذذذٔ : قيٜ مٌذذذدأ

ًٚ،  ً   أم ئ افَٔس مٚذا ؿٚل فهٚحٌف، ؿٚل:  صقاب

ليكىل قحبيلدقل ه لالمد ملدرىم 

 

 

 

لره  مم لهىممقلالح ممالي ورصمم 

لكلاىمم ومم  لممأللمم لاللتبممكلعون 

ل

له  لىمم  ل نعما رى قرللملكمقم

يًًك وراء ادِذؽ افذدٕٔقي، قمٚ رأيؽ يف ه ا افُالم اف ي ٌٕع مـ جٚهع، هل

   مٚذا ؿٚل:فُـ إي

ًٚ أ  ّٕقت ؾًْ ر ووإٕام ٕ ٚول مُِ

 ُٕ ذذذذ  َ إمذذذذٚ أن  ؾ ادِذذذذؽ وإمذذذذٚ أن ّٕذذذذقت وٕ ذذذذـ مًذذذذ وريـ، هذذذذ ا ـذذذذالم جذذذذٚهع هء

 ووًف يف أم  دٕٔقي، ٕ ـ ٕوًف يف أم  ديْل، أظْل ا ا بقء مـ افتقؤت:

ًٚ مْٓذذٚ، دذذٚ ذـذذ ت  ٕ ذذـ ٓ ًٕذذتىٔع أن ٕ ذذؾ ادنذذُِٜ افتذذل إٔذذٝ وصذذٍٝ جٌٕٚذذ

ًٚ.. إيش مٌٚ ة وإت ممالً  افدول اد ٔىٜ ادًتًّ ة إحزاب ومٚ ذـ  يش ؾُ ي

إف ، ٕ ـ مٚ ًٕتىٔع بً زٕٚ وبً  ٕٚ وب  ٕٚ مٚ ًٕذتىٔع أن ٕ ذؾ ادنذُِٜ، فُذـ 
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 ظِْٔٚ أن ًًٕك، وهْٚ افنٚهد، وظذ اهلل افتامم، ظِْٔٚ أن ًًٕك.

ًٚ إػ مذذذذذٚ ؿٌذذذذذؾ أربًذذذذذٜ ظؼذذذذذ ؿذذذذذ ن، إذا  هذذذذذقرٕٚ وذذذذذًػ اف شذذذذذقل  فْ جذذذذذع ؾُ يذذذذذ

ًَ وأصذذذذذذ ٚ ًُ دِ دَ بف مذذذذذذـ افْٚحٔذذذذذذٜ اف ًٚ ؿذذذذذذقة افذذذذذذدوفتغ دِ دَ يذذذذذذٜ واف يذذذذذذٜ، واشت يذذذذذذٕٚ أيوذذذذذذ

افًئّتغ يقمئٍ  وافِتغ  نٌٓٚن افدوفتغ افًئّتغ افٔقم ؾٚرس واف وم، هؾ ـٚن 

دًا أهنذذذٚ  ْتكذذذ ظذذذذ دَ دًا وُظذذذ دَ خيىذذذ  يف بذذذٚل أحذذذد إٔذذذف يُّذذذـ هذذذ ه افَِذذذٜ افَِِٔذذذٜ َظذذذ 

 افدوفتغ افًئّتغ 

ٚت ادٚديٜ مًت ٔؾ، ف فؽ ادًِؿ ٓ حيكذ ؾُذ ه ؾَذط ه ا مـ حٔٞ احلًٚب

يف إشذذذذٌٚب ادٚديذذذذٜ افتذذذذل جيذذذذٛ أن يٖخذذذذ  اذذذذٚ، فذذذذ فؽ إٔذذذذٚ ؿِذذذذٝ: ظِْٔذذذذٚ أن ٕٖخذذذذ  

بٕٚشٌٚب، أمٚ افَوذٚء ظذذ ادنذُِٜ مذٚ هذل بٚئٚذٕذٚ ٕ ذـ إشذٌٚب، هْذٚا يشء 

ذذوا ا ﴿مذذـ وراء افٌٔذذٛ يذذٖم حذذتاًم بقظذذد اهلل افهذذٚد  حذذغ ؿذذٚل:  ْؿ إِْن َ ُْكُ ـُ ذذ هللََّ َيُْكْ

ؿْ  ُُ ْٝ أَْؿَداَم ٌء ، ؾٚ ىٖ اف ي يَع ؾٔف ـمر مـ افنٌٚب ادًِؿ إٔف يٍُ  [0]محمة:﴾َوُيَم

 ٍُر ؽ ر، أي: يٍُ   ٍُذر مذٚدي، إٔذف هذ ه إمذٜ ادتٍ ؿذٜ بًوذٓٚ ظذذ بًذض، 

ًٚ وهذذ مًِذذقم فذذديُؿ، ـٔذذػ يُّذذـ هذذ ه  ًذذقد  ذذٚ  قوادًذذٔى  ظِٔٓذذٚ ـذذام ذـ ٕذذٚ إٍٓذذ

 عدهٚ 

ؿْ ﴿ قاب:امذذ ـُ ذذ وا اهللََّ َيُْكْ ذذ فذذٔس بَق ْذذٚ، وإٕذذام بَذذقة اهلل ظذذز  [0]محمللة:﴾إِْن َ ُْكُ

وا ﴿وجؾ افتل ٓ  َٓ ، وفُـ ه ا ٓ يًْل أن ٕيؾ وذًٍٚء مذٚدة ومًْذك، ٓ،  َوأَِظذدن

ـْ ِرَبِٚط اْ َِْٔؾ ُ ْ ِهٌُقَن بِِف َظدُ  ةٍ َوِم ـْ ُؿقَّ تُْؿ ِم ًْ ٚ اْشتََى ـُؿْ اهللَِّ َوظَ وَ ُْؿ َم إذًا:  [67]األنفال:﴾ُدوَّ

ادًذذٖفٜ شذذِٜٓ وصذذًٌٜ، شذذِٜٓ ؾذذٔام إذا ٕ ذذـ أخذذ ٕٚ بٕٚشذذٌٚب افُقٕٔذذٜ وافؼذذظٜٔ، 

، ٕن ...وٓ  قفْذذذذٚ بًذذذذد ذفذذذذؽ هذذذذ ا افًذذذذدد افوذذذذطؿ ادًذذذذٚدي  ذذذذٗٓء ادًذذذذِّغ 

 افتٚري  ئًد ًٍٕف، مًْك ه ه امِّٜ: شْٜ اهلل وفـ  د فًْٜ اهلل  ٌديالً.

ٚ ﴿ن: ًّٚ جٚء يف افَ آ َٕ ذ َْٕكُ َءُهْؿ  ِ ُبقا َجٚذ ـُ ُْؿ َؿْد  ُشُؾ َوطَْنقا أهَنَّ ْٔئََس اف ن َحتَّك إَِذا اْشَت
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ءُ  ََنذٚذ  ٕ ـْ ذذَل َمذذ اف شذذؾ هذذٗٓء، ؾذذام بٚفذذؽ ٕ ذذـ  فُذذـ ٕ ذذـ ظِْٔذذٚ أن  [007]يوسلل :﴾َؾُْ ء

ٕٖخ  بٕٚشٌٚب ؾْتقـؾ ظذ رب إربٚب، مٚ ًَٕد ٍُٕ  بٕٚشٌٚب ٕ ـ مٚ ًّٕؾ 

فدوفتغ افًئّتغ  ٕ ذـ َٕذدر ْٕتكذ ظِذٔٓؿ  ٓ مذٚ ًٕذتىٔع، إذا مذٚ  بٚفًٌْٜ فُال ا

اظتّذذدٕٚ ظذذذ إًٍٔذذْٚ، أمذذٚ إذا  اظتّذذدٕٚ ظذذذ ربْذذٚ وظذذذ أحُذذٚم  يًتذذف افتذذل أم ٕذذٚ 

ٚ ﴿اذذٚ، ٓ صذذؽ أن اهلل ظزوجذذؾ شْٔكذذٕٚ، ٕن اهلل ٓ خيِذذػ وظذذده،  َْْٔذذ َِ ٚ َظ ذذ ًَّ َن َح ذٚذ ـَ َو

ِمِْغَ  ْٗ  .[40]الروم:﴾َْٕكُ اْدُ

ًٚ مذذـ ٕ ذذو أـمذذ  مذذـ ظؼذذ شذذْقات،  قفذذ فؽ إٔذذٚ ظْذذدي ؾُذذ ة وووذذًٝ  ذذٚ ظْقإذذ

مذذٚ أظذذز ظْذذذف بُِّتذذغ: ٓبذذد مذذذـ  قض يذذؼ ا ذذالص مذذـ افقوذذذع افذذ ي ٕ ذذـ ؾٔذذذف هذذ

 افتهٍٜٔ وافسبٜٔ،  هٍٜٔ اإلشالم ًّٚ دخؾ ؾٔف، واف ي دخؾ ؾٔف أـم  ًّٚ ؾٔف.

 ... أظداء اإلشالم مـ اإلشالم  مداخِٜ:

ادًذذذِّغ امِٓذذذٜ، يًْذذذل: إذا  ًذذذددت إشذذذٌٚب،  ًذذذددت  مذذذـ قٓ، هذذذ افنذذذٔ :

إشذذٌٚب وادذذقت واحذذد، ؾٔذذف يشء ٌٕذذع مذذـ  إًٍٔذذٓؿ، وؾٔذذف يشء ضذذ أ ظِذذٔٓؿ مذذـ 

أظذذداآؿ، أطذذـ  ٌذذغ فذذؽ مذذٚذا ًْٕذذل بٚفتهذذٍٜٔ، افتهذذٍٜٔ  ًْذذل  هذذٍٜٔ افًَٚاذذد افتذذل 

َذذدخِذذٝ يف أؾُذذٚر ادًذذِّغ واإلشذذالم بذذ يء مْٓذذٚ بذذ اءة افذذ اٛ مذذـ دم ابذذـ   قبًي

 ـام يَٚل.

 هٍٜٔ إحٚديٞ افٌْقيٜ مـ إحٚديذٞ افوذًٍٜٔ وادقوذقظٜ، ومذٚ أـم هذٚ، مذٚ 

 وأـمذذذذذ  وذذذذذًٔػ أ و ًذذذذذّع خىٌذذذذذٜ يف مًذذذذذ د يف إذاظذذذذذٜ إٓ و ذذذذذد ؾٔٓذذذذذٚ حذذذذذديٞ أ

مقوذذذذقع،  هذذذذٍٜٔ افٍَذذذذف اإلشذذذذالمل ًّذذذذٚ ؾٔذذذذف مذذذذـ آراء وأؾُذذذذٚر بًوذذذذٓٚ ًٌٕذذذذٝ مذذذذـ 

ـ ٕٚس فًٔقا مـ أهؾ عتٓديـ ظِامء، فُْٓؿ ؽر مًهقمغ، وبًوٓٚ صدرت م

افًِذذؿ، وإٕذذام مَِذذديـ،  هذذٍٜٔ  هذذٍٜٔ، وبًذذديـ  هذذٍٜٔ افًذذِقا مذذـ إٓ ذذ ا  ظذذـ 

افُتٚب وافًْٜ، وافًِقا افهقيف ممالً اف ي يزهد يف افدٕٔٚ، وخيٚفٍقا ممؾ ؿقفذف 
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ـَ ﴿ ًذذٚػ:  ٌََٔؽ ِمذذ َِٕهذذ َس  ٓ َ ذْذ َٔٚ َو ْٕ ًٚ [00]القصلل :﴾افذذدن ، وإن ـذذٚن هذذ ا ا ىذذٚب خالؾذذ

ر مذذـ ادًذذِّغ بًذذٌٛ ظذذدم دراشذذتٓؿ فَِذذ آن افُذذ يؿ، هذذ ا ا ىذذٚب دذذٚ ييذذـ ـمذذ

ًٚ مـ اهلل فًِِّّغ مٌٚ ة، وإٕام ه حُٚيٜ ظـ ادٗمْغ أ ٌذٚع مقشذك قفٔس مقجٓ

ـَ ﴿ؿذذذٚفقا فَذذذٚرون:  ٌََٔؽ ِمذذذ َِٕهذذذ َس  ٓ َ ذذْذ َٔٚ َو ْٕ ، ؾٓذذذ ا ـذذذالم ادذذذٗمْغ [00]القصللل :﴾افذذذدن

 فْٚس يف ذاا افزمٚن.يْه قن ؿٚرون، مً و  ه ا اف ي ـٚن مـ أؽْك ا

فُـ هذ ا ـذالم حذؼ، إذ إٔذف يٌٌْذل أن ٍٕذ   بذغ أن يُذقن هذ ا افُذالم خذ ج مذـ 

اهلل مقجٓذذٚ ًإػ ادذذٗمْغ مٌذذٚ ة وبذذغ أن يُذذقن اهلل حُذذٚه ظذذـ ادذذٗمْغ يْهذذ قن 

َ ﴿ممؾ ؿٚرون ه ا، ممؾ ؿقفف  ًٚػ:  َٕ ٍَْس  َّ ٍِْ  إِنَّ اْف َٕ ُئ  ٚ أُبَ ء  َوَم
ِ
ذقء ًن ٚف َرٌة بِ ٚذ ٚ َرِحذَؿ  مَّ َّٓ َمذ إِ

ـالم امذ أة قـمر مـ افْٚس يتقمقا أن ه ا ـالم يقشػ، بْٔام هذ [58]يوس :﴾َررء 

 افًزيز، هل افتل ؿٚفٝ: ومٚ أب ئ ٍٕ .

ؽ يذذٛ ظْذذف، قافنذذٚهد: ؾٔ ذذٛ افتهذذٍٜٔ وافسبٔذذٜ،  هذذٍٜٔ اإلشذذالم مذذـ ـذذؾ مذذٚ ه

  بٔذذٜ ادًذذِّغ وهذذ ا حيتذذٚج إػ جٓذذقد جٌذذٚرة جذذدًا، وأن يَذذسن مذذع هذذ ه افتهذذٍٜٔ 

ظذذذ هذذ ا اإلشذذالم ادهذذٍك، أن مذذٚ أطذذـ ؾٔذذف خذذال  أن مذذـ مهذذٚاٛ ادًذذِّغ 

افٔذذقم  ُذذٚفٌٓؿ ظذذذ افذذدٕٔٚ، بذذدفٔؾ مذذٚ يًذذٖفقا حذذ ام أحذذد، اف بذذٚ حيذذٚوفقا يٌىذذقه بذذام 

يًذذّقٕف بٚحلٔذذؾ افؼذذظٜٔ، ومذذـ هْذذٚ ًٌٕذذٝ افٌْذذقا اإلشذذالمٜٔ زظّذذقا، وهذذل واجٓذذٜ 

ًٚ، بذؾ بًذض مذـ يتًٚمذؾ مذع افٌْذقا يَذقل ؾَط، مذٚ ؾٔذف ؾذ   بْٔٓذٚ وبذغ ؽر هذٚ إضالؿذ

فذذذؽ: بًذذذض افٌْذذذقا افتذذذل مذذذٚ هذذذل واوذذذًٜ افقاجٓذذذٜ هذذذ ه وافالؾتذذذٜ أرحذذذؿ مذذذـ افٌْذذذؽ 

 حمّد ي يد ينسي فف ...قاإلشالمل، بٕٚمس شٖل أب

 افى يَٜ ه ه حتٚيؾ. مداخِٜ:

آحتٔذذٚل ق.. ربذذٚ مُنذذق ، وهذذ ا مذذـ أخىذذ  مذذٚ دخذذؾ يف اإلشذذالم، وه افنذذٔ :

ٚ ح م اهلل بٖدٕك احلٔؾ، وؿد ح رٕٚ اف شقل ظِٔف افًالم بى يؼ حُٚيتف ظـ ظذ م
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مًٚؿٌٜ اهلل ظز وجؾ فِٔٓقد بًٌٛ أـِٓذؿ احلذ ام وهذؿ يًِّذقن فُذـ مذع آحتٔذٚل، 

فًذـ اهلل افٔٓذقد ح مذٝ ظِذٔٓؿ افنذ قم ؾ ِّقهذٚ، دذؿ بٚظقهذٚ، »ؿٚل ظِٔف افًذالم: 

مذذذٚ مًْذذك احلذذذديٞ  يف  «حذذذ م دّْذذفدذذؿ أـِذذذقا أدامهنذذٚ، وإن اهلل إذا حذذذ م أـذذؾ يشء 

ِيٍُِْؿ ﴿افَذذ آن افُذذ يؿ مذذٚ ينذذر إػ هذذ ا افذذ ي ح مذذف اهلل ظذذذ افٔٓذذقد، ؿذذٚل  ًذذٚػ:  َؾذٌذ

ـَ  ْٝ َ ُذذؿْ  ِمذذ ذذ َِّ ٍت أُِح ٌَذٚذ ٔء ْؿ َض ِٓ ْٔ ذذذ َِ ٚ َظ ْمَْذذ ُدوا َح َّ ـَ َهذٚذ ذذِ ي مذذٚ هذذل افىٌٔذذٚت افتذذذل  [067]النسلللاء:﴾افَّ

 ح مٝ ظِٔٓؿ 

يٖـِقا افن ؿ، ـٔػ ٕ ـ ٕ مل افٌٚاط اف ي ي ب قا اف بٔ ٜ احلالل مٚ جيقز 

يف افُ ش ... افدهـ مْف، ويٖـِقا افِ ذؿ إمحذ ، ظَقبذٜ مذـ اهلل بًذٌٛ طِّٓذؿ، 

وؿذذتِٓؿ إٌٕٔذذٚء بٌذذر حذذؼ، مذذٚ صذذز افٔٓذذقد ظذذذ هذذ ا احلُذذؿ اإل ذذل، هذذ ا بٕٔٚذذف يف 

ًٚ، مٚذا ؾًِقا  أخ وا ه ه افنذ قم وووذًقهٚ يف افَذدور  احلديٞ اف ي ذـ  ف إٍٓ

احلِذذؾ افوذذطّٜ افٌُذذرة، أوؿذذدوا افْذذٚر حتتٓذذٚ، شذذٚفٝ، أخذذ ت صذذُالً ؽذذر افنذذُؾ 

آحتٔٚل، ؾٌٓ ا زيـ  ؿ افنٔىٚن أن ه ا مٚ بَك ص ؿ، ه ا ؽذر قافىًٌٔل، ه ا ه

افنذذ ؿ افذذ ي اهلل ح مذذف، ؾٌذذٚظقه، صذذٚروا ئًٌذذقه ومذذـ ؿٌذذؾ ـذذٕٚقا ي مذذقه، هُذذ ا اهلل 

وإن اهلل إذا حذ م أـذذؾ يشء »ف افًذذالم: حُذؿ ظِذٔٓؿ، ؾٌذذٚظقه وأـِذقا دّْذذف، ؿذٚل ظِٔذ

 .«ح م دّْف

ؿوؿهذذذذٜ افًذذذذٌٝ مذذذذ ـقرة يف افَذذذذ آن مذذذذٚ ئٍذذذذك ظذذذذذ  ، مذذذذٚ  هذذذذىٚدوا يذذذذقم مًذذذِذ

افًذذذذٌٝ، يذذذذقم حذذذذ م اهلل ظِذذذذٔٓؿ افًّذذذذؾ، فُذذذذـ ووذذذذًقا افًذذذذدود وحًٌذذذذقا افًذذذذّؽ 

ًٚ مـ افًّؽ.  فٔ دوا ا ِ ٚن يقم إحد  ٌع ؽِٕٔٚ

إذذذذٛ ـمذذذذذرة ـمذذذذرة جذذذذدًا طذذذذذٚه ة ادًذذذذِّقن افٔذذذذقم وؿًذذذذقا يف ممذذذذذؾ هذذذذ ا يف جق

ًٍِذذف افٌْذذقا  مُنذذقؾٜ يف افٌْذذقا اإلشذذالمٜٔ، وـذذؾ يذذقم  ىِذذع ؾتذذٚوى ٓشذذتٌٚحٜ مذذٚ 

مذذـ أـذذذؾ أمذذقال افْذذذٚس بٚفٌٚضذذؾ، ؾٓذذذ ا ٓ يُّذذـ أن اهلل ظذذذز وجذذؾ يْكذذذ ادًذذذِّغ 
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 وهؿ يف ه ا افقوع مـ آحتٔٚل ظذ مٚ ح م اهلل ظز وجؾ.

بٜٔ، ـمر مـ افْٚس صٚحلقن يَقمقن افِٔؾ ؾ٘ذًا: ـِّتٚن ٓبد مـ افتهٍٜٔ وافس

وافْٚس ٕٔٚم، فُـ ٓ  ٌَؾ صاليؿ وظٌٚديؿ، ٕٕف ظذ خال  افًْٜ، ويف افًْٜ 

طٚريافه ٔ ٜ يف  ٕ ذـ  «ردقمـ أحدث يف أم ٕٚ ه ا مٚ فٔس ؾٔف ؾٓذ»ومًِؿ:  اٌف

ًٕذذ   بًذذذض امامظذذذٚت اإلشذذالمٜٔ جيتًّذذذقا ـذذذؾ يذذذقم عًذذٜ حئقهذذذٚ، ؾٔذذذف هايذذذٚ 

 تّع ه ه افنايٚ فِٜٔ امًّٜ ويتًٌدوا، ه ا جٓؾ، ٕن اف شقل يَقل: ظْدهؿ، 

ؾذذ٘ذًا: هذذ ه إؾُذذٚر حتتذذٚج إػ  «ٓ ئتهذذقا فِٔذذٜ امًّذذٜ بَٔذذٚم وٓ هنٚرهذذٚ بهذذٔٚم»

 ض مـ جديد، وإؿٚمٜ افًْٜ افه ٔ ٜ مَٚم ه ه إؾُٚر افدخِٜٔ يف اإلشالم.َٕ

مذـ افتهذٍٜٔ وافسبٔذٜ، افٔذقم وه ا ب ٞ ضقيؾ وضقيؾ جدًا، فُـ ظْقإذف: ٓبذد 

 هذذٍٜٔ ٓ يقجذذد إٓ يف أؾذذ اد يف افًذذٚمل اإلشذذالمل، وإٔذذٚ أظتَذذد إٔذذف جيذذٛ أن يُذذقن 

هْٚا أفق  مٗفٍٜ مـ ظِامء ادًذِّغ مْتؼذيـ يف هذ ا افٌ ذ  اإلشذالمل يذدظقن 

 .¢ادًِّغ فٔالً هنٚرًا فِ جقع إػ ـتٚب اهلل وشْٜ رشقل اهلل 

ٔتٓؿ مْ  ًٕقمٜ أطٍٚرهؿ ظذ ه ا اإلشالم ادهٍك، دؿ أن يًْك بٕٚضٍٚل بسب

 وحْٔئٍ  يًتَٔؿ ادًِّقن ظذ امٚدة، ويقمئٍ  يٍ ح ادٗمْقن بْك اهلل.

بٚفًْذذذٌٜ يذذذٚ صذذذٔ  امٓذذذقد افُذذذالم ظذذذـ جٓذذذقد افًِذذذامء، فُذذذـ أشذذذِقب  افًذذذٗال:

افذذدظقة شذذُٔقن ـٔذذػ، افًِذذامء هذذٗٓء ؾٔذذف ٕذذٚس  َذذقل: ٕ ذذـ ٓبذذد أن ُٕذذقن وذذّـ 

ٚ أظذ   إٔذف بذٚفزمـ افًذٚفػ مذذـ افتذٚري  اإلشذالمل مذٚ ـذٚن ؾٔذف ح ـذذٚت عٚظذٜ، إٔذ

إشالمٜٔ  ًّؾ، ح ـٜ ؾالن وح ـٜ ؾالن، ـٚن أشذِقب ظِذامء، هذؿ افذ يـ يْؼذوا، 

 هؿ اف يـ  ؿ ... وإؿٚمٜ افدظقة يف أـم  مـ مُٚن.

يْذذذٚيف اإلشذذذالم، ويٍذذذ   ادًذذذِّغ، وإن ـذذذٚن ؾذذذٔٓؿ ؿذذذقة  قافت ذذذزب هذذذ افنذذذٔ :

 .[58]المؤمنون:﴾ـُؾن ِحْزٍب باَِم َفَدْ ِْؿ ؾَِ ُحقنَ ﴿ٍٓٚ، ٕٕف ؿٚل  ًٚػ: يٌددهٚ ويوً
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 إذًا: ـٔػ  ُقن امٓقد  مداخِٜ:

افْذٚس إفٔذف بذدون حتذزب فنذطص مًذغ  قافٍُٜٔٔ ـؾ إًٕٚن بًِّف يدظ افنٔ :

عٚظذذذذٜ مًْٔذذذذٜ، ـذذذذام إٔذذذذٝ  الحذذذذظ يف ـالمذذذذؽ ـٔذذذذػ ـذذذذٚن إوفذذذذقن،  ذذذذ ا مذذذذـ  وأ

 افُِامت ادٖدقرة: 

لر ممشلخممرلبلاتبممقللممم ل مملف

 

 

 

 خِذذػر ممشلرشلبلاي ممداللممم ل 
مل يُذذـ يف افذذزمـ إول حتزبذذٚت و ُذذتالت بذذغ ادًذذِّغ، ؾٔ ذذٛ أن يًذذتّ   

ًٚ ـِٓذذؿ يف حذذدود اختهٚصذذف يف افذذدظقة  إمذذ  ـذذ فؽ، ؾٔتًذذٚون ادًذذِّقن عًٔذذ

 إػ اإلشالم وافًّؾ بف، دون  ُتؾ حزر.

ن ادًذذِؿ يتٌذذع عٚظذذٜ مًْٔذذٜ، ًُّذذـ يًّذذؾ مًْذذك هذذ ا إٔذذف ٓ ينذذسط أ مداخِذذٜ:

 فقحده.

مش مًْك ه ا ٓ ينسط، ٓ جيقز، فٔس ؾَط ٓ ينسط؛ ٕن مًْذك ٓ  افنٔ :

 ينسط جيقز، بْٔام ٕ ـ َٕقل: ٓ جيقز.

 ادْيامت اإلشالمٜٔ ؿد يُقن  ٚ دور يف ه ا. مداخِٜ:

 ن  ٚ دور يف مٚذا قؿد يُ افنٔ :

 افتهٍٜٔ وافسبٜٔ. يف مقوقع ممؾ ه ا مداخِٜ:

ـذذٚن  ذذؿ دور يف افتهذذٍٜٔ  قـذذٚن ـذذ فؽ مذذٚ ـذذٕٚقا ـذذ فؽ، فذذ قٓ، ٕٕذذف فذذ افنذذٔ :

وافسبٔذذٜ افٌذذدء مذذـ افتهذذٍٜٔ هذذل ظذذدم افتُتذذؾ وظذذدم افت ذذزب، وٕ ذذـ ظنذذْٚ ٕهذذػ 

ؿذذ ن مذذـ افزمذذٚن ورأيْذذٚ افتُذذتالت وافت زبذذٚت، مذذٚ جْذذك ادًذذِّقن مْٓذذٚ إٓ زيذذٚدة 

جٓذذٜ دٕٚٔذذٜ هذذ ا افتُتذذؾ وافت ذذزب رصؾٓذذؿ ظذذـ ؾ ؿذذٜ واخذذتال ، هذذ ا مذذـ جٓذذٜ، مذذـ 

افتهٍٜٔ، ٕٕف مٚ مًْك افتهٍٜٔ  مًْٚهٚ افًِؿ افهذ ٔت، افًِذؿ افهذ ٔت بٚفُتذٚب 
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وافًذذْٜ، واإلًٕذذٚن ضٚؿتذذف حمذذدودة دذذٚ حيؼذذ ًٍٕذذف يف مذذْٟٓ مًذذغ بٔكذذؾف ظذذذ 

مذذْٟٓ دذذٚين، أن ٕيذذب ممذذٚل: إٔذذف ـذذقن اإلًٕذذٚن اخذذتص يف افىذذٛ، ٓ بذذٖس هذذ ا 

مذذٚ يًذذتىٔع خيذذتص بذذٚب افؼذذيًٜ، ٓبذذد خيذذتص يف افؼذذيًٜ افذذ ي مذذٚ  جٔذذد، فُْذذف

ظْده اختهٚصٚت، ؾٚفْتٔ ٜ هٗٓء ـِٓؿ ٓبذد قاختص بٚفىٛ، فُـ يف افْتٔ ٜ ه

 يُقٕقا ؿىًٜ واحدة، بق َٜ واحدة.

شذذذذذٗال: مقوذذذذذقع افُتذذذذذٚب وافًذذذذذْٜ احلََٔذذذذذٜ هذذذذذ ا مقوذذذذذقع ـمذذذذذر أدذذذذذٚر افَْذذذذذٚش 

شالمٜٔ يَقل فؽ: ص ٔت إٔٚ آخ  مـ وامدل، يًْل بًض اإلخقة يف افًٚحٜ اإل

افُتذذٚب وافًذذْٜ، آخذذ  افُتذذٚب وافًذذْٜ ـذذام ؾنذذهٚ أحذذد إاّذذٜ، ظذذذ شذذٌٔؾ ادمذذٚل 

حًـ افٌْٚ رمحف اهلل، أخ  بٚفُتٚب وافًْٜ، أ ٌٚظف أن هْٚا شًّْٚ مذـ يَذقل: يذٚ 

ًٚ، يذذٚ أخذذل ظذذقد إػ افُتذذٚب وافًذذْٜ،  أخذذل إٔذذٚ ٓ آخذذ  إٓ ـذذام ؿذذٚل حًذذـ افٌْذذٚ زٚمذذ

يٖخذذ  بٚفُتذذٚب وافًذذْٜ، ؾٌٚفتذذٚ  إٔذذٚ آخذذ  بٚفُتذذٚب وافًذذْٜ، وـمذذرون قٚل فذذؽ: هؿذذ

ادْذغ ويَقل ه ا افُالم...، ؾُُِؿ  ٖخ ون افُتٚب وافًْٜ، واجِس مذع واحذد أ

 مْٓؿ أول يشء يتَٚ ِقا مع بًض، ضٔٛ أيـ افُتٚب وافًْٜ بُْٔؿ 

 َذذٜ واحذذدة، دذذؿ دذذٚذا يتَذذٚ ِقن، ٕهنذذؿ مت ذذزبغ، فًٔذذقا ظٚينذذغ يف بق افنذذٔ :

حًذذـ افٌْذذٚ ظذذذ افُتذذٚب وافًذذْٜ، افُتذذٚب وافًذذْٜ هذذ ه ـِّذذٜ ؿِِٔذذٜ إفٍذذٚظ، فُذذـ 

 يدخؾ ؾٔٓٚ حٔٚة ادًِؿ ـِٓٚ يف ـؾ ٕقاحل احلٔٚة، هْٚ ي د:

لر مممشل مممدعيلر مممالمليلممموذ

 

 

 

لرلممموذلاللت مممولهلممماليمممااك 

ب رجذذذؾ دظذذذقة، وٍٕذذذع اهلل بذذذف افنذذذٌٚقحًذذذـ افٌْذذذٚ أوًٓ فذذذٔس رجذذذُؾ ظِذذذٍؿ، إٕذذذام ه 

ادًذذِؿ حٔذذٞ إَٔذذ هؿ مذذـ افَٓذذٚوي وافًذذْٔامء وإفذذ ، ٓ صذذؽ وٓ ريذذٛ ؾٔذذف، فُذذـ 

أيـ ـتٛ حًـ افٌْٚ افتل  دل ظذ ظِّذف، أبذقه افذ ي اشذّف ظٌذد افذ محـ فذف بًذض 

افُتٛ  دل ظذ ظِّف، فُـ ابْف حًذـ افٌْذٚ فذٔس فذف إٓ بًذض اف شذٚاؾ افهذٌرة، 
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 ذذدل ظذذذ أن اف جذذؾ ـذذٚن  هذذ ه اف شذذٚاؾ افهذذٌرة ـّذذْٟٓ فدظق ذذف يًْذذل، فُذذـ مذذٚ

ًٚ، ؾٚفذذ ي يَذذقل فذذؽ: إٔذذٚ ظذذذ افُتذذٚب وافًذذْٜ وظذذذ مذذْٟٓ حًذذـ افٌْذذٚ، هذذ ا  ظٚدذذ

دفٔؾ إٔف مٌّض ظْٔٔف، ومًتًِؿ  قى احلزبٜٔ افًّٔٚء أن حًـ افٌْٚ، حًـ افٌْٚ 

فذذف رشذذٚفٜ صذذٌرة يف إذـذذٚر صذذٌرة ٓ أظذذ   ...، أحذذد ـٌذذٚر اإلخذذقان ادًذذِّغ 

 يٟ هذ ه اف شذٚفٜ، وضًٌٓذٚ ضًٌذٜ اذ ا افتطذ يٟ افًِّذل، ئذ ظذعيف افنٚم ظذ ض 

 يمؼ ر ـ جؾ  تص يف ظِؿ احلديٞ.قٕٕف ه

ؿِٝ فف: إٔٚ أؾًؾ ذفؽ، فُذـ إٔذٚ أخنذك أن  وذٔع جٓذقدي شذدى، ؿذٚل: دذٚذا  

ؿِذذٝ: ٕن إٔذذٝ ظٚضٍتذذؽ افًِّٔذذٜ وافدئْذذٜ هذذل افتذذل حتِّذذؽ ظذذذ هذذ ا آؿذذساح، 

ـ مذذـ افْٚحٔذذٜ احلزبٔذذٜ مذذٚ يّقذذ احلذذٚل، ٕٕذذف أين إٔذذٚ أخذذ ج رشذذٚفٜ حًذذـ افٌْذذٚ، فُذذ

ينعٚظذذذذذٜ اإلخذذذذذقان حٔذذذذذْام يَذذذذذٚل  ذذذذذؿ: هذذذذذ ا رشذذذذذٚفٜ حًذذذذذـ افٌْذذذذذٚ بتطذذذذذ يٟ  ذذذذٚذ ٌٕف  ا

شذذٔ ُّقا اإلظذذدام ظذذذ هذذ ا افتطذذ يٟ، ٕٕذذف يًيذذؿ ظِذذٔٓؿ ويُذذز ظِذذٔٓؿ جذذدًا أن 

ينرشذذذٚفٜ فٌِْذذذٚ بتطذذذ يٟ  ذذٚذ ٌٕف ، دذذذٚذا  ٕٕذذذف ؾٔذذذف  ًهذذذٛ، ؾٔذذذف حتذذذزب ظذذذذ ظامهذذذٚ، ا

 ـٚن...ومٚ ضًٌٝ اف شٚفٜ إٓ ـام ووًٓٚ حًـ افٌْٚ رمحف اهلل.وممؾ رجؾ 

مذذٚ هذذل هذذ ه اف شذذٚفٜ  واوذذع ـذذؿ ـتذذٚب مذذـ ـتذذٛ افًِذذامء افَذذدامك، ومذذـ ؾَذذف 

فذذذذف، فذذذذٔس حًذذذذٛ وبًذذذذض أدذذذذٚر إحٚديذذذذٞ إذـذذذذٚر وادذذذذٖدقرات حًذذذذٛ مذذذذٚ يٌد

مـ أهذؾ احلذديٞ، أبذقه بًذض افقذء مذـ قافَقاظد افًِّٔذٜ احلديمٔذٜ، ٕٕذف فذٔس هذ

ًٚ هذ ا رجذؾ إمذٚم يف هذ ا  أمحدؾ احلديٞ، فُْف ـ فؽ، بْٔام أه صٚـ  مكي أيو

ًٚ، ؾّذذذع ذفذذذؽ  ًٚ فذذذٔس ظِّٔذذذ افًِذذذؿ، فذذذ فؽ ؾ ًذذذـ افٌْذذذٚ ادذذذٖدقرات هذذذ ه إتَٚهذذذٚ ـٍٔٔذذذ

 الؿل افْٚس متًهٌغ حلًـ افٌْٚ، مٚ جٚء ه ا افتًهٛ ظذـ ظِذؿ أبذدًا، وإٕذام ظذـ 

ر اإلخقان ادًِّغ ؿىًقا افًالؿٜ حزبٜٔ ظّٔٚء، وإٔٚ ؿِٝ مـ مدة ؿ يٌٜ:   ى ـٌٚ

بٔذذذْٓؿ وبذذذغ اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم، وربىذذذقا ظالؿذذذتٓؿ ب ًذذذـ افٌْذذذٚ، وهذذذ ا طذذذٚه ، 
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دذذٚذا  إٔذذٚ مذذمالً هذذ ا اف جذذؾ افذذ ي ابذذتع بٖٕذذف خٍٍذذقا فذذف حلٔتذذف، ـٕٚذذٝ حلٔتذذف جِِٔذذٜ 

بّذذذذـ يتنذذذذٌف  ب ًذذذذـ افٌْذذذذٚ، ٓ، حًذذذذـ افٌْذذذذٚ حلٔتذذذذف أؿكذذذذ مذذذذـ حلٔتذذذذف أن، ؾت ذذذذد 

ًذذّغ متذذديْغ مذذْٓؿ، وافذذ يـ مذذٚ ي يذذدون حيَِذذقا حلذذٚهؿ ي بذذقا حلٔذذٜ اإلخذذقان اد

ؿهذذرة، وحيىذذقا ... صذذقرة ضٌذذؼ إصذذؾ ظذذـ حًذذـ افٌْذذٚ، يذذٚ عٚظذذٜ أيذذُْؿ وأيذذـ 

َٚن ﴿اف ي ؿٚل ربْٚ يف افَ آن افُ يؿ يف حَف: قافَدوة، وهقاف شقل اف ي ه ـَ ْد  ََ َف

 ٌٜ َ ذْذ ًَ ذْؿ يِف َرُشذذقِل اهللَِّ أُْشذَقٌة َح ُُ ذذٜ مذٚ يً ؾذذقا حٔذٚة اف شذذقل  [20با :]األحلل﴾َف َِّ فذ فؽ افًِ

َٚن َيْ ُجذذذذذذذ ﴿ ذذذذذذذ ـَ ـْ  َذذذذذذذ
ٌٜ دِ َْ ذذذذذذذ ًَ َقٌة َح قِل اهللَِّ ُأْشذذذذذذذ ْؿ يِف َرُشذذذذذذذ ذذذذذذذ ُُ َٚن َف ذذذذذذذ ـَ ْد  ذذذذذذذ ََ اهللََّ َواْفَٔذذذذذذذْقَم قَف

ؿ ٓؾِذ فؽ إَىًذقا ظذـ اف شذقل ظِٔذف افًذالم، بًذٌٛ إكذاؾ [20]األحبا :﴾أِخ َ 

تهذذٚد وا تٚؾذذٚت افتذذل مذذٚ ع وآؿظذذـ دراشذذٜ افًذذْٜ واصذذتٌٚ ؿ بٚفًٔٚشذذٜ وآجذذتام

 افهٔٚح. حتتٓٚ إٓ

... اإلخقان ادًِّغ ... صٌٚب حمّد، أبًد وأبًد، افٔذقم إفًذٚب اف يٚوذٜٔ 

وـ ة افَدم وـ ة افًِٜ، ومٚ أدري أيش هْٚا ـ ات أخ ى، يٚ فٔٝ  ُقن ه ه يف 

ٗمـ ادذذذ»شذذذٌٔؾ افتًّذذذؽ بٚفًذذذْٜ و َقيذذذٜ افٌْٔذذذٜ ٕن اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم يَذذذقل: 

، فذذذذذٔس مذذذذذـ أداب «افَذذذذذقي أحذذذذذٛ إػ اهلل مذذذذذـ ادذذذذذٗمـ افوذذذذذًٔػ ويف ـذذذذذؾٍّ خذذذذذر

اإلشالمٜٔ أوًٓ أن ادًِؿ يتنٌف بٚفُٚؾ ، ا ب بٔدا افّٔغ يتنذٌف بٚفُذٚؾ ، فذٔس 

س  س فٌٚذ مـ أداب اإلشالمٜٔ إٔف يُنػ ظـ ؾط ه، فٔس مـ أداب اإلشذالمٜٔ إٔذف يٌِذ

هذر إٓ يُذقن ـٚصذػ ظـذ ؾطذ ه، مٚذ هذ ا افتَِٔذد، افُنٚؾٜ افٔٓقديٜذ إصذؾ، ـنٚذ  مٚذ ي

ّغ:  ًٚ  َِٔد مهذداؿ ـ مـذ »فَقفذف ظِٔذف افًذالم يف خهذقص امِٜٓذ مـذ ادًِذ ًـ شْذ فتتٌذ

ًٚ ب راع، حتك ف  .«دخِقا ج   وٛ فدخِتّقه قـٚن ؿٌُِؿ صزًا بنز، وذراظ

 : .. : .. ( 47/ 58) اهلدى والنور /
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 ٜرتب٢ ٌٖ ايتصف١ٝ ٚايرتب١ٝ َٓٗج ٜٓبػٞ إٔ 

 عًٝ٘ نٌ ايعامل اإلضالَٞ أّ أغًب٘؟

افًذذذذٚاؾ: افنذذذذذٔ   ًِّذذذذقن ؾوذذذذذِٔتُؿ أن يف امزااذذذذ  ظْذذذذذدمٚ خيٚضذذذذٛ بًذذذذذض 

ٕف ٓ بد مـ اجؾ اشتئْٚ  احلٔذٚة اإلشذالمٜٔ احلَذٜ، ٓ أافنٌٚب بٚفتهٍٜٔ وافسبٜٔ و

بد مـ اف جقع بٚد تّع إػ افًٓد اف ي ـذٚن ظِٔذف افًذِػ افهذٚفت، ظِذامء وؽذر 

ؾًٔسوقن ظِْٔذٚ ؾَٔقفذقن ٓ ينذسط أن  ُذقن افُمذ ة افُذٚد ة مذـ اد تّذع  ظِامء

عٚظٜ متُتِٜ ظذ  د قج وافٌٚفٛ أ دادًِؿ ظذ ه ا ادْقال بؾ يٍُل أن يقج

ًٚ... ؾًْسض ظِٔذف ؾَْذقل  ؾٓؿ ه ا ادْٟٓ ومتٍَٜ ظِٔف وٓ ينسط أن يُقن عًٔ

ٌٜٔ، ؾَؤٜ افنٔ  افتهٍٜٔ وافسبٜٔ بٕٚـم  إؽِ وبؾ ٓ بد أن ٕ جع اؿ بٚمّٔع أ

 ٛ أن  ُقن يف افٌٚفٌٜٔ... ًيًْل يه

افنٔ : هذق... صذ ٌٔت وفُذـ هذ ه افُمذ ة افتذل ينذرون إفٔٓذٚ هذؾ هذل حتََذٝ 

هذذؾ حََقهذذٚ،... ؾٖٕذذٝ اؿْذذع بٚفَِٔذذؾ أخذذل  ذذ ز  بذذٚفُمر، اؿْذذع بٚفَِٔذذؾ، أوًٓ، اؿْذذع 

 ق... هذذذ ا اإلصذذذُٚل، ؾٓذذذبٚفَِٔذذذؾ مذذذـ حٔذذذٞ ادْٚؿنذذذٜ واد ٚدفذذذٜ، ؾذذذدول امامظذذذٜ

َوإِْن ُ ىِذْع  ﴿إصُٚل صذ ٔت مذـ افْٚحٔذٜ افؼذظٜٔ بذال صذؽ، ٕن اهلل ظذز وجذؾ يَذقل 

ٌِِٔؾ اهللَِّ ـْ َشذذذذ ِنقَا َظذذذذ َْرِض ُيِوذذذذ ـْ يِف ٕا َمذذذذَ  َمذذذذ ـْ وفُذذذذـ أـمذذذذ  افْذذذذٚس ٓ  [006]األنعللللام:﴾َأ

يًِّذذذذقن وفُذذذذـ أـمذذذذ  افْذذذذٚس ٓ ينذذذذُ ون وهُذذذذ ا،... صذذذذ ٔت وًٕذذذذتىٔع أن ٌٕذذذذر 

ـِّذٜ حذٍؼ ي يذد بذف بٚضذؾ، ـِّذٜ حذؼ ٓ يْٚؿنذقن ؾٔٓذٚ، ٕٕذف  ٚٚرة أن ؾَٔقل إهنذافًٌ

أصذذ ٚب اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم افذذ يـ هذذؿ ووذذًقا قمذذْٟٓ  اد تّذذع اإلشذذالمل، 
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وفِدوفذذذذذذذذذٜ اإلشذذذذذذذذذالمٜٔ،... فُذذذذذذذذذـ ربذذذذذذذذذٚهؿ اف شذذذذذذذذذقل ظِٔذذذذذذذذذف افًذذذذذذذذذالم... وأحًذذذذذذذذذـ 

 ينذسط أن   بٔتٓؿ،وظِّٓؿ أحًـ افًِذؿ وهُذ ا، وفُذـ هذٗٓء حٔذْام يَقفذقن ٓ

 ُذذذذقن إؽٌِٔذذذذٜ شذذذذٚحَٜ مذذذذـ ادًذذذذِّغ أن يُذذذذقن ظذذذذذ هذذذذ ا افذذذذْٟٓ افَذذذذقيؿ افذذذذ ي 

ٕؼذذذذحف ٕ ذذذذـ وذـ  ذذذذف إٔذذذذٝ إٍٓذذذذٚ، وفذذذذ فؽ ؾٓذذذذ ه افُِّذذذذٜ ٓ يَهذذذذد فًِّذذذذِؿ... أن 

ْٕذذٚؿش ؾٔٓذذٚ، ْٕٕذذٚ شذذَْقل ـذذؿ ظذذدد ادًذذِّغ افٔذذقم ظذذذ وجذذف إرض، بِٔذذقن... 

اداليذغ، وهذ ا ٓ شذٌٔؾ إفٔذف، هؾ يًْل هْٚا مًذِؿ ظذٚمل يَذقل جيذٛ أن... مذْٓؿ 

 ... ـُ ًٜ واحذذدًة، فُذـ ٕ ذذ إٓ إذا ٕذزل ظًٔذك ظِٔذذف افًذالم، وصذٚرت إديذذٚن ـِٓذٚ مِذ

بٚف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم حٔذذٞ... وافسبٔذذٜ ـذذام ؿذذَؾ، دذذؿ ٓ ٕ ذذٚول أن ٕىّذذع... ـذذؾ 

ؽ اذذٓري ؾٔٓذذٚ أحذذد...، فُذذـ بٚفًْذذٌٜ  ٗجذذؾ افْذذٚس، هذذ ه حََٔذذٜ ٓ يذذاموافْذذٚس، أ

ٓزم يُذذقن مذذذـ هذذٗٓء ـمذذذ ة  قن هذذ ا فذذذٔس بؼذذط، وإٕذذذام يَقفذذقن، هذذذافذذ يـ يَقفذذذق

يُقٕقا أـم يذذٜ، ًٕذذٖ ؿ... هذذؾ هذذ ه افُمذذ ة، وهذذ ا أمذذ  ٓ يُْذذتؿ أبذذدًا، قضٌٔذذٜ، وفًٔذذ

هذذؾ هذذ ه افُمذذ ة افتذذل إذذتؿ  تُتِذذقن ظذذذ أشٚشذذٓٚ هذذؾ حَذذؼ ؾٔٓذذٚ هذذ ان افؼذذضٚن 

ؼذذط افذذ ي روذذٔتؿ بذذف افتهذذٍٜٔ وافسبٔذذٜ، امذذقاب ـذذام ؿِذذٝ... ٓ، إذًا أيذذـ هذذ ا اف

 مًْٚ بٚفَِٜ، وفٔس بٕٚـم يٜ، واوت امقاب.

 افًٚاؾ: احلّد هلل.

 افنٔ : ًٕؿ.

 افًٚاؾ: ًٕؿ.

 (00-36-412/11)اهلدى والنور  
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 ال عٛد٠ إىل األخالم اإلضال١َٝ  

 احلُٝد٠ إال بايرتب١ٝ

ًّٚ شٚءين يٚ صٔ  أن بًض اإلخذقة افذ يـ جذٚؤوا مذـ افُقيذٝ ؿذٚفقا:  افًٗال:

هلل مٚ صً ٕٚ بِ ة صٔٚم رموٚن يف ه ه افٌالد افٌتٜ، ؾٖطـ إٔف ـٚن افًٌٛ حًٛ وا

مذذٚ ووذذذ قا فْذذٚ افنذذذت، وافٌطذذذؾ افنذذديديـ ادقجذذذقدات يف ضٌذذذٚع أهذذؾ افٌِذذذد هْذذذٚ، 

ًٚ، ـٕٚٝ ا رات  ْزل ظِٔٓؿ مـ مذٚ هذٛ  بٚظتٌٚر هْٚا يف افٌالد يف افُقيٝ شٚبَ

ػ يًذذذتىٔع اإلًٕذذذٚن أن يّْذذذل ودب، ؾذذذام  ًِذذذَُٔؿ ظذذذذ ممذذذؾ هذذذ ه ادًذذذٚاؾ، وـٔذذذ

 روح اإليامن يف بالد ؾَرة ممؾ ه ه افٌالد 

هٗٓء اإلخقة  ىئقن؛ ٕهنؿ يًتًِّقن افَٔٚس اف ي يًّقه افٍَٓٚء  افنٔ :

بَٔذذٚس مذذع افٍذذٚر ، ؾٓذذؿ ـذذٕٚقا ئًنذذقن ـذذام ذـذذ ت يف ًٕذذٔؿ مَذذٔؿ، ؾَٚشذذقا افٌِذذد 

هذذ ا افٌِذذد وبذذغ بِذذدهؿ  افذذ ي ؾذذ وا فِْذذزول ؾٔذذف، وهذذؿ يًِّذذقن افٍذذٚر  افٌُذذر بذذغ

اف ي ـٕٚقا يًّْذقن ؾٔذف بنذتك افذًْؿ، ؾُِّذتٓؿ هذ ه احلََٔذٜ إٔذٚ أراهذٚ خىذرة جذدًا 

 أوًٓ مـ ٕٚحٔتغ:

ًٚ مـ ه ا افَٔٚس مع افٍٚر .  افْٚحٜٔ إوػ: مٚ أ ت إفٔف إٍٓ

افْٚحٔذذذذٜ إخذذذذ ى: أهنذذذذؿ إذا مل جيذذذذدوا يف هذذذذ ا افٌِذذذذد افيذذذذٚه ة افتذذذذل  ذذذذدل ظذذذذذ 

مـ صذذٍٚيؿ بًذذٌٛ مذذٚ ـذذٚن ظْذذدهؿ مذذـ مذذٚل وؾذذر، ؾذذال يٌٌْذذل أن قافُذذ م، افذذ ي هذذ

ؾ ض، مذذٚ وجذذدوا فذذف قيَقفذذقا ممذذؾ هذذ ه افًٌذذٚرة، أهنذذؿ مذذٚ وجذذدوا بهذذٔٚمٓؿ افذذ ي هذذ
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 ِذذؽ افِذذ ة، هذذال مذذمالً اشتًٚوذذقا ظذذـ ادالحيذذٜ افتذذل ـذذٕٚقا يالحيقهنذذٚ هْذذٚا، بذذٖن 

فًٌٚدة، وبطٚصٜ ينٌِقا إًٍٔٓؿ، وأن ينٌِقا مـ يًتىًٔقن مـ أهؾ ه ه افٌالد بٚ

بتالوة افَ آن، ه ه افتالوة افتذل هذل مذـ خهذٚاص افهذٔٚم يف رموذٚن، ؾٍذل ذفذؽ 

مذذٚ حيَذذؼ  ذذؿ يشء مذذـ افنذذًقر بِذذ ة افًٌذذٚدة، وًّذذٚ يًذذقض  ذذؿ مذذٚ ؾذذٚيؿ بًذذٌٛ 

افٍ   ادٚدي وادذٚ  بذغ افٌِذديـ، ؾٓذ ا إٓذدؾٚع افذ ي يذدؾع هذٗٓء اإلخذقة إػ 

 ؾٔف إٕف ـالم ؽر مقزون.ممؾ ه ا افُالم، ؾٖؿؾ مٚ يَٚل 

وظذذذذ ـذذذذؾ حذذذذٚل إن أصذذذٔٛ مًذذذذِؿ بّهذذذذٌٜٔ ؾًِٔذذذذف أن يذذذ ـ  ممذذذذؾ ؿقفذذذذف  ًذذذذٚػ: 

ـَ ﴿  ِمذذذ
ٍ
ذذذء ْؿ بَِقْ ُُ َّٕ ذذذَق ُِ ٌْ ـَ  َوَفَْ ذذذٍص ِمذذذ َْ َٕ ذذذ اْ َذذذْقِ  َواْمُذذذقِع َو ِ ذذذَ اِت َوَبؼء َّ ذذذِس َوافمَّ ٍُ َٕٕ َْمذذذَقاِل َوا  ٕا

ـَ  ٚبِِ ي ذذ ْؿ ُمِهذٔذ* افهَّ ُٓ ٚبَْت ـَ إَِذا أََصذذ ذذِ ي ذذقَن افَّ ًُ ْٔذذِف َراِج ٚ إَِف ذذ َّٕ ٚ هللَِِّ َوإِ ذذ َّٕ ُٚفقا إِ ٌٜ َؿذذ ََقاٌت * ٌَ ْؿ َصذِذ ِٓ ْٔ ذذ َِ أُْوَفِئذذَؽ َظ

ٌٜ َوأُْوَفئَِؽ ُهؿُ  ِْؿ َوَرمْحَ ـْ َراء تَُدونَ  ِم ْٓ  .[050-055]البقر::﴾اْدُ

ويف اظتَذذٚدي ـذذؾ افذذٌالد اإلشذذالمٜٔ افتذذل آد هذذٚ اهلل ظذذز وجذذؾ بُمذذر مذذـ افذذًْؿ  

بٚظتَذٚدي أهنذؿ مذٚ أحًذْقا اشذتًام ٚ؛ ذفذؽ ٕن افٌذ خ وافذس   وإمقال افذقؾرة،

وافتٌذذ ي  ظالمذذٚت واوذذ ٜ يف ـذذؾ هذذ ه افذذٌالد، بذذؾ ويف بًذذض افذذٌالد افتذذل فًٔذذٝ 

ظِٔٓٚ مً ٜ افٌْك وافمذ وة، فُذـ يقجذد ؾذٔٓؿ أؾذ اد أؽْٔذٚء ؾت ذدهؿ يكذؾقن هذ ا 

ـّمذؾ افٌْٔذٚن  مُذ وه ظذذ إؿذؾ، قحمذ م، وإمذٚ ؾذٔام هذ قادٚل وٕ قه، إمٚ ؾذٔام هذ

وافتٍذذْـ يف رؾًذذف و نذذٔٔده وافتقشذذع يف  ُمذذر ؽ ؾذذف، وافتٍذذْـ يف  ّٔذذؾ جدرإذذف 

 ذفؽ. قوٕ 

وؿد جٚءت هْٚا أحٚديٞ حت ر ادًذِؿ مذـ أن ي  ٍذع يف بْٔذٚن داره بذٖـم  ًّذٚ 

أخذذص مذذـ ذفذذؽ؛ ٕٕذذف ٓ يٌٌْذذل افتقشذذع يف  قب ٚجذذٜ إفٔذذف، ـذذام إٔذذف جذذٚء مذذٚ هذذ قهذذ

ش أـمذذذذذ  مذذذذـ افذذذذالزم، واإلـمذذذذذٚر مذذذذـ افًذذذذتٚا  و ّٔذذذذذؾ اشذذذذتًامل ويف اؿتْذذذذٚء افٍذذذذ 

امدران اٚ، ـؾ ذفؽ ًّٚ جٚء يف افًْٜ، وفًُِذؿ  ذ ـ ون مًذل بًذض مذٚ أ ت 
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ؾذذ اش فذذؽ، وؾذذ اش فزوجذذؽ، »إفٔذذف مذذـ إحٚديذذٞ ـَقفذذف ظِٔذذٜ افهذذالة وافًذذالم: 

 .«وؾ اش فؤٍؽ، واف ابع فِنٔىٚن

 «ًقة امدران واحل ذٚرةإين مل أوم  بُ»: ¢افٌْل  ومـ ه ه إحٚديٞ ؿقل

 ـام ؿٚل ظِٜٔ افهالة وافًالم، واحلديٞ يف ص ٔت مًِؿ. وأ

ـًذذقة امذذدران افٔذذقم طذذٚه ه مْتؼذذة يف ـذذؾ بٔذذٝ مذذـ بٔذذقت ادًذذِّغ افذذ يـ  

ًٚ وؿذذذد ٕهذذذٌٝ ؾٔذذذف افًذذذتٚا ، إٓ   ذذذقؾ ت  ذذذؿ يشء مذذذـ افمذذذ وة، ؾذذذال  ُذذذٚد  ذذذدخؾ بٔتذذذ

أن أن  ُذذذقن افًذذذتٚرة زذذذس  و ذذذد افًذذذتٚرة أضذذذقل مذذذـ افْٚؾذذذ ة...؛ ٕن ادقوذذذٜ

إػ هْذذذذٚ، ؾٌذذذذدل مذذذذـ أن  ُذذذذقن افًذذذذتٚرة  ًذذذذس  وإرض، وافْٚؾذذذذ ة  ُذذذذقن إػ هْذذذذٚ أ

افْٚؾ ة وحتقل بذغ إٕيذٚر وأن  ُتنذػ مذٚ يف افٌ ؾذٜ، وإذا بٚفًذتٚرة  ًذدل حتذك 

فتُذذذٚد زذذذس إرض، ـذذذؾ هذذذ ا داخذذذؾ يف اإلها  وافتٌذذذ ي ، بذذذدل أن  قجذذذف هذذذ ه 

 ٍَرة افتل فٔس ظْدهٚ متًع مـ ادٚل.إمقال إػ افٌالد اف

وفذذذ فؽ وافُذذذالم يف هذذذ ا يىذذذقل، جيذذذٛ أن ٕتذذذ ـ  دااذذذاًم وابذذذدًا ؿذذذقل اهلل  ٌذذذٚرا 

ٍُق ﴿ و ًٚػ: ًْ ْؿ َوَي ُُ ْٝ أَْيِدي ٌَ ًَ ـَ  ؾٌَاَِم 
ٍٜ
ٌَ ـْ ُمِهٔ ْؿ ِم ُُ َٚب ٚ أََص مِرٍ  اَوَم ـَ ـْ   .[87]الشورى:﴾َظ

ـٍذذذٚء ذٕقبْذذذٚ، وإٕذذذام أن يًٚمِْذذذٚ ؾًْذذذٖل اهلل ظذذذز وجذذذؾ أن ٓ يًٚمِْذذذٚ بذذذام ًٕذذذت ؼ 

 ب محتف وبٍوِف.

ًٚ، ظْذدمٚ ـْذٚ َٕذقل أن أهذؾ  افًٚاؾ: بًض اإلخقة ؿٚفقا: ٕ ـ ـْٚ  ىئذغ شذٚبَ

 ه ه افٌِد بطالء، ؾِام ظنْٚ بْٔٓؿ وجدٕٚ افٍَ  اف ي ظْدهؿ ؾً رٕٚهؿ 

 افقاجٛ، ضٔٛ. ق... عٔؾ ه ا هق، ه ا هافنٔ :

ؾ، فًذذؾ زاه اهلل خذذر مذذٚ ـذذٚن دؿٔذذؼ ؾذذٔام َٕذذ... أن  ُذذقن إخ/ ؽذذٚزي جذذمداخِذذٜ:

 جٚيغ يف افى يؼ. افُالم ه ا ؿٔؾ أن وٕ ـ
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 مش مٓؿ يًْل ـالم خىٖ أخ  امقاب. افنٔ :

مداخِذذف: يف احلََٔذذٜ إٔذذٚ أؿذذقل أن افِذذ ة افتذذل ٕنذذً  ؾٔٓذذٚ هْذذٚا يف افُقيذذٝ يف 

ٔذل فٔذٚ  افًٌٚدة ويف رموٚن، وإٔٚ ـ٘مٚم مً د ربع ؿ ن مـ افزمٚن هْٚا، ـْٚ ٕ 

رموٚن بَ اءة افَ آن وافَٔٚم وافًٓ  وآظتُٚ .. إػ آخذ ه، هذ ا افٍذ   مذٚ ـذٚن 

ادقوذذقع، يًْذذل هذذ ا ـذذٚن مقوذذقع ظذذٚرض إصذذٔٚء ادٚديذذٜ وـذذ ا، هذذ ا ـذذٚن يشء 

ظٚرض، أمٚ إصؾ أن ؾًالً حتك ؿٌؾ افٌُْٜ، ؿٌؾ ادهٌٜٔ ه ه مٚ ـْذٝ يًْذل اظذد 

دري افقاحذذذد دذذذٚ ـْذذذٚ ٕ ذذذل هْذذذٚ ـْذذذٝ اصذذذً  إيذذذٚم ظذذذد، يًْذذذل ٓ حتذذذك ارجذذذع، مذذذٚ أ

بقذذء مذذـ افٍتذذقر يف افًٌذذٚدات، يف افذذديـ مذذٚ أدري؛ ٕن افٌِذذد هْذذٚ ؾٔٓذذٚ  ذذ   وؾٔذذف 

إٍتٚح ظذ ادالهل وافًِٛ وافدٕٔٚ وـ ا، يًْل ـْٝ أصذً  يف افًٌذٚدة وإٓذتامء 

 إفٔٓٚ هْٚا أـم  مـ هْٚ.

ادذدة إخذرة، ؾ تذك  هذت ه ا افُالم ـْٝ اصً  ؾٔذف إٔذٚ ؿٌذؾ مذٚ أصذٌْٚ بذف يف 

 ادًِقمٚت يًْل.

أي بس ه ا ـامن فف جقاب ظْدي، ادًِؿ جيٛ أن يُقن ظٌدًا هلل ظز  افنٔ :

وجذذؾ يف افنذذاء وافيذذاء، ؾ٘خقإْذذٚ افُذذقيتٔغ مذذع إشذذػ أصذذٌٔقا بتِذذؽ ا  ّذذٜ 

افؼشذذذذٜ افً اؿٔذذذذٜ و دوا ـذذذذام  د افًٍِذذذذىْٔٔقن مذذذذـ ؿٌذذذذؾ، ؾُذذذذٚن ظذذذذذ هذذذذٗٓء 

ًٚ وهذذ ِذذقا ظٌذذٚدًا هلل ظذذز وجذذؾ  ِهذذغ ـذذام ـذذٕٚقا مذذـ ؿٌذذؾ، يًْذذل ٓ أن يي ٗٓء عًٔذذ

يف افنذذاء يًٌذذد اهلل، ويف افيذذاء يذذُْص ظذذذ  قيٌٌْذذل أن  تٌذذر ظٌذذٚدة ادًذذِؿ ؾٓذذ

 ظٌَٔف؛ ٕٕف مًْك ذفؽ إٔف يًٌد اهلل ظذ ح  .

احلََٔذذذٜ أن ادًذذذِّغ افٔذذذقم مٓذذذام ـٕٚذذذٝ أووذذذٚظٓؿ يف بالدهذذذؿ ؾٓذذذؿ بًٔذذذدون 

ًٚ ـم وؿِٔالً أ رًا ظـ احلٔٚة اإلشالمٜٔ افتل يٌٌْل أن يُقٕقا ظِٔٓذٚ، ٕ ذـ َٕذ أ عًٔذ

ًٚ يف ـؾ زمٚن ويف ـؾ إحقال  يف افتٚري  اإلشالمل إول مٚ يٌٌْل أن ٕ اه مىٌَ
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مع افًن، ؾّام َٕ أ أن ادٓٚج يـ إوفذغ دذٚ هذٚج وا مذـ مُذٜ إػ  ومع افٔن أ

ب هذذٜ مذذـ افذذزمـ، ؾقؿًذذٝ  ريـ وإٕهذذٚآخذذك بذذغ ادٓذذٚج  ¢ادديْذذٜ وـذذٚن افٌْذذل 

هْذذذذٚا ـذذذذام صذذذذٓد اهلل ظذذذذز وجذذذذؾ يف أيذذذذٜ افُ يّذذذذٜ ؿهذذذذص  ًذذذذز ظْٓذذذذٚ هذذذذ ه أيذذذذٜ: 

ْؿ َوَفذ﴿ ِٓ ذ ًِ ٍُ ْٕ دُِ وَن َظَذ َأ ْٗ ٌٜ  قَوُي َن ِاِذْؿ َخَهَٚصذ ٚذ ، مذـ ذفذؽ مذمالً وهذ ا افذ ي [1]الحشلر:﴾ـَ

ٕهذٚر ـذٕٚقا مذٗمْغ  ّْل مـ  ِؽ إممِٜ أهنٚ  ٌغ فْٚ أن ـالً مـ ادٓٚج يـ وإ

ًٚ، ؾٚدٓذٚج ون ؾَذ اء   ـذقا بالدهذؿ وأمذقا ؿ وـذؾ أمالـٓذؿ، وٕ ذقا بذ٘يامهنؿ  حَ

ًٚ ظذذذذذ إٕهذذذذٚر وهذذذذؿ أهذذذذؾ افذذذذٌالد، أهذذذذؾ ادديْذذذذٜ، أهذذذذؾ  وإًٍٔذذذذٓؿ، وٕزفذذذذقا وذذذذٔقؾ

آخك بغ هذٗٓء وهذٗٓء، وؿهذٜ  ¢إمقال، ؾُٚن مـ افًٔٚشٜ افؼظٜٔ أن افٌْل 

 إٕهٚر وٓ أذـ  اشّف أطـ اف بٔع.ظٌد اف محـ بـ ظق  مع أحد 

ادٓؿ، ه ا إٕهٚري ظْده زوجتٚن ؾَٚل فًٌد افذ محـ بذـ ظذق : اخذس أ ذام 

هذ ا  -صئٝ حتك أضَِٓٚ فذؽ، وأراد أن يَٚشذّف مٚفذف ؾوذالً إٔذف يًىٔذف زوجذف، ؿذٚل 

 -مًْٚه أن افىٔقر ظذ أصُٚ ٚ  َع 

ؾدفذذذف ظذذذذ افًذذذق   ؿذذذٚل: بذذذٚرا اهلل فذذذؽ يف أهِذذذؽ ومٚفذذذؽ، دفْذذذل ظذذذذ افًذذذق ،

 دذؿ أخذ  يذسدد ظذذ افًذق  ومل يذ َض  ؿِذٔالً، ًٚ واصسى ظًَٚٓ ؾٌٚظف، وربت بذف رب ذ

أن يًذذذٔش ظٚفذذذٜ ظذذذذ إٕهذذذٚري افٌْذذذل، وبذذذٚرا اهلل ظذذذز وجذذذؾ فذذذف يف  ٚر ذذذف افتذذذل 

بدأت بًَٚل بًر حتذك  ذزوج، ورآه اف شذقل ظِٔذف افًذالم وظِٔذف آدذٚر افذزواج ؾَذٚل 

ـ   زوجٝ ؿٚل: ًٕؿ، ؿٚل: بُؿ، ؿٚل: بْقاة مـ اف هٛ، مٚ ه ا يٚ ظٌد اف مح»فف: 

 .«بنٚة قؿٚل: هؾ أودٝ  ؿٚل: ٓ، ؿٚل: أومل وف

افنٚهد افٔقم إذا وؿذع ممذؾ هذ ا افتٍذٚوت بذغ ؽْذل وؾَذر؛ ٕن ـذالً مذـ افٍذ يَغ 

فذذذٔس ظْذذذد حًذذذـ افيذذذـ افذذذ ي جيذذذٛ أن يُذذذقن ظِٔذذذف ادذذذٗمـ، ؾذذذٚفٌْل يٌطذذذؾ ظذذذذ 

ف ؾوالً ظـ أن يٗد ه ويُقن بف خهٚصٜ، وافٍَر ًٍٕف إذا افٍَر وٓ يًىٔف مٚ ئٌْ
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ًٚ يًذذت ُؿ ؾٔذذف ويىّذذع يف مٚفذذف، ـذذؾ مذذـ هذذٗٓء إؽْٔذذٚء وهذذٗٓء  مذذٚ ينذذ اهلل فذذف ؽْٔذذ

ًٚ ـذذام أمذذ هؿ اهلل  ٌذذٚرا  افٍَذذ اء فًٔذذقا ـذذام أراد اهلل ظذذز وجذذؾ مذذـ أن يُقٕذذقا إخقإذذ

ًٚ أن ٓ يًْذذك حذؼ ا هلل ظذز وجذؾ يف مٚفذذف، و ًذٚػ، ؾِذ فؽ ٕ ذـ ْٕهذذت مذـ ـذٚن ؽْٔذ

وٓ أن يًْذذذك مذذذـ حقفذذذف مذذذـ افٍَذذذ اء وادًذذذٚـغ، ويف ادَٚبذذذؾ ْٕهذذذت افٍَذذذ اء أن 

ؿُ ﴿يُقٕقا ـام ؿٚل  ًٚػ  ُٓ ٌُ ًَ ـَ  حَيْ ََٔٚء ِم ٍنِػ  اْمَِٚهُؾ أَْؽِْ ًَ  .[208]البقر::﴾افتَّ

ًٚ ٓ ًِّٕذذف افٔذذقم بذذغ افٍَذذ اء، ؾذذٖـم هؿ ظٚفذذٜ ظذذذ  هذذ ا ادًْذذك مذذع إشذذػ أيوذذ

ويتًذذِىقن ظذذذ أمذذقا ؿ، وٓ يُتّذذقن حذذٚجتٓؿ وؾَذذ هؿ ـذذام أراد اهلل ظذذز  افْذذٚس

وجذذذذذؾ مذذذذذْٓؿ يف هذذذذذ ه أيذذذذذٜ افُ يّذذذذذٜ، وًٕذذذذذٖل اهلل ظذذذذذز وجذذذذذؾ أن يهذذذذذِت أحذذذذذقال 

ًٚ أؽْٔٚآؿ وؾَ اآؿ.  ادًِّغ عًٔ

 صٔطْٚ بٚرا اهلل ؾٔؽ. افًٗال:

ًٚ، ؾُٔذذػ افقصذذقل إػ هذذ ه اد   ٌذذٜ، ذـذذ ت إٔذذف ٓ بذذد أن ُٕذذقن ظٌذذٚد اهلل إخقإذذ

افٍَر فٌِْذذذل، ؾْهذذذٌت قوهذذذ ه ادُٕٚذذذٜ افًئّذذذٜ؛ حتذذذك يذذذ حؿ افٌْذذذل افٍَذذذر، يذذذدظ

 عتّع ممٚ  إن صٚء اهلل 

افنٔ : بٚفسبٔذٜ، ـذام َٕذقل دااذاًم بذتًِؿ إحُذٚم افؼذظٜٔ، ومحذؾ افْذٚس ظذذ 

 ق ىٌَٔٓٚ، افَؤٜ فًٔٝ هل افَوذٜٔ ادٚديذٜ؛ حتذك َٕذقل: أشذِقبف هُذ ا، وإٕذام هذ

، وأن ٕذذذ ر إًٍٔذذذْٚ ظذذذذ هذذذ ا ¢زل اهلل، وـذذذام بْٔذذذف رشذذذقل اهلل افٌْذذذل افًِذذذؿ بذذذام إٔذذذ

 ا دى.

 (  00:  00: 41/ 443) اهلدى والنور /

 ( 00: 20: 15/ 443) اهلدى والنور /
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 َع٢ٓ ايتصف١ٝ ٚايرتب١ٝ َٚاذا بعدٖا

 افًذٚاؾ : مٚ مًذْك افتذهٍٜٔ وافذسبٜٔ ومٚذا بًد ه ه اد حذِٜ 

جذدا ٓ مذذ ٚل أن يٌ ذذٞ يف مذذمؾ هذ ه إجذذقبٜ فُذذْْٚ  ه ا ب ذٞ ضقيؾ افنٔ :

ٓبذذد أن َٕذذقل ـذذذِّٜ مذقجذذذزة إن ادذذذ تّع اإلشذذذالمل افٔذذقم مذذذ تّع واشذذع وظذذذئؿ 

ٜ وؿد اؿذسن يف ه ه إيذٚم يف ه ا ادذ تّع مٚ يًّذذقٕف ْجذدا يًذد ادذاليغ ادذِّٔ

ظذـ  ذذىٌَٔٓؿ ٕحُذٚم افذديـ دذؿ  بٚفهذ قة ٕن ادذًِّغ ـذٕٚقا ـٚفْٚاّغ فًٌدهذذؿ

صذذ قا بًذذد ٕي وبًذذد زمذذذـ متذذٖخ  إػ وجذذذقب رجذذذقع ادًذذِّغ إػ ديْٓذذذؿ ـذذام 

إذا ؾًذذذذذِتؿ ذفذذذذؽ شذذذذِط اهلل ظِذذذذُٔؿ ذٓ ٓ »يف بًذذذذض إحذذذذذٚديٞ :  ¢ؿذذذذٚل افٌْذذذذل 

إذا »واحلذذذديٞ فًُِذذؿ   ـ وٕذذف وأوفذذف :  «يذْزظذذذف ظْذذذُؿ حذذذتك  ذذذ جًقا إػ ديْذذذُؿ

ْٜٔ وأخذ  ؿ أذٕٚب افٌذَ  وروذٔتؿ بٚفزرع و ذ ـتذؿ امذٓٚد يف شٌٔؾ اهلل  ٌٚيًذتؿ بٚفًذ

وًّذذذٚ ٓ صذؽ ؾٔذف  «شذِط اهلل ظُِٔؿ ذٓ ٓ يذْزظذذف ظذذُْؿ حذذتك   جذذًقا إػ ديذُْؿ

مع إشذػ افنديد أن ادًذِّغ افٔقم أذٓء يف ـذؾ مُٚن إٓ مذذٚ صذٚء اهلل وأي ذل 

ذالد مذَدشٜ هل ؾًِىغ وادذًِّقن يْي ون إفٔذٓؿ أـذز مـ احذتالل أذل افْذٚس فٌ

يف ـذذذؾ يذذقم يذذذَتؾ ؾٔٓذذذٚ ـذذذمر مذذـ ادًذذِّغ وادذذذًِّقن مذذـ  ٜٕذذذتٍٚوويذذذًًّقن آ

حذق ذؿ يْذي ون ويذذتٍ جقن ٓ صذؽ أن ه ا مـ أـز اف ل اف ي أصذٚب ادًذِّغ 

قؿٝ احلذذذذٚ  يف احلذذذذؾ   فَذذذد اخذذذذتٍِٝ آراء امامظذذذٜ اإلشذذذذالمٜٔ يف افذذذذ قؾّذذذذٚ هذذذذ

  ويتذذذُّْقن مذذـ ضذذ د ب ذذذهقر احلذذذؾ فًٔذذذقد ادًذذذِّقن إػ مذ دهذذذؿ وظذزهذذذؿ افٌذذذٚ

مذذٚ ٕدٕذذدن حذذذقفف يف مذذذمؾ هذذ ه  قافيذذذٚمل ، وافذذ ي ٕذذذ اه وٓ ٕنذذؽ يف ذفذذؽ هذذذ وافًذذذد
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ادْذٚشٌٜ ًّذٚ ًّٕٔف بٚفتذهٍٜٔ وافتذ بٜٔ ٓ بد مـ ه يـ اف ـْغ إشذٚشٔغ فتذذ َٔؼ 

دذذذْنقد إلظذذذٚدة ادًذذِّغ إػ ظذزهذذذؿ افَذذديؿ وإٔذذذٚ أظْذذل حٔذذذذْام أؿذذقل اإلصذذذالح ا

بٚفتذهذٍٜٔ :  ذهٍٜٔ افديـ ًّذٚ دخذؾ ؾٔف مـ ـذؾ جذقإٛ افديـ ، شقاء ـذٚن افدخذٔؾ 

يف ؽذذذر ذفذذؽ مذذـ جذذذذقإٛ ويف إخذذذال  وافًذذذِقا أويف افًذذذٌٚدات أويف افًذذَٚاد أ

ؾ افمذذذذٚين مذذذـ افؼذذذيًٜ اإلشذذذذالمٜٔ أٓ وهذذذل إصقافذذذديـ افُذذذذمرة ومذذذذـ ذفذذذؽ مذذذٚ هذذذذ

افًْٜ ؾَد دخذؾ ؾٔٓذٚ ـام  ًِّذقن ـمذر مذـ إحذذٚديٞ افتذل ٓ صذِٜ  ذذٚ بٌْْٔذٚ ظِٔذف 

افهذذذالة وافذذذًالم بذذؾ هذذل مذذذٍساة ظِٔذذف ٓ بذذد مذذـ إجذذذ اء ممذذؾ هذذ ه افتذذذهٍٜٔ افًذذذٚمٜ 

ء بذذؾ أفذذق  وذفذذؽ يتذذذىِٛ ؿذذذٔٚم أفذذق  ٓ أؿذذقل مذذذئٚت ؾوذذذال ظذذـ ظذذذؼات افًذذذِام

افًذذذذِامء يف ـذذذذؾ افذذذٌالد اإلشذذذذالمٜٔ أن يَذذذقم ـذذذذؾ مْذذذذٓؿ بقاجذذذذٛ  ذذذذطههف بتذذذذهٍٜٔ 

رإذذذذٓٚ ومذذذـ افؼـذذذذٔٚت افتذذذل داإلشذذذذالم ًّذذذذذٚ دخذذذذؾ ؾٔذذذف هذذذ ا يذذذذهٍل افًذذذذَٔدة مذذذـ أ

ذفؽ وذاا قٕ ذ اؾٚت افتل شذِىٝ بٚشؿ افتذٖويؾ ظِذٔٓٚ وٕذ دخذذِٝ ؾٔٓذذٚ ومذذـ آ

فتذذذذذًٍر ًّذذذذذذٚ ؾٔٓذذذذذٚ مذذذذـ إحذذذذذٚديٞ افوذذذذًٍٜٔ وادذذذذذقوقظٜ يَذذذذقم بذذذذذذتهٍٜٔ ـذذذذذتٛ ا

واإلشذذذ اأِٔٚت ادذذذُ وبٜ افتذذل ٓ يِذذذٔؼ بٚدًذذذِؿ أن يذ و ذذذٚ ومذذٚ أـذذم هذذذذٚ وافمٚفذذٞ 

ذٍٜ  ذذيَذقم بُذذ ا وـذذ ا إػ آخذذ ه حذذذتك يًذذقد اإلشذذذالم اذ ه امذذذٓقد ادٌٚرـذذٜ ادذذتُٚ

 .إػ َٕٚاف إول ه ا ٓبد مْذف

مذذذٚين افذذ ي أظذذذذْٔف بُذذذِّٜ افتذذذ بٜٔ يٌٌْذذل أن يَتذذذ ن مذذع هذذ ه افذذذتهٍٜٔ دذذؿ افقذذء اف

 ذ بٜٔ ادًذِّغ ظذ ه ا اإلشذالم ادذهٍك إٔذٚ أؿقل آشذٍٚ ومذكحذٚ هذْٚا صذٔ ٜ 

وهذذذذذذْٚا صذذذذذ قة ظِّٔذذذذذٜ وفُذذذذذذـ فذذذذذٔس هذذذذذذْٚا إصذذذذذذالح أخذذذذذذالؿل و ذذذذذذَقيؿ فًذذذذذذِقا 

هؿ حذذذذتك افذذ يـ يذذذْتّقن إػ ادًذذذِّغ حذذذتك ضذذذالب افًذذذِؿ مْٓذذذؿ ؾوذذذال ظذذـ ؽذذذر

مذذذـ  ،ؾْذذذذ د صذذذُٚوى ـذذذذمرة مذذذـ ـذذذذمر مذذذـ أؾذذذ ادهؿ ،افًذذذذْٜ وإػ افًذذذذّؾ بٚحلذذذذديٞ

ذفؽ مذمال أن بًوٓذؿ ٓ يْٓذض فهذذالة افٍ ذذ  ـًذال وٓ مٌذٚٓة ـذ فؽ ؿذد ٓ يذذٓتؿ 

مًِؿ يذذذذهقم ويهذذذذع وفُذذذذْف ٓ يذذذذٓتؿ قبًوذذذذٓؿ ب٘ؿٚمذذذٜ افهذذذذالة مذذذع امذامظذذذذٜ وهذذذذ
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 ه افًٌذذٚدة مذذع عٚظذذٜ ادًذذِّغ هذذ ا مذذذمٚل ؿ يذذٛ ومذذذنٚهد مذذع إشذذذػ بت َٔذذؼ هذذ

بغ ـذمر مـ ادذًِّغ ، ـ فؽ ٕذ د يف بًوٓذؿ إذ  اؾٚ شذِقـذٔٚ أخذالؿٔذٚ مذْٓٚ أن 

بًض افدظذٚة مذْٓؿ ؾوذال ظـ ؽذرهؿ يذْىَِقن يف دظذق ذٓذؿ ظذ افَذٚظذدة افُذذٚؾ ة 

ٔذذِٜ( ؾتذذ د بًوذذْٚ ٕذذ ـ ؾذذوال ظذـ أوفئذؽ يذذ ى أن افتل  ذَقل : ) افٌذٚيٜ  ذذزر افقش

 يُ ب دذهِ ٜ ؾٖٕذٚ ممال ي ن جذ س افتٍِقن يَقل ظذْدي شذٗال.

مذذـ إٔذذٝ   يَذذقل : ضذذذٚفٛ ظذذذِؿ . شٌ ذذذٚن اهلل   أٓ يذذدري أن هذذ ا ادذذذ ٔٛ بذذٖن  

ضٚفٛ قإٔٚ ، أن افذذذ ي شذذٖفْل هذذذذقـذذذؾ شذذذٚاؾ خٚصذذذذٜ حْٔذذذام يًذذذٖل افًذذذٚاؾ افذذذ ي هذذذ

افسبٜٔ ظذذذذذذ قهذذذذذ ا يذذذذذذنٌف  ذذذذذذاممٚ مذذذذذذٚ جذذذذذٚء يف احلذذذذذذديٞ افهذذذذذ ٔت وهذذذذذ ا هذذذذذذ ،ظذذذذذذِؿ

إحذذذٚديٞ افهذذ ٔ ٜ ، ـذذذذام يف صذذ ٔت مًذذذِؿ أن رجذذذال ضذذ   افٌذذٚب ظذذذ افٌْذذل 

إيذش   «إٔذذٚ»ؾَذٚل :  -يًٖفف اف شقل ظِٔف افًذالم : افىذٚر  مذـ  -ؾَٚل :)مذـ (  ¢

ّذذذٚ ـذذذٚن مْذذذف ظِٔذذف افًذذالم إٓ أن يًذذٖفف فًٔذذذ ؾف ، ؾ قإٔذذٚ   مذذٚ ظذذ   ٕذذذًٍف بذذٚفٌْل وهذذذ

ًٚ بذذٖن ـذذ رهذذذٚ ظِٔذذف افًذذذالم  «إٔذذذٚ »إٔذذذُ  ظِٔذذف هذذ ه افٍِذذذيٜ وهذذذل ؿقفذذف  فذذف ؾَذذٚل : مٌٕٗذذ

إيذذش إٔذذذٚ ، إٔذذٚ   ؾ ْٔذذذام ًٕذذٖل مذذـ إٔذذٝ   يَذذقل : ضٚفذذٛ ظذذذِؿ ، يذذٚ أخذذذل   «إٔذذٚ، إٔذذٚ»

ّء ًَ مً و  إٔذؽ ضٚفٛ فُذـ مـ إٔٝ   يُ  ّء ل ٕذذًٍف ويُ ذ بٌذذر اشّذذف دذٚذا  ل ٕذذًٍفًذذ

يف ٕذًٍف ؾًّٔذل ٕذًٍف بٚشؿ ٓ يًذ   بف هذ ا ـذذِف داخذؾ  قفف ؽذ ض اهلل أظِؿ مٚ هذ

يف ؾًذذذذٚد أخذذذذذال  ادًذذذذِّغ افٔذذذذذقم وهذذذذ ه إمذذذذذقر ـذذذذذمرة وـذذذذذمرة جذذذذذدا ٓ يذذذذذُّـ 

 مذك إٔف ؿٚل: لإحهٚؤهذٚ ومذٚ أحذًـ مٚ ي وى ظـ صقؿ

لاىمم لاألممالاألخالقلمقلي مموأ

 

 

 

لإكلةممالكةمبألهخمال همالكةمب ا  

إٕذذام بًمذٝ ٕ ذذّؿ مذذُٚرم »ـذٔػ ٓ ورشقفْٚ صذِقات اهلل وشذالمف ظِٔذف يَذقل :  

ن أذٓؿ مذْٓ ذ وإن  ذذً ٛ ؾًذذ ٛ أن بًذض امذامظذذٚت اإلشذذالمٜٔ مذذذـ  «إخذال 

ّٜ ٓ  تّقا ا ه افسبٜٔ إخذالؿٜٔ ويَقفذقن هذ ا زمذذٕٚف حْٔذذام  َذقم افدوفذٜ ادًذذِ
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أمذذذذٚ أن ؾٔ ذذذٛ أن ٕذذذقجد يف ادذذذًِّغ ؾَذذط صٔذذذئٚ واحذذذدا وهذذل افٔذذذَيٜ افًذذذٔٚشٜٔ 

وفُذذذذذل  ذذذذذذتّقا إلؿذذذذذذٚمٜ افدوفذذذذٜ ادًذذذذذِّٜ ، بًذذذذد ذفذذذذؽ  ذذذذٖم   بٔذذذذٜ افْذذذذذٍقس ظذذذذذ 

إخذذذذذذال  وأداب ، يذذذذذٖم مذذذذذذقوقع إدذذذذذٚرة احلذذذذذذ ٚب وإٔذذذذذذف ؾذذذذذ ض ظذذذذذذ افًْذذذذذذٚء 

ا صذٚر ٕذيٚمذذذٚ مذذذطٚفٍٚ فاشذذالم ؾَْذقل ٓبذد ذفؽ ، هذ قو ذ  يؿ افتذزج مْذذٓـ وٕذذ 

فتَذقم ؿٚاّذٜ ادذذذًِّغ ويًذقد إفٔٓذذذؿ عدهذذؿ افَذذذديؿ مذـ اف جذذذذقع إػ افذديـ ـذذذذام 

حذذتك » :ؿٚل ظِٔف افًذالم يف احلذديٞ افًذٚبؼ ، وهذْٚ َٕقل حذْٔام ؿٚل ظِٔف افًذالم

 ذٚ أـذم  افدظذٚة اإلشذالمٔغ وه ه ٕذَىٜ حًٚشٜ جذدا ٓ يْذتذٌف  « ذ جًقا إػ ديْذُؿ

افٔذذذذقم هذذذؿ يقمذذذذْقن أن هذذ ه حََٔذذٜ إٔذذذف ٓ ٕذذذ ٚة فِّذذذذًِّغ مذذـ هذذ ا افقوذذع افذذ فٔؾ 

يتذٌٚؾِقن ظـ حََٔذٜ افذديـ واف ي هذؿ ؾٔف إٓ بٚف جذقع إػ افديـ فُذذْٓؿ يٌذٍِقن أ

وأ ذذذّّٝ افٔذقم أـذذِّٝ فُؿ ديْذُؿ ﴿ه ا افديـ مـ أوصٚؾف ؿقفف  ٌٚرا و ًٚػ : 

مـ صذٍٚت ه ا افذديـ إٔذف  ذؿ وذفذؽ  ﴾ظُِٔؿ ٕذًّتل وروذذٔٝ فُذذؿ اإلشذذالم ديْٚ

يًذذذذذتِزم شذذذذد بذذذذٚب اإلبتذذذذذداع يف افذذذذديـ إػ أن  ذذذذد ٕذذذذذٚس مذذذذـ هذذذذذؿ أـذذذذذذم  إمذذذذذٜ 

اإلشذذذالمٜٔ خذذذٚصٜ وظذذذٚمٜ يًذذذتَدون إٔذذذف ٓ مذذذٕٚع مذذـ إحذذذداث بذذدع يًذّقٕذذذٓٚ بدظذذذٜ 

حذذذتك »مذذذمِٜ  ذذذذُم  و ذذذُم  جذذذدا حذذذْٔام ؿذذٚل ظِٔذذف افًذذذالم : حذذذًْٜ وهذذ ا مذذذمٚل ، وإ

إٕذذذذام يًْذذذل افذذذديـ افذذذ ي أ ذذذذؿ اهلل ًٕذذذذذّتف ظِْٔذذذذٚ ب٘ـذذذذامفف ؾذذذٖيـ  «  جذذذذًقا إػ ديْذذذذُؿ

امذٓد فذرجع ادًذذِّقن إػ ديْٓذذذؿ ادذذهٍك مذـ ـذذؾ دخذذٔؾ ـذذام ذـذ ُت إٓذذٍٚ دذؿ 

ذهٍٜٔ هذذام أشذذذٚشٚن وٕذذتٔ ذذذتٚن هذذٚمتٚن أيـ افسبٜٔ افتل جيذٛ أن  َسن مذع هذ ه افتذ

 جذدا جدا ٓ شٌٔؾ فْذٓوٜ إشذالمٜٔ حذََٜٔٔ إٓ ظذ أشذٚشٓذام .

 (01:58:26( /17أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 بسن١ ايتصف١ٝ

ومذذذـ امذذذدي  بٚفذذذ ـ  أخذذذرًا أن أؿذذذقل: إٕذذذف وبًذذذد م ذذذ افًذذذْقات ؿذذذٚل اإلمذذذٚم: 

إػ مٌذذذذذذدأ وب اف جذذذذذذقع إػ افُتذذذذذذٚب وافًذذذذذذْٜ، افىقيِذذذذذذٜ ظذذذذذذذ دظق ْذذذذذذٚ إػ وجذذذذذذق

)افتهذذذٍٜٔ( بهذذذقرة خٚصذذذٜ،  هذذذٍٜٔ اإلشذذذالم مذذذـ افٌذذذدع وادُْذذذ ات وإحٚديذذذذٞ 

 افوذذًٍٜٔ وادقوذذقظٜ؛ افتذذل ح ٌذذٝ ٕذذقر اإلشذذالم بًذذض افقؿذذٝ، وبذذددْت جٓذذقد

ٌُؾ ظٚؿذذذذذٝ مًذذذذذريؿ و َذذذذذدمٓؿ، وجذذذذذِؾ اهللّ افَٚاذذذذذؾ:  َ ا  "ادًذذذذذِّغ يف ُشذذذذذ َوَأنَّ َهذذذذذ

تَ  ًْ ل ُم
اضِ ْؿ رِصَ ـُ ٚ ْؿ َوصَّذ ُُذ

ٌِِِِٔف َذفِ ـْ شَذ ْؿ ظَذ ُُذ َ  بِ ٍَذ َّ ٌَُؾ َؾتَ ًنذ قا اف ًُ َٓ َ تٌَِّ قُه َو ًُ ٌِ ٔاًم َؾٚ َّ
َِ

قن  َُ ْؿ َ تَّ ُُ َِّ ًَ : "افًًِِتغ  "، وافتل ـٚن مـ وشٚاؾ حتَٔؼ  ِؽ افدظقة ٕؼ "بِِف َف

 ؛ ٕ ذذذذد إْٔذذذذٚ بذذذذدإٔٚ ِّٕذذذذس إتنذذذذٚر افذذذذقظل بذذذذغ ظٚمذذذذٜ"افوذذذذًٍٜٔ  "و "افهذذذذ ٔ ٜ  "

ادًِّغ، ؾوالً ظـ خٚصتٓؿ، وذفذؽ بٌذزوغ ٕزظذٜ افت ذ ي وافتمٌذٝ ؾذٔام إذا ـذٚن 

ًٚ، ومذذذٚ ذفذذذؽ يف طْذذذل إٓ واحلذذذديٞ افذذذ ي يًذذذًّقٕف أ ًٚ أم وذذذًٍٔ يَ ؤوٕذذذف صذذذ ٔ 

ٕهذذػ ؿذذ ن مذذـ  قبذذدايٚت إدذذامر افٌذذ ور وافٌذذ اس افتذذل بذذ رٕٚهٚ وؽ شذذْٚهٚ مْذذ  ٕ ذذ

ًٚ وجذقَب مًذتّ يـ ظذذ هذ -ب ّذد اهللّ وؾوذِف -افزمٚن، وٓزفْذٚ  ا، مٗـذديـ دومذ

ؽذذر صذذ ٔت؛ مذذع فذذزوم  ق، و ذذ ا ـذذؾ مذذٚ هذذ- ¢ -إخذذ  بذذام صذذت ظذذـ رشذذقل اهللّ 

تٚن متقازيتذذٚن  مً ؾتذذف َُّ ًٚ، ؾذذ٘ن مً ؾذذٜ افهذذ ٔت مذذـ افوذذًٔػ ِشذذ خنذذٜٔ اظتٌذذٚره ديْذذ

إفٔذذذذذف، وًٕذذذذذ    قظذذذذذذ خذذذذذط واحذذذذذد، ٓ  ِتَٔذذذذذٚن؛ ًٕذذذذذ   افهذذذذذ ٔت وِٕتزمذذذذذف وٕذذذذذدظ

 دّر ح يٍٜ ر  اهللّ ظْف حٔٞ ؿٚل:افؤًػ ؾْ  ره وٕ ّ ر مْف، وهلل 

ظـ ا ر، وـْٝ أشٖفف ظـ افؼ  ٚؾٜ  - ¢ -ـٚن افْٚس يًٖفقن رشقل اهلل 
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 أن يدرـْل، ورحؿ اهلل افَٚاؾ:

 فُـ فتقّؿٔف          ظ ؾٝ افؼ ٓ افؼ 

 مـ افؼ يَع ؾٔف            ومـ ٓ يً   ا ر 

 ًِّذٓٚ و ًذّع ظْٓذٚ، ؾُمذر  أؿقل: ه ه افه قة، واحلّد هلل أصٌ ٝ طذٚه ة

َْذذقن اذذ ا إمذذ ، وحي صذذقن ظذذذ  ًْ مذذـ افُتّذذٚب واددرشذذغ وا ىٌذذٚء  ذذدهؿ ي

ؿ، ٕٚهٔذذذؽ ظذذذـ طٓذذذقر هنؿذذذدر إمُذذذٚ - ¢ -افتذذذزام مذذذٚ صذذذت مذذذـ حذذذديٞ رشذذذقل اهلل 

تطههذذذذذقن يف هذذذذذ ا افًِذذذذذؿ، وافذذذذذ يـ يافًديذذذذذد مذذذذذـ ضذذذذذالب افًِذذذذذؿ افذذذذذ يـ أخذذذذذ وا 

ضِذذذٌٓؿ افًِذذذؿ هلل، ومذذذع هذذذ ا ؾذذذ٘ن يف  ؿ افمٌذذذٚت وافٍذذذالح، واإلخذذذالص يف قٕ جذذذ

ًٜ جدًا مـ  ًِط افُمر مـ افنٌٚب ظذذ هذ ا افًِذؿ؛  افًٚحٜ مع إشػ بقادَر شٔئ

ّؿ  وادذٚل، وشذٚظدهؿ ظذذ ذفذؽ بًذض افىذٚبًغ أ وفِنٓ ة أ افْذٚ يـ افذ يـ ٓ هَذ

 ذذذؿ إٓ  ُمذذذر مىٌقظذذذٚيؿ، وإمذذذالء جٔذذذقاؿ، وفًذذذع  ًّ وذذذٝ  ذذذؿ يف بًذذذض مذذذٚ 

. ُٝ  ـتٌ

 .(8-5/7) «ضعوفةال»
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 َٔ ِٖ ايػسباء ٚن١ًُ حٍٛ  

 ايتصف١ٝ ٚايرتب١ٝ

يًْل: مغ هؿ افٌ بٚء: هؿ اف يـ يدظقن   «ضقبك فٌِ بٚء»بٚفًٌْٜ حلديٞ:  مداخِٜ:

 .  ¢إػ شْٜ اف شقل 

 :ٓ فٔس يدظقن، يهِ قن مٚ أؾًد افْٚس مـ شْتل ِمـ بًدي. افنٔ 

 أيش افٍ   ؾٔف ؾ   جقه ي   مداخِٜ:

ًٚ؛ ٕٕذذف افذذ يـ يهذذِ قن هذذؿ افًِذذامء، وافذذ يـ يتذذٚبًقن هذذؿ : افنذذٔ  ؾٔذذف ؾذذ   ضًٌذذ

ًٚ أـٔد أفٔس ـ فؽ   إ ٌٚع، ؾٖطـ افٍ   أيو

يًْذذذل: أن ادَهذذذقد ؾٔذذذف هْذذذٚ مذذذش افذذذدظٚة ؾَذذذط، وإٕذذذام افًِذذذامء افذذذ يـ  مداخِذذذٜ:

 يًِّقن ... وئٌْقن فِْٚس.

 : أيقه  ٗٓء افدظٚة.افنٔ 

 ء.ئٌْقن هٗٓء هؿ افٌ بٚ مداخِٜ:

 : إيف ًٕؿ، ؾٔف احلديٞ افمٚين، ظ ؾٝ احلديٞ افمٚين افنٔ 

 يًْل: إٕف ؾٔف روايٜ ... مداخِٜ:

 .«إٔٚس ؿِِٔقن صٚحلقن مـ يًهٔٓؿ أـم  ًّـ يىًٔٓؿ»: افنٔ 

يًْذذذل: أن اف شذذذقل أراد بٚفٌ بذذذٚء، يًْذذذل: ـذذذؾ صذذذٚد  مذذذـ افهذذذٚحلغ  مداخِذذذٜ:
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 ادًِّغ.

 : بٚدًْك افمٚين.افنٔ 

ًٚ ه ا ادًْك افمٚين.بٚدً مداخِٜ:  ْك افمٚين، ينّؾ أيو

 : ادًْك افمٚين ص ٔت.افنٔ 

 وٓ حيّؾ افَقفغ أحدمٚ ظذ أخ . مداخِٜ:

 : ٓ.افنٔ 

 ٓ حيّؾ أحدمٚ ظذ أخ . مداخِٜ:

هذذذذ ا احلذذذذديٞ احلََٔذذذذٜ ؾٔذذذذف بٔذذذذٚن ـٌذذذذر ومٓذذذذؿ بٚفًْذذذذٌٜ فِذذذذدظٚة افذذذذ يـ  مداخِذذذذٜ:

ٓ  وع ٕهٛ أظْٔٓٚ يًْل: افدظقة إػ  ينُِقن  ِؽ إحزاب وامامظٚت افتل

 افُتٚب وافًْٜ، ويزظّقن أهنؿ ي يدون أن ئَّقا  ع اهلل إػ ؽر اهلل.

: إذا أردٕذذٚ أن ُٕذذقن دؿَٔذذغ يف افتًٌذذر أـمذذ ، ٓ َٕذذقل افذذ يـ ٓ يوذذًقن افنذذٔ 

ٕهذذذٛ أظٔذذذْٓؿ دظذذذقى افُتذذذٚب وافًذذذْٜ، بذذذؾ ٓ يوذذذًقن ٕهذذذٛ أظٔذذذْٓؿ افذذذدظقة إػ 

 افًْٜ.افُتٚب، و هٍٜٔ 

ًٚ، حْٔئ  ٓ ي د ه ا افَقل. مداخِٜ:  يًْل: ... ص ٔ ٜ ادَهقد ضًٌ

 ص ٔت، خِٔؽ مع افنٔ  يتدي،  هٍٜٔ افًْٜ.ق: ٓ، ـامن مافنٔ 

 واهلل  هٍٜٔ افًْٜ ه ه ... مداخِٜ:

 : فُٚن ...افنٔ 

  ٍُِْٚ بام ٓ ٕىٔؼ ... مداخِٜ:

مًْك احلديٞ: هؿ اف يـ  : إٔٚ مٚ أـٍِؽ، ٓ أـِػ إٓ ٍٕ ، فُـ أؿقلافنٔ 
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يهذذِ قن مذذٚ أؾًذذد افْذذٚس، فذذٔس ؾَذذط يف افًَٔذذدة ويف افٍَذذف وافًِذذؿ، بذذؾ ويف ـذذؾ 

يشء مذذذـ صذذذٗون احلٔذذذٚة، مْٓذذذٚ إٓىذذذال  إلؿٚمذذذٜ حُذذذؿ اهلل يف إرض، ؾُذذذام بذذذدأ 

اف شقل ظِٔف افًالم جيٛ ٕ ـ أن ٌٕدأ، احلََٜٔ إٕف ادًذٚاؾ افتذل ُ ٌذ ل فِقؿذق  

مذذذـ ؽذذذر وـ أ ت إفذذذٔٓؿ مذذذـ ادًذذذِّغ ادْ ذذذ ؾغ، أيف وجذذذف هذذذٗٓء افْذذذٚس ًّذذذ

ادًذذذذِّغ، ٓ شذذذذٌٔؾ إػ أن َٕذذذذػ أمذذذذٚمٓؿ إٓ بذذذذٚفًِؿ افذذذذ ي إٔزفذذذذف اهلل ظذذذذذ ؿِذذذذٛ 

حمّذذذد ظِٔذذذف افًذذذالم، ـذذذام إٔذذذٝ أ ت يف  وذذذٚظٔػ ـالمذذذؽ، ٕن افَذذذقة وافدوفذذذٜ 

ًٚ شذذقى ـذذام ؿذذٚل  ًذذٚػ:  ٚ ﴿مًٓذذؿ افٔذذقم، ؾذذْ ـ ٓ ًٕذذتىٔع أن ًّٕذذؾ صذذٔئ ذذ َ ٚ أَ ن ـَ َيذذ ذذِ ي افَّ

ـْ َوؾَّ إَِذا اْهتََدْيتُؿْ  ْؿ َم ـُ ٓ َيُين ْؿ  ُُ ًَ ٍُ ْؿ إَٔ ُُ ْٔ َِ متذك ظِذُٔؿ إًٍٔذُؿ   [075]المائة::﴾آَمُْقا َظ

حْٔام يَقم ـؾٌّ مْٚ بقاجٌف مـ افدظقة إػ ديْف فِذ يـ مذـ حقفذف، دذؿ يقشذع افذداا ة 

ف، ومذذذْٓؿ بَذذذدر اإلمُذذذٚن، ؾّذذذْٓؿ مذذذـ ٓ يًذذذتىٔع أن يقشذذذًٓٚ وٓ خي جٓذذذٚ مذذذـ بٔتذذذ

..ومذذذْٓؿ.. ـذذذام ٓ خيٍذذذك، أمذذذٚ أن ٕهذذذؾ ؾًذذذق  ٓ يُذذذقن بتْئّْذذذٚ احْذذذٚ وحتزيٌْذذذٚ 

افذذذ ي شذذذٔٓٔ   قاحْذذذٚ، إٕذذذام شذذذُٔقن ذفذذذؽ مذذذـ ؾوذذذؾ اهلل ظذذذز وجذذذؾ ظِْٔذذذٚ؛ ٕٕذذذف هذذذ

فًِّذذذذِّغ افيذذذذ   افذذذذ ي يُّذذذذْٓؿ مذذذذـ أن خي جذذذذقا ظذذذذـ ـذذذذقهنؿ مًتوذذذذًٍغ يف 

ادًذذِّغ، ؾِذذ فؽ إٔذذٚ  إرض إػ أن يهذذٌ قا أشذذٔٚدًا ـذذام ـذذٚن صذذٖن إوفذذغ مذذـ

أرى مـ ا ىٖ أن ًْٕذك إًٍٔذْٚ إصذالح إًٍٔذْٚ، وآهذتامم بذٕٚؿ بغ مْذٚ يف شذٌٔؾ 

 افدظقة افًٚمٜ ه ه افتل  تؿ اٚ أخ ون ؾتًْٔٓؿ إًٍٔٓؿ.

بًذذذذد هذذذذ ا افًّذذذذؾ يشء مذذذذـ  قأن ٕ ذذذذـ ظِْٔذذذذٚ أن ًّٕذذذذؾ ؾذذذذٔام ًٕذذذذتىٔع، وشذذذذٔتِ

ـ أن ٕتهذذقرهٚ بًذذٌٛ مذذٚ حيذذٔط بْذذٚ آ ٍذذٚ  وآحتذذٚد وافَذذقة افتذذل ٓ ًٕذذتىٔع ٕ ذذ

ٕ ذذذذـ مًؼذذذذ ادًذذذذِّغ يف ـذذذذؾ افًذذذذٚمل اإلشذذذذالمل مذذذذـ أظذذذذداء بًوذذذذٓؿ طذذذذٚه ون 

ُذذْؿ َؿذذْد ﴿وبًوذذٓؿ  تٍذذقن، وإمذذ  ـذذام ؿذذٚل  ًذذٚػ:  ُشذذُؾ َوطَْنذذقا أهَنَّ ْٔئََس اف ن َحتَّذذك إَِذا اْشذذَت

ءُ  ََنذذذذذذذذذذٚذ  ٕ ـْ ذذذذذذذذذذذَل َمذذذذذذذذذذذ ٚ ؾَُْ ء َٕ ذذذذذذذذذذذ َْكُ َءُهْؿٕ  ذذذذذذذذذذذِ ُبقا َجذذذذذذذذذذٚذ ذذذذذذذذذذذ اهللَِّ ﴿.. [007]يوسللللللللللل :﴾ـُ َْكَ  ٕ ٓ إِنَّ َأ

 ٌٛ  .[204]البقر::﴾َؿِ ي
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ًٚ إٓ وشذذذذذذًٓٚ؛ ٕٕذذذذذذف افَٔذذذذذذٚم  ؾًِْٔذذذذذذٚ افًّذذذذذذؾ بذذذذذذام ًٕذذذذذذتىٔع، وٓ يُِذذذذذذػ اهلل ًٍٕذذذذذذ

عٚظذٚت مذْٓؿ، ؾذام  وبٚفتْئامت وافتُتالت، ؿد ج بٝ ضقااػ مذـ ادًذِّغ أ

أؾِ قا وٓ ٕ  قا، ؾذال اشذتٍٚدوا مذـ ذفذؽ ٓ يف داخِٓذؿ وٓ يف خذٚرجٓؿ، ومذـ 

 ى افًزة بٌره ؾًِٔتز.رأ

ًٚ أن يتَذقوا  مداخِٜ: قخالصتٓٚ أن ادًذِّغ يف بدايذٜ افذدظقة اشذتىٚظقا هيًذ

 وذفؽ يف بًٜٔ افًٌَٜ .

: ٕ ـ.. إٔٝ بتْي  افْتٔ ٜ، وإٔٚ ؿهذدي ٕذتُِؿ يف ادَدمذٜ، هذؾ خَِذقا افنٔ 

 هُ ا 

ًٚ. مداخِٜ:  ٓ ضًٌ

افَْىذذذٜ مذذذع مالحيذذذٜ : ؾذذذ٘ذًا، وـذذذؿ مٙذذذ ظِذذذٔٓؿ حتذذذك وصذذذِقا إػ هذذذ ه افنذذذٔ 

افٍذذ   بذذغ أووذذٚظٓؿ وأووذذٚظْٚ، ـذذؿ مٙذذ ظِذذٔٓؿ حتذذك وصذذِقا إػ بًٔذذٜ افًٌَذذٜ 

 ممالً 

عٚظٜ يهِقا إفٔٓذٚ، ٓ و: ادٓؿ أن ٕالحظ إٔف ـؾ .. ؽٚيٜ ي يد صطص أافنٔ 

بد  ٚ مـ مَذدمٚت، ؾٖٕذٝ أن بتذ ـ ٕٚ بٚف شذقل وصذ ٌف، ٕ ذـ أن ٓ جيذقز أن 

احلٔمٜٔ؛ ٕٕف افٌذقن صٚشذع مذع إشذػ افنذديد، ٕ ذـ  َٕٔس إًٍْٔٚ ظِٔٓؿ مـ  ِؽ

ًٚ، إن مل َٕذذذؾ دهذذذقرًا ضقيِذذذٜ؛ إلصذذذالح مذذذٚ ؾًذذذد مذذذـ ظَٚاذذذدٕٚ  ظِْٔذذذٚ أن ًٕذذذٔش شذذذْْٔ

وأخالؿْٚ، بْٔام اف شقل حَؼ هٚ غ اف ـٔز غ إشٚشٔتغ يف بوع شذْغ مذع ذول 

 امامظٜ اف يـ  نر إفٔٓؿ ؾ٘ذًا ...

افَٚاد اف ي يٌغ فْذٚ إْٔذٚ إتْٓٔذٚ مذـ م حِذٜ مذٚ قخالصتٓٚ إٔف فٔس مًْٚ  مداخِٜ:

 وشْْتَؾ إػ م حِٜ  ٚفٜٔ .
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ًٚ.افنٔ   : ضًٌ

اف ي شذَٔقل فْذٚ ق: ٕ ـ فًْٚ مًئقفغ ظـ ه ا، فًْٚ مًئقفغ ظـ مـ هافنٔ 

إتْٓٔذذذٚ مذذذـ اد حِذذذٜ إوػ، وأن  ٌذذذدأ اد حِذذذٜ افمٕٚٔذذذٜ دذذذؿ افمٚفمذذذٜ فًذذذْٚ مًذذذئقفغ 

ذذذْؿ  َوُؿذذذؾِ ﴿ٔذذذؼ آيذذذٜ افَذذذ آن، ظْٓذذذٚ، ٕ ذذذـ مًذذذٗوفقن ظذذذـ  ىٌ ُُ َِ َّ ى اهللَُّ َظ ذذذَرَ ًَ ذذذقا َؾ ُِ َّ اْظ

ٕ ذـ أن ٓ ًّٕذؾ، وإن ظِّْذٚ ظِّْذٚ بطذال  افًِذؿ، فذ فؽ  [075]التوب::﴾َوَرُشذقُففُ 

إٔٚ يًْل ؾُ م ودظقم ـًْقان ؿٚاؿ ظذ ـِّتذغ، ٓ بذد فِ امظذٜ ؾُِٔقٕذقا مٚاذٜ 

أن، فُذذـ أي عٚظذذٜ ٓ بذذد أن ؾُِٔقٕذذقا أفذذػ، ؾُِٔقٕذذقا مِٔذذقن، مذذش مٓذذؿ افًذذدد 

 .«  بٜٔ»و « هٍٜٔ» َقم ظذ أشٚس ـِّتغ 

امامظٜ ادًِّٜ افتذل يْنذدهٚ عٚظذٚت إشذالمٜٔ ـمذرة ٓ يُّذـ يف اظتَذٚدي 

أن  َذذقم  ذذٚ ؿٚاّذذٜ إٓ ظذذذ أشذذٚس مذذـ افتهذذٍٜٔ وافسبٔذذٜ، إيذذ  أن اإلشذذالم ٕذذزل 

ًٚ مذذذـ افًذذذام ء مذذذٚ ؾٔذذذف ـذذذالم، ربذذذٚهؿ ظذذذذ ؿِذذذٛ حمّذذذد ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم صذذذٚؾٔ

اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم ادذذ ر إول يف هذذ ه افذذدٕٔٚ، ؾٖحًذذـ  ذذ بٔتٓؿ، ؾّذذـ افذذ ي 

شٔهٍل ه ا اإلشالم اف ي ـٚن أصٍك مـ مذٚء افًذامء، دذؿ دخذؾ ؾٔذف مذٚ دخذؾ ًّذٚ 

مًِقم إعًٚٓ ظْد افًٌض و ٍهٔالً ظْد آخ يـ، مـ اف ي شَٔقم    جيٛ أن  قه

ـ أهؾ افًِؿ وافٍوذؾ وافتَذقى وا ذق  مذـ اهلل ـمذرون، يَقم ا ا أؾ اد يًْل: م

مْتؼذذذون يف افًذذذٚمل اإلشذذذالمل، دذذذؿ يَقمذذذقن بذذذٚؿسان اذذذ ه افتهذذذٍٜٔ افسبٔذذذٜ،   بٔذذذٜ 

إؾذذ اد ادًذذِّغ، ٕ ذذـ أن مذذٚ ؾٔذذف ظْذذدٕٚ   بٔذذٜ أبذذدًا، ٕ ذذـ بْنذذق  ـٔذذػ إٕذذف ـذذؾ 

 ديذذذذذٜ امامظذذذذذٚت ظذذذذذؿ  ًَْذذذذذؿ إػ عٚظذذذذذٚت، وظذذذذذؿ  ٍذذذذذ   بْٔذذذذذٚيؿ ادهذذذذذٚفت افٍ

وافنطهٜٔ، وه ا إٔٚ أظتَذده أمذ  ضًٌٔذل جذدًا ودذٚذا  ٕٕذف مٙذ ظذذ ادًذِّغ 

ؽر م بذك، وردْذٚ ٕ ذـ قؿ ون ـمرة، وهؿ ئًنذقن يف إشذالم ؽذر مهذٍك، ويف جذ

هذذذ ا ا ِذذذٔط، دذذذؿ اشذذذتَٔيْٚ ظذذذذ مذذذٚ يًذذذّك افٔذذذقم بٚفهذذذ قة، فُذذذـ هذذذ ه احلََٔذذذٜ 
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ؾ ْٔام يقجد إم ان ويف  ص قة ؾُ يٜ مل يَسن مًٓٚ بًض افه قة افًِقـٜٔ،

عٚظٜ يىٌَقن اإلشالم اف ي يٖم  أن  ُقن هْٚا أمذٜ يذٖم ون بذٚدً و  ويْٓذقن 

ظـ ادُْ ، ؾٔقمئ  يٍ ح ادٗمْقن بْك اهلل، ؾٖٕٚ ٓ أرى افتٍُر ـٔػ  مـ اف ي 

شذذَٔقم بٌٔذذٚن هذذ ه اد احذذؾ افتذذل مذذـ افْٚحٔذذٜ افًِّٔذذٜ ٓ بذذد مْٓذذٚ، فُذذـ مذذـ افْٚحٔذذٜ 

 شٌٔؾ إفٔٓٚ يف اظتَٚدي؛ ٕٕف صئقن افدظقة ٓ  َٚس ظذ صذئقن ادذٚدة افٍُ يٜ ٓ

ـٚٓؿتهذذٚد مذذمالً افذذ ي ـذذؾ دوفذذٜ  وذذع  ذذٚ ٕيذذٚم يف ـذذؾ مذذدة ،ذذس شذذْقات، شذذقاء 

ذفؽ، يًِّقن افْتٚاٟ دذس افٔذد؛ ٕن إمذقر مٚديذٜ،  قٕ  وص ٍل أ واؿتهٚدي أ

ىٔع أن حتُذذؿ متذذك يهذذِت أمذذٚ افذذدظقة هذذ ه، ؾٖٕذذٝ مذذمالً ؿذذد  ذذ ر وفذذدًا فذذؽ، ٓ  ًذذت

، وهذ ًٜ َ ُة ـٌذدا، مذٚ  ًذتىٔع، ؾُٔذػ  قابْذؽ، وهذ قه ا افقفد فُٔذقن مًذِاًم داظٔذ ِْذ ؾِ

 ًتىٔع أن حتُؿ ظذ ٕٚس هؿ ؽ بٚء ظْؽ، وهْٚا مهٚفت  ًتقر وحتٔط هذٗٓء 

ًٍٕذف ؿذد   بذك ظذذ اإلشذذالم قافْذٚس افذ ي   يذد أن  ذ بٔٓؿ، هذ ا إذا ـذذٚن ادذ ر ه

ٜ ٕ ذذذـ يف افقؿذذذٝ افذذذع يٌٌْذذذل أن ٓ ٕٔذذذئس مذذذـ روح اهلل، ادهذذذٍك، فذذذ فؽ احلََٔذذذ

فُـ يف افقؿٝ ًٍٕف، يٌٌْل أن ٓ ُٕقن مٌسيـ، وٓ أن ُٕقن مٌٍِغ، وأن ٕيذـ 

إٕذذف بْْٔذذٚ وبذذغ افْكذذ أيذذٚم ؿِِٔذذٜ وؿِِٔذذٜ جذذدًا، هذذ ا افذذ ي وؿذذع يف بًذذض امامظذذٚت 

شذْٜ ـذ ا  يفواإلشالمٜٔ، حٔذٞ أظِْذقا ظذذ ؽذر حٔذٚء وخ ذؾ إٕذف يف طذ   ـذ ا، أ

 شْٔٚدى بٚفدوفٜ اإلشالمٜٔ، دؿ أصٌ قا ـٚفده  أيش  افداب ، خز ـٚن.

 قؽر واو ٜ .مداخِٜ:

: يًْل: شٔٗدي بًٍْف إػ ًٍٕف إػ آفتَٚء وإػ افت ّع، وإػ افتْئؿ افنٔ 

افذذ ي ٓ بذذد مْذذف؛ إلؿٚمذذٜ حُذذؿ اهلل يف إرض، هذذ ا ٓ بذذد مْذذف، فُذذـ أن، أن يف 

 وهذذقْذذل: هذذ ه ؿوذذٜٔ بيْذذل مْىَٔذذٜ جذذدًا، إًٕذذٚن ي يذذد أن يٌْذذل بْذذٚء هذذ ه اد حِذذٜ يً

ًٚ، ؾّذذذـ افًٌذذذٞ أن يٍُذذذ  بذذذٖي يشء َؿٌْذذذَؾ أن  ٔذذذ  إرض، وهُذذذ ا ٓ  يِّذذذؽ أروذذذ
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ذذذ ِْ َش  ؾ مقوذذذقع ادقوذذذقع هذذذ ا افٌْذذذٚء ادذذذٚدي، ؾذذذال يٍُذذذ  ـذذذؿ ؽ ؾذذذٜ  ـذذذؿ ضذذذٚبؼ  ًِ

ٓ بد مذـ ؤَٓٚ وهُ ا، فُـ  وٓ يدري شًتٓٚ أقإرض بًد مٚ اشت يهٚ، وه

افًذذًل فؼذذاء إرض، ٓ بذذد مذذـ إجيذذٚد إرض، ٓ بذذد مذذـ إجيذذٚد افَٚظذذدة، ؾذذْ ـ 

 أن يف صدد  ًَٔد افَٚظدة ؾًالً.

 ... ادقوقع يًْل: إٔٚ إٔي  إم  ... مداخِٜ:

 : ـٔػ افنٔ 

إٔٚ إٔي  فألم  افَؤٜ متُٚمِٜ، ؾٕٚرض ب د ذايٚ  اء فٔس هد ،  مداخِٜ:

 إرض هل مىِٛ ...

هذذد ، مذذٚ أدري فذذٔش إٕذذف ٕذذدخؾ يف  قهذذد  وٓ مذذ ق: فذذٔس افٌ ذذٞ إٕذذف هذذافنذذٔ 

 مقاؤع مٚ ؾٔٓٚ خال ، إرض مٚ هل هد ، ا د  إؿٚمٜ افٌْٚء.

 ا د  ... قًٕؿ، ه مداخِٜ:

: ضٔٛ ـقيس، فُـ افتٍُذر يف افٌْذٚء ؿٌذؾ افتٍُذر يف إرض افهذٚحلٜ افنٔ 

 ظٔذٜ، ؿٌذؾ أن  قجذد افْذٚس افذ يـ   ه افٌْٜٔ، هذ ا ظٌذٞ مْىَذل، وـذ فؽ ؿوذٜٔ 

  مؼ بًَٔديؿ وشِقـٓؿ، مـ افًٌٞ أن  ٍُ  بتُتؾ  َّٔف.

 ... ٓ أؾُ . إٔٚ أؾُ  مـ هد  ... مداخِٜ:

 ا د  يف افْٓٚيٜ. ق: مٚ هافنٔ 

 ا د  يف افْٓٚيٜ أن يُقن   بْٔٚن. مداخِٜ:

 ٓ ادٚديٜ، إافٌْٔٚن، إٔٝ بت ُل مـ افْٚحٜٔ ادًْقيٜ و ق: ٓ، أيش هافنٔ 

 إٔٚ أحُل... مداخِٜ:
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 : ادٚديٜ افنٔ 

 إٔٚ أؾُ  بٕٚرض. مداخِٜ:

 : ضٔٛ.افنٔ 

 إٔٚ أؾُ  إٕف إٔٚ هديف افْٓٚال إٕف ... مداخِٜ:

 : ضٔٛ.افنٔ 

إٔٚ مٚ أظ   ... أول خىقة حتك يُذقن ظْذدي بْذٚء ٓزم يُذقن ظْذدي  مداخِٜ:

 أرض ... ؾٓ ا راحؾ.

 : ًٕؿ افنٔ 

  د  راحؾ ...ه ا ا مداخِٜ:

 : وإٔٚ ه ا اف ي أؿقفف.افنٔ 

 ... أول خىقة ... مداخِٜ:

 قن افْٓٚيذٜ ذـذ ت فذؽ مذٚ هذإ: يٚ أخل إٔذٚ هذ ا افذ ي أؿقفذف، إٔذٚ ظذؿ أؿذقل: افنٔ 

هذذذ ه افذذذدار فْىّذذذئـ ؾٔٓذذذٚ وًٕذذذُْٓٚ،  قا ذذذد ، ا ذذذد  بٚفًْذذذٌٜ فِّمذذذٚل ادذذذٚدي هذذذ

أن يُذذذقن هْذذذٚا أمذذذٜ  قهذذذ إؿٚمذذذٜ حُذذذؿ اهلل يف إرض، قا ذذذد  بٚفًْذذذٌٜ فِذذذدظقة هذذذ

حتُذذذذؿ بذذذذام إٔذذذذزل اهلل، و ْؼذذذذ افذذذذدظقة يف إرض بُذذذذؾ ؿذذذذقة وجذذذذ أة ب ٔذذذذٞ إٕذذذذف ٓ 

 يًتىٔع أحد أن يَػ أمٚمٓٚ، ؾ٘ن وؿػ أحد أمٚمٓٚ ـٚن جزاؤه...

 قؽر واو ٜ . مداخِٜ:

: شذذٔدي مذذٚ اختٍِْذذٚ، يًْذذل ظذذؿ َٕذذقل يًْذذل: اد حِذذٜ إخذذرة افتذذل بذذدٕٚ افنذذٔ 

ممذذٚل  ٔذذػ ّٕقذذ ؾٔٓذذٚ  مذذٚ هذذل اد حِذذٜ إوػ  إٔذذٚ  بذذٝهذذ ه، فُذذـ ـ قإيٚهذذٚ هذذ



 التصفية والرتبية  ------------------------------------------------ ني يف املنوججامع تراث العالمة األلبا

300 

ًٚ اد حِذذذذٜ إوػ حتوذذذذر إرض، ؾذذذذام هذذذذل اد حِذذذذٜ إوػ فت َٔذذذذؼ  مذذذذٚدي إٍٓذذذذ

ا ذذذد   ضٔذذذٛ، ؾذذذام هذذذل اد حِذذذٜ إوػ،  قحُذذذؿ اهلل يف إرض  أفذذذٔس هذذذ ا هذذذ

 اد حِٜ إوػ افتهٍٜٔ وافسبٜٔ ٓ بد مـ ذفؽ.

افْٓذذذذذذٚال إػ عّقظذذذذذذٜ مذذذذذذـ إهذذذذذذدا   فُذذذذذذـ وإٔذذذذذذٝ  ًَذذذذذذؿ هذذذذذذدؾؽ مداخِذذذذذذٜ:

ًٚ ٕهدا  أخ ى.  اد حِٜٔ، ظِٔؽ أن  ًد أيو

ؿحئذذك اهلل يذذذ ى ظِٔذذؽ هذذذ ا  ق: أبذذذافنذذٔ  افذذذ ي يَذذذقم  قؾٔذذذف، فُذذـ مذذذـ هذذ مًذِذ

 ٓ بُ .آ زيد وآ إٔٝ واا ا  مـ هق  إٔٚ و

 ه ا ممؾ ... هؾ هل ضًٌٜٔٔ. مداخِٜ:

ن بذذذدٕٚ ٕ ذذذـ ـذذذام ؿِْذذذٚ بٚٔيذذذٜ : يذذذٚ أخذذذل هذذذ ه م حِذذذٜ  ذذذٖم مذذذش أن، أافنذذذٔ 

ـْ َوذذؾَّ إَِذا اْهَتذذَدْيتُؿْ ﴿افًذذٚبَٜ  ْؿ َمذذ ـُ ذذ ٓ َيُين ْؿ  ُُ ذذ ًَ ٍُ ْؿ إَٔ ُُ ْٔ ذذ َِ هذذ ه اد حِذذٜ  [075]المائللة::﴾َظ

ًٚ وٕىٌَذذف ظذذذ مذذـ  مذذٚ أؿذذدر أضٌَذذف ؽذذر  َّٚ ٍٕٓذذؿ اإلشذذالم ؾٓذذاًم صذذ ٔ  إشٚشذذٜٔ إٔذذ

ل، زوجتذذذل، بْذذذٚم، ظذذذذ ٍٕ ذذذ، هذذذ ا واجٌذذذل، بٚؿذذذدر أضٌَذذذف ظذذذذ ابْذذذل هذذذ ا واجٌذذذ

ًٚ إٓ وشذذذذذذًٓٚ، هذذذذذذ ه  أوٓدي وهُذذذذذذ ا، يف حذذذذذذدود آشذذذذذذتىٚظٜ، ٓ يُِذذذذذذػ اهلل ًٍٕذذذذذذ

اد حِٜ إوػ، وهل اد حِٜ صٚر ؾٔٓٚ اف شقل ظِٔف افًالم، دذؿ إيذ  افدؿذٜ يف 

ادقوذذذقع، اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم وإٌٕٔذذذٚء افُذذذ ام بَذذذقا شذذذْغ يذذذدظقن إػ ـِّذذذٜ 

رأيذؽ افٔذقم يف ادًذِّغ   قتْقا افىٚؽقت، مذٚ هذواحدة، وهل أن يًٌدوا اهلل وجي

فذع اادًِّغ مش افٍُٚر، ادًِّغ إًٍٔٓؿ ب ٚجٜ إػ ه ه افدظقة، يًْل: هٚ 

بذذدٕٚ ٕنذذد طٓ ٕذذٚ ؾذذٔٓؿ، وبذذدٕٚ َٕذذٔؿ افدوفذذٜ ظذذذ أشذذٚس آشذذتًٕٜٚ اذذؿ، هذذؿ ب ٚجذذٜ 

 ـمرًا. إػ دظقة افتقحٔد، وأخقٕٚ أن إشتٚذ ظدٕٚن بَٔقل: بتدٕدٕقا وبت ُقا

 افٌديؾ ظام ٕ ـ ؾٔف . ققإذًا مٚ ه مداخِٜ:

 .: افٌديؾ افتهٍٜٔ وافسبٜٔ، ـِّتٚن خٍٍٔتٚن ظذ افًِٚن دَِٔتٚن يف ادٔزانافنٔ 
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 ضٌؼ ظذ ادئٚت ... قمٚ يف بٖس، فُـ ف مداخِٜ:

ذ﴿: إٔٚ ؿِذٝ: إٕذف ٕ ذـ مذٚ بَْذقل بٚفٔذٖس؛ ٕٕذف افنٔ  َْٕكَ ٓ إِنَّ  ذ اهللَِّ َأ َْٕكُ  اهللَِّ َمَتذك 

 ٌٛ  ، فُـ ٕ ـ ظِْٔٚ افًّؾ.[204]البقر::﴾َؿِ ي

 ( 00:  31: 02/ 149) اهلدى والنور /
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 حاج١ ايدعا٠ إىل ايرتب١ٝ 

 ٚاإلخالص يف دعٛتِٗ

يَذذذقل افًذذذٚاؾ: وذذذًػ افَِذذذقب وأدواء افٍْذذذقس وحذذذٛ افهذذذدارة أمذذذ اض  افًذذذٗال:

أصذذذٚبٝ ادًذذذِّغ بنذذذُؾ ظذذذٚم وافذذذدظٚة إػ اهلل بنذذذُؾ خذذذٚص مذذذٚ هذذذل 

 قجٔٓٚ ُؿ فتدارا ه ا احلٚل ادٗشػ  

واهلل هذذ ه افَوذذٜٔ يف احلََٔذذٜ دؿَٔذذٜ جذذدًا، وفذذٔس  ذذٚ  ِذذص مْ ذذل  امذذقاب:

إٓ  َقى اهلل  ٌٚرا و ًٚػ، وفٔس يِّؽ هدايٜ افَِقب إٓ ظالم افٌٔذقب شذٌ ٕٚف 

 و ًٚػ.

فذذدظقة ـذذٚن يُتٍذذل  وحٔذذْام ـذذٚن ي شذذؾ بًذذض أصذذ ٚبف فٌذذزوة أ ¢ورشذذقل اهلل 

بتَذذذذقى اهلل، واجتْذذذذٚب حمذذذذٚرم اهلل، وأن خيذذذذٚفؼ افْذذذذٚس بطِذذذذؼ حًذذذذـ،  بذذذذٖن يذذذذٖم ه

خيٚفىٓؿ وخيٚفَٓؿ بطِؼ حًـ، ؾ٘ذا ـٕٚٝ ه ه ادهٚاٛ حِٝ ب ّذع ـٌذر مذـ 

ادًِّغ وؾٔٓؿ بًض افدظٚة، وه ا هل حََٜٔ م ة، ؾٕٚم  فٔس فف ظالج إٓ بذٖن 

وجذؾ ويتَٔذف يف  أن ي اؿذٛ اهلل ظذز -مذدظقاً  وشذقاًء ـذٚن داظٔذٜ أ-ي اؿٛ ـؾ مًذِؿ 

هذ ا أمذ  ٓ  -مٚ يٖم ومٚ ي ر، ؾٚفَؤٜ حتتذٚج يف افقاؿذع: ـقشذٚاؾ إػ مذ بغ  ـؾ

 َُ إػ م بغ، فُـ هٗٓء اد بقن جيٛ أن يُقٕقا أوًٓ ؿد ي بٝ ٍٕقشٓؿ،  -ُيْْ

 وخِهٝ ٕقايٚهؿ ف ب افًٚدغ.

ًٚ ـٌذذرًا مذذـ افًِذذؿ بٚفُتذذٚب وافًذذْٜ حتذذك يتقجٓذذ ًٚ: ؿذذد أو ذذقا حيذذ قا فتقجٔذذف ودٕٚٔذذ
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أؾ اد إمٜ ـِٓٚ إػ افتًّؽ بٕٚخال  اإلشالمٜٔ آبتًٚد ممالً ظـ افً ٛ، وظـ 

ذفؽ ًّٚ أصٔٛ بف ـمر مـ افْٚس افٔقم،  قافٌ ور وظـ ضِٛ افدٕٔٚ بٚٔخ ة، وٕ 

بؼذذ هذذ ه إمذذٜ »وؿذذد جذذٚء يف احلذذديٞ افهذذ ٔت مذذـ ؿقفذذف ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم: 

ُّغ يف إرض، ومـ ظّذؾ مذْٓؿ ظّذالً فِذدٕٔٚ مذـ بٚف ؾًٜ وافًْٚء، واد د وافت

 .«ظّؾ أخ ة ؾِٔس فف يف أخ ة مـ ٕهٔٛ

هذذذ ه افْٚحٔذذذٜ وهذذذل: ؿوذذذٜٔ ظذذذدم اإلخذذذالص يف افذذذدظقة، وظذذذدم اإلخذذذالص يف 

 افًّؾ فاشالم هل: منُِٜ ادنٚـؾ يف افًك احلٚ .

افًِذذؿ ٓ  ٜؾُمذذر مذذـ افذذدظٚة اإلشذذالمٔغ ٓ يذذدظقن إٓ فِقطٍٔذذٜ، وـمذذر مذذـ ضٌِذذ

يىٌِذذقن افًِذذؿ هلل، وإٕذذام يىٌِذذقن افًِذذؿ وإمذذ  واوذذت جذذدًا، وأصذذٌت إمذذ  بذذدهل 

ؽٍذذؾ ـذذؾ افىذذالب ظْذذف إٓ مذذـ ظهذذؿ اهلل مْذذف، يىِذذٛ افًِذذؿ؛ فْٔذذٚل افنذذٓٚدة، ؤٕذذؾ 

يىِذذٛ افًِذذؿ فْٔذذٚل بذذف افذذدٕٔٚ، وهذذ ا ـذذام  قافنذذٓٚدة افٌذذ ض مْٓذذٚ: أن يتقطذذػ، ؾٓذذ

 .« أخ ة مـ ٕهٔٛفٔس فف يف»شًّتؿ يف احلديٞ افًٚبؼ: 

امٓٚد يف شذٌٔؾ اهلل افذ ي ؿذٚم يف ؾًِذىغ إَىذع مذع إشذػ افنذديد وؿذٚم يف 

أؾًٌٕٚذذذتٚن وٕ جذذذقا أٓ يَْىذذذع هذذذ ا امٓذذذٚد يف شذذذٌٔؾ اهلل إذا مل يُذذذـ اد ٚهذذذد ؾٔذذذف 

 يَهد بف وجف اهلل، ؾٚدتَٚظد ظـ امٓٚد خر مْف.

ٚده هذذ ا يُذذقن ادتَذذٚظس اد ٚهذذد يف شذذٌٔؾ اهلل إذا ؿهذذد ؽذذر وجذذف اهلل يف جٓذذ

مْذذف دذذٚذا  ٕن هذذ ا ادتَٚظذذد  ذذٚرا ؾذذ ض  ٓذذٚد يف شذذٌٔؾ اهلل خذذرٌ ادتَٚظذذد ظذذـ ام

وٓصذذؽ، فُذذـ ذاا افذذذ ي جيٚهذذد يف شذذذٌٔؾ اهلل، مل يَذذؿ اذذ ا افٍذذذ ض بذذؾ اـتًذذذٛ 

َّٕذاَم ﴿مل يتذٖدب بَقفذف  ٌذٚرا و ًذٚػ: وإداًم دٚذا  ٕٕف مل يذٖز  بَقفذف  ًذٚػ أ ْؾ إِ ؿُذ

ٚ بَ  َٕ ْؾ َأ َّذ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربءذ ََذ
قا فِ َٚن َيْ جُذ َـذ ـْ  َّذ ْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾ ُُ ُ  َ

اَم إِ َّٕ ْؿ ُيقَحك إَِ َّ َأ ُُ ُِ َؼٌ ِممْ

ِف َأَحًدا ٌََٚدِة َربء
ًِ ْا بِ اًل َصٚحِلًٚ َوٓ ُيْؼِ َّ  .[007]الكه :﴾َظ



 التصفية والرتبية  ------------------------------------------------ ني يف املنوججامع تراث العالمة األلبا

303 

هذذٛ ٓ يؼذذا ب ٓذذٚده أحذذدًا يف شذذٌٔؾ اهلل، ٓ جيٚهذذد؛ فَٔذذقل ؾذذالن  ذذ ا بِذذده وذ

و ٌ ب مـ أجؾ مٚذا  مـ أجؾ جيٚهد يف أؾًٌٕٚتٚن، ـؾ هذ ه إؾُذٚر وادًذٚين 

 جيٛ أن  ُقن بًٔدة ـؾ افًٌد ظـ ذهـ اد ٚهديـ يف شٌٔؾ اهلل.

وؿذذذذد روى اإلمذذذذٚم افٌطذذذذٚري ومًذذذذِؿ يف صذذذذ ٔ ٔٓام مذذذذـ حذذذذديٞ أر مقشذذذذك 

ٜٔ هؾ ؿٚل رجؾ: يٚ رشقل اهلل، اف جؾ مْٚ يَٚ ؾ مح»إصً ي ر  اهلل ظْف ؿٚل: 

يف شذذٌٔؾ اهلل  قيف شذذٌٔؾ اهلل  ؿذذٚل: ٓ. ؿذذٚل: اف جذذؾ مْذذٚ يَٚ ذذؾ صذذ ٚظٜ هذذؾ هذذقهذذ

يف شٌٔؾ اهلل  ؿٚل: ٓ. ؿٚل: ؾّـ يف قؿٚل: ٓ. ؿٚل: اف جؾ مْٚ يَٚ ؾ ظهٌٜٔ هؾ ه

 .«يف شٌٔؾ اهللقشٌٔؾ اهلل  ؿٚل: مـ ؿٚ ؾ فتُقن ـِّٜ اهلل هل افًِٔٚ ؾٓ

اد ادًذذذذِّغ وبطٚصذذذذٜ افذذذذدظٚة مذذذذْٓؿ أن ؾذذذذ٘ذًا: ادٓذذذذؿ افٔذذذذقم بٚفًْذذذذٌٜ فُذذذذؾ أؾذذذذ 

خيِهقا ٕقايذٚهؿ وأن حيًذْقا أخالؿٓذؿ، ومذـ ذفذؽ أن يًتذٚدوا ظذذ افذدظٚء افذ ي 

ِْ »يًِّْذذٚ إيذذٚه بًٍِذذف حٔذذٞ ـذذٚن يَذذقل:  ¢ـذٚن رشذذقل اهلل  َذذل افِٓذذؿ ـذذام حًذذْٝ َخ

َُِل  اهلل ظز وجؾ يف خِقا ْٚ وجِقا ْٚ، ًٕؿ.قهُ ا جيٛ أن ٕدظ  «ؾ ًـ ُخ

 (00:  47: 38/   190ور / ) اهلدى والن
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 ملٔ ايبٝع١؟.. ثِ َت٢ ايٛصٍٛ؟ 

 ٚايهالّ ع٢ً ايتصف١ٝ ٚايرتب١ٝ 

 قبٚفًٌْٜ دقوقع حًٚس أظتَد إٔف يّس ـؾ مًِؿ يف ه ا افزمٚن، أٓ وه مداخِٜ:

 مقوقع افًٌٜٔ.

 : افًٌٜٔ.افنٔ 

هذذذؾ  ذذذ ى أن افًٌٔذذذٜ ؾذذذ ض ظذذذذ ـذذذؾ مًذذذِؿ ي يذذذد أن يالؿذذذل ربذذذف بقجذذذف  مداخِذذذٜ:

وبَِذذذذٛ شذذذذِٔؿ وبًّذذذذؾ شذذذذِٔؿ  وإن ـذذذذٚن هذذذذ ا ؾِّذذذذـ  ُذذذذقن افًٌٔذذذذٜ يف هذذذذ ا شذذذذِٔؿ 

 افزمٚن 

افًٌٜٔ دـ دٍَذقد أم  ،وٝ ففً َّ : ه ا اف ي ـٚن بدي أشٖفؽ ظْف إٔٝ  َ افنٔ 

 مقجقد  افًٌٜٔ دٍَقد   ؽر وارد صت  

 ًٕؿ. مداخِٜ:

هذ ا  : افًٌٜٔ دٍَقد ؽر وارد.إذًا: افًٌٔذٜ جيذٛ أن  ُذقن دقجذقد، ؾذٖيـافنٔ 

ادقجذذقد افذذ ي جيذذٛ أن يٌذذٚيع مذذـ جٓذذٜ، ويهذذد  ظِٔذذف إذا مل يٌذذٚيع هذذ ا ادقجذذقد 

 .«مـ مٚت وفٔس يف ظَْف بًٜٔ مٚت مٔتٜ جٚهِٜٔ»ؿقفف ظِٔف افًالم: 

 أيـ ه ا اف ي يٌٌْل أن يٌٚيع بًْٚء ظذ ه ا احلديٞ وأممٚفف مـ إحٚديٞ 

ٓ، إٕذذذام وتذذذف أفذذذ فؽ مذذذـ ا ىذذذٖ افٌ ذذذٞ يف أمذذذ  ؽذذذر مقجذذذقد هذذذؾ جيذذذٛ مٌٚيً
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افقاجذذٛ افًذذًل إلجيذذٚد اد تّذذع افذذ ي يٌْذذع مْذذف افنذذطص افذذ ي جيذذٛ مٌٚيًتذذف، 

 واوت ه ا افُالم 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

جذذٚفس وادذذؼ، فُذذـ مذذـ  ق: ًٕذذؿ. إٔذذٚ أصذذً  بٖٕذذف هذذ ا افُذذالم ظذذذ ؿِتذذف هذذافنذذٔ 

افْٚحٜٔ إخ ى إٔٚ أصً  إٔف إٔذٝ مذٚ ار قيذٝ مذـ امذقاب، ؾذٚف ي هذ ا حيتذٚج إػ 

ًٚ.ٕوت، ؾ  ٓٚت ٕنق  إٔٝ إوت إي  ظْدا بًد ه ا امقاب ضًٌ

ٓصذذذذذؽ إٔذذذذذؽ  َذذذذذ أ أؾُذذذذذٚري يف هذذذذذ ا ضذذذذذٛ ظيذذذذذٔؿ افًّذذذذذؾ اإلجيذذذذذٚر  مداخِذذذذذٜ:

 يقجد مـ خالفف ه ا افنطص. وفِّ تّع اف ي يٌْع مْف أ

 : ًٕؿ.افنٔ 

... واؿًْذذذذٚ صذذذذًٛ جذذذذدًا ـٔذذذذذػ  ًّذذذذؾ أن إلجيذذذذٚد هذذذذ ا اد تّذذذذذع   مداخِذذذذٜ:

حل ـذذٜ افقاحذذدة إٍهذذِٝ يف حذذد ذايذذٚ إػ ح ـذذٚت واحل ـذذٚت ـمذذ ت حتذذك إٔذذف ا

 ـمرة.

 : ًٕؿ.افنٔ 

 صت ؾُٔػ  ًّؾ  مداخِٜ:

 صت مٚاٜ صت. ق: مٚ هافنٔ 

 وـؾ يدظل إٔف ظذ احلؼ. مداخِٜ:

 : أي ًٕؿ.افنٔ 

إٔذذذٚ يًْذذذل يف احلََٔذذذٜ: أريذذذد اإليوذذذٚح مذذذـ خذذذالل افْيذذذ ة إػ واؿًْذذذٚ  مداخِذذذٜ:

 مٜٔ واحل ـٚت اإلشالمٜٔ احلٚ  بٚفوٌط، وواؿع افٌالد اإلشال



 التصفية والرتبية  ------------------------------------------------ ني يف املنوججامع تراث العالمة األلبا

303 

ًٚ،  ًذذ   افنذذٔ  ًٚ، فُذذـ شذذت ده صذذقاب ًٚ ؿِذذٔالً مٌذذدأ : هذذ ا جقابذذؽ شذذُٔقن ؽ يٌذذ

 ام ئ افَٔس مٚذا ؿٚل فهٚحٌف:

 يكىل قحبيلدقل ه لالمد ملدرىم 

 

 

 اره  مم لهىممقلالح ممالي ورصمم 

لكلاىمم ومم  لممأللمم لاللتبكمميلعون 

ل

لىمم  ل نعما الرى قرللملكقمله 

ل ظؿ يًذًك وراء ادِذؽ قا افُذالم افذ ي ٌٕذع مذـ جذٚهع هذًٕؿ. مٚ رأيذؽ يف هذ 

ًٚ أ ُٕ ودٕٔقي، فُـ صق  يًْل يَقل: وإٕام ٕ ٚول مُِ ؾ هء  َ ّٕقت ًٕ رًا، إمٚ أن 

ادِؽ إمٚ أن ّٕذقت وٕ ذـ مًذ وريـ، هذ ا ـذالم جذٚهع ووذًقه يف أمذ  دٕٔذقي، 

ٕ ذذذـ ٕوذذذًف يف أمذذذ  ديْذذذل، أظْذذذل اذذذ ا بقذذذء مذذذـ افتقوذذذٔت: ٕ ذذذـ ٓ ًٕذذذتىٔع أن 

ًٚ مْٓذٚ دذٚ ذـذ ت  ٕقجد يًْل: ٓ ًٕتىٔع أن ٕ ؾ ادنُِٜ افتل إٔٝ وصٍٝ جٌٕٚ

 ًٚ إحذذذزاب ومذذذٚ ذـذذذ ت مذذذمالً افذذذدول اد ٔىذذذٜ ادًذذذتًّ ة إيش مٌذذذٚ ة إيش ؾُ يذذذ

إػ آخ ه، ٕ ـ مٚ ًٕتىٔع بً  ٕٚ وب  ٕٚ ووجقهْٚ مٚ ًٕتىٔع أن ٕ ؾ ادنُِٜ، 

ًٚ  -امموهْٚ افنٚهد وظذ اهلل افت-فُـ ظِْٔٚ أن ًًٕك  ظِْٔٚ أن ًًٕك فْ جع ؾُ ي

ًٚ، إذا  هقرٕٚ وذًػ اف شذقل  وأصذ ٚبف مذـ افْٚحٔذٜ  ¢إػ مٚ ؿٌؾ أربًٜ ظؼ ؿ ٕ

ًٚ ؿذذذذقة افذذذذدوفتغ افًئّتذذذذغ يقمئذذذذ  وافِتذذذذغ  دديذذذذٜ، واشت يذذذذٕٚ أيوذذذذ ًُ دديذذذذٜ واف ًَ اف

  نٌٓٚن افدوفتغ افًئّتغ افٔقم.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 : ؾٚرس واف وم.افنٔ 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

دًا أهنذذٚ دَ دًا وُظذذ دَ : هذذؾ ـذذٚن خيىذذ  يف بذذٚل أحذذد إٔذذف يُّذذـ افَِذذٜ افَِِٔذذٜ َظذذ فنذذٔ ا

  ْتك ظذ افدوفتغ افًئّتغ   ه ا مـ حٔٞ احلًٚبٚت ادٚديٜ مًت ٔؾ.
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 ًٕؿ. مداخِٜ:

: صت وإٓ ٓ  ف فؽ ادًِؿ مٚ حيكذ ؾُذ ه ؾَذط يف إشذٌٚب ادٚديذٜ افنٔ 

ظِْٔٚ أن ٕٖخ  بٕٚشٌٚب، أمذٚ افَوذٚء ظذذ افتل جيٛ أن يٖخ  اٚ؛ ف فؽ إٔٚ ؿِٝ 

ادنذذُِٜ مذذٚ هذذل بٚئٚذٕذذٚ ٕ ذذـ إشذذٌٚب هْذذٚا يشء مذذـ وراء افٌٔذذٛ يذذٖم حذذتاًم 

ؿْ ﴿فقظد اهلل افهٚد  حغ ؿٚل:  ُُ ْٝ أَْؿَداَم ٌء ْؿ َوُيَم ـُ وا اهللََّ َيُْكْ  .[ 0]محمة:﴾إِْن  َُْكُ

ؿ أهنذؿ ٍي ٌٚب ادًِذ ـ افنذ ـمر مذ ع ؾٔف  ٖ اف ي َي ُذر ؾٚ ى ُذ  ٍ  ُذر ؽذ ر أي: ٍي ُذ وا ٍ 

ًٚ وه ذ ٚ إٍٓ ٚ ذـ ٕذ ٚ مذ ِٔٓ ًٔى  ظ ض، وي ٚ ظذ ًب وٓ ٜ ًب ٜ مٍت ؿ م ف ٕا ـٔذػ قمٚدي ٕأ ؿ  مًِذقم فذدُي

ذذذذذقد إػ عذذذذذدهٚ   ـ هذذذذذ ه أن ً  ُذذذذذ ْؿ ﴿ امذذذذذقاب:ّي ُُ ْٝ أَْؿذذذذذَداَم ٌءذذذذذ ْؿ َوُيَم ـُ ذذذذذ ذذذذذوا اهللََّ َيُْكْ إِْن  َُْكُ

ذذقة اهلل ظذذز و [ 0]محمللة:﴾ ذذام َب ، وٕإ ذٚذ قْ  س َب يذذؾ فذٔذ ًْذذل أنٕ  ٓ ي ، هذذ ا  ذـذ ٓذذ  وُف  َ ٓ جذذؾ افتذذل 

 ، ًْكٓ  ٍٚء مٚدة وم ـْ ِرَبِٚط اْ َِْٔؾ  ُْ ِهٌُقَن بِِف َظذدُ ﴿وً ةٍ َوِم ـْ ُؿقَّ تُْؿ ِم ًْ ٚ اْشتََى وا َ ُْؿ َم اهللَِّ وَوأَِظدن

ـُؿْ   .[ 67]األنفال:﴾ َوَظُدوَّ

افُقٕٔذذذذٜ  إذًا: ادًذذذذٖفٜ شذذذذِٜٓ وصذذذذًٌٜ، شذذذذِٜٓ ؾذذذذٔام إذا ٕ ذذذذـ أخذذذذ ٕٚ بٕٚشذذذذٌٚب

وافؼذذذظٜٔ، وٓ  قفْذذذٚ بًذذذد ذفذذذؽ هذذذ ا افًذذذدد افوذذذطؿ ادًذذذٚدي  ذذذٗٓء ادًذذذِّغ 

ِٜ اهللَِّ ﴿ادتٍذذذذذ ؿغ؛ ٕن افتذذذذذٚري  ئًذذذذذد ًٍٕذذذذذف، مًْذذذذذك هذذذذذ ه امِّذذذذذٜ:  َّ ذذذذْذ ًُ
ذذذذذَد فِ ـْ َ ِ َوَفذذذذذ

 .[ 62]األحبا :﴾ ٌَِْدياًل 

ُذذ﴿ًّذذٚ جذذٚء يف افَذذ آن:  ُشذذُؾ َوطَْنذذقا أهَنَّ ْٔئََس اف ن ٚ َحتَّذذك إَِذا اْشذذَت َٕ ذذ َْكُ َءُهْؿٕ  ذذِ ُبقا َجذٚذ ـُ ْؿ َؿذذْد 

ََنٚءُ   ٕ ـْ َل َم  .[ 007]يوس :﴾ ؾَُْ ء

ؾٚف شذذؾ يذذٗذون ؾذذام بٚفذذؽ ٕ ذذـ  فُذذـ ٕ ذذـ ظِْٔذذٚ أن ٕٖخذذ  بٕٚشذذٌٚب وٕتقـذذؾ 

ظذذذذ رب إربذذذٚب، مذذذٚ ًَٕذذذد ٍُٕذذذ  بٕٚشذذذٌٚب ٕ ذذذـ مذذذٚذا ٕهذذذْع بٚفًْذذذٌٜ فِذذذدوفتغ 

ظِذذذٔٓؿ  ٓ مذذذٚ ًٕذذذتىٔع إذا مذذذٚ افًئّتذذذغ افٔذذذقم، ٕ ذذذـ َٕذذذدر َٕٓذذذ هؿ َٕذذذدر ْٕتكذذذ 

اظتّذذدٕٚ ظذذذ إًٍٔذذْٚ، أمذذٚ إذا اظتّذذدٕٚ ظذذذ ربْذذٚ، وظذذذ أحُذذٚم  يًتذذف افتذذل أم ٕذذٚ 
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 اٚ، ٓصؽ أن اهلل ظز وجؾ شْٔكٕٚ؛ إن اهلل ٓ خيِػ وظده.

ِمِْغَ ﴿ مداخِٜ: ْٗ َْكُ اْدُ  ٕٚ َْْٔ َِ ٚ َظ ًَّ َٚن َح ـَ  .[ 40]الروم:﴾ َو

ًٚ ٕ ذق: أـمذ  مذـ : آه، ه ا هق،  وف فؽ إٔافنٔ  ٚ ظْدي ؾُذ ة ووذًٝ  ذٚ ظْقإذ

ظؼذذذذ شذذذذْقات، ض يذذذذؼ ا ذذذذالص مذذذذـ افقوذذذذع افذذذذ ي ٕ ذذذذـ ؾٔذذذذف هذذذذق: مذذذذٚ أظذذذذز ظْذذذذف 

 بٚفُِّتغ ٓبد مـ افتهٍٜٔ وافسبٜٔ.

 افتهٍٜٔ وافسبٜٔ  مداخِٜ:

 : ًٕؿ.افنٔ 

  هٍٜٔ مٚذا  مداخِٜ:

 ف.:  هٍٜٔ اإلشالم ًّٚ دخؾ ؾٔف، واف ي دخؾ ؾٔف أـم  ًّٚ ؾٔافنٔ 

 ـٖٕف ؿقل مٚفؽ: أظداء اإلشالم مـ اإلشالم. مداخِٜ:

: ٓ وهؿ ادًِّغ امِٜٓ يًْل: ًٕدد إشٌٚب ظدد إشٌٚب وادقت افنٔ 

واحد، يف يشء ٌٕع مـ إًٍٔٓؿ، يف يشء ض أ ظِٔٓؿ مـ أظداآؿ، ؾٖطـ  ٌغ فؽ 

 مذذذذذٚذا ًْٕذذذذذل بٚفتهذذذذذٍٜٔ  افتهذذذذذٍٜٔ:  ًْذذذذذل  هذذذذذٍٜٔ افًَٚاذذذذذد افتذذذذذل دخِذذذذذٝ يف أؾُذذذذذٚر

 ادًِّغ واإلشالم ب ئ مْٓٚ ب اءة اف اٛ مـ دم ابـ يًَقب ـام يَٚل.

 هذذٍٜٔ إحٚديذذٞ افٌْقيذذٜ مذذـ إحٚديذذٞ افوذذًٍٜٔ ادقوذذقظٜ، ومذذٚ أـم هذذٚ مذذٚ 

أـمذذذذذذذ  وذذذذذذذًٔػ و ًذذذذذذذّع خىٌذذذذذذذٜ يف مًذذذذذذذ د يف إذاظذذذذذذذٜ إٓ و ذذذذذذذد ؾٔٓذذذذذذذٚ حذذذذذذذديٞ أ

ـ مقوذذذقع،  هذذذٍٜٔ افٍَذذذف اإلشذذذالمل ًّذذذٚ ؾٔذذذف مذذذـ أراء وأؾُذذذٚر بًوذذذٓٚ ًٌٕذذذٝ مذذذوأ

عتٓديـ ظِامء، فُْٓؿ ؽر مًهقمغ، وبًوٓٚ صدرت مـ ٕٚس فًٔقا مـ أهؾ 

افًِذذذؿ، وإٕذذذام مَِذذذديـ،  هذذذٍٜٔ  هذذذٍٜٔ بًذذذديـ  هذذذٍٜٔ افًذذذِقا مذذذـ إٓ ذذذ ا  ظذذذـ 

افُتٚب وافًْٜ، وافًِقا افهذقيف مذمالً افذ ي يزهذد يف افذدٕٔٚ وخيذٚفػ ممذؾ ؿقفذف 
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ـَ ﴿ ًٚػ:  ٌََٔؽ ِم َِه ٓ  ََْسٕ  َٔٚ َو ْٕ ًٚ دذٚ  [ 00قص :]ال﴾ افدن وإن ـٚن ه ا ا ىٚب خالؾذ

ييذذـ ـمذذر مذذـ ادًذذِّغ بًذذٌٛ ظذذدم دراشذذتٓؿ فَِذذ آن افُذذ يؿ، هذذ ا خىذذٚب فذذٔس 

ًٚ مـ اهلل فًِِّّغ مٌٚ ة، وإٕام ه حُٚيٜ ظـ ادٗمْغ أ ٌٚع مقشذك ؿذٚفقا قمقجٓ

ـَ ﴿فَٚرون:  ٌََٔؽ ِمذ َِهذ َسٕ  ٓ َ ْذ َٔٚ َو ْٕ  يْهذ قن ؾٓذ ا ـذالم ادذٗمْغ [ 00]القصل :﴾ افذدن

ؿٚرون مً و  ه ا اف ي ـٚن مـ أؽْك افْٚس يف ذاا افزمٚن، فُـ ه ا ـالم حؼ 

ًٚ إػ ادذٗمْغ  إٓ إٔف يٌٌْل أن ٍٕ   بغ أن يُقن ه ا افُالم خذ ج مذـ اهلل مقجٓذ

 مٌٚ ة، وبغ أن يُقن اهلل حُٚه ظـ ادٗمْغ يْه قن ممؾ ؿٚرون ه ا.

ُئ َٕ ﴿ممذذذذذذذؾ ؿقفذذذذذذذف  ًذذذذذذذٚػ:  ٚ أَُبذذذذذذذ ء َ َوَمذذذذذذذ َٕ ٍَْس  َّ ٚ َرِحذذذذذذذَؿ ٍِْ ذذذذذذذ إِنَّ افذذذذذذْذ َّٓ َمذذذذذذذ  إِ
ِ
ذذذذذذذقء ًن ٚف َرٌة بِ ذذذذذذٚذ مَّ

ـالم قـمذذذر مذذذـ افْذذذٚس يتقمذذذقا أن هذذذ ا ـذذذالم يقشذذذػ بٔذذذْٓام هذذذ [ 58]يوسللل :﴾َررء 

 ام أة افًزيز هل افتل ؿٚفٝ ومٚ أب ئ ٍٕ .

ؽ يذذذٛ ظْذذذف، قافنذذذٚهد: ؾٔ ذذذٛ افتهذذذٍٜٔ وافسبٔذذذٜ  هذذذٍٜٔ اإلشذذذالم مذذذـ ـذذذؾ مذذذٚ ه

جٓقد جٌذٚرة جذدًا، وأن يَذسن مذع هذ ه افتهذٍٜٔ:   بٔذٜ ادًذِّغ وه ا حيتٚج إػ 

 ظذ ه ا اإلشالم ادهٍك.

أن مذذٚ أطذذـ يف خذذال  أن مذذـ مهذذٚاٛ ادًذذِّغ افٔذذقم  ُذذٚفٌٓؿ ظذذذ افذذدٕٔٚ 

بذدفٔؾ: مذٚ يًذٖفقا حذ ام حذالل  ربذٚ حيذٚوفقا يٌىذقه بذام يًذّقٕف بٚحلِٔذٜ افؼذذظٜٔ، 

ا، وهذ ه واجٓذٜ ؾَذط مذٚ يف ؾذ   بْٔٓذٚ وبذغ ومـ هْٚ ًٌٕٝ افٌْقا اإلشالمٜٔ زظّق

ًٚ بؾ بًض مذـ يتًٚمذؾ مذع افٌْذقا بَٔذقل فذؽ: بًذض افٌْذقا افذ ي هذل  ؽرهٚ إضالؿ

 واوًٜ افقاجٜٓ ه ه وافالؾتٜ أرحؿ مـ افٌْؽ اإلشالمل.

 حمّد أخقٕٚ ينسي بقاشىٜ افٌْؽ اإلشالمل. قافٌٚرح يُّـ شٖل أب

 ض يَٜ ؾٔٓٚ حتٚيؾ.  مداخِٜ:

 قتٔذذذٚل ربذذذٚ مُنذذذق ، وهذذذ ا مذذذـ أخىذذذ  مذذذٚ دخذذذؾ يف اإلشذذذالم، وهذذذ: احافنذذذٔ 
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آحتٔٚل ظذذ مذٚ حذ م اهلل بذٖدٕك احلٔذؾ، وؿذد حذ رٕٚ اف شذقل ظِٔذف افًذالم بى يذؼ 

ـ مذع  حُٚيتف ظـ مًٚؿٌٜ اهلل ظذز وجذؾ فِٔٓذقد بًذٌٛ أـِٓذؿ احلذ ام وهذؿ ذ ذقن ُف ِّ ًي

ذذذالم:  ِٔذذذف اًف ل ظ ل ؿذذٚذ ذذٚذ حٔت م ؾ ِّقهذذذٚ دذذذؿ فًذذذـ اهلل افٔٓذذذقد ح مذذذٝ ظِذذذٔٓؿ افنذذذ ق»ٓا

 .«بٚظقهٚ، دؿ أـِقا أدامهنٚ، وإن اهلل إذا ح م أـؾ يشء ح م دّْف

مذذٚ مًْذذك احلذذديٞ  يف افَذذ آن افُذذ يؿ مذذٚ ينذذر إػ هذذ ا افذذ ي ح مذذف اهلل ظذذذ 

ـَ افٔٓذذذذقد، ؿذذذذٚل  ًذذذذٚػ:  ٍؿ ِمذذذذ ِْ ٌُِي ْٝ  ﴿َؾذذذذ ذذذذ َِّ ْؿ َضٔءٌَذذذذٍٚت ُأِح ِٓ ْٔ ذذذذ َِ ْمَْذذذذٚ َظ ُٚدوا َح َّ ـَ َهذذذذ ِ ي ذذذذ افَّ

 .[ 067]النساء:﴾َ ُؿْ 

مٚ هل افىٌٔذٚت افتذل ح مذٝ ظِذٔٓؿ  يذ ب قا افذ بٔت احلذالل، مذٚ جيذقز يذٖـِقا 

افن ؿ، ـٔػ ٕ ذـ ٕ مذل افٌذٚاط افذ ي يف افُذ ش ٓزم ي مذقا افذدهـ وبذس يٖـذؾ 

حلذذذؿ إمحذذذ  ظَقبذذذٜ مذذذـ اهلل بًذذذٌٛ طِّٓذذذؿ وؿذذذتِٓؿ إٌٕٔذذذٚء بٌذذذر احلذذذؼ، مذذذٚ صذذذز 

ًٚ مذذذٚذا افٔٓذذذقد ظذذذذ هذذذ ا احلُذذذؿ اإل ذذذل، هذذذ ا بٕٔٚذذذف يف احلذذذ ديٞ افذذذ ي ذـ  ذذذف إٍٓذذذ

ؾًِذذذذقا  أخذذذذ وا هذذذذ ه افنذذذذ قم وووذذذذًقهٚ يف افَذذذذدور احلِذذذذؾ افوذذذذطّٜ افٌُذذذذرة، 

أوؿذذذدوا افْذذذٚر مذذذـ حتتٓذذذٚ، صذذذٚرت أخذذذ ت صذذذُالً ؽذذذر افنذذذُؾ افىًٌٔذذذل هذذذ ا ظذذذغ 

افنذ ؿ افذ ي اهلل قآحتٔٚل، ؾٌٓ ا زيذـ  ذؿ افنذٔىٚن إٔذف هذ ا مذٚ بَذك صذ ؿ هذ ا ه

 مذذقه، هٔذذؽ اهلل حُذذؿ ظِذذٔٓؿ  ؾٌذذٚظقه وأـِذذقا دّْذذف ح مذذف، ؾٌذذٚظقه، مذذـ ؿٌذذؾ ـذذٕٚقا ي

 .«وإن اهلل إذا ح م أـؾ يشء ح م دّْف»ؿٚل ظِٔف افًالم: 

وؿهذذذٜ افًذذذٌٝ ادذذذ ـقرة يف افَذذذ آن مذذذٚ ئٍذذذك ظذذذذ مًذذذِؿ، مذذذٚ اصذذذىٚدوا يذذذقم 

افًٌٝ يقم ح م اهلل ظِٔٓؿ افًّؾ، فُـ ووًقا افًدود وحًٌقا افًذّؽ فٔ ذدوا 

ًٚ ؽِا ِ ٚن يقم إحد  ٌع   مـ افًّؽ.ٕٔٚ

ادًذذذذِّقن افٔذذذذقم وؿًذذذذقا يف ممذذذذؾ هذذذذ ا يف جقإذذذذٛ ـمذذذذرة وـمذذذذرة جذذذذدًا طذذذذٚه ة 

مُنقؾٜ، افٌْقا اإلشالمٜٔ، وـؾ يقم  ىِذع ؾتذٚوى ٓشذتٌٚحٜ مذٚ يًٍِذف افٌْذقا مذـ 
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أـؾ أمقال افْٚس بٚفٌٚضؾ،   ا ٓ يُّـ ربْٚ ظز وجذؾ يْكذ ادًذِّغ، وهذؿ يف 

ٚ حذذ م اهلل ظذذز وجذذؾ، ؾذذ٘ذًا: ـِّتذذٚن: ٓبذذد مذذـ هذذ ا يف افقوذذع مذذـ آحتٔذذٚل ظذذذ مذذ

 افتهٍٜٔ وافسبٜٔ.

ٔذذٚم، فُذذـ ٓ  ٌَذذؾ صذذاليؿ ٕـمذذر مذذـ افْذذٚس صذذٚحلقن يَقمذذقن افِٔذذؾ وافْذذٚس 

مذـ »ظٌٚديؿ؛ ٕٕف ظذ خال  افًْٜ ويف افًذْٜ افهذ ٔ ٜ يف افٌطذٚري ومًذِؿ: 

 .«ردقأحدث يف أم ٕٚ ه ا مٚ فٔس مْف ؾٓ

شذالمٜٔ بٔ تًّذقا ـذؾ يذقم عًذٜ بٔ ٔقهذٚ يف ٕ ـ ًٕ   بًذض امامظذٚت اإل

هايٚ ظْدهؿ  تّع هذ ه افنذايٚ فِٔذٜ امًّذٜ ويتًٌذدوا، هذ ا جٓذؾ؛ ٕن اف شذقل 

 .«ٓ ئتهقا فِٜٔ امًّٜ بَٔٚم وٓ هنٚرهٚ بهٔٚم»يَقل: 

ؾ٘ذًا: ه ه إؾُٚر حتتٚج إػ ٕي  مـ جديد، وإؿٚمٜ افًْٜ افه ٔ ٜ مَٚم ه ه 

اإلشالم، وهذ ا ب ذٞ ضقيذؾ وضقيذؾ جذدًا، فُذـ ظْقإذف: ٓبذد  إؾُٚر افدخِٜٔ يف

 مـ افتهٍٜٔ وافسبٜٔ.

افٔقم  هٍٜٔ ٓ يقجد إٓ يف أؾ اد يف افًٚمل اإلشالمل، وإٔٚ أظتَد إٔف جيٛ أن 

يُذذقن هْذذٚا أفذذق  مٗفٍذذٜ مذذـ ظِذذامء ادًذذِّغ مْتؼذذيـ يف هذذ ا افٌ ذذ  اإلشذذالمل 

 .¢ـتٚب اهلل وشْٜ رشقل اهلل  يدظقن ادًِّغ فٔالً هنٚرًا فِ جقع إػ

دؿ أن يًْك بٕٚضٍٚل بسبٔتٓؿ مْ  ًٕقمٜ أطٍٚرهؿ ظذ ه ا اإلشالم ادهٍك، 

وحْٔئ  يًتَٔؿ ادًِّقن ظذ امٚدة، ويقمئ  يٍ ح ادٗمْقن بْك اهلل، أمٚ بَٚء 

 ـؾ يشء ظذ ؿدمف وافٍ   افَديؿ ظذ ؿدمف.

 .إٔٚ ؾوِٝ أن أؿدم ادقوقع حقل ه ا مداخِٜ:

بٚفًٌْٜ يٚ صٔ  يًْل: امٓقد يًْل ـالمذؽ ظذـ جٓذقد افًِذامء ـذؿ مذـ افًِذامء 
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فُـ يف أشِقب افدظقة شُٔقن ـٔػ يًْذل: افًِذامء وافذقٓة يف ٕذٚس يَذقل فذؽ: 

افًِامء إٔٚ أظ   إٔف وٕ ـ مل ُٕـ وّـ عٚظٜ ممالً، ضٔٛ وّـ عٚظٜ ـٔػ أ

 ح ـذٚت إشذالمٜٔ  ًّذؾ واهلل يف افزمـ افمٚفٞ ممالً ممؾ  ٚري  اإلشذالم مذٚ ـذٚن يف

يف ح ـذذٜ ؾذذالن وح ـذذٜ ؾذذالن وح ـذذٜ ؾذذالن، هذذ ه إيذذٚم ـذذٚن أشذذِقب ظِذذامء وهذذؿ 

 ؾُٔػ  ،يًْل: اف يـ يّنقا، وظذ أـتٚؾٓؿ ؿٚمٝ افدظقة يف أـم  مـ مُٚن

افنٔ : افت زب ...يٍ   ادًِّغ، وإن ـذٚن يف َٕذقد يٌذددهٚ ويوذًٍٓٚ؛ ٕٕذف 

 .[58]المؤمنون:﴾ اَم َفَدْ ِْؿ ؾَِ ُحقنَ ـُؾن ِحْزٍب بِ ﴿ؿٚل  ًٚػ: 

 إذًا: ـٔػ  ُقن امٓقد يٚ صٔ   ًتطدم ه ه امٓقد  مداخِٜ:

افْٚس إفٔذذف دون حتذذزب فنذذطص ق: مذذٚ ٕ يذذد ـٍٔٔذذٜ ـذذؾ إًٕذذٚن بًِّذذف يذذدظافنذذٔ 

 عٚظٜ مًْٜٔ ـام  الحظ يف ـالمؽ، ـٔػ ـٚن إوفقن ومًغ، أ

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ادٖدقرة::   ا مـ افُِامت افنٔ 

 ر ممشلخممرلبلاتبممقللممم ل مملف

 

 

 ر شلرشلبلاي مداللمم لخلمف 

مل يُذذـ يف افذذزمـ إول حتزبذذٚت و ُذذتالت بذذغ ادًذذِّغ، ؾٔ ذذٛ أن يًذذتّ   

ًٚ ـذذذؾٌّ يف حذذذدود اختهٚصذذذف فِذذذدظقة إػ  إمذذذ  ـذذذ فؽ، ؾٔتًذذذٚون ادًذذذِّقن عًٔذذذ

 اإلشالم وافًّؾ بف دون  ُتؾ حزر.

سط فإًذٚن أن يتٌذع عٚظذٜ مًْٔذٜ ًُّذـ يًّذؾ مًْك ه ا: إٔذف ٓ ينذ مداخِٜ:

 فقحده يف ه ا افزمـ.

 : فٔس ؾَط ٓ ينسط، ٓ جيقز.افنٔ 

 اهلل أـز. ،ٓ جيقز مداخِٜ:
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 : فٔس ؾَط مٚ ينسط ٕٕف مًْك ٓ ينسط جيقز.افنٔ 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 : بْٔام ٕ ـ َٕقل: ٓ جيقز.افنٔ 

ًٚ ... ؿذذذ مداخِذذذٜ: د يُذذذقن  ذذذٚ دور يف مقوذذذقع ممذذذؾ ادذذذْيامت اإلشذذذالمٜٔ ضًٌذذذ

 ه ا 

 : ـٔػ افنٔ 

 ادْيامت اإلشالمٜٔ ظْدهٚ دور يًْل. مداخِٜ:

 :  َقل:  ٚ دور افنٔ 

 ؿد يُقن  ٚ دور يف مقوقع ممؾ ه ا. مداخِٜ:

 : ؿد يُقن  ٚ دور يف مٚذا افنٔ 

قن... يف مقوقع ممؾ ه ا  مداخِٜ: ًْل: ُي ٜ ي ٜ وافسٔب ٍٔ ًْل: افته  ي

ـذذذٚن  ذذذؿ دور يف افتهذذذٍٜٔ قـذذذٚن ـذذذ فؽ مذذذٚ ـذذذٕٚقا ـذذذ فؽ، فق؛ ٕٕذذذف فافنذذذٔ : ٓ

وافسبٔذذٜ ؾٚفٌذذدء بٚفتهذذٍٜٔ هذذل ظذذدم افتُتذذؾ، وظذذدم افت ذذزب، وٕ ذذـ ظنذذْٚ ٕهذذػ 

افَ ن مـ افزمٚن وصٍْٚ  ُتالت وحتزبٚت مٚ جْك ادًِّقن مْٓٚ إٓ زيذٚدة ؾ ؿذٜ 

 .واختال ، ه ه جٜٓ

 .ـ افتهٍٜٔمـ جٜٓ دٕٜٚٔ: ه ا افتُتؾ وافت زب رصؾٓؿ ظ

 .أي ًٕؿ مداخِٜ:

افنذذذذذٔ : ٕٕذذذذذف مذذذذذٚ مًْذذذذذك افتهذذذذذٍٜٔ  مًْٚهذذذذذٚ: افًِذذذذذؿ افهذذذذذ ٔت افًِذذذذذؿ افهذذذذذ ٔت 

 .بٚفُتٚب وافًْٜ
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واإلًٕذذٚن ضٚؿتذذف حمذذدودة دذذٚ حيؼذذ حٚفتذذف يف مذذْٟٓ مًذذغ ... مذذْٟٓ دذذٚين، إٔذذٚ 

مذٚ قممالً: أ ب ممٚل أن ـذقن إًٕذٚن اخذتص يف افىذٛ ٓ بذٖس هذ ا جٔذد، فُذـ ه

ص بَذل بٚفؼذيًٜ، ٓزم خيذتص بٚفؼذيًٜ هذ ا  ذتص يف افىذٛ، يًتىٔع أن خيذت

د بَذذل اختهٚصذذٚت فُذذـ يف افْتٔ ذذٜ أن هذذٗٓء ـِٓذذؿ ٓزم يُقٕذذقا مذذٚذا  حتذذٜ  وُظذذ

 .واحدة..

 ( 00: 22: 28/ 200) اهلدى والنور /  
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 عالج االختالف ٚايتفسم، ٚفٝ٘ ايهالّ ع٢ً 

 ٖٚٞ جٌٝ ناٌَ َٔ املطًُني  تسب١ٝ قاعد٠

 يف عكدٜتِٗ املتفكٗني

هْذذذذٚا بًذذذذض إمذذذذقر صذذذذٔطْٚ افُذذذذ يؿ  ًّذذذذؾ ظذذذذذ إوذذذذًٚ  افهذذذذػ  مداخِذذذذٜ:

 ٍذذٚويؿ يف واإلشذذالمل، مْٓذذٚ ظذذذ شذذٌٔؾ ادمذذٚل ٓ احلكذذ اخذذتال  ادًذذِّغ أ

د وؾّٓٓذذذذؿ فذذذذديْٓؿ واخذذذذتالؾٓؿ ظذذذذذذ جزأذذذذٚت يف افًَٔذذذذدة أ يف افًٌذذذذٚدات، و ًذذذذذدن

هذػ اإلشذالمل وافًّذذؾ افًذٌٔؾ يف رأيذؽ فتَقيذٜ افقامامظذٚت اإلشذالمٜٔ، ؾذام ه

ًٚ، وجزاـؿ اهلل خرًا.  ًٚ ٓ ؾٓاًم جزأ  ظذ ؾٓؿ افديـ اإلشالمل ؾٓاًم صّقفٔ

أن ي جذذذع أهذذذؾ آختهذذذٚص وأهذذذؾ افًِذذذؿ إػ ؾٓذذذؿ ق: افًّذذذؾ يذذذٚ أخذذذل هذذذافنذذذٔ 

إحُٚم افؼظٜٔ مـ مهدريف افهٚؾٔغ افُتذٚب وافًذْٜ، إٔذٚ آشذػ إٔذٚ أؿذقل ـِّذٜ 

مذذذذـ ادًذذذذِّغ وفذذذذٔس افًٚمذذذذٜ مذذذذْٓؿ ؾَذذذذط بذذذذؾ رصحيذذذذٜ إػ افٔذذذذقم ٓ يًذذذذ   ـمذذذذر 

وا ٚصٜ ـمرون مْٓؿ ٓ يً ؾقن ظالج مذٚ هذؿ ؾٔذف مذـ آخذتال  وافتٍذ  ، ظِذاًم 

ح أن افتْذذذذذٚزع  ذذذذذ ًٚ رصحيذذذذذٜ يف افُتذذذذذٚب وافًذذذذذْٜ، مْٓذذذذذٚ مذذذذذٚ ُيَكء بذذذذذٖن هْذذذذذٚا ٕهقصذذذذذ

ًٚ ف هٚب ؿقة ادًذِّغ، ؾ بْذٚ ظذز وجذؾ يَذقل يف  وآختال  يف افديـ يُقن شٌٌ

َٛ ﴿ يّذذذذذذذذذذٜ: أيذذذذذذذذذذٜ افُ ْ َه ُِقا َوَ ذذذذذذذذذذ َنذذذذذذذذذذ ٍْ قَفُف َوٓ َ َْذذذذذذذذذذَٚزُظقا َؾتَ قا اهللََّ َوَرُشذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذ ًُ ٔ
َوَأضِ

ؿْ  ُُذ ؾُذذؾ مًذذِؿ ظْذده يشء مذذـ افمَٚؾذذٜ وإٔذذٝ مذذْٓؿ ؾذذٔام ض حذذٝ  [46]األنفللال:﴾ِرحُي

ًٚ، فُذذـ افً ذذٛ هذذ ًٚ واختالؾذذذ أن يذذٖم افًذذٗال مذذذٚ قمذذـ افًذذٗال  ًِذذؿ أن هْذذٚا ٕزاظذذ
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َوٓ ﴿ؿ  ؾًٌذذذد أن ذـذذذ ت أيذذذٜ افًذذذٚبَٜ احلذذذؾ  واحلذذذؾ مذذذ ـقر يف افَذذذ آن افُذذذ ي

ؿْ  ذذ ُُ َٛ ِرحُي ْ َه ُِقا َوَ ذذ َنذذ ٍْ ذـذذ  افًذذالج يف آيذذٜ أخذذ ى ؾَذذٚل:  [46]األنفللال:﴾َ َْذذَٚزُظقا َؾتَ

ِمُْذذذذقَن بِذذذذٚهللَِّ َواْفَٔذذذذْقِم ﴿ ْٗ ْذذذذُتْؿ ُ  ـُ قِل إِْن  ُشذذذذ وُه إَِػ اهللَِّ َواف َّ ُ دن  َؾذذذذ
ٍ
ء ِْ٘ن َ َْذذذذَٚزْظُتْؿ يِف يَشْ َؾذذذذ

ِْٖوياًل  أِخِ  َذفَِؽ  ـُ َ  ًَ  . [51]النساء:﴾َخْرٌ َوَأْح

﴿ 
ٍ
ء ِْ٘ن َ َْذذَٚزْظُتْؿ يِف يَشْ أرى إٔذذف مذذـ افيذذوري أن أؿذذػ ظْذذد هذذ ه  [51]النسللاء:﴾َؾذذ

افٍِيذذٜ افَ إٓٔذذٜ افُ يّذذٜ؛ ٕٕذذف وٓ   خذذ ين صذذدر مْذذؽ ـذذالم ًٕذذًّف مذذـ ـمذذر مذذـ 

ِْ٘ن ﴿: ؽرهذذٚ، ربْذذٚ يَذذقلوافْذذٚس أن ا ذذال  يف جزأذذٚت شذذقاء ـٕٚذذٝ ظَٚاديذذٜ أ َؾذذ

 
ٍ
ء ِْ٘ن ﴿ـٌذذرًا ويًْذذل مٓذذام ـذذٚن هذذ ا افقذذء صذذٌرًا أ [51]النسللاء:﴾َ َْذذَٚزْظُتْؿ يِف يَشْ َؾذذ

قلِ  ُشذذذ وُه إَِػ اهللَِّ َواف َّ ُ دن  َؾذذذ
ٍ
ء ا تذذذٚم دذذذـ  دذذذـ ـذذذٚن  [51]النسلللاء:ل﴾َ َْذذذَٚزْظُتْؿ يِف يَشْ

ِمُْقَن بِذٚهللَِّ َوافْ ﴿يٗمـ بٚهلل وافٔقم أخ ،  ْٗ ُْتْؿ ُ  ـُ ـُ إِْن  ًَذ ْرٌ َوَأْح َؽ خَذ
ِ  َذفِذ َٔذْقِم أخِذ

ِْٖوياًل   . [51]النساء:﴾َ 

ٌح بذف يف افَذ آن  قإذًا مـ ا ىٖ افٍذٚحش أن ُٕذقن ؽذٚؾِغ ظذـ افًذالج وهذ ُمَكَّذ

افُذذ يؿ، وأشذذذقأ مذذذـ ذفذذذؽ أن ٓ ًٕذذذس  اذذذ ا افًذذذالج وإٔذذذف افذذذدواء احلٚشذذذؿ فٍِ ؿذذذٜ 

-بًذض افْذٚس ـذام َٕذؾ إ َّ  وآختال  اف ي ئًنف ادًذِّقن افٔذقم، إٔذٚ أؿذقل:

بًوذذٓؿ يف أول ٕنذذٖم افًِّٔذذٜ ـْذذٝ أزور بًذذض افْذذٚس  -وافقذذء بٚفقذذء ُيذذ ـ 

هذذ ه ؾقؿٓذذٚ افًذذقد  قيف بٔذذقيؿ وأدظذذقهؿ، ذهٌذذٝ إػ أحذذدهؿ ؾقجذذدت خزإذذٜ ٕ ذذ

 وظ ؾٝ أن اف جؾ.. 

 ؾْٚن.  مداخِٜ:

 ظقيد.  مداخِٜ:

ٝ فذذف: يذذٚ أخذذل هذذ ا : ًٕذذؿ، ظقيذذد، ؾٌ مْذذٚ ظذذـ هذذ ا ادقوذذقع ؾْهذذ تف ؿِذذافنذذٔ 

ن إحذذ ام ٓ جيذذقز مذذٚذا يًٍذذؾ هذذ ا ظْذذدا إػ آخذذ ه، ؿذذٚل  : افنذذٔ  افٍذذالين يَذذقل 
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ُٝ مًذف  قه ا جٚاز، وبًذض ادنذٚي  يًذتًِّقن افىٌذؾ بٚفذ ـ ، وٕ ذ ذفذؽ، ؾتُِّذ

ذذذُ ؿٔغ وافهذذذقؾٔغ وإػ آخذذذ ه، ؾذذذٔام بًذذذد وفًذذذْٚ يف هذذذ ه  ـمذذذرًا يف ذـذذذ  بًذذذض افىن

ًٚ إٕام افنٚهد  يَقل  : اجتًّٝ مع افنٔ  افٍالين وذـ ت فف بًذض ادًٖفٜ ضًٌ

ـالمذذؽ ؾُذذٚن مذذذـ جذذقاب افنذذذٔ  إٔذذف هذذ ا واهلل ـذذذالم صذذ ٔت فُذذذـ اف شذذقل ؿذذذٚل: 

 . «دظقا افْٚس يف ؽٍاليٚ»

وإٔٚ يقمئ  ٕٚص  جديذد فذٔس ظْذدي افًِذؿ بىًٌٔذٜ احلذٚل ادقجذقد ظْذدي، هذ ا 

 احلذديٞ ص ٔت وه ا حًـ وه ا ؤًػ وه ا مقوقع إػ آخذ ه، أصذُؾ ظذع

أخذذ ٕٚ احلذذديٞ ظذذذ إؿذذؾ ظذذذ افيذذٚه  شذذْٓدم اإلشذذالم ـِذذف، مذذٚ مًْذذك  قٕٕذذف فذذ

دظذذذقا افْذذذٚس يف »إمذذذ  بذذذٚدً و  وافْٓذذذل ظذذذـ ادُْذذذ  إذا ـذذذٚن اف شذذذقل يَذذذقل: 

، شذذٓ ت  ِذذؽ افِِٔذذٜ مذذٚ شذذٓ ت ظْذذد هذذ ا اف جذذؾ وذهٌذذٝ إػ افٌٔذذٝ مذذٚ «ؽٍاليذذٚ

، وهظذذذٚن مذذذٚ وجد ذذذف، وإذا ؿذذذدرت أن إٔذذذٚم إٓ أريذذذد أن أب ذذذٞ ظذذذـ هذذذ ا احلذذذديٞ

، فٍذذذظ «ؽٍاليذذذٚ»وبذذذدون زيذذذٚدة  «صذذذ ٔت مًذذذِؿ»احلذذذديٞ شذذذٌ ٚن اهلل مقجذذذقد يف 

َ  هذ ا «دظقا افْٚس ي ز  اهلل بًوٓؿ مذـ بًذض»احلديٞ يف ص ٔت مًِؿ  ، حُذ ء

، وووع مُٚهنٚ «ي ز  اهلل بًوٓؿ مـ بًض»احلديٞ ح ؾقا مْف امِّٜ إخرة 

ًٚ مذذذذذع أحُذذذذذٚم  ، ؾذذذذذًُٕٚس احلذذذذذديٞ«يف ؽٍاليذذذذذٚ» ـذذذذذٚن احلذذذذذديٞ مٌَذذذذذقًٓ مت ٚوبذذذذذ

 ،ًٚ  .«دظقا افْٚس يف ؽٍاليٚ»افؼيًٜ ـِٓٚ صٚر م ؾقو

ِْ٘ن َ َْذذَٚزْظُتْؿ يِف ﴿ؾٖٕذذٚ أصذذد مذذٚ يذذٗدْل إٔذذف افذذدواء مقجذذقد يف افَذذ آن افُذذ يؿ،  َؾذذ

ِمُْذذذذقَن بِذذذذٚهللَِّ َواْفَٔذذذذ  ْٗ ْذذذذُتْؿ ُ  ـُ قِل إِْن  ُشذذذذ وُه إَِػ اهللَِّ َواف َّ ُ دن  َؾذذذذ
ٍ
ء ْرٌ يَشْ َؽ َخذذذذ

ِ  َذفِذذذذ ْقِم أِخذذذذ

ِْٖوياًل  ـُ َ ذذذ ذذذ ًَ إذا ـذذذٚن بًذذذض افْذذذٚس ومذذذـ افذذذدظٚة ؽذذذٚؾِغ ظذذذـ هذذذ ا  [51]النسلللاء:﴾َوَأْح

ُ وا ؾًِٚن حٚ ؿ يَقل:  ـء افْص وظـ ه ا افًالج، فُـ ادنُِٜ افُزى إٔف إذا ُذ

، فُذذـ بًٌذذٚرة أخذذ ى، «دظذذقا افْذذٚس يف ؽٍاليذذٚ »مذذٚ ؿذذٚل ذفذذؽ افنذذٔ  بًِذذٚن ؿٚفذذف: 

: هذ ا فذٔس وؿتٓذٚ، فذٔس وؿتٓذٚ إدذٚرة ا الؾذٚت وادًذٚاؾ ا الؾٔذٜ وبًوذٓؿ يَقل



 التصفية والرتبية  ------------------------------------------------ ني يف املنوججامع تراث العالمة األلبا

373 

يًذذّٔٓٚ جزأذذٜ، وبًوذذٓؿ يًذذّقهٚ ؿنذذقر وظِذذُٔؿ بٚفٌِذذٚب وا  ـقٕذذٚ مذذـ افَنذذقر، 

هذ ا جيذقز هذ ا ٓ جيذقز، هذ ه شذْٜ هذذ ه بدظذٜ إػ آخذ ه، إذًا مذٚ مًْذك ؿقفذف  ًذذٚػ: 

﴿ 
ٍ
ء ِْ٘ن َ َْذذَٚزْظُتْؿ يِف يَشْ تُْذذر هْذذٚ يف افٌِذذٜ افً بٔذذٜ يًْذذل افنذذّقل: اف [51]النسللاء:﴾َؾذذ

يف افًَٔذذدة، ـٔذذػ ق، ؾذذام بٚفذذؽ يذذٚ أخذذل وإٔذذٝ جذذٚء يف شذذٗافؽ وفذذ«أي يشء ـذذٚن»

ٕسا افْٚس ٓ يٍّٓقن افًَٔدة ؾٓاًم جٔدًا، ٕ ـ َٕقل فؽ يًْل جدًٓ فٔس ظَٔذدًة 

َٕذذذقل فذذذؽ: ٕذذذسا افْذذذٚس أن وخالؾٓذذذؿ مذذذع افُتذذذٚب وافًذذذْٜ يف مًذذذٚاؾ إحُذذذٚم 

ٜ فُذـ يف افًَٔذدة ـٔذػ ٕذسـٓؿ   افًَٔذدة هذل ٕ ذٚة ادًذِؿ، أول افًَٚاذد افؼظٔ

افتقحٔد، ؾذام بٚفذؽ إذا ـذٚن ادًذِّقن إػ افٔذقم ٓ يً ؾذقن افتقحٔذد، مذٚ بٚفذؽ  قه

وإٔذذٝ  ًِذذؿ أن ـمذذرًا مذذـ افْذذٚس افذذ يـ إذا ٕيذذ  افْذذٚس إفذذٔٓؿ ٕيذذ ة طٚه يذذٜ وٕ ذذـ 

ؿ يهقمقن آدْغ وا ّٔس وربام ن هٗٓء متًٌديـ أـم  مْٚ، ٕهنإمْٓؿ، َٕقل: 

يهذذقمقا يذذقم ويٍىذذ وا يذذقم إػ آخذذ ه وٕ ذذـ فًذذْٚ ـذذ فؽ، ويَقمذذقا بٚفِٔذذؾ ويهذذِقا 

وافْذذذٚس ٕٔذذذٚم وٕ ذذذـ فًذذذْٚ ـذذذ فؽ، فُذذذـ مذذذع ذفذذذؽ يذذذ هٌقن ويًذذذتٌٔمقن بذذذٕٚمقات 

وبٕٚوفٔٚء وافهٚحلغ ويهذِقا ظْذد ؿٌذقرهؿ، مذٚ ؾٚاذدة هذ ه افهذالة وهذ ا افهذٔٚم، 

ْؿ ﴿ًذذذذذذذذذذذٚدغ: وهذذذذذذذذذذذؿ ـذذذذذذذذذذذام ؿذذذذذذذذذذذٚل رب اف َّٓ َوُهذذذذذذذذذذذ مَذذذذذذذذذذذُ ُهْؿ بِذذذذذذذذذذذٚهللَِّ إِ ـْ ـُ َأ ِم ْٗ ٚ ُيذذذذذذذذذذذ َوَمذذذذذذذذذذذ

قنَ  ـُ ذذذ يف افَذذذ آن افُذذذ يؿ، هذذذ ه أيذذذٜ إػ افٔذذذقم ٓ  ًذذذّع أحذذذدًا  [076]يوسللل :﴾ُمْؼِ

يمرهٚ ظذ ادًِّغ، مع أن ادًِّغ واؿًغ ؾٔٓٚ، ؾِّـ إٔزفٝ ه ه أيٜ  ـمر 

ًٕذذؿ مَهذذذقد اذذٚ ادؼذذذـقن  مذذْٓؿ يَقفذذقن: هذذذ ه مَهذذقد اذذٚ ادؼذذذـغ إوفذذغ،

َٚن يِف ﴿إوفذذقن فُذذـ دذذٚذا ؿٚ ذذٚ رب افًذذٚدغ، أفذذٔس ظذذزة فْذذٚ ـذذام ؿذذٚل:  ذذ ـَ ْد  ذذ ََ َف

 ُ ِٕ ٌة  ْزَ
ْؿ ِظذذذذ ِٓ ؾ بْذذذذٚ حيُذذذذل أحُذذذذٚم وؿذذذذع ؾٔٓذذذذذٚ  [000]يوسلللل :﴾ْوِ  إَْفٌَذذذذِٚب َؿَهِهذذذذ

 ادؼـقن مـ ؿٌؾ وإمؿ مـ ؿٌؾ فُل ٓ َٕع ٕ ـ يف ممِٓٚ. 

سا ادًذذِّغ ظذذذ مذذٚ هذذؿ ؾٔذذف مذذـ إٓ ذذ ا  ظذذـ افُتذذٚب ؾذذ٘ذا ٕ ذذـ أردٕذذٚ أن ٕذذ

 ﴿وافًْٜ ـٔػ يُقن آ ٍٚ   ربْٚ دٚ ؿٚل: 
ٍ
ٍٜ َشَقاء َّ
ِِ ـَ َٚفْقا إَِػ  ًَ تَِٚب َ 

َيٚ َأْهَؾ اْفُِ

ًوذذ  ًْ َْٚ َب ُوذذ ًْ َ  َب
ْٔئًٚ َوٓ َيتَِّطذذ َا بِذذِف َصذذ ذذ ْؼِ ُٕ َّٓ اهللََّ َوٓ  ٌُذذَد إِ ًْ َٕ  َّٓ ْؿ َأ ُُ ـْ َبََْْْٔذذٚ َوَبْٔذذَْ

ٚ ِمذذ ٚ َأْرَبًٚبذذ
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ِ َّٓ ﴿ ذذذ ى  [64]آل عملللران:﴾ُدوِن اهللَّ ٌُذذذَد إِ ًْ َٕ  َّٓ ْؿ َأ ُُ  َبََْْْٔذذذٚ َوَبْٔذذذَْ
ٍ
َقاء  َشذذذ
ٍٜ
ذذذ َّ
ِِ ـَ َٚفْقا إَِػ  ذذذ ًَ  َ

َ  بٍٓؿ وإٓ بدون ؾٓؿ   [64]آل عمران:﴾اهللَّ

 بٍٓؿ. مداخِٜ:
: ٓ صؽ بٍٓؿ، ؾذام بٚفذؽ افٔذقم أـمذ  ادًذِّغ وبًوذٓؿ بًذض ا ٚصذٜ افنٔ 

 يٍَٓذذذذذقن مًْذذذذذك هذذذذذ ه افُِّذذذذذٜ افىٌٔذذذذذٜ، إذًا بذذذذذٚرا اهلل ؾٔذذذذذؽ ٓ  ٌذذذذذس بّذذذذذـ يَذذذذذقل: ٓ

ادًذذِّغ افٔذذقم منذذُِتٓؿ مذذٚ  ت ّذذؾ إدذذٚرة ا الؾذذٚت يف إحُذذٚم ويف افًَٔذذدة 

جيذذٛ ٕتٍذذؼ ظذذذ مذذٚذا ٕتٍذذؼ  حتذذك مل ٕتٍذذؼ ظذذذ افنذذٓٚدة إوػ بذذٚفٍٓؿ افهذذ ٔت 

 ؾًذ مٚذا ٕتٍؼ  

 ظذ أن ...  مداخِٜ:

جيقز يٚ أخل أن ٕدع افْٚس هُذ ا يف جِٓٓذؿ ويف وذال ؿ ٓشذٔام : ٓ افنٔ 

ًٚ ؾىذذذقبك »وؿذذذد ؿذذذٚل ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم:  ًٚ وشذذذًٔقد ؽ يٌذذذ إن اإلشذذذالم بذذذدأ ؽ يٌذذذ

 »، مـ هؿ افٌ بٚء  ؾنذهؿ ؿذقل اف شذقل ظِٔذف افهذالة وافًذالم يف ؿقفذف: «فٌِ بٚء

ـ افْذذٚس افٔذذقم ، ـمذذر مذذ«هذذؿ افذذ يـ يهذذِ قن مذذٚ أؾًذذد افْذذٚس مذذـ شذذْٜ مذذـ بًذذدهؿ

ظِٔف، ٓ ي يدون اإلصذالح، وبًوذٓؿ يَذقل قي يدون أن يدظقا ـؾ يشء ظذ مٚ ه

ؿقفٜ حؼ وهل: إْٔٚ إذا أردٕٚ أن َٕٔؿ افدوفٜ ادًِّٜ ؾٔ ذٛ أن ٕقجذد افَٚظذدة، مذٚ 

هذذذل افَٚظذذذدة، افَٚظذذذدة أن ٕذذذ ر جذذذٔالً مذذذـ ادًذذذِّغ يٍّٓذذذقن افًَٔذذذدة اإلشذذذالمٜٔ 

ًٚ ويىٌَذذقن ظذذذ إًٍٔذذٓؿ، هذذ ه هذذل افَٚظذذدة افتذذل وإحُذذٚم افؼذذظٜٔ ؾٓذذاًم صذذ ٔ  

يُّذذـ أن  َذذٚم ظِٔٓذذٚ افدوفذذٜ ادًذذِّٜ افتذذل يْنذذدهٚ ـذذؾ مًذذِؿ ؽٔذذقر ظذذذ ديْذذف مذذع 

 اختالؾٓؿ يف افى يؼ اف ي يٌٌْل شِقـف حتك  َقم افدوفٜ ادًِّٜ. 

 فًع أجٌتؽ ظـ شٗافؽ. 

 جزاا اهلل خر.  مداخِٜ:

 : وإيٚا. افنٔ 

 (  00:  16: 22/ 204) اهلدى والنور /
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 ٌٖ تعدت ايدع٠ٛ ايطًف١ٝ  

 َسح١ً ايتصف١ٝ ٚايرتب١ٝ؟

ت م حِذذذٜ يذذذ ى بًذذذض افذذذدظٚة افًذذذٍِٔغ أن افذذذدظقة افًذذذٍِٜٔ أن ؿذذذد  ًذذذدَّ  افًذذذٗال:

إن صذذذت افتًٌذذذر: يذذذ ى بًذذذض افذذذدظٚة افذذذ ي يْتّذذذقن وافتهذذذٍٜٔ وافسبٔذذذٜ، أ

ت م حِذٜ يزظّقن أهنؿ مـ افًذٍِٔغ: أن افذدظقة افًذٍِٜٔ أن ؿذد  ًذدَّ وأ

افتهذذذٍٜٔ وافسبٔذذذٜ، وأن ظِٔٓذذذٚ أن  ًذذذتًد د احذذذؾ أخذذذ ى  تىٌِٓذذذٚ حٚجذذذٜ 

افًكذذذذ، وآخذذذذ ون يذذذذ ون إٔذذذذف ٓ مذذذذٕٚع مذذذذـ افًذذذذر يف افتهذذذذٍٜٔ وافسبٔذذذذٜ، 

ذوآشذتًداد ادذٚدي وافًًذذُ ي دقاجٓذٜ احلُ  ٚم إن أمُذذـ ذفذؽ، وـذذؾ َُّ

 ذفؽ يُقن يف آن واحد. ؾام  ًَُِٔؿ ظذ ه ا 

إْٔذذذذٚ ٓ ٕتًّذذذذؽ بٕٚفٍذذذذٚظ؛ ٕن إفٍذذذذٚظ ؿقافذذذذٛ  ق، وفذذذذأرى أن ؿذذذذق ؿ افنذذذذٔ :

بٌرهذذٚ أن  وادًذذٚين، أن ؿذذق ؿ:  ًذذدت افسبٔذذٜ، إذا ـذذٕٚقا يَهذذدون اذذ ه افٍِيذذٜ أ

 ه ا افقاجٛ ؿد حتَؼ، ؾٚفقاؿع يُ اؿ.

وإن ـٕٚقا يًْقن طذٚه  هذ ه افٍِيذٜ إٔذف جذٚوزت هذ ه اد حِذٜ افتذل جيذٛ ظذذ 

ظِذذذذذاًم و  بٔذذذذذٜ،  ًذذذذذدوهٚ، جٚوزوهذذذذذٚ ؿٌذذذذذؾ أن  افًذذذذذٍِٔغ أن ئًنذذذذذقهٚ شذذذذذْغ ضقيِذذذذذٜ

 يتُّْقا مْٓٚ، وهؾ يت َؼ  

ًٚ بٖٕذذف: مذذـ اشذذتً ؾ افقذذء ؿٌذذؾ  ؾ ْٔئذذ  ٕ ذذـ َٕذذقل: هذذ ا خذذال  مذذٚ ذـ ٕذذٚه إٍٓذذ

 أوإف، ابتع ب  مٕٚف.
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ًٚ، ؾٓذذ ا  أمذذٚ مذذٚ جذذٚء يف افًذذٗال مذذـ آشذذتًداد ادذذٚدي وآشذذتًداد احلذذ ر أيوذذ

 ً و : صْنْٜ ًٕ ؾٓٚ مـ أخزم.يف احلََٜٔ ـام يَٚل يف ادمؾ اد

 :ٟ َّٓ َْ هذذذ ا يف افقاؿذذذع خيذذذ ج مذذذـ بًذذذض افْذذذٚس ب ذذذامس ؽذذذر مذذذقزون، وؽذذذر ُمذذذ

مقوقع مْٟٓ فف، وبطٚصٜ أن ـمذرًا مذـ إؾذ اد  ُتِذقا ظذذ هذ ا إشذٚس، ؾُذٚن 

ظٚؿٌٜ أم هؿ أن رجًقا بدظقيؿ افََٓذ ى، وذهٌذٝ أرواح ـمذر مذْٓؿ هٌذًٚء مْمذقرًا 

ًٚ، شذذدى، بذذدون ؾٚاذذدة  ذذ  ـ  أبذذدًا، ذفذذؽ؛ ٕهنذذؿ مل يْٓ ذذقا ادذذْٟٓ افذذ ي ذـ ٕذذٚه إٍٓذذ

بال صؽ مْٟٓ افسبٜٔ افتل ج ى ظِٔٓٚ اف شذقل ظِٔذف افًذالم يف  ٌٌِٔذف دظق ذف قوه

 إػ افْٚس  ًِٔاًم و  بٜٔ.

ادّدود ب ٌؾ مـ اهلل ظز وجذؾ قأؾوؾ افٌؼ ظٚمٜ، وهقوه ¢ؾ٘ذا ـٚن افٌْل 

وبًذذض إحُذذٚم افؼذذظٜٔ افيذذوريٜ افتذذل إػ افتقحٔذذد قبذذقحل افًذذامء، طذذؾ يذذدظ

ًٚ يف مُذذذذٜ ادُ مذذذذٜ، وأوذي أصذذذذ ٚبف وأمذذذذ هؿ  ـٕٚذذذذٝ  ْذذذذزل إفٔذذذذف دالدذذذذٜ ظؼذذذذ ظٚمذذذذ

ظِٔف افًالم بًٍْف، وحلؼ بف قبٚ   ة م  غ إػ احلٌنٜ، واد ة إخرة هٚج  ه

بًذذذذذض أصذذذذذ ٚبف إػ ادديْذذذذذٜ، وهْذذذذذٚا بذذذذذدأ اف شذذذذذقل ظِٔذذذذذف افًذذذذذالم يوذذذذذع مْٓذذذذذٚج 

 .(7)ة أظداء اهلل ظز وجؾ، وفٔس يف قمُٜ آشتًداد دالؿٚ

وٕ ذذـ ًِٕذذؿ أن عتًّْذذٚ اإلشذذالمل افٔذذقم يًذذد اداليذذغ ادِّْٔذذٜ، ؾذذٖيـ هذذٗٓء 

افدظٚة اف يـ أ ٔت  ؿ عتّع ـّ تّع ادديْٜ يتًِّقن ؾٔذف اإلشذالم ظذذ وجٓذف 

افهذذ ٔت، دذذؿ يتُّْذذقن ؾٔذذف مذذـ اإلظذذداد ادذذٚدي وادذذٖمقر بذذف يف ممذذؾ ؿقفذذف  ًذذٚػ: 

دُ وَ ﴿ ٌُذذذذذقَن بِذذذذذِف َظذذذذذ ِٚط اْ َْٔذذذذذِؾ ُ ْ ِه ـْ ِرَبذذذذذ
ٍة َوِمذذذذذ قَّ ـْ ُؿذذذذذ

ُتْؿ ِمذذذذذ ًْ تََى ٚ اْشذذذذذ وا َ ُذذذذذْؿ َمذذذذذ دن
اهللَِّ وَأِظذذذذذ

ؿْ  ـُ  .[67]األنفال:﴾َوَظُدوَّ

                                                           

 يف افؼيط: ادديْٜ. وـٖٕف شٌؼ فًٚن. (7)
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مذذذذٚ ظِّْذذذذٚ أن عٚظذذذذٜ مذذذذـ هذذذذٗٓء طِذذذذقا ٍٕذذذذس ادذذذذدة افتذذذذل طذذذذؾ ؾٔٓذذذذٚ اف شذذذذقل 

خذذذ وا ادّذذدود بّذذذدد افًذذذامء يف مُذذٜ،  ًِّذذذقا وربذذذقا إًٍٔذذٓؿ وؽذذذرهؿ، دذذذؿ أقوه

 يًتًدون آشتًداد ادٚدي.

حتَٔذذؼ و هذذقي  هذذ ه أيذذٜ وإٔذذٚ أرى مذذـ احلُّذذٜ بُّذذٚن أن افتٍُذذر يف  ٍْٔذذ  أ

ةٍ ﴿افُ يّٜ:  ـْ ُؿقَّ ُتْؿ ِم ًْ وا َ ُْؿ َمٚ اْشتََى فٔس ه ا وؿٝ ب مف، ؾوالً ظـ أن  ﴾َوَأِظدن

ل يُذذقن ب ذذٞ  ىٌَٔذذف؛ ٕٕذذف ـذذام  ذذ ون ٓ يًذذتىٔع ادًذذِّقن ظذذذ أووذذٚظٓؿ افتذذ

 ئًنقهنٚ أن حتٝ حُٚم ٓ يًّ قن بتىٌٔؼ اإلشالم.

ؾذذذذ٘ذًا: جيذذذذٛ أن ّٕقذذذذ ا قيْذذذذٜ، جيذذذذٛ أن ّٕقذذذذ رويذذذذدًا رويذذذذدًا، وافٌذذذذدء بذذذذام 

 إهؿ ـام ؿٔؾ:قه

 وافًّ  ظـ حتهِٔف ؿهر افًِؿ إن ضٌِتف ـمر

 ؾَدم إهؿ مْف ؾٕٚهؿ.

ٚظذذٜ مذذـ يذذقم يًذذتًد ضٚاٍذذٜ مذذـ ادًذذِّغ ـذذام أ ٕذذٚ وفذذٔس ـذذؾ ادًذذِّغ، ع

ادًِّغ ـتِٜ اجتًّقا ظذ افُتٚب وافًْٜ، وظذ افسبٜٔ ظِٔٓام، وـٕٚقا ـَِٛ 

رجؾ واحد، يقمئ  ربْٚ ظز وجؾ بٍوِف وـ مف اف ي ظقد ادٗمْغ بف أن  ٖٔ  ذؿ 

شذذذٌؾ إٓتهذذذذٚر ظذذذذذ أظذذذذداآؿ، يقمئذذذذ  شذذذتٖم افيذذذذ و  افتذذذذل  ًذذذذٚظدهؿ فَٔقمذذذذقا 

ٚس افٔذذقم مت ًّذذغ ظذذذ ؽذذر هذذدى مذذـ بٚٓشذذتًداد ادذذٚدي افذذ ي ي ؾذذع بًذذض افْذذ

راذذذؿ أصذذذقايؿ بقجذذذقب افَٔذذذٚم اذذذ ا آشذذذتًداد، وهذذذؿ يذذذ ون إممِذذذٜ ؿٚاّذذذٜ هْذذذذٚ 

ًٚ إٓ اف جقع افََٓ ى.  وهْٚا، أهنؿ ٓ يًتٍٔدون ا ا آشتً ٚل صٔئ

 ( 00:  52: 00/   280) اهلدى والنور / 
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 اتٗاّ: َٓٗج ايتصف١ٝ ٚايرتب١ٝ  

 اإلضال١َٝ ال ٜهفٞ إلْػاء ايدٚي١

يَقل بًوٓؿ: إن مْٟٓ افدظقة افًٍِٜٔ يف افتٌٔذر ؿذٚاؿ ظذذ افتهذٍٜٔ  مداخِٜ:

ًٚ، ؾٓذذؾ مذذـ ادُّذذـ  هذذقر افتٌٔذذر قوافسبٔذذٜ وهذذ أم  مٍٓذذقم واوذذت ـذذام شذذٌؼ ؿ يٌذذ

ادْنذذذقد ٕٕيّذذذٜ افٍُذذذ  وإٕنذذذٚء افدوفذذذٜ اإلشذذذالمٜٔ ادْتيذذذ ة ٕتٔ ذذذٜ افَٔذذذٚم بّذذذْٟٓ 

 افتهٍٜٔ وافسبٜٔ ه ا ؾَط 

ًٚ، هذذٗٓء  :افنذذٔ  ًٚ، هذذ ا يًذذتِزم افسبٔذذٜ يًذذتِزم افتُتذذؾ افذذ ي ؿِْذذٚ ظْذذف إٍٓذذ ضًٌذذ

يًذذٖفقن هذذ ا افًذذٗال، ٕ ذذـ َٕٚبذذؾ شذذٗا ؿ بًذذٗال: ـٔذذػ ؿٚمذذٝ افدوفذذٜ اإلشذذالمٜٔ 

يف إول  يف أول مذذذذٚ ٕنذذذذٖت ـٔذذذذػ ؿٚمذذذذٝ  أفذذذذٔس ظذذذذذ افسبٔذذذذٜ وافتهذذذذٍٜٔ  هذذذذ ا 

 .«افتٚري  ئًد ًٍٕف»جقابْٚ قه

فتهذذذٍٜٔ وافسبٔذذذٜ إْٔذذذٚ ٓ ًّٕذذذؾ، ٓ ٕ ٚهذذذد، ٓ ٕ ّذذذؾ هذذذؿ يتقمذذذقن إْٔذذذٚ َٕهذذذد ا

افًالح، ٓ َٕٚوم افٍُذ ، هذ ا فذٔس مذـ وذّـ افسبٔذٜ وافتهذٍٜٔ، بذؾ ذفذؽ افًُذس 

مـ فذذقازم افسبٔذذٜ وافتهذذٍٜٔ أن ًّٕذذؾ فذذ فؽ، فُذذـ افٌ ذذٞ متذذك يُذذقن هذذ ا  قهذذ

 .ه ا هق

 ( 00:  50: 08/   320) اهلدى والنور / 
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 ٢ تٓتٗٞ؟َسح١ً ايتصف١ٝ ٚايرتب١ٝ َت

يَقفذذقا وأوأو...افَْىذذٜ افتذذل ٕ يذذد أن  قوذذ ٓٚ فْذذٚ يذذٖم ضذذالب افًِذذؿ أ مداخِذذٜ:

متذذك  افًذذٗال:ٕ ذذـ ًٕذذِؿ مًذذٚـؿ  هذذٍٜٔ   بٔذذٜ ـذذؾ افُذذالم هذذ ا ٕ ذذـ ًٕذذِّف، فُذذـ 

  ْتٓل ه ه اد حِٜ  

ؿوذذٜٔ قهذذ ا شذذٗال ٓ جيذذقز .. هذذ ا شذذٗال ٓ جيذذقز؛ ٕن ؿوذذٔتْٚ ٕ ذذـ م افنذذٔ :

ديٜ يوذًقا فذؽ ،ذس شذْقات ويّنذقا ظذذ مذْٟٓ وبًذديـ مٚديٜ، إمقر آؿتهٚ

يِتَقا مْٟٓ دٚين، ه ه أمقر  ٚ ظالؿٜ بٕٚمقر افٌَِٜٔ وافسبقيذٜ وإػ آخذ ه، ـٔذػ 

 متك  ٕ ـ ظِْٔٚ أن ّٕق يف افى يؼ أمٚ متك ٕهؾ  فًْٚ مًئقفغ.

 فٔس افَهد مـ افْٚحٜٔ افزمْٜٔ.. إٔٝ ـًٚمل مذمالً متذك حتذدد أن إمذٜ مداخِٜ:

 مش وؿٝ زمْل، يًْل افًالمٚت افتل.. ،أن مٖٓٔة فتْهٔٛ إمٚم

ًٚ إٔذذٚ ؿِذذٝ فذذؽ هذذؾ ظِّذذٝ أفذذػ رجذذؾ اجتًّذذقا ظذذذ  افنذذٔ : شذذٌؼ امذذقاب إٍٓذذ

 أشٚس افتهٍٜٔ وافسبٜٔ  مٚذا ـٚن جقابؽ 

ًٚ ًٕؿ. مداخِٜ:  ضًٌ

إٔٚ أظٔد افًٗال ظِٔؽ وإٔٝ ظٔده ظذ مـ شٖفقه، متك يُتِّقا هٗٓء  افنٔ :

 ظذ  هٍٜٔ واحدة وظذ   بٜٔ واحدة إفػ 

 بدون حتديد.. مداخِٜ:

امذذقاب، إذا ـذذٚن أفذذػ رجذذؾ مذذٚ ًٕذذتىٔع أن َٕذذقل متذذك، ؾُٔذذػ قهذذ ا ه افنذذٔ :
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إمذذذذٜ هذذذذ ه افتذذذذل شذذذذتقجد ا ٍِٔذذذذٜ و ٌذذذذٚيع ا ٍِٔذذذذٜ وحتذذذذك ربْذذذذٚ ظذذذذز وجذذذذؾ يْكذذذذ 

 ادًِّغ ظذ أظداآؿ، إٔٚ أؿقل..

عٚظذذٜ ... مذذمالً ادْذذٚ وِذذٔٓؿ افتذذديـ أيًْذذل هذذؾ  ُذذقن افهذذٌٌٜ افٌٚفٌذذٜ ظ مداخِذذٜ:

..ًٚ  ظؼ أفػ فَقل افٌْل مل يٌِٛ ادْٚ ظؼ أفٍ

إٔذذٚ ؿِذذٝ فذذؽ أفذذػ أن، إٔذذٚ ؿذذٕٚع بذذٖفػ إذا إفذذػ مقجذذقديـ ادْذذٚ ظؼذذ  افنذذٔ :

 أفػ مقجقديـ 

ًٚ. مداخِٜ:  ٓ يًت ٔؾ ضًٌ

يًذذذذت ٔؾ، إٔذذذذٚ ظْذذذذدمٚ أ ُِذذذذؿ بقذذذذء مذذذذـ افتٍهذذذذٔؾ وهذذذذ ا رجذذذذؾ ظْذذذذده  افنذذذذٔ :

قل افَْىٜ ه ه، أؿقل يً ٌْل ا ه ادْٚشٌٜ افنً  امذٚهع افنذٚظ   ً ٔالت ح

 افً ر امٚهع.

 يكىل قحبيلدقل ه لالمد ملدرىم 

 

 

لره  مم لهىممقلالح ممالي ورصمم 

ل  لممأللمم :لاللتبممكلعونممكلاىمم  

ل

له  لىمم  ل نعما رى قرللملكمقم

ل ًٚ أقافنٚهد ه  ا ّٕذقت ؾًْذ ر، هذوافنى  إخر ٓ  ٌؽ ظْٔؽ إٕام ٕ ذٚول مُِذ

رجؾ جٚهع ويًًك وراء مِؽ، ٓ يَدم وٓ يٗخ  ـٚؾ  ومؼا بٚهلل، ٕ ذـ ظِْٔذٚ 

ّٕق ؾذٔام ؾذ ض اهلل ظِْٔذٚ مذـ  ًِذؿ افًِذؿ افهذ ٔت، وأن ٕذ ر إًٍٔذْٚ ومذـ يِذقذ 

بْٚ افسبٜٔ اإلشالمٜٔ افه ٔ ٜ، يقمئ  ربْٚ ظز وجذؾ يذٖذن فًِّذِّغ بذٖن يْكذهؿ 

مٔغ يذذذذ ـ وهنٚ وفُذذذذـ ٓ يٍُذذذذ ون يف وؿٍْذذذذٚ ظْذذذذد أيذذذذٜ افذذذذع ـذذذذؾ اإلشذذذذالقٕ ذذذذـ ف

ؿْ ﴿دٓفتٓٚ ومٚ أوشع ه ه افدٓفٜ  ـُ وا اهللََّ َيُْكْ  مٚ مًْٚهٚ  [0]محمة:﴾إِْن َ ُْكُ

إذا ضٌَذذذذتؿ أوامذذذذ  اهلل ومنذذذذٔتؿ ظذذذذذ مذذذذْٟٓ اهلل يْذذذذزل ظِذذذذُٔؿ ٕكذذذذذ ف  مداخِذذذذٜ:

 ويًزـؿ.
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ًٚ، فُـ اد ٓذقل ظْذد ا افنٔ : فًذٚمل عٔؾ جدًا ه ا مًْٚهٚ يًْل مً و  زٚم

 اإلشالمل إٓ أؾ اد ؿِِٜٔ.

 ض يَٜ افًِػ. مداخِٜ:

 : ًٕؿ افنٔ 

 ض يَٜ افًِػ. مداخِٜ:

ؿْ ﴿ افنٔ : ـُ وا اهللََّ َيُْكْ أي  ًِّقا بٖحُٚمف، مٚ رأيؽ هذ ه  [0]محمة:﴾إِْن َ ُْكُ

 إحُٚم دخؾ ؾٔٓٚ اشت الل مٚ ح م اهلل، هؾ ُيْكون 

 ٓ ُيْكون. مداخِٜ:

َأٓ إِنَّ ﴿ٔس مذـ افذالزم أن ٍُٕذ  متذك ٕكذ اهلل  ٕن امذقاب إذًا ٕ ـ ف افنٔ :

 ٌٛ ذذ اهللَِّ َؿِ يذذ ْكَ افى يذذؼ افذذ ي ًٕذذتٖهؾ بذذف قفُذذـ جيذذٛ أن ٍُٕذذ  مذذٚ ه [204]البقللر::﴾َٕ

مذذذٚ أـْذذذل ظْذذذف بٚفتهذذذٍٜٔ قٕكذذذ اهلل  ٌذذذٚرا و ًذذذٚػ، وافى يذذذؼ ظْذذذدي واوذذذت جذذذدًا ه

ا ٓ ٕتُتذذذذؾ ودذذذذٚذا ٓ وافسبٔذذذٜ، أمذذذذٚ أن ًٕذذذذٖل متذذذك  إػ متذذذذك ّٕقذذذذ هُذذذ ا  دذذذذٚذ

 ٕت ذذزب  وٓ ْٕذذتيؿ  وإػ آخذذ ه.. ذفذذؽ ْٕٕذذٚ يف إًٍٔذذْٚ ـذذٖؾ اد مذذٚ إتيّْذذٚ ـٔذذػ

ظـ بًض ادًذٚرصيـ مذـ افذدظٚة اإلشذالمٔغ  ْٕتيؿ ـ امظٜ  ؾٔف هْٚ ـِّٜ   وى

واف يـ يْتّقن إفٔف مٚ اظتزوا ا ه احلُّٜ وهل أؿّٔقا دوفٜ اإلشالم يف ؿِقبُؿ 

 ، شًّٝ ه ه احلُّٜ وإٓ ٓ أروُؿُ َؿ فُؿ يف 

 مْؽ ومـ افًٔد ؿىٛ. مداخِٜ:

 جٔد، هؾ أؿٚم ادًِّقن ه ه احلُّٜ يف ٍٕقشٓؿ  افنٔ :

 ٓ واهلل مٚ أؿّْٚهٚ يٚ صٔ . مداخِٜ:

بذذٚرا اهلل ؾٔذذؽ، إذًا ٕ ذذـ هْذذٚ ٓزم ٕتقاجذذد، مذذٚ ٓزم ٍُٕذذ  أن إٔذذف متذذك  افنذذٔ :
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  ٕ ذـ أن متذك ًٕذتىٔع أن َٕذٔؿ يٖم زمٚن ٕط ج افٔٓقد مذـ ؾًِذىغ  ٓزم ٍُٕذ

دوفذذذذٜ إشذذذذالم يف ؿِقبْذذذذٚ ٕ ذذذذـ  متذذذذك  ًذذذذتىٔع أن  َذذذذٔؿ دوفذذذذٜ اإلشذذذذالم يف دوفتذذذذؽ 

افهذذذٌرة يف دارا  ومذذذع إشذذذػ أـمذذذ  افذذذ يـ يْذذذٚدون ب٘ؿٚمذذذٜ حُذذذؿ اإلشذذذالم ظذذذذ 

وجذذذف إرض هذذذؿ ٓ ئَّذذذقن حُذذذؿ اإلشذذذالم يف دورهذذذؿ، يف ذوات إًٍٔذذذٓؿ، يف 

ٓؿ.. ؾٚؿذذذد افقذذذء ٓ يًىٔذذذف، فذذذ فؽ ؾٖٕذذذٚ أطذذذـ أين أوٓدهذذذؿ، يف بْذذذٚيؿ ويف ًٕذذذٚا

أووذذ ٝ فذذؽ مذذٚ ـذذٚن أصذذُؾ ظِٔذذؽ أين إٔذذٚ ٓ أؤيذذد إٓتٍٚوذذٜ ٕهنذذٚ فًٔذذٝ ؿٚاّذذٜ 

ؿْ ﴿ظذ أشٚس  ـُ وا اهللََّ َيُْكْ  . [0]محمة:﴾إِْن َ ُْكُ

 إٔٚ طْتؽ  َهد فًدم وجقد آشتىٚظٜ، فُـ أن ا و ٝ إمقر. مداخِٜ:

 ( 00:  30: 07/   352) اهلدى والنور /  
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 نٝف١ٝ إقا١َ ايدٚي١ اإلضال١َٝ 

 ايرتب١ٝ(-ايتصف١ٝ-ايعًِ-)ايعكٝد٠

: صذذٔطْٚ وردت ظذذّدة أشذذئِٜ، ؾٖٕذذٚ اخذذست شذذٗآ يًْذذل ؿذذد يذذدور يف ظذذع حًذذـ

ذهـ ـمر مذـ افنذٌٚب وخٚصذٜ يف خوذؿ آختالؾذٚت وافْزاظذٚت بذغ امامظذٚت 

 وادنٚي  ومٚ صٚبف ذفؽ...

 ف اهلل  ًٚػ: إي ًٕؿ.افنٔ  إفٌٚين رمح

امذذقاب ظِٔذذف مذذ ارا  -يًْذذل  –وإن ـْذذٚ شذذًّْٚ يف حُذذؿ افَذذ ب مذذُْؿ أشذذتٚذي 

 و ُذذذذ ارًا، فُذذذذـ يف هذذذذ ا امّذذذذع ٕ ٌذذذذ  أن ًٕذذذذًّف أيوذذذذٚ فًذذذذؾ ؾٔذذذذف زيذذذذٚدة ؾٚاذذذذدة إن 

 صٚء اهلل.

 افنٔ  إفٌٚين رمحف اهلل  ًٚػ: إن صٚء اهلل، جزاا اهلل خرا وأـ مؽ اهلل.

هلل ؾٔؽ، يَقل افًٚاؾ، بٚفًٌْٜ فِّقوقع ادمذٚر يف امًِذٜ بٚرا ا ظع حًـ:

، إؿٚمذٜ ¢حقل افًّْٜ، ـام  ًِّذقن أن مذـ أظيذؿ افًذْـ افتذل اهذتؿ اذٚ رشذقل اهلل 

ـذذٚن يًّذؾ بطىذذقط متقازيذٜ فِقصذذقل إػ  ¢دوفذٜ اإلشذالم، ومًِذذقم أن اف شذقل 

ت هذذذذ ه افٌٚيذذذذٜ، ويف افًكذذذذ احلذذذذٚ  ٕذذذذ ى بًذذذذض ظِاماْذذذذٚ وـذذذذ ا بًذذذذض امامظذذذذٚ

اإلشذذالمٜٔ يذذتؿ بذذٖمقر و ًتَذذد أن مذذـ خال ذذٚ ؿذذد يُذذقن افقصذذقل إػ هذذ ه افٌٚيذذٜ، 

 افًٔٚشٜ ؾَط، وهُ ا... وافًِؿ ؾَط، أ وـّمؾ افدظقة ممالً ؾَط، أ

أٓ  ذذ ون أن بْذذٚء عٚظذذٚت ظذذذ ممذذؾ هذذ ه إشذذس حمهذذقرة ؾَذذط ٓ يُّذذـ أن 
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يُّذـ افقصذقل اذٚ يهؾ إػ  ُِؿ افٌٚيٜ افًٚمٜٔ مذع بٔذٚن رأيُذؿ يف افىذ   افتذل 

 إػ ه ه افٌٚيٜ، وجزاـؿ اهلل خرا.

افنٔ  إفٌٚين رمحذف اهلل  ًذٚػ: هذ ا افًذٗال حََٔذٜ ـذام أ ت، ُيىذ ح ـمذرا، 

 وأجٌْٚ ظْف ـمرا.

أ ذٚ افًذٚاِقن، ْٕىِذؼ يف دظق ْذٚ مذـ ـتذٚب ربْذٚ ومذـ شذّْٜ وٕ ـ أ ٚ افًٚاؾ، أ

تْٚظْذٚ افَىًذل وفذٔس افيْذل، أن ٌْٕٔٚ افه ٔ ٜ مْٓٚ، وهذ ا إٓىذال  ٕٚصذ  مذـ اؿ

ِّؿ، وافذذ يـ  تّذذقن افٔذذقم  خذذر ا ذذدى هذذدى حمّذذد صذذذ اهلل ظِٔذذف وظذذذ آفذذف وشذذ

ب٘ؿٚمٜ افدوفٜ ادًِّٜ مٚ أحد خيٚفٍٓؿ بقجقب إؿٚمذٜ افدوفذٜ ادًذِّٜ، وفُذـ ؿذد 

ٚفٍقن يف ض يَذذٜ إؿٚمذذٜ افدوفذذٜ ادًذذِّٜ، وٕ ذذـ ًٕتَذذد أن افًذذٌٔؾ افذذ ي شذذُِف  خُيذذ

ِّؿ إلؿٚمذذٜ افدوفذذٜ ادًذذِّٜ فذذٔس  ذذٚ بذذديؾ رشذذقل اهلل صذذذ  اهلل ظِٔذذف وظذذذ آفذذف وشذذ

مامظذذذذٚت أن  يتطذذذذ وا شذذذذٌٔال ؽذذذذر شذذذذٌٔؾ ومامظذذذذٜ أوأؾذذذذ اد أووٓ جيذذذذقز فٍذذذذ د أ

 إؿٚمٜ افدوفٜ ادًِّٜ.قاف شقل ظِٔف افًالم فت َٔؼ ه ا إم  افقاجٛ، أٓ وه

 ًٚ ظذذ إؿذؾ مذـ  أطـ إٔف ٓ  ٚفٍذٜ يف هذ ا، أي ٓ أ هذقر أن مًذِام أوم صذٔئ

افمَٚؾٜ افًِّٜٔ وافؼظٜٔ يْذٚؿش يف هذ ه ادًذٖفٜ أٓ وهذل أن افًذٌٔؾ افذ ي شذُِف 

افًذذذٌٔؾ قاف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم حتذذذك أؿذذذٚم افدوفذذذٜ ادًذذذِّٜ يف ادديْذذذٜ ادْذذذقرة ه

افقاجذذٛ شذذِقـف وٓ شذذٌٔؾ شذذقاه، ٓ أحذذد يْذذٚؿش يف هذذ ا، بًّْذذك ذفذذؽ أم ذذ يف 

ِّؿ  مذذٚ امذذقاب ظذذـ افًذذٗال ؾذذٖؿقل: مذذٚذا  ؾًذذؾ افٌْذذل صذذذ اهلل ظِٔذذف وظذذذ آفذذف وشذذ

أول يشء ض ؿذذف ودظذذٚ افْذذٚس إفٔذذف ـطىذذقة أوػ فقوذذع افْذذقاة إشٚشذذٜٔ إلؿٚمذذٜ قهذذ

 افدوفٜ ادًِّٜ 

، ًٕتَذذذد أن أول -أن ٓ يُذذذقن هْذذذٚا  ذذذٚفػ دذذذٚ ًٕتَذذذد  قوأرجذذذ –ٕ ذذذـ ًٕتَذذذد 

ِّؿ ؿقمذذف هذذق: أن يًٌذذذدو ا اهلل وأن يشء دظذذٚ اف شذذقل صذذذ اهلل ظِٔذذذف وظذذذ آفذذف وشذذذ
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جيتٌْذذقا افىذذٚؽقت، أي ظٌذذٚدة اهلل وحذذده ٓ  يذذؽ فذذف، وإٔذذٚ ٓ أريذذد أن أضٔذذؾ ـمذذرا 

 وـمرا، أريد أن أؿػ يف ه ه افَْىٜ:

أن َِٕذٛ ٕ ذذـ مقوذقع افًذذٗال إػ شذٗال، افذذ يـ  تّذقن ...  وأرجذذقا إخ 

فَذذد  ، ادَهذذقد-امذذٚفس يف افزاويذذٜ، ويف افزوايذذٚ خٌٚيٚ،مذذٚ يؼذذب بٚفٔذذد افٔنذذى 

 ًٚ ًٚ هٚداذذ بذذدأ اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم يف دظق ذذف بٚفتقحٔذذد وأطذذـ جيذذٛ أن ٕ ذذ ي َٕٚصذذ

ًٚ يف هذذذ ه افَْىذذذٜ افتذذذل شتًذذذًّقهنٚ، إٔذذذٚ أظتَذذذد أن أـمذذذ   وٓ بذذذٖس أن يُذذذقن واشذذذً

افدظٚة وأمحًٓؿ وأح صٓؿ ظذذ إؿٚمذٜ افدوفذٜ ادًذِّٜ ٓ يذدظقن إػ افتقحٔذد، 

إمذذذٚ أن يًذذذس  اذذذ ه قأـمذذذ ، أرجوحذذذدا أهذذذ ه ـٌذذذرة إٔذذذٚ أظ ؾٓذذذٚ، ؾّذذذـ ـذذذٚن شذذذٚاال وا

احلََٔذذذٜ ٕم ذذذ يف ـالمذذذل، وإمذذذٚ أن َٕذذذػ ظْذذذدهٚ فْْيذذذ  هذذذؾ ٕ ذذذـ  ىئذذذقن، أم 

أوفئذذذذؽ هذذذذؿ ادطىئذذذذقن. ٕ ذذذذـ َٕذذذذقل أن افذذذذ يـ  تّذذذذقن ب٘ؿٚمذذذذٜ افدوفذذذذٜ ادًذذذذِّٜ، 

افٌِْذذٜ إوػ  ذذ ا افٌْٔذذٚن افنذذٚم  بًذذُد مذذٚ ووذذًقهٚ، واف ـٔذذزة إشٚشذذٜٔ إوػ أ

د، وافذذذدفٔؾ إْٔذذذٚ ٕطتِذذذػ مًٓذذذؿ حٔذذذْام ٌٕ ذذذٞ يف  قحٔذذذد اهلل ظذذذّز هُذذذ ا ٕ ذذذـ ًٕتَذذذ

ِّؿ  َٛ ٌْٕٔذٚ صذذ اهلل ظِٔذف وظذذ آفذف وشذ وجّؾ، وأن مًْك ٓ إفف إٓ اهلل اف ي ُخقضذ

َّٓ اهللَُّاٚ يف ؿقفف: ﴿ َف إِ َٓ إِفَذ ُف  َّٕ ْؿ َأ َِ ، هذ ا افتقحٔذد يًَْذؿ إػ دالدذٜ [01]محمة:  َؾْٚظ

 أؿًٚم ظْد أهؾ افًِؿ: 

 حٝد ايسب١ٜٛ، ٚتٛحٝد ايعباد٠، ٚتٛحٝد ايصفات:تٛ

ٓ ٕ ذذذد يف هذذذٗٓء افذذذدظٚة يذذذدظقن ظٚمذذذٜ ادًذذذِّغ، بذذذؾ وخٚصذذذتٓؿ افذذذ يـ هذذذؿ 

ي يدون أن ئَّقا دوفٜ مًِّٜ، مٚ ٕ اهؿ يً ؾقن مـ افنٓٚدة شقى افْىؼ اٚ، أمٚ 

 واحذذد يف ظٌٚد ذذف وواحذذد يفقواحذذد يف ذا ذذف ؾٓقأن مًْٚهذذٚ أن  ًتَذذد بذذٖن اهلل ـذذام ه

صذذذٍٚ ف، ؾٓذذذ ا أمذذذ  مُْذذذ  ظْذذذدهؿ وأـمذذذ  مذذذـ هذذذ ا أهنذذذؿ ُيُْذذذ ون ظذذذذ أممٚفْذذذٚ ًّذذذـ 

 تّذذذذذذقن بتهذذذذذذ ٔت هذذذذذذ ه افًَٔذذذذذذدة،  هذذذذذذ ٔت هذذذذذذ ه افُِّذذذذذذٜ افىٌٔذذذذذذٜ، إٓ إذا إٔذذذذذذتؿ 
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 نذذذذتٌِقا اذذذذ ا اد ذذذذٚل ومذذذذٚ يتّذذذذقن ب٘ؿٚمذذذذٜ افدوفذذذذٜ ادًذذذذِّٜ، ٕ ذذذذـ ًُٕذذذذس قَبدـ

ن يٌْذل ؿكذا وإًٕذٚن ادقوقع زٚمٚ وَٕقل ٕ ـ اف يـ هنتؿ، ـّمؾ إًٕذٚن ي يذد أ

آخذذ  ُينذذٚرـف يف هذذ ه اإلرادة، فُذذـ إول يّقذذ ؾٔٓذذٚ منذذٜٔ افًذذِ ٍٚة، يًْذذل أول 

يشء اصذذذسى إرض دذذذؿ بذذذدأ جيّذذذع احل ذذذٚرة فقوذذذع إشذذذٚس إفذذذ ... مذذذٚ حيذذذتٟ 

إم  إػ  ٍهٔؾ، أمٚ إخ  ؾام  ًّع مْف إٓ  ىذط ظذ يض ضقيذؾ، ٓزم  ُذقن 

مْىَذذذذذذٜ ـذذذذذذ ا وٓزم  ُذذذذذذقن ؽ ؾٓذذذذذذٚ ـذذذذذذ ا إرض مًذذذذذذٚحتٓٚ ـذذذذذذ ا وٓزم  ُذذذذذذقن يف 

ًٜ وٓ أرى »إفذذ ... ومذذٚ ٕذذزال إٓ ٕنذذٌع ـالمذذٚ، وـذذام ؿذذٚل افًذذ ر: وو أشذذّع جً ًذذ

رويذذدا رويذذدا، اصذذسى إرض فُذذـ ، أمذذٚ اف جذذؾ إول افٌهذذر افذذع مذذٚيش «ض ْذذٚ

ف ذذ ًَّ
ا  ٌْذذل هذذ ا افَكذذ    ٕ ذذـ شذذٌْْٔف ؿٌِذذؽ، دَّ منذذٚريع ضقيِذذٜ أمذذٚمق، إػ متذذك بِذذ  فِ

ًٚ، حتذذذك إرض افتذذذل   يذذذذد أن  َذذذٔؿ ظِٔٓذذذٚ ؿكذذذذا ٕٕذذذؽ إٔذذذ ٝ مذذذذٚ ؾًِذذذٝ ؾٔذذذف صذذذذٔئ

 وبْٕٔٚؽ افنٚم  بًُد مٚ أوجديٚ.

شذق  يًذتىٔع أن يَذٔؿ  قافنذًٛ افذ ي هذ قل بذٕٚرض هْذٚ هذْءذ ـَ إٔٚ أظْل هْذٚ وأُ 

افدوفٜ ادًِّٜ وشق  يُقن مًتًدًا ؾٔام إذا بدأت أحُذٚم هذ ه افدوفذٜ ادًذِّٜ 

َس وُهٍّٔذذذذَ  فتٌَنذذذذؾ هذذذذ ا احلُذذذذؿ افذذذذ ي ُ ٍذذذذ ض ظذذذذذ هذذذذ ا افنذذذذًٛ دذذذذ ذذذذ ٚذا  ٕٕذذذذف ُأشء

حُؿ اهلل  ٌٚرا و ًٚػ، ؾ٘ذا ـٚن افتقحٔد أشذٚس اإلشذالم ـِذف وافذ ي.. مذـ مل قه

ذذ يُ  ًٚ، ٕن اهلل قحء د اهلل ـذذام أراد اهلل وـذذام أراد رشذذقل اهلل، ٓ ئٍذذده ظِّذذف افهذذٚفت بتٚ ذذ

ُْذذذف خيٚضٌْذذذٚ ٕ ذذذـ يف وف ¢ظذذذّز وجذذذّؾ يَذذذقل يف افَذذذ آن افُذذذ يؿ خيٚضذذذٛ افٌْذذذل 

ـَ صذذذذذذذذطص افٌْذذذذذذذذل، ؾَٔذذذذذذذذقل: ﴿
َـّ ِمذذذذذذذذ َٕ ق ذذذذذذذذ ُُ ذذذذذذذذَؽ َوَفتَ ُِ َّ َـّ َظ ٌََى َٝ َفَْٔ ذذذذذذذذ ذذذذذذذذ ـْ ـْ َأْ َ

ئِ َفذذذذذذذذ

ـَ  ي ، ؾذذذذ٘ذن ـٔذذذذػ يُّذذذذـ إؿٚمذذذذٜ افدوفذذذذٜ ادًذذذذِّٜ دون افًِذذذذؿ [65]البمللللر: اْ َذذذذِٚهِ

 بٚإلشالم     

يف  ٍٚصذذذٔؾ افتقحٔذذذد، دذذذؿ وأوٓ بٚفتقحٔذذذد، أمذذذٚ إذا دخِْذذذٚ ؾذذذٔام دون افتقحٔذذذد، أ
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ٔام دوٕذذف ؾْٓذذٚا افً ذذٛ افً ذذٚب، ٕٕذذؽ  ذذد هذذٗٓء افْذذٚس افذذ يـ يَقفذذقن إٔذذتؿ ؾذذ

 نتٌِقن بٚفدظقة وٓ  نتٌِقن ب٘ؿٚمٜ افدوفٜ ادًذِّٜ، وافذ يـ ينذتٌِقن بٚفذدظقة 

هذذذذؿ افذذذذ يـ ينذذذذتٌِقن ب٘ؿٚمذذذذٜ افدوفذذذذٜ ادًذذذذِّٜ فُذذذذـ ٓ يِٓ ذذذذقن اذذذذ ا افُذذذذالم وٓ 

فهذذذّٝ، هذذذٗٓء افذذذ يـ يًذذذتٌِقن ظقاضذذذػ افْذذذٚس وإٕذذذام يًِّذذذقن ظذذذذ افًذذذُٝ وا

ي يذذدون أن ئَّذذقا دوفذذٜ مًذذِّٜ، إذا ؿٔذذؾ فذذف هذذؾ حُتًذذـ أن  هذذع ـذذام ـذذٚن رشذذقل 

اهلل يهذذذذذ، ؿذذذذد يَذذذذقل فذذذذؽ يف امذذذذقاب أن هذذذذ ه ادًذذذذٚاؾ ؾ ظٔذذذذٜ، هذذذذ ه مذذذذـ  قاؾذذذذف 

إمقر، ٕ ـ  ّْٚ أن إؿٚمٜ افدوفذٜ ادًذِّٜ، هذؾ  ًذتىٔع أن حتذٟ إػ بٔذٝ اهلل 

افهالة وافًالم وـذام أمذ  يف شذْتف بذٚحلٟ إػ بٔذٝ احل ام ـام حٟ اف شقل ظِٔف 

ًٚ شقى إْٔذٚ ٕ يذد إؿٚمذٜ افدوفذٜ ادًذِّٜ،  ًٚ وٓ  ًّع صٔئ اهلل احل ام  ٓ  ًّع جقاب

اإلشذذذالم  يذذذٚ عٚظذذذٜ  ؾٚؿذذذد افقذذذء ٓ قافدوفذذذٜ ادًذذذِّٜ ًٕذذذٌٜ إػ اإلشذذذالم، مذذذٚ ه

وظذذذذذ يًىٔذذذذف، ؾٚؿذذذذد افقذذذذء ٓ يًىٔذذذذف، ؾذذذذ٘ذن ؿٚمذذذذٝ ٕ ذذذذـ دظق ْذذذذٚ ظذذذذذ أشٚشذذذذغ 

رـٔز غ ٓ يُّـ فًِٚمل اإلشالمل ـِف أن  َقم ؿٚاّتف وأن يًقد إفٔذف عذده افٌذٚب  

ذذذقا حتذذذك احتذذذؾ بًذذذض  وظذذذّزه افذذذ ي ٕتٍذذذٚخ  بٖٕذذذف ـذذذٚن ادًذذذِّقن وـذذذٕٚقا...، دذذذؿ ُذفن

بالدهذذذذؿ أذل إمذذذذؿ أٓ وهذذذذؿ افٔٓذذذذقد، اف ـٔز ذذذذٚن افِتذذذذٚن ٓبذذذذد مْٓذذذذٚ إلؿٚمذذذذٜ افدوفذذذذٜ 

 ادًِّٜ مٚ:

َِؿْ  ْٚظ َّٓ اهللَُّ   افًِذذذؿ ﴿َؾذذذ َف إِ َٓ إَِفذذذ ُف  ذذذ َّٕ ذذذقا [01]محملللة:َأ ُِ َّ ِؾ اْظ ، وافمذذذٚين: افًّذذذؾ ﴿َوُؿذذذ

ْؿ َوَرُشقُفُف   ُُ َِ َّ ى اهللَُّ َظ َرَ ًَ  .[075]التوب::َؾ

افٔقم ظِؿ مٚ يف   وظّؾ بٚإلشالم مٚ يف   وإذا ظِّٝ بٚإلشالم إمذٚ أن يُذقن 

ٕٕذذذف افقذذذء إشذذذٚت  ظِّذذذؽ ٓ يقاؾذذذؼ اإلشذذذالم وإمذذذٚ أن يّذذذؾ افًّذذذؾ بٚإلشذذذالم

أن َٕذذٔؿ افدوفذذٜ ادًذذِّٜ، ٕ ذذـ ُْٕذذل ظذذـ هذذٚ غ اف ـٔذذز غ بٚفتهذذٍٜٔ وافسبٔذذٜ، قهذذ

يَقفذقن ظذـ مذـ يْٓ ذقن  –مذع إشذػ افنذديد  –ـمرا مٚ ًّٕع مذـ بًذض افْذٚس 
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مذذذذْٟٓ افًذذذذِػ افهذذذذٚفت، وؿذذذذد يْتًذذذذٌقن اشذذذذاًم إفذذذذٔٓؿ ؾَٔقفذذذذقن ظذذذذـ إًٍٔذذذذٓؿ ٕ ذذذذـ 

قا مٚذا ؿّدم افًذٍِٔقن إلؿٚمذٜ افدوفذٜ ادًذِّٜ، شٍِٔقن أ ٌٚع افًِػ افهٚفت، يَقف

أطـ امقاب أن ظ ؾتّقه، فُْْٚ ٕ ـ ًُٕس ه ا افًٗال وَٕقل، مٚذا ؿذّدم ؽذُر 

ًٚ متْذذٚؿالً  افًذذٍِٔغ، مذذٚذا ؿذذّدم هذذٗٓء مْذذ  شذذْغ ضقيِذذٜ،  ًذذٖل أحذذدهؿ شذذٗآً  ظٔذذ

ًٚ ظـ رشقل اهلل  أيذـ »غ، وٓ مٗاخذ ة هذ ا امت ذٚن فُذؿ مًؼذ احلذٚ ي ¢متقارد

ًٚ إٓ مذذـ ـذذٚن يًّذذؾ إلؿٚمذذٜ افذذدظقة ادًذذِّٜ ظذذذ رـٔذذز غ   «اهلل  ؾذذال  ًذذّع جقابذذ

ادْتذغ، افتهذذٍٜٔ وافسبٔذذٜ، أمذٚ افذذ يـ ي ؾًذذقن أصذذقايؿ ب٘ؿٚمذٜ افدوفذذٜ ادًذذِّٜ وؿذذد 

ًٚ، هؾ  يُقن مٙ ظِٔٓؿ ؿ يٛ مـ ؿ ن مـ افزمٚن، دؿ مٚ اشتىٚظقا أن يًٍِقا صٔئ

ُف اهلل اف ي ؿٚل يف ـتٚبف: ﴿  «أيـ اهلل »فًٗال، حيًْقن اإلجٚبٜ ظـ ه ا ا َّٕ ْؿ َأ َِ َؾْٚظ

َّٓ اهللَُّ َف إِ ًٚ، ٓ يذذذدرون أيذذذـ اهلل ـٔذذذػ هذذذٗٓء َٓ إَِفذذذ  ، أيذذذـ اهلل  مذذذٚ  ًذذذّع مذذذْٓؿ جقابذذذ

وهذذؿ ٓ يًِّذذقن اهلل أيذذـ هذذق، هذذؾ  –إذا صذذّت افتًٌذذر  –ي يذذدون أن ئَّذذقا دوفذذٜ اهلل 

يف هذذذذ ا افٍذذذذ اغ يف هذذذذ ا  ق  َٕتٓذذذذٚ، أم هذذذذممذذذذؾ دودة احل يذذذذ  يف ج  هذذذذٚ يف قهذذذذ

 ا قاء، أم مٚذا، ٓ  ًّع مْٓؿ جقابٚ   

ورحذذؿ اهلل أمذذرا مذذـ أمذذ اء دمنذذؼ يذذقم جذذ ى َٕذذٚش يف حيذذ ف بذذغ ظذذٚمل شذذٍِل 

ـٌر وبغ ٕٚس آخذ ون متذٖد ون بًِذؿ افُذالم حٔذٞ ـذٚن هذٗٓء افًِذامء ادتذٖد ون 

اهلل ٓ ؾذق  وٓ حتذٝ وٓ يّذغ وٓ بًِؿ افُالم وإن صذئٝ ؿِذٝ آظتذزال، ؿذٚفقا: 

يًذذذٚر وٓ أمذذذٚم وٓ خِذذذػ، ٓ داخذذذؾ افًذذذٚمل وٓ خٚرجذذذف، هذذذٗٓء ظِذذذامء افنذذذٚم يف 

زمٕٚذذذذف يْىَذذذذقن اذذذذ ا افوذذذذالل ادٌذذذذغ بذذذذغ يذذذذدي حيذذذذة أمذذذذر دمنذذذذؼ يقمئذذذذ ، وهذذذذؿ 

جيٚدفقن رجالً يَقل رر اهلل، رر يف افًامء، أأمْتؿ مـ يف افًذامء، ارمحذقا مذـ 

 ُؿ مـ يف افًامءيف إرض ي مح

دذذذٚ شذذذًّف إمذذذر، وادٍذذذ وض يف إمذذذر أن يُذذذقن ظٚديذذذٚ يف ظِّذذذف بٚفؼذذذع، 
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 يًتًغ بٚفًِامء فُْف ظٚؿؾ، 

ؾِام شّع ظِامء افُالم يَقفقن: اهلل ٓ ؾق  وٓ حتذٝ وٓ يّذغ وٓ يًذٚر وٓ 

ا هٗٓء ؿقم أوٚظق»أمٚم وٓ خِػ، ٓ داخؾ افًٚمل وٓ خٚرجف، مٚذا ؿٚل إمر  

، صذذذد ، هذذذٗٓء ؿذذذقم أوذذذٚظقا راذذذؿ وإٔذذذٚ أظتَذذذد فذذذٔس أوفئذذذؽ ؾَذذذط أوذذذٚظقا «راذذذؿ

راذذؿ، بذذؾ عذذٚهر اإلشذذالمٔغ افٔذذقم أوذذذٚظقا راذذؿ، دذذٚذا  ٕهنذذؿ مذذٚ  ٍَٓذذذقا يف 

، وإٕذذذام دراشذذذٚت مُمٍذذذٜ وخٍٍٔذذذٜ ¢ـتذذذٚب اهلل وٓ  ٍَٓذذذقا يف حذذذديٞ رشذذذقل اهلل 

 قافقاحد مْٓؿ مـ امٚمًذٜ وهذ ّٜ بٕٚدفٜ افؼظٜٔ، ؿد يتط جظَّ دَ وؿِِٜٔ وفًٔٝ مُ 

َّٓ اهللَُّمل يٍٓؿ بًد ﴿ َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٕ ْؿ َأ َِ فؽ حمٚ ات وخىٛ ضْٕٜٚ   ، فُـ يَِلَؾْٚظ

رٕٕٚذذذٜ و ذذذٟٔ افٍْذذذقس ؾتُذذذٚد   اهذذذٚ أن قبذذذدهٚ ي ذذذؿ  ظذذذذ افٔٓذذذقد، دذذذّؿ ـ ؽذذذقة 

يذذٜ شذذٖفٝ هذذ ا ومذذـ خىذذٌٓؿ أيذذـ اهلل، مذذٚ يف جذذقاب     بٔذذْام جٚر قافهذذٚبقن   . فذذ

بذذذٚفتًٌر افًكذذذي –يف ظٓذذذد اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم ٕهنذذذٚ ئ جذذذٝ مذذذـ مدرشذذذتف 

، شذذذٖ ٚ اف شذذذقل ظِٔذذذف افًذذذالم هذذذ ا افًذذذٗال ؾٖجٚبذذذٝ بذذذٚمقاب -ادقجذذذقد افٔذذذقم

اإلشذذذذالمل افهذذذذ ٔت، روى اإلمذذذذٚم مًذذذذِؿ يف صذذذذ ٔ ف مذذذذـ حذذذذديٞ مًٚويذذذذٜ ابذذذذـ 

ل، مًٚويذذذذٜ ابذذذذـ احلُذذذذؿ هذذذذ ِّ َِ ذذذذ ًُ ن إمذذذذقي ؽذذذذر مًٚويذذذذٜ ابذذذذـ أر شذذذذٍٔٚ قاحلُذذذذؿ اف

ل،  ِّ َِ ذذذذ ًُ ا ٍِٔذذذذٜ ادًذذذذ و  افذذذذ ي ـذذذذٚن يف دمنذذذذؼ افنذذذذٚم، مًٚويذذذذٜ ابذذذذـ احلُذذذذؿ اف

ًٚ، ؿٚل:  ¢يهع خِػ ٌٕٔف  قظـ ؿهتف افتل وؿًٝ فف وه قحيددْٚ ه صِٔٝ »يقم

يهذع ؿذٚل ؾْيذ وا قؾًىس رجؾ ب ٌٕٚل ؾَِذٝ فذف ي محذؽ اهلل وه ¢وراء افٌْل 

يهذذذذع قوه - ْيذذذذ ون إ ، إ  هُذذذذ ا،  ًذذذذُٔتٚ، ؾَِذذذذٝ وادُذذذذؾ أمٔذذذذٚه، مذذذذٚ فُذذذذؿ 

 ٚ بذذٖخذذ وا ؾ وادُذذؾ أمٔذذٚه -وصذذال ف مٌَقفذذٜ يذذٚ  ذذ ى مذذٚ  يْذذقا إٔذذف بىِذذٝ صذذال ف

ؾِذام ؿٙذ رشذقل اهلل »، يًْل أشُٝ فٔس أن وؿذٝ ـذالم، ؿذٚل: «ظذ أؾطٚذهؿ

افَهذذذذذٜ وؿًذذذذذٝ افٔذذذذذقم، وراء إمذذذذذٚم مذذذذذـ أاّذذذذذٜ  ق هذذذذذقروا فذذذذذ  «افهذذذذذالة أؿٌذذذذذؾ إ  ¢

ٚ  اإلمذٚم جذٚي أخىذٖ وظذ   ًٍٕذف بٖٕذف أخىذٖ، وصذادًذِّغ مذٚ صذٚء اهلل افٔذقم... 
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يَذقل فذف حٔذقان، و يْٓذ  وبذدو ييذب وييب أ،ٚس يف شذداس بذدفًْدو، بدو 

ٓ  ٍٓذذؿ جٚهذذؾ إفذذ ... اهلل أظِذذؿ بٚفذذ ي دار يف خٔذذٚل ويف ذهذذـ مًٚويذذٜ هذذ ا، فُذذـ 

ـٓذذ ين وٓ  مذذٚ ؿٓذذ ين وٓؾذذقاهلل افهذذالة أؿٌذؾ إ ،  ¢ؿذٚل: ؾِذذام ؿٙذذ رشذذقل اهلل 

إن هذذ ه افهذذالة ٓ يهذذِت ؾٔٓذذٚ يشء مذذـ ـذذالم » : ؿذذٚل وإٕذذام ل وٓ صذذتّْل  بْذذ

 .«افَ آن و الوةو ٌُر وحتّٔد  ًٌٔت  لافْٚس إٕام ه

ه ا اف جؾ ؾذقج  بذام مل يُذـ يف حًذٌٕٚف، ظذ   مذـ  ًذُٔٝ افهذ ٚبٜ فذف إٔذف 

ار ُذذذذٛ خىذذذذٖ ومًْذذذذك ذفذذذذؽ أن اف جذذذذؾ ـذذذذٚن حذذذذديٞ ظٓذذذذد بٚإلشذذذذالم مذذذذش ظذذذذٚر  

ًَِذٜ بٚفهذالة، ؾًٌذد مذٚ ظذ   إٔذف ـذٚن  ىئذٚ  هذقر إٔذف شذٔالؿل إحُٚم بًذد ادت

مـ اف شقل ظِٔف افًالم صدمٜ ظٍْٜٔ جدًا، وإذا بذف ٓ يذ ى إٓ افِىذػ وإٓ افذ أ  

ٔؿٌ ﴿افذذ ي ُوصذذػ بذذف اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم:  ِمَِْغ َرُءوٌ  َرِحذذ ْٗ  ،[028]التوبلل:: بِذذٚدُْ

تًِؿ وؿذذد ظذذ   إٔذذف جٚهذذؾ وإٔذذف افذذ ي ُيًٍذذت اد ذذٚل فٔذذ قهّٔذذٖ فذذف امذذإمذذ  افذذ ي 

ًٚ يتىرون، ؿٚل:  ب ٚجٜ إػ افًِؿ، ؾَٚل يٚ ُّٕؿ»رشقل اهلل إن مْٚ أؿقام ، «ؾال يهد

ُّٕؿ  افتنذذذٚؤم ومذذذع إشذذذػ ق، ومًذذذ و  افتىذذذّر ظْذذذدـؿ ه-أي افتىذذذّر -ؾذذذال يهذذذد

افنذذذديد ادًذذذِّقن افٔذذذقم خٚصذذذٜ ظذذذٚمل افًْذذذٚء، ظذذذٚمل افذذذ ي يًذذذّقٕف افٔذذذقم امذذذْس 

ًٚ، افهذذٚبقن يذذقم ـذذ ا مذذٚ جيذذقز يذذدخؾ إػ افذذدار، افِىٔذذػ مذذٚ يف أ ـمذذ  مذذْٓؿ  نذذٚؤم

 ادًُْٜ وراء افٌٚب مٚ ٓزم  نتٌؾ، أصٔٚء ٓ يُّـ إحهٚؤهٚ.

، وهذذ ا اف جذذؾ ظذذٚش يف امٚهِٔذذٜ «ٓ ضذذرة يف اإلشذذالم»مذذع أن اإلشذذالم ؿذذٚل: 

ؽتذْؿ دّؿ هذداه اهلل وآمذـ ب شذقل اهلل ؾِذام ظذ   إٔذف أخىذٖ يف افهذالة، إذن ٓزم إٔذٚ أ

ًٚ يتىذرون، إٔيذ وا  ¢ؾ صٜ وجقدي بغ يدي اف شقل  ؾٖشٖفف، ؿذٚل: إن مْذٚ أؿقامذ

أن  ًِذذٔؿ اف شذذقل، ٓ يُِذذػ افْذذٚس مذذٚ ٓ يىَٔذذقن، مل يَذذؾ  ذذؿ ٓ  تىذذروا، ٓ، 

ٕٕذذذذف افىذذذذرة افتنذذذذٚؤم يذذذذٖم اإلًٕذذذذٚن ؾ ذذذذٖة دون ؿهذذذذد مْذذذذف، وفُذذذذـ افَهذذذذد مْذذذذف أن 
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ٖس أن ٍِٕٝ ٕي ـؿ دٚذا شّٔٝ افىذرة، ٓ يت ٚوب، وٓ بويت ٚوب مع افىَرة أ

ـٕٚقا يف امٚهِٜٔ مـ خ اؾٚيؿ وؤؼ ظَِٓذؿ، ـذام  ًذ   حتذك افٔذقم افُمذر مذـ 

، فُْٓذذذذذٚ يف احلوذذذذذٔض مذذذذذـ شذذذذذالمٜ افًَذذذذذؾ، حتذذذذذك -زظّذذذذذٝ–إمذذذذذؿ ادت يذذذذذة 

 -ٓ  ٌٍِقا ظـ افَ آن-ُٔغ وؽره، ٕن هٗٓء بنٓٚدة افَ آن يروبٔغ وإم وإ

ٕتؿ بتيْقا أهنؿ ظَالء، وجيٛ أن ٍٕذ   هذؿ أذـٔذٚء وفًٔذقا ظَذالء، ٓ ظَقل  ؿ، أ

 -هذذذؿ أذـٔذذذٚء فذذذ فؽ صذذذًدوا إػ افًذذذامء إػ افَّذذذ  إػ إػ افْ ذذذقم هذذذ ه إخذذذ ى

ُٚفقا فَ ، هذذذٗٓء أذـٔذذذٚء وفُذذذْٓؿ فًٔذذذقا ظَذذذالء: ﴿-واحلٌذذذؾ جذذذّ ار ـذذذام يَذذذٚل َّْذذذٚ قَوَؿذذذ ـُ

ُع أَ  َّ ذذذذ ًْ ذذذذ وَٕ ًَّ َ ِٚب اف َّْذذذذٚ يِف َأْصذذذذ ـُ  ٚ ُؾ َمذذذذ
ذذذذ َِ
ًْ ، افنذذذذٚهد: افًذذذذ ب يف [07]الملللللك:  ًِرِ َٕ

امٚهِٜٔ ـٕٚقا يتىرون، ـٚن أحدهؿ إذا ظزم ظذ افًٍ  وصذّد اف حذؾ وخذ ج مذـ 

يْيذذ  أول ضذذر يذذ اه، وافىذذر ٓبذذد حٔذذْام يذذ ى اإلًٕذذٚن يىذذر و ذذ ب مْذذف،  قداره ؾٓذذ

 -افىذذر احلٔذذقان افهذذٌر-ؾذذ٘ن ضذذٚر ئّْذذٚ مذذٚ صذذٚء اهلل هذذ ه شذذٍ ة مّٔقٕذذٜ، وإن ضذذٚر 

ذذ ومٜ ورجذذع إػ بٔتذذف وبَ ٗهذذ ه شذذٍ ة منذذ يًذذٚراً  ؾ ظذذـ شذذٍ ه، هذذ ا مذذـ هْذذٚ جذذٚءت ىَّ

 «.ٓ ضرة يف اإلشالم»ـِّٜ افىَرة، وؿٚفقا اف شقل ظِٔف افًالم: 

ؾ أحٕٔٚٚ رجؾ مًِؿ هّٖٔ حٚفف فًِذٍ  وؾذتت افٌذٚب وجذد ادْذغ يتطٚصذّقا مء مَ إٔٚ أُ 

وا ، هذذذ ا افذذذ ي خذذذ ج فًِذذذٍ  بذذذدن «إن صذذذٚء اهلل ربْذذذٚ اهلل ٓ يقؾَذذذؽ»واحذذذد ؿذذذٚل فمذذذٚين: 

ًٚ وٓ  ٌٚ ، ه ا مًْك ؿقل اف شقل: يىٚي  ُّٕؿ»، يتنٚءم، ٓ ام  ؿدم ، «ٓ يهذد

ٓ  تىذذر أي ٓ  ت ذذٚوب مذذع افىذذرة، ؿذذٚل يذذٚ رشذذقل اهلل إٕذذٚ مْذذٚ أؿقامذذٚ خيىذذقن، أي 

 خُىف ٌٕل مـ إٌٕٔٚء خيط ؾّـ واؾؼ ؿد ـٚن»ييبقن بٚف مؾ، ؾَٚل ظِٔف افًالم: 

ذذذذ  ، أي افيذذذذب بٚف مذذذذؾ ـذذذذٚن وشذذذذِٜٔ ومً ذذذذزة فٌْذذذذل يف ذفذذذذؽ افزمذذذذٚن، «ف ؾذذذذ ااخىَّ

افزمذذٚن إول، ؾّذذـ واؾذذؼ خىذذف مذذُْؿ خذذط ذفذذؽ افٌْذذل ؾذذ اا ادهذذٔٛ، وهذذ ا ـذذام 

 ٔف افًِامء  ًِٔؼ بٚد ٚل، أي ه ا ؽر ًُّـ.ّء ًَ يُ 
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افنذذٚهد أن يذذٖم، ؿذذٚل يذذذٚ رشذذقل اهلل، ظْذذدي جٚريذذذٜ   ظذذك ؽذذْاًم   يف ُأحذذذد، 

ًٚ  ؾًىٚ ٜ  اف اٛ يقم ُّ ظذ ؽّْل وإٔٚ بؼ أؽوٛ ـام يٌوٛ افٌؼ ؾهُُتٓٚ ص

وظذذذع ظتذذذؼ رؿٌذذذٜ، ـٖٕذذذف يَذذذقل إٔذذذٚ مًذذذس  بذذذٖين أخىذذذٖت مذذذع هذذذ ه امٚريذذذٜ اف اظٔذذذٜ 

فٌّْذذذذل، ؾذذذذامذا جيذذذذٛ ظذذذذع أن أظّذذذذؾ، اف جذذذذؾ ًُّذذذذـ ق... ، ؾوذذذذال ظذذذذـ إيذذذذش  

، دذذذٚ «ٚهٚيذذذ»امٚريذذذٜ ادذذذ أة، وظذذذع ظتذذذؼ رؿٌذذذٜ، ؾٓذذذؾ جيزيْذذذل أن أظتَٓذذذٚ  ؿذذذٚل: 

، ؿٚفذذٝ: يف افًذذامء، ؿذذٚل  ذذٚ: «أيذذـ اهلل »جذذٚءت ؿذذٚل ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم  ذذٚ: 

 «.اظتَٓٚ ؾ٘هنٚ مٗمْٜ»ؿٚفٝ: إٔٝ رشقل اهلل، ؿٚل:  «مـ إٔٚ »

 ًٚ إلؿٚمذذذٜ افدوفذذذٜ ادًذذذِّٜ هذذذؾ أ َْذذذتؿ  أن ًٕذذذٖل أن هذذذٗٓء ادت ًّذذذغ ؾ اؽذذذ

افًَٔذذدة وإهنذذؿ يَقفذذقن بَذذقل ظَٔذذدة امٚريذذٜ راظٔذذٜ افٌذذْؿ  ٓ، إهنذذؿ يُْذذ ون هذذ ه 

اهلل ٓ ؾذذق  وٓ حتذذٝ وٓ يّذذغ وٓ يًذذٚر وٓ أمذذذٚم وٓ ظِذذامء افُذذالم وادًتزفذذٜ: 

خِػ، ٓ داخؾ افًٚمل وٓ خٚرجف، ؾٓٗٓء ؿقم أوٚظقا راؿ، ـٔػ يٚ إخقإْٚ، يذٚ 

ؿْذٚ ظذدم إنذٌٚفْٚ بٍٓذؿ ديْْذٚ ظذذ  ء ٍَ إخقإْٚ مًِّغ جيًّْٚ ديذـ اإلشذالم وفُذـ يُ 

ٟ شذٍِْٚ، افذ ي  ذ ـٓؿ اف شذقل ظِٔذف افهذالة وافًذالم ظذذ افٌٔوذٚء َّٕٔذٜ فِٔٓذٚ مْٓ

ـْٓٚرهذذذذٚ ٓ يزيذذذذغ ظْٓذذذذٚ إٓ هٚفذذذذؽ، افٌ ذذذذٞ يف هذذذذ ا ضقيذذذذؾ افذذذذ يؾ جذذذذدا جذذذذدا ٕين 

شذذذٖؿقل: بْْٔذذذٚ وبذذذغ ٌْٕٔذذذٚ أربًذذذٜ ظؼذذذة ؿ ٕذذذٚ،  ذذذ ى هذذذؾ بَذذذل اإلشذذذالم افذذذ ي ؾٚرؿذذذف 

ًٚ ض يذذ ًٚ  هذذؾ بَذذل ـذذام   ـذذف اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم ظذذذ افُذذامل وافذذتامم ؽوذذ ًٚ صذذٚؾٔ

اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم حتذذك افٔذذقم، أم دخذذؾ ؾٔذذف مذذٚ مل يُذذـ ؾٔذذف  دخذذؾ ؾٔذذف أوًٓ مذذـ 

إحٚديذذٞ افتذذل يتذذّزأ مْٓذذٚ ٌْٕٔذذٚ صذذِقات اهلل وشذذالمف ظِٔذذف بذذ اءة افذذ اٛ مذذـ دم ابذذـ 

يًَذذذقب، هذذذؾ بَٔذذذٝ افًَٔذذذدة اإلشذذذالمٜٔ افهذذذٚؾٜٔ ادقاؾَذذذٜ فٍِىذذذ ة ـذذذام ـٕٚذذذٝ يف 

افًالم وظٓد شٍِْٚ افهٚفت، أم  ٍ   ادًِّقن ـام ؿٚل ظِٔذف افهذالة ظٓده ظِٔف 

 ٍّ ؿذذذذٝ افٔٓذذذذقد ظذذذذذ إحذذذذدى وشذذذذًٌغ ؾ ؿذذذذٜ، وافْهذذذذٚرى ظذذذذذ ادْتذذذذغ »وافًذذذذالم: 

، «وشًٌغ ؾ ؿٜ، وشتٍس  أمتل ظذ دالث وشًٌغ ؾ ؿٜ ـِٓٚ يف افْذٚر إٓ واحذدة
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ّنذذ أخذذ ، امذذقاب ؿذذٚفقا مذذـ هذذل يذذٚ رشذذقل اهلل  أجذذٚب ب ذذقابغ ادْذذغ أحذذدمٚ يٍ

مذذذٚ إٔذذذٚ ظِٔذذذف هذذذل »، امذذذقاب أخذذذ  ؿذذذٚل: «امامظذذذٜهذذذل »إصذذذٓ  ؿذذذٚل: قإول وه

 «.وأص ٚر

ظذذ إؿٚمذٜ افدوفذٜ  -أيذْام ـذٕٚقا مذـ اإلشذالم–ؾْ ـ ًٕٖل اإلخقان احل يهذغ 

ادًِّٜ، هؾ إٔتؿ  ً ؾقن مٚ ـٚن ظِٔف اف شقل ظِٔف افًذالم يف زمٕٚذف مذـ افًَٔذدة 

 ٍ ؽذذقا مذذٚ اشذذتىٚظقا إفٔذذف شذذٌٔال قا  ٓ، هذذؿ ٓ يتٍ ؽذذقن  ذذ ا وفوافًٌذذٚدة وافًذذِق

ٕهنذذذذؿ مذذذذٚ درشذذذذقا اإلشذذذذالم مذذذذـ مًٌْٔذذذذف افهذذذذٚؾٔغ، ؾٓذذذذؿ يُتٍذذذذقن ـذذذذديـ افً ذذذذٚاز، 

واجٌٓذذٚ، وـذذ فؽ هذذؿ يًذذٖفقن ادنذذٚي   ً ذذقز مذذٚذا  ًٍذذؾ   ًذذٖل افنذذٔ ، وخذذ هاف

ا ذال  افذ ي افًِذؿ  هذ ا مذـ  قافًِذؿ، مذٚ هذ قاف يـ وردذقا افًِذؿ ورادذٜ، أمذٚ مذٚ هذ

مذٚ جذٚء مذمال ؾذٔام  قيُّـ أن يَع يف  ًِٔؿ افًِؿ، ـمر مـ افْذٚس يَقفذقن:افًِؿ هذ

مذذٚ جذذٚء مذذمال يف امذذقه ة، هذذ ا مذذ هٛ إصذذٚظ ة، ومذذٚ يتًِذذؼ  قيتًِذذؼ بٚفًَٔذذدة هذذ

ذفذؽ مذـ  قبٚفًَٔدة ظذ اد هٛ ادٚ  يديٜ ؾٓل مٚ جٚء ممال يف مد إمٚين وٕ ذ

افؼذذذذيًٜ مذذذذٚ جذذذذٚء يف ادذذذذ اهٛ إربًذذذذٜ: ادذذذذ هٛ افُتذذذذٛ، مذذذذٚ يتًِذذذذؼ بٕٚحُذذذذٚم 

احلٍْل وادٚفُل وافنٚؾًل واحلْذٌع، مذٚ يتًِذؼ بذٕٚخال  وافًذِقا مذٚ جذٚء يف 

 ـتٚب إحٔٚء ظِقم افديـ. أّمٚ مٚ ؿٚفف ابـ ؿٔءؿ امقزيٜ ب ؼ:

 العلمممال مممقللارل مممقلل  ممم ل 

 

 

  ممقللالامم قيسللممومليقل م  مم  

لمقلالعلالىابكلللخالفل ماقةس 

ل

ليممالالو مم للريممال ه ل  ومم  

ل ل اللراللج دلالاماق لرىاوهمق

ل

لال شممبو رحمما الممم لال عووممشل 

ل بذذقا، ومذذٚ أخذذٚفُؿ إٓ وؿذذد جذذّ بتؿ، شذذِقا  ء بتؿ َج  َّ افًِذذؿ، افٔذذقم إذا مذذٚ َجذذ  قهذذ ا هذذ

مـ صئتؿ: مٚ حُؿ اهلل يف ـ ا  يَقفقا فؽ يف ادًٖفٜ ؿقٓن، ؿٚل ؾالن ـ ا وؿٚل 

ٜ امٚمًٔذذٜ افٔذذقم افتذذل يًذذّقهنٚ بدراشذذٜ ادَٚرٕذذٜ، خيذذ ج ؾذذالن ـذذ ا، وهذذ ه افدراشذذ
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افىٚفذذٛ مذذـ امٚمًذذٜ ٓ يًذذ   افهذذقاب مذذـ ا ىذذٖ وٓ يًذذ   احلذذؼ مذذـ افٌٚضذذؾ، 

وهذذ ا ظذذذ مذذ هٛ ذفذذؽ ادٍتذذل افذذ ي ؿذذٔض فذذف أن يًذذٚؾ  شذذٍ ة، ؾٔطِذذقا مُٕٚذذف، 

ًٚ ؾ أر: بذ فؽ، ؿذٚل فذف يذٚ  قمذـ افًِذؿ ويًذس  هذ ٖٕٚب ظْف أبٚه، وأبذقه ٓ يًذ   صذٔئ

ـٔػ آخ  مُٕٚؽ وإٔٚ ٓ أظ  ، ؿٚل إٔٚ أظىٔؽ ؿٚظدة  ًىٔٓٚ بس ٚح ؾٔٓٚ، ؿٚل مٚ 

هل  ؿٚل: ـِام جٚءا شٚاؾ وشٖفؽ، ؿؾ فذف يف ادًذٖفٜ ؿذقٓن، مذمال جذٚءا رجذؾ 

وؿذذذذٚل فذذذذؽ: يذذذذٚ شذذذذٔدي افنذذذذٔ  إٔذذذذٚ ؽوذذذذٌٝ وضَِذذذذٝ زوجتذذذذل، وؿِذذذذٝ إٔذذذذٝ ضٚفَذذذذٜ 

ٔذذٛ: يف ادًذذٖفٜ ؿذذقٓن، بٚفمالدذذٜ، ضَِذذٝ زوجتذذل حتذذك أؾٚرؿٓذذٚ ومذذٚ أؿٚراذذٚ  جي

مذذْٓؿ مذذـ يَذذقل ضَِذذٝ ومذذْٓؿ مذذـ يَذذقل مذذٚ ضَِذذٝ، وهُذذ ا. حذذ ام يذذٚ شذذٔدي إٔذذٚ 

ظِّٝ ـ ا وإٓ حالل  يف ادًٖفٜ ؿقٓن، مْٓؿ مـ يَقل حالل ومْٓؿ مـ يَقل 

حذذذذ ام. ؾٚر ذذذذٚح إب ظذذذذذ ٕهذذذذٔ ٜ آبذذذذـ وإىِذذذذؼ، وجِذذذذس افنذذذذٔ  وـٚفًذذذذٚدة يف 

افٍَذذف، قادًذذٚـغ، وفُذذـ ٓ يً ؾذذقن مذذٚ ه بًذذض افْذذٚس افذذ يـ ي يذذدون أن يتٍَٓذذقا

بذذذذدهؿ حييذذذذوا عِذذذذس اإلؾتذذذذٚء بذذذذدأت إشذذذذئِٜ  ىذذذذ ح ظذذذذذ وافذذذذد ادٍتذذذذل وبذذذذدأ 

يىٌؼ إيش: يف ادًٖفٜ ؿقٓن، أحد إذـٔٚء، أحدهؿ  ٌْف أن افنٔ  مٚ جيٚوب قه

إٓ ظذذذ و ذذرة واحذذدة، يف ادًذذٖفٜ ؿذذقٓن، حذذ ام حذذالل، جيذذقز مذذٚ جيذذقز، ؾذذ ض 

ادًذذذٖفٜ ؿذذذقٓن، واحذذذد ذـذذذل: يَذذذقل فذذذف إشذذذٖل افنذذذٔ : أيف اهلل  شذذذْٜ مًذذذت ٛ، يف

 صٌؽ ، يٚ شٔدي افنٔ  أيف اهلل صٌؽ  ؿٚل: يف ادًٖفٜ ؿقٓن.

أن مع إشذػ افنذديد ًٕذّع هذ ه افٍتذٚوى ظذذ هذ ا افذّْط، يَذقم اد ذٚ  

يَِذذل حمذذٚ ة، وحمذذٚ ة ٓ ظِّٔذذٜ مذذٚ يف إٓ وظذذظ وٕهذذٔ ٜ و ذذ ـر إف ...هذذ ا 

صذذذذؽ، فُذذذذـ افْذذذذٚس ب ٚجذذذذٜ إػ افًِذذذذؿ، إػ افٍَذذذذف افذذذذ ي ؿذذذذٚل ظْذذذذف  يشء ضٔذذذذٛ ٓ

ٓذ َّ يف افذديـ، مذٚ  ًذّع إٓ ادذ هٛ  فاف شقل ظِٔف افًذالم، مذـ يذ د اهلل بذف خذرًا يٍ

احلٍْذذذذذذل يَذذذذذذقل هُذذذذذذ ا، وادذذذذذذ هٛ افنذذذذذذٚؾًل يَذذذذذذقل هُذذذذذذ ا، مًذذذذذذٚـغ، امامظذذذذذذٜ 

  احلذذذذذٚ يـ، وٓ  ٗاخذذذذذ وين وفُذذذذذؾ ؿٚظذذذذذدة اشذذذذذتمْٚء امامظذذذذذٜ احلذذذذذٚ يـ ق...
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 ٌِذذذذغ، مذذذذٚ يف واحذذذذد يَذذذذقل يذذذذٚ شذذذذٔدي افنذذذذٔ  وذذذذًْٚ بذذذذغ هذذذذ ا ادذذذذ هٛ وهذذذذ ا 

اَلُل افهقاب  ربْٚ يَقل: ﴿قاد هٛ، مٚ ه َّٓ افوَّذ َد احْلَؼء إِ ًْ ، [82]يونس:  َؾاَمَذا َب

، إذن «إذا حُؿ احلٚـؿ ؾٖصٚب ؾِف أج ان، وإن أخىٖ ؾِف أجذ  واحذد»ٌْٕٔٚ يَقل: 

ؾذٔام  َذقل  ؾٚؿذد افقذء ٓ يًىٔذف، مذٚ يَذدر افهذقاب قافًِؿ صقاب وخىٖ، ؾذام ه

يف إمذذذس ـذذذٚن ضٚفذذذٛ يف امٚمًذذذٜ، بًذذذد يذذذقم قإٔذذذف يًىذذذل جذذذقاب، دذذذٚذا  ٕٕذذذف هذذذ

افذذذذ ي قيذذذذقمغ دالدذذذذٜ صذذذذٓ  صذذذذٓ يـ أخذذذذ  افنذذذذٓٚدة وصذذذذٚر دـتذذذذقر، ؾٚفذذذذ ي ـًذذذذٌف ه

يَدمف، مٚ اـتًٛ ظِاًم، اـتًٛ ؿٔؾ وؿٚل، وؿد جٚء يف احلديٞ افه ٔت أن وبد

ومْذذع وهذذٚت ووأد  ؿٔذذؾ وؿذذٚل، وـمذذ ة افًذذٗال وإوذذٚظٜ ادذذٚل،هنذذك ظذذـ  ¢افٌْذذل 

 .افٌْٚت

إذن يٚ إخقإْذٚ ٕ ذـ ٕ يذد أن أن ٕ ٔذل اد تّذع اإلشذالمل ؿٌذؾ أن َٕذٔؿ دوفذٜ 

إشالمٜٔ وه ه َٕىٜ يٌٍؾ ظْٓٚ أـم  افدظٚة اإلشذالمٔغ، افدوفذٜ ادًذِّٜ ٓ يُّذـ 

ام افدوفذذٜ ادًذذِّٜ  َذذٚم عتّذذع ؾٚشذذؼ، وإٕذذوصذذٌف ـذذٚؾ  أوإؿٚمتٓذذٚ يف عتّذذع ـذذٚؾ  أ

ظذذذذ أرض مًذذذِّٜ، هذذذ ه إرض ادًذذذِّٜ ٓ يُّذذذـ أن حتَذذذؼ إٓ ظذذذز اف ـٔذذذز غ 

افًذذذذٚبَتغ:  هذذذذٍٜٔ و  بٔذذذذٜ، افتهذذذذٍٜٔ: ؿِْذذذذٚ أن اإلشذذذذالم افٔذذذذقم ؽذذذذر ذفذذذذؽ اإلشذذذذالم 

وشذذتٍس  أمتذذل ظذذذ دذذالث وشذذًٌغ ضٚاٍذذٜ ـِٓذذٚ يف افْذذٚر »وذـ ٕذذٚ فُذذؿ احلذذديٞ: 

ضٚاٍذذٜ، أي عٚظذذٜ أي صذذطص ي يذذد أن يَذذٔؿ افدوفذذٜ ، ٕ ذذـ ٕت ذذدى أي «إٓ واحذذدة

ادًِّٜ ظذ ؽر ه ا ادْٟٓ، أن ًٕٖفف شٗآً واحد وجئٛ ظْذف: هذؾ ظ ؾذٝ مذٚ 

 قيُّْف أن يًذ   ٕٕذف مذٚ ؿٙذ هذ ـٚن ظِٔف اف شقل ظِٔف افًالم وأص ٚبف  ٓ ٓ

ؾًذذذذؾ مذذذذٚ اشذذذذتىٚع، دذذذذٚذا  ٕن افنذذذذطص افقاحذذذذد مذذذذٚ  قحٔٚ ذذذذف يف مً ؾذذذذٜ افًذذذذّْٜ وفذذذذ

تىٔع، جيذذٛ أن يتذذذقارث افًِذذامء هذذ ا افًِذذذؿ خِذذػ ظذذـ شذذذِػ، وافًِذذؿ بٚفًذذذّْٜ يًذذ

ظذ وجٓٓٚ إَىع مْ  ؿذ ون مذع إشذػ افنذديد، وفذ فؽ ؾٔ ذٛ أن يُذقن هْذٚا 

 ًذذذ ض ٕي وظِذذذامء يًذذذتىًٔقن أن جئٌذذذقا ظذذذـ ـذذذؾ مًذذذٖفٜ ئىذذذ  يف بذذذٚل إًٕذذذٚن أ
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 ٜ ظذ ـ ا.إًٕٚن، أن يَقل امقاب هُ ا، ؿٚل ظِٔف افًالم ـ ا، ـٚن افه ٚب

امذذقاب، ؾَذذ ة قهُذذ ا يُّذذـ حتَٔذذؼ اد تّذذع اإلشذذالمل، وبٚفتذذٚ ، وهذذ ا ه

ًٚ، ق ين اذٚ، هـء  َ جٚءت هْذٚ ٓ أذـ هذٚ فًِذؽ  ُذ  جذقاب إْٔذٚ َٕذٔؿ افدوفذٜ أو قمٚ ُٔٔذ

ب٘جيذذذٚد اد تّذذذع اإلشذذذالمل شذذذتقجد افدوفذذذٜ ادًذذذِّٜ، أمذذذٚ دوفذذذٜ مًذذذِّٜ ُ ٍذذذ ض 

أبذذٔض ٓ  ًذذٔؾ ؾٔذذف افذذدمٚء  -افٔذذقم ـذذام يزظّذذقن-بذذَٕٚالب وبذذَٕٚالب ظًذذُ ي، أ

فُذذذـ إرض ٓ  ذذذزال هذذذل هذذذل، مل ُ َّٔذذذٖ اد تّذذذع هذذذ ا فتٌَنذذذؾ إحُذذذٚم افؼذذذظٜٔ، 

شذذذتُقن افْتٔ ذذذٜ ؽّرٕذذذٚ بذذذس افقاجٓذذذٜ، ؽرٕذذذٚ اف جذذذٚٓت افذذذ يـ َٕذذذقل افٔذذذقم أهنذذذؿ 

حيُّقن افٔذقم بٌذر مذٚ إٔذزل اهلل  وشذْٔقب مْذٚاؿ رجذٚل ـذٕٚقا يَقفذقن ٕ يذد إؿٚمذٜ 

ادًذذذذِّٜ وؿذذذذد يهذذذذِقن إػ احلُذذذذؿ وفُذذذذـ ٓ يًذذذذتىًٔقن أن ئَّذذذذقا دوفذذذذٜ  افدوفذذذذٜ

مًِّٜ، دٚذا  ؾٚؿد افقء ٓ يًىٔف، إٔٚ ظْدي   بٜ أن جديدة يف امزااذ  ؾٔذف 

هنوٜ إشالمٜٔ حٚرة جدا، ظقاضػ جٚحمٜ، يَقفقن: أحدهؿ حقفف ،ًٜ ماليذغ 

وًٜ ظددًا أؿذؾ مذـ هذ ه مًِؿ ي يدون أن ئَّقا افدوفٜ اإلشالمٜٔ، يف جًِٜ متقا

امًِٜ ادٌٚرـٜ شذٖفتٓؿ: افنذًٛ امزااذ ي مذٚ أدري ظؼذيـ دالدذغ مِٔذقن ـِذق، 

فُـ ادهىٍغ إخٔٚر مْٓؿ اف يـ  ُتِقا حقل صًٛ مًِؿ ضٔٛ ي يذد أن يَذٔؿ 

دالدذذغ مِٔذذقن، ،ًذذٜ ماليذذغ   ؿِذذٝ  ذذؿ هذذ ه ودوفذذٜ مًذذِّٜ مذذـ هذذ ه افًؼذذيـ أ

 ًٚ ًٚ ـذذذؿ ضٌٔذذذٛ يذذذٚ  ذذذ ى  َذذذدرون هذذذؿ ب ٚجذذذٜ  ا ّذذذس ماليذذذغ إذا م وذذذقا م وذذذ مٚديذذذ

إفذذذذذٔٓؿ  يٍُذذذذذل ،ًذذذذذٜ  ظؼذذذذذة  مئذذذذذٜ  وإٓ حتتذذذذذٚجقن إػ أفذذذذذق  مٗفٍذذذذذٜ  ؿذذذذذٚفقا 

ـذذ فؽ ٕ تذذٚج إػ أفذذق  مٗفٍذذٜ مذذـ أضٌذذٚء افذذ يـ يًذذٚمقن إمذذ اض ادٚديذذٜ، قوه

ؿِذذٝ  ذذؿ: هذذٗٓء ا ّذذس ماليذذغ، ـذذؿ ظذذٚمل ظْذذدـؿ  مذذٚ يف جذذقاب، وهذذ ا افذذ ي 

ي ئَؿ افدوفٜ ادًِّٜ   مـ اف ي يوذع افدشذتقر   مذـ افذ ي ًٕ ؾف، إذن مـ اف 

 يٍن افدشتقر بٚفَقإغ    افًِامء أم امٓالء  
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 ف فؽ أظقد وأؿقل، وافٌ ٞ ضقيؾ اف يؾ ـام ؿِٝ شٍِٚ:

 هر دةممقل ممعدلر ممعدلمشمم مش

 

 

 مقلةكاال مقل معدلتم  دلا يمش 

يُّذذذذذـ إؿٚمذذذذذٜ  ٓ يُّذذذذذـ إؿٚمذذذذذٜ افدوفذذذذذٜ ادًذذذذذِّٜ إٓ يف عتّذذذذذع إشذذذذذالمل، وٓ 

اد تّذذذع اإلشذذذالمل إٓ ظذذذذ افًِذذذؿ افهذذذ ٔت، وافسبٔذذذٜ افَٚاّذذذٜ ظذذذذ هذذذ ا افًِذذذؿ 

 افه ٔت.

ٚاؾ ذذذذ : ذـذذذذ  ؿ افذذذذ يـ أوذذذذٚظقا راذذذذؿ، وذـذذذذ ت أهنذذذذؿ إصذذذذٚظ ة وادٚ  يديذذذذٜ اًف

وادًتزفذذذٜ، فُذذذـ هْذذذٚا إٔذذذٚس يف اظتَذذذٚد ـمذذذر مذذذـ افًذذذقام مل يوذذذًٔقا راذذذؿ، وهذذذؿ 

 ف يف ـؾ مُٚن، آه صت.افهقؾٜٔ اف يـ يَقفقن ظـ راؿ إٔ

 : مٚ صت.افنٔ 

ٚاؾ ذذذذذذذذذذذذ َْرِض قَوهُ : ويًذذذذذذذذذذذذتدفقن بٚٔيذذذذذذذذذذذذٜ ﴿اًف ْٕ ٌف َويِف ا  إَِفذذذذذذذذذذذذ
ِ
اَمء ذذذذذذذذذذذذ ًَّ ذذذذذذذذذذذذِ ي يِف اف افَّ

 ، واهلل يف افًاموات وإرض[84]البخر : إَِففٌ 

ٓهذذذق(    هذذذ ا قهذذذق(، )ٓهق: يًْذذذل فذذذ فؽ هذذذؿ يذذذ ـ ون اهلل بَذذذق ؿ: )هافنذذٔذ 

تل   يد إؿٚمٜ افدوفٜ ادًذِّٜ مذـ هذٗٓء مقؿػ امامظٚت افقـامن ممٚل دٚين، ص

 افْٚس  

ٚاؾ : )يٚ مقجقد يف ـؾ افقجقد(، إذا خ ج مـ بٔتف يَقل: )يٚ مقجقد يف ـؾ اًف

 افقجقد(، شًّتٓٚ يف دمنؼ ـمرة.

: يٚ شٔدي هقن، قيَقفقن  اهلل مقجذقد يف ـذؾ مُذٚن، اهلل مقجذقد يف ـذؾ افنٔ 

 وجقد.

ٚظذذٜ أم ٕذذٚ منذذُؾ ظ ٔذذٛ جذذدًا، ٕ يذذد فذذ فؽ هذذٗٓء مًذذِّقن، ٕ ذذـ أن يذذٚ ع

ممال أن ٕ ٚهد افٍُٚر هؾ ٕ ـ ظذ ؿِٛ واحد  هؾ ًٕتىٔع أن ٕ ٚهذد افٍُذٚر  
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ٕ ـ أن  تٍِقن بْْٔٚ وٓ ًٕتىٔع أن َٕٚ ذؾ افٍُذٚر مذٚ دمْذٚ ٕ ذـ  تٍِذغ، إذن 

ؿٌؾ ـؾ يشء أبًط إمقر افتل ينسا يف مً ؾتٓٚ افًٚمل وامٚهذؾ إٔذف ٓزم ٕتٍذؼ 

ن ؿذذذقة ويذذذدًا واحذذذدة وذذذد افًذذذدو، هذذذ ا حيتذذذٚج إػ ا ٍٚؿْذذذٚ، ودااذذذاًم ًّٕذذذؾ حتذذذك ُٕذذذق

ح ـٚت ودقرات إف ..، دؿ ٓ يشء وراء ذفؽ، ؾِامذا ٓ ًٕتٍٔؼ، وادمذؾ افًذ ر 

، ـذذؾ واحذذد مْذذٚ مذذٚيش يف ض يذذؼ، «إٔذذٚ  ذذٚاؼ، وإٔذذٝ مذذٚاؼ، ؾُٔذذػ ٕتٍذذؼ   »يَذذقل: 

ذذ فُذذـ اهلل ظذذّز وجذذؾ يَذذقل: ﴿ ًْ ل ُم
اضِذذ َ ا رِصَ ٌَُؾ َوَأنَّ َهذذ ذذ ًن قا اف ذذ ًُ َٓ َ تٌَِّ قُه َو ًُ ٌِ َّ ٚ ٔاًم َؾذذ

َِ تَ

ٌِِِٔفِ  ـْ َشذذ ْؿ َظذذ ذذ ُُ َ  بِ ذذ َّ ٍَ ، ٕ ذذـ أن ؿذذد  تًٌْذذٚ افًذذٌؾ وفذذ فؽ  ٍ ؿْذذٚ، [058]األنعللام:  َؾتَ

ؾٌَذذؾ افتٍُذذر يف إؿٚمذذٜ افدوفذذٜ ادًذذِّٜ، اهلل يذذ حؿ ذاا افداظٔذذٜ، مذذٚ أذـذذ  إن ـذذٚن 

ٚظذذف افٔذذقم افذذ يـ يْتّذذقن إفٔذذف شذذٚروا أن أ ٌقحًذذـ افٌْذذٚ وٓ ا وذذٌٔل، ؿذذٚل ـِّذذٜ فذذ

ًٚ وف أؿّٔقا دوفذٜ »صٌرا، مٚذا ؿٚل : قظِٔٓٚ، ٓشتىٚظقا أن ئَّقا عتًّٚ إشالمٔ

، أؿّٔذقا دوفذٜ اإلشذالم يف ؿِذقبُؿ، ٓ «اإلشالم يف ؿِقبُؿ ُ َٚم فُذؿ يف أروذُؿ

ن قٕ ـ بدٕٚ َٕذٔؿ دوفذٜ اإلشذالم يف إرض ؿٌذؾ مذٚ َّٕٔٓذٚ يف افَِذٛ، هذ ا فذـ يُذ

 أبدًا.

أن هذذذٗٓء افهذذذقؾٜٔ بٔهذذذذِقا ويهذذذقمقا، ويُّذذذذـ أهنذذذؿ يهذذذذِقا بٚفِٔذذذؾ وٕ ذذذذـ 

ٕٚاّغ، فُـ إيش ؾٚادة ه ا افهٔٚم وه ا افَٔٚم، وهؿ ج دوا راؿ، وؿٚل ؿٚآِؿ 

 ـام  ًِؿ: ومٚ افُِٛ وا ْزي  إٓ إ ْٚ، ومٚ اهلل إٓ راهٛ يف ـًْٜٔ

عٚظذٜ إخقإْذٚ وهذؿ ـٍذ وا  يذٚإيش فذقن هدول إخقإْٚ   إخقإْٚ هٚدول، فُـ 

ب بْذذذٚ    وجًِذذذقا افُِذذذٛ وا ْزيذذذ  إ ْذذذٚ    هذذذٗٓء فًٔذذذقا إخقإْذذذٚ، هذذذؾ يًذذذتىٔع 

هذذٗٓء افذذ يـ ي يذذدون أن ئَّذذقا دوفذذٜ اإلشذذالم أن يًذذتٌْقا ظذذـ هذذٗٓء ويسـذذقهؿ 

هُ ا مال، أم واجٌٓؿ أن ي صدوهؿ، واجٌٓؿ أن ي صدوهؿ، ٕٕف ؿد يُقن مْٓؿ 

مذذْٓؿ أمٓذذؿ، خذذٚفتٓؿ ظّذذتٓؿ إفذذ ... مذذٚ هذذؿ خذذٚرجغ ظْذذٚ، أبذذقهؿ، مذذْٓؿ أخذذقهؿ، 
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فُـ بس بدٕٚ َٕٔؿ افدوفٜ ادًِّٜ وـٔذػ..  هذ ه َٕىذٜ ٓ  ٌ مٓذٚ، بذس بذدٕٚ َٕذٔؿ 

 افدوفٜ ادًِّٜ، واهلل ادًتًٚن وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل.

 (00: 00: 489/39)اهلدى والنور 
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 ايرتب١ٝ.. تسب١ٝ األٚالد

ن إٔٝ ؿِٝ م ة: أن افىٍذؾ يذسا ًٌْٜ ديٓ  افىٍؾ ادًِؿ أيٚ صٔطْٚ بٚف مداخِٜ:

ظذ ش ٔتف فًـ افًذٚبًٜ، ؾٌذدٕٚ مًْذٚ هذ ه افًذ ٜٔ اإلشذالمٜٔ وبذدٕٚ متذك 

 يٗم  بٚئٚذ اديٓ  ادًِؿ وخٚصٜ افٌْٝ أـم  مـ افقفد.

ًٚ ظذذـ هذذ ا  افنذذٔ : مذذ وا »ؿقفذذف ظِٔذذف افًذذالم:  قاحلذذد هذذ افًذذٗال:إٔذذٚ أؿذذقل جقابذذ

ؿذقا بٔذْٓؿ  ء الة وهؿ أبْٚء شٌع وا بذقهؿ ظِٔٓذٚ وهذؿ أبْذٚء ظؼذ، وؾَ ٚفهبأوٓدـؿ 

 .«يف ادوٚجع

إٔمذذك أن وادْىِذذؼ افذذ ي يٌٌْذذل فذذق  افقفذذد شذذقاًء ـذذٚن ذـذذ ًا أ قهذذ ا احلذذديٞ هذذ

يْىِؼ مْف يف شًٔف، يف   بٔتذف ٕوٓده ظذذ إحُذٚم افؼذظٜٔ حٔذْام يٌٌِذقن شذـ 

 افًٚبًٜ.

يٞ أن إوٓد افهذذذذٌٚر إػ مذذذذٚ ؿٌذذذذؾ افًذذذذٚبًٜ ٓ ؾٖٕذذذذٚ أرى بْذذذذًٚء ظذذذذذ هذذذذ ا احلذذذذد

ًٚ، وٓ يُذ مَ ْٗ يُ  قن ظذذ يشء، يسـذقن ـذام ؿِذٝ ظذذ شذ ٔتٓؿ ْو  َ ذ ون بقء إضالؿ

وظذذذ ضًٌٔذذتٓؿ، ؾذذ٘ذا مذذٚ دخِذذقا يف افًذذـ افًذذٚبًٜ ؾْٓذذٚ وجذذٛ ظذذذ و  إمذذ  أن 

بٌِذقا شذـ افتُِٔذػ، فُذـ ذفذؽ ٓ جيذٛ ظِذٔٓؿ  قيًٚمِٓؿ يف  قجٔٓف إيٚهؿ ـام ف

ووذذذع »واف وايذذذٜ افهذذذ ٔ ٜ:   «رؾذذذع افَِذذذؿ»هذذذؿ يف إًٍٔذذذٓؿ، فَقفذذذف ظِٔذذذف افًذذذالم: 

 .«حيتِؿووظـ افهٌل حتك يٌِغ أ –وذـ  مْٓؿ ظِٔف افًالم  –افَِؿ ظـ دالث 

واجذٛ، وإخذ ى  تًِذؼ  قؾ٘ذًا: هْٚ ؿؤتٚن ادْتٚن: إحدامٚ  تًِذؼ بذٚفق  وهذ
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 ويتًِذذذؼ بٚفقفذذد، افقافذذذد أؾذذٔام يتًِذذذؼ بذذف ؽذذذر واجذذٛ، وفُذذذـ افقاجذذٛ  قبٚفقفذذد وهذذذ

 .«م وا أوٓدـؿ بٚفهالة وهؿ أبْٚء شٌع»يَقل:  ¢افقافدة، وحْٔام ًّٕع 

يٌٌْل أن ٕتقشع ؿِذٔالً يف ؾٓذؿ هذ ا إمذ ، ويف  ٍهذِٔف و ىٌَٔذف، ؾذ٘ن احلذديٞ 

ٓ يًْذذذل:  مذذذ وا أوٓدـذذذؿ بٚفهذذذالة وهذذذؿ أبْذذذٚء شذذذٌع، مذذذمالً: ٕذذذ ى ـمذذذرًا مذذذـ أبذذذٚء 

إفٌٚس إضٍٚل افهٌٚر حتك اف يـ جٚوزوا شـ افًٚبًٜ،  وإمٓٚت يتًٚهِقن يف

يًٌِذذقهنؿ افتٌذذٚن أي: أي افنذذذقرت، أي افنذذوال افذذذ ي فذذٔس فذذذف أـذذامم، ويُنذذذػ 

ظذذـ افٍطذذ يـ، ؾٓذذ ا افقفذذد افذذ ي أفذذٌس هذذ ا افٌِذذٚس وبِذذغ شذذـ افًذذٚبًٜ، وأراد و  

ًٚ فألمذذ  افٌْذذقي، ؾٓذذ ا ٓ يًْذذل إٔذذف يهذذع اذذ  ا افتٌذذٚن أمذذ ه أن يذذٖم ه بٚفهذذالة  ىٌَٔذذ

ًٚ شذٚ  ًا فًقر ذف وف إٔذف فذٔس فذف قأي: وظقر ف مُنقؾٜ بؾ ه ا يتىِٛ أن يًٌِف فٌٚش

ًٚ، فُذذذـ ادُِذذذػ هذذذ ًٚ  ظذذذ و  أمذذذ ه، قظذذذقرة بٚفًْذذذٌٜ فًذذذْف هذذذق؛ ٕٕذذذف فذذذٔس مٍُِذذذ

ـٚصذػ ظذـ ؾطذ ه قوف فؽ ؾ٘ذا أراد أن يٖم  وفده بٚفهذالة ؾذال يذٖم ه أن يهذع وه

يف افًذذٚبًٜ أ هذذع فذذٔس مُنذذقؾٜ افًذذٚؿغ ؾَذذط، ظذذقرة، ؾٌذذٕٚوػ إذا ـٕٚذذٝ افٍتذذٚة 

بؾ ومُنقؾٜ افٍط يـ ب  ٜ: أن ه ه مٚ ج ى ظِٔٓٚ ؿِؿ افتُِٔػ، َٕقل: ًٕؿ مٚ 

ج ى ظِٔٓٚ ؿِؿ افتُِٔػ مًْٚه: أهنٚ فًٔذٝ آدّذٜ ـذام إٔذف افٌذالم فذٔس آدذاًم، وفُذـ 

ل؛ ٕن افقافد آدؿ حْٔام يٌِس وفده اف ـ  ؾوالً ظـ إٕمك هذ ا افٌِذٚس أٓ إشذالم

 افقفد دخؾ يف افًـ  افًٚبًٜ حْٔام يٗم  افقافد بسبٔتف ظذ إوام  اإلشالمٜٔ.

ـذذ فؽ مًْذذك: مذذ وا أوٓدـذذؿ بٚفهذذالة وهذذؿ أبْذذٚء شذذٌع أي: مذذش يذذٗم وا يهذذع 

دٔٚبذذف ٕ ًذذف بدٕذذف ٕ ذذس بذذدون ضٓذذٚرة، بذذدون ووذذقء ٓ، فذذٔس هذذ ا، مذذـ أيذذـ قـذذام ه

ـمذذ  مذذـ هذذ ه إممِذذٜ، شذذس افًذذقرة ٕٖخذذ  هذذ ه افتٍٚصذذٔؾ وٓ حٚجذذٜ ر أن أ قشذذع أ

فق  إم  أن يٖم  وفده بٚفهالة  ¢ضٓٚرة افٌدن، ضٓٚرة ادُٚن، فٔس مًْك أم  

ٓ يدري بًذد مذٚ هذل افهذالة، فُذـ افذق  قأي: يهع ه ا افقفد ـام ينٚء هق، وه
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ؾٔ ذذٛ أن ًٕت يذذ   «مذذ وا أوٓدـذذؿ بٚفهذذالة»افذذ ي يذذدري، ؾذذ٘ذا ؿذذٚل: قوافقافذذد ه

 ٚ وأرـٚهنٚ، وإٓ ؾال  ُـ صالة إٓ مع ه ه افؼوط وإرـٚن.أي: بؼوضٓ

وظذ ذفؽ ؾٔ ٛ أن ٕ ر صٌٚرٕٚ حْٔام يذدخِقن افًذـ افًذٚبًٜ ظذذ إمذقر 

بِذذغ شذذـ افتُِٔذذػ، وٓصذذؽ أن هذذ ا إمذذ  افٌْذذقي افُذذ يؿ يف ؽٚيذذٜ قافقاجٌذذٜ ؾذذٔام ف

ًِذذذٔؿ ظذذذذ ؿٚبذذذؾ فِتقجٔذذذف وفِتقاحلُّذذذٜ؛ ٕن افقفذذذد حٔذذذْام يُذذذقن يف هذذذ ا افًذذذـ ه

خال  مٚ ابتع بف ـمذر مذـ أبذٚء وإمٓذٚت بذٖوٓدهؿ خٚصذٜ مذْٓؿ افٌْذٚت حٔذْام 

افٌْٝ ٕنٖت يًْل ح ة  ٌِس مٚ  نٚء ئ ج متك و ٌِغ شـ افزواج ؾتُقن اد أة أ

 نٚء إػ آخ ه، ؾ٘ذا مٚ  قجٓٝ إٔيٚر اف اٚب إفٔٓذٚ حت ـذٝ افٌذرة يف صذدر أبٔٓذٚ 

افهذذٔػ: وذذًٔٝ افِذذٌـ، هذذال ـذذٚن هذذ ا ؿٌذذؾ هذذ ا،  وبذذدأ يوذذٌط ظِٔٓذذٚ، هْذذٚ يَذذٚل يف

 ِذذذؽ وربك هذذذ ا افقفذذذد، أقهذذذقهذذذال ـٕٚذذذٝ هذذذ ه افٌذذذرة مَٔذذذدة بذذذٕٚوام  افؼذذذظٜٔ، ؾِ

افٌْٝ ظذذ هذ ه أداب اإلشذالمٜٔ، فٌٌِذٝ شذـ افتُِٔذػ وهذل حم ٌذٜ احل ذٚب 

 افؼظل، وٓ  تقجف إفٔٓٚ ظٔقن اف اٚب ادٍسشٜ.

 إضٍٚل بٚفهالة وهؿ أبْٚء شٌع.افقافديـ بٖم   ¢ؾٓ ا مـ حُّٜ أم  

دذذذؿ إذا بٌِذذذقا شذذذـ افًذذذٚ ة،ومل يذذذٗد  ؾذذذٔٓؿ افتقجٔذذذف بذذذٚفُالم، ؾالبذذذد هْذذذٚا مذذذـ 

ًٚ افيب ؽر ادزح.  اشتئْٚ    بٜٔ أؿًك مـ افًٚبَٜ، أٓ وهق: افيب ضًٌ

وإٔذذٚ أظتَذذد إٔذذف صذذٌف مًذذت ٔؾ أؿذذقل: صذذٌف مًذذت ٔؾ؛ ٕٕذذف ؿذذد يُذذقن إًٕذذٚن يًْذذل 

 إمذ  وٓ افيذب، فُذـ هذ ه ؿٚظذدة صذٚذة جذدًا ـنذ وذ ؿقفذف صَل ؾال ئٍذد ؾٔذف ٓ

أن  ْتٌٓذذقا فَذذق ، بٚفًْذذٌٜ فقاؿذذع احلٔذذٚة قظِٔذذف افًذذالم بٚفًْذذٌٜ فقاؿذذع احلٔذذٚة، أرجذذ

وإن اف جذذؾ فًّٔذذؾ بًّذذؾ »أم بٚفًْذذٌٜ فقاؿذذع احلٔذذٚة حٔذذٞ ؿذذٚل:  ¢صذذ وذ ؿذذقل 

ُتذذٚب ؾًّٔذذؾ بًّذذؾ أهذذؾ امْذذٜ حتذذك مذذٚ يُذذقن بْٔذذف وبْٔٓذذٚ إٓ ذراع ؾًٔذذٌؼ ظِٔذذف اف

وإن اف جؾ فًّٔؾ بًّؾ أهؾ افْذٚر حتذك مذٚ »دؿ ذـ  افًُس:   «أهؾ افْٚر ؾٔدخِٓٚ
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 .«يُقن بْٔف وبْٔٓٚ إٓ ذراع ؾًٌٔؼ ظِٔف افُتٚب ؾًّٔؾ بًّؾ أهؾ امْٜ ؾٔدخِٓٚ

أؿقل: ه ا ا ز مـ اف شقل ظِٔف افًالم ظـ واؿع بًض افْٚس ه ا صٚذ؛ ٕٕف 

ٚ ﴿مذذٚ ذـذذ ه ربْذذٚ ظذذز وجذذؾ يف افَذذ آن افُذذ يؿ: قىًٌٔذذل هؽذذر افنذذٚذ أي: إمذذ  اف ذذ َؾَٖمَّ

ذذك ََ ـْ أَْظَىذذك َوا َّ َك * ﴾َمذذ ذْذ ًْ َ  بِٚحْلُ ذذى * َوَصذذدَّ ُِْْٔنَ
ذذُه فِ ُ َُْٔنء ًَ ٌَْْك * َؾ ـْ َبِطذذَؾ َواْشذذَت ٚ َمذذ ذذ * َوأَمَّ

َْك  ًْ َب بِٚحْلُ ـَ َّ ى* َو ًُْنَ ِْ
ُه فِ ُ َُْٔنء ًَ  .[07-5]الليل:﴾َؾ

فُؾ ٕيٚم صقاذ ٓبد، وف فؽ إٔٚ أظتَد أن افَٚظدة: أن ـؾ  افْيٚم، فُـقه ا ه

ًٚ ظذذذ هذذ ا افْيذذٚم افٌْذذقي: وأب ربذذك أوٓده ذـذذقرًا أ إػ   «مذذ وا أوٓدـذذؿ ...»إٕٚدذذ

 آخ ه.

ه ا حْٔام يٌٌِقن شـ افتُِٔػ ؾًق   َ  ظْٔف، وشذرى أدذ    بٔتذف يف أوٓده 

 أحًـ إد  إن صٚء اهلل ظز وجؾ.

أمذ  يف هذ ا احلذديٞ بذٖم  إوٓد  ¢ػ ٕي  ْٚ إػ أن افٌْل دؿ ٓ يٌٌْل أن  َ

 يف افهالة، ؾام ذـ  ؽرهٚ.

ظذ قؾٌٌْٔذذل أن ٕالحذذظ أن أمذذ ه بٚفهذذالة فذذٔس ظذذذ شذذٌٔؾ افت ديذذد، وإٕذذام هذذ

شذذٌٔؾ افتّمٔذذؾ أي: ممذذٚل، وإٓ ؾْٓذذٚا مذذمالً صذذٔٚم ؾٓذذؾ يذذٗم  افهذذٌل بٚفهذذٔٚم  ًٕذذؿ. 

ة، ورـذـ مذـ أرـذٚن اإلشذالم جيذٛ ظذذ ٕٕف ٓ ؾذ   مذـ حٔذٞ أن افهذٔٚم ـٚفهذال

ًٚ يذذذٖم وا افٌذذذٚفٌغ أن يَقمذذذقا بذذذ فؽ، ؾٔ ذذذٛ ظذذذذ أبذذذٚء وإمٓذذذٚت أن  إبْذذذٚء أيوذذذ

 بٚفهالة. ؿبٚفهٔٚم ـام يٖم وهن

بٚفذ ات: أهنذؿ ـذٕٚقا  ¢وف فؽ ٕ د يف شرة افًِػ افهٚفت ويف ظٓذد افٌْذل 

يٌٓؿ ظذذ هذ ا يهقمقن صٌٚرهؿ صٔٚم يقم ظٚصقرًا، وـٚن مذـ ح صذٓؿ ظذذ  ذٖد

ًٚ ؿٌذؾ  ظٔذذٜ صذٓ  رموذٚن، مذـ ح صذٓؿ ظذذ اشذذتّ ار  افهذٔٚم؛ ٕٕذف ـذٚن مٍ ووذ

إوٓد ظذذذ افهذذٔٚم؛ ٕن افهذذٔٚم بذذال صذذؽ يتىِذذٛ جٓذذٚدًا مذذـ افقفذذد أـمذذ  مذذـ أن 
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يهع يف ط   ،س دؿٚاؼ ظؼ دؿذٚاؼ ظؼذيـ دؿَٔذٜ بٔذْام يهذز ظؼذ شذٚظٚت 

ٚم وافؼذذاب، وفذذ فؽ ؿذذٚل: ؾُْذذٚ أـمذذ  ظذذـ افىًذذ وظؼذذيـ شذذٚظٜ ادْذذٚ ظؼذذ شذذٚظٜ أ

 ٕهْع  ؿ افًِٛ مـ افًٓـ، ِٕٓٔٓؿ ب فؽ ظـ افىًٚم وافؼاب.

ؾذذ٘ذًا: ًٕذذتىٔع أن ٕٖخذذ  مذذـ هذذ ا احلذذديٞ: أن إبذذقيـ ظِذذٔٓام أن ي بذذقا إوٓد 

ًٚ افهذذذٌٚر ظذذذذ افقاجٌذذذٚت اإلشذذذالمٔ مذذذـ  ٜ ـِٓذذذٚ، فُذذذـ ذفذذذؽ يتىِذذذٛ وٓ صذذذؽ صذذذٔئ

ٕٚ افىٍذذؾ افذذ ي مل يٌِذذغ افًذذـ افًذذٚ ة ٓ احلُّذذٜ وافًٔٚشذذٜ، ب ٔذذٞ إْٔذذٚ إذا وجذذد

يت ذذذذٚوب مذذذذع إمذذذذ ، ؾذذذذام ٕذذذذزداد ظِٔذذذذف بقذذذذء شذذذذقى إمذذذذ ، ـذذذذ فؽ إذا بِذذذذغ افًذذذذـ 

افًذذذٚ ة، ؾْيذذذبف ـذذذام ؿذذذٚل ظِٔذذذف افًذذذالم، وفُذذذـ يٌٌْذذذل أن يُذذذقن افيذذذب  ب 

   بٜٔ، وفٔس  ب  ٌنٔش خِؼ ـام يًٍِف بًض أبٚء وإمٓٚت.

افقافدان بسبٜٔ إوٓد ظذذ هذ ا افذْٟٓ دذؿ بِذغ  وظذ ذفؽ َٕقل أخرًا: إذا ؿٚم

افقفذذد، شذذـ افتُِٔذذػ رؾذذع افيذذب ظْذذف، وصذذٚر شذذٔد ًٍٕذذف، رؾذذع افيذذب ظْذذف بٖٕذذف 

صذذٚر شذذٔد ًٍٕذذف، وفُذذـ ٓ يًْذذل هذذ ا رؾذذع أمذذ ه بذذٚدً و  وافْٓذذل ظذذـ ادُْذذ  ٓ، 

ِذغ أؿقل: إذا ـٚن افقافدان ؿد ؿٚمٚ بقاجٛ  ٍْٔ  ه ا إم  افٌْذقي يف احلذديٞ، وب

افقفد شـ افتُِٔػ ار ٍع افيب ظْف؛ ٕٕف صٚر شٔد ًٍٕف، وفُـ ٓ ي  ٍع إم  

وادتٚبًذذذذٜ بٚفْهذذذذٔ ٜ وافتذذذذ ـر ـذذذذٖي إًٕذذذذٚن آخذذذذ  مًذذذذِؿ فذذذذف حذذذذؼ إمذذذذ  بٚفْهذذذذٔ ٜ 

 وافت ـر.

ؿ بذ فؽ قر يف احلديٞ افمذٚين، ؾذ٘ذا مل يَذه ا إذا ؿٚم بتٍْٔ  إم  افٌْقي اد ـ

 ب مًف بًد أن صٚر أمر ًٍٕف.ؾّـ بٚب أوػ أٓ يًتًّؾ افي

 إذا بِغ شـ افًٚ ة، ـام جٚء ذـ ه م ارًا يف احلديٞ.قأمٚ إم  بٚفيب ؾٓ

 بٖصٔٚء   ا افٌَٔؾ ووهْٚا مًٚاؾ أخ ى بٚفًٌْٜ فيب افقفد يف، أ مداخِٜ:

إٔذذٚ ٓ أرى هذذ ه افقشذذِٜٔ افتذذل درجذذٝ يف افًكذذ احلذذٚ  وبطٚصذذٜ يف  افنذذٔ :
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 بًض.

 .أـم  .. مداخِٜ:

يف بًض اددارس اف ي يًّقهٚ حتٍٔظ ؿ آن، ويف بًض امًّٔٚت  افنٔ :

واد اـز اإلشالمٜٔ حٔٞ يَدمقن مُٚؾذ ت مٚديذٜ فِّ تٓذد وفِذ ي حيٍذظ افَذ آن 

 ذفؽ.قوٕ 

 إٔٚ ٓ أرى ه ا إشِقب يٍْع، بؾ يي.

 إٔٚ أشٖل افًُس. مداخِٜ:

دٚدة، يًقد إػ ادٚدة، أيقه إٔٚ أؿقل: ًٕؿ ٕن ـؾ ه ا وه ا يًقد إػ ا افنٔ :

ٕن ع ادًتَٔؿ بٚدٚل، وّْٕع ادٚل ظـ ؽر مًتَٔؿ، ه ه فًٔٝ   بٜٔ إشذالمٜٔ؛ 

 ٕهنٚ  ىٌع افقفد ظذ حٛ ادٚل.

يف أن ؿذذذذد  قشذذذذًٝ يف ادقوذذذذقع، يًْذذذذل أن مذذذذمالً افقفذذذذد يُّذذذذـ أن  مداخِذذذذٜ:

ٓ يُذقن  يَٚر  اشتامع ادقشَٔك ح مٕٚف ممالً مـ ادذٚل ح مٕٚذف مذـ ادذٚل حتذك

.ًٚ ًٚ ؽر مٌَقفٜ ممالً، يًْل ه ه واحدة أيو  بغ يديف وشِٜٔ هل  ظ

 ًٕؿ. افنٔ :

إذا ـذذذذٚن اصذذذذساا يف مٚفذذذذف ح مٕٚذذذذف بٚفُِٔذذذذٜ ؾٚفقشذذذذِٜٔ فًٔذذذذٝ فَهذذذذد  مداخِذذذذٜ:

 افٌ ض ادٚدي، وفُـ إيَٚ  ادٚدة دْع ه ا افًٌٛ.

افٔذقم بذٖهنؿ  جذٚري قإيَذٚ  ادذٚدة دْذع هذ ا جذٚاز، فُذـ إٔذٚ أظْذل مذٚ هذ افنٔ :

يوذذذع ا  جٔذذذٜ يف  قحي مذذذقن افذذذ ي ٓ يىٔذذذع، حي مقٕذذذف مذذذـ ا  جٔذذذٜ، ٓ ٕٕذذذف هذذذ

 م. َّ يشء حُمَ 

 ٓ، ٓ. مداخِٜ:
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 مـ بٚب شد اف ريًٜ، ؾٓ ا أم  واجٛ.قأمٚ اف ي إٔٝ  ًٖل ظْف ؾٓ افنٔ :

ضٔذذذٛ، شذذذٗا  إٔذذذف: افيذذذب وؿذذذػ فُذذذـ هْذذذٚا وشذذذٚاؾ أخذذذ ى يًْذذذل  مداخِذذذٜ:

 ًُّـ وًُّْٜ جدًا.

ًٕؿ بذس ـذؾ وشذِٜٔ جيذٛ أن  ذدرس، هذ ا افْذقع ٓ مذٕٚع مْذف مذٚ دام إٔذف  ٔ :افن

  اهلل بف، ه ا مٚيش.يصزْع ادٚدة ظْف؛ فُل ٓ ينسي مٚ يً

 ٓ إفف إٓ اهلل.

بٚفًٌْٜ فِيب اف ي ؾّٓٝ بٖٕف بًد افٌِقغ ٓ ييب، وإذا ـٚن ٓ ييب   مداخِٜ:

 ابف بًْؿ ويْتٍل فِهالة ؾال ييب ٕي يشء آخ ، ؾٓ ا يُّـ جق

 ـٔػ ًٕؿ يْتٓل   افنٔ :

 يًْل إٔف ٓ ييب ٕي شٌٛ.  مداخِٜ:

ًٚ.  افنٔ :  ضًٌ

ظذذذذ مقوذذذقع افمذذذقاب وافًَذذذٚب ؾّْٓذذذٚ مذذذـ ـالمذذذؽ بٖٕذذذف ٓ  نذذذ ع   مداخِذذذٜ:

 افمقابٚت وافًَٚبٚت ادٚديٜ بٚفنُؾ ادىِؼ...

بذغ مذٚ ٕ ذـ حئك مل يُـ بٚدًٚؿٌٜ، وف فؽ ٕ ـ ؾ ؿْٚ  قفُـ ـالم أب  افنٔ :

مل يُـ شٗافف ظـ ادًٚؿٌٜ بّْع ادٚل وإٕام مْع  قرمك إفٔف، ؾٓ قؿهدٕٚ وبغ مٚ ه

 ادٚل فُل ٓ يًتٌِف يف  اء مٚ ٓ يٌٌْل.

ه ا يتقوت بًد ذفؽ، فُـ أصؾ افُالم وجقابؽ ظذ ذفؽ ـٚن أن   مداخِٜ:

ٚل وإن ٓ يًٚؿذذٛ بًّْذذك إٔذذف ٓ يمذذٚب بٚدذذٚل، وفُذذـ هْذذٚا وشذذٚاؾ أخذذ ى ؽذذر ادذذ

ـٕٚذذذذٝ يذذذذدى بٚدذذذذٚل، ٓ أطذذذذـ إٔذذذذؽ  َذذذذقل بٚشذذذذتًام ٚ ممذذذذؾ  اء إصذذذذٔٚء،  اء 
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 افهٌر ظذ أن يتَدم ويت ًـ. وافُتٛ،  اء ـ ا.. فتن ٔع افىٍؾ أ

ًٚ فذف بٚٓشذتًٕٜٚ بٚدًهذٜٔ،   افنٔ : بًُذس  ِذؽ،  ِذؽ ٓ يًىذك ادذٚل ٕٕذف مًْذ

أظىل فذذذف مذذذًٚٓ قاذذذٚ، بذذذؾ فذذذ هْذذذٚ يًىذذذك فذذذٔس ؾٔذذذف إظىذذذٚء مذذذٚل، بذذذؾ  اء أصذذذٔٚء يْتٍذذذع

 فٔنس ٚ ؾٓ ا مـ بٚب افتًٚون ظذ افز وافتَقى.

 ين ًف ظذ أن يتَدم ويت ًـ.  مداخِٜ:

 ًٕؿ.  افنٔ :

 (  00: 39: 04/ 625) اهلدى والنور / 

 ( 00: 01: 39/ 626) اهلدى والنور /
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 املطجد ٚدٚزٙ يف ايرتب١ٝ

وًٕذذذقذ بذذذٚهلل مذذذـ  ور إًٍٔذذذْٚ ومذذذـ إن احلّذذذد هلل ٕ ّذذذده وًٕذذذتًْٔف وًٕذذذتٌٍ ه، 

 شٔئٚت أظامفْٚ، مـ  ده اهلل ؾال موؾ فف، ومـ يوِؾ ؾال هٚدي فف.

 وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ  يؽ فف، وأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف.

َّٓ َوأَ ﴿ َـّ إِ ُذذذقُ  ِف َوٓ َز
ٚ ِذذ ََ ؼَّ ُ  قا اهللََّ َحذذ ذذذ َُ ـَ آَمُْذذقا ا َّ ِ ي ذذذ ذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن قنَ َيذذ ُّ

ِِ ذذذ ًْ ُتْؿ ُم ذذ ]آل ﴾ْٕ

 .[072عمران:

ؿُ ﴿ ُُ قا َربَّ َُ َٚ افَُّْٚس ا َّ ٚ  َيٚ َأ ن َٓذ ٚ َزْوَج َٓذ َؼ ِمْْ َِذ َدٍة َوَخ
ٍس َواحِذ ٍْ َٕ ـْ  ْؿ ِم ُُ ََ َِ ِ ي َخ افَّ

َٚم إِنَّ  َٚءُفقَن بِذِف َوإَْرحَذ ًَذ ِ ي َ  قا اهللََّ افَّذ َُ ًٚء َوا َّ ًَ
مًِرا َوِٕ ـَ  ًٓ اَم ِرَجٚ ُٓ َّٞ ِمْْ َٚن َوَب َـذ اهللََّ 

ْؿ َرِؿًٌٔٚ ُُ ْٔ َِ  .[0]النساء:﴾َظ

ِديًدا﴿ ًٓ َشذذذ ْق قا َؿذذذ قا اهللََّ َوُؿقُفذذذ ذذذ َُ ـَ آَمُْذذذقا ا َّ ِ ي ذذذ ذذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن ْؿ * َيذذذ ذذذ ُُ ْؿ َأْظاَمَف ذذذ ُُ ِِْت َف ُيْهذذذ

ـْ ُيىِعِ  ْؿ َوَم ُُ قَب ُٕ ْؿ ُذ ُُ ْ  َف
ٍِ ٌْ ْد َؾَٚز َؾْقًزا َظئِاًم  َوَي ََ  .[00-07]األحبا :﴾اهللََّ َوَرُشقَفُف َؾ

 أمٚ بًد:

، و  إمذذذذذقر ¢ؾذذذذذ٘ن خذذذذذر افُذذذذذالم ـذذذذذالم اهلل، وخذذذذذر ا ذذذذذدي هذذذذذدي حمّذذذذذد 

 حمددٚيٚ، وـؾ حمددٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ والفٜ وـؾ والفٜ يف افْٚر.

 وبًد:

  أن أهْذذذذ  جذذذذقار هذذذذ ا ادًذذذذ د ادٌذذذذٚرا إن صذذذذٚء اهلل وافذذذذ ي  وؾذذذذٖول مذذذذٚ يٌذذذذد

ذذ أن يُذذقن ؿذذد أُ قٕ جذذ قن ادًذذ د ؿذذد أشذذس ظذذذ س ظذذذ  َذذقى مذذـ اهلل، وٓ يُذذشء
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؛ ذفذؽ أن مذـ شذْٜ ¢ َقى مـ اهلل  ٌٚرا و ًٚػ إٓ إذا ـذٚن ظذذ شذْٜ رشذقل اهلل 

إٔذف أول مذٚ هذٚج  مذـ مُذٜ ادُ مذٜ إػ ادديْذٜ ادْذقرة ـذٚن أول مذٚ بذدأ  ¢افٌْل 

أن بْذذذذك مًذذذذ ده ظِٔذذذذف افهذذذذالة وافًذذذذالم؛ ذفذذذذؽ ٕن ادًذذذذٚجد هذذذذل مذذذذٖوى قبذذذذف هذذذذ

رشذذتٓؿ افتذذل يتَِذذقن ؾٔٓذذٚ افذذدروس افتذذل  ًِّٓذذؿ وعتّذذع ادًذذِّغ، بذذؾ هذذل مد

، وفذذ فؽ ـمذذ ت إحٚديذذٞ افتذذل حتذذض ادًذذِّغ ¢ يًذذٜ اهلل وشذذْٜ رشذذقل اهلل 

يف اد ِذذذٜ افتذذذل ٓ مًذذذ د ؾٔٓذذذٚ، مذذذـ وظذذذذ بْذذذٚء ادًذذذٚجد وبطٚصذذذٜ يف إرض أ

ٓ يذذٗذن ؾذذٔٓؿ وٓ  َذذٚم ؾذذٔٓؿ افهذذالة ومذذٚ مذذـ دالدذذٜ يف بذذد»ؿذذٚل:  ¢ذفذذؽ أن افٌْذذل 

أي: أحذذذٚط اذذذؿ:     «إٓ اشذذذت قذ ظِذذذٔٓؿ افنذذذٔىٚن» ،« قذ ظِذذذٔٓؿ افنذذذٔىٚنإٓ اشذذذت

، وفذذذذ فؽ ـذذذذٚن مذذذذـ «ؾًِذذذذُٔؿ بٚمامظذذذذٜ ؾذذذذٕ٘ام يٖـذذذذؾ افذذذذ اٛ مذذذذـ افٌذذذذْؿ افَٚصذذذذٜٔ»

افقاجذذذذٛ ظذذذذذ ـذذذذذؾ مًذذذذِؿ مُِذذذذػ أن حيذذذذذٚؾظ ظذذذذذ أداء افهذذذذِقات ا ّذذذذذس يف 

ؾ يف مًِّذذف، بذذؾ ظِٔذذف أن يذذدع ـذذويف دـٕٚذذف أوادًذذ د وفذذٔس أن يهذذع يف داره أ

ادذذذٗذن حٔذذذْام يَذذذقل: حذذذل ظذذذذ  قيشء ينذذذٌِف ظذذذـ آشذذذت ٚبٜ فذذذداظل اهلل أٓ وهذذذ

افهالة.. حل ظذ افٍالح، ؾ ْٔام يًّع ادًِؿ ه ا إم  ادْيؿ مـ رشقل اهلل 

يف ـؾ يقم ،س م ات؛ ذفؽ فُٔال يُذقن ٕي مًذِؿ ظذ ر يف افتطِذػ ظذـ  ¢

افْذذداء ومل جيذذٛ وٓ  مذذـ شذذّع»صذذالة امامظذذٜ، ؾَذذد ؿذذٚل ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم: 

، هذذذ ا حذذذديٞ حيذذذض ادًذذذِّغ ظذذذذ أن جئذذذٛ ٕذذذٚدي اهلل «ظذذذ ر فذذذف ؾذذذال صذذذالة فذذذف

حٔذذْام يَذذقل: حذذل ظذذذ افهذذالة حذذل ظذذذ افٍذذالح، ؾذذ٘ذا مل يًٍذذؾ ومل يُذذـ فذذف ظذذ ر 

ًٚ أي: أٓ  ُذذذقن مٌَقفذذذٜ وبذذذغ أن  ُذذذقن   ظذذذل ؾهذذذال ف  ذذذدور بذذذغ أٓ   ؾذذذع مىَِذذذ

ادًْذك ادتوذّـ  ¢ج ، وف فؽ أـد افٌْذل مٌَقفٜ يف أدٕك درجٚت افمقاب وإ

يف هذذذ ا احلذذذديٞ أمذذذ  ـذذذؾ مذذذـ يًذذذّع افْذذذداء أن جئذذذٛ بّمذذذؾ ؿقفذذذف ظِٔذذذف افهذذذالة 

ًٚ، »وافًالم:  فَد مّٝ أن آم  رجذالً ؾٔهذع بٚفْذٚس دذؿ آمذ  رجذالً ؾٔ ىذٛ حىٌذ

دذذؿ أخذذٚفػ إػ إٔذذٚس يذذدظقن افهذذالة مذذع امامظذذٜ ؾذذٖح   ظِذذٔٓؿ بٔذذقيؿ، وافذذ ي 
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، يف «يًِذؿ أحذدهؿ أن يف ادًذ د م مذٚ غ حًذْتغ فنذٓدهٚ قه فذٍٕس حمّذد بٔذد

ه ا احلديٞ وظٔد صديد جدًا دـ يتطِػ ظـ افهالة يف مًذ د ادًذِّغ دون 

 ¢ظ ر  ظل إٔف يًت ؼ أن حي   بٚفْٚر يف افدٕٔٚ ؿٌؾ أخذ ة؛ ذفذؽ ٕن افٌْذل 

ٔٚبذٜ ظْذف: دذؿ أي: ٕ  «مّٝ أن آم  رجالً ؾٔهع بٚفْذٚس فَد»ؿد ؿٚل ـام شًّتؿ: 

ة مذع امامظذٜ ؾذٖح   دؿ أخذٚفػ إػ إٔذٚس يذدظقن افهذال»يًٍؾ مٚ يٖم، ؿٚل: قه

، أخذذذذٚفػ إػ إٔذذذذٚس يذذذذدظقن افهذذذذالة مذذذذع امامظذذذذٜ أي: أبذذذذٚؽتٓؿ «ظِذذذذٔٓؿ بٔذذذذقيؿ

اهلل ـذذذذام ؿِْذذذذٚ،  ٕذذذذداءوأؾذذذذٚجئٓؿ؛ ٕن ادٍذذذذ وض يف هذذذذٗٓء ادتطٍِذذذذغ أن جئٌذذذذقا 

ًٚ ـام هل ظٚد ف، يهع ¢وادٍ وض أهنؿ يًِّقن أن اف شقل   يف ادً د إمٚم

وفُْذذذذف هذذذذؿ ظِٔذذذذف افهذذذذالة وافًذذذذالم أن يقـذذذذؾ رجذذذذالً أن يهذذذذع ٕٔٚبذذذذٜ ظْذذذذف فٌٔٚؽذذذذٝ 

 ادتطٍِغ ظـ افهالة يف ادً د ؾٔ    ظِٔٓؿ بٔقيؿ.

ًٚ افذذذذٌالء افذذذذ ي يهذذذذٔٛ افُمذذذذر مذذذذـ افْذذذذٚس  دذذذذؿ ؿذذذذٚل ظِٔذذذذف افهذذذذالة وافًذذذذالم مٌْٔذذذذ

أهنؿ يتطٍِقن ظـ امامظٜ ٕم  دٕٔقي وبطٚصٜ يف ه ا آخ  افزمٚن ـزمْٕٚٚ ه ا، 

يًِؿ إٔف قواف ي ٍٕس حمّد بٔده ف»مٓام ـٚن حَرًا، ؾَٚل ظِٔف افهالة وافًالم: 

 و، يًْذذذذل: ظيّتذذذذغ مذذذذـ أشذذذذٍؾ ؿذذذذدم افنذذذذٚة أ«جيذذذذد يف ادًذذذذ د م مذذذذٚ غ حًذذذذْتغ

يًِذذؿ إٔذذف جيذذد يف ادًذذ د ؾٚاذذدة  قادًزايذذٜ   مذذك ظذذٚدة يف إرض ٓ ؿّٔذذٜ  ذذٚ، فذذ

ٓذذٚ غ اد مذذٚ غ فنذذٓدهٚ أي صذذالة افًنذذٚء، إػ هْذذٚ يْتٓذذل هذذ ا احلذذديٞ دٕٔقيذذٜ ـ

مًِؿ يف ص ٔ ٓام، واإلمٚمٚن افٌطٚري  مـ أصت إحٚديٞ حٔٞ أخ جف قوه

وهْذذٚ شذذٗال ؿذذد يذذ د يف خذذٚض  بًذذض افْذذٚس ظذذٚدة أٓ وهذذق: دذذٚذا هذذؿ ظِٔذذف افهذذالة 

، «د مّذذٝفَذذ»وافًذذالم ب ذذ   ادتطٍِذذغ ظذذـ صذذالة امامظذذٜ ومل يًٍذذؾ  ؿذذٚل: 

ٚ ٓذفُْف مٚ ؾًؾ، وف فؽ ه ا احلديٞ ي ـ ٕٚ ب يٜ يف افَذ آن افُذ يؿ ؿذد ي ذء ؾّٓ

بًض افتٚفغ وافَٚراغ فَِ آن افُ يؿ حْٔام يّ ون بَقفف  ٌٚرا و ًٚػ يف شقرة 

فِ ﴿يقشػ:  َٚن َربءذ ْقٓ َأْن َرَأى ُبْ هَذ ٚ فَذ ؿَّ ِاَذ ْٝ بِِف َوهَذ ْد َمَّ ََ ، ؾذٚ ؿ ٓ [24]يوسل :﴾َوَف
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مذذـ مَذذدمٚت افًٍذذؾ، ؾذذٚفًِامء يًَذذّقن مذذٚ خيىذذ  يف بذذٚل  قيًْذذل افًٍذذؾ، وإٕذذام هذذ

 ادًِؿ، دؿ مٚ يْتٟ مـ وراء ذفؽ مـ افًّؾ إػ أؿًٚم:

ـذذٚن  وافًَذذؿ إول: ا ذذٚض ة، خذذٚض ة ئىذذ  يف بذذٚل إًٕذذٚن شذذقاء ـذذٚن خذذرًا أ

ًٚ، ؾذذ٘ ذا  ًا، ؾذذ٘ذا ؿقيذذٝ هذذ ه ا ذذٚض ة وأخذذ ت مُٚهنذذٚ مذذـ بذذٚل اإلًٕذذٚن صذذٚر مذذ

ؿقيذذذذٝ وازدادت ؿذذذذقة هذذذذ ه ا ذذذذٚض ة ووصذذذذِٝ إػ م  ٌذذذذٜ ا ذذذذؿ يذذذذع ذفذذذذؽ افًذذذذزم، 

قا ﴿وفذذٔس بًذذد افًذذزم إٓ افًٍذذؾ، وفذذ فؽ ؿذذٚل  ًذذٚػ يف مًذذٖفٜ افىذذال :  َوإِْن َظَزُمذذ

ٌٔع َظِِذذٔؿٌ  ِّ ِ٘نَّ اهللََّ َشذذ ذذالَ  َؾذذ ؿٌذذؾ افًٍذذؾ فذذٔس  ق، افنذذٚهد أن افًذذزم هذذ[220]البقللر::﴾افىَّ

مل يًزم دٚذا  ؾوالً ظـ إٔذف  قظذ افت  يؼ ؾٓ ¢افٌْل  بًده إٓ افًٍؾ، ؾِام هؿ

ظذذٜ أن يف افٌٔذذقت ـذذام  ًِّذذقن مذذـ ٓ  ذذٛ ظِٔذذف صذذالة امام امذذقاب:مل يٍْذذ ، 

أول ذفؽ افًْٚء، دؿ افهٌٔٚن اف يـ مل يدخِقا يف م  ٌذٜ افتُِٔذػ، ...)إَىذٚع يف 

ًٚ يف افٌٔذذقت ٕذذٚس مٍُِذذغ وفُذذْٓؿ مذذـ ا دًذذ وريـ، افتًذذ ٔؾ هْذذٚ(... يُذذقن أيوذذ

وفذذ فؽ ؾُذذٚن مذذـ حُّذذٜ اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم أن أوظذذد ومل يٍْذذ ، ؾَذذد عذذع بذذغ 

ظذذذدم  قحتَٔذذذؼ ادهذذذِ ٜ واحلذذذض ظذذذذ حوذذذقر امامظذذذٜ، ودؾذذذع ادًٍذذذدة، وهذذذ

ؾًذذذذؾ ذفذذذذؽ ٕصذذذذٚب احل يذذذذؼ مذذذذـ ٓ يًذذذذت ؼ  قحت يذذذذؼ افٌٔذذذذقت بّذذذذـ ؾٔٓذذذذٚ؛ ٕٕذذذذف فذذذذ

 احل  .

ٍذقن ظذـ صذالة امامظذٜ إذًا: يف ه ا احلديٞ وظٔد صذديد ٕوفئذؽ افذ يـ يتطِ

دون ظ ر  ظل، وفٔس هْٚا مـ إظ ار مٚ يُّـ أن يذ ـ  اذ ه ادْٚشذٌٜ إٓ أن 

ًٚ وهذذ ا فذذف  ًٚ مؼذذوظ ًٚ، إٓ أن يُذذقن ٕذذٚااًم وأن يُذذقن ٕقمذذف أيوذذ يُذذقن اف جذذؾ م يوذذ

 ب ٞ ضقيؾ وٓ أريد أن ا قض ؾٔف خنٜٔ أن ٕط ج ظام ٕ ـ يف صدده.

امذذذذذتـ ظذذذذذذ آل هذذذذذ ه اد ِذذذذذٜ اذذذذذ ا ادًذذذذذ د ؾٚفنذذذذذٚهد: أن اهلل ظذذذذذز وجذذذذذؾ ؿذذذذذد 

ًٚ ٓ أؿقل إٕف ظذذ افًذْٜ، قأؿقل.. وهقوه أؿ ب مٚ يُقن إػ افًْٜ، وٓ أؿقل آشٍ
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ؾ٘ين أرى ؾٔف بًض أصٔٚء افتل مذٚ ـٕٚذٝ  ٌٌْذل، وفُْذل أؿذقل ـِّذٜ حذؼ إٕذف أؿذ ب 

مٚ يُقن إػ افًْٜ بٚفًٌْٜ فًِّٚجد إخ ى افتذل  ٌْذك يف هذ ا افزمذٚن و ٍْذؼ يف 

ٌٔؾ  نٔٔدهٚ وزخ ؾتٓٚ إمقال افىٚاِٜ يف زظؿ أهنؿ يًيّقن صذًٚا  اهلل وإمذ  ش

فٔس ـ فؽ؛ ٕن  ًئؿ صًٚا  اهلل ظز وجؾ فذٔس بٌْٔذٚن ادًذٚجد منذٔدة مزخ ؾذٜ 

 زخٚر   ِٓل ادهِغ ظـ اإلؿٌٚل يف صاليؿ ظذ رب افًٚدغ.

 ظْٓٚ فَد جٚء يف ص ٔت افٌطٚري وص ٔت مًِؿ مـ حديٞ ظٚانٜ ر  اهلل

ـًْٔذذٜ  ¢أم حٌٌٔذذٜ مذذـ احلٌنذذٜ ذـ  ذذٚ ف شذذقل اهلل ودذذٚ رجًذذٝ أم شذذِّٜ »ؿٚفذذٝ: 

رأ ٚهذذٚ يف احلٌنذذٜ وذـ  ذذٚ مذذـ حًذذـ و هذذٚوي  ؾٔٓذذٚ، ؾَذذٚل ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم: 

أوفئذذؽ ـذذٕٚقا إذا مذذٚت ؾذذٔٓؿ اف جذذؾ افهذذٚفت بْذذقا ظِٔذذف مًذذ دًا وصذذقروا ؾٔذذف  ِذذؽ 

ـذٕٚقا  ،أوفئذؽ أي: افْهذٚرى «را و ًذٚػافتهٚوي  أوفئؽ  ار ا ِؼ ظْذد اهلل  ٌذٚ

إذا مذذذٚت ؾذذذٔٓؿ اف جذذذؾ افهذذذٚفت بْذذذقا ظذذذذ ؿذذذزه مًذذذ دًا، وزادوا إدذذذاًم ظذذذذ إدذذذؿ أن 

صذذقروا  ِذذؽ افتهذذٚوي ، ادَهذذقد هْذذٚ بٚفتهذذٚوي  هذذل َٕذذقش وزخذذٚر ، وفذذ فؽ 

مذٚ أمذ ت بتنذٔٔد »ؿذٚل:  ¢جٚء يف حديٞ آخ  يف شذْـ أر داود وؽذره أن افٌْذل 

د ادًٚجد أي: رؾع بْٔٚهنٚ، ؾق  احلٚجٜ افتل حيتٚجٓٚ ادهِقن  نٔٔ  «ادًٚجد

ًٚ إػ افٌْذل قؾٔٓٚ، ه ا احلديٞ رواه أب ـذام  ¢داود مذـ حذديٞ ابذـ ظٌذٚس م ؾقظذ

، ؿذذٚل ابذذـ ظٌذذٚس «مذذٚ أمذذ ت بتنذذٔٔد ادًذذٚجد»: ¢شذذًّتؿ، ؿذذٚل: ؿذذٚل رشذذقل اهلل 

ٔٓذذذذذقد فتزخ ؾْٓذذذذذٚ ـذذذذذام زخ ؾذذذذذٝ اف »، ؿذذذذذٚل: ¢بًذذذذذد أن روى هذذذذذ ا احلذذذذذديٞ ظْذذذذذف 

هذذذذ ا افَذذذذقل افهذذذذٚدر مذذذذـ ابذذذذـ ظٌذذذذٚس يف طذذذذٚه ه.. يف طذذذذٚه  إشذذذذْٚده  «افْهذذذذٚرىو

مـ ـالمذذف، ويُّذذـ أن يَذذٚل ؾٔذذف يف افتًٌذذر افًِّذذل احلذذديمل إٕذذف قمقؿذذق  ظِٔذذف هذذ

مقؿق  يف حُؿ اد ؾقع، وإمٚ أن يَٚل وه ا ٓبد مْف إن مل يَؾ إول: إٕف ؾّٓف 

مذذذـ ذفذذذؽ حذذذديٞ ظٚانذذذٜ حٔذذذْام مذذذـ عّذذذقع إحٚديذذذٞ افذذذقاردة يف هذذذ ا افهذذذدد، 

أوفئؽ ـٕٚقا إذا مٚت ؾٔٓؿ اف جؾ افهٚفت بْقا ظذذ ؿذزه »ؾَٚل:  ¢حتدث افٌْل 
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، ؾذذُّٔـ أن ابذذـ ظٌذذٚس أخذذ  هذذ ا افَذذقل مذذـ «مًذذ دًا وصذذقروا ؾٔذذف  ِذذؽ افتهذذٚوي 

افمٚبٝ يف ص ٔت افٌطٚري مـ حديٞ أر شًٔد  ¢ممؾ ه ا احلديٞ ومـ ؿقفف 

ًٚ »: ¢ا ذذذدري ؿذذذٚل: ؿذذذٚل رشذذذقل اهلل  فتتذذذًٌـ شذذذْـ مذذذـ ؿذذذٌُِؿ صذذذزًا بنذذذز، وذرظذذذ

 .«دخِقا ج   وٛ فدخِتّقه قب راع حتك ف

هذذ ا مًْذذٚه: ينذذّؾ ـذذؾ يشء  «فتتذذًٌـ شذذْـ مذذـ ؿذذٌُِؿ»إذًا: ؿقفذذف ظِٔذذف افًذذالم: 

ؾزخ ؾذذٜ ادًذذٚجد ؿذذد وؿًذذٝ افٔذذقم يف  ،افْهذذٚرىويَذذع افٔذذقم وؾٔذذف  نذذٌف بذذذٚفٔٓقد 

اف شذقل ظِٔذف افًذالم مذـ ؿٌذؾ، دذؿ صذدؿٝ  ـمر مـ ادًٚجد وـٚن ذفؽ ٌٕٖ  ٌْٖ بف

َوَمٚ ﴿ٌٕقء ف ظِٔف افهالة وافًالم؛ ٕٕف ـام ؿٚل ربْٚ ظز وجؾ يف افَ آن يف حَف: 

ـِ  َّٓ َوْحٌل ُيقَحكقإِْن هُ * اْ ََقى  َيْْىُِؼ َظ ، ؿٚل ظِٔذف افهذالة وافًذالم [4-8]النجم:﴾إِ

، وأن «افْذٚس بٚدًذٚجدٓ  َقم افًٚظٜ حتك يتٌذٚهك »ـام   ون يف ه ا افزمٚن: 

  ون ادًذٚجد يتٌذٚهك افَذٚاّقن ظذذ بْٚآذٚ بى يَذٜ هْدشذٜ بْٔٚهنذٚ، وبى يَذٜ ضٌذع 

افزخذذذذٚر  ادطتٍِذذذذٜ إصذذذذُٚل وإفذذذذقان ظِٔٓذذذذٚ، وهذذذذ ا ًّذذذذٚ يِٓذذذذل ادهذذذذِغ ظذذذذـ 

اإلؿٌٚل ظذ رب افًذٚدغ ظذز وجذؾ، وفذ فؽ جذٚء هْذٚا حذديمٚن ادْذٚن يٍِتذٚن ٕيذ  

يِٓذذٔٓؿ ظذذـ وٌذذل أن يُذذقن يف مًذذ دهؿ مذذٚ ينذذٌؾ بذذٚ ؿ أادهذذِغ إػ إٔذذف ٓ يٌْ

اإلؿٌٚل ظذذ اهلل ظذز وجذؾ بُذؾ وجذقدهؿ، أحذد هذ يـ احلذديمغ: جذٚء يف صذ ٔت 

ًٚ يف ؿّذذذذٔص يًذذذذّك بٚ ّٔهذذذذٜ، ؿذذذذٚل ظِٔذذذذف  ¢أن افٌْذذذذل »افٌطذذذذٚري :  صذذذذذ يقمذذذذ

افهذذالة وافًذذالم بًذذد أن صذذذ: خذذ وا ،ٔهذذتل هذذ ه وااتذذقين بٌٖٕ ٕٚٔذذٜ أر جٓذذؿ 

، مذذٚ افذذ ي ـذذٚدت أن  ِٓٔذذف « روايذذٜ ـذذٚدت أن  ِْٓٔذذل ظذذـ صذذالمتْذذل ويفؾ٘هنذذٚ أ 

ظـ صذال ف  ا ّٔهذٜ، مذٚ هذل ا ّهذٜٔ  هذل دذقب فذف أظذالم، فذف خىذقط أخيذ 

ل هذذذ ه وااتذذذقين بٌٖٕ ٕٚٔذذذٜ أر خذذذ وا ،ٔهذذذت»أبِذذذؼ أزر  أشذذذقد إػ آخذذذ ه، ؿذذذٚل: 

ا ، هذذذ «ا ّٔهذذذٜ ـذذذٚدت أن  ِْٓٔذذذل ظذذذـ صذذذالمؾذذذ٘ن هذذذ ه »دذذذقب شذذذٚذج،   «جٓذذذؿ

إٔيٚرٕذذذٚ إػ إٔذذذف ٓ يٌٌْذذذل أن ٌْٕذذذل مًذذذٚجدٕٚ  ¢احلذذذديٞ إول افذذذ ي يٍِذذذٝ ٌْٕٔذذذٚ 
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 وأن ٕزخ ؾٓٚ زخٚر   ِْٓٔٚ ظـ اإلؿٌٚل ظذ اهلل يف صال ْٚ.

ًٚ مْهذذذذقرًا دخذذذذؾ جذذذذق   ¢أن افٌْذذذذل »احلذذذذديٞ افمذذذذٚين:  دذذذذٚ دخذذذذؾ مُذذذذٜ ؾٚحتذذذذ

ؾ افًٌُذذٜ وصذذذ رـًتذذغ، ؾقجذذد يف امذذدار افذذ ي صذذذ إفٔذذف ؿذذ ين ـذذٌش إشذذامظٔ

بتٌىٔذذذذتٓام،  «ظِٔذذذذف افًذذذذالم مًَِذذذذغ ظذذذذذ امذذذذدار، ؾذذذذٖم  ظِٔذذذذف افًذذذذالم بتطّرمذذذذٚ

رشذقفْٚ صذِقات قـذٚن شذٔد ادهذِغ وهقدٚذا  ٕهنٚ  ِٓل بذٚل ادهذع حتذك وف

ادٌَذؾ ظذذ  ¢اهلل وشالمف ظِٔف، ؾذامذا َٕذقل ٕ ذـ ظذـ إًٍٔذْٚ  إذا ـذٚن اف شذقل 

  افتذذل  ِٔذذف، ؾذذْ ـ بذذال صذذؽ اهلل ـِٔتذذف خينذذك ظذذذ ًٍٕذذف أن  ِٓٔذذف بًذذض افزخذذٚر

أوػ دذذذؿ أوػ دذذذؿ أوػ أن  ِْٓٔذذذٚ افزخذذذٚر  افتذذذل  ُذذذقن حقفْذذذٚ، فذذذ فؽ ٓ جيذذذذقز 

دًذذٚجد ادًذذِّغ أن  ُذذقن منذذٌٜٓ بُْذذٚاس افْهذذٚرى وؽذذرهؿ مذذـ افٍُذذٚر؛ ٕن 

ًٚ فٔس ؾٔٓٚ مٚ يِٓل.  ه ه افٌٔقت جيٛ أن  ٌْك شٚذج

ى ؿذذد أؿذذٔؿ ظذذذ ًٕذذٌٜ أظذذقد ٕؿذذقل: إن هذذ ا ادًذذ د بٚفًْذذٌٜ فًِّذذٚجد إخذذ 

أن  تذدارا افْذقاؿص افتذل مل  ذتؿ قـٌرة مـ  َقى اهلل  ٌٚرا و ًٚػ، وفذ فؽ ؾذٖرج

ًٚ يف هذذ ا ادًذذ د ادٌذذٚرا إن صذذٚء اهلل؛ ْيف ب ًٚ أن  تذذدارا مًْقيذذ ٔذذٚن ادًذذ د مٚديذذ

وذفؽ إٕام يُقن ب٘حٔٚء افًْٜ يف صال ْٚ يف هذ ا ادًذ د، يف ـٍٔٔذٜ صذال ْٚ، يف 

ًٚ ظذذع أن يُذذقن افذذدرس يف هذذ ا ـٍٔٔذذٜ إفَٚاْذذٚ  فدروشذذْٚ، وأول ذفذذؽ ًّذذٚ أرى فزامذذ

ادًذذ د يدٕذذدن دااذذاًم إػ أن   شذذ  دّذذ ة هذذ ا افذذدرس يف أذهذذٚن جذذقار ادًذذ د 

وادهذذذِغ يف ادًذذذ د، وبًذذذد ذفذذذؽ يْتَِذذذقن إػ م حِذذذٜ دٕٚٔذذذٜ، مذذذٚ هذذذل اد حِذذذٜ 

رس إوػ افتذذل جيذذٛ ظذذذ ـذذؾ مًذذِؿ، بذذؾ وظذذذ ـذذؾ مًذذِّٜ  أن يٍَذذف هذذ ا افذذد

ُ﴿حتَٔؼ ؿقل اهلل  ٌٚرا و ًٚػ: قإول وه َّٓ اهللَّ ُف ٓ إَِفَف إِ َّٕ ْؿ َأ َِ  .[01]محمة:﴾َؾْٚظ

ًٚ أن اإلشذذالم ؿذذٚم ظذذذ ،ذذس، أول هذذ ه إرـذذٚن: هذذل صذذٓٚدة أن ٓ  ًِٕذذؿ عًٔذذ

إفذذف إٓ اهلل، هذذ ه افنذذٓٚدة ؿذذؾ مذذع إشذذػ مذذـ ادًذذِّغ مذذـ يًذذ   مًْٚهذذٚ، دذذؿ إذا 
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وجد مـ بًض ادًِّغ أهنؿ ؾّٓقا ادًْك افهذ ٔت قف وجد مـ ظ   مًْٚهٚ..

ًٚ، إن هذذ ه افنذذٓٚدة  ؾَّ مذْٓؿ مذذـ حيََٓذذٚ ظِّٔذذ ذذ ََ  ذ ه افُِّذذٜ افىٌٔذذٜ: ٓ إفذذف إٓ اهلل، َؾ

 ًْذذل بٚختهذذٚر: ٓ مًٌذذقد ب ذذؼ يف افقجذذقد إٓ اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ، ٓ مًٌذذقد ب ذذؼ 

ًٚ جيذذذٛ أن يقجذذذف  يف افقجذذذقد إٓ اهلل  ٌذذذٚرا و ًذذذٚػ، ومًْذذذك ذفذذذؽ أن ادقحذذذد حَذذذ

ظٌٚد ذذف هلل وحذذده ٓ  يذذؽ فذذذف، وهذذ ا مقوذذقع واشذذع وواشذذذع جذذدًا ٓبذذد أن بًذذذض 

ًٚ يف بٔذذٚن هذ ه افُِّذذٜ ٕإخقا ْذٚ يف هذ ا ادًذذ د إمذٚ أن يُقٕذقا  ظذذقا وموذقا ؿذدم

إٔس بذذذٚرا اهلل ؾٔذذذف ويف ؿ اء ذذذف ويف قافىٌٔذذذٜ ويف ادَدمذذذٜ إمذذذٚم ادًذذذ د أخقٕذذذٚ أبذذذ

افُِّذذٜ، أمذٚ افؼذذح ؾًذذُٔقن إن صذذٚء اهلل يف دروس ظِّذف، ؾٓذذ ا مذذقجز مًْذك هذذ ه 

.ًٚ  دٕٜٚٔ ـام أ ٕٚ إٍٓ

ٓ مًٌذذقد ب ذذؼ يف افقجذذقد إٓ اهلل، ٓ مًٌذذقد: مذذٚ هذذل افًٌذذٚدة  هذذل افًٌذذٚدة افتذذل 

، ؾذذ٘ن ؾ وذذْٚ أن مًذذِاًم صذذٓد هذذ ه افنذذٓٚدة، ¢ ظٓذذٚ اهلل ظذذذ فًذذٚن رشذذقل اهلل 

ز وجذذؾ يُذذقن ؿذذد أ ا مذذع اهلل فُْذذف  قجذذف بقذذء مذذـ هذذ ه افًٌذذٚدة إػ ؽذذر اهلل ظذذ

 ؽره ومل يًٌده وحده.

ٌُذذُدوا ﴿إذًا: جيذذٛ أن  ُذذقن هذذ ه افًٌذذٚدة خٚفهذذٜ هلل ـذذام ؿذذٚل:  ًْ َّٓ فَِٔ ُ وا إِ
ٚ ُأِمذذ َوَمذذ

ـَ  ي ، فُـ هْٚا يشء دٚن، أريد أن أدٕدن حقفف بٖوشع [5]البين::﴾اهللََّ ُ ِِِْهَغ َفُف افدء

ا وجٓذذٝ إػ ؽذذر اهلل ؾٓذذ ا ؿذذد أ ا مذذع اهلل ًّذذٚ شذذٌؼ، ظذذذ هذذ ه افًٌذذٚدة، ؿِْذذٚ: إذ

ؽذذره وهذذ ا أمذذ  واوذذت، فُذذـ متذذك يُذذقن ادقحذذد افَٚاذذؾ ٓ إفذذف إٓ اهلل، وادذذٗمـ 

اذذ ا ادًْذذك افهذذ ٔت: ٓ مًٌذذقد يف افقجذذقد إٓ اهلل، متذذك يُذذقن ظٚبذذدًا هلل  حٔذذْام 

ًٚ ف شذذقل اهلل يف ـٍٔٔذذذٜ أدااذذف فًٌٚد ذذذف هلل، وفذذ فؽ ؾذذذْ ـ َٕذذقل  يف هذذذ ه يُذذقن ضٚاًذذذ

افنٓٚدة: ٓ إفف إٓ اهلل وزٚمٓٚ حمّدًا رشقل اهلل، حََٔتٚن ظئّتٚن جدًا جذدًا، ٓ 

ًٚ إٓ إذا حَذذذؼ مًْذذذك هذذذٚ غ افنذذذٓٚد غ، أمذذذٚ إوػ ؾُذذذام  يُذذذقن ادذذذ ء مًذذذِاًم حَذذذ
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ذـ ٕٚ أن خيِص يف ظٌٚد ف هلل ٓ يؼا مًف أحدًا، افمٕٜٚٔ: أن يًٌد اهلل ـام  ع اهلل 

ًٚ حٔذْام يَذقل: حمّذد رشذقل اهلل،  ظذ فًٚن رشذقل اهلل وحْٔئذ  يُذقن ؿذد آمذـ حَذ

أمٚ إذا ا ٌع ؽر رشقل اهلل، ؾُام أن ادًِؿ اف ي يًٌد ؽر اهلل يُقن ؿد أ ا مذع 

اهلل يف ظٌٚد ذذف، ؾذذ فؽ ادًذذِؿ إذا ظٌذذد اهلل ظذذذ ؽذذر شذذْٜ رشذذقل اهلل، وظذذذ ؽذذر مذذٚ 

ا مذذذذع رشذذذذقل اهلل ؽذذذذره يف  ع اهلل ظذذذذذ مذذذذْٟٓ شذذذذْٜ رشذذذذقل اهلل، ؾُٔذذذذقن ؿذذذذد أ 

رشذذذٚفتف، وفذذذ فؽ ؾْٓذذذٚ  قحٔذذذدان إذا صذذذت افتًٌذذذر،  قحٔذذذد اهلل يف ظٌٚد ذذذف و قحٔذذذد 

قيِن ﴿اف شذذقل يف ا ٌٚظذذف:  ًُ ٌِ َّ ٚ ٌنذذقَن اهللََّ َؾذذ
ْْذذُتْؿ حُتِ ـُ ْؾ إِْن  ، ا ًٌذذقين [80]آل عمللران:﴾ُؿذذ

ًٚ ؽذذذر رشذذذقل اهلل،  ـذذذام ٓ إٔذذذٚ ؾَذذذط، وفذذذ فؽ ؾذذذال جيذذذقز فًِّذذذِؿ أن يتطذذذ  فذذذف متٌقظذذذ

 جيقز فف بداهٜ، أن يتط  فف مًٌقدًا ؽر اهلل.

فذذذ فؽ هْذذذٚا حُّذذذٜ بٚفٌذذذٜ يف امّذذذع بذذذغ افنذذذٓٚد غ ـذذذ ــ أول مذذذـ إرـذذذٚن 

ا ًّذذذذذٜ: أن ٓ إفذذذذذف إٓ اهلل، وأن حمّذذذذذدًا رشذذذذذقل اهلل، وفذذذذذ فؽ جذذذذذٚء يف احلذذذذذديٞ 

ًٚ ؿقفذذذذف  أمذذذذ ت أن أؿٚ ذذذذؾ افْذذذذٚس حتذذذذك »: ¢ادتٍذذذذؼ ظِٔذذذذف وادًِذذذذقم فذذذذديُؿ عًٔذذذذ

وا أن ٓ إفذذذذف إٓ اهلل وأن حمّذذذذدًا رشذذذذقل اهلل ؾذذذذ٘ذا ؿٚفقهذذذذٚ ؾَذذذذد ظهذذذذّقا مْذذذذل ينذذذذٓد

، حذؼ هذ ه افنذٓٚدة «دمٚءهؿ وأمقا ؿ إٓ ب َٓٚ وحًذٚاؿ ظْذد اهلل  ٌذٚرا و ًذٚػ

، إذا ـٕٚذذذٝ هذذذ ه حََٔذذذٜ ٓ ¢افًّذذذؾ اذذذٚ ظذذذذ مَتٙذذذ مذذذٚ جذذذٚء بذذذف رشذذذقل اهلل  قهذذذ

تِطص أظٔذد افُذالم فرشذ  يُّـ أن يامري وأن جيٚدل ؾٔٓٚ مًِؿ، ه ه حََٜٔ  

ٓ ٕتٌذذع  ¢يف إذهذذٚن، هذذل أن ًٌٕذذد اهلل وحذذده ٓ  يذذؽ فذذف، وأن ٕتٌذذع رشذذقل اهلل 

مقؿذذػ ادًذذذِؿ بٚفًْذذٌٜ فًِذذامء ادًذذذِّغ  قمًذذف ؽذذره، هْذذٚ ؿذذذد يذذ د شذذٗال: ؾذذذام هذذ

وبطٚصذذٜ مذذـ ـذذٚن مذذْٓؿ منذذٓقرًا بذذٚفًِؿ وافهذذالح وافتَذذقى وهذذؿ ٓ أؿذذقل إاّذذٜ 

  ٌذذذذٚرا و ًذذذذٚػ أن مذذذذـ ظذذذذذ ادًذذذذِّغ ظذذذذذ مذذذذ  افزمذذذذٚن إربًذذذذٜ، ؾذذذذ٘ن ؾوذذذذؾ اهلل

وافَ ون، بّئٚت بؾ وبٖفق  ظِامء ادًِّغ، ؾام مقؿػ ادًذِؿ يف هذ ا افزمذٚن 

افْذذذٚس إػ أن يقحذذذدوا رشذذذقل اهلل يف ا ٌٚظذذف، مذذذٚ مقؿذذذػ هذذذ ا ادًذذذِؿ  قافذذ ي يذذذدظ
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 بٚفًْذذذٌٜ فًِذذذامء ادًذذذِّغ  َٕذذذقل: ادقؿذذذػ وجذذذقب ا ٌذذذٚظٓؿ، مذذذٚدامقا متًّذذذُغ

، وهْٚ أفٍٝ افْي  إػ آيٜ يف افَ آن جيٛ أن يُذقن ¢ودافغ فْٚ ظذ شْٜ ٌٕٔٓؿ 

ِ  إِْن ﴿مًْٚهذذٚ مٚدذذؾ يف إذهذذٚن أٓ وهذذل ؿقفذذف  ٌذذٚرا و ًذذٚػ:  ـْ َؾ افذذ ء َُٖفقا َأْهذذ َؾْٚشذذ

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َ  ه ه أيٜ  ًؾ افْذٚس ظٚمذٜ ادًذِّغ ؿًذّغ: ظذٚمل  [48]النحل:﴾ـُ

 ـؾ مـ افًَّغ أوجذٛ ظِٔذف حُذاًم ئِذؼ بذف، افًَذؿ إـذز هذؿ وؽر ظٚمل، وظذ

ْْذذذذذُتْؿ ٓ ﴿افذذذذذ يـ ٓ يًِّذذذذذقن، ؾطذذذذذٚضٌٓؿ بَقفذذذذذف  ًذذذذذٚػ:  ـُ ِ  إِْن  ـْ َؾ افذذذذذ ء َُٖفقا َأْهذذذذذ َؾْٚشذذذذذ

قنَ  ذذذذ ُّ َِ ًْ افًَذذذذؿ إـذذذذز مذذذذـ ادًذذذذِّغ أهنذذذذؿ فًٔذذذذقا بًِذذذذامء قهذذذذ ا ه [48]النحللللل:﴾َ 

ِذذذؿ أهنذذذؿ إذا شذذذئِقا أن جئٌذذذقا، ؾذذذقاجٌٓؿ أن يًذذذٖفقا أهذذذؾ افذذذ ـ ، وواجذذذٛ أهذذذؾ افً

وهذذذذ ا ؿذذذذد أخذذذذ  مذذذذْٓؿ افًٓذذذذد يف افَذذذذ آن افُذذذذ يؿ أن يٌٌِذذذذقا افًِذذذذؿ إػ افْذذذذٚس وأٓ 

مذـ »يُتّقه، وجٚءت افًْٜ  ٗـد ذفؽ زٚم افتٖـٔذد مذـ ذفذؽ احلذديٞ ادنذٓقر: 

 .«شئؾ ظـ ظِؿ ؾُتّف أمؿ يقم افَٔٚمٜ بِ ٚم مـ ٕٚر

 ا افًِؿ، ؾذ٘ذًا هذٗٓء ٓ ؽْذك  ذؿ إٓ ؾ٘ذًا: ظٚمٜ ادًِّغ واجٌٓؿ أن يًًقا  

أن ي جًذذذذقا ظْذذذذد احلٚجذذذذٜ وظْذذذذد ادِذذذذامت إػ افًِذذذذامء؛ ٕن اهلل ظذذذذز وجذذذذؾ أمذذذذ هؿ 

قنَ ﴿بذذ فؽ:  ذذ ُّ َِ ًْ ْْذذُتْؿ ٓ َ  ـُ ِ  إِْن  ـْ َؾ افذذ ء َُٖفقا َأْهذذ ، وفُذذـ أهذذؾ افًِذذؿ [48]النحللل:﴾َؾْٚشذذ

اهلل وافذ ي ٓ يٖ ٔذف ادًهذقم وادٌِذغ ظذـ  ¢فًٔقا يف ادْزفٜ ظْذدٕٚ ـّْزفذٜ ٌْٕٔذٚ 

افٌٚضؾ مذـ بذغ يديذف وٓ مذـ خٍِذف؛ ٕٕذف مًهذقم، أمذٚ افًِذامء ؾًِٔذقا ـذ فؽ، إٕذام 

، ؾَد يهذٔٛ أحذدهؿ وؿذد خيىذ  وٓ ظهذّٜ ٕحذد ¢هؿ مٌٌِقن ظـ رشقل اهلل 

ًٚ فًٌض افٍ   افتل  دظل افًهّٜ ٕهؾ افٌٔٝ، ؾٓذ ا مذـ  ¢بًد رشقل اهلل  خالؾ

ؾال ظهّٜ ٕحد بًد رشذقل اهلل ٓ فذذًع وٓ فذذٖر ٕ  ا  ظـ افُتٚب وافًْٜ، ٓا

بُ  وٓ فٌرهؿ مـ افه ٚبٜ إجالء ؾوالً ظـ افًِامء اف يـ جٚؤوا مـ بًدهؿ، 

إذا حُذذذؿ احلذذذٚـؿ »بٚحلذذذديٞ افهذذذ ٔت ؿذذذٚل:  ¢وإػ هذذذ ه احلََٔذذذٜ أصذذذٚر افٌْذذذل 

، إذا:ً افًذذذذذٚمل خيىذذذذذ  «ؾٚجتٓذذذذذد ؾٖصذذذذذٚب ؾِذذذذذف أجذذذذذ ان، وإن أخىذذذذذٖ ؾِذذذذذف أجذذذذذ  واحذذذذذد
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ًٚ، بذؾ هويهٔ ًٚ، مذـ قٛ، أمٚ ٌْٕٔٚ ؾال خيى  يف افؼع مىَِذ مًهذقم ـذام ذـ ٕذٚ إٍٓذ

وٓ  ¢رشذذقل اهلل قهْذٚ جيذذٛ أن ٕ ًذؾ  ًهذذٌْٚ يف ديْْذٚ ؾَذذط ف جذؾ واحذذد أٓ وه

ٕتًهٛ فًٚمل مـ ظِامء ادًِّغ، وإٕام ًٕتًغ اؿ وًٕسصد اؿ فٔذدفقٕٚ ظذذ 

 ه ا يشء. ¢مٚ ـٚن ظِٔف رشقل اهلل 

ب ََٔذٜ ًِّٕذٓٚ أن يف هذ ا افزمذٚن دذس افٔذد  ¢د أخز افٌْل ويشء دٚين: ؿ

ًٚ ؾىذقبك فٌِ بذٚء»: ¢ـام يَٚل؛ ذفؽ ؿقفذف  ًٚ وشذًٔقد ؽ يٌذ ، «إن اإلشذالم بذدأ ؽ يٌذ

« ًٚ ًٚ ؾىذذذذقبك فٌِ بذذذذٚء -أي: ـذذذذام بذذذذدأ-إن اإلشذذذذالم بذذذذدأ ؽ يٌذذذذ ، هذذذذ ا «وشذذذذًٔقد ؽ يٌذذذذ

 ى افمٚبتذٜ ظذـ دؿ جٚء يف بًذض اف وايذٚت إخذ ،احلديٞ هُ ا يف ص ٔت مًِؿ

 ًٍذر هذٗٓء افٌ بذٚء، وافتًٍذر جذٚء ظذذ ٕذقظغ: أحذدمٚ: دذٚ ؿٔذؾ فذف:  ¢افٌْل 

مـ هؿ افٌ بٚء يٚ رشقل اهلل  ؿٚل: هؿ ٕٚس ؿِِٔقن صٚحلقن بغ ٕٚس ـمريـ مـ »

، وهذذ ه احلََٔذذٜ ٓ ينذذسا يف مً ؾتٓذذٚ خٚصذذٜ افْذذٚس «يًهذذٔٓؿ أـمذذ  ًّذذـ يىذذًٔٓؿ

، وإٕام ـؾ ادتديْغ يًِّقن ه ه احلََٜٔ؛ وذفذؽ وهؿ افًِامء، بؾ بًض افًِامء

يتوت مـ افًٗال افتٚ : هؾ أـم  ادًذِّغ افٔذقم يىًٔذقن اهلل يف أحُذٚم ديذْٓؿ، 

أم يًهذذذذذقٕف  يًهذذذذذقٕف إـمذذذذذ ون هذذذذذؿ ادطذذذذذٚفٍقن، ؾذذذذذ٘ذا صذذذذذد  هذذذذذ ا احلذذذذذديٞ: 

افٌ بذذذٚء: هذذذؿ ٕذذذٚس ؿِِٔذذذقن صذذذٚحلقن بذذذغ ٕذذذٚس ـمذذذريـ مذذذـ يًهذذذٔٓؿ أـمذذذ  ًّذذذـ »

اف يـ ٓ يهِقن أـم  مـ اف يـ يهِقن، اف يـ ٓ يتَذقن اهلل يف إًٍٔذٓؿ ، «يىًٔٓؿ

 ويف ذو ؿ وًٕٚآؿ وبْٚيؿ وأوٓدهؿ أـم  مـ اف يـ يتَقن وهُ ا.

فُذذذذـ هْذذذذٚا يشء آخذذذذ  افٌ بذذذذٜ ٕذذذذٚس ؿِِٔذذذذقن صذذذذٚحلقن بذذذذغ ٕذذذذٚس ـمذذذذريـ مذذذذـ 

يًهذذٔٓؿ أـمذذ  ًّذذـ يىذذًٔٓؿ، ادًهذذٜٔ ؿًذذامن: ؿًذذؿ ٕمذذ  مًذذ و  صذذقابف بٚ ٍذذٚ  

دًِّغ ـٕٚممِٜ افًٚبَٜ ـٚفهذالة مذمالً،  ذزج افًْذٚء، ؾٓذ ا ؾذ ض وذاا حمذ م، ا

ـذذؾ هذذ ه إحُذذٚم متٍذذؼ ظِٔٓذذٚ بذذغ ادًذذِّغ مذذع ذفذذؽ ؾذذٖـم  افْذذٚس  ذذٚ  ذذٚرـقن 
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َ ى خيتِذذذػ ؾٔٓذذذٚ ظِذذذامء ادًذذذِّغ إًٍٔذذذٓؿ،  و ذذذٚفٍقن، فُذذذـ هْذذذٚا أحُذذذٚم ُأْخذذذ

َح يف  ¢، مع أن افٌْل خي ج ممالً خالؾٓؿ يف افٌدع احلًْٜ وافٌدع افًٔئٜ ؿد رَصَّ

وإيٚـؿ وحمددٚت إمقر ؾ٘ن ـؾ حمددٜ بدظٜ وـؾ »أـم  مـ حديٞ واحد ؾَٚل: 

ّؾ وذذالفٜ يف افْذذٚر ذذ ـُ مذذـ أحذذدث يف »، وؿذذٚل يف احلذذديٞ أخذذ : «بدظذذٜ وذذالفٜ، و

مع ه ه إحٚديٞ وؽرهٚ  ًًّقن افٔقم بًض مـ  «رد قأم ٕٚ ه ا مٚ فٔس مْف ؾٓ

َذذذقل: هْذذذٚا بذذذدع حًذذذْٜ، ؾْٓذذذٚ خذذذال  بذذذغ ضذذذٚاٍتغ مذذذـ خٚصذذذٜ يًْذذذٛ إػ افًِذذذؿ ي

ـذذذؾ بدظذذذٜ وذذذالفٜ، وـذذذؾ »ادًذذذِّغ وهذذذؿ افًِذذذامء، ؾىٚاٍذذذٜ  َذذذقل بَذذذقل اف شذذذقل: 

، وضٚاٍذٜ  َذقل: ٓ، هذ ا احلذديٞ فذٔس ظذذ ظّقمذف، وإٕذام هْذٚا «والفٜ يف افْذٚر

ًٚ هذذ ا حيتذذٚج إػ درس خذذٚص وٓ أشذذتىٔع ا ذذقض ؾٔذذف أن،  بدظذذٜ حًذذْٜ، وأيوذذ

إٕام افت ـر بًّْك ه ا احلديٞ؛ حديٞ افٌ بٜ ؾٔف روايتٚن، ٕ ـ أن يف صذدد و

افٌ بٚء: هؿ ٕٚس ؿِِٔقن صٚحلقن بغ ٕٚس ـمريـ، مـ يًهٔٓؿ »اف وايٜ إوػ: 

، احلذديٞ افمذٚين شذٔ ع فْذٚ مًْذك دذٚين يف احلذديٞ إول ٓ «أـم  ًّذـ يىذًٔٓؿ

مذذْٓؿ افٌ بذذٚء  ؿذذٚل: هذذؿ افذذ يـ »افًذذالم: يتٌْذذف فذذف ـمذذر مذذـ افْذذٚس، دذذٚ ؿٔذذؾ فذذف ظِٔذذف 

، إذًا: هْذٚ ؽ بتذٚن: ؽ بذٜ افهذٚحلغ «يهِ قن مٚ أؾًد افْذٚس مذـ شذْتل مذـ بًذدي

بذذذذذذغ امّٓذذذذذذقر افىذذذذذذٚحلغ، وؽ بذذذذذذٜ دٕٚٔذذذذذذٜ: ؽ بذذذذذذٜ افهذذذذذذٚحلغ يف افهذذذذذذٚحلغ؛ ٕن 

افهٚحلغ هْٚ ؿًامن: صٚحلغ ا ٓقا إػ ظٌٚدة اهلل، ؿًؿ مْٓؿ ظذ شْٜ رشقل 

ينذذذً ون، ومذذذْٓؿ خ جذذذقا ظذذذـ شذذذْٜ رشذذذقل اهلل مذذذـ حٔذذذٞ ٓ ينذذذً ون أ اهلل، وؿًذذذؿ

أخذذز ظذذـ واؿًْذذٚ يف هذذ ا افزمذذٚن،  ¢حًذذٚاؿ ظْذذد اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ، ؾٚف شذذقل 

 .«افٌ بٚء: هؿ اف يـ يهِ قن مٚ أؾًد افْٚس مـ شْتل مـ بًدي»ؿٚل: 

يف  وأن أختؿ ه ه افُِّٜ بّمٚل فًؾ ؽرٕٚ مـ إخقإْذٚ احلذٚ يـ ينذٚرـقْٕٚ

بٔٚن مٚ حئِف إن صٚء اهلل أ ب فُذؿ مذمالً واحذدًا يٌذغ فُذؿ ا ذال  أن بذغ مذـ 

يدظقن إػ إحٔٚء افًْٜ وإمٚ ٜ افٌدظذٜ، وبذغ افذ يـ يْذٚرصون افٌدظذٜ ظذذ حًذٚب 
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إمٚ ذذٜ افًذذْٜ، ٓ ٕذذ هٛ بُذذؿ بًٔذذدًا، ظْذذدـؿ أن إذان، ؾٓذذؾ إذان يف ـذذؾ افذذٌالد 

ٓ؛ ٕن إذان  امذذقاب:ظذذذ افًذذْٜ   قْٓذذٚ، هذذؾ هذذاإلشذذالمٜٔ إٓ افذذًٌض افَِٔذذؾ م

يف ـمر مـ افٌالد فف مَدمٜ وفف ومٗخ ة، يف بالد أخ ى وه ا إـم  ٓبد  ذٚ مذـ 

ًٚ يف افًذْٜ يٌذدأ: بذٚهلل أـذز.. اهلل أـذز، ويْتٓذل: ٓ  مٗخ ة، وإذان ـذام ًِٕذؿ عًٔذ

وأذان أر حمذذذذ ورة ... وأذان ابذذذذـ أم مُتذذذذقم  ،أذان بذذذذالل قإفذذذذف إٓ اهلل ... هذذذذ ا هذذذذ

ًٚ وٓ  ¢هذذٗٓء مذذـ أصذذٓ  مذذٗذين اف شذذقل  ـذذٕٚقا يٗذٕذذقن يف زمٕٚذذف ٓ يَذذدمقن صذذٔئ

ًٚ آخذذذ ، هذذذ ا هذذذ افًذذذْٜ بٚٓ ٍذذذٚ ، فُذذذـ افذذذ يـ يْذذذٚرصون  قيًٌَذذذقن ظذذذذ إذان صذذذٔئ

افٌدظذذذٜ، يَقفذذذقن: هذذذ ه افٌدظذذذٜ حًذذذْٜ، أي: زيذذذٚدة ظذذذذ إذان شذذذقاء ـذذذٚن مذذذـ ؿٌذذذؾ 

ٔذذف رشذذٚاؾ بذذغ إٔهذذٚر افًذذْٜ وإٔهذذٚر افٌدظذذٜ، وٓ أريذذد مذذـ بًذذد، وهذذ ا أمذذ  ـتذذٛ ؾوأ

ًٚ يًِّذقن هذ ه  ًٚ أن أؿػ هْٚ ـمرًا؛ ٕين أظتَد أن احلٚ يـ إن صٚء اهلل عًٔذ أيو

ؾَط ـذذام ؿِْذذٚ: اهلل أـذذز.. اهلل أـذذز.. ٓ إفذذف إٓ اهلل، قاحلََٔذذٜ، أن افًذذْٜ يف إذان هذذ

دـؿ هذذ ا دون بذذالد اإلشذذالم فُذذـ أريذذد أن أذـذذ  أن بٌدظذذٜ اخذذتص مذذع إشذذػ بِذذ

مذذذذذٚ يًذذذذذّقٕف بذذذذذٕٚذان ادقحذذذذذد، إذان ادقحذذذذذد يْذذذذذٚيف افتقحٔذذذذذد؛ ٕن  قـِٓذذذذذٚ، وهذذذذذ

ًٚ ويف ـذؾ حمِذٜ مًذ دًا، ¢افتقحٔد ـام ؿِْذٚ بْٔذف  ، ؾَذد جًذؾ يف ـذؾ مًذ د أذإذ

يف ادديْذٜ إٕذام ـذٚن مًذ ده  ¢وإٔتؿ  ًِّقن أن ادً د امٚمع يف ظٓد افٌْل 

دًِّقن مـ ـؾ ادًذٚجد افتذل ـٕٚذٝ حذقل ادديْذٜ يف ، وهْٚا ـٚن جيتّع ا¢

ًٚ، أي:  هذ ؾٔف  افًقا  وٕ قهٚ، أمٚ مً ده ظِٔف افًالم ؾَد ـٚن مً دًا جٚمً

صذذالة امًّذذٜ دون ادًذذٚجد إخذذ ى افتذذل ـٕٚذذٝ حذذقال افًذذقا  وافتذذل مذذـ  ِذذؽ 

صذذذذ ٔت »ادًذذذذٚجد مًذذذذ د مًذذذذٚذ بذذذذـ جٌذذذذؾ ر  اهلل ظْذذذذف افذذذذ ي جذذذذٚء حديمذذذذف يف 

يًُذذٛ ؾوذذِٔتغ  ¢، إٔذذف ـذذٚن يهذذع صذذالة افًنذذٚء أخذذ ة وراء افٌْذذل «يافٌطذذٚر

ادْتغ؛ ؾؤِٜ افهالة يف ادً د افٌْقي أوًٓ افتل هل بٖفػ صالة ًّذٚ شذقاه مذـ 

، ؾُذذٚن ¢ادًذذٚجد؛ مًذذٚجد افًذذقا  مذذمالً، وؾوذذِٜٔ افهذذالة خِذذػ افٌْذذل ًٍٕذذف 

ٔذٗمٓؿ، يهذع اذؿ يهع صالة افًنٚء أخ ة خٍِذف، دذؿ يذٖم إػ مًذ د ؿقمذف ؾ
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ًٚ صذذالة ا فًنذذٚء، هذذل فذذف ٕٚؾِذذٜ؛ ٕن افٍ يوذذٜ ـذذٚن ؿذذد أداهذذٚ خِذذػ افٌْذذل  ، ¢إمٚمذذ

وهل فف ٕٚؾِٜ، مل يُـ هْٚا أذان مقحد، وإن ـٚن ؿد يَٚل هْٚ: أن افقشِٜٔ مل  ُـ 

متٔنذ افٔذقم ب٘ذاظذٜ إذان مذـ مُذٚن واحذد إػ شذٚا  أؿىذٚر افذدٕٔٚ،  قمتٔنة ـام ه

ت افًٚدٔذذٜ افٔذذقم، فُْْذذٚ َٕذذقل: ٓ مذذٕٚع مذذـ إذاظذذٜ إذان بٖوشذذع ـذذام  ًٍذذؾ اإلذاظذذٚ

دااذذذ ة ًُّْذذذٜ بّمذذذؾ هذذذ ه افقشذذذٚاؾ افتذذذل خَِٓذذذٚ اهلل ظذذذز وجذذذؾ، وينذذذهٚ اهلل فًٌذذذٚده، 

وفُـ يف حدود افتزام افًْٜ، إذا ـٚن مـ افًْٜ فُؾ مً د أذان وإؿٚمٜ ؾال جيقز 

ٔام أن بِذذدٕٚ هذذ ا خيتِذذػ  قحٔذذد إذان يف افٌِذذد افقاحذذد ويف مًذذٚجد ـمذذرة، ٓشذذ

ظـ ـمر مـ افٌالد إخ ى، حٔٞ ؾٔذف ا وذٚب وؾٔذف امٌذٚل وؾٔذف افقديذٚن، وربذام 

يُذذقن هْذذٚا بًذذض افًذذٓقل، ؾٕٚوؿذذٚت افؼذذظٜٔ فِهذذِقات ا ّذذس ئتِذذػ مذذـ 

امٌؾ إػ ا وٌٜ إػ افًٓؾ إػ افقادي، ؾال جيذقز  قحٔذد إذان واحلٚفذٜ هذ ه، 

فٍٜ فِؼع وإحُٚم افؼظٜٔ  ٚفٍٜ ج ريٜ، ؾْٚس وف فؽ  َع هْٚ منٚـؾ و ٚ

مذذمالً يٍىذذ ون ؿٌذذؾ ؽذذ وب افنذذّس بذذٕٚذان ادقحذذد، وٕذذٚس يتذذٖخ ون ظذذـ اإلؾىذذٚر 

يف رموٚن إػ مٚ بًد ظؼ دؿٚاؼ يْتي ون إذان ادقحذد، وٕذٚس يهذِقن افٍ ذ  

ًذد ؿٌؾ افقؿٝ؛ ٕن إذان ادقحذد يذٗذن بٚفًْذٌٜ مٌذؾ مذٚ، بٔذْام افٍ ذ  مل يىِذع ب

وديٚن وهُ ا، ؾٓ ا ـِف جٚء مـ  قحٔد إذإٚت ه ه وشٓقل أوبٚفًٌْٜ  وٚب أ

إذا صذذت افتًٌذذر، هذذ ا بذذال صذذؽ بدظذذٜ، مل يُذذـ وٓ يُذذقن حتذذك هذذ ه افًذذٚظٜ يف أي 

بِد إشالمل إٓ يف ه ا افٌِد، مٚ ٕدري مٚ افذ ي بَذدا فِذ يـ ابتذدءوا هذ ه افٌدظذٜ يف 

ٌدظذذٜ، وأمذذع ورجذذٚال أن ادًذذئقفغ افذذ يـ هذذ ا افٌِذذد، ومذذٚ افذذ ي زيذذـ  ذذؿ هذذ ه اف

 تّذذذقن بٖحُذذذٚم افذذذديـ وإظٚديذذذٚ إػ افًذذذْٜ دون خذذذ وج ظْٓذذذٚ ومنٚـًذذذٜ  ذذذٚ أن 

 ًٚ يٌِذذذذقا هذذذذ ا إذان وأن يٍُِذذذذقا ادذذذذٗذٕغ أن يذذذذٗذن ـذذذذؾ مذذذذٗذن يف مًذذذذ ده م اؿٌذذذذ

 إوؿٚت افؼظٜٔ حًٛ افْيٚم اإلشالمل.

ًٌض إخقإْذٚ فًْذّع مذْٓؿ مذٚ ه ا ادمٚل أردت أن أؿػ ظْده، فٍْتت اد ٚل فذ

ئٍذذدٕٚ إن صذذٚء اهلل، ـّمذذٚل ـٔذذػ أن اإلشذذالم افٔذذقم أصذذٌت يف ؽ بذذٜ، وإممِذذٜ فذذٔس 
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بٚفًؼذذات وٓ بٚدئذذٚت، بذذؾ هذذل بذذٕٚفق  ادٗفٍذذٜ حتتذذٚج إػ عِذذدات يف بٔذذٚن 

 ٍٚصذذٔؾ ومٍذذ دات هذذ ه افٌذذدع افتذذل ظّذذٝ وضّذذٝ يف ـذذؾ بذذالد اإلشذذالم، وحًذذٌْٚ 

د يف إذان ادقحذد افذ ي فذٔس فذف أصذؾ يف افؼذع، واذ ا أن ه ا ادمٚل ادقح

 افَدر ـٍٚيٜ.

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

 (  00:  00:  50/ 655) اهلدى والنور/ 
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 َت٢ ٜصبح ايعامل َؤٖاًل يًتصف١ٝ،،

 ٌٖٚ طسٜل ايرتب١ٝ ٖٛ ْكٌ اإلْطإ  

 صخ١ٝ؟ائَ ايبٝئ١ ايفاضد٠ إىل 

يهٌت افًٚمل مٗهؾ فِتهذٍٜٔ  وهذؾ هذ ا افًذٚمل  افًٗال إول: يٚ صٔ  متك مداخِٜ:

اف ي هق أهؾ فِتهٍٜٔ ٓ بد أن يتَِك مٌٚدئ افتهٍٜٔ ويهٌت ظْده أهِٔذٜ 

فِتهٍٜٔ ظذ ظِامء ـٌذٚر أم بٚجتٓذٚده عذ د مذماًل أن يَتْذل افُتٛذ بنذتك 

إٔقاظٓٚ ويًُػ ظِٔٓٚ حتك يهٌت ؿذٚدرًا ظذذ إٔذف يهذٍل وإذا صذٍك هذؾ 

 فف ب فؽ. ه ا افًٗال إول  إمٜ وافًِامء يًِّقا

ظذذذ ـذذؾ حذذٚل إٔذذٚ أفٍذذٝ افْيذذ  أن منذذُِٜ افًذذٚمل اإلشذذالمل افٔذذقم ؾذذٔام  افنذذٔ : 

يتًِؼ بٚفًِؿ اف ي ٕت دث ظـ وجقب  هٍٔتف هق أوشع مـ أن يًذتىٔع افَٔذٚم بذف 

ظذذذذذٚمل واحذذذذذد، ؾذذذذذال بذذذذذد أن يُذذذذذقن هْذذذذذٚا يف اد تّذذذذذع اإلشذذذذذالمل ظِذذذذذامء ٓ أؿذذذذذقل 

ٕفق ، ؾُذذذؾ يَذذذقم يف حمٔىذذذف افذذذ ي يًذذذٔش ؾٔذذذف اذذذ ا بٚفًؼذذذات وبٚدئذذذٚت بذذذؾ بذذذٚ

ًٚ يف افذدٕٔٚ  افقاجٛ مـ افتهٍٜٔ افًِّٜٔ، ؾٖرجق أٓ يٍٓؿ أحد مـ شٗافؽ أن ظٚدذ

يًذذتىٔع أن يَذذقم اذذ ا افقاجذذٛ، هذذ ا أمذذ  مًذذت ٔؾ؛ ٕن أوًٓ افًِذذؿ داا  ذذف واشذذًٜ 

 جدًا جدًا، ـام ؿٚل ذفؽ افًٚمل اف اجز:

 افًِؿ إن ضٌِتف ـمر

 ظـ حتهِٔف ؿهر  ّوافً
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 :ؾَدم إهؿ مْف ؾٕٚهؿ

ؾٖٕتؿ  ًِّذقا مذمالً افٔذقم يف ظِذؿ افتًٍذر.. يف ظِذؿ احلذديٞ.. يف ظِذؿ افٍَذف.. 

يف ظِؿ افٌِٜ.. ه ه افًِقم إربًٜ ٓ بد مْٓٚ؛ فُٔقن ادًِؿ يًتىٔع أن يَقم بام 

ًٚ مـ وجقب افتهٍٜٔ فًِِؿ، فُـ هْٚا يف ـذؾ ظِذؿ مذـ  أد ٝ أو أ ت إفٔف إٍٓ

هذذ ه افًِذذقم إربًذذٜ فُذذـ هْذذٚا يف ـذذؾ ظِذذؿ مذذـ هذذ ه افًِذذقم إربًذذٜ ظذذذ إؿذذؾ 

أؾ اد جيٛ أن يتطههقا ـؾ يف عٚل ظِؿ مـ ه ه افًِقم، وه ا ـام هق واوت 

ًٚ يف احلذذذذذذديٞ..  ًٚ يف افتًٍذذذذذذر.. متطههذذذذذذ جذذذذذذدًا ٓ يتهذذذذذذقر أن يُذذذذذذقن متطههذذذذذذ

ًٚ يف افٍَذذذف، ٓ شذذذٔام وافٍَذذذف يذذذام يًذذذّك بٚفٍَذذذف اد َذذذٚرن، فذذذف صذذذًٛ ـمذذذرة متطههذذذ

ًٚ يف افٌِٜ. ًٚ أن يُقن متطهه  وـمرة جدًا، دؿ أيو

هذذذذٗٓء افًِذذذذامء جيذذذذٛ أن يُذذذذقن ـذذذذؾ واحذذذذد مذذذذْٓؿ يًّذذذذؾ يف عذذذذٚل ئههذذذذف 

ًٚ بٚفتهذٍٜٔ؛ وفذ فؽ ؾذال يٌٌْذل  ويتًٚوٕقن بًوٓؿ مذع بًذض فت َٔذؼ مذٚ شذّْٔٚه إٍٓذ

ًٚ جيذذٛ ظذذذ إمذذٜ ـِٓذذٚ أن  ًتًذذِؿ فَٔذذٚدة ؾُذذ  ه وظِّذذف ؾَذذط، أن ٕتهذذقر أن إًٕذذٕٚ

ًٚ واحذذدًا ظذذذذ  وإٕذذام هْذذٚ وهْذذٚا ويف افًذذذٚمل ـِذذف أؾذذ اد مذذـ افًِذذذامء يْٓ ذذقن مْٓ ذذ

مْٟٓ افُتٚب وافًْٜ وافًِػ افهٚفت، ؾٌٌْٔل ظذ مـ ـٕٚقا دوهنؿ يف افًِؿ أن 

يتًٌذذذقه، ؾٓذذذ ا هذذذق افًذذذٌٔؾ فت َٔذذذؼ افتهذذذٍٜٔ وافسبٔذذذٜ، ٓ يُّذذذـ فإًذذذٚن أن يَذذذقم 

 افتهٍٜٔ وافسبٜٔ  بقاجٛ افتهٍٜٔ ؾَط، مٚ بٚل

ًٚ يف ؿ يذٜ مذٚ فٔتذقػ  هذٍٜٔ جٕٚذٛ مذـ افًِذؿ افذ ي  إٔٚ أؿقل أن: هذٛ أن إًٕذٕٚ

دخؾ ؾٔف مٚ هق ؽ يٛ مْذف، فُذـ هذ ا اإلًٕذٚن ؿذد ٓ يًذتىٔع أن جيّذع افْذٚس وأن 

يذذ بٔٓؿ ظذذذ هذذ ا اإلشذذالم ادهذذٍك، جيذذٛ أن يُذذقن هْذذٚا مًذذٚظد فذذف يتَِذذك هذذ ا 

ت َذؼ هذ ا إمذ  ا ذٚم جذدًا أٓ وهذق يظِٔف، وهُذ ا افًِؿ ادهٍك دؿ ي ر افْٚس 

ظذ حتَٔؼ افتهٍٜٔ  افًٚملافتهٍٜٔ وافسبٜٔ بتًٚون ظِامء ادًِّغ يف ـؾ أؿىٚر 
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افًِّٜٔ، دؿ يتًٚون أخ ون ًّـ ي بقا بتٓ يٌٓؿ و ًِّقا بتًِّٔٓؿ ظذ حتَٔؼ 

إول. وافذذ ي افسبٔذذٜ افتذذل ٕدٕذذدن حق ذذٚ. هذذ ا ؾذذٔام يتًِذذؼ بذذٚمقاب ظذذـ افًذذٗال 

 بًدهٚ مٚ هق 

افذذ ي بًذذده يذذٚ صذذٔطْٚ: هذذق بٚفًْذذٌٜ فِسبٔذذٜ يًْذذل بًذذض امامظذذٚت يف  مداخِذذٜ:

ٜ أن  ذذ ى أن افسبٔذذٜ وافتزـٔذذٜ ٓ  ُذذقن مذذٚدام هذذ ا اإلًٕذذٚن افذذ ي ٕ يذذد أن حافًذذٚ

ٕ بٔف يف ه ه افٌٔئٜ افٍٚشدة بٔئٜ افٌٍِٜ وبٔئٜ ادُْذ ات ؾٓذؿ خي جقٕذف يَِْقٕذف مذـ 

 جقٕذذذف إػ بٔئذذذٜ يف ٍٕذذذس افٌِذذذد مْٚشذذذٌٜ  ٔٗهذذذٚ هذذذ ه  ذذذ ا افَهذذذد، أو مُٕٚذذذف وخي

خٚرج افٌِد، وييبقن ممٚل ظذ ذفذؽ ًّذـ حٍيُذؿ اهلل يف حٍذ ة ٕ ٚشذٜ يَقفذقا 

فق صٌْٔٚ ظِٔف مٚء افدٕٔٚ مٚ يتىٓ  حتك خي ج مـ احلٍ ة ؾٌَِٔؾ مذـ ادذٚء يتىٓذ  ، 

يُّذذـ أن ٕذذ ر افْذذٚس ؾٓذذؾ هذذ ا افٍُذذ  صذذ ٔت وهذذؾ يف ٕي ٕذذٚ ٕ ذذـ افًذذٍِٔغ إٔذذف 

ظذ ديْٓؿ مع مٚ هؿ ؾٔف مـ ادُْ ات وإػ أي ؿدر ًُّـ ٕدخؾ مًٓؿ ؾٔام هذؿ 

 ؾٔف 

ًٚ ظذذـ هذذ ا  افنذذٔ :  : ٓ صذذؽ أن افهذذقرة افتذذل ؿذذدمتٓٚ ظذذـ  افًذذٗال:أؿذذقل جقابذذ

بًوذذذذٓؿ هذذذذل عِٔذذذذٜ، وهذذذذق ينذذذذٌف احل ذذذذ  افهذذذذ ل ادذذذذٚدي، وفَْذذذذؾ أن احل ذذذذ  

أو هذذذذق أمذذذذ  ٕيذذذذ ي خٔذذذذٚ  ٓ يُّذذذذـ افهذذذذ ل ادًْذذذذقي، وفُذذذذـ هذذذذؾ هذذذذ ا يُّذذذذـ 

 حتََٔف 

شذذذَْقل ّٕقذذذ مًٓذذذؿ وٕقاؾذذذؼ مًٓذذذؿ إٔذذذف شذذذٌٔؾ افسبٔذذذٜ هذذذق إخ اجذذذف مذذذـ امذذذق 

ادقبقء إػ امق افْئػ، ه ا ٕي ي ومٌَقل جدًا، فُْْذٚ شذَْقل: أيذـ هذ ا امذق 

 افْئػ افهٚيف  أيـ هق 

 شق  ٓ يًتىًٔقن أن يَقفقا هق يف اد ي  ممالً.

 ن يف افٌٚـًتٚن يف ادًٚجد.شَٔقفق مداخِٜ:
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يف افٌٚـًذذذذذتٚن يف ادًذذذذذٚجد. ضٔذذذذذٛ ؿِذذذذذٝ فذذذذذؽ هذذذذذ ا أمذذذذذ  ٕيذذذذذ ي، يف  افنذذذذذٔ : 

افٌٚـًتٚن يف ادًٚجد هْٚا مًٚجد ؾٔٓٚ ؿٌقر، ؾٓؾ هل ٕئٍٜ  هٗٓء منذُِتٓؿ 

ـام أ ٕٚ يف ـالم شٚبؼ أص ٚب ظقاضػ إشالمٜٔ، وفُـ بٌر ظِؿ، ٕ ذـ َٕذقل 

ًٚ: ٓ بذذد مذذـ افسبٔذٜ وافس بٔذذٜ افُٚمِذذٜ هذق إجيذذٚد امذذق ؽذر ادقبذذقء، فُذذـ افٔذذقم ٕي يذ

ه ا ؽر مقجقد يف افًٚمل اإلشذالمل ؿٚضٌذٜ، وأن شذًْقد: مذٚ هذق امذقاب إذًا إذا 

ـذذٚن امذذق افهذذٚيف ؽذذر ادقبذذقء مٍَذذقد مذذع إشذذػ  هذذ ا هذذق افقاؿذذع، ٕ ذذـ َٕذذقل: 

أظيذؿ مْذذف؛  فَذد ـذذٚن امذق افذذ ي بًذٞ ؾٔذذف اف شذقل ظِٔذذف افًذالم مقبذذقءًا بقبذٚء فذذٔس

ٕٕف هق افؼا وهق ؿتؾ افٍْس بٌذر حذؼ.. وهذق وهذق.. إػ آخذ ه ًّذٚ هذق مًِذقم، 

ٓ،  امذقاب:ؾٓؾ دٚ بدأ اف شقل ظِٔذف افًذالم بٚفذدظقة خذ ج مذـ امذق ادقبذقء  

فُْف بًد ٕ ق ظؼة أو دالدٜ ظؼ شْٜ خ ج مذـ ذاا امذق إػ جذق أصذٍك مْذف، ٓ 

ًٚ مهذٍك، ٓ، ـذٚن  هْذٚا جذٚهِٔقن.. ـذٚن هْذٚا  ذقد.. ـذٚن هْذٚا َٕقل: ـذٚن صذٚؾٔ

ٕهذذٚرى.. إػ آخذذ ه، فُْذذف زُذذـ مذذـ افذذدظقة يف امذذق أخذذ  وهذذق امذذق ادذذدين 

ًٚ مْٓٚ يف امق ادُل.  أـم  ًّٚ ـٚن متُّْ

إذًا: هذذ ا ظذذدم وجذذقد ادُذذٚن افْئذذػ بٚدٚاذذٜ مٚاذذٜ، ٓ يًْذذل إٔذذف ٓ يٌٌْذذل افَٔذذٚم 

قل: أن هْذذذٚا جذذذذق مهذذذٍك افٔذذذقم يف افًذذذذٚمل بقاجذذذٛ افتهذذذٍٜٔ وافسبٔذذذٜ، وافذذذذ ي يَذذذ

اإلشذذالمل مٚاذذٜ بٚدٚاذذٜ، هذذ ا رجذذؾ جٚهذذؾ بذذال صذذؽ يًْذذل، أو مت ٚهذذؾ، وأحالمذذٚ 

 م . 

  .(00:  06: 22/   736) اهلدى والنور / 
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 ايتصف١ٝ ٚايرتب١ٝ ٖٞ ايطسٜل إلجياد  

ٌٌ  ملباٜع١ املطًُني.. حانِ أٖ

ٜ افدوفذذذٜ مذذذمال افدوفذذذٜ احلٚـّذذذٜ افًذذذٚاؾ: أن افًذذذٚمل ـِذذذف وافْذذذٚس أن يف ؿوذذذٔ

 احلٚـؿ ٓ حيُؿ بام إٔزل اهلل وٓ بًْٜ رشقل اهلل وأصٌت ا  وج ظْف .

 ا  وج ظْف . افنٔ :

 ظذ احلٚـؿ . مداخِٜ:

 مش ظْف إذن . افنٔ :

ظِٔذذف ؾذذٚٔن ٕ ذذـ ـًّذذِّغ ٕنذذٓد أن ٓ إفذذف إٓ اهلل وأن حمّذذد رشذذقل  مداخِذذٜ:

ٚ أؿقل مـ زمٚن يًْل إٔٚ ـْٝ أزْك ظذ اهلل أن أرى اهلل ب ٚجٜ إػ إمٚم ٌٕٚيًف ؾٖٕ

افنٔ  ٕٚرص افديـ حتك رؿؿ افتٍِقن مًل مـ أجؾ أن أـقن صذٚد  يًْذل أظىذٚين 

إيذذٚه أحذذد اإلخذذقة ـْذذٚ ظْذذد إخ بٌٔتذذف أو يف ادًذذ د ورحْذذٚ إػ بٔذذٝ واحذذد دذذٚين، 

دذذٚذا ٕ ذذـ ؾذذٖؿقل يًْذذل إٔذذف ٓ  ىِذذٛ مْذذٚ بًٔذذٜ مذذمال ، وإٔذذٚ يف حذذرة مذذـ أمذذ ي إٔذذف 

إمذذٚم ٌٕٚيًذذف ويٍْذذ  ؾْٔذذٚ أحُذذٚم اهلل وُٕذذقن ظذذذ ؿذذدوة مْذذف يًْذذل فْذذٚ ادًذذِّغ فذذٔس 

وَٕتذذدي بذذٖم ه وٕ جذذع بٖمقرٕذذٚ ـِٓذذٚ إػ أمذذقر افؼذذع افتذذل يقجْٓذذٚ مْٓذذٚ مذذـ زواج 

 وضال  .

 مٚ أدري إٔٝ ـٖٕؽ فًٝ ظٚيش يف ه ه افدٕٔٚ .افنٔ :

 ـٖين ًٕؿ . مداخِٜ:
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 هُ ا مٌغ . افنٔ :

 ظٚيش يف افزيٜ مًٌد مًل صقيٜ ظْزات . ٜ:مداخِ

 ه ا هق ادنُِٜ اهلل ادًتًٚن ه ا اف ي ي اد مٌٚيًتف هق مقجقد . افنٔ :

 ًٕؿ مقجقد . مداخِٜ:

 أيـ هق .افنٔ : 

 افنٔ  ٕٚرص مداخِٜ:

افنٔ  ٕٚرص يَقل فٔس أهال وٓ يِّؽ  ا وٓ ًٍٕٚ ريت بٚفؽ مْف يف افنٔ : 

 ظْدا ؽره .

 حد مـ ادًِّغ .وا مداخِٜ:

واحذذذد مذذذـ ادًذذذِّغ هذذذؾ  ذذذدري إٔذذذٝ  وط افنذذذطص افذذذ ي يٌٌْذذذل  افنذذذٔ :

 مٌٚيًتف ؿؾ   ٓ .

 ضًٌٚ ٓ .مداخِٜ:

فذذ فؽ ٓ  ٗاخذذ ين إذا ؿِذذٝ فذذؽ بذذٚفتًٌر افًذذقري جذذٚي افىنذذٜ وبذذدا  افنذذٔ :

 ٚخ  إوفٜٔ يٚ أخل، أوًٓ افنطص ادٌٚيع أو اف ي يذ اد أن يٌذٚيع يٌٌْذل أن  تذقؾ  

ف  وط ـمذذذرة جذذذدا ٓ يٍُذذذل أن  تذذذقؾ  يف افًذذذٚمل يًْذذذل ؿذذذد  تذذذقؾ  يف رجذذذؾ مذذذٚ  ؾٔذذذ

يف هذ ا افًذٚمل صذٍٚت اإلمذٚرة ؾّٓذٝ هذ ه ؾٚفؼذوط   صٍٚت افًٚمل، فُـ ٓ  تقؾ

افتذذل جيذذٛ أن  تذذقؾ  يف ادٌذذٚيع، أو ذذٚ أٓ ي ؽذذٛ هذذق يف افًٌٔذذٜ. دٕٚٔٓذذٚ: أن يُذذقن 

بٚإلوذذذٚؾٜ إػ ظِّذذذف أن يُذذذقن  ظٚدذذذٚ بٚفُتذذذٚب وافًذذذْٜ، وهذذذ ا ٓ يٍُذذذل أن يُذذذقن

ًٚ وأصذٔٚء ـمذرة وـمذرة، أن  ًٚ ورابً ظٚمال بًِّف مً و  ظْد ادًِّغ ب فؽ، ودٚفم

 ًٚ ًٚ، ذا إرادة ؿقيٜ ب ٔٞ إٔف إذا أحٔط بف وبٍذتـ ٓ يتزظذزع  ويٌَذك مٚوذٔ يُقن حٚزم
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يف شٌٔؾ احلؼ اف ي ٕهٛ مـ أجذؾ افذدؾٚع ظْذف، هذ ه بًذض افهذٍٚت افتذل جيذٛ 

 بٚفنطص ادٌٚيع.أن  تقؾ  

امٕٚذذذذٛ افمذذذذٚين افذذذذ يـ ي يذذذذدون أن يٌذذذذٚيًقه هذذذذؾ هذذذذؿ أصذذذذطٚص مذذذذـ أؿٚربذذذذف مذذذذـ 

أصذذدؿٚاف مذذـ إخقإذذف ؾَذذط، أم هذذٗٓء يٌٌْذذل أن يُقٕذذقا مذذـ  تِذذػ ادًذذِّغ مذذـ 

 تِذذذػ أجْٚشذذذٓؿ وضٌَذذذٚيؿ بٚشذذذتمْٚء اف ظذذذٚء وافًٚمذذذٜ، وبتطهذذذٔص أهذذذؾ افًِذذذؿ 

ن ظِٔذذذف ؾ وذذذٚ أن يُذذذقن هذذذق وافٍوذذذؾ، هذذذؿ افذذذ يـ خيتذذذٚرون ذفذذذؽ اإلمذذذٚم ويٍ وذذذق

 اإلمٚم.

ؾذذذذٚٔن إذا ظ ؾذذذذٝ هذذذذ ه افؼذذذذوط وهذذذذ ه افؼذذذذوط هذذذذؾ إٔذذذذٝ متهذذذذقر أن افًذذذذٚمل 

اإلشذذالمل افٔذذقم يُّْذذف بٌذذض افْيذذ  ظذذـ احلُذذٚم افذذ يـ أ ت إفذذٔٓؿ، وإٕذذام ؾَذذط 

بذذذٚفْي  إػ أحذذذقال ادًذذذِّغ ومذذذدى اؿذذذسااؿ مذذذـ افؼذذذيًٜ وابتًذذذٚدهؿ مْٓذذذٚ، هذذذؾ 

صطهٚ يف افؼ  أو يف افٌ ب أو افنامل امْقب   دهؿ يًتىًٔقن أن يٌٚيًقا

مذذـ  تِذذػ ظِذذامء ادًذذِّغ، أم إٔذذٝ  ًِذذؿ أن  ظِذذامء ادًذذِّغ إًٍٔذذٓؿ هذذؿ يف 

أصذذد مذذٚ يُذذقن مذذـ آخذذتال  بٔذذْٓؿ، أٓ  ًِذذؿ هذذ ه احلََٔذذٜ، إذن ـٔذذػ إٔذذٝ  ٍُذذ  

أن بقجذذذقد خٍِٔذذذٜ يٌذذذٚيع وادًذذذِّقن متٍ ؿذذذقن صذذذًٔٚ وأحزابذذذٚ، وإٔذذذٝ ٓ بذذذد إٔذذذؽ 

.. َوٓ  ﴿ ًذذذٚػ حمذذذ ريـ بذذذف  فٝ ؿِذذذٔال أو ـمذذذرا إْٔذذذٚ ٕدٕذذذدن دااذذذام حذذذقل ؿقفذذذشذذذًّ

ـَِغ  ـَ ادُْْؼِ ُٕقا ِم ق ُُ َدْ ِْؿ  -َ  ْزٍب بِذاَم فَذ ؾن حِذ ُـذ  ٚ ًً ُٕقا ِصَٔ ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿقا ِديَْ ـَ َؾ َّ ِ ي ـَ افَّ ِم

قنَ   ؾذذ٘ذن بذذٚرا اهلل ؾٔذذؽ ؿٌذذؾ مذذٚ  ٍُذذ  بٌّٚيًذذٜ صذذطص مذذـ ظِذذامء [82]الللروم:﴾َؾِ ُحذذ

ادًذذذذِّغ ؾُذذذذ  فِى يَذذذذٜ افتذذذذل جيذذذذٛ ظذذذذذ هذذذذٗٓء ادًذذذذِّغ أن يًذذذذُِقهٚ وأن 

يى ؿقهذذذٚ إلزافذذذٜ افًمذذذ ات وافًٌَذذذٚت افتذذذل  َذذذػ يف ضذذذ يَٓؿ فِقصذذذقل إػ مٌٚيًذذذٜ 

رجذذذؾ مذذذـ ظِذذذامء ادًذذذِّغ، هْذذذٚ جيذذذٛ أن  ٍُذذذ  وٕ ذذذـ ؿذذذد ؾُ ٕذذذٚ مْذذذ  ظؼذذذات 

 وضذذالب افًِذذؿ افًذذْغ و ٌذذغ فْذذٚ أن إمذذ  افذذ ي يٌٌْذذل ظذذذ ـٚؾذذٜ ظِذذامء ادًذذِّغ
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مذذْٓؿ ادطِهذذغ أن يدٕذذدٕقا حقفذذف هذذق مذذٚ ؿذذد يُّذذـ إٔذذؽ شذذًّتف ًّذذٚ ْٕىِذذؼ ظِٔذذف 

 افتهٍٜٔ وافسبٜٔ هؾ شًّٝ ا ا هؾ شًّٝ ا ا و ٍٓؿ مٚ ادَهقد مـ ذفؽ .

 إٔٚ أؾٓؿ ادَهقد بس مٚ شًّٝ . مداخِٜ:

 مٚ هق مٚذا . افنٔ :

ٓذذذؿ ادَهذذذقد بذذذس إٔذذذٚ مذذذٚ يًْذذذل افتهذذذٍٜٔ وافسبٔذذذٜ أن مذذذـ ـالمذذذؽ أؾ مداخِذذذٜ:

 شًّٝ أو وصِْل .

مذذٚ شذذًّٝ ؾذذٖؿقل ٕ ذذـ ًْٕذذل بٚفتهذذٍٜٔ أطذذـ إٔذذؽ  ًِذذؿ ـذذام ؿذذٚل  ًذذٚػ  افنذذٔ :

ـَ ِظَْْد اهللَِّ اإِلْشالُم ...﴿ ي فُـ  ً   جٔذدا أن هذ ا اإلشذالم [ 01]آل عمران:﴾إِنَّ افدء

ـْ ﴿ادطذذز ظْذذف يف افَذذ آن اذذ ه أيذذٜ وؽرهذذٚ ـَقفذذف  ٌذذٚرا و ًذذٚػ  ْرَ  َوَمذذ َيٌْتَذذِغ َؽذذ

ـَ  ي ـَ اْ َذِٚهِ
َ ِة مِذ َق يِف أخِذ ٌَذَؾ ِمْْذُف َوهُذ َْ ـْ ُي َِ ؾذٚظِؿ [ 85]آل عملران:﴾اإِلْشالِم ِديًْٚ َؾ

 ئَْٚ أن ه ا اإلشالم اد ـقر يف افَ آن هق افٔقم يف واؿًْٚ ؽره  ً   ه ا .

 ًٕؿ أظِؿ . مداخِٜ:

 ظذ يَغ . افنٔ :

 ًٕؿ . مداخِٜ:

ٔن هذذذ ا اف جذذذؾ افذذذ ي يذذذ اد أن يٌذذذٚيع بذذذٖي إشذذذالم حيُذذذؿ أهذذذ ا ضٔذذذٛ ا افنذذذٔ :

 اإلشالم احلٚـؿ افٔقم .

 ٓ حيُؿ ب٘شالم ا ٚصٜ مـ افْٚس . مداخِٜ:

حيُذؿ بٚإلشذذالم افذ ي ذـذذ ه اهلل يف افَذ آن هذذ ا اإلشذالم ادذذ ـقر أن  افنذٔ :

 ًذ    يف افَ آن ـمر مـ ظِذامء ادًذِّغ يف أؿىذٚر افذدٕٔٚ بًٔذدون ظْذف ـذؾ افًٌذد

 ه ا احلََٜٔ .
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 أـٔد ه ا افُالم أـٔد . مداخِٜ:

ًٕذذذؿ بذذذٚرا اهلل ؾٔذذذؽ ؾذذذ٘ذن هذذذٗٓء افذذذ يـ ي يذذذدون أن يٌذذذٚيًقا هذذذ ا اإلمذذذٚم  افنذذذٔ :

 شتُقن ظٌٚرة ظـ ضٚاٍٜ ؿِِٜٔ .

 أـٔد ممِام بدأ حمّد  ظِٔف افهالة وافًالم  . مداخِٜ:

 ا افنٔ  أمرٕٚ مش ًٕؿ بس ه ه افىٚاٍٜ أن ٓ  ًتىٔع أن  َقل أن ه افنٔ :

مٌذٚيع وخٍِٔذٜ فًٚمذذٜ ادًذِّغ ٓ  ًذذتىٔع أن  َذقل أن هذذ ا افنذٔ  هذذق أمرٕذٚ دذذٚذا 

 ْٕٕٚ ًٕٔش يف حُؿ جٚهع زٚمٚ .

 .  ¢ضٔٛ يٚ شٔدي رشقل اهلل   مداخِٜ:

ٓ  ًذذذتً ؾ ظذذع إٔذذذٚ أريذذد أن ا ح فذذذؽ مذذٚ مًْذذذك ٓ  ًْذذك أين إٔذذذٚ يف  افنذذٔ :

ؾٚفتهذذذٍٜٔ هذذذق افَٔذذذٚم ب ٓذذذقد مذذذـ ـمذذذر مذذذـ ظِذذذامء  صذذذدد مًْذذذك افتهذذذٍٜٔ وافسبٔذذذٜ،

ادًِّغ إلب از اإلشالم اف ي ذـ ه اهلل ظز وجؾ يف افَ ان ه ا اإلشالم ؿد دخؾ 

ؾٔذذف ظذذذ مذذ  افًذذْغ وإيذذٚم ـمذذر مذذـ ادًذذٚاؾ افٌ يٌذذٜ ظذذـ اإلشذذالم هذذ ه افتهذذٍٜٔ 

حتتذذٚج إػ ظؼذذات افًذذْغ، ٓ صذذؽ أن ذهْذذؽ خذذٚ  ظذذـ هذذ ا، ذهْذذؽ خذذٚ  ظذذـ 

مٓقد افتل جيٛ ظذ صٍقة ظِامء ادًِّغ أن يٍ ؽقهذٚ فتهذٍٜٔ هذ ا اإلشذالم ا

 ًّٚ دخؾ ؾٔف و َديّف إشالمٚ مهٍك فًٚمٜ ادًِّغ .

ضٔذذٛ يذذٚ شذذٔدي دذذٚذا حيتذذٚج فًؼذذات افًذذْغ ومذذٚ دام افَذذ آن وافًذذْٜ  مداخِذذٜ:

 حمٍقطٚت .

د أؾ اد ه ه منُِٜ يٚ أخل افَ آن وافًْٜ حمٍقطٚن فُـ حمٍقطٚن ظْ افنٔ :

ؿِِٔغ مـ افًِامء ومع أهنام حمٍقطٚن ؾٓام مٗوٓن  ذٖويال مٍٓقمذٚن ؾٓذام خىذٖ، 

وف فؽ إٔٝ  ً   ؿقل اف شقل  ظِٔف افًالم  وشتٍس  أمتل ظذ دالث وشًٌغ 
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ؾ ؿذذٜ ـِٓذذٚ يف افْذذٚر إٓ واحذذدة، ادْذذغ وشذذًٌغ ؾ ؿذذٜ هذذٗٓء مًذذِّغ أيذذـ إٔذذٝ  َذذقل 

َؿ ظذذ افَ آن وافًْٜ بغ أيديْٚ، ًٕؿ، ف ِٓذ ُذـ هذ ا افَذ آن وافًذْٜ افذ ي بذغ أيذديْٚ ُؾ

ًٚ بدا  تهقر ـُْز دؾغ ـِام مٙ صٓ  شْٜ شْتغ  م  افًْغ افىقيِٜ ؾٓاًم خٚضئ

 ذذساـؿ ظِٔٓذذٚ إ  بذذٜ وإصذذ ٚر وو إػ آخذذ ه، ؾُِِنذذػ ظذذـ هذذ ا افُْذذز وإطٓذذٚره 

ؾ فذف أخىذ  ظذ حََٔتف يتىِٛ أظامٓ جٌٚرة جدا جدًا، وه ا ممٚل  َ يٌل وادّمذ

بُمذذر يً ؾذذف أهذذؾ افًِذذؿ، ؾُِذذل ٕيٓذذ  هذذ ا افَذذ آن وهذذ ه افًذذْٜ بذذٚدًْك اإلشذذالمل 

إول ه ا حيتٚج إػ مئٚت افًِامء، وفٔس ظؼات افًِامء وإػ ظؼات افًذْغ 

 وفٔس ظؼ شْغ.

ب فذذؽ هذذ ا افذذ ي ؿذذد  ًذذتًٌده اف شذذقل  صذذذ اهلل ظِٔذذف وظذذذ آفذذف  ء َؿذذ إٔذذٚ أن أُ 

د افًْذذذٚء ممِذذذف ٕٕذذذف خذذذٚ ؿ إٌٕٔذذذٚء واف شذذذؾ، ـذذذؿ بَذذذل يف ؿقمذذذف وشذذذِؿ  افذذذ ي مل  ِذذذ

يذذذدظقهؿ فِتقحٔذذذد دالدذذذٜ ظؼذذذ شذذذْٜ ٕ ذذذـ ـذذذؿ شذذذْٜ  تهذذذقر ٓزم ٕذذذدظل بذذذغ افْذذذٚس 

ًٚ، وهذؿ يف احلََٔذذٜ  افذ يـ يزظّذقن أهنذؿ مًذِّقن أوًٓ، وأهنذؿ ؾّٓذقا افتقحٔذد دٕٚٔذ

ك دظذذذذذٚة مل يٍّٓذذذذذقا افتقحٔذذذذذد بذذذذذؾ هذذذذذؿ بٚشذذذذذؿ افتقحٔذذذذذد أظذذذذذداء فِتقحٔذذذذذد، ـذذذذذؿ شذذذذذٌَٔ

إذا  «ؾذذٚظِؿ إٔذذف ٓ إفذذف إٓ اهلل»ادًذذِّغ ؾَذذط فتٍٓذذٔؿ ادًذذِّغ هذذ ه افُِّذذٜ افىٌٔذذٜ 

ك إفٔذف مذذـ افًذامء ـذذؾ حليذٜ ودؿَٔذذٜ بَذل يف ؿقمذذف دالدذٜ ظؼذذ َح قْ ـذٚن اف شذقل ادُذذ 

تذذٚ  شذذْٜ، وٓ رشذذقل بًذذده، وٓ ٌٕذذل بًذذده، إذن أ هذذقر أن افًذذٛء ادَِذذك ظذذذ أـ

َٔذذذٌؾ ودَٔذذذٌؾ جذذذدًا، وٓ يُّذذذـ أ هذذذقر إٔذذذف يَذذذٚم يف دء افًِذذذامء يف هذذذ ا افزمذذذٚن ظذذذٛ

ؿِِٔغ  اً افزهٜ افتل اشتىٚع اف شقل  ظِٔف افًالم  أن يِِّؿ وأن جيّع وراءه أؾ اد

يف دالدذذذٜ ظؼذذذ شذذذْٜ، وإٔذذذٚ أؿذذذقل إلخقإْذذذٚ يف ممذذذؾ هذذذ ه ادْٚشذذذٌٜ أخقٕذذذٚ أبذذذق مٚفذذذؽ 

  ً ؾف جٔدا ومٚ أدري  هع ظْده يقم امًّٜ .

 ْده ؿِٔال هُ ا .ٓ أصع ظ مداخِٜ:
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ضٔذذٛ صذذِٔٝ يف يذذقم عًذذٜ ظْذذده افذذ ي يهذذِقا ظْذذده يًذذًّقا ـذذؾ يذذقم  افنذذٔ :

عًذذٜ ؿٌذذؾ مذذٚ يُذذز  ٌُذذرة صذذالة امًّذذٜ يٌْذذف ادهذذِغ ٓ  ًذذٌَقين بذذ مغ، ومذذع 

ذفذذذؽ هذذذؿ يًذذذٌَقٕف بذذذ مغ مذذذٚ مًْذذذك هذذذ ا  مًْذذذك هذذذ ا أن   بٔذذذٜ افْذذذٚس مذذذـ أصذذذًٛ 

د أن أؾذذ اد ًّذذـ يالزمقٕذذف ويْتٌٓذذقن إمذذقر وصذذٚر فذذف شذذْغ يف هذذ ا ادًذذ د بٚفُذذٚ

فتذذ ـره اشذذتىٚظقا أهنذذؿ يت ذذٚوبقا مًذذف ؾَذذط يف  هذذ ٔت آمذذغ، ؾذذام بٚفذذؽ بتهذذ ٔت 

 افًَٔدة،  ه ٔت افًِقا .

يف افْذذٚس دذذٚ يًذذًّقا ـِّذذٜ وٓ افوذذٚفغ يًتَذذدون أهنذذؿ يذذ دون ظِٔذذف  مداخِذذٜ:

 افِٓذذؿ اشذذت ٛ آمذذغ يًْذذل هذذؿ يذذ دوا خٍِذذف ٓ هذذؿ يًْذذل ٓ يًتَذذدون اذذٚ مْٚجذذٚة اهلل

  ٍٓٔؿ افْٚس هْٚ ممؾ مٚ ؿِٝ  ٍوِٝ إٔٝ ي يد جٓد جٌٚر.

 ظ ؾٝ ؾٚشتَؿ ٕ ـ ٕيب فؽ ممٚل . افنٔ :

قِل اهللَِّ ﴿فُذذـ إٔذذٚ أؿذذ أ ؿذذقل اهلل شذذٌ ٕٚف و ًذذٚػ  مداخِذذٜ: ْؿ يِف َرُشذذ ذذ ُُ َٚن َف ذذ ـَ ْد  ذذ ََ َف

  َ ق اهللََّ َواْفَٔذذْقَم أِخذذ َٚن َيْ ُجذذ ذذ ـَ ـْ  َذذ
ٌٜ دِ َْ ذذ ًَ َقٌة َح َٚن ﴿ًٕذذؿ [20]األحللبا :﴾...ُأْشذذ ذذ ـَ ْد  ذذ ََ َف

َٚن َيْ ُجق اهللََّ َواْفَْٔقَم أِخَ ... ـَ ـْ  َ
ٌٜ دِ َْ ًَ ْؿ يِف َرُشقِل اهللَِّ ُأْشَقٌة َح ُُ  [20]األحبا :﴾َف

يًْذل هذذ ا افَذ ان مذذٚ يٌْْٓذذٚ ظذذ أن يًْذذل مذٚ َٕذذقل ظؼذذات افًذْغ وـذذ ا وًٕذذتًيؿ 

افًذذذالم  مذذـ مُذذذٜ هذذق اهلل شذذذٌ ٕٚف إمذذ  أـمذذذ  افذذ ي خذذذ ج بّ ّذذد  ظِٔذذذف افهذذالة و

بْكه وهق اف ي إٔٚر ٕقر حمّد  ظِٔف افهالة وافًالم  يًْل  اً و ًٚػ وأيد حمّد

 مٚ هق ؿٚدر أن هلل ظز وجؾ يْٓض بْٚ ـ فؽ .

إٔذٝ إ  ؾذٝ ظذـ ادقوذقع وهذ ه منذُِٜ مذـ ادنذٚـؾ، ٕ ذـ ٕذتُِؿ  افنٔ :

ق يًذتىٔع أو ٓ يًذتىٔع، ظْٚ ٕ ـ ادْ  ؾغ مش ٕتُِؿ ظـ ؿدرة رب افًٚدغ هذ

يَذقل اهلل  اً إٔٝ  ًٖل شٗال هؾ  يـ أحدا خيٚفٍؽ يف امقاب، هذؾ  يذـ أن أحذد

ظذذذذذٚجز، إذن  ًذذذذذٖل ظذذذذذـ يشء ـذذذذذام فذذذذذق شذذذذذٖفٝ أن افنذذذذذّس ضٚفًذذذذذٜ أو ؽٚربذذذذذٜ، ٓ 
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افنّس ضٚفًٜ، فُـ ًٕٖل ٕ ـ مٚذا ًٍٕؾ حتٝ ه ه افنّس، مٚ هق اف ي يٌٌْل 

ر ْٚ وضٚؿتْذذٚ وط وؾْذذٚ وفذذٔس ظذذـ ؿذذدرة ربْذذٚ أن ًّٕذذؾ، ؾذذْ ـ ٕذذتُِؿ ظْذذٚ ٕ ذذـ وؿذذد

ـْ ﴿افَذذذٚدر ظذذذذ ـذذذؾ يشء، وهذذذق ـذذذام ؿذذذٚل  ذذذ ـُ ُف  قَل َفذذذ ذذذ َُ ْٔئًٚ َأْن َي ُ ُه إَِذا َأَراَد َصذذذ ذذذاَم َأْمذذذ َّٕ إِ

قنُ  ذذ ُُ فُذذذـ شذذٌ ٚن اهلل دذذٚذا إٔذذذٝ  تًذذٚءل شذذٗال  ًذذذ   جقابذذف إٔذذذؽ [ 82]يللس:﴾َؾَٔ

، وٓ  تًٚءل مذٚ مًْذك شتقاؾؼ ظِٔف وٓ ئٚفػ مـ مًِؿ مٓام ـٚن جٚهالً وبًٔداً 

ْؿ .. ﴿ؿقفف  ًٚػ  ـُ وا اهللََّ َيُْكْ  [.0]محمة:﴾..إِْن َ ُْكُ

ْؿ .. ﴿مٚ مًْك  ـُ وا اهللََّ َيُْكْ  .[0]محمة:﴾..إِْن َ ُْكُ

 يًْل إذا  ِتزمقا أوام  اهلل وضٚظتف يْكـؿ .مداخِٜ:

 ؾٓؾ ادًِّقن افٔقم افتزمقا ضٚظٜ اهلل . افنٔ :

 ًٚءل ظـ اد تّع .ٕ ـ ٕت مداخِٜ:

 ٓ حتد .-افنٔ :

 مٚ فْٚ بًٚمٜ افْٚس ٕ ـ فْٚ بٚفْٚس اف ي حقفْٚ . مداخِٜ:

 خىٚب دـ هٚ مٚفُؿ ٓ  ْىَقن. ،«إن  ْكوا»يٚ صٔ  اهلل  ديؽ  افنٔ : 

 إن  ْكوا اهلل ا ىٚب فِّٗمْغ . مداخِٜ:

 ٓ . ؾٖٕٚ أؿقل هؾ   ى إٔٝ ادٗمْغ ؿٚاّغ ا ا افؼط ؿؾ افنٔ : 

 جيٛ أن يُقٕقا ؿٚاّغ . مداخِٜ:

ـذذذامن هذذذ ا شذذذٗال جيذذذٛ يف خذذذال  يف إٔذذذف جيذذذٛ مذذذٚ يف خذذذال ، يف  افنذذذٔ :

خذذال ، أن اهلل ؿذذٚدر ظذذذ ـذذؾ يشء مذذٚ يف خذذال ، فُذذـ ا ذذال  أن يٌذذدو بْٔذذل 

وبْٔؽ إٔٚ أشٖفؽ ا ىٚب إن  ْكوا فِّٗمْغ هؾ ادٗمْغ ٕكوا اهلل، امقاب 
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  ٔٛ .ًٕؿ أو ٓ، وإٔٝ ٓ 

 ادٗمْغ ٕكوا اهلل . مداخِٜ:

 أيـ هؿ  أن هؾ يْكوا اهلل يف إًٍٔٓؿ يًْل .

 ضًٌٚ ادٗمـ يْك اهلل ٕٕف ... مداخِٜ:

يذذذذذذٚ صذذذذذذٔ  اهلل  ذذذذذذديؽ هذذذذذذٗٓء ادطذذذذذذٚضٌقن إن  ْكذذذذذذوا اهلل يْكذذذذذذـؿ هذذذذذذٗٓء -

ادطٚضٌقن ؿٚمقا بْك اهلل  إٔذٝ شذٚحمؽ اهلل يًْذل ـذام ؿٔذؾ مذـ ظذ   ًٍٕذف ؾَذد 

   ربذذذف، راح  ذذذَْط وئنذذذ افذذذَْط بًذذذديـ...إن  ْكذذذوا  ط جقابذذذف وجذذذزاؤه ظذذذ

يْكذذذـؿ، إٔذذذٝ ٓزم يُذذذقن جقابذذذؽ ؾذذذقرًا ظذذذذ شذذذٗا  هذذذؾ ادًذذذِّقن ادٗمْذذذقن 

ادطٚضٌقن ا ه أيٜ ٕكوا اهلل، ٓزم يُقن جقابؽ ؾقرًا، ٓ مش  َقل بذ ـام 

ًٚ، ٕٕذذف شذذٖٔ ٔؽ آظذذساض افذذ ي ٓ مذذ د مْذذؽ فذذف إ ذا ـذذٚن هذذؿ ٕكذذوا اهلل، ؿِذذٝ إٍٓذذ

ؾِذذامذا ربْذذٚ ٓ يْكذذهؿ  ؾّٓذذٝ أن، إذن هذذؾ مًْذذك ذفذذؽ أن اهلل أخِذذػ وظذذده  

امقاب ٓ، إذن اظُس ُ ِهٛ، ؿؾ مذٚ ٕكذوا اهلل فذ فؽ مذٚ ٕكذهؿ اهلل مذش  َذقل 

 ًٕؿ ادٗمْقن ٕكوا اهلل فق ـٚن إم  ـ فؽ ـٚن اهلل ٕكهؿ .

 وا اهلل ؾْكهؿ .وأص ٚبف ٕك ¢ـام ٕك حمّد   مداخِٜ:

وف فؽ إٔٚ ؿِٝ فؽ ـٖٕذؽ مذٚ إٔذٝ ظذٚيش يف امذق، وؿِذٝ إٔذؽ ظذٚيش  افنٔ :

مذذع افٌذذْامت وادًذذزات إػ آخذذ ه، أي ـٖٕذذؽ ًٕذذؿ مذذٚ إٔذذٝ ظذذٚر  اد تّذذع افذذ ي 

 إٔٝ ظٚيش ؾٔف وخ هٚ بٚختهٚر أهنؿ مل يْكوا اهلل .

 بؾ حيٚربقن اهلل . مداخِٜ:

 وبامذا  ُْك يف ه ه ادْٚشٌٜ . ف فؽ إٔٚ ٕهٔ تل فؽ يٚ أخٚ اإلشالم

 أبٚ حمّد . مداخِٜ:
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ؾٖٕٝ يٚ أبذق حمّذد ٕهذٔ تل فذؽ إٔذؽ مذٚ زًذؽ افًذِؿ اذ ا افًذ ض وزقذ، 

وإٕذام حذذٚول ؿٌذؾ ـذذؾ يشء أن  ذتًِؿ افًِذذؿ افْذٚؾع و َذذ ن هذ ا افًِذذؿ افْذٚؾع بٚفًّذذؾ 

افهٚفت وزق شقيٚ ظذ رصاط مًذتَٔؿ ومذٚ  ّذؽ افذدٕٔٚ هذ ه خ بذٝ ظّذ ت، 

ْؿ ﴿ؿ إٔٝ، وهْٚ يًقد ب مل افًٚبؼ حقل ؿقفف  ًٚػ ادٓ ُُ ْٔ َِ ـَ آَمُْقا َظ ِ ي َٚ افَّ َيٚ َأ ن

ؾَّ إَِذا اْهتَذذَدْيُتْؿ.... ـْ َوذذ ْؿ َمذذ ـُ ذذ ْؿ ٓ َيُين ُُ ذذ ًَ ٍُ بوذذّّٜٔ حذذديٞ أر [ 075]المائللة::﴾َإٔ

بُ  افهديؼ، ومـ افقاجٛ ظِٔؽ أول يشء أن  ذتَـ ؿذ اءة افَذ ان وحتٍيذف، وإذا 

ُ ُؾف ظـ مٚ إٔزفف اهلل ظز وجؾ، وبًذديـ ز ذ ؿذدمٚ مٚ حٍيت ف مٚ  تُِؿ بٚفَ ان حَتْ

ظذ أن  زداد ـؾ يقم ظِام و ًّؾ يف حدود مٚ  ًتىٔع بام ظِّٝ، وـام ؿٔؾ يف 

مذذـ ظّذذؾ بذذام »بًذذض إحٚديذذٞ افوذذًٍٜٔ افًذذْد وافتذذل ٕ جذذق أن مًْٚهذذٚ صذذ ٔت: 

  ٔ ٜ.فُـ اف وايٜ ؽر ص  «ظِؿ وردف اهلل ظِؿ مٚ مل يًِؿ

 (  00:  17:  07/ 788) اهلدى والنور/
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 األش١َ ٚاحلٌ: ايعًِ ٚايعٌُ  

 ايتصف١ٝ ٚايرتب١ٝ

احلّذذذذد هلل رب افًذذذذٚدغ، وافهذذذذالة وافًذذذذالم ظذذذذذ أ   اد شذذذذِغ  مداخِذذذذٜ:

 شٔدٕٚ حمّد وظذ آفف وص ٌف ومـ ا ًٌف ب٘حًٚن إػ يقم افديـ. 

فًالمذذذٜ، حمذذذدث افًكذذذ مذذذٚ ـذذذٚن دذذذمع أن يت ذذذدث يف عِذذذس صذذذٔطف افًذذذٚمل ا

أر ظٌذد افذ محـ حمّذد ٕذٚرص  ¢وؿٚمع افٌدظٜ وحمٔل افًذْٜ، وارث رشذقل اهلل 

 ًٚ افديـ إفٌذٚين حٍيذف اهلل ورظذٚه، وفُذـ اهلل  ٌذٚرا و ًذٚػ ؿذدر أن أـذقن مًتوذٍٔ

   ا احلٍؾ افُ يؿ ؾٚهلل ادًتًٚن.

فذذديـ، واهلل ـذذام  ًِّذذقن يذذٚ إخذذقم أن اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ ؿذذد  ًٓذذد ب ٍذذظ هذذ ا ا

 ٌٚرا و ًٚػ ي شؾ أو يًٌٞ يف ه ه إمٜ مـ حيٍظ  ٚ ديْٓذٚ أممذٚل صذٔطْٚ: أر 

ظٌذذذد افذذذ محـ حٍيذذذف اهلل ورظذذذٚه، واهلل إٕذذذف مًذذذٚء شذذذًٔد وإهنذذذٚ شذذذٚظٜ مٌٚرـذذذٜ ؿٌذذذقل 

صٔطْٚ أر ظٌد اف محـ ه ه افدظقة وه ا افَِٚء مع أبْٚاف، وهق أن شٔ ددْٚ بذام 

تٍذذل إن صذذٚء اهلل شذذُٔقن عذذٚل افًذذٗال مٍتذذقح بؼذذط أن ؾذذتت اهلل ظِٔذذف وظْذذدمٚ يُ

ًٚ مذذـ  يُذذقن افًذذٗال مُتذذقب ظذذذ ورؿذذٜ وفذذـ جيذذٚب ظذذـ أي شذذٗال صذذٍقي، راجٔذذ

اإلخقة افتَٔد ا ا إم ، وجزاـؿ اهلل ـؾ خر، بٚشؿ وافدي: أبق ريذٚض وإخذقم 

 يف احلل ٕ حٛ بنٔطْٚ ؾِٔتٍوؾ منُقرًا. 

ْف وًٕتٌٍ ه، وًٕقذ بذٚهلل مذـ  ور إًٍٔذْٚ إن احلّد هلل ٕ ّده وًٕتًٔ افنٔ : 
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ومـ شٔئٚت أظامفْٚ، مذـ  ذده اهلل ؾذال موذؾ فذف ومذـ يوذِؾ ؾذال هذٚدي فذف، وأصذٓد 

 أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ  يؽ فف، وأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف.

بغ يدي افُِّذٜ افتذل شذٖفَٔٓٚ ظذذ مًذٚمًُؿ، شذٚاالً ادذقػ شذٌ ٕٚف و ًذٚػ 

إيٚـؿ اٚ، ٓ بد   مـ آظت ار وآظت ار افًذٍِل ـ ذقاب ظذـ  ِذؽ أن يًٍْْل و

ادَدمٜ افتل أض ى ؾٔٓٚ أبٚ ظٌد اف محـ ه ا اف ي شٔتُِؿ بغ أيديُؿ مٚ ؾتت اهلل 

ظِٔذذف، ؾٖظتذذ ر بتِذذؽ افُِّذذٜ افًذذٍِٜٔ افتذذل أرى إٔذذف مذذـ واجذذٛ افذذدظٚة افًذذٍِٔغ أن 

 الً ظـ افًْٜ اد ّديٜ.حئقهٚ يف عِٜ مٚ حئقن مـ أدٚر افًٍِٜٔ ؾو

أظْل بتِؽ افُِّٜ افِٓؿ: ٓ  ٗاخ ين بام يَقفقن، واجًِْل خرًا ًّٚ ييْذقن، 

 واؽٍ    مٚ ٓ يًِّقن.

أمٚ افُِّذٜ افتذل أرى إٔذف ٓ بذد مذـ  َذديّٓٚ بذغ يذدي  ِذؽ إشذئِٜ افتذل ؿذد  ذ د 

 ار ظذذع، هذذ ه افُِّذذٜ وإن ـٕٚذذٝ مُذذ رة أـمذذ  مذذـ مذذ ة فُْذذل أظتَذذد أن ذفذذؽ افتُذذ

مٓذذذام  ُذذذ ر.. افتُذذذ ار ًٍٕذذذف مٓذذذام  ُذذذ ر ؾٓذذذق ؿِٔذذذؾ جذذذدًا جذذذدًا بٚفًْذذذٌٜ دذذذٚ أصذذذٚب 

افًٚمل اإلشالمل مـ إٓ  ا  ظـ ا ىٜ افتل ٓ بد فًِِّّغ أن يًُِقهٚ فُل 

 يًقد إفٔٓؿ ظزهؿ وعدهؿ افٌٚب  ودون ذفؽ فـ يهِقا إػ رؽٌتٓؿ ه ه.

 ًٖ ًٚ أو خىذذذذ ًٚ مذذذذـ صذذذذقاب ـذذذذؾ مًذذذذِؿ مٓذذذذام ـذذذذٚن ؾّٓذذذذف فاشذذذذالم صذذذذقاب أو خِٔىذذذذ

ًٚ أو  وخىذذٖ.. ـذذذؾ مًذذِؿ يًِذذذؿ أن ادًذذذِّغ افٔذذقم مذذذـ حٔذذذٞ ظذذددهؿ يٌٌِذذذقن مٌٌِذذذ

ًٚ يف إشػ افنديد، ؾٓذؿ افٔذقم  ًٚ ومع ذفؽ ؾُام   ون منسـغ عًٔ ظددًا خٔٚفٔ

يف احلذذديٞ افهذذ ٔت  ¢ـذذٚفٌْؿ افذذ ي ٓ راظذذل فذذف، بذذؾ هذذؿ ـذذام وصذذٍٓؿ ٌٕذذٔٓؿ 

إٔذذذتؿ يقمئذذذٍ  ـمذذذر وفُذذذُْؿ ؽمذذذٚء »ٚهد ؿذذذٚل: ادًذذذ و  وإٕذذذام أذـذذذ  مْذذذف مقوذذذع افنذذذ

 .«ـٌمٚء افًٔؾ

، هؿ ؽمٚء ـٌمٚء افًٔؾ  إم  ¢دٚذا ادًِّقن افٔقم هؿ ـام أخزهؿ ٌٕٔٓؿ 
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 يف ؾّٓل وظِّل اف ي ؿدر   يًقد إػ أم يـ ادْغ:

 أحدمٚ يتًِؼ بٚفًِؿ، وأخ  يتًِؼ بٚفًّؾ.

قريـ: ظذذذـ افًِذذذؿ افْذذذٚؾع، ؾَذذذد إ ذذذ   ادًذذذِّقن ظذذذـ ـذذذٍؾ مذذذـ إمذذذ يـ ادذذذ ـ

ًٚ حََٔذذذٜ افًِذذذؿ افْذذذٚؾع وحََٔذذذٜ  وظذذذـ افًّذذذؾ افهذذذٚفت، ؾٌٌْٔذذذل أن ًِٕذذذؿ ظِذذذاًم ئَْٔذذذ

افًّذذذذؾ افهذذذذٚفت؛ ٕن هذذذذ ه ادً ؾذذذذٜ هذذذذل افتذذذذل شذذذذت ًؾ ادًذذذذِّغ خذذذذال  ذفذذذذؽ 

ًٚ، وهذ ه ادً ؾذٜ شذت ًِٓؿ  افقصػ اد ـقر يف حديٞ اف شذقل ظِٔذف افًذالم إٍٓذ

ممذؾ ادذٗمْغ يف  ذقاددهؿ »: ¢اف ي ؿٚل ؾٔذف يتّمِقن بٚحلديٞ أخ  افه ٔت 

و ذذذ امحٓؿ ـّمذذذؾ امًذذذد افقاحذذذد إذا اصذذذتُك مْذذذف ظوذذذق  ذذذداظك فذذذف شذذذٚا  امًذذذد 

 .«بٚفًٓ  واحلّك

ًٚ مذ ة أخذ ى أبًذد مذٚ يُذقن ظذـ واؿذع ادًذِّغ  إٔتؿ  ًِّقن أن ه ا ادمؾ آشذٍ

 ى ٓ افٔذذقم، ؾذذُٕ٘ؿ  ذذ ون افذذ ل ؿذذد ران ظذذذ بًذذض بذذالد ادًذذِّغ وافذذٌالد إخذذ

ًٚ، وٓ  ذذذد أي وجذذذع يف ظوذذذق مذذذـ  ِذذذؽ إظوذذذٚء افتذذذل زمذذذؾ  حتذذذ ا مذذذْٓؿ شذذذٚـْ

 امًد ادًِؿ.

ؾ٘ذًا: مً ؾٜ افًِؿ افْٚؾع وافًّؾ افهٚفت هق افًالج   ا اد ض افقبٔذؾ افذ ي 

أصذذذٚب ادًذذذِّغ مذذذـ هذذذ ا افذذذ ل وافٍ ؿذذذٜ، ؾذذذام هذذذق افًِذذذؿ افْذذذٚؾع، ومذذذٚ هذذذق افًّذذذؾ 

افْذذذٚؾع وؿذذذد يِتَذذذل مذذذع بًذذذض مذذذٚ ٕتُِّذذذف ـذذذؾ  افهذذذٚفت   ُِّذذذٝ ـمذذذرًا ظذذذـ افًِذذذؿ

امامظٚت اإلشالمٜٔ وفُْٓؿ ؿد ٓ يِتَقن إمٚ ؾٓذاًم وإمذٚ ظّذالً، مًْذك: يف بًذض 

 صٍٚت افًِؿ افْٚؾع.

مـ ادتٍؼ ظِٔذف بذغ ـٚؾذٜ ادًذِّغ أن افًِذؿ إٕذام هذق، وبذٚفىٌع وهذ ا مذـ بذٚب 

ادًِذقم فذدى ـٚؾذٜ حتهٔؾ احلٚصؾ إٕام ًْٕل أن بذٚفًِؿ: افًِذؿ افؼذظل، ؾّذـ 

، حذذذذذذقل هذذذذذذ يـ ¢ادًذذذذذذِّغ أن افًِذذذذذذؿ افْذذذذذذٚؾع مهذذذذذذدره ـتذذذذذذٚب اهلل وشذذذذذذْٜ ٌٕٔذذذذذذف 
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ادهذذدريـ ٓ بذذد مذذـ افُذذالم افٌذذغ افقاوذذت يف ـذذؾ مذذْٓام مذذـ ـتذذٚب اهلل ومذذـ شذذْٜ 

 مـ حٔٞ ـٍٜٔٔ ؾٓؿ ه يـ ادهدريـ افُتٚب وافًْٜ. ¢رشقل اهلل 

ًٚ أن افًْٜ  ٍن افَ آن، وأن  افَ آن ٓ شٌٔؾ إػ ؾّٓف ـذام مـ ادتٍؼ ظِٔف أيو

.. ٓ يُّذـ حتَٔذؼ هذ ا افٍٓذؿ ¢أراد اهلل  ٌٚرا و ًٚػ حغ إٔزفف ظذذ ؿِذٛ ٌٕٔذف 

إٓ بذٚف جقع إػ افًذْٜ، هٚ ذٚن رـٔز ذذٚن متٍذؼ ظِذٔٓام بذذغ ـٚؾذٜ ادًذِّغ افذذ يـ ٓ 

ًٚ وابتًٚدًا ظْٓٚ.  يزافقن مًْٚ يف داا ة اإلشالم، وإن ـٕٚقا خيتٍِقن اؿساب

آؿذذذساب وآبتًذذذٚد ؾذذذٔام يذذذٖم مذذذـ افٌٔذذذٚن: افًذذذْٜ  ٍنذذذ افَذذذ آن، فُذذذـ  شذذذٔيٓ 

ًٚ وبطٚصذذذٜ ظْذذذد أهذذذؾ افًِذذذؿ أن افًذذذْٜ ؿذذذد دخِٓذذذٚ مذذذٚ مل يُذذذـ ؾٔٓذذذٚ يذذذقم  مًِذذذقم أيوذذذ

َل ﴿بَقفف:  ¢خٚضٛ اهلل  ٌٚرا و ًٚػ ٌٕٔف  زء ُٕ َ فَِِِّْٚس َمٚ  َ  فُِتٌَغء ـْ َوَإَٔزْفَْٚ إَِفَْٔؽ اف ء

ؿْ  ِٓ ْٔ هذذ ا افٌٔذذٚن افذذ ي هذذق شذذْٜ اف شذذقل ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم مل َيٌذذَؼ  [44]النحللل:﴾إَِفذذ

ـذذام ـذذٚن إػ وؾٚ ذذف ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم، وإٕذذام دخذذؾ يف هذذ ه افًذذْٜ مذذٚ مل يُذذـ 

مْٓذذٚ يقمئذذٍ  وؿذذد يُذذقن، وأرجذذق إٓتٌذذٚه: وؿذذد يُذذقن ذهذذٛ بًذذض هذذ ه افًذذْٜ افتذذل 

ظذـ ظذٚمتٓؿ مذـ  ذهٌٝ ظـ بًض ظِذامء ادًذِّغ ؾوذالً  ¢ـٕٚٝ يف ظٓد افٌْل 

أجؾ ه ا وه ا، أظْل: مـ أجؾ إٔف دخؾ يف افًْٜ مذٚ مل يُذـ مْٓذٚ، ومذـ أجذؾ إٔذف 

ؿذذذد ذهذذذٛ بًوذذذٓٚ ظذذذـ بًذذذض افًِذذذامء مذذذـ أجذذذؾ هذذذ ا وهذذذ ا ٓ يُّذذذـ ؾٓذذذؿ افَذذذ آن 

ًٚ إٓ بٚفًْٚيذذٜ افتٚمذذٜ ادتذذقؾ ة ظذذذ عذذع افًذذْٜ أوًٓ دذذؿ ظذذذ  افُذذ يؿ ؾٓذذاًم صذذ ٔ 

.ًٚ  ز ٔص ص ٔ ٓٚ مـ ؤًٍٓٚ دٕٚٔ

ه ا افقاجٛ، وهق: عع افًْٜ وزٔٔز ص ٔ ٓٚ مذـ وذًٍٔٓٚ هذ ا مذع إشذػ 

افنذذديد مل يٖخذذ  حَذذف ضِٔذذٜ هذذ ه افَذذ ون افُمذذرة افتذذل مذذ ت ظذذذ ادًذذِّغ.. مل 

.ًٚ   ٖخ  افًْٜ حَٓٚ شقاء مـ حٔٞ امّع أوًٓ، دؿ مـ حٔٞ افتّ ٔص دٕٚٔ

ًٚ؛ ْٕٕل أصً  إْٔل ٕٚدرًا مٚ  ً وٝ فٌٔٚهنٚ: افًٚدة  أدٕدن حقل َٕىٜ ذـ يٚ إٍٓ
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أن ٕتًذذذ ض فٌٔذذذٚن إٔذذذف دخذذذؾ يف افًذذذْٜ مذذذٚ فذذذٔس مْٓذذذٚ، أمذذذٚ أن ٕتًذذذ ض فٌٔذذذٚن إٔذذذف ؿذذذد 

وذذذذٚظٝ بًذذذذض افًذذذذْٜ ظذذذذذ بًذذذذض افًِذذذذامء ؾٔ ذذذذٛ ٕ ذذذذـ أن ٕت ذذذذ ى هذذذذ ه افًذذذذْٜ 

افوٚاًٜ ظذ بًض افًِذامء ؾْوذّٓٚ إػ اد ّقظذٜ افتذل اخسٕذٚ مْٓذٚ مذٚ صذت مذـ 

 .¢شْٜ افٌْل 

هذذ ا افقاجذذٛ ادذذزدوج أي: مذذـ حٔذذٞ امّذذع أوًٓ، دذذؿ  وإن ًّذذٚ ٓ صذذؽ ؾٔذذف أن

ًٚ.. ٓ صذذذؽ وٓ ريذذذٛ أن ممذذذؾ هذذذ ا  مذذذـ حٔذذذٞ  هذذذٍٜٔ افهذذذ ٔت مذذذـ افوذذذًٔػ دٕٚٔذذذ

افًّذؾ ٓ يُّذذـ أن يَذذقم بذف ؾذذ د أو أؾذذ اد أو ظؼذات أو مئذذٚت ومتٍذذ ؿغ يف افًذذٚمل 

ّذع اإلشالمل، إم  أظيؿ بُمر جدًا جدًا ًّٚ يتهقره افًٌض إٔف أم  مًٔذقر ام

 دؿ افتّ ٔص وزٔٔز افه ٔت مـ افؤًػ.

وفُذذذـ دذذذٚ ـذذذٚن مذذذـ افَقاظذذذد اإلشذذذالمٜٔ ادتٍذذذؼ ظِٔٓذذذٚ بذذذغ إمذذذٜ ؿقفذذذف  ٌذذذٚرا 

ٚ﴿و ًذذذٚػ:  َٓ ًَ َّٓ ُوْشذذذ ٚ إِ ذذذ ًً ٍْ َٕ  ُ ذذذُػ اهللَّ ِء َُ ٓ يٌٌْذذذل دذذذـ ـذذذٚن ظْذذذده  [286]البقلللر::﴾ٓ ُي

ٓ بذذد أن  ؿذذدرة ظذذذ امّذذع أو افتّ ذذٔص، بذذؾ وظذذذ امّذذع بذذغ إمذذ يـ ـِذذٔٓام

ٚ﴿يَقم بف مـ ه ا افٌٚب:  َٓ ًَ َّٓ ُوْش ٚ إِ ًً ٍْ َٕ ِءُػ اهللَُّ  َُ  .[286]البقر::﴾ٓ ُي

ًٚ فًِذذذْٜ، وأظذذذذ    وٓ صذذذؽ وٓ ريذذذٛ أن افًذذذٚمل ادًذذذِؿ ـِذذذام ـذذذٚن أـمذذذ  عًذذذ

 ًٚ ًٚ مذـ  ًٍذر افَذ آن  ًٍذرًا صذ ٔ  بتّٔٔز ص ٔ ٓٚ مذـ وذًٍٔٓٚ ـِذام ـذٚن متُّْذ

ًٚ مذذذـ وبٚفتذذذٚ  ـِذذذام ـذذذٚن أؾَذذذف بٚإل شذذذالم مذذذـ أوفئذذذؽ أخذذذ يـ افذذذ ي مل يٗ ذذذقا حيذذذ

 امّع فًِْٜ ومـ افتّٔٔز فِه ٔت مـ افؤًػ مْٓٚ.

، ¢إذًا: ؾٚفًِؿ افْٚؾع هق ادًتَك مـ ـتٚب اهلل وادٍن ظذ شْٜ رشقل اهلل 

وا ا افتّ ٔص اف ي ٕدٕدن حقفف، ذفؽ ًّٚ ٕ اه أصٌف مذٚ يُّذـ أن َٕذقل ظْذف إن 

وذذٚاًٜ افٔذذقم مذذـ أؾُذذٚر ـمذذر مذذـ افًِذذامء ؾوذذالً ظذذـ ضذذالب  هذذ ه احلََٔذذٜ افًِّٔذذٜ

 افًِؿ اف يـ ابتِقا بٚإلؾتٚء أو بٚفتٖفٔػ وافتهْٔػ.
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فذذ فؽ ْٕهذذت ـذذؾ مذذـ ـذذٚن مًْذذٚ ظذذذ هذذ ا ا ذذط ادًذذتَٔؿ افُتذذٚب وافًذذْٜ إٔذذف 

جيٛ  ًٍر افَ آن بٚفًْٜ وافًْٜ افه ٔ ٜ مذع احلذ ص افنذديد ظذذ عذع أـذز 

ًٚ يف ـّٔذذٜ ًُّْذذٜ مذذـ افًذذْٜ ا فهذذ ٔ ٜ فٔذذتُّـ مذذـ  ًٍذذر افَذذ آن  ًٍذذرًا صذذ ٔ 

 أوشع داا ة يتُّـ مْٓٚ.

ًٜ إٔذف مذٚ ـذٚن مًذتًَك مذـ افُتذٚب  ه ا هق افًِؿ افْٚؾع  افًِؿ افْٚؾع مًِذقم عِذ

ؾُذ ًا، مًِذقم ووافًْٜ، فُـ مع إشػ فٔس مًِقم أن افًْٜ جيٛ حت  ذٚ ظّذالً 

ٞ مذذمالً وظِذذؿ امذذ ح وافتًذذديؾ ظْذذد افًِذذامء افذذ يـ يدرشذذقن ظِذذؿ مهذذىِت احلذذدي

ًٚ، فذ فؽ جيذٛ ظِْٔذٚ ٕ ذـ  ًٚ فُْف مع إشػ ؽر مىٌؼ ظِّٔذ ه ا أم  مً و  ٕي ي

 مًؼ ضالب افًِؿ أن يدٕدٕقا داااًم وأبدًا حقل ه ا اف ي ُْٕل ظْف بٚفتهٍٜٔ 

ؾَذذذذد ظ ؾْذذذذٚ أن افتهذذذذٍٜٔ افتذذذذل ٕ ذذذذـ ٕذذذذتُِؿ ظْٓذذذذٚ يف ـمذذذذر مذذذذـ امًِذذذذٚت أو 

شالم مـ مٚ دخذؾ ؾٔذف ًّذٚ مل يُذـ يذقم ؿذٚل اهلل ظذز وجذؾ: اد ٚ ات:  هٍٜٔ اإل

الَم ﴿ ُؿ اإِلْشذذذذ ذذذذ ُُ ُٝ َف ٔ
تِذذذذل َوَرِوذذذذ َّ ًْ

ْؿ ِٕ ُُ ْٔ ذذذذ َِ ُٝ َظ ذذذذ ّْ َ ْؿ َوَأْز ُُ ْؿ ِديذذذذَْ ذذذذ ُُ ُٝ َف ذذذذ ِْ َّ ـْ اْفَٔذذذذْقَم َأ

ه ا بىًٌٜٔ احلٚل ـالم عّؾ مـ حٔٞ إصؾ.. مـ حٔٞ مً ؾذٜ  [8]المائة::﴾ِديًْٚ

ٜٔ هذذ ه دااذذ ة ظِّٓذذٚ واشذذع جذذدًا جذذدا؛ ٕٕذذف يتىِذذٛ افًِذذؿ افْذذٚؾع مذذٚ هذذق، أمذذٚ افتهذذٍ

ًٚ مًذذتًَك مذذـ ـتذذٚب اهلل ومذذـ شذذْٜ رشذذقل اهلل  ًٚ صذذ ٔ  افهذذ ٔ ٜ، وهذذ ا ٓ  ¢ؾَٓذذ

ًٚ مذـ افًِذؿ افْذٚؾع، وٓ أـذ ر ؾَذذد  يذتُّـ مْذف إٓ أؾذ اد ؿِِٔذقن جذدًا ًّذـ أو ذذقا حيذ

 ظ ؾتؿ مٚ هق افًِؿ افْٚؾع.

ْذذذٚؾع هذذذق افذذذ ي يًذذذتىٔع أن يَذذذقم ؾّذذذـ ـذذذٚن ظذذذذ أمذذذ  وظذذذذ ظِذذذؿ اذذذ ا افًِذذذؿ اف

بتهذذٍٜٔ اإلشذذالم ًّذذٚ دخذذؾ ؾٔذذف، ٕن هذذ ه افتهذذٍٜٔ  ًْذذل:  هذذٍٜٔ افًَٚاذذد وإؾُذذٚر 

ًّٚ  قاردٓٚ ا ِػ ظـ بًض مـ  َدمٓؿ..  هٍٜٔ إؾُٚر وافًَٚاد ًّٚ فٔس  ذٚ 

صِٜ بٚإلشالم.. بٚفُتٚب وافًْٜ، ه ه افتهٍٜٔ  ًْل:  هٍٜٔ ـتٛ افٍَف مـ أراء 
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دات افتذذذذل وإن ـٕٚذذذذٝ ؿذذذذد صذذذذدرت مذذذذـ بًذذذذض افًِذذذذامء وإاّذذذذٜ وـذذذذٕٚقا وآجتٓذذذذٚ

مٖجقريـ ظذ  ِؽ أراء، ؾٍٔٓٚ افقء افُمر ًّٚ خيذٚفػ افُتذٚب وافًذْٜ، ؾٓذؿ 

وإن ـذذذذٕٚقا مذذذذٖجقريـ وفُذذذذـ ٓ بذذذذد ٕهذذذذؾ افًِذذذذؿ مذذذذـ زٔٔذذذذز آراآذذذذؿ افتذذذذل خٚفٍذذذذٝ 

افًذذْٜ، حتذذك افُتذذٚب وافًذذْٜ وفذذق بٚجتٓذذٚدايؿ مذذـ  ِذذؽ أراء ادىٚبَذذٜ فُِتذذٚب و

ًٚ مهٍك.  يتٌْك ادًِّقن إشالم

وهْذذٚ ٓ بذذد   مذذـ وؿٍذذٜ فًِٓذذٚ  ُذذقن ؿهذذرة إن صذذٚء اهلل: حٔذذْام ؿذذٚل اهلل  ٌذذٚرا 

ٚ﴿و ًٚػ:  َٓ ًَ َّٓ ُوشْذ ٚ إِ ًً ٍْ َٕ ِءُػ اهللَُّ  َُ ًٚ أن اهلل ظذز وجذؾ  [286]البقر::﴾ٓ ُي ٕذدري ئَْذ

ٌْٔذذٚ ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم إٕذذام حٔذذْام  ع فًٌذذٚده هذذ ا اإلشذذالم ظذذذ مذذٚ ؿذذٚم بٌٕٔٚذذف ٕ

ـٍِٓذؿ يف حذدود ضذٚؿتٓؿ، ؾذ٘ذا وشذع هذذ ا اإلشذالم بذ راء اجتٓٚديذٜ أو بٌذدع إوذذٚؾٜٔ 

أحلَٝ بًٌٛ إ  ا  يف ؿٚظدة فًٔٝ ه ه افَٚظدة إشالمٜٔ ـَقل بًوٓؿ ممالً: 

ن افٌدظٜ  ًَْؿ إػ ،ًٜ أؿًٚم، بٚشؿ ه ا افتًَٔؿ أدخِقا يف اإلشالم مٚ فٔس إ

ؽ آجتٓذذٚد افذذ ي ٓ بذذد مْذذف مذذـ أهذذؾ افًِذذؿ وآجتٓذذٚد ؿذذد وؿًذذٝ مذذْٓؿ مْذذف، وبذذ ف

 آراء خٚفٍٝ افُتٚب وافًْٜ ؿِِٜٔ أو ـمرة فٔس ه ا هق افٌ ٞ أن.

ؾّـ عّذقع  ِذؽ افٌذدع افتذل أوذٍٔٝ بٚشذؿ وجذقد بذدع حًذْٜ وشذٔئٜ، وبٚشذؿ 

شذالم  ِؽ أراء آجتٓٚديٜ ادطٚفٍذٜ فًِذْٜ ا ًذًٝ دااذ ة اإلشذالم ؾهذٚر هذ ا اإل

بهذذقرة واشذذًٜ ٓ يًذذتىٔع أظٌذذد افْذذٚس أن يذذْٓض بذذف؛ ٕن افذذ ي ـِذذػ بذذف يف ظٓذذد 

افٌْل ظِٔف افًالم هق اف ي يًتىٚع، ؾذام أحلذؼ اذ ا اإلشذالم ؾذٔام بًذد بى يَذٜ مذـ 

ًٚ مذذذـ هذذذ ه  ًٚ ؾْٓذذذٚ شذذذَٔع مذذذـ ادًذذذِؿ ـِذذذام أخذذذ  صذذذٔئ افىذذذ يَتغ ادنذذذٚر إفذذذٔٓام إٍٓذذذ

مـ اإلشذالم افهذ ٔت، فذ فؽ ييٓذ  أمٔذٜ افزيٚدات َٕص مـ مٚ هق زيد ظِٔف أي: 

 خىرة جدًا جدًا مـ  ورة  هٍٜٔ اإلشالم ًّٚ فٔس ؾٔف.

ًٚ:  هذذٍٜٔ افًَٚاذذد وإؾُذذٚر، دذذؿ دْٔذذٝ بتهذذٍٜٔ افٍَذذف مذذـ  ِذذؽ أراء أو  ؿِذذٝ إٍٓذذ
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افٌذذدع، دذذؿ  هذذٍٜٔ إحٚديذذٞ ومذذٚ أدارـذذؿ وهذذ ا شذذٌؼ اإلصذذٚرة إفٔذذف مذذـ إحٚديذذٞ 

 وإٔذذذف ؿذذذد ؾذذذتت ظذذذذ ادًذذذِّغ بذذذٚب واشذذذع جذذذدًا افوذذذًٍٜٔ وادقوذذذقظٜ، وٓ شذذذٔام

بذذذ أي ٓ أؿذذذقل بَٚظذذذدة.. بذذذ أي ؿٚفذذذف بًذذذض افًِذذذامء ـذذذٚن ٕتٔ ذذذٜ هذذذ ا افذذذ أي: اإلبَذذذٚء 

واد ٚؾيٜ ظذ إحٚديٞ افؤًٍٜ، فٔذٝ ـٕٚذٝ اد ٚؾيذٜ وهذل مً وؾذٜ وذًٍٓٚ 

بذذذؾ إبَٚؤهذذذٚ ظذذذذ مذذذٚ هذذذل ظِٔذذذف دون أن يًذذذ   عذذذٚهر ادًذذذِّغ وذذذًٍٓٚ،  ِذذذؽ 

ِٝ افًٚمل اإلشالمل ـِف ظذ إبَٚء إحٚديٞ افؤًٍٜ ـام هذل بٚشذؿ افَٚظدة مح

احلذذديٞ افوذذًٔػ يًّذذؾ بذذف يف ؾوذذٚاؾ إظذذامل، هذذ ا ـْتٔ ذذٜ ظِّٔذذٜ، وإٔذذٚ بٍوذذؾ 

اهلل ظذذذز وجذذذؾ مذذذع بًذذذض إخقإْذذذٚ مذذذـ أظذذذ   افْذذذٚس اذذذ ه احلََٔذذذٜ أي: إن افًذذذٚمل 

ٍٜ يًِّذقن اإلشالمل افٔقم ئًش يف خوؿ ب   واشع جذدًا مذـ إحٚديذٞ افوذًٔ

 اٚ وؿد أيدوهؿ بتِؽ افَٚظدة: احلديٞ افؤًػ يًّؾ بف يف ؾوٚاؾ إظامل.

ًٚ جذذذدًا ومذذذـ ظذذذٚمل مذذذـ ـٌذذذٚر ظِذذذامء  إٔذذذٚ أ ب فُذذذؿ مذذذمالً ٕين وؿٍذذذٝ ظِٔذذذف ؿ يٌذذذ

احلذذذذديٞ وفُْذذذذف يٌذذذذدو   إٔذذذذف ؿذذذذٚل ذفذذذذؽ ؿٌذذذذؾ أن حيذذذذ ر افَذذذذقل يف هذذذذ ه افَٚظذذذذدة 

ٕظذذذذامل، مذذذذ  ر يف بًذذذذض ادذذذذ ـقرة: يًّذذذذؾ يف احلذذذذديٞ افوذذذذًٔػ يف ؾوذذذذٚاؾ ا

 اف شٚاؾ حديٞ واشًّقا و ً ٌقا.. اشًّقا و ً ٌقا مـ ٕٚحٔتغ ادْتغ:

افْٚحٔذذذٜ إوػ: ـٔذذذػ أن هذذذ ا احلذذذديٞ أفٍذذذٝ ؾٔذذذف رشذذذٚفتٚن، دذذذؿ افًذذذٚمل افذذذ ي  

ًٚ شذذذِؽ هذذذ ا احلذذذذديٞ بٚشذذذؿ: أن احلذذذديٞ افوذذذًٔػ يًّذذذؾ بذذذذف يف  أ ت إفٔذذذف إٍٓذذذ

ٓ  ًذذذذذذٌقا افزؽذذذذذذقث ٓ  ًذذذذذذٌقا »ؾوذذذذذذٚاؾ إظذذذذذذامل، مذذذذذذٚ هذذذذذذق احلذذذذذذديٞ افوذذذذذذًٔػ  

ًٚ فِهذذالة أفٍذذٝ   «فهذذالة افهذذٌت أو افٍ ذذ »ويف روايذذٜ:  «افزؽذذقث، ؾٕ٘ذذف أيَذذظ ٌٕٔذذ

 رشٚفتٚن يف ه ا احلديٞ:

إحدامٚ: مٗفٍف مً و  إٔف مع إشػ عٚع ؿامش ؽر ؾتٚش، ؿامش عذٚع 

ٓ يٍذذتش ٓ حيَذذؼ وإٕذذام مذذف روى ؾذذالن ظذذـ ؾذذالن روى ؾذذالن ظذذـ ؾذذالن، فذذٔس فْذذٚ 
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الم مًذذذف، فُذذذـ افُذذذالم أن مذذذع افًذذذٚمل أخذذذ  افذذذ ي يَِذذذٛ ب ذذذؼ إٔذذذف ـذذذٚن أمذذذر ـذذذ

ًٚ إػ مذٚ صذٚء اهلل؛  ادٗمْغ يف احلديٞ يف زمٕٚف، وٓ  زال ه ه اإلمٚرة حؼ فف دٚبتذ

ْٕٕذذذل يف اظتَذذذٚدي ويف ب مذذذل مذذذٚ ظِّذذذٝ فذذذف ممذذذٔالً، مذذذٚذا ؿذذذٚل بًذذذد ب ذذذٞ ظِّذذذل 

ا احلذذديٞ حذذديٞ افزؽذذقث صذذ ٔت  ؿذذٚل مًْذذك ـالمذذف: وخالصذذٜ افَذذقل: أن هذذ 

متامشؽ، فُـ يًّؾ بٚحلذديٞ افوذًٔػ يف ؾوذٚاؾ إظذامل، شذٌ ٚن اهلل  هْذٚا 

أحٚديٞ ص ٔ ٜ ومٌمقدٜ يف ـتٛ افًِؿ  ٌْْٔٚ ظـ ممؾ ه ا احلديٞ افؤًػ مذٚ 

دام إٔف دٌذٝ بٚفَْذد افًِّذل افهذ ٔت إٔذف ٓ يهذت، ؾِذامذا َٕذقل: فُْذف يًّذؾ بذف يف 

ِٜ هْذذٚ  إٔذذٚ أؿذذقل فُذذؿ: افٍوذذِٜٔ أن ادًذذِؿ جيذذٛ أن ؾوذذٚاؾ إظذذامل، أيذذـ افٍوذذٔ

 ذذذذ ب فٍيذذذذف وأٓ يًذذذذٛ خِذذذذؼ مذذذذـ خِذذذذؼ اهلل وبطٚصذذذذٜ إذا ـذذذذٚن هذذذذ ا ا ِذذذذؼ ؽذذذذر 

مُِػ.. حٔقان ؽر مُِػ، وؿذد جذٚءت أحٚديذٞ ـمذرة وصذ ٔ ٜ  ْٓذك ادًذِؿ 

ظذذـ افًِذذـ بهذذقرة ظٚمذذٜ، وأحٚديذذٞ أخذذ ى  ْٓذذك ظذذـ فًذذـ أصذذٔٚء بٖظٔٚهنذذٚ، ؾُُِذذؿ 

ه ه حََٜٔ مً وؾٜ، إذًا  «ٓ  ًٌقا افديؽ ؾٕ٘ف يقؿظ فِهالة»:  ¢ل يًِؿ ؿقل افٌْ

هنك ظذـ شذٛ افذديؽ وهنذك ظذـ فًذـ افذدواب وٕ ذق ذفذؽ، دذؿ جذٚء بًٌذٚرات ظٚمذٜ 

إلبًذذٚد ادًذذِؿ ظذذـ أن يَذذع يف يشء مذذـ افًِذذـ حٔذذٞ ؿذذٚل ظِٔذذف افًذذالم يف بًذذض 

ًٚ ار ذذذذدت افًِْذذذذٜ ظِٔذذذذف إٓ أن يُذذذذقن ادًِذذذذقن»إحٚديذذذذٞ:  مًذذذذت ؼ  مذذذذـ فًذذذذـ صذذذذٔئ

ًٚ إٔذف  «فًِْٜ إذًا: يف ه ا مٚ ئٌْْٚ ظـ حديٞ افزؽقث، وبطٚصٜ ـام ؿِذٝ فُذؿ إٍٓذ

ًٚ هذذذق حٔذذذقان، وٓ صذذذؽ أن اهلل ظذذذز وجذذذؾ ـذذذام ؿذذذٚل ب َٓذذذؿ يف افَذذذ آن  فذذذٔس مٍُِذذذ

ُٚوٍت ﴿افُ يؿ:  ٍَ ـْ َ  ـِ ِم مْحَ ِؼ اف َّ ِْ ًٚ إٕذام  [8]الملك:﴾َمٚ َ َ ى يِف َخ ًٚ ظٌمذ ؾذام خِذؼ صذٔئ

 .هق حلُّٜ بٚفٌٜ

ُِّٓٚ بٚشذذؿ: إٔذذف  ؾذذ٘ذًا: مذذٚ يٌٌْذذل أن ٕ ذذٚؾظ ظذذذ هذذ ه إحٚديذذٞ افوذذًٍٜٔ وًٕذذ

 يًّؾ بٚحلديٞ افؤًػ يف ؾوٚاؾ إظامل.
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إذًا: مذذـ عِذذٜ مذذٚ  نذذّؾ ؿٚظذذدة افتهذذٍٜٔ:  هذذٍٜٔ افًذذْٜ مذذـ إحٚديذذٞ افوذذًٍٜٔ 

 ؾوالً ظـ إحٚديٞ ادقوقظٜ.

ًٚ.. ـتٚبذ ًٚ جٚمًذ ًٚ فألحٚديذٞ افوذًٍٜٔ إػ افٔقم يذٚ إخقإْذٚ ٓ  ذدون ـتٚبذ ًٚ جٚمًذ

وادقوذذذقظٜ، هذذذ ا ادمذذذٚل افذذذ ي أؿدمذذذف إفذذذُٔؿ يٍُذذذُٔؿ أن  َتًْذذذقا بذذذٖن افًذذذْٜ مل 

ئذذذدم بًذذذد.. مل ئذذذدم بًذذذد  خذذذ وا أي ـتذذذٚب مذذذـ افُتذذذٛ افتذذذل  ًذذذٚفٟ إحٚديذذذٞ 

افؤًٍٜ ادقوقظٜ ؾَد يهؾ أـذز ظذدد إػ أفٍذغ يًْذل: مذـ إحٚديذٞ افوذًٍٜٔ 

 وفٔس إٓ.

ًٚ و ه ا مـ ؾوؾ رر ظع إْٔل إػ افٔقم ؿد  قؾ  ظْدي ٕ ق شًٌٜ وإٔٚ صطهٔ

آٓ  مـ إحٚديٞ افؤًٍٜ وادقوقظٜ، ؾتهقرا فق أن ظِامء ادًِّغ  تٚبًقا 

بقاجذذذٛ ؿٔذذذٚم  هذذذٍٜٔ افًذذذْٜ مذذذـ إحٚديذذذٞ افوذذذًٍٜٔ وادقوذذذقظٜ فقجذذذد ؿ افًذذذٚمل 

ؿذد ؿذدمٝ  اإلشالمل افٔقم ٓ يًّؾ بٖحٚديٞ ؤًٍٜ ومقوقظٜ دٚذا  ٕن افًذْٜ

 إفٔٓؿ مهٍٚة ظـ إحٚديٞ افؤًٍٜ وادقوقظٜ.

ًٖ أو زورا. ¢إذًا: افتهٍٜٔ  نّؾ ه ه إحٚديٞ افتل ًٌٕٝ إػ افٌْل   خى

ًٚ افتهذذٍٜٔ  نذذّؾ  هذذٍٜٔ ـتذذٛ اف ؿذذٚاؼ وافًذذِقا مذذـ ـمذذر مذذـ إ  اؾذذٚت  وأيوذذ

ٝ مل بٚشؿ: افزهد، وبٚشؿ: إخال  افًٚفٜٔ افًٚمٜٔ، ه ه افَْىٜ وحدهٚ ؾٔام ظِّ

يَؿ اٚ ظٚمل يهٍل ه ه افْٚحٜٔ ؾَط، ه ا مـ افًِؿ افْٚؾع أن  هٍك افًْٜ مـ ـؾ 

 ه ه امقإٛ افتل  نِّٓٚ افًْٜ افه ٔ ٜ و ٌْْٔٚ ظـ ـمر مْٓٚ.

أمذذذٚ افًّذذذؾ افهذذذٚفت: ؿِْذذذٚ افًِذذذؿ افْذذذٚؾع وافًّذذذؾ افهذذذٚفت، ؾٓذذذ ه منذذذُِٜ ـٌذذذرة 

، ظّذذذذذالً أي: يف طذذذذذٚه  وـٌذذذذذرة جذذذذذدًا؛ ٕن ـمذذذذذرًا مذذذذذـ ادًذذذذذِّغ افهذذذذذٚحلغ ظّذذذذذالً 

أظام ؿ يًٍدون أظام ؿ ًّٚ وؿ  يف ؿِقاؿ مـ أهنؿ ٓ يٌتٌقن بٖظام ؿ دذقاب 

ْا ﴿أخ ة، ؿٚل  ًذٚػ:  ٚحِلًٚ َوٓ ُيْؼِذ اًل صَذ َّذ ْؾ َظ َّذ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربءذ ََذ
قا فِ َٚن َيْ جُذ َـذ ـْ  َّذ َؾ
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ًدا ِف َأَحذذ ذذ ٌَذذَٚدِة َربء
ًِ ٓ بذذد أن ينذذسط ؾٔذذف  ضذذٚن ًّذذؾ افمًْذذك هذذ ا: أن  [007]الكهلل :﴾بِ

 ادْٚن:

افؼذذط إول: أن يُذذقن ظذذذ افًذذْٜ، وهذذ ا إتْٓٔذذٚ مذذـ افٌ ذذٞ وفذذق بقذذء مذذـ 

 .اإلضْٚب

ًٚ فقجذذف اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ، وهذذ ا ب ذذٞ ضقيذذؾ  وافؼذذط افمذذٚين: أن يُذذقن خٚفهذذ

ًٚ مذذـ افقؿذذٝ ضذذقيالً ؾٖؿتكذذ أن ظذذذ ممذذؾ  وضقيذذؾ جذذدًا، وأرى إْٔذذل أخذذ ت صذذٔئ

ع بذذذف افًذذذذٚمل اإلشذذذالمل، وهذذذ ا ادمذذذذؾ افقاحذذذد ينذذذذّؾ إٔذذذف إ ذذذذ   واحذذذد ًّذذذٚ ابذذذذت

أص ٚبف ؾٔف ظـ افًّؾ افهٚفت بؼضٔف أي: أن يُذقن ظذذ وجذف افًذْٜ وأن يُذقن 

ًٚ فقجذذذف اهلل  ٌذذذٚرا و ًذذذٚػ، مذذذٚ هذذذق هذذذ ا ادمذذذٚل   ذذذدون أن يف ـمذذذر مذذذـ  خٚفهذذذ

ٌٕذذٚهل اذذٚ ـمذذرًا  افذٌالد ومْٓذذٚ بِذذدٕٚ هذذ ا ؿذذد إتؼذذت ؾٔذذف ادًذذٚجد واحلّذذد هلل ـمذذ ةً 

مـ افٌالد إخ ى وفٔس ـٌّٚهٚة افٌٕٚغ  ذٚ، فُذـ هذ ه افُمذ ة مذـ هذ ه ادًذٚجد 

افتذذل  ٌْذذك هذذؾ  ذذقؾ  ؾٔٓذذٚ  ضذذٚ افًّذذؾ افهذذٚفت: أن يُذذقن ظذذذ افًذذْٜ وأن يُذذقن 

ًٚ: أـمذذ  هذذ ه ادًذذٚجد مل يتذذقؾ  ؾٔٓذذٚ ٓ  ًٚ فقجذذف اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ  أؿذذقل آشذذٍ خٚفهذذ

 ؼط أخ :افؼط إول وٓ اف

أمٚ افؼط إول: ؾٖن يُقن بْٚؤه ظذ افًْٜ، هذ ه افًذْٜ افتذل عًٓذٚ ا ٍِٔذٜ 

اف اصذذد ظّذذ  بذذـ ا ىذذٚب ر  اهلل  ًذذٚػ ظْذذف حٔذذْام ؿذذٚل فٌِْذذٚء افذذ ي ـِذذػ بٌْذذٚء 

افزيٚدة افتل أوذٚؾٓٚ ظّذ  إػ ادًذ د افٌْذقي ؿذٚل فذف: أـذـ افْذٚس مذـ احلذ  وافَذ  

إمذذ   ٚإػ أمذذ  إجيذذٚر وإػ أمذذ  آخذذ  شذذٌِل، أمذذ وٓ حتّذذ  وٓ  هذذٍ ، ؾٓذذق أصذذٚر

آجيٚر اف ي مـ أجِف بْٔٝ ادًذٚجد ؾذ فؽ ؿقفذف: أـذـ افْذٚس مذـ احلذ  وافَذ ، 

ؾٌْذذذذذٚء ادًذذذذذٚجد ٓ يَهذذذذذد اذذذذذٚ إٓ حتَٔذذذذذؼ اف احذذذذذٜ افًٍْذذذذذٜٔ فِذذذذذ يـ يذذذذذدخِقن هذذذذذ ه 

ادًذذٚجد يهذذِقن ؾٔٓذذٚ هلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ حتٍيٓذذؿ هذذ ه ادًذذٚجد مذذـ احلذذ  وافَذذ ، 
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ا هذذق ادَهذذقد مذذـ بْذذٚء ادًذذٚجد، فذذٔس ادَهذذقد زخ ؾتٓذذٚ هذذ ه افزخ ؾذذٜ افتذذل هذذ 

أصٚر إفٔٓٚ ظّ  افٍٚرو  بُِّتف افًذٚبَٜ: وٓ حتّذ  وٓ  هذٍ ، مذـ أيذـ أخذ  ظّذ  

مذذذٚ أمذذذ ت »هذذذ ا  هْذذذٚا أحٚديذذذٞ  ً ؾقهنذذذٚ مذذذـ ممذذذؾ ؿقفذذذف ظِٔذذذف افهذذذالة وافًذذذالم: 

 تنٔٔد هْٚ ؾن بًّْٔغ ادْغ:اف  «مٚ أم ت بتنٔٔد ادًٚجد»..   «بتنٔٔد ادًٚجد

ادًْذذك إول: هذذق ادٌٚفٌذذٜ يف رؾذذع بْٔٚهنذذٚ ـٚفَهذذقر، هذذ ا إوذذٚظٜ فِذذامل وٓ 

حيَؼ ادَهقد مـ مٚ رصح بذف ظّذ : أـذـ افْذٚس مذـ احلذ  وافَذ ، وهذ ا احلذديٞ 

مذذذٚ أمذذذ ت »دذذذٚ رواه ظٌذذذد اهلل بذذذـ ظٌذذذٚس ر  اهلل  ًذذذٚػ ظْذذذف ظذذذـ رشذذذقل اهلل ؿذذذٚل: 

ًٚ مْذذف ظذذـ   «بتنذٔٔد ادًذذٚجد ًٚ مْذف، وإمذذٚ  َِٔذذ ؿذذٚل: إمذذٚ اؿتٌذٚس مْذذف واجتٓذذًٚد صذذ ٔ 

اذذ ا افذذْص أو بَ يذذٛ مذذـ هذذ ا افذذْص، حٔذذٞ ؿذذٚل بًذذد أن روى ظذذـ رشذذقل اهلل  ¢

  «مٚ أم ت بتنٔٔد ادًٚجد، ؿٚل: فتزخ ؾْٓٚ ـام زخ ؾٝ افٔٓذقد وافْهذٚرى»: ¢

فنديد يف ه ا وه ه ٌٕقءة ؿد حتََٝ مـ زمـ بًٔد وبًٔد جدًا فُْٓٚ مع إشػ ا

افزمـ اف ي  ٍْـ ؾٔف افٍُٚر بزخ ؾٜ دٕٔٚهؿ وؿِدهؿ ـمر مـ ادًِّغ ؾَد  ٍْْقا 

ًٚ ٓ حذذذدود فذذذف يف زخ ؾذذذٜ ادًذذذٚجد، ـذذذام إٔذذذتؿ  نذذذٚهدون وفًذذذٝ ب ٚجذذذٜ إػ   ٍْْذذذ

حذديٞ ابذـ  ¢ ب إممِٜ، وفُـ مذٚ بذٚفُؿ أن ادًذ د افٌْذقي افذ ي ؿذٚل ؾٔذف 

هذذذق أن ينذذذٔد ـٔذذذػ   َِٔذذذدًا فِٔٓذذذقد   «جدمذذذٚ أمذذذ ت بتنذذذٔٔد ادًذذذٚ»ظٌذذذٚس هذذذ ا: 

 وافْهٚرى ـام ؿٚل ابـ ظٌٚس: فتزخ ؾْٓٚ ـام زخ ؾٝ افٔٓقد وافْهٚرى.

فَد جٚء يف صذ ٔت افٌطذٚري ومًذِؿ مذـ حذديٞ ظٚانذٜ ر  اهلل  ًذٚػ ظْٓذٚ 

ـذذذذذام  ¢أن أم شذذذذِّف وأم حٌٌٔذذذذذٜ ر  اهلل  ًذذذذذٚػ ظذذذذذْٓام ومذذذذٚ مذذذذذـ أزواج افٌْذذذذذل 

ًٜ رأ ٚهذذذذٚ يف احلٌنذذذذٜ وذـ  ذذذذٚ، هْذذذذٚ  ًِّذذذذقن دذذذذٚ رجًتذذذذٚ مذذذذـ احل ٌنذذذذٜ ذـ  ذذذذٚ ـًْٔذذذذ

ـٍ و هذٚوي  ؾٔٓذٚ، ؾَذٚل ظِٔذف افهذالة وافًذالم،  ذٖمِقا يذٚ إخقإْذٚ   افنٚهد: مـ حً

ـٔػ أن ه ه إخٌٚر افٔقم  ىٌؼ مـ ادًِّغ  َِٔدًا مْٓؿ فُِٚؾ يـ، ـام فق ـٚن 
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 اشذذت ٚبقا، اف شذذقل ظِٔذذف افًذذالم أمذذ هؿ بذذ فؽ بذذؾ فذذق أمذذ هؿ بذذ فؽ مذذٚ ؾًِذذقا وٓ

ـٍ و هذذٚوي  ؾٔٓذذٚ، ؾَذذٚل ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم:  أوفئذذؽ ـذذٕٚقا إذا »ؾذذ ـ  ٚ مذذـ حًذذ

مٚت ؾٔٓؿ اف جؾ افهٚفت بْق ظذ ؿزه مً دًا وصقرا ؾٔف  ِؽ افتهٚوي ، أوفئؽ 

 .« ار ا ِؼ ظْد اهلل يقم افَٔٚمٜ

أن ادًذذِّقن.. أمذذٚ افزخذذ   ؾٓذذ ا حذذدث ـذذام يَذذٚل وٓ حذذ ج، وفُذذـ هْذذٚا 

ض ادًٚجد ئٌْٓٚ ادٍَْقن ظِٔٓٚ وؿد أوصقا أن يدؾْقا ؾٔٓٚ، هذ ا ـذام فذق ـذٚن بً

ًٚ ويف  اف شذذذذقل أمذذذذ  بذذذذ فؽ بذذذذؾ إٕذذذذف ـذذذذام شذذذذًّتؿ يف حذذذذديٞ ظٚانذذذذٜ ادذذذذ ـقر إٍٓذذذذ

أحٚديذذذٞ أخذذذ ى حذذذ ر أصذذذد افت ذذذ ي  مذذذـ بْذذذٚء ادًذذذٚجد ظذذذذ افٌَذذذقر، ومذذذـ ذفذذذؽ 

ا ؿٌذذذذقر إٌٔٔذذذذٚآؿ فًْذذذذٜ اهلل ظذذذذذ افٔٓذذذذقد وافْهذذذذٚرى ائذذذذ و»حذذذديٞ ظٚانذذذذٜ أخذذذذ : 

وهْذذذذٚا أـمذذذذ  مذذذذـ ظؼذذذذة أحٚديذذذذٞ ـِٓذذذذٚ  دٕذذذذدن حذذذذقل فًذذذذـ ادتطذذذذ يـ   «مًذذذذٚجد

فًِّٚجد ظذ افٌَقر، وحديٞ مْٓٚ ظذ إؿؾ يتًِؼ ا ه إمٜ، حٔٞ ؿٚل ظِٔف 

ٓ  َذذذقم افًذذذٚظٜ إٓ ظذذذذ  ار ا ِذذذؼ وظذذذذ افذذذ يـ يتطذذذ ون »افهذذذالة وافًذذذالم: 

 افًٚظٜ.ظذ هٗٓء  َقم   «ؿٌقر إٌٔٔٚآؿ مًٚجد

فذذ فؽ ؾٌْذذٚء ادًذذٚجد افٔذذقم مذذع ـم يذذٚ افتذذل  ٌؼذذ بطذذر مذذـ جٕٚذذٛ وفُذذـ مذذـ 

ًٚ؛ ٕٕف مل يتقؾ  ؾٔٓٚ افؼضٚن افِ ان ٓ بد مذـ أن  حٔٞ ـٍٔٔتٓٚ ٓ  ٌؼ بطر إضالؿ

يت ََذذٚ يف افًّذذؾ افهذذٚفت، إول: أن يُذذقن ظذذذ افًذذْٜ، ؾٓذذ ه ادًذذٚجد فًٔذذذٝ 

 ظذز وجذؾ يف هذ ا افٌْٔذٚن هذ ا ٕ ذـ َٕذقل ظذ افًْٜ، دؿ هؾ ؿهذد بٕٚقهذٚ وجذف اهلل

اهلل أظِؿ بام يف صدورهؿ، فُـ إذا جٚز فْٚ أن ٕ ُؿ بٚفيٚه  واهلل يتذقػ افنذاا  

َٕذذذقل: إن هذذذٗٓء افذذذ يـ يٌْذذذقن هذذذ ه ادًذذذٚجد ويٍَْذذذقن ظِٔٓذذذٚ إفذذذق  إن مل َٕذذذؾ 

ًٚ ٕين أظْذل مذٚ أؿذقل: يٌذدو واهلل أظ ِذؿ أهنذؿ اداليغ يٌدو واهلل أظِؿ، أؿقل مت ٍي

ـذذذذٕٚقا ؽذذذذر  ِهذذذذغ، دذذذذٚذا أحتٍذذذذظ  ٕين أوذذذذع احذذذذتامًٓ وهذذذذ ا آحذذذذتامل وارد 
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ًٚ  ٗٓء اف يـ يٌْقن ومٚ قا و ٗٓء اف يـ ٓ يزافقن وٓ يزافذقن  وأؿقل ه ا إٕهٚؾ

 .مٚ قاأحٔٚء مٚ 

أؿقل: ًُّـ أن يُقٕذقا  ِهذغ، فُذـ ورضٓذؿ بًذض ظِذامء افًذقء افذ يـ مل 

ٖ قن بَٔٚشٚت أصٌف بَٔٚس إبِٔس حْٔام ؿذٚل ف بذف وؿذد أمذ ه يٍّٓقا افًْٜ واف يـ ي

َٝ ضًِْٔذذذذٚ﴿أن يًذذذذ د:  ذذذذ َْ َِ ـْ َخ َذذذذ
ُ ُد دِ َٚل َأَأْشذذذذ هذذذذؿ يَقفذذذذقن: ٕ ذذذذـ  [60]اإلسللللراء:﴾َؿذذذذ

ٕزخذذ   افٔذذقم بٔق ْذذٚ ؾٌٔذذقت اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ أوػ أن  زخذذ  ، يُّذذـ أن يُذذقن 

ادًذذٚجد ظذذذ خذذال   يف هذذٗٓء افذذ يـ يٍَْذذقن هذذ ه إمذذقال افىٚاِذذٜ يف بْذذٚء هذذ ه

افًذذذْٜ أن يُقٕذذذقا ؿذذذد ؽذذذ ر اذذذؿ ووذذذِِقا و قمذذذقا ؾًذذذالً أن هذذذ ا مذذذـ إظذذذامل افتذذذل 

 َذذذ اؿ إػ اهلل زفٍذذذك، وشذذذقاء ـذذذٚن هذذذ ا أو ذاا، ؾٚحلََٔذذذٜ أن أحالمذذذٚ مذذذ  شذذذقاء 

 ـٕٚقا ؽر  ِهغ أو ـٕٚقا  ِهغ وفُـ ـٚن ظِّٓؿ فٔس ظذ افًْٜ.

ًٚ أؿذذقل مذذ ـ ًا فُذذؾ مًذذِؿ إذًا: هذذ ه إمذذقال افىٚاِذذٜ ذهٌذذٝ ه ٌذذًٚء مْمذذقرًا، وختٚمذذ

ي يذذد أن يتَذذ ب إػ اهلل  ٌذذٚرا و ًذذٚػ: ظِٔذذف ؿٌذذؾ أن يذذٖم بًّذذؾ ي يذذد أن يتَذذ ب بذذف 

ًٚ: أن خيِذذص ؾٔذف هلل ظذز وجذذؾ ٓ  إػ اهلل أن يًذ   أوًٓ: هذؾ هذق ظذذذ افًذْٜ  ودٕٚٔذ

ٚرا و ًذٚػ: ي يد مـ وراء ذفؽ جزاًء وٓ صُقرًا، وإٓ صذد  ظِذٔٓؿ ؿذقل ربْذٚ  ٌذ

ْؿ ﴿ َٔٚ َوهُذ ْٕ ْؿ يِف احْلََٔذِٚة افذدن ُٓ ُٔ ًْ ؾَّ شَذ ـَ وَذ ِ ي ًٓ * افَّذ اَم ـَ َأظْذ ي ْؿ بَِْٕٚخَنِذ ُُ ٌَْءذُئ ُٕ ُؿْؾ َهْؾ 

ٚ ًً ُْقَن ُصْْ
ًِ
ُْؿ حُيْ ٌُقَن َأهنَّ ًَ  .[074 - 078]الكه : ﴾حَيْ

ه اذذ ه ادْٚشذذٌٜ، وخالصذذٜ ذفذذؽ وافٌ ذذٞ ضقيذذؾ وضقيذذؾ ؤهذذ ا مذذٚ  ٔنذذ   إفَذذٚ

ًا، وٓ بد أن هْٚا أ ضٜ يُّـ أن  ًتز مـ ادتّؿ دمؾ ه ا افُالم، ذفؽ أن جد

مقوقع افتهٍٜٔ وافسبٜٔ ـام ؿٚل بًض إخقإْٚ: يتىِٛ  ٖفٔػ رشٚفٜ بؾ إٔٚ أؿقل 

ًٚ يقوذذت هذ ا ادقوذذقع وظًذك أن يقؾذذؼ فَِٔذٚم بذذف بًذض مذذـ ينذ اهلل فذذف افًِذذؿ  ـتٚبذ

 ا افَدر ـٍٚيٜ، واحلّد هلل رب افًٚدغ. افْٚؾع إن صٚء اهلل  ٌٚرا و ًٚػ، وا 
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 ( 00:  03: 15/   796) اهلدى والنور / 

صٔطْٚ ورد يف ـالمُؿ ؿقفُؿ: إن ـمرًا مـ إحٚديذٞ وذٚظٝ ظذذ  مداخِٜ:

افًِامء أو ظذ ـمر مـ أهؾ افًِؿ، وفًؾ ه ه افُِّٜ يٍٓؿ مْٓٚ بًض إخقإْٚ أن 

ظٝ يف ذايذذٚ وأهنذذٚ يًْذذل: مل يتٔنذذ بًذذض إحٚديذذٞ أو ـمذذرًا مذذـ إحٚديذذٞ وذذٚ

فٌذذذذذر افذذذذذ يـ وذذذذذٚظٝ ظِذذذذذٔٓؿ أن جيًّقهذذذذذٚ أو يِتَىقهذذذذذٚ، فذذذذذ فؽ بذذذذذٚرا اهلل ؾذذذذذُٔؿ 

أرجذذق.. فًِذذذف ٓ يَذذذع ممذذؾ هذذذ ا افٍٓذذذؿ يف أذهذذٚن بًذذذض اإلخذذذقان فذذق ووذذذ تؿ هذذذ ه 

ًٚ يٍْل شقء افٍٓؿ يف ه ه ادًٖفٜ بٚف ات.   امِّٜ  قؤ 

وٓ صٌٜٓ ؾٔف وفُـ ٓ بٖس مـ إظذٚدة  إٔٚ أظتَد أن ـالمل ـٚن واو ًٚ  افنٔ : 

افُذذذالم وفذذذق بقذذذء مذذذـ افتقوذذذٔت ـذذذام رؽٌذذذٝ، إٔذذذٚ   ـِّذذذٜ ـ ريذذذٚ يف أـمذذذ  مذذذـ 

ٚ ﴿عِس: إن اهلل ظز وجؾ اف ي ؿٚل يف افُتٚب افُ يؿ:  َّٕ َ  َوإِ ـْ ْفَْٚ اف ء زَّ َٕ ـُ   ْ َٕ  ٚ َّٕ إِ

ًٚ ب ٍذظ َٕذقل هذ ه أيذٜ  ًْذل: أن اهلل ظذز  [1]الحجر:﴾َفُف حَلَذٚؾُِيقنَ  وجذؾ  ًٓذد أيوذ

ًٚ أن اهلل ظذذذز وجذذذؾ خٚضذذذٛ ٌٕٔذذذف بَقفذذذف:  َوَإَٔزْفَْذذذٚ إَِفْٔذذذَؽ ﴿افًذذذْٜ ؾَذذذد ذـذذذ ت فُذذذؿ إٍٓذذذ

ؿْ  ِٓ ْٔ َل إَِفذذذ ذذذزء ُٕ  ٚ َ فَِِّْذذذِٚس َمذذذ َ  فُِتٌَذذذغء ـْ وؿِذذذٝ إن هذذذ ا افٌٔذذذٚن ادذذذ ـقر يف  [44]النحلللل:﴾افذذذ ء

ن ادُِذػ ٌٕٔذف افَ آن هل: افًذْٜ، ؾذ٘ذا ـذٚن اهلل ظذز وجذؾ  ًٓذد فألمذٜ ب ٍذظ افَذ آ

ًٚ ظذ افٌٔٚن.  بٚفٌٔٚن ؾ فؽ يًتِزم اد ٚؾيٜ أيو

ًٚ ـذذذذذام أن افَذذذذذ آن حمٍذذذذذقظ وفُذذذذذـ ٓ ٕتهذذذذذقر أن هذذذذذ ا افَذذذذذ آن  ؾٖٕذذذذٚ أؿذذذذذقل: زٚمذذذذذ

حمٍذذقظ ظْذذد ـذذؾ ؾذذ د مذذـ أؾذذ اد ادًذذِّغ، وإٕذذام هذذق أوًٓ حمٍذذقظ يف ادهذذ ػ 

ًٚ: حمٍذذذقظ يف صذذذدور ـمذذذر مذذذـ ؿذذذ اء ادًذذذِّغ، مذذذـ هذذذ ه ا حلٔمٔذذذٜ افُذذذ يؿ، ودٕٚٔذذذ

أؿقل: إن افًْٜ حمٍقطٜ يف صدور إمٜ وفٔس يف صدر ـؾ ؾ د مـ أؾ اد إمذٜ. 

ًٚ مذـ  افًْٜ حمٍقطٜ يف إمٜ فُـ افًْٜ مًٌم ة يف صدور إمٜ ظذ مذٚ ذـ ٕذٚ إٍٓذ

أن ؾٔٓذذٚ افهذذ ٔت ؾٔٓذذٚ افوذذًٔػ، ؾٖد ذذٝ إػ ٕذذٚحٔتغ ادْتذذغ أن هذذ ه افًذذْٜ افتذذل 

عّذذقع إمذذٜ وفذذٔس يف ؾذذ د أو أؾذذ اد مْٓذذٚ أن أرصح بٖهنذذٚ حمٍقطذذٜ يف صذذدور 
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ٕ جذذذق أن يَذذذقم ادًذذذِّقن أو خذذذقاص ادًذذذِّغ وظِذذذامء ادًذذذِّغ ب ّذذذع هذذذ ه 

ًٚ فُؾ ضٚفٛ ظِؿ، ومع ه ا امّع يَسن بف افتهذٍٜٔ افتذل  افًْٜ حتك  ُقن م جً

 أ ٕٚ إفٔٓٚ وهل زٔٔز افه ٔت مـ افؤًػ.

ًٚ مـ افًْٜ وٚظٝ ظذ ؾْ ـ ـِام ٕ يده مـ افُالم افًٚبؼ: فٔس أن ص إمٜ ٔئ

ـِٓٚ وإٕام بال صؽ وٚظٝ ظذ أؾ اد مـ ه ه إمٜذ حتذك مـذ ظِامآٚذ وهذ ا أمذ  واوذت 

جذذذدًا ظْذذذد ـمذذذر مذذـذ افًِذذذامء اد ََذذذغ ومذذـذ أصذذٓذ هؿ وأؿًذذذدهؿ اذذذ ا افًِذذذؿ هذذذق: صذذٔذ  

   اإلشالم ابـ  ّٜٔٔ رمحف اهلل يف رشٚفتف: أشٌٚب اختال  إاّٜ، مٚ اشّٓٚ

 دالم . ا مداخِٜ:

 ًٕؿ   افنٔ : 

 رؾع ادالم.  مداخِٜ:

رؾع ادالم ظـ إاّٜ إظالم، هْٚا ي ـ  صٔ  اإلشالم ابـ  ّٜٔٔ مـ  افنٔ : 

 ه ا: ْٚأشٌٚب ا ال  ذـ  ٕٚحٔتغ ادْتغ ًّٚ يتًِؼ بّقوقظ

ًٚ ؾٍٔتل بف واإلمٚم أخ  ٓ يٌٌِف ؾٔ تٓذد  افْٚحٜٔ إوػ: أن احلديٞ يٌِغ إمٚم

ٔطذذٚفػ احلذذديٞ افهذذ ٔت، دذذٚذا  ٓ ُٕٚيذذٜ وحٚصذذٚه يف احلذذديٞ افهذذ ٔت رأيذذف ؾ

 وإٕام ٕٕف مل يٌٌِف، ه ه افْٚحٜٔ إوػ.

وافْٚحٔذذٜ إخذذ ى: أن احلذذديٞ ؿذذد أ ذذٚه ووصذذؾ إفٔذذف فُذذـ وصذذؾ إفٔذذف بى يذذؼ ٓ 

 َقم احل ٜ ظْده ؾٓق ٓ يمؼ بْٚؿؾ ذفؽ احلديٞ ؾال يًّؾ بف ؾٔ تٓد بْٔام يُذقن 

ًذذف ؿذذد وصذذؾ إػ ظذذٚمل آخذذ  مذذـ ض يذذؼ صذذ ٔت ؾذذٖؾتك بذذف ؾٖصذذٚب هذذ ا احلذذديٞ ٍٕ

بٔذذذْام أخىذذذٖ إول، هذذذ ا افذذذ ي ٕ ذذذـ ٕدٕذذذدن حقفذذذف يف ـالمْذذذٚ افًذذذٚبؼ، وأرجذذذق أن 

 يُقن ؿد  قوت ادَهقد مْف يف ـالمل ه ا افالحؼ إن صٚء اهلل  ًٚػ.

 ( 00:  51: 50/   796) اهلدى والنور / 
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 االعتٓاء بايتصف١ٝ ٚايكصٛز 

 ب١ٝيف ايرت 

مذذـ بذذٚب ؿذذقل ظًٔذذك ظِٔذذف افًذذالم: يذذ ى أحذذدـؿ افَذذ اة يف ظذذغ أخٔذذف  مداخِذذٜ:

ويًْك ام ع يف ظْٔف، َٕقل: إن دظذٚة افًذْٜ وأهِٓذٚ وظذذ رأشذٓؿ صذٔطْٚ حٍيذف 

ًٚ يف مًذذذذٖفٜ افتهذذذذٍٜٔ شذذذذقاء مْٓذذذذٚ  ًٚ  ؿذذذذد ؿذذذذٚمقا بنذذذذقط أو ؿذذذذد ؿىًذذذذقا صذذذذقضاهلل مٌٚرـذذذذ

ـ بٚفًْذذذذذذٌٜ فِسبٔذذذذذذٜ مذذذذذذٚ هذذذذذذل ادتًِذذذذذذؼ بٚحلذذذذذذديٞ أم بٚفًَٔذذذذذذدة أم ؽذذذذذذر ذفذذذذذذؽ، وفُذذذذذذ

ٕهذذٔ تُؿ و قجٔٓذذٚ ُؿ ٕبْذذٚاُؿ افذذ يـ ؿذذد أمذذؾ ظذذدد ؿذذد يُذذقن ؽذذر ؿِٔذذؾ مذذْٓؿ 

 افسبٜٔ إنًٌٚٓ بٚفتهٍٜٔ، وجزآـؿ اهلل خرًا. 

ٕ ذذـ َٕذذقل دااذذاًم ٓ جيذذقز افٍهذذؾ بذذغ افتهذذٍٜٔ وافسبٔذذٜ، ـذذام ٓ جيذذقز  افنذذٔ : 

صذذٚحٌف إذا ـذذٚن ؽذذر مَذذ ون  افٍهذذؾ بذذغ افًِذذؿ وافًّذذؾ وإٓ ـذذٚن افًِذذؿ ح ذذٜ ظذذذ

  بٚفًّؾ، ؾ٘ذا ـٚن هْٚا ٕٚس شقاء ـٕٚقا مْٚ أو مـ ؽرٕٚ ًّـ  نِّٓؿ.                                   

 ( 00:  57: 33/   796) اهلدى والنور / 
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 اخلًٌ يف ايرتب١ٝ بني أبٓاء ايصخ٠ٛ

ٜٔ افتهذذٍٜٔ يف بدايذذٜ امًِذذٜ ظذذـ ؿوذذ اً  ُِّذذٝ يذذٚ صذذٔ  جذذزاا اهلل خذذرافنذذٔ : 

وافسبٜٔ وأن ـمر مـ ضالب افًِؿ أخ وا جٕٚٛ افتهٍٜٔ و  ا جٕٚٛ افسبٜٔ ؾْذقد 

أن يذذذتُِؿ ظذذذـ هذذذ ا ادقوذذذقع ....ويٌذذذغ افىذذذ    اً مذذذـ افنذذذٔ  ٕذذذٚرص جذذذزاه اهلل خذذذر

 افًِّٜٔ يف ه ا امٕٚٛ. 

:ادقوذذقع ظْذذدي مذذٚ حيتذذٚج إػ إشذذٓٚب أو بٔذذٚن ٕن مًْذذك افسبٔذذٜ هذذق افنذذٔ 

ِذذؿ، ٕن افًِذذؿ بٚفًْذذٌٜ فًِّذذؾ هذذق ـٚدَدمذذٜ بٚفًْذذٌٜ فِْتٔ ذذٜ، وفذذ فؽ افًّذذؾ بذذام ظ

ربْذذٚ ظذذز وجذذؾ خٚضذذٛ ٌٕٔذذف  ظِٔذذف افًذذالم  أو خٚضذذٛ أمذذٜ افٌْذذل  ظِٔذذف افًذذالم   يف 

صطص اف شقل  ظِٔف افهالة وافًالم  حْٔام ؿٚل: ؾٚظِؿ إٔف ٓ إفف إٓ اهلل، ؾٚفًِؿ 

ؾ ـذام ؿِذٝ إٍٓذٚ هذق ـٚفقشذِٜٔ، ؾّذـ يتَدم افًّؾ وٓ بد مْذف، ؾذٚفًِؿ بٚفًْذٌٜ فًِّذ

ظِذذؿ ومل يًّذذؾ ؾذذام اشذذتٍٚد مذذـ ظِّذذف صذذٔئٚ، وممِذذف ظْذذدي ـّمذذؾ افذذ ي يتقوذذٖ وٓ 

يهذذذذع، يتقوذذذذٖ وٓ يهذذذذع ٕن افقوذذذذقء هذذذذق وشذذذذِٜٔ ومَدمذذذذٜ فِهذذذذالة وٓ جيذذذذقز 

فًِِّؿ أن يتَ ب إػ اهلل بقوقء دون صالة، ـ فؽ ٓ يتَ ب ادًِؿ بًِؿ دون 

فؽ جذذذٚءت افْهذذذقص يف افؼذذذيًٜ ـتٚبذذذٚ وشذذذْٜ  ًْذذذك ظذذذذ أن يَ ٕذذذف بٚفًّذذذؾ، وفذذذ 

ـَ َآَمُْذذذقا مِلَ ﴿افذذذ يـ يًِّذذذقن وٓ يًِّذذذقن ـّمذذذؾ ؿقفذذذف  ٌذذذٚرا و ًذذذٚػ  ِ ي ذذذ ذذذٚ افَّ َ ٚ َأ ن َيذذذ

ذذذقَن  ُِ ًَ ٍْ  َ ٓ ٚ قَن َمذذذ قُفذذذ َُ تًذذذٚ ِظْْذذذَد اهللَِّ أَ  *َ  َْ ُزَ َم ذذذ ذذذقنَ ـَ ُِ ًَ ٍْ  َ ٓ ٚ قا َمذذذ قُفذذذ َُ  [8]الصللل :﴾ْن َ 

ذ افًّذذؾ بذذٚفًِؿ ـمذذرة وـمذذرة جذذدا، وحًذذٌْٚ أن ٕذذ ـ  وإحٚديذذٞ افتذذل حتذذض ظذذ

ب ديٞ أر ه ي ة ر  اهلل  ًٚػ ظْف اف ي أخ جف اإلمٚم مًِؿ يف ص ٔ ف أٓ 
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أول مذذـ  ًذذً  اذذؿ افْذذٚر دالدذذٜ ظذذٚمل وعٚهذذد »وهذذق ؿقفذذف  ظِٔذذف افهذذالة وافًذذالم  :

رر ٕؼذ ف ٝ ؾَٔذقل يذٚ ّذوؽْل يٗ ك بٚفًٚمل ويَذٚل فذف أي ؾذالن مذٚذا ؾًِذٝ بذام ظِ

 وا بذف يف شٌِٔؽ ؾَٔقل فف ـ بٝ إٕام ؾًِذٝ فَٔذقل افْذٚس ؾذالن ظذٚمل وؿذد ؿٔذؾ خذ

ؾٚفَهذذد هذذ ا افًذذٚمل يًِذذؿ يف عِذذٜ مذذٚ يًِذذؿ ؿذذقل اهلل   «إػ افْذذٚر إػ آخذذ  احلذذديٞ

ـَ ... ﴿ظذذز وجذذؾ  ي ُف افذذدء َغ َفذذ
ٌُذذُدوا اهللََّ ُ ِِِْهذذ ًْ َّٓ فَِٔ ُ وا إِ

ٚ ُأِمذذ  ؾٓذذ ا مذذـ [5]البينلل::﴾َوَمذذ

ظِّف فُْذف مذٚ أخِذص يف ظِّذف هلل ظذز وجذؾ وفذ فؽ ـذٚن مذـ عِذٜ أوفئذؽ افمالدذٜ 

 اف يـ  ًً  اؿ افْٚر يقم افَٔٚمٜ.

ؾِ فؽ ٕ ـ حْٔام َٕقل إصذؾ اإلصذالح خٚصذٜ يف هذ ا افذزمـ افذ ي ـمذ ت  

ؾٔف آ ٚهٚت واحلزبٔٚت وٕ ق ذفؽ حتك مـ ـمر مـ امامظذٚت اإلشذالمٜٔ ٓ 

صالح إٓ بٚفًِؿ افه ٔت وافًّؾ افْٚؾع، افًِؿ افه ٔت هق شٌٔؾ إػ حتَٔؼ اإل

افَٚاؿ ظذذ افُتذٚب وافًذْٜ وظذذ مذْٟٓ افًذِػ افهذٚفت، وافًّذؾ هذق افًّذؾ بذام 

ظِؿ، وؿد جٚء يف بًض إحٚديٞ افتذل ٓ  هذت مذـ حٔذٞ إشذْٚدهٚ وإٕذام مًْٚهذٚ 

تذذف صذذ ٔت مذذـ ظّذذؾ بذذام ظِذذؿ وردذذف اهلل ظِذذؿ مذذٚ مل يًِذذؿ هذذ ا حذذديٞ مًذذ و  رواي

 فُْف ؤًػ إشْٚده ومٌَقل مًْٚه ـام   ون.

  ا مٚ حيتٚج ادقوقع افسبٔذٜ إػ ـمذر مذـ اإلشذٓٚم وافٌٔذٚن وإٕذام ممذؾ  ِذؽ  

أيذذذذذذٜ  ٍُذذذذذذل يف هذذذذذذ ا ادقوذذذذذذقع فٍِذذذذذذٝ ٕيذذذذذذ  افَذذذذذذٚاّغ افٔذذذذذذقم ظذذذذذذذ حتَٔذذذذذذؼ مذذذذذذٚ 

بٚشتىٚظتٓؿ ًّٚ ُْٕل ظْذف بٚفتهذٍٜٔ ؾًِذٔٓؿ أن يًِّذقا بًِّٓذؿ ومذـ أهذؿ إصذٔٚء 

يٌٌْل أن يًِّقا بف أو اٚ هقأن خيِهقا يف ظِّٓؿ هلل ظز وجذؾ واإلخذالص  افتل

يف ظِّٓذذذؿ هلل يتىِذذذٛ مذذذْٓؿ أن يُقٕذذذقا إخذذذقة مت ذذذٚبغ يف اهلل وأٓ يتٌٚؽوذذذقا وأٓ 

يتًذٚدوا ٕ ٍذف إشذٌٚب وٕبًذط ادطٚفٍذٚت افتذل ؿذد  َذع بٔذْٓؿ، فَذد ـذٚن افًذذِػ 

دًذذٚاؾ وبًوذذٓٚ  تًِذذؼ بهذذ ٜ افهذذٚفت مل يُقٕذذقا ظذذذ رأي واحذذد يف ـمذذر مذذـ ا
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افهذذالة وبىذذالن افهذذالة مذذع ذفذذؽ مذذٚ ؾذذ   ذفذذؽ ا ذذال  بٔذذْٓؿ ٕهنذذؿ ـذذٕٚقا يًذذ   

بًوذذٓؿ بًوذذٚ أهنذذؿ ـذذٕٚقا  ِهذذغ، ؾٓذذ ا يذذ ى مذذمال أن دذذس ادذذ أة يذذَْض وذاا 

إن ـذذذٚن بنذذذٓقة َٕذذذض وإن ـذذذٚن بٌذذذر صذذذٓقة ٓ  :يذذذ ى إٔذذذف ٓ يذذذَْض وآخذذذ  يتقشذذذط

ؾ جيذذٚمع زوجتذذف وٓ يّْذذل دذذؿ ٓ جيذذٛ ظِٔذذف يذذَْض، بذذؾ هْذذٚا مذذـ يذذ ى أن اف جذذ

افًٌذذؾ وإٕذذام افقوذذقء إػ آخذذ ه، ـذذؾ ذفذذؽ مل يقؿذذع بٔذذْٓؿ ا ذذال ، وؿذذد شذذًّٝ 

ؾٔام مٙ مـ امًِٚت أن ابـ مًًقد ـٚن يهع أربع وراء ظمامن وهق ي ى إٔذف 

خيذذذٚفػ افًذذذْٜ وحٔذذذْام يًذذذٖل ظذذذـ ذفذذذؽ يَذذذقل ا ذذذال   ، ؾٔ ذذذٛ ظذذذذ هذذذٗٓء 

أن يوذذًقا ٕهذذٛ أظٔذذْٓؿ افًّذذؾ بًِّٓذذؿ ومذذـ ظِّٓذذؿ أن أصذذ ٚب افهذذ قة افٔذذقم 

ِؾ ﴿ا ذذال    ظذذذ هذذ ا َٕذذقل ٕ ذذـ أن افسبٔذذٜ مذذٚ حتتذذٚج إػ  ٍهذذٔؾ وإٕذذام  َوُؿذذ

 ِٛ ْٔذذذذذ ٌَ ٚمِلِ اْف وَن إَِػ َظذذذذذ دن ُسَ ِمُْذذذذذقَن َوَشذذذذذ ْٗ ُ قُفُف َوادْ ْؿ َوَرُشذذذذذ ذذذذذ ُُ َِ َّ ى اهللَُّ َظ َرَ ذذذذذ ًَ ذذذذذقا َؾ ُِ َّ اْظ

ٌَُْٔءئُ  َٚدِة َؾ َٓ ْؿ بِ َوافنَّ ُِذقنَ ُُ َّ ًْ ُْتْؿ َ  ـُ واذ ا افَذدر ـٍٚيذٜ ٓ شذٔام درس [075]التوب::﴾اَم 

 ودرس ٓ جيتًّقا .

  .( 00:  59:  00/ 779) اهلدى والنور/



 التصفية والرتبية  ------------------------------------------------ ني يف املنوججامع تراث العالمة األلبا

507 

 ايطُس ٚزاء ايتًفاش َٔ فنت  

 ايعصس احلاضس

 ؿٚل اإلمٚم:

 -مْٓذل ظْذف يف ؽذر مذٚ حذديٞ ظْذف  -وهذق افت ذدث يف افِٔذؾ -اظِؿ أن افًّ 

ٝ مقازه يف افًِؿ ا ا احلديٞ، وف فؽ ؾام ظِٔف عٚهر ، وف فؽ   ع- ¢

افْذذذٚس افٔذذذقم مذذذـ افًذذذّ  وراء افتٍِذذذٚز وأممٚفذذذف؛ هذذذق مذذذـ افٍذذذتـ افتذذذل أصذذذٚبٝ افًذذذٚمل 

اإلشالمل يف افًك احلذٚ ، ًٕذٖل اهلل افًذالمٜ مذـ ـذؾ افٍذتـ؛ مذٚ طٓذ  مْٓذٚ ومذٚ 

 بىـ؛ إٕف شّٔع عٔٛ.

 : - ¢ -ف ومـ  ِؽ إحٚديٞ افتل أ ت إفٔٓٚ ؿقف

 ."ٓ شّ  إٓ دُهؾٍّ أو مًٚؾ ٍ "

 وهق حديٞ ص ٔت فى ؿف وصقاهده.

 .(7/1/58الصحيحة )
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  نٔ ايتطُي ٌٖ ْطتطيع إٔ ْطتػين

 بايطًفية وْتطُى بأٌٖ ايطٓة واجلُانة؟

ًٚ جديدًا ؽر ـِّٜ ادًِّغ، يَقل أن  مداخِٜ: ًٚ صٔئ هْٚك أن مـ أصٌح يَقل أيو

 َٕقل أهؾ افًْٜ واجلامظٜ، ؾٓؾ يرد ظِٔٓؿ افٌحٞ افًٚبؼ؟

ؿد أوردٕٚه ظذ افدـتقر ٕٚرص افًّرر، ؿرد أوردٕرٚ ظِٔرف هرذا آظرساض،  افنٔخ:

ادٚتريديرررٜ وإصرررٚظرة وأهرررؾ  ٚفرررف افًرررْٜ واجلامظرررٜ ـِّرررٜ مىٚضرررٜ يررردخؾ ؾٔٓررر ؿِرررٝ

احلرررررديٞ، وإٔرررررتؿ تَقفرررررقن برررررٖن هرررررٗٓء ظْررررردهؿ إحررررررا    افًَٔررررردة ؾرررررٔام يتًِرررررؼ 

بٚفهٍٚت اإلهلٜٔ، ؾِرذفؽ ٓ ورقز   رأيْرٚ اشرتًامل هرذه افُِّرٜ.. ٍٕرس افُر م 

ًٚ مررررع نء مررررـ اإلوررررٚز هْررررٚك، فُْْررررٚ  وإٔررررٚ ٓحيررررٝ هررررذا افررررذي حُْٔررررٚه هْررررٚ مٍٕرررر

آشررتًامل   أـ ررر مررـ مررقضـ مررـ ـتررٛ ،خقإْررٚ هررٗٓء، وخٚصررٜ    ِررٜ افًررْٜ 

افتررررل يْؼررررهٚ وّررررد هور وصررررًرت بررررٖن هْررررٚك ،صررررًٚرًا بتّٔٔررررع افرررردظقة افًررررٍِٜٔ 

افَٚئّرررررٜ ظرررررذ أشرررررٚس افُترررررٚب وافًرررررْٜ ومرررررْٟٓ افًرررررِػ افهرررررٚفح، و،دخرررررٚل ـرررررؾ 

  دائرررررررة أهررررررؾ افًررررررْٜ افىقائررررررػ ادًررررررِّٜ ظررررررذ إؿررررررؾ مررررررـ ادررررررذاهٛ إربًررررررٜ 

واجلامظٜ، ؾَِْٚ هلؿ ٓ، هذه افُِّٜ يردخؾ ؾٔٓرٚ مرـ فٚفٍْرٚ   ظَٔردتْٚ افًرٍِٜٔ، 

ًٚ يرررد ظررذ هررذه افُِّررٜ، أي: ٓ يٍُررل أن  ؾررٍْس افُرر م افررذي شررًّتف وشرررؾ مٍٕرر

َٕررقل مًرررِؿ، ٓ يٍُررل أن َٕرررقل مًررِؿ ظرررذ افُتررٚب وافًرررْٜ، ٓ يٍُررل أن يُرررقن 

 واجلامظٜ، ٓ يٍُل هذا؛ ٕٕف ـام يَقفقن:  مًِاًم ظذ مْٟٓ أهؾ افًْٜ

عبللللوذعوكلللدعيللللع عو للل اع

 

 

 

عوللللوذعقع هللللذعكللل عبللل    
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وأذـر جٔدًا إْٔل ؿِٝ   بًض ادرٚفس وفًؾ مْٓٚ  ِيس مع إشتٚذ ظٌرد 

احلِٔؿ ادكي افذي شٌؼ اإلصٚرة ،ػ مْٚؿنتل ،يٚه، ؿِٝ فذفؽ ٓ جترد   ـرؾ 

تّقن ،ػ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ ورروون ظرذ أن افىقائػ ادقجقدة حتك ممـ يْ

يَقفرررقن إٔرررٚ شرررٍِل، برررؾ أن يَقفرررقا ظرررذ مرررْٟٓ افًرررِػ افهرررٚفح،يٖبقن ظِْٔرررٚ هرررذا، 

يَقفقن ـتٚب وشْٜ؛ ٕهنؿ إٔٚ أظتَد هذه افًَٔدة وفًِف ٕول مرة أؾهرح ارٚ، ـرام 

  إٔررف ٓ يٍُررل آظررتامد ظررذ افَرررمن؛ ٕن افًررْٜ مٌْٔررٜ فَِرررمن، ـررذفؽ ٓ يٍُررل 

مخرررر افزمرررٚن أن ًٕتّرررد ظرررذ افُترررٚب وافًرررْٜ؛ ٕهنرررؿ مرررْٟٓ افًرررِػ يٌرررغ افُترررٚب 

.ًٚ  وافًْٜ أيو

 ( 00:  11:  33/ 906) اهلدى والنور/
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 ايتطُي بايطًفية

إشررررتٚذ مررررٚزن ؿررررٚل ـِّررررٜ: ٓ يرررررى تًررررّٜٔ إخررررقة واجلامظررررٚت  :صررررٔ ْٚ مداخِررررٜ:

ٍٜٔ، ؾَِْٚ هذه بدهٚ بٚفًٍِٜٔ أو افهقؾٜٔ أو ،ػ مخره، ؾًْٔل أبك ـِّٜ شِ

 مقوقع ضقيؾ فُـ..

 هل بدهٚ وٚرضة. افنٔخ:

 ... صحٔح بس خمتكة. مداخِٜ:

 وهق ـامن بَٔقل: مق هٔؽ بٚفوٌط، ؾ ِْٔٚ ًّٕع مْف. افنٔخ:

ادَِل: هق احلََٜٔ، مع إٔف مًذرة إٔٚ مًتًرؾ يًْل بس بًَرد ... أضرقل ؾرسة 

ًٚ ؿوررٜٔ أن ممُْررٜ، فُررـ حََٔررٜ هررق افَهررد   ادقوررقع ـررٚن ، يررش هررق جررٚء ظرورر

يَررٚل ظررذ ؾرر ن ،ٕررف شررٍِل أو أخ مًررِؿ أو  ريررري أو صررق  هررذا هررق افررذي إٔررٚ 

اظسوررٝ ظِٔررف، ؿررؾ: ؿررٚل أحررد إخررقة ظْررد ٕررص ـررذا، ؿِررٝ فررف: يررٚ شررٔدي إٔررٚ مررش 

؛ ٕٕررف -،ن صررٚء اه-ضٚفررٛ ظِررؿ، وإٔررٚ رجررؾ مًررِؿ  -،ن صررٚء اه-صررٔخ، إٔررٚ رجررؾ 

ًٜ ﴿ٚدغ ؿٚل: ؿٚل؛ ٕٕف رب افً -¢-افٌْل  ٌَ ـَ اههِ ِصٌْ ـُ ِم ًَ ـْ َأْح َٜ اههِ َوَم ٌَ  ﴾ِصٌْ

 .[831]البقرة:

 ًٕؿ. افنٔخ:

ـْ َؿٌْرررُؾ ﴿ادَِرررل: 
َِِّغ ِمررر ررر ًْ ُ ُؿ ادْ ـُ امه َق َشررر  -،ن صرررٚء اه-، ؾ٘حْرررٚ [81]الحججج : ﴾ُهررر

 ُٕ ررر ،حْرررٚ مًرررِّغ، ومرررش بٚفيرررورة ،حْرررٚ  ًٍٕرررْٚ بًرررّٜ مًْٔرررٜ ورررَٜٔ و،ٕرررف ،حْرررٚ  ؿ  ًَ
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 ًٕٖل اه افٌَقل.مًِّغ و

 مٚ بّٔق احلٚل يٚ أشتٚذ. افنٔخ:

 ادَِل: ًٕؿ.

مررٚ بّٔقرر احلرٚل. هررذا افُرر م شرًّْٚه ٓ بررد بَررك إٔترف ظْررد ظِررؿ بقاحررد  افنرٔخ:

 اشّف ظٌد احلِٔؿ صٚحٛ ـتٚب:  رير ادرأة.

 ادَِل: ًٕؿ، ظٌد احلِٔؿ أبق صَٜ.

 أبق صَٜ، صٚحٛ ث ث  ِدات. افنٔخ:

ذٕٚ أوًٓ، هررق ـررٚن مررـ افررذيـ هربررقا مررـ طِررؿ ظٌررد افْررٚرص ،ػ هررذا تِّٔرر افنررٔخ:

شقريٚ، وحي دروشْٚ وأخذ مٌٚدئ شٍِٜٔ ٓ برٖس ارٚ، فُرـ بًرديـ ؾرؿرٝ افردٕٔٚ 

بْْٔٚ وبْٔف وإٔٚ   دمنرؼ شرٚؾر ،ػ افُقيرٝ، وؾرتح هْرٚك مُتٌرٜ ٕؼر أطرـ اشرّٓٚ: 

 دار افَِؿ.

 ادَِل: ًٕؿ.

أجرررزاء مرررـ هرررذا افُترررٚب، وإٔرررٚ  ٜث ثرررادٓرررؿ ؾٍقجئرررٝ بٖٕرررف أرشرررؾ ،   افنرررٔخ:

ًٚ ٓ أحٍرررظ إشرررامء ـرررام يٌٌْرررل، مرررغ هرررذا  بٚظتٌرررٚر زمرررـ ادًرؾرررٜ برررف أوًٓ بًٔرررد، ثٕٚٔررر

ادٗفررررػ، مررررٚ تذـرتررررف، و،ذا بٔرْٔررررل خىررررٚب مْررررف، أو هررررٚتػ، بَٔررررقل: إٔررررٚ أريررررد أن 

، هررق إٔررٝ ٔفـتررٚب؟ بًٔررّ أزورك ٔخررذ رأيررؽ   افُتررٚب افررذي أرشررِتف ،فٔررؽ. أّي 

ؿ؟ ؿررٚل: ًٕررؿ، أهرر ً وشررٓ ً، ،ػ مخررره، أضررقل ؾٔررف.... وإتررف مًررتًرؾ، ظٌررد احلِررٔ

ًٚ ـرٚم ً، وتٌرغ فرف أن ـتٚبرف ؿرٚئؿ ظرذ ؽرر مرْٟٓ ظِّرل،  جٚء وجِس ظْردي أشرٌقظ

ل ـ رررًا مررـ مرائررف، ثررؿ مررـ مخررر ذفررؽ إٔررف رجررؾ ؿرردم مْحررٜ ده وييٓررر فررؽ هررذا إٔررف َظرر 

ومرررٚ ـرررٚن هرررذا ،ٓ أثرررر فىٚفرررٛ يًّرررؾ ظرررذ حًرررٚبف ظْررردي فٔرررتًِؿ افًِرررؿ احلررردي ل، 
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ادْٚؿنٚت افتل جررت بْٔرل وبْٔرف. افنرٚهد إٔرٚ ؾّٓرٝ يًْرل ؾقتقؽراؾٔترف ؾِرام ذـرر 

دررٚ شررٖفتف ،ذا ؿٔررؾ فررؽ مررٚ مررذهٌؽ؟ ؿررٚل: مًررِؿ، ؿِررٝ فررف: يٍُررل هررذا؟ ؿررٚل ًٕررؿ، 

هٔؽ اه شامٕٚ بٚدًِّغ   أيٜ افُريّٜ، ؿِٝ فف: يٚ أخل هذا جقاب شِٔؿ فق 

ؿٌررؾ إتنررٚر هررذه افٍرررل، ؾررٚٔن فررق شررٖفْٚ أي مًررِؿ مررـ افٍرررل  ـْررٚ   افًٓررد إول،

ًٚ   افًَٔررردة، وبًورررٓٚ دون ذفرررؽ، فرررق  إخررررى افترررل ٕ تِرررػ مًٓرررٚ بًورررٓٚ جرررذري

شٖفْٚ أي ؾرد مرـ هرٗٓء صرق مرذهٌؽ، مرٚ رح فتِرػ جقابرف ظرـ جقابرؽ إترف، ـرؾ 

درزي واحد شَٔقل إٔٚ مًِؿ، ضٔٛ، ؾ٘ذًا إٔٚ أريد أن أظر  إٔرٝ مًرِؿ ويُّرـ افر

ـامن ظْدٕٚ   شقريٚ فق شٖفْٚه بَٔقل: إٔٚ مًِؿ، افًِرقي بَٔرقل: إٔرٚ مًرِؿ ؾور ً 

ظـ افراؾيض، ؾو ً ظـ افنرًٔل، ؾور ً ظرـ افزيردي، ـرؾ هرٗٓء يَقفرقن: مًرِؿ، 

،ذًا هررذا مررٚ يٍُررل يررٚ أخررل افٔررقم، ؿررٚل اؿتْررع اررذا، ؿررٚل: ،ذًا إٔررٚ بَررقل إٔررٚ مًررِؿ ظررذ 

هذا ٓ يٍُل، ؿرٚل: ؟؟ ؿِرٝ: هرؾ جترد واحردًا  -ًٚ أيو-افُتٚب وافًْٜ، ؿِٝ فف: 

ًٚ أهنررؿ ـِٓررؿ بَٔقفررقا: مًررِؿ، ،ذا شررٖفْٚه صررق  مررـ هررٗٓء افررذيـ رضبْررٚ اررؿ مرر  ً مٍٕرر

مررذهٌؽ؟ بَٔررقل: مًررِؿ، بَٔررقل: إٔررٚ مًررِؿ فًررٝ ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ، ٓ بررد مررٚ 

مًرف  يَقل ظذ افُترٚب وافًرْٜ، مرٚ يٍُرل هرذا يرٚ أشرتٚذ، ؿرٚل: ،ذًا، ؿِرٝ، ودخِرٝ

ًٚ أو أـ ررر إْٔررٚ    بحررٞ ضقيررؾ فٌٔررٚن أضٔررٜ افوررّّٜٔ هررذه، وفًِررؽ شررًّٝ نيىرر

 ٕتٌْك افُتٚب وافًْٜ ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح، صح.

 ادَِل: شًّٝ ...

مه مجٔرررؾ جررردًا، ؾنرررق رأيرررؽ إترررف، يٍُرررل اإلًٕرررٚن افٔرررقم ادًرررِؿ افًرررٚ؟  افنرررٔخ:

ب وافًررْٜ ؾَررط دون افرجررقع بٚفٌِرٜ وأشررٚفٌٔٓٚ ومدااررٚ وو ،ػ مخررره أن يٍٓرؿ افُتررٚ

 ،ًٚ ،ػ مرررٚ ـرررٚن ظِٔرررف افًرررِػ افهرررٚفح افرررذيـ برررٚنوا تىٌٔرررؼ هرررذيـ إصرررِغ ظِّٔررر

ًٚ، ؿرٚل: مرٚ يٍُرل ،ٓ ظرذ مرْٟٓ افًرِػ  -ظِٔرف افًر م-وتَِقه مـ افرشقل  مىٌَر
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افهٚفح، مجٔؾ جدًا، أن شٖفْٚك أول شٗال: مٚ مذهٌؽ؟ ؿِٝ: مًرِؿ، مرٚ مقر 

مًِؿ ظرذ افُترٚب وافًرْٜ، مرٚ مقر احلرٚل، شرٖفْٚك  احلٚل، شٖفْٚك شٗال ؿِٝ:

ًٚ؛ ،ذًا مًررِؿ ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ ومررْٟٓ افًررِػ افهررٚفح، ـررؾ مررٚ واحررد بررده  ثٚف رر

يًٖفؽ شٗال بدك تًّؾ فف وٚرضة   اجلقاب، ؿِٝ فف: إٔٚ مًِؿ ظذ افُتٚب 

وافًررْٜ وظررذ مررْٟٓ افًررِػ افهررٚفح، صررق رأيررؽ ٕ تكررهٚ فٌررٜ ،ٕتررف أظِررؿ مْررل   

 ٌِٜ.اف

 ... مداخِٜ:

ٓ ظٍرررقًا إٔرررٚ إٔرررٚ بحُرررل مًرررف مرررق مًرررؽ، إترررف يُّرررـ ورررل دورك، خرررز  افنرررٔخ:

 حٚفؽ، هٓٓف

 هٓف مداخِٜ:

ؾٚدٓؿ إتف أظِؿ مْل بٚفٌِٜ؛ دٚذا؟ ٕين أفٌٚين، وافًرل دشرٚس، وفرق  افنٔخ:

 إٔف تًربٝ.

 إتف افزـٜ  مداخِٜ:

ب وافًرررْٜ وظرررذ مرررْٟٓ ادٓرررؿ، ،ذا أردٕرررٚ ًٕرررز ظرررـ مًرررِؿ ظرررذ افُترررٚ افنرررٔخ:

 افًِػ افهٚفح بُِّٜ شٍِل، صق رأيؽ؟

ادَِررررل: صررررحٔح، إٔررررٚ بقؿررررػ ... ،ػ جٌٕٚررررؽ وبَقفررررؽ: مه، فُررررـ، بٚظتَررررٚدي 

إوٕٜٓٔ أؾوؾ، ٕن أول مرٚ يْكر  ذهرـ اإلًٕرٚن ـِّرٜ شرٍِل ،ػ أصرٔٚء ـ ررة، 

 ، مررررـ بًررررض ادامرشررررٚت ،ٕررررف، يًْررررل ُٓنرررر  بًوررررٓٚ، و  بًوررررٓٚ ؿررررد ٓ يَ ُنرررر ؿررررد يَ 

 فٍٚك..

 .هٚه افنٔخ:
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ًٚ ؿرد تهرؾ ،ػ  ادَِل: بًض ادامرشٚت افع هل ؾٔٓرٚ ٕرقع مرـ افنردة وأحٕٔٚر

 افٌِيٜ.

احٍرررظ ـ مرررؽ، و،ذا ؿِرررٝ مًرررِؿ، مرررٚ بْٔكررر  صرررًٔل راؾيضررر درزي  افنرررٔخ:

 ظِقي ،شامظٔع ،ػ مخره.

 ادَِل: مـ ادُّـ أن يك .

 ضٔٛ. افنٔخ:

َق ﴿بُرررقن اتًٌرررٝ أيرررٜ افُريّرررٜ:  -،ن صرررٚء اه-ٕرررٚ أادَِرررل: فُرررـ إٔرررٚ يًْرررل  ُهررر

ـْ َؿٌُْؾ  َّغ ِم
ِِ ًْ ُؿ ادُْ ـُ  .[81]الح : ﴾َشامه

ٓ اشررّح   ٓ ٓ، ٓ ٓ أخررل مررٚ اتًٌررٝ أيررٜ؛ ٕٕررف أيررٜ تًْررل مًررِؿ  افنررٔخ:

بٚدًِؿ افهحٔح، مٚ اتًٌٝ أيرٜ؛ ٕٕرف إترف بتًرر  إٔرف مرـ افَقاظرد اإلشر مٜٔ أن 

رر َُ تُ  َررقهلؿ، صررح. ؾررٚٔن إتررف دررٚ بتَررقل إٔررٚ مًررِؿ، مررـ افررذي ؿ افْررٚس ظررذ ؿرردر ظِ 

يٍٓررؿ مْررؽ هررذه ادحررٚرضة افررع ظِّْٚهررٚ ظررذ هررذا افتًًِررؾ، مررـ افررذي يٍٓررؿ ،ٕررف 

ًٚ، وفرذفؽ ؾٚدحرٚذير افترل  مًِؿ بٚدًْك افهرحٔح، ٓ أحرد يٍٓرؿ مْرؽ هرذا ،ض ؿر

ًٚ وؿد تُقن صحٔحٜ وؿد تُقن ؽر صرحٔحٜ؛ ٕٕرف ؿقفرؽ ،ٕرف  برٚه إٔٝ ذـرهتٚ مٍٕ

   ظْدهـ صدة ؿد يُقن هذا أوًٓ بٚفًٌْٜ فًٌض إؾراد وفٔس ـّْٟٓ ظِّل.

 ادَِل: ٓ مش مْٟٓ ظِّل.

ظررؿ ٕررتُِؿ ظررـ ادْررٚهٟ ؾِررام  ْٟٓ ظَرردي. ،ذًا دظررؽ وإؾررراد ٕحررــّرر افنررٔخ:

بَْررقل صرررًٔل، مرررٚ بَْررقل واه متنررردد وٓ متًرررٚمح وٓ متًررٚهؾ، ظرررذ ـرررؾ افٍررررل 

رر ، مقوررقظْٚ أن ٕوررع اشررؿ ظَ إخرررى مررش هررذا مقوررقظْٚ رر ؿ يُ َِ   ظررـ مررذهٛ هررذاز  ًَ

اإلًٕٚن افذي يديـ اه بف، أمٚ واه متًٚهؾ متنردد، إٔرٚ.... مًرِؿ أفرٔس افهرحٚبٜ 
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ًٚ اجلقاب، فُرـ ـرٚن ؾرٔٓؿ مرـ هل ـرٚن ؾرٔٓؿ مرـ زٕرك، فُرـ  ـِٓؿ مًِّغ، ضًٌ

شررقفف هررؾ هررذا يًررقغ فررف أن يَررقل: إٔررٚ فًررٝ مًررِؿ، ٓ هررق مًررِؿ ومررٗمـ بررٚه ور

ًٚ مررٚ ؾْٔررٚ مًهررقم، ؾررْحـ   -بررٚرك اه ؾٔررؽ-ـّررْٟٓ، فُررـ ؿررد فررٚفػ مْٓرررف أحٕٔٚرر

 ظـ ظَٔدتْٚ وظرـ ؾُرٕرٚ ومْىَِْرٚ   حٔٚتْرٚ ؾرٔام يتًِرؼ ز  ًَ ٕتُِؿ أن ظـ ـِّٜ تُ 

بنرررقون ديْْرررٚ افرررذي ًٌٕرررد اه برررف، أمرررٚ واه ؾررر ن متنررردد، ؾَرررد يَٚبرررؾ متنررردد بررر خر 

 ا تَقفقن إٔتؿ: منِط.بٚفتًٌر افًقري، مٚ أدري مٚذ

 ظْدٕٚ ًٍٕٓٚ. مداخِٜ:

ِط، فُررررـ هررررذا ٚرة ًٍٕررررٓٚ هررررف، يَٚبررررؾ متًررررٚهؾ َمنررررـررررامن ظْرررردـؿ افًٌرررر افنررررٔخ:

برررٚرك اه -مرررذهٛ، ٓ هرررذا تكررر  صررر ص أو أصررر ٚص أو أو ،ػ مخرررره، فرررذفؽ 

وإٔررٝ مًررتًرؾ وإٔررٚ مًررتًرؾ مًررؽ مررـ أجِررؽ، إٔررٚ مًررتًرؾ مًررؽ مررـ  -ؾٔررؽ

 أجِؽ.

 ر.ادَِل: اه وزيؽ اخل

فُررـ أريررد أن تٍُررر   هررذه افُِّررٜ ادررقجزة حتررك مررٚ تيررؾ متًهرررٛ  افنررٔخ:

فُِّررٜ مًررِؿ وإٔررٝ تًِررؿ إٔررف ٓ أحررد يٍٓررؿ مْررؽ افررذي تريررده، ٓ أحررد يٍٓررؿ مْررؽ 

افررررذي تريررررده أبرررردًا، ؾرررر٘ذًا ـِررررؿ افْررررٚس بَرررردر ظَررررقهلؿ، هرررر  إتررررف ظررررٚيش مررررع هٚدوٕررررف 

دٚ دخرؾ ذفرؽ افٔٓرقد ؿرٚل:  ظٚئنٜ ةهٚخلْٚزير هدوٕف افٔٓقد وريض اه ظـ افًٔد

افًٚم ظِٔؽ يٚ رشقل اه، ؿِٝ: وظِٔؽ افًٚم وافٌوٛ ،خرقة افَرردة واخلْرٚزير، 

هٚدوٕف افع إتف ابتِٔٝ بٚحلٔٚة بْٔٓؿ و  أروؽ هٚه، هٚدوٕرف ،ذا ؿِرٝ هلرؿ وهْرف 

ِّرؿ افْرٚس  مٚ يًرؾرقن ظْرؽ نء: إٔرٚ مًرِؿ؛ ظرؾرقك مرـ إٔرٝ، ؾر٘ذًا ظرر   افْرٚس ـ

، هرذا أوػ، أمرٚ ٕتًّرؽ إٔرٚ واه مًرِؿ مًْرك مًرِؿ   افًٓرد إول بَدر ظَقهلؿ

ًٚ، إترررف بتًرررر    مًرررِّغ يًرررّقن افٔرررقم برررٚفَرمٕٔغ،  ؽرررر مًْرررك مًرررِؿ افٔرررقم بٚمررر
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 صح؟

 ادَِل: يُْرون افًْٜ.

ٕترررف تنرررسك مًرررف   ايُْررررون افًرررْٜ، ضٔرررٛ هرررذا بَٔرررقل فرررؽ: مًرررِؿ، و افنرررٔخ:

إٔؽ ؿرمين، مٚ تريد هذا، ،ذًا أؾّْٓل مٚ إٔٝ، ؿرؾ افَقل مًِؿ؛ ،ذًا تريد أن أؾّٓؽ 

  : شٍِل، وبٚرك اه فؽ   شٍِٔتؽ. وهٚه وأه ً وشٓ ً.

 ادَِل: اه وزيؽ اخلر.

 .-،ن صٚء اه-و،يٚك  افنٔخ:

 (  00: 32: 04/ 675) اهلدى والنور /
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 أيُٗا أوىل اضتعُاال: يفظ  

 أٌٖ ايطٓة أّ يفظ ايطًف...

 ام أوػ بٚٓشتًامل دائاًم فٍظ أهؾ افًْٜ أم فٍظ افًِػ.أهي مداخِٜ:

 افًِػ.  افنٔخ:

ضٔرٛ هْرٚ افرًٌض يَرقل ،ن فٍرظ افًرِػ مرٚ جرٚء فٍيرف ،ٓ مترٖخر يًْرل  مداخِٜ:

هررؿ ئًَررقا بٖٕررف متررٖخر مررـ ظٓررد ابررـ تّٔٔررٜ وجررٚي، أمررٚ افٍِررظ افررع دارج اشررتًامفف 

 م فٍظ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ.دَ مـ ؿِ 

 رفف هذا.متك تٚ  افنٔخ:

 .واه مٚ مداخِٜ:

 وؿػ محٚر افنٔخ ظْد افًٌَٜ.  افنٔخ:

 .هٓٓف مداخِٜ:

واه إٔررٚ شررٖفٝ ظررـ إوػ متررك تررٚريخ فٍررظ افًررِػ، ؾَررٚفقا مررٚ يًررر   مداخِررٜ:

 ،ٓ مـ زمٚن ابـ تّٜٔٔ.

َ ،يف، إٔٝ  ٔه   افنٔخ: ًٚ، ـام شٖفٝ  زت مع أوفئؽ ظذ هٗٓء، ِ؟ ؟ تًٖل أيو

 ظـ هذه؟

 ؾٚتْل يٚ صٔخ. ٜ:مداخِ
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 .هٓٓٓف مداخِٜ:

 .هٓف  افنٔخ:

 بس بٔهر جتٚوبْل يًْل .... مداخِٜ:

أؿرررقل فرررؽ: ظِّرررل واه أظِرررؿ بىًٌٔرررٜ احلرررٚل أن ـررر ً مرررـ آشرررتًامفغ   افنرررٔخ:

 حٚدث.

 حٚدث؟ مداخِٜ:

هٚه، وفُـ هذا احلدوث فٔس فف ظ ؿٜ بٚإلحداث، أي فٔس فف ظ ؿرٜ   افنٔخ:

تف بٚفًر ، ؾُِّٜ أهؾ افًرْٜ واجلامظرٜ ـٕٚرٝ وٓ ترزال تًْرل بٚفٌدظٜ، و،ٕام ظ ؿ

ضقائررػ مررـ افْررٚس، أمررٚ فٍيررٜ افًررِػ وافًررٍِل أو افًررٍِٔغ ؾررٕ٘ام تًْررل ضٚئٍررٜ مررـ 

 افْٚس ،ػ هْٚ مٍٓقم افُ م.

 جدًا. مداخِٜ:

ضٔرررٛ، وٓ صرررؽ أن افىٚئٍرررٜ ادْهرررقرة وافٍرؿرررٜ افْٚجٔرررٜ هرررل ؾرؿرررٜ أو   افنرررٔخ:

افًرررْٜ   اصرررى ح افرررذيـ يًرررتًِّقن هرررذه افٍِيرررٜ ؾٓرررل ضٚئٍرررٜ واحررردة، أمرررٚ أهرررؾ 

ضقائػ ومجٚظٚت ظديدة، وأول مٚ يتٌٚدر ظْرد افرذيـ يًرتًِّقن هرذه افُِّرٜ ،ػ 

مرررررٚ ؿٌرررررؾ افًٓرررررد احلرررررٚرض أن ،ٕرررررام هرررررؿ إصرررررٚظرة وادٚتريديرررررٜ، هرررررؿ أهرررررؾ افًرررررْٜ 

هرة واجلامظٜ، ؾ٘ذا ؿرأتؿ   ـتٛ افًَٚئد افتل تًر  بًِؿ افُ م م ؾ م  ً اجلرق

ونوحٓررررٚ وحقاصررررٔٓٚ وٕحررررق ذفررررؽ ؾًررررتًِّقن وٕحّررررد اه إُٔررررؿ ٓ تًِّررررقن أن 

ادَهقد اذه افُِّٜ هؿ أوفئؽ إصٚظرة وادٚتريديٜ، افذي أحليف أن أن هذه 

افُِّررررٜ تًررررتًّؾ ـُِّررررٜ شٔٚشررررٜٔ ٓصررررىٔٚد بًررررض افْررررٚس بٕٚفٍررررٚظ ادًًررررقفٜ، 

ٚ افهرقاب ظرذ اخلىرٖ، وفتُ ر اجلامظٜ افداظٜٔ، وفرق ـٕٚرٝ دظرقهتؿ يٌِرٛ ظِٔٓر

فُررررـ ضًّقهررررٚ ضًّقهررررٚ بٖفٍررررٚظ وأشررررٚفٔٛ شٔٚشررررٜٔ، وفررررذفؽ ؾٚفررررذي برررردا   واه 

أظِؿ، وبْٚء ظذ مٚ بدا   اؿسحرٝ ظرذ بًورٓؿ تررك هرذا آشرتًامل أهرؾ افًرْٜ 
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 افٔقم حتك فق حكٕٚهؿ   ؿ حْٔام يىَِقهنٚ ؾرامهر ادًِّغواجلامظٜ؛ ٕهن

ظررٜ؛ ٕن ادَهررقد اررذا آشررؿ هررق مرر  ً خرر   مررـ يًررّقهنؿ بٖهررؾ افًررْٜ واجلام

افنررًٜٔ خرر   اخلررقارج اإلبٚوررٜٔ ادًتزفررٜ ،ػ مخررره، أمررٚ إصررٚظرة وادٚتريديررٜ 

 ؾٓق أول مٚ يدخِقن   هذا آشؿ. ًٕؿ.

 .،ذاً  مداخِٜ:

ؾحْٔام يًتًِّف، أو يًتًّؾ هرذا افٍِرظ بًرض افردظٚة افٔرقم وفرق ـرٕٚقا   افنٔخ:

ٕ٘ام يًررتًِّقٕف شٔٚشررٜ وافرردظقة افًررٍِٜٔ دظررقة ـٚإلشرر م ظررذ ادررْٟٓ افًررٍِل ؾرر

ٓ يزيررغ ظْٓررٚ ،ٓ »أو  «فِٔٓررٚ ـْٓٚرهررٚ ٓ يوررؾ»، ـررام ؿررٚل ظِٔررف افهرر م: غه واوررح َبرر 

؛ وفرررذفؽ ؾٚفررردظقة افًٔٚشرررٜٔ تْٚشرررٌٓٚ إفٍرررٚظ افًٔٚشرررٜٔ افترررل ترررريض ـرررؾ «هٚفرررؽ

ًٚ واحرردًا  افْررٚس، شررقاء ـررٕٚقا مًٓررؿ أو ظِررٔٓؿ، أمررٚ دظررقة احلررؼ ؾرر  تًررر  ،ٓ أشررِقب

ًٚ ـٚفنّس   رابًٜ افْٓرٚر، وأـرز دفٔرؾ ظرذ هرذا: ،ذا ؿِرٝ إٔرٚ أدظرقا ،ػ  وواوح

مْٟٓ افًِػ افهٚفح وإٔٚ شرٍِل بْرًٚء ظرذ ذفرؽ ؟ يٌَرؾ مْرؽ، و،ذا ؿِرٝ: إٔرٚ مرـ 

ؾ مْررؽ، دررٚذا؟ ٕن هررذا آصررى ح صررٚمؾ، وهررذه دظررقة ٌِرر أهررؾ افًررْٜ واجلامظررٜ ؿُ 

ٌٔرٜ بهرِٜ أو ًٕرٛ هرذه دظرقة اإلخرقان ادًرِّغ مر  ً وٓ مٗاخذة ومٚ هل مـ افٌ

 افذيـ وًّقن افًٍِٜٔ واخلٍِٜٔ، وافهقؾٜٔ وافنًٜٔٔ وو ،ػ مخره.

ًٚ. مداخِٜ:  ظذ ذفؽ يٚ صٔخ أن آشتًامل ... أهؾ افًْٜ واجلامظٜ فٔس دؿَٔ

 ـٔػ؟  افنٔخ:

 ادَِل: ظذ ذفؽ اشتًامل.

 ٚضٜ.ٓ فًٔٝ دؿَٜٔ بؾ هل مىه   افنٔخ:

 اه وزيؽ اخلر، اه وزيؽ اخلر يٚ صٔ ْٚ. مداخِٜ:

 و،يٚك.  افنٔخ:

 ( 00:  36:  33/ 751) اهلدى والنور/ 
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 ايتطُي بايطًفية

ؾؤِٜ افنٔخ! يرى بًض أهؾ افًِرؿ إٔرف ٓ داظرل فتًرّٜٔ دظرقة مًْٔرٜ  مداخِٜ:

ن أثٚبُؿ بٚفدظقة افًٍِٜٔ وؽرهٚ، فُـ يَقفقن أهؾ افًْٜ واجلامظٜ، ؾامذا تَقفق

 اه؟

قا ﴿ٓ أواؾَٓررؿ ظررذ مررٚ يررذهٌقن ،فٔررف،  افنررٔخ: َُ تٌَِ ٚ َؾْٚشرر رر َٓ ٔ َق ُمَقف  ٌٜ ُهرر رر َٓ ؾو ِوْج رر ُُ
َوفِ

اِت  ذفررررؽ ٕن افًررررر  افَررررديؿ   هررررذه افتًررررّٜٔ: أهررررؾ افًررررْٜ  [841]البقججججرة:﴾اخْلَررررْرَ

ًٜ مررـ أهررؾ افًررْٜ واجلامظررٜ، م ررؾ  واجلامظررٜ، ،ٕررام يرردخؾ ؾٔٓررٚ ضقائررػ فًٔررقا حََٔرر

وادًتزفررٜ وافررذيـ يًررتًِّقن هررذه افُِّررٜ هررؿ   احلََٔررٜ ـررٕٚقا ؿرردياًم  إصررٚظرة

ًٜ تنّؾ ـؾ ادًِّغ افذيـ ٓ يزافقن   دائررة  ًٜ صٚمِ يريدون أن تُقن ـِّٜ ظٚم

اإلش م مع نء ؿِٔؾ أو ـ ر مـ إٓحرا  ظام ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚفح ريض 

أهررؾ افًررْٜ واجلامظررٜ ؾْرردخؾ اه ظررْٓؿ، وفررذفؽ ؾرر٘ذا هٌىْررٚ ظررذ آشررتًامل أي: 

ًٜ ـذفؽ ؾًْدٕٚ شرٗال امتحرٚن وهرق: هرؾ  ٚؾٔٓٚ مـ فٔس مْٓ ، وفق ـٕٚقا حََٔ ًٜ حََٔ

ـؾ مـ ـٚن مـ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ ظذ افتًريػ ادتقارث حتك افٔقم، هرؾ هرق 

ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح، وٓ ؤزون خمٚفٍرٜ افًرِػ افهرٚفح ؾرٔام ـرٕٚقا ظِٔرف 

، شرررقاء ـرررٚن ذفرررؽ   افًَٚئرررد أو   إحُرررٚم؟ ¢ٜ افٌْرررل مرررـ هررردي واتٌرررٚع فًرررْ

مررـ هررٗٓء افررذيـ يْتّررقن ،ػ أهنررؿ مررـ  يررزال ـ ررراجلررقاب مررع إشررػ افنررديد: ٓ 

أهررؾ افًررْٜ واجلامظررٜ يَقفررقن: بررٖن مررذهٛ افًررِػ أشررِؿ ومررذهٛ اخلِررػ أظِررؿ 

 وأحُؿ، ٓ يزافقن يَقفقن هذه افُِّٜ، وبًْٚء ظذ ذفرؽ ؾٓرؿ فًٔرقا شرٍِٔغ حترك
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  أظرررز مرررٚ ورررٛ مرررٚ يتًّرررؽ برررف ادًرررِؿ مرررـ ديْرررف أٓ وهرررل افًَٔررردة   اه تٌرررٚرك 

 وتًٚػ.

ومـ ـٚن مُْؿ مـ ض ب افًِؿ ؾًرتترذ فرف هرذه احلََٔرٜ بهرقرة جِٔرٜ؛ ٕٕرف 

يَررررررأ   بًرررررض ـترررررٛ إصرررررٚظرة وـرررررذفؽ ادٚتريديرررررٜ هرررررذه اجلِّرررررٜ يَقفقهنرررررٚ وٓ 

فح حٔرررٞ أهنرررؿ ينرررًرون ... برررٖن يٌرررٚفقن؛ ٕن ؾٔٓرررٚ ؽّرررًزا ودرررًزا   افًرررِػ افهرررٚ

افًررِػ ـررٕٚقا مجٚظررٜ ـررام يَقفررقن   بًررض افررٌ د: مجٚظررٜ دراويررش أي: بًررىٚء، 

ؾّذهٌٓؿ أشِؿ، أمٚ مذهٛ اخلِػ ؾٓرق أظِرؿ أي: أدل وأحُرؿ، ـٔرػ يُرقن هرذا 

افذي يَقل هذا افُ م، يُقن مـ أهؾ افًْٜ وهق يٌّز مجٚظٜ افًْٜ إوػ افتل 

 ًٌ جًؾ افً مٜ فٍِرؿٜ افْٚجٜٔ أن يُقن ظذ  ¢ٚ أن افٌْل شٌؼ مْل ؾٔام مٙ ؿري

مررٚ ظِٔررف هررق وأصررحٚبف، ؾُٔررػ يُررقن مررـ افٍرؿررٜ افْٚجٔررٜ مررـ يَررقل: ،ن أصررحٚب 

ـٕٚقا ظذ ٓ ظِؿ، أو ظذ ظِؿ ؿِٔؾ وفٔس بٚفًِؿ احلُٔؿ، أمرٚ اخلِرػ  ¢افٌْل 

ؾّررذهٌٓؿ أظِررؿ وأحُررؿ، ـٔررػ حْٔئٍررذ يُررقن مررذهٛ أهررؾ افًررْٜ وؾررٔٓؿ مررـ يَررقل 

، وافررذيـ هررؿ خررر افَرررون، خررر ¢ذه افٌّررزة أو هررذه افِّررزة   أصررحٚب افٌْررل هرر

 افْٚس ـام جٚء   احلديٞ افهحٔح ادنٓقر وادتقاتر.

وٕحـ مـ أجؾ ذفؽ حتك ُٕقن رصحيغ   دظقتْرٚ ؽرر ممرٚفئغ وٓ مْرٚؾَغ 

وٓ مررداريـ فًّررقم ادًررِّغ َٕررقل: دظقتْررٚ ظررذ افُتررٚب وظررذ افًررْٜ، ومررْٟٓ 

ترزأ مرـ مرذهٛ افًرِػ افهرٚفح هُرذا يػ افهٚفح، ؾّـ ذا افذي يًتىٔع أن افًِ

ٚ حٔرررْام يَقفرررقن: وبررر٘ض ل و،ن ـرررٕٚقا ترررز ررر ًٍ وا مرررـ بًرررض مرررذهٌٓؿ ـرررام شرررًّتؿ مٕ

 مذهٛ افًِػ أشِؿ ومذهٛ اخلِػ أظِؿ وأحُؿ.

افذي يًِْٓٚ رصحيٜ بٖٕف ظذ مذهٛ افًِػ ؾٕ٘ام يًْل إٔف بًؽ بام أمرر اه 

ٚ ،ٓ بٚختهررٚر صررديد، ؿررٚل تًررٚػ: بررف ورشررقفف، وٓ رر ًٍ ِٚؿِؼ ﴿ ؽررر مررٚ ؿِتررف مٕ ـْ ُيَنرر َوَمرر
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ِمِْغَ  ْٗ َ َفُف اهْلَُدى َوَيتهٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ ِد َمٚ َتٌَغه ًْ ـْ َب ُشقَل ِم مرـ هرؿ  [885]النسجء::﴾افره

ا ديٜ ئًَْٚ، ،ٓ ،ذيادٗمْقن هْٚ؟ هؿ افًِػ إول، فًٔقا هؿ إصٚظرة وٓ ادٚتر

ـررٕٚقا ظررذ مررذهٛ افًررِػ افهررٚفح، واحلررديٞ افًررٚبؼ افٍرؿررٜ افْٚجٔررٜ مررـ بًررؽ 

بام ـرٚن ظِٔرف افرشرقل وأصرحٚبف وب ٚصرٜ مرْٓؿ اخلٍِرٚء افراصرديـ ادٓرديغ، ؾرام 

هررررق افنرررر يررررٚ ترررررى أن يررررٖبك بًررررض افْررررٚس   هررررذا افزمررررٚن إٓتًررررٚب ،ػ افًررررِػ 

ن ؾريررد أن يىَِٓررٚ ـِّررٜ افهررٚفح افررذيـ أثْررك ظِررٔٓؿ رشررقل اه؛ ٕهنررؿ خررر افَرررو

ظٚمرررٜ: أهرررؾ افًرررْٜ واجلامظرررٜ، أهرررؾ افًرررْٜ واجلامظرررٜ هرررؿ أصرررحٚب افرشرررقل ظِٔرررف 

ٚ صررتك وأحزابرر ـ رررة، وؿررد  ًٚ افًرر م، أمررٚ افررذيـ جررٚووا مررـ بًرردهؿ ؾَررد إًَررّقا ؾرًؿرر

ـَِغ ﴿هنك ربْٚ ظز وجؾ ظـ ذفؽ   ؿقفف تٌٚرك وتًٚػ:  ـَ ادُْْؼِ ُٕقا ِم ق ُُ  *َوٓ َت

ـَ افه  ؾُّ ِحْزٍب بِاَم َفَدهْيِْؿ َؾِرُحقنَ ِم ـُ  ٚ ًً ُٕقا ِصَٔ ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿقا ِديَْ ـَ َؾره  [33 - 38 ]الروم:﴾ِذي

 –فررررٔس ؾَررررط يرررردظل  –ؾررررٚحلزب اإلشرررر مل هررررق حررررزب اه وهررررق افررررذي حيرررررص 

حيرص ظذ أن يُقن ظذ مٚ ـٚن ظِٔف افرشقل وأصرحٚبف، هرذا هرق افْرٚجل وهرق 

ٔؿ، أمررٚ مررـ أخررذ بررًٌض ادررذاهٛ ادتررٖخرة افررذي يّقرر شررقًيٚ ظررذ رصاط مًررتَ

ٚ ؾٓررق ظررذ خىررر؛ ٕٕررف ؟ يتًّررؽ بٚجلامظررٜ افتررل ؿررٚل افٌْررل  رر ًٍ ،ن  ¢ـررام أنٕررٚ مٕ

فْرٚة مـ افْٚر بْٔام حُؿ اٚ ظذ اثْرغ وشرًٌغ ؾرؿرٜ اافتًّؽ اذه اجلامظٜ هق 

،شرر م مًررِّقن، وفُررـ مًررِّقن ؿررد إحرؾررقا   بًررض مررٚ ذهٌررقا ،فٔررف مررـ ظَٚئررد 

 حُٚم ومـ أخ ل.ومـ أ

، بررؾ وإحررراؾٓؿ ¢ومررٚ افهررقؾٜٔ وإحررراؾٓؿ   افًررِقك ظررام ـررٚن ظِٔررف افٌْررل 

  افًَٔرررردة و  افتقحٔررررد حتررررك وصررررؾ اررررؿ إمررررر أن يًتَرررردوا اظتَررررٚد افرررردهريغ 

افىًٌٔٔرغ افرذيـ يَقفرقن: ٓ خررٚفؼ هْرٚك، و،ٕرام هرل ـررام ؿرٚل بًرض أهرؾ اجلٚهِٔررٜ 

ل بًررض افهررقؾٜٔ: ـررؾ مررٚ تررراه بًْٔررؽ ؾٓررق ،ٕررام هررل أرحررٚم ترردؾع وأرض تٌِررع، يَررق

اه، ؾِررٔس هْررٚك   زظّٓررؿ خررٚفؼ وخمِررقل، وهررٗٓء افهررقؾٜٔ ،ػ افٔررقم يُتٌررقن 
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ن برررررؾ يزظّرررررقن أهنرررررؿ ظرررررذ افكررررراط قبًرررررض ادٗفٍرررررٚت ويزظّرررررقن أهنرررررؿ مًرررررِّ

ُْتْؿ َصِٚدِؿغَ ﴿ادًتَٔؿ، أمٚ ٕحـ ؾَْقل هلؿ:  ـُ ْؿ ،ِْن  ُُ َٕ  .[888]البقرة:﴾َهُٚتقا ُبْرَهٚ

فَد ذـرت   بًض وٚرضايت إٔرف خٚصرٜ   هرذا افًكر احلرٚرض وبهرقرة و

أخررص   إيررٚم إخرررة ... ادًررِّغ وافٔررقم اجلديرردة ادظررٚء افتًّررؽ بٚفُتررٚب 

مررررـ افزمررررٚن ... ؿرررررن وافًررررْٜ، ؟ تُررررـ هررررذه افرررردظقة افىٌٔررررٜ ادٌٚرـررررٜ ؿٌررررؾ ٕهررررػ 

وهذا حٌْع، أمرٚ  مًروؾٜ، ،ٕام ـٚن هْٚك هذا حٍْل.. هذا صٚؾًل.. هذا مٚفُل..

أن يًررّع يقمئٍررذ إٔررٚ ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ وظررذ مررٚ ـررٚن ظِٔررف افًررِػ افهررٚفح، ؟ 

ٚ، أمرررٚ أن ؾَرررد إًَرررؿ افْرررٚس   هرررذه افررردظقة افىٌٔرررٜ: افُترررٚب يُرررـ  هرررذا مًروًؾررر

 وافًْٜ وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح، إًَّقا ،ػ ؿًّغ:

ًٜ يتًّؽ بٚفُتٚب وافًْٜ وظذ مٚ ـٚن ظِٔ ف افًِػ افهرٚفح، وهرؿ ؿًؿ حََٔ

افرررذيـ يًرررّقن   بًرررض افرررٌ د بٚفًرررٍِٔغ، أو بٖهرررؾ احلرررديٞ، أو بٖٕهرررٚر افًرررْٜ، 

ك واحررد وظررذ حََٔررٜ واحرردة وهررل افًررر   ـررؾ مررٚ  ًّ أشررامء ـِٓررٚ ترردل ظررذ مًرر

ٕتًٌررد اه تٌررٚرك وتًررٚػ بررف ظررذ ـتررٚب اه وشررْٜ رشررقل اه وظررذ مررْٟٓ افًررِػ 

ٚ مًُرؿ ظرذ افُترٚب وافًرْٜ، افهٚفح، أمٚ افًَؿ اف ٚين ؾٔى ّع بٖن يَقل: إٔٚ أيوًر

وفُْررؽ ،ذا حٚرصتررف ودؿَررٝ مًررف وجدتررف أبًررد مررٚ يُررقن ظررـ افُتررٚب وافًررْٜ   

ظَٔدتف..   ظٌٚدتف..   شرِقـف..   فٌٚشرف..   زيرف فرٔس هْرٚك فرٔس هْرٚك، مرع 

 ذفؽ هق يدظل ظذ افُتٚب وافًْٜ.

ف أهرررؾ افًِرررؿ إحرؾرررٝ بًرررض ذـررررت بًرررض إم ِرررٜ ممرررٚ هرررق واؿرررع افٔرررقم ويًرؾررر

ؿ ؿٚل اه ؿرٚل رشرقل اه ؿرٚل افًرِػ افهرٚفح، ؾر  ٔافىقائػ ظـ هذا ادْٟٓ افًِ

يهؾ ارؿ إمرر   بًرض إحٔرٚن ،ػ اخلرروج ظرـ دائررة اإلشر م، فُرـ بًورٓؿ 

ؿررررد خرجررررقا ظررررـ اإلشرررر م بٚشررررؿ اإلشرررر م، رضبررررٝ ظررررذ ذفررررؽ مرررر ً    افىٚئٍررررٜ 
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رؾٓررٚ أهررؾ افًِررؿ افررذيـ هلررؿ منررٚرـٜ   مًرؾررٜ افٍرررل ديٕٚٔررٜ، وهررذه افىٚئٍررٜ يًٚافَ

افتررل حرردثٝ   افًكرر احلررٚرض ومررـ أصررٓرهٚ افٌٓٚئٔررٜ ثررؿ افَٚديٕٚٔررٜ، ٓ ٕررتُِؿ   

ن م ِٓؿ؛ ٕهنؿ ٓ يهرِقن وٓ يهرقمقن وٓ ٚـ ٌٓٚئٜٔ؛ ٕهنؿ ٓ ييٍر اؿ ،ٓ مـاف

نررِّٓؿ أهنررؿ ديٕٚٔررٜ ؾٓررؿ ظررذ مررٚ هررؿ ظِٔررف مررـ افورر ل ادٌررغ ويٚحيرررقن، أمررٚ افَ

خررررٚفٍقا شررررٌٔؾ ادررررٗمْغ ؾٓررررؿ يهررررِقن ويهررررقمقن وحيرررررقن ويزـررررقن وينررررٓدون 

افنرررٓٚدة افررررــ إول مرررـ اإلشررر م خررر   افٌٓٚئٔرررٜ، وفُرررْٓؿ خرجرررقا ظرررـ دائررررة 

اإلش م ؾٓرؾ يَقفرقن: إٔرٚ ٕحرـ فًرْٚ ظرذ افُترٚب وفًرْٚ ظرذ افًرْٜ؟ هرذه افٍرؿرٜ 

ش م ٕهنؿ إُٔروا أصٔٚء مًِقمٜ افٔقم هل أؿؾ ؾرؿٜ تدظل اإلش م افٔقم بٚشؿ اإل

ٚ ﴿مـ افرديـ بٚفيرورة مْهرقص ظِٔٓرٚ بٚفُترٚب وافًرْٜ مرـ ذفرؽ ؿقفرف تًرٚػ:  مَر

َٚتَؿ افْهٌِٔ ررغَ  قَل اههِ َوَخرر ـْ َرُشرر
ْؿ َوَفُِرر ُُ ٚفِ ـْ ِرَجرر

ٍد ِمرر ٚ َأَحرر ٌد َأَبرر رر ّه َٚن ُوَ رر  [44]األحججبا :﴾ـَ

هُرذا زظّرقا  –ًؼر ادًرِّغ : مًْك خٚتؿ افٌْٔغ: فٔس ـام تٍّٓقن إٔتؿ مٚفقاؿ

إٔف ٓ ٌٕل بًده، و،ٕام خٚتؿ افٌْٔغ أي: زيْٜ إٌٕٔٚء، ـام أن اخلرٚتؿ   اإلصرٌع  –

هق زيْٜ اإلصٌع، وزيْٜ إصرٚبع وافٔرد ـرذفؽ خرٚتؿ افٌْٔرغ مًْرٚه إٔرف ظِٔرف افهر ة 

ٔتىٚبؼ وافً م زيْٜ إٌٕٔٚء، ؾ مْقا اذه أيٜ وهْٚ افنٚهد: وفُـ حرؾقا مًْٚهٚ ف

إٌٔٔرررٚء،  ¢هررذا ادًْرررك مرررع ظَٔررردهتؿ افوررٚفٜ وهرررل اظتَرررٚدهؿ إٔرررف يررٖيت بًرررد افٌْرررل 

 ديٚين.ٚوؾًً  يَقفقن بٖٕف ؿد جٚء أحدهؿ   اهلْد واشّف: مرزا ؽ م أمحد افَ

وؿهررٜ هررذا افرردجٚل افررذي ادظررك افٌْررقة واتًٌررف م يررغ مررـ ادًررِّغ   اهلْررد 

ل اإلشررر مٜٔ افترررل تررردظق ،ػ اإلشررر م وافٌٚـًرررتٚن وأوروبرررٚ وهرررؿ مرررـ إٔنرررط افٍرررر

وفُـ هؾ هؿ مًِّقن يًِؿ افرذيـ يًرترٌٔقن فردظقهتؿ هرؿ مًرِّقن؟ اجلرقاب: 

ٓ؛ ٕهنرررؿ يُْررررون بًرررض افًَٚئرررد ادًِقمرررٜ مرررـ افرررديـ بٚفيرررورة، مرررـ أضٓرررٚ مرررٚ 

.ٚ ًٍ  ذـرت فُؿ مٕ

ؾً٘ذا ٓ يٌٌْل أن ٌٕرس بّرـ يَرقل: ٕحرـ ظرذ افُترٚب وافًرْٜ ،ٓ أن ٕورٔػ ،ػ 

ـ ٌفؽ: وظذ مٚ ـٚن ظِٔف شٍِْٚ افهٚفح؛ ٕن افؤّّٜ هل افترل  ٍرظ ادًرِّذ
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 ¢ظرررـ أن ئِّرررقا ئًّْرررٚ أو يًرررًٚرا وأن يُقٕرررقا مرررـ افٍررررل افترررل أصرررٚر ،فٔٓرررٚ افٌْرررل 

فِحديٞ افًٚبؼ ،صٚرة رصحيٜ إٔف مـ أهؾ افْٚر، وأصٚر   حديٞ مخرر ،ػ أهنرؿ 

رررٚ وفُرررـ افنرررٔى ًٕ ٚن فررررجٓؿ ظرررـ هرررذا افكررراط يِتَرررقن مرررع اخلرررط ادًرررتَٔؿ أحٔٚ

ادًرررتَٔؿ ،ػ افىررررل افُ ررررة افترررل تتهرررؾ ارررذا افكررراط ادًرررتَٔؿ، ـرررام جرررٚء   

ٌَُؾ ﴿تًٍر ؿقفف تٌٚرك وتًٚػ:  ًُّر قا اف ًُر قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٚته ٔاًم ؾَر
َِ تَ ًْر ل ُم

اضِر َوَأنه َهَذا رِصَ

ٌِِِٔفِ  ـْ َشرر ْؿ َظرر رر ُُ َل بِ ره رر ٍَ ذات يررقم ظررذ إرض خًىررٚ  ¢خررط افٌْررل  [853]األنعججءم:﴾َؾتَ

مًررتَٔاًم، ثررؿ خررط حررقل هررذا اخلررط خىقًضررٚ ؿهرررة ظررذ جٌٕٚٔررف وترر  هررذه أيررٜ: 

قهُ ﴿ ًُ ٌِ ٚته ٔاًم َؾرر
َِ تَ رر ًْ ل ُم

اضِرر َذا رِصَ ومررر بٔررده افُريّررٜ ظررذ هررذا  [853]األنعججءم:﴾َوَأنه َهرر

اضِررررل ﴿اخلررررط ادًررررتَٔؿ، هررررذا هررررق افررررذي أصررررٚر ،فٔررررف رب افًررررٚدغ:  َذا رِصَ َوَأنه َهرررر

ٌَُؾ  رر ًُّ قا اف رر ًُ قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٚته ٔاًم َؾرر
َِ تَ رر ًْ أي: افتررل حررقل هررذا اخلررط وهررل  [853]األنعججءم:﴾ُم

ـْ َشٌِِِٔفِ ﴿خىقط ؿهرة،  ْؿ َظ ُُ َل بِ ره ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ًُّ قا اف ًُ هرذا واؿرع  [853]األنعءم:﴾َوٓ َتتهٌِ

 افًٚ؟ اإلش مل افٔقم.

ظررام ،ذا تررزأ ؾًررً  ؾرر  صررؽ إٔررف ؾّررـ ... اشرراًم ظررـ اتٌررٚع افًررِػ افهررٚفح ؾوررً  

ظذ ضريؼ مـ هذه افىرل افتل هلٚ صِٜ دؿَٜٔ بٚخلط ادًرتَٔؿ وفُْرف خرٚرج ظْرف 

 ٓ يّق شقًيٚ ظذ رصاط مًتَٔؿ.

ّْرررٚ ـترررٚب ربْرررٚ وشرررْٜ ٌْٕٔرررٚ ظرررذ مرررْٟٓ شرررٍِْٚ ٓ  ٍَ ًٕرررٖل اه تٌرررٚرك وتًرررٚػ أن يُ 

أن ُٕرررقن مرررـ افٍررررل  افهرررٚفح فُْرررقن   ظهرررّٜ مرررـ إٓحررررا  ئًّْرررٚ ويًرررًٚرا، أو

بٚفْرٚر ؾٔرًِْرٚ مرـ افٍرؿرٜ افْٚجٔرٜ افترل بًرٌٛ  ¢افوٚفٜ افتل أوظردهؿ رشرقل اه 

 أن ُٕقن مـ أهؾ افْٚر أظٚذٕٚ اه و،يٚـؿ مْٓٚ. ابٚتٌٚظٓٚ، ْٕرق اذفؽ ْٕرق

 (00:03:48/أ 36)رحلة النور 
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ّه تَ صٔخ! هْٚك مرـ يَرقل: ؟ تَ  مداخِٜ: ٞ ظرـ ؿورٜٔ إٔرف قن بٚفًرٍِٜٔ؟ ٓ ٌٕحرًر

ٓ منررررٚحٜ   آصررررى ح وفُررررـ يَررررقل: ؟ ٓ تتًررررّقن بٖهررررؾ افًررررْٜ واجلامظررررٜ؟ 

افهررقؾٜٔ وافراؾوررٜ وؽرررهؿ مررـ ... افٌٚضِررٜ يٌوررٌقن مررـ هررذا آشررؿ ـ ررًرا، وإٔررتؿ 

 تسـقٕف ... ،ػ افًٍِٜٔ.

 واحلّد ه. افنٔخ:

ًررررررْٜ ؾَٔررررررقل: ؟ ٓ ... هررررررذا آشررررررؿ وتوررررررًقن اشرررررراًم إٔررررررتؿ أهررررررؾ اف مداخِررررررٜ:

 واجلامظٜ.

أطْررؽ أخىررٖت   ضررر  مررـ افًررٗال! حٔررْام ذـرررت افراؾوررٜ، يًْررل:  افنررٔخ:

إٔرررٝ تيرررـ إْٔرررٚ ،ذا رؾًْرررٚ هرررذا آشرررؿ وؿِْرررٚ: ٕحرررـ أهرررؾ افًرررْٜ واجلامظرررٜ، رورررٔٝ 

افراؾوٜ اذا آشؿ دون آشؿ إول؟ حنرقك افراؾورٜ   ادقورقع فًِرف شرٌؼ 

 ـ م مْؽ..

افًْٜ.. يَهد: أن افذي يٌرٔض افررواؾض  يٌتٚوقن مـ افتًّٜٔ بٖهؾ مداخِٜ:

 ،ٕام هق افتًّٜٔ: بٖهؾ افًْٜ.

 يًْل: مٚ يٌوٌٓؿ افتًّل بٚفًٍِٜٔ واتٌٚع افًِػ، هُذا إٔٝ تَقل؟ افنٔخ:

 هؿ يَقفقن هُذا: أهنٚ مٚ تٌوٌٓؿ هذه وٓ .. مداخِٜ:

يًْررل: هررذا شررٗافف.. ضٔررٛ! هررذا افررذي يَررقل هررذا افُرر م هررق مررـ أهررؾ  افنررٔخ:
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ٍروف ـذفؽ، هؾ هق يْتّرل ،ػ افًرِػ؟ أطرـ إٔرف ٓ؛ ٕٕرف ،ن إتّرك ،ػ افًْٜ؟ ٕ

ٚ   آشرؿ وفرٔس  افًِػ ؾٓؿ أهؾ افًْٜ، وحْٔئٍذ يُقن اخل   بْْٔٚ وبْٔرف خ ؾًر

خ ًؾٚ   ادًّك، فُـ إٔٚ أظر  مـ بًض اجلامظٚت افَٚئّٜ أن ممـ يْتّقن 

بٚفتًررّل بٚفًررٍِٜٔ أو افًررِػ ،ػ افًررْٜ اشرراًم، وفٚفٍقهنررٚ ؾًررً ، هررؿ ٓ يروررقن 

افهٚفح؛ ٕن هذا صٚر ظِاًم فىٚئٍٜ مـ أهؾ افًْٜ وهؿ افذيـ حيََقن افًْٜ ؾًرً  

.ٚ ـً ٚ وشِق ًَ  وظًَٔدة وخِ

ٚ مْرذ ٕحرق ربرع ؿررن مرـ ر  دَ إٔٚ أظر  حْٔام ـْٝ هْٚ   اجلٚمًٜ اإلشر مٜٔ مُ  شًر

درررٚذا إٔرررتؿ  مرررـ بًرررض إحرررزاب يرررقرد هرررذا افًرررٗال: اً افزمرررٚن، وـرررٚن هْرررٚك أؾرررراد

ٚ ،ػ اإلشررر م وـِْرررٚ مًرررِّقن،  ررر ًً تَقفرررقن: شرررٍِٜٔ وافًرررِػ، درررٚذا ٓ ْٕتًرررٛ مجٔ

وهُرررذا شرررامٕٚ رب افًرررٚدغ ،ػ مخرررره؟ احلرررؼ ؾرررٚحلؼ أؿرررقل: ٕحرررـ ٕتًرررّك ارررذا 

 آشؿ فًٌٌغ اثْغ:

افًرررٌٛ إول: أن ـرررؾ ادًرررِّغ ظرررذ مرررٚ بٔرررْٓؿ مرررـ اخرررت   صرررديد جرررًدا، مرررٚ 

افُتررٚب وافًررْٜ، ويتررزأ مررـ أن يًررّل ًٍٕررف مًررِاًم حتررك مررْٓؿ مررـ ضٚئٍررٜ يتررزأ مررـ 

افراؾوٜ، ؾً٘ذا: ،ذا جريْٚ ظذ رؽٌٚهتؿ هرٗٓء إٔرف ٓ داظرل فُِّرٜ افًرٍِٔغ، و،ٕرام 

مًِؿ، ضٔٛ! مًِؿ ـؾ هذه افٍرل هؿ مًِّقن، حتك افدروز.. حتك افًِرقيغ.. 

ظرذ اهلقيرٜ  غ أيًوٚ يَقفقن مًِّقن حتك   زمـ إترراك ـرٕٚقا يُتٌرقنيافْهر

 افن هٜٔ مًِؿ، فُـ بٚفًٌْٜ فِٔٓقدي هيقدي، وبٚفًٌْٜ فِْكاين ٕكاين.

ٚ ـرررًٌض أوفئررؽ افرررذيـ  يرردخؾ   مًررّك مًرررِؿ مررـ فررٔس مًرررِاًم ظْرردٕٚ ،ض ًؿرر

تٍررسل أمتررل ظررذ ثرر ث وشررًٌغ ؾرؿررٜ »ذـرٕررٚهؿ، ثررؿ ظْرردٕٚ احلررديٞ ادًرررو : 

فٍرررررل ـِٓررررٚ تنررررِّٓٚ دائرررررة ،ػ مخررررر احلررررديٞ، هررررذه ا  «ـِٓررررٚ   افْررررٚر ،ٓ واحرررردة

 اإلش م، ويىِؼ ظِٔٓٚ اشؿ ..]إَىٚع[

 (00:54:00/ (1هـ )1408لقاءات املدونة لعام )
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مررـ حٔررٞ مررٚ ذهٌررٝ فررق ؿِررٝ إلًٕررٚن مررٚ تًرؾررف؟ مررٚ هررق مررذهٌؽ؟ مررٚذا  افنررٔخ:

يَرررقل فررررؽ؟ حٍْرررل.. صررررٚؾًل.. مرررٚفُل.. حْررررٌع.. صرررًٔل.. زيرررردي.. ،ػ مخررررره، 

رؾع اشؿ افًرِػ وهرذه افًْرٌٜ افترل إٔرٚ أظتَرد إٔرف  ضٔٛ! دٚذا إٔتؿ  رصقن ظذ

ٓ وقز دًِؿ أن يتزأ مـ هذه افًٌْٜ؛ ٕن افتزو مـ هذه افًٌْٜ هرق مرـ منرٚؿَٜ 

ِٚؿِؼ ﴿اه وافرشقل افترل جرٚء ذـرهرٚ   افَررمن افُرريؿ وهرق ؿقفرف تًرٚػ:  ـْ ُينَر َومَر

َ َفُف اهْلَُدى َويَ  ِد َمٚ َتٌَغه ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ِِِف افره ُٕهْر ٚ تَرَقػه َو ِف مَر َقف ر ُٕ ِمَِْغ  ْٗ تهٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

ًرا َٚءْت َمِهررررر ْهَؿ َوَشررررر ررررر َٓ شرررررٌٔؾ ادرررررٗمْغ، مرررررـ هرررررؿ هرررررٗٓء شرررررٌٔؾ  [885]النسجججججء::﴾َج

  احلرديٞ افهرحٔح، برؾ  ¢ادٗمْغ؟ ٓ صؽ أهنؿ افذيـ ؿٚل ظْٓؿ رشقل اه 

خررررر »ـ افْررررٚس يرووٕررررف بٍِررررظ: وـ ررررر مرررر «خررررر افْررررٚس ؿرررررين»احلررررديٞ ادتررررقاتر: 

ومٚ وجدٕٚ فف أصً    ـ رر مرـ افروايرٚت افترل وؿٍْرٚ ظِٔٓرٚ واشرتىًْٚ أن  «افَرون

ٕحُررؿ ظررذ احلررديٞ بٖٕررف مررـ إحٚديررٞ ادتررقاترة، ٓ يقجررد   ضريررؼ مررـ هررذه 

خررر »افىرررل هررذا افٍِررظ ادنررٓقر: خررر افَرررون ؿرررين، ٓ و،ٕررام افٍِررظ افهررحٔح: 

هرٗٓء هرؿ ادَهرقدون مٌرًٚنة   «ذيـ يِقهنؿ، ثؿ افذيـ يِقهنؿافْٚس ؿرين، ثؿ اف

ِمِْغَ ﴿بَقفف تًٚػ:  ْٗ  .[885]النسء::﴾َوَيتهٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

س ظْررردٕٚ  ؟ فررٔر ػ أي مجٚظررٜر ْٕتًررٛر مس ظؼررر ؾرر٘ر ٕحررـر أن   أوائرررؾ افَررررن اخلررٚر

قات اه د هلرٚر رشررقفْٚ صرِر  وشرر مف مجٚظرٜر ْٕتًرٛر ،ٓ هررذه اجلامظرٜر إوػ افتررل صرٓر

ّقن  ، َٕررقل أن ـ ًمرٚر جرردفًٔٚ: متررك يتٍررؼ ادًرِر خلر وبٚفتزـٔرٜر  -وفرـر يتٍَررقا  -ظِٔررف برٚر

؟ حْٔررذاك ِٕتَررل مًٓررؿ  ٓؿ ـررؾ هررذه افًْرٛر ادذهٌٔرٜر وافٍُريرٜر ظررذ أن يرؾًررقا مرـر بٔرْر

ّقن؛ ْٕٕررٚر   هرررذه احلٚفررٜر ُٕرررقن ؿرررد اتٍَْررٚر ظرررذ  ظرررذ ـِّررٜر شرررقاء وهرررل: ٕحررـر مًررِر

ب اه و ن ظِٔرررف افَررررون اف  ثررٜر افرجرررقع ،ػ ـتررٚر ،ػ حرررديٞ رشرررقل اه، وظرررذ مررٚر ـررٚر

ُقن؟ مرٚر أظتَررد ذفررؽ ٕن اه يَررقل:  ، فُرـر هررؾ هررذا شرٔر قد هلررؿ بٚخلريرٜر َوٓ ﴿ادنرٓر

َغ  ٍِ ِِ ؿْ  *َيَزاُفقَن خُمَْت ُٓ ََ َِ ـْ َرِحَؿ َربَُّؽ َوفَِذفَِؽ َخ ٓه َم  .[881 - 881 ]هود:﴾،ِ

 (00:00:00/ (2هـ )1408لقاءات املدونة لعام )
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،صرررررُٚل    ياحلََٔرررررٜ فرررررٔس ظْررررردي تًَٔرررررٛ أو تًِٔرررررؼ وفُرررررـ ظْرررررد مداخِرررررٜ:

مقوررقع افتًررّٜٔ وهررق إٔررف مرر  ً يًْررل: ؿررد يَررقل ؿٚئررؾ: ،ن صررٔخ اإلشرر م ابررـ تّٔٔررٜ 

رمحف اه ظْدمٚ جٚء بدظقتف وجد أن هذا آشؿ يىِؼ ظذ ادٚتريديٜ وإصرًريٜ 

ِؽ صرٔخ اإلشر م ابرـ تّٔٔرٜ رمحرف وؽرهؿ ومرع ذفرؽ افرذي اتورح مرـ خر ل مًر

اه إٔررف ؟ يٌحررٞ ظررـ اشررؿ مخررر و،ٕررام حررٚول أن وررع احلََٔررٜ وأن يُنررػ أن مررٚ 

ًٚ دْٟٓ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ.  شُِف هٗٓء فٔس مقاؾَ

ًٚ أن شرررٌٛ  ومرررـ جٓرررٜ أخررررى إٔرررٚ ؾّٓرررٝ مرررـ خررر ل افُررر م وؿرررد أـرررقن خمىئررر

اجلامظررٜ ٓ تًررز ظررـ أهررؾ تْهٔهررْٚ ظررذ ـِّررٜ افًررٍِٜٔ هررق أن ـِّررٜ أهررؾ افًررْٜ و

احلررؼ بهررقرة خٚصررٜ مرر  ً، ؾٍْررسض أن ـِّررٜ افًررٍِٜٔ تقشررًٝ   ادًررتٌَؾ مرر  ً 

ووجدت ضقائػ تدظل أو تْتحؾ هذا آشؿ وهل خمٚفٍٜ فًٍِِٜٔ احلََٔرٜ مر  ً، 

 ؾٓؾ يَٚل ظْد هذه احلٚفٜ: ٌٕحٞ ظـ اشؿ مخر وهُذا يًْل.

ٌْٚ أن ًٕٚفٟ أووٚظْٚ افَٚئّٜ وٓ ؿٌؾ ـؾ نء بٚرك اه ؾٔؽ ٕحـ واج  افنٔخ:

ٍُٕر بام ؿد حيدث   ادًرتٌَؾ؛ ْٕٕرٚ شرَْقل يقمئرذ فُرؾ حرٚدث حرديٞ، فُرـ 

أٓ ترى مًل أن ـِّٜ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ هل فًٔٝ ـٚشؿ افذي هرق إصرؾ   

ِِّغَ ﴿افرجقع ،فٔف:  ًْ ُؿ ادُْ ـُ ؾُِّٜ مًِؿ هذا مْهقص ظِٔف  [81]الح :﴾ُهَق َشامه

من افُريؿ، هؾ ـذفؽ هذا آشؿ ادرـٛ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ؟ اجلقاب   افَر

ًٚ: ٓ، أفررٔس ـررذفؽ؟ ضٔررٛ! ،ذا ـررٚن إمررر هُررذا أي: فًررْٚ مِررزمغ   إصررؾ  ضًٌرر

ًٚ ظِٔٓررٚ   افُتررٚب وافًررْٜ بررؾ ٕحررـ أن َٕررقل  أن ٕتًّرؽ بٖفٍررٚظ فًٔررٝ مْهقصرر

ًٚ ٓ ظذ افٌٔٚن افًٚبؼ وافذي ٓ مرد أن ـِّٜ مًِؿ افٔقم فٌٔر ٚن ظَٔردة ادًرِؿ حَر

 تٍُل، ،ذًا: ٓ بد مـ ؤّّٜ أخرى!
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ؾٚفٌحررررٞ أن: هررررذه افوررررّّٜٔ إخرررررى مررررٚ هررررق آشررررؿ اد تررررٚر فِتًٌررررر ظْٓررررٚ 

بررٖؿرب ظٌررٚرة، أهررق: أهررؾ افًررْٜ واجلامظررٜ افتررل ـٕٚررٝ تًررتًّؾ   ظٓررد ابررـ تّٔٔررٜ 

 أن أهرؾ ـام ذـرت؟ أم ٕحـ بحٚجٜ أن أن ٍِٕٝ إٔيٚر أهؾ افًْٜ واجلامظٜ ،ػ

ًٚ هررؿ افررذيـ يرجًررقن ،ػ مررٚ ـررٚن ظِٔررف افًررِػ افهررٚفح، ؾررام  افًررْٜ واجلامظررٜ حَرر

ًٚ؛  ًٚ ظٚمر ادٕٚع مـ اشرتًامل هرذا آشرؿ مرٚ دام إٔرف يًرز ظرـ افًَٔردة افهرحٔحٜ ظرؾر

ٕٕررف ٓ يقجررد ٕررٚس مررـ هررذه اجلامظررٚت ،ٓ وـِٓررؿ ؾّٓررقا أن ادَهررقد مررـ ـِّررٜ 

ٕٚ و،ٕررام هررؿ أهررؾ افَرررون اف  ثررٜ ادنررٓقد بٚئْررٚ وأجرردادمافًررِػ افهررٚفح فررٔس هررؿ 

 هلؿ بٚخلريٜ.

رر ؾررٚفتًٌر هررذا اد تكرر أوًٓ وادُ  ًٚ مررٚ أرى ز  ًَ  ظررـ حََٔررٜ ادررْٟٓ افهررحٔح ثٕٚٔرر

إٔررف يٌٌْررل أن يُررقن هْررٚك ،صررُٚل أو تقؿررػ   اشتحًررٚن تٌْررل هررذا افتًٌررر، هررذا 

 أوًٓ.

احلرررديٞ   اجلٚمًرررٜ  وارررذه ادْٚشرررٌٜ إٔرررٚ أذـرررر جٔررردًا حٔرررْام ـْرررٝ أشرررتٚذ مرررٚدة

ام إمرر يُرقن حترك أن ـٕٚرٝ اجلٚمًرٜ جتّرع باإلش مٜٔ وتًِّقن إٔف يقمئذ ور

ٕحررق شررًٌغ يًْررل جررزء مررـ إؿررقام، ؾٖٕررٚ مررـ يقمئررذ وؿٌررؾ ذفررؽ ـْررٝ أدظررق ،ػ مررٚ 

ٕرررردظق افْررررٚس ،فٔررررف افٔررررقم اتٌررررٚع افُتررررٚب وافًررررْٜ ومررررٚ ـررررٚن ظِٔررررف افًررررِػ افهررررٚفح 

ًِّغ مـ افى ب، ؿٚل: هذا اشؿ مٌتدع فٔس ؾٚظسض شٌٔع بًض اإلخقان اد

فررف أصررؾ، ؾؼررحٝ إٔررٚ افرردظقة ووصررِٝ ،ػ هررذه افُِّررٜ بٚفررذات وأهنررٚ هررل افتررل 

تًررز ظررـ دظررقة احلررؼ فُررـ ؿِررٝ هلررذا افًررٚئؾ أو ادًتنررُؾ أو ادًررسض، ؿِررٝ: 

ًٚ اتٍَررٝ مًُررؿ أن ًٕررحٛ هررذه افُِّررٜ وأن ٓ ٕزيررد ظررذ ؿقفْررٚ  هٚإٔررٚ جرردًٓ وؾرورر

ٚل صرٚحٌْٚ   ادْٚؿنرٜ ؾٓرؾ إٔرتؿ ترجًرقن ظرـ إتًرٚبُؿ مرـ افْٚحٔرٜ مًِؿ ـرام ؿر

ادذهٌٔرررررٜ حٍْرررررل.. صرررررٚؾًل.. مرررررٚفُل.. حْرررررٌع، مرررررـ افْٚحٔرررررٜ احلزبٔرررررٜ.. ،خرررررقان 
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مًِّغ.. حزب افتحرير.. يقم ترجًقن إٔتؿ ظـ هذه إٓتًٚبٚت افتل مٚ إٔزل اه 

ؼ فُرـ مًرٚيرة اٚ مـ شِىٚن ٕحـ ٕرجع ظـ هذه افًْرٌٜ وهرل ترٗدي ادًْرك احلر

 وبًَٚء ظذ إصؾ وهق: مًِؿ.

ٕرررٖيت ارررذا أن ؾٓرررؾ إٔرررتؿ مًْرررٚ؟ إٔرررتؿ أول اد رررٚفٍغ، إٔرررتؿ افرررذيـ اورررىروٕٚ ،ػ 

آشؿ افذي يًز ظـ دظقة احلؼ، ؾٓذه م حيٜ احلََٜٔ مّٜٓ جدًا؛ ْٕٕٚ ٕحـ ،ن 

؟ ًٕرررتًّؾ ـِّرررٜ افًرررٍِل ٓزم ًٕرررتًّؾ ـِّرررٜ أهرررؾ افًرررْٜ واجلامظرررٜ، ٓ برررد مرررـ 

 شتًامل ـِّٜ تًز ظـ ظَٔدتْٚ بًٌٚرة جٚمًٜ مًٕٜٚ ـام يَٚل.ا

هؾ أخرون افذيـ يْتًٌقن إتًٚبٚت أخرى يرتًٍقن ظـ هذه إٓتًٚبٚت مع 

أهنررٚ ٓ ب ررؾ ،ٓ دظررقة مْتًررٌٜ ،ػ صرر ص أو أصرر ٚص ؽررر مًهررقمغ، أمررٚ شررٍِْٚ 

ٓ »ؿررررٚل ـررررام تًِّررررقن:  ¢افهررررٚفح ؾّررررـ ؾوررررؾ اه أهنررررؿ مًهررررقمقن؛ ٕن افٌْررررل 

وب ٚصٜ إْٔٚ ٕتذـر حْٔام ْٕتّل ،ػ افًِػ افهٚفح أن  «جتتّع أمتل ظذ و فٜ

ًٚ، ؾرام أطرـ هْرٚك ،صرُٚل ظرذ هرذه افُِّرٜ ،ن صرٚء  ظذ رأشٓٚ ٌْٕٔرٚ ادًهرقم حَر

 اه؛ فذفؽ ٕرجق أن ِٕتزمٓٚ   دظقتْٚ ،ن صٚء اه.

ًٚ مْرررؽ ظرررذ ورو مداخِرررٜ: د ـِّرررٜ أهرررؾ جرررزاك اه خررررًا يرررٚ صرررٔخ! ... هرررذا تٌْٔٓررر

افًْٜ واجلامظٜ   أحرد أشرئِتْٚ، وفُرـ ٕحرـ ظْردٕٚ هْٚفرؽ   افرّٔـ وـرٖين أرى 

أن هذه ادًٖفٜ ظرؾٜٔ اصتٓرٕٚ بٖهؾ افًْٜ بغ افْٚس، ؾ٘ذا ؿٔرؾ أهرؾ افًرْٜ ٓ يٍٓرؿ 

،ٓ أهنررررؿ افًررررٍِٔقن.. أهررررؾ افًررررْٜ وافًررررٍِٔقن بًّْررررك واحررررد   افًررررر  هْٚفررررؽ، 

  ادتَرردمغ ؾّرر  ً ٕرررد أبررٚ ظرر امن افهررٚبقين وأظتَررد أن هررذا مقجررقد ـررٚن   ظررر

رمحرررررف اه تًرررررٚػ   ـتٚبرررررف أو   رشرررررٚفتف افترررررل هرررررل ظَٔررررردة افًرررررِػ وأصرررررحٚب 

ًٚ يًرررز بٖتٌرررٚع افًرررِػ  ًٚ يًرررز ؾَٔرررقل: أهرررؾ افًرررْٜ واجلامظرررٜ، وأحٕٔٚررر احلررديٞ أحٕٔٚررر

وهُذا ؾُٖهنٚ مًّٔٚت دًّك واحد، ؾّـ أجؾ هذا أردٕرٚ أن ٌْٕٓرؽ ،ػ إْٔرٚ ،ذا 
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ًٚ اذا آشؿ وهق  ورد   أشئِتْٚ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ؛ ْٕٕٚ ؿد اصتٓرٕٚ هْٚك ظرؾ

.ًٚ  يًْل أو يَٚبؾ أو يراد  ـِّٜ افًٍِٔغ بٚم

، فُْرل أؿرقل:   ظِّرل أن افرّٔـ ؾٔرف بًرض ادرذاهٛ اً جرزاك اه خرر  افنٔخ:

ٜ ادْتًرررٌٜ ٕهرررؾ افًرررْٜ واجلامظرررٜ وهرررؿ افنرررٚؾًٜٔ ؾحٔرررْام إٔرررٝ تَرررقل: أهرررؾ افًرررْ

واجلامظٜ، هؾ يٍٓؿ   ذفؽ افًر  اخلٚص   افّٔـ ظْدـؿ أن افنرٚؾًٜٔ فًٔرقا 

 مْٓؿ؟

ٓ يٍٓررررؿ يًْررررل   افًررررر  اخلررررٚص.. ٓ يٍٓررررؿ أن افنررررٚؾًٜٔ يرررردخِقن  مداخِررررٜ:

ًٚ، فُـ فٔس ظْدٕٚ، يًْل: م ؾ مٚ   ٝ هذا آشؿ ؾٖهؾ افًْٜ يًْل افًٍِٔغ بٚم

   ب د افنٚم شْل وصًٔل ..

غ.. افنررٚؾًٔقن ظْرردـؿ مررٚذا ٔرربررٖس بررٚرك اه ؾٔررؽ! دظْررٚ مًُررؿ يّْٓ   افنررٔخ:

ون ظرـ مرْٓرٓؿ   افًَٔردة، أفرٔس ًز  يَقفقن ظـ إًٍٔٓؿ.. مٚ هق افتًٌر افذيـ يُ 

 هق أهؾ افًْٜ واجلامظٜ؟

يًْل: يُّـ أن يَقفقا: م  ً فتٍِرقن ؾَٓرٚوهؿ مر  ً.. افًِرامء مرْٓؿ  مداخِٜ:

 ي   افٌٚفٛ..يْتًٌقن ،ػ ادذهٛ إصًر

حرردت بررٚرك اه ؾٔررؽ.. حرردت، إٔررٚ شررٗا  بررٚرك اه ؾٔررؽ: أٓ يْتًررٌقن   افنررٔخ:

 ،ػ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ؟ بذ، هذا هق اجلقاب.

 بذ يْتًٌقن ب  صؽ ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ ٓشتًامفف   ـؾ افٌ د افتل   افنٔخ: ،ذًا: ٕحـ ٕريد تًٌرًا أدل ويُقن صٚحل

 جتًّٓؿ دظقة احلؼ.

يًْل: فُـ   افًر  يٚ صٔخ   افّٔـ ،ذا ؿٔؾ: أهرؾ افًرْٜ ؾر  يٍٓرؿ  اخِٜ:مد
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 أي ص ص ،ٓ أهنؿ افًٍِٔقن.

ؽرررر مًَرررقل يرررٚ أشرررتٚذ! مرررٚ دام إٔرررٝ تًرررس  أن هْرررٚك صرررٚؾًٜٔ.. وهْرررٚك   افنرررٔخ:

صقؾٜٔ ـ رون، وؿد يُقٕقن هرٗٓء افهرقؾٜٔ مرـ افٌرٚرزيـ   افتًّرؽ بٚدرذهٛ 

بٌ دـؿ؛ ٕن أهؾ مُٜ أدرى بنًٚاٚ، هٗٓء مـ أهرؾ افنٚؾًل، وهذا إٔتؿ أظر  

ًٚ ظْدهؿ.  افًْٜ أيو

ًٚ  مداخِرررٜ: هرررذا صرررحٔح، فُرررْٓؿ يَقفرررقن مررر  ً   أذهرررٚهنؿ ٓ يَقفرررقن هرررذا ٕىَررر

أهنؿ يْتًٌقن ،ػ أهؾ افًرْٜ واجلامظرٜ برٚدٍٓقم افًرٚم؛ ٕن هلرذا آشرؿ ـرام ذـرر 

ٚ ـتررٚب فررف يَررقل: أهررؾ افًررْٜ صررٔخ اإلشرر م ابررـ تّٔٔررٜ   مْٓررٚج افًررْٜ و  ؽررر مرر

افًٚمرررٜ، وأهرررؾ افًرررْٜ اخلٚصرررٜ، يًْرررل: وـ ررررًا مرررٚ يرررٖيت هرررذا آشرررؿ   ـررر م صرررٔخ 

 اإلش م ابـ تّٜٔٔ ويريد.. ؿٚل أهؾ افًْٜ.. ومذهٛ أهؾ افًْٜ..

فٔس اخل   برٚرك ؾٔرؽ   هرذا، هرذا ٕحرـ متٍَرقن ظِٔرف.. ٕحرـ أن   افنٔخ:

ًٚ ؾَط.  بح ْٚ فٍيل وفٔس مًْقي

 تًٌر صٔخ اإلش م صٔ ْٚ!  خِٜ:مدا

 ًٕؿ.  افنٔخ:

: أهؾ افًْٜ افًٚمٜ، وأهؾ افًْٜ اخلٚصٜ، هذا فٔس تًٌرًا يًز أو يريد أن صَرة

ينرررًٔف   إمرررٜ ظرررذ إٔرررف رشرررؿ أو اشرررؿ أو تًريرررػ هلرررٚ، و،ٕرررام يريرررد أن يٍررررل برررغ 

 ادِتزم وبغ ؽر ادِتزم، افتزام افهحٔح وافتزام ؽر صحٔح.

 ًٕؿ.  افنٔخ:

ٕرررٚدهلؿ   هررذه ادًررٖفٜ أن افًررٍِٜٔ  ظْرردمٚ... اإلخررقان ادًررِّغ  مداخِررٜ:

ًٚ أهنررررؿ  حُرررررًا ظررررذ مجٚظررررٜ واحرررردة ؾٚفًررررٍِٜٔ توررررؿ اجلّٔررررع، وهررررؿ يرررردظقن أيورررر
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 .شٍِٔغ..

 واإلش م يوؿ اجلّٔع! ؾٓؾ اجلّٔع مًِّقن؟!  افنٔخ:

 ًٕؿ اجلّٔع مًِّقن.. ـ٘ش م اجلّٔع مًِّقن.. مداخِٜ:

 .فٔس أن بح ْٚ..  افنٔخ:

افًرررٍِٔقن وافًرررٍِٜٔ ٓ يُّرررـ أن  يًْرررلفُرررـ هرررؿ يَقفرررقن مررر  ً: أهنرررؿ  مداخِرررٜ:

 تًّك اٚ مجٚظٜ بًْٔٓٚ ومٚ دام أن أخريـ ـذفؽ مجٚظٚت هلٚ شِػ.

ًٚ أم ٓ؟   افنررٔخ: فررٔس افٌحررٞ أن: هررؾ ـررؾ مررـ يَررقل إٔررٚ مًررِؿ هررق مًررِؿ حَرر

ًٚ إشتٚذ أبق  ـذفؽ فٔس بح ْٚ هؾ ـؾ مـ يَقل: إٔٚ شٍِل هؾ ًٚ؟ مٍٕ هق شٍِل حَ

مٚفررؽ دٕرردن حررقل  َٔررؼ هررذا ادًْررك   مْىَِْررٚ   حٔٚتْررٚ.. أن هررٗٓء افررذيـ 

 يَقفقن هذه افُِّٜ، إٔٝ   اظتَٚدك هؿ صٚدؿقن أهنؿ شٍِٔقن؟

 ٓ، فًٔقا بهٚدؿغ. مداخِٜ:

َروٕرٜ ؾ٘ذًا مرٚ فْرٚ وهلرؿ برٚرك اه ؾٔرؽ! ٕحرـ ٕريرد ،صرٚظٜ هرذه افُِّرٜ م  افنٔخ:

بٚفهررردل، أمرررٚ أن أوفئرررؽ يَقفرررقن: أن هرررذه افُِّرررٜ فًٔرررٝ حُررررًا ظرررذ ضٚئٍرررٜ مرررـ 

ًٚ أن يْتًٌقا   ؾٓؿ  افْٚس! ٕحـ ٕتّْك هذا، فُـ هؾ هؿ يروقن ـام ؿِٝ إٔٚ مٍٕ

ديررْٓؿ و،شرر مٓؿ ،ػ افًررِػ افهررٚفح؟ ٓ يًٍِررقن ذفررؽ، ؾرر٘ذًا: يَقفررقن ؾَِٔقفررقا 

  رد ـِّٜ هق ؿٚئِٓٚ؟فُـ ادٓؿ هؾ يَرٕقن افًّؾ مع افَقل أم 

ٍٕررس اإلصررُٚل ؿررد يرررد ظررذ ـِّررٜ أهررؾ افًررْٜ واجلامظررٜ مرر  ً ظْرردمٚ  مداخِررٜ:

 يقجد مـ يَقل: إٔٚ مـ أهؾ افًْٜ وهق صٚدل ..

يٚ أخل! أوردٕٚهٚ ظذ مـ يَقل شٍِل، فٔس هذا بح ْٚ، بح ْٚ: مٚ هرق   افنٔخ:

 افتًٌر إدل فدظقة احلؼ؟ ؾَط.
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ًٚ صَرة ظرذ ـر م صرٔخ اإلشر م ابرـ تّٔٔرٜ َٕرقل ف خرقان   : ... صرٔ ْٚ ؿٔٚشر

 افّٔـ يَقفقن هلؿ ـ م صٔخ اإلش م شٍِٔقن ظٚمقن وشٍِٔقن خٚصقن.

 (00:  01: 03/   792) اهلدى والنور / 

 ( 00:  09: 52/   792) اهلدى والنور / 

 باب َٓ٘

ًرّل ذـرت برٚرك اه ؾٔرؽ   شرٗافؽ إول: أهنرؿ يُْررون ظِْٔرٚ أن ٕ افنٔخ:

إًٍْٔٚ بٚفًٍِٔغ، وأن هذا تٍريؼ، ؾٓذه َٕىٜ وٛ أن ٕرد  برأيرل ؾٔٓرٚ؛ ٕهنرٚ   

احلََٔرررٜ مًررررٖفٜ هٚمررررٜ، ٓ يًرؾٓرررٚ ـ ررررر مررررـ ،خقإْررررٚ افًرررٍِٔغ، ؾورررر ً ظررررـ أوفئررررؽ 

 اخلهقم افذيـ حيٚربقن افدظقة   صّّٔٓٚ وفٔس   اشّٓٚ.

ـ تْتًررررٛ هررررذه هررررؿ وِٓررررقن مررررٚ مًْررررك افرررردظقة افًررررٍِٜٔ، و،ػ مررررٚذا أو ،ػ مرررر

ًٚ ،ن صٚء اه أن افدظقة افًرٍِٜٔ ،ٕرام هرل  افدظقة، وٓ فٍك ظذ احلٚرضيـ مجًٔ

تْتًٛ ،ػ افًِػ افهٚفح، وهؿ أهؾ افَرون اف  ثرٜ ادنرٓقد هلرؿ بٚخلريرٜ،   

ؿ افذيـ يِقهنؿ، ثرؿ خر افْٚس ؿرين ث»: ¢احلديٞ افذي تقاتر صحتف ظـ افٌْل 

ػ هررٗٓء افًررِػ   مررْٓرٓؿ..   ؾّٓٓررؿ فؼرريًٜ ؾررْحـ ْٕتّررل ، «افررذيـ يِررقهنؿ

 راؿ..   أصقهلؿ   ؿقاظدهؿ.

مـ ذفؽ م  ً: وهذا خ   جذري بْْٔٚ ٕحـ مًؼ افًٍِٔغ وبغ افىقائػ أو 

اجلامظررٚت أو إحررزاب إخرررى، ٕحررـ ْٕتّررل ،ػ افًررِػ افهررٚفح   مْررٚهرٓؿ 

افتّررذهٛ بّررذهٛ صرر ص ومْٓررٚ: أهنررؿ   ضِٔررٜ هررذه افَرررون اف  ثررٜ ٓ يًرؾررقن 

ًٚ أن إٓتًٚب وافتًهٛ إلمرٚم مًرغ دون رشرقل اه  ،ٕرام  ¢مًغ ـام نحْٚ مٍٕ

بٚٓتٌررررٚع، ؾٚفًررررِػ افهررررٚفح ٓ يًرؾررررقن ادذهٌٔررررٜ؛  ¢هررررق ،خرررر ل برررر٘ؾراد افٌْررررل 
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ًٚ فًِِػ افهٚفح.  وفذفؽ ؾْحـ فًْٚ مذهٌٔغ اتٌٚظ

 ذفؽ أحد صٔئٔغ:ؾحْٔام يُْرون ظِْٔٚ إتامئْٚ ،ػ افًِػ افهٚفح يًْل 

،مٚ أهنؿ ٓ يًرؾقن مـ هؿ افًِػ، أو يًرؾقن فُرْٓؿ ٓ يًرؾرقن ؿردر افًرِػ، 

 أو أهنؿ يُٚبرون ووحدون احلََٜٔ افؼظٜٔ.

إٔررٚ أؿررقل: فررق أن مًررِاًم تررزأ مررـ مررذهٛ ؾرر ن مٓررام ـررٚن هررذا افٍرر ن، وفًْررؿ: 

س   مرررذهٛ أن حٍْٔرررٜ.. مرررذهٛ افنرررٚؾًل.. مرررذهٛ إئّرررٜ ادتٌرررقظغ، ؾٓرررق فرررٔ

خىرر مرـ ديْرف؛ ٕٕرف يترزأ مرـ مررذهٛ صر ص مًرغ فُْرف فرٔس ـرذفؽ ؾرٔام ،ذا تررزأ 

مررررـ مرررررذهٛ افًررررِػ افهرررررٚفح ؾٓرررررق ـٍررررر، وب ٚصرررررٜ ،ذا مررررٚ ترررررذـرٕٚ أن ظرررررذ رأس 

 ادذهٛ افهٚفح هق رشقل اه.

ؾ٘ذًا: هٗٓء بِغ اؿ افٌٍِرٜ واجلٓٚفرٜ ،ػ أهنرؿ يًَرقن   افٍُرر أو ظرذ إؿرؾ 

هرررؿ ٓ ينرررًرون، ،ذًا: ٕحرررـ فْرررٚ افؼررر    أن ْٕتًرررٛ ،ػ يؼرررؾقن ظرررذ افٍُرررر و

افًرررِػ افهرررٚفح   مرررْٓرٓؿ   ؾّٓٓرررؿ فُترررٚب اه وحلرررديٞ رشرررقل اه، ومرررـ 

ًٚ، فرررٔس ؾرررٔٓؿ مرررـ ـرررٚن  ذفرررؽ أرضب مررر  ً مُرررررًا درررٚ ؿِرررٝ أهنرررؿ ٓ يًرؾرررقن مرررذهٌٔ

ًٚ.. فررٔس ؾررٔٓؿ مرر ًٚ.. فررٔس ؾررٔٓؿ مررـ ـررٚن ظ امٕٔرر ًٚ.. فررٔس ؾررٔٓؿ مررـ ـررٚن ظّريرر ـ بُريرر

ًٚ   ادرررررذهٛ، ودظْرررررٚ أن مرررررـ ادرررررذهٛ افًرررررٔٚ  افنرررررًٔل مررررر  ً أو  ـرررررٚن ظِقيررررر

إمقي أو ،ػ مخره، ٕحـ ٕتُِؿ ظـ افترديـ بّرذهٛ ؟ يُرـ ظْرد هرٗٓء افًرِػ 

،ٓ اتٌٚع افُتٚب وافًْٜ، وفذفؽ ـٚن أحدهؿ ،ذا تٔنر فرف أن يًرٖل أبرٚ بُرر شرٖفف.. 

. أبرق هريررة ،ػ مخرره؛ ذفرؽ ٕهنرؿ ،ن تٔن فف ظّر شٖفف.. ابـ مًًقد.. ابرـ ظّرر.

ًٚ إٔف ٓ وقز اإلخ ص   آتٌٚع فن ص واحد   افدٕٔٚ ،ٓ رشقل  يٗمْقن ئَْ

ًٚ مررـ ورر ل أوفئررؽ اجلامظررٜ افررذيـ يُْرررون ظِْٔررٚ إتًررٚبْٚ ¢اه  ، ؾرر٘ذًا: هررذه أيورر

 ،ػ افًِػ افهٚفح. 



 التسني بالسلفية ------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليَج

75 

ًٚ وجرٚء ًٚ جدًا زارين أحد افُترٚب ادكريغ، وأفرػ ـتٚبر ،  فُرل ْٕٚؿنرف  وؿريٌ

  بًض مًٚئؾ افُتٚب، وادَهقد أن: مرٚ يتًِرؼ بّقورقع افًرِػ وافًرٍِٜٔ، 

ؿِررٝ فررف: وهررذه مْٚؿنررٜ ؾٔٓررٚ تٌهررر إلخقإْررٚ احلررٚرضيـ، ؿِررٝ فررف: ،ذا ؿٔررؾ فررؽ يررٚ 

ؾ ن! مرٚ مرذهٌؽ.. مرٚ هرق جقابرؽ؟ ؿرٚل: مًرِؿ، ؿِرٝ: هرذا يٍُرل؟ ؿرٚل: يٍُرل، 

اإلشرر مٜٔ ؾًررُٔقن جقابررف جقابررؽ، فررق ؿِررٝ: فررق شررٖفٝ أي ضٚئٍررٜ مررـ افىقائررػ 

شررٖفٝ افنررًٔل.. فررق شررٖفٝ افراؾيضرر مررٚ مررذهٌؽ؟ وخٚصررٜ وافنررًٜٔ فرردهيؿ افتَٔررٜ 

ادًروؾرررٜ شرررَٔقل فرررؽ: مًرررِؿ، ،ذًا: مرررٚ هرررق افٍررررل بْٔرررؽ وبْٔرررف، ؾٕٚتٌرررف إٔرررف ؾًررر ً ٓ 

يٍُرررل هرررذا اجلرررقاب، ؾورررؿ ورررّّٜٔ، ؾَرررٚل: مًرررِؿ ظرررذ افُترررٚب وافًرررْٜ، ؿِرررٝ: 

ًٚ! هذا ؿٔد رضو  ري جدًا فُـ هؾ يٍُل؟ ؿٚل: يٍُل ـتٚب وشْٜ! حًْ

 ... بٕٚول و؟ يُػ.  مداخِٜ:

ؿِررررٝ فررررف: ٓ يٍُررررل، مررررع إٔررررف ظررررذ افُتررررٚب وافًررررْٜ ٓ يٍُررررل   هررررذا  افنررررٔخ:

ًٚ! ؿِررٝ فررف: خررذ أي ضٚئٍررٜ مررـ افىقائررػ اإلشرر مٜٔ افتررل  افزمررٚن، ؿررٚل دررٚذا متًرٌرر

ٜ ـِٓرررٚ   افْرررٚر ،ٓ غ ؾرؿررروشرررتٍسل أمترررل ظرررذ ثررر ث وشرررًٌ»تررردخؾ   ظّرررقم: 

شِٓٚ شتَقل ؿقفؽ هذا: ظذ افُتٚب وافًرْٜ؛ ٕٕرف ٓ يقجرد مًرِؿ يترزأ   «واحدة

ًٚ مررـ وررّّٜٔ  مررـ افُتررٚب وافًررْٜ؛ ٕٕررف ،ن ؾًررؾ خرررج مررـ اإلشرر م، ،ذًا: ٓ بررد أيورر

أخرى بٔزك ظذ افىقائػ إخرى افتل إٔٝ تتزأ مـ مْٚهرٓٚ ومًٚفُٓٚ، ؿٚل: 

ٝ: ظررذ مرْٟٓ افًرِػ افهرٚفح، وؿِررٝ فرف   مجِرٜ مرٚ ؿِررٝ ؾرٖؿقل مر  ً مرٚذا؟ ؿِر

فف: إٔٝ هؾ شًّٝ.. هق ـٚن ؿدياًم مـ اإلخقان ادًِّغ، فُـ هق افيٚهر ؾٔام 

 شًّْٚ مْف وـٚن أخقٕٚ اخلىٔٛ أيـ هق؟ 

 ًٕؿ يٚ صٔخ! مداخِٜ:

فْرٚ احلََٔرٜ ظرـ  ف فرٔس مرـ اإلخرقان ادًرِّغ ) وحُركـٚن حٚرضًا ،ٕ افنٔخ:
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ـِررامت ضٌٔررٚت جرردًا (؟ ُٕررـ ًٕرؾٓررٚ مررـ ؿٌررؾ وهررق، أي: ورردثل هررذا حًررـ افٌْررٚ 

ـررررٚن يًتررررز مررررـ حررررقاري افنررررٔخ حًررررـ افٌْررررٚ رمحررررف اه، افنررررٚهد: ؿِررررٝ: ابرررردأ مررررـ 

مجٚظتؽ ؿدياًم: اإلخقان ادًِّغ، وإزل ،ػ ـؾ اجلامظٚت: حزب افتحريرر.. 

مرْٓؿ  مجٚظٜ افتٌِٔغ.. صٌٚب وّد ومٚذا يقجد مجٚظٚت أخرى! هرؾ جترد أحرداً 

يَرررقل: ظرررذ افُترررٚب وافًرررْٜ ومرررْٟٓ افًرررِػ افهرررٚفح، أم يُتٍرررقن ،ن ؿرررٚفقا ظرررذ 

افُتررررٚب وافًررررْٜ؟ أمررررٚ أن يَررررقل أحرررردهؿ: وظررررذ مررررْٟٓ افًررررِػ افهررررٚفح ؾٓررررذا ٓ 

تًرررًّف ،ٓ مرررـ أم ٚفْرررٚ، وهرررذا أـرررز دفٔرررؾ إٔرررف ٓ يٍُرررل ادًرررِؿ افٔرررقم أن يَرررقل: إٔرررٚ 

ًٚ، برؾ ٓ مًِؿ أوًٓ، ثؿ ٓ يٍُل أن يَقل: إٔٚ مًِؿ ظ ذ افُترٚب وافًرْٜ ؾَرط ثٕٚٔر

 بد مـ افؤّّٜ افتل تٍرل بغ احلؼ وافٌٚضؾ وهق: ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح.

وـ رررًا وبًررض ،خقإْررٚ احلررٚرضيـ شررًّقا  اً وذـرررت فررف ـررام ذـرررت فٌررره ـ ررر

ًٚ: أن ـررؾ ادًررِّغ يَقفررقن: ظررذ  مْررل ذفررؽ مرررارًا وتُرررارًا، بْررًٚء ظررذ ؿررق  مٍٕرر

ًٚ بٖشرررامء صرررتك وبراؿرررٜ ؿرررد تُرررقن افُترررٚب وافًررر ْٜ، ادًتزفرررٜ ؿررردياًم وأذٕرررٚاؿ حررردي 

ًٚ فرررٚفٍقن افًرررِػ افهرررٚفح   ـ رررر مرررـ ظَٚئررردهؿ ومرررع ذفرررؽ ؾٓرررؿ يٗمْرررقن  أحٕٔٚررر

بٚفُتٚب وافًْٜ، ؾامذا يًٍِقن بٚٔيرٚت افترل احرتٟ ارٚ افًرِػ افهرٚفح   بًرض 

؟ اجلرقاب: ٓ، إمقر آظتَٚديٜ وهٗٓء فٚفٍقهنرٚ، هرؾ يُْررون هرذه افْهرقص

 فقن افْهقص افَرمٕٜٔ حتك تتٍؼ مع أهقائٓؿ.وِ َٗ مٚذا يًٍِقن؟ يُ 

ؾٚرضب ارذه ادْٚشرٌٜ م ِرغ درذهٌغ، أحردضٚ: ؿرديؿ ظريرؼ ... هرؿ ادًتزفرٜ 

هلؿ، وأخرررر: جديرررد حرررديٞ وهرررؿ افَ ًٜ ٚوأم ررٚر ، ادًتزفررٜر مررر  ً ومًٓرررؿ افٔرررقم افنررٔر ديٕٚٔررٜر

َْ ﴿واإلبٚؤٜ يُْرون افَدر:  ِِِٔؿ َذفَِؽ َت ًَ ِزيِز اْف ًَ يُْررون رويٜر اه    [16]األنعءم:﴾ِديُر اْف

ن مْٓٚر   رويٜر اه أخرة، فُـ ٓ يُ  ن مْٓٚر   افَردر أو مٚر ـٚر ت شرقاء مٚر ـٚر ُْررون أيٚر

 ٍُّ  .هؿءؼ أهقاٚبِ ىَ قن يدورون ظِٔٓٚ حتك تُ فُْٓؿ يتٖوفقهنٚ يِ
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ظِٔرف افًرِػ افهرٚفح،  ؾ٘ذًا: هؿ يَقفقن بٚفُتٚب وافًْٜ فُـ فٚفٍقن مٚ ـرٚن

ٚ ﴿هذا افًِػ هؿ ادًْٔقن بَقفف تٌٚرك وتًرٚػ:  ِد مَر ًْر ـْ َب
قَل مِر شُر ِٚؿِؼ افره ـْ ُينَر َومَر

َٚءْت  ْهَؿ َوَشرر رر َٓ ِف َج
ِِ ْهرر ُٕ ٚ َتررَقػه َو ِف َمرر رر َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُرر ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشرر ْع َؽرر

رَدى َوَيتهٌِرر ُف اهْلُر َ َفرر َتٌَررغه

ًرا  ادررٗمْغ: هررؿ افًررِػ افهررٚفح، وفررذفؽ ؾرر  يٍُررل ؾًررٌٔؾ  [885]النسججء::﴾َمِهرر

أوفئررررؽ افَرررردامك وادحرررردثغ أن يَقفررررقا ظررررذ افُتررررٚب وافًررررْٜ ثررررؿ هررررؿ يت ظٌررررقن 

بًّررٚين هررذه أيررٚت ويررٖتقن بًّررٚين جديرردة فتتٍررؼ مررع أهررقائٓؿ، م ررٚل بًررٔط جرردًا 

ٌة ﴿وٓ ٕىٔؾ احلديٞ حقفف، ؿرٚل تًرٚػ:  ٚرِضَ َٕر ٍذ 
قٌه َيْقَمئِر َر * ُوجُر ٚطَِرٌة ،َِػ َرا  َٕر  ٚ﴾ 

ادًتزفررٜ يُْرررون هررذه ادْررٜ.. هررذه افٍوررِٜٔ اإلهلٔررٜ افتررل يّررتـ اررٚ  [33 -33]القيءمجج :

 اه ظذ ظٌٚده   جْٜ افًْٔؿ، حٔٞ يروٕف ـام ؿٚل أحد افًِامء إؾٚوؾ: 

 يلللذ ملع دًننللل كعب لللرعكوللل 

 

 

 

 و شللل ورضعومنعنللل عن للل   

ٌة ﴿ٚفقا: ؾٓؾ إُٔروا أيٜ؟ ٓ ؟ يُْروا أيٜ فُرـ ؿر  ٚرِضَ َٕر ٍذ 
قٌه َيْقَمئِر ،َِػ * ُوجُر

ررٚطَِرٌة  َٕ  ٚ رر َ أي: ،ػ ًٕررٔؿ راررٚ ٕررٚطرة، فٍررقا ظررذ أيررٜ وإُٔررروا  [33 -33]القيءمجج : ﴾َرا 

حََٔتٓٚ، ،ذا مٚ جقاقا بٕٚحٚديٞ افهحٔحٜ، ـّ رؾ ؿقفرف ظِٔرف افًر م   تًٍرر 

َٚدٌة ﴿أيرررٜ افُريّرررٜ:  َْك َوِزَيررر ررر ًْ ظِٔرررف افًررر م واحلرررديٞ    ؿرررٚل [36]يجججون :﴾احْلُ

صررحٔح مًررِؿ مررـ روايررٜ شررًد بررـ أن وؿررٚص ريض اه ظْررف ؿررٚل: ؿررٚل رشررقل اه 

هررذه افزيررٚدة، واحلررديٞ  «ْررٜ، وزيررٚدة: رويررٜ اه   أخرررةهلررؿ احلًررْك: اجل»: ¢

تررون افَّرر فِٔرٜ ،ُٕؿ شسون ربُؿ يقم افَٔٚمٜ ـام »أخر وهق أصٓر مـ إول: 

،ذا جقاررقا اررذا احلررديٞ  «يتررفٓ توررٚمقن   رو»و  روايررٜ:   «افٌرردر ٓ توررٚمقن

ذ َخرر ْٗ وذاك، ؿررٚفقا فررؽ: هررذه أحٚديررٞ و،ن ـٕٚررٝ صررحٔحٜ ؾٓررل أحٚديررٞ محررٚد ٓ يُ 

 اٚ   افًَٔدة.

ٍٚئرررردة   هررررذا اإليررررامن ،ذا ـٍررررر اف،ذًا: ممْررررقا بٚٔيررررٜ فُررررْٓؿ ـٍررررروا بًّْٚهررررٚ، مررررٚ 

تزفرٜ افٔرقم وافنرًٜٔ واإلبٚورٜٔ ظرذ بٚدًْك؟! هذا م ٚل مـ افٍرل افَديّٜ، وادً

هررذا ادررذهٛ، واررذه ادْٚشررٌٜ اإلبٚوررٜٔ أن هلررؿ ٕنررٚط مررٚ ـررٚن يًررر  مررـ ؿٌررؾ، 
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 ًٚ شٚظدهؿ ظرذ ذفرؽ: ينر افىٌٚظرٜ وينر افْؼر و،ػ مخرره، ؾٓرؿ يٗفٍرقن أن ـتٌر

 ورشٚئؾ ـ رة   شٌٔؾ مٚذا؟ ٕؼ مذهٌٓؿ وو هلؿ. 

ظقن ده ديٕٚٔررررٜ ٓ صررررؽ أهنررررؿ َيرررر ٚديٕٚٔررررٜ، افََٚاد ررررٚل اف ررررٚين اجلديررررد ادتًِررررؼ: بٚف

اإلش م وفُـ اإلشر م مرْٓؿ برريء برراءة افرذئٛ مرـ دم ابرـ يًَرقب ـرام يَرٚل   

اد ؾ افًرن افَرديؿ؛ ذفرؽ ٕهنرؿ خرٚفٍقا شرٌٔؾ ادًرِّغ   ـ رر مرـ ظَٚئردهؿ، 

 تؿ.. ؟ يٌِررررؼ.. بررررٚب افٌْررررقة ٓ يررررزالة ؟ ُفرررر قؾٓررررؿ مرررر  ً يًتَرررردون بررررٖن بررررٚب افٌْرررر

ًٚ، وأـدوا ذفؽ بٚدظٚء ٌٕٔٓؿ افذي ـٚن يًّك: بّرزا ؽ م أمحد افَ ديرٚين ٚمٍتقح

ديررٚين ويٍُروْٕررٚ ٚادظررك افٌْررقة، وفررذفؽ ؾٓررؿ يٗمْررقن بٌْررقة: مرررزا ؽرر م أمحررد افَ

ٕحـ مًؼ ادًِّغ؛ ْٕٕٚ ٓ ٕٗمـ بٌْٔٓؿ هذا افردجٚل، ضٔرٛ! أٓ يٗمْرقن بَقفرف 

ـْ َرُشقَل ﴿تًٚػ: 
ًٚ؛ ٕهنرؿ فرق [44]األحبا :﴾َوَخَٚتَؿ افْهٌِٔ رغَ اههِ َوَفُِ ؟ يٗمْرقن ضًٌر

إُٔروا ـٍروا وارتدوا ظـ ديْٓؿ، ـٔػ ،ذًا يٗمْقن ارذا افرْص افَررمين ويًتَردون 

 بّرلء ٌٕل ويكحقن بٖٕف بًد شٖٔيت إٌٔٔٚء ـ ر مـ أم ٚل هذا افٌْل خٚصتٓؿ.

دررٗمْغ ـررام ؿررٚل رب اشررًّقا أن مررٚذا يًٍِررقن بٚٔيررٜ هررذه وفررٚفٍقن شررٌٔؾ ا

افًٚدغ، ؿٚل: إٔرتؿ أشرٖتؿ ؾٓرؿ هرذه أيرٜ ؾرقؿًتؿ   اخلىرٖ و  افور ل؛ ُٕٕرؿ 

أي: مخررهؿ هرذا خىرٖ، وافهرقاب  [44]األحجبا :﴾َخَٚتَؿ افْهٌِٔ رَغ ﴿ؾّٓتؿ مـ ؿقفف: 

، أي: زيْٜ افٌْٔغ ـٚخلرٚتؿ   اإلصرٌع [44]األحبا :﴾َخَٚتَؿ افْهٌِٔ غَ ﴿  ؾٓؿ أيٜ: 

،ذًا: هررررؿ ممْررررقا بٚٔيررررٜ فُررررـ ـٍررررروا بررررٚدًْك ؟ ئٍرررردهؿ نء؛ هلررررذا ٕحررررـ ٕدٕرررردن 

وافٌحرررٞ   هرررذا ضقيرررؾ جررردًا جررردًا.. ٕدٕررردن إٔرررف   افًكررر احلرررٚرض ٓ يٍُرررل أن 

َٕقل: إٔٚ مًرِؿ، برؾ ٓ يٍُرل أن َٕرقل: إٔرٚ مًرِؿ ظرذ افُترٚب وافًرْٜ، ٓ برد مرـ 

ٓ »ٓٚ افرشقل   احلديٞ ادًرو : إداة ادّٔزة بغ ضٚئٍٜ احلؼ افتل أصٚر ،فٔ

،ػ مخرررر احلرررديٞ، وبرررغ افىقائرررػ  «ل ضٚئٍرررٜ مرررـ أمترررل طرررٚهريـ ظرررذ احلرررؼترررزا

ُـر  ، ؾر  ءاً زْ  ً أو جُر إخرى افتل تدظل أهنٚ ظذ اإلشر م وهرل بًٔردة ظرـ اإلشر م 

افهرٚفح، وهرذا افًِػ بد مـ ؤّّٜ: إٔٚ مًِؿ ظذ افُتٚب وافًْٜ وظذ مْٟٓ 

َ َفُف اهْلَُدى َوَيتهٌِْع َؽْرَ ﴿ف تًٚػ: مـ مًٚين ؿقف ِد َمٚ َتٌَغه ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَنِٚؿِؼ افره َوَم
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 ِِ ْه ُٕ ِف َمٚ َتَقػه َو َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ْهَؿ َوَشَٚءْت َمِهًراَشٌِِٔؾ ادُْ َٓ  .[885]النسء::﴾ِف َج

هلرررؿ ،ذًا: ورررٛ أن ُٕرررقن ظرررذ شرررٌٔؾ ادرررٗمْغ وفرررٔس هْرررٚك مٗمْرررقن منرررٓقد 

 بٚخلريٜ شقى افَرون اف  ثٜ ؾٓؿ شٍِْٚ افهٚفح.

وأخررًا: َٕررقل هلررٗٓء: ٕتٍررؼ مًُررؿ جرردًٓ.. جرردًٓ ُٕتٍررل ظررذ أن َٕررقل: ٕحررـ 

مًررررِّقن ظررررذ افُتررررٚب وافًررررْٜ اترـررررقا ٕحررررـ شررررٍِٔقن جرررردًٓ، فُررررـ هررررؾ إٔررررتؿ ٓ 

،ػ  تْتًٌقن ،ػ اإلخقان ادًِّغ.. ٓ تْتًٌقن ،ػ مجٚظٜ افتٌِٔغ.. ٓ تْتًٌقن

حررررزب افتحريررررر.. ،ػ مررررذهٛ حٍْررررل صررررٚؾًل مررررٚفُل حْررررٌع صررررق  ،ػ مخررررره 

َٕنٌْدي ؿٚدري جٔ ين؟ ،ن ؾًِتؿ إٔتؿ ذفؽ وفـ تًٍِرقا ؾرْحـ مًُرؿ فرـ ًٍٕرؾ، 

 ؾ ظذ افُتٚب وافًْٜ وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح صئتؿ أم أبٔتؿ:يشْ

عوحسلل   عالل  ع لت لل واعبوننلل 

ع

 

 

 

 

 وكللدعإىلل  عبلليعضوللرضعين لل  

  ًٕؿ.  

 .( 00:  00:  41/ 544) اهلدى والنور/

 .( 00:  07:  11/ 544) اهلدى والنور/

 .( 00:  18:  19/ 544) اهلدى والنور/
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 تِٗ وغبٗات: ايتطُي بايطًفية  

 تفسيل يألَة

يٚ صٔخ افًٗال افذي أهنؿ يتّٓقْٕٚ ظذ تًّٜٔ افًٍِٔقن يَقفقا: أهنٚ تًّٜٔ  مداخِٜ:

 تٍريؼ وإٔف مٚ ثٌٝ   ذفؽ؟

 يَقفقن مٚذا تٍريَف أيش؟ افنٔخ:

ومٚ ثٌٝ   افًرْٜ ظرذ تًرّٜٔ هرذه إمرقر إْٔرٚ َٕرقل: ٕحرـ شرٍِٔقن،  مداخِٜ:

وٕحـ مجٚظٜ شٍِٔقن   اجلزائر ضٚئٍرٜ ؿِِٔرٜ وٕحرـ ٕحرٛ هرذا اجلٔرؾ؛ ٕٕرف ـرام 

 تًِّْٚ إٔف ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح.

 وهؿ مٚذا ،ػ مٚذا يْتًٌقن؟ افنٔخ:

 ػ ادْٟٓ احلرـل ويْتًٌقن ،ػ مجٚظٜ افتٌِٔغ.يْتًٌقن ، مداخِٜ:

 ؾ٘ذًا: مٚ افٍرل بْْٔٚ وبْٔٓؿ؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 مٚ افٍرل بْْٔٚ وبْٔٓؿ   طْٓؿ؟ افنٔخ:

   طْٓؿ إْٔٚ ٕحـ خٚفٍْٚ ادْٟٓ. مداخِٜ:

 اشّع يٚ أخل. افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:
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 هْٚ   ؿؤتغ. افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ٕوػ: إْٔٚ ٕحـ بدظقتْٚ افًٍِٜٔ ٍٕرل.افَؤٜ ا افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

وافَؤٜ إخرى: أن هذا آشرؿ مٌتردع فرٔس فرف أصرؾ، ؾرٚٔن ،ذا ترـْرٚ  افنٔخ:

ًٚ، وأخذٕٚ افَؤٜ اف ٕٜٚٔ، أوًٓ شٌْغ هلؿ أهنؿ يِتَرقن مًْرٚ    افَؤٜ إوػ جٌٕٚ

ظرررررررررذ شرررررررررٚئر ٌرررررررررقن إًٍٔرررررررررٓؿ برررررررررف يتّٔرررررررررزون ارررررررررذا افَِرررررررررٛ َ  َِ اخترررررررررٚذهؿ اشررررررررراًم يُ 

ادًررِّغ،واجلامظٚت اإلشرر مٜٔ ادقجررقدة افٔررقم   افًررٚحٜ ـررام يَقفررقن: هررل 

مـ أصٓرهٚ مجٚظرٜ اإلخرقان ادًرِّغ ثرؿ مجٚظرٜ احلرزب اإلشر مل، ثرؿ مجٚظرٜ 

ظٍررقًا حررزب افتحريررر اإلشرر مل، ثررؿ مجٚظررٜ افتٌِٔررغ، وأخرررًا افٔررقم اجلامظررٜ افتررل 

د ؾررررٚٔن رؾًررررٝ ـِّررررٜ افتٍُرررررر ـٕٚررررٝ مررررـ ؿٌررررؾ تًررررر  برامظررررٜ افتٍُررررر واجلٓررررٚ

واؿتكررت ظررذ ـِّررٜ اجلٓررٚد، ـررؾ هررذه إشررامء ؟ تُررـ مًروؾررٜ مررـ ؿٌررؾ، وٕحررـ 

ًٚ: ٕحرررـ حٔرررْام ْٕتًرررٛ ،ػ افًرررِػ وادْتًرررٛ ،ػ افًرررِػ  َٕرررقل بٚفكررراحٜ أيوررر

ًٚ واجلامظرررٜ ادْتًررررٌٜ ،ػ افًرررِػ يُقٕررررقا شرررٍِٔغ، ٓ ُْٕررررر أن هررررذه  يُرررقن شررررٍِٔ

دٚذا يَّْرقن ظِْٔرٚ مرٚ هرؿ واؿًرغ ؾٔرف، فُرـ ٕحرـ  افتًّٜٔ ؟ تُـ مـ ؿٌؾ، وفُـ

ٍٕررسل ظررْٓؿ ـررؾ آؾررسال   هررذه افتًررّٜٔ، وٕكرر ظِٔٓررٚ وٓ ٕرررى اررٚ برردي ً   

افًك احلٚرض ظذ إؿؾ؛ ٕهنٚ تدل ظذ ادْٟٓ افهحٔح افذي وٛ ظذ ـؾ 

دل مًررِؿ أن يًررُِف، وفررٔس ـررذفؽ بَٔررٜ إشررامء افتررل أنٕررٚ ،فٔٓررٚ، ؾُررؾ مْٓررٚ ٓ ترر

 ظذ مْٟٓ ادْتًٌغ ،فٔٓٚ.

ذ مرررر  ً مجٚظررررٜ اإلخررررقان ادًررررِّغ ؾٓررررؿ يْتًررررٌقن ،ػ مجٚظررررٜ   افًكرررر  ُخرررر

ر، وصرررتٚن برررغ افًْرررٌتغ ـرررام باحلررٚرض، وٕحرررـ ْٕتًرررٛ ،ػ مجٚظرررٜ   افًكررر افٌررٚ
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ؿٔؾ: ٕحـ ْٕتًٛ ،ػ افًِػ افهرٚفح افرذيـ زـرٚهؿ اه ظرز وجرؾ   ـتٚبرف وأثْرك 

وأمرٕررررٚ   بًررررض إحٚديررررٞ اف ٚبتررررٜ ظْررررف أن ٕتًّررررؽ    حدي ررررف، ¢ظِررررٔٓؿ ٌْٕٔررررٚ 

ارردهيؿ، أمررٚ اإلخررقان ادًررِّغ ؾّررـ هررل اجلامظررٜ افتررل هررؿ يْتًررٌقن ،فٔٓررٚ؟ هْررٚ 

 َٕقل:

 ضحسلل   عالل  ع لت لل واعبوننلل 

 

 

 

 وكللدعإىلل  عبلليعضوللرضعين لل  

 

 

ًٚ ـٚشررررؿ ومررررْٟٓ، وإتَِْررررٚ ،ػ حررررزب  ،ذا ترـْررررٚ اإلخررررقان ادًررررِّغ أن جٌٕٚرررر

 ًٚ ،ػ مررـ يْتًررٛ هررذا احلررزب؟ ،ػ رجررؾ افنررٔخ تَررل افررديـ افٌْٓررٚين  افتحريررر أيورر

رمحف اه وؽٍر فْٚ وفف، )وإٔٚ افتَٔرٝ برف( وأظرؾرف وأظرر  أن مْٓررف ؟ يُرـ ظرذ 

افُتررٚب وافًررْٜ،وافتَٔٝ إٔررٚ مًررف مرررتغ وجرررى َٕررٚش بْٔررل وبْٔررف وأن ٓ  ررٚل 

، بررؾ و؟ يُررـ فِ ررقض   حُٚيررٜ مررٚ جرررى، فُْررف ؟ يُررـ ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ

 ظذ مذهٛ مـ ادذاهٛ ادتًٌٜ، شقاًء   افًَٔدة أو   إحُٚم.

ؾررٔام يتًِررؼ بٚفًَٔرردة ؾرر  تًرؾررف هررؾ هررق شررٍِل افًَٔرردة أي: ظررذ مررْٟٓ افًررِػ 

افهٚفح ومْٟٓ أهؾ احلديٞ، وٓ تًرؾف هؾ هق مٚتريردي أم هرق أصرًري، هرذا   

حٍْررل أم صررٚؾًل أم مررٚفُل أم  افًَٔرردة، ومررٚ يتًِررؼ   إحُررٚم ؾررام تًرؾررف هررؾ هررق

حٌْع؟ بؾ إٔٚ أظرؾف إٔف فٔس مـ هٗٓء وٓ مـ هٗٓء وٓ مرـ هرٗٓء، ذفرؽ؛ ٕٕرف 

 يٖخذ مـ ـؾ مذهٛ مٚ يْٚشٛ افًك   طْف، وهذا مٚ شًّتف مْف مٌٚنة.

مررررـ حررررزب افتحريررررر، ؾُِْٔررررروا  ،ذًا: ،ن ـررررٚن افررررذيـ يُْرررررون ظِْٔررررٚ هررررذا آشررررؿ

حريرررررر، وـرررررذفؽ َٕرررررقل   بَٔرررررٜ أشرررررامء اجلامظرررررٚت إتًرررررٚاؿ هرررررؿ ،ػ حرررررزب افت

 ًٚ ادًروؾررٜ افٔررقم: ؾ٘هنررٚ ـِٓررٚ ٓ تًىررل اررذه إشررامء مْٓرٓررٚ، وإلن أظىررٝ مْٓررر

هلرررٚ ؾررر  تًىرررل أن مْٓرٓرررٚ ظرررذ افُترررٚب وظرررذ افًرررْٜ، ـرررام هرررل افررردظقة افًرررٍِٜٔ 

 .افكحيٜ   دظقهتٚ ،ػ افُتٚب و،ػ افًْٜ،هذا مٚ يتًِؼ بٕٚشامء
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ُر م: أن ٕترذـر أن هرذه إشرامء ٓ يسترٛ أي خىرر ظرذ ادًرِؿ وبٚم هذا اف

ؾررٔام ،ذا تررزأ مررـ أي اشررؿ مررـ أشررامئٓٚ، وفررٔس ـررذفؽ مررـ تررزأ مررـ إٓتًررٚب ،ػ 

افًِػ؛ ٕن هذا ،ن ـٚن يدري مٚ يَقل ؾٕ٘ف فرج مـ اإلش م ـام خترج افنًرة 

مف ظِٔررف، ثررؿ مررـ افًرررغ؛ ٕن افًررِػ افهررٚفح ظررذ رأشررف ٌْٕٔررٚ صررِقات اه وشرر 

 .أصحٚبف ثؿ افتٚبًقن هلؿ، ثؿ أتٌٚظٓؿ

وهرررذا ادًْررررك رصح بررررف افرشرررقل ظِٔررررف افًرررر م   احلرررديٞ ادنررررٓقر حررررديٞ 

تٍرؿررٝ افٔٓررقد ظررذ ،حرردى وشررًٌغ ؾرؿررٜ، وتٍرؿررٝ افْهررٚرى »افٍرررل حٔررْام ؿررٚل: 

ظذ اثْتغ وشًٌغ ؾرؿٜ، وشتٍسل أمتل ظذ ث ث وشرًٌغ ؾرؿرٜ، ـِٓرٚ   افْرٚر 

احررررردة. ؿرررررٚفقا: مرررررـ هرررررل يرررررٚ رشرررررقل اه؟ ؿرررررٚل: هرررررل افترررررل ظرررررذ مرررررٚ إٔرررررٚ ظِٔرررررف ،ٓ و

 .«وأصحٚن

ًٚ بًض  ؾدظقتْٚ ؿد يِتَل مع ؿًؿ مْٓٚ ـؾ اجلامظٚت اإلش مٜٔ افتل ذـرٕٚ مٍٕ

أشامئٓٚ ومٚ ؟ ٕذـر مْٓٚ، ؾُؾ مـ يْتّل ،ػ اإلش م ٓ يًًف أن يَقل بكاحٜ: 

ل ذفؽ ؾَد خرج مـ دائرة اإلش م، فُـ إٔٚ فًٝ ظذ افُتٚب وافًْٜ؛ ٕٕف ،ن ؿٚ

هؾ يٍُل   هذا افزمرٚن أن يْتًرٛ ادًرِؿ ،ػ افُترٚب وافًرْٜ ؾَرط، واحلرديٞ 

افًٚبؼ أجٚب: بُؾ رصاحٜ برٖن مرـ ظ مرٜ افٍرؿرٜ افْٚجٔرٜ: أن تُرقن ظرذ مرٚ ـرٚن 

ظِٔف افرشرقل وأصرحٚبف، ؾِرؿ يَرؾ ظِٔرف افهر ة وافًر م   جقابرف ادحردد فهرٍٜ 

ؾَرط، و،ٕرام ورؿ ،ػ  ¢ٚجٜٔ أهنٚ افتل تُقن ظذ مٚ ـرٚن ظِٔرف افرشرقل افٍرؿٜ افْ

 .«مٚ إٔٚ ظِٔف وأصحٚن»ؾَٚل:   «وأصحٚن»ذفؽ: 

ِٚؿِؼ ﴿ويٗيد هذا افؤّّٜ ؿقفف تًٚػ   افَرمن افُريؿ:  ـْ ُينَر ـْ  َوَم
قَل مِر شُر افره

ُررر  ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشررر ْع َؽررر
ُف اهْلُرررَدى َوَيتهٌِررر َ َفررر ٚ َتٌَرررغه ِد َمررر ررر ًْ ْهَؿ َب ررر َٓ ِف َج

ِِ ْهررر ُٕ ٚ َترررَقػه َو ِف َمررر ررر َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ

 .[ 885]النسء::﴾َوَشَٚءْت َمِهًرا
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ِٚؿِؼ ﴿ؾٚه ظز وجؾ ذـر مع افرشقل هْٚ ادٗمْغ، ؾَٚل:  ـْ ُينَر ـْ  َومَر
قَل مِر شُر افره

ِمِْغَ  ْٗ َ َفُف اهْلَُدى َوَيتهٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ ِد َمٚ َتٌَغه ًْ ـٚن مـ ادُّـ أن  [ 885]النسء::﴾َب

ومـ ينرٚؿؼ افرشرقل مرـ بًردمٚ تٌرغ فرف اهلردى ٕقفرف مرٚ ترقػ ﴿يَقل اه ظز وجؾ: 

وفُْررف حلُّررٜ بٚفٌررٜ ظىررػ ظررذ افرشررقل ؾَررٚل:  ﴾وٕهررِف جٓررْؿ وشررٚءت مهررراً 

ِمِْغَ ﴿ ْٗ مرٚ احلُّرٜ مرـ هرذا افًىرػ؟ احلُّرٜ  [ 885]النسجء::﴾َوَيتهٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْر

ذفررؽ؛ ٕن ادررٗمْغ يؼررحقن فْررٚ مررٚ ـررٚن ظِٔررف افرشررقل ظِٔررف افًرر م واوررحٜ جرردًا 

صررِٜ، وأؿررراؿ  ¢مررـ ؿررقل أو ؾًررؾ أو تَريررر، ؾٓررؿ ـررٕٚقا أؿرررب افْررٚس ،ػ افٌْررل 

 وأصدؿٓؿ ،فٔف ؾٓاًم وهُذا.

وفررذفؽ ٓ وررقز فًِّررِؿ أن يَتكرر ظررذ إٓتًررٚب   هررذا افزمررٚن ،ػ افَرررمن 

ده ظِٔرررف افًررر م، أمرررٚ ؾرررٔام بًرررد ذفرررؽ حٔرررٞ و،ػ افًرررْٜ، هرررذا إٓتًرررٚب يٍُرررل ظٓررر

دخِررٝ إؾُررٚر افٌريٌررٜ وأراء افٌٚضِررٜ   اإلشرر م بٚشررؿ اإلشرر م تررٚرة بٚجتٓررٚد، 

وترررٚرة بًرررقء ؿهرررد، ووصرررؾ ،فْٔرررٚ اإلشررر م ظرررذ هرررذا آخرررت     افًَٚئرررد و  

ًٚ ـ ررررًا، ؾررر  يٍُرررل  إحُرررٚم و  إخررر ل وافًرررِقك، ؾرررٚختِػ ادًرررِّقن خ ؾررر

ًررِؿ أن يْتّررل   ؾّٓررف ف شرر م ،ػ افُتررٚب وافًررْٜ ؾَررط، بررؾ ٓبررد أن افٔررقم اد

يورؿ ،ػ ذفررؽ مررٚ ـرٚن ظِٔررف أصررحٚب افٌْرل صررذ اه وظِٔررف ومفرف وشررِؿ ثررؿ افررذيـ 

 يِقهنؿ ثؿ افذيـ يِقهنؿ، هذه دظقتْٚ ٕحـ افًٍِٔغ.

 ُٕ ًٚ ظْٓؿ: إْٔٚ  ُٕ  ،لر  ٍَ ؾًْقد ،ػ ؿقهلؿ افذي َِٕتف مٍٕ ٍٕررل برغ  ل؟ ،ن ـْرٚر  ٍَر مـ 

احلؼ وبغ افو ل ؾٓرذا واجٌْرٚ، و،ن ـْرٚ ٍٕررل برغ ادحرؼ وافورٚل ؾٓرذا واجٌْرٚ، 

 ¢بْٖٕٚ ٍٕررل ذفرؽ؛ ٕن افٌْرل  ٚدوا ـ مٓؿ حْٔام يتّٓقٕد  ؾ٘ذًا: هؿ ظِٔٓؿ أن حُيَ 

هررق ًٍٕررف ؾرررل، بررؾ افَرررمن افررذي إٔزفررف اه ظررذ ؿِررٛ وّررد ظِٔررف افهرر ة وافًرر م 

 ¢ذا؟ ٕٕف يٍرل بغ احلؼ وافٌٚضؾ! ومـ أشامء افرشقل مـ أشامئف افٍرؿٚن، دٚ
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مررررـ أشررررامئف ظِٔررررف افهرررر ة وافًرررر م   «ادٍرررررل»ـررررام جررررٚء   صررررحٔح افٌ ررررٚري: 

ادٍررررل، وهرررذا ن  ـٌرررر فرررف؛ ذفرررؽ ٕٕرررف يٍررررل برررغ احلرررؼ وافٌٚضرررؾ، ويٍررررل برررغ 

 .ادًِؿ وادؼك، وبغ ادٗمـ وادْٚؾؼ، وٕحق ذفؽ

دح وؿرررد تَررردح، وفرررذفؽ ؾررر  ورررقز أن تىِرررؼ هرررذه ؾررر٘ذًا: ـِّرررٜ افتٍريرررؼ ؿرررد بررر

 ًٚ ًٚ ـرام ٓ ورقز أن تىِرؼ ظرذ شرٌٔؾ افَردح مىَِر  ،افُِّٜ ظذ شرٌٔؾ ادردح مىَِر

خ اإلشر م  ر م صٔر ــ  ٕٚه مر د ٚ اشرٍت َٔردة، وهرذا ممر ًٚف ِرؼ ب ٚئؾ افترل تًت ـ ادًر ُ ر مر هذا ينٌف اف

ررر م وظِرررامء ا ؿش ظِرررامء اُف ررٚر ام ْي ٜ بحرررؼ رمحرررف اه حٔررْر ّٔررر ـ ٔت رررض ابررر رررروا ًب ـ إُٔ ويرررؾ افرررذي فٖت

 ٞ ػ ظرذ ظرصرف، وظِرقه ظرذ خَِرف، حٔر ٚر رك وًت ٚر : اشرتقاء اه ٌت ٚر ٜ وافترل مْٓ ٍٚت اإلهلٔر افهر

ُٚن، ،ن اه ظرز وجرؾ  س   م قفقن: ،ن اه ظز وجؾ ٔف ٜ َي ؿؾ ادٗوف ٜ أو ظذ ٕا قل ادًىِ َي

قل ،ن ه مُ َٕ ٓ ـ  ح ٜ هٗٓء:ٕ  ْٚؿن ٜ   م ّٔ ـ ٔت قل اب س فف جٜٓ. َي ٚ ٔف ْٕر رام أ ٜـ  ًٚ أو ،ن فف جٓر ٕٚ

ذا  ام، مٚر رؾ مرْٓ ْٕيرر ،ػـ   ، ٝر ْٚ  و،ػ ادٌ  ْٕير ،ػ اف ام  ٓ اجلٜٓ، وٕ، ُٚن ظْف، و ل اد ٍْٕ  ٓ

ْٔف هذا أو  ٚ ًي ـٚن م ُٚن أو اجلٜٓ؟ ؾ٘ن  ك اد ًْل ،ذا ٍٕ ُٚن أو اجلٜٓ، أو مٚذا ي ٝ اد ًْل ،ذا أٌث ي

 ٚ ه، ورؾورْر ًْرٚر ٚ م ِْرر ٜ ؿٌ رْر ب واًف ُترٚر ًٚ ِف رر َٚب ل: ،ن اه ظررز ذاك مى ـ ؿرٚر رر ٍررظ ؟ يرررد، ّؾ ن اِف يررف؛ٕ  ٍف

ًٚن  ٜ اإلٕ ًٌٔ ام هق ض ـًٚ  ٝ مىَِ ٓٚت اًف ـ اجل ٜ م س فف جٓ ًْل ٔف ـٚن ي س فف جٜٓ، ،ن  وجؾ ٔف

ْئررذ  ِررق حٔ ٜ اًف ررقن اه ظررز وجررؾ   جٓرر ررك أن ُي ٓ ،ذا ٍٕ ل ، رٚر ررذا ؿررد َي ، ٓؾ ررقن   جٓرٜر ٚ ُي ٓبررد مرر

ب ُترٚر هررقص اف ءتٕ  ٚ جرٚر ٝ مرر ٍٔرر ٕٕررؽٕ  ؛  ررقل فررف: أبىِرٝر ٚتررف وهررق:  َٕ ٜ متررقاترة ظررذ ،ٌث رْر واًف

ٍٚع اه ظز وجؾ ظذ ظرصف وظِقه ظذ خَِف  .ارت

و،ن ظْٔٝ بٚفٍْل أن اه بحٚجٜ ،ػ اجلٜٓ و،ػ ادُٚن، ؿِْٚ: ٕحـ مًؽ؛ ٕن 

 .اه هق افٌْل ظـ افًٚدغ، فُـ هذا ٓ يًْل إٔف فٔس فف صٍٜ افًِق

هلررٚ مًْررك ؽررر صررحٔح، ؾررٚٔن ؾرر٘ذًا: ـِّررٜ تَررٚل تررٚرة هلررٚ مًْررك صررحٔح، وتررٚرة 

افذيـ يرذمقْٕٚ ويَقفرقن: إُٔرؿ تٍرؿرقن ؾٚشرٖهلؿ ٍٕررل برغ مرٚذا ومرٚذا؟ ٕحرـ دظرٚة 

،ػ افُتررٚب وافًررْٜ وظررذ مررْٟٓ افًررِػ افهررٚفح، ؾٓررؾ إٔررٝ مًْررٚ؟ ؾرر٘ن ؿررٚل: إٔررٚ 
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مًُررؿ ،ذًا: ٕحررـ مررٚ ؾرؿْررٚ، و،ن ؿررٚل: إٔررٚ فًررٝ مًُررؿ ،ذًا: إٔررٝ اؾسؿررٝ ظْررٚ، هررذا 

 .ًٍٚ جقاب مٚ شٖفتف مٕ

ًٕرررؿ.  بٚفًْرررٌٜ فرررًٌض افررردظٚة   مديْرررٜ وهرررٚن اهتّقٕرررٚ بْٖٕرررٚ ٓ ٕ ررررج  مداخِرررٜ:

 ؟مًٓؿ فِترّع أو فًِّرة إْٔٚ ٕحـ ـٍٚر أو ؾٚشَقن

ٜ بٚفًِؿ يتّٓقْٕٚ ؾٓذه شْٜ اه   خَِف! افنٔخ: ٚ أخل هذا فٔس فف ظ ؿ  (ضٔٛ. ي

ظِرررٔٓؿ ٕحرررـ ٕررردظق ،ػ افُترررٚب وافًرررْٜ وظرررذ مرررْٟٓ افًرررِػ افهرررٚفح، ؾرررٚفرد 

شٓؾ: هؾ إٔتؿ تدظقن ،ػ افُتٚب وافًْٜ وظذ مرْٟٓ افًرِػ؟ ؾر٘ن ؿرٚفقا: ًٕرؿ. 

 !ؾ٘ذًا: مٚ افٍرل بْْٔٚ وبُْٔؿ؟

إٔررٚ أؿررقل: افٍرررل أهنررؿ تُتِررقا و زبررقا وؾررٚرؿقا ادًررِّغ بتُررتِٓؿ، ؾّررـ ـررٚن 

 !مًٓؿ   حزاؿ ؾٓق مًِؿ، ومـ ـٚن فٔس مًٓؿ ؾٓق فٔس ـذفؽ

دام ٕحرـ مْٓرْررٚ افُترٚب وافًررْٜ، وظرذ مررٚ ـرٚن ظِٔررف  ،ذًا: هرؿ افررذيـ ؾرٚرؿقا مررٚ

شررررٍِْٚ افهررررٚفح ؾَِٔقفررررقا مررررٚ صررررٚءوا بًررررد ذفررررؽ، فُررررـ ادٓررررؿ أن تًٚروررررقهؿ هررررؿ 

فح؟ أي  ػ افهٚر ٟٓ افًِر ٜ ومْر ب وافًْر ، ضٔٛر إٔرتؿ مًْٚر   افُتٚر يتّٓقُٕؿ اذه افتّٜٓر

بف ذفررؽ، ؾٚدًرر رجقن أو مرٚر صرٚر ؾَقن أو خرٚر ذا تَقفررقن ٕحرـر مْرٚر س ًٕررؿ. ،ذًا: درٚر ٖفٜ هررذه فرٔر

ٓء ٓ  ـغ افُرذابغ افرذيـ يُرذبقن ويٍرسون هٗر ٓء إؾٚر هلٚ تِؽ اخلىقرة؛ ٕٕف م رؾ هٗر

ـرام روي ظـر بًرض  –حِٜٔ فْٚ مًٓرؿ شرقى أن ُٕرؾ إمرر ،ػ اه ظرز وجرؾ وَٕرقل أوًٓ 

بَغ  ء افًٚر ام حُرك رشرقل اه  -إٌٕٔٚر ًٚ رضبرف ؿقمرف وهرق يَرقل:  ¢حْٔر افِٓرؿ اؽٍررر »ٌٕٔرر

 .«هنؿ ٓ يًِّقنفَقمل ؾ٘

ؾَْقل هُذا أو َٕقل: ،ذا ـٕٚقا مكيـ ظذ و هلؿ، ؾْٔتَؿ مْٓؿ ـام ربْٚ ظز 

 .وجؾ ينٚء

 .(01:  05: 45/   200دى والنور / ) اهل
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 تِٗ وغبٗات: ايتطُي بايطًفية بدنة

افًرررٗال إول: يرررزظؿ بًرررض ادْتًرررٌغ فًِّرررؾ ويَرررقل: برررٖن افًرررٍِٜٔ فرررٔس هلرررٚ 

فرذي يرتٍِظ ويَرقل برٖين شرٍِل ؾٓرذه افُِّرٜ بدظرٜ، ؾْرقد أصؾ وـذفؽ يَقل برٖن ا

 مـ صٔ ْٚ افرد ظذ هٗٓء..

إٔرٚ أظتَرد أن افرذي يَرقل هرذه ادَقفرٜ هرق أوًٓ ُيُْرر حََٔرٜ فٌقيرٜ؛ ٕن  افنٔخ:

ـِّررٜ افًررِػ مًروؾررٜ   فٌررٜ افًرررب و  فٌررٜ افؼررع ؾررٖؿقل مررـ افْٚحٔررٜ افٌِقيررٜ 

ٍيرررٜ ظربٔرررٜ افْهرررقص افٌِقيرررٜ منرررحقٕٜ ؾرررٕٚمر ٓ حيترررٚج ،ػ بٔرررٚن، يٍُرررل أهنرررٚ ف

ُرر وادُرّدظل برٖن ْْ بٚفتٍِظ اٚ، فُْْٚ ممٚ ٕراه أهؿ مـ ذفؽ هرق فٍرٝ ٕيرر ذفرؽ ادُ 

 ُٕ ره بًٌض مٚ جٚء   بًض إحٚديٞ افٌْقيٜ ممٚ صح ظـ ـ  ذَ هذه افٍِيٜ بدظٜ أن 

ريض اه تًررٚػ ظْٓرررٚ ؿررٚل هلرررٚ:  ؾٚضّررٜإٔررف ؿرررٚل   مرررض مقتررف فًِرررٔدة  ¢افٌْررل 

ًٚ ن وًٕرررؿ افًرررِػ إٔرررٚ فرررِؽ، ،ن افٌْرررل و، يًزهيرررٚ برررف ظِٔرررف  ¢ ٕرررِؽ أول أهرررع حلقؿررر

افًرر م ؾَٔررقل هلررٚ ،ٕررف شررّٔقت ؿٌِٓررٚ وأهنررٚ شررتِحؼ بررف ظرراّم ؿريررٛ، وؿررد ـررٚن ذفررؽ 

بْحررق  ¢ ـررام هررق مًِررقم   افتررٚريخ، ؾَررد مٚتررٝ ريض اه تًررٚػ ظْٓررٚ بًررد افٌْررل 

 ؾٚضّررٜٕررف ًٕررؿ افًررِػ ٓبْتررف حيرردث ظررـ ًٍٕررف بٖ ¢ شررتٜ أصررٓر، ؾرر٘ذا ـررٚن افٌْررل 

ًٚ، ؾٓررق ظِٔررف افهرر ة وافًرر م هررق شررٍِْٚ   هررذه افرردظقة  حٔررٞ يتَرردمٓٚ وؾررٚة ومقترر

ن يُّررـ أن يتحرردث وٓ صررؽ، وأمررٚ اشررتًامل افًِررامء فُِّررٜ افًررِػ ؾررٖـ ر ممررٚ أ

يصرر ذفررؽ، وحًررٛ ادًررِؿ افٌهررر   ديْررف أن يتررذـر مررٚ يْنررده اإلًٕررٚن أو أن حي

 فًِرررررِػ افهرررررٚفح حٔرررررْام يَقفرررررقن   احتررررررٚجٓؿ   ظِرررررامء افًرررررِػ وادتًٌّرررررغ
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 وٚربٜ ـؾ بدظٜ حدثٝ مـ بًدهؿ أٓ وهق ؿقهلؿ: 

عوكللدعخللرعبع   لل لعنلل ع للل 

 

 

 

عوكدعرشعبع بتلل لعنل عخلل  

 

 

 ًٚ فررذفؽ إٔررٚ أؿررقل ،ن افررذي ُيُْررر هررذه افٍِيررٜ مررـ افْٚحٔررٜ افؼررظٜٔ ويُْرهررٚ أيورر

قل إٔررٚ شررٍِل ـٖٕررف يَررقل ٓ وررقز أن مررـ افْٚحٔررٜ افًْررٌٜٔ، ؾرر  وررقز فًِّررِؿ أن يَرر

يَقل ادًِؿ إٔٚ متٌع فًِِػ افهٚفح ؾٔام ـرٕٚقا ظِٔرف مرـ ظَٔردة ومرـ ظٌرٚدة ومرـ 

شِقك، وٓ صؽ أن م ؾ هرذا اإلُٕرٚر فرق إٔرف ـرٚن يًرل مرٚ يَرقل فُرـ ٕررد فرف ظرذرًا 

  إٔف ٓ يًرل مرٚ يَرقل، فرق ـرٚن يًرل مرٚ يَرقل ؾًّْرك ذفرؽ إٔرف افترزو ظرـ اإلشر م 

ٔح افررذي ـررٚن ظِٔررف شررٍِْٚ افهررٚفح، وُأذـررر ظررذ وررقء هررذا احلررديٞ افررذي افهررح

ًٚ وهق   صحٔح مًِؿ مـ ؿقفف   : وًٕؿ افًِػ إٔٚ فِؽ.ؾٚضّٜفًِٔدة  ¢ؿِْٚه مٍٕ

رر ذَ إٔررٚ أُ  ر هررٗٓء افررذيـ يُْرررون هررذه افًْررٌٜ بررٖن افتررزو مررـ افًررِػ مًْررٚه افتررزو ـ 

؛ ٕٕرف هرق ظرذ رأس افًرِػ ¢ ممـ جرٚء بردظقة افًرِػ، مًْرٚه افترزو مرـ افٌْرل 

افهرررٚفح، وممرررٚ ينرررر ،ػ هرررذه احلََٔرررٜ احلرررديٞ ادًررررو    افهرررحٔحغ و  

ؽرضرررٚ برررؾ أظتَرررد بٌح رررل اخلرررٚص إٔرررف حرررديٞ مترررقاتر صرررحٜ أٓ وهرررق ؿقفرررف ظِٔرررف 

وٓ  «خررر افْررٚس ؿرررين ثررؿ افررذيـ يِررقهنؿ، ثررؿ افررذيـ يِررقهنؿ..»افهرر ة وافًرر م: 

ًٚ ،صٚرة ،ػ إٔف ـذفؽ هق ظذ رأس هذا  ¢صؽ أن افٌْل  افَرن، وؿد جٚءت أيو

ظررذ رأس افًررِػ افهررٚفح  ¢ حٔررٞ بًررٞ   أول افَرررن إول، ؾرر٘ذا ـررٚن افٌْررل 

ؾُٔررػ ُيًَررؾ دررـ يرردري مررٚ يررتُِؿ ومررٚ يَررقل أن إٓتًررٚب ،ػ افًررِػ، وأن هررذه 

افٍِيررٜ فٍيررٜ افًررِػ هررذه بدظررٜ   اإلشرر م..! إٔررٚ أظتَررد أن هررٗٓء هررؿ   ؽٍِررٜ 

ًٚ، ؾرر٘ن افًررِػ افهرٚفح ٓ يُّررـ دًررِؿ أن يترزأ مررـ إٓتًررٚب شرٚهقن فٌرر ٜ ونظر

،فررٔٓؿ، بٔررْام فررق تررزأ مررـ أي ًٕررٌٜ أخرررى ؟ يُّررـ ٕحررد مررـ أهررؾ افًِررؿ أن ُيًْررٛ 

،ػ ـٍر ؾٔام ،ذا تزأ مرـ ؽرر افًرِػ، أمرٚ ،ذا ترزأ أن يْتًرٛ ،ػ افًرِػ ؾر  صرؽ 

 ق ظذ رأس افًِػ.افذي ه ¢ إٔف يُقن ؽر مًِؿ؛ ٕٕف تزأ مـ افٌْل 
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هذا مٚ َٕقفف بٚفًٌْٜ هلذه افُِّٜ، فُْل أتًٚءل   ٍٕيس هذا افرذي ُأصرر ،فٔرف 

بٖٕرررف إُٔرررر هرررذه افًْرررٌٜ أو برررّدع هرررذه افُِّرررٜ تررررى أٓ يْتًرررٛ هرررق ،ػ مرررذهٛ مرررـ 

ًٚ بٚفٍَرف؟ يٌِرٛ  ًٚ   افًَٔردة أو ـرٚن متًَِر ادذاهٛ شقاء ـٚن هذا ادذهٛ متًَِ

ًٚ ،ػ مرذهٛ مرـ هرذه ادرذاهٛ افترل تتًِرؼ ،مرٚ ظذ طْل إٔف ٓ بد أن  يُقن مْتًرٌ

ًٚ و،مرٚ أن يُرقن مرـ  ًٚ و،مٚ أن يُرقن أصرًري بٚفًَٔدة أو افٍَف، ؾ٘مٚ أن يُقن مٚتريدي

أهررررؾ احلررررديٞ وـررررام يًررررّزون افٔررررقم مررررـ أهررررؾ افًررررْٜ واجلامظررررٜ، و،مررررٚ أن يُررررقن 

ًٚ أو أو.. ،ػ مخرررهؿ، فررٔس فْررٚ أن ظ ؿررٜ ب ًٚ أو مًتزفٔرر ٚدررذاهٛ إخرررى خٚرجٔرر

افتل ٓ تدخؾ   مًّك أهؾ افًْٜ واجلامظٜ، ؾَد ظرؾْٚ   اصى ح ادتٖخريـ 

أن ادَهقد بٖهؾ افًْٜ واجلامظٜ أول مٚ يتٌٚدر أو أول مٚ يَهردون ارذه اجلِّرٜ 

هؿ إصٚظرة وادٚتريديٜ، ثؿ ؿد يدخِقن   أهؾ افًْٜ واجلامظٜ أهؾ احلرديٞ، 

حرٚل افرذي يُْرر هرذه افًْرٌٜ ؾر٘ػ مرٚ هرق يْتًرٛ، ٓ  وؿد ٓ يردخِقهنؿ، ؾًرذ ـرؾ

بررد مررـ أن يْتًررٛ ،ػ اصررى ح مررـ هررذه آصررى حٚت، ،مررٚ أن يَررقل إٔررٚ مررـ أهررؾ 

افًررْٜ واجلامظررٜ و،مررٚ أن يَررقل إٔررٚ مررـ إصررٚظرة أو ادٚتريديررٜ، وهررذا أشررقأ وأشررقأ 

بُ ر؛ ٕن افذي يْتًٛ ،ػ ادذهٛ إصًري يْتًٛ ،ػ ص ص ؽر مًهقم، 

وافررررذي يْتًررررٛ ،ػ ادٚتريرررردي ـررررذفؽ يْتًررررٛ ،ػ صرررر ص ؽررررر مًهررررقم، وؿررررؾ 

ـررذفؽ بٚفًْررٌٜ فِّررذاهٛ افٍَٓٔررٜ إربًررٜ ؾورر ً ظررـ ادررذاهٛ إخرررى اخلٚرجررٜ 

ظـ مذهٛ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ، ؾُؾ هذه إٓتًٚبٚت تْتًرٛ ،ػ أؾرراد هرؿ ؽرر 

ٕقا مرـ افًِرامء مًهقمغ ب  صؽ، ؾُؾ هذه إٓتًٚبٚت تْتًٛ ،ػ أؾراد و،ن ـٚ

أصٚبقا أم أخىٗوا ؾٓؿ أؾراد فًٔقا بًّهقمغ، ؾِٔٝ صًري هؾ إُٔروا م ؾ هذه 

إٓتًٚبٚت، فق أهنؿ إُٔروهٚ ٕصرٚبقا؛ ٕهنرٚ إتًرٚبٚت ،ػ أؾرراد ؽرر مًهرقمغ، 

وفرررٔس إمرررر ـرررذفؽ بٚفًْرررٌٜ درررـ يْتًرررٛ ،ػ افًرررِػ افهرررٚفح ؾرررٕ٘ام يْتًرررٛ ،ػ 

ـر مـ ظ مٚت افٍرؿٜ افْٚجٜٔ أهنرٚ افترل تتًّرؽ ؿد ذ ¢افًهّٜ، ذفؽ ٕن افٌْل 

ومٚ ـرٚن ظِٔرف أصرحٚبف، ؾٓرٗٓء هرؿ افًرِػ، ؾّرـ  ¢ظذ مٚ ـٚن ظِٔف رشقل اه 
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ًٚ ظذ هدى مـ راؿ، ومرـ إتًرٛ ،فرٔٓؿ ؾٓرذه افًْرٌٜ تؼّر   بًؽ اؿ ـٚن ئَْ

ادْتًرررٛ ،فٔٓرررٚ وتٔنررر فرررف شرررٌٔؾ أن يُرررقن مرررـ افٍرؿرررٜ افْٚجٔرررٜ وفرررٔس ـرررذفؽ مرررـ 

ٛ ،ػ أي ًٕررٌٜ أخرررى؛ ٕهنررٚ ٓ تًرردو أحررد أمررريـ: ،مررٚ إتًررٚب ،ػ صرر ص يْتًرر

ؽر مًهقم، أو ،ػ أص ٚص يتًٌّقن مْٟٓ هذا افنر ص افرذي هرق ؽرر مًهرقم، 

ن افررذيـ  ¢ ؾرر  ظهررّٜ هْررٚ بٔررْام افًهررّٜ ؿٚئّررٜ بٚفًْررٌٜ ٕصررحٚب افٌْررل  أمرٕرٚر برٖر

ٜ أصررحٚبف مرـر بًررده، فررذفؽ أظتَرر تف ظِٔررف افًرر م وشرْر ك َمرررْ د أن افنرر ص ادُ ٕتًّررؽ بًرْر

 .،فٔف يٌٌْل أن يساجع ؾقرًا ظـ أن يتٍِظ بّ ؾ هذه افُِّٜ

ًٚ فررًٌض افرردظٚة ادًررٚرصيـ افٔررقم وأطْررف ظررذ مررْٟٓ  وإٔررٚ ـْررٝ شررًّٝ نيىرر

ًٚ   افُتٚب وافًْٜ، ؾًرًّٝ   افؼريط أمررًا  افُتٚب وافًْٜ وفُْف ؟ يٗت ؾَٓ

ًٚ أن مرررـ يكررر ظرررذ إٓتًرررٚب هرررذه افًْرررٌٜ أ ٕرررف يًرررتتٚب ؾررر٘ن ترررٚب و،ٓ ُؿترررؾ، ؽريٌررر

واحررتٟ بًٌررٚرة َِٕٓررٚ ظررـ ابررـ تّٔٔررٜ رمحررف اه، وتِررؽ افًٌررٚرة   واد وؾّٓررف هررق أو 

 ؾتقاه   واد مخر.

 ُٕ رررر افنررررٚهد ٕحررررـ ،ٕررررام   وُٕ  ِكّ
ح أن يُررررقن ؾّْٓررررٚ فُِتررررٚب وافًررررْٜ ظررررذ مررررْٟٓ ِِرررر

ًٚ أو يًررٚرًا وأن ْٕحررر   افًررِػ افهررٚفح فُررل ُٕررقن   ظهررّٜ مررـ أن ّٕٔررؾ ئّْرر

، ¢ بٍٓؿ فْٚ ص يص فٔس هْٚك مرٚ يردل ظِٔرف مرـ ـترٚب اه ومرـ شرْٜ رشرقل اه 

ًٚ ظـ هذا افًٗال، وأشٖل اه ظز وجؾ أن هيردي برف مرـ ـرٚن  هذا مٚ حييين جقاب

 صٚردًا ظْف.

 ( 00:  01: 03/   966) اهلدى والنور / 
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 تِٗ وغبٗات: ايتطُي بايطًفية  

 تصنية يًٓفظ فال جتوش

ظل بًض اإلخقة افتٚبًغ فِّْٟٓ افًٍِل ؾَٔقفقن: بٖن اإلًٕٚن ادًِؿ ده يَ  مداخِٜ:

افررذي يتٌررع ادررْٟٓ افًررٍِل ٓ وررقز فررف أن يَررقل ظررـ ًٍٕررف: إٔررف شررٍِل؛ 

 ل ًٍٕف، وٓ وقز افتزـٜٔ.ـ  زَ وذفؽ ٕٕف يُ 

 اه يًٚوف.  افنٔخ:

 ؾٖرجق افتقؤح يٚ صٔ ْٚ؟ مداخِٜ:

 فًٗال افتٚ : هؾ إٔٝ مًِؿ مٚذا يَقل؟هق مقجقد هْٚ حتك ًٕٖفف ا  افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

 مٚذا تيـ شق  يَقل؟  افنٔخ:

 مًِؿ. مداخِٜ:

يًْل تزـٜٔ، هذه تزـٜٔ، ومٚ ؿِٝ.. ٕريد أن تىقفقا بٚفُؿ ظِْٔرٚ ؿِرٔ ً.   افنٔخ:

ومٚ ؿِٝ أين شق  أشٖفف: هؾ إٔٝ مٗمـ؛ ٕن هذا حيتٚج ،ػ بحرٞ ضقيرؾ؛ ٕن 

ق اإلؿرررار آظتَررٚد بٚجلْرررٚن واإلؿرررار بٚفًِررٚن وافًّرررؾ اإليررامن فررف تٍهررٔؾ: هرررؾ هرر

بٕٚرـٚن أو ٓ؟ هذا حيتٚج ،ػ بحٞ ضقيؾ، ؾَد يَقل ،ذا ؿِٝ فف: إٔٚ مٗمـ، هؾ 

إٔٝ مٗمـ؟ يُّـ يَقل  : إٔٚ مٗمـ، َٕقل فف: هؾ إٔٝ مرـ افرذيـ وصرٍٓؿ اه: 
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ْؿ ِ  صَر هِتِؿْ ﴿ ـَ هُر ِذي ِمُْرقَن* افهر ْٗ َح ادُْ َِ ِق  َؿْد َأْؾ ٌْر ِه ـِ اف ْؿ ظَر ـَ هُر ِذي قَن * َوافهر ًُ
َخٚصِر

ُِقنَ  ِٚظ ِٚة َؾرر رر ـَ ْؿ فِِزه ـَ ُهرر ِذي رر قَن * َوافه ِرُورر ًْ .. ،ػ مخررره، شررَٔقل ... [4-8]المؤمنججو :﴾ُم

ًٚ هذه ٕٚدر جردًا  برؾ شرَٔقل: واه إٔرٚ    أن يتحَرؼ ؾٔرفو  ص هتؿ خٚصًقن أيو

أصرؽ   ظَٔرديت؛ هرذه تزـٔرٜ  صؽ مـ هذا، ،ذًا: إٔرٝ تنرؽ   ،يامٕرؽ؟ ٓ إٔرٚ مرٚ

أـ رررر مرررـ إوػ، ،ذا ؿرررٚل: إٔرررٚ مًرررِؿ، ؾٓرررذا افرجرررؾ مرررٚ يٍَرررف مرررٚ هرررل افًرررٍِٜٔ حترررك 

يَرررقل: ،ن هرررذه تزـٔرررٜ، افًرررٍِٜٔ هرررق اإلشررر م افهرررحٔح، ؾّرررـ يَرررقل ظرررـ ًٍٕرررف: إٔرررٚ 

 مًِؿ وإٔٚ ديْل اإلش م، ـٚفذي يَقل افٔقم: إٔٚ شٍِل.

بٚفًْرٌٜ فِنرٌٚب ادًرِؿ افٔرقم أن  وهذا أمر رضوري جدًا، إمر رضوري جرداً 

يًر  اجلق افذي ئًنف، اجلرق اإلشر مل وفرٔس اجلرٚهع، ورٛ أن يًرر  اجلرق 

ررر  وؾَ غه ؿرررد َبررر  ¢اإلشررر مل افرررذي ئًنرررف وافرررذي حئرررٚه؛ ٕن افٌْرررل  ؾ فْرررٚ افَررررمن هه

ـَِغ* مِر ﴿تٍهٔ ً، ربْٚ ظز وجؾ يَقل   افَرمن افُريؿ:  ـَ ادُْْؼِ ُٕقا ِم ق ُُ ـَ َوٓ َت

ؾُّ ِحْزٍب بِاَم َفَدهْيِْؿ َؾِرُحقنَ  ـُ  ٚ ًً ُٕقا ِصَٔ ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿقا ِديَْ ـَ َؾره ِذي ، ؾٚه [33-38]الروم:﴾افه

ر ظٌررٚده ادٗمْررقن أن يُقٕررقا مررـ ادؼررـغ، افررذيـ ذه ظررز وجررؾ برمحتررف وؾوررِف َحرر 

ٚ﴿مـ أوصٚؾٓؿ ـام ؿٚل:  ًً ُٕقا ِصَٔ ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿقا ِديَْ ـَ َؾره ِذي ـَ افه ؾُّ ِحْزٍب بِاَم َفَدهْيِْؿ  ِم ـُ

 .[33]الروم:﴾َؾِرُحقنَ 

ؾررٖٕتؿ افٔررقم تًِّررقن أن هْررٚك ضٚئٍررٜ مررـ ادًررِّغ اشررّٓؿ: افنررًٜٔ، ؾٓررؿ ؾًرر ً 

ًٚ وٕيرٕٚ ،ػ مـ وؿقًٓ تٍره  ؿقا ظـ ادًِّغ اشّٓؿ افنًٜٔ، ؾ٘ذا ترـْٚ هٗٓء جٌٕٚ

ًٚ تٍرؿقا صًّٔه ًَ يُ  ًٚ، ومٚ يقجد مًِؿ قن بٖهؾ افًْٜ واجلامظٜ، هٗٓء أيو ًٚ وأحزاب

افٔقم ،ٓ ويًِؿ أن ادذاهٛ افٍَٜٓٔ مـ أهرؾ افًرْٜ واجلامظرٜ هرل أربًرٜ: احلٍْرل 

وادررٚفُل وافنررٚؾًل واحلْررٌع، وٓ صررؽ أن هررٗٓء إئّررٜ إربًررٜ هررؿ مررـ أئّررٜ 

افًررِػ، وفُررـ افررذيـ اتًٌررقهؿ مررْٓؿ ومررْٓؿ، مررْٓؿ مررـ اتًٌررقهؿ ب٘حًررٚن، ومررْٓؿ 
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، ؾٕٚئّرررٜ رمحٓرررؿ اه أحًرررْقا ،ػ ادًرررِّغ   بٔرررٚن افٍَرررف مرررـ اتًٌرررقهؿ ب٘شرررٚءة

 ًٚ افذي اشتٌْىقه مـ افُتٚب وافًْٜ، فُـ إتٌٚع مْٓؿ ومرْٓؿ؛ ٕهنرؿ تٍرؿرقا صرًٔ

ًٚ، احلٍْرررل مرررٚ يهرررع وراء افنرررٚؾًل، وافنرررٚؾًل مرررٚ يهرررع وراء احلٍْرررل..  وأحزابررر

ٍٔررف اإلصررٚرة، فُررـ و،ػ مخرره، ٓ ٕ ررقض   هررذا أن ـ ررًا، واحلررر ـررام يَرٚل تُ

هْرررررٚك مرررررذاهٛ   افًَٔررررردة، مْٓرررررٚ مرررررذهٌٚن برررررؾ ث ثرررررٜ، فُرررررـ ؿِرررررٝ مرررررذهٌٚن؛ ٕن 

ادرذهٌغ مررٚ يًسؾررقا ظررذ ادررذهٛ اف ٚفرٞ وهررق ادررذهٛ احلررؼ،   افًَٔرردة افتررل 

ديرٜ، وإصرٚظرة، هرٗٓء ادرذهٌغ يإٔٚ ؿِرٝ ث ثرٜ مرذاهٛ: أهرؾ احلرديٞ، وادٚتر

َهرردون بُِّررٜ: أهررؾ افًررْٜ واجلامظررٜ، ؿرردياًم ديررٜ وإصررٚظرة هررؿ افررذيـ ييادٚتر

ًٚ، فُررـ بًررض ،خقإْررٚ افًررٍِٔغ افرردظٚة مررْٓؿ حيررٚوفقن أن أن يىَِررقا هررذا  وحرردي 

آشرررؿ: أهرررؾ افًرررْٜ واجلامظرررٜ ظرررذ أتٌرررٚع افًرررِػ افهرررٚفح، وهرررذا شرررٖٔخذ مًٓرررؿ 

جٓرردًا ضررقي ً وضررقي ً جرردًا حتررك يسـررقا افًررر  افًررٚم، ظِررامء إزهررر مرر  ً حٔررْام 

ديررررٜ وإصررررٚظرة، هررررٗٓء يقفررررقن: أهررررؾ افًررررْٜ واجلامظررررٜ ٓ يَهرررردون ،ٓ ادٚتريَ

فتٍِررقن ظررـ ادررذهٛ إول، مررذهٛ احلررديٞ مررذهٛ افٍرؿررٜ افْٚجٔررٜ فتٍِررقن 

ًٚ اخلررقارج واإلبٚوررٜٔ افررذيـ مقجررقدون افٔررقم   ظررامن  ـررؾ آخررت  ، ؽررر أيورر

ه، هررذه إحررزاب و  اجلزائررر   بًررض افررٌ د اجلزائريررٜ   ادٌرررب.. ،ػ مخررر

ـِٓٚ ٓ يُّـ إٓتامء ،ػ نء مْٓٚ ،ٓ ،ػ مذهٛ واحد وهل افتل ب رؾ افٍرؿرٜ 

افْٚجٔررٜ افتررل وصررٍٓٚ افرشررقل ظِٔررف افًرر م بٖهنررٚ افتررل تُررقن ظررذ مررٚ ـررٚن ظِٔررف هررق 

 ظِٔف افه ة وافً م وأصحٚبف افُرام.

ٜ افٌٌٜٔٔ افتل ؾٓذا اإلًٕٚن افذي إٔٝ تنر ،فٔف هذا وٛ أن يًر  هذه احلََٔ

ًٚ ادرذـقرة  أخز افرشقل ظْٓرٚ مرـ آخرت   افرذي أصرٚرت ،فٔرف أيرٜ افُريّرٜ مٍٕر

 ،ًٚ افرشررقل ظِٔررف افًرر م   أحٚدي ررف تٍهررٔ ً خٚصررٜ   حررديٞ افٍرررل  وؾهررِٓٚمٍٕرر

، «وشرتٍسل أمترل ظرذ ثر ث وشرًٌغ ؾرؿرٜ، ـِٓرٚ   افْرٚر ،ٓ واحردة»وهق ؿقفرف: 
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رؿرررٜ افْٚجٔرررٜ؛ وفرررذفؽ يَرررقل: مرررٚ ورررقز أن تَرررقل ظرررـ ؾٓرررذا ادًرررُغ ٓ يًرررر  افٍ

ًٍٕؽ: إٔٚ شٍِل؛ ٕٕؽ تزـل ًٍٕؽ، ،ن ؟ يَؾ هق ظـ ًٍٕف شٍِل، ؾٓرق يَرقل: 

إٔررٚ مًررِؿ، وؿررد يَررقل: إٔررٚ مررٗمـ، وـ ضررٚ تزـٔررٜ وٓ صررؽ، ربْررٚ ظررز وجررؾ يَررقل: 

رررر ﴿ ُّ ُُ ْٔررررَػ َ ْ ـَ ْؿ  رررر ُُ ٚ َف ٚدُْْرِرِمَغ * َمرررر رررر ـَ َغ 
ِّ ِِ رررر ًْ ُ ُؾ ادْ رررر ًَ ، [36-35]القلججججم:﴾قنَ َأَؾَْْر

ؾٚدًررِؿ ئّررز ًٍٕرررف ظررـ افُرررٚؾر ؾَٔررقل: ديْرررل اإلشرر م، ،ذا ؿرررٚل: ديْررل اإلشررر م، 

ـِّتٚن مٚ خمتكر هرٚتغ افُِّترغ؟ مًرِؿ، ؾر٘ذا ؿرٚل: ديْرل اإلشر م ـرام فرق ؿرٚل: 

إٔررٚ مًررِؿ، ضٔررٛ هررؾ إٔررٝ مًررِؿ جٌرررا  أو إٔررٝ حََٔررٜ مًررِؿ؟ ؿررد ـررٚن   ظٓررد 

َذ ﴿مْرررٚؾَقن، تًرؾرررقن هرررذه احلََٔرررٜ،  افرشرررقل ظِٔرررف افًررر م مًرررِّقن َرُدوا َظررر َمررر

ِٚل  ٍَ   رصيح افَرمن افُريؿ، فُـ ـٕٚقا يَقفرقن: أصرٓد أن ٓ ،فرف  [848]التوب :﴾افْ 

،ٓ اه وّرررد رشرررقل اه، ويهرررِقن مرررع ادًرررِّغ ويهرررقمقن، فُرررْٓؿ ؟ يٗمْرررقا 

 بَِقاؿ.

اإلش م ؾ  يًٍْف ،ش مف ؾ٘ذًا: اإلش م ،ذا ؟ يَسن مع اإليامن   افَِٛ هذا 

ًٚ، وهذا مًرو    افَرمن افُريؿ.  ،ض ؿ

فذفؽ م ؾ هذا ادًِؿ افذي يْهح بتِؽ افْهٔحٜ افٌٚضِٜ وٛ أن يًر  أيـ 

يوع ؿدمف مـ هذه افٍررل اهلٚفُرٜ افترل فرٔس ؾٔٓرٚ ؾرؿرٜ ٕٚجٔرٜ ،ٓ افترل تُرقن ظرذ 

حرـ فُْرقن مرع هرٗٓء مٚ ـٚن ظِٔف افرشقل ظِٔف افً م وأصحٚبف افُرام؛ فرذفؽ ٕ

 َٕقل: افُتٚب وافًْٜ وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح.

 وًٕٖل اه ظز وجؾ أن حئْٔٚ ظذ ذفؽ، وأن ئّتْٚ ظذ ذفؽ. ؽره.

ؿررررقل: إٔررررٚ شررررٍِل؛ خنررررٜٔ أن أؿررررع بًررررض ،خقإْررررٚ افرررردظٚة يَررررقل: إٔررررٚ أ مداخِررررٜ:

أبرررغ  أن فظِٔررر أم... وافْرررٚس تْيرررر ،  بْيررررة حزبٔرررٜ، ؾٓرررؾ هرررذا افُررر م ....يًْرررل

 فِْٚس ...؟
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أن مْٚؿنررٜ جرررت افتررل جرررت بْٔررل وبررغ  أرويهررق هررذا إخررر. إٔررٚ   افنررٔخ:

 أحد افُتٚب اإلش مٔغ افذيـ هؿ مًْٚ ظذ افُتٚب وافًْٜ.

ادْٚؿنرررررٜ جررررررت ـٚفترررررٚ ، وأرجرررررق إلخقإْرررررٚ ضررررر ب افًِرررررؿ أن حيٍيرررررقا هرررررذه 

 ادْٚؿنٜ؛ ٕهنٚ   ثّرهتٚ مّٜٓ جدًا.

 ٚئؾ: مٚ مذهٌؽ، مٚ هق جقابؽ؟ؿِٝ فف: ،ذا شٖفؽ ش

 ؿٚل: مًِؿ.

 ؿِٝ: هذا جقاب خىٖ.

 ؿٚل: ؟؟

 ؿِٝ فف: فق شٖفؽ شٚئؾ: مٚ ديْؽ، مٚذا تَقل؟

 ؿٚل: مًِؿ؛ ٕٕف مٚ شٖفتؽ مٚ ديْؽ، إٔٚ شٖفتؽ: مٚ مذهٌؽ؟ هذا أوًٓ.

ًٚ: إٔررٝ تًِررؿ أن   إرض اإلشرر مٜٔ افٔررقم مررذاهٛ ـ رررة وـ رررة جرردًا،  وثٕٚٔرر

ًٚ، ـٚفردروإٔٝ مًْٚ    ز احلُؿ ظذ بًوٓٚ بٖهنٚ فًٔٝ مـ اإلش م بًٌٔؾ ،ض ؿ

م  ً واإلشامظِٔٔغ وافًِقيغ.. وٕحقهؿ، مع ذفؽ ؾٓؿ يَقفقن: ٕحرـ مًرِّقن، 

وهْررٚك ضقائررػ أخرررى ؿررد ٓ َٕررقل ،هنررٚ ـتِررؽ افىقائررػ إوػ ،هنررٚ خرجررٝ مررـ 

جرٝ   ـ رر ظرـ اإلش م، و،ٕام ٓ صؽ أهنٚ تُقن مـ افىقائرػ افورٚفٜ افترل خر

افُتررٚب وافًررْٜ، مرر  ً: ـٚدًتزفررٜ واخلررقارج وادرجئررٜ واجلزيررٜ.. وٕحررق ذفررؽ، 

 أيش رأيؽ هذا مقجقد ظْدك افٔقم أو ٓ؟

 ؿٚل: ًٕؿ.

ًٚ مررـ هررٗٓء إصرر ٚص: مررٚ مررذهٌؽ؟ شررَٔقل ؿقفررؽ  ؿِررٝ: ؾرر٘ذا شررٖفْٚ ص هرر

ًٚ: مًِؿ، ؾٖٕٝ مًِؿ وهق مًِؿ، ،ذًا: ٕحـ ٕريد أن تقوح   جق ابؽ ظـ متحٍي
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 مذهٌؽ بًد ،ش مؽ وديْؽ. 

 ؾًر  افرجؾ وهق ـام ؿِْٚ هق مًْٚ.

 ؿٚل: ،ذًا إٔٚ أؿقل   اجلقاب: إٔٚ مذهٌل افُتٚب وافًْٜ.

ًٚ هذا اجلقاب ٓ يٍُل.  ؿِٝ: أيو

 ؿٚل: ؟؟

 ٓ ًٚ ؿِٝ: ٕن مـ ذـرٕٚهؿ أهنرؿ يًْرل يَقفرقن ظرـ إًٍٔرٓؿ أهنرؿ مًرِّقن أيور

فُتررٚب وافًررْٜ، ـررؾ واحررد يَررقل.. ـررؾ افنررًٜٔ أحررد مررْٓؿ يَررقل: إٔررٚ فًررٝ ظررذ ا

أن، هرررؾ افنرررًٜٔ يَقفرررقن: ٕحرررـ ورررد افُترررٚب وافًرررْٜ؟ ٓ، يَقفرررقن: ٕحرررـ ظرررذ 

 افُتٚب وافًْٜ، وإٔتؿ مْحرؾقن ظـ افُتٚب وافًْٜ.

ؾررر  يٍُرررل يرررٚ أشرررتٚذ أؿرررقل فهرررٚحٌل أن تَرررقل: إٔرررٚ مًرررِؿ فُرررـ ظرررذ افُترررٚب 

هؾ وقز ٕحـ افٔرقم افرذيـ ًٕتّرد وافًْٜ، ؾ  بد مـ ؤّّٜ أخرى، مٚ هق رأيؽ 

ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ أن ٍٕٓررؿ افُتررٚب وافًررْٜ ؾٓرراًم جديرردًا، أم ٓ بررد أن ِٕتررزم   

 ؾّٓٓام مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚفح؟

 ؿٚل: ٓ بد مـ ذفؽ.

ًٚ ظرررـ  ؿِرررٝ: هرررؾ إٔرررٝ تًتَرررد أن أصرررحٚب ادرررذاهٛ إخررررى مرررـ ـرررٚن خٚرجررر

 بدايٜ ،ش مف فُْرف ورؾ ظرـ بًرض اإلش م ويدظل اإلش م، ومـ ـٚن ٓ يزال  

أحُٚمف، هؾ تًتَد أهنؿ يَقفقن مًؽ ومًل إٔٚ: ٕحـ ظذ افُتٚب وافًْٜ وظذ 

 مْٟٓ افًِػ افهٚفح؟

 ؿٚل: ٓ مٚ ينسـقن مًْٚ.

ؿِرررٝ: ،ذًا إٔرررٝ ٓ يٍُرررل أن تَرررقل: إٔرررٚ ظرررذ افُترررٚب وظرررذ افًرررْٜ، ٓ برررد مرررـ 
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 ؤّّٜ أخرى.

 ؿٚل: ًٕؿ.

 ُتٚب وافًْٜ وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح.ؿِٝ: ،ذًا: شتَقل ظذ اف

أن ٕٖيت ،ػ بٔٝ افَهٔد، ؿِٝ فف وهق رجؾ أديٛ وـٚتٛ ٕحريرر، ؿِرٝ: أٓ 

يقجررد ـِّررٜ واحرردة   افٌِررٜ افًربٔررٜ جتّررع فْررٚ اإلصررٚرة ،ػ هررذه افُِررامت ـِٓررٚ: 

مًررِؿ ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ ومررْٟٓ افًررِػ افهررٚفح، مررٚ   ـِّررٜ تٌْْٔررٚ ظررـ هررذه 

، ؾٓررررل مرررر  ً: إٔررررٚ  .. ؿررررٚل هررررق ـررررذفؽ وأشررررَط   يررررده. هررررذا هررررق افُِررررامت ـِٓررررٚ

 اجلقاب.

ؾررر٘ذا أحرررد إُٔرررر ظِٔرررؽ ٓ تَرررؾ: شرررٍِل، ؿرررؾ فرررف إٔرررٝ.. ؿٌرررؾ هرررذا افُررر م افرررذي 

 ذـرٕٚه: وإٔٝ مٚذا؟ شَٔقل فؽ: مًِؿ. أمق بَك   افَؤٜ.

يَررقل: إٔررٚ شررٍِل، فُررـ يَررقل: إٔررٚ شررٍِل، إٔررٚ مررٚ وصررِٝ  صررٔ ْٚهررق  مداخِررٜ:

، غأن ُٕقن شٍِٔ اه  درجٜ افًِػ ـل أؿقل ظـ ٍٕيس شٍِل، ؾًْٖلحََٜٔ ،ػ

 يَقل هُذا.

 فُؾ شٗال جقاب، هق وصؾ ،ػ درجٜ شٍِل ،ش مل؟  افنٔخ:

 مٚ وصؾ. مداخِٜ:

ؾ٘ذًا مٚ يَقل مًِؿ، شٌحٚن اه! مٚذا يًٍؾ اجلٓؾ بهٚحٌف يرمٔف ظرذ   افنٔخ:

 رأشف. م  أُ 

 ( 00:  00: 15/  725) اهلدى والنور / 

 ( 00  -31: 45/  725) اهلدى والنور / 

 (00: 36:36/  725) اهلدى والنور / 
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 ضعف املطًُني 

 واحلٌ يًدسود َٓ٘
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 املطتكبٌ يإلضالّ 

 :[ؿٚل اإلمٚم]

هق افذي أرشرؾ رشرقفف بٚهلردى و ديرـ احلرؼ فٔيٓرره ظرذ ﴿ؿٚل اه ظز وجؾ : 

 . ﴾ؼـقنـِف و فق ـره اد افديـ

هررذه أيررٜ افُريّررٜ بررٖن ادًررتٌَؾ ف شرر م بًررٔىرتف و طٓررقره و حُّررف تٌؼررٕٚ 

و ظٓرد  ¢إديٚن ـِٓٚ ، و ؿد ييـ بًض افْٚس أن ذفؽ ؿد  َؼ   ظٓده  ظذ

 اخلٍِررٚء افراصررديـ و ادِررقك افهررٚحلغ ، و فررٔس ـررذفؽ ، ؾٚفررذي  َررؼ ،ٕررام هررق

ٓ يرررذهٛ » : بَقفرررف ¢جرررزء مرررـ هرررذا افقظرررد افهرررٚدل ، ـرررام أصرررٚر ،ػ ذفرررؽ افٌْرررل 

يررٚ رشررقل اه ،ن ـْررٝ  :ظٚئنررٜافِٔررؾ و افْٓررٚر حتررك تًٌررد افرر ت و افًررزى ، ؾَٚفررٝ 

ظررذ احلررؼ فٔيٓررره  هررق افررذي أرشررؾ رشررقفف بٚهلرردى و ديررـ﴿ٕطررـ حررغ إٔررزل اه 

مرـ ذفرؽ مرٚ صرٚء  أن ذفؽ تٚمٚ ، ؿٚل : ،ٕرف شرُٔقن ﴾افديـ ـِف و فق ـره ادؼـقن

 . احلديٞ . «اه

 رررررذير افًرررررٚجد مرررررـ اخترررررٚذ افٌَرررررقر »جترررررف    ره ره ، و ؿرررررد َخ رواه مًرررررِؿ و ؽررررر

 ( . 777ص  ) «مًٚجد

و ؿرررد وردت أحٚديرررٞ أخررررى تقورررح مٌِرررغ طٓرررقر اإلشررر م و مررردى إتنرررٚره ، 

  ٚٓ فِنؽ   أن ادًتٌَؾ ف ش م ب٘ذن اه و تقؾَٔف . بحٔٞ ٓ يدع

فنررحذ ضررؿ و هررٚ إٔررٚ أشررقل مررٚ تٔنرر مررـ هررذه إحٚديررٞ ظًررك أن تُررقن شررٌٌٚ 

 افًٚمِغ ف ش م ، و حرٜ ظذ افٔٚئًغ ادتقاـِغ:
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ؾرأيرٝ منرٚرؿٓٚ و مٌٚرارٚ و  ،،ن اه زوى ) أي مجع و وؿ (   إرض» -7

 . احلديٞ . «،ن أمتل شٌِٔغ مُِٓٚ مٚ زوي   مْٓٚ

 و أووح مْف و أظؿ احلديٞ :

  بٔررٝ مرردر و ٓ وبرررو ٓ يررسك اه ،فٔررٌٌِـ هررذا إمررر مررٚ بِررغ افِٔررؾ و افْٓررٚر» -7

و ذٓ يرذل  يًرز اه برف اإلشر م ظرزاً  ،،ٓ أدخِف اه هذا افديـ بًز ظزيز أو بذل ذفٔؾ

 . «بف افٍُر

   ممٚ ٓ صؽ ؾٔف أن  َٔؼ هذا إٓتنٚر يًرتِزم أن يًرقد ادًرِّقن أؿقيرٚءو

 مًْقيرررٚهتؿ و مٚديرررٚهتؿ و شررر حٓؿ حترررك يًرررتىًٔقا أن يتٌٌِرررقا ظرررذ ؿرررقى افٍُرررر

ظرـ أن ؿٌٔرؾ ؿرٚل : ـْرٚ ظْرد ظٌرد اه برـ » و هرذا مرٚ يٌؼرٕٚ برف احلرديٞ : ،ىٌٔٚنواف

تٍررتح أوٓ افًَررىْىْٜٔٔ أو رومٔررٜ ؟ ؾرردظٚ  ظّرررو بررـ افًررٚل و شررئؾ أي ادررديْتغ

ؾرٖخرج مْرف ـتٚبرٚ ؿرٚل : ؾَرٚل ظٌرد اه : بٔرْام ٕحرـ  ؿٚل : ،ظٌد اه بهْدول فف حِؼ

أوٓ  : أي ادرررررديْتغ تٍرررررتح ¢اه  ُٕترررررٛ ،ذ شرررررئؾ رشرررررقل ¢حرررررقل رشرررررقل اه 

ؿررررؾ تٍررررتح أوٓ . يًْررررل مديْررررٜ هر» : ¢أؿًررررىْىْٜٔٔ أو رومٔررررٜ ؟ ؾَررررٚل رشررررقل اه 

 .«ؿًىْىْٜٔٔ

 و هل ظٚصّٜ ،يىٚفٔٚ افٔقم . «مًرؿ افٌِدان»و ) رومٜٔ ( هل رومٚ ـام   

، ّرررد افٍرررٚتح افًررر امين ـرررام هرررق مًررررو و ؿرررد  َرررؼ افٍرررتح إول ظرررذ يرررد و

افٍررتح  وشررٔتحَؼ ،بررٚفٍتح ¢أـ ررر مررـ ثامٕامئررٜ شررْٜ مررـ ،خٌررٚر افٌْررل  وذفررؽ بًررد

 و فتًِّـ ٌٕٖه بًد حغ . ،اف ٚين ب٘ذن اه تًٚػ و ٓبد

و ٓ صؽ أيوٚ أن  َٔرؼ افٍرتح اف رٚين يًرتدظل أن تًرقد اخل ؾرٜ افراصردة ،ػ 

 بَقفف   احلديٞ : ¢و هذا ممٚ يٌؼٕٚ بف  ،ادًِّٜ إمٜ

 ثررؿ يرؾًٓررٚ اه ،ذا صررٚء أن يرؾًٓررٚ ثررؿ ،ُؿ مررٚ صررٚء اه أن تُررقنتُررقن افٌْررقة ؾررٔ»
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أن  ثؿ يرؾًٓٚ ،ذا صٚء ،ؾتُقن مٚ صٚء اه أن تُقن ،تُقن خ ؾٜ ظذ مْٓٚج افٌْقة

ًٚ  ،يرؾًٓرٚ ًٚ  ثرؿ تُرقن مُِر اه  ثرؿ يرؾًٓرٚ ،ذا صرٚء ،ؾُٔرقن مرٚ صرٚء اه أن تُرقن ظٚور

ًٚ  ثؿ تُقن مًُِٚ  ،أن يرؾًٓٚ ،ذا صٚء أن  ثؿ يرؾًٓٚ ،صٚء اه أن تُقنؾتُقن مٚ  جزي

 .«ثؿ شُٝ ،ثؿ تُقن خ ؾٜ ظذ مْٓٚج افٌْقة ،يرؾًٓٚ

هرررررذا و ،ن مرررررـ ادٌؼرررررات بًرررررقدة افَرررررقة ،ػ ادًرررررِّغ و اشرررررت امرهؿ إرض 

و تٌْركء ظرـ أن هلرؿ مًرتٌَ  برٚهرا حترك  ،يًٚظدهؿ ظذ  َٔؼ افٌرض اشت امرا

 : ¢قفف آؿتهٚديٜ و افزراظٜٔ ؿ مـ افْٚحٜٔ

 .«تًقد أرض افًرب مروجٚ و أهنٚراً ٓ تَقم افًٚظٜ حتك »

و ؿررد برردأت تٌٚصررر هررذا احلررديٞ تتحَررؼ   بًررض اجلٓررٚت مررـ جزيرررة افًرررب 

اه ظِٔٓررٚ مررـ خرررات و برـررٚت و مٓت ٕٚوررحٚت تًررتٌْط ادررٚء افٌزيررر  بررام أؾررٚض

ؿرإٔٚهٚ    افهحراء و هْٚك ؾُرة برر هنر افٍرات ،ػ اجلزيرة ـْٚ مـ بىـ أرض

 و ،ن ؽدا فْٚطره ؿريٛ . ،ادحِٜٔ ؾًِِٓٚ خترج ،ػ حٔز افقجقد بًض اجلرائد

 : ¢هذا و ممٚ وٛ أن يًِؿ اذه ادْٚشٌٜ أن ؿقفف 

 . "ٓ يٖيت ظُِٔؿ زمٚن ،ٓ و افذي بًده ن مْف حتك تَِقا ربُؿ  "

ًٚ  "افٍتـ  "رواه افٌ ٚري     .مـ حديٞ إٔس مرؾقظ

ٌرررل أن يٍٓرررؿ ظرررذ ورررقء إحٚديرررٞ ادتَدمرررٜ و ؽرهرررٚ م رررؾ ؾٓرررذا احلرررديٞ يٌْ

ادٓدي و ٕزول ظًٔك ظِٔف افً م ؾ٘هنٚ تدل ظذ أن هذا احلديٞ فٔس  أحٚديٞ

ؾ  وقز ،ؾٓٚم افْٚس إٔف ظرذ ظّقمرف  ،بؾ هق مـ افًٚم اد هقص ظذ ظّقمف

 ،ٕررف ٓ ئررٖس مررـ روح اه﴿افٔررٖس افررذي ٓ يهررح أن يتهررػ بررف ادررٗمـ  ؾًَٔررقا  

 أشٖل اه أن وًِْٚ مٗمْغ بف حَٚ . ﴾افُٚؾرون ،ٓ افَقم

 .( بًصرف36-1/1/31الصحيحة)
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 ذض اإلضالّ نًى اضتثُاز  

 األزض وشزنٗا

مٚ مـ مًِؿ يٌرس ؽرشٚ أو يزرع زرظرٚ ؾٖٔـرؾ مْرف ضرر أو »:¢ؿٚل رشقل اه 

 . «فف بف صدؿٜ ،ًٕٚن أو أّٜ ،ٓ ـٚن

ل مْف فف ،ٓ ـٚن مٚ أـؾ مْف فف صدؿٜ و مٚ ُهِ مٚ مـ مًِؿ يٌرس ؽرشٚ » وؿٚل:

صدؿٜ و مٚ أـؾ افًٌع مْف ؾٓق فف صدؿٜ و مٚ أـِٝ افىر ؾٓق فف صدؿٜ و ٓ يرزوه 

 .«(ٚمٜ( أحد ،ٓ ـٚن فف صدؿٜ )،ػ يقم افَٔأي يَْهف و يٖخذ مْف)

أن ٓ تَرقم حترك  ؾر٘ن اشرتىٚع ،،ن ؿٚمٝ افًٚظٜ و   يرد أحردـؿ ؾًرِٜٔ» وؿٚل:

 .«ٚ ؾٌِٔرشٓٚيٌرشٓ

: حرررض اإلشررر م ظرررذ اشرررت امر إرض [ذه إحٚديرررٞ بَقفرررفهلررربرررقب اإلمرررٚم ]

 وزرظٓٚ.

 : [ثؿ ؿٚل]

ٓشرررٔام  ،و ٓ أدل ظرررذ احلرررض ظرررذ آشرررت امر مرررـ هرررذه إحٚديرررٞ افُريّرررٜ

احلرديٞ إخررر مْٓررٚ ؾرر٘ن ؾٔررف ترؽٌٔررٚ ظيررٔام ظررذ اؽتْررٚم مخررر ؾرصررٜ مررـ احلٔررٚة   

ٚس بًد مقتف ؾٔرري فف أجره و تُتٛ فف صردؿتف ،ػ يرقم مٚ يْتٍع بف افْ شٌٔؾ زرع

 افَٔٚمٜ .

 .( بًصرف40-1/1/37الصحيحة )
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 ايتهايب نًى ايدْيا يوزث ايرٍ

 :[ؿٚل اإلمٚم]

ذـررررت   ادَرررٚل افًرررٚبؼ بًرررض إحٚديرررٞ افرررقاردة   احلرررض ظرررذ اشرررت امر 

رر ممررٚ ٓ يرردع  ررٚٓ فِنررؽ   أن اإلشرر م نع ذفررؽ فًِّررِّغ و  ،إرض ٌٓؿ رؽه

 ؾٔف أيام ترؽٔٛ .

و افٔررررقم ٕررررقرد بًررررض إحٚديررررٞ افتررررل ؿررررد يتٌررررٚدر فررررًٌض إذهررررٚن افوررررًٍٜٔ أو 

و هرل   احلََٔرٜ ؽرر مْٚؾٔرٜ  ،افَِقب ادريوٜ أهنٚ مًٚروٜ فألحٚديٞ ادتَدمٜ

 و خِٝ افٍْس مـ اتٌٚع هقاهٚ ! ،حًـ ؾّٓٓٚ،ذا مٚ أُ  ،ٚهل

 ى شُٜ و صٔئٚ مـ مفٜ احلرث ؾَرٚل :و رأ -إول : ظـ أن أمٚمٜ افٌٚهع ؿٚل 

 .«ٔٝ ؿقم ،ٓ أدخِف اه افذلٓ يدخؾ هذا ب»يَقل : ¢شًّٝ رشقل اه 

رر و ؿررد وَ  ؼ افًِررامء بررغ هررذا احلررديٞ و إحٚديررٞ ادتَدمررٜ   ادَررٚل ادنررٚر ؾه

 بقجٓغ اثْغ : ،فٔف

ة مرـ أن ادراد بٚفرذل مرٚ يِرزمٓؿ مرـ حَرقل إرض افترل تىرٚفٌٓؿ ارٚ افرقٓ -أ 

 وٓٚ فِذل .ؾّـ أدخؾ ًٍٕف   ذفؽ ؾَد ظره  ،أو ظؼ خراج

ًٚ »:  «افٍرررٔض»ؿرررٚل ادْرررٚوي    ٚب  َررر فِزراظرررٜ ؾ٘هنرررٚ وّرررقدة مُ  و فرررٔس هرررذا ذمررر

 .«غ ذل افدٕٔٚ و حرمٚن ثقاب افًٌض،ذ ٓ ت زم ب ،فُ رة أـؾ افًقا  مْٓٚ ظِٔٓٚ

ادنررٚهد أن أن  ٕن ،بٚدٌٌٔررٚت ¢خٌررٚره ،هررذا مررـ »و هلررذا ؿررٚل ابررـ افتررغ :  
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 .«ر افيِؿ ،ٕام هق ظذ أهؾ احلرثأـ 

إٔررررف وّررررقل ظررررذ مررررـ صررررٌِف احلرررررث و افررررزرع ظررررـ افَٔررررٚم بٚفقاجٌرررررٚت  -ب 

 و ،ػ هذا ذهٛ افٌ ٚري حٔٞ ترجؿ فِحديٞ بَقفف : ،ـٚحلرب و ٕحقه

 .«أو  ٚوزة احلد افذي أمر بف ،رعبٚب مٚ حيذر مـ ظقاؿٛ آصتٌٚل ب فٜ افز»

ادًِقم أن افٌِق   افًًل وراء افًُٛ يِٓل صٚحٌف ظـ افقاجٛ و ؾ٘ن مـ 

 ،افتُٚفٛ ظرذ افردٕٔٚ و اإلخر د ،ػ إرض و اإلظرراض ظرـ اجلٓرٚد حيِّف ظذ

 افُ ريـ مـ إؽْٔٚء . ـام هق منٚهد مـ

و أخررررذتؿ أذٕررررٚب افٌَررررر و  ،،ذا تٌررررٚيًتؿ بٚفًْٔررررٜ» : ¢و يٗيررررد هررررذا افقجررررف ؿقفررررف 

 ٓ يْزظرررف حترررك ترجًرررقا ،ػ شرررِط اه ظِرررُٔؿ ذٓ ـتؿ اجلٓرررٚدرورررٔتؿ برررٚفزرع و ترررر

 .«ديُْؿ

 ،ؿٌِرررف مجرررؾ   حرررديٞ أن أمٚمرررٜ ادتَررردم هرررذا احلرررديٞ مرررٚ أُ غه ؾتٖمرررؾ ـٔرررػ َبررر 

أن تًِٔط افذل فٔس هق دررد افزرع و احلرث بؾ دٚ اؿسن بف مـ اإلخ د  ؾذـر

 و أمٚ افرزرع ،راد بٚحلديٞؾٓذا هق اد ،وإٓنٌٚل بف ظـ اجلٓٚد   شٌٔؾ اه ،فٔف

افررذي ؟ يَررسن بررف نء مررـ ذفررؽ ؾٓررق ادررراد بٕٚحٚديررٞ ادرؽٌررٜ   احلرررث ؾرر  

 تًٚرض بْٔٓٚ و ٓ ،صُٚل .

تٌْٔرررف: مرررـ افٌقاظرررٞ ظرررذ ـتٚبرررٜ هرررذا ادَرررٚل : أن مًتؼرررؿٚ أدٕٚٔرررٚ زظرررؿ ٕحرررد 

افىررر ب ادًرررِّغ افًرررقريغ هْرررٚك أن اإلشررر م حيرررذر أهِرررف مرررـ تًرررٚضل أشرررٌٚب 

اشت امر إرض واحتٟ اذا احلديٞ، وؿٚل:،ٕف   افٌ ٚري، متًٚمٔٚ ظـ ادًْرك 

 افذي ذـره افٌ ٚري ًٍٕف   ترمجتف فِحديٞ افًٚبؼ.

 ]ثؿ أورد اإلمٚم حديٞ[:
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 .«ًٜ ؾسؽٌقا   افدٕٔٚٔ  تت ذوا افَو ٓ »

ت افترر م بٚفقاجٌرٚر ل: و اظِررؿ أن هررذا افتُ ررر ادٍيضرر ،ػ إٓكررا  ظرـر افَٔرٚر ل ثررؿ ؿرٚر

ػ  مْٓرررٚر ٔؾ اه هررررق ادررررراد بٚفتُِٓرررٜر ادررررذـقرة   ؿقفررررف تًرررٚر د   شرررٌر  و ٓ تَِررررقا﴿اجلٓرررٚر

 !افْٚس يٜ خ ؾٚ دٚ ييـ ـ ر مـو   ذفؽ ٕزفٝ أ ﴾ؿ ،ػ افتُِٜٓبٖيديُ

 .( بًصرف46-1/1/40الصحيحة )

 

 االْػػاٍ بايدْيا نٔ ايدئ ضبب اهلالى

 ؿٚل اإلمٚم ظـ إٓنٌٚل بٚفدٕٔٚ: 

ِقا ب٘صرر ح أمررقاهلؿ وتّْٔتٓررٚ ظررـ ٌِ أصررٚب أـ ررر ادًررِّغ افٔررقم ؾُنرر  وهررذا مررٚ

آهررتامم بررديْٓؿ وافرردؾٚع ظررـ ب دهررؿ، وؿررد ؽزاهررٚ أذل افْررٚس، ؾهرردل ؾررٔٓؿ ؿررقل 

ِه  ط اه ٌٕٔٓؿ: ،ذا تٌرٚيًتؿ بٚفًْٜٔ..احلرديٞ، وؾٔرف : وتررـتؿ اجلٓرٚد   شرٌٔؾ اه شر

 ظُِٔؿ ذٓ ٓ يْزظف حتك ترجًقا ،ػ ديُْؿ.

 .(2/119حيح موارد الظمآن )ص
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 ايطسيل  وايعودة إىل ايدئ ٖ 

 يًدالفة اإلضالَية

ـَ » :¢ؿررٚل رشررقل اه  ف اه ظررذ ٌهرر ،ن هررذا إمررر   ؿررريش ٓ يًررٚدهيؿ أحررد ،ٓ 

 .«وجٓف مٚ أؿٚمقا افديـ

و مٍٓقمرف  ،ة ،ؿٚمتٓؿ أمقر افرديـده ؿقفف : ) مٚ أؿٚمقا افديـ ( أي : مُ  ؿٚل اإلمٚم:

و   ذفؽ أحٚديٞ أخرى تَدم أحدهٚ  ،ذا ؟ ئَّقا افديـ خرج إمر ظْٓؿأهنؿ ،

( و إير أيت بًده . و ،فٔٓٚ أصٚر احلٚؾظ   نحف هلذا احلديٞ بَقفف  7557) 

و يٗخذ مـ بَٜٔ إحٚديٞ أن خروجف ظْٓؿ ،ٕام يَع بًد ،يَٚع »( :  773/  77) 

و ؿرد وؿرع ذفرؽ  ،فِ ذٓن و ؾًٚد افتدبرو هق ادقجٛ  ،دوا بف مـ اه أوٓد  مٚ هُ 

و وجرد ذفرؽ    ،يٗذهيؿ ظِٔٓؿ ثؿ افتٓديد بتًِٔط مـ ،  صدر افدوفٜ افًٌٚشٜٔ

يَتْررع بِذاتررف و يٌررٚن  ،ؽٌِررٜ مررقافٔٓؿ حٔررٞ صررٚروا مًٓررؿ ـٚفهررٌل ادحرررقر ظِٔررف

ؾوٚيَقهؿ   ـرؾ نء حترك  ،ثؿ اصتد اخلىٛ ؾٌِٛ ظِٔٓؿ افديِؿ ،ٕمقر ؽره

ثررؿ  ،  مجٔررع إؿررٚفٔؿ و اؿتًررؿ ادتٌٌِررقن ادامفررؽ ، ٍِٔررٜ ،ٓ اخلىٌررٜ؟ يٌررؼ فِ

و ؟ يٌرؼ  ،مجٔرع إؿىرٚر حترك إترزع إمرر مرْٓؿ   ،ضرأ ظِرٔٓؿ ضٚئٍرٜ بًرد ضٚئٍرٜ

برؾ  ،أصرٌف افِِٔرٜ بٚفٌٚرحرٜ . ؿِرٝ : مرٚ«ٜ ،ٓ  رد آشؿ   بًرض إمهرٚرفِ ٍِٔ

و ؿررد تٌٌِررٝ افٔٓررقد و  ،ٓ رشررامو  ٓ اشررام ،ؾٕ٘ررف ٓ خٍِٔررٜ افٔررقم هلررؿ ،إمررر أشررقأ

اإلشر مٜٔ . ؾرٚه تًرٚػ هرق ادًرٗول  افنٔقظٔقن و ادْٚؾَقن ظذ ـ ر مـ افٌ د

و أن يِٓرؿ احلُرٚم مرْٓؿ  ،مرٚ نع هلرؿ أن يقؾؼ ادًِّغ أن يٖبروا بٖمره   ـرؾ
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و يًرًدهؿ  ،حتك يًزهؿ اه   افردٕٔٚ ،حدوا   دوفٜ واحدة  ُؿ بؼيًتفأن يت

 مرٚ بَررقم حترك يٌررروا مررٚ ،ن اه ٓ يٌررر﴿ و ،ٓ ؾررٕٚمر ـرام ؿررٚل تًرٚػ : ،  أخررة

و أخرررررذتؿ  ،،ذا تٌررررٚيًتؿ بٚفًْٔرررررٜ»افهرررررحٔح :  و تًٍررررررهٚ   احلررررديٞ ،﴾بًٍٖٕررررٓؿ

شررِط اه ظِررُٔؿ ذٓ  ،و روررٔتؿ بررٚفزرع وترررـتؿ اجلٓررٚد   شررٌٔؾ اه ،أذٕررٚب افٌَررر

ؾرر٘ػ ديررُْؿ أهيررٚ ادًررِّقن حُٚمررٚ و  ، «ؿديررُْ ٓ يْزظررف ظررُْؿ حتررك ترجًررقا ،ػ

 وُقمغ.

 .(6/2/846الصحيحة )
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 باب َٓ٘

يرررٚ مًؼررر ؿرررريش ! ؾرررُٕ٘ؿ أهرررؾ هرررذا إمرررر مرررٚ ؟  :أمرررٚ بًرررد» :¢ؿرررٚل رشرررقل اه 

 -ٔٛ بًرررٞ ،فرررُٔؿ مرررـ يِحرررٚـؿ ـرررام ُيِحرررل هرررذا افَوررر ؾررر٘ذا ظهرررٔتّقه ،تًهرررقا اه

 .«فَؤٛ   يده

 ]بقب ظِٔف اإلمٚم بَقفف[:

 ؾٜ   ؿريش مٚ أضٚظقا اه.اخل 

 ]ثؿ ؿٚل[:

ؾَد اشتّرت اخل ؾٜ   ؿرريش ظردة  ،¢ؿ مـ أظ م ٌٕقتف َِ و هذا احلديٞ ظَ 

ؾًرِط اه ظِرٔٓؿ  ،و اتٌٚظٓؿ ٕهرقائٓؿ ،بًهٔٚهنؿ فراؿ ،ثؿ دافٝ دوفتٓؿ ،ؿرون

،ٓ مرٚ صرٚء  ،مـ إظٚجؿ مرـ أخرذ احلُرؿ مرـ أيردهيؿ و ذل ادًرِّقن مرـ بًردهؿ

فررررررذفؽ ؾًررررررذ ادًررررررِّغ ،ذا ـررررررٕٚقا صررررررٚدؿغ   شررررررًٔٓؿ إلظررررررٚدة افدوفررررررٜ  اه . و

و  ،و يتًٌرقا أحُرٚم نيًرتٓؿ ،و يرجًقا ،ػ ديرْٓؿ ،اإلش مٜٔ أن يتقبقا ،ػ راؿ

و ٓ  ،مـ ذفؽ أن اخل ؾٜ   ؿريش بٚفؼوط ادًروؾٜ   ـتٛ احلديٞ و افٍَرف

و ،ٓ  ،ءهؿ و أجرررررردادهؿبررررررٚمو مررررررٚ وجرررررردوا ظِٔررررررف  ،ّقا مراءهررررررؿ و أهررررررقاءهؿُ  حَ رُيرررررر 

 مرررٚ بَرررقم يٌرررر ،ن اه ٓ﴿و صررردل اه ،ذ ؿرررٚل :  ،ؾًرررٔيِقن وُرررقمغ مرررـ ؽررررهؿ

 . و افًٚؿٌٜ فِّتَغ . ﴾وا مٚ بًٍٖٕٓؿر  ٌَ حتك يُ 

 .(4/70الصحيحة )
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 ضبب ضعف املطًُني

، غ بتَقى اه وضِٛ افرزل احل لبٔٚن افنٔخ حرمٜ افدخٚن وٕهٔحتف ادًِّ

ظذ افًٌٛ إشٚ  افذي أدى ،ػ ورًػ ادًرِّغ وتُٚفرٛ افٍُرٚر مع افتٌْٔف 

 .  ظِٔٓؿ

ؾٖٕرررٝ  ،افررردخٚن ] ... [ وميررر   افْٚحٔرررٜ و  افً ؿرررٚت آجتامظٔرررٜ افنرررٔخ:

َؾُتٌْررتَذ  ،ترـررٛ افٌررٚص أو ترـررٛ افَىررٚر وإٔررٝ ممررـ ظٚؾررٚك اه مررـ نب افرردخٚن

 –افرائحرٜ  –اخلٌٔٞ ؾّٔأل افٌٚص وافٌرؾٜ مـ هٚفدخٚن  ،بن ص يؼب افدخٚن

هذا افدخٚن اخلٌٔٞ أصٌح ،ذا  ردث  ،ويؤؼ ظذ افْٚس افذيـ حقفف وٓ يٌٚ 

أحررد أهررؾ افًِررؿ حقفررف بقررء مررـ افتٍهررٔؾ وؿررد يٖخررذ ذفررؽ ٕهررػ شررٚظٜ أو شررٚظٜ 

َُٔٔؿ احلرٜ بًد احلرٜ وافدفٔؾ بًد افدفٔؾ ظذ أن افدخٚن نبف حررام ٓ  ًٚ ف أحٕٔٚ

و،ذا بٖحد اف مٌٚفغ   ادرِس يَقل : يٚ أخرل  ،َرؾرل   ذفؽ بغ افٌْل وافٍ

 هذه تًًّقهٚ ـ ر . ،نبْٚه حرؿْٚه و،ن ـٚن ح ًٓ  ًٚ ،ن ـٚن حرام

 : ،يف ًٕؿ . احلوقر

هلررذا ؾٚفُِّررٜ هررذه ب ررؾ واؿررع افًررٚ؟ اإلشرر مل افٔررقم ،ٓ مررـ صررٚء اه  افنررٔخ:

مرع أن افٌْرل  ،ورزؿٓرؿ ؾٖـ رهؿ ٓ يتَقن اه    هرِٔٓؿ فًُرٌٓؿ ،وؿِٔؾ مٚ هؿ

ـْ يّرقت حترك يًرتُّؾ رزؿرف وأجِرف»ـٚن يَقل :  ¢  ،يرٚ أهيرٚ افْرٚس ،ن أحردـؿ فر

ـْ يّرقت حترك  » ،«ؾٖمجِقا   افىِٛ ؾ٘ن مٚ ظْد اه ٓ ُيْٚل برٚحلرام ،ن أحردـؿ فر

أي : اشرررررُِقا افىريرررررؼ وافًرررررٌٔؾ   «ؾرررررٖمجِقا   افىِرررررٛ ،يًرررررتُّؾ رزؿرررررف وأجِرررررف



 ضعف املسلنني واحلل للخروج ميُ ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليَج

30 

ـْ يّررقت أحرردـؿ حتررك يًررتق   ،ِررٛ افرررزلأي : ادؼرروع   ض ،اجلّٔررؾ ٕٕررف فرر

ـام ؿرٚل  ،ٓ يدع مـ وراءه وٓ ؾِس ـام إٔف أيوٚ يًتق  أجِف ]....[ ،افرزل ـِف

وافًٚظٜ   أيٜ  ﴾ؾ٘ذا جٚء أجِٓؿ ٓ يًتٖخرون شٚظٜ وٓ يًتَدمقن ﴿تًٚػ : 

ٓ ﴿:  يًْرررل ،افًرررٚظٜ   أيرررٜ: افِحيرررٜ ،ٓ ،( 73: فًٔرررٝ افًرررٚظٜ افترررل ظْررردٕٚ ) 

: مرع ـرؾ هرذه إوامرر افنرٚهد ﴾وٓ يًتَدمقن﴿ ،أي : حليٜ ﴾يًتٖخرون شٚظٜ 

ؾْحـ هنتؿ ارذا  ،افؼظٜٔ وافوامٕٚت اإلهلٜٔ بٖن اإلًٕٚن شْٔٚل رزؿف صٚء أم أبك

أمرٚ افٌٚيرٜ افترل مرـ أجِٓرٚ ُخَِْرٚ :  ،افرزل ،ػ درجٜ إْٔرٚ ٓ ًٕرٖل : حررام أو حر ل

ًٚ وهرررل أن ًٌٕرررد ربْرررٚ ؾَرررد جًِْرررٚ  ًٚ مًْرررٔ ؾٌت ؿرررل هٚدًرررِّغ ـٚفٍُرررٚر  ،ذفرررؽ ًٕرررٔ

 ،وهيِّرقن مرٚ مرـ أجِرف ُخَِرقا ،يًِّقن فٔ ً هنرٚرًا   شرٌٔؾ ضِرٛ مرٚ هرق مورّقن

برررؾ وبًرررض   -وفرررذفؽ ؾُ رررر مرررـ ظٚمرررٜ ادًرررِّغ  ،وهرررق ظٌرررٚدة اه تٌرررٚرك وتًرررٚػ

وِٓرقن افًرٌٛ احلََٔرل افرذي برف وؿرع ادًرِّقن   هرذا افرذل و   –خٚصتٓؿ 

ًٚ وب ٚصٜ افٔٓقد افذيـ احتِقا ب دٕٚهذا   ،آشتٌداد وآشتًامر مـ افٍُٚر مجًٔ

وـ ررر  ،اه ـٚتررٛ ظِْٔررٚ ،هٔررؽ ] هُررذا [ ،مررٚ يًرؾررقن افًررٌٛ ،ٓ ؿوررٚء اه وؿرردره

ويَرررقل : صرررق افٔٓرررقد أحًرررـ مْرررٚ ؟ مرررق ،حْرررٚ  ،مرررْٓؿ مرررـ يْتَرررد ويًرررسض ظرررذ اه

ٕن ه ظز وجرؾ  ،ذفؽ مـ جِٓٓؿ مًِّغ ؟ صِقن حؾ افٔٓقد وِْٚ   ب دٕٚ ؟

ًٚ وؿررقإغ وٕيررؿ مررـ أخررذ اررٚ وصررؾ ،ػ ؽٚيٚهتررٚ ومررـ أظرررض  ،  هررذا افُررقن شررْْ

 »إٔررررف ؿررررٚل :  ¢فَررررد صررررح ظررررـ افٌْررررل  ،ظْٓررررٚ وتررررٖخر شررررقاء   افررررديـ أم   افرررردٕٔٚ

ـْ ؿِرٜ ٕحرـ   «ـرام تترداظك إـِرٜ ،ػ ؿهرًتٓٚ ،شتتداظك ظِرُٔؿ إمرؿ
ؿرٚفقا: َأَو مِر

 ،برؾ إٔرتؿ يقمئرٍذ ـ رر، وفُرُْؿ ؽ رٚء ـٌ رٚء افًرٔؾ ،ٓ »شقل اه ؟ ؿرٚل : يقمئٍذ يٚ ر

ؿرٚفقا : ومرٚ   «وفَٔرذؾـ   ؿِرقبُؿ افرقهـ ،وفْٔزظـ اه افرهٌٜ مـ صردور ظردوـؿ

 .«حٛ افدٕٔٚ وـراهٜٔ ادقت»افقهـ يٚ رشقل اه ؟ ؿٚل : 

 هذا احلديٞ ... –شٔدي  –ؼ : ُيَىٌ   رجؾ مـ احلوقر
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 ؟ًٕؿ  افنٔخ:

 : ُيَىٌهؼ هٚفقؿٝ ؟  افرجؾ

رررَص ٌررضه ُيَىٌهرررؼ ؟ أ افنررٔخ: َِ وهررذا بٔٗـرررد فررؽ احلرررديٞ اف ررٚين : ؿرررٚل ظِٔرررف  ،ؼ وَخ

وروررررٔتؿ بررررٚفزرع، وترررررـتؿ  ،وأخررررذتؿ أذٕررررٚب افٌَررررر ،،ذا تٌررررٚيًتؿ بٚفًْٔررررٜ»افًرررر م : 

 ،هٚي افٔٓرقد احتِرقا ب دٕرٚ ،... ] هْٚ ؿىع   افؼيط [ ( «اجلٓٚد   شٌٔؾ اه...

َبررٝ ظِررٔٓؿ افذفررٜ  صررق برردهؿ ادًررِّغ ذل أـ ررر مررـ أن ُيًررتذفقا مررـ أذل افْررٚس رُضِ

ُٜ ؾٌرررٚووا بٌورررٛ مرررـ اه ؟ و،ذا ارررٗٓء يًرررتذفقْٕٚ ٕحرررـ ادًرررِّغ َْ َُ ررر ًْ هرررؾ  ،واد

ْٚ مـ أذل افْٚس ْٕٕٚ أظزة  ِْ وه ﴿ـام ؿٚل ربْٚ ظز وجؾ   افَرمن :  –ٕحـ اْشُتْذفِ

ه افًرررررررزة وفرشرررررررقفف ﴿ ،، خرررررررز اه ٓ يترررررررٖخر؟ ٓ﴾افًرررررررزة وفرشرررررررقفف وفِّرررررررٗمْغ 

فُـ مـ هرؿ هردول ادرٗمْغ ؟؟ هرؿ افرذيـ يتَرقن اه تٌرٚرك وتًرٚػ  ﴾وفِّٗمْغ

ؾْحـ مهٌٔتْٚ افٔقم إْٔٚ أظروْٚ ظـ ادٌدأ إشٚ  افذي  ،وبّٔنقا ظذ نيًتف

َِٔرؾ افرذي واف ،ؾٖـ رٕٚ ٓ يًٌد اه ،وهق : ظٌٚدة اه تٌٚرك وتًٚػ ،مـ أجِف خَِْٚ

وهرررررل   افَررررررمن  ،ؾّرررررـ إصرررررٔٚء افترررررل ًٕرررررْٔٚهٚ ،يًٌرررررد اه ٓ يًرررررر  ـٔرررررػ يًٌرررررده

،ٕرررٚ ٕحرررـ ٕزفْرررٚ افرررذـر و،ٕرررٚ فرررف ﴿افرررذي امرررتـ اه ظرررز وجرررؾ ظِْٔرررٚ ؾَرررٚل :  ،ادحٍرررقظ

ـْ َيتهررِؼ اه وًررؾ فررف خمرجررٚ ويرزؿررف مررـ ﴿ؾّررام جررٚء   افَرررمن :  ﴾حلررٚؾيقن وَمرر

مررش مًررىرة  ،ـٖهنررٚ مًْررقخٜ مررـ افَرررمنأصررٌحٝ هررذه أيررٜ  ﴾حٔررٞ ٓ حيتًررٛ

فُررررـ صررررق ؾٚئرررردة افَرررررمن ادًررررىقر   افهررررحػ  ،يَرأهررررٚ ادًررررِّقن فررررٔ ً هنررررٚراً 

ر أمررٚ افَِررقب ؾٓررل خٚويررٜ ظررذ ظروصررٓٚ ؟ هررؾ دُ يـ بررف اجلُرر زَ وادهررٚحػ وافررذي ُترر 

ِزَل فُْ  ْٕ ًٚ ؟ ٓي  زَ افَرمن ُأ مرق  ،ـ بف بٔقتْٚ وفْتِقه ظذ أمقاتْٚ وًٌٕده ظـ أحٔٚئْٚ تىٌَٔ

ُٔ ﴿ؿررٚل تًررٚػ:  ،ظّرر ً  ًٚ َوحَيِررؼه افَررقل ظررذ افُررٚؾريـفِ ـْ ـررَٚن حٔرر ؾررٚفَرمن  ﴾ْْررِذَر َمرر

َزَل فألحٔررٚء أوًٓ  رر ْٕ ُٔ  ،ثررؿ إٔررزل فألحٔررٚء فًِّٔررقا بررف ،وفررٔس فألمررقات ،ُأ ْررقا بررف ي  زَ ٓ ف
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وخٚصرٜ  –فُرـ أـ رر ادًرِّغ  ،ؾٓرذه ميرٜ ممرٚ جرٚء   افَررمن ،بٔقهتؿ وجردراهنؿ

ْقَن  – ظِٔٓؿ بقء مـ ادٚل افذيـ إًٔؿ اه حيرصقن ظذ ادحٚؾيٜ ظِٔرف وَفْنَر

ومـ َيتهِؼ اه وًؾ فف ﴿ب ٚصٜ هٗٓء ًٕقا هذه أيٜ :  ،ؤٚظف أو أن ُينل مْٓؿ

هرذه أيرٜ تًىرل أمرريـ هرٚمغ جردا  درـ  ﴾خمرجٚ* ويرزؿف مـ حٔٞ ٓ حيتًرٛ

 يتَل اه : 

ًٚ إمر إول : ،ذا وؿع   ؤؼ جًؾ ف و،ذا ورٚل ظِٔرف افررزل، رزؿرف  ،ف خمرجر

ٕٕف افٔقم ،ذا وؿًْٚ   ؤؼ ربام أحدٕٚ يٍُر بٚه ظز وجؾ  ،مـ حٔٞ ٓ حيتًٛ

ـام وؿع فًٌض  ،وٓ يِرٖ ،ػ اه وٓيتيع ،فٔف وٓ يتقشؾ ،فٔف بام حيٌف ويروٚه

ض ؿهرٜ وؿًرٝ فرًٌ ،مـ ؿٌِْٚ ممـ حدثْٚ بحدي ٓؿ ٌْٕٔٚ صِقات اه وشر مف ظِٔرف

ؾحُرك افَهرٜ ٌْٕٔرٚ فْرٚ  ،إؿقام افذيـ ـٕٚقا ؿٌؾ بً ٜ وّرد ظِٔرف افهر ة وافًر م

ومرررررـ َيتهرررررِؼ اه وًرررررؾ فرررررف ﴿فْت رررررذ ذفرررررؽ ظرررررزة وٓ ًْٕرررررك، م رررررؾ: أيرررررٜ افًرررررٚبَٜ : 

بٔررْام ث ثررٜ ٍٕررر »هررٗٓء ؿررٚل ؾررٔٓؿ افرشررقل صررِقات اه وشرر مف ظِٔررف :  ﴾خمرجررٚ

مرررٚ وررررهؿ  –وا ،ػ ؽرررٚر   جٌرررؾ ٗممرررـ ؿرررٌُِؿ يّنرررقن ،ذا أخرررذهؿ ادىرررر ؾِرررر

ؾٕٚحىٝ ظرذ ؾرؿ ؽرٚرهؿ  ،ؾٖووا ،ػ ؽٚر   جٌؾ –ادىر وافًٔؾ   افهحٚري 

ـرررررٕٚقا   منرررررُِف فنرررررقهنٚ ؾررررر٘ذا ارررررؿ  –ؾٕٚىٌَرررررٝ ظِرررررٔٓؿ  ،صررررر رة مرررررـ اجلٌرررررؾ

وا ،ػ ٗيقاؿًقهنٚ، خٚيٍغ مـ ادىر ينتد ويهر شٔؾ ويروحرقا مرع افًرٔؾ، وجلر

ـ أظررذ اجلٌررؾ تِررؽ افهرر رة افورر ّٜ ٓ تزحزحٓررٚ اجلٌررؾ يتحهررْقن بررف، و،ذا مرر

هررؿ ث ثررٜ  ،أٓت احلدي ررٜ افٔررقم، وـررٖن اه ووررًٓٚ   وجررف افٌررٚر افررذي هررؿ ؾٔررف

فًؾ اه  ،ؾَٚل أحدهؿ : يٚ هٗٓء، إيروا أظامل ظِّتّقهٚ صٚحلٜ ه –أص ٚص 

؟  مرـ افرذي بٔرزيح اجلٌرؾ ،صٚؾقا جٌؾ إحط أمٚم وجٓف   افٌرٚر –يٍرجٓٚ ظُْؿ 

فُـ هذا رجؾ ظٚؿرؾ ورجرؾ مرٗمـ  ،رب افًٚدغ شٌحٕٚف وتًٚػ ،هق افذي إٔزفف

ًٚ مٚ صٚحلٜ وؿهدتؿ اٚ وجرف  تَل، يَقل ٕصحٚبف : صقؾقا أظامًٓ ظِّتّقهٚ يقم
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ؾَررٚم أحرردهؿ  –فًررؾ اه بٔررزيح افهرر رة ظررـ وجررف افٌررٚر  ،ؾتقشررِقا اررٚ ،ػ اه ،اه

وامررأيت وـرٚن    ، أبرقان صرٔ ٚن ـٌررانوؿٚل : افِٓؿ ،ن ـْٝ تًِرؿ إْٔرل ـرٚن  

ؾْررٖى ن  ،ّل ِْرر ؿٌررؾ بَ  ؾرر٘ذا أرحررٝ حٌِررٝ ؾٌرردأت بررٖبقيه  ،صررٌٜٔ صررٌٚر أرظررك ظِررٔٓؿ

وجئرٝ برٚحل ب  ،وؿد أمًٔٝ ؾحٌِٝ ـام ـْرٝ أحِرٛ ،ذات يقم صرر ؾرجًٝ

 ،ؿرررٚل : ؾُرهرررٝ أن أوؿيٓرررام مرررـ ٕرررقمٓام –ؾقجررردهتام ؿرررد ٕٚمرررٚ ر مترررٖخر  ،،فرررٔٓام

صرق  – مّل دَ وافهٌٜٔ يتوٚؽقن مرـ اجلرقع ظْرد ؿَر  ،هٌٜٔ ؿٌِٓاموـرهٝ أن أشَل اف

ـؾ يقم  ،أبقيـ وزوجٜ وأوٓدوفف ـٚن ظْده ؽْامت  فبَٔقل هذا افرجؾ ؟ يَقل إٔ

مرررـ صرررٚن  ،افٌْرررٚت ،افهرررٌح بُرررر بٖٔخرررذ افٌرررْامت وبٔنرررح يتىِرررٛ ،يرررش ؟ افُرررأل

وصررؾ ،ػ ودرٚ رجرع مرٚ  ،افيرٚهر : ؿىرع مًرٚؾٜ ـٌررة مررٚ وجرد ؿريرٛ ،يرظرك افٌرْؿ

يٖخرذ  ،وهرق ـًٚدترف افىٌٔرٜ ،فرع تردل ظرذ برره بٖبقيرف ،افٌٔٝ ،ٓ وؿد أمًك ادًٚء

 ،ؾحِرٛ ،بِّٔٔرف حِٔرٛ وبٌٔردأ بٖبقيرف ؿٌرؾ ظٚئِترف ،هٚفقظٚء ،فع بٔحِٛ ؾٔف حِٔٛ

صررق  ،وراح دخررؾ ظِررٔٓؿ و،ذا اررؿ ٕررٚيّغ ،أول مررٚ جررٚء مررـ افزيررٜ دررٚ رجررع ادًررٚء

أن  ،ة : بٌٔرردأ بٖبقيررف بٚفًررَل ؿٌررؾ زوجررف وأوٓدهي هررذا افرجررؾ ؟ ظْررده ظررٚدبًٔررق  

ـؾ افْٓٚر  ،ووٓده افهٌٚر صٚحيغ مـ اجلقع ،أبقه وأمف ٕٚيّغ ،وؿع   منُِٜ

وأـرره  ،ؿٚل : ؾقؿٍٝ ظْد رووشٓام أـره أن أوؿيٓرام مرـ ٕرقمٓام ،مٚ جٚء فًْدهؿ

 ،اجلررقعمررـ  مّل دَ وافهررٌٜٔ بٔتوررٚؽقن مررـ اجلررقع ظْررد َؿرر  ،أن اشررَل افهررٌٜٔ ؿررٌِٓام

 .«ؿٚل : ؾِؿ يزل ذفؽ دأن ودأاؿ حتك ضِع افٍرر ... –يًْل : بٔهٔحقا 

 (  00:12:15/  4) اهلدى والنور / 
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 احلٌ يًدسود َٔ ضعف املطًُني  

 وإقاَة دوية اإلضالّ.. 

،ن احلّد ه ٕحّده وًٕتًْٔف وًٕتٌٍره، وًٕقذ برٚه مرـ نور إًٍٔرْٚ  افنٔخ: 

ده اه ؾ  موؾ فف، ومرـ يورِؾ ؾر  هرٚدي فرف، وأصرٓد ومـ شٔئٚت أظامفْٚ، مـ هي

 أن ٓ ،فف ،ٓ اه وحده ٓ نيؽ فف، وأصٓد أن وّدًا ظٌده ورشقفف.

ر ظرررٚدًة بَقفرررف ظِٔرررف افهررر ة وافًررر م:  ـ  َذ ررر ُٕ ،ذا »بّ رررؾ هرررذه ادْٚشرررٌٜ ادرررذـقرة 

شررٌٔؾ ؿ اجلٓررٚد   تتٌررٚيًتؿ بٚفًْٔررٜ، وأخررذتؿ أذٕررٚب افٌَررر وروررٔتؿ بررٚفزرع، وترررـ

َط اه ظِرُٔؿ ُذًٓ ٓ يْزظرف ظرُْؿ حترك ترجًرقا ،ػ ديرُْؿ ِه واحلُقمرٚت  ،«اه، َش

افًربٜٔ مْذ شْغ ظديدة  ٚول افقؿرق  أمرٚم افًردو هرذا افٔٓرقدي افٌٚصرٛ افرذي 

ـٚن أذل افنًقب ظذ وجف إرض، وفُـ مع إشػ ؟ يٖخذوا بٖشٌٚب افْك 

ة مررـ ميٚتررف افُريّررٜ هررل ؿقفررف تًررٚػ: وافتررل مجًٓررٚ ربْررٚ ظررز وجررؾ   مجِررٜ ؿهررر

ؿْ ﴿ ـُ وا اههَ َيُْكْر وفرذفؽ ؾحٔرْام يْكر  ادرريض ظرـ تًرٚضل  [8]محمد:﴾،ِْن َتُْكُ

افًر ج افْرٚؾع افْرٚجح افْٚجع،ؾًرق  ٓ ينررٍك، ؾُٔرػ برف ،ذا أخرذ داء ظررذ داء؟! 

 يٚد مـ ادرض.دزاوهق ٓ صؽ إٔف   

ًٚ مرْٓؿ أن  فَد تٌْٓٝ بًض افدول ،ػ رضورة إخذ بٖشٌٚب افَقة وادًْٜ طْ

هذه إشٌٚب هل افتل  َؼ افْك هلؿ ظذ ظدوهؿ، وفُـ بًٌٛ ابتًٚدهؿ ظـ 

ًٚ أٓ وضرٚ: افْٚحٔرٜ افًِّٔرٜ أو افٍَٓٔرٜ، وافْٚحٔرٜ  ديْٓؿ مـ افْٚحٔتغ افًٚبَتغ بٕٔٚر

افًِّٔرررٜ، طْرررقا أن ٕكرررهؿ ظرررذ ظررردوهؿ شرررُٔقن برررٍْس افقشرررِٜٔ افترررل إتكررر ارررٚ 
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هؿ ظِررٔٓؿ، أٓ وهررل: افَررقة ادٚديررٜ ؾَررط؛ وفررذفؽ ؾَررد تقجٓررقا بُررؾ ضّٓررؿ ظرردو

ْي وبًرررد زمرررـ ضقيرررؾ ،ػ إخرررذ ارررذه إشرررٌٚب ادٚديرررٜ، وفُرررْٓؿ ؟  َٕ وفرررق بًرررد 

يهرررِقا وفرررـ يهرررِقا ،ػ اهلرررد  ادْنرررقد وهرررق افتٌِرررٛ ظرررذ ظررردوهؿ وإٓتهرررٚر 

ب افؼررظٜٔ وربررام ظِررٔٓؿ ،ٓ ،ذا وررّقا ،ػ هررذه إشررٌٚب ادٚديررٜ أخررذهؿ بٕٚشررٌٚ

جررٚز فْررٚ أن ًٕررّٔٓٚ بٕٚشررٌٚب افروحٔررٜ، ـررام يَررٚل   بًررض اصررى حٚت افًكرر 

 احلٚرض.

ْرررٚ ظرررز وجرررؾ   أيرررٜ افًرررٚبَٜ ونحرررف ٌْٕٔرررٚ صرررِقات اه بُّ ذفرررؽ هرررق مرررٚ ورررّْف رَ 

وش مف ظِٔرف   ؽرر مرٚ حرديٞ صرحٔح مرـ ذفرؽ احلرديٞ افًرٚبؼ، أٓ وهرق ؿقفرف 

ٚيًتؿ بٚفًْٜٔ، وأخذتؿ أذٕٚب افٌَر، ورؤتؿ بٚفزرع، ،ذا تٌ»ظِٔف افه ة وافً م: 

َط اه ظِررُٔؿ ذًٓ ٓ يْزظررف ظررُْؿ حتررك ترجًررقا توترررـ ِه ؿ اجلٓررٚد   شررٌٔؾ اه، َشرر

 . «،ػ ديُْؿ

تترررداظك ظِرررُٔؿ إمرررؿ ـرررام ترررداظك »ومرررـ ذفرررؽ ؿقفرررف ظِٔرررف افهررر ة وافًررر م: 

ل اه؟ ؿررٚل: ٓ، بررؾ إٔررتؿ إـِررٜ ،ػ ؿهررًتٓٚ، ؿررٚفقا: أومررـ ؿِررٜ ٕحررـ يقمئررٍذ يررٚ رشررق

يقمئررذٍ ِ ـ ررر وفُررُْؿ ؽ ررٚء ـٌ ررٚء افًررٔؾ، وفْٔررزظـ اه افرهٌررٜ مررـ صرردور ظرردوـؿ، 

وفَٔرررذؾـ   ؿِرررقبُؿ افرررقهـ، ؿرررٚفقا: ومرررٚ افرررقهـ يرررٚ رشرررقل اه؟ ؿرررٚل: حرررٛ افررردٕٔٚ 

 .«وـراهٜٔ ادقت

وهْررررٚك أحٚديررررٞ أخرررررى ؿررررد تررررْص ظررررذ جررررزء مررررـ جزئٔررررٚت هررررذيـ احلرررردي غ 

 ¢: أن افٌْرل «صرحٔحف»يٞ افذي أخرجف اإلمرٚم افٌ رٚري   افهحٔحغ ـٚحلد

وهرذا   «مٚ دخؾ هذا بٔرٝ أحرد ،ٓ ذفرف»رأى مفٜ حرث ؾَٚل ظِٔف افه ة وافً م: 

،ػ أخرره   «،ذا أخذتؿ بٖذٕٚب افٌَرر ورورٔتؿ برٚفزرع»مٖخقذ مـ احلديٞ افًٚبؼ: 

افًُررررٛ واحلررررديٞ اف ٚفررررٞ هررررذا إخررررر ـْٚيررررٜ ظررررـ افتُٚفررررٛ ظررررذ افًررررًل وراء 
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 ادٚدي.

ًٚ أو مرـ تِرؽ إحٚديرٞ ؿقفرف ظِٔرف افهر ة وافًر م:  يرٖيت »وفًؾ مـ ذفؽ أيو

أو   «زمٚن ظرذ أمترل ٓ يٌرٚ  ادررء مرـ أي ضريرؼ أـرؾ أمرـ احلر ل أم مرـ احلررام

ـررام ؿررٚل ظِٔررف افهرر ة وافًرر م، وفررذفؽ ؾٔرررٛ ظررذ مجٔررع ادًررِّغ احلريهررغ 

ًٚ ظررذ أن يًررقد ،فررٔٓؿ  رردهؿ وظررزه ؿ افٌررٚبر أن يًررقدوا ،ػ اه، وافًررقدة ،ػ حَرر

ًٚ يًتًّؾ إلثٚرة افًقاضػ و ريؽ افٍْقس و،ثٚرهتٚ ثؿ ٓ نء بًد  اه فٔس فٍي

ذفؽ ،ٓ أن تٌَك هذه افٍْقس   أمٚـْٓٚ ظذ ضريَٜ افْيرٚم افًًرُري ادًررو  

  بًرررض افرررٌ د مُٕٚرررؽ راوح،   حرـرررٜ و  اجتٓرررٚد وفُرررـ فرررٔس هْرررٚك تَررردم، 

؟ ْٕٕررررٚ ؟ ٕٖخررررذ بًررررٌٌغ اثْررررغ ظِررررٔٓام مرررردار افْكرررر ظررررذ أظررررداء اه تٌررررٚرك دررررٚذا

 وتًٚػ:

 افًٌٛ إول: هق افًِؿ.

 وافًٌٛ أخر: هق افًّؾ بٚفًِؿ.

وـررؾ مررْٓام حيتررٚج ،ػ تررذـر بررٖمقر هٚمررٜ جرردًا جرردًا، وإمررر ـررام ؿررٚل تًررٚػ: 

قنَ ﴿ ُّ َِ ًْ ـْ ََر افْهِٚس ٓ َي ـه َأ
 أمٚ افًِؿ ؾٓق ؿًامن: [818]األعراف:﴾َوَفُِ

: ،ٕررف -ٓ أؿررقل أن: ،ٕررف ظِررؿ وررٚر فُررـ ظررذ إؿررؾ أؿررقل -ظِررؿ ٕررٚؾع، وظِررؿ 

ًٚ ظِٔرف حٔرْام  ظِؿ ؽر ٕٚؾع، ؾام هق افًِؿ افْٚؾع؟ ٓ صؽ أن اجلقاب شُٔقن متٍَ

يَدم هذا افًِؿ ،ػ افْرٚس  ّر ً ـرٖن يَرٚل: افًِرؿ افْرٚؾع هرق ؿرٚل اه ؿرٚل رشرقل 

ِّغ ٓ فتٍِرررقن أبررردًا برررٖن افًِرررؿ افؼرررظل هرررق مرررٚ ـرررٚن مرررٖخقذًا مرررـ اه؛ ٕن ادًررر

افُترررٚب وافًرررْٜ، وفُرررـ هرررؾ هرررذا اإلمجرررٚل برررٚفتًٌر و  فٍرررٝ ٕيرررر افْرررٚس افٔرررقم 

يٍُل فٍِٝ ٕير ادًِّغ ،ػ أن أشٌٚب افْك وهقٌر بٚفًِؿ افْٚؾع ثؿ بٚفًّؾ 

رشرقل اه؟ وهرل ـِّرٜ اذا افًِؿ، هؾ يٍُل فَْقل فِْٚس: أن افًِؿ ؿٚل اه ؿٚل 
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ًٚ ظْررزان ـررام ؿٔررؾ   ؿررديؿ  ًٚ ٓ فتِررػ ؾٔٓررٚ اثْررٚن وٓ يْررتىح ؾٔٓررٚ أيورر ـررام ؿِْررٚ مٍٕرر

 افزمٚن.

فُْْرررٚ ،ذا دخِْرررٚ   افتٍٚصرررٔؾ ؾْٓرررٚك شرررْرد أن ادًرررِّغ افٔرررقم خمتٍِرررقن مرررع 

إشرررػ   هرررذا افًِرررؿ افْرررٚؾع افرررذي هرررق افًرررٌٛ إول فْكررر اه ظرررز وجرررؾ فًٌرررٚده 

ٚذا؟ درٚذا يُرقن اخلر     تًريرػ افًِرؿ افْرٚؾع؟ ذفرؽ ٕٕرف مٙر ادٗمْغ، در

ظررذ ادًررِّغ ؿرررون ـ رررة وشررْغ ظديرردة وهررؿ ؿررد إكررؾقا ظررـ ـتررٚب اه وظررـ 

ًٚ ؾرررٔٓام هرررذا افٍَرررف افرررذي أراده ٌْٕٔرررٚ صرررِقات اه  ¢شرررْٜ رشرررقل اه  ًٜ وتٍَٓررر دراشررر

   فبررف خرررًا يٍَٓرر مررـ يرررد اه»وشرر مف ظِٔررف   احلررديٞ افهررحٔح ادتٍررؼ ظِٔررف: 

ًٚ وهق: أن يتٍَف اإلًٕٚن ظذ مرذهٛ مرـ   «افديـ ًٚ خٚص افٍَف   افديـ أخذ تًريٍ

ادررررررذاهٛ ادتًٌررررررٜ افٔررررررقم، ٓ أؿررررررقل أن ادررررررذاهٛ إربًررررررٜ؛ ٕن ـ مررررررل فررررررٔس 

وهرررقرًا   ادًرررِّغ ادًرررروؾغ بٖهرررؾ افًرررْٜ، و،ٕرررام ـ مرررل يْهرررٛ ظرررذ ـرررؾ 

ن ٓ ،فرررف ،ٓ اه وأن وّررردًا رشرررقل اه حٔرررٞ ادًرررِّغ افرررذيـ جتًّٓرررؿ صرررٓٚدة أ

يهرررِقن صررر تْٚ ويًرررتٌَِقن ؿٌِتْرررٚ ويرررٖـِقن ذبٚئحْرررٚ، ـرررؾ مرررـ ؾًرررؾ ذفرررؽ ـرررٚن مْرررٚ 

 وـٚن فف مٚ فْٚ وظِٔف مٚ ظِْٔٚ.

ًٚ حتررك مررٚ يتٌررٚدر ،ػ ذهررـ افررًٌض  هررٗٓء ادًررِّغ ـٚؾررٜ إكررؾقا ٓ أظْررل أيورر

 افًٚمرررٜ، و،ٕرررام أظْرررل خٚصرررتٓؿ مرررٚٓ أؿهرررده وٓ أظْٔرررف: ٓ أظْرررل أؾرررراد ادًرررِّغ

،ػ  ¢حْٔام أؿقل: ،هنؿ إكؾقا ظـ افتٍَف   ـتٚب اه و  حديٞ رشقل اه 

افتٍَف   دائرة ودودة جدًا أٓ وهل دائرة ادذهٌٔرٜ افورَٜٔ، أمرٚ أهرؾ افًرْٜ ؾٓرؿ 

ربًرٜ، أمررٚ أخررون ؾحردث وٓ حررج ؾرر٘هنؿ يتًٌرقن أئّرٜ مخررريـ إيتًٌرقن إئّرٜ 

صؽ مـ أؾٚورؾ ظِرامء ادًرِّغ وفُرـ أؿرقاهلؿ واشرتٌْٚضٚهتؿ افٍَٓٔرٜ ؟  هؿ ب 

تهررؾ ،ػ أتٌررٚظٓؿ بررٚفىرل افًِّٔررٜ افهررحٔحٜ ـررام وصررِٝ أؿررقال إئّررٜ إربًررٜ 
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 ،ػ أتٌٚظٓؿ مـ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ.

افنٚهد: أن خٚصٜ ادًِّغ رـْقا ،ػ افتَِٔد ادذهٌل ،ٓ مـ صرٚء اه وؿِٔرؾ 

ب  صؽ ممٚ ربْٚ ظز وجؾ يّتـ ويتٍوؾ ظرذ ظٌرٚده   ـرؾ زمرٚن مٚ هؿ، وهٗٓء 

و  ـؾ مُرٚن أن يَرٔض فًِّرِّغ ـٚؾرٜ أؾرراد مرـ هرٗٓء افًِرامء افرذيـ يٖخرذون 

، فُررـ هررٗٓء ـررام جررٚء   ¢مررـ ادًٌْررغ افهررٚؾٔغ: ـتررٚب اه، وشررْٜ رشررقل اه 

شرًد برـ مـ حديٞ  «صحٔحف»احلديٞ افهحٔح: ؽربٚء، أخرج اإلمٚم مًِؿ   

ًٚ وشرًٔقد »ؿٚل:  ¢أن وؿٚص ريض اه تًٚػ ظْف أن افٌْل  ،ن اإلش م بردأ ؽريٌر

فرررٔس ـ مْررررٚ أن   هررررٗٓء افٌربرررٚء افررررذيـ يتٍَٓررررقن     «ؽريٌرررٚ ؾىررررقبك فٌِربررررٚء

فَِررررتٓؿ وؽررررربتٓؿ، و،ٕررررام ـ مْررررٚ   مجررررٚهر  ¢ـتررررٚب اه و  شررررْٜ رشررررقل اه 

 ادذاهٛ. افًِامء افذيـ ؿًْقا بتَِٔد مذهٛ مـ

هررذا افتَِٔرررد هررؾ هرررق افًِرررؿ افررذي ٕحرررـ   صررردد افتحرردث ظْرررف؟ اجلرررقاب: ٓ؛ 

ذفررررررؽ ٕن افًِررررررؿ بٚتٍررررررٚل ظِررررررامء ادًررررررِّغ ٓ ؾرررررررل بررررررغ  تٓرررررردهيؿ ومتًٌررررررٔٓؿ 

، أؿررقل: ٓ ؾرررل   تًريررػ ¢ومَِرردهيؿ: إٔررف افًِررؿ بُتررٚب اه وبًررْٜ رشررقل اه 

 تٓديـ أو متًٌغ أو مَِديـ.افًِؿ اذا بغ ـؾ ظِامء ادًِّغ شقاء ـٕٚقا  

 «اهلدايرف»ومـ إدفٜ افكرحيٜ   ذفرؽ: مرٚ جرٚء   ـترٚب: افَورٚء مرـ ـترٚب 

مـ ـتٛ احلٍْٜٔ ادًتّدة حٔٞ ؿٚل: وٓ ورقز تقفٔرٜ اجلٚهرؾ ظرذ افَورٚء، ؿرٚل 

ًٚ فُِّررررٜ  افنررررٚرح: ابررررـ اهلررررامم رمحررررف اه   ـتٚبررررف ادًررررّك: بٍررررتح افَرررردير نحرررر

َِرررد، وهرررذا نء مٓرررؿ جررردًا، ٓ ورررقز ٕهرررٛ اجلٚهرررؾ ظرررذ اجلٚهرررؾ ؿرررٚل: أي: اد

ًٚ، ؾّرررـ هرررق افًرررٚ؟؟ افًرررٚر  بٚفُترررٚب وافًرررْٜ، مرررـ هرررق  افَورررٚء ،ٓ أن يُرررقن ظٚدررر

 اجلٚهؾ؟ هق ادَِد دذهٛ مـ ادذاهٛ ادتًٌٜ فألئّٜ ادرتٓديـ.

 دٚذا ـٚن هذا افتَِٔد فٔس ظِاًم؟ فًٌٌغ اثْغ:
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 اؿًل.أوهلام: ٌَٕع، وأخر: ظٌَع و

ٓه ﴿أمٚ إمر افَْع: ؾٓق حغ ؿٚل تًٚػ   افَرمن افُريؿ:  َف ،ِ ُف ٓ ،ِفَر ٕهر ْؿ َأ َِ ْٚظ ؾَر

ؾٚفًِؿ بٚفقء فٔس فف ظ ؿٜ بٚفتَِٔد؛ ٕٕف يًتِزم افَىع بٚدًِقم  [81]محمد:﴾اههُ

 ًٚ ًٚ بٚفًَٔرردة وبهررقرة أخررص مررٚ ـررٚن مْٓررٚ متًَِرر واجلررزم بررف وب ٚصررٜ مررٚ ـررٚن متًَِرر

ُٖس ا ؾرررٚفًِؿ ،ذًا ٓ يًْرررل ،ٓ  -ٓ ،فرررف ،ٓ اه  -فًَٔررردة وأصرررِٓٚ أٓ وهرررق افتقحٔرررد بررر

ه ورشرررقفف؛ ٕن مرررٚ شرررقى ذفرررؽ ٓ يُرررقن ظِررراًم، اادًرؾرررٜ اجلٚزمرررٜ برررام جرررٚء ظرررـ 

ًٚ، وافيـ ؿد فىئ وؿد يهٔٛ.  يُقن طْ

يررٖيت بًررد ذفررؽ ـ٘بررٚم فدٓفررٜ أيررٜ افًررٚبَٜ ؿقفررف ظِٔررف افهرر ة وافًرر م، وهررذا 

ٞ ،ذا مررٚ تررٖمِتؿ مًْررٚ ؾٔررف ؾًررتردوٕف يرردل ظررذ افقاؿررع افررذي هررق صررٚهد دررٚ احلرردي

ًٚ، أٓ وهرررق ؿقفرررف  ًٚ مرررـ صررردور افًِرررامء »: ¢ؿِرررٝ مٍٕررر ،ن اه ٓ يْترررزع افًِرررؿ إتزاظررر

 ًٚ ًٚ اخترررذ افْرررٚس رووشررر وفُْرررف يَرررٌض افًِرررؿ بَرررٌض افًِرررامء، حترررك ،ذا ؟ يٌرررؼ ظٚدررر

مرررـ أجرررؾ ذفرررؽ أمرررر اه تٌرررٚرك   «جٓرررًٚٓ ؾًرررئِقا ؾرررٖؾتقا بٌرررر ظِرررؿ ؾورررِقا وأورررِقا

وتًرررٚػ ادًرررِّغ ـٚؾرررٜ أهنرررؿ ،ذا اختٍِرررقا   نء أن يرجًرررقا ؾٔرررف ،ػ ـترررٚب اه 

؛ ٕن افُتررٚب وافًررْٜ ضررٚ احلُررؿ افٍهررؾ فَِوررٚء ظررذ ¢و،ػ شررْٜ رشررقل اه 

ًٚ بغ مجٚهر ادًِّغ.  اخل   افذي ؿد يَع بغ اثْغ ؾُٔػ بُؿ ،ذا ـٚن واؿً

ِْ٘ن َتَْرَٚزْظُتْؿ ﴿ره   افُترٚب افُرريؿ   م رؾ ؿقفرف ظرز وجرؾ: احلؾ ؿد جٚء ذـ ؾَر

ْرٌ  َؽ َخرر
ِر َذفِرر ِمُْررقَن بِررٚههِ َواْفَٔررْقِم أِخرر ْٗ ْررُتْؿ ُت ـُ قِل ،ِْن  ُشرر وُه ،َِػ اههِ َوافره ُردُّ  َؾرر

ٍ
ء ِ  َنْ

ِْٖويً   ـُ َت ًَ  .[51]النسء::﴾َوَأْح

ٍِْٚ   نء مٚ رجًْٚ و ٚـّْٚ ؾٓؾ ٕحـ بهٍتْٚ أمٜ ،ش مٜٔ وّديٜ ،ذا اخت

،ػ ـتٚب ربْٚ وشْٜ ٌْٕٔٚ، أم ؿْع ـٌؾ مْٚ بام ظر  مـ افدراشٜ افتل درشٓٚ ،ن ـٚن 

ًٚ هلٚ   ؾَف مـ ؾَف ادذاهٛ إربًٜ، افقاؿع افٔقم.. وأظقد ٕؿقل: ٓ أظْرل  دارش
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ِْ٘ن َتَْر ﴿افًٚمٜ أظْل اخلٚصٜ أهنؿ أظرورقا ظرـ  ُرٔؿ هرذه أيرٜ بٚفُِٔرٜ:  َٚزْظُتْؿ ؾَر

ْرٌ  َؽ َخرر
ِر َذفِرر ِمُْررقَن بِررٚههِ َواْفَٔررْقِم أِخرر ْٗ ْررُتْؿ ُت ـُ قِل ،ِْن  ُشرر وُه ،َِػ اههِ َوافره ُردُّ  َؾرر

ٍ
ء ِ  َنْ

ِْٖويً   ـُ َت ًَ  هلذا طؾ ادًِّقن خمتٍِغ . [51]النسء::﴾َوَأْح

ًٚ ينرررٓد ظِٔرررف افقاؿرررع هرررق شرررٌٛ مرررـ  وآخرررت   برررْص افَررررمن افُرررريؿ، وأيوررر

ٚب افوًػ، وشٌٛ مـ أشٌٚب افتٍرل، ؾ٘ذا أردٕٚ أن َٕيض ظذ هذا افًرٌٛ أشٌ

افررررذي أدى ،ػ افتٍرررررل وجررررٛ ظِْٔررررٚ أن ًٕررررقد ،ػ افُتررررٚب وافًررررْٜ، بررررذفؽ بؼررررٕٚ 

ترـررٝ ؾررُٔؿ أمررريـ فررـ توررِقا مررٚ ،ن بًررُتؿ اررام: »حٔررْام ؿررٚل:  ¢رشررقل اه 

 . «ـتٚب اه وشْتل وفـ يتٍرؿٚ حتك يردا ظع احلقض

ٚن خٚصٜ ادًِّغ وؾَٓرٚئٓؿ ؿْرع ـرؾ مرْٓؿ برٖن يرتًِؿ افرديـ ظرذ ّٕرط و،ذا ـ

مرررذهٌل وررردود ؾرررامذا يُرررقن حرررٚل إؾرررراد مرررـ ظٚمرررٜ ادًرررِّغ؟! ٓ صرررؽ أهنرررؿ 

 شُٔقن حٚهلؿ ـحٚل ؾَٓٚئٓؿ مـ اجلّقد ظذ افتَِٔد ادذهٌل.

هْٚ صٌٜٓ ـ رًا مٚ تًٚور بًض افٍْقس وتيٓر   ـ ر مـ إحٔٚن ظذ بًض 

ًرررْٜ، هرررذه افنرررٌٜٓ تَرررقل: أفرررٔس ـرررؾ مرررـ إئّرررٜ إربًرررٜ ؿرررد أخرررذ مذهٌرررف مرررـ إف

افُترررٚب وافًرررْٜ؟ َٕرررقل: مًٓرررؿ ًٕرررؿ، برررؾ ٕحرررـ أظِرررؿ مرررْٓؿ؛ ٕهنرررؿ حٔرررْام أصرررِقا 

أصقهلؿ وؾرظقا ؾروظٓؿ ،ٕام ـٚن ذفؽ اظتامدًا مْٓؿ ظذ افُتٚب وافًْٜ، وفُـ 

افًررْٜ، أو بًٌررٚرة هررٗٓء افًِررامء ـِٓررؿ ينررٓد بررٖن افًِررؿ ادْهررقص   افُتررٚب و

 ًٚ ًٚ وؾَٓ أدل: افًِؿ افقارد   افُتٚب وافًْٜ بًوف رصيح وبًوف يتىِٛ اشتٌْٚض

ًٚ، ـررام جررٚء   صررحٔح افٌ ررٚري أن أبررٚ جحٍٔررٜ افًررقائل مررـ أصررحٚب افٌْررل  خٚصرر

¢ :« ًٚ  ¢ُؿ مًؼر أهرؾ افٌٔرٝ رشرقل اه ههر ريض اه ظْرف ؿرٚل: هرؾ َخ  شٖل ظِٔ

وأخرررج مررـ بٔررٝ  «ؿ ،ٓ مررٚ   ؿررراب شررٍٔل هررذابقررء مررـ افًِررؿ؟ ؿررٚل: ٓ، افِٓرر

افًررٔػ ورؿررٜ مُتررقب ؾٔٓررٚ بًررض إحٚديررٞ ادتًَِررٜ بٚجلراحررٚت وافَهررٚص ثررؿ 
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ؾْٓرررٚ   افٍٓرررؿ ؿرررد يَرررع   «و،ٓ ؾٓررراًم يٗتٔرررف اه ظٌررردًا   ـتٚبرررف»ؿرررٚل وهْرررٚ افنرررٚهد: 

اخلررر   برررغ افٍَٓرررٚء افٌُرررٚر، وحْٔئرررٍذ م رررؾ هرررذا اخلررر   ورررٛ افرجرررقع برررف ،ػ 

 ب وافًْٜ.افُتٚ

ـ رر ظرذ مًرٚمًُؿ افيرب مرـ إم ِرٜ افُ ررة وإٔٚ ٓ أذهرٛ بُرؿ بًٔردًا وٓ أُ 

ًٚ: فُ رة  فُـ حًٌل م ٚل واحد؛ ٕٕف أوًٓ: ينسك اجلّٔع   ؾّٓف فًٓقفتف وثٕٚٔ

ابت ء افْٚس بف، أٓ وهق: مًرٖفٜ تتًِرؼ بهرحٜ افهر ة أو افقورقء أو بى هنرام أٓ 

بدن اإلًٕٚن ؾْٓٚك   ادذاهٛ ادًروؾٜ افٔقم ٕهرؾ  وهل: خروج افدم م  ً مـ

 افًْٜ ث ثٜ أؿقال   مًٖفٜ واحدة: 

افَررقل إول: أن خررروج افرردم يررَْض افقوررقء مٓررام ـررٚن ؿِررٔ ً، وظررذ افًُررس 

ؾ  ًٚ ٓ يَْض افدم مٓام ـٚن ـ رًا، ومذهٛ وشرط برغ هرذا وهرذا َؾههر مـ ذفؽ بٚم

ؿِررٔ ً ؟ يررَْض، هررذه ث ثررٜ أؿررقال   مًررٖفٜ  وؿررٚل: ،ن ـررٚن ـ رررًا َٕررض و،ن ـررٚن

يٌررتذ اررٚ افْررٚس   ـررؾ يررقم مررٚ صررٚء اه ظررذ حًررٛ مٓررْٓؿ وصررْٚئًٓؿ، هررؾ ظررٚد 

 ادًِّقن   هذه ادًٖفٜ ،ػ افًْٜ ... 

 ،ًٚ ٓ شررررّح اه ؾْررررٚء افنررررًٛ افًٍِررررىْٔل وخِررررقا إرض مررررـ ادًررررِّغ بٚمرررر

ًٚ ... نء مخررر  وهررق ،ذا ٓحيْررٚ اخلىررٚب ادقجررف وفُررـ   أيررٜ ـررام أنت مٍٕرر

هٗٓء ادًرِّقن افرذيـ  :دـ: وأظدوا مًؼ ادًِّغ مٚ اشتىًتؿ مـ ؿقة، ترى

ررر وُ  ررر ف ،فرررٔٓؿ م رررؾ هرررذا اخلىرررٚب هرررؾ ـرررٕٚقا يرررقم وُ ج  ف ،فرررٔٓؿ اخلىرررٚب ؿرررد هتٔرررٖت ج 

 ٍٕقشٓؿ فَِٔٚم بقاجٛ اجلٓٚد   شٌٔؾ اه أم ٓ؟ 

 مٚذا تيْقن؟ أو ؽر مٍٓقم ـ مل؟ 

ٚ ﴿واوررح دررٚ ربْررٚ ظررز وجررؾ خٚضررٛ ادًررِّغ بَقفررف:  ـ مررل وا هَلُررْؿ َمرر دُّ
َوَأِظرر

ة قه ـْ ؿُر
ُتْؿ ِمرر ًْ تََى ،ػ مخرهررٚ ؟ يُررـ هرذا   افًٓررد ادُرل ،ٕررام ـررٚن  [64]األنفججء :﴾اشْر
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ًٚ ٗهررذا   افًٓررد ادرردين، أي: يررقم ظِررؿ اه ظررز وجررؾ أن ادًررِّغ ؿررد هتٔرر وا ًٍٕررٔ

ًٚ فْٔٓوقا بَتٚلبُّ ورُ  وا هَلُرْؿ ﴿إظداء يقمئٍذ ؿٚل اه ظرز وجرؾ هلرؿ:  قا أخ ؿٔ دُّ
َوَأظِر

ُتؿْ  ًْ  واوح هذا افُ م؟ [64]األنفء :﴾َمٚ اْشتََى

أن هؾ افًٚ؟ اإلش مل ـُؾ ـام يَقفقا افٔقم، ومْف افًٚ؟ افًٍِىْٔل ؿرٚمقا 

ًٚ: ٓ، ؾرر٘ذًا: ٓ  ررٚل فِْكرر بٚحلرررٚرة حتررك وفررق ـْررٚ ماررذا افقاجررٛ؟ إٔررٚ أؿررقل  شررٍ

تًددٕٚ آشرررررتًداد إول وهرررررق آشرررررتًداد افروحرررررل؛ ٕٕرررررف يَْهرررررْٚ حرررررغ ذاك اشررررر

ًٜ   هرذه أيرٜ، ؾر٘ذًا: إٔرٚ أؿرقل فًِّررِّغ أن  آشرتًداد ادرٚدي ادرذـقر رصاحر

  ـؾ افًٚ؟ اإلش مل:   أمؾ ـام ؿٔؾ   بًض حُؿ افًك احلرٚرض: أؿّٔرقا 

 دوفٜ اإلش م   ؿِقبُؿ تَؿ فُؿ   أروُؿ.

فرررٜ   إرض ٓ تَرررٚم ،ٓ ،ذا أؿٚمٓرررٚ أؾرررراد ادًرررِّغ   ٍٕقشرررٓؿ، وم رررٚل افدو

بًٔط جردًا وفًرؾ هرذا يُرقن هنٚيرٜ اجلرقاب ظرـ ذاك افًرٗال: ،ذا مًرِؿ ظْرده بٔرٝ 

صٌر هذا افٌٔٝ افهٌر ٓ يًتىٔع أن ئَّف ظذ اإلش م ترى؟! هؾ يًرتىٔع أن 

،ٓ ًٚ ،ذًا: حٔرررررررْام وّرررررررع  يَرررررررٔؿ افدوفرررررررٜ ظرررررررذ وجرررررررف إرض ظرررررررذ اإلشررررررر م؟ضًٌ

ادًِّقن أمرهؿ وئَّقن دوفٜ اإلشر م   ؿِرقاؿ حْٔئرٍذ مًْرك ذفرؽ اشرتىٚظقا 

 أن يَٚبِقا إظداء ووٚهدوا   شٌٔؾ ه.

وهذا بحٞ يتٍرع مْف أصٔٚء ـ رة وـ رة جدًا: افٔقم م  ً ادًرِّقن خمتٍِرقن 

 مخررررره، فْٖخررررذ أصررررد آخررررت  ، دظقٕررررٚ مررررـ أحررررزاب افنررررٔقظٜٔ وافرررر  دئْررررٜ و،ػ

إحررررزاب افتررررل جتًّٓررررٚ اإلشرررر م هررررؾ هررررؿ متٍَررررقن أم خمتٍِررررقن؟ خمتٍِررررقن مررررع 

إشػ هذا آخرت   يُرقن شرٌٛ افْكر ؾرٔام فرق هتٔرٖت هلرؿ أشرٌٚب اجلٓرٚد   

شررٌٔؾ ه هررؾ هررذا آخررت   يُررقن شررٌٛ افْكرر أو شررٌٛ اخلررذٓن ٓ شررّح اه؟ 

يررد هررز أـتررٚ  يًْررل: تريررد ظّررؾ.. فررذفؽ افًِّٔررٜ ـررام يَقفررقن ظْرردٕٚ   افنررٚم: تر



 ضعف املسلنني واحلل للخروج ميُ ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليَج

87 

تريد جٓٚد ضقيؾ إمد جدًا ومدارضٚ ظذ هذه افُِّتغ افًٚبَتغ: افًِؿ افْٚؾع 

 وافًّؾ افهٚفح. 

 (  00:  01: 08/ 340) اهلدى والنور /

 (  00:  55: 39/ 340) اهلدى والنور /
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 ٔ وضبيٌ ايٓٗوض باألَةَٖأضباب ايَو

متًَِرٜ برٚٓجتامع وادرٗبر افرذي اجتًّْرٚ ٕحرـ مرع مٚذا فرق ـٕٚٝر ٕهرٔحٜ  مداخِٜ:

اإلخررقة بًررٌٌف وهررق ظْقإررف: واؿررع إمررٜ اإلشرر مٜٔ أشررٌٚب افررقهـ وشررٌٔؾ 

 افْٓقض، وجزاـؿ اه خرًا.

 ًٕٖل اه ظز وجؾ أن يقؾَْٚ و،يٚـؿ دًرؾٜ احلؼ وٓتٌٚظف. افنٔخ:

ًٚ ظذ مٚ شٖفٝ، أؿقل: ،ن احلّد ه ٕحّده وًٕتًْٔف و ًٕرتٌٍره، وًٕرقذ وجقاب

بٚه مـ نور إًٍْٔٚ ومـ شٔئٚت أظامفْٚ، مـ هيرده اه ؾر  مورؾ فرف، ومرـ يورِؾ 

ؾ  هٚدي فف، وأصرٓد أن ٓ ،فرف ،ٓ اه وحرده ٓ نيرؽ فرف، وأصرٓد أن وّرد ظٌرده 

 ورشقفف.

ٓه ﴿ ـه ،ِ ُرررقُت ِف َوٓ َب
ٚتِرر ََ ؼه ُت قا اههَ َحرر ررر َُ ـَ مَمُْررقا اته ِذي ررر ررٚ افه َ ٚ َأهيُّ قنَ َيرر ُّ

ِِ ررر ًْ ُتْؿ ُم رر ْٕ ]آ  ﴾ َوَأ

 .[843عمرا :

﴿ ٚ َٓر ٚ َزْوَج َٓر َؼ ِمْْ َِر َدٍة َوَخ
ٍس َواحِر ٍْ َٕ ـْ  ْؿ ِم ُُ ََ َِ ِذي َخ ُؿ افه ُُ قا َربه َُ َٚ افْهُٚس اته َيٚ َأهيُّ

ٚمَ  َٚءُفقَن بِرِف َوإَْرحَر ًَر ِذي َت قا اههَ افهر َُ ًٚء َواته ًَ
ـَ ًِرا َوِٕ  ًٓ اَم ِرَجٚ ُٓ ٞه ِمْْ َٚن  َوَب َـر ،ِنه اههَ 

ْؿ َرِؿًٌٔٚ ُُ ْٔ َِ  .[8]النسء::﴾َظ

ِديًدا ﴿ ًٓ َشررر ْق قا َؿررر قا اههَ َوُؿقُفررر ررر َُ ـَ مَمُْرررقا اته ِذي ررر رررٚ افه َ ٚ َأهيُّ ْؿ  *َيررر ررر ُُ ْؿ َأْظاَمَف ررر ُُ ِِْح َف ُيْهررر

ْقًزا َظيِررٔاًم  َٚز َؾرر ْد َؾرر رر ََ قَفُف َؾ ِع اههَ َوَرُشرر
ـْ ُيىِرر ْؿ َوَمرر ُُ ررقَب ُٕ ْؿ ُذ رر ُُ ْر َف

رر ٍِ ٌْ  - 84 األحججبا :]﴾َوَي

88]. 
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 أمٚ بًد:

، ون إمرررررقر ¢ؾررررر٘ن خرررررر افُررررر م ـررررر م اه، وخرررررر اهلررررردي هررررردي وّرررررد 

 ودثٚهتٚ، وـؾ ودثٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ و فٜ، وـؾ و فٜ   افْٚر.

ًٚ أن مررٚ ظِٔررف ادًررِّقن افٔررقم مررـ واؿررع  وبًررد: ؾٕ٘ررف ممررٚ ٓ فٍررك ظِررُٔؿ مجًٔرر

هق ب  صؽ أشقأ مٚ أصٚب ادًرِّغ   إمر افًٔئ   هذا افًك افذي ًٕٔنف 

ـؾ ظهقرهؿ ادتٖخرة ممٚ ٓ حيتٚج أحد ،ػ أن يقصػ فف؛ ٕٕف حئٚه ويًٚينف، 

ر   افًررررٚ؟ اإلشررر مل وؿِٔررررؾ ممررررـ ٓ قؾُِْرررٚ يًِررررؿ إتنرررٚر إٔررررقاع افًٍررررؼ وافٍرررر

يزافررقن يًتهررّقن بُِّررٜ احلررؼ وبٚتٌررٚع افُتررٚب وافًررْٜ، أمررٚ إـ رررون ؾُررام ؿررٚل 

قنَ ﴿غ: رب افًٚد ُّر َِ ًْ ـْ ََر افْهِٚس ٓ َي ـه َأ
وـرام ؿرٚل   أيرٜ  [818]األعراف:﴾َوَفُِ

قنَ ﴿إخرى:  ـُ ٓه َوُهْؿ ُمْؼِ ـْ َُرُهْؿ بِٚههِ ،ِ ـُ َأ ِم ْٗ  .[846]يوسف:﴾َوَمٚ ُي

ؿٌؾ أن ٕرى مٚ رأيْٚ، برؾ وؿٌرؾ  ¢ؾقاؿع إمٜ افٔقم ممٚ  دث ظْف رشقل اه 

ًٚ أن يررررى مرررٚ رمه أجررردا دٕٚ مرررـ ؿٌرررؾ مرررـ افٍرؿرررٜ وافتحرررزب وافتٍررررل   افرررديـ خ ؾررر

ـَِغ ﴿فَقل رب افًٚدغ:  ـَ ادُْْؼِ ُٕقا ِم ق ُُ ُٕقا  *َوٓ َت ٚ َـر ْؿ َو ُٓ قا ِديرَْ ؿُر ـَ َؾره ِذي ـَ افهر ِم

قنَ  َدهْيِْؿ َؾِرحُر ؾُّ ِحْزٍب بِراَم فَر ـُ  ٚ ًً ، وـرام ؿرٚل رب افًرٚدغ   [33 - 38 ]الجروم:﴾ِصَٔ

ْؿ ﴿: أيٜ إخرى ُُر َل بِ ره ٍَر ٌَُؾ َؾتَ ًُّر قا اف ًُ قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٔاًم َؾٚته
َِ تَ ًْ ل ُم

اضِ َوَأنه َهَذا رِصَ

ـْ َشٌِِِٔفِ   .[853]األنعءم:﴾َظ

ل ر تٍررررُّ قه هرررذه افًرررٌؾ   احلرررديٞ افهرررحٔح افرررذي َصررر  ¢ رشرررقل اه غه وؿرررد َبررر 

ًٚ مرـ افُ رريـ مرْٓؿ ظرـ اخلرط ادًرتَٔؿ ؾرٔام رو اه ظٌرد اه برـ ادًِّغ وخروجر

ًٚ َخ  ¢خرط فْرٚ رشرقل اه »مًًقد ريض اه تًٚػ ظْف ؿرٚل:  ظرذ إرض  ٚى ر يقمر

ًٚ ؿهرررة، ثررؿ ترر  ؿقفررف تٌررٚرك وتًررٚػ:  َذا ﴿مًررتَٔاًم، ثررؿ خررط حقفررف خىقضرر َوَأنه َهرر

ٌِٔ ـْ شَر ْؿ ظَر ُُر َل بِ ره ٍَر ٌَُؾ َؾتَ ًُّر قا اف ًُر قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٔاًم َؾٚته
َِ تَ ًْ ل ُم

اضِ ، [853]األنعجءم:﴾ِِفِ رِصَ
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ثؿ ؿٚل ظِٔف افً م وؿد مر بٖصًٌف افؼيٍٜ ظذ اخلط ادًتَٔؿ: هذا رصاط اه، 

وأصرررررٚر ،ػ اخلىرررررقط افَهررررررة افترررررل ظرررررذ جرررررٌٕٚل افىريرررررؼ بَقفرررررف ظِٔرررررف افهررررر ة 

 .«وافً م: هذه ضرل وظذ ـؾ ضريؼ مْٓٚ صٔىٚن يدظق افْٚس ،فٔف

ادقصرررؾ ،ػ اه ظرررز وجرررؾ ،ٕرررام هرررق   هرررذا احلرررديٞ أن افىريرررؼ  ¢ غه ؾَرررد َبررر 

ضريرررؼ واحرررد وفرررٔس ـرررام يَرررقل بًرررض افهرررقؾٜٔ، أو ظرررذ إؿرررؾ بًرررض ادتهرررقؾٜ، 

ؿررٚفقا أو زظّررقا: ،ن افىرررل ادقصررِٜ ،ػ اه ظررز وجررؾ هررل بًرردد إٍٔررٚس اخل ئررؼ، 

ت افىرررررل ،ػ تًرررردد اجلامظررررٚت دهرررذا ـررررٕٚقا يَقفقٕررررف ؿرررردياًم، أمررررٚ افٔرررقم ؾَررررد تًررررد

ؾُّ حِ ﴿وإحزاب:  مع أن هٗٓء ادًِّغ  [53]المؤمنو :﴾ْزٍب بِاَم َفَدهْيِْؿ َؾِرُحقنَ ـُ

ًٚ يًِّقن ؿقل اه ظز وجرؾ: ٔافٔقم مج ـَِغ ﴿ً ـَ ادُْْؼِر
ُٕرقا مِر ق ُُ ـَ  *َوٓ َت ِذي ـَ افهر

مِر

قنَ  َدهْيِْؿ َؾِرُحرررر ْزٍب بِررررراَم َفررررر
ؾُّ ِحرررر ررررر ـُ  ٚ ًً َٔ

ُٕقا ِصررررر ٚ رررر ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿررررقا ِديرررررَْ ، [33 - 38 ]الجججججروم:﴾َؾره

ًٚ ؿرررررقل افٌْرررررل ويً تٍرؿرررررٝ افٔٓرررررقد ظرررررذ ،حررررردى وشرررررًٌغ ؾرؿرررررٜ، »: ¢ِّرررررقن أيوررررر

وتٍرؿررٝ افْهررٚرى ،ػ اثْتررغ وشررًٌغ ؾرؿررٜ، وشررتٍسل أمتررل ظررذ ثرر ث وشررًٌغ 

هذه  «ؾرؿٜ ـِٓٚ   افْٚر ،ٓ واحدة، ؿٚفقا: مٚ هل يٚ رشقل اه؟ ؿٚل: هل اجلامظٜ

ة فرألوػ، ؿرٚل: مٍن ر هل افروايرٜ ادنرٓقرة وافهرحٔحٜ، وافروايرٜ إخررى وهرل 

 ؾَقفرف ظِٔرف افهر ة وافًر م   هرذه «هل افتل تُقن ظذ مٚ إٔٚ ظِٔرف وأصرحٚن»

ـرررام بْٔرررٝ ذفرررؽ   بًرررض ـتٌرررل، ؾَقفرررف ظِٔرررف  افروايرررٜ اف ٕٚٔرررٜ وهرررل روايرررٜ حًرررْٜ

حيردد مرْٟٓ افٍرؿررٜ افقاحردة وافىٚئٍرٜ ادْهررقرة  «مرٚ إٔرٚ ظِٔررف وأصرحٚن»افًر م: 

وأصرحٚبف رورقان اه ظِرٔٓؿ  ¢برام ـرٚن ظِٔرف رشرقل اه افْٚجٜٔ وهل افتل تٖخذ 

 أمجًغ.

ٕٕرف مرـ  «وأصرحٚن»وهْٚ ُٕتٜ ٓ بد   مـ ذـرهٚ بّْٚشٌٜ ؿقفف ظِٔف افً م: 

ًٚ،  ¢افقاورررح أن افٌْرررل  ًٚ ـٚؾٔررر فرررق اؿتكررر ظرررذ ؿقفرررف مرررٚ إٔرررٚ ظِٔرررف فُرررٚن جقابرررف واؾٔررر
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واحلُّرٜ هرل أن   «وأصرحٚن»وفُْف حلُّٜ بٚفٌرٜ زاد ظرذ ذفرؽ وظىرػ ؾَرٚل: 

ًٚ ظرذ هردى مرـ رارؿ؛ ٕهنرؿ تَِرقا افرقحل افْرٚزل  ¢أصحٚب افٌْرل  ـرٕٚقا مجًٔر

ًٚ ـام إٔزفف اه ظز وجؾ ؿٌؾ أن يتًِط ظذ مٍٚهّٔف  ¢ظذ ؿِٛ ٌٕٔٓؿ  ًٚ ضري ؽو

وظذ دٓٓتف افًرّٜ أو اهلقى افذي ران ظذ ؿِقب بًض افذيـ جٚءوا مـ بًد 

ٚر ادٌٚيْرررٜ واد ٚفٍرررٜ درررٚ ـرررٚن ظِٔرررف أصرررحٚب افًرررِػ افهرررٚفح مرررـ أراء وإؾُررر

 .¢افٌْل 

؛ ٕٕرف يًِرؿ ظِرؿ افَٔرغ أن أصرحٚبف ¢هلذا ذـرهؿ وظىٍٓؿ ظذ مٚ ـٚن ظِٔرف 

ظررذ افَرررون افررذيـ  ¢شررُٔقن فررف متًٌررغ بررٚم آتٌررٚع، وـررذفؽ أثْررك رشررقل اه 

و ّررقع تِررؽ افَرررون هررل ـررام ؿررٚل ظِٔررف افًرر م    ¢يررٖتقن مررـ بًررد أصررحٚبف 

ديٞ افهررحٔح، برررؾ احلررديٞ ادتررقاتر   َٕررردي و  ظِّررل وتتًٌررل أٓ وهرررق احلرر

 «خررر افَرررون ؿرررين»وبًررض افْررٚس يرووٕررف بٍِررظ:  «خررر افْررٚس ؿرررين»: ¢ؿقفررف 

ررررر ذَ أن أُ  ؾرررررٖرى مرررررـ افقاجرررررٛ ظرررررعه  ر وافرررررذـرى تٍْرررررع ادرررررٗمْغ أن فٍرررررظ احلرررررديٞ ـ 

ؾٓرٗٓء افَررون  «ؿخر افْٚس ؿرين، ثؿ افذيـ يِرقهنؿ، ثرؿ افرذيـ يِرقهن»افهحٔح: 

بٚخلريررٜ وهررؿ ادَهررقدون بٚٔيررٜ افُريّررٜ  ¢اف  ثررٜ هررؿ افررذيـ صررٓد هلررؿ افٌْررل 

ُف اهْلُرَدى َوَيتهٌِررْع ﴿وهرل ؿرقل اه ظررز وجرؾ:  َ َفرر ٚ َتٌَرغه ِد َمرر ًْر ـْ َب
قَل مِر ُشرر ِٚؿِؼ افره ـْ ُينَر َوَمرر

ْهِِِف َج  ُٕ ِف َمٚ َتَقػه َو َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ْهَؿ َوَشَٚءْت َمِهًراَؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ  .[885]النسء::﴾َٓ

ٌِِٔؾ ﴿ؾَقفرررررررررف تٌررررررررررٚرك وتًررررررررررٚػ   هررررررررررذه أيررررررررررٜ افُريّررررررررررٜ:  ْرَ َشرررررررررر ْع َؽرررررررررر
َوَيتهٌِرررررررررر

ِمِْغَ  ْٗ ُرر ًٚ:  ¢مْررف اؿتررٌس ٌْٕٔررٚ  [885]النسججء::﴾ادْ ؾٚفُْتررٜ     «وأصررحٚن»ؿقفررف شررٚبَ

أن هرررذا احلرررديٞ ـٚفُْترررٜ   هرررذه أيرررٜ افُريّرررٜ، و  ذفرررؽ دٓفرررٜ واورررحٜ ظرررذ 

ًٚ   هرررذه افًهرررقر ادترررٖخرة إٔرررف ٓ ورررقز هلرررؿ أن فرررٚفٍقا شرررٌٔؾ  ادًرررِّغ مجًٔررر

 ادٗمْغ.. شٌٔؾ ادٗمْغ إوفغ؛ ٕهنؿ ـٕٚقا ظذ هدى مـ راؿ.
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ًٚ ذـر رشقل اه  أصحٚبف مـ ادٍوِغ ظذ أصحٚبف أخريـ  ¢وفذفؽ أيو

بررـ شررٚريٜ ريض  أٓ وهررؿ اخلٍِررٚء افراصرردون ادٓررديقن ـررام   حررديٞ افًربررٚض

أوصُٔؿ بتَقى اه وافًّع وافىٚظٜ و،ن »: ¢اه تًٚػ ظْف ؿٚل: ؿٚل رشقل اه 

ًٚ ـ رًا ؾًُِٔؿ بًْتل  و  ظُِٔؿ ظٌد حٌق، و،ٕف مـ يًش مُْؿ ؾًرى اخت ؾ

وشررررْٜ اخلٍِررررٚء افراصررررديـ ادٓررررديغ مررررـ بًرررردي، ظوررررقا ظِٔٓررررٚ بٚفْقاجررررذ و،يررررٚـؿ 

هُذا ذـر رشقل اه  «بدظٜ، وـؾ بدظٜ و فٜ وودثٚت إمقر، ؾ٘ن ـؾ ودثٜ

مع شْتف   هذا احلديٞ شْٜ اخلٍِٚء افراصديـ بتِؽ افُْتٜ افترل أنٕرٚ ،فٔٓرٚ  ¢

   أيٜ، و  حديٞ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ.

و  ـررررؾ هررررذه افْهرررررقص اف  ثررررٜ مْٓررررٚج يقجرررررٛ ظررررذ ادًررررِّغ   افًكررررر 

ٓه  هررق صررٖن ـ ررر ممررـ ينررٚرـْٚ     يُقٕررقا بًٔررديـ ظْررف ـرراماحلررٚرض أن يِتزمررقه وأ

افررردظقة ،ػ افُترررٚب وافًرررْٜ وفُرررْٓؿ فٚفٍقْٕرررٚ   مْٓرْرررٚ   رجقظْرررٚ ،ػ ؾٓرررؿ 

افُتٚب وافًْٜ ،ػ ؾٓؿ هٗٓء افًِػ افهٚفح مرـ افهرحٚبٜ وافترٚبًغ وأتٌرٚظٓؿ، 

ًٚ فررف فُررل ٓ يْحررر  ظررـ مررٚ ـررٚن ِ رر ته ذفررؽ ممررٚ وررٛ ظررذ ـررؾ مًررِؿ أن يَ  ذه مْٓررر

 غ.ظِٔف شٌٔؾ ادٗمْ

ؾررر  يٍُرررل افٔرررقم أن َٕرررقل: ٕحرررـ ظرررذ افُترررٚب وافًرررْٜ، ثرررؿ فتٍِرررقن   ؾٓرررؿ 

افُترررٚب وافًرررْٜ، ؾرررٚفرجقع ،ػ افًرررِػ افهرررٚفح هرررق ورررامن وصرررٕٜٔٚ مرررـ أن يَرررع 

ادًررِّقن افٔررقم   م ررؾ مررٚ وؿررع ادًررِّقن افررذيـ جررٚءوا بًررد افًررِػ ؾررٚختٍِقا 

ًٚ ـ رًا؛ ذفؽ ٕهنؿ ؿد ـٕٚقا ؟ تتقؾر فدهيؿ أو ًٓ ٕهقص افًْٜ افترل تترقػ اخت ؾ

ٚ ﴿بٔررٚن افَرررمن افُررريؿ ـررام ؿررٚل رب افًررٚدغ:  َ فِِْهررِٚس َمرر َر فُِتٌَررغ  ـْ َوَإَٔزْفَْررٚ ،َِفْٔررَؽ افررذ 

ؿْ  ِٓ َل ،َِفْٔ ز  هذا هق افًرٌٛ إول افرذي ـرٚن مرـ أشرٌٚب اخلر   افرذي  [44]النح :﴾ُٕ

ًِررررامء وافزهررررٚد وؿررررع بررررغ ادتَرررردمغ حتررررك بررررغ بًررررض إئّررررٜ ادرتٓررررديـ مررررـ اف
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 وافهٚحلغ.

وفُـ هْٚك أشٌٚب أخررى وهرل تًرِط إهرقاء وأراء اخلٚصرٜ برًٌض افْرٚس 

وفق ـٕٚقا ظرذ نء مرـ افًِرؿ برؾ وافزهرد وافهر ح؛ وفرذفؽ ؾرْحـ َٕرقل: ،ٕرف ٓ 

مرٚ ـرٚن  ٍٜ افُتٚب وافًْٜ ،ٓ برٚفرجقع ،ػوامن فُل ٓ يَع ادًِّقن   خمٚف

تَد أن مـ واؿع إمٜ اإلش مٜٔ افٔرقم هرق اخرت ؾٓؿ   ظِٔف شٍِْٚ افهٚفح ؾٖٕٚ أظ

تًٍرهؿ فرًٌض ٕهرقص افُترٚب وافًرْٜ بًرٌٛ اظرتامدهؿ ظرذ ؽرر هرذا ادرْٟٓ 

افررذي ًٕررّٔف بررٚدْٟٓ افًررٍِل، هررذا مررٚ يٌٌْررل أن ًٕرؾررف   واؿررع إمررٜ اإلشرر مٜٔ 

ن ارؿ افٔقم فُل يتُّْقا مـ افًقدة ،ػ مٚ ـرٚن ظِٔرف افًرِػ افهرٚفح وافرذي اؿرس

رررررر أن اه ظررررررز وجررررررؾ أظررررررزهؿ ومَ  ـ هلررررررؿ   إرض ـررررررام هررررررق مًِررررررقم   افتررررررٚريخ ُه

 اإلش مل إ د.

ًٚ ظرررـ هرررذه افَىًرررٜ مرررـ افًرررٗال، وهرررق واؿرررع إمرررٜ  هرررذا مرررٚ حييرررين أن جقابررر

 اإلش مٜٔ.

وؿٌؾ أن إٔتَؾ ،ػ افتحدث ظـ أشٌٚب افقهـ أريد أن أشّع مـ بًوُؿ ظذ 

ًٚ بَ إؿرررؾ فُرررل أضّرررئـ هرررؾ وصرررُِ ًٚ ،ن صرررٚء اه حترررك ٔ  ؿ ـ مرررل وصرررقيت واورررح ْررر

 أتٚبع افُ م واجلقاب.

 واوح جدًا يٚ صٔ ْٚ. مداخِٜ:

رر بَ  افنررٔخ: ك اه اخلررر، وإٔررٚ أتررٚبع ،ن صررٚء اه ؾررٖؿقل: أمررٚ أشررٌٚب افررقهـ ؾٓررل ؼه

 ظْد افًِامء ـ رة وـ رة جدًا:

  مجِٜ واحردة مجًٓٚ  ¢وؿد يًِّقن ـِٓؿ أو ظذ إؿؾ بًوٓؿ أن افٌْل 

يقصرؽ أن ترداظك ظِرُٔؿ إمرؿ »وهق ؿقفف:  ¢  احلديٞ اف ٚبٝ افهحٔح ظْف 

ـررام تررداظك إـِررٜ ،ػ ؿهررًتٓٚ، ؿررٚفقا: أومررـ ؿِررٜ ٕحررـ يقمئررٍذ يررٚ رشررقل اه؟ ؿررٚل: 
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ٓ، بؾ إٔتؿ يقمئٍذ ـ ر وفُُْؿ ؽ ٚء ـٌ ٚء افًرٔؾ، وفْٔرزظـ اه افرهٌرٜ مرـ صردور 

افررقهـ، ؿررٚفقا: ومررٚ افررقهـ يررٚ رشررقل اه؟ ؿررٚل: حررٛ  ظرردوـؿ وفَٔررذؾـ   ؿِررقبُؿ

 .¢وصدل رشقل اه  «افدٕٔٚ وـراهٜٔ ادقت

خىٔئرٜ، وإٔرف شرٌٛ ـرؾ ؾِٔس فٍك ظذ ـؾ مًرِؿ ظٚؿرؾ أن حرٛ افردٕٔٚ رأس 

ـررؾ مًهررٜٔ وبِٔررٜ، ـٔررػ ٓ! وهررق افررذي حيّررؾ افْررٚس ظررذ افنررح بٚدررٚل وافررٍْس 

ٚ وبررٚفٍْس افتررل هرررل أظررز مررـ ادرررٚل؛ افتررل جتٚهرردهٚ بٚإلٍٕرررٚل بٚدررٚل افًزيررز فررردهي

أهِررؽ مررـ ـررٚن ؿررٌُِؿ محِٓررؿ ظررذ أن  حه اتَررقا افنررح ؾرر٘ن افُنرر »: ¢وفررذفؽ ؿررٚل 

ـرررام ورد   ـ رررر مرررـ ـترررٛ افًرررْٜ، ومْٓرررٚ  «هؿ واشرررتحِقا ورررٚرمٓؿءشرررٍُقا دمرررٚ

 صحٔح اإلمٚم مًِؿ.

و،ن ممٚ وٛ ذـره وبٕٔٚف اذه ادْٚشٌٜ: أن اشتح ل ادحٚرم ادِٓؽ يُقن 

 ظذ وجٓغ اثْغ:

إول: ارتُررررٚب ادحررررٚرم مررررع افًِررررؿ بحرمتٓررررٚ، وهررررذا أمررررر منررررٚهد ؾررررٚش مررررع 

إشررػ افنررديد بررغ ادًررِّغ افٔررقم بُررؾ أصررُٚفف وإٔقاظررف حتررك افٌُررٚئر أٓ وهررق 

ًٚ   بًض اجلامظٚت أو إؾراد افذيـ  اإلناك بٚه ظز وجؾ افذي يترذ واوح

اه ويْرذرون ويرذبحقن فٌرر ٌرر ويًرتٌٔ قن بظز وجؾ   افندائد ؽر اه يْٚدون 

اه ؾو ً ظـ أن أـ ررهؿ حيٍِرقن بٌرر اه ـرؾ هرذه مرـ افؼرك.. مرـ إٔرقاع افؼرك 

افٍٚصررررٜٔ افٔررررقم بررررغ ادًررررِّغ وأـ رررررهؿ ٓ أؿررررقل: أـ ررررر ظررررٚمتٓؿ، بررررؾ أؿررررقل: أـ ررررر 

خٚصررتٓؿ ٓ يدٕرردٕقن حررقل افتحررذير مررـ هررذه إٕررقاع مررـ افؼررـٔٚت وافقثْٔررٚت، 

ا أـز افٌُٚئر ـام جٚء   بًض إحٚديٞ افهحٔحٜ، اإلناك بٚه ظز وجرؾ، هذ

ومْٓٚ ؿتؾ افٍْس بٌر حؼ، وظَقل افقافديـ، وأـؾ افربٚ ومٚ أدراـؿ مرٚ أـرؾ افربرٚ 

ًٚ   هذا افزمٚن بًٌٛ ؿٔٚم مٚ يًّقٕف بٚفٌْقك، وـذفؽ مرـ افٌُرٚئر  ؾَد إتؼ أيو
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 جد ظذ افٌَقر وؽرهٚ ـ ر وـ ر.نب اخلّر وتزج افًْٚء وبْٚء ادًٚ

وافًَؿ أخر مـ ادحٚرم ادحرمرٜ ارتُٚارٚ دون مًرؾرٜ حُّٓرٚ أو حرمتٓرٚ؛ 

ًٚ بررغ ـ ررر مررـ ادًررِّغ، و،مررٚ  وذفررؽ فِرٓررؾ اررٚ، وهررذا برر  صررؽ ن مْتؼرر أيورر

بٚشررتح هلٚ بىريررؼ آحتٔررٚل ظِٔٓررٚ ظررذ ٕحررق احتٔررٚل افٔٓررقد ظررذ صررٔد افًررّؽ 

ـام هق مًِقم منٓقر، وـٚحتٔٚهلؿ ظذ أـِٓؿ افنرحقم، ـرام  ادذـقر   افَرمن

فًررررـ اه افٔٓررررقد حرمررررٝ ظِررررٔٓؿ افنررررحقم »  احلررررديٞ افهررررحٔح:  ¢  ؿقفررررف 

هررذا  «ؾرِّقهررٚ ثررؿ بٚظقهررٚ وأـِررقا أثامهنررٚ، و،ن اه ،ذا حرررم أـررؾ نء حرررم ثّْررف

رر احلررديٞ مررـ إحٚديررٞ افتررل ؿَ  ق مررـ ام ًٕررًّٓٚ مررـ أفًررْٜ اخلىٌررٚء وافقظررٚظ وهررِه

إحٚديررٞ ادّٓررٜ جرردًا جرردًا افتررل  ررذر ادًررِّغ أن يًَررقا ؾررٔام وؿررع ؾٔررف افٔٓررقد 

مرررـ أن يًَرررقا   م رررؾ مرررٚ وؿًرررقا هرررؿ ؾٔرررف    ¢مرررـ ؿرررٌِٓؿ وحرررذرهؿ رشرررقل اه 

احلرررررديٞ افرررررذي أخرجرررررف افٌ رررررٚري وؽرررررره   صرررررحٔحف مرررررـ حرررررديٞ أن شرررررًٔد 

ًـ شررْـ مررـ ؿررٌُِؿ فتتررٌ»: ¢اخلرردري ريض اه تًررٚػ ظْررف ؿررٚل: ؿررٚل رشررقل اه 

ًٚ بررذراع حتررك فررق دخِررقا جحررر وررٛ فرردخِتّقه، ؿررٚفقا: يررٚ رشررقل  صررزًا بنررز وذراظرر

 .«ؾّـ افْٚس!»أو ؿٚل:   «اه! افٔٓقد وافْهٚرى؟ ؿٚل: ؾّـ!

وأؿقل وذرًا: وهذا افْرقع مرـ آرتُرٚب وآشرتح ل درٚ حررم اه ظرز وجرؾ 

ًٚ ؾٔف ـ ر مـ ادًِّغ   بًرض مًرٚم هتؿ وظَرقدهؿ:  بٖدٕك احلٔؾ ؿد وؿع أيو

: ¢مرررـ أصرررٓر ذفرررؽ ُٕرررٚح افتحِٔرررؾ ادًِرررقن ؾٚظِرررف،   افًرررْٜ افهرررحٔحٜ بَقفرررف 

ومرررع ذفرررؽ ؾررر  يرررزال   ادًرررِّغ افٔرررقم بًرررض  «فًرررـ اه ادحِرررؾ وادحِرررؾ فرررف»

ًٚ. ¢ادتٍَٜٓ ؤزون ُٕٚح افتحِٔؾ رؽؿ فًـ افٌْل   ؾٚظِف ـّ ؾ مٚ شًّتؿ مٍٕ

احلررٚرض: بٔررع افتًَررٔط بزيررٚدة   افرر ّـ ظررذ ثّررـ وـررذفؽ ممررٚ ؾنررٚ   افًكرر 

بٔع افَْد، وـذفؽ بٔع افًْٜٔ ادْتؼ   بًرض افرٌ د اإلشر مٜٔ، ومشرػ أن أؿرقل 
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وٓ يتًررع ادرررٚل أن فؼرررح ذفررؽ ـِررف، و،ٕرررام أردت أن أذـررر اإلخررقان بحرررديٞ 

أخررذتؿ ،ذا تٌررٚيًتؿ بٚفًْٔررٜ، و»يْٚشررٛ ادَررٚم أٓ وهررق ؿقفررف ظِٔررف افهرر ة وافًرر م: 

أذٕٚب افٌَر، ورؤتؿ بٚفزرع، وترـتؿ اجلٓٚد   شٌٔؾ اه شِط اه ظُِٔؿ ذًٓ ٓ 

ؾٍرررل هرررذا احلرررديٞ بٔرررٚن واورررح فرررًٌض  «يْزظرررف ظرررُْؿ حترررك ترجًرررقا ،ػ ديرررُْؿ

إدواء وإمرررراض افْٚجترررٜ مرررـ حرررٛ افررردٕٔٚ وهرررق افتُٚفرررٛ ظِٔٓرررٚ وإٌٓرررامس   

هق واؿرع ادًرِّغ افٔرقم ممرٚ ذـرره  إخذ بٖشٌٚب مجع ادٚل افذي يستٛ مْف مٚ

ًٚ ظرررذ داء افتٌرررٚيع بٚفًْٔرررٜ، وإخرررذ  ظِٔرررف افهررر ة وافًررر م   هرررذا احلرررديٞ ظىٍررر

وترررـتؿ اجلٓررٚد   »بٖذٕررٚب افٌَررر، وافروررٚ بررٚفزرع، ؾَررٚل ظِٔررف افهرر ة وافًرر م: 

ًٚ افٔرررقم ينرررّؾ مرررع إشررررػ  «شرررٌٔؾ اه ظرررز وجرررؾ ؾررررسك اجلٓرررٚد افرررذي أصرررٌح ظٚمرررر

دول افًربٔررررٜ واإلشرررر مٜٔ رؽررررؿ ـقهنررررٚ ظْرررردهٚ مررررـ وشررررٚئؾ اجلٓررررٚد افنررررديد ـررررؾ افرررر

وافَتررررٚل مررررٚ ٓ بُِررررف افنررررًقب ادًررررِّٜ ادتحًّررررٜ فِرررردؾٚع ظررررـ ب دهررررٚ وظررررـ 

 أراؤٓٚ، بؾ وظـ أظراوٓٚ.

ـررٚن هررذا ـْتٔرررٜ ضًٌٔٔررٜ شررْٜ اه ظررز وجررؾ وفررـ جتررد فًررْٜ تٌرردي ً أن يًَررقا   

ًٚ أن يًرِط م ؾ هذه اد ٚفٍٚت وآشتح ل دٚ حرم اه  ظز وجؾ ـٚن أمرًا ضًٌٔٔ

ًٜ َ وفررق أهنررؿ  اه ظِررٔٓؿ ذًٓ، هررذا افررذل افررذي ٕررراه ؿررد ران ظررذ برر د ادًررِّغ ـٚؾرر

ـٕٚقا   افيٚهر أحرارًا وفُْٓؿ مع إشػ افنديد ٓ يًرتىًٔقن أن يتحرـرقا برام 

جٚهدوا »ـّ ؾ مٚ جٚء   احلديٞ افهحٔح:  ¢يٖمرهؿ ـتٚب راؿ وشْٜ ٌٕٔٓؿ 

ٕحرررـ أن ؿرررد أفٌْٔرررٚ اجلٓرررٚد برررٚفٍْس   «ؼرررـغ برررٖمقافُؿ وأفًرررْتُؿ وإًٍٔرررُؿاد

ورـْرررٚ ،ػ اجلٓرررٚد ،ػ اجلٓرررٚد برررٕٚمقال فقؾرهترررٚ فرررديْٚ، وبٚفًِرررٚن فًرررٓقفٜ ذفرررؽ 

ظِْٔررٚ، أمررٚ اجلٓررٚد بررٍٕٕٚس ؾررذفؽ ممررٚ أصررٌح مررع إشررػ   خررز ـررٚن؛ وفررذفؽ 

واء، حٔرررٞ ذـرررر ؿرررد وصرررػ   هرررذا احلرررديٞ افهرررحٔح افرررداء مرررع افرررد ¢ؾرررٚفٌْل 

ٕامذج مـ إمراض افتل شتهٔٛ ادًِّغ   أول هذا احلديٞ حديٞ افًْٔرٜ، 
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ٓ يْزظرف ظرُْؿ حترك ترجًرقا »ثؿ بغ   مخره ظِٔف افه ة وافً م افدواء ؾَرٚل: 

وهررذا افرردواء هررق افًرر ج افقحٔررد فًِّررِّغ ،ذا أرادوا أن يًررقد ،فررٔٓؿ  «،ػ ديررُْؿ

ؿ   إرض ـرام مُرـ فِرذيـ مرـ ؿرٌِٓؿ، ؾَرٚل ظزهؿ و دهؿ وأن يُّرـ اه هلر

بؼررر هرررذه إمرررٜ بٚفًرررْٚء وافرؾًرررٜ وادررررد وافتُّرررغ   »ظِٔرررف افهررر ة وافًررر م: 

 .«ؾِٔس فف   أخرة مـ ٕهٔٛبًّؾ أخرة فِدٕٔٚ إرض، ومـ ظّؾ مْٓؿ 

يًٍررح   ادرررٚل  «حتررك ترجًررقا ،ػ ديررُْؿ»  هررذا احلررديٞ:  ¢،ذًا: ؿقفررف 

ؾ افْٓررقض اررذه ٔإلجٚبررٜ ظررام جررٚء   مخررر افًررٗال وهررق: مررٚ هررق شررٌفِرردخقل   ا

واهلرررقان مرررٚ ؟ يهرررٛ إمرررٜ مرررـ ؿٌرررؾ هرررذا افزمرررٚن؟ افرررذل إمرررٜ افترررل أصرررٚاٚ مرررـ 

حٔرررْام وصرررػ افررردواء   هرررذا احلرررديٞ برررٚفرجقع ،ػ افرررديـ  ¢ن افٌْرررل ،ؾَْرررقل: 

رررر ،ن اه ٓ يُ ﴿،ٕررررام إىِررررؼ مررررـ م ررررؾ ؿقفررررف ظررررز وجررررؾ:  رررر يُ   مررررٚ بَررررقم حترررركر  ٌَ وا مررررٚ ر  ٌَ

فُ *عبًٍٖٕررررٓؿ َرده َفرررر قًءا َؾرررر  َمرررر ْقٍم ُشرررر رررر ََ وؿقفررررف تًررررٚػ:  [88-84]الرعججججد:﴾َو،َِذا َأَراَد اههُ بِ

﴿ ٚ وا َمرررررررر ُ ر  رررررررر ٌَ ْقٍم َحتهررررررررك ُي َذ َؿرررررررر ٚ َظرررررررر رررررررر َٓ َّ ًَ ْٕ ًٜ َأ رررررررر َّ ًْ
ا ِٕ ً ر  رررررررر ٌَ ُؽ ُم نه اههَ َ؟ْ َيرررررررر

َٖ َذفِررررررررَؽ بِرررررررر

ؿْ  ِٓ ررررر ًِ ٍُ ٕ َٖ ؽرررررر اه ؾْٔرررررٚ ًّٕرررررٜ افَرررررقة وافًرررررزة ؾرررررام هرررررق افًرررررٌٛ افرررررذي  [53]األنفجججججء :﴾بِ

وافتُّررغ   إرض افررذي ـررٚن ظِٔررف ادًررِّقن مررـ ؿٌررؾ؟ ذفررؽ ْٕٕررٚ ؽرٕررٚ ًّٕررٜ 

اه ظررز وجررؾ وبرردفْٚ ؾٖخررذٕٚ بٖشررٌٚب افرردٕٔٚ وترـْررٚ اجلٓررٚد   شررٌٔؾ اه ظررز وجررؾ 

ـْتٔرررٜ نظٔررٜ وـقٕٔررٜ أن ادًررِؿ ،ذا ؟ يْكرر اه ظررز وجررؾ ؟ يْكرره اه ـررام هررق 

ؿْ ﴿ؿقفف تٌٚرك وتًٚػ: رصيح  ـُ وا اههَ َيُْكْ  .[8]محمد:﴾،ِْن َتُْكُ

 ¢هْرررٚ ٓ برررد   مرررـ وؿٍرررٜ: ،ذا ـرررٚن اه ظرررز وجرررؾ ؿرررد جًرررؾ ظرررذ فًرررٚن ٌٕٔرررف 

افً ج هلذا ادررض افًورٚل افرذي أصرٚب ادًرِّغ   أرورٓؿ اإلشر مٜٔ ـِٓرٚ 

ن ،ٕرررام هرررق مرررع إشرررػ افنرررديد ،ٕرررام هرررق افرجرررقع ،ػ ديرررْٓؿ، وافرررديـ ـرررام تًِّرررق

َق ِ  ﴿اإلش م وؿد ؿٚل رب إٕٚم:  ٌَرَؾ ِمْْرُف َوهُر َْ ـْ ُي َِر ـْ َيٌْتَِغ َؽْرَ اإِلْش ِم ِديًْٚ َؾ َوَم
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ـَ  ي ـَ اخْلَررِٚهِ
َرِة ِمرر ُٝ ﴿..  [15]آ  عمججرا :﴾أِخرر رر ّْ َ ْؿ َوَأْب ُُ ْؿ ِديررَْ رر ُُ ُٝ َف رر ِْ َّ ـْ اْفَٔررْقَم َأ

ُؿ اإِلْش  ُُ ُٝ َف تِل َوَرِؤ َّ ًْ
ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِ  .[3]المءئدة:﴾َم ِديًَْٚظ

ويًرٌْل بّْٚشٌٜ هذه أيٜ مٚ ذـره اإلمٚم افنٚضٌل رمحف اه   ـتٚبف افًئؿ 

، ذـرررر ظرررـ اإلمرررٚم مٚفرررؽ إٔرررف ؿرررٚل: مرررـ ابتررردع   اإلشررر م بدظرررٜ يراهرررٚ «آظتهرررٚم»

خرررٚن افرشرررٚفٜ وحٚصرررٚه، ثرررؿ ؿرررٚل: اؿررررءوا ؿرررقل اه  ¢حًرررْٜ ؾَرررد زظرررؿ أن وّررردًا 

ُؿ افْ ﴿تٌٚرك وتًٚػ:  ُُ ُٝ َف تِل َوَرِؤ َّ ًْ
ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِ ُٝ َظ ّْ َ ْؿ َوَأْب ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ َْٔقَم َأ

ؿٚل رمحف اه: وٓ يهرِح مخرر هرذه إمرٜ ،ٓ برام صرِح برف  [3]المءئدة:﴾اإِلْش َم ِديًْٚ

.ًٚ ًٚ ٓ يُقن افٔقم ديْ  أوهلٚ، ؾام ؟ يُـ يقمئٍذ ديْ

مرررٚم مٚفرررؽ ،مرررٚم دار اهلرررررة إٔرررف ٓ ورررقز ـْرررٚ ًٕرررتدل ارررذا إثرررر اف ٚبرررٝ ظرررـ اإل

فًِِّؿ أن حيدث   اإلش م بدظٜ مٓام ـٕٚٝ يًرة و  إخ ل أو افًٌٚدات 

وفًٔرٝ   افًَٚئرد.. ـْرٚ ٕحرتٟ ارذا إثرر اظرتامدًا ظرذ هرذه أيرٜ افُريّررٜ أن اه 

 ظز وجؾ أتؿ افًّْٜ ظِْٔٚ ب٘بٚم ديْْٚ، أٓ وهق اإلش م.

وؿرررد أصرررٌحْٚ بًٔرررديـ ظرررـ اإلشررر م فرررٔس ؾَرررط ؾرررٔام يتًِرررؼ برررام  ؾرررام بٚفْرررٚ افٔرررقم

يًّك بٚفًْـ افتل ختٚفٍٓٚ افٌدع، بؾ أصٌحْٚ بًٔديـ ـؾ افًٌد ظـ اإلش م فرٔس 

  هذه اجلزئٔٚت أو   هذه إمقر افتل ئًّٓٚ بًوٓؿ بٖهنٚ مـ إمقر اف ٕٚقيرٜ 

ًٚ  وافتل فًٔٝ برقهريٜ و،ٕام أصٌحْٚ بًٔديـ ظـ اإلش م افذي ارتوٚه اه فْٚ ديْر

حتك   ؿورٚئْٚ... حترك   أؾُٚرٕرٚ وظَٚئردٕٚ، ؾر٘ذا أردٕرٚ ؾًر ً وجرٚديـ خمِهرغ 

وهرررق أن  ¢أن ٕتًرررٚضك هرررذا افًررر ج افرررذي وصرررٍف ربْرررٚ ظرررز وجرررؾ ظرررذ فًرررٚن ٌٕٔرررف 

 ٕرجع ،ػ افديـ، ؾٌٖي مٍٓقم ٍٕٓؿ هذا افديـ؟

ـ يًرؾرقن اخلر   برغ هْٚك أوًٓ مٍٓقمٚن مًروؾٚن فدى ـ ر مـ افًِامء افذي

 ظِامء افًِػ وبغ ظِامء اخلِػ، هْٚك مذهٌٚن:
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مرررذهٛ يْتّرررل ،ػ افًرررِػ، ومرررذهٛ يْتّرررل ،ػ اخلِرررػ، ومرررذهٛ افًرررِػ، 

يَقل أوفئؽ افذيـ يْتّرقن ،ػ مرذهٛ اخلِرػ.. يَقفرقن ظرـ مرذهٛ افًرِػ بٖٕرف 

ٚ ترررى! هررؾ ًٕررقد   ٔررأشررِؿ، فُررْٓؿ يَقفررقن بررٖن مررذهٛ اخلِررػ أظِررؿ وأحُررؿ، ؾ

ٚئرردٕٚ أوًٓ ،ػ مررٚ ـررٚن ظِٔررف شررٍِْٚ افهررٚفح، أم ًٕررقد ،ػ مررذهٛ هررٗٓء اخلِررػ ظَ

 حقن بٖن مذهٛ افًِػ أشِؿ وفُـ مذهٛ اخلِػ أحُؿ وأظِؿ؟َك  افذيـ يُ 

ٓ صرررؽ إٔرررف يتٌرررغ مرررـ افْهرررقص افترررل ذـرٕٚهرررٚ أن واجٌْرررٚ ٕحرررـ   هرررذا افرررزمـ 

مرررٚ ـرررٚن ظِٔرررف شرررٍِْٚ افرررذي أحرررٔط بْرررٚ مرررـ ـرررؾ جٕٚرررٛ أن ًٕرررقد أوًٓ   افًَٚئرررد ،ػ 

افهٚفح، ثؿ ًٕرقد ؾرٔام دون ذفرؽ مرـ افًَٚئرد، وأظْرل برذفؽ: إحُرٚم وإخر ل 

ًٚ   ـؾ ذفؽ أن ٕرجع ،ػ مرٚ ـرٚن ظِٔرف شرٍِْٚ افهرٚفح افرذي  وافًِقك، ٓ بد أيو

ـٚن ٓ يرى فف بدي ً ظرـ آظرتامد ظرذ افُترٚب وافًرْٜ حٔرْام يَرع تْرٚزع مرٚ برغ 

ِمُْقَن ﴿ؿٚل ربْٚ ظز وجؾ   افَرمن افُريؿ: بًض أؾراد إمٜ ـام  ْٗ َؾ  َوَرب َؽ ٓ ُي

 َٝ ْٔ ٚ مِمهررٚر َؿَوررر ْؿ َحَرًجررر ِٓ
ررر ًِ ٍُ ْؿ ُثرررؿه ٓ َوِرررُدوا ِ  َإٔ ُٓ َرَر َبْٔرررَْ ٔاَم َصررر

قَك ؾِررر ررر ُّ  ُ َحتهرررك حُيَ

ِِٔاًم  ًْ قا َت ُّ  ِ ًَ  .[65]النسء::﴾َوُي

حررزاب تتٍررؼ مًْررٚ افٔررقم مررع إشررػ افنررديد ٓ ٕرررد هررذه اجلامظررٚت وهررذه إ

ظذ تًٚضل هذا افدواء افذي ٓ ظ ج فًِِّّغ   افرجقع ،ػ ظزهؿ و دهؿ 

افٌٚبر ،ٓ بٚفرجقع ،ػ ديْٓؿ، هذه افَْىٜ أن افدواء هق افرجرقع ،ػ ديرـ اإلشر م 

َٕىررٜ ٓ خرر   ؾٔٓررٚ بررغ ـررؾ مًررِؿ مٓررام ـررٚن اجتٚهررف ومٓررام ـررٚن  زبررف وتُتِررف، 

يد هرررق   ؾٓرررؿ هرررذا افرررديـ، ؾْٓرررٚك ـرررام ذـرٕرررٚ وفُرررـ اخلررر   مرررع إشرررػ افنرررد

مررررررذهٌٚن: مررررررذهٛ افًررررررِػ ومررررررذهٛ اخلِررررررػ، افًررررررِػ مررررررٚ ـررررررٕٚقا فتٍِررررررقن   

إصررقل.. مررٚ ـررٕٚقا فتٍِررقن أوًٓ   أن ادرجررع ظْررد افتْررٚزع ،ٕررام هررق ـتررٚب اه 

ّقن هلرام ِ  ًَر ، ؾٓرؿ ـرٕٚقا يتحرٚـّقن ،ػ هرذيـ ادهردريـ ويُ ¢وشْٜ رشقل اه 
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ذـرٕرررٚ تررر وة أيرررٜ افًرررٚبَٜ برررذفؽ، وفُرررـ آخرررت   ؿرررد ـرررٚن بٔرررْٓؿ  تًرررِٔاًم ـرررام

بٚفًرٌٛ إول افرذي شرٌَٝ اإلصررٚرة ،فٔرف: وهرق أن بًوررٓؿ ـرٚن ٓ يهرِف احلررديٞ 

 ، ؾٔرتٓد ؾَٔع   خىٖ ؽر ؿٚصد ،فٔف.¢ظـ افٌْل 

،ذا حُررؿ احلررٚـؿ »وفررذفؽ ؿررٚل ظِٔررف افهرر ة وافًرر م   احلررديٞ افهررحٔح: 

ؾِرذفؽ يٌٌْرل افرجرقع مرـ   «جرران، و،ن أخىرٖ ؾِرف أجرر واحردؾٚجتٓد ؾٖصٚب فرف أ

هررٗٓء ادًررِّغ ،ػ هررذه افَٚظرردة افتررل ٓ يٌٌْررل أن يَررع ؾٔٓررٚ اخررت   أٓ وهررل: 

ؾٓؿ افُتٚب وافًْٜ ظذ مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهرٚفح، ؾر٘ذا افتٍتْرٚ ،ػ هرذا افْيرٚم 

ًٚ وشررٌٔ ً ٕتًررٚون ظررذ ؾّٓررف أوًٓ وظررذ ت ًٚ، ؾْٓررٚ يررٖيت وجًِْررٚه فْررٚ مْٓررر ىٌَٔررف ثٕٚٔرر

إمرررر اهلرررٚم واهلرررٚم جررردًا وهرررق خ صرررٜ اجلرررقاب ظرررـ هرررذا افًرررٗال أٓ وهرررق شرررٌٔؾ 

ًٚ، ثرؿ أن يُ  َرقه ٌ  ىَ افْٓقض ٓ بد فًِِّّغ افٔقم مـ أن يٍّٓرقا ديرْٓؿ ؾٓراًم صرحٔح

.ًٚ ًٚ صحٔح  ـؾ بحًٌف تىٌَٔ

دة ؾ٘ذا ادحُقم ؽر احلٚـؿ.. احلٚـؿ فف شِىٜ ظِٔٚ.. ادحُقم شِىتف ودو

ًٚ، ثرؿ بتىٌٔرؼ هرذا  ؿٚم ـؾ مرـ احلرٚـؿ وادحُرقم بٍٓرؿ اإلشر م أوًٓ ؾٓراًم صرحٔح

ًٚ   اظتَرررٚدي  ًٚ ـررٚم ً ـرررؾ بًررحٛ مررٚ يًررتىًٔف ـرررام أنت ،فٔررف مٍٕرر اإلشرر م تىٌَٔرر

يقمئرررٍذ يٍررررح ادٗمْرررقن بْكررر اه، وفُْْرررل أرى أن ـ ررررًا مرررـ افررردظٚة اإلشررر مٔغ 

ظقة احلُٚم ،ػ احلُؿ بام إٔزل اه ظز وجؾ، وهرذه افذي يِٓرقن دائاًم وأبدًا بد

ْؿ بِرراَم َإٔررَزَل ﴿دظررقة حررؼ ٓ صررؽ وٓ ريررٛ ؾٔٓررٚ؛ فَررقل اه ظررز وجررؾ:  رر ُُ ـْ َ؟ْ حَيْ َوَمرر

ٚؾُِرونَ  رررررر َُ ُؿ اْف َؽ ُهرررررر
ْوَفئِرررررر ُٖ ُؿ ﴿و  أيررررررٜ إخرررررررى:  [44]المءئججججججدة:﴾اههُ َؾ َؽ ُهرررررر

ْوَفئِرررررر ُٖ َؾ

قنَ  َُ ِٚش ٍَ ْوَفئَِؽ ُهُؿ افيهٚدُِقنَ ﴿ ٜ: و  اف ٚف [48]المءئدة:﴾اْف ُٖ  .[45]المءئدة:﴾َؾ

هرررذا حرررؼ أي: أن يَرررقم احلُرررٚم بتىٌٔرررؼ اإلشررر م   دشرررٚترهؿ و  ؿرررقإْٔٓؿ 

ُٕر  ر أؾرراد افنرًقب ادًرِّٜ ـ  ذَ وظذ صرًقاؿ ـِٓرٚ، هرذا حرؼ واجرٛ وفُرـ ٕحرـ 
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 افرررذيـ يْرررٚدون بُِّرررٜ احلرررؼ هرررذه وهرررق احلُرررؿ برررام إٔرررزل اه أن ظِرررٔٓؿ أٓ يًْرررقا

ـْ ﴿إًٍٔٓؿ ـام ؿٚل اه ظز وجؾ:  ْؿ َم ـُ ْؿ ٓ َيُيُّ ُُ ًَ ٍُ ْؿ َإٔ ُُ ْٔ َِ ـَ مَمُْقا َظ ِذي َٚ افه َيٚ َأهيُّ

ؾه ،َِذا اْهتَررَدْيُتؿْ  ؾِررذفؽ ظررذ أؾررراد ادًررِّغ أن يٍّٓررقا اإلشرر م  [845]المءئججدة:﴾َورر

ًٚ ثرررؿ أن يىٌ   ًٚ ـرررٚم ً   حررردود اشرررتىٚظتٓؿ ظرررذ إًٍٔرررؾٓررراًم صرررحٔح ٓؿ َرررقه تىٌَٔررر

ـُِررؿ »يررٚهؿ ـررام ؿررٚل ظِٔررف افهرر ة وافًرر م: ٚوظررذ مررـ هلررؿ وٓيررٜ ظِررٔٓؿ مررـ رظ

ول ظرررـ رظٔترررف، وادررررأة ٗول ظرررـ رظٔترررف، ؾٚفرجرررؾ راٍع وهرررق مًرررٗراع وـُِرررؿ مًررر

،ػ هرررذا ادًْرررك مرررـ افسبٔرررٜ فِرررٍْس ينرررر ،فٔرررف  «وفٜ ظرررـ رظٔتٓرررٚٗراظٔرررٜ وهرررل مًررر

وهرررل ؿقفرررف: أؿّٔرررقا دوفرررٜ  بًرررض افررردظٚة اإلشررر مٔغ بٚفُِّرررٜ افترررل ترررروى ظْرررف أٓ

اإلشررر م   ؿِرررقبُؿ تَرررؿ فُرررؿ   أرورررُؿ،   هرررذه افُِّرررٜ افترررل تًرٌْرررٚ ـ ررررًا 

وفُـ ٓ يًرٌْل افذيـ يْتّقن ،ػ ؿٚئؾ هذه افُِّٜ حٔٞ أهنرؿ ٓ يًْرقن ارٚ وٓ 

ٍٓؿ أمرًا يتىِٛ جٓدًا جٓٔدًا أٓ وهق افرجقع ،ػ ِ  َُ هيتّقن بتىٌَٔٓٚ؛ ٕن ذفؽ يُ 

ًٚ اظررتامدًا ظررذ ـتررٚب اه، ؾٓررؿ اإلشرر  م ظررذ افقجررف افهررحٔح افررذي شررٌؼ بٕٔٚررف مٍٕرر

 وظذ حديٞ رشقل اه، وظذ مٚ ـٚن ظِٔف شٍِْٚ افهٚفح.

ؾرررٖؿقل: افًرررقدة ،ػ هرررذا افرررديـ افرررذي هرررق افررردواء درررٚ أصرررٚب ادًرررِّغ افٔرررقم 

ٜ: أن ل ظررْٓام: بٚفتهررٍٜٔ وافسبٔررٜ، وأظْررل بٚفتهررٍْٔ رر ـَ يتىِررٛ أمررريـ اثْررغ، ضٚدررٚ أُ 

يَقم ظِامء ادًِّغ افذي يتٌْقن هذا ادْٟٓ افهحٔح مـ ؾٓؿ اإلش م ظرذ مرٚ 

ـٚن ظِٔف شٍِْٚ افهٚفح، أن يَقم ـؾ مْٓؿ بتهٍٜٔ هذا اإلش م ممرٚ دخرؾ ؾٔرف ممرٚ 

هررق بررريء مْررف بررراءة افررذئٛ مررـ دم ابررـ يًَررقب ـررام يَررٚل   بًررض إم ررٚل، وأن 

 ًٚ بٚفًَٔدة أو بٕٚحُٚم افتل اختِػ ؾٔٓٚ ـ رًا،  يدظق افْٚس ،فٔف شقاء مٚ ـٚن متًَِ

أو   إخررر ل و  افًرررِقك، ٓ برررد مرررـ تهرررٍٜٔ اإلشررر م   ـرررؾ مرررٚ يتًِرررؼ ارررذا 

اإلشرر م افررذي أبررف اه ظررز وجررؾ ظِْٔررٚ ـررام شررٌؼ   أيررٜ وأوـررد ذفررؽ بٚحلررديٞ 

ًٚ يَررربُؿ ،ػ اه ويًٌررردـؿ ظررـ افْرررٚر ،ٓ»: ¢افهررحٔح وهرررق ؿقفررف   مرررٚ ترـررٝ صرررٔئ
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ًٚ يًٌدـؿ ظـ اه ويَرربُؿ ،ػ افْرٚر ،ٓ وهنٔرتُؿ ظْرف  «وأمرتُؿ بف، ومٚ ترـٝ صٔئ

 ؾّـ ـٚن يريد أن يتّنك مع هذا ادْٟٓ افهحٔح ؾْٓٚ يرد بٔٚن ٓ بد   مْف:

ًٚ يًِّررقن ؾُرررةـ ررر مررـ افً أن افًررْٜ دخررؾ ؾٔٓررٚ مررٚ ؟ يُررـ  ِررامء ؿرردياًم وحرردي 

افٍرررل افوررٚفٜ ترؾررع أصررقاهتٚ وترردظقا مْٓررٚ حتررك   افَرررن إول حٔررٞ برردأ بًررض 

،ػ خمٚفٍررٜ افُتررٚب وافًررْٜ بٚتٌٚظٓررٚ ٕهقائٓررٚ ـررام جررٚء ظررـ أحررد اخلررقارج حٔررْام 

هررداه اه ظررز وجررؾ ،ػ افًررْٜ ؾَررٚل: إيررروا مررـ أيررـ تٖخررذون ديررُْؿ، ؾٕ٘ررٚ ـْررٚ ،ذا 

ًٚ؛ وفرررذفؽ جرررٚء ظرررـ ابرررـ شرررريـ رمحرررف اه وهرررق افترررٚبًل  هقيْرررٚ أمررررًا صررررٕٚه حررردي 

ؾ افذي ـرٚن يُ رر مرـ افروايرٜ ظرـ حرٚؾظ افهرحٚبٜ فًِرْٜ واحلرديٞ أٓ وهرق اجلِٔ

أبق هريرة ريض اه تًٚػ ظْف ؿٚل: إيروا مـ أيـ تٖخذون ديُْؿ، وؿد روي هذا 

ًٚ ،ػ افٌْررل  ًٚ مرؾقظرر وفُررـ ٓ يهررح رؾًررف وافهررحٔح إٔررف مَىررقع مقؿررق   ¢حرردي 

 ظذ ابـ شريـ رمحف اه.

ٞ: اإلشْٚد مـ افديـ، فقٓ اإلشْٚد فَٚل مـ صٚء وفذفؽ ؿٚل بًض أئّٜ احلدي

ًٚ وأظْل مرٚ أؿرقل حٔرْام  مٚ صٚء   افديـ، ،ذا ـٚن إمر ـذفؽ بٚتٍٚل افًِامء ٕيري

ًٚ؛ ذفؽ ٕين أريد أن أؿقل حََٜٔ مُ  ة أٓ وهل: أن هرذا اإلشرْٚد ؟ هيرتؿ ره أؿقل ٕيري

ف ضٚئٍرٜ مرـ ظِرامء ادًرِّغ بر بف مجٚهر افًِامء آهتامم افقاجٛ بف، و،ٕام اهتؿه 

وهررؿ أئّررٜ احلررديٞ ـٚإلمررٚم أمحررد بررـ حٌْررؾ، واإلمررٚم حئررك بررـ مًررغ، وظررع بررـ 

ادررديْل وت مررذهتؿ ـٚإلمررٚم افٌ ررٚري ومًررِؿ وؽرررهؿ مررـ أئّررٜ احلررديٞ وافَْررٚد 

ِه  ًٚ وتًرردي ً، هررٗٓء هررؿ افررذيـ وررٛ افرجررقع ،فررٔٓؿ ّررقا   افرررُ افررذيـ تُ واة جرحرر

جرررراء افتهرررٍٜٔ   هرررذه افًرررْٜ افترررل ورررٛ افرجرررقع ،فٔٓرررٚ بًرررد وآظرررتامد ظِرررٔٓؿ إل

 تهٍٔتٓٚ.

ـتررٛ افًررْٜ أن متررقؾرة وذفررؽ مررـ بررٚم ظْٚيررٜ اه ظررز وجررؾ اررذه إمررٜ ووؾررًٚء 
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ُف ﴿برررررررٚحلُؿ افرررررررذي ذـرررررررره   افَررررررررمن افُرررررررريؿ:  ٚ َفررررررر ررررررر ٕه َر َو،ِ ـْ ْفَْرررررررٚ افرررررررذ  زه َٕ ـُ  ْحررررررر َٕ  ٚ ررررررر ٕه ِ،

ٓ بد   مرـ افترذـر برٖن هرذه أيرٜ افُريّرٜ واذه ادْٚشٌٜ:  [1]الحجر:﴾حَلَٚؾُِيقنَ 

ٚ َفُف حَلَٚؾُِيقنَ ﴿حْٔام تذـر  ٕه َر َو،ِ ـْ ْفَْٚ افذ  زه َٕ ـُ  ْح َٕ  ٚ ٕه يتقهؿ بًض افْٚس  [1]الحجر:﴾،ِ

ررر  ًُّ ًٚ فًِرررْٜ ييْرررقن أن احلٍرررظ افرررذي ممرررـ ٓ ظِرررؿ ظْررردهؿ بٚف ْٜ، أو ٓ ئَّرررقن وزٕررر

 بٚفَرمن افُريؿ.وّْف اه ظز وجؾ   هذه أيٜ ،ٕام هق خٚص 

ؾررٖؿقل: ًٕررؿ ربْررٚ ظررز وجررؾ ذـررر افررذـر   أيررٜ ؾٓررق ؿررد حٍررظ افَرررمن بحروؾررف 

؛ وفذفؽ ؾ  يُّـ  َٔؼ هذا افتهٍٜٔ فًِْٜ ،ٓ ¢وفُْف حٍظ مًٕٚٔف بًْٜ ٌٕٔف 

مررـ ضريررؼ ظِررامء احلررديٞ، وبٚفتررٚ  ٓ يُّررـ ؾٓررؿ افَرررمن ،ٓ بىريررؼ هررذه افًررْٜ 

وؿًرٝ ؾٔرف افٍررل اخلٚرجرٜ ظرـ افٍرؿرٜ افْٚجٔرٜ؛  ادهٍٚة و،ٓ وؿع ادًِّقن ؾرٔام

وذفؽ بٖن افَرمن ـام روي ظـ ظّرر برـ اخلىرٚب ريض اه تًرٚػ ظْرف: أن افَررمن 

َوَإَٔزْفَْرٚ ،َِفْٔرَؽ ﴿ٚل وجقه، أي: يتحّؾ ظردة مًرٚن؛ وفرذفؽ ؿرٚل ربْرٚ ظرز وجرؾ: مَحه 

ؿْ  ِٓ ْٔ َل ،َِفرر ررز  ُٕ  ٚ َ فِِْهررِٚس َمرر َر فُِتٌَررغ  ـْ وإٔزفْررٚ ،فٔررؽ افررذـر يررٚ وّررد فتٌررغ  [44]النحجج :﴾افررذ 

 فِْٚس بًْتؽ مٚ ٕزل ،فٔٓؿ مـ افَرمن افُريؿ.

، ومٚ هق مٌَغ  ؾرٚدٌغه هرق افَررمن  ؾٍل هذه أيٜ مٚ ينر ،ػ أن ؾٔٓٚ مٚ هق مٌَغه

اد ٚضرررٛ ارررذه أيرررٜ؛  ¢ل ظْرررف بٚفرررذـر، وادٌرررغ  هرررق رشرررقل اه ِْررر ُْ ادْرررزل ادَ 

 ؾٓؿ افَرمن ،ٓ بٚفًْٜ وافًْٜ افهحٔحٜ. وفذفؽ ؾ  شٌٔؾ ،ػ

ًٚ: ¢ر افٌْل ذه وفذفؽ َح  ًٚ صحٔح  مـ أمريـ اثْغ فٔتحَؼ هذا افٌٔٚن  ََ

إمررر إول: حررذر أمتررف مررـ أن يَقفررقا ظِٔررف مررٚ ؟ يَررؾ، ؾٍررل احلررديٞ ادتررقاتر 

عه متًّرردًا ؾِٔتٌررقأ مًَررده مررـ افْررٚر»ظْررف:  َذَب َظرر رر ـَ مررـ ؿررٚل  »و  فٍررظ مخررر:  «مررـ 

أمترف  ¢هرذا هرق إمرر إول، حرذر افٌْرل  «ظعه مٚ ؟ أؿرؾ ؾِٔتٌرقأ مًَرده مرـ افْرٚر

ًٚ حتك تٌَك افًرْٜ ـرام تٍِرظ ارٚ افٌْرل  أو ـرام ؾًِٓرٚ أو  ¢مـ أن يتَقفقا ظِٔف صٔئ
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 ـام أؿرهٚ.

أمتف: هرق وجرقب افرجرقع ،ػ افًرْٜ ـرام  ¢وإمر أخر افذي ٌٕف رشقل اه 

ًٚ »فؽ ؿررٚل ظِٔررف افهرر ة وافًرر م: يرجًررقن ،ػ افَرررمن؛ وفررذ ٓ أفٍررغ أحرردـؿ متُئرر

ظررذ أريُتررف يَررقل: هررذا ـتررٚب اه ؾررام وجرردٕٚ ؾٔررف حرر ًٓ حِِْررٚه، ومررٚ وجرردٕٚ ؾٔررف 

ًٚ حرمْٚه، أٓ ،ين أوتٔٝ افَرمن وم ِف مًف أٓ مٚ حرم رشقل اه م ؾ مرٚ حررم  حرام

 .«اه

ْرررٚ أن ٍٕٓرررؿ افرررديـ افرررذي يُّْ ¢ِرررذيـ ٌٕرررف افٌْرررل فبرررٚجلّع برررغ هرررذا إمرررريـ ا

جًِررف ظِٔررف افهرر ة وافًرر م دواًء مررـ أدوائْررٚ افتررل حِررٝ بْررٚ وأحٚضررٝ بْررٚ مررـ ـررؾ 

 جٕٚٛ، هذا هق إمر إول.

وإمر أخر افذي ُأـْل ظْف: هق افسبٜٔ بًد أن يَقم افًِامء اذا افقاجٛ مـ 

ـ أن يَرٕقا مرع افتهٍٜٔ وؿد بْٔٝ بذفؽ مٚ أظْل اذه افُِّٜ.. أؿقل: ٓ بد هلؿ م

هرررذه افتهرررٍٜٔ تربٔرررٜ ذوهيرررؿ ورظٔرررتٓؿ ظرررذ هرررذا اإلشررر م ادهرررٍك، ذفرررؽ فُرررل ٓ 

ـَ َمَمُْقا ﴿ُٕقن مـ افذيـ يَقفقن مٚ ٓ يًٍِقن وؿد ؿٚل ربْٚ ظز وجؾ:  ِذي َٚ افه َيٚ َأهيُّ

ُِقنَ  ًَ ٍْ قُفقَن َمٚ ٓ َت َُ ٚ ٓ*عِ؟َ َت قا مَر قفُر َُ تًرٚ ِظْْرَد اههِ َأْن َت َْ ُزَ َم ُِرقنَ َـر ًَ ٍْ  [3-3]الصجف:﴾ َت

وفذفؽ جٚء افقظٔد افنرديد   حرؼ مرـ ٓ يًّرؾ بًِّرف؛ وفرذفؽ ؿِْرٚ   احلرديٞ 

بؼررر هرررذه إمرررٜ بٚفرؾًرررٜ وافًرررْٚء وادررررد »افًرررٚبؼ افرررذي ؿرررٚل ؾٔرررف ظِٔرررف افًررر م: 

ؾّرـ ظّرؾ ظّر ً فِردٕٔٚ ؾِرٔس »ؿٚل ظِٔف افه ة وافًر م:   «وافتُّغ   إرض

ؾٓذا احلديٞ يقجٛ ظِْٔٚ إْٔٚ ،ذا ظِّْٚ بديْْٚ ادهٍك   «ٛفف   أخرة مـ ٕهٔ

ًٚ فقجف اه تٌٚرك وتًٚػ ـام ؿٚل ربْٚ ظز وجؾ:  َوَمٚ ُأِمُروا ﴿أن يُقن ظِّْٚ خٚفه

ـَ  ي ٌُُدوا اههَ خُمِِِْهَغ َفُف افد  ًْ ٓه فَِٔ  .[5]البين :﴾،ِ

ظِْٔرٚ أن ٌٕتًرد ظرـ  أريد   هنٚيٜ هرذه افُِّرٜ أن أبرغ أن شرٌٔؾ افْٓرقض يٌٌْرل
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ًٚ مـ ادحرمٚت  ًٚ ـًٌض إم ِٜ افتل شٌؼ ذـرهٚ شٚبَ ادحرمٚت افتل ًٕرؾٓٚ ئَْ

مررـ افؼررك وؿتررؾ افررٍْس بٌررر احلررؼ وافربررٚ وٕحررق ذفررؽ، فُْررل أريررد أن أذـررر أن 

  حديٞ افتٌٚيع بٚفًْٜٔ ؾ٘ن هذا افداء هق  ¢بٚفداظل إول افذي ذـره افرشقل 

 د وأـ ر افْٚس ـام ؿٚل رب افًٚدغ ٓ يًِّقن.مًتؼ   بًض افٌ 

،ن بٔع افًْٜٔ هق ٕقع مـ افٌٔقع أو ادًٚم ت افربقيٜ افتل ٓ وقز افتًٚمؾ اٚ 

ومرررع إشرررػ ،ن بًرررض افْرررٚس يتًرررٚمِقن اررررٚ ظرررذ أهنرررٚ مرررـ ادًرررٚم ت اجلررررٚئزة 

ًٚ، وبٔع افًْٜٔ مًروؾٜ ظْد افًِامء وهل منتَٜ مـ ظغ افقرء أو ذاترف وًٍٕرف  نظ

ؾٖٔيت افرجؾ م  ً ،ػ ترٚجر ئٌرع مر  ً شرٔٚرات ؾًٔرٚومف ظرذ شرٔٚرة وينرسهيٚ مْرف 

 ًٚ بًًر افتًَٔط وفٔس َٕردًا ؾٔنرسهيٚ مْرف مر  ً بًؼريـ، ثرؿ يًرقد هرذا افنرٚري بٚيًر

ؾَٔررقل فِتررٚجر: هررؾ تنررسي مْررل هررذه افًررٔٚرة ؾًٔررر  افتررٚجر بررٖن افرجررؾ يريررد مْررف 

افًًر افذي اصساه ؾُِٔـ م  ً بٖؿؾ، بٖفٍغ أو ث ثٜ  ادٚل ؾٔتٍَٚن ظذ شًر دون

ؾًٔرررقد هرررذا افرررذي اصرررسى ثرررؿ برررٚع ؿرررد شررررؾ ظِٔرررف  –ادَهرررقد هرررق رضب اد رررؾ  -

افًؼررون أفررػ، و،ٕررام أخررذ أؿررؾ مررـ ذفررؽ بررٖفٍغ أو أـ ررر، هررذه ادًٚمِررٜ هررل بٔررع 

يٌتًرد ؛ ٕن افهقرة مرـ افقاورح جردًا جردًا ظْرد مرـ ¢افًْٜٔ افتل هنك ظْٓٚ افٌْل 

ظررـ اتٌررٚع اهلررقى أو ظررذ إؿررؾ اتٌررٚع مررٚ اظتررٚده مررـ بٔررع افًْٔررٜ؛ ذفررؽ ٕن افهررقرة 

احلََٔررٜ ادررراد مررـ هررذا افٌٔررع ،ٕررام هررق أن يٖخررذ بٖؿررؾ ممررٚ شرررؾ ظِٔررف، ٓ ؾرررل بررغ 

هذه افهقرة افتل شست افربٚ ؾٔٓٚ بٚفٌٔع وبغ مٚ فق جرٚء ،ػ هرذا افترٚجر وؿرٚل فرف: 

ًٚ و ًٚ.أظىْل ثامٕٜٔ ظؼ أفٍ  أظىٔؽ ظؼيـ أفٍ

ـرؾ ادًرِّغ واحلّررد ه ،ػ افٔرقم يًتَرردون جرٚزمغ أن هررذه مًٚمِرٜ ربقيررٜ ٓ 

جتقز، دٚذا؟ ٕٕف َٕد أخذ أؿؾ ممٚ شرؾ ظِٔف، وفُـ مٚ افٍرل بغ هرذه افهرقرة 

وبرغ بٔررع افًْٔررٜ؟ افٌٔررع هْررٚ اختررذت وشرِٜٔ ٓشررتح ل افربررٚ، هررذا هررق افررذي حررذرٕٚ 
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ظرررـ اتٌرررٚع افًرررْـ  ¢ديرررٞ افترررل شرررٌؼ ذـرهرررٚ وهرررق هنٔرررف   بًرررض إحٚ ¢افٌْرررل 

افذيـ مـ ؿٌِْٚ، وذـر فْرٚ افٔٓرقد ب ٚصرٜ حٔرْام حررم اه ظرز وجرؾ ظِرٔٓؿ افنرحقم 

ْؿ ﴿ـام ؿٚل رب افًٚدغ   افَرمن افُريؿ:  ِٓ ْٔ َِر ْمَْرٚ َظ ُٚدوا َحره ـَ هَر ِذي ـَ افهر
ٍؿ مِر ِْ ٌُِي ؾَر

ْٝ هَلُؿْ  ِه ًٚ بْص افَررمن هرل  مـ [864]النسء::﴾َضٔ ٌٍَٚت ُأِح هذه افىٌٔٚت ادحرمٜ أيو

َمررٝ ظِررٔٓؿ افنررحقم »افنررحقم، وؿررد جررٚء   احلررديٞ افًررٚبؼ:  فًررـ اه افٔٓررقد ُحر 

ن اه ظرررز وجرررؾ ،ذا حررررم أـرررؾ نء حررررم ،ؾرِّقهرررٚ ثرررؿ بٚظقهرررٚ وأـِرررقا أثامهنرررٚ، و

ٚ هْٚ ٕرد أن افٔٓقد ت ظٌرقا برٚحلُؿ افؼرظل أٓ وهرق  رريؿ افنرحقم ، ربْر «ثّْف

ظز وجؾ حُٔؿ ظِٔؿ  بيِؿ افٔٓقد ،حرم ظِرٔٓؿ افنرحقم أي: ـرٚن افٔٓرقد ،ذا ذبرح 

افنررررٚة أو افُررررٌش افًررررّغ أـررررؾ افِحررررؿ إمحررررر ؾَررررط ورمررررك افنررررحؿ ،ػ إرض 

ائررررتامرًا مْررررف بررررٖمر اه ظررررز وجررررؾ، ثررررؿ ؟ يهررررز افٔٓررررقد ظررررذ هررررذا احلُررررؿ افؼررررظل 

: ؾرِّقهررٚ أي: ¢قفررف ؾٚحترٚفقا ظررذ اشرتح فف ؾررذوبقا هررذا افنرحؿ ذفررؽ مًْرك ؿ

ذوبقهررٚ أفَررقا افنررحقم   هررذه افَرردور وأوؿرردوا افْررٚر مررـ  تٓررٚ ؾٖخررذت افنررحقم 

ىٚن وشرقل  ء افًرىح مًرتق، أوضٓرؿ افنٔر صًُ  مخر وهق اشتقاء افنحؿ ـٚشتقاء ادٚر

هلرررؿ وزيررـر هلرررؿ أن افنرررحؿ أن خررررج ظررـر ـقٕرررف صرررحاًم وهرررؿ يًِّرررقن إٔرررف ٓ يرررزال   

ؾ مـر أجرؾ إـرؾ ـرام ف وفذتّضًٌٜٔ ترـٌٔف وضً ف ٓ يزال صرحاًم، ،ذًا: هرؿ ؽرروا افنُر

 ..يَٚل   بًض افٌ د وفُْٓؿ   هذا افتٌٔر اشتحِقا مٚ حرم اه

ؿهرٜ اشرتح ل افٔٓرقد هلرذه افنرحقم ارذه احلِٔرٜ ومرع  ¢؟ يَص رشقل اه 

ؿررص ربْررٚ ظررز وجررؾ ؿهررٜ افٔٓررقد   احتٔررٚهلؿ افهررٔد فًِررّؽ يررقم افًررٌٝ بحكرر 

 اخلِرٚن ـام هق مذـقر   افتٍٚشر.. مٚ ؿص اه ظِْٔٚ ذفؽ وٓ ٌْٕٔرٚ افًّؽ  

ُْوِ  ﴿مررـ أجررؾ افتررٖريخ ؾَررط، و،ٕررام ـررام ؿررٚل:  ¢ ِٕ ٌة  ْزَ
ْؿ ِظرر ِٓ َٚن ِ  َؿَهِهرر رر ـَ ْد  رر ََ َف

ؾٚفًزة هْٚ   افَهتغ: ؿهرتٓؿ مرع افًرّؽ، وؿهرتٓؿ مرع  [888]يوسف:﴾إَْفٌَِٚب 

 حتٔٚل ظذ مٚ حرم اه.افنحؿ أٓ َٕع ؾٔام وؿًقا مـ آ
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فُرررل ٓ يَرررع ادًرررِّقن   احتٔرررٚل افربرررٚ افرررذي  ¢ؾٌٔرررع افًْٔرررٜ حرمٓرررٚ افٌْرررل 

ًٚ يًتَرض أؿرؾ ممرٚ شُر ره ًَ صقرتف أن يًتَرض أؿؾ ممٚ يُ  ؾ ر  ؾ ظِٔف وهق هْٚ أيو

ظِٔرررف وفُرررـ مرررـ وراء بٔرررع صرررُع صرررقرًة، ـرررام أن افٔٓرررقد ؽرررروا افنرررحقم حٔرررْام 

 أذابقهٚ صُ ً.

أؿررقل هررذا أظِررؿ بٔررع افًْٔررٜ حيرمررف ـ ررر مررـ افًِررامء وـررام أن بًوررٓؿ وإٔررٚ حررغ 

ممـ ؟ يٌٌِف هذا احلديٞ أو ؟ يهح ظْده؛ ٕٕف فرٔس مرـ ختههرف يَرقل بررقاز 

ًٚ بٍِظ افٌٔع، وفُـ أهؾ افًِؿ يًِّقن أن  ررد ورود فٍيرٜ افٌٔرع  هذا افٌٔع بًُ

ًٚ ،ٓ ،ذا ـٚن افؼع ؟ حيرمف، و،ذا رجًْرٚ    مًٚمِٜ مٚ ٓ وًؾ تِؽ ادًٚمِٜ بًٔ

ذـر افتٌٚيع بٚفًْٜٔ أول مرض مـ إمراض  ¢،ػ هذا احلديٞ وجدٕٚه أن افٌْل 

افتررل شررٚؿٓٚ مررـ بًررده أٓ وهررق افتُٚفررٛ ظررذ افرردٕٔٚ وترررك اجلٓررٚد   شررٌٔؾ اه ظررز 

وجؾ، ؾقجٛ ،ذًا أن ًٕتز ارذا احلرديٞ وأن ٓ َٕرع   هرذا ادحيرقر أو   هرذه 

ذفررؽ فُررل ًٕررقد ـررام أرادٕررٚ ربْررٚ ظررز وجررؾ أن ُٕررقن  ¢تررل ذـرهررٚ افٌْررل إدواء اف

ِمِْغَ ﴿  ؿقفف تٌٚرك وتًٚػ:  ْٗ ُّ ِْ
ُة َوفَِرُشقفِِف َوفِ زه

ًِ هِ اْف  .[1]المنءفقو :﴾َوهِ

هررررذا مررررٚ أردت أن أؿقفررررف بّْٚشررررٌٜ هررررذه إشررررئِٜ افىٌٔررررٜ افتررررل وردت مررررـ هررررذه 

من وافًرْٜ، ًٕرٖل اه ظرز وجرؾ أن يِّْٓرٚ اجلًّٜٔ ادٌٚرـٜ ،ن صرٚء اه مجًٔرٜ افَرر

ًٚ ظررررذ وررررقء افُتررررٚب وافًررررْٜ، وافًررررْٜ  و،يررررٚـؿ أن ٍٕٓررررؿ اإلشرررر م ؾٓررررامً َ صررررحٔح

ًٚ ووُرررقمغ فًِّرررؾ  افهرررحٔحٜ وظرررذ مرررْٟٓ افًرررِػ افهرررٚفح وأن يقؾَْرررٚ حُٚمررر

 اذا اإلش م ادهٍك.

ـ فررف أشررٖل اه ظررز وجررؾ بٖٕررف اه إحررد افهررّد افررذي ؟ يِررد و؟ يقفررد و؟ يُرر

ًٚ ،ٕرف شرّٔع  ٔرٛ  ـٍقًا أحد أن يتٌَؾ دظٚءٕٚ هرذا، وأن يْكرٕٚ ظرذ أظردائْٚ مجًٔر

 واحلّد ه رب افًٚدغ.

 ( 00:  01/ ..: 960) اهلدى والنور /  

 ( 00:  01: 23/   961) اهلدى والنور / 
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 ايطسيل ايسغيد حنو بٓاء  

 ايهيإ اإلضالَي

ن افنررٌٚب اإلشرر مل، ومررٚ يًٕٚقٕررف افًررٚئؾ: ؾوررِٜٔ افنررٔخ ٕررقد وإٔررٝ تًررر  أ

  ـررؾ مُررٚن   شررٌٔؾ افًررقدة ،ػ  َٔررؼ افُٔررٚن اإلشرر مل ؾ ّررٜ ظراؿٔررؾ ـ رررة 

ة، ٚئرتًسض افًقدة افرصٔدة، أو اخلىقات افرصٔدة، ممٚ ؿد تهىًْف إٕيّٜ اجل

أو يْتٟ ظـ أخىٚء افنٌٚب اإلش مل ـٚفتىر    افتديـ أو افتٍريط... ؾام هرل، 

اخلىررررقات افرصررررٔدة افتررررل تْهررررح ادًررررِّغ بٚفًّررررؾ اررررٚ فِقصررررقل ،ػ   رأيررررؽ 

  َٔؼ مٚ يْندوٕف؟

أؿررقل وبررٚه افتقؾٔررؼ: ،ن ووررع ادًررِّغ افٔررقم مررـ حٔررٞ ،هنررؿ وررٚضقن برردول 

ـرررٚؾرة ؿقيرررٜ   مٚدهترررٚ ومٌتِرررقن بحُرررٚم ـ رررر مرررْٓؿ ٓ حيُرررؿ برررام إٔرررزل اه، أو ٓ 

دون بًض، ممٚ ٓ يًٚظدهؿ ظذ أن حيُّقن بام إٔزل اه ،ٓ   بًض افْقاحل 

ًٚ فق ـٚن ذفؽ   مُْتٓؿ و  ضقؿٓؿ. ؾر٘ين أرى أن  ًٚ وشٔٚشٔ يًِّقا ظّ ً مجٚظٔ

افًّررؾ افررذي يٌٌْررل ظررذ اجلامظررٚت اإلشرر مٜٔ أن يتقجٓررقا ،فٔررف بُِٔررتٓؿ يْحكرر 

  َٕىتررررغ اثْتررررغ ورضوريتررررغ وٓ أظتَررررد إٔررررف هْررررٚك  ررررٚل فِ رررر ص مررررـ هررررذا 

فرررررذل افرررررذي ظِٔرررررف ادًرررررِّقن، أؿرررررقل مرررررٚ أؿرررررقل وأخرررررص برررررف افورررررًػ واهلرررررقان وا

ادًرررررررِّغ اف َرررررررٚت ادتّ ِرررررررغ   افنرررررررٌٚب افرررررررقاظل افرررررررذي ظرررررررر  أوًٓ مٖشرررررررٖة 

ًٚ، بٚفٌحرررٞ افهرررٚدل ظرررـ اخلررر ص، وبُرررؾ مرررٚ أوتٔرررف مرررـ  ادًرررِّغ، واهرررتؿ، ثٕٚٔررر

ؿقة... بْٔام اد يغ مـ ادًِّغ مًِّقن بحُؿ افقاؿع اجلٌرا  أو   ترذـرة 
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 ... ؾٓٗٓء ٓ أظْٔٓؿ بٚحلديٞ.(7) افٍْقس

أظررقد ؾررٖؿقل ،ن اخلرر ص ظررذ أيرردي هررٗٓء افنررٌٚب يتّ ررؾ   أمررريـ ٓ ثٚفررٞ 

هلررررام: افتهررررٍٜٔ وافسبٔررررٜ وأظْررررل بٚفتهررررٍٜٔ تَررررديؿ اإلشرررر م ،ػ افنررررٌٚب ادًررررِؿ 

مهٍك مـ ـؾ مٚ دخؾ ؾٔف ظذ مد  هذه افَرون وافًرْغ افىرقال مرـ افًَٚئرد ومرـ 

ع وافو ٓت. ومـ ذفؽ مرٚ دخرؾ ؾٔرف مرـ أحٚديرٞ ؽرر صرحٔحٜ اخلراؾٚت وافٌد

ؿرررد تُرررقن مقورررقظٜ، ؾ برررد مرررـ  َٔرررؼ هرررذه افتهرررٍٜٔ ٕٕرررف بٌرهرررٚ ٓ  رررٚل أبررردًا 

فتحَٔؼ أمْٜٔ هٗٓء ادًِّغ افذيـ ًٕتزهؿ مـ ادهىٍغ اد تٚريـ   افًرٚ؟ 

هررق اإلشرر م  اإلشرر مل افقاشررع. ؾٚفتهررٍٜٔ هررذه ،ٕررام يررراد اررٚ تَررديؿ افًرر ج افررذي

افذي ظٚفٟ مٚ ينٌف هذه ادنرُِٜ حٔرْام ـرٚن افًررب أذٓء، وـرٕٚقا يًرتًٌدون مرـ 

إؿقيررٚء ممررـ حررقهلؿ مررـ ؾررٚرس وافررروم واحلٌنررٜ وٕحررق ذفررؽ مررـ جٓررٜ، وـررٕٚقا 

 يًٌدون ؽر اه تٌٚرك وتًٚػ مـ جٜٓ أخرى.

ذفررؽ ؾٓررذا اإلشرر م ـررٚن هررق افًرر ج افقحٔررد إلَٕررٚذ افًرررب ممررٚ ـررٕٚقا ؾٔررف مررـ 

افقوع افيسء، وافتٚريخ ـام يَٚل ئًد ًٍٕف، وافً ج ،ذا ـٚن هق افً ج افًرٚبؼ 

ظرذ مرورف افرذي هرق ظرغ ادررض  -،ذا اشرتًِّف ادرريض-ًٍٕف ؾًَٔيض حرتامً 

افًٚبؼ. اإلش م هرق افًر ج افقحٔرد، وهرذه ـِّرٜ ٓ اخرت   ؾٔٓرٚ برغ اجلامظرٚت 

 اإلش مٜٔ أبدًا.

ًٚ ـٌررًا برغ اجلامظرٚت وذفؽ مـ ؾوؾ اه ظذ اد ًِّغ، وفُـ هْرٚك اخت ؾر

اإلش مٜٔ ادقجقدة افٔقم ظذ افًرٚحٜ، شرٚحٜ اإلصر ح، ووٚوفرٜ ،ظرٚدة احلٔرٚة 

اإلشرر مٜٔ، واشررتئْٚ  احلٔررٚة اإلشرر مٜٔ و،ؿٚمررٜ افدوفررٜ اإلشرر مٜٔ هررذه اجلامظررٚت 

حـ خمتٍِررٜ مررع إشررػ افنررديد أصررد آخررت   حررقل َٕىررٜ افٌرردء بٚإلصرر ح، ؾررْ

                                                           

 اجلًْٜٔ أو صٓٚدة ادٔ د. (7)
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ٕ ررررٚفػ ـررررؾ اجلامظررررٚت اإلشرررر مٜٔ   هررررذه افَْىررررٜ، وٕرررررى إٔررررف ٓ بررررد مررررـ افٌرررردء 

ًٚ، أمٚ أن ٌٕدأ بٕٚمقر افًٔٚشٜٔ، وافذيـ ينتٌِقن بٚفًٔٚشٜ ؿد  بٚفتهٍٜٔ وافسبٜٔ مً

ًٚ، وؿرد يُرقن شرِقـٓؿ مرـ افْٚحٔرٜ اإلشر مٜٔ بًٔردًا ظرـ  ًٚ يٌٚبر تُقن ظَٚئدهؿ خرابر

ظٚمررٜ  «،شرر م »افْررٚس وجتّررًٔٓؿ ظررذ ـِّررٜ  افؼرريًٜ. وافررذيـ ينررتٌِقن بتُتٔررؾ

فٔس هلؿ مٍٚهٔؿ واوحٜ   أذهٚن هٗٓء ادتُتِغ حقل أوفئؽ افدظٚة، ومـ ثؿ 

فررٔس هلررذا اإلشرر م أي أثررر   مررْىَِٓؿ   حٔررٚهتؿ وهلررذا جتررد ـ رررًا مررـ هررٗٓء 

وهررررٗٓء ٓ حيََررررقن اإلشرررر م   ذوات إًٍٔررررٓؿ ؾررررٔام يُّررررْٓؿ أن يىٌَررررقه بُررررؾ 

 ٔٞ ٓ أحد مٓام ـٚن متُزًا جٌٚرًا يدخؾ بْٔف وبغ ًٍٕف.شٓقفٜ، بح

و  افقؿررٝ ًٍٕررف يرؾررع هررٗٓء أصررقاهتؿ بٖٕررف ٓ حُررؿ ،ٓ ه، وٓبررد أن يُررقن 

احلُؿ بام إٔزل اه. وهذه ـِّٜ حؼ، وفُرـ ؾٚؿرد افقرء ٓ يًىٔرف، ؾر٘ذا ـرٚن أـ رر 

ؿ بررررٖن ئَّررررقا ادًررررِّغ افٔررررقم ٓ ئَّررررقن حُررررؿ اه   إًٍٔررررٓؿ ويىررررٚفٌقن ؽررررره

حُؿ اه   دوفتٓؿ ؾ٘هنؿ فـ يًتىًٔقا  َٔرؼ ذفرؽ ؾٍٚؿرد افقرء ٓ يًىٔرف، ٕن 

هررٗٓء احلُررٚم هررؿ مررـ هررذه إمررٜ، وظررذ احلُررٚم وادحُررقمغ أن يًرؾررقا شررٌٛ 

هرررذا افورررًػ افرررذي ئًنرررقٕف، ورررٛ أن يًرؾرررقا درررٚذا ٓ حيُرررؿ حُرررٚم ادًرررِّغ 

ٚذا ٓ يىٌؼ هٗٓء افردظٚة اإلشر م ظرذ افٔقم بٚإلش م ،ٓ   بًض افْقاحل، ود

 إًٍٔٓؿ، ؿٌؾ أن يىٚفٌقا ؽرهؿ بتىٌَٔف   دوهلؿ؟!.

اجلقاب: واحرد، وهرق ،مرٚ أهنرؿ ٓ يًرؾرقن اإلشر م، وٓ يٍّٓقٕرف، ،ٓ ،مجرًٚٓ، 

و،مررٚ أهنررؿ ؟ يربررقا ظررذ هررذا اإلشرر م   مررْىَِٓؿ، و  حٔررٚهتؿ، و  أخ ؿٓررؿ، 

ؽررررهؿ... وافٌٚفرررٛ، ـرررام ًِّٕرررف بٚفترربرررٜ، أهنرررؿ و  تًرررٚمِٓؿ مرررع بًورررٓؿ ومرررع 

 ،ًٚ ئًنررقن   افًِررٜ إوػ افُررزى وهررل ُبًرردهؿ ظررـ ؾٓررؿ اإلشرر م ؾٓرراًم صررحٔح

ـٔػ ٓ و  افدظٚة افٔقم مـ يًتز افًرٍِٔغ برٖهنؿ يورًٔقن ظّررهؿ   افتقحٔرد، 
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ؾرؾ، ٚن اه، مٚ أصرد ،ؽررال مرـ يَرقل م رؾ هرذا افُر م   اجلٓرؾ ٕٕرف يتٌٚحويٚ شٌ

ًٚ، ظـ أن دظقة إٌٕٔٚء وافرشرؾ افُررام ـٕٚرٝ  أكع ع لو ع هللع﴿،ن ؟ يُـ ؽٚؾ ً حَ

أقل  عألل ع لنالعإقعع-علولرضع لالل وعو لسل  -بدعإكعى ح اعع﴾و جتن   ع لط غ ا

َلعمخسنيعع ن اعقعياللل عوقعي ع ل،عوقعيهللو ع و  لال...عبلدعيل عقل  ع ع للو ع هلل،عش 

 و جتن   ع لط غ ا...!

 ح؟ هررؾ هْررٚك تؼرريع؟ هررؾ هْررٚك شٔٚشررٜ؟! ٓ نء، تًررٚفقا يررٚ هررؾ هْررٚك ،صرر

ؿرررقم اظٌررردوا اه واجتٌْرررقا افىرررٚؽقت ؾٓرررذا أول رشرررقل، برررْص احلرررديٞ افهرررحٔح، 

أرشرررررؾ ،ػ إرض، اشرررررتّر   افررررردظقة أفرررررػ شرررررْٜ ،ٓ  ًرررررغ ٓ يررررردظق ،ٓ ،ػ 

 افتقحٔد، وهق صٌؾ افًٍِٔغ افنٚؽؾ.. ؾُٔػ يًرػ ـ رر مرـ افردظٚة اإلشر مٔغ

 ويْحىقن ،ػ درجٜ أن يُْروا ذفؽ ظذ افًٍِٔغ؟!

،ن مررـ ؾوررٚئؾ افًررْٜ أهنررٚ تقوررح منررٚـؾ ؿررد تًررسض إمررٜ ؾٔوررع هلررٚ افًرر ج 

ًٚ بًررررد أن يْررررٌٓٓؿ ظررررذ مروررررٓؿ وظِررررتٓؿ، وـِْررررٚ يًِررررؿ ؿررررقل افرشررررقل   »: ¢مًررررٌَ

شررتتداظك ظِررُٔؿ إمررؿ ـررام تررداظك إـِررٜ ظررذ ؿهررًتٓٚ، ؿررٚفقا: أومررـ ؿِررٜ ٕحررـ 

رشرررقل اه؟ ؿرررٚل:  ٓ برررؾ إٔرررتؿ يقمئرررذ ـ رررر، وفُرررُْؿ ؽ رررٚء ـٌ رررٚء افًرررٔؾ، يقمئرررذ يرررٚ 

وفْٔرررزظـ اه افرهٌرررٜ مرررـ صررردور ظررردوـؿ وفَٔرررذؾـ   ؿِرررقبُؿ افرررقهـ؟ ؿرررٚفقا: يرررٚ 

 . (7)«رشقل اه ومٚ افقهـ؟ ؿٚل: حٛ افدٕٔٚ وـراهٜ ادقت 

ض افتررل شتهررٔٛ ادًررِّغ ويُررقن اؾٍررل هررذا احلررديٞ بٔررٚن مرررض مررـ إمررر

ًٚ أو شررْٜ ـقٕٔررٜ نظٔررٜ   من واحررد، أن يتًررِط ظررذ ادًررِّغ إظررداء، ذفررؽ شرر ٌٌ

وأن هيرّقا ظِٔٓؿ مـ ـؾ صقب ـام تتداظك إـِٜ ظذ ؿهًتٓٚ، أؿقل   هرذا 

                                                           

رواه أبررررررررررررق داود ظرررررررررررررـ ابرررررررررررررـ ظّرررررررررررررر ريض اه ظرررررررررررررْٓام وأمحرررررررررررررد وافىرررررررررررررزاين   افٌُرررررررررررررر  (7)

 وابـ ظدي وأبق ًٕٔؿ   احلِٜٔ وهق صحٔح.
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احلديٞ بٔٚن مرض مـ إمراض افتل ترٗدي بٚدًرِّغ ،ػ هرذا افقورع ادنرغ 

ًٚ مـ إٔرف ٓبرد مرـ وهذا فف ظَِٜ بام  «حٛ افدٕٔٚ وـراهٜ ادقت  »أٓ وهق  ؿِٝ مٍٕ

 .«افتهٍٜٔ وافسبٜٔ  »

وافنررىر اف ررٚين مررـ هررذه افُِّررٜ يًْررل إٔررف ٓ بررد مررـ تربٔررٜ ادًررِّغ افٔررقم تربٔررٜ 

مرٚ  »: ¢ـ افرذيـ مرـ ؿرٌِٓؿ بٚفردٕٔٚ، ويَرقل افرشرقل تِ ْقا ـرام ؾُر تَ ٍْ ظذ أشٚس أٓ يُ 

افررردٕٔٚ  افٍَرررر أخنرررك ظِرررُٔؿ وفُرررـ أخنرررك ظِرررُٔؿ أن تٍرررتح ظِرررُٔؿ زهررررة احلٔرررٚة

وهلذا ٕرى إٔرف ؿرؾ مرـ يتٌْرف هلرذا ادررض  «ؾتُُِٓؿ ـام أهُِٝ افذيـ مـ ؿٌُِؿ

ؾررن افنرٌٚب، ٓ شرٔام افنرٌٚب افرذيـ ؾرتح اه ظِرٔٓؿ ـْرقز إرض وأؽرررؿٓؿ   

خراتررف تٌررٚرك وتًررٚػ و  برـررٚت إرض، ؿِررام يٌْررف ،ػ هررذا، مرررض وررٛ ظررذ 

حررررررٛ افرررررردٕٔٚ وـراهررررررٜ  »ػ ؿِررررررقاؿ ادًررررررِّغ أن يتحهررررررْقا مْررررررف، وأن ٓ يهررررررؾ ،

 ، ،ذًا ؾٓذا مرض ٓبد مـ مًٚجلتف وتربٜٔ افْٚس ظذ أن يت ِهقا مْف.«ادقت

ًٕقد ،ػ افنؼ إول، وهق إهؿ ب  صؽ، وهق ؿقفْٚ ،ٕرف ٓبرد أن يُرقن افٌردء 

ينر ؾٔف ،ػ هذه افتهٍٜٔ، أٓ  ¢بٚفتهٍٜٔ مَروٕٜ بٚفسبٜٔ. وثّٜ حديٞ فِرشقل 

 ظِٔف افه م وافً م:وهق ؿقفف 

،ذا تٌررٚيًتؿ بٚفًْٔررٜ وأخررذتؿ أذٕررٚب افٌَررر وروررٔتؿ بررٚفزرع وترررـتؿ اجلٓررٚد    »

 .«شٌٔؾ اه شِط اه ظُِٔؿ ذًٓ ٓ يْزظف ظُْؿ حتك ترجًقا ،ػ ديُْؿ 

،ذا تٌرٚيًتؿ  »  هذا احلديٞ وصػ افداء وافدواء، ،ٕف يَرقل   أول احلرديٞ 

افٌٔرقع افربقيرٜ، وهرل، مرع إشرػ، ؿٚئّرٜ افٔرقم   بًرض وافًْٔرٜ بٔرع مرـ  «بٚفًْٜٔ 

افررٌ د اإلشرر مٜٔ بررؾ افًربٔررٜ، وهررل افٌِرردان افتررل يٍررسض ؾٔٓررٚ أن تٍٓررؿ ـتررٚب اه 

أن ينرررسي  «افًْٔرررٜ»خررررًا ممرررٚ يٍّٓرررف إظرررٚجؿ ادًرررِّقن،  ¢وشرررْٜ رشرررقل اه 

أو مرررٚ  افنرررٚري حٚجرررٜ مرررـ افترررٚجر بررر ّـ أـ رررر مرررـ ثّرررـ افَْرررد، ينرررسي برررف ،ػ أجرررؾ
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يًرررّقٕف افٔرررقم بٚفتًَرررٔط، بررر ّـ أـ رررر مرررـ ثّرررـ افَْرررد، واحلََٔرررٜ أن ؾٚظِرررف مرررٚ جرررٚء 

 فٔنسي، و،ٕام جٚء فٖٔخذ افدراهؿ أو افدٕٕٚر فٔنتٌؾ اٚ وفتُقن ٕقاة فًّؾ فف.

وٕيرًا فًٍٚد ادرتّع وإٍُٚك افربٚط افديْل افذي يربىٓؿ بٚإلش م فق ـرٕٚقا 

أن يوّـ فًٍْف مًٚٓ يًّؾ بف ظـ ضريرؼ آحتٔرٚل بف ظٚمِغ، يوىر ادحتٚج ،ػ 

ظذ مٚ حرم اه، ؾٔرٖيت هرذا ادحترٚج ،ػ افترٚجر وينرسي مْرف، ظرذ شرٌٔؾ اد رٚل 

ًٚ... بٔررْام هررل   حََٔررٜ إمررر تًررٚوي أؿررؾ  ًٚ مرر  ً، تًَررٔى شررٔٚرة بٌِّررغ ظؼرريـ أفٍرر

حتررٚج ٓ مررـ ذفررؽ... ومُّررـ  ادهررٌٜٔ   اخلىررقة افتٚفٔررٜ وهررل أن ادنررسي اد

ًٚ مررر  ً...  «َٕررردًا  »يتًرررِؿ افًرررٔٚرة و،ٕرررام ئًٌٓرررٚ  فٌِرررٚئع بٌِّرررغ أؿرررؾ، شرررًٌٜ ظؼررر أفٍررر

ويٌَض هرذا افر ّـ ثرؿ يٌَرك ظِٔرف أن يًردد إؿًرٚط افٌُررة افترل اتٍرؼ ظِٔٓرٚ أوًٓ 

 وذفؽ ظذ شْٜ أو شتٜ أصٓر...!!

ًٚ. يَررقل هررذا هررق بٔررع افًْٔررٜ وهررذا أمررر واؿررع افٔررقم   بًررض افررٌ د ـررام ذـرٕررٚ مٕ ٍرر

أي احتِرررتؿ ظرررذ مرررٚ حررررم اه ؾٚشرررتحِِتّقهٚ،  «،ذا تٌرررٚيًتؿ بٚفًْٔرررٜ  »: ¢افرشرررقل 

وبٚإلوٚؾٜ ،ػ ذفؽ أخذتؿ أذٕٚب افٌَر، ورؤتؿ بٚفزرع، وهذا مـ افتُٚفٛ ظذ 

افدٕٔٚ وأدى ذفؽ ،ػ ترك اجلٓٚد   شٌٔؾ اه مرٚذا تُرقن ظٚؿٌرٜ هرٗٓء ادًرِّغ 

ه ويًتحِقن حرمرٚت اه برٖدٕك احلٔرؾ ثرؿ يًرورقن افذيـ حيتٚفقن ظذ أحُٚم ا

ظررـ افَٔررٚم بررقاجٌٓؿ، ـٚجلٓررٚد   شررٌٔؾ اه افتٓررًٚء مررْٓؿ بٚفتُٚفررٛ ظررذ افرردٕٔٚ ومررٚ 

 مهرهؿ؟

افًٚؿٌررررٜ وادهررررر أن يًررررِط اه ظِررررٔٓؿ ذًٓ ٓ يْزظررررف مررررْٓؿ حتررررك يرجًررررقا ،ػ 

ّقن ترررتِ ص   ديرررْٓؿ. ،ذًا وبهرررقرة ظٚمرررٜ ؾررر٘ن إمرررراض افترررل يٌرررتذ ارررٚ ادًرررِ

 ٕٚحٔتغ:

إوػ: مًررررو  ومًِرررقم مرررـ افرررديـ بٚفيرررورة ـٚجلٓرررٚد   شرررٌٔؾ اه بًرررٌٛ 
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 تُٚفٌٓؿ ظذ افدٕٔٚ.

اف ٕٜٚٔ: آحتٔٚل ظذ مٚ هق مًِقم  ريّف مرـ افًرْٜ ـٌٔرع افًْٔرٜ بٚشرؿ إٔرف بٔرع 

ـ وهذا م ٚل، وإم ِٜ ـ رة جدًا، ؾْٓٚك حترك افٔرقم ـرام ٕرذـر   هرذه ادْٚشرٌٜ مر

فًرررـ اه  »افرررذي ؿرررٚل ؾٔرررف افرشرررقل ظِٔرررف افًررر م:  «ُٕرررٚح افتحِٔرررؾ  »يٍترررل ب٘بٚحرررٜ 

. وحرررتٓؿ   ذفررؽ افتًّررؽ   افيررٚهر بررٖن هررذه ادىَِررٜ «ادحِررؾ وادحِررؾ فررف 

ًٚ روررررٔٝ اررررذا افرجررررؾ افررررذي يريررررد أن حيِِٓررررٚ فزوجٓررررٚ إول، روررررٔٝ برررردًٓ  ث ثرررر

ًٚ، وـرررذفؽ و  إمرررر وـِٓرررؿ متقاضئرررقن ظرررذ أن  هرررذا افرررزواج ،ٕرررام ؿهرررد برررف زوجررر

 لطلل معنذ لل كعضٌنسلل  ع﴿اشررتح ل مررٚ حرررم اه وخمٚفٍررٜ ؿقفررف تٌررٚرك وتًررٚػ: 

ضٌكعطلهله عض عحتدعلرضعن عبعلعحتىع ن  عزوجل اع﴿،ع﴾بمعذوفعأوع رسي عبٌحس ك

ع.﴾غرمل

ًٚ؛ وهررق فررٔس  ¢ؾرررٚووا بّررـ شررامه افرشررقل  بررٚفتٔس ادًررتًٚر، وشررّقه زوجرر

ـ ًٍٕرٓٚ برف و،ٕرام فتحِٔرؾ مرٚ حررم ه ر ُ َ ـ ًٍٕف ارٚ وبزوج ٕٕف ٓ يتزوجٓٚ فٔحه  

ًٚ ظرذ ِ  ىَ اه مـ أن هذه ادرأة ٓ وقز هلرٚ أن تًرقد دُ  ًٚ حترك تترزوج زوجر َٓرٚ ث ثر

افىريَٜ افؼظٜٔ ًٍٕٓٚ افتل تزوجٓٚ اٚ افزوج إول. وؿد أصٚر ،ػ ذفؽ ربْٚ   

ع﴾بون  عنل ةوعومحةلالعوجعد﴿ع،﴾ننه عزوجه علوس  عإلوه وجعدع﴿ؿقفف تًٚػ: 

ضه عيتزوجه عوقعيس  عإلوه عوقع س  عإلورضعوإىيعيهليضعنعه ع لل ع للوللالعوينلزوع

علوه عكيعينزوع لتوسععذع لعنزوعضٌذ عأ   ع لال  حعأخذع  وله عألىلرضع عيتزوجهل ع

عك ملع ل  يالع لشي ال،عوإىيع  تح قاعد عحذ ع هللععزعوجد.

ذكلذملعكم ل  عدل عقللعيهلل عضولرضع دسللم كعنل عع«نلالعإذ ع   يعت عب لعوع»:ع¢ضهل لرضع

  تح  عن عحذ ع هللعو قحتو  ععلورضعولوسعا   عرص حال،عكيعيستحدع دسللم كع

ع لو  ع لذب ،عوحيت  علرضعبعضع دسلمنيعضت  كعنالو ته عنالو تني:
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رر  ِه ًٚ: اف ػ وافرردوران حررقل اشررتح فف، وؿررد ذـرررت أوًٓ: ارتُررٚب ادحرررم، وثٕٚٔرر

ػ رشٚفٜ ذـر ؾٔٓٚ متٍٚخرًا بٖن احلِٜٔ   أن ٓ يَرع أن هْٚك مـ أفه مْذ زمـ ؿريٛ 

   ةادًِؿ   افربٚ أن يْرذر ه إٔرف ـِرام اشرتَرض مرـ ،ًٕرٚن مرًٚٓ أن يًىٔرف ظؼر

ادٚئررٜ صررُرًا ه، ؾرر٘ن ٕررقى هررذا   ًٍٕررف أصررٌح هررذا ؿرردرًا واجررٛ افقؾررٚء...!! ًٕررؿ 

ٍرررررقا ويرررردوروا حرررررقل أحُرررررٚم ،ػ هررررذا احلرررررد وصررررؾ إمرررررر برررررًٌض ادنررررٚيخ أن يِ

اإلشرررر م واشررررتح ل مررررٚ حرررررم اه.. وهررررذا هررررق شررررٌٔؾ افٔٓررررقد ٓ ؽررررر   افتًٚمررررؾ 

افربقي، هق شٌٔؾ خىرة أثٚر، بًٔدة اخلىرر... هلرذا حرذر افرشرقل ظِٔرف افهر ة 

وافًرر م مررـ أن مررـ يًٍررؾ ذفررؽ يًررِط اه ظِٔررف ذًٓ ٓ يْزظررف ظْررف حتررك يرجررع ،ػ 

ديـ ؿوررٜٔ افًكرر، وهررق ؿوررٜٔ ـررزى، وٓبررد مررـ نء مررـ ديْررف. وافرجررقع ،ػ افرر

 ُُ أن  -مررع إشررػ افنررديد-ٚب وافرردظٚة يرررونتهرر افتٍهررٔؾ ؾٔٓررٚ... ذفررؽ أن بًررض اف

افرررررديـ ذو مٍرررررٚهٔؿ ظررررردة خمتٍِرررررٜ، وآخرررررت   ؾٔٓرررررٚ اخرررررت     افٍرررررروع ٓ   

إصقل. وفُْْٚ َٕقل: ،ن آخت   ؿٚئؿ   إصقل ـام هق ؿٚئؿ   افٍروع... 

وحررغ أذـررر اخلرر   ؾررٖول مررـ أظْررل بررف افًِررامء مررـ ـررؾ افٍرررل، ومررـ ثررؿ اخلرر   

فقجرردٕٚ -ؿررديّٓٚ وحرردي ٓٚ-بررغ ظٚمررٜ ادًررِّغ... وفررق إْٔررٚ ظرردٕٚ ،ػ هررذه افٍرررل

اخلررر   ًٍٕرررف ؿرررٚئاًم... وهرررق خررر     افٍرررروع ـرررام هرررق   إصرررقل... وظرررذ 

مررـ ادًررِّغ   صررتك شررٌٔؾ اد ررٚل ٓ احلكرر أذـررر بررام تًتَررد بررف ضقائررػ ـٌرررة 

هرررق أول خِرررؼ اه، و رررتٟ هرررذه افىقائرررػ  ¢بَرررٚع اإلشررر م افٔرررقم مرررـ أن افٌْرررل 

 «أول مررٚ خِررؼ اه ٕررقر ٌٕٔررؽ يررٚ جررٚبر  »بحررديٞ ٓ أصررؾ فررف...   افًررْٜ افهررحٔحٜ 

وجترررد ظٚمرررٜ أهرررؾ افًِرررؿ، وهرررؿ يًرررًّقن هرررذه افوررر فٜ، برررؾ وهرررل تًِرررـ مرررـ ظرررذ 

مـ بررذفؽ ظررذ افرررؽؿ مررـ ووررقح افورر فٜ رووس ادْرٚبر، تهررٌل وٓ تُْررر، وتررٗ

ؾٔررف... وٓ يتهرردى فررذفؽ شررقى افًررٍِٔغ افررذيـ ٕهررٌقا إًٍٔررٓؿ إلُٕررٚر م ررؾ هررذه 

ـررررام هررررق -اخلراؾررررٚت، وهررررذه افورررر ٓت. وهررررذا اخلرررر   بررررغ ظِررررامء ادًررررِّغ
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خ     افًَٔدة وفٔس   ؾرع ؾَٓل... وفق أردٕٚ اإلضٚفٜ ؾٕٚم ِٜ ـ رة  -طٚهر

اخلررقض... وأوثررر أن إٔتَررؾ ،ػ اخلرر   افَررٚئؿ بررغ افًِررامء وفُْررل أؾوررؾ ظرردم 

افذيـ يرون أن مرٚ هرق ؿرٚئؿ   افٍرروع ؾحًرٛ وإٔرف ٓ يير... وٕحرـ أمرٚم صرَغ: 

اخلرر     افٍررروع، وهررذا اخلرر     افٍررروع ٓ ييرر... وـ ضررٚ خررٚضئ وؽررر 

 صحٔح:

رررر ذَ : فتقوررررٔح هررررذا أُ أوًٓ: اخلرررر     افٍررررروع خررررٚضئ افَررررٚئؿ بررررغ  ر بررررٚخل  ـ 

احلٍْٜٔ مـ جٓرٜ، وشرٚئر ادرذاهٛ إخررى مرـ جٓرٜ ثٕٚٔرٜ   ؿورٜٔ اإليرامن؛ هرؾ 

 يزيد ويَْص أو إٔف ثٚبٝ ٓ يزيد وٓ يَْص؟

مرررـ جٓرررٜ، وإصرررٚظرة وأهرررؾ  «ادٚتريديرررٜ  »،ن اخلررر     احلََٔرررٜ ؿرررٚئؿ برررغ 

 احلديٞ مـ جٜٓ أخرى؟!!

يزيرد ويرَْص أو إٔرف ثٚبرٝ ٓ  وظـ هذا افتًٚول يتٍرع تًٚول مخر: هؾ اإليامن

 يزيد وٓ يَْص؟؟

وفٔررررزداد افررررذيـ ممْررررقا ﴿واحلََٔررررٜ أن افَرررررمن افُررررريؿ يًِررررـ أن اإليررررامن يررررزداد: 

 ًٚ وثّرررٜ ميرررٚت ـ ررررة   هرررذا ادررررٚل.. وـرررذفؽ افًرررْٜ ؾٓرررل تزيرررد دٓٓت  ﴾،يامٕررر

ًٚ، ومررررـ ذفررررؽ ؿررررقل افرشررررقل    احلررررديٞ  ¢أيررررٚت   زيررررٚدة اإليررررامن ووررررقح

اإليرامن بورع وشرتقن وصرًٌٜ أظ هرٚ صرٓٚدة أن ٓ ،فرف  »بغ افنرٔ غ:  ادتٍؼ ظِٔف

ومررع ذفررؽ ؾْٕ٘ررٚ ٕرررد ادٚتريديررٜ افٔررقم،  «،ٓ اه وأدٕٚهررٚ ،مٚضررٜ إذى ظررـ افىريررؼ 

وهرررؿ مرررـ افْٚحٔرررٜ افٍرظٔرررٜ حٍْٔرررٜ، يكرررحقن برررٖن اإليرررامن ٓ يزيرررد وٓ يرررَْص، برررؾ 

وهررذا  «جزيررؾ ظِٔررف افًرر م  ،يررامين ـرر٘يامن»يررذـرون ظررـ ،مررٚمٓؿ بٖٕررف ـررٚن يَررقل: 

يًْررل أن ،يررامن أؾرررر افْررٚس ؿررد يُررقن مررـ يكررح بررذفؽ ؾررٔٓؿ بٖٕررف يًررٚوي ،يررامن 

مًْرررؿ مررع اظتَررٚدهؿ   أن  -و،ن ـررٚن خىررٖ-جزيررؾ ظِٔررف افًرر م، وهررذا افُرر م
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ًٚ. وهرررؿ يَقفرررقن: ،ذا ؿِْرررٚ برررٖن اإليرررامن يزيرررد ؾٓرررق  اإليرررامن ٓ يٌَرررؾ زيرررٚدة وٓ َٕهرررٕٚ

يامن ؾذفؽ ممرٚ فررج صرٚحٌف ظرـ اإليرامن... وهرذا افُر م يَْص، و،ذا َٕص اإل

ًٚ مع مٚ يًتَدوٕف مـ أن اإليامن اظتَٚد ؾَط.  يًْرؿ بٚم

أمٚ اظتَٚد أهؾ افًْٜ مـ إصٚظرة وأهؾ احلرديٞ   أن اإليرامن يزيرد ويرَْص 

بحًرررٛ افًّرررؾ افهرررٚفح وزيٚدترررف بٚفىٚظرررٜ وَٕهرررٕٚف بٚدًهرررٜٔ ؾٓرررذا مرررـ اخلررر   

واشتّر ،ػ افٔقم، ثؿ ٕنٖ مـ وراء ذفرؽ خر   ظَٚئردي مخرر،  افذي حدث ؿديامً 

أو فوررع اه ارتررٌط بررف ـرر م ظّررع أٓ وهررق: هررؾ يَررقل ادًررِؿ إٔررٚ مررٗمـ ،ن صررٚء 

بَقفررف إٔررٚ مررٗمـ وٓ يًررت ْل؟ مررـ ؿررٚل ،ن اإليررامن يزيررد ويررَْص يَررقل إٔررٚ مررٗمـ ،ن 

هرٚحلٜ. ومرـ ؿرٚل ،ن ٕٕف فنك ظذ ًٍٕف أن يُقن مَكًا   أظامفرف افاه صٚء 

اإليرامن ٓ يزيررد وٓ يرَْص ؿىررع بَقفررف: إٔرٚ مررٗمـ، وٓ يَرقل ،ن صررٚء اه، ،ذ إٔررف ،ذا 

 ؿٚل: ،ن صٚء اه ؾًّْك ذفؽ ظْده إٔف صؽ   اظتَٚده افذي يًتَر   ؿٌِف.

وبْررررًٚء ظررررذ ذفررررؽ اخلرررر   ٕنررررٖ خرررر   مخررررر وهررررق هررررؾ وررررقز آشررررت ْٚء أو ٓ 

ه ادًررٖفٜ افٍَٓٔررٜ ظْررد جررقاز افَررقل بٚشررت ْٚء أو وررقز؟ و؟ يَررػ اخلرر     هررذ

ؿررٝ ادًررِّغ ن ممررزل، حتررك أدى إمررر  ظدمررف، بررؾ تًررداه ،ػ مًررٖفٜ خىرررة َمزه

،ػ أن ينررٌف ادًررِؿ بٚفُررٚؾر. ؾَررد جررٚء   بًررض ـتررٛ احلٍْٔررٜ شررٗال: هررؾ وررقز 

فِّرررررأة احلٍْٔررررٜ أن تتررررزوج مررررـ افرجررررؾ افنررررٚؾًل؟ وـررررٚن اجلررررقاب بررررٚفرؾض ٕن 

ٜ ينررُقن   ،يررامن افنررٚؾًٔغ. وؿررد ظّررؾ ادًررِّقن اررذه افٍتررقى   برر د احلٍْٔرر

مرررررٚ وراء افْٓرررررريـ شرررررْغ ضرررررقآً ٓ يٌرررررٔح أهِٓرررررٚ فٌْرررررٚهتؿ أن يتزوجرررررقا مرررررـ افرجرررررؾ 

 افنٚؾًل.

وطرررؾ إمرررر ـرررذفؽ ،ػ أن جرررٚء رجرررؾ مرررـ ـٌرررٚر ظِرررامء احلٍْٔرررٜ، يًرررر  بٍّترررل 

 أبرررق افًرررًقد، افرررذي اف َِرررغ، وهرررق صرررٚحٛ افتًٍرررر ادًررررو  بٚشرررّف وهرررق تًٍرررر
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واجررف افَوررٜٔ وأؾتررك ؾٔٓررٚ برررقاز أن تتررزوج احلٍْٔررٜ مررـ افنررٚؾًل وفُررـ بتًِٔررؾ ٓ 

 أدري مٚذا أؿقل ؾٔف.

فَرررد أجرررٚز أبرررق افًرررًقد ذاك زواج احلٍْرررل مرررـ افنرررٚؾًٜٔ تْرررزي ً هلرررٚ مْزفرررٜ أهرررؾ 

ًٚ ظرذ مرٚ تًٚمرؾ برف ادررأة افٔٓقديرٜ أو افْكرإٜٔ!! ؾٖظررٛ يرٚ أخرل  افُتٚب وؿٔٚشر

ادًررررِؿ... إٔررررف ؤررررز هررررذا وفُْررررف ٓ ؤررررز افًُررررس... فَررررد حهررررؾ هررررذا   برررر د 

ادًِّغ ومٚ يزال حيدث ،ػ افٔقم، ؾٓرذا رجرؾ مرـ ظٚمرٜ افْرٚس، شرًّتف بٍْيسر 

يٌدي ،ظرٚبف، وهق احلٍْل ادذهٛ، بٖحد خىٌٚء مًرد بْرل أمٔرٜ بدمنرؼ افنرٚم 

ع أحد افٌٚؾِغ ويتّْٓل ويَقل: فقٓ إٔف صٚؾًل فزوجتف ابْتل! وأرجق أن ٓ يتن

برررٚفترْل ويَرررقل: ،ٕرررام هرررذه خ ؾرررٚت إَورررٝ ومٙررر ظٓررردهٚ، ؾررر٘ػ هرررذا وأم ٚفرررف 

ؿرردمٝ هررذا اد ررؾ افررذي ظرؾتررف بٍْيسرر دفررٔ ً ظررذ اشررتّرار هررذه اخل ؾررٚت. هررذا 

ظرررذ مًرررتقى افًررررب ؾررر٘ذا إتَِرررٝ ،ػ ادًرررِّغ إظرررٚجؿ فقجررردت مرررٚ هرررق أمرررر 

 وأؿًك مـ هذه اخل ؾٚت افًرٌٜٔ.

ًٚ: اخل     افٍروع ٓ يي:ث ٕٔٚ 

أمٚ ؿقهلؿ اخل     افٍروع ٓ يي، ؾَْقل، افير واوح   ـقن اخل   

  إصقل، ـام أشٍِٝ، وبًْٚء ظذ هذا ؾ٘ن افير يْتَؾ ،ػ افٍروع... ويٍُل 

 رضرًا أن هذا اخل   يًٌٛ تٍرل إمٜ وبزؿٓٚ ظذ مٚ ووحْٚ.

 وٕتًٚءل أن: مٚ هق احلؾ؟

حترررك ترجًرررقا  »افرررذي أوردترررف، وهررق  ¢احلررؾ وارد   خترررٚم حرررديٞ افرشررقل 

.. احلرررررررؾ يتّ رررررررؾ   افًرررررررقدة افهرررررررحٔحٜ ،ػ اإلشررررررر م... اإلشررررررر م «،ػ ديرررررررُْؿ 

وصرررحٚبتف. و ديرردًا ف جٚبرررٜ  ¢بررٚدٍٓقم افهررحٔح افرررذي ـررٚن ظِٔرررف رشررقل اه 

بٚفتهرٍٜٔ وافسبٔرٜ، ظـ افًٗال افقارد   بدايٜ هذا افرد أظقد ؾرٖؿقل: ٓبرد أن ٌٕردأ 
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.ًٚ  و،ن أي حرـٜ ٓ تَقم ظذ هذا إشٚس ٓ ؾٚئدة مْٓٚ ،ض ؿ

وفُرررل ٕررردفؾ ظرررذ صرررحٜ مرررٚ ٕرررذهٛ ،فٔرررف   هرررذا ادرررْٟٓ، ًٕرررقد ،ػ ـترررٚب اه 

افُريؿ، ؾٍٔف ميٜ واحدة تدل ظذ خىٖ ـؾ مـ ٓ يتٍرؼ مًْرٚ ظرذ أن افٌدايرٜ تُرقن 

 افسبٜٔ. ؿه بٚفتهٍٜٔ ومـ ثَ 

هرذه هرل أيرٜ ادَهرقدة، وهرل افترل  ﴾،ن تْكوا اه يْكرـؿ﴿يَقل تًٚػ: 

 ،ًٚ أمجع ادٍنون ظذ أن مًْك ٕك اه ،ٕام هق افًّؾ بٖحُٚمف، ومـ ذفؽ أيو

افررررذيـ ﴿اإليررررامن بٚفٌٔررررٛ افررررذي جًِررررف شررررٌحٕٚف وتًررررٚػ افؼررررط إول فِّررررٗمْغ 

،ٓ ب٘ؿٚمررررٜ ... ؾرررر٘ذا ـررررٚن ٕكرررر اه ٓ يتحَررررؼ ﴾يٗمْررررقن بٚفٌٔررررٛ وئَّررررقن افهرررر ة

ًٚ، وٕحرررـ ؟ ْٕكررر اه وؾرررؼ مرررٚ  أحُٚمرررف ؾُٔرررػ يُّْْرررٚ أن ٕررردخؾ   اجلٓرررٚد ظِّٔررر

 اتٍؼ ظِٔف ادٍنون؟!

ـٔػ ٕدخؾ اجلٓٚد وظَٔدتْٚ خراب يٌٚب؟ ـٔػ ٕرٚهد وأخ ؿْٚ تتامصك مرع 

افًٍٚد؟!! ٓبد ،ذًا، ؿٌؾ افؼوع بٚجلٓرٚد، مرـ تهرحٔح افًَٔردة، وتربٔرٜ افرٍْس... 

ٕمر فـ يًِؿ مـ ادًٚروٜ، دْٓرْٚ   افتهٍٜٔ وافسبٜٔ، ؾ ّٜ مـ وإٔٚ أظِؿ أن ا

شررَٔقل: ،ن افَٔررٚم بٚفتهررٍٜٔ وافسبٔررٜ أمررر حيتررٚج ،ػ شررْغ ضقيِررٜ.. وفُْررل أؿررقل: 

فررٔس هررذا هررق اهلررٚم   إمررر، بررؾ اهلررٚم أن ٍْٕررذ مررٚ يٖمرٕررٚ بررف ديْْررٚ وربْررٚ افًيررٔؿ... 

ؿ بًد ذفؽ أن يىقل افىريؼ أو يَك، ،ْٕل واهلٚم أن ٌٕدأ بًّرؾٜ ديْْٚ أوًٓ وٓ هي

أتقجف بُ مل ،ػ رجٚل افدظقة ادًرِّغ، و،ػ افًِرامء وادرقجٓغ وأدظرقهؿ 

،ػ أن يُقٕرررقا ظرررذ ظِرررؿ ترررٚم بٚإلشررر م افهرررحٔح، وظرررذ وٚربرررٜ فُرررؾ ؽٍِرررٜ أو 

وحررغ  ﴾ؾرر  تْررٚزظقا ؾتٍنررِقا وتررذهٛ رحيُررؿ﴿تٌٚؾررؾ، وفُررؾ خرر   أو تْررٚزع 

تْررٚزع وظررذ هررذه افٌٍِررٜ، وٕحررؾ وِٓررام افهررحقة وآئررت   َٕيضرر ظررذ هررذا اف

وأظرردوا هلررؿ مررٚ اشررتىًتؿ مررـ ؿررقة ومررـ ﴿وآتٍررٚل ٕترررف ،ػ  َٔررؼ افَررقة ادٚديررٜ 
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ؾتحَٔررؼ افَررقة ادٚديررٜ أمررر برردهيل، ،ذ  ﴾ربررٚط اخلٔررؾ ترهٌررقن بررف ظرردو اه وظرردوـؿ

ـرؾ نء مرـ  ٓبد مـ بْٚء ادهٕٚع ومهٕٚع إشِحٜ وؽرهرٚ... وفُرـ ٓبرد ؿٌرؾ

وأصحٚبف   افًَٔدة، و   ¢افًقدة افهحٔحٜ ،ػ افديـ ـام ـٚن ظِٔف افرشقل 

افًٌٚدة، و  افًِقك، و  ـؾ مٚ يتًِؼ بٖمقر افؼيًٜ... وٓ تُٚد جتد أحردًا   

ادًرررِّغ يَرررقم ارررذا شرررقى افًرررٍِٔغ ؾٓرررؿ افرررذيـ يورررًقن افرررَْط ظرررذ احلررررو ، 

برف مرـ تهرٍٜٔ وتربٔرٜ تقجرد اإلًٕرٚن ادًرِؿ وهؿ وحدهؿ يْكون اه برام أمررهؿ 

افهحٔح... وهؿ وحدهؿ افذيـ يّ ِقن افٍرؿٜ افْٚجٜٔ مـ افْٚر مـ افٍرل اف  ث 

 وافًًٌغ افتل شئؾ ظْٓٚ افرشقل، وؿٚل: هل   افْٚر...!

وهلررذا أظررقد ؾررٖؿقل: فررٔس مررـ ضريررؼ فِ رر ص شررقى افُتررٚب وافًررْٜ، وشررقى 

وهرررذا يًرررتدظل ادًرؾرررٜ بًِرررؿ احلرررديٞ وبٔٔرررز  افتهرررٍٜٔ وافسبٔرررٜ   شرررٌِٔٓام...

ًٚ خٚضئرٜ ـتِرؽ افترل وؿرع ارٚ ادًرِّقن  افهحٔح مـ افؤًػ ـل ٓ ٌْٕل أحُٚمر

بُ رة بًٌٛ اظتامدهؿ ظذ إحٚديٞ افؤًٍٜ، ومرـ ذفرؽ مر  ً مرٚ تَرع برف بًرض 

 ًٚ ًٚ، ـرررام تًرررّٔف، وفُْرررف فرررٔس مررردظقم ًٚ ،شررر مٔ افررردول اإلشررر مٜٔ حرررغ تىٌرررؼ ؿٕٚقٕررر

ٜ ادحّديٜ، ؾتَع   بًض إخىٚء افَٕٚقٕٜٔ واجلزائٜٔ ومـ ذفؽ أن ظَقبٜ بٚفًْ

ًٚ يْورقي   فرقاء هرذه افدوفرٜ ادًرِّٜ ،ذا ـرٚن  ادًِؿ تُقن افَتؾ حغ يَتؾ ذمٔر

افَترررؾ ظّررردًا، وـُرررقن ديرررٜ افَتٔرررؾ افرررذمل هرررل ديرررٜ ادًرررِؿ ًٍٕرررٓٚ ،ن ؿتِرررف ادًرررِؿ 

ٔررػ، بًررد هررذا، يُّررـ أن ؾُ ¢خىررٖ... وهررذا خرر   مررٚ جرررى   ظٓررد افرشررقل 

 َٕٔؿ افدوفٜ وٕحـ   طؾ هذا افت ٌط وهذه إخىٚء، وهذا افًٌد ظـ افديـ؟؟!!

هررذا ظررذ صررًٔد افًِررؿ، ؾرر٘ذا إتَِْررٚ ،ػ افسبٔررٜ وجرردٕٚ أخىررٚء ؿٚتِررٜ؛ ؾررٖخ ل 

ادًِّغ   افسبٜٔ خرراب يٌرٚب وٓ برد مرـ افتهرٍٜٔ وافسبٔرٜ وافًرقدة افهرحٔحٜ 

رٌْررل   هررذا ادَررٚم ؿررقل أحررد افرردظٚة اإلشرر مٔغ، مررـ ؽررر ،ػ اإلشرر م، وـررؿ يً
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أؿّٔررقا دوفررٜ اإلشرر م    »افًررٍِٔغ، فُررـ أصررحٚبف ٓ يًِّررقن اررذا افَررقل يَررقل: 

... ،ن أـ ررررر افرررردظٚة ادًررررِّغ فىئررررقن حررررغ «ؿِررررقبُؿ تَررررؿ دوفتررررف   أروررررُؿ 

ٜ و،ٕررام يٌٍِررقن مٌرردإٔٚ هررذا، وحررغ يَقفررقن: ،ن افقؿررٝ فررٔس وؿررٝ افتهررٍٜٔ وافسبٔرر

هق وؿٝ افتُترؾ وافترّرع... ،ذ ـٔرػ يتحَرؼ افتُترؾ واخلر   ؿرٚئؿ   إصرقل 

و  افٍرررروع... ،ٕرررف افورررًػ وافت ِرررػ افرررذي اشتؼرررى   ادًرررِّغ... ودواوه 

افقحٔرررد يرررتِ ص ؾرررٔام أشرررٍِٝ   افًرررقدة افًرررِّٜٔ ،ػ اإلشررر م افهرررحٔح أو   

َرررردر ـٍٚيررررٜ واحلّررررد ه رب تىٌٔررررؼ مْٓرْررررٚ   افتهررررٍٜٔ وافسبٔررررٜ وفًررررؾ   هررررذا اف

 افًٚدغ.

 (391-377/ 1)«حياة األلياني وآثاره وثناء العلماء عليه»
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 ايطبيٌ إىل تػيري واقع األَة ايطيء

وًٕتًْٔف، وًٕتٌٍره وٕتقب ،فٔرف، وًٕرقذ برٚه مرـ  ه: ،ن احلّد ه ٕحّدادَِل

مررـ يوررِؾ ؾرر  نور إًٍٔررْٚ، ومررـ شررٔئٚت أظامفْررٚ، مررـ هيررده اه ؾرر  موررؾ فررف، و

هرررٚدي فرررف، وأصرررٓد أن ٓ ،فرررف ،ٓ اه وحرررده ٓ نيرررؽ فرررف، وأصرررٓد أن وّررردًا ظٌرررده 

 ورشقفف، أمٚ بًد: 

ؾَد مرـ اه تٌرٚرك و تًرٚػ ظرّع بَِرٚء أحرد ظِرامء اإلشر م افًرٚئريـ ظرذ هنرٟ 

خررررر إٕررررٚم وصررررحٌف افُرررررام، افررررذيـ مجررررع اه هلررررؿ بررررغ افًِررررؿ وافًّررررؾ، وافٍٓررررؿ 

ظيررؿ اإلًٕررٚن ،ذا اجتًّررٝ ؾٔررف هررذه افهررٍٚت ؾٓررق ،مررٚم بحررؼ، مررـ وافًَررؾ، ومررٚ أ

ُٕقا بِ َيٚتَِْرٚ ﴿افذيـ ؿرٚل اه ؾرٔٓؿ:  ٚ َـر وا َو َزُ ٚ دَهرٚ صَر َٕر ْمِر َٖ ًٜ هَيْرُدوَن بِ ّهر
ْؿ َأئِ ُٓ ْْ

َْرٚ مِر ِْ ًَ َوَج

، أٓ وهررق ؾوررِٜٔ افنررٔخ وّررد ٕررٚرص افررديـ إفٌررٚين، وذفررؽ [34]السجججدة:﴾ُيقِؿُْررقنَ 

هرر، وذفرؽ ورّـ تًررٔ ت 7377فٞ ظؼ مرـ افنرٓر افًرٚن فًرْٜ   تٚريخ اف ٚ

شًِِٜ اهلدى وافْقر افذي يَقم بتًرِٔٓٚ إخ افُريؿ أبق فٔذ وّرد برـ أمحرد 

 وصذ اه وشِؿ وبٚرك ظذ ٌْٕٔٚ ورشقفْٚ وّد.

احلّررد ه رب افًررٚدغ وأصررع وأشررِؿ ظررذ ٌْٕٔررٚ ورشررقفْٚ وّررد، وظررذ مفررف 

 وصحٌف أمجًغ:

أن ؾوررِٜٔ افنررٔخ ٕررٚرص إفٌررٚين حٍيررف اه وشررِّف وبررٚرك ؾٔررف يًِررؿ أن  ٓ صررؽ

واؿع إمٜ افديْل واؿع مرير مـ حٔرٞ اجلٓرؾ   افًَٔردة وافًٍرٚد افًَردي، ومرـ 

حٔٞ آؾسال   ادْٚهٟ، ومـ حٔٞ ،ضٚل وًٕػ افؼيًٜ اإلشر مٜٔ   أـ رر 
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ؽٌرررٜ ظئّرررٜ   تٌٔرررره افٌٔرررقرون مرررـ ادًرررِّغ هلرررؿ ر :بَرررٚع إرض، هرررذا افقاؿرررع

و،صررررر حف، ،ٓ أهنررررررؿ ختتِررررررػ م خررررررذهؿ   تهررررررحٔح هررررررذا افقوررررررع، ـررررررام يًِررررررؿ 

ؾؤِتُؿ مـ خ ل احلرـٚت اإلش مٜٔ واجلامظٚت اإلش مٜٔ افتل جٚهدت   

،صرر ح واؿررع إمررٜ اإلشرر مٜٔ ومررع ذفررؽ ؟ تٍِررح، بررؾ ربررام وؿًررٝ فألمررٜ بًررٌٛ 

دًرررِؿ   حررررة و  حررررة تِرررؽ احلرـرررٚت ٌُٕرررٚت ومهرررٚئٛ ظئّرررٜ، افنرررٌٚب ا

ظئّررٜ، ـٔررػ يَررٚبِقن وـٔررػ يًررٚجلقن هررذا افقاؿررع، وؿررد ينررًر افقاحررد مررْٓؿ إٔررف 

ؾ جًٌٚٓ ظئّٜ، ؾرام هرل ٕهرٔحتُؿ فِنرٌٚب ادًرِؿ، ومرٚ هرل افىررل افْٚؾًرٜ مُح  

افْٚجًرررٜ دقاجٓرررٜ هرررذا افقاؿرررع، وـٔرررػ ترررزأ ذمرررٜ ادًرررِؿ ظْرررد اه ظرررز وجرررؾ يرررقم 

 افَٔٚمٜ.

ّرد ه ٕحّرد وًٕرتًْٔف وًٕرتٌٍره، وًٕرقذ برٚه مرـ نور إًٍٔرْٚ ،ن احل  افنٔخ:

ومـ شٔئٚت أظامفْٚ، مـ هيده اه ؾ  موؾ فف، ومرـ يورِؾ ؾر  هرٚدي فرف. وأصرٓد 

ررٚ ﴿أن ٓ ،فررف ،ٓ اه وحررده ٓ نيررؽ فررف، وأصررٓد أن وّرردًا ظٌررده ورشررقفف.  َ ٚ َأهيُّ َيرر

قا َؿررر  قا اههَ َوُؿقُفررر ررر َُ ـَ مَمُْرررقا اته ِذي ررر ِديًدا افه ًٓ َشررر ْؿ * ْق ررر ُُ ْر َف ررر ٍِ ٌْ ْؿ َوَي ررر ُُ ْؿ َأْظاَمَف ررر ُُ ِِْح َف ُيْهررر

ْد َؾَٚز َؾْقًزا َظئِاًم  ََ ـْ ُيىِِع اههَ َوَرُشقَفُف َؾ ْؿ َوَم ُُ قَب ُٕ أمٚ بًد: ؾ٘ن  [8488]األحبا : ﴾ُذ

ون إمرقر وردثٚهتٚ، وـرؾ  ¢خر افُ م ـ م اه، وخر اهلدي هدي وّرد 

 دظٜ و فٜ، وـؾ و فٜ   افْٚر:ودثٜ بدظٜ، وـؾ ب

بٚإلوررٚؾٜ ،ػ مررٚ جررٚء   توررٚظٔػ شررٗال إخ أن ظٌررد افرررمحـ ظٌررد اه مررـ 

شقء واؿع ادًِّغ ؾُذفؽ َٕقل: ،ن هذا افقاؿرع إفرٔؿ فرٔس نًا ممرٚ ـرٚن واؿرع 

افًرررب   جررٚهِٔتٓؿ وحٔررْام بًررٞ ،فررٔٓؿ رشررقفْٚ صررِقات اه وشرر مف ظِٔررف، ؾرر  

ؽ افًرب اجلٚهِٔغ ـٚن أشقأ بُ ر ممٚ ظِٔف ادًِّقن افٔرقم، صؽ أن واؿع أوفئ

وبًْٚء ظذ ذفؽ َٕقل: افً ج هرق ذاك افًر ج، وافردواء هرق ذاك افردواء، ؾٌّ رؾ مرٚ 
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تِرؽ اجلٚهِٔرٜ إوػ ؾًرذ افردظٚة اإلشر مٔغ افٔرقم مجرًٔٓؿ أن  ¢ظٚفٟ افٌْرل 

ؾٔرف ؿرقل اه ظرز وجرؾ: يًٚجلقا واؿًٓرؿ إفرٔؿ ومًْرك هرذا واورح جردًا، مترذـريـ 

رَ ﴿ ق اههَ َواْفَٔررْقَم أِخرر َٚن َيْرُجرر رر ـَ ـْ  َرر
ٌٜ دِ َْ رر ًَ َقٌة َح قِل اههِ ُأْشرر ْؿ ِ  َرُشرر رر ُُ َٚن َف رر ـَ ْد  رر ََ  ﴾ َف

، ؾرشررقفْٚ صررِقات اه وشرر مف ظِٔررف هررق أشررقتْٚ   مًٚجلررٜ منررُِٜ [38]األحججبا :

ق ،صر ح مرٚ ؾًرد مرـ وهر ¢ادًِّغ   زمْْٚ، وذفرؽ برٖن ٌٕردأ برام بردأ برف افٌْرل 

ًٚ، وفًرٝ أظْرل ارذا  ًٚ، ومرـ شرِقـٓؿ ثٚف ر ظَٚئد ادًِّغ أوًٓ، ومـ ظٌٚدهتؿ ثٕٚٔ

افستٔررٛ هررق افٍهررؾ بررغ إمررر إول إهررؿ ثررؿ ادٓررؿ ثررؿ مررٚ دوٕررف، و،ٕررام أريررد أن 

هيررتؿ ادًررِّقن وأظْررل اررؿ بىًٌٔررٜ إمررر افرردظٚة مررْٓؿ، وفًررؾ إصررح أن َٕررقل: 

افدظٚة افٔقم مع إشػ افنديد صٚر ينّؾ ـؾ مًِؿ وفق ـٚن افًِامء مْٓؿ، ٕن 

ظرررذ ؾَرررر مررردؿع مرررـ افًِرررؿ، ؾهرررٚروا يًررردون إًٍٔرررٓؿ دظرررٚة ،ػ اإلشررر م، وًِٕرررؿ 

ًٚ، تِؽ هل افتل  ًٚ افَٚظدة ادًروؾٜ فدى ٓ أؿقل افًِامء، بؾ وافًَ ء مجًٔ مجًٔ

ـٌرررة جرردًا جرردًا، تَررقل: ؾٚؿررد افقررء ٓ يًىٔررف، ؾررْحـ ًِٕررؿ افٔررقم بررٖن هْررٚك ضٚئٍررٜ 

يًرردون اد يررغ مررـ ادًررِّغ ،ذا مررٚ أضَِررٝ فٍيررٜ افرردظٚة إكررؾٝ هررذه افٍِيررٜ 

،فٔٓؿ، وهؿ مجٚظٜ افدظقة أي مجٚظٜ افتٌِٔغ، ومع ذفؽ ؾٖـ رهؿ ـرام ؿرٚل اه ظرز 

قنَ ﴿وجررؾ:  رر ُّ َِ ًْ ـْ َررَر افْهررِٚس ٓ َي ـه َأ
، ومررع ذفررؽ ؾٓررؿ مجٚظررٜ [818]األعججراف:﴾َوَفُِرر

يىِؼ مجٚظٜ افدظقة يْك  هرذا آشرؿ ،فرٔٓؿ، ومًِرقم مرـ ضريَرٜ افدظقة حْٔام 

دظقهتؿ أهنؿ ؿد أظروقا بٚفُِٜٔ ظـ آهتامم بٕٚصؾ إول أو بٕٚمر إهرؿ مرـ 

ًٚ، افًَٔردة وافًٌرٚدة وافًرِقك، ؾسـرقا وأظرورقا ظرـ  إمقر اف  ثٜ افتل ذـرهتٚ مٍٕ

ًٚ فِرشررؾ مررـ ،صرر ح مررٚ برردأ بررف افرشررقل ظِٔررف افًرر م، بررؾ مررٚ برردأ برر ف ـررؾ إٌٕٔررٚء تًٌرر

، ؾٓرؿ ٓ [36]النحج :﴾َأِن ُاْظٌُرُدوا اههَ َواْجتٌَُِْرقا افىهرُٚؽقَت ﴿م ؾ ؿقفف تٌرٚرك وتًرٚػ: 

يًْقن اذا إصؾ إصٔؾ، وهق افرــ إول مـ أرـٚن اإلش م، ـام هرق مًِرقم 

ًٚ، وهذا إصؾ افذي ؿٚم يدظق ،فٔف رشقل مـ افرشؾ افُر ام أٓ وهق فديُؿ مجًٔ
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ٕقح ظِٔف افه ة وافً م ؿرابٜ أفػ شْٜ، وهق يدظق ،ػ افتقحٔد، وإٔتؿ تًِّرقن 

أن افؼررائع افًررٚبَٜ ؟ يُررـ ؾٔٓررٚ مررـ افتٍهررٔؾ ٕحُررٚم ادًررٚم ت وافًٌررٚدات مررٚ 

هررق مًرررو    ديْْررٚ هررذا؛ ٕٕررف خٚبررٜ افؼررائع وإديررٚن، ومررع ذفررؽ ؾَررد فٌررٞ   

ًٚ، ؾرررٔام ،ذًا ـرررٚن اهتاممرررف؛ أن  ؿقمرررف، ؿرررد فٌرررٞ   ؿقمرررف أفرررػ شرررْٜ ،ٓ  ًرررغ ظٚمررر

يٍّٓررقا ظْررف افتقحٔررد، و مررع ذفررؽ ؾُررام تًِّررقن مررـ افَرررمن افُررريؿ، أظروررقا ظررـ 

ؿْ ﴿دظقتف، وؿٚفقا:  ُُ ،ػ مخر أيٜ، ؾٓذا يدل دٓفٜ ؿٚضًٜ  [33]نوح:﴾ٓ َتَذُرنه مهِلَتَ

ًٚ ،ػ اإلشرررر م هررررق أن هيتّررررقا بٚفرررردظقة ،ػ  ظررررذ أن أهررررؿ نء يٌٌْررررل فِرررردظٚة حَرررر

ٓه اههُ ﴿افتقحٔررررررد، ذفررررررؽ ٕٕررررررف مًْررررررك ؿقفررررررف تٌررررررٚرك وتًررررررٚػ:  َف ،ِ ُف ٓ ،َِفرررررر رررررر ٕه ْؿ َأ َِ ْٚظ َؾرررررر

ؾًرر ً وتًِررٔاًم، أمررٚ ؾًِررف ؾررام حيتررٚج ،ػ  ¢، هُررذا ـٕٚررٝ شررْٜ افٌْررل [81]محمججد:﴾

  افًٓررررد ادُررررل ،ٕررررام ـررررٚن جٓررررده ودظقتررررف وهررررقرة    ¢بحررررٞ؛ ٕن افٌْررررل 

ظٌٚدة اه وحده ٓ نيؽ فف، أمٚ تًِرٔاًم ؾتًِّرقن حرديٞ  افٌٚفٛ أن يدظقهؿ  ،ػ

إٔررس بررـ مٚفررؽ ريض اه تًررٚػ ظْررف افررقارد   صررحٔح افٌ ررٚري ومًررِؿ أن افٌْررل 

فُٔـ أول مٚ تردظقهؿ ،فٔرف صرٓٚدة أن ٓ »حْٔام أرشؾ مًٚذًا ،ػ افّٔـ ؿٚل فف:  ¢

ضررررٚظقك ؾّرررررهؿ ؾرررر٘ن أ»أو  «ؾرررر٘ن اشررررترٚبقا فررررؽ»، ،ػ مخررررر احلررررديٞ، «،فررررف ،ٓ اه

أصرحٚبف أن  ¢بٚم احلديٞ هق مًرو  ،ن صٚء اه، ؾر٘ذًا ؿرد أمرر افٌْرل  «بٚفه ة

ًٚ ـٌرًا  يٌدأوا بام بدأ بف، وهق أن يدظقهؿ ،ػ صٓٚدة افتقحٔد، ٓ صؽ أن هْٚك ؾرؿ

جررردًا برررغ أوفئرررؽ افًررررب ادؼرررـغ مرررـ حٔرررٞ أهنرررؿ ـرررٕٚقا يٍّٓرررقن مرررٚ يَرررٚل هلرررؿ 

ّغ افٔررقم وافرذيـ فًٔرقا بحٚجرٜ  ،ػ أن يرردظقا ،ػ أن بٌِرتٓؿ، وبرغ افًررب ادًرِ

يَقفرررررقا: ٓ ،فرررررف ،ٓ اه، ؾررررر٘هنؿ ؿرررررٚئِقن ارررررٚ مٓرررررام اختٍِرررررٝ مرررررذاهٌٓؿ وضررررررائَٓؿ 

وظَٚئرردهؿ، ؾُِٓررؿ يَررقل: ٓ ،فررف ،ٓ اه، وفررذفؽ ؾٚفرردظٚة افٔررقم فًٔررقا بحٚجررٜ ،ػ 

بحٚجررٜ أـ ررر  أن يرردظقا ادًررِّغ ،ػ أن يْىَررقا اررذه افُِّررٜ فُررـ هررؿ   افقاؿررع

مـ افًرب   اجلٚهِٜٔ ،ػ أن يٍّٓقا مًْرك هرذه افُِّرٜ افىٌٔرٜ، هرذا افٍررل ؾررل 
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أن يَقفرقا ٓ ،فرف  ¢جقهري جدًا بغ افًرب إوفرغ افرذيـ ،ذا دظرٚهؿ رشرقل اه 

،ٓ اه يًتُزون ـام هق رصيح افَرمن افُريؿ، دٚذا يًتُزون؟ ٕهنؿ يٍّٓقن 

 يت ذوا مع اه إٔدادًا، وأن ٓ يًٌدوا مع اه ؽره، وهرؿ أن مًْك هذه افُِّٜ أن ٓ

ـٕٚقا يًٌردون ؽرره، ؾٓرؿ يْرٚدون ؽرر اه، ويًرتٌٔ قن بٌرر اه، ؾور ً ظرـ افتقشرؾ 

بٌرررر اه، ؾوررر ً ظرررـ افْرررذر فٌرررر اه، وافرررذبح فٌرررر اه مرررـ هرررذه افقشرررٚئؾ افؼرررـٜٔ 

ـررٕٚقا يًِّررقن أن مررـ فررقازم هررذه افقثْٔررٜ ادًروؾررٜ، ـررٕٚقا هررؿ يًٍِقهنررٚ، وفُررْٓؿ 

افُِّرررٜ افىٌٔرررٜ مرررـ حٔرررٞ افٌِرررٜ افًربٔرررٜ أن يترررزأوا مرررـ ـرررؾ هرررذه إمرررقر دْٚؾٚهترررٚ 

فُِّٜ: ٓ ،فف ،ٓ اه، أمٚ ادًِّقن افٔقم افذيـ ينرٓدون أن ٓ ،فرف ،ٓ اه، فُرْٓؿ 

ًٚ، ؾٓررٓ يٍَٓررقن مًْٚهررٚ، بررؾ فًِٓررؿ يٍَ ًٚ بٚمرر ًٚ مَِقبرر ُررام قن مًْٚهررٚ ؾٓرراًم مًُقشرر

 ًٚ ًٜ   مًْررك ٓ ،فررف ،ٓ اه، ؾٍنررهٚ بررٚدًْك أتًِّررقن مجًٔرر ن بًوررٓؿ أفررػ رشررٚف

َؼ ﴿افرررذي ـرررٚن ظِٔرررف ادؼرررـقن افرررذيـ ـرررٕٚقا يٗمْرررقن برررف:  ررر َِ ـْ َخ ْؿ َمررر ُٓ ْفتَ َٖ ـْ َشررر
ئِ َوَفررر

ـه اههُ قُف رر َُ َقاِت َوإَْرَض َفَٔ َّ رر ًه ، ؾٚدؼررـقن ـررٕٚقا يٗمْررقن بررٖن هلررذا [35]لقمججء :﴾اف

ًٚ ٓ نيرررؽ فرررف   ذفرررؽ، وفُرررْٓؿ مرررع ذفرررؽ ـرررٕٚقا وًِرررقن ه إٔررردادًا افُرررقن خٚ فَررر

ونـٚء   ظٌٚدتف، ؾٓرؿ يٗمْرقن برٖن افررب واحرد، فُرـ يًتَردون برٖن ادًٌرقدات 

ٚ ﴿ـ رة، وفذفؽ ؿٚل تًٚػ   أيٜ ادًروؾٜ:  ِف َأْوفَِٔرَٚء مَر
ـْ ُدوِٕر

َُذوا مِر ـَ اخته ِذي َوافه

ر   ََ ُٔ
ٓه فِ ٌُُدُهْؿ ،ِ ًْ كَٕ ٍَ ٚ ،َِػ اههِ ُزْف َٕ ، ؾٓؿ ـٕٚقا يًِّرقن أن ؿرقل ٓ ،فرف ،ٓ [3]البمر:﴾ُبق

اه، يٌٌْررل أن يتررزأ ؿٚئِٓررٚ مررـ ـررؾ ظٌررٚدة شررقى ظٌررٚدة اه ظررز وجررؾ، أمررٚ ادًررِّقن 

، ؾر٘ذا ؿرٚل ادًرِؿ ٓ ،فرف ،ٓ اه، «ٓ رب ،ٓ اه»افٔقم ؾَرد ؾنروا افُِّرٜ افىٌٔرٜ برر 

ًٚ  وهرررق يًْرررل هرررذا ادًْرررك  ٓ رب ،ٓ اه، ؾٓرررق وادؼرررـقن شرررقاء؛ ظَٔررردًة، أمرررٚ فٍيررر

ؾٓررق مًررِؿ؛ ٕٕررف يَررقل: ٓ ،فررف ،ٓ اه، ب رر   ادؼررك ٕٕررف يررٖبك أن يَررقل: ٓ ،فررف 

ًٚ، أمرررٚ مجرررٚهر ادًرررِّغ افٔرررقم ؾٓرررؿ  ،ٓ اه، ؾٓرررق فرررٔس مًرررِاًم ٓ طرررٚهرًا وٓ بٚضْررر

هرٚ ؾَرد ظهرّقا مْرل دمرٚءهؿ ؾر٘ذا ؿٚفق»مًِّقن، ٕن افرشقل ظِٔف افً م يَرقل: 
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، وفذفؽ ؾٖٕٚ أؿقل ـِّٜ ربام تُرقن ٕرٚدرة «وأمقاهلؿ ،ٓ بحَٓٚ وحًٚاؿ ظذ اه

ن واؿررع ادًررِّغ افٔررقم ن ممررٚ ـررٚن ظِٔررف افًرررب مررـ حٔررٞ ،افهرردور مْررل وهررل: 

شقء افٍٓرؿ هلرذه افُِّرٜ افىٌٔرٜ؛ ٕن افًررب ـرٕٚقا يٍّٓرقن فُرْٓؿ ٓ يٗمْرقن، أمرٚ 

ؾَٔقفرررقن مرررٚ ٓ يًتَررردون، يَقفرررقن: ٓ ،فرررف ،ٓ اه وهرررؿ يٍُررررون ادًرررِّقن افٔرررقم 

ًٚ هرررق أن  بًّْٚهرررٚ، وفرررذفؽ ؾٖٕرررٚ أظتَرررد أن أول واجرررٛ ظرررذ افررردظٚة ادًرررِّغ حَررر

يدٕرردٕقا حررقل هررذه افُِّررٜ وحررقل بٔررٚن مًْٚهررٚ بررٚفتِ ٔص، ثررؿ تٍهررٔؾ فررقازم هررذه 

ٕن اه ظررز  افُِّررٜ افىٌٔررٜ مررـ اإلخرر ص ه ظررز وجررؾ   افًٌررٚدات بُررؾ إٔقاظٓررٚ؛

ررك﴿وجررؾ دررٚ حُررك ظررـ ادؼررـغ ؿررٚفقا:  ٍَ ٚ ،َِػ اههِ ُزْف رر َٕ ُبق ر  ََ ُٔ
ٓه فِ ٌُررُدُهْؿ ،ِ ًْ َٕ  ٚ ع﴾َمرر

، ؾُؾ ظٌٚدة تقجف ،ػ ؽر اه ؾٓق ـٍر بٚفُِّٜ افىٌٜٔ ٓ ،فرف ،ٓ اه، هلرذا [3]البمر:

ًٚ مـ تُتٔؾ ادًِّغ ومـ جتًّٔٓؿ ظذ  ترـٓؿ   إٔٚ أؿقل افٔقم: ٓ ؾٚئدة مىَِ

وررر هلؿ   بًرررردهؿ ظرررـ ؾٓررررؿ هرررذه افُِّررررٜ افىٌٔرررٜ ؾررررذفؽ ٓ ئٍرررد   افرررردٕٔٚ ؿٌررررؾ 

ًٚ أن ؿقل افٌْل  مـ مٚت وهق ينٓد أن ٓ ،فف ،ٓ اه »: ¢أخرة، ٕحـ ًِٕؿ مجًٔ

ًٚ مرـ ؿٌِرف؛ حررم اه بدٕرف ظرذ افْرٚر ، «دخرؾ اجلْرٜ»، و  أحٚديرٞ أخررى: «خمِه

بًررررد ٕي، وفررررق بًررررد ظررررذاب يّررررس افَٚئررررؾ ؾرررر  يُّررررـ وررررامن دخررررقل اجلْررررٜ وفررررق 

فُِّررٜ ؾرر٘ن هررذا ؿررد يًٚؿررٛ بْررًٚء ظررذ مررٚ ارتُررٛ  وادًتَررد آظتَررٚد افهررحٔح هلررٚ

واجررررسح مررررـ ادًررررٚل وأثررررٚم، وفُررررـ شررررُٔقن مهررررره دخررررقل اجلْررررٜ، وظررررذ 

افًُس مـ ذفؽ مـ ؿٚل هذه افُِّٜ افىٌٜٔ بًِٕٚف، ودٚ يدخؾ اإليامن ،ػ ؿٌِف، 

 ًٚ   أخرة، ؿد ئٍد   افدٕٔٚ افْرٚة مـ افَتٚل ومرـ افَترؾ، أمرٚ  ؾذفؽ ٓ ئٍد صٔئ

ًٚ دًْٚهرٚ أوًٓ، ومًتَردًا هلرذا ادًْرك؛  ًٚ ،ٓ ،ذا ؿٚهلرٚ ؾٚضر   أخرة ؾ  ئٍرده صرٔئ

ٕن افٍٓررررررؿ وادًرؾررررررٜ وحرررررردهٚ ٓ يٍُررررررل ،ٓ ،ذا اؿررررررسن مررررررع افٍٓررررررؿ اإليررررررامن اررررررذا 

س ظْٓررٚ ؽررٚؾِقن، وهررل: ٓ يِررزم مررـ ادٍٓررقم، وهررذه َٕىررٜ أطررـ أن ـ رررًا مررـ افْررٚ

ًٚ، ذفرؽ  افٍٓؿ اإليامن، ٓ بد أن يَسن ـؾ مـ إمرريـ مرع أخرر حترك يُرقن مٗمْر
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ُٕٕررؿ تًِّررقن ،ن صررٚء اه أن ـ رررًا مررـ أهررؾ افُتررٚب مررـ افٔٓررقد وافْهررٚرى ـررٕٚقا 

رشررقل صررٚدل ؾررٔام يدظٔررف مررـ افرشررٚفٜ وافٌْررقة، وفُررـ مررع  ¢يًرؾررقن أن وّرردًا 

ع هررررذه ادًرؾررررٜ افتررررل صررررٓد هلررررؿ اررررٚ ربْررررٚ تٌررررٚرك وتًررررٚػ حررررغ ؿررررٚل: ذفررررؽ، أي مرررر

ِرُؾقَن َأْبَْرَٚءُهْؿ ﴿ ًْ اَم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ ، ومرع ذفرؽ ؾٓرذه ادًرؾرٜ مرٚ أؽْرتٓؿ [846]البقجرة:﴾َي

ًٚ، دٚذا؛ ٕهنرؿ ؟ يهردؿقه ؾرٔام ظرؾرقا مْرف مرـ ادظرٚء افٌْرقة وافرشرٚفٜ، وفرذفؽ  صٔئ

ٍُرل وحردهٚ، ٓ برد أن يَرسن مًٓرٚ اإليرامن، ؾر٘ذًا ،ذا ؾٚإليامن يًٌَف ادًرؾرٜ وٓ ت

ؿٚل ادًِؿ ٓ ،فف ،ٓ اه بًِٕٚف، ؾًِٔف أن يوؿ ،ػ ذفؽ مًرؾٜ مًْك هرذا افُِّرٜ 

ب٘ورررٚز ثرررؿ بٚفتٍهرررٔؾ، ؾررر٘ذا ظرررر  وصررردل وممرررـ، ؾٓرررق افرررذي يهررردل ظِٔرررف تِرررؽ 

ًٚ، ومْٓررٚ ؿقفررف ظِٔررف افهرر ة وافًرر م منرر رًا ،ػ إحٚديررٞ افتررل ذـرررت بًوررٓٚ مٍٕرر

ًٚ أٓ وهق ؿقفف  مرـ ؿرٚل ٓ ،فرف ،ٓ اه ًٍٕترف »: ¢نء مـ افتٍهٔؾ افذي ذـرتف مٍٕ

ًٚ مـ دهره ، أي ـٕٚٝ هذه افُِّٜ افىٌٔرٜ بًرد مًرؾرٜ مًْٚهرٚ وهرذا أـررره فُرل «يقم

يرشخ   إذهٚن، بًد مًرؾرٜ مًْٚهرٚ واإليرامن ارذا ادًْرك افهرحٔح، وفُْرف ؿرد 

وبِقازمٓررٚ مررـ افًّررؾ افهررٚفح وإٓتٓررٚء ظررـ ادًررٚل ٓ يُررقن ؿررٚم بَّتوررٔٚهتٚ 

ؾَد يدخؾ افْٚر ـرزاء دٚ ؾًؾ وارتُٛ مـ مًٚل، أو أخرؾ برًٌض افقاجٌرٚت، 

مرـ ؿرٚل ٓ ،فرف ،ٓ اه »ثؿ تْرٔف هذه افُِّرٜ افىٌٔرٜ، هرذا مًْرك ؿقفرف ظِٔرف افًر م: 

ًٚ مـ دهره ؾَرف مًْٚهرٚ وفُْرف  ، أمرٚ مرـ ؿٚهلرٚ بًِرٕٚف و؟ يٍَرف مًْٚهرٚ،  أو«ًٍٕتف يقم

؟ يٗمـ اذا ادًْرك ؾٓرذا ٓ يًٍْرف ؿقفرف: ٓ ،فرف ،ٓ اه، ،ٓ هْرٚ   افًٚجِرٜ وفرٔس 

  أجِررٜ، فررذفؽ ٓ بررد مررـ ترـٔررز افرردظقة ،ػ افتقحٔررد   ـررؾ  تّررع أو تُتررؾ 

ًٚ وبحررؼ ،ػ مررٚ يدٕرردن بررف ـررؾ اجلامظررٚت اإلشرر مٜٔ، أو فًررؾ  ،شرر مل يًررًك ح ٔ رر

اجلامظررررٚت اإلشرررر مٜٔ، وهررررق  َٔررررؼ ادرتّررررع اإلشرررر مل  إدل أن َٕررررقل: جررررؾ

و،ؿٚمٜ افدوفٜ ادًِّٜ افتل  ُؿ بام إٔزل اه، هذه اجلامظٚت أو هذه افىقائرػ 

  ًٚ ٓ يُّْٓررٚ أن  َررؼ هررذه افٌٚيررٜ افتررل أمجًررقا ظررذ  ََٔٓررٚ وظررذ افًررًل ح ٔ رر
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افتٌْٔف  ،ػ إٔرف ٓ  ، أظٔد¢،ػ جًِٓٚ حََٜٔ واؿًٜ ،ٓ بٚفٌدء بام بدأ بف رشقل اه 

أظْل اذا افُ م   بٔٚن إهؿ ؾٚدٓؿ ومٚ دوٕف، هق أن يَتك افردظٚة ؾَرط ظرذ 

افدظقة ،ػ هذه افُِّٜ افىٌٜٔ وؾٓؿ مًْٚهٚ؛ ٕن اإلش م بًد أن أتؿ اه ظز وجرؾ 

ظِْٔررٚ افًّْررٜ ب٘ـامفررف فديْررف، ؾرر  بررد هلررٗٓء افرردظٚة أن حيِّررقه ـرر ً ٓ يترررزأ، وإٔررٚ 

أؿرررررقل هررررذا أؿرررررقل بًررررد ذاك افٌٔرررررٚن افرررررذي خ صررررتف إٔرررررف وررررٛ ظرررررذ افررررردظٚة حررررغ 

ًٚ أن هيتّرررقا برررٕٚهؿ ممرررٚ جرررٚء برررف اإلشررر م وهرررق تٍٓرررٔؿ ادًرررِّغ  اإلشررر مٔغ حَررر

افًَٔرردة افهررحٔحٜ افْٚبًررٜ مررـ افُِّررٜ افىٌٔررٜ: ٓ ،فررف ،ٓ اه، فُْررل أريررد أن أفٍررٝ 

 ،فرف ،ٓ اه مًْٚهرٚ: ٓ مًٌرقد افْير ،ػ أن هرذا ٓ يًْرل أن يٍٓرؿ ادًرِؿ ؾَرط أن ٓ

بحرررؼ   افقجرررقد ،ٓ اه ؾَرررط، برررؾ هرررذا يًرررتِزم أن يٍٓرررؿ افًٌرررٚدات افترررل يٌٌْرررل أن 

ًٚ مْٓرٚ فًٌرد مرـ ظٌرٚد اه تٌرٚرك وتًرٚػ، هرذا  يتًٌد ربْٚ ظز وجؾ اٚ، وٓ يقجف صٔئ

ًٚ مع ذفؽ ادًْك ادقجز فُِِّٜ افىٌٜٔ، حي ًـ افتٍهٔؾ ٓ بد أن يَسن بٕٔٚف أيو

أن ٕيب م  ً أو أـ رر مرـ م رؾ حًرٛ مرٚ يٌردو   وإٔرٚ أرجترؾ هرذه افُِّرٜ فٌٔرٚن 

 ًٚ أن هررذا افٌٔررٚن اإلمجررٚ  ٓ يٍُررل ؾررٖؿقل: ،ن ـ رررًا مررـ ادًررِّغ ادقحررديـ حَرر

وافذيـ ٓ يقجٓقن ظٌٚدًة مـ افًٌٚدات ،ػ ؽر اه ظز وجؾ ذهْٓؿ خٚ  مـ ـ ر 

 ل جٚء ذـرهٚ   افُتٚب وافًْٜ، مـ افًَٚئد وإؾُٚر افهحٔحٜ افت

 (00:  02: 14/   750) اهلدى والنور / 
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 مباذا تربأ ذَة املطًِ ايري  

 ؟س واقع٘يَِّػال يطتطيع إٔ ُي

ادَِل: بٚرك اه ؾٔؽ، ؿِٝ: بامذا تزأ ذمٜ ادًِؿ   هذا افًك، ،ذا ـٚن ٓ يُّْف 

رم ً  تٌٔر مُْرٍر ظيرٔؿ يُرهرف ويٌٌورف؟ أو تٌٔرر واؿر ِٝ ؿٌرؾ ع ـرام تٍوه

 ؿِٔؾ؟

مرررـ ادًرررِّغ بحًرررٌف، افًرررٚ؟ ورررٛ ظِٔرررف مرررٚ ٓ ورررٛ ظرررذ ؽرررر  ـرررٌؾ   افنرررٔخ:

افًررٚ؟، وـررام أؿررقل   م ررؾ هررذه ادْٚشررٌٜ ،ن اه ظررز وجررؾ ؿررد أـّررؾ افًّْررٜ بُتٚبررف 

وجًِررف دشرررتقرًا فًِّرررِّغ وادرررٗمْغ برررف، مرررـ ذفرررؽ أن اه ظرررز وجرررؾ حٔرررْام ؿرررٚل: 

َُٖفقا َأْهَؾ اف﴿ قنَ َؾْٚش ُّر َِ ًْ ْْرُتْؿ ٓ َت ـُ ِر ،ِْن  ـْ ، ؾٓرق تٌرٚرك وتًرٚػ   هرذه [43]النحج :﴾ذ 

أيررٜ ؿررد جًررؾ ادرتّررع اإلشرر مل ؿًررّغ: ظررٚ؟، وؽررر ظررٚ؟، وأوجررٛ ظررذ ـررؾ 

مْٓام مٚ ؟ يقجٌرف ظرذ أخرر، أوجرٛ ظرذ افًَرؿ أخرر افرذيـ فًٔرقا بًِرامء أن 

ظرام شرٖفقهؿ ظْرف، ؾر٘ذًا هْرٚك  يًٖفقا أهؾ افًِؿ، وأوجٛ ظذ هٗٓء أن ؤٌقهؿ

ؿ، وؽر ظٚ؟ واجٌف أن يتًِؿ، ؾ٘ذًا افقاجٌٚت ختتِػ بٚخت   ِ  ًَ ظٚ؟ واجٌف أن يُ 

إصرر ٚص، ؾٚفًررٚ؟ افٔررقم ظِٔررف أن يرردظق ،ػ دظررقة احلررؼ و  حرردود آشررتىٚظٜ، 

ًٚ ظِٔرف،  وؽر افًٚ؟ ظِٔرف أن يًرٖل ظرام هيّرف ؾرٔام يتًِرؼ بًٍْرف وبّرـ ـرٚن هرق راظٔر

جررٜ أو وفررد أو ٕحررقه، ؾرر٘ذا ؿررٚم ـررؾ مًررِؿ مررـ افٍررريَغ افًررٚ؟ وؽررر افًررٚ؟ بررام ـزو

ٚ﴿يًتىٔع ؾٚه ظز وجرؾ يَرقل:  َٓ ًَ ٓه ُوشْر ِ، ٚ ًًر ٍْ َٕ ِ رُػ اههُ  َُ ، ٕحرـ [316]البقجرة:﴾ٓ ُي

مرررع إشرررػ ًٕرررٔش   مٖشرررٚة أدهرررٝ بٚدًرررِّغ ٓ يًرررر  افترررٚريخ اإلشررر مل هلرررٚ 
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قا ظرذ وٚربرٜ ادًرِّغ ـرام أخرز افٌْرل افُرريؿ ظِٔرف م ٔ ً وهق أن افٍُرٚر ترداظ

شرتداظك ظِرُٔؿ »افه ة وافً م   م ؾ ؿقفف ادًرو  وافهرحٔح واحلّرد ه: 

، ؿٚفقا: أومـ ؿِٜ ٕحرـ يقمئرٍذ يرٚ رشرقل اه؟ «إمؿ ـام تداظك إـِٜ ،ػ ؿهًتٓٚ

اه افرهٌررٜ مررـ  ٓ، إٔررتؿ يقمئررٍذ ـ ررر، وفُررُْؿ ؽ ررٚء ـٌ ررٚء افًررٔؾ، وفْٔررزظـ»ؿررٚل: 

، ؿرررٚفقا: ومرررٚ افرررقهـ يرررٚ رشرررقل اه، «ؿِرررقب ظررردوـؿ، وفَٔرررذؾـ   ؿِرررقبُؿ افرررقهـ

، ؾقاجررررررٛ افًِررررررامء ،ذًا أن وٚهرررررردوا   «حررررررٛ افرررررردٕٔٚ، وـراهٔررررررٜ ادررررررقت»ؿررررررٚل: 

ادًررِّغ بتًِررّٔٓؿ، أمررٚ أن وٚهرردوا هررٗٓء افٍُررٚر افررذيـ تررداظقا مررـ ـررؾ جٕٚررٛ 

ًٔررٝ هلررؿ ؿٔررٚدة، وفررٔس هلررؿ ،مررٚم يَررقدهؿ ظررذ وٚربررٜ ادًررِّغ ؾررام دام أهنررؿ ف

ويقجٓٓؿ، ؾٓؿ ٓ يًتىًٔقن أن م ؾ هرذا اجلٓرٚد، وفُرـ ظِرٔٓؿ أن يت رذوا ـرؾ 

 ًٚ وشررررِٜٔ ب٘مُررررٚهنؿ أن يت ررررذوهٚ، ٕحررررـ أن ـررررٖؾراد ٓ ًٕررررتىٔع أن ٕتًررررِح شرررر ح

ًٚ، وفررق اشرتىًْٚ ؾرر  ًٕررتىٔع أن ٕتحررك ؾًرر ً؛ ٕن هْررٚك ؿٔرٚدات وهْررٚك حُررٚم  مٚدير

شٔٚشٜ ٓ تتٍؼ مرع افًٔٚشرٜ افؼرظٜٔ مرع إشرػ افنرديد، فُْْرٚ ًٕرتىٔع أن يتٌْقن 

ًٚ وضرررٚ: افتهرررٍٜٔ، وافسبٔرررٜ، حٔرررْام ِرررٕحَرررؼ إمرررريـ افًئّرررغ اف ذيـ ذـررررهتام مٍٕررر

يَقم ادًِّقن أو دظٚة ادًِّقن بّ ؾ هذا افقاجرٛ   بِرد مرٚ، ويتُتِرقن ظرذ 

ؿقفف تٌٚرك وتًٚػ، يقمئرٍذ يٍررح هذا إشٚس، ؾٖٕٚ أظتَد أهنؿ يقمئٍذ يهدل ؾٔٓؿ 

ادٗمْررقن بْكرر اه تٌررٚرك وتًررٚػ، ،ذًا واجررٛ ـررؾ مًررِؿ أن يًّررؾ اشررتىٚظتف، وٓ 

ًٚ ،ٓ وشًٓٚ.  يُِػ اه ًٍٕ

ًٚ هلذا يٚ صٔخ شٗال يًْل يِحؼ اذا.ادَِل  : تٌٚظ

 ًٕؿ.  افنٔخ:

افهرررحٔح، برررغ ،ؿٚمرررٜ افتقحٔرررد  ادَِررل: هرررؾ ٍٕٓرررؿ مرررـ ـ مررؽ يرررٚ صرررٔخ إٔرررف ٓ ترر زمُ 

 وافًٌٚدة افهحٔحٜ، وبغ ،ؿٚمٜ افدوفٜ اإلش مٜٔ؟
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ٓ، ٓ ترر زم ٕن هْررٚك برر  صررؽ، وهررذا أمررر مًرررو ، أن بًررض إزمْررٜ  افنررٔخ:

ؿررررد تُررررقن افًزفررررٜ هررررل خررررر مررررـ اد ٚفىررررٜ، ؾًٔتررررزل ادًررررِؿ   صررررًٛ مررررـ هررررذه 

افنررًٚب، ويًررٔش هْررٚك وحررده يًٌررد ربررف ظررز وجررؾ، ويُتٍررل ن افْررٚس ،فٔررف ونه 

ٓؿ، ؾٓررذا أمررر ؿررد جررٚءت ؾٔررف أحٚديررٞ ـ رررة وـ رررة جرردًا، و،ن ـررٚن إصررؾ ـررام ،فررٔ

ادررٗمـ افررذي فررٚفط افْررٚس ويهررز ظررذ أذاهررؿ، خررر »جررٚء   حررديٞ ابررـ ظّررر: 

، افدوفٜ ادًِّٜ ب  صؽ هل وشرِٜٔ «مـ افذي ٓ فٚفىٓؿ وٓ يهز ظذ أذاهؿ

ْٚشرررٌٜ َٕرررقل فرررًٌض إلؿٚمرررٜ حُرررؿ اه   إرض، وفرررذفؽ ٕحرررـ   م رررؾ هرررذه اد

افرردظٚة اإلشرر مٔغ افررذيـ هيتّررقن ب٘ؿٚمررٜ افدوفررٜ ادًررِّٜ، وهررذا فررٔس   مُِٓررؿ 

وٓ   ؿدرهتؿ وٓ   ضٚؿتٓؿ مـ ظرٚئٌٓؿ أهنؿ هيتّقن بام ٓ يًرتىًٔقن افَٔرٚم 

برررف، ويررردظقن   إًٍٔرررٓؿ  ٚهررردة إًٍٔرررٓؿ و،ؿٚمرررٜ افدوفرررٜ ـرررام ؿرررٚل ذفرررؽ افداظٔرررٜ 

َقفتررررف تِررررؽ ثررررؿ هررررؿ ؟ يًتْهررررحقا: أؿّٔررررقا دوفررررٜ ادًررررِؿ افررررذي ٕهررررح مجٚظتررررف ب

اإلشرر م   ؿِررقبُؿ؛ تَررْؿ فُررؿ   أروررُؿ، ؾررْحـ ٕرررد ـ رررًا مررـ هررٗٓء افررذيـ 

يدظقن م  ً ـام يَقفقن فت هٔص و،ؾراد اه ظز وجؾ بٚحلُؿ يًزون ظرـ ذفرؽ 

بٚفًٌرررٚرة ادًروؾرررٜ: احلٚـّٔرررٜ ه، ٓ صرررؽ أن احلُرررؿ ه وحرررده وٓ نيرررؽ فرررف   

وٓ   ؽره، ومع ذفؽ ؾٓؿ ٓ حيََقن افر ٓ حُؿ ،ٓ ه؛   إًٍٔٓؿ وذفؽ ذفؽ 

  ضٚؿتٓؿ و  ؿدرهتؿ، م  ً: بًوٓؿ ٓ يزال يك ظذ افتًّؽ بًٌٚدة اه ظرذ 

ًٚ مررـ ادررذاهٛ إربًررٜ  مررٚ وجررد ظِٔررف مبررٚءه وأجررداده وأحًررـ مْررف مررـ درس مررذهٌ

افكرررحيٜ يَرررقل: ٓ هرررذا خررر   ادتًٌرررٜ افٔرررقم ثرررؿ حٔرررْام تٖتٔرررف افًرررْٜ افهرررحٔحٜ 

مرررذهٌل، ؾرررٖيـ احلُرررؿ برررام إٔرررزل اه، هرررؿ يىرررٚفٌقن ؽررررهؿ، برررام هرررؿ ٓ يىرررٚفٌقن برررف 

إًٍٔٓؿ، مـ افًٓؾ جدًا أن تىٌؼ حُؿ اه   دارك،   بًٔؽ،   نائؽ، بْٔام 

مـ افهًٛ جدًا أن  قل هرذا احلرٚـؿ افرذي حيُرؿ   ـ رر مرـ أحُٚمرف بٌرر مرٚ 

ا تررسك ادٔنرر ،ػ ادًنرر، هررذا يرردل ظررذ أحررد صررٔئغ، ،مررٚ هْررٚك إٔررزل اه، ؾِررامذ
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شقء تربٜٔ وشقء تقجٔف، و،مٚ إٔف هْٚك شقء ظَٔدة هل افتل تكؾٓؿ ،ػ آهتامم 

بام ٓ يًتىًٔقن  ََٔف ظـ آهتامم بام هق   اشرتىٚظتٓؿ افَٔرٚم برف، هلرذا برٚرك 

ٜ و،ذا إكررر  أحرررد افررردظٚة ظرررـ اه ؾٔرررؽ ٕحرررـ هنرررتؿ دائررراًم وأبررردًا بٚفتهرررٍٜٔ وافسبٔررر

واحررد مررـ هررذيـ إمررريـ ؟ يررْرح   دظقتررف، ؾرر٘ذًا ظررذ ـررؾ مًررِؿ ظررٚ؟ أو ؽررر 

ظررٚ؟ أن يًّررؾ وأن يتررؼ اه ظررز و جررؾ   حرردود اشررتىٚظتف، وأن يَرردم إهررؿ ظررذ 

ادٓرررؿ، وأن يررردع إمرررقر افترررل ٓ ؾٚئررردة مْٓرررٚ شرررقى ،ثرررٚرة احلرررامس و،ثرررٚرة افٍرررتـ 

ًٚ مررٚ، فُررـ يررقم تُررقن هررذه اإلثررٚرة خرهررٚ أـ ررر مررـ وادنررٚـؾ افتررل ٓ برر د مْٓررٚ يقمرر

نهررررٚ، ورضرهررررٚ أؿررررؾ مررررـ ًٍٕٓررررٚ، أمررررٚ افٔررررقم ؾٖٕررررٚ أرى آصررررتٌٚل ـررررؾ آصررررتٌٚل 

ًٚ ،ٓ وشًٓٚ.  بٚفتهٍٜٔ وافسبٜٔ، وـؾ   حدود اشتىٚظتف، وٓ يُِػ اه ًٍٕ

 (00:  00: 00/   750) اهلدى والنور / 
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 إلضالَيوضائٌ ايٓٗوض بايعامل ا

إٔف يُّـ فًِٚ؟ اإلش مل  ؿمٚ هل إشس افتل تروهنٚ خ ل مرئٔٚتُ مداخِٜ:

 أن يْٓض اٚ؟

افذي أظتَده هق مٚ جرٚء   افرْص احلردي ل افهرحٔح وهرق جرقاب ظرـ  افنٔخ:

م ؾ هذا افًرٗال وظرـ ـ رر مرـ إشرئِٜ افترل تىررح   افًٓرد احلرٚرض، وهرق ؿقفرف 

،ذا تٌرٚيًتؿ بٚفًْٔرٜ، وأخرذتؿ أذٕرٚب »افهرحٔح:  ظِٔف افه ة وافًر م   احلرديٞ

، ٓ يْزظف  ًٓ افٌَر، ورؤتؿ بٚفزرع، وترـتؿ اجلٓٚد   شٌٔؾ اه شِط اه ظُِٔؿ ذ

ؾٕٚشررٚس هررق افرجررقع ،ػ اإلشرر م، وهررذا إمررر  «ظررُْؿ حتررك ترجًررقا ،ػ ديررُْؿ

ة ظْررف تُتررٛ ؿررد أصررٚر ،فٔررف ،مررٚم دار اهلررررة اإلمررٚم مٚفررؽ رمحررف اه   ـِّررٜ مررٖثقر

ـام ـٕٚقا يَقفقن ؿدياًم: بامء افذهٛ، وهل ؿقفف رمحف اه: مـ ابتدع   اإلش م 

ٜ يراهررٚ حًررْٜ ؾَررد زظررؿ أن وّررًدا  وا ؿررقل اه تٌررٚرك وخررٚن افرشررٚفٜ، اؿررر ¢بدًظرر

ؿُ ﴿وتًررررٚػ:  رررر ُُ ُٝ َف ٔ ل َوَرِورررر
تِرررر َّ ًْ
ْؿ ِٕ ُُ ْٔ رررر َِ ُٝ َظ رررر ّْ َ ْؿ َوَأْب ُُ ْؿ ِديررررَْ رررر ُُ ُٝ َف رررر ِْ َّ ـْ  اْفَٔررررْقَم َأ

ؿٚل مٚفؽ رمحف اه: ؾام ؟ يُـ يقمئٍذ ديًْٚ ٓ يُقن افٔقم  [3]المءئدة:﴾اإِلْش َم ِديًْٚ

 ديًْٚ، وٓ يهِح مخر هذه إمٜ ،ٓ بام صِح بف أوهلٚ.

هررذه اجلِّررٜ إخرررة هررل بٔررٝ افَهررٔد ؾررٔام يتًِررؼ بررٚجلقاب ظررـ ذاك افًررٗال، 

ام صررِح بررف أوهلررٚ، ؾُررام أن حٔررٞ ؿررٚل رمحررف اه: وٓ يهررِح مخررر هررذه إمررٜ ،ٓ برر

 ¢إمٜ افًربٜٔ   ظٓردهٚ   اجلٚهِٔرٜ مرٚ صرِح أمرهرٚ ،ٓ بًرد أن جرٚءهؿ ٌٕرٔٓؿ 

 بقحل افًامء افذي أشًدهؿ   افدٕٔٚ و  إخرى.
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فررذفؽ: ؾٕٚشررٚس افررذي يٌٌْررل أن تَررقم ؾٔررف احلٔررٚة اإلشرر مٜٔ افًررًٔدة   هررذا 

افًرررْٜ، ؽررر أن هرررذا حيترررٚج ،ػ  افررزمـ فرررٔس ،ٓ هرررق ،ٓ افرجررقع ،ػ افُترررٚب و،ػ

نء مرررـ افتٍهرررٔؾ فُ ررررة اجلامظرررٚت أو إحرررزاب اإلشررر مٜٔ ادقجرررقدة أن   

افًرررٚحٜ؛ ٕن ـرررؾ مجٚظرررٜ تررردظل فًٍْرررٓٚ أهنرررٚ هرررل افترررل وورررًٝ ادرررْٟٓ افرررذي برررف 

، ؾُِٓؿ يدظل ـام ؿٔؾ واحلُؿ بٚإلش ميُّْٓؿ أن حيََقا ادرتّع اإلش مل 

 ؿدياًم:

ع ععبلللوذوكلهلل عيلللع عو لل ا

 

 

 

عوللللوذعقع هللللذعكللل عبللل    

أن افًٌٔؾ افذي بف يُّـ  ¢وٕحـ ًِٕؿ مـ ـتٚب اه ومـ حديٞ رشقل اه  

 َٔرؼ افًرًٚدة   افردٕٔٚ ثررؿ افًرًٚدة   أخررة ،ٕررام هرق شرٌٔؾ واحررد، ؾر  برد مررـ 

ٚ يٌتٌررررل افًّررررؾ فهررررٚفح افرررردظقة  رررر ًَ  ديررررد هررررذا افًررررٌٔؾ فًٔررررِؽ ظِٔررررف مررررـ ـررررٚن ح

مٜ اإلش مٜٔ، هذا افًٌٔؾ هرق مرٚ ذـرره اه تٌرٚرك وتًرٚػ   ؽرر مرٚ اإلش مٜٔ وإ

قُه ﴿ميٜ   افَرمن افُريؿ، ؾربْٚ ظز وجرؾ يَرقل:  ًُ ٌِ ٚته ٔاًم ؾَر
َِ تَ ًْر ل ُم

اضِر َذا رِصَ َوَأنه هَر

ٌِِِٔفِ  ـْ شَر ْؿ َظ ُُ َل بِ ره ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ًُّ قا اف ًُ ؾرٚفىريؼ افترل ترٗدي ،ػ مرٚ  [853]األنعجءم:﴾َوٓ َتتهٌِ

يْنده ـؾ مًِؿ افٔقم، وفُـ اجلامهر مٚ يًرؾقٕف ،ٕام هق افًٌٔؾ افذي أصر ،فٔرف 

   هذه أيٜ افُريّٜ.

هرذا افًرٌٔؾ ادرذـقر   أيرٜ افُريّرٜ بّ رؾ رائرع جرًدا  ¢وفَد أوورح افٌْرل 

رشّف ٕصحٚبف ظذ إرض افتل ـٚن مرـ ظٚدترف أن وِرس ظِٔٓرٚ دون أي ظيّرٜ 

ٚ خًىررٚ مًرتَٔاًم ظررذ إرض، ثررؿ خررط  ¢رشررقل اه أو ـزيرٚء، ؾَررد خررط هلرؿ  يقًمرر

ظررررذ جٌٕٚٔررررف خىقًضررررٚ ؿهررررًرة، ثررررؿ ؿرررررأ ظِٔررررف افهرررر ة وافًرررر م وهررررق يّررررر ب٘صررررًٌف 

ٔاًم ﴿افؼرررررريٍٜ ظررررررذ اخلررررررط ادًررررررتَٔؿ أيررررررٜ افًررررررٚبَٜ:  َِ تَ رررررر ًْ ل ُم
اضِرررررر َذا رِصَ َوَأنه َهرررررر

قهُ  ًُ ٌِ ٚته اخلرررط ادًرررتَٔؿ  ثرررؿ أصرررٚر ،ػ اخلىرررقط افترررل ظرررذ جرررٌٕٚل [853]األنعجججءم:﴾َؾررر
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ـْ ﴿بَقفرررررررررررف برررررررررررتامم أيرررررررررررٜ افُريّرررررررررررٜ:  ْؿ َظررررررررررر ررررررررررر ُُ َل بِ ره ررررررررررر ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ررررررررررر ًُّ قا اف ررررررررررر ًُ َوٓ َتتهٌِ

 .[853]األنعءم:﴾َشٌِِِٔفِ 

ؾٚظتَٚدي أن افىريؼ هق واحد ـام يْنده ـؾ مجٚظٜ أو ؾرد مرـ هرذه إمرٜ مرـ 

ن افٌْرل افًًٚدة هلٚ   افدٕٔٚ وأخرة ؾر  يقجرد هْرٚك ،ٓ هرذا افًرٌٔؾ، وب ٚصرٜ أ

ؿررد أتررؿ بٔررٚن خىررقرة احلٔرردة ظررـ افىريررؼ ادًررتَٔؿ   ؿقفررف   بررٚم احلررديٞ  ¢

هرررذا رصاط اه، وهرررذه ضررررل، وظرررذ رأس ـرررؾ ضريرررؼ مْٓرررٚ »افًرررٚبؼ، حٔرررٞ ؿرررٚل: 

افرردظٚة ،ًذا ـ رررون، وفُررـ افداظٔررٜ احلررؼ ،ٕررام هررق افررذي  «صررٔىٚن يرردظق افْررٚس ،فٔررف

، ومررٚ اتًٌررف أصررحٚبف ثررؿ مررـ ¢شررقل يرردظق افْررٚس أن يًررروا ظررذ مررٚ ـررٚن ظِٔررف افر

 جٚءوا مـ بًدهؿ ب٘حًٚن.

وؿد أـد ربْٚ ظز وجؾ   ميٜ أخرى   افَرمن افُريؿ مٚ ذـرر   أيرٜ افًرٚبَٜ 

ٚ، ؾَررٚل تًررٚػ:  رر ًٍ ـْ ﴿مررع نح افرشررقل ظِٔررف افًرر م هلررٚ فِحررديٞ ادررذـقر مٕ َوَمرر

َ َفُف اهْلُدَ  ِد َمٚ َتٌَغه ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ٚ تَرَقػه ُيَنِٚؿِؼ افره ِف مَر َقف ر ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ٌِِٔؾ ادُْر ْرَ شَر ْع ؽَر
ى َوَيتهٌِر

ْهَؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا َٓ ِف َج
ْهِِ ُٕ  .[885]النسء::﴾َو

ؾررررً٘ذا: افًررررٌٔؾ دائرررراًم يررررذـر   افَرررررمن مٍرررررًدا وفررررٔس هْررررٚك شررررٌؾ تتٌررررع، وفررررق أن 

يٚهؿ افًٚفُغ ظذ هذه افًٌؾ وافًٚئريـ ظذ تِؽ افىرل ـٕٚٝ مَٚصدهؿ وٕقا

حًررًْٜ، و،ن اؾررسض ؾررٔٓؿ ذفررؽ ؾٓررؿ فررـ يهررِقا ،ػ بٌٔررتٓؿ مررٚ دام أهنررؿ ؟ يًررُِقا 

افىريؼ افقحٔد ادًتَٔؿ افرذي يرٗدي ارؿ ،ػ مَهردهؿ ادؼروع، وفَرد جرٚء   

احلديٞ افهحٔح افذي تتٍؼ ظِٔف ـؾ اجلامظٚت وإحزاب اإلش مٜٔ، وفُرْٓؿ 

ٚ، أظْرل برف ؿرقل افٌْر ـً تٍرؿرٝ افٔٓرقد ظرذ ،حردى »: ¢ل فتٍِقن   تىٌَٔف شرِق

وشًٌغ ؾرؿٜ، وتٍرؿرٝ افْهرٚرى ظرذ اثْترغ وشرًٌغ ؾرؿرٜ، وشرتٍسل أمترل ظرذ 

ث ث وشًٌغ ؾرؿرٜ، ـِٓرٚ   افْرٚر ،ٓ واحردة، ؿرٚفقا: مرـ هرل يرٚ رشرقل اه؟ ؿرٚل: 
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هررذه هررل افروايررٜ ادنررٓقرة، وثّررٜ روايررٜ أخرررى تٍنرر إوػ وهررل  «هررل اجلامظررٜ

 .«هل افتل ظذ مٚ إٔٚ ظِٔف وأصحٚن»م: ؿقفف ظِٔف افً 

ؾرر٘ذًا: واحرردة مررـ ث ثررٜ وشررًٌغ ؾرؿررٜ هررل افٍرؿررٜ افْٚجٔررٜ ـررام رصح ظررذ ذفررؽ 

، وهررررذه افٍرؿررررٜ افْٚجٔررررٜ هررررل ؾَررررط افتررررل تًررررتىٔع أن تررررْٓض بٕٚمررررٜ  ًٜ افًِررررامء ؿٚضٌرررر

اإلشرر مٜٔ افٔررقم، وأن  َررؼ افًررًٚدة هلررؿ، ثررؿ فٌرررهؿ مررـ إمررؿ إخرررى افتررل ؟ 

دي اإلش م، وفًؾ مـ أشٌٚب ذفؽ أن ادًِّغ إًٍٔٓؿ ؟ يًقدوا مرع هتتدي ا

ًٚة ٕؾًٚهلؿ وأظامهلؿ، وإؿقال وحدهٚ ٓ تٍٔد ...   إشػ ـام ـٕٚقا مـ ؿٌؾ دظ

أن افٍرؿررررررٜ افْٚجٔررررررٜ هررررررل ؾرؿررررررٜ واحرررررردة، وفُررررررل ٓ يوررررررؾ  ¢دررررررٚ ذـررررررر افٌْررررررل 

ا ... أجرٚب ظرـ ادًِّقن ظـ مًرؾٜ وصٍٓٚ هذا افو ل افذي يِزم مْف أن يوِق

ذاك افًٗال: مـ هل هذه افٍرؿرٜ افْٚجٔرٜ مرـ برغ افر  ث وشرًٌغ ؾرؿرٜ؟ ؿرٚل: هرل 

؟ يَتكر  ¢افتل ظذ مٚ إٔٚ ظِٔف وأصرحٚن، وٕ حرظ هْرٚ بقورقح ترٚم أن افٌْرل 

  جقابررف ظررـ ذاك افًررٗال ظررذ ؿقفررف ؾَررط: افتررل هررل ظررذ مررٚ إٔررٚ ظِٔررف، ؟ يَتكرر 

 مررٚ إٔررٚ ظِٔررف وؾَررط، ٓ ظىررػ ظررذ ذفررؽ ؿقفررف: و؟ يَررػ   ـ مررف ،ػ هْررٚ: ظررذ

 وأصحٚن.

هرؿ ـرام ٓ صرؽ وٓ ،صرُٚل ؾٔرف، هرؿ افرذيـ تَِرقا  ¢ذفؽ ٕن أصحٚب افٌْرل 

ٚ، ثرؿ ظِّرقا برف وضٌَرقه  ¢افقحل مـ رشقل اه  ٚ ضريًر بًَّٔف افَرمن وافًرْٜ ؽوًر

أحًررـ تىٌٔررؼ، ثررؿ َِٕررقه ـررام ؾّٓررقه وـررام ضٌَررقه ،ػ مررـ جررٚء مررـ بًررده، وهُررذا 

حتك ش ر اه ظز وجؾ فًِّرِّغ مرـ مجرع هلرؿ افًرْٜ مرـ بًرد أن شر ر فألوفرغ 

مـ مجع هلؿ افَرمن افُريؿ بغ دؾتغ، وبرذفؽ اجتّرع افقحٔرٚن ادنرٚر ،فرٔٓام   

افَرررمن   ظديررد مررـ أيررٚت ـّ ررؾ ؿقفررف تٌررٚرك وتًررٚػ خمٚضًٌررٚ ٌٕٔررف ظِٔررف افهرر ة 

َر ﴿وافًرر م:  ـْ ؿْ َوَإَٔزْفَْررٚ ،َِفْٔررَؽ افررذ  ِٓ ْٔ َل ،َِفرر ررز  ُٕ  ٚ َ فِِْهررِٚس َمرر ؾٍررل هررذه  [44]النحجج :﴾فُِتٌَررغ 
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هررق نء زائررد ظررـ افَرررمن، وأن افَرررمن مٌررغ  ¢أيررٜ ٕررص رصيررح أن بٔررٚن افٌْررل 

بٌٕٔٚف ظِٔف افً م، ؾٚدٌَغ نء وادٌِغ نء مخر.. نء زائد ظِٔف، و،ن ـرٚن ٓ 

ص يكرح برذفؽ، أٓ وهرق فرج ظرـ إٔرف مًرتَك مرـ منرُٚة واحردة، ـرام جرٚء افرْ

ٓ أفٍغ أحدـؿ متُئًٚ ظذ أريُترف يَرقل: هرذا ـترٚب »ؿقفف ظِٔف افه ة وافً م: 

ٚ حرمْررٚه، أٓ ،ين أوتٔررٝ  ًٓ حِِْررٚه، ومررٚ وجرردٕٚ ؾٔررف حراًمرر اه ؾررام وجرردٕٚ ؾٔررف حرر 

... «أٓ ،ٕرام حررم رشررقل اه م رؾ مرٚ حرررم اه»  حررديٞ مخرر:  «افَررمن وم ِرف مًرف

ظز وجؾ ـام رصح بٚٔيٜ افًٚبَٜ إٔزل افَرمن ظذ ؿِٛ افٌْل ظِٔف افً م  بٖن اه

 وـٍِف أن ئٌْف فِْٚس، هذا افٌٔٚن هق افًْٜ.

فُررـ هْررٚ نء مخررر أصررٚرت ،فٔررف تِررؽ افروايررٜ افًررٚبَٜ حٔررْام شررئؾ افٌْررل ظِٔررف 

ؾٖصحٚب  «هل افتل ظذ مٚ إٔٚ ظِٔف وأصحٚن»افً م ظـ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ، ؾَٚل: 

شقل ظِٔف افً م ذـروا   هذا احلديٞ هلذه افُْتٜ افتل شٌؼ ذـرهٚ   ؿقفف افر

ِمَِْغ ﴿تًٚػ:  ْٗ َ َفُف اهْلَُدى َوَيتهٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ ِد َمٚ َتٌَغه ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَنِٚؿِؼ افره َوَم

ْهَؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا َٓ ِف َج
ْهِِ ُٕ ِف َمٚ َتَقػه َو َقف   .[885سء::]الن﴾ُٕ

ؾْحـ َٕقل:   هرذه أيرٜ حُّرٜ بٚفٌرٜ، ـٚحلرديٞ افًرٚبؼ: وأصرحٚن، ؾرذـر 

ٚ ظذ شْتف ظِٔف افً م ... أصحٚبف افُرام، ـذفؽ هْرٚ   أيرٜ  ًٍ   احلديٞ ظى

ـْ ﴿افُريّرررٜ ظىرررػ شرررٌٔؾ ادرررٗمْغ ظرررذ مرررٚ جرررٚء برررف افرشرررقل، ؾَرررٚل تًرررٚػ:  َوَمررر

ِد َمٚ تَ  ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ِمِْغَ ُيَنِٚؿِؼ افره ْٗ ٌِِٔؾ ادُْر ْرَ شَر ْع ؽَر
َ َفُف اهْلَُدى َوَيتهٌِر  [885]النسجء::﴾ٌَغه

؟ يَؾ رب افًٚدغ: ومـ ينٚؿؼ افرشقل مـ بًد مٚ تٌرغ فرف اهلردى ٕقفرف مرٚ ترقػ 

وٕهرررِف جٓرررْؿ وشرررٚءت مهرررًرا.. و،ٕرررام أدخرررؾ مجِرررٜ ظىٍٓرررٚ ظرررذ مرررٚ ؿٌِٓرررٚ ؾَرررٚل 

قَل ِمرررر ﴿تًررررٚػ:  ُشرررر ِٚؿِؼ افره ـْ ُيَنرررر ٌِِٔؾ َوَمرررر ْرَ َشرررر ْع َؽرررر
ُف اهْلُررررَدى َوَيتهٌِرررر َ َفرررر ٚ َتٌَررررغه ِد َمرررر رررر ًْ ـْ َب

ِمِْغَ  ْٗ ُرر حٔررْام ؿررٚل: إٔررٚ وأصررحٚن، ـررٚن ،ن ؟ يُررـ  ¢ـررٖن افٌْررل  [885]النسججء::﴾ادْ
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ٚ مررـ أيررٜ افتررل ـررٚن اه ظررز  ذفررؽ وحًٔررٚ مررـ اه مٌررًٚنة مْررف تًررٚػ ،فٔررف، ـررٚن اؿتًٌٚشرر

ُف اهْلُرَدى َومَر ﴿وجؾ أوحك ارٚ ،فٔرف حرغ ؿرٚل:  َ فَر ٚ َتٌَرغه ِد مَر ًْر ـْ َب
قَل مِر شُر ِٚؿِؼ افره ـْ ُينَر

ِمِْغَ  ْٗ ٌِِٔؾ ادُْر مرٚ هرل افُْترٜ، و مرٚ هرل احلُّرٜ   ذـرر  [885]النسجء::﴾َوَيتهٌِْع َؽْرَ شَر

اه ظررررز وجررررؾ   هررررذه أيررررٜ شررررٌٔؾ ادررررٗمْغ، و  ظىررررػ افرشررررقل ظِٔررررف افًرررر م 

 أصحٚبف ظذ ًٍٕف   احلديٞ افًٚبؼ؟

ٚ هرؿ افرذيـ تَِرقا افرقحٔغ  ًَ اجلقاب: أن هٗٓء افهحٚبٜ افُرام ـرام أنٕرٚ شرٚب

مًٌْٔررٚ مْرررف هلرررؿ مٌررًٚنة دون واشرررىٜ ـررام هرررق صرررٖن مررـ جرررٚء مرررـ  ¢مررـ رشرررقل اه 

بًررردهؿ، وٓ صرررؽ أن إمرررر ـرررام ؿرررٚل ظِٔرررف افهررر ة وافًررر م   حرررديٞ مًررررو : 

هررحٚبٜ إوفررغ أؿررقى مررـ وفررذفؽ ـررٚن ،يررامن اف  «افنررٚهد يرررى مررٚ ٓ يرررى افٌٚئررٛ»

،يررامن مررـ جررٚء مررـ بًرردهؿ، وؿررد أصررٚر ظِٔررف افًرر م ،ػ ذفررؽ بَقفررف   احلررديٞ 

 «خررر افْررٚس ؿرررين، ثررؿ افررذيـ يِررقهنؿ، ثررؿ افررذيـ يِررقهنؿ»افهررحٔح بررؾ ادتررقاتر: 

وظذ ذفؽ ؾ  يًتىٔع مًِؿ أن يًرتَؾ بٍٓرؿ افُترٚب وافًرْٜ بن هرف، برؾ ٓ برد 

قع ،ػ إصرررحٚب افُررررام افرررذيـ تَِرررقا ذفرررؽ ظرررـ أن يًرررتًغ ظرررذ ؾّٓٓرررام برررٚفرج

 مًٍنا مًٌْٔٚ تًٚرة بَقفف ظِٔف افً م وتًٚرة بًٍِف وتًٚرة بتَريره. ¢افٌْل 

ٚ أن افًْٜ تًَْؿ ،ػ هذه إؿًٚم اف  ثٜ: ؿرقل، وؾًرؾ،  ًً وفًُِؿ تًِّقن مجٔ

َررمن وتَرير، ؾ٘ذا مٚ رص  صٚر  مٚ ٕيره ظـ هذه افًْٜ وأراد أن يًتَؾ بٍٓؿ اف

ا ظرررذ ذفرررؽ بٚفٌِرررٜ افًربٔرررٜ ؾًرررق  ٓ يًرررتىٔع أن يهرررؾ ،ػ ؾٓرررؿ مرررراد اه  مَتًكررر

تٌررٚرك وتًررٚػ مررـ ميٚتررف، وأـررز دفٔررؾ ظررذ ذفررؽ أن هْررٚك بًررض أيررٚت يررسدد ؾٔٓررٚ 

فٍظ مًغ، ـٚفٔد م ً    ميٜ افترّٔؿ، وافٔرد   ميرٜ حرد افًرٚرل وٕحرق ذفرؽ، ؾتررد 

ٜ، ؾ  وقز حْٔئٍرذ أن يًرتَؾ ،ًٕرٚن مرٚ فٍٓرؿ أيٜ تٍن ظذ وقء مٚ جٚء   افًْ

ٚ. ¢أيٜ دون أن يًتًغ ظذ ذفؽ بًْٜ افٌْل  ًٍ  بٖؿًٚمٓٚ اف  ثٜ افتل ذـرهتٚ مٕ
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ِدهَيُاَم ﴿ؾ يٜ م ً :  قا َأيْر ًُ ُٜ َؾْٚؿَى ِٚرَؿ ًه ِٚرُل َواف ًه افٔرد   افٌِرٜ ،ذا  [31]المءئجدة:﴾َواف

فررذراع، وؿررد يررراد مررٚ ؾررقل ذفررؽ ،ػ أضَِررٝ ؾَررد يررراد: افُررػ، وؿررد يررراد: افُررػ وا

ادُْٛ، ؾٌرٖي هرذه ادًرٚين يًرتىٔع مرـ ٓ يًرقد ،ػ افًرْٜ افترل هرل بٔرٚن فَِررمن 

ٚ أن يٍنرر م ررؾ هررذه أيررٜ، ثررؿ ـِّررٜ افًررٚرل وهررل تنررّؾ ـررؾ شررٚرل  رر ًٍ ـررام ذـرٕررٚ مٕ

مٓام ـٕٚٝ ؿّٜٔ مٚ هل مْحًىٚ وؿًِٔ  وٓ ؿّٜٔ هلٚ تذـر، ٓ بد   هرذا و  هرذا 

  مـ ذفؽ أن يرجع ،ػ افًْٜ بٖؿًٚمٓٚ اف  ثٜ.وـ ر

وأووررررح م ررررؾ مًرررررو  ظْررررد افًِررررامء اررررٚ: افهرررر ة افتررررل أمرٕررررٚ اررررٚ   افَرررررمن 

ٚ أن يٍٓررؿ  رر ًَ افُررريؿ، واحلررٟ، وافهررٔٚم، وافزـررٚة وٕحررق ذفررؽ، ٓ يًررتىٔع أحررد مىِ

ٚ هذه إرـٚن افتل أمرٕٚ اٚ   افَرمن ،ٓ ظذ وقء بٔرٚن افرشرقل ظِٔرف افًر م هلر

 بَقفف وؾًِف وتَريره.

،ذ إمر ـذفؽ ؾ  بد مـ افرجقع ،ػ افًْٜ مرع افَررمن؛ ٕن افًرْٜ تٌرغ افَررمن 

ٚ   أيررررٜ افُريّررررٜ:  رررر ًٍ َل ﴿ـررررام ذـرٕررررٚ مٕ ررررز  ُٕ  ٚ َ فِِْهررررِٚس َمرررر َر فُِتٌَررررغ  ـْ َوَإَٔزْفَْررررٚ ،َِفْٔررررَؽ افررررذ 

ؿْ  ِٓ  .[44]النح :﴾،َِفْٔ

ن مرررـ ـِّترررل هرررذه   مخرررر هرررذه يٌَرررك هْرررٚك نء مخرررر وهرررق بٔرررٝ افَهرررٔد أ

افُِّرررٜ أو هرررذا اجلرررقاب، وهرررق: افهرررحٚبٜ افرررذيـ َِٕرررقا ،فْٔرررٚ أؿقافرررف ظِٔرررف افًررر م 

مررٚ ًٕرؾٓررٚ مررـ افَرررمن افررذي مررروي بررٚفتقاتر ـررام هررق  ¢وأؾًٚفررف وتَررٚريره، أؿقافررف 

مًِرررقم، و،ٕرررام ًٕرررر  ذفرررؽ مرررـ افًرررْٜ، تَرررٚريره ظِٔرررف افًررر م رأى صرررٔئًٚ ؾرررٖؿره، ٓ 

مرررـ َٕرررؾ افهرررحٚبٜ وفرررٔس مرررـ ؿقفرررف ظِٔرررف افًررر م، ؾرررً٘ذا: ـرررٚن مرررـ  ًٕرررر  ذفرررؽ ،ٓ

افيرروري جررًدا أن ٕوررؿ ،ػ افرردظقة ،ػ افُتررٚب وافًررْٜ ـررام َٕررقل دائرراًم   م ررؾ 

ًٓ درٚ شرٌؼ ذـرره   بًرض  هذه ادْٚشٌٜ: وظذ مٚ ـٚن ظِٔف شرٍِْٚ افهرٚفح، ،ظرام

، وذـررر ٌٕٔررف افُررريؿ أيررٚت وإحٚديررٞ ادتَدمررٜ، حٔررْام ذـررر اه شررٌٔؾ ادررٗمْغ
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أصررررحٚبف، ؟ يُررررـ ذفررررؽ ،ٓ حلُّررررٜ بٚفٌررررٜ، وهررررل: إٔررررف وررررٛ افرجررررقع ،ػ ؾٓررررؿ 

 افُتٚب وافًْٜ ظذ مٚ ـٚن ظِٔف شٍِْٚ إول افهحٚبٜ ريض اه ظْٓؿ أمجًغ.

ظذ هذا: يٖيت هْٚ نء هٚم جرًدا يٌٍرؾ ظْرف ـ رر مرـ اجلامظرٚت اإلشر مٜٔ أو 

ظرذ وجرف إرض، أٓ وهرق: مرٚ هرق افًرٌٔؾ ،ػ  إحزاب اإلش مٜٔ افَٚئّٜ افٔرقم

مًرؾررٜ مررٚ ـررٚن ظِٔررف افرشررقل ظِٔررف افًرر م مررـ ؿررقل أو ؾًررؾ أو تَريررر، ثررؿ مًرؾررٜ مررٚ 

ـٚن ظِٔف أصحٚبف مـ ؾٓؿ وتىٌٔؼ هلذه افًْٜ؟ ٓ شٌٔؾ ،ػ ذفؽ ،ٓ بٚفرجقع ،ػ 

ًٜ بًِرررؿ احلرررديٞ، ظِرررؿ مهرررىِح احلرررديٞ، وظِرررؿ  ظِرررؿ يًرررر  ظْرررد افًِرررامء ؿٚضٌررر

رح وافتًديؾ، فف ؿقاظده وفف اصرى حٚتف ارٚ يرتُّـ افًِرامء مرـ أن يًرؾرقا مرٚ اجل

ممرررٚ ؟ يهرررح، أـ رررر اجلامظرررٚت اإلشررر مٜٔ ٓ يرؾًرررقن افٔرررقم  ¢صرررح ظرررـ افٌْرررل 

ًٓ ،ػ مررٚ يًررر  بٚفًررْٜ، وافًررْٜ   فٌررٜ افؼررع أظررؿ وأصررّؾ مْٓررٚ    رووشررٓؿ أو

ذ مٚ ـٚن مـ افًٌٚدات ؽر ظر  افٍَٓٚء؛ ذفؽ ٕن افٍَٓٚء يىَِقن فٍيٜ افًْٜ ظ

ادٍررروض ظررذ ادًرررِؿ ؾٍريوررٜ وشررْٜ، فُرررـ افًررْٜ   فٌررٜ افؼرررع هررل افىريَرررٜ 

وادررْٟٓ وافًررِقك افررذي شررُِف افرشررقل ظِٔررف افًرر م   تًٍررره   بٕٔٚررف فَِرررمن 

 وتىٌَٔف ،يٚه.

وظرررذ هرررذا جرررٚء ؿقفرررف ظِٔرررف افًررر م   احلرررديٞ افهرررحٔح وادتٍرررؼ ظِٔرررف برررغ 

إٔررف ؿررٚل:  ¢إٔررس بررـ مٚفررؽ ريض اه تًررٚػ ظْررف ظررـ افٌْررل  افنررٔ غ مررـ حررديٞ

ؾِررٔس ادَهررقد هْررٚ: مررـ رؽررٛ ظررـ شررْتل شررْٜ  «مررـ رؽررٛ ظررـ شررْتل ؾِررٔس مْررل»

افٍرر.. شْٜ افيٓر افٌَِٔرٜ وافًٌديرٜ ،ػ مخرر مرٚ هْٚفرؽ مرـ افًرْـ افرواترٛ، فرٔس 

جررٚء هررذا هررق ادَهررقد   هررذا احلررديٞ، و،ٕررام ادَهررقد بررف افًررْٜ وافىريَررٜ افتررل 

 اٚ افٌْل ظِٔف افً م هلذه إمٜ، ـٌٕٔٚف فَِرمن ـام شٌؼ ظِٔف افُ م.

وافذي يٗـد فْٚ هذا ادًْك صٔئٚن اثْٚن: أحدضٚ يتًِؼ بًٌٛ ورود احلديٞ، 
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وافقررء أخررر: اتٍررٚل إمررٜ أن مررـ حررٚؾظ ظررذ افٍرررائض وإتٓررك ظررـ ادحرمررٚت 

أن رجً  ؿٚل يرٚ رشرقل »مًِؿ: ؾٓق ،ن صٚء اه مـ أهؾ اجلْٜ ـام جٚء   صحٔح 

اه! أرأيٝ ،ن إٔٚ صِٔٝ افهِقات اخلّرس، وصرّٝ رمورٚن، وحِِرٝ احلر ل، 

وحرمررٝ احلرررام، أأدخررؾ اجلْررٜ؟ ؿررٚل: ًٕررؿ، ،ن إٔررٝ صررِٔٝ افهررِقات اخلّررس، 

ؾررً٘ذا:  «وصررّٝ رموررٚن، وحِِررٝ احلرر ل، وحرمررٝ احلرررام ؾٖٕررٝ مررـ أهررؾ اجلْررٜ

ٓٚء بٚفًْٜ يّْع مـ ؿٚم برام شرٌؼ ذـرره   هْٚ ٓ نء ممٚ يًّك   اصى ح افٍَ

احلررررديٞ مررررـ افٍرررررائض حيررررقل ترـررررف فًِررررْٜ بْٔررررف وبررررغ دخررررقل اجلْررررٜ، فُْررررف ظررررذ 

افًُررس مررـ ذفررؽ ،ذا ترررك افًررْٜ بًّْٚهررٚ افؼررظل ؾرر زم ذفررؽ إٔررف حررٚد ظررـ شررٌٔؾ 

 افرشقل ظِٔف افً م افتل هل شٌٔؾ ادٗمْغ.

 ادًْررك افهررحٔح هلررذه أمررٚ شررٌٛ احلررديٞ وهررق افقررء إول افررذي يرردل ظررذ

... تَٚفقهررٚ، أي: وجرردوا ظٌٚدتررف ظِٔررف افًرر م  «ؾّررـ رؽررٛ ظررـ شررْتل ..»اجلِّررٜ: 

ؿِِٜٔ، وجدوهٚ ؿِِٜٔ بٚفًٌْٜ دٚ ـٚن يدور   ذهْٓؿ مـ أن افرشرقل ظِٔرف افًر م 

يٌٌْرررل أن يُرررقن أظٌرررد افًٌرررٚد ؾرررٔام يتهرررقرون هرررؿ افًٌرررٚدة، وهرررق بررر  صرررؽ أظٌررردهؿ 

ٚ، فُررررـ فًٔررررٝ افً رررر ًً ٌررررٚدة بُ رررررة صرررر ة وصررررٔٚم ،ٕررررام هررررل بُ رررررة اإلتٔررررٚن مررررـ مجٔ

ًٚء ظرررذ مرررٚ ـرررٚن ؿرررٚئاًم    افًٌرررٚدات حًرررٛ مرررٚ جرررٚء برررف افرشرررقل ظِٔرررف افًررر م، ؾٌْررر

أذهٚهنؿ مـ ادٌٚفٌٜ   افًٌٚدة وجردوا ظٌٚدترف ظِٔرف افًر م ؿِِٔرٜ، وـرٖهنؿ صرًروا 

يُررقن بررٖن هررذا َٕررص   حررؼ افرشررقل ظِٔررف افًرر م ؾرررٚءوا بتًِٔررؾ مررـ أبىررؾ مررٚ 

حٔررٞ ؿررٚفقا بًررد أن  ¢ٕرجررق أن اه ظررز وجررؾ يٌٍررره هلررؿ بًررٌٛ صررحٌتٓؿ فٌْررٔٓؿ 

ؿرد ؽٍرر اه فرف مرٚ تَردم مرـ ذٌٕرف، ـرٖهنؿ يَقفرقن:  ¢تَٚفقا افًٌٚدة: هذا رشقل اه 

ًٍٕف، ودٚذا وٓدهٚ ويتًٌٓٚ وؿرد حهرؾ ؽٚيرٜ ادْرك أٓ  ¢دٚذا يتًٛ افرشقل 

ٚ ؾَ ﴿وهق ـام ؿٚل اه ظز وجؾ:  ٕه ـْ  *تَْحَْٚ َفَؽ َؾتًْحٚ ُمًٌِْٔٚ ،ِ
َم مِر ده ََر َر َفَؽ اههُ َمٚ َت ٍِ ٌْ فَِٔ

رَ  َٖخه ٌَِؽ َوَمٚ َت ْٕ  .[3 - 8 ]الفتح:﴾َذ
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ؾررً٘ذا: افرشررقل ظِٔررف افًرر م ؿررد ؽٍررر اه فررف مررٚ تَرردم مررـ ذٌٕررف ومررٚ تررٖخر ؾِررؿ يٌررؼ 

افًْرررٚء هْرررٚك مرررٚ يررردظقه ،ػ أن يَرررقم افِٔرررؾ ـِرررف، ويهرررقم افْٓرررٚر ـِرررف، ويٌتًرررد ظرررـ 

بُِررف، وفررذفؽ ظررٚدوا ،ػ إًٍٔررٓؿ: أمررٚ ٕحررـ ؾِررؿ ٕيٍررر بًررد بٌٍّرررة اه ؾٔرررٛ أن 

ًًٕك ،ػ ظٌٚدة اه ظز وجؾ فًؾ اه يٌٍر فْٚ، ؾتًٚهدوا بْٔٓؿ، ؾَرٚل أحردهؿ: أمرٚ 

إٔٚ ؾٖؿقم افِٔؾ وٓ إٔٚم، وؿٚل اف ٚين: أمٚ إٔٚ ؾٖصقم افدهر وٓ أؾىر، واف ٚفٞ ؿٚل: 

 افًْٚء، وإكؾقا متًٓديـ ظذ هذا.أمٚ إٔٚ ؾ  أتزوج 

ودررٚ جررٚء افرشررقل ظِٔررف افًرر م ،ػ أزواجررف وأخزٕررف خررز افرررهط، صررًد ظِٔررف 

 «مررٚ بررٚل أؿررقام يَقفررقن ـررذا وـررذا وـررذا»افًرر م ادْررز وخىررٛ   أصررحٚبف ؿررٚئً : 

افرردهر وٓ أؾىرر، وذاك يَررقل: أؿررقم  افْٓرٚرئًرد أؿررقال ـرؾ مررْٓؿ، هرذا يَررقل أصررقم 

إٔررٚم، واف ٚفررٞ يَررقل: ٓ أتررزوج افًْررٚء، وهررذا مررـ أدبررف ظِٔررف افًرر م إٔررف  افِٔررؾ وٓ

يُْل ويًرض وٓ يكح ؾَٔقل: مٚ برٚل ؾر ن ؿرٚل ـرذا وؾر ن ؿرٚل ـرذا ٓ، مرٚ برٚل 

 أؿقام يَقفقن ـذا وـذا؛ ٕن ادَهقد فٔس هق افتنٓر، و،ٕام هق افتًِٔؿ.

ـؿ ه، أمرٚ ،ين أصرقم وأؾىرر، أمٚ إٔٚ ؾ٘ين أخنرٚـؿ ه وأتَرٚ»ؾَٚل ظِٔف افً م: 

هرذا مقورع  «وأؿقم افِٔؾ وإٔٚم، وأتزوج افًْٚء، ؾّـ رؽرٛ ظرـ شرْتل ؾِرٔس مْرل

ؾّررـ رؽررٛ ظررـ شررْتل ؾِررٔس »هررذا احلررديٞ، وهررذا هررق شررٌٛ ورود هررذا احلررديٞ: 

أي: مـ جرٚء بًٌرٚدة يتًٌرد اه ارٚ ويتَررب ،ػ اه زفٍرك ؟ أتًٌرد اه ارٚ ؾٓرق  «مْل

ٚ  ؿد رؽٛ ظـ ضريَل ًَر وظـ مْٓرل ؾٓق فٔس مْل، فق أن رجً  ؟ يَرؿ افِٔرؾ مىِ

و؟ يهررؿ مررـ افرردهر صررٔئًٚ أـ ررر مررـ صررٓر رموررٚن ؾٓررق افررذي يًررتحؼ أن يُررقن مررـ 

أهرؾ اجلْررٜ بنررٓٚدة ذفررؽ احلررديٞ، وٓ يَررٚل ؾٔررف: ؿررد رؽررٛ ظررـ شررْٜ افرشررقل ظِٔررف 

ُرٔؿ ظرـ افً م، وفُْف فق صٚم مع رموٚن صٚم ـؾ إيٚم افترل يْٓرك افنرٚرع احل

صٔٚمٓٚ، ثؿ ؿٚم افِٔرؾ   افًرْٜ ـِٓرٚ وافِٔرؾ ـِرف بىقفرف ؾٓرق افرذي رؽرٛ ظرـ شرْتف 
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 ظِٔف افً م.

ٚ بٖٕرف ؿرد زاد  ًٕر وفذفؽ ؾنتٚن مٚ بغ افَٕٚع بٚفٍرائض وافذي يزيد ظذ افًْـ طٚ

  افىٚظٜ وافًٌٚدة، وافقاؿع إٔف ؿد خٚفػ مْٟٓ افرشقل وشرتف؛ ٕجؾ ذفؽ ؿٚل 

مررـ أحرردث   أمرٕررٚ هررذا مررٚ فررٔس مْررف ؾٓررق »حلررديٞ افهررحٔح: ظِٔررف افًرر م   ا

 .«رد

،ذا ظرؾْررٚ أن شررْٜ افرشررقل ظِٔررف افًرر م افتررل َِٕٓررٚ ،فْٔررٚ أصررحٚبف افُرررام وجررٛ 

ظِْٔٚ أن ًٕرؾٓٚ ـام فق ـْٚ ٕحٔٚهٚ مًف ظِٔف افً م، وـذفؽ بٔٚن افهحٚبٜ دٚ بْٔف 

ٚ ،ػ ظِرؿ احلرديٞ، افرشقل ظِٔف افً م هلؿ، ـٚن ٓ بد مـ افرجقع ـام ؿِ ًٍر ٝ مٕ

وظِررؿ احلررديٞ ظِررؿ مًررتَؾ ظررـ شررٚئر افًِررقم افؼررظٜٔ، وٓ شررٌٔؾ ،ػ افتٍَررف   

 افديـ و،ػ ؾٓؿ افَرمن افُريؿ ،ٓ بىريؼ هذه افًْٜ.

فررذفؽ أظتَررد وهررذا ،ن صررٚء اه يُررقن هنٚيررٜ هررذا اجلررقاب: إٔررف ٓ بررد فًِّررِّغ 

ن أن ئًدوا افًز ف ش م وادرد افٔقم، أو بًٌٚرة أووح: فًِِّّغ افذيـ يريدو

 ف ش م واحلُؿ ف ش م، ٓ بد هلٗٓء أن حيََقا أمريـ اثْغ:

أن ئًدوا ،ػ أذهٚن ادًِّغ نيًٜ اإلش م مهًٍٚة مـ ـؾ مٚ دخؾ ؾٔٓٚ ممٚ 

ْؿ ﴿؟ يُررررـ مْٓررررٚ يررررقم إٔررررزل اه تٌررررٚرك وتًررررٚػ ؿقفررررف:  ُُ ْؿ ِديررررَْ رررر ُُ ُٝ َف رررر ِْ َّ ـْ اْفَٔررررْقَم َأ

 َ ُؿ اإِلْشرر َم ِديًْررَٚوَأْب رر ُُ ُٝ َف ٔ
تِررل َوَرِورر َّ ًْ

ْؿ ِٕ ُُ ْٔ رر َِ ُٝ َظ رر ،ظررٚدة هررذا إمررر  [3]المءئججدة:﴾ّْ

افٔررقم ـررام ـررٚن   افًٓررد إول، هررذا برر  صررؽ حيتررٚج ،ػ جٓررقد جٌررٚرة مررـ ظديررد 

مـ ظِامء ادًِّغ   خمتِػ أؿىرٚر إرض يْؼرون افًِرؿ افهرحٔح افرذي هرق 

 بٜ وؾّٓٓؿ هلٚ.افَرمن بٌٔٚن افًْٜ وبَْؾ افهحٚ

،ن افرجقع ،ػ مٚ ـٚن ظِٔف افهحٚبٜ   ؾٓؿ افؼيًٜ أمر هٚم جًدا هرذا افقرء 

إشرررٚ    ،ظرررٚدة ادٍٓرررقم افهرررحٔح ف شررر م بًرررد أن تٍرؿرررٝ افًرررٌؾ وتًرررددت 
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افىرررل حتررك ؿررٚل بًررض ؽرر ة افهررقؾٜٔ: ،ن افىرررل ادقصررِٜ ،ػ اه تٌررٚرك وتًررٚػ 

ًْل أهنرؿ فًٔرقا بحٚجرٜ ،ػ أن يدرشرقا ظِرؿ هل بًدد إٍٔٚس اخل ئؼ؛ ٕن ذفؽ ي

افُتررٚب وظِررؿ افًررْٜ، بررؾ فِررق أحرردهؿ   خِررقة وينررسط ؾٔٓررٚ أن تُررقن ميِّررٜ 

وٓ يُتٍررل   ذفررؽ، بررؾ يٌّررض ظْٔٔررف، وٓ يَتكرر ظررذ ذفررؽ بررؾ يوررع رأشررف بررغ 

رـٌتٔررف طِررامت بًوررٓٚ ؾررقل بًررض، مررع ذفررؽ ؾٓررق هئررئ ًٍٕررف بزظّررف أن يتَِررك ٓ 

هنررؿ ،ن ؿررٚفقا ذفررؽ خرجررقا مررـ دائرررة اإلشرر م، فُررـ يَقفررقن: يَقفررقن افررقحل؛ ٕ

يتَِرررك اإلهلرررٚم مرررـ رب إٕرررٚم، ؾٓرررق يًّرررؾ بَّتٙررر هرررذا اإلهلرررٚم، ؾرررً٘ذا: هرررؿ فرررٔس 

 ظْدهؿ ضريؼ واحدة تقصؾ ،ػ اه تٌٚرك وتًٚػ، خ ًؾٚ فُؾ مٚ شٌؼ بٕٔٚف.

ٚ أن يَربررقا هررذا اإلشرر  رر ًَ ك مررـ ؾٖٕررٚ أؿررقل: إٔررف ٓ بررد فًِررامء ادًررِّغ ح ًٍ م مهرر

ـرررؾ مرررٚ دخرررؾ ؾٔرررف.. مرررٚ دخرررؾ   افًَٚئرررد.. مرررٚ دخرررؾ   إحٚديرررٞ   افًرررْٜ مرررـ 

أحٚديٞ ؤًٍٜ ومقورقظٜ.. مرٚ دخرؾ   افٍَرف مرـ مراء ؾررٜ وأؿرقال ؽريٌرٜ جرًدا، 

ؾٚإلش م يتزأ مْٓٚ براءة افذئٛ مـ دم ابـ يًَقب ـرام ـرٚن يَرٚل، ثرؿ مرٚ دخرؾ   

ظِٔرف افرشرقل ظِٔرف افًر م وأصرحٚبف مرـ  افًِقك وإخ ل مـ إحرا  ممرٚ ـرٚن

آظتررردال.. مرررٚ دخرررؾ   افًرررِقك مرررـ افٌِرررق   افزهرررد   افررردٕٔٚ وإٓكرررا  ظرررـ 

افْٚس، وافرشقل ظِٔف افً م يَقل: ،ن ادرٗمـ افرذي فرٚفط افْرٚس ويهرز ظرذ 

 أذاهؿ خر مـ افذي ٓ فٚفىٓؿ وٓ يهز ظذ أذاهؿ.

مـ ـرؾ صرٚئٌٜ ومرـ ـرؾ دخٔرؾ   هرذا اإلشر م قن اإلش م ٍُّ َه هٗٓء افًِامء يُ 

مررـ أي جٕٚررٛ ـررٚن، شررقاء   افًَٚئررد أو   افٍَررف أو   احلررديٞ أو   افًررِقك، 

ثررؿ افقررء اف ررٚين مررع هررذه افتهررٍٜٔ يٌٌْررل أن يَررسن افًّررؾ اررذا افًِررؿ، وفررذفؽ إٔررٚ 

ٚ أن تَقم بقاجرٛ أمرريـ اثْرغخل  أُ  ًَ : ص ذفؽ بُِّتغ، ٓ بد فِرامظٜ ادًِّٜ ح

ٚ، بحٔرٞ يًرقد ادًرِّقن ،ػ ؾٓرؿ  ًٍر افتهٍٜٔ وافسبٜٔ، تهٍٜٔ اإلش م ممٚ ذـرٕٚ مٕ
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ديررْٓؿ ـررام فررق ـررٕٚقا بهررحٌٜ ٌٕررٔٓؿ، أو ظررذ إؿررؾ بهررحٌٜ أصررحٚبف ظِٔررف افهرر ة 

 وافً م، ودون اإلش م ؽًوٚ ضرًيٚ ـام إٔزل.

ٚ ظًِّٔرٚ صرح ًَ ًٔحٚ، ثؿ يُقٕقن حريهغ ظذ تىٌٔؼ هذا اإلش م ادهٍك تىٌٔ

فًِِّّغ م ؾ هذه افتهرٍٜٔ ويقجٓرقن ويربرقن ظرذ أشرٚس افًّرؾ ارٚ،  هئٖؾٔقم 

 يقمئٍذ أظتَد يٍرح ادٗمْقن بْك اه تٌٚرك وتًٚػ.

هرررذا مرررٚ يُّْْرررل أن أؿقفرررف ارررذه ادْٚشرررٌٜ، وًٕرررٖل اه فْرررٚ وفًٚمرررٜ ادًرررِّغ أن 

، وظذ مٚ ـٚن يٍّْٓٚ اإلش م ؾٓاًم صحًٔحٚ ظذ وقء افُتٚب وافًْٜ افهحٔحٜ

ظِٔررف شررٍِْٚ افهررٚفح، وأن يقؾَْررٚ فًِّررؾ بررذفؽ، ،ٕررف شررّٔع  ٔررٛ واحلّررد ه رب 

 افًٚدغ.

وبٚفىٚئٍرٜ   «مرٚ إٔرٚ ظِٔرف وأصرحٚن»يرٚ صرٔخ! هْرٚك مرـ يقجرف حرديٞ:  مداخِٜ:

ادْهرررقرة   مجٚظررررٜ مرررـ اجلامظررررٚت، يًْرررل: ادقجررررقدة   افًرررٚحٜ أن، ؾٓررررؿ 

ًض أئّٜ احلديٞ بٖهنؿ ،ن ؟ يُقٕقا هؿ أهرؾ يقجٓقن هذا احلديٞ ـام وجٓف ب

احلررررديٞ ؾرررر  أدري ـررررام ؿررررٚل بررررذفؽ اإلمررررٚم أمحررررد واإلمررررٚم افٌ ررررٚري وظررررع بررررـ 

ادديْل، ويَقل: هؿ أهؾ احلديٞ ممٚ ٓ صؽ ؾٔٓؿ افًٍِٔقن، ؾّـ ؟ يُـ ظذ 

 هذا ادْٟٓ ؾٓق خٚرج مـ هذا احلديٞ، ؾام رأي ؾؤِتُؿ؟

ٕن ـؾ مـ يدظل دظقى ٓ برد أن فررج ظرـ  ٕحـ ًٕتَد هذا جٚزمغ؛ افنٔخ:

دظرررقاه بٚفررردفٔؾ، واحلََٔرررٜ: أن ـرررؾ مجٚظرررٜ ٕ حرررظ افٔرررقم أن هْرررٚك صرررحقة ظٚمرررٜ، 

وصررحقة خٚصررٜ، افهررحقة افًٚمررٜ: تنررّؾ ـررؾ ادًررِّغ افررذيـ ـررٕٚقا مررـ ؿٌررؾ مررـ 

افراؿديـ ؾربتٓؿ احلقادث وافترٚرب شقاء ـٕٚٝ جتٚرب ص هٜٔ أو مجٚظٜٔ إٔف 

مررـ أن يًررقدوا ،ػ ديررْٓؿ، ؾًررٚد افُ رررون مررْٓؿ ،ػ ديررْٓؿ، فُررـ ٓ بررد فًِّررِّغ 

م افًررٚم، فُررـ ٕحررـ هيّْررٚ ادٍٓررقم اخلررٚص فِررديـ، وهررق ـررام قـِّررٜ افررديـ بررٚدٍٓ
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هررذا افٍٓررؿ اخلررٚص هررق افررذي  «مررٚ إٔررٚ ظِٔررف وأصررحٚن»ؿِْررٚ   احلررديٞ افًررٚبؼ: 

 .ؿظِٔٓوران  ؿئٍد ادٗمْغ ؾٓق افذي فِهٓؿ مـ هذا افذل افذي أصٚا

دررٚ وجرردت هررذه افهررحقة برردإٔٚ مْررذ ظٓررد ؿريررٛ جررًدا ًٕررّع ممررـ ـْررٚ ٓ ًٕررّع 

مْٓؿ مرـ ؿٌرؾ ـِّرٜ افُترٚب وافًرْٜ، و،ٕرام ـْرٚ ًٕرّع مرْٓؿ ـِّرٜ اإلشر م وافرديـ 

وـِامت ظٚمٜ، أمٚ افرجقع ،ػ افُتٚب وافًْٜ ؾٖصٌحٝ ممُـ أن أؿرقل: مقورٜ 

ًٜ افًك احلٚرض، أي: ،ن بًض اجلامظٚت افترل ٓ تت ٌْرك اإلشر م ديًْرٚ هلرٚ وشٔٚشر

هلررٚ و،ػ مخررره يَقفررقن: ٕحررـ ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ، وفُْررؽ فررق ٕيرررت ،فررٔٓؿ   

أظامهلررؿ وأؿررقاهلؿ وظَٚئرردهؿ فقجرردهتؿ أبًررد افْررٚس ظررـ افُتررٚب وافًررْٜ؛ ٕهنررؿ 

فررٔس ظْرردهؿ مررـ مًرؾررٜ بٚفُتررٚب وافًررْٜ ،ٓ مررٚ ينررسك مًٓررؿ ظٚمررٜ افْررٚس، أمررٚ أن 

ًٓ بٚخل ؾرررررٚت افتررررل تقارثْٚهررررٚ   هررررذه افَررررررون يُررررقن ظْرررردهؿ ظِررررؿ تٍهرررر ٔع أو

افىقيِٜ، ثؿ مًرؾٜ افراجح مـ ادرجقح مـ هذه ادقروثٚت، ؾٓذا افقاؿع ٓ ُٕٚد 

ٕررررد أحرررًدا مرررـ هرررذه اجلامظرررٚت مرررـ يَرررقم بتحَٔرررؼ ذفرررؽ ،ٓ مرررـ يْتّرررل ،ػ أهرررؾ 

 احلديٞ و،ػ أهؾ افًِػ، وفذفؽ ؾٍٚؿد افقء ٓ يًىٔف.

أن تررردظل أهنرررٚ ظرررذ افُترررٚب وافًرررْٜ درررٚذا؟ ٕٕرررف صرررٚر  ،ذا ـرررٚن ـرررؾ مجٚظرررٜ

مًروًؾٚ ظْد مجٔع ادًِّغ أن افدظقة ،ػ افُتٚب وافًْٜ هق اإلشر م، ؾِرؿ يًرد 

يررتُّـ أحررد مررـ افرردظٚة مٓررام ـررٚن اؿسابررف أو ابتًررٚده ظررـ مررْٟٓ افُتررٚب وافًررْٜ أن 

هنرررؿ ظرررذ يٌرررض افْيرررر ظرررـ افررردظقة ،ػ افُترررٚب وافًرررْٜ، ؾررر٘ذا مرررٚ ادظرررك مررردظقن أ

ًٓ وهرررٚتقا برهرررُٕٚؿ ،ن ـْرررتؿ صرررٚدؿغ  افُترررٚب وافًرررْٜ ؿِْرررٚ هلرررؿ: ذفرررؽ مرررٚ ٌٌٕرررل أو

 ثًٕٚٔٚ.

وٕحررـ   حرردود مررٚ ظِّْررٚ واضًِْررٚ مررـ اجلامظررٚت ادقجررقدة افٔررقم ظررذ وجررف 

إرض ٓ ٕرررد مررـ حيررٚول آؿررساب مررـ افُتررٚب وافًررْٜ ،ٓ افررذيـ ،مررٚ أن يىِررؼ 
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ر افًررْٜ   بًررض افررٌ د، أو افًررٍِٔغ   ظِررٔٓؿ اشررؿ أهررؾ احلررديٞ، أو اشررؿ إٔهررٚ

 ب د أخرى، أو أهؾ احلديٞ   بًض أخرى وهُذا.

أمررررٚ افررررذيـ يْتّررررقن ،ػ مجٚظررررٚت أخرررررى ٓ يررررسدد ظررررذ أفًررررْتٓؿ آشررررتدٓل 

ون حٔرٚهتؿ افذاتٔررٜ افن هرٜٔ أو افًٚمرٜ أو افٍُريررٜ أو ٗبٚفُترٚب وافًرْٜ   ـررؾ صر

يدٕردن دائراًم حرقل افُترٚب وافًرْٜ ،ٓ افًٔٚشٜٔ أو ٕحق ذفرؽ، مرٚ ٕررد ظْردهؿ مرـ 

ـِّٜ افُتٚب وافًْٜ، ٕحـ مًُؿ ظذ افُتٚب وافًْٜ! فُـ هٚتقا مرٚ ظْردـؿ مرـ 

 دفٔؾ ظذ إُٔؿ ظذ افُتٚب وافًْٜ، ؾ  ... جقاًبٚ.

ٚ   وؿرررٝ واحرررد: هرررذا افٌرررزا  يررر،ن برررغ أ ًٍ ًٓ ؿريرررٛ افًٓرررد ومٗشررر ديْٚ أن م رررٚ

فًررررْٜ، وٓ يَررررقل إٔررررٚ ٓ أدظررررق ،ػ افُتررررٚب ادكرررري، هررررق ٓ يتررررزأ مررررـ افُتررررٚب وا

وافًْٜ؛ ٕٕف فق ؿٚل ذفؽ إٍوح أمره وإُنٍٝ هيرتف، ؾٓق يَقل ظذ افُترٚب 

وافًررْٜ، فُررـ افُتررٚب وافًررْٜ مررٚ هررق ظْررده، ،ن ـررٚن مررـ افًررْٜ ؾٓررق افًررْٜ مررٚ صررح 

ظْرررده   مْيرررٚره افن يصررر افًَرررع وفرررٔس مرررٚ صرررح ظْرررد ظِرررامء احلرررديٞ افرررذيـ 

ِٔررٜ هررذه افَرررون افىقيِررٜ دًرؾررٜ افًررْٜ افهررحٔحٜ مررـ افوررًٍٜٔ، ـرشررقا حٔررٚهتؿ ض

ـؾ هذه اجلٓقد   ـؾ هذه افَرون م ؾ هرذا اإلًٕرٚن وأم ٚفرف ـ ررون مرع إشرػ 

ٚ! ـؾ مٚ   إمر احلرديٞ افرذي يقاؾرؼ هرقاه أو  ًٕ افنديد، ٓ ئَؿ هلذه اجلٓقد وز

أخرجرف افٌ رٚري  مْىَف أو ثَٚؾتف ؾٓق صحٔح، ومٚ خٚفػ ذفؽ ؾٓق افؤًػ وفرق

ومًِؿ.. وفق اتٍَٝ إمٜ ظذ تَِل هذا احلديٞ بٚفٌَقل! م ؾ هذا افْقع ـّ ٚل 

ْرررف؛ ٕن مٓ يَررقل: إٔررٚ فًرررٝ ظررذ افُتررٚب وافًرررْٜ وفُررـ افُتررٚب وافًرررْٜ بريئررٚن 

ٚ هلررقاه، افٍرررل ظْررده أن افَرررمن ٓ  رر ًً ٚ تٌ ٚ هلررقاه، وافَرررمن يٍنرره أيًورر رر ًً افًررْٜ ظْررده تٌ

ٓ يهح، فُـ يَقل: هرذا افٍٓرؿ ٓ يهرح، بٔرْام هرذا افٍٓرؿ هرق ورو أن يَقل هذا 

ه ظرذ اإلُٕرٚر ٕٕرف أافذي جٚءٕٚ ظـ افهحٚبٜ وظـ افًِػ، أمرٚ احلرديٞ ؾرام أجرر

أهررقن وأخرررػ ... ظْرررده هلررردم افًرررْٜ أن يَرررقل ـرررام يَرررقل ؽرررره ـ ررررون مرررـ افررردظٚة 

د اررذا زظّررقا: هررذا حررديٞ محررٚد، وحررديٞ أحررٚد ٓ ت ٌررٝ بررف ظَٔرردة، وفررذفؽ تررر
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 ادًقل وهتدم أحٚديٞ صحٔحٜ ٓ ،صُٚل ظْد ظِامء احلديٞ   صحتٓٚ.

ؾً٘ذا: فٔس ادٓؿ ادظٚء ضٚئٍٜ مـ افْٚس أو حزب أو مجٚظٜ مـ افْٚس إْٔٚ ظذ 

، هررٚتقا برهررُٕٚؿ ،ن  ًٓ ًٓ وٓ ٕريررد أؿررقا افُتررٚب وافًررْٜ؛ ْٕٕررٚ َٕررقل هلررؿ: ٕريررد أؾًررٚ

فترل تْتّرل ،ػ أشرامء مًْٔرٜ أو أحرزاب ـْتؿ صٚدؿغ، وٕحـ ًِٕرؿ أن اجلامظرٚت ا

ٚ برؾ ؿرد يكرحقن برٖن هرذه  شٔٚشٜٔ أو ٕحق ذفؽ ؾٓذه ٓ هتتؿ بدراشٜ افًرْٜ ،ض ؿًر

افدراشررٜ تٍرررل إمررٜ وتٍرررل اجلامظررٜ، وأن افٌحررٞ   أن هررذا حررديٞ صررحٔح أو 

ؽر صحٔح.. أن هذا شْٜ وهذا بدظٜ، هذا شٚبؼ ٕوإف، ؾًٌوٓؿ يَقفرقن   م رؾ 

 ًٔٝ مـ افٌِٚب ،ٕام هل مـ افَنقر.ذفؽ: هذه ف

ؾرر  صررؽ وٓ ريررٛ أن افرردفٔؾ افْررٚهض ظررذ أن افررذيـ يهرردل ظِررٔٓؿ أهنررؿ مررـ 

 ًٍ ٚ ،ٕام هؿ احلريهقن ـام ؿِْٚ مٕ ًٍ ٚ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ ـام جٚء   احلديٞ افهحٔح مٕ

ون حٔررٚهتؿ، ويىٌَررقن ذفررؽ حًررٛ ؿرردرهتؿ ظررذ ؾٓررؿ افُتررٚب وافًررْٜ   ـررؾ صررٗ

ظرررٜ وافٍرؿرررٜ افْٚجٔرررٜ، ومرررـ ظ مرررٜ هرررٗٓء أهنرررؿ ٓ يتحزبرررقن وضرررٚؿتٓؿ، ؾٓرررل اجلام

حلزب واحد، وٓ يْتّقن فررأس واحرد يرٖمرهؿ برام ينرٚء ويْٓرٚهؿ ظرام ينرٚء، ،ٕرام 

وُه ،َِػ اههِ ﴿مرجًٓؿ ـِٓؿ ،ػ ؿقل اه تٌٚرك وتًٚػ:  ُردُّ  ؾَر
ٍ
ء ِْ٘ن َتَْرَٚزْظُتْؿ ِ  َنْ ؾَر

ِمُْررررررررررق ْٗ ْررررررررررُتْؿ ُت ـُ قِل ،ِْن  ُشرررررررررر ـُ َوافره رررررررررر ًَ ْرٌ َوَأْح َؽ َخرررررررررر
ررررررررر ِر َذفِر َن بِررررررررررٚههِ َواْفَٔررررررررررْقِم أِخرررررررررر

ِْٖويً    .[51]النسء::﴾َت

ؾٚفٍرؿررررٜ افْٚجٔررررٜ هررررل ؾرؿررررٜ أهررررؾ احلررررديٞ وافًررررْٜ، وفًٔررررٝ هررررل أهررررؾ افًررررْٜ 

واجلامظررٜ ـررام يَقفررقن افٔررقم؛ ٕن هررذا آشررؿ اصررىِحقا ظررذ أن يرردخِقا  تررف.. 

ؾ ادٚتريديررٜ.. أخررًرا يرردخؾ  ررٝ أهررؾ افًررْٜ واجلامظررٜ يرردخؾ إصررٚظرة.. يرردخ

ٚ، بْٔام هرٗٓء ٓ يتٌْرقن افرجرقع  ًٍ أهؾ احلديٞ افذي يٌٌْل أن يذـروا مَدًمٚ وشِ

ـرررام ٕتٌْرررٚه ،ػ افُترررٚب وافًرررْٜ وظرررذ مرررْٟٓ افًرررِػ افهرررٚفح، أظْرررل: إصرررٚظرة 

ديٜ، ؾٓؿ مـ ظِرامء افُر م افرذي اورىروا أن يَقفرقا ـِّرٜ حرؼ فُرـ يرراد يوادٚتر
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ؿرررقهلؿ: ظِرررؿ افًرررِػ أشرررِؿ، وظِرررؿ اخلِرررػ أظِرررؿ وأحُرررؿ، ،ًذا:  ارررٚ بٚضرررؾ، وهرررل

ًٕررٌقا اجلٓررؾ ،ػ افًررِػ وًٕررٌقا افًِررؿ ،ػ اخلِررػ، وهررذا ظُررس فُررؾ مررٚ ذـرٕررٚ 

ٚ وفٌر ذفؽ مـ افْهقص: ًٍ  مٕ

  ح   ع عيالح   عى سرضعأى   رض  ضيادع حلليثعمه  عأادع لن  عوإك

رؾغ بُ  ٜ رشرقل وًٕٖل اه أن وًِْٚر مـر أهرؾ احلرديٞ افًٚر ب اه ثرؿ بهرحٔح شْر تٚر

 .¢اه، ثؿ افًٚمِغ بذفؽ ظذ مْٟٓ أصحٚب رشقل اه 

بًرررض اإلخرررقة افرررذيـ يْتًرررٌقن ،ػ هرررذه افررردظقة، وأظْرررل ارررٚ افررردظقة  مداخِرررٜ:

بًٌض، وصٚر  فافًٍِٜٔ يَقفقن: ٕحـ أن   زمٚن يُٚد يُقن اتهؾ افًٚ؟ بًو

ُر بف اإلش م وئُدوا فف، ؾَٔقفقن: مـ اإلدارة وافت ىٔط و،ػ ؽر هذا مـ مٚ يْ

 ٚ ممرررٚ ٓ صرررؽ ؾٔرررف إْٔرررٚ ٓ ًٕرررتىٔع أن ٕقاجرررف هرررذه افررردظقة ادورررٚدة ف شررر م ظّقًمررر

ٚ ،ٓ بًّرررررؾ مرررررْيؿ، ـرررررام هرررررؿ مْيّرررررقن يًْرررررل: أظرررررداء  وفِررررردظقة افًرررررٍِٜٔ خهقًصررررر

اإلش م مْيّقن، ؾٔتٖوفقا ويَقفقن: ٓ بد فْرٚ مرـ أن َٕرقم بًّرؾ مرْيؿ.. ظّرؾ مرٚ 

تٌقن افًّؾ ظذ أن يُقن هْٚك رئٔس وهْٚك أه تُقن، هْٚك أصٔٚء يًّقٕف، ؾر

هيررررٜ فٌِٚيررررٜ ٓ يًرؾٓررررٚ ،ٓ خررررقاص ادْتًررررٌقن هلررررذا ... أو هررررذا افتْيررررٔؿ، ؾُٔررررػ 

افًٌٔؾ   تقجٔف هٗٓء اإلخقة، افرذي ًِٕرؿ أهنرؿ حريهرقن ظرذ افردظقة افًرٍِٜٔ 

 وظذ دظقة افْٚس ،ػ اخلر افُتٚب وافًْٜ.

ن ادَهقد بٚفتْئؿ تْئؿ افدظقة هذا ٓ صؽ أمر ٓ فتِػ ؾٔرف ،ذا ـٚ افنٔخ:

اثْٚن وٓ يْتىح ؾٔف ظْزان ـام ؿٔؾ   ؿديؿ افزمٚن، أمٚ ،ذا ـٚن ادَهقد برٚفتْئؿ 

ٚ ـررام وؿررع ؾٔررف ؿرردياًم اإلخررقان ادًررِّقن ثررؿ ٓؿررقا  فِرامظررٜ افًررٍِٔغ تْيررٔاًم هًيرر

ٚ، مهٌٔتٓؿ افتل أرجًٝ فردظقهتؿ افََٓررى، ؾرٚفتْي ٔؿ مرٚ بحٚجرٜ ،فٔرف افٔرقم ،ض ؿًر

وإٔرررٚ   اظتَرررٚدي أن واجرررٛ افررردظٚة افًرررٍِٔغ أن يًرررتّروا   ضريَرررٜ افررردظقة ،ػ 

ٚ؛ ٕن هرذه افردظقة مرـ ضًٌٔتٓرٚ  افُتٚب و،ػ افًْٜ هُذا ظًِْٚ ٓ خٍرٚء ؾٔٓرٚ ،ض ؿًر
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ًٓ وأفهررؼ بررٚفَِقب افهررٚؾٜٔ افٍىررر افًررِّٜٔ، وٓ صررؽ   أن إمررر  أهنررٚ أؿرررب ؿٌررق

 افْٓٚيٜ شتُقن افدوفٜ هلٚ وفٔس بحٚجٜ أن يًِّقا ًها.  

ٚ ظرذ ؾٓرؿ اإلشر م ؾٓراًم صرحًٔحٚ  ًٍر ويقم جتتّع ؿِقب ادًِّغ ـام أنٕرٚ مٕ

ٚ صرررحًٔحٚ يقمئرررٍذ شرررتَقم ؿٚئّرررٜ افدوفرررٜ اإلشررر مٜٔ ادْنرررقدة فررردى  ررر ًَ وتىٌَٔرررف تىٌٔ

ٚ مَهررررقد اجلّٔررررع، أمررررٚ افً ّررررؾ اجلّٔررررع و ُررررٔؿ افُتررررٚب وافًررررْٜ ـررررام هررررق أيًورررر

افًررٔٚ  وافنرري شررقاء حتررك فررق ـررٚن ظّررً  شٔٚشررًٔٚ جٓررًرا ٓ ه ؾٔررف إٔررٚ أظتَررد إٔررف 

مـ افهقار  افتل تك  افدظٚة ،ػ اه ظـ دظقهتؿ ،ػ اه ،ػ اصتٌٚل بٕٚمقر 

ٚ: أن  ًٍر افًٔٚشٜٔ، شتكؾٓؿ ظام هرق أوجرٛ واجرٛ ظِرٔٓؿ مرـ افردظقة، إٔرٚ ؿِرٝ مٕ

يهرٍقا هرذا اإلشر م ممرٚ دخرؾ ؾٔرف، وأن  أوجٛ مٚ وٛ ظذ ظِامء ادًِّغ أن

يَسن ذفؽ بسبٜٔ افذيـ صٍل اإلش م هلرؿ ظرذ هرذا اإلشر م ادهرٍك، أيرـ هرذه 

اجلامظٜ افتل ؿٚمٝ بٚفقاجٛ إول ثؿ بٚفقاجٛ اف ٚين و؟ يٌؼ ظْدهؿ ،ٓ افًّؾ 

افًررٔٚ ؟ إٔررٚ ٓ أجررد هررذا أن وفررـ أجررده مٓررام ضررٚل ن افزمررٚن؛ ٕن هررذا حيتررٚج 

وافرررذي ـرررٚن ممررردوًدا بحٌرررؾ  ¢زمرررـ ـٌرررر وـٌرررر جرررًدا؛ ْٕٕرررل إٔيرررر ،ػ افٌْرررل  ،ػ

افًرررامء ومنررردوًدا ؿرررقاه برررٚفَقي إمرررغ جزيرررؾ ظِٔرررف افًررر م طرررؾ   ؿقمرررف ثررر ث 

وظؼيـ شْٜ يدظق ،ػ اه،   مخر أمرد مرـ حٔٚترف اشرتىٚع أن يورع افْرقاة فِدوفرٜ 

ا اخل ؾررررٜ مررررـ بًررررده، وإتؼرررر ادًررررِّٜ، ثررررؿ بررررٚرك اه ؾٔٓررررٚ بٖصررررحٚبف افررررذيـ ورثررررق

اإلشرر م ـررام هررق مًِررقم فرردى اجلّٔررع، ؾرر  ؾٚئرردة مررـ افتُرررار، هُررذا افتررٚريخ ئًررد 

 ،ٚ ًٍر ًٍٕف، ؾٖٕٚ ٓ أجد أن ظذ وجف إرض مجٚظٜ ،ن ـرٕٚقا مر ً  مٚئرٜ أو ـرٕٚقا أف

ٚ أو يزيرردون ظررذ ذفررؽ، ،هنررؿ ظررذ ؿِررٛ رجررؾ واحررد ؾٓرراًم ف شرر م ؾٓرراًم  أو أفقًؾرر

 وتربًٜٔ ًٍٕٕٓؿ.. صحًٔحٚ 

 (01:58:26( /1أهل احلدوث واألثر ) -)فًاوى جدة
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 ذوٍ ذديث: )يوغو إٔ تدانى  

 (7)نًيهِ األَِ...(

 ] افًٗال[:

ورد ادرِٜ شٗال مـ أحد إشٚتذة ادحٚمغ   بٌداد يرجق ؾٔف افتحَٔؼ مـ 

ِررُٔؿ تتررداظك ظ »ؿٌررؾ إشررتٚذ ٕررٚرص افررديـ إفٌررٚين   صررحٜ احلررديٞ ادنررٓقر: 

 ويَقل:  «إمؿ... 

 ،ْٕل أرتٚب   صحٜ هذا احلديٞ فًٌٌغ: »

 إول: إٔف فز ظـ افٌٔٛ، وٓ يًِؿ افٌٔٛ ؽر اه.

واف ررٚين: هيررد  ،ػ محررؾ افْررٚس ظررذ افروررٚ بررام ٕحررـ ؾٔررف وافٌَررٚء ظِٔررف وظرردم 

 .«افًّؾ ظذ تٌٔره 

 ثؿ يًتْتٟ مـ ذفؽ إٔف:

 .«ف ش م وفديْٓؿ  ٓبد أن يُقن احلديٞ مـ ووع ظدو »

 ]اجلقاب[:

: ،ن احلررديٞ صررحٔح برر  ريررٛ، وهررق فررز ظررـ أمررر وجررقاب إشررتٚذ إفٌررٚين

ؽٌٔل ب٘ض ع اه تٌٚرك وتًٚػ فف ظِٔرف، وهرذا أمرر شرٚئغ جرٚئز ٓ ؽٌرٚر ظِٔرف برؾ هرق 

                                                           

 (.370-73/377) « ِٜ افتّدن اإلش مل  » (7)
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مـ مًتِزمٚت افٌْقة وافرشٚفٜ، واحلديٞ هيد  ،ػ خر   مرٚ طْرف افًرٚئؾ، هرذا 

 فٔؽ افتٍهٔؾ: ّؾ اجلقاب، و،

 صحٜ احلديٞ:-7

ٓ ينؽ حدي ل   صحٜ هذا احلديٞ افٌتٜ، فقروده مـ ضرل متٌٚيْرٜ وأشرٕٚٔد 

 ـ رة، ظـ صحٚبٔغ جِِٔغ:

 .¢إول: ثقبٚن مقػ رشقل اه 

افذي حٍظ فْٚ مٚ ؟ حيٍيف ؽره مـ  -ريض اه تًٚػ ظْف-واف ٚين: أبق هريرة

 ؾرزاه اه ظـ ادًِّغ خرًا. ¢افٌْل  مـ شْٜ -روقان اه ظِٔٓؿ-افهحٚبٜ

 ؾِف ظْف ث ث ضرل: -ريض اه ظْف-أمٚ ثقبٚن

يقصرؽ إمرؿ أن  »: ¢ظـ أن ظٌد افً م، ظـ ثقبٚن، ؿٚل ؿٚل رشقل اه -7

، ؾَٚل ؿٚئؾ: ومرـ ؿِرٜ ٕحرـ يقمئرذ؟ «تداظك ظُِٔؿ ـام تداظك إـِٜ ،ػ ؿهًتٓٚ

 ررٚء ـٌ ررٚء افًررٔؾ، وفْٔررزظـ اه مررـ صرردور بررؾ إٔررتؿ يقمئررذ ـ ررر، وفُررُْؿ ؽ »ؿررٚل: 

، ؾَرٚل ؿٚئرؾ: يرٚ رشرقل اه ومرٚ «ظدوـؿ ادٓٚبٜ مُْؿ وفَٔذؾـ   ؿِقبُؿ افقهـ 

 .«حٛ افدٕٔٚ، وـراهٜٔ ادقت  »افقهـ؟ ؿٚل: 

( 75/773/7( وافرويررٚين   مًررْده )ج7/770أخرجررف أبررق داود   شررْْف )

ورجٚفررف ثَررٚت ـِٓررؿ ؽررر أن ظٌررد مررـ ضريررؼ ظٌررد افرررمحـ بررـ يزيررد بررـ جررٚبر ظْررف، 

ؾٚحلرررديٞ  -ـرررام شرررٖٔيت-افًررر م هرررذا ؾٓرررق  ٓرررقل، فُْرررف ؟ يتٍررررد برررف برررؾ تقبرررع

 صحٔح.

 ظـ أن أشامء افرحٌل، ظـ ثقبٚن م ِف.-7

حررديٞ ابررـ »(ووّررد بررـ وّررد بررـ خمِررد افٌررزار   5/783أخرجررف أمحررد )
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ظٌررررد اه ( ظررررـ ادٌررررٚرك بررررـ ؾوررررٚفٜ، حرررردثْٚ مرررررزول أبررررق 787-787)ل «افًررررامن 

احلّيصرر، إٔررٚ أبررق أشررامء افرحٌررل بررف، وهررذا ،شررْٚد جٔررد رجٚفررف ـِٓررؿ ثَررٚت، و،ٕررام 

 ؾٖمْٚ تدفًٔف. (7)فنك مـ ادٌٚرك افتدفٔس، وؿد رصح بٚفتحديٞ 

 ظـ ظّرو بـ ظٌٔد افتّّٔل افًٌيس، ظـ ثقبٚن خمتكًا.-7

( مرررـ ترتٌٔرررف فِنرررٔخ افٌْرررٚ 7/777(، )777ًرررْده )صمأخرجرررف افىٔٚفيسررر   

 ْده ؤًػ فُْف ؿقي بام ؿٌِف.وش

ؾٚفىريؼ اف ٚين حرٜ وحده فَقة شْده، وبٕٚوامم افىريَغ أخريـ ،فٔف يهر 

ًٚ ٓ صؽ ؾٔف.  احلديٞ صحٔح

( ًٚ ( ظررـ صررٌٔؾ 7/753وأمررٚ حررديٞ أن هريرررة ؾٖخرجررف أمحررد   ادًررْد أيورر

 يَقل ف قبٚن: ¢بـ ظق ، ظْف، ؿٚل: شًّٝ رشقل اه 

احلرررديٞ ٕحرررقه وشرررْده ٓ  «ذا ترررداظٝ ظِرررُٔؿ إمرررؿ...ـٔرررػ إٔرررٝ يرررٚ ثقبرررٚن ، »

رواه »(: 3/783) « ّرررررع افزوائرررررد  »برررررٖس برررررف   افنرررررقاهد، وؿرررررٚل اهلٔ ّرررررل   

 .«أمحد وافىزاين   إوشط بْحقه، و،شْٚد أمحد جٔد! 

ومجِررٜ افَررقل: ،ن احلررديٞ صررحٔح بىرؿررف وصررٚهده، ؾرر   ررٚل فرررده مررـ جٓررٜ 

 بف.،شْٚده، ؾقجٛ ؿٌقفف وافتهديؼ 

 ظـ افٌٔٛ: ¢،خٌٚره -7

ٕرررف فرررز ظرررـ أ»مرررـ ادًرررتٌرب جررردًا ظْررردٕٚ افنرررؽ   صرررحٜ احلرررديٞ بررردظقى 

ًٚ أن تررروج هررذه افرردظقى ظْررد  «افٌٔررٛ، وٓ يًِررؿ افٌٔررٛ ،ٓ اه  ومررـ ادٗشررػ حَرر

                                                           

 وافهقاب مٚ أثٌتف ـام هق واوح. )ضٚفٛ(. «بٚفتدفٔس  »  إصقل  (7)
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م  ؿ ـ ررًا، وهرل دظرقى مٌٚيْٜر ف شر م بٚر ًتٓٚ مـر بًوٓر ـ ر مـ صٌٚبْٚ ادًِؿ ؾَد شّر

س أن افٌْرل  ادٌٚيْٜ، ذفؽ ٕهنٚ ٜ هلرؿ  ¢ؿٚئّٜر ظرذ أشٚر ئر افٌؼر افرذيـ ٓ صِر بؼر ـًٚر

 .بٚفًامء، وٓ يْزل ظِٔٓؿ افقحل مـ اه تٌٚرك وتًٚػ

 هد  احلديٞ:-7

، وأن ¢ظرؾْٚ ممٚ شٌؼ أن احلرديٞ ادًرٗول ظْرف صرحٔح اإلشرْٚد ظرـ افٌْرل 

ؾر٘ذا تٌرغ ، ¢مٚ ؾٔف مرـ اإلخٌرٚر ظرـ أمرر مٌٔرٛ ،ٕرام هرق برقحل مرـ اه تًرٚػ ،فٔرف 

محررؾ افْررٚس  »ذفررؽ اشررتحٚل أن يُررقن اهلررد  مْررف مررٚ تقضررف افًررٚئؾ افٍٚوررؾ مررـ 

ًٚ، وهرق  رذيرهؿ مرـ  «ظذ افروٚ بام ٕحـ ؾٔف...  بؾ افٌٚيٜ مْف ظُرس ذفرؽ بٚمر

حرررٛ »افًرررٌٛ افرررذي ـرررٚن افًٚمرررؾ ظرررذ تُٚفرررٛ إمرررؿ وهررررقمٓؿ ظِْٔرررٚ، أٓ وهرررق 

هٔرٜ هرق افرذي يًرتِزم افرورٚ بٚفرذل ؾ٘ن هرذا احلرٛ وافُرا «افدٕٔٚ وـراهٜٔ ادقت 

وآشتُٕٜٚ ،فٔف وافرؽٌٜ ظـ اجلٓٚد   شٌٔؾ اه ظذ اخرت   إٔقاظرف مرـ اجلٓرٚد 

بررٚفٍْس وادررٚل وافًِررٚن وؽررر ذفررؽ، وهرررذا هررق حررٚل ؽٚفررٛ ادًررِّغ افٔررقم مرررع 

 إشػ افنديد.

ؾٚحلرديٞ ينرر ،ػ أن اخلر ص ممررٚ ٕحرـ ؾٔرف يُرقن بٌْررذ هرذا افًٚمرؾ وإخررذ 

 »شرررٌٚب افْررررٚح وافٍررر ح   افررردٕٔٚ وأخررررة، حترررك يًرررقدوا ـرررام ـرررٚن أشررر ؾٓؿ بٖ

 .«حيٌقن ادقت ـام حيٛ أظداوهؿ احلٔٚة 

،ذا تٌررٚيًتؿ  »: ¢ومررٚ أصررٚر ،فٔررف هررذا احلررديٞ ؿررد رصح بررف حررديٞ مخررر ؾَررٚل 

، وأخررررذتؿ أذٕررررٚب افٌَررررر، وروررررٔتؿ بررررٚفزرع، وترررررـتؿ اجلٓررررٚد؛ شررررِط اه (7)بٚفًْٔررررٜ 

                                                           

هل أن ئٌع مـ رجؾ شًِٜ ب ّـ مًِقم ،ػ أجؾ مًّك ثؿ ينسهيٚ مْف َٕردًا بٖؿرؾ مرـ افر ّـ  (7)

 افذي بٚظٓٚ بف.
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 .(7)« يْزظف حتك ترجًقا ،ػ ديُْؿ ظُِٔؿ ذًٓ ٓ

ٓ يْزظرررف حترررك ترجًرررقا ،ػ »ؾتٖمرررؾ ـٔرررػ اتٍرررؼ رصيرررح ؿقفرررف   هرررذا احلرررديٞ 

مع مرٚ أصرٚر ،فٔرف احلرديٞ إول مرـ هرذا ادًْرك افرذي دل ظِٔرف ـترٚب اه  «ديُْؿ 

ًٚ، وهق ؿقفف:  وع﴿تًٚػ أيو َر  تَّىعي    ْ ٍ عح  عن  عبهِل  َر  ع هللَّ عق عي    ع.[88]الرعد: ﴾ عن  عبِي ى  ِسِه ْعإِكَّ

حرررٛ »ؾ ٌرررٝ أن هرررد  احلرررديٞ ،ٕرررام هرررق  رررذير ادًرررِّغ مرررـ آشرررتّرار   

، ويٚ فف مـ هد  ظئؿ فق أن ادًِّغ تٌْٓرقا فرف وظِّرقا «افدٕٔٚ وـراهٜٔ ادقت 

بَّتوٚه فهٚروا شٚدة افدٕٔٚ، ودٚ رؾرؾٝ ظرذ أرورٓؿ رايرٜ افٍُرٚر، وفُرـ ٓبرد 

  أحٚديررٞ ـ رررة،  ¢ن يررْرع، فٔتحَررؼ مررٚ أخزٕررٚ بررف رشررقل اه مررـ هررذا افِٔررؾ أ

 مـ أن اإلش م شًٔؿ افدٕٔٚ ـِٓٚ، ؾَٚل ظِٔف افه ة وافً م:

فٔرررٌٌِـ هرررذا إمرررر مرررٚ بِرررغ افِٔرررؾ وافْٓرررٚر، وٓ يرررسك اه بٔرررٝ مررردر وٓ وبرررر ،ٓ  »

ش م وذًٓ يذل اه أدخِف اه هذا افديـ، بًز ظزيز، أو بذل ذفٔؾ، ظزًا يًز اه بف اإل

 .(7) «بف افٍُر 

                                                           

 «افُْرك  »( وافدوٓن   7507، 5003، 3875( وأمحد )رؿؿ7/700أخرجف أبق داود ) (7)

( مررـ ضرررل ظررـ ابررـ ظّررر، صررحح أحرردهٚ ابررـ افَىررٚن، وحًررـ مخررر 5/770فٌَٔٓررل )( وا57)

 (.]مْف[738، 7/77) «افٍتٚوى  »صٔخ اإلش م ابـ تّٜٔٔ   

( واحلررررررررٚـؿ 7/770/7) «ادًرررررررررؿ افٌُررررررررر  »( وافىررررررررزاين   3/707أخرجررررررررف أمحررررررررد ) (7)

( 7/707) «يررامن ـتررٚب اإل »( وابرـ مْررده   00/7) «إمررٚ   »( وابرـ بؼرران   3/370)

( مرررـ ضريرررؼ أمحرررد ظرررـ برررٔؿ 7/770) «ذـرررر اإلشررر م  »واحلرررٚؾظ ظٌرررد افٌْرررل ادَرررد    

ًٚ وواؾَرررف افرررذهٌل وؿرررٚل ادَرررد :  ًٚ، وشرررْده صرررحٔح، وصرررححف احلرررٚـؿ أيوررر افرررداري مرؾقظررر

، وفررف صررٚهدان: أحرردضٚ ظررـ ادَررداد بررـ إشررقد أخرجررف ابررـ مْررده «حررديٞ حًررـ صررحٔح »

 .]مْف[(7/388وأخر ظـ أن ثًٌِٜ اخلنْل أخرجف احلٚـؿ ) واحلٚـؿ وشْده صحٔح،
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عأ ْكعي طِْ ئ   ع﴿ومهدال هذا احلديٞ مـ ـتٚب اه تًرٚػ ؿقفرف ظرز وجرؾ:  وك  ي ِذيل 

وك ع ع ْل   ضِذ  ِذمل  ل ْ عك  مل عو  عى  مح  ي يْب ىع هللَّ عإِقَّعأ ْكعي تِ َّ ع هللَِّعبِي ْض   ِاِهْ عو  ل ل رض ع*عى  مح  عمح    لد  ع لَِّ يعأ مْح   ا   

ك  ك عبِ ْك ع ِذمل ع ْد ْشِ ل ْ عك  َلرِضعو  ع لَليِ عك  ذ  مل عع  ةِيِ ع حْل  َِعلِو هِْهذ  وعو   .[33-33]التوب :﴾ل 

عِحنيٍعع﴿وصدل اه افًئؿ ،ذ يَقل:  عى   ي مل عب ْعل  ل ت ْعل م  َّ  .[11]ص:﴾و 

 (163-157) «مقاالت األلياني»
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 ْصيرة..ذوٍ َتى ايوصوٍ؟! 

ٌِِٔع أَْدُظق﴿عشوخ: ل ـِ  اُؿْؾ َهِذهِ َش ٚ َوَم َٕ ـَ  ،َِػ اههِ َظَذ َبِهَرةٍ َأ ٚ ِم َٕ ٚ َأ ًَِْل َوُشٌَْحَٚن اههِ َوَم ٌَ  اته

ـِغَ  ـْ ﴿ؾَرد ذـرٕرٚ مرع هرذه أيرٜ أيرٜ إخررى افترل تَرقل:  [841]يوسف:﴾ادُْْؼِ ر َّ َؾ

ر َّ رْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ رِف َؾ َٚء َرب  ََ
َٚن َيْرُجقا فِ رِف أََحرًداـَ َدةِ َرب  ٌَٚر

ًِ رْك بِ ٓ ُيْؼِ ٚ َو حِلً وأنٕرٚ  [884]الكهجف:﴾ً  َصٚر

ًٚ، وٓ يُرقن  ،ػ أن هذه أيرٜ اف ٕٚٔرٜ تًىْٔرٚ نضرغ اثْرغ: أن يُرقن افًّرؾ صرٚحل

ًٚ فقجرف اه تٌرٚرك  ًٚ فًِْٜ، وافؼط اف ٚين: أن يُقن خٚفهر ـذفؽ ،ٓ ،ذا ـٚن مقاؾَ

ـ افًٌط وافؼرح حرقل هرذيـ افؼرضغ، وفُرـ مرٚ وتًٚػ، دار افُ م مع نء م

ٌِِٔع أَْدُظررق ﴿يتًِررؼ بٚٔيررٜ إوػ وهررل ؿقفررف تًررٚػ:  ٚ  اُؿررْؾ َهررِذهِ َشرر رر َٕ ،َِػ اههِ َظررَذ َبِهررَرةٍ َأ

ـِ  ًَِْل َوَم ٌَ ظَِٝ إٔٚ ظذ ؿقفف تًٚػ ممرًا ٌٕٔف ظِٔف افً م أن يَقل:  [841]يوسف:﴾اته

فُـ ؿٌؾ هذا افتًِٔرؼ هْرٚك  «ظذ بهرة إٔٚ ومـ اتًٌْلهذه شٌٔع أدظق ،ػ اه »

تًِٔؼ مخر وقل   ٍٕيس: ـؾ ترٍٚل هلرذه أيرٜ افُريّرٜ ويَرػ افترٚ  افرذي يريرد 

ًٚ ٕمرر ربرف فٌْٔرف  -أن يتحَؼ اذا إمر اإلهلل  أن يُقن ظذ بهررة مرـ ديْرف اتٌٚظر

افىٌٔررٜ: )شررٌٔع( وررٛ ظِٔررف أن يَررػ ضررقي ً وضررقي ً جرردًا ظْررد هررذه افُِّررٜ  -¢

ؿحٔٞ يًِؿ ـرؾ  ًٚ مرـ افٍَرف وافٍٓرؿ   افٌِرٜ افًربٔرٜ أن افًرٌٔؾ هرذا  مًِر أويت صرٔئ

ًٚ، أي: أن اه ظز وجؾ ؿٚل: )ؿؾ هذه  افٍِظ ادذـقر   أيٜ هق مٍرد وفٔس مجً

شررٌٔع( و؟ يَررؾ: ؿررؾ هررذه شررٌع. ؾِحُّررٜ مررٚ ؿررٚل ربْررٚ: شررٌٔع و؟ يَررؾ شررٌع، 

،ػ اه تٌرٚرك وتًرٚػ   ـرؾ زمرٚن و  ـرؾ مُرٚن و   ذفؽ ٕن افىريؼ ادرٗدي

ـررؾ مكرر وؿىررر ،ٕررام هررق شررٌٔؾ واحررد، وهررذا مررٚ ووررحف ٌْٕٔررٚ صررِقات اه وشرر مف 

ظِٔرررف ـرررام هرررق صرررٖٕف   ـرررؾ نء يُرررقن أصرررِف مرررذـقرًا   افُترررٚب ؾترررٖيت افًرررْٜ 
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ًٚ ٕصرحٚبف وهرق جرٚفس ظرذ  فتؼح ذفؽ وفتٌْٔف، ؾَٚل ظِٔرف افهر ة وافًر م يقمر

 ،ًٚ إرض مرـ تقاوررًف ومررـ حقفررف ـ ررر مرـ أصررحٚبف: ؾ ررط هلررؿ ظررذ إرض خىرر

ًٚ ؿهرررة، ثررؿ تررذ وهررق يّررر بٖصررًٌف افؼرريٍٜ ظررذ اخلررط  ثررؿ خررط مررـ حقفررف خىقضرر

ـْ ﴿افىقيررررؾ:  ررررْؿ َظرررر ُُ َل بِ ررررره ٍَ َُؾ َؾَت رررٌر ًُّ ررررقا اف ًُ ِ ٓ َتتٌه ًُقُه َو ٚتهٌِ ٔاًم َؾرررر
َِ ررررَت ًْ اضِررررل ُم َوأَنه َهررررَذا رِصَ

ِفِ  ٌِِٔ اضِرررل ﴿ارررذه أيرررٜ اف ٕٚٔرررٜ:  ¢، فَرررد ؾنررر افٌْرررل [853نعجججءم:]األ﴾َشررر َذا رِصَ َوَأنه َهررر

ٌَُؾ  رر ًُّ قا اف رر ًُ قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٚته ٔاًم َؾرر
َِ تَ رر ًْ ُؿررْؾ َهررِذهِ ﴿يؼررح ؿقفررف افًررٚبؼ:  [853]األنعججءم:﴾ُم

ٌِِٔع أَْدُظق فرذفؽ يَرقل ظِرامء افتًٍرر وظرذ رأشرٓؿ صرٔخ  [841]يوسجف:﴾،َِػ اههِ اَش

ّٜٔ م اإلش ـ ٔت ـ رمحرف اه: ومرـ شرٚر مًرره ـرٚبـ افَرٔؿ اجلقزيرٜ وابرـ دمنرؼ  اب ابر

ـ رررصررٚحٛ افتًٍرررر ادًرررو  بتًٍررر  ـ ررر ـ  ، ـِٓررؿ يَقفرررقن: وررٛ ظررذ ـرررؾ ابررر

ًٚ وحل مـ اه تٌٚرك  بٚحٞ وظٚ؟ أن يٍن افَرمن بٚفَرمن، ثؿ بٚفًْٜ افتل هل أيو

جررٚء   احلررديٞ افهررحٔح ظْررف مررـ  وتًررٚػ ظررذ ٌٕٔررف ظِٔررف افهرر ة وافًرر م، ـررام

ًٚ ظررذ أريُتررف يَررقل: هررذا ـتررٚب اه، مررٚ وجرردٕٚ ؾٔررف »ؿقفررف:  ٓ يًَرردن أحرردـؿ متُئرر

ًٚ حرمْٚه، أٓ ،ين أوتٔٝ افَرمن وم ِف مًف اد ؾ  «ح ًٓ حِِْٚه، ومٚ وجدٕٚه حرام

هْررٚ هررل شررْٜ افرشررقل ظِٔررف افًرر م، وفررذفؽ ؿررٚل مررـ أنٕررٚ ،فررٔٓؿ مررـ بًررض أهررؾ 

ًٚ مرـ وحرل افررمحـ افًِؿ م ًٚ بٖٕف يٌٌْرل تًٍرر افَررمن برٚفَرمن وبٚفًرْٜ ٕهنرٚ أيور ٍٕ

هْرِؿ ،َِذا َهررَقى﴿ظررذ ؿِررٛ افرشررقل ظِٔررف افهرر ة وافًرر م ـررام ؿررٚل:  ٚ َوررؾه * َوافرْر َمرر

ٚ َؽَقى ْؿ َوَم ُُ ٌُ ـِ * َصِٚح ٚ َيْْىُِؼ َظ ٓه َوْحٌل ُيقَحك*اهْلََقى  َوَم ؾر٘ذًا:  [4-8]النجم:﴾،ِْن ُهَق ،ِ

 هْٚك وحٔٚن وحل متِق أٓ وهق افَرمن، ووحل متًٌد بف فٍٓؿ افَرمن.

َوأَنه ﴿: ذفؽ اخلط ادًتَٔؿ افىقيؾ تر  ¢ؾٚٔيٜ افًٚبَٜ حْٔام خط افرشقل 

ًُقهُ  ٚتهٌِ ٔاًم َؾرر
َِ ررَت ًْ اضِررل ُم أي: وفررق ضررٚل ظِررُٔؿ إمررر امنررقا    [853]األنعججءم:﴾َهررَذا رِصَ

ؿ، ٕن إمر ـام ؿٚل ظِٔف افً م   صحٔح هذا افىريؼ ادًتَٔؿ وفق ضٚل ظُِٔ

ري ادُررٚره هررق  «وحٍررٝ افْررٚر بٚفنررٓقات ،حٍررٝ اجلْررٜ بٚدُررٚره»ومًررِؿ:  اٌف رٚر
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افًررر   هررذا افىريررؼ ادًررتَٔؿ، ضقيررؾ، متررك ٕهررؾ، إٔررٝ ادٓررؿ إٔررؽ بقرر وفررق 

ًٚ   احلررديٞ  ًٚ مررـ أهررؾ اجلْررٜ، ـررام جررٚء أيورر أول خىررقة، ؾِررق مررٝ ؾٔٓررٚ ؾٖٕررٝ ئَْرر

جررٚء ،فٔررف وممررـ بررف، ؿررٚل فررف:  ¢أن رجرر ً مررـ إظررراب   ظٓررد افٌْررل » افهررحٔح:

أرأيٝ ،ن إٔٚ جٚهدت وؿٚتِٝ مًؽ   شرٌٔؾ اه ومرٝ أأدخرؾ اجلْرٜ؟ ؿرٚل: ًٕرؿ، 

، «ؾام ـٚن مْف ،ٓ أن خٚض ادًرـٜ ومٚ خرج مْٓٚ ،ٓ صرٓٔدًا، و؟ يهرؾ ه صر ة

أوػ، ؾِررٔس مررـ ادٓررؿ  دررٚذا؟ ٕٕررف أخررذ اخلررط ادًررتَٔؿ، ومنررك ؾٔررف وفررق خىررقة

ظذ افًٚئر   هذا افىريؼ ادًتَٔؿ افىقيؾ أن يهؾ ،ػ هنٚيتف، وفُـ أن يّق 

وفق خىقة أو أـ رر مرـ ذفرؽ حًرٛ مرٚ ربْرٚ ظرز وجرؾ ئنر فرف ويّرقت ظرذ ذفرؽ، 

ويًرٌْل اذه ادْٚشرٌٜ بٔرٝ افنرًر افرذي يرروى ظرـ امررئ افَرٔس اجلرٚهع، وإٔرٚ 

ًٚ ؾرٖؿقل درـ أؿقل: إٔٚ فًٝ بنٚظر وٓ أح ٍظ افنًر جٔدًا، وفذفؽ ؾٖشتًرِؿ شرٍِ

حيٍظ افنرًر: ؾر٘ذا وجردين ؿرد أخىرٖت ؾًِْٔرل وفّٔردين بّردده، ؾرامذا ؿرٚل امررئ 

 افَٔس، ؿٚل:

 ب ىع  ح  عد عمحأوع لللمحنعةوىلرض

 

 

 وأيهلللل عأىللل عقحهلللل كعبهلونللل  

عضهلللللهعلللللرض:عقع  للل ععونلللل  

ع

عإىيعىح و عنل  ع وعىم اعضنع مح  

ع

ع

ع

 فُْف ظٚؿؾ إير اجلٚهع،

ًٚ أو ّٕقت ؾًْذرا ٓ تٌؽ ظْٔؽ  ،ٕام ٕحٚول مُِ

ؾرر٘ذًا: ادٓررؿ   ادًررِؿ أن يٖخررذ اخلررط ادًررتَٔؿ ويّررقت ظِٔررف، وفررذفؽ أؿررقل 

هرررذا افُررر م إٔرررف بًرررض افْرررٚس يًرررتىِٔقن افًرررر ظرررذ ادرررْٟٓ اإلشررر مل، مترررك يرررٚ 

د مْرف، أخل؟ بًوٓؿ يًتًرؾ م  ً إلؿٚمٜ افدوفٜ ادًِّٜ، وهذا أمر واجٛ وٓبر

إٔرررٝ وظرررع  ظرررعوفُرررـ ،ؿٚمرررٜ افدوفرررٜ ادًرررِّٜ تًرٌْرررل ارررذه ادْٚشرررٌٜ يرررٚ صرررٔخ 

ـ ـرررام مرررٚ صرررٚء اه ،ن افىٔرررقر ظرررذ أصرررُٚهلٚ تَرررع، يًرٌْرررل ارررذه ادْٚشرررٌٜ ـِّرررٜ 
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فررًٌض افرردظٚة ادًررٚرصيـ، ؿررٚل هررذا افداظٔررٜ ادًررٚرص ـِّررٜ   مْتٓررك احلُّررٜ، 

افرذي ؿرٚل  عمر أو ـرٚن هْرٚك م رؾ  ¢وأظتَد إٔف فق ـٚن هْٚك وحل بًد رشقل اه 

: فَررد ـررٚن ؾررّٔـ ؿررٌُِؿ ورردثقن، أي: مِّٓررقن، ؾرر٘ن يُررـ   أمتررل ¢ظْررف ٌْٕٔررٚ 

 ؾًّر.

ؾرر٘ذًا: فررق ـررٚن هْررٚك ٌٕررل فَِررٝ ،ن هررذا افُرر م افررذي شتًررًّقٕف هررذا وحررل مررـ 

اه، فُرررـ ظررررذ إؿررررؾ أن يَررررٚل: ،ٕرررف ،هلررررٚم مررررـ اه تٌررررٚرك وتًرررٚػ، مررررٚذا ؿررررٚل هررررذا 

 افداظٜٔ.

 أبق إظذ. داخِٜ:م

ٓ، ،ٕام هق حًـ افٌْٚ رمحف اه، ؿٚل: أؿّٔقا دوفٜ اإلش م   ؿِقبُؿ  افنٔخ:

تَؿ فُؿ ظذ أروُؿ. ،ذًا: افًرًل إلؿٚمرٜ افدوفرٜ ادًرِّٜ ـرام يَقفرقن ظْردٕٚ   

ـتررررررٚ ، وافقررررررء بٚفقررررررء يررررررذـر، وفٔتحِّْررررررٚ بًررررررض ،خقإْررررررٚ أدمنررررررؼ تريررررررد هررررررز 

ٍقشرررٓؿ مرررـ شرررٗال أو أشرررئِٜ، هْرررٚك حرررديٞ مرررـ ادًرررتًرِغ درررٚ ؿرررد يُرررقن   ٕ

ًٚصادٌؼات، أٓ وهق حديٞ ظٌد اه بـ  ـ اف ريض اه ظْف، ؿٚل: ـْرٚ    ظّرو ب

، ؾًررررٖفف شررررٚئؾ: أي ادررررديْتغ ٍٕتحٓررررٚ أوًٓ أؿًررررىْىْٜٔٔ أم ¢ ِررررس مررررع افٌْررررل 

رومٔررررٜ؟ رومٔررررٜ يًْررررل رومررررٚ ظٚصررررّٜ افىِٔررررٚن ،يىٚفٔررررٚ، أي ادررررديْتغ ٍٕتحٓررررٚ أوًٓ 

ـرررررٚن ؿرررررد بؼررررر  ¢ىْىْٜٔٔ أم رومٔرررررٜ؟ هرررررذا افًرررررٗال يرررررقحل ،فْٔرررررٚ برررررٖن افٌْرررررل أؿًررررر

مٔررٜ، فُررـ مررٚ ـررٚن بررغ وادًررِّغ بررٖهنؿ شررٍٔتحقن ـِتررٚ ادررديْتغ، ؿًررىْىْٜٔٔ ور

هلررؿ ،ػ تِررؽ افًررٚظٜ أهيررٚ تٍررتح أوًٓ، ؾرررٚء افًررٗال، ؾَررٚل ظِٔررف افهرر ة وافًرر م: 

ٞ مررررـ أظرررر م ٌٕقتررررف ظِٔررررف ؿًررررىْىْٜٔٔ، اجلررررقاب: ؿًررررىْىْٜٔٔ أوًٓ، وهررررذا احلرررردي

افًرر م افٌٌٔٔررٜ، مررٚ يدريررف أن هررذه ادديْررٜ افًئّررٜ وهررل ظٚصررّٜ افررروم يقمئررٍذ ـررام 

هرررل أن إليىٚفٔرررٚ و  خهرررقص ظٚصرررّٜ رومرررٚ هرررل ظٚصرررّٜ افْهرررٚرى، وفرررذفؽ 
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مرـرررررز افٌٚبرررررٚ هْرررررٚك ـرررررام تًِّرررررقن، ؾرررررام افرررررذي أدرى افرشرررررقل ظِٔرررررف افًررررر م برررررٖن 

ـغ افررروم تٍرتح أوًٓ؟ ذفررؽ مررـ وحررل اه ؿًرىْىْٜٔٔ وهررل   يرردي افٍُرٚر ادؼرر

 تٌٚرك وتًٚػ.

ؾرر٘ذًا: هررذه بنررٚرة ظئّررٜ، ؾتحررٝ افًَررىْىْٜٔٔ ؾِررؿ يٌررؼ ظررذ ادًررِّغ ،ٓ أن 

 :ًٚ ًٚ ٕن افرشقل ـام ؿِْٚ مٍٕر ـِ ﴿يٍتحقا رومٚ، وشُٔقن ذفؽ ئَْ ٚ َيْْىِرُؼ َظر اهْلَرَقى  َوَمر

ٓه َوْحرررٌل ُيرررقَحك*  ُْرررل ـْرررٝ أؿرررقل وهْرررٚ افنرررٚهد: ؾرررتح مديْرررٜ ف [4-3]الجججنجم:﴾،ِْن ُهرررَق ،ِ

ظٚصرررّٜ ـرومرررٚ   هرررذا افزمرررٚن ٓ يُّرررـ أن تٍرررتح مرررـ ادًرررِّغ   مخرررر افزمرررٚن 

ون افَررمن ووهؿ ـام ٕراهؿ متٍرؿغ صذر مذر، ضرل ومذاهٛ وأحرزاب وهرؿ يَرر

ـَ  ﴿افُررريؿ:  ررقا ِمرر ُٕ ق ُُ ٓ َت رر َة َو ررقا افهه ُّ ررقُه َوأَؿِٔ َُ ْٔررِف َواته ٌِٔررَغ ،َِف
َِغ ا ُمِْ رـر ـَ * دُْْؼِ ُؿررقا  ِمرر ـَ ؾَره ررِذي افه

رؾُّ ِحرْزٍب بِراَم َفرَدهْيِْؿ ؾَِرُحرقنَ  ـُ  ٚ ًً َٔ ُٕٚقا ِصر ر ـَ ْؿ َو ُٓ َ وإٔرتؿ تررون أن ،ؿِرٔؿ  [33-38]الجروم:﴾دِْي

ؿ ادًررررِّغ وهررررل أؾًٌٕٚررررتٚن مٙرررر ظِٔٓررررٚ ظؼرررر شررررْقات و؟ يًررررتىع ٔمررررـ أؿررررٚف

ؿادًررِّقن أن يَوررقا ظررذ  فررذي احتِٓررٚ رؽررؿ إٔررقؾٓؿ، افُررٚؾر   ب دهررؿ، ا احلررـٚ

دررررٚذا؟ ٕن إؾٌررررٕٚٔغ يَررررٚتِقن وحرررردهؿ، وادًررررِّقن يتٍرجررررقن ظِررررٔٓؿ ـٖٕررررف ٓ 

ورررٛ ظِرررٔٓؿ أن يّررردوا ،خرررقاهنؿ بٕٚصررر ٚص وبرررٕٚمقال وبٚفًررر ح وـرررؾ نء، 

ؾُٔرررػ يًرررتىٔع ادًرررِّقن أن يٍتحرررقا ظٚصرررّٜ ـرومرررٚ، وإٔرررٚ أؿرررقل: ،ن ادًرررِّغ 

 ٓ يًررتىًٔقن أن يٍتحررقا ؿريررٜ ظْرردٕٚ هُررذا ـْررٝ أؿررقل هْررٚك   ووررًٓؿ احلررٚرض

 ـدومٚ، ـٔػ يًتىًٔقن أن يٍتحقا رومٚ.

اضِررل ﴿،ذاَ ً: ؾٔرررٛ ظِْٔررٚ أن َٕررػ متٍُررريـ جرردًا   هررذا احلررديٞ،  َوأَنه َهررَذا رِصَ

ِفِ  ٌِِٔ ـْ َش ْؿ َظ ُُ َل بِ ٍَره ٌَُؾ ؾََت ًُّ ًُقا اف ِ ٓ تَتٌه ًُقُه َو ِ ٚتٌه ٔاًم َؾ
َِ َت ًْ ؿع ادًرِّغ هذا وا [853]األنعءم:﴾ُم

افٔرررقم، ؾَرررد تٍرؿرررقا مْرررذ ؿررررون ضقيِرررٜ ،ػ ضررررل ـ ررررة، وهرررذه افىررررل مرررـ حُّرررٜ 

افرشررقل ظِٔررف افًرر م، وإٔررٚ   احلََٔررٜ مًرررٛ بقررء مررٚ أحررد يًْررل ؾُررر ؾٔررف، أو 



 الوصولمتى  ----------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليَج

700 

ربام ؾُر وفُـ مرٚ ظرز ظْرف، وهرق أن افرشرقل ظِٔرف افًر م رشرٚم مرٚهر، فُْرف ،ٕرام 

م افتهررقير فررذوات إرواح، وفُْررف هْررٚ يرشررؿ مررٚ وررقز وفررٔس مررٚ حيرررم، ٕٕررف حررر

صررقر اخلررط ادًررتَٔؿ واخلىررقط إخرررى ادًٚـًررٜ فررف، ؾهررقر اخلررط ادًررتَٔؿ 

ًٚ ضررقي ً، وصررقر حقفررف فررٔس خىقًضررٚ ضقيِررٜ، وهررذه ادٓررٚرة   افرشررؿ، و،ٕررام  خىرر

هل خىقط ؿهرة، دٚذا؟ حلُّٜ بْٔٓٚ افرشقل   بٚم احلديٞ، دٚ ت  بًد أن 

افرائًرررٜ وؿررررأ ظِٔٓرررٚ أيرررٜ ؿرررٚل: هرررذا رصاط اه، وهرررذه ضررررل،  صرررقر هرررذه افهرررقرة

وظررذ رأس ـررؾ ضريررؼ مْٓررٚ صررٔىٚن يرردظق افْررٚس ،فٔٓررٚ. مررٚ مًْررك هررذا افُرر م؟ ؾٔررف 

هْٚ ـ م يتٍِظ بف فًٚن افرشقل ظِٔف افً م، فُـ هْرٚك ـر م ؟ يرتٍِظ برف، و،ٕرام 

ًِررٚئريـ ظررذ رشررّف ٕصررحٚبف ظررذ إرض، وهررق أن هررذه افىرررل ؿهرررة مٌريررٜ ف

افرردرب افىقيررؾ، ؾرر٘ن ظررذ ـررؾ رأس ضريررؼ مررـ هررذه افىرررل افَهرررة صررٔىٚن، ـٖٕررف 

يَقل فًِٚفُغ ظذ افكاط افىقيؾ: أيـ ذاهٌغ، متك تهرِقن، إيرروا مرٚ أؿررب 

 هذا افىريؼ، ؾ٘  ، .

 ....... مداخِٜ:

هق هذا، وفذفؽ جتد فٔس ؾَط افوٚفغ افنٚرديـ اخلٚرجغ ظـ دائرة  افنٔخ:

اإلش م، بؾ وبًض ادًِّغ إًٍٔٓؿ إٌنقا بْهٔحٜ افنٔىٚن، وافنٔىٚن ظّرره 

 مٚ ٕهح مًِاًم.

 (  00:  29:  10/ 290) اهلدى والنور/ 

 (  00:  43:  48/ 290) اهلدى والنور/
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 تِٗ وغبٗات ذوٍ ايدنوة 

 ايطًفية وايسد نًيٗا
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 اتٗاّ ايطًفية 

 بأْٗا دنوة تفسيل
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 اتٗاّ:  

 تطُي بايطًفية تفسيل يألَةاي

يٚ صٔخ افًٗال افذي أهنؿ يتّٓقْٕٚ ظذ تًّٜٔ افًٍِٔقن يَقفقا: أهنٚ تًّٜٔ  مداخِٜ:

 تٍريؼ وإٔف مٚ ثٌٝ   ذفؽ؟

 يَقفقن مٚذا تٍريَف أيش؟ افنٔخ:

ومٚ ثٌٝ   افًرْٜ ظرذ تًرّٜٔ هرذه إمرقر إْٔرٚ َٕرقل: ٕحرـ شرٍِٔقن،  مداخِٜ:

ائر ضٚئٍرٜ ؿِِٔرٜ وٕحرـ ٕحرٛ هرذا اجلٔرؾ؛ ٕٕرف ـرام وٕحـ مجٚظٜ شٍِٔقن   اجلز

 تًِّْٚ إٔف ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح.

 وهؿ مٚذا ،ػ مٚذا يْتًٌقن؟ افنٔخ:

 يْتًٌقن ،ػ ادْٟٓ احلرـل ويْتًٌقن ،ػ مجٚظٜ افتٌِٔغ. مداخِٜ:

 ؾ٘ذًا: مٚ افٍرل بْْٔٚ وبْٔٓؿ؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 طْٓؿ؟ مٚ افٍرل بْْٔٚ وبْٔٓؿ   افنٔخ:

   طْٓؿ إْٔٚ ٕحـ خٚفٍْٚ ادْٟٓ. مداخِٜ:

 اشّع يٚ أخل. افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:
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 هْٚ   ؿؤتغ. افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 افَؤٜ إوػ: إْٔٚ ٕحـ بدظقتْٚ افًٍِٜٔ ٍٕرل. افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

وافَؤٜ إخرى: أن هذا آشرؿ مٌتردع فرٔس فرف أصرؾ، ؾرٚٔن ،ذا ترـْرٚ  افنٔخ:

ًٚ، وأخذٕٚ افَؤٜ اف ٕٜٚٔ، أوًٓ شٌْغ هلؿ أهنؿ يِتَرقن مًْرٚ   افَؤ ٜ إوػ جٌٕٚ

اخترررررررررٚذهؿ اشررررررررراًم يٌَِرررررررررقن إًٍٔرررررررررٓؿ برررررررررف يتّٔرررررررررزون ارررررررررذا افَِرررررررررٛ ظرررررررررذ شرررررررررٚئر 

ادًررِّغ،واجلامظٚت اإلشرر مٜٔ ادقجررقدة افٔررقم   افًررٚحٜ ـررام يَقفررقن: هررل 

 مل، ثرؿ مجٚظرٜ مـ أصٓرهٚ مجٚظرٜ اإلخرقان ادًرِّغ ثرؿ مجٚظرٜ احلرزب اإلشر

ظٍررقًا حررزب افتحريررر اإلشرر مل، ثررؿ مجٚظررٜ افتٌِٔررغ، وأخرررًا افٔررقم اجلامظررٜ افتررل 

ـٕٚررررٝ مررررـ ؿٌررررؾ تًررررر  برامظررررٜ افتٍُررررر واجلٓررررٚد ؾررررٚٔن رؾًررررٝ ـِّررررٜ افتٍُرررررر 

واؿتكررت ظررذ ـِّررٜ اجلٓررٚد، ـررؾ هررذه إشررامء ؟ تُررـ مًروؾررٜ مررـ ؿٌررؾ، وٕحررـ 

ًٚ: ٕحرررـ حٔرررْام ْٕتًرررٛ  ،ػ افًرررِػ وادْتًرررٛ ،ػ افًرررِػ َٕرررقل بٚفكررراحٜ أيوررر

ًٚ واجلامظرررٜ ادْتًررررٌٜ ،ػ افًرررِػ يُقٕررررقا شرررٍِٔغ، ٓ ُْٕررررر أن هررررذه  يُرررقن شررررٍِٔ

افتًّٜٔ ؟ تُـ مـ ؿٌؾ، وفُـ دٚذا يَّْرقن ظِْٔرٚ مرٚ هرؿ واؿًرغ ؾٔرف، فُرـ ٕحرـ 

ٍٕررسل ظررْٓؿ ـررؾ آؾررسال   هررذه افتًررّٜٔ، وٕكرر ظِٔٓررٚ وٓ ٕرررى اررٚ برردي ً   

 ظذ إؿؾ؛ ٕهنٚ تدل ظذ ادْٟٓ افهحٔح افذي وٛ ظذ ـؾ افًك احلٚرض

مًررِؿ أن يًررُِف، وفررٔس ـررذفؽ بَٔررٜ إشررامء افتررل أنٕررٚ ،فٔٓررٚ، ؾُررؾ مْٓررٚ ٓ ترردل 

 ظذ مْٟٓ ادْتًٌغ ،فٔٓٚ.

ذ مرررر  ً مجٚظررررٜ اإلخررررقان ادًررررِّغ ؾٓررررؿ يْتًررررٌقن ،ػ مجٚظررررٜ   افًكرررر  ُخرررر

افٌررٚدر، وصررتٚن بررغ افًْررٌتغ ـررام  احلررٚرض، وٕحررـ ْٕتًررٛ ،ػ مجٚظررٜ   افًكرر
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ؿٔؾ: ٕحـ ْٕتًٛ ،ػ افًِػ افهرٚفح افرذيـ زـرٚهؿ اه ظرز وجرؾ   ـتٚبرف وأثْرك 

  حدي ررررف، وأمرٕررررٚ   بًررررض إحٚديررررٞ اف ٚبتررررٜ ظْررررف أن ٕتًّررررؽ  ¢ظِررررٔٓؿ ٌْٕٔررررٚ 

ارردهيؿ، أمررٚ اإلخررقان ادًررِّغ ؾّررـ هررل اجلامظررٜ افتررل هررؿ يْتًررٌقن ،فٔٓررٚ؟ هْررٚ 

 َٕقل:

   ع لت لل واعبوننلل ضحسلل   عالل

 

 

 

 وكللدعإىلل  عبلليعضوللرضعين لل  

 

 

ًٚ ـٚشررررؿ ومررررْٟٓ، وإتَِْررررٚ ،ػ حررررزب  ،ذا ترـْررررٚ اإلخررررقان ادًررررِّغ أن جٌٕٚرررر

ًٚ ،ػ مررـ يْتًررٛ هررذا احلررزب؟ ،ػ رجررؾ افنررٔخ تَررل افررديـ افٌْٓررٚين  افتحريررر أيورر

ذ رمحف اه وؽٍر فْٚ وفف، )وإٔٚ افتَٔرٝ برف( وأظرؾرف وأظرر  أن مْٓررف ؟ يُرـ ظر

افُتررٚب وافًررْٜ،وافتَٔٝ إٔررٚ مًررف مرررتغ وجرررى َٕررٚش بْٔررل وبْٔررف وأن ٓ  ررٚل 

فِ ررقض   حُٚيررٜ مررٚ جرررى، فُْررف ؟ يُررـ ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ، بررؾ و؟ يُررـ 

 ظذ مذهٛ مـ ادذاهٛ ادتًٌٜ، شقاًء   افًَٔدة أو   إحُٚم.

مررْٟٓ افًررِػ  ؾررٔام يتًِررؼ بٚفًَٔرردة ؾرر  تًرؾررف هررؾ هررق شررٍِل افًَٔرردة أي: ظررذ

افهٚفح ومْٟٓ أهؾ احلديٞ، وٓ تًرؾف هؾ هق مٚتريردي أم هرق أصرًري، هرذا   

افًَٔرردة، ومررٚ يتًِررؼ   إحُررٚم ؾررام تًرؾررف هررؾ هررق حٍْررل أم صررٚؾًل أم مررٚفُل أم 

حٌْع؟ بؾ إٔٚ أظرؾف إٔف فٔس مـ هٗٓء وٓ مـ هٗٓء وٓ مرـ هرٗٓء، ذفرؽ؛ ٕٕرف 

    طْف، وهذا مٚ شًّتف مْف مٌٚنة.يٖخذ مـ ـؾ مذهٛ مٚ يْٚشٛ افًك

مررررـ حررررزب افتحريررررر، ؾُِْٔررررروا  ،ذًا: ،ن ـررررٚن افررررذيـ يُْرررررون ظِْٔررررٚ هررررذا آشررررؿ

إتًرررررٚاؿ هرررررؿ ،ػ حرررررزب افتحريرررررر، وـرررررذفؽ َٕرررررقل   بَٔرررررٜ أشرررررامء اجلامظرررررٚت 

 ًٚ ادًروؾررٜ افٔررقم: ؾ٘هنررٚ ـِٓررٚ ٓ تًىررل اررذه إشررامء مْٓرٓررٚ، وإلن أظىررٝ مْٓررر

ْٓرٓرررٚ ظرررذ افُترررٚب وظرررذ افًرررْٜ، ـرررام هرررل افررردظقة افًرررٍِٜٔ هلرررٚ ؾررر  تًىرررل أن م

 .افكحيٜ   دظقهتٚ ،ػ افُتٚب و،ػ افًْٜ،هذا مٚ يتًِؼ بٕٚشامء
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وبٚم هذا افُر م: أن ٕترذـر أن هرذه إشرامء ٓ يسترٛ أي خىرر ظرذ ادًرِؿ 

ؾررٔام ،ذا تررزأ مررـ أي اشررؿ مررـ أشررامئٓٚ، وفررٔس ـررذفؽ مررـ تررزأ مررـ إٓتًررٚب ،ػ 

ِػ؛ ٕن هذا ،ن ـٚن يدري مٚ يَقل ؾٕ٘ف فرج مـ اإلش م ـام خترج افنًرة افً

مررـ افًرررغ؛ ٕن افًررِػ افهررٚفح ظررذ رأشررف ٌْٕٔررٚ صررِقات اه وشرر مف ظِٔررف، ثررؿ 

 .أصحٚبف ثؿ افتٚبًقن هلؿ، ثؿ أتٌٚظٓؿ

وهرررذا ادًْررررك رصح بررررف افرشرررقل ظِٔررررف افًرررر م   احلرررديٞ ادنررررٓقر حررررديٞ 

رؿررٝ افٔٓررقد ظررذ ،حرردى وشررًٌغ ؾرؿررٜ، وتٍرؿررٝ افْهررٚرى تٍ»افٍرررل حٔررْام ؿررٚل: 

ظذ اثْتغ وشًٌغ ؾرؿٜ، وشتٍسل أمتل ظذ ث ث وشرًٌغ ؾرؿرٜ، ـِٓرٚ   افْرٚر 

،ٓ واحررررردة. ؿرررررٚفقا: مرررررـ هرررررل يرررررٚ رشرررررقل اه؟ ؿرررررٚل: هرررررل افترررررل ظرررررذ مرررررٚ إٔرررررٚ ظِٔرررررف 

 .«وأصحٚن

ًٚ بًض ؾدظقتْٚ ؿد يِتَل مع ؿًؿ مْٓٚ ـؾ اجلامظٚت اإلش مٜٔ افتل ذـ رٕٚ مٍٕ

أشامئٓٚ ومٚ ؟ ٕذـر مْٓٚ، ؾُؾ مـ يْتّل ،ػ اإلش م ٓ يًًف أن يَقل بكاحٜ: 

إٔٚ فًٝ ظذ افُتٚب وافًْٜ؛ ٕٕف ،ن ؿٚل ذفؽ ؾَد خرج مـ دائرة اإلش م، فُـ 

هؾ يٍُل   هذا افزمرٚن أن يْتًرٛ ادًرِؿ ،ػ افُترٚب وافًرْٜ ؾَرط، واحلرديٞ 

ن مرـ ظ مرٜ افٍرؿرٜ افْٚجٔرٜ: أن تُرقن ظرذ مرٚ ـرٚن افًٚبؼ أجٚب: بُؾ رصاحٜ برٖ

ظِٔف افرشرقل وأصرحٚبف، ؾِرؿ يَرؾ ظِٔرف افهر ة وافًر م   جقابرف ادحردد فهرٍٜ 

ؾَرط، و،ٕرام ورؿ ،ػ  ¢افٍرؿٜ افْٚجٜٔ أهنٚ افتل تُقن ظذ مٚ ـرٚن ظِٔرف افرشرقل 

 .«مٚ إٔٚ ظِٔف وأصحٚن»ؾَٚل:   «وأصحٚن»ذفؽ: 

ـْ ُيَنِٚؿِؼ ﴿تًٚػ   افَرمن افُريؿ:  افؤّّٜ ؿقفف هويٗيد هذ ـْ  َوَم
قَل مِر شُر افره

ْهَؿ  ررر َٓ ِف َج
ِِ ْهررر ُٕ ٚ َترررَقػه َو ِف َمررر ررر َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُررر ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشررر ْع َؽررر

ُف اهْلُرررَدى َوَيتهٌِررر َ َفررر ٚ َتٌَرررغه ِد َمررر ررر ًْ َب

 .[ 885]النسء::﴾َوَشَٚءْت َمِهًرا
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ِٚؿِؼ ﴿َٚل: ؾٚه ظز وجؾ ذـر مع افرشقل هْٚ ادٗمْغ، ؾ ـْ ُينَر ـْ  َومَر
قَل مِر شُر افره

ِمِْغَ  ْٗ َ َفُف اهْلَُدى َوَيتهٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ ِد َمٚ َتٌَغه ًْ ـٚن مـ ادُّـ أن  [ 885]النسء::﴾َب

ومـ ينرٚؿؼ افرشرقل مرـ بًردمٚ تٌرغ فرف اهلردى ٕقفرف مرٚ ترقػ ﴿يَقل اه ظز وجؾ: 

بٚفٌررٜ ظىررػ ظررذ افرشررقل ؾَررٚل: وفُْررف حلُّررٜ  ﴾وٕهررِف جٓررْؿ وشررٚءت مهررراً 

ِمِْغَ ﴿ ْٗ مرٚ احلُّرٜ مرـ هرذا افًىرػ؟ احلُّرٜ  [ 885]النسجء::﴾َوَيتهٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْر

واوررحٜ جرردًا ذفررؽ؛ ٕن ادررٗمْغ يؼررحقن فْررٚ مررٚ ـررٚن ظِٔررف افرشررقل ظِٔررف افًرر م 

صررِٜ، وأؿررراؿ  ¢مررـ ؿررقل أو ؾًررؾ أو تَريررر، ؾٓررؿ ـررٕٚقا أؿرررب افْررٚس ،ػ افٌْررل 

 وأصدؿٓؿ ،فٔف ؾٓاًم وهُذا.

وفررذفؽ ٓ وررقز فًِّررِؿ أن يَتكرر ظررذ إٓتًررٚب   هررذا افزمررٚن ،ػ افَرررمن 

و،ػ افًرررْٜ، هرررذا إٓتًرررٚب يٍُرررل ظٓرررده ظِٔرررف افًررر م، أمرررٚ ؾرررٔام بًرررد ذفرررؽ حٔرررٞ 

دخِررٝ إؾُررٚر افٌريٌررٜ وأراء افٌٚضِررٜ   اإلشرر م بٚشررؿ اإلشرر م تررٚرة بٚجتٓررٚد، 

صرررؾ ،فْٔرررٚ اإلشررر م ظرررذ هرررذا آخرررت     افًَٚئرررد و  وترررٚرة بًرررقء ؿهرررد، وو

ًٚ ـ ررررًا، ؾررر  يٍُرررل  إحُرررٚم و  إخررر ل وافًرررِقك، ؾرررٚختِػ ادًرررِّقن خ ؾررر

افٔررقم ادًررِؿ أن يْتّررل   ؾّٓررف ف شرر م ،ػ افُتررٚب وافًررْٜ ؾَررط، بررؾ ٓبررد أن 

ذيـ يورؿ ،ػ ذفررؽ مررٚ ـرٚن ظِٔررف أصررحٚب افٌْرل صررذ اه وظِٔررف ومفرف وشررِؿ ثررؿ افرر

 يِقهنؿ ثؿ افذيـ يِقهنؿ، هذه دظقتْٚ ٕحـ افًٍِٔغ.

ًٚ ظرْٓؿ: إْٔرٚ ٍٕررل مرـ ٍٕررل؟ ،ن ـْرٚ ٍٕررل برغ  ؾًْقد ،ػ ؿقهلؿ افذي َِٕترف مٍٕر

احلؼ وبغ افو ل ؾٓرذا واجٌْرٚ، و،ن ـْرٚ ٍٕررل برغ ادحرؼ وافورٚل ؾٓرذا واجٌْرٚ، 

 ¢ذفرؽ؛ ٕن افٌْرل  ؾ٘ذًا: هؿ ظِٔٓؿ أن حيددوا ـ مٓؿ حْٔام يتّٓقن بْٖٕٚ ٍٕررل

هررق ًٍٕررف ؾرررل، بررؾ افَرررمن افررذي إٔزفررف اه ظررذ ؿِررٛ وّررد ظِٔررف افهرر ة وافًرر م 

 ¢مـ أشامئف افٍرؿٚن، دٚذا؟ ٕٕف يٍرل بغ احلؼ وافٌٚضؾ! ومـ أشامء افرشقل 
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مررررـ أشررررامئف ظِٔررررف افهرررر ة وافًرررر م   «ادٍرررررل»ـررررام جررررٚء   صررررحٔح افٌ ررررٚري: 

ؽ ٕٕرررف يٍررررل برررغ احلرررؼ وافٌٚضرررؾ، ويٍررررل برررغ ادٍررررل، وهرررذا ن  ـٌرررر فرررف؛ ذفررر

 .ادًِؿ وادؼك، وبغ ادٗمـ وادْٚؾؼ، وٕحق ذفؽ

ؾررر٘ذًا: ـِّرررٜ افتٍريرررؼ ؿرررد بررردح وؿرررد تَررردح، وفرررذفؽ ؾررر  ورررقز أن تىِرررؼ هرررذه 

 ًٚ ًٚ ـرام ٓ ورقز أن تىِرؼ ظرذ شرٌٔؾ افَردح مىَِر  ،افُِّٜ ظذ شرٌٔؾ ادردح مىَِر

ٚئؾ افترل ـ ادًر ُ ر مر خ اإلشر م  هذا ينٌف اف ر م صٔر ــ  ٕٚه مر د ٚ اشرٍت َٔردة، وهرذا ممر ًٚف ِرؼ ب تًت

رررض  رررروا ًب ـ إُٔ ويرررؾ افرررذي ررر م وظِرررامء افٖت ؿش ظِرررامء اُف ررٚر ام ْي ٜ بحرررؼ رمحرررف اه حٔررْر ّٔررر ـ ٔت ابررر

 ٞ ػ ظرذ ظرصرف، وظِرقه ظرذ خَِرف، حٔر ٚر رك وًت ٚر : اشرتقاء اه ٌت ٚر ٜ وافترل مْٓ ٍٚت اإلهلٔر افهر

قف ٜ َي ؿؾ ادٗوف ٜ أو ظذ ٕا قل ادًىِ ُٚن، ،ن اه ظرز وجرؾ َي س   م قن: ،ن اه ظز وجؾ ٔف

 ٚ ْٕر رام أ ٜـ  ًٚ أو ،ن فف جٓر ٕٚ قل ،ن ه مُ َٕ ٓ ـ  ح ٜ هٗٓء:ٕ  ْٚؿن ٜ   م ّٔ ـ ٔت قل اب س فف جٜٓ. َي ٔف

ذا  ام، مٚر رؾ مرْٓ ْٕيرر ،ػـ   ، ٝر ْٚ  و،ػ ادٌ  ْٕير ،ػ اف ام  ٓ اجلٜٓ، وٕ، ُٚن ظْف، و ل اد ٍْٕ  ٓ

ُٚن أو اجل ٝ اد ًْل ،ذا أٌث ْٔف هذا أو ي ٚ ًي ـٚن م ُٚن أو اجلٜٓ؟ ؾ٘ن  ك اد ًْل ،ذا ٍٕ ٜٓ، أو مٚذا ي

ل: ،ن اه ظررز  ـ ؿرٚر رر ٍررظ ؟ يرررد، ّؾ ن اِف يررف؛ٕ  ٚ ٍف ه، ورؾورْر ًْرٚر ٚ م ِْرر ٜ ؿٌ رْر ب واًف ُترٚر ًٚ ِف رر َٚب ذاك مى

ًٚن  ٜ اإلٕ ًٌٔ ام هق ض ـًٚ  ٝ مىَِ ٓٚت اًف ـ اجل ٜ م س فف جٓ ًْل ٔف ـٚن ي س فف جٜٓ، ،ن  وجؾ ٔف

ررقن   جٓرر ٚ ُي ْئررذ ٓبررد مرر ِررق حٔ ٜ اًف ررقن اه ظررز وجررؾ   جٓرر ررك أن ُي ٓ ،ذا ٍٕ ل ، رٚر ررذا ؿررد َي ٜ، ٓؾ

ٚتررف وهررق:  ٜ متررقاترة ظررذ ،ٌث رْر ب واًف ُترٚر هررقص اف ءتٕ  ٚ جرٚر ٝ مرر ٍٔرر ٕٕررؽٕ  ؛  ررقل فررف: أبىِرٝر َٕ

ٍٚع اه ظز وجؾ ظذ ظرصف وظِقه ظذ خَِف  .ارت

ٕن و،ن ظْٔٝ بٚفٍْل أن اه بحٚجٜ ،ػ اجلٜٓ و،ػ ادُٚن، ؿِْٚ: ٕحـ مًؽ؛ 

 .اه هق افٌْل ظـ افًٚدغ، فُـ هذا ٓ يًْل إٔف فٔس فف صٍٜ افًِق

ؾرر٘ذًا: ـِّررٜ تَررٚل تررٚرة هلررٚ مًْررك صررحٔح، وتررٚرة هلررٚ مًْررك ؽررر صررحٔح، ؾررٚٔن 

افذيـ يرذمقْٕٚ ويَقفرقن: إُٔرؿ تٍرؿرقن ؾٚشرٖهلؿ ٍٕررل برغ مرٚذا ومرٚذا؟ ٕحرـ دظرٚة 

إٔررٝ مًْررٚ؟ ؾرر٘ن ؿررٚل: إٔررٚ ،ػ افُتررٚب وافًررْٜ وظررذ مررْٟٓ افًررِػ افهررٚفح، ؾٓررؾ 
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مًُررؿ ،ذًا: ٕحررـ مررٚ ؾرؿْررٚ، و،ن ؿررٚل: إٔررٚ فًررٝ مًُررؿ ،ذًا: إٔررٝ اؾسؿررٝ ظْررٚ، هررذا 

 ًٚ  .جقاب مٚ شٖفتف مٍٕ

ًٕرررؿ.  بٚفًْرررٌٜ فرررًٌض افررردظٚة   مديْرررٜ وهرررٚن اهتّقٕرررٚ بْٖٕرررٚ ٓ ٕ ررررج  مداخِرررٜ:

 ؟مًٓؿ فِترّع أو فًِّرة إْٔٚ ٕحـ ـٍٚر أو ؾٚشَقن

 (!ا فٔس فف ظ ؿٜ بٚفًِؿ يتّٓقْٕٚ ؾٓذه شْٜ اه   خَِفضٔٛ. يٚ أخل هذ افنٔخ:

ٕحرررـ ٕررردظق ،ػ افُترررٚب وافًرررْٜ وظرررذ مرررْٟٓ افًرررِػ افهرررٚفح، ؾرررٚفرد ظِرررٔٓؿ 

شٓؾ: هؾ إٔتؿ تدظقن ،ػ افُتٚب وافًْٜ وظذ مرْٟٓ افًرِػ؟ ؾر٘ن ؿرٚفقا: ًٕرؿ. 

 !ؾ٘ذًا: مٚ افٍرل بْْٔٚ وبُْٔؿ؟

ؾررٚرؿقا ادًررِّغ بتُررتِٓؿ، ؾّررـ ـررٚن إٔررٚ أؿررقل: افٍرررل أهنررؿ تُتِررقا و زبررقا و

 !مًٓؿ   حزاؿ ؾٓق مًِؿ، ومـ ـٚن فٔس مًٓؿ ؾٓق فٔس ـذفؽ

،ذًا: هرؿ افررذيـ ؾرٚرؿقا مررٚ دام ٕحرـ مْٓرْررٚ افُترٚب وافًررْٜ، وظرذ مررٚ ـرٚن ظِٔررف 

شررررٍِْٚ افهررررٚفح ؾَِٔقفررررقا مررررٚ صررررٚءوا بًررررد ذفررررؽ، فُررررـ ادٓررررؿ أن تًٚروررررقهؿ هررررؿ 

مًْرررررٚ   افُترررررٚب وافًرررررْٜ ومرررررْٟٓ افًرررررِػ يتّٓرررررقُٕؿ ارررررذه افتّٓرررررٜ، ضٔرررررٛ إٔرررررتؿ 

بف ذفرررررؽ،  رجقن أو مررررٚر صررررٚر ؾَقن أو خرررٚر ذا تَقفررررقن ٕحررررـر مْررررٚر فح؟ أي ًٕرررررؿ. ،ذًا: دررررٚر افهرررٚر

ـغ افُرذابغ افرذيـ يُرذبقن  ٓء إؾٚر ؾٚدًٖفٜ هذه فٔس هلٚ تِؽ اخلىقرة؛ ٕٕف م رؾ هٗر

ٓء ٓ حِٔرٜر فْرٚر مًٓررؿ شررقى أن ُٕررؾ إمررر ،ػ اه ظررز وجررؾ وَٕررقل  –أوًٓ  ويٍررسون هرٗر

ًٚ رضبرف ؿقمرف وهرق  ¢حْٔام حُك رشرقل اه  -ـام روي ظـ بًض إٌٕٔٚء افًٚبَغ  ٌٕٔر

 .«افِٓؿ اؽٍر فَقمل ؾ٘هنؿ ٓ يًِّقن»يَقل: 

ؾَْقل هُذا أو َٕقل: ،ذا ـٕٚقا مكيـ ظذ و هلؿ، ؾْٔتَؿ مْٓؿ ـام ربْٚ ظز 

 .وجؾ ينٚء

 .(01:  05: 45/   200دى والنور / ) اهل
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 باب َٓ٘

ذـرت برٚرك اه ؾٔرؽ   شرٗافؽ إول: أهنرؿ يُْررون ظِْٔرٚ أن ًٕرّل  افنٔخ:

إًٍْٔٚ بٚفًٍِٔغ، وأن هذا تٍريؼ، ؾٓرذه َٕىرٜ ورٛ أن أد  برأيرل ؾٔٓرٚ؛ ٕهنرٚ   

احلََٔرررٜ مًررررٖفٜ هٚمررررٜ، ٓ يًرؾٓرررٚ ـ ررررر مررررـ ،خقإْررررٚ افًرررٍِٔغ، ؾورررر ً ظررررـ أوفئررررؽ 

 س   اشّٓٚ.اخلهقم افذيـ حيٚربقن افدظقة   صّّٔٓٚ وفٔ

هررررؿ وِٓررررقن مررررٚ مًْررررك افرررردظقة افًررررٍِٜٔ، و،ػ مررررٚذا أو ،ػ مررررـ تْتًررررٛ هررررذه 

ًٚ ،ن صٚء اه أن افدظقة افًرٍِٜٔ ،ٕرام هرل  افدظقة، وٓ فٍك ظذ احلٚرضيـ مجًٔ

تْتًٛ ،ػ افًِػ افهٚفح، وهؿ أهؾ افَرون اف  ثرٜ ادنرٓقد هلرؿ بٚخلريرٜ،   

خر افْٚس ؿرين ثؿ افذيـ يِقهنؿ، ثرؿ »: ¢احلديٞ افذي تقاتر صحتف ظـ افٌْل 

ؾرْحـ ْٕتّرل ،ػ هرٗٓء افًرِػ   مرْٓرٓؿ..   ؾّٓٓرؿ فؼريًٜ   «افذيـ يِقهنؿ

 راؿ..   أصقهلؿ   ؿقاظدهؿ.

مـ ذفؽ م  ً: وهذا خ   جذري بْْٔٚ ٕحـ مًؼ افًٍِٔغ وبغ افىقائػ أو 

هررٚفح   مْررٚهرٓؿ اجلامظررٚت أو إحررزاب إخرررى، ٕحررـ ْٕتّررل ،ػ افًررِػ اف

ومْٓررٚ: أهنررؿ   ضِٔررٜ هررذه افَرررون اف  ثررٜ ٓ يًرؾررقن افتّررذهٛ بّررذهٛ صرر ص 

ًٚ أن إٓتًٚب وافتًهٛ إلمرٚم مًرغ دون رشرقل اه  ،ٕرام  ¢مًغ ـام نحْٚ مٍٕ

بٚٓتٌررررٚع، ؾٚفًررررِػ افهررررٚفح ٓ يًرؾررررقن ادذهٌٔررررٜ؛  ¢هررررق ،خرررر ل برررر٘ؾراد افٌْررررل 

 ًٚ  فًِِػ افهٚفح.وفذفؽ ؾْحـ فًْٚ مذهٌٔغ اتٌٚظ

 ؾحْٔام يُْرون ظِْٔٚ إتامءٕٚ ،ػ افًِػ افهٚفح يًْل ذفؽ أحد صٔئٔغ:
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،مٚ أهنؿ ٓ يًرؾقن مـ هؿ افًِػ، أو يًرؾقن فُرْٓؿ ٓ يًرؾرقن ؿردر افًرِػ، 

 أو أهنؿ يُٚبرون ووحدون احلََٜٔ افؼظٜٔ.

ًررؿ: إٔررٚ أؿررقل: فررق أن مًررِاًم تررزأ مررـ مررذهٛ ؾرر ن مٓررام ـررٚن هررذا افٍرر ن، وفْ

مرررذهٛ أن حٍْٔرررٜ.. مرررذهٛ افنرررٚؾًل.. مرررذهٛ إئّرررٜ ادتٌرررقظغ، ؾٓرررق فرررٔس   

خىرر مرـ ديْرف؛ ٕٕرف يترزأ مرـ مررذهٛ صر ص مًرغ فُْرف فرٔس ـرذفؽ ؾرٔام ،ذا تررزأ 

مررررـ مرررررذهٛ افًررررِػ افهرررررٚفح ؾٓرررررق ـٍررررر، وب ٚصرررررٜ ،ذا مررررٚ ترررررذـرٕٚ أن ظرررررذ رأس 

 ادذهٛ افهٚفح هق رشقل اه.

واجلٓٚفرٜ ،ػ أهنرؿ يًَرقن   افٍُرر أو ظرذ إؿرؾ  ؾ٘ذًا: هٗٓء بِغ اؿ افٌٍِرٜ

يؼرررؾقن ظرررذ افٍُرررر وهرررؿ ٓ ينرررًرون، ،ذًا: ٕحرررـ فْرررٚ افؼررر    أن ْٕتًرررٛ ،ػ 

 افًِػ افهٚفح   مْٓرٓؿ   ؾّٓٓؿ فُتٚب اه وحلديٞ رشقل اه.

ًٚ، فرٔس ؾرٔٓؿ مرـ  ومـ ذفؽ أرضب م  ً مُررًا دٚ ؿِٝ أهنؿ ٓ يًرؾرقن مرذهٌٔ

 ًٚ ًٚ.. فرٔس ؾررٔٓؿ ـرٚن بُرير ًٚ.. فرٔس ؾرٔٓؿ مررـ ـرٚن ظ امٕٔرر .. فررٔس ؾرٔٓؿ مررـ ـرٚن ظّريرر

ًٚ   ادررذهٛ، ودظْررٚ أن مررـ ادررذهٛ افًررٔٚ  افنررًٔل مرر  ً أو  مررـ ـررٚن ظِقيرر

إمقي أو ،ػ مخره، ٕحـ ٕتُِؿ ظـ افترديـ بّرذهٛ ؟ يُرـ ظْرد هرٗٓء افًرِػ 

أن يًرٖل أبرٚ بُرر شرٖفف.. ،ٓ اتٌٚع افُتٚب وافًْٜ، وفذفؽ ـٚن أحدهؿ ،ذا تٔنر فرف 

،ن تٔن فف ظّر شٖفف.. ابـ مًًقد.. ابرـ ظّرر.. أبرق هريررة ،ػ مخرره؛ ذفرؽ ٕهنرؿ 

ًٚ إٔف ٓ وقز اإلخ ص   آتٌٚع فن ص واحد   افدٕٔٚ ،ٓ رشقل  يٗمْقن ئَْ

ًٚ مررـ ورر ل أوفئررؽ اجلامظررٜ افررذيـ يُْرررون ظِْٔررٚ إتًررٚبْٚ ¢اه  ، ؾرر٘ذًا: هررذه أيورر

 افهٚفح. ،ػ افًِػ 

ًٚ وجرٚء ،  فُرل ْٕٚؿنرف  ًٚ جدًا زارين أحد افُترٚب ادكريغ، وأفرػ ـتٚبر وؿريٌ

  بًض مًٚئؾ افُتٚب، وادَهقد أن: مرٚ يتًِرؼ بّقورقع افًرِػ وافًرٍِٜٔ، 
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ؿِررٝ فررف: وهررذه مْٚؿنررٜ ؾٔٓررٚ تٌهررر إلخقإْررٚ احلررٚرضيـ، ؿِررٝ فررف: ،ذا ؿٔررؾ فررؽ يررٚ 

مًرِؿ، ؿِرٝ: هرذا يٍُرل؟ ؿرٚل: يٍُرل، ؾ ن! مرٚ مرذهٌؽ.. مرٚ هرق جقابرؽ؟ ؿرٚل: 

ؿِررٝ: فررق شررٖفٝ أي ضٚئٍررٜ مررـ افىقائررػ اإلشرر مٜٔ ؾًررُٔقن جقابررف جقابررؽ، فررق 

شررٖفٝ افنررًٔل.. فررق شررٖفٝ افراؾيضرر مررٚ مررذهٌؽ؟ وخٚصررٜ وافنررًٜٔ فرردهيؿ افتَٔررٜ 

ادًروؾرررٜ شرررَٔقل فرررؽ: مًرررِؿ، ،ذًا: مرررٚ هرررق افٍررررل بْٔرررؽ وبْٔرررف، ؾٕٚتٌرررف إٔرررف ؾًررر ً ٓ 

ؾورررؿ ورررّّٜٔ، ؾَرررٚل: مًرررِؿ ظرررذ افُترررٚب وافًرررْٜ، ؿِرررٝ:  يٍُرررل هرررذا اجلرررقاب،

ًٚ! هذا ؿٔد رضوري جدًا فُـ هؾ يٍُل؟ ؿٚل: يٍُل ـتٚب وشْٜ!   حًْ

ؿِررٝ فررف: ٓ يٍُررل، مررع إٔررف ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ ٓ يٍُررل   هررذا افزمررٚن، ؿررٚل 

ًٚ! ؿِرررٝ فرررف: خرررذ أي ضٚئٍرررٜ مرررـ افىقائرررػ اإلشررر مٜٔ افترررل تررردخؾ    درررٚذا متًرٌررر

شرِٓٚ  «ٍسل أمترل ظرذ ثر ث وشرًٌغ ؾرؿرٜ ـِٓرٚ   افْرٚر ،ٓ واحردةوشت»ظّقم: 

شررتَقل ؿقفررؽ هررذا: ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ؛ ٕٕررف ٓ يقجررد مًررِؿ يتررزأ مررـ افُتررٚب 

 َ ًٚ مرـ ورّّٜٔ أخررى ُب زك ٔ ر وافًْٜ؛ ٕٕف ،ن ؾًؾ خرج مـ اإلش م، ،ذًا: ٓ بد أيو

ٚفُٓٚ، ؿرٚل: ؾرٖؿقل مر  ً ظذ افىقائػ إخررى افترل إٔرٝ تترزأ مرـ مْٚهرٓرٚ ومًر

مٚذا؟ ؿِٝ: ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح، وؿِرٝ فرف   مجِرٜ مرٚ ؿِرٝ فرف: إٔرٝ هرؾ 

شًّٝ.. هق ـٚن ؿدياًم مـ اإلخرقان ادًرِّغ، فُرـ هرق افيرٚهر ؾرٔام شرًّْٚ مْرف 

 وـٚن أخقٕٚ اخلىٔٛ أيـ هق؟ 

 ًٕؿ يٚ صٔخ! مداخِٜ:

فْررٚ احلََٔررٜ ظررـ  وحُررك ـررٚن حررٚرضًا ،ٕررف فررٔس مررـ اإلخررقان ادًررِّغ افنررٔخ:

حًررـ افٌْررٚ ـِررامت ضٌٔررٚت جرردًا  ؟ ُٕررـ ًٕرؾٓررٚ مررـ ؿٌررؾ وهررق، أي: ورردثل هررذا 

ـررررٚن يًتررررز مررررـ حررررقاري افنررررٔخ حًررررـ افٌْررررٚ رمحررررف اه، افنررررٚهد: ؿِررررٝ: ابرررردأ مررررـ 

مجٚظتؽ ؿدياًم: اإلخقان ادًِّغ، وإزل ،ػ ـؾ اجلامظٚت: حزب افتحريرر.. 
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يقجد مجٚظٚت أخرى! هرؾ جترد أحردًا مرْٓؿ  مجٚظٜ افتٌِٔغ.. صٌٚب وّد ومٚذا

يَرررقل: ظرررذ افُترررٚب وافًرررْٜ ومرررْٟٓ افًرررِػ افهرررٚفح، أم يُتٍرررقن ،ن ؿرررٚفقا ظرررذ 

افُتررررٚب وافًررررْٜ؟ أمررررٚ أن يَررررقل أحرررردهؿ: وظررررذ مررررْٟٓ افًررررِػ افهررررٚفح ؾٓررررذا ٓ 

تًرررًّف ،ٓ مرررـ أم ٚفْرررٚ، وهرررذا أـرررز دفٔرررؾ إٔرررف ٓ يٍُرررل ادًرررِؿ افٔرررقم أن يَرررقل: إٔرررٚ 

ًٚ، برؾ ٓ مًِؿ أوًٓ،  ثؿ ٓ يٍُل أن يَقل: إٔٚ مًِؿ ظذ افُترٚب وافًرْٜ ؾَرط ثٕٚٔر

 بد مـ افؤّّٜ افتل تٍرل بغ احلؼ وافٌٚضؾ وهق: ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح.

وـ رررًا وبًررض ،خقإْررٚ احلررٚرضيـ شررًّقا  اً وذـرررت فررف ـررام ذـرررت فٌررره ـ ررر

ًٚ: أن ـررؾ اد ًررِّغ يَقفررقن: ظررذ مْررل ذفررؽ مرررارًا وتُرررارًا، بْررًٚء ظررذ ؿررق  مٍٕرر

ًٚ بٖشرررامء صرررتك وبراؿرررٜ ؿرررد تُرررقن  افُترررٚب وافًرررْٜ، ادًتزفرررٜ ؿررردياًم وأذٕرررٚاؿ حررردي 

ًٚ فرررٚفٍقن افًرررِػ افهرررٚفح   ـ رررر مرررـ ظَٚئررردهؿ ومرررع ذفرررؽ ؾٓرررؿ يٗمْرررقن  أحٕٔٚررر

بٚفُتٚب وافًْٜ، ؾامذا يًٍِقن بٚٔيرٚت افترل احرتٟ ارٚ افًرِػ افهرٚفح   بًرض 

ٚفٍقهنرٚ، هرؾ يُْررون هرذه افْهرقص؟ اجلرقاب: ٓ، إمقر آظتَٚديٜ وهٗٓء ف

 مٚذا يًٍِقن؟ يٗوفقن افْهقص افَرمٕٜٔ حتك تتٍؼ مع أهقائٓؿ.

ؾٚرضب ارذه ادْٚشرٌٜ م ِرغ درذهٌغ، أحردضٚ: ؿرديؿ ظريرؼ ... هرؿ ادًتزفرٜ 

ديٕٚٔرررٜ، ادًتزفرررٜ مررر  ً ومًٓرررؿ افٔرررقم ٚوأم رررٚهلؿ، وأخرررر: جديرررد حرررديٞ وهرررؿ افَ

ِِٔؿِ ﴿ٜ يُْرون افَدر: افنًٜٔ واإلبٚؤ ًَ ِزيِز اْف ًَ ِديُر اْف َْ يُْرون  [16]األنعءم:﴾َذفَِؽ َت

رويٜ اه   أخرة، فُـ ٓ يُْرون أيٚت شقاء مٚ ـٚن مْٓٚ   افَدر أو مٚ ـٚن 

 مْٓٚ   رويٜ اه فُْٓؿ يتٖوفقهنٚ يٍِقن يدورون ظِٔٓٚ حتك تىٚبؼ أهقاَءهؿ.

ْٜ فُـ فٚفٍقن مٚ ـرٚن ظِٔرف افًرِػ افهرٚفح، ؾ٘ذًا: هؿ يَقفقن بٚفُتٚب وافً

ٚ ﴿هذا افًِػ هؿ ادًْٔقن بَقفف تٌٚرك وتًرٚػ:  ِد مَر ًْر ـْ َب
قَل مِر شُر ِٚؿِؼ افره ـْ ُينَر َومَر

َٚءْت  ْهَؿ َوَشرر رر َٓ ِف َج
ِِ ْهرر ُٕ ٚ َتررَقػه َو ِف َمرر رر َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُرر ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشرر ْع َؽرر

رَدى َوَيتهٌِرر ُف اهْلُر َ َفرر َتٌَررغه
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ًرا ؾًرررٌٔؾ ادرررٗمْغ: هرررؿ افًرررِػ افهرررٚفح، وفرررذفؽ ؾررر  يٍُرررل  [885]النسجججء::﴾َمِهررر

أوفئررررؽ افَرررردامك وادحرررردثغ أن يَقفررررقا ظررررذ افُتررررٚب وافًررررْٜ ثررررؿ هررررؿ يت ظٌررررقن 

بًّررٚين هررذه أيررٚت ويررٖتقن بًّررٚين جديرردة فتتٍررؼ مررع أهررقائٓؿ، م ررٚل بًررٔط جرردًا 

ٚ﴿وٓ ٕىٔرؾ احلررديٞ حقفررف، ؿررٚل تًررٚػ:  رر َٕ قٌه َيْقَمئِررٍذ  ٌة ُوُجرر ررٚطَِرةٌ * رِضَ َٕ  ٚ رر َ  ﴾،َِػ َرا 

ادًتزفررٜ يُْرررون هررذه ادْررٜ.. هررذه افٍوررِٜٔ اإلهلٔررٜ افتررل يّررتـ اررٚ  [33 -33]القيءمجج :

 اه ظذ ظٌٚده   جْٜ افًْٔؿ، حٔٞ يروٕف ـام ؿٚل أحد افًِامء إؾٚوؾ:

عيلللذ ملع دًننللل كعب لللرعكوللل 

ع

\ 

 

 

عو شللل ورضعومنعنللل عن للل   

 

 

ٌة ﴿؟ يُْروا أيٜ فُرـ ؿرٚفقا: ؾٓؾ إُٔروا أيٜ؟ ٓ  ٚرِضَ َٕر ٍذ 
قٌه َيْقَمئِر ،َِػ * ُوجُر

ررٚطَِرةٌ  َٕ  ٚ رر َ أي: ،ػ ًٕررٔؿ راررٚ ٕررٚطرة، فٍررقا ظررذ أيررٜ وإُٔررروا  [33 -33]القيءمجج : ﴾َرا 

حََٔتٓٚ، ،ذا مٚ جقاقا بٕٚحٚديٞ افهحٔحٜ، ـّ رؾ ؿقفرف ظِٔرف افًر م   تًٍرر 

َْك َوِزَيررر ﴿أيرررٜ افُريّرررٜ:  ررر ًْ ؿرررٚل ظِٔرررف افًررر م واحلرررديٞ    [36]يجججون :﴾َٚدةٌ احْلُ

صررحٔح مًررِؿ مررـ روايررٜ شررًد بررـ أن وؿررٚص ريض اه ظْررف ؿررٚل: ؿررٚل رشررقل اه 

هرذه افزيرٚدة، واحلرديٞ   «هلؿ احلًْك: اجلْٜ، وزيرٚدة: رويرٜ اه   أخررة»: ¢

ٜ ،ُٕؿ شسون ربُؿ يقم افَٔٚمٜ ـام تررون افَّرر فِٔر»أخر وهق أصٓر مـ إول: 

،ذا جقارقا ارذا احلرديٞ   «ٓ تورٚمقن   رويترف»و  روايرٜ:   «افٌدر ٓ تورٚمقن

وذاك، ؿررٚفقا فررؽ: هررذه أحٚديررٞ و،ن ـٕٚررٝ صررحٔحٜ ؾٓررل أحٚديررٞ محررٚد ٓ يٗخررذ 

 اٚ   افًَٔدة.

،ذًا: ممْررررقا بٚٔيررررٜ فُررررْٓؿ ـٍررررروا بًّْٚهررررٚ، مررررٚ ؾٚئرررردة   هررررذا اإليررررامن ،ذا ـٍرررررر 

ل افَديّٜ، وادًتزفرٜ افٔرقم وافنرًٜٔ واإلبٚورٜٔ ظرذ بٚدًْك؟! هذا م ٚل مـ افٍر

هررذا ادررذهٛ، واررذه ادْٚشررٌٜ اإلبٚوررٜٔ أن هلررؿ ٕنررٚط مررٚ ـررٚن يًررر  مررـ ؿٌررؾ، 

 ًٚ شٚظدهؿ ظرذ ذفرؽ: ينر افىٌٚظرٜ وينر افْؼر و،ػ مخرره، ؾٓرؿ يٗفٍرقن أن ـتٌر
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 ورشٚئؾ ـ رة   شٌٔؾ مٚذا؟ ٕؼ مذهٌٓؿ وو هلؿ. 

ديررررد ادتًِررررؼ: بٚفَٚديٕٚٔررررٜ، افَٚديٕٚٔررررٜ ٓ صررررؽ أهنررررؿ يرررردظقن اد ررررٚل اف ررررٚين اجل

اإلش م وفُـ اإلشر م مرْٓؿ برريء برراءة افرذئٛ مرـ دم ابرـ يًَرقب ـرام يَرٚل   

اد ؾ افًرن افَرديؿ؛ ذفرؽ ٕهنرؿ خرٚفٍقا شرٌٔؾ ادًرِّغ   ـ رر مرـ ظَٚئردهؿ، 

ٌْررررقة ٓ يررررزال قة ؟ فررررتؿ.. ؟ يٌِررررؼ.. بررررٚب افٌررررؾٓررررؿ مرررر  ً يًتَرررردون بررررٖن بررررٚب افْ

ًٚ، وأـدوا ذفؽ بٚدظٚء ٌٕٔٓؿ افذي ـٚن يًّك: بّرزا ؽ م أمحد افَٚديرٚين  مٍتقح

ديررٚين ويٍُروْٕررٚ ٚادظررك افٌْررقة، وفررذفؽ ؾٓررؿ يٗمْررقن بٌْررقة: مرررزا ؽرر م أمحررد افَ

ٕحـ مًؼ ادًِّغ؛ ْٕٕٚ ٓ ٕٗمـ بٌْٔٓؿ هذا افردجٚل، ضٔرٛ! أٓ يٗمْرقن بَقفرف 

ـْ َرُش ﴿تًٚػ: 
ًٚ؛ ٕهنرؿ فرق [44]األحبا :﴾قَل اههِ َوَخَٚتَؿ افْهٌِٔ رغَ َوَفُِ ؟ يٗمْرقن ضًٌر

إُٔروا ـٍروا وارتدوا ظـ ديْٓؿ، ـٔػ ،ذًا يٗمْقن ارذا افرْص افَررمين ويًتَردون 

 بّرلء ٌٕل ويكحقن بٖٕف بًد شٖٔيت إٌٔٔٚء ـ ر مـ أم ٚل هذا افٌْل خٚصتٓؿ.

ٚفٍقن شررٌٔؾ ادررٗمْغ ـررام ؿررٚل رب اشررًّقا أن مررٚذا يًٍِررقن بٚٔيررٜ هررذه وفرر

افًٚدغ، ؿٚل: إٔرتؿ أشرٖتؿ ؾٓرؿ هرذه أيرٜ ؾرقؿًتؿ   اخلىرٖ و  افور ل؛ ُٕٕرؿ 

َٚتَؿ افْهٌِٔ رغَ ﴿ؾّٓتؿ مرـ ؿقفرف:  أي: مخررهؿ هرذا خىرٖ، وافهرقاب  [44]األحجبا :﴾خَر

ؿ   اإلصرٌع، أي: زيْٜ افٌْٔغ ـٚخلرٚت [44]األحبا :﴾َخَٚتَؿ افْهٌِٔ غَ ﴿  ؾٓؿ أيٜ: 

،ذًا: هررررؿ ممْررررقا بٚٔيررررٜ فُررررـ ـٍررررروا بررررٚدًْك ؟ ئٍرررردهؿ نء؛ هلررررذا ٕحررررـ ٕدٕرررردن 

وافٌحرررٞ   هرررذا ضقيرررؾ جررردًا جررردًا.. ٕدٕررردن إٔرررف   افًكررر احلرررٚرض ٓ يٍُرررل أن 

َٕقل: إٔٚ مًرِؿ، برؾ ٓ يٍُرل أن َٕرقل: إٔرٚ مًرِؿ ظرذ افُترٚب وافًرْٜ، ٓ برد مرـ 

ٓ »تل أصٚر ،فٔٓٚ افرشقل   احلديٞ ادًرو : إداة ادّٔزة بغ ضٚئٍٜ احلؼ اف

،ػ مخرررر احلرررديٞ، وبرررغ افىقائرررػ   «ترررزال ضٚئٍرررٜ مرررـ أمترررل طرررٚهريـ ظرررذ احلرررؼ

إخرى افترل تردظل أهنرٚ ظرذ اإلشر م وهرل بًٔردة ظرـ اإلشر م ـر ً أو جرزًء، ؾر  
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بررد مررـ وررّّٜٔ: إٔررٚ مًررِؿ ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ وظررذ مررْٟٓ افهررٚفح، وهررذا مررـ 

ْرَ ﴿قفررف تًررٚػ: مًررٚين ؿ ْع َؽرر
ُف اهْلُررَدى َوَيتهٌِرر َ َفرر ٚ َتٌَررغه ِد َمرر رر ًْ ـْ َب

قَل ِمرر ُشرر ِٚؿِؼ افره ـْ ُيَنرر َوَمرر

ْهَؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا َٓ ِف َج
ْهِِ ُٕ ِف َمٚ َتَقػه َو َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ  .[885]النسء::﴾َشٌِِٔؾ ادُْ

د هلرررؿ ،ذًا: ورررٛ أن ُٕرررقن ظرررذ شرررٌٔؾ ادرررٗمْغ وفرررٔس هْرررٚك مٗمْرررقن منرررٓق

 بٚخلريٜ شقى افَرون اف  ثٜ ؾٓؿ شٍِْٚ افهٚفح.

وأخررًا: َٕررقل هلررٗٓء: ٕتٍررؼ مًُررؿ جرردًٓ.. جرردًٓ ُٕتٍررل ظررذ أن َٕررقل: ٕحررـ 

مًررررِّقن ظررررذ افُتررررٚب وافًررررْٜ اترـررررقا ٕحررررـ شررررٍِٔقن جرررردًٓ، فُررررـ هررررؾ إٔررررتؿ ٓ 

قن ،ػ تْتًٌقن ،ػ اإلخقان ادًِّغ.. ٓ تْتًٌقن ،ػ مجٚظٜ افتٌِٔغ.. ٓ تْتًٌ

حررررزب افتحريررررر.. ،ػ مررررذهٛ حٍْررررل صررررٚؾًل مررررٚفُل حْررررٌع صررررق  ،ػ مخررررره 

َٕنٌْدي ؿٚدري جٔ ين؟ ،ن ؾًِتؿ إٔتؿ ذفؽ وفـ تًٍِرقا ؾرْحـ مًُرؿ فرـ ًٍٕرؾ، 

 شْوؾ ظذ افُتٚب وافًْٜ وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح صئتؿ أم أبٔتؿ:

عوحسلل   عوالل  ع لت لل واعبوننلل 

 

 

 

عوكللدعإىلل  عبلليعضوللرضعين لل  

 

 

 ( 00:  00:  41/ 544اهلدى والنور/)  

 باب َٓ٘

جًِْٚ ،ػ ادَداد بـ إشقد يقمٚ ؾّر برف رجرؾ ؾَرٚل :   ظـ جٌر بـ ٍٕرؿٚل :

واه فقددٕررٚ إٔررٚ  ،ضررقبك هلررٚتغ افًْٔررغ افِتررغ رأتررٚ رشررقل اه صررذ اه ظِٔررف و شررِؿ

 ،خرراً ؾرًِرٝ أظررٛ مرٚ ؿرٚل ،ٓ  ،ؾٚشتٌوٛ ،وصٓدٕٚ مٚ صٓدت ،رأيْٚ مٚ رأيٝ

ؽٌٔرف اه ظْرف ٓ يردري  ثؿ أؿٌؾ ،فٔف ؾَٚل : مٚ حيّؾ افرجؾ ظرذ أن يتّْرك ويراً 

واه فَرررد حيررر رشررقل اه أؿرررقام أـرررٌٓؿ اه ظرررذ  ،فررق صرررٓده ـٔرررػ ـرررٚن يُررقن ؾٔرررف

أوٓ  ّرررررردون اه ،ذ أخرررررررجُؿ  ،مْررررررٚخرهؿ   جٓررررررْؿ ؟ ؤٌررررررقه و؟ يهرررررردؿقه
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ذ اه ظِٔررف و شررِؿ ؿررد ـٍٔررتؿ افررٌ ء تًرؾررقن ربُررؿ مهرردؿغ دررٚ جررٚء بررف ٌٕررُٔؿ صرر

بٌرررـؿ ؟ واه فَررد بًررٞ افٌْررل صررذ اه ظِٔررف و شررِؿ ظررذ أصررد حررٚل بًررٞ ظِٔٓررٚ 

ؾرررٚء  ،ٌٕررل مررـ إٌٕٔررٚء وؾررسة وجٚهِٔررٜ مررٚ يرررون أن ديْررٚ أؾوررؾ مررـ ظٌررٚدة إوثررٚن

حترررك ،ن ـرررٚن افرجرررؾ  ،وؾررررل برررغ افقافرررد ووفرررده ،بٍرؿرررٚن ؾررررل برررغ احلرررؼ وافٌٚضرررؾ

يًِررؿ إٔررف ،ن  ،وؿررد ؾررتح اه ؿٍررؾ ؿٌِررف ف يررامن ،ده أو وافررده أو أخررٚه ـررٚؾرافرررى وفرر

هنررٚ افتررل ؿررٚل اه : ،و ،ؾرر  تَررر ظْٔررف وهررق يًِررؿ أن حٌٌٔررف   افْررٚر ،هِررؽ دخررؾ افْررٚر

 أيٜ  ﴾ريٚتْٚ ؿرة أظغافذيـ يَقفقن ربْٚ هٛ فْٚ مـ أزواجْٚ وذ﴿

 افْٚر بَقفف:[]ظِؼ اإلمٚم ظْد ظٌٚرة : وهق يًِؿ أن حٌٌٔف   

ؿِررٝ: فٔتٖمررؾ   هررذه افُِّررٜ افرائًررٜ مررـ هررذا افهررحٚن اجلِٔررؾ ادًررزة بررٚم 

مـ يَقل مرـ إحرزاب اإلشر مٜٔ افرذيـ جتِرٝ  ¢افتًٌر ظـ حََٜٔ دظقة افٌْل 

هلررؿ افرردظقة افًررٍِٜٔ بررٚفرجقع ،ػ افُتررٚب وافًررْٜ وظررذ مررْٟٓ افًررِػ افهررٚفح، 

َٚل: ،هنٚ دظقة حؼ وفُْٓٚ تٍرل، وٕحـ يَقفقن بًِٚن احلٚل وبًوٓؿ بًِٚن اد

افٔررقم بحٚجررٜ ،ػ افترّررع وافتُتررؾ. ؾَْررقل: ظررذ مررٚذا؟ ظررذ خِررٔط مررـ : شررٍِٜٔ 

 .¢صقؾٜٔ، وشْٜٔ صًٜٔٔ، ؾٓؾ مـ مًتز بام ـٚن ظِٔف ؿٚئدٕٚ 

 .(2/130صحيح موارد الظمآن)
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 اتٗاّ: تطبيل ايطٓٔ يطبب ايفسقة

ًررْـ   ـ ررر مرررـ افٌِرردان اإلشررر مٜٔ ـ ررر افُرر م   مقورررقع افًررْٜ وتىٌٔرررؼ اف

ومْٓرررٚ افًرررًقديٜ، وٕررررى بًرررض ادتُِّرررغ أن ممرررـ ٕحًرررـ ارررؿ افيرررـ ،ذ جررررت 

ظررررذ أفًررررْتٓؿ ظٌررررٚرات أن تىٌٔررررؼ بًررررض افًررررْـ ؿررررد يٍررررّرل ادًررررِّغ، ؾٓررررؾ هررررذه 

ادَقفررٜ هلررٚ وجررف مررـ افهررحٜ؟ ومررٚ تًِررَُٔؿ ظررذ هررذا، ـٔررػ يًْررل ٕرررد ظررذ م ررؾ 

ًٚ مرـ رأيُرؿ   هٗٓء؟ وهؿ شٍِٔقن وهلؿ دو ر   افردظقة ؾًِِْرٚ َْٕرؾ ،فرٔٓؿ صرٔئ

 هذا.

ًٚ يرتُِؿ بّ رؾ هرذا افُر م، ؿرد  افنٔخ: ًٚ شرٍِٔ ًٚ أن ظٚدر واه ٓ أظتَد إٔٚ ص هرٔ

 ًٚ ًٚ وهرررذا مرررـ برررٚب حًرررـ افيرررـ، و،ٓ أـرررٚد أؿرررقل إٔرررف فرررٔس شرررٍِٔ ًٚ ٕٚصرررئ يُرررقن شرررٍِٔ

ًٚ، ـٔررػ تُررقن افًررْٜ مٍرؿررٜ فألمررٜ؟ بررؾ وافقاؿررع أن افًررْٜ  هررل افتررل وررٛ أن مىَِرر

ًٚ:  ¢ جتّرررع إمرررٜ، ٕن افٌْرررل  ؿرررٚل   احلرررديٞ ادًررررو  صرررحتف ظْررردهؿ مجًٔررر

ترـررٝ ؾررُٔؿ أمررريـ فررـ توررِقا مررٚ ،ن بًررُتؿ اررام ـتررٚب اه وشررْتل، وفررـ يتٍرؿررٚ 

حتررك يررردا ظررّع احلررقض.. و،ذا ـررٚن افتًّررؽ بٚفًررْٜ هررق افًهررّٜ   تُتررؾ إمررٜ 

افٍرؿرررٜ ؾررر  صرررؽ أن ـرررؾ مرررـ يرررّدظل أن وجتًّٓرررٚ وافهرررٕٜٔٚ ظرررـ أن يَرررع اخلررر   و

افتًّررؽ بٚفًررْٜ هرررق شررٌٛ تٍرررل إمرررٜ، هررذا نء، نء مخررر فرررٔس هْررٚك مٍٓرررقم 

وررردد ـرررؾ افتحديرررد فُِّرررٜ افًرررْٜ افترررل يىَِٓرررٚ هرررٗٓء افْرررٚس افرررذيـ أنت إٔرررٝ 

،فرررٔٓؿ ؾَرررد تُرررقن افًرررْٜ مرررـ برررٚب إمرررقر ادْدوبرررٜ افترررل يًْقهنرررٚ وؿرررد تُرررقن مرررـ 

قن مـ افًرْـ ادٗـردة، وؿرد تُرقن مرـ افًرْـ افقاجٌرٜ، إمقر ادًتحٌٜ، وؿد تُ
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ًٚ فتٍريؼ إمرٜ  ؾٖي افًْـ افتل يىَِقن هذه افُِّٜ حقهلٚ ويّدظقن أهنٚ تُقن شٌٌ

 اٚ تٍوؾ.

 حتك تتوح افهقرة. مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

رضب بًوٓؿ م  ً: فق أن رج ً أراد أن يهع برامظرٜ وـرٕٚقا يررون  مداخِٜ:

ٌؾ افٍٚ ٜ وهق ٓ يرى ذفؽ، وفق إٔف صذ اؿ و؟ وٓر فُرٚن اجلٓر بٚفًٌِّٜ ؿ

 ررًٚٓ فِْررزاع ؾرررى هْررٚ أن يتْررٚزل ظررام يًتَررده   ذفررؽ ووٓررر بٚفًٌررِّٜ، ويرررون 

ًٚ م ًٚٓ مخر آخت     مقوقع ص ة افساويح.  أيو

 ًٕؿ. افنٔخ:

إٔررف افَررقل ظؼرريـ وث ثررٜ وظؼرريـ و،حرردى ظؼرر ث ثررٜ ظؼرر.. صررع  مداخِررٜ:

 مع اإلمٚم مٚ يهع دون أن ُت ر هذا افْزاع.. هذه إم ِٜ افتل ييبقهنٚ.

مجٔررؾ، ـٔررػ يُررقن ،حٔررٚء افًررْـ افتررل ُأمٔتررٝ مررع افررزمـ، و،مٚتررٜ افٌرردع  افنرٔخ:

افتررل ُأحٔٔررٝ مررع افررزمـ ،ذا ـررٚن افداظٔررٜ افًررٚ؟ يريررد أن يًررٚير اجلّٓررقر بٚشررؿ مررـ 

هررذه إْٔررٚ  ػ يُررقن؟ أفررٔس مًْرركٓررٚ ،ػ مخررره؟ ـٔررإشررامء ادٌتُرررة اد تِررػ ؾٔ

 افْٚس ،ػ ؿِٛ احلَٚئؼ افؼظٜٔ بًٌٛ شٔٚشٜ ٓ نظٜٔ. إدظق

ًٚ ودرس ادرتّرررع افرررذي يًرررٔش ؾٔرررف إٔرررف ،ذا  إٔرررٚ ٓ إُٔرررر أن اإلمرررٚم ،ذا ـرررٚن ظٚدررر

جٓررر أو أه ،ذا ـررٚن اجلّٓررقر وٓررر، ؾرر٘ذا أه بٚفًٌررِّٜ بررغ يرردي افٍٚ ررٜ يٌِررٛ 

ؽ مًٍدة بغ اجلامظٜ افتل هق يريد أن حئك ؾٔٓرٚ ظذ طْف إٔف يستٛ مـ وراء ذف

وئًش ؾٔٓٚ، ؾٖؿقل ٓ بٖس مـ اجلٓر فٔس مًٚيرة هلؿ، وفٔس تْٚزًٓ ظراّم يًتَرده 

  احلديٞ افذي  ¢مْف فًْٜ أخرى ثٌتٝ فديْٚ ظـ افٌْل  مـ افًْٜ بؾ اشتًامًٓ 
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ة افيٓررر أو ـررٚن يٗمْررٚ   صرر  ¢،ن افٌْررل »يَررقل بررٖن أبررق ؿتررٚدة إٕهررٚري يَررقل: 

 ًٚ ًٚ وـٚن يًًّْٚ أيٜ أحٕٔٚ ًٚ وافه ة «افًك أو ـِٔٓام مً ، ؾ٘ذًا ُيًًّْٚ أيٜ أحٕٔٚ

هيرررٜ ـٕٚررررٝ حلُّررررٜ وهررررل حلُّررررٜ تًِررررٔؿ افْررررٚس.. ضٔررررٛ اؿترررردى اررررذه احلُّررررٜ 

ًٚ برررردظٚء آشرررررتٍتٚح شررررٌحٕٚؽ افِٓرررررؿ  افٍررررٚرول ريض اه ظْررررف ؾُرررررٚن وٓررررر أحٕٔٚررررر

ًٚ تًِٔاًم فِْٚس، ؾ   صؽ إٔف إصؾ أن افرشقل ظِٔف افًر م راظرك وبحّدك، أيو

بررـ اخلىررٚب ريض اه ظْررف ـررذفؽ، فُررـ احلُّررٜ  ظّرررهررذه احلُّررٜ وافٍرررع أي 

فًٔرٝ ورردودة افْىررٚل يُّرـ أن تُررقن احلُّررٜ مرـ بررٚب دؾررع افؼر إـررز بٚفؼرر 

إصرررٌر، ـرررام ؾًرررؾ افرشرررقل ظِٔرررف افًررر م يرررقم ؿرررٚل فًٚئنرررٜ وؿرررد أرادت أن تررردخؾ 

صررع   احلرررر ؾٕ٘ررف مررـ افًٌُررٜ، »رـًتررغ اؿتررداءًا بٚفرشررقل ؿررٚل: افًٌُررٜ تهررع 

ِت ارررؿ افٍَْرررٜ، وفرررقٓ أن ؿقمرررِؽ حررردي ل ظٓرررد بٚفؼرررك هلررردمٝ  و،ن ؿقمرررِؽ ؿُكررر

،ػ مخر احلديٞ ،ذًا هق اشتًّؾ احلُّٜ ظِٔف افً م بًّْك مخرر هْرٚ  «افًٌُٜ...

افْرٚس و،ٕرام يريرد أن  ؾُّٔـ إلمٚم ادًِّغ افًرٚ؟ افٍَٔرف افرذي ٓ يريرد أن يًرٚير

ًٚ، وفُـ هؾ افًٚ؟  يهِح ؿِقب افْٚس وأن وٌِٓٚ ،فٔف فف أن وٓر بٚفًٌِّٜ أحٕٔٚ

ًٚ برغ افْرٚس حترك يراحلُٔؿ يَتكر ؾَرط ظرذ اجلٓرر بٚفًٌرِّٜ وٓ ي ؾ ُيَِرل دروشر

يٍتح ؿِقاؿ ووًِٓٚ ُتٌَؾ ظذ شْٜ افرشقل ظِٔف افً م فَٔرقل هلرؿ ترٚرة وترٚرة، 

حٔح يَررقل: ـررٚن ينرر بٚفًٌرِّٜ، وفررذفؽ ٓ يتًهررٌقا ـ رررًا فِرٓررر أن احلرديٞ افهرر

بٚفًٌِّٜ، ؾ٘ن جٓر ؾه تف صحٔحٜ، و،ن أه ص تف صرحٔحٜ فُرـ افًرْٜ هُرذا 

 ؾ٘ذا ـٚن هق مـ جٜٓ يًِّٓؿ ومـ جٜٓ يدارهيؿ ويًٚيًٓؿ؛ ؾٓذا ٓ بٖس ؾٔف.

فًرٚبَٜ بؾ ٕوًف ظغ احلُّٜ، أمٚ أن يًٚير افْٚس ويّق مع افْرٚس بٚحلررٜ ا

 هذا احلََٜٔ هق مْتٓك ؿِٛ احلَٚئؼ. ،أن افتًّؽ   افًْٜ تٍرل إمٜ..

يًْل ًٕتىٔع أن َٕقل تُقن ادًٚيرة ؾسة مرحِٜٔ حتك يتؿ تًِرّٔٓؿ  مداخِٜ:
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 و،ؿرار افًْٜ ؾٔٓؿ

 وهق ـذفؽ ٕٔرل بَك دقوقع افساويح ـّ ٚل أتٔٝ بف. افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ادرّررررع ظِٔررررف بررررغ ظِررررامء ادًررررِّغ أهنررررٚ شررررْٜ، افررررساويح مررررـ إمررررر  افنررررٔخ:

وفًٔررٝ بٍريوررٜ ٕهنررٚ مررـ ؿٔررٚم افِٔررؾ، وأن هررذه افًررْٜ يُّررـ أن يهررِٔٓٚ رـًتررغ 

ًٚ..، ،ػ مخررره ،ػ أن يهررؾ ادقوررقع فِحررد اد تِررػ ؾٔررف، ؾررام افررذي  ًٚ وشررت وأربًرر

بهررر ة افَٔرررٚم، أن يَرررٚل ترررٚبع  ¢يٍررررض ظرررذ ادًرررِؿ ادرررتحّس ف ؿترررداء بٌْٔرررف 

ظٜ يٚ أخل، بْٔام هق فق صذ رـًتغ ثؿ وػ إدبٚر مٚ أحرد يَرقل فرف درٚذا، اجلام

دٚذا؟ ٕٕف ؿٚئؿ   افذهـ أن هذه ٕٚؾِٜ وفًٔٝ بٍريوٜ، فُـ ،ذا جرٚءت ادًرٖفٜ 

 دحؾ افْزاع هْٚ بَك دخِٝ ـام يَقفقن ظْدٕٚ   افنٚم:

ؾ، دررٚذا هررقن ٓزم يُّررؾ وهْررٚك مررٚ ٓزم  رر ّّ يُّررؾ؟ شررٝ ٍٕررقس، أيررف ٓزم يُ

ك  رر ًَ ٕن هْررٚك مَقفررٜ ؿرردياًم أن اإلًٕررٚن يهررع مررٚ ينررٚء، وهْررٚ ٕٕررف مررع افررزمـ إٔررٚ َإٔ

وإٔرررٚ ُأفَرررل   ًٍٕرررؽ ؿررررأت رشرررٚفٜ إخ ٓ أدري مرررٚ اشرررّف افرررذي تُِرررؿ   صررر ة 

 افساويح حًٛ افَقاظد افًِّٜٔ إصقفٜٔ.

 ًٕؿ .. ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ مًرررحقب مرررع اجلّٓرررقر  افنرررٔخ: درررٚذا؟ مرررٚ ورررٚدل وجدترررف مرررع إشرررػ أيوررر

بٕ٘هررٚ ، ٕحررـ َٕررقل أن صرر ة افررساويح تررساوح بررغ افزيررٚدة وافررَْص، فُررـ أـ ررر 

نء ورد هق ،حدى ظؼ، وهق يَقل   روايٜ ث ثرٜ ظؼر وإٔرٚ ذاـرهرٚ هرذه مرٚ إٔرٚ 

 يًْل ـٚبٓٚ أو جٚهِٓٚ.

 بس يٚ صٔخ صحٔح. مداخِٜ:
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ًٚ ويرذـر ـٖٕرف يًرتدرك ظرعّ  افنٔخ: ًٚ ًٕرؿ هرق بٔىرقي ظْٓرٚ صرٍح  إٔرف ٓ ؾٔرف أيور

روايررٜ ث ثررٜ ظؼرر، إٔررٚ فررق ـْررٝ جٚهِٓررٚ هررذه افروايررٜ وؿِررٝ: ضٔررٛ ث ثررٜ ظؼرر ؾٔررف 

 ًررٜ ظؼرر ،ػ مخررره؟ مررٚ  ، هررذا نء، افقررء اف ررٚين ـٔررػ يَررقل افنررٔخ ـررذا 

وـذا، وهذا افرشقل ـرٚن يهرع ترٚرة شرًٌٜ، ترٚرة تًرًٜ.. ،ػ مخرره؟ يرٚ أخرل إٔرٝ 

ظؼرر، صررذ أـ ررر مررـ ث ثررٜ ظؼرر؛ هررذه يىقهيررٚ صررع أـ ررر مررـ ،حرردى    ؾَررط ؿررؾ

 وٓ يتًرض هلٚ أبدًا، ًٕؿ هذا فٔس ظذ إصقل هذه...

 .......... ضٔٛ جدًا. مداخِٜ:

 احلّد ه فُـ مٚ مْٚ مـ أحد ،ٓ يٗخذ مـ ؿقفف ويرد، ؽره. افنٔخ:

 (00: 19: 50/ 237) اهلدى والنور / 
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  دايوقت ييظ وقت اختالف، بٌ توذُّغبٗة: 

 حملازبة ايػيونيني وايعًُاْيني

وأثٚبؽ اه! يَقل افًٚئؾ: أيـ ... أن ـ رة ... بغ أهؾ  اً جزاك اه خر مداخِٜ:

افًِؿ ... و  هذا تنتٝ فٍُِر أو ؾٓاًم ... وهذا افقؿرٝ فرٔس وؿرٝ رد و،ٕرام هرق 

وؿررررررٝ ... وتررررررقؾر، ووؿٍررررررٜ   وجررررررف ... افهررررررٌِٜٔٔ ... وافرأشررررررامفٜٔ وادٚشررررررقٕٜٔ 

ِامٕٔررٜ، ؾٌٌْٔررل ... وآفتٍررٚت ،ػ اخلىررر إظيررؿ، ؾررام تًِٔررؼ ؾوررِٔتُؿ ظررذ وافً

 ذفؽ؟

ـرر م ًٕررًّف   ـ ررر مررـ افررٌ د افتررل ؾٔٓررٚ بًررض افنررٌٚب ادتحًّررغ  افنررٔخ:

ف شرر م افررذيـ فررق شررٖفتٓؿ: مررٚ هررق اإلشرر م؟ فَررٚفقا م ررؾ ذفررؽ افرجررؾ إظرّررل 

ً  مرررررـ افٔٓرررررقد ممرررررـ افرررررذيـ رضب برررررف اد رررررؾ   جِٓرررررف بٚإلشررررر م حرررررغ فَرررررل رجررررر

يًّقهنؿ افٔقم مقاضْغ، وهذه افتًّٜٔ مـ بردع افًكر احلرٚرض و،ٕرام اشرّٓؿ   

اإلشرر م: افررذمٔغ، ؾرر٘ن ـِّررٜ: ادررقاضْغ تًىررل إٔررف ٓ ؾرررل بررغ مًررِؿ وـررٚؾر يَررٔؿ 

بررررغ طٓررررراين ادًررررِّغ، أمررررٚ افتًررررّٜٔ افؼررررظٜٔ وهررررل أهنررررؿ مررررـ أهررررؾ افذمررررٜ، أي: 

ن أمررررقاهلؿ وأظراوررررٓؿ مَٚبررررؾ خوررررقظٓؿ فِحُررررؿ أظىٔررررٝ هلررررؿ ذمررررٜ اه أن تهررررٚ

 ف ش م   إرض افتل هؿ ئًنقن ؾٔٓٚ.

افنررٚهد: فَررل هررذا افرجررؾ إظرّررل رجررً  مررـ افٔٓررقد مررـ أهررؾ افذمررٜ، ؾررٖخرج 

... اخلْررررر مرررـ ؽّرررده وهررردد هرررذا افرجرررؾ بَتِرررف، ؿرررٚل فرررف: ... أشرررِؿ و،ٓ ؿتِترررؽ، 
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ؿررقل؟ ؿررٚل: ٓ أدري، ؾٓررذا ! مررٚذا أدخِررؽؾٚرتًنررٝ ؾرررائص هررذا افٔٓررقدي وؿررٚل: 

ادتحّس ف ش م حتك هؿ بَتؾ رجؾ ذمل يَقل حْٔام خورع افرذمل ٕمرره ،يرٚه 

بٚإلشرر م ... يَررقل: ؟ حيًررـ أن يَررقل فررف: ؿررؾ: ٓ ،فررف ،ٓ اه، ٕن افرشررقل ظِٔررف 

أمرررررت أن أؿٚتررررؾ افْررررٚس حتررررك ينررررٓدوا أٓ ،فررررف ،ٓ اه وأن وّررررًدا »افًرررر م ؿررررٚل: 

فؽ ؾٓذا إظرّل مـ جِٓف إٔف ٓ يًِؿ مٚ هق ... ٕٕف مرـ أهرؾ ومع ذ «رشقل اه

َراَه ﴿افذمٜ ؾ  ورقز أن يٍررض ظِٔرف اإلشر م؛ ٕن   م ِرف ؿرٚل رب إٕرٚم:  ْـر ِ، ٓ

ل   ٌَ ـَ اف ْصُد ِم َ افرُّ ـِ َؿْد َتٌَغه ي  .[356]البقرة:﴾ِ  افد 

 م حرؼ ؿردره، وٓ ،ن هذا افْقع مـ إشئِٜ ،ٕام تٌْع مـ ٕٚس ٓ يَردرون اإلشر

هيتّقن ... بف، مـ هؿ هٗٓء ادًِّقن افذيـ يَقل ظْٓؿ: ،ٕف وٛ أن ظِٔٓؿ أن 

... دحٚربررررٜ افٍُررررٚر بٖصررررُٚهلؿ وإٔررررقاظٓؿ ـررررام جررررٚء   افًررررٗال، مفررررذيـ ؾّٓررررقا 

اإلشرر م أم افررذيـ جِٓررقه؟ ٓ صررؽ إٔررف مررـ إٔهررػ وجترررد ظررـ احلزبٔررٜ وافًهررٌٜٔ 

 ًٚ ًرررٗال: ،ٕرررام هرررؿ افرررذيـ ظرؾرررقا اإلشررر م، َٕرررقل: ظرررـ هرررذا اف اجلٚهِٔرررٜ فَرررٚل جقابررر

 ظرؾٝ ؾٚفزم.

،ًذا: يٖتٔؽ افًٗال افتٚ : مـ هٗٓء افذيـ ب٘مُٚهنؿ أن يٍَقا أمٚم افٍُٚر ظذ 

إٔرررقاظٓؿ واخرررت   ظَٚئررردهؿ؟ أهرررٗٓء ادًرررِّغ افرررذيـ ؾّٓرررقا اإلشررر م وضٌَرررقه 

ًٌٕٚررٚ واـتٍررقا ظررذ إًٍٔررٓؿ وظررذ ذرارهيررؿ وأهررٚفٔٓؿ، أم افررذيـ أضِررقا اإلشرر م ج

بٚفهررٔٚح وافزظررٚج؟ ... دظررقا آخت ؾررٚت بٔررُْؿ وتقجٓررقا دحٚربررٜ إظررداء، ؿررد 

ٚ: أن هررررٗٓء ،ن ؟ يُقٕررررقا ظررررٚرؾغ بٚإلشرررر م ٓ يًررررتىًٔقن أن وٚهرررردوا  رررر ًٍ ؿررررٚل مٕ

 افٍُٚر، ؾَِْٚ فف: ظرؾٝ ؾٚفزم.

إلشررررررر م، ؾٓرررررررٗٓء ٓ بٚوأن َٕرررررررقل: ظرررررررٚرؾغ بٚإلشررررررر م وفُرررررررـ ٓ يًِّرررررررقن 

قن أن يٍَررررقا ... وٚبررررٚة أو ريررررٚء أم ٓ بررررد أن يُقٕررررقا ظررررٚمِغ ف شرررر م ٓ يًررررتىًٔ
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ٚ ظرررٚمِغ  يُتٍرررقن ؾَرررط ظرررذ مًرؾترررف، ؾررر٘ن ؿرررٚل ـرررام هرررق ... ٓ برررد أن يُقٕرررقا أيًوررر

ف ش م، ؾحْٔئٍذ َٕقل فف وٕم ٚفف مـ ادٌروريـ بٚفدظٚوى افٍٚرؽٜ: ؿؿ وحٚرب 

ى ﴿افًرٚدغ: افٍُٚر وادظقا فِ  ؾٜ، َٕقل هلرؿ ـرام ؿرٚل رب  َرَ ًَر ُِرقا َؾ َّ ِؾ اْظ َوؿُر

ْؿ بِراَم  ُُ ٌَُْٔ ُئ َٚدِة َؾ َٓ ِٛ َوافنه ْٔ ٌَ وَن ،َِػ َظِٚ؟ِ اْف دُّ ِمُْقَن َوَشُسَ ْٗ ُ ْؿ َوَرُشقُفُف َوادْ ُُ َِ َّ اههُ َظ

ُِقنَ  َّ ًْ ُْتْؿ َت  .[845]التوب :﴾ـُ

ٚ يٌٌْرل أن يُرقن ظرذ ظِرؿ، ؾُٔرػ تًٍرؾ إٔرٝ ًٍر يرٚ مًرُغ  وافًٚ؟ ـام م ِْرٚ مٕ

،ذا وجرردت ؿررقفغ فًِِررامء مررـ تِررؽ إؿررقال افُ رررة افتررل ؽووررٝ افىررر  ظْٓررٚ 

وأمررررهتؿ برررٖن يًرررترٌٔقا ٕمررررك افٍرررٟ برررٖن يتٍَرررقا، ،ذا ؿٔرررؾ فرررؽ مررر ً    ضرررر  مرررـ 

أضرررا  افًَٔرردة ادتًَِررٜ بررٚه ظررز وجررؾ.. ،ذا ؿٔررؾ فررؽ: أيررـ اه؟ ؾًتًررّع جررقابغ 

آصرررى ح، ؾًٌورررٓؿ وهرررؿ أهرررؾ افًرررْٜ  متْٚؿورررغ متْرررٚؾريـ، وهرررق يٍرررتش ... مرررـ

ٚ ٕصرحٚب افرشرقل ظِٔرف افًر م، ؾًٌرد  ًًر يَقفقن بام ؿٚفٝ بف إئّٜ ادتَردمقن تٌ

ٚ هلررذا افًررٗال: أيررـ اه؟ اه   افًررامء ـررام  ... وافًررْٜ افهررحٔحٜ ؾَٔقفررقن جقاًبرر

َػ ﴿ؿٚل اه ظز وجؾ   افَرمن:  ًِ  َأْن َفْ
ِ
اَمء ًه ـْ ِ  اف َِ٘ذا َأَأِمُْتْؿ َم ُؿ إَْرَض ؾَر ُُر بِ

ْٔررَػ  ـَ قَن  ُّ َِ ًْ تَ رر ًَ ًٌٚ َؾ
ْؿ َحِٚصرر ُُ ْٔ رر َِ َؾ َظ

 َأْن ُيْرِشرر
ِ
اَمء رر ًه ـْ ِ  اف رقُر * َأْم َأِمْررُتْؿ َمرر ُر َل َب

ِهرر

ِذيرِ   .[88 - 86]الملك: ﴾َٕ

ًٓ مخررر يَررقل: اه   ـررؾ مُررٚن.. اه مقجررقد   ـررؾ افقجررقد، ومررـ  شررترد ؿررق

ة وافُْػ وٕحق ذفؽ مـ إمُْٜ، ؾَد أدخِرقا إمُْٜ افدهٚفٔز وادرٚري افَذر

ٚ، وبًوررٓٚ يرردخِقهنٚ  رر ًَ مًٌررقدهؿ احلررؼ   هررذه ... افتررل بًوررٓٚ ٓ يرردخِقهنٚ مىِ

... أهُررذا وررقز أن ...   رب افًررٚدغ؟! مررٚ ... ،ٓ افنررٚب ادررتحّس، وافررذي 

ترردظق افْررٚس ،ػ أن يترررٚهِقا هررذا آخررت   افقاؿررع بٔررْٓؿ، ؾّررع أي ضريررؼ إٔررٝ؟ 

اء ـْررٝ مررع هررٗٓء أو مررع هررٗٓء أيُّْررؽ أن جتّررع بررغ اد ِررقؿغ   ذهْررؽ شررق
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ٚ فرشررقل اه   ¢وتَررقل: افررذي يَررقل: ،ن اه   افًررامء ـررام ؿٚفررٝ اجلٚريررٜ جقاًبرر

حْٔام شٖهلٚ: أيـ اه؟ ؾٓق ظذ حرؼ، وافرذيـ يَقفرقن: ،ن اه   ـرؾ مُرٚن، ومرـ 

ن ؿِرررٝ: أن ـرررً  ظرررذ شرررقاء تِرررؽ إمُْرررٜ مرررـ أمُْرررٜ افَرررٚذورات ـرررام ذـرٕرررٚ، و،

ٓه ﴿خٚفٍرررررٝ رصيرررررح افَررررررمن أٓ وهرررررق ؿقفرررررف تٌرررررٚرك وتًرررررٚػ:  َد احْلَرررررؼ  ،ِ ررررر ًْ اَمَذا َب َؾررررر

 .[33]يون :﴾افوه ُل 

ٚ وهق ـذفؽ، ... ؿقل ... ـام شًّتؿ،  ًَ ،ن ـٚن ؿقل إوفغ: اه   افًامء ح

ْص افَرمن، ؾوً  ظـ ميٚت وأحٚديٞ أخرى، يَقل ... افَقل اد ٚفػ هلؿ ... ب

و،ن ؿِررررٝ افًُررررس: أن ؿررررقل أخررررريـ هررررق افهررررقاب، ٓ يِررررزم مررررـ ذفررررؽ أن ؿررررقل 

إوفررغ بٚضررؾ، ؾُٔررػ جتّررع بًٍْررؽ ؿررقفغ متْٚؿوررغ متْررٚؾريـ ثررؿ تريررد مررـ ـررؾ 

هرررٗٓء افًِرررامء وإٔرررٝ فًرررٝ مرررْٓؿ ئًَْرررٚ؛ ٕن افرررذي يَرررقل هرررذا افُررر م مرررـ يًرررر  

ٓه ﴿ّٓٓرررٚ: اإلشررر م ويَررررأ هرررذه أيرررٜ، وفرررئـ ـرررام ؿرأهرررٚ ـرررام ؾ َد احْلَرررؼ  ،ِ ررر ًْ اَمَذا َب َؾررر

،ذا حُرؿ احلرٚـؿ ؾٚجتٓرد ؾٖصرٚب »وهْٚك ؿقفف ظِٔف افً م:  [33]يون :﴾افوه ُل 

ؾرً٘ذا ادًرٖفٜ ،ذا ـرٚن ؾٔٓرٚ ؿرقٓن متْٚؿورٚن  «ؾِف أجرران، و،ن أخىرٖ ؾِرف أجرر واحرد

ؾررررر  صرررررؽ أن أحررررردضٚ صرررررقاب وأخرررررر خىرررررٖ، ؾِٔرررررٝ صرررررًري ـٔرررررػ يًرررررٔش ... 

 افنٌٚب ادتحّس دٚذا؟ ... بٚشؿ اإلش م، وفُـ ،ن شٖفتف .. ادًِّقن مـ

 (42b/00:34:37رحلة النور )
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 تِٗ وغبٗات.. ايدنوة إىل ايعكيدة  

 تفسيل يًٓاع

ن افردظقة ،ػ ،ؾؤِٜ افقافد حٍيؽ اه! مٚ هق ردـؿ ظذ مرـ يَرقل:  مداخِٜ:

 ه خًرا؟افتقحٔد وافًَٔدة افهحٔحٜ ومْٟٓ افًِػ يٍرل افْٚس وجزاك ا

ن افرررردظقة ،ػ افتقحٔررررد ،اه أـررررز! وهررررؾ مررررـ يَررررقل   هررررذا افزمررررٚن:  افنررررٔخ:

وافرررردظقة ،ػ ـتررررٚب اه وشررررْٜ رشررررقل اه ومررررْٟٓ افًررررِػ افهررررٚفح يٍرررررل إمررررٜ 

شررٌحٚن اه! ذفررؽ افَررقل هررق افورر ل افًٌٔررد، هررذا افًررٗال يررذـرين بحررديٞ رواه 

فٍيررف أن و،ٕررام ؾٔررف أن مررـ اإلمررٚم افٌ ررٚري   صررحٔحف   حررديٞ ٓ أشتحيرر 

: ادٍرررل، وهررذا برر  صررؽ ؿررد تًررتٌربقٕف مررـ أشررامء افٌْررل: أمحررد ¢أشررامء افٌْررل 

ووّد وادرٚحل، وٕحرق ذفرؽ ممرٚ هرق وارد   احلرديٞ افهرحٔح، فُرـ حرديٞ 

ف ظِٔف افه ة وافً م: ادٍرل، ترى! دٚذا ئ  صحٔح افٌ ٚري ؾٔف أن مـ أشام

؟ ذفرؽ ٕٕرف يٍررل برغ احلرؼ وافٌٚضرؾ، وافَررمن مرـ ¢ـٚن هذا آشؿ مـ أشرامئف 

أشررامئف: افٍرؿررٚن يٍرررل مررـ بًررؽ بررف واهترردى بررف بررغ احلررؼ وافٌٚضررؾ، هيرردي ،ػ 

ٚ مٍرررل، ؾرشررقل اه بحررؼ مٍرررل، ثررؿ مررـ  رصاط مًررتَٔؿ، ومررـ دظررٚ ،فٔررف ؾٓررق أيًورر

برررٚم هرررذا آشرررؿ أو مرررـ فقازمرررف أن ٕتٔررررٜ افررردظقة ،ػ احلرررؼ وافتٍريرررؼ بْٔرررف وبرررغ 

فٌٚضررؾ هررق افتٍريررؼ مررـ ٕتررٚئٟ ذفررؽ حررتاًم وافتررٚريخ إول يٗـررد ذفررؽ أن يٍرررل بررغ ا

افرجؾ وابْف.. بغ افزوجٜ وزوجٓٚ دٚذا؟ ٕن افزوجٜ أشِّٝ وبَل زوجٓٚ ظذ 

افٍُر ؾٖوجٛ ظِٔٓٚ اإلش م أن تٍٚرؿف، أشِؿ آبـ ؾٍرٚرل أبرٚه برؾ وربرام ؿتِرف ،ذا 
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ذيـ يَقفررررقن: ،ن افرررردظقة ،ػ افُتررررٚب فَٔررررف   ادًرـررررٜ وهُررررذا، ؾررررٖيـ هررررٗٓء افرررر

وافًرررْٜ وظرررذ مرررْٟٓ افًرررِػ افهرررٚفح يٍررررل إمرررٜ شرررٌحٚن اه! ـرررٖهنؿ يتررررٚهِقن 

احلررررديٞ افررررذي ذـرٕررررٚه ؿٌررررؾ صرررر ة ادٌرررررب وهررررق ؿقفررررف ظِٔررررف افهرررر ة وافًرررر م: 

،ػ مخرررر   «وشرررتٍسل أمترررل ظرررذ ثررر ث وشرررًٌغ ؾرؿرررٜ ـِٓرررٚ   افْرررٚر ،ٓ واحررردة»

 احلديٞ.

ومقجرررقدة ؾرررام حِٓرررٚ ومرررٚ اخلررر ص مْٓرررٚ ومرررٚ افْررررٚة مرررـ هرررذه  ؾٚفٍرؿرررٜ ؿٚئّرررٜ

افٍرؿٜ؟ أفٔس هق ؿٚل اه ؿٚل رشقل اه؟! أفٔس هق اتٌٚع شٌٔؾ ادٗمْغ ـرام ؿرٚل 

ُف اهْلُرَدى ﴿رب افًٚدغ   افَرمن افُريؿ:  َ فَر ِد َمٚ َتٌَرغه ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَنِٚؿِؼ افره َوَم

ٌِِٔؾ ا ْرَ َشرررررررررر ْع َؽرررررررررر
َٚءْت َوَيتهٌِرررررررررر ْهَؿ َوَشرررررررررر رررررررررر َٓ ِف َج

ِِ ْهرررررررررر ُٕ ٚ َتررررررررررَقػه َو ِف َمرررررررررر رررررررررر َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُرررررررررر دْ

:  [885]النسء::﴾َمِهًرا ًٓ هذا أمرر واورح ٓ حيترٚج ،ػ زيرٚدة بٔرٚن، فُْرل أؿرقل جرد

،ذا ترـْٚ ٓ شرّح اه افُترٚب وافًرْٜ وظرذ مرْٟٓ افًرِػ افهرٚفح؛ ٕٕرف برزظّٓؿ 

ي؟ مررررٚ افررررذي وًّٓررررٚ ،ذا ترـْررررٚ يٍرررررل إمررررٜ، ؾررررام افررررذي وّررررع إمررررٜ فٔررررٝ صررررًر

حٔررْام بًررٞ   ؿقمررف افًرررب ؾُِْررٚ يًِررؿ أهنررؿ ـررٕٚقا  ¢افُتررٚب وافًررْٜ، وافٌْررل 

 إمرؿ افترل مًتًٌديـ مـ ؾٚرس وافرروم ؾرام افرذي جًِٓرؿ أظرزاء ومتًرِىغ ظرذ

 ًٚ ؟ أفررٔس أن اه مجًٓررؿ ظررذ ـِّررٜ شررقاء هررل: ٓ ،فررف ،ٓ اه هررل أؿررقى مررْٓؿ مٚديرر

ؾْكررهؿ اه بًررٌٛ ذفررؽ، ؾُٔررػ يَررقل هررٗٓء أن هررذه افرردظقة  وّررد رشررقل اه،

تٍررررل؟ ؾرررام هرررق افررردفٔؾ؟ ٓ أظتَرررد ،ٓ أهنرررؿ يريررردون خررر   مرررٚ ييٓررررون، يريررردون 

افَوٚء ظذ دظقة اإلش م افهحٔحٜ و،ؿٚمٜ ،ش م ،مٚ أن يُرقن ،شر ًمٚ أو ... أو 

 اه زفٍرررك ،ٓ ـرررام ،شررر ًمٚ أمرئًُرررٚ أو ،شررر ًمٚ خًٍِٔرررٚ ـرررؾ هرررذا وهرررذا ٓ يَربْرررٚ ،ػ

ٌَُؾ ﴿شررًّتؿ   أيررٜ افًررٚبَٜ:  رر ًُّ قا اف رر ًُ قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٚته ٔاًم َؾرر
َِ تَ رر ًْ ل ُم

اضِرر َذا رِصَ َوَأنه َهرر

ـْ َشٌِِِٔفِ  ْؿ َظ ُُ َل بِ ره ٍَ ومـ هذه افًٌؾ مـ يَقل هذه افُِّٜ افٌٚضِٜ  [853]األنعءم:﴾َؾتَ

ل هررٗٓء بٚحلررديٞ افهررحٔح ظررذ أم ررٚ ¢افتررل هررل افٍُررر بًْٔررف، وؿررد صررٓد افٌْررل 
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بررـ  وافررذي أخرجررف افٌ ررٚري ومًررِؿ   صررحٔحٔٓام مررـ حررديٞ ظٌررد اه بررـ ظّررر

،ن اه ٓ يْترررزع افًِرررؿ »: ¢افًرررٚص ريض اه تًرررٚػ ظرررْٓام ؿرررٚل: ؿرررٚل رشرررقل اه 

ظٚدًٚ  ًِؿ بٌَض افًِامء حتك ،ذا ؟ يٌؼإتزاًظٚ مـ صدور افًِامء وفُْف يٌَض اف

ؾٓرٗٓء افْرٚس  «جٓٚٓ ؾًئِقا ؾٖؾتقا بٌر ظِرؿ ؾورِقا وأورِقااختذ افْٚس رووًشٚ 

افررذيـ يٍتررقن افْررٚس بّ ررؾ هررذه افُِررامت هررؿ افررذيـ ظْررٚهؿ افرشررقل ظِٔررف افًرر م 

ًٕرٖل  «اختذ افْٚس رووًشٚ جٓٚٓ ؾًرئِقا ؾرٖؾتقا بٌرر ظِرؿ ؾورِقا وأورِقا»بَقفف: 

ؿ بٚفُترررٚب وافًرررْٜ اه تٌرررٚرك وتًرررٚػ أن يِّْٓرررٚ افًِرررؿ افْرررٚؾع وفرررٔس هرررق ،ٓ افًِررر

وظرررذ مرررْٟٓ افًرررِػ افهرررٚفح ثرررؿ أن يَقيْرررٚ ويًرررٚظدٕٚ ظرررذ افًّرررؾ برررف ،ٕرررف شرررّٔع 

  ٔٛ، ًٕؿ.

 (00:11:51/ب 33)رحلة النور 
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ًَا يرات٘  ايتفسيل ييظ َرَو

ظرذ أصرد حرٚل بًرٞ  ¢واه فَرد بًرٞ اه افٌْرل »ادَرداد ريض اه ظْرف: ؿرٚل 

مرررٚ يررررون أن ديْرررٚ أؾورررؾ مرررـ ظٌرررٚدة  ،جٚهِٔرررٜمرررـ إٌٕٔرررٚء   ؾرررسة و  ظِٔٓرررٚ ؾٔرررف ٌٕرررل

بٍرؿٚن ؾرل بف بغ احلؼ و افٌٚضؾ و ؾرل بغ افقافد و وفده حتك ،ن  ؾرٚء ،إوثٚن

 ،و ؿررد ؾررتح اه ؿٍررؾ ؿٌِررف ف يررامن ،فرررى وافررده و وفررده أو أخررٚه ـررٚؾرا ـررٚن افرجررؾ

و ،هنررٚ  ،رؾرر  تَررر ظْٔررف و هررق يًِررؿ أن حٌٌٔررف   افْررٚ ،،ن هِررؽ دخررؾ افْررٚر يًِررؿ إٔررف

افررذيـ يَقفررقن ربْررٚ هررٛ فْررٚ مررـ أزواجْررٚ و ذريٚتْررٚ ؿرررة ﴿ؿررٚل اه ظررز وجررؾ :  فِتررل

 .«﴾أظغ

 : دظقة احلؼ واخل   حقهلٚ. ثؿ ؿٚل:[بقب فف اإلمٚم بَقفف]

 رؿررررؿ)  «افٌ ررررٚريصررررحٔح »افتٍريررررؼ ادررررذـقر   هررررذا احلررررديٞ فررررف أصررررؾ   

و هرق  ¢ ئُرٜ ،ػ افٌْرل جرٚءت اد»( مـ حديٞ جٚبر برـ ظٌرد اه ؿرٚل :  3787

 «و ؿررٚل بًورٓؿ : ،ن افًرغ ٕٚئّررٜ وافَِرٛ يَيررٚن ..  ،ؾَرٚل بًوررٓؿ : ،ٕرف ٕرٚئؿ ،ٕرٚئؿ

و مررـ ظلرر وّرردا ؾَررد  ،أضررٚع اه ؾَررد ¢ؾّررـ أضررٚع وّرردا »و ؾٔررف :  ،احلررديٞ

احلررررديٞ دفٔررررؾ رصيررررح أن  . ؿِررررٝ : ؾٍررررل «و وّررررد ؾرررررل بررررغ افْررررٚس ،ظلرررر اه

و  ،،ػ افُتٚب و افًْٜ ؾتٍْر بًض افْٚس مـ افدظقة ،افتٍريؼ فٔس مذمقمٚ فذاتف

مررٚ جررٚء وؿتٓررٚ بًررد !  أو افررزظؿ بٖٕررف ،افتحررذير ممررٚ فررٚفٍٓام مررـ ورردثٚت إمررقر

يَررسن اررٚ مررـ  جٓررؾ ظيرٔؿ برردظقة احلررؼ و مررٚ -بردظقى أهنررٚ تٍْررر افْررٚس و تٍرررؿٓؿ 

   اه شررررْٜ ،اخلرررر   و افتًررررٚدي حقهلررررٚ ـررررام هررررق منررررٚهد   ـررررؾ زمررررٚن و مُررررٚن

افْرٚس أمرٜ  و فرق صرٚء ربرؽ جلًرؾ﴿ ،و فـ جتد فًْٜ اه تٌدي  و ٓ  رقي  ،خَِف

 .﴾زافقن خمتٍِغ ،ٓ مـ رحؿ ربؽواحدة و ٓ ي

 .(781، 6/2/779)«الصحيحة»
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 ايوٖابية!

 ،ترددت ـِّٜ افقهٚبٔرٜ   ـر م أخقٕرٚ افنرٔخ أبرق أمحرد جرزاه اه خررافًٚئؾ: 

ررر ؾحٌرررذا فرررق تُ  وافْرررٚس مرررٚ بًٔرؾقهرررٚ ظرررذ  ،ح ؾ٘هنرررٚ ـِّرررٜ يًسهيرررٚ ـ رررر مرررـ ـررر مقوه

حََٔتٓٚ هؾ هل ؾً ً ـام ذـر أو أيش ادَهقد بٚفقهٚبٜٔ وًٌٕٜ ٕيش حتك تتوح 

 افهقرة وجزاـؿ اه خرًا؟

حًررـ شررٗال ضٔررٛ افقاؿررع أن هررذه افٍِيررٜ افقهٚبٔررٜ هررل خىررٖ فٌررٜ وخىررٖ :افنررٔخ

 ًٚ ًٜ أمٚ افٌِٜ ؾٚ ،ظرؾ  ،ٚب اشرؿ مرـ أشرامء اه وهرٚبافقههر و ،ٚب،ػ افقهه  فقهٚبٜٔ ًٌٕ

مرررـ  ٚافًْرررٌٜ ،ذا أخرررذٕٚه ذهؾٓررر ،وافرررذيـ يْتًرررٌقن ،ػ هرررذا افقهرررٚب ؾٓرررؿ افقهرررٚبٔقن

وهررق  ،ؾرر ن وهررٚن يًْررل مًْررقب ،ػ افقهررٚب ،افْٚحٔررٜ افًربٔررٜ هررل ًٕررٌٜ تؼرريػ

ؾٚدَهرقد  ،ذه افًْرٌٜاروافقهٚبٔقن هقن مًْقبقن دـ يًْرٛ  ،اه تٌٚرك وتًٚػ

بُِّٜ افقهٚبٔغ ـام ٓ فٍرك ظرذ اجلّٔرع هرؿ افْررديقن وافْررديقن فرٔس ؾرٔٓؿ 

مرررـ يْتّرررل ،ػ هرررذا آشرررؿ مرررع إٔرررف خررر   مرررٚ يًرررتًّؾ  هرررق اشرررؿ تؼررريػ وهرررٚن 

فُررـ مررـ حُّررٜ اه ظررز وجررؾ فٔيٓررر خىررٖ ادٍررسيـ ظررذ  ،وفررٔس اشررؿ ذم وتٌَررٔح

غ ،ػ ـقهنؿ وهٚبٔغ بزظؿ أن هرذه افًْرٌٜ ادًِّغ يًٌْقن هٗٓء افْٚس افْردي

 .،ػ ،مٚم هلؿ

و،مٚم افْرديغ و  جٕٚٛ مـ افؼيًٜ وفرٔس   ـرؾ افؼريًٜ ،ٕرام هرق وّرد 

ظٌرد افقهرٚب  ،وفٔس افقهٚب ٕن افقهرٚب هرق اه تٌرٚرك وتًرٚػ ،بـ ظٌد افقهٚب

ُٕ  ،هرررق وافرررد وّرررد افرررذي جررردد هلرررؿ دظرررقة افتقحٔرررد د ًرررٛ مْتًرررٛ مرررٚ ،ػ ظٌرررؾِرررق 
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افقهررٚب ؟ تُررـ افًْررٌٜ ،فٔررف وهررٚن ؾٓررل خىررٖ مررزدوج ٕن افررذي جرردد هلررؿ دظررقة 

ثؿ افًٌْٜ ،ػ ظٌرد  ،وفٔس وافده ظٌد افقهٚب ،افتقحٔد هق وّد بـ ظٌد افقهٚب

ًٚ و،ٕررام هرررق ممُررـ يَرررٚل ظٌررد  أو ٕحرررق ذفررؽ ؾٓرررذا خىررٖ مرررـ  افقهررٚب فررٔس وهٚبٔررر

ؾِٔس هْٚك مـ يْتّل  ،اؿعومـ حٔٞ ـام ؿِْٚ مـ حٔٞ افق ،حٔٞ افتًٌر افٌِقي

 ًٚ ًٚ ـِٓرٚ حٔرْام  ،،ػ هذا آشؿ افقهٚبٜٔ ،ض ؿر بٔرْام افٍررل ادقجرقدة ؿردياًم وحردي 

 ،تًْرررٛ ،ػ ًٕرررٌٜ تًرررس  ارررذه افًْرررٌٜ ـٚفنرررًٜٔ وافزيديرررٜ واإلبٚورررٜٔ وٕحرررق ذفرررؽ

وافًرٌٛ  ،وفُـ ٓ يقجد ظذ وجف إرض اإلش مٜٔ أبردًا رجرؾ يَرقل إٔرٚ وهرٚن

 ًٚ فُرررـ هرررذه  ،وافْٚحٔرررٜ افقاؿًٔرررٜ ،ٕٚحٔرررٜ افٌِرررٜ افًربٔرررٜ :مرررـ ٕرررٚحٔتغ مرررٚ ذـرٕرررٚه مٍٕررر

افُِّرررٜ مرررع إشرررػ صرررٚظٝ وأذيًرررٝ برررغ ظٚمرررٜ ادًرررِّغ   زمرررـ أواخرررر دوفرررٜ 

ًٚ ظررـ افرردظقة افتررل شررّٔٝ بٚفرردظقة  إتررراك وؿهرردوا بررذفؽ تٍْررر ادًررِّغ مجًٔرر

ػ تقحٔرررد اه ظرررز ظِررراًم أن هرررذه افررردظقة افقهٚبٔرررٜ فرررٔس ؾٔٓرررٚ ،ٓ افررردظقة ، ،افقهٚبٔرررٜ

وهررذا   افقاؿررع ممررٚ يّتررٚز بررف افْرررديقن  ،وجررؾ بررٚدًْك اجلررٚمع فُِّررٜ افتقحٔررد

ظذ ـرؾ اجلامظرٚت وافىقائرػ وافٍررل اإلشر مٜٔ   ـرؾ بر د افردٕٔٚ مْرذ أن جرٚء 

ذفررؽ ٕهنررؿ يٍّٓررقن افتقحٔررد بررٚدًْك  ،وّررد بررـ ظٌررد افقهررٚب حتررك هررذه افًررٚظٜ

ـ رررر مررـ ادًرررِّغ أخرررريـ يٍّٓقٕرررف بًّْرررك بٔرررْام  ،إظررؿ وإصرررّؾ وافهرررحٔح

ذفررؽ أن افتقحٔررد افررذي إٔررزل اه ظررز وجررؾ بررف افُتررٛ وبًررٞ بررف افرشررؾ  ،وررٔؼ جررداً 

ومًْك ذفرؽ إٔرف ٓ رب ،ٓ  ،يًْل أمقرًا ث ثٜ إمر إول: ،ٕام هق تقحٔد افربقبٜٔ

 ـررام هررق مًرررو  ب٘مجررٚع ،وأن اه هررق افررذي تٍرررد ب ِررؼ افًررّقات وإرض ،اه

فُررـ افٍرررل بررغ افرردظقة اإلشرر مٜٔ  ،ـررؾ  مررـ يررٗمـ بررٚه ظررذ اخررت   ـررؾ ادِررؾ

مًْرررٚه افهرررحٔح وّرررد برررـ ظٌرررد  ٔررركاحلَرررٜ وافترررل جرررٚءت ارررذا افتقحٔرررد افرررذي أح

افقهررٚب هْررٚ ختتِررػ افرردظقة اإلشرر مٜٔ هررذه احلَررٜ ظررـ افٔٓقديررٜ وافْكررإٜٔ ؾٓررل 

ؾٓررررل  ،ٓ خرررٚفؼ ،ٓ اهبٚإلورررٚؾٜ ،ػ أهنرررٚ تقجرررٛ ظرررذ ـرررؾ مًرررِؿ أن يًتَرررد بٖٕرررف 



 السلفية والوٍابية ----------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليَج

733 

وفرررذفؽ ؾًِرررامء  ،تقجرررٛ ظِٔرررف   افقؿرررٝ ًٍٕرررف أن ٓ تًٌرررد مرررع هرررذا اخلرررٚفؼ شرررقاه

ًٚ أن مًْك ٓ ،فف ،ٓ اه ٓ يًٚوي ٓ رب ،ٓ اه و،ٕام هذه  ادًِّغ متٍَقن مجًٔ

تًْرل مًْرك أوشرع مرـ مًْرك ٓ رب ،ٓ اه، ذفرؽ أهنرٚ  ،افُِّٜ افىٌٜٔ ٓ ،فرف ،ٓ اه

 مًٌقد بحؼ   افقجقد ،ٓ اه تٌٚرك وتًٚػ ؾٓذه افُِّٜ افىٌٜٔ افترل هرل تًْل ٓ

واٚ يْرق ادًِؿ مـ اخلِرقد   افْرٚر ـرام  ،مٍتٚح اجلْٜ ـام جٚء   بًض أثٚر

مجًرٝ برغ افتقحٔرديـ تقحٔرد  ¢تقاترت بذفؽ إحٚديٞ افهرحٔحٜ ظرـ افٌْرل 

ويًرز ظرـ  ،وتقحٔرد اإلفقهٔرٜ ،شرقاهٓ رب مرع اه  ،ٓ خرٚفؼ مرع اه :أي ،افربقبٜٔ

ًٚ بتقحٔررد افًٌررٚدة أي أن يُ  ؾرر٘ذا ؾنرر  ،د اه وحررده ٓ نيررؽ فررفٌَرر ًْ هررذا افتقحٔررد أحٕٔٚرر

 ،مٍنررر مرررٚ هرررذه افُِّرررٜ افىٌٔرررٜ ٓ ،فرررف ،ٓ اه بًّْرررك ٓ رب ،ٓ اه ؟ يُرررـ مقحرررداً 

ًٚ وبررغ أخررريـ وجررؾ  ادًررِؿ يقحررد اه ظررز ،هررذه َٕىررٜ افٍهررؾ بررغ ادًررِّغ حَرر

بٔررْام آخرررون مررـ افٔٓررقد وافْهررٚرى يقحدوٕررف    ،ويقحررده   ظٌٚدتررف ،  ذاتررف

وفُرْٓؿ يًٌردون مًرف شرقاه، هلرذا ورٛ ظرذ  ،ذاتف ،ٓ مـ وؾ مْٓؿ و ًٓ بًٔرداً 

ًٚ أن يًرؾرقا أوًٓ هرذا ادًْرك احلََٔرل فُِّرٜ ٓ ،فرف ،ٓ اه وأهنررٚ  ،ادًرِّغ مجًٔر

ًٚ ٓ تًْل ٓ رب ،ٓ اه ؾَط،  و،ٕام تًْل ،وٚؾٜ ظذ ذفؽ إٔف ٓ مًٌقد مع اه أيور

وـِّرررٜ بحرررؼ هرررل احرررساز مرررـ ،ُٕرررٚر أن هْرررٚك مًٌرررقدات   إرض ؿررردياًم  ،بحرررؼ

ًٚ يًٌررد مررـ دون اه تٌررٚرك وتًررٚػ ؾرر  وررقز أن يَررٚل ٓ مًٌررقد ،ٓ اه ٕن  ،وحرردي 

ٓ مًٌرقد بحرؼ  فُـ ،ٕام يهح افتًٍر بَٔرد )بحرؼ( ،ادًٌقدات ـ رة وـ رة جداً 

ت افرررررر ت وافًررررررزى وظٌرررررردت دَ ٌِرررررر و،ٓ ؿررررررد ظُ  ،  افقجررررررقد ،ٓ اه تٌررررررٚرك وتًررررررٚػ

 نِؿ أن يَرررررقل ٓ مًٌرررررقد ،ٓ اه، ٕافىقاؽٔرررررٝ حترررررك أن ؾُٔرررررػ يًرررررتىٔع ادًررررر

ادًٌررررقدات مقجررررقدة بُ رررررة وفُْٓررررٚ بٚفٌٚضررررؾ وادًٌررررقد بحررررؼ ،ٕررررام هررررق اه تٌررررٚرك 

 وتًٚػ.

غ مرررـ افتقحٔرررديـ تقحٔرررد افربقبٔرررٜ وتقحٔرررد ـرررذفؽ بٚإلورررٚؾٜ ،ػ هرررذيـ افْرررقظ
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وبف تٌَؾ صٓٚدة ادقحد ٓ  ،بف يتؿ افتقحٔد ،افًٌٚدة أو إفقهٜٔ هْٚك تقحٔد ثٚفٞ

مرررٚ هرررق هرررذا افتقحٔرررد اف ٚفرررٞ: تقحٔرررد اه    ،و،ٓ ؾٓرررل مرررردودة ظِٔرررف ،،فرررف ،ٓ اه

ًٚ   ؾٓرق واحرد  ،وواحد   أفقهٔتف ،ؾُام إٔف ظز وجؾ واحد   ذاتف ،صٍٚتف أيور

رُ ﴿صررٍٚتف فررذفؽ ؿررٚل تًررٚػ  ُٔع افٌَِهرر
ِّ
رر ًه َق اف ٌء َوُهرر ِف َنْ

ِّ ِِْرر ـَ َْٔس  ججور :] ﴾َفرر  [88الشُّ

ًٚ  ،وظرؾٓررٚ افًررِػ افهررٚفح ،¢هررذه افرردظقة افتررل جررٚء اررٚ وّررد   ،وإئّررٜ مجًٔرر

وفُـ خِرػ مرـ بًردهؿ خِرػ فًٔرقا ؾَرط أورٚظقا افهر ة برؾ وأورٚظقا افتقحٔرد 

ٓ رب ،ٓ  :افىٌٔرررٜ برررٚدًْك إول افورررٔؼ ٓ ،فرررف ،ٓ اهٕهنرررؿ ؾّٓرررقا هرررذه افُِّرررٜ 

وٕحـ ٕرى رشرٚئؾ   افًكر احلرٚرض مٗفٍرٜ ومىٌقظرٜ وؾنرت هرذه افُِّرٜ  ،اه

افىٌٜٔ اذا افتقحٔد افقحٔد ؾَط وهق ٓ ،فرف ،ٓ اه أي ٓ رب ،ٓ اه هرذا ٓ ورقز 

 .ًِِّؿ أن يٍٓؿ هذه افُِّٜ افىٌٜٔ اذا ادًْك افؤؼف

ذفؽ ـررٚن مررـ مثررٚر ذفررؽ دررٚ أخِررقا مجررٚهر ادًررِّغ وب ٚصررٜ ظررٚمتٓؿ دررٚ فرر

ًٚ   تىٌَٔٓررٚ ؾٓررؿ يًٌرردون مررع اه مهلررٜ  أخِررقا بٍٓررؿ هررذه افُِّررٜ افىٌٔررٜ أخِررقا ظِّٔرر

 ،وهرررذه مرررـ أـرررز ادهرررٚئٛ افترررل حِرررٝ   ادًررررِّغ ،أخررررى وهرررؿ ٓ ينرررًرون

ًٚ أحرردض أهنررؿ ؟ يٍّٓررقا مررـ  :ٚوافًررٌٛ   ذفررؽ يًررقد ،ػ  أمررريـ ،ثْررغ ذـرٕررٚ إٍٔرر

 ،خرر أهنرؿ ؟ يٍّٓرقا مًْرك افًٌرٚدةوإمرر أ ،ـِّٜ افتقحٔرد تقحٔرد اه   افًٌرٚدة

إٔرٚ ٓ  ،ٓ إٔرٚ ٓ أظٌرد ،ٓ اه :ؿٚل فرؽ ،ؾ٘ذا ؿِٝ إلًٕٚن أن تًٌد مع اه مهلٜ أخرى

َٕررقل ،ػ هْررٚ ٕحررـ مًررؽ إٔررٝ ٓ تهررع ،ٓ ه ظررز وجررؾ  ،أصررع ،ٓ ه ظررز وجررؾ

يرٚ  ،يرٚ شرٔدي بردوي ،أفًٝ تدظق ؽر اه ظْد افندة  ؾتَقل يٚ شٔدي أمحد وفُـ

 ،أو هرررذا مرررـ ظٌرررٚدة اه تٌرررٚرك ،هرررذا هرررق ظٌرررٚدة اه ،يرررٚ ـرررذا ،يرررٚ ـرررذا ،شرررٔدي صرررًٔٛ

ًٚ ـررررريامً  واؾتتحررررف بًرررقرٍة هررررل شررررقرة  ،وتًرررٚػ واه ظررررز وجررررؾ ؿرررد إٔررررزل ظِْٔررررٚ ـتٚبررر

ًٚ ربرررف ظرررز  ،افٍٚ رررٜ وجرررؾ   ـرررؾ رـًرررٜ مرررـ صرررِقاتف وؾٔٓرررٚ يَرررقل ادًرررِؿ خمٚضٌررر

فُْررؽ تًرررتًغ  ،ؾٖٕررٝ تًٌرررد اه وحررده ٓ نيررؽ فرررف ﴾،يررٚك ًٌٕررد و،يرررٚك ًٕررتًغ﴿
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أو  ،وهرررل تًرررّٜٔ صرررحٔحٜ ،ٚ شرررّْٔٚهٚ اشرررتًْٕٜٚرررهرررذه آشرررتًٕٜٚ شرررقاًء ظِٔ ،بٌرررره

ًٚ تًررّٜٔ صررحٔحٜ ،شررّْٔٚهٚ اشررتٌٚثٜ وهررل تًررّٜٔ  ،أو شررّْٔٚهٚ تقشرر ً  ،وهررل أيورر

ك واحرردهررذه إشررامء ترردل  ،خٚضئرٜر بًررض هررذه إشررامء صررحٔح ـٚٓشررتٌٚثٜ  ،ظررذ مًرّر

ٚ تقشرؾ ،وآشتًٕٜٚ ٜٔ آشرتًٕٜٚ بٌرر اه وافتقشرؾ بٌرر اه تقشر ً مـر  ،وبًوٓر هرذا تًّر

 .(بٚب ؿقفف ظِٔف افً م   ؽر هذه ادْٚشٌٜ )يًّقهنٚ بٌر اشّٓٚ

 ،فٌرر اهٓ هرذا دظرٚء  ،يرٚ رشرقل اه أؽ ْرل زظّرقا أن هرذا تقشرؾ :ؾَقل افَٚئرؾ

ٕن افرررذي يْرررٚدي ؽرررر اه  ،وهرررذا ،ناك بتقحٔرررد افًٌقديرررٜ ،وهرررذا اشرررتًٕٜٚ بٌرررر اه

ومررـ افرردفٔؾ ظررذ ذفررؽ وهررق  ،خٚصررٜ   افنرردائد ؾَررد ظٌررده مررـ دون اه ظررز وجررؾ

عِنْ عة وِكع هللَِّعِع  ل ة عع﴿مذـقر   افَرمن و  افًْٜ ؿقل اه ظز وجؾ  ع  ْلع  ك  ع لَِّ ي   إِكَّ

يررٜ تًْررل ترردظقن أي فُررـ احلََٔررٜ أن هررذه أ ،مررٚ ؿررٚل تًٌرردون ،ترردظقن ﴾  لل ل    ْعأ نْع

ؾُرر  افتًٌررريـ يررٗدي  ،أو يرردظقن ؽررر اه ،ؾًررقاء ؿِررٝ يًٌرردون ؽررر اه ،تًٌرردون

وهررذا ،خرر ل بتقحٔررد  ،وهررل أهنررؿ يًررتًْٔقن بٌررر اه ظررز وجررؾ ،،ػ حََٔررٜ واحرردة

وفذفؽ مـ ٓ يًر  هذا افتٍهٔؾ افرذي  ،وفٔس ،خ ًٓ بتقحٔد افربقبٜٔ ،اإلفقهٜٔ

ثرؿ  ،جٚء   افُتٚب وافًْٜ وجرى ظذ ذفؽ شِػ إمرٜ ،ػ مرٚ ؿٌرؾ ؿررون ؿِِٔرٜ

 ،إحررر  اخلررط ظررذ بًررض ادًررِّغ ؾٍّٓررقا ٓ ،فررف ،ٓ اه بًّْررك ٓ رب ،ٓ اه

فُرْٓؿ ـٍرروا ارذا ادًْرك  ،وهذا ادًْك مٚ ـٍر بف ادؼـقن بؾ ـٕٚقا يٗمْرقن برف

حٔح افررررذي جِٓررررف ـ ررررر مررررـ ادًررررِّغ أٓ وهررررق تقحٔررررد إفقهٔررررٜ أو تقحٔررررد افهرررر

 افًٌقديٜ أو افًٌٚدة.

ع هللَّ ع﴿  شقرة مـ افَرمن  عل و هل  ل  َّ و  ِاعو  أل مْحض  ي  ع لسَّ ل  ِ  ْ عن ْ عخ  ي ْلت ه  ل ئِْ ع   ،ذًا  ﴾و 

ررقس ٓ يًتَردون برٖن هْرٚك ـرام هرق ديرـ اد ،ادؼـقن يٗمْقن بتقحٔد افربقبٔرٜ

ًٚ فِؼ م  ً  ًٚ فِ ر وخٚفَ و،ٕرام يًتَردون أن اخلرٚفؼ هرق اه وحرده  ،بٖن هْٚك خٚفَ

،ذًا مـ أيـ جٚء نـٓؿ؟ ودٚذا ؿٚتِقا ٌٕٔٓؿ ،ذا دظٚهؿ ،ػ ٓ ،فف ،ٓ  ،ٓ نيؽ فف
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للرض عإِقَّع هللَّ ع﴿اه مررع ذفررؽ يًررتُزون ـررام ؿررٚل   افَرررمن افُررريؿ  عك  للْ عق عإِل  عإِذ  عقِوللد 

عع﴿وؿٚفقا   ﴾ي ْست ْ ِز وك ع ج  ن  ْ  عع  عا    عل م  ا عو  ِحلا عإِكَّ عإِك  ع آلِك ال  ع د  ،ذًا مٍٓقم فٍيٜ  ﴾أ ج 

اإلفف ظْد افًرب   اجلٚهِٜٔ ؽر مٍٓقم افرب ٕهنؿ ـٕٚقا يٗمْقن بٖٕف ٓ رب ،ٓ 

ع ،ٓ فرررف أمرررٚ اإلفرررف ؾٓرررق افرررذي ٓ فوررر ،اه أي ٓ خرررٚفؼ وٓ مررررن وٓ رازل ،ٓ اه

وهرؿ ـررٕٚقا فورًقن فٌررر اه مرـ إوثررٚن وإصرْٚم ادًروؾررٜ    ،تٌرٚرك وتًررٚػ

وفرذفؽ ـرٚن مرـ ؽرائرٛ نك ادؼرـغ ؿٌٔرؾ بً رٜ افرشرقل ظِٔرف افهر ة  ،افتٚريخ

 ،فٌٔرؽ افِٓرؿ فٌٔرؽ :وافً م أهنؿ ـٕٚقا يىقؾقن حقل افًٌُٜ ويَقفقن   تٌِٔتٓؿ

ًٚ بِ  ؟درٚذا ،نيرؽ بُِرف ومرٚ مِرؽ ،ُرف ومرٚ مِرؽفٌٔؽ ٓ نيرؽ فرؽ ،ٓ نيُر

ٕهنررؿ يًتَرردون أن ٓ خررٚفؼ مررع اه فُررـ جًِررقا ه نـررٚء أي يًٌرردوهنؿ مررـ دون 

ـَ ﴿ـررام   أيررٜ افتررل ـررٚن   مىِررع ـِّررٜ إخ وّررد  ،اه تٌررٚرك وتًررٚػ ِذي رر َوافه

ر   ََ ُٔ
ٓه فِ ٌُرررُدُهْؿ ،ِ ًْ َٕ  ٚ ِف َأْوفَِٔرررَٚء َمررر

ـْ ُدوِٕررر
رررُذوا ِمررر َ ررركاخته ٍَ ٚ ،َِػ اهِ ُزْف ررر َٕ مجججر:] ﴾ُبق ؾٓرررذه   [3البُّ

أيٜ رصحيٜ بٖن اهلرد  إشرٚ  ظْرد ادؼرـغ هرق اه ومرع ذفرؽ ؾٓرؿ يًٌردون 

ٚ ،َِػ ﴿مًف شقاه فُرـ ،ذا شرئِقا درٚذا تًٌردون هرٗٓء ؿرٚفقا  َٕر ُبق ر  ََ ُٔ
ٓه فِ ٌُرُدُهْؿ ،ِ ًْ َٕ  ٚ مَر

ك ٍَ مر:] ﴾اهِ ُزْف  .[3البُّ

ومررع ذفررؽ  ،جرردًا أهنررؿ يٗمْررقن بررٖن اه واحررد ٓ نيررؽ فررف ؾٓررذه حََٔررٜ مٗشررٍٜ

 .  افًٌٚدة ؟جًِقا فف نـٚء   مٚذا جًِقا فف نـٚء

ل   عع﴿وفذفؽ وٛ أن ٕتٌْف ٕمر   طْل أن ـ رًا مـ افْرٚس ؽٍِرقا ظْرف  ْع  ض   عَت 

ل ك ع أ ْىلت ْ ع  ْعل م   ،إٔردادًا   افررزل ،ِرؼإٔردادًا   اخل ؟أيرش مًْرك إٔرداداً  ﴾هللَِِّعأ ىل  ةا عو 

وهرررذا هرررق ـرررٚن نك  ،إٔررردادًا   اإلحٔرررٚء واإلمٚترررٜ ؟.. ٓ، و،ٕرررام إٔررردادًا   افًٌرررٚدة

وافٌررض مْرف افتٌْٔرف ،ػ أن افْررديغ  ،وهذا بحرٞ ضقيرؾ ،ادؼـغ   اجلٚهِٜٔ

و،ٕررررام هررررؿ أرادوا أن  ،هررررٗٓء يٌْررررزون بَِررررٛ افقهٚبٔررررٜ هررررذه ًٕررررٌٜ ـررررام ذـرٕررررٚ خىررررٖ

ووّرد برـ ظٌرد افقهرٚب رمحرف اه ؟ يرٖت  ،افقهرٚب ّد بـ ظٌديًٌْقهؿ ،ػ و
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 ًٚ و،ٕرام هرق مرـ ادرردديـ افرذيـ ذـررهؿ افرشرقل ظِٔرف افهر ة  ،بقء جديد مىَِ

،ن اه يًٌٞ هلذه إمرٜ مرـ وردد هلرٚ ديْٓرٚ ظرذ  »وافً م   احلديٞ افهحٔح 

 يٌٌْرررل أن ادررررددون ـرررام يرررذـر اإلمرررٚم افًرررٔقضل وؽرررره ٓ  «رأس ـرررؾ مٚئرررٜ شرررْٜ

و،ٕررررام يُّررررـ أن يُررررقن هْررررٚك  ،ٕتهررررقر أن ادررررردد يُررررقن واحرررردًا   ـررررؾ ظكرررر

فُـ فُؾ مْٓؿ اختهٚصف   افترديد  ، ددون ـ رون ، ددون   ـؾ ظك

و  ـرؾ  ،و  افٌِرٜ ، ردد   افتًٍرر ، دد   احلرديٞ ،ؾّردد   افتقحٔد

وافٌررض أن وّررد  ،حًٚ نء تًِرؼ ب٘حٔرٚء ؾررض ـٍٚيررٜ فٍٓرؿ اإلشر م ؾٓرراًم صرحٔ

برـ ظٌرد افقهرٚب جردد افتقحٔرد افرذي ٓ ترزال مثرٚر اإلخر ل برف مرع إشرػ افنرديد 

  ـررررؾ افررررٌ د اإلشرررر مٜٔ ،ٓ هررررذه افررررٌ د افْرديررررٜ بٍوررررؾ دظررررقة وّررررد بررررـ ظٌررررد 

وٓ أؿررقل بٍوررؾ افرردظقة افقهٚبٔررٜ، ظِرراًم أن تِررؽ افررٌ د ؿٌررؾ وّررد بررـ  ،افقهررٚب

افرٌ د إخررى وأطرـ إٔرف ٓ فٍرك ظرذ احلرٚرضيـ ظٌد افقهٚب ـٚن صٖهنٚ  صرٖن 

ًٚ مٚ يقجد   مك مـ مَٚبر احلًغ م  ً أو افًٔدة زيْرٛ ومرٚ يَرع   تِرؽ  مجًٔ

إمُْٜ مـ افقثْٔٚت وافؼـٔٚت افتل تْرٚ  ٓ ،فرف ،ٓ اه مرـ افىرقا  حرقل ؿٌرقر 

وضِرررٛ  ،وآشرررتٌٚثٜ ارررؿ ،هرررٗٓء إوفٔرررٚء وافهرررٚحلغ مرررـ أهرررؾ افٌٔرررٝ وؽررررهؿ

و   أـ رررررر افرررررٌ د  ،و  شرررررقريٚ ،م رررررؾ هرررررذا يقجرررررد   هرررررذه افرررررٌ د ،ادررررردد مرررررْٓؿ

افًررٌٛ تَهررر ظِررامء ادًررِّغ بٌٔررٚن دظررقة افتقحٔررد  ؟مررٚ هررق افًررٌٛ ،اإلشرر مٜٔ

دظقة احلؼ افتل جٚءت   افُتٚب وافًْٜ ومٚتٝ هذه افدظقة   ـ رر مرـ افرٌ د 

ؾّحّرد برـ ظٌرد افقهرٚب  ،ف اهاإلش مٜٔ ثؿ جددهٚ وّرد برـ ظٌرد افقهرٚب رمحر

ٕن افررٌ د افْرديررٜ  ؛فررٔس فررف جٓررد بررٚرز شررقى هررذه افْٚحٔررٜ وـٍررك فررف بررذفؽ ؾورر ً 

ثررررٚر افقثْٔررررٜ ٔـٕٚررررٝ ـررررٚفٌ د ادكرررريٜ وافًررررقريٜ وٕحررررق ذفررررؽ مررررـ حٔررررٞ إتنررررٚر ا

أمرررٚ افرررٌ د حترررك أن مرررع  ،وظٌرررٚدة افٌَرررقر وآشرررتٌٚثٜ ارررٚ مرررـ دون اه ظرررز وجرررؾ

احلرـرٜ اإلشر مٜٔ افهرحٔحٜ   تِرؽ افرٌ د تورًػ رويرردًا  إشرػ مرع إٔرف بردأت

فُررـ فررـ جتررد هْررٚك يًْررل وثْٔررٜ تررذـر، حتررك وٓ رؾررع افَررز مررـ ظررذ وجررف  ،رويررداً 
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ًٚ  ،إرض افرٌ د اإلشر مٜٔ ـِٓرٚ ؾٖٕرٝ  َٝ ٍْر بٔرْام ،ذا ضُ  ،ٓ يقجد هذا افقء ،ض ؿر

ؾٔٓرٚ مًررد ؾٔرف ؿرز  واجد ؾٔٓٚ مـ اد ٚفٍرٚت افقرء افُ رر، أروٕرٚ بِردًا ٓ يقجرد

مررع صرردة  ررذير افرشررقل ظِٔررف افًرر م فًِّررِّغ أن يت ررذوا مًررٚجد ظررذ افٌَررقر 

أو فًرررررـ اه افٔٓرررررقد  ،فًْرررررٜ اه ظرررررذ افٔٓرررررقد وافْهرررررٚرى»ـرررررام ؿرررررٚل ظِٔرررررف افًررررر م 

وإحٚديرررٞ   هرررذا ـ ررررة أـ رررر مرررـ   «وافْهرررٚرى اخترررذوا ؿٌرررقر إٌٔٔرررٚئٓؿ مًرررٚجد

،ن مررـ نار »ٕٚمررٜ اإلشر مٜٔ ؿقفررف ظِٔرف افًرر م ومْٓرٚ مررٚ يتًِرؼ ب ،ظؼرة أحٚديررٞ

  «افْررٚس مررـ ترردرـٓؿ افًررٚظٜ وهررؿ أحٔررٚء وافررذيـ يت ررذون ؿٌررقر إٌٔٔررٚءهؿ مًررٚجد

وهْررٚك مًرررد يَهررد فِهرر ة ؾٔررف  ،ؾًْرردـؿ مرر  ً ادَررٚم ادًرررو   بًررٔدي صررًٔٛ

 مـ أجؾ أيش؟ شٔدي صًٔٛ وظْدٕٚ مَٚم أخر أشّف يقصع، ًٕؿ؟

 أبق ظٌٔدة مداخِٜ:

ًٚ هرذه   إؽرقار ،ػ  نٔخ:اف خرره، ـرؾ مٓ أؿقل، هْٚ يقصع ؽر أبق ظٌٔدة أيور

هرذه ادَٚمرٚت بْٔررٝ ظرذ ؿٌررقر مزظقمرٜ ،ن ـٕٚرٝ هررذه افٌَرقرة حََٔررٜ درـ ًٕررٌٝ 

ٕٕررررف خمٚفٍررررٜ رصحيررررٜ د ررررؾ هررررذه  ؛،فٔررررف مررررـ افهررررحٚبٜ أو إٌٕٔررررٚء ؾررررٕٚمر أصررررُؾ

 .إحٚديٞ افتل تْٓك ظـ بْٚء ادًٚجد ظذ افٌَقر

 ؟ودٚذا هذا افًِـ افنديد   شٌٔؾ ادحٚؾيٜ ظرذ افتقحٔرد ؟ٚذا هذا افْٓلد

 ،ك مرـ دون اه تٌرٚرك وتًرٚػظَ دْ قد ؿز   ادًررد مردظٚة ،ػ أن يُر وجذفؽ ٕٕف 

هرررؿ صرررحٔح أهنرررؿ -ـرررؿ وـرررؿ مرررـ إٔرررٚس ٕرررراهؿ يٍَرررقن خٚصرررًغ متٌتِرررغ يررردظقن 

برررـ ظٌرررد افقهرررٚب  وفُرررـ يتقشرررِقن ارررذا ادٔرررٝ، ؾّحّرررد -يررردظقن اه ظرررز وجرررؾ

خ صررٜ افَررقل بْررٚء ظررذ شررٗال إشررتٚذ ظررع هْررٚ هررق  رردد فرردظقة افتقحٔررد وهررذا 

 :ٕٕف ـام ؿٔؾ ؛أمر ٓ يُّـ ،ُٕٚره أبداً 

 ث محىلللل ع للللل ععلونلللل آالللل ملع

 

 

عضلللل ىهذوعبعلللللى عإ ع ألثلللل مح 

 (00:  21:  12/ 195) اهلدى والنور/ 
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 باب َٓ٘

ظرـ افقهٚبٔرٜ، وًٕرّع أهنرؿ يُرهرقن  افًٗال: أحد افْرٚس يًرٖل ؾَٔرقل: ًٕرّع ـ رراً 

، ويَرررررقل بًرررررض ¢، وٓ يرررررزورون ؿرررررز افٌْرررررل ¢افهررررر ة ظرررررذ افٌْرررررل 

ؾرام  «ٕررد ؿررن افنرٔىٚن»: ¢ادنٚيخ: أن افرشقل تٌْٖ ظْٓؿ حْٔام ؿٚل 

 هق جقابُؿ ظذ هذا افُ م؟

احلََٔرررٜ أن هرررذا افًرررٗال مرررع إشرررػ افنرررديد راشرررخ أثرررره   ـ رررر مرررـ  افنرررٔخ:

قازع ظِٔررف ؿرردياًم هررل افًٔٚشررٜ، فُررـ هررذه افًٔٚشررٜ ؿررد مٙرر زمْٓررٚ ادًررِّغ، وافرر

وإَٙرر؛ ٕهنررٚ ـٕٚررٝ شٔٚشررٜ مررـ دوفررٜ إتررراك، وٓ أضٔررؾ   هررذا ،ٕررام هررل فٍتررٜ 

ٕير ؾَط ـٕٚٝ شٔٚشٜ مـ دول إتراك يقم خرج رجؾ مـ أهرؾ افًِرؿ واإلصر ح 

مرـ حقفررف وهرق ادًرّك بّحّرد بررـ ظٌرد افقهرٚب   بًرض افررٌ د افْرديرٜ، يردظق 

ًٚ   ظٌٚدة اه وحده، ؾ  يؼك مًف ؽره، ومرـ  ،ػ اإلخ ص افذي أنٕٚ ،فٔف مٍٕ

ذفؽ م  ً ممٚ هق ٓ يرزال مرع إشرػ افنرديد مثرٚره ٓ ترزال ؿٚئّرٜ   بًرض افرٌ د 

ًٚ فرررذفؽ اإلؿِرررٔؿ افرررذي خررررج ؾٔرررف ذفرررؽ ادهرررِح وّرررد برررـ ظٌرررد  اإلشررر مٜٔ خ ؾررر

احلّد ه ٓ يقجرد ؾٔرف ٕرقع مرـ افؼرك بٔرْام ذفرؽ افقهٚب، هذا اإلؿِٔؿ ،ػ أن و

يقجررد   ـ ررر مررـ افررٌ د اإلشرر مٜٔ ادكرريٜ إردٕٔررٜ افًررقريٜ، ؾورر ً ظررـ افررٌ د 

إظرّٔررٜ، ؾورر ً ظررـ ،يررران ومررٚ خررز اخلّْٔررل ووؾٚتررف واإلظرر ن ظررـ اختررٚذ ؿررزه 

خررج ودظرٚ ـًٌٜ حيٟ ،فٔٓٚ اإليرإٔقن مٚ ذفؽ اخلز ظُْؿ بًٌٔد، هرذا افرجرؾ درٚ 

،ػ ظٌٚدة اه ظز وجؾ وحده اتٍؼ حلُّٜ يريدهٚ اه ظز وجرؾ إٔرف ـرٚن هْرٚك أمرر 
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مـ أمراء ٕرد وهق شًقد جد افًٚئِٜ افَٚئّٜ أن، ؾتًٚون افنٔخ مع إمر تًٚون 

افًِؿ مع افًٔػ، وأخذوا يْؼون افتقحٔد دظقة افتقحٔرد   بر د ٕررد، ؾٔردظقن 

بٚفًْٚن، مـ أجرٚب فُِر م ؾٓرذا هرق ادىِرقب، و،ٓ ؟ افْٚس تٚرة بٚفُ م وتٚرة 

يررٖت ،ٓ بررٚفَقة، ؾٕٚتؼررت هررذه افرردظقة حتررك وصررِٝ ،ػ بًررض افررٌ د إخرررى، 

ظِاًم إٔف افٌ د افْرديٜ وشٚئر افٌ د اإلش مٜٔ مـ حقهلٚ مـ افًرال ومرـ إردن 

هرذا افرجرؾ  ـٕٚٝ ـِٓٚ وُقمٜ بحُؿ إتراك، اخل ؾٜ ادتقارثٜ، ؾِام بردأ اشرؿ

بًِّف، وذفؽ إمر ب٘دارتف يْتؼ ويْتؼر خقر إترراك أن تيٓرر هْرٚك   افًرٚ؟ 

اإلشرر مل دوفررٜ تْررٚهض دوفررٜ إتررراك، ؾررٖرادوا أن يَوررقا ظِٔٓررٚ وهررل ٓ تررزال   

ظَر دارهٚ ب٘صرٚظٜ اإلصرٚظٜ افٌٚضِرٜ ظرْٓؿ وافُٚذبرٜ وادٍرساة ممرٚ جرٚء   افًرٗال 

 را ًوـ رًا. أو ؽر ذفؽ ممٚ ًًّٕف ـ 

ًٚ: أن افًٌٛ إشٚ  شٔٚ  وهذا هق، فُـ افًٔٚ  هذا ؿيض  ؾٖٕٚ ؿِٝ مٍٕ

ظِٔررف، وفًررْٚ أن   بحررٞ تررٚرفل، فُررـ افًررٌٛ أخررر هررق جٓررؾ افْررٚس، جٓررؾ 

افْرررٚس بحََٔرررٜ هرررذه افررردظقة، وهرررذا اجلٓرررؾ يرررذـرين بَهرررٜ ـْرررٝ ؿرأهترررٚ   بًرررض 

حررررقل دظررررقة وّررررد بررررـ ظٌررررد  ادررررر ت، أن رجِررررغ وضررررٚ يتْٚؿنررررٚن   افىريررررؼ

افقهٚب افتل يًّقهنٚ بٚفقهٚبٜٔ، فق ـٚن افْرٚس يٍُررون ؾرٔام برف يتُِّرقن فُٕٚرٝ 

هذه افًٌْٜ وحدهٚ مرذـرة هلرؿ ب ىرئٓؿ ؾرٔام يَقفرقن، ٕن فٍيرٜ افقهٚبٔرٜ ،ذا أردٕرٚ 

أن ْٕير ،ػ اصتَٚؿٓٚ و،ػ أي نء ـٕٚٝ ًٌٕتٓٚ افقهٚبٜٔ ًٌٕٜ فِقهٚب، ومـ هق 

ه تٌرٚرك وتًرٚػ، ،ذًا: بٚفًْرٌٜ فِقهٚبٔرٜ هرذا أمرر يؼر  وٓ يًرَط، افقهٚب؟ هرق ا

فُررررـ ؿررررٚم مرررر ِام يَقفررررقا ظْرررردٕٚ   شررررقريٚ   مذاهنررررؿ نء ... م ررررؾ افًٌٌررررع، نء 

خمٔػ جدًا، افقهٚبٜٔ مٚ يًتَدوا بٚفرشقل، مٚ يٗمْقا ،ٓ برٚه، ذـررين هرذا افٌحرٞ 

 بٖوفئؽ آثْغ وضٚ يتْٚؿنٚن.
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نرررٚن ويررردظل اجلٚهرررؾ إٔرررف هرررٗٓء مرررٚ يًتَررردوا ،ٓ برررٚه وبرررس أمرررٚ و،ذا وضرررٚ يتْٚؿ

وّرد رشرقل اه ٓ يًتَرردوا، مرٚ يَقفرقا ،ٓ ٓ ،فررف ،ٓ اه، وظْردٕٚ   افنرٚم افَهررٜ 

بٚظتٌٚرهررررٚ صررررٚمٜٔ ٓزم ٕررررروي فُررررؿ ،يٚهررررٚ بٚفٌِررررٜ افنررررٚمٜٔ، بَٔقفررررقا: مرررررت شررررٔٚرة 

ٌرع افًرٔٚرة يرؾرر  بهرقرة افَْهؾ أو شرٍر افًرًقدي   ذفرؽ افٌِرد، و،ذا افًِرؿ ت

واورررحٜ: ٓ ،فرررف ،ٓ اه وّرررد رشرررقل اه، يرررٚ مجٚظرررٜ! اتَرررقا اه ـٔرررػ تَقفرررقا   

هرٗٓء افْررٚس مررٚ يٗمْررقا ،ٓ بررٚه وظِّٓررؿ هررق افًِررؿ افقحٔررد   افرردٕٔٚ افررذي يُتررٛ 

أمررررت أن أؿٚتررؾ افْرررٚس حترررك »ظِٔررف ،صرررٚرة افتقحٔرررد افررذي ؿرررٚل ظِٔرررف افًرر م ؾٔٓرررٚ: 

،فرررف ،ٓ اه  وأن وّررردًا رشرررقل اه، ؾررر٘ذا ؿٚفقهرررٚ ؾَرررد ظهرررّقا مْرررل ينرررٓدوا أن ٓ 

، ـٔرررػ تَقفرررقا: هرررٗٓء اجلامظرررٜ تٍرررسوا «دمرررٚءهؿ وأمرررقاهلؿ، وحًرررٚاؿ ظرررذ اه

 ظِٔٓؿ وهذا ظِّٓؿ ادرؾقع يٌْئ ظام   صدورهؿ مـ اإليامن؟

هررذا نء، افقررء إـررز وإهررؿ هررذا ظِررؿ، ممُررـ أن يَررٚل ظِررؿ مررزور دظٚيررٜ 

وٜ..،فخ، فُـ مٚ بٚهلؿ حتك افٔرقم حيررقن ـرؾ يرقم بٖمرٚن واضّئْرٚن ؟ يُرـ مٌر

َيررْقن بررف   زمررـ إتررراك افررذيـ أصررٚظقا ظررْٓؿ تِررؽ افٍريررٜ افُٚذبررٜ، إٔررتؿ  ذفررؽ حَيْ

تًِّرررقن أن   ـ رررر مرررـ افًرررْغ بٚفًْرررٌٜ ٔبٚئْرررٚ ؾوررر ً ظرررـ أجررردادٕٚ ـرررٚن ٓبرررد أن 

ٜ مًررتًدون فِّحٚؾيررٜ ظررذ يهررٚحٛ ـررؾ ؿٚؾِررٜ حرررٚج مررـ أي بِررد مجٚظررٜ مَٚتِرر

هذه افَٚؾِٜ مـ احلرٚج مـ ؿىٚع افىرل، يٚ شٌحٚن اه! هذا افقء مر وإَٙ، 

بررٖي شٔٚشررٜ؟ بٚفًٔٚشررٜ افتررل يًررّقهنٚ بٚفًٔٚشررٜ افقهٚبٔررٜ حتررك هررذه افًررٚظٜ، ؾرر٘ذا 

اؾسوْٚ أن هذا افًِؿ افذي يِرقح برٚإليامن افهرحٔح وافتقحٔرد افهرحٔح ادَررون 

ًا رشرررررقل اه زور واترررررٚن، أٓ ترررررروهنؿ   ادًرررررٚجد هْرررررٚك برررررٚإليامن برررررٖن وّرررررد

يًٌدون اه ويٗذن ادٗذن ـام يٗذن   ـؾ افٌ د، افِٓؿ ،ٓ افزيٚدة افتل تذـر   

ًٚ مررررْٓؿ  افررررٌ د إخرررررى   مَدمررررٜ إذان ومررررٗخرة إذان، ؾرررر  يَررررٚل هْررررٚك اتٌٚظرررر

شرر م ورشررقل إٕررٚم فًِررْٜ، ٓ ،ُٕررٚرًا فُررقن افرشررقل ظِٔررف افًرر م هررق رشررقل اإل
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ًٚ   ـؾ زمٚن و  ـؾ مُٚن، و،ٕام اتٌٚع فًِِػ، وـام ؿٔؾ:  مجًٔ

 وكللدعخللرعبع   لل لعنلل ع للل 

 

 

 

 وكدعرشعبع بتلل لعنل عخلل  

 

 

ؾرررر٘ػ أن حيررررٟ افْررررٚس ويًررررًّقن هررررذا إذان بٚفنررررٓٚدة ه بٚفقحدإٔررررٜ،  

م ـِررام ذـررر وفٌِْررل بٚفرشررٚفٜ، ثررؿ يهررِقن صرر تْٚ، ويررذـرون افرشررقل ظِٔررف افًرر 

يهررِقن ظِٔررف ربررام أـ ررر مررـ أوفئررؽ افْررٚس افررذيـ يَقفررقن ظررْٓؿ: هررٗٓء وهٚبٔررٜ مررٚ 

حيٌررقا افرشررقل، مررٚ يهررِقا ظررذ افرشررقل، يررٚ مجٚظررٜ! اتَررقا هررذه ؾريررٜ يٌىِٓررٚ واؿررع 

هررٗٓء اجلامظررٜ، بحٔررٞ ٓ يُّررـ أن يَررٚل: هررٗٓء   ب دهررؿ يررداهْقن افًررٚـْغ 

ِرررقاؿ اإليرررامن برررٖن ٓ ،فرررف ،ٓ اه وأن وّررردًا خرررٚرج ب دهرررؿ، ،ٕرررام هرررذا ٕرررٚبع مرررـ ؿ

بردون زيرٚدة، وٓ أؿرقل: دون َٕرص،  ¢رشقل اه، وافًر ظذ مْٓٚج رشقل اه 

ٕن هرررذا افرررَْص بىًٌٔرررٜ اإلًٕرررٚن ٓ يًرررتىٔع اإلًٕرررٚن أن يرررْٓض، فُرررـ مرررـ حٔرررٞ 

افًَٔدة دون زيٚدة أو َٕهٚن، مـ حٔٞ افًٌٚدة دون زيٚدة ؿد يُقن هْٚك َٕهرٚن، 

م  ً بًوٓؿ ؿد ٓ يَقم افِٔؾ وافْٚس ٕٔٚم، هذا َٕرص، فُرـ هرذا َٕرص ٓ فردش 

  ظَٔدتررف، ٓ فرردش   ،شرر مف، ؾٓررذه افُِّررٜ حتررك افٔررقم ؾٔٓررٚ اهتررٚم فِرامظررٜ 

َقببام هؿ بريئغ مْف ـام يَٚل براءة افذئٛ مـ دم ابـ   حئك.، وحًٌْٚ يٚ أبٚ ًي

   (00: 29: 290/10)اهلدى والنور 
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 ٘باب َٓ

 صٔ ْٚ بٚؿل ؿؤٜ افقهٚبٜٔ تقوحٓٚ فألخ حًٚن . مداخِٜ:

ـِّرررٜ افقهٚبٔرررٜ هرررذه احلََٔرررٜ شٔٚشرررٜ ترـٔرررٜ أؾنرررتٓٚ   زمرررـ إحررررا   مداخِرررٜ:

إتراك ظرـ احلُرؿ بٚإلشر م،   زمرـ ـرٚن ابرـ بِردٕٚ مرٚ اشرّف؟   مكر، وّرد 

 ظع بٚصٚ.

بىًٌٔرٜ احلرٚل  هذا أفٌٚين إصؾ، ؾٓق ـرٚن حرٚـؿ مكر   زمٕٚرف وـرٚن افنٔخ:

يًْل يزظؿ إٔف ظٚئش  ٝ شِىْٜ افدوفٜ افً امٕٜٔ، خررج   بر د ٕررد رجرؾ مرـ 

مرررش ظٌرررد افقهرررٚب، وّرررد برررـ ظٌرررد  ،أهرررؾ افًِرررؿ اشرررّف وّرررد برررـ ظٌرررد افقهرررٚب

افقهررررٚب وضررررٚ    افررررٌ د اإلشرررر مٜٔ يقمئررررذ ادًروؾررررٜ بررررٚفًِؿ م ررررؾ مكرررر وم ررررؾ 

فًِررؿ، رجررع ،ػ بِررده، افررع افَررٚهرة وافنررٚم، ضررٚ  افررٌ د وحهررؾ مررٚ حهررؾ مررـ ا

ـٚن اشّٓٚ افدرظٜٔ ؾٌىًٌٜٔ احلٚل دٚ افرجؾ يتًِؿ وجد ؿقمرف   جٚهِٔرٜ جٓر ء 

يًٌرردون افٌَررقر ـررام هررق ٓ يررزال   ـ ررر مررـ افررٌ د افنررٚمٜٔ بِرردي، وادكرريٜ برر د 

 ،خقإْٚ هٗٓء وٓ مٗاخذة، افٌ ء ظؿ وضؿ يًْل ـؾ افٌ د.

فْٚس وحيذرهؿ مـ افؼرـٔٚت افقثْٔرٚت، ودظقترف ؾٚفرجؾ بدأ مٚذا؟ بدأ يًِؿ ا

أؾررٚدت وتَررقت بًررٌٛ افًررِىٚن ادِررؽ افًررًقدي يقمئررذ إول، اجلررد إول ـررٚن 

 ربْٚ هداه واتٌع هذا افنٔخ ؾٚؿسن افًٔػ ومٚذا؟

 افًِؿ. مداخِٜ:
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وافًِررؿ مررع بًررض، هررٗٓء ،ذا اؿسٕررقا ئٍرردوا ـررام روي ظررـ ظرر امن بررـ  افنررٔخ:

 ٕف ؿٚل: ،ن اه فٔزع بٚفًِىٚن مٚ ٓ يزع بٚفَرمن .ظٍٚن ريض اه ظْف أ

وّٕٝ احلرـرٜ وّٕرٝ بًرٌٛ ؿرقة افًرِىٚن وإتؼرت افردظقة وبردووا اجلامظرٜ 

يًْل صُِقا جٔش ،ش مل ٕول مرة وبدووا يدظق افَررى افرع حقهلرٚ ،ػ ظٌرٚدة 

اه وحرررده ٓ نيرررؽ فرررف، واشرررترٚب مرررـ اشرررترٚب ووصرررِٝ دظرررقهتؿ ،ػ افًررررال 

ر  افنرررًٜٔ ومرررٚ أدراك مرررٚ افنرررًٜٔ ونـٓرررؿ ووررر هلؿ ،ػ مخرررره وأهرررؾ وهْرررٚك تًررر

افًررْٜ متررٖثريـ بقررء مررـ هررذه افؼررـٔٚت، جرررت مًررٚرك ضٚحْررٜ مررع إشررػ، مررـ 

 رررررك؟ وّررررد ظررررع بٚصررررٚ مررررـ مكرررر، مررررـ حرـررررف؟ إتررررراك؛ ٕن إتررررراك ـٕٚررررٝ 

ظربٔرٜ  وا حرـرٜأاخل ؾٜ   أيدهيؿ، وـرٕٚقا حرٚـّغ افرٌ د اإلشر مٜٔ ـِٓرٚ ؾِرام ر

ٕنٖت   جزيرة افًرب خٚؾقا ظٚؿٌٜ أمرهرٚ، خرٚؾقا ،ن هرٗٓء يَورقا ظرذ احلُرؿ 

افًررر امين أو افسـرررل برررٚدًْك إصرررح، فرررذفؽ أوظرررزوا ،ػ وّرررد ظرررع إٔرررف يرشرررؾ 

جٔش فَتٚل هٗٓء افْرديغ وٓ أؿقل: افقهٚبٔغ درٚ شرٖٔيت بٕٔٚرف، وأرشرؾ وّرد 

وررر ؿ مرررـ مكررر ،ػ افرررٌ د افْرديرررٜ ظرررع بٚصرررٚ ابْرررف ،برررراهٔؿ بٚصرررٚ بررررٔش ظرمررررم 

وجرررررت افرررردمٚء هْررررٚك أهنررررٚرًا وبْٓٚيررررٜ إمررررر تٌٌِررررٝ افَررررقة افٌٚصررررّٜ ظررررذ افرررردظقة 

 ًٚ افهرررحٔحٜ وؿترررؾ مرررـ ؿترررؾ وـرررٚن مرررـ مجِرررٜ وشرررٚئؾ إترررراك ـرررام هرررق افٔرررقم بٚمررر

افدظٚيررٜ تًرؾررقا هلررٚ يًْررل: تررٖثر ربررام أـ ررر مررـ افًرر ح، ؾٌ ررقا دظٚيررٜ وررد اجلامظررٜ 

 اإلش مل حتك افًٚ؟ اإلش مل يُقن مع إتراك ومٚ يُقن مرع هٗٓء   افًٚ؟

افررررردظقة هرررررذه احلدي رررررٜ افٍتٔرررررٜ؛ ٕهنرررررٚ تررررردظق ،ػ ٓ ،فرررررف ،ٓ اه وّرررررد رشرررررقل اه، 

ؾررٖذاظقا   ادًررِّغ أن هررٗٓء ٓ مررذهٛ هلررؿ، مررذهٌٓؿ خٚميسرر، هررٗٓء يَقفررقا 

وزور واترررٚن، فقاحرررد مرررْٓؿ ظهرررٚيتل أن  مرررـ افرشرررقل ظِٔرررف افًررر م، ـِرررف ـٍرررر 

تٖثرت اجلامظٚت ادًِّٜ   ـؾ ب د افدٕٔٚ، وفذفؽ ـٚن مـ بٚم افتٖثر واخلىرٖ 

ؾٔررررف أن شررررّقا اجلامظررررٜ بررررامذا؟ بٚفقهٚبٔررررٜ، هررررذا مررررـ حرررررٟ اه ظررررذ ظٌررررٚده افررررذيـ 
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يًَِرررقن، وهٚبٔرررٜ ًٕرررٌٜ ،ػ وهرررٚن وهرررٚن ،ذا درشرررْٚهٚ بٚفًْرررٌٜ فٌِرررٜ افًربٔرررٜ ًٕرررٌٜ 

 ٚب؟ دٚذا؟ فِقهٚب، مـ هق افقه

 اه. مداخِٜ:

هررق اه تٌررٚرك وتًررٚػ، هررل ًٕررٌٜ تؼرر  مررٚ  َررر ادْتًررٛ هلررٚ، فُررـ  افنررٔخ:

افًٔٚشٜ افسـٜٔ افٌٚصّٜ خٚصرٜ أـ رر مرـ يْتّرقن  رٝ رايرٜ إترراك مرـ إظرٚجؿ 

وهؿ مٚ ظْردهؿ افٍَرف هرذا   افٌِرٜ افًربٔرٜ، وهرٚن وهرٚن، يًْرل: أصرٌحٝ ـِّرٜ 

ٕرررررديؼ، ومرررررر زمرررررـ ضقيرررررؾ مرررررع إشرررررػ وافًرررررٚ؟ وهرررررٚن   ذاك افزمرررررٚن تًرررررٚوي ز

اإلشررر مل مورررِؾ ارررذه افُِّرررٜ... ،ػ أن صرررٚء اه تٌرررٚرك وتًرررٚػ أن ادِرررؽ ظٌرررد 

افًزيررز دخررؾ بىريَررٜ مررٚ فْررٚ ؾٔٓررٚ أن افريررٚض واشررتقػ ظِٔٓررٚ وأخرررج مل افرصررٔد 

مْٓررررٚ و،ػ مخررررره، وبرررردأ يىٌررررؼ إحُررررٚم افؼررررظٜٔ يًْررررل ،ػ حررررد ـٌررررر جرررردًا جرررردًا، 

إمـ   افٌ د افْرديٜ افع ـرٚن ؾٔٓرٚ افنرؿٜ وافْٓرٛ وافَترؾ وتٌرع ذفرؽ واشتَر 

ًٚ مررررـ افتررررٚريخ افسـررررل مررررٚ يًررررتىٔع  افرررٌ د احلرٚزيررررٜ افررررع ـٕٚررررٝ ـررررام ًِٕررررؿ مجًٔررر

احلرٚج ،ن حيررقا ،ٓ ومًٓرؿ ظًرُر، ظًرُر مرـ إترراك حيٍيرف مرـ افِهرقص 

ح احلررٚج ي ؿرقا وؿىٚع افىررل ،ػ مخرره، أصرٌح إمرر   زمرـ ظٌرد افًزيرز أصرٌ

ـررؾ راحررٜ وـررؾ ينرر، وأصررٌحٝ إخٌررٚر تتْٚؿررؾ مررـ فًررٚن ،ػ فًررٚن ،ػ ـررؾ برر د 

افرردٕٔٚ ،ن واه هررٗٓء مجٚظررٜ ،حْررٚ مررٚ ظرردٕٚ ٕرررى مررْٓؿ ،ن واه مررٚ يٗمْررقا بٚفرشررقل 

 ًٚ ظِٔرف افًر م، ومرٚ يٗمْرقا بٌرر اه ويَقفررقا   حرؼ افرشرقل ـرذا وـرذا، وـرام أيورر

واؿًٜ صحٔحٜ وؿد تُقن تًٌر ظـ هرذا افقاؿرع افرذي ـرٚن حيُقن ُٕتٜ ؿد تُقن 

 افْٚس يتحدثقن بف فٚفٍقن واؿع هٗٓء اجلامظٜ.

زظّررٝ هررذه افَهررٜ إررف اثْررغ دخِررقا   َٕررٚش حررقل هررذا ادقوررقع، ،ن هررٗٓء 

افقهررٚبٔغ مررٚ يًتَرردوا بٚفرشررقل ظِٔررف افًرر م صررقيٜ َٕررٚش وهظررٚن مررٚ مرررت شررٔٚرة 
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 ؿ هق يرؾر  ومُتقب ظِٔف مٚذا؟ افًٍر افًًقدي وظِٔف افًِ

 ٓ ،فف ،ٓ اه. مداخِٜ:

ٓ ،فف ،ٓ اه وّد رشقل اه، صق  يٚ رجرؾ، اترؼ اه، تَرقل: هرٗٓء  افًٗال:

مررٚ يٗمْررقا برشررقل اه، ظِّٓررؿ   افرردٕٔٚ ـِٓررٚ ظِررؿ وحٔررد، ٓ جتررد رايررٜ   افًررٚ؟ 

يرٜ ٓ ،فرف ،ٓ اه وّرد اإلش مل ـِف ،ن ـٚن ظرن و،ٓ ،ن ـٚن ترـل مٚ ٕنرق  را

رشررررقل اه ،ٓ رايررررٜ هررررٗٓء اجلامظررررٜ افررررذي إٔررررتؿ تتّٓررررقهنؿ ،ن مررررٚ يٗمْررررقا بّحّررررد 

رشررررقل اه، وبًررررديـ مررررٚ شررررًّتقا إذان   مُررررٜ، مررررٚ شررررًّتؿ أذان   ادديْررررٜ، 

إذان افع ٕٖذن ،حْٚ وأحًرـ مْرف أن هرٗٓء مرٚ يزيردوا ظرذ إذان افٌْرقي وٕحرـ 

ة، فُررـ يَررقل: أصررٓد أن ٓ ،فررف ،ٓ اه، وأن وّررد رشررقل اه ٕريررد مَدمررف ومررٗخر

،ػ ؽررره، ـررؾ مررٚ مٙرر زمررٚن ـررؾ مررٚ تٌررغ فِْررٚس أن هررذه افتّٓررٜ ؾررٚجرة ـٚذبررٜ ٓ 

حََٔررٜ هلررٚ، شررقاء مررـ افْٚحٔررٜ افقاؿًٔررٜ، هررٗٓء مجٚظررٜ مًررِّغ، ومررذهٌٓؿ حْٚبِررٜ 

ٚب وافًرْٜ ،ٓ ـام مـ صٚن خٚضرك، فٔس مذهٌٓؿ يًْرل ـرام ٕحرـ ٕردظق ،فٔرف افُتر

 ًٚ بًرررض إؾرررراد مرررـ ادنرررٚيخ هْرررٚك يررردظقن ،ػ افُترررٚب وافًرررْٜ ـرررام ٕررردظقا بٚمررر

 واحلّد ه.

وبًديـ بٚإلوٚؾٜ ،ػ هذا ؾٓؿ يهِقن ظذ افرشقل ظِٔف افً م وٓ برد مرُْؿ 

افُ ررر يًْرررل حرررٟ ،ػ بٔررٝ اه احلررررام وزار مًررررد افرشررقل ظِٔرررف افًررر م وشرررّع 

فرشررررقل يهررررِقا ظِٔررررف، إُنررررػ افوررررٌٚب ظررررـ افًررررٚ؟ خىررررٌٓؿ، وأن ـِررررام ذـررررروا ا

اإلش م بًٌٛ ـ رة مٚذا؟ اتهٚل ادًِّغ وافًٚ؟ اإلش مل اذه افرٌ د ؾًرؾرقا 

أهنؿ ـٕٚقا ئًنقن   موِ ت، ٕنٖت هذه ادوِ ت مرـ مرٚذا؟ مرـ افردظٚيٚت 

افسـٔرررٜ فتحىرررٔؿ احلرـررررٜ اإلشررر مٜٔ افهررررحٔحٜ افترررل ٕنررررٖت مرررـ وّررررد برررـ ظٌررررد 

ودظّٓررٚ ادِررؽ افًررًقدي يقمئررذ أو إمررر شررًقد؛ ٕٕررف مررٚ ـررٚن   مِررؽ  افقهررٚب،
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يقمئذ، ؾٚٔن مـ اخلىٖ افٍٚحش أن ًّٕل اجلامظرٜ هرٗٓء وهٚبٔرٜ درٚذا؟ ٕٕرف   

إصرؾ هرذه ـِّرٜ مٍْرررة، واحلََٔرٜ مرـ افْٚحٔرٜ افًربٔررٜ تؼريػ هلرؿ، وهٚبٔرٜ ًٕررٌٜ 

ادنررٚئخ دررٚ ـررٕٚقا يررردوا  ،ػ افقهررٚب وهررق اه تٌررٚرك وتًررٚػ، وفررذفؽ ؿررٚل أحررد

غ: اإلمرٚم افنرٚؾًل   زمٕٚرف اهترؿ بتّٓرٜ تنرٌف اهترٚم ّظذ ادوِِغ فًٚمٜ ادًرِ

هٗٓء، اهتؿ بٖٕف راؾيض مـ ـ رة مرٚ ـرٚن يِٓرٟ برامذا بر ل بٔرٝ افرشرقل وحٌرف هلرؿ 

 ؾَٔؾ ظْف راؾيض، ؾُٚن أن ؿٚل: 

عإكعكلل كعمحض لل اعحللمعآ ع مللل

 

 

 

عضلوشللهلع للل هل كعأفعمح ضيضلل 

 ؿٚل ؿٚئؾ هٗٓء افذيـ يٌْزون بَِٛ افقهٚبٜٔ.   

عإكعكللل كع للل ب عأةللللعنت ا للل اع

 

 

 

عضيىلللل عأقللللذعبلللليىن عوالللل ي 

ًٚ يًْل وهٚن.   وؿقفف: متقهٌ

 ٕٕف إٔٚ مٚ أتٌع ؽر افرشقل ظِٔف افً م.

عإكعكللل كع للل ب عأةللللعنت ا للل اع

 

 

 

عضيىللل ع دهللللذعبللليىن عواللل ي 

يتَٔرررف أن يًرررحٛ مرررـ ؾُرترررف إٔرررف ؾٔرررف إٔرررٚ إٔهرررح أخررررًا ـرررؾ مًرررِؿ فنرررك اه و 

مجٚظرررٜ اشررررّٓؿ افقهٚبٔررررٜ، هررررٗٓء   مجٚظرررٜ اشررررّٓؿ زيديررررٜ،   مجٚظررررٜ اشررررّٓؿ 

صًٜٔ، ؾٔف مجٚظٜ اشّٓؿ ،بٚؤٜ، ـِٓؿ مٚ يُْرون هذه افًْٛ؛ ٕهنٚ واؿًٜ، فُـ 

مٚ ؾٔف مجٚظٜ ظذ وجف إرض يَقفقا: ٕحـ وهٚبٜٔ، ٓ، ،ٕام ،مٚ أن يَقفرقا: ٕحرـ 

 حْٚ  صقاؾًٜ مٚفُٜٔ، حْٚبِٜ...أأهؾ افُتٚب وافًْٜ، و،مٚ  مـ أهؾ افًْٜ

 (00:  54: 08/   176) اهلدى والنور /  
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 اتٗاّ ايطًفيني بأِْٗ 

 ال يعتٓوٕ إال بايكػوز
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 اتٗاّ ايطًفيني بأِْٗ ال يعتٓوٕ إال بايكػوز 

 وأِْٗ ْطوا املعسنة ايهربى َع أنداء اإلضالّ

رر قوررقع، ؿررد يُ صررٔ ْٚ تتّررٜ فِّ مداخِررٜ: س افنررٔىٚن ظررذ افررًٌض ؾِٔىررػ مررـ ٌ  َِ

ظٌٚرة أن هرذا مرـ إصرٔٚء افتٚؾٓرٜ ومرٚ صرٚبف ذفرؽ، ؾَٔرقل: هرذه ؿنرقر، و،ٕرام هيّْرٚ 

افٌِررٚب ومررٚ صررٚبف ذفررؽ، وهررذه ـ رررًا مررٚ ًٕررًّٓٚ، وفًِٓررٚ تَِررك   بًررض افٍْررقس، 

 خٚصرررٜ أن ـ مُرررؿ ـرررٚن ظرررـ ؿورررٜٔ مرررـ افَورررٚيٚ افن هرررٜٔ اإلشررر مٜٔ، ؾحٌرررذا فرررق

 تقوح هذه افَٚظدة؟

ًٚ، فُررـ افتررل ُِّررٜ افاحلََٔررٜ أن هررذه  افنررٔخ: ًٚ أحٕٔٚرر ذـرهررٚ إخ، ًٕررًّٓٚ أيورر

ـؾ افدروب ظذ افىٚحقن شرقاء ؿٔرؾ هرذا مرـ تقاؾرف إمرقر، أو هرذه مرـ افَنرقر، 

ًٚ ـام ؿِْٚ بٚفًٌْٜ دـر يَرقل مـر ؾُؾ  مـ افٍِيتغ مـ ،حدى افُز؛ ٕٕف ٓ يهح فْٚ أيو

هذا أمر تٚؾف، ـذفؽ ٓ يهح فْٚ أن َٕقل بًد أن ظرؾْٚ مٚ تًِؼ مـ إحُٚم  تقاؾف إمقر،

 .ومـ إحٚديٞ بّقوقع ،ظٍٚء افِحٜٔ، مٚ يٌٌْل أن يَٚل هذه مـ افَنقر

وفُررـ ،ذا ؿٔررؾ اررذا افٍِررظ دون افٍِررظ أخررر إٍررتح أمٚمْررٚ أمررر مخررر فتًزيررز هررذه 

َقفرقن برٖن هرذه ادًرٖفٜ أو افُِّٜ فق صح افْىؼ ارٚ، هرؿ يًْرقن بر  صرؽ حٔرْام ي

تِررؽ مررـ افَنررقر، بَررقهلؿ: دظقٕررٚ مررـ افَنررقر وخِْٔررٚ هنررتؿ بٚفٌِررٚب، يًْررقن بررذفؽ 

 ا مرتغ:ٖوإمقر افتل وقز فًِِّؿ أن يسـٓٚ، فُـ ،ن ظْقا ذفؽ ؾَد أخى

: أهنؿ أظىقا حُؿ افًْٜ إٔف وقز دًرِؿ أن يسـٓرٚ وٓ ،ثرؿ ظِٔرف اخلىٖ إول

 حلُؿ حُؿ افًْٜ دٚ هق ؾرض ٓزم.  ذفؽ، أظىقا هذا ا
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ًٚ اخلىٖ اف ٚين ًٚ ظـ افًْٜ بٍِيٜ ؿؼ أيو : هٛ أن إمر شْٜ، وفُـ افتًٌر أيو

هذا خىٖ؛ ٕهنؿ حْٔام يتٍِيقن ارذه افُِّرٜ يًْرقن أن ٓ ٌٕرٚ  ارذه افًرْـ ظرذ 

 اؾساض، وَٕقل هذا جدًٓ، ظذ اؾساض أهنؿ يًْقن افًْـ ؾَط.

ًٚ ٓ ورررقز أن  ٕىِرررؼ فٍيرررٜ افَنرررقر ظرررذ افًرررْـ افترررل ؾًِٓرررٚ افرشرررقل ظِٔرررف أيوررر

 افً م، وتَرب اٚ ،ػ اه زفٍك، دٚذا ٓ وقز؟

فًٌٌغ اثْغ: افًٌٛ إول: أن هذه افًْـ هل هلٚ وزن   افؼيًٜ، فُْٓؿ ٓ 

ًٚ فترردارك مررٚ ؾررٚت  يًِّررقن، وزهنررٚ   افؼرريًٜ أهنررٚ   ـ ررر مررـ إحٔررٚن تُررقن شررٌٌ

أول مرررٚ حيٚشرررٛ »افٍررررائص، وهرررذا رصيرررح   ؿقفررف ظِٔرررف افًررر م: مررـ افرررَْص   

 .«افًٌد يقم افَٔٚمٜ افه ة، ؾ٘ن بٝ ؾَد أؾِح وإٔرح، و،ن َٕص ؾَد خن

و،ن َٕهٝ، ؿرٚل اه ظرز وجرؾ د ئُترف: إيرروا هرؾ فًٌردي »  حديٞ مخر: 

 تىقع يًْل: شْٜ، يًْل ؽر افقاجٛ.  «مـ تىقع ؾتتّقا فف بف ؾريوتف

احلرررديٞ يكرررح برررٖن افًرررْـ ترررتؿ ارررٚ افٍررررائض، ؾُٔرررػ يٌرررٔح ادًرررِؿ أٓ ؾٓرررذا 

 حيض ادًِّغ ظِٔٓٚ بؾ هق يًٌدهؿ ظْٓٚ بُِّٜ مٍْرة، هذه ؿنقر ٓ ؿّٜٔ هلٚ.

هذا خىٖ مزدوج، أوًٓ: مـ حٔٞ ادًْك؛ ٕٕرف هلرٚ ؿّٔرٜ ـرام ذـرٕرٚ م رًٚٓ م رؾ: 

 .«..ؾٖبقا فف ؾريوتف»

ًٚ: مـ حٔٞ أهنؿ يىَِقن ـِ ّٜ ؿنقر ـٚفتقاؾف مـ إمقر، يىَِقهنٚ ظذ مٚ ثٕٚٔ

نع افرشقل ظِٔف افً م، وفق بىريؼ آشتحٌٚب، وحْٔذاك ٕحـ َٕقل: مـ أيـ 

 أخذوا ـِّٜ افَنقر؟

 أخذوهٚ مـ بًض اف امر افتل هلٚ ؿنقر، ؾٖٔـؾ فٌٓٚ ويرمك ؿؼهٚ.

ًٚ هرررذا آشرررتًامل أخرررذ مرررـ ؿٔرررٚس إحُرررٚم افؼرررظٜٔ ظرررذ افَنرررقر افترررل  حًرررْ

خَِٓررٚ اه   بًررض افررر امر، ًٕررقد هْرررٚ فَْررقل: هرررؾ خِررؼ اه هرررذا افَؼرر ادحرررٚؾظ 



 اتَاو السلفيني بأىَه ال يعتيوٌ إال بالقصور --------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليَج

777 

ادحٔط فِٛ هق ظٌٞ؟ فقٓ هذا افَؼ مٚ شِؿ افِٛ، وهرذا يرٚ مجٚظرٜ واورح   

 هذا اد ٚل ادٚدي، يًْل   اف امر.

ًٚ، و،ٕررام ؾٚئرردهتٚ مًروؾررٜ حتررك ظْررد أصررحٚب ـِّررٜ  هررذه افَنررقر مررٚ خَِررٝ ظٌ رر

ك ﴿فٍٚئرردة ادٚديررٜ مًروؾررٜ ظْرردهؿ، فُررـ شررٌحٚن اه: افَنررقر، هررذه ا رر َّ ًْ َرٚر ٓ َت َؾ٘هِنه

ُدورِ  تِل ِ  افهُّ ُِقُب افه َُ ك اْف َّ ًْ ـْ َت
 .[46]الح :﴾إَْبَهُٚر َوَفُِ

،ذا ـٚن افَؼ   ثّر مٚ مٍٔرد هلرذا اف ّرر، وورٚؾظ ظرذ افِرٛ، وهرذا مًررو  

ًٚ ظْررد ادًررِّغ  أن مررٚ يًررّقٕف مررـ إحُررٚم حتررك ظْررد افٍُررٚر، أؾرر  يُررقن مًروؾرر

ًٚ ـنرررٖن افَنرررقر   افررر امر، ؾِرررؿ تُرررـ  افؼرررظٜٔ بٖٕرررف مرررـ افَنرررقر، هرررق صرررٖٕف بٚمررر

ًٚ، تًررٚػ اه ظررام يَررقل افيررٚدقن ظِررقًا ـٌرررًا،  ًٚ مررـ اه ظٌ رر افَنررقر   افرر امر خَِرر

 ًٚ ؾُررذفؽ ؟ تُررـ هررذه افَنررقر بٍِيٓررؿ افتررل يىَِقهنررٚ ظررذ افًررْـ، ؟ تُررـ نظرر

ًٚ، و،ٕرررام إمرررر واورررح جررردًا، اإلًٕرررٚن افرررذي يُ رررر مرررـ آجتٓرررٚد ارررذه مرررـ اه ظٌ  ررر

افًٌررٚدات وفررق ـٕٚررٝ   مًررتقى افًررْـ وادًررتحٌٚت، ؾٓررق برر  صررؽ يررزداد بررذفؽ 

ًٚ ،ػ اه، ويزداد بذفؽ حًْٚت ودرجٚت ظْد اه، وب ٚصٜ احلرديٞ افًرٚبؼ  تَرب

يرررررتّؿ تِرررررؽ  أن رب افًرررررٚدغ يًرررررتدرك فًٌرررررٚده ادَكررررريـ   بًرررررض افٍررررررائض،

 افٍرائض مـ هذه افًْـ وافْقاؾؾ.

،ذًا: هنٚيررٜر ادىررٚر    هرررذا افٌحررٞر أن اشرررتًامل فٍيررٜر )افَنرررقر( ـٍِيررٜر )افتقاؾرررف مررـر 

 ،ٜ ًٚ مرـر ـررؾ افْررقاحل، شررقاء مرـر ٕٚحٔرٜر نظٔرٜر أو مرـر ٕٚحٔرٜر ؿٔٚشرٔر إمررقر( هررذا خىرٖر نظرر

 ّرر، ـرذفؽ هرذه ؾقاوح جدًا أن افَؼ   اف ّر رضوري وجقده، و،ٓ فقٓه فـر ٕٖـرؾ اف

 ًٚ ن تَربر ًٚ بَنقر، فقٓ هذا فًْـ دٚر ازداد اإلًٕٚر ًٚ وظدوإ افًْـ افذي يًّقهنٚ طِاًم وبٌٔ

 .اٚ ،ػ اه تٌٚرك وتًٚػ، ودٚ شد اٚ َٕص وؿع فف   ؾروف

 هذا تًِٔؼ ظذ شٗال إخ جزاه اه خرًا.

 ( 00:  58: 04/   175) اهلدى والنور / 
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 باب َٓ٘

ٔ ْٚ! مررٚ هررل حََٔررٜ افرردظقة افًررٍِٜٔ؛ ٕن ـ رررًا مررـ افْررٚس يىرررون : صررافًررٚئؾ

هذه ادَٚفٜ أهنؿ ٓ هيتّقن ،ٓ بٚجلزئٔٚت افٍرظٜٔ، ـّ ؾ افَرٌض بًرد افرـرقع، أو 

افْرررزول بٚفٔرررديـ، أو برررٚفرـٌتغ أو افَْرررقت برررٚفٍرر مرررـ ظدمرررف، ويسـرررقن افررررد ظرررذ 

،ن مًرـرٜ افًرٍِٔغ ،ٕرام هرل  افنٔقظٔغ وافًِامٕٔغ وادرذاهٛ اهلدامرٜ، ؾَٔقفرقن

 ادًِّغ ب    ؽرهؿ، ـًّرـتٓؿ مع أظداء ادًِّغ؟

جقان ظذ هذه افنٌٜٓ أهنٚ صْنْٜ ًٕرؾٓٚ مرـ أخرزم، ،ن هرٗٓء افرذيـ  افنٔخ:

يتّٓقْٕررٚ؛ ْٕٕررٚ ٓ ٌٕحررٞ، وٓ ٕرردظق ،ٓ حررقل هررذه ادًررٚئؾ افتررل رضبررقا اررٚ مرر  ً، 

ريـ اثْرغ ٓ ثٚفرٞ هلرام، ،مرٚ أن يُرقن اجلٓرؾ وهذا   حََٔتف يًقد ،ػ أمر مـ أم

بقاؿرررع افررردظقة اإلشررر مٜٔ افًرررٍِٜٔ مرررـ جٓرررٜ، وافررردظقة ادتًَِرررٜ بٖهرررؾ افررردظقة ،ػ 

افرردظقة افًررٍِٜٔ مررـ جٓررٜ أخرررى، أو أن يًررقد إمررر ،ػ جتررٚهِٓؿ حلََٔررٜ افرردظقة 

ًِؿ وافدظٚة، ؾٓق ،مٚ جٓ ً، و،مٚ جتٚه ً اذا افقاؿع احلًـ، افقاجٛ ظذ ـؾ م

 أن يُقن ظذ بهرة مْف، وـام يَٚل   م ؾ هذه ادْٚشٌٜ، وأح ضٚ مر.

إٔٚ أؿقل ـِّٜ رصحيٜ، ٕحـ ٓ ٕرد ظذ افنٔقظٔغ وٓ ظذ افدهريـ؛ ٕن اه 

، بررؾ وافرشررؾ مررـ ؿٌِررف مٌؼرريـ ومْررذريـ، ؟ يًْررقا ¢ظررز وجررؾ حٔررْام أرشررؾ ٌٕٔررف 

افرردظقة افًررٍِٜٔ مررٚ يَّْررقن، مررـ  افًْٚيررٜ افتررل يًْررك اررٚ هررٗٓء افررذيـ يَّْررقن ظررذ

، حٔرٞ وإٔرف ـٕٚرٝ ¢ظدم تًروٓؿ فِنٔقظٜٔ وأم ٚهلٚ، ذفؽ بٚتٌٚظْٚ فردظقة ٌْٕٔرٚ 

ررُٚؽقَت  َأنِ ﴿دظقتررف   أول مْىَِٓررٚ:  ٌُررقا افىه
ٌُررُدوا اههَ َواْجتَِْ ، ؾررٚٔن [36]النحجج :﴾ُاْظ
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ًرٍِٜٔ أول مرٚ هٗٓء افذيـ يتّٓقْٕٚ اذه افتّٓف ٓ صؽ أهنؿ يًِّقن أن افردظقة اف

تٌرردأ ،ٕررام تٌرردأ بًّٚجلررٜ افًَٔرردة، وتهررحٔح مٍٓررقم افْررٚس فِتقحٔررد بٖٕقاظررف اف  ثررٜ 

افتررل أصررٌح إضٍررٚل   مدارشررٓؿ يًرؾقهنررٚ ظررذ افقجررف افهررحٔح افررذي جررٚء   

افُتررٚب وافًررْٜ، خرررًا ممررٚ يًرؾررف هررٗٓء افرردظٚة افررذيـ يزظّررقن أهنررؿ محِررقا رايررٜ 

 حدة.افرد ظذ افنٔقظٔغ وظذ اد 

ٕحـ   اظتَٚدٕٚ أن هٗٓء افدظٚة افذيـ يردون ظذ افنٔقظٔغ وأم ٚهلؿ، أول 

مٚ يردون ظِٔٓؿ مرٚ يتًِرؼ بتقحٔرد افربقبٔرٜ، أمرٚ مرٚ يتٌرع تقحٔرد افربقبٔرٜ مرـ تقحٔرد 

اإلفقهٜٔ وتقحٔد افهٍٚت، هذا افتقحٔرد افرذي ٓ يرتؿ ظِرؿ افَٚئرؾ ٓ ،فرف ،ٓ اه ،ٓ 

فٍرررررل بررررغ تقحٔررررد افربقبٔررررٜ وتقحٔررررد اإلفقهٔررررٜ وتقحٔررررد بررررٖن يًررررر  أوًٓ مررررٚ هررررق ا

إشامء وافهٍٚت، ٓ بد أن يًر  افٍرل بغ ذفؽ ـِف، ثؿ أن يَرسن مًرف اإليرامن 

ٓه اههُ﴿اجلررٚزم بررف ظّرر ً بَررقل اه تٌررٚرك وتًررٚػ:  ٓ ،َِفررَف ،ِ ررُف  ٕه ْظَِْؿ َأ ، ؾّررـ [81]محمججد:﴾َؾرٚر

 ادًررِّغ ،ػ مًرؾررٜ حََٔررٜ )ٓ ،فررف ،ٓ ـررٚن منررتٌ ً دهرررًا ضررقي ً برردظقة مجررٚهر

اه(، وإٔف ٓ مًٌقد   افقجقد بحؼ ،ٓ اه تٌٚرك وتًرٚػ، ؾُٔرػ يهرح درـ ـرٚن 

ًٚ وفنك ربف ظز وجؾ ؾ  يٍسي ظذ ادٗمْغ، وٓ يتّٓٓؿ بٕٚنٌٚهلؿ  ًٚ حَ مٗمْ

 ظـ افًَٚئد بٚفٍرظٔٚت ـام يَقفقن.

ًٚ مرررـ  أوفئرررؽ افْرررٚس افرررذيـ ينرررتٌِقن برررٚفرد ظرررذ ون إى ؿررر ُردُّ افنرررٔقظٔغ مرررٚ َيررر

ًٚ افرررأي،  دراشررٜ افُتررٚب وافًررْٜ، و،ٕررام يْىَِررقن مررـ دراشررٜ افٍَررف، وٓ أؿررقل مٌرردئٔ

أي أهنررؿ حيُّررقن ظَررقهلؿ افتررل تًررتْد ،مجررًٚٓ ظررذ اإلشرر م، وفُررْٓؿ ؟ يًرؾررقا 

 ، ٕحـ ًِٕؿ¢اإلش م ظذ حََٔتف ـام إٔزفف اه ظز وجؾ   ـتٚبف و  شْٜ ٌٕٔف 

مـ واؿع دراشرٜ افًِرؿ أن أي ضٚفرٛ ظِرؿ يردرس افًِرؿ ظرذ ادرْٟٓ افًِّرل، ،ٕرام 

 يٌدأ بام هق إهؿ ـام ؿٔؾ:
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  لعلللللل عإكعطل تلللللرضعك لللللر

 

 

 و لعمللذععلل عحتالللولرضعقالللر 

 ؾَدم إهؿ مْف ؾٕٚهؿ.  

هرؾ إهررؿ فًِّررِؿ أن يًْررك بٌررره مررـ ادؼررـغ أم ررٚل افنررٔقظٔغ وافرردهريغ، 

حٓٚ وذفرؽ برٖن حيِّٓرٚ ظرذ اتٌرٚع افُترٚب وافًرْٜ   افًَٔردة أم يٌدأ بًٍْف ؾٔهرِ

ؿٌؾ ـؾ نء، ثؿ   افًٌٚدات و  إخ ل و  افًِقك، افتّٜٓ تًُْس ظِٔٓؿ 

ًٚ، ويهرررردل ظِررررٔٓؿ حْٔئررررذ ؿررررقل مررررـ ؿررررٚل   ؿررررديؿ إم ررررٚل: )رمتْررررل برررردائٓٚ  بٚمرررر

ون ظرررذ وإًرررِٝ(، ؾْٕ٘رررٚ ،ذا شرررٖفْٚ هرررٗٓء افرررذيـ يزظّرررقن ويتٍرررٚخرون برررٖهنؿ يررررد

افنررٔقظٔغ وظررذ اد حرردة وافرردهريغ، ،ذا شررٖفْٚهؿ ظررـ افتقحٔررد، بررؾ ظررـ مًْررك 

)تًِرررؿ إٔرررف ٓ ،فرررف ،ٓ اه(، حلرررٚروا   اجلرررقاب و؟ يًِّرررقا اجلرررقاب افهرررحٔح   

ذفررررؽ، وهررررذا   افقاؿررررع ينررررّؾ ـ رررررًا مررررـ اإلشرررر مٔغ، افررررذيـ يْتّررررقن ،ػ بًررررض 

فذيـ يتٍٚخرون بردهؿ ظذ افنرٔقظٔغ، ادذاهٛ ادتًٌٜ مْذ افَديؿ، مع أوفئؽ ا

تقحٔررد إشررامء وافهررٍٚت هررؿ أبًررد افْررٚس مًرؾررٜ بررف، وفررذفؽ ؾىٚدررٚ ٕٚؿنررْٚ ـ رررًا 

مررْٓؿ بررام جررٚء   افُتررٚب وافًررْٜ مررـ أيررٚت وإحٚديررٞ افُريّررٜ ؾررٔام يَقفقٕررف 

بٖفًرررْتٓؿ   شررررقدهؿ، ودرررٚ يررردخؾ اإليرررامن   ؿِرررقاؿ، مرررع إشرررػ، يَقفرررقن 

رقد: شرررٌحٚن رن إظرررذ، يُرروهنرررٚ   ـرررؾ شرررردة ثررر ث مررررات، مًْرررٚ   افًررر

، ¢و  ـررؾ رـًررٚت افهرر ة، ؾرر٘ذا مررٚ شررٖفتٓؿ افًررٗال افررذي تقارثْررٚه ظررـ افٌْررل 

حْٔام شٖل اجلٚريٜ يّتحْٓٚ ظـ ،يامهنٚ: أيـ اه؟ ؾٖجٚبٝ:   افًامء. ،ذا وجْٓٚ 

هررذا افًررٗال: أيررـ هررذه افًررٗال ،ػ هررٗٓء افررذيـ يتّٓررقن إبريررٚء بررام فررٔس ؾررٔٓؿ 

اه؟ دارت أظٔرررْٓؿ   ورررٚجرهؿ حررررة ووررر ًٓ وبًورررٓؿ يرررزداد وررر ًٓ ؾَٔرررقل: 

هررذا افًررٗال ٓ وررقز   اإلشرر م، وهررؿ يًِّررقن أو ٓ يًِّررقن واه يًِررؿ بررام   

ًٚ هررذا افًررٗال دًرؾررٜ اإليررامن  ¢ؿِررقاؿ أن افٌْررل  هررق افررذي شررـ فًِّررِّغ حَرر

ذي ٓ يْرررل، يًِّررقن أو ٓ يًِّررقن، فُْْررٚ بٍوررؾ ادْرررل ظْررد اه مررـ اإليررامن افرر
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اه ظررز وجررؾ فَررد تَِْٔررٚ هررذا احلررديٞ افررذي ؾٔررف هررذا احلررديٞ أو هررذا افًررٗال ظررـ 

، ومررـ ؿٌِررف «صررحٔحف»مررـ ضرررل أئّررٜ أهررؾ احلررديٞ ـٚإلمررٚم مًررِؿ    ¢افٌْررل 

، وؽرررهؿ مررـ أئّررٜ افًررْٜ «مًررْده»، ثررؿ اإلمررٚم أمحررد   «مقضئررف»اإلمررٚم مٚفررؽ   

رووا حرديٞ اجلٚريرٜ ؾٓرق حرديٞ مًررو ، وٓ أريرد اخلرروج ظرـ افًرٗال... ؾَد 

دٚ شٖهلٚ: أيـ اه؟ ؿٚفٝ:   افًامء. ؿرٚل هلرٚ:  ¢بتاممف، فُـ افنٚهد أن افٌْل 

مـ إٔٚ؟ ؿٚفٝ: إٔٝ رشقل اه، ؾٚفتٍٝ ظِٔف افه ة وافً م ،ػ شٔدهٚ وؿٚل فرف: 

 اظتَٓٚ؛ ؾ٘هنٚ مٗمْٜ. 

ٚ بَقهلرررٚ أن اه   افًرررامء دفرررٔ ً ظرررذ ،يامهنرررٚ، ؾرررامذا جقااررر ¢ؾرررٚظتز افٌْرررل 

َٕررقل برر٘يامن هررٗٓء افررذيـ يتّٓررقن إبريررٚء، ثررؿ يريرردون أن هيرردوا مررـ أذل اه مررـ 

افنررٔقظٔغ وافرردهريغ وأم ررٚهلؿ، وهررؿ فررق هرردوهؿ دررٚ اهترردوا ،ػ أـ ررر مررـ أن اه 

ـقن   اجلٚهِٔرٜ إوػ مقجقد، أي: مٚ اشتىٚظقا أن ي ٌتقا هلؿ ،ٓ مٚ ـٚن ادؼ

و  ـررررؾ جٚهِٔررررٜ، و  ـررررؾ ظكرررر ومُررررٚن، يًتَدوٕررررف أٓ وهررررق وجررررقد اه تٌررررٚرك 

وتًٚػ، أمٚ هذا افقاجٛ افقجقد ـام يَقل بًض افًِامء، أي هذا اه ظز وجؾ مٚ 

افررذي ئِررؼ بررف؟ ومررٚ وررٛ ظررذ ـررؾ مًررِؿ أن يًتَررده   ذات اه تٌررٚرك وتًررٚػ؟ 

يزيرررردون ظررررذ ذفررررؽ ؾُْٔرررررون مررررـ يررررٗمـ بررررام جررررٚء   ؾٓررررذا نء ٓ يًِّقٕررررف بررررؾ 

 افُتٚب وافًْٜ.

ؿد ذـرٕٚ مٚ أـ ررـؿ يًِرؿ ذفرؽ إْٔرٚ ،ذا وجْٓرٚ افًرٗال افٌْرقي: أيرـ اه؟ إُٔرروا 

هررذا افًررٗال، وبٚفتررٚ  مررٚ حيًررْقن اجلررقاب، بررؾ يُررقن جررقااؿ هررق آصررساك مررع 

ٕهنرؿ ؟ هيردوا برٚه ـؾ ادٗمْغ بٚفتقحٔد إول تقحٔرد افربقبٔرٜ يُرقن جرقااؿ؛ 

ظررز وجررؾ بُتٚبررف وشررْٜ ٌٕٔررف ٓ يٌْررٔٓؿ نء؛ ذفررؽ ٕن جررقااؿ يُررقن: اه   ـررؾ 

مُرررٚن، اه   ـرررؾ افقجرررقد، ؾٓرررؾ يًرررتىٔع هرررٗٓء أن يررردظقا افٍُرررٚر ،ػ افتقحٔرررد 
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ٓه اههُ﴿: ¢افذي أمر اه ظز وجؾ وّد  ٓ ،َِفرَف ،ِ رُف  ٕه ، وٕحرـ ًِٕرؿ [81]محمجد:﴾َؾْٚظَِْؿ َأ

ًٚ مًررتحٔ ً أن هررٗٓء افررذيـ  ًٚ أن ؾٚؿررد افقررء ٓ يًىٔررف، ؾِررق إْٔررٚ ؾروررْٚ ؾرورر مجًٔرر

هيتّرررررقن ـرررررؾ آهرررررتامم بٌررررررهؿ، ويًْرررررقن إًٍٔرررررٓؿ أهنرررررؿ اشرررررتىٚظقا أن وًِرررررقا 

افنرررٔقظٔغ يٗمْرررقن بٚإلشررر م، فُْْرررٚ فرررق شرررٖفْٚ هرررٗٓء افرررذيـ اهتررردوا ظرررذ يرررد مرررـ 

ه، ظررٚد جررقان افًررٚبؼ: ؾٚؿررد هرردوهؿ ،ػ اإلشرر م، مررٚ هررق افتقحٔررد افررذي ؾّٓتّررق

 افقء ٓ يًىٔف.

ـَ مَمُْرقا ﴿ؾ٘ذًا: هؿ   افقاؿع فٚفٍقن مٌٚدئ   افَررمن افُرريؿ مْٓرٚ:  رِذي ٚ افه ر َ ٚ أهَيُّ َير

ـْ َورررؾه ،َِذا اْهَترررَدْيتُؿْ  ْؿ َمررر ـُ ررر ٓ َيُيُّ ْؿ  ُُ ررر ًَ ٍُ ْؿ إَٔ ُُ ْٔ ررر َِ ، ؾَْرررقل هلرررٗٓء افرررذيـ [845]المءئجججدة:﴾َظ

بررام فررٔس ؾْٔررٚ، هررؾ ؾّٓررتؿ حررؼ ٓ ،فررف ،ٓ اه وحررؼ وّررد  يُْرررون ظِْٔررٚ ويتّٓقْٕررٚ

، ،ن ؾًِتؿ ذفؽ ؾ  بٚس أن تدظق افْٚس ،ػ مرٚ هرداـؿ اه ،فٔرف، أمرٚ ¢رشقل اه 

أن تيِقا دهرًا ضقي ً ٓ تٍّٓقن ـِّرٜ افتقحٔرد ،ٓ برٚدًْك افرذي ـرٚن يٍّٓرف أهرؾ 

َقاِت َوَفرررئِ ﴿اجلٚهِٔرررٜ إوػ حٔرررْام يَقفرررقن: ٓ رب ،ٓ اه،  َّ ررر ًه رررَؼ اف َِ ـْ َخ ْؿ َمررر ُٓ َْٖفَت ـْ َشررر

ـه اههُ قُف َُ َٔ َْرَض َف  .[35]لقمء :﴾َوٕا

ؾ٘ذًا: هؿ ٓ يَّْقن ظذ ادًرِّغ أهنرؿ يٗمْرقن بقجرقد اه، برؾ هرؿ ينرسـقن 

مًٓررؿ، فُررـ فتٍِررقن ظررْٓؿ؛ ٕهنررؿ يًٌرردون مررع اه مهلررٜ أخرررى، ترررى هررؾ يٍٓررؿ 

ؾٔٓؿ، هؾ يٍّٓقن مًْك هذا افتقحٔد، وهق ٓ  هٗٓء ادتّٓقن فًٍِِٔغ بام فٔس

،فررررف ،ٓ اه وإٔررررف ٓ مًٌررررقد بحررررؼ   افقجررررقد ،ٓ اه... ،ػ افٔررررقم ٓ يًررررر  مًْررررك 

افًٌٚدة، مٚ هل افًٌٚدة افتل ،ذا تقجف اٚ ادًِؿ ،ػ ؽرر اه ظرز وجرؾ، أنك برٚه 

 و؟ يًٍْف نء مٚ ؿقفف ٓ ،فف ،ٓ اه.

ٔقخ   دمنرؼ افنرٚم أفٍرقا رشرٚفٜ ظْقاهنرٚ: ٓ ،فرف ،ٓ اه، إٔٚ أظِؿ أن بًض افنر

ؾِام جٚء ،ػ تًٍرهٚ ؿٚل: ٓ رب ،ٓ اه، ؾامذا صْع هذا ادًِؿ افرذي يرزظؿ إٔرف 
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مًِؿ، إٔف ؾن ـِّٜ افتقحٔد، بًّْك تقحٔد افربقبٜٔ ؾَط، هذا افتقحٔد افذي ـٚن 

ا ؿٔررررررؾ ٓ ،فررررررف ،ٓ اه يررررررٗمـ بررررررف ادؼررررررـقن، وفُررررررْٓؿ أظْررررررل ادؼررررررـغ، ـررررررٕٚقا ،ذ

ًٚ ،هنرررررؿ ،ذا شرررررئيًرررررتُزون، هرررررٗٓء ادؼرررررـ ِقا: مرررررـ خِرررررؼ غ افرررررذيـ شرررررًّتؿ مٍٕررررر

افًررراموات وإرض؟ ؿرررٚفقا: اه، هرررٗٓء ،ذًا   افقؿرررٝ ًٍٕرررف ،ذا شرررًّقا افرشرررقل 

ظِٔف افً م يدظقهؿ ،ػ ٓ ،فف ،ٓ اه يًتُزون ظـ هذه افُِّٜ، ويً رون مـ 

 افداظل ،فٔٓٚ، دٚذا؟

ـ ظرٚئرررررٛ إمرررررقر أن أوفئرررررؽ ادؼرررررـغ   وررررر هلؿ،   نـٓرررررؿ، ـرررررٕٚقا مررررر

ًٚ، وفررذفؽ ـررٕٚقا يٍرررون مررـ هررذا ادًْررك افهررحٔح،  يًرؾررقن مًْررك ٓ ،فررف ،ٓ اه حَرر

ًٚ مخر أـ ر ممٚ ـرٚن أوفئرؽ  ويًتُزون ظـ أن يَقفقا ٓ ،فف ،ٓ اه؛ ٕهنٚ تًْل صٔئ

ًْررك أخررر أن يًٌرردوا اه وحررده ٓ ادؼررـقن ظِٔررف، وهررق أن يًٌرردوا اه، هررذا اد

ررَؾ ﴿نيررؽ فررف، ـررٕٚقا يًررتُْرون ذفررؽ، ويَقفررقن ـررام حُررك افَرررمن افُررريؿ:  ًَ أََج

ٌء ُظَرٌٚب  ٚ َواِحًدا ،ِنه َهَذا َفَقْ َٜ ،هَِلً هِلَ  .[5]ص:﴾ٔا

ًٚ   نك افًٌرٚدة أو  ٕحـ ٕرد افًٚ؟ اإلش مل افٔقم مع إشػ افنرديد ؽريَر

إشرررامء وافهرررٍٚت، ؾٓرررؿ يَقفرررقن ٓ ،فرررف ،ٓ اه، وفُرررْٓؿ نك اإلفقهٔرررٜ، ونك 

افًٚ؟ اإلش مل افٔقم افذي إنٌؾ ظْف أوفئؽ افدظٚة اإلش مٔغ زظّقا، وافرذيـ 

يتّٓرررقن افررردظٚة افًرررٍِٔغ برررٖهنؿ ينرررتٌِقن برررٕٚمقر افترررل يًرررّقهنٚ افتٚؾٓرررٜ ـرررًٌض 

ل   اجلٚهِٜٔ افتل إم ِٜ افتل جٚء ذـرهٚ   افًٗال، افًٚ؟ اإلش مل افٔقم ؽر

ـررررٚن ظِٔٓررررٚ ادؼررررـقن، افررررذيـ بًررررٞ ،فررررٔٓؿ افرشررررقل ظِٔررررف افًرررر م ؾٓررررؿ جلِٓٓررررؿ 

بحََٔررٜ ٓ ،فررف ،ٓ اه ييْرقن أن ادًررِّغ ظررذ خررر، ؾِررذفؽ  ؿبٚإلشر م، وجلِٓٓرر

ؾٓررررؿ يْكررررؾقن ظررررْٓؿ ،ػ أوفئررررؽ ادؼررررـغ وٓ ًٕٔررررد افنررررٔقظٔغ وأم ررررٚهلؿ؛ ٕن 

ًا مررـ افررٌ د اإلشرر مٜٔ فررٔس ؾَررط، بًررض أو ـ ررر ادًررِّغ ظررذ خررر، مررع أن ـ ررر
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مررـ افررٌ د إظرّٔررٜ بررؾ وبًررض افررٌ د افًربٔررٜ ٓ يررزال افؼررك يًّررؾ ظِّررف ؾٔٓررٚ، 

وهررؿ يهررِقن ويهررقمقن، وينررٓدون أن ٓ ،فررف ،ٓ اه، ؾِررامذا ترررك أوفئررؽ افرردظٚة 

راَم ادُْ ﴿هرٗٓء اإلخرقان ادًررِّغ افرذيـ هررؿ ،خرقاهنؿ بحُررؿ ؿقفرف تًررٚػ:  ٕه ِمُْررقَن ،ِ ْٗ

، دررٚذا ترـررقهؿ   ورر هلؿ فررٔس   إمررقر اف ٕٚقيررٜ بررؾ   [84]الحجججرا :﴾،ِْخررَقةٌ 

أصؾ افًَٔدة، وهل افتقحٔد؛ ذفرؽ ٕهنرؿ ٓ يًرؾرقن افتقحٔرد، ويٍّٓرقن افتقحٔرد 

ـٍّٓقم افًٚمٜ، وأن افًٚمل افذي يهع ويهقم ،ذا ضٚ  حقل افٌَقر أو ٕرذر هلرٚ 

 تٌرٚرك وتًررٚػ، هررذا   زظرؿ افرردظٚة ادنررٚر ،فررٔٓؿ ٓ افْرذور أو دظٚهررٚ مررـ دون اه

يْٚ  ؿقفف: ٓ ،فف ،ٓ اه، وفذفؽ ترـقا ظٚمٜ ادًِّغ، بؾ وؾٔٓؿ بًرض اخلٚصرٜ 

؟ افذيـ ٓ يٗمْرقن  ـْ   و هلؿ يًّٓقن، ثؿ تقجٓقا ،ػ دظقة و،رصٚد وهدايٜ َم

ْرررٚس افرررذي ئًنرررقن برررٚه، وفرررق ظرررذ ،يرررامن ادؼرررـغ ـٚفررردهريغ مررر  ً، وترـرررقا اف

ًٚ يٗمْررررقن ؿررررقًٓ، ويٍُرررررون  بٔررررْٓؿ وهررررؿ يررررذـرون بنررررٓٚدة أن ٓ ،فررررف ،ٓ اه، ظِّٔرررر

ًٚ، ذفؽ ٕن ادؼـغ ـرٕٚقا أؾٓرؿ ارذه افُِّرٜ، وفرذفؽ ؿرٚفقا:  َٜ ﴿ظِّٔ هِلَر رَؾ ٔا ًَ أََج

ٌب  رررٌء ُظَرررٚر ٚ َواِحرررًدا ،ِنه َهرررَذا َفَقْ ظٚة ، أمرررٚ هرررٗٓء ادترررٖخرون أو هرررٗٓء افرررد[5]ص:﴾،هَِلًررر

ادزظقمقن هٗٓء ؟ يٍّٓرقا أن مرـ برٚم هرذا افتقحٔرد، تقحٔرد افًٌرٚدة، وأن ذفرؽ 

يًررررتِزم أٓ يًٌررررد ،ٓ اه، ٓ بٚفتقجررررف ،ػ ؿررررز و  وٓ بّْٚداتررررف وٓ بٚٓشررررتٌٚثٜ بررررف 

 وٕحق ذفؽ.

ؾِرِٓٓؿ بحََٜٔ اإلش م إكؾقا ظام ٕحـ متقجٓقن ،فٔف بٍوؾ اه ورمحتف 

 ـ، بدظقهتؿ ،ػ اإليامن ٓ يًّـ وٓ يٌْل مـ جقع.،ػ آصتٌٚل بٚٔخري

فرررق أهنرررؿ ممْرررقا بررردظقة هرررٗٓء افررردظٚة؛ ٕن هرررٗٓء افررردظٚة إًٍٔرررٓؿ فًٔرررقا ظرررذ 

مًرؾٜ بٚإليامن ادْرل ظْد اه تٌٚرك وتًٚػ، هذا أوًٓ: وخ صٜ ذفؽ أهنٚ هتّٜ 

ًٚ فُرررؾ رصحيرررٜ ؾئًرررٜ، حٔرررْام يتررررٚهِقن دظرررقة احلرررؼ، دظرررقة ٓ ،فرررف ،ٓ اه، وب ٕٔٚررر
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ادًررِّغ بحَٚئَٓررٚ افتررل أمجررع ظِٔٓررٚ ظِررامء افًررِػ، يترررٚهِقن هررذه احلَررٚئؼ، 

ٔغ أهنؿ ٓ يًٍِقن وٓ يدظقن افْٚس ،ٓ ،ػ رؾع افٔديـ و ريؽ ٍويتّٓقن افًِ

 اإلصٌع، وٕحق ذفؽ مـ افًْـ.

ًٚ أن افَرررمن افُررريؿ  ًٚ وٓحَرر ًٚ ٕئّتْررٚ شررٚبَ ًٚ: فَررد ؿررٕررٚ أـ ررر مررـ مرررة تًٌرر ٓ ثٕٚٔرر

ًٚ ٌٕٔرف  َوَإَٔزْفَْرٚ ﴿: ¢يُّـ ؾّٓرف ،ٓ ظرذ ورقء افًرْٜ، بَرقل اه ظرز وجرؾ، خمٚضٌر

ؿْ  ِٓ ْٔ َل ،َِفرر ررز  ُٕ  ٚ َ فِِْهررِٚس َمرر َر فُِتٌَررغ  ـْ ، ؾَْررقل هلررٗٓء افرردظٚة زظّررقا [44]النحجج :﴾،َِفْٔررَؽ افررذ 

هؾ إٔرتؿ مًْرٚ؛ ٕٕرف ٓ يُّرـ ؾٓرؿ افُترٚب ،ٓ مرـ ضريرؼ افًرْٜ ادحّديرٜ   طْرل 

 ؿ شُٔقن جقااؿ بٚدقاؾَٜ وفق ؿقًٓ.أهن

وفًْٚ مٍُِغ أن ٕهرؾ ،ػ مرٚ   ؿِرقاؿ، حْٔئرذ َٕرقل هلرؿ: وهرؾ تًِّرقن أن 

ًٚ بٚإلورٚب، ؿِْرٚ ؾٓرؾ مرـ افًِرؿ  افًْٜ ؿد دخرؾ ؾٔٓرٚ مرٚ فرٔس مْٓرٚ؟ ،ن أجرٚبقا أيور

افيرروري تهررٍٜٔ هررذه افًررْٜ، ممررٚ دخررؾ ؾٔٓرررٚ أم تهررٍٜٔ هررذه افًررْٜ، ،ٕررام هررق مرررـ 

ًٚ، ومرررـ افقرررء افرررذي هرررق ٕٚؾِرررٜ، أم هرررق مرررـ افقاجٌرررٚت افرررذي ٓ تقاؾرررف ا ٕمرررقر أيوررر

يُّررـ ؾٓررؿ افَرررمن ،ٓ اررذه افتهررٍٜٔ هلررذه افًررْٜ، ؾرر٘ن واؾَررقا مًْررٚ وطْررل أهنررؿ ٓ 

ًٚ   هرررذا  شرررٌٔؾ هلرررؿ ،ٓ أن يقؾَرررقا مًْرررٚ، وحْٔئرررذ َٕرررقل هلرررؿ: هرررؾ ؾًِرررتؿ مًْرررٚ صرررٔئ

ًٚ افهدد ٍٜٔ افًْٜ وبٔٔز صحٔحٓٚ مـ مـ ته ، بؾ هؾ بٚشتىٚظتُؿ أن تًِّقا صٔئ

ؤًٍٓٚ؟ ،ن ؿٚفقا ًٕؿ، ؿِْرٚ هلرؿ: هرٚتقا برهرُٕٚؿ ،ن ـْرتؿ صرٚدؿغ، وفًرْٚ بحٚجرف 

،ػ أن ٕىٚفٌٓؿ بٚفزاهغ، ؾ٘ن ـتٌٓؿ افتل يٗفٍقهنٚ   افررد ظرذ افٍُرٚر بًٚمرٜ   

ـ رررًا مررـ إحٔررٚن ٕرررد ؾٔٓررٚ تٍٚشررر ٔيررٚت ظررذ خرر   مررٚ جررٚء افتًٍررر ادررٖثقر، 

 ًا مٚ ٕرى أن ؾٔٓٚ أحٚديٞ ٓ صحٜ هلٚ، ٓ شْٚم وٓ خىٚم.وـ ر

ٕحـ ٓ ٕريد أن َٕقل إٔرف ورٛ ظرذ ـرؾ اجلامظرٚت اإلشر مٜٔ أن يًِّرقا وأن 

ًٚ بقاجرررٛ تهررٍٜٔ افًرررْٜ ممرررٚ دخررؾ ؾٔٓرررٚ، فُْرررل أريررد أن  ذـرررر هرررٗٓء أيَقمررقا مجًٔررر

َْ ُن َؿررررررْقٍم َظررررررَذ أَ ﴿ بّ ررررررؾ ؿقفررررررف تًررررررٚػ: ْؿ َصرررررر ُُ ررررررِرَمْه ٓ َوْ ررررررِدُفقا اْظررررررِدُفقا ُهررررررَق أَْؿررررررَرُب َو ًْ ٓه َت
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ََْقى ِته ، هؿ يًِّقن أن افذيـ يَقمقن بتهٍٜٔ افًَٔدة ممٚ دخؾ ؾٔٓٚ مـ [1]المءئدة:﴾فِ

افؼررررـٔٚت وافقثْٔررررٚت هررررؿ افًررررٍِٔقن هررررؿ إٔهررررٚر افًررررْٜ، هررررؿ أهررررؾ احلررررديٞ هررررؿ 

افىٚئٍررررٜ أشررررامء تتًرررردد بًررررٌٛ اخررررت   افررررٌ د وادًررررّك واحررررد، افررررذيـ يَقمررررقن 

ٜٔ افًَٔرردة ممررٚ دخررؾ ؾٔٓررٚ ممررٚ فررٔس مْٓررٚ، ،ٕررام هررؿ افًررٍِٔقن افررذيـ اهتّررقهؿ بتهررٍ

 بٖهنؿ ينتٌِقن بتقاؾف إمقر.

ًٚ أن افرررذيـ يَقمرررقن بتهرررٍٜٔ افًرررْٜ ممرررٚ دخرررؾ ؾٔٓرررٚ مرررـ  ـرررذفؽ هرررؿ يًِّرررقن ئَْررر

إحٚديٞ افؤًٍٜ وادقوقظٜ، وافتل ـ ررًا مرـ هرذه إحٚديرٞ ـرٚن افقاورًقن 

ادت افُٔرررد ف شررر م وادًرررِّغ، وأرادوا رصؾٓرررؿ ظرررـ هلرررٚ بًرررض افٍررررل افترررل أر

افررديـ بٚشررؿ افررديـ، ؾقوررًقا تِررؽ إحٚديررٞ افوررًٍٜٔ وادقوررقظٜ ؾٓررؿ يًِّررقن 

ًٚ هرررؿ افًرررٍِٔقن، وفرررٔس أوفئرررؽ افررردظٚة  ًٚ أن افرررذيـ يَقمرررقن ارررذه افتهرررٍٜٔ أيوررر حَررر

افررذيـ زظّررقا، افررذيـ هيتّررقن بررٚفرد ظررذ افنررٔقظٔغ وأم ررٚهلؿ، ثررؿ مررـ هررؿ افررذيـ 

تّرررقن بتهرررحٔح ظٌرررٚدات ادًرررِّغ مرررـ صررر ة وصرررٔٚم وحرررٟ وظّررررة، ومًرؾرررٜ هي

بٚفزـٚة وٕهٌٓٚ ونوضٓرٚ وٕحرق ذفرؽ، ٓ يرْٓض برذفؽ ،ٓ مرـ مجرع برغ افُترٚب 

 وافًْٜ افهحٔحٜ.

ٓ صؽ أن اهتٚم افًٍِٔغ بام شٌؼ مـ بًض إم ِرٜ هرذا ادرتّرع ادٌرٚرك   

، ؾًررر ً أـرررز دفٔرررؾ ظرررذ أ ٍٔغ ُبررررءاء برررراءة افرررذئٛ مررـر دم ابررـر هرررذه افررٌر د ادَدشررٜر ن افًررِر

يًَقب مـ تِؽ افتّٜٓ؛ ٕن ادٍروض إْٔٚ ٕحـ واحلّد ه أن ُٕرقن ظرذ ـِّٜر شرقاء، 

أن ًٕر  افتقحٔد وًٕر  افهر ة وًٕرر  احلٟر وٕحرق ذفرؽ، ومرع ذفرؽ ؾَرد تُِّْٚر   

ض وٕحرررق ذفرررؽ، و،ٕرررام س   رؾرررع افٔرررديـ وافَررٌر رة وفررٔر س   افىٓررٚر فس ظديررردة فررٔر   ررٚر

ن   أصررقل تتًِررؼ بٚفَقاظررد اإلشرر مٜٔ افتررل وِٓٓرٚر أوفئررؽ  تُِّْرٚر   ـ ررر مرـر إحٔرٚر

 .افْٚس فًع اذه افُِّٜ أجٌٝ ظـ افًٗال أو بَل نء ؾٔف

 ( 00:  04: 06/   396) اهلدى والنور / 
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 باب َٓ٘

ًٚ  افنرررررٔخ: أن بًرررررض اجلامظرررررٚت اإلشررررر مٜٔ افٔرررررقم فرررررٔس ؾَرررررط ٓ ئَّرررررقن وزٕررررر

ٜٔ اهلٚمررٜ، بررؾ يزيرردون ظررذ ذفررؽ ؿررقًٓ وهررق أهنررؿ يَقفررقن: هررذه ]فَِقاظررد[ افؼررظ

ؿنقر، ووٛ أن ٕنتٌؾ بٚفٌِٚب، هذه   احلََٜٔ مـ أـرز ادهرٚئٛ افترل حِرٝ 

  ـ ررر مررـ افنررٌٚب   افًكرر احلررٚرض، ٕٕررف فررق ـررٚن هررذا افتّٔٔررز أو هررذا افتٍريررؼ 

ًٚ فتىِرررٛ ظِرررامء   افؼرررع فّٔٔرررزوا برررغ إمرررريـ  برررغ افَؼررر وافِرررٛ فرررق ـرررٚن نظررر

ويهرررٍْقضٚ ـرررام ؾًرررؾ افٍَٓرررٚء حٔرررْام مٔرررزوا افٍررررض ظرررـ افًرررْٜ، هرررذا ظْرررد ظّرررقم 

افٍَٓررٚء واحلٍْٔررٜ خٚصررٜ، مٔررزوا بررغ افٍرررض وافقاجررٛ، ؾٓررذا افتّٔٔررز بررغ افٍرررض 

، ؾُررٚن يُّررـ ¢وافًررْٜ برر  صررؽ حيتررٚج ،ػ ظِررؿ بٚفؼرريًٜ بُتٚاررٚ وبًررْٜ ٌٕٔٓررٚ 

ًٚ أن   ا إلشرر م ؿنررقرًا ،وررٚؾٜ ظررذ افِررٛ ؾّررـ افررذي بٚفًْررٌٜ فًِِررامء فررق ـررٚن حَرر

يًررتىٔع أن ئّرررز بررغ افَؼررر وافِرررٛ؟ هررؿ افًِرررامء، ؾّرررـ افررذي يَرررقل: ورررٛ أن ٓ 

ٕنرتٌؾ افٔرقم بٚفَنرقر وظِْٔرٚ بٚفِرٛ؟ هرؿ اجلٓرٚل، هرؿ افَنرقر، فرذفؽ يسترٛ مرـ 

وراء هذا هدم اإلش م، ْٕٕٚ شَْقل: إٔٝ تَقل: افقرء افٍر ين ؿؼر، ؾرام أدراك 

ًٚ مٚ يدريؽ فًِف ؿؼ، وـؾ مـ افهٍْغ ادًٚروغ فِرٛ فًِف  فٛ، ثؿ مٚ تًّٔف فٌ

وافَؼررر ـ ضرررٚ افٔرررقم واؿرررع، ؾُ رررر مرررـ ادًرررٚئؾ آظتَٚديرررٜ حٔرررْام ت رررٚر ي رررقرون، 

ويَقفررررقن: دظقٕررررٚ أن مررررـ ادًررررٚئؾ اخل ؾٔررررٜ، وأي مًررررٖفٜ فًٔررررٝ مررررـ ادًررررٚئؾ 

 اخل ؾٜٔ، ؾ٘ذًا: مٚ ؾٚئدة تٍهٔؾ هذا؟ 

ٚ ظرررررـ افِرررررٛ ؿرررررٚفقا: دظقٕرررررٚ مرررررـ هرررررذا، هرررررذا يٍررررررل افهرررررػ ويٍررررررل ،ذا  ررررردثْ
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اجلامظرٚت، و،ذا  رردثْٚ ؾررٔام يًررّقٕف بٚفَؼرر ؿرٚفقا: هررذه ؿنررقر ٓ ٕريرردهٚ   هررذا 

افزمررٚن، مررع أن اه ظررز وجررؾ ـررام ـررٚن حُررٔاًم   خَِررف فُررؾ مررٚ خِررؼ ـررذفؽ ـررٚن 

 خِرررؼ حُرررٔاًم   ـرررؾ مرررٚ نع، ؾحٔرررْام خِرررؼ افٌؼررر خِرررؼ افرررذـر وإٕ رررك، وحٔرررْام

ًٚ   افزراظٜ، دٚ خِرؼ افٍقاـرٜ وخِرؼ  ـ رًا ،ن ؟ َٕؾ: ـؾ، يًْل: فًٝ مت هه

ًٚ؟  ًٚ، هؾ ـٚن هذا اخلِؼ مـ اه تٌٚرك وتًٚػ ظٌ   احلٌقب خِؼ هلٚ ؿؼًا وفٌ

ًٚ وؿؼرًا مرٚ  حٚصٚه، ؾ٘ذا ـٚن ؿد جًؾ   افؼع ظذ حد تًٌر أوفئرؽ افْرٚس فٌر

ًٚ، و،ٕرام ًٚ ظٌ ر  حلُّرٜ، وـرام أن احلُّرٜ   اخلِرؼ إول أي: ـٚن هذا اخلِؼ أيو

  افٍقاـف واحلٌقب وٕحق ذفؽ واوحٜ جدًا، ؾِقٓ افَؼ فًٍد افِرٛ، ؾُرذفؽ 

ًٚ   افؼع.  بٚم

مْٓٚ   احلديٞ  ¢وفذفؽ منرًا ،ػ هذه احلََٜٔ جٚءت أحٚديٞ ظـ افٌْل 

ٌتف ـْٝ شًّف وٓ يزال ظٌدي يتَرب ،  بٚفْقاؾؾ حتك أحٌف، ؾ٘ذا أحٌ»افَد : 

.. وهُررذا، و  احلررديٞ أخررر ؿررٚل ظِٔررف «افررذي يًررّع بررف، وبكرره افررذي يٌكرر بررف

أول مٚ حيٚشٛ افًٌرد يرقم افَٔٚمرٜ افهر ة، ؾر٘ن برٝ ؾَرد أؾِرح »افه ة وافً م: 

و،ن »  حرررديٞ مخرررر ؿرررٚل ظِٔرررف افًررر م:   «وإٔررررح، و،ن َٕرررص ؾَرررد خرررٚب وخنررر

هررررؾ فًٌرررردي مررررـ تىررررقع ؾتررررتؿ فررررف بررررف  َٕهررررٝ ؿررررٚل اه ظررررز وجررررؾ د ئُتررررف: إيررررروا

،ذًا: افتىرقع ٓ ورقز فًِّرِؿ أن يًرتٌْل ظْرف، هرذا افتىرقع افرذي يًرّٔف   «ؾريورتف

 أوفئؽ افْٚس بٚفَؼ، ٕن   ذفؽ خًٚرة فِٛ و،وٚظٜ فف.

ل  عا ع﴿وٕحـ ،ذا تذـرٕٚ أن اإلًٕرٚن  عا  ل ِِ  وعا ،عخ  ز  عج  ُّ رض ع لشَّ رض ع خْل ْر ع،عإِذ  عن سَّ إِذ  عن سَّ عو 

ن  عا  لنَي ع،عن  ، فُرـ هرٗٓء ادهرِغ ـرام جرٚء   احلرديٞ أخرر افهرحٔح ﴾إِقَّع ْد ال 

ًٚ مرـ ؾرائورٓٚ أن  ًٚ، ،مرٚ برٖن يورٔع صرٔئ ٓ ختِق ص هتؿ مـ َٕص ،مٚ ـراًم و،مرٚ ـٍٔر

يٗدهيررٚ   أوؿٚهتررٚ، و،مررٚ أن حيررٚؾظ ظِٔٓررٚ ويٗدهيررٚ   أوؿٚهتررٚ، وفُررـ يررَْص مررـ 
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 ٓ فِق مْف افٌؼ ظٚمٜ، أمٚ إؾراد مْٓؿ ؾٔ تٍِقن.ـٍٔٔتٓٚ، ؾُ  افَْهغ 

ًٚ   ؿرررق -،ذا ـرررٚن  ،ذا ـرررٚن و؟ أؿرررؾ ،ن ـرررٚن، ،ذاـرررٚن  -وأرجرررق أن أـرررقن دؿَٔررر

يقجد   هٗٓء افٌؼ مـ حيٚؾظ ظذ أداء افهِقات   أوؿٚهتٚ وٓ يورٔع صر ة 

ًٚ مرـ صرٍٚهت ًٚ أن يؤًقا صٔئ ًٚ ؾ  فِقا مْٓؿ مجًٔ ٚ وـٍٔٔٚهترٚ، مـ صِقاهتٚ مىَِ

،ن افرجرررؾ فٔهرررع »،ذا ـرررٚن إمرررر ـرررذفؽ يرررٖيت هْرررٚ ؿقفرررف ظِٔرررف افهررر ة وافًررر م: 

افهرر ة ومررٚ يُتررٛ فررف مْٓررٚ ،ٓ ظؼررهٚ تًررًٓٚ ثّْٓررٚ شررًٌٓٚ شدشررٓٚ  ًررٓٚ ربًٓررٚ 

أيررـ ذهررٛ افْهررػ اف ررٚين؟ وراء افررزرع ووراء افيررع ووراء افترررٚرة وراء  «ٕهررٍٓٚ

ٓبرررد مْررررف ٕٕررررف بؼرررر، وربْرررٚ ظررررز وجررررؾ حٔررررْام  اهلْدشرررٜ وراء وراء .... ،فررررخ، وهررررذا

ِمُْقنَ ﴿وصػ ادٗمْغ ـٚن مـ أول صٍٚهتؿ أن ؿٚل:  ْٗ ََِح اْدُ ـَ ُهرْؿ ِ   * َؿْد أَْؾ افهِذي

ًُقنَ   .[3-8]المؤمنو :﴾َص هِتِْؿ َخِٚص

ؾّـ مْٚ يًتىٔع أن حيُؿ ظذ ًٍٕف افٔقم بٖٕف   ص تف حيهؾ إجر ـٚم ً 

د، مرررـ مْرررٚ يًرررتىٔع أن يَرررقل ظرررـ ًٍٕرررف افٔرررقم: ،ٕرررف خٚصرررع   بٚدٚئرررٜ مٚئرررٜ، ٓ أحررر

ص تف، خٚصع صٍٜ ٓزمٜ، أمٚ خٚصرع بًّْرك خنرع ؾٓرذا ٓ فِرق ،ن صرٚء اه ؾررد 

مْٚ، أن فنع   ص ة مٚ و  يقم مٚ، أمٚ أن يُقن صٍٜ ٓزمٜ فف ؾٓق خٚصرع   

٘ذا ـررٚن هررذه صرر تف هررذا ـررام ـررٕٚقا يَقفررقن ؿرردياًم: إٔرردر مررـ افُزيررٝ إمحررر، ؾرر

 ضًٌٜٔ اإلًٕٚن بًٚمٜ أن ص تف تُقن ٕٚؿهٜ ؾٌام يًتدرك هذا افَْص؟

بهررررِقات ٕقاؾررررؾ وٓ صررررؽ أن هررررذه افهررررِقات شررررتُقن ـررررٚفٍرائض، أي: ؾٔٓررررٚ 

َٕررص، فُررـ مررٚ يُررقن ؾٔٓررٚ مررـ ـررامل يوررؿ ،ػ افررَْص افررذي حهررؾ   افٍرررض، 

إيررروا هررؾ »ُررٜ: ومررـ هْررٚ يتٌررغ فُررؿ أضٔررٜ ؿقفررف ظِٔررف افًرر م حٔررْام يَررقل اد ئ

،ذًا: ادَهرقد مرـ هرذا أخررًا هرق إٔرف ورٛ   «فًٌدي مـ تىقع ؾتتّقا فف برف ؾريورتف

ظررذ ادًررِؿ أٓ يُررقن دأبررف دأب ذفررؽ إظررران افررذي ؿررٚل: واه يررٚ رشررقل اه ٓ 
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 :ًٚ أزيررد ظِررٔٓـ وٓ إَٔررص. ذفررؽ ٕن ذفررؽ إظررران أوًٓ ـررٚن ظررذ افٍىرررة، وثٕٚٔرر

افهر ة وافًر م بَقفرف: أؾِرح افرجرؾ ،ن صردل، دخرؾ اجلْرٜ صٓد فف افرشقل ظِٔف 

،ن صدل. أمٚ ٕحـ افٔقم ؾِٔس ظْردٕٚ م رؾ هرذه افنرٓٚدة فَٔرٚل ؾْٔرٚ ـرام ؿٔرؾ فرذفؽ 

فًؾ اه ظرز وجرؾ ؿرٚل ٕهرؾ  ؽومٚ يدري»إظران، أو ـام ؿٔؾ حلٚضٛ بـ بِتًٜ: 

ؾًِْٔررٚ أن  فًررْٚ ٕحررـ هْررٚك، وفررذفؽ  «برردر: اظِّررقا مررٚ صررئتؿ ؾرر٘ين ؿررد ؽٍرررت فُررؿ

هنتؿ ظذ حرد تًٌرر أوفئرؽ وأظرقذ برٚه مرـ تًٌررهؿ وٓ أؿرقل: مرـ أوفئرؽ، ورٛ 

ًٚ، ،ٕررام  أن هنررتؿ بٚفٌِررٚب وافَنررقر، ٕن افَؼررة ؟ يؼررع أبرردًا ـررام إٔررف ؟ فِررؼ ظٌ رر

َع وَ ﴿فِّحٚؾيررٜ ظررذ افِررٛ  ّْ رر ًه ررك اف ََ ٌٛ أَْو أَْف رر ِْ َن َفررُف َؿ رٚر ـَ ـْ  َرر
َرى دِ ـْ ُهررَق ،ِنه ِ  َذفِررَؽ َفررِذ

ٔدٌ  ِٓ  .[38]ق:﴾َص

 (  00:  00: 45/ 480) اهلدى والنور /



 اتَاو السلفيني بأىَه ال يعتيوٌ إال بالقصور --------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليَج

770 

 

 ايكػس وايًب

ًٜ إوػ: حٍرظ افَؼر فٌِرٚب، اف ٕٚٔرٜ:   ِس  ٝ ظْقان: ثر ث مًرٚئؾ مّٓر

 حُؿ آجتٓٚد   افًَٔدة، اف ٚف ٜ: افرد ظذ بًض صٌف ادٍُريـ.

ادقاؾررؼ  ،هررر7370تررؿ تًرررٔؾ هررذا ادرِررس   افٔررقم اف ٚفررٞ مررـ ربٔررع اف ررٚين 

 م. 7335فِٔقم إول مـ افنٓر افتٚشع 

،ن احلّد ه ٕحّده وًٕتًْٔف وًٕتٌٍره، وًٕقذ برٚه مرـ نور إًٍٔرْٚ   افنٔخ:

ومـ شٔئٚت أظامفْٚ، مـ هيده اه ؾ  موؾ فف، ومرـ يورِؾ ؾر  هرٚدي فرف، وأصرٓد 

 أمٚ بًد: أن ٓ ،فف ،ٓ اه وحده ٓ نيؽ فف، وأصٓد أن وّدًا ظٌده ورشقفف، 

،ْٕرٚ   زمررٚن ؿِٔرؾ ظِرراموه ـ ررر خىٌرٚوه، ومررـ هررٗٓء بًرض افررذيـ يْتّررقن ،ػ 

بًرررض إحررررزاب اإلشرررر مٜٔ ويررردظقن أهنررررؿ مررررـ افررردظٚة ،ػ اإلشرررر م، و  شررررٌٔؾ 

دظررقهتؿ هررذه ؿررد يًررترٔزون اشررتًامل ظٌررٚرات ٓ تِٔررؼ اشررتًامهلٚ و،ض ؿٓررٚ ظررذ 

 افؼع وأحُٚمف.

ُرٚم افؼرظٜٔ وادًرٚئؾ افٍَٓٔرٜ ،ػ ؿًرّغ مـ ذفؽ أن بًورٓؿ يًَرّقن إح

 اثْغ ويًزون ظْٓام بَقهلؿ: أن ؿًاًم مْٓٚ فٛ، وافًَؿ أخر ؿؼ.

افذي أريرد أن أذـرر برف برغ يردي افردخقل   ادًرٖفٜ هرق بَّدمرٜ وجٔرزة وهرل: 

إٔف أوًٓ: ٓ وقز فًِِّؿ أن يًَؿ اإلش م ،ػ تًٌرريـ ؽرر مؼروظغ أن َٕرقل: 

 وفٛ، وأن ظذ ادًِّغ أن هيتّقا بٚفِٛ دون افَؼ، هذا افتًَٔؿ اإلش م ؿؼ
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مررررٚ إٔررررزل اه بررررف مررررـ شررررِىٚن، بررررؾ هررررق رضب ف شرررر م مررررـ حٔررررٞ ينررررًرون أو ٓ 

 ينًرون.

ًٕررؿ! اإلشرر م ؾٔررف أحُررٚم خمتٍِررٜ ـررام تًِّررقن مررـ افٍرررض ،ػ إمررر افْرردب، 

ًٜ هذه حَٚئؼ مؼوظٜ، فُـ ادْدوب افذي هق مرـ افًٌرٚدات أدٕٚ ًٜ وؾورِٔ هرٚ مْزفر

ظْد اه مع ذفرؽ ٓ ورقز تًرّٔتٓٚ بٚفَؼر؛ ذفرؽ ٕن ادَهرقد ارذه افتًرّٜٔ هرق: 

 احلط مـ ؿّٜٔ هذا افذي يًّقٕف بٚفَؼ، وفَْؾ ٕحـ: ادْدوب أو ادًتحٛ.

وـِْٚ يًِؿ أن اه ظز وجؾ بٌٚفغ حُّتف حْٔام نع اإلشر م ظرذ مراترٛ ـرام 

ًٚ مـ افٍرض ،ػ اف ْدب ؟ يُـ ذفؽ ،ٓ بحُّٜ بٚفٌٜ، وفًؾ ممٚ يقوح ذـرٕٚ مٍٕ

أول مررررٚ حيٚشررررٛ افًٌررررد يررررقم افَٔٚمررررٜ »هررررذا ادًْررررك ؿقفررررف ظِٔررررف افهرررر ة وافًرررر م: 

وهْرٚ افنرٚهد:  «افه ة، ؾ٘ن بٝ ؾَد أؾِح وإٔرح و،ن َٕهٝ، ؿٚل اه ظز وجؾ

دي إيرروا هرؾ فًٌر»افنرٚهد هْرٚ:  «إيروا هؾ فًٌدي مـ تىقع ؾتتؿ فف بف ؾريورتف»

هرؾ فرف مرـ تىرقع ؾتتّرقن برف »افتىقع هق افتٍْؾ، يًْل: مٚ فرٔس بٍررض   «مـ تىقع

ـرؾ »أي: ،ن ادًِؿ وهق مىٌقع ظرذ.. ـرام ؿرٚل ظِٔرف افهر ة وافًر م:  «ؾريوتف

ؾررر  برررد مرررـ اإلًٕرررٚن أن يَرررع   بًرررض  «بْرررل مدم خىرررٚء وخرررر اخلىرررٚئغ افتقابرررقن

 ًٚ اد ئُٜ افذيـ وصٍٓؿ بَقفف تٌرٚرك  افًهٔٚن، هُذا ضٌع اه بْل اإلًٕٚن، خ ؾ

َمُرونَ ﴿وتًٚػ   افَرمن:  ْٗ ُِقَن َمٚ ُي ًَ ٍْ ُهقَن اههَ َمٚ َأَمَرُهْؿ َوَي ًْ  .[6]التحريم:﴾ٓ َي

فرق »أمٚ اإلًٕٚن ؾَد ضًٌقا ظذ خ   ذفؽ، حتك ؿٚل ظِٔف افهر ة وافًر م: 

أي:  « ؾٌٍٔررررر هلررررؿ؟ تررررذٌٕقا فررررذهٛ اه بُررررؿ وجلررررٚء بَررررقم يررررذٌٕقن ؾًٔررررتٌٍرون اه

ضًٌٔرررٜ اإلًٕرررٚن أن يَرررع   ادًهرررٜٔ وفُرررـ فرررٔس مرررـ رؽٌرررٚت افنرررٚرع احلُرررٔؿ أن 

يَْررع هررذا اإلًٕررٚن بٚدًهررٜٔ، و،ٕررام ،ن وؿررع ؾٔٓررٚ أن يتٚبًٓررٚ بٚإلٕٚبررٜ وافرجررقع ،ػ 

 اه تٌٚرك وتًٚػ وآشتٌٍٚر وافتقبٜ.
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ٚ ٓ بررد مْررف؛ ؾرر٘ذًا: ،ذا ـررٚن مررـ ضًٌٔررٜ اإلًٕررٚن أن يًيصرر افرررمحـ وأن ذفررؽ ممرر

فررذفؽ إٔررف ؿررد فررؾ بٚفًٌررٚدة مررـ صرر ة مرر  ً، وهررذا اإلخرر ل ؿررد يُررقن تررٚرًة ـرراًم، 

ًٚ، وأطررُْؿ تًِّررقن مًررل مررٚ افٍرررل بررغ افُررؿ وافُٔررػ، أمررٚ افُررؿ  وتررٚرًة يُررقن ـٍٔرر

ؾُِْٚ يًِؿ أن اه ظز وجؾ ؾرض ظذ ـؾ مًرِؿ برٚفغ مُِرػ  رس صرِقات   

ًٚ ـررؾ يررقم وفِٔررٜ، ؾَررد هيّررؾ صرر ًة أو أ ـ ررر ؾٓررذا ؿكرر   افُررؿ، وؿررد يُررقن حريهرر

ظررذ ادحٚؾيررٜ ظررذ افهررِقات اخلّررس ـررام هررق منررٚهد واحلّررد ه مررـ ـ ررر مررـ 

افْٚس فُـ جلِٓٓؿ بٚفؼع أو بٚفًْٜ ؾٓؿ يًَقن   افَْص   افُٔػ وفٔس   

ًٚ وفُـ ؿد تُقن ص هتؿ هذه  افُؿ، ؾٓؿ وٚؾيقن ظذ افهِقات اخلّس بٚم

، وؿد يُرق ًٜ ن افرَْص   رـرـ مرـ إرـرٚن، أو   واجرٛ مرـ افقاجٌرٚت، أو ٕٚؿه

  شرررْٜ أو مًرررتحٌٜ مرررـ ادًرررتحٌٚت، ؾٓرررذا ـِرررف َٕرررص   افُٔرررػ، وهرررذا ؿرررؾ مرررٚ 

 يْرقا مْف مهٍؾ ،ٓ مـ صٚء اه وؿِٔؾ مٚ هؿ.

ـ ر مـ افْٚس يهِقن مع ورٚؾيتٓؿ ظرذ افهرِقات اخلّرس ٓ يىّئْرقن   

ٓ جتزئ صر ة رجرؾ ٓ »ظِٔف افه ة وافً م:  افه ة، يًٚرظقن ؾٔٓٚ، وؿد ؿٚل

هذا صرذ وفُْرف مرٚ صرذ، ـرام جرٚء   صرحٔح  «ئَؿ صٌِف بغ رـقظف وشرقده

ـٚن ذات يقم   ادًرد حْٔام دخؾ رجؾ ؾٖخرذ يهرع »: ¢افٌ ٚري أن افٌْل 

وبًد أن صذ أؿٌؾ ،ػ افٌْل صذ اه ظِٔف وظذ مفف وشِؿ ؾَرٚل: افًر م ظِٔرؽ 

اه! ؿرررٚل: وظِٔرررؽ افًررر م! ارجرررع ؾهرررؾ ؾٕ٘رررؽ ؟ تهرررؾ، ؾرجرررع افرجرررؾ  يرررٚ رشرررقل

ًٚ ظذ افٌْل  : افً م ظِٔؽ يٚ رشقل اه! ؿرٚل: ¢وصذ، وبًد افه ة أؿٌؾ أيو

وهُرذا   ادررة اف ٚف رٜ   هرذه ادررة  «وظِٔؽ افً م ارجع ؾهؾ ؾٕ٘ؽ ؟ تهرؾ

س  برذفؽ وؿرٚل: ـام يَٚل: اشَط   يد افرجؾ، وظر  إٔف ٓ حيًـ يهرع ؾرٚظ

واه يررررٚ رشررررقل اه ٓ أحًررررـ ؽرهررررٚ ؾًِّْررررل، ؿررررٚل ظِٔررررف افًرررر م: ،ذا ؿّررررٝ ،ػ »

افه ة ؾتقوٖ ـام أمرك اه، ثؿ اشتٌَؾ افٌَِرٜ، ثرؿ أذن ثرؿ أؿرؿ ثرؿ ـرز، ثرؿ اؿررأ مرٚ 
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ًٚ، ثررؿ ارؾررع حتررك تىّررئـ ؿررٚئاًم، ثررؿ  تٔنرر مررـ افَرررمن، ثررؿ ارـررع حتررك تىّررئـ راـًرر

ًٚ، ثرؿ اشررد حترك تىّرئـ اشرد حتك تىّئـ شٚجداً  ، ثرؿ ارؾرع حترك تىّرئـ جٚفًر

شٚجدًا، ثؿ اؾًؾ ذفؽ   ص تؽ ـِٓٚ، ؾ٘ذا إٔٝ ؾًِٝ ذفؽ ؾَد برٝ صر تؽ، 

 . «و،ن إٔٝ إَٔهٝ مْٓٚ ؾَد إَٔهٝ مـ ص تؽ

ًٚ ؿٌرررؾ حرررديٞ اديسرررء صررر تف افرررذي ؾٔرررف أن ذفرررؽ  أؿرررقل: حررردي ْٚ ادرررذـقر مٍٕررر

ًٚ بٖٕف ٓ حيًـ ؽرهرٚ افرجؾ أظٚد افه ة ث ث مرات وهق ٓ  حيًْٓٚ ؾَٚل مًسؾ

ؾًِّْل ؾَٚل فف ظِٔف افً م ـرام شرًّتؿ، افنرٚهد: احلرديٞ افرذي ؿٌِرف وهرق ؿقفرف 

أول مرررٚ حيٚشرررٛ افًٌرررد يرررقم افَٔٚمرررٜ افهررر ة ؾررر٘ن برررٝ ؾَرررد أؾِرررح »ظِٔرررف افًررر م: 

وإٔرح، و،ن َٕهٝ ؿٚل اه ظز وجؾ د ئُتف: إيروا هؾ فًٌدي مـ تىقع ؾتتؿ 

 .«ؾريوتف فف بف

افنٚهد مـ هذا احلديٞ: أن إحُٚم افؼظٜٔ ؾٔٓٚ مٚ ٓ بد مْف، وؾٔٓٚ مٚ فر 

ًٚ فًَِررؿ إول، ؾٚفًَررؿ  ًٚ احتٔٚضٔرر اإلًٕررٚن ؾٔررف، فُررـ هررذا افًَررؿ اف ررٚين يًتررز رديٍرر

ًٚ  تدارك إمر م ئُرٜ اه يرقم  ًٚ ،ذا وؿع ؾٔف َٕص ـاًم أو ـٍٔ إول ـام نحٝ مٍٕ

قع افذي هق فرٔس بٍررض، ،ذًا: ٓ يهرح أن ًَٕرؿ اإلشر م ،ػ فرٛ افَٔٚمٜ مـ افتى

وؿؼرر، وب ٚصررٜ ،ذا ؿهرردٕٚ اررذا افتًٌررر افرـٔررؽ ادرؾررقض أن افَؼرر ٓ يًْررك بررف 

 و،ٕام هق افِٛ.

ذفؽ ٕن اه ظز وجؾ ـام ٕنٚهد   مٚ خِؼ اه ظز وجؾ مـ اف امر واخلوٚر 

ًٚ ومرٚ  ًٚ و،ٕرام وٕحق ذفؽ ؿد جًؾ فُ ر مْٓٚ ؿؼرًا وفٌر ـرٚن هرذا افَؼر ؿرد خِرؼ ظٌ ر

ًٚ فألحُٚم افؼرظٜٔ افترل ؾٔٓرٚ مرٚ هرق ؾررض وؾٔٓرٚ  فِّحٚؾيٜ ظذ افِٛ، ؾٓذا تَريٌ

مررٚ هررق مًررتحٛ، ؾًٔررّل بًررض ادًررٚرصيـ افٔررقم مررٚ هررق ؾرررض بٖٕررف فررٛ ومررٚ هررق 

فٔس بٍرض بٖٕف ؿؼر، وفٔرتٓؿ يًْرقن إٔرف يًْرك ارذا افَؼر فُرْٓؿ يِّحرقن بٖٕرف مرٚ 
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 ظتْٚء بٚفِٛ ؾَط.يٌٌْل ،ٓ آ

وهْررررٚ يًَررررقن   منررررُِٜ أخرررررى حٔررررْام ؿًررررّقا اإلشرررر م ،ػ فررررٛ وؿؼرررر ؾٓررررؿ 

ًٚ مع افَؼ، فٔس ؾَط مـ افْٚحٔرٜ افترل أنت ،فٔٓرٚ برٖن اه ظرز  يؤًقن افِٛ أيو

وجؾ خِؼ افَؼ فِّحٚؾيٜ ظذ افِٛ بؾ مـ ٕٚحٜٔ أخرى تتًِؼ بٚفًِؿ بٚفؼيًٜ 

بٚفُترٚب وافًرْٜ ٓ يًرتىًٔقن أن يٍرؿرقا  ؾٓؿ ٓ يًرتىًٔقن بًرٌٛ جِٓٓرؿ خٚصرٜ

ظذ حد تًٌرهؿ بْٔام هق فٛ ظْدهؿ ومٚ هق ؿؼ ؾِّٔٓقن ـ ررًا مرـ افِرٛ بٚشرؿ 

 ؿقهلؿ ،ٕف مـ افَؼ.

.ًٚ  ؾ٘ذًا: هؿ ؿد ؤًقا افِٛ وافَؼ مً

أظقد أن ،ػ ادًٖفٜ افتل أردت افتْهٔص وافتٌْٔف ظِٔٓرٚ وهرل: إٔرف ،ذا دخرؾ 

ًررررقن ييْررررقن بررررف إٔررررف مررررـ أوفئررررؽ افررررذيـ يًررررتحَقن اإلجرررر ل افررررداخؾ وـررررٚن اجلٚف

واإلـٌٚر وافتًئؿ وفق   حدود افؼع ؾٓرؿ يٌرٚدرون ،ػ تٌَٔرؾ يرد هرذا افنر ص 

 اجلِٔؾ، إٔٚ أريد أن أذـر أن بٖمريـ اثْغ:

ًٚ: هؾ هرذا افتٌَٔرؾ هرق افرذي شرْتحدث ظْرف أم  أوًٓ: مٚ حُؿ هذا افتٌَٔؾ؟ وثٕٚٔ

 هق نء مخر؟

إٔف نء مخر: ٕحـ بام ظِّْٚ مـ إحٚديٞ افٌْقيٜ وأثٚر افًٍِٜٔ أن احلََٜٔ 

ًٚ   ظٓررد افًررِػ افهررٚفح مررـ ظٚمررٜ افْررٚس ،ػ أـررٚبر  تٌَٔررؾ افٔررد ـررٚن أمرررًا مًروؾرر

افْٚس؛ وفذفؽ ؾام ًٕتىٔع أن ُْٕر جقاز افتٌَٔؾ يد افًٚ؟ افٍٚوؾ، وفُرـ هْرٚ ٓ 

 بد مـ افتذـر بٖمريـ اثْغ:

يٌٌْررل أن ٕرًررؾ هررذا افتٌَٔررؾ فٔررد افًررٚ؟ افٍٚوررؾ شررْٜ مًررتّرة  أحرردضٚ: إٔررف ٓ

مىررردة؛ ٕن هررذا خرر   افًررْٜ، افًررْٜ ـررام ؿررٚل أحررد افهررحٚبٜ وفًِررف أبررق ذر ريض 

ادهرررٚؾحٜ هرررل شرررْٜ  «،ٓ وصرررٚؾحْٚ ¢مرررٚ فَْٔرررٚ رشرررقل اه »اه تًرررٚػ ظْرررف ؿرررٚل: 
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يرررٞ ـ ررررة ت ؿرررل ادًرررِؿ مرررع أخٔرررف ادًرررِؿ بًرررد افًررر م، وؿرررد جرررٚء   ذفرررؽ أحٚد

مرٚ مرـ مًرِّغ يِتَٔرٚن » ض ظذ ادهٚؾحٜ ـّ ؾ ؿقفف ظِٔف افه ة وافً م: 

ؾٔتهررررررٚؾحٚن ،ٓ   تررررررٝ ظررررررْٓام ذٕررررررقاام ـررررررام يتحررررررٚت افررررررقرل ظررررررـ افنرررررررر   

 .«اخلريػ

ادهرررٚؾحٜ: هرررل افًرررْٜ افرتٌٔرررٜ، أمرررٚ تٌَٔرررؾ افٔرررد ؾٖٕرررٚ أشرررّٔٓٚ مرررـ برررٚب تٍنرررٔش 

ؾَد شّح فف افنٚرع بتٌَٔؾ يرده، أمرٚ اخلِػ، يًْل: رجؾ حيٛ هذا افرجؾ افًٚ؟ 

ًٚ، فُررـ  أن وًِٓررٚ ديدٕررف ـِررام فَٔررف ؿٌررؾ يررده ؾٓررذا ؟ يُررـ مررـ ظّررؾ افًررِػ ،ض ؿرر

إٔررف ٓ  -وهْررٚ بٔررٝ افَهررٔد ـررام يَررٚل، وبررذفؽ تْتٓررل هررذه افُِّررٜ  -أـ ررر مررـ هررذا 

يٌٌْرررل بًرررد افتٌَٔرررؾ أن ٕورررًٓٚ ظرررذ جٌٓرررٜ وهرررذا افرررذي ٕنرررٚهده دائررراًم مرررع إشرررػ 

ًْررل: يٌَررؾ هُررذا ثررؿ يوررًف ظررذ اجلٌٓررٜ هررذا ينررٌف افًرررقد، و،ذا ـررٚن افنررديد، ي

ؿٚل دًٚذ بـ جٌؾ حْٔام ؿدم مـ افنٚم وؿد شٚؾر مـ ادديْرٜ ،ػ افنرٚم  ¢افٌْل 

ثررؿ رأى هْررٚك افْهررٚرى ـٔررػ يًيّررقن ؿًًٔررٔٓؿ ورهٌررٚهنؿ ؾِررام وؿررع بكرره ظررذ 

ؿٚل يٚ رشقل اه! ،ين مف يٚ مًٚذ! »هؿ أن يًرد فف ؾَٚل فف ظِٔف افً م:  ¢افٌْل 

أتٔٝ افنرٚم ؾرأيرٝ افْهرٚرى يًرردون فًًَٔرٔٓؿ ورهٌرٚهنؿ ؾقجردتؽ إٔرٝ أحرؼ 

بٚفًرررقد مررْٓؿ، ؾَررٚل ظِٔررف افهرر ة وافًرر م: فررق ـْررٝ ممرررًا أحرردًا أن يًرررد ٕحررد 

يقجررد حررديٞ مخررر فُررـ ٓ  «ٕمرررت افزوجررٜ أن تًرررد فزوجٓررٚ فًيررؿ حَررف ظِٔٓررٚ

 ٌٌل وٕذـر ،خقإْٚ افىٌٔغ بٖمريـ اثْغ:يهِح افًرقد ،ٓ ه؛ هلذا ؾام يْ

 أحدضٚ أهؿ مـ أخر، إهؿ: أن ٓ تًٍِقا هُذا.

إمر اف ٚين: أٓ تت ذوا تٌَٔرؾ يرد افًرٚ؟ ظرٚدًة وشرْٜ، و،ٕرام ظرذ شرٌٔؾ افْردرة، 

 وهذا مٚ أردت افتذـر بف وافذـرى تٍْع ادٗمْغ. 

 ( 00: 01: 06/ 120) اهلدى والنور /
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 َوٕدَِّكيوٕ ال ُيتِٗ: ايطًف 

 ذًواًل ملػانٌ األَة 

 احلّد ه وافه ة وافً م ظذ رشقل اه. مداخِٜ:

هْٚك صٌف تدور حقل مْٟٓ افنرٔخ خٚصرٜ، ومرْٟٓ أهرؾ احلرديٞ مرـ افًرٍِٔغ 

افٔقم ظٚمٜ، مْٓٚ: أن افنٔخ إفٌٚين ظّد ،ػ افًْـ إربع وتك  ؾٔٓٚ وأتك بام 

ووررًٔػ مررع أن مًررٖفٜ افتهررحٔح وافتوررًٔػ  ؟ يًررٌؼ ،فٔررف وؾهررِٓٚ مررـ صررحٔح

مًررٖفٜ اجتٓٚديررٜ، أمررٚ مررٚ يتًِررؼ بٖهررؾ احلررديٞ افٔررقم، أهنررؿ ينررتٌِقن بررٚفردود ظررذ 

ًٓ دنرررٚـؾ  بًرررض وفرررٔس هلرررؿ   واؿرررع ادًرررِّغ أن.. يًْرررل: ٓ يَررردمقن حِرررق

ادًرررررِّغ أن و،ٕرررررام هرررررؿ منرررررتٌِقن برررررٚفردود ظرررررذ بًورررررٓؿ   مًرررررٚئؾ ؾرظٔرررررٜ 

 ؾٔٓٚ خ   تْقع، ؾْرجق مـ ؾؤِتُؿ ،ج ء م ؾ هذه افنٌف.اجتٓٚديٜ اخل   

هررذه يَررٚل مْررذ افَررديؿ: صْنررْٜ ًٕرؾٓررٚ مررـ أخررزم! ،ن افررذيـ يرردظقن بررٖن  افنررٔخ:

ًٓ يرررردل ظررررذ  ًٓ دنررررٚـؾ افًكرررر احلررررٚرض يَقفررررقن ؿررررق افًررررٍِٔغ ٓ يَرررردمقن حِررررق

ٓررل جِٓٓررؿ بٚإلشرر م، وافُِّررٜ إوػ افتررل أنت ،فٔٓررٚ ،ن ـٕٚررٝ مررـ ـ مٓررؿ ؾ

ٚ ـرررام يَرررٚل: ورررٌٞ ظرررذ ،بٚفرررٜ، صرررحٔح أن إفٌرررٚين جرررٚء ،ػ افًرررْـ إربًرررٜ  أيًوررر

افتل تتىٌِٓٚ أشٕٚٔد تِرؽ إحٚديرٞ  ٜوأظىك ـؾ حديٞ   ـؾ ـتٚب مْٓٚ ادرتٌ

 ًٓ وصرررقاهدهٚ وتقابًٓرررٚ، ؾَْرررقل هلرررٗٓء افرررذيـ يريررردون أن يَررردمقا ،ػ إمرررٜ حِرررق

صررؾ يريرردون أن يًتّرردوا   ذفررؽ فتِررؽ ادنررٚـؾ افتررل ينرررون ،فٔٓررٚ: ظررذ أي أ

افتَرررديؿ؟ ٓ صرررؽ أن ذفرررؽ إصرررؾ هرررق إصرررؾ إول فِؼررريًٜ اإلشررر مٜٔ افَررررمن 
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افُريؿ، ثؿ إصؾ اف ٚين افًْٜ أيًوٚ بٚتٍٚل مجٔع ادًِّغ، و،ذا ـٕٚٝ افًْٜ ؿد 

دخرررؾ ؾٔٓرررٚ حلُّرررٜ أرداهرررٚ اه ارررذه إمرررٜ مرررٚ فرررٔس مْٓرررٚ مرررـ إحٚديرررٞ افورررًٍٜٔ 

ؽ احلِقل ـٔػ تَٚم ظرذ م رؾ هرذه إحٚديرٞ افترل اخرتِط احلٚبرؾ وادُْرة، ؾتِ

 ؾٔٓٚ بٚفْٚبؾ.

فرررررذفؽ ؾٚفًرررررٍِٔقن   افقاؿرررررع يَقمرررررقن بقاجرررررٛ افتهرررررٍٜٔ افترررررل أظررررررض ظْٓرررررٚ 

مجرررٚهر ادًرررِّغ ؿررردياًم وحررردي ًٚ وب ٚصرررٜ مرررْٓؿ هرررٗٓء افرررذيـ يزظّرررقن برررٖهنؿ 

ًٓ فتِررؽ ادنررٚـؾ، ومرر رمحررف اه حررغ أحًررـ ؿررقل اإلمررٚم افنررٚؾًل  ٚيَرردمقن حِررق

ؿررٚل   رشررٚفتف: ،ذا ـررٚن افًررٚ؟ جررٚهً  بٚفًررْٜ ؾًررذ أي أصررؾ يًتّررد ،ذا مررٚ أراد أن 

ئَس وافَٔٚس ٓ يهح ،ػ ظذ إصِغ افُتٚب وافًْٜ، ؾ٘ذا ؿرٚس ادرتٓرد أو 

اشرررتٌْط حُررراًم مرررـ افًرررْٜ ؾرررٖول نط: أن تُرررقن هرررذه افًرررْٜ صرررحٔحٜ ظْرررد ظِرررامء 

 دهؿ.احلديٞ ومقاؾَٜ ٕصقهلؿ وؿقاظ

ًٓ فتِررررؽ  ؾٓررررٗٓء افررررذيـ يتٌرحررررقن بررررام فررررٔس ظْرررردهؿ مررررـ أهنررررؿ يَرررردمقن حِررررق

ادنٚـؾ ظذ أشرٚس مرٚذا؟ ظرذ أشرٚس اجلٓرؾ؛ ٕن افرذيـ ٓ يًِّرقن افًرْٜ وٓ 

 ٜ رر ًَ ًٓ ظِّٔررٜ ومقاؾ ئّررزون بررغ صررحٔحٓٚ ووررًٍٔٓٚ فررٔس ب٘مُررٚهنؿ أن ئَّررقا حِررق

أو أحرزاب مٙر ظِرٔٓؿ فِؼيًٜ اإلش مٜٔ، وافقاؿع يٗـد ذفرؽ ؾّرْٓؿ مجٚظرٚت 

ٕحق ٕهػ ؿرن مـ افزمٚن أو أؿؾ أو أـ ر مٚ اشتىٚظقا أن يًِّرقا صرٔئًٚ ؾَرد ورِٝ 

أؾررراد هررذه إحررزاب بًٔرردة ظررـ افًّررؾ بٚفُتررٚب وافًررْٜ ٕهنررؿ ٓ يًِّررقن ومررـ ٓ 

ٚ: أن إصررؾ   ـررؾ ظّررؾ أن يُررقن ؿررٚئاًم  رر ًٍ يًِررؿ ٓ يًررتىٔع أن يًّررؾ ـررام ذـرٕررٚ مٕ

ثؿ أن يُقن خٚفًهٚ فقجف اه تٌرٚرك وتًرٚػ، ؾِرق ؾرورْٚ   ظذ افُتٚب وافًْٜ، 

ـؾ ؾرد مـ أؾراد إمرٜ ومْٓرٚ أوفئرؽ اجلامظرٚت أو إحرزاب ؾرورْٚهؿ خمِهرغ 

ؽرر صرٚحلٜ ٕهنرٚ فًٔرٝ ظرذ افُترٚب    أظامهلؿ وفُـ أظامهلؿ تُقن مرردودةً 
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 وافًْٜ.

ٚ، أن هرذٔؾتًَ ًٍر ا ظّرؾ تٍررد برف ؿ افًْٜ ،ػ صحٔح وؤًػ ـام َٕؾ افًرٚئؾ مٕ

إفٌٚين، ؾٓؾ هذا ظٔٛ؟ فَد شـ فْٚ إئّٜ افٌُٚر مـ ظِرامء احلرديٞ هرذه افًرْٜ 

ٚ، وأصرررٓر إئّرررٜ   ذفرررؽ اإلمرررٚم  ًٍ افىٌٔرررٜ أهنرررؿ جًِرررقا احلرررديٞ صرررحًٔحٚ وورررًٔ

رر ؽُ  ،افٌ ررٚري ومًررِؿ أم ـررٚن ظِّٓررؿ هررذا منررُقًرا  ؟!صررًْٔٓؿ هررذا ؽّررًزا شررٔئًٚ زَ ِّ

هٚمرررٚ بًررد ـترررٚب اه اظرررتامًدا ظِررٔٓام مررردى هرررذه  ًٚ ظْررد إئّرررٜ ـِٓررٚ حترررك صرررٚر ـتٚبرر

افَرون افىقيِٜ، ؾُٚن ذفرؽ مرْٓؿ شرًًٔٚ منرُقًرا وي رٚبقن ظرذ ظِّٓرؿ هرذا برام ٓ 

 اه تٌٚرك وتًٚػ. ر أجره ،ٓد  ََ يُ 

احلؼ واحلؼ أؿقل: ،ن إتَٚد ظّؾ إفٌٚين هذا يْنٖ مـ ظدم تَدير هذا افًِؿ، 

ز افهررحٔح مررـ افوررًٔػ، أو يْنررٖ مررـ احلَررد وهررق افررذي يُّررـ صررٚحٌف مررـ بٔٔرر

وهرذا فرٔس مرـ أخر ل ادًرِّغ، ؾٌرديؾ أن حيًرْقا هرذا افًّرؾ  دوافٌررة واحلًر

ويًررٚظدوا ادٗفررػ ظررذ اديضرر صررقًضٚ ـٌررًرا   ،بررٚم هررذا افًّررؾ يَقفررقن: هررذا 

ظّررؾ تٍرررد بررف إفٌررٚين، ؾررامذا يريرردون ،ًذا؟ أن تٌَررك إمررٜ اإلشرر مٜٔ حٔررٚرى ـِررام 

ٓ يًرؾررقن صررحٔحف مررـ وررًٍٔف وتُررقن ٕتٔرررٜ  ¢ؿ حررديٞ ظررـ رشررقل اه جررٚءه

وذفرررؽ ممرررٚ أخرررز برررف  ¢ذفرررؽ وظٚؿٌرررٜ ذفرررؽ أن يًَرررقا   آؾرررساء ظرررذ رشرررقل اه 

ـٍررررك ادرررررء ـررررذًبٚ أن »  أحٚديررررٞ ـ رررررة وأضٓررررٚ ؿقفررررف ظِٔررررف افًرررر م:  ¢افٌْررررل 

ذ افيررٚدغ و،ذا ـررٚن ٓ ورقز آظتررداء ظررذ افٌررٚؽغ أو ظرر «حيردث بُررؾ مررٚ شررّع

 ٍٜ شررٔئٜ م ِٓرررٚ ؾٖٕرررٚ أؿررقل: ،ن هرررٗٓء افرررذيـ ٓ يَرردرون هرررذا اجلٓرررد  و،ٕررام جرررزاء شرررٔئ

ادٌررررذول فتّٔٔررررز افهررررحٔح مررررـ افوررررًٔػ ؾًّْررررك ذفررررؽ أهنررررؿ روررررقا بٚفٌَررررٚء ظررررذ 

فِحررديٞ  ¢جِٓٓررؿ بٚفًررْٜ وروررقا بٚفتررٚ  بررٚفقؿقع   افُررذب ظررذ رشررقل اه 

ٚ: بحًرٛ ادررء مرـ افُرذب أن افًٚبؼ وهق حرديٞ خىرر جرًدا ويًرٚفٟ أمرًرا  ًًر واؿ
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 حيدث بُؾ مٚ شّع.

ٚ، أو أي ـٚتررٛ ـترٛ رشررًٚفٜ، أو أي وررٚرض أفَررك وررٚرضةً   أي ـٚترٛ أفررػ ـتًٚبرر

ٓ ئّرررزون صرررحٔحٓٚ مرررـ  ¢وون   هرررذه ادَرررٚٓت أحٚديرررٞ ظرررـ رشرررقل اه ريررر

، هذا وحده يٍُل ¢ؤًٍٓٚ ؾَد وؿًقا صٚءوا أم أبق   افُذب ظذ رشقل اه 

ا أن مررررـ افقاجررررٛ ظررررذ افًؼررررات بررررؾ ادئررررٚت مررررـ إئّررررٜ اإلشرررر مٜٔ أن فًِّٔررررق

يدرشقا ظِؿ احلرديٞ هرذا دراشرٜ جٔردة، وأن يتُّْرقا مرـ بٔٔرز صرحٔح احلرديٞ 

يًرتىٔع مرـ يريرد أن  مـ ؤًٍف، حتك يْؼوا افًِؿ افهحٔح بغ ادًِّغ يقمئذٍ 

ًٓ ،ش مٜٔ ٚ أن يوًٓٚ حِق ًٍ ًٓ  يوع تِؽ احلِقل ادنٚر ،فٔٓٚ مٕ و،ٓ شتُقن حِق

 بًٔدة ظـ اإلش م.

وٕحـ   ـؾ يقم َٕرأ مَٚٓت ؾٔٓٚ ،بٚحٜ أصٔٚء أو  ريؿ أصٔٚء دررد افرأي، 

مع إٔف يُقن مـ ادًِقم ظْد أهؾ افًِؿ  ¢فٔس هْٚك ؿٚل اه وٓ ؿٚل رشقل اه 

، ومع ذفؽ ٓ يذـر ¢أن   ـ ر مـ تِؽ افٌحقث ؿد جٚءت أحٚديٞ ظـ افٌْل 

، وهذه ظِٜ ضٚدٚ  دث ظْٓٚ بًض افًِامء ¢ًوٓٚ حديٞ ظـ رشقل اه   ب

افَدامك   بًض ادذاهٛ، حٔٞ يَرأ اإلًٕٚن ـتٚب ؾَرف مرـ أوفرف ،ػ مخرره ؾر  

 يًّع ؿٚل اه ؿٚل رشقل اه ،ٕام هق  رد ادذهٛ و رد افرأي.

، و،ذا برف وؿدياًم ؿرأت بح ًٚ ٕحد افُتٚب ادنٓقريـ حقل ادقشَٔك وافٌْٚء

ٓ يتًرض حلديٞ مرـ تِرؽ إحٚديرٞ افترل ذـرهرٚ ظِرامء احلرديٞ   خهرقص 

هرررذه ادًرررٖفٜ، و،ٕرررام يرررذـر مراوه وؿرررد يًتّرررد   نء مْٓرررٚ ظرررذ بًرررض إؿرررقال 

فًٌض ادتَدمغ وفُرـ افًِرؿ فرٔس هرق ؿرٚل ؾر ن ؿرٚل ظر ن.. و،ٕرام ـرام ؿرٚل ابرـ 

 ؿٔؿ اجلقزيٜ رمحف اه بحؼ:

ع عمح للل لرض لعلللل عقللل  ع هللعقللل 

 

 

 

عقلل  ع لالللح بالعلللوسعب لتم يللرض 
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ال عن ع لعل عىال  عللخ فع ل  اا

ع

عبللنيع لذ لل  عوبللنيعمحأيعضهلوللرض 

ع عك عوقعجحلع لالل  اعوى وهل 

ع

عحلل محا عنلل ع لتعطوللدعو لتشلل ورض 

ذفرررؽ افٌحرررٞ   افٌْرررٚء و  أٓت ادقشرررَٜٔٔ ؟ يرررذـر ـٚترررٛ ذفرررؽ افٌحرررٞ ع

مترررررل أؿرررررقام يًرررررتحِقن احلررررررا فُٔرررررقٕـ   أ»احلرررررديٞ افرررررذي جرررررٚء   افٌ رررررٚري: 

واحلرير واخلّر وادًٚز ، يًّقن   هلق وفًٛ ويهرٌحقن وؿرد مًر قا ؿررًدة 

ًٓ ٓ ظِرؿ ظْرده بٚحلرديٞ، وثًٕٚٔرٚ فرق  «وخْٚزير دٚذا ؟ يذـر هذا احلديٞ؛ ٕٕرف أو

ٚ يذـر ،ض ًؿٚ. ًٕ  ذـر هذا احلديٞ فًَىٝ مَٚفتف مـ أصِٓٚ، و؟ يَؿ دٚ ؿٚفف وز

وع احلِقل فِّنٚـؾ افتل ئًنٓٚ ادًِّقن افٔقم؟! ٓ بد مـ أهُذا تُقن و

افرجرررقع ،ػ افُترررٚب و،ػ افًرررْٜ افهرررحٔحٜ، وهرررذا مرررٚ يدٕررردن حقفرررف ادًرررِّقن 

 ادْتّقن ،ػ افًِػ افهٚفح.

 ًٜ شررِٜٓ جررًدا: ٍٕررسض أن ادًررِّغ افٔررقم ـررؾ   مذهٌررف  وإٔررٚ أخررًرا أؿررقل ـِّرر

هرررردى مررررـ ربررررف، وادْتّررررقن ،ػ  و  ضريَررررف افررررذي يّقرررر ؾٔررررف، وفُررررـ ظررررذ ؽررررر

افًِػ افهٚفح ،ٕام يزيِقن افً رات ويًٌدون إصرقاك مرـ هرذا افىريرؼ، أؾُٔرقن 

جررررزاء ذفررررؽ افًّررررؾ  َررررر ظِّٓررررؿ واحلررررط ظِررررٔٓؿ بررررٖهنؿ ٓ يوررررًقن احلِررررقل؟! 

احلِقل ،ٕام تقوع بًد ،زافٜ إصقاك وافً رات مـ افىريؼ ذفرؽ مرـ مًرٚين ؿقفرف 

رـررٝ ؾررُٔؿ صررٔئغ فررـ توررِقا مررٚ ،ن بًررُتؿ اررام ـتررٚب ت»ظِٔررف افهرر ة وافًرر م: 

ؾُرؾ مرـ ؟ هيرتؿ بٚفًرْٜ ؾًّْرك  «اه وشْتل، وفـ يتٍرؿرٚ حترك يرردا ظرع احلرقض

ٚ ،ػ أيررررٚت ؾورررً  ظررررـ إحٚديررر افتررررل ترررٖمر ادًررررِّغ  ٞذفرررؽ إٔرررف ؟ يرؾررررع رأًشررر

ف بررٚفرجقع ،فٔٓررٚ و  خٚصررٜ ،ذا اختٍِرررقا   أمررر أو   حُررؿ أو   مررْٟٓ يورررًقٕ

 فًِر ظِٔف   حٔٚهتؿ افَٚئّٜ أن.

 هذه ذـرى وافذـرى تٍْع ادٗمْغ.
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 ... ـام ؾًؾ أمحد صٚـر   ادًْد رمحف اه. مداخِٜ:

 وأمحد صٚـر يًْل .. افنٔخ:

... ،ػ صحٔح وؤًػ وأبَك إصقل ـام هل، وخترج إحٚديٞ  مداخِٜ:

   احلقان.

ْرررٚ، ؾٓرررؾ هرررذا يُرررقن مٖخرررًذا ظِْٔرررٚ؟ ومرررٚ مًْرررك هرررذا؟ هُرررذا ٕحرررـ بررردا ف افنرررٔخ:

اِت ﴿ قا اخْلَررْرَ َُ
تٌَِ ٚ َؾْٚشرر رر َٓ ٔ َق ُمَقف  ٌٜ ُهرر رر َٓ ؾو ِوْج رر ُُ

ٚ هررذا  [841]البقججرة:﴾َوفِ رر ًٍ وؿررد ذـرررت مٕ

ٚ أن هرذا آظرساض ٓ يرررد ظرذ إفٌرٚين، يررد ظرذ اإلمررٚم  ًٍر آظرساض.. أنت مٕ

فرررٔس ٕهرررًحٚ افٌ رررٚري ومًرررِؿ، درررٚذا مجًرررٚ إحٚديرررٞ افهرررحٔحٜ   افُترررٚب، أ

فألمرٜ؟ ؾرْحـ ًٕررتًغ برٚفًِؿ افررذي وورًقه فْررٚ ،ػ بٔٔرز افهررحٔح مرـ افوررًٔػ، 

إٔٚ حْٔام خىىٝ هذه اخلىٜ وجريٝ ظِٔٓٚ أول مٚ جريٝ ظذ صحٔح شْـ أن 

داود وورررًٔػ شرررْـ أن داود، فَرررد ؾُررررت مًِٔرررٚ أأشرررِؽ هرررذه افىريرررؼ افترررل يراهرررٚ 

ا؟ ؾُِرؾ وجٓرٜ، ؿِرٝ: فرق إْٔرل بًوٓؿ أم أشِؽ افىريؼ افتل نح ؿٌِل هلٚ أخرً 

جئررٝ ،ػ شررْـ أن داود وهررق أول ـتررٚب مررـ ـتررٛ افًررْـ إربًررٜ برردأت ؾٔررف مْررذ 

ٕحق أربًغ شْٜ، فرق إْٔرل ترـرٝ افًرْـ ظرذ مرٚ وورًف ادٗفرػ ظِٔرف، ثرؿ أظىٔرٝ 

ـرررؾ حرررديٞ مرتٌترررف مرررـ صرررحٜ أو ورررًػ ؾًٚؿٌرررٜ ذفرررؽ إْٔرررل مٔرررزت ؾًرررً  وفُرررـ مرررٚ 

، وفرررٔس ـرررؾ ؾررررد مرررـ أؾرررراد إمرررٜ مرررـ ص هرررٝ افهرررحٔح وٓ ص هرررٝ افورررًٔػ

ضرر ب افًِررؿ أو مررـ ؽرررهؿ بٚشررتىٚظتف أن يًررتقظٛ هررذا افُتررٚب برمتررف وأن يرـررز 

  ذهْرررف افهرررحٔح مْرررف وافورررًٔػ، برررؾ أـ ررررهؿ شرررٔ تِط ظِٔرررف إمرررر مرررـ حٔرررٞ 

 احلٍظ وافوٌط، شٔ تِط ظِٔف إمر بٚفهحٔح وافؤًػ.

إمرررٜ حترررك حٍرررٚظ إمرررٜ أن ؾرأيرررٝ أن هرررذا افتّٔٔرررز يًرررٚظد ـرررؾ ؾررررد مرررـ أؾرررراد 

حيٍيرررقا افهرررحٔح وحيٍيرررقا افورررًٔػ، ٕحرررـ أن ئٍُْرررٚ أن ٕترررذـر أن احلرررديٞ 
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افٍرر ين   افهررحٔح   افٌ ررٚري   مًررِؿ، و،ذا ٕحررـ ظررذ بهرررة مررـ ديْْررٚ أن 

هررررذا احلررررديٞ ٓ حيتّررررؾ أن يُررررقن مررررـ افوررررًٔػ، أمررررٚ ،ذا ـررررٚن افُتررررٚب حيررررقي 

ٚن أن هرذا احلرديٞ   شرْـ أن داود، افًَّغ افهحٔح وافؤًػ ؾٔتذـر اإلًٕر

وشْـ أن داود ؾٔف افهحٔح.. ؾٔف احلًـ.. ؾٔف افؤًػ وؾٔف ادُْر، وؽرره مرـ 

افًررررررْـ ؾٔررررررف بًررررررض ادقوررررررقظٚت، ؾًررررررق  فررررررتِط احلٚبررررررؾ بٚفْٚبررررررؾ وافهررررررحٔح 

بٚفوررًٔػ، هررذا مررٚ اضّٖٕرررٝ ،فٔررف ٍٕيسرر وإؼررح فرررف صرردري ؾررام مًْررك إتَرررٚد: ؟ 

ي ؾرر٘ن أصررٌٝ ؾررع أجررران وذفررؽ مررٚ أرجررقه مررـ اه ؾًِررٝ هررذا؟ هررذا هررق اجتٓررٚد

تٌرررٚرك وتًرررٚػ، و،ن أخىرررٖت ؾَْرررقل ٕوفئرررؽ ادتَرررديـ: هرررٚتقا ظُِّرررؿ افرررذي هرررق 

 أصِح وإٍٔع مـ هذا فألمٜ

 (00:17:20/ 3 –أهل احلدوث واألثر)فًاوى جدة 
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 ؟ٌٖ يف اإلضالّ قػوز

 :¢ؿٚل رشقل اه 

ٝ ؾٚبرردأ بٚفٔنررى و فررُٔـ افّْٔررك ،ذا فًٌررٝ ًِٕٔررؽ ؾٚبرردأ بررٚفّْٔك و ،ذا خًِرر »

اخًِٓام مجًٔٚ  ،و ٓ بش   ًٕؾ واحد ،و افٔنى مخر مٚ  ٍك ،تْتًؾ أول مٚ

 . «افًٌٓام مجًٔٚ أو

و افتٍريررؼ  ،و اظِررؿ أن مررٚ   هررذا احلررديٞ مررـ إدب   إٓتًررٚل ؿررٚل اإلمررٚم:

فٌٌِرٜ اجلٓرؾ  هق ممٚ ؽٍؾ ظْف أـ ر ادًِّغ   هذا افزمرٚن ،بغ افٌدء بف واخلِع

و ؾرٔٓؿ بًرض مررـ يرزظؿ إٔرف مرـ افرردظٚة ،ػ  ،وؾَردان ادرربغ فِْررٚس ظِٔٓرٚ ،بٚفًرْٜ

و تقاؾررف إمررقر !  ،بررؾ و ؾررٔٓؿ مررـ يَررقل   هررذا إدب : ،ٕررف مررـ افَنررقر ،اإلشرر م

و فررف مًررٚدون مررـ  ،بٚإلشرر م جررٚهِقن -واه  -ؾرر٘هنؿ  ،اررؿ أهيررٚ ادًررِؿ ؾرر  تٌررس

و ؿديام ؿٔرؾ : مرـ جٓرؾ صرٔئٚ ظرٚداه . و مرـ ظرٔرٛ  ،ينًرون أو ٓ ينًرون حٔٞ

يىْىْرررقن   خىرررٌٓؿ و ورررٚرضاهتؿ بقجرررقب تٌْرررل اإلشررر م ـررر  ٓ  أمررررهؿ أهنرررؿ

و ،ن ذفرررؽ فٌرررغ   أظامهلرررؿ و  ،مرررـ يٍُرررر برررام ،فٔرررف يررردظقن ؾررر٘ذا ارررؿ أول ،يتررررزأ

 و ،ٕرام ،¢برزي ٌٕرٔٓؿ  إـ رريـ مرْٓؿ ٓ هيتّرقن برٚفتزيل ؾساهؿ أو تررى ،أزيٚئٓؿ

 و بًوررٓؿ ،(و ـراؾٔررٝ ) ظَرردة افًْررؼ ،بٚفتنررٌف بحًررـ افٌْررٚ و أم ٚفررف : حلٔررٜ ؿهرررة

خرررر افرررذؿقن ،صرررٚرة »تُرررٚد حلٔرررتٓؿ تُرررقن ظرررذ مرررذهٛ افًرررقام   بًرررض افرررٌ د : 

و  ،و ؿرررد تُرررقن ـرررٚخلرج ،افًاممرررٜ و اجلٌرررٜ ،مرررع تزئرررف بٌِرررٚس أهرررؾ افًِرررؿ !«تُرررقن

 ! ؾٕ٘ٚ ه و ،ٕٚ ،فٔف راجًقن . افذيؾ ـٌِٚس افًْٚء ضقيِٜ

 .(145-6/1/144الصحيحة)
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 اتٗاّ ايطًفيني بأِْٗ  

 ال يٗتُوٕ إال بايعكيدة وايعًِ
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 تِٗ وغبٗات: ايطًفيوٕ يعطوٕ 

 ايعكيدة أنثس َٔ ذحُٗا..

بررٚرك اه ؾٔررؽ يررٚ صررٔ ْٚ!   ظْرردي شررٗال ثّررٜ فررف ظ ؿررٜ، يًْررل: هررق  مداخِررٜ:

ًٚ   تتّررٜ ا فٌحررٞ فُررـ مررٚ هررق   اجلٕٚررٛ افٍَٓررل، فُررـ   اجلٕٚررٛ مْٓرررل أيورر

افًَٚئرردي.. مررـ ادًِررقم أن افرردظقة افًررٍِٜٔ ـررذفؽ ؾررٔام ترردظق ،فٔررف ـررام ترردظق ،ػ 

 ُررٔؿ افُتررٚب وافًررْٜ   ؾٓررؿ افًررِػ افهررٚفح   ادًررٚئؾ افًِّٔررٜ وافًٌررٚدات 

وؽرهرررٚ، ؾٓرررل ـرررذفؽ تررردظق ،ػ  ُرررٔؿ افُترررٚب وافًرررْٜ ومرررٚ ـرررٚن ظِٔرررف افًرررِػ 

ة وتًِّٓرررررٚ واحلررررررص ظِٔٓرررررٚ؛ ٕن افٌرررررداءهرررررٚفح ومرررررٚ ظرررررر  بٚفًَٔررررردة افًرررررٍِٜٔ اف

 بٚإليامن بٚه تٌٚرك وتًٚػ وافٔقم أخر هل مـ مٓامت اإلش م.

 حؼ. افنٔخ:

وفُررـ هْررٚك صررٌٓٚت ثرر ث هررل   احلََٔررٜ ترردور حررقل َٕىررٜ واحرردة  مداخِررٜ:

ًٚ ظرذ افقؿرٝ  أمجًٓرٚ افر  ث ؾِذفؽ إٔٚ أذـر افنٌٓٚت اف  ث وهل يًْل: حرص

 صٌٓٚت ثؿ بًد ذفؽ يُقن افرد ظذ مٚ صئتؿ.

ؾَٔقفقن افنٌٜٓ إوػ: يَٚل: إٔرف ٓزم مرـ دراشرٜ افًَٔردة مرٚ يهرح برف اإليرامن 

 وهذا مـ ادُّـ تًِّف   دؿٚئؼ مًدودة.

افنرررٌٜٓ اف ٕٚٔرررٜ: يَقفرررقن: ،ن دراشرررٜ افًَٔررردة ظرررذ وجرررف افتٍهرررٔؾ وٓ شرررٔام   

ٜٔ وادًتزفٜ وإصرٚظرة وؽررهؿ يردخِقا افْرٚس ؾرٔام ؟ أبقاب افردود ظذ اجلّٓ
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يقجررٛ اه ظررز وجررؾ ظِررٔٓؿ مًرؾتررف ويًروررٓؿ ف ؾتتررٚن   ديررْٓؿ ـررام أن ترردريس 

 افًَٔدة مٍهِٜ يقؿع افْٚس   احلرة وافتذبذب.

افنرررٌٜٓ اف ٚف رررٜ: اهترررٚم افًِرررامء افًرررٍِٔغ برررٖهنؿ يدٕررردٕقن حرررقل مًرررٚئؾ افؼرررك 

  بحررررٞ مررررٚ  تررررٚج ،فٔررررف إمررررٜ مررررـ  ُررررٔؿ افؼرررريًٜ  وافتقحٔررررد دون أن يرررردخِقا

ومهٚرظٜ افىقاؽٔٝ و،ُٕٚر ادُْرر، ومرـ ؽرر أن يَِْرقا افردظقة ،ػ واؿرع ظّرع 

 تىٌَٔل.

يًْررل: هررل ثرر ث صررٌٓٚت فُررـ   احلََٔررٜ ـِٓررٚ مٗداهررٚ ظرردم دراشررٜ افًَٔرردة 

 وظدم احلرص ظذ..

اهترٚ صْنرْٜ ًٕرؾٓرٚ مرـ ًٕؿ، أمٚ افنٌٜٓ إوػ: ؾٓرل ـٖخريٚهترٚ وـٖخق افنٔخ:

 أخزم.

افذي يَقل: أن افًَٔدة يُّـ تَِٔٓرٚ   دؿرٚئؼ، ًٕرٖل هرذا افَٚئرؾ: مرٚ هرل هرذه 

افًَٔدة افترل يُّرـ أن يتَِٚهرٚ ادًرِؿ   دؿرٚئؼ؟ هرؾ يًْرل هرق أن يتَِرك افًَٔردة 

ًٚ   دؿرٚئؼ؟ ،ن ؿررٚل:  ّر ً، ٕحرـ َٕررقل: يُّرـ هررذا   ّر ً   دؿرٚئؼ أم تٍهررِٔٔ

 ،ػ مخره.  «أن تٗمـ بٚه وم ئُتف وـتٌف» هق   حديٞ اإليامن: ،مجًٚٓ، ـام

ًٚ   دؿٚئؼ ؾْحـ شَْقل فف: أوًٓ:  ًٚ يُّـ تَِل افًَٔدة تٍهِٔٔ أمٚ ،ن ؿٚل: أيو

إٔررٝ  -هررؾ تًْررل افًرررب أم تًْررل افًرررؿ؟ ؾّررـ ؿقفررف أظْررل افًرررب أفررٔس ـررذفؽ 

ًٚ ظررررْٓؿ أو مًررررزاً   –ظررررـ صررررٌٓتٓؿ  صررررٚظر بٚدنررررُِٜ إهررررٛ حٚفررررؽ يًْررررل: مررررداؾً

ؾًرَْقل فررف: جررزاك اه خررر ؾرر٘ن ـْررٝ تَهرد افًرررب ؾَررط ؾٓررذه أول خىٔئررٜ؛ ٕٕررؽ 

تًِرررؿ أن اإلشررر م ؟ يرشرررؾ ،ػ افًررررب خٚصرررٜ و،ٕرررام أرشرررؾ ،ػ افْرررٚس ـٚؾرررٜ، ثرررؿ 

ًٚ: هررؾ تًْررل افًرررب إؿحررٚح افررذيـ يٍّٓررقن افٌِررٜ افًربٔررٜ فٌررٜ افَرررمن  َٕررقل: ثٕٚٔرر

ًٚ: جِٓرٝ؛ ٕن افًررب دخِرتٓؿ افُريؿ دون أن يتًِّقا؟ ؾ٘ن ؿٚل : ًٕؿ، َٕقل أيو
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افًرّٜ وأصرٌح مرـ يًرٔش   ظَرر افرٌ د افًربٔرٜ ٓ يًرتىٔع أن يٍٓرؿ افَررمن وهرق 

ًٚ بًِقم أفٜ  ٕزل بٌِٜ افًرب ،ٓ بدارشٜ مَدمٚت فٌقيٜ وظِقم يًّقهنٚ اصى ح

 وٕحق ذفؽ.

ٚس افًَٔدة افترل حْٔئذ ٕتقصؾ ،ػ افَقل بٖن هذا افًٚ؟ افذي يريد أن يًِؿ افْ

جررررٚءت   افُتررررٚب وافًررررْٜ، هررررؾ هررررق يًررررٔش   جررررق ينررررٌف اجلررررق إول افًررررٍِل 

مرررع أصرررحٚبف، أم هرررق يًرررٔش   أجرررقاء مرررـ افتٍررررل  ¢إول.. افرررذي يّ رررؾ افٌْرررل 

ًٚ شرررُٔقن جقابرررف ،ن صرررٚء اه  افٍُرررري وافتًٍرررخ إخ ؿرررل وافًرررِقـل، أطرررـ أيوررر

فتِرػ ـرؾ آخرت   ظرـ اجلرق ظذ احلؼ إٔرف يَرقل: ٓ، هرق يًرٔش أن   جرق 

 افًٚبؼ.

،ذًا: هذا افذي يَقل: إٔف يُّـ ؾٓؿ افًَٔدة وظرذ افقجرف افتٍهرٔع افرذي جرٚء 

  افُتٚب وافًْٜ   دؿٚئؼ ؾٕ٘ام هق يًرٔش   خٔرٚل، ثرؿ ٕحرـ ٕرًِرف  رٝ أمرر 

واؿع، أظىْل ٕرى افًَٔردة   دؿرٚئؼ هٌْرل إٔرٚ رجرؾ بردوي مت مرـ افهرحراء أريرد 

 ًَٔدة اإلش مٜٔ مٚ ؾٔٓٚ؟أن أتًِؿ اف

هق يربط.. ؿٚئؾ هذا افَقل يربط بغ افًَٔدة وبغ مٚ تهح بف افًَٔدة،  مداخِٜ:

ؾَٔررقل: ،ن اإلًٕررٚن حٔررْام يىٚفررٛ بٚإلشرر م ،ٕررام يررٗمر بًّرؾررٜ اه ظررز وجررؾ مًرؾررٜ 

اإليامن أو ـرام ؿرٚل  ¢ظٚمٜ وبٖن ينٓد أن ٓ ،فف ،ٓ اه ويٗمـ بام ظر  بف افٌْل 

 .. ¢ افٌْل

 هذا يًقد ،ػ ـ مل افًٚبؼ ،مجًٚٓ.. افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ضٔررٛ! فُررـ هررق ٓ يررٗمـ مًْررٚ بٖٕررف وررٛ بًررد ذفررؽ أن يررتًِؿ اإلشرر م  افنررٔخ:

ًٚ ظذ اظتٌٚر أن افًِؿ يًَْؿ ،ػ ؿًّغ: ظِؿ ظْٔل وظِؿ ـٍٚئل، وهذا مٚ  تٍهِٔٔ
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ل هرررٗٓء افْرررٚس أطرررـ أحرررد يُْرررره، أن هرررق يرررتُِؿ ظرررـ افرجرررؾ.. إيرررر أن وررر 

افررذيـ ئًنررقا   إحرر م يتهررقرون أوًٓ: أن  تًّْررٚ هررق  تّررع افرشررقل ظِٔررف 

ًٚ: يتهقر ـؾ مًِؿ مًِؿ ابرـ مًرِؿ ابرـ مًرِؿ واه أظِرؿ أيرـ يْتٓرل،  افً م، ثٕٚٔ

ًٚ وبرغ  يتهقر إٔف افٔقم أشِؿ، يٚ أخل هْٚك ؾرل برغ افرذي دخرؾ   اإلشر م حردي 

ًٚ، رجؾ ـٚؾر يريد أن افذي ئًش    تّع ،ش  مل ؾٓذا فتِػ ظـ إول بٚم

يًِؿ مٚذا شَْقل فرف؟ ؿرؾ: أصرٓد أن ٓ ،فرف ،ٓ اه وّرد رشرقل اه، أصرٌح مًرِؿ 

هؿ وأمررقاهلؿ ،ٓ ءؾرر٘ذا ؿٚفقهررٚ ؾَررد ظهررّقا مْررل دمررٚ»بنررٓٚدة احلررديٞ افهررحٔح: 

 .«بحَٓٚ وحًٚاؿ ظذ اه

افًٌٚدة بتٍٚصرِٔٓٚ مرٚ أطرـ يهرؾ اجلٓرؾ ... وٓ يتًِؿ ٓ افًَٔدة بتٍٚصِٔٓٚ وٓ 

،ػ آظررسا  بّ ررؾ هررذا اإلشرر م ادرّررؾ، ٓ بررد أن يَررقل: ٓ، وررٛ ظِٔررؽ ؾررٔام 

بًد أن م  ً: يتًِؿ ـٍٜٔٔ افىٓٚرة.. ـٍٜٔٔ افه ة.. ـٍٜٔٔ افهٔٚم م  ً ،ذا جٚء صٓر 

 رموٚن ،ػ مخره، هذه افتٍٚصٔؾ ٓ بد أن يتًِّٓٚ فٔتؿ ،ش مف.

امن أفررٔس ـررذفؽ.. هررذا اإليررامن ادرّررؾ افررذي َِٕتررف ظررْٓؿ.. أفررٔس ترررى! اإليرر

،مجررًٚٓ ترررى! ،ذا جررٚء افتٍهررٔؾ مررٚذا يَقفررقن ظْررف؟ وررٛ   «وبُتٌررف وبرشررِف»هررق: 

 اإليامن ،ذا جٚءه افتٍهٔؾ.. وٛ اإليامن بف أم ٓ؟ 

 ٓ صؽ إٔف وٛ اإليامن بف ،ذا جٚءه افتٍهٔؾ. مداخِٜ:

 قر أهنؿ يَقفقن: ٓ؟!وهُذا، يًْل: هؾ يته افنٔخ:

هرؿ ٓ يَقفرقن ٓ م رؾ مرٚ ذـررت هْرٚ يرٚ صرٔخ، فُرْٓؿ وؿًرقا   اجلرزء  مداخِٜ:

 افذي ذـرتف أهنؿ وؿًقا   اجلٓؾ ادىٌؼ حٔٞ أهنؿ ...

ًٕررؿ، هررذا هررق، وفررذفؽ ؾررْحـ وررٛ أن ُٕررقن وهررؿ أن يُقٕررقا مًْررٚ    افنررٔخ:

فًٔٝ بٚفًِٜٓ، افْٚس افٔقم افقاؿع، واؿًْٚ أن واحلََٜٔ هذا افذي وًؾ دظقتْٚ 
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يٍّٓررقن إٔررف ممُررـ اإلًٕررٚن يًررر  اإلشرر م ـِررف   جًِررٜ واحرردة؛ ٕهنررؿ يررٖتقك 

يرٚ أخرل! ذاك ،شر م   «هؾ ظع ؽرهـ، ؿرٚل: ٓ، ،ٓ أن تىرقع »بٚد ٚل إظران: 

؟ يُّرررؾ، جررررٚء مررررـ افٌرررردو يريررررد أن يًرررِؿ، فُررررـ مررررٚ زال اإلشرررر م يْررررزل بٖحُٚمررررف 

  مخره.برٓٚده بُذا بُذا ،ػ

ؾررْحـ أن ٓ وررٛ ظِْٔررٚ، بررؾ ٓ وررقز فْررٚ أن ٕرجررع افََٓرررى، ٕحررـ وررٛ أن 

ٕتٌْررررك هرررررذا اإلشررررر م مجِرررررٜ وتٍهررررٔ ً ؾررررر٘ذا مرررررٚ وؿرررررع ادًررررِؿ   م رررررؾ هرررررذا اجلرررررق 

ًٚ مررع افرردـتقر ث ثررٜ وشررًٌغ ؾرؿررٜ ٓ  اد تِررػ ؾٔررف أصررد آخررت   وـررام ذـرٕررٚ مٍٕرر

رشررقل اه! ؿررٚل: هررل افتررل ظررذ مررٚ إٔررٚ  ؿررٚفقا: مررـ يررٚ»يْرررقا مْٓررٚ ،ٓ ؾرؿررٜ واحرردة: 

ٕحررـ أن أفًررْٚ وررٛ ظِْٔررٚ وظِررٔٓؿ هررٗٓء افًررٚئِغ افنررٚـغ   «ظِٔررف وأصررحٚن

ادرتٚبغ... أفٔس مـ افقاجٛ ظِٔٓؿ أن حيرصرقا أن يُقٕرقا مرـ افٍرؿرٜ افْٚجٔرٜ؟ 

 ٓ صؽ إٔف شُٔقن جقااؿ ًٕؿ.

افرشررقل وتًررّع يررٚ أخررل! إٔررٝ فًررٝ أن   زمررـ افرشررقل تررٖيت وجتِررس مررع 

ًٚ و  أمٚمررؽ و  ضريَررؽ  احلُرؿ مْررف مٌررٚنًة بْٔرؽ وبررغ افرشررقل أربًررٜ ظؼر ؿرٕرر

ظ ررررات وظ ررررات، شررررٖٔتٔؽ حرررديٞ برررؾ شررررتٖتٔؽ ميرررٜ فرررق ـْررررٝ برررغ يررردي افرشررررقل 

ئٍُؽ ادٕٜٗ ،ذا أصُؾ ظِٔؽ مًْٚهٚ م ؾ مٚ وؿع بٚفًٌْٜ فرًٌض افهرحٚبٜ حٔرْام 

قا ،ِي﴿أصرررررُؾ ظِرررررٔٓؿ ميرررررٜ:  ررررر ًُ ٌِ ِْ رررررؿٍ َوَ؟ْ َي ِْ ررررْؿ بُِي ترررررذـرون أيرررررٜ  [13]األنعجججججءم:﴾اَمهَنُر

،ذًا: أيْٚ فٔس ذاك افرجؾ افذي طِؿ ًٍٕف؟ ؿٚل: فٔس ذاك، أ؟ »واحلديٞ؟ ؿٚفقا: 

ٌؿ ﴿وا ؿرررررررقل اه تٌرررررررٚرك وتًرررررررٚػ: وتَرررررررر ررررررر ِْ َك َفُي ررررررر ْ ٚههِ ،ِنه افؼ 
ْك بِررررررر ررررررر ٚ ُبَْرررررررله ٓ ُتْؼِ َيررررررر

هذه افنٌٜٓ مـ أذهٚهنؿ، ؾٖٕٝ أهيٚ ؾٖزال افرشقل ظِٔف افً م   «[83]لقمء :﴾َظئِؿٌ 

ادًرررِؿ   افَررررن افرابرررع ظؼررر   أول اخلرررٚمس ظؼررر فًرررٝ   صرررحٌٜ افرشرررقل 

حترررررك ،ذا أصرررررُؾ ظِٔرررررؽ يرررررٖيت يًىٔرررررؽ اجلرررررقاب وتًرررررِؿ تًرررررِٔاًم، أمٚمرررررؽ هرررررذه 
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ادًٚؾٚت افىقيِٜ، تريد أن تًر  هذا احلرديٞ صرحٔح أو ؽرر صرحٔح؟ تريرد أن 

ب أم مررـ افًررْٜ أم اإلمجررٚع افررذي يهررر ؾٔررف تًررر  هررذا احلُررؿ هررؾ أخررذ مررـ افُتررٚ

خرر   تررٚرًة   تهررحٔحف و  توررًٍٔف، أم مررـ افَٔررٚس، ثررؿ هررذا افَٔررٚس هررؾ هررق 

ؿٔررررٚس جررررع أم هررررق ؿٔررررٚس خٍررررل، أن ووررررًْٚ ؽررررر ذاك افقوررررع يررررٚ مًررررٚـغ وأن 

اجلٓؾ اذا افًِؿ.. يًتًِٓقا إمر ويَقل فؽ: ممُـ افًَٔدة يتًِّٓٚ   دؿرٚئؼ 

 مًدودة.

ًٚ   ضريَْررٚ افنررٚل افىقيررؾ ادديررد وفررذف ؽ ؾررْحـ حََٔررٜ وررٛ أن ّٕيضرر ؿرردم

ًٚ برغ  وإٔٚ أؿقل   بًض افُِامت ظْدمٚ أذـر ؿقفف ظِٔرف افًر م حٔرْام ـرٚن جٚفًر

ًٚ مًررتَٔاًم:  اضِرررل  ﴿أصررحٚبف ؾرررت  ؿقفررف تًرررٚػ وخرررط ظررذ أرض خىررر َذا رِصَ َوَأنه َهررر

قا اف رررر ًُ قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٚته ٔاًم َؾرررر
َِ تَ رررر ًْ ٌِِِٔفِ ُم ـْ َشرررر ْؿ َظرررر رررر ُُ َل بِ ره رررر ٍَ ٌَُؾ َؾتَ رررر جررررٚء  [853]األنعججججءم:﴾ًُّ

احلررديٞ مهررقرًا   بًررض ـتررٛ احلررديٞ بررٖن اخلررط ادًررتَٔؿ ضقيررؾ واخلىررقط 

افتل حقفف خىقط ؿهرة.. إٔٚ أؾٓؿ مـ هذا احلديٞ ؽر مٚ ٕىرؼ برف افرشرقل أـ رر 

أصررٚر ،فٔررف ممررٚ ٕىررؼ بررف افرشررقل، أي: أؾٓررؿ افقررء افررذي ٕىررؼ بررف افرشررقل زائررد مررٚ 

افرشقل اذا افرشؿ افرائع افٌديع اخلط ادًتَٔؿ هق افكاط واخلىقط افَهررة 

هرل افتررل ظررذ رأس.. ظرذ ـررؾ خررط مْٓرٚ صررٔىٚن يرردظق افْرٚس ،فٔررف، هررذا افنررٔىٚن 

وإٔررررٚ شررررًّٝ هررررذا بررررٖذين هررررٚتغ بًررررض مررررـ يزظّررررقن أهنررررؿ يرررردظقن ،ػ اإلشرررر م 

ٍَرررز ،ػ رأس إهررررام ب ىرررقة ويريررردون أن ئَّرررقا دوفرررٜ اإلشررر م ظرررذ ضريَرررٜ اف

 واحدة.

يَقفرقا: واه دظرقتُؿ احلََٔرٜ صررحٔحٜ فُرـ يرٚ أخرل! ضريررؼ ضقيرؾ صرٚل متررك 

شْهرررؾ ،ػ ،ؿٚمرررٜ افدوفرررٜ ادًرررِّٜ وادرتّرررع اإلشررر مل .. وإٔرررٚ أؿرررقل: افرشرررقل 

ػه  رشررررؿ هررررذا اخلررررط ردًا ظررررذ هررررٗٓء يَررررقل هلررررؿ: إيررررروا هررررذا اخلررررط افىقيررررؾ ُحرررر
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اخلىررررقط افَهرررررة حٍررررٝ بٚفنررررٓقات، ؾٓررررؿ يريرررردون أن بٚدُررررٚره.. إيررررروا هررررذه 

يهِقا بٚفىرل افَهرة هرذه وفرـ يهرِقا أبردًا وجتربرٜ هرذا افًكر مرـ ضقائرػ مرـ 

ًٚ يردظق افْرٚس  اجلامظٚت اإلش مٜٔ أـز دفٔؾ ظذ أن ظذ رأس ـؾ صٔىٚن ظِّٔ

،فٔف ؾٔ رجقن ظذ اخلط ادًتَٔؿ، وٕحـ ظِْٔٚ أن ٌَٕك   هذا اخلط ادًتَٔؿ 

 وٓ يورٕٚ وٓ هيّْٚ أن افْٚس يَقفقا: هذا خط ضقيؾ وصٚل وو ،ػ مخره.

واذه ادْٚشرٌٜ يًرٌْرل ـر م ذفرؽ افنرٚظر افًررن اجلرٚهع وأبْرك أن يُرقن 

  ادًِّغ مـ يُقن تٍُرهؿ   اإلش م ـتٍُره   جٚهِٔتف هرق.. ذفرؽ هرق 

 امرو افَٔس افذي ؿٚل:

 ب ىع  ح  عد عمحأوع لللمحنعةوىلرض

 

 

ع وأيهللل عأىلل عقحهلللنيعبهلونلل 

ع عإىلليوللضهللللهعلللرض:عقع  لل ععون 

ع

ع ىح و عنل  اعأوعىمل اعضنعل مح 

مرررٚ ظِْٔرررٚ ٕحرررـ ،ذا اشرررتّررٕٚ ّٕقررر   افكررراط ادًرررتَٔؿ ومرررٚ وصرررِْٚ إلؿٚمرررٜ ع

افدوفٜ ادًِّٜ، هذا افًٚ؟ اإلش مل صٚر فف ؿرون يت ٌط   افًٌرد ظرـ افُترٚب 

ادًتَٔؿ ومنْٔٚ خىقات ؿِِٔرٜ.. مترك شْهرؾ؟! وافًْٜ ؾ٘ذا ٕحـ أخذٕٚ افكاط 

فررررٔس مٓررررؿ أن ٕهررررؾ ادٓررررؿ أن ّٕقرررر   اخلررررط ادًررررتَٔؿ، ذفررررؽ اجلررررٚهع ؾٓررررؿ 

احلََٔررٜ افقاؿًٔررٜ افًِّٔررٜ و،ن ـررٚن هدؾررف مررٚذا؟ هدؾررف افرردٕٔٚ.. هدؾررف ادِررؽ.. فُررـ 

ًٚ أو ّٕرقت ؾًْرذر، وٕحرـ هُرذا مرع ربْرٚ تٌرٚرك وتًرٚػ ٕحرٚول  يَقل: ٕحرٚول مُِر

احلٔرررٚة اإلشررر مٜٔ، وأن َٕرررٔؿ افدوفرررٜ ادًرررِّٜ بًرررد وٚوفرررٜ ،ظرررٚدة احلٔرررٚة  أن ًٕٔرررد

اإلشررر مٜٔ ؾررر٘ن وصرررِْٚ ؾٌٓرررٚ و،ن ؟ ٕهرررؾ ؾًِرررْٚ مٍُِرررغ؛ ٕن إمرررر ـِرررف بٔرررد اه 

ًٚ ظذ رصاط مًتَٔؿ.  تٌٚرك وتًٚػ، ـؾ مٚ ٕحـ مٍُِغ أن ّٕق شقي

اؾٓؿ ظرـ اخلرط فذفؽ هذه إشئِٜ.. هذه افنٌٓٚت   افقاؿع أتٝ بًٌٛ إحرر

ادًررتَٔؿ ،ػ خررط مررـ هررذه اخلىررقط افَهرررة افتررل خترررج بٖصررحٚاٚ ظررـ اخلررط 
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 ادًتَٔؿ.

ًٚ افتررل  تررٚج ،ػ ذـررر  مداخِررٜ:   ٍٕررس ادًررٖفٜ   احلََٔررٜ هْررٚك صررٌٜٓ أيورر

ًٚ افًررٍِٔقن فرٔس ظْرردهؿ صرٚئٌٜ ظْررػ أو مرـ هررذا افْرقع يًْررل،  ٕٕرف يًرٚين مْٓررٚ أيور

مرتٌط مع ـتٛ صٔخ اإلش م ابـ تّٜٔٔ ـٚفتدمريٜ  فُْٓؿ يتهقرون افًَٔدة تهقر

وؽرهررررررٚ وردوده ظررررررذ اجلّٓٔررررررٜ وادًتزفررررررٜ وإصررررررٚظرة، ؾٔتهررررررقرون أن دراشررررررٜ 

افًَٔدة هل دارشرٜ هرذه افُترٛ ؾَرط ؾرساهؿ يًزؾرقن ظرـ دراشرتٓٚ ويًٍُرقن ظرذ 

دراشٜ ـتٛ أخرى ؿد تُقن تٗدي اؿ مع آشتّرار ،ػ حهرقل أخىرٚء مْٓرٔرٜ 

 ..  احلََٜٔ

ظذ ـؾ حٚل ٕحـ ٕريد مـ ،خقإْٚ أهنؿ ٓ يتهقرون أن ـؾ ؾرد مْٓؿ  افنٔخ:

 ًٚ ًٚ ؾٓق ظِٔف ،ذا صًر بٖٕف ود   ًٍٕرف اشرتًدادًا فِّيضر ؿردم يُّـ أن يهر ظٚد

  ضِررٛ افًِررؿ ؾررْحـ ْٕهررحف حََٔررٜ بررٖن يَرررأ ـتررٛ افًِررامء افررذيـ ظرؾررقا بًرر مٜ 

ًٚ ويًررٚرًا وافتر ٖثر بًِرؿ افُرر م، و،ذا ـرٕٚقا ٓ ينررًرون مرْٓرٓؿ ظرـ إٓحرررا  ئّْر

بًٍٖٕررٓؿ نء مررـ ذفررؽ ؾًِررٔٓؿ أن يٖخررذوا افًِررؿ شررقاء ـررٚن ظَٔرردة أو ـررٚن ظٌررٚدة 

مـ أؿرب ضريؼ شقاء مرـ ظِرؿ افًِرامء إحٔرٚء ،ذا ـرٚن هلرؿ وصرقل ،فرٔٓؿ، أو مرـ 

افُترررٛ افترررل أفٍرررٝ بىريَرررٜ مرررقجزة ٓ تررردخؾ مًٓرررؿ   ادررررٚدٓت افىقيِرررٜ مرررع 

فٍررٜ؛ ٕن اخلررقض   هررذه ادًررٚئؾ ؿررد تيرر بّررـ ٓ اشررتًداد ظْررده؛ افٍرررل اد ٚ

ًٚ أن يْحرررر  بًرررض  ٕن مْٚؿنرررٜ اد رررٚفٍغ ـ ررررًا مرررٚ ترررٗدي بٚدْرررٚؿش ًٍٕرررف أحٕٔٚررر

 افقء وفق   مًٖفٜ واحدة ظـ اخلط افذي يٌٌْل أن يًُِف مًتَٔاًم.

 ( 00: 15: 50/ 351) اهلدى والنور /
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 عتين تِٗ وغبٗات: ايدنوة ايطًفية ت

 ويصرب  باجلاْب ايعًُي وتترصب ي٘

 ذيو ضعف يف ايتعبد

ًٚ ظـ بًرض افٍئرٚت  شٚئؾ يَقل: ؾؤِٜ صٔ ْٚ افنٔخ ٕٚرص هْٚك مـ ـتٛ ـ م

ويَهررد اررٚ اجلامظررٚت، ؾَررٚل أن هْررٚك مررـ اجلامظررٚت مررـ يتحررزب ظررذ جررزء مررـ 

ح ، ثررؿ ذـررر مجٚظررٜ افتٌِٔررغ و؟ يكررافررديـ واظتررز ذفررؽ مررـ مررراث إمررؿ اهلٚفُررٜ

بٚشّٓٚ، وؿٚل أهنؿ هيتّقن بام أشامه بٚإلش م افتًٌدي مرع مرٚ يهرٚحٛ مرـ ذفرؽ 

مـ إحررا    افتهرقر وافًرِقك، وأهنرؿ هيتّرقن برام  رٝ إرض، ثرؿ ذـرر ؾئرٜ 

ثٕٜٚٔ وًٕرٝ أهِٓرٚ برٖهنؿ هيتّرقن بٚإلشر م افًرٔٚ  وبتُرقيـ إحرزاب افًٔٚشرٜٔ 

فَْرد بٚفًرٍِٔغ ؾَرٚل: وهْرٚك ؾئرٜ وافدخقل   افزدٕٚٚت وؽرهٚ، ثؿ خرتؿ ذفرؽ ا

ثٚف ررٜ هتررتؿ بٚإلشرر م افًِّررل، ؾّٓٓررؿ هررق تهررحٔح إحٚديررٞ وتوررًٍٔٓٚ و ررذير 

افْٚس مـ روايٜ إحٚديٞ افؤًٍٜ وادقوقظٜ، مع مٚ يهحٛ ذفؽ مرـ اجلٍرٚء 

 ووًػ   افتًٌد وؽٍِٜ ظـ واؿع إمٜ ومٚ يدبر هلٚ.

 ،شررر مٓؿ هرررق هرررذا اإلشررر م : صرررٔ ْٚ هرررؾ افررردظقة افًرررٍِٜٔ وافًرررٍِٔغافًرررٗال

افًِّل افذي ًٕترف هرذا افُٚترٛ وهرؾ يهرح أن يَرٚل أهنرؿ متحزبرقن ظرذ جرزء مرـ 

ًٚ أهنرؿ ئًنرقن   ؽٍِرٜ ظرـ واؿرع  افديـ وأن هذا مـ مراث إمرؿ اهلٚفُرٜ، وأيور

إمررٜ ومررٚ يرردبر هلررٚ، وأن ظْرردهؿ وررًػ   افتًٌررد، ٕرجررق ،فَررٚء افوررقء ظررذ هررذا 
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 جزاـؿ اه خرًا.

،ن احلّد ه ٕحّده وًٕرتًْٔف وًٕرتٌٍره، وًٕرقذ برٚه مرـ نور إًٍٔرْٚ  نٔخ:اف

وشٔئٚت أظامفْٚ، مـ هيده اه ؾر  مورؾ فرف، ومرـ يورِؾ ؾر  هرٚدي فرف، وأصرٓد أن 

 ٓ ،فف ،ٓ اه وحده ٓ نيؽ فف، وأصٓد أن وّدًا ظٌده ورشقفف.

 أمٚ بًد:

برررؾ يقجرررف م رررؾ هرررذه فًرررٝ ظرررذ ظِرررؿ بنررر ص مًرررغ يَرررقل م رررؾ هرررذه افُِّرررٜ، 

افتّٜٓ ،ػ اجلامظٜ افًٍِٜٔ، ؾ٘ن ـٚن د ؾ هذا افن ص وجقد، ؾ  صؽ إٔف أحد 

رجِرغ: ،مرٚ إٔرف جٚهررؾ بقاؿرع افردظقة افًرٍِٜٔ ومجٚظتٓررٚ افترل يْتّرقن ،فٔٓرٚ   ـررؾ 

بررر د اإلشررر م حٔرررٞ أهنرررؿ دائررراًم يًِْرررقن بقجرررقب افرجرررقع ،ػ افُترررٚب وافًرررْٜ، 

ضْٓؿ وب دهؿ وأص ٚصٓؿ ٓؿ ظذ اخت   مقاوظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح، ـِ

ًٚ، ب    اجلامظٚت إخررى افترل  يدظقن دظقة حؼ واحدة ٓ فتِػ ؾٔٓٚ مىَِ

ؿد ختتِػ أؾُٚرهٚ وظَٚئدهٚ وهل تْتّل ،ػ حزب واحد أو مجٚظٜ واحدة، ؾ٘ن 

ًٚ أحد رجِغ، ،مٚ جٚهؾ درٚ يًِْرف  ـٚن د ؾ هذا افن ص وجقد ؾٓق ـام ؿِٝ مٍٕ

ادتًٌررقن فُِتررٚب وافًررْٜ وظررذ مررْٟٓ افًررِػ افهررٚفح، و،مررٚ ،ٕررف مترٚهررؾ دائرراًم 

هلرررذا افقاؿرررع وهرررق يًِرررـ ويدٕررردن دائررراًم وأبررردًا بقجرررقب افتًرررر  ظرررذ ؾَرررف افقاؿرررع، 

ؾقاؿرررع اجلامظرررٜ افًرررٍِٜٔ أهنرررؿ يررردظقن ،ػ اتٌرررٚع افُترررٚب وافًرررْٜ بُرررؾ مرررٚ ؾٔرررف مرررـ 

ت أو شرِقك أو ٕحرق ظَٚئرد وأحُرٚم شرقاء ـٕٚرٝ هرذه إحُرٚم ظٌرٚدات أو مًرٚم 

ذفررررؽ، ؾِررررذفؽ ؾّررررـ اجلٓررررؾ افٌررررٚفغ وادُررررٚبرة اخلىرررررة جرررردًا جرررردًا أن يًْررررٛ ،ػ 

هررٗٓء افرردظٚة ،ػ اتٌررٚع افُتررٚب وافًررْٜ وظررذ مررْٟٓ افًررِػ افهررٚفح خرر   مررٚ 

 يًِْقن أهنؿ...

أمرررٚ اهتٚمرررف ،يرررٚهؿ بٚجلٍرررٚء افرررذي يًْرررل ؿِرررٜ افًٌرررٚدة، ؾٓرررذه   احلََٔرررٜ هتّرررٜ ٓ 
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اررٚ أي ،ًٕررٚن ٓ فنررك اه ظررز وجررؾ وٓ خرر ل فررف   افرردٕٔٚ يًرررز ظررـ أن يْىررؼ 

 ٓ، ًٚ وٓ   أخرة، وفذفؽ ؾِٔس   مٚ أؿقفف بٚفًٌْٜ هلذه افُِّٜ افتل َِٕتٓرٚ مٍٕر

ََٕٚؽ َهَذا ُاْتٌَٚن َظئِؿٌ ﴿أن َٕقل:   .[86]النور:﴾ ُشٌَْح

وـْررررٝ أود أن أظررررر  أن م ررررؾ هررررذه افتّٓررررٜ هررررؾ هررررل مىٌقظررررٜ   ـتررررٚب أو   

رشررٚفٜ أو أهنررٚ مًررررِٜ   نيررط حترررك ًٕررقد ،فٔٓررٚ وأن ٕدرشرررٓٚ فُْررقن أوًٓ ظرررذ 

ًٚ أن ُٕقن دؿَٔغ   َٕدهٚ.  مًرؾٜ اٚ ـام ٕىؼ اٚ صٚحٌٓٚ، وثٕٚٔ

ًٚ بحرررؼ ظرررـ اجلامظرررٜ افًرررٍِٜٔ ؾرررٕ٘ام أظْرررل ذفرررؽ  وإٔرررٚ حٔرررْام أؿرررقل مرررٚ ؿِرررٝ مٍٕررر

فقصرررػ، ؾٓرررذا ٓ ـررردظقة، أمرررٚ أن ٓ يُرررقن ؾرررٔٓؿ أؾرررراد ؿرررد يْىٌرررؼ ؾرررٔٓؿ م رررؾ هرررذا ا

يُّرررـ ،ُٕرررٚره بٚفًْرررٌٜ ٕي مجٚظرررٜ م رررؾ هرررذا آؿتهرررٚر ظرررذ بًرررض اجلقإرررٛ مرررـ 

افرردظقة افنررٚمِٜ افًٚمررٜ ٓ يُّررـ أن ْٕررزه مْٓررٚ أي ؾرررد مررـ أي مجٚظررٜ، ؾررْحـ ًِٕررؿ 

مرر  ً أن افرردظقة افتررل جررٚء اررٚ رشررقل اه صررذ اه ظِٔررف ومفررف شررِؿ صررٚؾٜٔ َٕٔررٜ مررـ 

ع ذفرؽ ـرٚن   هرٗٓء إصرحٚب أؾرراد ؟ يًِّرقا افًامء وربك أصرحٚبف ظِٔٓرٚ، مر

برررًٌض اجلقإرررٛ مرررـ هرررذه افررردظقة، ؾٓرررذا ٓ يًْرررل أهنرررؿ مرررٚ ـرررٕٚقا يتٌْرررقن افررردظقة 

ؾررررررد أو أؾرررررراد   صرررررٖن اإلًٕرررررٚن أن فىرررررئ، ؾررررر٘ذا أخىرررررٖبنرررررّقهلٚ وبُامهلرررررٚ، و،ٕرررررام

وخررٚفٍقا افرردظقة   جٕٚررٛ مررـ جقإٌٓررٚ، ؾررذفؽ ممررٚ فررٔس بًّررِؿ فنررك اه ظررز 

ِررٛ حََٔررٜ افرردظقة افتررل يًِْٓررٚ أصررحٚاٚ فقجررقد أؾررراد فٚفٍقهنررٚ   وجررؾ أن يَ

بًررض جزئٔٚهتررٚ، ؾرر٘ن افتررزم هررذا ادًْررقب ،فٔررف هررذا افُرر م ًٕررٌٜ اجلٍررٚء وافَهررقر 

  افًٌٚدة وٕحق ذفؽ؛ بًرٌٛ إحررا  أؾرراد ظرـ ادٌردأ افًرٚم، ؾرٖطـ أن أيرٜ دظرقة 

اد وأؾرراد ـ ررون فرٚفٍقن وفتُـ هل افتل يدظق ،فٔٓٚ هق ٓ بد أن يُقن ؾٔٓؿ أؾر

مرررٚ يررردظق هرررق ،فٔرررف مرررـ افررردظقة افًٚمرررٜ افنرررٚمِٜ ـرررام يسصرررح مرررـ ـ مرررف، ؾٓرررؾ َٕرررقل 

حْٔئذ: ،ذا ـٚن هق يًِـ أن دظقتف ظٚمٜ صٚمِٜ فُرؾ ٕرقاحل اإلشر م افترل جرٚء ارٚ 
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افُتٚب وافًْٜ أن َٕقل فٔس إمر ـذفؽ ٕٕف ؿد يُقن هق ًٍٕف أو ؿد يُقن هرق 

 بًض مٚ يدظق افْٚس ،فٔف، ٓ يُقن هذا ظردًٓ، برؾ هرق هرذا ظرغ ؽره ؿد ؿك ؾٔام

ٓه ﴿افيِؿ، وٕحـ َٕقل هْٚ بَرقل ربْرٚ تٌرٚرك وتًرٚػ:  َْ ُن َؿرْقٍم َظرَذ َأ ْؿ َصر ُُ رِرَمْه ٓ َوْ َو

َقى َْ ِته ِدُفقا اْظِدُفقا ُهَق أَْؿَرُب فِ ًْ  .[1]المءئدة:﴾َت

ًٚ ظـ هذا افًٗال.  هذا مٚ ظْدي جقاب

 جزاـؿ اه خر. مداخِٜ:

 و،يٚـؿ. افنٔخ:

 

ًٚ يتٌْررك مررْٟٓ افُتررٚب  مداخِرٜ: ؾررٔام يتًِررؼ اررذا افًررٗال صررٔ ْٚ، هرؾ تيْررقن أن شررٍِٔ

وافًرررْٜ ظرررذ ؾٓرررؿ افًرررِػ أن يَْرررد افررردظقة افًرررٍِٜٔ وأؾرادهرررٚ هرررذا افَْرررد 

 اجلٚرح؟

واه هررذا حيتررٚج ،ػ اضرر ع ظررذ أشررِقب َٕررده، أمررٚ ظررذ هررذا افًرررض  افنررٔخ:

  يُقن ـذفؽ.ؾٌٔدو إٔف ٓ

 جزاـؿ اه خر مداخِٜ:

 تٍوؾ. افنٔخ:

ًٚ بدؾٚظف ظـ ظَٔدة افًِػ وفُْف إتَد ضٚئٍٜ مـ  مداخِٜ: ،ذا ـٚن هذا اإلًٕٚن مًِقم

اإلخقة أهنؿ ظٚـٍقن ظرذ افُترٛ وؽرر مٓتّرغ أو ؽرر مًىرغ آهرتامم 

 افٌُر دًٚئؾ ادًِّغ افًٚمٜ، ؾُٔػ يُقن حٚفف صٔ ْٚ؟

احلررٚل ـٓررق، ،ذا ؟ هيررتؿ بررٚفتحَٔؼ افٍَٓررل وبتهررٍٜٔ إحٚديررٞ يُررقن  افنررٔخ:



 اتَاو السلفيني بأىَه ال يعتيوٌ إال بالعقيدة والعله ------------ مليَججامع تراث العالمة األلباىي يف ا

757 

 افهحٔحٜ مـ افؤًٍٜ ـٔػ يُقن احلٚل؟

 يًْل يٌَك ؿهقرًا. مداخِٜ:

ًٚ. افنٔخ:  وهذا افذي ؿِتف مٍٕ

 ًٕؿ، جزاك اه خر. مداخِٜ:

 و،يٚك. افنٔخ:

 .( 00:  04: 32/ 611) اهلدى والنور /

 ( 00:  15: 08/ 611) اهلدى والنور /

 ( 00:  15: 43/ 611) اهلدى والنور / 
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 تِٗ وغبٗات: ايطًفيوٕ  

 ال يٗتُوٕ إال بايعكيدة

ينرٚع أو يرتٓؿ افرًٌض افًرٍِٔغ برٖهنؿ مٓتّرغ ؾَرط   ؿورٜٔ افتقحٔرد  مداخِٜ:

 وخٚصٜ تقحٔد إشامء وافهٍٚت أـ ر مـ ؽره، ؾِامذا؟ 

 وأرجق أن يُقن افًٚئؾ هذا افًٗال أٓحظ   احلََٜٔ أن ؾٔف اظتزآً   افنٔخ:

ؿد ؿهد ذفؽ و؟ يُـ مْف رمٜٔ مـ ؽرر رام ـرام يَرٚل؛ ٕٕرف جرٚء   خترٚم افًرٗال 

 أـ ر مـ ؽر ذفؽ.

ؾَْقل: صدؿٝ، وهؾ هذا خىٖ أن هيتؿ افدظٚة افًٍِٔقن بدظقة ادًِّغ ،ػ 

أس اإلشرر م أٓ وهررق افتقحٔررد أـ ررر مررـ ؽررر ذفررؽ ممررٚ هررق دون ذفررؽ بُ ررر؟ ؾٓررذا 

: هرررق شرررٗال ؾٔرررف ،صرررٚرة ،ػ أن هرررذا خىرررٖ، ،ن ـرررٚن إمرررر ـرررذفؽ ؾٚفًرررٚئؾ هرررق يًْرررل

اد ىرررئ، درررٚذا؟ فرررق شرررٖفْٚ أي واحرررد مرررـ هرررٗٓء افرررذيـ يَّْرررقن ظرررذ افًرررٍِٔغ 

اهررتاممٓؿ بٚفتقحٔررد ومررٚ يتٍرررع مْررف مررـ وٚربررٜ افؼررـٔٚت وافقثْٔررٚت واخلراؾررٚت 

ٌٌرررل أن هنرررتؿ أـ رررر؟ إٔرررٚ وافًَٚئرررد افٌٚضِرررٜ، ،ذا ؿِْرررٚ هلرررٗٓء ادُْرررريـ ؾرررٖي نء يْ

أ داهؿ أن يَقفقا أن هْٚك نء أهؿ مـ هذا، ًٕؿ يقجد هْٚك أصٔٚء هٚمٜ وهٚمٜ 

ـ رة جدًا وؿد ٓ يًرتىٔع أن يَرقم بٚفردظقة ،فٔٓرٚ أو بٍّٓٓرٚ صر ص واحرد برؾ وٓ 

 أص ٚص بؾ ؿد ٓ يًتىٔع أن يَقم اٚ مجٚظٜ واحدة و،ٕام مجٚظٚت، وـام ؿٔؾ: 

ع لللللر لعلللللل عإكعطللللللل ترضعك

 

 

 

عمذعع عحتالولرضعقالرعو ل 
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 .إهؿ مْف ؾٕٚهؿ مؾَد     

ؾ٘ذا ـٚن افداظٔرٜ افًرٍِل ٓ يًرتىٔع أن يٌحرٞ مر  ً   افًٔٚشرٜ و  آؿتهرٚد 

و  ... إصٔٚء تًّك افٔقم   افًك احلٚرض وآصرى حٚت ٓ يًرتىٔع؛ ٕٕرف 

ِّررررف مجٚظررررٜ ؟ يًررررط اإلًٕررررٚن ؿرررردرة تتًررررع وحٚؾيررررٜ تتًررررع فُررررؾ مررررٚ وررررٛ أن يً

ٓ ﴿ادًِّغ ؾٔحٔط بف ؾرد مـ أؾرردهؿ هرذا أمرر مًرتحٔؾ، واه ظرز وجرؾ يَرقل: 

ٚ َٓ ًَ ٓه ُوْش ِ، ٚ ًً ٍْ َٕ ِ ُػ اههُ  َُ  .[316]البقرة:﴾ُي

ؾ٘ذًا: ظذ ـؾ مًِؿ أن يَرقم بقاجرٛ مرـ افقاجٌرٚت خٚصرٜ ،ذا ـٕٚرٝ واجٌرٚت 

ؾ ن يًّؾ   ـرذا وٓ يًّرؾ  ظْٜٔٔ، ؾ٘ذا إتٓك مْٓٚ ؿٚم بقاجٌٚت ـٍٚئٜٔ، أمٚ دٚذا

  ـذا؟ ؾٓذا خىٖ، مـ مـ افْٚس مٓام أحًْتؿ افيـ بف يَقم بُؾ نء وٛ أن 

يَرررقم برررف ادًرررِؿ؟ هرررذا أمرررر مًرررتحٔؾ خٚصرررٜ   برررٚب افٍرررروض افٍُٚئٔرررٜ، مررر  ً: 

أوفئررؽ افررذيـ ٕررراهؿ ينررتٌِقن مرر  ً بٚفْٚحٔررٜ افًٔٚشررٜٔ اإلشرر مٜٔ زظّررقا دررٚذا ٓ 

ئررد ادًررِّغ؟ ويًررٔش افٍرررد افقاحررد مررْٓؿ   حررزاؿ و  هيتّررقن ب٘صرر ح ظَٚ

مجٚظتٓؿ بوع شْغ أو أـ ر، ثؿ فرج بًرد ذفرؽ ؟ يٍَرف افًَٔردة.. ؟ يٍَرف مًْرك 

ٓ ،فررف ،ٓ اه افتررل ؾّٓٓررٚ افًرررب   أول اإلشرر م وهررؿ ٓ يزافررقن   ـٍرررهؿ و  

حُٚيٜ ظْٓؿ أهنؿ و هلؿ، فُْٓؿ بًد أن ؾّٓقهٚ ـٍروا اٚ ـام ؿٚل اه ظز وجؾ 

ٌء ُظَرٌٚب ﴿ؿٚفقا:  هَلًٚ َواِحًدا ،ِنه َهَذا َفَقْ
ِ، َٜ َ َؾ أهِل ًَ  .[5]ص:﴾َأَج

ادًررِّقن افٔررقم ـ ررر مررْٓؿ جرردًا ٓ يٍَٓررقن هررذه افُِّررٜ، ؾِررامذا هررٗٓء افررذيـ 

ينرررتٌِقن زظّرررقا بٚفًٔٚشرررٜ وينرررتٌِقن زظّرررقا بٚفسبٔرررٜ، درررٚذا ٓ يًْرررقن ب٘صررر ح 

ًْررررقن بتهررررٍٜٔ اإلشرررر م ممررررٚ دخررررؾ ؾٔررررف مررررـ أحٚديررررٞ وررررًٍٜٔ افًَٔرررردة، دررررٚذا ٓ ي

 مقوقظٜ، ومـ ظَٚئد مْحرؾٜ، ودٚذا ودٚذا؟ هذه أشئِٜ ٓ تْتٓل أبدًا.

ٕحـ ُٕتٍل بٖن أم ٚل هرٗٓء ،ذا ظِّرقا بقاجرٛ ٕنرُرهؿ ظرذ ذفرؽ؛ ٕن هرذا 
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واجررٛ مررـ افقاجٌررٚت افٍُٚئٔررٜ، وفُررـ بؼررط أن ٓ حيررٚربقا أوفئررؽ افْررٚس افررذيـ 

ظْٓؿ بٖهنؿ رصؾقا حٔٚهتؿ   مٚذا؟ افردظقة ،ػ افتقحٔرد، وهرذا ؾٔرف نء  يَقفقن

ًٚ ظرذ رشررٚفٜ هْررٚك   إردن  مرـ اإلٕهررٚ  و،ٓ ـ ررًا مررٚ شرًّْٚ بررؾ رأيْرٚه مىٌقظرر

يَقفرررقن: ومرررٚذا ظْرررد افًرررٍِٔغ؟ شرررقى أن  ريرررؽ اإلصرررٌع شرررْٜ، وتًِٔرررؼ افًرررٚظٜ 

ًِررؿ أن هررٗٓء افًررٍِٔغ افدؿٚؿررٜ   ادًرررد بدظررٜ، وهررق هررذا افررذي يُتررٛ هررذا ي

يًٚجلقن أهؿ ؿؤٜ افٔقم حيتٚجٓٚ افًٚ؟ اإلش مل أٓ وهل: مًرؾٜ أوًٓ: تقحٔرد 

 اه ظز وجؾ   ظٌٚدتف و  أشامئف وصٍٚتف.

ًٚ: ،ؾراد افرشقل ظِٔف افً م   ،تٌٚظف دون افْٚس أمجًغ، هذا هق مًْك  وثٕٚٔ

 ٓ ،فف ،ٓ اه وّد رشقل اه.

ؾ اه إًٔرررؿ اه ظِرررٔٓؿ أهنرررؿ يررردظقن ،ػ هرررذا اإلخررر ص ه ظرررز افًرررٍِٔقن بٍوررر

وجررررؾ   تقحٔررررده و،ػ ،ؾررررراد افرشررررقل ظِٔررررف افًرررر م   ،تٌٚظررررف دون ؽررررره، حتررررك 

 إٌٕٔٚء وافرشؾ ؾو ً ظّـ دوهنؿ مـ افًِامء وافهٚحلغ.

وفًُِررؿ تررذـرون، وافقررء بٚفقررء يررذـر حررديٞ جررٚبر بررـ ظٌررد اه ريض اه 

رأى   يرررد »: ¢خرجرررف اإلمررٚم أمحرررد   ادًرررْد وؽررره، أن افٌْرررل ظررْٓام افرررذي أ

ًٚ صحٍٜٔ يَررأ ؾٔٓرٚ ؿرٚل: مرٚ هرذه؟ ؿرٚل: هرذه صرحٍٜٔ مرـ افترقراة ـتٌٓرٚ    ظّر يقم

رجررؾ مررـ افٔٓررقد، ؾَررٚل ظِٔررف افهرر ة وافًرر م وهررق ؽوررٌٚن: أمتٓقـررقن إٔررتؿ ـررام 

ًٚ درٚ وشرًف هتقـٝ افٔٓقد وافْهٚرى؟ وافذي ٍٕس وّد بٔده فق ـٚن مقشك ح ٔر

ًٚ مٚ اشتىٚع أن يتٌع ،ٓمقشك ف  «،ٓ اتٌٚظل  افرشقل ظِٔف افً م. ق ـٚن حٔ

مرررـ يتٌرررع افٔرررقم مجرررٚهر ادًرررِّغ؟ هرررؾ يتًٌرررقن افرشرررقل ظِٔرررف افًررر م؟ مرررـ 

ادٗشررػ أن أؿررقل بُررؾ رصاحررٜ: خررذ أي صررٔخ تًتَرردون ؾٔررف افًِررؿ، ؿررؾ فررف: صررػ 

ًٚ ؾًرررٌٔٚدرك   ـٔرررػ ـرررٚن رشرررقل اه يهرررع حترررك أصرررع صررر تف؟  ،ن ـرررٚن مْهرررٍ
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ًٚ شَٔقل إٔٚ مذهٌل حٍْل، ،ذا شٖفتف ظـ  بٚفَقل: إٔٚ مذهٌل صٚؾًل، و،ن ـٚن حٍْٔ

أربًررٜ، ،ذا ـررٚن صررٚؾًل هررل أرـررٚن افقوررقء ونوط افقوررقء؟ شررَٔقل: إٔررٚ حٍْررل 

 ؾًَٔقل هل شتٜ، يٚ أخل! دفْل ـٔػ افرشقل ظِٔف افً م تقوٖ؟

ىًٝ افهِٜ مع إشػ افنديد بْٔف وبغ ٓ يًرؾقن افرشقل ظِٔف افً م، وإَ

، بٔررْام ـررٚن واجررٌٓؿ أن يٍررردوا افرشررقل ظِٔررف  ًٜ افرشررقل ؾررٚتًٌقا ؽررر افرشررقل حََٔرر

ًٚ ـام يٍرردون اه   افًٌرٚدة؛ ٕن هرذا حرؼ اه وظٌٚدترف وحرده  افً م بٚٓتٌٚع بٚم

ًٚ   ¢ٓ نيؽ فف، وهذا حؼ رشقل اه  هذا  وهق اتٌٚظف وحده ٓ نيؽ فف أيو

 اإلتٌٚع.

ٓ ٕرررد افٔررقم ظِررامء ادًررِّغ فِهررقن فِرشررقل ظِٔررف افًرر م   اتٌٚظررف، بررؾ 

 يت ذون مًف أتٌٚع ـ ريـ وـ ريـ.. متًٌغ ـ ريـ وـ ريـ جدًا.

،ذًا: ٕحـ ٕردظق ،ػ تٍٓرٔؿ ادًرِّغ حََٔرٜ هرذه افنرٓٚدة: ٓ ،فرف ،ٓ اه وّرد 

 دون ذفرؽ مرـ اإلشر م أن ٓ حيرٚربقا رشقل اه، ؾًذ أوفئؽ افذيـ ينتٌِقن برام

هذه افدظقة ٕن دظقهتؿ ٓ تًٚوي ـام يَقل ظْردٕٚ   افنرٚم: ؿؼرة بهرِٜ، ،ذا ؟ 

   ¢يٗمْرررقا ارررذا افتقحٔرررد افرررذي بْٔرررف اه تٌرررٚرك وتًرررٚػ   ـتٚبرررف ونحرررف ٌْٕٔرررٚ 

ـه ﴿شرررررررررررْتف، ؾربْرررررررررررٚ يَرررررررررررقل:  َٕ ق ررررررررررر ُُ رررررررررررَؽ َوَفتَ ُِ َّ ـه َظ ٌََى َٝ َفَْٔحررررررررررر ررررررررررر ـْ ـْ َأْنَ
ئِ ـَ  َفررررررررررر

ِمررررررررررر

ـَ  ي ررَؽ ﴿ [65]البمججر:﴾اخْلَررِٚهِ ُِ َّ ـه َظ ٌََى َٝ َفَْٔحرر رر ـْ ـْ َأْنَ
ئِ افٔررقم مئررٚت  [65]البمججر:﴾َفرر

إفق  مرـ ادًرِّغ يهرِقن فرٔس ؾَرط افهرِقات اخلّرس، برؾ يهرِقن وافْرٚس 

ٕٔررٚم، حيرررقن ،ػ بٔررٝ اه احلرررام وفررٔس ؾَررط حرررٜ اإلشرر م بررؾ ؿررد حيرررقن   

 احلرام ًّٕع افؼك يًّؾ ظِّف! ـؾ ظٚم ومع ذفؽ ؾٍل بٔٝ اه

مرررٚ ؾٚئررردة هرررذه افًٌرررٚدات ،ذا ـرررٚن ربْرررٚ ظرررز وجرررؾ يكرررح   ـتٚبرررف ـرررام شرررًّتؿ: 

ررررَؽ ﴿ ُِ َّ ـه َظ ٌََى َٝ َفَْٔحرررر رررر ـْ ـْ َأْنَ
ئِ وؿررررٚل ظررررز وجررررؾ   حررررؼ افٍُررررٚر:  [65]البمججججر:﴾َفرررر
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َُْٚه َهًٌَٚء َمُْْ قًرا﴿ ِْ ًَ ٍؾ َؾَر َّ ـْ َظ قا ِم ُِ
ِّ  .[33فرقء :]ال﴾َوَؿِدْمَْٚ ،َِػ َمٚ َظ

  أـ رررر أمقرٕرررٚ ودظقتْرررٚ ،ػ  ا،ذًا: ٕحررـ ،ن ـرررٚن ورررقز فْرررٚ أن ٍٕ رررر بْٖٕرررٚ ٕررردظق

افتقحٔرررد وتقحٔرررد إشرررامء وافهرررٍٚت، ،ن ـرررٚن ورررقز فْرررٚ أن ٍٕ رررر برررذفؽ ؾرررْحـ 

ًٚ   افَررمن:  ُ﴿ؾ رقرون جردًا؛ ْٕٕررٚ ٕحَرؼ ٕهرر ٓه اهه َف ،ِ ُف ٓ ،َِفرر ٕهر ْؿ َأ َِ ْٚظ  [81]محمججد:﴾َؾرر

أن ٓ حيررٚربقا هررذه افرردظقة، بررؾ يَْررٚدوا مًٓررٚ حتررك يًررتٍٔدوا مررـ  ؾًررذ أخررريـ

 جٓقد أخرى افتل هل دون تِؽ افدظقة بدرجٚت شحَٜٔ وشحَٜٔ جدًا. 

 (00: 28: 44/   793) اهلدى والنور / 
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 غبٗة: إٔ ايدنوة ايطًفية  

 طسيكٗا طويٌ ال يٓتٗي
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 تِٗ وغبٗات: َاذا فعٌ َٓٗحهِ؟ 

 وَتى ايوصوٍ؟

ًٚ يقجررد ،صررُٚل يىرحررف افررًٌض   طررؾ هررذه افيرررو  إفّٔررٜ  داخِررٜ:م صررٔ ْٚ! أيورر

، يَررقل بًررض اإلخررقة افررذي ٕيررـ  ًٜ افتررل ينررًر اررٚ ادًررِّقن ـِٓررؿ حََٔرر

ًٚ بًرض احلرؼ،  ؾٔٓؿ اخلر وافًداد فُرـ ؽّررة افًقاضرػ ؿرد تْيسر أحٕٔٚر

فٔٓٚ يَقفقن: مٚذا ؾًؾ ادْٟٓ افًٍِل وافتهٍٜٔ وافسبٜٔ افتل دظٚ افنٔخ ،

ًٚ   طررررؾ هررررذه افيرررررو ، ومررررٚذا ؿرررردمٝ فِقاؿررررع  أـ ررررر مررررـ  ًررررغ ظٚمرررر

 اإلش مل وفِنٚرع اإلش مل وـذا وـذا.. 

 مٚ صٚء اه. افنٔخ:

ًٜ تِٔرررؼ بٚحلرررٚل فُرررـ حٌرررذا فرررق  مداخِرررٜ: ،ػ مخرررر هرررذا افُررر م، ؾٖجٌْرررٚهؿ ،جٚبررر

 ًّٕع ـ م صٔ ْٚ   هذا..

 ..واه إٔٚ أخل .. أن أتُِؿ اذا افهدد افنٔخ:

 ٕن هذا صٔ ْٚ نء ظٚم. مداخِٜ:

مررع إشررػ! ٓ، إٔررٝ ظررذ ـررؾ حررٚل تًررر  ،ذا ـررٚن وٓ بررد ؾِتتحرردث  افنررٔخ:

فُرررـ إٔرررٚ أؿرررقل: شرررٌحٚن اه! أن هرررٗٓء افْرررٚس يًْرررل: ،خقإْرررٚ بررر  صرررؽ مًرررِّقن 

ترـٝ ؾرُٔؿ »وفُْٓؿ ؿقم ٓ يًِّقن، ٓ يرجًقن ،ػ أصقل افؼيًٜ وؿقاظدهٚ: 

ن بًُتؿ اام ـتٚب اه وشْتل، وفـ يتٍرؿٚ حتك يرردا ظرع أمريـ فـ توِقا مٚ ،
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هررٗٓء مررٚ أدري! هررؾ هررؿ وِٓررقن أم هررؿ يترررٚهِقن؟ هْررٚك حَررٚئؼ مرررة  «احلررقض

مٗشٍٜ يًِّٓرٚ ـرؾ ادًرِّغ اد ٍَرغ، خ صرتٓٚ: أن اإلشر م افٔرقم هرق ؽرر ذاك 

ٜ ادررررة اإلشررر م   ذاك افٔرررقم إول إٕرررقر، وفرررئـ جرررٚدل جٚهرررؾ   هرررذه احلََٔررر

 ¢ؾْٕ٘ررٚ ٕررذـره: هررؾ ـررٚن فررذاك اإلشرر م   افٔررقم إول مٍررٚهٔؿ متًررددة ورشررقل 

بغ طٓرإٔٓؿ أم ـٚن فف مٍٓقم واحد؟ ٓ صؽ شُٔقن اجلقاب: فٔس هْرٚك ،ٓ مرٚ 

يَدمررف افرشررقل ظِٔررف افًرر م ،ػ أصررحٚبف افُرررام، يًررقد افًررٗال ًٍٕررف: هررؾ إمررر 

افٔرررقم   هرررذا افٔرررقم، أم اإلشررر م فرررف  ـرررذفؽ افٔرررقم.. هرررؾ إمرررر ـرررام ـرررٚن   ذفرررؽ

ًٚ فِقاؿررع أٓ وهررق: أن  ًٚ شررُٔقن اجلررقاب مىٚبَرر مٍررٚهٔؿ ظديرردة وـ رررة؟ أطررـ أيورر

ف ش م مٍٚهٔؿ ـ رة وظديردة، يٍُرل أن هْرٚك ث ثرٜ مرذاهٛ   افًَٔردة ٕرِّٓرٚ 

بّرررذهٛ أهرررؾ احلرررديٞ.. أهرررؾ افًرررْٜ.. ومرررذهٛ ادٚتريديرررٜ.. ومرررذهٛ إصرررٚظرة 

 ة.هذا   افًَٔد

وظْررردٕٚ مرررذاهٛ ٓ تَقفرررقا أربًرررٜ، ؿقفرررقا: أربًرررغ وأـ رررر   ادرررذاهٛ افٍَٓٔرررٜ؛ 

ْٕٕرررٚ مررر  ً إٔرررٚ ٓ أشرررتىٔع أن أؿرررقل: ،ن أهرررؾ افًرررْٜ واجلامظرررٜ   افتًٌرررر افًكررري 

افذيـ يّر ِٓؿ ادرذاهٛ إربًرٜ أن هرٗٓء ؾَرط ادًرِّقن ومرٚ شرقاهؿ مرـ افٍررل 

تىٔع أن ٕكررح برر٘خراجٓؿ مررـ دائرررة إخرررى و،ن ـٕٚررٝ وررٚفٜ ظْرردٕٚ فُْْررٚ مررٚ ًٕرر

اإلشرر م مرر  ً: افزيديررٜ افٔامٕٔررٜ مررٚ َٕررقل: هررٗٓء فًٔررقا مًررِّغ فُررـ فًٔررقا ظررذ 

مْٟٓ افًْٜ افتل ـٚن ظِٔٓٚ افًِػ افهٚفح، ـذفؽ م  ً ْٕتَؾ ،ػ اإلبٚؤٜ افرذي 

هؿ أن   شِىْٜ ظامن وؽرهٚ   اجلزائر يقجد مْٓؿ ؿًؿ ـٌر جدًا، هٗٓء مٚ 

ًٚ مرررـ دائررررة اإلشررر م، وؿرررؾ ـرررذفؽ ظرررـ اإلمٚمٔرررٜ وظرررـ افنرررًٜٔ و،ػ ٕ ررر رجٓؿ أيوررر

 مخره، ؾٚدذاهٛ افٍَٜٓٔ أـ ر مـ إربًٜ ادًروؾٜ افٔقم ظْدٕٚ.

ثررررررؿ ،ذا إتَِْررررررٚ مررررررـ ادررررررذاهٛ افٍَٓٔررررررٜ ،ػ ادررررررذاهٛ افًررررررِقـٜٔ أو افسبقيررررررٜ 
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 وٕرًّٓررررٚ بُِّررررٜ افهررررقؾٜٔ، أي: افىرررررل ؾحرررردث ظْٓررررٚ وٓ حرررررج وب ٚصررررٜ أهنررررؿ

يكحقن أو ظذ إؿؾ بًورٓؿ يَرقل: افىررل ادقصرِٜ ،ػ اه هرل بًردد إٍٔرٚس 

 اخل ئؼ.

هذا هق اإلش م افٔقم، وٓ ٕريد أن ٕذـر بٖن   ادًِّغ افٔقم مـ يَقل.. أن 

 مـ يَقل:

 ونلل ع ل لللمعو خلنزيللذعإقعإكنلل 

 

 

 ونلل ع هللعإقعمح اللمعبعكنوسللال 

ٕىٔرررؾ افُررر م فُرررـ حًرررٌل أن أؿرررقل:  يقجرررد مرررـ يَرررقل افٔرررقم: هرررذا مًرررِؿ، وٓ 

افٔررقم أـ ررر ادًررِّغ مررـ أهررؾ افًررْٜ واجلامظررٜ.. أهررؾ افًررْٜ واجلامظررٜ وأظْررل مررٚ 

أؿررقل يًْررل: مررـ ادررذاهٛ إربًررٜ افٔررقم مررـ يَقفررقن دون أن يًررٖفقا وفررئـ شررئِقا 

أجٚبقا بام يَقفقن دون أن يًٖفقا: اه   ـؾ مُٚن.. اه مقجقد   ـؾ افقجرقد، 

افررررذيـ يًررررٖفقن هررررذا افًررررٗال هررررؿ ،مررررٚ جِٓررررٜ أو مترررررٚهِقن، وـررررام يَررررٚل: هررررٗٓء 

 أح ضٚ مر.

ٕورررررىر مرررررع إشرررررػ افنرررررديد أن َٕرررررقل أن جرررررقاب ظرررررـ شرررررٗافؽ: مرررررٚذا ؾًرررررؾ 

ًٚ هررؿ ٓ يَهرردون إفٌررٚين وحررده.. هررق ومررـ جرررى  ررراه وشررٚر  إفٌررٚين؟ وضًٌرر

 مًرتف ،ػ مخره.. مٚذا ؿدمقا فًِِّّغ مٚذا مٚذا ،ػ مخره؟

ًٚ: ظِّل، اجلرد : بًّْرك َٕرٚبِٓؿ بٚد رؾ..  ٕحـ جقابْٚ: أوًٓ: جد ، وثٕٚٔ

ـررؾ مررـ يَررقل: مررٚذا ؾًررؾ ؾرر ن وؾرر ن وؾرر ن؟ َٕررقل فررف: ومررٚذا ؾًررؾ ؾرر ن وؾرر ن 

ًٚ هرذا..  وؾ ن؟ ؽره مٚذا ؾًِقا.. مٚذا ؿدمقا فرجؾ افنٚرع بٚفتًٌر إورون أيور

ٕن رجؾ افنٚرع ظْدٕٚ يًْل: افٍُر افًٚم هذا تًٌر أورون ٕحـ ٓ ًٕتحٌف أبدًا؛ 

وهذا ٓ ؿّٜٔ فف   اإلش م، أمٚ ظْد إوربٔغ هيّٓؿ ٕٕف بردٚن.. افزدٚن ؿٚئؿ 

 ظذ مٚذا؟ ظذ افٍُر افًٚم.. إير ـٔػ يٍُر افْٚس؟!
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 ؿٚئؿ ظذ افنقارع.. مداخِٜ:

ُْْرٚ َٕرقل: مرٚذا فذفؽ ٕحـ ٓ َٕقل ؿقفتٓؿ هذه ،ٓ تذـرًا ثؿ تٍْررًا، ف افنٔخ:

ؿدمقا فًِِّّغ؟ احلزب افٍ ين أصٌح فف ؿرابٜ ؿرن مرـ افزمرٚن، واف رٚين أصرٌح 

فرررف ؿرابرررٜ ٕهرررػ ؿررررن مرررـ افزمررررٚن، مرررٚذا ؿررردمقا بتًٌررررهؿ ادًرررتُْر ظْررردٕٚ فرجررررؾ 

افنررٚرع؟ مررٚ ؿربررقا شررقى رؽررقة افهررٚبقن! رؽررقة افهررٚبقن ؾَٚظررٚت ؾٚرؽررٜ برردفٔؾ: 

بًررٗال افرشررقل ظِٔررف افًرر م شررئؾ وفررئـ  ييررؾ أحرردهؿ ٓ يرردري مًٌررقده أيررـ هررق؟

فِرٚريٜ: أيـ اه؟ ؿػ صًر بدٕف، ؿٚفقا: هذا شٗال أظقذ بٚه.. هذا ٓ وقز وهرؿ 

وِٓرررقن أن افٌْرررل افرررذي ٓ تهرررح صرررٓٚدة ادًرررِؿ ه بٚفقحدإٔرررٜ ،ٓ ،ذا ؿررررن مًٓرررٚ 

؟ بٚفٌْقة وافرشٚفٜ هق افذي شـ فًِِّّغ هذه افُِّٜ: أيـ اه ¢صٚهدتف فٌِْل 

ؾٖٕرررٝ ،ذا وجٓررررٝ ،فررررٔٓؿ هررررذا افًررررٗال ؿررررٚفقا: فَررررد ؿررررػ صررررًري دررررٚ ؿِررررٝ مررررٚ هررررذا 

 افًٗال؟ ٕٕف وٓؾ أن افرشقل ؿٚل هذه افُِّٜ.

وفررق أردٕررٚ أن ًٕررٚمِٓؿ حًررٛ فٍيٓررؿ فًٚمِْررٚهؿ بٚدررذهٛ احلٍْررل.. ادررذهٛ 

احلٍْل فف خٚصٜٔ ظذ ادذاهٛ إخرى وهق إٔف واشع اخلىق   افتٍُر  رد 

تُِؿ بُِّررٜ افٍُررر إتٓررك هررذا ـٍررر! أمررٚ هررؾ يًررر  أهنررٚ ـِّررٜ ـٍررر أو ٓ مررٚ مًررِؿ يرر

 يًر  ٓ يدخِقن   افتٍٚصٔؾ، هؾ ؿهد أم ؟ يَهد؟ ٓ يدخِقن   افتٍٚصٔؾ.

ؿِرررٝ: فًٚمِْرررٚهؿ بٚدرررذهٛ احلٍْرررل، فُرررـ ٓ ٕحرررـ حٍْٔٔرررقن وفًرررْٚ حٍْٔرررقن، 

تردري يرٚ مًرُغ! دٚذا؟ ْٕٕٚ شَْقل هلذا افَٚئؾ: إٔٝ تًتُْر ظذ افرشرقل وٓ 

ًٚ ؾٔرف فٌْٔرل فُرٚن إمرر شرٓ ً  ًٚ صردر مْرل ؟ أـرـ متًٌر فق إٔؽ إُٔرت ظرع إٔرٚ فٍير

ًٚ أن هررذا  جرردًا؛ ٕٕررف إٔررٚ أتُِررؿ أفٍررٚظ ـ رررًا وـ رررًا مررٚ أظررس  ؾررقرًا ـررام شررًّتؿ مٍٕرر

 افٍِظ خىٖ فُـ إٔٝ تُْر ظذ افرشقل ظِٔف افً م وهذا فًٌدك ظـ اإلش م.

ًِّغ يَقفقن: اه مقجقد   ـؾ مُٚن، مٚذا ؾًؾ إفٌٚين ؾٚٔن: مجٚهر اد
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وأم ٚفررف؟ ٓ يًِّررقن مررٚذا ؾًررؾ ٕهنررؿ بًٔررردون ظررـ احلرررص ظررذ مًرؾررٜ اإلشررر م 

افررذي إٔزفررف اه ظررذ ؿِررٛ وّررد ظِٔررف افهرر ة وافًرر م، أي: ؾٓررق يرردظق ،ػ تٍٓررؿ 

افًرِػ اجلٔرؾ اإلش م ظذ مٚ ـٚن ظِٔف شٍِْٚ افهٚفح.. شٍِْٚ افهٚفح ومـ هذا 

وافرذي   افتًٌرر افًكري احلرٚرض وٓ  ¢إول افذي تربك ظذ يردي افرشرقل 

ًٚ مْرف: ختررج مرـ مدرشرٜ افٌْرل  ، ـرٕٚقا يَقفرقن: حترك اجلٚريرٜ راظٔرٜ ¢أرى حرج

ـْ ِ  ﴿افٌرررررررْؿ ـٕٚرررررررٝ تَرررررررقل ـرررررررام يَررررررررقل رب افًرررررررٚدغ   افَررررررررمن:  َأَأِمْرررررررُتْؿ َمرررررررر

 
ِ
اَمء رر ًه  َأْن ﴿ ـررؾ مُررٚن؟ ؿررٚل: أم أأمْررتؿ مررـ   [86]الملججك:﴾اف

ِ
اَمء رر ًه ـْ ِ  اف َأَأِمْررُتْؿ َمرر

ُررقُر  َل َب
َِ٘ذا ِهرر ُؿ إَْرَض َؾرر رر ُُ َػ بِ رر ًِ ْؿ  *َفْ ُُ ْٔ رر َِ َؾ َظ

 َأْن ُيْرِشرر
ِ
اَمء رر ًه ـْ ِ  اف َأْم َأِمْررُتْؿ َمرر

ِذيرِ  َٕ َْٔػ  ـَ قَن  ُّ َِ ًْ تَ ًَ ؾٚجلٚريرٜ راظٔرٜ افٌرْؿ درٚ افرشرقل  [88 - 86 ]الملجك:﴾َحِٚصًٌٚ َؾ

افٔررقم اشررٖل هررٗٓء افررذيـ   «أيررـ اه؟ ؿٚفررٝ: اه   افًررامء »افًرر م شررٖهلٚ: ظِٔررف 

يَقفررقن: مررٚذا ؿرردم إفٌررٚين وبَٔررٜ افُرر م ظرؾتّررقه.. ؿرردم إٔررف حررٚول اررذا افْهررػ 

افَررررن مرررـ افزمرررٚن أن يَررردم فًِّرررِّغ افًَٔررردة افهرررحٔحٜ افترررل ـرررٚن ظِٔٓرررٚ شرررٍِْٚ 

 افهٚفح، واحلديٞ ضقيؾ   هذا.

ع ثررررررٚن: ـررررررؾ ادًررررررِّغ ظررررررذ اخررررررت   حزبٔررررررٚهتؿ وتُررررررت هتؿ ْٕتَررررررؾ ،ػ ٕررررررق

ومررررذاهٌٓؿ وشررررِقـٓؿ و،ػ مخررررره ـِٓررررؿ يتٍَررررقن أن شررررْٜ افرشررررقل ظِٔررررف افًرررر م 

ؿًررامن: صررحٔح وؽررر صررحٔح.. صررحٔح ووررًٔػ، ثررؿ فتٍِررقن   ضريَررٜ بٔٔررز 

افهررحٔح مررـ افوررًٔػ، ؾُررؾ ادًررِّغ يَقفررقن: ضريررؼ بٔٔررز احلررديٞ افهررحٔح 

جقع ،ػ ظِؿ يًر  بًِؿ احلديٞ أو ظِرؿ مهرىِح احلرديٞ مـ افؤًػ هق افر

ويوؿ ،فٔف ظِؿ اجلررح وافتًرديؾ.. ـرؾ ادًرِّغ هُرذا يَقفرقن واحلّرد ه فُرـ 

ع أصررقاتْٚ ب٘ثررٚرة ظقاضررػ اجلامهررر ثررؿ ؾررفًررؾ هررٗٓء افررذيـ يَّْررقن ظِْٔررٚ إْٔررٚ ٓ ٕر

 هظٚن مٚ تْىٍل ٓ ًٍٕؾ ؾًِٓؿ.
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أن بٔٔز افًْٜ افهحٔحٜ مـ افؤًٍٜ هق ؾَْقل: ٕحـ مع هٗٓء ادًِّغ   

بررٚفرجقع ،ػ ظِررؿ احلررديٞ وؿقاظررده، ؾررٖؿقل: هررٗٓء افررذيـ يًررٖفقن هررذا افًررٗال 

وِٓرررقن أن ؾرررّٔـ ينرررٓدون إٔرررف مرررـ ادًرررِّغ وؿرررد يُقٕرررقا مرررـ ادتًٌرررديـ.. مرررـ 

ادُ رررررريـ مرررررـ افْقاؾرررررؾ.. يَقفرررررقن: ٓ، ضريرررررؼ مًرؾرررررٜ افهرررررحٔح وافورررررًٔػ مرررررـ 

ىريررؼ و،ٕررام افىريررؼ هررق ضريررؼ افُنررػ، أطررـ مررٚ ؾررُٔؿ احلررديٞ فررٔس هررذا هررق اف

واحد وٓؾ مٚ هق ضريؼ افُنػ؟ ؾُُِؿ يًِرؿ وؿرد يُرقن اجلٓرؾ برًٌض افًِرؿ 

 هق افًِؿ.

افُنػ: هق أن اإلًٕٚن يٌّض ظْٔٔف ويىٍئ ٕقره ويزيد ادُٚن افذي هق ؾٔف 

ًٚ ظْٔٔف مىٍئ ًٚ ظذ ط م بٖن يَِل رأشف بغ رـٌتٔف مٌّو درٚدي هرذا افْرقر ا ًٚ ط م

ثؿ يراؿٛ ويْتير مٚذا يْزل ظِٔف مـ افقحل افذي يكحقن بٖفًرْتٓؿ إٔرف ٓ وحرل 

بًررد رشررقل اه، وفُررـ يَقفررقن بٖفًررْتٓؿ مررٚ فررٔس   ؿِررقاؿ؛ ٕهنررؿ يًررّقن هررذا 

افرررقحل بٚإلهلرررٚم ؾٓرررق يْتيرررر ٕرررزول اإلهلرررٚم ظِٔرررف أن هرررذا احلرررديٞ صرررحٔح أو ٓ؟ 

و،ن ـرٚن ؟ يهرح ظْرد ظِرامء احلرديٞ ؾَرد وفذفؽ ـ رًا مٚ يَقفقن: هذا احلديٞ 

.ًٚ  صح ظْدٕٚ ـنٍ

هررررذا وأم ٚفررررف وِٓررررقن هررررذه احلََٔررررٜ ادرررررة إٔررررف تقجررررد   مجٚظررررٚت ومنررررٚيخ 

 ًٚ ًٚ ـٍٔٔررر ويهررِقن ويهرررقمقن وفُرررْٓؿ خرجرررقا ظرررـ دائررررة اإلشررر م بٚخترررٚذهؿ ضريَررر

ًٚ ٓ وقابط فف.  هقائٔ

ٞ صرررحٔح؟ تًرررتىٔع إٔرررٝ أن تًرررٖل مرررـ ينرررتٌؾ بٚحلرررديٞ: درررٚذا هرررذا احلررردي

اجلرررررقاب ادرّرررررؾ افرررررذي ٓ حيترررررٚج ،ػ تٍهرررررٔؾ: ٕٕرررررف يرررررٚ أخرررررل! رواه افٌ رررررٚري 

ومًرررررِؿ، اجلررررررقاب افتٍهررررررٔع: إٔرررررٝ درشررررررٝ ظِررررررؿ ادهرررررىِح؟ رجررررررٚل اجلرررررررح 

وافتًديؾ ،ػ مخره؟ ًٕؿ.. هذا ،شرْٚده مرـ ـرذا ،ػ ـرذا ـرؾ رجٚفرف ثَرٚت وظردول 
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حلررديٞ وررًٔػ، دررٚذا ومررٚ ؾٔررف إَىررٚع.. مررٚ ؾٔررف ،رشررٚل ،ػ مخررره، و،ذا ؿٔررؾ: هررذا ا

وررًٔػ؟ واه وررًٍف اإلمررٚم افٌ ررٚري مرر  ً هررذا ـرر م  ّررؾ.. تٍهررِٔف:   شررْده 

 ؾ ن ابـ هلًٜٔ م  ً وهذا رجؾ ؾٚوؾ وظٚ؟ فُـ ـٚن  ء احلٍظ.

أمرررٚ ،ذا شرررٖفٝ افرررذي ؿرررٚل فرررؽ: تِرررؽ افُِّرررٜ اخلىررررة: هرررذا احلرررديٞ و،ن ـرررٚن 

 ًٚ ًٚ ظْد ظِامء احلديٞ ؾَد صح ظْدٕٚ ـنٍ ـٔػ شرُٔقن مًرؽ؟ يَرقل فرؽ: ؤًٍ

 يٚ أخل! ادخؾ إٔٝ   افىريؼ حتك تهٌح م ِْٚ وحْٔئٍذ مـ ٓؿك ظر .

هرررررذا ـِرررررف مقجرررررقد   افًرررررٚ؟ اإلشررررر مل وهرررررٗٓء افرررررذيـ ٓ ينرررررتٌِقن برررررٚفًِؿ 

افؼرررظل ٓ يًِّرررقن هرررذا افقاؿرررع ثرررؿ يُْررررون أضٔرررٜ تهرررٍٜٔ اإلشررر م مرررـ افًَٚئرررد 

، وٓ هيتّرررقن بتهرررٍٜٔ هرررذا اإلشررر م مرررـ افًرررٔئٜ اد ٚفٍرررٜ فؼررريًٜ اإلشررر م إوػ

 إحٚديٞ افؤًٍٜ ادقوقظٜ، ؾامذا ؾًؾ إفٌٚين وأم ٚفف؟ ،هنؿ ؿقم ٓ يًِّقن.

ثؿ هْٚك   افتهق  إحراؾٚت خىرة جردًا تتًِرؼ بٚفًَٔردة، وتتًِرؼ بٚفًٌرٚدة، 

مررـ »وتتًِررؼ بٚفًررِقك، ؾُ ررر مررْٓؿ مررـ يهررقم افرردهر واحلررديٞ افهررحٔح يَررقل: 

ـ رر مرـ هرٗٓء افنرٌٚب افرذيـ يَقفرقن: مرٚذا ؾًرؾ   «ر ؾ  صرٚم وٓ أؾىررصٚم افده

إفٌٚين وأم ٚفف؟ يتًٌدون.. وتًّقن   ادًٚجد فِٜٔ اجلًّٜ حئقهنٚ ورشرقل 

،هنرؿ ؿرقم وِٓرقن،   «ٓ ختتهقا فِٜٔ اجلًّرٜ بَٔرٚم وٓ هنٚرهرٚ بهرٔٚم»يَقل:  ¢

  يريدون أن يًٍِقا وأن يًِّقا.مٚذا ؾًؾ إفٌٚين؟ مٚ ظرؾقا مٚذا ؾًؾ؛ ٕهنؿ ٓ

ؾررامذا يَررقل اإلًٕررٚن وهررق يتحرردث ظررام يًٍررؾ وهررذا مررٚ هررق أمررر مًتحًررـ ظررٚدًة 

ْث ﴿وفُـ ـام ؿٚل تًٚػ:  د   َرب رَؽ َؾحَر
ِٜ
َّر ًْ
ِ ٚ بِْ وب ٚصرٜ ،ذا جرٚء  [88]الضجح::﴾َوَأمهر

ًٚ شٗال ورج ـٓذا، ؾرقابْٚ: إْٔٚ ٕحـ ٕحرٚول أن ًٕرقد بًٍٖٕرْٚ أوًٓ ثرؿ بٌرٕرٚ ثٚ ٕٔر

،ػ مرررٚ ـرررٚن ظِٔرررف افًرررِػ إول مرررـ افٍٓرررؿ افهرررحٔح ف شررر م درررٚ ؾٔرررف مرررـ ظَٚئرررد 

وأحُررٚم وشررِقك، وهررذا ٓ يُّررـ ،ٓ بقوررع ٕيررٚم دًرؾررٜ افهررحٔح مررـ افوررًٔػ 
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مررـ إحٚديررٞ وٕحررـ ظررذ هررذا مٚوررقن، وًٕررٖل اه ظررز وجررؾ أن يتٌَررؾ مْررٚ ظِّْررٚ 

ًٚ ،ٓ وشًٓٚ.  هذا ادتقاوع وٓ يُِػ اه ًٍٕ

ًٚ ثؿ تًٌرًا ظذ افْيٚم افًًُري: أمٚ  ًٚ وزظٚؿ أخرون ؾَد أصًٌقا إمٜ صٔٚح

ًٚ.. مُٕٚررررؽ رواح ٓ تَرررردمقا ظِرررراًم وٓ  مُٕٚررررؽ رواح، يًْررررل: مررررٚ   تَرررردم ،ض ؿرررر

ًٚ، واه ادًتًٚن. ًٚ وزظٚؿ ًٚ شقى صٔٚح  تَدمقا شِقـ

 ( 00:  26:  05/ 465) اهلدى والنور/ 
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 قاَة تِٗ وغبٗات: ايطسيل ايطًفي إل

 طويٌ حيتاد  دوية إضالَية

 إىل ضٓوات بٌ قسوٕ

ًٚ يقمئرٍذ يٍررح ادٗمْرقن بْكر اه واه يْكر  افنٔخ: يقم ٕحـ ًٕقد مٗمْغ حَر

مـ ينٚء، أن ٓ بد مرـ أن ٕرذـر برًٌض ادنرٚـؾ افترل يَرع ؾٔٓرٚ افًرٚ؟ اإلشر مل 

احلرديٞ ظِْٔرٚ ـ ً وٕحـ جزء مْف بحديٞ أو بحدي غ، ْٕير ٕحـ هؾ إىٌرؼ هرذا 

،ذا تٌررررٚيًتؿ بٚفًْٔررررٜ، وأخررررذتؿ أذٕررررٚب افٌَررررر،  »أم ٓ؟ ؿررررٚل ظِٔررررف افهرررر ة وافًرررر م: 

ورؤتؿ بٚفزرع، وترـتؿ اجلٓٚد   شٌٔؾ اه شِط اه ظِرُٔؿ ذًٓ ٓ يْزظرف ظرُْؿ 

 أطـ هذا احلديٞ ٓ بد ؿرأتف وشًّتف ،ػ مخره.   «حتك ترجًقا ،ػ ديُْؿ

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

،ذا تٌررٚيًتؿ  »رأيررؽ! أفررٔس يهرردل ظِْٔررٚ هررذا احلررديٞ بُررؾ ؾَراتررف: مررٚ  افنررٔخ:

وهررررق ٕررررقع مررررـ إٔررررقاع افربررررٚ، وافٔررررقم افربررررٚ ؾررررٍٚش مررررـ افدوفررررٜ ،ػ افنررررًٛ   «بٚفًْٔررررٜ

 صحٔح؟ 

 نعم.  مداخلة:

أي: اصرررررتٌِتؿ   «،ذا تٌرررررٚيًتؿ بٚفًْٔرررررٜ، وأخرررررذتؿ أذٕرررررٚب افٌَرررررر  »ضٔرررررٛ!  افنرررررٔخ:

خررررذتؿ أذٕرررررٚب افٌَرررررر، ورورررررٔتؿ برررررٚفزرع، وأ»بٚفرررردٕٔٚ: افرررررزرع وافيرررررع و،ػ مخرررررره 

ٕحررـ متررك ترـْررٚ اجلٓررٚد   شررٌٔؾ اه، افٔررقم؟ مررـ   «وترررـتؿ اجلٓررٚد   شررٌٔؾ اه
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 زمٚن أفٔس ـذفؽ؟ 

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

،ذا نضٔررٜ   افٌِررٜ افًربٔررٜ ،ذا  «وترررـتؿ اجلٓررٚد   شررٌٔؾ اه»ضٔررٛ!  افنررٔخ:

ٓ »أي: افٔٓرررقد   «ظِرررُٔؿ ذًٓ شرررِط اه »ؾًِرررتؿ ـرررذا وـرررذا وـرررذا، مرررٚ هرررق اجلرررقاب:  

فررذفؽ برٚرك اه ؾٔررؽ اهلررقيْك اهلررقيْك، ٓ   «يْزظرف ظررُْؿ حتررك ترجًرقا ،ػ ديررُْؿ

 تىِٛ  ٚهدة افٔٓقد:

 وج الع لن سعو لشوط كعو عاللهي

 

 

 وإكعمه ع    ع لنالل عضل    

ٕحرررـ ٓزم أن ٕرررتٓؿ إًٍٔرررْٚ، ٕحرررـ ًٕتَرررد إْٔرررٚ ٕحرررـ مرررٚ شرررِط اه ظِْٔرررٚ افٔٓرررقد  

ـ هؿ أذل إمؿ بْص افَرمن افُريؿ، و،ذا ٕحـ رصٕٚ  ٝ أذل إمؿ، ترى! افذي

قنَ ﴿هررررؾ ربْررررٚ طِّْررررٚ؟  رررر ُّ
ْؿ َيْيِِ ُٓ رررر ًَ ٍُ قا َإٔ ُٕ ٚ رررر ـَ ـْ 

َْررررُٚهْؿ َوَفُِرررر ّْ َِ ٚ َط  [881]النحجججج :﴾َوَمرررر

وفذفؽ ،ذا ـٚن افرشقل ظِٔف افً م يَقل بًِٚن ظررن مٌرغ: ،ذا ؾًِرتؿ ـرذا وـرذا 

ٕحـ ٕريد أن   «ٓ يْزظف ظُْؿ حتك ترجًقا ،ػ ديُْؿ شِط اه ظُِٔؿ ذًٓ »وـذا 

ٕرؾررع هررذا افررذل افررذي ران بْررٚ وحررؾ ظِْٔررٚ، ؾررام هررق افًرر ج؟ مررذـقر   احلررديٞ 

 رررؾ ادرررريض افرررذي يَرررػ ظرررذ يررردي افرصررردة واورررحٜ وبْٔرررٜ، وفُرررـ م ِْرررٚ ٕحرررـ م

ويَرردم فررف افرصرردة واوررحٜ، يٖخررذهٚ ويوررًٓٚ ظررذ افررر  برردل مررٚ يًررٚفٟ ضٌٔررٛ... 

ًٚ ظرررذ مررررض حترررك يٖتٔرررف ًٍٕرررف وي ًّرررؾ ويىٌرررؼ هرررذه افرصررردة، و،ذا هرررق يرررزداد مروررر

 اهل ك وهق ظْده رصدة.

بررام جٚءٕررٚ مررـ اهلرردى وافُتررٚب ادٌررغ  ¢وهُررذا ٕحررـ م ِْررٚ افٔررقم، ؾٚفرشررقل 

ادْررررر ؿررررد وصررررػ فْررررٚ افًرررر ج: أن هررررذا افررررذل ،ذا وؿررررع ؾرررر  يُّررررـ أن يرؾررررع ،ٓ أن 

ومرٚ ظِْٔرٚ ،ٓ أن ٕىٌَٓرٚ.. تىٌَٔٓرٚ أن  ترجًقا ،ػ ديُْؿ، ؾر٘ذًا افقصرٍٜ مقصرقؾٜ

 أؿقل بٚفتًٌر افًقري: تريد هز أـتٚ .. تريد ظّؾ، ٓ يٍُل .. 
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 إٔٝ ؿٚظد تَقل: اهدأ ؿِٔ ً.  مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

ًٚ شرتامئٜ.. شرًٌامئٜ شرْٜ،  مداخِٜ: إٔٝ افذي تتٌْك وجٜٓ افْير ظذ مٓرؾ أيور

 ذي تَقل: ٓ. ٕحـ َٕقل فؽ: دظْٚ هنز أـتٚؾْٚ، إٔٝ اف

 إٔٚ أؿقل فؽ هذا؟  افنٔخ:

 إٔٝ تَقل: اترـقا افًقاضػ.  مداخِٜ:

هررذه منررُِٜ ـٌرررة، إٔررٚ أؿرررقل: تريررد هررزة أـتررٚ ، يريررد ظّررؾ بٚفُترررٚب  افنررٔخ:

 وافًْٜ. 

صررٔخ فررق شررّحٝ   ... افررذي أشررس احلرـررٜ افهررٓٔقٕٜٔ فررق شررّحٝ  مداخِررٜ:

دررٗبرات افهررٓٔقٕٜٔ ،ػ ( شررْٜ، هررق افررذي تٌْررك حرـررٜ ا73  مررٚت وهررق ظّررره )

أن ـرررؾ صرررٔقخْٚ   ادًرررٚجد يٍَرررقا ويَقفرررقا: افِٓرررؿ ظِٔرررؽ بٚفهرررٓٔقٕٜٔ، واحرررد 

 ( شْٜ. 73ظّره )

مٚذا ٕريد اذا افُ م بٚرك اه ؾٔؽ! ظْدٕٚ افرصردة ظْردٕٚ افقصرٍٜ دظْرٚ  افنٔخ:

ٕىٌَٓررٚ، دظْرررٚ ٕتٍررؼ أن ٕىٌرررؼ هررذه افرصررردة اإلهلٔرررٜ وؾَررط، مرررٚذا هيّْررٚ ٕحرررـ افٔٓرررقد 

وـررذا وـرررذا، ٕحرررـ ًٕرررر  مرررٚ وصرررِقا ٓحرررت ل ؾًِرررىغ ،ٓ بًرررد ختىٔىرررٚت دؿَٔرررٜ 

ودؿَٜٔ جدًا هذا نء مًرو ، فُـ مٚ هق احلؾ ظْدٕٚ ٕحـ، مٚ افذي وٛ ظِْٔٚ 

أن ًٍٕرررؾ؟ أن ٕتحررررل وٕتٌرررٚـك وهنرررز أـترررٚ ، وإْٔرررٚ ٕريرررد أن َٕٚترررؾ وٕرٚهرررد، وبًرررد 

 ذفؽ ٓ يُقن بٚشتىٚظتْٚ أن ٕرٚهد، دٚذا؟ 

 شٔدي افنٔخ.  مداخِٜ:

 ٓ ،يامن وٓ ،ظداد.  افنٔخ:
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فرررررررـ أجٚمِرررررررؽ إٔرررررررٝ ؿِرررررررٝ   افٌدايرررررررٜ: أن اتررررررررك افٌحرررررررٞ فرررررررذوي  مداخِرررررررٜ:

 آختهٚص. 

 ًٕؿ.  افنٔخ:

 وإٔٚ أريد أترك افٌحٞ فذوي آختهٚص.  مداخِٜ:

 جزاك اه خر.  افنٔخ:

 ٕحـ ـرظٜٔ ًٕر خِػ ظِامئْٚ.  مداخِٜ:

 ممتٚز. افنٔخ:

م ؾ هذا ادٖزل افذي ظنْٚ ؾٔف وجدٕٚ أن ـٌٚر ظِامء إمٜ ـؾ  ،ذا   مداخِٜ:

ًا مررررـ افرررررأس مررررـ يَررررٚل ظِٔررررف أن رئررررٔس هٔئررررٜ إمررررر ءواحررررد ي حررررؼ أـٔٚشررررف بررررد

بررٚدًرو  وافْٓررل ظررـ ادُْررر، رئررٔس هٔئررٜ ـٌررٚر افًِررامء ظٌررد افًزيررز بررـ بررٚز بررامذا 

ًٜ بًِرؿ ظٌرد افًزيرز برـ برٚز؟ مرٚ  ًٜ بًِرؿ أؾتك؟ إٔٚ مٚ هق ظِّل مَٚرٕر هرق ظِّرل مَٚرٕر

ؾورررِٜٔ صرررٔخ إزهرررر؟ ظْررردمٚ يٍَرررقا وئٌحرررقا أرض اإلشررر م فٍُِرررر، أذهٌرررقا إٔرررتؿ 

اجتًّرررررقا   ،شرررررىٌْقل بًرررررد صرررررٓر أو صرررررٓريـ وإٔرررررٚ أتُِرررررؿ ظرررررـ افؼررررريط، اذهٌرررررقا 

اجتًّقا بًرد صرٓر أو صرٓريـ   مْيّرٜ افًرٚ؟ اإلشر مل وإٔرتؿ افًِرامء إٔرتؿ أهرؾ 

 ا ؟ ِٕتزم، فُـ ،ذا إٔتؿ مع بًض فًتؿ متٍَغ. آختهٚص اضًِقا وٕحـ ٕٖثؿ ،ذ

رجًْٚ يٚ أشتٚذ ،ػ فٌٜ افًقاضػ رجًْٚ فٌٜ افًقاضػ يًْل أن: إٔٝ  افنٔخ:

 توع ادًٗوفٜٔ ظذ افًِامء. 

 مٚئٜ   ادٚئٜ.  مداخِٜ:

 أرجقك ...  افنٔخ:

أؿًرد واه فق ـٚن إمر بٔدي ٕجِدهؿ   افنقارع ـِٓٚ؛ ٕٕف ظْردمٚ  مداخِٜ:
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إٔررٚ   اجلررٚمع إٔررٚ مًررُٝ افنررٔخ افرردـتقر ظررزت افًزيررزي ومًررُٝ ظررع افٍَررر 

ؿِررٝ فررف: يررٚ رجررؾ! إٔررٝ ؿٚظررد تَررقل صرردام ئٌرردهؿ   افٌٔررداء، وؽرردًا مررٚ صررٚر ... 

ًٚ وإٔرٚ أحًرٛ ؾٔٓرٚ.. إٔرٚ مْٓردس  واه جًِرٝ   مُتٌرل ،ػ افًرٚظٜ اف ٚف رٜ صرٌٚح

ٛ ؾٔٓرٚ ـٔرػ ممُرـ ٕحرـ فرق ضران أحًرٛ، تترذـر أم وّرد وٕحرـ ٕرتُِؿ، أحًر

أوـِٝ مّٜٓ   إٔٚ مّٓرٜ حًرٚب افرذخٚئر افرذي أريرد أرـٌٓرٚ ظرذ افىرٚئرات مرٚذا 

يُّررـ أن أؾًررؾ؟ ضًِررٝ إٔررف ـرر م ؾررٚرغ فررٔس ؾٔررف ؾٚئرردة، ذهٌررٝ ،فٔررف اتهررِٝ ظِٔررف 

وهررق   بٔتررف ؿِررٝ فررف: إٔررٚ شرر يت ،فٔررؽ يررٚ أبررق أشررٚمٜ، ؿررٚل: تٍوررؾ! ذهٌررٝ ؿِررٝ: يررٚ 

 ًرٜ مٓ .. شرتٜ مٓ  مهرع تَرػ تَرقل: صردام  رجؾ ٓ يهِح يُرقن ظْردك

ئٌدهؿ   افٌٔداء جتتّع مِٜ بْل إصٍر وٓ أدري مـ ظذ رجرؾ مرـ مصرقر، ... 

اجلًّرررٜ افترررل بًررردهٚ مرررـ درجرررٜ  -هرررذا افهررردل افررردـتقر ظرررزت  –اجلًّرررٜ اف ٕٚٔرررٜ 

 حرارة مٚئٜ   ادٚئٜ ؽِٔٚن ،ػ درجٜ ظؼة  ٝ افهٍر جتّد. 

 افذي يٌْف ظِٔف.  هذا افنٔخ مداخِٜ:

ؿِرررٝ فرررف: فرررٔس هُرررذا.. إٔرررٝ َٕهرررٝ مرررـ درجرررٜ افٌِٔرررٚن ،ػ درجرررٜ  مداخِرررٜ:

افترّد، يٚ ؾؤِٜ افنٔخ! إٔتؿ ظِاموٕٚ، وظّر بـ اخلىٚب ظْدمٚ ؿٚل: افِٓؿ هٛ 

ًٚ ـررر٘يامن افًررررٚئز مرررـ أجرررؾ يتٓررررب مرررـ احلًرررٚب مرررـ أجرررؾ يهرررع ظرررذ    ،يامٕررر

 افٍىرة. 

 ؿٚل هُذا يًْل.  افنٔخ:

 ًٕؿ هُذا شًّْٚ هُذا ؿرإٔٚ ظِّقٕٚ   اددرشٜ.  مداخِٜ:

ًٚ مـ منٚفُؿ.  افنٔخ:  ضًٌ

أمررٚ إٔررتؿ ظْرردمٚ تُقٕررقا ظِررامء إمررٜ، يررٚ أخررل اذهٌررقا اتٍَررقا   إول  مداخِررٜ:

ًٚ دظْررٚ ِٕحَُررؿ أؾتقٕررٚ، أمررٚ ،ذا إٔررتؿ  إٔررتؿ مررع بًررض وتًررٚفقا ظِْٔررٚ ٕحررـ إمٔررغ دئْرر
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ًٚ، يًْل: مٚذا فق أتٔٝ أؿقل فؽ وع ظٚجزيـ ظـ آتٍٚل ٓ تًقدوا تتّٓ قٕٚ ظٚضٍٔ

  إٔٝ خىٜ أطؾ إٔتير حترك تقفرد ظؼرة أجٔرٚل وأربرٔٓؿ، وبًرد مرٚ أربرٔٓؿ أمقر 

ظذ خىتؽ هذه! دٚذا؟ مٚ أمق ظرذ خىرٜ صر ح افرديـ، جرز افرؿرٚب وأصرِح 

 إمقر وإتْٓٔٚ! وجٚهز افذي تريد أن تًِّف.

 ٚب؟ مًُغ! مـ افذي يريد وز افرؿ افنٔخ:

 فيرؾْٚ احلٚ ، هؾ ٕحـ مٍُِقن.  مداخِٜ:

 اجلٌٚن.  افنٔخ:

 أي جٌٚن؟  مداخِٜ:

 هذا يريد وز افرؿٚب اجلٌٚن.  افنٔخ:

 اجلٌٚن مٚ يًّؾ نء. مداخِٜ:

 إٔٚ أشٖفؽ: ؿؾ  : ٓ.  افنٔخ:

 ٓ.  مداخِٜ:

 ضٔٛ! افُٚؾر ؿؾ: ٓ.  افنٔخ:

 ٓ.  مداخِٜ:

 ادٗمـ؟  افنٔخ:

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

 إٔٝ إُٔرتف تِؽ افًٚظٜ.  افنٔخ:

 ـٔػ إُٔرت؟  مداخِٜ:
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ًٕررٔٝ، وفررذفؽ اترررك فٌررٜ افًقاضررػ اترـٓررٚ يررٚ أشررتٚذ، فٌررٜ افًقاضررػ ٓ  افنررٔخ:

 تَدم وٓ تٗخر أبدًا. 

إٔٚ أريد مًرؽ ،ذا ـرٚن مرـ أجرؾ ٍٕٓرؿ فٌرٜ بًورْٚ،   َٕرص   افتًٌرر  مداخِٜ:

 ن أجًؾ ٍٕيس ... ظْدك. ظْدي أؿقل أهتؿ ٍٕيس َٕص   افتًٌر فًٝ ؿٚدر أ

 ٓ حقل وٓ ؿقة ،ٓ بٚه. افنٔخ:

و،ٓ ٕحـ متٍَغ ظذ اهلد  ومتٍَغ ظذ.. يٚ صرٔخ! نء حيرز    مداخِٜ:

 افٍْس ظْدمٚ تٖيت تىِع.

  افنٔخ:

ع ذج ع لنج وعو ع سل عنسل ل ه 

 

 

 

عإكع لس ونالعقعَتذيععذع لول س 

 

 

ْؿ َوٓ َأَمٚيِن  ﴿  ُُ َمِٕٚٔ 
َٖ َز بِرفِ َفَْٔس بِ ْؾ ُشقًءا ُوْر َّ ًْ ـْ َي تَِٚب َم

 [833]النسجء::﴾ َأْهِؾ اْفُِ

إٔررٚ أن تِررقت ظررذ مًررٚمًؽ احلررديٞ ومشررػ جرردًا جرردًا أن أؿررقل فررؽ: إٔررٝ مررٚ 

اتٍَررٝ مًررل ظررذ احلررديٞ، رد رجًررٝ.. م ررؾ مررٚ ؿررٚل اد ررؾ: رجًررٝ حِّٔررٜ ،ػ 

ر دوفرررٜ بحرررؼ ظٚدهترررٚ افَديّرررٜ، رجًرررٝ فًِقاضرررػ اجلٚورررٜ افترررل ٓ يُّرررـ أن ت رررق

ظذ دوفٜ ـٚؾرة مًتٌِٜ، افرشرقل وصرػ فرؽ افرداء ووصرػ فرؽ افردواء، يرٚ رجرؾ 

 اجًؾ ًٍٕؽ إٔٝ مع افدواء، اترك هذه افٌِٜ ٓ تٍٔدك ٓ إٔٝ وٓ ؽرك.

أن ـررؿ شررت قر إٔررٝ، وـررؿ ي ررقر مًررؽ إٔررٚس؟ مرر ِام فىررٛ صررٚحٌؽ افنررٔخ 

و؟ يُرـ نء، مرٚ ظع افٍَر، شرترد ادًررد ـِرف ثرٚر وبًرد ذفرؽ رؽرقة صرٚبقن 

هررررق افًررررٌٛ؟ مررررٚ   ،يررررامن ـررررذاك اإليررررامن افررررذي ًٕررررٌتف فًّررررر اخلىررررٚب ـرررر٘يامن 

افًرررٚئز.. ظّررر اخلىررٚب ،يامٕررف ـرر٘يامن افًرررٚئز؟!! شررٚوؽ اه! هررذا هررق افًِررؿ 

 افذي إٔتؿ تتَِقٕف. 
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ضٔٛ! .. يٚ صٔخ أ؟ يَؾ ظّر اخلىٚب: افِٓرؿ هرٛ   ،يرامن ـر٘يامن  مداخِٜ:

 افًرٚئز؟ 

ٓ ؟ يَؾ، إير ظّر اخلىٚب اذه ادْٚشٌٜ برٚرك اه ؾٔرؽ! إٔرٝ بتِرؽ  افنٔخ:

افًٚظٜ وٓ تزال يٌدو إٔؽ تدٕدن حقل افًٚظٜ حقل إوفقيٚت، إوفقيٚت افٔقم 

وإٔٝ تٌغ إٔؽ جْدي وضٔٚر متحّس، أريد أن أشٖفؽ شٗال أتًِّف مْؽ: ظْدمٚ 

 فرررٔ ً هنرررٚرًا بررردهؿ يٌَرررقا تُرررقن ادًرـرررٜ ؿٚئّرررٜ برررغ ادًرررِّغ وافٍُرررٚر، ادًرررِّغ

 ظٚئنغ، أو   شٚظٚت راحٜ شٚظٚت اشترامم، مٚ هق رأيؽ؟ 

   ادًرـٜ يًْل؟  مداخِٜ:

  ادًرـٜ، إٔٝ تًر  ادًرـٜ ٓ تدوم فٔ ً هنرٚرًا.. فرٔ ً هنرٚرًا.. فرٔ ً  افنٔخ:

 هنٚرًا، ٓ أـؾ وٓ نب. 

 ..؟ ... يٚ صٔخ! .... حيٚرب ويْٚم ويٖـؾ و . مداخِٜ:

 هذا هق، ؾٍل نء يًْل: مـ افراحٜ أو ٓ؟  افنٔخ:

ًٚ.  مداخِٜ:  ضًٌ

   وؿٝ افراحٜ   أوفقيٚت؟ ؾُر جٔدًا.  افنٔخ:

 وؿٝ افراحٜ. مداخِٜ:

 ؾُر جٔدًا وإٔٚ فؽ ٕٚصح ومذـر.  افنٔخ:

افررذي ينررًر بٚفًْررٚس يررذهٛ يْررٚم، وإٔررٚ إٔيررر ،ػ افًديررد مررـ ض بررؽ  مداخِررٜ:

 حقافٔؽ يتٓٚمًقن. 

 إٔٝ بٚرك اه ؾٔؽ.  افنٔخ:
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 ... أهنؿ ... ظذ هرامتؽ افهٚروخٜٔ.  مداخِٜ:

 ٓ حقل وٓ ؿقة ،ٓ بٚه.  افنٔخ:

 ظع احلٌِل: صٔ ْٚ مـ آصى حٚت افهٚروخٜٔ. 

 افهٚروخٜٔ ًٕؿ.  افنٔخ:

 مْٓدس افىران يًْل.  مداخِٜ:

إٔررٝ فًررٝ  ًٕررؿ، يًْررل أظررقد وأؿررقل: افررذي ٓ يررٖيت مًررؽ اذهررٛ مًررف، افنررٔخ:

ًٚ أن بق مًل، ظّر بـ اخلىٚب تًر  ظْدمٚ جرح مًرُقه وّرقل ،ػ  ،راؤ

بٔتررف وهررق جررريح وافرردمٚء تًررٔؾ مْررف يَررع بكرره ظررذ ،ًٕررٚن ثقبررف ضقيررؾ يَررقل فررف: يررٚ 

ؽرر م! أؿكرر مررـ ثقبررؽ ؾٕ٘ررف أتَررك وإَٔررك، هررذه أوفقيررٜ هررذه؟! هررق شررّٔقت، إيررر 

 حًٛ ظِّؽ وؾَٓؽ: هذه أوفقيٜ؟ 

ظْرررردي ٓ ظِررررؿ وٓ ؾَررررف، إٔررررٚ ظْرررردي.. شٖحًررررٛ فررررؽ افترررررٚرة، فررررٔس  مداخِررررٜ:

 وشٖحًٛ فؽ .. 

افٌررض برٚرك اه ؾٔرؽ! افٌررض يَقفرقا ظْردٕٚ   افنرٚم: ـرؾ شرٚظٜ هلرٚ  افنٔخ:

 م ئُٜ صحٔح؟ 

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

 ـؾ شٚظٜ هلٚ م ئُٜ، أن يهح أن هنرؿ ظذ افٔٓقد اذه افِحيٜ.  افنٔخ:

 ٓ.  مداخِٜ:

 ًٍؾ؟ اذه افِحيٜ مٚذا ًٍٕؾ؟ مٚذا ٕ افنٔخ:

 ... فُـ إخىٚء مـ زمٚن يٚ صٔخ.  مداخِٜ:



 شبَة أٌ الدعوة السلفية طريقَا طويل ال ييتَي ---------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليَج

733 

 فُـ.  افنٔخ:

 إخىٚء مـ زمٚن.  مداخِٜ:

 أظِؿ فُـ أن ٕتُِؿ اذه اجلًِٜ هذه.  افنٔخ:

ـٔػ ٕسـٓٚ واهلرقم ظِْٔٚ مـ ـرؾ جٓرٜ ظرذ وضْْرٚ ظرذ ديْْرٚ، ظرذ  مداخِٜ:

ِّّغ. أضٍٚفْٚ.. ظذ ؿقتْٚ بٍْوؾ راؾًغ أ  يديْٚ ومً

 مٚذا متٍؼ إٔٝ وإشتٚذ مع ...  افنٔخ:

 ٓ متٍَغ ... مداخِٜ:

 ... متٍَغ ... متٍَغ.  مداخِٜ:

 يٚ صٔخ.  مداخِٜ:

مررٚذا تريررد أن ًٍٕررؾ يررٚ أشررتٚذ؟ اهرررؿ ؿررؿ ارررقم ظررذ افٔٓررقد مررع افررذيـ  افنررٔخ:

 هرّقا.

 إٔٚ أردت راظل يقجْٓٚ.  مداخِٜ:

راورٔغ، إٔرٚ أريرد أوجُٓرؿ  ؿا.. وجُٓرؿ ٌٕرُٔؿ فًرتوجْٓٚـؿ ؟ تٌَِق افنٔخ:

حترررك »إٔرررٚ .. أفٌرررٚين أتٔرررٝ اظترررديٝ ظرررذ أرورررُؿ هْرررٚ، فُرررـ ٌٕرررُٔؿ يَرررقل فُرررؿ: 

 مٚذا تريدون إٔٝ تًٍِقا أـ ر مـ هذا؟   «ترجًقا ،ػ ديُْؿ

ًٚ ... رجٚل افًِؿ ورجٚل افديـ.  مداخِٜ:  أضِٛ ... أيو

قل فُرررؿ: ،ذا ؾًِرررتؿ هُرررذا وهُرررذا .. مرررـ شرررٔد افًِرررامء رشرررقل اه يَررر افنرررٔخ:

هررذا وؿررع، مررٚ هررق افًرر ج؟ ترجًررقن ،ػ ديررُْؿ..   «شررِط اه ظِررُٔؿ ذًٓ »وهُررذا: 

فررـ ترجًررقا ،ػ ديررُْؿ،   ربررٚ؟   ربررٚ،   ؾحررش،   ؾًررؼ،   ؾرررقر،   زٕررٚ، 
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  بٚرات؟     ،ػ مخره، تريدون أن تَٚتِقا افٔٓقد إٔك أن تَٚتِقا افٔٓقد، مٚذا 

وا اههَ ﴿قجٔررررررررررررف أـ ررررررررررررر مررررررررررررـ هررررررررررررذا؟ ارجًررررررررررررقا ،ػ ديررررررررررررُْؿ: تريررررررررررررد ت رررررررررررر ،ِْن َتُْكُ

ؿْ  ـُ  . [8]محمد:﴾َيُْكْ

واه   افقؿرررٝ احلرررٚرض ... إٔرررف يًتنرررٓد ووٚهرررد أي واحرررد مًرررتًد  مداخِرررٜ:

يَدم روحف وـؾ مٚ ظْده مـ أجؾ؛ ٕٕف وصرؾ ،ػ مرحِرٜ اخلىرر، أصر ً ٓ يقجرد 

 حتك.  أمٚن ظذ حٚفف وظذ هذا افذي ئًش ظْده

 اه ادًتًٚن.  افنٔخ:

ًٚ حتررررك يٌررررروا مررررٚ  مداخِررررٜ: افررررذي يريررررد يقصررررؾ ،فٔررررف افنررررٔخ فررررـ يٌررررر اه ؿقمرررر

 بًٍٖٕٓؿ. 

ؿْ ﴿ افنٔخ: ِٓ ًِ ٍُ ٕ َٖ وا َمٚ بِ ُ ر  ٌَ ْقٍم َحتهك ُي ََ
ُ َمٚ بِ ر  ٌَ إٔٝ توؿ  [88]الرعد:﴾،ِنه اههَ ٓ ُي

مرردظؿ بًَررؾ، وٓ مرردظؿ  صررقتؽ فهررٚفح إشررتٚذ هْررٚ محررٚس ؽررر مرردظؿ بًِررؿ، ٓ

بًّررررؾ وٓ مٗاخررررذة؛ ٕن افٍْررررٚل ٓ وررررقز   اإلشرررر م، إٔررررٝ تَررررقل: ـررررؾ افْررررٚس 

مًتًديـ هٗٓء افًٍٚل افٍرٚر هٗٓء يُّـ يٍَقا حرر ظ رة   ضريَؽ إٔٝ فق 

ـٚن ظْدك اشتًداد ؾً ً أن تَٚتؾ، مع مـ ٕتُِؿ تِؽ افًٚظٜ وإٔٝ مقجقد ،يرامن 

يقجرررررد، برررررامذا شرررررتَٚتؾ؟ بْيٚرترررررؽ، بًررررر حؽ أيرررررـ ٓ يقجرررررد، اشرررررتًداد مرررررٚدي ٓ 

 افً ح؟

 افٌُر وافَٚئد وٛ أن يقجْٓل.  مداخِٜ:

أيررـ افٌُررر؟ افٌُررر هررق رئًٔرؽ حٚـّررؽ، أيررـ افٌُررر؟ إٔررٝ   ًٍٕررؽ  افنرٔخ:

أن إٔٝ وإٔٝ وإٔٝ و،ػ مخره مٚصٔغ   حدود افؼع؟ إمر افٌُر ٓ يَرقل 

ٚؾظ ظررذ افهررر ة   أوؿٚهتررٚ، ٓ يَررقل فرررؽ: فررؽ: ٓ تهررع، ٓ يَررقل فرررؽ: ٓ  رر

أخرج زوجتؽ متزجٜ ـٕٚوروبٔٚت أو اإلؾرٕرٔٚت و،ػ مخره، مع ذفؽ افنًٛ 
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ـِررف أن ،ٓ مررٚ صررٚء اه وؿِٔررؾ مررٚ هررؿ خررٚرجغ ظررـ افؼرريًٜ، أيررـ تتُِّررقن إٔررتؿ 

وا اههَ ﴿ظٚئنرررررررررررغ   أحررررررررررر م تريررررررررررردون افْكررررررررررر، افْكررررررررررر مؼررررررررررروط:  ررررررررررر ،ِْن َتُْكُ

ـُ  ررر ،ذا ؟ تْكررروا اه اه فرررـ يْكرررـؿ هرررذه حََٔرررٜ، فُرررُْؿ ؿرررقم  [8]محمجججد:﴾ؿْ َيُْكْ

تتررررٚهِقن احلَرررٚئؼ، تَرررقل إٔرررٝ أن ومرررٚ أدري مرررٚذا تَرررقل؟ افنرررًٛ مًرررتًد إٔرررف 

يٍررردي بروحرررف وأمقافرررف ـِٓرررٚ، ـررر م ؾرررٚيض هرررذا أي صرررًٛ؟ إٔرررٚ أشرررٖفؽ أن أـ رررر 

 افنًٛ صٚفح أم ضٚفح؟ 

 ضٚفح.  مداخِٜ:

 ت ْل ظِٔف إٔٝ صٚفح أم ضٚفح؟ افنًٛ افذي  افنٔخ:

    .  مداخِٜ:

 ، إيرررررر ٓ ورررررٚوب صرررررٚفح أم ضرررررٚفح؟   هرررررذه افُِّرررررٜ   إٔررررررٚ ٓ  افنرررررٔخ:

أظرؾٓررٚ؟ ـِّررٜ   إٔررٚ ٓ أظرؾٓررٚ  ، إٔررٚ أشررٖفؽ شررٗال ورردد إٔررٝ وهررق وهررق وهررق 

و،ػ مخره ٓ تقجد أجقبٜ درٚذا؟ ُٕٕرؿ ٓ تريردون أن تًرٚجلقا إًٍٔرُؿ بٚفرصردة 

 يٜ، مُٕٚؽ راوح خِٔؽ ٕروؽ ظذ .. افٌْق

 مٚ هق ادىِقب؟ ٕحـ ٕحُل وجٜٓ ٕيرٕٚ ٓزم .. مداخِٜ:

 فق شّحٝ توع فْٚ خىقات.  مداخِٜ:

ًٚ، أن ظرؾرررٝ افىريرررؼ ؾرررٚفزم، ادىِرررقب: أن تتًِّرررقا وأن  افنرررٔخ: ًٚ حًرررْ حًرررْ

 تًِّقا، مٚذا هؾ أخىٖت مًؽ اجلقاب؟! أن تتًِّقا وأن تًِّقا. 

 إٔٝ ؿِٝ فف: اذهٛ حرر افوٍٜ. فُـ  مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 إٔٝ بىريَتؽ هذه ؿِٝ فف: اذهٛ حرر ؾًِىغ.  مداخِٜ:
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 ؟ أؾٓؿ.  افنٔخ:

 إٔٝ ؿٚظد تَقل  : اذهٛ حرر واحدة واحدة.. مداخِٜ:

 ؟ أؾٓؿ.  افنٔخ:

 يَقل فؽ: ؿٚتؾ ؿٚتؾ ... مداخِٜ:

 يًْل: إٔٝ تَقل  : تًِؿ واظّؾ.  مداخِٜ:

  ًٕؿ. افنٔخ:

 تًِؿ واظّؾ.  مداخِٜ:

 ًٕؿ، هؾ فؽ اظساض ظذ افُ م؟  افنٔخ:

 ٓ، هق هذا إصؾ.  مداخِٜ:

 يريد أهع يٚ صٔخ. مداخِٜ:

 يًْل: إٔٝ ضريَؽ واه ضقيؾ ـ ر يًْل: أـ ر مٚ ..  مداخِٜ:

ٌَُؾ ﴿ مداخِررٜ: رر ًُّ قا اف رر ًُ قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٚته ٔاًم َؾرر
َِ تَ رر ًْ ل ُم

اضِرر َذا رِصَ ْؿ  َوَأنه َهرر رر ُُ َل بِ ره رر ٍَ َؾتَ

ـْ َشٌِِِٔفِ   . [853]األنعءم:﴾َظ

اه أـررز! ٓ، دظْررٚ ًٕررّع مْررف: مررٚ هررق افىريررؼ افَهررر؟ ٕحررـ ٓ يقجررد  افنررٔخ:

 ظْدٕٚ ؽر افىريؼ افىقيؾ، أظىقٕٚ ْٕير افىريؼ افَهر. 

... ـِررررف فررررٔس داخررررؾ خمررررل، دظْررررل أشررررٖفؽ يررررٚ صررررٔخ! ظْرررردمٚ ذهٌررررقا مداخِررررٜ:

 .دٔٛ ديٍٚووٚت ـٚموجًِقا   مٍ

 ٓ أريد أخل هذا افُ م إٔٚ ٓ أريد، افُ م افًٔٚ  هذا.  افنٔخ:
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 فًٔٝ شٔٚشٜٔ.  مداخِٜ:

 ٓ حيؾ وٓ يربط.  افنٔخ:

 ٓ، أريد أن أريؽ ـٔػ افٔٓقدي يىٌؼ، وأيـ إٔٚ مـ افتىٌٔؼ.  مداخِٜ:

ٚرًا، يٚ حٌٌٔل! إٔٚ ؿِٝ فؽ: هٗٓء ؟ يهِقا ،ػ هْٚ ،ٓ اصتٌِقا فٔ ً هن افنٔخ:

ٕحـ أن مٚذا ًٍٕؾ؟ ومـ أيـ ٌٕدأ اه هيديُؿ يٚ مجٚظٜ! مـ أيـ ٌٕدأ مـ اجلٓؾ 

ًٚ! مرررـ افٍُرررر أو مرررـ اإليرررامن؟ شرررتَقل: مرررـ  أم افًِرررؿ؟ أن شرررتَقل: افًِرررؿ، ضًٌررر

ًٚ، ضٔرررٛ! ،ذًا امنرررقا يرررٚ مجٚظرررٜ ظِرررؿ و،يرررامن، واإليرررامن دائررراًم  اإليرررامن وؿِتٓرررٚ شرررٚبَ

رر ﴿مَرررون بٚفًّررؾ:  ْكِ ًَ رر * َواْف ل ُخْنٍ رر ٍِ َٚن َف رر ًَ ررقا  * ،ِنه اإِلٕ ُِ ِّ ـَ مَمُْررقا َوَظ ِذي رر ٓه افه ِ،

ْزِ  ٚحِلَِٚت َوَتَقاَصْقا بِٚحْلَؼ  َوَتَقاَصْقا بِٚفهه أن إٔٚ أؿرقل فرؽ  [ 3 – 8العصر: ] ﴾افهه

بُرؾ رصاحررٜ: إٔرٚ.. إٔررٝ.. وهررذا ؿريٌْرٚ افًٌررديْل، إٔررٚ إٔهرحُؿ إٔررتؿ ٓ تْهررحقين 

إٔهرحُؿ إٔرتؿ ٓ تْهرحقين، إٔهرحُؿ ٓ تٌَِرقن ٕهرٔحتل، ٓ ٕيرت افٍرل، إٔرٚ 

تْهحقين ٕؿٌؾ ٕهٔحتُؿ تَقل: هذا افدرب ضقيؾ وإٔٚ واه شٖصٓد فؽ وأوؿع 

فؽ ظذ بٔٚض درب ضقيؾ وهرذا هرق درب اإليرامن واإلشر م، ضٔرٛ! دفقٕرٚ ظرذ 

 افدرب افَهر ٓ تدفقٕٚ، مٚذا ًٍٕؾ مًُؿ؟ 

( شرْٜ مرـ 77خ ل ) ¢موٌقط؛ ٕن وّد  واه ـ مُؿ إٔٚ فًٝ مداخِٜ:

( ؿرررررررن ظررررررذ 77مْتٓررررررك اجلٓررررررؾ افُٚمررررررؾ ،ػ افًررررررٔٚدة افُٚمِررررررٜ، إٔررررررتؿ تريرررررردون )

 ضريَتُؿ. 

 أحًْٝ، وإٔٝ مْٚ أو خٚرج ظْٚ؟  افنٔخ:

 إٔٚ مًُؿ.  مداخِٜ:

 ضٔٛ! افنٔخ:
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ظررع احلٌِررل: صرر ح افررديـ إٔررٝ ذـرررت ؿٌررؾ ؿِٔررؾ، صرر ح افررديـ يًْررل: جررٚء 

و بًد أـ ر مـ مٚئٜ ظٚم، بؾ بًض افروايٚت تَقل: مٚئتل ظٚم حتك بُّْٜ تٍريخ، أ

 وجد ص ح افديـ   بٔئٜ ،ش مٜٔ مٚئتل ظٚم وافَدس   أيدي افهٌِٔٔغ. 

 اه أـز! ٓ، فُـ إٔٚ أريد اجلقاب هذا يٚ مجٚظٜ.  افنٔخ:

 تٍوؾ يٚ صٔخ! مداخِٜ:

فىريررؼ افَهررر مررٚ دظررقـؿ مًررل، دظٓررؿ يرردفقٕٚ ظررذ افىريررؼ افَهررر، ا افنررٔخ:

هرررق؟ ضريَْرررٚ ضقيرررؾ صرررحٔح صرررحٔح صرررحٔح مِٔرررقن مررررة، مرررٚ هرررق افىريرررؼ افَهرررر 

افذي يقصِْٚ ،ػ اهلد  ادْنقد، ومتٍؼ ظِٔف فردى مجًْٔرٚ ومْنرقد، مرٚ هرق هرذا 

 افىريؼ افَهر؟ بدون اإليامن؟ ؿِٝ  : ٓ، بدون افًِؿ؟ ؿِٝ  : ٓ، ،ذًا. 

 بدون ،يامن وبدون ظِؿ ـٔػ.  مداخِٜ:

أشررٖفؽ: إٔررٝ تَررقل: ٓ ٓ، ،ذًا هررذا افىريررؼ افىقيررؾ حيتررٚج ،ػ ،يررامن  افنررٔخ:

 وظّؾ، ؾٚفىريؼ افَهر ،ػ مٚذا حيتٚج؟ 

 ،يامن وظّؾ.  مداخِٜ:

ضٔررٛ! مررٚ هررق؟ يررٚ اه يررٚ مجٚظررٜ ؿقمررقا يَقفررقا ظْرردٕٚ   افنررٚم: ضًِررٜ  افنررٔخ:

 ثَِٜٔ.

ر ٓ يريرد أن وٚوبرؽ ظع احلٌِل: صٔ ْٚ هق يريد يٍُر يًْل: اه وزيف اخل

 وهق مًتًرؾ، يىقل   اجلقاب. 

 ٓ، ٕ ٚ  ٕوٚيَف   احلََٜٔ.  افنٔخ:

 أحُل فٍؤِٜ افنٔخ واه أول نء: فَٚء مٌٚرك ...  مداخِٜ:
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 اه يٌٚرك ؾٔؽ.  مداخِٜ:

 بٚرك اه ؾٔؽ.  افنٔخ:

ًٚ ظررذ رحررٚب صرردره  ِّْررٚ، افررذي يررتُِؿ . مداخِررٜ: .. وإٔررٚ أريررد أصررُره أيورر

اذه افىريَٜ يٚ صٔخ، ؿٚفقا فًِّامر: مٚفؽ  دٚذا تدخؾ   اجلدار؟ ؿٚل: أشٖفقا 

 ادىرؿٜ! 

ٓ، هررذه فًٔررٝ صررحٔحٜ، ٓ ٓ، ٕحررـ ٕحُٔٓررٚ فررؽ ظربٔررٜ، ؿررٚل احلررٚئط  افنررٔخ:

 فِقتد: دٚذا تنَْل؟ ؿٚل: شؾ مـ يدؿْل. 

خزوٕٚ إٔف صٔخ ظْدمٚ يًْل: تٖيت تْير ؿِٔ ً، أذـر صٚر مقؿػ مرة أ  مداخِٜ:

يقجد ضران مًٚدي،   م ؾ هذه احلٚفٜ حيُل أوفقا إمر إٔف يًَِقا ضٔرٚرتغ أو 

ث ثرررٜ أو افرررذي هرررق، ؾٚفىٔرررٚر مرررـ محٚشرررف رـرررـ ظرررذ افىٔرررٚرة ٓزم افٍْرررل ينرررٌؾ فرررف 

افىٔررٚرة، وبًررد مررٚ ينررٌؾ فررف افىٔررٚرة وافىٔررٚرة ادحرررك تًٌٓررٚ يهررؾ ظرردد افرردورات 

ل إٔف دع افُرزه مرـ  رٝ يردع افُرزه يىِرع ظْده ظدد مًغ يًىل ،صٚرة فٍِْ

 افىٔٚر، افىٔٚر مـ محٚشف ؟ يْتير. 

 هذا هق.  افنٔخ:

... ضررررٚفع ،ػ حررررغ ضِررررع افٍْررررل رأى افىٔررررٚرة متٔررررٜ ظِْٔررررٚ مررررع إرض  مداخِررررٜ:

ضًِررٝ افىٔررٚرة ،ػ حررغ أتْٔررٚ ،ٓ ... افُررزه ضٚفًررٜ مررع افىٔررٚرة، ضٔررٛ! افىٔررٚرة 

ًٓرررررٚ، وهرررررذه ،ذا ٕزفرررررٝ ورضبرررررٝ   ادررررردرج ـرررررؾ أصرررررٌحٝ   اجلرررررق وافَىًرررررٜ م

افىٔٚرات ....... مٚ هق احلؾ؟ ؿِْٚ: هدءوا افىٔرٚرات   اجلرق برٕٚول واجًِقهرٚ 

ـِٓٚ تْزل وبًد ذفؽ هل تْزل، افنٚب يٚ صٔخ هق ظْدهؿ محٚس، أحٛ أـرد فرؽ 

ًٚ يُّررـ ظِّٓررؿ افرردٕٔقي فررٔس ظِررؿ أخرررة، فُررـ ٕحررـ َٕررقل: إٔررف    ظْرردهؿ أيورر

دحْرررٜ افترررل مررررت ؾٔٓرررٚ إمرررٜ.. ظِرررامء إمرررٜ هرررؿ ادٍرررروض يتحِّرررقا م رررؾ هرررذه ا
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 ادًٗوفٜٔ، إٔٚ ظْدمٚ أؿقل...

 ٓ حقل وٓ ؿقة ،ٓ بٚه!  افنٔخ:

و،ٓ اشرتّع هْرٚ فٍترقى، وأؿررأ   جريردة افؼرل إوشرط ظٌرد افًزيرز  مداخِٜ:

 رٜ، ٕحرـ بـ بٚز يهدر ؾتقى ثٕٜٚٔ، وجريدة إهررام افنرٔخ إزهرر يهردر ؾترقى ثٚف

 أيـ ٕذهٛ؟ ٕحـ افذيـ ٓ ًٕر  مٚ هق افذي يَْص وٍٕتل. 

 هذه واحدة.  افنٔخ:

 مٚذا ًٍٕؾ ٕحـ؟  مداخِٜ:

ؾه ،َِذا ﴿ افنررررررٔخ: ـْ َورررررر ْؿ َمرررررر ـُ رررررر ْؿ ٓ َيُيُّ ُُ رررررر ًَ ٍُ ْؿ َإٔ ُُ ْٔ رررررر َِ ـَ مَمُْررررررقا َظ ِذي رررررر ررررررٚ افه َ ٚ َأهيُّ َيرررررر

 .[845]المءئدة:﴾اْهتََدْيُتؿْ 

 ُتتغ مع افُْتٜ افىٔٚريٜ هذه. اصز   ؿِٔ ً، أريد أن أؿقل ٕ

... يتُِّقا أن رجؾ أظرّل م ع، فُـ فٌتف ثَِٜٔ ؿِٔ ً بٚفًربٜٔ وجد هيقدي 

  افىريؼ وهذا إظرّل ادًِؿ متًِح اخلْرر مًؽ افٔٓقدي مـ ت بٌٔف ؿٚل 

فف: وأن أشِؿ و،ٓ شٖؿتِؽ، ؿٚل فرف: أضًٔرؽ مرٚذا أؾًرؾ؟ ؿرٚل فرف: واه مرٚ أدري، 

دة، وأفٔرررؼ مْٓرررٚ بٚفَهرررٜ افترررل حُٔتٓرررٚ فْرررٚ ؿرررٚل: اجتّرررع شرررقري ومٌررررن هرررذه واحررر

يتُِّررقن مررع بًوررٓؿ افررًٌض، وافًررقري هررذا يّرررد ادٌٚربررٜ بهررقرة ظٚمررٜ إُٔررؿ 

إٔتؿ مجٚظٜ ضٌٔغ وصٚحلغ وي ْل ظِٔٓؿ ـ رًا ـ رًا جدًا، فُـ   هنٚيٜ ادىٚ  

ذه ،ٓ إتٍض ؿٚل فرف: ؿٚل فف: فُـ ؾُٔؿ نء واحد، ذاك مٚ ـٚد يًّع افقاحدة ه

 مٚ هل؟ ؿٚل فف: هذه هل.

ؾررْحـ هررذه منررُِتْٚ ظقاضررػ جٚوررٜ تًّررل ظِْٔررٚ ؿِقبْررٚ وظَقفْررٚ وٕريررد مررٚذا؟ 

ُدونَ ﴿ْٕتك ظذ أظردائْٚ:  َٚت دَِرٚ ُتقظَر َٓر َٚت َهْٔ َٓر افىريرؼ ضقيرؾ  [36]المؤمنجو :﴾َهْٔ
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ٜ بٔررٝ صررًر ضقيررؾ ٓ ،صررُٚل وٓ بررد مْررف، إٔررٚ أذـررر إلخقإْررٚ   م ررؾ هررذه ادْٚشررٌ

 ٓمرئ افَٔس رجؾ جٚهع ومًروؾٜ ؿهٔدتف:

 ب ىع  ح  عد عمحأوع للمحنعةوىرض

 

 

ع وأيهللل عأىلل عقحهلللنيعبهلونلل 

 

 

عضهللللهعلللرض:عقع  لل ععونلل عإىللي

ع

ع ىح و عنل  اعأوعىمل اعضنعل مح 

إيررر هررذا اجلررٚهع افًٚؿررؾ هررذا ظٚؿررؾ أو ذـررل م ررؾ مررٚ ٌْٕٓررٚ بًررض ،خقإْررٚ اه ع

ْهٚ ِ  َأْصَحِٚب ﴿ر ؿٚفقا: وزيف اخلر؛ ٕن افٍُٚ ـُ ُؾ َمٚ  َِ ًْ َٕ ُع َأْو  َّ ًْ َٕ ْهٚ  ـُ َوَؿُٚفقا َفْق 

ًِرِ  رر ًه صررٔٚء ظرٌٔررٜ جرردًا هررذا يرردل ظررذ فُررـ افٍُررٚر افٔررقم جررٚووا بٖ [84]الملججك:﴾اف

 ٓؿ ٓ يدل ظذ ظَِٓؿ دائاًم ٕحـ َٕرر هذه احلََٜٔ.ذـٚئ

ٚحٌف يىِٛ ادِرؽ افَٔس رجؾ ذـل خرج مع ص ؾٚفنٚهد: هذا اجلٚهع امرو

ويًررتًغ بٚفٍررٚرس، ؾٌُررك صررٚحٌف   افىريررؼ، ؿررٚل فررف: دررٚذا تٌُررل؟ ،ٕررام ٕحررٚول 

ًٚ أو ّٕررقت برردون مررٚ ٕهررؾ فِٓررد  ،فٔررف؟  ؾًْررذر، ومررٚ هررق افررذي يريررد أن يهررؾ مُِرر

،ؿٚمٜ افدوفٜ ادًِّٜ وافَوٚء ظرذ افٔٓرقد؟ ٓ يُرقن أمرر أو وزيرر أو ٕحرق ذفرؽ، 

 رب ؾ٘مٚ أن ٕهؾ ،ػ ادِؽ أو ّٕقت ؾًْذر.ؿٚل: ٕحـ مٚ دام ًٕر   افد

ؾْحـ مًؼ ادًرِّغ ورٛ أن ًٕرر ظرذ افىريرؼ ادًرتَٔؿ، وأن: يرذـرين 

إخ بررذاك احلررديٞ افررذي فررف تٍهررٔؾ وهررق يًْررل: مىٌررؼ ظررذ هررذه اجلًِررٜ ظِْٔررٚ 

ًٚ بٚم افتىٌٔؼ وفًِٓٚ خٚبٜ ادرِس.   بٚم

ًٚ ظرررذ إرض، وأرورررٓؿ بىٌ ¢افرشرررقل  ًٔرررٜ احلرررٚل أرض رمِٔرررٜ ـرررٚن جٚفًررر

ؾ ررط ظررذ إرض »ترابٔررٜ فًٔررٝ مٌِىررٜ وٓ أشررّْٝ وٓ ؾٔٓررٚ إصررٔٚء هررذه ـِٓررٚ: 

ًٚ مًررررررررررتَٔاًم بررررررررررغ، وؿرررررررررررأ ؿقفررررررررررف تًررررررررررٚػ:  ٔاًم ﴿خىرررررررررر َِ تَ رررررررررر ًْ ل ُم
اضِرررررررررر َذا رِصَ َوَأنه َهرررررررررر

قهُ  ًُ ٌِ أي: ضريؼ   «وخط ظذ جٌٕٚل اخلط افىقيؾ خىقط ؿهرة [853]األنعءم:﴾َؾٚته

هررذا اخلررط إبررٔض هررق اخلررط ادًررتَٔؿ   «وؿررٚل: هررذه ضرررل»ضقيررؾ وضريررؼ ؿهررر 

وهرذه ضررل، »هذا اخلط هُذا وهُذا وهُذا ومـ هْٚ وهْٚ خىقط ؿهرة، ؿٚل: 
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َوَأنه ﴿ضريررؼ مْٓررٚ صررٔىٚن يرردظق افْررٚس ،فٔررف، ؾَررٚل ظِٔررف افًرر م: ـررؾ وظررذ رأس 

ٌَُؾ  رررررررررر ًُّ قا اف رررررررررر ًُ قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٚته ٔاًم َؾرررررررررر
َِ تَ رررررررررر ًْ ل ُم

اضِرررررررررر َذا رِصَ ـْ  َهرررررررررر ْؿ َظرررررررررر رررررررررر ُُ َل بِ ره رررررررررر ٍَ َؾتَ

 . «[853]األنعءم:﴾َشٌِِِٔفِ 

فررررذفؽ ٕحررررـ شّْيضرررر ظررررذ هررررذا افًررررٌٔؾ افىقيررررؾ افىقيررررؾ ؾ٘مررررٚ أن ٕهررررؾ ،ػ 

اهلررد  ادْنررقد وهررق: ،ؿٚمررٜ احلُررؿ اإلشرر مل وافَوررٚء ظررذ افٔٓررقد، وأن تًررقد 

 افَدس هل افٌِدة اف ٚف ٜ ـٚحلرمغ افؼيٍغ ،ػ مخره، و،مٚ أن ّٕرقت ؾًْرذر، ،ذا

ٕحرررـ ّٕقررر ظرررذ اخلرررط ادًرررتَٔؿ، أمرررٚ افىررررل افَهررررة هرررذه أوًٓ: خترجْرررٚ ظرررـ 

اخلررط ادًررتَٔؿ، ثررؿ ـررؾ مررٚ منررٔٝ خىررقة ـِررام ابتًرردت ظررـ اخلررط ادًررتَٔؿ، ؾرر  

ٔاًم ﴿وصررررِْٚ وٓ ظررررذرٕٚ ظْررررد ربْررررٚ تٌررررٚرك وتًررررٚػ، ،ذًا:  َِ تَ رررر ًْ ل ُم
اضِرررر َذا رِصَ َوَأنه َهرررر

 ٌُ ًُّ قا اف ًُ قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ـْ َشٌِِِٔفِ َؾٚته ْؿ َظ ُُ َل بِ ره ٍَ وًٕٖل اه ظز وجرؾ  [853]األنعءم:﴾َؾ َؾتَ

أن وًِْررٚ.. وأن ي ٌتْررٚ ظررذ افكرراط ادًررتَٔؿ ،ػ أن َِٕررك وجٓررف افُررريؿ يررقم ٓ 

 يٍْع مٚل وٓ بْقن ،ٓ مـ أتك اه بَِٛ شِٔؿ.

صررز وأخرررًا: مًررذرًة؛ ٕين ؾًرر ً يًْررل: أظتَررد إٔررؽ بِٔررٝ افِِٔررٜ بْررٚ، فُررـ مررـ 

 ؾٕ٘ام يقىف افهٚبرون أجرهؿ بٌر حًٚب. 

ًٚ:  مداخِررٜ: ُدُهْؿ َأْو ﴿يًْررل: مررـ بررٚب افررذـرى أيورر رر ًِ َٕ ِذي  رر َض افه رر ًْ ِرَيْهررَؽ َب ُٕ  ٚ رر َو،ِمه

َْٔهَؽ  تََقؾه  . [46]يون :﴾َٕ

 اه أـز، ًٕؿ واه.  افنٔخ:

 هذا خىٚب مـ اه فرشقفف ظِٔف افه ة وافً م.  مداخِٜ:

 فه ة وافً م. ظِٔف ا افنٔخ:

 ( 00:  00: 42/   517) اهلدى والنور / 

 ( 00:  33: 21/   517) اهلدى والنور / 
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 دفع غبٗات نٔ ايدنوة ايطًفية 

 وأضانوا  أِْٗ ضًهوا ايطسيل اخلاطئ

 ايوقت فيُا ال فائدة في٘

أريرررد أن أجًِرررؽ ظرررذ بْٔرررٜ ظرررذ افررردظقة افًرررٍِٜٔ    ، ْٚ افٍٚورررؾٔصرررافًٚئؾ:

دظقة افًررٍِٜٔ هررل ـررام تًِررؿ أهنررٚ دظررقة تقحٔررد اه وهررل دظررقة إٌٕٔررٚء افًرررال ؾٚفرر

وافرشررررؾ ،ػ مجٔررررع إؿررررقام وهررررٗٓء إٌٕٔررررٚء وافرشررررؾ تًروررررقا مررررـ أؿررررقامٓؿ مررررٚ 

وٕحررررـ افٔررررقم ٕحررررٚول أن ٕتًّررررؽ ارررٗٓء افًررررِػ افهررررٚفح مررررـ إٌٕٔررررٚء  ،تًرورررقا

ن هيدم هرذه وهْٚك مـ حيٚول متًّدًا أ ،وافرشؾ ومـ اهتدى ادهيؿ وصحٚبتٓؿ

ادحرٚوٓت وـ رررون جردًا ومررـ بٔرْٓؿ افْهررٚرى وبًرض ،خقإْررٚ ادًرِّغ افررذيـ 

ومررررـ بٔررررْٓؿ ظْرررردٕٚ   افًرررررال  ،ؽرررررهتؿ احلٔررررٚة افرررردٕٔٚ ؾتٍرؿررررقا ،ػ صررررٔع وأحررررزاب

ادًررررِّغ افررررذيـ ييٓرررررون فْررررٚ أهنررررؿ أن ظررررذ ظَٔرررردة افًررررِػ  اإلخررررقانمجٚظررررٜ 

بْٖٕرٚ ؿرد أشرَىْٚ أو أورًٍْٚ ؾرورٜٔ ويتّٓقْٕرٚ  ،مْٟٓ احلزبٔرٜ وافتحرزب ويًُِقن

وٕحرـ  ،مـ حُرٚم ومرٚ صرٚآؿ افىٌٔٚناجلٓٚد ٕهنؿ مٗمْقن بحّؾ افً ح ود 

وافسبٔرررٜ افرررذي شرررًّْٚه مرررـ ؾورررِٔتُؿ ظرررذ  افتهرررٍَٜٕٔرررقل هلرررؿ بْٖٕرررٚ ظرررذ مرررْٟٓ 

ؾررٖرجقا مررـ ؾوررِٔتُؿ أن تقوررحقا فْررٚ  ،أنضررٜ افتًرررٔؾ وٕحررـ   خرر   مًٓررؿ

 .وهلؿ هذا

ًٚ ٔرررؾٖٕرررٝ تًِرررؿ ـرررؿ هرررؿ بًٔررردون ظرررـ ظَؾٖمرررٚ افهرررقؾٜٔ  دتْٚ وهرررؿ يتّٓقْٕرررٚ أيوررر



 شبَة أٌ الدعوة السلفية طريقَا طويل ال ييتَي ---------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليَج

788 

 ¢بررررٚفتحزب وتٍرؿررررٜ ادًررررِّغ ويًررررّقْٕٚ وهررررٚبٔقن وٓ ٕهررررع ظررررذ افرشررررقل  

وأمرٚ ادَِردون  ،ويَقفرقن هرذه افتًرّٜٔ هرل تٍرؿرٜ ،ويُْرون ظِْٔٚ تًرّٜٔ افًرٍِٜٔ

ٚ إٔرررتؿ ٓ زفرررتؿ بًَُِرررؿ افَرررديؿ تُْررررون ظِْٔررر ،نمرررـ أصرررحٚب ادرررذاهٛ ؾَٔقفرررقن 

مرررـ ؾورررِٔتُؿ أن ًٕرررّع وًٕرررّع افْرررٚس  اؾرررٖرجق ،وتَقفرررقن هرررذه شرررْٜ وهرررذه بدظرررٜ

 بردـؿ ظذ هذه افٍرل بٚرك اه ؾٔؽ .

هرررذا افًرررٗال يتورررّـ جقإرررٛ ظديررردة وافرررذي يٌٌْرررل أن  ،ؾٔرررؽ برررٚركو افنرررٔخ:

يًرؾف ـؾ مًِؿ مٓرام ـرٚن إتًرٚبف ومٓرام ـٕٚرٝ حزبٔترف أن يًرر  حَرٚئؼ ٓ يٌٌْرل 

غ مًررِّغ ظررذ وجررف إرض ٕن اه ظررز وجررؾ ؿررد ٕررص أن يُررقن هْررٚك خرر   برر

  افَررررررررمن افُرررررررريؿ ظرررررررذ أن ادًرررررررِّغ ،ذا أرادوا أن يُقٕرررررررقا أظرررررررزة ـرررررررام ـرررررررٚن 

ادًررِّقن إوفررقن واجررٌٓؿ إول أن حيََررقا افؼررط إشررٚ  افررذي جررٚء ذـررره 

وا ا﴿  افَرمن افُريؿ   ميٚت ظدة ومـ أصٓرهٚ ؿقفف تٌٚرك وتًرٚػ  ههَ ،ِْن َتُْكُر

ؿْ  ـُ وفرٔس ذفرؽ ،ٓ  ،ؾٓرذا نط أن يْكر ادًرِّقن ربْرٚ ظرز وجرؾ [8]محمد:﴾َيُْكْ

ؾِرٔس بحٚجرٜ جلْرد يْكروٕف ظرذ  ،اه ظز وجؾ هق افَقي افًزيرز ٕن ؛بْك ديْف

 .أظدائف تٌٚرك وتًٚػ

وفذفؽ ـٚن مـ ادتٍؼ ظِٔف بغ ظِرامء افًرر ؿٚضٌرٜ أن ادَهرقد ارذه أيرٜ ،ن 

مًرررِاًم  أنهرررذا أمرررر مرررٚ أظتَرررد  ،أي ظرررذ ظررردوـؿ -يْكرررـؿ–أي ديْرررف  تْكررروا اه

ًٚ وِٓرررف وـرررذفؽ افًرررْٜ  ،ؾوررر ً ظرررـ أن ورررٚدل ؾٔرررف ،يرررٗمـ برررٚه وافٔرررقم أخرررر حَررر

تقوررررررح هررررررذا افؼررررررط إشررررررٚ  ادررررررذـقر   هررررررذه أيررررررٜ   بًررررررض إحٚديررررررٞ 

رر  ُٕ  ،دًررِّغر اررٚ ـٚؾررٜ اـ  ذَ افهررحٔحٜ افتررل جرررت ظٚدتْررٚ   م ررؾ هررذه ادْٚشررٌٜ أن 

 بررررٚيًتؿ،ذا » :مرررـ ذفرررؽ ؿررررقل افرشرررقل افُرررريؿ ظِٔررررف أؾورررؾ افهررر ة وأتررررؿ افتًرررِٔؿ

 ،وتررررـتؿ اجلٓرررٚد   شرررٌٔؾ اه ،ورورررٔتؿ برررٚفزرع ،وأخرررذتؿ أذٕرررٚب افٌَرررر ،بٚفًْٔرررٜ
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 .«اه ظُِٔؿ ذًٓ ٓ يْزظف ظُْؿ حتك ترجًقا ،ػ ديُْؿ طَ ِه َش 

ـِٓرررٚ تِتَرررل ظرررذ أن أيرررٜ واحلرررديٞ ومرررٚ ينرررٚآام مرررـ ٕهرررقص أخررررى  ؾررر٘ذاً 

ِرررررقن   ورررررًٍٓؿ و  ذهلرررررؿ مرررررٚ ؟ يٖخرررررذوا بٚفؼرررررط افرررررذي يادًرررررِّغ شرررررق  ي

وـرام  ،اصسضف اه ظز وجؾ فْٔكهؿ اه ظذ أظدائٓؿ وهرق أن يًرقدوا ،ػ ديرْٓؿ

افًر م   ٔفوفقن افذيـ ـٕٚقا مع افرشقل  ظِيَٚل افتٚريخ ئًد ًٍٕف ؾٚدًِّقن إ

بًررٌٛ بًررُٓؿ اررذا افؼررط ادررذـقر   هررذه أيررٜ مررٚ ٕكررهؿ اه ظررز وجررؾ ،ٓ 

فُررررـ افقرررء افررررذي وِٓرررف ـ ررررر مرررـ اجلامظررررٚت اإلشررر مٜٔ افتررررل  ،و  احلرررديٞ

شررّٔٝ بًوررٓٚ مٍٕررٚ هررق أهنررؿ ييْررقن أن افرجررقع ،ػ افررديـ ،ٕررام هررق افُرر م افررذي 

ن ينررٓدون أٓ ،فررف ،ٓ اه وأن قفررٔس ؾٔررف مًْررك صررحٔح ؾّررررد أن يُررقن ادًررِّ

قل اه ييْررقن أن هررذا يٍُررل فًٔررتحَقا ادؼرروط مررـ اه ظررز وجررؾ أٓ وّرردا رشرر

بْٔام احلََٜٔ افتل وٛ افتٌْٔف ظِٔٓرٚ أن اه ظرز وجرؾ  ،وهق ٕكهؿ ظذ أظدائٓؿ

ـَ ِظْْرَد اههِ اإِلشْر مُ ﴿حْٔام ذـر   افَرمن افُرريؿ   أيرٜ ادًروؾرٜ  ي ]آ  ﴾،ِنه افرد 

ـْ َيٌْتَرررِغ ﴿، [81عمجججرا : ـَ َوَمررر
َرِة ِمررر َق ِ  أِخررر ٌَرررَؾ ِمْْرررُف َوُهررر َْ ـْ ُي ررر َِ ْرَ اإِلْشررر ِم ِديًْرررٚ َؾ َؽررر

ـَ  ي ؾٚفررديـ افررذي ذـررره افرشررقل  ظِٔررف افهرر ة وافًرر م    [15]آ  عمججرا :﴾اخْلَررِٚهِ

احلررررديٞ افًررررٚبؼ ذـررررره هررررق افررررديـ افررررذي ارتوررررٚه ربْررررٚ ظررررز وجررررؾ فًِّررررِّغ ديْررررٚ 

 ظررز وجررؾ وامررتـ بررذفؽ ظررذ ظٌررٚده ونيًررٜ   افًٓررد إول وهررق افررذي أـِّررف اه

ُٝ ﴿  أيٜ ادًروؾٜ  ٔ ل َوَروِر
تِر َّ ًْ
ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِر ُٝ َظ ّْر َ ْؿ َوَأْب ُُ ْؿ ِديرَْ ُُر ُٝ َف ِْر َّ ـْ اْفَٔرْقَم َأ

ُؿ اإِلْشرر َم ِديًْررٚ  رر ُُ هررذا افررديـ ،ذا ؾٓررؿ ؾٓررام صررحٔحٚ ـررٚن هررق افًرر ج  [3]المءئججدة:﴾َف

ؾ ادًرِّغ ٓ ًٕرت ْل مرْٓؿ فرؾع هذا افرذل افرذي ران مرع إشرػ افنرديد ظرذ ـر

 ًٚ وافًررٌٛ أهنررؿ إحرؾررقا ظررـ هررذا افررديـ افررذي هررق افًرر ج افررذي  حُقمررٜ وٓ صررًٌ

وممرٚ  ،«حترك ترجًرقا ،ػ ديرُْؿ»افً م    احلديٞ افًٚبؼ  فذـره افرشقل  ظِٔ

ٓ صرررؽ ؾٔرررف أن افرررذي أنت ،فٔرررف أن إصرررؾ   اإلشررر م هرررق افتقحٔرررد ٓ صرررؽ   
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إٔررف ٓ يٍُررل ٕن اإلشرر م صررٚمؾ فُررؾ أمرررقر  بُّررٚنهررٜ فُررـ هررذا مررـ افٌدا ،ذفررؽ

اإلشرر مٜٔ حََررقا  افنررًقبؾِررق ؾروررْٚ صررًٌٚ مررـ  ،احلٔررٚة ويًٚجلٓررٚ مًٚجلررٜ ـٚمِررٜ

ذفؽ ٓ يًْل أهنؿ يًتحَقن ٕك اه بؾ ظِٔٓؿ أن حئىرقا  ،افتقحٔد ووؿٍقا ظْده

ًٚ ـررام ؿررٚل تًررٚػ  رر ﴿بٚفررديـ أوٓ مًرؾررٜ ثررؿ تىٌَٔرر ًَ ررقا َؾ ُِ َّ ِؾ اْظ ْؿ َوُؿرر رر ُُ َِ َّ ى اههُ َظ َرَ

قُففُ  وفُررـ أشررٚس ـررؾ هررذه إظررامل هررق افتقحٔررد اخلررٚفص و،ٓ  [845]التوبجج :﴾َوَرُشرر

ـه ﴿ :تًرررررٚػ لـرررررام ؿرررررٚذهرررررٛ ظّرررررؾ ادًرررررِؿ هٌرررررٚء مْ رررررقرا  ٌََى َٝ َفَْٔحررررر ررررر ـْ ـْ َأْنَ
ئِ َفررررر

َؽ  ُِ َّ هذا اخلىٚب فألمٜ ادًِّٜ   ص ص افٌْرل  صرذ اه  ظِٔرف  [65]البمر:﴾َظ

و،ٕرررررام  ،  نء مرررررـ افؼرررررك ¢و،ٓ ؾّحرررررٚل أن يَرررررع ٌْٕٔرررررٚ   ،وشرررررِؿ وظرررررذ مفرررررف

ُِرَؽ ﴿اخلىٚب ،ػ ـرؾ ؾررد مرـ أؾرراد إمرٜ  َّ ـه َظ ٌََى َٝ َفَٔحْر ْـر ـْ َأْنَ
ئِ  [65]البمجر:﴾فَر

َْررررُٚه َهٌَررررًٚء ﴿وـررررام ؿررررٚل   حررررؼ ادؼررررـغ  ِْ ًَ ٍؾ َؾَر رررر َّ ـْ َظ
ررررقا ِمرررر ُِ ِّ ٚ َظ ِدْمَْٚ ،َِػ َمرررر َوَؿرررر

وممٚ ٓ صؽ ؾٔف مع إشػ افنرديد أن أـ رر ادًرِّغ افٔرقم  ،[33]الفرقء :﴾َمُْْ قًرا

وفًرررْٚ بحٚجرررٜ فِ رررقض   هرررذه  ،هرررؿ بًٔررردون ـرررؾ افًٌرررد ظرررـ افتقحٔرررد افهرررحٔح

 :افَؤٜ ؾٍُْٔٔٚ أن ٕذـر أمريـ اثْغ

إول يًرؾرررررف ـ رررررر مرررررـ اد ٍَرررررغ اإلشررررر مٔغ اد ٍَرررررغ ثَٚؾرررررٜ ،شررررر مٜٔ إمرررررر 

ػ افتهررق  ظررـ افتقحٔررد افهررحٔح حٔررْام ٓ صررحٔحٜ أٓ وهررق ابتًررٚد ادْتًررٌغ ،

 ،يٗمْرقن بررٖن هْرٚك خررٚفؼ وخمِرقل و،ٕررام هرؿ يًتَرردون برام يًررّك بقحردة افقجررقد

وفررذفؽ يكررح بًررض وٓهتررؿ بررٖن صررٓٚدة  ،أن اخلررٚفؼ واد ِررقل نء واحررد :أي

،ٓ هرق وفرذفؽ  ،أمٚ تقحٔد اخلٚصٜ ؾٓق ٓ هق ،ٓ ،فف ،ٓ اه صٓٚدة افتقحٔد افًٚمٜ

أؾوؾ افرذـر بنرٓٚدة إحٚديرٞ افهرحٔحٜ ٓ ،فرف ،ٓ اه أؾورؾ افرذـر ٓ  اختكوا

 ًٚ ، «ٓ هرق ،ٓ هرق»وحكروهٚ بقحردة افقجرقد  ،،فف ،ٓ اه أفٌق هذه إؾؤِٜ ،ض ؿ

،ذًا هرررذا هرررق  ،وٓ نء شرررقاه «هرررق هرررق»ثرررؿ اختكررروا هرررذا اد تكررر ،ػ أن ؿرررٚفقا 

ًٚ  ؾٓذا ينّؾ ،اإلحلٚد   ديـ اه بٚشؿ اإلش م  .وٓة افهقؾٜٔ حَ
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فُـ مَٚبؾ هذا اصساـٚ يِتَل مع هذه إٓحرا  اجلع اخلىر هْٚك إحرا  

  مجرررٚهر ادرررذاهٛ اإلشررر مٜٔ ادقجرررقدة افٔرررقم وفُرررـ أـ رررر افْرررٚس ٓ يًِّرررقن 

أهنررؿ يِتَررقن   ظَٔرردة هلررؿ مررع هررذا إٓحرررا  اخلىررر أٓ وهررق ؿررقل مررـ يًررّقن 

 ،ظرررـ ادًتزفرررٜ افَررردامك وافنرررًٜٔ ادقجرررقدة افٔرررقمؾوررر ً  ،ديرررٜ وإصرررًريٜيبٚدٚتر

هنرررؿ يِتَرررقن مرررع افنرررًٜٔ افَررردامك ؾرررٔام شرررٖذـره مرررـ إٓحررررا    افًَٔررردة ،حٔرررٞ 

وظذ وجف إرض افٔقم ضٚئٍٜ مـ اخلقارج افذي أرادوا أن يتّٔزوا وأن فرجقا 

ذه ـررؾ هرر ،ٓبٚوررٜٔ٘إًٍٔررٓؿ مررـ إٓررتامء ،ػ اخلررقارج أٓ وهررؿ افىٚئٍررٜ ادًروؾررٜ ب

وفُرـ  ،اجلامظٚت وـؾ هذه ادذاهٛ تِتَل مرع افهرقؾٜٔ برٚفَقل بقحردة افقجرقد

ِرقن مُْررون فقجرقد اه تٌرٚرك ى  ًَ بًٌٚرة براؿٜ ييٓررون افتْزيرف وهرؿ   احلََٔرٜ مُ 

ظْل اذا أن هٗٓء ادًِّغ وًّٕع أثر ظَٔدهتؿ مـ  ٚفس ظٚديٜ أٓ أ ،وتًٚػ

اه مقجررقد    ،ه مقجررقد   ـررؾ مُررٚنا ،وهررق ؿررقهلؿ اه مقجررقد   ـررؾ مُررٚن

ٕن افًرررٚ؟ بُترررٚب اه وبحرررديٞ  ؛ـرررؾ افقجرررقد هرررذا مًْرررٚه افَرررقل بقحررردة افقجرررقد

صرررررحٔح »   احلهرررررغيًِرررررؿ ـرررررام جرررررٚء   حرررررديٞ ظّرررررران ابرررررـ  ¢رشرررررقل اه  

 ،،ذا ـرٚن اه وٓ خِرؼ ،ـرٚن اه وٓ نء مًرف ،«ـٚن اه وٓ نء مًف» :«افٌ ٚري

 ،ثررؿ خِررؼ افًررّقات وإرض ،ٓ ؿّررر ،ٓ صررّس ،ٓ أرض ،ر ٓ ـرر ،وٓ نء

ؾحٔرررْام يَرررقل هرررٗٓء برررٖن اه   ـرررؾ مُرررٚن ؾًّْرررك ذفرررؽ ،مرررٚ أن يًىِرررقا أن هْرررٚك 

 ًٚ  نفرقو  َٗ ـٚن يَرع ؾٔرف ادٗوفرٜ افرذيـ يُ ؾٓذا هق افتًىٔؾ افذي  ،خٚفَٚ وهْٚك خمِقؿ

 ،ٚت ـِٓرررررٚويُْررررررون وجرررررقد اه تٌرررررٚرك وتًرررررٚػ ؾرررررقل اد ِقؿررررر ،ميرررررٚت افهرررررٍٚت

أي أهنررؿ يًىِررقن وجررقد اه حٔررْام يَقفررقن اه   ـررؾ  ،ؾًررامهؿ افًررِػ ادًىِررٜ

 رأهيرؿؾ٘مٚ أن يَقفقا بٖٕف ٓ خٚفؼ وٓ خمِقل و،ٕام هق نء واحرد ؾًٔرقد  ،مُٚن

و،مررررٚ أن يَقفررررقا  .فُررررـ فررررٔس بكرررراحتٓؿ ادًٓررررقدة ،،ػ افَررررقل بقحرررردة افقجررررقد

اف  ثرررٜ إب  بٕٚؿرررٕٚٔؿْهرررٚرى ؿرررٚفقا حٔرررٞ أن اف ،بوررر فٜ افْهرررٚرى وبرررٖظؿ مْٓرررٚ
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 ،  ظًٔك افذي وفد مـ بىرـ مرريؿ ٚل  وأن اه ظز وجؾ َح  ،بـ وروح افَدسوآ

مرررـ افْهرررٚرى افرررذيـ  وفُرررـ هرررٗٓء افرررذيـ حيكرررون اه   ـرررؾ مُرررٚن هرررؿ أورررّؾ 

افهرقؾٜٔ ادكرح بقحردة  ـٌررومرـ ور فٜ  أؿرٕٚٔؿ،حكوا اه ظز وجؾ   ث ثرٜ 

وافذي ـٚن بًرض ادنرٚيخ    ،ق ادًّك بّحٔل افديـ ابـ ظرنافقجقد أٓ وه

ؾٓرق فررٔس ؤررل فِررديـ  ،دمنرؼ يَررقل ؤررل افررديـ خىرٖ وافهررقاب ممحررل افررديـ

،ٕرررام ـٍررررت افْهرررٚرى ٕهنرررؿ  :ؾكرررح هرررذا افرجرررؾ ؾَرررٚل ،،ٕرررام هرررق ممحرررل افرررديـ

 ،حكررروا اه   ث ثرررٜ أصرررٔٚء أمرررٚ ٕحرررـ يًْرررل ًٍٕرررف ؾَرررد ظّّْرررٚه   ـرررؾ افقجرررقد

،ذ افَرقل برٖن اه ظرز وجرؾ  ،ؾر  نء ،ثؿ ؿرٚفقا هرق هرق ،ذفؽ ؿٚفقا ٓ هق ،ٓ هقوف

  ـرررؾ مُرررٚن اد رررٚفػ فْهرررقص افًرررْٜ وافَرررران يِتَرررل بٚمرررٚ مرررع افَرررقل بقحررردة 

 افدهريرررٜـرررام تَقفرررف  ،وٓزم هرررذا افَرررقل ،ُٕرررٚر اخلرررٚفؼ شرررٌحٕٚف وتًرررٚػ ،افقجرررقد

 .وافنٔقظٜٔ وأم ٚهلؿ

ًٚ مْرفوفذفؽ يًرٌْل ـِّٜ ؿرأهتٚ     افتٚريخ اإلش مل وب ٚصٜ مرٚ ـرٚن متًَِر

بنٔخ اإلش م ابـ تّٜٔٔ رمحف اه افذي ـٚن فف افٍوؾ   ٕؼ افتقحٔد افهحٔح )

مـ ظكه ،ػ هذا افًك وفف افٍورؾ إـرز   إتنرٚر ظَٔردة افتقحٔرد   افًكر 

  افرٌ د بًد أن أحٔٚ هذا افتقحٔد وّد ابـ ظٌد افقهرٚب رمحرف اه (، )احلٚرض 

ؾَررد ـررٚن أـ ررر ظِررامء ذفررؽ  ،افْرديررٜ ثررؿ شررٚر ؽرهررٚ ،ػ ـ ررر مررـ افررٌ د اإلشرر مٜٔ

افزمررٚن وررد دظررقة ابررـ تّٔٔررٜ رمحررف اه ـرردظقة   افرجررقع فُِتررٚب وافًررْٜ بًٚمررٜ 

وفرررذفؽ ؾُرررٕٚقا دائررراًم يَررردمقن افنرررُٚوى ،ػ  ،وورررد افتقحٔرررد افهرررحٔح ب ٚصرررٜ

 ،  افًَِرٜ   دمنرؼ ـَ رِ ـرام تًِّرقن شُر وفرذفؽ  ،إمراء و،ػ احلُٚم   زمٕٚرف

ؾًٔرٌْررررل ادْٚؿنررررٜ افتررررل ذـروهررررٚ   ترمجررررٜ صررررٔخ  ،وهُررررذا ،وشرررررـ   مكرررر

اإلش م ابـ تّٜٔٔ رمحف اه بْٔف وبغ ادنٚيخ افذيـ صُقه ،ػ إمر أمر دمنؼ 

وجرررى افَْررٚش بررغ يرردي إمررر    ،يقمئررذ ؾرًّٓررؿ مررع صررٔخ اإلشرر م ابررـ تّٔٔررٜ
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ؾررٚفًِامء يَقفررقن بررام ذـرٕررٚ مٍٕررٚ أن اه ظررز  ،ـ ظررذ افًرررش اشررتقىمًررٖفٜ افرررمح

وصٔخ اإلش م يَقل بَرقل افًرِػ افهرٚفح برٖن اه ظرز وجرؾ  ،وجؾ   ـؾ مُٚن

ًٚ  ،ؾررقل اد ِررقؿغ ـِٓررٚ  ،ؾُررٚن ذفررؽ إمررر مررع إٔررف فررٔس منررٓقرا بررٚفًِؿ ـررٚن ذـٔرر

حٔررْام يَقفررقن اه  :أي «هررٗٓء ؿررقم أوررٚظقا راررؿ» :ؾَررٚل   حررؼ أوفئررؽ افًِررامء

 .اشتقى ؾٓؿ أوٚظقا راؿ ش  ـؾ مُٚن وفٔس ظذ افًر

ًٚ بررٖن افررذيـ يَقفررقن بررٖن اه ظررز  هررذه حََٔررٜ ينررٓدهٚ ادررٗمـ بررٚه ورشررقفف حَرر

أهنرؿ أورٚظقا  ،و،ٕام هق   ـؾ مُرٚن ،وجؾ فٔس فف صٍٜ افًِق ظذ اد ِقؿٚت

ن مرررع أن اجلٚريرررٜ افترررل هرررل أيرررـ اه ؿرررٚفقا هرررق   ـرررؾ مُرررٚ شرررئِقإهنرررؿ ،ذا  ،رارررؿ

بٚفتقحٔرد افهرحٔح  ممتِرئفُقهنٚ ـٕٚٝ تًرٔش   جرق  جٚريٜ وظٌدة فًٔدهٚ ٕيراً 

  » :ؿٚفرٝ، «أيـ اه» :ؾِام امتحْٓٚ افرشقل  ظِٔف افً م  وشٖفف بَقفف ادًرو 

وجِٓرررقا إٔرررف ،فٔرررف يهرررًد افُِرررؿ افىٔرررٛ  ،أمرررٚ افًِرررامء ؾَرررد أورررٚظقا رارررؿ، «افًرررامء

 .،ػ ميٚت ـ رة تٗدي ،ػ هذا ادًْك ،يرؾًفوافًّؾ افهٚفح 

وادًىررؾ  ،هلررذا يَررقل ابررـ افَررٔؿ اجلقزيررٜ رمحررف اه بررٖن ادرًررؿ يًٌررد صررْامً 

ًٚ ادًىرررؾ هرررق افرررذي يٍْرررل افهرررٍٚت اإلهلٔرررٜ وافترررل مْٓرررٚ افررررمحـ ظرررذ  ،يًٌرررد ظررردم

 .افًرش اشتقى

ديررررررٜ يافررررررذيـ يَقفررررررقن افٔررررررقم مررررررـ ادررررررذاهٛ افتررررررل شررررررٌؼ أن ذـرٕٚهررررررٚ ادٚتر ،ذاً 

ـرؾ هرٗٓء  ،ٓبٚورٜٔ،ومرْٓؿ  ،ؾور  ظرـ اخلرقارج ،ظرـ افنرًٜٔ ؾور ً  ،وإصٚظرة

،ذا  ،ويَقفررقا اه   ـررؾ مُررٚن ،يِتَررقن   أن يٍْررقا ظررـ اه ظررز وجررؾ صررٍٜ افًِررق

 ًٚ و،مررٚ ،ػ  ،هرذا يْررٚ  افتقحٔرد ٕٕررف يرجرع ،مررٚ ،ػ ،ُٕرٚر وجررقد اه ظرز وجررؾ مىَِر

ٓ  افزيررٚدة ظررذ افْهررٚرى   جًررؾ اه     خَِررف تًررٚػ ربْررٚ ظررز وجررؾ ظررز وجررؾ حررٚ

 .ـٌراً  ظام يَقفف افيٚدقن ظِقاً 
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ٓ بد فُؾ مًِؿ يريد أن يْٓض بٚدًِّغ ؿٌؾ ـؾ نء أن يٍٓؿ افتقحٔد  ؾ٘ذاً 

ُٕ  ،افهحٔح هرذا مرٚ  ،يًرّقْٕٚ مر   رجًٔرٜ ،ٌرٚ  مرٚذا يَقفرقن يًرّقْٕٚ وهٚبٔرٜثؿ ٓ 

ْرٚ  صرذ اه  ظِٔرف وظرذ مفرف وشرِؿ  حٔرْام بْٚ   صر ص ٌٕٔده أهيّْٚ ربْٚ ظز وجؾ 

ـْ َؿٌَِِْؽ ﴿ ُشِؾ ِم ٓه َمٚ َؿْد ِؿَٔؾ فِِرُّ ُٚل َفَؽ ،ِ ََ ؾْحـ ًِٕؿ مرـ افَرران  ،[43]فصل :﴾َمٚ ُي

إٔرف  ،ومـ افًْٜ أن فٍُِٚر حْٔام بًٞ ،فٔٓؿ افرشقل  ظِٔف افً م  ؿٚفقا إٔرف شرٚحر

دٕٚ   هررذا افًكرر وامررتـ اه ؾّٓررام ؿٔررؾ ؾْٔررٚ ٕحررـ افررذيـ وجرر ،إٔررف ـررذاب ،صررٚظر

ُ ر مرـ أهقن بمـ ـِامت ؾٓل  ؾْٔٚمٓام ؿٔؾ  ،ظِْٔٚ بٚفتًّؽ بٚإلش م افهحٔح

ص هف أظذ وأشّك مرـ ـرؾ  :أوًٓ  ؟مٚ ؿٔؾ فِرشقل  ظِٔف افً م  مـ ٕٚحٜٔ مٚذا

ؿرٚفقا  ،ثؿ مٚ ؿٔؾ   حَف ،ٕف ـرذاب وشرٚحر ؟ يَرؾ ؾْٔرٚ ،خمِقل ظْد اه ظز وجؾ

 :رحؿ اه مـ ؿٚل ؟هق مًْك وهٚنمٚ  ،وهٚن
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وهررق   احلََٔررٜ يَِْررٛ ؾْٔررٚ  ،ؾّررـ جٓررؾ هررٗٓء يٌْزوْٕررٚ بَِررٛ افقهٚبٔررٜ ؿرردحًٚ 

 ًٜ اه افقهرررٚب فرررق ؿٔرررؾ  ٕن ؛ٕن افقهرررٚن هرررق ادًْرررقب ،ػ اه ؛وواؿرررع مررردحًٚ  فٌررر

فُـ اه ظز وجؾ ضّس ظذ ؿِقاؿ  ،هذا مدح ح،ؿدؾ ن و  اه هذا مدح وٓ 

فِْررردي افررذي جررٚء   يزظّررقن بررٖن ـِّررٜ وهررٚن ًٕررٌٜ ،ؾٓررؿ ٓ حيًررقن بررام يَقفررقن

ًٚ فًِرررْٜ ادحّديرررٜ  ظِٔٓرررٚ ادٌْٔرررٜوبتحىرررٔؿ افٌَرررقر  ،بررردظقة افتقحٔرررد ،ٕرررف ،ن  ،خ ؾررر

ًرٚ هق احلََٜٔ اشّف وّد ابـ ظٌد افقهٚب ـرام تًِّرقن مجٔ ،اشّف ظٌد افقهٚب

 ،فُْٓؿ ،ذا إتٌٓقا أهنؿ فق ؿٚفقا ًٌٕٜ ،ػ وّد ظٌد افقهٚب وّدي ؾٓذه تزـٔرٜ

فُـ مٚ دروا أهنؿ وؿًقا   تزـٜٔ أـز مـ إوػ حٔرٞ ًٕرٌقٕٚ ،ػ افقهرٚب وهرق 

ؿرقل ظرذ فذفؽ ؿد ؿٚل ذفؽ افنرٚظر   افًكر احلرٚرض ؿٔٚشرٚ  ،اه تٌٚرك وتًٚػ

  :اإلمٚم افنٚؾًل أطـ افذي ؿٚل
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ًٚ ؾٖٕرٚ  ظذ  هذا اد ٚل ؿٚل ذفؽ افرجؾ افًرٚ؟ افًٚؿرؾ ،ن ـرٚن ترٚبع أمحرد متقهٌر

احلررؼ أن  إلتٌررٚعؾرر٘ذا مررٚ يٌٌْررل ٕي مًررِؿ هررداه اه ظررز وجررؾ  ،ادَررر بررْٖٕل وهررٚن

ََ ﴿يتٖثر ؾٔام ؿد يَٚل ؾٔف ،ذا ـٚن اه ؿٚل فٌْٔف   ـْ َمٚ ُي
ُشِؾ مِر ٓه َمٚ َؿْد ِؿَٔؾ فِِرُّ ُٚل َفَؽ ،ِ

ؾٓرؿ ؿردوتْٚ  ،مٚ يَرٚل فْرٚ ،ٓ مرٚ ؿرد ؿٔرؾ فِهرٚحلغ مرـ ؿٌِْرٚ ،ذاً  ،[43]فصل :﴾َؿٌَِِْؽ 

 .أن افتقحٔد هق أشٚس اإلش م :ـام ؿِٝ   مىِع شٗافؽ ادٓؿ

رر وفُررـ ٓبررد مررـ أن أُ  ًٚ إٔررف ٓ يٌٌْررل فًِّررِّغ افررذيـ هررداهؿ اـَ ه رر مررٚ ؿِررٝ مٍٕرر

برؾ ظِرٔٓؿ  ،ظز وجؾ ،ػ افْٟٓ افًِٔؿ أن يٍَرقا ؾَرط ظْرد افتقحٔرد دراشرٜ وظَٔردة

أن يًْررقا بدراشررٜ اإلشرر م مررـ ـررؾ جقإٌررف وبررذفؽ تهررِح حٔررٚهتؿ حٔررْام يىٌَررقن 

ررر ﴿افًّرررؾ ظرررذ افًِرررؿ ـرررام ؿرررٚل ظرررز وجرررؾ  ْكِ ًَ ررر * َواْف ل ُخْنٍ ررر ٍِ َٚن َف ررر ًَ ٓه * ،ِنه اإِلٕ ِ،

قا ُِ ِّ ـَ مَمُْقا َوَظ ِذي ْزِ  افه ٚحِلَِٚت َوَتَقاَصْقا بِٚحْلَؼ  َوَتَقاَصْقا بِٚفهه  .[3]العصر:﴾افهه

أمٚ اإلخقان ادًِّقن افذيـ يهٔحقن بٖظذ أصقاهتؿ واجلٓرٚد   شرٌٔؾ اه 

ؾْحـ َٕقل هلؿ فَد مٙر ظرذ دظرقتُؿ ؿرابرٜ ؿررن  ،أشّك أمْٕٚٔٚ أو ـام يَقفقن

َرررقل ٕحرررـ   شرررقريٚ هْرررٚك تًٌرررر ـرررام ٕ ،مرررـ افرررزمـ وإٔرررتؿ ٓ تزافرررقن   مُرررُٕٚؿ

يًْل افوٚبط وٚبط هيٜ دٚ يٖمر اجلٔش بٚفًر يَقل  ،«راوح ؽمُٕٚ»ظًُري 

ثررؿ دررٚ يريررد أن يررٖمرهؿ بررٚفقؿق   ،ؾّٔنررقا ظررذ افْيررٚم افًًررُري ،،ػ إمررٚم ِه 

فُرررـ درررٚ يريرررد أٓ يٍَرررقا جٚمرررديـ ،ٕرررام متحررررـغ ؾَٔرررقل  ،يَرررقل هلرررؿ مُٕٚرررؽ ؿرررػ

ذفرؽ  ،هرذا م رؾ اإلخرقان ادًرِّغ ،يتَدمقن وٓ يترٖخرون ؾٓؿ ٓ ،مُٕٚؽ راوح

 ،خمرٚفٍغ فردظقاهؿ ،ؾٓرؿ مت ٍِرقن جٓرٚداً  ،ٕهنؿ ٓ جٚهدوا وٓ تًِّرقا وظِّرقا

وحًرٌٓؿ أهنرؿ يُْررون ظرذ مرـ يردظقا ،ػ  ،ٕهنؿ ٓ ظِؿ ظْردهؿ ،وظّ ً  وظِامً 

 .ويًّقن ذفؽ دظقى ،ػ تٍريؼ ادًِّغ ،اتٌٚع افُتٚب وافًْٜ
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،ن دظقتْرررٚ وهرررل دظرررقة اإلشررر م مرررـ حرررؼ هرررل  :أؿرررقل ـِّرررٜ رصحيرررٜ ؾًررر ً  وإٔرررٚ

دظقتْررٚ تٍرررل بررغ  ،ذفررؽ ٕٕررف يٍرررل بررغ احلررؼ وافٌٚضررؾ ،ٕن افَرررمن يٍرررل ؛تٍرررل

بٚفترررٚ  دظقتْرررٚ وافترررل هرررل دظرررقة احلرررؼ تٍررررل برررغ ادحرررؼ وبرررغ  ،احلرررؼ وافٌٚضرررؾ

ام فزٕٚ افتٚريخ وهُذا ؾًؾ افرشقل  ظِٔف افً م  حْٔام جٚء بدظقتف ـ ،ادٌىؾ

ـررؾ ذفررؽ   شررٌٔؾ افتًّررؽ بٚإلشرر م  ،بْررف وآبررـ حررٚرب أبررٚهابررٖن إب حررٚرب 

ٓ ؽرابرررٜ برررٖن تُرررقن دظرررقة احلرررؼ   زمْٕٚرررٚ هرررذا ـرررام ـٕٚرررٝ   افرررزمـ  ؾررر٘ذاً  ،احلرررؼ

يتٌٚؾرؾ  ،إول و  إزمٚن ـِٓٚ مٍرؿٜ برغ احلرؼ وافٌٚضرؾ وبرغ ادحرؼ وادٌىرؾ

ـْ َرررَر افْهرررِٚس ٓ ﴿فترررل تَرررقل اب وافًرررْٜ هرررٗٓء افْرررٚس ظرررـ ٕهرررقص افُترررٚ ـه َأ
َوَفُِررر

قنَ  ررر ُّ َِ ًْ ُرونَ ﴿ [818]األعجججراف:﴾َي ُُ ـْ َرررَر افْهرررِٚس ٓ َيْنررر ـه َأ
وترررٖيت  [31]يوسجججف:﴾َوَفُِررر

ن ممجؾ أو اختك   افَرافًْٜ ـام هل ظٚدهتٚ دائام وأبدا ؾتٍهؾ فًِِّّغ مٚ أُ 

ٓؿ يْتّرل ،ػ أهرؾ افًرْٜ ،ٓ ؾام مرـ أحرد مرـ هرٗٓء وب ٚصرٜ مرـ ـرٚن مرْ ،افُريؿ

وفُررْٓؿ  ،و  ظِّررف اررٚ ،وهررق ينررٚرـْٚ   اإليررامن بررًٌض إحٚديررٞ افهررحٔحٜ

اؾسؿررٝ افٔٓرررقد » :مرررـ ذفررؽ مرر  ً حرررديٞ افٍرررل ،يترٚهِقهنررٚ وٓ يترررٚوبقن مًٓررٚ

وشررتٍسل أمتررل  ،وافْهررٚرى ظررذ اثْتررغ وشررًٌغ ؾرؿررٜ ،حرردى وشررًٌغ ؾرؿررٜ،ظررذ 

 ؟مرـ هرل يرٚ رشرقل اه :ؿرٚفقا «واحرده ٓرٚ   افْرٚر ،ٓـِ ،ظذ ث ث وشرًٌغ ؾرؿرٜ

هررل » :و  افروايررٜ ادٍنررة هلررٚ ؿررٚل ،«هررل اجلامظررٜ» :ؿررٚل   افروايررٜ ادنررٓقرة

،ذا ادًررِّقن   هررذا اخلررز افهررحٔح  ،«افتررل تُررقن ظررذ مررٚ إٔررٚ ظِٔررف وأصررحٚن

ررر وفرررٔس بحٚجرررٜ أن اخلرررز افهرررحٔح يُ  ،وافقاؿرررع يٗـرررد هرررذا اخلرررز ،شرررٔتٍرؿقن ـه د ٗ

ؿررد يَررع ؾررٔام يررٖيت مررـ ادًررتٌَؾ فُْررف وؿررع بًررد وؾررٚة افرشررقل  ظِٔررف  فٕٕرر ،بررٚفقاؿع

 .افً م  بَِٔؾ مـ افًْغ حٔٞ بدأ افتٍرل وبدأ افتحزب ،ػ مخره

 ،دررٚ يترٚهررؾ هررٗٓء افْررٚس هررذا اخلررز افهررحٔح أن ادًررِّغ شررٔتٍرؿقن :ؾرر٘ذاً 

ٔررٜ أن يًّررؾ بررام ـررٚن ظِٔررف وأن ظررذ ادًررِؿ افررذي يريررد أن يُررقن مررـ افٍرؿررٜ افْٚج
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ـرررذفؽ ارررذا ادًْرررك حرررديٞ مخرررر وهرررق أيورررٚ  ،افرشرررقل  ظِٔرررف افًررر م  وافهرررحٚبٜ

أظْررل بررف حررديٞ افًربررٚض  ،مًرررو  فرردى ادًررِّغ أهررؾ افًررْٜ واجلامظررٜ زظّررقا

وظيْرٚ رشرقل اه  صرذ اه  ظِٔرف وظرذ مفرف » :ابـ شٚريٜ ريض اه تًٚػ ظْف ؿرٚل

أوصرْٚ يرٚ رشرقل  :ؾَِْرٚ ،وذرؾٝ مْٓٚ افًٔرقن ،َِقبوشِؿ  مقظيٜ وجِٝ مْٓٚ اف

 ،و  ظِررُٔؿ ظٌررد حٌقرر نوافىٚظررٜ، و،وافًررّع  ،أوصررُٔؿ بتَررقى اه» :ؿررٚل ،اه

 ًٚ ؾًُِٔؿ بًْتل وشْٜ اخلٍِٚء افراصديـ  ،ـ راً  و،ٕف مـ يًش مُْؿ ؾًرى اخت ؾ

ن ـررؾ ؾرر٘ ،و،يررٚـؿ وورردثٚت إمررقر ،ظوررقا ظِٔٓررٚ بٚفْقاجررذ ،ادٓررديغ مررـ بًرردي

 .«وـؾ و فٜ   افْٚر» :و  احلديٞ أخر «وـؾ بدظٜ و فٜ ،ودثٜ بدظٜ

وٕحرـ افٔرقم حٔرْام ٕحرذر  ،حيرذرٕٚ مرـ ادحردثٚت مرـ إمرقر ¢افرشقل   ،ذاً 

رر و  ارتُررٚب افٌدظررٜ افتررل ظَ  ،ادًررِّغ مررـ خمٚفٍررٜ شررٔد ادرشررِغ رر ٝ وضَ ّه ٝ ّه

احلََٔررٜ أن هررٗٓء يريرردون أن  ،ِّغًررادؿررقن بررغ ر  ٍَ تُ  :يَقفررقن فْررٚ ،برر د اإلشرر م

يًررررٚجلقا ذل ادًررررِّغ فررررٔس ظررررذ مررررذهٛ شررررٔد ادرشررررِغ افررررذي وصررررػ افررررداء 

داء  «وأخذتؿ أذٕٚب افٌَر»هذا داء  ،«،ذا تٌٚيًتؿ بٚفًْٜٔ» :وافدواء   حديٞ افًْٜٔ

 «ًٓ شِط اه ظُِٔؿ ذُ » :داء اجلزاء «وترـتؿ اجلٓٚد   شٌٔؾ اه ،ورؤتؿ بٚفزرع»

 .«ٓ يْزظف ظُْؿ حتك ترجًقا ،ػ ديُْؿ» ج افً

ؾًّْرررررك افرجرررررقع ،ػ افرررررديـ أمرررررر ظيرررررٔؿ جررررردًا يٌٍرررررؾ ظْرررررف هرررررٗٓء احلرررررزبٔغ أو 

افرجقع ،ػ افديـ يتىِٛ مـ ظِامء ادًِّغ  ،ادذهٌٔغ أو افهقؾٔغ أو ؽرهؿ

دراشٜ اإلش م دراشٜ صحٔحٜ ٕن بْْٔٚ وبغ  :أحدضٚ ،أمريـ اثْغ ظئّغ جداً 

ًٚ افد وؿد  ،يـ افذي إٔزفف اه ظذ ؿِٛ وّد  ظِٔف افه ة وافً م أربًٜ ظؼ ؿرٕ

 ،أو مرٚ ـرٚن مرـ إحُرٚم وافٍَرف ،شرقاء مرٚ ـرٚن مرـ ظَٚئرد ،دخؾ ؾٔف مٚ ؟ يُـ مْف

أو مرررٚ ـرررٚن مرررـ شرررِقك دخرررؾ مرررـ هرررذه إمرررقر ـِٓرررٚ مرررٚ ؟ يُرررـ مؼررروظٚ   افًٓرررد 
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 .إول

قا هرذا اإلشر م مرـ مرٚ ؾٔرف ٍُّ هَر وأن يُ  ،فٌرابٔرؾٓ بد فًِِامء مـ أن يٖخذوا ا ؾ٘ذاً 

افزٕرررديؼ  ًٚ ؾ ٕررر،نه ـرررام جرررٚء ظرررـ بًرررض ظِرررامء احلرررديٞ حٔرررْام ؿٔرررؾ فرررف  ،مرررـ دخٔرررؾ

ؾَٚل إٔٚ ٓ  ،ؿٌِف ؽٔظمٚمف افَتؾ أراد أن يروي أورأى أن  ،حْٔام أفَل ظِٔف افٌَض

ؾَررررٚل ذفررررؽ افًررررٚ؟  ،أمررررقت ،ٓ وؿررررد ووررررًٝ ظررررذ ٌٕررررُٔؿ  ًررررٜ مٓ  حررررديٞ

ـٔررػ وؾرر ن وؾرر ن مررـ ادحرردثغ ؿررد أخررذوا افٌرابٔررؾ  ،ـررذب ظرردو اه :حرردثاد

 .إحٚديٞ افهحٔحٜ ٓٚفرجقن مْ ،وهؿ يهٍقن هذه إحٚديٞ

هُررذا وررٛ ظررذ ظِررامء ادًررِّغ   هررذا افزمررٚن أن يٌربِررقا اإلشرر م مررـ مررٚ 

   ،  إحُرررررٚم ،دخرررررؾ ؾٔرررررف مرررررـ ـرررررؾ اجلقإرررررٛ افترررررل أنت ،فٔٓرررررٚ   افًَٔررررردة

 .وٕحق ذفؽ ،  إخ ل ،كافًِق

ٓ برد  «تهٍٜٔ اإلش م»أـْل ظْف  ،ثؿ افقء اف ٚين وهذا مٚ أـْل افقء إول

ؾرٖيـ أن  ،افقء اف ٚين تربٜٔ ادًِّغ ظذ هذا اإلشر م ادهرٍك ،مـ افتهٍٜٔ

هررذا اإلشرر م ادهررٍك ظْررد هررذه اجلامظررٚت افتررل تًررٚرض دظررقة احلررؼ بررؾ وتررزظؿ 

 ،وبرغ ادحرؼ وادٌىرؾ ،ؾًر ً برغ احلرؼ وافٌٚضرؾ ،د أهنرٚ تٍررلأهنٚ تٍرل وإٔٚ أصرٓ

رر  ،وفررـ جتررد فًررْٜ اه تٌرردي  ،شررْٜ اه   خَِررف  ِ  ؿدون ؾٓررٗٓء ٓ هنررتؿ اررأمررٚ ادَ

ًٚ هررق أٓ  ـ رررا ٕهنررؿ حُّررقا ظررذ إًٍٔررٓؿ بٚجلٓررؾ ٕهنررٚ تَِٔررد ظْررد افًِررامء مجًٔرر

هررذا ٕررقع مررـ افؼرررك  ،ِٔاميًررتّع اإلشرر م ظَِررف وأن يَِررد ؽررره وأن يًررِؿ فررف تًرر

ٕن اه ظرررز وجرررؾ ذـرررر ظرررـ  ،افرررذي وؿرررع ؾٔرررف مجرررٚهر ادًرررِّغ وهرررؿ ٓ ينرررًرون

ًٚ مـ نـٓؿ حغ ؿٚل ظز  وجؾ  َُذوا َأْحٌََٚرُهْؿ َوُرْهٌَٚهَنُْؿ َأْرَبًٚبٚ ﴿افْهٚرى صٔئ اخته

ْرَيؿَ  ـَ َمرر َٔح اْبرر
رر ًِ َ ـْ ُدوِن اههِ َوادْ

افْررقع  ،  افرهٌررٚنأن إول افؼررك  [38]التوبجج :﴾ِمرر

َُذوا َأْحٌََٚرُهْؿ َوُرْهٌَٚهَنُْؿ َأْرَبًٚبٚ ﴿اف ٚين نك   ادًٔح  ظِٔف افه ة وافً م  اخته
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ِ ـْ ُدوِن اهه ابـ حٚتؿ  ّي دِ أن ظَ  :جٚء   ـتٛ احلديٞ وافًرة افٌْقيٜ [38]التوب :﴾ِم

ن أوداه ذفررؽ ،ػ وـتٌررقا ؾررٖ وؿررروواافىررٚئل ـررٚن مررـ افًرررب افَِِٔررغ افررذيـ ت ٍَررقا 

ؾقظيرف افرشرقل   ،وظرذ ظَْرف افهرِٔٛ ¢وزار افٌْرل   ،ممـ بٚفْكإٜٔ وتديـ اٚ

وأشرررِؿ  ،ظِٔرررف افًررر م  وذـرررره برررٚه ظرررز وجرررؾ وبتقحٔرررده حترررك هرررداه اه ف شررر م

  بًرض ادررٚفس درٚ  ،وهرق أن مرـ منرٚهر افهرحٚبٜ افُررام ،ـ ،شر مفًُ وَح 

ؿرٚل يرٚ رشرقل اه  ،ظرذ ظردي ابرـ حرٚتؿ افىرٚئل صرُِٝهذه أيرٜ أُ  ¢تذ افٌْل  

ؿررٚل فررف  ظِٔررف  ؟ـٔررػ هررذا «مررـ دون اه ًٚ مررٚ اختررذٕٚهؿ أربٚبرر»بْررٚء ظررذ ؾّٓررف فميررٜ 

وظررذ افًُررس ،ذا  حرمتّررقه،افًرر م  مٌْٔررٚ فررف أفًررتؿ ـْررتؿ ،ذا حرمررقا فُررؿ حرر ٓ 

ًٚ ؾرذاك اخترٚذهؿ ،يرٚ :ؿرٚل .أمرٚ هرذا ؾَرد ـرٚن :ؿرٚل ؟حِِتّقهحِِقا احلرام   هؿ أربٚبر

 .مـ دون اه

هرررذا افتَِٔرررد إظّرررك حرررذرٕٚ مْرررف اإلشررر م   هرررذه أيرررٜ افترررل حُٚهرررٚ ظرررـ  ،ذاً 

وؿد حذرٕٚ افرشرقل  ظِٔرف افًر م   ،افْهٚرى حتك ٓ ًٕر مًرهتؿ وٓ ٕتنٌف اؿ

 :  بًرررض إحٚديرررٞ ظرررـ ذفرررؽ بٌّررردأ ظرررٚم أٓ وهرررق ؿقفرررف  ظِٔرررف افهررر ة وافًررر م

حتررك فررق دخِررقا جحررر وررٛ  ،بررذراع ًٚ وذراظرر ،بنررز اً صررزفتتررًٌـ شررْـ مررـ ؿررٌُِؿ »

ـرٚن مرـ افقاجرٛ ظرذ ادًرِّغ  ،ؾٚفْهٚرى ؿِدوا وادًِّغ ؿِردوا «فدخِتّقه

فرررق أن ،ًٕرررٕٚٚ  ،أمرررران اثْرررٚن تتورررّْٓام صرررٓٚدة ٓ ،فرررف ،ٓ اه وأن وّررردا رشرررقل اه

وفُرـ ؟  ،رهـٚؾرا أراد أن يدخؾ   ديـ اإلش م ؾنٓد ه ظز وجؾ بٖٕرف ٓ ،فرف ؽر

ًٚ  ،يررررٗمـ بررررٚفٌْل رشررررقٓ د مررررـ اجلّررررع بررررغ وٓ ُبرررر  ،مررررٚ تٍٔررررده صررررٓٚدة افتقحٔررررد صررررٔئ

أؿرررررقل أن افنرررررٓٚدة إوػ ـرررررام  ٚوّرررررد رشرررررقل اه ؾٖٕررررر ،ٓ ،فرررررف ،ٓ اه افنرررررٓٚدتغ

خررى تتورّـ ،ؾرراد افٌْرل   ؾٚفنرٓٚدة إُ  ،تتوّـ تقحٔد اه ظز وجؾ   ظٌٚدترف

ـ ظٌد ؽر اه ؾَد َّ ؾَ  ،وػ تتوّـ تقحٔد اه   ظٌٚدتفـام أن افنٓٚدة إ ،اتٌٚظف

ٕن ادؼرـغ ـرٕٚقا  ؛وفق إٔف ممـ بٖٕف هق اخلرٚفؼ افررازل ادحٔرل ادّٔرٝ ،أنك
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ؾٓرذه افنرٓٚدة  ،وفُـ ـٕٚقا   افقؿرٝ ًٍٕرف يًٌردون ؽرر اه ،يٗمْقن هذا اإليامن

ـذفؽ مرـ اتٌرع ؽرر  ،ِؿ يٗمـ بٚهاه تًىْٔٚ ٕٕف مـ ظٌد ؽر اه ؾ افىٌٜٔ ٓ ،فف ،ٓ

و؟ يٍررررده بٚٓتٌرررٚع ؾرررام تٍٔرررده صرررٓٚدتف أن وّرررد رشرررقل اه نء  ¢رشرررقل اه  

 ًٚ َرٚ ﴿وهذا يٗـده بًض أيرٚت افَرمٕٔرٜ افترل مْٓرٚ مر  ً ؿقفرف ظرز وجرؾ   ،ض ؿ ٚ َأهيُّ يَر

ُشقَل َوُأْوِ  إَ  قا افره ًُ ٔ
قا اههَ َوَأضِ ًُ ٔ

ـَ مَمُْقا َأضِ ِذي  افه
ٍ
ء ْؿ َؾِْ٘ن َتَْرَٚزْظُتْؿ ِ  َنْ ُُ ْمِر ِمْْ

ـُ  رر ًَ ْرٌ َوَأْح َؽ َخرر
ِر َذفِرر ِمُْررقَن بِررٚههِ َواْفَٔررْقِم أِخرر ْٗ ْررُتْؿ ُت ـُ قِل ،ِْن  ُشرر وُه ،َِػ اههِ َوافره ُردُّ َؾرر

ِْٖويً    ؾٚٔيٜ إخرى افتل تَقل ويًِّقا تًِٔام . [51]النسء::﴾َت

ِمُْررر ﴿ ْٗ رررَؽ ٓ ُي ْؿ ُثرررؿه ٓ َوِرررُدوا ِ  َؾررر  َوَرب  ُٓ َرَر َبْٔرررَْ ٔاَم َصررر
قَك ؾِررر ررر ُّ  ُ قَن َحتهرررك حُيَ

ِِٔاًم  ًْ قا َت ُّ  ِ ًَ َٝ َوُي ْؿ َحَرًجٚ مِمٚه َؿَؤْ ِٓ
ًِ ٍُ هذا افتًِٔؿ فٌِْل افُريؿ  [65]النسء::﴾َإٔ

ـُ  أن َٕرقل  عؾْٓرٚ ًٕرتىٔ ،رشقل اه وّداً  أنٍر بنٓٚدة ،ذا َٕؾ ظْف ،ػ ؽره ؾٓق 

بٖحررررد  ؾه َخرررر ؾّررررـ أَ  ،وتقحٔررررد فِرشررررقل   اتٌٚظررررف ،تقحٔررررد ه   ظٌٚدتررررف :تقحٔرررردان

ًٚ  افتقحٔررديغ ًٚ  ؾٓررق ؟ يررٗمـ بررٚه ورشررقفف ،يامٕرر هررٗٓء ادَِرردون ؾٌٌْٔررل  ،ذاً  ،صررٚدؿ

 ،ٕهنرؿ مررى ،وأن ٕنرٍؼ ظِرٔٓؿ مرـ جٓرٜ أخررى ،احلََٜٔ أٓ ًٌٕرٖ ارؿ مرـ جٓرٜ

أو  ،تقحٔد اه وحده ٓ نيؽ فف شقاء ذفؽ   افَرمٕٜٔ،هنؿ ؿٌِقا احلََٜٔ ،حٔٞ 

واشتًررر مٓؿ فٌرررر ٌٕرررٔٓؿ افرررذي ـرررٚن واجرررٛ ظِرررٔٓؿ أن يًرررِّقا هلرررؿ  اتٌرررٚظٓؿ  

مرررٚ أدري ،ذا ـرررٚن بَرررل ظْررردك نء    ،ـرررام شرررٌؼ ذـرررره   أيرررٜ إخررررة تًرررِٔام

 شٗافؽ .

 ( 00:  00:  41/ 543) اهلدى والنور/
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 اتٗاّ ايطًفيني بأِْٗ 

َُ  ُنيظََّٓغري 
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  نيايسد نًى اتٗاّ ايطًفي 

َُ  ُني ظََّٓبأِْٗ غري 

مًيؿ اجلامظٚت اإلشر مٜٔ ادقجرقدة ظرذ افًرٚحٜ أن يتّٓرقن افًرٍِٜٔ  مداخِٜ:

... يَقفررقن: إٔررتؿ جتًِررقن ظررذ افُرررا  وتتُِّررقن يًْل...إْٔررٚ ؽ ررٚء 

ـٌ ررٚء افًررٔؾ ؾررام هررق ؿررقفُؿ ظررذ هررٗٓء، يًْررل: مًررٖفٜ ؿوررٜٔ افتْيررٔؿ أو 

 هذه افًٌٚرات؟افترّع أو 

ٕحررـ ؽررر مْيّررغ صررحٔح، وفْررٚ افٍ ررر ،ن صررح أن َٕررقل ذفررؽ وؽرٕررٚ  افنررٔخ:

 هؿ مْيّقن ؾامذا ؾًِقا؟! ،ذًا: حًٌْٚ ـام ؿٔؾ:

 الللل ملعآث محىلللل ع للللل ععلونلللل 

 

 

عضللل ىهذو عبعللللى عإ ع آلثللل مح 

ٕحـ افًٍِٔقن  رك افًٚ؟ بدظقهتؿ، وهذه حََٜٔ ٓ يًتىٔع أحد أن يُْرهٚ  

يـ يتّٓقن أو يرمقن أو يهٍقن افًٍِٔغ بام ذـرت ٓ يًرتىًٔقن حتك أوفئؽ افذ

أن يُْرررروا أثرررر افررردظقة اإلشررر مٜٔ   ذوات إًٍٔرررٓؿ، فُرررـ هرررؿ مرررٚذا ؾًِرررقا؟ فَرررد 

ًٚ ودون أن يتَرردمقا خىررقة، بررؾ هررؿ  أثررٚروا ؾررتـ وأراؿررقا دمررٚء دون أن يًررتٍٔدوا صررٔئ

، فُرـ افردظقة ظذ افْيٚم افًًُري   بًض إظرا  افًًُريٜ: مُٕٚرؽ راوح

افًررررٍِٜٔ احلّررررد ه أيَوررررٝ افًررررٚ؟ اإلشرررر مل ،ػ اإلشرررر م افهررررحٔح ووجررررقب 

افرجررقع ؾٔررف مررع ،صرر ح افًررِقك ـررؾ ؾرررد مررـ أؾررراد ادًررِّغ ،صرر ح أهِررف وذويررف 

 ومـ يِقذ بف و،ػ مخره..
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.. تٌرررردأ  هؿ مرررٚر ؾٔٓرررٚر س ـررررؾ دظررررقة تْىِررررؼ تٌرررردأ برررٖر حـ ؽررررر مْيّررررغ ؾًرررر ً؛ ٕن أشرررٚر ؾرررْر

قك، أوفئرؽ ادْيّرقن أو بٚفًَٔدة، وتٌد أ بٚفتقحٔد، وتٌدأ ب٘ص ح افًٌٚدة، و،ص ح افًِر

 .مٚذا ؾًِقا   شٌٔؾ ،ص ح ظَٔدهتؿ وتقحٔدهؿ -زظّقا–ادْتيّقن 

ٕحرررـ فْرررٚ جترررٚرب ومْٚؿنرررٚت و رررٚدٓت، ؾحٔرررْام ـْرررٚ َٕرررقل هلرررؿ أو ًٕرررٖهلؿ 

م ؾرر  بًررض إشررئِٜ افتررل ـٕٚررٝ تًرؾٓررٚ رظررٚة إؽْررٚم   ظٓررد افرشررقل ظِٔررف افًرر 

ًٚ وهررؿ أشررٚتذة ودـررٚترة ومرصرردون وروشررٚء أحررزاب، ،ذًا: مررٚ افٍٚئرردة  حيرررون جقابرر

افتررل اشررتٍٚدوهٚ مررـ هررذا افتْيررٔؿ وهررؿ بًررد ؟ يٍَٓررقا افتقحٔررد، وفررئـ وجررد ؾررٔٓؿ 

وؾًرر ً ؿررد وجررد، وـررٚن جررقاب بًوررٓؿ ًٕررؿ ٕحررـ ًٕررر  افتقحٔررد احلّررد ه، ؾُْررٚ 

ذا افتقحٔرد؟ هرؾ ٌٕرع مرـ دظرقتُؿ أم ٕرًِٓؿ  ٝ إمر افقاؿع مـ أيـ جٚءـؿ ه

هرررذه اشرررتقردبقهٚ مرررـ دظرررقة ؽررررـؿ، هرررذه حََٔرررٜ؛ وفرررذفؽ ؾرررْحـ ٓ ٕٖشرررك وٓ 

ٌِِٔع ﴿ٕٖشررػ أبرردًا ظررذ مررٚ يَررقل هررٗٓء؛ ْٕٕررٚ ّٕقرر ـررام ؿررٚل تًررٚػ:  ِذِه َشرر ْؾ َهرر ُؿرر

ٌَْحَٚن اههِ ل َوُشرررررررر
ررررررر ِْر ًَ ٌَ ـِ اته ٚ َوَمرررررررر رررررررر َٕ َرٍة َأ

َذ َبِهرررررررر قا ،َِػ اههِ َظرررررررر ـَ َأْدُظرررررررر
ٚ ِمررررررررر رررررررر َٕ ٚ َأ  َوَمرررررررر

ـِغَ   .[841]يوسف:﴾ادُْْؼِ

افٔقم صِْٔٚ ادٌرب   مًرد هْٚك اشّف مًرد ظٌرد اه برـ ظّرر و،ذا واحرد 

فررف أن هررذه  ك أبررق ظررامر إٔررف حُرركظَ دْ مكرري يررَْؿ ظررذ اإلمررٚم افررذي يهررع هْررٚك ُيرر 

ادَٚمرررٚت وإرضحرررٜ ادقجرررقدة   مكررر هرررذه فًٔرررٝ مؼررروظٜ ؾت ٚصرررّقا هرررق 

ق يهررررع خٍِررررف ـررررؾ يررررقم، ؾررررامذا ؾًررررؾ اإلخررررقان   مكرررر بٚفًْررررٌٜ هلررررذه و،يررررٚه وهرررر

افؼـٔٚت وافقثْٔٚت افَٚئّٜ ظذ شٚل وؿدم   ـؾ ب د مكر ضقهلرٚ وظرورٓٚ؟ 

ٓ نء أبررردًا شرررقى اهلتٚؾرررٚت هرررذه افًٚضٍٔرررٜ افترررل  ررررك ادنرررٚظر ثرررؿ ختٌرررقا وٓ 

 نء بًد ذفؽ.

 ؾٚه ادًتًٚن ظذ ـؾ حٚل..

 : .. (  59:  17/  10) اهلدى والنور / 
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 باب َٓ٘

ر ـ ررًا وأجٌرتؿ ظْرف مررارًا فُرـ أخقٕرٚ افًرٚئؾ يِرح أن افًٗال: صٔ ْٚ ؾٔرف شرٗال تُرره 

يًرٖل هررذا فًٔرتٍٔد اإلخررقة ـِٓررؿ يَرقل: هْررٚك مررـ يْتَرد افرردظٚة افًررٍِٔغ 

بٖهنؿ فٔس هلرؿ مرْٟٓ وٓ تْيرٔؿ ؾرام هرق اجلرقاب؟ ثرؿ هرؾ هْرٚك رضورة 

 ب ادًٚرصة؟ جزاـؿ اه خرا .فِتْئؿ ظذ ؽرار إحزا

ٕررزأ ،ػ اه مررـ أن ٕتنررٌف بّررـ فررٚفػ ٕهررقص افُتررٚب وافًررْٜ افتررل  افنررٔخ:

تْٓررك ظررـ افتٍرررل، ومررـ أؿررقى أشررٌٚب افتٍرررل: احلزبٔررٜ افًّٔررٚء افهررامء افررٌُامء، 

ؾْزأ ،ػ اه أن ٕتنٌف بّـ يت ذ احلزبٜٔ وشِٜٔ فِدظقة ،ػ اإلش م، وٓ ينًرون 

ل ادًِّغ ؾقل تٍرؿٓؿ افذي حئقٕرف، وئًنرقٕف   هرذا افزمرٚن، ر  ٍَ تُ  أن احلزبٜٔ

وـررٚن أثرررًا مررـ مثررٚر تٍرررل شررٚبؼ ؿررديؿ، ٕحررـ ًٕررٔش أن   أشررقأ هررذه أثررٚر وٓ 

 ٍُ ًٚ ووشررٚئؾ حدي ررٜ تزيررد اف ؿررٜ بررغ ادًررِّغ، بررؾ رْ ُٕتٍررل بررذفؽ حتررك ٕقجررد أشررٌٚب

ُترٚب وافًرْٜ، ويْنرٖ هْرٚك حرزب وبغ افىٚئٍٜ افقاحدة افتل تْتّرل ،ػ افًّرؾ بٚف

 بٚشؿ احلزب افًٍِل فتِػ ظـ افًٍِٔغ بًٚمٜ إٔف مْيؿ.

هذا افتْئؿ   اظتَٚدي افذي ظِٔف بًض إحزاب اإلشر مٜٔ افترل ٓ تْتًرٛ  

ٓ ،ػ افرررردظقة افتررررل تًررررّك   بًررررض افررررٌ د بٚفرررردظقة افًررررٍِٜٔ، و  برررر د أخرررررى 

أخررى ثٚف رٜ بردظقة أهرؾ احلرديٞ، هْرٚك بدظقة إٔهٚر افًْٜ ادحّديرٜ، و  بر د 

بًرررض إحرررزاب افترررل ٓ تْتّرررل ،ٓ ،ػ ،شررر م ٓ مٍٓرررقم فرررف ظْررردهؿ، و،ن ـرررٚن فرررف 

مٍٓقم ؾٓق ذو وجقه متًددة ومتًٚروٜ أصد افتًٚرض يُتٍقن ؾَرط برٖن وتًّرقا 
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ظذ اإلش م، أمٚ مٚ هق اإلش م مٚ هل ظَٔدة اإلش م ـؾ واحد ؤٌرؽ مرـ هرذا 

 د برقاب فتِػ ظـ أخر.احلزب افقاح

 ًٚ ٓ ؽرابٜ بٚفًْرٌٜ د رؾ هرٗٓء إحرزاب افرذيـ ٓ يتٌْرقن افردظقة افًرٍِٜٔ مْٓرر

هلررؿ   ؾّٓٓررؿ فررديْٓؿ شررقاًء ـررٚن ظَٔرردة، أو ـررٚن أحُررٚم، أو ـررٚن شررِقك ٓ ؽرابررٜ 

 ع   هررذه أوٕررٜ ٕررٚس وؾْٔررٚ يرردظقن  ذفررؽ؛ ٕهنررؿ ٓ يًِّررقن فُررـ مررٚ بٚفْررٚ ًٕررّ

ون تقحٔررررردٕٚ، ويتًٌرررررقن شرررررْٜ ٌْٕٔرررررٚ مًْرررررٚ؛ أن ترررررٖثروا برامظرررررٜ بررررردظقتْٚ، ويقحرررررد

اإلخقان ؾتحزبقا وتُتِرقا وفرٔس ورد إحرزاب إخررى برؾ ورد مرـ ـرٕٚقا مًٓرؿ 

بررٖهنؿ ؟ يتحزبررقا مًٓررؿ، ؾهررٚروا أظررداء وخهررقم هلررؿ ذفررؽ مررـ صررٗم خمٚفٍررٜ م ررؾ 

ـَ ﴿ؿررقل اه ظررز وجررؾ :  ررقا ِمرر ُٕ ق ُُ ـِغَ  َوٓ َت رر ـَ * ادُْْؼِ ذِ  ِمرر رر ُٕقا افه ٚ رر ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿررقا ِديررَْ ـَ َؾره ي

ؾُّ ِحْزٍب بِاَم َفَدهْيِْؿ َؾِرُحقَن  ـُ  ٚ ًً  .[33-38]الروم:﴾ِصَٔ

ًٚ و،ٕررررام وررررٛ أن ُٕررررقن ـٚجلًررررد   ؾٚإلشرررر م ٓ يتًررررر  ظررررذ افتحررررزب ،ض ؿرررر

 .«،ذا اصتُك مْف ظوق تداظك فف شٚئر اجلًد بٚحلّك وافًٓر »افقاحد: 

زب اجلديرد جربْٚهرٚ ؾٍرؿرٝ صرٍق  افْرٚس فُـ احلزبٜٔ ؿد جربْٚهٚ ؿٌؾ احلر 

ادًررِّغ افررذيـ جتًّٓررؿ دظررقة اإلشرر م دررٚذا؟ ٕهنررؿ أظِْررقا ذفررؽ   ـ ررر مررـ 

إحٔررررٚن أن مجٚظررررٜ ادًررررِّغ هررررل ؾَررررط احلررررزب افٍرررر ين، هررررٗٓء ؾَررررط مجٚظررررٜ 

 ادًِّغ.

هذا مـ صٗم افتحزب وافتُترؾ وافتٍررل   افردظقة ،ػ اإلشر م، وٕحرـ ظنرْٚ 

ْغ ضقيِرررٜ، مرررع مجٚظرررٜ اإلخرررقان ادًرررِّغ، ٕررردظقهؿ ،ػ افُترررٚب   شرررقريٜ شررر

وافًْٜ، وٓ ْٕتّل ،فٔٓؿ، ثؿ ـتٛ اه   أن أهٚجر مرـ دمنرؼ ،ػ ظرامن، وبردأت 

هْررٚك أن أدظررقا ـررام ـْررٝ أؾًررؾ وإٔررٚ   دمنررؼ، ـْررٝ أزور إردن وأدظررق بَرردر مررٚ 

ٝ ظرررامن يًرررٚظدين إٓتَرررٚل مرررـ دمنرررؼ ،ػ ظرررامن، فُْرررل درررٚ شرررُْٝ واشرررتقضْ
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  افدظقة أـ ر وأـ ر بُ ر مـ ؿٌؾ، وـٚن مـ ٕتٔرٜ ذفؽ أن وصرك  ًٚ أخذت ٕنٚض

ًٚ مَِردًا، أو  ًٚ، أو مرذهٌٔ ًٚ صرقؾٔ بْٚ ،ػ ادًئقفغ هْٚك اه أظِرؿ ٕحرـ مرٚ ٕرتٓؿ صرٔ 

ًٚ، اه أظِؿ فُـ ـٚن مـ ظٚؿٌٜ تِؽ افقصٚيٜ أن أظٚدوين رؽؿ إٍٔل، و   ًٚ مًْٔ حزب

ًٚ صقرة ٓ داظل فتٍهٔ ِٓٚ ،ػ دمنؼ بّراؿٌٜ اد ٚبرات، ثؿ بًد ٕهػ شْٜ تَريٌ

شررّحقا   بررٚفرجقع ،ػ ظررامن بًررد أن ـْررٝ بْٔررٝ ؾٔٓررٚ دارًا وبرردأت إَٔررؾ مُتٌتررل 

،فٔٓررررٚ شررررّحقا   واحلّرررررد ه بررررٚفرجقع وافًرررررُـ ؾٔٓررررٚ مررررررة أخرررررى، وبررررردأت   

ٕنررررٚضل ؾررررامذا ـررررٚن مقؿررررػ حررررزب مررررـ إحررررزاب هْررررٚك، أن أظِْررررقا ظررررذ مِررررئٓؿ 

قب مَٚضًررٜ افنررٔخ إفٌررٚين، وفررٔس   ص هررف ؾَررط، بررؾ وبُررؾ مررـ حيّررؾ بقجرر

دظقتررف، ؾُْررٚ ّٕررر بّررـ ـْررٚ ًٕررِؿ ظِررٔٓؿ مررـ ؿٌررؾ ويًررِؿ ظِْٔررٚ، و،ذا بررف يًرررض ظْررٚ 

مرررـ افَٔرررٚدة افًِٔرررٚ زظّرررقا بٖٕرررف ورررٛ مَٚضًرررٜ  رويْحرررر  درررٚذا ؟ ٕٕرررف صررردر إمررر

 إفٌٚين.

 واشتّر هذا افَٕٚقن شْٜ ـٚمِٜ. 

ًٚ وهرررق خررررًا فرررؽ، ـرررٚن مرررـ هرررٗٓء إؾٚورررؾ ٓ  زٕرررقا وظًررر ك أن تُرهرررقا صرررٔئ

افرذيـ تررٖثروا بَررار افِرْررٜ هْرٚك أو اإلدارة أو ٓ أدري مررٚذا يًرّقٕف، افرجررؾ افررذي 

ٍٕع اه بف ؾٔام اظتَد ـ رًا   أؾًٌٕٚتٚن وهق افدـتقر / ظٌد اه ظزام، هذا افرجؾ 

ظرذ أن حيير جًِرٚيت،  أمره ظرٔٛ ـٚن هق احلزن افقحٔد افذي ـرٚن حيررص

ؾًْرررده دؾرررس صرررٌر وؿِرررؿ رؿٔرررؼ ٕرررٚظؿ فىٔرررػ م ِرررف، ـِرررام شرررّع ؾٚئررردًة مرررـ إفٌرررٚين 

شرِٓٚ ظْده، وفُرـ درٚ صردر افَررار ؟ يًرد يًرِؿ ظِْٔرٚ، مجًْرل افَِرٚء مًرف وإٔرٚ 

خٚرج مـ مًرد هْٚك ؿِْٚ فف: ـٔػ هذا يرٚ دـترقر؟ ؿرٚل ؾرٔام مًْرٚه شرحٚبٜ صرٔػ 

 ظام ؿريٛ تَْنع.

مٙ مرٚ صرٚء اه مرـ صرٓقر وهرق ظرذ هرذا اإلظرراض، أمرٚ أؾرراد مرـ  ،خرؿِْٚ  
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احلزب ؾُٕٚقا حييون حَِٚتْٚ دون ،ذن مـ افَٔٚدة افًِٔٚ زظّقا، وـْٚ ٕ ر هرذه 

افَورٜٔ، مرٚ افرذي محررؾ مجرٚظتُؿ ظرذ ،صردار هررذا افَررار افيرٚ؟؟ وهرٚ إٔررتؿ أن 

ختٚفٍقٕررف، فُررـ تنررًرون   يررون، وفررق ـْررتؿ تًتَرردون بررٖن هررذا افَرررار ظررٚدل مررٚ

 بٖٕف طٚ؟ وفذفؽ  يون هذه اجلًِٚت.

ًٚ جرٚء دور إٔرف هرذا افَررار ـرام يَقفرقن أخرذ مرداه مًٍقفرف، ورجرع اجلامظرٜ  ختٚم

افذيـ ـٕٚقا يًرِّقن ظِْٔرٚ ،ػ شر مٓؿ، ثرؿ ؾقجئرٝ بّررل افردـتقر ادرحرقم ،ن 

ْٕرررررٚ صرررررٚء اه ،ػ دار صرررررٓري ـْرررررٝ شرررررٚهرًا ظْرررررده دخرررررؾ هرررررق وصررررر ص مرررررـ ،خقا

افًررٍِٔغ، شررِّقا وجًِررقا وؿررٚل : ٕحررـ جئْررٚ ،ػ دارك وضرؿْررٚ افٌررٚب ومررٚ شررًّْٚ 

 فاجلررقاب ثررؿ بًررد ذفررؽ ذهٌْررٚ ،ػ دار ؾرر ن وجًِررْٚ ْٕتيررر ؾَٔررؾ فْررٚ إٔررف يُّررـ إٔرر

ذهٛ ،ػ ظْد بْتف ظْد صرٓره وهرٚ ٕحرـ جئْرٚك، ؿِْرٚ فرف أهر ً وشرٓ ً، ؿرٚل: ظْردي 

اب ظْٓٚ، ؾَِٝ فف خ   ظٚديت، ؿِٝ فف أشئِٜ ؾٖريد أن تتٍوؾ   ،ؾٚديت بٚجلق

مَٚبررؾ ـررؾ شررٗال منررقار، مَٚبررؾ ـررؾ شررٗال منررقار، يًْررل ـررؾ شررٗال تًررٖفْل ،يررٚه 

تررٖيت ظْرردي ،ػ افرردار، أمررٚ إٔررؽ تٖخررذ جررقاب ظررـ ـررؾ أشررئِٜ   جًِررٜ واحرردة ٓ، 

ؿررٚل: دررٚذا؟ ؿِررٝ دررٚ أصرردرتؿ هررذا افَرررار اجلررٚئر افيررٚ؟ ،ْٕررل أدظررق ،ػ افُتررٚب 

: إٔررٝ ـٍرررت افًررٔد ؿىررٛ، ؿِررٝ إٔررٝ شررًّتْل أـٍررر افًررٔد ؿىررٛ؟ وافًررْٜ، ؿررٚل

ؿٚل: ٓ فُـ بًض صٌٚبْٚ بٌِقٕٚ ذفؽ، ؿِٝ شٌحٚن اه ـٖٕؽ مٚ ؿرأت ؿقفف تًٚػ 

 :﴿ ٍٜ َٚفرررر َٓ ٚ بَِر ٌُقا َؿْقًمرررر ٔ
ٌؼ بٌََِْررررٍ٘ َؾتٌََٔهُْررررقا َأْن ُتِهرررر

ْؿ َؾِٚشرررر ـُ َٚء ـَ مَمُْررررقا ،ِْن َجرررر ِذي رررر ررررٚ افه َ ٚ َأهيُّ َيرررر

ِٚدِمغَ َؾُتْهٌُِحقا ظَ  َٕ ُتْؿ  ِْ ًَ  .[6]الحجرا :﴾َذ َمٚ َؾ

بحًررٛ ادرررء مررـ افُررذب أن حيرردث بُررؾ مررٚ »وذـرررت فررف احلررديٞ أخررر :  

 .«شّع

ر شٔد ؿىٛ برؾ بْٔرٝ ظرذ ٍ  َُ بٖن  دث بٖن افنٔخ إفٌٚين يُ  ؾٖٕٝ ؟ تُتِػ  
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ٓ تَرررٚضًقا ٓ تررردابروا »ذفرررؽ اهلررررر وادَٚضًرررٜ افترررل خترررٚفػ افًرررْٜ افكرررحيٜ : 

 .«ٕقا ظٌٚد اه ،خقإٚوـق

ثؿ إٔٝ بهقرة خٚصٜ مـ بْل ـؾ مجٚظتؽ حٔٞ ـْٝ  ير جًِرٚيت تًِرؿ  

إْٔررل أؿررقل ٓ وررقز ادٌررٚدرة ،ػ تٍُررر ادًررِؿ ،ٓ بًررد ،ؿٚمررٜ احلرررٜ، أ؟ تًررّع 

هرررذا افُررر م مْرررل مررررارًا وتُررررارًا؟ ؿرررٚل: برررذ، ؿِرررٝ: ،ذًا ـٔرررػ ؟ ترررداؾع ظْرررل و  

اجلررٚئر افيررٚ؟، ظررذ إؿررؾ أن تَررقل واه ٓزم ٕرشررؾ  ؽٌٔتررل دررٚ اختررذ هررذا افَرررار

 ص ص ًٕتقوح مـ افنٔخ صحٔح إٔف يٍُر افًٔد ؿىٛ.

هررذا نء افقررء اف ررٚين ـٔررػ صرردؿٝ بٖٕررف إٔررٚ أـٍررر افًررٔد ؿىررٛ، وإٔررٚ ذـرتررف 

ب ر   بًض ادَدمٚت، ؾِق ـٚن ـٚؾرًا ظْدي مٚ تًروٝ فذـره، وجررى َٕرٚش 

 ضقيؾ ضقيؾ جدًا بْٔل وبْٔف.

افنرررٚهد: أثرررر احلزبٔرررٜ واورررح جررردًا    َٔرررؼ افتررردابر وافتَرررٚضع برررغ ادًرررِّغ 

وهرررذا م رررٚل جديرررد مرررع إشرررػ حٔرررٞ صرررٚر افًرررٍِٔقن   بًرررض افرررٌ د اإلشررر مٜٔ 

ضٚئٍتغ، وـٕٚٝ جتًّٓؿ افدظقة جتًّٓؿ وٓ تٍررؿٓؿ، ؾِرام دخرؾ   افردظقة مرٚ 

يْتّرررل ،ػ هررررذا  يًرررّقٕف افٔرررقم برررٚفتْئؿ وهرررق افتحرررزب وافتُترررؾ ورررد ـرررؾ مرررـ ٓ

ـَ ﴿ افتُتررررؾ وافتحررررزب، ؾرررر٘ذًا صرررردل ربْررررٚ ظررررز وجررررؾ حٔررررْام ؿررررٚل: ررررقا ِمررررر ُٕ ق ُُ  َوٓ َت

ـِغَ  رررررر ـَ  * ادُْْؼِ َدهْيِْؿ  ِمرررررر ْزٍب بِرررررراَم َفرررررر ؾُّ ِحرررررر رررررر ـُ  ٚ ًً َٔ
ُٕقا ِصرررررر ٚ رررررر ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿررررررقا ِديررررررَْ ـَ َؾره ِذي رررررر افه

قنَ  ًٚ وظَٔرردة[33-38]الججروم:﴾َؾِرُحرر  . هررذا احلررزب حتررك   اجلامظررٜ افقاحرردة مْٓررر

 يٍرل بغ افنٔخ وتِّٔذه، يٍرل بغ افتِّٔذ وزمِٔف، هذه مثٚر وـام ؿٔؾ ؿدياًم:

 الللل ملعآث محىلللل ع للللل ععلونلللل 
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 اتٗاّ ايدنوة ايطًفية 

 بأْٗا دنوة زجعية 
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 اتٗاّ: ايدنوة ايطًفية 

 دنوة زجعيةبأْٗا 

ًٚ بررٖن افرردظقة افًررٍِٜٔ دظررقة رجًٔررٜ افًررٗ ال: يَررقل افًررٚئؾ: ًٕررّع مررـ افررًٌض أحٕٔٚرر

تْررٚؿض افتَرردم افًِّررل وتْررٚ  افتىررقر ادرردين، ؾررام هررق ردـررؿ ظررذ هررذا 

 افَقل؟

 : جقان ظذ هذا وادًتًٚن اه.اجلقاب

ظقن هررذه افرردظقى افٌٚضِررٜ هررؿ ٓ يًرؾررقن افرردظقة افًررٍِٜٔ، ومررـ  ًٚ افررذيـ يررده ئَْر

ًٚ ظٚداه. افٌداهٜ  بُّٚن أن َٕقل: مـ جٓؾ صٔئ

ًٚ دحٜ هل أوًٓ: ؾٓرؿ افُترٚب  افدظقة افًٍِٜٔ يٚ ،خقإْٚ أطـ، يًْل شًّتؿ مٍٕ

وافًررْٜ ظرررذ مرررْٟٓ افًرررِػ افهرررٚفح، ؾّرررـ ذا افرررذي وهرررق مًرررِؿ وفرررٔس ورررًٚٓ، مرررٚ 

َٕرررقل فرررٔس ـرررٚؾرًا، مرررـ ذا افرررذي وررررو أن يَرررقل وهرررق مًرررِؿ ،ذا شرررّع أن افررردظقة 

فًّرررؾ بٚفُترررٚب وافًرررْٜ وظرررذ مرررْٟٓ افًرررِػ افهرررٚفح؟ مرررـ افرررذي افًرررٍِٜٔ هرررل ا

 يًتىٔع أن يَقل: هذه دظقة رجًٜٔ؟

افررذي يَررقل هررذا هررؿ افٍُررٚر برر  صررؽ، أو أهررقن مررـ هررذه افُِّررٜ هررؿ افررذيـ ٓ 

يًِّررقن، ؾررْحـ ًٕررٖل هررٗٓء افررذيـ يَقفررقن هررذه افُِّررٜ افًررقراء: هررؾ تررٗمـ بررٖن 

ًٚ ؾًرررُٔقن جقابرررف: ًٕرررؿ، اإلشررر م صرررٚفح فُرررؾ زمرررٚن ومُرررٚن؟ ،ن ـرررٚن م ًرررِاًم حَررر

 أومـ بذفؽ، ؾٓق ينسك مًْٚ ،ذًا   هذه احلََٜٔ افًِّٜٔ افؼظٜٔ.
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ْٚ بٍّٓرقم واحرد َِ صَر ْٚ أن هرؾ وَ َِ صَر شّْق مًف، وَٕقل فف: اإلشر م افرذي وَ 

 إٔرف رجرؾ جٚهرؾ وحْٔئرذ ظِْٔرٚ أن غه ٌَر أم بٍّٚهٔؿ ظديدة؟ ؾر٘ن ؿرٚل بٍّٓرقم واحرد تَ 

ًٚ.ٕٖخذ ادقوقع مً  ف جذري

إٔررٝ يررٚ ظررٚيش أن   هررذا افزمررٚن تًررر  إٔررف   ضرررل صررقؾٜٔ مرر  ً، ؾرر٘ن إُٔررر 

مًْرررٚه إٔرررف ظرررٚيش   ادرررريخ مرررش ظرررٚيش   إرض، ؾحْٔئرررذ يًرررَط افُررر م مًرررف 

 حََٜٔ.

و،ن اظررس ، ،ن أظررس  إٔررف   ضرررل ـ رررة، شررٖٔيت شررٗال ثررٚين: هررؾ تًتَررد إٔررف 

افتررل تَررقل افىرررل ،ػ اه بًرردد إٍٔررٚس  بٚإلوررٚؾٜ ،ػ هررذه افىرررل افتررل بٚخل صررٜ

 اخل ئؼ، هؾ تًتَد اذه اخلراؾٜ؟

ويقجد افٔقم بغ ادًِّغ مـ يَقل اٚ، افىرل ،ػ اه بًدد إٍٔٚس اخل ئؼ، 

، دررٚذا؟ ميررٜ واحرردة ¢هررذا ـٍررر بررٚه وبرشررقفف، ـٍررر بُتررٚب اه وحررديٞ رشررقفف 

أمرهرررٚ بٖٕرررف ـرررٚؾر برررٚه، ميرررٜ  تٍُرررل فٌْرررغ أن مرررـ يَرررقل هرررذه افُِّرررٜ ويًرررر  ظٚؿٌرررٜ

ق﴿واحرردة. ؿررٚل تًررٚػ:  ٌِِٔع َأْدُظرر ِذِه َشرر ْؾ َهرر ـِ  اُؿرر ٚ َوَمرر رر َٕ َرٍة َأ
َذ َبِهرر ِْررل  ،َِػ اههِ َظرر ًَ ٌَ اته

ـَ  ٚ ِم َٕ ـِغَ  َوُشٌَْحَٚن اههِ َوَمٚ َأ  . [841]يوسف:﴾ادُْْؼِ

، أم عٌُ ُشرر هررؾ ؿررٚل افرشررقل، أو هررؾ أمررر افرشررقل اررذه أيررٜ أن يَررقل: ؿررؾ هررذه 

ٌِِٔع ﴿ؿررٚل: ؿررؾ هررذه شررٌٔع؟ ؿررٚل:  ِذِه َشرر ْؾ َهرر فٍررظ مٍرررد   افٌِررٜ  [841]يوسججف:﴾ُؿرر

 افًربٜٔ.

ق﴿ أي: ،ػ هرررذا افًرررٌٔؾ واحرررد و،ٓ بًررردد إٍٔرررٚس  [841]يوسجججف:﴾،َِػ اههِ اَأْدُظررر

 اخل ئؼ؟ واحد.

ق﴿ ٌِِٔع َأْدُظررر ِذِه َشررر ْؾ َهررر ٚ َوَمررر  اُؿررر ررر َٕ َرٍة َأ
َذ َبِهررر ِْرررل ـِ ،َِػ اههِ َظررر ًَ ٌَ  [841]يوسجججف:﴾اته

إٍٔرررٚس اخل ئرررؼ إٔرررٝ ممرررـ  دؾٖٕرررٝ افرررذي تَرررقل برررٖن افىررررل ادقصرررِٜ ،ػ اه بًرررد
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 اتًٌٝ افرشقل؟ ٓ، افرشقل يَقل: شٌٔع ومٚ يَقل شٌع.

اضِررررل﴿و  أيررررٜ إخرررررى، ؿررررٚل تًررررٚػ:  َذا رِصَ شررررٌٔع  [853]األنعججججءم:﴾َوَأنه َهرررر

ًٚ متحدان مًًْك، شٌ  ٔع رصاضل وضريَل.فٍيٚن خمتٍِٚن فٍي

ـْ ﴿ ْؿ َظررررر ررررر ُُ َل بِ ره ررررر ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ررررر ًُّ قا اف ررررر ًُ قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٚته ٔاًم َؾررررر
َِ تَ ررررر ًْ ل ُم

اضِررررر َذا رِصَ َوَأنه َهررررر

 هذه أيٜ أووح مـ أيٜ إخرى. [853]األنعءم:﴾َشٌِِِٔفِ 

فُرـ هْرٚ زاد  [841]يوسجف:﴾ُؿْؾ َهِذِه َشٌِِٔع ﴿أيٜ إوػ اـتٍٝ بَقفف تًٚػ: 

ٌِِِٔفِ ﴿هذا ادًْرك بَقفرف:  ظذ ـْ شَر ْؿ ظَر ُُر َل بِ ره ٍَر ٌَُؾ َؾتَ ًُّر قا اف ًُر  [853]األنعجءم:﴾َوٓ َتتهٌِ

ًٚ ًٕتىرد ـ رًا.  وهذا بحٞ ضقيؾ وٓ أيو

فًْررررقد ،ػ هررررذا افررررذي يًرررررٖل هررررذا افًررررٗال. إٔرررررٝ ظررررٚر  أن ادًررررِّغ افٔرررررقم 

،ػ مخررره متٍرؿررقن   مررذاهٌٓؿ،   ضرررؿٓؿ،   أؾُررٚرهؿ،   شررِقـٓؿ،     

أصد افتٍرل؟ ؾ٘ن اظس  اذه احلََٜٔ وٓ بد ،ذا ـٚن بَل   ظَِف ذرة مرـ مًرؾرٜ 

وظِرررؿ أن يًرررس  ارررٚ، حْٔئرررذ ًٕرررٖفف: هرررؾ هرررذا مرررـ اإلشررر م؟ ؾررر٘ن ؿرررٚل: هرررذا مرررـ 

.ًٚ  اإلش م ـٍر بام إٔزل اه ـام شًّتؿ مٍٕ

ٕحرـ َٕرقل و،ن ؿٚل: ٓ، هرذا فرٔس مرـ اإلشر م، َٕرقل فرف: ،ذًا مرٚ هرق اإلشر م؟ 

ؿِْرررٚ ؿقفتْرررٚ واورررحٜ ؿرررٚل اه، ؿرررٚل رشرررقل اه، ؿرررٚل أصرررحٚب رشرررقل اه، هرررذا هرررق 

 اإلش م. إٔٝ ويش هق اإلش م ظْدك؟

ؾ٘ذا اصسك مًْرٚ   هرذا ؾرٖيـ افتْىرع وأيرـ افتنردد؟ إٔرٚ أدري مرٚذا يرمرقن ،فٔرف، 

ًٚ، أن يُرقن جٌ ًٚ، أن يُقن ؾُِٔ ًٚ، يريدون مـ ـؾ مًِؿ أن يُقن م  ً ؾًِٔقؾ راؾٔر

ًٚ، أن أن ،ػ مخره، هذا أمر مًتحٔؾ.   أن يُقن خمسظ

ًٚ و  ًٚ وفٌقير ًٚ وؾَٔٓر ـام فق ؿِْٚ ٕحـ: ٕريد مـ ـؾ مًِؿ أن يُقن مٍنًا ووردث
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و مررٚ أدري هررذا مًررتحٔؾ، فُررـ فِرامظررٜ ادًررِّٜ ،ذا ؾروررْٚ مٚئررٜ صرر ص، هررذه 

 يت هررص ادٚئررٜ وررٛ ـِٓررٚ ـّرّقظررٜ أن تَررقم بقاجررٛ هررذه افًِررقم، واحررد مرر  ً 

بٚفؼرريًٜ يتًِررؼ بٚفؼررع،   احلررديٞ،   افتًٍررر،   افٍَررف، مخررر يت هررص   

 افٌِٜ، ثٚفٞ   افىٛ، رابع   افُّٔٔٚء   افٍٔزيٚء، ،ػ مخره.

هرررٚ اجلامظرررٜ هرررذول يَقمرررقا ارررذه ادرّقظرررٜ أم إٔرررتؿ تريررردون ممرررـ يررردظقا ،ػ 

ًٚ تىٌِررقن ٕٕررف إٔررٚ أدظررقك اتٌررٚع افُتررٚب وافًررْٜ، أن يُررقن ظررٚ؟ مرر  ً   افٍِررؽ ظٌ  رر

ًٚ   افٍَف  ًٚ   افتًٍر، أن تُقن ظٚد ًٚ   احلديٞ، أن تُقن ظٚد أن تُقن ظٚد

 وإٔٝ جٚهؾ، وفذفؽ يهدر مْؽ م ؾ هذا افًٗال.

خ صٜ افُ م: افذي يًرٖل هرذا افًرٗال ٓ يًِرؿ مرٚ هرل افردظقة افًرٍِٜٔ، و،ذا 

ٚ ـررٚن ظِٔررف افًررِػ افهررٚفح وتررزأ ظِررؿ أهنررٚ ؾٓررؿ اإلشرر م ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ ومرر

 مـ ذفؽ ؾِٔس مـ اإلش م   نء، واحلّد ه رب افًٚدغ.

 ( 00:  26: 43/ 219) اهلدى والنور /
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 اتٗاّ ايدنوة ايطًفية  

 بايتػديد نًى ايٓاع
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 اتٗاّ: ايطًفية وايتػديد نًى ايٓاع

ًٚ ٕحررـ ـررام افًرٚئؾ: مًْررٚ شررٗال ظّررع: ]حرقل[ افْيرررة افًررٍِٜٔ دنرر ٚـؾ افًكر ضًٌرر

تًِررؿ افررزمـ يتىررقر وافْررٚس تًررترد ظِررٔٓؿ منررٚـؾ ظديرردة ؟ تُررـ ظررذ 

ظٓررد افًررٚبَغ وظْرردمٚ تررٖيت منررُِٜ مررٚ وًٕررّع اررٚ حِررقل أو اجتٓررٚدات 

 خقإْٚ افًٍِٔغ مـ حٔٞ افتًٓٔؾ بٚفْٚس. ،ٕرى دائاًم ٕرى اجتٓٚد 

 مـ حٔٞ أيش ؟. افنٔخ:

  افْٚس تراهؿ   مخر افًِتٜ، بًّْك مخر. مـ حٔٞ تًٓٔؾ إمر ظذمداخِٜ:

 مٚ ؾّٓٝ ظٍقًا افٍِيٜ مٚ ؾّٓتٓٚ مـ حٔٞ أيف  افنٔخ:

 تًٔر أوحؾ هذه ادًوِٜ. مداخِٜ:

 ه مـ حٔٞ افتًٔر. م افنٔخ:

 ح مـ خمتِػ افٍَٓٚء ترى أن احلؾ افًٍِل رَ ىْ ترى أن احلِقل افتل تُ  مداخِٜ:

 ؾٔف تنديد. افنٔخ:

د ؾرر٘ذا ظرؾْررٚ وظِّْررٚ ان منررٚـؾ افًكرر احلررٚ  ٓ يُّررـ أن ؾٔررف تنرردي مداخِررٜ:

بْرؽ  افُامل، بًّْك ،ذا أردٕرٚ أن ْٕنرئ تْتَؾ َِٕٜ ٕقظٜٔ ممٚ هل ؾٔف مـ مٚديٜ ،ػ

،شررر مل ٓ يُّرررـ أن ٕورررًف مٚئرررٜ   ادٚئرررٜ، ظرررذ حًرررٛ إصرررقل اإلشررر مٜٔ   

ؾرسى أن حِرقل  ،رىافتًٚمؾ ٕيرًا ٓصتٌٚك افَؤٜ افترٚريٜ بٚفَورٚيٚ افربقيرٜ إخر

أخقإْٚ افًٍِٔغ دائاًم يٖيت تَِٔدي ويرجقن اإلش م مٚئرٜ   ادٚئرٜ ممرٚ وًِٓرؿ 
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خررر ادىررٚ  مررـ حٔررٞ احلررؾ، وبٚفتررٚ  ٓ يٖخررذ بررف ـ ررر مررـ افْررٚس، وبٚفتررٚ  م  

ّٓرررقن بٚفتنرررديد، أؾررر  يًْرررل هرررذا إٔرررف ظْررردمٚ ْٕيرررر   هرررذه ادًرررٚئؾ مرررـ حٔرررٞ ته يُ 

ُٕ افَٔررٚس وآجتٓررٚد ظِٔ اظررل أضٔررٜ ،ظىررٚء ؾرصررٜ هلررذه رَ اظررل هررذه افَْىررٜ وُٕ رَ ْررٚ أن 

 ادٗشًٜ أو هلذه ادنُِٜ بٚحلِقل ادىروحٜ ادٗؿتٜ ،ػ أن تًّح. 

ًٚ أم خىرٖ درٚذا يًْرل  افنٔخ: مٚ أدري ،ذا ـٚن ؾّٓل دٚ ظروتف مـ افٌٔٚن صقاب

 وفق بٚرتُٚب مٚ حرم اه أتريد أن تَقل. 

بٚرتُرررٚب، فُرررـ إمرررقر ؾٔٓرررٚ اورررىراريٚت ـ ررررة، فرررٔس ارررذا ادًْرررك  مداخِررٜ:

 م  ً ظْدمٚ تٖيت ،ػ ،ٕنٚء بْؽ ،ش مل. 

 ٓ مٚ تًٔد ـ مؽ، و،ٕام إٔٝ جتٌْٔل ظـ شٗا .  افنٔخ:

ضٔٛ ـٔػ حََٜٔ ارتُٚب ادحيقر اإلًٕٚن مٚ يريد أن يرتٌُف مٚ ؾٔف  مداخِٜ:

 هْٚك مًِؿ. 

 بْل ظذ افًٗال. مٚ ظِٔش، إٔٝ ٓ تًّؾ وٚرضة، جٚو افنٔخ:

ًٚ فٔس.  مداخِٜ:  ضًٌ

 وفق بٚرتُٚب ادحرم بتَقل ًٕؿ بتَقل ٓ.  افنٔخ:

 ٓ فٔس بٚرتُٚب ادحرمٚت.  مداخِٜ:

رر َٔ ،ذًا أوفئررؽ افررذيـ يُ  افنررٔخ: دون، مررٚ د  َنرر ون، وهررٗٓء افررذيـ تهررٍٓؿ بررٖهنؿ مُ ن 

 وفرق ـرٚن هررذا ًرقا ظرذ افتًٔرررٌِ ون يًْررل ضُ ن ر َٔ هرق اخلر   بٔرْٓؿ، هررؾ أوفئرؽ ادُ 

ًٚ فِؼررررع، وهررررٗٓء ادنررررددون ضُ  ًٚ افتًٔررررر خمٚفٍرررر ًٌررررقا بٚفتنررررديد وفررررق ـررررٚن مقاؾَرررر

 فِؼع، أم افَؤٜ بٚفًُس؟ 

خقإْررٚ افٍَٓررٚء يْيرررون ،ػ هررذا اررذا ادْيررٚر ،ٕررام هررل ،ٓٓ أطررـ ٓ  مداخِررٜ:
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 ؿؤٜ إٔؽ أن   منُِٜ   ظدة  حِقل مٚ يُّـ تْتَؾ َِٕٜ ٕقظٜٔ ؾٔٓٚ. 

بٚرك اه ؾٔؽ يٚ أشرتٚذ ظرع إٔرٝ تًٔرد ـ مرؽ، إٔرٚ مقاؾرؼ مًرؽ وأوؿرع  :افنٔخ

ظذ بٔٚض، ٓ يُّـ َٕؾ ضٍرة واحدة ٕن اإلش م مٚ جٚء هُذا صحٔح وٓ ٓ، 

وفُـ إٔٚ أخنرك مرـ هرذا افُر م افرذي شرًّتف مرـ ؽررك وأرجرقا أٓ أشرًّف مْرؽ 

 رريؿ اخلّرر ـرام وفذفؽ تٍوِٝ بٚفًٗال إٔف ؿرد يررى بًورٓؿ افٔرقم افتردرج   

وؿررع   افًٓررد إول، وظررذ ذفررؽ ؾَررس إحُررٚم افؼررظٜٔ  إخرررى، أطْررؽ إٔررٝ 

 أو ـْٝ مٚ تًْل هذا، ،ذًا ،ذا ـْٝ ٓ تًْل هذا ؾام افذي تًْٔف؟. ،مٚ تًْل هذا

مررٚ أدري، أمررٚ إٔررٚ أؾٓررؿ مررـ ادقوررقع مررٚ يررٖيت أوفئررؽ افررذيـ تيررـ إٔررٝ أو ؽرررك 

افْرررٚس بتًررردي حررردود اه بٚشرررؿ ؿٚظررردة ظٚمرررٜ ئنرررون ظرررذ افْرررٚس، ئنرررون ظرررذ 

جردًا  ًٚ وإٔرٚ أرضب فرؽ مر  ً بًرٔى ،«وان ر ًَ وا وٓ تُ ن  يَ »يىٌَقهنٚ   ؽر مقوًٓٚ 

  افًٌرٚدات ٕن ادًررٖفٜ واوررحٜ، يُّرـ وزارات إوؿررٚ    افًررٚ؟ اإلشرر مل 

مررـ بًررض،  ن بًوررٓٚ أحًررـ مررـ بًررض، وبًوررٓٚ أشررقأافٔررقم ـِٓررٚ متنررٚاف و،ن ـررٚ

ٕررررتؿ تًِّررررقن مرررر  ً أن افًررررْٜ   افَررررراءة   صرررر ة افٍرررررر ،ضٚفتٓررررٚ ب رررر   بَٔررررٜ أ

افهِقات ظذ تٍٚوت مًرؾٜ افًرْٜ بْٔٓرٚ، ؾر٘ذا ـرٚن هْرٚك ،مرٚم حرريص ،ػ حرد مرٚ 

ًٚ ترؾرع  تىٌٔؼ افًْٜ يَرأ بٚفْٚس   ص ة ظذ افٍرر أؿؾ مـ افًْٜ ث ثرغ ميرٜ رأشر

ـ بًررض افًُررٚػ ويٌٌْررل إٔررٝ مرر –يرمحررؽ اه  –افنررُقى مررـ بًررض افًُررٚػ 

بٚفرؽؿ إٔؽ متقجف ،فٔل بُِٔتؽ ـام أين متقجف ،فٔؽ بُِٔتل أن تَقل فف يرمحؽ 

 اه تدري دٚذا ٕن )تنّٔٝ افًٚضس ؾرض ظغ(. 

 وٛ ظذ ـؾ مًِؿ؟ مداخِٜ:

أيررقه بررٚرك اه ؾٔررؽ ؾرررض ظررغ، وهررذا مررـ إحُررٚم ادرٓقفررٜ   هررذا  افنررٔخ:

ب مًررل ؾحًررٌٔؽ اه مررش إٔررٚ، يًْررل افنررٚهد رجررؾ مررـ افزمررٚن فُررـ ،ن ؟ تترررٚو
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ًُّر  ْٜ يَردم صرُقى ،ػ افًُٚػ افذيـ يهِقن خِرػ هرذا اإلمرٚم افرذي يَررأ دون اف

إوؿررٚ  إٔررف ؾرر ن يررٚ أخررل يىٔررؾ ظِْٔررٚ، مررٚذا يررٖيت إمررر مررـ إوؿررٚ ، ؿررٚل ظِٔررف 

ئرف ادرريض ؾِٔ ٍػ ؾ٘ن ورا مه افه ة وافً م يٚ مًِّقن إٔتؿ أئّٜ إٔتؿ ـذا مـ أَ 

 وافٌُر وذوي احلٚجٜ، وٕحق ذفؽ، هذا فًٛ بٚفْهقص.

ًٚ يٖخررررذون بًررررض افْهررررقص افًٚمررررٜ  وـررررذفؽ يًٍِررررقن بٕٚحُررررٚم ادٚفٔررررٜ بٚمرررر

، ؿرٚل ذفرؽ «مه ؾِٔ ٍرػمرـ أَ »ويسـقن افْهقص اخلٚصٜ افذي ؿٚفف ظِٔف افًر م: 

 صر ةق مًٚذ ابـ جٌؾ دٚ اؾتتح   بّْٚشٌٜ صُقى صٚرت مـ أحدهؿ   ،مٚم ه

افًنٚء وفٔس   ص ة افٍرر شقرة افٌَرة  وافرجؾ خٍِف صٚب مـ إٕهٚر ؿىرع 

افه ة، وصذ وحرده، وإكر ، وأحرس برذفؽ مًرٚذ ؾٖخرذ يْرٚل مْرف يَرقل: هرذا 

ذر مًرررٚذ  ًٚ، أمْرررٚؾؼ، ُظررر ٕرررف تررررك صررر ة اجلامظرررٜ اه أـرررز، صررر ة واحررردة صرررٚر مْٚؾَررر

رر زِ صررق  بررٖن ـٔررػ ـررٕٚقا يَ  َررقل ظْررف ٔة مررٚ أحررد بره  بررٚدَ ع  َهرر يُ  قن إمررقر، أن مررـُٕ

مْرررٚؾؼ، يهرررع فُرررـ مرررٚ أحرررد بٔنرررقؾف   ادًررررد، مرررٚ أحرررد بَٔرررقل ظْرررف مْرررٚؾؼ ،ػ 

، ؿٚل يٚ مخره، وصؾ ظذ مًٚمع هذا إٕهٚري شٛ مًٚذ فف ؾنُٚه ،ػ افٌْل 

ح ًّٕؾ   افْٓرٚر ثرؿ ٕرٖيت فْهرع وراء مًرٚذ ؾٔىٔرؾ ورشقل اه إْٔٚ أصحٚب ٕقا

ٚن إٔرٝ يرٚ مًررٚذ، أؾتهر »ه، ؾَرٚل ظِٔررف افًر م: ءَرراءة   افهر ة، ؾٖرشرؾ ورابْرٚ   اف

أؾتٚن إٔٝ يٚ مًٚذ، أؾتٚن إٔٝ يٚ مًٚذ، بحًرٌؽ أن تَررأ بٚفنرّس وورحٚهٚ وافِٔرؾ 

مرـ َأمه »هذا   ص ة افًنٚء، ثرؿ ؿرٚل ظِٔرف افًر م:  «،ذا يٌنك وٕحقهٚ مـ افًقر

 ُٔ  .«ػٍ   َ ؾِ

ًٚ   صرر ة اف ًنررٚء ؿرررأ مرر ِام افرشررقل خىررط، حَٔررقل اجلّٓررقر يررٚ ؾِررق أن ،مٚمرر

فررررٝ ظِْٔررررٚ وحٔ ِررررقا صررررُقى فِررررقزارة حررررٚ جتررررل افررررقزارة تٖخررررذ ضررررر  أخررررل ضقه 

يًْررل ظررذ ـررٍٔٓؿ بررٖه، أمررٚ افت ٍٔررػ ادَٔررد بٚفًررْٜ ٓ  «مررـ أم ؾِٔ ٍررػ»احلررديٞ 
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 ئَّقن هلٚ وزن فٔف ٕن اهلد  ينوا وٓ تًنوا...

ًٚ   اد ًٚم ت افربقيٜ افٔقم افتل ؿٚمٝ ظِٔٓرٚ افٌْرقك ضٔٛ هذا م ٚل يَع بٚم

افتل تًّك بٚفٌْقك اإلشر مٜٔ، افٌْرقك اإلشر مٜٔ طرٚهرة ظكريٜ احلََٔرٜ وهرل ؟ 

ًٚ ،ٓ بٚف ؾترٜ وـ رر مرـ إحُرٚم ٓ تِتَرل ،ٓ مرع بًرض إؿرقال  تتٌدل تٌدًٓ جرذري

قل اٚ بًض ئّٜ يَافنٚذة اخلٚرجٜ فٔس ؾَط ظـ افُتٚب وافًْٜ بؾ ظـ أؿقال إ

ادَِررديـ فألئّررٜ، وهررؿ فًٔررقا  تٓررديـ، واإلًٕررٚن حررغ يَررٚل إٔررف فررٔس  تٓرردًا 

ذافررؽ يًررٚوي   فٌررٜ افًِررامء احلََٔٔررغ إٔررف جٚهررؾ، افرجررؾ افًررٚ؟ افررذي يَررٚل إٔررف 

ظررٚ؟ وفررٔس بّرتٓررد أي ٓ يًررتَل إحُررٚم، افررذي هررق أوًٓ يتًٌررد اه اررٚ، وثٕٚٔررٚ ً 

وفرق ؿٔرؾ وؿرٚل هرذا يًرّك   فٌرٜ افًِرامء بٖٕرف جٚهرؾ، ) ُيًٌد افْٚس اٚ، و،ٕرام مرـ

ًٚ، هررؿ يَقفررقن   ـتررٚب ـٕٚررٝ ظاممتررف ـررٚفزج وجٌتررف ـررٚخلرج (، ؾٓررذا فررٔس ظٚدرر

افَوررررٚء وٓ وررررقز تَِٔررررد اجلٚهررررؾ، ؿررررٚل   افؼررررح: أي ادَِررررد ٓ وررررقز تَِٔررررد 

 اجلٚهؾ أي افَوٚء افَٚيض

 يًْل تْهٌٔف صٔ ْٚ. مداخِٜ:

 ًٕؿ  افنٔخ:

فَررٚيض وررٛ أن يُررقن  تٓرردًا وٓ وررقز أن يُررقن مَِرردًا؛ ٕن ادَِررد أيررقه ا

يُقن جٚه ً، وهذا صحٔح، ٕن ادَِد اه، يرحؿ ابـ رصد إٕدفيس جٚء بّ ٚل 

رائع جدًا يَقل: م ؾ ادَِد وم ؾ ادرتٓرد ـّ رؾ صرٕٚع اخلٍرٚ  وبرٚئع اخلٍرٚ ، 

ٍرررٚ  يرررٖيت افرجرررؾ م رررؾ ادرتٓرررد وم رررؾ ادَِرررد ـّ رررؾ صرررٕٚع اخلٍرررٚ  وبرررٚئع اخل

بَٔررٚس رجررؾ ؽريٌررٜ ؿررد تُررقن مرر  ً ؿهرررة وورر ّٜ و  واحررد بٔهررِح   رجِررف 

هرر  يررٖيت ظْررد بررٚئع اخلٍررٚ  بٔىِررع   هررل إؿًٔررف ادتًررددة ادتْقظررٜ مررٚ بٔ ؿررل، 

بَِرررف ظٍرررقًا مرررٚ ظْررردي مرررـ ادَٔرررٚس هرررذا، فُرررـ برررروح ظْرررد صرررٕٚع اخلٍرررٚ  يٖخرررذ 
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ًٚ بٍٔهررؾ ،يٚهررٚ، هررذا م ررؾ ا دَِررد، وهررذا م ررؾ ادرتٓررد، ادرتٓررد هررق افَٔررٚس بٚمرر

ادتنرٌع بْهرقص افُترٚب وافًرْٜ افترل إٔزهلرٚ اه ظرز وجرؾ فتُرقن ـرام يتٍرٚخر بررف 

ًٚ، وخىٌٚ ٕررررررٚ  ووظٚطْررررررٚ ومرصرررررردوٕٚ وهررررررؿ ٓ يًِّررررررقن هررررررذه احلََٔررررررٜ ظِرررررراًم واؿًٔرررررر

ُِح فُررررؾ زمررررٚن ومُررررٚن، وهررررذا صررررحٔح، فُررررـ بًررررٌٛ  قن أن اإلشرررر م َيْهرررر ُحرررر يتٌره

َٔررٜ صررٚروا أن وهْررٚ افنررٚهد حيررقرون )إَىررٚع( مًررٚ متىٌِررٚت جِٓٓررؿ اررذه احلَ

افًرررْٜ  اافزمرررٚن وبررردون ينررر، ؟ يرررٖتقا بٔنررر ٕن اجلامظرررٜ درشرررقا افُترررٚب ودرشرررق

 وجدوا ؾٔٓٚ أدفٜ تٔن هلؿ بًض ادًٚم ت افتل هؿ يرون افتًٚمؾ اٚ افٔقم.

ؿ يىٌَقن فذفؽ أخل مٚ يٌٌْل ٕحـ أن ٕيـ   ٕٚس ٕراهؿ ؾً ً يتنددون ٕهن

أحُٚم افؼيًٜ، وأٓ ًٕرٛ بٖٕٚس ئنون ٕهنؿ ئنون، وٛ أن ًِٕؿ هرٗٓء 

افررذيـ ينررددون هررؾ هررق اجتٓررٚد مررـ ظْرردهؿ أم هررق بًررؽ مررْٓؿ بْهررقص ـتررٚب 

راؿ وشْٜ ٌٕرٔٓؿ، ،ن ـرٚن هرذا هرق افتًّرؽ ؾٓرذا واجرٛ ـرؾ مًرِؿ ـرذفؽ أوفئرؽ 

دمقهنٚ فِْررٚس مررـ افُتررٚب افْررٚس افررذيـ يَررٚل اهنررؿ ئنررون، هررؾ ئنررون بٖدفررٜ يَرر

وافًررْٜ، وٓ هررذه مراء، ٕحررـ ًٕررر  مررـ ـتررٛ افٍَررف ظرٚئررٛ مررـ إمررقر ظرٚئررٛ 

جدًا وإٔٚ ـْٝ اجتًّٝ مع مدير مع رئٔس افٌْؽ اإلشر مل أيرش أشرّف ،فرف ـترٚب 

   هذا افذي أشس افٌْؽ  اإلش مل. 

 صٚفح ـٚمؾ. مداخِٜ:

 يُّـ.  افنٔخ:

 محٚد أو حٚمد ـذا.  مداخِٜ:

،فررف ـتررٚب افنررٚهد ظرؾررٝ مْررف ـٔررػ أؿررٚم افٌْررؽ اإلشرر مل، أؿٚمررف ظررذ  ٔخ:افنرر

افتٍِٔؼ، ـِام وجد ؿقًٓ   مذهٛ مـ ادذاهٛ ئن مًٚمِرٜ ربقيرف هرق تٌْرك هرذا 

ًٚ وؿٚظرردة، وهررق مررٚ جررٚء بقررء، وافتررٚريخ افًكرري أو ادًررٚرص  افَررقل ؾرًِررف ٕيٚمرر
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ؿررٚل فررف وررع أي ؿررٕٚقن  ينررٓد أن أحررد ظِررامء إزهررر   زمررـ اخلررديقي تٌررع مكرر،

تريررده وٕحررـ مًررتًدون أن ًٕررْد هررذا افَررٕٚقن بْهررقص نظٔررٜ مررـ ظِامئْررٚ، وهررذا 

صررحٔح، فٔررف إٔررٚ ارضب مرر  ً واؿًررل هررؾ هْررٚك ،ذاظررٜ مررـ افًررًقديٜ وإٔررٝ ٕررٚزل ٓ 

ترررذيع مرررٚ هرررق متٍرررؼ ظرررذ  ريّرررف برررغ ادرررذاهٛ إربًرررٜ  مرررـ اد هرررل وإؽرررٚين، 

مع إشرػ افنرديد، أؾر  يقجرد مرـ يٍترل بررقاز  اجلقاب ٓ ٓ تقجد هذه اإلذاظٜ

هذه إؽٚين، اجلقاب: يقجد، مٚ حرتف   ذفرؽ ؿريرٛ مرُْؿ وفًِرف بًٔردًا ظرُْؿ 

ؿريررٛ مررُْؿ أخقٕررٚ وصررديَْٚ يقشررػ افَروررٚوي افررذي أصرردر ؾتررقى بٚفًْررٌٜ فررذاك 

ًٚ تذـر صق أشّف   افزيىٚين افذي اشِؿ وـٚن مٌْٔ

 يقشػ ،ش م.  مداخِٜ:

،ش م فَد أؾتٚه برٖن يًرتّر   مْٓترف، درٚذا؟ ؿرٚل ٕٕرف ٓ يقجرد  يقشػ افنٔخ:

ٕص ؿٚضع، هُذا يَقل، ٓ يقجد ٕص ؿٚضع    ريؿ مٓت افىرب، وفذفؽ هرق 

ًٚ بٖن ييؾ هرذا ادًرِؿ افزيىرٚين يتًرٚضك مْٓرٜ افٌْرٚء ويٖـرؾ ويُ  ش ٔ  ًَر ٓ يرى حرج

ء افُ رر افُ رر ،ذا ًٍٕف وأهِف، هذه افٍتقى صدرت مـ هرذا افرجرؾ، وم ِرف افقر

شررٖفتف ظررـ حرررٜ، بَٔررؾ فررؽ يررٚ أخررل ادًررٖفٜ خمتِررػ ؾٔٓررٚ، هررذا ابررـ حررزم مٗفررػ 

فَد ؿٚل أحد افًِامء إذـٔرٚء إٔرٚ احرست ،رشٚفٜ   ،بٚحٜ اد هل، وهذا صحٔح

َقفررررقا ظْررررل  ًررررؿ، و،ن ؿِررررٝ حٍْررررل بَٔقفررررقا ٔ  أمررررري ،ن ـْررررٝ مرررر  ً شررررٍِل ب

بًٔرتحؾ افٌْرٚء، بٔنرر ،ػ ـرؾ مرذهٛ ؾٔرف  بًٔتحؾ ادًُر، و،ن ؿِٝ إٔٚ طٚهري

مٚ ؾٔف ممٚ ٓ ورقز أن يتٌْرٚه ادًرِؿ وب ٚصرٜ افًرٚ؟، ؾٖصرٌح افٔرقم حرؾ ادنرٚـؾ 

   افٌْقك وؽر افٌْقك   إحُٚم ا   بًّٔقٕف أيش. 

 إحقال افن هٜٔ  مداخِٜ:

إحرقال افن هرٜٔ ـِٓرٚ  رؾ بىريَرٜ أيرش افتٍِٔرؼ، يٖخرذ افُِّرٜ مرـ  افنٔخ:
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هقن وـِّٜ مـ هقن وـِّٜ مـ هقن ٓ هق حٍْل ٓ هق صٚؾًل ٓ هق مرٚفُل وٓ 

ربررع، أمررٚ أحررد أيّقرر ظررذ  عهررق حْررٌع فُررـ هررق بّٔقرر ظررذ إربررع تٍٓررؿ ظرر

بَِٔررؽ: ؿررٚل اه، ؿررٚل رشررقل اه، هررذا مررٚ بًٔررّع هررذا ؽررر هررٗٓء ادتنررددون، ؾرر  

ًٚ، ؾىقبررٚ ،ن اإلشرر م برردأ ؽ»تًرررٌـ بررٖن اإلشرر م ممررٚ جررٚء ؾٔررف:  ًٚ، وشررًٔقد ؽريٌرر ريٌرر

فٌِربرررٚء ؿرررٚفقا مرررـ هرررؿ يرررٚ رشرررقل اه؟ ؿرررٚل: هرررؿ ٕرررٚس ؿِِٔرررقن صرررٚحلقن برررغ ٕرررٚس 

ًٚ ظرررذ «ـ رررريـ، مرررـ يًهرررٔٓؿ أـ رررر ممرررـ يىرررًٔٓؿ ، هرررذه صرررٍٜ متحََرررٜ افٔرررقم بٚمررر

 هٗٓء افٌربٚء.

مـ هؿ افٌربٚء يٚ رشقل اه؟ ؿرٚل هرؿ افرذيـ ُيهرِحقن مرٚ »ـذفؽ صٍٜ أخرى: 

 .«س مـ شْتل مـ بًديأؾًد افْٚ

بٚختهرررٚر ،ذا أخرررذٕٚ مٌررردأ افتًٔرررر هُرررذا ظرررذ ،ضررر ل ؾٓرررق شرررٌٛ فِ رررروج مرررـ 

ثغ افٔررقم ممرررـ  د  اإلشرر م بٚشررؿ اإلشرر م، وفًِرررؽ تررقاؾَْل بٖٕررف أصررد هرررٗٓء ادَُحرر

يَٚل أهنؿ ظِامء أصدهؿ تًٔرًا هق وّد افٌزا ، ؾٓؾ مًْك ذفؽ إٔف هق مهٔٛ 

ًٚ، وؿرد ـْرٚ ٕررى مْرف ظذ خر وظذ صقاب اجلقاب ٓ  ٕن هذا ٓ ئَؿ فًِْٜ وزٕ

ت مٔح ٕرقجس مْٓرٚ خٍٔرٜ، فُرـ أن إُنرػ افَْرٚع، وأطٓرر مرٚ ـرٚن يرٌىـ، ؾٓرذا 

أصررد هررٗٓء ادًررٚرصيـ افٔررقم تًٔرررًا، فُررـ ظررذ حًررٚب افْهررقص افتررل ختررٚفػ 

 زظّف هق.يافتًٔر افذي 

خرر اشرّف تنرديد، فذفؽ ٕحـ ْٕهرح ـرؾ مًرِؿ أٓ يٌرس بقرء اشرّف تًٔرر، وم

و،ٕام ظِٔف أن حيرٚول أن يٍٓرؿ افؼريًٜ، شرقاء ـٕٚرٝ مقاؾَرٜ فرف هلرقاه، أو خمٚفٍرٜ، 

ظرـ  «صرحٔحف»هذا هق، وهذا يًرٌْل مـ إحٚديٞ افتل رواهرٚ اإلمرٚم مًرِؿ   

ن افرشررقل ظِٔررف افًرر م هنٕٚررٚ ظررـ ،»راؾررع ابررـ خررديٟ يَررقل   حررديٞ ادزارظررٜ : 

ـررام ؿررٚل، صررٚيػ هررذا هررق  «قاظٔررٜ اه مْررٚ إٍررع فْررٚنء ـررٚن فْررٚ ؾٔررف مهررِحٜ فُررـ ض



 اتَاو الدعوة السلفية بالتصديد على الياس ---------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليَج

777 

اإلشرر م، هنررٚهؿ ظررـ ادزارظررٜ ٕقظٔررٜ مررـ ادزارظررٜ ـررٚن هلررؿ ؾٔٓررٚ مهررٚفح، فُررـ 

 ضقاظٔتْٚ ه ظز وجؾ هل إٍٔع فْٚ   ديْْٚ و  دٕٕٔٚٚ.

ٍَِل  افٔقم مٍَقد، افذي هذا بٔ ًه يد مهٚفح افْٚس ادٚديرٜ، هرذا ٗهذا ادْىؼ اف

ل هررذا مررٚ بٔرررقز وهررذا ٓ وررقز، وفررق بررام قذا هررق افًررٚ؟، وا   بَٔررهررق ادٔنرر، وهرر

 ؿٚل اه وؿٚل رشقل اه، هذا متندد.

ًٚ إٔررٚ ميت بّ ررٚل أن ممررٚ ظِٔررف افٌْررقك اإلشرر مٜٔ ـِٓررٚ وهررق م حيررٜ ؾرررل  ختٚمرر

ًٚ، ضٔررٛ هررٚت بْررؽ ،شرر مل  افًررًر بررغ بٔررع افَْررد وبٔررع افتًَررٔط مًرررو  هررذا ضًٌرر

ًٚ هذا مًتحٔؾ وجقده، دٚ؟ ٕٕرف هرذا افْيرٚم افرذي ئٌع بًًر واحد َٕ دًا أو تًَٔى

فْٚ بًرررض افقرررء ظرررد ده ْٚ ظرررـ افٌْرررقك فؿٚمرررٝ ظِٔرررف افٌْرررقك إوروبٔرررٜ، ؾرررْحـ ،ن َظررر

افُٚؾرة بًض افقء، ؾٓذا ٓ يًْل إْٔٚ ظدفْٚ ٕيٚم افٌْرؽ مرـ أصرِف مرـ ؾهرِف مرـ 

ًقا هرررذه اف ؾترررٜ جرررذره ٓ، مرررع ذفرررؽ هرررذا افتًرررديؾ افًٌرررٔط اشرررتِزم ظْررردهؿ أن يوررر

بْررؽ ،شرر مل، يقجررد    تّررع ،شرر مل وإٔررٚ اررذه  «افٌْررؽ اإلشرر مل»افورر ّٜ 

ادْٚشٌٜ يًرٌْل، جٚءين وٚبط مـ افزرؿٚء يُّـ أخقإْٚ ذول أرشِقه فًْدي إٔٚ 

مٚ رأيتف مـ ؿٌؾ، أول مٚ جِس زارين   افٌٔٝ أول مٚ جِس ظْدي، ربْٚ بريد أن 

ش يًْرل مًرـرٜ  هرل، فُرـ ٓ تترقرط ترتُِؿ ـِّرٜ يٌْْٓل ـٖٕرف يَرع خرذ حرذرك مر

ًٚ، ُؿع  صق رأيؽ   افٌْؽ اإلش مل؟ ؾّٓٝ  مع ،ًٕٚن يٌٌْل أن تَٚل شقاهٚ رأش

إٔف بده يٌحٞ ؾٔام يتًِؼ بٚفربٚ، واذا افتًَرٔط، و،ػ مخرره، ؾٖٕرٚ جئرٝ مرـ أؿررب 

ِرف: ٓ، ضريؼ، ؿِتِف صق رأيؽ إٔٝ   ادرتّع اإلش مل، ظٚجٌؽ؟ ؿرٚل: ٓ. ؿِت

وإٔررٚ مررق ظررٚجٌْل افٌْررؽ اإلشرر مل، هررذا افٌْررؽ اإلشرر مل ٕررٚبع مررـ هررذا ادرتّررع 

ًٚ يقجد بْؽ ،ش مل.  اإلش مل، حْٔام يقجد  تّع ،ش مل حَ

ٓ ٓ، ،إٔتؿ بتًرؾقا  إٔف   هْٚك ـتٛ أفٍٝ   آصساـٜٔ اإلش مٜٔ صحٔح و
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ًٚ ومٚ أدري واه فق أن ذاـريت افُِٜٔ مٚ بتًٚظدين بٖ ن هْٚك   أشامء أخررى أيور

ؾٖٕٚ أخنك مٚ أخنرك يرقم مرٚ ٕنرق   «إٕٚصٔد اإلش مٜٔ»ـِٓٚ مقصقؾٜ أهنٚ أيش 

، أخنررك مررٚ أخنررك أن أصررق  يررقم مررٚ اررذه افكرراحٜ «افنررٔقظٜٔ اإلشرر مٜٔ»ـتررٚب 

افنررٔقظٜٔ اإلشرر مٜٔ، مررٚ هررذا بًٔررد، مررـ ـررٚن يًررتًٌد ؿٌررؾ ربررع ؿرررن مررـ افزمررٚن إٔررف 

اـٜٔ اإلش مٜٔ، بَقل ـْٚ ًٕتًٌد هذا، فُـ صٚرت هذه حََٔرٜ يىِع ـتٚب آصس

وؾٔٓررٚ ظرردة ـتررٛ، وفررذفؽ ـقٕررف اشررّف افٌْررؽ اإلشرر مل، ذفررؽ ٓ يًْررل إٔررف يتًٚمررؾ 

 ظذ مْٟٓ افؼيًٜ اإلش مٜٔ.

ؿرقن برغ شرًر افَْرد وبرغ شرًر افتًَرٔط، فٔرف؟ ٕٕرف ر  ٍَ مـ أوورحٓٚ م رًٚٓ أهنرؿ يُ 

تًٚمررؾ افٔررقم، صررٚدر ؾتررٚوى برررقاز هررذه ادًٚمِررٜ هررذا ادرتّررع اإلشرر مل هُررذا ي

ًٚ صرٚدر ؾترٚوى ومرـ مراـرز ظٚفٔرٜ، وُٕ ،و ر يًْرل بًرض صرٔقخٓٚ، فُرـ د  ََر ٓ ٓ؟ ضًٌ

هرررٗٓء أؾترررقا برررام   ادرررذهٛ، بٔرررْام هْرررٚك أؿرررقال أخررررى ظرررـ افًرررِػ افهرررٚفح ،ذا 

ترـْرررٚ بًرررض إحٚديرررٞ وترـْرررٚ حُّرررٜ افتؼررريع ٕررررد هْرررٚك مرررـ يَرررقل: ،ن هرررذا ٓ 

ز افٌٔع بًرًريـ خمتٍِرغ، شرًر افَْرد أؿرؾ مرـ شرًر افتًَرٔط، وشرًر افتًَرٔط وق

مررـ بررٚع بًٔتررغ   بًٔررٜ ؾِررف »أـ ررر مررـ شررًر افَْررد، مررع ؿررقل افرشررقل ظِٔررف افًرر م: 

ظرررـ صرررٍَتغ    هنرررك رشرررقل اه »، مرررع ؿرررقل ابرررـ مًرررًقد: «أوـًرررٓام أو افربرررٚ

صرررٍَٜ؟ ؿرررٚل أن  ، ؿٔرررؾ فرررراوي احلرررديٞ شرررامك ابرررـ حررررب مرررٚ صرررٍَتغ  «صرررٍَٜ

تَررقل أبًٔررؽ هررذا َٕرردًا بُررذا وًٕررٔئٜ بُررذا وـررذا، أبًٔررؽ هررذه افنررْىٜ َٕرردًا بررديْٚر 

ًٚ بررديْٚر وؾِررس، هررذا افٍِررس ربررٚ، دررٚذا؟ ٕٕررؽ   هررذا افتًٚمررؾ  وافقاؿررع -وتًَررٔى

ًٚ، وهق مًتًّؾ اشاًم   افٌْقك اإلش مٜٔ اشراًم،  -أـز صٚهد ًٚ ،ش مٔ َ ُِ تًىؾ ُخ

، ويـ افَرض احلًـ؟ أي ،ًٕرٚن يريرد أن يٖخرذ مرـ أي أيش هق؟ افَرض احلَ  ـَ ًَ

بْؽ ؿرض حًـ يُّـ يًىقه مٚئٜ ديْٚر، مٚئتغ ديْٚر وبًد ايش ـّ بٚت حديديٜ 

 رررٚط ؾٔرررف حترررك ٓ يُرررٚد يَرررقل اه هرررق افٌْرررل ظرررـ هرررذا افَررررض احلًرررـ، أمرررٚ إٔرررٝ 
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هِرررؽ، بحٚجرررٜ ،ػ تٖشرررٔس جترررٚرة، إٔرررٝ بحٚجرررٜ ،ػ بْرررٚء دار ترررٖوي ،فٔٓرررٚ، إٔرررٝ وأ

ًٜ ه، هرررذا مًىرررؾ فٔرررف، ٕٕرررف   بٔرررع افتًَرررٔط بٔرررع  ويَرورررقٕؽ أفرررق  مٗفٍرررٜ حًرررٌ

افتًَررٔط ٕيررٚم ـررٚؾر، ٕحررـ   افؼررع ظْرردٕٚ   بًررض إحٚديررٞ افهررحٔحٜ ؿرررض 

درضغ تًٚوي صدؿٜ درهؿ، ؿرض درضرغ تًرٚوي ـرام فرق أخرجرٝ مرـ جٌٔرؽ 

ًٚ وفـ يًقد ،ػ جٌٔؽ أبردًا، ؿررض مرٚئتل ديْرٚر ـرام فرق تهردؿٝ بامئرٜ ديْرٚر،  درض

هذا افتًٚمؾ   ادرتّع اإلش مل افٔقم ٓ وجقد فف، حز ظذ ورل، افًٌٛ إْٔٚ 

.ًٚ ًٚ ،ش مٔ  ٓ ًٕٔش  تًّ

وفررذفؽ افٌْررقك اإلشرر مٜٔ هررل ٕٚبًررٜ مررـ هررذه ادرتًّررٚت، ؾٓررل فًٔررٝ بقرر 

ظرررذ اإلشررر م ،ٓ بَررردر، ومرررـ هْرررٚ ٕتقصرررؾ ،ػ بًرررض افْرررٚس افرررذيـ يتنرررددون   

أحُٚم ؿٚشٜٔ وصديدة ظذ احلُرٚم ادًرِّغ افرذيـ حيُّرقهنؿ وهرؿ مرع  ،صدار

إشررػ افنررديد ٓ حيُّررقن بررام إٔررزل اه، هررذه حََٔررٜ، ٓ يُّررـ ٕحررد ،ُٕٚرهررٚ، 

وفُرررررـ ذفرررررؽ ٓ يًرررررٚوي ،صررررردار أحُرررررٚم بتٍُررررررهؿ وبقجرررررقب اخلرررررروج ظِرررررٔٓؿ 

ومَررررٚتِتٓؿ وفررررٔس يقجررررد ظْررررد هررررٗٓء افررررذيـ يهرررردرون م ررررؾ هررررذه افٍتررررٚوى ؿررررقة 

ًتىًٔقا أن حيٚربقا اٚ افٔٓقد، وـٔػ يَقفقن بحُؿ مٚ ٓ يًرتىًٔقن تٍْٔرذه   ي

ـررؾ افررٌ د اإلشرر مٜٔ ومررع حُررٚمٓؿ ٕهنررؿ حيُّررقن بٌررر مررٚ إٔررزل اه هررذه حََٔررٜ 

مرة، فُـ افْٚحٜٔ افٍَٜٓٔ ٓ يًْل أن ـؾ مـ حُرؿ بٌرر مرٚ إٔرزل اه ؾٓرق مرترد ظرـ 

ذا احلٚـؿ ٓ يًتْؼ اإلش م، ويًتَد ويكح ديْف ،ٓ   حٚفٜ واحدة ،ذا طٓر أن ه

بف بٖٕف ٓ يهِح احلُؿ اإلش مل   هذا افزمٚن، هذا ٓ صؽ بٖٕف ـرٚؾر مرترد ظرـ 

 ديْف ؿقًٓ واحدًا، ودون خ   بغ مًِّغ اثْغ.

اخل صررٜ: افتنررديد وافتًٔررر، ٓ يٌٌْررل أن َٕررٌح هررٗٓء وٕحًررـ هررٗٓء ،ٓ   

 حدود مٚ نع اه.
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 يطًف:َٔ ِٖ ا

ترـررٝ ؾررُٔؿ أمررريـ فررـ توررِقا مررٚ ،ن »: ـررام ؿررٚل ظِٔررف افهرر ة وافًرر م:  افنررٔخ

ؿ   «بًُتؿ اام، ـتٚب اه وشْتل، وفـ يتٍرؿٚ حتك يردا ظع احلقض ٝ ؾُٔ ترـ

ٚ حترك يرردا ظرع احلرقض، رؿ ـ يٍت ْتل، وف ب اه وش ـٚت ـ هٚمغ جداً  صحٚب أمري ٚ مًؼ ٕا  ي

، بررررؾ وررررٛ أن اه وبررررغ حررررديٞ رشررررقل اه  أي: ٓ وررررقز افتٍريررررؼ بررررغ ـتررررٚب

ًٚ دٚ يدظل بًض افْٚس افٔقم،  يًتّر افًّؾ بْٔٓام حتك يقم افًٌٞ وافْنقر خ ؾ

وهرررذا مرررـ إٓحررررا  اخلىرررر إٔرررٚ ٕحرررـ مرررٚ ٕتًرررر  ظرررذ نء ؽرررر افَررررمن، وافرررذي 

يَرررقل هرررذا افُررر م هرررق فررررج ظرررـ اإلشررر م، صرررٚء أم أن، صرررًر أو ؟ ينرررًر؛ ٕن 

ع هللَِّعو  لذَّ   ِ عإِْكعع﴿ٚ ؾٔف: ؿقفف تٌٚرك وتًٚػ: افَرمن مم ةُّومل عإِ   عض ذ 
ٍ
 ْ ْعت ْ عِبعَش  ض ٌِْكع  ن  ز 

ليِْوي اع ع   ل   أ ْحس  عو  لْر  عخ  عبِ هللَِّعو  ْلو لْ ِ ع آلِخلِذعذ لِل   ِنن  ك  ًْ نت ْ ع   ذفرؽ خرر  [51]النسجء::﴾ك 

د ،ػ اه   هذه أيٜ هرق افررد وأحًـ تٖوي  وؿد أتٍؼ ظِامء افتًٍر ظذ أن افر

،ػ ـتٚب اه وافرشقل، افرد ،ػ شرْتف، ؾّرـ أن افرجرقع ،ػ افًرْٜ، ـٍرر برٚفَرمن 

ع﴿ؾو ً ظرـ افًرْٜ؛ ٕٕرف ،ن ؟ يرٗمـ ،ٓ برٚفَرمن ؾُٔرػ يٍٓرؿ هرذه أيرٜ افُريّرٜ: 

ع هللَِّ ةُّومل عإِ   عض ذ 
ٍ
 ْ ْعت ْ عِبعَش   وهق شْتف. ﴾لذَّ    ِعو  ع﴿وهق ـ مف  ﴾ض ٌِْكع  ن  ز 

ع هللَّ ع﴿وأصٔٚء وأصٔٚء ـ رة ـَقفف تًرٚػ:  لْلعأ ط ل ل  عض هل  ل    وظرذ  ﴾ن ْ عي طِلِ ع لذَّ  

 ًٚ ذفؽ: ؾرٚفتًر  ظرذ افًرْٜ افهرحٔحٜ يُرقن ظهرّٜ فًِّرِؿ ادِترزم بٚفؼرع حَر

ًٚ أو يًررٚرا، أو يُررقن مررـ افٍرررل افوررٚفٜ افتررل أخررز ظْٓررٚ افرشررقل  مررـ أن ئّررؾ ئّْرر

اؾسؿٝ افٔٓقد ظذ ،حدى وشًٌغ »فً م   احلديٞ افهحٔح حغ ؿٚل: ظِٔف ا

ؾرؿررٜ، وافْهررٚرى اثْتررل وشررًٌغ ؾرؿررٜ، وشررتٍسل أمتررل ظررذ ثرر ث وشررًٌغ ؾرؿررٜ 

أمرر خىرر جردًا واحردة مرـ  «ـِٓٚ   افْٚر، ،ٓ واحدة ؿٚفقا: يٚ رشقل اه مـ هل؟

وآثْرغ وافًرًٌغ ؾرؿرٜ هرل ث ثٜ وشًٌغ ؾرؿٜ هرذه افقاحردة هرل افٍرؿرٜ افْٚجٔرٜ، 
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افٍررررل اهلٚفُرررٜ، ؾٔررررٛ ظرررذ ادًرررِؿ أن يًرررر  ،ذا ً مرررـ هرررؿ افٍرؿرررٜ افْٚجٔرررٜ حترررك 

يُررقن مْٓررٚ أو يَترردي اررٚ  وفىررقا خىٚهررٚ، مررـ هررل، فررذفؽ تقجٓررقا اررذا افًررٗال 

 ،ػ افرشقل ظِٔف افً م ؾَٚل هل اجلامظٜ.

يتٌرٚدر ،ػ افرذهـ مرـ وأول مرٚ  «هل اجلامظرٜ»فف جقابٚن ظِٔف افه ة وافً م 

هذه افٍِيٜ اجلامظٜ هل اجلامظٜ إوػ، وهل افتل صرٓد هلرٚ افرشرقل ـرام ذـرٕرٚ 

، مرـ «خرر افْرٚس ؿررين»وفٔس خر افَرون ؿررين،  «خر افْٚس ؿرين»  حديٞ: 

هؿ ،ذًا افهحٚبٜ، ؾ٘ذًا أول مٚ يٌٌْل أن يتٌٚدر ،ػ افذهـ حْٔام ًّٕع هذا اجلقاب 

ًٚ ظررذ ذاك افًررٗال اخلىررر مررـ هررل هررذه افٍرؿررٜ ادًهررقم مررـ افٌْررل  افُررريؿ جقابرر

، ،ذًا هررؿ افهررحٚبٜ، ثررؿ افررذيـ يِررقهنؿ، «هررل اجلامظررٜ»افْٚجٔررٜ يررٚ رشررقل اه؟ ؿررٚل: 

وؿرررد جرررٚء تًٍرررر هرررذه  ،«خرررر افْرررٚس ؿررررين، ثرررؿ افرررذيـ يِرررقهنؿ»ـرررام   احلرررديٞ: 

ل مرٚ إٔرٚ ظِٔرف هر»و  روايرٜ أخررى أٓ وهرل ؿقفرف ظِٔرف افًر م:  «اجلامظرٜ»افٍِيٜ 

 .«وأصحٚن

فذفؽ ٕحـ َٕقل مـ افْٚحٜٔ افًِّٜٔ بٚفًٌْٜ فقورًْٚ ادًرٚرص افٔرقم: ٓ يٍُرل 

أن ٕرردظل دظررقة احلررؼ ؾَررط وهررل افُتررٚب وافًررْٜ ٓ يٍُررل هررذا، بررؾ ٓ بررد أن ٕوررؿ 

،ػ ذفؽ مٚ ـٚن ظِٔف أصحٚب افرشقل ظِٔف افً م مـ أجرؾ ذفرؽ يُرقن ادًرِؿ 

ًٚ ظِٔف أن يًر  ـؾ م ًٖفٜ ظذ وقء ث ثٜ أمرقر: افُترٚب، افًرْٜ، افهرحٚبٜ؛ واجٌ

ًٚ،  ٕن هٗٓء افهحٚبٜ هرؿ افرذيـ تَِرقا افُترٚب وافًرْٜ مرـ ؾرؿ افٌْرل  ًٚ ضرير ؽور

ًٚ، بْٔام ٕحـ مٚ ٕدري ،ذا رؾًْرٚ هرذه افقاشرىٜ  ًٚ ظِّٔ ثؿ تَِقه مْف ظِٔف افً م مىٌَ

ميٜ مٚ أو حديٞ مرٚ، بْْٔٚ وبغ أصحٚب افرشقل ظِٔف افً م، مٚ ٕدري ـٔػ ٍٕن 

وفُْْررٚ حٔررْام ًٕتّررد   تًٍررر تِررؽ أيررٜ  ظررذ افررذيـ تَِقهررٚ مررـ افرشررقل ظِٔررف 

ًٚ ُٕقن ظرذ هردى مرـ اه  ًٚ ظِّٔ ًٚ تىٌَٔ ًٚ ـام ذـرٕٚ وضٌَقهٚ أيو ًٚ ضري افً م ؽو
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 وُٕقن مـ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ.

ًٚ هلرررررذا ادقورررررقع ـرررررام جرررررٚء   حررررردي د هرررررذا ؿقفرررررف ظِٔرررررف افًررررر م ختٚمررررر ررررر ـه ٞ وَأ

مقظيرررٜ وجِرررٝ مْٓرررٚ  وظيْرررٚ رشرررقل اه »افًربرررٚض ابرررـ شرررٚريٜ ريض اه ظْرررف: 

  بًرررض افروايرررٚت  «افَِرررقب، وذرؾرررٝ مْٓرررٚ افًٔرررقن، ؾَِْرررٚ: أوصرررْٚ يرررٚ رشرررقل اه

افترررل ـْرررٝ ؿرأهترررٚ ؿررردياًم ؿررردياًم جررردًا   أول ٕنرررٖيت افًِّٔرررٜ ؿرررٚفقا يرررٚ رشرررقل اه: 

ًٜ ٓ ٕحترٚج ،ػ أحرد بًردك أبردا» أوصرُٔؿ بتَرقى »ؿرٚل ظِٔرف افًر م:  «أوصْٚ وصٔ

اه، وافًررّع وافىٚظررٜ و،ن و  ظِررُٔؿ ظٌررد حٌقرر، و،ٕررف مررـ يًررش مررُْؿ ؾًرررى 

ًٚ ـ ررراً  ًٚ ـ رررا، ؾًِررُٔؿ »هررذا افنررٚهد  «اخت ؾرر و،ٕررف مررـ يًررش مررُْؿ ؾًرررى اخت ؾرر

بًررررْتل وشررررْٜ اخلٍِررررٚء افراصررررديـ ادٓررررديغ مررررـ بًرررردي، ظوررررقا ظِٔٓررررٚ بٚفْقاجررررذ، 

و  احلرديٞ  «ٕمقر، ؾ٘ن ـؾ ودثٜ بدظرٜ، وـرؾ بدظرٜ ور ففو،يٚـؿ ودثٚت ا

 .«وـؾ و فف   افْٚر»أخر: 

ًٚ ـ رررا، هررذا اخلىررٚب  ؿقفررف ظِٔررف افًرر م: و،ٕررف مررـ يًررش مررُْؿ ؾًرررى اخت ؾرر

ف ،ػ إصحٚب  ًٚ ـ را»مقجه ؾٔرٚ تررى مرـ شرُٔقن  «مـ يًش مُْؿ ؾًرى اخت ؾ

اخلرر  ؟! أظيررؿ وأظيررؿ، وأوشررع بًرردي مررـ افَرررون ـَرررين هررذا ـٔررػ شررُٔقن 

 وأخىر.

وادًٖفٜ افًٚبَٜ فق إٔؽ شٖفٝ بًض مرـ ييرـ، ٓ أؿرقل فرق إٔرؽ شرٖفٝ بًرض 

ًٚ: فق إٔؽ  شٖفٝ بًرض مرـ ييرـ إٔرف مرـ أهرؾ افًِرؿ ،ذا  أهؾ افًِؿ، فُْل أؿقل حَ

ًٚ ؾٔرف أصر ٚص  ًرٜ ظؼرة  ،ػ  دخِْٚ يرٚ أشرتٚذ يرٚ ؾورِٜٔ افنرٔخ ادرِرس  ًِر

إٔرف ـرام ؾًرؾ صرٚحٌْٚ افرداخؾ مٍٕرٚ إٔرف مرـ افًرْٜ ادهرٚؾحٜ ؾِرق مخره، وٕحـ ًِٕؿ 

ؿِٝ فف ٕحـ ًِٕرؿ هرذا، وفُرـ هرؾ يًرـ مرـ افًرْٜ أن ًٕرِػ ـرؾ مرـ ٕهرٚؾحف   

ادرِررررس افًرررر م ظِررررُٔؿ، افًرررر م ظِررررُٔؿ، افًرررر م ظِررررُٔؿ، بًرررردد احلررررٚرضيـ، 
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ؾًررُٔقن جقابررف يررٚ أخررل صررقؾٔٓٚ، هررذا جررقاب تَِٔرردي، صررق ؾٔٓررٚ، أمررٚ جقابْررٚ ٕحررـ 

ؾٔٓٚ إٔف خ   افًْٜ، ؾ٘ن ـٚن مٚ بّٔٓؽ خ   افًْٜ اشتّر ظذ ؿقفؽ صرق ؾٔٓرٚ 

، وتًِرؿ أن ٌٕٔرؽ ،ػ أن ُتًٌٞ، أمرٚ ،ذا ـْرٝ تًِرؿ إٔرف خرر اهلردى هردى وّرد 

  ،مرررٚ يًرررِؿ ظرررذ ـرررؾ واحرررد افًررر م ظِرررُٔؿ ًٚ ًٚ وؾٔرررف مجًررر ـرررٚن ،ذا دخرررؾ  ًِررر

 اجلّٔرع افًر م ظِرُٔؿ، افً م ظُِٔؿ، افً م ظُِٔؿ، وفُـ يَِرل افًر م ظرذ

مررٚ فَْٔررٚ »افُرررام:  ٜو،ذا تٔنرر فررف ادهررٚؾحٜ أـّررؾ افًرر م، ـررام ؿررٚل بًررض افهررحٚب

ؾررر٘ذا ـْرررٝ ترررٗمـ برررٖن خرررر اهلررردى هررردى وّرررد ؾررر٘ذًا  «،ٓ وصرررٚؾحْٚ رشرررقل اه 

، ٕرجرررق اه وًٕرررٖل اه أن حئْٔرررٚ ظِٔٓرررٚ وأن ئّتْرررٚ ظِْٔرررٚ أن ِٕترررزم شرررْٜ وّرررد 

 يقم افَٔٚمٜ. ٌْل ظِٔٓٚ فْحؼ مع اف

 ( 00:  11:  00/ 264) اهلدى والنور/ 
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 زوٕ دَِّكُتِٗ وغبٗات: ايطًفيوٕ ال ُي 

 األئُة األزبعة وَراٖبِٗ

ررافًررٚئؾ: يَقفررقن أن افًررٍِٔغ ٓ يُ  ؿرردرهٚ، برردفٔؾ أهنررؿ  ؼه رون ادررذاهٛ إربًررٜ َحررد  ََ

ىررقن ظررذ اإلمررٚم أن حٍْٔررٜ افررًْامن، ويررذـرون جرررح بًررض ظِررامء حي

احلررديٞ ؾٔررف ويْتَرردون ـ رررًا مررـ مًررٚئؾ ادررذهٛ احلٍْررل، مررع أن هررذا 

ادررذهٛ ظِٔررف أـ ررر اجلامهررر مررـ ادًررِّغ، ؾررام مقؿررػ افًررٍِٔغ مررـ 

 إئّٜ إربًٜ؟

يًرؾقن ؿدر  هذه افتّٓف تِحؼ بًٚبَٚهتٚ أن افًٍِٔغ   ـؾ ب د افدٕٔٚ افنٔخ:

افًِررررامء، ؾٓررررؿ ٓ يٌ ًررررقن افْررررٚس أصررررٔٚءهؿ، ـررررام أهنررررؿ ٓ يرؾًررررقن افًِررررامء ؾررررقل 

وهق شٔد افٌؼ ـٚن يَرقل ٕصرحٚبف:  ¢ادْزفٜ افتل ووًٓؿ اه ؾٔٓٚ؛ ٕن افٌْل 

، ؾررررر٘ذا ـرررررٚن هرررررذا صرررررٖن وّرررررد «ٓ ترؾًرررررقين ؾرررررقل مْزفترررررل افترررررل إٔزفْرررررل اه ؾٔٓرررررٚ»

ادْٟٓ افقشط مع ظِامئٓرؿ، ؾٓرؿ مر  ً ٓ  ، ؾٚفًٍِٔقن يِتزمقن هذا¢ادهىٍك 

ًٚ مرـ ادحردثغ  يرؾًقن أبٚ ًٕٔؿ إصرٍٓٚين مر  ً، ؾَٔقفرقن ظْرف بًرٌٛ ـقٕرف حٚؾير

ادنررٓقريـ فُ رررة افروايررٜ ٓ يَقفررقن بٖٕررف   مًرؾررٜ افهررحٔح وافوررًٔػ ـٚإلمررٚم 

افٌ ٚري، فُْٓؿ يًتَدون إٔرف حرٚؾظ مرـ حٍرٚظ ادًرِّغ، وإْٔرٚ ٕحرـ ادترٖخريـ 

تٍٔدون مرررـ ـتٌرررف، ومرررـ أشرررٚفٌٔف افترررل ارررٚ يرررروي أحٚديرررٞ ـتٌرررف ؾٚئررردة ـرررزى ٓ يًررر

يًررًٓؿ آشررتٌْٚء ظْٓررٚ، ؾورر ً ظررـ أهنررؿ ٓ يْيرررون ،ػ أن ًٕررٔؿ هررذا إصررٍٓٚين 

ًٚ ؿرد يُرقن ظْرده صرقؾٔٚت،  إٔف مرـ إئّرٜ ادرتٓرديـ   افٍَرف، ؾُرام ًِٕرؿ مجًٔر
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 فُ ر.وؿد يُقن ظْده مـ إحٚديٞ ادقوقظٚت افقء ا

رضب ارذا مر  ً مرـ أئّتْرٚ ٕحرـ أهرؾ احلرديٞ، أؾْحـ ًٕىل ـرؾ ،ًٕرٚن حَرف، 

حتررك يًِررؿ اجلّٔررع إْٔررٚ ٓ تًهررٛ ظْرردٕٚ ٕحررد وٓ ظررذ أحررد، ؾٚإلمررٚم أبررق حٍْٔررٜ 

رمحررٜ اه هررق أول إئّررٜ إربًررٜ مررـ حٔررٞ افىٌَررٜ وهررق منررٓقر بٍَٓررف رمحررف اه، 

ْْرررٚ ٓ ٕهرررٍْف مرررع إئّرررٜ افًرررتٜ، ؾرررْحـ بررر  صرررؽ ًٕرررتٍٔد مرررـ ظِّرررف   ؾَٓرررف، وفُ

ٕهررٍْف مررع إئّررٜ إربًررٜ   افٍَررف، فُْْررٚ ٓ ٕهررٍْف مررع إئّررٜ افًررتٜ   مررٚ يتًِررؼ 

ًٚ؛ ٕن اإلمٚم أبٚ حٍْٜٔ رمحف اه ؟ يُ  ًٚ وتؤًٍ ًٚ وتهحٔح   ظْف رَ ًْ بٚحلديٞ حٍي

ة تِرػ افررواإٔف ظْل بٚفترقال وافىقا    افٌ د جلّع افًْٜ وإحٚديٞ مـ خم

مررـ أئّررٜ احلررديٞ، وب ٚصررٜ مررْٓؿ إئّررٜ افًررتٜ، افٌ ررٚري  ـررام وؿررع ذفررؽ   ـ رررٍ 

 ٓ ًٚ ًٚ، ٕهررٍْف مررع إئّررٜ إربًررٜ   افٍَررف، فُْْررٚ أيورر وبَٔررتٓؿ، فُْْررٚ ـررام ؿِررٝ مٍٕرر

ٕرؾًررف ؾررقل مْزفتررف افتررل إٔزفررف اه ؾٔٓررٚ، ؾرر  َٕررقل هررق ـٖمحررد ،مررٚم افًررْٜ   ـ رررة 

ًٚ، برررررؾ وٓ ِٕحَرررررف بٚإلمرررررٚم افروايرررررٜ فِحرررررديٞ، ومًرؾرررررٜ فِرجرررررٚ ًٚ وجترحيررررر ل تقثَٔررررر

افنٚؾًل رمحف اه، افذي صح ظْف إٔف ـرٚن يَرقل فتِّٔرذه اإلمرٚم أمحرد رمحرف اه: 

ًٚ أو  ًٚ أو مكري ًٚ أو بكري ًٚ، ؾرٖظِّْل برف، شرقاء ـرٚن ـقؾٔر ،ذا جٚءك احلديٞ صرحٔح

ًٚ حترك أظّررؾ برف، اإلمرٚم افنررٚؾًل يًرس  ف مرٚم أمحررد بتٍقؿرف   ا إلحٚضررٜ حرٚزير

ًٚ َٕررقل أن اإلمررٚم  بٚفًررْٜ ظررذ ٍٕررس اإلمررٚم افنررٚؾًل رمحررف اه هُررذا، وفُْْررٚ أيورر

 أؿرقى   ذفرؽ مرـ اإلمرٚم امحرد، وفرقافنٚؾًل   افٍٓؿ مرـ افُترٚب وافًرْٜ، هرق 

أن اإلمٚم أمحد شٚظده ظذ أن يتٍقل ظذ ـؾ إئّٜ ادرتٓديـ، ـ ررة مٚدترف   

ًٚ ظِٔرررررف   افٍَرررررف، ٕٕرررررف أؿرررررقى مْرررررف   احلرررررديٞ، فُرررررٚن اإلمرررررٚم افنرررررٚؾًل، متٍ قؿررررر

آشتٌْٚط، وفُـ اإلمٚم أمحد رمحف اه، اشرتٌْك بٕٚحٚديرٞ وأثرٚر ظرـ ،ظرامل 

افرأي وآجتٓٚد، ـام ؾًؾ اإلمٚم افنٚؾًل، ـذافؽ َٕقل فٔس اإلمٚم مٚفؽ رمحف 

ًٚ ؾٔٓرٚ، أو م ر ًٜ بٚفًرْٜ و تٍَٓر ؾ اإلمرٚم اه، ،مٚم دار اهلررة ـٚإلمٚم افنرٚؾًل، ،حٚضر
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ًٜ بٚفًْٜ، ؾُِؾو مْزفتف.  أمحد ،حٚض

ؾرررْحـ ،ذا ؿِْرررٚ أن اإلمرررٚم أبرررٚ حٍْٔرررٜ هرررق ؾَٔرررف مرررـ افٍَٓرررٚء إربًرررٜ، وفُْرررف فرررٔس 

ًٚ، ٓ ٕيِّف وٓ ٌٕ ًف حَف، ٕن هذا ـٚن واؿًف ؾٕٚنٌٚفف بٚفٍَف وآشتٌْٚط  ودث

ٌْٚط مرـ   افٌ د جًِرف يًتّرد ظرذ آشرت  وظدم تٔن وشٚئؾ افترقال وافتىقا

 افُتٚب وافًْٜ   حدود مٚ ؾتح اه تٌٚرك وتًٚػ ظِٔف.

وٓ أريد أن ... اجلقاب ظـ مٚ جٚء   افًٗال ممرٚ ؿرد يىًرـ ؾٔرف بًرض افْرٚس 

افٔقم،   أن حٍْٜٔ اظتامدًا ظذ ـ ٍر، وٓ أؿقل ظرذ بًرض إؿرقال افترل جرٚءت 

ٚ ٓ بد فْٚ مـ أن َٕرقل ـِّرٜ ّد ظِٔف   احلديٞ هْتَ ًْ   حؼ أن حٍْٜٔ، وإٔف ٓ يُ 

ًٚ، هْررٚك ـ ررر مررـ افًِررامء وافٍَٓررٚء ؿررد ظرؾررقا بًررٌٛ إنررٌٚهلؿ بٚفٍَررف إٔررف  حررؼ أيورر

ورررًػ   حرررٚؾيتٓؿ، وذاـررررهتؿ، ؾِرررؿ ُيًرؾرررقا ب٘ـ رررٚرهؿ   احلرررديٞ أوًٓ، ثرررؿ ؟ 

ًٚ، ؿررد ـررٚن مررـ هررٗٓء وّررد ابررـ ظٌررد  يًرؾررقا بوررٌىٓؿ دررٚ رووا مررـ احلررديٞ ثٕٚٔرر

فرررٔذ وهرررق أحرررد افٍَٓرررٚء افًرررًٌٜ، ؿرررد ـرررٚن مرررـ هرررٗٓء أن حٍْٔرررٜ  افررررمحـ ابرررـ أن

اإلمررٚم إول مررـ إئّررٜ إربًررٜ، ؾرر٘ذا ؿِْررٚ وّررد ابررـ ظٌررد افرررمحـ ابررـ أن فررٔذ 

 ًٚ ًٚ فررف، وبٕٔٚرر ًٚ ؾٔررف، و،ٕررام ـررٚن وصررٍ ؾَٔررف، فُْررف وررًٔػ احلررديٞ، ؟ يُررـ هررذا ضًْرر

ٔرررف ادرتٌرررف افترررل حلٚفرررف   روايرررٜ احلرررديٞ، حترررك ٕٖخرررذ حدي رررف ظرررذ حرررذر، وًٕى

يًررتحَٓٚ، حٔررْام وصررٍف ظِررامء احلررديٞ بوررًػ احلٍررظ وافررذاـرة، هررذا ممررٚ يرردل 

ظذ أن افْٚس ـرؾ افْرٚس ،ٓ مرـ ظهرؿ اه، هرؿ مرٚ برغ ،ؾرراط وتٍرريط، أمرٚ افًردل 

أمررٚ افقشررط ؾٓررذا ؿِررام ٕرررده وهررذا افررذي ٕرردظق افْررٚس ،فٔررف، جتررد ادتًهررٌغ ٕن 

 ذفررؽ ،ػ دؿررٜ افٍٓررؿ وآشررتٌْٚط، ـررام جررٚء ظررـ حٍْٔررٜ، دررٚذا فررق أهنررؿ اؿتكرروا  

، فرق أن «افْرٚس ظٔرٚل   افٍَرف ظرذ أن حٍْٔرٜ»اإلمٚم افنٚؾًل رمحف اه إٔف ؿرٚل: 

أتٌٚظف ادتًهٌغ فف رؾًرقه ،ػ افًرامء ؾرٔام يتًِرؼ بٚفٍَرف ؾَرط، فقجردٕٚ هلرؿ ظرذرًا 
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ًٚ، ـرٚن هلرؿ حررف ٕن اإلمٚم افنرٚؾًل وهرق مرـ هرق   ادًرؾرٜ وافٍَرف ـرام ؿِْرٚ مٍٕر

  ذافررؽ، أمررٚ أن يهررٍقه بٚفوررٌط واحلٍررظ أوًٓ، ثررؿ أن يتقجٓررق ،ػ افٌّررز وافِّررز 

وافىًـ   إئّٜ افٌُٚر، افرذيـ مرْٓؿ اإلمرٚم أمحرد وافٌ رٚري ومًرِؿ، وظٌرد اه 

ابررـ مٌررٚرك وؽرررهؿ ممررـ وصررٍقا أبررٚ حٍْٔررٜ إٔررف وررًٔػ   احلٍررظ ؾٌِررغ تًهررٛ 

،ن وصررػ هررٗٓء إئّررٜ ٕن حٍْٔررٜ بًررقء احلٍررظ هررٗٓء ٕن حٍْٔررٜ أن يَقفررقا: 

ـٚن مـ تًهٌٓؿ ظِٔف، ومًْك ذافؽ أن هٗٓء أئّٜ اجلرح وافتًديؾ افرذيـ ًٕتّرد 

ظِٔٓؿ   هذا افٌٚب،    ٚل اجلرح وافتًرديؾ ؾٓرؿ فًٔرقا أتَٔرٚء ٕهنرؿ جرحرقا 

ًٚ ظِٔرررف، ؾرررامذا ؾًرررؾ ادتًهرررٌقن ٕن  أبرررٚ حٍْٔرررٜ   افروايرررٜ بررردون حرررؼ، برررؾ تًهرررٌ

ًٚ، ضًْررقا   أئّررٜ مررـ أئّررٜ حٍْٔررٜ؟، فَْٔررذوا أبررٚ حٍْٔررٜ مررـ أمررر ٓ يٗاخررذ ظِٔررف ن ظرر

ًٚ ؾررٔٓؿ، ؾ َٕررٚذ ،مررٚم مررـ أئّررٜ  حراجلرر وافتًررديؾ، فررق صررح ضًررْٓؿ ؾررٔٓؿ فُررٚن جرحرر

ادًررِّغ ممررٚ ٓ ييرره مررـ وصررٍف بٖٕررف ـررٚن  ء احلٍررظ ضًْررقا   أوفئررؽ إئّررٜ 

ًٚ مرـ ادتَردمغ وؿد ـْٝ اشتَهٔٝ مجٓقرًا مْٓؿ ؾٌٌِقا ٕح ق  ًٜ ظؼ وردث

وادتٖخريـ، ـِٓؿ تترٚبًقا ظرذ وصرػ أن حٍْٔرٜ بٖٕرف ورًٔػ   حدي رف، ضًْرقا 

  ـرررؾ هرررٗٓء إصررر ٚص مرررـ إئّرررٜ افٌُرررٚر افٍحرررقل   شرررٌٔؾ مرررٚذا، ،َٕرررٚذ أن 

ًٚ هرذا، ويردفُؿ ويٗـرد فُرؿ أن افًهرٌٜٔ ادذهٌٔرٜ  حٍْٜٔ مـ شقء احلٍظ، فٔس ظٌٔ

 تًّؾ ظِّٓٚ.

ىٚع[ إُٔؿ ٓ جتدون ؾٔٓؿ م ؾ هذا احلامس   افدؾٚع ظـ وّد بـ ظٌد ]إَ

افرررمحـ بررـ أن فررٔذ، وّررد بررـ ظٌررد افرررمحـ بررـ أن فررٔذ، ظٌررد افرررمحـ تررٚبًل 

ِٔررؾ، ابْررف وّررد مررـ افٍَٓررٚء افًررًٌٜ، ؾَٔررف ،مررٚم ظيررٔؿ، فُْررف   احلررديٞ صررٖٕف ج

ن فررٔذ، ٕٕررف فررٔس صررٖن أن حٍْٔررٜ، ٓ يررداؾًقن ظررـ وّررد بررـ ظٌررد افرررمحـ بررـ أ

ًٚ هلرررؿ   افٍَرررف، مرررع إٔرررف ،مرررٚم مرررـ أئّرررٜ ادًرررِّغ   افٍَرررف، ؾٔرررداؾًقن ظرررذ  ،مٚمررر

،مرررررٚمٓؿ بٚفٌٚضرررررؾ وٓ يرررررداؾًقن ظرررررـ ؽرررررره ٕٕرررررف ٓ هيّٓرررررؿ ،ٓ إٓتهرررررٚر إلمرررررٚمٓؿ 
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 بٚفٌٚضؾ.

ًٚ ؽرررر مؼررروع   افؼرررع؟  أظرررقد ٕؿرررقل هرررؾ وصرررػ افرررراوي برررام ؾٔرررف يًترررز ضًْررر

؟ يُررـ هررذا افًِررؿ... ادًرررو  بًِررؿ اجلرررح وافتًررديؾ، اجلررقاب ٓ، وفررقٓ ذفررؽ 

ٕن ظِامء احلديٞ فق تقرظقا تقرع افهقؾٜٔ افٌٚرد و؟ يهٍقا ـؾ راو بام ؾٔف مـ 

ورررًػ   حٍيرررف أو   هتّرررٜ فرررف   صررردؿف ٕصرررٌحٝ نيًرررٜ اإلشررر م، ـؼررريًٜ 

ٔررف افٔٓررقد وافْهررٚرى، ٓ شررٌٔؾ فْررٚ ،ػ بٔٔررز مررٚ صررح ظررـ رشررقل اه صررذ اه ظِ

ومفٜ وشِؿ، ـام أن افٔٓقد وافْهٚرى ٓ يًرتىًٔقن أن ئّرزوا افروايرٚت افهرحٔح 

افتررل تررروى ظررـ إٌٔٔررٚئٓؿ فررذافؽ ـررٚن مررـ مزايررٚ هررذه إمررٜ اإلشرر مٜٔ أهنررٚ تٍررردت 

بقء، اشّف اإلشْٚد، وؿٚل بًض أئّرٜ احلرديٞ، اإلشرْٚد مرـ افرديـ فرقٓ اإلشرْٚد 

مررـ افررديـ؟ أي شًِررِٜ افرررواة افررذيـ  فَررٚل مررـ صررٚء مررٚ صررٚء، وايررش مًْررك اإلشررْٚد

يٖخررذ بًوررٓؿ ظررـ بًررض ويهررؾ احلررديٞ ،ػ افهررحٚن ،ػ افٌْررل صررذ اه ظِٔررف 

ومفررٜ وشررِؿ، هررذا هررق اإلشررْٚد، ؾرر٘ذا مررٚ ًٕررر  حررٚل ـررؾ راوي مررـ هررٗٓء افرررواة ؟ 

ٕتُّـ مـ أن ًٕتٍٔد مـ افًْد أوًٓ ثؿ أن ًٕر  احلديٞ افهحٔح مرـ افورًٔػ 

.ًٚ  ثٕٚٔ

ح وافتًديؾ ذهٌقا ،ػ أهنؿ يتَربقن ،ػ اه تٌٚرك وتًٚػ،   ؿقهلؿ أئّٜ اجلر

ؾرر ن صرردول  ء احلٍررظ، ؾرر ن صرردول هيررؿ ـ رررًا، ؾرر ن ؾررٚحش  ء احلٍررظ، 

ؾررررر ن مرررررسوك، مرررررتٓؿ، ؾررررر ن ـرررررذاب، ؾررررر ن وورررررٚع، ؾررررر ن دجرررررٚل، ؾقصرررررػ رواة 

قن احلرديٞ، مرـ أئّررٜ اجلررح وافتًرديؾ هررق مرـ برٚم ٕهررحٓؿ ٕئّرتٓؿ، ـرام تًِّرر

افرديـ افْهرٔحٜ، افرديـ افْهرٔحٜ، افرديـ افْهرٔحٜ، ؿررٚفقا »  احلرديٞ افهرحٔح، 

 .«دـ يٚ رشقل اه، ؿٚل ه، وفُتٚبف، وفرشقفف، وٕئّٜ ادًِّغ، وفًٚمتٓؿ

و،ذا مِِررررررتؿ ؾٖٕررررررٚ مررررررٚ مِِررررررٝ بًررررررد، وفررررررذافؽ ؾررررررٖرجق إٓتٌررررررٚه، و،ٓ ؾْْكرررررر ، 

ّغ وظررٚمتٓؿ... ٕهررح فًٚمررٜ وتْكررؾقن مًررل راصررديـ ،ن صررٚء اه، وٕئّررٜ ادًررِ
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ًٚ بحررؼ افهررحٌف،  ادًررِّغ بٔٔررز افهررٚفح مررـ افىررٚفح، أوًٓ بًّرؾررٜ افروايررٜ، وثٕٚٔرر

ٓ تهرررٚحٛ ،ٓ مٗمْرررٚ، وٓ يٖـرررؾ ضًٚمرررؽ ،ٓ »مرررـ تهرررٚحٛ، تهرررٚحٛ ادرررٗمـ، 

 ًٚ ًٚ، وفرق ـرٚن هرذا ادٌتردع «تَٔ ًٚ أو يهرٚحٛ مٌتردظ ، ؾ٘ذا رأيٝ رج ً يهٚحٛ ؾٚشرَ

ًٚ   طٚهره و ؾَِٝ  ادٌتدعجئٝ ،ػ هذا افهٚحٛ ادٌرور بذافؽ افهٚفح صٚحل

ٓ مٗمْرٚر »فررف يررٚ أخررل، ؿررٚل رشررقل اه صررذ اه ظِٔررف ومفررٜ وشررِؿ  ، ٛ ح هررذا  ،«ٓ تهرٚر

ًٚ، وٓ تُرقن  رجؾ مٌتدع هذا رجؾ  ء إخ ل مٚ تُقن ؽامزًا وٓ تُقن صرتٚم

ًٚ، وادررٗمـ فررٔس بٚفًِررٚن وٓ افىًررٚن ـررام جررٚء   احلررديٞ افهررحٔح، فُْررؽ  فًٕٚرر

ًٚ ظْؽ مـ ربؽ.  ،ذا ووًٝ افىًـ   وِف، ؾٖٕٝ تُقن مرؤ

وفًِف مـ ادٍٔد   هذا افهدد أن ٕروي فُؿ حديٞ أن هريرة وؽره حديٞ 

أن هريرررة رواه اإلمررٚم افٌ ررٚري،   إدب ادٍرررد ب٘شررْٚد جٔررٍد يرتٍررع ،ػ مرتٌررٜ 

 اه ظِٔررف ومفررٜ وشررِؿ افهررحٜ، بّرٔئررف مررـ ضريررؼ مخررر، جررٚء رجررؾ ،ػ افٌْررل صررذ

، إتٌٓررق «جررٚري طِّْررل»ؾَررٚل يررٚ رشررقل اه جررٚء ينررُق جررٚره، ؿررٚل يررٚ رشررقل اه: 

، برؾ هرق ؽٌٔرٜ،  «جٚري طِّْل» -هذا اديِقم-أن ؿقفف  ًٜ ًٚ، أفرٔس ؽٌٔر أفرٔس ضًْر

ع  »ؾٕٚيروا مٚذا ـٚن مقؿػ افرشقل ظِٔف افً م:  ل: اخررج متٚر ّْرل، ؿٚر ري طِ ؿٚل: جٚر

ٜ افىريرررؼدارك واجًِرررف ظررر افرجرررؾ، وافىريرررؼ بىًٌٔرررٜ احلرررٚل مرررٚ شرررّٔٝ  ؾًٍرررؾ «ذ ؿٚرظررر

ًٚ، ؾُرررٚن ـرررؾ مرررٚ مرررر ٕرررٚس ورأوا هرررذه افيرررٚهرة افترررل تٍِرررٝ  ًٚ ،ٓ ٕٕرررف مىروؿررر ضريَررر

إٔيٚرهؿ،ؿٚفقا: مٚ فؽ يٚ ؾ ن، ؿٚل: جٚري طِّْل، ؾام يُقن مْٓؿ ،ػ أن يَقفقا 

ًٚ؟ ضًرـر ؾئرر س ضًْرر ع ـررؾ هررذه ؿٚتِررف اه، فًْررف اه، هررذا ضًرـر أم فرٔر ؟ يًرّر ر افيرٚر ع، واجلرٚر

ؿ فَٔررقل فررف: يرٚر  ن مْررف ،ٓ أن رـررض ،ػ افٌْررل صررذ اه ظِٔررف ومفرٜر وشرِر ظـ، ؾررام ـرٚر ادىرٚر

ل ظِٔرررف افهررر ة  س ؾَررٚر ن ئًرررد متٚظرررف ،ػ داره، ؾَرررد فًْْرررل افْررٚر ري بررٖر رشرررقل اه أومرررر جررٚر

 .«فَد فًْؽ مـ   افًامء، ؿٌؾ أن يًِْؽ مـ   إرض » وافً م:

ا احلرررديٞ وافٌحرررٞ ضقيرررؾ وفُرررـ أوجرررزه بٌٔترررغ مرررـ افنرررًر ـْرررٝ مرررـ م رررؾ هرررذ
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حٍيتٓام   صٌٚن، افنًر افٍَٓل افذي يٌٌْل أن حيٍظ ٕٕف شِس ومجٔؾ وؾٔف 

 أحُٚم  ّقظف، متٍرؿٜ   افُتٚب وافًْٜ ؿٚفقا:

  لهلللللحعللللوسعب و لللالعبع لللتال

 

 

 نللللتهلياعونعذضلللل اعو لللل مح 

عوجملللل اذ اعضسللللهل اعونسللللت تو اع 

ع

ع ىالعبعإز لالعنن ذِعون عطلمع إلع 

ًٚ، ظرذ هرذا ادٌردأ ع افَدح افٌٌٜٔ: ورم، فُـ   هذا إصٔٚء افًتٜ فٔس ورم

ًٚ فألمرررٜ، ثرررؿ ـرررٕٚقا مرررـ ده قا َظررر َحررر ره افٍَٓرررل إىِرررؼ أئّرررٜ احلرررديٞ، حٔرررْام َج  فقا ٕهرررح

ورظٓؿ وخقؾٓؿ مـ راؿ، ٓ تٖخذهؿ   ذفؽ فقمٜ ٓئؿ، ؾُقن وّد ابرـ ظٌرد 

مٚ حٚل ذافرؽ دوهنرؿ ودون وصرٍف بًرقء احلٍرظ  ءمـ افٍَٓٚ افرمحـ ابـ أن فٔذ

  روايتف فِحديٞ، ـرذفؽ ـرقهنؿ يًِّرقن ـرام ؿرٚل افنرٚؾًل أن أبرٚ حٍْٔرٜ افْرٚس 

ًٚ فألمٜ،  ظٔٚل   افٍَف ظِٔف، مٚ مًْٓؿ ذفؽ أن يهٍقه بٚفوًػ   احلديٞ ٕهح

ؾَٔررقل بٍِررظ  بررـ أن داوودادررٚذا هررذا أبررق داود صررٚحٛ افًررْـ يررتٓؿ ابْررف ظٌررد اه 

برـ  ، وظرعه «ابابْرل ـرذه »أؾيع ممٚ ؿٔؾ   أن حٍْٔرٜ ؾرٔام يتًِرؼ برٚجلرح، يَرقل: 

ٜ هيتّرقن بُر م  ٓء ادتًهٌر ٔػ، ؾِرامذا هٗر ًٚ ينٓد   أبٔف ظٌد اه بٖٕف وًر ادديْل أيو

ام هرذا يىًـر   ابْرف، وذاك  ؾٓؿ حْٔر ء وٓ يْيررون ،ػ ،ٕهٚر أئّٜ اجلرح   بًرض افٍَٓٚر

ًٜ فِحديٞ افٌْقي أن يدخؾ ؾٔف مٚ فٔس مْفيىًـ     .أبٔف، ـؾ هذا صٕٔٚ

حررد أن افًررٍِٔغ ٓ يىًْررقن   أخ صررٜ افَررقل   اإلجٚبررٜ ظررـ هررذا افًررٗال: 

فقن ـؾ واحد مْٓؿ مْزفترف افترل وورًف اه ؾٔٓرٚ، هرذا زِ ْْ مـ أئّٜ ادًِّغ، و،ٕام يُ 

ًٚ ٕئّررررٜ اجلررررح وافتًررردي ًٚ: أن ؿرررقهلؿ اتٌٚظررر ؾ ؿررررقهلؿ   ،مرررٚم مرررـ أئّررررٜ أوًٓ، وثٕٚٔررر

ًٚ مرـ ؿٌٔرؾ  ادًِّغ: ،ٕف ؤًػ   افؤًػ، أو ٓ يٗخذ بحدي ف، هذا فرٔس ضًْر

افىًـ افذي ٓ وقز فًِِّؿ أن يَع ؾٔف، بؾ هق مـ ادًت ْٔٚت افًٝ افترل شرٌؼ 

ًٚ، فًؾ   هذا افَدر ـٍٚيٜ.  ذـرهٚ مٍٕ

 ( 00:  00: 40/   397) اهلدى والنور / 
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 َوٕ األئُة ًِصايطًفيوٕ ُيتِٗ وغبٗات:   

 بأقواٍ ِٖ يفتوٕ خبالفٗا

ر افًرررٍِٔقن مرررـ ذـرررر ؿرررقل إئّرررٜ إربًرررٜ ،ذا صرررح  ِررر ُْ شرررحٚل: يَقفرررقن يُ ،أبرررق 

احلرررديٞ ؾٓرررق مرررذهٌل ؾٔرررٖتقن ظرررذ حرررديٞ ،ؾترررٚء بًرررض افًِرررامء ب ررر   طرررٚهره، 

رر مررقن اإلمررٚم بررف، مررع أن اإلمررٚم افْررقوي رمحررف اه َح زِ ِْ ؾُٔ  ع أن ؼ   مَدمررٜ ادرّررقَه

مقن زِ ِْ هذه افًٌٚرة فًٔٝ ظذ طٚهرهٚ، وبذفؽ تٍرد افًٍِٔقن ب راء ؾَٜٓٔ ؤًٍٜ يُ 

 إمٜ اٚ، ؾام ؿقفُؿ ؟

جررقان ظررذ هررذا افًررٗال، إٔررٚ مررع اإلمررٚم افْررقوي رمحررف اه ؾررٔام ذهررٛ  افنررٔخ:

 -،فٔف بؼضغ اثْغ:

خمٚفٍترررف افؼرررط إول: ،ذا ـرررٚن يًْرررل إرررف ٓ ورررقز ًٕرررٌٜ اإلمرررٚم افنرررٚؾًل ،ػ 

 فِحديٞ، ٕٕف ؾّٓف ظذ وجف خٚص ؾٓذا صحٔح.

وافؼررط اف ررٚين: إْٔررٚ ٕحررـ مًؼرر افًررٍِٔغ ،ذا ـررٚن احلررديٞ افررذي ؾّٓررف اإلمررٚم 

افنررٚؾًل ظررذ وجررف ووجرردٕٚ أئّررٜ مخررريـ ظِّررقا بررف ظررذ مررٚ يٌرردوا فْررٚ مررـ افقجررف 

ًل ظّرؾ أخر فًِّْك وأراد افْرقوي إٔرف ٓ ورقز فْرٚ افًّرؾ برف، ٕن اإلمرٚم افنرٚؾ

بررف   وجررف، أو ظررذ مًْررك مخررر، حْٔئررذ ٕحررـ ٍْٕهررؾ ظْررف وَٕررقل ٓ وررقز فْررٚ أن 

ًّٕرررؾ بحرررديٞ ؾّٓرررف افنرررٚؾًل وشرررٚئر إئّرررٜ ظرررذ وجرررف، وٍّٕٓرررف ٕحرررـ   مخرررر 

افزمررٚن ظررذ وجررف مخررر، واحلررديٞ   واؿًررف حيتّررؾ وجٓررغ، ٓ ٕرررد أحرردًا شررٌَْٚ 
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ْررقوي، أمررٚ ،ذا ـررٚن احلررديٞ ،ػ إخررذ بٚفقجررف أخررر، حْٔئررذ ؾررْحـ مررع اإلمررٚم اف

رصيرح افدٓفررٜ ٓ يٌَرؾ تررٖوي ً، وظرؾْرٚ أن اإلمررٚم افنرٚؾًل أو ؽره،ـررٚن هرق يررتُِؿ 

ًٚ مررـ أئّررٜ ادًررِّغ افٍَٓررٚء ادرتٓررديـ ؾنرره    حرردود مذهٌررف، وظرؾْررٚ أن ،مٚمرر

ظذ خ   طرٚهره وجرٚء ظرذ تًٍرره بردفٔؾ ٓ ًِّٕرف، وجرٛ ظِْٔرٚ أن ٕتًٌرف، أمرٚ 

ِّغ مًْٚ برٖن دٓفرٜ احلرديٞ رصحيرٜ وفرٔس ظْردٕٚ دفٔرؾ يكر  هرذه ،ذا ـٕٚقا مً

افدٓفٜ ،ػ نء مخر، شقى رأي ؾ ن وظ ن، حغ ذاك ُٕقن مع احلديٞ، ٕن 

اإلمٚم افنٚؾًل ًٍٕف ـٚن يَقل احلرديٞ أصرؾ مًرتَؾ   ًٍٕرف، ؾٔررٛ ظرذ ـرؾ 

 مًٍِؿ ،ذا صح فديف أن يًّؾ بف.

خرر، ؾَْرقل هرذا ادًْرك أخر،،مرٚ أن يُرقن أمٚ اإلمٚم افنٚؾًل، ؾنه بًّْرك م

فررف دفٔررؾ بٚفًْررٌٜ ،فْٔررٚ َٕتْررع بررف ؾقجررٛ حررغ ذاك أن ٕتًٌررف، أو فررٔس ظْررده دفٔررؾ ،ٓ 

آجتٓٚد، وـٚن احلديٞ طرٚهر افدٓفرٜ ظرذ خر   مرٚ ذهرٛ ،فٔرف، ؾرْحـ   هرذه 

 .«،ذا صح احلديٞ ؾٓق مذهٌل»احلٚفٜ ٕىٌؼ ظّقم ارصٚد إئّٜ 

ء مـ افتٍهٔؾ   مَدمتل فهٍٜ ص ة افٌْل صذ اه وؿد ـْٝ تًروٝ فق

ًٚ ظررـ افٌْررل صررذ  ظِٔررف ومفررٜ وشررِؿ، ؾررٖوردت صررقرة هررل أن افًررٚمل ،ذا بٌِررف حرردي 

اه ظِٔف ومفٜ وشِؿ، ووٚل صدره   تررك افًّرؾ برف، ؾٓرؾ ورقز فرف أن يًّرؾ برف، 

أخرز وهق ظذ خ   مذهٌرف، أجرٚب اإلمرٚم افًرٌُل ًٕرؿ ورقز فرف افًّرؾ برف، ،ذا 

بٚن احلديٞ صحٔح، وأن مًْٚه ظذ مٚ ووح فرف ـرٚن فرف ظرذرًا ظْرد اه ظرز وجرؾ، 

أن يًّرررؾ برررف، هرررذا بٚفًْرررٌٜ فألمرررل افًرررٚمل، ؾرررام برررٚفُؿ بٚفًْرررٌٜ فًِرررٚ؟، أو ضٚفرررٛ 

افًِؿ، فُـ هْٚ ٓ بد   مـ وؿٍف،   هنٚيٜ اإلجٚبرٜ ظرـ هرذا افًرٗال، وأرجرق مرـ 

ه افًررٚبؼ، ؾررٖؿقل ،وررٚؾٜ ،ػ مررٚ شررٌؼ مررـ صررٚحٌْٚ، بٚجلْررٛ هْررٚ، أن يَررػ ظْررد وظررد

اجلرررقاب، أريرررد مرررـ ض بْرررٚ، افرررذيـ ٕنرررٗوا مًْرررٚ ظرررذ ،تٌرررٚع افُترررٚب وافًرررْٜ، أن ٓ 
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ّٜ ادرتٓديـ، وظذ أن يَقفرقا ـرام يٍِرٝ ئيُقٕقا جريئغ ظذ افتىٚول ظذ إ

ًٚ مـ أفًْتٓؿ، ؿقهلؿ ٕحـ رجٚل وأوفئرؽ رجرٚل، هرذا ظرٚر أن يَقفرف افنرٌٚب  أحٕٔٚ

ًٚ   ضِرٛ افًِرؿ، ؿرد يُرقن افْٚ صئ   ضِرٛ افًِرؿ، وهرق ٓ يرزال ظرذ إؿرؾ صرٚب

ًٚ   ضِرٛ افًِرؿ، مرع ذفرؽ هرق  ًٚ ٕٚصرئ ًٚ   افًـ، وفُْف صٚب ـٓ ً، وؿد يُقن صٔ 

يَقل حْٔام يَٚل ـٔػ إٔٝ تَٚرن   افًِؿ، وتًتَؾ   ؾّٓؽ فِحديٞ، ؾُٔقن 

 اجلقاب ٕحـ رجٚل وأوفئؽ رجٚل.

ٌٜ افُ م ظذ مٚ شٌؼ حقل أن حٍْٜٔ رمحرف اه، مرـ ؾورؾ إيروا أن بّْٚش

أن حٍْٜٔ إٔف ؿٚل: ،ذا جٚءت أثٚر ظـ أصحٚب افرشقل ظِٔف افًر م،   مًرٖفٜ 

مٚ متٍَٜ ٓ خ   بٔرْٓؿ ؾٔٓرٚ، ؾرْحـ هلرؿ تٌرع، أمرٚ ،ذا اختٍِرقا، ؾرْحـ رجرٚل وهرؿ 

 رجٚل.

ظِٔرف ومفرٜ وشرِؿ،   متك ؿٚل هذه افُِّٜ ،ذا اختِػ أصحٚب افٌْل صذ اه 

مًرررٖفٜ، ؾٓرررق فترررٚر ادْٚشرررٛ   ؿرررقل مرررـ تِرررؽ إؿرررقال وٓ فررررج ظرررـ ؽرهرررٚ، 

ؾٔررررٛ أن ٕٖخرررذ أدبرررٚ مرررـ هرررذا إثرررر، ظرررـ أن حٍْٔرررٜ رمحرررف اه، أن ٓ ٕتنرررع   

ختىئررٜ إئّررٜ، و،ٕررام ظِْٔررٚ أن ٕتئررد وأن ٕررسوى   احلُررؿ ب ىررٖ، فررٔس خىررٖ ،مررٍٚم 

ًررررٝ داظٔررررٜ ،ػ افتًهررررٛ فِرّٓررررقر، ٓ فًررررٝ واحررررد، بررررؾ خىررررٖ أئّررررٜ ـ ررررريـ، ف

ًٚ   افقؿٝ ًٍٕف ٓ أريد  ًٚ، وفًُِؿ تًِّقن ذافؽ ظِاًم ئَْل، فُْل أيو مجٓقري

مـ ض ب افًِؿ أن يتررووا ظذ افًِامء ٕٕف بدا فف أن احلرديٞ فرٚفٍٓؿ، و،ٕرام 

أريررد مررـ ضرر ب افًِررؿ،أن يٌُْررقا ظررذ دراشررٜ ـررؾ مًررٖفٜ ظررذ حرردة، أن يدرشررقهٚ 

يَرررٚل افٔرررقم، دراشرررٜ افٍَرررف ادَرررٚرن، وفُرررـ بؼرررط أن يهرررؾ ،ػ افْتٔررررٜ ،ػ  ـرررام

افٔررررقم   افررررٌ د  افٔررررقم   أـ ررررر اجلٚمًررررٚت ادًروؾررررٜ اف ّرررررة، ٕن افٍَررررف ادَررررٚرن

اإلشرر مٜٔ، يتًررٚضقن ادَرردمٚت ثررؿ ٓ يَرردمقن افْتررٚئٟ واف ّرررات، وهررؿ يررذـرون 
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ين، ثررررؿ ٓ نء وراء ذفررررؽ، مرررر  ً أدفررررٜ ادررررذهٛ افٍرررر ين، ودفٔررررؾ ادررررذهٛ افٍرررر 

ؾٔ رج افىٌِٜ حٔرٚرى، ٓ هرذا فرٔس ؾَرف، و،ٕرام افٍَرف أن تَردم هرذه إدفرٜ وجترري 

ًٚ، ـررٖن تَررقل مرر  ً: دفٔررؾ ؾرر ن أيررٜ افٍ ٕٔررٜ، فُْٓررٚ مررـ بررٚب  مٍٚوررِٜ بْٔٓررٚ ترجٔحرر

آشرررتدٓل مرررـ افٌرررٚب افًرررٚم، ودفٔرررؾ ؾررر ن اشرررتدل ب يرررٜ أخررررى خٚصرررٜ، أو بررردفٔؾ 

ري ظِّٔرٜ تهرٍٜٔ برغ إدفرٜ، ؿرد خٚص، واخلٚص يَ يض ظذ افًٚم، وهُذا، وُر

يُررررقن مْٓررررٚ، حررررديٞ ادررررذهٛ افٍرررر ين ٓ يهررررح، واحلررررديٞ افررررذي ظٚروررررف هررررق 

 ،ػ مخره. ٔحافهح

ؾٖٕررٚ أريررد مررـ ـررؾ ضرر ب افًِررؿ أن يدرشررقا ادًررٚئؾ اخل ؾٔررٜ دراشررٜ مًٌررىٜ، 

هرذا رأيرل،  مقوقظٜ  ٝ ادرٓرر افًِّرل، وبًرد ذفرؽ فٔ ررج بٚفْتٔررٜ ثرؿ فَٔرؾ

 ؾ٘ن أصٌٝ ؾّـ اه، و،ن أخىٖت ؾّـ ٍٕيس.

أرى ـ رًا وَأْخَق أن أؿقل ظٚمٜ ض ب افًِؿ، ٓ يتٖثرون بًٌض مثٚر افًِػ، 

ًٚ، احلرررديٞ ذو صررررقن، وفَرررد  وٕحرررـ شرررٍِٔقن، فرررٔس اشررراًم و،ٕرررام هرررق مًرررّك أيوررر

 ترٖخر افقؿرٝ أـ رر مرـ ادٍرروض، وفُرـ   هرذه افَهرٜ مرٚ أردت آشرتٌْٚط مْٓرٚ

ادًررو  بٚدًرْد،  «شرْْف»ممٚ يتًِؼ بىٚفٛ افًِؿ، فَد روى اإلمرٚم افردرامل   

 ًٚ بٚفًررْد افهررحٔح، أن أبررٚ مقشررك إصررًري ريض اه تًررٚػ ظْررف، جررٚء صررٌٚح يقٍمرر

َرَج أبرررٚ ظٌرررد  ،ػ دار ابرررـ مًرررًقٍد   افُقؾرررٜ، ؾقجرررد أصرررحٚبف يْتيروٕرررف، ؾَرررٚل: َأَخررر

ن خررررج، ؾَرررٚل أبرررق مقشرررك، يرررٚ أبرررٚ ظٌرررد افررررمحـ؟ ؿرررٚفقا: ٓ، ؾرِرررس يْتيرررره ،ػ أ

ًٚ   ادًرررد نء إُٔرتررف، ومررع ذفررؽ  ، ؟ -واحلّررد ه-افرمحـ:فَررد رأيررٝ مٍٕرر

أرى ،ٓ خررررا، ارجرررقا إٓتٌرررٚه ،ػ اجلّرررع برررغ افَْٔورررغ   افيرررٚهر، وٓ تْرررٚؿض، 

ًٚ إُٔرتررررف و؟ أرى ،ٓ خرررررًا، ـٔررررػ ذافررررؽ ؟، شررررٖٔتُٔؿ افٌٔررررٚن    ؿررررٚل: رأيررررٝ صررررٔئ

ًٚ، توٚظٔػ ا ًٚ حَِر فَهٜ، ؿٚل: مٚذا رأيٝ، ؿٚل: ،ن ظنٝ ؾًساه، ؿرٚل: رأيرٝ ٕٚشر
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ًٚ   ادًرد و  وشط ـؾ حَِٜ مْٓٚ رج ً، يَقل درـ حقفرف: شرٌحقا ـرذا،  حَِ

رر امحرردوا ـررذا، ـررزوا ـررذا، وأمررٚم ـررؾ رجررؾ مررْٓؿ حلرر يَ  بررف افتًررٌٔح وافتحّٔررد  دُّ ًُ

فنٚهد، ؿٚل: ٓ، إتيٚر أمرك، وافتٌُر، ؿٚل ابـ مًًقد: أؾ  إُٔرت ظِٔٓؿ، هْٚ ا

أو إتيررٚر رأيررؽ، هررذا هررق إدب، أبررق مقشررك هررق مررـ ـٌررٚر أصررحٚب افرشررقل ظِٔررف 

افًرر م، ومررـ ظِامئٓررؿ، فُْررف يًِررؿ إٔررف فررٔس بّ ٚبررٜ ابررـ مًررًقد   افٍَررف بٚفُتررٚب 

وافًرررْٜ، ؾَرررٚل: ٓ مرررٚ إُٔررررت ظِرررٔٓؿ، إتيرررٚر أمررررك، أو إتيرررٚر رأيرررؽ، ؿرررٚل: أؾررر  

وا شٔئٚهتؿ ووّْٝ هلؿ أن ٓ يؤع مـ حًْٚهتؿ دُّ ًُ مرهتؿ أن يَ إُٔرت ظِٔٓؿ وأ

ًٚ متِ اًم،حتررررررك دخررررررؾ ادًرررررررد ورأى تِررررررؽ  نء، ثررررررؿ دخررررررؾ داره وخرررررررج متٌَْرررررر

احلَِٚت ـام وصػ فف أبٚ مقشك، ؾَٚل هلرؿ: وحيُرؿ مرٚ هرذا افرذي تهرًْقن، إٔرٚ 

يٚ أبٚ ظٌد  ظٌد اه ابـ مًًقد صحٚن رشقل اه صذ اه ظِٔف ومفٜ وشِؿ، ؿٚفقا:

افرررررمحـ، وهرررررذا فًرررررٚن ـرررررؾ ادٌتدظرررررٜ، فًرررررٚن ـرررررؾ ادٌتدظرررررٜ، أهنرررررؿ يَقفرررررقن ـرررررام 

شتًررًّقن، ؿررٚفقا: واه يررٚ أبررٚ ظٌررد افرررمحـ مررٚ أردٕررٚ ،ٓ اخلررر، ؿررٚل، وهررذا جقابْررٚ 

فٌِّتدظرررٜ ـِٓرررؿ، وـرررؿ مرررـ مريرررد فِ رررر ٓ يهرررٌٔف، ،ن وّرررًد صرررذ اه ظِٔرررف ومفرررٜ 

َرررمن يّرؿررقن مررـ افررديـ ـررام يّرررل افًررٓؿ مررـ وشررِؿ، حرردثْٚ أن أؿقامررٚ يَررروون اف

افرمٔرررٜ، ؿرررٚل صرررٚهد هرررذه افَهرررٜ، ؾَِرررد رأيْرررٚ أوفئرررؽ إؿرررقام، أصرررحٚب احلَِرررٚت، 

، نأصررحٚب افررذـر ؽررر ادؼرروع، ؾَِررد رأيْررٚ أوفئررؽ إؿررقام يَٚتِقْٕررٚ يررقم افْٓررروا

أي صرٚروا مررـ اخلرقارج، افررذيـ خرجرقا ظررذ أمرر ادررٗمْغ ظرع ابررـ أن ضٚفررٛ، 

مرررْٓؿ ،ٓ افَِٔرررؾ، هرررذه هرررل  تٖصرررؾ صرررٖؾتٓؿ، و؟ يرررْٟقه، وؿرررٚتِٓؿ، حترررك اشوؿرررٚتِ

افَهٜ وافًزة مْٓٚ أن أبٚ مقشك ؟ يتَدم بغ يدي ابـ مًًقد فُْٔر ذفرؽ ادُْرر 

ًٚ و ّٔرردًا وتٌُررر، وهررذا  افررذي وصررٍف بٖٕررف ؟ يرررى ،ٓ خرررًا، دررٚذا؟، ٕٕررف تًررٌٔح

افرررذـر مرررـ زيرررٚدات و،ورررٚؾٚت  خرررر، وفُرررـ اإلُٕرررٚر ،ٕرررام جرررٚء بّرررـ ورررؿ ،ػ هرررذا

ًٜ ،ورررٚؾٜٔ  ، ـرررام يَرررقل اإلمرررٚم أبرررق ،شرررحٚل افنرررٚضٌل، بدظررر ًٜ جًِرررٝ هرررذا افرررذـر بدظررر
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 ،ًٖ ًٚ خىر ؾًٌٌٛ هذه اإلوٚؾٚت إُٔرر أبرق مقشرك ذفرؽ، فُرـ خقر أن يُرقن واضر

مرع رأيرف، وتقجررف ابرـ مًرًقد وتررقػ  مًرًقد ؾٖخررذ رأيرف، ؾرٚتٍؼ رأيررفابرـ ؾررٚء ،ػ 

 بًٍْف ،ُٕٚر ذفؽ.

رر ارجررق مررـ ،خقإْررٚ ضرر ب افًِررؿ أن يُ ؾٖٕررٚ  روا ٕهررؾ افًِررؿ ؿرردرهؿ وجٓرردهؿ د  ََ

ومْررزفتٓؿ، وأن ٓ يتَرردمقا بررغ أيرردهيؿ وإٔررٚ أظررر    ـ ررر مررـ ادرررٚفس، يتقجررف 

شٗال فُـ يُقن ادرِرس ظرٚدًة يًْرل ؾٔرف وحردة حرٚل، يًْرل مرٚ   تُِرػ مرٚ   

أن يَرررقل اجلرررقاب رشرررّٔٚت ؾٔتقجرررف افًرررٗال ،ػ أحرررد ادنرررٚيخ، ؾْٔرررزي أحررردهؿ 

ـذا، هذا ؿِٜ أدب، ٓ وقز فى ب افًِؿ أن يًَقا   م ِرف، ْٕٕرٚ رأيْرٚ أبرٚ مقشرك 

ًٚ مْرررف مرررـ هرررق أؾَرررف  وهرررق بًٔرررد ظرررـ ابرررـ مًرررًقد ـٔرررػ خىرررر   بٚفرررف، أن هْرررٚك ؿريٌررر

وأظِؿ مْف، ،ذًا يٌٌْل ظِٔف هرق أن يٖخرذ رأيرف   م رؾ هرذا إمرر احلرٚدث ٕٕرف فرٔس 

ًٚ بٚإلٕ ًٚ   افؼرع، ؾترٖدب هرذا إدب، ؾِرام ؿرٚل فرف أمرًا مًروؾ ُرٚر، أو ٕٕرف مًروؾر

 ابـ مًًقد أؾ  إُٔرت ظِٔٓؿ، ؿٚل ٓ بٕٚتيٚر أمرك أو إتيٚر رأيؽ.

هرررذا أدب، أوـرررد تقصرررٜٔ أخقإْرررٚ افىررر ب أن يورررًقه دائررراًم ٕهرررٛ أظٔرررْٓؿ وأن 

وشرررِؿ يترررٖدبقا مرررع ظِامئٓرررؿ، وهرررذا مرررـ مرررٚ أصرررٚر ،فٔرررف افٌْرررل صرررذ اه ظِٔرررف ومفرررٜ 

فٔس مْٚ مـ ؟ يرحؿ صٌرٕٚ، ويقؿر ـٌرٕٚ، ويًر  فًٚدْٚ  » بٚحلديٞ افهحٔح:

وصررررذ اه ظررررذ وّررررد افٌْررررل إمررررل، وظررررذ مفررررف وصررررحٌف وشررررِؿ تًررررِٔاًم  «حَررررف

 ـريام.

 ( 00:  24: 09/   397) اهلدى والنور /  
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 تِٗ وغبٗات: ايطًفيوٕ ونًى زأضِٗ 

 األيباْي يٓهسوٕ املراٖب األزبعة 

 ؿٚل اإلمٚم مًَِٚ ظذ مٚ جٚء   مذـرة ـتٌٓٚ وزير أوؿٚ  دوفٜ ظربٜٔ:

 ثؿ ،نه مـ ؾريٚت تِؽ ادذـرة ؿقهلٚ:

 !"،ن هذه اجلامظٜ تُْر ادذاهٛ إربًٜ"

َٜ  ،ؾرررٖؿقل: هرررذا ـرررذٌب وزورٌ  َٜ إربًررر ُر إئّررر د  ررر ََ ُٕ حرررؼ  -وـرررذا ؽررررهؿ -ؾرررْحـ 

ظرررتامد ظرررِذ ؾَٓٓررررؿ، دون ؿررردرهؿ، وٓ ًٕرررتٌْل ظرررـ آشرررتٍٚدة مرررـ ظِّٓرررؿ، وآ

َٚ مْذ أـ ر مـ ث ثغ  ًٚ صٚؾٔ ٛ فقاحد مْٓؿ ظذ أخريـ، وذفؽ ممّٚ َبّْٔتف بٕٔٚ تًهُّ

مررـ افتٌُررر ،ػ افتًررِٔؿ ـٖٕررؽ  - ¢ -صررٍٜ صرر ة افٌْررل »شررْٜ   مَدمررٜ ـتررٚن: 

د مـ ـذب هذه افٍريٜ.«تراهٚ ـّ  ، ؾ٘فٔٓٚ ُأِحُٔؾ مـ ـٚن يريُد افتٖ

 ٍِ ًٚ ظذ مٚ شٌؼ:و،ّن ِمـ أؾرى اف  رى ؿقهَلٚ ظىٍ

ؽ بًررْٜ رشررقل اهّ » ُّ ظررـ ضريررؼ تُررذيٛ أحٚديررٞ )!( افهررحٚح  - ¢ -وُتَنرر

 !« ادًتّدة، وافتنُٔؽ بهحٜ بًض إحٚديٞ افٌْقيٜ إخرى

تَرررٚن َظيِرررٌٔؿ »ؾرررٖؿقل:  ََٕؽ هرررذا ُاْ ٌَْحٚ ، واظترررداٌء جًرررٔؿ ظرررذ «،ِْؾرررٌؽ ُمٌِرررْغٌ »و  «ُشررر

دمررٜ افًررْٜ وافرردؾٚع ظْٓررٚ وافرررد ظررذ خمٚفٍٔٓررٚ، مًررِؿ ٕررذر ًٍٕررف ووؿتررف وجٓررده خل

وبٔٔز صحٔحٓٚ مـ ؤًٍٓٚ، وؿٙ   ذفؽ أـ ر مـ ٕهػ ؿرن مرـ افزمرٚن، ٓ 

ّؾ، واحلّررد هّ. وفررف   ذفررؽ ادٗفٍررٚت افُ رررة افتررل ينررٓد بٍٚئرردهتٚ  رر َّ ّؾ وٓ َي رر َُ َي
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، ويْتٍع اٚ اد يُغ مـ ُض هب
ِ
 وإدبٚء

ِ
افًِؿ   ـؾ افٌ د  وأضٔتٓٚ ـٌُٚر افًِامء

اإِلشرر مٜٔ وؽرهررٚ، وؿررد ُأظٔررَد ضٌررع افُ ررر مْٓررٚ، وبًوررٓٚ ُيٌْْررئ ظررـ ذفررؽ رصيررح 

مْزفرررٜ افًررررْٜ   اإِلشرررر م، وإٔررررف ٓ » و «دؾررررٚع ظرررـ احلررررديٞ افٌْررررقي»اشرررّٓٚ، م ررررؾ 

بُّ إمحرد ظرـ مًرْد اإِلمرٚم أمحرد»، و«ُيًرتٌْك ظْٓرٚ برٚفَرمن و؟ ُيىٌرع بًررد،  «افرذه

محررد، وؽرهررٚ ـ ررر ممررٚ أفِ مررٚم  «ادًررْد»  مررـ ٍٕررك صررحٜ ًٕررٌٜوهررق   افرررد ظررذ

ٍٛ  ،هررررق مىٌررررقٌع مًررررروٌ   وؿررررد مجررررع أشررررامَء افُ ررررر مْٓررررٚ بًررررُض ادُِحٌررررغ   ـترررر

ُٛ هذه ادَدمٜ ظذ واحدة مْٓٚ مىٌقظٜ بًْقان: ُٝ وإٔٚ أـت  ورشٚئَؾ، وؿٍ

ِهؿ إمٚين   افقصقل ،ػ ؾَف إفٌٚين»  .«ُش

ادررذـرة اجلررٚئرة، ُتنررر اررذه افٍريررٜ افٌٚضِررٜ ،ػ جٓقدٕررٚ  و  اظتَررٚدي أن تِررؽ

رة افترررررررل مْٓرررررررٚ بٔرررررررُٚن إحٚديرررررررٞ افورررررررًٍٜٔ  ررررررر ّٓ ادًرررررررتّّرة   خدمرررررررٜ افًرررررررّْٜ ادى

وادقوررررقظٜ، افرررردائرة ظررررذ أفًررررْٜ ـ ررررر مررررـ اخلىٌررررٚء وادحررررٚرضيـ واددرشررررغ 

، وهررل ٌٜ ُٞ صررحٔح ٜ ادًررِّغ وظررّٚمتٓؿ، متررقّضغ أهنررٚ أحٚديرر  وؽرررهؿ مررـ خّٚصرر

ّذبقن بٕٚحٚديرٞ  َُر ٚل برٖهنؿ ُي ّٓر ٌٜ أو مقورقظٜ، ؾٔرتّٓٓؿ اجلُ ظْد أهرؾ افًِرؿ ورًٍٔ

 افهحٔحٜ، واهّ ادًتًٚن.

 .(7-3/6الضعيفة )
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 اتٗاّ ايدنوة ايطًفية  

 بايتعصب واجلُود
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 تِٗ: وصف ايطًفيني باجلُود

 مـ افْٚس مـ يهػ إٔهٚر افًْٜ بٚجلّقد؟ مداخِٜ:

ّررررٜ تقجررررف ،ػ إٔهررررٚر افًررررْٜ وأصررررحٚب احلررررديٞ أهنررررؿ أيررررقه، هررررذه هت افنررررٔخ:

وّررردون ظرررذ مًٚجلرررٜ بًرررض ادًرررٚئؾ افنرررُِٜٔ وؿرررد يًرررزون ظْٓرررٚ بٖهنرررٚ مًرررٚئؾ 

ثٕٚقيٜ، وؿد يتًٍِقن   افتًٌر ؾَٔقفقن: هل مًٚئؾ مرـ افَنرقر ٓ يٌٌْرل ،ورٚظٜ 

افقؿرررٝ حقهلرررٚ، وأهنرررؿ ٓ هيتّرررقن برررام هرررق أهرررؿ مرررـ ذفرررؽ، وهرررذه ـرررام ؿٔرررؾ ؿررردياًم: 

ْٜ ًٕرؾٓرررٚ مرررـ أخرررزم، هتّرررٜ ًٕرؾٓرررٚ صرررٚدرة مرررـ أظرررداء افًرررْٜ وأظرررداء افًَٔررردة صْنررر

 افهحٔحٜ.

أوفئررررؽ أؿررررقام هيتّررررقن بررررام يتيررررٚهرون بررررف، وٓ يًِّررررقن مررررـ أجِررررف؛ يتيررررٚهرون 

بررٚٓهتامم ب٘ؿٚمررٜ افدوفررٜ ادًررِّٜ ؾَررط وبّحٚربررٜ افىقاؽٔررٝ زظّررقا، وبتحَٔررؼ أن 

حررده، وفُررْٓؿ أوًٓ حكرروا مًْررك احلٚـّٔررٜ ه وحررده، هررذه ـِّررٜ: احلٚـّٔررٜ ه و

احلٚـّٔرٜ بّحٚربررٜ احلُررٚم   برر د اإلشرر م افررذيـ حيُّررقن بٌررر مررٚ إٔررزل اه مررع 

إشررػ افنررديد، وفُررْٓؿ ٓ حيررٚربقن احلُررٚم افررذيـ دوهنررؿ وٓ ؾرررل بررغ أوفئررؽ 

وبْٔٓؿ مـ حٔٞ أن هٗٓء وهرٗٓء ـِٓرؿ ٓ حيُّرقن نيًرٜ اه   إًٍٔرٓؿ و  

ـُِررؿ راع وـُِررؿ مًررئقل ظررـ »رجررؾ هررق ـررام ؿررٚل ظِٔررف افًرر م: مررـ يِررقهنؿ، ـررؾ 

، ؾٓذا افراظل حٚـؿ   أهؾ بٔتف، وهق يٌٌْل أن حيَؼ ؾٔٓؿ نيًٜ اه وأن «رظٔتف

حيَررؼ احلٚـّٔررٜ ه   حُقمتررف ادهررٌرة، ثررؿ ؿررد يُررقن فررف دوفررٜ أـررز، ؿررد يُررقن 

وهْرررٚك  مررر  ً صرررٚحٛ دائررررة، ؿرررد يُرررقن مًِرررؿ مدرشرررٜ، ؿرررد يُرررقن مررردير مدرشرررٜ،
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يْىّس ظذ ؿٌِف ويًْك بُِٔتف دظقتف أن احلٚـّٜٔ ه، دٚذا؟ ٕن ادَهقد ؾَط 

وٚربٜ جٕٚٛ مـ افْٚس وهؿ احلُٚم، ثؿ وٚربتٓؿ برامذا؟ ؾَرط   افُر م، وٓ 

ًٚ مرررـ إشرررٚس ،ػ ؿّرررٜ  نء مرررـ افًّرررؾ، وافًّرررؾ يٌررردأ مرررـ َٕىرررٜ افهرررٍر، إى ؿررر

ؾٓؿ فتٍِقن ظْٚ، ٕحـ ٌٕدأ بام بدأ بف رشقل إهرام أو اجلٌؾ أو افٌْٔٚن افنٚهؼ، 

بٚفتقحٔد بٕٚرـٚن اخلًّٜ بتًِٔؿ ادًِّغ مٚ جٚء بف شٔد ادرشِغ ظِٔف  ¢اه 

افه ة وافً م، وّٕق منٜٔ وئٔدة بىٔئٜ وفق ـّنٜٔ افًرِحٍٚة، وفُْْرٚ شْهرؾ 

ن: ،ن صررٚء اه، أمررٚ أوفئررؽ ؾَررد مٙرر ظِررٔٓؿ ؿرابررٜ ؿرررن مررـ افزمررٚن، وهررؿ يهررٔحق

احلٚـّٜٔ ه، ثؿ ٓ نء مـ احلُؿ بٖحُٚم اه ظز وجؾ   خرقاص إًٍٔرٓؿ، فرق 

أن أحدهؿ ؿِٝ فف: صؾ ـام أمرك اه، دٚ اشتىٚع أن يهع، حٟ، مٚ يًتىٔع أن 

حيرررٟ، يَرررؾ:   ادًرررٖفٜ ث ثرررٜ أؿرررقال؛ حرررٟ ،ؾرررراد وحرررٟ بترررع وحرررٟ ؿرررران وٕحرررق 

ًٚ،  ¢اه  ذفؽ، ؾ٘ذا شٖفتف: مٚ افذي إتٓك ،فٔف حُؿ رشقل ظـ ربف؟ ؟ حير جقابر

دررٚذا؟ ٕهنررؿ صررٌِقا بٕٚفٍررٚظ دون ادًررٚين، ؾّ ررؾ هررٗٓء هررؿ افررذيـ يًْررٌقْٕٚ ،ػ 

 اجلّقد؛ ذفؽ ْٕٕٚ ٓ ٕهٔح صٔٚحٓؿ، وٓ ٕدظل دظقاهؿ، و،ٕام َٕقل:

 ضهلل  عالل ع حللل ِعنلل عبللرضعخ لل  

 

 

عضلللعن ععلل عبنولل اع لطذيلل ِ 

أن افٌْررل »ٚ   احلررديٞ افهررحٔح: ؾٓررؿ شررُِقا افًررٌؾ افتررل دائرراًم ٕحررـ ٕررذـره 

ًٚ ؿهرررة، وؿرررأ ؿقفررف  ¢ ًٚ مًررتَٔاًم، وخررط ظررذ جٌٕٚٔررف خىقضرر خررط ذات يررقم خىرر

ـْ ﴿تًرررٚػ:  ْؿ َظررر ررر ُُ َل بِ ره ررر ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ررر ًُّ قا اف ررر ًُ قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٚته ٔاًم َؾررر
َِ تَ ررر ًْ ل ُم

اضِررر َذا رِصَ َوَأنه َهررر

اط اه وهذه ضرل، وظذ رأس ، ثؿ ؿٚل ظِٔف افً م: هذا رص[853]األنعءم:﴾َشٌِِِٔفِ 

ؾٓرررٗٓء ٓ يًررررون مًْرررٚ ظرررذ اخلرررط  ،«ـرررؾ ضريرررؼ مْٓرررٚ صرررٔىٚن يررردظق افْرررٚس ،فٔرررف

ادًتَٔؿ، ٕحـ وفق إْٔرٚ ؾرورْٚ إًٍٔرْٚ إْٔرٚ   أول اخلرط، ادٓرؿ أن ًّٕرؽ اخلرط 

وأن ٕيؾ ّٕق ؾٔف حتك يٖتْٔٚ افَٔرغ، أمرٚ أوفئرؽ ؾَرد خرجرقا ظرـ اخلرط، وفرذفؽ 

ابتًرررردوا ظررررـ اخلررررط ادًررررتَٔؿ، ٕحررررـ ـِررررام شررررُِْٚ خىررررقة ؾُِررررام موررررقا خىررررقة 
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َذا ﴿ومنرررْٔٚهٚ ـِرررام أرورررْٔٚ ربْرررٚ ظرررز وجرررؾ؛ ٕٕرررف أمرٕرررٚ   أيرررٜ افًرررٚبَٜ:  َوَأنه َهررر

قهُ  ًُ ٌِ ٔاًم َؾٚته
َِ تَ ًْ ل ُم

اضِ  .[853]األنعءم:﴾رِصَ

ًٚ ظذ مًرؾٜ افًْٜ افتل اٚ ؾَط ًٕتىٔع أن  ؾًْٖل اه ظز وجؾ أن حئْٔٚ مجًٔ

ًٚ ظذ رصاط مًتَٔؿ. ّٕق شق  ي

 .( 01:  03:  10/ 655هلدى والنور/) ا
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 ٌٖ يف املٓٗخ ايطًفي تعصب؟

 ؾٔف شٗال يَقل: هؾ   مْٟٓ افًِػ افهٚفح   افدظقة ،ػ اه تًهٛ؟ مداخِٜ:

ًٚ شرررٗال ُيِحرررؼ بًرررٚبَف؛ ٕٕرررف يتًّرررؽ بٍِيرررٜ افتًهرررٛ،  افنرررٔخ: هرررذا يًْرررل أيوررر

ُيررذم، ؾررٕ٘ام ادرردح وافررذم يْهررٛ ظررذ مررٚ  افتًهررٛ مررـ حٔررٞ مًْررٚه ٓ ُيّرردح وٓ

يتًهٛ بف، ؾ٘ن ـٚن تًهٛ بٚحلؼ ؾٓق أمر ممدوح و،ن ـرٚن تًهرٛ بٚخلىرٖ ؾٓرق 

مَرردوح، ؾرر٘ذا ـررٚن مررْٟٓ افًررِػ افهررٚفح أمررر ٓ بررد فًِّررِؿ بررف فُٔررقن ظررذ هرردى 

ًٚ، ؾٓرؾ يرذم مرـ يتًّرؽ ارذا ويتًهرٛ فرف؟ ادًرِؿ بر  صرؽ  مـ ربف ـام ذـرٕٚ مٍٕ

ديْف ود إديٚن إخرى افترل إحرؾرٝ ظرـ دظرقة اه احلرؼ، ؾٓرؾ بًٚمٜ يتًهٛ ف

ًٚ فٍِيرررٜ  ًٚ إٔرررف ُأيت مرررـ شرررقء ؾّٓرررف أيوررر هرررذا ذم؟ هرررذا مررردح، وفرررذفؽ ؾٖٕرررٚ أطرررـ أيوررر

 افتًهٛ ـام أشٚء ؾٓؿ فٍيٜ افًِػ.

 ( 00:  14: 31/   699) اهلدى والنور / 
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 ٌٖ ايطًفيوٕ ظاٖسيوٕ؟

ٛ افيٚهر   هذا افقؿٝ دائاًم حيرٚول أن حٍيؽ اه! فق إتيرٕٚ مذه مداخِٜ:

حيكرر أـررز ظرردد ممررـ يْتّررل ،ػ افرردظقة افًررٍِٜٔ   صررٍقؾف، ؾٓررق يررذـر ؾوررِٜٔ 

 افنٔخ إفٌٚين إٔف ممـ يْتّل ،ػ مذهٛ أهؾ افيٚهر، تقاؾَقٕف ظذ هذا وإٔتؿ..

،ذا ـٕٚقا يَهدون أهؾ افيٚهر، يًْل: جٚمديـ ظذ افتًّؽ بٚفيٚهر،  افنٔخ:

  صررؽ ؾريررٜ، و،ذا ـررٕٚقا يَهرردون إٔررف يتًّررؽ   افْهررقص ظررذ طٚهرهررٚ ؾٓررذا برر

 تٖويؾ ؾٓذا مذهٛ إئّٜ ـِٓؿ. ؾ 

 ٓ، ... إٔف يَقل: مذهٛ افيٚهريٜ ... بٚفيٚهر ... ـٚبـ حزم مداخِٜ:

هذا بٚضؾ، ... ؾًِٔٓؿ أن يٖتقا بّ ٚل ظذ إؿؾ واحد فٔدظّقا رأهيؿ،  افنٔخ:

ٚ أدظل خ   مٚ يًٌْقن، وميت بٖم ِٜ ممٚ هق مـ ضًٌٜٔ و،ٓ ؾٓؿ مٍسون، ٕين إٔ

ادذهٛ افيٚهري، ؾُٖٕره أصد اإلُٕٚر، أول ... إٔٚ ٓ إُٔر افَٔٚس وإٔٚ أؿره، ـؾ 

مررٚ   إمررر إْٔررل أؿررقل بَررقل افنررٚؾًل: ،ٕررف رضورة، مررٚ يهررٚر ،ػ افَٔررٚس ،ٓ ظْررد 

 جٜ ادِحٜ.ٚاحل

رررررٜ وبَرررررقل اإلمرررررٚم افنرررررٚؾًل هرررررذا هرررررق فًِرررررف   مًرررررٖ ًِ فٜ افَٔرررررٚس ... يُْرررررره مج

 ٚ وتٍهررًٔ ، وبررغ افررذيـ تقشررًقا ؾٔررف حتررك أثٌتررقا ظٌررٚدات بٚفَٔررٚس، وأثٌتررقا أحًُٚمرر

ظذ َٕٔض افًْـ، ... ٕحـ بغ هٗٓء وهٗٓء، ؾوً  ظـ بًرض افٍرروع افترل ... 

ٍؽ ﴿،فٔٓٚ: مـ حِؼ صًره م ً :  ًُر ُٕ  َأْو 
ٍٜ َدَؿ ٍَٔٚم َأْو صَر

ـْ صِر ٌٜ ِم ْدَي
ٍِ أمرٚ  [816:]البقجرة﴾َؾ

 ،ذا اشتًّؾ افدواء و؟ حيِؼ ؾام ظِٔف نء؛ ٕٕف مٚ حِؼ ..

 (45a/00:30:12رحلة النور )
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 اتٗاّ ايدنوة ايطًفية بعدّ  

 االٖتُاّ باحلانُية
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 اتٗاّ: ايطًفية ال تعتين باحلانُية

يَقل بًوٓؿ: ،ن افدظقة افًٍِٜٔ دظرقة ؿٚئّرٜ ظرذ افًَٔردة وافتقحٔرد  مداخِٜ:

ًٚ افرررردظقة ،ػ احلٚـّٔررررٜ ه و ررررذير وفُْٓرررر ٚ تًْررررك أو تتْٚشررررك ،مررررٚ ظِرررراًم أو تىٌَٔرررر

افْرررٚس مرررـ ضقاؽٔرررٝ افٌؼررر افرررذيـ يؼرررظقن مرررـ دون اه، ؾرررام هرررق ؿرررقفُؿ   هرررذا 

 افُ م وردـؿ ظِٔف؟ بٚرك اه ؾٔؽ.

ًٚ، فُْْررٚ ٓ ٕقاؾررؼ هررٗٓء افْررٚس افررذيـ  افنررٔخ: ِ ؿ بررف مٌرردئٔ هررذا افُرر م ٕحررـ ًٕرر

ٚاقا افىقاؽٔرررٝ   حرررد تًٌررررهؿ وهرررؿ ؟ يَورررقا ظرررذ افىرررٚؽقت يريررردون أن وررر

 افَٚئؿ   ٍٕقشٓؿ.

واحلََٔرررٜ أن هرررذا افُررر م هررررق ٕرررٚبع مرررـ أشرررِقب دظررررقة هرررٗٓء اجلامظرررٜ، هررررؿ  

يتّٓقْٕررٚ اررذه افتّٓررٜ، ٕحررـ ًٕتَررد أن هررذا افًّررؾ شررٚبؼ ٕوإررف وفًررْٚ ُْٕررر، فًررْٚ 

اه، فُـ ٕحـ ًٕتَد هؾ من  ُْٕر وجقب اإلُٕٚر ظذ ـؾ مـ حيُؿ بٌر مٚ إٔزل

إوان بررٖي حررزب مررـ إحررزاب اإلشرر مٜٔ افَٚئّررٜ افٔررقم أن ييٓررروا أمررٚم احلُررٚم 

افذيـ حيُّقن بٌر مٚ إٔرزل اه بردون أن يًرتًدوا فرذفؽ آشرتًداد افرذي ٕدٕردن 

ًٚ؟  حقفف دائاًم وأبدًا، آشتًداد افروحل أوًٓ ثؿ آشتًداد ادٚدي ثٕٚٔ

ٕمرررقر ويًرررتًرِقن، هرررؿ ييْرررقن أن  ررررد رؾرررع افهرررقت أمرررٚم ؾٓرررؿ يًرررتٌَقن ا

هرررٗٓء احلُرررٚم افرررذيـ حيُّرررقن بٌرررر مرررٚ إٔرررزل اه هرررق ٕكررر ف شررر م، بٔرررْام ٕكررر 

ًٚ وجًِٓررؿ اإلشرر م    اإلشرر م حََٔررٜ يُررقن بٍٓررؿ هررٗٓء اإلشرر م ؾٓرراًم صررحٔح

 حدود ضٚؿتٓؿ يّق مًٓؿ ظذ وجف إرض.
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ًٍٕرف، ؾُرام ـرٚن ادًرِّقن   افًٓرد إول  وإٔٚ   اظتَرٚدي أن افترٚريخ ئًرد

وفررٔس أن وررٚاقا  ¢ٓ هررؿ هلررؿ ،ٓ أن يٍّٓررقا افرردظقة مررـ مًٌْٓررٚ مررـ رشررقل اه 

افٍُٚر وادؼرـغ ،ٓ حرقادث ؾرديرٜ ؿرد تَرقم، فُرـ ـتُترؾ وجتّرع ؟ يَرع ذفرؽ 

 مـ مُٜ ،ػ ادديْٜ. ¢،ٓ بًد أن هٚجر رشقل اه 

وب ٚصررٜ إٔررٚ ؿررد وؿًْررٚ   جتررٚرب ظديرردة   ؾٓررذه صْنررْٜ ًٕرؾٓررٚ مررـ أخررزم، 

بًرض افررٌ د اإلشر مٜٔ مررـ اإلظر ن   وٚربررٜ افُررٚؾر افرذي حيُررؿ بٌرر مررٚ إٔررزل 

اه دون آشررررتًداد افٍْيسرررر وادررررٚدي، ؾررررام ـررررٚن ظٚؿٌررررٜ ذفررررؽ ،ٓ خًررررٚرة حلَررررٝ 

بٚفدظقة اإلش مٜٔ   ـ رر مرـ افرٌ د اإلشر مٜٔ، وفرذفؽ ؾرْحـ ورٛ أن ّٕقر، 

بٕٚشررٌٚب افؼررظٜٔ وافُقٕٔررٜ   افرردظقة ،ػ ادًرؾررٜ بٚإلشرر م وافًّررؾ  أن ٕٖخررذ

، «افتهررٍٜٔ وافسبٔررٜ»بررف، ـررام ـْررٝ أمجررؾ ذفررؽ بُِّتررغ مررقجزتغ وهررل ٓ بررد مررـ 

 وـؾ إحزاب اإلش مٜٔ ٓ تَقم ظذ هذيـ افرـٔزتغ: افتهٍٜٔ وافسبٜٔ.

حررزب هررؾ  فررٔس هْررٚك تهررٍٜٔ برردفٔؾ إٔررؽ فررق ٕيرررت   ـررؾ مجٚظررٜ أو   ـررؾ

ظْرررردهؿ ظِررررامء   افتًٍررررر، ظِررررامء   احلررررديٞ، ظِررررامء   افٍَررررف ادًررررتٌْط مررررـ 

افُتررٚب وافًررْٜ؟ بًررد ذفررؽ ظِررامء   افًٔٚشررٜ، ظِررامء   آؿتهررٚد؟ فررٔس هْررٚك 

ًٚ، ؾرر٘ذًا ـٔررػ يًررتىًٔقن أن يْٓوررقا اررذا افًّررؾ افًيررٔؿ جرردًا  نء مررـ هررذا ،ض ؿرر

و،ظررٚدة اخل ؾررٜ افراصرردة؟ ؾٚؿررد وهررق تىٌٔررؼ احلُررؿ اإلشرر مل ظررذ وجررف إرض 

 افقء ٓ يًىٔف.

فذفؽ ٓ بد مـ اختٚذ هذه ادَدمٚت افترل تَرقم ظرذ هرٚتغ افُِّترغ افتهرٍٜٔ 

قن اإلشررر م مرررـ ـرررؾ دخٔرررؾ ؾٔرررف شرررقاء ـرررٚن    ٍُّ وافسبٔرررٜ، وفرررٔس هْرررٚك ظِرررامء ُيَهررر

ممرٚ  افًَٔدة أو   إحُٚم أو   افًِقك أو   افًِقم احلدي ٜ افتل جدت افٔرقم

 يًر  بٚفًٔٚشٜ أو اؿتهٚد أو ٕحق ذفؽ.
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ؾٚحلُّرررٜ افترررل ُٕررهرررٚ ـ ررررًا ارررذه ادْٚشرررٌٜ: مرررـ اشرررتًرؾ افقرررء ؿٌرررؾ أوإرررف 

ابررتع بحرمٕٚررف. وتِررؽ احلررقادث افتررل وؿًررٝ   افررٌ د افتررل أنٕررٚ ،فٔٓررٚ ـررٚحلرم 

ادُل م  ً ومك وشقريٚ ـِٓٚ مثٚر وٕتٔرٜ هلذا افذي يُْروٕف ظِْٔٚ وهؿ ييْقن 

.ًٚ  أهنؿ ؿد أحًْقا صًْ

 (00:  44: 16/   320) اهلدى والنور / 
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 غبٗة: َا فائدة اإلصالح َاداّ 

 إٔ املٗدي ضيظٗس يف ايٓٗاية
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 غبٗة: َا فائدة اإلصالح َا داّ 

 املٗدي ضيدسد يف ايٓٗاية

افًٗال: يَقل افًٚئؾ: مٚ هق حُؿ افؼع   افًّؾ ٓشتئْٚ  احلٔٚة اإلش مٜٔ مرع 

ًرؾرررٜ افًرررٌٔؾ إم رررؾ فتحَٔرررؼ ذفرررؽ؟ ظِررراًم: أن هْرررٚك أحٚديررٞر يٍّٓٓرررٚ م

افًٌض ظرذ أهنرٚ تًْرل افًَرقد ظرـ هرذا افًّرؾ وهرل: أحٚديرٞ ادٓردي، 

 ؾام هق رأيُؿ   ذفؽ جزاـؿ اه خرًا؟

: فَد ـتٌْٚ أـ ر مـ مرة حقل أحٚديٞ ادٓدي ظِٔرف افًر م، ومقاؿرػ اجلقاب

 خمتٍِقن   ذفؽ أصد آخت  . ظِامء افًك وهذا افزمٚن، ؾ٘هنؿ

أمٚ افًِامء افذيـ ٓ يزافقن يتًّرُقن برام ؿرٚم ظِٔرف افردفٔؾ مرـ افُترٚب وافًرْٜ 

افهررحٔحٜ ؾٓررؿ ٓ يزافررقن يًتَرردون واحلّررد ه بررٖن خررروج ادٓرردي حررؼ ٓ ريررٛ 

ًٚ مخر ٓبرد مرـ خروجرف،  ؾٔف، وفُـ ٓبد اذه ادْٚشٌٜ مـ افتذـر أن هْٚك ص ه

ٓدي وهرق ظًٔرك ظِٔرف افهر ة وافًر م، ؾر٘ن ظًٔرك ظِٔرف افًر م وشِٔتَل مع اد

أحٚدي ف أؿقى مـ أحٚديٞ ادٓدي، و،ن ـٚن ـؾ مـ أحٚديٞ افرجِغ يِتَٔٚن   

افهرررحٜ ،ٓ أن أحٚديرررٞ ظًٔرررك ظِٔرررف افًررر م أصرررح مرررـ أحٚديرررٞ ادٓررردي ـرررام ٓ 

ديٞ فٍك ذفؽ ظذ أهؾ افًِرؿ   احلرديٞ؛ ٕٕرف مرـ ادتٍرؼ ظِٔرف برغ أهرؾ احلر

أن أحٚديرررٞ ظًٔرررك مترررقاترة، بٌِرررٝ ظِرررؿ افَٔرررغ، أحٚديرررٞ ادٓررردي ظِٔرررف افهررر ة 

وافً م، يقجد هْٚك خ   بغ بًض افًِامء هؾ بٌِرٝ هرذه ادرتٌرٜ أم ٓ؟ وإٔرٚ 

ٓ هيّْرررررل افقصرررررقل ،ػ هرررررذه ادرتٌرررررٜ، و،ن أـْرررررٝ أمٔرررررؾ ،فٔٓرررررٚ أي: ،ن أحٚديرررررٞ 
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ًٚ وصِٝ ،ػ هذه ادرتٌٜ، وفُـ يٍُل  ادًرِؿ أن يًِرؿ أن أحٚديرٞ ادٓدي أيو

ًٚ ظـ شرِػ آظتَرٚد ب رروج  ادٓدي صحٔحٜ، وأن ظِامء ادًِّغ تقارثقا خٍِ

 ادٓدي، وبْزول ظًٔك ظِٔٓام افً م.

،ذًا: ؿِرررٝ هرررذا ٕن افًرررٗال ذـرررر ادٓررردي، وـرررٚن إوػ أن يرررذـر ظًٔرررك؛ ٕن 

ظًٔرك  أحٚديٞ ظًٔك أؿقى، ؾِذفؽ هرذا افًرٗال ؾرتح   برٚب افتىررل ٕحٚديرٞ

 ظِٔف افه ة وافً م.

 ؿِْٚ: ،ن هذه افًَٔدة حؼ ٓ وظقج ؾٔٓٚ.

بًررض افًِررامء   افًكرر احلررٚرض ممررـ ٓ هيتّررقن بدراشررٚت افًِررامء افًررٚبَغ 

ًٚ بتهررحٔح  ًٚ بتهررحٔح إحٚديررٞ، أو مررٚ ـررٚن مْٓررٚ متًَِرر شررقاًء مررٚ ـررٚن مْٓررٚ متًَِرر

احلرٚرض يُْررون خرروج افًَٚئد ادٌْٔرٜ ظرذ إحٚديرٞ، ؾُ رر مرـ ظِرامء افًكر 

ًٚ: ٕزول ظًٔك ظِٔف افه ة وافً م.  ادٓدي بؾ ؽ  بًوٓؿ ؾُٖٕروا أيو

 ًٚ ٓ أريد اخلقض بتٍهرٔؾ   هرذه ادًرٖفٜ ،ٓ بَّردار مرٚ ٕرقد مرـ تَديّرف جقابر

 ظـ هذا افًٗال.

ـ ر مرـ ادًرٚرصيـ افرذيـ يردظقن اإلصر ح، وجردوا ظٚمرٜ ادًرِّغ يتُئرقن 

بًٌٚرة أووح   ترك افًّؾ ف ش م يَقفرقن: مرٚ   ؾٚئردة   افًّؾ اإلش مل و

فًِّؾ ،ٓ حْٔام فرج ادٓدي أو يْزل ظًٔك ظِٔف افً م، هُذا يًتَد ـ ر مرـ 

افْررٚس أي: وصررِقا ،ػ مرتٌررٜ افٔررٖس افتررل ٓ وررقز فًِّررِؿ أن يَررع ؾٔٓررٚ؛ ٕٕررف ٓ 

   افَرمن افُريؿ.س مـ روح اه ،ٓ افَقم افُٚؾرون ٖتٖٔشقا مـ روح ،ٕف ٓ ئ

ؾِرررام وجررررد بًرررض ادهررررِحغ هرررذا افٔررررٖس مًرررٔىرًا ظررررذ مجرررٚهر ادًررررِّغ، 

وجدوا أن شٌٛ هذا افٖٔس هق ،يامهنؿ بْرزول ظًٔرك وخرروج ادٓردي، ؾيْرقا أن 

اإلص ح يُقن بُٕ٘رٚر هرٚتغ افًَٔردتغ افهرحٔحتغ برٖن يَرقل فِْرٚس: يرٚ مجٚظرٜ 
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هل ثٚبتٜ بٚفىريؼ افَٔغ وهؿ خمىئقن  اظِّقا ؾًَٔدة ٕزول ظًٔك ظِٔف افً م مٚ

أصررد اخلىررٖ، اظِّررقا ؾرر٘ن خررروج ادٓرردي هررذا ظَٔرردة صررًٜٔٔ وهررل ؽررر صررحٔحٜ، 

 ـذفؽ هؿ   ذفؽ خمىئقن.

ًٚ مررـ هررذا ادًْررك   بًررض ادٗفٍررٚت ؿِْررٚ: ٓ  ؾَِْررٚ مرررارًا وتُرررارًا وـتٌْررٚ صررٔئ

حٚديررررٞ يُررررقن اإلصرررر ح ظررررذ هررررذا ادْررررقال، وظررررذ هررررذا ادْٓررررٚج   ،ُٕررررٚر إ

افهرررحٔحٜ ومرررٚ بْرررل ظِٔٓرررٚ مرررـ ظَٔررردة؛ ٕن هرررذا ادرررْٟٓ آشرررتّرار ظِٔرررف شرررٔٗدي 

بٖصررحٚبف ،ػ آظتررزال ادررٚيض ؿرردياًم، ذفررؽ؛ ٕن ادًتزفررٜ إُٔررروا مررٚ هررق أخىررر 

مـ ظَٔدة ظًٔك ظِٔف افً م، وادٓدي مرٚ افرذي إُٔرروه؟ إُٔرروا افَردر، ؾَرٚفقا: 

ًٚ: أن ٓ ؿدر مع أن افَدر ثٚبٝ   افُتٚب وا فًْٜ، وهل ظَٔدة ـام تًِّرقن مجًٔر

ترررٗمـ برررٚه، وم ئُترررف، وـتٌرررف، ورشرررِف، وبٚفَررردر خرررره ونه، ؿٚفرررٝ ادًتزفرررٜ: ٓ 

ؿررردر، ؾرررْحـ ،ذا درشرررْٚ مرررٚ افرررذي محرررؾ ادًتزفرررٜ وهرررؿ بىًٌٔرررٜ احلرررٚل فًٔرررقا ـٍرررٚرًا 

فًٔرررقا مرترررديـ ظرررـ ديرررـ اإلشررر م ـرررؾ مرررٚ ًٕرررتىٔع أن َٕرررقل ظرررْٓؿ: ،هنرررؿ مًرررِّقن 

ٕهنرررؿ إُٔرررروا حَرررٚئؼ نظٔرررٜ مْٓرررٚ: ،ُٕرررٚرهؿ فَِررردر اإلهلرررل، فُْْرررٚ ،ذا ورررٚفقن؛ 

درشررْٚ افنرر   ،ُٕررٚرهؿ فَِرردر اإلهلررل وجرردٕٚه ـُٕ٘ررٚر بًررض ادًررٚرصيـ افٔررقم 

فًَٔررردة خرررروج ادٓررردي وٕرررزول ظًٔرررك ظِٔرررف افًررر م ـٔرررػ؟ وجررردوا أن ـ ررررًا مرررـ 

فررٔس خمرررًا    ادًررِّغ ؾّٓررقا مررـ ظَٔرردة افَرردر أهنررٚ تًْررل اجلررز، وأن اإلًٕررٚن

ًٚ   افُتررٚب وافًررْٜ  ضٚظتررف ه، أو   مًهررٔتف ،يررٚه، وهررؿ برر  صررؽ وجرردوا ٕهقصرر

وذفررؽ مَتٙرر افًَررؾ افهررحٔح افًررِٔؿ: إٔررف ٓ وتّررع   اإلًٕررٚن جررز وتُِٔررػ 

 ودان ٓ وتًّٚن.

ؾٚدًتزفرٜ ٕيرروا ؾَرٚفقا: ،ذًا: ،ذا ـرٚن مًْرك افَردر اجلرز، ؾر  يُّرـ ،ن ربْرٚ ظرز 

إلًٕررٚن ظررذ مًٚصررٔف، وبًرديـ مررٚذا؟ يًذبررف، ،ذًا: هررذه افًَٔرردة ظَٔرردة وجرؾ وررز ا
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 بٚضِٜ.

ٕحرررـ ِٕتَرررل مرررع ادًتزفرررٜ   ؿرررقهلؿ: برررٖن اجلرررز ظَٔررردة بٚضِرررٜ ـرررام ِٕتَرررل مرررع 

أوفئؽ ادهِحغ بٖن آتُٚل ظذ خروج ادٓردي وٕرزول ظًٔرك، وظردم افًّرؾ 

ًٚ: ظَٔرررردة بٚضِرررررٜ، وفُْْررررٚ ٓ ِٕتَررررل ٓ مرررررع هررررٗٓ ء، وٓ مررررع أوفئرررررؽ ف شرررر م أيورررر

ادًتزفٜ ؾرٔام إُٔرروا مرـ ظَٚئرد صرحٔحٜ ثٌترٝ بًورٓٚ بٚفُترٚب وافًرْٜ، وبًورٓٚ 

 بٕٚحٚديٞ افهحٔحٜ ادتقاترة.

ؾٚدًتزفرررٜ ترررٖوفقا أيرررٚت افترررل ترررْص ظرررذ افَررردر ـرررام ترررٖوفقا إحٚديرررٞ، برررؾ 

وإُٔرررروا بًورررٓٚ حٔرررْام ٓ يًرررًٓؿ تٖويِٓرررٚ، ؾقؿًرررقا   افَررردر وهرررق ،ُٕرررٚر افَررردر 

 هلل افذي ثٌٝ   افَرمن و  افًْٜ ـام ذـرٕٚ.اإل

ؾَْقل ٕحـ فًِّتزفٜ ـام َٕقل هلٗٓء ادهِحغ افٔقم: مٚ هُذا يٚ شًد تقرد 

اإلبرررؾ، مررررٚ هُررررذا يرررٚ مجٚظررررٜ يُررررقن اإلصرررر ح ٓ يُرررقن اإلصرررر ح بُٕ٘ررررٚر حَررررٚئؼ 

نظٔرٜ، و،ٕرام يُرقن اإلصر ح بتٍٓررٔؿ ادًرِّغ افٍٓرؿ افهرحٔح بتِرؽ افْهررقص 

ـٚن مْٓٚ ؿٚئّٜ ظذ ،ثٌرٚت افَردر، أو مرٚ ـرٚن مْٓرٚ ؿرٚئاًم ظرذ ،ثٌرٚت ٕرزول  شقاًء مٚ

 ظًٔك وخروج ادٓدي ظِٔٓام افً م.

مُررٞ   ؿقمررف ثرر ث وظؼرريـ شررْٜ، وهررق يرردظقهؿ فٔررؾ  ¢ؾَْررقل: ،ن افٌْررل 

 هنٚرًا حتك اشتىٚع أن يوع افْقاة فِ  ؾٜ اإلش مٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة.

 أٓ ْٕتيررر مررٚ بؼررٕٚ بّرٔئررف مررـ ادٓرردي أو ظًٔررك ؾررْحـ ظِْٔررٚ مًؼرر ادًررِّغ

ًٚ: أن هْررررررٚك مجٚظررررررٚت مررررررـ  ظِْٔررررررٚ أن ًّٕررررررؾ؛ ٕن افقاؿررررررع أن ٕنررررررًر ٕحررررررـ بٚمرررررر

ادًِّغ متٍرؿقن   افًٚ؟ اإلش مل هؿ يْتيرون ؿٚئدًا يٖخذ بٖيردهيؿ ووٚهرد 

ارررؿ أظرررداء اإلشررر م   ـرررؾ زمرررٚن، و  ـرررؾ مُرررٚن، ؾٓرررؿ يَْهرررٓؿ هرررذا اإلًٕرررٚن 

ِح افَٚئد، فُـ تهقروا مًل أن: ،ذا جٚء هذا ادٌؼ بف، وهق: ادٓدي أو اده
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ظًٔرررك، وأخرررذ يهرررِح برررغ ادًرررِّغ ـرررام يًٍرررؾ افٔرررقم ادهرررِحقن ادتٍرؿرررقن   

افًررٚ؟ اإلشرر مل، ؾُررؿ شررٔيؾ   ظِّٔررٜ اإلصرر ح هررذه؟ شَْٔيضرر حٔٚتررف ،ٓ ،ن 

 ٌَ ُٕ ؼهر برف، شتَْيضر حٔٚترف   ـٚن فف حٔٚة تنٌف حٔرٚة ٕرقح ظِٔرف افًر م، وهرذا درـ 

،صررر ح ادًرررِّغ تٍٓرررّٔٓؿ اإلشررر م افهرررحٔح، ومحِٓرررؿ ظرررذ افًّرررؾ بٚإلشررر م 

 )... إَىٚع (.

ًٚ: أن مررـ مؾررٜ افًررٚ؟ اإلشرر مل هررق: اإلٌُٕررٚب ظررذ  َٕررقل مرر  ً: ٕحررـ ًِٕررؿ ئَْرر

 افدٕٔٚ.

مٚ حرم اه ظرز وجرؾ مرـ افربرٚ برٖدٕك احلٔرؾ  اشتح لومـ مثٚر هذا اإلٌُٕٚب: 

ؾور ً ظرـ ؽررر ذفرؽ مرـ ادحرمررٚت أبّ رؾ هرٗٓء افْررٚس يُّرـ ،ذا خررج ادٓرردي 

 أو ٕزل ظًٔك ظِٔف افً م أن وٚهد بف افٍُٚر أو اؿ افٍُٚر؟ اجلقاب: ٓ.

،ذًا: ظرررذ ادًرررِّغ ـٚؾرررٜ   ـرررؾ بررر د اإلشررر م أن يًِّرررقا بٍٓرررؿ اإلشررر م أوًٓ 

ًٚ، وأن يىٌَقه   ذوات إًٍٔٓؿ و  أهِ ًٚ حترك ،ذا ؾٓاًم صحٔح ٔٓؿ وذرارهيؿ ثٕٚٔ

جررٚء ادٓرردي أو ٕررزل ظًٔررك وجررد افَررقم فًٔررقا بحٚجررٜ ،ػ ،صرر ح مررٚ أؾًررده هررذا 

 افزمـ افىقيؾ.

ؿ يَقدهؿ ،ػ اجلٓٚد   شٌٔؾ اه. َٓ ِْ  و،ٕام وجدهؿ بحٚجٜ ،ػ رجؾ مقؾهؼ ُم

ؾ٘ذًا: اإلش م يٖمرٕٚ بٚفًّؾ ويْٓٚهنٚ ظرـ افتقاـرؾ وآظرتامد ظرذ إصر ٚص، 

 ،ٕام ًّٕؾ، ،ن ٕزل افٔقم أو جٚء افٔقم وجدٕٚ متٓٔئغ.و

واه إٔٚ أؿقل: فق ٕزل أن ظًٔك ظِٔف افً م دٚ اشتىٚع أن يًّؾ بٚدًرِّغ 

،ٓ برردون مررٚ ؾًررؾ افرشررقل شررٔد إٌٕٔررٚء وادرشررِغ   ؿقمررف دون ذفررؽ، بٔررْام ؿررقم 

قن م يغ ممِْٜٔ، افرشقل ظِٔف افً م ـٚن ظددهؿ وهقرًا ؿِٔ ً، افٔقم ادًِّ

و،ذا وجرررد ادًرررِّغ هُرررذا وجررردهؿ متٍررررؿغ برررددًا وظَٚئرررد وضررررل ؿرررددًا و و ،ػ 
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 مخره، متك يتقؾر هق إلص ح هذا افًٍٚد وفتقحٔد هذا افتٍرل و ،ػ مخره.

فررذفؽ ٕحررـ وررٛ ظِْٔررٚ أن أن ٕىٌررؼ ـِّتررغ إٔررٚ أدٕرردن حررقهلام   ـ ررر مررـ 

ـ افتهرررٍٜٔ وافسبٔرررٜ، ٓ ْٕتيرررر ظًٔرررك ظِٔرررف إحٔرررٚن بّ رررؾ هرررذه ادْٚشرررٌٜ، ٓ برررد مررر

افًررر م وٓ ادٓرررردي ظِٔرررف افًرررر م، و،ٕررررام ًّٕرررؾ وًٕررررر   افىريرررؼ، ؾرررر٘ن جررررٚووا 

وجرردوٕٚ متٓٔئررغ ؿٚدوٕررٚ ،ػ اخلررر وإلؿٚمررٜ دوفررٜ اإلشرر م ـررام أمررر اه ظررز وجررؾ، 

ًٚ بؾ وادًَقل ظَ ً.  و،ٓ ؾْحـ ُٕقن مٚوغ   افىريؼ ـام هق افقاجٛ نظ

ه ادْٚشررٌٜ إٔررٚ أذـررر بٔررٝ ذفررؽ افنررٚظر اجلررٚهع، هررق صررٚظر جررٚهع فُْررف واررذ

ـٚن ظٚؿ ً وـٚن يًًك وراء ادُِؽ، مٚ ـٚن يًًك وراء ،ؿٚمٜ دوفٜ مًِّٜ، وٕحـ 

أوػ أن ًَٕؾ ذفؽ افذي ظَِف هرق   شرًٔف   دٕٔرٚه. مرـ هرق؟ امررو افَرٔس. مرٚذا 

أخىررررٖت، ؿررررٚل فررررؽ يررررٚ ؿررررٚل؟ شررررٚظدوين ٕين فًررررٝ بنررررٚظر وٓ أحٍررررظ افنررررًر ،ذا 

 صٚحٌل:

 دٚ رأى افدرب دوٕف وطـ أن أيش؟ ؿٔكًا، مٚ ؾُٔؿ حٚؾظ فِنًر؟

 ...  مداخِٜ:

 مٙ .... يٚ صٚحٌل. افنٔخ:

 دللللل عمحأوع لللللللمحنعةوىلللللرض

 

 

 وظللل عأىللل عن قلللنيعقونللل  

عضهللللهعلللرضعقع  لل ععونلل عإىللي 

ع

عىح و عنل  اعأوعىمل اعضنعل مح  

ع  هذا افنًر. ؿٚل:  

ًٚ ٓ تٌؽ ظْٔؽ ؾٕ٘  ام ٕحٚول مُِ

 مِؽ دٕٔٚ.

 أو ّٕقت ؾًْذرا
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يًْل: أحرد افنرٔئغ ـرام يَرقل اإلشر مٔغ افٔرقم: ،مرٚ افْكر و،مرٚ افنرٓٚدة، هرذا 

 اجلٚهع مٚ   ظْده صٓٚدة بىًٌٜٔ حٚفف، ـٚن ظْده مِؽ، ؿٚل:

 ًٚ  ٓ تٌؽ ظْٔؽ ؾٕ٘ام ٕحٚول مُِ

 أي :ٕهؾ ،فٔف.

 أو ّٕقت ؾًْذرا

َٕهرؾ ن واه ٕحـ ،أيش يًذرون؟  شًْٔٚ وظِّْٚ جٓردٕٚ واشرتىٚظتْٚ ومرٚ ؿردرٕٚ 

ٕيررش؟ فِِّررؽ، ٕحررـ أوػ أن يُررقن ظْرردٕٚ هررذا ادْىررؼ وهررق جررٚهع فُررـ ظَِررف 

 شِٔؿ.

ؾرررْحـ ظِْٔرررٚ أن ًّٕرررؾ ف شررر م وهنٔرررئ اجلرررق دررررلء أي مهرررِح، وًٕتَرررد إٔرررف  

 فٔس بًٔدًا ظذ اه تٌٚرك وتًٚػ وفٔس ظزيزًا ظِٔف أن يهِح حٚل ادًرِّغ ؿٌرؾ

ُٚم ﴿ ررلء ظًٔررك ظِٔررف افًرر م وادٓرردي، ٕٕررف إمررر ـررام ؿررٚل تًررٚػ:  رر ررَؽ إَيه ِْ
َوتِ

َداِوهُلَٚ َبْغَ افْهٚسِ  فُـ هذا ،يف؟ هذا يذـرين بُِّٜ ـْٝ أؿقهلٚ  [844]آ  عمرا :﴾ُٕ

يًْررل: ـْٚيررٜ ظررـ  «هررذه افنررٌِٜ برردهٚ هررز أـتررٚ »ـ رررًا هْررٚك   شررقريٚ، يَقفررقن: 

 افًّؾ. اجلد وافًًل وافُد  

وـْرررٝ أبؼرررهؿ برررام بؼرررٕٚ برررف ٌْٕٔرررٚ صرررِقات اه وشررر مف ظِٔرررف، بؼررر أصرررحٚبف 

 بٍتحغ ظئّغ، ؾتح افًَىْىْٜٔٔ وؾتح رومٚ افتل هل ظٚصّٜ افٌٚبٚ افٔقم.

 افٍٚتُٔٚن. مداخِٜ:

افٍٚتُٔررٚن. وفررذفؽ جررٚء شررٗال   حَِررٜ مررـ احلَِررٚت افتررل ـررٚن افٌْررل  افنررٔخ:

ؿررررٚل: يررررٚ رشررررقل اه؟ أؿًررررىْىْٜٔٔ »ًررررٗال أيت يًِررررؿ ؾٔٓررررٚ أصررررحٚبف، جررررٚءه اف ¢

 .«ٍٕتحٓٚ أوًٓ أم رومٜٔ؟ ؿٚل: ٓ، بؾ ؿًىْىْٜٔٔ
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وؾً ً افتٚريخ اإلش مل بؾ وـؾ تٚريخ ظرذ وجرف إرض ي ٌرٝ أن ادًرِّغ 

 ؾتحقا افًَىْىْٜٔٔ، وافٍٚتح هق ظ امن افسـل ادًرو  بٚفٍٚتح. ؾ٘ذًا. ًٕؿ.

 وّد افٍٚتح. مداخِٜ:

وّرررد افٍررررٚتح افًررر امين. ًٕرررؿ. ؾررررتح ؾًررر ً افًَرررىْىْٜٔٔ. ،ذًا: افٌنررررٚرة  افنرررٔخ:

أي افٍتحررغ أول، أؿًررىْىْٜٔٔ أم رومٔررٜ؟ ؿررٚل: بررؾ، »إوػ  ََررٝ، دررٚ شررٖفقا: 

 .«ؿًىْىْٜٔٔ

هررذا افٍررتح إول  َررؼ، ؾٌَررل ظررذ ادًررِّغ أن يٍتحررقا رومٔررٜ وهررل رومررٚ، 

خقإْررٚ، افًررزة ظْرردـؿ برررٌُٕٚؿ. ٓ فُررـ ؾررتح رومررٚ ٓ يُّررـ فًِّررِّغ أبرردًا. يررٚ ،

يُّررررـ فًِّررررِّغ افٔررررقم إٔررررف ئًرررردوا ؾًِررررىغ ،ػ ادًررررِّغ مررررش يٍتحررررقا رومررررٚ 

 ظٚصّٜ افٌٚبٚ.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

،ِْن ﴿دررررٚذا؟ أمررررر بًررررٔط جرررردًا، ميررررٜ   افَرررررمن افُررررريؿ ؾٔٓررررٚ اجلررررقاب:  افنررررٔخ:

ؿْ  ـُ وا اههَ َيُْكْ  . [8]محمد:﴾َتُْكُ

ًٚ فررٔس هررق هررؾ ادًررِّقن ـٖمررٜ أو  ـُتِررٜ متُتِررٜ يْكررون اه؟ وٕكرر اه ضًٌرر

بٚفرردؾٚع ظْررف خنررٜٔ أن يَتِررف ظرردو فررف، حٚصررٚه، ؾٓررق شررٌحٕٚف وتًررٚػ افًررع افَرردير، 

وا اههَ ﴿فُرررررررررـ ٕكررررررررر اه هرررررررررق بٚتٌرررررررررٚع أحُرررررررررٚم نظرررررررررف. هرررررررررذا مًْرررررررررك:  ررررررررر ،ِْن َتُْكُ

ؿْ  ـُ  .[8]محمد:﴾َيُْكْ

ًٚ : يررقم يٍٓررؿ ادًررِّقن -هررذه خ صررٜ اجلررقاب-ؾٔررقم  ،شرر مٓؿ ؾٓرراًم صررحٔح

ًٚ ـررٚم ً وفًررٝ أظْررل هررذه اد يررغ ادِّْٔررٜ، هررذا يُررٚد أن يُررقن  ويىٌَقٕررف تىٌَٔرر

مًررتحٔ ً، و،ٕررام أظْررل افىٚئٍررٜ ادْهررقرة وافْٚجٔررٜ افتررل أخررز ظْٓررٚ افرشررقل ظِٔررف 
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افً م   احلديٞ افهحٔح ومخذ مْرف افنرىر إخرر ٕٕرف مًررو  فردى اجلّٔرع 

 ،ن صٚء اه.

ـِٓرٚ   افْرٚر ،ٓ واحردة. ؿرٚفقا: مرـ »افٍرل اف  ث وافًرًٌغ.  «  افْٚرـِٓٚ »

 .«هل يٚ رشقل اه، ؿٚل: هل مٚ إٔٚ ظِٔف وأصحٚن

افٔررقم فررق ظرؾْررٚ مررٚ ـررٚن ظِٔررف افرشررقل ظِٔررف افًرر م وحررده. اشررًّقا هررذا يُّررـ 

ًٚ ظرذ بًرض افْرٚس. فرق ظِّْرٚ برام ـرٚن ظِٔرف افرشرقل ؾَرط درٚ اشرتىًْٚ  يُقن ؽريٌ

 .«مٚ إٔٚ ظِٔف وأصحٚن»أن ًّٕؾ، دٚذا؟ ٕن افرشقل ؿٚل: 

ؾ٘ذًا: وٛ أن ًِٕؿ مٚ ـرٚن ظِٔرف افهرحٚبٜ ٕهنرؿ هرؿ افرذيـ ظرؾرقا مرٚ ـرٚن ظِٔرف 

افرشقل ظِٔف افًر م، وفرذفؽ ؾرْحـ ٕردظق ،ػ اتٌرٚع افُترٚب وافًرْٜ وظرذ مرْٟٓ 

 افًِػ افهٚفح.

إٔررف وررٛ ظِررٔٓؿ ـٖمررٜ،  ؾٔررقم يٍررلء ادًررِّقن ويتَٔيررقن هلررذه احلََٔررٜ وهررل:

ـىٚئٍررٜ تريررد حََٔررٜ أن تَررٔؿ حُررؿ اه ظررذ وجررف إرض ؾرر  شررٌٔؾ هلررٚ ،ػ نء 

مررررـ ذفررررؽ ،ٓ بررررٖن تٖخررررذ اإلشرررر م ادهررررٍك ادٌْررررل ظررررذ افُتررررٚب وظررررذ افًررررْٜ 

 افهحٔحٜ وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح ويقمئذ يٍرح ادٗمْقن بْك اه. ًٕؿ.

 .( 00: 46: 35/ 218اهلدى والنور /) 

 .( 00:  00: 38/ 219) اهلدى والنور /
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 ْظسات يف نتب  

 ايسشام ايػاجيي نبد
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 ْظسات يف نتب نبد ايسشام ايػاجيي

،خرررقة اإليرررامن: وأن مرررع افؼررريط اخلرررٚمس واف  ثرررغ بًرررد ادٚئرررٜ اف ٚمْرررٜ ظرررذ 

واحررد،  ررٝ ظْررقان: افرررد ظررذ ظٌررد افرررزال افنررٚجل ومًررٚئؾ ؾَٓٔررٜ، تررؿ تًرررٔؾ 

هررري، ادقاؾرؼ فِرابرع ظؼر 7370رِس   افرابع وافًؼيـ مـ صقال هذا اد

 مٔ دي.7330مـ افنٓر اف ٚفٞ 

يررٚ صررٔخ! صرردر   أوٕررٜ إخرررة رشررٚئؾ فُٚتررٛ اشررّف ظٌررد افرررزال  مداخِررٜ:

ٓٚ، وـرٚن د  ،ػ رضب وتنقيف افًٍِٜٔ وظِامئـ هتيوٚافنٚول، يًْل: بًدة ظْ

أن ٕٖخرررذ رأيُررررؿ ؾٔٓرررٚ، و  ـتٌررررف ؿرررد دررررز    هرررذه افرشرررٚئؾ بًررررض افًٌرررٚرات ٕررررقد

بن هُؿ ورصح بت مٔذـؿ، هذه افهٍحٜ افًٚدشٜ مـ ـتٚبف اخلىقط افًريورٜ 

ظررررررذ  –أي: أدظٔررررررٚء افًررررررٍِٜٔ  –ٕصررررررقل أدظٔررررررٚء افًررررررٍِٜٔ ؿررررررٚل: وؿررررررٚم مررررررذهٌٓؿ 

افتًىٔرررؾ.. تًىٔرررؾ إمرررر برررٚدًرو  وافْٓرررل ظرررـ ادُْرررر ،ٓ بررر٘ذن اإلمرررٚم حًرررٛ 

، وتًىٔررؾ افرردظقة ،ػ اه، وتًىٔررؾ افْيررر   حررٚل إمررٜ زظّٓررؿ، وتًىٔررؾ اجلٓررٚد

 و،صٌٚهلؿ بحرب افهٚحلغ وتتٌع ظقراهتؿ وزٓهتؿ وتٍْر افْٚس ظْٓؿ.

وؿرررٚل   افهرررٍحٜ اف ٚمْرررٜ   ادَدمرررٜ: ؾٓرررذه اخلىرررقط افًريورررٜ فٍُرررر جديرررد 

مْتًرررٛ ،ػ افًرررٍِٜٔ، متٍِرررؼ بٚفًرررٍِٜٔ طِررراًم وتررردثر بررررداء أهرررؾ افًرررْٜ واجلامظرررٜ 

، يستررٛ ظِٔررف حرررؿ ـررؾ ظّررؾ دظررقي ـررٚن، و،بىررٚل ؾريوررٜ اجلٓررٚد   شررٌٔؾ زوراً 

 اه وإمر بٚدًرو  وافْٓل ظـ ادُْر وزيٚدة بزيؼ وحدة إمٜ اإلش مٜٔ.

وؿرررٚل   صرررٍحٜ أربرررع وظؼررريـ: وجرررقب مَٚضًرررٜ واظترررزال افًّرررؾ افًرررٔٚ ، 
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ررْٔس  ؿررٚل: حتررك ؿررٚل ؿررقل أحرردهؿ: فررٔس مررـ افُررٔس أن يرردع اإلًٕررٚن احلَررَْٔس  َِ  –بِ

ينررر ،ػ ذفررؽ ،ػ مررٚ رصح ؾٔررف   ـتٚبررف افررذي يؼررح ؾٔررف هررذه اخلىررقط افًريوررٜ 

،ػ ـتٚبف: أوقاء ،ػ ؾُر دظٚة افًٍِٜٔ اجلديدة رد ظذ افدـتقر مٌٚرك بـ شٔػ 

ؿررٚل: وفررق ؿرررأت يررٚ  –  رده ظررذ ... رصح هْررٚ بٚفنررٔخ صررَرة وـررذا افنررٔخ ظررع 

ًٚ فِنٔخ وّد صرَرة وافٍرروع أخل مٌٚرك ـتٚب هل افًٍِٜٔ ًٌٕٜ  وظَٔدة ومْٓر

افهرررررٌرة هلرررررذا افُترررررٚب مْٓرررررٚ: رويرررررٜ واؿًٔرررررٜ   اجلامظرررررٚت افدظقيرررررٜ... افًّرررررؾ 

اجلامظل بغ افترّع احلرزن وافتًرٚون افؼرظل وؾَرف افقاؿرع وهرذه افُترٛ فًرع 

حًـ ظع ظٌد احلّٔد احلٌِل فًِّرٝ أصرقل هرذه افًرٍِٜٔ ادًرتحدثٜ وهرل: ٓ 

،مٚم ودع مٚ فَٔك فَٔك ومٚ ه ه، وٓ تْير   واؿع وٓ تًر  مرٚ جٓٚد ٕٕف ٓ 

يدور حقفُؿ؛ ٕن هذا حرام، وٓ تًسوقا ظذ هيقد أو ٕهٚرى ٕن هذا ؿردرـؿ 

 ،ػ مخر ـ مف، حتك ؿٚل: هُذا واه يَقفقن.

هذا افن ص يٚ صٔخ بدأ أصقفف افًريوٜ افتل ذـررت ،فٔرؽ بٖصرؾ ظيرٔؿ ؿرٚل: 

ذ اثْغ و ًرغ أصر ً هلرٗٓء إدظٔرٚء وبردأ بٕٚصرؾ إول ؿرٚل: أهنٚ احتقت ظ

خقارج مع افدظٚة.. مرجئٜ مع احلُٚم.. راؾوٜ مع اجلامظٚت.. ؿدريٜ مع افٔٓقد 

 وافْهٚرى افٍُٚر.. ؾام رأيُؿ   هذا؟

مٚذا أؿقل؟! أوًٓ: هذا رجؾ يٌدو إٔف ؟ يتٖدب بٖدب افَرمن حْٔام ؿٚل   افنٔخ:

ك  َأمْ ﴿ظرررز وجرررؾ:  ُحِػ ُمقَشررر ْٖ بِررراَم ِ  ُصررر رررِذي َوىفه  *َ؟ْ ُيٌَْهررر َراِهَٔؿ افه ِزُر  *َو،ِْبررر ٓه َتررر َأ

ؾ٘ن صح َِٕف ظـ بًرض إصر ٚص أهنرؿ ؿرٚفقا  [31 -36 ]النجم:﴾َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى

ًٚ يُررررقن ؾررررٔام ،ذا وزن بّٔررررزان افؼررررع، مٔررررزان افُتررررٚب وافًررررْٜ وظررررذ مررررْٟٓ  ـ مرررر

ًٖ أؿرؾ مرٚ يَرٚل.. ؾر   افًِػ افهٚفح... ،ذا وزن اذا ادٔزان ـٚن ذفؽ افُر م خىر

وقز أن يًْٛ هذا اخلىرٖ ،ػ ـرؾ مرـ يْتّرل ،ػ مرْٟٓ افًرِػ افهرٚفح، ؾٍُٔرل 
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مـ ادُتقب ظْقإف ـام يَقفرقن، ؾِرٔس هْرٚك يًْرل: مجٚظرٜ يْتّرقن ،ػ افُترٚب 

فترل يًْرٌٓٚ وافًْٜ و،ػ مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚفح يَقفقن بّ ؾ هذه افُِامت ا

 هذا افُٚتٛ.

هذا مـ جٓرٜ.. مرـ جٓرٜ أخررى: ،ٕرف يرتّٓٓؿ برٖهنؿ خرقارج   ـرذا ومرجئرٜ   

َوٓ َتَْررررررررررررَٚبُزوا ﴿ـررررررررررررذا و،ػ مخررررررررررررره.. هررررررررررررؾ هررررررررررررذا مررررررررررررـ أدب افَرررررررررررررمن افَٚئررررررررررررؾ: 

ِٚب  رر ََ ؾٓررذا افرجررؾ ،مررٚ أن يُررقن جررٚه ً و،مررٚ أن يُررقن حٚؿرردًا  [88]الحجججرا :﴾بَِْٕٚف

ًٚ بقرررء مرررـ ِ  ًَ حٚشررردًا ؾًْرررٖل اه أن يُ  ّرررف ،ن ـرررٚن جرررٚه ً وأن يًٚؾٔرررف ،ن ـرررٚن مهرررٚب

تِرررؽ إمرررراض افترررل مرررع إشرررػ افنرررديد ييٓرررر أثرهرررٚ أن   ـ رررر مرررـ افنرررٌٚب 

ًٚ مررـ مررْٟٓ افُتررٚب وافًررْٜ وفُررـ ؽررٚب ظررْٓؿ أصررٔٚء ـ رررة  افررذيـ ؿررد يٍّٓررقن صررٔئ

ًٚ ـ ررًا ؾٓرؿ مرٚ تربرقا افسبٔرٜ اإلشر مٜٔ افهرحٔحٜ؛ وفرذف ؽ ؾٔررٛ وفئـ ظِّرقا صرٔئ

أن ٕتذـر أن افًِؿ بٚفًٌْٜ فًِّؾ هق ـٚفقشرِٜٔ بٚفًْرٌٜ فٌِٚيرٜ، ؾّ رؾ مرـ يًِرؿ وٓ 

ًٚ وٓ يَربررف ،ػ اه ويًّررؾ ـّ ررؾ مررـ يتقوررٖ وٓ يهررع ؾقوررق ه هررذا ٓ ئٍررده صررٔئ

 زفٍك.

ًٚ وهرٚ هرق إخ حرٚرض أن وؿرد ئوم ؾ هذا افًٗال ـ رًا مٚ ُش  ِْٚه ؿردياًم وحردي 

ًرٗال ؾرٔام يتًِرؼ برٕٚمر برٚدًرو  وافْٓرل ظرـ ادُْرر.. هرؾ ضرح مٚ ينٌف هذا اف

تًتىٔع ويُقن هرذا أحرذ مْرؽ أن تًٔرد افًرٗال واجلرقاب حترك ٓ يَرٚل: أن هرذا 

 تَِغ مـ افنٔخ..

 أي شٗال يٚ صٔخ؟ مداخِٜ:

شٗال: أن إمر هق خرٚص بٚحلُرٚم أو برٚدقطٍغ احلُرٚم و اجلرقاب   افنٔخ:

 ظِٔف.

ضرحْررررٚه: هررررؾ إمررررر بررررٚدًرو  وافْٓررررل ظررررـ ادُْررررر  افًررررٗال افررررذي مداخِررررٜ:
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وبٚفذات افتٌٔر بٚفٔد حؼ فِرّٔع أم إٔف حؼ مؼوط بق  إمر، أو مـ ظْٔف و  

 إمر؟ ًٕؿ.

ًٚ، وأجٌْٚ بام ٕرديـ اه برف برام يٌىرؾ مرٚ ًٕرٛ هرذا ئهذا شٗال ش  افنٔخ: ِْٚه ؿريٌ

  مُرررررٚن مخرررررر وٓ ،ػ افًرررررٍِٔغ و،ن ـرررررٚن هرررررق ذـررررررين هْرررررٚ ؾَرررررد يُرررررقن ذـررررررين 

 هيّْل..

ذـررر ظٌررٚرات   اخلىررقط هررذه فُررـ واوررح أن افًٌررٚرات فررؽ مرر  ً..  مداخِررٜ:

 دائاًم إٔٝ ..

 أـررهٚ..  افنٔخ:

ظـ اجلٓٚد تَرقل: ٓ برد مرـ وجرقد ،مرٚم.. ٓ برد  هِْٚئِ حٍيؽ اه ،ذا ُش  مداخِٜ:

 مـ وجقد ـذا.. ؾٓق دائاًم يىًـ ظذ ..

ًٚ بٚفًٌْٜ هلذه ادًٖفٜ ظْدٕٚ تٍهٔؾ.. فُـ ؿٌؾ هذا صحٔح، فُـ أيو  افنٔخ:

هذا أريد أن أذـر جرقان ظرـ ذاك افًرٗال افرذي جٚءٕرٚ ؿرٌُِؿ بٔرقم أو أـ رر، ؿِرٝ: 

ًٚ بٚحلرررٚـؿ وٓ بّرررـ وطٍرررف  برررٖن إمرررر برررٚدًرو  وافْٓرررل ظرررـ ادُْرررر فرررٔس خٚصررر

احلررٚـؿ بررؾ إمررر بررٚدًرو  وافْٓررل ظررـ ادُْررر هررق حررؼ فُررؾ مًررِؿ يرررى مُْرررًا 

ُرررره أو ورررد مْٚشرررٌٜ فألمرررر برررٚدًرو  ؾٔرررٖمر برررف، وذفرررؽ رصيرررح   ؿقفرررف ظِٔرررف يْ

مرـ رأى  «مـ رأى مُْؿ مُْررًا ؾٌِٔرره بٔرده»افً م ادًرو    صحٔح مًِؿ: 

مررُْؿ مررٚ ؿررٚل مررـ رأى مررـ احلُررٚم أو مررـ افررقٓة مررـ احلُررٚم، و،ٕررام أضِررؼ وؿررٚل: 

ًرٕٚف، ؾر٘ن ؟ يًرتىع ؾٌٌَِرف، مـ رأى مُْؿ مُْرًا ؾٌِٔره بٔده، ؾ٘ن ؟ يًرتىع ؾٌِ»

فُْل ؿِٝ: افذي يدؾع بًرض افْرٚس ،ػ تَٔٔرد هرذا إمرر  «وذفؽ أوًػ اإليامن

ادىِؼ   احلديٞ بٚحلٚـؿ أو برق  إمرر هرق إٔرف ؿرد تَرع بًرض ادٍٚشرد بًرٌٛ 

،ؿدام ؾرد مـ أؾرراد ادًرِّغ ظرذ إمرر برٚدًرو  وافْٓرل ظرـ ادُْرر، ويُرقن 
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ُـ بٚدًرو ، وـٚن افْٓرل ظرـ ادُْرر   حرد ًٍٕرف مُْررًا إمر بٚدًرو  ؟ ي

ؾْٔررتٟ مررـ هررذا وذاك مًٍرردة أـررز مررـ ادهررِحٜ افتررل يرمررل ،فٔٓررٚ افنررٚرع احلُررٔؿ 

 ،ػ مخره. «مـ رأى مُْؿ مُْرًا ؾٌِٔره بٔده»بّ ؾ هذا إمر: 

 ًٚ فررذفؽ ٕحررـ َٕررقل: بررٖن احلررديٞ هررق ظررذ ظّقمررف وصررّقفف، وإٔررف فررٔس خٚصرر

بّرررـ وٓه احلرررٚـؿ وفُرررـ يٌٌْرررل ظرررذ مرررـ ـرررٚن ممررررًا برررٚدًرو  أن بٚحلرررٚـؿ وٓ 

ًٚ ـٔػ يٖمر بٚدًرو ، وـٔػ يْٓك ظـ ادُْرر بًّْرك أن يرزن إمرقر  يُقن ظٚرؾ

ويدرس افقاؿع افذي ؾٔف إمر بٚدًرو  أو افْٓل ظـ ادُْر حتك مرٚ يسترٛ مرـ 

َرقل مرع افًِرامء: وراء إمر أو اإلُٕٚر مًٍدة أـ ر مرـ ادهرِحٜ، وٕحرـ حٔرْام ٕ

مرررـ ـرررٚن ممررررًا برررٚدًرو  ؾِرررُٔـ أمرررره برررٚدًرو  ْٕىِرررؼ مرررـ ؿقفرررف ظِٔرررف افًررر م 

دي بررف ظِٔررف ترر  جررق  افًٌُررٜ وأرادت افًررٔدة ظٚئنررٜ أن تَ ¢فًٚئنررٜ يررقم صررذ 

صررع   احلرررر ؾٕ٘ررف مررـ افًٌُررٜ وفررقٓ أن ؿقمررؽ حرردي ق ظٓررد »افًرر م ؿررٚل هلررٚ: 

ٚس ،بررراهٔؿ ظِٔررف افًرر م وجلًِررٝ هلررٚ بٚفؼررك هلرردمٝ افًٌُررٜ وفٌْٔتٓررٚ ظررذ أشرر

ًٚ فرجررقن مْررف ًٚ يرردخِقن مْررف وبٚبرر افنررٚهد: أن افرشررقل ظِٔررف  «بررٚبغ مررع إرض بٚبرر

افًرر م رأى مُْرررًا وترـررف؛ ٕٕررف خقرر أن يستررٛ مررـ وراء تٌٔررره مُْررر أـررز، هررذا 

هق افْيٚم ؾِٔس افْيٚم تَٔٔد إمر برٚدًرو  وافْٓرل ظرـ ادُْرر بٚحلرٚـؿ أو مرـ 

 ٓه احلٚـؿ.و

ًٚ، فُرـ أؿرقل: ؿرد يُرقن  هذا ـرٚن جقابْرٚ ؾٓرق يًْرٛ ،فْٔرٚ خر   مرٚ ًٕتَرد بٚمر

هْررٚك بًررض افْررٚس فههررقن إمررر بٚحلررٚـؿ وو  احلررٚـؿ فُررـ فررٔس ذفررؽ مررـ 

برررٚب تًىٔرررؾ افرررْص و،ٕرررام مرررـ برررٚب تْيرررٔؿ إمرررر برررٚدًرو  وافْٓرررل ظرررـ ادُْرررر 

،ذا إُٔررررروا يُْرررررون بٚفًٚضٍررررٜ بررررٚفْير؛ ٕن أـ ررررر افْررررٚس افٔررررقم ٓ يًِّررررقن وأهنررررؿ 

ًٚ أن  اجلٔٚصرررٜ افترررل ؿرررد يسترررٛ ظِٔٓرررٚ بًرررض ادٍٚشرررد افترررل فًٔرررٝ مرررـ افؼرررع، ضًٌررر

تسترررٛ مرررـ وراء إمرررر برررٚدًرو  وافْٓرررل ظرررـ ادُْرررر هرررذا ـِرررف ـرررٚن ـ مْرررٚ   
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إمرررس، وأؿرررقل: أن افقؿرررٝ ؿرررد ضرررٚل ظرررع أـ رررر مرررـ مرررٚ ؿررٕرررٚه مًرررذرة أفرررُٔؿ، 

 صٚء اه   مْٚشٌٜ أخرى.. وحًٌُؿ مٚ شًّتؿ وفًِْٚ ،ن

ًٚ ـترررٚب بٚشرررؿ:  مداخِرررٜ:   ٍٕرررس افُٚترررٛ صررردر ظْرررف   أوٕرررٜ إخررررة أيوررر

افٌديع   بٔرٚن مرْٟٓ افردـتقر ربٔرع، يَرع افُترٚب   واحرد وشرتغ صرٍحٜ ومجرع 

شتٜ وث ثرغ ظْرقان، مرـ هرذه افًْرٚويـ: مرْٟٓ ادقازٕرٜ ظْرد افردـتقر ربٔرع، يًْرل: 

ًٚ ظْقٕررف بَررقل: تٍُررر  أن افنررٔخ ربٔررع يرررى هرردم احلًررْٚت وذـررر افًررٔئٚت، وأيورر

افررردـتقر ربٔرررع أتٌرررٚع ادرررذاهٛ افٍَٓٔرررٜ.. تٍُرررر افررردـتقر ربٔرررع جلامظرررٜ اإلخرررقان 

 ادًِّغ.. تٍُر افدـتقر ربٔع ..

هرررذا ـِرررف ـرررذب... ـرررذب وزور وٓ صرررؽ وإٔرررٚ ؿررررأت ـ ررررًا مرررـ ـترررٛ   افنرررٔخ:

ًٚ   إمررس افَ ريررٛ وؿررد جررٚء م ررؾ هررذا افًررٗال: افرردـتقر ربٔررع وؿِررٝ: أطررـ أيورر

ًٚ فُرـ ٕٖخرذ ظِٔرف صردتف  )ٕحـ مٚ ٕٖخذ ظذ افردـتقر ربٔرع مرـ افْٚحٔرٜ افًِّٔرٜ صرٔئ

وؿًررقتف   افرررد ظرررذ مررـ يررررد ظِررٔٓؿ، وٕحررـ ٕهرررحْٚه بررٚفُ م وهرررق رجررؾ يٌَرررؾ 

افْهرررٔحٜ ؾرررٔام ًِٕرررؿ وٓ ٕزـرررل ظرررذ اه أحررردًا أن يِىرررػ افًٌرررٚرة وأن يسؾرررؼ فرررٔس 

رمحٜ اه و،ػ مٌٍرتف و،ٕام بٚفْٚس افذيـ ؿرد يٌرسون بقرء مرـ بٚفذي إتَؾ ،ػ 

 أؿقافف وـتٚبٚتف( وأمٚ إٔف يٍُر! ٓ، هذا ب  صؽ إٔف اؾساء ظذ افدـتقر.

 هذا افرجؾ تًرؾقن ظْف أيـ هق وأيـ..؟

 بٚفُقيٝ. مداخِٜ:

 بٚفُقيٝ مَٔؿ.  افنٔخ:

   افؼيًٜ بٚفُقيٝ يدرس. مداخِٜ:

 أتْٔٚ اٚ ،فٔؽ حتك تْير ؾٔٓٚ ـِٓٚ...هذه رشٚئؾ  مداخِٜ:

 ًٕٖل اه أن يَدرين ظذ ؿراءهتٚ وافْير ؾٔٓٚ.   افنٔخ:

 ( 00: 01: 06/ 835) اهلدى والنور /
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 نثسة األذصاب يف ايطاذة 

ض افْرررٚس ظرررـ ـ ررررة إحرررزاب مداخِرررٜ أخررررى: افًرررٗال إول يًْرررل يًرررٖل بًررر

اإلش مٜٔ ادقجقدة ظذ افًٚحٜ، وهؾ هل تهٛ   بقتَٜ واحدة؟ ومٚ حُّٓٚ 

 افؼظل؟

مررررع إشررررػ اجلررررقاب ٓ، إحررررزاب ادقجررررقدة افٔررررقم أو اجلامظررررٚت  افنررررٔخ:

ًٚ ـٌررررًا،  افَٚئّرررٜ ظرررذ إرض اإلشررر مٜٔ تتًررردد مْٚهرٓرررٚ وختتِرررػ ٕيّٓرررٚ اخت ؾررر

ع احلزب أحزاب، حٔرْام تًرًّقن فٍيرٜ إحرزاب، وحًٌُؿ حْٔام تًًّقن مج

وتورررىرون أن تًرررٖفقا م رررؾ هرررذا افًرررٗال افرررذي ؾٔرررف هرررذه افٍِيرررٜ فٍيرررٜ إحرررزاب، 

حًٌُؿ أن ت حيرقا مًرل هرذه افٍِيرٜ فتًِّرقا أن ذفرؽ فرٔس ظرذ مرْٟٓ اإلشر م 

قُه وَ ﴿افررذي ؿررٚل ربْررٚ ظررز وجررؾ   افَرررمن، مررـ جٓررٜ ؿررٚل:  رر َُ قا ُمٌِِْٔررَغ ،َِفْٔررِف َواته رر ُّ َأِؿٔ

ؾُّ  ررر ـُ  ٚ ًً َٔ
ُٕقا ِصررر ٚ ررر ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿرررقا ِديرررَْ ـَ َؾره ِذي ررر ـَ افه

ـَِغ * ِمررر ررر ـَ ادُْْؼِ
رررقا ِمررر ُٕ ق ُُ ررر َة َوٓ َت افهه

ًٚ واحدًا [33-38]الروم:﴾ِحْزٍب بِاَم َفَدهْيِْؿ َؾِرُحقنَ  ًٚ أن حزب ، وؿٚل   ميٜ أخرى مٌْٓ

ؿقفف تٌرٚرك وتًرٚػ: هق افذي يُقن احلزب افْٚجح واحلزب افٍٚفح، أظْل بذفؽ 

ـْ ﴿ ْؿ َظررررررر ررررررر ُُ َل بِ ره ررررررر ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ررررررر ًُّ قا اف ررررررر ًُ قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٚته ٔاًم َؾررررررر
َِ تَ ررررررر ًْ ل ُم

اضِررررررر َذا رِصَ َوَأنه َهررررررر

 ، ؾٕٚحزاب ـ رة وافًٌؾ ظديدة.[853]األنعءم:﴾َشٌِِِٔفِ 

ؾٚٔيررٜ إوػ ـٚٔيررٜ إخرررى يِتَٔررٚن   ذم افتًرردد احلررزن وافتًرردد افىرؿررل، 

ـرؾ مرْٓام ربْرٚ ظرز وجرؾ بكراحٜ مرٚ بًردهٚ رصاحرٜ أن افىريرؼ ادقصرؾ ويٌغ   

ـٌٚفرٛ  ¢،ػ اه ظز وجؾ ،ٕام هق ضريؼ واحدة أو ضريؼ واحد، وفَد زاد افٌْل 
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ًٚ تِؽ أيٜ وأيٜ إخرى بّ ؾ ؿقفرف   ¢ظٚدتف مع ـ ر مـ ميٚت ربف، فَد زاد بٕٔٚ

ًٚ بررغ أصررحٚبف، ـررٚن رشررقل اه  ًٚ بررغ أصررحٚبف  ذات ¢وؿررد ـررٚن جٚفًرر يررقم جٚفًرر

 ًٚ ًٚ ظرذ إرض، ؾ رط ظِٔٓرٚ خىر جًِتف ادًروؾٜ افدافٜ ظذ تقاوًف، ـٚن جٚفً

ًٚ ؿهرررة، خررط مًررتَٔؿ وظررذ  مًررتَٔاًم، وخررط حررقل هررذا اخلررط ادًررتَٔؿ خىقضرر

َذا ﴿جررررٌٕٚل اخلررررط ادًررررتَٔؿ خىررررقط ؿهرررررة، ثررررؿ ؿرررررأ أيررررٜ اف ٕٚٔررررٜ ؾَررررٚل:  َوَأنه َهرررر

ٔاًم ؾَ  َِ تَ ًْ ل ُم
اضِ ٌِِِٔفِ رِصَ ـْ شَر ْؿ ظَر ُُر َل بِ ره ٍَر ٌَُؾ َؾتَ ًُّر قا اف ًُر قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ، [853]األنعجءم:﴾ٚته

ثؿ ؿٚل وهق يّر ،صًٌف افؼيٍٜ ظذ اخلط ادًرتَٔؿ: هرذا رصاط اه وهرذه ضررل 

 وظذ ـؾ رأس ضريؼ مْٓٚ صٔىٚن يدظق افْٚس ،فٔف.

وؿررد ؿرررأه أو ضرررل أمررٚ احلررديٞ أخررر افررذي   طْررل ٓ فِررق واحررد مررُْؿ ،ٓ 

تٍرؿررٝ افٔٓررقد ظررذ »شررًّف مرررارًا وتُرررارًا، أٓ وهررق ؿقفررف ظِٔررف افهرر ة وافًرر م: 

،حدى وشًٌغ ؾرؿٜ، وتٍرؿٝ افْهٚرى ظذ اثْتغ وشًٌغ ؾرؿٜ، وشتٍسل أمتل 

ظذ ث ث وشرًٌغ ؾرؿرٜ، ـِٓرٚ   افْرٚر ،ٓ واحردة، ؿرٚفقا: مرـ هرل يرٚ رشرقل اه؟ 

ؿررٚل: هررل افتررل »روايررٜ أخرررى ادٍنررة فِروايررٜ إوػ، ، و  «ؿررٚل: هررل اجلامظررٜ

 .«تُقن ظذ مٚ إٔٚ ظِٔف وأصحٚن

ًٚ يٗـررد أن افْرررٚة ٓ تُررقن بررٚفتٍرل وافتحررزب ،ػ أحررزاب  ؾٓررذا احلررديٞ أيورر

ًٚ واحرردًا أٓ  وصررٔع وضرررل صررتك، و،ٕررام بررٕٚٓتامء ،ػ ضريررؼ واحرردة وبًررِقك ضريَرر

 .¢وهق ضريؼ وّد 

ًٚ مـ افًِؿ و  طْل أن هذه حََٜٔ  ٓ يامري وٓ وٚدل ؾٔٓٚ مـ ـٚن أويت صٔئ

ًٚ فٌِْرل  ًٚ صرحٔح ًٚ ه ظرز وجرؾ أو حردي  ، ¢وفرق ـرٚن ؿِرٔ ً؛ ْٕٕرٚ ؟ ٕرذـر ،ٓ ـ مر

ًٚ، د ررؾ ؿقفررف تٌررٚرك وتًررٚػ:  وأي نء بًررد ذفررؽ ،ٕررام يُررقن ممررٚ ٓ ؿّٔررٜ فررف ،ض ؿرر

﴿َ ْد َأَضَٚع اهه ََ ُشقَل َؾ ِع افره
ـْ ُيىِ َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ ﴿، وم ؾ ؿقفف ظز وجؾ: [14::]النسء﴾َم
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ْرٌ  َؽ َخرر
ِر َذفِرر ِمُْررقَن بِررٚههِ َواْفَٔررْقِم أِخرر ْٗ ْررُتْؿ ُت ـُ قِل ،ِْن  ُشرر وُه ،َِػ اههِ َوافره ُردُّ  َؾرر

ٍ
ء ِ  َنْ

ِْٖويً   ـُ َت ًَ  .[51]النسء::﴾َوَأْح

ًررٗال ادتًِررؼ ؾرر٘ذا ـْررٚ ؿررد رجًْررٚ ،ػ افُتررٚب وافًررْٜ   اإلجٚبررٜ ظررـ ذفررؽ اف

بتًدد إحزاب واجلامظٚت، وـٚن افُتٚب وافًْٜ رصحيغ   ذم افتحزب و  

ذم افتٍرل، ؾ  صؽ حْٔرذاك إٔرف ٓ يٌَرك هْرٚك ،ٓ ضريرؼ واحردة و،ٓ حرزب واحرد 

ْزَب ﴿وهق افذي أثْك اه ظز وجؾ ظِٔف   ميٜ مًروؾرٜ   افَررمن افُرريؿ:  ِ٘نه حِر ؾَر

ٌُقنَ 
ٚفِ ٌَ  .[56]المءئدة:﴾اههِ ُهُؿ اْف

وفُـ مـ افقاجٛ أن يًر  ـؾ مًِؿ راؽٛ أن يُرقن مرـ هرذا احلرزب افرذي 

ًٚ، مـ ـرٚن  صٓد اه ظز وجؾ فف بٚفٍ ح، وذفؽ يًْل افٍ ح   افدٕٔٚ وأخرة مً

ًٚ ظذ أن يُقن مـ ذفؽ احلزب ؾر  يُّْرف أن حيَرؼ ذفرؽ   ًٍٕرف ،ٓ ،ذا  حريه

ف، ،ذا ـررٚن افىريررؼ ادقصررؾ ،ػ  َٔررؼ ظررر  ظ مررٜ هررذا احلررزب وٕيٚمررف ومْٓررر

ًٚ ـرررذفؽ أن يُرررقن ادرررْٟٓ واحررردًا، ؾررر٘ذا تًرررددت  هرررذا احلرررزب واحررردًا ؾررر  برررد أيوررر

ادْررررٚهٟ فتِررررؽ اجلامظررررٚت أو افىقائررررػ أو إحررررزاب ؾرررر  صررررؽ أن افتًرررردد هلررررذه 

ادْرٚهٟ ؾررع فتًردد إحررزاب واجلامظرٚت، ومرٚ بْرل ظررذ خىرٖ أو ور ل ٓ صررؽ 

 ، وـام ؿٔؾ ؿدياًم: وهؾ يًتَٔؿ افيؾ وافًقد أظقج.إٔف يُقن ـذفؽ و ًٓ 

أؿررقل: ؿررد يتًررٚءل افررًٌض: ؾررام هررل ظ مررٜ افٍرؿررٜ افْٚجٔررٜ افتررل جًِٓررٚ افرشررقل 

بكرررريح ذفررررؽ  ¢بكرررريح ذفررررؽ احلررررديٞ وبتًٍررررره فميررررٜ جًِٓررررٚ افرشررررقل  ¢

قهُ ﴿احلرررديٞ وبتًٍرررره فميرررٜ:  ًُ ٌِ ٚته ٔاًم َؾررر
َِ تَ ررر ًْ ل ُم

اضِررر َذا رِصَ ، [853عجججءم:]األن﴾َوَأنه َهررر

ًٚ واحرردًا وخررط مررـ حقفررف تِررؽ اخلىررقط افًريوررٜ افُ رررة افَهرررة، مررٚ  وخررط خىرر

 ظ مٜ هذا افًٌٔؾ وهذا افىريؼ افذي يُقن صٚحٌف مـ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ؟

اجلقاب ـام شًّتؿ   احلديٞ: حْٔام ؿٚل ظِٔرف افهر ة وافًر م أن مرـ برغ 
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، ووصرٍٓٚ: بٖهنرٚ افترل تُرقن تِؽ افٍرل اف  ثرٜ وافًرًٌغ ؾَرط ؾرؿرٜ واحردة ٕٚجٔرٜ

 ومٚ ـٚن ظِٔف أصحٚبف. ¢ـٚن ظِٔف افرشقل   مٚظذ

  هررذا احلررديٞ ٕحررـ ٌْٕررف ٕمررر هررٚم ضٚدررٚ ؽٍررؾ ظْررف ـررؾ افرردظٚة اإلشرر مٔغ 

ادقجقديـ افٔرقم حترك وبًورٓؿ مرع هرذا ادرْٟٓ افهرحٔح وهرق افُترٚب وافًرْٜ، 

ًٚ   هرررٗٓء مرررـ ٓ يتٌْرررف هلرررذا افرررذي ذـرررره افرشرررقل ظِٔرررف اف ًررر م   احلرررديٞ ظىٍررر

ظرذ ؿقفرف   وصرػ افٍرؿرٜ افْٚجٔرٜ:  ¢، مٚ اؿتك افٌْرل «مٚ إٔٚ ظِٔف»ظذ ؿقفف: 

ًٚ؛ ٕن مررٚ ـررٚن ظِٔررف افٌْررل  هررق  ¢مررٚ إٔررٚ ظِٔررف، وفررق إٔررف اؿتكرر ظررذ هررذا فُررٚن ـٚؾٔرر

، ¢ «وخرر اهلردى هردى وّرد»اهلدى وافْقر، ـام تًًّقن   خىٌٜ احلٚجرٜ: 

ؾَررررٚل:  «مررررٚ إٔررررٚ ظِٔررررف»افهرررر ة وافًرررر م وظىررررػ ظررررذ ؿقفررررف: ،ذًا دررررٚذا ذـررررر ظِٔررررف 

 ؟«وأصحٚن»

هرررذا افًىرررػ ممرررٚ يًىرررػ ظِٔرررف ـ رررر مرررـ افررردظٚة، وفرررق ـرررٕٚقا مًْرررٚ ظرررذ مرررْٟٓ 

افُتٚب وافًْٜ؛ ؾِذفؽ ؾَد جريٝ ظذ افدٕدٕٜ وافتىقا  دائاًم وأبدًا حرقل هرذه 

ٕوػ: مـ حٔرٞ ٕضٔتٓٚ، أضٔتٓٚ مـ ٕٚحٔتغ: ا «وأصحٚن»اجلِّٜ ادًىقؾٜ: 

ـِ ﴿ؿد أويت جقامع افُِؿ، وإٔف ٓ يْىؼ ـام ؿٚل تًٚػ:  ¢أن افٌْل  َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

ٌل ُيرررقَحك ٓه َوْحررر َق ،ِ ، ؾررر٘ذا ـرررٚن ٓ يرررتُِؿ ،ٓ برررٚفقحل، [4-3]الجججنجم:﴾اهْلَرررَقى * ،ِْن ُهررر

ًٚ ؾٔام يتًِرؼ بٕٚحُرٚم افدئْرٜ، و،ذا ـرٚن ؿرد أويت جقامرع افُِرؿ، ؾِرامذا  وهذا ضًٌ

، «وأصررحٚن»بررؾ زاد وظىررػ ظررذ هررذا ؾَررٚل:  «مررٚ إٔررٚ ظِٔررف»؟ يَتكرر ظررذ ؿقفررف: 

ظِررراًم أن افهرررحٚبٜ مرررٚ جرررٚءوا برررديـ مرررـ ظْرررد إًٍٔرررٓؿ و،ٕرررام أخِهرررقا   اتٌرررٚظٓؿ 

 ؟¢فٌْٔٓؿ 

وهرق افرذي يًرّك  ¢افًٌٛ   ذفؽ هٚم جدًا: وهرق أن مرٚ ـرٚن ظِٔرف افرشرقل 

ديٞ واحرررد، مرررـ ذفرررؽ ؿقفرررف ظِٔرررف بٚفًرررْٜ، افًرررْٜ افترررل جرررٚء ذـرهرررٚ   أـ رررر مرررـ حررر

افه ة وافً م   حديٞ افرهط افذيـ شٖفقا ًٕرٚء افٌْرل ظرـ ظٌٚدترف ظرـ صرٔٚمف 
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وؿٔٚمف و،تٕٔٚف فًْٚئف، وافَهٜ مًروؾٜ، وٓ أريد أن أضٔؾ أـ ر ممرٚ يَتورٔف افقؿرٝ 

ًٚ ظرـ هرذا افًرٗال، و،ٓ ؾٓرذا احلرديٞ وحرده يًرتحؼ ورٚرضة ـٚمِرٜ ٓ أؿرؾ  جقاب

ؿرررررٚل   مخرررررر احلرررررديٞ  ¢افرررررزمـ، حًرررررٌل ؾٔرررررف أو مْرررررف أن افٌْرررررل شرررررٚظٜ مرررررـ مرررررـ 

أمرررٚ ،ين أخنرررٚـؿ ه، »ادًررررو  بحرررديٞ افررررهط بًرررد أن ذـرررر ؿقفرررف ظِٔرررف افًررر م: 

وأتَٚـؿ ه، أمٚ ،ين أصقم وأؾىر، وأؿقم افِٔرؾ وإٔرٚم، وأترزوج افًْرٚء، ؾّرـ رؽرٛ 

ٓرٚء افرذي ٓ تًْرل ادًْرك آصرى حل ظْرد افٍَ ¢، شرْتف «ظـ شْتل ؾِٔس مْرل

يًْل بٚفًْٜ مٚ فٔس بٍريوٜ، ٓ يًْل افرشقل ظِٔف افً م   أي حديٞ ذـرر ؾٔرف 

فٍيرررٜ افًرررْٜ مًْرررك افًرررْٜ ادهرررىِحٜ ظِٔٓرررٚ   ؾرررروع افٍَرررف، حٔرررٞ يَقفرررقن مررر  ً: 

ؾرائض افه ة، شْـ افه ة، ويًرؾقن افًْٜ: مٚ ي ٚب ؾٚظِٓٚ وٓ يًٚؿٛ تٚرـٓٚ، 

ؾّررـ رؽررٛ » ررؾ ؿقفررف ظِٔررف افهرر ة وافًرر م: فررٔس هررذا ادًْررك هررق ادَهررقد   م

، و،ٕررام ادَهررقد بررف: ادررْٟٓ وافْيررٚم وافىريررؼ افررذي شررٚر «ظررـ شررْتل ؾِررٔس مْررل

ظِٔف افرشقل ظِٔف افًر م مْرذ بدئرف بٚفردظقة ،ػ اه ،ػ مخرر رمرؼ مرـ حٔٚترف، هرذا 

افْيرررٚم وهرررذا ادْىِرررؼ وهرررذا افىريرررؼ افرررذي شرررٚر ظِٔرررف افرشرررقل ظِٔرررف افًررر م هرررق 

، ومرـ افقاورح أن ¢قد بٚفًْٜ ؾٔام ،ذا ذـر   حرديٞ مرـ أحٚديرٞ افٌْرل ادَه

افًْٜ اذا ادًْك ادَهقد مـ حديٞ افرشقل ظِٔف افً م يًْل اإلش م ـر ً ٓ 

يتررررزأ، شرررقاء بٍرائورررف أو بًرررْْف أو بًّرررتحٌٚتف أو مْدوبٚترررف أو مٌٚحٚترررف، شرررقاء   

ؾّرـ رؽرٛ ظرـ شرْتل »افًْٜ: أشِقب افدظقة أو   جقهر افدظقة، هذا هق مًْك 

 .«ؾِٔس مْل

ًٚ ؿرأبرقه أو  ًٚ أطرـ إُٔرؿ مجًٔر مـ ذفؽ حرديٞ افًربرٚض برـ شرٚريٜ افرذي أيور

وظيْررٚ افرشررقل »شررًّتّقه ظررذ إؿررؾ، وهررق افررذي ؿررٚل ؾٔررف افًربررٚض بررـ شررٚريٜ: 

مقظيٜ وجِٝ مْٓٚ افَِقب وذرؾٝ مْٓٚ افًٔقن، ؾَِْرٚ: أوصرْٚ يرٚ رشرقل اه،  ¢

قى اه، وافًّع وافىٚظٜ، و،ن و  ظٌد حٌق، و،ٕرف مرـ يًرش ؿٚل: أوصُٔؿ بتَ
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ًٚ ـ رًا، ؾًُِٔؿ بًْتل وشْٜ اخلٍِٚء افراصرديـ ادٓرديغ مرـ  مُْؿ ؾًرى اخت ؾ

،ػ مخر احلديٞ، وهق مًرو  ،ن صٚء اه، ؾٓرؾ يًْرل رشرقفْٚ صرِقات  «بًدي..

: افًرررْـ افٌَِٔرررٜ يًْرررل مررر  ً  «ؾًِرررُٔؿ بًرررْتل»اه وشررر مف ظِٔرررف   هرررذا احلرررديٞ: 

 وافًٌديٜ   افهِقات اخلّس وؽر ذفؽ؟

اجلرررقاب: ٓ، هرررذا جرررزء ممرررٚ ئًْرررف ظِٔرررف افًررر م بٍِيرررٜ افًرررْٜ ـِرررام ذـرهرررٚ   

حرديٞ مرـ أحٚدي رف ظِٔررف افًر م، جرزء وافُرؾ ـررام ذـرٕرٚ، ادرْٟٓ وافىريرؼ افررذي 

 شٚر ظِٔف افرشقل ظِٔف افً م.

 (  00: 03: 04/ 686) اهلدى والنور /

 ( 00: 17: 51/ 686اهلدى والنور / )
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 ذهِ تعدد اجلُانات اإلضالَية

صررٔ ْٚ ؿٌررؾ ؿِٔررؾ يًْررل دررٚ صررٔ ْٚ جتررقيز تًرردد اجلامظررٚت اإلشرر مٜٔ  افًرٗال:

 ظذ مْٟٓ واحد أفٔس هذا يٍتح بٚب احلزبٜٔ.

 بٚب احلزبٜٔ فًٔٝ مـ ذاك ادْٟٓ اإلش مل إٔٚ رضبٝ . افنٔخ:

 ان.مٚ شّع افًٗال اإلخق مداخِٜ:

 رؾع صقتؽ.ا افنٔخ:

جتقيز افنٔخ فتًدد اجلامظٚت اإلشر مٜٔ هرؾ هرذا يٍرتح برٚب فًرِقك  افًٗال:

 ضريؼ احلزبٜٔ.

ًٚ بْٔررٚ، ؾَِررٝ حيُررؿ ظررذ  افنررٔخ: اجلررقاب ٓ ْٕٕررل رضبررٝ فررذفؽ مرر  ً واوررح

اجلامظررٚت بّ ررؾ مررٚ حيُررؿ ظررذ إؾررراد ؾَِْررٚ ؾرر ن ختههررف   افتًٍررر واف ررٚين 

صئٝ مـ افت ههٚت   خمتِػ افًِقم شقاًء مٚ ـٚن مْٓٚ    احلديٞ وظدد مٚ

ًٚ ومررٚ صررٚبف ذفررؽ، هررذه افت ههررٚت هررل مررـ  ًٚ صررْٚظٔ ًٚ أو مررٚ ـررٚن مْٓررٚ مٚديرر نظٔرر

افقاجٌررٚت افٍُٚئٔررٜ ،ذا ؿررٚم اررٚ افررًٌض شررَط ظررـ افٌررٚؿغ ،ذا ؿِْررٚ هررذا فألؾررراد هررؾ 

ي فرف يٍتح بٚب افتحرزب؟ هرذا وردث ؾِرف مجٚظرٜ فٚصرّقن مجٚظرٜ ادٍنر افرذ

ًٚ هرذا فرٚفػ اإلشر م فُرـ ظرذ ـرؾ ادًرِّغ  مجٚظٜ ،ػ أخرره ـرام ذـرٕرٚ، ضًٌر

أن يًرررررتٍٔدوا مرررررـ ادت هرررررص   افتًٍرررررر ـرررررام يًرررررتٍٔدون مرررررـ ادت هرررررص   

 احلديٞ مـ افٍَٔف مـ آؿتهٚدي مـ افًٔٚ  مـ مـ ،ػ أخره.

ؾررر٘ذًا جتًّٓرررؿ ـِٓرررؿ اإلشرررتٍٚدة مرررـ ـرررؾ مت هرررص دون تٌرررٚؽض ودون تٌٚظرررد  
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ًٚ وؿِْررٚ بررٖن هررذا احلُررؿ ٕ ٕررف ـِٓررؿ ظررذ ـِّررٜ شررقاء إٔررٝ شررًّٝ هررذا افُرر م مٍٕرر

افذي ذـرٕٚه بٚفًٌْٜ فألؾراد وهق حؼ ٓ ريٛ ؾٔف يَْؾ ،ػ اجلامظٚت بًّْك أن 

 ـتقؤح فهقرة افتُتؾ هذا .

مجٚظررٜ مررـ إؾررراد صررُِقا جلْررٜ   افتًٍررر، مجٚظررٜ مررـ ادنررتٌِغ بٚحلررديٞ 

ثغ، وظرذ ذفررؽ ؾَرس بَٔرٜ افت ههرٚت، هرؾ هرذا يُررقن صرُِقا جلْرٜ مرـ ادحرد

ًٚ مررررٚ فرجررررقن ظررررـ ادررررْٟٓ افًِّررررل  ًٚ فررررف مررررٚدامقا مجًٔرررر ًٚ فِؼررررع أم مقاؾَرررر خمٚفٍرررر

 افهحٔح افُتٚب وافًْٜ ومٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚفح؟ واوح ،ػ هْٚ.

أن افِررررٚن افترررل شرررّْٔٚهٚ بِررررٚن وظرررٚدة مرررٚ تُرررقن مٗفٍرررٜ مرررـ  ًرررٜ ظؼرررة 

أن ٕقشرررع دائررررة بَررردر مرررٚ تتهرررقر افِرْرررٜ هرررذا مٗفٍرررٜ مرررـ  ًرررٜ ظؼررر ظؼرررون 

افتًٍرر إفق  ادٗفٍٜ هؾ اختِػ إمر ظـ إؾراد أو ظـ افٍرد   احلديٞ   

 ٟٓ م واحررد ومرْر ْٔٚهٚ ظرـر أفررق  مٗفٍرٜر مرٚر دام ـِٓررؿ ئًنررقن  رٝر ٕيرٚر أو أؾررراد جلْرٜر شرّر

تف مـر افتحرزب و افتُترؾ ٕٕرف ،ذا دخرؾ واحد؟ اجلقاب ٓ مٚ يستٛ مـ وراء هرذا مٚر خنٔر

ن وبرغ إؾرراد، ٓ يقجرد ؾررل  افتحزب وافتُتؾ ٓ ؾرل حْٔئٍذ بغ اجلًّٔٚت وبرغ افِرٚر

ًٚ ظٚئنرررغ   دائرترررف،  ٚ أن يُقٕرررقا مجًٔررر ٟٓ افرررذي اؾسوررْر فػ هلرررذا ادررْر ًٚ ـِرررف خمررٚر ،ض ؿررر

 . وهذه أن ًّٕع مـ افدـتقر مٚذا أراد أن يَقل

 افًّؾ واجٛ ظذ ادًِّغ .هؾ هذا أؿقل: أن م ؾ هذا  افًٗال:

 واجٛ. افنٔخ:

،ذًا افنرٔخ يقجرٛ يًْرل افَٔرٚم بٚفًّرؾ    افًرٗال:خ ص احلّرد ه. افًٗال:

صتك افْقاحل اإلش مٜٔ بنُؾ مجٚظل؛ ٕن دوفٜ اإلش م وأمٜ اإلشر م ٓ تَرقم 

 ،ٓ بّ ؾ هذه افْنٚضٚت اجلامظٜٔ.

 أي ًٕؿ. افنٔخ:

 جزاك اه خر.. افنٔخ:

 (  00:  16: 57/ 372ى والنور /) اهلد
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 باب َٓ٘

   شٗال يَقل: هؾ وقز تًدد اجلامظٚت افًٚمِٜ ف ش م؟ مداخِٜ:

هذا افًٗال   افقاؿع يىرح ًٍٕف ـام يَقفقن افٔقم، ومؼوع ومًِقم  افنٔخ:

ًٚ أن هرذا أمرر جرٚئز وإٔرٚ أؿرقل مًٓرؿ ـرذفؽ، وفُرـ بؼرط واحرد  فدى افْرٚس مجًٔر

 ٕتٌٚه فف مـ ـؾ هذه اجلامظٚت فًٌٌغ اثْغ:وهذا افؼط وٛ آ

 افًٌٛ إول: حتك جتًّٓؿ دائرة اإلش م.

ًٚ ـرررام ؿِْرررٚ ظرررـ ظٚمرررٜ ادًرررِّغ  -وافؼرررط اف رررٚين: أن يُقٕرررقا   يًرؾرررقن  -أيوررر

ـٔررػ يْىَِررقن   دظررقهتؿ. ؾرر٘ذا ـررٚن هْررٚك مجٚظررٚت متًررددة وـٕٚررٝ ـررؾ مجٚظررٜ 

ًٚ، ٕين أتهقر حََٜٔ واؿً ٜ ٓ يًتىٔع أن وٚدل ؾٔٓٚ ،ًٕٚن مرٚ، تْحق مْحًك واجٌ

وهل: أن افٍرد مـ أؾراد افًِامء ٓ يُّْف أن وّع افًِقم اإلش مٜٔ ـِٓرٚ بحٔرٞ 

إٔرررف ،ذا شرررئؾ ظرررـ أي ظِرررؿ أجٚبرررؽ، يًْرررل ـرررام يَقفرررقن ظْررردٕٚ   شرررقريٚ   افٌِرررٜ 

افًٚمرٜ أن مرٚ صرٚء اه ؾر ن م ررؾ افهرحـ افهرْٔل ويرـ مررٚ رمٔترف بررن، إٔرٚ ٓ أتهررقر 

أن يُرررررررقن افًرررررررٚ؟ ظرررررررٚ؟ بٚفتًٍرررررررر، وبرررررررٚفَرمن، وبًِرررررررقم افَررررررررمن، وإحٚديررررررررٞ، 

وافَررررراءات، وافٍَررررف احلٍْررررل، وافنررررٚؾًل، وافٍَررررف ادَررررٚرن، ،ػ مخررررر مررررٚ هْٚفررررؽ، 

افٌِررٜ، وافْحررق، وافكرر ، و و، ،ػ مخررره. هررذا أمررر مًررتحٔؾ، ممُررـ ـررؾ واحررد 

ًٚ وّع بهقرة  ِّٜ بغ هذه افًِقم وفُـ ٓ بد فٍٔٔد افْٚ س أن يُقن مت هه

  ظِؿ مـ هذه افًِقم افذي يتّٔز ؾٔف ظذ ؽره وهُذا ـرؾ ظرٚ؟   افردٕٔٚ، هرذه 

ادرّقظررٜ مررـ افًِررامء ادت ههررغ هررؿ افررذيـ يًررتىًٔقن أن يْٓوررقا بٚفقاجررٛ 
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 ـُؾ، واجٛ ظِؿ افتًٍر واحلديٞ و،ػ مخره، ص ص واحد ٓ يًتىٔع.

ًْرٌٜ فِرامظرٚت وـرؾ مجٚظرٜ مٗفٍرٜ ظذ افوقء، هٗٓء إؾراد َٕقل ٕحرـ بٚف

مـ إؾراد، ؾ  تًتىٔع مجٚظٜ ظذ وجف إرض أن تْٓض بٚإلشر م ـُرّؾ، أي: 

هذه اجلامظٜ أن تُقن ظٚدٜ بٚفُتٚب وافًْٜ أو ظذ افتٍهٔؾ افًٚبؼ وٓ ُٕررر، 

ًٚ مـ اإلش م.  و،ٕام ـؾ مجٚظٜ تٖخذ جٌٕٚ

ب واحررد ـررام ؿررٚل تًررٚػ: فْيررب مرر  ً: حررزب َوَٓ حررزب   اإلشرر م ،ٓ حررز

ٌُقنَ ﴿
ٚفِ ٌَ  .[56]المءئدة:﴾َؾِ٘نه ِحْزَب اههِ ُهُؿ اْف

ًٚ واحردًا يٌٌْرل أن يُقٕرقا داخِرغ    مجٚظٚت متًددة حتك ٓ يُقٕرقا ،ٓ حزبر

  دائرررة اإلشرر م ؿررٚل اه، ؿررٚل رشررقل اه. ؾّرر  ً: بًررض هررذه اجلامظررٚت يٌِررٛ 

ٜ أحُٚم اإلش م   ـرؾ مرٚ يتًِرؼ بٚفًٌرٚدات ظِٔٓٚ افتٍَف   افديـ هيتّقن بًّرؾ

ؾورر ً ظررـ آظتَررٚدات، ؾٓررؿ ييرربقن   هررذه افْٚحٔررٜ فُررـ مررٚ يًررتىًٔقن بىًٌٔررٜ 

احلٚل أن ييبقا   ٕٚحٜٔ أخرى، مٚ هل هذه افْٚحٜٔ إخرى؟ بٖن يتقجٓرقا ،ػ 

ًٚ: افٍورٚئؾ مرـ إمرقر، إخر ل مُرٚرم  افْٚس فتًئّٓؿ و،رصرٚدهؿ ـرام ؿٔرؾ مٍٕر

إخ ل وٕحق ذفؽ ـرامظٜ، ـُتِٜ، أمرٚ ـرٖؾراد فتٍِرقن   ذفرؽ، فُرـ هرٗٓء 

ًٚ هرؿ ٓ يًرتىًٔقن أن يْٓورقا برام هنورٝ برف اجلامظرٜ  أو هذه اجلامظٜ اف ٕٚٔرٜ أيور

إوػ، وهُذا ظدد مٚ صئٝ مـ اجلامظٚت، ؾُؾ مجٚظٜ ترْٓض برام ورٛ ظرذ 

 بًض ادًِّغ أن يَقمقا بف.

: ؿررردياًم ـْرررٚ ًٕرررّع إٔرررف يقجرررد   مكررر مجٚظرررٜ تًرررّك أرضب فُرررؿ مررر  ً أخرررراً 

 برامظٜ افنٌٚن ادًِّغ، وإٌ ؼ مْٓٚ ؾٔام مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ.

مجٚظررٜ افنررٌٚن هررٗٓء ٓ هيتّررقن مررـ اإلشرر م ـرامظررٜ ٓ أتُِررؿ ـررٖؾراد، ؿررد  

يُررقن هْررٚك   إؾررراد هيتّررقن بٚفْٚحٔررٜ إوػ ـررام ؿِْررٚ وهررل ٕٚحٔررٜ افًِررؿ، وؿررد 
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ؾررٔٓؿ مخررريـ هيتّررقن بْٚحٔررٜ ،رصررٚد افْررٚس وتًِررّٔٓؿ، فُررـ ـرامظررٜ بررامذا  يُررقن

ـرٕٚقا هيتّررقن؟ بررٕٚمقر افريٚوررٜٔ، بُرررة افًررِٜ وـرررة افَرردم وافىٚوفررٜ وٕحررق ذفررؽ، 

ريٚوررررٜ ٓ بررررٖس مررررـ هررررذه افريٚوررررٜ، فُررررـ بؼررررط أن تُررررقن وررررّـ دائرررررة افؼرررريًٜ 

يّنررررقن   دائرررررة اإلشرررر مٜٔ، ؾٔتًررررٚون ،ذًا هررررٗٓء مررررع هررررٗٓء مررررع هررررٗٓء وـِٓررررؿ 

 اإلش م.

ًٚ: اجلامظٜ إخررة افترل تًتْرل بٚدًرٚئؾ وبرٕٚظامل   أظْل ٕرضب م  ً بًٔى

افريٚؤٜ، ؿِْرٚ: هرذا أمرر ضٔرٛ، وفُرـ هرذه افريٚورٜ ؿرد حيرٔط ارٚ بًرض إحُرٚم 

افتل وٛ... أن يِتزمقهٚ فْيب ظذ ذفؽ م  ً: إٔرف ٓ ورقز هلرذه اجلامظرٜ أن 

ٚ مع بًض، بًوٓٚ مع اجلامظٚت إخررى   أوؿرٚت يورًٔقن تتٌٚرى م  ً بًوٓ

 ظِٔٓؿ ؾريوٜ مـ ؾرائض افهِقات اخلّس.

ؾرر٘ذًا هررؿ وررٛ ظِررٔٓؿ أن يْتيررروا   ؿٔررٚمٓؿ بٚفقاجررٛ افتَٔررد بررٍْس إحُررٚم 

 افؼظٜٔ.

ـذفؽ م  ً: وٛ أن يتّٔرزوا بٚظتٌرٚرهؿ مجٚظرٜ ريٚورٔغ متًّرُغ بٚإلشر م 

ٚورررٔغ ومخرررريـ  برررغ إٕرررٚم ـٚصرررٍل افًرررقرات، ـٚصرررٍل أٓ ييٓرررروا ـرررام ييٓرررر افري

إؾ رررٚذ ٓبًرررغ درررٚ يًرررّك افٔرررقم بٚفنرررقرت   بًرررض افٌِرررٚت، وبٚفتٌرررٚن بٚفٌِرررٜ 

افًربٔرررٜ افهرررحٔحٜ وهرررق افنررروال افرررذي فرررٔس فرررف أـرررامم، ثرررؿ هرررق ورررٔؼ ؿرررد حيررررؿ 

افًرررررقرة افُرررررزى، هرررررٗٓء افريٚورررررٔغ ادًرررررِّغ ورررررٛ أن ييٓرررررروا برررررزي وصرررررُؾ 

ك يَقمرررقن بقاجرررٛ ٓ يًرررتىٔع أم ٚفْرررٚ ٕحرررـ ادٌُْرررغ ظرررذ ظِرررؿ ،شررر مل حرررغ ذا

 وتًِٔؿ افًِؿ وٕحق ذفؽ. هذا اد ٚل بًٔط جدًا.

ؾررر٘ذا ـٕٚرررٝ هرررذه اجلامظرررٚت تْىِرررؼ مرررـ هرررذا ادْىِرررؼ اإلشررر مل افًرررٚم ؾرررًْام 

يًِّقن ويًٍِقن، وفُـ مع إشػ افنديد هذا افقاجٛ ؽر متحَؼ   ـ ر مـ 
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ْرررٚؾر وهْرررٚك تررردابر برررغ مجٚظرررٜ وأخررررى، درررٚذا؟ ٕن هرررذه اجلامظرررٚت، برررؾ هْرررٚك ت

ادْررٚهٟ افتررل أؿّٔررٝ هررذه اجلامظررٜ ظِٔٓررٚ ؟ تَررؿ ظررذ افدشررتقر اإلشرر مل افررذي 

ًًٕك ٕحـ بهٔٚحْٚ وزظٚؿْٚ أن ٕحقل افدشتقر افذي جٚءٕٚ مرـ افٌررب أن ٕحقفرف 

،ػ دشتقر ،ش مل وٕحـ ظٚجزون أن ٕىٌؼ جزءًا مرـ هرذا افدشرتقر   اجتامظْرٚ 

 ذا ادهقر   ادٜٔ...ه

بٚفًٌْٜ دغ فِّرتّع اإلش مل افٌُر افذي ٕريرد أن ٕحُرؿ ظِرٔٓؿ ـترٚب اه 

 .¢وشْٜ رشقل اه 

فررررذفؽ إٔررررٚ أؿررررقل اررررذه ادْٚشررررٌٜ: أن هررررذه اجلامظررررٚت ـِٓررررٚ ظِٔٓررررٚ ٓ بررررٖس أن 

تت هص ـؾ واحدة مْٓٚ ؾٔام هل متقجٜٓ ،فٔرف وفُرـ بؼرط أن يُرقن ظِّٓرٚ   

ود دائررة اإلشرر م، و،ذا ؟ يَرؿ هررٗٓء إصر ٚص فررٔس ؾَررط   ختههرٓٚ   حررد

ختههررٓؿ ادررذـقر بررؾ وؾررٔام يتًِررؼ بًٌررٚداهتؿ اخلٚصررٜ وبررٖؾرادهؿ ،ذا ؟ يتَٔرردوا 

بحُرررررؿ اه ظرررررز وجرررررؾ ؾررررر  يًرررررتىًٔقن أن يُقٕرررررقا مجٚظرررررٜ يَقمرررررقن بقاجرررررٛ مرررررـ 

افقاجٌررررٚت افتررررل ٓ تًررررتىٔع مجٚظررررٜ أخرررررى أن يَقمررررقا اررررٚ، ٕهنررررؿ زظّررررقا أهنررررؿ 

 ختههقا هذا افت هص ،ٕام ئٍدهؿ ،ذا افتزمقا ظٓد اه ونيًٜ اه.

ب٘وررٚز: هررذه اجلامظررٚت ،ن ـٕٚررٝ تًّررؾ   ختههررٚهتٚ وررّـ دائرررة اإلشرر م 

 ¢ؾررًْام هررق، و،ٓ هررق افتٍرررل ادْٓررل ظْررف   ـتررٚب اه و  حررديٞ رشررقل اه 

ًٚ ،ن صٚء اه.  وذفؽ مًِقم فديُؿ مجًٔ

 .( 00:  15: 19/ 228نور /) اهلدى وال
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 باب َٓ٘

ؾٓذا شٗال فنٔ ْٚ افً مٜ افنرٔخ ٕرٚرص يَرقل افًرٚئؾ: مرٚ هرق حُرؿ افؼرع   

تًدد هذه اجلامظٚت وإحزاب وافتْئامت اإلش مٜٔ مع أهنٚ خمتٍِٜ ؾرٔام بْٔٓرٚ 

  مْٚهرٓٚ وأشٚفٌٔٓٚ ودظقاهتٚ وظَٚئدهٚ وإشس افتل ؿٚمٝ ظِٔٓٚ وخٚصرٜ أن 

 دل احلديٞ ظذ ذفؽ. مجٚظٜ احلؼ واحدة ـام

فْرررٚ ـِرررامت ـ ررررة وظديررردة حرررقل اجلرررقاب ظرررـ هرررذا افًرررٗال، وفرررذفؽ   افنرررٔخ:

 ؾْقجز افُ م ؾٔف.

ؾَْررقل: ٓ فٍررك ظررذ ـررؾ مًررِؿ ظررٚر  بٚفُتررٚب وافًررْٜ ومررٚ ـررٚن ظِٔررف شررٍِْٚ 

افهرررٚفح ريض اه ظرررْٓؿ، أن افتحرررزب وافتُترررؾ جلامظرررٚت خمتٍِرررٜ إؾُرررٚر أوًٓ 

ًٚ فٔس مرـ اإلشر م   نء، برؾ ذفرؽ ممرٚ هنرك ظْرف ربْرٚ وادْٚهٟ وإشٚفٔٛ ث ٕٔٚ

ـَ ﴿ظز وجؾ   أـ ر مـ ميٜ   افَرمن افُريؿ مْٓٚ ؿقفرف ظرز وجرؾ: 
ُٕرقا مِر ق ُُ َوٓ َت

َدهْيِْؿ  ْزٍب بِرررررراَم َفرررررر ؾُّ ِحرررررر رررررر ـُ  ٚ ًً َٔ
ُٕقا ِصرررررر ٚ رررررر ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿررررررقا ِديررررررَْ ـَ َؾره ِذي رررررر ـَ افه

ـَِغ * ِمرررررر رررررر ادُْْؼِ

 .[33-38]الروم:﴾َؾِرُحقنَ 

قَن ﴿ؾربْررٚ ظررز وجررؾ يَررقل:  َدًة َوٓ َيَزاُفرر ًٜ َواِحرر رر َؾ افْهررَٚس ُأمه رر ًَ ررَؽ جَلَ َٚء َربُّ ْق َصرر َوَفرر

ررَؽ  َؿ َربُّ
ـْ َرِحرر ٓه َمرر َغ *  ،ِ

رر ٍِ ، ؾررٚه تٌررٚرك وتًررٚػ اشررت ْك مررـ [881-881]هججود:﴾خُمْتَِِ

ًٚ اشرت ْك مرـ هرذا اخلر   افىٚئٍرٜ  ًٚ وفرٔس نظٔر هذا اخل   افذي ٓ بد مْرف ـقٕٔر

َؽ ﴿ادرحقمٜ حغ ؿٚل:  ـْ َرِحَؿ َربُّ ٓه َم ِ،﴾. 
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وٓ صؽ وٓ ريرٛ أن أي مجٚظرٜ يريردون بحررص برٚفغ و،خر ص ه ظرز وجرؾ 

 .ادًت ْٚة مـ هذا اخل   افُقين   أن يُقٕقا مـ إمٜ ادرحقمٜ

ًٚ   ادرتّرررع اإلشررر مل ،ٓ ، ن ذفرررؽ ٓ شرررٌٔؾ فِقصرررقل ،فٔرررف وفتحََٔرررف ظِّٔررر

ٚب و،ػ شْٜ افرشقل ظِٔف افهر ة وافًر م، و،ػ مرٚ ـرٚن ظِٔرف بٚفرجقع ،ػ افُت

ادررررْٟٓ وافىريررررؼ  ¢شررررٍِْٚ افهررررٚفح ريض اه ظررررْٓؿ، وفَررررد أووررررح رشررررقل اه 

إٔرف خرط ذات يرقم ظرذ إرض »: ¢افًِٔؿ   ؽر مرٚ حرديٞ صرحٔح ظرـ افٌْرل 

ًٚ ؿهرررة ظررـ جررٌٕٚل اخلررط ادًررتَٔؿ، ثررؿ ؿرررأ  ًٚ مًررتَٔاًم، وخررط حقفررف خىقضرر خىرر

َل ﴿قفف تٌٚرك وتًٚػ: ؿ ره ٍَر ٌَُؾ َؾتَ ًُّر قا اف ًُر قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٔاًم َؾٚته
َِ تَ ًْ ل ُم

اضِ َوَأنه َهَذا رِصَ

ٌِِِِٔف  ـْ َشررر ْؿ َظررر ررر ُُ ، ومرررر ب٘صرررًٌف ظرررذ اخلرررط ادًرررتَٔؿ وؿرررٚل: هرررذا [853]األنعجججءم:﴾بِ

رصاط اه، وهرررذه ضررررل ظرررـ جقإرررٛ اخلرررط ادًرررتَٔؿ، ؿرررٚل ظِٔرررف افًررر م: وظرررذ 

 .«ؾ ضريؼ مْٓٚ صٔىٚن يدظق افْٚس ،فٔفرأس ـ

ٓ صؽ أن هذه افىرل افَهرة هل افتل ب ؾ إحزاب واجلامظرٚت افًديردة، 

ًٚ مـ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ أن  وفذفؽ ؾٚفقاجٛ ظذ ـؾ مًِؿ حريص ظذ أن يُقن حَ

ًٚ ويًررٚرًا، وفررٔس هْررٚك حررزب  ًٚ افىريررؼ ادًررتَٔؿ، وأن ٓ يٖخررذ ئّْرر يْىِررؼ شررٚفُ

ْزَب ﴿اه تٌررٚرك وتًررٚػ افررذي حرردثْٚ ظْررف افَرررمن افُررريؿ:   ٕررٚجح ،ٓ حررزب ِ٘نه ِحرر َؾرر

ٌُقنَ 
ٚفِ ٌَ  .[56]المءئدة:﴾اههِ ُهُؿ اْف

ؾرر٘ذًا: ـررؾ حررزب فررٔس هررق حررزب اه ؾررٕ٘ام هررق مررـ حررزب افنررٔىٚن وفررٔس مررـ 

حررزب افرررمحـ، وٓ صررؽ وٓ ريررٛ أن افًررِقك ظررذ افكرراط ادًررتَٔؿ  يتىِررٛ 

ٔؿ مًرؾرررٜ صرررحٔحٜ وٓ يُرررقن ذفرررؽ بّرررررد افتُترررؾ مًرؾرررٜ هرررذا افكررراط ادًرررتَ

وافتحرررزب إظّرررك ظرررذ ـِّرررٜ هرررل ـِّرررٜ اإلشررر م احلرررؼ، فُرررْٓؿ ٓ يٍَٓرررقن مرررـ 

ًٚ ؿِررررٔ ً، ؾرررر  يُررررقن افتحررررزب افهررررحٔح افٍررررٚفح ،ٓ بًّرؾررررٜ هررررذا  اإلشرررر م ،ٓ صررررٔئ
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اإلش م ـام إٔزفف اه تٌٚرك وتًٚػ ظذ ؿِٛ وّرد ظِٔرف افهر ة وافًر م، هلرذا 

ؾ ظْٓررٚ، ؾَررٚل: ئاررٚ حٔررْام شرر ¢مررـ ظ مررٜ افٍرؿررٜ افْٚجٔررٜ افتررل رصح افٌْررل ـررٚن 

 .«هل مٚ إٔٚ ظِٔف وأصحٚن»

ؾ٘ذًا: هذا احلديٞ ينًر افٌٚحٞ احلريص ظذ مًرؾٜ رصاط اه ادًتَٔؿ إٔرف 

وررررٛ أن يُررررقن ظررررذ ظِررررؿ بررررٖمريـ اثْررررغ هررررٚمغ جرررردًا جرررردًا، إول مررررٚ ـررررٚن ظِٔررررف 

ِٔررررف أصررررحٚبف ظِٔررررف افهرررر ة وافًرررر م؛ ذفررررؽ ٕن ، وأخررررر مررررٚ ـررررٚن ظ¢افرشررررقل 

ًٚ: هرررؿ افرررذيـ  ¢افهرررحٚبٜ افُررررام هرررؿ افرررذيـ َِٕرررقا ،فْٔرررٚ أوًٓ هديرررف  وشرررْتف، وثٕٚٔررر

ًٚ، ؾر  يُّْْرٚ واحلٚفرٜ هرذه أن ًٕرر  مًرؾرٜ  ًٚ ظِّٔر أحًرْقا تىٌٔرؼ هرذه افًرْٜ تىٌَٔر

 ،ٓ بىريؼ أصحٚبف. ¢صحٔحٜ شْٜ افٌْل 

تًَْررررؿ ،ػ شررررْٜ ؿقفٔررررٜ وؾًِٔررررٜ وتَريريررررٜ، ومًِررررقم فرررردى أهررررؾ افًِررررؿ أن افًررررْٜ 

ؾٚفًررْٜ افَقفٔررٜ واوررح جرردًا تًريٍٓررٚ هررق مررٚ َِٕررف افهررحٚن مررـ ؿقفررف ظِٔررف افًرر م، 

ؾً ً، أمٚ افًْٜ افتَريريٜ ؾٓق مٚ َِٕقه ظـ بًورٓؿ  ¢وافًْٜ افًٍِٜٔ مٚ َِٕقه ظْف 

، فُـ رشقل اه رأى ذفؽ افًٍؾ وشُٝ ظْف، هذا افًُقت ¢وفٔس ظـ افٌْل 

 ٔس مـ ؿقفف ظِٔف افً م وفٔس مـ ؾًِف، و،ٕام مـ ،ؿراره.ف

ومررـ هْررٚ يًٌْررٞ   ٍٕيسرر أن أفٍررٝ افْيررر ،ػ أضٔررٜ هررذه افوررّّٜٔ افتررل ٕحررـ 

ٕدٕدن حقهلٚ   م ؾ هذه ادْٚشٌٜ، وهل إٔف ٓ يٍُل ٕي مجٚظٜ ،ش مٜٔ تْتّل 

شرر م بْررٚء بحررؼ ،ػ افًّررؾ بٚفُتررٚب وافًررْٜ، ٓ يٍُررٔٓؿ أن يَتكرروا ظررذ ؾٓررؿ اإل

ًٚ مرـ مًرؾرٜ تىٌٔرؼ أصرحٚب افرشرقل   ¢ظذ افُتٚب وافًْٜ ؾَرط، برؾ ٓ برد أيور

 هلذه افًْٜ.

وهْررٚك أم ِررٜ ـ رررة وـ رررة جرردًا يُّررـ اررٚ تَريررٛ أضٔررٜ هررذه افوررّّٜٔ، وؿررد 

ذـرت   بًض ادحٚرضات أو إجقبٜ ٕرامذج مْٓرٚ، وأن حييرين م رٚل مخرر 
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وشرْـ أن داود وؽرضرٚ مرـ أـ رر مرـ ضريرؼ أٓ وهق مٚ جٚء   صحٔح افٌ رٚري 

دٚ أمر أصحٚبف أن يًقوا افهٍق  ،ذا ؿرٚمقا ،ػ افهر ة، ؿرٚل  ¢واحد أن افٌْل 

افررًْامن بررـ بنررر وؽررره: ؾُررٚن أحرردٕٚ يىٌررؼ ؿدمررف بَرردم صررٚحٌف، ومٌُْررف بُّْررٛ 

 صٚحٌف.

ًٚ مررْٓؿ ٕمررر افرشررقل  هررذا ؾًررؾ وؿررع مررـ افهررحٚبٜ ريض اه تًررٚػ ظررْٓؿ تىٌَٔرر

ٓ يُّرررـ أن  ¢بتًرررقيٜ افهرررٍق ، وممرررٚ ٓ صرررؽ ؾٔرررف وٓ ريرررٛ ؾٔرررف أن افٌْرررل  ¢

فٍرررك ظِٔرررف مرررٚ ؾًِرررف أصرررحٚبف مرررـ خٍِرررف، مرررـ ورائرررف وهرررؿ يهرررِقن مَترررديـ برررف، ٓ 

تٍْٔذًا ٕمره بتًقيٜ افهرٍق   ¢يُّـ أن فٍك هذا افرص افذي ضٌَف أصحٚبف 

زاترف إٔرف ـرٚن وافساص   افهٍق ، ذفؽ ٕن مـ خهقصٔٚتف ظِٔف افًر م ومًر

وهرررق   صررر تف يررررى مرررـ خٍِرررف ـرررام يررررى مرررـ أمٚمرررف، ؾِرررق أن هرررذه افتًرررقيٜ هلرررذا 

ًٚ، وفرررق ـرررٚن  ًٚ فُرررٚن تٍُِررر افرررساص رص إؿررردام ورص ادْٚـرررٛ ؟ يُرررـ مؼررروظ

ًٚ إٔرف ظِٔرف  ًٚ صرحٔح ًٚ فْٓرٚه افرشرقل ظِٔرف افهر ة افًر م ظْرف؛ ٕٕرف هْرٚك حردي  تٍُِ

 ¢مرـ ادُّرـ أن فٍرك ذفرؽ ظرذ افٌْرل  افً م هنك ظـ افتُِػ، و،ن ؿٔؾ ،ٕف

ؾٖٕٚ أؿقل بٚب اإلمُرٚن واشرع جردًا، فُرـ مرٚ ٕحرـ ؾٔرف فرٔس مرـ هرذا افٌرٚب فًرٌٌغ 

ًٚ وهق أن افٌْل  ـٚن يرى مـ خٍِف ـام يرى مـ أمٚمرف،  ¢اثْغ ذـرت أحدضٚ مٍٕ

؟ ينررٓد هررذا إمررر افرررذي  ¢وافًررٌٛ اف ررٚين وهررق إهررؿ إٔررف ،ن ؾرررض أن افٌْررل 

ٓ ختٍرررررك ظِٔرررررف خٚؾٔرررررٜ    ¢حٚبف خٍِرررررف   افهررررر ة، ؾررررررب افرشرررررقل ؾًِرررررف أصررررر

ًٚ ظـ رشرقل اه  وفرٔس فرف مرـ افقطٍٔرٜ ،ٓ  ¢إرض وٓ   افًامء، ؾام ؿِْٚه مٍٕ

افتٌِٔغ ظـ اه ظز وجؾ، ؾٌٕٚوػ وإحرى أن يَٚل ذفؽ ظـ رب افرشقل تٌرٚرك 

ًٚ مررـ افَرررمن ٓ وتًررٚػ، ؾَٔررٚل: ،ذا ـررٚن ربْررٚ ظررز وجررؾ ـررام أنٕررٚ ،فٔررف مٍٕرر ًٚ اؿتٌٚشرر

ختٍك ظِٔف خٚؾٜٔ   إرض وٓ   افًامء، وـٚن اه ظز وجؾ ٓ يريرد أن يؼرع 

 ظـ هذا افتُِػ.أن يْٓك ¢هذا افساص   افهٍق ، ٕمر ٌٕٔففًٌٚده ادٗمْغ 
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،ذًا: ٓ يٌٌْرررل أن يتهرررقر ادًرررِؿ شرررُقتف ظِٔرررف افًررر م ظرررـ نء ،ٓ وربْرررٚ ظرررز 

 فتٚ  ،ؿرار اه فٌْٔف ظذ هذا هق تؼيع.وجؾ مىِع ظِٔف، وبٚ

مـ هْٚ ٕتقصؾ ،ػ اإلصٚرة ،ػ بًض ادًٚئؾ افتل جرى اخلر   ؾٔٓرٚ ؿردياًم 

  بًررض إحُررٚم افٍَٓٔررٜ بررغ احلٍْٔررٜ وافنررٚؾًٜٔ، حٔررٞ ،ن أحررد افٍررريَغ حيررتٟ 

ؾرررد أخرر بررٖن هررذا افرذي وؿررع فررٔس ؾٔرف بٔررٚن أن افٌْررل  ¢برام وؿررع   ظٓرد افٌْررل 

 ٔف افه ة افً م اضِع ظِٔف حتك يَقل إٔف اضِع ؾٖؿره.ظِ

بام شٌؼ مـ افُ م يرد ظذ هرذا افررد مرـ بًرض ادرذهٌٔغ، أرضب فُرؿ مر  ً 

 أو أـ ر.

جرررٚء   صرررحٔح افٌ رررٚري أن مًرررٚذ برررـ جٌرررؾ ريض اه تًرررٚػ ظْرررف ـرررٚن يهرررع 

ع ارؿ   مًررده ثرؿ يْىِرؼ ،ػ ؿٌِٔترف ؾٔهر ¢ص ة افًنٚء أخررة وراء افٌْرل 

افهرر ة ًٍٕررٓٚ، يَررقل راوي احلررديٞ وهررق جررٚبر بررـ ظٌررد اه ريض اه تًررٚػ ظْررف، 

 ِٜ وهل هلؿ ؾريوٜ.ؾهل فف ٕٚ

ؾٚشرررتدل بًرررض إئّرررٜ ادتَررردمغ ارررذا احلرررديٞ ظرررذ جرررقاز صررر ة ادٍرررسض 

وراء ادتٍْررؾ، ؾرررد ذفررؽ بًررض ادررذهٌٔغ بررٖن هررذا ٓ حرررٜ ؾٔررف؛ ٕٕررف فررٔس ؾٔررف أن 

أن مًٚذًا بًد أن يهع خٍِف يًقد ،ػ ؿٌِٔتف ؾٔهع اؿ ٍٕس  ـٚن يًِؿ ¢افٌْل 

 ِٜ وهل هلؿ ؾريوٜ.ؾافه ة هل فف ٕٚ

ٓ يًِؿ حََٜٔ  ¢أطُْؿ أن تًرؾقن اجلقاب؟ ْٕٕٚ َٕقل ،ن ـٚن رشقل اه 

ًٚ يًِرررؿ افنررر  أن مًرررٚذًا ـرررٚن ئًرررد هرررذه افهررر ة ترررٍْ ً ؾربْرررٚ ظرررز وجرررؾ ـرررام ؿِْرررٚ مٍٕررر

مًررٚذ ؽررر مؼرروع جلررٚء احلُررؿ مررـ افًررامء   بٔررٚن ظرردم وأخٍررك، ؾِررق ـررٚن ؾًررؾ 

 نظٔتف.

د إم ِٜ ٕضٜٔ هذه اد حيٜ وافترل ؿِرام ٕرردهٚ د  ظَ وم ٚل مخر وَٕتك بف وأُ 
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ؾهرررٔحٜ مٌْٔرررٜ   ـترررٛ افًِرررامء، جرررٚء   مًرررْد اإلمرررٚم أمحرررد ومًرررتدرك احلرررٚـؿ 

ًٚ ريض اه تًرر ٚػ ظْررف ؿررٚل: وشررْـ افٌَٔٓررل وؽرهررٚ مررـ ـتررٛ افًررْٜ ظررـ جررٚبر أيورر

 ؽزوة أصٌْٚ ؾٔٓٚ امرأة مـ ادؼـغ، أي: ؿتِْٚهٚ.. ¢ؽزوٕٚ مع رشقل اه 

وهْٚ مجِٜ مًسوٜ أرجرق أن تُرقن ؿهررة، ٓ فرٚفػ هرذا احلرديٞ احلرديٞ 

هنررك ظررـ ؿتررؾ افًْررٚء وافهررٌٔٚن؛ ٕن افْٓررل وِررف   مُررٚن  ¢افررذي ؾٔررف أن افٌْررل 

 ؾ مخر.وهذا افَتؾ افذي ذـر   حديٞ جٚبر فف و

افْٓل يْهٛ ظرذ ؿترؾ افًْرٚء افر يت ؟ ينرســ   ؿترٚل ادًرِّغ، وافَريْرٜ 

ظرررذ ذفرررؽ وافهرررٌٔٚن، ـرررٚن افهرررٌٔٚن فًٔرررقا مرررـ ادَٚتِرررٜ، وظرررذ هرررذا ؾَرررقل جرررٚبر 

، يًْرررل: أهنرررٚ ـٕٚرررٝ مرررـ «أصرررٌْٚ ؾٔٓرررٚ امررررأة مرررـ ادؼرررـغ»ريض اه تًرررٚػ ظْرررف: 

 ادَٚتِٜ.

ًٚ، ؾِرام ر جرع وأخرز اخلرز حِرػ أن ٓ يردخؾ افَريرٜ ،ٓ ؿٚل: وـٚن زوجٓٚ ؽٚئٌ

، ؾتتٌرع مثرٚر افهرحٚبٜ، ومًِرقم أن ¢بًد أن ي ٖر هلرٚ ثرٖرًا مرـ أصرحٚب رشرقل اه 

افًرب ـٕٚٝ ظْدهؿ هذه ادًرؾٜ تتٌرع أثرٚر افترل ارٚ وصرِقا ،ػ اـتنرٚ  مرٖوى 

 افرشرررقل   افٌرررٚر يرررقم ظرررزم ظرررذ اهلرررررة مرررـ مُرررٜ ،ػ ادديْرررٜ، ؾرررٕٚثر دهلرررؿ أن

إَىررع إثررر، فُررْٓؿ أظّررك اه  فافرشررقل ظِٔررف افًرر م وصررؾ ،ػ هررذا ادُررٚن؛ ٕٕرر

بكهؿ ؾِؿ يروا افرشقل ظِٔرف افًر م وصرٚحٌف   افٌرٚر بٔرْام صرٚحٌف رأى أؿردام 

َزْن ،ِنه اههَ ﴿ادؼررررـغ ؾ قرررر فررررٔس ظررررذ ًٍٕررررف، خقرررر ظررررذ ٌٕٔررررف ؾَررررٚل:  رررر ْ َ ٓ

َْٚ ًَ فتذـر بٖن مٚ يرذـر   بًرض ـترٛ احلرديٞ و  ، وهْٚ ٓ بد مـ ا[44]التوب :﴾َم

ـتررررٛ افًرررررة أن افررررذي رص  ـٍررررٚر ؿررررريش بًررررد أن هررررداهؿ تتررررًٌٓؿ فألثررررر ،ػ أن 

وا احلاممررررررٜ ؿررررررد ظننررررررٝ وبٚوررررررٝ أادىِررررررقبغ ضررررررٚ   افٌررررررٚر، زظّررررررقا بررررررٖهنؿ ر

ًٚ ًٕرررٟ خٔقضرررف، ؾَرررٚفقا: ٓ يُّرررـ أن يُرررقن هْرررٚ   افٌرررٚر أحرررد،  وافًٌُْرررقت أيوررر
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 ؾٕٚكؾقا.

يهح ظذ ضريؼ أهؾ احلديٞ، ؟ يهح أوًٓ، ثؿ هْرٚك روايرٜ ؿقيرٜ برٖن هذا ؟ 

ًٚ بٖن يٌىل برْٚحف ؾؿ افٌٚر، وفذفؽ ؟ يروضٚ.  اه ظز وجؾ أمر مُِ

ؾٚفنرررٚهد أن ذفرررؽ ادؼرررك تتٌرررع مثرررٚر اجلرررٔش افٌرررٚزي فتِرررؽ افَريرررٜ ؾقصرررؾ ،ػ 

ًررُري ادُررٚن افررذي ـررٚن ؿررد أدرـٓررؿ ادًررٚء، ؾْزفررقا   واد وحًررٛ افْيررٚم افً

افٌْررقي ؿررٚل ظِٔررف افهرر ة وافًرر م ٕصررحٚبف:  مررـ يُِٕٗررٚ افِِٔررٜ، ؾَررٚم رجرر ن مررـ 

إٕهررٚر افنررٚبٚن أحرردضٚ مررـ إوس وأخررر مررـ اخلررزرج، ؾَررٚٓ: ٕحررـ يررٚ رشررقل 

اه. ؿررٚل هلررام: ـقٕررٚ ظررذ ؾررؿ افنررًٛ، ؾٕٚىَِررٚ وادؼررك يررراؿٌٓام يريررد أن يًررتٌؾ 

وجرررف، ودرررٚ وصرررؾ ،ػ ادُرررٚن افرررذي هرررق افٍرصرررٜ فِقؾرررٚء بْرررذره، أن يٖخرررذ ب رررٖر ز

مقوررع حراشررٜ اجلررٔش افْررٚئؿ، اتٍررؼ ظررذ أن يتْٚوبررٚ احلراشررٜ، هررذا حيرررس ٕهررػ 

ًٚ، برردا فررف أن  افِٔررؾ بٔررْام أخررر يْررٚم ثررؿ يتٌررٚدٓن، ثررؿ برردا فِحررٚرس افررذي ؿررٚم مْتهررٌ

وّررررع بررررغ ظٌررررٚدتغ   وؿررررٝ واحررررد، ظٌررررٚدة احلراشررررٜ وظٌررررٚدة افهرررر ة   افِٔررررؾ 

ًٚ وراء صرر رة،  اهلررٚدي ؾَررٚم يهررع، وهْررٚ اؽتررْؿ افٍرصررٜ ادؼررك افررذي ـررٚن خمتٌئرر

ًٚ وافدمٚء تًرٔؾ مْرف،  ؾرمٚه بحربف ؾقوًٓٚ   شٚؿف، ؾام ـٚن مْف ،ٓ أن رمٚهٚ أرو

ًٚ رمرررٚه  ًٚ وهرررذا ينرررًر بٖٕرررف ٓ يرررزال حٔررر ودرررٚ رأى ادؼرررك أن هدؾرررف ٓ يرررزال مْتهرررٌ

ب ويهٔٛ اهلد ، ومرـ دؿرٜ بٚحلربٜ اف ٕٜٚٔ ؾقوًٓٚ   شٚؿف، وهُذا ث ث حرا

تًٌر جٚبر يَقل: ووًٓٚ وافقوع ظٚدة يُقن بٚفٔد، فُـ هذا ـْٚيٜ فدؿٜ اإلصرٚبٜ 

ًٚ بٔرررده، ومرررع ذفرررؽ ؾرررذفؽ افهرررحٚن اجلِٔرررؾ  فِٓرررد ، ؾُٖٕرررف يورررع احلربرررٜ وورررً

 مًتّر   ص تف ٓ يَىًٓٚ، وافدمٚء تًٔؾ مْف حتك صذ رـًتغ.

ظ، ؾِرام رأى مرٚ بهرٚحٌف مرـ افردمٚء هٚفرف ثؿ ،مٚ إٔف أيَظ صٚحٌف و،مرٚ إٔرف اشرتَٔ

هرررٚ وإمرررر وشرررٖفف ظرررـ افًرررٌٛ، ؾَرررٚل: وافرررذي ٍٕيسررر بٔرررده فَرررد ـْرررٝ   شرررقرة أؿر
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ظرررذ حراشرررتف فُٕٚرررٝ  ¢وفرررقٓ أين خنرررٔٝ أن أورررٔع ثٌررررًا وورررًْل رشرررقل اه 

 ٍٕيس ؾٔٓٚ.

أن يَررررقم اررررٚ وهررررل  ¢أي: تررررذـر وهررررق يهررررع بٖٕررررف   وطٍٔررررٜ أمررررره افرشررررقل 

ٚئؿ، ؾِررق إٔررف اشررتّر   افهرر ة وؿررد رال فررف آشررتّرار   هررذه حراشررٜ اجلررٔش افْرر

افهرر ة حلرر وة ادْٚجررٚة بررغ يرردي اه ظررز وجررؾ، فررقٓ إٔررف خقرر إٔررف ،ن اشررتّر   

افه ة واشتّر ادؼك   رمٔف أن يُقن ه ـف   هذه افه ة، ؾتؤع افقطٍٜٔ 

ًتغ، و؟ يَْرررع ؾرررربام هيرررٚجؿ افًررردو ادًرررِّغ، وفرررذفؽ هرررق ؿْرررع مرررـ افهررر ة بررررـ

ًٚ مرررـ هررر ك افهرررحٚبٜ ؾرررٔام ،ذا هرررق مرررٚت  ًٚ مرررـ اهلررر ك، ٓ، و،ٕرررام خقؾررر برررذفؽ خقؾررر

 وؽدر اؿ افًدو.

،ػ هْٚ تْتٓل افَهٜ، وافنٚهد مْٓٚ أن بًض إئّٜ حيترقن بحؼ بٖن افدم ٓ 

ًٚ دررررٚ اشررررتّر هررررذا افرجررررؾ   افهرررر ة، ؾرررررد  يررررَْض افقوررررقء؛ ٕٕررررف فررررق ـررررٚن ٕٚؿورررر

 ذا تك  ص يص مْف.اد ٚفػ ويَقل: ه

يَقل فِّردود ظِرٔٓؿ: ًٕرؿ، فُرـ هرذا هرق مرـ أصرحٚب افرشرقل ظِٔرف افًر م، 

 اضِع ظذ ذفؽ، هْٚ افنٚهد. ¢وؤٌقن ؾَٔقفقن: فٔس   احلديٞ أن افٌْل 

ٕحرررـ ٕرٔرررٛ بررررقابغ اثْرررغ: ظرررذ ٕحرررق مرررٚ شرررٌؼ مرررـ اجلرررقاب ظرررـ ؿهرررٜ مًرررٚذ 

قابغ ممرٚ شرٌؼ، وذفرؽ هررذا ريض اه ظْرف، وفُرـ هْرٚ   نء أؿرقى   أحرد اجلر

بقطٍٔرٜ ؾٔهرٚب ارذه اجلراحرٚت و  حٚفرٜ مرـ افًٌرٚدة  ¢مقطػ مـ رشقل اه 

 ،ًٚ وافهٍٚء افٍْيس، هؾ يُّـ هذا أن فٍك ظذ ؿٚئد اجلٔش، فق ـٚن ؿٚئردًا ظٚدير

، مًررتًٌد جرردًا جرردًا أن فٍررك ووررع هررذا اإلًٕررٚن ظررذ ¢ؾُٔررػ وهررق رشررقل اه 

 .¢رشقل اه 

جح إٔف ظِٔف افً م اضِع ظذ واؿرع هرذا اإلًٕرٚن، وبْرٚء ظرذ ذفرؽ فرق ،ذًا: افرا
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ًٚ فٌررغ ذفررؽ، دررٚ هررق مًِررقم مررـ أصررقل افٍَررف إٔررف ٓ وررقز  ـررٚن خررروج افرردم ٕٚؿورر

تررٖخر افٌٔررٚن ظررـ وؿررٝ احلٚجررٜ، ؾرر٘ن اشررتّر اد ررٚفػ   ادُررٚبرة و  ادظررٚء ٓ 

اضِع،  ¢شقل  اضِع، َٕقل فف حًٌؽ أن رب افر ¢فٔس هْٚك ٕص أن افرشقل 

وهرررذا ٓ يُّرررـ ،ُٕرررٚره، ؾررر٘ذ ؟ يْرررزل نع يٌرررغ أن خرررروج افررردم ٕرررٚؿض فِقورررقء، 

 ـٕٚٝ افَهٜ حرٜ دـ حيتٟ اٚ ظذ أن خروج افدم ٓ يَْض افقوقء.

ًٚ ٓ شررررٌٔؾ ،فٔررررف ،ٓ  افنررررٚهد مررررـ هررررذا ومررررـ ذاك أن ؾٓررررؿ اإلشرررر م ؾٓرررراًم صررررحٔح

،مررٚ  ¢ؿ افررذي تَِررقه ظْررف بًّرؾررٜ شرررة افهررحٚبٜ وتىٌررَٔٓؿ هلررذا اإلشرر م افًيررٔ

 بَقفف، و،مٚ بًٍِف، و،مٚ بتَريره.

فرررذفؽ ًٕتَرررد جرررٚزمغ أن ـرررؾ مجٚظرررٜ ٓ تَرررقم ؿٚئّتٓرررٚ ظرررذ هرررذا إشرررٚس مرررـ 

افُتررٚب وافًررْٜ ومررْٟٓ افًررِػ افهررٚفح دراشررٜ واشررًٜ جرردًا ؤىررٜ بُررؾ أحُررٚم 

اإلشرر م ـٌرهررٚ وصررٌرهٚ، أصررقهلٚ وؾروظٓررٚ، ؾًِٔررٝ هررذه اجلامظررٜ مررـ افٍرؿررٜ 

   ¢ْٚجٔررٜ ومررـ افتررل تًررر ظررذ افكرراط ادًررتَٔؿ افررذي أصررٚر ،فٔررف افرشررقل اف

 احلديٞ افهحٔح.

و،ذا ؾروررْٚ أن هْررٚك مجٚظررٚت متٍرؿررٜ   افررٌ د اإلشرر مٜٔ ظررذ هررذا ادررْٟٓ، 

ًٚ و،ٕرررام هرررل مجٚظرررٜ واحررردة ومْٓرٓرررٚ مرررْٟٓ واحرررد، وضريَٓرررٚ  ؾٓرررذه فًٔرررٝ أحزابررر

 ًٚ ًٚ، و،ٕرام هرق تٍررل  ضريؼ واحد، ؾتٍرؿٓؿ   افرٌ د فرٔس تٍرؿر ًٚ مْٓرٔر ًٚ ظَردي ؾُرير

فتٍرؿٓؿ   افٌ د ب    اجلامظرٚت وإحرزاب افترل تُرقن   بِرد واحرد، ومرع 

 ذفؽ ؾُؾ حزب بام فدهيؿ ؾرحقن.

هذه إحزاب ٓ ًٕتَد أهنرٚ ظرذ افكراط ادًرتَٔؿ، برؾ ٕررزم بٖهنرٚ ظرذ تِرؽ 

 ٔٓٚ.افىرل افتل ظذ رأس ـؾ ضريؼ مْٓٚ صٔىٚن يدظق افْٚس ،ف

ًٚ دٚ شٌؼ.  وفًؾ   هذا جقاب



 رأي األلباىي يف تعدد اجلناعات والتعاوٌ فينا بييَا ------------- ث العالمة األلباىي يف امليَججامع ترا

735 

وم رؾ ذفرؽ و،ن ـرٚن ؾٔرف ؾرٚرل بًرض افنرٌٚب يُْرر ظرذ مرـ يَرقم فَِرٚدم،   مداخِٜ:

ؾرررر٘ذا ـْررررٚ    ِررررس وؿرررردم أحررررد ؾَّْررررٚ فًِرررر م ظِٔررررف إُٔررررر ذفررررؽ وذـررررر 

 احلديٞ افقارد ؾٔف.

ومررع أن هررذه ادًررٖفٜ و،ن ـْررٝ ٓ أؿررقل ،هنررٚ مقوررع اتٍررٚل، فُررـ إؿرررب إٔررف 

 ـررٚن هررذا ظررذ شررٌٔؾ اإلـرررام فَِررٚدم، ويًرٌْررل   هررذا ادرررٚل ؾتررقى وررقز ،ٕررام

ؾ ظرـ ادًرٖفٜ، ؾَرٚل ،ن هرذا مرـ مُرٚرم ئشامحٜ افنٔخ ظٌد افًزيرز برـ برٚز وؿرد شر

إخرررر ل، ؾررررام دامررررٝ ظررررٚدة أهررررؾ افٌِررررد افَٔررررٚم فَِررررٚدم دهررررٚؾحتف وافسحٔررررٛ ؾٔررررف 

مررـ مُررٚرم  ، ؾٓررذاؽوظرررض ادرِررس افررذي إٔررٝ ؾٔررف ظِٔررف ٕن يتٍوررؾ   مُٕٚرر

 إخ ل افتل ٓ ييٓر واه تًٚػ أظِؿ مٚ ٕع مْٓٚ.

 إٔٝ شًّٝ افؼيط.

 شًّتف.  مداخِٜ:

 وؾّٓتف؟  افنٔخ:

ًٚ.  مداخِٜ:  تَريٌ

 إٔٚ أريد  ديدًا.  افنٔخ:

 ؾّٓتف.  مداخِٜ:

  ديدًا؟  افنٔخ: 

 أي ًٕؿ.  مداخِٜ:

 مٚ رأيؽ ؾٔف.  افنٔخ:

 مـ بٚب افًٚدة ... ممٚ هق مـ بٚب افؼع.  طْل ،ذا ـٚن افَٔٚم   مداخِٜ:
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 افًٗال مٚ رأيؽ ؾٔف أصٚب أم أخىٖ؟  افنٔخ:

 ظذ حًٛ مٚ أظر  إٔف أخىٖ.  مداخِٜ:

مررٚ أدري دررٚذا افْررٚس يًِّررقن هررذه افرـٔررزة، يًْررل دائرراًم ظْرردمٚ ًٕررٖل   افنررٔخ:

افن ص ظـ رأيف يَقل: حًٛ مرٚ أظِرؿ! ؾٓرؾ هرق ظرذ حًرٛ مرٚ أظِرؿ إٔرٚ؟! هرق 

 ِؿ حًٛ مٚ يًِؿ هق.ادتُ

 ؾ٘ذًا: ترى أن رأيف صقاب؟

 ؽر صقاب.  مداخِٜ:

 ؽر صقاب.  افنٔخ:

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

 ضٔٛ أٓ يِتَل هذا مع حدي ؽ.  افنٔخ:

 إٔف جًِٓٚ ظٚدة، افَٔٚم جًِف ظذ حًٛ.  مداخِٜ:

 افً م ظُِٔؿ.  مداخِٜ:

 وظُِٔؿ افً م ورمحٜ اه وبرـٚتف.  افنٔخ:

 ذي جًِف ظٚدة؟مٚ هق افقء اف

ر  ظِٔرف أهرؾ ذفرؽ ٚ... افَٔرٚم فَِرٚدم، جًرؾ ظرٚدة ظرذ حًرٛ مرٚ تًر  مداخِرٜ:

 افٌِد.

ًٚ، ؾٖٕٝ مٚذا تريد؟  افنٔخ:  حًْ

 أهنٚ تَٔد بَٔقد.  مداخِٜ:
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 ٓ مٚ يَٚبؾ افًٚدة، يَٚبؾ افًٚدة افًٌٚدة.  افنٔخ:

 أي ًٕؿ.  مداخِٜ:

 ؾٓؾ تريد أن جتًِٓٚ ظٌٚدة.  افنٔخ:

 د يُقن..ؿ  مداخِٜ:

 ب ش ؿد، ٕن ؿد، ؿد تَٚبؾ بَد أخرى.  افنٔخ:

 فٔس ظذ اإلض ل.  مداخِٜ:

 يًْل مًٚر فِتنُٔؽ   ادقوقع.  افنٔخ:

 أي ًٕؿ.  مداخِٜ:

أحد صٔئغ هق ؿٚل ظٚدة، ؾٖٕٝ ؿِٝ إٔف   وجٜٓ ٕيرك أخىٖ، ؾَٔٚبؾ   افنٔخ:

 ٚدم ظٌٚدة.ـقهنٚ ظٚدة ظٌٚدة، ؾٓؾ إٔٝ تريد أن تَقل أن افَٔٚم فَِ

 ٓ، فٔس ظذ اإلض ل.  مداخِٜ:

 يٚ أخل ،ذًا أؾٓؿ مـ ـ مؽ ظٌٚدة، فُـ بَٔد.  افنٔخ:

 بَٔد.  مداخِٜ:

 ؾٓل ،ذًا ظٌٚدة.  افنٔخ:

 مَٔدة.  مداخِٜ:

إٔررٚ ؿِررٝ فررؽ هررذا، فُررـ ؿٌررؾ ـررؾ نء ٕريررد أن ٍٕٓررؿ   وجٓررٜ ٕيرررك   افنررٔخ:

 أهنٚ ظٌٚدة.

 أي ًٕؿ.  مداخِٜ:
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 َٔد.فُْٓٚ ب  افنٔخ:

 أي ًٕؿ.  مداخِٜ:

ًٚ بًض افَٔقد وٓ بد.  افنٔخ:  ترى هق يىِؼ هذه افًٚدة أو يوع هلٚ أيو

 ظذ حًٛ مٚ شًّْٚ مٚ ؿٔدهٚ.  مداخِٜ:

 ظذ حًٛ فُـ ادٍروض إٔف فٔس هْٚك نء ظٚئؿ مىِؼ.  افنٔخ:

 ؾً ً.  مداخِٜ:

 ادٓؿ، أن ٕتٍٚهؿ مًؽ   ادقوقع.  افنٔخ:

 ـقن هذا افقء ظٌٚدة؟ ثؿ ًّٕع مْؽ افَٔد. مٚ هق افدفٔؾ ظذ

 هنل افٌْل ظِٔف افه ة وافً م.  مداخِٜ:

ٕحـ َٕقل مٚ هرق افردفٔؾ ظرذ ـرقن هرذا افقرء ظٌرٚدة، ثرؿ ًٕرّع مْرؽ   افنٔخ:

 افَٔد افذي تريد أن تَٔده.

ًٚ.  مداخِٜ:  إٔٚ أؿهد ظدم افَٔٚم، فٔس افَٔٚم ًٍٕف، ،ذًا إٔٚ ؾّٓتؽ خىئ

 ضٔٛ. ظرٔٛ،  افنٔخ:

 ٕٕف فٔس  رد افَٔٚم ظٌٚدة ٓ مٚ أؿقل اذا أبدًا.  مداخِٜ:

 ،ذًا..  افنٔخ:

ٓ، مررٚ أؿررقل اررذا أهنررٚ ظٌررٚدة، إٔررٚ ؿِررٝ بًرردم افَٔررٚم فِْٓررل افررقارد     مداخِررٜ:

 ذفؽ.

 افً م ظُِٔؿ.  مداخِٜ:
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 وظُِٔؿ افً م ورمحٜ اه وبرـٚتف.  افنٔخ:

د هنْٔرررٚ ظرررذ أن َٕرررقم فرررف، ؾٓرررذا ؾّٓرررل، ،ذا ـرررٚن فنررر ص ؾٔرررف ـرررز ؾَررر  مداخِرررٜ:

ًٚ يٚ صٔ ْٚ.  ممُـ ؾّٓتؽ خٚضئ

 وقز، فُْل أؿقل إٔٝ بٚدرتْٚ بحديٞ: ؿقمقا.  افنٔخ:

 أي ًٕؿ.  مداخِٜ:

 هذا مٚذا ئٍد؟  افنٔخ:

 ...  مداخِٜ:

 ٓ ظٚدة.. يٚ اه يٚ ـريؿ.اضٔٛ ظٌٚدة و افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

ن ٕ ررقض   هررذه ادًررٖفٜ ـ رررًا؛ ٕهنررٚ ظررذ ـررؾ حررٚل ٕحررـ مررٚ ٕريررد أ  افنررٔخ:

بح ٝ ـ رًا وـ رًا جدًا، ،ٕام أريد أن أفٍٝ افْير ،ػ أوًٓ روايٜ احلديٞ، ودٓفٜ 

 .«ؿقمقا ..»افروايٜ افهحٔحٜ مـ احلديٞ، ؾٖٕٝ ـٔػ تروي احلديٞ: 

 مٚ أحٍظ ...  مداخِٜ:

 احلديٞ مٚ فٍيف؟  افنٔخ:

 .«ؿقمقا فًٔدـؿ»  مداخِٜ:

هؾ فتِػ إمر ظْدك بغ ؿقمقا فًرٔدـؿ، وبرغ ؿقمرقا ،ػ شرٔدـؿ؟   افنٔخ:

هرررؾ ؾررررل هْرررٚك برررغ هرررذه افًٌرررٚرة وبرررغ افًٌرررٚرة إخررررى افترررل أؾسورررٓٚ برررغ ؿقمرررقا 

ًٚ بغ افًٌٚرتغ؟  فًٔدـؿ وؿقمقا ،ػ شٔدـؿ، هؾ تنًر بٖن ثّٜ ؾرؿ

 أي ًٕؿ يقجد ثّٜ ؾرل.  مداخِٜ:
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 مٚ افٍرل.  افنٔخ:

 ٔٚم مـ أجؾ افًٔد... افَ  مداخِٜ:

 وؿقمقا ،ػ شٔدـؿ؟  افنٔخ:

 ؿد يُقن ٕمر مخر ؽر افَٔٚم بًٚمِٜ هذا افًٔد.  مداخِٜ:

ؾٓرؾ فرف ظ ؿرٜ   «ؿقمرقا ،ػ شرٔدـؿ»أحًرْٝ، ؾر٘ذا ـرٚن هرذا احلرديٞ:   افنٔخ:

 بٚفَٔٚم ادٌحقث ؾٔف أن؟

 فٔس فف ظ ؿٜ بٚفَٔٚم.  «،ػ »ٓ، ،ذا ظذ افروايٜ:   مداخِٜ:

 .«ؿقمقا ،ػ شٔدـؿ»ومٚ رأيؽ حْٔئذ أن احلديٞ هُذا،   ٔخ:افن

 ًٕؿ، بٚرك اه ؾٔؽ. أي ًٕؿ اختٍِٝ.  مداخِٜ:

 وفذفؽ ؾ  وقز ،دخٚل احلديٞ   هذا ادقوقع، واوح؟  افنٔخ:

 واوح.  مداخِٜ:

 جزاك اه خر.  افنٔخ:

حلرٚؾظ ويٗـد ذفؽ أن احلديٞ   مًْد اإلمٚم أمحرد ب٘شرْٚد ؿرقي ـرام يَرقل ا

 واوح؟  «ؿقمقا ،ػ شٔدـؿ ؾٖٕزفقه»ابـ حرر: 

 .واوح، بٚرك اه ؾٔؽ  مداخِٜ:

 وؾٔؽ بٚرك.  افنٔخ:

 ...   مداخِٜ:

 أي ًٕؿ.  افنٔخ:
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  ٌقا تًًّقا ـ م شِامن افًقدة   ؿهٜ افَٔٚم؟

 ؿٌؾ ... ؿِٔؾ ... ؿٌؾ ؿِٔؾ.  مداخِٜ:

ٚب يُْرر ظرذ مرـ يَرقم بًرض افنرٌ ،:  وم ؾ ذفرؽ و،ن ـرٚن ؾٔرف ؾرٚرل  مداخِٜ:

فَِررررٚدم، ؾرررر٘ذا ـْررررٚ    ِررررس وؿرررردم أحررررد ؾَّْررررٚ فًِرررر م ظِٔررررف إُٔررررر ذفررررؽ وذـررررر 

 احلديٞ افقارد ؾٔف

ومررع أن هررذه ادًررٖفٜ و،ن ـْررٝ ٓ أؿررقل ،هنررٚ مقوررع اتٍررٚل، فُررـ إؿرررب إٔررف 

ورررقز ،ن ـرررٚن هرررذا ظرررذ شرررٌٔؾ اإلـررررام فَِرررٚدم، ويًرٌْرررل   هرررذا ادررررٚل ؾترررقى 

فًزيرز برـ برٚز وؿرد شرئؾ ظرـ ادًرٖفٜ، ؾَرٚل ،ن هرذا مرـ مُرٚرم شامحٜ افنٔخ ظٌد ا

إخرررر ل، ؾررررام دامررررٝ ظررررٚدة أهررررؾ افٌِررررد افَٔررررٚم فَِررررٚدم دهررررٚؾحتف وافسحٔررررٛ ؾٔررررف 

وظررررض ادرِرررس افرررذي إٔرررٝ ؾٔرررف ظِٔرررف برررٖن يتٍورررؾ   مُرررٚن، ؾٓرررذا مرررـ مُرررٚرم 

 إخ ل افتل ٓ ييٓر واه تًٚػ أظِؿ مٕٚع مْٓٚ و،ن ـٚن اد ٚل إخر.

 إٔٚ أرى أن افرجؾ يريد أن يًٚير ادرتّع افذي ئًش ؾٔف.  افنٔخ:

 هذا واوح.  مداخِٜ:

 وٓ يريد أن يهِح، ٓ يريد أن حيل افًْٜ.  افنٔخ:

 صَرة:  ٓ يريد أن يُقن و،ن أريد ،ٓ اإلص ح مٚ اشتىًٝ.

 هذا هق.  افنٔخ:

ًٚ إمرقر تًرر  منٓقر:  يٚ صٔ ْٚ ...   خ     اإلخقة مًٓرؿ، يًْرل أحٕٔٚر

 بٚف امر

 افتًٚهؾ.  افنٔخ:
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منررررٓقر: تًررررٚهِٓؿ مررررـ جٓررررٜ ومررررـ جٓررررٜ أخرررررى افهررررٌٌٜ افًٚمررررٜ يهررررٌٌقن اررررٚ 

  ٚفًٓؿ ومـ حقهلؿ.

 ًٕؿ.  افنٔخ:

منررٓقر: يًْررل هررذان أمررران   طْررل مررـ أهررؿ إمررقر، هررل خٍٔررٜ ٓ تًررتىٔع أن 

ًٚ بًررؽ ظِررٔٓؿ ممٚشررؽ م ررؾ أن تَررقل َٕىررٜ أو اثْتررغ أو ثرر ث أو.. هرر ذا طٓررر جِٔرر

 افٌٚرحٜ   اجلًِٜ ومـ خ ل ـ م إخ خٚفد.

 ًٕؿ. افنٔخ:

منرررٓقر: فُرررـ شرررٌحٚن اه ـرررام تٍورررِتؿ مرررـ ثامرهرررؿ تًررررؾٓؿ، هرررذه هرررل َٕىرررٜ 

 مّٜٓ.

 أي ًٕؿ.افنٔخ:

ن افرجررؾ ،ذا ـررٚن ممررٚ هيّررف أن حيَررؼ مًررٖفٜ تْٚشررٛ مررٚ ظْررده حَررؼ ،ؾٖٕررٚ أؿررقل: 

فٜ ظرررذ خررر   ذفرررؽ وٓ يْٚشرررٌف حًرررٛ ؾٔٓرررٚ واجتٓرررد ؾٔٓرررٚ، أمرررٚ ،ذا ـٕٚرررٝ ادًرررٖ

ًٚ   افًررْٜ ؾٓررق ئّررع افَررقل ؾٔٓررٚ  ًٚ مٌْٔرر ًٚ واوررح خمىىررف افًررٚم أن يت ررذ مْٓررٚ مقؿٍرر

 ويؤًف.

هرررق ـ مرررف   مًرررٖفٜ افَٔرررٚم يَرررقل ،ذا ـٕٚرررٝ افًرررٚدة   افٌِرررد افَٔرررٚم مرررـ أجرررؾ 

 اإلـرام ؾٓذا مـ مُٚرم إخ ل، وحيتٟ بُ م افنٔخ ابـ بٚز جزاه اه خرًا.

وٕحـ َٕقل اذه ادْٚشٌٜ مٚ يروى ظـ اإلمٚم مٚفؽ وهق ادنرٓقر وروي ظرـ 

ًٚ: مٚ مْٚ مـ أحد ،ٓ ورد ظِٔف.  ابـ ظٌٚس أيو

ٕحرررـ أن ْٕىِرررؼ مرررـ ؿٚظررردتْٚ افًرررٍِٜٔ افترررل ٕدٕررردن دائررراًم وافٔرررقم ـْرررٚ   هرررذا 

احلرررديٞ إٔرررف ٓ يٍُرررل فِررردظٚة ،ػ افُترررٚب وافًرررْٜ أن يَتكررروا   دظرررقهتؿ ظرررذ 



 رأي األلباىي يف تعدد اجلناعات والتعاوٌ فينا بييَا ------------- ث العالمة األلباىي يف امليَججامع ترا

307 

ب وافًْٜ، بؾ ٓ بد هلؿ مـ أن يوّقا ،ػ ذفؽ ؤّّٜ وظذ مْٟٓ افًِػ افُتٚ

 افهٚفح.

ذفررؽ ٕٕررف ٓ يًررتىٔع أحررد أن وررٚدل   أن أؾوررؾ إجٔررٚل اإلشرر مٜٔ ،ٕررام هررق 

ف مع افٌْرل ئٕن هذا اجلٔؾ إول بٔز بَِٚ اجلٔؾ إول ثؿ اف ٚين ثؿ اف ٚفٞ، ذفؽ

ًٚ، ؾرٚٔن ٕحرـ َٕرقل بَرقل  وتَِٔف مْٓؿ إحُٚم افؼظٜٔ مٌٚنة ¢ ومىٌَرٜ ظِّٔر

 افًِامء:

عوكللدعخللرعبع   لل لعنلل ع للل 

 

 

 

عوكدعرشعبع بتلل لعنل عخلل  

 

 

تررررى اظتٔرررٚد ،ـررررام افرررداخؾ بٚفَٔرررٚم، هرررؾ هرررق إؾورررؾ أم إؾورررؾ مرررٚ ـرررٚن ظِٔرررف 

 مع أصحٚبف. ¢اجلٔؾ إول، بؾ مٚ ـٚن ظِٔف افرشقل 

ًٚ ؾَٔرررقل: ٓ،  ادًرررٖفٜ هرررذه ختتِرررػ برررٚخت   ٓ أحرررد يًرررتىٔع أن ورررٚدل أيوررر

 افًٚدات وإذوال ومٚ صٚبف ذفؽ.

 ؾْحـ ًٕقد ،ػ افَٚظدة: وـؾ خر   اتٌٚع مـ شِػ. هذا أوًٓ.

ًٚ ٓ صرررررؽ أن افٌْرررررل  هرررررق أوػ رجرررررؾ مرررررـ برررررغ مرررررـ ورررررٛ احرررررسامٓؿ  ¢وثٕٚٔررررر

وتقؿرهؿ وتًئّٓؿ بٚفقشِٜٔ ادؼوع، ؾٓؾ ـٚن أصحٚبف ظِٔف افهر ة وافًر م 

ًٚ ٓ.يُرمقٕف ب  قشِٜٔ افَٔٚم فف، اجلقاب: أيو

وهرق يًِرؿ هرذه إصرٔٚء بر  صرؽ، ٕٕرف ٓ ًٕرتىٔع أن ٍٕرسض إٔرف ؟ يّرر بُترٛ 

ـررٚن يْٓررك افْررٚس أصررد افْٓررل أن يٌَِررقا  ¢افًرْٜ افًررتٜ ظررذ إؿررؾ وؾٔٓررٚ أن افٌْررل 

ًٚ  »هررذا افَٔررٚم ادًتررٚد بّ ررؾ ؿقفررف ظِٔررف افًرر م:  مررـ أحررٛ أن يتّ ررؾ فررف افْررٚس ؿٔٚمرر

 .«ٔتٌقأ مًَده مـ افْٚر ؾِ

،ذا دخررؾ ظررذ أصررحٚبف مررٚ يَررقم فررف أحررد، وفَررد  ¢وظررذ ذفررؽ ـررٚن رشررقل اه 
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ـررٚن هررق أوػ مررـ ـررؾ افْررٚس افررذيـ يتهررقر أهنررؿ يًيّررقن ويُرمررقن بٚفَٔررٚم، ـررٚن 

 ظِٔف افً م بّ ؾ هذا افَٔٚم أوػ، مع ذفؽ مٚ ـٕٚقا يَقمقن فف دٚذا؟

ـ يقمئرررذ أن يَرررقم افْرررٚس فًيامئٓرررؿ، ٓ، هرررؾ ٕن افًرررٚدة ـرررام ينرررًر هرررق ؟ تُررر

ًٚ، وفذفؽ هنك ظِٔف افه ة وافً م أصد افْٓل    افًٚدة ـٕٚٝ ظذ افًُس بٚم

ًٚ ؾِٔتٌرررقأ مًَرررده مرررـ »احلرررديٞ افًرررٚبؼ ذـرررره:  مرررـ أحرررٛ أن يتّ رررؾ فرررف افْرررٚس ؿٔٚمررر

 .«افْٚر

ظررٚدة ،ذًا: ـٕٚرٝ افًررٚدة يقمئررذ هررق افَٔررٚم، ؾررام ؿررٚل افرشررقل ظِٔررف افًرر م أن هررذه 

وهذه وشِٜٔ ف حرسام واإلـررام فِرداخؾ، وفًِر م ظِٔرف ـرام يَرقل هرق   افٍِرظ، 

بؾ ظِٔف افه ة وافً م ؟ يرض هذا افَٔٚم فًٍْف هق، فٔس ـام يَقفقن مرـ برٚب 

افرشرررقل ظِٔرررف  فافتقاورررع؛ ٕن هرررذا ؿرررد يَرررٚل ؾرررٔام هرررق أهرررؿ مرررـ ذفرررؽ ممرررٚ هنرررك ظْررر

، ¢، يتٖوفقٕرررف ب ررر   مرررٚ رمرررك ،فٔرررف افًررر م، ؾٔتٖوفرررف ادٌتدظرررٜ واخلِرررػ افىرررٚفح

ٓ تىروين ـرام أضررت افْهرٚرى ظًٔرك  »خذوًا م  ً احلديٞ ادتٍؼ ظذ صحتف: 

 .«بـ مريؿ، ،ٕام إٔٚ ظٌد ؾَقفقا: ظٌد اه رشقفف

 جتد صٚظرهؿ افٌقصري افذي يتَربقن ،ػ اه بت وة بردتف، وؾٔٓٚ:

عةلعن ع ةعتلرضع لنالل محوعبعى لوه 

 

 

 

عئهعضولرضعو حلت  و ح  عبيعش 

 

 

مٚذا ؿٚفٝ افْهٚرى: ظًٔك ابـ اه ،ذًا: إٔرٝ ٓ تَرقل وّرد ابرـ اه، ومرٚ دون 

 ذفؽ ؿؾ مٚ صئٝ.

 .«ٓ تىروين ،ٕام إٔٚ ظٌد، ؾَقفقا ظٌد اه ورشقفف»افرشقل يَقل: 

،ذا ؾنررر احلرررديٞ بتًٍرررر افٌقصرررري ،ذا صرررح افتًٌرررر بىرررؾ ؿقفرررف ظِٔرررف افًررر م، 

 .«فقا ظٌد اه ورشقفف ؿق»وحٚصٚه أن يٌىؾ: 
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 هذا أوًٓ.

ًٚ: فَد ترجؿ ظِامء احلديٞ هلذا احلديٞ بٌٚب: تقاوع افٌْل  وأردوا  ¢وثٕٚٔ

احلديٞ، ؾ٘ذا ؾن احلرديٞ ٓ تَرقل وّرد ابرـ اه وؿرؾ مرٚ صرئتؿ   مدحرف؟ أيرـ 

 افتقاوع.

وظذ مـ دوٕرف مرـ برٚب أوػ، أن ٓ يٌرٚفٌقا    ¢هذا ؾرض ظذ رشقل اه 

ف و  مدحف، ويَقفقا م ِام ؿٚل افْهرٚرى   ٌٕرٔٓؿ، و،ٕرام يهرِح أن يرسجؿ ،ضرائ

ًٚ، ووؿٍْررٚ ظْررد مررٚ  هلررذا احلررديٞ فٌررٚب تقاوررع افرشررقل ،ذا شررد بررٚب ادرردح مىَِرر

. ظِراًم إٔرف ،ذا ؿِْرٚ ظٌرد اه ورشرقفف ؾٔرف برٚفغ اف ْرٚء «ظٌد اه رشرقفف»أمرٕٚ أن َٕقل: 

 فؽ مٚ اصىٍٚه ظٌدًا ورشقًٓ.ظذ افرشقل ظِٔف افً م؛ ٕٕف فقٓ ذ

،ذا دخررررؾ ظررررذ أصررررحٚبف ٓ  ¢ؾًْررررقد ،ػ مررررٚ ـْررررٚ   صرررردده، ـررررٚن رشررررقل اه 

 يَقمقن فف، ـام يَقل إٔس بـ مٚفؽ، دٚذا؟

 ؿٚل: دٚ يًِّقن مـ ـراهٔتف فذفؽ.

،ذًا: رشقل اه ـٚن يُره هذا افَٔٚم ؾُٔػ وقز دًرِؿ أن يتٌرٚى ظرـ ظّرؾ 

ًٚ، ؾررر  يت رررذون هرررذه افًرررِػ أوًٓ مرررع ٌٕرررٔٓؿ و هرررق شرررٔدهؿ وهرررق شرررٔد افٌؼررر مجًٔررر

افقشررررِٜٔ ،ـرررررام فررررف، وهررررق أحررررؼ مررررـ يًررررتحؼ هررررذا اإلـرررررام اررررذ افقشررررِٜٔ فررررق ـٕٚررررٝ 

 مؼوظٜ.

ًٚ: دٚذا ٌٕض افْير ظـ افًِٜ افتل َِٕٓٚ فْٚ صحٚن رشقل اه  أٓ وهرق  ¢ثٕٚٔ

ٜ، ؾَررٚل: مررٚ إٔررس بررـ مٚفررؽ؛ ٕٕررف هررق افررذي روى فْررٚ هررذا احلررديٞ مًِرر ً اررذه افًِرر

، وـرٕٚقا ٓ يَقمرقن فرف درٚ يًِّرقن مرـ ¢ـٚن ص ص أحٛ ،فٔٓؿ مـ رشرقل اه 

 ـراهٔتف فذفؽ.
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ًٚ خى    حديٞ: ؿقمقا فًٔدـؿ. ًٖ إير أن ـٔػ ٍٕك هْٚ مٚ أثٌٝ مٍٕ

ٓ، هررررؿ مررررٚ ـررررٕٚقا يَقمررررقن فررررف، أمررررٚ ـررررٕٚقا يَقمررررقن ،فٔررررف؛ ٕن افَٔررررٚم ،فٔررررف يُررررقن 

ًٚ. خلدمتف، إلظٕٚتف.. ،ػ مخره،  ـام ٓحيٝ   ًٍٕؽ مٍٕ

، وـررررٕٚقا ٓ يَقمررررقن فررررف دررررٚ ¢مررررٚ ـررررٚن صرررر ص أحررررٛ ،فررررٔٓؿ مررررـ رشررررقل اه 

 يًِّقن مـ ـراهٔتف فذفؽ.

أن افٍىررة، ؾىرررة اإلًٕرٚن افتررل ؾىرر اه افْررٚس ظِٔٓرٚ أوًٓ، وافٍىرررة ادًررتَٚة 

.ًٚ  مـ منُٚة افٌْقة وافرشٚفٜ ثٕٚٔ

صررؽ أن هررذه افٍىرررة، افٍىرررة افتررل ؾىررر ترررى! أتُررره هررذا افَٔررٚم أم تًررتحٌف؟ ٓ 

اه افْرررٚس ظِٔٓرررٚ أوًٓ ٓ يُّرررـ أن تًرررتحٛ مرررٚ ـرهرررف ظِٔرررف افًررر م، افٍىررررة افترررل 

 ٓ يُّـ فِّحٌغ فف أن فٚفٍقه   ذفؽ. ¢تَِْٔٚهٚ مـ شٔد افْٚس رشقل اه 

ؾررر٘ذًا: هرررذا افَٔرررٚم ٓ ورررقز اظتٌرررٚره أداة احرررسام مرررٚ دام أهنرررٚ ؟ تًترررز ـرررذفؽ   

ومرررـ حٔرررٞ افٍَرررف وافدرايرررٜ وـرررام  ، ٕول إٕرررقر. هرررذا مرررـ حٔرررٞ افروايرررًٜكررر ااف

يزظّقن مـ حٔٞ مٚ يدٕدٕقن افٔقم ويٌٚفٌقن ؾٔرف ويًرّقٕف بٍَرف افقاؿرع، تررى هرؾ 

 درشقا أثر اظتٔٚد هذا افَٔٚم وتٖثره   واؿع افْٚس أم ٓ؟

.ًٚ  طْل أهنؿ رضبقا ظـ ذفؽ صٍح

اؿرع افْرٚس   ـرؾ ظكر و  ـرؾ مكر، فَد ظر  ـؾ افْٚس افرذيـ يدرشرقن و

فَرررد ظرؾرررقا أن هرررذا افَٔرررٚم أوًٓ هرررل وشرررِٜٔ فٍْرررٚل اجتامظرررل وفرررٔس وشرررِٜٔ ،ـررررام، 

بدفٔؾ أن ادًِؿ افهٚفح افرديـ ،ذا دخرؾ ادرِرس ٓ أحرد يَرقم فرف، وٓ أحرد يٖبرف 

فف، ظذ افًُس مـ ذفؽ ،ذا ـٚن هْٚك ص ص وجٔف وؿد يُقن مـ ؾًٚل افَقم، 

ًٚ، مٚ هذا افَٔٚم، يَقل فؽ هذا ظٚدي مـ بٚب اإلـرام، ؾترد افْٚس يَ قمقن فف ؿٔٚم
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 دٚذا ٓ تُقن هذه افًٚدة صٚمِٜ فُؾ مًِؿ، شقاء ـٚن ذا جٚه أو فٔس ـذفؽ.

ؾ٘ذًا هذا فٔس وشِٜٔ ،ـرام و،ٕام هل وشرِٜٔ ريرٚء وٍٕرٚل، ؾٍرل أي  تّرع صرٚع 

نررررٔع ؾٔررررف م ررررؾ هررررذه وأشررررٚفٌٔف هررررق هررررذا افررررذي ي فؾٔررررف افٍْررررٚل بُررررؾ أصررررُٚفف وإٔقاظرررر

 افقشِٜٔ، ثؿ تًّك بًٚدة مـ أجؾ اإلـرام وآحسام، هذا نء.

 نء ثٚن حْٔام..

فَد ظرؾقا أن هذا افَٔٚم أوًٓ هل وشِٜٔ فٍْرٚل اجتامظرل وفرٔس وشرِٜٔ  افنٔخ:

،ـرررام، برردفٔؾ أن ادًررِؿ افهررٚفح افررديـ ،ذا دخررؾ ادرِررس ٓ أحررد يَررقم فررف، وٓ 

ـ ذفررؽ ،ذا ـررٚن هْررٚك صرر ص وجٔررف وؿررد يُررقن مررـ أحررد يٖبررف فررف، ظررذ افًُررس مرر

ًٚ، مٚ هذا افَٔٚم، يَقل فؽ هذا ظٚدي مـ  ؾًٚل افَقم، ؾترد افْٚس يَقمقن فف ؿٔٚم

بررٚب اإلـرررام، دررٚذا ٓ تُررقن هررذه افًررٚدة صررٚمِٜ فُررؾ مًررِؿ، شررقاء ـررٚن ذا جررٚه أو 

 فٔس ـذفؽ.

أي  تّرع صرٚع ؾ٘ذًا هذا فٔس وشِٜٔ ،ـرام و،ٕام هل وشرِٜٔ ريرٚء وٍٕرٚل، ؾٍرل 

ؾٔف افٍْٚل بُؾ أصُٚفف وإٔقاع وأشٚفٌٔف هق هذا افذي ينٔع ؾٔف م ؾ هرذه افقشرِٜٔ، 

 ثؿ تًّك بًٚدة مـ أجؾ اإلـرام وآحسام، هذا نء.

نء ثرررٚن حٔرررْام تنررري هرررذه افًرررٚدة    تّرررع مرررٚ، ثرررؿ يَرررع وهرررق فرررٔس برررٕٚمر 

ًٚ، ،ذا ؿٔررؾ بٖٕررف أدب ؾرر  أحررد يَررقل بٖٕررف وا جررٛ، وٓ أحررد يَررقل بٖٕررف افقاجررٛ اتٍٚؿرر

شْٜ مٗـدة، أـ ر مرٚ يُّرـ أن يَرٚل أهنرٚ شرْٜ مًرتحٌٜ مرـ برٚب ،ـررام افَرٚدم، وهرؿ 

هٗٓء إًٍٔٓؿ مًْٚ   أن ادًِؿ وٛ أن يٍرل بغ مٚ هق واجٛ أو ؾررض وبرغ 

مٚ هق شْٜ أو مًتحٛ، وافتٍريؼ يُرقن بًردم آهرتامم برام هرق مًرتحٛ ـرام هنرتؿ 

أحد احلٚرضيـ هلرذا افَرٚدم، مرٚذا يهرر   ٍٕرس افَرٚدم، ٓ بٚفقاجٛ، ؾ٘ذا ؟ يَؿ 

صؽ أهنٚ تٌع وت قر وتٍقر.. ،ػ مخره؛ ْٕٕٚ ظقدٕٚه ظذ هذا افَٔٚم افذي ؟ يَؿ 
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مرـ أحرٛ »  احلرديٞ إول:  ¢ظِٔف افًك إول وأوؿًْٚه   خمٚفٍتف فٌِْل 

ًٚ ؾِٔتٌقأ مًَده مـ افْٚر  .«أن يتّ ؾ فف افْٚس ؿٔٚم

ًٚ إليَررررٚع ادحٌررررغ هلررررذه افًررررٚدة أن يتٌررررق ،ذًا: وا واظتٔٚدٕررررٚ هلررررذه افًررررٚدة يٍررررتح بٚبرررر

مًَدهؿ مـ افْٚر؛ ٕهنؿ شق  يُْررون ظرذ افرذي ؟ يَرؿ أصرد اإلُٕرٚر، وهرذا ٓ 

بد إُٔؿ ٓحيتؿ حقادث ووؿٚئع ـ رة، وإٔٚ ـام يَٚل ،ن إًٔك ؾِـ إًٔرك، ظْردمٚ 

ًٚ   تدريس ـْٝ تِّٔذًا   اددرشٜ آبتدائٜٔ ـٚن مًِ ؿ افهػ وهق ـٚن خمته

افٌِررٜ افًربٔررٜ وافتررٚريخ اإلشرر مل، ـررٚن ،ذا دخررؾ افهررػ وربررام تُررقن هررذه افًررٚدة 

حتك أن   بًض اددارس، يُرقن هْرٚك ظريرػ صرػ يَرقم أمرٚم افٌرٚب ؿٌرؾ أن 

ًٚ يَرقل فِىر ب هتٔرٗوا، وهرذا ،صرًٚر برٖن ادًِرؿ أو  يدخؾ إشتٚذ، ؾِام يراه ؿٚدم

ًٚ ٕرررزاع برررغ أحرررد افىٌِرررٜ إشرررتٚذ شرررٔد ًٚ، يُرررقن أحٕٔٚررر خؾ، ؾررر٘ذا دخرررؾ ؿرررٚمقا فرررف ؿٔٚمررر

وإشررررتٚذ، ،مررررٚ بحررررؼ أو بٌٚضررررؾ، ؾٖحررررد افت مررررذة افررررذي بْٔررررف وبررررغ إشررررتٚذ ظررررداء 

 ٖص يص ٓ يَقم فف، فُـ هق يًِؿ إٔرف ،ذا ؟ يَرؿ فرف أهٕٚرف برؾ وربرام رضبرف، ؾٔت ٌر

ؾٓرررق يتىرررٚول هُرررذا، يْيرررر  وراء افىٚوفرررٜ؛ فُرررل ٓ يرررراه، وإشرررتٚذ ٓ فٍرررك ظِٔرررف

هُذا ؾُٔنٍف ويَقل فف اخرج، واه ٓ أزال ـٖٕف أن ييربف بٔرده برجِرف؛ ٕٕرف ؟ 

 يَؿ فًِِّؿ وصقؿل مٚذا يَقل:

عقللل عللمعلللل عوضلللرضع لت جلللو 

 

 

 

عكلل ةع دعللل عأكعي لل كعمح لل ق 

افنرررٚهد أن اخترررٚذ هرررذه افقشرررِٜٔ ف ـررررام ـرررام يزظّرررقن هلرررٚ مثرررٚر شرررٔئٜ جررردًا    

ّع وهذه بًض تِؽ أثٚر أهنٚ تىٌرع ـ ررًا مرـ ادًرِّغ ظرذ حرٛ افَٔرٚم، ادرت

ؾِٔتٌرقأ مًَرده »ؾ٘ذا مٚ وؿًقا   هذه ادحٌرٜ هرددهؿ افرشرقل ظِٔرف افًر م بَقفرف: 

 .«مـ افْٚر

مـ هْٚ يٌدو   ؾَف دؿٔؼ افردؿٔؼ دًٚويرٜ برـ أن شرٍٔٚن ريض اه ظْرف   هرذا 
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افًِررامء وافؼرراح ،ٕررام يًررتدفقن بررف ظررذ  احلررديٞ؛ ذفررؽ ٕن احلررديٞ ظْررد ظٚمررٜ

 ريؿ حٛ افداخؾ فَِٔٚم مـ اجلٚفًرغ وـٍرك، بٔرْام مًٚويرٜ ريض اه ظْرف فٍرٝ 

افْير أن احلديٞ يدل ظذ أن اجلٚفًغ ٓ يٌٌْل أن يَقمقا فِداخؾ مرع أن طرٚهر 

احلديٞ ـام يَقل اجلّٓقر يْٓك افداخؾ أن حيٛ افَٔٚم، ذفؽ ـام جٚء   شْـ 

ذي وؽره إٔف دخؾ  ًِف ذات يقم وؾٔف اثْٚن مـ افًٌٚدفٜ أحدضٚ صرحٚن افسم

وهق ظٌد اه برـ افرزبر وأخرر ترٚبًل وهرق ظٌرد اه برـ ظرٚمر، ؾَرٚم فرف أحردضٚ و؟ 

مررـ »: ¢يَررؿ فررف أخررر ؾْٓررٚه، واحررتٟ ظِٔررف اررذا احلررديٞ، ؿررٚل: ؿررٚل رشررقل اه 

ًٚ ؾِٔتٌقأ مًَرده ، ؿرد يًرتٌرب مرـ ؟ يًرّع «مرـ افْرٚر أحٛ أن يتّ ؾ فف افْٚس ؿٔٚم

ًٚ مٚ صرِٜ احتررٚج مًٚويرٜ  بٚب شد افذرائع أوًٓ ـَٚظدة ؾَٜٓٔ، وافؼح افًٚبؼ مٍٕ

ًٚ، ـٖٕررف يَرررقل فررف بًِرررٚن  اررذا احلررديٞ ظرررذ افررذي ؿرررٚم فررف، ؾَٓرررف هررق مرررٚ ذـرٕررٚه مٍٕررر

ًٚ وتًيررٔاًم ؾًررتىًٌْل بًٚدتررؽ  ًٚ واحسامرر احلررٚل يررٚ ؾرر ن إٔررٝ حٔررْام ؿّررٝ   ،ـرامرر

ًٚ مررٚ ،ذا ؟ تَررؿ   وؿًررٝ   افقظٔررد ادررذـقر  هررذه ظررذ حررٛ افَٔررٚم، وشررٖٔيت يقمرر

 .«ؾِٔتٌقأ مًَده مـ افْٚر»  احلديٞ افًٚبؼ: 

ؾررر٘ذًا: مرررـ برررٚب شرررد افذريًرررٜ ٓ يٌٌْرررل فِْرررٚس أن يت رررذوا هرررذه افقشرررِٜٔ وشرررِٜٔ 

 ف ـرام.

ًٚ أؿقل ـام بدإٔٚ افُ م:  وختٚم

عوكللدعخللرعبع   لل لعنلل ع للل 

 

 

 

عرشعبع بتلل لعنل عخلل وكدع 

واحلرررديٞ احلََٔرررٜ فرررف بحرررٞ ضقيرررؾ وهْرررٚك أنضرررٜ وٓ حٚجرررٜ أن ف ؾٚورررٜ  

بررٖـ ر ممررٚ شررٌؼ، فُرررـ حًررٌل أن أذـررر بَهررٜ ابرررـ بىررٜ افًررٚ؟ ادحرردث احلْرررٌع، 

حٔٞ ـٚن يُره هذا افَٔٚم أصد افُراهرٜ، حترك ،ٕرف يٌردو إٔرف ـرٚن يكرح برٚفتحريؿ، 

ٛ فف صٚظر ؾّر بًٚ؟ وهرق جرٚفس   ظِّرف ؾْزل ذات يقم ،ػ افًقل ومًف صٚح
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وهررذا مررـ هرردي ظِررامء افًررِػ أهنررؿ ـررٕٚقا أصررحٚب مْٓررٜ يًتٚصررقن اررٚ ويٌتًرردون 

 ظـ افقطٚئػ   افدوفٜ؛ ٕهنٚ   افٌٚفٛ تُقن ؿٔدًا وؽ ً.

افنررٚهد ؾَررٚم فررف ذفررؽ افًررٚ؟ هررق يًِررؿ إٔررف يُررره ذفررؽ افَٔررٚم، ؾٌررٚدره بٌٔتررغ مررـ 

 افنًر ؿٚئ ً:

عذع لهلولل  عضحهللل قع لمنلل ععلل

 

 

 

عحللنيع  لللوعقعأنللدع لهلو نلل  

عأىللهعنلل عأكللذ ع لزيللالععنلللي 

 

عونلل ع حللل ِعأكعأجللدع ل ذ نلل  

هذه ؾًٍِٜ هٗٓء افْٚس افذيـ ؿٚفقا هذه ظٚدة ،ـرام، ابـ بىٜ ـرٖـ ر افًِرامء ٓ  

حيًْقن افنًر، فُْف صٚحٌف افنٚظر أوًٓ صٚظر وتِّٔذ برٚر فرف يًرر  ؾَٓرف، ؾَرٚل 

 ل، ؿٚل ظذ افٌدهيٜ:فف: أجٌف ظْ

عأىهعإكعكنهعقععللنت ع ذعلى

 

 

 

عيلعحهلللل اعو ههلللذع إلعه نللل  

عضل ع ل  لدعبع لتهللل عو لعلل  

 

عولسللن عىذيلللعننلل ع حتشلل ن  

عضلل ع ن ع آلكعنلل عقو نلل عالل   

 

عأوقاعضسيجزي عب لهلول  ع لهلو نل  

عوأىلللل عكلللل محملعللللل ل عجللللل اع 

 

عإكعضولللللرضع لهلللللل اعوأث نللللل  

عوإذ ع للللحهع ل للللي ذعننلللل  

 

عكت ون عن عأكعىتعلمع ألجسل ن   

   

عكلنلللل عو ثلللل ِعبلللل ةعأخوللللرض

 

 

 

عض للو ع ىزع جنلل عوعللذعنلل ذ   

هررذه افًررزة افتررل وررٛ أن ْٕتٓررل ،فٔٓررٚ وٌٕتًررد ظررـ افقشررٚئؾ افتررل تًرردمٓٚ، وفْررٚ  

صررديؼ   دمنررؼ اررذه ادْٚشررٌٜ أصررحٚب ادُتٌررٜ افًربٔررٜ اهلٚصررّٜٔ أمحررد ظٌٔررد 

ؾٚوررررؾ، مررررٚتقا   رمحررررٜ اه، ادٓررررؿ ومحرررردي ظٌٔررررد وتقؾٔررررؼ ظٌٔررررد، ث ثررررٜ ،خررررقة أ

ًٚ جررردًا مرررـ افررردظقة افًرررٍِٜٔ فرررف رشرررٚفٜ صرررٌرة اشرررّٓٚ إحٚديرررٞ  أحررردهؿ ـرررٚن ؿريٌررر
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افهرررحٔحٜ أخرجٓرررٚ مرررـ صرررحٔح افٌ رررٚري، حررردثْل مررررة ؿرررٚل دظْٔرررٚ ،ػ حٍرررؾ مرررـ 

حٍرر ت هررٗٓء افٌُررٚر، ؿررٚل: ؾٖجًِررقين   افهررػ اف ررٚين وبرردأ احلٍررؾ يُتّررؾ، 

يدخِقن، هظٚن مرٚ صرٚظٝ ،صرٚظٜ أن يرٖيت إمرر  وسوبدأ افر وؿٌؾ أن يُتّؾ

افٍ ين، ؾٚفتٍتٝ إٕيٚر ،ػ افٌٚب افٌُر، دخؾ إمر ؾَّْٚ وبَْٔرٚ ؿرٚئّغ حترك 

جِررس   صرردر ادُررٚن ؾرًِررْٚ، بًررد ؿِٔررؾ صررٚظٝ ،صررٚظٜ أخرررى أن افٌٚصررٚ ؾرر ن 

ن يرٖيت شٖٔيت، تقجٓٝ إٕيٚر ،ػ افٌٚب افٌُر دخؾ افٌٚصٚ ؿّْرٚ، وبًرد ذفرؽ أ

افقزير افٍ ين، دخؾ افرقزير ؾَّْرٚ، ؿرٚل مرٚ صرًرت   ٍٕيسر ،ٓ إْٔرل ؿرٚئؿ ؿٚظرد، 

ـررٖن  تررل ٕررٚبض، زمررزك يًْررل، ؿررٚل: ؿِررٝ   ٍٕيسرر واه هررذه صررٌِٜ ضقيِررٜ ٓ 

يرحيْٚ ،ٓ أن ٕٖخذ بٚفًْٜ افتل شًّْٚهٚ مـ ؾ ن، ؾرًِٝ و؟ أؿؿ ؾٚر ْٚ، هذا 

ل اجتامظررل، مررع ذفررؽ مررـ بررٚب افًٔٚشررٜ ومررـ واؿررع احلٍرر ت ـِٓررٚ، هررذا ـِٓررٚ ٍٕررٚ

بٚب ادداراة تؼع بٚشؿ آشتحٌٚب هذه افقشٚئؾ، ثؿ هق يتحٍظ ؾَٔقل إٔٚ أظِؿ 

أن ادًٖفٜ خ ؾٜٔ، وافدفٔؾ افؼظل ؾٔٓٚ، يِرٖ ،ػ آحتررٚج بَرقل ظرٚ؟ ؾٚورؾ 

ًٚ مٚ، وٕحـ ٓ أؿقل ٕحرـ مًٓرؿ،  ووًِف ؿدوة فف وهق يْٓك افْٚس أن يَِدوا ظٚد

َٕقل هق مًْٚ   افْٓل ظـ افتَِٔد وفُرـ ٕن ظْردٕٚ تٍهرٔؾ افتَِٔرد أمرر ٓ برد مْرف 

ُِرقَن * ﴿  حدود مًْٜٔ، فُرـ مرع ذفرؽ:  ًَ ٍْ ٚ ٓ َت قَن مَر قفُر َُ ـَ َمَمُْرقا ِ؟َ َت ِذي َرٚ افهر ٚ َأهيُّ يَر

ُِقنَ  ًَ ٍْ قُفقا َمٚ ٓ َت َُ تًٚ ِظَْْد اههِ َأْن َت َْ ُزَ َم  .[3-3]الصف:﴾ـَ

م ؾ هذه ادًٖفٜ مٚ ئِؼ بّ ؾ هذا إشتٚذ أن يدور ظِٔٓٚ ويْحك مْحرك ؾٚٔن 

ؿقل مـ أهؾ افًِؿ وافٍوؾ ؿٚل بترقيز هذا افقء؛ بؾ بٚشتحٌٚبف حغ أدخِف   

، «،ٕام بً ٝ ٕبؿ مُٚرم إخر ل»بٚب مُٚرم إخ ل، وؿد ؿٚل ظِٔف افً م: 

ٜٔ أن يدرشرٓٚ ؿٌرؾ أن يتٌْرك رأي ـٚن ظِٔف ،ن ـٚن ؟ يدرس ادًرٖفٜ بٖدفتٓرٚ افؼرظ

افنٔخ افٍ ين، و،ن ـٚن ؿد درشٓٚ ؾُٚن ظِٔف أن يٌغ افدفٔؾ افؼظل افذي وقز 

فرف اخترٚذ هرذه افقشرِٜٔ وشرِٜٔ ،ـرررام و،دخٚهلرٚ   برٚب مُرٚرم إخر ل، وهررل   



 رأي األلباىي يف تعدد اجلناعات والتعاوٌ فينا بييَا ------------- ث العالمة األلباىي يف امليَججامع ترا

377 

افًٓررد إول ؟ تُررـ ـررذفؽ، ٓ بررد مررـ هررذا فُْررف اشررسوح ،ػ ؿررقل أحررد افًِررامء 

ك ادقوررقع مررـ بررٚب أن هررذا مررـ مزافررؼ ضرر ب افًِررؿ، أي: يَررقل إؾٚوررؾ ومنرر

ضٚفرررررٛ افًِرررررؿ يرررررٚ أخرررررل هرررررذا خررررر   افًرررررْٜ، ٓ افًرررررْٜ ختتِرررررػ برررررٚخت   افزمرررررٚن 

 وادُٚن، ؾٓذا مًْك افُ م و،ن ـٚن هق ٓ يكح بذفؽ.

 .( 00:  00:  45/ 609) اهلدى والنور/

 .( 00:  01: 04/ 608) اهلدى والنور /

  .( 00:  36: 13/ 608/) اهلدى والنور 
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 باب َٓ٘

مرررٚ رأي ؾورررِٔتؽ   تًررردد اجلامظرررٚت   اإلشررر م وأي اجلامظرررٜ أو  مداخِرررٜ:

 مجٚظٜ ٕتٌع ؟

أؿّٔرقا دوفرٜ اإلشر م    :ٕتٌع اجلامظٜ افترل ؿرٚل رئًٔرٓٚ وتًّرؾ بَقفرف افنٔخ:

 ؿِقبُؿ تَؿ فُؿ ظذ أروُؿ.

 هذا افَقل   إٕرٔؾ ورد يٚصٔخ.مداخِٜ:

 فٔس ـؾ مٚ   اإلٕرٔؾ بٚضؾ. افنٔخ: 

ظذ إؿؾ ٓ وقز فْٚ آشتْٚد ظِٔف.  ٓ وقز فْٚ آشتْٚد ظِٔف أن  مداخِٜ:

 وٓ بحٚل مـ إحقال حتك و،ن صح.

 ...افُِّٜ شٚوؽ اه ـٔػ و،ن صح ؟افنٔخ:

ًٚ  مداخِرٜ: و،ن صرح مرٚ   اإلٕرٔرؾ أن ٓ وررقز فْرٚ آشرتْٚد ظِٔرف وهرذا تَريٌرر

 ؿٚفقا بف . افًِامء

 ٓ مٚ أطـ ظذ هذا اإلض ل . افنٔخ:

ًٚ فْٚ. مداخِٜ:  نع مـ ؿٌِْٚ فٔس نظ

ٓ ٓ اشررًّْل فررٔس ظررذ هررذا اإلضرر ل أٓ تًتَررد نع مررـ ؿٌِْررٚ فررٔس  افنررٔخ:

 نع فْٚ ،ذا خٚفػ نظْٚ أمٚ ،ذا واؾؼ نظْٚ ؾٓق نع فْٚ.
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 ؾٓق نظْٚ وفٔس نظٓؿ . مداخِٜ:

 ظْٓؿ .ٕحـ مٚ ٕتُِؿ  افنٔخ:

دٚ يَٚل أؿؿ دوفٜ اإلشر م   ؿٌِرؽ تَرؿ ظرذ أرورؽ هرذا ؿرقل فرٔس  مداخِٜ:

فررف واؿررع وهررق رضب   اخلٔررٚل وترردويخ فِْررٚس ٕن دوفررٜ اإلشرر م ؾٔٓررٚ حُّٓررؿ 

وؾٔٓررٚ ٕيررٚم اؿتهررٚدي وٕيررٚم تًِررٔؿ وٕيررٚم اجتامظررل إٔررٚ مررٚ ـْررٝ أود واه أن ًٕرررج 

 ،ػ هذا ادقوقع ظذ اإلض ل وفُـ ؟

س فررق ـرٚن هررذا ؿٌرؾ هرذا ٕٕررؽ إٔرٝ أن إول اظتّرردت ظرذ ؿٚظرردة حًرـ بر-

خمٚفٍررٜ نظْررٚ ظرردم نظٔررٜ نع مررـ ؿٌِْررٚ فررٔس نع فْررٚ ؾِررام بْٔررٚ فررؽ هررذا بؼررط 

ًٚ هلؿ ٕحـ ٕتُِؿ أن ...اشّح   هُذا ؿِٝ ...  رجًٝ تَقل فُـ فٔس نظ

 حتك و،ن ؟ فٚفػ نظْٚ. مداخِٜ:

اشّح   صقيٜ ـِّٜ احلؼ أفٔس مـ احلُّرٜ ٓ هذا ٓ يهح أن تَقل  افنٔخ:

أن يَٚل احلُّٜ وٚفٜ ادٗمـ أيْام وجدهٚ افتَىٓٚ مٚ رأيؽ هذه حُّٜ أم فًٔٝ 

 حُّٜ .

 حُّٜ ًٕؿ .مداخِٜ:

ًٚ  افنٔخ: ضٔرٛ مرٚ رأيرؽ إٔرف هرؾ ورٛ ظرذ ادًرِؿ أن يهرِح ؿٌِرف أفرٔس واجٌر

. ًٚ  هذا ،ش مٔ

ترؿ ديريد أن أجٔرٛ أجٔرٛ أمرٚ ،ن أراه يرى ظُِٔؿ ،ذا ـٚن  ،يٚ شٚدةمداخِٜ:

أن جتٌٔقا ظذ شٗا  ؾٖجٌٔقا وفٔس   دخؾ   ذفرؽ أمرٚ أن يهرِح افرجرؾ ؿٌِرف 

ًٚ ظِٔرررف أن يهرررِح ًٍٕرررف ـٚمِرررٜ ؿٌِرررف بًِرررٕٚف برقارحرررف بُرررؾ مرررٚ ؾٔرررف  ؾٚإلًٕرررٚن واجٌررر

 تٍوؾ .
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فٍتْرررٚ ٕيررررـؿ   اجلًِرررٜ افًرررٚبَٜ برررٖن هْرررٚك ارتٌرررٚط برررغ افَِرررٛ وبرررغ  افنرررٔخ:

 و،ن   اجلًد موٌٜ ،ذا صِحٝ صِح اجلًد ـِف و،ذا ؾًدت ؾًرد أٓ»اجلًد 

ؾحٔرررررْام يَرررررقل مًرررررِؿ: أؿّٔرررررقا دوفرررررٜ اإلشررررر م    «اجلًرررررد ـِرررررف أٓ وهرررررل افَِرررررٛ

ٕف أؿؿ بْٔرٚن بٔترؽ   ؿٌِرؽ و،ٕرام أؿِقبُؿ، ؾٕ٘ام يًْل أصِحقا ؿِقبُؿ وٓ يًْل 

ٌِررؽ وهررذا افررذي يًْررل نيًررٜ ٌٕٔررؽ افتررل إٔررٝ تتٌْٚهررٚ نيًررٜ وررٛ أن تتٌْٚهررٚ   ؿ

 ًٚ شتتٌْٚه   ؿٌِؽ يْوح ظرذ جًردك، هرذا افرذي ؿِْرٚه   اجلًِرٜ افًرٚبَٜ اؿتٌٚشر

أٓ و،ن   اجلًرد مورٌٜ ،ذا صرِحٝ صرِح اجلًرد ـِرف، »مـ ؿقفف  ظِٔف افً م: 

ًٚ أن هرذه افُِّرٜ هرل  «و،ذا ؾًدت ؾًد اجلًد ـِف أٓ وهل افَِٛ ؾٖٕٝ ؿِرٝ مٍٕر

ن هررررؾ إٔررررٝ تًتَررررد أن ـررررؾ مررررٚ   اإلٕرٔررررؾ ضٔررررٛ ٕحررررـ ًٕررررٖفؽ أ ،ٕرِٔٔررررٜـِّررررٜ 

 صحٔح .

 ٓ . مداخِٜ:

شتَقل مًْٚ ٓ ضٔٛ أفرٔس يسترٛ مرـ وراء ذفرؽ إٔرؽ ٓ تردري أن هرذا  افنٔخ:

 مـ اإلٕرٔؾ أو فٔس مـ اإلٕرٔؾ .

 هق مـ اإلٕرٔؾ ْٕٕٚ اضًِْٚ ظِٔف . مداخِٜ:

ـِّرٜ مًِٔش فُـ هؾ هق مـ اإلٕرٔؾ افهحٔح أو ؽر افهحٔح ـِّٜ  افنٔخ:

 وؽىٚهٚ إٔٚ جٚي مًؽ .

...ٕن اإلٕرٔررؾ ـِرف مًىررؾ بؼريًٜ اإلشرر م وٓ ورقز آشررتْٚد ظِٔررف  مداخِرٜ:

 ضٚدٚ أن هْٚك ؿران .

يرررٚ أخرررل برررٚرك اه ؾٔرررؽ ـِرررف مًىرررؾ ٓ ورررقز هرررذا افُررر م يرررٚ صرررٔخ اه  افنرررٔخ:

هيديؽ،   تقحٔرد ٓ يرزال  مقجرقد ...مرٚ تَرقل مًىرؾ، مرٚ تَرقل مًىرؾ، وُرقم 

ف مٓرررّٔـ ظِٔرررف، فُرررـ ،ذا ـرررٚن هْرررٚك   تقحٔرررد َٕرررقل مًىرررؾ ،ذا ـرررٚن هْرررٚك   ظِٔررر
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بنررٚئر حتررك افٔررقم بًٌ ررٜ افرشررقل  ظِٔررف افًرر م وهررؿ يّقهررقن ظررذ افْررٚس، َٕررقل 

مًىررررؾ؟! ٓ يررررٚ أخررررل ٓ يررررزال   افتررررقراة و  اإلٕرٔررررؾ ٕهررررقص ينررررٓد بهررررحتٓٚ 

 افَرمن، ؾ  َٕقل ،هنٚ ـِٓٚ هذه افْهقص مًىِٜ .

ّح   يررٚ صررٔخ ،ذا ـررٚن هْررٚك ٕهررقص صررٓد هلررٚ افَرررمن ؾٓررل مررـ اشرر مداخِررٜ:

 افَرمن ؾٚفَرمن هق افذي صٓد وٕحـ ًٕتَد مٚ   افَران ٓ مٚ   افْهقص.

بٚرك اه ؾٔؽ دٚذا إٔرٝ درٚ اجرك مًرؽ وٓ تٔررل مًْرٚ، ظرؿ أؿرقل فرؽ  افنٔخ:

َرقل ،ذا ـٚن هْٚك ٕهرقص   افترقراة واإلٕرٔرؾ ينرٓد بهرحتٓٚ افَرران مرٚ ورقز ت

 ،هنٚ مًىِٜ .

 ًٕتنٓد هلٚ مـ افَران ًٕتنٓد فِحدث مـ افَران وٓ ًٕتنٓد. مداخِٜ:

 يٚ أخل... افنٔخ:

 ؿد رمك بٚفهحٍٜٔ افتل   يد ُظّر. ¢افرشقل   مداخِٜ:

 يٚ أبق ؾ ن مٚ هق اشّؽ ؟ افنٔخ:

 أبق ضٚرل . مداخِٜ:

إٔررٚ أؿررقل ٓ أبررق ضررٚرل إٔررٚ مررٚذا أؿررقل أرجررقك مررٚ  ٔررد ظررـ ادقوررقع،  افنررٔخ:

وقز فرؽ وٓ فٌررك ،ذا ـرٚن هْرٚك ٕرص   افترقراة و  اإلٕرٔرؾ ينرٓد فرف افَررمن 

أو حررررديٞ افرشررررقل  ظِٔررررف افًرررر م ٓ وررررقز أن َٕررررقل ـِررررف مًىررررؾ، ٓ وررررقز هررررذا 

 افُ م، بتَقل مًىؾ مٚ حُؿ افؼع بف بًىٚفتف ٓ بد مـ  ديد افُ م .

ان أصّٝ بهرّٝ يْتٓرل احلرديٞ ظٍقا يٚ شٔدي اظذروين ،ذا أردتؿ  مداخِٜ:

َْرررٚ ﴿،ػ هْرررٚ ،ٓ أن اه شرررٌحٕٚف وتًرررٚػ ؿرررد ؿرررٚل   وُرررؿ ـتٚبرررف افًزيرررز ِْ ًَ ؾو َج ررر ُُ
فِ

ٚ ًٚجرررر َٓ ًٜ َوِمْْ َظرررر ْؿ ِنْ ُُ ْْ
ؾرررر٘ذا  رررردثْٚ ظررررـ افؼررررظٜ وادْٓررررٚج ؾررررْحـ  [41]المءئججججدة:﴾ِمرررر
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ًٚ ظِٔرررف أي ٕٚشررر  ًٚ وُرررقم بؼرررع اه ٓ بؼررريًٜ ؽرررر اإلشررر م وظْررردمٚ ؿرررٚل ومّْٓٔررر

ًٚ دٚ شٌؼ وهق مـ افَرمن وفٔس مـ اإلٕرٔؾ وفـ  فُؾ أمر ؾٔف ؾُؾ أمر جٚء مىٚبَ

 أزيد وأصُرـؿ .

 ...إٔٚ أشٖفؽ شٗال أن إٔٝ تٍٓؿ مـ ـ مل نء فٚفػ ـ مؽ؟ افنٔخ:

 ًٕؿ . مداخِٜ:

 وهق! افنٔخ:

 أؾٓؿ أن أؿؿ دوفٜ اإلش م   ؿٌِؽ . مداخِٜ:

شّح   ٓ بس إٔٝ واؿع أن   خمٚفٍٜ إٔرٚ دظْل مـ افُِّٜ ... ٓ ا افنٔخ:

ًٚ ظِٔرف وفُرؾ جًِْرٚ نظرٜ  شٖفتؽ أن هرذا افُر م افرذي إٔرٝ  تَقفرف أن ومّْٓٔر

ًٚ إٔٚ تراين خمٚفػ فؽ   هذه افَْىٜ ...  ومْٓٚج

 ٓ وقز فْٚ أن ٕ تِػ   هذا وفُـ افْهقص. مداخِٜ:

 ٜ وٓ مىٍٜٔ ٓ أريد جدل.شٌحٚن إٔٚ أشٖفؽ يٚ أشتٚذ هذه افٌِّٜ صٚظِ افنٔخ:

 ٓ أشتىٔع أن أجٔٛ . مداخِٜ:

 دٚذا يٚ أخل. افنٔخ:

ٕن احلررررديٞ هررررذا   إخررررر مٌْررررل ظررررذ مررررٚ شررررٌؼ ؿِررررٝ ـررررؾ مررررٚ    مداخِررررٜ:

 اإلٕرٔؾ خىٖ؟ ؿِٝ فؽ ـؾ مٚ   اإلٕرٔؾ ٓ وقز فْٚ آشتدٓل بف .

 مٚ ؿِٝ آشتدٓل بف اه هيديؽ. افنٔخ:

ُٝ إف ممداخِٜ:  ًىؾ ؿِ

فذفؽ إٔٚ أؿقل فؽ هذا افُ م ٓ وقز أن تَقفرف   افترقراة   تقحٔرد  افنٔخ:
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 ومٚ وقز أن تَقل مًىؾ.

 افتقحٔد جٚءٕٚ بف افَران وفٔس افتقراة واإلٕرٔؾ . مداخِٜ:

يٚ أخل أشٖفؽ هؾ إٔٚ أخٚفٍؽ   هذا ...بٚرك اه ؾٔؽ خٚصرٜ   مخرر افنٔخ:

  هذا إٔٚ أشٖفؽ ...اجلًِٜ إٔٚ أؿقل فؽ إٔٚ أخٚفٍؽ  

 أرجقا أٓ ُٕقن ؿد اختٍِْٚ . مداخِٜ:

ـْ ٓ خ   خ   .  افنٔخ:  فُـ إٔٝ تقجد ِم

 إٔٚ ٓ أوجد خ   احلد افزائد . مداخِٜ:

 أؿقل بًّٖفٜ أخٚفٍؽ ؾٔام تَقل . افنٔخ:

 ...هؾ ختٚفٍْل ؾٔام أؿقل هذا مٚ وجٛ ظع .مداخِٜ:

 أخٚفٍؽ ؾٔام ؿِٝ أخرًا ؟ إٔٝ افذي ؾّٓتف مْل تٍٓؿ أين افنٔخ:

ابتداء ًٕرؿ ـْرٝ أؾٓرؿ ... إٔرٚ جًِرٝ برغ يديرف حترك أؾٓرؿ وحترك مخرذ  مداخِٜ:

ًٚ ظْرررف برررٚرك اه  مرررـ ظِّرررف اجلزيرررؾ وهرررق يًِرررؿ ذفرررؽ، وفُْْرررل ٓ وٓ يريررردين مرررداؾً

ؾٔرررؽ إٔرررٚ أصرررّٝ وشرررُٝ حترررك تْتٍرررع برررٚفًِؿ افُ رررر أصرررُرك جررردًا يرررٚ أخرررل ؾررر  

ٓ أريرد إٔرٚ مخرذ مرـ هرذا افًّر ل   افًِرؿ يرٚ رجرؾ تداؾًْل بٔرقز تَقم تيربْل 

 ٓ أجٚدفف ٓ واه ٓ أجٚدفف .

ظرررذ ـرررؾ حرررٚل ورررٛ أن ٍٕٓرررؿ وْٕهرررح بًورررْٚ إٔرررٚ ٓ أزال أن أؿرررقل أن  افنرررٔخ:

ـِّتررؽ افًررٚبَٜ خىرررة وخمٚفٍررٜ فِؼرريًٜ )ؿقفررؽ أن ـررؾ مررٚ   افتررقراة واإلٕرٔررؾ 

ًٚ وشرٖفتؽ أٓ ترراين  مًىؾ هذا ٓ وقز أن يَقفف مًِؿ( و،ٕرام تَرقل ـرام ؿِرٝ مٍٕر

خمٚفػ يٚ أخل إٔٚ ـ مؽ إخر إٔٚ أدظرقا افْرٚس ،فٔرف وٓ مٗاخرذة تريرد أن تَرقل 

رل يَررقل ـررذا وـررذا و ىْررل إٔرٚر مرٚر أؿررقل ـررذا وـررذا، إٔرٚر    ؿقل يًْررل أبررق ضرٚر إٔرٝر إٔرٚر شرٖر
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مًؽ ٓ وررقز فررؽ أن تَررقل ـررؾ مرٚر   افتررقراة واإلٕ رٔررؾ أن أؿررقل فررؽ وأـرررر ظررذ مًرٚر

 . مًىؾ أمٚ أن تَقل أن اإلش م مّٓٔـ ظِٔف هذا افذي ًٕٔنف وٕديـ اه بف

 وهذا مٚ ؿهدتف . مداخِٜ:

هذا مٚ ؿهدتف وفُرـ افرذي فٍيترف ؽرر افرذي ؿهردتف، وورٛ أن ترجرع  افنٔخ:

ظرررـ هرررذه افًٌرررٚرة وب ٚصرررٜ ب ٚصرررٜ إٔرررٚ أريرررد أشرررٖفؽ شرررٗال واورررح ـٚفنرررّس   

 ا افذي تَقل .ووح افْٓٚر هؾ إٔٚ أخٚفٍؽ   هذ

 فـ أجٚوب . مداخِٜ:

 ٓ يُقن افتٍٚهؿ هُذا ... افنٔخ:

 مداخِٜ ]ديْْٚ[ فٔس ديـ مجٚظٚت .

 مجٚظٚت تَهد يًْل أحزاب . افنٔخ:

 ًٕؿ . مداخِٜ:

ًٚ فرررررررررررٔس   افرررررررررررديـ أحرررررررررررزاب  افنرررررررررررٔخ: َدهْيِْؿ ﴿ضًٌررررررررررر ْزٍب بِررررررررررراَم َفررررررررررر ؾُّ ِحررررررررررر ررررررررررر ـُ

 إٔٝ تٗمـ بٚحلزبٜٔ ؟ [53]المؤمنو :﴾َؾِرُحقنَ 

ًٚ . :مداخِٜ  ٓ ضًٌ

 احلّد ه اتٍَْٚ هذا أؿرب ضريؼ . افنٔخ:

 ...ٕحـ ٕرى هذه اجلامظٚت ـِٓٚ .مداخِٜ:

يًْل ظذ افْيٚم افًًُري   بًض افرٌ د يَرقل افورٚبط فِنريٜ هرذه افنٔخ:

بقرر   افْيررٚم افًًررُري يَررقل هلررؿ مُٕٚررؽ راوح ... يتحرـررقا وفُررـ مُٕٚررؽ 

حرزاب ادقجرقد افٔررقم افترل ظّرهرٚ ث ثررغ حررزب مرـ إ راوح مرٚ   تَردم، ؾرٖرين
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 ًغ شرْٜ شرتغ شرًٌغ شرْٜ جٚءوٕرٚ بقرء، مرٚ   نء أبردًا ،ٓ مُٕٚرؽ راوح، 

 مٚ تَهد احلزب ؾٖٕٚ ٓ أؿهد مًؽ احلزب ،ذا مٚذا تَهد .

 اجلامظٚت اإلش مٜٔ . مداخِٜ:

  مٚ   مجٚظٚت ،ش مٜٔ ؽر حزبٜٔ مجٚظٚت ،ش مٜٔ ؽر حزبٜٔ مٚ  افنٔخ:

 ؾ٘ن صئٝ ومٚ ختٚ  ،ن ٕروُؿ مًُقٕٜ شّل .

ُِِحقنَ ﴿يٚ صٔخ أيٜ تَقل مداخِٜ: ٍْ  .[33]المجءدل :﴾َأٓ ،ِنه ِحْزَب اههِ ُهُؿ ادُْ

 صدل اه افًئؿ . افنٔخ:

 مٚ ادَهقد بٚٔيٜ أو ؾّٓؽ فميٜ افُريّٜ ؟ مداخِٜ:

ن وحررزب أحًررْٝ تَهررد ؽررر حررزب افنررٔٚضغ حررزبغ حررزب افرمحررٚ افنررٔخ:

افنررٔىٚن، ؾررام افررذي ظّررل ظِٔررف مررـ هررذه افًٌررٚرات أٓ ،ن حررزب اه هررؿ افٌررٚفٌقن، 

هؿ حرزب افررمحـ، مرٚ   هْرٚ ؽرر حرزبغ، وفرذفؽ ؿرٚل تًرٚػ وفرذفؽ ؾٖٕرٚ إٔهرح 

ُٕقا ﴿ـؾ مًِؿ أن ٓ يتتٌع ادتنٚاٚت مـ افْهقص وأيٚت ؾربْٚ يَقل  ق ُُ َوٓ َت

ـَِغ  رررر ـَ ادُْْؼِ
ِذي-ِمرررر رررر ـَ افه

َدهْيِْؿ ِمرررر ْزٍب بِرررراَم َفرررر ؾُّ ِحرررر رررر ـُ  ٚ ًً َٔ
ُٕقا ِصرررر ٚ رررر ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿررررقا ِديررررَْ ـَ َؾره

،ذًا هرذه أيرٜ رصحيرٜ   ،ُٕرٚر افتنرٔع وافتحرزب ٕٕرف افقاؿرع  [33]الجروم:﴾َؾِرُحقنَ 

قنَ ﴿ينررٓد بررٖن هررذه أيررٜ مىٌَررٜ افٔررقم  َدهْيِْؿ َؾِرُحرر ْزٍب بِرراَم َفرر
ؾُّ ِحرر رر أمررٚ  [33]الججروم:﴾ـُ

ُِِحقنَ َأٓ ،ِنه ِحْزَب ا﴿ ٍْ مٚ صٚء اه ٓ صرؽ إٔرٚ أشرٖفؽ أن  [33]المجءدل :﴾ههِ ُهُؿ ادُْ

ـام شٌؼ أن تًٚءفْٚ وجتٚوبْٚ وتٍٚضْٚ واحلّرد ه أفرٔس ـرذفؽ هرؾ ـرٚن   ظٓرد 

ُِِحقنَ ﴿افرشقل  ظِٔف افً م  أيٜ صٚدؿٜ  ٍْ  [33]المجءدل :﴾َأٓ ،ِنه ِحْزَب اههِ ُهُؿ ادُْ

بداهرررٜ   حرررزب ثرررٚين وٓ ٓ ،ذًا مرررٚ هرررق اشرررّف هرررذا احلرررزب ؾّٓرررٝ هرررذا اجلرررقاب 

 اف ٚين .
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 افنٔىٚن. مداخِٜ:

احلََٜٔ أن ادًِّغ بحٚجٜ ،ػ دراشٜ اإلش م مـ جديرد وإٔرٚ أؿقهلرٚ  افنٔخ:

ديـ افْهرٔحٜ، احلزبٔرٜ ٓ تَردم ـِّٜ رصحيٜ أبتٌل اٚ ٕهٔحٜ ٕن اإلش م هق افر

ًٚ صرررٔ تَررردم ،فرررٔٓؿ أصرررٔٚء وأصرررٔٚء ـ ررررة هرررل ورررد  ف شررر م أو ادًرررِّغ أبررردًا برررذ ئ

اإلشرر م، إٔررٚ أؿررقل يررقم اجلًّررٜ هررذا وٕحررـ مْىَِررقن ،ػ صرر ة اجلًّررٜ وفًُِررؿ 

تًِّررقن أن وزيررر إوؿررٚ  اجلديررد افنررٔخ ،بررراهٔؿ افُررٔ ين يَِررل ـِّررٜ بررغ يرردي 

ًٚ ـرررام أظِرررؿ ؾرررٔام أطرررـ أن افرجرررؾ يًْرررل خىٔرررٛ أو  صررر ة اجلًّرررٜ، وتًِّرررقن أيوررر

ذا صح   افتًٌر ومتحّس، وٓ صؽ وٓ ريٛ بردأ يرتُِؿ ـر م إٔرٚ َٕقل مُ م ،

ٓ أصؽ إٔرف حرؼ، فُرـ مرٚ جرٚء برتامم احلرؼ ؾٓرق أخرذ يِّرح ،ػ مرٚ ؾًِترف افًرًقديٜ 

مررـ اشررتر ب إمريُررٚن و،ح هلررٚ   ب دهررٚ وهررذا برر  صررؽ يًْررل خىررٖ ...ـٌررر 

ٜ وافٌِديٜ وادذهٌٜٔ ... جدًا ؾُٚن يَقل م  ً ،ن اإلش م ٓ يَرر افٌَِٜٔ وافًْكي

ؿِررٝ حلررٚ  أن شررَٔقل واحلزبٔررٜ ؿِررٝ   ٍٕيسرر هُررذا، فُررـ مررٚ ؿٚهلررٚ، فًِررؽ 

 ؾّٓٝ ظع أن هؾ تًتىٔع أن تُْر أن اإلخقان ادًِّغ حزب ؿِٓٚ .

 حزب . مداخِٜ:

خ: ؿ تُِرررؿ ٓزم تسـرررقا  افنررٔر ام بًوررُر ام ٕرؾرررز حٔررْر ن مًرررف احلرررؼ حٔررْر رل ـررٚر أبرررق ضررٚر

 ؟أن تُْر أن اإلخقان ادًِّغ حزبظـ ًٍٕف هؾ تًتىٔع  ف ًٕٚن ؤٛ بًٍْف

 ٓ . مداخِٜ:

 هؾ تًتىٔع أن تُْر أن حزب افتحرير حزب؟ افنٔخ:

 ٓ . مداخِٜ:

ؿررد يُّررـ أن تُْررر إول أمررٚ اف ررٚين ٓ ٕن اشررّف حررزب افتحريررر ؾررامذا  افنررٔخ:
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ٔذ تًٍؾ هٗٓء حزب وهٗٓء حزب ؾٖهيام احلزب افٌٚفٛ وـؾ يدظل وصر ً بِر

 وفٔذ ٓ تَر هلؿ بذاك، ؾٍروا ،ػ اه هذا هق احلؾ .

 مٚ رأيؽ مجٚظٜ افدظقة ؟ مداخِٜ:

هررذا اشررؿ جديررد ظررع وأطررـ أن تًْررل اشررؿ ؿررديؿ مجٚظررٜ افتٌِٔررغ تًْررل  افنررٔخ:

مجٚظرٜ افتٌِٔرغ، إٔرٚ ،ػ أن مرٚ اؿتًْررٝ ،ن مجٚظرٜ افتٌِٔرغ حرزب واحلّرد ه بررٚم، 

ٍررٜ ادْهررقرة دررٚذا ٕهنررٚ ٓ تًّررؾ بٚفًررْٜ، إرض فُْررل مررٚ اؿتًْررٝ أهنررٚ هررل افىٚئ

 مًُقٕٜ هْٚ .

...بدايتررف يَقفررقا ،ن ٕرٚحْررٚ وؾ حْررٚ   افرردٕٔٚ وأخرررة بٚمت ررٚل أوامررر مداخِررٜ:

 اه واجتْٚب ٕقاهٔف .

بررٚرك اه ؾٔررؽ إٔررٚ أريررد أن أرجررع فِنررٔخ ٕٕررف هررق افررذي شررًّْٚ افُِّررٜ  افنررٔخ:

 بْْٔٚ وبغ أي ضٚئٍٜ أو أي حزب ظداء أبدًا . هذه وأريد أن أذـره أن ٕحـ مٚ  

وافًٌٛ أن دظقتْٚ تنّؾ مـ ـؾ دظقة ظذ وجف إرض هٗٓء ،خقان هٗٓء 

 رير هٗٓء تٌِٔغ ،فخ، ٕحـ َٕقل ؿٚل اه ؿٚل رشقل اه ؾّـ مـ ادًِّغ ؾّـ 

 مـ ادًِّغ يًتىٔع افتزو مـ دظقتْٚ؟ ٓ أحد.

 ( 00:  38 :14/   539) اهلدى والنور / 

 ( 00:  38: 40/   539) اهلدى والنور / 
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 ال فسم وال أذصاب يف اإلضالّ

ظررـ  ¢ـررٚن افْررٚس يًررٖفقن رشررقل اه »ؿررٚل حذيٍررٜ بررـ افررٔامن ريض اه ظْررف : 

اه ! ،ٕٚ ـْٚ    ؾَِٝ : يٚ رشقل ،و ـْٝ أشٖفف ظـ افؼ خمٚؾٜ أن يدرـْل ،اخلر

ؾٓررؾ بًررد هررذا  ،] وجررٚء بررؽ [ ،ر ] ؾررْحـ ؾٔررف [ؾرٚءٕررٚ اه اررذا اخلرر ،جٚهِٔررٜ و ن

 ،تًِؿ ـترٚب اه و اتٌرع مرٚ ؾٔرف يٚ حذيٍٜ»اخلر مـ ن ] ـام ـٚن ؿٌِف ؟ [ . ]ؿٚل :  

أبًرد هرذا افؼر مرـ خرر ؟ [ . ؿرٚل :  . ؿٚل : ؿِٝ : يرٚ رشرقل اه ! «) ث ث مرات (

و هؾ بًد ذفؽ افؼ  [ . ؿِٝ : «افًٔػ ». ] ؿِٝ : ؾام افًهّٜ مْف ؟ ؿٚل : «ًٕؿ»

و ؾٔرررف  ،ًٕرررؿ »افًرررٔػ بَٔررٜ ؟ ( ؿرررٚل :  مررـ خرررر ؟ ) و   ضريرررؼ : ؿِررٝ : و هرررؾ بًرررد

و هدٕررررٜ ظررررذ (  ،مجٚظررررٜ ( ظررررذ أؿررررذاء )و  ضريررررؼ : تُررررقن ،مررررٚرة ) و   فٍررررظ :

ؿررقم ) و  ضريررؼ أخرررى : يُررقن بًرردي أئّررٜ ». ؿِررٝ : و مررٚ دخْررف ؟ ؿررٚل :  «دخررـ

] و شَٔقم ؾرٔٓؿ  ،تًر  مْٓؿ و تُْر ،بٌر هديل هيدون ،]يًتْقن بٌر شْتل و [

و   أخرررى : اهلدٕررٜ ظررذ . )«   جرر امن ،ٕررس [ ،رجررٚل ؿِررقاؿ ؿِررقب افنررٔٚضغ

( . ؿِرٝ : ؾٓرؾ «ـٕٚرٝ ظِٔرف ٓ ترجع ؿِقب أؿقام ظذ افذي»دخـ مٚ هل ؟ ؿٚل : 

ظِٔٓرررٚ [ دظرررٚة ظرررذ  ،صرررامء ] ؾتْرررٜ ظّٔرررٚء ،ًٕرررؿ»بًرررد ذفرررؽ اخلرررر مرررـ ن ؟ ؿرررٚل : 

رشررقل اه ! صررٍٓؿ فْررٚ .  . ؿِررٝ : يررٚ «مررـ أجررٚاؿ ،فٔٓررٚ ؿررذؾقه ؾٔٓررٚ ،بررقاب جٓررْؿأ

يرٚ رشرقل اه ! [ ؾرام ترٖمرين  . ؿِٝ : ] «و يتُِّقن بٖفًْتْٚ ،هؿ مـ جِدتْٚ»: ؿٚل

] تًّع و تىٔع إمرر  ،تِتزم مجٚظٜ ادًِّغ و،مٚمٓؿ»،ن أدرـْل ذفؽ ؟ ؿٚل : 

 .«و أضع [ ؾٚشّع ،و ،ن رضب طٓرك و أخذ مٚفؽ
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 ،ؾررٚظتزل تِررؽ افٍرررل ـِٓررٚ»ؿِررٝ : ؾرر٘ن ؟ يُررـ هلررؿ مجٚظررٜ و ٓ ،مررٚم ؟ ؿررٚل : 

. ) و    «حترررك يررردرـؽ ادرررقت و إٔرررٝ ظرررذ ذفرررؽ ،أن تًرررض بٖصرررؾ صرررررة وفرررق

بٝ يٚ حذيٍٜ و إٔٝ ظرٚض ظرذ جرذل خرر فرؽ مرـ أن تتٌرع أحردا  ؾ٘ن»ضريؼ ( : 

ؾٚفزمف  ،وجؾ   إرض خٍِٜٔ ؾ٘ن رأيٝ يقمئذ ه ظز»:  . ) و   أخرى ( «مْٓؿ

ؾررر٘ن ؟ ترررر خٍِٔرررٜ ؾرررٚهرب ]   إرض [ حترررك  ،مٚفرررؽ و ،ن رضب طٓررررك و أخرررذ

. ] ؿرٚل : ؿِرٝ : ثرؿ مرٚذا ؟ ؿرٚل :  «صرررة يدرـؽ ادقت و إٔٝ ظٚض ظرذ جرذل

 -أو ؿرٚل : مرٚء و ٕرٚر  -بْٓر »ولء ؟ ؿٚل :  ؿٚل : ؿِٝ : ؾٌؿ .«ثؿ فرج افدجٚل»

و مرررـ دخرررؾ ٕرررٚره وجرررٛ أجرررره و حرررط  ،ه و وجرررٛ وزرهؾّرررـ دخرررؾ هنرررره حرررط أجرررر

. ؿٚل : [«ظًٔك ابـ مريؿ»ؿٚل :  . ] ؿِٝ : يٚ رشقل اه : ؾام بًد افدجٚل ؟ «وزره

 . "[  "ترـٛ ؾِقهٚ حتك تَقم افًٚظٜ  فق إٔترٝ ؾرشٚ ؟ "ؿِٝ : ثؿ مٚذا ؟ ؿٚل : 

 .[ٚظٜ وخٍِٜٔوٓ حزبٜٔ   اإلش م و،ٕام مج رَل بقب فف اإلمٚم بَقفف: ٓ ؾِ ]

 ،و ٕهرحف ٕمترف ¢ؿِٝ : هذا حرديٞ ظيرٔؿ افنرٖن مرـ أظر م ٌٕقترف  ثؿ ؿٚل : 

و  ،مررٚ أحررقج ادًررِّغ ،فٔررف فِ رر ص مررـ افٍرؿررٜ و احلزبٔررٜ افتررل ؾرؿررٝ مجًٓررؿ

 ،ؾُرررٚن ذفرررؽ مرررـ أشرررٌٚب بُرررـ افًررردو مرررْٓؿ ،و أذهٌرررٝ صرررقـتٓؿ ،صرررِّٓؿ صرررتٝ

 .﴾قا و تذهٛ رحيُؿٓ تْٚزظقا ؾتٍنِو ﴿تٌٚرك و تًٚػ :  مهدال ؿقفف

 .(541-6/1/539الصحيحة )
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 ٌٖ اجلُانات اإلضالَية ٖي ايطسيل  

 ايوذيد يعودة اإلضالّ؟

افرررًٌض ييرررـ أن اجلامظرررٚت اإلشررر مٜٔ هرررل افىريرررؼ افقحٔرررد فًررررقدة  مداخِرررٜ:

 اإلش م ...

 تًْل بٚجلامظٚت اإلش مٜٔ تٌع مك؟  افنٔخ:

 ضٔٛ! هذه مجٚظٚت..ًٕؿ، مجٚظٜ افتٌِٔغ.. ،خقان مًِّغ  مداخِٜ:

يٚ أخل! هذا اجلقاب تٖخذه مـ ادحٚرضة افًرٚبَٜ، هرؾ هْرٚك تهرٍٜٔ   افنٔخ:

 وتربٜٔ؟

يريررردون رووس وًّرررقن رووس وأظرررداد ؾَرررط ٓ ظَٔررردة وٓ وّرررع  مداخِرررٜ:

 رووس...

 يٚ أخل! اه هيديؽ ؿؾ  : هْٚك تهٍٜٔ وتربٜٔ؟ اجلقاب: ٓ.  افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

 ،ذًا:   افنٔخ:

عومحةالل ع للعلعو للعلعنشللتمدأ

 

 

 

عن عا   عيل ع لعلع ل محةع إلبلد 

ًٚ، افقصقل ٓ يُّـ ،ٓ بٌطء.. بطء صديد جردًا وبحرذر مترغ   وفـ يهِقا ،ض ؿ

ًٚ، ثرررؿ ادٓرررؿ فًِّرررِؿ يّقررر ظرررذ افكررراط ادًرررتَٔؿ وهرررذا افٌحرررٞ يرررذـرٕٚ  أيوررر

ٍِٜٔ بحررديٞ مٓررؿ جرردًا.. ،ن ـ رررًا مررـ اجلامظررٚت اإلشرر مٜٔ يرررون أن افرردظقة افًرر
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هرل دظرقة احلررؼ بر  صررؽ وٓ ريرٛ فُرـ يَقفررقن: مترك؟! هررذا درب ضقيرؾ، ومتررك 

شتهرررررِقن فِٓرررررد  ادْنرررررقد، وفرررررذفؽ ؾٓرررررؿ يًرررررتَربقن افىررررررل، وإٔرررررٚ أؿرررررقل: مرررررـ 

مًرزات افرشرقل ظِٔرف افًر م.. ٓ أريرد أن أؿرقل أن افًِّٔرٜ.. هرل ظِّٔرٜ فُرـ 

مًررزات افرشرقل افًِّٔرٜ أريد أن أؿقل ظٌٚرة ربرام ٕرٚدرة جردًا مرٚ ًٕرتًِّٓٚ.. مرـ 

وافٍْٔرررٜ.. افٍْٔرررٜ! ظّررررـؿ شرررًّتؿ م رررؾ هرررذا افتًٌرررر؟! ٓ، اشرررًّقا أن: افرشرررقل 

يَقل   حديٞ يرويف ،مٚ ظٌد اه بـ مًًقد أو ؽره مـ أصحٚب افرشقل يَقل: 

ًٚ  ¢خررط فْررٚ رشررقل اه » ًٚ مًررتَٔاًم ثررؿ خررط مررـ حررقل اخلررط ادًررتَٔؿ خىقضرر خىرر

َذا ﴿ا هررق افرشررؿ احلرر ل! ... ترر  ؿقفررف تًررٚػ: هررذا هررق افٍررـ.. هررذ «ؿهرررة َوَأنه َهرر

ـْ َشٌِِِٔفِ  ْؿ َظ ُُ َل بِ ره ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ًُّ قا اف ًُ قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٔاًم َؾٚته
َِ تَ ًْ ل ُم

اضِ ثؿ  [853]األنعءم:﴾رِصَ

ًٚ فميرررٜ:  اخلرررط ادًرررتَٔؿ افىقيرررؾ.. هرررذا   «هرررذا رصاط اه»ؿرررٚل ظِٔرررف افًررر م مٌْٔررر

هرررذا هرررق افىريرررؼ افقحٔرررد ادقصرررؾ ،ػ اجلْرررٜ، و،ذا أردٕرررٚ ًٕرررتًّؾ رصاط اه أي: 

ًٚ ،ػ ًٕٔؿ اه، هذا هرق اخلرط  ضريؼ صق  ادقصؾ ،ػ اه بحًٛ ادوٚ  ضًٌ

وهرذه ضررل ؿهررة حرقل اخلرط  -ادًتَٔؿ ادقصؾ ،ػ اجلْٜ، ؿٚل ظِٔرف افًر م 

هررٗٓء   «فوظررذ رأس ـررؾ ضريررؼ مْٓررٚ صررٔىٚن يرردظق افْررٚس ،فٔرر»ؿررٚل:  -ادًررتَٔؿ 

افنٔٚضغ واؿٍقن ظذ رأس اخلط افَهر يَقفقن فًِرٚئريـ   اخلرط ادًرتَٔؿ: 

،ػ أيـ هذه صرٌِٜ ضقيِرٜ إيرروا هرذا افىريرؼ.. هرذا يقصرُِؿ ،ػ اهلرد ، أؿررب 

 ضريؼ وأهقن شٌٔؾ، ؿٚل ظِٔف افً م: هذه ضرل افنٔىٚن.

مرٚ صرئٝ مرـ إٔٚ أجد هذه افىرل هل افتل ختٚفػ ضريرؼ افًرِػ افهرٚفح، ؾًرد 

أحزاب ومـ مجٚظٚت مرٚ دام أهنرٚ ٓ تتٌْرك افتهرٍٜٔ وافسبٔرٜ ؾِرـ تهرؾ أبردًا؛ ٕهنرٚ 

خرجٝ ظـ اخلط ادًتَٔؿ، وـِام شٚر   اخلط افَهر ـِام ابتًد ظـ افكاط 

 فُْقن ظذ بْٜٔ. ¢ادًتَٔؿ، هذا م ؾ رضبف فْٚ رشقل اه 

 (00: 45: 07/   797) اهلدى والنور / 
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 اجلُانات املوجودة يف ايطاذةم وَسايِف

 شامحٜ افنٔخ! ... افً م ظُِٔؿ ورمحٜ اه وبرـٚتف وبًد: مداخِٜ:

،ْٕٚ ٕتٍؼ وٕحـ ٕنٓد اه ظذ وٌتؽ.. شامحٜ افنرٔخ! ـ ررت هرذه إيرٚم ... 

ادِررؾ وافْحررؾ وافٍرررل واجلامظررٚت وافتررل ... افررًٌض مررـ ... هلررٚ وادٗيررديـ هلررٚ 

 ¢بٔررْام احلََٔررٜ أهنررؿ ظررذ ؽررر هنررٟ ادهررىٍك ، ¢أهنررؿ ظررذ هنررٟ ادهررىٍك 

ًٚ ... هرررررررذه افٍررررررررل واجلامظرررررررٚت وخىرهرررررررٚ ظرررررررذ اإلشررررررر م  حًرررررررٛ ... ص هرررررررٔ

وادًررررِّغ خٚصررررٜ افنررررٌٚب مررررْٓؿ؛ ٕٕررررف متررررديـ ... دررررـ يروجررررقن هلررررذه افٍرررررل 

ادْحرؾرررٜ ... وافرررًٌض مرررـ هرررذه اجلٓرررٚت يْررردمٟ  رررٝ اشرررؿ اإلخرررقان ادًرررِّغ 

ظرررذ شرررامحتُؿ، ؾرررام حُرررؿ ... مرررـ هرررذه افٍررررل ويًرررتًِّقن ... وهرررذا ٓ فٍرررك 

واجلامظٚت   أيٚمْٚ هذه مرـ يرروج ... ويَرقل: ٓ تَقفرقا ... وافرًٌض مرْٓؿ مرـ 

افدظٚة ويرؿٌقن فِنٌٚب افذيـ يَدمقن   ادحٚرضات حتك وفرق ـرٚن شرامحتٓؿ 

أو شامحٜ افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز ،ذا ورد شٗال يتوّـ افٍرل أو اجلامظرٚت أو 

 ٖصِقه ؾْؼوه ... شامحتُؿ ... وآؾساء هلٗٓء أثٚبُؿ اه بهقرة ظٚمٜ؟... ؾ

أوًٓ: أصرررُر ـرررؾ مرررـ ـرررٚن حيٌْرررٚ   اه تٌرررٚرك وتًرررٚػ، وأشرررٖل اه ظرررز  افنرررٔخ:

ًٚ مررـ نوضررف افتْٚصررح   اه، وأٓ يررامري  ًٚ صررٚدؿ وجررؾ أن وًررؾ حٌْررٚ   اه حٌرر

ًٚ وأن  ًٚ وٓ أن يًررٚمح بًوررْٚ بًورر يٌوررقا افْيررر ظررـ بًررض أهقائررف أو بًوررْٚ بًورر

ًٚ مرررـ برررٚب ؿقفرررف ظِٔرررف افهررر ة وافًررر م:  افرررديـ »أخىٚئرررف و،ٕرررام يرررذـر بًورررْٚ بًوررر

افْهرررٔحٜ افررررديـ افْهرررٔحٜ  افررررديـ افْهررررٔحٜ، ؿرررٚفقا: دررررـ يرررٚ رشررررقل اه؟ ؿررررٚل: ه 
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ؾرررر  وررررقز ٕي مجٚظررررٜ أو ٕي  «وفُتٚبررررف وفرشررررقفف وٕئّررررٜ ادًررررِّغ وظررررٚمتٓؿ

أٓ يُْررروا ظررذ بًوررٓؿ ]ظِررٔٓؿ[ أن يَقمررقا بقاجررٛ تَررديؿ ضٚئٍررٜ مررـ ادًررِّغ 

ٕشرس افترل ؿرٚم ظِٔٓرٚ مرـ اافْهٔحٜ ؾ٘ن إمر بٚدًرو  وافْٓرل ظرـ ادُْرر هرق 

اإلش م، وهذا أمر مًرو  مـ رضوريٚت افديـ أن إمر برٚدًرو  وافْٓرل ظرـ 

ًٚ مرـ أمرق ر افرديـ ادُْر هق مـ افقاجٌٚت افتل وٛ أن يَقم اٚ ـؾ مـ ظِؿ صرٔئ

وـٚن   ذفؽ ظرذ بهررة مرـ ديْرف وٓ صرؽ أن  ررد ادظرٚء صر ص مرٚ أو ضٚئٍرٜ 

ًٜ ْٕٕرٚ ٕىٚفرٛ ـرؾ مردٍع شرقاء ـرٚن  مٚ إٔف ظذ افُتٚب وافًْٜ ؾذفؽ ٓ يٍُرل بداهر

ؾررردًا أو مجٚظرررٜ أن يٌررغ فْرررٚ افرردفٔؾ افًّرررع ظرررذ مررٚ يٗـرررد دظررقاه و،ٓ ؾرررٕٚمر ـرررام 

 ؿٔؾ:

عو للللع ويعنلل ع ع هلوملل  ععلوهلل 

 

 

 

عبونلللل اعأبن ؤالللل عأةعولللل   

وربْٚ ظز وجؾ ظِّْٚ ـٔػ ٌٕٚدل اد ٚفٍغ شقاء ـٕٚقا مرـ ادؼرـغ أو ـرٕٚقا  

أن َٕررقل هلررؿ تررٚرًة بًِررٚن  ¢مررـ ادْحرررؾغ ظررـ ـتررٚب اه وظررـ شررْٜ رشررقل اه 

ِٚدِؿغَ ﴿حٚفْررٚ وتررٚرة بًِررٚن ؿٚفْررٚ:  ْررُتْؿ َصرر ـُ ْؿ ،ِْن  ُُ َٕ ٚ ُٚتقا ُبْرَهرر حـ ؾررْ [888]البقججرة:﴾َهرر

ٕرى أن ـ رًا مـ اجلامظٚت افترل أصرٌحٝ افٔرقم تردظل أهنرٚ ظرذ افُترٚب وافًرْٜ 

حٔررررْام وجرررردت هررررذه اجلامظررررٚت أن افًررررٚ؟ اإلشرررر م جِررررف ،ن ؟ َٕررررؾ ـِررررف ؿررررد ؾررررٚء 

واشتَٔظ هلذه احلََٜٔ أن اإلش م فٔس ؿقل افرئٔس افٍ ين أو اإلمرٚم افٍر ين أو 

 ٔؿ اجلقزيٜ رمحف اه:إمر افٍ ين و،ٕام هق ـام ؿٚل ابـ افَ

ع لعلللل عقللل  ع هللعقللل  عمح للل لرض

ع

 

 

 

عقلل  ع لالللح بالعلللوسعب لتم يللرض 

ع

 

عللخ فع ل  االعىال  ن ع لعل ع

 

عبلللنيع لذ للل  عومحأيعضهلولللرض 

عك عوقعجحلع لالل  اعوى وهل  

 

عحلل مح اعنلل ع لتعطوللدعو لتشلل ورض 

ؾٚفررذي يَررقل ،ٕررف ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ ٓ ُٕتٍررل بَقفررف هررذا بررؾ ٕريررد أن يرردخؾ  
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ٚ ٓ ﴿مًْررٚ افًّررؾ بررٚفَقل و،ٓ جررٚء ؿقفررف تًررٚػ:  قَن َمرر قُفرر َُ ـَ َمَمُْررقا ِ؟َ َت ِذي رر ررٚ افه َ ٚ َأهيُّ َيرر

ُِقنَ  ًَ ٍْ قُفقا َمٚ ٓ َت َُ تًٚ ِظَْْد اههِ َأْن َت َْ ُزَ َم ـَ ُِقَن *  ًَ ٍْ  .[3 - 3]الصف:﴾َت

 و،ذا ـررٚن إمررر ـررذفؽ ؾٌْْٔررٚ صررِقات اه وشرر مف ظِٔررف ؿررد بِررغ افرشررٚفٜ وٕهررح

إمٜ وبٚفغ   افْهٔحٜ حتك إٔف ظِٔف افه ة وافً م  دث وفٔس بٚجتٓٚد مرـ 

تٍرؿرٝ افٔٓرقد »ظْد ًٍٕف و،ٕام هق بقحل مـ ربف حغ ؿٚل ظِٔف افه ة وافً م: 

ظذ ،حدى وشرًٌغ ؾرؿرٜ، وتٍرؿرٝ افْهرٚرى ظرذ ثْترغ وشرًٌغ ؾرؿرٜ وشرتٍسل 

واحردة، ؿرٚفقا: مررـ هرل يرٚ رشررقل  أمترل ظرذ ثر ث وشررًٌغ ؾرؿرٜ ـِٓرٚ   افْررٚر ،ٓ

أي: مجٚظرررٜ  «هرررل اجلامظرررٜ»و  روايرررٜ:   «اه؟ ؿرررٚل: هرررل مرررٚ إٔرررٚ ظِٔرررف وأصرررحٚن

 ؾٖصحٚبف افذيـ ؾٚرؿٓؿ ظِٔف افه ة وافً م وهؿ ظذ شْتف. ¢افٌْل 

،حررردى افرررروايتغ تٍنررر إخررررى، مرررٚ إٔرررٚ ظِٔرررف وأصرررحٚن هرررق افتًٍرررر فِروايرررٜ 

ؾررررٔام رواه افًربررررٚض بررررـ شررررٚريٜ    ¢قفررررف إخرررررى وهررررل اجلامظررررٜ، وـررررذفؽ ؿ

مقظيرٜ وجِرٝ  ¢وظيْرٚ رشرقل اه »ديٞ ادنٓقر   افًْـ وؽرهٚ، ؿٚل: احل

مْٓررٚ افَِررقب، وذرؾررٝ مْٓرررٚ افًٔررقن، ؾَِْررٚ: أوصررْٚ يرررٚ رشررقل اه، ؿررٚل: أوصرررُٔؿ 

بٚفًررررّع وافىٚظررررٜ و،ن و  ظِررررُٔؿ ظٌررررد حٌقرررر، و،ٕررررف مررررـ يًررررش مررررُْؿ ؾًرررررى 

ًٚ ـ رررًا ؾًِررٔ ُؿ بًررْتل وشررْٜ اخلٍِررٚء افراصررديـ ادٓررديغ مررـ بًرردي ظوررقا اخت ؾرر

ظِٔٓررررٚ بٚفْقاجررررذ و،يررررٚـؿ وورررردثٚت إمررررقر، ؾرررر٘ن ـررررؾ ودثررررٜ بدظررررٜ وـررررؾ بدظررررٜ 

وـررررؾ »و  حررررديٞ جررررٚبر   صررررحٔح مًررررِؿ وؽررررره وافزيررررٚدة فًِْررررٚئل:  «ورررر فٜ

 .«و فٜ   افْٚر

ًٚ بغ أن آخرت   شرَٔع برغ ادًرِّغ ؾرٔام يرٖ يت مرـ افرزمـ هذا احلديٞ أيو

ًٚ أو بًٔرردًا وافْرررٚة مررـ ذفررؽ ،ٕررام يُررقن بٚفتًّررؽ ٓ أؿررقل ؾَررط ـررام يَقفررف ـررؾ  ؿريٌرر

افدظٚة افٔرقم وهرذا افٍهرؾ بْْٔرٚ وبٔرْٓؿ؛ ٕن افرجرقع فُِترٚب وافًرْٜ هرذه افُِّرٜ 
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يَقهلررررٚ ـررررؾ ضٚئٍررررٜ ظررررذ وجررررف إرض ٓ تررررزال تْتّررررل ،ػ اإلشرررر م حتررررك افنررررًٜٔ 

فُتررررٚب وافًررررْٜ وفُررررْٓؿ يتررررزوون مررررـ افًررررِػ وحتررررك افراؾوررررٜ ٓ يتررررزوون مررررـ ا

ىقائرػ واجلامظرٚت إخررى افرذيـ درٚ صرًروا برام أنت افافهٚفح وـرذفؽ ـرؾ 

ًٚ مررـ أن مقجررٜ افًكرر احلررٚرض افرجررقع ،ػ افُتررٚب وافًررْٜ بٍٓررؿ أو بٌررر  ،فٔررف مٍٕرر

ؾٓؿ.. بًّؾ أو بٌر ظّؾ.. ادٓؿ افرجقع ،ػ افُتٚب وافًرْٜ و،ػ اإلشر م، أمرٚ 

شرر م ؾِٔررقن بررٖفقان ـ رررة وـ رررة جرردًا حتررك ؿٔررؾ يقجررد أصررٔٚء ؟ ختىررر   هررذا اإل

ًٚ بًوٓٚ   مًٕٚٔٓٚ وبًوٓٚ    بٚل أن تًّك م  ً بًض إٕٚصٔد افتل ؾٔٓٚ إحراؾ

ت حْٔٓررٚ شررّٔٝ بٕٕٚٚصررٔد اإلشرر مٜٔ، مررـ ؿٌررؾ ؟ يُررـ هررذا آشررؿ ـٕٚررٝ هْررٚك 

 ـررررؾ افًررررٚ؟ اإلشرررر مل ،ػ أن إٔٚصررررٔد صررررقؾٜٔ ومررررٚ صررررٚبف ذفررررؽ، ؾِررررام إتٌررررف افًررررٚ؟

افهرررررقؾٜٔ أصرررررٌحٝ مٌْرررررقذة وٓ هيرررررتؿ ارررررٚ ادًرررررِّقن بًٚمرررررٜ اشرررررتٌدفقا إٕٚصرررررٔد 

ًٚ فٌِوٚظٜ ٓ نء هرل هرل ًٍٕرٓٚ وفُرـ ـرام  اإلش مٜٔ بٕٕٚٚصٔد افهقؾٜٔ تروو

يُرقن   أمترل »ؿٚل ظِٔف افً م ؾٔام شٌؼ مـ أحٚديرٞ   هرذه اجلًِرٜ إٔرف ؿرٚل: 

 .«ر يًّقهنٚ بٌر اشّٓٚأؿقام يؼبقن اخلّ

افنٚهد: ؾ  تقجد ضٚئٍٜ تْتّل ،ػ اإلش م تنٓد أن ٓ ،فف ،ٓ اه وأن وّدًا 

رشررقل اه، وتَررٔؿ افهررِقات اخلّررس، وتهررقم رموررٚن، وتزـررل إمررقال و ررٟ 

،ػ بٔرررٝ اه احلررررام ،ٓ ـِٓرررؿ يَقفرررقن ظرررذ افُترررٚب وافًرررْٜ، أمرررٚ احلُرررؿ افٍهرررؾ 

  احلدي غ افًٚبَغ حديٞ افٍررل أن اجلامظرٜ مرٚ  ¢ل وهق مٚ أصٚر ،فٔف افرشق

إٔررٚ ظِٔررف وأصررحٚن ومررٚ ـررٚن ظِٔررف اخلٍِررٚء افراصرردون هررذا هررق احلُررؿ افٍهررؾ بررغ 

افدظٚة افهٚدؿغ هق افرجقع ،ػ افُترٚب وافًرْٜ وهرؿ يٍّٓرقن ذفرؽ ظرذ مرٚ ـرٚن 

ُشقَل مِ ﴿ظِٔف شٍِْٚ افهٚفح؛ وفذفؽ ؿٚل تًٚػ:  ـْ ُيَنِٚؿِؼ افره ُف َوَم َ فَر ِد َمٚ َتٌَرغه ًْ ـْ َب

َٚءْت  ْهَؿ َوَشرررررر رررررر َٓ ِف َج
ِِ ْهرررررر ُٕ ٚ َتررررررَقػه َو ِف َمرررررر رررررر َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُرررررر ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشرررررر ْع َؽرررررر

اهْلُررررررَدى َوَيتهٌِرررررر

ومـ صٚؿؼ افرشقل مـ بًد مرٚ تٌرغ فرف »؟ يَؾ ربْٚ ظز وجؾ:  [885]النسء::﴾َمِهًرا
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ٜ جدًا وهل مٚ ٕحـ بهدده ؾٔرٛ و،ٕام جٚء برِّٜ هلٚ أضٔ «اهلدى ٕقفف مٚ تقػ

ظِْٔٚ أن ٓ ٕنٚؿؼ افرشقل وأٓ ٕ ٚفٍف ظذ ورقء اتٌٚظْرٚ فًرٌٔؾ ادرٗمْغ إوفرغ 

خر افْٚس ؿرين ثرؿ »: ¢و،ٕام هؿ أهؾ افَرون اف  ثٜ افذيـ ؿٚل ؾٔٓؿ رشقل اه 

هرررذه افَررررون اف  ثرررٜ مرررٚ ـرررٕٚقا ظِٔرررف هرررق شرررٌٔؾ  «افرررذيـ يِرررقهنؿ ثرررؿ افرررذيـ يِرررقهنؿ

ًٚ   ادظٚادررٗم ًٚ ئررْغ ؾرر  وررقز دررـ ـررٚن شررٚبَ ف إٔررف ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ وخمِهرر

   ذفؽ ،ٓ أن يٍٓؿ افُتٚب وافًْٜ وظذ مٚ ـٚن ظِٔف شٍِْٚ افهٚفح.

ؾِرررذفؽ ؾُرررؾ مجٚظرررٜ تررردظل إٓرررتامء ،ػ افُترررٚب وافًرررْٜ ؾٔررررٛ أن ييٓرررروا 

ًٚ ـررءإررتام ٕٚقا يَقفررقن: هؿ ـررام هررؿ ـررٕٚقا يَقفررقن ؿرردياًم و؟ ًٕررد ًٕررّع ذفررؽ حرردي 

ٕريررد اإلشرر م يّقرر ظررذ وجررف إرض وهررذه احلََٔررٜ مّٓررٜ جرردًا، ٕحررـ ٕريرردهؿ 

ًٚ يّقرر ظررذ وجررف إرض   ـررؾ مررٚ يٖتقٕررف  ًٚ ظِّٔرر ًٚ أن يُررقن ،شرر مٓؿ مىٌَرر أيورر

ومٚ يوًقٕف، ؾْحـ ٕرى مع إشػ افنديد أن أي مجٚظٜ مرـ اجلامظرٚت ادنرٚر 

ًٚ   حٔٚهترررٚ وظرررذ مرررٚ ذـرٕرررٚ مرررـ  ،فٔٓرررٚ   شرررٗال افًرررٚئؾ ٓ تتٌْرررك اإلشررر م مْٓرررر

مررْٟٓ افًررِػ افهررٚفح ،ٓ مررـ يْتّررقن ٕشررامء تررٗدي ،ػ مًْررك واحررد، تررٚرًة يَررٚل 

ظرررْٓؿ افًرررٍِٔقن أتٌرررٚع افًرررِػ افهرررٚفح.. فًٔرررقا أتٌرررٚع أبرررٚء وإجرررداد ،ٕرررام أتٌرررٚع 

افًررِػ افهررٚفح افررذيـ شررِػ ذـرررهؿ   حررديٞ افَرررون اف  ثررٜ، ويَررٚل ظررْٓؿ   

إخررى برٖهنؿ أهرؾ احلرديٞ، و  بر د أخررى ،هنرؿ إٔهرٚر افًرْٜ، ٓ  بًض افٌ د

ًٚ   ـررررؾ ٕررررقاحل  ٕرررررد ظررررذ وجررررف إرض مررررـ مجٚظررررٚت يىٌَررررقن اإلشرررر م ظِّٔرررر

حٔٚهتؿ ويْٓرقن مْٟٓ ذفؽ افرجؾ افذي ؿيضر ظِٔرف مرع إشرػ افنرديد بًرد أن 

اه مررْٟٓ برردأ ؾتٌررغ فررف حَررٚئؼ افرردظقة افًررٍِٜٔ ؾُررٚن ظْررقان بًررض ـتٌررف: ٓ ،فررف ،ٓ 

 حٔٚة.

؟ يرردر هررٗٓء افْررٚس ظررذ هررذه احلََٔررٜ افًِّٔررٜ ،ٓ   بًررض إمررقر افنررُِٜٔ 
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ؾساهؿ يهِقن وـؾ ؾرد مْٓؿ ٓ يدري ظذ ص ة افرشقل ظِٔرف افًر م وٓ هيرتؿ 

اٚ، وؿد يًّل بًوٓؿ آهتامم بتهرحٔح ظٌرٚدات افْرٚس شرقاء ـرٚن ذفرؽ ضٓرٚرة 

ًٚ هذا م ًٚ أو ؿٔٚم ـ تقاؾف إمقر ومـ افَنقر، وٕحـ ٕريد آهرتامم أو ص ًة أو حر

بٚفٌِرررٚب هُرررذا يَرررقل بًورررٓؿ وٓ ًّٕرررؿ فُْْرررٚ شرررًّْٚ هرررذا مرررـ ـ رررر مرررـ أؾررررادهؿ 

وذفؽ يدفْٚ دٓفٜ واوحٜ ظذ أهنؿ ٓ يريدون أن يتٌْقا اإلش م ـ ً ٓ ٍٕررل برغ 

و،ٕرام هرؿ اه ورشقفف.. ٓ ٍٕرل بغ رشقفف وبغ أصحٚبف ـام مَتٙ تِؽ إدفٜ 

هيترردون بٚجلٕٚررٛ افًررٔٚ  مررـ اإلشرر م و،ذا ظْررل اررذا اجلٕٚررٛ ؾَررط ؾَررد خررٚفٍقا 

ًٚ يّق ظذ وجف إرض.  افْٟٓ افذي ـٕٚقا يدٕدٕقن ؿدياًم حقفف ٕريد ،ش م

ويًرٌْل اذه ادْٚشٌٜ ؿقل بًض ـٌٚرهؿ حغ ؿٚل ـِّٜ أرجق أن يىٌَٓٚ ـرؾ 

ٚل هرررذه افُِّرررٜ ؿرررٚل: أؿّٔرررقا دوفرررٜ مًرررِؿ وأوهلرررؿ هرررٗٓء افرررذيـ يْتّرررقن ،ػ مرررـ ؿررر

اإلشرر م   ؿِررقبُؿ تَررؿ فُررؿ   أروررُؿ، هررذه   احلََٔررٜ   اظتَررٚدي حُّررٜ 

بٚفٌررررررٜ؛ ٕن ادًررررررِّغ ،ذا ؟ يهررررررححقا ظَٚئرررررردهؿ افتررررررل وِٓررررررٚ ؿِررررررقاؿ ثررررررؿ ؟ 

 ¢يهررححقا ظٌررٚداهتؿ افتررل هررل شررٌٛ تَقيررٜ اإليررامن   ؿِررقاؿ ـررام أصررٚر افٌْررل 

،ن احلرر ل بررغ »يٞ افررًْامن بررـ بنررر افررذي أوفررف:   احلررديٞ ادًرررو  مررـ حررد

أٓ و،ن   اجلًرررد مورررٌٜ ،ذا »،ػ أن ؿرررٚل ظِٔرررف افهررر ة وافًررر م:  «واحلررررام برررغ

ؾُِررام  «صررِحٝ صررِح اجلًررد ـِررف و،ذا ؾًرردت ؾًررد اجلًررد ـِررف أٓ وهررل افَِررٛ

اهررتؿ ادًررِؿ ب٘صرر ح طررٚهره وذفررؽ ٓ يُررقن ،ٓ ب٘صرر ح ظٌٚداتررف وؾررؼ افُتررٚب 

وب٘صرررر ح شررررِقـف ومْىَِررررف   حٔٚتررررف ؾرررر  يُّررررـ أبرررردًا أن ئَّررررقا دوفررررٜ وافًررررْٜ 

اإلش م   ؿِقاؿ ،ٓ اذا افىريؼ افذي نظف افرشقل ظِٔف افً م حغ ؿٚل   

،ٓ و،ن   اجلًرررد مورررًٜ ،ذا صرررِحٝ صرررِح اجلًرررد ـِرررف و،ذا »حرررديٞ افرررًْامن: 

 .«ؾًدت ؾًد اجلًد ـِف أٓ وهل افَِٛ
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ًٚ هررر ذه اجلامظرررٚت ،ن ـرررٕٚقا صرررٚدؿغ برررٖهنؿ يتٌْرررقن افُترررٚب ؾررر٘ذًا: ظِرررٔٓؿ مجًٔررر

ًٚ: أن يىٌَرقه    وافًْٜ.. ظِٔٓؿ أوًٓ أن يىٌَقه ظذ مْٟٓ افًِػ افهرٚفح، وثٕٚٔر

إًٍٔررٓؿ و  ؽرررهؿ   حرردود اشررتىٚظتٓؿ وٓ يٍُررروا   ،ؿٚمررٜ افدوفررٜ ادًررِّٜ 

قب افتررررررل  تررررررٚج ،ػ نوط ـ رررررررة وـ رررررررة جرررررردًا أوهلررررررٚ اجررررررتامع افَِررررررقب.. ؿِرررررر

َذا ﴿ادًرِّغ ظرذ مررذهٛ مًرتَٔؿ وفرٔس .... ،ٓ ـررام ؿرٚل رب افًرٚدغ:  َوَأنه َهرر

ٌِِِٔفِ  ـْ َشرر ْؿ َظرر رر ُُ َل بِ ره رر ٍَ ٌَُؾ َؾتَ رر ًُّ قا اف رر ًُ قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٚته ٔاًم َؾرر
َِ تَ رر ًْ ل ُم

اضِرر  [853]األنعججءم:﴾رِصَ

فرشررقل ؾٚفًررٌٔؾ افررذي أصررٚر اه ظررز وجررؾ   هررذه أيررٜ افُريّررٜ هررق مررٚ ـررٚن ظِٔررف ا

 ظِٔف افً م وأصحٚبف.

 ¢أن افٌْرررل »وؿرررد جرررٚء   مًرررتدرك احلرررٚـؿ وؽرررره مرررـ حرررديٞ ابرررـ مًرررًقد: 

ًٚ ؿهرررة ثررؿ ؿرررأ  ًٚ مًررتَٔاًم ظررذ إرض ثررؿ خررط حقفررف خىقضرر خررط ذات يررقم خىرر

قا ﴿ظِٔف افه ة وافً م تِرؽ أيرٜ:  ًُر قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٚته ٔاًم ؾَر
َِ تَ ًْر ل ُم

اضِر َذا رِصَ َوَأنه هَر

ٌِِِٔفِ اف ـْ َشرر ْؿ َظرر رر ُُ َل بِ ره رر ٍَ ٌَُؾ َؾتَ رر ًٚ  «[853]األنعججءم:﴾ًُّ ثررؿ زاد ظِٔررف افهرر ة وافًرر م تٌٕٔٚرر

َل ﴿هلذه أيٜ ـام هق مٖمقر بف   افَرمن:  ز  ُٕر  ٚ َ فِِْهرِٚس مَر َر فُِتٌَرغ  ـْ َوَإَٔزْفَْرٚ ،َِفْٔرَؽ افرذ 

ؿْ  ِٓ ْٔ َوَأنه ﴿ط ادًررتَٔؿ: ؿررٚل ظِٔررف افهرر ة وافًرر م منرررًا ،ػ اخلرر [44]النحجج :﴾،َِفرر

قهُ  ًُ ٌِ ٚته ٔاًم َؾرر
َِ تَ رر ًْ ل ُم

اضِرر َذا رِصَ ثررؿ أصررٚر ،ػ اخلىررقط افَهرررة افتررل  [853]األنعججءم:﴾َهرر

هذه ضررل وظرذ رأس ـرؾ ضريرؼ مْٓرٚ صرٔىٚن يردظق »حقل اخلط ادًتَٔؿ ؾَٚل: 

 .«افْٚس ،فٔف

ًٚ جردًا وـرٖٕام افٌْر    ¢ل هذه افىرل افَهرة هل   افقاؿع ب ؾ تٍْٔذًا دؿَٔ

هذا افرشؿ احلر ل ـرٚن يٌْرئ ادًرِّغ برام شرَٔع مرـ آخرت   وآؿتهرٚر ظرذ 

شِقك افىرل افَهرة؛ ْٕٕٚ شًّْٚهٚ ب ذإْٚ هذه أـ ر مـ مرة يَقفقن: ٓ صرؽ أن 

هذه افدظقة افتل إٔتؿ ظِٔٓٚ مـ افرجقع ،ػ افُتٚب ... وافًْٜ   ـرؾ مرٚ اختِرػ 

فح ٓ صررؽ أن هررذه افرردظقة هررل دظررقة احلررؼ ؾٔررف افْررٚس وظررذ مررْٟٓ افًررِػ افهررٚ
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وفُررـ هررذا حيتررٚج ،ػ زمررـ ضقيررؾ ؾّتررك ٕهررؾ.. هررذا شررٗال ؽريررٛ مررـ مًررِّغ 

يريدون أن حيََقا افىرل افتل أصٚر ،فٔٓٚ افرشقل ظِٔف افً م أهنٚ ظذ رأس ـؾ 

 ضريؼ مْٓٚ صٔىٚن يدظق افْٚس ،فٔف.

ًٚ أظررررٛ ـٔرررػ فٍرررك مً ْرررٚه؛ ٕٕرررف حرررؼ ؾرررْحـ َٕررررأ   افنرررًر اجلرررٚهع ـ مررر

وب ٚصٜ بٚفًٌْٜ درـ يّقر ظرذ افكراط ادًرتَٔؿ، إٔرٚ فًرٝ بنرٚظر وٓ أحٍرظ 

افنًر ،ٓ ٕٚدرًا جدًا وفُـ إلظرٚن اذا افْقع مـ افنًر وربام تًٚظدين ذاـريت 

 أن أشقؿف فُؿ أٓ وهق ؿقل امرئ افَٔس:

 ب ىع  ح  عد عمحأوع لللمحنعةوىلرض

 

 

 

عوأيهللل عأىلل عقحهلللنيعبهلالللر 

علللرضعقع  لل ععونلل عإىلليعضهلللله 

 

عأوعىمل اعضنعل مح  عىح و عنل  ا

ـٚؾر مؼك يًٌد إصْٚم يًزي صٚحٌف.. مٚ ظِْٔٚ ٕحـ ظِْٔرٚ أن ٕحرٚول ثرؿ ...  

ًٚ أو ّٕرررقت ؾًْرررذر، اإلشررر مٔقن أن بًورررٓؿ يريررردون أن  ظرررذ اه.. ٕحرررٚول مُِررر

ن مرررٚ يتًرررَِقا افًرررٌؾ ـررررة واحررردة ويريررردون أن ئَّقهرررٚ دوفرررٜ مًرررِّٜ وهرررؿ ،ػ أ

 أؿٚمقا دوفٜ اإلش م   ؿِقاؿ ـام أمرهؿ رئًٔٓؿ إول رمحف اه.

  ختٚم هذه افُِّٜ ـِّٜ ،ٕهٚ  مٚ وقز فْٚ أن ُٕتؿ افًِؿ وٓ أن ٕىًـ   

أص ٚص ؿد يُقٕقن مًْٚ   ـ ر مـ دظقتْٚ وؿد فٚفٍقْٕٚ   بًض مْٓرْٚ ؾٚه 

َٚل ﴿ظز وجؾ ـام ؿٚل:  ََ ْؾ ِم ْ َّ ًْ ـْ َي َّ ا  َؾ ٍة َن  َٚل َذره ََر ْؾ ِم ْ َّر ًْ ـْ َي ا َيَره * َوَم ٍة َخْرً َذره

 .[1 - 8]البلبل :﴾َيَره

إٔٚ أظِؿ بترربتل اخلٚصٜ   هذا افدرب افىقيرؾ افرذي ؿورٔتف أـ رر مرـ ٕهرػ 

ؿررررن مرررـ افزمرررٚن   افًِرررؿ   افُترررٚب وافًرررْٜ و  خمٚفىرررٜ مجٚظرررٚت ـ ررررة مرررـ 

ًٚ مْٓرْرٚ افًرٍِل أظرر  مرْٓؿ اجلامظٚت اإلش مٜٔ إخرى افذيـ ٓ  يتٌْقن ظِّٔ

ـ رررريـ مرررـ رووشرررٓؿ ؾوررر ً ظّرررـ دوهنرررؿ يتٌْرررقن ادرررْٟٓ افًرررٍِل ظَٔررردة وؾُررررًا 

ًٚ وٓ يررردظقن ،فٔرررف؛ ٕن مرررْٓرٓؿ ؿرررد  وفُرررـ مرررع إشرررػ افنرررديد ٓ يىٌَقٕرررف ظِّٔررر
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إحررر  ظررـ هررذه افرردظقة؛ ٕن هررذا ادررْٟٓ ؿررد ؿررٚم ظررذ أشررٚس أظررز إٔررٚ ظْررف بررٖهنؿ 

تُ رررر افْرررٚس وجتّرررًٔٓؿ ثرررؿ ،ػ ت َرررٍٔٓؿ ثرررؿ بًرررد ذفرررؽ ٓ تُ رررر وٓ  يررردظقن ،ػ

ت َٔررػ وؿررد مٙرر ظِررٔٓؿ أـ ررر مررـ ٕهررػ ؿرررن مررـ افزمررٚن وؿررد إررٌح صررقهتؿ؛ ٕن 

ًٚ صررٚحلًٚ َ  ¢رشررقل اه  ؿٚئرردهؿ وأـ رررهؿ ،ػ افًكرر ،ٓ مررـ ؿررٔض اه فررف  تًّرر

وفُررـ ارتوررقهٚ  ـٓررذا ادرتّررع هْررٚ أو هْررٚك ظرؾررقا افًَٔرردة افهررحٔحٜ ؾرر مْقا اررٚ

ًٍٕررررٓؿ وٓ يرررررون مررررـ صررررٚفح دظررررقهتؿ أن يرررردظق افْررررٚس ،هلررررٚ دررررٚذا؟ ٕٕررررف َٕررررط ؾ

 ¢فررٚفػ أشررٚس دظررقهتؿ افَٚئّررٜ ظررذ أشررٚس ـ ررر ثررؿ ثَررػ، أمررٚ دظررقة وّررد 

ِٜ ﴿ؾٓررل ظررذ افًُررس مرررـ ذفررؽ ثَررػ..  ِٜ َوادَْْقِظَيررر رر َّ ُْ
ررَؽ بِٚحْلِ ٌِِٔؾ َرب  اْدُع ،َِػ َشررر

ِٜ َوَجِٚدهْلُْؿ  َْ ًَ ـُ احْلَ ًَ تِل ِهَل َأْح ـْ ﴿ثؿ ٓ ظِٔؽ:  [835]النح :﴾بِٚفه ِم ْٗ ُٔر ِْ ـْ َصَٚء َؾ َّ َؾ

رْ  ٍُ ُْ َٔ ِْ ـْ َصَٚء َؾ  .[31]الكهف:﴾َوَم

هذه هل دظقتْٚ وهذه هل ضريَتْٚ وٓ يُّـ ٕحـ َٕىع ارذا جرٚزمغ أن تَرقم 

ؿٚئّررٜ افدوفررٜ ادًررِّٜ افتررل ٓ فتِررػ ؾٔٓررٚ ـررؾ اإلشرر مٔغ مررـ وجررقب  ََٔٓررٚ 

اختٍِٝ افقشٚئؾ وإشٌٚب ؾّـ أخذ بٚفقشرٚئؾ افترل جرٚء ارٚ افؼرع وهرل وفُـ 

ؿررررد خلهررررٓٚ ذفررررؽ افداظٔررررٜ   هررررذه افُِّررررٜ اجلقهريررررٜ: أؿّٔررررقا دوفررررٜ اإلشرررر م   

ى اههُ ﴿ؿِرررقبُؿ تَرررؿ فُرررؿ   أرورررُؿ، أي: ـرررام ؿرررٚل تًرررٚػ:  َرَ ررر ًَ رررقا َؾ ُِ َّ ِؾ اْظ َوُؿررر

ِمُْرررقَن َوَشررر  ْٗ ُ قُفُف َوادْ ْؿ َوَرُشررر ررر ُُ َِ َّ ْؿ بِررراَم َظ ُُ ٌَُْٔ رررُئ َٚدِة َؾ َٓ ررر ِٛ َوافنه ْٔررر ٌَ ِٚ؟ِ اْف وَن ،َِػ َظررر دُّ ُسَ

ُِقنَ  َّ ًْ ُْتْؿ َت  .[845]التوب :﴾ـُ

 واذا افَدر ـٍٚيٜ، واحلّد ه رب افًٚدغ. 

 (00:12:11/ب06)رحلة النور 
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 َٔ ايفسم؟ دَُّعٌٖ اجلُانات اإلضالَية ُت

 ًد مـ افٍرل؟هؾ اجلامظٚت اإلش مٜٔ افَٚئّٜ ت مداخِٜ:

اجلقاب ظذ هذا افًٗال ـام ؿِْٚ وٓ ٕرزال َٕرقل دائراًم أبردًا: ٓ يُّرـ  افنٔخ:

ًٚ بًرد رشرقل اه  ، وبٚفترٚ  ٓ يُّرـ أن ٕتهرقر مجٚظرٜ ¢أن ٕتهقر ؾردًا مًهرقم

ًٚ دون مجٚظٜ أخرى، وفذفؽ ؾ٘ذا شئِْٚ م ؾ هذا افًٗال ؾ  ًٕتىٔع  مًهقمٜ أيو

افورٚفٜ أو ٓ ،ٓ  لفٜ، اجلامظرٜ افٍ ٕٔرٜ هرل مرـ افٍرروٚأن َٕقل: ،هنٚ مـ افٍرل اف

ًٚ افُتررررٚب  ًٚ تىٌَٔرررر ،ذا ظرؾْررررٚ مْٓرٓررررٚ ومًرررررهتٚ، هررررؾ هررررل تِتررررزم أوًٓ ؾُرررررًا، وثٕٚٔرررر

وافًْٜ؟ ؾ٘ن ـٕٚٝ تتٌْرك ذفرؽ ؾًِٔرٝ مرـ افٍررل افورٚفٜ وفرق أهنرٚ   مْىَِٓرٚ ؿرد 

أن ْٕتّرل واحلّرد   ٔد ؿِٔ ً أو ـ رًا ـٖي ؾرد مرـ أؾرراد ادًرِّغ، يًْرل ٕحرـ

ه ،ػ افًررِػ افهررٚفح، أي: ٍٕٓررؿ افُتررٚب وافًررْٜ ظررذ مررْٟٓ افًررِػ افهررٚفح، 

ٕقجرررٛ ظرررذ إًٍٔرررْٚ أن ُٕرررقن ـرررذفؽ ؾَرررد ٕ ىرررئ وؿرررد ٕهرررٔٛ   مرررٚ ٕدظٔرررف مرررـ 

إٓتًٚب وفق   بًض اجلزئٔٚت، وفُـ إٔٚ ؿِٝ: ؿد وفُْْٚ ب  صؽ وبردون ؿرد 

 رًا فتِػ هذا بٚخت   إؾراد.ٕ ىئ   تىٌٔؼ هذا ادْٟٓ ؿِٔ ً أو ـ 

ؾرر٘ذا ـررٚن مْٓرْررٚ ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ وظررذ مررٚ ـررٚن ظِٔررف افًررِػ افهررٚفح ٓ 

ًٚ فْٚ   أٓ ُٕقن ؾرؿٜ مـ افٍرل افورٚفٜ، أمرٚ ظِّْرٚ ؾٓرق  صؽ أن ذفؽ يُقن وامٕ

اِخذْ ﴿ظْد اه ظز وجؾ ،مٚ أن يٌٍر فْٚ و،مٚ أن يٗاخذٕٚ، وفذفؽ َٕقل:  َٗ ٓ ُت  ٚ َ ٚ ،ِْن َربْه َٕ

َٕٚ ْٖ ٚ أَْو أَْخَى َْٔ ًِ  .[316]البقرة:﴾َٕ

ؾ٘ذًا احلُؿ افٍهؾ بغ مجٚظٜ وأخررى هرق افْيرر ،ػ مْٓرٓرٚ، ؾّرـ ـٕٚرٝ مرـ 
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ًٚ   حررردود  هرررذه اجلامظرررٚت تًِرررـ أهنرررٚ ظرررذ افُترررٚب وافًرررْٜ وتِترررزم ذفرررؽ شرررِقـ

 آشتىٚظٜ ؾ  وقز أن يَٚل ،هنٚ مرـ افٍررل افورٚفٜ واخلٚرجرٜ ظرـ دائررة اإلشر م

 افهحٔح.

وفررٔس ـررذفؽ مررـ افْٚحٔررٜ افًِّٔررٜ ـررام ؿِْررٚ، ٕٕررف يَررٚل   اجلامظررٜ مررٚ يَررٚل   

إؾررراد، ٕن اجلامظررٜ ،ٕررام هررل مرـٌررٜ مررـ أؾررراد، ؾٍرررد زائررد ؾرررد يًررٚوي مجٚظررٜ، 

وـؾ ؾرد مـ هٗٓء إؾرراد بر  صرؽ ؿرد يُرقن فرف خىرٖ أو أـ رر مرـ خىرٖ. ظٍرقًا ؿرد 

ٓ وقز أن يُقن فف خىٖ ؾُرري واظتَرٚدي  يُقن فف خىٔئٜ أـ ر مـ خىٔئٜ، فُـ

.ًٚ  و،ٓ ؾٌذفؽ فرج ظـ اجلامظٜ ادًِّٜ حَ

 (  00:  22: 59/ 305) اهلدى والنور /
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 ْصيرة ملٔ يٓتُي إىل اجلُانات املعاصسة

ؾوررررِٜٔ افنررررٔخ! مررررٚ هررررل ٕهررررٔحتُؿ دررررـ يْتّررررل ،ػ مجٚظررررٜ مررررٚ مررررـ  مداخِررررٜ:

 ٚفٍٜ افتل تَع ؾٔٓرٚ مجٚظرٜ اإلخرقان اجلامظٚت اإلش مٜٔ ادًٚرصة، مع ذـر اد

 وافتٌِٔغ؟

أطررـ أن اجلررقاب افًررٚبؼ ـررٚن يٍُررل ف جٚبررٜ ظررـ هررذا افًررٗال؛ ٕٕررف ٓ  افنررٔخ:

فرج ظـ افذي ؿٌِف، ،ٓ إْٔرل أذـرر ـرؾ ادًرِّغ برٖن ظرذ ـرؾ مجٚظرٜ أن يُرقن 

  مررْٓرٓؿ افرجررقع ،ػ افُتررٚب و،ػ افًررْٜ، وؾّٓٓررام ظررذ مررٚ ـررٚن ظِٔررف شررٍِْٚ 

ًٚ أو افهررٚ فح ريض اه ظررْٓؿ   ـررؾ أمررقر افررديـ، ٓ ؾرررل بٔررْام ـررٚن ظَٔرردة أو ؾَٓرر

ًٚ، وـرررؾ مجٚظرررٜ مرررـ اجلامظرررٚت ادقجرررقدة افٔرررقم   افًرررٚحٜ اإلشررر مٜٔ ٓ  شرررِقـ

يقجررد ؾٔٓررٚ مررـ يًِررـ ظررـ دظقتررف ظررذ هررذا افررْٟٓ افررذي ٕكررح بررف وٕرردظق ،فٔررف وهررق 

افًرررِػ افهرررٚفح، هرررذا  افرجرررقع ،ػ ـترررٚب اه و،ػ شرررْٜ رشرررقل اه وظرررذ مرررْٟٓ

ِٚؿِؼ ﴿ادرررْٟٓ افرررذي أصرررٚر ،فٔرررف ربْرررٚ ظرررز وجرررؾ   ؿقفرررف تٌرررٚرك وتًرررٚػ:  ـْ ُيَنررر َوَمررر

ِِفِ  ُٕهْر ٚ تَرَقػه َو ِف مَر َقف ر ُٕ ِمَِْغ  ْٗ َ َفُف اهْلَُدى َوَيتهٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ ِد َمٚ َتٌَغه ًْ ـْ َب ُشقَل ِم  افره

ْهَؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا َٓ ؾَرد ذـرر اه تٌرٚرك وتًرٚػ   هرذه أيرٜ ؿقفرف  [885:]النسء:﴾َج

ِمِْغَ ﴿ظرررز وجرررؾ:  ْٗ ُررر ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشررر ْع َؽررر
ظىرررػ هرررذه اجلِّرررٜ ظرررذ  [885]النسجججء::﴾َوَيتهٌِررر

ٌِِٔؾ ﴿ؿقفرررررف:  ْرَ َشررررر ْع َؽررررر
ُف اهْلُرررررَدى َوَيتهٌِررررر َ َفررررر ٚ َتٌَرررررغه ِد َمررررر ررررر ًْ ـْ َب

قَل ِمررررر ُشررررر ِٚؿِؼ افره ـْ ُيَنررررر َوَمررررر

ِمِْغَ  ْٗ ُررر ،صرررٚرة مْرررف تًرررٚػ ،ػ وجرررقب آؿترررداء برررف ظِٔرررف افهررر ة  [885::]النسجججء﴾ادْ

وافً م وظدم خمٚفٍترف ومنرٚؿَتف   ضريرؼ اتٌٚظْرٚ فِّرٗمْغ إوفرغ وهرؿ افرذيـ 
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  حررررديٞ افٍرررررل حٔررررٞ ؿررررٚل ظِٔررررف افًرررر م   احلررررديٞ  ¢ذـرررررهؿ رشررررقل اه 

،ٓ  وشررتٍسل أمتررل ظررذ ثرر ث وشررًٌغ ؾرؿررٜ ـِٓررٚ   افْررٚر»ادنررٓقر   مخررره: 

اجلامظرررٜ هرررل شرررٌٔؾ  «واحررردة، ؿرررٚفقا: مرررـ هرررل يرررٚ رشرررقل اه؟ ؿرررٚل: هرررل اجلامظرررٜ

ادٗمْغ ادذـقر   أيٜ افًٚبَٜ، وؿد جٚء تًٍر هذه اجلامظٜ   روايٜ أخرى 

هلرذا ٓ يٌٌْرل  «هرل افترل ظرذ مرٚ إٔرٚ ظِٔرف وأصرحٚن»ؾَٚل ظِٔف افه ة وافً م: 

ٚب وافًْٜ ثؿ يٍن افُتٚب وافًرْٜ ظرذ مرٚ أن يُتٍل ادًِؿ بَقفف: إٔٚ ظذ افُت

ًٚ فًرٌٔؾ  ]يراه[ وفىرر   بٚفرف ،ن ؟ َٕرؾ: ظرذ مرٚ يقاؾرؼ هرقاه، هرذا ٓ يُرقن متًٌر

ًٚ هلقاه.  ادٗمْغ و،ٕام يُقن متًٌ

ٌِِٔؾ ﴿فررررررذفؽ أـررررررد ربْررررررٚ ظررررررز وجررررررؾ   أيررررررٜ افًررررررٚبَٜ ؾَررررررٚل:  ْرَ َشرررررر ْع َؽرررررر
َوَيتهٌِرررررر

ِمِْغَ  ْٗ ُرر ؽررر شررٌٔؾ ادررٗمْغ هررق دفٔررؾ إٓحرررا  ظررـ اتٌررٚع ؾٚتٌررٚع  [885]النسججء::﴾ادْ

 افُتٚب وافًْٜ؛ ٕن افًِػ إول ـٕٚقا ظذ افُتٚب وافًْٜ بٚدٍٓقم افهحٔح.

ودٚ تٍرل ادًِّقن بًد افَرن إول ب ٚصٜ ومٚ ت ه مـ افَرون ،ٕام تٍرؿرقا 

ة بًررٌٛ أهنررؿ ؟ يوررًقا ٕهررٛ أظٔررْٓؿ آؿتررداء بٚفهررحٚبٜ افررذيـ ؿررٚل ظِٔررف افهرر 

وافًررر م   احلرررديٞ افًرررٚبؼ أهنرررؿ هرررؿ افٍرؿرررٜ افْٚجٔرررٜ، وأـرررد ذفرررؽ ظِٔرررف افهررر ة 

وافً م   حديٞ افًربٚض ادًرو  فدى اجلّٔرع ،ن صرٚء اه وهرق ؿقفرف ريض 

،ػ  «افراصررديـ ادٓررديغ مررـ بًرردي».]إَىررٚع[.. «وظيْررٚ رشررقل اه ..»اه ظْررف: 

؟ يَتكرر ظررذ ؿقفررف:  ¢ٌررل مخررر احلررديٞ وهررق مًرررو ، ؾررٚد حظ هْررٚ: أن افْ

ًٚ ؾَررررٚل:  «ؾًِررررُٔؿ بًررررْتل» وشررررْٜ اخلٍِررررٚء افراصررررديـ »بررررؾ ظىررررػ ظررررذ ذفررررؽ أيورررر

مررررٚ إٔررررٚ ظِٔررررف »مررررٚ افنرررر   ذفررررؽ؟ افنرررر   ذفررررؽ   ؿقفررررف:  «ادٓررررديغ مررررـ بًرررردي

أي: ،ن هررٗٓء افهررحٚبٜ و  مَرردمتٓؿ اخلٍِررٚء افراصرردون هررؿ افررذيـ   «وأصررحٚن

ًٚ مٍنررًا مررـ ًٚ ثررؿ ضٌَررقا دون ،ؾررراط أو  ¢ؾررؿ افٌْررل  تَِررقا اإلشرر م مٌْٔرر ًٚ ضريرر ؽورر
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ًٚ أو يًٚرًا؛ فذفؽ ؾٓؿ افَقم افذيـ يٌٌْرل أن يَتردى ارؿ    تٍريط.. دون مٔؾ ئّْ

ؾٓؿ افُتٚب وافًْٜ، وأن حيتذى اؿ   تىٌَٔٓؿ ،يٚضٚ؛ فذفؽ ـٚن مـ افقاجرٛ 

ْٜ   افًكررررر احلرررررٚرض أن ٓ َٕتكررررر ظرررررذ افررررردظقة ،ػ افًّرررررؾ   افُترررررٚب وافًررررر

ًٚ وهرل ثر ث  ؾحًٛ؛ ٕن ـؾ افٍرل افتل جٚء ذـرهٚ   احلرديٞ ادنرٚر ،فٔرف مٍٕر

وشررًٌقن ؾرؿررٜ، مررٚ ؾٔٓررٚ ؾرؿررٜ وب ٚصررٜ   افًكرر احلررٚرض أن حٔررٞ إتٌررف افْررٚس 

ًٚ هرل ظرذ  فيورة افرجقع ،ػ افُتٛ وافًرْٜ ؾهرٚرت ـرؾ ضٚئٍرٜ تًِرـ أهنرٚ أيور

افهرررحٚبٜ وظرررذ مرررْٟٓ افًرررِػ افُترررٚب وافًرررْٜ وفُْٓرررٚ ٓ تًِرررـ أهنرررٚ ظرررذ مرررْٟٓ 

افهررٚفح بررؾ تررقهؿ مررـ ؿررد يَررقل: أوفئررؽ رجررٚل وٕحررـ رجررٚل وٕحررـ ٍٕٓررؿ افُتررٚب 

وافًررْٜ ـررام ـررٕٚقا يٍّٓررقن ... ييرربقن بتِررؽ افْهررقص ادتَدمررٜ ظرررض احلررٚئط 

وفرجقن ظـ ـقهنؿ مـ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ؛ ٕن ظ متٓٚ أن يّنقا ظذ مٚ ـٚن ظِٔرف 

 افرشقل وأصحٚبف.

ل أن ٍّٕٓرررف ؾرررٔام يتًِرررؼ بٚجلامظرررٚت افَٚئّرررٜ افٔرررقم، مرررـ وورررًٝ هرررذا مرررٚ يٌٌْررر

ٕهررٛ أظْٔٓررٚ افًررر ظررذ ـتررٚب اه وظررذ حررديٞ رشررقل اه وظررذ مررْٟٓ افًررِػ 

افهرررٚفح ؾٓرررق افرررذي يرجرررك أن يُرررقن ظرررذ هررردى مرررـ ربرررف، ًٕرررٖل اه ظرررز وجرررؾ أن 

 وًِْٚ مْٓؿ.

 (17a/00:00:00) (16b/00:39:08)رحلة النور 
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 يد ايهًُة ايطسيل إىل توذ 

 بني اجلُانات اإلضالَية

يًررٖل افًررٚئؾ ؾَٔررقل: ؿررد ٕرررى مررٚ ٕرررى مررـ أحررقال ادًررِّغ افٔررقم،  مداخِررٜ:

وافىقائررررػ ادقجررررقدة مررررـ شررررٍِٜٔ وصررررقؾٜٔ وتٌِٔررررغ وؽرهررررٚ، وتترررررٚذب ... هررررذه 

افىقائرررررػ، وفُْرررررف يَرررررقل: أريرررررد أن أـرررررقن ـٚفْحِرررررٜ تٖخرررررذ احلِرررررق مرررررـ ـرررررؾ هرررررذه 

ُرررررؿ   هرررررذا، ومرررررٚ دورـرررررؿ   تقحٔرررررد صرررررػ اجلامظرررررٚت دون إورررررامم، ؾرررررام رأي

ًٜ أن أظداء اإلش م متحديـ.  ادًِّغ، وخٚص

أمررٚ دورٕررٚ   تقحٔررد ادًررِّغ ؾٓررذا أمررر واجررٛ، فُررـ ادنررُِٜ افتررل  افنررٔخ:

تٌٍررؾ ظْٓررٚ، بررؾ وِٓٓررٚ ـ ررر مررـ ادًررِّغ وب ٚصررٜ مررْٓؿ افنررٌٚب افٌٔررقر ظررذ 

]ادًررررِّغ[، ؾتقحٔررررد  اإلشرررر م وفُْررررف حررررٚئر، يَررررقل: ـٔررررػ افىريررررؼ ،ػ تقحٔررررد

ادًِّغ أمر وٛ افًًل ،فٔف، فُـ ظذ أي أشٚس يُقن هذا افتقحٔد، هؾ هق 

ظذ أشٚس ،بَٚء ـؾ نء ؿديؿ ظذ ؿدمف ـام يَرٚل، أم ظرذ أشرٚس مرـ ؿرقل اه 

ْررُتؿْ ﴿تٌررٚرك وتًررٚػ:  ـُ قِل ،ِْن  ُشرر وُه ،َِػ اههِ َوافره ُردُّ  َؾرر
ٍ
ء ِْ٘ن َتَْررَٚزْظُتْؿ ِ  َنْ ِمُْررقَن  َؾرر ْٗ ُت

ِْٖويً   ـُ َترر رر ًَ ْرٌ َوَأْح َؽ َخرر
ِر َذفِرر مررـ دظررٚ افْررٚس أو دظررٚ  [51]النسججء::﴾بِررٚههِ َواْفَٔررْقِم أِخرر

ادًرررِّغ ،ػ أن يتقحررردوا و،ػ أن تُرررقن ـِّرررتٓؿ واحررردة ظرررذ مرررْٟٓ ؽرررر هرررذا 

ًٓ فرررٚفػ افَررررمن، وثًٕٚٔرررٚ ؾٓرررق فرررـ يهرررؾ ،ػ ]نء[وفرررق  ادرررْٟٓ افَررررمين ؾٓرررق أو

 ة ٕقح ظِٔف افً م؛ ذفؽ ٕن إمر ـام ؿٔؾ:ظٚش حٔٚ

ع ذج ع لنج وعو ع سل عنسل ل ه 

 

 

 

عإكع لس ونالعقعَتذيععذع لول س 
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إٔٝ تريد أن تقحد ادًرِّغ، و  ادًرِّغ افٔرقم مرـ يٍُرر بُتٚبرؽ؛ وذفرؽ 

بٖن يَقل: أن هذا افَررمن افُرريؿ ؾٔرف َٕرص ٕحرق ث ثرٜ أربرٚع أو أربًرٜ  أربرٚع، ؾٓرذا 

ربررام يهررع ويهررقم ويزـررل، ؾُٔررػ أ ررد مًررف وهررق فٚفٍررؽ   جررقهر مًررِؿ و

افًَٔرردة   ـتررٚب ربررؽ ويرردظل إٔررف وؿررع ؾٔررف َٕررص، وإم ِررٜ ـ رررة وـ رررة جررًدا، 

ٚ ظرذ تقحٔرد ادًرِّغ ؾٔررٛ أن يترذـر أن  فذفؽ ـؾ مـ يريد أو مـ ـرٚن حريهًر

ِْ٘ن َتَْررر ﴿هرررذا افتقحٔرررد ورررٛ أن يُرررقن مًْٚضرررٚ ومربقًضرررٚ بَٚظررردة:   َؾررر
ٍ
ء َٚزْظُتْؿ ِ  َنْ

ُشقلِ  وُه ،َِػ اههِ َوافره . [51]النسء::﴾َؾُردُّ ًٓ  هذا أو

وثًٕٚٔررررٚ: هررررذه احلرررررة افتررررل أصررررٚر ،فٔٓررررٚ افًررررٚئؾ حٔررررٞ تترٚذبررررف يَررررقل، ضقائررررػ 

مرٚ »افذي صح ظْف إٔف ؿٚل:  ¢وأحزاب ـ رة، اجلقاب ظـ هذا:   حديٞ ٌْٕٔٚ 

ؿ بررررف، ومررررٚ ترـررررٝ صررررٔئًٚ يًٌرررردـؿ ظررررـ اه ترـررررٝ صررررٔئًٚ يَررررربُؿ ،ػ اه ،ٓ وأمرررررتُ

هررذا افًررٗال جقابررف   حررديٞ افٍرررل افررذي  «ويَررربُؿ ،ػ افْررٚر ،ٓ وهنٔررتُؿ ظْررف

تٍرؿرررررٝ افٔٓرررررقد ظرررررذ ،حررررردى وشرررررًٌغ ؾرؿرررررٜ، وتٍرؿرررررٝ »: ¢ؿرررررٚل ؾٔرررررف افرشرررررقل 

افْهٚرى ظذ اثْتغ وشًٌغ ؾرؿٜ، وشتٍسل أمتل ظذ ث ث وشرًٌغ ؾرؿرٜ ـِٓرٚ 

  افروايررررٜ  «ة، ؿررررٚفقا: مررررـ هررررل يررررٚ رشررررقل اه؟ ؿررررٚل: اجلامظررررٜ  افْررررٚر ،ٓ واحررررد

ؾٖٕرٝ أهيرٚ ادحترٚر افرذي تترٚذبرف  «هؾ افتل ظذ مٚ إٔٚ ظِٔف وأصرحٚن»إخرى: 

افىقائػ وإحزاب اظر  ضريؼ افْرٚة هق بٖن تُرقن ظرذ مرٚ ـرٚن ظِٔرف افرشرقل 

احلررة مْرؽ وأصحٚبف افُرام، وب ٚصٜ مْٓؿ اخلٍِٚء افراصرديـ حْٔئٍرذ تىرٔح  ¢

 وبق شقًيٚ ظذ رصاط مًتَٔؿ.

افٔقم ًٕٔش ظذ أؾُٚر واخت ؾٚت ؿديّٜ وحدهٚ تٍُْٔٚ بٌِِٜ وؾرؿٜ، ؾام بٚفْرٚ 

وؿررد ازداد آخررت     افًكرر احلررٚرض بررٖمقر ـ رررة وـ رررة جررًدا بًوررٓٚ مْٓرٔررٜ 

وبًورررٓٚ ؾروظٔرررٜ، ؾرررام افْررررٚة؟ افرجرررقع ،ػ مرررٚ ـرررٚن ظِٔرررف افرشرررقل ظِٔرررف افًررر م، 

فررررذفؽ ٕحررررـ ٕٗـررررد هررررذا وَٕىررررع بٖٕررررف ٓ شررررٌٔؾ فقحرررردة ادًررررِّغ ،ٓ ،ذا وحرررردوا و

مررْٓرٓؿ، ومررْٓرٓؿ واحلّررد ه ؿررٚل اه ؿررٚل رشررقل اه وإتٓررك إمررر، ؾّررـ أراد 
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.ٚ ًٍ  افْرٚة شِؽ افىريؼ ادقصؾ ،فٔٓٚ ـام ذـرٕٚ مٕ

 بٚفًٌْٜ ... حٚرض مجٚظٚت وؾرل، هؾ اجلامظٚت هذه ... مداخِٜ:

 ريد يًْل: احلديٞ يْىٌؼ ظِٔٓٚ.أو ت افنٔخ:

 احلديٞ ظًٍقا فِرامظٚت ادقجقدة. مداخِٜ:

ضٔٛ! اجلقاب: أن افٍرؿرٜ افْٚجٔرٜ فًٔرٝ وهرقرة برقحل مرـ افًرامء  افنٔخ:

  ضٚئٍرررٜ مرررـ هرررذه افىقائرررػ أو   حرررزب مرررـ هرررذه إحرررزاب، فُرررـ ٕحرررـ أخرررذٕٚ 

ددت مرـ مرذاهٛ افدفٔؾ افَرٚضع افردال ظرذ مرـ ـرٚن مرـ افٍرؿرٜ افْٚجٔرٜ، ؾّٓرام ظر

ؿديّررٜ أو حدي ررٜ، ومٓررام تهررقت مررـ أحررزاب ومجًٔررٚت ومجٚظررٚت افٔررقم ؿٚئّررٜ، 

فٍِرؿررٜ  ¢ؾُررؾ ؾرررد مررـ هررٗٓء فٔىٌررؼ ادررْٟٓ أو افً مررٜ افتررل جًِٓررٚ رشررقل اه 

افْٚجٜٔ ؾٓق مـ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ، شقاء ـٚن مـ هٗٓء أو مرـ هرٗٓء أو هرٗٓء، ٕحرـ 

! مررـ ادظررك إٔررف مررـ أهررؾ احلررديٞ، أو إٔررف مررـ ٕيررب أن مرر ً  رصحًيررٚ جررًدا: ترررى

أهؾ افًْٜ، أو إٔف شٍِل ادْٟٓ وافًَٔدة، هؾ مـ افيوري أن يُقن صرٚدًؿٚ ـرؾ 

ٚ واؿًررف دررٚ يَررقل؟ ؿررد  رر ًَ ؾرررد مررـ هررٗٓء ادرردظغ أن يُررقن صررٚدًؿٚ ؾررٔام يَررقل مىٚب

وؿررد، ؾررً٘ذا افَوررٜٔ فًٔررٝ برردظقى إتًررٚب صررحٔح، أو برردظقى إتًررٚب ،ػ ؾرؿررٜ 

جديررد بَرردر مررٚ ادًررٖفٜ تتًِررؼ بّحٚوفررٜ ـررؾ مًررِؿ أن ي حررظ افً مررٜ افتررل بٚشررؿ 

مرٚ ـرٚن ظِٔرف رشرقل اه  جًِٓٚ افرشقل ظِٔف افً م فٍِرؿٜ افْٚجٜٔ: أن يُقن ظذ

وأصرررحٚبف، هرررذا هرررق احلُرررؿ افَرررٚضع   اجلرررقاب ظرررذ هرررذا افًرررٗال، وبىًٌٔرررٜ  ¢

ًٓ فف.احلٚل هْٚك  ٚل فِتٍهٔؾ ـ ر وـ ر جًدا، فُـ افقؿٝ   أن فٔس  ٚ

 ...  مداخِٜ:

افتًررّٜٔ ،ذا ـٕٚررٝ ٓ  ّررؾ   ضقايٚهررٚ ؾرؿررٜ ؾرر  بررٖس ؾٔٓررٚ؛ ٕٕررف ـررام  افنررٔخ:

يَٚل: فُؾ ؿقم أن يهىِحقا ظذ مٚ ]صٚووا[ أمٚ ،ذا ترتٛ مـ وراء افتًّٜٔ واؿع 

فررٚفػ افؼرريًٜ مررـ جٓرررٜ، ومررـ ذفررؽ أن يتًهررٛ ـرررؾ مجٚظررٜ تْتّررل ،ػ حرررزب 

ؾْٓٚ تُقن هذه إشامء بًرٌٛ إٓحررا  ظرـ افترزام إحُرٚم  مًغ هلذا احلزب،
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افؼررظٜٔ تُررقن شررٌٛ فٍِرؿررٜ، ويُررقن م ررؾ ذفررؽ داخررً    م ررؾ ظّررقم ؿقفررف تٌررٚرك 

ؿْ ﴿وتًٚػ:  ُُ َٛ ِرحُي ُِقا َوَتْذَه َن ٍْ  .[46]األنفء :﴾َوٓ َتََْٚزُظقا َؾتَ

 ؾٓذا هق جقاب افًٗال إخر.

 ... مداخِٜ:

 خٌٚر ،ٓ رواهتٚ.ومٚ مؾٜ إ افنٔخ:

ًٓ َٕقهلٚ رصاحٜ: ٕحرـ ٕحرٚرب احلزبٔرٚت؛ ٕن افتحزبرٚت هرذه يْىٌرؼ  ٕحـ أو

قنَ ﴿ظِٔٓٚ ؿقل اه تٌٚرك وتًٚػ:  ؾُّ ِحْزٍب بِاَم َفَدهْيِْؿ َؾِرحُر وٕن  [53]المؤمنجو :﴾ـُ

ؾًررً  افتحررزب ؿررد ؾرررل صررّؾ ادًررِّغ ووررًػ ؿررقهتؿ ظررذ مررٚ اررؿ مررـ وررًػ 

ٚ ظررررذ وررررً ًٍ ػ، ٓ حزبٔررررٜ   اإلشرررر م، هْررررٚك حررررزب واحررررد بررررْص ؾررررٚزدادوا وررررً

ٌُقنَ ﴿افَرمن: 
ٚفِ ٌَر ُؿ اْف ْزَب اههِ هُر

ِ٘نه حِر مرـ هرؿ حرزب اه؟ هرق مجٚظرٜ  [56]المءئجدة:﴾ؾَر

، ؾٌَدر مٚ يَسب ادًِؿ   هذا افزمٚن ،ػ مْٟٓ أصحٚب رشرقل ¢رشقل اه 

ِؿ ظرذ مرْٟٓ ؾٌَدر مٚ يُقن   أمٚن، وافًُرس برٚفًُس، وفُٔرقن ادًر ¢اه 

افهحٚبٜ ـام جٚء   حرديٞ افٍرؿرٜ افْٚجٔرٜ ذفرؽ يتىِرٛ افًِرؿ، وافًِرؿ بٚفُترٚب 

وافًررْٜ، وهررذا مٔررزان ممُررـ فُررؾ مًررِؿ ظٚؿررؾ متررررد ظررـ احلزبٔررٜ افًّٔررٚء وظررـ 

إهررقاء ممُررـ أن يًِررؿ إٔررف ٓ شررٌٔؾ دًرؾررٜ ادتٚبًررٜ دررْٟٓ افهررحٚبٜ ،ٓ بررٚفًِؿ، 

و إحرزاب اإلشر مٜٔ أو أو ،ػ مخرره أؿررب ؾّـ ـرٚن مرـ اجلامظرٚت اإلشر مٜٔ أ

 مٚ يُقن ظِاًم بٚفُتٚب وافًْٜ ؾٓق أؿقم ؿًٔ  وأهدى شًٌٔ ، وافًُس بٚفًُس.

وفررذفؽ ؾًِْٔررٚ بررٚفًِؿ افهررحٔح ؾٓررق افررذي ئنرر فْررٚ ضريررؼ أن ُٕررقن مررـ افٍرؿررٜ 

 افْٚجٜٔ، وبٌر ذفؽ ٓ شٌٔؾ ،ػ ذفؽ أبًدا.

 (00:29:01/ 12)أسىلة وفًاوى اإلمارات  
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 ايتعاوٕ بني اجلُانات

  وشررط ـ ررر مررـ اجلامظررٚت افتررل ترردظق ،ػ اإلشرر م، وي حررظ    مداخِررٜ:

هررذه اجلامظررٚت صرردة تًهررٌٓٚ ،ػ أحزااررٚ، ؾْرجررق ؾوررِٜٔ افنررٔخ بٔررٚن هررؾ وررقز 

افتًرررٚون مًٓرررؿ، مرررع افًِرررؿ إٔرررف ،ذا ؟ يتًرررٚون مًٓرررؿ ؾررر٘ن هرررذا شرررُّٔـ فِنرررٔقظٔغ 

 ٕف شٔقاجف تًهٛ وشٔقاجف حرب ظذ افًٍِٜٔ.ؾ٘ ؿوؽرهؿ، و،ذا تًٚون مًٓ

فَد تُِّْٚ   هرذه ادًرٚفٜ ـ رًرا، وَٕرقل ،ن صرٚء اه ـِّرٜ مرقجزة: ٓ  افنٔخ:

وررررقز أن يُررررقن   ادرتّررررع اإلشرررر مل مجٚظررررٚت متًررررددة فُررررؾ مجٚظررررٜ مررررْٟٓ 

خٚص وؿٔٚدة خٚصٜ، هذه افَٔٚدة تٍرض أوامرهٚ ظذ أتٌٚظٓٚ، ؾ٘ن هذا يٗدي ،ػ 

ٚ زيررٚدة اف رر ًً ٚ متٌ ٍرؿررٜ واخلرر   بررغ ادًررِّغ، ثررؿ هررق يررٗدي ،ػ جًررؾ افٍرؿررٜ ٕيًٚمرر

ٜ خمرررررٚفػ فَرررررقل رب افًرررررٚدغ:  ـَ ﴿برررررغ ادًرررررِّغ، وهرررررذا بداًهررررر
رررررقا ِمررررر ُٕ ق ُُ َوٓ َت

َدهْيِْؿ  ْزٍب بِرررررراَم َفرررررر ؾُّ ِحرررررر رررررر ـُ  ٚ ًً َٔ
ُٕقا ِصرررررر ٚ رررررر ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿررررررقا ِديررررررَْ ـَ َؾره ِذي رررررر ـَ افه

ـَِغ * ِمرررررر رررررر ادُْْؼِ

قنَ  وؿررد جررٚء   حررديٞ حذيٍررٜ بررـ افررٔامن ريض اه تًررٚػ  [33 - 38]الججروم: ﴾َؾِرُحرر

ظرررـ  ¢ظْرررف   صرررحٔح افٌ رررٚري ومًرررِؿ، ؿرررٚل: ـرررٚن افْرررٚس يًرررٖفقن رشرررقل اه 

اخلرر، وـْررٝ أشررٖفف ظررـ افؼرر خمٚؾررٜ أن أؿررع ؾٔررف، ؾًررٖفف ظررـ ـ ررر مررـ إمررقر افتررل 

ر افرررذي تتًِرررؼ برررام ـرررٚن هيرررتؿ برررف هرررذا افهرررحٚن اجلِٔرررؾ، شرررٖفف مررر ً  ظرررـ هرررذا اخلررر

، هررررؾ بًررررده مررررـ ن؟ أجررررٚب بٖٕررررف شررررُٔقن نء مررررـ ذفررررؽ، ¢ظٚصررررقه مررررع افٌْررررل 

ٚ: هررؾ بًررد هررذا اخلررر مررـ ن؟ ؾَررٚل:  ٚ خررر، شررٖفف أيًورر ويُررقن مررـ بًررد ذفررؽ أيًورر

ًٕررؿ ظررذ دخررـ، وتررٚبع إشررئِٜ حتررك جررٚء ،ػ أن ؿررٚل ظِٔررف افهرر ة وافًرر م: إٔررف 
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ؾ صررررة وٓ تُررـ شررُٔقن هْررٚك ؾرررل وضقائررػ ومجٚظررٚت ؾًِٔررؽ أن تًررض بٖصرر

 ،ٚ ًًر مع ضٚئٍٜ مـ هذه افىقائػ ،ٓ أن يُرقن ظِرٔٓؿ ،مرٚم وهرق ،مرٚم ادًرِّغ مجٔ

ؾ٘ن ـٚن فف ،مٚم ؾٔرٛ أن تُقن، ؿٚل: و،ٓ ؾٍٚرل ـرؾ مجٚظرٜ وفرق أن تًرض ظرذ 

صررة واحدة، هذا مًْك هذا احلديٞ افقارد   صحٔح افٌ ٚري ومًِؿ، وذفؽ 

 جلامظٜ ظذ أخرى. يًْل أن ادًِؿ ٓ وقز أن يتًهٛ

وفُْررل مررع ذفررؽ أؿررقل: يٌٌْررل ظررذ اجلامظررٚت اإلشرر مٜٔ وؿررد وجرردت ظررذ 

افًررٚحٜ مررع إشررػ افنررديد، أن يتًررٚون ـِٓررؿ بًوررٓؿ مررع بًررض وفُررـ بؼررط أن 

يُقن تًرٚوهنؿ ظرذ أشرٚس صرحٔح مرـ افُترٚب وافًرْٜ ومرْٟٓ افًرِػ افهرٚفح، 

ًرررٝ متًٚوٕرررٜ ظرررذ هرررذا ؾّرررـ امتْرررع مرررـ افتًرررٚون مرررع اجلامظرررٜ إخررررى؛ ٕهنرررٚ فٔ

ادْٟٓ افهرحٔح: افُترٚب وافًرْٜ ومرٚ ـرٚن ظِٔرف شرٍِْٚ افهرٚفح، ؾحْٔئٍرذ ٓ يٌٌْرل 

وأصرررحٚبف مرررـ بًرررده، ؾٚفتًرررٚون واجرررٛ  ¢افتًرررٚون د ٚفٍرررٜ مرررٚ ـرررٚن ظِٔرررف رشرررقل 

 وافتٍرل ورم، ؾّـ أبك ،ٓ افتٍرل ؾًذ ًٍٕٓٚ جْٝ براؿش.

 (00:03:08/ 1أهل احلدوث واألثر –)فًاوى جدة 
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 احتاد ايدُّناة واجلُانات

ؾوررِٜٔ افنررٔخ! ٓ فٍررك ظِررُٔؿ داء افٍرؿررٜ افررذي أصررٚب هررذه إمررٜ  مداخِررٜ:

ٜ ٕظدائٓٚ، وٕحـ ٕرى أوروبٚ ظذ مرٚ بْٔٓرٚ مرـ دمرٚء وظرذ مرٚ  ًٌ ٜ شٚئ ًّ وجًِٓٚ فَ

ؾٔٓررررٚ مررررـ خرررر   تتقحررررد وشررررتًِـ وحرررردهتٚ ـررررام ذـررررروا بًررررد ظررررٚمغ، أٓ يُّررررـ 

يُّـ فًِامء إمٜ ودظٚهتٚ أن يقحدوا جٓقدهؿ، وأن فًِِّّغ أن يتحدوا.. أٓ 

ٚ واحرررررًدا ورررررد ظررررردوهؿ و،ن اختٍِرررررقا ؾرررررٔام بٔرررررْٓؿ   بًرررررض إمرررررقر  ًٍ يُقٕرررررقا صررررر

آجتٓٚديرررٜ، أٓ تقجرررد هْرررٚك َٕرررٚط افتَرررٚء ـ ررررة برررغ ظِرررامء أهرررؾ افًرررْٜ يُّرررـ أن 

يْىَِقا فِؿ صّؾ إمٜ مـ جديد، وهؾ يقجد فديُؿ تهقر فًّرؾ مرٚ يُّرـ بْرًٚءا 

 ظِٔف أن جتتّع إمٜ، وهؾ   إمٜ حٚٓت منٚاٜ وـٔػ ختِهٝ مْٓٚ؟

مْررررٚط إمررررر ومجررررٚع إمررررر هْررررٚ هررررق إٔررررف ،ذا ـررررٚن افرررردظٚة اإلشرررر مٔقن  افنررررٔخ:

ٚ ظذ افت ؿرل ؾًرٌٔؾ ذفرؽ افرجرقع ،ػ افُترٚب وافًرْٜ، وفُرـ مرٚذا  ًَ حريهغ ح

فًرٚحٜ اإلشر مٜٔ َٕقل؟! ،ػ افٔقم يقجد   بًض اجلامظرٚت اإلشر مٜٔ أو   ا

فح يٍررررل  ػ افهررٚر ٟٓ افًررِر ٜ وظرررذ مررْر ب وافًررْر مررـر يَرررقل: ،ن افررردظقة ،ػ افًّرررؾ بٚفُتررٚر

إمٜ، وفذفؽ ؾٌٌْل أن ٕرًِٓٚ دظقة ظٚمٜ، ومًْك هذا افُ م بٚفتًٌر افًقري: ـؾ مـر 

 .ظذ ديْف اه ئًْف! فُـ ٕحـ َٕقل: ٓ ،فف ،ٓ اه وّد رشقل اه

فْٚ يقم ـْٚ ٕدرس   اجلٚمًٜ اإلش مٜٔ: دظْٔٚ ،ػ حييين أن ؿهٜ وؿًٝ 

شرررررٓرة   م رررررؾ هرررررذه افٌرؾرررررٜ افقشرررررًٜٔ ادٌٚرـرررررٜ ،ن صرررررٚء اه، وفُرررررـ ـرررررٚن افًررررردد 

وهقًرا يًْل: مع اجلدران، مٚ   هذا اخلر افُ ر يقمئٍذ، ـْٝ حلُّٜ طٓرت 
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ؾٔام بًد وهل مـ ؾوٚئؾ افتًّؽ بٚفًْٜ، دٚ دخِٝ ادرِس مررت أشِؿ ظرذ 

احلررٚرضيـ واحررًدا بًررد واحررد، وإتٓررك ن ادرِررس ،ػ مخررر ادرِررس، ثررؿ دخررؾ 

مـ بًدي رجؾ فف زي ظِّل ظذ افىريَرٜ افًرقريٜ وافًراؿٔرٜ يًْرل: جٌرٜ وظاممرٜ 

بٔورررٚء وهرررق رئرررٔس مجٚظرررٜ مرررـ اجلامظرررٚت اإلشررر مٜٔ، درررٚ دخرررؾ بررردأ هرررق بررردوره 

إٔررٚ أراؿررٛ افررداخؾ يهررٚؾح، فُررـ مررٚ أحررد ؿررٚم فررف؛ ٕن ،خقإْررٚ ـِٓررؿ ظررذ افًررْٜ، و

هررذا   وجٓررف ؾررٖرى أشررٚرير وجٓررف تتٌررر حتررك جررٚء ،  وإٔررٚ مخررر واحررد، إٔررٚ هْررٚك 

ظْد ظتٌٜ افٌٚب، ؾَِٝ فف برٚفتًٌر افًرقري: يَقفرقن ظْردٕٚ يرٚ صرٔخ يرٚ أشرتٚذ: ظزيرز 

بدون ؿٔرٚم، شرِؿ ظرع وؿِرٝ: ظزيرز بردون ؿٔرٚم، هرق مرٚ ـرٚد يًرّع هرذه افُِّرٜ ،ٓ 

ٚ جِررس وهررق خىٔررٛ يًررَع مٍررقه.. برردأ يررتُِؿ إٍرررر ؽٔوررف افُتررٔؿ، وؿرر رر ًً ٚل.. ضٌ

ويَقل: يٚ أشرتٚذ ٕحرـ أن بحٚجرٜ ،ػ أن ٕحرٚرب افًٌ ٔرغ وافنرٔقظٔغ وافزٕٚدؿرٜ 

وهذه مًٚئؾ ثٕٚقيٜ مٚ يٌٌْرل أن ٌٕحرٞ ؾٔٓرٚ وإىِرؼ ـٚدرٚء افرداؾؼ بَرقة.. صرزت 

ٓ ورقز حتك إتٓك، ؿِٝ: يٚ أشتٚذ! فُـ إٔٝ تَقل أن هذه مًٚئؾ ؾٔٓٚ خر   و

دحٚربررررٜ افًرررردو افررررذي ٓ  –وهْررررٚ افنررررٚهد  –أن ٌٕحررررٞ ؾٔٓررررٚ مررررـ أجررررؾ أن ٕتُتررررؾ 

ٕ تِرػ   ـقٕررف ظرردًوا فًِّرِّغ ـررٚفًٌ ٔغ وأم ررٚهلؿ، فُرـ أي مًررٖفٜ ؟ فتِررػ 

 ؾٔٓٚ ادًِّقن؟! حتك ٕدع اخل   وٕتحد فْحٚرب افًدو افقاحد وإٔٝ تًِؿ..

احلََٔررررٜ ـًَٔرررردة تٌررررزو ـررررؾ  هررررق ظْررررده ٕررررقع مررررـ افًررررٍِٜٔ، فُررررـ افًررررٍِٜٔ افٔررررقم

اجلامظٚت اإلش مٜٔ وذفؽ مـ ؾوؾ اه ظِْٔٚ وظذ افْٚس وفُـ أـ ر افْرٚس ٓ 

يًِّقن، ،ٓ أن مرـ ـرٚن ؿرد شرٌؼ ظِٔرف إٓورامم احلرزن تٌَرك شرٍِٔتف فًٍْرف، وٓ 

ًٜ ،فٔٓٚ، وهذا افنٔخ ادنرٚر ،فٔرف ـرٚن مرـ هرذا افْرقع ؾٓرق شرٍِل، يًْرل:  يُقن داظٔ

 وأؿًٚم افتقحٔد ويٗمـ بذفؽ وفُـ ٓ يدظق. يًر  افتقحٔد

ؾَِررررٝ فررررف: يررررٚ أشررررتٚذ! إٔررررٝ تًِررررؿ أن ادًررررِّغ اختٍِررررقا   افرررررــ إول مررررـ 
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اإلش م وهق صٓٚدة أن ،فف ،ٓ اه، ؾْٓٚك ـام تًِؿ مـ ٓ يًر  افٍرل برغ تقحٔرد 

ٚك افربقبٜٔ وتقحٔد إفقهٜٔ أو تقحٔد افًٌٚدة، وتقحٔد افهٍٚت وإشامء، بؾ هْ

مرررـ أفرررػ رشرررٚفٜ بًْرررقان: ٓ ،فرررف ،ٓ اه،  –يقمئرررٍذ ؿِرررٝ فرررف هرررذا  –ظْررردٕٚ   دمنرررؼ 

ؾٍنهٚ بٚدًْك افذي ـٚن يرٗمـ برف ادؼرـقن، ٓ ،فرف ،ٓ اه، أي: ٓ رب ،ٓ اه: 

﴿ُ ـه اهه قُف َُر َقاِت َوإَْرَض َفَٔ َّ ًه َؼ اف َِ ـْ َخ ْؿ َم ُٓ ْفتَ َٖ ـْ َش
،ًذا  ؾَِرٝ فرف: [35]لقمء :﴾َوَفئِ

هررذا افرجررؾ يررٗمـ بًِررٕٚف ٓ ،فررف ،ٓ اه، فُررـ ؾنررهٚ بًّْررك تقحٔررد افربقبٔررٜ، ؾٓررؾ 

 -مًْك ـ مؽ أن ٕسك افَْرٚش وافٌحرٞ حترك   ـِّرٜ افتقحٔرد؟ ؿرٚل: ،يرف ًٕرؿ، 

أي ًٕؿ وٛ ظِْٔٚ أن ٕىقي افٌحٞ   ـؾ نء حتك   مقوقع  –هْٚ افنٚهد 

ٚ ظرررذ مَٚتِرررٜ أافتقحٔرررد حترررك ٕ ررر ًً ظرررداء اه، ؿِرررٝ: فُرررـ يرررٚ صرررٔخ افرررذيـ تًرررٚون مجٔ

ينٓدون بًِٚهنؿ بٖن ٓ ،فف ،ٓ اه هؿ أظداء ـٖوفئؽ إؿقام بؾ ربرام أصرد؛ ٕهنرؿ 

يَقفقن بٖفًْتٓؿ مٚ فٔس   ؿِقاؿ، ؾُٔػ تريرد أو ـٔرػ تتهرقر إْٔرٚ ب٘مُْٕٚرٚ أن 

ٕتًررررٚون مررررع هررررٗٓء اد ررررٚفٍغ فْررررٚ حتررررك   ظَٔرررردة افتقحٔررررد أن ٕحررررٚرب أوفئررررؽ 

 اء إفداء ـٚفذيـ شّٔتٓؿ بٚفًٌ ٔغ أو افنٔقظٔغ أو ؽرهؿ.إظد

فررذفؽ: ،ذا ـررٚن   ادًررِّغ و  افرردظٚة اإلشرر مٔغ مررـ يررٖبك ظِْٔررٚ أن ٕرردظق 

أول مرررررٚ دظرررررٚ ؿقمرررررف ،فٔٓرررررٚ ؾررررر  يُّرررررـ أن يتحرررررد  ¢افررررردظقة افترررررل دظرررررٚ رشرررررقل اه 

افتٍريرؼ وفرٔس  ادًِّقن أبًدا مٚ دامقا يًتَدون م ؾ هذه افًَٔردة افترل هرل ظَٔردة

ٚ أن يتًٚوٕقا مٚ دامقا ظرذ اخلرط،  ًً ظَٔدة افترّٔع، وفذفؽ: ؾًذ ادًِّغ مجٔ

أمٚ افذيـ أظروقا وخرجقا ظـ اخلط ؾ  ٕىّع بٖن ِٕتَل مًٓؿ، مـ مرد ،فْٔرٚ يرده 

بٚدق ظذ افُتٚب وافًْٜ وظذ مرٚ ـرٚن ظِٔرف شرٍِْٚ افهرٚفح ؾرْحـ ّٕقر مًرف 

 ٚ ؾ  ييٕٚ ذفؽ أبًدا.ظذ ضقل اخلط، ومـ أبك ظِْٔ

 (00:33:40/ 2 –)فًاوى جدة أهل احلدوث واألثر
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 ضالَيةايتعاوٕ َع اجلُانات اإل

]...[   وشرط ـ رر مرـ اجلامظررٚت افترل تردظق ،ػ اإلشر م وي حررظ  افًرٚئؾ:

  هررذه اجلامظررٚت صرردة تًهررٌٓٚ ،ػ أحزااررٚ ؾْرجررق مررـ ؾوررِٜٔ افنررٔخ بٔررٚن هررؾ 

ِؿ إٔف ،ذا ؟ يتًٚون مًٓؿ ؾ٘ن هذا شرُّٔـ فِنرٔقظٔغ وقز افتًٚون مًٓؿ مع افً

 وؽرهؿ، و،ذا تًٚون مًٓؿ ؾٕ٘ف شٔقاجف تًهٛ شٔقاجف حرب ظذ افًٍِٜٔ؟

فَررد تُِّْررٚ   هررذه ادًررٖفٜ ـ رررًا ؾَْررقل ،ن صررٚء اه ـِّررٜ مررقجزة، ٓ  افنررٔخ:

وررررقز أن يُررررقن   ادرتّررررع اإلشرررر مل مجٚظررررٚت متًررررددة فُررررؾ مجٚظررررٜ مررررْٟٓ 

ٔٚدة خٚصٜ هذه افَٔرٚدة تٍررض أوامرهرٚ ظرذ أتٌٚظٓرٚ ؾر٘ن هرذا يرٗدي ،ػ خٚص وؿ

ًٚ بغ  ًٚ متًٌ زيٚدة افٍرؿٜ واخل   بغ ادًِّغ ثؿ هق يٗدي ،ػ جًؾ افٍرؿٜ ٕيٚم

وٓ تُقٕررقا مررـ ادؼررـغ ﴿ادًررِّغ وهررذا بداهررٜ خمررٚفػ فَررقل رب افًررٚدغ: 

ًٚ ـؾ حزب بام ف  .﴾دهيؿ ؾرحقنمـ افذيـ ؾرؿقا ديْٓؿ وـٕٚقا صًٔ

وؿررررد جررررٚء   حررررديٞ حذيٍررررٜ بررررـ افررررٔامن ريض اه ظْررررف   صررررحٔح افٌ ررررٚري 

ظرـ اخلرر وـْرٝ أشرٖفف ظرـ افؼر  ¢ـٚن افْٚس يًٖفقن رشرقل اه »ومًِؿ ؿٚل: 

ؾًٖفف ظـ ـ ر مـ إمقر افتل تتًِؼ بام هيتؿ بف هذا افهحٚن  «خمٚؾٜ أن أؿع ؾٔف

هررؾ بًررده مررـ ن؟  ¢ظٚصررقه مررع افٌْررل  اجلِٔررؾ ؾًررٖفف مرر  ً ظررـ هررذا اخلررر افررذي

ًٚ هررؾ بًررد  ًٚ خررر شررٖفف أيورر أجرٚب بٖٕررف شررُٔقن مررـ ذفررؽ ويُررقن مررـ بًرد ذفررؽ أيورر

ؾتٚبع إشئِٜ حتك جٚء ،ػ أن ؿٚل ظِٔف  «ًٕؿ ظذ دخـ»هذا اخلر مـ ن ؾَٚل: 

افه ة وافً م إٔف شُٔقن هْٚك ؾرل وضقائػ ومجٚظرٚت ؾًِٔرؽ برٖن تًرض   
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ـ مررع ضٚئٍررٜ مررـ هررذه افىقائررػ ،ٓ أن يُررقن ظِررٔٓؿ ،مررٚم هررق أصررؾ صررررة وٓ تُرر

ًٚ ؾ٘ن ـٚن هلؿ ،مرٚم ؾٔررٛ أن تُرقن مًرف ؿرٚل و،ٓ ؾٍرٚرل ـرؾ  ،مٚم ادًِّغ مجًٔ

 اجلامظٚت تِؽ وفق أن تًض ظذ صررة واحدة.

هذا مًْك احلديٞ افقارد   صحٔح افٌ ٚري ومًِؿ وذفؽ يًْل أن ادًرِؿ 

 أخرررررى وفُْررررل مررررع ذفررررؽ أؿررررقل يٌٌْررررل ظررررذ ٓ وررررقز أن يتًهررررٛ جلامظررررٜ ظررررذ

َدت ظررذ افًررٚحٜ مررع إشررػ افنررديد أن يتًررٚون  اجلامظررٚت اإلشرر مٜٔ وؿررد ُوِجرر

ـِٓؿ بًورٓؿ مرع بًرض وفُرـ بؼرط أن يُرقن تًرٚوهنؿ ظرذ أشرٚس صرحٔح مرـ 

ـتٚب وشْٜ ومْٟٓ افًرِػ افهرٚفح ؾّرـ امتْرع مرـ افتًرٚون مرع اجلامظرٜ إخررى 

ذا ادرررْٟٓ افهرررحٔح افُترررٚب وافًرررْٜ ومرررٚ ـرررٚن ظِٔرررف ٕهنرررٚ فًٔرررٝ متًٚوٕرررٜ ظرررذ هررر

 ¢شررررٍِْٚ افهررررٚفح ؾحْٔئررررذ ٓ يٌٌْررررل افتًررررٚون بّ ٚفٍررررٜ مررررٚ ـررررٚن ظِٔررررف رشررررقل اه 

وأصرررحٚبف مرررـ بًرررده ؾٚفتًرررٚون واجرررٛ وافتٍررررل وررررم ؾّرررـ أبرررك ،ٓ افتٍررررل ؾًرررذ 

 ًٍٕٓٚ جْٝ براؿش.

 (01:58:26( /20أهل احلدوث واألثر ) -)فًاوى جدة
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 عًُاء حلٌ اخلالفاتذًكة تضِ اي

افًرررررررٗال يَرررررررقل: هْرررررررٚك اخت ؾرررررررٚت ـ ررررررررة برررررررغ افًِرررررررامء   بًرررررررض افٍترررررررٚوى 

وافتًٍرات، ؾِامذا ٓ تُقن هْٚك حَِٜ توؿ هٗٓء افًِامء حلؾ هذه اخل ؾٚت 

 ظذ افًْٜ وافَرمن واتٌٚع إئّٜ إربًٜ   ذفؽ؟

 ... آتٌٚع أيش؟ افنٔخ:

ٜ وافَررررمن واتٌرررٚع إئّرررٜ إربًرررٜ   افًرررٗال: حلرررؾ هرررذه اخل ؾرررٚت ظرررذ افًرررْ

 ذفؽ؟

 اجلقاب: أمٚ هذا افًٗال ...

مرررـ افرررذي ينرررُؾ افِرْرررٜ افترررل تٌحرررٞ   هرررذه اخل ؾرررٚت وتْيرررر ،فٔٓرررٚ بّْيرررٚر 

؟ ـْ  افُتٚب وافًْٜ، ومْٟٓ افًِػ افهٚفح، َم

إٔٚ إٔهح ،خقإْٚ أن يُقٕقا ظِّٔغ وٓ يُقٕقا خٔٚفٔغ، أن ٕحرـ مرٚ ًٕرتىٔع 

ًرررغ صررر ص ظرررذ رأي واحرررد، ومرررٚ بٚفْرررٚ َٕرررقل: افًرررٚ؟ اإلشررر مل أن ٕرتّرررع  

ينُؾ تًًامئٜ مِٔقن أو أـ ر مـ ذفؽ ـرام يَرقل افرًٌض، وهْرٚك ظِرامء ـ ررون، 

مْٓؿ ظِامء رشّٔقن مت رجقن مـ اجلٚمًٚت، مْٓؿ ظِامء ؽر ذفؽ، ؾّـ افذي 

 ٔرؾ وّع هٗٓء، ومرـ افرذي يقحرد أؾُرٚرهؿ، وٕحرـ ٕررد إمرر أظنر مرـ أن يت

 تٍْٔذ م ؾ هذا آؾساض افذي يىٌِف إخ افًٚئؾ.

ٕحـ ،ػ افٔقم ٕتْٚزع   وجقب افرجقع ،ػ افُتٚب وافًْٜ، وظدم افتًهرٛ 
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 ،فألئّٜ، ٓ ٕزال خمتٍِغ   هذا، ـ ر مـ ادنٚيخ هْٚ وهْٚك، ـ ر مـ افردـٚترة

أخقٕرٚ وفًؾ بًوُؿ يرذـر   بًرض اجلرائرد أثرٚرت هرذه افَورٜٔ مرـ ؿريرٛ، ورد 

ظِٔرررف، ؾٖثرررٚر هرررذه افًْررررة ادذهٌٔرررٜ افتًهرررٛ ادرررذهٌل، وهرررق دـترررقر ومت ررررج مرررـ 

جٚمًرٜ، ويرردرس   جٚمًررٜ ٓ يتٍرؼ بًررد مًْررٚ ظررذ وجرقب رجررقع ادًررِّغ ؾررٔام 

 اختٍِقا ؾٔف مـ إحُٚم افٍرظٜٔ ،ػ افُتٚب و،ػ افًْٜ، هذا نء.

 اتٌرٚع ادرذاهٛ افقء اف رٚين افرذي ٓحيترف مرـ افًرٗال: يَرقل افًرٚئؾ: وظرذ

إربًررٜ، هررذا افَٔررد فررٔس مررـ افقاجررٛ ظررذ أي ظررٚ؟ مًررِؿ ؾورر ً ظررـ افًِررامء ،ذا 

تٔن هلؿ هذا آجتامع افذي يىٌِف هذا افًٚئؾ فٔس مـ اف زم ظِٔٓؿ بٖن يتَٔدوا 

  ادرررذاهٛ إربًرررٜ؛ ٕن هْرررٚك مرررذاهٛ أخررررى مًروؾرررٜ أن أصرررحٚاٚ ـرررٕٚقا مرررـ 

ي، وـًٌد افرمحـ بـ مٓدي، وظٌرد اه برـ ادٌرٚرك، أئّٜ ادًِّغ ـًٍٔٚن اف قر

وإوزاظل، ـؾ هٗٓء أئّٜ مـ أئّٜ ادًِّغ، هلؿ مراوهؿ هلؿ اجتٓٚداهتؿ، ؾرام 

ؾرررض اه تٌررٚرك وتًررٚػ ظررذ ظِررامء ادًررِّغ أن يتَٔرردوا بّررذهٛ مررـ ادررذاهٛ 

ًٚ أن: فَد ـْٚ مْذ أن تٍَْٓٚ ... ]إَىٚ  ع   افؼيط[.إربًٜ، خذوا م  ً واؿًٔ

ًٚ ،ٕرام يَرع ظِٔٓرٚ ضَِرٜ ثٚف رٜ، وـرٚن افًرٚ؟ اإلشر مل ـِرف ،ػ مرٚ  إٔٝ ضرٚفؼ ث ثر

ؿٌؾ ظؼيـ أو ث ثغ شْٜ   ادحٚـؿ افؼظٜٔ يَوقن بٖن مـ ؿٚل فزوجتف: إٔٝ 

ًٚ بٕٚررررٝ مْررررف افٌْٔقٕررررٜ افُررررزى، فُررررـ أيَيررررتٓؿ ادهررررٚئٛ وفررررٔس افًررررْٜ  ضررررٚفؼ ث ثرررر

ـ رررة منررٚـؾ افىرر ل   ادحررٚـؿ افؼررظٜٔ اوررىر وأتٌٚظٓررٚ مررع إشررػ افنررديد، 

مًيؿ افَوٚة حترك مرـ ادتًهرٌغ مرْٓؿ فِّرذهٛ وب ٚصرٜ فِّرذهٛ احلٍْرل أن 

ئًررردوا افْيرررر   هرررذا افٍررررع ممرررٚ يًرررّقٕف برررٕٚحقال افن هرررٜٔ، ئًررردوا افْيرررر   

.ًٚ  تىِٔؼ افزوجٜ بًٌٛ ؿقل افرجؾ هلٚ: إٔٝ ضٚفؼ ث ث

ابررـ تّٔٔررٜ، ورأي ابررـ تّٔٔررٜ ؿررٚئؿ ظررذ حررديٞ  ؾررام وشررًٓؿ ،ٓ أن يٖخررذوا برررأي
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  و ¢صررحٔح ٓ يررزال مقجررقدًا   صررحٔح مًررِؿ، ـررٚن افىرر ل   ظٓررد افٌْررل 

ظٓررد أن بُررر وصررىر مررـ خ ؾررٜ ظّررر ـررٚن افىرر ل بٍِررظ افرر  ث ضَِررٜ واحرردة، ثررؿ 

ًٚ حلُّررٜ برردت فررف، واشررتّر  ًٚ ؾرًِٓررٚ ث ثرر رأى ظّررر بررـ اخلىررٚب أن وًِٓررٚ ث ثرر

مل يّقرر ظررذ هررذا حتررك هررذا افررزمـ، دررٚ اوررىر بًررض افَوررٚة ،ػ افًررٚ؟ اإلشرر 

،ظررررٚدة افْيررررر   هررررذه ادًررررٖفٜ، ؾرجًررررقا ،ػ احلررررديٞ افهررررحٔح، مررررٚ رجًررررقا ،ػ 

احلديٞ افهحٔح افذي يًتز افى ل بٍِظ اف  ث ضَِٜ؛ ٕن افًْٜ هُرذا، و،ٕرام 

ًرررٌٛ احلرررقادث افُ ررررة افترررل أصرررٌحٝ بٔرررقت ظديررردة يهرررٌٔٓٚ اخلرررراب وافتٌرررٚب ب

ًٚ، ؾرجًقا ،ػ افًْٜ رؽؿ إٔقؾٓؿ، فُرـ  تنع رجؾ وؿقفف فزوجتف: إٔٝ ضٚفؼ ث ث

،ػ أن ٓ يرزال ـ ررر مرـ ادنررٚيخ يٍترقن افرجررؾ افرذي يَررقل فزوجترف: إٔررٝ ضررٚفؼ 

ًٚ ؽره. ًٚ يَقل: ضَِٝ مْؽ ؾ   ؾ فؽ مـ بًد حتك تُْح زوج  ث ث

ث ثر ث، ؾرٚؿساح إخ افنٚهد: ادذاهٛ إربًٜ تَقل هُذا، ض ل فٍظ ثر 

ًٚ مرـ  إٔف يُقن اجرتامع هرٗٓء افًِرامء وظرذ اتٌرٚع ادرذاهٛ إربًرٜ فرٔس صرحٔح

ٕٚحٔررٜ نظٔررٜ، ٕن   ادررذاهٛ إربًررٜ بًررض إؾُررٚر ختررٚفػ افًررْٜ، مررـ ذفررؽ 

ؿورٜٔ افىر ل بٍِرظ افر  ث، ثر ث هرذا خىرٖ خمرٚفػ فِحرديٞ افرذي رواه اإلمررٚم 

 ¢ْررف أن افىرر ل بٍِررظ افرر  ث   ظٓررد افٌْررل مًررِؿ ظررـ ابررـ ظٌررٚس ريض اه ظ

وظٓد أن بُر وصىر مـ خ ؾٜ ظّر ـٚن ضَِٜ واحدة، ثؿ ارتٖى ظّر أن وًِٓرٚ 

ًٚ هلؿ. ًٚ تٖديٌ  ث ث

ؾررر٘ذًا: افرجرررقع ،ػ افًرررْٜ هرررق افقاجرررٛ، وفرررٔس افرجرررقع ٓتٌرررٚع إئّرررٜ، ٕهنرررؿ 

ًٚ ؿد وتٓدون ـام اجتٓد ظّر وتُقن افًْٜ   جٕٚٛ، ؾًِٔ ْرٚ أن ٕتٌرع افًرْٜ أحٕٔٚ

شررقاء ـررٚن مررع ،مررٚم مررـ إئّررٜ إربًررٜ أو ـررٚن ،مررٚم مخررر مررـ ؽررر إئّررٜ إربًررٜ، 

ٕهنررررؿ ؟ ينررررتٓروا ظْررررد ادًررررِّغ، مرررر  ً: مررررـ إئّررررٜ ادًررررروؾغ   ـتررررٛ افٍَررررف 



 رأي األلباىي يف تعدد اجلناعات والتعاوٌ فينا بييَا ------------- ث العالمة األلباىي يف امليَججامع ترا

355 

واحلديٞ افِٔرٞ برـ شرًد ادكري، هرذا درٚ يرسجؿ فرف افًِرامء يَقفرقن: ،ٕرف أظِرؿ 

اهلررررة، يَقفررقن: هررق أحررؼ بررٖن يتٌررع مررـ اإلمررٚم مٚفررؽ، مٚفررؽ ،مررٚم دار  ،مررـ مٚفررؽ

 َٛ
تِررر ـُ فُرررـ اإلمرررٚم مٚفرررؽ حٍيرررف أصرررحٚبف، أمرررٚ افِٔرررٞ برررـ شرررًد ؾورررًٔف أصرررحٚبف، 

دٚفرررؽ أن يٌَرررك مذهٌرررف، أمرررٚ افِٔرررٞ برررـ شرررًد ؾّذهٌرررف مًرررىقر   ـترررٛ احلرررديٞ 

 وـتٛ أثٚر.

ذ اخل صررٜ هررذا افَٔررد افررذي جررٚء   شررٗال افًررٚئؾ   مخررره فررٔس بررٚف زم ظرر

زمرررقا برررف، وـرررذفؽ فرررٔس برررٚف زم ظرررذ ظِرررامء تظِرررامء ادًرررِّغ ،ذا اجتًّرررقا أن يِ

ادًرررِّغ وفرررق ؟ يتٔنررر هلرررؿ آجرررتامع ،ذا مرررٚ اجتٓررردوا   بًرررض ادًرررٚئؾ ،ٓ أن 

 يِتزمقا افًْٜ شقاء واؾَٝ ادذاهٛ إربًٜ أو ؟ تقاؾؼ.

 : .. (  29:  51/  8) اهلدى والنور/ 

 

 اإلضالَية نيف ْسبط بني احلسنات

افًررٗال يَررقل: ـٔررػ يُّررـ افررربط بررغ احلرـررٚت اإلشرر مٜٔ افررقاردة   افررقضـ 

 افًرن واإلش مل م ؾ اف قرة اإليرإٜٔ واحلرـٜ اإلش مٜٔ   مك ؟

جلقاب: ـٔػ يُّـ افربط بغ ادتْٚؿوٚت هذه ٕتٔرٜ ٓبتًٚد ادًرِّغ ظرـ ا

 .ًٕؿ ،ديْٓؿ

 ( : ..  19:  37/ 17) اهلدى والنور /
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 ْبر ايفسقة ونيفية توذيد املطًُني

يٚ صٔ ْٚ! بّْٚشٌٜ هذه افُِّٜ افىٌٜٔ حقل افتٍرل، وفٔس هْٚك تٍرل  مداخِٜ:

ـتٍرررل ادًررِّغ ظٚمررٜ وادِتررزمغ خٚصررٜ، ؾُٔررػ وتّررع ادًررِّقن؟ وجررزاـؿ 

 اه خًرا.

ٜ فتقحٔرد  افنٔخ: ًَ ـِّرٜ اه ادًتًٚن، وٓ حقل وٓ ؿقة ،ٓ بٚه! ٓ شٌٔؾ حَٔ

ادًِّغ ومجع صٍقؾٓؿ ،ٓ بٚفرجقع ،ػ ـتٚب راؿ وشْٜ ٌٕٔٓؿ، وظرذ مرْٟٓ 

شررٍِٓؿ افهررٚفح ريض اه ظررْٓؿ، وـ ررر مررـ افرردظٚة اإلشرر مٔغ افٔررقم ظررذ إؿررؾ 

وجررردوا إًٍٔرررٓؿ مْهرررٚظغ فِ ورررقع فررردظقة احلرررؼ وهرررل دظرررقة افُترررٚب وافًرررْٜ، 

ٚ هررررؿ ظررررذ افُتررررٚب وافًررررْٜ ، أو أهنررررؿ يرررردظقن ،ػ ؾٖخررررذوا يتيررررٚهرون بررررٖهنؿ أيًورررر

ٚ ـٌررًرا جررًدا بررغ افرردظٚة إصررِٔغ   هررذه افرردظقة  افُتررٚب وافًررْٜ، فُْْررٚ ٕرررى ؾرًؿرر

مْرررذ مئرررٚت افًرررْغ.. مْرررذ تٌْرررف هلرررٚ صرررٔخ اإلشررر م ابرررـ تّٔٔرررٜ رمحرررف اه، وت مذترررف 

إبرررار حٔررْام أحٔررقا إمررر بررٚفرجقع ،ػ افُتررٚب وافًررْٜ ومررْٟٓ افًررِػ افهررٚفح، 

ٜ   افًكرر احلررٚرض ظررذ أصررقات دظررٚة اإلصرر ح احلررؼ، وهررؿ ؿٚمررٝ هررذه افْٓورر

افذيـ يًرؾقن   بًض افٌ د افًربٜٔ بٖٕهٚر افًرْٜ ادحّديرٜ، و  بًرض أخررى 

بٚفًررٍِٔغ افرردظٚة ،ػ مررذهٛ افًررِػ افهررٚفح، و  برر د ،شرر مٜٔ أخرررى يًرؾررقن 

هررذه  مررـبٖهررؾ احلررديٞ، أو بٖهررؾ أثررٚر، دررٚ ؿررٚم هررٗٓء ؾَررد  ََررٝ أجررزاء ـٌرررة 

؟ اإلشرررر مل فقجررررقب ٚافٌٚيررررٜ افًئّررررٜ جررررًدا وهررررل: إتٌررررٚه ـ ررررر مررررـ أضرررررا  افًرررر

 افرجقع ،ػ افُتٚب وافًْٜ وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح.



 رأي األلباىي يف تعدد اجلناعات والتعاوٌ فينا بييَا ------------- ث العالمة األلباىي يف امليَججامع ترا

353 

فُررررـ بًررررض افرررردظٚة افررررذيـ ؟ يتؼرررربقا هررررذه افرررردظقة بَِررررقاؿ، و؟ جتررررري   

جررقارحٓؿ  رررى افرردم مررـ أبررداهنؿ يُتٍررقن بٚفرردظقة ،ػ افُتررٚب وافًررْٜ، وهررل 

 ِّٜ ؟ ييٓر بًد مثٚرهٚ   دظقة هٗٓء ظًِّٔٚ.ـ

فرررذفؽ ؾٚفُِّرررٜ افترررل جتّرررع إمرررٜ: هرررل برررٚفرجقع ،ػ افُترررٚب وافًرررْٜ وظرررذ 

 ٚ ًَر مْٟٓ افًِػ افهٚفح، أمٚ افرجقع ،ػ افُتٚب وافًْٜ ؾٓذا أمرر أصرٌح أمرًرا متٍ

ظِٔرررف واحلّرررد ه أن وفرررق   افيرررٚهر برررغ مجٔرررع اجلامظرررٚت اإلشررر مٜٔ، فكررريح 

وُه ،َِػ اههِ ﴿َررررررمن   ذفرررررؽ، ـرررررام ؿرررررٚل ظرررررز وجرررررؾ: اف ُردُّ  َؾررررر
ٍ
ء ِْ٘ن َتَْرررررَٚزْظُتْؿ ِ  َنْ َؾررررر

ـُ  رررررررررر ًَ ْرٌ َوَأْح َؽ َخرررررررررر
ررررررررر ِر َذفِر ِمُْررررررررررقَن بِررررررررررٚههِ َواْفَٔررررررررررْقِم أِخرررررررررر ْٗ ْررررررررررُتْؿ ُت ـُ قِل ،ِْن  ُشرررررررررر َوافره

ِْٖويً    .[51]النسء::﴾َت

ًٍرر اتٍَرقا ظرذ هذا ٕص رصيح برٚفرجقع ،ػ افُترٚب وافًرْٜ، ٕن ظِرامء افت

أن افرجقع ،ػ اه ،ٕام افرجقع ،ػ ـتٚبف، وافرد ،ػ افرشقل ،ٕام هق افرجرقع ،ػ 

شْتف، أمٚ اصساط افرجقع ،ػ افُترٚب وافًرْٜ زائرد: ظرذ مرْٟٓ افًرِػ افهرٚفح، 

ؾَِررقل اه تٌررٚرك وتًررٚػ، وٕحٚديررٞ مًْررك هررذه أيررٜ، أٓ وهررل ؿقفررف ظررز وجررؾ: 

ـْ ُيَنِٚؿِؼ اف﴿ ِف َمٚ َوَم َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ َ َفُف اهْلَُدى َوَيتهٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ ِد َمٚ َتٌَغه ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ره

ْهَؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا َٓ ِف َج
ْهِِ ُٕ  .[885]النسء::﴾َتَقػه َو

ِمِْغَ ﴿افنٚهد مـ هذه أيٜ:  ْٗ  ـٚن يُّرـ أن [885]النسء::﴾َوَيتهٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

تُررقن أيررٜ خمتكررة ظررذ ٕحررق: ومررـ ينررٚؿؼ افرشررقل مررـ بًررد مررٚ تٌررغ فررف اهلرردى 

ٌِِٔؾ ﴿ٕقفررررف مررررٚ تررررقػ وٕهررررِف جٓررررْؿ وشررررٚءت مهررررًرا، دون ؿقفررررف:  ْرَ َشرررر ْع َؽرررر
َوَيتهٌِرررر

ِمِْغَ  ْٗ ُرر ؾِررامذا ذـررر رب افًررٚدغ هررذه اجلِّررٜ؟ ظٌ ًررٚ؟! حٚصررٚه ظررز  [885]النسججء::﴾ادْ

ف ظز وجؾ فف مًًْك يٍّٓف أهؾ افٌِرٜ افترل وجؾ، ؾُؾ ـِّٜ بؾ ـؾ حر    ـ م

 ٕزل افَرمن بٌِتٓؿ.
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ُف اهْلُررَدى َوَيتهٌِررْع ﴿ؾَقفرف تٌررٚرك وتًرٚػ:  َ فَر ٚ َتٌَررغه ِد َمرر ًْر ـْ َب
قَل ِمرر شُر ِٚؿِؼ افره ـْ ُيَنرر َوَمرر

ِمِْغَ  ْٗ ُرر ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشرر ؾٔررف ،صررٚرة ،ػ إٔررف ٓ وررقز فًِّررِّغ   مخررر  [885]النسججء::﴾َؽرر

نررررروا افَررررررمن، أو أن يٍنررررروا افًرررررْٜ، ظرررررذ مرررررٚ يٌررررردو هلرررررؿ مرررررـ مراء افزمرررررٚن أن يٍ

واجتٓرررٚدات ودثرررٜ، برررؾ ظِرررٔٓؿ أن يتًٌرررقا شرررٌٔؾ ادرررٗمْغ   ؾّٓٓرررؿ فُررر م رب 

 افًٚدغ ونحٓؿ فًْٜ شٔد ادرشِغ.

فررذفؽ ـررٚن مررـ أصررقل تًٍررر افَرررمن افُررريؿ ـررام ذـررر ذفررؽ صررٔخ اإلشرر م ابررـ 

مٜ افتًٍر، ذـر إٔف: ،ذا جٚء ؿقٓن ظـ افًِػ تّٜٔٔ رمحف اه  : أصقل   مَد

ًٓ ثٚف ًٚ، و،ذا جٚء ظْٓؿ ث ثٜ أؿقال ؾ     تًٍر ميٜ مٚ، ؾ  وقز فْٚ أن ٕحدث ؿق

ًٚء  ًٓ مررـ تِررؽ إؿررقال بْرر ٚ، و،ٕررام ظِْٔررٚ أن ٕرررجح ؿررق رر ًً ًٓ راب وررقز فْررٚ أن ٕحرردث ؿررق

 ًٓ جديًدا ؾٓذا خ   ضريؼ ظذ إدفٜ افتل تًقغ فْٚ أن ٕرجح، أمٚ أن ٕحدث ؿق

ادًررِّغ.. شررٌٔؾ ادًررِّغ، مررـ أجررؾ ذفررؽ ؿررٚل تًررٚػ   هررذه أيررٜ افُريّررٜ: 

ِف َمٚ ﴿ َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ َ َفُف اهْلَُدى َوَيتهٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ ِد َمٚ َتٌَغه ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَنِٚؿِؼ افره َوَم

ْهَؿ َوَشَٚءْت  َٓ ِف َج
ْهِِ ُٕ  .[885]النسء::﴾َمِهًراَتَقػه َو

ٚ جررًدا أن ٕرردظق ،ػ ـتررٚب اه وشررْٜ رشررقل اه، وظررذ مررْٟٓ  ،ًذا: ـررٚن رضورًيرر

افًررِػ افهررٚفح؛ ٕٕررف هررق شررٌٔؾ ادررٗمْغ افررذي أوظررد اه ظررز وجررؾ أن مررـ خررٚفػ 

 شٌٔؾ ادٗمْغ وٓه مٚ تقػ ويهِٔف جْٓؿ وشٚءت مهًرا.

ٚ: بررٖن هْررٚك بًررض إحٚديررٞ تٗيررد هررذ رر ًٍ ه افزيررٚدة، فًٔررٝ هررل زيررٚدة ،ٓ ؿِررٝ مٕ

َ ﴿ظذ افٍرؤٜ افًٚبَٜ.. تٗيد ؿقفف تًرٚػ:  ٚ َتٌَرغه ِد مَر ًْر ـْ َب
قَل مِر شُر ِٚؿِؼ افره ـْ ُينَر َومَر

ِمِْغَ  ْٗ ُررر ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشررر ْع َؽررر
ُف اهْلُرررَدى َوَيتهٌِررر تِرررؽ إحٚديرررٞ  رررذر مرررـ  [885]النسجججء::﴾َفررر

ؿقفررف ظِٔررف افهرر ة وافًرر م ؾررٔام خمٚفٍررٜ شررٌٔؾ ادررٗمْغ ؾتِتَررل مررع أيررٜ، ـّ ررؾ 

وظيْٚ »رواه افًربٚض بـ شٚريٜ ريض اه ظْف   احلديٞ ادًرو ، حٔٞ ؿٚل: 
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مقظيٜ ذرؾٝ مْٓٚ افًٔقن، ووجِٝ مْٓٚ افَِقب، ؾَِْرٚ: يرٚ رشرقل  ¢رشقل اه 

اه! ،ٕررٚ ٕررراك تقصررْٔٚ وصررٜٔ مررقدع، ؾٖوصررْٚ وصررًٜٔ ٓ ٕحتررٚج ،ػ أحررد بًرردك أبررًدا، 

فهرررر ة وافًرررر م: أوصررررُٔؿ بتَررررقى اه، وافًررررّع وافىٚظررررٜ، و،ن و  ؾَررررٚل ظِٔررررف ا

ٚ ـ ررًرا، ؾًِررُٔؿ بًررْتل  ظِررُٔؿ ظٌررد حٌقرر، و،ٕررف مررـ يًررش مررُْؿ ؾًرررى اخت ًؾرر

وشررررْٜ اخلٍِررررٚء افراصررررديـ ادٓررررديغ مررررـ بًرررردي، ظوررررقا ظِٔٓررررٚ بٚفْقاجررررذ و،يررررٚـؿ 

 .«وودثٚت إمقر، ؾ٘ن ـؾ ودثٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ و فٜ

؟  ¢هذا احلديٞ: إٔرف اؿتٌرٚس مرـ أيرٜ افًرٚبَٜ، ذفرؽ ٕن افٌْرل افنٚهد مـ 

يَتكررر ظرررذ ؿقفرررف ؾَرررط: ظِرررُٔؿ بًرررْتل، برررؾ ظىرررػ ظِٔٓرررٚ ؾَرررٚل: وشرررْٜ اخلٍِرررٚء 

افراصديـ ادٓديغ مـ بًدي، دٚذا هذا افًىػ؟ ،ذا ظرؾتؿ افُْتٜ   ؿقفف تًٚػ 

ِمِْ ﴿  أيررٜ افًررٚبَٜ:  ْٗ ُرر ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشرر ْع َؽرر
ٚ دررٚذا  [885]النسججء::﴾غَ َوَيتهٌِرر تًرؾررقن أيًورر

ؿررٚل ظِٔررف افًرر م: وشررْٜ اخلٍِررٚء افراصررديـ، أي: ،ن اخلٍِررٚء افراصررديـ هررؿ افررذيـ 

مىٌَٜ، ومْٓٚج حٔٚة ؾٓؿ يَِْرقن ذفرؽ ،ػ مرـ بًردهؿ ؾًرذ  ¢تَِقا دظقة افٌْل 

 مـ بًدهؿ أن يتًٌقهؿ   مْٓرٓؿ و  شٌِٔٓؿ افذي شٚروا ظِٔف.

ٚ، وبرررف أخرررتؿ اجلرررقاب ظرررـ هرررذا افًرررٗال ،ن صرررٚء اه تٌرررٚرك مرررـ هرررذا افٌَٔرررؾ أيًوررر 

، ومْٓؿ ¢وتًٚػ: احلديٞ ادنٓقر ادروي ظـ أـ ر واحد مـ أصحٚب افٌْل 

تٍرؿرررٝ افٔٓرررقد ظرررذ ،حررردى »: ¢أبرررق هريررررة ريض اه ظْرررف ؿرررٚل: ؿرررٚل رشرررقل اه 

وشًٌغ ؾرؿٜ، وتٍرؿرٝ افْهرٚرى ظرذ اثْترغ وشرًٌغ ؿرؿرٜ، وشرتٍسل أمترل ظرذ 

ثرر ث وشررًٌغ ؾرؿررٜ ـِٓررٚ   افْررٚر ،ٓ واحرردة، ؿررٚفقا: مررـ هررل يررٚ رشررقل اه؟ ؿررٚل: 

 .«هل مٚ إٔٚ ظِٔف وأصحٚن»و  روايٜ أخرى:   «هل مٚ إٔٚ ظِٔف واجلامظٜ

،ًذا: ظىرػ ظرذ مررٚ ـرٚن ظِٔرف افرشررقل مرٚ ـرٚن ظِٔررف أصرحٚبف، ؾرً٘ذا: ٓ يٌٌْررل أن 

ٚ أن ٕتٌررع َٕتكرر   افرردظقة حٔررْام ٕرردظق ،ػ افُتررٚب وافًرر ْٜ ؾَررط، بررؾ ظِْٔررٚ أيًورر
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ذفررؽ بَقفْررٚ: وظررذ مررْٟٓ افًررِػ افهررٚفح؛ ٕن ذفررؽ شررٌٔؾ ادررٗمْغ، وهررذا هررق 

افًررٌٔؾ افررذي ظررذ ـررؾ ادًررِّغ أن يًررُِقه، ؾرر٘ذا شررُِقا هررذا افًررٌٔؾ اجتًّررٝ 

َوَأنه ﴿افُِّرٜ وا رردت افهررٍق ، وٓ شرٌٔؾ شررقى هررذا، وإمرر ـررام ؿررٚل تًررٚػ: 

رررررررررر  ًْ ل ُم
اضِرررررررررر َذا رِصَ ـْ َهرررررررررر ْؿ َظرررررررررر رررررررررر ُُ َل بِ ره رررررررررر ٍَ ٌَُؾ َؾتَ رررررررررر ًُّ قا اف رررررررررر ًُ قُه َوٓ َتتهٌِ ًُ ٌِ ٚته ٔاًم َؾرررررررررر

َِ تَ

 .[853]األنعءم:﴾َشٌِِِٔفِ 

 واذا افَدر ـٍٚيٜ، واحلّد ه رب افًٚدغ.

 (00:50:34أ/ 19أهل احلدوث واألثر -)فًاوى جدة



 رأي األلباىي يف تعدد اجلناعات والتعاوٌ فينا بييَا ------------- ث العالمة األلباىي يف امليَججامع ترا

307 

 

َُ  ًة يبعضٗاَِّهٌٖ اجلُانات احلايية 

ت احلٚفٔررٜ ظررذ واؿًْررٚ احلررٚ  بّْٚهرٓررٚ ن اجلامظررٚ،افًررٗال: هْررٚك مررـ يَررقل 

احلٚفٔررٜ أهنررٚ مُِّررٜ بًوررٓٚ فررًٌض، وأن وجقدهررٚ خررر وإٔررف يٌٌْررل أن ٕتًررٚون ؾررٔام 

 بْْٔٚ، وأن اخل   ـٚخل   بغ ادذاهٛ إربًٜ؟

ًٚ، دررٚ يُررقن ادررْٟٓ واحررد  افنررٔخ: هررذا افُرر م صررحٔح بوررقء مررٚ شررًّتؿ مٍٕرر

ًٚ، أمررٚ أن وافًَٔرردة واحرردة وادرجررع فُِتررٚب وافًررْ ٜ، حْٔئررٍذ يُّررؾ بًوررٓؿ بًورر

 ،ًٚ َٕررقل تًررٚفقا ،ػ ـِّررٜ شررقاء بْْٔررٚ وبٔررُْؿ أن ٓ ًٌٕررد ،ٓ اه وٓ ٕؼررك بررٚه صررٔئ

ًٚ مرررـ دون اه، يَقفرررقن هرررذا فرررٔس أوإرررف، هرررذا يُّرررؾ  وٓ يت رررذ بًورررْٚ بًرررض أربٚبررر

ًٚ هذا مًتحٔؾ.  بًوف بًو

ًٚ   اجلٚمًٜ اإل ش مٜٔ ـْٚ  تًّغ   دار إٔٚ أؿقل فُؿ ؿهٜ دٚ ـْٝ مدرش

أحررد ،خقإْررٚ ؾررٔٓؿ يقمئررٍذ أذـررره جٔرردًا ـررٚن مرردير ادُتٌررٜ ظّررر إصررَرتذـره وؾٔررف 

حًـ افىٍل تذـره جٔدًا احلٌِل وٕٚس مرـ ،خقإْرٚ افٌرؾرٜ شرًتٓٚ ؿريٌرٜ مرـ هرذه، 

ًٚ، واشرتْدوا ،ػ اجلردران إربًرٜ، درٚ دخرؾ ظِْٔرٚ رجرؾ  واإلخقان حورقرا مجًٔر

، فُررررـ مررررٚ أحررررٛ أن أشررررّل إصرررر ٚص، هررررق رئررررٔس مجٚظررررٜ مررررـ تًرؾقٕررررف جٔررررداً 

 ًٚ اجلامظٚت اإلش مٜٔ، جٓقري افهقت خىٔٛ، ويدظل بٖٕف شٍِل، وأن فرف ـتٚبر

  افهرر ة، دخررؾ ؾررام أحررد مْررٚ ؿررٚم فررف، هررذه أول صرردمٜ بٚفًْررٌٜ ،فٔررف، واتٍررؼ إْٔررل 

ًٚ ظْررد ظتٌررٜ افٌررٚب، ـررام فررق ـْررٝ هْررٚ مُررٚن إخ هررذا، ؾٓررق برردأ يهرر ٚؾح ـْررٝ جٚفًرر

تتٌررررر، ؾِررررام جررررٚء ،   م وررررفواحرررردًا بًررررد واحررررد، وإٔررررٚ أتٍرررررس   وجٓررررف وأرى 
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وصررٚؾحْل أخررر مررـ صررٚؾح ؿِررٝ فررف: يررٚ أشررتٚذ ظزيررز برردون ؿٔررٚم هُررذا يَقفررقن   

ب د افنٚم، ؾٕٚدؾع فَٔقل: يٚ أشتٚذ هذه ادًٚئؾ تٚؾٜٓ، وٕحـ منٌقفغ أن برٖمر 

ع هررذه إمررقر وهررذه إصررٔٚء ـررام أهررؿ، ٕحررـ وررٛ أن ٕنررتٌؾ بررٕٚمقر إهررؿ، وٕررد

تًرؾرررقن، ورررٛ أن ٕحرررٚرب افنرررٔقظٔغ وافًٌ ٔرررغ و و ،ػ أخرررره، وٓ ٕ تِرررػ   

نء، ؿِررررٝ فررررف: يررررٚ أشررررتٚذ هررررذا ـرررر م خىررررر، ٓ ٕ تِررررػ   نء إٔررررٝ تًِررررؿ أن 

ادًِّغ   هذا افزمٚن ؿرد اختٍِرقا   تًٍرر ـِّرٜ افْررٚة مرـ اخلِرقد   افْرٚر، 

 فف ،ٓ اه.افُِّٜ افىٌٜٔ ٓ ،

ؾَد وجد صٔخ ظْردٕٚ   شرقريٚ أفرػ رشرٚفٜ وؾنر ٓ ،فرف ،ٓ اه بًّْرك ٓ رب  

،ٓ اه، فررررٔس ٓ مًٌررررقد بحررررؼ   افقجررررقد ،ٓ اه، ٓ رب ،ٓ اه، ؾرررر٘ذًا آخررررت   

مقجررررررقد حتررررررك   افًَٔرررررردة، ؾًّْررررررك ـ مررررررؽ إٔررررررف ٕتقجررررررف ،ػ وٚربررررررٜ افًٌ ٔررررررغ 

وٕرردع ؿقمْررٚ ادًررِّغ هررٗٓء ظررذ ورر هلؿ وافنررٔقظٔغ وافرردهريغ وٕحررق ذفررؽ 

يًّٓررقن، هُررذا مًْررك ـ مررؽ، ؿررٚل: ًٕررؿ وررٛ أن ٕرردع ـررؾ خرر   وٕتقجررف ،ػ 

وٚربررٜ هررٗٓء، يررٚ صررٔخ  ررٚراؿ بّررـ، ،ذا ـررٕٚقا هررؿ مؼررـقن حََٔررٜ مقحررردون 

فٌررقًا، ودررٚ يرردخؾ اإليررامن   ؿِررقاؿ، ـٔررػ تررتُّـ مررـ وررٚربتٓؿ؟ هررذا رئررٔس 

 َٚئّٜ افٔقم ظذ وجف إرض اإلش مٜٔ.مجٚظٜ مـ اجلامظٚت اف

وفررذفؽ ؾٚفُِّررٜ افتررل ذـرهتررٚ أن ـررؾ مجٚظررٜ تررتّؿ إخرررى هررذا ـرر م صررحٔح 

وهذا افذي َٕقفف حْٔام يُقٕرقن   مرْٟٓ واحرد، و  دظرقة، واحردة ٓ فتٍِرقن 

يَقل: هذا حٍْل، هذا صٚؾًل، هذا حزن، هذا  ريري، هذا مرٚ صرٚبف ذفرؽ، أبردًا 

ًٚ هرررذا يٍررررل ادًرررِّغ، وواؿًْرررٚ افٔرررقم أـرررز هرررذا ـررر م ظرررذ  خررر   افقاؿرررع، بٚمررر

صٚهد، فُـ حْٔام يًترٔٛ ادًِّقن فْٚ ويُقٕقن مًْٚ   دظقة احلرؼ افرجرقع 

ًٚ إٔٚ رجؾ أصتٌؾ  ،ػ افُتٚب وافًْٜ، وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح، ؾُام ؿِٝ مٍٕ



 رأي األلباىي يف تعدد اجلناعات والتعاوٌ فينا بييَا ------------- ث العالمة األلباىي يف امليَججامع ترا

307 

ٌؾ بٚهلْدشرررٜ بٚحلرررديٞ، ؾررر ن ينرررتٌؾ بٚفٍَرررف، أخرررر ينرررتٌؾ بٚفتًٍرررر، مخرررر ينرررت

مْرٚ  هل مـ افقاجٌٚت تًٌٜٔ، ؾُؾ واحردٍ بٚفٍٔزيٚء بٚفُّٔٔٚء مـ مٚذا وظِقم أخرى 

يُّررؾ جٓررد أخررر بؼررط أن ُٕررقن ظررذ ـِّررٜ شررقاء، هررذا افؼررط افٔررقم مٍَررقد، 

ًٚ، ؾ٘ذا ا دوا ظذ مْٟٓ واحد،  وافذي ؿِْٚه   إؾراد ٕىٌَف   اجلامظٚت بٚم

 ٛ، ؾٔقمئٍذ يٍرح ادٗمْقن بْك اه.وختههٝ ـؾ مجٚظٜ فَِٔٚم بقاج

ّٜ افررذي   قب ادًرِر ٔ ت اجلامظرٜر هلررذه افنرًر فُرـر هررذه افرردظقة هررل مرـر مجِرٜر تورِر

 .يريدون تؤِؾ افْٚس ظـ دظقة احلؼ، بًّْك: إٔف ـؾ مجٚظٜ تُّؾ جٓد إخرى

هررررذا ـرررر م ؽررررر صررررحٔح ،ذا طِررررقا ـررررام هررررؿ مًررررتّريـ متٌٚظررررديـ ظررررـ افًّررررؾ  

ن ،خلوررقع حلُررؿ افُتررٚب وافًررْٜ، ـٔررػ هررؿ يَقفرررقن: بٚفُتررٚب وافًررْٜ، وظررـ ا

آصررررتٌٚل أن بتهررررحٔح إحٚديررررٞ وبتوررررًٍٔٓٚ، وبررررٚفَقل بٖٕررررف هررررذه شررررْٜ وهررررذه 

بدظٜ، هذا ـِف شٚبؼ ٕوإف، مٚ افذي وٛ أن ًّٕؾ   هذا إوان؟ هق أن ًّٕرؾ 

إلؿٚمٜ دوفٜ اإلش م، فُـ ـٔػ تُقن دوفٜ اإلشر م ظرذ افًِرؿ أم ظرذ اجلٓرؾ؟ 

ًٚ أن ـ رررًا ي ًْررل أمررر ظرٔررٛ مررـ ادتْٚؿوررٚت، إمررر افررذي يوررىرٕٚ أن َٕررقل أحٕٔٚرر

 ،ًٚ ًٚ ظٚمررر مرررـ احلرررزبٔغ فًٔرررقا خمِهرررغ   دظرررقهتؿ ،ػ اإلشررر م، وفرررق ـرررٚن ،شررر م

فًٔقا خمِهغ دٚذا ؟ ٕهنؿ ٓ هيتّقن بٍٓؿ اإلش م، و،ذا ـٚن اه ظرز وجرؾ ؿرد 

ُرررقن مرررْٓؿ، وؿرررد شرررٌؼ   دمنرررؼ أن ينررر هلرررؿ مرررـ يٍّٓٓرررؿ اإلشررر م ؾٖٔبقٕرررف أن ي

ًٚ ف خرررقان ادًرررِّغ إٔرررف بٚشرررّل إٔرررٚ يريرررد أن يْتّرررل ،ػ  بًرررض ،خقإْرررٚ ؿررردم ضٌِررر

مجٚظرررٜ اإلخرررقان ادًرررِّغ ؾررررؾض درررٚذا؟ ٕن هرررذا رجرررؾ وهرررٚن، رجرررؾ وهرررٚن 

يدظق ،ػ افُتٚب وافًرْٜ، وتَقفرقن ظْرف رجرؾ وهرٚن، إٔرٚ أظرر  افًرٌٛ، افًرٌٛ 

اإلخررقان ادًررِّغ واظتررزت مررْٓؿ شٔهررٔٛ اجلامظررٜ إْٔرل ،ذا دخِررٝ   مجٚظررٜ 

إَ ب ؾُري ظئؿ جدًا وخىر بٚفًٌْٜ ،فٔٓؿ، وهرؿ يريردون افتُتٔرؾ، إٔرٚ أظرر  

ًٚ مررـ هررٗٓء هررق شررٍِل افًَٔرردة   ًٍٕررف، فُْررف ـررٚن ،ذا فَررل أحررد افنررٔقخ  أن رئًٔرر
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 افهقؾٔغ يٌَؾ يده، ـٔػ هذا افًٔٚشٜ تَتيض ذفؽ.

ادًِؿ أن فوع خلوقع، ومٚ أحًـ ـِّٜ ابـ ظٌد  أمٚ ٕحـ ؾ  ٕريد ٕخل 

 افز رمحف اه حْٔام ؿٚل : تٌَٔؾ افٔد افًردة افهٌرى.

ؾْحـ مٚ ٕريد مـ ،خقإْٚ ادًِّغ بٚفًٚمٜ أن يًردوا شردة صرٌرى بىريرؼ  

اخلوقع هذا فِروشٚء وافُرزاء وٕحرق ذفرؽ، هلرذا ٓ يٌَِرقن وإٔرٚ أؿرقل ـِّرٜ حرؼ 

 ينًرون.وفُـ أـ ر افْٚس ٓ 

 ًٚ ًٚ، ٓ جترررد   اإلخرررقان ادًرررِّغ ظٚدررر ٓ جترررد   اإلخرررقان ادًرررِّغ ظٚدررر

دٚذا؟ ٕٕف هذا افًٚ؟ شٔدظق افْٚس ،ػ دظقة احلؼ، ودظقة احلؼ تٍررل افهرػ، 

وهرررؿ يريررردون أن يُتِرررقه وأن وًّرررقه، وـْرررٚ َٕرررقل وٓ ٕرررزال افٍررررل برررغ دظقتْررررٚ 

ؿ ـتؾ، دظقة ؽرٕٚ تَرقم ظرذ أشرٚس ودظقة ؽرٕٚ دظقتْٚ تَقم ظذ أشٚس ثَػ ث

 ـتؾ ثؿ ثَػ ثؿ ٓ ثَٚؾٜ وٓ نء بًد ذفؽ.

ْٕٕٚ ٕرد م  ً اإلخقان ادًِّغ مٙ ظِٔٓؿ ٕهػ ؿررن مرـ افزمرٚن، يًرٔش  

 ¢أحررردهؿ وٓ يًرررر  ظَٔررردة اجلٚريرررٜ، ظَٔررردة اجلٚريرررٜ افترررل امتحْٓرررٚ رشرررقل اه 

 .«أيـ اه؟ ؿٚفٝ   افًامء»بَقفف: 

تؿ مررـ رووس هررذه اجلامظررٚت أيررـ اه؟ يَررقل وؿررد ؿررػ صررًري اشررٖفقا مررـ صررئ

ًٚ، اه أـز ـٔرػ يرٚ صرٔخ مرٚ ورقز وافرشرقل  مـ مٚ ؿِتف، هذا افًٗال ٓ وقز نظ

هررق افررذي وجررف م ررؾ هررذا افًررٗال، وـررٚن ذفررؽ تًِررٔاًم مْررف فْررٚ، ـٔررػ تَررقل إٔررٝ ٓ 

فُْررل  وررقز؟، ضٔررٛ يررٚ شررٔدي إٔررٚ أخىررٖت، ؾًِررٝ مررٚ ؾًررؾ افرشررقل مررع اجلٚريررٜ،

أخىٖت ؾٖريد اجلقاب، مٚ هق اجلرقاب؟ اجلرقاب اه   ـرؾ مُرٚن!! هرذه ظَٔردة 

.ًٚ  اظتزال، وظَٔدة إصٚظرة، افتل خٚفٍقا ؾٔٓٚ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ حَ

 ًٚ ،ذاً َ مٚ ؾٚئدة هذا افتُتؾ يّيض ظِٔف اخلًّقن شْٜ وأـ ر، وهؿ ؟ يتًِّق صٔئ

أمرٚ افًٌرٚدات أمرٚ افهر ة ؾْٓرٚ يهرِح مـ اإلش م   تهحٔح افًَٔدة ظذ إؿؾ، 
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 بٚفًٌْٜ ،فٔٓؿ احلديٞ افذي ٓ يهح ظُِٔؿ بديـ افًرٚئز.

 ديـ افًرٚئز. مداخِٜ:

هؿ وأجرردادهؿ، مررٚ يتًرؾررقن ءظرررٚئز ًٕررؿ، ؾٓررؿ يهررِقن ـررام وجرردوا مبررٚ افنررٔخ:

 ، حيٟ أحدهؿ ٓ يدري.¢ظذ صٍٜ ص ة افٌْل 

ًٚ درٚذا؟ ٕٕرف  حيٟ أحردهؿ ٓ يردري ـٔرػ حيرٟ أأؾرراداً  افنٔخ: ًٚ أم بتًر أم ؿرإر

، و؟ يرردرس مرٚر إتٓررك ،فٔررف افرشررقل ظِٔررف افًرر م   ؿقفررف   ¢؟ يرردرس حررٜر افٌْررل 

ل:  ن يتحِِرقا ؿٚر س  ِِرقا »افَهٜ ادًروؾٜ   افًْٜ افهرحٔحٜ دٚر أمررهؿ بٖر يٚر أهيٚر افْٚر

حِقا أ ٝ اهلررردي، وجلًِتٓررٚر ظّررررة ؾررٖر هيررٚر وفرررق اشرررتٌَِٝ مررـر أمرررري مررٚر اشرررتدبرت دررٚر شررَر

 .مٚ يًٍِقن هُذا افٔقم ٕهنؿ ٓ يًِّقن« افْٚس ؾٖحِقا مجًًٔٚ 

ؾرررر٘ذًا مررررٚ ؾٚئرررردة افًًِِررررٜ ورؾررررع افهررررقت، واهلتررررٚ  بٚجلٓررررٚد، وهررررق ؿٚئرررردٕٚ وهررررق 

رشررررقفْٚ، وهررررق وهررررق ،ػ أخررررره ثررررؿ ٓ نء، ٓ تَرررردم   افًٔٚشررررٜٔ، وٓ تَرررردم   

ًٚ، ٕٕرف   افقاؿرع أ ن إمرر ـرام ؿرٚل تًرٚػ افًَٔدة، وٓ   افًٌرٚدة وٓ نء ،ض ؿر

َْٚ﴿  افَرمن افُريؿ :  َِ ٌُ ْؿ ُش ُٓ ِدَيْه ْٓ ـَ َجَٚهُدوا ؾَِْٔٚ َفَْ ِذي  .[61]العنكبو :﴾َوافه

هٗٓء واه أظِؿ ٓ وتٓردون وهرؿ يٌتٌرقن ،ظر ء ـِّرٜ اه ظرز وجرؾ ـرام جرٚء  

يرررٚ رشررقل اه افرجرررؾ مْرررٚ »  حررديٞ أن مقشرررك   افهررحٔحغ درررٚ ؿرررٚل رجررؾ : 

ؾ محٜٔ، هؾ هق   شٌٔؾ اه؟ ؿٚل: ٓ، ؿٚل: افرجؾ مْٚ يَٚتؾ صرٚظٜ هؾ هق يَٚت

  شررٌٔؾ اه؟ ؿررٚل: ٓ، ؿررٚل اف ٚفررٞ وافرابررع، أخرررًا ؿررٚفقا: ؾّررـ   شررٌٔؾ اه؟ ؿررٚل 

 .«ظِٔف افه ة وافً م : مـ ؿٚتؾ فتُقن ـِّٜ اه هل افًِٔٚ ؾٓق   شٌٔؾ اه

ًِٔٚشررررٜ، وبٚفترررٚ  وبٚفًٌررررٚرة افهررررحٔحٜ وإٔرررٚ أظتَررررد أن هررررٗٓء يًِّرررقن ؾَررررط ف

ًٚ   افدوفرٜ، ووًِرقن ظرذ افُررا  ويتحُّرقن  فِقطٍٜٔ ؾَط، فُٔقٕقا رووشر

 تٍوؾ. ،  رؿٚب افْٚس، بامذا بٚإلش م افذي ٓ مٍٓقم فف   صدورهؿ

 (  00:  40: 43/ 371) اهلدى والنور /
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 ص، وزأي ايػيذ يف ايطًفية وايتدصُّ

 ات اإلضالَيةايتعاوٕ بني اجلُان

رر مداخِررٜ:  ص؟فَد رأيْررٚ بًررض افرردظقات مررٚ هررق مقؿررػ افرردظقة افًررٍِٜٔ مررـ افت هُّ

افًررٍِٜٔ  يررك بٚفتًررٚون مررع ضٌِررٜ افًِررؿ مررـ افًررٍِٔغ، ممررـ ٓ ئًٌررقن 

ًٚ   ديررْٓؿ، فُررـ ٕهنررؿ فررٚفٍقن خررط افرردظقة   افت هررص  ظِررٔٓؿ صررٔئ

ل أن تُررررقن افررررذي يْتٓرقٕررررف، وإوفررررقن يرررررون أن افرررردظقة افًررررٍِٜٔ يٌٌْرررر

 صّقفٜٔ، فتٍل بحٚجٜ ادرتّع وافًك؟

ًٚ ب  صؽ، وؾٚئدة افت هص طرٚهرة جردًا    افنٔخ: ًٕؿ، افت هص أراه واجٌ

افًِررقم افؼرررظٜٔ ؾورر ً ظرررـ افًِررقم إخررررى، وـ ررر مْٓرررٚ ؿررد يُرررقن مررـ افٍرررروض 

 افٍُٚئٜٔ.

وفُـ هٗٓء ادت ههقن ـؾ    ٚل اختهٚصف وٛ أن يًِّقا   دائررة 

ٜ جتًّٓؿ، ؾّ  ً: ،ذا ـٚن مرـ افقاجرٛ أن يُرقن   ادًرِّغ مرـ يت هرص ظٚم

  ظِرررؿ افترررٚريخ،   ظِرررؿ آجرررتامع،   آؿتهرررٚد.. وظرررد مرررٚ صرررئٝ مرررـ افًِرررقم 

بٕٚشرررامء ادًروؾرررٜ افٔرررقم وؽرهرررٚ، فُرررـ هرررٗٓء ادت ههرررقن ورررٛ أن يُقٕرررقا 

ًٚ ظٔ ًٚ، وٓ ظرررذ مٌررردأ واحرررد، وؾُررررة واحررردة ؾرررٔام ورررٛ ظرررذ ـرررؾ مرررْٓؿ وجقبررر ْٔررر

 يُقٕقا متٍرؿغ   هذا اجلٕٚٛ، وفق ـٕٚقا مت ههغ   تِؽ اجلقإٛ.

 واوح جقان هذا؟
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 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ فًَٔدترف ٓ يتًرٚون  افنٔخ: ًٚ ؾٚضر ،ذًا: ًٕرقد وَٕرقل: مرٚ أتهرقر إٔرٚ مًرِاًم شرٍِٔ

مع شرٍِل مخرر فرف ختههرف مرٚ دام إٔرف ٓ فٚفٍرف   افًَٔردة افترل هرق يردظق افْرٚس 

ًٚ أو إٔرٚ مررٚ ؾّٓترف جٔرردًا، ؾٓررؾ ،فٔٓر ٚ، فُررـ مرٚ أطررـ أن افًرٗال ،مررٚ إٔررف ؟ يُرـ واوررح

ًٚ، واجلقاب مٚ شًّٝ، أم  إٔٝ تًْل ادًِّغ بًٚمٜ وحْٔئذ يُقن افًٗال وجٔٓ

 تًْل خٚصٜ ادًِّغ وهؿ افًٍِٔقن؟

ٓ أظْل خٚصٜ ادًِّغ، وفِتقؤح أـ رر: اخلر   خر   حرـرل،  مداخِٜ:

ًٚ   ديرْٓؿ، ،ذًا: هرؿ حيسمرقهنؿ   ديرْٓؿ و  يًْل إٔٚ ؿِٝ: مم ـ ٓ ئًٌرقن صرٔئ

 ٓقدهؿ   افًِؿ، فُـ ادًٖفٜ صٚرت مًٖفٜ حرـٔرٜ، فنرقن مرـ طٓرقر هرذا 

خرررذون بًِّٓرررؿ، وؿرررد ئِّرررقن ٖافنررر ص ادت هرررص أن يِترررػ افْرررٚس حقفرررف، ؾٔ

مًٓررؿ   افت هررص افًِّررل   هررذا افٍرررع مررـ ؾررروع افؼرريًٜ، وهررذا يررٗدي ،ػ 

كا  هٗٓء افْٚس ظـ ادْٟٓ احلرـل هلرذه افردظقة افًرٍِٜٔ   هرذا ادُرٚن، إ

ؾ هذا افترّع افًٍِل م  ً   هذا ادُٚن... َِ  ؾتُقن مـ شٔٚشٜ افدظقة أن َي

أن يٌردو أن افًرٗال يدٕردن حرقل افًرٗال افًرٚبؼ؛ ٕن افًرٍِٔغ فررٔس  افنرٔخ:

ٓ يرردظقن ،ػ اإلشرر م  ظْرردهؿ مررٚ يًررّك بٚحلرـٔررٜ، هررذه تًررٚبر مجٚظررٚت أخرررى

بررٚدٍٓقم افهررحٔح، و،ٕررام ،شرر م ظررٚم، وبرر  صررؽ برردأ بًررض افًررٍِٔغ وؿررد تررٖثروا 

وا يتحرـرررقن ويًِّرررقن ؾرررٔام يًرررّك بٚفًٔٚشرررٜ وٕحرررق ذفرررؽ، فُرررـ وبرررٚٔخريـ، ؾٌرررد

ٕحررـ أجٌْررٚ ظررـ هررذا إٔررف شررٚبؼ ٕوإررف بٚفًْررٌٜ فِرردظقة افًررٍِٜٔ، فُررـ إٔررٚ أتهررقر أن 

فًررٍِٔغ، هررذا أمررر واجررٛ وأن ٓ يستررٛ مْررف ،ٓ اخلررر وجررقد ظررٚ؟، بررؾ ظِررامء   ا

دهِحٜ افدظقة، ؾٔرٛ أن يُقن مْٓؿ ظِامء   ـؾ ؾـ، و  ـرؾ ظِرؿ، وحْٔئرذ 

اخلنرررٜٔ افترررل ختنرررك ظرررذ احلرـرررٜ و،ن ـرررٚن ٕحرررـ   اظتَٚدٕرررٚ أن يٌٌْرررل أن ٓ 
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يُررررررقن هْررررررٚك حرـررررررٜ ـحرـررررررٜ اجلامظررررررٚت إخرررررررى، فُررررررـ وررررررٛ أن يُررررررقن   

ٍٜٔ   ـررؾ برر د اإلشرر م، مجٚظررٚت مررـ افًِررامء مت ههررغ   اجلامظررٚت افًررِ

ـررؾ ظِررؿ، أي: مرر  ً وررٛ أن هْررٚك ظِررامء مت ههررقن   افتًٍررر، دظقٕررٚ ٕحُررل 

ًٚ افت هص   افًِقم إخرى، وٛ أن    افًِقم افؼظٜٔ، ويٍٓؿ بًد ذفؽ تًٌ

ٕرام يُقن هْٚك ظِامء مت ههرقن   ظِرؿ افتًٍرر فرٔس   افًرٚ؟ اإلشر مل، و،

  افًررٚ؟ افًررٍِل، افًررٚ؟ اإلشرر مل أوػ وأوػ، ووررٛ أن يُررقن هْررٚك ظِررامء 

 مت ههقن   احلديٞ، فٔس ظٚ؟ واحد أو اثْغ   افًٚ؟ افًٍِل، ٓ، ظديد.

ـررذفؽ ظِررامء مت ههررقن   افٍَررف، ظِررامء مت ههررقن   افٌِررٜ،  ..  .. 

 ،ػ مخره.

  حٚجرٜ ،فٔٓرٚ افٔرقم   افًكر بًد ذفؽ يٖيت افت هص   افًِقم افتل ٕحـ 

ًٚ أم  احلٚرض، وافتل ٓ يُّـ أن تَقم ؿٚئّٜ افدوفٜ ادًِّٜ وافدوفٜ ادْنقدة ؿريٌ

بًٔررردًا، ،ٓ وؿرررد مجًرررٝ ـرررؾ افًِرررامء   ـرررؾ آختهٚصرررٚت، ؾُرررام ؿِرررٝ   أول 

افُرررر م: ـررررؾ هررررٗٓء يتًررررٚوٕقن    َٔررررؼ ادرتّررررع اإلشرررر مل، و،وررررٚد افدوفررررٜ 

 ن هٗٓء يّنقن   ٕيٚم اإلش م.ادًِّٜ؛ ؾ٘ذا ـٚ

بَل هْٚك دظقى أن ظرؿِٜ احلرـٜ هرذه ادزظقمرٜ، هرذا أبردًا ٓ يررد، برؾ يُرقن  

ؿررقة فِحرـررٜ حٔررْام يررٖيت زمٚهنررٚ، أن يقجررد ؾررٔٓؿ ظِررامء مت ههررقن   ـررؾ ظِررؿ، 

و  ـررؾ ظِررؿ ظِررامء، فُررـ افيررٚهر أن صررقرة افًررٗال مررع إشررػ افنررديد إٔررف ؿررد 

افًِرررامء يررررون هرررٗٓء افررردظٚة احلررررـٔغ برررزظّٓؿ، أن هْرررٚك يُرررقن هْرررٚك أؾرررراد مرررـ 

 تُتؾ ؾً ً حقل هذا افًٚ؟، ؾًٔرؿؾ حرـتٓؿ.

هذا صرحٔح، فُرـ هرذا جرٚء بًرٌٛ ؾَرر هرذه احلرـرٜ، أي: ورٛ أن يُرقن ـرام 

َٕرررقل ٕحرررـ أن بكررراحٜ   اإلخرررقان ادًرررِّغ أو   ؽررررهؿ، يُرررٚد أن يّيضررر 
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ًٚ ظِٔٓؿ ؿرن مـ افزمٚن مٚ أوجدت هذه  ًٚ مْٓؿ، مٚ أوجدت ؾٔٓؿ ظٚد افدظقة ظٚد

ينرررٚر ،فٔرررف بٚفٌْرررٚن، شرررقاء   افتًٍرررر أو   احلرررديٞ أو   افٍَرررف، و،ن وجرررد ؾٓرررق 

ًٚ مرررْٓؿ، وهرررذا ؾررررل ـٌرررر جررردًا، وورررٛ أن  مِهرررؼ ارررؿ مْتًرررٛ ،فرررٔٓؿ، وفرررٔس ٕٚبًررر

تتٌْٓرررقا فرررف، وٕحرررـ حٔرررْام ْٕرررٚؿش اإلخرررقان ادًرررِّغ وأم رررٚهلؿ، إٔرررف فرررٔس ظْررردـؿ 

 ة مقحدة، وفٔس ظْدـؿ دظقة شٍِٜٔ.ظَٔد

يَقل فؽ: ٓ، ٕحـ مًُؿ ؾٔام يتًِؼ بٚفًَٔردة مر  ً وبٚفهرٍٚت، وهرذا صرحٔح 

بٚفًْرررٌٜ فُ رررر مرررـ إؾرررراد مرررْٓؿ، فُرررـ ورررٛ أن ٕتٌْرررف فِحََٔرررٜ ؾَْرررقل هلرررؿ: هرررذه 

افًَٔرررردة افتررررل صررررٚرـتّقٕٚ ؾٔٓررررٚ وهررررل احلررررؼ، مررررـ أيررررـ جررررٚءتُؿ؟ هررررؾ ًٌٕررررٝ مررررـ 

 مْٓٚجُؿ   افدظقة؟ أم هذه أخذبقهٚ مـ ؽرـؿ؟ دظقتُؿ؟ هؾ هل مـ برـٜ

،ذًا: ٓ ؾوؾ فُؿ   هذا، افٍوؾ فٌرـؿ افذيـ أوصِقـؿ ،ػ أن تٍّٓقا هرذه 

افًَٔرررردة، وتُقٕررررقا مًٓررررؿ ؾٔٓررررٚ، وظِررررٔٓؿ   ؽرهررررٚ، وبررررذفؽ تٍرررررل ادًررررِّقن، 

وفذفؽ احلََٜٔ أؿرقل: ،ذا ـرٚن هْرٚك مجٚظرٜ مرـ ،خقإْرٚ افًرٍِٔغ فنرقن مرـ أن 

ن هْررررٚك ظررررٚ؟ يتُتررررؾ افْررررٚس حقفررررف، ؾرررر  يريرررردون أن يتًررررٚوٕقا مًررررف؛ ٕهنررررؿ يُررررق

يتُتِررقن؛ ٕن هررذا يْررٚ  حرررـتٓؿ، ؾٓررذا   افقاؿررع ٕررذير ن؛ ٕهنررؿ ٓ يريرردون أن 

يُررقن بٔررْٓؿ ظِررامء، وهررذا واؿررع إحررزاب إخرررى، إحررزاب إخرررى ٓ تقجررد 

 ؾٔٓؿ ظِامء هلذه ادنُِٜ ًٍٕٓٚ.

 يِّْٓٚ رصدٕٚ، وأن يقؾَْٚ فُؾ خر. ؾًْٖل اه ظز وجؾ أن

يررٚ صررٔخ تقورررٔح بٚفًْررٌٜ هلررذا افًررٗال، هرررق بكرراحٜ يقجررد   مكررر  مداخِررٜ:

بًررض اإلخررقة افرردظٚة افًررٍِٔغ افررذيـ ظْرردهؿ حررظ مررـ افًِررؿ   ـ ررر مررـ افًِررقم 

افؼررررظٜٔ، مرررر  ً   افًَٔرررردة ظْرررردهؿ ؿًررررؿ، و  افتًٍررررر، و  افٌِررررٜ، و  ـررررذا.. 

ًٚ ويرزع مر  ً افقاحرد مرْٓؿ   ظِرؿ مرـ افًِرقم وييٓرر وفُـ ؟ يت هص خته هر
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  ذفرررؽ، وهْرررٚك بًرررض اإلخرررقة بررردًٓ مرررـ أن يت هرررص   احلرررديٞ أو   ـرررذا.. 

ـذا، ـرام فًُِرؿ تًرؾرقن ذفرؽ، ؾٔحهرؾ افرذي حردث وافرذي رأيْرٚه وشرًّْٚ ظْرف، 

وأن بًررض هررٗٓء اإلخرررقة ادت ههررقن ظرررٚبقا ظررذ ؽرررر ادت ههررغ، وحهرررؾ 

 ـذفؽ افًُس.

ؾًٌوٓؿ يَقل أن هذا افت هص يًْٚب ظِٔٓؿ، فٔس ظذ افت هص   ذاتف، 

و،ٕام ظذ ظدم افدظقة افًٚمٜ وافنّقفٜٔ فِْٚس، و،ٕام حك هرذا إخ افرذي أراد 

افت هرررررص   ظرررررردد مًررررررغ مررررررـ افىٌِررررررٜ فِدراشررررررٜ أو فِترررررردريس، وهررررررٗٓء افررررررذيـ 

افٍْررة  ختههقا وظٚبقا ظذ أخريـ ظردم اهرتاممٓؿ بٚفت هرص، وحهرِٝ هْرٚ

 اخلٍٜٔ...

 اه ادًتًٚن. افنٔخ:

 إٔٚ أطـ أجٌٝ ظـ هذا.

 أي ًٕؿ. مداخِٜ:

 وٛ أن يُقن هْٚك ختهص.. افنٔخ:

 فُـ افتًٚون بْٔٓؿ.. مداخِٜ:

إٔررٚ ؿِررٝ هررذا: وررٛ أن يُقٕررقا   دائرررة واحرردة يتًررٚوٕقن، وإٔررٚ أؿررقل  افنررٔخ:

جٕٚرٛ مرـ هررذه  أن نء مخرر وهرق: ورٛ أن ٓ يُررقن هْرٚك ختهرص؛ ٕٕرف ـررؾ

ختهررص يٍْررع ادرتّررع اإلشرر مل،  اجلقإررٛ افت هررص، و،ذا صررح افتًٌررر افرر 

هذا ؽر ادت هرص ؿرد يّرد ادت هرص بقرء هرق جٚهرؾ برف، وهرذا ادت هرص 

مررـ بررٚب أوػ يّررد ذاك ؽررر ادت هررص بررام وِٓررف، فُررـ افؼررط إشررٚ  هررق 

 افتًٚون.
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جلامظرٚت اإلشر مٜٔ ظررذ إٔرٚ ؿِرٝ   زمرٚين وٓ أزال أؿرقل: وررٛ ظرذ ـرؾ ا

ًٚ دهرررِحٜ  مرررٚ بْٔٓرررٚ مرررـ اخرررت     ادرررْٟٓ وأشرررٚفٔٛ افررردظقة، أن يًِّرررقا مجًٔررر

ًٚ ـؾ   حدود اختهٚصف.  اإلش م، وأن يتًٚوٕقا مجًٔ

مرررر  ً: اإلخررررقان ادًررررِّقن يرررردظقن ،ػ ،شرررر م ظررررٚم، فررررٔس هْررررٚك مررررٕٚع، ٕحررررـ 

 ح.ًٕتٌؾ هذه افٍرصٜ، وٕدظق ،ػ ،ش م خٚص بٚدٍٓقم افهحٔ

مجٚظٜ افتٌِٔغ مر  ً يريردون آهرتامم بْهرح افْرٚس وترذـرهؿ و،يَرٚطٓؿ.. بر  

صؽ نء ضٔٛ، مثٚرهؿ هذه افىٌٜٔ هل افتل ورضتٓؿ وصٌِتٓؿ ظـ مرٚ هرق إهرؿ 

مرررـ افًِرررؿ وافًَٔررردة وافُترررٚب وافًرررْٜ.. ،ػ مخرررره؛ ٕهنرررؿ يَقفرررقن: ـرررؿ وـرررؿ مرررـ 

ره، وبزـررٜ اخلررروج   شررٌٔؾ إٔررٚس ـررٕٚقا مْحرررؾغ، ٓ يهررِقن، ٓ ـررذا.. ،ػ مخرر

اه ـام يَقفقن صٚروا مجٚظٚت ـ ررة صرٚحلغ ويهرِقن، وهرذه حََٔرٜ ٓ يُّرـ 

،ُٕٚرهٚ، ووٛ آظسا  اٚ، وفُـ فق اؿسن مع هذا افْنٚط مـ ٍٕرس اجلامظرٜ 

ٕنررررٚط ظِّررررل حررررريص ظررررذ ؾٓررررؿ افُتررررٚب وافًررررْٜ مررررع دظررررقة افْررررٚس وٕهررررحٓؿ 

ًٚ. و،رصٚدهؿ، ،ن مٚ ـٕٚقا هؿ ؾًٍٔحقن  ادرٚل فٌرهؿ ـام ؿِٝ إٔٝ مٍٕ

ؾٖٕرررٚ أؿرررقل: اجلامظرررٚت اإلشررر مٜٔ ،ذا ـرررٕٚقا خمِهرررغ ؾًررر ً، هرررؿ يّ ِرررقن، ـرررؾ  

ًٚ مـ آختهٚصٚت، أظر  ؿدياًم   زمٚين ـٚن يقجرد    مجٚظٜ ب ؾ اختهٚص

مكرررر، مررررٚ أدري فًِٓررررٚ مقجررررقدة أو ٓ، مجًٔررررٜ افنررررٌٚن ادًررررِّغ، هررررؾ مررررٚ زافررررٝ 

 مقجقدة حتك أن؟

 ٓ، هلٚ آشؿ مقجقد، وفُـ... داخِٜ:م

ادٓؿ هٗٓء ـٚن ضٓؿ افريٚورٜ، برريـ افنرٌٚب ظرذ افريٚورٜ، وـررة  افنٔخ:

افَدم وـرة افًِٜ.. ،ػ مخره، إٔٚ أظتَرد أن هرذا نء ضٔرٛ وهرذا نء ٓ برد مْرف، 

فُرـ فررٔس ظرذ أشررٚس تُتررؾ ريرٚيض حيررٚرب افتُتررؾ افٍُرري وافًَٚئرردي، و،ٕررام 
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ّررؾ هررذا، مرر  ً: مجٚظررٜ افنررٌٚن ادًررِّغ ،ذا أراد صررٚب شررٍِل إٔررف ظررذ أن هررذا يُ

يتّرن أحًـ مـ أن يتّرن مع مجٚظٜ مـ افُرٚؾريـ، يتّررن مرع ،خقإرف ادًرِّغ 

وهٗٓء ٍٕس هٗٓء افنرٌٚب افريٚورٔغ، أحًرـ مرـ أن يتَِرك افًِرقم مرـ صرق ، 

 مـ خٍِل.. ،ػ مخره، يتَِك افًِؿ مـ شٍِل.. وهُذا.

ًٕىل فِرامظٚت حُؿ إؾراد، ـرام أن ـرؾ ؾررد مرـ أؾرراد ادًرِّغ ؾ  بد أن 

وٛ أن يتًٚون مع أخٔف ظذ اخلر، ـؾ   حردود ،مُٕٚٔٚترف، ـرذفؽ اجلامظرٚت 

اإلش مٜٔ، ـؾ مجٚظٜ ب ؾ ضٚئٍٜ مـ هٗٓء إؾراد ادًِّغ، وٛ أن يتًٚوٕقا 

ًٚ   افرديـ ًٚ، ؾ٘ذا ـرٕٚقا ـرذفؽ إٔرٚ ٓ أظرد هرذا تٍرؿر ، فُرـ افقاؿرع مرع إشرػ مجًٔ

افنرديد فرٔس ـررذفؽ إمرر؛ ٕٕررف يتردخؾ   ادقورقع افتحررزب اجلرٚهع، ؾٓررٗٓء 

يتحزبقن هلٗٓء، ؾتَع افٍرؿٜ، وحْٔئذ يٖيت هنل رب افًرٚدغ   افَررمن افُرريؿ: 

﴿ ٚ ًً َٔ
ُٕقا صِر ٚ َـر ْؿ َو ُٓ ُؿقا ِديرَْ ـَ َؾره ِذي ـَ افه َغ * ِم

ـِ ـَ ادُْْؼِ ُٕقا ِم ق ُُ ْزٍب بِراَم َوٓ َت ؾُّ حِر ُـر

 .[33-38]الروم:﴾َفَدهْيِْؿ َؾِرُحقنَ 

 ( 00:  17:  21/ 281) اهلدى والنور/
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 ذهِ اجتُاع اجلُانات وايتالقي بيٓٗا

أمررٚ افتًِٔررؼ ظررذ دظررقة احلررؼ افتررل جررٚءت   ـرر م إخ: أبررق إٔررس مررـ  افنررٔخ:

ا ـرام يَرٚل: دظقة إحزاب أو اجلامظٚت اإلشر مٜٔ ،ػ آجرتامع وافت ؿرل، ؾٓرذ

أمررر ٓ يٌٌْررل أن فتِررػ ؾٔررف اثْررٚن وٓ أن يْررتىح ؾٔررف ظْررزان أو ـٌنررٚن، فُررـ إمررر 

ادٓررؿ اررذه ادْٚشررٌٜ أن تررذـر افرابىررٜ اجلٚمًررٜ افتررل وررٛ أن فوررع هلررٚ مجٔررع 

اجلامظررررٚت وإحررررزاب اإلشرررر مٜٔ، وذفررررؽ إَٓىررررٚع د ررررؾ ؿقفررررف تٌررررٚرك وتًررررٚػ: 

﴿ 
ٍ
ء ِْ٘ن َتَْررررَٚزْظُتْؿ ِ  َنْ ِمُْررررقَن بِررررٚههِ َواْفَٔررررْقِم  َؾرررر ْٗ ْررررُتْؿ ُت ـُ قِل ،ِْن  ُشرررر وُه ،َِػ اههِ َوافره ُردُّ َؾرررر

ِْٖويً   ـُ َترررر رررر ًَ ْرٌ َوَأْح َؽ َخرررر
ِر َذفِرررر ؾّررررـ افقاجررررٛ حٔررررْام ٕرررردظق ،ػ  [51]النسججججء::﴾أِخرررر

ًٚ ظررذ مررْٟٓ  آ ررٚد و،ػ ٌٕررذ آؾررسال وافنررَٚل أن َٕٔررد ذفررؽ بررٖن ٕت ؿررك مجًٔرر

افرررذيـ.. افُترررٚب  ¢ؾٔرررف أٓ وهرررق ـترررٚب اه وشرررْٜ رشرررقل اه واحرررد ٓ اخرررت   

وافًررْٜ ربررط رشررقفْٚ صررِقات اه وشرر مف اررام شررًٚدة افرردٕٔٚ وأخرررة، وآهتررداء 

،ػ مررٚ   ذفررؽ مررـ احلٔررٚة فألمررٜ اإلشرر مٜٔ   احلررديٞ ادًرررو  أٓ وهررق ؿقفررف 

شررْتل وفررـ ترـررٝ ؾررُٔؿ أمررريـ فررـ توررِقا مررٚ ،ن بًررُتؿ اررام ـتررٚب اه و»: ¢

هررررذا مررررٚ أردت أن أبْٔررررف بّْٚشررررٌٜ اخلىٌررررٜ افتررررل   «يتٍرؿررررٚ حتررررك يررررردا ظررررع احلررررقض

 .ًٚ  شًّتّقهٚ، وًٕٖل اه ظز وجؾ أن يًٍْْٚ اٚ مجًٔ

 . : .. (8:  29/  14) اهلدى والنور  / 
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 ٌٖ ٖٓاى َاْع َٔ ايتعاوٕ  

 َع األذصاب ايطياضية؟

ذه إحرررررزاب فَِرررررٚء ضٔرررررٛ. افًرررررٗال اخلرررررٚمس يَرررررقل: هرررررؾ دظرررررقة هررررر مداخِرررررٜ:

 ًٚ وافتًٚون وٌٕذ اخلهقمٚت  دي   ٕيرـؿ أن؟ وؿد تٍرز هذه افدظقة جتًّ

جديدًا مـ صٚفح اجلامظٚت افذيـ يررون  رزب مجٚظرٚهتؿ، ؾرام رأيُرؿ برٚرك اه 

 ؾُٔؿ   هذا افٌٚب؟.

ٕحررـ مررٚ ّٕتْررع أبرردًا ظررـ أن ّٕررد يرردٕٚ ،ػ ـررؾ مررـ يرردظقٕٚ ،ػ افتٍررٚهؿ  افنررٔخ: 

فُررـ بٚفؼررط إشررٚ  افررذي ٕحررـ ٕررديـ اه بررف: ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ،  وافتًررٚون

ؾُؾ مرـ دظٕٚرٚ ،ػ ذفرؽ ؾرْحـ ًٕرترٔٛ وٕتًرٚون وٓ ٕ نرك بًرد ذفرؽ أن تقجرد 

ـتِررٜ جديرردة هررل م ررؾ شررٚبَٚهتٚ مررـ إٓحرررا  ؿِررٔ ً أو ـ رررًا ظررـ افُتررٚب وافًررْٜ، 

ـ ـرٕٚقا وٓ يزافرقن وهذه طٚهرة بدت أن مع إشػ بٚفًٌْٜ فًٌض ،خقإْٚ افرذي

وا ويدٕدٕقن حقل افدظقة ،ػ افُتٚب وافًْٜ ومْٟٓ افًرِػ افهرٚفح وفُرْٓؿ برد

مْذ أمد ؿريٛ يًِّقن   ادرٚل افًٔٚ  وبذفؽ شٔوًػ ٕنٚضٓؿ   افدظقة 

 فًِِّّغ بًٚمٜ ،ػ أن يتًرؾقا ظذ ،ش مٓؿ ظذ وقء افُتٚب وافًْٜ.

ذ أشرررٚس افُترررٚب وافًرررْٜ ومرررْٟٓ بٚٓختهرررٚر: ٓ ّٕتْرررع أن ٕتًرررٚون بؼرررط ظررر

 افًِػ افهٚفح. ًٕؿ.

 ( 00:  30: 57/   320) اهلدى والنور / 
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 ايفصٌ َٔ اجلُانات

،ن بًرض اجلامظرٚت اإلشر مٜٔ افترل تت رذ مْٓرٓرٚ مرْٟٓ افًرِػ، ؿرد  افًٚئؾ:

يُرقن بًررض ادْتّرغ ،فٔٓررٚ ؿررد أخىرٖ ووؿررع   خرر   ؾَٓرل أو   تَررديؿ افرردظقة 

ؾ ٓ خت ؾررف مررع أمررررهؿ أو رئًٔررٓؿ، ؾٓررؾ هرررذا افٍهررؾ يًٌررده ظرررـ وبًررد ذفررؽ ُؾِهررر

 أصِف   مْٓرف ؟

ؾ ادًرِؿ ظرـ اجلامظرٜ  افنٔخ: أمٚ مرٚ أشرًّف أن   هرذا افًرٗال مرـ أن ُيٍهَر

واجلامظررٜ افًررٍِٜٔ دررررد إٔررف أخىررٖ   مًررٖفٜ أو   أخرررى ؾررام أرى هررذا ،ّٓ مررـ 

 ظدوى إحزاب إخرى.

ٕحرررزاب اإلشررر مٜٔ افترررل ٓ تتٌّْرررك ادرررْٟٓ هرررذا افٍهرررؾ هرررق مرررـ ٕيرررٚم بًرررض ا

ٚ   افٍَررف وافٍٓررؿ ف شرر م، و،ٕررام هررق حررزٌب يٌِررٛ ظِٔررف مررٚ يٌِررٛ  افًررٍِل مًْٓررر

ظذ إحرزاب إخررى مرـ افتُتّرؾ ؾرٚفترّع ظرذ أشرٚس دوفرٜ مهرٌرة مرـ خررج 

ظـ ضٚظٜ رئًٔرٓٚ ُإٔرِذر أوًٓ وثًٕٚٔرٚ وثٚف ًرٚ ربرام ثرؿ ُحُرؿ بٍهرِِف، م رؾ هرذا ٓ ورقز 

وظرررذ  ¢أن يتٌْرررٚه مجٚظرررٜ يْتّرررقن بحرررٍؼ ،ػ ـترررٚب اه و،ػ حرررديٞ رشرررقل اه 

 مْٟٓ افًِػ افهٚفح.

ٚ أنه شٍِْٚ افهٚفح وظذ رأشٓؿ أصحٚب افٌْل  ًً ؿد ـٕٚقا  ¢ؾْحـ ًِٕؿ مجٔ

خمتٍِغ   بًض ادًٚئؾ، و؟ يُـ م ؾ هذا آخرت   أوًٓ شرًٌٌٚ إلورٚد نء 

ت   اخلِررػ ؾَررد صررٚروا بًررٌٛ اخررت ؾٓؿ مررذاهٛ مررـ افٍرؿررٜ بٔررْٓؿ، خ ًؾررٚ ٓخرر

د افُ ررررون مرررْٓؿ يررررون جرررقاز افهررر ة وراء مرررـ  ررر ًُ صرررتك وضرائرررؼ ؿرررددا، حترررك ؟ َي
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ٚ ؾًَٓٔررٚ، ٕهررقا ظِٔررف   ـتررٌٓؿ، ؾَررٚفقا    خررٚفٍٓؿ   مررذهٌٓؿ، بررؾ صررٚر ذفررؽ ؾرًظرر

؛ هرذا «وٓ ورقز افهر ة وراء اد رٚفػ فِّرذهٛ»متقهنٚ أو   متقن هرذا افٍَرف: 

أو -فْص مقجقد   ادذهٛ احلٍْل و  ادذهٛ افنرٚؾًل، و  افؼرح ٕررى ا

رررررٚب مررررـ افتٍٚصررررٔؾ افتررررل ٓ يًرؾٓررررٚ  -احلررررقان ـررررام يَقفررررقن ًُ ٕرررررى افًرررررٛ اف

 -ظررررز وجررررؾ-افًررررِػ إول أوًٓ، ثررررؿ ٓ يتًررررر  ظِٔٓررررٚ افًررررٍِٔقن ثًٕٚٔررررٚ، ٕن اه 

ٚ أن افهررحٚبٜ ـررٕٚقا أؽْررٚهؿ ظررـ أن يًَررقا   م ِٓررٚ بًّرررؾتٓؿ افتررل أنُت ،فٔٓررٚ  رر ًٍ مٕ

خمتٍِغ   بًض ادًٚئؾ ومع ذفؽ ـٕٚقا يهِقن وراء ،مٚم واحد، بْٔام اخلِػ 

ٕرد مثٚرهؿ   وٚريٌٓؿ حترك افٔرقم؛ ؾْررد   ادًررد افٌُرر أربًرٜ وٚريرٛ؛ 

 -وهررق يُررقن   افقشررط-ادحررراب إول فِحْٚبِررٜ، واف ررٚين فِنررٚؾًٜٔ، واف ٚفررٞ 

فؼل ادحراب فِامفُٜٔ؛ ٕهنؿ أؿؾ ظدًدا   تِؽ افٌ د، فِحٍْٜٔ، وإخر ،ػ ا

ؾُررررٚن يررررٗم افْررررٚس   ادًرررررد افٌُررررر اإلمررررٚم احلٍْررررل ،ػ ظٓررررد ؿريررررٛ ،ػ ظٓررررد 

اشرررتًامر ؾرًٕرررٚ فِرررٌ د افًرررقريٜ، ذفرررؽ مرررراث وِرثرررف افْرررٚس   شرررقريٚ مرررـ افًٓرررد 

ٚ ثرؿ أؿٚمرٝ افً امين؛ ٕن افً امٕٔغ ـِٓؿ ـٕٚقا حٍْٔغ، ؾِام احتِٝ ؾرًٕٚ شقري

ك بترررٚج افرررديـ احلًرررْٔل؛ افرررذي هرررق مرررـ أوٓد بررردر  ّّ ٚ فِرّٓقريرررٜ هرررق ادًررر ررر ًً رئٔ

افررررديـ احلًررررْٔل؛ افررررذي ـررررٕٚقا يَقفررررقن   زمٕٚررررف: )،ٕررررف ورررردث افررررديٚر افنررررٚمٜٔ( 

ُٝ أن   هررذا افهرردد، ادٓررؿ أّن هررذا افنررٔخ تررٚج افررديـ بررـ برردر افررديـ ـررٚن  وفًرر

ظرررذ ]ضربرررقش[ ٕٕرررف هُرررذا ظرررٚش، رئرررٔس مجٓقريرررٜ وظرررذ رأشرررف ظاممرررٜ بٔورررٚء 

ٚ مررـ افًٔٚشررٜ افٍرًٕرررٜٔ إلؿرررار اهلرردوء   افررٌ د ادًررتًّرة مرررـ  رر ًً وـررٚن ذفررؽ ضٌ

 ؿٌِٓؿ، ؾرأوا أن يْهٌقا رئٔس مجٓقريٜ ظذ ادًِّغ صًٔ ٚ ذو ظاممٜ.

هررذا افرجررؾ ـررٚن صررٚؾًًٔٚ ؾٌررر ٕيررٚم افهرر ة ؾرًررؾ اإلمررٚم افنررٚؾًل يهررع ؿٌررؾ 

ٚر افتًهررٛ ادرذهٌل وافٌحرٞ هْررٚ ضقيرؾ افرذيؾ، و،ٕررام اإلمرٚم احلٍْرل، هررذا مرـ مثر

 ًٜ حًرررٌل أن اإلصرررٚرة افنررريًٜ، أمرررٚ شرررٍِْٚ افهرررٚفح ؾَرررد ـرررٕٚقا يرررًدا واحررردًة وـتِررر

ِّقن وراء ،مررٍٚم واحررد مٓررام ـررٚن هرذا اإلمررٚم خمىئًررٚ   رأيررف، فَررد وجررد  واحردًة، يهرر
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افنررٚؾًٜٔ مرر  ً، ؾررٔٓؿ مررـ ؿررٚل بررٖـ ر مررـ اخلرر   افررذي ٓ يررزال ؿررٚئاًم بررغ احلٍْٔررٜ و

ؾٚحلٍْل يرى أن خروج افدم مـ أي مُٚن مـ افٌدن بَّردار إفِرػ؛ جرٚوز مَردار 

د  إفِػ ؾَد إتَض ووقوه، بْٔام افنٚؾًٜٔ يرون إٔف ٓ يَْض افقوقء، فُـ ُوجِر

  افًرررِػ مرررـ يررررى مرررٚ يرررراه مجٓرررقر افهرررحٚبٜ وظِٔرررف ،مجرررٚع إمرررٜ ؾرررٔام بًرررد أن 

ل ٓ وررٛ ظِٔررف افًٌررؾ؛ رأى هررذا بًررض افهررحٚبٜ افرجررؾ ،ذا جررٚمع أهِررف و؟ يْررز

افٌُٚر خ ًؾٚ فِرّٓقر مـ افهحٚبٜ افذيـ يَقفقن بام ؿٚفرف افرشرقل ظِٔرف افًر م: 

، هررذا احلررديٞ ـررٚن «،ذا مررس اخلتررٚن اخلتررٚن ؾَررد وجررٛ افًٌررؾ إٔررزل أم ؟ يْررزل»

ؾرررًٌض افهرررحٚبٜ بٌِٓرررؿ هرررذا  «،ٕرررام ادرررٚء مرررـ ادرررٚء»ٕٚشرررً ٚ فَقفرررف ظِٔرررف افًررر م: 

ؾُرٚن يٍترل أن افرجرؾ افرذي ورٚمع زوجترف  «،ٕام ادرٚء مرـ ادرٚء»احلديٞ اف ٚين: 

و؟ يْررزل ؾررام ظِٔررف ،ٓ افقوررقء أمررٚ افًٌررؾ ؾِررٔس واجًٌررٚ ظِٔررف، فُررـ افهررحٚبٜ ؿررد 

،ذا مس اخلترٚن اخلترٚن ؾَرد وجرٛ »بٌِٓؿ احلديٞ أخر وهق ؿقفف ظِٔف افً م: 

َٝ ترررر«افًٌرررؾ إٔرررزل أم ؟ يْرررزل ى هرررٗٓء يهرررِقن وراء ذاك افرررذي ، ومرررع ذفرررؽ ؾُْررر

، هررذا ينررٌف ـ ررًرا مررـ آخت ؾررٚت ادقجررقدة بررغ ادررذاهٛ «ٓ ؽًررؾ ظِٔررف»يَررقل: 

حترررك افٔرررقم، فُْْرررٚ ٕررررى افٍررررل افٌُرررر برررغ اخلررر   افًرررٍِل واخلررر   اخلٍِرررل، 

ٚ وفُْرف ؟ يُرـ بردٕٔ ٚ؛ ؟ يُرـ يٍررؿٓؿ،  اخل   افًرٍِل ـرٚن اجتٓرًٚدا وـرٚن ؾُري ر

يهِقن وراء ،مٚم واحد، فذفؽ جٚء   ـتٛ افًَٚئد افًرِّٜٔ أن مرـ  وفذفؽ ـٕٚقا

ـررام إٔررف جتررٛ  «افهرر ة وراء ـررّؾ بررٍر وؾررٚجر »ظَٚئررد افًررِػ افتررل تقارثٓررٚ اخلِررػ: 

افهررر ة ظرررذ ـرررؾ بررررو وؾرررٚجر، ؾرررْحـ أن َٕرررقُل برررٖن بًرررض افهرررحٚبٜ ـرررٚن فرررٚفػ 

ؾ ظرـ مجٚظرٜ  ادًرِّغ؟ حٚصررٚ اخلٍِٔرٜ   رأيرف و  اجتٓرٚده ومرع ذفرؽ هرؾ ُؾهِر

 ه رب افًٚدغ.

وتٓررد   بًررض ادًررٚئؾ ؾٔهررٔٛ    -ريض اه ظْررف-م ٚفررف: فَررد ـررٚن ظّررر 

ِّٓٚ، مـ هذا افَِٔؾ إٔف هنك ادًِّغ أن وًّقا برغ افًّررة  ؽٚفٌٓٚ وفىئ   أؿ

ؿد أؿره وؿ أو اجلّع برغ احلرٟ  ¢واحلٟ وأمرهؿ بٖن ُيٍردوا احلٟ مع أن افٌْل 
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ه وافًّرررة ظررذ ران، فُررـ ،ٕررام أؿررره
رر َِ ظِٔررف - ضررريَتغ اثْتررغ: افىريَررٜ إوػ: هررق اف

ّؾ ؾَرد  -افً م دـ ـٚن ؿد شَٚل اهلدَي مـ احِلّؾ، أمٚ مـ ؟ يًؼ اهلدي مرـ احلِر

أمرُه بٚفًٍخ، هذا ٕقع مـ افتّتّع أن يَرن بغ احلٟ وافًّرة مع شقل اهلدي هرذا 

ٚ فِحرج؛ هق تَديؿ افًّرة بغ بتّع، وافتّتع أخر وإظّؿ وإصّؾ  ًً مًًْك ورؾ

يدي احلٟ وهذا افْقع هق افذي إتٓرك ،فٔرف افرشرقل ظِٔرف افًر م   تٌٌِٔرف افْرٚس 

فرق اشرتٌَِٝ مرـ »  حرٜ افقداع ـام هق مًِرقم مرـ ؿقفرف ظِٔرف افًر م ادنرٓقر: 

َٝ اهلررردي وجلًِتٓرررٚ ظّررررة ؾرررٖحِقا أهيرررٚ افْرررٚس ؿرررٚل  «أمرررري مرررٚ اشرررتدبرت درررٚ ُشررر

، هذا افذي ؿٚفف افرشقل ظِٔف «ؾٖحّؾ افْٚس وشىًٝ ادرٚمر وأتقا افًْٚء»ر: جٚب

افً م   حّرٜ افقداع، وهل احلرٜ افقحٔدة افترل جرٚء ارٚ افرشرقل ظِٔرف افًر م 

-بًد ٕزول افقحل ظِٔرف ورصح ارذا احلُرؿ افكريح ادٌرغ، مرع ذفرؽ ـرٚن ظّرر 

ٚ مْررف ظررذ ،ـ رٚر إؿرردامِ  -ريض اه ظْرف ، وتُ ررر إشررٍٚر ،ػ بٔررٝ اه يرررى حرًصرر

احلرام، ـٚن يرى افٍهؾ بغ افًّرة واحلٟ بًٍرتغ فُل تتُرر زيٚرة افْٚس ،ػ 

ادًرد، و  ذفرؽ وٓ صرؽ مهرِحٜ دئْرٜ فألمرٜ اإلشر مٜٔ يقمئرٍذ، إٔرٚ ٓ هيّْرل 

ٌٖ م ؾ اجتٓرٚده   جًرؾ افىر ل  أن أن أؿقل هؾ هذا آجتٓٚد مْف صقاٌب أم خى

  ث    ِس واحد ث ًثٚ، هؾ هذه افًٔٚشٜ افؼظٜٔ صحٔحٜ أم ٓ؟ مٚ بٍِظ اف

هيّْٚ ذفؽ؛ ٕن افًٔٚشٜ افؼظٜٔ ؿد تُرقن زمْٔرٜ مّٕٔرٜ؛ ،مرٚ   زمرـ واحرد ومُرٚن 

واحررد، أو   زمررـ واحررد وأمُْررٜ أخرررى ثررؿ تررزول هررذه افًٔٚشررٜ بررزوال ادَتيضرر 

ْك هذا، فُـ هيّْل هؾ يهّح أن  ّّ فتغ ُتتَّ ذ شهلٚ، ٓ هي ٔٚشٜ ظّر   ـؾ مـ ادًٖر

نيًٜ يًتّّر ظِٔٓٚ ادًِّقن ،ػ يقم افَٔٚمٜ وتًُْس افؼيًٜ، ؾَٔٚل أن افى ل بٍِرظ 

ُرؾررع ،ػ افرؾٔررؼ إظررذ وهررذا افىرر ل  ¢افرر  ث هررق ضَِرٜر واحرردة، مررع افًِررؿ أن افٌْررل 

ف  فػ فِؼررع، حًرٌر ؿ اررذا احلُررؿ اد رٚر أن يًتررز ضَِرٜر واحرردة، ٓ يُّرـر أن يَررقل مًرِر

ام بًرد ؾر  ورقز افِرٖر  ّٕف اجتٓٚد مـ ظّر أصٚب   هذا آجتٓٚد   زمْف، أمٚر ؾٔر يَقل ،

 .،فٔف
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ـْ ﴿افنررٚهد إٔررف مْررع مررـ افتّتررع   افًّرررة ،ػ احلررٟ مررع إٔررف رصيررح افَرررمن: رر َّ َؾ

ـَ اهْلَررْدِي 
رر ِمرر اَم اْشتََْٔنَ ٟ  َؾرر َػ احْلَرر

َرِة ،ِ ّْ ًُ أيررف، ثررؿ ،ػ مخررر  [816]البقججرة: ﴾َبَتهررَع بِررْٚف

ظررذ هررذه افًٔٚشررٜ افتررل رمهررٚ، و،ن ـررٚن ؿررد ُروي ظْررف  -ريض اه ظْررف-مررٚت ظّررر 

فتّْْٔرٚ أن تُرقن هرذه افروايرٜ صرحٔحٜ، ؾ٘هنرٚ تَرقل  «فرق ـرٚن افرديـ برٚهلقى»روايف 

أن يُررقن شررٖل رشررقل اه ظررـ افُ فررٜ، وأن يُررقن »بررٖنه ظّررر بْررك ث ثررٜ أصررٔٚء: 

ٖٕف ث ث، وظـ هنل افْٚس ظرـ افتّترع برٚفًّرة رجع ظـ ؿقفف   افى ل اف  ث ب

روايررررٜ وررررًٍٜٔ ٕٖمررررؾ أن تُررررقن صررررحٔحٜ   واؿًٓررررٚ، فُررررـ هررررذا مررررٚ ٓ  «،ػ احلررررٟ

ورث هرررذه افًٔٚشرررٜ مرررـ  -ريض اه ظْرررف-ًٕرررتىٔع اجلرررزم برررف وب ٚصرررٜ أن ظررر امن 

ريض -شررٍِف واخلٍِٔررٜ اف ررٚين ظّررر بررـ اخلىررٚب، جررٚء   صررحٔح مًررِؿ أن ظًِٔررٚ 

ررررف يْٓررررك افْررررٚس ظررررـ افتّتررررع، ؿررررٚل: جررررٚء ، -اه ظْررررف ّٕ مٚفررررؽ »ػ ظرررر امن وؿررررد بٌِررررُف أ

 «فٌٔرؽ افِٓرؿ بًّررة ¢وفِْٚس تْٓٚهؿ ظـ افتّتع وؿرد ؾًِْرٚه   ظٓرد رشرقل اه 

ريض اه -جٚاررف  ٚاررف وهررق خٍِٔررٜ وهررق تررٚبع فررف ومٌررٚيع فررف، هررؾ حُررؿ ظرر امن 

ترف ،يرٚه؛ إٔرٝ ظذ هذا افهحٚن بٍهِف؟ فٔس ٕٕف خٚفٍف برؾ وواجٓرف بت ىئ -ظْف

تْٓررك افْررٚس ظررـ آظررتامر   أصررٓر احلررٟ، ظررـ اجلّررع بررغ احلررٟ وافًّرررة، ؾٖٕررٚ 

ٍٜ وظّرة، مٚ ؾهِف؛ ٕن هذا افٍهرؾ خىرر جرًدا ينرٌف:  أن »أؿقل: فٌٔؽ افِٓؿ بحر

وهررذا مررـ صررٗم تٌّْررل افًٔٚشررٜ فررًٌض  «مررـ خرررج ظررـ اجلامظررٜ مررٚت مٔتررٜ جٚهِٔررٜ

يرتٌقن ظِٔٓٚ أحًُٚمٚ ـٖهنٚ أحُٚم افًٔٚشٜ إحزاب بٖهنٚ تنٌف افًٔٚشٜ افُزى و

افُررزى واإلمٚمررٜ افُررزى، ُيقجٌررقن ادٌٚيًررٜ ثررؿ يرتٌررقن ظِٔٓررٚ وجررقب افقؾررٚء اررٚ، 

ثؿ يرتٌقن ظِٔٓٚ ؾهؾ مـ ؟ يرِػ بقرء مْٓرٚ، هرذا ابترداع   افرديـ مرٚ إٔرزل اه برف 

 مـ شِىٚن واحلّد ه رب افًٚدغ.

 .(01:58:26/ 32أهل احلدوث واألثر  -)فًاوى جدة
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 زأي ايػيذ يف اجلُانات اإلضالَية

افًٚئؾ: يَٚل، ؾؤِٜ افنٔخ، ،ن افنٔخ ٕرٚرص افرديـ إفٌرٚين يررؾض أن يتًرٚون 

مع اجلامظرٚت اإلشر مٜٔ ـِٓرٚ ،ٓ ،ذا إهرٚظٝ دًتَداترف افُ مٔرٜ وافٍَٓٔرٜ. ؾرام 

 مدى صحٜ هذا افَقل؟

ؾَرررد شرررٌؼ أن شررررِْٚ ث ثرررٜ  أبررردأ ؾرررٖؿقل: ،ن هرررذا افُررر م زور واترررٚن. افنرررٔخ:

أنضٜ   ظرامن، ظرذ ثر ث شرٚظٚت، وورحٝ ؾٔٓرٚ هرذا إمرر بكراحٜ.. وـرٚن 

ممٚ ؿِتف: ،ْٕل أويد ؿٔٚم اجلامظرٚت اإلشر مٜٔ، وأويرد ختهرٔص ـرؾ مجٚظرٜ مْٓرٚ 

ًٚ... أو ٕحررق ذفررؽ...  ًٚ أم اجتامظٔرر ًٚ أم اؿتهررٚدي برردور اختهررٚل شررقاًء أـررٚن شٔٚشررٔ

 دائرة اإلش م هل افتل جتّع هذه اجلامظٚت ـِٓٚ.وفُْل اصسضٝ أن تُقن 

ٓ ًّٕؾ ،ٓ   شٌٔؾ أهؿ مٚ ٕزل برف ـترٚب  -مًؼ افًٍِٔغ-وذـرت إْٔٚ ٕحـ

اه ظرررز وجرررؾ، وبًرررٞ مرررـ أجِرررف رشرررِف، أٓ وهرررق افتقحٔرررد، وتقورررٔحف فِْرررٚس برررام 

ًٚ أمرررررٚم ـرررررؾ وثْٔرررررٜ. ودظرررررقت ،ػ أن  رررررؾ  ًٚ مرررررـ ـرررررؾ نك، ومًْٔررررر وًِرررررف خٚفهررررر

إلشر مٜٔ خهرقمٚهتٚ وخ ؾٚهترٚ برٚفًقدة ،ػ ـترٚب اه، و،ػ حرديٞ اجلامظٚت ا

ًٚ فَقفرف تًرٚػ:  ¢رشقل اه  ﴿ضٌكع ن زعت عبعَش عضذةوملعإ ع هللعو لذ   ع ََٔر

إكعكنت ع ًنن كعب هللعو لو  ع آلخذعذل عخرعوأحسل ع ليوي ﴾.عضلنح عقعىللع ع

لعي  كعضوه عأك ذعن عقل  عول ننل ع جليع اعإ ع    عن عبعآمح  ن عو جته ة  ن ع لت عق

ىلع ا عإ عأنذع لت حولعوا عأنذعقعخيتل عضورضعنسليك...عض و عي  كعضورضعخ فع

عبنيعمج عتنيعأوعأك ذ !!عا  عا ع دذض ض...
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ًٚ ،ػ أن يرجًررقا ،ػ ديررْٓؿ افهررحٔح و،ػ  أظررقد ثٕٚٔررٜ ؾررٖدظق ادًررِّغ مجًٔرر

ًٚ... وأرص ظررذ آظررتامد   ذفررؽ ظررذ افُتررٚب أوًٓ وظررذ افًررْ ٜ افهررحٔحٜ ثٕٚٔرر

هذه افردظقة.. وفرـ ٕساجرع ظْٓرٚ مٓرام ـٕٚرٝ آدظرٚءات وآؾرساءات.. أؿرقل هرذا 

وإٔررٚ أتررذـر افًررْقات افىررقال افتررل ظنررتٓٚ   شررقريٜ ـررٚن حييرر درو  خ هلررٚ 

أظوٚء مـ اإلخقان، ومـ حزب افتحرير، ومـ مجٚظٜ افتٌِٔغ، ومـ ادذهٌٔغ... 

تهُٓؿ بًرررد ذفرررؽ و  هرررٗٓء مرررـ يكررر ررر ُٕ ح بتتِّرررذه ظرررع، ويَرررر بٚفٍورررؾ... ؾُٔرررػ 

 بّحٚربٜ اجلامظٚت اإلش مٜٔ؟!

ـررؾ مررٚ ٕ ررٚفػ بررف تِررؽ اجلامظررٚت ،ٕررام هررق اخلررروج ظررذ افُتررٚب وافًررْٜ   

تربٜٔ أظوٚء تِؽ اجلامظٚت. و  ؽر ذفرؽ مرـ افَورٚيٚ افترل ُاخُتِِرػ ؾٔٓرٚ ؿردياًم 

ًٚ ٓ ٕ تِػ مًٓؿ، وٓ َْٕدهؿ ؾٓ ؿ أحررار   ذفرؽ، ؾرٕٚمر ـرام ؿرٚل تٌرٚرك وحدي 

وتًررررٚػ: ﴿وٓ يزافررررقن خمتٍِررررغ ،ٓ مررررـ رحررررؿ ربررررؽ﴾. ؾٚفًرررردل افًرررردل... أهيررررٚ 

 افْٚؿدون... ومراظٚة اه وحَف وحؼ رشقفف ،ن ـْتؿ مٗمْغ!

ـ رًا مٚ ًّٕع بٚفتدرج   ظرض افؼيًٜ.. ومٚ صرٚبف ذفرؽ مرـ أؾُرٚر يتٌْٚهرٚ -

 بًض اجلامظٚت اإلش مٜٔ...

عضيعا عا  ع لتلمحج 

عوأي عي  ك؛عادعبع ألح   عن  ا عأوعبعطذيهلالععذضع ألح    

اجلقاب: فَد وصِْٚ اإلش م ـرٚم ً متُرٚم ً، وٓ ورقز تىٌٔرؼ بًورف و،ضرٚل 

بًوررررف أخررررر، أو اختٔررررٚر مررررٚ يْٚشررررٛ افيرررررو  و،ضررررٚل مررررٚٓ يْٚشررررٛ مررررع ،مُررررٚن 

فتِررػ ظررـ اإلشرر م ؿٌررؾ أن يْررزل افتىٌٔررؼ... ؾرر٘ن اإلشرر م افررذي بررغ أيررديْٚ افٔررقم 

ؿقفف تٌٚرك وتًٚػ: ﴿افٔقم أـِّٝ فُؿ ديرُْؿ وأبّرٝ ظِرُٔؿ ًّٕترل ورورٔٝ 

 ًٚ ًٚ﴾. اإلشرررر م ـررررام هررررق بررررغ أيررررديْٚ ـٚمررررؾ ٓ َٕررررص ؾٔررررف أحُٚمرررر فُررررؿ اإلشرررر م ديْرررر



 رأي األلباىي يف تعدد اجلناعات والتعاوٌ فينا بييَا ------------- ث العالمة األلباىي يف امليَججامع ترا

387 

ًٚ، ؾُررررؾ مررررٚ ؾٔررررف ٓ يْررررٚؿض افًَررررؾ وٓ يًررررتحٔؾ تىٌَٔررررف وفُْررررف ي ٖيت وؾررررؼ ترررروتىٌَٔرررر

أيررررٜ: ﴿اتَررررقا اه مررررٚ اشررررتىًتؿ﴾... ؾٕٚصررررؾ ،ذًا افًّررررؾ افَٚظرررردة افتررررل تِ هررررٓٚ 

بٚفؼرريًٜ وتىٌَٔٓررٚ ـٚمِررٜ ؿرردر ادًررتىٚع.. وهررذا مررٚ ٕررص ظِٔررف حررديٞ رشررقل اه 

 .«مٚ أمرتُؿ مـ نء ؾٖتقا مْف مٚ اشتىًتؿ ومٚ هنٔتُؿ ظْف ؾٚجتٌْقه  »: ¢

... ؾر٘ن ؿررٚل ؿٚئررؾ: ،ن طرررو  اإلًٕررٚن وأحقافرف ؿررد  ررقل دون افتىٌٔررؼ افُٚمررؾ

ؾَْقل: ًٕؿ هذا وارد، وفُـ ظذ اإلًٕٚن أن يىٌؼ مٚ يُّـ تىٌَٔف، ومٚ يًرتىٔع 

وؾؼ أحقافف وطروؾف... وفُـ أن يتردرج وفترٚر مرٚ يريرد، وهيّرؾ مرٚ يُّرـ بٚشرؿ 

 افتدرج أو ٕشٌٚب أخرى.. ؾٓذا هق ادرؾقض...

 ادىِقب تىٌٔؼ مٚ يًتىٚع تىٌَٔف و،ضٚل ؾُرة افتدرج.

ًٚ هرر افنررٔخ:ؾوررِٜٔ - ًٚ ظررذ دظررقة إؾررراد؛ بًّْررك أن ص هرر ؾ يْىٌررؼ هررذا أيورر

 أمٙ صٓرًا وهق يهع... أأدظقه مٌٚنة ،ػ ،ض ل حلٔتف وتَهر ،زاره؟

اجلررررقاب: ٓ تَرررردم افًَٔرررردة ،ٓ ـٚمِررررٜ. وفُررررـ حيًررررـ افتٍريررررؼ بررررغ افٍُرررررة   

افًَٔررردة وتىٌٔرررؼ هرررذا افٍُرررر... ؾرررٚفتىٌٔؼ ورررٛ أن يُرررقن ظرررذ حًرررٛ اإلمُرررٚن 

ىٚع ٓ ظررذ حًررٛ آختٔررٚر وإًٕررٛ... أمررٚ م ررؾ هررذا اإلًٕررٚن افررذي برردأ وادًررت

بٚفه ة أول أمره ؾٔٗمر بٚفتزام افًَٔردة أوًٓ، ثرؿ يًتحًرـ افتًٚمرؾ مًرف ظرذ م رؾ 

 ؿقفف تًٚػ: ﴿ادع ،ػ شٌٔؾ ربؽ بٚحلُّٜ وادقظيٜ احلًْٜ﴾.

فهحٔح مـ ؾ بد مـ ،ب غ م ؾ هذا اإلًٕٚن بام وٛ أن يُقن ظِٔف ادًِؿ ا

افتررزام افِحٔررٜ و،ظٍٚئٓررٚ وفُررـ دون وررٌط ظِٔررف أو وظٔررد أو ،حلررٚح   افتٌْٔررف و،ٓ 

ـٚن ادٌِغ افداظٜٔ مـ ادٍْريـ... وٕن اإلًٕٚن بىًٌٔتف ٓ يًتىٔع أن يَِْٛ مـ 

ف ،فٔف ب ىقة واحدة هيًٜ...  ووع  ء ـٚن ظِٔف ،ػ ووع ممتٚز ُوج 

امظررررٜ ممرررررـ يٌررررردأ بتىٌٔرررررؼ افؼررررريًٜ وٓبررررد مرررررـ مراظرررررٚة وورررررع افنررررر ص أو اجل
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وآفتزام اٚ، ومًرؾٜ مدى اشتًداد ـٍؾ فًِّؾ بُؾ مٚ شًٔرؾف مـ أحُٚم ؾٍِٔرٝ 

ٕيره ،فٔف مرة بًد مرة ظذ ٕحق مٚ جٚء   حديٞ ابـ مًرًقد مرـ إٔرف ـرٚن يت رقل 

 افْٚس بٚدقظيٜ، أي إٔف ؟ يُـ يِح ظِٔٓؿ.

ل ظٓررررد بٚإلشرررر م أو بّررررـ أمررررٚ مررررٚ يدظٔررررف بًوررررٓؿ مررررـ رضورة افرؾررررؼ بٚحلرررردي 

يتقجٓقن ٕحق افتًّؽ بٚفؼيًٜ وذفؽ بًدم  دي ٓؿ بٕٚحُٚم افَٚشٜٔ ـتحريؿ 

ادقشرررَٔٚ... برررؾ بٚشرررتًٚرة أؿرررقال بًرررض افهرررحٚبٜ ادتَررردمغ افترررل تٌرررٔح ذفرررؽ ثرررؿ 

،شامظٓؿ أخٌٚر افتحريؿ وؽر ذفؽ ممرٚ شٍٔهرِٓؿ ظرـ ترٚرفٓؿ ادرٚجـ اف هرل 

شررر م ويَيضررر ظِٔرررف بٚشرررؿ اإلشررر م ٕٕرررف يٍرررتح برررٚب افًٚبرررٞ... ؾٓرررذا أمرررر هيررردم اإل

ًٚ وب ٚصرررررٜ ،ذا مرررررٚ أخرررررذٕٚ بًرررررغ افتَررررردير اتًرررررٚع مًرررررٚحٜ افًرررررٚ؟  اخل ؾرررررٚت واشرررررً

واخلّررررة، ـّ رررٚل، ، أظرررداد ـٌررررة مرررـ إظرررداء واخلهرررقم اإلشررر مل افٔرررقم وترررقاؾر

ؾررررل ؾٔٓرررٚ بًرررض افًِرررامء افَررردامك برررغ  رررر افًْرررٛ و رررر ؽرررره، وؿرررٚفقا بتحرررريؿ 

ومرررٚ يًرررُر مرررـ اف ٕٚٔرررٜ، وأبرررٚحقا افَِٔرررؾ افرررذي ٓ يًرررُر... وهرررذا مقورررع  إوػ،

صررٚئؽ، وافٌحررٞ ؾٔررف ضقيررؾ، وفُْررل أؿررقل ،ن إدفررٜ افؼررظٜٔ مررـ ـتررٚب اه وشررْٜ 

ًٚ هلررٚ، و  أوهلررٚ ميررٚت  ررريؿ اخلّرررة، وؿررقل  رشررقل اه تيٓررر هررذا افَررقل خمٚفٍرر

 .«ر حرامـؾ مًُر  ر وـؾ  »: ¢افرشقل 

صررررٚرب اخلّرررررة، وشررررّحْٚ فررررف، وهررررق ادًررررِؿ احلررررديٞ ظٓررررد  ؾِررررق ترررردرجْٚ مررررع

بٚإلشرررر م، بٚحتًررررٚء هررررذا افَِٔررررؾ اإلشررررُٚر، أو مررررٚ ٓ يًررررُر فُْررررف  ررررر، خلٚفٍْررررٚ 

اإلش م وأوؿًْٚ ؽرٕٚ   هذه اد ٚفٍرٜ.. وؾتحْرٚ برٚب افتحِٔرؾ درٚ حررم اه أمرٚم 

 افديـ...  أخريـ مـ وًٚ

،ػ تَرديؿ اإلشر م ـرام هرق...  هلذا ٕرؾض أشرِقب افتردرج مرـ جديرد، وٕردظق

 وٕىٚفٛ بتىٌٔؼ مٚ يًتىٚع تىٌَٔف ظذ ٕحق مٚ أشٍِْٚ.
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ًٚ ظرذ ؿورٜٔ افتردرج، ٕرذـر مرٚ ضٌِرف افرشرقل - مرـ مًرٚذ برـ  ¢صٔ ْٚ... تًٌَٔر

جٌررؾ، ريض اه ظْررف، حررغ أرشررِف ،ػ افررّٔـ، مررـ أن فررز أهررؾ افررّٔـ بررٖهنؿ أهررؾ 

ترٚء افزـرٚة، واجتْرٚب يؿٚمٜ افهر ة، ثرؿ ب٘فتقحٔد، ثؿ ب٘ـتٚب؛ وظِٔٓؿ أن يًِّقا بٚ

ضٌٔرررررٚت أمرررررقاهلؿ... ظرررررذ ٕحرررررق مرررررـ افتررررردرج... ؾٓرررررؾ هرررررذا ٕرررررقع مرررررـ افتررررردرج   

 احلُؿ... أو هق نء ؽر ذفؽ؟

اجلررقاب: ،ن ،جررٚبتل ظررـ افًررٗافغ افًررٚبَغ تقحٔررٚن بررْٖٕل ؾّٓررٝ مررـ افترردرج 

ورٜٔ ظرذ افذي شرئِٝ ظْرف آختٔرٚر مرـ افؼريًٜ، وتَرديؿ حُرؿ ظرذ حُرؿ، أو ؿ

 ؿؤٜ... ؾٓذا مرؾقض ،ذ ٓبد مـ تَديؿ اإلش م ـ ً متُٚم ً.

أمرررٚ افتررردرج بًررررض إهرررؿ ؾرررٕٚهؿ ٓ   ظررررض اإلشررر م ؾٓرررذا مىِرررقب ظرررذ 

افْحق افذي ٍّٕٓف مـ حديٞ مًٚذ بـ جٌؾ افذي ذـرترف   افًرٗال. ؾٚفتردرج هْرٚ 

 تًررتىٔع أن مىِررقب ومٍررروض، ،ذ ٓبررد مررـ تَررديؿ إهررؿ ؾٕٚؿررؾ أضٔررٜ ٕٕررؽ ٓ

ٕن افًِررؿ ،ن ضٌِتررف ـ ررر وافًّررر ؿهررر ظررـ  هررِٔف  »تىٌررؼ أو تىِررٛ افًِررؿ ـِررف 

ـام ؿٚل بًوٓؿ... وظذ شٌٔؾ اد ٚل، َٕرقل: فرق أردت  «ؾَدم مْف إهؿ ؾٕٚهؿ 

أن تدظق ؽر مًِؿ ،ػ اإلش م، ؾٓؾ تدظقه مٌٚنًة ،ػ اإلشر م ـٍُرر متُٚمرؾ، 

 ٚتؿ افذهٛ مـ ،صًٌف؟!أو تىِٛ مْف أن يْزع أوًٓ خ

اجلررررقاب واوررررح... اإلشرررر م أوًٓ... ثررررؿ اجلزئٔررررٚت إخرررررى افتررررل ٓ بررررد مررررـ 

 افدظقة ،فٔٓٚ   ادًتٌَؾ بًد أن يَتْع حديٞ افًٓد بٚإلش م...

وافررذي ٓ يهررع مررـ ادًررِّغ... هررؾ ٌْٕٓررف ،ػ خىررر ترررك افهرر ة أو ٕىٚفٌررف 

. أمرٚ ؽرره ؾّرؾرقض ظرذ ٕحرق مرٚ ب٘ظٍٚء افِحٜٔ؟!... هذا هق افتدرج ادىِرقب..

 ووحٝ ؿٌؾ ؿِٔؾ.

 (400-391/ 1)«حياة األلياني وآثاره وثناء العلماء عليه»
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 زأي األيباْي يف نتاب اجلُانات  

 ذفظ٘ اي٘ اإلضالَية يطًيِ اهلاليي

يَرررقل: يقجرررد   ـترررٚب اجلامظرررٚت اإلشررر مٜٔ   ورررقء افُترررٚب وافًرررْٜ  مداخِرررٜ:

 فًِٔؿ اهل  ؟ 

ًٚ ظذ اخلط افًٍِل ًٕؿ افنٔخ: ًٚ ٕٚصئ ، افُتٚب ؿد ـْٝ اشتىًِتف ؾقجدتف صٚب

فُررـ مًِقمٚتررف فًٔررٝ ؿقيررٜ، ؾٍٔررف بًررض إوهررٚم، فُررـ ـررٖمقر أشٚشررٜٔ ؟ أجررد ؾٔررف 

 خ  . 

 . : .. (8:  57/   100والنور /  ) اهلدى 
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 العىن الطٗاض٘حٕه 

إن اًمقلةةةُ يةةةدمل إلظمقاىنةةةَ ذم مٍمةةة سمًَمنًةةةٌِ ًملةةةدقمَة وهمةةةػم ؿ  مةةة   :  مداظملةةةِ:

ةة  وإؿمةةهَر ؾمةة ح ذم مكةةَن نظمةةر  إىةةَ ىعلةةؿ   ومنَىمشةةِ ًملكةةَيمؿ  لهؿ ذم اًمًوَؾمةةِظم  د  شم 

اجلةةقاب مةةـ ومكةةول كؿ مةةـ ىمٌةةؾ  وًمكةةـ ىريةةد مةةـ ومكةةول كؿ شمقةةديؿ ى ةةوكِ قمَمةةِ 

 مم مـ اًمًجقن وهمػم َ؟هلًالء اإلظمقان أو

ىكـ شمكلمنَ يم ػما  وى كنَ مرات ومةرات  ىكةـ دقمقشمنةَ شمقةقأ ال أىمةق :  اًمشوخ:

شمقةةقأ قمةةغم اإلقمةةراض قمةةـ اًمًوَؾمةةِ  وًمكنهةةَ شمقةةقأ قمةةغم اًمٌةةدء سمةةَ  ؿ ومةةَ  ؿ مةةـ 

 ا مقر.

  اًمًوَؾمةةِ -وسمطٌوعةةِ الةةَ  إىةة  ىعنةةل اًمًوَؾمةةِ اًمنمةةقموِ-اًمًوَؾمةةِ ذم اإلؾمةة أ 

طمون  شم كقؼ اجل قمِ اإلؾم موِ شم ةٌ  طمقوقةِ ىمَةمةِ  وم سمةد  اًمنمقموِ أمر السمد منف

مـ أن يقضمد طمةلم ذا  ؿمة ص يًقؾمةهؿ  ويًةقىمهؿ سمككةؿ اًمنمةع الكةوؿ  ًمكةـ 

َ  يمةةؾ طمةةزب سمةة   ىمٌةةؾ االؿمةة بَ  سمًَمًوَؾمةةِ واًمنةةَس يمةة  شمةةرون م شرىمةةقن أطمةةزاب ؿمةةوع

  ومةع  ةذا أوان االؿمة بَ  سمًَمًوَؾمةِ  اًمًوَؾمةِ شمةي  ومةو فًمدهيؿ ومرطمةقن  ًمةوس أواىة

َ  قمةةغم  سمعةد  ًمكةةـ أ ةةؿ  ء  ةةُ قمةةغم يمةةؾ اجل قمةةَت اإلؾمةة موِ أن يل قةةقا  وعةة

 يملمِ ؾمقاء  و ل حتقوؼ ؿمهَدة أن ال إًمف إال اهلل حممد رؾمق  اهلل.

ىكةةةةـ ىع قةةةةد أن اعم يةةةةلم اعمملونةةةةِ مةةةةـ اعمًةةةةلملم يشةةةةهدون  ةةةةَشملم اًمشةةةةهَدشملم 

أيم ةر  ةذا اعم يةلم  يققًمقن: ال إًمةف إال اهلل حممةد رؾمةق  اهلل  ًمكةـ ذم اًمقىمةّ ىشًةف

اعمملونِ ال يعرومقن معنك  ذا اًمكلمِ اًمطوٌِ ال إًمف إال اهلل  ومَ ي لق ةَ مةـ اًمشةهَدة 
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  ال يشقهةةةةقن معَىوهةةةةَ  أو معةةةةَىوه   أيم ةةةةر  ةةةةًالء اعم يةةةةلم ¢عمكمةةةةد رؾمةةةةق  اهلل 

ةة اعمملونةةِ مةةـ اعمًةةلملم  كةةذا  صمةةؿ إذا و   مةةـ  -و ةةق مقضمةةقد والمةةد هلل-د ومةةوهؿ ضم 

اًمكلمةِ اًمطوٌةِ  اًمك ةػمون مةنهؿ ال يققمةقن سمكقهةَ قممة    يشهمةقن يشهؿ معنك  ةذا 

سم ةةة أل ا يم ةةةريـ  يشهمةةةقن اعمعنةةةك  وًمكةةةـ ال يققمةةةقن سمةةة  شم طلةةةُ مةةةـ ا قمةةة   

اًمنمةةقموِ  وًمةةذًمؽ وموجةةُ قمةةغم يمةةؾ  َقمةةِ مًةةلمِ شمريةةد أن دمعةةؾ دوًمةةِ اإلؾمةة أ 

 ء   ر السمةد ىمٌةؾ يمةؾد إمم اعمًلملم جمد ؿ وقمز ؿ اًمبةَسمطمقوقِ ىمَةمِ  وأن يعق

ىمٌؾ اًمةدقمقة إمم اًمًوَؾمةِ واالىم  ةَد واالضمة  ع وىكةق ذًمةؽ مةـ ا ًمشةَظ اًمعٍمةيِ 

اعمعروومةةِ اًموةةقأ واًم ةةل يدىةةدن طمقهلةةَ اًمكشةةَرن  يشةةؿ ال هي مةةقن سمٌمةةء نظمةةر ؾمةةق  

ذًمؽن  ن طموَهتؿ اًمدىوقيِ اًمعَضملِ شمققأ قمغم اًمًوَؾمِ واالىم  َد وو وإمم نظمةرا  

ُ أن يًمنةةةةقا ىمٌةةةةؾ يمةةةةؾ  ء ذم ًمكةةةةـ اعمًةةةةلمقن ًموًةةةةقا يمةةةةذًمؽ  اعمًةةةةلمقن  ةةةة

طموةةةَهتؿ اًمعَضملةةةِ: طموةةةَهتؿ ا سمديةةةِ اجًَمةةةدة قمةةةغم اًمقضمةةةف اًمةةةذ  يةةةر  اهلل شمٌةةةَر  

وشمعةةَمم  وذًمةةؽ ال يكةةقن سمَالؿمةة بَ  رةةذا ا مةةقر اسم ةةداء   أًيمةةد ًمكةةؿ اسم ةةداء   وإىةة  

 ةةُ قملةةوهؿ أن يٌ ةةدةقا سمشهةةؿ  ةةذا اًمكلمةةِ اًمطوٌةةِ  واًمةةدقمقة إًموهةةَ  واًمعمةةؾ رةةَ ذم 

  طَع ًمكؾ ومرد مـ أومراد اعمًلملم.طمدود اعمً

ةة وممةةـ ال   ؿ اًم ةةل يمنةةَ مررىةةَ رةةَ ىمةةق  سمعكةةهؿ: مةةـ اؾمةة عجؾ اًمٌمةةء ىمٌةةؾ أواىةةف ك 

 اسم كم سمكرمَىف.

ومهةةةةةذا اًم ةةةةةقرات اًم ةةةةةل شمقةةةةةقأ رةةةةةَ سمعةةةةةض اجل قمةةةةةَت اإلؾمةةةةة موِ  ةةةةةق مةةةةةـ سمةةةةةَب 

االؾمةةة عجَ  سمًَمٌمةةةء ىمٌةةةؾ أواىةةةف  وًمةةةذًمؽ يمَىةةةّ اًمن وجةةةِ: أن يٌةةة غم سمكرمَىةةةف  ومكةةةؿ 

ت ىمَمةةةّ  نةةةَ و نةةةَ   صمةةةؿ مةةةَ ضمنةةةقا مةةةـ ذًمةةةؽ إال اًمشةةةق  والن ةةةؾ ويمةةةؿ مةةةـ صمةةةقرا

مةـ طمةديْ  ¢عمَذا؟ اعمر اًم ؼم عمَذا؟ ى وجِ ذًمؽ أيشؿ ظمًَمشقا  د  رؾمق  اهلل 

أن اًمك ػميـ منهؿ يريدون أن يً نقا سمًن ف قملوف اًمً أ  وًمكـ اًمعقاـمػ اجلَحمِ 
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مةةةـ يم ةةةَب اهلل   اًم ةةةل ال يكةةةٌ  مةةةـ  َطمهةةةَ إال اًمعلةةةؿ اًمنةةةَومع و ةةةق اًمعلةةةؿ اعمًةةة قك

الديْ اًم كو  ىمد طمرمةقا طموةن  ىمةَمقا واؾمة عجلقا  ¢ومـ طمديْ رؾمق  اهلل 

َ  ىشؽم  ذم أن ىعرأل سمين اًمنٌل  طمون  ىز  قمغم ىملٌف أو  مةَ  ¢سمَ مرن  ىنَ  وع

صم ر  ﴿ىةةةةةز :  َ اعم  ةةةةةد  ةةةةة َ أ هي   ةةةةة ر  * ي 
ةةةةةؿ  وم ي ىةةةةةذ  ةةةةةؼم   * ىم  ةةةةةؽ  وم ك  سم  ر  ةةةةةر  * و  ةةةةةؽ  وم ط ه  سم  و 

صم  ر  و  * و  ج  ةةةةَة   ةةةةةز  وم  ضم   اًمر 

 .[5-1]المدثر:﴾

ةةةة عمةةةةَ أ   ر رةةةةذا ا مةةةةر ب يشةةةة بؾ سممكَرسمةةةةِ اعمج مةةةةع اًمةةةةذ  يعةةةةوش وموةةةةف سمًَمًةةةةوػ م 

واًمققة  سمؾ وب يعمؾ عمكَرسمِ اعمنكرات اًم ل يمَىّ حتوط سمف قملوف اًمً أ مـ يمؾ 

ضمَىُ  مـ أيمؾ أمقا  اًمنَس سمًَمرسمَ وسمًَمٌَـمؾ  ومـ شمعَـمل رشب اجمقر وىكةق ذًمةؽ  

 ذا أىف  ذا أمةقر همةػم منكةرة؟ ال  ًمكنهَة ًمةوس اان أوان معَجل هَة سمةقطمل مـة   ؾ يعنل

 .اهلل قمز وضمؾ أمرا ىمٌؾ يمؾ  ء أن يعنك سمًَم قطمود  وسمًَم  ة اًم ل السمد منهَ

َ  مةةنهؿ أيشةةؿ  وةة يعوشةةقن وموةةف   مةةع اًمةةذ وا اعمجًومكوةةن  ي ةةقر سمعةةض اًمنةةَس وفمنةة

ون ًًمةةةذًمؽ  ةةةؿ يلجةةة ًم قٌةةةؾ دقمةةةقهتؿ وطمكمهةةةؿ  واًمقاىمةةةع أن ا مةةةر ًمةةةوس يمةةةذًمؽن

الؾم ع   اًمققة  وموٌ لقن سمققة همَؿممِ شمقيض قمغم ىمقهتؿ  وشمقىمػ طمريمةِ دقمةقهتؿ 

 إمم مَ ؿمَء اهلل مـ ؾمنلم يم ػمة ويم ػمة.

ومع ا ؾمػ اًمشديد أوو  م َ  ًمدينَ: وم نِ الرأ اعمكل طموْ يمَىةّ اًمةدقمقة 

و  إمم اًمًلشوِ ذم أوضمهَ وذم أقم  جمةد َ ذم اًمدوًمةِ اًمًةعقديِن  يشةَ أىمةرب اًمةد

اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  يمَىةةةّ اًمةةةدقمقة اًمًةةةلشوِ  نةةةَ  منطلقةةةِ سمكةةةؾ طمريةةةِ ال م ةةةؾ هلةةةَ ذم 

  َ اًمدو  ا ظمر  جمرد أن ىمَمةّ  ةذا اًم ةقرة اعم ًَمشةِ ًملنمةع اىقلٌةّ اًمةدقمقة رأؾمة

قمغم قمقُ  ويمٌ ّ وم  شمًمع  نَ  دقمقة رصحيِ إال مَ ؿمَء اهلل ذم طمدود يمل ت 

مةـ ى ةَةٓ خمًَمشةِ الكمةِ اًمًةَسمقِ:مـ  يمكـ أن يققهلَ اعمًلؿ ذم يمةؾ سملةد  ومهةذا

 اؾم عجؾ اًمٌمء ىمٌؾ أواىف اسم كم سمكرمَىف.
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ًمةةةذًمؽ ىكةةةـ ىرضمةةةق مةةةـ إظمقاىنةةةَ اعمًةةةلملم ذم يمةةةؾ ىمطةةةر ومٍمةةة أن ي  ةةةدوا وأن 

يؽمي قا ذم دقمقهتؿ  وأن يعنقا سم شهومهَ ًملنَس قمَمةِ اًمنةَس  وًمةوس ومقةط اؾم  ةشَء 

لم قمَمةِ اًمنةَس سمكوةْ شم ةٌ  سمعض ا ومراد   ذا ال يكشل السمد مـ إؿمَقمِ اًمدقمقة سمة

أيشةةَ  ةةل الَيممةةِ  و ةةل اًمبًَمٌةةِ و ةةل اعمًةةوطرة و ةةل اعمقضمهةةِ هلةةًالء ا ومةةراد  

َ  أصةةٌكّ فمةةَ رة سمعةةض اًمٌمةةء  و  لةةػ قمةة  يمَىةةّ  وىكةةـ ىةةر  أن اًمةةدقمقة طمقةة

 قملوف مـ ىمٌؾ  وًمكنهَ فمَ رة.

عمَ شمدظمؾ إمم سموقت اعمًلملم  عمَ شمدظمؾ إمم ىملةقب اعمةدقمقيـ  سمكوةْ ىعةقد 

 إمم نظمرا. «أال وإن ذم اجلًد مكبِ ... »ديْ اًمًَسمؼ: إمم ال

سمكوةةةْ ي هةةةر صةةة ح  ةةةذا اإليةةة ن اًمةةةذ  دظمةةةؾ ذم اًمقلةةةقب قمةةةغم اجلةةةقارح ذم 

اًمٌوقت ذم اًمنًَء  ذم ا والد  ذا اًم َ رة ىَدرة ضمدا   وًمذًمؽ ومة  يكشةل أن ىةر  

يزا  يعةوش رة من نمة سملم سمعض ا ومراد أمَ اعمج مع اًمذ  ىعوش وموف  وم   ذا اًمن د  

ذم ضمَ لو ةةةف ا ومم  ال ينٌبةةةل أن ىًةةة عجؾ ا مةةةر  ةةةُ أن ى ةةةؾ دقمةةةَة إمم شمشهةةةوؿ 

 اًمنَس طمقوقِ اًمشهَدشملم  وإمم شمرسمو هؿ قمغم اًمعمؾ ر   أمَ جمرد اًمك أ أوال .

َ   ومهةةذا يملةةف ال يكشةةل  وم سمةةد مةةـ ىمةةرن اًمعمةةؾ مةةع اًمقةةق   )اىقطةةَع( صةةكو  صمَىوةة

ر وال ىطوةةؾ اًمكةة أ: إن اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ واًمشةةهَدة  هلةةذا ىملنةةَ أيم ةةر مةةـ مةةرة   وىةةذيم 

شمنكٍمةةةةة ذم ىقط ةةةةةلم أؾمَؾمةةةةةو لم  ةةةةةَم لم قم وم ةةةةةلم ضمةةةةةدا   وقمةةةةةدأ اى ٌةةةةةَا يم ةةةةةػم مةةةةةـ 

وا زوا ذم طموةةةَهتؿ اًمةةةدىوَ  وال  ةةةؿ  وةةةًاجل قمةةةَت هلةةة : يعوشةةةقن  كةةةذا ال  ةةةؿ قمةةة

 ىشًةةهؿ ًموكقىةةقا ؾمةةعداء ذم ااظمةةرة  مةةَ لةةَ  َشمةةَن اًمكلم ةةَن؟ اًم  ةةشوِ واًمؽمسموةةِ  

 مـ اًم  شوِ واًمؽمسموِ. السمد

يم ةةةةػم مةةةةـ اًمنةةةةَس سمةةةةؾ ومةةةةـ اجل قمةةةةَت يةةةةدقمقن إمم اإلؾمةةةة أ ًمكنةةةةف إؾمةةةة أ همةةةةػم 

م شك  إؾم أ ورصمنَا قمغم مَ وضمةدىَا ذم سمطةقن اًمك ةُ  ذم  ةذا اًمك ةُ مةَ ي ة  



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

77 

 

َ   يمؾ  ذا م نَىمكِ.  ومَ ال ي    قمقودة وطمك    وظملق

اًمؽمسموِ   ُ أن ىشهؿ ـموُ إذا :  دوال اًمنقط لم  َم لم ضمدا  اًم  شوِ و اًمشوخ:

اإلؾم أ ومه   م شك مش زيد وسمكر وقممرو   َقمِ صمةؿ يرسمقىةف قمةغم ذًمةؽ إن ؿمةَء 

اهلل. يعنةةةل: اعمهةةةؿ أىةةةف اًم  ةةةشوِ واًمؽمسموةةةِ  شم ةةةشوِ اإلؾمةةة أ  ةةةَ دظمةةةؾ وموةةةف  وشمرسموةةةِ 

 ىشقؾمنَ وأ لونَ وجم معَشمنَ اًم ل ىعوش وموهَ قمغم أؾمَس اإلؾم أ اعم شك  ىعؿ.

 (  00:  22: 22/ 201) اهلدى والنور /

 (  00:  35: 38/ 201) اهلدى والنور /

 

 اجلصائسيف العىن الطٗاض٘ 

ةةةة إاًمشةةةةوخ: ىكةةةةـ شميشمونةةةةَ أظمٌةةةةَر يعنةةةةل مةةةةـ قمنةةةةد  َ سمةةةةس مةةةةَ ىةةةةدر  شمشَصةةةةولهَ ظمقاى 

َ  شمر ةةةِ اًمقةةةَةملم قمةةةغم ؾمةةةق   ةةةذا اجل  ةةةػم عمجَرةةةِ  وطمقَةقهةةةَ وال ىةةةدر  ايكةةة

ػمون ًمنَ اًمًٌوؾ ًمشهؿ  ء مةـ  ةذا الَيمؿ  نَ  اان اى ؿ ضمزيمؿ اهلل ظمػما  يعنل شمن

َ  و ذا اعمقدمِ مـ اًمذ  ووعهَ.  اًمقاىمع اًمذ  ىكـ ىجهلف متَم

س مةةدين  : قمةةغم طمًةُة ا ؾمةةلقب قمةةغم طمًةُة ا ؾمةةلقب  ةةق يكةةقن قمٌةَة ... مداظملةِة

ع(  ىةةف ذم  ج يعنةةل اقمةةرومهؿ ...)اىقطةَة  القوقةِةقمةةغم طمًةُة ا ؾمةةلقب يكةةقن قمةةكم سملكةَة

 .  اًم جموع  ق أصٌكنَ ااناًمذ  يمنَ ىنكرا قمغم اإلظمقان اعمًلملم

  .اى ؿ شمقعقن ذم  ذا واو  اًمشوخ:

مداظملةةةةةِ: وسمع نةةةةةَ ىعةةةةةؿ وسمع نةةةةةَ أن  علةةةةةقا قمةةةةةغم ا ىمةةةةةؾ ذم مكَشمةةةةةُ أو رًؾمةةةةةَء 

اعمكَشمةةةُ قمةةةغم ا ىمةةةؾ أن يكقىةةةقا ؾمةةةلشولم  ومشةةةل القوقةةةِ ب حيرصةةةقا قمةةةغم ذًمةةةؽ 

وضمعلةةةقا يمةةةؾ مةةةـ  ةةةُ ودب مةةةـ اًمنةةةَس اعمهةةةؿ يكةةةقن إىًةةةَن ـموةةةُ ويكةةةقن يمةةةذا 
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 ذا. ويكقن يم

  ذا ظمطي.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

َ  ل اًمكقّيمداظملِ: َ شمكقن اًموقأ ومو  قملمن ِ أىمق  م ؾمو ًَو لشولم اًم ِ ا ظمقة اًًم  . طمريم

 ؾملشولم ذم اًمكقيّ. مداظملِ:

اًمشوخ: ًمكـ أىَ ذم اقم قَد  أن اًمعَىمٌِ يم  ىملّ سمًَمنًٌِ إًموكؿ  ذا اًمزمـ ًموس 

ًمًوَؾمةةِ اجَرضموةةِ اجَرضمةةِ قمةةـ  ةةق زمةةـ اإلؿمةة بَ  سمًَمًوَؾمةةِ اجَرضموةةِ وأقمنةةل سمَ

ىشةس اعمكلةةػ وإىةة  اًمقاضمةةُ اؿمةة بَ  سمًَمًوَؾمةِ اًمداظملوةةِ  يعنةةل أن يةةر  اإلىًةةَن 

ىشًف وذويف اًمذيـ طمقًمف شمرسموِ إؾم موِ ىمَةمِ قمةغم اًمشهةؿ اًم ةكو  ًممؾمة أ  طم ةك 

شم ًةةع  ةةذا اللقةةَت وشمعةةؿ يم ةةػما  مةةـ ؾمةةكَن شملةةؽ اًمةةٌ د وشمةةؽماسمط سمعكةةهَ مةةع سمعةةض 

ال ىةةدر  يموةةػ شمكةةقن ا مةةقر  وم  ةةٌ  ومةةو  سمعةةد  يم لةةِ واطمةةدة قمةة  ىمريةةُ أو سمعوةةد 

ويًػم هلؿ يم  ذم اًم عٌػم اًمعٍم  ؿمعٌوِ ًمألمِ  وم يظمذ اًمدقمقة منموقمهَ اًمطٌوعل 

ذم  ةةةذا اًمشةةةعُ سمكوةةةْ أيشةةةؿ ي هةةةرون سمةةةييشؿ أىمةةةق   َقمةةةِ  نةةةَ   وال ؿمةةةؽ أىةةةف 

إن ب  ؾموي  يقأ شم طدأ  ذا اجل قمِ ؿمًَوا أأ أسمقا مع اجل قمَت ا ظمر   يشَ

شمكـ مع  ذا اجل قمِ ومهةل وةد َ وإذا اصةطدأ الةؼ مةع اًمٌَـمةؾ  اىشجةر اعمقىمةػ 

 ال سمد طمون ذ ينٍم اهلل مـ يشَء مـ قمٌَدا.

 نةةَ ذم القوقةةِ  يعنةةل ىمةةدوشمنَ ذم اًمقكةةوِ اًمًةةػمة اًمنٌقيةةِ يموةةػ سمةةدأ اًمرؾمةةق  

 فمؾ صم صمِ قمنمةىك ف قمجوٌِ ىٌونَ صلقات اهلل قملوف اعممدود سمًٌُ ىمق  مـ اًمً ء 

  َ يةةةةةةدقمق اعم ةةةةةةًَمشلم ذم مكةةةةةةِ  ي ةةةةةةؼم قمةةةةةةغم إيةةةةةةذاةهؿ وقمةةةةةةغم أذا ةةةةةةؿ  وقمةةةةةةغم قمَمةةةةةة

مشَيمً هؿ  و ق ي كم يم  شمعلؿ أًمققا اًمقَذورات قمغم فمهرا وىمَأ أسمق سمكر يةداومع 

ء مـ  ذا اعم ةَةُ قمنف ىمَة : أشمق لقن رضم   يقق  ر  اهلل  ىكـ مَ وىمعنَ ذم  

أن هيةةةَضمر ومةةةيمر  -مةةةَ رأ وىعةةةؿ -سمعةةةد  ةةةذا اعمةةةدة مةةةـ اًمًةةةنلم  رأ  مةةةـ الكمةةةِ 

سمَهلجرة أو  مرة قمغم الٌشةِ  وأظمةر  إًموهةَ  صمةؿ  ةَضمر  ةق سمنشًةف إمم مكةِ ومعةف 
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سمعض اًم كَسمِ  و كذا سمدأ اًمريمُ يلكؼ سميمػما سمرةوًهَ وىٌوف وسمدأت اًمدقمق  ذم 

اعمدينةةِ اعمنةةقرة شمننمةة وارأل فملهةةَ قمةةغم سموةةقت ؾمةةكَيشَ  إمم أن صةةَر ا مةةر حيةةر  

َصةةِ اعمنةةَومقلم مةةنهؿ  وسمةةدأت سمعةةد َ اعمنَوؿمةةَت شمةةدر  ا قمةةداء اًمةةذيـ  نةةَ  وسم 

سمقل ذم اًمكشَر ضمًَوا مـ مكِ ًموقَشملقا اعمًلملم و ةؿ ذم اعمدينةِ  وىمعةّ معريمةِ 

سمةةدر وشم  ةةَ أطمةةد وو إمم نظمةةرا  اًم ةةَريخ يمةة  يققًمةةقن يعوةةد ىشًةةف وسم َصةةِ أن  ةةذا 

ضمةةد قمةةغم وضمةةف ا رض منةةذ ظملةةؼ اهلل  ندأ اًم ةةَريخ  ةةق ظمةةػم شمةةَريخ  ةةق ظمةةػم شمةةَريخ و 

إمم أن شمقةةقأ اًمًةةَقمِ  ومهةةذا اًم ةةَريخ  ةةق ىمةةدوشمنَ  ومةةي  يشكةةِ إؾمةة موِ اًموةةقأ ال شمعوةةد 

  َ  ةةةةذا اًم ةةةةَريخ سمكةةةةؾ شمشَصةةةةولف وأضمزاةةةةةف وميىةةةةَ ذم اقم قةةةةَد  أىةةةةف حمكةةةةقأ قملوهةةةةَ ؾمةةةةلش

سمَهلزيمِ وسمعدأ اًمنجَح واالى  َر   ن اهلل قمز وضمؾ يقق  ذم اايِ اًم ل يلهةٓ رةَ 

مَ شم كمنف مـ م ةؾ  ةذا اًم ش ةوؾ أال و ةل ىمقًمةف  وع ا طمزاب وىمؾ مـ ي نٌف إمم 

ومنٍمةةىَ هلل ًمةوس سمةةين ى ةقر قمةةغم اعمج مةع اًمةةذ   ﴾ن شمنٍمةةوا اهلل ينٍمةيمؿإ﴿شمعةَمم: 

ىعوشةةف  وإىةة  أن ى ةةقر قمةةغم أىشًةةنَ  و نةةَ حييةةين طمكمةةِ قمٍمةةيِ  طمةةد اًمةةدقمَة 

اإلؾمةةةةة مولم الكمةةةةةِ شمقةةةةةق  أىمومةةةةةقا دوًمةةةةةِ اإلؾمةةةةة أ ذم ىملةةةةةقسمكؿ وشمقةةةةةَأ ًمكةةةةةؿ ذم 

  يققًمقن:–أروكؿ  

 اًمةةةةةرأ  ىمٌةةةةةةؾ ؿمةةةةةجَقمِ اًمشةةةةةةجعَن

 

 

 

ين    ةةةق ا و  و ةةةل اعمكةةةؾ اًم ةةَة

 ع  ا ي  د  يعنةةةل ىمٌةةةؾ مةةةَ اإلىًةةةَن أن ي هةةةر ؿمةةةجَقم ف وسمطقًم ةةةف سم ةةة  
ةةة ؾ رأيةةةف أ   طةةةط م 

 سمعديـ ينشذ اعم طط سمشجَقمِ .

 مداظملِ: ـموُ  ذا شمقع ؿمو نَ قمغم  ًالء ا طمزاب. 

 اًمشوخ: يملهؿ. 

 . مداظملِ: ؾمٌكَن اهلل ضمَءت ذم مكَيشَ

 اًمشوخ: يملهؿ أسمدا . 

 مداظملِ: اهلل أيمؼم

 (  00:  26:  37/ 266) اهلدى والنور/
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 ِن ٖٕصف وَ اغتغن بالعىن 

 الطٗاض٘ بأٌْ وبتدع؟ 

ـ ينشةةبلقن سمًَمعمةؾ اًمًةةوَف سمَالسم ةداع  ومهةةؾ ىمةةقهلؿ  َب ي همةةقن اًمةذي :  نةَة  ؿمٌة مداظملِة

 .نَس؟ سمَر  اهلل وموؽًملداقموِ مٌ دع ضمَةز أأ ال ومَ  ق اًمكَسمط اًمنمقمل ذم اسم داع اًم

اًمشةةةوخ:  ةةةذا ًمةةةوس مةةةـ االسم ةةةداع سمًةةةٌوؾ وال يًةةةمك  ةةةذا اًمةةةذ  ي عةةةَـمك اًمعمةةةؾ 

َ   يمؾ مَ يمكةـ أن يقةَ  سميىةف ظمةًَمػ ى ةَأ اًمةدقمقة إمم اهلل  اًمًوَف ىمٌؾ أواىف مٌ دقم

قمز وضمؾ جم هةدا ن  ن االسم ةداع ذم اًمةديـ  ةق أن ي قةرب اعمًةلؿ إمم اهلل قمةز وضمةؾ 

َ  إمم اهلل قمةةز وضمةةؾ رةةَ ذم سمعٌةةَدة ال أصةةؾ هلةةَ ذم ا ًمنمةةع  ومهةةق يةةي  رةةَ ًموةةزداد شمقرسمةة

زقممةةف   ةةذا  ةةق اعمٌ ةةدع  واًمةةذيـ يعملةةقن اًموةةقأ ذم اًمًوَؾمةةِ  ةةًالء ال يقةةَ  أيشةةؿ 

اسم دقمقان  ن اًمًوَؾمِ ذم اإلؾم أ ميمقر رَ ويكشل ذم ذًمؽ رؾمًَمِ ؿموخ اإلؾم أ 

سميؾمةةًَموُ اًمةةةدقمقة  اسمةةـ شموموةةِ اًم ةةةل اؾمةةمهَ اًمًوَؾمةةِ اًمنمةةةقموِ  وًمكةةـ اًمقكةةوِ شم علةةةؼ

وًمةةةوس ومةةةو  ىع قةةةد مةةةـ أؾمةةةلقب اًمةةةدقمقة ذم  ةةةذا اًمزمةةةَن اًمةةةذ  ال يكةةةَد يقضمةةةد سملةةةد 

إؾمةةة مل يشةةةٌف ذم ومهمةةةف ًملعقوةةةدة اًمًةةةلشوِ اًم ةةةكوكِ اعمج مةةةع اإلؾمةةة مل ا و   

عنةةةقن سمٌصةةة ح قمقَةةةةد مةةةـ  َ   ةةةؿ اًمةةةذيـ ي  وًمةةةذًمؽ ومنع قةةةد أن اًمةةةدقمَة اإلؾمةةة مولم طمقةةة

َف وميمر ؾمَسمؼ  واىف  وإن يمَن ال سمد ًمف منف طمقهلؿ مـ اعمًلملم  أمَ اًمعمؾ اًمًو

مةـ مةَت وًمةوس »ومقضمقد اجلوشِ اعمًةلؿ ال سمةد هلةذا ًمققًمةف قملوةف اًم ة ة واًمًة أ: 

وًمكةةـ  ةةذا اجلوشةةِ ال يمكةةـ إ ةةَدا ىمٌةةؾ إ ةةَد  «ذم قمنقةةف سموعةةِ مةةَت مو ةةِ ضمَ لوةةِ

اعمج مةةع اإلؾمةة مل واعمج مةةع اإلؾمةة مل ال يمكةةـ حتقوقةةف ىمٌةةؾ إ ةةَد اجل قمةةِ 

َ   ومهةةةذا طملقةةةَت نظمةةةذ سمعكةةةهَ سمرىمةةةَب سمعةةةض  وممةةةـ أراد أن ي ةةةؾ إمم ا عمًةةةلمِ طمقةةة

 ظمةةةػمة و ةةةل إ ةةةَد اجلوشةةةِ م لةةةف يمم ةةةؾ اًمةةةذ  يريةةةد أن ي ةةةؾ إمم رأس االلقةةةِ 

 ا  راأ و ق سمعد ب يقّعد اًمقَقمدة وب يكع ا ؾمَس هلذا اًمٌنوَن اًمشَمخ.

 ( 00: 06: 27/ 347) اهلدى والنور / 
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 ٔاالغتغاه بّا بني العىن بالطٗاضٛ

ضمزا  اهلل ظمػم يَ ؿموخ  وأطمًـ اهلل إًموؽ  طمذرشمنَ يم ةػما  مةـ االؿمة بَ   مداظملِ:

َ  سملم اًمعمؾ سمًَمًوَؾمةِ واالؿمة بَ  رةَ أطمةُ أن  سمًَمًوَؾمِ وًمكنل أضمد ذم ىشيس ومرىم

أقمروةةف قملوةةؽ ومةةيرضمق أن شمقوةةكف زم.. اًمعمةةؾ سمًَمًوَؾمةةِ ومةةو  يٌةةدو زم  ةةق دظمةةق  

ًمكةةـ االؿمةة بَ  سمًَمًوَؾمةةِ  ةةق حتةةذير اًمنةةَس مةةـ اًمؼمعمَىةةَت وشمشةةكوؾ ا طمةةزاب  و

اًمشر  اًمًوَؾمةوِ اجطةػمة  وحتةذير اًمنةَس مةـ اجطةر اًم ةهوقين واًمشةوققمل وهمةػم 

ذًمةةةةؽ  ومهةةةةؾ  ةةةةذا االؿمةةةة بَ  رةةةةذا اعمعنةةةةك أىم ةةةةد حتةةةةذير اعمًةةةةلملم مةةةةـ ا ظمطةةةةَر 

 اعمعَرصة   ؾ  ذا يعنل أمر حتذرىَ منف أأ..؟

َن وال ينة ط  وموةف قمنةزان  ًمكةـ  ةؾ اًمشوخ: طمَؿمك سمؾ  ذا أمر ال   لػ وموف اصمن

 اعمق قد مـ قممؾ اًمًوَؾمِ  ق رذا اًمداةرة اًمكوقِ اًم ل ذيمرهتَ أىّ اان؟

 مداظملِ: ال سمًَمطٌع ًمكـ أطمٌٌّ اًم ييمد.

 اًمشوخ: إذا  أىَ أضمٌ ؽ وىمد شمييمدت والمد هلل.

 مداظملِ: المد هلل.

 ( 01:  10: 43/   352) اهلدى والنور / 
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 حٕه العىن الطٗاض٘

المةةةد هلل  ال ؿمةةةؽ وال ريةةةُ أن اهلل قمةةةز وضمةةةؾ ىمةةةد أمرىةةةَ سمًَم عةةةَون ذم  داظملةةةِ:م

يم َسمةةف ضمةةؾ وقمةة  و ةةق أمةةر واضمةةُ قمةةغم اعمًةةلملم  واإلؿمةةكَ  ىةةر  قمنةةد اجلموةةع 

طمقوقِ سملم مًَةؾ اًم ن ةوؿ اعمنمةوقمِ اًم ةل أمرىةَ اهلل قمةز وضمةؾ سمةين ى عةَون رةَ وسمةلم 

َ  ًمل َ  وشمشرىمةة َ  ودممعةة مًةةلملم حتةةّ مةةَ يًةةمك سمرايةةَت اًمقكةةَيَ اًم ةةل يريةةدويشَ حتزسمةة

ؾموَؾموِ  ذيمرشمؿ ؿمو ل ومو  ورد ذم اًمًًا  اًمًَسمؼ مـ ا خ اعمكةرأ وضمةقد شمك ةؾ 

ن ؿ وموف أقمكَةف قمغم طمًُ اجلنًةوَت  ومةيضمٌ ؿ ال مةَىع  قمةغم م ةؾ  ةذا اًم قًةوؿ  ي 

قمةةةغم طمًةةةُ اجلنًةةةوَت يةةةًد  يمةةة   ةةةق مشةةةَ د إمم اؾمةةة ع ء سمعةةةض  ةةةًالء قمةةةغم 

 ذم  ذا اعمًيًمِ.. ًالء أو يًٌُ ومرىمِ  اًم ش وؾ 

ذم أ  مًةةةةيًمِ يةةةةَ أظمةةةةل ذم اًم ن ةةةةوؿ اًمًةةةةوَف أو ذم شمن ةةةةوؿ  ةةةةَ أرشىةةةةَ  اًمشةةةةوخ:

َ   َ  ُ ذم اإلؾم أ؟  وذيمرهتَ نىش

 وومو   ُ ذم اإلؾم أ يكقن اًم عَون. مداظملِ:

 اًمًًا  اًمًَسمؼ إذا يمَن ذم  ذا الدود وم  وموف إؿمكَ . اًمشوخ:

 إذا   نَ ًمميكَح طم ك ال يلٌس. مداظملِ:

 ال سميس وو  ًمنَ يَ أظملن  ىف  نَ مقوع ؾمًا  يعنل. اًمشوخ:

 ؾمًاًمؽ طمًُ اجلنًوَت ًمق شمعودا ًملشوخ رمحؽ اهلل..  مداظملِ:

ال سمس شمعود اعمك ةقب  ن اعمك ةقب ىمرأشمةف  شمعوةد اًم قوةو  يعنةل  ةؾ  مداظملِ:
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اًم ن ةةوؿ اًمًةةوَف الةةز  اًم كةة كم أأ اًم ن ةةوؿ اًمنمةةقمل اًمقاضمةةُ اًمةةذ  دىةةدن قملوةةف 

 طم نَ قملوف؟ ؿمو نَ و

 اًم ن وؿ اًمنمقمل اًمقاضمُ. مداظملِ:

  ؾ  ذا واىمع؟ مداظملِ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 مَ أفمـ. اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

يعنةةل إن يمةةَن  نةةَ   َقمةةِ يعنةةل أىةةَس م شقةةلم قمةةغم اعمةةنهٓ اًمًةةلشل  مداظملةةِ:

 وًمكـ وضمقد شمك ؾ م      لػ قمـ ضمنًوِ شمك ؾ نظمر ًم ًهوؾ اًمعمؾ اًمدقمق .

َ  مةةةَ أىةةَ أشم ةةقر  ةةذ اًمشةةوخ: ا سمًَمنًةةٌِ ًمل ن ةةوؿ اًمقاضمةةُ يمةة  ىكةةـ ىعةةؽمأل  وعةة

َ  قمةغم  ي  قر  إى  ي  قر ذم ذًمؽ اًم ن وؿ اًمذ   ق أظمق اًم كزب اعمكةذور رشقمة

ا ىمؾ سممشهقمنَ ىكـ  واان مَ داأ اًمًًا  أقمود ذم اعمقوقع ظملونَ ى قؾمع ىملو    

را  وى ـ أن سمعد  ذا اًم قوو  ىكـ صَر قمندىَ شمن و ن: شمن وؿ ىقضمٌف وشمن وؿ ىنك

 ذا اًم ن وؿ اًمذ  ىنكرا يمكـ أن يقع وموف م ؾ مَ ضمَء ذم  ذا اًمًًا   اان ًمن ييمد 

 مَ  ق اًمًٌُ ذم أن  ذا اًم ن وؿ روقمل وموف اجلنس؟ مَ  ق اًمن ذم ذًمؽ؟ 

شمًةةهوؾ اًمعمةةؾ اًمةةدقمق  وًمعةةدأ ىمةةدرة  ةةًالء ا ؿمةة َص سمعمةةؾ ىشةةس  مداظملةةِ:

 ا ومراد ااظمريـ.

سمةةَجلنس  ىمةةد يكةةقن ضمةةنس واطمةةد ىةةَس يًةة طوعقن   ةةذا ًمةةوس ًمةةف قم ىمةةِ اًمشةةوخ:

وىةةةَس ال يًةةة طوعقن  وضمةةةنس نظمةةةر يملهةةةؿ أ ةةةؾ ًمعمةةةؾ مةةةَ  ومجنًةةةنَ ًمةةةوس ًمةةةف قم ىمةةةِ 

سمَعمقوةةقع  وميىةةَ أظمشةةك أن يكةةقن اعمقوةةقع ًمةةف قم ىمةةِ سمَإلىملوموةةِ أو سمًَمقٌلوةةِ يمةة  



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

78 

 يقَ  اًموقأ.

 حيدث.  ق مداظملِ:

 ىعؿ؟ اًمشوخ:

 حيدث.  ق مداظملِ:

ا  ق اعمق قد ومهق ي  ءأ مع اًم ن وؿ اعممنقع قمنةدىَ وًمذًمؽ إن يمَن  ذ اًمشوخ:

 وال ي  ءأ مع اًم ن وؿ اًمقاضمُ ًمدينَ  همػما؟

 ضمزا  اهلل ظمػم.  مداظملِ:

 وإيَيمؿ. اًمشوخ:

اعمًةةيًمِ مطةةروح طمقوقةةِ يمنةةَ ىٌك هةةَ مةةع جممققمةةِ مةةع ا ظمةةقة أىةةف ذم  مداظملةةِ:

وىمةد اى هجةقا طمَ  سمعض اًمذيـ ارشميوا اًمعمؾ اًمًوَف ذم سمعض اًمةٌ د اإلؾمة موِ  

 ةةذا ا مةةر وىمةةد أطمةةرزوا سمعةةض اًم قةةدأ ومةةو  يٌةةدو   ةةؾ ذم  ةةذا اًمةةٌ د يقةةَـمعقن أأ 

ي ن كقن اعمقَـمع؟ أأ ي ن كقن مةع اعمةًازرة ًمنٍمةهتؿ ًملقصةق  إمم طمكةؿ أو مةَ 

 ؿمَسمف ذًمؽ؟

َ  ذم الجةَز  وضمقاسمنةَ  اًمشوخ: َ   نةَ وؿمةشهو ىكةـ ؾمة لنَ  ةذا اًمًةًا  يم ةػما   َشمشوة

اًمك أ اًمًَسمؼ وأىَ أذيمر رذا اعمنَؾمٌِ أن أطمد اجلزاةريلم قمغم  ذا سمعكف ومهؿ مـ 

َ  منذ ؿمهر أو ؿمهريـ وؾميًمنل قمـ  ذا اًم ك ؾ واًم كزب وميضمٌ ف سم   اشم ؾ    َشمشو

شمعلمقن أىف ال طمزسموِ ذم اإلؾم أ  أمَ اًمدقمقة ًممؾم أ واًم عةَون قمةغم  ةذا اًمةدقمقة 

اعمقضمقد اان ذم  ومهذا أمر واضمُ و ق وضمقب يمشَةل  وميضمَسمنل رضمؾ سمين اًمرةوس

 ذًمؽ اًمٌلد حتّ يدا يمذا ملوقن مـ اًمشٌَب.

 ... الزب شمق د ؿمو نَ؟ مداظملِ:
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ىعةةةؿ  يمةةةذا ملوةةةقن ىمةةةَ  زم مًةةةِ ؾمةةة ِ واهلل مةةةَ قمةةةَد أذيمةةةر ضموةةةدا   ورةةةذا  اًمشةةةوخ:

اعمنَؾمٌِ ذم الٓ ًمقوّ سمعكهؿ وذيمرت هلؿ  ذا اجؼم ىمَ  زم: ال  ذا اًمةرىمؿ وموةف 

َ  و ةةذا  مًٌَمبةةِ إذا ىموةةؾ ملوةةقىلم مةة     صم صمةةِ  كةةـ اعمهةةؿ  أىةةَ أضمٌةةّ اًمًةةَةؾ  َشمشوةة

َ   ل  ع  اًمرةوس اؾم طَع أن ي   ّ اًمًةَةؾ ـمٌعة ؿ  ذا اعم يلم ويرسموهؿ قمغم اإلؾم أ؟ ر 

َ  و ةةق ضمةةقاب قمةةـ  و ةةذا اًمنقطةةِ اًم ةةل ىكةةـ ىدىةةدن طمقهلةةَ  ؾمةةًا  يمةةَن ضمةةَءين أيكةة

 ةةةل سمعةةةض مةةةَ ضمةةةَء ذم ؾمةةةًاًمؽ  ىكةةةـ اان قمنةةةدىَ قمةةةدة  َقمةةةَت منهةةةَ اجل قمةةةِ اًم

َ   ًمكـ ىكـ ىر  طمًُ مَ ؾممعنَ مـ  يمًٌّ اجلقًمِ اًمًوَؾموِ يم  أرشت أىّ نىش

ا رشـمةةِ اًم ةةةل شمكلمةةّ وموهةةةَ أن  ةةذا اًم ك ةةةؾ و ةةةذا اًم كةةزب همةةةػم منمةةوع ًمكةةةـ مةةةَ 

كّ  َقمةةةةَت خم لشةةةةِ أىشًةةةةهَ ًم ةةةةنج  ذم االى  َسمةةةةَت اًم ةةةةل  رأيةةةةؽ اان ىمةةةةد رؿّمةةةة

ىنكةةؿ إمم اًم ك ةةؾ  يًةةمق َ اى  َسمةةَت اًمٌلديةةِ  ومةة  شمن ةة  يكةةقن مقىمشنةةَ ىكةةـ  ةةؾ

اإلؾمةةة مل  ةةةذا أأ مةةةَذا؟ وميضمٌ ةةةف سمٍمةةةاطمِ ال شم ك لةةةقا وال شم كزسمةةةقا  وًمكةةةـ إذا يمةةةَن 

 نةةةَ  قمةةةدة  َقمةةةَت رؿمةةةكقا أىشًةةةةهؿ ومَظم ةةةَروا مةةةنهؿ ا ىمةةةؾ رشا   أ    ةةةةَرون 

َ  ًمكـ  ذا ال يعنل أن ينكمقا إًمةوهؿ  و ةذا مةـ اًمقَقمةدة ا صةقًموِ  اإلؾم مولم ـمٌع

ىمع سملم رشيةـ اظم ةَر أىملهة  رشا  أو ًرا   ومةٌذا  ال شمك ةؾ اًم ل شمقق  أن اعمًلؿ إذا و

ًمكةةـ إذا يمَىةةّ  نةةَ   َقمةةَت إؾمةة موِ و َقمةةَت همةةػم إؾمةة موِ ومةةنكـ ال سمةةد أن 

مةـ أ ةقن ى  َر مـ  ق أىشع ًملمًلملم وًمق سمعض اًمنشع يعنل طمنَىوةؽ سمعةض اًمنمة 

 سمعض  ومهذا ضمقا  قم  ؾميًمّ مـ اًمًًا .

 أطمًـ اهلل إًموؽ. مداظملِ:

 يَ ؿمو نَ طمق .. :مداظملِ

 شمشكؾ. اًمشوخ:

المةةةد هلل  وموةةةف ؾمةةةًا  يةةةَ ؿمةةةوخ سمًَمنًةةةٌِ ًملكةةةديْ اًمةةةكم طمةةةدصم نل اان   مداظملةةةِ:
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سمًَمنًةةةٌِ شمع ةةةؼم الَيمموةةةِ اعمطلقةةةِ هلل قمةةةز وضمةةةؾ يمةةة  ىعلةةةؿ  إذا دظمةةةؾ أطمةةةد اًمؼمعمةةةَن 

ل ةة ؿ معهةةَ ومةةع ضمَ لو هةةَ أسمةةدا  ذم شماعمًةةلمقن وموع ةةؼم متووةةع ًمقكةةوِ اًمعقوةةدة اًم ةةل ال 

مةةةـ اًمطةةةر    ةةةؿ ذم ضمَ لوةةةِ وىكةةةـ ذم إؾمةةة أ ال ىةةةرشمٌط معهةةةؿ أسمةةةدا  وال أ  ـمريةةةؼ 

ىل قل أسمدا  ومشل  ذا اًمنَطموِ إذا دظمؾ مًةلؿ قمنةد طمكةؿ ضمةَ كم ومهةذا ؾمة كقن ى ةرة 

 وعةةِ ًملمًةةلملم قمةةغم اًمعقوةةدة  ويمةة  ىعلةةؿ أن اًمعقوةةدة أو   ء وموهةةَ مق ٍةة ال 

 نَ؟ًم اإًمف إال اهلل الَيمموِ اعمطلقِ  وملهذا أرضمق أن شمقوكق

ومهذا ال ؿمؽ يَ أظمل وأفمـ اجل قمِ اًمذيـ يعنل يبلُ قمغم فمنهؿ أيشؿ  اًمشوخ:

إذا دظملةةقا اًمؼمعمَىةةَت اًمقَةمةةِ اًموةةقأ أيشةةؿ ي ةةلكقن وال يشًةةدون ال  ًَمشقىنةةَ سمةةين 

ا صةةةةؾ ذم اإلؾمةةةة أ  ةةةةق اًم قطموةةةةد وأىةةةةف  ةةةةُ قملونةةةةَ أن ىكةةةةَرب يمةةةةؾ اًمةةةةن ؿ اًم ةةةةل 

وال   لشةةقن إال أومةةراد ىملولةةلم   ةةًَمػ اإلؾمةة أ   ةةؿ يل قةةقن معنةةَ ذم  ةةذا اًمنقطةةِ

َ  منهؿ  ًمكـ ىكـ ال ىل قل معهؿ أن  ذا  ق ـمريؼ اإلصة ح  ومَإلصة ح إىة   ـمٌع

َ  سم قةةةةةديؿ اًمعلةةةةةؿ اًم ةةةةةكو  إمم ا ظمةةةةة   واًمًةةةةةلق   وشمرسموةةةةةِ  يكةةةةةقن يمةةةةة  ىملنةةةةةَ نىشةةةةة

اعمًةةلملم قمةةغم  ةةذا ا ؾمةةَس  ومةةدظمق  مًةةِ أو قمنمةةة أو قمنمةةيـ أو مَةةةِ مًةةلؿ 

مةةف ىمةةَةؿ قمةةغم ظمةة أل اإلؾمةة أ  ةةذا ال حيقةةؼ ىٍمةة اإلؾمةة أ ذم اًمؼمعمةةَن اًمةةذ  ى َ

َ   وإىةةة  ومةةةو  أرشت إًموةةةف وإن يمةةةَن  ةةةذا ال يلةةةزأ سمةةةف اًمشةةةرد إىمةةةرار وشمييوةةةد  ةةةذا  إـم ىمةةة

اًمن ةةَأ اًمقةةَةؿ اًمةةذ   ةةق وةةد اًمن ةةَأ اإلؾمةة مل  ال ؿمةةؽ أن سمقةةَء اعمًةةلملم يعنةةقن 

كةة أ إمم سم  قوةةػ  َقمةةِ اعمًةةلملم وشمعلةةومهؿ وشمةةرسمو هؿ قمةةغم اإلؾمةة أ دون االى

 ذا اًمؼمعمَىَت اًم ل ىمَمّ قمغم اًمن ؿ اًمكَومرة همةػم اعمًةلمِ   ةذا مًةيًمِ واوةكِ 

طم ةةك اًمةةذيـ يةةدظملقن ويشًةةدون سمًَمةةدظمق  مةةَ  ةةًَمشقن ذم ذًمةةؽ ًمكةةـ مةةع ا ؾمةةػ 

ًمشقىنةةةَ ذم شمطٌوقهةةةَ   ةةةؿ ي شقةةةقن معنةةةَ ذم اًمقَقمةةةدة َ ةةةؿ يل قةةةقن معنةةةَ ذم  لةةةِ و 

َ  طم ةك سمعةض  اًم ل شمقق  اًمبَيِ شمؼمر اًمقؾمولِ أيشَ ًموًّ ىمَقمدة إؾم موِ ًمكنهؿ قمملوة

َ   و نةةَ  سمعةةض  اًم كةة  ت اإلؾمةة موِ اًموةةقأ يةةؼمرون  ةةذا اًمقَقمةةدة وينشةةذويشَ قمملوةة
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اًمٌكةةةقث واًمرؾمةةةَةؾ يم ةةةُ وموهةةةَ رصاطمةةةِ سمةةةين اعمًةةةلؿ ذم  ةةةذا اًمزمةةةَن ال سمةةةد مةةةـ أن 

يرشمكةةُ سمعةةض اعمكرمةةَت و ةةذا ذم اًمقاىمةةع ظمطةةػم ضمةةدا   ةةذا اًمكةة أن  ىةةف ظمةة أل 

َ﴿ذ  منةةف ىمقًمةةف شمٌةةَر  وشمعةةَمم: رصيةة  اًمقةةرنن اًمةة ةة ضم  ف  خم  ر  ةة ؾ  ًم  ةة ع   اهلل      
ـ  ي   ةةؼ  ةة م  * و 

  ُ
ةة  ً ْ  ال حي     و ةة ـ  طم 

ةة ف  م  ةة ىم  ز  ر  ي  ومكوةةػ ي ةة  طمونةةذا  أن يكةةقن مةةـ  [3-2]الطالال: :﴾و 

اًمن َأ اإلؾم مل شمؼمير وشمًقيغ خمًَمشِ اإلؾم أ ذم سمعةض ا طمكةَأ سمةدقمق  أىةف ال 

ؾ ذم يمةؾ  ء   ةذا  ةق اإلؾمة أ؟ ال  ةذا ًمةوس يمكـ ًملمًلؿ أن ي قل اهلل قمز وضم

مةةةـ اإلؾمةةة أ  ًمكةةةـ اان أ قمطةةةل ًمةةةف اؾمةةةؿ إؾمةةة أ وى ةةةَأ اإلؾمةةة أ  و ةةةذا مةةةـ ظمطةةةر 

االؿم بَ  سمًَمًوَؾمِ ذم اقم قَدىَن  ن اًمةذيـ يريةدون أن يشة بلقا سمًَمًوَؾمةِ ال سمةد أن 

يم  ىًمع ينكرومقا ىملو   أو يم ػما  صمؿ سمًَم َزم ال سمد هلؿ مـ أن يؼمروا  ذا االىكراأل 

 قمـ اًمقروَو  وهمػما مـ إسمَطمِ أؿموَء معروأل حتريمهَ  واهلل اعمً عَن.

 ( 01:  11: 50/   352) اهلدى والنور / 
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 ٌكاش بني اإلخٕٚ يف حطسٚ الػٗذ  

 حٕه نتاب ٍٖتى٘ إىل ودزضٛ اإلخٕاُ

ذم اإلظمقان اعمًلملم  وموهؿ ىةَس ؾمةلشوقن ًمةذوات أىشًةهؿ  ًمكةـ  ةذا  اًمشوخ:

اًمك ةةَب ز ةةػم ... اًم يويةةؾ وقم ةةَأ سمةةـ قمطةةَر وهمةةػما مةة     اجل قمةةِ اًمةةذ  ـمٌةةع  ةةذا 

َ  قمةـ ؾمةعود رمكةَن وأم ةَهلؿ   ًالء مـ ظمػمة اإلظمةقان اعمًةلملم و  لشةقن متَمة

 ـ يمَىقا يع ؼمون مـ طمقاريل طمًـ اًمٌنةَ  ن  ةًالء ظمةًَمط هؿ اًمًةلشوِ ودظملةّ 

إظمةةةةقاىولم  إمم ىملةةةقرؿ ًمكةةةةـ ذم طمةةةةدود ال شم عةةةةَرض مةةةةع دقمةةةةقهتؿ الزسموةةةةِ وم لةةةةقا 

و ةةةًالء سمةةة  ؿمةةةؽ ظمةةةػم مةةةـ أوًم ةةةؽ ًمكةةةـ  ةةةًالء مةةةع ذًمةةةؽ ال يًةةة طوعقن أن ينقةةةدوا 

 طمًـ اًمٌنَ.

شمكؿ مةةةـ قمٌةةةد ـ طمًةةةُ مةةةَ سملبنةةةَ ضمةةةقاب قمةةةـ رؾمةةةًَمِ ضمةةةَءؿمةةةو نَ ًمكةةة مداظملةةةِ:

  َ  اًمرمحـ قمٌد اجًَمؼ طمق  اى  ةف معف  وىكـ ىك َج  ذا اجلقاب ظم قص

  نَ. اًمشوخ:

اهلل ذم أيَمةةةف أظمةةةذ يننمةةة أؿمةةةوَء يم ةةةػمة  وأن ا خ قمٌةةةد اًمةةةرمحـ.. وومقةةةف مداظملةةةِ:

  َ شمةةداومع قمةةـ الزسموةةِ وقمةةـ االىةة  ءات  وسمةةَلؼ واًمٌَـمةةؾ  سمةةؾ سمًَمٌَـمةةؾ يم ةةػما  أطموَىةة

يم ػمة وي ٌع أؾملقب اًم مقيةف ويعمةد أن اًمكة أ اًمةذ  يققًمةف  ةق يمة أ ال  ًَمشةف وموةف 

 أطمةةةد وي ةةةطنع أمةةةقرا  ال وضمةةةقد هلةةةَ يمةةةين يقةةةق : اًمةةةذيـ يققًمةةةقن سمعةةةدأ االىةةة  ء إمم

اجل قمةةَت  ةةؿ ذم اًمقاىمةةع حيرمةةقن االضمةة  ع قمةةغم قممةةؾ اجةةػم  طموةةْ ال   مةةع 
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 م    اصمنَن أو صم صمِ أو جممققمِ مـ أضمؾ أن يعملقا اجػم.

و ةةةذا ال أطمةةةد يقةةةق  سمةةةف ًمكةةةـ يمةةة  ىمًَمةةةّ: اًمرضمةةةؾ ي ةةةطنع أؿمةةةوَء ويٌنةةةل قملوهةةةَ 

 أصقال  مع ذًمؽ.

 ىدقمق اهلل ًمف أن هيديف. اًمشوخ:

مف: اإلظمةةةةقان اعمًةةةةلمقن رًيةةةةِ مةةةةـ اًمةةةةداظمؾ  ةةةةذا ؿمةةةةو نَ يم ةةةةَب اؾمةةةة مداظملةةةةِ:

ًمةمكمقد قمٌد اللوؿ  ذا حممقد قمٌد اللوؿ أطمةد شم مةذة اًمشةوخ اًمٌنةَ وأطمةد يمٌةَر 

اًمش  ةةةوَت  وموقةةةق  و ةةةق يريةةةد أن ي نةةةل قمةةةغم اًمشةةةوخ اًمٌنةةةَ رمحةةةِ اهلل قملوةةةف ويمةةةذا 

يقق : ىمد يمةَن ًمةف درس أؾمةٌققمل ذم إطموةَء قملةقأ اًمةديـ وىمةد يمةَن ؿمةبشف ؿمةديدا  ذم 

 َب. ذا اًمك 

 وىمد يمَن؟ اًمشوخ:

 ؿمبشف ؿمديدا  رذا اًمك َب . مداظملِ:

 ىعؿ.  اًمشوخ:

َ  رةةذا  مداظملةةِ: طم ةةك إىةةف يمةةَن يعةةدا اعمقؾمةةققمِ اإلؾمةة موِ اًمكةةؼم  ويمةةَن مع نوةة

اًمك ةةَب قمنَيةةِ سمًَمبةةِ ًمدرضمةةِ أن يمةةؾ درس يدرؾمةةف ذم رشح  ةةذا اًمك ةةَب يمةةَن يك ٌةةف 

ذا اًمك ةَب ذم يم ةَب و ذا مَ ب يشعلةف ذم دروس أظمةر  ويقةق : أريةد أن أرشح  ة

مًةةة قؾ ذيمةةةرا أو يمةةةذا  ومةةةذيمر  ء يعنةةةل: قم ةةةوؿ ضمةةةدا  ذم صمنَةةةةف وإصمراةةةةف قمةةةغم  ةةةذا 

اًمك َب  ومهق يعنل شمكقينِ اًمرضمةؾ يمَىةّ يعنةل ظملةوط قمجوةُ يمةَن يةذ ُ إمم قمنةد 

يقؾمػ اًمدضمق  وقمند حمل اًمديـ اجطوُ وقمند حممد ومريد وضمةد  وقمنةد مةش 

معونةةِ ومةةنهٓ معةةلم وـمريقةةِ  قمةةَرأل أيةةش؟ يعنةةل: ظملةةوط يمةةؾ واطمةةد  ةةذا ًمةةف ومكةةرة

 معونِ.
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 ؾمٌكَن اهلل! اًمشوخ:

 مَ وموف.. مداظملِ:

ةة ن   ةةق اًمًةةٌُ  ةةق هيوةةي طمًَمةةف ًمو   اًمشةةوخ: َ  يةةر     َ  إؾمةة مو ُ ىشًةةف يعنةةل داقموةة

 اجلموع.

 ىعؿ. ىعؿ. صكو . مداظملِ:

  ق.. اًمشوخ:

 ًمذًمؽ ضمَء اًمطريقِ اًم قوموِ وطمؼ.. و.. مداظملِ:

 مَ  ق سموكشل.. اًمشوخ:

 قة ؾملشوِ.دقم مداظملِ:

 مَ شمكشل قمٌَرشمف: دقمقشمنَ دقمقة ؾملشوِ صقوموِ. اًمشوخ:

 أ  ىعؿ. مداظملِ:

 وُ  ذا.جمـ اجلط اًمع اًمشوخ:

 يـ مًًمشَشمف؟أو مداظملِ:

ىمقًمةف طمقوقةِ صةقوموِ ؿمةو نَ  ةذا ًمةف ىةذرا قمنةد اًمقةقأن  ىةف سموقًةمقا  ةؿ  مداظملِ:

 صقوموِ.سموشرىمقا سملم القوقِ واًمنميعِ  وم  ىمَ : ـمريقِ صقوموِ ىمَ : طمقوقِ 

اًمرضمؾ يةًمـ رةذا اًمطةر  اًم ةقوموِ  وأىةف يةر  أيشةَ مةـ اإلؾمة أ ويمة   مداظملِ:

 ؾممعنَ قمندمَ ىمرأىَ مـ اعمذيمرات ىمٌؾ ىملوؾ.

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:
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يعنةةةةةل واًمةةةةةذ  يقةةةةةرأ ذم  ةةةةةذا اًمك ةةةةةَب ال يلمةةةةةس أن اًمرضمةةةةةؾ ًمديةةةةةف أ   مداظملةةةةةِ:

َ  ـمريقةةِ ؾمةةعود طمةةق  أ و ؾمةةعود اقمةةؽماض قمةةغم اًمطةةر  اًم ةةقوموِ إال أىةةف يًةةلؽ أطموَىةة

طمةةةق  شمٌعةةةف ذم  ةةةذا اًمطريقةةةِ و ةةةق يةةةر  أن اًم  ةةةقأل وموةةةف  نةةةَ  أمةةةقر وؿمةةةطكَت 

ةة  ب وًمكةةـ طموةةن  شمةةراا إمم طمًَمةةف دمةةدا يقةةع ذم أؿمةةوَء قم ومةةِ ذ  وأؿمةةوَء ينٌبةةل أن هي  

 وب هيذرَ وب هيذب ىشًف قمنهَ.

ومةةٌذا  مةةَ  ةةل ا ؿمةةوَء.. ىمةةد ال شمقةةؾ اًم ةةل يةةر  هتةةذيٌهَ ويةةر  أيشةةَ مةةـ ؿمةةطكَت 

َ   ومةةي  هتةةذيُ يق ةةد اًمرضمةةؾ  يم مةةف يةةد  اًم ةةقوموِ ال شمقةة ؾ قمةة  يقةةع وموةةف  ةةق أطموَىةة

قمةةةةغم أىةةةةف يةةةةًمـ رةةةةذا اًمطةةةةر   وأىةةةةف يع قةةةةد قمقَةةةةةد َ وأن رمقز ةةةةَ قمنةةةةدا سمَعمكَىةةةةِ 

اًمعًَموِ  ويم  ؾممعنَ مَذا ىمةَ  قمةـ اًمعلة ء وأ ةؾ اًمعقوةدة  يقةق : أىةف قمةَب.. ىملةّ: 

َ  ووصشف سميوصَأل مَ يقصػ رَ إال َ  ومَو   ويمذا وشمقو  أ ؾ اًمعقودة وا ةمِ  قمَعم

رةةةذا.. واًمعلةةة ء مةةةَذا يعةةةرأل قمةةةـ اًمٌةةةدو   اًمٌةةةدو  ... ال يقصةةةشقن أةمةةةِ اهلةةةد  

يعرومف ـملٌِ اًمعلؿ اًم بَر يعرومقن أن اًمٌدو   ذا رضمؾ وةَ  مكةؾ  أومًةد ويشًةد 

وال يةةةزا  اان يعٌةةةد سمعةةةد مقشمةةةف ويةةةذ ُ اًمنةةةَس ذم مقًمةةةدا  رسمةةة  يةةةذ ُ إمم ـمنطةةةَ 

ـ اعمنكرات مَ ال يعنل مـ ا قمداد مةَ ال يةذ ُ وحي شؾ سممقًمدا  نَ  وحي ؾ م

وا مَ أإمم طمٓ سموّ اهلل واالقم  ر  أقمداد يمٌػمة ضمدا  طمًُ مَ يقق  اًمنَس اًمذيـ ر

 حيدث  نَ  وب شم شر  ذا سمكلمِ واطمدة مـ اًمشوخ اًمٌنَ وموهَ إىكَر.

ن اًمرضمةةةةؾ ال يةةةةًمـ سمًَم ةةةةقوموِ وسم لةةةةؽ إ ةةةةذا اًمقاىمةةةةع مةةةةَ ىًةةةة طوع أسمةةةةدا  أن ىقةةةةق : 

 د اعمقضمقدة ال ىً طوع أسمدا .اًمعقَة

 مع أن ىمكَيَ الزب.. مداظملِ:

  ق يًمـ رَ يع قد َ. مداظملِ:

 ... وشمشَصولهَ ًمكـ ؾمٌكَن اهلل. مداظملِ:
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ؾممعنَ ىمٌؾ ىملوؾ أىف ي هكؿ سمًَمعقوةدة اًمًةلشوِ وسممةـ يًةيًمف قمةـ ا طمكةَأ  اًمشوخ:

 اًمنمقموِ ويقق : وقمددت ًمف أؿموَء   ق ذيمر أؿموَء يم ػمة.

  ... مداظملِ:

َ   يقةةق : وقمةةددت أؿمةةوَء يم ةةػمة؟ ىمةةَ : ىعةةؿ. أريةةد أن  مداظملةةِ: وقمةةدد أؿمةةوَء أيكةة

أؾمةةي  قمةةـ  ةةذا  صمةةؿ أظمةةذ يةة هكؿ سمًَمًةةَةؾ  و ةةذا يةةرد قمةةغم اًمةةذيـ يققًمةةقن: سمةةين اًمٌنةةَ 

قمقودشمةف ؾمةةلشوِ وًمكنةةف مةةَ اؾمةة طَع أن ي هر ةةَ ى ةةرا  ًمألووةةَع اعمقضمةةقدة  مةةـ أضمةةؼما 

ُ إًموةةةةف ويةةةةذ ُ اليةةةةة يك ةةةةُ ذم اعمةةةةذيمرات أىةةةةف يقةةةةدس اًمشةةةةوخ ومةةةة ن ويةةةةذ 

َ  يمةَم   قمةغم ىمدموةف إمم اًمقةؼم صمةؿ يعةقد مةـ  ويرىمص وينمةب اًمنمةسمَت ويةذ ُ يقمة

 اًمقؼم ذم نظمر اًمنهَر.. ذم أو  اًمنهَر وي كم اجلمعِ  نَ  ؿمد رطمؾ قمغم ا ىمداأ.

 يمذا وأيَأ ي مّ وموهَ  ي قأ قمـ اًمك أ. مداظملِ:

 ذيمر  ذا وؾممعنَا مـ اًمك َب. اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 .. اًمشوخ:

 سمكروومف.  مداظملِ:

زيةةةةد...  ن وموةةةةف سمعةةةةض إظمقاىنةةةةَ يك ٌةةةةقن ىقةةةةد قمةةةةغم اعمةةةةذيمرات  ىقةةةةد  مداظملةةةةِ:

 شمش وكم  ...

 ومع ؾملوؿ شمك ُ رىممف اعمش ؾ قمـ اعمذيمرات. مداظملِ:

 ـموُ. اًمشوخ:

أىَ قمند   طمد اإلظمةقة : ومعةزأ أىةف  ةرج شم ةقأل اًمٌنةَ مةـ اعمةذيمرات  مداظملِ:
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 اًمذ  يرد يعنل ىمد سمدا.ومـ همػم َ  ومٌذا يمَن ا خ 

 ال يمقيس  ذا. اًمشوخ:

 خم ص ... مداظملِ:

 أ  ىعؿ. يعنل اًمشوخ:

 مَ ًمف قم ىمِ  حيًـ أن يشعؾ  ذا. مداظملِ:

 أى ؿ ذيمرشمؿ ذم أفمـ ًمعلف ذم اًم  شوِ واًمؽمسموِ. اًمشوخ:

 ىعؿ. منهٓ اًمشوخ ... مداظملِ:

 ظمقان أىكؿ ال ال  ذيمرشمؿ أىكؿ شمريدون اًمرد قمغم يم َب دقمقة اإل مداظملِ:

 اًمطريؼ إمم  َقمِ اعمًلملم. مداظملِ:

 اًمطريؼ إمم  َقمِ اعمًلملم  ومهؾ أوضمد  ذا اًمرد. مداظملِ:

 وملعؾ اهلل يون. مداظملِ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 ... يَ أظمل يم َب يعنل:  ق يم َب مَ وموف ...  مداظملِ:

يم ةةةةَب دمموةةةةع يملةةةةف ًمكةةةةـ مةةةةَ  ةةةةق اًمةةةةكم دًمًةةةةف نظمةةةةر  ء  اًمنةةةةَرشون  مداظملةةةةِ:

اىَ اهلل وإيَ ؿ  ذم نظمر صشكِ ؿمةو نَ مةَ يم ٌةقا؟ ىمةًَمقا: يم ةَب قملمةل اًمكقي وقن  د

يمةةذا ضموةةد ويمةةذا إمم نظمةةرا  واًمك ةةَب أـمروطمةةِ قملموةةِ ىمةةدمّ إمم يملوةةِ الةةديْ ذم 

اجلَمعةةِ اإلؾمةة موِ  واجلَمعةةِ اإلؾمةة موِ  ةةل رمةةز اًمًةةلشوِ أو  ةةل اعمعقةةؾ ا و  

ب أيةةش يملةةف قمٌةةَرة ًملًةةلشوِ ذم اعمعهةةد اإلؾمةة مل  يم ةةَب يمةةذا  يم ةةَب يمةةذا  واًمك ةةَ

قمةةةـ ظملةةةط سمةةةلم اًمًةةةلشولم وأى ةةةَر اًمًةةةنِ واإلشموةةةَن سمكةةةذا  ةةةَ صةةةَد  سمةةةف ذم يم ةةةَب 
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اًمدقمقة اإلؾم موِ ومريكِ رشقموِ وقمدأ اإلشموَن سمبػما  صمؿ ضمعؾ صم صمِ أرسمَع اًمك َب 

عمةةدح اإلظمةةقان اعمًةةلملم وإلسمةةراز ؿ وإظمةةراضمهؿ قمةةغم يعنةةل..  ةةؿ اًمةةرأس  يميىةةف 

 عمًلملم  ؿ اإلظمقان اعمًلمقن.يريد إن اًمطريؼ جل قمِ اإلظمقان ا

 ىعؿ.  اًمشوخ:

 ؾمٌكَن اهلل اًمرضمؾ.. مداظملِ:

 ةةؾ  ةةذا اًمك ةةَب يقةةَ  إىةةف رؾمةةًَمِ ىقىمشةةّ ذم ؿمةةعٌِ اًمًةةنِ ذم شمةةَريخ  مداظملةةِ:

منَىمشةة هَ يمةةَن اًمشةةوخ محةةَد  ةةق رةةةوس اًمشةةعٌِ   ةةق ينمةةأل قملوهةةَ اعمًةةيًمِ  ةةق ... 

ِ مةةةَ ؾمةةةمعنَ سممنَىمشةةة هَ ىمةةةَ : مةةةَ ؾمةةةمعنَ سمةةةف وال رأينةةةَا وىكةةةـ وىم هةةةَ يمنةةةَ ذم اجلَمعةةة

 ويمييشَ ىقىمشّ ... 

 قمجوُ. مداظملِ:

 أ  ىعؿ.  مداظملِ:

  ؾ ؾممعّ مـ  ذا طمق   ذا اًمرؾمًَمِ؟ مداظملِ:

 اًمشوخ محَد يقق : مَ ؾممعّ رَ ... مداظملِ:

 ؾمٌكَن اهلل!  مداظملِ:

قمةةغم يمةةؾ طمةةَ  يعنةةل: اعمقضمةةقدون ذم اجلَمعةةِ مةةَ يمةةَىقا يعلمةةقن قمةةـ  مداظملةةِ:

وىقىمشةّ  ةل ذم صةًَمِ.. ب شمنةَىمش ذم اًم ةًَمِ اًمعَمةِ وإىة   منَىمشِ  ةذا اًمرؾمةًَمِ 

 ىقىمشّ ذم أطمد اعمٌَين..

 ... يَ ؿموخ ... مداظملِ:

ذم أطمةةد اعمٌةةةَين أو ًمعلةةف ذم صةةَالت اًمدراؾمةةةَت اًمعلوةةَ ذم اجلَمعةةةِ   مداظملةةِ:
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ومةةةةَ طميةةةة يٌةةةةدوا.. مةةةةَ ىةةةةدر   ةةةةؾ دقمةةةةل إًموهةةةةَ إال قمةةةةدد ىملوةةةةؾ  واعمنمةةةةأل قملوهةةةةَ 

َ  سمَدمَ هؿ.واعمنَىمش أىَس معروومقن أي  ك

َ   زد قمةةغم  ةةذا أيشةةَ ىقىمشةةّ ذم  مداظملةةِ: َ  ؾمةةلشو ادمةةَ هؿ معةةروأل ًمةةوس ادمَ ةة

َ  يمذًمؽ يًيدون ذا  اًمشكةر وذا   زمـ سمعض رًؾمَء اجلَمعِ اإلؾم موِ اًمذيـ أيك

االدمةةَا  ومشةةل اًمقاىمةةع مةةَ حيًةةـ ال سمٌظمقاىنةةَ اًمكةةقي لم وال سمبةةػم ؿ مةةـ إظمقاىنةةَ أن 

ًَمِ يعنةل: شم شةؼ مةع مةنهٓ اجلَمعةِ أو أن اجلَمعةِ يشةَ رؾمةإيققًمقا قمـ  ذا اًمرؾمةًَمِ: 

يعنةةةةل شمًيةةةةد مةةةةَ ذم  ةةةةذا اًمرؾمةةةةًَمِ  وأن اعمشةةةةَةخ ذم اجلَمعةةةةِ ي ٌنةةةةقن مةةةةَ ذم  ةةةةذا 

اًمرؾمًَمِ  سمؾ  ذا اًمرؾمًَمِ ال شم شؼ مع منهٓ اجلَمعِ  و ل ًموًةّ رؾمةًَمِ قملموةِ ذم 

اًمقاىمةةةةةةع دىموقةةةةةةِ وال ىن ةةةةةةػ صةةةةةةَطمٌهَ وإىةةةةةة  صةةةةةةَطمٌهَ يشهةةةةةةؿ اإلؾمةةةةةة أ ذم إـمةةةةةةَر 

َت وال يشهةةةؿ اجل قمةةةَت ذم إـمةةةَر اإلؾمةةة أ  ومكةةةَو  أن ي ةةةق  و ةةةةق  اجل قمةةة

َ  طم ةةةةةك ب شمٌةةةةةؼ إال  َقمةةةةةِ اإلظمةةةةةقان  ويةةةةةرومض اجل قمةةةةةَت و هةةةةةز قملوهةةةةةَ  وعةةةةة

اعمًةةلملم وميسمرز ةةَ قمةةغم أيشةةَ  ةةل اجل قمةةِ اًمشةةمقًموِ و ةةل اجل قمةةِ اًم ةةل شم ةةل  

 ًموعنل..

 ىموَدة ا مِ. اًمشوخ:

مةةةـ يموةةةّ ويموةةةّ مةةةـ اعمزايةةةَ  ـموةةةُ ىموةةةَدة ا مةةةِ اإلؾمةةة موِ عمةةةَ وموهةةةَ  مداظملةةةِ:

و هةةةؾ مًةةةكلم أن دقمةةةقة اإلؾمةةة أ وأن مةةةـ ضمةةةَء سمةةةدقمقة  ةةةُ أن يعةةةرض دقمقشمةةةف 

  ومهةةؿ ًمةةة.. و ةةذا مةةـ ؾمةةو َت  ةةذا اجل قمةةِ  ¢قمةةغم يم ةةَب اهلل وقمةةغم ؾمةةنِ رؾمةةقًمف 

مـ ؾمو َت وضمقد  ةذا اجل قمةَت أن سمعةض اًمًةذج مةـ طم ةك ـملٌةِ اًمعلةؿ يشهمةقن 

جل قمَت سمد  أن يشكروا أن  ذا اجل قمَت أن دقمقة اإلؾم أ ال  رج قمـ  ذا ا

ومنهٓ  ¢ىمد  رج قمـ دقمقة اإلؾم أ وم عرض قمغم يم َب اهلل وقمغم ؾمنِ رؾمقًمف 

َ ن  يشَ يملهَ شمل زأ سمًَمٌدع  اجل قمَت  ذا اًم ل يعنل:  اًمًلػ وشم هر قموقرَ  وع



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

70 

   ةةذا اًمرضمةةؾ مةةـ  ةةذا ¢هلةةَ اىةة  ء وهلةةَ ىمةةَدة وال شمل ةةزأ ال يم ةةَب وال ؾمةةنِ رؾمةةقًمف 

 ةةنػ و ةةؿ يم ةةر  ي نةةقا أن دقمةةقة اإلؾمةة أ ال  ةةرج قمةةـ اجل قمةةَت  سمةةؾ ويمةةيى  اًم

فمةةةـ إن أطمًةةةنَ سمةةةف اًم ةةةـ أن دقمةةةقة اإلؾمةةة أ ال  ةةةرج قمةةةـ اجل قمةةةَت  وال سمةةةد أن 

  َر  َقمةِ و علهةَ  ةل  َقمةِ اعمًةلملم ومَظم ةَر  َقمةِ اإلظمةقان اعمًةلملم 

ظمقان اعمًةلملم ملم سمَإلاجل قمِ اعمًسمعد أن ىقد اجل قمَت ا ظمر   وب يمس 

سمنقةةةد  إال يمكةةةـ أؿمةةةوَء يعنةةةل ـمشوشةةةِ ضمةةةدا  وذًمةةةؽ طم ةةةك ال  رطمهةةةَ و ةةةق يريةةةد أن 

  علهَ  ل اجل قمِ..

 مَ وموف سمرعمَن.. مداظملِ:

 ةةل  َقمةةِ اعمًةةلملم ويمةة  يقةةق  اًمشةةوخ رسمةة  ذر اًمرمةةَد ذم اًمعوةةقن   مداظملةةِ:

ذم اًمةرد قملوهةَ  ومونٌبل أن ال يكقن هلذا اًمرؾمًَمِ ... قمةـ ـملٌةِ اًمعلةؿ وأيشةؿ يك ٌةقن

ويٌونةةةقن طم ةةةك اًم ةةةروأل اًم ةةةل ي كققةةةقن مةةةـ اًم ةةةروأل اًم ةةةل ىقىمشةةةّ وموهةةةَ ومةةةـ.. 

 قا اجلَمعِ مـ  ذا أ  ىعؿ. عمنمأل وإمم اعمنَىمش طم ك يعنل يؼمةوين رون إمم ا

رسم  يقق  ىمَةؾ: عمَذا اجلَمعِ مَ شم ؼمأ مـ  ذا اًمرؾمًَمِ  مَ ىدر  ًمعؾ اجلَمعِ 

َ  اجلَمعةةةةِ ال ييةةةة  َ أن شمكةةةةقن رؾمةةةةًَمِ ىقىمشةةةةّ مةةةةـ زمةةةةـ سمعوةةةةد شمشعةةةةؾ وًمكةةةةـ أيكةةةة

وىًةةةوّ  وال شمبكةةةُ ًمكةةةقن ؿمةةة ص.. ًمكةةةقن أطمةةةد ـملٌةةةِ اًمعلةةةؿ أو اًمعلةةة ء يةةةي  

ويقةةق : إن  ةةذا اًمرؾمةةًَمِ ال شم شةةؼ مةةع مةةنهٓ اجلَمعةةِ وال مت ةةؾ.. وال يقر ةةَ مشةةَةخ 

 اجلَمعِ  سمؾ  ذا واهلل ظمدمِ ًملجَمعِ.

َ ؟م ك يمَىّ  ذا اًمرؾمًَمِ اعمنَىمشِ  مـ يمؿ ؾمنِ شم اًمشوخ:  قريٌ

 مطٌققمِ مقضمقد ذم... اًم َ ر قمغم اًمك َب ًمكـ مَ أشمذيمر. مداظملِ:

 ىعؿ.  اًمشوخ:

 صمؿ شمقذم اعمًًمػ. مداظملِ:
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 شمقذم مـ ؾمن ف. اًمشوخ:

 واؾممف ... مداظملِ:

 اًمرؾمًَمِ اًمًو ِ. مداظملِ:

 ؾمو ِ ضمدا  . مداظملِ:

 مداظملِ: أ  ىعؿ. وىمد ـمٌعّ ـمٌعَت م عددة.

 ـمٌعَت يم ػمة ضمدا  . مداظملِ:

 واى نمت ذم يمؾ مكَن. ظملِ:مدا

وأيمؼم مَ  دع ذم اًمرؾمةًَمِ أيشةؿ يققًمةقن:  ةذا رؾمةًَمِ قملموةِ ال ين مةل  مداظملِ:

 صَطمٌهَ إمم أ  مـ اجل قمَت.

 ىعؿ. ىعؿ.  اًمشوخ:

 مداظملِ: رؾمًَمِ م جردة 

 اًمشوخ: ىعؿ. 

ًموس ًم َطمٌهَ أ  اىة  ء  ويةي  اًمطلٌةِ إمم اجلَمعةِ ؾمةمعّ أيشةؿ أو   اًمشوخ:

َ  إذا ضمةةَء مةةـ أمريكةةَ ومةةـ شملةةؽ اًمةةدو  و ةةق ال مةةَ يةةي  اًمط ًَمةةُ يًةةلمقىف ظم قصةة

َ  قمـ  ذا اًمدقمقات يقدمقن ًمف  ديِ مـ  ذا اًمك َب.  يقدأ وال يعرأل ؿمو 

 مداظملِ: مـ مـ اًمكم يقدمهَ.

يقدمقيشَ اإلظمقان  دقمَة اإلظمقان اعمقضمقدون  يعنل: حيةَوًمقن أن..  مداظملِ:

دمقن ًمةةةةةف ىًةةةةة ِ مةةةةةـ  ةةةةةذا اًمك ةةةةةَب يًةةةةة قٌلقا  ةةةةةذا اًمشةةةةة ص أو يةةةةةذ ٌقا إًموةةةةةف ويقةةةةة

ويققًمةةةةقن: إىمةةةةرأ  وىمةةةةد ذيمةةةةر أطمةةةةد اإلظمةةةةقة ا مةةةةريكولم ذم ؿمةةةةعٌِ اًملبةةةةِ اًمعرسموةةةةِ ذم 

اجلَمعِ أيشؿ ضمَءوا ًمف سمًَمك َب وىمًَمقا ًمف:  ذا اًمك َب اىمرأا   ذا اًمك ةَب ًمةوس.. 
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ال ين مل صَطمٌف إمم اجل قمَت و ق يم َب ضمود شمً شود منف  ىمَ : وعمَ ىمرأشمف  ذا 

ان  ىمًَمقا: يموػ؟ ال ... مةَ  ةق صةكو  ال سمةس.. ؿمة ص يعةرأل  قمنةدا دقمقة اإلظمق

معرومةةِ سمةةَإلظمقان ومةةرد إًمةةوهؿ اًمك ةةَب وىمةةَ :  ةةذا اًمك ةةَب يم ةةَب إظمةةقاين  ىمةةًَمقا: ال 

 ذا أسمدا   ذا اًمك َب صَطمٌف يعنل: ال ين مل  ال ... أسمدا   ذا اًمك َب إظمةقاين ىمٌةؾ 

 أن يعرومف وىمٌؾ أن...

َ  يعنةل: ينطةؼ سمةف يقةلم أن اًمرضمةؾ يمؾ مةـ يقةرأ اًمك ةَب يشةع مداظملِ: ر رةذا متَمة

إظمقاين يعنل: م ع ُ طم ك   ن ا ؿموَء ؿمو نَ اًم ةل ىقةد َ قمةغم همةػما  ةـ ىقةد 

اًمًلشوِ ومك   مـ همػم َ يعنل: ينقلهَ مًةل ت وال ينةَىمش أ   ء  وسم َصةِ أن 

اًمك ةةَب اًمةةذ  معةةروأل قمنةةد اجلموةةع و ةةق يم ةةَب اًمةةدقمقة اإلؾمةة موِ ومريكةةِ رشقموةةِ 

سمنمةةةةيِ ـمةةةةرح اًمشةةةةوخ قمٌةةةةد اهلل قمةةةةزاأ رمحةةةةِ اهلل قملوةةةةف  ةةةةذا اًمك ةةةةَب يعنةةةةل  وًورة

اعمعلقمةةَت اًم ةةل وموهةةَ معلقمةةَت وةةعوشِ و زيلةةِ وم نَىمكةةِ اجطةةي وموهةةَ يمٌةةػم ضمةةدا  

َ  وب ينَىمشهَ أ   ء.  ومع ذًمؽن  ىف رد رَ قمغم اًمًلشولم أورد َ ىق   طمرومو

ِ أن مَ ىمطع ؿ سمين اًمك َب أى ؿ ذيمرشمؿ ذم أفمـ ًمعلف ذم اًم  شوِ واًمؽمسمو مداظملِ:

ًمعٌةد اهلل قمةزاأ  قمةكم طمًةةـ قمٌةد الموةد أن اًمك ةَب يعنةةل: ًمعٌةد اهلل قمةزاأ أو يقةةَ : 

 أىف.. أن اًمذ  يم ٌف  ق قمٌد اهلل قمزاأ سمدون ضمزأ.

 ىعؿ.  مداظملِ:

ًمكـ زوضم ف يم  ىملنَ ذم أطمد أقمداد اعمًلمقن ذيمرشمف مةـ سمةلم يم ٌةف سمةؾ  مداظملِ:

 يم َب. ىمًَمّ: إن.. ذيمرت أىف  ق أو 

 أو  يم َب. مداظملِ:

 أو  يم َب مـ يم ٌف ىمًَمّ: وًمكـ ًموس قملوف  ء. مداظملِ:

ِ اًم ل أضمرو َ معهَ صٌوكِ وومَة اًمشوخ أو.. رمحِ اهلل قملوف مداظملِ:  .... ذم اعمقَسمل
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 إيف.. اًمشوخ:

 أ  ىعؿ. شمذيمر سمعض مآصمرا أؿموَء اان ذيمر محَس. مداظملِ:

 ذيمرت أيش يَ ؿموخ؟ مداظملِ:

 يم َب اًمدقمقة اإلؾم موِ ومريكِ رشقموِ ًملشوخ قمٌد اهلل. قمندا مداظملِ:

 ( 00:  00:  42/ 363) اهلدى والنور/ 

 ( 00:  08:  55/ 363) اهلدى والنور/
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 حٕه اإلخٕاُ املطمىني

ق   اهلل   ﴿شمةةر  يةةَ ؾمةةوَدة... ىمةةَةملم قمةةغم أؾمةةَس:  اًمشةةوخ: ةة ؾم   ر 
ؿ  ذم  ةة ك  َن  ًم  ةة د  يم  ةة ق  ًم 

 ٌِ ن   ً ٌة طم  ق   .[21]األحزاب:﴾أ ؾم 

 قمغم مَ يققًمقن..  قمغم دقمقا ؿ  ؿ  يققًمقن: ىعؿ. مداظملِ:

  ذا ضمقاب ؾمًازم أىَ؟ اًمشوخ:

 أىّ شمطلُ رأيل أىَ  وًموس رأهيؿ  ؿ؟ مداظملِ:

 سمون  أىّ... وشمعرأل وحتود؟ اًمشوخ:

 مَ أطمود. مداظملِ:

 ومل ذا شمقق  قمغم رأهيؿ  وأىّ شمعرأل أين أريد قمغم رأيؽ. اًمشوخ:

  هَ ًمؽ سمًَمٌدايِ  إن ؿمَء اهلل... م علؿ...اعمشكلِ أىَ ووك مداظملِ:

اى ر يَ أظمل  سمَر  اهلل وموؽ  ىكـ ال ىكُ  ذا اًملبِ ...دملس أمةَمل  اًمشوخ:

َ   ىكـ ىكُ  يميىؽ شملموذ ومطوع مَ ؿمَء اهلل.. إمم نظمرا   ذا اًملبِ ال ىكٌهَ إـم ىم

مةةَ اعم ةةَرطمِ  ًمةةوس  نةةَ  ومةةر  سمونةةل أىةةَ وأىةةَ ؿمةةوخ يمٌةةػم يمةة  شمةةراين  وسمونةةؽ وأىةةّ 

  «وؿمةةَب ىشةي ذم ـمَقمةةِ اهلل »ؿمةَء اهلل ؿمةَب ىةةَومر إن ؿمةَء اهلل يمةة  ىمةَ  قملوةةف اًمًة أ: 

ًمكـ ىكـ ىكةُ اعم ةَرطمِ  أىةّ يمةَن ؾمةًاًمؽ مةَ  ةق رأيةؽ ذم اًم ن ةوؿ؟ ومعملةّ 

أىةةَ حمةةًَة أن اًم ن ةةوؿ ىمًةةملم و.. إمم نظمةةرا  وصةةلنَ أظمةةػما  ًمٌوةةّ اًمق ةةود  ومكةةَن 

ا  ا ظمةةػم  ةةق ؾمةةًا  مقضمةةف ًمةةؽ وًمةةوس اًمٌكةةْ ذم اًم ن ةةو ت اًمقَةمةةِ اان  واًمًةةً
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هلؿ  مةَ رأيةؽ سم ن ةوؿ اجل قمةَت ا ظمةر ؟ شمريمنةَ شمن ةوؿ اإلظمةقان اعمًةلملم   ةذا 

ؿ  ذم  ﴿حي ةةَج إمم سمكةةْ ظمةةَص.  ةةؾ اجل قمةةَت ىمَةمةةِ قمةةغم أؾمةةَس:  ةة ك  َن  ًم  ةة د  يم  ةة ق  ًم 

 ٌِ ن   ً ٌة طم  ق   اهلل   أ ؾم 
ق   ؾم   .[21]األحزاب:﴾ر 

 أقمرأل مَذا يدرؾمقن  يعنل رسم  م   ... ضمقا  أىَ مَ أقمرأل   ين ال مداظملِ:

ظم ص  ال شمعرأل. طم ك يملمِ ال شمعرأل حت َج رشح أيكَ؟! ال حت َج  اًمشوخ:

 إمم رشح  يملمِ أقمرأل  ل اًم ل حت َج رشح.

 يذيمر اًمدًموؾ ومقط. مداظملِ:

 أين ال أقمرأل. اًمشوخ:

 يعنل عمَذا ال أقمرأل سمَر  اهلل وموؽ. مداظملِ:

هةةةةَ مهمةةةةِ ذم ىشةةةةس اعمقوةةةةقع مةةةةـ ىشةةةةس قمةةةةكم طمًةةةةـ: ؿمةةةةو نَ  نةةةةَ  ىقطةةةةِ أفمن

اعمقوةةقع طمةةق  ؾمةةًاًمكؿ  صمةةؿ ضمقاسمةةف ومةةَ سمنةةل قملوةةف  يمةةَن ؾمةةًاًمكؿ ؿمةةو نَ اًمقاىمةةع 

دىموةةةؼ ضمةةةدا  يمةةة   ةةةق اًمعهةةةد سمكةةةؿ وهلل المةةةد  أىةةةف  ةةةؾ  ةةةذا اجل قمةةةِ شمٌةةةدأ يمةةة  سمةةةدأ 

اًمرؾمةةق  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ سمًَم قطموةةد  وميظمقىةةَ ضمةةزاا اهلل ظمةةػم أضمةةَب أىنةةَ ىةةدرس 

كمةةد ىعةةةوؿ يَؾمةةلم اًمةةذ   ةةق اًمعقوةةةدة اًمًةةلشوِ ويمةةذا  و ةةذا ًمةةةوس يم ةةَب اإليةة ن عم

 اجلقاب قمغم ؾمًاًمؽ.

معلةةوش سمةةةَر  اهلل وموةةؽ  ىكةةةـ رصطمنةةَ ًمةةف أيم ةةةر مةةـ مةةةرة   ةةذا ؾمةةةنؽميمهَ  اًمشةةوخ:

َ  وًمـ أقمقد إًموهَ  ىكـ ىريد اجل قمَت ا ظمر .  ضمَىٌ

 وأىَ يَ ؿمو نَ... مداظملِ:

ب اًمةديم قر حممةد ىعةوؿ ... ًمشكةولِ اًمشةوخ طم ةك حيكةؿ مةـ ظمة   يم ةَمداظملِ:

ومؼ ًمعقودة أ ؾ اًمًنِ واجل قمِ  ومٌذا .. ايَؾملم وقمغم اجل قمِ  إذا يمَن اًمك َب مق
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 اًمٌكْ.

أوال  أىةةةةّ مةةةة ل  ىملةةةةّ أىةةةةؽ  و  مةةةةرة دملةةةةس معنةةةةَ  ًمةةةةذًمؽ اشمةةةةر  زم  اًمشةةةةوخ:

 ا ؾمًَموُ اإلظمقىجوِ  ال شمقؾ زم ومكولِ اًمشوخ   ىنَ ىر   ذا سمدقمِ ذم سمًَمؽ.

 قمذرا . مداظملِ:

 ةةؾ ؾمةةمعّ ومةةو  ىمةةد قملمةةّ أن أطمةةدا  مةةـ ؾمةةلشؽ اًم ةةًَم  مةةـ أسمةةق سمكةةر  وخ:اًمشةة

 إمم ا ةمِ يمَىقا يققًمقن  طمد منهؿ ومكولِ اًمشوخ؟

 مَ ىمرأت ومَ ؾممعّ. مداظملِ:

 ... ومكولِ اًمشوخ..مداظملِ:

أىّ ال شمعلؿ وأىَ م ؾ طمكَي ؽ ال أقملؿ أن أطمدا  منهؿ يمَن ينَد  اًمعَب  اًمشوخ:

ق  ًمةةف: ومكةةولِ اًمشةةوخ   ةةذا هلجةةِ ظملشوةةِ وةةد اًمًةةلشوِ  اًمشَوةةؾ اجلوشةةِ اًمراؿمةةد يقةة

وطر  أمةةةَ ىكةةةـ  ةةةذا ال ًةةةإن يمةةةَىقا  ةةةؿ ىمةةةَىعلم رةةةَ ومهةةةؿ وؿمةةةييشؿ  ًمًةةةّ قملةةةوهؿ سمم

ىكٌهَ   ؿ م    ىمد حيٌقن أىف إذا دظمؾ رةوس اجل قمِ أو ديم ةقر اجل قمةِ أو ؿمةوخ 

َ   ص  أو ال؟  اجل قمِ ذم م ؾ  ذا اعمجلس ىمَمقا ًمف ىموَم

 ىعؿ. مداظملِ:

 أمَ ىكـ ال ىكُ  ذا   ىنَ ىريد داة   يم  ىمَ  اًمشَقمر:  ًمشوخ:ا

 فتشبببافإن إن ك نؽإكبببإن  ببب ؾف 

 

 

 

 إن نلتشببباا كببب لؽةنم فببب   

 ¢ىكـ ىريد أن ى شٌف سمًَمًلػ اًم ًَم  وًمًنَ منهؿ  ًمكـ سمشَرة اًمرؾمق    

َ  طمنمةةة »شمشةةةجعنَ قمةةةغم أن ىكةةةقن مةةة لهؿ ًمعمةةةقأ ىمقًمةةةف قملوةةةف اًمًةةة أ:  مةةةـ أطمةةةُ ىمقمةةة

شمعةةةرأل  ةةةذا  «اعمةةةرء مةةةع مةةةـ أطمةةةُ»و الةةةديْ اًمةةةذ   ةةةق أصةةة  إؾمةةةنَدا :   أ«معهةةةؿ

 الديْ  شمعرأل ؾمٌٌف؟
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 ال. مداظملِ:

 ¢ؾمةةةٌٌف راةةةةع ضمةةةدا   يقةةةق  أىةةةس سمةةةـ مًَمةةةؽ: يمنةةةَ ال ىًةةةي  رؾمةةةةق  اهلل  اًمشةةةوخ:

ؿ  ﴿م ةةيدسملم سمةةيدب اًمقةةرنن:  يم   ً ةة  ً ؿ  شم  ةة ك  ٌ ةةد  ًم  و َء  إ ن  شم  ةة ـ  أ ؿم  ةة قا قم  ي ًم  ةة  ً   [101]المائالالد :﴾ال شم 

َىقا حيٌقن يي  رضمؾ أقمرا  مـ اًمٌَديةِ ًمةوس مرسمةك وال  ةق يمة  يققًمةقن وملذًمؽ يم

اًموةةةقأ ذم ًمبةةةِ اًمعٍمةةة الةةةًَ م  ةةةرج مةةةـ مدرؾمةةةِ اًمرؾمةةةق  قملوةةةف اًمًةةة أ  سمةةةدو  

أقمةةرا  يةةي  ويًةةي  يةةَ رؾمةةق  اهلل! أيةةـ حممةةد؟! سملهجةةِ سمدويةةِ  ومكةةَىقا حيٌةةقن أن 

مةةـ خمًَمشةةِ أدب  يةةي  رضمةةؾ مةةـ  ةةًالء ا قمةةراب أىةةف يًةةيًمف ًمكةةل يكقىةةقا ؾمةةلوملم

اًمقةةةرنن اًمكةةةريؿ  وذم اًمقىمةةةّ ىشًةةةف ي علمةةةقن سمطريةةةؼ ؾمةةةًا  اًمبريةةةُ قمةةةـ مدرؾمةةةِ 

اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ  ومكةةَىقا حيٌةةقن  ةةذا  ومجةةَء رضمةةؾ ومقةةَ : يةةَ رؾمةةق  اهلل! إين 

ًمًّ سمك ػم صوَأ وص ة وقمٌَدة.. وًمكنل أطمُ اهلل ورؾمةقًمف  ومقةَ  قملوةف اًمًة أ: 

: ومةق اهلل مةَ ومرطمنةَ سمٌمةء يمشرطمنةَ سمًةًا  ومقةَ  أىةس سمةـ مًَمةؽ «اعمرء مع مةـ أطمةُ»

ومةةةنكـ  «اعمةةةرء مةةةع مةةةـ أطمةةةُ»وضمةةةَوب اًمرؾمةةةق  سمققًمةةةف:  ¢ ةةةذا اًمرضمةةةؾ ًملرؾمةةةق  

ىكُ اًمًلػ اًم ًَم  وىكَو  أن ى شٌف رؿ  وؾمةقأل ًمةـ ىكةقن مة لهؿ  ًمكةـ يمة  

: َ  ذيمرت ًمؽ نىش

 فتشبببافإن إن ك نؽإكبببإن  ببب ؾف 

 

 

 

 إن نلتشببباا كببب لؽةنم فببب   

ًمًةةةةةلػ اًم ةةةةةًَم  ومكةةةةةولِ اًمشةةةةةوخ  ال  ))يةةةةةَ أسمةةةةةَ قمٌةةةةةد وشمةةةةةر   ةةةةةؾ مةةةةةـ اًم شةةةةةٌف سمَ 

اًمةةةرمحـ((  كةةةذا اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم  يققًمةةةقا  أمةةةَ ومكةةةولِ اًمشةةةوخ وم َمةةةِ ومةةة ن دظمةةةؾ 

َ    ؾ يمَن  كذا حممد قملوف اًمًة أ و ةق ؾمةود اًمٌنمة؟  ومكولِ اًمشوخ  ىمَمقا ًمف ىموَم

َ   ةةؾ يمةةَىقا يققمةةقن ًملرؾمةةق   أصةةكَسمف و ةةؿ ظمةةػم اًمٌنمةة سمعةةد ا ىٌوةةَء واًمرؾمةةؾ  وعةة

َ ؟ ال.ىم ¢  وَم

 ؾ اجل قمَت اًم ل أىّ شمدىدن طمقهلَ وشمًي  قمـ شمن و هتَ   ؿ يمذًمؽ؟ أفمـ 
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 شمً طوع أن شمقق   نَ ال.

 وال شمً طوع أن شمقق  ال أقملؿ.

اًمشَ د سمَر  اهلل وموؽ  اان  ذا اًمك َب يم َب اإلي ن شميًموػ اًمديم قر ومة ن... 

  ًمكةـ همةػم  يعلةؿ  وىةف؟ مةَ شمعلةؿ َب مَ  ةق اًمك ةَب اًمةذ  يمةَىقا يقرًىمٌؾ  ذا اًمك

وًمةةةق أىةةةؽ ىملةةةّ ال يم ةةةَب ًمكنةةةّ شمعلةةةؿ القوقةةةِ  اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم يمج قمةةةِ يمةةةؿ 

 قممر ؿ؟

 ...مداظملِ:

 سمدون شمش وؾ  يمؿ قممر ؿ  ىمؾ مًلم ؾمٌعلم ؾم لم... اًمشوخ:

 ... مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ... مداظملِ:

ردن عمةةَذا.. ؾمةةٌكَن اهلل ذم ا و  سمةةدأت سمكًةةـ اًمٌنةةَ  واى هوةةّ إمم ا  اًمشةةوخ:

 مَ  ذا اًم نَىمض اًمٌعود؟

 أىَ ىملّ اإلظمقان اعمًلملم  ًموس اإلظمقان اعمًلملم ذم ا ردن.

 ...مداظملِ:

 ؾمٌعلم ؾمنِ؟ اًمشوخ:

َ . مداظملِ:  شمقريٌ

َ . اًمشوخ:  شمقريٌ

 اإلظمقان اعمًلملم... مداظملِ:
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ةة  َقمةةِ يةةَ أظمةةل.. أىةةّ اان ؾمةة جعلنل أ   اًمشةةوخ:  فمنةةل وموةةؽ طمةةط ذم سمًَمةةؽ  ػم  هم 

 شمعرأل عمَذا؟

 سموٌطؾ ؿمو نَ سموٌطؾ. داظملِ:م

 سموٌطؾن  ن اان سمدأت شمدظمؾ ذم اجلد . اًمشوخ:

 ال أقمقذ سمَهلل. مداظملِ:

 ى ر  وموؽ  أىَ مَذا يمَن ؾمةًازم ػم  هم   ق  ذا  أىَ اان أىمق  ًمؽ سمدأت أ   اًمشوخ:

 ًمؽ؟

 ّ طمريمِ اإلظمقان اعمًلملم.. م ك أىش مداظملِ:

 يمؿ مٍ قمغم اإلظمقان اعمًلملم. اًمشوخ:

 ن اعمًلمقن  ؿ  َقمِ واطمدة أو  َقمَت؟اإلظمقا

  َقمِ واطمدة. مداظملِ:

 ومنهٓ واطمد  أو منَ ٓ؟ اًمشوخ:

 منهجهَ واطمد إن ؿمَء اهلل. مداظملِ:

ومٌذا  أىَ ؾمًازم قمـ  َقمِ واطمدة سممنهٓ واطمةد يمةؿ مٍة قملوهةَ  عمةَذا  اًمشوخ:

شمريد  أىّ شم شلًػ قمكم أىَ  مَ ومهمّ قملوؽ..  َقمِ ا ردن أو ؾمقريَ أو... مَذا

رةةذا اًم شَصةةوؾ؟ أىةةَ ؾمةةًازم اإلظمةةقان اعمًةةلمقن يمةةؿ مٍةة قملةةوهؿ؟ قمشةةَ اهلل قمةة  

 ؾملػ.

 أيمرمؽ اهلل. مداظملِ:

 يمؿ مٍ قمغم اإلظمقان اعمًلملم. اًمشوخ:
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 مَ يقَرب ؾمٌعلم ؾمنِ؟ مداظملِ:

 ذم  ذا اًمًٌعلم ؾمنِ  ؾ درؾمقا قمقودة اًم قطمود ومو  شمعلؿ؟ اًمشوخ:

َ  ذم اًمزرىمَء ال أقملؿ  ء  إال ذم اًمقىم مداظملِ: ّ الًَ  وقمـ اجل قمِ أيك

 سمًَم كديد  أريد أن أطمدد ًمؽ طم ك أطمكؿ قملوهؿ سم  أقمرأل.

 ـموُ. اًمشوخ:

َسم ةةةةةةف ينكةةةةةؿ إمم  َقمةةةةةةِ ال يعةةةةةةرأل  أؾمةةةةةيًمؽ اان ؾمةةةةةةًاال :  ةةةةةؾ  ةةةةةةقز عمًةةةةةلؿ ى 

مةةةنهجهؿ  وال يعةةةرأل شمةةةَريخ طموةةةَهتؿ  وال يعةةةرأل ومكةةةرهتؿ  وال يعةةةرأل دقمةةةةقهتؿ  

َ  ؾموكقن اجلقاب ال؟ أأ    نَ  اطم    أن يكقن سمغم؟ـمٌع

 ىعؿ سمؾ  ُ أن يعرأل منهجهؿ وقمقودهتؿ. مداظملِ:

َ   وميىةّ اان شمة كلؿ قمةـ اإلظمةقان اعمًةلملم يمشةرد مةنهؿ أو ظمةَرج  اًمشوخ: طمًن

 قمنهؿ؟

 أشمكلؿ قمـ اإلظمقان اعمًلملم يمج قمِ يمَملِ. مداظملِ:

 طمودة. اًمشوخ:

 ... مداظملِ:

 وال أىَ. اًمشوخ:

 أىَ... مداظملِ:

 ؿ.ىع اًمشوخ:

 أىَ... ذم اإلظمقان اعمًلملم. مداظملِ:

 إذا  ال شمعرومهؿ. اًمشوخ:
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يم ػم مـ اًمشةٌَب يقةق  ىكةـ ًمًةنَ مةع اإلظمةقان  ًمكةـ يمة  يقةَ  ىملقسمنةَ  مداظملِ:

 معلقِ معهؿ وقمقاـمشهؿ و...

يَ أظمل  مَ داأ أىؽ ًمًّ مـ اإلظمقان  مَ رح... شم كلؿ قمنهؿ سمَر  اهلل  اًمشوخ:

وال أىمق  اعمر ال يً طوع أن ي كلؿ قمةـ اإلظمةقان وموؽن  ن اإلظمقاىجل اًم موؿ.. 

َ  اان.  اعمًلملم  أىَ ؾميىمق  ًمؽ ؿمو 

 شمشكؾ. مداظملِ:

 ن اإلظمةقان اعمًةلملم اًمةذ   ةؿ  َقمةِ واطمةدة  ومةنهٓ واطمةد ا مةةر  اًمشةوخ:

ًمةةوس يمةةذًمؽ  أىةةَ ال أومعةةؾ يمةة  ومعةةؾ  ةةق  أىةةَ ىمةةد أيمةةقن اسمةةـ اإلظمةةقان اعمًةةلملم ًمكةةـ 

رشهتؿ وقمرومّ دظمَةلهؿ وقمرومةّ طمقوقةِ دقمةقهتؿ ًمًّ منهؿن  ين ظمًَمط هؿ وقمَ

 إمم نظمرا..

اإلظمقان اعمًلملم ذم ؾمقريَ ـمَةش َن أىَ أىمدأ ًمةؽ طمقةَةؼ واىمعةِ وًمةوس ظموةَ   

اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم ذم دمشةةةؼ اًمشةةةَأ ؾمةةةلشوقن ذم اًمشكةةةر  وذم اعمةةةنهٓ اًمعلمةةةل  

ًمكةةةـ  ةةةؿ طمزسموةةةقن إظمةةةقان مًةةةلمقن  اإلظمةةةقان اعمًةةةلمقن ذم طملةةةُ وديةةةر اًمةةةزور 

يًمنةةقن سمَعمشةةَيخ اًم ةةقوموِ إذا وضمةةدوا واطمةةد مةةَ  قمةةَر  ذم اًمطرىمةةَت صةةقوموقن 

 اشمريمقا  ذا   ذا مـ أ ؾ اهلل. إظمقان مًلمقن.

رةةةةوس طمةةةزب اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم ذم ديةةةر اًمةةةزور ذيمةةةروين ؿمةةةق اؾمةةةمف صةةةَطمُ 

 يم َب رؾمًَمِ صبػمة الؼ... 

 طمًـمداظملِ:

ف ىم ةِ ـمٌعةف ال  ال  طمًـ  اًمك َب اؾممف اًمقضمقد الؼ   ذا اًمك َب ًمة اًمشوخ:

صَطمٌنَ اًمقديؿ ز ػم اًمشَويش  ذا اًمك َب   ذا يم ةَب يقةرر قمقوةدة اعمنمةيملم  ال 
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ـ  ﴿يزيةةةد قمةةةغم أىةةةف ي ٌةةةّ قمقوةةةدة اعمًةةةلملم اًم ةةةل  ةةةل شمًيمةةةد قمقوةةةدة اعمنمةةةيملم: 
ةةة   ًم  و 

ض   ا  ر   و 
ات  ق  م   ً ل ؼ  اًم ـ  ظم  ؿ  م  ًم   ه  ي    ومقلّ أىَ ًمةذا  اًمرضمةؾ  أسملةغ [61]العنكبوت:﴾ؾم 

اًمك ةةةةةَب ال يشوةةةةةد إال إذا وةةةةةممّ إًموةةةةةف شمقطموةةةةةد ا ًمق وةةةةةِ  وشمقطموةةةةةد اعمًًمةةةةةػ  ةةةةةذا 

اًمعٌةةةَدة  شمقطموةةةد ا ؾمةةة ء واًم ةةةشَت  و إال ًمةةةوش شم ٌةةةّ أن اهلل  ةةةق ظمةةةًَمؼ اًمكةةةقن  

اًمٌنمةةة يملةةةف إال مةةةـ ؿمةةةذ مةةةـ اًمد ريةةةِ واعم طمةةةدة سمشطةةةرهتؿ اًم ةةةل ومطةةةر ؿ اهلل قملوهةةةَ 

س يمةَن  نةَ  ذم يًمنقن رذا اًمذ  شمكمنف  ذا اًمك َب  مَ  ذا اجلهد..  ذا اًمرةو

ديراًمزور رضمؾ يمٌم وًمعَسمف يًوؾ  رسم  السمس دؿمداؿمةِ شمكشةػ قمةـ قمقرشمةف   ةذا 

ال شمنكةةر قملوةةف  ىكةةـ ىعةةرأل مةةـ  ةةذا القةةَةؼ اًمٌمةةء اًمك ةةػم  ومةةَإلظمقان اعمًةةلمقن 

ون يم َب ومقف اًمًنِ ًملًود ؾمَسمؼ وًمعلؽ شمعرأل أن اًمًود ؾمَسمؼ يمَن ًذم دمشؼ يقر

ةة يم َسمةةف  ةةذا ذم دمشةةؼ ي  مةةـ ظمةةقاص  َقمةةِ طمًةةـ اًمٌنةةَ رمحةةف اهلل   أ  عمةةَذان  ن ر  ق 

اًمةةةدقمقة اًمًةةةلشوِ ذم دمشةةةؼ ىمَةمةةةِ قمةةةغم ؾمةةةَ  وىمةةةدأ ويًيةةةد مةةةـ يةةةدقمق إمم اًمةةةدقمقة 

اًمًةةةلشوِ  ةةةذا اًمك ةةةَب و ةةةق ا ًمٌةةةَين  أمةةةَ ذم طملةةةُ وديةةةر اًمةةةزور اًمةةةذ  يقةةةرأ  ةةةذا 

 اًمك َب و َسموِ ىشس اإلظمقان اعمًلملم قمغم ـمرذم ىقوض.

 قمكم طمًـ: أسمق همدة.

ق  مرة يمنّ ذم ديراًمزور أطمكل  ذا اًمق ِ ًم عرومقا أن اًم ن وؿ مَ  ق   اًمشوخ:

اان اًمذ  أحتدث وموف ذم قمندىَ مَ  ق أ ؿ مةـ ذًمةؽ سمك ةػم  اًم قطموةد معنةَا ومةَقملؿ 

أىف ال إًمف إال اهلل   ةَ ػم اعمًةلملم مةـ اإلظمةقان اعمًةلملم ومكة   قمةـ همةػم ؿ  ال 

دة سمةػم قمطوةِ وإذا سمةد  أن يعرومقن معنك  ذا اًمكلمِ اًمطوٌِ  يمنّ مرة ؾمهران ذم سملة

يطةةر  اًمٌةةَب يطةةر  اًمنَومةةذة و ةةل قمةةغم ضمةةَدة مةةـ اًمشةةَرع  وم ةةرج اعمكةةوػ اًمةةذ  

يمةةَن ضمةةًَمس معنةةَ ين ةةر مةةـ اًمطةةَر   وإذا ىًةةمع صةةقت شمرطموةةُ سمةةًَمغ  أ ةة   وؾمةةه   

َ .. إمم نظمةةرا  ىكةةـ ضمًَمًةةقن مةةَ يمنةةَ ى ةةد  مةةـ  ةةذا اًمكةةوػ اًمكةةريؿ اًمةةذ   ومرطمٌةة
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دظمةةةةؾ ومقضم ةةةّ سمةةةةف يمةةة  ومةةةةقضمي  ةةةق    وضملةةةةس ؾمةةةودظمؾ قملونةةةَ اان  وإذا سمةةةةف عمةةةَ 

دمةةَ ل سمةة  شمشةةٌوف م ةةؾ طمكةةَي ل  ًمكةةـ  ةةق مةةَذا ومعةةؾ  مةةَ ومعةةؾ م لةةؽ يقضمةةف ؾمةةًا   

صةةَر يًةةجد قمةةغم ا رض  يعنةةل يةةق ؿ اًمنةةَس اجلًَمًةةلم أىةةف ًمةةوس ذم  ةةذا اًمةةدىوَ 

اًمذ  أى ؿ قمَيشلم وموهَ   ق مع اهلل   ق رايمع ؾمَضمد.. إمم نظمرا  وومق   َ اهلقسملةِ 

َ ذم اًمشةةةةَأ  صةةةةَر حيكةةةةل ًمةةةةوس ًمةةةةف معنةةةةك: سمةةةةوض  سمَذىجةةةةَن  م ةةةةؾ يًةةةةمق َ قمنةةةةدى

 اًمكل ت  ذ   يعنل م ل  يققًمقا اًمنكقيلم يعنل  لِ همػم شمَمِ.

 ال حمؾ هلَ مـ اإلقمراب. مداظملِ:

ال حمةةؾ هلةةَ... أىةةَ قمرومةةّ اًمرضمةةؾ و ةةق يةةدضمؾ قمةةغم الةةًَيـ  و ةةق  اًمشةةوخ:

منةةف مًةةجد قممةةرا مةةَ ضمَرىةةَ  أىةةَ يمةةَن زم ديمةةَن ؾمةةَقمَ  أصةةل  وموةةف ؾمةةَقمَت  ضمنةةُ 

... اًمزاويِ مـ اعمًجد   لس قموقىف صشراء اهلل أقملؿ مـ يم ر  دظمؾ مًجد  داة  

   َ َ  ينمب ؾموجَرة وال أطمد يعؽمض قملوف إـم ىم مَ ينمب طمشوش  ذم رمكَن قملن

 ًموش؟؟!

 يققًمقا ًمؽ:  ذا مـ رضمَ  اًمبوُ...

 واصؾ.. مداظملِ:

ومنل وأىَ أقمرومةف  وملةذًمؽ عمةَ ىعؿ  واصؾ.. إمم ضمهنؿ  اعمق قد  ق يعر اًمشوخ:

وىمةةع سمٍمةةا قمةةكم قممةةؾ طمًَمةةف أىةةف همَةةةُ  وميىةةَ اردملةةّ يملمةةِ ؾمةةَقم هَ قمنقايشةةَ اايةةِ 

ةةةةقن  ﴿اًمكريمةةةةِ:  ى  ز  ؿ  حي   ةةةة ال    ؿ  و  و ه  ةةةة ل  أٌل قم  ق  ةةةة و ةةةةَء  اهلل   ال ظم 
ًم  ن ةةةةقا * أ ال إ ن  أ و  ـ  نم  ي

ذ  ةةةة اًم 

قن   ةةةةة َى قا ي   ق  ةةةة يم  ةةةؿ  * و   ال  و ةةةةَة   هل  ة
ةةةةة  ذم  ٌ نم   ة  اًم  ر 

ةةةة ذم  ااظم  و َ و  ى    [64-62]يالالالالالون :﴾اًمةةةةةد 

وسمةةدأت أىمةةق  مةةـ  ةةؿ اعمًمنةةقن  اًمعمةةؾ اًم ةةًَم .. إمم نظمةةرا  يمةة أ ـمقيةةؾ ضمةةدا   

سمعةةةةدمَ اى هوةةةةّ مةةةةـ اعمكةةةةًَة  أىةةةةَ ومهمةةةةّ أن صةةةةَطمُ اًمةةةةدار اعمكةةةةوػ مبةةةةرور 

مبشقش رذا اًمرضمؾ  يًمـ سميىف ومع   رضمؾ صًَم   سمعدمَ أًمقوّ اعمكًَة يقةق  
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 َذ  ىكـ يمنَ ىع قةد  كةذا مةـ ىمٌةؾ  ًمكةـ قمنةدىَ ؿمةوخ  نةَ يمةَن اؾمةمف زم: واهلل يَ أؾم

اًمشوخ قمٌد اًمقَدر  اعمهؿ درس ذم ا ز ةر اًمنمةيػ قمنمةيـ ؾمةنِ يةَ أؾمة َذ .. قمةغم 

ـمريقِ صَطمٌؽ  ذا  ... قمنميـ ؾمنِ  وسمعديـ ضمَء ًمٌػم قمطوِ وصةَر يعةظ اًمنةَس 

 ويرؿمةةةةةةد ؿ ويعلمهةةةةةةؿ ويلقةةةةةةل دروس ذم اعمًةةةةةةجد وؾمةةةةةةهرات ذم اعمجةةةةةةًَمس إمم

نظمرا  ىمَ  مرة مـ اعمرات أقمطَىَ درس  ىمَ  ًمنَ إذا رأية ؿ إىًةَن يًةُ اهلل ويًةُ 

اًمةةديـ وال ي ةةكم معلةةؼ اًم ةةلوُ ذم رأؾمةةف ال شمنكةةروا قملوةةف   ةةذا يكةةقن مةةـ رضمةةَ  

اهلل  الجةر اًمةذ  مةَ يعجٌةؽ سموشجةؽ ... وطمكةك أىةف مةـ  لةِ مةَ طمكةك هلةؿ مةةـ 

 ةةذا اًمشةةوخ ىمةةَ : يمةةَن  نةةةَ   ا دًمةةِ اًمققيةةِ ذم إىمنةةَع اجلمهةةقر اعمكةةلؾ مةةـ أم ةةَ 

رضمةةؾ مةةـ يمٌةةَر اًمعلةة ء ا ومَوةةؾ يطةةقأل قمةةغم ا ؾمةةقا ... يةةيمر سمةةَعمعروأل وينهةةك 

قمةةـ اعمنكةةر  ومقىمةةػ قمةةغم ديمةةَن اًمٌقةةَ  وإذا سمةةف يةةراا يٌوةةع الشةةوش اعم ةةدر  ومةةيىكر 

قملوةةف ويشةةرا.. إمم نظمةةرا  مةةَ  شةةك اهلل  مةةَ شم ةةؼ اهلل.. إمم نظمةةرا  وب يكمةةؾ يم مةةف 

ال يعةةرأل  ء  معةةف شم مذشمةةف ومقضم ةةقا رةةذا اًم ةةَ رة اًمعجوٌةةِ   طم ةةك صةةَر يمًَمٌهومةةِ

ؾمةةَىمقا يمةة  شمًةةَ  اًمداسمةةِ   ةةذا اًمرضمةةؾ اًمعةةَب اًمشَوةةؾ سمًةةٌُ أىةةف أمةةر ذًمةةؽ اًمرضمةةؾ 

سمَعمعروأل  يشَا قمـ اعمنكةر  ؾمةلُ  سمطٌوعةِ الةَ  شم مذشمةف يبةَرون قمةغم ؿمةو هؿ 

جلنَطملم  يريدون أن يعرومقا اًمع ج  صَروا يًيًمقا دًمق ؿ قمغم رضمؾ يًمك سمذو ا

 يعنل مـ أ ؾ اًم َ ر وأ ؾ اًمٌَـمـ   ؾ شمعرأل قمنهؿ  ء  ًالء؟

 ال. مداظملِ:

 ال أ ؾ اًم َ ر شمعرأل وال أ ؾ اًمٌَـمـ.. اًمشوخ:

ذ ٌقا ًمعندا طمكقا ًمف ىم ِ  ىمَ  هلؿ أى ؿ أصٌ ؿ سمرضمؾ مـ أ ؾ اهلل   ذا اًمٌقةَ  

وشمةذ ٌقا  رضمؾ مـ أوًموَء اهلل  وًمذًمؽ أصوُ قمَعمكؿ سم  أصوُ  ال سمد أن شميظمذوا

إمم قمند  ذا اًمقزم وشمًؽموقا طم ك يطوُ ىملٌةف قمةغم قمةَعمكؿ طمون ةذ يرضمةع طمًَمةف  
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أىةةةَ  ةةةذا اًمٌقةةةَ  اًمةةةذ  ىمةةةَ  أىةةةف وزم  أىةةةَ أؾمةةةموف سمةةةًَمقزم الشةةةَش  وميظمةةةذوا اًمرضمةةةؾ 

اًمعَب إمم اًمقزم الشَش سمَةع الشوش مَ ذم مَىع أىف ال ينمب  يكشل أىف يٌوع  

 ال  قز ًمبِ أن يقَ  طمشَش   قز.

اعمق قد  صةَروا أسمقةك يةدظملقا قملوةف وشمرضمةقا وأىةف أىةّ شمعةرأل أن ؿمةو نَ قمةَب 

ومَوةةةةؾ يمةةةةذا  نمةةةةر سمةةةةَعمعروأل وىةةةةَ ل قمةةةةـ اعمنكةةةةر  سمةةةةس ال شمًاظمةةةةذا  ةةةةق ال يعةةةةرأل 

مقَمةةةةؽ   كةةةةذا ىمةةةةَ  ًمةةةةذا  ذو اجلنةةةةَطملم  ومةةةة  زاًمةةةةقا سمةةةةف طم ةةةةك ـمةةةةَب ىملةةةةُ اًمةةةةقزم 

مذشمةةةف الشةةةَش قمةةةغم اًمعةةةَب اًمشَوةةةؾ م ةةةؾ واطمةةةد يمةةةَن ومةةةَيؼ واؾمةةة وقظ  وقمرومةةةف شم 

سمقوعف  ومٌدأ  ق سمدورا يع ذر ًملقزم الشَش  رضمع اًمقزم الشَش يقق  ًملشوخ 

يَ ؿموخ أىّ شم ـ أن أىةَ ومعة   أسموةع طمشةوش خمةدر؟ أىةَ أسموةع طمشةوش خمةدر فمةَ را   

َ  أ  إىًَن حمشش ومعة   ييظمةذ ىمطعةِ صةبػمة مةـ الشةوش سموٌطةؾ  أمَ طمقوقِ وسمَـمن

 قا  ةةذا رضمةةؾ ؿمةةَومف اًمعةةَب سموةةَع حيشةةش  ىمةةَ  هلةةؿ ؿمةةوخ اًمقريةةِ مةةـ سمةةػم قمطوةةِ: ؿمةةش

طمشةةوش مةةَ يقةةق   ةةذا طمةةراأ  ًمكةةـ القوقةةِ ظمةة أل اًم ةةَ ر  ًمةةذًمؽ ال شمنكةةروا قمةةغم 

 ةةةًالء اجل قمةةةِ اًمةةةدراويش  رةةةةوس اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم ذم ديةةةر اًمةةةزور يمةةةَن يةةةًمـ 

سميطمةةد  ةةًالء اعمجةةَىلم   ةةؾ يعنةةل طمةةَهلؿ مةةـ أوًموةةَء اهلل واًمعةةَب اإلؾمةة مل اًموةةقأ 

 ء يم ةةػم ويم ةةػم ضمةةدا   ويةةـ اًم ن ةةوؿ اًمةةذ  يشقةةف اعمًةةلملم  يقضمةةد مةةـ أم ةةَ   ةةًالء

أوال  عمعرومةِ ؿمةهَدة ال إًمةف إال اهلل  واًمشةَ د اًم ةَين حممةد رؾمةق  اهلل  وأن اًمشةةهَدة 

ا ومم شمً قضمُ قمٌةَدة اهلل وطمةدا ال رشيةؽ ًمةف  ومةَ ينةذروا ًمألوًموةَء واًم ةَللم  

االؾمةة بَصمِ رةةؿ  يمةةؾ  ةةذا  مةةَ يقىمةةدوا اًمشةةمقع  مةةَ ي قؾمةةلقا رةةؿ  ومكةة   أىةةف ال  ةةقز

اعمًَةؾ ال شمٌكْ ذم مرايمز اإلظمقان اعمًلملم وذم ؿمعٌهؿ  أسمةدا   ةذا اًمقكةَيَ ال 

شمٌكْ  ًمذًمؽ أىَ ىملّ اًم ن وؿ اان  ق ينٌبل أن يدور قمغم شمعلوؿ اعمًلملم دينهؿ 

ىمٌةةةةةؾ أن يةةةةةدظمؾ ومةةةةةو  دظمةةةةةؾ مةةةةةـ اىكةةةةةراأل ـمقاةةةةةةػ اًمعقوةةةةةدة أو ذم اًمعٌةةةةةَدة أو ذم 

اجلقاىةةُ اًموةةقأ ىملةة  شمةةدرس ذم اجل قمةةَت وا طمةةزاب   ا ظمةة   واًمًةةلق    ةةذا
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 ظمذ    أىّ  َقمِ اًم ٌلوغ  ىمد إيش اًمنشوطلم.

 .. ضمدا .مداظملِ:

ضمةدا   ًمكةـ ؿمةق يدرؾمةقن اًمنةَس  اًمبوٌةِ واًمنمومةِ واًمكةذب واًم ةد ..  اًمشوخ:

َ  يعرومقيشةةَ   ةةذا واضمةةُ و ةةذا حمةةرأ  ًمكةةـ  إمم نظمةةرا  أؿمةةوَء يمةةؾ اعمًةةلملم  وعةة

يمػم وشمققموةةةِ صةةةكوكِ  ًمكةةةـ ذم  نةةةَ  مةةةَ  ةةةق أ ةةةؿ مةةةـ ذًمةةةؽ   ةةةؿ سمكَضمةةةِ إمم شمةةةذ

َ  يمًَم قطموةةةد  يممعنةةةك ال إًمةةةف إال اهلل حممةةةد  شمشهةةةومهؿ أؿمةةةوَء ومهمق ةةةَ معكقؾمةةةِ متَمةةة

رؾمق  اهلل  ىملنَ ؿمهَدة ال إًمف إال اهلل شمً لزأ اإلي ن سميىف ظمًَمؼ وطمةدا ال رشيةؽ ًمةف  

اًمعلوَ واًم ةشَت اًم ةل  وسميىف معٌقد وطمدا ال رشيؽ ًمف ذم اًمعٌَدة  وسميىف ًمف ا ؾم ء

شملوةةؼ سمع م ةةف وضم ًمةةف ال يشةةَريمف وموهةةَ أطمةةد  وأن حممةةدا  رؾمةةق  اهلل ال ي ٌةةع ؾمةةقاا  

ومك  أن اهلل يقطمد ذم  ذا ا ىقاع مـ اًم قطموةد  يمةذًمؽ رؾمةق  اهلل يقطمةد سمَالشمٌةَع  

 ال ي ٌع مع رؾمق  اهلل أطمد  أيـ  ذا اعمعَين ذم  ذا اجل قمَت؟

ؿ  ةةةذا اًمنةةةقاطمل وملةةةوس سمًةةةٌُ أىةةةف اؾمةةة شَد َ مةةةـ ؿمةةةَذة ومل َىةةةِ  إذا يمةةةَن مةةةـ يشهةةة

 حتزسمف ومـ  َقم ف  وإى   ذا وردت مـ ظمَرج اجل قمِ.

 أو دراؾم ف قمغم ىشًف. مداظملِ:

 أو دراؾم ف سمنشًف مش قمغم ىشًف. اًمشوخ:

 صدىمّ. مداظملِ:

 ؿمو نَ..  مداظملِ:

 ضمزا  اهلل ظمػم. ىعؿ. اًمشوخ:

 ( 00:  00:  38/ 652) اهلدى والنور/

 : ام ـ اهلل قمز وضمؾ قمغم اعمًلملم سمقضمقديمؿ..مشهقر طمًـ
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 قمشقا . اًمشوخ:

مشةةةةةةهقر طمًةةةةةةـ: وم كةةةةةة ؿ أقموةةةةةةنهؿ ذم حتقوةةةةةةؼ ا مةةةةةةقر  وإمم ا ظمةةةةةةذ سمًَمك ةةةةةةَب 

وصكو  اًمًنِ  و ذا واهلل ومَةدة قم ومِ ضمدا   وال أؿمةؽ أن  ةذ اًمنشةع ًمةوس ىمةَرصا  

 قمةةةغم أىةةةَس معونةةةلم  وإىةةة   ةةةق قمةةةَأ جلموةةةع اعمًةةةلملم  وسمةةة  أن اًمكةةة أ يمةةةَن قمةةةـ

 َقمِ اإلظمقان اعمًلملم قمغم وضمف اج قص  وميىَ أقملةؿ قملةؿ اًموقةلم أن أقمةدادا  

يم ةةةةةةةةػمة مةةةةةةةةـ ؿمةةةةةةةةٌَب اإلظمةةةةةةةةقان اعمًةةةةةةةةلملم حيؽممةةةةةةةةقىكؿ وي ةةةةةةةةَسمعقن حتقوقةةةةةةةةَشمكؿ 

ومًًمشةةةَشمكؿ  ومةةةـ ظمةةة   معروم ةةةل أؾمةةة طوع أن أىمةةةق  إن اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم صم صمةةةِ 

 أىمًَأ:

ب ًمةذات اًم كةزب مةـ اًمقًؿ ا و  اًمقًؿ اًم قلود  اًمةذ  هيمةف االؾمةؿ واًم كةز

 همػم اى ٌَا ًمٌمء نظمر.

واًمقًؿ اًم َين: اعمدرؾمِ اجطػمة اًم ل سمدأت شم ششك ذم صشقومهؿ وسمدأت شمقعد 

هلةةةَ اًمققاقمةةةد  وسمةةةدًوا يةةةدقمقن إمم أمةةةقر واوةةةكِ حمةةةددة وأظمةةةذوا  رضمةةةقن مةةةـ 

اًمكةةةٌَسموَت واًمعمقموةةةَت اًم ةةةل يمةةةَن قملوهةةةَ أؾمةةة ومهؿ  وًمكةةةـ ًمألؾمةةةػ اسم عةةةدوا قمةةةـ 

ص وأًمبق ةةَ سمعقةةقهلؿ وىةةَدوا سمعل ىوةةِ ضمديةةدة  وال يعنونةةل اجلةةَدة ومجمةةدوا اًمن ةةق

 ةةذا اًمقًةةؿ وال اًمقًةةؿ اًمةةذ  ىمٌلةةف  وإىةة  اًمةةذ  ىريةةدا مةةـ ؿمةةو نَ ضمةةزاا اهلل ظمةةػما  أن 

يقضمةةف يملمةةِ إمم اًمقًةةؿ اًم ًَمةةْ مةةـ اإلظمةةقان وهلةةؿ وضمةةقد  و ةةذا اًمقًةةؿ إن ضمةةَز أن 

ىمةةَأل قمةةغم ىطلةةؼ قملوةةف شمًةةموِ ومنًةةموف سمًَمقًةةؿ ا صةةقزم   ةةق اًمقًةةؿ اًمةةذ  يقةةػ و

اًمن ةةقص اًمنمةةقموِ  واًمةةذ  هيمةةف ذم القوقةةِ ديةةـ اهلل قمةةز وضمةةؾ  وقمنةةد ؿ طمرىمةةِ 

قمةةغم اإلؾمةة أ  ويمةةذًمؽ ي ةةَسمع ويقةةػ قمةةغم اًم ةةقاب مةةـ أ ةةؾ اًمعلةةؿ وًمةةذا اعمطلةةع 

َ  صَدىمِ خمل ِ شمنَد  سمَلَيمموِ هلل قمز  قمغم أطمقا  اإلظمقان يعلؿ أن وموهؿ أصقاشم

اجةةَـمي وحتةةَرب ا صةةقات وضمةةؾ وحتةةَرب اجراومةةِ وحتةةَرب ا مةةر اًم قلوةةد  
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ااصممةةةِ اًم ةةةةل شمرشمشةةةع مةةةةـ  نةةةَ و نةةةةَ  ًمطمةةةةس معةةةَب الةةةةؼ  وًمطمةةةس رمةةةةقز الةةةةؼ 

وًملك أ ذم  ةذا اًمرمةقز  ومنرضمةق مةـ ؿمةو نَ ضمةزاا اهلل ظمةػما  أن يقضمةف هلةًالء يملمةِ 

 إن ؿمَء اهلل وضمزايمؿ اهلل ظمػم. َقمًك أن ين شعقا ر

يعةةؼم قمةةـ أومةةراد اإلظمةةقان  ضمةةزا  اهلل ظمةةػما  قمةةغم  ةةذا اًمٌوةةَن اًمةةذ  طمقوقةةِ اًمشةةوخ:

اعمًةةةةلملم اعم ك لةةةةلم حتةةةةّ  ةةةةذا االؾمةةةةؿ  وأىةةةةَ سمشكةةةةؾ اهلل قمةةةةز وضمةةةةؾ أقمةةةةرأل  ةةةةذا 

القوقةةةِ  وًمةةةذًمؽ وأىةةةَ ذم دمشةةةؼ يمنةةةّ يمةةةة  أعمكةةةّ ىمٌةةةؾ دىمةةةَةؼ أىنةةةل يمنةةةّ مةةةةع 

اإلظمةةقان اعمًةةلملم  نةةَ  ذم دمشةةؼ ويمةةيىنل واطمةةدا  مةةنهؿ طموةةْ ي ةةق ؿ اجلمهةةقر 

ك ذم اًمةةةرطم ت إمم سمعةةةض اًمقةةةر  ًمك ةةةرة خمةةةًَمط ل إيةةةَ ؿ وم ةةةَطمٌ ل إيةةةَ ؿ طم ةةة

وسمعض اجلٌَ   وحتّ اعم و ت اًم ل يمنَ ىٌوّ معهؿ وموهَ اًملوَزم ذوا  اًمعةدد  

ًمعلمل أن وموهؿ اؾم عدادا  ًم قٌؾ دقمةقة الةؼ  دقمةقة اًمك ةَب واًمًةنِ  وأىةَ يمنةّ وال 

ون أومةةةةراد ؿ ًم قٌةةةةؾ اًمةةةةدقمقة ًن  َقمةةةةِ اإلظمةةةةقان اعمًةةةةلملم  ةةةةؿ هيوةةةةإ :أزا  أىمةةةةق 

ال يًةة طوعقن أن حيققةةقا  ةةذا اًمةةدقمقة ذم صةةشقومهؿن  يشةةؿ شمٌنةةقا  اًمًةةلشوِ  أمةةَ  ةةؿ

َ  ىمَة   قمغم مَ يًمك أو يمكـ أن يًمك سمًَم ك وؾ واًم جموع صمؿ اًم  قوػ  أمَ  منهج

ىكةةةـ معنمةةة اًمًةةةلشولم وممنهجنةةةَ قمةةةغم ظمةةة أل مةةةنهٓ اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم ومةةةـ  نةةةَ 

َ  هل ؿ طموْ ىمَأ حي ؾ اج أل  ىكـ منهجنَ يققأ قمغم ىمَقمدة صمقػ صمؿ يم ؾ ظم وم

شمك لهؿ قمغم أؾمَس يم ةؾ صمةؿ صمقةػ صمةؿ ال صمقَومةِ  وًمةذًمؽ يمةَن اًمًةًا  اًمًةَسمؼ مٍة 

قمةةغم اإلظمةةقان اعمًةةلملم ىكةةق ؾمةةٌعلم ؾمةةنِ  و ةةؿ ذم صمقةةَوم هؿ ومعةةروم هؿ سمَإلؾمةة أ 

يمعقوةةدة  يميطمكةةَأ  يمةةيظم   وؾمةةلق  ال يزاًمةةقن يمةة  يمةةَىقا مةةـ ىمٌةةؾ  ذًمةةؽ  يشةةؿ ال 

ال يمةيومراد  أىةَ أشمكلةؿ اان قمةـ  َقمةِ وقمةـ يعنقن سمًَم قَومِ اإلؾم موِ سمعَمةِ ومكة   إ

منهٓ  ومك   قمةـ أن هي مةقا سمًَم قَومةِ اإلؾمة موِ اًم ةكوكِ  وًمةذًمؽ وميىةَ يمنةّ أضمةد 

َ  ظم ٌِ ذم  َقمِ اإلظمقان اعمًلملم  نةَ  ذم دمشةؼ اًمشةَأ  وىشةع اهلل رةذا  أرو

اًمةةةدقمقة مةةةَ ؿمةةةَء اهلل أن ينشةةةع  ويمٌةةةَر ؿم  ةةةوَهتؿ وسمعكةةةهؿ ال يةةةزا  ذم ىموةةةد الوةةةَة 
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نهؿ مةةة    قم ةةةَأ اًمعطةةةَر اًمةةةذ  يمةةةَن ؾمةةةنلم معونةةةِ رةةةةوس اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم ذم مةةة

ؾمةةةةةقريَ   ةةةةةق يمةةةةةَن مةةةةةـ اًمةةةةةذيـ حييةةةةةون دروف  نةةةةةَ   ومهةةةةةق مةةةةةـ طموةةةةةْ اًم قَومةةةةةِ 

اإلؾمةةةة موِ  ةةةةق ؾمةةةةلشل اًمعقوةةةةدة  ًمكةةةةـ ال يةةةةزا  منهجةةةةف مةةةةنهٓ إظمةةةةقان اعمًةةةةلملم  

ن واًمشةةر  سمةةلم منهجنةةَ ومةةنهجهؿ  منهجنةةَ قملمةةل ومةةنهجهؿ طمةةز   ومهةةؿ حيرصةةق

قمةةةغم اًم جموةةةع مةةةَ ال ىكةةةرص قملوةةةف  ىكةةةـ ىكةةةرص قمةةةغم اًم  قوةةةػ مةةةَ ال حيرصةةةقن 

َ  ًمقاطمةد مة كم أن يعمةؾ معهةؿ ذم طمةدود اًم قَومةِ  قملوف  ًمذًمؽ ومهؿ ىمةد أوضمةدوا ومراهمة

اإلؾم موِ اًم كوكِ  وًمذًمؽ يمنّ معهؿ يميين واطمد مةنهؿ  يمةذًمؽ عمةَ ضم ةّ إمم 

ون أن مريمةةةةز  نةةةةَ إمم قمةةةة ن  وًمعةةةةؾ سمعةةةةض اإلظمةةةةقان مةةةةَ أدر  مةةةةـ يكةةةةقن  يةةةةذيمر

اإلظمةقان اعمًةةلملم ذم اًمزرىمةَء ومةة   زم وأًمقوةّ  نةةَ  يملمةِ ورسمةة  أيم ةر مةةـ يملمةةِ  

وا ي ةيصمرون سم قَومةِ ا ًمٌةَين ودقمةقة ًوس  نةَ  سمةين اإلظمةقان سمةدًوًمكـ عمَ ؿمعر اًمر

ا ًمٌةةَين  ظمشةةقا أن ينًةةكُ مةةنهؿ سمعكةةهؿ  وموقةةؾ شمكةة لهؿ ودممعهةةؿ  وًمةةذًمؽ ب 

مةةةَ ىمةةةد أًمقةةةل قملةةةوهؿ  وأىةةةَ ًمزمةةةّ أمةةةر   يعةةةقدوا ومةةةو  سمعةةةد يعروةةةقن قمةةةكم أن أًمقةةةل

 وؾمهرا  اًم ل  ل ًموًّ من مِ وًمكنهَ من مِ سمطريقِ أو سميظمر .

اًمشةةةَ د  نةةةَ ؾمةةةكنّ  نةةةَ  اؾمةةة قـمنّ قمةةة ن وسمةةةدأ ىشةةةَـمل يمةةة  يمةةةَن  نةةةَ  ذم 

ؾمةةةقريَ  وسمةةةدأ أومةةةراد اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم يةةةؽمددون قمةةةغم ؾمةةةهرا  وقمةةةغم ضملًةةةَ   

اهلل قمةةزاأ اًمةةذ  صةةَر ومةةو  سمعةةد  وؾمةةهؿ وظمَصةةِ مةةنهؿ اًمشةةوخ قمٌةةدًومةةنهؿ سمعةةض ر

ديم قرا  ورمحف اهلل شمٌَر  وشمعَمم  ومقد يمَن حيي ومعف دومةؽم صةبػم وىملةؿ ىةَقمؿ... 

وس أىمةةة أ مةةةَ يًةةةمع مةةةـ ا ًمٌةةةَين  ًمكةةةـ اًمةةةداةرة أو اإلدارة ًرمحةةةف اهلل  ويك ةةةُ ر

الزسموةةِ مةةَ را  هلةةؿ مةةَ يةةٌلبهؿ مةةـ إىمٌةةَ  اًمشةةٌَب اإلظمةةقاين قمةةغم دروس ا ًمٌةةَين 

 يصمروا سمدقمقشمف  مَ سمَ  دقمقشمةف  دقمقشمةف شمشةر   وًمةذًمؽ مةـ مةنهٓ اإلظمةقان ظمشوِ أن ي

اعمًلملم اًمذ  اىم نعقا سمف أن  ةذا دقمةقة طمةؼ  ًمكةـ ىكةـ اان سمكَضمةِ إمم اًم ك وةؾ 

واًم جموةةةع  مةةةَ ومَةةةةدة  ةةةذا اًم ك وةةةؾ واًم جموةةةع؟ اًمقصةةةق  إمم اًمؼمعمةةةَن  مةةةَ ومَةةةةدة 
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 كذا مَ همػموا اًمن َأ  يمَىقا و... اًمقصق  إمم اًمؼمعمَن؟ يريدون أن يبػموا اًمن َأ 

 نةةةَ وال ذم ؾمةةةقريَ شمبةةةػموا  ةةةؿ  اعمق ةةةقد أىةةةّ ال شمةةةدر  سمَقم ٌةةةَر  سمعةةةد ؿمةةةَب  مةةةَ 

أفمنةةؽ أدريمةةّ شملةةؽ اًمًةةنلم  صةةدر ىمةةرار مةةـ اإلظمةةقان اعمًةةلملم سممقَـمعةةِ ا ًمٌةةَين 

ومقَـمعةةِ جمًَمًةةف  إذا ًمقةةل ذم اًمطريةةؼ ال يًةةلؿ قملوةةف  وال قمةةغم أطمةةد  ةةـ يشةة هر 

ين ظمَصةِ يم ةهر  اعمعةروأل مةـ سمعةض الةًَيـ ى ةَأ... سميىف مـ  َقمةِ ا ًمٌةَ

وأىَ ًمقوّ اًمشوخ قمٌةد اهلل قمةزاأ ذم شملةؽ ااوىةِ ذم جملةس صةهوُ اًمةذ  يمةَن قمٌةد 

اًمش َح قممر وموف  رأي ةف ظمةَرج اعمًةجد و ةق هيةؿ سمةًَمنزو  مةـ اًمةدرج ؾمةلمّ قملوةف  

ىملةةةّ مةةةَ  ةةةذا يةةةَ أؾمةةة َذ؟ ويةةةـ أى ةةةق  َقمةةةِ  يعنةةةل وؾمةةةعكؿ منهةةةَضمكؿ اًمقاؾمةةةعِ أن 

لقا اًمشوعِ وموكؿ  وم  سمًَمكؿ ىمَـمع مقىةَ وأقملنة ؿ ذًمةؽ سمةلم اًمشةٌَب  مةَذا ومعلنةَ شمدظم

معكةةةؿ؟ ىمةةةَ  اعمًةةةكلم: ؾمةةةكَسمِ صةةةوػ قمةةة  ىمريةةةُ شمنقشةةةع  ىملنةةةَ ظمةةةػم إن ؿمةةةَء اهلل  

َ  يمنةةةّ  مٍةةة ىكةةةق ؾمةةةن لم و ةةةؿ مل زمةةةقن  ةةةذا اًمقةةةرار  وذم أصمنةةةَء ذًمةةةؽ أقمةةةرأل يقونةةة

نةّ أؿمةعر أين ؾمةيًم قل أشمردد قمغم اًمٌقعةِ وسمعةض اإلظمةقان يمكةـ يعلمةقن  ةذا  ويم

سمٌظمقان مًلمقن  ًَمشقن اًمقرار   ىف همػم قممكم   ن  ًالء اًمذيـ ومةرض قملةوهؿ 

 ةةذا اًمقةةرار يعلمةةقن أن  ةةذا ال وزن ًمةةف مةةـ اًمنَطموةةِ اإلؾمةة موِ  وإىةة   ةةل الزسموةةِ 

اًمعموةةةَء  صمةةةؿ ذ ةةةُ مشعةةةق   ةةةذا اًمقةةةرار اجلةةةَةر  ومةةةيقمرأل ضموةةةدا  أن أومةةةراد اإلظمةةةقان 

 لم  إمةةةةَ أن يشًةةةة  اعمجةةةةَ  ًمألًمٌةةةةَين  أن يةةةةذ ُ إمم اعمًةةةةلملم ًمةةةةق ظمةةةةػم سمةةةةلم ؿمةةةةو

مرايمز ؿ وجمًَمًهؿ أيشؿ يعلمقن أن اًمك ػميـ منهؿ ؾموً جوٌقن ًمدقمقة الةؼ أو 

أن يًةةمكقا هلةةؿ سمةةين حييةةوا جمةةًَمس ا ًمٌةةَين  ًمكةةـ ال يشعلةةقن ال  ةةذا وال  ةةذا 

و ةةذا مةةـ ؿمةةًأ اًم كةةزب  مةةـ ؿمةةًأ اًم ك ةةؾ اًمةةذ  يشةةر  اجل قمةةِ اإلؾمةة موِ  سموةةن  

ؿ يريةةدون ومةةو  يةةدقمقن دمموةةع اًمنةةَس  ًمكةةنهؿ ذم واىمعهةةؿ يشرىمةةقن  وًمةةذًمؽ وملةةؿ  ةة

يٌةةؼ ًمةةدينَ سمةةَر  اهلل وموةةؽ يةةَ أؾمةة َذ ؾمةةق   ةةذا اًمك َسمةةِ اًم ةةل ى شةةرغ هلةةَ وىًةة طوع أن 

ىقضمةةف سمعةةض اعمعلقمةةَت إمم اًمعةةَب اإلؾمةة مل يملةةف ) أمةةَ  ةةؿ ًمةةق وم كةةقا ًمنةةَ أسمةةقارؿ 
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ًةةَقمدىَ وىم نةةَ قمةةغم ذًمةةؽ  وميىةةَ مةةـ ًمشةةكرىَ ؿ قمةةغم ذًمةةؽ  وًمةةذ ٌنَ إًمةةوهؿ سمقةةدر مةةَ ي

َ  يًةةة عدون يمةةةؾ االؾمةةة عداد ًم قٌةةةؾ دقمةةةقة الةةةؼ  ةةةذا   أقمةةةرأل اًمنةةةَس سمةةةين ومةةةوهؿ ؿمةةةٌَسم

الزسموةةةِ اًمعموةةةَء  ةةةذا  صمةةةؿ إطمًةةةَن اًم ةةةـ سمةةةدقمقة وًمكةةةـ طموةةةؾ سموةةةنهؿ وسمةةةلم اًمةةةدقمقة 

اإلظمقان اعمًلملم دقمقة شمريد شمطهػم اًمنَس سمقاىمعهؿ وإقمَدة اًمدوًمةِ اإلؾمة موِ إمم 

 ـ ىمٌؾ  دقمَو   ل سم  ؿمؽ دقمقة يمؾ مًلؿ  وًمكـ:مَ يمَىّ قملوف م

 ونلبباع وى  بب  ك نؼقؿببإن عؾقفبب 

 

 

 

 هبببب   ءعقبببب ءءكقـبببب ن  كـ  

وميؾمةةةةي  اهلل قمةةةةز وضمةةةةؾ أن يونةةةة ًمنةةةةَ أن ى  ةةةةؾ سمةةةةي  ؾمةةةةٌوؾ ًمكةةةةؾ اإلظمةةةةقان اًمةةةةذ   

 معهةةؿ اإلؾمةة أ سمبةةض اًمن ةةر قمةةـ طمزسموةةَهتؿ وقمةةـ شمكةة  هتؿ  وًمكةةـ ا مةةر يمةة  

 ىموؾ:

 ركببا بب  كبب   بب  اتؿـببد ن ببةء اا

 

 

 

 جتةي نلةا   كب  ٓ نشبتفا نلنبػ  

 يٌدو أىؽ حمقش أؾم لِ يم ػمة؟ 

 ( 00: 27:  18/ 652) اهلدى والنور/

أسمةةق ًمةةةوغم: ؿمةةةو نَ شم مةةِ... لةةةدي ؽ يةةةَ ؿمةةو نَ قمشةةةقا   شمةةةذيمر مةةرة يمنةةةَ ذم مًةةةجد 

َ  سمةلم اًمراسمةع أو سمةلم اجةَمس واًمًةَدس  يمنةّ أىةَ ويةَ  ذم  صهوُ اًمةذ  يمةَن شمقريٌة

  سمعةةدمَ ظمرضمنةةَ مةةـ اًم ةة ة وضمةةدشمؽ مةةع أطمةةد اًمرضمةةَ  اًمًةةقريلم سموةةّ أطمةةد اإلظمةةقة

و ةةةةق رضمةةةةؾ ـمقيةةةةؾ وأؿمةةةةقر  ومٌعةةةةدمَ اى هوةةةةّ معةةةةف مةةةةـ الةةةةديْ وضم  نةةةةَ ذم يشَيةةةةِ 

الديْ ؾمةيًم ؽ مةـ  ةذا  وميىةّ ىملةّ زم  ةذا مةـ اإلظمةقان اعمًةلملم يمةَن قمةرض 

 قملوؽ دملس معهؿ  شمذيمر  ذا ؿمو نَ؟

 ال واهلل مَ أذيمر. اًمشوخ:

َ  أىةةةَ مداظملةةةِ: أذيمةةةر اان طمةةةدي ؽ زم  أن  ةةةذا ا خ يمةةةَن قمةةةرض قملوةةةؽ أن  ـمٌعةةة
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دملةةةس معةةةف طم ةةةك شمقطمةةةدوا اجل قمةةةِ وشمن هةةةل  ةةةذا اج ومةةةَت سمةةةلم اًمًةةةلشولم وسمةةةلم 

اإلظمةةقان اعمًةةلملم وشمكقىةةقا يملكةةؿ يةةد واطمةةدة ويمةةذا  ومقلةةّ أىةةَ مقاومةةؼ قمةةغم  ةةذا  

   َ ومذ ُ إمم اًمققأ وىمةَ  هلةؿ إن اًمشةوخ مقاومةؼ  ومعةَد ًمةؽ سمةييشؿ  ةؿ مقاومقةقن أيكة

وًمكـ ذم يشَيِ الديْ أىّ اؿمؽمـمّ قملوف اًم ًجوؾ  وعمَ قملؿ رذا اجؼم ذ ُ 

 إمم ىمقمف وب يعد طم ك اًم قونَ معف ذم ذًمؽ اًموقأ.

 (  00: 42:  10/ 652) اهلدى والنور/

َ     سمةةة  ؿمةةةؽ أن قمةةةَدة  مشةةةهقر طمًةةةـ:... ىكةةةـ ضمًَمًةةةقن ومَإلؿمةةةكَ  ًمةةةوس ًمش وةةة

قملةةِ اًمةةدقمقات أيشةةَ ـمرطمةةّ   اًمةةدقمقات وال أىمةةق  اجل قمةةَت ... ًمشةةظ اجل قمةةَت

ىشًةةهَ حمطةةِ ًملةةقالء وًملةةؼماء وأن اًمةةقالء واًمةةؼماء أصةةٌ  قمةةغم ذاهتةةَ وقمةةغم اؾمةةمهَ  

 ¢ويميىنَ ىشَر  ذم ذًمؽ عمَ ىقق   َقمَت  ومَ أدر  ًمق أىنَ ىملنةَ مةَ ىمًَمةف اًمنٌةل 

 َقمةةةةِ اعمًةةةةلملم وال يقضمةةةةد ذم اعمًةةةةلملم  َقمةةةةَت  ويملهةةةةؿ  َقمةةةةِ واطمةةةةدة  

شهةةةةقأ اًمةةةةذ  شمعطةةةةل  ةةةةذا اعمةةةةدًمق  رةةةةذا اًمطريقةةةةِ وموهةةةةَ وًمشةةةةظ اجل قمةةةةَت رةةةةذا اعم

خمًَمشةةِ وينٌبةةل أن هتجةةر  وينٌبةةل أن ال ى ًةةمك إال  َقمةةِ اعمًةةلملم  أقمنةةل مةةـ 

يملم ل أو مـ اؾم نكَر  أن يشجر يملمِ  َقمَت إؾم موِ  وأن ىنَد  سم  ىَد  سمف 

ت اًمنمع  يملنَ  َقمِ واطمدة  ومَ قمةدا ذًمةؽ ًمنعطوهةَ أؾمة ء َ إمةَ أن شمكةقن دقمةقا

وإمةةةَ أن شمكةةةقن ومةةةر  يمَىةةةّ وةةةًَمِ سمعوةةةدة وإمةةةَ أن شمًةةةمك أطمةةةزاب  وإمةةةَ أن شمًةةةمك 

طمريمةَت  أمةَ اعمًةةلمقن  َقمةِ واطمةدة ومةةو  سمونهةَ  القوقةِ وضمةةدىَ ؿمةو نَ واًمكةةؾ 

َ  ي ؾ إمم أمقر ىمد  يعلؿ  ذا ذم مًَضمد اعمًلملم شمنَطمرات همريٌِ قمجوٌِ  وأطموَى

اجل قمةةةَت و ةةةؾ شمةةةرون  شم ةةةؾ إمم مةةةَ ال يقصةةةػ  ومةةة  أدر   ةةةؾ ىٌقةةةك ىةةةردد ًمشةةةظ

اًمًةةو ِ  َرامنمةةوقموِ  ةةذا اًملش ةةِ مةةع إقمطَةهةةَ يمةةؾ  ةةذا اًم ةةؾ اعمعةةروأل اعمشةةَ د أصمةة

 ذم ا مِ.



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

57 

واهلل  ذا يم أ ضمود يَ أؾم َذ ًمكـ مَ أفمـ يًَقمدىَ قملوف اًمقاىمع  مَ أؿمؽ  اًمشوخ:

سمةةةةةين ًمش ةةةةةِ اجل قمةةةةةَت ال   لةةةةةػ مةةةةةـ طموةةةةةْ خمًَمش هةةةةةَ ًمةةةةةألدب اإلؾمةةةةة مل قمةةةةةـ 

 ا ؾمقاء؟اؾم ع   ا طمزاب أًموًق

 سمغم. مداظملِ:

 ًمكـ اًمقاىمع أًموس  نَ  أطمزاب؟ اًمشوخ:

 وضمد أطمزاب. مداظملِ:

ومٌذا أردىَ ىكـ أن ىعؼم قمـ  ذا ا طمزاب ؾمنقق  أطمزابن  ن  ذا  ةق  اًمشوخ:

اًمقاىمع ًمكـ  ذا اًمقاىمع  ُ أن ال يكقن يمذًمؽ  ومٌذا  أطمزاب  َقمَت ومر  يملهَ 

لةةغ ذم قمةةدأ اعمنمةةوقموِ  وملةةق أن أًمشةةَظ همةةػم منمةةوقمِ وحتقوةةؼ  ةةذا ا ًمشةةَظ  ةةل أسم

َ  واطمةةةدا  وومرىمةةةِ واطمةةةدة طمون ةةةذ يةةةرد  ةةةذا اًمكةةة أ  اًمقاىمةةةع يمةةةَن  َقمةةةِ واطمةةةدة وطمزسمةةة

ويكقن مقٌقال  ال منَص منف  ًمكـ إذا أردىَ أن ىعؼم قمـ  ةذا اًمقاىمةع اًمةذ  ال يًيةدا 

 اًمشَرع  يموػ يكقن شمعٌػمىَ؟

 يملمِ  َقمَت وصػ واىمع. مداظملِ:

  ذا  ق  ومٌذا ؟ اًمشوخ:

يعنةةل منةةَطمرات ـمقيلةةِ... اؾمةةم  زم.. سمةةؾ سمةةداظمؾ الةةزب اًمقاطمةةد ..  ظملةةِ:مدا

وىمّ ـمقيؾ  وهيدر وىمّ ال يعلمف إال اهلل قمز وضمؾ  مـ اجل قمِ اًمقريٌِ ومَ ؿمَسمف 

علةةؿ  ذًمةةؽ  مةةَ ال  شةةك قمةةغم أطمةةد  وسمةة  ؿمةةؽ يملهةةَ يمةة أ  ٌةةَء من ةةقران  ن... ال ي 

شةةَومعل  َقمةةِ أومهةةَأ ومَ صةةؾ اجل قمةةِ ا سمةةدان  وإىةة  اجل قمةةِ يمةة  ىمةةَ  اإلمةةَأ اًم

أن   معةةقا قمةةغم ومهةةؿ واطمةةد ال أن يكةةقن يمةة  شمشكةةل ؿ لةةف اًمعةةدد ومةةَ إمم ذًمةةؽ  

َ  طم ك إًموهؿ أىشًهؿ أىكةؿ مهة  ومعلة ؿ  ًمكـ  ذا اًم نٌوف أقمنل ًمق ي ؾ ًملنَس  وع



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

53 

َ  قملوكؿ وطمؼ اإلظمقة اإلؾم موِ اًمعَمِ   ومه  ومه   ومونٌبل أن يٌقك ًمبػميمؿ طمق

اجةةط وقمةةغم ا ىمةةؾ شمشةة   ىمنةةقات  وشمٌكةةْ ىمنةةقات إن ؿمةةَء اهلل مةةَ وطمونةةذا  يًةةهؾ 

 سمعد ذًمؽ.

إذا  ىكةةـ ىنٌةةف أىةةف ال ينٌبةةل أن يكةةقن اًمقاىمةةع اًمةةذ  يكةةطرىَ إمم أن ىعةةؼم  اًمشةةوخ:

 قمنف سميًمشَظ ال يروَ َ اًمشَرع   ذا أمر ـموُ  وضمزا  اهلل ظمػم.

وةةةةةػم ضمةةةةةزا  اهلل ظمةةةةةػم ؿمةةةةةو نَ  واالصةةةةةط طمَت هلةةةةةَ شمةةةةةيصمػم يمٌةةةةةػم ذم شمب مداظملةةةةةِ:

 القَةؼ اًمنمقموِ.

 ومع   ؾمٌكَن اهلل. اًمشوخ:

 رمحِ اهلل قمغم ؿموخ اإلؾم أ. مداظملِ:

 اهلل يرمحف. اًمشوخ:

 وشملموذا اسمـ اًمقوؿ يريمزان ضمودا  قمغم  ذا اًمقكوِ. مداظملِ:

 مَ ؿمَء اهلل  رمحهؿ اهلل. اًمشوخ:

 اهلل أيمؼم. مداظملِ:

 ( 00: 43:  19/ 652) اهلدى والنور/
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 ؟اً املطمي بالطٗاضٛوا ِٕ ضابط اِتى

مةةةةَ  ةةةةق طمةةةةد االقم ةةةةدا  ذم ا ةةةة  أ اعمًةةةةلؿ ذم اًمًوَؾمةةةةِ اًموةةةةقأ وةةةةمـ  مداظملةةةةِ:

 وقاسمطهَ اإلؾم موِ؟

ىعؿ  إذا يمَن اعمق قد سمًَمًوَؾمِ  ق ؾموَؾمِ ا مةِ ومَلقوقةِ أن اًمًوَؾمةِ  اًمشوخ:

ًموًةةةّ مةةةـ قممةةةؾ أطمةةةد مةةةـ أومةةةراد ا مةةةِ أو أومةةةراد مةةةـ أومةةةراد ا مةةةِ  وإىةةة   ةةةل مةةةـ 

اعمًلمِ  إذا يمَن اعمق ةقد سمًَمًوَؾمةِ يمة   ةق اعم ٌةَدر  ةق ؾموَؾمةِ  واضمٌَت اًمدوًمِ

ا مِ وإدارة ؿمًويشَ عمَ وموف صًَم  دينهَ ودىوَ َ  ومهةذا اًمٌكةْ وموةف اان ذم زقممنةَ 

سمؾ ذم اقم قَدىةَ أمةر ؾمةَسمؼ  واىةفن  ىةف مةع ا ؾمةػ ًمةوس  نةَ  دوًمةِ مًةلمِ حتكةؿ 

كةةةهَ ظمةةةػم مةةةـ سمعةةةض  أو ًمعةةةؾ سمةةة  أىةةةز  اهلل يمةةة  ينٌبةةةل  وإىةةة   نةةةَ  دو  ىمَةمةةةِ سمع

سمةةة  ؿمةةةؽ  ا صةةةقب أن ىقةةةق : سمعكةةةهَ رش مةةةـ سمعةةةض  أمةةةَ اًمًوَؾمةةةِ اًمنمةةةقموِ ومهةةةل

يِ  وإى  يققأ رَ أ ةؾ اًمشةقر   و ةؾ  نةَ  ومةو  شمعلمةقن ومرض مـ ومروض اًمكشَ

جملةةةس ؿمةةةقر  ذم دوًمةةةِ مةةةـ اًمةةةدو  اإلؾمةةة موِ مًًمشةةةِ أوال  مةةةـ ى ٌةةةِ مةةةـ قملةةة ء 

ذم يمةةؾ اًمعلةةقأ اًم ةةل شمع ةةؼم مةةـ اًمشةةروض اًمنمةةيعِ  صمةةؿ ى ٌةةِ مةةـ قملةة ء م    ةةلم 

َ : ىمةد يقضمةد ذم  اًمكشَةوِ  ومو عةَون  ةًالء اًمعلة ء يمةؾ ذم اظم  َصةف  أىةَ أىمةق  نؾمةش

جملةةس ؿمةةقر  و ةةَ يًةةمك اًموةةقأ سمًَمؼمعمَىةةَت مةةـ يمةةؾ ذو  االظم  َصةةَت وذم 

يمةةؾ اًمعلةةقأ واعمجةةَالت إال اًمعلةةؿ اًمنمةةقمل  وملةةوس  نةةَ  أ ةةؾ ؿمةةقر  يً شةةَرون 

وًمةةةِ اعمًةةةلمِ أن شمشعلةةةف وأن شمًةةةقس رقمَيَ ةةةَ قمةةةغم مق ٍةةة ومةةةو  ينٌبةةةل  قمةةةغم اًمد

 ا طمكَأ اًمنمقموِ.
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ومةةيىمق : إذا يمةةَن اعمق ةةقد سمًَمًوَؾمةةِ  ةةق  ةةذا اًمًوَؾمةةِ اًم ةةل شمةةدار رةةَ ا مةةِ ومهةةذا 

ومةةةرض يمشةةةَةل  وًمكةةةـ ًمةةةوس قمةةةغم ا ومةةةراد اًمةةةذيـ ال يملكةةةقن دوًمةةةِ وال صةةةقًمِ وال 

َ   أمةةةَ شملقةةةل ا ظمٌةةةَر ومعرومةةةِ مةةةَ قملوةةة ف واىمةةةع اعمًةةةلملم مةةةـ يملكةةةقن ًا  وال ىشعةةة

واالىٍمةةةةاأل قمةةةةـ يمةةةة  ىقةةةةق  ىكةةةةـ قمةةةةـ اًم  ةةةةشوِ واًمؽمسموةةةةِ  قمةةةةـ شم ةةةةشوِ   اًمكةةةةعػ

اإلؾمةةةةة أ ومةةةةةَ دظمةةةةةؾ وموةةةةةف واالىٍمةةةةةاأل قمةةةةةـ شمرسموةةةةةِ اعمًةةةةةلملم قمةةةةةغم  ةةةةةذا اإلؾمةةةةة أ 

اعم ةةشك  وممعرومةةِ  ةةذا ا ووةةَع اًمعَمةةِ اعمكوطةةِ سمَعمًةةلملم  ن ا مةةر يمةة  ىمةةَ  

َ  ذًمؽ مـ طمديْ  صكو : اًمشَقمر اًمعر  اًمقديؿ مق ًٌ

 عةفت نلرشٓ  لؾرش لؽ  لتإققبا

 

 

 

 و  ٓ  اعةف نلرش    نخلري اؼع فقا 

ىملّ  ذا مً نٌط مـ طمديْ وقمنوّ سمف طمديْ طمذيشِ سمـ اًمو ن ر  اهلل قمنف 

يمةَن اًمنةَس يًةيًمقن رؾمةق  اهلل »اًمذ  ضمةَء ذم صةكو  اًمٌ ةَر  ومًةلؿ مةـ ىمقًمةف: 

 .«قمـ اجػم ويمنّ أؾميًمف قمـ اًمنم خمَومِ أن أىمع وموف ¢

وممعرومِ مَ قملوف اعمًلمقن مةـ اهلةقان واًمكةعػ واًمةذ  سمٍمةومهؿ قمةـ ذًمةؽ إمم 

ا ظمذ سمقؾمَةؾ اًمعلةؿ واًمقةقة واعمنعةِ  ومهةذا واضمةُ مةـ اًمقاضمٌةَت  أمةَ اًم قؾمةع ذم 

شملقل ا ظمٌَر ومعرومِ اعمعَر  واًمًوَؾمَت اًمبرسموةِ  ومهةذا مةـ سمةَب: اًمعلةؿ سمًَمٌمةء 

ب  ¢كمس ًمةف يم ةػما ن  ن اًمنٌةل ظمػم مـ اجلهؾ سمف   ذا ىكـ ال ىنكرا  ًمكـ ال ى 

أمةةر أصةةكَسمف قمةةغم معرومةةِ وشم ٌةةع أظمٌةةَر أقمداةةةف سمدىمةةِ  سممقةةدار مةةَ يمةةَن هيةة ؿ قملوةةف يقةةؿ 

اًم ةة ة واًمًةة أ سم علةةوؿ أصةةكَسمف مةةـ ضمهةةِ وشمةةرسمو هؿ قمةةغم مةةَ أمةةر اهلل قمةةز وضمةةؾ مةةـ 

 ضمهِ أظمر .

. َ   ذا اقم قَدىَ ذم اًمًوَؾمِ سمقًموهَ اًملذيـ ذيمرهت  نىش

 ( 00:  23: 42/   698) اهلدى والنور / 
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 االِتىاً بالعىن الطٗاض٘

ظمطر ذم سمَزم ظمَـمرة أرضمقا مـ اهلل شمٌَر  وشمعَمم أن شمكقن ظمَـمرة ظمػم  اًمشوخ:

أوال   وينشع رَ اعمًةلملم قمَمةِ واًمةدقمَة مةنهؿ ظمَصةِ  اال ة  أ سمًَمعمةؾ اًمًةوَف 

َ  إىف ؾمَسمؼ  واىف  ًمكـ اجَـمرة اًم ل ظمطرت ذم سمَزم أن  ةذ ا اًمعمةؾ ىمد ذيمرت نىش

ينٌبل أن يكقن حم قرا  ذم أومراد مـ ظمَصِ اعمًلملم  يمي  قملؿ  ق مـ ومروض 

َ  وـمًَمةةُ قملةةؿ وهمةةػم  ةةذا  اًمكشَيةةِ  أمةةَ شمشةةبوؾ قمَمةةِ اعمًةةلملم مةةـ يمةةَن مةةنهؿ قمَعمةة

وهمػم  ذا إؿمبًَمف رةذا ا مةر  ةذا ذم القوقةِ إهلةَء وإؿمةبَ  هلةؿ قمة   ةق أ ةؿ هلةؿ 

اعمًةةيًمِ وموهةةَ أطمةةد أمةةريـ أؿمةةَر ا ؾمةة َذ أسمةةق مةةـ م ةةؾ  ةةذا اًمعلةةؿ  هلةةذا أقم قةةد أن ذم 

َ  إمةةَ ظمطةةي قملمةةل أو  ةةق  ىشيسةة  وأطم لةةَ مةةر  إمةةَ ظمطةةي قملمةةل وذًمةةؽ  مًَمةةؽ نىشةة

ين ٓ مـ شمقدير اًمعلةؿ أيم ةر مةـ واىمعةف  وإمةَ يعةرأل أىةف  ةذا اًمعلةؿ مًة قاا أىةف ومةرض 

سمكوْ أىف يشبؾ سمف يمشَةل  إذا ىمَأ سمف اًمٌعض ؾمقط قمـ اًمٌَىملم  وأىف ًموس ومرض قملم 

قمَمِ اعمًلملم  إمَ أن يعرأل  ذا صمؿ حيود قمنف هلق  ذم ىشًف   ذا اهلق  ال ؿمؽ أن ًمةف 

: أىةَة  نةَة  و ةةق طمةُة اًم هةةقر  وىمةةدي   ىموةةؾ: طمةُة  َ  يم ةةػمة ويم ةةػمة ضمةةدا    معهةَة يملمةِة َسم أؾمةٌة

اًم هقر يق ؿ اًم هةقر أو يقطةع اًم هةقر   ةذا مَة أردت أن أذيمةر سمةف سمةلم يةد  اإلضمَسمِة قمةغم 

 .سمعض ا ؾم لِ

 (  00:  20:  13/ 751ى والنور/) اهلد
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 السدٔد عمٜ اإلخٕاُ املطمىني ٔالتبمٗغ

يةةةةةَ ؿمةةةةةوخ! اًمكةةةةة أ ذم اجل قمةةةةةَت اإلؾمةةةةة موِ اعمعةةةةةَرصة  يمةةةةةًَم ٌلوغ  مداظملةةةةةِ:

 واإلظمقان اعمًلملم ..

 ... يم منَ ... اًمشوخ:

ن مةةنهٓ ظمطةةي اعمةةنهٓ قمنةةد ؿ  \>   ريةةد أ  ال  يعنةةل:  ةةؾ أىةةَ مةة    إذا أ   مداظملةةِ:

زم أن أؾمةةمل مةة    أىمةةق : ومةة ن قمنةةدا يمةةذا ويمةةذا  أو مةةـ سمةةَب اعم ةةلكِ  ةةؾ  ةةقز 

 شمر   ذا؟

ًملةر ط اًمةذيـ ضمةًَوا  ¢  لػ  ا صؾ ذم ذًمةؽ يمة  ضمةَء قمةـ اًمنٌةل  اًمشوخ:

وملؿ  دوا ومًيًمقا ىًَءا ؾمةيًمقا قمةـ قمٌَدشمةف قملوةف اًم ة ة واًمًة أ..  ¢إمم اًمنٌل 

ؿ سمةة  يعلمةةـ مةةـ يش  ؼم   ء  ومةةيظم  قمةةـ ىموَمةةف سمًَملوةةؾ وصةةوَمف ذم اًمنهةةَر وىمرسمَىةةف مةةـ اًمنًةةَ

ذًمؽ ويمَن ظم صِ ذًمؽ أىف قملوف اًمً أ يققأ اًملوؾ وينةَأ وي ةقأ ويشطةر وي ةزوج 

ا عمةةةةَ ضمةةةةَء ومنًةةةةًَ ¢اًمنًةةةةَء  ومًَمق ةةةةِ ـمقيلةةةةِ ومعروومةةةةِ ًمعلهةةةةَ  اعمهةةةةؿ: أن اًمنٌةةةةل 

أظمؼمىةةف سمةة  ىمةةَ  اًمةةر ط  أطمةةد ؿ ىمةةَ : أىةةَ أصةةقأ اًمةةد ر وال أومطةةر  اًم ةةَين ىمةةَ : أىةةَ 

ال أىةةةَأ  واًم ًَمةةةْ ىمةةةَ : أىةةةَ ال أشمةةةزوج اًمنًةةةَء  وم طةةةُ اًمرؾمةةةق  قملوةةةف أىمةةةقأ اًملوةةةؾ و

ىمَ : مَ سمَ  أىمقاأ  ب يقةؾ: مةَ  «مَ سمَ  أىمقاأ يققًمقن يمذا ويمذا ويمذا»اًمً أ وىمَ : 

سمَ  وم ن ووم ن  و ذا مـ أدسمف قملوف اًمً أ أىف يقر  وال يٍمحن  ن ال ومَةدة مـ 

ًمكل ين ٌف اعم طي وأال يقع وموف همػم  ومك  اًمنَس سمقدر مَ اًمشَةدة سمٌوَن ظمطي اًمنَس

مَ سمَ  أىمقاأ يققًمةقن يمةذا ويمةذا  أمةَ إين أظمشةَيمؿ هلل »اعم طي  ومقَ  قملوف اًمً أ: 
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وأشمقَيمؿ هلل.. إمَ إين أصقأ وأومطر  وأىمقأ اًملوؾ وأىَأ  وأشمزوج اًمنًَء  وممـ رهمةُ 

 .«قمـ ؾمن ل وملوس منل

اأ يققًمةقن يمةذا ويمةذا  يم  ؾممعّ يمَن مـ أدسمف أن يقق : مةَ سمةَ  أىمةق ¢ومًَمنٌل  

ومةةةةةٌذا يمَىةةةةةّ اعم ةةةةةلكِ شم كقةةةةةؼ دون شمًةةةةةموِ ؿمةةةةة ص أو أؿمةةةةة َص أو  َقمةةةةةِ أو 

 َقمةةَت وموكشةةل وإن يمَىةةّ ال شمشهةةؿ وال شم كقةةؼ اعم ةةلكِ ومةة  مةةَىع مةةـ أن يقةةَ : 

إن اجل قمِ اًمش ىوِ شمقق  يمذا وشمشعؾ يمذا مع طمكؿ رشع اهلل قمز وضمؾ ذم ذًمؽ وم  

  َ    واو ؟ذم مَىع طمونذا  سمًَمنمط اعمذيمقر نىش

 (17b/00:07:08)رحلة النور 
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 الكٕه بأُ الدعٕٚ ال ميهَ أُ تكًٕ  

 هلا قائىٛ بغري العىن الطٗاض٘

 نَ  مـ يدقمل أن اًمدقمقة اًمًلشوِ دقمقة اًم قطمود ال يققأ ًمف ىمَةمِ يم   مداظملِ:

ينٌبل قمغم اًمقاىمةع إال مةع اًمةدقمؿ اًمًةوَف  و ةق يًيمةد  ةذا يمة   ةق اان ذم دقمةقة 

 ـ قمٌد اًمق َب  وم  ىمقًمكؿ؟اًمشوخ حممد سم

َ  اًمشوخ: ىكـ ىقق  نؾمشلم: إن  ةًالء اًمنةَس اًمةذيـ ي نةقن أيشةؿ حيًةنقن صةنع 

سمًَمعمةةؾ اًمًةةوَف و ةةؿ سمعةةد مةةَ صةةككقا قمقوةةدهتؿ وال ومهمةةقا شمقطموةةد ررةةؿ  ىقةةق  

َ  ل معنَ َ: ومهؿ اإلؾم أ  هلؿ: اًمدقمقة اًمًلشوِ سميؾم ةهَ اعم  لشِ اًم ل ذيمرهتَ نىش 

َ ؿمةةَم    ةة  ذم  وةةع أطمكَمةةف ال ي علةةؼ ومقةةط سمًَم قطموةةد وال سمةة   ةةق أقمةةؿ مةةـ ومهةة   قمَم 

ذًمؽ  َ ي علؼ ذم داةرة اًمعقَةد ذم اصط ح اًمعل ء وال ي علؼ ومقط ذم اًمعٌَدات 

وال ذم ا ظمةةة   وال ذم اعمعةةةَم ت وإىةةة   ةةةق ي علةةةؼ سمشهةةةؿ اإلؾمةةة أ مةةةـ م ةةةدرا 

ا   ¢اًم َومولم يم َب اهلل وطمديْ رؾمق  اهلل  أال و ل: قمغم منهٓ سمزيَدة  َمِ ضمد 

اًمًةةلػ اًم ةةًَم  ر  اهلل قمةةنهؿ  ىكةةـ قمملنةةَ يمةةؾ ذم طمةةدود اؾمةة طَقم ف زيةةد وسمكةةر 

وقممةةر إمم نظمةةرا يمةةؾ يعمةةؾ ذم طمةةدود اؾمةة طَقم ف ًم قوةةو   ةةذا اإلؾمةة أ مةةـ  وةةع 

ىقاطموةةف  وىمةةد ال يًةة طوع اًمشةةرد اًمقاطمةةد أن ي ةةقمم سموةةَن اإلؾمةة أ مةةـ  وةةع ىقاطموةةف 

مةِ أو سمعٌةَرة أظمةر  قمةغم جممةقع ظمَصةِ ًمكـ  ُ قمغم ا مِ.. قمغم جممقع ا 

َ  ةةةةًالء أن ي قًمةةةةقا سموةةةةَن اإلؾمةةةة أ قمةةةةغم وةةةةقء  ةةةة ا مةةةةِ أو قمةةةةغم جممةةةةقع اًمعلةةةة ء طمق 

 اًمك َب واًمًنِ ومنهٓ اًمًلػ اًم ًَم    ذا  ل اًمدقمقة.
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أمةةةةَ إذا إىًةةةةَن منةةةةَ ىمةةةةَأ مةةةة    ومقةةةةط سم  ةةةةكو  ا طمَديةةةةْ اًم ةةةةكوكِ وشمكةةةةعوػ 

قممةة   نظمةةر  ًمكةةـ ىمةةد يكةةقن قمملةةف ا طمَديةةْ اًمكةةعوشِ ومهةةذا ال يعنةةل أىةةف ال يعمةةؾ 

ااظمر دون ذًمؽ أو ىمريٌ َ مةـ ذًمةؽ يمة  أىةف إذا ىمةَأ رضمةؾ نظمةر يًة نٌط ا طمكةَأ مةـ 

وطمةةد َ.. صمًَمةةْ مةةـ جممةةقع  ¢يم ةةَب اهلل وطمةةدا.. نظمةةر مةةـ أطمَديةةْ رؾمةةق  اهلل 

اعم دريـ اًمك َب واًمًنِ.. ًمكـ  ق ال يً طوع م    أن ي ك  وأن يكعػ  ... 

يعمؾ قممؾ ذا   وال ى كلؿ ذم  ذا  ىف ال يعمؾ قممؾ ا و  ىشعؾ ذم  ذا  ىف ال 

وال اًم ًَمةةْ و كةةذا  وإىةة   ةةُ قمةةغم اعمجمققمةةِ  ةةذا مةةـ اًمعلةة ء أن يعملةةقا ذم 

 ؾمٌوؾ شمشهوؿ ا مِ اإلؾم موِ يملهَ اإلؾم أ سمَعمشهقأ اًم كو  سمًَمنمط اًمًَسمؼ.

اًمةةذيمر يةةقأ شمقضمةةد اجل قمةةِ اًم ةةل شمةةنهض رةةذا اًمقاضمةةُ ... قمةةغم اعمنهةةَج اًمًةةَسمؼ 

يشةةةرح اعمًمنةةةقن سمنٍمةةة اهلل  أمةةةَ ىريةةةد أن ىعمةةةؾ اًمعمةةةؾ اًمًةةةوَف وًمةةةق أظمةةةذىَ  يقم ةةةذ  

رةةةوس  َقمةةِ يعملةةقن سمًَمعمةةؾ اًمًةةوَف ويةةزقمؿ أىةةف يعمةةؾ ًممؾمةة أ وإلىمَمةةِ دوًمةةِ 

طموةد قاإلؾم أ  ًمق ؾميًمنَا مةَ  ةق شمقطموةد اًمرسمقسموةِ ومةَ  ةق شمقطموةد ا ًمق وةِ ومةَ  ةق شم

مـ سمَىمؾ.. يعنل: ذم  ك ؾ اًمعر  اًمقديؿ: أقموقَ  ذم اعماًم شَت  ًمرسم  يمَن يم  ي

من هةةك اًمعجةةز قمةةـ اإلضمَسمةةِ قمةةـ  ةةذا اًمًةةًا  اًمةةذ  ي علةةؼ سمًَمشةةهَدة ا ومم اًم ةةل ال 

ينجق اًمكَومر إال سمَالقمؽماأل رَ مـ ؾموػ اإلؾم أ أوال   صمؿ ال ينجق مـ اجلةقد ذم 

َ قمةغم اًم ش ةوؾ اًمًةَسمؼ اعم َ اًمنَر إال إذا ومهةؿ معنَ ةَ أوال  ومهة   صةكوك  شةَر إًموةف نىش ة

واًمةةذ  ي كةةمـ أن ال إًمةةف إال اهلل إ : ال معٌةةقد سمكةةؼ ذم اًمقضمةةقد إال اهلل  ومةةٌذا ومهةةةؿ 

 ةةذا اعمعنةةك ونمةةـ سمةةف مةةـ ىمةةرارة ىملٌةةف ىجةةَ مةةـ اجلةةقد ذم اًمنةةَر يةةقأ اًمقوَمةةِ  وإال ب 

 يشدا ؿمو  َ أىف ىمَ : ال إًمف إال اهلل إال أىف ىجَ مـ اًمًوػ ذم اًمدىوَ.

للم سمًَمًوَؾمةةِ م ةةؾ  ةةذا اًمًةةًا  ًمعجةةزوا قمةةـ اجلةةقاب  ًمةةق ؾمةةيًمنَ سمعةةض اعمشةة ب

 َ ويم  شمرو  قمندىَ ىك ِ ذم سمعض اًمٌ د اًمًقريِ يققًمقن: أطمد ا يمةراد ًمقةل هيقدي ة
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ذم اًمطريةةؼ يةةقأ قمةةزة اإلؾمةة أ  وميظمةةذ سم  سموٌةةف وأظمةةرج اجنجةةر مةةـ ضمَىٌةةف  ىمةةَ  ًمةةف: 

   ةق هيةددا أؾملؿ وإال ىم ل ؽ  ىمَ : دظملؽ  مةَذا أىمةق ؟ ىمةَ  ًمةف: واهلل ال أدر ًمؽ 

سمًَمق ةةؾ مةةـ أضمةةؾ أن يًةةلؿ  ًمكةةـ يًةةيًمف قمةةـ ـمريةةؼ اإلؾمةة أ يقةةق : ال أقملةةؿ  سمم ةةؾ 

 ةًالء اًمنةةَس يريةةد اًمًَؾمةةِ أن ين ٍمةةوا قمةةغم اًمعةةدو اعمكةةوط سمنةةَ مةةـ يمةةؾ ضمَىةةُ  ال 

ا إال ىمٌةةؾ يمةةؾ  ء سمشهةةؿ اًم قطموةةد مةةـ اًمشةةهَدة ا ومم: ال إًمةةف إال اهلل  صمةةؿ  ىٍمةة أسمةةد 

َ ذم سمشهةةؿ اًمشةةهَدة اًم َىوةةِ: وأن حم ةة ا رؾمةةق  اهلل  ويمةة  ىملنةةَ ويقةةق  اًمةةدقمَة  وع  مةةد 

ا  واًمشةةةهَدة  ةةذا اًمةةٌ د وهمػم ةةةَ: أن اًمشةةهَدة ا ومم شمًةةة لزأ أال ىعٌةةد مةةةع اهلل أطمةةد  

د اهلل إال سم  رشقمف اهلل   ذيـ اعمعنولم اًموقأ أيم ر اعمًلملم ٌعا ظمر  شمً لزأ أال ى

 ةةةةذا وومَىمةةةةد اًمٌمةةةةء ال اًموةةةةقأ وسم َصةةةةِ اًمةةةةذيـ يشةةةة بلقن سمًَمًوَؾمةةةةِ  ةةةةؿ ال يعرومةةةةقن 

ا: ىكةةةةـ ال ىةةةةدقمق ًملعمةةةةؾ سمًَمًوَؾمةةةةِ ًمةةةةوس  ن اًمعمةةةةؾ سمًَمًوَؾمةةةةِ ًمةةةةوس  يعطوةةةةف  ومةةةةٌذ 

َ  اإلؾم أ أوؾمع  َ ي قلقن وًمكـ يم  ىمَ  سمعكهؿ:  منموقم 

 ومقدأ ا  ؿ منف ومَ  ؿ. واًمعمر قمـ حت ولف ىم ػم اًمعلؿ إن ـملٌ ف يم ػم

ل؟ اًمعةَب اإلؾمة مل ومنكـ  ُ أن ىن ر اًموقأ مَ  ةق ا طمةقج ًملعةَب اإلؾمة م

ة  ة ؿمةةةهَد  مةةةَ  ةةةق ا طمةةةقج أن ي عةةةرأل قملوةةةف  أ ةةةق اًمعمةةةؾ اًمًةةةوَف أأ أن يشهةةةؿ قمقوةةةد 

ؿمةةةةهَدة أال إًمةةةةف إال اهلل وأن حممةةةةد رؾمةةةةق  اهلل  وحيًةةةةـ إي ىةةةةف سمًَمبوةةةةُ اًمةةةةذ   ةةةةق 

ًم ةةةةةؽ  ﴿اًمقصةةةةةػ ا و  اًمةةةةةذ  ذيمةةةةةرا اهلل قمةةةةةز وضمةةةةةؾ ذم أو  ؾمةةةةةقرة اًمٌقةةةةةرة:  اب * ذ 

ُ  وم وةةةةف   ةةةة ي    ةةةةَب  ال ر 
ك  لم  اًم 

ةةةة م   ق  ل 
د   ًم  ةةةة ن ةةةةقن  ﴿مةةةةـ  ةةةةؿ؟  [2 - 1]البقالالالالر : ﴾   م   ً ـ  ي  ي

ذ  ةةةة اًم 

  ُ و ةة ب  ةة ة﴿صمةةؿ ذيمةةر:  [3]البقالالر : ﴾سم ًَم  قن  اًم   ةة وم 
ق  ي  ومةة  سمةةًَمكؿ اًموةةقأ اًمعةةَب  [3]البقالالر :﴾و 

 اإلؾم مل يعوش ذم م َ َت شم علؼ سمَإلي ن سمًَمبوُ.

ن سمبوةُ اًمبوةةقب وسم ةقرة ظمَصةِ إذا صة  شمعٌةػم : اًمنةةَس شمةَةهقن اًموةقأ سمةَإلي 

و ق رب اًمعَعملم شمٌَر  وشمعَمم سمدًموؾ: أن ظمَصِ اًمعةَب اإلؾمة مل اًموةقأ ذم يم ةػم 
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مـ اًمٌ د ال يعرومقن اهلل يم  وصػ اهلل ىشًف ذم يم َسمف  ويم  وصةشف ىٌوةف ذم ؾمةن ف  

َ: ال يعرومةةقن اهلل يمةة  وصةةػ سمةةف ىشًةةف  ةة سمةةؾ ال.. اعم ةةوٌِ أيمةةؼم: أىةةَ أىمةةق   أو ىملةةّ نىش 

ٌوةةةف  سمةةةؾ  ةةةؿ يعرومقىةةةف قمةةةغم ظمةةة أل ذًمةةةؽ   ةةةؿ يعرومةةةقن اهلل قمةةةغم ويمةةة  وصةةةشف سمةةةف ى

ظمةة أل مةةَ وصةةػ اهلل سمةةف ىشًةةف   ةةذا مشةةكلِ اعمشةةَيمؾ  ... اعم ةةؾ اعمشةةهقر اًموةةقأ 

ـ  ﴿واجةة أل ىمةةَةؿ قمةةغم ؾمةةَ  وىمةةدأ: رسمنةةَ يقةةق  ذم همةةػم مةةَ نيةةِ ذم اًمقةةرنن:  مح   اًمةةر 

ش  اؾم   ق   ر  ع  غم  اًم  َر  و ِ اًمعلة ء ذم يم ةػم مَ رأيكؿ؟ يمٌَر اًمعل ء أو يمٌ [5]طه:﴾قم 

مةةـ اًمةةٌ د اعمشةةهقر سمطلةةُ اًمعلةةؿ وشمةةدريس اًمعلةةؿ يققًمةةقن: رسمنةةَ مةةَ اؾمةة ق    كةةذا 

 عمَذا؟  يشؿ  يعطلقن اايِ ويشنويشَ سمبػم شمشًػم َ.

ذم يمةةةةؾ ًمولةةةةِ إمم اًمًةةةة ء  –صةةةةد  رؾمةةةةق  اهلل.. الةةةةديْ م ةةةةقاشمر  -ينةةةةز  اهلل »

ء وال ي كةةةر  وال  ء  أرادوا أن  ةةةؿ يققًمةةةقن: ال  رسمنةةَ ال ينةةةز  وال  ةةةل  «اًمةةدىوَ

ينز قا اهلل قمـ صشَت اعم لقىملم اعمموزيـ أقمنل: اعم ةكِ واًمٌنم ومرسمنَ قمز وضمؾ 

ةةةةةؼم   ﴿ومكةةةةةلهؿ يمةةةةة  ىمةةةةةَ  سمًَمنًةةةةةٌِ ًملٌنمةةةةة:   اًم 
ؿ  ذم  ن ةةةةةَ   ل  مح   أ  و  ل ند 

ن ةةةةة ن ةةةةةَ سم  م  ر  د  يم  ةةةةة ق  ًم  و 

ر   ةة ٌ ك  اًم   أن ال يشةةٌهقا سمٌنةةل ندأن يمرمنةةَ سمنةةل ندأ  أرادوا أن ينز ةةقا اهلل [00]اإلسالالرا :﴾و 

 ن سمنل ندأ ينز  وي عد و لء ويقةػ وإمم نظمةرا  ومقىمعةقا ومةو   ةق رش  ةَ منةف 

 رسمةةقا   رسمةةقا مةةـ شمشةةٌوف اجةةًَمؼ سمةةَعم لق  و ةةذا طمةةؼ  طمَؿمةةَ عمًةةلؿ أن يشةةٌف اهلل 

سم لةةةؼ مةةةـ ظملقةةةف  ًمكةةةنهؿ وىمعةةةقا ومةةةو   ةةةق أرش  ةةةَ منةةةف ومةةةروا  ومشةةةٌهقا ًمةةةوس سممةةةـ 

يم  ؾممع ؿ  سمؾ ؿمٌهقا سمًَم  ر واجلمد اًمذ  ال يي  وال  يمرمهؿ اهلل و ؿ سمنق ندأ

أصةةةٌ  اعمطةةةر ي كةةةر   ومًةةةٌكَن اهلل! صةةةد  ومةةةوهؿ اعم ةةةؾ اًمةةةذ  يقةةةق : يمةةةَن حتةةةّ 

حتّ اعمزراب! ومر مـ ىقَط مـ اعمطر وإذا  ق يقةػ حتةّ اعموةزاب اًمةذ   مةع 

ا قمةـ اًمك ةَب واًمًةنِ وقمةـ مةنهٓ  اعمطر ومو ٌف قملوف  ومهؿ يعوشقن ذم اًمعقودة سمعود 

 اًمًلػ اًم ًَم   مع ذًمؽ يريدون شمشبوؾ ا مِ سمًَمًوَؾمِ.
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أو  مةةَ سمةةدأ سمةةدأ سمةةدقمقة اًمنةةَس إمم قمٌةةَدة اهلل قمةةز وضمةةؾ  ¢ىكةةـ ىع قةةد أن اًمنٌةةل 

قت  ﴿وطمدا:  ٌ قا اًمط َهم 
اضم   ن  وا اهلل   و  ٌ د   ا قم 

شملؽ دقمقة ا ىٌوَء واًمرؾمؾ  [36]النحل:﴾أ ن 

َ  ؾمةةٌكَن اهلل! طموةةن  ىقةةرأ ىم ةةِ ىةةقح قملوةة ةة ف اًمًةة أ وأىمةةق : ىةةقح  ىةةف ًب  وع 

م    ىموَؾمو َ ذم ـمق  اًمعمر وصؼما قمغم ىمقمف ذم دقمقشمف إيَ ؿ  شمر ! إمم مَذا يمةَن 

  َ يدقمق ؿ؟ ًموس إال ومقط ًمعٌَدة اهلل وطمدا ال رشيؽ ًمف  أًمػ ؾمنِ إال مًةلم قمَم ة

مًةةةةةلمقن ذم نظمةةةةةر اًمزمةةةةةَن يققًمةةةةةقن: إمم م ةةةةةك أىةةةةة ؿ شمشةةةةةبلقن اعمًةةةةةلملم سمةةةةةدقمقة 

َ قملوةةف اًمًةة أ ًمٌةةْ ذم ىمقمةةف أًمةةػ  اًم قطموةةد   كةةذا ةة يققًمةةقن! وال يشكةةرون سمةةين ىقطم 

َ  ًمةوس  نةَ  شمنمةةيع يمًَم نمةيع اًمةذ  ضمةةَء سمةف اإلؾمة أ  وًمةةوس  ةة ؾمةنِ إال مًةلم قمَم 

ٌ ةةةةقا ﴿ نةةةةَ  شمقؾمةةةةع ذم اًمًةةةةلق  وا ظمةةةة   وقمٌةةةةَدات وإىةةةة  
اضم   ن  وا اهلل   و  ٌ ةةةةد   ا قم 

أ ن 

قت   قملونَ أن ىذيمر م ؾ  ذا اًمةذيمر ن صمؿ  ؿ مع ذًمؽ يً ك رون  [36]النحل:﴾اًمط َهم 

َ   ذا ومرض قملم قمغم يمؾ مًلؿ.   ىف  ُ قمغم اعمًلملم  وع 

اًمعلؿ ىمً ن: ومرض قملم  وومرض يمشَيِ  ومرض قملم قمةغم يمةؾ مًةلؿ أن يعةرأل 

َ وصةشف سمةف ذم ؾمةن ف يمة  ذيمرىةَ  ال يعرضمةقن  اهلل يم  وصػ اهلل سمةف ىشًةف  وىٌوةف أيك ة

َ طم ةةك ًمقةةد رصح زم أطمةة ةة َ: أن قمةةغم  ةةذا إـم ىم  ةة د دقمةةَهتؿ منةةذ أيم ةةر مةةـ قمنمةةيـ قمَم 

 ذا اًمزمَن ًموس  ق زمَن اًمٌكْ ذم اًم شَصةوؾ وذم اج وموةَت  ىملنةَ يعنةل: طم ةك 

ذم اًم قطمود  ىمَ : ىعؿ  طم ك ذم اًم قطمود  ىملّ: طم ك ذم ومهؿ ال إًمف إال اهلل  وأىّ 

: ومنة شمعرأل أن سمعكهؿ أًمػ رؾمًَمِ ومن ال إًمف إال اهلل سممعنك: ال معٌةقد إال اهلل  أ 

 لةةِ اًم قطموةةد اًمكلمةةِ اًمطوٌةةِ سمًَمعقوةةدة اًم ةةل  ةةل أوةةؾ قمقوةةدة قمةةغم وضمةةف ا رض 

و ةةةل: وطمةةةدة اًمقضمةةةقد!  ىةةةف اى ٌهةةةقا ًملشةةةر : اعمعنةةةك اًم ةةةكو  ًملكلمةةةِ اًمطوٌةةةِ: ال 

معٌةةقد سمكةةؼ ذم اًمقضمةةقد إال اهلل   ةةذا يعنةةل أن  نةةَ  معٌةةقدات يم ةةػمة  ًمكنهةةَ يملهةةَ 

شمعةةَمم  ومةةٌذا ب يقةةرن  ةةذا اًم شًةةػم سمكلمةةِ: سمَـملةةِ إال اعمعٌةةقد الةةؼ ومهةةق اهلل شمٌةةَر  و

ىقلةةةةُ اًم قطموةةةةد إمم اًمنمةةةة  ا يمةةةةؼم واًمكةةةة   ا يمةةةةؼم و ةةةةق اًمقةةةةق  سمقطمةةةةدة اسمكةةةةؼ  
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 اًمقضمقد.

ةةة ًم  أ   ّ رؾمةةةًَمِ قمنةةةدىَ ذم دمشةةةؼ وذم اًمٌَيمًةةة َن أو اهلنةةةد مةةةـ سمعةةةض اجل قمةةةَت ش 

اعمشةةةةةهقرة اًموةةةةةقأ  ومنةةةةة ال إًمةةةةةف إال اهلل  أ : ال معٌةةةةةقد إال اهلل  و ةةةةةذا اعمعٌةةةةةقدات 

ا ظمةةةر   اًم ةةةل قمٌةةةدت وشمعٌةةةد إمم اان مةةةـ دون اهلل شمٌةةةَر  وشمعةةةَمم؟ اجلةةةقاب ذم 

يم ةةُ اًم ةةقوموِ: عمةةَ قمٌةةد اعمجةةقس اًمنةةَر مةةَ قمٌةةدوا إال اًمقاطمةةد اًمقهةةَر   ةةذا شميويةةؾ 

اًم شًةةػم اجةةَـمي ًملكلمةةِ اًمطوٌةةِ  ال إًمةةف إال اهلل أ : ال معٌةةقد إال اهلل  ومكةةؾ مةةَ شمةةراا 

السمـ قمر  اعمعةروأل قمنةدىَ ذم اًمشةَأ  يمةؾ مةَ سمعونؽ ومهق اهلل   ذا شمشًػم ىمق  نظمر 

شمراا سمعونؽ ومهق اهلل  اًمنَر اًم ل يعٌد َ اعمجقس ىمدي   ورسم  طمدي  َ ومهذا ال  ةرج 

قمةةـ يمقيشةةَ اإلًمةةف  اًمٌقذيةةقن اًمةةذيـ يعٌةةدون اًمٌقةةر مةةَ يعٌةةدون همةةػم اهللن  ن  ةةذا ... 

 ةق اإلىًةَن يقق  ذم يم َسمف اًمذ  ؾم ا قمغم همةػم اؾمةمف  مةَ  ةق؟ اإلىًةَن اًمكَمةؾ و

اًمنَـمؼ  ذم يم َب: اإلىًَن اًمكَمؾ يقق  شملؽ اًمعٌةَرة: عمةَ قمٌةد اعمجةقس اًمنةَر مةَ 

قمٌدوا إال اًمقاطمد اًمقهَر   ذا يمنَيِ قمـ  لِ شمقطمود مةَذا؟ وطمةدة اًمقضمةقد  يعنةل: 

ًموس..  نةَ  ؿمةو َن: ًمةوس  نةَ  ظمةًَمؼ وخملةق  طم ةك إيشةؿ ًموٍمةطمقن  ةذا رش   

: وضمةقد أززم و ةق اهلل ووضمةقد طمةَدث و ةق أى ؿ منميمقن طمون  شمققًمةقن سمقضمةقدان

 ظملؼ اهلل  ذا رش   ًمكـ ىكـ اعمقطمدون طموْ ىقق  ذم أذيمَرىَ: يَ  ق إال  ق.

اًمعَب اإلؾم مل يعوش ذم و   يمٌػم ويريد سمعض اًمنَس اًمذيـ  هلةقن  ةذا 

 القَةؼ اعمرة أن يشبلقا اًمنَس سمًَمًوَؾمِ.

 (00:42:36( /7هـ )1408)لقاءات املدونة لعام 
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 االضتداله بكضٛ عجىاُ بَ أب٘ العاص 

 حٕه العىن الطٗاض٘

 ...  مداظملِ:

  ذا  وؾ. اًمشوخ:

 ... مداظملِ:

ص  ًمكـ  ذا اؾم دال  دون ذا  االؾم دال    ن  ذا رشيعِ مـ ىمٌلنَ   اًمشوخ:

أمةةةَ ذا  االؾمةةة دال  وملةةةف وضمةةةف  ًمكننةةةَ دقمنةةةَ ىةةةدرس:  ةةةؾ شمع قةةةد أن قمةةة  ن سمةةةـ أ  

اضمعلنةةةل قمةةةغم ىمةةةقمل  أو أمةةةػم ىمةةةقمل  ومقةةةَ  ًمةةةف قملوةةةف  اًمعةةةَص اًم قشةةةل اًمةةةذ  ىمةةةَ :

ا»اًمًةة أ:  َ ييظمةةذ قمةةغم أذاىةةف أضمةةر  ةة  «أىةةّ إمةةَمهؿ  واىم ةةد سميوةةعشهؿ  وال شم  ةةذ مًذى 

ة  وموجةةةقز ًمكةةةؾ مًةةةلؿ أن  َ وىمَقمةةةد  ةةة  ةةةؾ  ةةةذا اعمًةةةيًمِ اجلزةوةةةِ  ةةةقز ا َذ ةةةَ ى َم 

 يطلُ أن يقمم  وميىٌ قين سمعلؿ؟

 .... اًمقاصمؼ مـ ىشًف ... مقاصشَت مداظملِ:

 .«إىَ ال ىقزم ..»طمط ... مَ ؿم ّ مـ اًمطًَمُ ًملقاليِ  ومهؾ يقمم؟  اًمشوخ:

 إذا يمَىّ اج ومِ اإلؾم موِ ىمَةمِ ومقضمقدة ... مداظملِ:

 ... مَذا ىككل  قمـ دوًمِ يمرشمقن مـ اًمقر ؟! اًمشوخ:

 اًمدوًمِ اًمقَةمِ ... مداظملِ:
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 .ـموُ! ًمكـ  ذا االؾم دال   ق ذم اًمدوًمِ اإلؾم موِ وال ؿمؽ اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

ال  «إىةةةَ ال ىةةةقزم مةةةـ ـملةةةُ اًمقاليةةةِ»ـموةةةُ! ومهةةةؾ  ةةةذا يةةةنقض اًمقَقمةةةدة؟  اًمشةةةوخ:

ققاقمد اًمعلموِ اًم كوكِ أىةف إذا يمةَن  نةَ  ىمَقمةدة قمَمةِ اًمينقض اًمقَقمدة  داة   مـ 

صمةةؿ وضمةةدىَ ضمزةوةةِ  ةةًَمػ اًمقَقمةةدة  ال  ةةقز أن ىيةةب اًمقَقمةةدة ذم  ةةذا اجلزةوةةِ 

مِ ًمكةةـ  ةةذا اجلزةوةةِ هلةةَ م سمًةةَهتَ وهلةةَ مةةَ وؾمةةلوإىةة  ىًةة  نوهَ وىقةةق : اًمقَقمةةدة 

يًةةقهمهَ أو يؼمر ةةَ  ومةةَان: قمةة  ن سمةةـ أ  اًمعةةَص اًم قشةةل ضمةةَء  ةةق وىمقمةةف ًموٌةةَيعقا 

اًمرؾمق  قملوف اًمً أ قمغم اإلؾمة أ  ويمةَن  ةق ؾمةٌؼ ىمقمةف إمم اإلؾمة أ  وملة  رضمةع 

َ قمةغم  ¢مع ىمقمف  ومرؾمق  اهلل  ىمقمةف ال ي مكـ مـ معرومِ مـ يلوؼ سمين يكةقن إمَم ة

َ طمةةلم  ةة ا سمَايةةِ اًم ةةل ذيمر ةةَ ا خ نىش  ىمةةقأ قمةة  ن سمةةـ أ  اًمعةةَص  ومهنةةَ ؿمةةٌف يمٌةةػم ضمةةد 

وٌظ ﴿ىمةةةةةةةةةةَ  يقؾمةةةةةةةةةةػ ًمعزيةةةةةةةةةةز مٍمةةةةةةةةةة:  ةةةةةةةةةة ش  ض  إ ين  طم  ـ  ا  ر 
اة  ز  ةةةةةةةةةة غم  ظم  ةةةةةةةةةة ل قم 

ن ةةةةةةةةةة ل  ع  اضم 

ل وؿٌ  َ  [55]يوسف:﴾قم  ومهذا ًموس شمزيموِ ًمنشًف أوال   وصمَىو َ:  ن قمزيز مٍم  هؾ متَم 

   هؾ ىٌقشمف  ومشل  ذا الًَمةِ  كةـ أن يًة  نك مةـ ىمدرة يقؾمػ قملوف اًمً أ يم

اًمقَقمةةدةن  ن اًمقَقمةةدة شمعنةةل: أن مةةـ يطلةةُ اًمقاليةةِ إىةة  يعنةةل ًموًةة شود مةةـ وراةهةةَ  

ِ قمنةد اًمنةَس  و ةذا اإلمةَرة  ِ وؾمةمع  َ ومنزًم ة وىمد يًة شود منهةَ ًمةوس مةَال  وإىة  ضمَ  ة

 شمشًدا يم  شمشًد اًمكعوػ ذم إرادشمف.

ورضمعةقا وممةـ يقةقد  ةذا  ¢ضمَء مع ىمقمف إمم اًمنٌل  ومع  ن سمـ أ  اًمعَص عمَ

ة أن  اجل قمةةةِ ومةةةـ يقةةةقأ قملوهةةةَ  ومهةةةق يعةةةرأل ىشًةةةف ويعةةةرأل ىمقمةةةف وال يمكةةةـ قمةةةَد 

يعةرأل مةـ  ةق ا ومم سمٌمةَرة  ةذا اًمقٌولةِ سم َصةِ  ومقةَ  قمة  ن ر   ¢اًمرؾمق  

َ  ومقَ  ًمف يم  ؾممع ؿ.  اهلل قمنف: اضمعلنل إمَم 

 َذ َ مٌدأ وىمَقمدة  وسم َصةِ مة ل  الطمةظ اًمشَ د: أن  ذا اجلزةوِ ال  قز ا
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ا خ ويملكؿ معف ذم ذًمؽ أن  ذا اًمةزمـ زمةـ طمةُ اًم هةقر  واؾمة ب   اعمنَصةُ 

وإمم نظمرا  ًمق يمنَ ذم ذا  اًمةزمـ وشمةذيمرىَ اًمقَقمةدة يمنةَ ىل ةزأ اًمقَقمةدة  ومة  سمًَمنةَ ذم 

 ةةةةذا اًمةةةةزمـ اًمةةةةذ  اًمريةةةةَء وقمةةةةؿ طمةةةةُ اًم قفمةةةةػ طم ةةةةك اجطَسمةةةةِ واإلمَمةةةةِ واًمقكةةةةَء 

ء ًملدىوَ وًموس ًممظمرة  إال اًمقلوؾ مةـ قمٌةَد اهلل قمةز وضمةؾ  وًمةذًمؽ ىمةَ  قملوةف واإلوم َ

سمنمةة  ةةذا »اًم ةة ة واًمًةة أ  وسمققًمةةف  ةةذا ى ةة ؿ  ةةذا اعمجلةةس اًمطوةةُ إن ؿمةةَء اهلل: 

ا مِ سمًَمرومعِ واًمًنَء واعمجد واًم مكلم ذم ا رض  وممـ قممؾ منهؿ قممة   ًملةدىوَ 

 .«وملوس ًمف ذم ااظمرة مـ ى وُ

وضمؾ أن  علنَ مـ اعم ل لم ذم قمٌَدشمنَ ًمرسمنَ اًمعَروملم سمنميعِ وىًي  اهلل قمز 

   والري لم قمغم االىم داء سمف صلقات اهلل وؾم مف قملوف.¢ىٌونَ 

 (00:31:31/ 4 –أهل احلدوث واألثر)فًاوى جدة 
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 صٕز وَ العىن الطٗاض٘

مَ رأ  ومكولِ اًمشوخ سم  ... سمعض اجل قمَت اإلؾم موِ مةـ أؾمةًَموُ  مداظملِ:

يمَالى  َسمةةةةةةَت اًمؼمعمَىوةةةةةةِ واعم ةةةةةةَ رات اًمًوَؾمةةةةةةوِ  وشمقزيةةةةةةع اعمنشةةةةةةقرات  دقمةةةةةةقة

اًمًوَؾمةةةةوِ وهمػم ةةةةَ مةةةةـ ا ؾمةةةةًَموُ  يمةةةة  أن  نةةةةَ  أؾمةةةةًَموُ دقمقيةةةةِ مةةةةـ مت ولوةةةةَت 

 وأىَؿمود.

َ ذم جمةًَمس مكةّ  ويمكةـ أظمةذ اجلةقاب  اًمشوخ: أفمـ  ذا شمكلمنَ قملوةف أيك ة

َن  ن اًمقوةةَأ سمًَمةةدقمقة إ ةة َ  ةةَ ؾمةةٌؼ ذم  ةةذا اعمجلةةس نىش  ةة مم ... اإلؾمةة أ ًملنةةَس أيك 

َ ؾمةةةو ٌلم هلةةةًالء اًمنةةةَس أن اإلؾمةةة أ ال يقةةةقأ قمةةةغم   َومةةةَت وال يقةةةقأ قمةةةغم  ةةة  وع 

 منَؿمػم شمقزع.

أىةةةَ ذم القوقةةةِ يةةةًعمنل يملمةةةِ  طمةةةد اًمةةةدقمَة اإلؾمةةة مولم ذم اًمعٍمةةة الةةةًَ  

ىعرأل ًمف ومكلفن  ىف دقمَ اعمًلملم إمم اإلؾم أ وًمق سممشهقأ حمدود ىمَرص  ويمَن 

ي ممقا دقمقشمف ىمةَ   ةذا اًمةذ  أؿمةػم إًموةف  صةكَسمف وًمكةـ ب يًةمعقا  أن أشمٌَقمفقمغم 

ى وك ف: أىمومقا دوًمةِ اإلؾمة أ ذم ىملةقسمكؿ شمقةؿ ًمكةؿ ذم أروةكؿ  يمة أ قمنةد  ذم 

َ أىةف ًمةق يمةَن  نةَ  وطمةل سمعةد رؾمةق  اهلل ًمقلةّ:  من هك الكمِ طم ك ال أيمقن مًٌَمب 

َ: ىمٌؾ أن شمدقمق اًمنَس ًمعمؾ ؾموَف   ذا مـ وطمل اًمً ءن  ىف يقق  ًملنَس  وع 

وًم ةةقرة دمقيةةِ وعمةةَ يشةةٌف ذًمةةؽ مةةـ ا قمةة   اًمًوَؾمةةوِ  أىةة ؿ ىمٌةةؾ يمةةؾ  ء أىمومةةقا 

دوًمِ اإلؾم أ ذم ىملقسمكؿ  صمةؿ ال هت مةقا سمًَمعمةؾ اًمًةوَف  ةذا اال ة  أ يملةف اًمةذ  

 وموف اؾم ٌَ  ا مقر.
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َ: مةـ اؾمة عجؾ اًمٌمةء ىمٌةؾ أواىةف اسمة كم سمكرمَىةف  و ةذا مةَ  وممـ الكؿ ... أيك 

ذم سمعةةةةض اجل قمةةةةَت اإلؾمةةةة موِ اًم ةةةةل يمةةةةَن رةوًةةةةهَ  ةةةةذا اًمةةةةذ  ىطةةةةؼ رةةةةذا وىمةةةةع 

الكمِ: أىمومقا دوًمِ اإلؾم أ ذم ىملقسمكؿ شمقؿ ًمكؿ ذم أروةكؿ  ظمةًَمشقا ذم ذًمةؽ 

ومةةةةيرادوا أن يقومةةةةقا دوًمةةةةِ اإلؾمةةةة أ سمةةةةًَم قرة اًمدمقيةةةةِ ومكةةةةَن اًمةةةة مـ ذ ةةةةَب دأ  ةةةةذا 

ا  عمةةةةَذا؟  يشةةةةؿ اؾمةةةة عجلقا اًمٌمةةةةء ىمٌةةةةؾ أواىةةةةف ومةةةةَسم لقا  اإلىًةةةةَن إمم ا رض  ةةةةدر 

 سمكرمَىف.

 ذا طمكمِ ًمكنهَ طمكمةِ سمًَمبةِ  عمةَذا؟ أىمومةقا دوًمةِ اإلؾمة أ ذم ىملةقسمكؿ   ةذا 

... أمةةقر يم ةةػمة  ةةًالء اًمنةةَس ال هي مةةقن رةةَ  أو  ذًمةةؽ: إىمَمةةِ اًمدوًمةةِ اعمًةةلمِ ذم 

اًمقلقب شمعنل: اًمعلؿ اًم كو   إذا أردت أىّ أن شمشهؿ.. أن شمقطمد رسمؽ وموجُ أن 

َ.. إذا أردت أن شم كم وموجُ أن شمعرأل شمشهؿ مَ معنك: ال إ ًمف إال اهلل  يم  أرشىَ نىش 

ا:  ةؿ  َ  إذ  يموػ رؾمق  اهلل إمم إمم نظمرا   ًالء ال يشهمقن سمٌمةء مةـ ذًمةؽ إـم ىم ة

ال يًةةةة طوعقن أن يقومةةةةقا دوًمةةةةِ اإلؾمةةةة أ ذم ىملةةةةقرؿ طم ةةةةك يكةةةةَوم هؿ اهلل قمةةةةز وضمةةةةؾ 

ا: ومَىمد اًمٌمء ال يع  طوف.سمٌىمَمِ دوًمِ ًممؾم أ ذم أروهؿ  إذ 

مـ اًمعجَةُ أن  ذا اًمكلمِ اًم ل وضمهّ إًموهؿ ىكـ ىعمؾ رَ و ةؿ معروةقن 

قمنهةةَ   ةةذا مةةـ اًمعجَةةةُ ... ذم  ةةذا اًمزمةةَن  ىكةةـ ومهمنةةَ  ةةذا الكمةةِ وـمٌقنَ ةةَ 

ؿ  ﴿ملو ةةةَ  ىع قةةةد سمةةةين ىمقًمةةةف شمعةةةَمم:  يم  ةةة وا اهلل   ي نٍم   ةةة ن  شم نٍم  
وال يمكةةةـ أن  [0]محمالالالد:﴾إ 

رأل اهلل  وال ىعةةرأل مةةَ أطمةةؾ اهلل  وال ىعةةرأل مةةَ ىًةة كؼ اًمنٍمةة مةةـ اهلل وىكةةـ ال ىعةة

طمرأ اهلل  وال ىعرأل يموػ ىعٌد اهلل  وال ىعرأل يموػ ىكٓ إمم سموّ اهلل  إمم نظمةرا  

ا شمقةَأ دوًمةِ اإلؾمة أ قمةغم ا رض وىكةـ ب ىقةؿ دوًمةِ اإلؾمة أ ذم ...  ةذا  يموػ إذ 

داقمةةل أمةر مًةة كوؾ  ًمةذًمؽ ومعلونةةَ أن ىعمةةؾ ًممؾمة أ يمةة  قممةةؾ ؾمةلشنَ اًم ةةًَم  وال 

ًمل ةةوَطمَت.. وال داقمةةل ًمله َومةةَت.. وال داقمةةل ًملعمةةؾ اًمًةةوَفن  ن  ةةذا اًمعمةةؾ 
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اًمًوَف أوال  يشر  ا مِ و ذا أيمؼم دًموةؾ  اى ةروا إمم سمعةض ا طمةزاب اإلؾمة موِ 

يموةةةةةػ ي ةةةةةداسمرون ويموةةةةةػ ي قةةةةةَـمعقن  ويموةةةةةػ أيشةةةةةؿ ال ي عرومةةةةةقن قمةةةةةغم اعمًةةةةةلملم 

 حممةةد رؾمةةق  اهلل؟ ًمكةةـ  ةةذا ااظمةةريـ مةةع أيشةةؿ يشةةؽميمقن ذم يملمةةِ: ال إًمةةف إال اهلل

... أمر ـمٌوعلن  يشؿ مع ا ؾمػ اًمشديد و ذا قمؼمة عمـ يع ؼم اشمشققا قمةغم يملمةِ: 

ال إًمةةةةف إال اهلل واظم لشةةةةقا ذم ومهمهةةةةَ  ومةةةةيد  اظمةةةة  ومهؿ ذم ومهمهةةةةَ إمم اظمةةةة  ومهؿ ذم 

 واىمعهؿ وإمم شمداسمر ؿ وإمم شمقَـمعهؿ.

ا: يملمِ ؾمهلِ يمنةّ ىمل هةَ منةذ قمنمة ؾمةنقات : ا صةؾ اًمةذ  ينٌبةل أن ومًَمع ج إذ 

شمقَأ اًمدقمقات اإلؾمة موِ يملهةَ  وأن حيقةؼ اًمعةز ًمألمةِ اإلؾمة موِ  ةق قمةغم يملم ةلم 

اصمن لم  ولَ: اًم  شوِ واًمؽمسموِ  أ : ال سمد مـ أن دم مع لؿ أ ؾ اًمعلؿ والكةَأ 

اًمةةذيـ هيمهةةؿ مةةَ هيةة ؿ سمةةف أ ةةؾ اًمعلةةؿ ويًةةَقمدويشؿ قمةةغم ىنمةة  ةةذا اًمعلةةؿ.. أن هيةة ؿ 

شوِ اإلؾم أ  َ دظمؾ وموف مةـ أىةقاع ... واًمدؾمةَةس اعم  لشةَت  ال أ ؾ اًمعلؿ سم  

يقضمةةد طم ةةك مةةـ قمَمةةِ اًمنةةَس إال و ةةق يعلةةؿ أن  نةةَ  أطمَديةةْ وةةعوشِ ومقوةةققمِ 

ومةةييـ اًمعلةة ء اعمنٌ ةةقن ذم اًمعةةَب اإلؾمةة مل يملةةف اًمةةذيـ ينٌهةةقن اًمشةةعقب اعم  لشةةِ 

ء مةةـ ذًمةةؽ قمةةغم ا طمَديةةْ اًمكةةعوشِ واعمقوةةققمِ ًموكقىةةقا ذم طمةةذر منهةةَ؟ ال  

ا.  إال ىقَط سموكَء ذم طمشد أؾمقد  مَذا يًصمر؟ ال  ء أسمد 

َ  أيةةةـ دقمةةةَة اًم قطموةةةد سمةةةَعمعنك اًمعلمةةةل  ةةة يمةةةذًمؽ: إصةةة ح اًمعقَةةةةد يمةةة  أرشىةةةَ نىش 

اًم ةةكو   أىةةَ أقمةةرأل يقضمةةد دقمةةَة شمقطموةةد اًموةةقأ ًمكةةـ  ةةُ أن يكةةقن  ةةًالء اًمةةدقمَة 

ًمعلةؿ ومقةط  أيةـ ذم مً ق  الةؼ رؿ  أن يكقىقا مـ أ ؾ اًمعلؿ ًموًةقا مةـ ـمة ب ا

َ  يرومعةةةةقن قمنةةةةف ا طمَديةةةةْ اًمكةةةةعوشِ  ا صةةةةكوك  أيةةةةـ اًمةةةةذيـ يشنةةةةون اًمقةةةةرنن شمشًةةةةػم 

واعمقوةةةةةققمِ  واإلهاةولوةةةةةَت اعمنكةةةةةرة  وشمشًةةةةةػمات أ ةةةةةؾ اًمةةةةةرأ  مةةةةةـ اجلهموةةةةةِ 

واعمعطلةةةةةةِ؟ أيةةةةةةـ أيةةةةةةـ اًمةةةةةةذيـ يةةةةةةيشمقن إمم يم ةةةةةةُ اًمشقةةةةةةف قمةةةةةةغم اظمةةةةةة  أل اعمةةةةةةذا ُ 
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ات  ةةةةةةةًَمػ اًمًةةةةةةةنِ واعمشةةةةةةةَرب ومو ةةةةةةةشقيشَ  ةةةةةةةَ وموهةةةةةةةَ مةةةةةةةـ أومكةةةةةةةَر ونراء وقمٌةةةةةةةَد

 ةةةةلم: ماًم ةةةةكوكِ؟ يمةةةةؾ  ةةةةذا ال وضمةةةةقد ًمةةةةف  ًمةةةةذًمؽ ىملنةةةةَ: اإلصةةةة ح يقةةةةقأ قمةةةةغم يمل

 اًم  شوِ  وىمد قمرومنَ ؿمو  َ مـ شمشًػم َ.

واًمؽمسموةةةِ  أ : ال سمةةةد مةةةـ شمرسموةةةِ اعمًةةةلملم قمةةةغم اإلؾمةةة أ اًم ةةةكو ن  ن جمةةةرد 

 اًمؽمسموةةِ مةةَ يًةةمقىف سمعلةةؿ اًمًةةلق   قملةةؿ اًمًةةلق   ةةذا إذا يمةةَن مٌنو ةةَ قمةةغم ؾمةةلق  ...

اًم  قأل ومهذا اىٍماأل قمـ اًمديـ  يم  أراد سمعض اًمةر ط أن يشعلةقا ذًمةؽ ذم قمهةد 

ف واعمنهٓ  ق منهجةف  واًمًةنِ  ةل ق  ومقَ  قملوف اًمً أ.. اًمطريؼ  ق ـمري¢اًمنٌل 

أمَ إين أظمشَيمؿ هلل وأشمقَيمؿ هلل  أمَ إين أىمقأ اًملوؾ وأىَأ  »ؾمن ف  ىمَ  قملوف اًمً أ: 

قمجةُ قمجوةُ  «رهمةُ قمةـ ؾمةن ل وملةوس منةلوأصقأ وأومطر  وأشمزوج اًمنًَء  وممةـ 

َ  ومكوةةػ  ا! اًمةدقمَة  ةًالء رهمٌةقا قمةـ ؾمةنِ اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ  ضمهة   وؾمةلقيم  ضمةد 

 ينٍم اهلل اإلؾم أ ودقمَشمف منكرومقن؟!

َ  دمةةةد ؿ ال حيًةةةنقن اًم ةةة ة اًم ةةةل  ةةة ًمةةةق ى ةةةرت إمم أيم ةةةر ؿ  ال ىةةة همهؿ  وع 

ف:  ةؾ يمكننةل أن ص  َ اًمرؾمق  قملوف اًمً أ.. ًمق أظمذت أيمؼم ؿم  ةوِ وىملةّ ًمة

 وضمةس منةؽ ظموشةِن  ىةف جمةرد أن يًةمع منةؽ  ¢أشمعلؿ منؽ صةشِ صة ة اًمنٌةل 

يملمةةةِ رؾمةةةق  اهلل ؾمةةةقأل ي همةةةؽ سميىةةةؽ أىةةةّ رضمةةةؾ.. إمةةةَ يققًمةةةقن ذم سمعةةةض اًمةةةٌ د: 

و ةةَ   أو أىةةّ مةةذ ُ ظمَميسةة  أو أىةةّ م شةةدد أو مةةَ ؿمةةَسمف ذًمةةؽ   ٌنةةل يمةةذًمؽ 

ىعرأل ذًمؽ  ب؟ أيـ ية علؿ صةشِ ًمكـ سمَر  اهلل وموؽ قملمنل صشِ ص ة اًمنٌل.. ال 

ص ة اًمنٌل؟  ق ىشي قمغم مذ ُ  إن يمَن درس اًمشقف  ةذا اًمشقةف اعمعةروأل اًموةقأ  

وأيم ةةر ؿ ب يدرؾمةةقا طم ةةك اًمشقةةف النشةةل أو اًمشةةَومعل أو اعمةةًَمكل  أطمًةةنهؿ طمةةَال  

 ؿ اًمديمَشمرة اًمذيـ  رضمقا مـ يملوَت اًمنمةيعِ  ال يدرؾمةقن إال رًوس أىمة أ مةـ 

ؿ ي عٌةةدون اهلل ي ةةلقن وي ةةقمقن وحيجةةقن ويع مةةرون قمةةغم مةةَ اًمشقةةف  وًمةةذًمؽ ومهةة
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صةةةلقا يمةةة  رأي مةةةقين »وضمةةةدوا قملوةةةف نسمةةةَء ؿ وأضمةةةداد ؿ  أمةةةَ ىمقًمةةةف قملوةةةف اًمًةةة أ: 

ظمةةةةذوا قمنةةةةل منَؾمةةةةككؿ ومةةةةٌين ال أدر  ًمعةةةةكم ال »ومةةةة  يعرومةةةةقن ًمةةةةف معن ةةةةك    «أصةةةةكم

نَؾمةؽ وًمةذًمؽ دمةدويشَ اعمال  ىكةـ ىيظمةذ الةٓ مةـ يم ةُ  «أًمقَيمؿ سمعد قمَمل  ذا

شمٌَع سمَ ًمقأل اعمًًمشِ وًموس وموهَ اًم نٌوف قمةغم مةَ ىٌةف قملوةف اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ مةـ 

 منَؾمؽ الٓ.

اج صةةِ: ال سمةةد مةةـ أمةةريـ اصمنةةلم اًمقوةةَأ رةة  حي ةةَج إمم ا ًمةةقأل اعمًًمشةةِ مةةـ 

َ  ًموًةقا يمة  ىمةَ   قمل ء اعمًلملم اعمن نميـ ذم اًمعَب اإلؾمة مل و ةؿ قملة ء طمق ة

َ أطمد اًم رومَء ذم دمشؼ  ىمَ   زم مرة مةـ سمةَب اعم زطمةِ واعمداقمٌةِ وأىةَ أذيمةر نؾمةش 

... سمعةةض اًمعلةة ء  ىمةةَ : يةةَ ؿمةةوخ!  ةةًالء ىمًةة ن: ىمًةةؿ مةةنهؿ قمةةَب قمَمةةؾ  وىمًةةؿ 

قمَمؾ قمَب! يعنل:  ق ًموس سمعَب  ًمكـ قمَمؾ ىشًف ... اًمعلة ء  ومةًَمعل ء ىمًة ن: 

َ يعمؾ سمعلمف  و ؿ يققًمقن ذم سمعض اًمك ُ:  ىمًؿ قمَب طمق 

 اعؿؾببببب  كوعببببب ك كعؾؿبببببا 

 

 

 

  بب  قابب  عابب ء نلببإ    عببّب  

أو  مةةـ شمًةةعر رةةؿ »و ةةذا أظمةةذوا مةةـ ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ اًم ةةكو  ذم مًةةلؿ:  

والةةةديْ وموةةةف ـمةةةق   واعمق ةةةقد  «اًمنةةةَر يةةةقأ اًمقوَمةةةِ صم صمةةةِ: قمةةةَب وجمَ ةةةد وهمنةةةل

اًم ذيمػم   ذا اًمقًؿ ا و  وسميم َهلؿ شمنج  ا مةِ.. وسميم ةَهلؿ شمةنهض ا مةِ وشمشهةؿ 

حيقؼ اهلل هلؿ اًمنٍم  ال ىعنل ىكةـ أال ىعمةؾ اًمعمةؾ اًمًةوَف  ًمكةـ ...  دينهَ  صمؿ

اإلؾمةة أ  ومن ةةقص ذم اًمقةةرنن اًمكةةريؿ سمةةين االظمةة  أل واًم نةةَزع ؾمةةٌُ ًملهزيمةةِ  

 و ذا معروأل مـ ... وهمػم َ.

اًمشَ د: اًمقًؿ اًم َين.. اًمقًؿ ا و   ق اًمذ  شمنهض قمغم أيدهيؿ ا مِ  قمةَب 

َ  أمَ اًمقً ؿ ااظمر و ق اًمقًؿ ا يمؼم: قمَمؾ قمَب! يةدقمقن اًمعلةؿ  قمَمؾ سمعلمف طمق 

و ةةذا مةةـ إـم ىمةةف ذم ىمقًمةةف قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ  و ةةذا ذم القوقةةِ مةةـ قم مةةَت 
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  وا دًمةةِ اًمبوٌوةةِ اًم ةةل أوطمَ ةةَ اهلل سمةةف  و ةةق ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ: ¢ىٌةةقة رؾمةةق  اهلل 

َ مةةةةـ صةةةةدور اًمعلةةةة ء وًمكنةةةةف يقةةةةٌض» ةةةة اًمعلةةةةؿ سمقةةةةٌض  إن اهلل ال ين ةةةةزع اًمعلةةةةؿ اى زاقم 

َ ضمهةةةَال   ةةة  ةةةًالء اًمةةةذيـ يقةةةق   «اًمعلةةة ء  طم ةةةك إذا ب يٌةةةؼ قمَعم ةةةَ ا ةةةذ اًمنةةةَس رًوؾم 

َ ضمهةةةَال  ومًةةة لقا »قمةةةنهؿ ذًمةةةؽ ا ديةةةُ ا ريةةةُ: قمَمةةةؾ قمةةةَب!  ةةة ا ةةةذ اًمنةةةَس رًوؾم 

ًمةةةذًمؽ اًموةةةقأ شمًةةةمعقن وم ةةةَو  قمجوٌةةةِ مةةةَ يمنةةة ؿ  «ومةةةيوم قا سمبةةةػم قملةةةؿ ومكةةةلقا وأوةةةلقا

َ  ةةةةةَ أظم ةةةةة ؼمىةةةةةَ اًمرؾمةةةةةق  قملوةةةةةف اًمًةةةةة أ ذم سمعةةةةةض شمًةةةةةمعقيشَ مةةةةةـ ىمٌةةةةةؾ  و ةةةةةذا أيك 

ا طمَديةةْ  أىةةف ؾمةةوي  ىةةَس حيةةدصمقىكؿ سميطمَديةةْ ب شمعرومق ةةَ وال شمًةةمعق َ أىةة ؿ 

:  وال نسمًَيمؿ  ومم   

وموهؿ اًمعلؿ ذم إسمَطمِ ىقع مـ أىةقاع اًمرسمةَ..  ـّ    مـ منكؿ ب يًمع وم َو   ـ ي  

اًموَى ةوُ مـ منكؿ ب يًمع سمٌسمَطمِ مةَ يًةمقىف سمبةػم اؾمةمف: اًموَى ةوُ اجةػم ؟! 

اجةةةػم ! ًمةةةق يمةةةَن  ةةةًالء اًمنةةةَس يعلمةةةقن مةةةَ يققًمةةةقن وين ةةةكقن ا مةةةِ لةةةذومقا.. 

ًمرومعةةقا يملمةةِ اًموَى ةةوُ اجةةػم  وووةةعقا مقَمهةةَ وسمةةديلهَ يملمةةِ: اًمقةة ر اجةةػم   

وطمون  ةةةةذ يش كةةةةكقن  اعمونةةةة اجةةةةػم  اعمكةةةةرأ ... اًموَى ةةةةوُ  ةةةةق اعمونةةةة..  ةةةةق 

اجػم  ًم ًَم  اًمشقراء واعمًَيملم اًمق ر  ومكللقا اًمنَس سمكلمِ اجػم  اًموَى وُ 

ذم م ةةةَرأل مةةةَذا؟ اًمقكةةةوِ قمَمةةةِ ًموًةةةّ خم  ةةةِ ًملشقةةةراء واعمًةةةَيملم  سمةةةؾ أصةةةٌ  

اًمنةةةَس ي عةةةَملقن سمًَمرسمةةةَ قملن ةةةَ قمةةةغم رًوس ا ؿمةةةهَد سمًةةةٌُ وم ةةةَو : أىةةةف إذا يمَىةةةّ 

َ ضمهةَال  إذا ؾمة لقا أوم ةقا سمبةػم قملةؿ »اًمنًٌِ ىملولِ وم  وةػم مةـ ذًمةؽ   ي  ةذون رًوؾم ة

 .«ومكلقا وأولقا 

ب رسمنةةَة قمةةةغم وةةةقء ؾمةةةنِ ىٌونةةَة ومةةةنهٓ ؾمةةةلشنَ  ىًةةةي  اهلل قمةةةز وضمةةةؾ أن يقومقنةةَة ًمشهةةةؿ يم ةةَة

اًم ًَم   وأن يلهمنَ اًمعمؾ سمذًمؽ طم ك ىً كؼ ىٍم اهلل وينقذىَ مـ  ةذا اًمكةوؼ اًمةذ  أب 

 .سمَعمًلملم ذم يمؾ سم د اإلؾم أ إىف ؾمموع جموُ  والمد هلل رب اًمعَعملم

 (00:03:22/ (6هـ )1408لقاءات املدونة لعام )
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 وفًّٕ عباز9ٚ ٌتعأُ  

 فٗىا اتفكٍا عمْٗ...

شمشقنةةةَ قملوةةةف  اى عةةةَون ومةةةو  »مشهةةةقأ  ةةةذا اًمعٌةةةَرة اعمشهةةةقأ اًم ةةةكو  :  اًمًةةةَةؾ:

َ ومو     .«ظم لشنَ وموفاويعذر سمعكنَ سمعك 

ىعؿ  ذا قمٌَرة يردد َ سمعض اًمدقمَة اإلؾم مولم   اًمذ  ىر  ىكةـ أيشةؿ  اًمشوخ:

 َ َ   أمَ اًمدقمَة إمم إؾم أ مرضمعف اًمك ةَب واًمًةنِ دقمَة إؾم موقن قمَمِ   إؾم م  قمَم 

ِ  شمقةقأ  رةذا اًمةدقمقة الةؼ   إال  وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم    ومنكـ الىعلؿ  َقمة

اًمذيـ يعلنةقن قمةغم أىشًةهؿ إيشةؿ مةـ أ ةؾ الةديْ   أو أيشةؿ مةـ أى ةَر اًمًةنِ  أو 

ن يمةةةةَىقا يعلنقيشةةةةَ  وإ أيشةةةةؿ أشمٌةةةةَع اًمًةةةةلػ اًم ةةةةًَم  . أمةةةةَ اجل قمةةةةَت ااظمةةةةر  ومةةةة 

 يك شةةةقن سمقةةةقهلؿ : ىكةةةـ معكةةةؿ قمةةةغم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  وًمكنهةةةَ يملمةةةِ يققًمقيشةةةَ  ال

يً طوعقن شمطٌوقهَ سمكذاومػم َ   يشؿ ب يعنقا سمدراؾمِ اًمنميعِ قمغم وةقء اًمك ةَب 

شمشقنةةةَ قملوةةةف ويعةةةذر سمعكةةةنَ اواًمًةةةنِ إال سمقةةةدر يًةةةػم  ومهةةةؿ يققًمةةةقن : ى عةةةَون قمةةةغم مةةةَ 

َ ومو   أ يمة  يقةَ  ًمةف حمةؾ مةـ اإلقمةراب   إذا ووةع ًمةف ظم لشنةَ وموةف   ةذا اًمكة اسمعك 

شمشقنَ قملوف  إى  اًمن ر ا إؿمكَ  وموهَ : ى عَون قمغم مَ ىمود و ق أمَ اًمشقرة ا ومم وم 

َ ومةو   ظم لشنةَ وموةف  ةذا اجلملةِ اًم َىوةِ معققًمةِ اذم اًمشقرة اًم َىوِ : ويعذر سمعكنَ سمعك 

َ سم عةد اًمقوةَأ سمقاضمةُ اًم نَصة  : ومو  إذا ووعنَ هلَ ىمود أال و ق  : يعذر سمعكنَ سمعك 

رؾمةةةق  اهلل؟  ىمةةةًَمقا: عمةةـ يةةةَ  «اًمةةديـ اًمن ةةةوكِ   اًمةةديـ اًمن ةةةوكِ  اًمةةةديـ اًمن ةةوكِ»

 .«ةمِ اعمًلملم وًمعَم هؿهلل وًمك َسمف و  »ىمَ : 
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ومٌذا رأينَ أىشًنَ خم لشلم   طم ك ذم أصؾ اًم قطمود أال و ةل ؿمةهَدة أن الإًمةف إال 

َ ومةةةةو  ظمةةةة  أل يمةةةة  اهلل   ومةةةة  ينٌبةةةةل أن ىةةةةدع اال ةةةة  ةةةةق  سمةةةةدقمق  : يعةةةةذر سمعكةةةةنَ سمعك 

ظم لشنَ وموف   وإى  قملونَ أن ى كَيمؿ إمم يم ةَب اهلل وإمم ؾمةنِ رؾمةق  اهلل صةغم قملوةف ا

ظمة  أل يمكةـ إىمةرار اال ؾم طعنَ إمم ذًمؽ ؾمةٌو   والا  قَرب مَىونًمف وؾملؿ   وأن 

 ةل ظمة  أل   سم ة أل اعمًةَةؾ اًماشمقٌةؾ  وسم َصِ ومو  ي علةؼ سمًَمعقوةدة   ومًَمعقوةدة ال

ظمة  أل   ومةع ايًمقيشَ سمَعمًَةؾ اًمشرقموِ   ومَعمًَةؾ اًمشرقموةِ يمكةـ أن يقةع وموهةَ 

ذًمةةؽ وموجةةُ اًم نَصةة   ومةةٌذا شمنَصةةكقا   صمةةّؿ سمقةةل يمةةؾ مةةـ اعم نَصةةكلم   قمةةغم رأيةةف 

َ ومةةةو   ةةة : يعةةةذر سمعكةةةنَ سمعك  ظم لشنةةةَ وموةةةف. أمةةةَ أن ىٌقةةةل اجةةة أل ااًمًةةةَسمؼ   ومهنةةةَ ىقةةةق  

َ   صمةةؿ ال ةةق قملوةةف سمةةدقمق  : أىةة ظمةة  أل قمةةغم مةةَواال ةة ىًةةعك  ف الزأ يعةةذر سمعكةةنَ سمعك 

يَت وا طمَديةْ اًم ةل شمةيمر  ىً طوع   ومهذا ينَذم اا إلمَشمِ  ذا اإلظم  أل  سمقدر مَ

سم قطموةةد اًم ةةػ   ومةةـ أقم ةةؿ مَيًيمةةد وطمةةدة اًمكلمةةِ ووطمةةدة اًم ةةػ  ةةق يمةة  ىمةةَ  

ق   ﴿شمعةةةَمم :  ةةة ؾم  اًمر  وا  إ مم  اهلل   و  د  ر  ةةة  وم 
 
ء     
قم   ؿ  ذم  ن ةةةَز  ٌ ن  شم  ةةة ن ةةةقن  سم ةةةَهلل    وم  م   ً ن ةةة  ؿ  شم  إ ن  يم 

ي    ي و  ـ  شم   ً أ طم  ٌ و  ػم  ؽ  ظم 
ًم  ر  ذ  ظم  أ  اا  و ق  اًم   .[55]النسا : ﴾و 

ِ   وأىةةف السمةةد  ىكةةـ ىعلةةؿ أن اًمةةذيـ يققًمةةقن  ةةذا اًمكلمةةِ  علةةقن اجةة أل رشيعةة

ا منةةف   وىكةةـ ى ةةًَمشهؿ ذم  ةةذا أؿمةةد اال ظمةة  أل   وىقةةق  قملونةةَ اًم كةةَيمؿ داةةة   وأسمةةد 

 ةةَب اهلل وإمم ؾمةةنِ رؾمةةق  اهلل صةةغم اهلل قملوةةف و نًمةةف وؾمةةلؿ   ومةةٌن سمقةةل   مةةـ إمم يم

ظمةة  أل   ومةة  ينٌبةةل أن يشرىمنةةَ   وأن ي ةةداسمر اعمًةةلمقن سمعكةةهؿ قمةةـ سمعةةض  وًمنةةَ اال

ذم  ةذا اًمنقطةِ سم َصةِ   أؾمةقة سميصةكَب اًمنٌةل صةغم اهلل قملوةف و قمةغم نًمةف وؾمةلؿ   

وا اجلوشةةِ ىشًةةف   ظمةةًَمػ ذم يققًمةةقن إذا وضمةةد ومةةٌيشؿ يمةةَىقا ي ةةدقمقن سمةةَلؼ  وال

 رضمةقن قملوةف    يًك قن قمنف   سمؾ ينكروىف وًمكـ إذا أرص قمغم رأيف   مةَ طمكؿ ال

ىةة  يةةردون ؾمةةَةللم معةةف  يةةيمر ؿ سمَجلهةةَد   يقةةَشملقن ذم ؾمةةٌوؾ اهلل إيعَدوىةةف   و وال

َ   مةةع أيشةةؿ ال ةة ظمةة  أل   مةةـ ا م لةةِ اعمعروومةةِ ذم يزاًمةةقن قمةةغم  ء مةةـ اال  وع 
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أن قممةةةر سمةةةـ اجطةةةَب ر  اهلل قمنةةةف يمةةةَن ىمةةةد يشةةةك  -د اًمقىمةةةّ ين هةةةلويكةةةَ –ذًمةةةؽ 

اًمنَس قمـ اًمعمرة ذم الٓ   وًمف ذم ذًمؽ رأ  معروأل   يًقغ ًمف أن يشعؾ ذًمؽ   

ـّ اًم ةةةةكَسمِ ااظمةةةةريـ ظمةةةةًَمشقا ذم ذًمةةةةؽ   وإن يمةةةةَن رأيةةةةف ىمةةةةد اى  قةةةةؾ سمعةةةةدا إمم وًمكةةةة

ومع ذًمؽ ومنجد صمرا و ق  قم  ن سمـ قمشَن ر  اهلل قمنف   إاجلوشِ اًمذ  ضمَء قمغم 

قملو َ يم  ذم صكو  مًلؿ يي  قم  ن سمـ قمشَن وموقق  ًمف : مًَمؽ شمنهك اًمنةَس قمةـ 

ومقةةَ : دقمنةةل  –ب  ةةد ًمةةف طمجةةِ  –اًم م ةةع سمةةًَمعمرة إمم الةةٓ ؟ ىمةةَ  : دقمنةةل قمنةةؽ 

ٓ    ومجَرةةف سمًَمًةةنِ اًم ةةل منةةؽ أو قمنةةؽ  ومقةةَ  : ًمةةـ أدقمةةؽ    ًمٌوةةؽ اًملهةةؿ سمعمةةرة وطمةة

طمجةِ اًمةقداع يمةَن ذم  ¢ ن قملو َ عمَ طمٓ اًمنٌةل  قمرومهَ مـ اًمرؾمق  قملوف اًمً أ  

َ وصةةةل ف ا ظمٌةةةَر سمةةةين اًمنٌةةةل  ةةة يًةةة عد ًملكةةةٓ إمم سموةةةّ اهلل الةةةراأ    ¢اًمةةةومـ   ـمٌع 

َ   وعمَ  ًم قك مع اًمرؾمق  قملوف اًمً أ ذم مكِ   ىمَ  ًمف اوم رج قملو َ مـ اًمومـ طمَضم 

ّ  ؟ ىمةةَ  سمةة  أ ةةّؾ سمةةف اًمنٌةةل صةةغم اهلل قملوةةف و نًمةةف وؾمةةلؿ  . أ  يمةةَن طمجةةف : سمةة  أ للةة

ٓ  و قممةةةرة   أو ًمٌوةةةؽ اًملهةةةؿ  ٓ  أو ًمٌوةةةؽ اًملهةةةؿ سمكةةة َ  ب يقةةةؾ ًمٌوةةةؽ اًملهةةةؿ سمكةةة ةةة مطلق 

ومٌين ىمد »  ىمَ  :  ¢سمعمرة أ  سم م ع   وإى  ىمَ  : ًمٌوؽ اًملهؿ سمكجِ يمكجِ اًمنٌل 

 .َ  أىف يمَن ىمَرى ¢ومعكم ر  اهلل قمنف يعرأل أن اًمنٌل  «ىمرىّ

عمةرة سمةَلٓ    َرةف و ًَمشةف    ومكون  ينهةك ظملوشةِ راؿمةد يمعة  ن قمةـ ىمةرن اًم

ويقةةةق  ًمٌوةةةةؽ اًملهةةةؿ سمعمةةةةرة وطمةةةٓ   ومةةةةع ذًمةةةةؽ ومةةة  يقضمةةةةد سموةةةنهؿ   مةةةةـ اًم نةةةةَومر 

واًم ٌةةةَهمض  سمةةةؾ شم ةةةؾ صةةةشقومهؿ مؽماصةةةِ    كةةةذا  ةةةُ أن يعوةةةد اعمًةةةلمقن ذًمةةةؽ 

 سم داع مـ ظملػ .اشمٌَع مـ ؾملػ   ويمؾ رش ذم ااًمعٍم اًمذ ٌل   ويمؾ ظمػم ذم 

 (.01:58:26( /34) أهل احلدوث واألثر -)فًاوى جدة



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

38 

 املػازنٛ الطٗاضٗٛ 

 ٔالتغاض٘ عَ املٍهسات 

َ  يعنةةل حتةةدث أؿمةةوَء  ةةَ حيةةدث ذم  اًمًةةَةؾ: ذم سمعةةض اًمةةٌ د اإلؾمةة موِ أطموَىةة

اًمةةٌ د اإلؾمةة موِ [...ي قملوةةف اًمًةة أ وموجةةد اًمًةةلشل ىشًةةف حم ةةَرا  مةةَذا ي ةةنع وممةة    

  َسمةَت اًمًوَؾمةوِ ذم  د سمعض اًمدقمَة يدقمقىف إمم اعمشةَريمِ ذم اًمةدظمق  ذم االى

اجلَمعةةَت سمكجةةِ ال ىةةؽم   ةةذا ًملشةةوققمولم وًملٌع وةةلم وًمبةةػم ؿ طم ةةك حي لةةقا  ةةذا 

 اعمنَصُ   ذا  ق ؾمًازم

ويمةةةةةةذًمؽ [...ي يًةةةةةةجؾ  َقمةةةةةةَت إؾمةةةةةة موِ ذم االى  َسمةةةةةةَت ذم اًمٌلةةةةةةد ىشًةةةةةةهَ 

 ودظمقهلَ ذم طمزب أو سمبػم طمزب [...ي اجل قمِ ىشًهَ.

ًَمشةةَت رشقموةةِ وممةة    طم ةةك  لٌةةقا ويمةةذًمؽ مةة     ةةذا ا ؿمةةوَء شمقةةقد ؿ إمم خم

َ  يم ةةةػميـ ذم االى  َسمةةةَت ال سمةةةد أن ي نةةةَزًمقا طم ةةةك يعنةةةل ي ةةةػم  نًَمةةةؽ شمقةةةَرب  أىَؾمةةة

سموةةنهؿ وسمةةلم اًمعَمةةِ ومو نةةَزًمقا قمةةـ سمعةةض ا ؿمةةوَء مةة    ومةةٌذا مةة    ضمةةَء ومةةرد مةةنهؿ إمم 

ًمٌس اًمٌنطلقن [.....ي ويمذًمؽ ااجلَمعِ و ق يلٌس اًم قب واًمع مِ وموققًمقن ًمف ال 

رون اعمن  ٌلم اعمرؿمكلم سم قر يعلققيشَ قمغم اجلَمعِ وشمشَر  اًمش وَت ذم ي ق

َ   َ عمًنَ اًمك ػم مـ  ذا ا ؿموَء.  ذًمؽ أيك

َ  يم ةةةةةػمة  اًمبةةةةةرض  ةةةةةق يعنةةةةةل اًم قةةةةةَرب إمم اًمعَمةةةةةِ طم ةةةةةك يعنةةةةةل يك ًةةةةةٌقا أصةةةةةقاشم

وينجكقا وموجد يعنل اًمًلشل ىشًف حم َرا  مـ  ذا اًمدقمَو  اًم ل يققًمقيشَ: يموةػ 
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 ةذا مةـ اعم ةًَم  اعمرؾمةلِ و ةذا مةـ سمةَب يعنةل درء اعمشًةدة و و إًمةخ ىؽم   ةذا و

 وم   ق اًم ٍمأل اًمًلوؿ [...ي مَذا  ُ قملوف أن يشعؾ دمَا  ذا [...ي.

رأيل ذم  ذا اعمًيًمِ ًمف ؿمعٌ َن مةـ اًمٌوةَن إطمةدالَ ي علةؼ سممةـ يرؿمة   اًمشوخ:

 ىشًف وا ظمر  سممـ ين  ٌف.

يرؿمة  ىشًةف و ةذا مةَ قمشة ف ذم ؾمةقريَ أمَ مـ يرؿم  ىشًف وم  أى ة  مًةل   أن 

عمَ يمَن الكؿ مَ يًمقىف سمَلكؿ اًمقـمنل ذم زمـ ؿمكر  اًمققشمكم وأم ًَمف و ةذا 

مةةَ طمةةدث أظمةةػما  ذم قمةة ن طموةةْ أىةةَ ىمةةَـمـ وموهةةَ اان ومقةةد شمشةةجع  َقمةةِ اإلظمةةقان 

اعمًةةةةلملم ذم شمرؿمةةةةوكهؿ  ىشًةةةةهؿ ومكنةةةةّ أ ؾمةةةةي : )مةةةةَ رأيةةةةؽ( م ةةةةؾ  ةةةةذا اًمًةةةةًا  

 أن يرؿمةة  ىشًةةف  ن ذم ذًمةةؽ خمًَمشةةَت يم ةةػمة ًملنمةةيعِ وضمةةقا : ال أى ةة  مًةةل   

 اإلؾم موِ.

ل ىشًف يمؾ مـ يرؿمكهَ ًموكقن قمكقا  ذم اًمؼمعمَن أو ذم جملس  أوهلَ: أىف يزيم 

.  ا مِ ويطلُ اًمقاليِ وـمًَمُ اًمقاليِ ال يقمم 

َ : إىف م    ض ًموكلػ اًموملم اًمقَىقىوِ وطملم ذا  يقع ذم خمًَمشِ رشقموِ.ر  ع  صمَىو

  َ : وأظمةػما  ال سمةد أن اًمةذ  يةدظمؾ اًمؼمعمةَن و ةق ىمةَةؿ قمةغم اًمقةقاىلم اعم ًَمشةِ صمًَم ة

ًملنميعِ ال سمد أىف مع اًمزمـ اًمذ  دظمؾ  ق اًمؼمعمَن سمق د اًم مكـ مـ شمطقيرا وًمق 

سمعض اًم طقير ومٌىف  ق ؾمقأل ي طقر مع اًمزمـ اعمديد اًمطقيؾ وأفمهر مَ ي جغم مةـ 

سمةةة  طمةةةدث وال أدر  اان ذم  ةةةذا اعم ةةةَ ر هلةةةذا اًم طةةةقر أىنةةةَ رأينةةةَ ومةةةو  مٍةةة ور

َ  يكقن اًمرضمؾ مةـ  االى  َسمَت ا ظمػمة  ء مـ اًم طقر مـ ذًمؽ مَ أرشت  إًموف نىش

قمَدشمةةةةةف أن يلةةةةةٌس اًمةةةةةز  اًمعةةةةةر  و ةةةةةق يلةةةةةٌس اًمقمةةةةةوص مةةةةةَ يًةةةةةمك ذم سمةةةةة د اًمشةةةةةَأ 

سمَجل سموةةةِ ويًةةةمك ذم ا ردن سمًَمدؿمداؿمةةةِ  ةةةذا اًمقمةةةوص اًمطقيةةةؾ  ةةةق اًمةةةذ  [...ي 

َ  ومو لةع وىمد يلٌس اًمع مِ اًمٌو كَء قمغم اًمطرسمقش وإذا سمف مع ا يَأ ي بػم زّيف متَم
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اًمقموص ويلةٌس اجلَيموةّ وي ٌنطةؾ مةـ حت ةف سمةًَمٌنطلقن صمةؿ مةَ يةزا  يًةَير ويًةَير 

َ  همةةػم ذًمةةؽ اًمشةة ص اًمةةذ   طم ةةك  ةةرج سمعةةد أن شمن هةةل مدشمةةف سمًَمؼمعمةةَن صةةَر ؿم  ةة

ػم  وم ةةةَر  ةةةق ا ةةة ب  عم بةةةػم وب دظمةةةؾ ذم اًمؼمعمةةةَن مةةةـ أضمةةةؾ مةةةَذا؟ ىمةةةَ  مةةةـ أضمةةةؾ أن ي 

 ي مكـ مـ اًم بوػم.

َ  أو يمَن   ذا رأيل سمًَمنًٌِ عمـ يرؿمكقن أىشًهؿ ال أى   أطمدا  ؾمقاء يمَن ؾملشو

َ  رذا اًمؽمؿمو  ًمنشًف. َ  أو مـ أ  طمزب نظمر  ىف ؾمو ير يقون  إظمقاىو

أمَ مَ ي علؼ سمًَمنَظمُ وميىَ مع مَ ضمَء ذم اًمًًا  أر  مةـ سمةَب دومةع اًمنمة ا يمةؼم 

 ةةةُ أن ى  ةةةَر  ةةةًالء اإلؾمةةة مولم اًمةةةذيـ روةةةقا سميىشًةةةهؿ أن سمًَمنمةةة ا صةةةبر أىةةةف 

يقىمعق َ ذم  ذا اعمهلكِ ومٌن وضمقد ؿ ذم اًمؼمعمَن أىمؾ رشا  مـ وضمةقد ا طمةزاب 

ا ظمر  يمًَمشوققمولم واًمٌع ولم واًمد ريلم وىكق ذًمؽ وملذًمؽ يمنّ أى ة  إظمقاىنةَ 

و  مةةةرة أن   ةةةَروا اعمرؿمةةةكلم اإلؾمةةة مولم والقوقةةةِ السمةةةد أىكةةةؿ ىمةةةرأشمؿ يعنةةةل  

سمو هةةةر اعمرؿمةةةكلم اإلؾمةةة مولم  ةةةؿ اًمك ةةةرة اًمكةةةَصمرة ذم اًمؼمعمةةةَن [...ي ًمكةةةـ أىةةةَ ال 

َ  يبةةةػمون  أقم قةةةد أيشةةةؿ ؾمةةةقأل يًةةة طوعقن أن يشعلةةةقا ذًمةةةؽ أن يشعلةةةقا سمَى  ةةةَرؿ ؿمةةةو 

اًمؼمعمةةَن قمةةـ مًةةػمشمف اًم ةةل ووةةعّ هلةةؿ وملةةذًمؽ أقم قةةد أن اًمةةذ  يرؿمةة  ىشًةةف ؿمةةيىف 

م ةةؾ اًمعةةَب اًمةةذ  ال يعمةةؾ »أ ذم طمقةةف: ؿمةةين اًمعةةَب اًمةةذ  ىمةةَ  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة 

ومهةذا اعمرؿمة  ًمنشًةف حيةر  ىشًةف  «سمعلمف يمم ؾ اًمناج حير  ىشًف وييضةء همةػما

وييضء ىملو   ًمبػما وًمكـ اًمن وجِ ىمد ينطشي اًمناج يملف وال يٌقك ًمةف ىةقر يً كةَء 

 سمف.

  ذا رأيل ذم  ذا اًمًًا .

 مرؿم  ؿمو نَ  ذا سمًَمنًٌِ ًملمرؿم   أمَ سمًَمنًٌِ ًمل اًمًَةؾ:

أىةةَ أضمٌةةّ أفمةةـ قمةةـ ا مةةريـ ًمكةةـ ًمعةةؾ ذم ضمةةقا   ء مةةـ اًمبمةةقض  اًمشةةوخ:
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َ  أيش سمقل  ء ظمَذم؟ َ  أيك َ  سم قضموهؽ اًمًًا  واوك  ومنكَو  أن ىزيدا ووقطم

 ...سمًَمنًٌِ يعنل  ؿ ا َذ ؿ  ذا الجٓ واًمعلؾ أىف مَ ىؽم   ذا يعنل :اًمًَةؾ

َ  اجلقاب سمَر  اهلل حير  ىشًف  حيةر  ىشًةف  اًمشوخ: وال يًة طوع أن يشعةؾ ؿمةو 

يعنةةل  ةةؿ يةةؼمرون ويًةةقهمقن  ةةذا االىةة  ء و ةةذا اًمؽمؿمةةو  سمم ةةؾ  ةةذا اًمةةدقمَو  صمةةؿ 

َ  واًمقاىمةةةةع اًم جةةةةَرب اًم ةةةةل يةةةةدظملهَ  سمعةةةةد ذًمةةةةؽ مةةةةَذا ال يًةةةة طوعقن أن يشعلةةةةقا ؿمةةةةو 

اإلؾمةة موقن ذم اًمؼمعمَىةةَت ال  ء وراء ذًمةةؽ أسمةةدا  ؾمةةق  أن يةة مكـ الكةةَأ مةةـ 

 متشوِ [...ي

 .ي[.. اًمًَةؾ:

َ  ًمكةةـ ومةةرض  ةةذا اًمشروةةوِ مةةَ  اًمشةوخ: أىةةّ يةةَ أظمةةل سمةةَر  اهلل وموةةؽ شمشةرض ومروةة

دامّ  ًَمػ القوقِ اًمقاىمعِ ال ومَةدة مـ ومروهَ  يشَ شمطلةُ أن أضموةُ قمةـ م ةؾ 

 ذا اعمًيًمِ سمجقاب أىَ أىمق  قمغم اًمشرووِ اًم ل أىّ ومرو هَ ىعؿ  قز سمؾ  ُ 

َ  ًمكـ اان ىكةـ ى ًةَء   ةؾ مةَ ذيمر َ   ُ ومرو َ  ىكةـ ىقةدر قمةغم فمننةَ ومرو شمةف نىشة

قمةةةةغم ا ىمةةةةؾ أن اًمةةةةذيـ يةةةةدظملقن اًمؼمعمَىةةةةَت اًمقَةمةةةةِ قمةةةةغم ظمةةةة أل اإلؾمةةةة أ  ةةةةؾ 

 ي مكنقن مـ شمبوػم اجط ا ؾمَف هلذا اًمقَىقن.

 ىعؿ يَ ؿموخ. اًمًَةؾ:

 يموػ ذًمؽ؟ اًمشوخ:

 اذيمر ًمكؿ م َ  اًمًَةؾ:

 شمشكؾ. اًمشوخ:

ي اجَرضموِ [...ي ومعروّ ذم اًمومـ [...ي اًم ل دمرهيَ اًمدوًمِ مع [... اًمًَةؾ:

 قمدد مـ [.....ي ومَةدة قمَمِ.
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ومةةـ ينكةةر أيشةةَ ومَةةةدة وًمكةةـ  ةةًالء اًمةةذيـ دظملةةقا مةةَ وىمعةةقا ذم خمًَمشةةِ  اًمشةةوخ:

َ  إن يمَن ا مر يمةذًمؽ ومقةد ىملنةَ إىةف  ةقز ًمكةـ  ةؾ  ةذا اًمشروةوِ اًم ةل  رشقموِ مطلق

 ومرونَ َ  ل طمقوقِ واىمعوِ أىّ اان ىملّ سمعكهؿ يموػ يعنل سمعكهؿ م    

 ال أقملؿ [...ي قمرومنَ سمعكهؿ  ًالء [...ي اًمًَةؾ:

َ  ذم خمًَمشةِ رشقموةِ  اًمشوخ: معلوش  ةذا اًمةٌعض اًمةذيـ قمةروم هؿ مةَ وىمعةقا مطلقة

 ومو  شم ـ.

 .مَ ىعلمهؿ اًمًَةؾ:

 ـموُ اان أؾميًمؽ رؿمكقا أىشًهؿ؟ اًمشوخ:

 ال أدر . اًمًَةؾ:

 يموةةةػ مةةةَ شمةةةدر  ويموةةةػ يكةةةقن االى  ةةةَب يعنةةةل سم كةةةقن أىةةةّ ذم سمو ةةةؽ اًمشةةةوخ:

 ن شمكقن قمكقا  ذم اًمؼمعمَن ومٌووجقا اًمنَس اًمطوٌلم اًمعةَروملم سممقَمةؽ  وأىّ أ ٌؾ 

 سمون  ٌق  رهمؿ أىشؽ.

 يعنل واومؼ قمغم اًمؽمؿمو  واومؼ قمغم أىف يرؿم . اًمًَةؾ:

 مَ ضمَوسم نل  ؾ يقع  ذا اًم قرة. اًمشوخ:

 يمكـ أن يقع. اًمًَةؾ:

َ  يمكـ أن شمقع ـموُ وأىَ سمقق  معؽ   ؾ وىمعّ؟ اًمشوخ:  أيك

 ًمق ومرونَ أيشَ وىمعّ؟ ًمًَةؾ:ا

 . سمقق   قز ومروَ اًمشوخ:

ل  اًمًَقمِ قمنمة ورسمع يكشل مةَ  :يوكؽ اًمشوخ وىمَ [ ي  ىك شل رذا اًمقدر   
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  وؽ؟

 [...ي سمعض الًَون:

 .« اضمعلنل قمغم ىمقمل»طمديْ:  اًمًَةؾ:

 .يموػ اًمشوخ:

 ىمَ : أىّ )إمَمهؿ( [...ي «اضمعلنل قمغم ىمقمل»طمديْ:  اًمًَةؾ:

 .ا  وؾ ذ اًمشوخ:

 [...ي ﴾اضمعلنل قمغم ظمزاةـ ا رض﴿[...ي  اًمًَةؾ:

صةة  سمةةس  ةةذا اؾمةة دال  دون ذا  االؾمةة دال   ن  ةةذا رشيعةةِ مةةـ ىمٌلنةةَ  اًمشةةوخ:

أمَ ذا  االؾم دال  وملف وضمف ًمكـ ىكةـ ظملونةَ ىةدرس   ةؾ شمع قةد أن قمة  ن سمةـ أ  

ًمف قملوةف اًمعَص اًم قشل اًمذ  ىمَ : )اضمعلنل قمغم ىمقمل( أو )أمػما  ذم ىمقمل( ومقَ  

َ  ييظمةذ قمةغم أذاىةف أضمةرا  »اًمً أ:   ةؾ  «أىّ إمَمهؿ واىم د سميوعشهؿ وال شم  ذ مًذىة

َ  وىمَقمدة وموجقز ًمكؾ مًلؿ أن يطلةُ أن   ذا اعمًيًمِ اجلزةوِ  قز ا َذ َ ى َم

 .يقمم  اىٌ قين سمعلؿ

 .يقمم  إذا يمَن صَد  واصمؼ مـ ىشًف يمذا [...ي وموف مقاصشَت اًمًَةؾ:

؟طمط ىموقد  اًمشوخ:  مَ ؿم ّ مـ اًمطًَمُ ًملقاليِ ومهؾ يقمم 

 إذا يمَىّ اًمدوًمِ اإلؾم موِ ىمَةمِ ومقضمقدة. اًمًَةؾ:

َ  قمـ ؿمق قمؿ سمنككل قمـ دوًمِ يمرشمقن؟ اًمشوخ:  ـمٌع

 ـموُ ًمكـ  ذا االؾم دال   ق ذم اًمدوًمِ اإلؾم موِ وال ؿمؽ.

 ىعؿ. اًمًَةؾ:
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َ ال ىقزم  مـ ـملُ اًمقال»ـموُ ومهؾ  ذا ينقض اًمقَقمدة:  اًمشوخ: ال ينقض  «يِإى 

اًمقَقمةةةدة داةةةة   مةةةـ اًمققاقمةةةد اًمعلموةةةِ اًم ةةةكوكِ أىةةةف إذا يمةةةَن  نةةةَ  ىمَقمةةةدة قمَمةةةِ صمةةةؿ 

وضمةةدىَ ضمزةوةةِ مةةَ  ةةًَمػ اًمقَقمةةدة ال  ةةقز أن ىيةةب اًمقَقمةةدة رةةذا اجلزةوةةِ وإىةة  

ىً  نوهَ وىقق  اًمقَقمدة ؾملومِ ًمكةـ  ةذا اجلزةوةِ هلةَ دالًمةِ [...ي وهلةَ مةَ يًةقهمهَ 

 .اسمـ أيش ىملنَأو يؼمر َ ومَان قم  ن 

 .اسمـ أ  اًمعَص اًمًَةؾ:

قمةةة  ن سمةةةـ أ  اًمعةةةَص اًم قشةةةل ضمةةةَء  ةةةق وىمقمةةةف ًموٌةةةَيعقا اًمرؾمةةةق  قملوةةةف  اًمشةةةوخ:

اًمً أ قمغم اإلؾم أ ويمَن  ق ؾمٌؼ ىمقمف إمم اإلؾم أ ومل  رضمع مع ىمقمةف ومرؾمةق  

َ  قمغم ىمقمف ىمقأ قم  ن سمةـ أ   ¢اهلل  ال ي مكـ مـ معرومِ مـ يلوؼ سمين يكقن إمَم

َ  طمةلم ىمةَ  يقؾمةػ ًمعزيةز اًمعَص  ومهنَ ؿمٌف يمٌةػم ضمةدا  سمةلم اايةِ اًم ةل ذيمر ةَ ا خ نىشة

ومهةةذا ًمةةوس شمزيموةةِ ًمنشًةةف  ﴾اضمعلنةةل قمةةغم ظمةةزاةـ ا رض إين طمشةةوظ قملةةوؿ﴿مٍمةة: 

َ  ىمدرة يقؾمػ قملوف اًمًة أ يمة   هةؾ ىٌقشمةف  َ   ن قمزيز مٍم  هؾ متَم أوال  وصمَىو

اًمقَقمةةدة شمعنةةل أن مةةـ يطلةةُ ومشةةل  ةةذا الًَمةةِ  كةةـ أن يًةة  نك مةةـ اًمقَقمةةدة  ن 

َ  ومنزًمِ ةاًمقاليِ إى  يعنل ًموً شود مـ ورا هَ وىمد يً شود منهَ ًموس مَال  وإى  ضمَ 

اإلمَرة شمشًدا يم  شمشًد اًمكةعوػ ذم إرادشمةف ومعة  ن سمةـ  اومهذ  وؾممعِ قمند اًمنَس

ورضمعقا وممـ يقةقد  ةذا اجل قمةِ ومةـ  ¢أ  اًمعَص عمَ ضمَء مع ىمقمف إمم اًمنٌل 

يعةرأل  ¢َ و ق يعرأل ىشًف ويعةرأل ىمقمةف وال يمكةـ قمةَدة أن اًمرؾمةق  يققأ قملوه

مةةةـ  ةةةق ا ومم سمٌمةةةَرة  ةةةذا اًمقٌولةةةِ ظمَصةةةِ ومقةةةَ  قمةةة  ن ر  اهلل قمنةةةف: )اضمعلنةةةل 

َ ( ومقَ  ًمف يم  ؾممع ؿ.  إمَم

اًمشَ د أن  ذا اجلزةوِ ال  قز ا َذ َ مٌدأ  وىمَقمدة وسم َصِ م ةؾ مةَ ال طمةظ 

ًمزمـ زمـ طمُ اًم هقر واؾم ب   اعمنَصةُ و ا خ ويملكؿ معف ذم ذًمؽ أن  ذا ا
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ًمةةق يمنةةَ ذم ذا  اًمةةزمـ وشمةةذيمرىَ اًمقَقمةةدة يمنةةَ ىل ةةزأ اًمقَقمةةدة ومةة  سمًَمنةةَ ذم  ةةذا   و إًمةةخ

اًمةةةةزمـ اًمةةةةذ  قمةةةةؿ  اًمريةةةةَء وقمةةةةؿ  طمةةةةُ اًم قفمةةةةػ طم ةةةةك اجطَسمةةةةِ واإلمَمةةةةِ واًمقكةةةةَء 

وةةف وًمةةذًمؽ ىمةةَ  قمل  واإلوم ةَء ًملةةدىوَ وًمةةوس ًممظمةةرة إال اًمقلوةةؾ مةةـ قمٌةةَد اهلل قمةةز وضمةةؾ

سمنمةة  ةةذا »اًم ةة ة واًمًةة أ وسمققًمةةف  ةةذا ى  ةة ؿ  ةةذا اعمجلةةس اًمطوةةُ إن ؿمةةَء اهلل: 

ا مِ سمًَمرومعِ واًمًنَء واعمجةد واًم مكةلم ذم ا رض وممةـ قممةؾ مةنهؿ قممة   ًملةدىوَ 

 .«وملوس ًمف ذم ااظمرة مـ ى وُ

ومنًي  اهلل قمز وضمؾ أن  علنَ مـ اعم ل لم ذم قمٌَدشمنَ ًمرسمنَ اًمعةَروملم سمنمةيعِ 

والري ةةلم قمةةغم االىم ةةداء سمةةف صةةلقات اهلل وؾمةة مف قملوةةف واًمًةة أ قملةةوكؿ  ¢ىٌونةةَ 

 ورمحِ اهلل وسمريمَشمف.

 .ووموف ؾمًا  أىَ مـ صم صمِ أيَأ وقمدشمنل سمَإلضمَسمِ قملوف اًمًَةؾ:

 .شمشكؾ اًمشوخ:

 ةةةةق يمةةةةَن ىمٌةةةةؾ أيةةةةَأ قمةةةةـ أن أوًم ةةةةؽ اجل قمةةةةِ اإلؾمةةةة موِ اظم لةةةةػ أطمةةةةد  اًمًةةةةَةؾ:

ؾ أقمكَةهَ مع أمػم َ ذم مًَةؾ رشقموِ ظم ومَ ت شمكشػم أو ذم مًَةؾ اًمدقمقة ووم   

ومهؾ  قز ًمألمةػم أن يش ةؾ  ةذا اًمعكةق ويمنةّ أىةَ قمقٌةّ سمعةد اجللًةِ ىملةّ [...ي 

 أقمؿ.

ومهةق مة    إذا يمةَن  ةذا اًمعكةق يعنةل  لةُ اعم َقمةُ ًملج قمةِ يعنةل ًمقلةِ قملمةف 

َ  مشةَيمؾ وى ة  أيم ةر مةـ مةرة وب ين  ة  ومهةؾ  وومقهف ذم اًمدقمقة و لُ هلةَ أيكة

ؾ.ًمذًمؽ  قز   ًمف أن ي ش  

أىَ ال أومهؿ أن اًمش ؾ  ق الةؾ وإىة  الةؾ  ةق إيقَومةف ويمشةك وإال أيةش  اًمشوخ:

 معنك وم لف مـ اجل قمِ و ق منهؿ يمؾ مَ ذم ا مر أىف أظمطي اًمطريؼ ذم أمر مَ.
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يريةةد أن يش ةةلف أو يريةةد أن يقىمشةةف  ةةق أدر  سمكقةةَةؼ مةةَ ومعةةؾ ومًَمش ةةؾ همةةػم وارد 

َ  ذم م ؾ  ذا اجل قمِ.  إـم ىم

إذا يمةةَن  ةةذا اًمشةة ص  ةةق [...ي وأؾمةةلقسمف اجل قمةةِ شمقةةق  أؾمةةلقسمف همةةػم  ًةةَةؾ:اًم

ـموُ اشمشقّ اجل قمِ وسمدال  قمـ شمعزًمف قمـ اإلمَرة وشمةقزم  همةػما وم ةل ف مةـ اإلمةَرة 

 ومـ  َقم هَ مرة واطمدة.

 ويمَن مـ اعمٌَيعلم ًمف؟ اًمشوخ:

 .ال ذم ا و  ال سموعِ اًمًَةؾ:

منمةةةوقمِ سمطٌوعةةةِ الةةةَ  سمًَمنًةةةٌِ هلوةةةؽ إذا يمةةةَن مةةةَ وموةةةف سموعةةةِ و ةةةل همةةةػم  اًمشةةةوخ:

 َقمةةةَت ومكون ةةةذ إذا اشمشةةةؼ أ ةةةؾ اًمةةةرأ  واًمعقةةةؾ واًمعلةةةؿ واًمةةةديـ قمةةةغم إسمعةةةَدا قمةةةـ 

َ  ىمٌةؾ أن شمقوة  أىةف  ةق اًمةرةوس  اًمريَؾمِ ومهذا ال يعنل اًمش ؾ  ةق يعنةل مةَ ىملةّ نىشة

ؾ وميىَ فمننةّ أىةف ومةرد مةـ ا ومةراد ومقلةّ مةَ ذم داقمةل ًملش ةؾ وإىة  يٌعةد  اًمذ  ي ش  

وإذا يمةةَن اعمق ةةقد سمًَمًةةًا  اًمًةةَسمؼ  ةةق إمةةَأ اجل قمةةِ   ؾ اًمةةذ  أؾمةةَء وموةةفقمةةـ اًمعمةة

ؾ وإىةة  يٌعةةد قمةةـ  ةةذا اًمقفموشةةِ أو  ةة ش   رةةةوس اجل قمةةِ ومكون ةةذ أومم وأومم أن ال ي 

قمةةـ  ةةذا اًمقاليةةِ وين ةةُ مكَىةةف مةةـ  ةةق أومم منةةف وإال اًمش ةةؾ معنةةَا أىنةةَ ىشةة   ًمةةف 

أيمةؼم ظمطةقرة  ةَ ًمةق أوىمشةقا ـمريؼ اًمكود واعمكةر هلةًالء اجل قمةِ وم  ةٌ  اًمقكةوِ 

 وطمَوم قا قمغم سمقَةف مع اجل قمِ  واًمً أ قملوكؿ.

 (01:58:26( /31أهل احلدوث واألثر ) -)فًاوى جدة
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 العىن الطٗاض٘، اضتعجاه 

 الػ٘ء قبن أٔاٌْ 

مةةـ اؾمةة عجؾ اًمٌمةةء ىمٌةةؾ » أن ىًة ٌؼ ا مةةقر ًملككمةةِ اًمقديمةةِ اًم ةةل شمقةةق  :  ...

خ اعمعةةةةَرص اًموةةةةقأ يًيمةةةةد  ةةةةذا الكمةةةةِ ومةةةةٌن سمعةةةةض واًم ةةةةَري «أواىةةةةف اسمةةةة كم سمكرمَىةةةةف

وب  ا  اجل قمةةةةَت اإلؾمةةةة موِ شمعجةةةةؾ ا مةةةةر  نةةةةَ و نةةةةَ  ومكَىةةةةّ قمَىمٌةةةةِ أمةةةةر ؿ سمةةةةقر

يً شودوا مـ صمقرشمف ؿمو َ  ؿمو َ مذيمقرا   ذًمؽ  ن اجل قمةِ اًم ةل شم كةد طم ةك شم ةػم 

قمغم ىملُ رضمؾ واطمد يم  يمَن ا مر ذم قمهد اًمرؾمق  قملوف اًمً أ طموْ يمَن أوال 

وهؿ قمةغم اإلؾمة أ اًمةذ  ال حي ةَج إمم شم ةشوِ يمةنكـ  ىةف ))...(( مةـ اًمًة ء : يرسم

ومرسمةك أصةكَسمف قمةغم  ةذا اإلؾمة أ طم ةك صةَرت يم لةِ هلةَ وزيشةَ ويمةَن هلةَ أصمر ةَ ذم 

أقمةةةداء اهلل طم ةةةك أقمةةةز اهلل ضمنةةةدا   ًمةةةذًمؽ ومةةةنكـ ال  ةةةقز ًمنةةةَ أن ىنًةةةك دقمقشمنةةةَ وأن 

ال أىكةةر  َ  أو سمنكةةق ذًمةةؽ أىةةىنشةةبؾ سمٌمةةء يعةةرأل اًموةةقأ سمًَمًوَؾمةةِ أو سمةةًَم ك ر الةةز

اًمًوَؾمِ وًمكـ ًموس  ذا أوايشَ  ىنةَ ب ىةر سمعةض يم لةِ اضم معةقا قمةغم ومهةؿ اإلؾمة أ 

 ومه  صكوكَ ورسمقا قملوف شمرسموِ صكوكِ صمؿ ب يٌؼ هلؿ إال أطمد ؿمو لم : 

ًةند اإليطةَ )إمَ يم  يققًمةقن قمنةدىَ ذم ؾمةقريَ  : أ  ال يعملةقن ؿمةو َ   وإمةَ (7)(ي 

ق اًمعمؾ اًمًوَف   اًم ن وؿ اًمًوَف ومييـ  ذا اًم ن وؿ و يموػ أن يعمؾ اًمٌمء و 

يمكةةةةـ حتقوقةةةةف ىمٌةةةةؾ أن ىكةةةةع ا ؾمةةةةس ا ؾمَؾمةةةةوِ ًم كقوةةةةؼ اًمةةةةدقمقة اإلؾمةةةة موِ ومةةةة  

اعمعَملةةِ ؟ أىةةَ أذيمةةر مةةـ شمةةَريخ طموةةَ   نةةَ  ذم ؾمةةقريَ أىنةةل دقموةةّ مةةرارا وشمكةةرارا 

                                                           

 م   ؾ ؿمَمل حي َج إمم حترير. (7)



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

88 

ؿ إىةةةهؿ إمم اعمكةةًَات وأىةة ؿ شمعلمةةقن حمةةًَات أىةةَس يعنةةل أىمةةؾ مةةَ يقةةَ  ومةةوه

ًموًةةةقا سمَإلؾمةةة أ سمًةةةٌوؾ ووموةةةف مةةةـ م طمةةةدة اًمكشةةةَر اًمعلةةةقيلم اإلؾمةةة قمولولم ووموهؿ 

سمعةةةةةض اعمنةةةةةَومقلم  ةةةةةـ يقةةةةةَ  هلةةةةةؿ إيشةةةةةؿ أ ةةةةةؾ ؾمةةةةةنِ و َقمةةةةةِ اعمهةةةةةؿ اؾمةةةةة نطقّ 

مةةةةرارا وشمكةةةةرارا   منةةةةذ سمكةةةةع ؾمةةةةنلم يمةةةةَن سمعةةةةض  ةةةةذا اإلؾمةةةة جقاسمَت  واؾمةةةة جقسمّ

عض اًمق َسموةةةةةِ ومَعمع ةةةةَد  نةةةةةَ  أن يقةةةةَ  قمنةةةةةَ ))..((  ةةةةةذا رضمةةةةؾ ومَوةةةةةؾ ويةةةةدقمق ًمةةةةةٌ

واًمًوَؾمِ اًمًعقديِ وىكق ذًمؽ ومجر  اؾم نطَ  طمةق   ةذا اًمنقطةِ ومٌونةّ ًمةف ىكةـ 

ًمًنَ طمزسمَ وال ىن مل إمم دوًمِ قمغم وضمف ا رض وإى  ىن مل إمم اًمعمةؾ سمًَمك ةَب 

واًمًةةنِ وقمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم  ورشطمةةّ ًمةةف  ةةذا اًمةةدقمقة وذيمرت أن ًمةةوس 

ة  سمعةةض ا قمةةداء سمًةةٌُ ؾموَؾمةةِ  نةةَ  دقمةةقة قمةةغم وضمةةف ا رض اؾمةةمهَ و َسموةةِ وإىةة

شمريموِ يمَىّ ىمدي  أؿمَر أن أى َر اًم قطمود اًمذيـ يعنل سمع هؿ اهلل قمز وضمؾ ذم ىجد 

َر قمةةةةنهؿ  ضمةةةةؾ إصمةةةةَرة ا مةةةةِ اإلؾمةةةة موِ وةةةةد ؿ سمةةةةييشؿ صمةةةةإلطموةةةةَء دقمةةةةقة اًم قطموةةةةد أ

 ةةةةًالء  َقمةةةةِ   كلةةةة ت اعمنشةةةةرةاًمو ةةةةَسموقن ومةةةةذ ُ ظمةةةةَمس وىكةةةةق ذًمةةةةؽ مةةةةـ 

طمنٌةةةؾ معةةةروأل ًمةةةد  مةةةـ يعةةةرأل اًم ةةةقاريخ سمةةةـ أمحةةةد اًم قطموةةةد ومةةةذ ٌهؿ مةةةذ ُ 

اًمعٍمةةةةيِ اًمقَةمةةةةِ   ىكةةةةـ ال ىن مةةةةل ال هلةةةةًالء وال هلةةةةًالء إىةةةة  إمم اًمك ةةةةَب وإمم 

 ورشطمةةّ ًمةةف مةةَ وؾمةةع مةةـ اًمنمةةح أمةةَأ  اًمًةةنِ وقمةةغم مةةَ يمةةَن قملوةةف اًمًةةلػ اًم ةةًَم 

ذم يم مل ىمَ :اىٍمةأل وأىةَ يمةَن  وميظمذا   مبمزا   ب  د  أظمػما عمَ  ذا اعمً نطؼ

ت ذم مكَن معد ًملدروس مةَ يمنةَ ى ةرج سمةدقمقشمنَ ًملمًةَضمد  ن اعمشةَيخ زم طملقَ

مةةةةةع ا ؾمةةةةةػ  ةةةةةؿ مةةةةةع  ةةةةةًالء الكةةةةةَأ قملونةةةةةَ   الكةةةةةَأ قملونةةةةةَ سمًةةةةةٌُ ؾموَؾمةةةةة هؿ 

اًم إؾم موِ واًمشوقخ  قملونَ سمًٌُ قم ٌو هؿ اعمذ ٌوِ   ومكنَ ذم اًمةدور وىةدقمق ذم 

 اعمجًَمس وذم اعمًَضمد سم  ىً طوع. 

 ىف يمَن  نةقع  نةَ  اًم ك ةؾ سمةزقمؿ مةَ -دروؾمؽ إذن أىّ اذ ُ وشمَسمع »ىمَ  : 

  و نةَ اًمشةَ د «أًمؼ دروؾمؽ سمس ال شمقةؽمب مةـ اًمنَطموةِ اًمًوَؾمةوِ -يًمقىف ))..((

 .مـ يم مف

ىكةةـ دقمقشمنةةَ إصةة طموِ وًموًةةّ دقمقشمنةةَ  َىملةةّ ًمةةف : أىةةَ يمنةةّ ذيمةةرت ًمةةؽ نىشةةَ أىةة 
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يةةةد أن ؾموَؾمةةةوِ أىةةةَ وأىةةةّ اظم  ل شةةةّ قمةةةكم اان و سم قةةةقزم ال شمةةة كلؿ ذم اًمًوَؾمةةةِ ومير

أوو  ًمؽ ؿمو َ طم ك ال شم ـ أىنَ ىكـ ىنَومؼ ًمكؿ ىدا نكؿ   أىَ طمون  ىملّ ًمؽ أن 

ال ىعمؾ اان سمًَمًوَؾمِ وإى  إلصة ح اًمعقَةةد وإصة ح اًمشقةف و إصة ح ا ظمة   

واًمًةةةةلق  إمم نظمةةةةرا يمةةةة   ةةةةق اإلؾمةةةة أ يملنةةةةَ ))..(( أرضمةةةةق أن ال شمشهةةةةؿ أن اًمعمةةةةؾ 

ال شمقةةقأ دوًم ةةف إال سمًَمعمةةؾ رةةذا اإلؾمةة أ سمًَمًوَؾمةةِ ًمةةوس مةةـ اإلؾمةة أ  ن اإلؾمةة أ 

و ق اًمذ  يعرأل سمًَمعمؾ اًمًوَف   ًمكننل أىةَ ؿم  ةوَ ًمع مةِ اعمًةًوًموِ اًمقَةمةِ 

قمغم سمعض اًمدقمَة قمغم ا ىمؾ إؾم مولم وسمًٌُ اسم عَد اعمًلملم قمـ أصق  دينهؿ 

ؿم بَ  سمف اان  ق إص ح اًمعقَةةد واًم قطموةد وىكةق ىر  أن ا مر اًمقاضمُ قملونَ اال

وًسمةةّ ًمةةف سمعةةض ا م لةةِ وإن يمةةَن  ةةق يعنةةل ال هيمةةف ذًمةةؽ ومةة  شم ةةقلـ أن  ذًمةةؽ

اًمعمةةةؾ اًمًةةةوَف ًمةةةوس مةةةـ اإلؾمةةة أ سمةةةؾ  ةةةق مةةةـ اإلؾمةةة أ   ًمكنةةةل أقم قةةةد أىةةةف مةةةـ 

اًمًوَؾمةةةةِ اان شمةةةةر  اًمًوَؾمةةةةِ    ةةةةذا اًمةةةةذ  ىمل ةةةةف هلةةةةذا )اعم ةةةةؾ( وميىةةةةَ رموةةةةّ سمةةةةذًمؽ 

أ اًمةةةةذ  قم ةةةةشقريـ يمةةةة  يققًمةةةةقن سمكجةةةةر واطمةةةةد   أومهم ةةةةف أوال أن اًمعمةةةةؾ ًممؾمةةةة 

يًةةمقىف سمًَمعمةةؾ اًمًةةوَف  ةةذا أمةةر واضمةةُ ًمكةةـ م ةةك ؟ طموةةن  ىةة مكـ مةةـ إ ةةَد 

 َقمةةِ شمًةة طوع أن شمكةةقن ىمٌةةؾ يمةةؾ  ء قمةةغم ىملةةُ رضمةةؾ واطمةةد م كةةَسملم م ةةقاديـ 

همةةػم م ةةداسمريـ همةةػم خم لشةةلم وأىةة ؿ شمةةرون اان اعم ةةؾ اعمًؾمةةػ ضمةةدا ذم أومبَىًةة َن 

إمم نظمةةر مةةَ  نًَمةةؽ مةةـ  ومةةَ وىمةةع ومةةوهؿ سمعةةد قمنمةة ؾمةةنقات مةةـ اًم ةةؼم واجللةةد و و

م ةةَةُ لقةةّ رةةؿ وإذا ذم يشَيةةِ اعمطةةَأل شم ةةدظمؾ الزسموةةِ وا طمةةزاب اًمًوَؾمةةوِ 

اًم ةةل ومرىمةةّ قملةةوهؿ صةةَرت أطمةةزاب ىمَمةةّ الةةرب ا ومبَىوةةِ إلىمَمةةِ دوًمةةِ اإلؾمةة أ 

ًمًةةٌعِ أطمةةزاب ويمةةؾ طمةةزب سمةة  ًمةةدهيؿ ومرطمةةقن   وميىةةَ ىملةةّ هلةةذا اًمرضمةةؾ اعمًةة نطؼ 

وس  ىةةف ال  ةةُ سمةةؾ  ةةق  ةةُ وًمكةةـ ىمٌةةؾ ىكةةـ ال ىةةر  اًمعمةةؾ اًمًةةوَف اًموةةقأ ًمةة

ذًمؽ ىر  أن ىنشبؾ سمٌص ح مَ ومَشمنَ مةـ اًمعقَةةد وا ومكةَر وا ظمة   وىكةق ذًمةؽ 

 ورذا اًمقدر يمشَيِ والمد هلل رب اًمعَعملم .

 (01:58:26( /28أهل احلدوث واألثر ) -)فًاوى جدة
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 قاعد9ٚ الغاٖٛ تربز الٕضٗمٛ

 ىمَ  اإلمَأي[

 بَيِ شمؼمر اًمقؾمولِ.اًمقَقمدة اًموهقديِ: اًم 

 .(2/717الصحيحة )
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 الطمفٗٛ يف الطٕداُ.. الطمفُٕٗ ٔالطٗاضٛ

  ؾ مـ ى وكِ إلظمقاىؽ اًمًلشولم ذم اًمًقدان؟ مداظملِ:

أىَ ى ةوك ل أن شمًة مروا ذم اًمةدقمقة  وأن ال شمشةبلكؿ اًمًوَؾمةِ  وذًمةؽ  اًمشوخ:

 ظمػم ًمكؿ وأسمقك.

 سمَر  اهلل وموؽ  ضمزا  اهلل ظمػم. مداظملِ:

كشةةل  أىةةَ أؾمةةي  ا ؾمةة َذ اًمٌنةةَ  أىةةّ أفمةةـ شمعلةةؿ أىنةةل دقموةةّ مةةرارا  إمم ي اًمشةةوخ:

 اهلند واًمٌَيمً َن  أًموس يمذًمؽ؟ 

 ىعؿ. مداظملِ:

ـموةةةةُ  ومهةةةةؾ  نةةةةَ  ومةةةةر  سمًَمنًةةةةٌِ زم مةةةةـ اًمنَطموةةةةِ اًمنمةةةةقموِ  سمةةةةلم قمةةةةدأ  اًمشةةةةوخ:

اؾمةةة جَسم ل اًمةةةدقمقة إمم اًمٌَيمًةةة َن مةةةرارا  وشمكةةةرارا   ومةةةـ رًؾمةةةَء اجلمعوةةةَت أ ةةةؾ 

ا  وشمكةةةرار   اًمٌَيمًةةة َن واهلنةةةد  واًمًةةةقدان أى ةةةَر اًمًةةةنِ وأىةةةّ الةةةديْ  نةةةَ  مةةةرار

 أدر  رؿ منل  مرارا  وشمكرارا   وأىَ أقم ذر.

 أىّ ىملّ زم... مداظملِ: 

 مـ طموْ أىف إذا يمنّ أىَ مً طوع. اًمشوخ:

 ًملٌنجَ  أو اًمٌَيمً َن... مداظملِ:

 ال  ال  مةةش  ةةذا   ةةؾ  نةةَ  ومةةر  ومةةو  أىةةَ يمنةةّ مًةة طوع أن أؾمةة جوُ اًمشةةوخ:
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دقمةقة أ ةؾ الةديْ ذم سمَيمًة َن  أو أ ةةؾ الةديْ ذم اهلنةد  أو أ ةؾ الةةديْ ذم 

 اًمًقدان  أو أ ؾ الديْ ذم اًمٌنجَ .

 ...مداظملِ:

ى ػ اًمك أ سمَر  اهلل وموؽ  مَ قملوف ضمقاب  أىَ أىمق  ًمؽ  سمقاومؼ معؽ  اًمشوخ:

  َ ذم ومرىمةةةف  ًمكةةةـ اًمةةةذ  أؾمةةةي  قمنةةةف ًمةةةوس  ةةةق  ةةةذا اًمشةةةر   أىةةةَ إمةةةَ أن أيمةةةقن مًةةة طوع

إلضمَسمِ  ذا اًمدقمقات يملهَ  أو أن أيمقن همػم مً طوع  ومعندةذ ال ومةر  ؾمةقاء دقموةّ 

ذم اًمٌَيمًةةة َن أو ذم اهلنةةةد أو ذم اًمًةةةقدان أو ذم اًمٌنجةةةَ   وأىةةةَ مًةةة طوع ومقاضمةةةُ 

َ  إال وؾمعهَ.  قملوف االؾم جَسمِ  وإن يمنّ همػم مً طوع  وم  يكلػ اهلل ىشً

 ومر ... مداظملِ:

 يقق  ذم ومر . مداظملِ:

 أفمـ. مَ اًمشوخ:

 اًمشؽ... مداظملِ:

 أىّ شمقق  ذم ومر   ال قمشقا . اًمشوخ:

 أىمق  ذم ومر . مداظملِ:

 معلوش  أىَ ىمٌؾ مَ شمٌلم زم اًمشر   أ  ومر  شمعنل أىّ؟ اًمشوخ:

 ومر  اًمنمع. مداظملِ:

 ومر  اًمنمع؟ اًمشوخ:

 إيف. مداظملِ:

 إذا يمنّ أىَ ذم أ ... اًمشوخ:
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َ  مداظملِ:  ... رشقم

أؾمةةةة طوعف وذم أ   ء ال أؾمةةةة طوعف  أيةةةةش إذا ؾمةةةةمكّ  ذم أ   ء  اًمشةةةةوخ:

 اًمشر .

أسمبةةةك أشمقةةةدأ قملوةةةؽ سمةةةًَمشر   اًمشةةةر  سمةةةلم اهلنةةةد واًمٌنجةةةَ   اًمٌنجةةةَ ...  مداظملةةةِ:

 واهلند...

  ذا اًمذ  يم  ىمَ  اًمقَةؾ: اًمشوخ:

 قا ك ن  ب  قبا تػبت  ن اؽإكب 

 

 

 إكببببببب  إج نن رن عإكببببببب  

س يمكةـ اًمشةوخ اًمٌنةَ أىَ أىمق  اًمشر  مـ ىَطموِ االؾم طَقمِ  أىّ شملػ وشمدور  سم 

 مَ حيًـ اًملػ واًمدوران  إيش اًمشر  سمَر  اهلل وموؽ.  َت ًمشقأل.

 ...مداظملِ:

 مَ  ق مَذا؟ اًمشوخ:

[ظم صةةة هَ أن اهلنةةةد وسمَيمًةةة َن وموهةةةَ قملةةة ء يرضمةةةع إًمةةةوهؿ..  صمةةةؿ أظمةةةذ  مداظملةةةِ:

 يذيمر اًمشوخ سميضمر شمعلوؿ اًمنَس..ي.

أىّ خمطي يم ةػما   يعنةل ال  القوقِ أىّ خمطي يم ػما  ... معذور  أمَ  اًمشوخ:

يدٌ ﴿يمة  ىمةَ  شمعةَمم:  د  ش ة ُ  اج  ةػم   ًم   ة
إ ى ةف  ل    مةَ  ةق اجةػم  اعمةَ   نةَ [8]العاديالات:﴾و 

 يم  شمعلؿ.

 ...مداظملِ:

ـموةةةُ  إذا رضمةةةؾ صةةة  ًمةةةف ظمةةةػم مةةةَ   شمشكةةةؾ  ةةةذا اعمةةةَ  أمَمةةةؽ ظمةةةذ مةةةَ  اًمشةةةوخ:

 شمشَء  أال ييظمذ؟
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 ييظمذ. مداظملِ:

 َ  اًمدىوق  أأ ا ظمرو ؟ـموُ  أ  اعمًَملم ظمػم؟ اعم اًمشوخ:

 ا ظمرو . مداظملِ:

ومٌذا يمنّ أىَ مً طوع أن نظمذ مـ  ذا اعمَ  ا ظمرو   أشم ننل أسم ؾ سمف  اًمشوخ:

ـمةر    قمغم ىشيس  و ذا مقوع اًمعجةُ... اىة ؿ ادقمةقا زم أن رسمنةَ قمةز وضمةؾ يعنةل

اجةةةػم يم ةةةػمة طمقوقةةةِ  أًب ًمكةةةؿ مةةة   : يمنةةةّ أىةةةَ ذم اًمشةةةَأ يمةةة  شمعلةةةؿ أ ةةةع سمةةةلم 

س ًملنةةةَس ذم ا ؾمةةةٌقع درس أو درؾمةةةلم أو أيم ةةةر  وسمةةةلم اًمٌكةةةْ واًم كقوةةةؼ اًم ةةةدري

واًم يًموػ  سمعض ا ؾمَشمذة اًمًلشولم ا ذيموَء اًمعق ء  ين ةكقىنل ال شمةدرس  اشمةر  

اًم دريس  واشمةر  اًمنةَس يملهةَ  واىكةُ ومقةط قمةغم اًم ةيًموػن  ىةؽ مهة  قمشةّ ومة  

ع اًمنةَس سمعةد مقشمةؽ ىمةرون يم ػمة  ين ش َ  أو يم ٌ َ  سمد أن متقت ... وم  لػ وراء  يم َسم

ـمقيلِ  أمَ  ًالء اًمنَس مًِ أو قمنمة.. قمنميـ.. صم صمةلم.. أرسمعةلم  سم مةقت اهلل 

وىًةلقا ومةومكـ يكةمكؾ اجةػم اًمةذ  شمريم ةف ومةوهؿ  ومةيًمػ.  قاأقملؿ رؿ  مهة  قمَؿمة

 وضمهِ ى ر.

ًمكـ أىَ يمنّ أر  اجلمع سملم أمةريـ يكةقن أومكةؾ  ًمكةـ عمةَ سمقةك ذم اًمكةرأ إال 

شيسةة أن ذا  اًمةةرأ  اًمةةذ  ىمةةدأ إزم  ذم قمةةز ؿمةةٌَ    ةةذا أواىةةف  الطةةُ  وضمةةدت ى

وملةةذًمؽ شمعةةرأل أىةةّ يمةةؿ مةةرة رطمنةةَ إمم اعمبةةرب  ورطمنةةَ إمم سمريطَىوةةَ  وال يزاًمةةقن 

حيكةةقىنَ أن ىةةذ ُ  أقم ةةذر.. أقم ةةذر.. سمةةَعمبرب وال اًمًةةقدان  وال  نةةَ  وال  نةةَ  

 ًمكـ مَ يقٌؾ اًمنَس اًمعذرن  ىف م ل  ىملنَ:

 رايِ ... مَ يعرأل ؿمق الكَيِاًمكم مَ ذا  اعمب

أىةةَ اان مهةة  قمشةةّ ال سمةةد أن يةةدريمنل ا ضمةةؾ اعمك ةةقأ  وميريةةد أن أشمةةدار   ةةذا 

اعمشَريع اًم ل  ل سملم يد   وميىَ أوصمر ذًمؽ قمغم يمؾ  ء  قمغم اًمًشر  قمغم يمذا  
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اًمعمرة أىَ ن  إمم  نَ  ىميضة ومقةط أؾمةٌقع  سمةًَمك ػم قمنمةة أيةَأ  ًمكةـ مكةرا أظمةَ  

َ  مبلةةة    ال أؾمةةة طوع إال أن أظمةةةؾ سمةةة  يمنةةةّ ريمةةةزت ذم ال سمطةةةؾ  أضمةةةد ىش يسةةة أطموَىةةة

ىشيسةة أن أسمقةةك ومقةةط أؾمةةٌقع سمةةًَمك ػم قمنمةةة أيةةَأ  وميىةةّ سمةةَر  اهلل وموةةؽ إذا يمةةَن ًمةةؽ 

 طمَ  مع اهلل  وًمؽ  ذا االؾم جَسمِ مـ اًمدقمَء  دمرين ضمرا  وميمٌم معؽ.

 إن ؿمَء اهلل ؾميومعؾ يَ ؿموخ. مداظملِ:

 . : .. ( 4:  13/   95) اهلدى والنور /  
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 الهالً حٕه نتاب فْٗ زد عمٜ اإلخٕاُ 

 املطمىني، ٔعمٜ نتاب البٕط9٘ الطمفٗٛ..

 يم  ضمَء ذم الديْ اًم كو  ظمرج رضمؾ مـ ىمري ف.  اًمشوخ:

َ  ىمةةةَ  ًمةةةف: إمم أيةةةـ؟ ىمةةةَ : إمم اًمقريةةةِ  اًمشةةةوخ: ... ذم ىمريةةةِ وميرؾمةةةؾ اهلل ... ملكةةة

د أن شمرسموهَ؟ ىمَ  ًمف: ال  ًمعلؽ .. اًمش ىوِ  ىمَ : ًمعلؽ شمريد أو ًمعؾ  نَ  دمَرة شمري

ًمعلةةؽ ىمةةَ : أزور أظمةةل ذم اهلل ىمةةَ : اذ ةةُ وميىةةَ رؾمةةق  رسمةةؽ وأن اهلل ىمةةد همشةةر ًمةةؽ 

سمزيَرشمؽ  ظموؽ  واًمزيَرة إذا يمَىّ هلل أمةرا قم ةوؿ ضمةدا   ومنًةي  اهلل أن  علنةَ مةـ 

 اعم زاوريـ ذم اهلل اعم كَسملم ذم اهلل. 

 ال سميس قملوؽ يَ ؿموخ.  مداظملِ:

 .. ..اًمشوخ:

 ال طمق  وال ىمقة.  مداظملِ:

 يَ اهلل يَ يمريؿ.  اًمشوخ:

 ىملّ ًمؽ يَ ؿموخ اؾمؽمي .  مداظملِ:

 يموػ؟ اًمشوخ:

 ىملّ ًمؽ اؾمؽمي .  مداظملِ:

 ضمزا  اهلل ظمػم.  اًمشوخ:
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 اهلل يٌَر  وموؽ.  مداظملِ:

 يَ اهلل أىّ ذم اًمريَض شمًكـ؟  اًمشوخ:

 أؾمكـ ذم اًمريَض واجؼم.  مداظملِ:

 واجؼم؟  اًمشوخ:

 ىعؿ.  ظملِ:مدا

 يعنل ... اًمشوخ:

 واهلل أيش شمقق  سمس يَ ؿموخ.  مداظملِ:

 ىعؿ.  اًمشوخ:

وإال ًمنةةَ ىكةةـ ومةةروع ذم اًمريةةَض وًمنةةَ ومةةروع ذم اجةةؼم. مك ٌةةِ اهلجةةرة  مداظملةةِ:

 اإلؾم موِ ًمعلؽ شمًمع قمنهَ. 

 ىعؿ  أؾممع قمنهَ.  اًمشوخ:

َ سمًَمك ةةَب ىعةةؿ  وسمشكةةؾ اهلل شمعةةَمم يعنةةل سمًَمنًةةٌِ ًملك ةةَب يعنةةل اًم زمنةة مداظملةةِ:

 اًمًلشل. 

 ... اًمشوخ:

 سمشكؾ اهلل شمعَمم.  مداظملِ:

 ىرضمق ًمكؿ اًم قوموؼ.  اًمشوخ:

 نملم يَ اهلل.  مداظملِ:

 ذم  ذا اعمجَ   وموف  ء ضمديد ـمٌع مقا؟  اًمشوخ:
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نظمةر يم ةةَب ـمٌعنةَا إصمٌةَت قملةةق اهلل قمةغم ظملقةف  ؾمةةَمِ اًمق ةَص اًمةةذ   مداظملةِ:

 ىم ؾ ذم ـمراسملس. 

 ٌَش؟ اًمذ  ىم لقا ا طم مداظملِ:

 اًمذ  ىم لقا ا طمٌَش ذم ـمراسملس.  مداظملِ:

 مَ اؾممف؟  اًمشوخ:

 إصمٌَت قملق اهلل.  مداظملِ:

 ال.. ال.  اًمشوخ:

 اًمق َص.  أؾمَمِ مداظملِ:

 اًمق َص.  أؾمَمِ اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 ىعؿ.  اًمشوخ:

واان سمشكؾ اهلل شمعَمم ذم اًمطريؼ ًمٌعض اًمك ُ ًملشوخ قمٌد اًمةرمحـ  مداظملِ:

  . ظمقىَ ؾملوؿقمٌد اجًَمؼ و

 اهل زم؟  اًمشوخ:

 ىعؿ. وقمكم ومشهقر طمًـ ًمعلؽ شمعرومف؟  مداظملِ:

 مع اًمشوخ ومقط  ىملوؾ.  ىعؿ ضملس مداظملِ:

 ؾمٌكَن اهلل.  مداظملِ:

ويمةةَن ينمةةومنَ أن دار اهلجةةرة حتمةةؾ اؾمةةؿ اًمشةةوخ ىةةَرص ا ًمٌةةَين قمةةغم  مداظملةةِ:
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 يم ٌهَ. 

 اهلل يٌَر  وموؽ.  اًمشوخ:

 ظمقىَ ؾمعد اًمراؿمد ضمزاا اهلل ظمػم. وًمكنَ ؾمٌقنَ وموهَ أ مداظملِ:

 ...  اًمشوخ:

 ىعؿ.  ن يعنل يم ٌؽ ضمزا  اهلل ظمػم يعنل شمنمأل أىؽ ـمٌع ف.  مداظملِ:

 اهلل يٌَر  وموؽ.  اًمشوخ:

 ىعؿ  ىعؿ  ىًي  اهلل قمز وضمؾ أن يٌَر  ًمنَ ذم قممر .  مداظملِ:

 اهلل حيش ؽ.  اًمشوخ:

 ويعَوموؽ.  مداظملِ:

 اًملهؿ نملم.  مداظملِ:

 عؿ. ى اًمشوخ:

 ؾمَحمنَ يَ ؿمو نَ أزقمجنَيمؿ.  مداظملِ:

 أ    وؾمه   رشوم ؿ يَ أظمل.  اًمشوخ:

أىةةةةَ واهلل طم ةةةةك شمكلمةةةةّ قمنةةةةد اًمشةةةةوخ أىةةةةف ال أىم ةةةةد أىةةةةف أىمَسمةةةةؾ مةةةةع إال  مداظملةةةةِ:

 ًم روأل. 

 ىعؿ.  اًمشوخ:

 أىَ يمنّ صممّ واهلل ىملّ يعنل أريد أن أر  وضمف اًمشوخ ىَرص.  مداظملِ:

 هف يقأ اًمقوَمِ. ىًي  اهلل أن يرينَ وضم اًمشوخ:
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 اًملهؿ نملم.  مداظملِ:

ةٌ ﴿و علنةةةةةةَ مةةةةةةـ اًمةةةةةةذيـ ىمةةةةةةَ  ومةةةةةةوهؿ:  اًمشةةةةةةوخ:  
 ً ةةةةةَة م   ةةةةةةذ  ى  ةةةةةةقٌا ي ق  ضم  َ  *و  ةةةةةة ر   إ مم  ر 

ةٌ  ر 
فم   ...[23-22]القيامة:﴾ىَ 

 اهلل مـ ؾمقَىَ.  كؾمق مداظملِ:

 صكِ وقمَوموِ.  اًمشوخ:

 َ ؿموخ. أىّ يمنّ ىمَقمد ذم ... أرسمع ؾمنقات يمنّ ذم معرض اعمدينِ ي مداظملِ:

 يموػ؟  اًمشوخ:

 اعمعرض اًمذ   ق ذم أأ اًمقر  ذم اعمدينِ ذ ٌّ إًموف.  مداظملِ:

 أىَ؟  اًمشوخ:

 ىعؿ  يمَن اًمشٌَب سملبقين.  مداظملِ:

ذ ةةةةُ  ىعةةةؿ  ىعةةةةؿ. عمةةةةَ يمنةةةّ أىةةةةَ وإيةةةةَ  ذم اعمدينةةةِ عمةةةةَ ذم معةةةةرض  مداظملةةةِ:

 اجلَمعِ اًمذ  صَر ذم اجلَمعِ؟ 

 أ  ىعؿ.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 واان وموف معَرض قمنديمؿ؟  اًمشوخ:

 سمشكؾ اهلل شمعَمم.  مداظملِ:

 أيـ؟  اًمشوخ:

 يمَن نظمر معرض ذم اًمريَض.  مداظملِ:
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 ذم اًمريَض؟  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 ىعؿ؟  اًمشوخ:

 وموف يم َب يَ ؿمو نَ اؾممف وىمشَت  أقمطو ف ًمألخ قم َأ.  مداظملِ:

ًمعِ قمندمَ وصلنل وىمرأشمف وىمرأت منف أيم ر مـ اًمن ػ و ق حتّ اعمطَ اًمشوخ:

َ  يمَن ضمود القوقِ.   أضمد ىشَـم

 ىعؿ.  مداظملِ:

ًمكـ يمنّ أمتنك ًملمًًمػ أن يكقن وصلف ظمؼم اإلظمةقان اعمًةلملم  نةَ  اًمشوخ:

ذم ا ردن ومةةةةقىمشهؿ دمةةةةَا اًمةةةةدقمقة اًمًةةةةلشوِ وا ةةةةَذ ؿ ىمةةةةرار ذم مقَـمعةةةةِ اًمشةةةةوخ 

ا ًمٌةةةةَين وأشمٌَقمةةةةف ويموةةةةػ أيشةةةةؿ وم ةةةةلقا اصمنةةةةلم مةةةةنهؿ عمجةةةةرد شمةةةةردد ؿ قمةةةةغم دروس 

 وخ. اًمش

 ىعؿ.  مداظملِ:

َ   اًمشوخ: ويموةػ أيشةؿ اشم ةلقا معةف أو سمعٌةَرة أد  يموةػ أيشةؿ أرؾمةلقا إًموةف ؿم  ة

وؾمةةهؿ يريةةدون مةةنه  أن يقطعةةَ قم ىمةة ه  سمًَمشةةوخ ا ًمٌةةَين  ومكةةَن ضمةةقارؿ ًمةةـ ر

يم   ق واىمع اًمدقمقة أن اًمشوخ ا ًمٌَين مَ قمندا طمزسموِ وال قمنةدا دقمةقة إال ًملك ةَب 

ؿ مةع اًمك ةَب واًمًةنِ  ًمكةـ اًمةذ  ىًة شودا مةـ طمكةقرىَ واًمًنِ وأىة ؿ شمةدقمقن أىكة

َ  مةةةـ سمقَةنةةةَ مةةةع اإلظمةةةقان  َ  منةةةف قمنةةةديمؿ  ومةةة  ىةةةر  مَىعةةة جمةةةًَمس اًمشةةةوخ ال ىجةةةد ؿمةةةو 

اعمًةةةلملم وجمًَمًةةة نَ ًملشةةةوخ ا ًمٌةةةَين  ضمَدًمقلةةةَ ـمةةةقي   وأظمةةةػما  ىمةةةًَمقا هلةةة : ال 

 شوخ. يـ والء ًممظمقان ووالء ًملءيً قوؿ ذم ا خ مـ اإلظمقان اعمًلملم وال

وإىةة  الزأ يكةةقن اًمةةقالء ًممظمةةقان اعمًةةلملم ومقةةط  وىكةةـ ىنةةذريمؿ مةةَ أدر  أو 
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اعمةةدة يمَىةةّ ؾمةة ِ أؿمةةهر و ةةذا نظمةةر ًمقةةَء ومةةٌذا اؾمةة مررشمؿ ومةةَان أىةة ؿ جممةةدون قمةةغم 

 طمًُ شمعٌػم ؿ. 

 اهلل أيمؼم.  مداظملِ:

 ومٌذا اؾم مررشمؿ وممش قًملم.  اًمشوخ:

 ًمعلؿ ومَصنعقا مَ ؿم  ؿ. ومقًَمقا: ىكـ ال ىً طوع أن ىشَر  جمًَمس ا مداظملِ:

ل قا  وقمنةةدلَ ظمطةةَب مةةنهؿ ًمةةق ىنمةة  ةةذا اجطةةَب ذم  ةةذا  اًمشةةوخ: ةة ويمةةييشؿ وم   

اًمك َب ًمكةَن طمجةِ دامبةِ قمةغم اإلظمةقان اعمًةلملم وشمع ةٌهؿ لةزرؿ وشمعةَملهؿ 

مةةع اعمًةةلملم ااظمةةريـ قمةةغم ظمةة أل مةةَ ينقلقىةةف قمةةـ طمًةةـ اًمٌنةةَ مةةـ ىمقًمةةف: ى عةةَون 

َ  ومو  اظم لشنَ وموف.  قمغم مَ اشمشقنَ قملوف ويعذر سمعكنَ  سمعك

 يعنل اًمق ِ القوقِ يمَىّ أىف ينٌبل أن ال  لق اًمك َب قمنهَ. 

 ضمزا  اهلل ظمػم يَ ؿموخ.  مداظملِ:

 وإيَ .  اًمشوخ:

و ؾ ذم اجطَب اًمذ  أقمطقا هلؿ وموف ؾمٌُ أىف ىش لكؿ قمـ  َقمِ  مداظملِ:

 اإلظمقان سمًٌُ جمًَمً كؿ ًمشكولِ اًمشوخ ىَرص ا ًمٌَين؟ 

 ىعؿ.  أ  اًمشوخ:

 مك قب ذم  ذا؟  مداظملِ:

 مك قب ىعؿ.  اًمشوخ:

 واجطَب  ذا مـ ضمهِ رؾمموِ قمند ؿ؟  مداظملِ:

أىَ واهلل ال أدر  اان شمشَصوؾ  ذا اًمقكةوِ .... رؾمةموِ وإال ال  واًمةذ   اًمشوخ:



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

707 

 أسمق أمحد وضمهَد.  يمَن يؽمدد قملوهؿ اسمـ سملديمؿ اًمذ  يمَن يؽمدد قمكم  

 ىعؿ.  مداظملِ:

 ؟ مَ اؾممف اًمشوخ:

 زت.قم مداظملِ:

 مـ اإلظمقان اعمًلملم قمنديمؿ يمَىقا حييوا.  اًمشوخ:

 ىعؿ  اًمشوخ ذيُ؟  مداظملِ:

 ذيُ.  اًمشوخ:

 ذيُ أىوس ىعؿ.  مداظملِ:

 أيف.  ق مـ اًمٌَرزيـ قمند ؿ.  اًمشوخ:

 يَ ؿموخ ىكـ ىطٌع منف يمكـ ىمراسمِ قمنميـ أًمػ ىً ِ.  مداظملِ:

 اهلل أيمؼم.  اًمشوخ:

ؾ اهلل شمعةةَمم مةةَ أطمةةد ىمةةَأ سم قزيةةع اًمك ةةَب ذم اعمملكةةِ ىعةةؿ. يعنةةل سمشكةة مداظملةةِ:

 إال دار اهلجرة سمشكؾ اهلل  اًمكؾ  قأل مـ اًمك َب. 

 مـ  قأل؟  اًمشوخ:

اًمكةةةةؾ  ةةةةقأل مةةةةـ اًمك ةةةةَب يققًمةةةةقن: إن اًمك ةةةةَب  ةةةةذا  كةةةةـ يبلةةةةؼ  مداظملةةةةِ:

اعمك ٌةةةِ  اًمك ةةةَب يقطةةةع اًمع ىمةةةَت وىكةةةـ ال ىريةةةد ذًمةةةؽ  وًمةةةذًمؽ طم ةةةك عمةةةَ يمنةةةّ 

سمعةةض اعمك ٌةةَت يققًمةةقن زم: ال داقمةةل ًملك ةةَب  ةةذا ؾمةةقأل أقمةةرض اًمك ةةَب قمةةغم 

 يشعؾ اًمش نِ ويي  سممشًدة  ومقلّ: اًمك َب  ذا يي  إمم القَةؼ. 

 ىعؿ.  اًمشوخ:
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ىعةةةةؿ. ىملةةةةّ هلةةةةؿ أن اًمك ةةةةَب ال يةةةةي  إال ًملكقةةةةَةؼ  واان سمشكةةةةؾ اهلل  مداظملةةةةِ:

ن شمعَمم أسمنم  أىف .... يم َب صمَين ىً ِ شمقزقمّ قمنمة نالأل ىًة ِ شمقزقمةّ واا

 ىطٌع منف قمنميـ أًمػ ىً ِ. 

 مَ ؿمَء اهلل.  اًمشوخ:

وـمٌعةةِ صمًَم ةةِ مةةزودة سميؿمةةوَء همةةػم اًمةةذ  ذم اًمك ةةَب سمةةس  يمةةَن اجطةةَب  مداظملةةِ:

اًمةةةذ  ومكةةةول ؽ شمكلمةةةّ قمنةةةف اجطةةةَب  كةةةـ ىك ةةةؾ قملوةةةف وىكةةةعف ذم اًمنًةةة ِ 

 اًم ًَم ِ وموكقن  ذا  ء ـموُ. 

 إذا يمَن...  سم  اى ر  اًمشوخ:

 . ىعؿ إن ؿمَء اهلل مداظملِ:

 وموف قمندا ىً ِ.  اًمشوخ:

ًمةةةق يمةةةَن يعنةةةل ومكةةةول ؽ يعنةةةل أ  شمعلوقةةةَت ذم اًمك ةةةَب  ةةةق اًمةةةذ  ...  مداظملةةةِ:

أظمقىةةَ حممةةد يمَشمةةُ ذم اًمك ةةَب ذم اًم ةةشكِ يمكةةـ رىمةةؿ اصمنةةلم وصم صمةةلم أن ضمَؾمةةؿ 

اعمهلةةؾ اًمشهةةؿ مةةـ اًم قؾمةةؾ أو اًمةةذ  طميةةشمؽ شمكلمةةّ قمةةـ اًم قؾمةةؾ؟ ... اًم قؾمةةؾ 

 يمَن.. 

 أ  ىعؿ.  اًمشوخ:

 عؿ. ى مداظملِ:

 يعنل أن اإلظمقاين اًمكقي ل اًمذ  اؾممف ضمَؾمؿ.  اًمشوخ:

 ضمَؾمؿ ىعؿ.  مداظملِ:

طمةةَو  أىةةف يًةة بؾ يملمةةِ زم ييظمةةذ منهةةَ أىةةف أىةةَ أىمةةق  أىةةف مًةةيًمِ اًم قؾمةةؾ  اًمشةةوخ:
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 اعمٌ دع  ق مـ اعمًَةؾ اًمشرقموِ. 

 ىعؿ.  مداظملِ:

 ومرددىَ و ق أطمًـ اًمرد.  اًمشوخ:

 ةَب يعنةل ومكةول ؽ ىمةرأت اًمك ةَب يمةؿ ىعؿ  إى  سمًَمنًٌِ ًم قوومؽ ًملك مداظملِ:

 صشكِ؟ أو ىمرأت اًمن ػ.. 

 أيم ر مـ اًمن ػ ىمرأت.  اًمشوخ:

 أيم ر مـ ى شف سمًَمنًٌِ ًملمعلقمَت ذم اًمك َب.  مداظملِ:

 أ  ىعؿ.  اًمشوخ:

 وسمًَمنًٌِ ًملك َب يمٌمء قمَأ.  مداظملِ:

 .....يمَن ينٌبل أن يكقن منذ اًمقديؿ.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 يم َب ىَومع ضمدا .  ومَلقوقِ اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

ووموةةةف سموةةةَن ًملنةةةَس أيم ةةةر اًمنةةةَس رسمةةة  اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم سمعكةةةهؿ قمةةةغم  اًمشةةةوخ:

ا ىمؾ  هلقن  ذا القَةؼ   ىف أيم ةر اًمنةَس أشمٌةَع يمةؾ ىةَقمؼ  يعنةل مةَ ي مًةكقن 

وال يشك قن قمةـ القةَةؼ  وموةف قمٌةَرة  نةَ  ذم ؾمةقريَ يقةق :  ةَت إيةد  وامٌمة 

 ِ ًملنَر؟ ال يًيًمقن. ًمكـ إمم أيـ؟ ًملجن

ومك ةػم مةةـ اإلظمةةقان اعمًةةلملم ظمَصةةِ طموةةن  يبةةرر رةةؿ سمعٌةةَرات سمراىمةةِ يمةة  ومعةةؾ 

قمك أىف اإلظمقان اعمًلملم ؾملشوقن  وسمم ؾ  ذا اًمعٌةَرة ىمةد يبةؽم رةؿ اد ذا ضمَؾمؿ 
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سمعةةةةض اًمًةةةةلشولم  ومومٌمةةةة معهةةةةؿ ًمكةةةةـ اًمعَىمٌةةةةِ شمكةةةةقن أن يةةةة جغم ًمةةةةف القوقةةةةِ وأن 

 ينش ؾ قمنهؿ. 

َ  وضمزاا اهلل ظمػم مـ أًمشف. ومًَمك َب ذم اًمقا  ىمع ؾمد ومراهم

 اهلل حيش ؽ. يعنل اًمك َب إن ؿمَء اهلل اًمك َب ـموُ.  مداظملِ:

 ىعؿ.  الشيخ:

 يننم اًمك َب؟  مداظملِ:

 طم ك ًمق صَر  ء مـ اًمير.  الشيخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

  ُ ىنما.  الشيخ:

 يعنل ًمق..  مداظملِ:

ؾمػ شمبلُ قمغم يمةؾ اجل قمةَت  ن  ذا مـ يم  ن اًمعلؿ واًموقأ مع ا  الشيخ:

إال اعم مكنةلم مةنهؿ ذم اًمعلةةؿ ؾموَؾمةِ مةةدارات اًمقاىمةع وأمةَ اًم ةةدع سمةَلؼ واجلهةةر 

َ  أىةةف ؾمةةو ػم وم نةةِ وي ةةػم يمةةذا  سموةةن  ااظمةةرون ال  سمةةف ىةةَدر ضمةةدا   يمةة  أىةةّ حتةةدصمّ نىشةة

لولم  ش  ةة يشكةةرون  ةةذا اًم شكةةػم ي كلمةةقن ذم اًمًةةلشولم طم ةةك سمعكةةهؿ ينٌةةز ؿ سملقةةُ ؾم 

  سمد  ؾملشولم..

 يققًمقن.. مداخلة:

لِ   ذا اًمديم قر اًمٌقـمل اًمذ  قمندىَ ذم ؾمقريَ.  اًمشوخ: ش   ؾمشلولم  ؾم 

 ىعؿ.  مداظملِ:

 يم ُ  ذا اًمعٌَرة ذم سمعض مًًمشَشمف.  اًمشوخ:
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 ىعؿ.  مداظملِ:

ومةةٌذا يمةةَن  ةةًالء ي ةةدقمقن سمٌةةَـملهؿ ومةةيومم سمنةةَ وأومم أن ى ةةدع سمةةَلؼ  اًمشةةوخ:

 اًمذ  ىديـ اهلل سمف  ىعؿ. 

 سم َع اًمٌقـمل  «اًمًلشوِ»ٌِ ًملك َب يَ ؿموخ سمًَمنً مداظملِ:

 أ  ىعؿ.  اًمشوخ:

 مَذا شمقق  وموف؟  مداظملِ:

 يم َب فء سمطٌوعِ الَ  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

  ق ووع اًمعنقان وموف ضمَذسموِ وًمكـ اعمعنقن ظمطر ضمدا .  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

. وصةػ  ق هممز وعمز ذم اًمًلشولم  ومهذا يمَن ًمف رؾمًَمِ أومر َ ذم .. اًمشوخ:

اًمًلشولم سمييشؿ يعنل يموػ أىمق  شمعرأل عمَ ي ةػم اعمةَء اًمقةذر اًمقؾمةخ إمم م ةَرأل 

 ىًموهَ ىكـ ذم اًمشَأ سمًَمٌ ًموع. 

 ىعؿ  ويًمك ذم مٍم سمًَمٌ ًموع.  مداظملِ:

َ ؟  اًمشوخ:  أيك

 : ىعؿ. مداظملِ

 ضمود   ق يقق : أن  ًالء سمكَضمِ إمم أن يٍمومقا ذم اًمٌ ًموع.  اًمشوخ:

 . اهلل أيمؼم مداظملِ:

 قمـ اًمًلشولم.  اًمشوخ:
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 يقق  ذم اًمك َب وإال..  مداظملِ:

 ذم اًمك َب سملًَىف.  اًمشوخ:

 : ىعؿ. مداظملِ

 اًمشوخ اعمع قمل شمعرومف؟ أو شمعرأل  ء مـ نصمَرا؟  اًمشوخ:

 أؾممع قمنف.  مداظملِ:

 ىعؿ  أىَ عمَ أشمو  زم  و  مرة الٓ إمم سموّ اهلل الراأ زرشمف ذم دارا.  اًمشوخ:

  : ىعؿ.مداظملِ

َ  ورؾمَةؾ ًمف ىَومعِ يملهَ طمق  اًمدقمقة اًمًلشوِ.  اًمشوخ:  يم ٌ

 : ىعؿ. مداظملِ

يمَن منهَ رؾمًَمِ ذم حمَرسمِ اًم قلود قمنقايشَ: ... ذ ُ قمـ سمَزم سمس يمذا  اًمشوخ:

 سم د اًموَسمَن. 

 : ىعؿ. مداظملِ

ومنكـ ذم ؾمقريَ رأينَ مـ اعم لكِ ـمٌَقم هَ ـمٌع ذم اًمرؾمًَمِ  ـمٌع يم   اًمشوخ:

 وِ رظمو ِ. ومهم ف أىّ. يقَ  اًموقأ ؿمعٌ

 : ىعؿ. مداظملِ

  .: نااًمشوخ

يَ ؿمو نَ  ذا اًمك أ مذيمقر قمند  ذم سمعض ا رشـمِ إذا حتةُ أىةف..  مداظملِ:

 أىّ شمَقمُ اًموقأ سمك رة. 

 مَ أدر  واهلل.  اًمشوخ:
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 شمعٌنَ  يم ػما  اًموقأ واهلل.  مداظملِ:

 ....  اًمشوخ:

 يمشَيِ يَ ؿمو نَ.  مداظملِ:

 ىنهل  ذا؟  اًمشوخ:

 ىعؿ.  اظملِ:مد

ىكـ ـمٌعنَا ـمٌعِ ؿمعٌوِ حتّ قمنقان ضمديد  ؾ اعمًةلؿ مكلةػ سمَشمٌةَع  اًمشوخ:

مةةةةذ ُ معةةةةلم  وىنمةةةةت اًمرؾمةةةةًَمِ وىشةةةةع اهلل رةةةةَ وىمَمةةةةّ ىموَمةةةةِ اعمقلةةةةديـ ومةةةةنهؿ 

 اًمٌقـمل. 

 ىعؿ.  مداظملِ:

وميًمػ رؾمًَمِ ذم اًمرد قملوهَ طمق  قمنقايشَ ظمطػم ضمدا   مَ أذيمةر اان ًمعةؾ  اًمشوخ:

 قمنقايشَ. 

 ىعؿ.  مداظملِ:

 أىف أن ال مذ ٌوِ.  اًمشوخ:

 أن ال مذ ٌوِ ىعؿ  ًملٌقـمل ىعؿ.  مداظملِ:

ًملٌةةقـمل. مةةـ  لةةِ مةةَ يم ةةُ اعمًةةكلم أن  ةةذا اًمرؾمةةًَمِ ىًةةٌق َ ًملشةةوخ  اًمشةةوخ:

 اعمع قمل. 

 ىعؿ.  مداظملِ:

ويمةةةةَن مةةةةـ  لةةةةِ مةةةةَ ىمةةةةَ  ذم اعمقدمةةةةِ أن  ةةةةذا اًمرؾمةةةةًَمِ أًمشهةةةةَ اًمشةةةةوخ  اًمشةةةةوخ:

 ل ًملمع قمل. ا ًمٌَين وسمعض أصكَسمف وًموًّ  
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 يقق  ... مداظملِ:

 يعنل يمم َ  ًمل عجُ ذم مَدة اًمرؾمًَمِ وهتقرا ومو  يك ُ.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 واًمرؾمًَمِ مقضمقدة قمند  وسم ط اًمشوخ اعمع قمل يمهديِ.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 م ؾ اًمذ  يك ٌقا  نَ.  اًمشوخ:

 م ؾ اعم طقـمَت يعنل.  مداظملِ:

 أ  ىعؿ.  مداظملِ:

وموةةف م ةةؾ  ةةذا اجةةط أىةةف  ديةةِ مًًمةةػ يم ةةَب يمةةذا  ومةةع ذًمةةؽ ادقمةةك أىنةةَ  اًمشةةوخ:

 ىًٌنَ  ذا اًمرؾمًَمِ ًمف...

 ىعؿ.  مداظملِ:

َ   أًمػ ذم اًمرد قملوهَ اًمرؾمًَمِ..  اًمشوخ:  وأظمطي وموهَ ظمطي  ومَطمش

 قمٌد اًمعٌَف ىًي  اهلل اًمشرج قمنف  ىعؿ.  مداظملِ:

 أيف شمقق  اًمك َب مًَمف؟  اًمشوخ:

 ر !! يراضمع يم ةَب ـموةُ ضموةد واًمشةٌَب سمكمةد اهلل سمدقمِ قمَصؿ اعمز مداظملِ:

 يعنل يم ػم ... 

 أ  ىعؿ.  ق رد قمغم رد اًمٌقـمل قمغم رؾمًَمِ اًمشوخ اعمع قمل.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

777 

  ذا مَ أردت سموَىف.  اًمشوخ:

 ضمزا  اهلل ظمػم يَ ؿمو نَ.  مداظملِ:

 المد هلل رب اًمعَعملم.  اًمشوخ:

  ضمزا  اهلل ظمػم يَ ؿمو نَ. مداظملِ:

 يَ اهلل ؾمٌكَىؽ اًملهؿ وسمكمد .  اًمشوخ:

 يَ ؿمو نَ  كـ ... قمند  شمعود مـ أو  وضمديد .....  مداظملِ:

 ... اًمشوخ:

 ال واهلل يَ ؿمو نَ مهمِ.  مداظملِ:

 ال  ال.  اًمشوخ:

 أؾمي  اهلل ًمؽ اًمششَء.  مداظملِ:

 اًملهؿ نملم.  اًمشوخ:

 .(00:  16: 41/   221) اهلدى والنور / 
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 لعىن الطٗاض٘ نمىٛ حٕه ا

 وع ذنس اجلصائس وجاال

ىكةةةةـ ىعةةةةرأل أن اًمعمةةةةؾ اإلؾمةةةة مل ينقًةةةةؿ إمم ىمًةةةةملم لةةةةَ: اًمعمةةةةؾ  مداظملةةةةِ:

سمَإلؾم أ وىكـ والمةد هلل ىعمةؾ سمَإلؾمة أ اًمعٌةَدات وهمػم ةَ  واًمعمةؾ ًممؾمة أ  

 وم  اًمًٌوؾ إمم اًمعمؾ ًممؾم أ؟ 

د ووةةك ف  ةةذا يةةَ أظمةةل أظمةةذت ضمقاسمةةف دون أن شمقضمةةف ؾمةةًاًمف  اًمًةةٌوؾ ىمةة اًمشةةوخ:

َ  ذم اًمٌكْ اًمًةَسمؼ قمةـ  ًمؽ  اان أؾميًمؽ ويٌدو أىؽ ب شم نٌف ًمقرود اجلقاب ومن

 ذا اًمًًا  اًم طمؼ   ةؾ  نةَ  أومةراد مًمنةقن ومهمةقا اًمك ةَب واًمًةنِ وـمٌقق ةَ ذم 

َ ؟ يقضمد  ًالء أأ ال يقضمد؟   أىشًهؿ قمملو

 يقضمد سمعض اًمنَس .. مداظملِ:

 جم معقن؟ يقضمد. ـموُ   ًالء  ؾ  ؿ م شرىمقن أأ اًمشوخ:

 م شرىمقن. مداظملِ:

ومةةٌذا اجلةةقاب طمةةلم   مةةع  ةةًالء اعمًمنةةقن قمةةغم ؿمةةو لم اصمنةةلم  اًمٌمةةء  اًمشةةوخ:

ا و : أيشؿ شمشقهقا قمغم اًمك َب واًمًةنِ  وشمرسمةقا قمةغم ذًمةؽ  واًمٌمةء اًم ةَين أيشةؿ 

اضم معقا قمغم ذًمؽ  و ذا ال وضمقد ًمف  ومًَمعمؾ يٌدأ مةـ  نةَ مةـ  نةَ ىنطلةؼن وهلةذا 

ا  أن زم يملمةةةةِ مًةةةةجلِ مةةةةرارا  وشمكةةةةرارا : ال سمةةةةد مةةةةـ اًم  ةةةةشوِ ىملةةةةّ ًمةةةةألخ  نةةةةَ مشةةةةػم

 واًمؽمسموِ.
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أىّ اان شمقق : يقضمد  وأىَ أؿمةهد معةؽ  وًمكةـ يم ةػم مةـ أوًم ةؽ اًمةذيـ ي نةقن 

أيشؿ قمغم اًمك َب واًمًنِ ًموًقا طمقوقِ قمغم اًمك َب واًمًنِ  و ذا طمقوقِ مةرة مةع 

اعمريض م َب  ا ؾمػ اًمشديد وًمكـ  ُ أن ىعؽمأل رَ يمَعمريض أو يمًَمرضمؾ

سممةةةرض ومةةة  ينٌبةةةل أن ي كةةة ؿ ذم مروةةةف سمةةةؾ  ةةةُ أن يكشةةةػ قمةةةـ مروةةةف  ًمكةةةل 

 ي مكـ مـ معَجل ف.

ومةةةَان اعمج معةةةَت اإلؾمةةة موِ ذم يمةةةؾ اًمةةةٌ د اإلؾمةةة موِ إذا أىةةةّ ى ةةةرت إًموهةةةَ 

ومً جد  نَ  أومةرادا  ىملولةلم ضمةدا   ةؿ وةَقمقا ذم شملةؽ اًمك ةرة اًم ةل وصةشهَ اًمرؾمةق  

 ةَء اًمًةوؾ  اان ىكةـ ذم  ةذا اعمج مةع أقمنةل اعمج مةع قملوف اًمً أ سمييشؿ هم ةَء يمب

ا ردين  يمةةةؿ مةةةذ ُ يقضمةةةد؟ يمةةةؿ ـمريقةةةِ شمةةة ككؿ ذم قمقةةةق  اًمنةةةَس؟ ودقمةةةؽ قمةةةـ 

ا طمزاب اجلديدة اًمطَرةِ  وم  وزن  ًالء ا ومراد ومَ ىًٌ هؿ  وأقمنل رؿ اًمةذيـ 

َ    ذا مع ا ؾمػ ىَدر وقمزي َ  صكوك َ  وـمٌققا شمطٌوق ز ومهمقا اإلؾم أ ومه   صكوك

ضمدا  وًمذًمؽ وميمَمنَ ؿمقط ـمقيؾ وسمعود ضمةدا   ًمكةل يشوةي ا ؾمةٌَب ذم ذا  اًم ك ةؾ 

َ  ذم مكةَن واطمةد  اًمذ  ال سمد منف أن يكقن قمغم اًمك َب واًمًنِ وأن يكةقن اضم  قمة

 يقم ذ يشرح اعمًمنقن سمنٍم اهلل. ىعؿ. 

 اًمكم   معقا ذم حمؾ واطمد ... مداظملِ:

أن يعرأل واىمعف  وأن يٌدأ يم  ىملنَ مَ  ق  كذا؟ وًمذًمؽ اإلىًَن  ُ  اًمشوخ:

ا ﴿ذم نيةةةةِ ؾمةةةةٌقّ:  ؾ  إ ذ  ةةةة ـ  و  ةةةة ؿ  م  يم  ةةةة ؿ  ال ي ي   ك  ةةةة  ً ؿ  أ ىش  و ك  ةةةة ل  ن ةةةةقا قم  ـ  نم  ي
ذ  ةةةة ةةةةَ اًم  َ أ هي   ةةةة ي 

ةةقن   ل  م  ع  نةة  ؿ  شم  ؿ  سم ةة   يم  و ن ٌ ةة  ك  َ وم  ةة وع 
 
ؿ     ك  ع 
ضم  ر  ةة ي   ؿ  إ مم  اهلل   م    ىكةةـ [105]المائالالد :﴾ا    ةةد 

ـ اجل قمةَت اإلؾمة موِ ىمةةد وىمعةقا مةع ا ؾمةةػ ذم االؾمة عجَ  سمةةَ مر ىجةد يم ةػما  مةة

وموكرمةةقن اًمعَىمٌةةِ اًم ةةل ينشةةدويشَ  أىةةَ أقم قةةد أن أ   َقمةةِ وأ  ـمَةشةةِ ذم أ  سملةةد 

مـ اًمٌ د اإلؾم موِ شمعمؾ ذم القؾ اًمًوَف ذم  ذ اًمزمـ ومهق قممؾ همػم ىَضم   
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قَ   ال أىمق   ذا  ن اًمعمةؾ اًمًةوَف ال ينٌبةل سمةؾ  ةق واضمةُ  ًمكةـ  ةذا  أىمؾ مَ ي 

َ  يمةةي  قممةةؾ ؾمةةوَف ذم أ  دوًمةةِ  اًمعمةةؾ اًمًةةوَف ال ينٌبةةل أن يكةةقن قممةة   ؾموَؾمةةو

َ  م موةةةةزا  سميصةةةةقًمف  مةةةةـ اًمةةةةدو  اًمكةةةةَومرة أو اًمشَؾمةةةةقِ  ةةةةُ أن يكةةةةقن قممةةةة   ؾموَؾمةةةةو

 وىمقاقمدا قمـ قممؾ ؾموَف نظمر ذم  َقمَت أظمر  وأطمزاب أظمر .

مًلمِ  وىمد أيشق اعمرطملِ  أن يكقن اًمعمؾ اًمًوَف مـ أمِ مًلمِ أ   َقمِ

و ةةل اًمةةدقمقة إمم اإلؾمةةة أ   ¢ا ومم اًم ةةل ال سمةةد منهةةَ واًم ةةل سمةةدأ رةةَ رؾمةةق  اهلل 

وأو  مَ يٌدأ اعمًةلؿ إىة  يٌةدأ سمًَم قطموةد  اان وًمًةّ أريةد أن أؾمةمل  ًمو ةذيمر يمةؾ 

واطمد مـ الًَيـ اان  َقمِ مةـ اجل قمةَت اإلؾمة موِ اًم ةل شمعمةؾ ًممؾمة أ  

َ مـ ال س اًمٌمء اًمك ػم  وًمكـ  ؾ سمدًوا سم  سمدأ سمف رؾمق  ورسم  يكقن قمند 

إىةةة  سمةةةدأ سمةةة  سمةةةدأ سمةةةف أؾمةةة ومف مةةةـ إظمقاىةةةف ا ىٌوةةةَء  ¢؟ يملنةةةَ يعلةةةؿ أن اًمنٌةةةل ¢اهلل 

واعمرؾمللم يم  أمةرا رب اًمعةَعملم ذم اًمقةرنن اًمكةريؿ ومٌهةدا ؿ اىم ةدا  سمةدأ سمًَمةدقمقة 

سمف قملوف اًم  ة واًمًة أ ذم إمم قمٌَدة اهلل وطمدا ال رشيؽ ًمف  وًمذًمؽ يمَن  َ أمر 

ف  إ ال  ﴿اًمقةةةةةةةةرنن أمةةةةةةةةرا  وضمةةةةةةةةف إمم ؿم  ةةةةةةةةف واعمةةةةةةةةراد سمةةةةةةةةف أم ةةةةةةةةف   ةةةةةةةة ةةةةةةةةف  ال إ ًم  ى  ؿ  أ  ل  َقم  ةةةةةةةة وم 

 .[15]محمد:﴾اهلل  

َ  شمةةيملقا ذم أ   َقمةةِ ؾموَؾمةةوِ  ةةؾ سمةةدأت سمةة  سمةةدأ سمةةف اًمنٌةةل   ¢ومةةَان ىملةةّ نىشةة

ـ يل شةةقن سمةةدقمقة قمةةغم ا ىمةةؾ ال أىمةةق  ا مةةِ يملهةةَ  سمةةدقمقة ا صةةكَب وا شمٌةةَع اًمةةذي

طمقهلةةَ إمم اًم قطموةةد واًم قطموةةد اجةةًَمص   ةةذا مةةع ا ؾمةةػ  ء مشقةةقد  صمةةؿ  ةةذا ال 

يكشةةةل سمًَمنًةةةٌِ إًمونةةةَ اًموةةةقأن  ن اإلؾمةةة أ ضمةةةَء قمةةةغم ؾمةةةنِ اهلل ذم اًم ةةةدرج  أمةةةَ ىكةةةـ 

ر  ﴿اًموقأ ومقد شملقونَ اإلؾم أ يمَم    طمون  ىموؾ ًمف قملوف اًم  ة واًمً أ: 
ي ىةذ  ؿ  وم  * ىم 

ؼم    سم ؽ  وم ك  ر  ر  * و  ط ه ة و َسم ةؽ  وم 
صم  . يعنةل: أو  ىةزو  اًمةقطمل قملوةف ب يكةـ [4-2]المالدثر:﴾و 

 نةةَ   ء اؾمةةمف صةة ة   ء اؾمةةمف صةةوَأ إمم نظمةةر أريمةةَن اإلؾمةة أ اجمًةةِ  ب 
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يكـ إال اًمريمـ ا و  أال و ق اًم قطمود  ومٌف سمدأ قملوف اًم  ة واًمً أ صمؿ سمدأ يدقمقا 

ًموِ أؾمَؾمةوِ  ومةنكـ إذا  اًموةقأ  ةُ أن اًمنَس إمم مةَ أىةز  اهلل قملوةف مةـ أطمكةَأ أصةق

 ىٌدأ سم  سمدأ سمف اًمرؾمق  قملوف اًمً أ ويش ؿ سمٌقوِ اإلؾم أ ويم  ىموؾ:

 ومقدأ ا  ؿ منف ومَ  ؿ. ىم ػم   واًمعمر قمـ حت ولف  اًمعلؿ إن ـملٌ ف يم ػم

َف  ةُ أن ي قدمةف اًمعلةؿ اًم ةكو  ًممؾمة أ ووقمغم  ذا أىَ أىمةق  اًمعمةؾ اًمًة

اًمٌدء ىٌدأ سم  سمدأ سمف اًمرؾمق  قملوف اًمً أ  وأىَ أقملةؿ أن  يمكؾ ال ي جزأ  ومـ طموْ

ا طمزاب اإلؾم موِ اًمًوَؾموِ ظمًَمشّ  د  اًمرؾمق  قملوف اًمً أ مةـ طموةْ مةَ  ةق 

سمدأ سمف ومع   ومـ طموْ مَ  ق أمر سمف ىمقال   وىمةد ضمةَء ذم صةكو  اًمٌ ةَر  وصةكو  

أرؾمةةؾ عمةةَ  ¢مًةةلؿ مةةـ طمةةديْ أىةةس سمةةـ مًَمةةؽ ر  اهلل شمعةةَمم قمةةنهؿ أن اًمنٌةةل 

ًمةوكـ أو  مةَ شمةدقمق ؿ إًموةف ؿمةهَدة أن ال إًمةةف إال اهلل  وأن »معةَذا  إمم اًمةومـ ىمةَ  ًمةف: 

حممةةدا  رؾمةةق  اهلل  ومةةٌن  ةةؿ أـمةةَقمق  ومةةيمر ؿ سمًَم ةة ة  ومةةٌن  ةةؿ أـمةةَقمق  ومةةيمر ؿ 

و كةةذا   كةةذا شم ةةنوػ ا وًمقيةةَت  أرؾمةةؾ اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ معةةَذا    «سمًَمزيمةةَة

ًمةوكـ أو  مةَ شمةدقمق ؿ إًموةف ؿمةهَدة أن ال إًمةف  »: إمم اًمومـ ىمَ  ًمف سملًَن قمةر  مٌةلم

ىكةةةـ اًموةةةقأ معنمةةة اعمًةةةلملم يٌةةةدو ًمك ةةةػميـ منةةةَ أىنةةةَ ًمًةةةنَ سمكَضمةةةِ إمم أن   «إال اهلل

ىةةةدقمقا اعمًةةةلملم إمم ؿمةةةهَدة أن ال إًمةةةف إال اهللن  ىنةةةَ ال ىةةةدقمق يمشةةةَرا  وإىةةة  ىةةةدقمقا 

 ك يشهدوا أن أمرت أن أىمَشمؾ اًمنَس طم»مًلملم  واإلؾم أ  ق يم  ؾممع ؿ إى .. 

وإظمقاىنةةةةةَ اعمًةةةةةلمقن يشةةةةةهدون أن ال إًمةةةةةف إال اهلل  إذا  ىكةةةةةـ ًمًةةةةةنَ    «ال إًمةةةةةف إال اهلل

سمكَضمِ إمم أن ىدقمق اعمًةلملم إمم ؿمةهَدة أن ال إًمةف إال اهلل  أىةَ أىمقًمةف يمةذًمؽ: ًمًةنَ 

سمكَضمةِ إمم أن ىةدقمق ؿ أن يققًمةقا ومةٌيشؿ ىمةةد ىمةًَمقا  وًمكننةَ سمكَضمةِ إمم أن ىةةدقمق ؿ 

مةةَ ىمةةًَمقا  ًمقةةد ىمةةًَمقا يملمةةِ اإلؾمةة أ ال إًمةةف إال اهلل  ومهةةؾ ومهمق ةةَ؟ مةةع إمم أن يشهمةةقا 

ا ؾمةةةةةػ اًمشةةةةةةديد ىقةةةةةةق : ال ب يشهمق ةةةةةةَ  و ةةةةةذا سمكةةةةةةْ ـمقيةةةةةةؾ ي علةةةةةةؼ سمًَم قطموةةةةةةد 
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وأىمًةةةةةةَمف  شمقطموةةةةةةد اًمرسمقسموةةةةةةِ  شمقطموةةةةةةد ا ًمق وةةةةةةِ أو اًمعٌقديةةةةةةِ  وشمقطموةةةةةةد ا ؾمةةةةةة ء 

كوةةػ ىطمةةع واًم ةةشَت  أيم ةةر ا طمةةزاب اإلؾمةة موِ ال شمعةةرأل  ةةذا اًم ش ةةوؾ أسمةةدا   وم

  َ ىكـ أن ىقوؿ دوًمِ اإلؾم أ قمغم أيد  ىَس أوال  ب يشهمقا اإلؾم أ ومهة   صةكوك

َ  ومهؿ يريدون أن ي ةلقا إمم ا  ةراأ ىمشةزة واطمةدة  وال إن يمَىقا ومهمقا ومه   صكوك

وال يًػمون قمغم اًمًنـ اًمكقىوِ واًمنمقموِ  أن ىٌدأ سمةَ  ؿ ومةَ  ؿ يمة  ومعةؾ اًمنٌةل 

 طمون  أرؾملف إمم اًمومـ.  ويم  أمر سمف معَذا  ¢

 ذا مةَ قمنةد  ضمةقاب قمةـ  ةذا اًمًةًا   واًمٌكةْ اًمطقيةؾ  وًمعةؾ  ةذا يكشةل إن 

 ؿمَء اهلل.

يعنةةل: ؿمةةوخ سمةةد  مةةَ اطمنةةَ ىقةةق : اطمنةةَ مةةَ ؿمةةولم قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ   مداظملةةِ:

و ةةذا اًمةةدقمقة اًمةةكم وموهةةَ اًمنةةَس طم ةةك يكقىةةقا جم معةةلم قمةةغم  ةةذا اًمةةدقمقة  وًمكةةـ 

ٌَين اًمعَب  ق اًمكم يعنل: ىمَةؿ سممهمةِ اًمعلةؿ  وًمكةـ يعنل ىر  ؿم ص اًمشوخ ا ًم

 اًمؽمسموِ قمغم  ذا اًمٌمء يعنل ظملنَ ىققهلَ سمٍماطمِ مشققد.

 اهلل هيديؽ   ق اًمشوخ ا ًمٌَين ىٌل اإلؾم أ؟ اًمشوخ:

 ال. مداظملِ:

اًمشةةةوخ ا ًمٌةةةَين سمةةةدا م ةةةَت مةةةـ أم ًَمةةةف طم ةةةك ي قزقمةةةقا اعمًةةة قًموَت يمةةةؾ  اًمشةةةوخ:

 هلل قملوف.واطمد يققأ سمجَىُ  َ ومرض ا

 وإن... مداظملِ:

ال ىٌةةةةةل سمعةةةةةةد رؾمةةةةةق  اهلل  رؾمةةةةةق  اهلل  ةةةةةةع اًمقةةةةةقات يملهةةةةةَ سمم  لةةةةةةػ  اًمشةةةةةوخ:

اظم  َصَهتَ ذم ؿم  ةف قملوةف اًمًة أ  ومة  همراسمةِ أن اهلل اصةطشَا رؾمةقال  ًملعةَعملم 

َ ن وهلةةذا أىةةَ أىمةةق  ًمةةٌعض اجل قمةةَت الزسموةةِ يققًمةةقن زم:  ةةذا قمملةةؽ ضموةةد   وعةة
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ق رذا اًمعمؾ يققأ اإلؾم أ  أىَ أىمق   ق يمذًمؽ  وـموُ ويمذا وإمم نظمرا  وًمكـ م

 ةةق يمةةذًمؽ رةةذا اًمعمةةؾ ومقةةط ال يقةةقأ اإلؾمةة أ  ًمكنةةل أىمةةق : ًمةةـ يقةةقأ اإلؾمةة أ إال 

َ  اًمعمةةؾ اًمًةةوَف ال سمةةد  سمم ةةؾ  ةةذا اًمعمةةؾ وهمةةػما  وًمةةذًمؽ ال شمنًةةقا  ىملةةّ ًمكةةؿ نىشةة

 منف.

أ ـموةةُ:  ةةؾ يقةةقأ سمًَمعمةةؾ اًمًةةوَف واًمعمةةؾ اًمؽمسمةةق  واًمعمةةؾ اًمعلمةةل واًمعلةةق

ؿم ك وؿم ك إمم نظمرا   ؾ يققأ سمذًمؽ ؿم ص واطمد؟  ذا أمر مً كوؾ   ةذا أمةر 

مًةة كوؾ  وميىةةَ أىمةةق  هلةةؿ:  ٌةةقا أن  ةةذا اًمشةةوخ ا ًمٌةةَين ؿمةةوخ يم ةةَب  وموةةف يعنةةل أىمةةؾ 

قمل   مـ ؿموخ يم َب؟ يعلؿ ا ـمشَ  اًم بَر   ؾ مـ قمَىمؾ يقق : إن مَ سمدىَ ؿمةوخ 

 يم َب؟ سمدون ؿموخ يم َب مَ ؾموقضمد اًمديم قر  ص ؟ 

ؾمقا طموَهتؿ ر  قن قمغم سمعض ا ومراد مـ اعمًلملم طموْ يم  مإذا   ًالء اًمذيـ ينق

ًملعلؿ ًموكـ شمنزال  منَ  ق م ؾ قملؿ ؿموخ اًمك َب  مع أين سمشكؾ اهلل قمز وضمؾ أىمق  

 ذا اًمعلؿ اًمذ  منكنل اهلل قمز وضمؾ زم ًمةوس مةـ  ةذا اًمقٌوةؾ سمةؾ  ةق  ةَ ال يمكةـ 

وِ اًمًةنِ وشم ةشوِ اًمعقوةةدة  ةَ دظمةةؾ أن شمقةقأ دقمةقة إؾمةة موِ صةكوكِ إال قمةغم شم ةةش

وموهةةَ  ًمكةةـ مةةـ اًمعٌةةْ ومةةـ ىملةةِ اًمعقةةؾ أن يكلةةػ إىًةةَن واطمةةد ؾمةةقاء يمةةَن  ةةق  ةةذا 

ا ًمٌَين أو همػما أن يققأ سمكؾ اًمقاضمٌَت اعمؽمشمٌِ قمغم اًمطَةشِ اعمن ةقرة   ةذا أمةر 

 مً كوؾ.

َ  سمةةين اًمطَةشةةِ اعمن ةةقرة  ةةُ أن ي جمعةةقا ذم مكةةَن واطمةةد   وًمةةذًمؽ ىملةةّ نىشةة

ً علم يمؾ م   ةص سميظموةف اعم   ةص سمعلةؿ نظمةر  يعنةل:  ةذا يمةد  ةذا سمة  وأن ي

َ  قمغم اجػم.  قمندا  و ذا يمد ا و  سم  قمندا  و كذا ي عَوىقن  وع

أصكَب اًمرؾمق  قملوف اًم ة ة واًمًة أ ًمةد   وةع اًمنةَس ب يكقىةقا ذم ىًةٌِ 

َ  سمف  م    :  ؾ يمَىقا ذم  واطمدة ذم يمؾ أمر  مـ اًميور  أن يكقن اعمًلؿ م  لق



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

778 

 اًمعلؿ سمًَمًنِ ؾمقاء؟

 ال. مداظملِ:

 يمي   ريرة؟ -و ق أومكؾ اًم كَسمِ- ؾ أسمق سمكر يمَن ذم اًمًنِ  اًمشوخ:

 ال . مداظملِ:

ًمكةةـ  ةةؾ يمةةَن أسمةةق  ريةةرة ذم طمًةةـ اًم ةةكٌِ وىمةةقة اًم ةةكٌِ ًمرؾمةةق  اهلل  اًمشةةوخ:

واًمكوَؾمِ واًمشطنِ واًمًوَؾمِ م ؾ أ  سمكر؟ ال  وقمغم ذًمؽ ىمؾ سمًَمنًٌِ ًمعمةر وسمقوةِ 

جلشَء وسمقوِ اًمعنمة وسمقوِ اًم كَسمِ  ًمكـ  ذا اعمجمققمِ اًمطوٌِ عمَ شمك لقا قمةغم ا

 أؾمَس واطمد  ق اًمك َب واًمًنِ ىٍم ؿ اهلل قمز وضمؾ قمغم أقمداةهؿ.

َ   ا ًمٌةةَين سمًَمكةةَد أن يةةر   َ  ال شمكةةـ ظموًَموةة ًمةةذًمؽ وميىةةّ سمةةَر  اهلل وموةةؽ يمةةـ واىمعوةة

أوالدا وذويةةف اًمةةذيـ يدىةةدىقن ىشًةةف أوال  رةةذا اًمعلةةؿ اًمةةذ  ىةةذر ًمةةف ىشًةةف  وأن يةةر  

َ  ًملشعُ  ىكـ وضمدىَ مةرسملم ًملشةعُ أو ًمشةعقب يم ةػميـ  طمقًمف  أمَ أن يكقن مرسمو

 ًمكـ يمَن ينق هؿ اًمعلؿ اًم كو .

أىَ أىمق  سمًَمنًٌِ عمنَؾمٌِ وذيمرت  ذا أفمـ ذم سمعض اًمك َسمَت أىف طمًـ اًمٌنَ ًمف 

. و.. إمم ومكؾ قمغم اًمشٌَب اعمٍم  طموْ أىقذ ؿ مـ اًمقهَو  واًمًةون يَت و.

َ  مـ  ذا اًمك أ.  نظمرا  ًمعؾ سمعككؿ يذيمر ؿمو 

 ىعؿ. مداظملِ:

 أىَ يم ٌ ف ذم سمعض مًًمشَ  وًمكـ.. اًمشوخ:

 ... جملِ اعمج مع اًمكقي وِ . مداظملِ:

 ىعؿ؟ اًمشوخ:
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 ذم ًمقَيمؿ مع مندوب جملِ اعمج مع اًمكقي وِ. مداظملِ:

َ   ويمةةةَن  ةةةُ أن ي اًمشةةةوخ: كمةةةؾ  ةةةذا اعمق ةةةقد وًمكةةةـ يمةةةَن طمًةةةـ اًمٌنةةةَ ىَىم ةةة

َ  سمًَمك ةةةَب واًمًةةةنِ  وًمةةةذًمؽ  َ  ب يكةةةـ قمَعمةةة اًمةةةنقص سمبةةةػما مةةةـ أصةةةكَسمف  يمةةةَن ىَىم ةةة

 صدرت منف سمعض ااراء اًم ل  ًَمػ اًمًنِ اًم كوكِ.

م    مقىمشف سمًَمنًٌِ ًمألؾم ء واًم شَت  مقىمشف سمًَمنًٌِ ًمل قؾمؾ سمَاظمريـ  مةش 

ر مقىمةةةةػ رضمةةةةؾ قمةةةةَب مةةةة مكـ ال  قمنةةةةدا أومكةةةةَر قمَمةةةةِ  كةةةةذا و علهةةةةَ مةةةةـ ا مةةةةق

 اج وموِ اًم ل يمكـ أن يٌَح اج أل وموهَ  ىملّ: يمَن اعمشروض أن يكمؾ ىق ف.

 سمبػما. مداظملِ:

سمبةةػما  وىمةةد يمةةَن قمنةةدا  َقمةةِ مةةـ يمٌةةَر اعم قشةةلم  ًمكةةـ دمةةد اإلظمةةقان  اًمشةةوخ:

اعمًةةةلملم وىمةةةد اوةةةطررىَ اان أن ىًةةةموهؿ إمم اًموةةةقأ ًمةةةـ يقضمةةةد  ةةةذا اًمعةةةَب اًمةةةذ  

ِ  وًمةةذًمؽ ومًَمعةةَب اإلؾمةة مل اًمةةذ  يمةةقج يةةقضمههؿ ويةةرسموهؿ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةن

رةةذا اًمك ةةرة اًمكةةَصمرة  ةةُ أن ي  ةةشك مةةنهؿ م ةةَت إن ب أىمةةؾ أًمةةقأل اًمعلةة ء يملهةةؿ 

  معةةقن قمةةغم يملمةةِ ؾمةةقاء  أ  قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ و ةةؿ ال يزاًمةةقن خم لشةةقن  

 خم لشلم طم ك اان.

 اان يعنل م    ىيب اًمٌقـمل اًمذ  شمًمعقن شمقرًون قمـ يم َسمَشمف  ال يزا  إمم

 ةةَد  سمًَمٌَـمةةؾن  ىةةف ىكةةـ ىقةةق :  ةةُ اًمرضمةةقع إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ و ةةُ ىٌةةذ 

اًمع ةةٌوِ اعمذ ٌوةةِ واًم قةةَء  وةةع اًمةةدقمَة مةةَ ىقةةق  اًمعَمةةِ قمةةغم  ةةذا اًمكلمةةِ اًمًةةقاء 

اًمرضمةةةقع إمم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  مةةةَ يكةةةقن وموةةةف داقموةةةِ م ةةةؾ اًمٌةةةقـمل مةةةَ  ةةةق مةةةذ ٌؽ؟ 

ا مة    اًمةكم سمكلةُ أو همةػما  عمةَذا ؿمَومعل  واطمد صمَين: مَ  ق مذ ٌؽ؟ طمنشل   ةذ

وا  إ مم  اهلل   ﴿ ذا اًم كزب؟ عمَذا  ةذا اًم مةذ ُ؟ مةَداأ  د  ر   وم ة
 
ء     
قم   ؿ  ذم  ن ةَز  ٌ ن  شم  وم ة

ر   ةةةة أ  ااظم  و ةةةةق  اًم  ن ةةةةقن  سم ةةةةَهلل   و 
م   ً نةةةة  ؿ  شم   إ ن  يم 

ق   ةةةة ؾم  اًمر    ومةةةةٌذا يمةةةةَن  ةةةةًالء [55]النسالالالالا :﴾و 
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قاقمةد مةـ ىمقاقمةد اًمنمةيعِ اإلؾمة موِ ومكوةػ اًمرًوس سمعد ب ي شققا قمةغم أصةق  وىم

يرضمةةةك أن شمقضمةةةد  نةةةَ  يم لةةةِ م قطمةةةدة قمةةةغم اًمشهةةةؿ اًم ةةةكو  ًملك ةةةَب واًمًةةةنِ  وأن 

   معقا قمغم  ذا ا صق  وشمرسموِ اًمنَس اًمذيـ  ؿ طمقهلؿ.

قمةةغم يمةةؾ طمةةَ   ةةذا سمكةةْ يعنةةل: القوقةةِ ًمةةف ؿمةةعُ يم ةةػمة ويم ةةػمة ضمةةدا   وإىةة  

 ةةُ سمةةين يكةةقن ىمةةَة   قمةةغم اًمعلةةؿ وال  اعمق ةةقد  ةةق اًم ةةذيمػم سمةةين اًمعمةةؾ اًمًةةوَف

 يً طوع أن يققأ سمف ؿم ص منشرد يم   ق اًمقاىمع اان.

 ةةذا ذم اجلزاةةةر مةةةـ ؾمةةٌُ  ةةةذا اًم ةةقرة؟ ؿمةة ص ؿم  ةةةلم  ًمةةوس قمنةةةد ؿ ذا  

اًمعلةةؿ اعمنشةةقد  ًمكةةـ شمك لةةّ اعم يةةلم طمةةقهلؿ  ومةة ذا يمةةَن وراء ذًمةةؽ؟ مةةَ يمةةَن إال 

  ل ؾممع ؿ رَ.اًمير سمًَمدقمقة  وقمغم ذًمؽ ومقس قمغم اًم قرات اًم

 (00:  27: 05/   354) اهلدى والنور / 

 ( 00:  40: 54/   354) اهلدى والنور / 
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 ضؤاه عَ شعٗي مجاعٛ العده  

 ٔاإلحطاُ باملغسب؟

ةمداظملِ:  نَ  سمعض اًمشٌَب وظمَصِ منهؿ مبَرسمةِ يم ةػم ين ًةٌقن إمم  َقمةِ شم   ل م  ً 

د اًمًة أ يَؾمةلم ىشًهَ اًمعد  واإلطمًَن  وزقموؿ  ذا اجل قمِ يًمك قمٌة

 ةةق مقةةوؿ ذم اعمبةةرب وًمةةف أشمٌةةَع يم ةةػم  و ةةذا اًمشةةوخ يةةؽمطمؿ قمةةغم حموةةل 

اًمةةديـ اسمةةـ قمةةر   يقةةق  مةة   : ىمةةَ  ؾمةةود  حموةةل اًمةةديـ اسمةةـ قمةةر  يمةةذا 

ويمةةذا  وإذا مةةَ ىَىمشةّة  ةةًالء اًمشةةٌَب يققًمةةقن مةة     ةةق يقاضمةةف ـمقاهموةّة 

 ويرد قملوهؿ إمم نظمرا  وم  ى وك كؿ هلًالء اًمشٌَب؟

 أ  اًمٌ د  ق مـ اعمبرب؟ذم  اًمشوخ:

 ق مـ اًمرسمَط مـ مدينِ ؾم  ىمريٌِ إمم اًمرسمَط  وإذا مةَ ىَىمشةّ  ةًالء  مداظملِ:

اًمشةةةةٌَب يققًمةةةةقن  ةةةةق يقاضمةةةةف ـمقاهموةةةةّ ويةةةةرد قملةةةةوهؿ  وأشمٌَقمةةةةف يم ةةةةػم مةةةةنهؿ أؾمةةةةَشمذة 

 وـم ب ضمَمعولم.

َ ؟ اًمشوخ:  ويمؿ قممرا شمقريٌ

َ . مداظملِ:  ؾم لم شمقريٌ

 مًِ ومًلم أو ؾم لم. مداظملِ:

قمةغم يمةؾ طمةةَ   ةذا يٌةدو أىةف صةةقذم  ومَطم جَضمةف سميىةف يقاضمةف اًمطقاهموةةّ  شةوخ:اًم
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ًمكنف  ق يمًَمذ  يً جػم سمًَمرمكَء مـ اًمنَر  شمعرومقن  ةذا اعم ةؾ وال سمةد  ومهةق ينٍمة 

اًمطقاهموّن  ن اسمـ قمر   ذا وًمعلكؿ شمشرىمةقن سمةلم اسمةـ قمةر  واسمةـ اًمعةر   ومةَسمـ 

 اًمعر   ق رضمؾ قمَب ومَوؾ ومقوف مشن حمدث.

ر   ةةةذا اًمنكةةةرة أومًةةةد اعم يةةةلم مةةةـ اعمًةةةلملم  أمةةةَ  ةةةًالء اًمطقاهموةةةّ واسمةةةـ قمةةة

يعوش أطمد ؿ مس ؾمنلم.. قمنمة ؾمةنلم.. قمنمةيـ ؾمةنِ.. صمةؿ يةذ ُ  وال يٌقةك ًمةف 

أ  ذيمةةر  وال يٌقةةةك ًمةةةف أ  أصمةةةر إال اًمًةةةٌَب واًمشةةة َةؿ واًملعةةةَن  ومًَمةةةذ  يةةةؽمطمؿ قملوةةةف 

  يقةةةق  مةةةَ ويًةةة د  سمك مةةةف  ةةةق رش مةةةـ  ةةةذا اًمطقاهموةةةّ  صمةةةؿ مةةةَذا يشعةةةؾ  ةةةق طموةةةن

 ىقلّ قمنف أىف حيَرب اًمطقاهموّ  مَذا يقق  ومَذا يشعؾ؟

 يعنل م     يرد قملوهؿ سمًَمنًٌِ ًملكجَب م    ويم ػم... مداظملِ:

 ... سمَؾمؿ اإلؾم أ.مداظملِ:

  ذا يمؾ مًلؿ يشعؾ  ذا  وملوس ًمف مزيِ؟ اًمشوخ:

 ( 00:  04: 14/   574) اهلدى والنور / 
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 تعمٗل حٕه اجلىع بني ضمفٗٛ 

 العكٗدٚ ٔاحلسنٗٛ يف املٍّج 

مداظملةةِ: يةةَ ؿمةةو نَ طمش كةةؿ اهلل  نةةَ  مةةـ اًمةةدقمَة مةةـ يشةةر  سمةةلم اًمعقوةةدة واعمةةنهٓ ذم 

  َ َ  طمريموةة اًم ٌنةةل  وم جةةد قمقودشمةةف ؾمةةلشوِ ومنهجةةف ذم اًمةةدقمقة إمم اهلل إظمقاىوةة

َ  أو  كذا ومهؾ يًعهؿ ذًمؽ؟ َ  أو شمٌلوبو َ  ؾموَؾمو  ؾملٌو

َ  قمقوةةةدة وؾمةةةلق اًمشةةةوخ: َ  سمٌمكَىةةةف أن ي ٌنةةةك مةةةنهٓ اإلظمةةةقان ال أقم قةةةد أن ؾمةةةلشو يم

اعمًةةلملم وأم ةةَهلؿ  ىكةةـ ىعلةةؿ مةةـ طموةةَة  َقمةةِ اإلظمةةقان اعمًةةلملم الزسموةةِ أىةةف 

  َ مٍةة قملةةوهؿ أيم ةةر مةةـ ى ةةػ ىمةةرن مةةـ اًمزمةةَن ب يًةة شودوا ًمةةذوات أىشًةةهؿ ؿمةةو 

َ   ذًمةؽ  ىةف يمة  يقةَ  ومَىمةد اًمٌمةء ال يعطوةف  ومهةؿ  ومك   قمـ أن يشوةدوا همةػم ؿ ؿمةو 

ن مرؿمةةد ؿ طمًةةـ اًمٌنةةَ رمحةةف اهلل  عهةةؿ ويمةة لهؿ قمةةغم ظمةة أل اعمةةنهٓ منةةذ أن يمةةَ

ن  ؿ  ﴿اًمقرنين اًمذ  يقق  م   :   إ ن  يم 
ق   ؾم  اًمر  وا  إ مم  اهلل   و  د  ر   وم 

 
ء     
قم   ؿ  ذم  ن َز  ٌ ن  شم  وم 

ي    ي و  ةة ـ  شم  ةة  ً أ طم  ٌ و  ػم  ةة ؽ  ظم 
ًم ةة ر  ذ  ةة أ  ااظم  و ةةق  اًم  ن ةةقن  سم ةةَهلل   و 

م   ً   ًمقةةد ىمةةَأ ى ةةَأ [55]النسالالا :﴾شم 

اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم قمةةةغم ىمَقمةةةدة أىةةةَ أقمةةةؼم قمنهةةةَ مةةةـ قمنةةةد ىشيسةةة وال يًةةة طوعقن أن 

 ينكرو َ  وًم ـ دمرأ أطمد ؿ قمغم إىكَر َ  ومقاىمعهؿ يكشونَ طمجِ ًمنَ وقملوهؿ..

ىمَقمةةةةدهتؿ  ةةةةل: يم ةةةةؾ اًمنةةةةَس   عهةةةةؿ قمةةةةغم مةةةةَ سموةةةةنهؿ مةةةةـ ظم ومةةةةَت قمقديةةةةِ أو 

 ةةةذا ىمَمةةةّ دقمةةةقهتؿ ـمولةةةِ  ةةةذا ؾمةةةلقيموِ أو ومقهوةةةِ  صمةةةؿ صمقةةةػ  يم ةةةؾ صمةةةؿ صمقةةةػ  قمةةةغم 

اًمًةةةنلم اًمطقيلةةةِ  ًمكةةةـ اًمقاىمةةةع يشةةةهد أال  ء  نةةةَ  ؾمةةةق  اًم ك وةةةؾ  وًمةةةوس  نةةةَ  



 العالمة األلباني والعنل الشياسي ------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

773 

 ء يًةةةمك سمةةةًَم  قوػ  واًمةةةدًموؾ قمةةةغم ذًمةةةؽ أىةةةف ال يقضمةةةد سمةةةلم اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم 

َ  يشهد  قمغم اظم  أل سم د ؿ وأىمًَمومهؿ راسمطِ ومكريِ  راسمطِ اقم قَديِ  ومًَمقاىمع أيك

لمقن ذم مٍمةة  ةةؿ همةةػم اإلظمةةقان اعمًةةلملم ذم ا ردن   ةةؿ رةةذا  ومةةَإلظمقان اعمًةة

همةةةةػم ؿ ذم ؾمةةةةقريَ  سمةةةةؾ  ةةةةؿ ذم ؾمةةةةقريَ   لشةةةةقن قمةةةةـ إظمةةةةقان اجلنةةةةقب وإظمةةةةقان 

اًمش    وأىَ أقمرأل وأىَ ؾمقر  دمشقل يم  شمعلمقن  ويم  يقَ : أ ؾ مكةِ أدر  

سمشعَرَ وصَطمُ اًمدار أدر  سم  وموهَ  وميىَ أقملؿ أن اإلظمقان اعمًلملم ذم دمشةؼ 

ـ طموةْ اًمعٌةَدة َىقا م يصمريـ إمم طمد يمٌػم سمًَمدقمقة اًمًلشوِ  مةـ طموةْ اًمعقوةدة ومةيم

ضمةةدا ن  ن ىشةةَط اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ يمَىةةّ ذم دمشةةؼ صمةةؿ ذم  واًمًةةٌُ ذم  ةةذا واوةة 

طملُ  ومكةَن ى ةَأ ا ه ذم اإلظمةقان اعمًةلملم ذم دمشةؼ أن يدرؾمةقا ذم سمعكةهَ 

سمةةةِ ذم ذًمةةةؽن  ن اًمًةةةود يم ةةةَب ومقةةةف اًمًةةةنِ ًملًةةةود ؾمةةةَسمؼ إظمةةةقان مًةةةلمقن  وال همرا

ؾمةةَسمؼ  ةةق مةةـ ظمةةقاص أصةةكَب طمًةةـ اًمٌنةةَ رمحةةف اهلل  ويم َسمةةف  ةةذا ىمةةد ىمةةررا طمًةةـ 

اًمٌنَ سمكلمِ مةقضمزة ذم اعمقدمةِ  ومةَعمشروض أن اإلظمةقان اعمًةلملم أن يكةقن  ةذا 

اًمك ةةةَب  ةةةق دؾمةةة قر ؿ ذم اًمشقةةةف  ذم يمةةةؾ سمةةة د اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم  ًمكنةةةؽ شمةةةر  

قمنةد ؿ وطمةدة ومكريةِ صمقَوموةِ  ومهةذا اًمك ةَب اًمعجُ اًمعجةَب  اًمةدا  قمةغم أىةف ًمةوس 

ذم اًمقىمةةةةّ اًمةةةةذ  يةةةةدرس ذم سمعةةةةض اًمنةةةةايَ ذم دمشةةةةؼ حيةةةةَرب ذم اًمشةةةة    مةةةةـ 

فن  ن مًًمشف اإلظمقان اعمًلملم  و ًالء يققًمقن: إن  ذا اًمك َب ال  قز شمدريً

وس اإلظمةةةةقان اعمًةةةةلملم  سمةةةةؾ مةةةةـ طمةةةةقار  طمًةةةةـ اًمٌنةةةةَ  و ةةةةَ   ومًًمشةةةةف مةةةةـ رً

منةةةةةذ أن ىمَمةةةةةّ ىمةةةةةَةم هؿ   ةةةةةؿ ال يزاًمةةةةةقن قمةةةةةغم اًمن ةةةةةَأ  ومةةةةةَإلظمقان اعمًةةةةةلمقن إذا  

اًمعًةةكر : مكَىةةؽ راوح   ةةؿ يًةةمقن أىشًةةهؿ سمةةَلريمولم  وام ةةَزوا رةةذا اًمنًةةٌِ 

سمةةلم يمةةؾ اجل قمةةَت أو ا طمةةزاب ا ظمةةر  طمةةريمولم  أىةةَ أىمةةق  ومعةة   طمةةريمولم  ًمكةةـ 

 قمغم اًمن َأ اًمعًكر  مكَىؽ راوح  شمعرومقن ذم اًمن َأ اًمعًكر .

 ىمػ قمندىَ..مكَىؽ  مداظملِ:
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مكَىةةةؽ ىمةةةػ حيةةةر  رضملوةةةف  ًمكةةةـ ال ي قةةةدأ  مةةةَ ومَةةةةدة  ةةةذا الريمةةةِ ال  اًمشةةةوخ:

ـمَةةةؾ منهةةَ  ومةة  أفمةةـ أن  َقمةةِ مةةـ اًمًةةلشولم ذم أ  سملةةد مةةـ سمةة د اًمةةدىوَ سمٌمكةةَيشؿ 

َ  ىمةَةؿ قمةغم  أن ي ٌنقا منهٓ اإلظمقان اعمًلملمن  ن  ذا اعمةنهٓ يمة  ىملةّ ًمكةؿ نىشة

 ء مـ  ذا اًم  قوػ  واًمقاىمع أيمؼم دًموةؾ قمةغم  أؾمَس اًم ك وؾ  صمؿ اًم  قوػ  صمؿ ال

َ  ي ٌنةقن ى ةَأ اإلظمةقان  ذًمؽ  ومٌذا مَ ىمَمّ ـمَةشِ يمٌػمة أو صبػمة مـ اًمًةلشولم طمقة

لم  ﴿اعمًةةلملم ذم اًمةةدقمقة ومم ةةػم ذًمةةؽ والسمةةد:  ةةة د  طم  ةة ع  ا  سم  ٌ ةةي  ـ  ى  م  ل  ةة  ع  ًم    [88]ص:﴾و 

طمكةَن اًمةدقمقة اًمًةلشوِ أطمد ؿمو لم ال صمًَمْ هل : إمَ أن يرضمعقا رهمؿ أىقومهؿ إمم أ

وذًمؽ ظمػم هلؿ وأسمقك  وإمَ أن يكوعقا  ذا اًمؽماث اًمذ  طم لقا ذم شملةؽ اًمًةنلم 

سمًٌُ اىشبَهلؿ سم طٌوؼ منهٓ اإلظمقان اعمًلملم  و ق اًم جموع واًم ك وؾ ال قمغم 

أؾمةةَس ومكةةر مقطمةةد  ؾمةةوكقن أطمةةد ؿمةةو لم ال صمًَمةةْ هلةة  أسمةةدا   ىكةةـ ىعلةةؿ اًموةةقأ أن 

زمـ اى نمت سمشكؾ اهلل قمز وضمؾ أوال   صمةؿ سمةٌعض اًمةدقمَة اًمدقمقة اًمًلشوِ ذم  ذا اًم

َ  اى شةةَرا  ال يعرومةةف اعمج مةةع اإلؾمةة مل ىمٌةةؾ ىكةةق صملةةْ ىمةةرن مةةـ اًمزمةةَن أو  إًموهةةَ صمَىوةة

ىكةةق ذًمةةؽ  و ةةذا ؿمةةهد سمةةف سمعةةض اًمًةةلشولم اًمةةذيـ ي كلمةةقن اان سمًَمةةدقمقة اًمًةةلشوِ  

قان اعمًةلملم وًمعلهَ شمكقن مدقممةِ سمةَعمنهٓ اإلظمةقاين  وميىةَ أىمةق : إن دقمةقة اإلظمة

قمنةةةدمَ يمَىةةةّ ىمَةمةةةِ قمةةةغم أؾمةةةَس اًم ك وةةةؾ صمةةةؿ ال  ء مةةةـ اًم قَومةةةِ  ويمَىةةةّ دقمةةةقة 

اًمًلشولم ىمَةمِ قمغم اًم  قوػ وًموس قمغم اًم ك وؾ  وًمذًمؽ يمَن اًمنٍم هلذا اًمدقمقة 

َ  رةةةَ طموةةة   طملةةةّ  وىمةةةد فمهةةةر  ةةةذا اان ذم  ةةةذا اًمعٍمةةة  وًمةةةذًمؽ أصةةةٌكّ  مقروىةةة

مكةةةةةَن وقمةةةةةغم يمةةةةةؾ ًمًةةةةةَن  وسمعةةةةةض  اًمةةةةةدقمقة اًمًةةةةةلشوِ أو اعمةةةةةنهٓ اًمًةةةةةلشل ذم يمةةةةةؾ

َ  وظمشوِ  َ  وال شمزا  حتَررَ سمَـمن اجل قمَت اًم ل يمَىّ حتَرب اًمدقمقة اًمًلشوِ قملن

شمريمةةُ اعمقضمةةِ اًمًةةلشوِ اانن  يشةةؿ وضمةةدوا أال ىمٌةةق  ًم لةةؽ الريمةةِ اًمقَةمةةِ قمةةغم 

أؾمَس مكَىؽ راوح ال قملؿ وال ؾملق  وال أ   ء ضمديد ىَومع  وميىَ أقم قد أن أ  

ذا شمريمةّ منهجهةَ اًمًةةَسمؼ م ةيصمرة سميؾمةلقب اإلظمةقان اعمًةلملم  مةةـ  َقمةِ ؾمةلشوِ إ
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طموْ حمَوًمِ شمك وؾ أيمؼم قمدد  كـ طمقهلؿ ومًنِ اهلل قمز وضمؾ ذم ظملقةف ال شم بةػم 

َن  ﴿وال شم ٌةةةةةةةةةد   أقمنةةةةةةةةةل: أن اإلىًةةةةةةةةةَن يمةةةةةةةةة  ىمةةةةةةةةةَ  قمةةةةةةةةةز وضمةةةةةةةةةؾ:  ةةةةةةةةة  ً ى ؼ  اإل 
ل ةةةةةةةةة ظم  و 

َ وش  ع  ةة أن حيقةةؼ ذم   ومهةةق ال يًةة طوع أن يقةةقأ سمكةةؾ  ء  ال يًةة طوع [28]النسالالا :﴾و 

اًمعلةةؿ وذم اًمًوَؾمةةوِ وذم االىم  ةةَد وذم االضمةة  ع  السمةةد مةةـ االظم  ةةَص ذم يمةةؾ 

قملةةؿ  ةةق يع ةةؼم قمةةغم ا ىمةةؾ مةةـ اًمشةةروض اًمكشَةوةةِ  ومةةٌذا مةةَ شمقضمهةةّ  َقمةةِ يمَىةةّ 

شمعمؾ ذم داةرة اًمعلؿ  َ ىكـ ىًموف سمًَم  شوِن شم شوِ  ذا اإلؾم أ  َ  ةق سمةر ء 

وىمرىةةةقا سمةةةذًمؽ شمرسموةةةِ اجل قمةةةَت اًمقلوةةةؾ  منةةةف  واًم ش ةةةوؾ ؾمةةةمع مقا أيم ةةةر مةةةـ مةةةرة 

اًمةةذيـ  ةةؿ طمةةقهلؿ  ومةةٌذا مةةَ وؾمةةعقا داةةةرة اًم ك وةةؾ واًم جموةةع ومًةةوشلّ مةةنهؿ زمةةَأ 

اًم  ةةةةشوِ  وؾمةةةةوشلّ مةةةةنهؿ اجل  ةةةةػم اًمك ةةةةػمة واًمك ةةةةػمة ضمةةةةدا ن  يشةةةةؿ واطمةةةةد اصمنةةةةلم 

مًةةِ قمنمةةة ىشؽموةةهؿ مةةـ يمٌةةَر اًمعلةة ء مةةَ يًةة طوعقن أن يرسمةةقا ا ًمةةقأل اعمًًمشةةِ 

ًم ةةةكو  وقمةةةغم اًمؽمسموةةةِ اًم ةةةكوكِ  إذا : إذا ؿمةةةبلقا أىشًةةةهؿ سمًَم ك وةةةؾ قمةةةغم اًمعلةةةؿ ا

واًم جموةةةةع قمةةةةةغم مةةةةةنهٓ اإلظمةةةةقان اعمًةةةةةلملم  ومًو نةةةةةون اًم  قوةةةةػ قمةةةةةغم مةةةةةنهٓ 

اًمك َب واًمًنِ وقمغم مَ يمَن قملوةف ؾمةلشنَ اًم ةًَم  ر  اهلل قمةنهؿ  هلةذا أىةَ أىمةق : 

كةةـ إال  ةةذا  ال أىكةةر قمةةغم أ   َقمةةِ شمقةةقأ سمشةةرض يمشةةَةل ال أىكةةر  ةةذان  ىةةف ال يم

م    أىَ ال أىكر قمغم مًلؿ ي   ص ذم دارؾمِ اًملبِ اًمعرسموِ  ًمكـ  ق ال يشقف مـ 

َ   ال أىكر قمغم ؿم ص ذم أ  قملؿ نظمر يكقن مةـ ومةروض  ومقف اًمك َب واًمًنِ ؿمو 

اًمكشَيةةةِ إمم نظمةةةرا  ًمكننةةةل أىكةةةر شمشةةةر  ذو   ةةةذا االظم  َصةةةَت وقمةةةدأ شمكةةة لهؿ 

نكةةةةرا  وملةةةةق ومروةةةةنَ أن اإلظمةةةةقان وشمعةةةةَويشؿ سمعكةةةةهؿ مةةةةع سمعةةةةض  ةةةةذا اًمةةةةذ  ىكةةةةـ ى

َ  مةةةـ  ةةةذا اًمشةةةروض اًمكشَةوةةةِ و   ةةةقا وموهةةةَ  ًمكةةةنهؿ ب  اعمًةةةلملم أظمةةةذوا ضمَىٌةةة

يعةةَدوا اًمطَةشةةِ ا ظمةةر  اًم ةةل شم   ةةص ذم همةةػم    ةةهؿ  يمةة  أن  ةةذا اًمطَةشةةِ 

ا ظمر  ال شمعَد  اإلظمقان اعمًلملمن  يشؿ    قا ذم واضمُ نظمر  وإى   ؿ 

َ  أىف ال يمكةـ يم لِ واطمدة يملهؿ يعملقن حت ّ اإلؾم أ اعم شك  وأىَ أقم قد ضمَزم
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أن شمقةةةةةقأ ىمَةمةةةةةِ اًمدوًمةةةةةِ اعمًةةةةةلمِ اًم ةةةةةل يشةةةةةؽم  ذم اعمنةةةةةَداة رةةةةةَ اًمطَةشةةةةةِ اًمًةةةةةلشوِ 

اعمن قرة  اإلظمقان اعمًلمقن  وطمزب اًم كرير همػم اعمن قريـن  يشؿ اًم شَت 

ؾمة موِ اًم ل ضمَءت ذم اًمًنِ همػم منطٌقِ قملوهؿ ال يمكـ أن شمققأ ىمَةمةِ اًمدوًمةِ اإل

إال سم عَون يمؾ  ذا اجل قمَت قمغم أؾمةَس اًمك ةَب واًمًةنِ أو قمةغم مةنهٓ اًمًةلػ 

اًم ةةةًَم   أىةةةَ أىمةةةق : اًمًةةةلشوقن اعم    ةةةقن ذم ومقةةةف اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ قمةةةغم مةةةنهٓ 

اًمًلػ اًم ًَم  وحيةَوًمقن أن حيملةقا أىشًةهؿ قمةغم االىم ةداء سمًَمك ةَب واًمًةنِ ذم 

  َ َ   سمةؾ يمؾ يمٌػمة وصبػم  ال يشرىمقن سملم مَ يمَن ومرو ومَ يمَن ؾمنِ  ومَ يمَن مًة كٌ

يشعلقن مـ يمؾ ذًمؽ مَ  ؿ يً طوعقن  سم  أل ااظمريـ اًمذيـ يقنعةقن سمةين ي ٌعةقا 

َ  مةةةةـ اعمةةةةذا ُ  دون أن يعرومةةةةقا اًم ةةةةقاب  ةةةةَ اظم لةةةةػ وموةةةةف اًمنةةةةَس ومهةةةةًالء  مةةةةذ ٌ

اًمًةةلشوقن إذا فملةةقا ذم  ةةذا اجلَىةةُ ومقةةط  صمةةؿ ب ييظمةةذوا سمَجلقاىةةُ مةةـ اًمشةةروض 

َ  ؾمةو لقن مكَىةؽ راوح  ا ظمر   وًمق سمًَم  عَون مةع اًمطقاةةػ ا ظمةر   ومهةؿ أيكة

وم سمةةد إذا  مةةـ شمعةةَون يمةةؾ اجل قمةةَت يمةةؾ سمَظم  َصةةف  وال ؿمةةؽ أن أ ةةؿ  ء  ةةَ 

ينٌبةةةل اًمقوةةةَأ سمةةةف مةةةـ اإلصةةة ح  ةةةق مةةةَ قملوةةةف اًمًةةةلشوقن ذم قمةةةَب اًمةةةدىوَ يملهةةةَن و ةةةق 

كةةـ ال شم ةةشوِ  ةةذا اإلؾمةة أ  ةةَ دظمةةؾ وموةةف  وشمرسموةةِ اعمًةةلملم قمةةغم  ةةذا ا ؾمةةَس  ى

ىنكةةر اًمقوةةَأ سمةةًَمشراةض اًمكشَةوةةِ  ًمكننةةَ ال ىٌةةًَمغ وموهةةَ يمةة  يٌةةًَمغ ااظمةةرون ذم ذًمةةؽ  

وقمةةةةغم  ةةةةذا ا ؾمةةةةَس إذا شمقطمةةةةدت اجل قمةةةةَت ويمةةةةؾ  َقمةةةةِ ذم اظم  َصةةةةهَ مةةةةع 

َ  اسم ةةداء   َقمةةِ أظمةةر  حتةةّ داةةةرة اًمعمةةؾ ذم طمةةدود اًمك ةةَب واًمًةةنِ يمةة  ىملنةةَ نىشةة

     ﴿سمققًمةةةف شمعةةةَمم: 
قم   ؿ  ذم  ن ةةةَز  ٌ ن  شم  ةةة ق   وم  ةةة ؾم  اًمر  وا  إ مم  اهلل   و  د  ر  ةةة  وم 

 
  أىةةةَ [55]النسالالالا :﴾ء

أقم قد أىف يقم ذ يشرح اعمًمنقن سمنٍم اهلل  أمَ أن ي ؾ يم ػم مـ اإلظمقان اعمًةلملم 

يققًمةةقن: يةةَ أظمةةل  ةةذا اًمةةدقمقة شمشةةر  اًمنةةَس وال دممةةع  ومنقةةق : ؿمنشةةنِ ىعرومهةةَ مةةـ 

مةةةقن سمقاضمةةةُ اًم  ةةةشوِ أظمةةةزأ  واعمشةةةكلِ أيشةةةؿ ال ي عةةةَوىقن مةةةع  ةةةًالء اًمةةةذيـ يقق

وي همةةةقيشؿ سمةةةييشؿ يشرىمةةةقن  ومةةةٌذا شمعَوىةةةّ يمةةةؾ ـمَةشةةةِ مةةةع ا ظمةةةر  يمةةةؾ ذم طمةةةدود 
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اظم  َصةةةف  أقم قةةةد أن  ةةةذا  ةةةق اًمًةةةٌوؾ ذم إىجةةةَح اعمًةةةلملم وإظمةةةراضمهؿ مةةةـ  ةةةذا 

 اًمكعػ اًمذ  وىمعقا وموف  اان يَ أؾم َذ إذا قمند   ء شمشكؾ سمف.

اوح  يعنل: وىمع ذم ىملٌل ن اإلظمقان مكَىؽ رإضمزايمؿ اهلل ظمػم  ىمل ؿ:  مداظملِ:

االدمةةَا اجلديةةد اًمةةةذ  يييمةةؾ اإلظمةةةقان أيمةة    و ةةق يقةةةدمهؿ ذم القوقةةِ  ًمكةةةـ إمم 

 اًمقراء ال إمم ا مَأ  و ق..

 ال مكَىؽ راوح شمعنل.. اًمشوخ:

 ..ال يكقىقا قمغم مكَىؽ راوح  وإى  يقدمهؿ إمم اًمقراء..مداظملِ:

 إمم اًمقراء أ  ىعؿ. اًمشوخ:

و ةةق ادمةةَا اًمةةؽما  اًمةةذ  ًمةةف ذم صةةشقأل اإلظمةةقان منزًمةةِ  إمم اًمةةقراء  مداظملةةِ:

يمٌػمة وؿمنشنِ ويزينقا وينَدوا وموف  وًمف ام داد ؾمقاء ذم دو  أوروسمَ قمند اعمًلملم 

أو ذم أمػميمَ  أو طم ك ذم داظمؾ صشقأل اإلظمقان اًمذ   ق اىشؼ قمنهؿ وظمرج قمـ 

سملةةدة مةةـ شمن ةةومهؿ  ًمكةةـ اان يقضمةةد ؿمةةؼ ذم اًم ن ةةوؿ اًمعةةَعمل ذم اإلظمةةقان ذم يمةةؾ 

 سملداىف أىَس يداومعقن وي كمًقن ويمدطمقن ومكر اًمؽما  ومَ ينَد  سمف اًمؽما .

َ  قمـ دقمقة اًمؽما ؟ اًمشوخ:  ـموُ   كـ أن ىعرأل ؿمو 

أمَ اًمؽما  ومونَد  سمًَمطرح الكَر  ًممؾم أ  يقةق  ينٌبةل أن يطةرح  مداظملِ:

أن شم ةةشك  اإلؾمةة أ قمةةغم وضمهةةف الكةةَر  ال قمةةغم وضمهةةف اًمؽماصمةةل اًمٌةةَزم  وينٌبةةل

اًمققاقمد اعمًلمِ قمنةد اًمعلة ء وقمنةد اًمشقهةَء مةـ م ةؾ مة    أصةق  اًمشقةف  مةـ اًمةذ  

ووةةةع  ةةةذا ا صةةةق ! وب رشوط اًمقوةةةَس ورشوط االضم هةةةَد ورشوط.. ورشوط  

َ  مةةـ قمنمةة  مةةَ اعمةةَىع أن الكةةؿ اًمنمةةقمل اعم  لةةػ وموةةف قمةةغم اًمنةةَس ومو  ةةَرون رأيةة

سمةلم اًمنةَس  ومو  ةَرون ا ىًةُ هلةؿ  نراء أو مس نراء أو أرسمعِ نراء  ذم اجة أل
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وا ىًُ ًملككَرة وا ىًُ ًملرىمل  و ذا اًم شديدات اًم ةل وىمعةّ واًم ةل ينةَد  

 ةةةل ردود اًمشعةةؾ قمنةةةد اًمنةةةَس  ومةة  اى نمةةة اًمعةةر   ومةةةَ اى نمةةة اًم ةةل رةةَ اعمًةةةلمقن  

اًم شنـ ذم اعمقوِ وا زيَء إال سمقضمقد مـ ي ًؽمون اًم ًؽم اًمزاةد وينةَدون سمًَمبطةَء 

اًمذ  وموف ؾمةؽم اًمقضمةف أو.. ومةَ إمم ذًمةؽ  ومهةق يطةرح اإلؾمة أ قمةغم زقممةف ا ؾمقد و

َ  ال ى ر ًملن قص ويمةؾ ىةص قمةغم رأيةف ًمةف م سمًةَشمف وًمةف فمرومةف وًمةف   َ  طمكَري ـمرطم

وًمًنَ مقوديـ رذا اًمشهؿ  ومهذا ؿمنشنِ منل قمغم ومكةرا اًمعةَأ  ًمكةـ ومكةرا اجةَص 

 القوقِ حي َج إمم م َسمعِ...

 دراؾمِ دىموقِ... اًمشوخ:

ودراؾمِ دىموقِ  ًمكـ  ذا مَ يقةقأ ذم ذ نةل مةـ ظمة   ؾمة قمل ًمةٌعض  اظملِ:مد

يمل شمةةف وىمةةراء  ًمةةٌعض مةةَ يم ةةُ  مةةـ م ةةؾ يم َسمةةف قمةةـ اعمةةرأة  ومةةـ م ةةؾ يم َسمةةف قمةةـ 

 اًم شديد ذم أصق  اًمشقف.

 قمشقا  يم َسمف قمـ اعمرأة قمند ؟ اًمشوخ:

 قمند  ىعؿ. مداظملِ:

  كـ ىً عػما؟ اًمشوخ:

 ىعؿ... مداظملِ:

ىكةـ ى هوةي ىنٍمةأل اان  ومةيفمـ اجلةقاب قمةـ  ةذا اًمًةًا  يمةَذم ـموةُ   اًمشوخ:

 .ا  إن ؿمَء اهلل ضمزا  اهلل ظمػم

 اهلل يعطوؽ اًمعَوموِ يَ ؿمو نَ... مداظملِ:

 ( 00:  44:  27/ 609) اهلدى والنور/
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 حٕه اإلخٕاُ ٔالتبمٗغ  

 ِن ِي وَ أِن الطٍٛ

 ؟¢ ؾ اإلظمقان واًم ٌلوغ مـ اًمشر  اًم ل أظمؼم قمنهَ اًمنٌل  مداظملِ:

ال  اإلظمقان اعمًلمقن وموهؿ مـ  وع اًمطقاةػ  ومةوهؿ ؾمةلشوقن  ومةوهؿ  اًمشوخ:

ظملشوةةقن  ومةةوهؿ ؿمةةوعِ  ومةةوهؿ يمةةذا ويمةةذا  ومةة  ي ةة  أن يطلةةؼ قملةةوهؿ صةةشِ واطمةةدة  

َ  ظمةةة أل اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ مةةةـ أومةةةراد ؿ ومهةةةق ًمةةةوس مةةةـ  وإىةةة  ىقةةةق  مةةةـ شمٌنةةةك منهجةةة

واهلل أىَ سمقةق  اًمًةلشولم أن مةَ اًمشرىمِ اًمنَضموِ  سمؾ  ق مـ اًمشرىمِ اهلًَمكِ  أمَ  َقمِ 

 سمقق  قمنهؿ أيشؿ مـ اًمشرىمِ اًمنَضموِ  اًمًلشولم  مَ رأيكؿ؟

 وال ىقق  منهٓ اًمًلػ. مداظملِ:

َ . اًمشوخ:  ـمٌع

 الكؿ قمغم ا ومراد. مداظملِ:

 أطمًنّ. اًمشوخ:

 (  01:  07:  48/ 664) اهلدى والنور/ 
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 اٌطجاً الكٕاٌني وع الػسع

ن . ذا ؾمًا  ىنمشمف ا اًمًَةؾ:  لريمِ اإلؾم موِ ذم اجلريدة ذم قم   

 الريمِ اإلؾم موِ . اًمشوخ:

 يعنل ا ظمقان اعمًلملم ؿموخ . اًمًَةؾ:

 أا . اًمشوخ:

 ذم االى  َسمَت . اًمًَةؾ:

 أيقا . اًمشوخ:

ٌةةةذ  يمةةةؾ مةةةَ ذم ىيقةةةق  وىكةةةـ ىع قةةةد أن مةةةـ أو  واضمٌَشمنةةةَ وألهةةةَ أن  اًمًةةةَةؾ:

ًمقكةةةةَيَ وا ى مةةةةِ اعمعمةةةةق  رةةةةَ ذم وؾمةةةةعنَ مةةةةـ اجلهةةةةد ذم إقمةةةةَدة اًمن ةةةةر ذم يمةةةةؾ ا

َ  يمةةةةَم   مةةةةع رشيع نةةةةَ اإلؾمةةةة موِ اًمبةةةةراء أن شمنًةةةةجؿ  ا ردن طم ةةةةك شمنًةةةةجؿ اىًةةةةجَم

َ  يمَم   مع اًمنميعِ . مَ ىمقًمكؿ ذم  ذا ؟   اىًجَم

َ  إذا ى رىَ إمم اًملشظ ال سمةد مةـ شمشًةػما سممعنةك أوؾمةع  ةَ يةد  قملوةف  اًمشوخ: ـمٌع

َأ اًمقَىقىوةةِ أطمكةةَأ ال شم عةةَرض مةةع اًمنمةةيعِ اًملشةةظ  يعنةةل مةة    إذا يمةةَن ذم ا طمكةة

اإلؾم موِ  اًمعٌَرة طمون ذ مَؿمةوِ   ن  ةذا االىًةجَأ اًمكَمةؾ يكشةل أن اإلؾمة أ مةَ 

طمةةرأ مةةَ طمةةرأ ذا  اًمٌمةةء وموكةةقن اًمقةةَىقن منًةةجؿ مةةع اإلؾمةة أ  وأىةةَ يٌةةدو زم أىةةؽ 

ومهمةةةّ مةةةـ االىًةةةجَأ يعنةةةل مطةةةَسمؼ ًملن ةةةقص اًمنمةةةقموِ اًمشقهوةةةِ اعمٍمةةةح رةةةَ ذم 

َ  ًمكةةةةـ ذم فمنةةةةل  ةةةةذا ًمةةةةوس اإلؾمةةةة  َ   ةةةةذا إن يمةةةةَن مق ةةةةقدا  وملةةةةوس صةةةةكوك أ  ـمٌعةةةة
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ىم ةةةةد ؿ ىم ةةةةد ؿ أال يعةةةةَرض اإلؾمةةةة أ ومةةةةـ  لةةةةِ معَروةةةةِ اإلؾمةةةة أ مةةةةـ  ةةةةذا 

اًمقةةةةقاىلم  ةةةةق أىةةةةف ا صةةةةؾ ذم ا ؿمةةةةوَء اإلسمَطمةةةةِ ومةةةةٌذا يمةةةةَن  نةةةةَ  ىمةةةةَىقن ال  ةةةةًَمػ 

 اًمنميعِ ومَإلؾم أ ال يمنع مـ ا ظمذ سمف واو  اجلقاب ىعؿ .

 (  00:  14: 43/ 272لنور /) اهلدى وا 
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 العىن الطٗاض٘ يف الٗىَ

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطموؿ مداظملِ:

يمةةةةر اًمشةةةةعُ اًمومنةةةةل ذم  ةةةةذا اًم ةةةةروأل قمةةةةغم مةةةةَ يمكةةةةـ شمًةةةةمو ف سمةةةةًَم كقالت 

اجلذريِ ًمن َأ الكؿ  و ل سملد اًمنميعِ اإلؾم موِ ى وجةِ ًملقطمةدة اًم ةل متةّ سمةلم 

 يًةةمك سمًَم عدديةةِ الزسموةةِ أو ؾمةةلط ل ؿمةةطر  اًمةةومـ  ومةةـ صمةةؿ ؾمةة ح الكقمةةِ سمةة 

اًمًوَؾموِ ومَ يًمك سمةًَمرأ  واًمةرأ  ااظمةر و ةق اقمةؽماأل ًمكَومةِ ا طمةزاب اًمنمةقموِ 

وضمقد َ واالقمؽماأل رَ  ا مر اًمذ  يً لزأ وضمقد دؾم قر ي قايمُ مةع اعم بةػمات 

ومعمدت الكقمِ إمم إًمبَء اًمدؾم قر اإلؾم مل اًمًَسمؼ وأوضمدت دؾم قرا  ىمَ  قمنف 

ين وأىةةف أزاح اًمنمةةيعِ قمةةـ  ومن هةةَ ذم اًم نمةةيع وضمعةةؾ ذًمةةؽ إمم ىةةف قملةة إاًمعلةة ء 

جملةةس ا مةةِ أو اًمنةةقاب اًمةةذ  يؽمسمةةع قمةةغم مع ةةؿ مًةةَطم ف رضمةةَ  اًمدوًمةةِ ورًؾمةةَء 

 ا طمزاب اًمشوققموِ واًمعل ىوِ.

واًمًةةةًا : مةةةَ رأ  اًمنمةةةع مةةةـ وضمهةةةِ ى ةةةريمؿ ومةةةومـ يةةةدقمق إمم اجلهةةةَد ًمشةةةرض 

طِ إ َد دؾم قر إؾم مل  ومَ  ةق اًم نميع اإلؾم مل قمغم يمؾ منَطمل الوَة سمقاؾم

رأيكةةؿ ذم منمةةوقموِ ووةةع اًمدؾمةةَشمػم اًم ةةل شمشةةرض قمةةغم اًمنةةَس يمةةيقمغم شمنمةةيع ذم 

 اًمٌ د؟

أوال :  ُ قمكم ىمٌؾ أن أدظمةؾ ذم اإلضمَسمةِ قمةـ اًمًةًا  أن أًمشةّ اًمن ةر  اًمشوخ:

إمم قمةةَدة ذم شمقضمةةف ا ؾمةة لِ يقةةق  اًمًةةَةؾ: مةةَ رأ  اًمنمةةع ذم يمةةذا ويمةةذا؟ ومةةير  أن 

َ ن  ن اًمنمةع اًمةذ  م ةدرا  ةق اهلل شمٌةَر  وشمعةَمم ال يقةَ   ذا اًم عٌػم  ال يلوةؼ رشقمة
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مَ رأيف وموف يمذا؟ يقَ : مَ رأ  اًمشوخ ذم يمذا؟ وإى  إذا يمَن اًمًًا  قم  ذم اًمنمع 

 ومهق مَ طمكؿ اًمنمع؟ 

سمعةةد  ةةذا اًم ٍمةةي  ذم  ةةذا اًمًةةًا  أىمةةق : اًمًةةًا  شمكةةمـ قمةةـ أؾمةة لِ أيم ةةر مةةـ 

يىةةَ أذيمةةر مةةَ ضمةةَء ذم مًةةند اإلمةةَأ أمحةةد وؾمةةنـ ؾمةةًا  واطمةةد  ومةةيو  ذًمةةؽ: اجلهةةَد وم

اإلمةةةَأ اًمةةةدارمل وهمػملةةةَ سمًَمًةةةند اًم ةةةكو  مةةةـ طمةةةديْ أىةةةس سمةةةـ مًَمةةةؽ ر  اهلل 

نمةةةةيملم سمةةةةيمقاًمكؿ وأىشًةةةةكؿ ضمَ ةةةةدوا اعم»: ¢شمعةةةةَمم قمنةةةةف ىمةةةةَ : ىمةةةةَ  رؾمةةةةق  اهلل 

ومَجلهةَد إذا  ًمةف صم صمةِ وضمةقا أو صم صمةةِ أىةقاع  اجلهةَد سمةًَمنشس و ةق اًمةةذ   «وأًمًةن كؿ

رنن اًمكريؿ قملوف ذم قمديد مـ نيَشمف اًمكريؿ ذم اًمقرنن اًمكريؿ   ذا اًمنقع حيض اًمق

َ  ًملقوَأ سمف  و ةذا ًمةف أؾمةٌَب يم ةػمة  مـ اجلهَد يٌدو أن اًمعَب اإلؾم أ يملف ًموس مهو 

 ويم ػمة ضمدا  منهَ:

َ   رسمنةَ قمةز وضمةؾ سمقمدأ وضمقد االؾم عداد اًمنشيس أوال  صمؿ االؾم عداد  ًَمًة ح صمَىوة

َ  يقةةةةةة ةةةةةة ﴿ق : يمةةةةةة  ىعلةةةةةةؿ  وعةةةةةة ـ  ىم 
ةةةةةة ةةةةةة  ط ع   ؿ  م  َ اؾم  ةةةةةة وا هل  ةةةةةةؿ  م  د 

ةةةةةة أ قم  ةةةةةةَط  و  سم  ـ  ر 
ةةةةةة م   و 
ة  ق 

َ  ًَب  نَ ال ؿمؽ ًملمًلملم اًمذيـ هتوأقمدوا هلؿ اجط [60]األنفال:﴾اج  و ؾ   وا إي ىو

َ  مةةع ا ؾمةةػ  َ  ًم نشوةةذ  ةةذا ا مةةر اإلهلةةل  واعمًةةلمقن اًموةةقأ يمةة  ىعلةةؿ  وعةة وىشًةةو

اًمنشيسةةة ومكةةة   قمةةةـ االؾمةةة عداد ذم اًمًةةة ح  اًمشةةةديد اىٍمةةةومقا قمةةةـ  ةةةذا االؾمةةة عداد

قمـ سمعض ا ؾمٌَب  ¢اعمَد  و ذا ًمف أؾمٌَب يم ػمة ويم ػمة ضمدا   وىمد أظمؼم اًمنٌل 

اًمنمقموِ اًم ل يقعةقن ذم خمًَمش هةَ ومة  يًة طوعقن سمعةد ذًمةؽ أن يققمةقا سمةٌقمزاز ديةـ 

إذا شمٌةةةَيع ؿ سمًَمعونةةةِ وأظمةةةذشمؿ أذىةةةَب اًمٌقةةةر وروةةةو ؿ »: ¢اهلل قمةةةز وضمةةةؾ م ةةةؾ ىمقًمةةةف 

ينزقمةةةف قمةةةنكؿ طم ةةةك زرع وشمةةةريم ؿ اجلهةةةَد ذم ؾمةةةٌوؾ اهلل ؾمةةةلط اهلل قملةةةوكؿ ذال  ال سمةةةًَم

اعمًةةلمقن سمًةةٌُ  ةةذا اعم ًَمشةةَت اًم ةةل ضمةةَء ذيمر ةةَ ذم  ةةذا  «شمرضمعةةقا إمم ديةةنكؿ

شم داقمك قملوكؿ »الديْ وذم م ؾ ىمقًمف قملوف اًم  ة واًمً أ ذم الديْ ااظمر: 
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ِ ىكةةـ يقم ةةذ يةةَ رؾمةةق  اهلل؟ ا مةةؿ يمةة  شمةةداقمك ا يملةةِ إمم ىم ةةع هَ ىمةةًَمقا: أومةةـ ىملةة

ىمةةَ : ال   سمةةؾ أىةة ؿ يقم ةةذ يم ةةػم وًمكةةنكؿ هم ةةَء يمب ةةَء اًمًةةوؾ  وًمونةةزقمـ اهلل اًمر ٌةةِ مةةـ 

صدور قمدويمؿ وًموقةذومـ ذم ىملةقسمكؿ اًمةق ـ ىمةًَمقا: ومةَ اًمةق ـ يةَ رؾمةق  اهلل! ىمةَ : 

هلذا اعمًلمقن اًموقأ ال يًة طوعقن أن يققمةقا سمجهةَد  « وِ اعمقتطمُ اًمدىوَ ويمرا

طمل  وسم َصِ أيشؿ حمَرصون مـ يمؾ اجلهةَت سميقمةداء اهلل قمةز وضمةؾ إؾم مل ؾم 

َ   وال ؿمةةةؽ أىةةةؽ شمةةةذيمر معةةةل أن  نةةةَ  ىمَمةةةّ طمريمةةةَت إؾمةةة موِ ذم  داظمةةة   وظمَرضمةةة

  َ سمعةةض اًمةةٌ د اإلؾمةة موِ صمةةؿ ب شم ةةكٌهَ اًمشةةقز واًمنجةةَح واًمًةةٌُ  ةةق مةةَ ذيمرشمةةف نىشةة

َ .مـ أؾمٌَب اًمٌعد قمـ اًمنمع أوال  وإطمَـمِ اًمكشَر رؿ داظم   وظمَرضم  َ  صمَىو

ًيةةد أان وًمةةق يمةةَن اًمقةةَةمقن خمل ةةلم ال وًمةةذًمؽ وميىةةَ ال أًيةةد أن يقةةقأ ضمهةةَد ا

 ةةذا  ن قمَىمٌ ةةف إمم مةةَ ال يروةةَا اعمًةةلمقن ىمَـمٌةةِ  وإىةة  ال سمةةد هلةةؿ مةةـ اجلهةةَديـ 

  وال سمًَملًةةةَنااظمةةةريـ اعمةةةذيمقريـ ذم الةةةديْ اًمًةةةَسمؼ اجلهةةةَد سمَعمةةةَ  واجلهةةةَد 

  وىمةد يمةَد أن ية ؿ ومةرح اعمًةلملم سمنٍمة ا ومبةَىولم يزا  اجلهَد ذم أومبَىًة َن ىمةَة   

قمةةةغم اًمشةةةوققمولم وًمكةةةـ مةةةَ ؿمةةةَء اهلل ذًمةةةؽ ومقةةةد سمةةةدأت اًمشرىمةةةِ واج ومةةةَت الزسموةةةِ 

واًمشكريةةةةِ شمعمةةةةؾ قمملهةةةةَ ذم سمعةةةةض اًمقةةةةَدة ذم شملةةةةؽ اًمةةةةٌ د وم ةةةةيظمر اًمنٍمةةةة اعمنشةةةةقد 

َ  مةـ اًمٌعة َ  شميظمر  واًمًةٌُ  ةق مةَ ذيمرشمةف نىشة د واعم نقن واعمرشمقُ اًمذ  يمَن مرشمقٌ

ؾ اعمًلملم قمغم ومكر واطمةد    ك  قمـ اجلهَد اًمنشيس صمؿ قمـ اًمؽمسموِ اإلؾم موِ اًم ل شم  

واجلنق   ومنهٓ واطمد ومذ ُ واطمد  وأىَ مع ضمهكم سمًَمقاىمع ذم اًمومـ اًمش زم

ىمريشةةةَ مةةةـ يةةةقأ اىقًةةةؿ اًمةةةومـ إمم ىمًةةةملم  ومةةة  سمةةةد أن  تًمكةةةـ طمًةةةٌل أن اًمشرىمةةةِ ذر

عُ اًمةو ين إىملومةلم سمعةد أن يمةَن إىملةو   اًمًوَؾمِ ا ضمنٌوِ اًمكَومرة اًم ةل ضمعلةّ اًمشة

لم أىشًةهؿ صمةؿ ال ينة ٓ وةػم اجلهةَد اإلؾمة مل ومًةوقع اًمق ةؾ سمةلم اًمو ىصمواطمدا  إذا مَ أ

 ؿ اًمكشَر مـ اًمداظمؾ واجَرج.ك  مـ وراء ذًمؽ إال حت   
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وًمذًمؽ وميىَ أر  أن ينكٍم اجلهَد سمَعمَ  وسمًَملًَن  وأدىدن منذ ىكةق قمنمةيـ 

زة واعمجد ًملمًلملم ال يققأ إال قمغم ريموزشملم اصمن ةلم إطمةدالَ ؾمنِ أو أيم ر سمين اًمع

شم شوِ اإلؾم أ  َ دظمؾ وموف  َ  ق سمريي منف سمراءة اًمذةُ مـ دأ اسمـ يعقةقب يمة  

يقَ  ؾمقاء مَ يمَن اًمدظموؾ ذم اًمعقودة ذم اًم قطمود سم َصِ أو اًمعقودة سمعَمِ أو يمةَن 

َ   اًمةةدظموؾ ذم اًمعٌةةَدات أو ا ظمةة   واًمًةةلق  يمةةؾ  ةةذا و ةةذ ا ينٌبةةل شم ةةشو ف قملموةة

و ةةذا مةةع ا ؾمةةػ ىمةةؾ مةةـ يةةنهض سمةةف ذم خم لةةػ اًمةةٌ د اإلؾمةة موِ  وىكةةـ ىعلةةؿ أن 

 نَ  صوكَت يم ػمة وأطمةزاب قمديةدة يملهةَ شمنشةد إىمَمةِ اًمدوًمةِ اعمًةلمِ وًمكنهةَ ال 

شم  ذ اًمًٌُ ا ؾمَف اًمذ  إذا مةَ اقم مةد قملوةف طمقةؼ اهلل هلةؿ سمبوة هؿ أال و ةق  ةذا 

 ن اإلؾمةة أ اًمةةذ  أىقةةذ اًمعةةرب مةةـ ضمةةَ لو هؿ ووةة هلؿ  اًمةةذ  ىًةةموف سمًَم  ةةشوِن

وذهلؿ إمم اهلد  وإمم اًمنةقر واًمعةز ينٌبةل أن يكةقن  ةق ىشًةف يعوةد اعمًةلملم إمم 

قمةةةز ؿ اعمنشةةةقد واًمةةةذ  وةةةَع قمةةةنهؿ منةةةذ ىمةةةرون ـمقيلةةةِ  ومهةةةذا اإلؾمةةة أ ينٌبةةةل أن 

ي ةةشك مةةـ يمةةؾ مةةَ دظمةةؾ وموةةف  ةةَ ًمةةوس منةةف وأن يرسمةةك اعمًةةلمقن قمةةغم  ةةذا اإلؾمةة أ 

ويقم ةةذ شم هةةر شمٌَؿمةةػم قمةةقدة اًمعةةز ًملمًةةلملم وأن ي كقةةؼ هلةةؿ اًم مكةةلم ذم ا رض 

يمة  ضمةَء ذم الةديْ  ¢اًمذ  سمنم سمةف اعمًةلمقن ذم يم ةَب ررةؿ وذم ؾمةنِ ىٌةوهؿ 

سمنمةةة  ةةةذا ا مةةةِ سمًَمرومعةةةِ واًمًةةةنَء واعمجةةةد واًم مكةةةلم ذم ا رض ومةةةـ »اًم ةةةكو : 

  .«قممؾ منهؿ قمم   ًملدىوَ وملوس ًمف ذم ااظمرة مـ ى وُ 

 ومٌذا  ىمٌؾ يمؾ  ء  ُ اإلظم ص ًمديـ اهلل قمز وضمؾ.

وصمةةةةةةةَين  ء إقمةةةةةةةَدة اإلؾمةةةةةةة أ ذم أذ ةةةةةةةَن اعمًةةةةةةةلملم إمم ذا  اإلؾمةةةةةةة أ ا و  

اًم ةةَذم وأن يرسمةةك اعمًةةلمقن قمةةغم  ةةذا اإلؾمةة أ اًم ةةَذم و ةةذا مةةع ا ؾمةةػ اًموةةقأ 

 همػم مقضمقد وال ذم إىملوؿ مـ ا ىمًَموؿ اإلؾم موِ اًمك ػمة.

َ  ال أر  اجلهةةَد سمةةؾ أطمةةذر أطمةةذر مةةـ اجلهةةَد  ن وهلةةذا ال أىمةةق  يمةة  ىملةةّ  نىشةة
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اًمقؾمَةؾ اًمنشًوِ واعمَديِ ال شمًَقمد اعمًلملم قمغم اًمقوةَأ سمةي  ضمهةَد ذم أ  مكةَن 

يمَنن وهلذا ىيظمذ ىكـ قمؼمة مـ اًم ةَريخ اإلؾمة مل ا و   ًمقةد فمةؾ اعمًةلمقن ذم 

مكةةةةِ صم صمةةةةِ قمنمةةةة ؾمةةةةنِ و ةةةةؿ مكةةةةطهدون  و ةةةةؿ م لقمةةةةقن حيةةةةَرسمقن  واًم ةةةةَريخ 

ؾمةة مل واوةة  ذم  ةةذا اًمًةةٌوؾ طم ةةك أذن اهلل هلةةؿ سمةةَهلجرة  اهلجةةرة ا ومم إمم اإل

الٌشِ واهلجرة ا ظمػمة إمم اعمدينةِ اعمنةقرة   ةذا ؿمةطر أو ضمةقاب قمةـ ؿمةطر  ةَ 

 ضمَء ذم اًمًًا .

أمةةةةَ ا ةةةةَذ اًمقةةةةقاىلم شمشةةةةرض قمةةةةغم اًمشةةةةعُ وذم  ةةةةذا اًمقةةةةقاىلم اعمقاومقةةةةِ قمةةةةغم 

أيشةةؿ أقملنةةقا  ؿلِ ومهةةذا سمةة  ؿمةةؽ يعلةةالزسموةةَت طم ةةك ًمةةق يمَىةةّ طمزسموةةَت يمةةَومرة مكةةل

سمةةةةييشؿ يريةةةةدون أن ال ي كةةةةَيممقا إمم اهلل وإىةةةة  أن ي كةةةةَيممقا إمم اًمطةةةةَهمقت  ىكةةةةـ 

ىنكةةر حتةةزب اعمًةةلملم ذم داةةةرة اإلؾمةة أ  ومةةين يكةةقن طمةةزب إؾمةة مل يًةةمك يمةةذا 

َ  يعملةةةقن ذم داةةةةرة  وطمةةةزب إؾمةةة مل يًةةةمك يمةةةذا  ومهةةةذا اًم كةةةزب مةةةع أيشةةةؿ  وعةةة

 أ ومَهلل أقملؿ سم  ذم ىشقؾمهؿ  مع ذًمةؽ ىكةـ ال ىةر  أىةف اإلؾم أ وذم صًَم  اإلؾم

 ةةةقز ًمدوًمةةةِ مًةةةلمِ أن شمًةةةم  عم ةةةؾ  ةةةذا اًم ك ةةةؾ و ةةةذا اًم كةةةزب وًمةةةق ذم داةةةةرة 

اإلؾمةة أن  ن  ةةذا ًمةةوس مةةـ صةةنوع اعمًةةلملم سمةةؾ  ةةق مةةـ قمةةَدة اًمكةةَومريـن وًمةةذًمؽ 

ال﴿ىمةةةَ  رب اًمعةةةَعملم ذم اًمقةةةرنن اًمكةةةريؿ:  لم  و 
يم  ةةة ـ  اعم  نم  

ةةة ةةةقا م  قى  ـ    شم ك  ي
ذ  ةةة ـ  اًم 
ةةة * م 

ؾ  طم   َ يم  و ع 
َى قا ؿم  يم  ؿ  و  ين ه 

قا د  ىم  ر  قن  وم  طم  ر  هي  ؿ  وم  د  ب  سم    ًم   .[32-31]الروم:﴾ز 

ومعلقأ أن ذم اًم ةكوكِ إظمٌةَرا قملوةف اًم ة ة واًمًة أ سمةين اًموهةقد شمشرىمةّ إمم 

إطمةد  وؾمةةٌعلم ومرىمةِ  وشمشرىمةةّ اًمن ةةَر  إمم اصمن ةلم وؾمةةٌعلم ومرىمةِ وؾمةة شؽم  أم ةةل 

وؾمٌعلم ومرىمِ يملهَ ذم اًمنَر إال واطمدة ىمًَمقا: مـ  ل يَ رؾمق  اهلل؟ ىمَ :  إمم صم ث

 . ل اجل قمِ

  «مةةَ أىةةَ قملوةةف وأصةةكَ »وذم الةةديْ ااظمةةر: يش ةةؾ ًمش ةةِ اجل قمةةِ سمققًمةةف: 
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َ  واطمةةدا   ةةق  ¢ومًَمرؾمةةق   وأصةةكَسمف اًمكةةراأ مةةَ يمةةَىقا يشةةكلقن أو يًًمشةةقن إال طمزسمةة

ز  ﴿طمةةةزب اهلل 
ةةة ةةة أ ال إ ن  طم  قن  ب  اهلل      ةةة ك 

ل    ومةةةٌذا يمنةةةَ ىكةةةـ ىنكةةةر [22]المجادلالالالة:﴾ؿ  اعم  ش 

حتزسمَت إؾم موِ ذم اًمٌلد اإلؾم مل اًمقاطمد ومٌَ ومم وا طمةر  أن ىنكةر اًمًة ح 

 طمةةزاب ملكةةدة ال شمةةًمـ سمنمةةةيعِ اهلل ومعنةةك  ةةذا أن م ةةؾ  ةةةذا اًمن ةةَأ يعلةةـ قمةةةدأ 

َ اًمروةةةةَ سمككةةةةؿ اإلؾمةةةة أ  وًمكةةةةـ  ةةةةؾ ىعةةةةًَمٓ ذًمةةةةؽ سمَجلهةةةةَد وسمًَمق ةةةةَ  وىكةةةةـ ًمًةةةةن

َ ن  يشةَ ؾمةَسمقِ  وايشةَ وإن يمنةَ ىقةق   مً عديـ ًمذًمؽ؟ ال ىًيد  ذا اًم قرات إـم ىم

 اج  و ةةةؾ  ﴿يمةةة  ىمةةةَ  رب اًمعةةةَعملم: 
ةةةَط  سم  ـ  ر 
ةةة م   و 
ة  ق  ةةة ـ  ىم 
ةةة ةةة  ط ع   ؿ  م  َ اؾم  ةةة وا هل  ةةةؿ  م  د 

ةةة أ قم  و 

ٌ قن  سم ف  
ر    ؿ   شم  يم  و  د  قم  و  اهلل   و  د  وًمعلف مَ ومَشمنل    ذا ضمقا  قم  ؾميًمّ  [60]األنفال:﴾قم 

  ء؟ 

 إن ؿمَء اهلل. مداظملِ:

 .(00:  00: 42/   353نور / ) اهلدى وال
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 االٌطىاً لمحصب االغرتان٘

اًمًةةًا : يةةَ ؿمةةوخ سمًَمنًةةٌِ ًملكةةزب االؿمةةؽمايمل إذا ؾمةةجؾ وموةةف أطمةةد اعمةةقاـمنلم أو 

مـ اًمنَس اعمًلملم حتّ دواومع قمدة يعنل الَضمِ أو اهلروب مةـ واىمةع معةلم أو 

 ؿ مـ ؾمجؾ أوال  يعنل: ىمَصدا  االىك أ إمم الزب االؿمؽمايمل؟يمذا  وم  طمك

ةة ذ  اجلةةقاب: أىةةَ أ   َ  قمنةةد الةةًَيـ أو قمنةةد سمعكةةهؿ قمةةغم يم  ر سمةة  ىمةةد يكةةقن معلقمةة

ا ىمةةؾ سمةةين اًمكشةةر ينقًةةؿ إمم ىمًةةملم يمشةةر قممةةكم ويمشةةر اقم قةةَد    ةةذا اًمةةن ؿ اًم ةةل 

د اًمعةرا   صمةؿ أصةَرَ  ًَمػ اإلؾم أ ومنهَ م    اًمشوققموِ اًمكَرسمِ أـمنَرَ ذم سمة 

َ  إمم طمةةزب مةةـ  ةةذا ا طمةةزاب اًمكةةَومرة  مةةَ أصةةَرَ سمًةةٌُ طمكَمهةةَ  مةةـ يمةةَن من موةة

َ   ىكةةـ  َ  أو أن يكةةقن يمشةةرا يمشةةرا  اقم قَديةة ومةةيمرا يةةدور سمةةلم أن يكةةقن يمشةةرا يمشةةرا  قمملوةة

َ  طمةزب اًمٌعةْ  ةق اعمة ككؿ  وىعلةؿ  يم  شمعلمقن قمشنَ ذم ؾمقريَ وذم ؾمقريَ أيك

ىكةةقوا حتةةّ طمةةزب اًمٌعةةْ وىكةةـ ال ىشةةؽ ذم أن  ةةذا  نةةَ  سمعةةض اًمشةةٌَب  ةةؿ ا

الةةةزب يمبةةةػما مةةةـ ا طمةةةزاب طمةةةزب يمةةةَومر  ال ومةةةر  سمةةةلم طمةةةزب ؿمةةةوققمل اؿمةةةؽمايمل 

ديمقراـمل يملهَ أؾم ء شمد  قمغم مًمك واطمد أال و ق اًمكشر  وًمكةـ اًمةذ  ين مةل 

إمم  ذا ا طمزاب مـ اعمًةلملم قمةغم ا ىمةؾ فمةَ را   يٌةدو ًمنةَ أىةف مًةلؿ أىةف ي ةكم 

أ ومةةنكـ ىقةةق :  ةةذا قمملةةف ال ؿمةةؽ قممةةؾ يمشةةر   ةةذا يعنةةل أىمةةؾ أمةةرا أن مةة    وي ةةق

َ  وأؾمق َ   واًمشةر  واوة  مةـ ًيكقن يمشرا يمشرا  قمملو ا أن يكةقن يمشةرا يمشةرا  اقم قَدية

اًمذ  ذا  االؿمةؽمايمل اًمةذ  أىةّ شمًةي  قمنةف إن يمةَن   االؾمملم قممؾ واقم قَد  ومذا 

ةة طموةةن  اىكةةؿ إمم ذا  الةةزب وقم   ومهةةق يمةةَومر مرشمةةد قمةةـ  ؾ معةةف إن يمةةَن قمةةـ اقم قةةَدم 
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دينةةف وإن يمةةَن قمةةـ طمَضمةةِ وقمةةقز وومقةةر وًمةةوس قمةةـ قمقوةةدة ومكشةةرا يمشةةر قممةةكم وًمةةوس 

َ    ةةةذا اًمقَقمةةةدة  ةةةل اًم ةةةل  ةةةُ شمطٌوقهةةةَ قمةةةغم يمةةةؾ اعمًةةةلملم اًمةةةذيـ  يمشةةةرا  اقم قَديةةة

يعوشةةةقن حتةةةّ خم لةةةػ اًمةةةن ؿ اًم ةةةل حتكةةةؿ سم د ةةةؿ سمبةةةػم طمكةةةؿ اإلؾمةةة أ  ًمعةةةكم 

 أضمٌ ؽ.

 ضمزا  اهلل ظمػم.

 وإيَ . اًمشوخ:

 ...... ظملِ:مدا

 .(00: 38: 37/   353) اهلدى والنور / 
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 حهي االٌتدابات

رشوع ا خ ومةةةةةةو  يٌةةةةةةدو أىةةةةةةف يعنةةةةةةل. مةةةةةةَ طمكةةةةةةؿ اًمشةةةةةةقر  ذم اى  ةةةةةةَب  اًمشةةةةةةوخ:

 كقا أىشًهؿ عمجلس ا مِ اًمذ  يًمك سمًَمؼمعمَن؟ؿم  اإلؾم مولم اًمذيـ ر  

ىًةةَن ال يًةةي  قمةةَدة إال قمةةـ مةةَ أىةةَ وإن يمنةةّ أالطمةةظ أن م ةةؾ  ةةذا اًمًةةًا .. واإل

هيمةةف مةةـ أمةةر دينةةف  ومونٌبةةل أن يكةةقن  ةةذا اًمًةةًا  ىمٌةةؾ  ةةذا اًمقىمةةّ  أمةةَ اان ومقةةد 

ىميضةة ا مةةةر اًمةةةذ  وموةةةف شمًةةة ش وَن  ًمكةةةـ ال سمةةيس مةةةـ أضمةةةؾ اعمعرومةةةِ واًمعلةةةؿ  ومةةةنكـ 

مةةرارا  وشمكةةرارا  قمةةـ م ةةؾ  ةةذا اًمًةةًا   ىمٌةةؾ أن شمن هةةل اًمقكةةوِ قمةةغم مةةَ اى هةةّ ؾمةة لنَ 

ؾمةةي  قمةةغم أ  يم ةةػم مةةـ ا ومةةراد اإلؾمةة مولم ومكةةَن ضمةةقا  طموةةن  يمنةةّ إًموةةف مةةـ ىجةةَح 

 اًمنكق اًم َزم  و ق ينش ؾ إمم ؿمعٌ لم:

 ؿمعٌِ شم علؼ سمَعمرؿمكلم أىشًهؿ  واًمشعٌِ ا ظمر  شم علؼ سمًَمذيـ ؾمون  ٌقيشؿ.

أمَ مَ ي علؼ سمًَمطَةشِ ا ومم: ومكَن رأيل وال يزا  أىنةَ ال ىن ة  مًةل    شةك 

َ  ذم اعمجلةس  مةَ قمغم ىشًف ىمٌؾ أن  ش ك قمغم همػما  أن يرؿم  ىشًةف ًموكةقن ىَةٌة

داأ أىةةةف يع قةةةد أن  ةةةذا اعمجلةةةس ىمةةةَةؿ قمةةةغم همةةةػم اإلؾمةةة أ  قمةةةغم اًمقةةةقاىلم واًمةةةن ؿ 

ا ورسموِ  وسم َصةِ أىنةَ ىًةمع مةـ اًمنةَس أن مةـ اًمن ةَأ أن يمةؾ مةـ ىجة  قمكةقا  ذم 

َ  همةػم رشقمةل   ةذا أىمةؾ مةَ يقةَ  وموة فن ومةٌذا  ومشَحتةِ اًمؼمعمَن  أىف ال سمد أن حيلػ يمون

قممةةؾ  ةةذا اًمنةةَضم   ةةق خمًَمشةةِ اًمنمةةع  و ةةذا ال شمٌنمةة سم ةةػم  ومةةنكـ ىعلةةؿ أن اًمةةذيـ 

يرؿمةةكقن أىشًةةهؿ إىةة  ي نةةقن أيشةةؿ ؾموًةة طوعقن شمطةةقير  ء مةةـ اًمن ةةَأ الةةَيمؿ 

َ  أو دؾم قرا   وذم اقم قَد  دمَرب اًمؼمعمَىولم ذم يمؾ اًمعَب  ؾمقاء  مَ يمَن منف ىمَىقى
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َ  ذم شمؼميةر ؿ  ةذان ًموطرطمةقا أىشًةهؿ أقمكةَء اإلؾم مل ب ينج  اعمًةلم قن إـم ىمة

ذم اعمجةةًَمس اًمؼمعمَىوةةِ  سمةةؾ ىمةةد يكةةقن ا مةةر يعةةقد قملةةوهؿ سميةةر نظمةةر همةةػم اًميةةر 

َ  مةةـ أن اللةةػ ًمةةوس ًمونٍمةة اًمك ةةَب واًمًةةنِ وإىةة  ًمونٍمةة  ا و  اًمةةذ  ذيمرىةةَا أىشةة

َ  سمةةةين  ةةةذا الكةةةؿ وموةةةف أؿمةةةوَء خمًَمشةةةِ ًملنمةةة يعِ  الكةةةؿ اًمقةةةَةؿ  و ةةةؿ يعلمةةةقن يقونةةة

ةةة ر  نةةةّ هلةةةؿ أن ي  ي  و ةةةذا ا ؿمةةةوَء  ةةةل اًم ةةةل محلةةة هؿ أو ز   كقا أىشًةةةهؿ أقمكةةةَء  ذم ؿم 

اًمؼمعمَن  أىَ أظمشك أن يكقن وراء  ذا اجطقة اًم ل ظمطق َ  و ل اللةػ سم ييوةد 

ض  ذا اعمن  ُ ىشًف ر  ع  مَ ال  قز شمييودا  أن يكقن مـ سمعد َ ظمطقات أظمر  ي  

وِ أظمةةةر  وأظمةةةر   وطمون ةةةذ يمنةةةّ اؾم كيةةة عم ًَمشةةةِ رشيعةةةِ اهلل قمةةةز وضمةةةؾ ذم ىمكةةة

م ةةؾ اًمعةةَب اًمةةذ  ال يعمةةؾ سمعلمةةف  يمم ةةؾ اًمنةةاج حيةةر  ىشًةةف »ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ: 

ٌةةقن مةةـ اإلؾمةة مولم  ةةؿ ذم ظمطةةر يمٌةةػم ضمةةدا   سمشةةَرة    ومًَمةةذيـ ين «وييضةةء همةةػما

اجطةةةةر  ةةةةق ذاًمةةةةؽ اًمومةةةةلم  قمَىمٌةةةةِ اجطةةةةر   لةةةةػ سمةةةةَظم  أل ىمةةةةقة إي يشةةةةؿ  وىمةةةةقة 

 قمغم دينهؿ وقمقودهتؿ وأظم ىمهؿ ومٌَدةهؿ. ؿم  و هؿ  وصمٌَهتؿ

أىةةَ أىمةةق  مةة   :  نةةَ  فمةةَ رة شملشةةّ اًمن ةةر مةةع اطمؽمامنةةَ ًملمٌ لةةلم رةةذا اًم ةةَ رة  

ىكةةؽممهؿ إلؾمةة مهؿ ال ىكةةؽممهؿ ًم ةةَ رهتؿ   نةةَ  فمةةَ رة أن قمَمةةِ اعمًةةلملم أو 

اإلؾمةةةةة مولم اًمةةةةةذيـ ين ًةةةةةٌقن إمم اًمؼمعمَىةةةةةَت  إىةةةةة  يكقىةةةةةقن همةةةةةػم م ةةةةةزيلم سمةةةةةًَمز  

مل  ومةةةييم ر ؿ مةةةـ طموةةةْ اًملٌةةةَس ال يلًٌةةةقن اًملٌةةةَس اًمعةةةر ن سمةةةؾ يع ةةةؼمون اإلؾمةةة 

ذًمةةؽ قمةةَرا  أن يةةدظمؾ أطمةةدا  مةةنهؿ سمج سمو ةةف  أو ىممو ةةف ًملؼمعمةةَن  يمكةةـ  ةةذا أو  

ظمطقة ًمق أراد اطمد ؿ أن يشعلهَ أن يطرد مـ  ذا اعمجلسن  ن  ذا اعمجلس ىمةَأ 

 قمغم اًمن َأ ا ورو    ذا فمَ را.

َ ن  ن ا رض مًةةةكقىِ  ًممؾمةةة مولممةةةع -يقةةةؽمن رةةةَ قمةةةَدة  أن  -اطمؽمامنةةةَ أيكةةة

 ةةًالء ـمةةَةش لم أيم ةةر ؿ طملوقةةقن  ويع ةةؼمون طملةةؼ اًملكةةَء  ةةل مةةـ اعمدىوةةِ واًمقلوةةؾ 
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منهؿ مل كقن  ًمكـ لو هؿ ًموًّ قمغم اًمًنِ  وإى  قمغم اعمةذ ُ اًمعةَمل اًمةذ  

  قمنف سمعض اًمعَمِ قمندىَ ذم اًمشَأ: ظمػم اًمذىمقن إؿمَرة شمكقن.ؼم  ع  ي  

ض مةةةـ اإلؾمةةة مولم اًمةةةذيـ ين مةةةقن ًملؼمعمةةةَن ىمةةةد يكقىةةةقن مل كةةةلم  وًمكةةةـ اًمةةةٌع

 .قمغم  ذا اعمذ ُ اًمعَمل: ظمػم اًمذىمقن إؿمَرة شمكقن

اًمذ  أريد أن أىمقًمف: ىمد يكقن سمعكهؿ ىمد وومر لو ف ذم طموَشمف مَ ىمٌؾ اًمؼمعمةَنن 

ومةةٌذا مةةةَ دظمةةؾ اًمؼمعمةةةَن يشةةذب منهةةةَ  وييظمةةذ منهةةةَ  طم ةةك ذم زقممةةةف يعنةةل ي نَؾمةةةُ 

رة ذم  ذا اعمجلسن ومٌذًمؽ يكقن ىمد حتقؼ وموةف مةَ أرشت صماًمكَ ةاًمك ر وضمقدا مع

َ  مةةـ ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ:  م ةةؾ اًمعةةَب اًمةةذ  ال يعمةةؾ سمعلمةةف يمم ةةؾ اًمنةةاج »إًموةةف نىشةة

  ومهةةؿ اى مةةقا إمم اًمؼمعمةةةَنن ًمو ششةةقا سمعةةض اعمشةةةَيمؾ «حيةةر  ىشًةةف وييضةةء همةةةػما

: و ؾ يً قوؿ  اًم ؾ واًمعقد اقمقج؟! اًم ل حتوط اعمًلملم  وًمكـ يم  ىموؾ ىمدي  

إذا يمَن اًمدؾم قر ال يًَقمد اًمؼمعمَن قمغم شمققيؿ مَ اقمقج مةـ ا طمكةَأ  ومًةو ؾ 

ا مر يمذًمؽ  ًمةذًمؽ ىقةق  ال ىن ة  مًةل   أن يرؿمة  ىشًةفن  ن اًمعَىمٌةِ مةـ طموةْ 

َ  ًمةةف ذم طموَشمةةف اًمعَديةةِ  ومةةـ طموةةْ  ؿم  ةةف ؾمةةوكقن أىةةف  نةة  ء  ةةَ يمةةَن يمَؾمةةٌ

َ  ذم مَ ي علؼ سمةدينهؿ  ىمةد يشوةدويشؿ ااظمريـ اًمذيـ رؿمكقا ومًقأل ال  يشود ؿ ؿمو 

َ  أو همةةػم  ومةةو  ي علةةؼ سمةةدىوَ ؿ  وطمون ةةذ ال ومةةر  سمةةلم أن يكةةقن  ةةذا اعمرؿمةة  إؾمةة مو

إؾمةةةةة ملن  يشةةةةةؿ يملهةةةةةؿ يرؿمةةةةةكقن مةةةةةـ ي نةةةةةقن سميىةةةةةف أو سمةةةةةييشؿ ؾمةةةةةوكقىقن ىمكةةةةةَة 

 لقاةجهؿ وم َلهؿ.

لةوهؿ أن يطٌقةقا أمَ اًمقًؿ اًم َين: و ؿ اًمذيـ ين  ٌقن  ةًالء  ومنقةق   ةًالء: قم

 ىمَقمةةةدة رشقموةةةِ و ةةةل أن اعمًةةةلؿ إذا وىمةةةع سمةةةلم رشيةةةـ وضمةةةُ قملوةةةف أن   ةةةَر أىملهةةة 

رشا   ومنكـ أو أىَ يمش ص مـ ا مةِ يةر  ذًمةؽ اًمةرأ  اًمةذ  ظم صة ف أن ال يرؿمة  

َ  ا يم ةػما  أو ىملةو    وًمكةـ ىكةـ  ةُ أن ىعةًَمٓ  عمًلؿ ىشًفن  ىف ؾمو نة منهةَ ؿمةو 
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ذا شمقدأ  َقمِ مـ اإلؾم مولم ورؿمكقا أىشًةهؿ  ذا اًمقاىمع قمغم قمجرا وسمجرا  ومٌ

وذم مقةةَسملهؿ ىةةَس إمةةَ مًةةلملم همةةػم مل ةةزملم أو ًموًةةقا سممًةةلملم  وىمةةد يكقىةةقا مةةـ 

َ  قملونةَ أن ى  ةَر مةـ إذا  اعمًلملم مرشمديـ قمـ دينهؿن طمون ذ  اًمقَقمدة اعمةذيمقرة نىشة

رشا أىمةؾ  يمَن ذم اًمؼمعمَن مَ أىمق  أن يكقن ظمػما أيم ر مـ ظمةػم همةػما  وإىة  يكةقن

َ  أن   ةَروا اإلؾمة مولم  مـ رش همػما قمةغم  ةذا يمةَن اًمقاضمةُ قمةغم اًمنةَظمٌلم  وعة

 مه  يمَىّ ادمَ َهتؿ وطمزسمو هؿ....إمم نظمرا.

ويٌدو أن  ذا اًمذ  وىمع والمد هلل يعنل اظم ػم  َقمف مـ اإلؾم مولم  ًمعلهةؿ 

َ   ومهذا أىَ رأيل.  أيم ر مـ ااظمريـ ىًٌو

 ـمَةشةةِ رؿمةةكقا أىشًةةهؿ ال ىن ةةكهؿ  أمةةَ وىمةةد رؿمةةكقا إذا :  ةةق ي علةةؼ سمطةةَةش لم 

 أىشًهؿ ومعلونَ أن ى  َر منهؿ مـ يمَن أىمرب إمم اًمعمؾ اإلؾم مل. ىعؿ.

 (  00:  12:  30/ 287) اهلدى والنور/

 باب وٍْ
وردىةةةَ قمنةةةؽ سمعةةةض اًمكةةة أ قمةةةـ رشقموةةةِ االى  َسمةةةَت  سمعةةةض اإلظمةةةقة  مداظملةةةِ:

 وؾ سمَجلقاب.م نَىمض يم مهؿ  أشمونَ ىًيًمؽ طم ك ىششل اًمبل

 أطمًنّ ذم  ذا  ًمكـ ًمعلف مـ الًـ أىؽ شمذيمر مَ اًمذ  ورد إًموؽ. اًمشوخ:

اًمةةةةذ  ورد إًمونةةةةةَ أو   ء اًمشةةةةوخ... اإلظمةةةةةقان اعمًةةةةلملم ىزًمةةةةةقا ذم  مداظملةةةةِ:

االى  َب مَ ينٌبل أن ينزًمقا  أمَ إذا يمَن ا مر يمذًمؽ ومعغم اعمًةلملم مةًازرهتؿ  

 مًازرهتؿ وال دظمقهلؿ.ونظمريـ ذيمروا همػم  ذا  أن ال يقق  ال 

اًمقق  اًم َين ظمطي.. اًمقق  ا و  صكو  ًمكـ دون اًم كِ  ىكةـ أوال   اًمشوخ:

 مَ ظم  نَ سمًَمذيمر اإلظمقان اعمًلملم..
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 ال.. إظمقاىنَ  يعنل:... سمشكؾ اًمعَأ. مداظملِ:

 اان أىّ شمكقن أطمد اعم ط لم  أىّ ىملّ اان اإلظمقان اعمًلملم. اًمشوخ:

  كـ ًمشظ يم أ. مداظملِ:

 كذا ي ػم اجطي  اعمهؿ ىكـ ىقق : ال ىن   مًةل   أن يرؿمة  ىشًةف  اًمشوخ:

ذم  ةةذا االى  َسمةةَت ذم يمةةؾ اًمةةٌ د اًموةةقأ   ن الكقمةةَت ال حتكةةؿ سمةة  أىةةز  اهلل  

ًمكةةـ أىةةَ أقملةةؿ أن  ةةذا اًمةةرأ  ال يق نةةع سمةةف يم ةةػمون مةةـ ـملٌةةِ اًمعلةةؿ مةةـ اًمةةديمَشمرة إمم 

ىشًهؿ مـ اإلؾمة مولم  ؾمةقاٌء يمةَىقا نظمرا  طمون ذ  ؾمنر  ذم اًمًَطمِ مـ يرؿمكقن أ

مـ  ًالء أو  ًالء أو  ًالء  طمون ذ   ُ قملونةَ أن ى  ةَر مةـ  ةًالء اًمةذيـ ىزًمةقا 

ذم ؾمةةةةَطمِ االى  َسمةةةةَت.. أن ى  ةةةةَر مةةةةنهؿ ا صةةةةل   وال ىشًةةةة  اعمجةةةةَ  ًمةةةةدظمق  

 اًمشوققمولم اًمٌع ولم واًمدر ولم واًمزىَدىمِ وىكق ذًمؽ   ذا  ق رأيل.

 قملونَ أن ى  َر ا ومكؾ منهؿ؟ أىّ شمقق :  ُ مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 (00:57:38(/221)سلسلة اهلدى والنور )

 باب وٍْ

يقةةةةق  اًمًةةةةًا  ا و : مةةةةَ  ةةةةق اعمقىمةةةةػ اًمًةةةةلوؿ ىكةةةةق مةةةةَ  ةةةةر  ذم  مداظملةةةةِ:

االى  َسمةةةَت  ؾمةةةقاء يمةةةَن قمةةةغم مًةةة ق  اًمدوًمةةةِ أأ قمةةةغم مًةةة ق  أصةةةبر يمَحتةةةَدات 

 اجلَمعَت وىكقلَ.

َ منهةةةةةَ يًةةةةة لزأ إن يمةةةةةَن اًمةةةةةدظمق  ذم اال اًمشةةةةةوخ: ةةةةة ى  َسمةةةةةَت وىمةةةةةد ؾمةةةةةمع ؿ أىقاقم 

َ مةع اًم وةَر اعمنكةرأل قمةـ اًمك ةَب واًمًةنِ ومةَجلقاب سمةد ل  خمًَمشِ ًملنمع واىجراوم 
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 أىف ال  قز اعمشَريمِ ذم م ؾ  ذا االى  َسمَت.

ن االى  َسمةةَت.. اى  َسمةةَت اًمدوًمةةِ  ةةذا ي ةةقرط إأىةةَ ؿم  ةةو َ أؾمةة طوع أن أىمةةق : 

  وي نةةةةقن أيشةةةةؿ سمةةةةذًمؽ حيًةةةةنقن  وىمةةةةد وموهةةةةَ ذم زقمةةةةؿ يم ةةةةػم مةةةةـ اًمشةةةةٌَب اعمًةةةةلؿ

يعؽمومقن سمٍماطمِ سمين مـ يدظمؾ  ذا اعمداظمؾ ىمد يقع ذم خمًَمشِ اًمنميعِ  ًمكةنهؿ 

يؼمرون ذًمؽ سميىف ال سمد مـ ذًمؽ  يمييشؿ يققًمقن: أن اًمبَيِ شمةؼمر اًمقؾمةولِ  و ةذا سمة  

ن  ذا اًمدظمق  وموف اؾم ٌَ  إؿمؽ ال شمقضمد م ؾ  ذا اًمقَقمدة ذم ديننَ اإلؾم مل  صمؿ 

َ: مَ يمنونَ ًملن ا ًملدقمقة اًم ل ؾمٌولهَ مَ أرشىَ إًموف نىش   َةٓ اًم ل ىكـ ىريد أن شمكقن أصمر 

 قمنف سمًَم  شوِ واًمؽمسموِ.

أمَ إن يمَن اًمدظمق   ذم االى  َسمَت ذم سمعض اجلَمعَت وىكق ذًمةؽ  و ةذا أىةَ 

ال أدر  مةةَ اًمةةذ  يقةةع  نةةَ   إن يمةةَن ال يؽمشمةةُ خمًَمشةةِ رشقموةةِ ومةة  ىةةر  ذم ذًمةةؽ 

َن  ن  ةةةذ ةةة ا وؾمةةةَةؾ حمدصمةةةِ  و ةةةذا اًمقؾمةةةَةؾ اعمكدصمةةةِ مةةةَ ب شمكةةةـ هلةةةَ قم ىمةةةِ سميؾم 

َن  يشةَ شمكةقن والًَمةِ  ةذا مةـ  سمًَم عٌد  أ : سمًَمزيةَدة ذم اًمةديـ ومة  ىةر  منهةَ مَىع ة

اعم ًَم  اعمرؾمةلِ  ومةٌذا يمةَن دظمةق  اًمشةٌَب اعمًةلؿ ذم م ةؾ  ةذا االى  َسمةَت ذم 

أل اى  َسمةَت اًمةدو   اجلَمعَت وىكق ةَ اًم ةل ال أقمةرأل أىةَ أن هلةَ خمًَمشةَت سم ة 

َ ًملمشةةَريمِ ذم  ةةةذا  ةة  ال أر  مَىع 
إذا يمةةَن ال يؽمشمةةُ مةةـ وراء ذًمةةؽ مشًةةةدة ومكون ةةذ 

االى  َسمَت إذا يمَىّ حتقؼ م لكِ رشقموِن  يشَ ًموًّ مـ اًم عٌديَت وإى   ل 

 مـ اًمعَديَت  واًمعَديَت ا صؾ وموهَ اإلسمَطمِ مَ ب  ًَمػ طمك   رشقمو َ.

ؽمشمةةُ قمةةغم دظمةةق  االحتةةَدات  ةةذا.. احتةةَدات ـموةةُ! سمًَمنًةةٌِ عمةةَ ي مداظملةةِ:

اجلَمعةةةِ  إذا يمةةةَن يؽمشمةةةُ قملوهةةةَ أن ىشةةةس االحتةةةَد أن ا ى مةةةِ إيشةةةؿ ينَىمشةةةقن مةةةـ 

 ييشموهؿ ؾمقاء يمَن امرأة أو رضمؾ  و ذا مـ ..

 ينَىمشقن ذم مَذا؟ اًمشوخ:
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ذم أصةةق  االحتةةَد وذم أقم هلةةؿ  يكةةقن جلنةةِ قممقموةةِ وم  ةةرج امةةرأة  مداظملةةِ:

 َريِ..ؾمَومرة قم

 ... ذم اجلقاب ذم اًمك أ.. ؾمَحمؽ اهلل! أىَ أىمق : سمنمط يمذا .. اًمشوخ:

 ... إيكَح أىَ أىمق   ذا سمًَمنًٌِ مَ شمعرأل قمـ االحتَدات. مداظملِ:

َ  صكو  ًمكـ أىَ سمًَمنًٌِ زم اًمشوخ: أقمطوّ اجلقاب  ًمكـ أىّ إذا رأيّ إىًَى 

أىةةؽ شمعةةرأل  ًمكةةـ أىةةَ ًمةةق يريةةد مةة    أن ينكةةؿ  ىمةةؾ ًمةةف: أمَمةةؽ يمةةذا ويمةةذا سمَقم ٌةةَر  

َ  ومشةل  ا ورشـم  أـملقّ اًمقق  سمَجلقاز ومجزا  اهلل ظمػم شمنٌهنل  ًمكـ أىَ ووعّ ىمود 

 ةةةذا الًَمةةةِ اًم ةةةل أىةةةّ شمققهلةةةَ يكةةةقن اًمةةةدظمق  ذم  ةةةذا االى  َسمةةةَت يمًَمةةةدظمق  ذم 

 االى  َسمَت ا ومم.

َ مشًةدة م ةؾ ا ؿمةوَء  ةذا أىةف  ةؼم أومةراد  مداظملِ: مَ يؽمشمُ قملوهَ يَ ؿمةوخ أيك ة

الحتةةَد أىشًةةهؿ يقةةق  ًمةةؽ: مةةَذا وموهةةَ قمنةةدمَ شمننمةة دقمةةقة ... رةةذا اعمةةرأة اًمًةةَومرة ا

وشمدقمق َ وشمٌلم هلَ منهٓ ... و ل واًمعوَذ سمَهلل امرأة ؾمةَومرة ؾمةَىمطِ  جمةرد اًمكة أ 

 معهَ وم نِ.

وهلةةذا اًمٌةةَب  وةةز اًمةةٌعض اًمةةدظمق  ذم اجلَمعةةَت اعم  لطةةِ  وطمون  ةةذ  اًمشةةوخ:

َ مةـ اهلل ىكـ ىقق :  ًالء اًمنَس اًمةذيـ   وةزون  ةذا ا مةقر يمةييشؿ أظمةذوا وة ى 

أيشةةؿ أصةةلكقا مةةـ طموةةْ قمةةدأ شمةةيصمر ؿ سمم ًَمطةةِ اًمش وةةَت واًمنًةةَء أيشةةؿ ذم وةة ن 

وذم أمَن  ومنكـ ىقق  هلًالء: يَ إظمقان! اىجقا سميىشًكؿ.. طمَوم قا قمغم أىشًكؿ 

ىمٌةةةةةؾ أن حتةةةةةَوًمقا أن شمنشعةةةةةقا اًمنةةةةةَس ااظمةةةةةريـ اطمش ةةةةةقا أىشًةةةةةكؿ  ويموةةةةةػ يكةةةةةقن 

قمةةغم ا ىشةةس؟  ةةق يمةة  يقةةَ  ذم سمعةةض ا م ةةَ  اًمعَموةةِ: اسمعةةد قمةةـ اًمنمةة اعمكَوم ةةِ 

وهمنل ًمف! و ذا ًموس معنك قمَمل   ذا مةيظمقذ مةـ رشيعةِ اهلل  مةـ ذًمةؽ ىمقًمةف قملوةف 

يم ةةةُ قمةةةغم اسمةةةـ ندأ طم ةةةف مةةةـ اًمزىةةةَ ومهةةةق مدريمةةةف ال حمًَمةةةِ  ومةةةًَمعلم شمةةةزين »اًمًةةة أ: 
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وذم روايةةةِ:  –ًمةةةٌطش وزىَ ةةةَ اًمن ةةةر  وا ذن وزىَ ةةةَ اًمًةةةمع  واًموةةةد شمةةةزين وزىَ ةةةَ ا

ةة  «–اًملمةةس  ا يمةة  يًلًةةؾ  ةةذا الةةديْ اًم ةةكو   ر  ال ؿمةةؽ أن  ةةذا اًمشةةَب     رش 

 اًمع وؿ.

ومةةـ اًمةةدًموؾ قمةةغم ذًمةةؽ أن اًمةةذيـ يققًمةةقن سمجةةقاز  ةةذا اإلصةة ح هلةةًالء اًمنًةةَء 

اًمًةةةةَومرات اًمشَؾمةةةةقَت ؾمةةةةوقع ذم ورـمةةةةِ أظمةةةةر :  ةةةةق أىةةةةف  وةةةةز ًمنشًةةةةف أن ي ةةةةَوم  

ا: الزأ اعمةةةرأة.. ي ةةةَومكهَ طم ةةةك ال شمقةةةق  ا عمةةةرأة ... رضمعوةةةلم ... وإمم نظمةةةرا  ومةةةٌذ 

يكةةقن ىةةَقمملم مةةع اجلةةنس اًملطوةةػ   ضمةةؾ يًةةمكقا  ىشًةةهؿ سمَعم ةةَومكِ  و ةةذا 

ة  اًمشةوطَن مةـ يموةدا ًمٌنةل اإلىًةةَن  طمقوقةِ واىمعةِن  ن اًمنمة يةَ إظمقاىنةَ ال يةةي  ىمطةر 

 يي  سمًَمنم اًم بػم يم  ىمَ  اًمشَقمر ذم سمعض ا ؿمعَر:

 مً  بر اًمنمر ومَ مع ؿ اًمنَر إال مـ

وا ذن شمةةزين »رشارة صةةبػمة حتةةر  سملةةد مةةـ أوهلةةَ إمم نظمر ةةَ  الةةديْ يقةةق : 

ذم سمعةةةض اًمروايةةةَت  -وزىَ ةةةَ اًمًةةةمع  واًموةةةد شمةةةزين وزىَ ةةةَ اًمةةةٌطش  واًمشةةةؿ يةةةزين 

واًمرضمةةؾ شمةةزين وزىَ ةةَ  –ظمةةَرج اًم ةةكو  سمًةةند صةةكو : واًمشةةؿ يةةزين وزىةةَا اًمقٌةةؾ 

ةةةة اعمٌمةةةة  واًمشةةةةرج ي   ومكوةةةةن  يشةةةة   اعمًةةةةلؿ أو سمعةةةةض   «  ذًمةةةةؽ يملةةةةف أو يكذسمةةةةفد    

اًمشةةٌَب اعمًةةلؿ  ىشًةةهؿ سمةةَب اًمنمةة مةةـ سمةةَب اًمبَيةةِ شمةةؼمر اًمقؾمةةولِ وم كةةّ أسمةةقاب 

اًمنمةةةةة قملةةةةةوهؿ سم ةةةةةقرة ال يًةةةةة طوعقن ومةةةةةو  سمعةةةةةد أن يردو ةةةةةَ  يمًَمًةةةةةوؾ اًمةةةةةذ  يمةةةةةَن 

ا سمًد   َ.ك  حم    حم قر   ؿ  ومكون  رومع  ذا اًمًد  رأل مَ أمَمف متَم 

مَىف ؿمقىمل اعمشهقر  ومقَ  َقمر مٍم ذم زىمد أظمذ مـ  ذا الديْ اًم كو  ؿم

 معنك  ذا الديْ اًمع وؿ:  م م    

 ومك أ وممققمد وملقَء ى رة ومَسم ًَمِ ومً أ 

ضمَء اًمنم ا يمةؼم! ًمةذًمؽ أىةَ أقم قةد أىةف  ةُ أن ىً مًةؽ سمةًَمعروة اًمةقصمقك اًم ةل 
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ةةة شةةةال اىش ةةةَأ هلةةةَ  أن ىً مًةةةؽ سمنمةةةقمنَ سمكَملةةةف مةةةـ أًم ر  ىشًةةةنَ ؼم   ف إمم يَةةةةف  وال ى 

خمًَمشةةَت سمكجةةِ أن ىقةةدأ اجةةػم إمم ااظمةةريـ قمةةغم طمًةةَسمنَ  أ : أن ىجعةةؾ أىشًةةنَ 

يمٌش اًمشداء  و ذا ًمةف أىةقاع يم ةػمة مة   : سمعةض اًمشةٌَب اعمًةلؿ ذم يم ةػم مةـ اًمةٌ د 

ذم ا ردن.. ذم ؾمةةةةقريَ.. ذم همػم ةةةةَ يمةةةة  ىعلةةةةؿ يٌوكةةةةقن ًملمةةةةرأة أن شمةةةة علؿ اًمطةةةةُ 

ةةةَ مةةةع اًمشةةةٌَب ومةةةع أؾمةةةَشمذة اًمطةةةُ إمم نظمةةةرا  ومةةةٌذا ىموةةةؾ:  ةةةذا ال  ةةةقز  ةةةذا  ظملوط 

اظمةة  ط  وسم َصةةِ أن  ةةذا اعمةةرأة أو اًمطًَمٌةةِ اًم ةةل شمطلةةُ اًمعلةةؿ ىمةةد يل  ةةؼ رأؾمةةهَ 

سمةةةرأس اًمطٌوةةةُ اعمعلةةةؿ  يعنةةةل: ا ؾمةةة َذ اعمةةةدرب وىكةةةق ذًمةةةؽ  يققًمةةةقن: ال سمةةةد أن 

ى كمةةؾ  ةةذا اعمشةةَيمؾ مةةـ أضمةةؾ أن ى لةةص مةةـ مشةةكلِ أيمةةؼم و ةةل: أن اًموةةقأ ىكةةـ 

ذم يم ةػم مةـ ا طموةَن  ا دقمةق  صةكوكِن  ىنةَ ىكةطرسمكَضمِ إمم ىًَء ـمٌوٌَت   ذ

ا: ًمننجق سميىشًنَ أن ىعرض ىًَء ىَ وسمنَشمنَ قمغم اًمرضمَ   و ذا ال  قز إؾم مو َ  ومٌذ 

مـ  ذا اعم ًَمشِ اًمنمقموِ ال سمد مـ أن ىن ٓ وى رج وم وَت مًل ت ـمٌوٌَت   ذا 

ية ؿ اًمقاضمةُ ىقق :  ذا واضمُ  ومَ ال ي ؿ اًمقاضمُ إال سمف ومهق واضمةُ  ًمكةـ مةَ ال 

َ! اًم ةقاب: ال  مةَ ال يقةقأ اًمقاضمةُ سمةف مةـ ا ؾمةٌَب اجلةَةزة  إال سمف وًمةق يمةَن طمرام ة

َ ومًَمقوَأ سمف واضمُ.  رشقم 

رضمةةؾ ال يًةة طوع أن يمٌمةة إمم الةةٓ مشةةو َ  ةةذا ؾمةةقط قمنةةف ومةةرض الةةٓ  ًمكةةـ 

ىن ةةر: يًةة طوع أن حيةةٓ قمةةغم وؾمةةولِ مةةـ اًمقؾمةةَةؾ اًم ةةل ظملقهةةَ اهلل ىمةةدي   أو طمةةدي  َ 

ا: مةَ ال يقةقأ اًمقاضمةُ إال  قمغم اًمداسمةِ مة    أو قمةغم اًمًةوَرة أو اًمطوةَرة  يًة طوع  إذ 

سمةةف ومهةةق واضمةةُن  ن ريمةةقب  ةةذا اًمقؾمةةَةؾ مةةَ  ةةق خمًَمشةةِ ًملنمةةيعِ  أمةةَ أن ى ةةرج 

َ ء مًةةل ت ـمٌوٌةةَت سمقؾمةةَةؾ حمرمةةِ ىمةةد ىعةةرض سمن نةةَ أو زوضمَشمنةةَ أو ىمريٌَشمنةةَ أن  ىًةة

 وع   ذا ال  قز.ىعروهؿ ًملش نِ ذم ؾمٌوؾ حتقوؼ واضمُ سمطريؼ همػم منم

ال سمةةةةد! أىةةةةَ ال أزا  أىمةةةةق  قمنةةةةد اًمةةةةرأ  ا و : ال سمةةةةد مةةةةـ أن يكةةةةقن قمنةةةةدىَ ىًةةةةَء 
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َ ء  ا: أن اعمكلشةلم ىًة ـمٌوٌَت  ًمكـ اًمشر  أىَ أىمق  أمر واىمع ال ظم أل ذم ذًمؽ أسمد 

ورضمَال  ًموًقا يملهؿ سمنًٌِ واطمدة ذم شمقق  اهلل  وذم اًم مًؽ سميطمكةَأ رشيعةِ اهلل  

.. وممةةنهؿ الةةَزأ اًمةةذ   حيةةرص قمةةغم أال يشقشمةةف طمكةة   مةةَ اؾمةة طَع إمم ذًمةةؽ ؾمةةٌو  

منهؿ دون ذًمةؽ.. مةنهؿ مةـ ال يرقمةق  وال هية ؿ سمٌمةء مةـ أطمكةَأ اًمنمةيعِ إال أىةف 

 ةةق مًةةلؿ أو  ةةل مًةةلمِ  ىكةةـ ىشًةة  اعمجةةَ  هلةةذا اجلةةنس ا ظمةةػمن  ن  ةةذا ال 

ا يمةٌش اًمشةداء ًمةوس ىًةَ ـ  ؾ  ومهـ وملوك  ل  ك  ةأ وال ي  ر  ك  ةي   سمنَشمنةَ  ال ىشةَد  ىكةـ ىَ وءإذ 

سمنًةةةةَةنَ وسمنَشمنةةةةَ مةةةةـ أضمةةةةؾ أن ىكقةةةةؼ ذًمةةةةؽ اًمقاضمةةةةُ قمةةةةغم طمًةةةةَب ديننةةةةَ وقمقوةةةةدشمنَ 

ورشيع نةةَ  ىشًةة  اعمجةةَ  يمةة .. قمكةةس مةةَ يقةةق  سمعةةض اًمنةةَس: ىكةةـ سمكَضمةةِ مةة    

 اغ ي وبقن اًمذ ُ وذم  ذا اعمهنِ خمًَمشَت ًملنميعِ يم ػمة.ق  إمم ص  

اإلؾمة موِ مةـ اًمن ةَر  أو اًموهةقد عمةَذا؟ اغ ذم أيم ر اًمٌ د ق  ومألمر مَ دمد اًم   

 ن اعمًلملم يمَىقا م مًكلم سميطمكَأ رشيع هؿ وموشًكقن اعمجَ  ًمةٌعض اعمهةـ 

اًم ةةةل وموهةةةَ ارشمكةةةَب خمًَمشةةةَت ًملنمةةةيعِ عمةةةـ ال حيرمةةةقن يمةةة  ىمةةةَ  اهلل قمةةةز وضمةةةؾ: 

ر  ﴿ ال حي   ر  و 
ةةةةةة أ  ااظم  و ق  ال سم ةةةةةةًَم  ن ةةةةةةقن  سم ةةةةةةَهلل   و 

م   ً ـ  ال ي  ي
ذ  ةةةةةة َشم ل قا اًم  ةةةةةة أ  اهلل   ىم  ر  ةةةةةة َ طم  ةةةةةة قن  م  ةةةةةة م 

ف   قًم  ةة ؾم  ر  َ ال  ةةقز ىشًةة   [25]التوبالالة:﴾و  وموقةةق  سمعةةض اًمنةةَس اًمةةذيـ ...: ال  اىم  ةةَدي 

اعمجةةةَ  ًمةةةٌعض اعمهةةةـ أن يًةةةوطر قملوهةةةَ همةةةػم اعمًةةةلملم  ويمةةةذًمؽ يققًمةةةقن ذم ... 

َ سمًَمنًةةٌِ عمعَجلةةِ  ةة ىًةةَء اًمكةةَومرات  ىكةةـ ىقةةق : اًمنًةةَء اًمكةةَومرات يمًَمرضمةةَ  متَم 

اعمرأة اعمًلمِ قمروّ ىشًهَ قمغم رضمؾ مًلؿ سمكوْ أيشةَ شمكةطر اعمرى  أ : 

أن شمكشػ قمـ قمقرهتَ يم  ًمق قمروّ ىشًهَ قمغم ـمٌوٌِ ىٍمةاىوِ  و ةذا يًيمةد أىنةَ 

سمكَضمةةةةِ إمم ـمٌوٌةةةةَت مًةةةةل ت  ًمكةةةةـ اًمٌكةةةةْ ذم اًمًةةةةٌوؾ   ةةةةؾ اًمًةةةةٌوؾ  ةةةةقز أن 

ا يموةػ طمةؾ اعمشةكلِ مةَ  داأ يكقن سمَرشمكَب مَ طمرأ اهلل؟ ىكـ ىقق : ال  ـموُ! إذ 

أن شمقاومؼ معنَ قمغم ًورة وضمقد ـمٌوٌَت مًل ت؟ ىقق : اعمجَ  واؾمةع ًمةم  

ال حتةةرأ وال ... صمةةؿ يةةي  سمعةةد ذًمةةؽ دور  ةةذا اعمةةرأة اًم ةةل  رضمةةّ ـمٌوٌةةِ  شمةة علؿ 
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وشم  رج قمغم م و هتةَ ىًةًَىَ وسمنَشمنةَ اعمًةل ت سمةدون أن ىعروةهـ ًملقىمةع ذم ... 

 مَ يًمك اًموقأ اجلنس.

ا: ًمعكم اسم عدت يم  ا قمـ اًمًًا   واًمشةَ د: أن االى  َسمةَت  ةذا وؾمةَةؾ ذم إذ  ػم 

َ  يمةة   َ سمَشم ة َ شمَم ة ا صةؾ  ةل همةػم إؾمة موِ  ًمكةةـ ىكةـ ال ىةرومض  ةذا اًمقؾمةةَةؾ رومك ة

َ  وإىةةة  ىقةةةق : مةةةَ يمةةةَن منهةةةَ مةةةـ اًمقؾمةةةَةؾ حيقةةةؼ م ةةةلكِ  ةةة أىنةةةَ ال ىقٌلهةةةَ ىمٌةةةقال  شمَم 

َ ومنكـ ى ٌنَا  أمَ إذا يمَن ي َ ... مٌَح رشقم  ًد  إمم مةَ  ةق خمةًَمػ رشقموِ أو همرو 

.َ َ  سمَشم   ًملنميعِ ومنرومكف رومك

 (00:10:57/ (9هـ )1408لقاءات املدونة لعام )

 

 باب وٍْ

 اًمًَةؾ: عمَذا ال دمقز االى  َسمَت  ويموػ اًمقصق  إمم إىمَمِ اًمدوًمِ اعمًلمِ؟

 ذا سمكْ ـمقيؾ أىمق  سمٌ َز: االى  َسمَت ـمريقف أوروسموف رشيموِ وصمنوةِ  اًمشوخ:

 ظمة أل اعمةنهٓ اإلؾمة مل ذم يم ةػم مةـ ا مةقر  مةـ ذًمةؽ أن ىمقًمةف  يشَ ىمَةمِ قمةغم

ؿ  ﴿شمعةةةَمم:  ةةةقر   سم و ةةةن ه  ؿ  ؿم  ةةةر    أ م    ال يشةةةمؾ يمةةةؾ اعمًةةةلملم صةةةَلهؿ [38]الشالالالور :﴾و 

ؿ  ﴿وـمَلهؿ  قمَعمهؿ وضمَ لهؿ  وإى  يق د:  قر   سم و ن ه  ؿ  ؿم  أ م ر    اجَصِ منهؿ  ﴾و 

  َ َس وطمَضمةةةَهتؿ  ومكةةة   قمةةةـ أن  ةةةذا اايةةةِ ومعرومةةةِ أطمةةةقا  اًمنةة وقملةةة   وومهةةة    إي ىةة

اًمكريمةةةِ اًم ةةةل  ةةةل ا صةةةؾ  ذم جملةةةس اًمشةةةقر   ال يعنةةةل اعمةةةًمـ واًمكةةةَومر  أمةةةَ 

ةةةةة االى  َسمةةةةةَت اعمعروومةةةةةِ  ومهةةةةةل ال شم   َ : سمةةةةةَ ومم ر  ش    أوال  سمةةةةةلم مًةةةةةلؿ ويمةةةةةَومر  وصمَىوةةةةة

وا طمر  أن ال شمشةر  سمةلم اعمةًمـ اًم ةًَم  واًمطةًَم   سمةلم اعمةًمـ اًمعةَب واعمةًمـ 

  و ةةذا أمةةر معةةروأل ومشةةَ د ذم يمةةؾ اًمةةدو  اًم ةةل شم ٌنةةك ى ةةَأ االى  َسمةةَت اجلَ ةةؾ
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قمغم ـمريقةِ اًمؼمعمَىةَت  ًمةذًمؽ ىع قةد أىةف ال  ةقز ًملدوًمةِ اعمًةلمِ أن شمًة ـ سمًةنِ 

أومنجعةةةةؾ ﴿ ةةةةًالء اعمنمةةةةيملم اًمةةةةذيـ ي ةةةة  ًمنةةةةَ أن ى ةةةةَـمٌهؿ سمقةةةةق  رب اًمعةةةةَعملم: 

 .[36-35]القلم ﴾مًَمكؿ يموػ حتكمقن* اعمًلملم يمَعمجرملم

َ يموةةةػ يمكةةةـ اؾمةةة  نَأل الوةةةَة اإلؾمةةة موِ وإىمَمةةةِ اًمدوًمةةةِ اعمًةةةلمِ ومهةةةذا ذم أمةةة

القوقِ مـ أ ؿ اعمًَةؾ اًم ل شمشبؾ سمَ  اًمةدقمَة اإلؾمة مولم اًموةقأ  و ةؿ خم لشةلم 

مةةع ا ؾمةةػ اًمشةةديد أؿمةةد االظمةة  أل  وىكةةـ مةةـ منطلقنةةَ  مةةـ ىمةةق  ىٌونةةَ ذم ظمطٌةةف 

اإلؾم موِ وإىمَمةِ اًمدوًمةِ  يملهَ  وظمػم اهلد   د  حممد  ىر  أن اؾم  نَأل الوَة

  طم ةةك ¢اعمًةةلمِ   ةةُ أن شمكةةقن سمةةنشس اًمطريقةةِ اًم ةةل ضمةةر  قملوهةةَ رؾمةةق  اهلل 

مكـ اهلل ًمف و صكَسمف ذم ا رض  وأىمَأ دوًمِ اإلؾم أ وىمٍ قمةغم دوًمةِ اًمكشةر  

ذًمةةؽ سمًَمنًةةٌِ إًمونةةَ يةة ل ص ذم يملم ةةلم  ورشطمهةة  حي ةةَج إمم حمةةًَات يم ةةػمة  

 ةةةوؾ  ةةةَشملم اًمكلم ةةةلم  ولةةةَ اًم  ةةةشوِ واًمؽمسموةةةِ: و نةةةَ  شمًةةةجو ت م كةةةررة ذم شمش

شم شوِ اإلؾم أ  َ دظمؾ وموةف  ذم يمةؾ اًمنةقاطمل اًمنمةقموِ  ومةَ ي علةؼ سمًَمعقَةةد  ومةَ 

ي علؼ سمًَمرىمَةؼ  مَ ي علؼ سمَ طمَديْ متووز صكوكهَ مـ وعوشهَ  مَ ي علؼ سمًَمشقةف 

أ مةةةـ ومةةةَ دظمةةةؾ وموةةةف مةةةـ أراء خمًَمشةةةف ًملًةةةنِ اًمٍمةةةحيِ  صمةةةؿ أظمةةةػما   شم ةةةشوِ اإلؾمةةة 

اًم  قأل اًمذ  وموف يم ػم مـ اىكراومَت وأظمطر َ اًمقق  سمقطمدة اًمقضمقد   ذا اًمقق  

اًمذ   ق يمشةر سمَشمشةَ  قملة  اعمًةلملم  وًمكنةف مةع ا ؾمةػ اًمشةديد  يل قةل مةع ىمةق  

ًمةةةٌعض اًمشةةةر  اإلؾمةةة موِ وال شمةةةزا  ىمَةمةةةِ ذم قمٍمةةةىَ  ةةةذا   ةةةؿ اًمةةةذيـ يققًمةةةقن إذا 

اهلل ذم يمةةؾ مكةةَن   ةةذا  ةةل ومكةةرة وطمةةدة  ؾمةة لقا  اًمًةةًا  اًمنٌةةق   أيةةـ اهلل ؟  ىمةةًَمقا

اًمقضمقد  طمون ذ ال سمةد مةـ شم ةشوِ  ةذا اًمةديـ مةـ  ةذا ا مةقر اًمدظمولةف ذم اإلؾمة أ  

 قمغم  ذا اًم ش وؾ اعمجمؾ اًمذ  ذيمرشمف.

اًمٌمء اًم َين: ىملّ اًم  شوِ واًمؽمسموِ  اًمؽمسموِ شمرسموِ اعمًلملم قمغم  ذا اإلؾمة أ 
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غم  ةةذا اًم  ةةشوِ  ويرسمةةقن أىشًةةهؿ اعم ةةشك وطمون ةةذ يًةةػم يةةقأ يًةةػم اعمًةةلمقن قمةة

وأ لوهؿ قمغم ذًمؽ  يقم ذ  شمٌدأ شم هر شمٌَؿمػم حتقوؼ اعمج مع اإلؾم مل  صمةؿ إىمَمةِ 

اًمدوًمِ اعمًلمِ  أمَ وسمقَء يمؾ  ء قمغم مَ ورصمنةَا  ووموةف اًمبةش... يمة  يقةَ  ومهةذا 

َ   ومًةقأل ال  م لف يمم ؾ اًمدواء اًمذ  ظملةط وموةف اًمةداء  ومهةق إن ب يةزد اعمةريض مروة

 سمف اًمششَء. حي ؾ

ذًمؽ م ةؾ اإلؾمة أ إذا ب ي ةشك  ةَ دظمةؾ وموةف مةـ  ةذا اًم ش ةوؾ اعمةقضمز اًمةذ  

. َ  ذيمرشمف نىش

 ( 00:  46: 02/   399) اهلدى والنور / 

 باب وٍْ

َ   مداظملِ:  ؟اًمًًا  اًمراسمع يدور طمق  االى  َسمَت ومَ طمكمهَ رشقم

 ال يقضمد ذم اإلؾم أ اى  َسمَت  وإى  يقضمد اًمشقر . اًمشوخ:

 (  00:  45: 10/ 338هلدى والنور /) ا
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 حهي طباعٛ وٍػٕزات  

 الدعاٖٛ االٌتدابٗٛ

 اًمًًا : مَ طمكؿ صَطمُ اعمطٌعِ قممؾ دقمَيِ اى  َسموِ هلًالء اعمرؿمكلم؟

اجلةةقاب: طمًةةُ اًمقَقمةةدة اًم ةةل ذيمرىَ ةةَ:  ةةؾ  ةةق ب يشةةر  سمةةلم إؾمةة مل  وسمةةلم 

ٌةع منَؿمةػم عمةـ ؿموققمل أو ملكد  إن يمَن يمذًمؽ ال  قز  وان يمةَن قممةؾ دقمَيةِ ـم

ي ةةةـ أىةةةف ظمةةةػم  ومةةة  ذم مةةةَىع مةةةـ ذًمةةةؽ  ًمكةةةـ ال سمةةةد مةةةـ أن يكةةةع  ةةةذا اًمقَقمةةةدة سمةةةلم 

 قمونوف.

اًمًةةًا : ؿمةةو نَ أىةةَ يمعمةةكم مةة   : منَؿمةةػم اى  َسموةةِ هلةةًالء  وميىةةَ أقمةةَويشؿ قمةةغم 

 اإلصمؿن  يشؿ ؾمقأل يقعقن ذم اإلصمؿ ؾموكرىمقن أىشًهؿ؟

 مَ ومهمّ قمكم إذا . اًمشوخ:

 اًمشوخ.  ل سمَإلوَومِ إمم ا ىمؾ ًرا . ؾمٌؼ اجلقاب مـ مداظملِ:

أىةةّ  ةةُ أن شم طمةةظ أن أىةةَ قمَجلةةّ اعمقوةةقع ومةةو  ي علةةؼ سمَعمرؿمةة   اًمشةةوخ:

ىشًف  وم  ىن ةكف  وسمًَمنَظمةُ ومنن ةكف أن   ةَر مةـ ذم اًمًةَطمِ مةـ رشا أىمةؾ مةـ 

 همػما.

ومةةةَان ؾمةةةًاًمؽ سمعةةةد  ةةةذا اًمٌوةةةَن  مةةةَ أفمةةةـ يعنةةةل أىةةةف وارد سممعنةةةك  ظملونةةةَ ى ةةةبر 

 ك  اجلقاب  ًمةق ومروةنَ أن اعمرؿمةكلم اصمنةلم وًمةوس صم ىةلم  اصمنةلم  اعم َ : طم ك ي

يعنةةل اًمدوًمةةِ شمريةةد اصمنةةلم أطمةةدلَ مًةةلؿ  وا ظمةةر يمةةَومر  ىكةةـ ىن ةة   ةةذا اعمًةةلؿ 
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ًموس ًمؽ اًمدظمق  ذم  ذا اعميز   ًمكةـ  ةق يةر  همةػم رأينةَن ومهةق رؿمة  ىشًةف. مةَذا 

 شمشعؾ أىّ اان؟

أو ذا  اًمكةَومر؟ اظم وةَر  اًمكةَومر أطمد ؿمو لم وال سمد  إمَ أن   َر  ةذا اعمًةلؿ  

واو  أىف مع وِ  ًمكـ اظم وَر  اعمًةلؿ مةش واوة  أىةف مع ةوِن  ن إذا أىةّ ب 

  ؽم أىّ وسمكر وقممر.. إمم نظمرا  ب   َروا  ذا اعمًلؿ مـ ؾمونج ؟

 اًمكَومر. مداظملِ:

ومٌىجةَح اًمكةةَومر مةـ يمةةَن اًمًةٌُ؟ ب يكةـ اًمًةةٌُ  ةق اظم وةةَر مةـ اظم ةةَر  اًمشةوخ:

ومقةةةط  وإىةةة  اىكةةة ش اإلؾمةةة مولم قمةةةـ اظم وةةةَر  ةةةذا اعمًةةةلؿ ومك ةةةرت  ةةةذا اًمكةةةَومر 

 أصقات ذا  ومنج  وؾمقط  ذا.

 واو   ذا اعم َ ؟ 

 ىعؿ. مداظملِ:

يمؼم  ذا اعم ةَ  مةَ ؿمة ّ سمةد  اصمنةلم واطمةد مًةلؿ وواطمةد يمةَومر ىمةؾ: مة     اًمشوخ:

 قمنمة مًلملم واصمنلم يمشَر وىمق : أرسمعلم مًلملم وقمنمة يمشَر إمم نظمرا.

نذا  ًم  شوػ اًمير قمـ اعمًلملم اًمذ  ؾمون ٓ ومو  ًمق ىج  اًمكشَر وم  سمد طمو

 يملهؿ.. ًم  شوػ  ذا اًمير ال سمد مـ أن ى  َر اإلؾم مولم واو ؟

 ... ضمزا  اهلل ظمػم.مداظملِ:

اًمًةةةةةًا : مةةةةة   : إذا أىةةةةةّ شمقةةةةةق  أن ا صةةةةةؾ أن اإلىًةةةةةَن مةةةةةَ يرؿمةةةةة  ىشًةةةةةف  إذا 

... ـمةةةةةةُ ًملشةةةةةةوققمولم اعمًةةةةةةلملم ب يرؿمةةةةةةكقا أىشًةةةةةةهؿ  عمةةةةةةـ ؾمةةةةةةوؽميمقن اًمًةةةةةةَطمِ

 اإلؾم مولم.

 ... ؿمو نَ..  َ ؿمو ل.مداظملِ:
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 ؾمٌؼ اجلقاب. مداظملِ:

 ؾمٌؼ اجلقاب. اًمشوخ:

اًمًةةةةةًا : مةةةةةَ ىمةةةةةقًمكؿ ذم مةةةةةـ يشًةةةةة  اعمجةةةةةَ  ًملمرؿمةةةةةكلم يملهةةةةةؿ قمةةةةةغم شمنةةةةةقع 

 ادمَ َهتؿ  وأومكَر ؿن ًموٌْ دقمَيَشمف االى  َسموِ ذم سمو ف أو ديمَىف؟

 دون شمشريؼ سملم مًلؿ أو يمَومر؟ اًمشوخ:

َ  ىعؿ.. لِ:مداظم  يعنل همًَمٌ

َ   ذا؟  اًمشوخ:  أيش همًَمٌ

 دون شمشريؼ. مداظملِ:

َ .  اًمشوخ: َ  اجلقاب نىش   ذا ؾمٌؼ أيك

ال  قز اظم وَر اًمكَومر قمغم اعمًلؿ  وال  قز اًمدقمَيةِ ًمةف وًمةق يمةَن يمة  ىملةّ  

 أىف يدقمقا ًملجموع ومهق يًَقمد اًمكشَر وال  قز  ذا اعمًَقمدة.

  مل زملم وهمػم ؿ. مداظملف: مًلملم ومًَ   ومًلملم

 مَ  قز  ذا إال أن   َر اًم ًَم . ىعؿ. اًمشوخ: 

 ( 00:  26:  09/ 287) اهلدى والنور/
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 تسغٗح الٍطاء يف االٌتدابات

اًمًةةًا : سمًَمنًةةٌِ ًمؽمؿمةةو  اًمنًةةَء  ةةؾ يمةةَن  نةةَ  ذم ا صةةق  قمةةغم قمهةةد اًمقةةرن 

: ىَديةةِ أسمةةق سمٌمةةء أو سمةةآظمر شمرؿمةةو  اعمةةرأة ًملعمةةؾ يمقَةةةدة  أو يمةة  يعنةةل م ةةؾ  ا و

ؿمنَ   أو همػم َ مـ اعمرؿمكَت  شمقق : أىف يمَن قمغم أطمد اًم كَسمِ مـ يمةَن  نةَ  

 يكمد اجلرطمك  ويًعػ اجلرطمك  ويقَشمؾ؟ 

ىمةةؾ هلةةَ: اىةةززم ذم اعمعريمةةِ ووةةمد  اجلرطمةةك... ىمٌةةؾ أن أضموٌةةؽ قمةةـ  اًمشةةوخ:

  َ ؾمًاًمؽ   ُ أن ىذيمر أن  ذا اًمن َأ يملف يعنل ى َأ االى  َب   ذا ًموس إؾم مو

طم ةةةك ًمةةةق ب يكةةةـ  نةةةَ  إال اإلؾمةةة مولمن وم شةةةجوع ا مةةةِ يملهةةةَ ذم يمةةةؾ أومراد ةةةَ أن 

َ   واعمًةةلمقن  َ  إؾمةة مو َ  مةةَ ى َمةة   ةةَروا أقمكةةَء عمجلةةس ا مةةِ   ةةذا ب يكةةـ يقمةة

قمَؿمةةقا ىمةةرون ـمقيلةةِ ال يعرومةةقن م ةةؾ  ةةذا اًمن ةةَأ  إال طموةةن  اؾمةة عمروا مةةـ اًمكشةةَر  

َ  وأظمةةةػم َ   وصمَىوةةة َ   ويمةةة   ةةةق معلةةةقأ قمنةةةد أوال : اؾمةةة ع را  قمًةةةكري ا : اؾمةةة ع را  ومكريةةة

 وةةع اًمعلةة ء واًمك ةةَب أن االؾمةة ع ر اًمشكةةر  أظمطةةر مةةـ االؾمةة ع ر اًمعًةةكر   

واًمشةةَ د أيمةةؼم دًموةةؾ قمةةغم ذًمةةؽن  ن االؾمةة ع ر اًمعًةةكر  طموةةن  يمةةَن حمةة    ذم 

يم ةةةةػم  مةةةةـ اًمةةةةٌ د اإلؾمةةةة مولم يمةةةةَن مًةةةةًوًمقن يقم ةةةةذ  يعرومةةةةقن أن قمةةةةدو ؿ حم ةةةةؾ 

ؿ ي ٍمةةومقن وموهةةَ شمٍمةةأل اعمًَمةةؽ هلةةَ  وًمكةةـ ؟! االؾمةة ع ر سممك ةةف  روةةهؿ  وأيشةة

اًمطقيةةؾ ذم اًمةةةديَر اإلؾمةةة موِ يمةةةَن أمكةةةر سمك ةةػم مةةةـ ًرا اًمعًةةةكر   ذًمةةةؽن  ىةةةف 

طمون  ظمرج مـ شملؽ اًمٌ د إلقمطَةهؿ يمة  يققًمةقن: االؾمة ق   اًم ةَأ واًمنةَضمز قمةغم 

ىونهؿ  طمةةةةد زقممةةةةف  ظملشةةةةقا ومةةةةوهؿ أومكةةةةَر ؿ وقمقَةةةةةد ؿ وندارةةةةؿ وأظم ىمهةةةةؿ وىمةةةةقا
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وًمذًمؽ ومٌن ىملّ سمين اًمكَومر ظمرج مـ سم د اإلؾم أ أو ىملّ أىف ب  رج  ومشل يمؾ 

مةةـ اًمقةةقًملم أىةةّ صةةَد ن  ىةةؽ طموةةن  شمقةةق  ظمةةرج أ  ظمةةرج سمٌدىةةفن ومةةٌن ىملةةّ ب 

 ةةرج وميىةةّ صةةَد   ىةةؽ شمعنةةل أىةةف ب  ةةرج سميومكةةَرا وشمقًَموةةدا وىمقاىونةةف  ومةةًَمقاىمع 

ضمف مَ شمر  ذم سم د اإلؾم أ مـ ى ؿ ال يشهد مـ نصمَر  ذا اًمققاىلم ونصمَر قمدأ ظمرو

 يزا  اعمًلمقن يعملقن رَ  واًمكَومر ظمَرج سم د ؿ.

َ   وأيمةةؼم دًموةةؾ قمةةغم ذًمةةؽ مةةَ   َ  إـم ىمةة ومهةةذا اًمن ةةَأ ى ةةَأ االى  َسمةةَت ًمةةوس إؾمةة مو

ىشةةَ دا ذم يم ةةػم مةةـ اًمةةٌ د اإلؾمةة موِ  مةةَ أدر   نةةَ طمًةةٌ  يننمةة ذم اجلراةةةد سمةةين 

َ   و أىةةةةَ أىمةةةةق  ىمةةةةد يكةةةةقن ا مةةةةر يمةةةةذًمؽ مةةةةـ طموةةةةْ قمةةةةدأ  ةةةةذا االى  ةةةةَب يمةةةةَن ى وشةةةة

اؾمةةةةة ع   اًم زويةةةةةر اًمعلنةةةةةل اعمكشةةةةةقأل  واؾمةةةةة ع   اإلر ةةةةةَب اًمقةةةةةقة مةةةةةـ سمعةةةةةض 

اعم نشةذيـ  أو مةـ سمعةض اًمكٌةَر مةـ اعمةقفمشلم ىمةد ينكةر أن يكةقن ب يقةع  ء مةـ 

َ  أن اعمرؿمةةكلم اؾمةة عملقا وؾمةةَةؾ همةةػم رشقموةةِ  ورسمةة   ذًمةةؽ  وًمكةةـ اًمةةذ  وىمةةع يقونةة

إيشةةَ وؾمةةَةؾ همةةػم ىمَىقىوةةِ  ومقةةد اؿمةةؽموا أصةةقات يم ةةػم مةةـ اًمنةةَس  ىًةة طوع أن ىقةةق  

شمَرة سمَعمَدة  شمَرة سمَجلَا  شمَرة مَ ادر  وؾمَةؾ يم ػمة ويم ػمة ضمدا ن طم ك ينج   وىمد 

 ينج  وىمد ال ينج   ذا سمكْ نظمر.

اإلؾمةةة أ ال يةةةرى سمم ةةةؾ  ةةةذا االظم وةةةَر واالى  ةةةَب اًمةةةذ  يعةةةرض يم ةةةػما   ةةةـ 

ؾ  ﴿قا وؾمةَةؾ همةػم رشقموةِ  يمةذًمؽ اإلؾمة أ يقةق : يريدوا اًمنجةَح قمةغم أن ي عةَـم   ة

قن   ةةةةة م  ل  ع  ـ  ال ي  ي
ذ  ةةةةة اًم  قن  و  ةةةةة م  ل  ع  ـ  ي  ي

ذ  ةةةةة ةةةةة  ق   اًم   ً   االى  ةةةةةَب اًمؼمعمةةةةةَين [5]الزمالالالالالر:﴾ي 

قن  ﴿اعم عَمةةةؾ اًموةةةقأ ال يشةةةر   ةةةذا اًم شريةةةؼ اإلؾمةةة مل   ةةة م  ل  ع  ـ  ي  ي
ذ  ةةة ةةة  ق   اًم   ً ؾ  ي  ةةة   

قن   ةةة م  ل  ع  ـ  ال ي  ي
ذ  ةةة اًم  ؿ ال يشرىمةةةقن و ةةةؿ يققًمةةةقن: يًةةة قون  وًمةةةذًمؽ    ةةة[5]الزمالالالر:﴾و 

ومَعمًةةةةلؿ اًم ةةةةًَم  ين  ةةةةُ  واعمًةةةةلؿ اًمطةةةةًَم  ين  ةةةةُ  اعمًةةةةلؿ اًمعةةةةَب ين  ةةةةُ  

َ   ومقد   مع ـمَةشةِ يمٌةػمة  اعمًلؿ اجلَ ؾ ين  ُ  مَ  ذا اًمن َأ  ذا ًموس إؾم مو
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ضمةةدا  مةةـ ضمهةةَ  اعمًةةلملم ومو  ةةَرون ومةةردا  مةةنهؿ  مةةَذا يشوةةد  ةةذا اًمشةةرد وضمةةقدا ذم 

  مِ؟ ال  ء.جملس ا

إذا : يموةةةةػ يمةةةةَن ا مةةةةر ذم اًمعهةةةةد ا و   أو ىًةةةةوّ أن أىمةةةةق  أن ًمةةةةوس ومقةةةةط أىةةةةف  

َ   يموةةةػ يمةةةَن ا مةةةر  َ  إؾمةةة مو َ     يمةةةؾ  ةةةذا ًمةةةوس ى َمةةة يرؿمةةة  اًمةةةذيمر سمةةةؾ وا ى ةةةك أيكةةة

َ ؟ يمَن ا مر يعقد إمم اجلوشِ اعمًلؿ  ق   َر جملس اًمشقر   وسم  ؿمةؽ  ؾمَسمق

أمةةَ اإلؾمةة أ ومًَمٌلةةد  - ي طمةةظ ومةةوهؿ ؾمةةق   ةةًالء اعم  ةةَرون عمجلةةس اًمشةةقر  ال

وم  ذم طمَضمِ ًمذيمرا ال ي طمظ وموف همةػم أن يكقىةقا أوال : صةَللم  وأن  -إؾم مل 

َ  وأظمةةةػما : أن يكقىةةةقا أصةةةكَب رأ   يكقىةةةقا مةةةـ اًمعلةةة ء اًمعةةةَمللم سمعلمهةةةؿ  وصمًَم ةةة

َ   يم  يقق  إمَأ دار اهلجرة اإلمةَأ مًَمةؽ رمحةف اهلل : وومكر  ومقد دمد رضم   صَل

ذم اعمدينِ أىمقاأ ى ؼم  سمدقمَةهؿ ًمكـ ال ىرو  الديْ قمنهؿ  الديْ اًمنٌةق  مةَ 

سمػمو  قمنهؿ  مةع أيشةؿ صةَللم ي ةؼم  سمةدقمَةهؿ   ةق يطلةُ مةنهؿ اًمةدقمَء  ًمكةـ ال 

يةةرو  قمةةنهؿ الةةديْن  ن الةةديْ ًمةةف رضمةةَ  ال يكشةةل أن يكقىةةقا رواة الةةديْ 

َ  صةةدوىملم يمةة  يقةةق  أ ةةؾ اجلةةرح واًم عةةديؾ  سمةةؾ ال سمةة قَفمةة د أن يكقىةةقا مةةع ذًمةةؽ أي 

ىَرلم  وم  يشقت قملةوهؿ اًمبةش واًمزهمةؾ  ومةٌذا يمةَن الةَيمؿ اعمًةلؿ يريةد أن   ةَر 

َ   وال يك شةةل أن يكةةقن  جملةةس اًمشةةقر  ومهةةق ال يك شةةل سمةةين يكةةقن اعم  ةةَر صةةَل

َ  يعةرأل يموةػ شمعةًَمٓ أمةقر ا مةِ يعةرأل  َ   وإى   ُ أن يكقن ىَر َ  ومقط أيك قمَعم

: يموةةةةػ شمًيمةةةةؾ اًمك ةةةةػ  ومهةةةةذا اجلوشةةةةِ أو  ةةةةذا اإلمةةةةَأ   ةةةةَر  ةةةةق يمةةةة  يقةةةةَ  ىمةةةةدي   

َ  سممةةـ يعةةرومهؿ ـمولةةِ طموَشمةةف جملةةس اًمشةةقر    ةةًالء جملةةس اًمشةةقر   ةةؿ  مًةة عون

قمنةةدىَ سمًَمشةةَأ أو  اجملةةس اًمةةقزراء ظملونةةَ ىًةةموف اان  أمةةَ  ةةذا اهلقسمةةِ مةة ل  يققًمةةق

َ  أو اىمةؾ أو أ يم ةر طمًةُ إيش ىم د  مـ يمؾ أومةراد اًمشةعُ ًمو  ةَروا صم ىةلم ؿم  ة

قمةةدد ىشةةقس اإلىملةةوؿ   ةةذا ب يعرومةةف اعمًةةلمقن ـمولةةِ  ةةذا اًمقةةرون اًمطقيلةةِ  وإىةة  

َ  مـ ىمٌؾ اعمً عمريـ هلؿ.  أظمذوا يم  ىملنَ نىش



 حكه االنتخابات -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

707 

  ؾ يمَن ذم جملس اًمشقر  ىًَء ذم ذا  اًمزمـ؟

ب يكةةـ  يمةةةؾ مةةةَ يدىةةدن طمقًمةةةف سمعةةةض أ ةةةؾ ا  ةةقاء ذم اًمعٍمةةة الةةةًَ ًموعطةةةقا 

قةق    ةدون  نةَ  طمةقادث ىةَدرة ضمةدا   أن وم ىةِ اعمرأة زقممقا مةَ ومقةدهتَ مةـ ال

يمَىّ منميمِ م     أو حم ًٌِ ذم اًمًةق   يقضمةد م ةؾ  ةذا اًمروايةَت سمبةض اًمن ةر 

قمةةـ يمقيشةةَ صةةكّ أو ب شم ةة ن  ن ىملةةؿ اًم كقوةةؼ ب يكلةةػ سمعةةد سمةةٌضمراء م ةةؾ  ةةذا 

اًم كقوةةةؼ  ًمكةةةـ يم ةةةةَريخ يةةةرو   ةةةذا  ًمكةةةةـ  ةةةذا مةةةةع ىمل ةةةف وىدرشمةةةف ًمةةةةوس ًمةةةف قم ىمةةةةِ 

واًمؽمؿمةةةةةو  ذم جملةةةةةس اًمشةةةةةقر   وممجلةةةةةس اًمشةةةةةقر  ذم اإلؾمةةةةة أ ال  سمَالى  ةةةةةَب

َ  وًمةةةقا »ىمةةةَ :  ¢يمكةةـ أن يكةةةقن وموةةةف مةةـ اًمنًةةةَء وسم َصةةةِ أن اًمنٌةةل  مةةةَ أوملةة  ىمقمةةة

  وملةةذًمؽ ال يبةةر  إذا ؾمةةمعّ سمعةةض اًمروايةةَت أىةةف يمةةَن  نةةَ  سمعةةض «أمةةر ؿ امةةرأة

 ةذا  اًمنًَء  وم ل  ىملّ أىّ أيشـ يمَىقا يداويـ اجلرطمك واعمةرى وإمم نظمةرا 

ًم ةةروأل ـمَرةةةِ وقمَروةةِ  سموةةن  ىكةةـ سمك نةةَ ذم اًم ةةروأل اًمعَديةةِ اًمطٌوعوةةِ ال يقضمةةد 

ذم اًمن ةةةةةَأ اإلؾمةةةةة مل اى  ةةةةةَب سمرعمةةةةةَن.. جملةةةةةس أمةةةةةِ  وإىةةةةة  جملةةةةةس اًمشةةةةةقر  

من ةةةةقص قملوةةةةف ذم اًمقةةةةرنن  واًمةةةةذ    ةةةةَرا  ةةةةق وزم ا مةةةةر الةةةةَيمؿ سمك ةةةةَب اهلل  

َ  سممـ ي ؼ سمعلمف وقمقلف يم  ¢وسمكديْ رؾمق  اهلل  َ .مً عون   ذيمرت أىش

 (  00:  31:  15/ 287) اهلدى والنور/
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 حهي االٌتدابات الطالبٗٛ  

 يف اجلاوعات

ؿمةو نَ ذم يةقأ اًمًةٌّ اًمقةَدأ ؾم ك ةؾ اى  َسمةَت ـم سموةِ ذم اجلَمعةِ  مداظملِ:

َ  يشةةَر  وموهةةَ  وةةع اًمطلٌةةِ مةةـ ذيمةةقر  ا ردىوةةِ قمةةغم مًةة ق   وةةع اًمكلوةةَت  ـمٌعةة

 وإىَث  ومَ مر خم لط.

 قا  يشَر  وموهَ  وع اًمطلٌَت؟قمش اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 سمعديـ؟ اًمشوخ:

 ذيمقر وإىَث. مداظملِ:

 ذيمقر وإىَث. اًمشوخ:

َ  ذم سمعض اعمرؿمكَت. مداظملِ:  ـمٌع

 مَ ؿمَء اهلل. اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 إمم اًم قدأ. اًمشوخ:

ومةةـ اعمرؿمةةكَت أن اًم ةةل شمنةةز  اسمنةةِ اًمشةةوخ يقؾمةةػ اًمع ةةؿ ويٌوكةةقن  مداظملةةِ:

َ  أىَ اؾم  شنت وذ ٌّ إمم اجلمعوَت اًمط سموِ وأظمؼمت مَ يشكقا  ذا يمةدت ـمٌع
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شمنةةز  يعنةةل  ومقةةًَمقا أصةة   يعنةةل: أن شمنةةز  اعمكجٌةةَت إمم االى  َسمةةَت أومكةةؾ  ةةَ 

 يشًكقا اعمجَ  ًمبػم ـ.

 أيقا ىعؿ اًمبَيِ شمؼمر اًمقؾمولِ  ىعؿ. اًمشوخ:

َ   ذا ًموس ؾمًازم اسم داء   وإى  ذم الطمؼ. مداظملِ:  ـمٌع

 ىعؿ.ىعؿ   اًمشوخ:

َ  اعمقاد مـ اًمقَىقن و ق االى  َب إمم نظمرا  ومـ  مداظملِ: َ  مـ ىزًمقا ـمٌع ـمٌع

َ  أن يقدأ إىًَن معروأل  ذا ظمص ... و ذا ...   ىمقاىونهَ: ـمٌع

 قمجوُ. اًمشوخ:

ومةةةَان مةةةَ طمكةةةؿ اعمشةةةَريمِ ذم  ةةةذا االى  َسمةةةَت؟ أو أىةةةف مةةة    يرؿمةةة   مداظملةةةِ:

اًمكلوةةِ دون ذيمةةر اؾمةةمف يقةةق : أىةةف  شمرؿمةةو ن  ىةةف ذم سمعةةض اإلظمةةقة قمنةةدىَ ديم ةةقر ذم

  ُ قمغم  وع اًمطلٌِ أن يشَريمقا ذم  ذا االى  َسمَت.

  ومةةًَمط ب صةةَروا سمةةلم يعنةةل سمةةلم ؿوذم سمعةةض اإلظمةةقة يققًمةةقن: سمةةؾ حيةةرأ قملةةوه

 اعمجوزيـ وسملم اًمذيـ حيرمقن ... 

 أقمجٌؽ. اًمشوخ:

 يعنل: وَىمّ الَ . مداظملِ:

 عجٌنل أيم ر أىَ ؿموخ.إذا أىّ مَ أقمجٌؽ وأىَ مَ أروح ي اًمشوخ:

 ال أقمجٌنل سمم لف ذا  ؿمو نَ ...  مداظملِ:

 مَ رأيكؿ يعنل ذم اعمشَريمِ  نَ مـ طموْ اى  َب اًمط ب؟

أوال : يَ أظمل ىريد أن ىشهؿ صوبِ اًمومةلمن  ىةف أفمةـ راح يٌةلم اعمق ةقد  اًمشوخ:
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 مـ قمنقاىف.

َ   ل أفمـ اعمَدة شمًعِ قمنم مـ اًمقَىقن أىف  ُ  مداظملِ: يعنل: سمعد ىعؿ. ـمٌع

اى  ةةةَب اًمطةةة ب وطمكةةةقر ؿ أو  ضملًةةةِ أن يقًةةةؿ اًمةةةرةوس مةةةع اًمطةةة ب يعنةةةل: 

رةةةةوس اعمجلةةةس اًمطةةة   أن يقًةةةؿ وأىمًةةةؿ سمةةةَهلل اًمع ةةةوؿ أن أظملةةةص هلةةةذا اًمةةةقـمـ 

َ  هلةةذا  ومةة   : ًملدؾمةة قر اًمدؾمةة قر سمعةةد اًمقةةقاىلم اجلَمعةةِ ويمةةذا إمم نظمةةرا   ةةذا ؿمةةٌوه

 يعنل اًمقًؿ.

  َ َ   ةةةذا ًموًةةةّ اًمعةةةؼمة ومقةةةط أيكةةة ذم  نةةةَ  أؾمةةة لِ أظمةةةر  يعنةةةل:  نةةةَ  أمةةةقر  ـمٌعةةة

 أظمر .

 مَ قملوؽ أىّ ...  اًمشوخ:

 ... ىعؿ. مداظملِ:

 واطمدة واطمدة. اًمشوخ:

 طمكؿ سمعض اإلظمقة يققًمقن: أىف سمًٌُ  ذا حيرأ اًمدظمق  وموهَ. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

الؿمؽ أىةف مةَ داأ االى  ةَب ىمةَةؿ قمةغم أؾمةَس يعنةل: اإلظمة ص ًملدؾمة قر و ةق 

  َ َ : أىف مٌلم اعمك ةقب مةـ قمنقاىةف  ومهةذا ال ًموس إؾم مو َ  ؾملش ومم ل  ىملّ ًمؽ م نٌه

 قز  ًمكـ ًمق ومرونَ أن اًموملم يمَن يعنةل: جدمةِ اإلؾمة أ طم ةك  كةذا أىةَ أىمةق : 

 إىف ال يكشل  ن اإلؾم أ ًمف مشَ وؿ يم ػمة.

 ىعؿ. مداظملِ:

 اًمشوخ: ذم إؾم أ اؿمؽمايمل م   .
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 مداظملِ: ىعؿ.

ريُ يمَن ىمَة   ذم يم ػم مةـ ا ذ ةَن رصاطمةِ  وإن يمةَن و ذا إمم قمهد ىم اًمشوخ:

 هلذا اإلؾم أ االؿمؽمايمل نصمَرا ذم ىملقب يم ػم مـ اًمديمَشمرة وأم َهلؿ.

َ  ضمةةدا  و ةةق يمةة  ىةةديـ اهلل سمةةف: ظمدمةةِ اإلؾمةة أ  وم سمةةد مةةـ أن يكةةقن اًمومةةلم رصحيةة

 قمغم اًمك َب واًمًنِ ومنهٓ اًمًلػ اًم ًَم .

  اعمٌةةلم ؾمةةنقق : ومهةةؾ مةةـ اإلؾمةة أ ًمةةق يمةةَن اًمومةةلم قمةةغم  ةةذا ا ؾمةةَس اًمقاوةة

ؾمةةةةة أ إضمةةةةةراء اى  َسمةةةةةَت واًمؽمؿمةةةةةو  اإلاؿمةةةةةؽما  ىمٌةةةةةؾ أن ىقةةةةةق  اؿمةةةةةؽما    ةةةةةؾ مةةةةةـ 

 سمَ صقات؟  ذا ال يقضمد ذم اإلؾم أ.

 ويي  سمعد ذًمؽ اؿمؽما  اًمنًَء مع اًمرضمَ  ذم االى  َب.

إذا : مةةـ قمديةةد مةةـ اجلهةةَت أىةةف مٌةةلم اعمك ةةقب مةةـ قمنقاىةةف  ومهةةذا سمَـمةةؾ وومةةَشمر  

ّ  قر  سمةةد مةةـ  ء مةةـ اًم ش ةةوؾ سمًَمنًةةٌِ  ةةذا اًمةةديم قر اًمةةذ  شم  ًمكةةـ ال قمةةـ اإلسمَطمةةِ  قمةة

واًم ٍمي  سمَؾمةمفن ًمعلةف  ةذا مةـ اًمًوَؾمةِ اًمنمةقموِ يعنةل  ًمكةـ ىمةد ال شمكةقن يعنةل: 

 إلوم َح سمَؾممف مـ سمَب ىمق  اًمعل ء اًمذيـ ىمًَمقا:امـ اًمبوٌِ اعمكرمِ 

 نلؼبببا  لبببقث كغقاببب     بببت 

 

 

 

  ببببتظؾ  و عببببةف و بببببر 

 فنببببؼً  و نببببتػتوجمبببب هة  

 

 و   طؾب نإلع ك    إزنل   ـؽة 

ومقةةةد يكةةةقن مةةةـ سمةةةَب اًم عريةةةػ شمًةةةموِ  ةةةذا اًمةةةديم قر طم ةةةك ىعةةةرأل قملمةةةف  طم ةةةك  

ىعةةرأل قملمةةف سم ةةقرة قمَمةةِ مةةـ وم ةةقاا  ةةذا طموةةْ ىمةةَ : سميىةةف  ةةُن  ىنةةل أومهةةؿ مةةـ 

َ   وىكـ ىريد أن ىقق  ًمف:  ؾ شمعنل اًمقضمةقب  َ  قمونو يملمِ  ُ قمند إـم ىمهَ وضمقسم

أ اًمكشةَةل إذا ىمةَأ سمةف اًمةٌعض ؾمةقط قمةـ اًمةٌعض  ذم فمنةل أىةف إذا يمةَن قمنةدا اًمعونل أ

 ء مةةـ اًم قَومةةِ اًمشقهوةةِ اًمنمةةقموِ طمقوقةةِ  ومةة  يمكةةـ أن يقةةق : سميىةةف واضمةةُ قمونةةل 
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 وطمًٌف أن يقق : واضمُ يمشَةل.

 مداظملِ: رصح سمَ ومم ىمَ :  ُ قمغم يمؾ ـمًَمُ أن ين  ُ.

 اًمشوخ: اهلل أيمؼم.

 مداظملِ: وًموس يعنل رصح.

 ًمشوخ: ومٌذا :  ذا ديم قر.ا

َ  قمقودشمف مَ ؿمَء اهلل ...  مداظملِ: أ  ىعؿ ديم قر ـمٌع

 نا. اًمشوخ:

 اًمديم قر حمشقظ رشأل اًمديـ. مداظملِ:

 ال مَ يمكـ أىف ... يعنل م   . اًمشوخ:

 (  00: 47: 21/ 343) اهلدى والنور /
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 االٌتدابات الربملاٌٗٛ

ن ن ؿمةةَء اهلل يقةةق : ىكةةـ اااًمًةةًا  ؿمةةو نَ ا و  مطةةق  ىملوةةؾ سمةةس وموةةف رشح إ

مقٌللم قمةغم االى  َسمةَت اًمؼمعمَىوةِ قمَومَىةَ اهلل وإيةَيمؿ  وضمةؾ اًمنةَس ذم  ةذا اًمعٍمة 

اًمش ـ سمؾ ىكةَد أن ىقةق  سمةين  ةذا اًمشة ـ صةَرت شم ةنع   يعوشقن ومؽمة ىمد قم شّ سمف

َ  همةةةػم إؾمةةة مل  وم ةةةَر  اعمج مةةةع وشمقةةةقدا سم وَراشمةةةف اًمشةةةديدة  ن ي كوةةةػ معهةةةَ شمكوشةةة

ؾ اًمعَمل يشػم إمم منموقموِ  ةذا االى  َسمةَت سمةزقمؿ أىنةَ ًمةق شمريمنةَ صَطمُ اجلٌِ ىمٌ

ا مةةر  كةةذا ومةةٌن اعمًةةلؿ اًمةةذ  ال ينٌبةةل أن يكةةقن ذم اًمًةةلطِ ؾمةة كقن ًمةةف اهلومنةةِ 

 اًمكَملِ.

 ال ينٌبل أن يكقن..! اًمشوخ:

َ  أو يمذا يعنل..  اعمقدأ: اعمًلؿ اًمذ  يعنل يكقن إمَ اؿمؽمايمو

  اومهؿ اًمًًا .. اًمشوخ:

ٌن اًمكةةةَومر ؾمةة كقن ًمةةف اهلومنةةةِ اًمكَملةةِ وأريمةةز قمةةةغم اًمكلمةةِ اًمكَملةةةِ اعمقةةدأ: ومةة

سموةةن  االؿمةةؽما  وموهةةَ ًملمًةةلملم يشةةػم إًمونةةَ اجلزةوةةِ مةةـ اًمًةةلطِ اًم ةةل متةةن  ًملمًةةلؿ 

َ  مـ طمققىمف  وملذًمؽ مـ منطلؼ اًمقَقمدة اًم ل شمقق   َ  مـ مطًَمٌف وشم قن ًمف ؿمو  سمعك

سمَالى  َسمةةَت يكةةَد أن يكةةقن  سميىةةف مةةَ ب يةة ؿ اًمقاضمةةُ إال سمةةف ومهةةق واضمةةُ ومَالؿمةةؽما 

َ   وًمةذًمؽ أريةد مةنكؿ ضمةزايمؿ اهلل ظمةػما  أن شمٌونةقا ًمنةَ ا دًمةِ اًمنمةقموِ ذم مًةيًمِ  واضمٌ

ومةةةةَ  ةةةةق اًمٌةةةةديؾ ذم  ةةةةذا الًَمةةةةِ  ?االى  َسمةةةةَت واالؿمةةةةؽما  رةةةةَ واًم  ةةةةقيّ قملوهةةةةَ

 ?ضمزايمؿ اهلل ظمػم
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ِ ذم ىكةةةـ شمكملنةةةَ ذم  ةةةذا اعمًةةةيًمِ مةةةرارا  وشمكةةةرارا   وىملنةةةَ إن اعمشةةةَريم اًمشةةةوخ:

االى  َسمةةةةةَت  ةةةةةق ريمةةةةةقن إمم اًمةةةةةذيـ فملمةةةةةقا  ذًمةةةةةؽ  ن ى ةةةةةَأ اًمؼمعمَىةةةةةَت وى ةةةةةَأ 

االى  َسمةةةةةةَت يع قةةةةةةد ومةةةةةةو  أقملةةةةةةؿ يمةةةةةةؾ مًةةةةةةلؿ قمنةةةةةةدا  ء مةةةةةةـ اًم قَومةةةةةةِ اإلؾمةةةةةة موِ 

  َ اًم ةةكوكِ.. يمةةؾ مًةةلؿ يعلةةؿ أن ى ةةَأ االى  َسمةةَت وى ةةَأ اًمؼمعمَىةةَت ًمةةوس ى َمةة

َ  وًمكـ ذم اًمقىمّ ىشًف أفمـ أن يم ػما   ـ هلؿ  ىقع مـ اعمشَريمِ ذم  ء إؾم مو

مةةـ اًم قَومةةةِ اإلؾمةةة موِ ي قلةةةقن أن اًمؼمعمةةةَن  ةةق م ةةةؾ جملةةةس ؿمةةةقر  اعمًةةةلملم  

َ   سمعكهؿ ي ق ؿ أن اًمؼمعمَن اًمذ  شمر  ف جملس ا مِ  وًموس ا مر يمذًمؽ إـم ىم

أىف يشٌف جملس اًمشقر  اًم ل أمرىَ رَ ذم يم َب اهلل وذم طمديْ رؾمق  اهلل صةغم 

وًمةةوس ا مةةر يمةةذًمؽ اًمٌ ةةِ  وذًمةةؽ ي ٌةةلم ًمكةةؾ مًةةلؿ سم ةةػم ذم ًمةةف وؾمةةلؿ ناهلل قملوةةف  و

دينف مـ يم ػم مةـ اًمنةقاطمل ألهةَ أن  ةذا اًمؼمعمَىةَت ال شمقةقأ قمةغم يم ةَب اهلل وؾمةنِ 

  سمةةةؾ ىًةةة طوع أن ىقةةةق  إيشةةةَ ال شمقةةةقأ قمةةةغم صةةةغم اهلل قملوةةةف  ونًمةةةف وؾمةةةلؿرؾمةةةق  اهلل 

عة  ين.. ومشةل مةذ ُ مةـ اعمةذا ُ اإلؾمة موِ اعم ٌعةِ يمة  يمةَن ا مةر ذم اًمعهةد اًم

اًمعهد اًمع  ين يمَىقا حيكمقن سممذ ُ اإلمَأ أ  طمنوشِ رمحف اهلل  و ذا وإن يمنَ 

ال ىةةةًصمرا وال ىشكةةةلف قمةةةغم مةةةَ ىةةةدقمق اًمنةةةَس إًموةةةف مةةةـ اًم كةةةَيمؿ إمم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ 

وًمكةةـ ؿمةة َن سمةةلم ذًمةةؽ الكةةؿ اًمةةذ  يمةةَن حيكةةؿ سممةةذ ُ مةةـ مةةذا ُ اعمًةةلملم 

قصمةةةق  سمعلمهةةةؿ وسمةةةلم  ةةةذا اًمؼمعمَىةةةَت اًمةةةذ  أىمةةةوؿ قمةةةغم رأ  أطمةةةد اعمج هةةةديـ اعم

اًمقَةمةةِ قمةةغم اًمةةن ؿ اًمكةةَومرة اًم ةةل ال شمةةًمـ سمةةَهلل ورؾمةةقًمف مةةـ ضمهةةِ  سمةةؾ  ةةؿ أو  مةةـ 

ر  ﴿يشملهؿ م ؾ ىمقًمف شمٌَر  وشمعَمم:  أ  ااظم ة و ق  ال سم ةًَم  ن ةقن  سم ةَهلل   و 
م   ً ـ  ال ي  ي

ذ  َشم ل قا اًم ة ىم 

ف   قًم  ؾم  ر  أ  اهلل   و  ر  َ طم  قن  م  م  ر  ال حي   ـ  و 
ـ  ال  ةؼ  م ة ية

ين قن  د  د  ال ي ة   ةَب   و 
ك  ـ  أ وشم ةقا اًم  ي

ذ  اًم ة

ون   ر 
َهم  ؿ  ص ة  و   

د  ـ  ي  ِ  قم  ي  ز  ط قا اجل   ع  َ  عمًةلملم يريةدون  [25]التوبالة:﴾طم   ك ي  وموةَ قمجٌة

أن ين مةقا إمم سمرعمةةَن حيكمةقن سمقةةَىقن  ةةًالء اًمةذيـ أمرىةةَ سمق ةَهلؿ! ومشةة َن إذا  سمةةلم 

اًمؼمعمةةةةَن واعم ؼمعمةةةةلم إذا صةةةة  اًم عٌةةةةػم وسمةةةةلم جملةةةةس  ةةةةذا اًمن ةةةةَأ اًمةةةةذ  حيكةةةةؿ 

 اًمشقر  اإلؾم مل   ذا أوال .
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  َ جملةةس اًمشةةقر  ال يشةةؽم  وموةةف يمةةؾ مًةةلؿ  جملةةس اًمشةةقر  إىةة  يشةةؽم   :صمَىوةة

ظمَصةةِ ا مةةِ    وموةف ظمَصةةِ ا مةةِ  سمةؾ قملنةةَ ىًةة طوع أن ىقةق  إىةة  يشةةؽم  وموةف ظمَصةةِ

مةَ  ةُ ودب مةـ اعمًةلملم سمةؾ  و ؿ قمل ةهَ وومك ةهَ  أمةَ اًمؼمعمةَن وموشةؽم  وموةف

ومةةةةةةـ اعمنمةةةةةةيملم سمةةةةةةؾ ومةةةةةةـ اعملكةةةةةةديـن  ن اًمؼمعمةةةةةةَن ىمةةةةةةَةؿ قمةةةةةةغم االى  َسمةةةةةةَت  

َ  مةـ  واالى  َسمَت يرؿم  وموهَ مـ ؿمَء ىشًف مـ اًمرضمَ  سمؾ وأظمةػما  مةـ اًمنًةَء أيكة

اعمًلملم مـ اًمكَومريـ مـ اعمًل ت مـ اًمكَومرات  ومش َن سملم جملس اًمشةقر  

 اًموقأ سمًَمؼمعمَن.. ذم اإلؾم أ وسملم مَ يًمك 

صمؿ ًمق أن ا مر أمر االى  َسمَت يمَن  ر  يم  يققًمقن سمكريِ يمَملِ شمَمةِ أ  إن 

اًمشةةعُ يمةة  يققًمةةقن   ةةَرون سممكةةض طمةةري هؿ وإرادهتةةؿ مةةـ ينةةقب قمةةنهؿ ذم أن 

يرومعقا إًموهؿ ىمكَيَ ؿ ومشَيملهؿ ومو  إذا قمروّ هلؿ يمَن ا مر أ قن سمك ةػم  ةَ 

  ق اًمقاىمع.

ال يًة  نك منهةَ سملةد ال مًةلؿ وال يمةَومر شمٌةَع  نةَ  ا صةقات  ومكوػ ويمةؾ اًمةٌ د

وشمشؽم  اًمك ةر  ومكوػ حيكؿ اعمًلمقن سمم ؾ  ذا االى  َسمَت اًم ةل  ةذا  ء 

 مـ ؾمقء وصشهَ.

 ذا مةَ يمكةـ أن يقةَ  سمًَمنًةٌِ عمةَ ومهم ةف مةـ ؿمةؼ مةـ اًمًةًا   أمةَ اًمشةؼ اًم ةَين 

مةَ  ةق اًمٌةديؾ  يملمةِ ؾمةهلِ  و ةق أؾمة طوع أن أىمةق  إيشةَ ؿمنشةنِ ذم  ةذا اًمزمةَن يقةَ 

ضمةةدا  وًمًةةهقًم هَ يلجةةي إًموهةةَ اًمكةةعشَء وةةعشَء اًمنةةَس  واًمةةذيـ اسم لةةقا سمَالسم عةةَد قمةةـ 

ن وؾمنِ اًمرؾمق  قملوف اًم  ة واًمً أ  ومهؿ يريةدون اًمٌةديؾ أن حيققةقا ن د  اًمقر

مةةةَ سمةةةلم قمشةةةوِ ووةةةكَ َ  سمةةةَ مس اًمقريةةةُ يمنةةةَ ذم ضملًةةةِ حتةةةدصمنَ وموهةةةَ قمةةةـ اًمٌنةةةق  

سم َصةةِ  وسمونةةَ أىةةف ال ومةةر  سمةةلم  ةةذا اًمٌنةةق  اًم ةةل شمرومةةع ؿمةةعَر َ  واًمٌنةةق  اإلؾمةة موِ

َ ن  ن  اإلؾمةةةة مل ومةةةة  ومةةةةر  سمةةةةلم سمنةةةةؽ إؾمةةةة مل وسمنةةةةؽ سمريطةةةةَين أو أمريكةةةةل إـم ىمةةةة

اًمن َأ واطمد ًمكـ مع ا ؾمػ ىمد يكقن اًمٌنؽ اًمذ  أقملـ سميىف سمنةؽ إؾمة مل أظمطةر 
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َ  ذًمةةةؽ  ن  ةةةذا ا َ  أو أمريكوةةة ًمٌنةةةق  شم ًةةةؽم مةةةـ اًمٌنةةةق  ا ظمةةةر  ؾمةةةقاء يمةةةَن سمريطَىوةةة

َ  وؾمةنِ مةـ اشمٌةَع ؾمةننهؿ   سمً َر اإلؾم أ  ومهل شمشعةؾ ومعةؾ اًموهةقد اًمةذيـ طمةذرىَ يم َسمة

وسم َصةةِ الةةديْ اًمٍمةةي  اعمعةةروأل ذم اًمٌ ةةَر  ذم ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ: ًم  ةةٌعـ 

َ  سمةةذراع طم ةك ًمةةق دظملةةقا ضمكةر وةةُ ًمةةدظمل مقا   ؾمةنـ مةةـ ىمةٌلكؿ ؿمةةؼما  سمشةةؼم وذراقمة

اًمنَس  ومقلّ رذا اعمنَؾمٌِ  ذا ًمولِ أمةس أو ىمَ : وممـ  ?ىمًَمقا: اًموهقد واًمن َر 

ىمٌةةؾ أمةةس ىعةةؿ  ىملنةةَ يم ةةػما  مةةَ ي ًةةَءًمقن سمم ةةؾ  ةةذا اعمنَؾمةةٌِ قمةةـ اًمٌةةديؾ قمةةـ  ةةذا 

َ  وؾمةنِ  ي ًةَءًمقن  اًمٌنق  اًم ل ىكـ ىنكر َ عمَ وموهَ مةـ شمعةَـمل سمًَمرسمةَ اعمكةرأ يم َسمة

ومقلةةةّ و نةةةَ أىمةةةق  أرمةةةل يمةةة  يققًمةةةقن قم ةةةشقريـ سمكجةةةر واطمةةةد   ?مةةةَ  ةةةق اًمٌةةةديؾ

َ  * ويرزىمةةةف مةةةـ ﴿ًمٌةةةديؾ  ةةةق ىمقًمةةةف شمٌةةةَر  وشمعةةةَمم: ا ومةةةـ ي ةةةؼ اهلل  عةةةؾ ًمةةةف خمرضمةةة

اًمٌةديؾ شمقةةق  اهلل قمةز وضمةةؾ وال ؿمةؽ أن شمقةةق  اهلل شم طلةُ ىمٌةةؾ  ﴾طموةْ ال حي ًةةُ

َ  سمةةةًَمعلؿ اًمنةةةَومع  ومةةة  يبنةةةل قممةةةؾ  َ  مقروىةةة َ  قممةةة   صةةةَل َ  وصمَىوةةة يمةةةؾ  ء قملةةة   ىَومعةةة

  يعنةل قمةـ اًمعمةؾ اًم ةًَم  سمةؾ ال سمةد صًَم  قمـ اًمعلؿ اًمنَومع وال اًمعلةؿ اًمنةَومع سمًَمةذ

مـ اجلمع سمونه   وًمكل يً طوع اعمًلمقن أن يققمقا رةذا اًم قةق  اًم ةل شم كةمـ 

اًمعلؿ اًمنَومع واًمعمؾ اًم ًَم   ذا حي َج إمم ضمهقد ضمٌةَرة م كَشمشةِ سمةلم أ ةؾ اًمعلةؿ 

اًمذيـ يققمقن سمقاضمُ اًم علوؿ واًم ٌلوغ ًممؾم أ  وسملم واضمُ اًمعمؾ رذا اإلؾم أ 

َ ػم اعمًلملم  ومكون  ي شَقمؾ قمَمِ اعمًلملم مع قمل ةهؿ  ًالء اًمعلة ء مـ  

وأوًم ةةةؽ سمعملهةةةؿ سمةةةًَمعلؿ وموقم ةةةذ يشةةةرح اعمًمنةةةقن سمنٍمةةة اهلل شمٌةةةَر   ؿسمننمةةة ؿ ًملعلةةة

وشمعَمم  رذا أيشل اجلقاب قمـ ذا  اًمًًا   اًمٌديؾ إذا   ةق اًمعةقدة إمم اإلؾمة أ.. 

 .اًمٌديؾ  ق اًمعقدة إمم اإلؾم أ ومه   وقمم   

اعمقدأ: ... ىشًف يعنل يممداومع قمـ  ًالء ويقق  م    ىمقهلؿ مَ ال ي ؿ اًمقاضمُة إال سمةف 

ن  ةذا  ةق يمقاضمُة ىنطلةؼ  ومهق واضمُ  مـ  ذا اعمنطلؼ وم  حيؼ ًمنَ م    أن ىيظمذ اًمؼمعمَة

 .سمف إمم اًمبَيِ اًمًَموِ و ل حتقوؼ ا  داأل وصقن طمقق  اعمًلملم
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اهلل وموةةؽ حملةةف ًمةةوس  ةةذا حملةةف  مةةةَ ال اًمشةةوخ: ىعةةؿ .. ىعةةؿ   ةةذا اًمكةة أ سمةةةَر  

يقةةقأ اًمقاضمةةُ إال سمةةف ومهةةق واضمةةُ معنةةَا: أ  ؾمةةٌُ مٌةةَح أصةةلف يةةًد  إمم واضمةةُ 

ومَ ظمذ رةذا اًمًةٌُ اعمٌةَح أصةلف واضمةُ  أمةَ اًمًةٌُ اعمكةرأ ومهةذا ال يقةق  قمةَب 

مةةةَ ال يقةةةقأ اًمقاضمةةةُ إال سمةةةف ومهةةةق واضمةةةُ   ةةةذا ذم القوقةةةِ إمةةةَ ضمهةةةؾ أو دمَ ةةةةؾ  

 وأطم لَ مر.

 دأ: اًمٌديؾ يم  ىشهؿ ؿمو نَ مـ اًمؼمعمَن  ق اًمعلؿ واًمعمؾ.اعمق

 واًمعمؾ. اًمشوخ:

 اعمقدأ: شم شوِ وشمرسموِ.

 إ  ىعؿ. اًمشوخ:

اعمقةةةدأ: ـموةةةُ  نةةةَ  ؾمةةةًا  يًةةةي  يعنةةةل أيةةةـ اًم ن ةةةوؿ ذم  ةةةذا ا مةةةر  اإلىًةةةَن 

 يعمؾ  نَ ويعمؾ  نَ  كذا مَ يققًمقن يعنل.

 ىعؿ. اًمشوخ:

يعمةةةؾ ًمقطمةةةدا و ةةةذا يعمةةةؾ ًمقطمةةةدا  أيةةةـ  اعمقةةةدأ: ومػممةةةقن رةةةذا اًمشنشةةةنِ  ةةةذا

 ?اًمعمؾ اجل قمل اًمذيـ ىقق  قمنف قممؾ

اًمشوخ:  ذا يَ أظمل اًمشنشنِ  ةذا ال ىن هةل منهةَ واًمًةٌُ اًمةذ  يدىةدن يم ةػم مةـ 

 ةةَ ػم اًمنةةَس اًموةةقأ ظمَصةةِ سمعةةض اًمةةدقمَة مةةنهؿ  ةةق اجلهةةؾ سمَإلؾمةة أ  ىكةةـ ىعلةةؿ 

ق   ﴿ن اًمكةةةريؿ: نذم اًمقةةةر ةةة ؾم   ر 
ؿ  ذم  ةةة ك  َن  ًم  ةةة د  يم  ةةة ق  ٌِ ًم  ن  ةةة  ً ٌة طم  ق  ةةة  [21]األحالالالزاب:﴾اهلل   أ ؾم 

  َ ا ؾمةةةقة الًةةةنِ سمرؾمةةةق  اهلل صةةةغم اهلل قملوةةةف  ونًمةةةف وؾمةةةلؿ شمكةةةقن يمةةة  أرشىةةةَ ؾمةةةًَمش

سمًَمعلؿ واًمعمةؾ  شمةر  مةَذا ومعةؾ رؾمةق  اهلل صةغم اهلل قملوةف  ونًمةف وؾمةلؿ مةـ اًم ن ةوؿ 

ىةةَ أ ? ةةؾ  نةةَ  شمن ةةوؿ سمةةَعمعنك اعمعةةروأل اًموةةقأ ?إلىمَمةةِ اًمدوًمةةِ اعمًةةلمِ  مةةَذا ومعةةؾ

أىمةةةق   نةةةَ  شمن ةةةوؿ وال سمةةةد ًمكةةةـ ًمةةةوس  نةةةَ  شمن ةةةوؿ يمةةة  يزقممةةةقن اًموةةةقأ  ًمقةةةد يمةةةَن 
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يقةةوؿ طملقةةَت قملموةةِ ًم علةةوؿ أصةةكَسمف اًمعلةةؿ  صةةغم اهلل قملوةةف  ونًمةةف وؾمةةلؿرؾمةةق  اهلل 

َ   صغم اهلل قملوف  ونًمف وؾمةلؿوًمكل يعملقا سمف  ًمقد طمرص اًمنٌل  سم علةوؿ اًمنًةَء أيكة

َ  ي  قهلـ وموف سمَعمققم ِ وا ًمعلؿ  وىمد ضمَء ذم صكو  اًمٌ ةَر  أن ومجعؾ هلـ يقم

 أصةكَسمف ذم طملقةِ ومةدظمؾ صم صمةِ رضمةَ : يمَن يعلةؿ صغم اهلل قملوف  ونًمف وؾملؿاًمنٌل 

أمةةَ أطمةةد ؿ وم قةةدأ وضملةةس ذم اعمكةةَن اًمةةذ  وضمةةد وموةةف ومًةةكِ  أمةةَ اًم ةةَين ومَؾمةة كك 

َ  قمةةةةغم  ومجلةةةةس مةةةةًظمرا   أمةةةةَ اًم ًَمةةةةْ ومةةةةقمم  ومقةةةةَ  قملوةةةةف اًم ةةةة ة واًمًةةةة أ مشةةةةجع

 ةةشقأل ا ظمةةػمة اًمؾمةةقاء قمةةغم ـمريقةةِ اإلىمٌةةَ  أو اًم ةةيظمر ذم  اجللةةقس ًمطلةةُ اًمعلةةؿ

ىمَ : أمةَ ا و  وميىمٌةؾ وميىمٌةؾ اهلل قملوةف  وأمةَ اًم ةَين ومَؾمة كك ومَؾمة كك اهلل منةف  وأمةَ 

ظمةةةر ومةةةيقمرض ومةةةةيقمرض اهلل قمنةةةف   ةةةةذا اللقةةةَت  ةةةةل اًم ةةةل ضمةةةةر  قملوهةةةَ قملةةةة ء اا

ا سمةةةذًمؽ اعمًةةةلملم ـمولةةةِ  ةةةذا اًمقةةةرون اًمطقيلةةةِ ًموةةة علؿ اعمًةةةلمقن قملمهةةةؿ ويكقىةةةق

ن ال شمكةَد دمةد طملقةِ مةـ  ةذا اللقةَت اًمعلموةِ شمقةَأ ذم قمةغم  ةد  مةـ ررةؿ  اا

سموةةّ مةةـ سموةةقت اهلل  ةةذا اًمٌوةةقت اًم ةةل ضمةةَء الةةض مةةـ رؾمةةق  اهلل صةةغم اهلل قملوةةف  

ونًمةةف وؾمةةلؿ ذم أطمَديةةْ يم ةةػمة ًمةةوجلس وموهةةَ اعمًةةلمقن وًمو كلقةةقا وموهةةَ ي دارؾمةةقن 

سمونهؿ  أصةٌكّ  ةذا اًمٌوةقت ظمَويةِ قمةغم يم َب اهلل.. ي لقن يم َب اهلل وي دارؾمقىف 

إمم  عوةةَت إمم شمكةة  ت  إمم أطمةةزاب ال يةةذيمر اهلل  ?قمروؿمةةهَ  حتقًمةةّ إمم مةةَذا

َ   أىمةةةق  ال يةةةذيمر اهلل وموهةةةَ إال  وموهةةةَ إال ىملةةةو    ال يةةةدرس وموهةةةَ اًمعلةةةؿ اًم ةةةكو  إـم ىمةةة

َ ن  ن اًمعلؿ إى   ق يم  ىمَ   اسمـ اًمقوؿ ىملو    أمَ اًمعلؿ وم  يدرس وموهَ اًمعلؿ إـم ىم

 اجلقزيِ رمحف اهلل: 

 نلعؾببب  قببب ل نن قببب ل ر بببإلا

 

 

 

 قبب ل نلابب  ك  لببقث ك لتؿإاببا 

    نلعؾ  كااك لؾخ ف  بػ ه  

 

 كببا نلة ببإل وكببا ر ي فؼقببا 

 ك  وٓ   ا نلابػ ن وكػقفب  

 

 حبببرًن  بب  نلتؿ قبب  ونلتشبباقا 

َ  مةةـ  ةةًالء اعم ك لةةلم اعم كةةزسم  لم قمةةغم همةةػم سملبنةةل ذم ا مةةس اًمقريةةُ أن ظمطوٌةة
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ضمد يةرد قمةةغم مـة ي مًةةؽ سمكةديْ رؾمةةق   َ  ذم سمعةةض اعمًَة  ةد  رؾمةق  اهلل وىمةةػ ظمطوٌة

اهلل صةةةغم اهلل قملوةةةف  ونًمةةةف وؾمةةةلؿ  وال يشةةةعر قمةةةغم أىةةةف يةةةرد قمةةةغم رؾمةةةق  اهلل اًمةةةذ  هي شةةةقن 

ّ ًمكـة  ّ.. صةقمقا يةقأ اًمًٌة سمَؾممف ذم يم ػم مـ اعمنَؾمٌَت ىمَأ ًموقق : صقمقا يقأ اًمًٌة

َ  مـ اج ألاى روا اًم عٌػم ىمَ : ظمرو َ  مـ اج أل.. ظمروضم  .ضم

 ?شمًم  زم ؿمو نَ مداظملِ:

 شمشكؾ. اًمشوخ:

 ظمرج أقمجُ مـ ذًمؽ ذم ميدسمِ. مداظملِ:

  َا. اًمشوخ:

َ  ىمةةةَأ وأظمةةةؼمت اًمشةةةوخ قمةةةكم اللٌةةةل سميىةةةف ىمةةةَ : صةةةقمقا يةةةقأ  مداظملةةةِ: أن ؿمةةةو 

 اًمًٌّ وأىَ أقملؿ سمين  نَ  يشل  و ق إمَأ.

 مـ اًمكٌَةر.أقمقذ سمَهلل  واهلل  ذا يمٌػمة  اًمشوخ:

 واهلل  كذا. مداظملِ:

اًمشةةةوخ: أقمةةةقذ سمةةةَهلل.. يةةةَ أظمةةةل مةةةَ داأ يقضمةةةد ذم اعمًةةةلملم م ةةةؾ  ةةةًالء اجَصةةةِ 

ن نيةةةةِ واطمةةةةدة ذم اًمقةةةةرن ﴾إن شمنٍمةةةةوا اهلل ينٍمةةةةيمؿ﴿يموةةةةػ  ةةةةًالء يطلٌةةةةقن اًمٌةةةةديؾ 

اًمٌةةديؾ اىٍمةةوا اهلل ينٍمةةيمؿ  ﴾إن شمنٍمةةوا اهلل ينٍمةةيمؿ ﴿مةةقضمزة  عةةّ وميوقمةةّ 

ن اًمٌةةديؾ سم بوةةػم أطمكةةَأ اهلل واالىةة  ء إمم جمةةًَمس ال يةةذيمر اى هةةك ا مةةر  ومهةةؾ يكةةق

وموف اؾمؿ اهلل سمؾ حيَرب وموهَ يم َب اهلل وؾمنِ رؾمق  اهلل صغم اهلل قملوف  ونًمف وؾملؿ  

 سمؾ ومذا ُ اعمًلملم.

 ( 00:  00:  46/ 660) اهلدى والنور/

 (  00:  13:  23/ 660) اهلدى والنور/
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 االٌتدابات البمدٖٛ

ؾ مةةةـ االى  َسمةةةَت اًمكةةةؼم  إمم االى  َسمةةةَت اًم ةةةبر  اى  َسمةةةَت اعمقةةةدأ: ىن قةةة

اًمٌلديِ  رأيكةؿ وموهةَ  ومةَ  ةق ىمةقًمكؿ سممةـ يقةق  سممنمةوقمو هَ سمةدقمق  أىةف ال قم ىمةِ 

 هلَ سمًَمديمقراـموِ اًمطَهمقشموِ  وأن يمقن رةوس اًمٌلديِ مًل   أومكؾ مـ يمقىف..

َ  وًمق ذم أؾمقأ ا طمقا  ًمق يمَن مًل   وًمق ذم أؾمقأ ا طمقا   َ  ًمق يمَن ىٍماىو

َ   وأن مةةـ شمةةر  اًم  ةةقيّ سمكجةةِ أن رةةةوس اًمٌلديةةِ جمةةؼم ذم  َ  أو ؿمةةوققمو أو اؿمةةؽمايمو

صمةةة    ن ذًمةةةؽ اعمةةةؼمر ال يةةةنهض وذم اعمقَسمةةةؾ ًمةةةق مكنةةةَ نسمعةةةض ا طموةةةَن مةةة    يعةةةد 

اًمكةةَومر مةةـ اًمرةَؾمةةِ ؾمةةوققأ سمَإلقمَىةةِ قمةةغم اعمنكةةرات اًم ةةل طمةة    ؾمةةوقػ أمَمهةةَ ًمةةق 

 ?يمَن اًمرةوس مًل   

اعمهؿ أظمل  ذا اًمًًا  وإن يمَن ذم القوقِ أ ةقن مةـ اًمًةًا  اًمًةَسمؼ  :اًمشوخ

ًمكةةـ يمةةؾ مةةـ االى  َسمةةَت يةةدور طمةةق  ىمَقمةةدة همةةػم إؾمةة موِ  سمةةؾ  ةةل ىمَقمةةدة هيقديةةِ 

صهوقىوِ اًمبَيِ شمؼمر اًمقؾمولِ  أىَ أوم ؾ سملم أن يرؿم  اعمًلؿ ىشًف ذم جملس مةـ 

ؽ اعمجلةةس أىمةةؾ مةةـ جمةًَمس اًمٌلةةديَت وسمةةلم أن   ةةَر  ةةق مةـ ي ةةـ أن رشا ذم ذًمةة

همػما   ُ اًم شريؼ طم ك ذم االى  َسمةَت اًمكةؼم   وأىةَ يم ٌةّ ذم  ةذا إمم  َقمةِ 

اإلىقةةَذ ذم اجلزاةةةر ومقةةد أرؾمةةلقا إزم ؾمةةًاال  قمةةـ االى  َسمةةَت ومٌونةةّ هلةةؿ سمٌمةةء مةةـ 

َ  مـ أن  ذا االى  َسمَت واًمؼمعمَىَت ًموًّ إؾم موِ  وأىنةل ناًم ش وؾ مَ ذيمرشمف  ىش

َ  ذم  ةةذا اًمؼمعمةةَن  ىةةف ال يًةة طوع أن ال أى ةة  مًةةل   أن ير ؿمةة  ىشًةةف ًموكةةقن ىَةٌةة

َ  أسمةةدا  ًممؾمةة أ  سمةةؾ ؾمةةوجرومف اًم وةةَر يمةة  يقةةع ذم يمةةؾ الكقمةةَت اًمقَةمةةِ  يعمةةؾ ؿمةةو 

اًموقأ ذم اًمٌ د اًمعرسموِ  وًمكـ مع ذًمؽ ىملّ إذا يمَن  نةَ  مًةلمقن و ةذا مقضمةقد 
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َن سمةزقمؿ شمقلوةؾ مع ا ؾمػ ذم يمؾ سمة د اإلؾمة أ يرؿمةكقن أىشًةهؿ ًموةدظملقا اًمؼمعمة

اًمنمةةة  ومةةةنكـ ال ىًةةة طوع أن ى ةةةد ؿ قمةةةـ شمرؿمةةةو  أىشًةةةهؿ صةةةدا   ىنةةةَ ال ىملةةةؽ إال 

َ  ؾمػمؿمةةة  ىشًةةةف ًم ى  َسمةةةَت اًمكةةةؼم  أو  اًمن ةةة  واًمٌوةةةَن واًمةةةٌ غ  ومةةةٌذا يمةةةَن واىمعوةةة

اًم بر  قمغم طمد شمعٌػم   ومػمؿم  مًلؿ ىشًةف ىٍمةاين أو اًمشةوققمل أو ىكةق ذًمةؽ 

ن يرؿمةةة  ىشًةةةف ؾمةةةقاء ًم ى  ةةةَب اًمكٌةةةػم أو ومةةةٌذا مةةةَ أمكننةةةَ أن ى ةةةد اعمًةةةلؿ مةةةـ أ

 ن  نَ  ىمَقمدة إؾم موِ قمغم أؾمَؾمهَ ىكـ ىقق  مةَ  ?اًم بػم ومنكـ ى  َرا  عمَذا

ىملنَا  إذا وىمع اعمًلؿ سملم رشيـ اظم َر أىمله  رشا   ال ؿمةؽ أن وضمةقد رةةوس سملديةِ 

مًلؿ  ق سمة  ؿمةؽ أىمةؾ رشا  وال أىمةق  ظمةػم مةـ وضمةقد رةةوس سملديةِ يمةَومر أو ملكةد  

ـ  ةةةذا اًمةةةرةوس ؾمةةةوكر  ىشًةةةف و ةةةق ال يةةةدر ..  ةةةذا اًمةةةرةوس حيةةةر  ىشًةةةف وال ًمكةةة

يدر ن  ىف  ق عمَ يرؿم  ىشًف سمدقمق  أىف يريد أن يقلةؾ اًمنمة وىمةد يشعةؾ  ًمكنةف ال 

يدر  سميىف حيؽم  مـ ىَطموِ أظمر  وموكةقن م لةف يمم ةؾ اًمعةَب اًمةذ  ال يعمةؾ سمعلمةف 

يعمةةؾ سمعلمةةف يمم ةةؾ اعم ةةٌَح  وىمةةد ىمةةَ  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ: م ةةؾ اًمعةةَب اًمةةذ  ال

حيةةر  ىشًةةف وييضةةء همةةػما  هلةةذا ىكةةـ ىشةةر  سمةةلم أن ىن  ةةُ وسمةةلم أن ىن  ةةُ  ال 

ىرؿم  أىشًنَ ًمنن  ُ  ىنَ ؾمنكؽم   أمَ مـ أسمك إال أن حير  ىشًف ىملةو   أو يم ةػما  

ويرؿمةةة  ىشًةةةف رةةةذا االى  َسمةةةَت أو شملةةةؽ ومةةةنكـ مةةةـ سمةةةَب دومةةةع اًمنمةةة ا يمةةةؼم سمًَمنمةةة 

 عمًلؿ قمغم ذا  اًمكَومر أو قمغم ذا  اعملكد.ا صبر ى  َر  ذا ا

اعمقةةةدأ: ؿمةةةو نَ يعنةةةل أومهةةةؿ مةةةـ  ةةةذا اًمكةةة أ أىةةةف سمًَمنًةةةٌِ ًملؼمعمةةةَن أو سمًَمنًةةةٌِ 

 ًم ى  َسمَت اًمٌلديِ إذا شمرؿم  مًل   ومًَم  قيّ قملوف ضمَةز.

 ىعؿ مـ سمَب: اطمشظ... اًمشوخ:

 اعمقدأ: أىمؾ اًمنميـ.

 همػما.مـ ًموس  ىف ظمػم مـ سمَب دومع اًمنم ا يمؼم سمًَمنم ا صبر   اًمشوخ:

 ( 00:  19:  35/ 660) اهلدى والنور/
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 حهي وػازنٛ األوسٖهٗني املطمىني يف االٌتدابات  

ُّ لمىضمحٛ  ُ حصب إضالو٘ ٔحهي ته

 يف أوسٖها لمىػازنٛ يف الربملاُ

يقق : مَ  ق طمكؿ مشَريمِ سمعض اعمًلملم ا مريكةَن ذم اًم  ةقيّ  مداظملِ:

ديـ ذم ذًمؽ إمم ىمَقمدة أظمػ اًميريـ  م قللم أن الى  َب رةوس أمريكَ مً ن

َ  قمةةةةغم  واطمةةةةدا  مةةةةـ  ةةةةًالء اًمرًؾمةةةةَء اعمرؿمةةةةكلم ؾمةةةةوكقن أظمةةةةػ وـمةةةةية وأىمةةةةؾ سميؾمةةةة

 اإلؾم أ واعمًلملم.

ر  ةًالء اعمًةلملم اًمةذيـ ي نةقن يم  ذ  اًمكشر ملِ واطمدة  ورسمنَ قمز وضمؾ ي   اًمشوخ:

ـ  شم ة ﴿ققن ىمَقمدة: أظمػ اًميريـ  ىمةَ  شمعةَمم: ٌ  ط  أيشؿ ي   ًم ة ال و  قد  و  و ه ة ن ةؽ  اًم  ى  قم  ر 

ؿ   ل ة  ه 
َر   طم   ةك شم   ٌ ةةع  م  وأىةةَ إن أقمجةُ وميقمجةُ يمةةؾ اًمعجةُ مةةـ  [120]البقالر :﴾اًمن   ة

اهلل  ةةًالء اًمشةةٌَب اًمةةذيـ يريمنةةقن إمم م ةةؾ  ةةذا اًمةةق ؿ يمةة  ضمةةَء ذم ؾمةةًاًمؽ سمةةَر  

قا وم   م  ﴿وموةةةةةةةةةةؽ واهلل قمةةةةةةةةةةز وضمةةةةةةةةةةؾ يقةةةةةةةةةةق :  ةةةةةةةةةة م  ل  ـ  فم  ي
ذ  ةةةةةةةةةة ن ةةةةةةةةةةقا إ مم  اًم  يم  ر  ال شم  ؿ  و  ك  ةةةةةةةةةة  ً

ىَر اًمدىوَ ىمٌةؾ ىةَر ااظمةرةن ًمةذًمؽ ىكةـ ىقةق : ال  ةقز اعمشةَريمِ  [113]هود:﴾اًمن َر  

ذم م ةةةؾ  ةةةذا االى  َسمةةةَتن  ن  ةةةذا مشةةةَريمِ شمعنةةةل مةةةقاالة قمملوةةةِ ًملكشةةةَر وذًمةةةؽ 

ف  ﴿حمةةةةةةةةرأ سمةةةةةةةةنص اًمقةةةةةةةةرنن طموةةةةةةةةْ ىمةةةةةةةةَ  رب ا ىةةةةةةةةَأ:  ةةةةةةةة ٌ ى  ؿ  وم  ن ك 
ةةةةةةةة هل  ؿ  م  ـ  ي   ةةةةةةةةق  ةةةةةةةة م  و 

ؿ   ن ه 
 .[51]المائد :﴾م 

َ  أو قمجةة    اظملةِ:مد َ  ذم سمعةض اعمًةةلملم ا مريكةَن قمرسمة يقةق : مةَ رأيكةةؿ أيكة

اًمذيـ حيَوًمقن شمكةقيـ طمةزب إؾمة مل ًملمشةَريمِ ذم اًمؼمعمةَن ا مريكةل  ويقةق  

 ةةًالء معللةةلم: إن  ةةذا اًم ةةنوع طمةةؼ مةةـ طمققىمنةةَ اًمدؾمةة قريِ ذم اًمقةةَىقن ا مريكةةل 

 وقملونَ أن ال ىشرط وموف.
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َ  هلةةةةذا اًمًةةةةًا  أفمةةةةـ أن اجلةةةةقاب اًمًةةةةَسم اًمشةةةةوخ: ؼ سمةةةةَر  اهلل وموةةةةؽ ي ةةةةل  ضمقاسمةةةة

اًم طمةةةؼ  وال  ةةةقز اًم كةةةزب مةةةـ  ةةةًالءن  ن  ةةةذا اًم كةةةزب ؾمةةةوجعؾ اعمًةةةلملم 

 نَ  ومرىم لم  ومرىمِ م كزسمِ هلةذا االى  َسمةَت وومرىمةِ أظمةر  معَيمًةِ هلةَ  وىمةد شمقةقأ 

أطمزاب أظمر   وىكـ ىشكق ا طمزاب اإلؾم موِ ذم اًمٌ د اإلؾم موِ ومة ذا ىقةق  

ب ذم سم د اًمكشةر؟ ىكةـ ىن ة   ةًالء اًمةذيـ اسم لةقا سمَالؾمة وطَن ذم سمة د قمـ اًم كز

اًمكشر يم  ىن   أومرادا  منهؿ طمون  ي  لقن سمنَ ًموًيًمقىنَ قمـ سمعض ا طمكةَأ اًم ةل 

شمعؽموةةهؿ ذم طموةةَهتؿ  نةةَ  ىن ةةكهؿ داةةة   وأسمةةدا  أن ال يًةة قروا ذم سمةة د اًمكشةةر  

إمم سمةة د اإلؾمةة أن  ن اإلؾمةة أ  وأن يشةةروا إمم اهلل قمةةز وضمةةؾ سمةةين يعةةقدوا أدراضمهةةؿ

ينهةةك اعمًةةلؿ أن هيةةَضمر مةةـ سمةة د اعمًةةلملم إمم سمةة د اًمكشةةَر واعمنمةةيملم  و نةةَ  

مةةـ ضمةةَمع اعمنمةة  »أطمَديةةْ يم ةةػمة ويم ةةػمة ضمةةدا  منهةةَ ىمقًمةةف قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ: 

مةةةـ ضمةةةَمع أ : مةةةـ ظمةةةًَمط اعمنمةةة  ومهةةةق م لةةةف  ومةةةـ ذًمةةةؽ ىمقًمةةةف قملوةةةف   «ومهةةةق م لةةةف

ويمذًمؽ ىمقًمف قملوف اًم  ة واًمً أ:  «واعمنم  ال شمؽماء  ىَرلَاعمًلؿ »اًمً أ: 

 .«أىَ سمر ء مـ يمؾ مًلؿ يقوؿ سملم فمهراين اعمنميملم»

ًمةةةةذًمؽ ىجةةةةد سمعةةةةض اعم ةةةةدينلم مةةةةـ  ةةةةًالء اعمًةةةةَومريـ أو اعمًةةةة قـمنلم ذم سمةةةة د 

اًمكشةةر طموةةةن  ىل قةةةل رةةؿ  نةةةَ  ذم زيةةةَرة قمةةَسمرة يمةةة  أىةةةّ اان واىمعةةؽ  نةةةَ  ىجةةةد 

ت اًم ةةةةل يعوشةةةةقيشَ و ةةةةل سمو ةةةةِ يمشةةةةر وومًةةةةؼ وومجةةةةقر  ةةةةَضمقاء واًمٌومةةةةنهؿ شمةةةةيصمرا  سمةةةةَ 

وو    ي يصمرون مـ طموْ ال يشعرون أو يشعرون صمؿ إذا  ؿ ؿمعروا طمَوًمقا شمؼمير 

مةةَ  ةةؿ وموةةف وىمعةةقا سمشةة ك اعمةةؼمرات أو اعمًةةقهمَت مةةـ اعمًةةقهمَت اًم ةةل شمل قةةل مةةع 

َ  مةـ شمًةقيغ االى  َسمةَت  عمةـ  ق  اًمنشس ومةع اجلهةؾ سمَإلؾمة أ  يمة  ؾمةمعّ نىشة

أىمؾ رشا  زقممقا مـ سمَب شمطٌوؼ ىمَقمةدة: ا ظمةذ سمةيظمػ اًميةريـ   ةذا اًمقَقمةدة إىة  

شمطٌؼ ومو  يكقن يبلُ قمغم اًم ـ أن ا ظمةذ سمةيظمػ اًميةريـ يطةو  سمًَمنمة ا يمةؼم  

أمةةةَ ذ ةةةُ ضمةةةقرج وضمةةةَء أىطنوةةةقس وممةةةـ أيةةةـ ىكةةةـ ىككةةةؿ أن أىطنوةةةقس ظمةةةػم مةةةـ 

  َ  ومَ  ؿ سممً وقنلم. ضمقرج أو مـ سمقش أو مَ ؿمَسمف ذًمؽ؟! إن ي نقن إال فمن

 واهلل اعمً عَن.

 ( 00:  37: 21/   691) اهلدى والنور / 
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 حهي اٌتداب الٍضساٌ٘  

 وَ باب أخف الطسزَٖ

أوم ةةةةك سمعةةةةض ـملٌةةةةِ اًمعلةةةةؿ سمجةةةةقاز اى  ةةةةَب ا صةةةةل  مةةةةـ اعمرؿمةةةةكلم  مداظملةةةةِ:

 اًمن َر  مـ سمَب أظمػ اًميريـ  ومهؾ  ذا  قز؟

ةة صمةةؿ: أال ي   َ  قمةةغم ى ةةرة اًمنةةَس  ةةذا مةةـ شمك ةةػم قمةةدد ؿ   ةةَ  د  ع  ىمةةد يةةنعكس ؾمةةلٌو

 ًمشعٌوِ اعمًلملم؟

 ة  وأفمـ أىف ىَىمص  اًمًًا  ىَىمص.ر  أيم ر مـ م   ف إزم  ضم   ذا ؾمًا  و   اًمشوخ:

ومٌذا قمند  سموَن إمتَأ  ذا اًمنقصن  ىنةَ ا صةؾ ىقةق  طمًةـ اًم ةـ سمي ةؾ اًمعلةؿ  

 سمكوْ ال يً در  قملوهؿ.

 اان اًمن َر ؟ ضمقاز ا صل  مـ اعمرؿمكلم ىمَـمٌِ وى  ص مداظملِ:

أىَ أىمق   ء  نَ  و ذا اًمذ  ؾميىمقًمف أفمـ مق قد سمًَمًةًا   ومًَمًةًا   اًمشوخ:

. َ  ىَىمص  يم  صدر مـ همػم  أيك

ةة ر   ةةذا اًمنٍمةةاين اعم   َ  قمةةغم اعمًةةلملم أن يرؿمةة  أطمةةد ؿم    إمةةَ أن يكةةقن مشرووةة

ةة  كقا اًمن ةَر  ؿمةةًَوا أأ أسمةقا  وطمون ةةذ ومٌمةةَ أن يكةقن  نةةَ  قمديةةد مةـ اًمن ةةَر  رؿم 

شًةةهؿ وال سمةةد مةةـ أن يةةنج  واطمةةد مةةنهؿ  ذم  ةةذا الًَمةةِ شمةةي  اًمقَقمةةدة اعمةةذيمقرة أى

َ : اظم وةَر أظمةػ اًميةةريـ  يعنةل: ذم أرسمعةِ مةةـ اًمن ةَر  رؿم ة  كقا أىشًةةهؿ  وال نىشة

سمةد أن يةةنج  واطمةد مةةنهؿ ذم سملةد مةةَ  ال سمةد  وملةةق ومروةنَ أن ا صةةقات يملهةَ وضمهةةّ 
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اًمن ةَر  اعمرؿمةكلم أىشًةهؿ  إمم اعمًلملم  وب يقضمف وال صقت واطمةد هلةًالء 

 يًقطقن ال  قز اظم وَر ؿ  واو  إمم  نَ؟

 واو . مداظملِ:

ةة ن  أمةةَ إذا يمةةَن اًمعكةةس  و ةةذا اًمةةذ  أفمةةـ اًمًةةًا  م   اًمشةةوخ: قملوةةف  أىةةف ال سمةةد  ُ    

َ  أن  ذا اًمن َأ  سمًٌُ اًمن َأ اًمقَةؿ اان  ى َأ االى  َسمَت   ُ أن شمعلمقا  وع

َ  سمقضمةةةةف مةةةةـ اًمقضمةةةةقا  َ   وإن يمةةةةَن سمعةةةةض اًمةةةةدو  اًم ةةةةل شم شةةةةَظمر ًمةةةةوس إؾمةةةة مو إـم ىمةةةة

ًَمديمقراـموِ أو ىكق  ذا اعمعنك مـ  ذا اًملشظ ا ضمنٌل  أن  ذا يم ؾ ديمقراـموِ وم

اًمشةةةعُ  وديمقراـموةةةِ الكةةةؿ  ومهةةةذا ذم اًمقاىمةةةع  يعنةةةل: أؾمةةةمع ضمعجعةةةِ وال أر  

َ . يعنل: يم أ ال ـمَةؾ حت ف.  ـمكن

 االى  َسمَت ًموس وموهَ ديمقراـموِ أسمدا ..

 ذم اإلؾم أ  نَ   ء اؾممف ديمقراـموِ؟ :مداظملِ

 أىَ أىمق : أيشؿ يق دوا اًمعداًمِ  سمس ىكـ ىً عمؾ يمل هتؿ. اًمشوخ:

اإلؾم أ همنل قمـ يمؾ  ء أضمنٌل  ديمقراـموِ  اؿمؽمايموِ  ؿموققموِ  رأؾمة ًموِ.. 

 إمم نظمرا.

ًمكـ  ؿ ي شَظمرون أن  ذا وموهَ ديمقراـموِ وموهةَ قمداًمةِن  يشةَ مةـ اًمشةعُ وإمم 

 ًمشعُ ؾمو  َر ىقاسمف ووزراءا  و.. إمم نظمرا.اًمشعُ  ا

يموػ   َر اًمشعُ  ويموػ   َر اعمرؿمكقن مـ اًمشعُ  مٌلم اعمك قب مـ 

 قمنقاىف.

أىةةةةة ؿ اان شمةةةةةرون يمةةةةةؿ ويمةةةةةؿ مةةةةةـ اعمرؿمةةةةةكلم  رؿمةةةةةكقا أىشًةةةةةهؿ  أو   ء ذم 

 : َ اإلؾمةةة أ ىمةةةَ  قملوةةةف اًمًةةة أ يمةةة  ذم اًم ةةةكو  مًةةةلؿ أو اًمٌ ةةةَر  أو يملةةةوه  معةةة
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 أو يم  ىمَ  قملوف اًمً أ.  «ـ ـملُ اًمقاليِىكـ ال ىقزم م»

يعنةةةل: مقفمةةةػ يطلةةةُ أن يقفمةةةػن ال يقفمةةةػن  ن  ةةةذا معنةةةَا يريةةةد أن يًةةة بؾ  

و  ًاًمقفموشةةةةِ  ويةةةةرسم  مةةةةـ وراةهةةةةَ  ال يقفمةةةةػ إال اعم لةةةةص اًمةةةةذ    ةةةةَرا اعمًةةةة

 ا و   أو مـ ينقب قمنف.

ىكةةةةـ  نةةةةَ ىقةةةةق : أىةةةةَ اظم ةةةةَروين  أىةةةةَ مرؿمةةةة  ًمكةةةةؿن شمشةةةةقومقا سمًَم وم ةةةةَت  ةةةةذا  

 أىٍموين أىٍميمؿ(يم ن ىمرأت  وؽ قمنقان. اهلل أيمؼم.)

 ( 00:  54:  25/ 284) اهلدى والنور/ 
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 حهي دخٕه الربملاٌات 

 ٔجمالظ األوٛ
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 حهي دخٕه جمالظ األوٛ

 يقق  ا خ: مَ طمكؿ دظمق  اعمًلملم ذم جمًَمس ا مِ؟ مداظملِ:

 ذم مَذا؟  اًمشوخ:

 ذم جمًَمس ا مِ؟ مداظملِ:

 اعمًلمِ أو ا مِ اًمقَةمِ؟  ا مِ اًمشوخ:

 ا مِ اًمقَةمِ.  مداظملِ:

ا مةةةةةِ اعمًةةةةةلمِ ينٌبةةةةةل أال يكةةةةةقن وموهةةةةةَ إال ىةةةةةَس صةةةةةَلقن  ن  ةةةةةذا  اًمشةةةةةوخ:

َ  وقملةة    أمةةَ اًموةةقأ اظمةة لط  َ  ورأيةة اعمجلةةس ًممؾم شةةَرة  ويكةةقن وموةةف ى ٌةةِ ا مةةِ دينةة

يملهةةَ الَسمةةؾ سمًَمنَسمةةؾ مةةع ا ؾمةةػ اًمشةةديد   ةةذا اعمجةةًَمس و ةةذا اًمؼمعمَىةةَت  ةةذا 

َ  ي بةةػم  أؾمةًَموُ أضمنٌوةةِ  ويةةقأ أن شمقةقأ اًمدوًمةةِ اعمًةةلمِ وقمًةةك أن يكةقن ذًمةةؽ ىمريٌةة

يمةةةةةؾ  ةةةةةذا اًمةةةةةن ؿ  وال يٌقةةةةةك  نةةةةةَ  جمةةةةةًَمس شمًةةةةةمك: سمًَمؼمعمَىةةةةةَت ويكةةةةةع ى ةةةةةَأ 

  َ اى  َسمَت  وشمشؽم  ا صقات سمًَمشلقس واًمةدرا ؿ واًمةدىَىػم  يمةؾ  ةذا ي ةٌ  ىًةو

. َ  منًو

قمةةغم أ  مقؾمةةك ا ؿمةةعر ن  ىةةف  ؾمةةودىَ قممةةر سمةةـ اجطةةَب ر  اهلل قمنةةف أىكةةر

َ   يمَشمةةُ ومقةةط يمةةي  مقفمةةػ ىمةةَ : أب دمةةد ذم اعمًةةلملم مةةـ  َ  ىٍمةةاىو ا ةةذ ًمةةف يمَشمٌةة

 يبنوؽ قمنف؟ ـموُ! همػما. 

 : .. (  23:  50/   100) اهلدى والنور /  
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 باب وٍْ

 ةةةذا اًمةةةذ  يةةةدور ذم اًمكقيةةةّ  أو يةةةدور سمًَمًةةةًا  واًمنقةةةَش طمقًمةةةف ذم  مداظملةةةِ:

ق وم ق  سمعةض اعمشةَةخ سميىةف  ةقز اًملجةقء إمم اعم ةًَم  اًمكقيّ ظمَصِ قمندىَ و 

اعمرؾملِ وهمػم ةَ وظمَصةِ ذم  ةذا ا يةَأ  و ةل دظمةق  سمعةض اًمشةٌَب ذم جمةًَمس 

ا مِ وهمػم َ  وذم اًم جنود أو اجلوش واًمنمـمِ ًمكل يبػموا اًمشًَد اًمذ  واىمع ذم 

َ : يٌوكقن هلؿ طملؼ اًملكوِ وهمػم َ.   ذا ا مَيمـ  وأيك

 م ًَم  مرؾملِ؟  ذا يًمقيشَ اًمشوخ:

 ًموس مرؾملِ مرؾملِ إى  م ًَم  أىَ أردت يملمِ أوصلهَ وًمكـ... مداظملِ:

 ـموُ! المد هلل يعنل: مَ سموًمقيشَ م ًَم  مرؾملِ. اًمشوخ:

 ال  وًمكـ رد قملوهؿ يَ ؿموخ. مداظملِ:

لراأ»ىعؿ  اًمرد قملوهؿ  اًمشوخ: َ قمند اهلل ال يَن  سَم  شمعرأل  ذا الديْ؟  «إن م

 ن.قمرومنَا اا مداظملِ:

َ » اًمشوخ: لراأ ظمةذوا مة ٌى  قمند اهلل ال ينَة  سمَة ُ وم س اشمققا اهلل وأ لقا ذم اًمطل َ اًمَن َ أهي ي

َ طمرأ ـ  ي   ؼ  ﴿و ذا مً قك مـ ىمقًمف شمعَمم  مق ٌس مـ ىمقًمف شمعَمم:  « طمؾ ودقمقا م م  و 

ةةَة ضم  ةةةف  خم  ر  ةةةؾ  ًم  ُ  *  اهلل      ع  ةةة
 ً ْ  ال حي     و ةةة ـ  طم  ةةة

ةةةف  م  ىم  ز  ي ر  وميىةةةَ أشمعجةةةُ مةةةـ  [3-2]الطالالال: :﴾و 

سمعةةض إظمقاىنةةَ اًمطوٌةةلم اًمةةذيـ ي ةةدرون م ةةؾ  ةةذا اًمش ةةَو   و ةةل ظمةة أل ى ةةقص 

ؿ  ﴿اًمك َب واًمًنِ  رسمنَ يقق :  يم  وا اهلل   ي نٍم   ن  شم نٍم  
ومهةؾ يكةقن ىٍمة اهلل  [0]محمالد:﴾ إ 
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سممع ةةةةةوِ اهلل  سمم ًَمشةةةةةِ مةةةةةَ أىمةةةةةق  ؾمةةةةةنِ رؾمةةةةةق  اهللن  ىةةةةةف  ةةةةةذا اًمًةةةةةنِ هلةةةةةَ معنةةةةةك 

ًمًةةةنِ اًمةةةكم ىمةةةَ  قمنهةةةَ ا قمةةةرا : واهلل يةةةَ رؾمةةةق  اهلل! ال أزيةةةد اصةةةط طمل  يعنةةةل: ا

قملةةوهـ وال أىقةةص  يعنةةل: مةةَ سمةةدا ي ةةكم  ء مةةـ اًمًةةنـ   ةةؾ يكةةقن ىٍمةة اهلل مةةـ 

  واهلل أىَ أشمعجُ يمؾ ¢قمٌَد اهلل ًمونَ  ىٍم اهلل ًمعٌَد اهلل سمم ًَمشِ أوامر رؾمق  اهلل 

ا اًمش ةةَو  يمَىةةّ مةةـ اًم عجةةُ مةةـ م ةةؾ  ةةذا اًمش ةةَو  اًم ةةل ىًةةمعهَ  وًموةةّ أن  ةةذ

ىَس ًموًقا معنَ قمغم اجط  قمغم اًمك َب واًمًنِ  ىقق : إن  ًالء مـ أ ؾ اًمرأ  

يققًمقن مَ يش هقن  ًمكـ قمهدىَ سمٌعض  ًالء اًمذيـ شمٌلبنَ م ةؾ  ةذا اًمش ةَو  أيشةؿ 

معنَ قمغم اجط قمغم اًمك ةَب واًمًةنِ  ومةٌذا يمةَن ىٍمة اهلل سمنٍمة أطمكةَأ اهلل  ومكوةػ 

 سممع ةةةوِ أطمكةةةَأ اهلل قمةةةز وضمةةةؾ اسم ةةةداء  أو  ظمطةةةقة ىمشةةةوهَ ىطمةةةع أن ىنةةةَ  ىٍمةةة اهلل

ى ًَمػ وموهَ أوامر اهلل سمكجةِ أيةش؟ ال ةق  قمةغم ىٍمة اهلل ذم اعمًة قٌؾ اًمقريةُ 

 أو اًمٌعود. 

  ورءهبب   ببعا و ببعا  شببتؿ 

 

 

 

    هؽبن اب   بعا نبإرء نإلكب  

ومةة  سموكةةقن أصةةق  مةةَ يٌ بوةةف  ةةًالء اإلظمةةقان سمطريةةؼ خمًَمشةةِ اًمنمةةيعِ  خمًَمشةةِ  

اًمنمةةيعِ قمةةغم ا ىمةةؾ ذم ا وامةةر  سمةةس أىةةَ أريةةد أن أزيةةد قمةةغم ذًمةةؽن طم ةةك خمًَمشةةِ 

َ  إىةةةف  ةةةذا مةةةَ ًمنةةةَ وموهةةةَ  ةةةذا مةةةق وىم هةةةَ ومةةةق زمنهةةةَ  اًمًةةةنـ مةةةَ  ةةةقز أن ى  ةةةذ َ يشجةةة

 وسمعض همػم  ًالء يققًمقن ودقمقىَ مـ اًمقشقر وظمذوا ًمنَ سمًَملٌَب واى هك ا مر.

 ر . ذا مَ يمنَ ىنكرا قمغم اجل قمَت ا ظم مداظملِ:

إيةةةةف ؾمةةةةٌكَن اهلل  ؾمةةةةٌكَىؽ اًملهةةةةؿ وسمكمةةةةد  أؿمةةةةهد أن ال إًمةةةةف إال أىةةةةّ  اًمشةةةةوخ:

. َ  أؾم بشر  وأشمقب إًموؽ ضمزايمؿ اهلل ظمػم  وع

 (  00:  56: 07/ 136) اهلدى والنور /
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 باب وٍْ

 مَ الكؿ اًمنمقمل ذم دظمق  جملس ا مِ؟ مداظملِ:

 جملس ا مِ! اًمشوخ:

 اًمنقاب  جملس اًمنقاب. مداظملِ:

 ىَ ومَ ؿ  ًمكـ ًمق صمٌّ قمغم االؾمؿ ًمعملنَ حمًَة قملوف.أ اًمشوخ:

 ذا ًموس جملس ا مِ   ذا سمرعمةَن   ةذا جملةس ا مةؿ اًمة  إؾمة موِن  ىةف ذم 

َ : حتكةؿ سمة  أىةةز  اهلل  وملةوس وموهةَ جملةةس  ا مةِ اًم ةل  ةةل أوال : مًةلمِ  و ةل صمَىوةة

ومر  وًمكةـ يًمك سممجلس ا مِن  ن  ذا اًم ًموِ شم نَؾمةُ مةع اًمن ةَأ اًمبةر  اًمكةَ

قر    ﴿ ةةذا اًم ًةةموِ ال شم  ؿمةةك أسمةةدا  مةةع اًمن ةةَأ اعمًةةلؿ اًمةةذ  يقةةق :  ةة ؿ  ؿم  ر    ةة أ م  و 

ؿ   و ن ه  ر  ﴿  واايِ ا ظمر : [38]الشور :﴾سم   ا  م 
ؿ  ذم  ر   
َو  ؿم   .[155]آل عمران:﴾و 

 ىمد  شك  ذا اًمك أ اعمجمؾ قمغم سمعض اًمنَس وم  سمد ًمنَ مـ شمش وؾ طمقًمف:

ؿ  ذم  ﴿ؾ ذم اايةةةِ ا ومم نمةةةرا  ًمنٌوةةةف سمققًمةةةف: طموةةةن  ىمةةةَ  رسمنةةةَ قمةةةز وضمةةة ر   
َو  ةةة ؿم  و 

ر   صمؿ عمَ أظمؼم قمـ اًمن َأ اإلؾم مل ذم ا مِ اإلؾم موِ سمَايِ  [155]آل عمران:﴾ا  م 

ؿ  ﴿اًم َىوِ ومقَ :  و ةن ه  قر   سم  ؿ  ؿم  ر    أ م  ِ  يعةرأل يمةؾ مًةلؿ طم ةك  [38]الشالور :﴾و  سمدا ة

َ  سمةةَعمعنك اًمكَمةةؾ اًم ةةك و  وطمًةةٌف أن يكةةقن ـمًَمةةُ قملةةؿ وأو  ًمةةق ب يكةةـ قمَعمةة

ر  اًمعلةةة ء ذم أن يشهةةةؿ مةةـة يمةةةؾ مةةـة  ء مةةةـ اًمةةةققمل واًم قَومةةةِ  اإلؾمةةة موِ ومٌىةةةف ؾموشةةَة

ااي لم: أن أمر ؿ..  ؿ.. وؿمَور ؿ.. اًمكمػم ذم يمؾ مـ اايِ ال شمعنل اايِ يمؾ ومرد مـة 
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 .أومراد اعمًلملم

أومةراد اعمًةلملم  أمَ جملس ا مِ اعمزقمقأ أ : اًمؼمعمَن ومهق يعنل: يمؾ ومرد مةـ

ال ومر  قمند ؿ سملم صًَم  وـمًَم   وسملم قمَب وضمَ ؾ  ىعؿ  ؿ هلؿ رشوط معروومِ 

َ   إذا قمرومنةةَ  ةةذا القوقةةِ  وًمكنهةةَ مدىوةةِ وًمةةوس هلةةَ صةةلِ سمَ طمكةةَأ اًمنمةةقموِ مطلقةة

َ   مةع يمةؾ أومةراد ا مةِ دون شمشريةؼ سمةلم  و ل أن الكؿ اإلؾم مل ال ينشي جملًة

طةةًَم   طمونةةذا  قمرومنةةَ أوال : أن اًم ًةةموِ همةةػم رشقموةةِ اًمعةةَب واجلَ ةةؾ  واًم ةةًَم  واًم

َ : ومهةةؿ اًمًةةَةؾ اجلةةقاب: أن اًمةةدظمق  ذم م ةةؾ  وسمةةَ ومم معنَ ةةَ همةةػم رشقمةةل  وصمَىوةة

َ ن  ىف يم  ىموؾ:   ذا اعمجلس ًموس رشقمو

  ؾ يً قوؿ اًم ؾ واًمعقد أقمقج.

إذا يمَن اؾمؿ  ذا اعمجلس همػم إؾم مل وممً ا يَ شمر ! مَذا ؾموكقن؟ ؾموكقن 

مل اًموقأ اًمرىمص واج قمِ: سمًَمشنقن اجلمولةِ  وىًةمل اًمرسمةَ اعمكةرأ سمةنص يم  ىً

َ : سمَعمنمةةوسمَت  : سمًَمنٌوةةذ  وطمةةدي  اًمك ةةَب واًمًةةنِ: سمًَمشَةةةدة  وىًةةمل اجمةةر ىمةةدي  

يًةةةمقيشَ سمبةةةػم »اًمروطموةةِ  و ةةةذا يمةةة  ضمةةةَء ذم الةةةديْ اًم ةةةكو  سمًَمنًةةةٌِ ًمل مةةةر: 

 .«اؾممهَ

. َ  أفمـ أىنل أقمطوّ ضمقاسمؽ متَم

 (  00:  16: 23/ 333ور /) اهلدى والن
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 باب وٍْ

  ؾ  قز  ذا اًم ك  ت ذم اًمدظمق  ذم جملس ا مِ؟ مداظملِ:

 ال  قز. اًمشوخ:

 ؾممعنَ يَ ؿموخ.. مداظملِ:

 ن شمًموِ )اىقطَع(  اإلؾم موِ و ل اًم ةل حتكةؿ سمة  رشع اهلل وإمةَ أن  اًمشوخ:

حيكةؿ سمنمةع  شمكقن همةػم أمةِ  واجلةقاب طمون ةذ قمةغم  ةذا اًم ش ةوؾ  ومهةق إذا يمةَن ال

 اهلل وم   قز االىك أ إمم م ؾ  ذا اعمجلسن  ىف ال يم ؾ ا مِ اإلؾم موِ.

 ؾممعنَ أىؽ ىملّ يَ ؿموخ  قز وًمكـ سمنموط. مداظملِ:

ال مَ  قز   ذا اًمنموط إذا يمَىّ ىمةد شمكةقن ى ريةِ وهمةػم قمملوةِ  ومهةؾ  اًمشوخ:

 أىّ شمذيمر مَ  ل اًمنموط اًم ل سملب ؽ قمنل؟

 أن حيَومظ اإلىًَن قمغم ىشًف. اًمنمط ا و  مداظملِ:

 و ؾ يمكـ  ذا؟ اًمشوخ:

 مَ ضمرسمّ. مداظملِ:

 إن ؿمَء اهلل مَ دمرب..  اًمشوخ:

 يعنل  ذا اًمنموط ال يمكـ.. مداظملِ:

ال يمكةةةـ حتقوقهةةةَ  وىكةةةـ ىشةةةَ د يم ةةةػما  مةةةـ اًمنةةةَس اًمةةةذيـ يمةةةَن هلةةةؿ  اًمشةةةوخ:
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  منطلةةةةةؼ ذم طموةةةةةَهتؿ قمةةةةةغم ا ىمةةةةةؾ ذم م هةةةةةر ؿ ذم ًمٌَؾمةةةةةهؿ  ذم لوةةةةة هؿ  طموةةةةةن

َ   ةةةؿ يةةةؼمرون ًمةةةذًمؽ  يةةةدظملقن ذًمةةةؽ اعمجلةةةس وإذا سم ةةةَ ر ؿ شمبةةةػم وشمٌةةةد   وـمٌعةةة

ويًةقهمقن أن  ةذا مةـ سمةَب اعمًةَيرة  ًمكةـ ىكةةـ ىمةد صمٌةّ ًمةدينَ سمةين اًم ةَ ر قمنةةقان 

اًمٌَـمـ  وأن ص ح اًمٌَـمـ مةرشمٌط سم ة ح اًم ةَ ر  ومةٌذا سمةدأ اإلىًةَن يشًةد فمةَ را 

إمم اًمٌَـمـ ومـ ذًمؽ ىمقًمف  سمم ًَمش ف ًمنمقمف ومذًمؽ دًموؾ قمغم أن اًمشًَد ىمد شمنب

قملوةةةف اًم ةةة ة واًمًةةة أ ذم طمةةةديْ اًمةةةنع ن سمةةةـ سمشةةةػم اعمعةةةروأل ووموةةةف: أال وإن ذم 

اجلًةةةد مكةةةبِ إذا صةةةلكّ صةةةل  اجلًةةةد يملةةةف وإذا ومًةةةدت ومًةةةد اجلًةةةد يملةةةف أال 

َ  دظملةةقا اًمؼمعمةةَن سمًَملٌةةَس اًمعةةر  اإلؾمةة مل صمةةؿ سمعةةد أيةةَأ  و ةةل اًمقلةةُ  ومرأينةةَ ىَؾمةة

زهيؿ   ذا دًموؾ اًمشًةَد وإال اًم ة ح؟ ومشةو  ؾمةٌؼ مةـ  ىملولِ همػموا ًمٌَؾمهؿ وهمػموا

اًمك أ م َ   ن اًمداظمؾ اًموقأ ذم اعمج معَت اًم ل يبلةُ قملوهةَ اًمشًةَد أىةف يشًةد 

  ق سمد  أن ي  ل  همػما يَ أظمل.

 ( 00:  41: 35/   352) اهلدى والنور / 
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 حهي دخٕه الربملاُ

ًمةدظمق  اعمًةلملم أو سمعةض  ضمزا  اهلل ظمةػم   نةَ مًةيًمِ طمقوقةِ سمًَمنًةٌِ مداظملِ:

 ا طمزاب أو اجل قمَت اعمًلملم اًمؼمعمَىَت  ؾ  ذا ضمَةز؟ 

 أسمدا    ال  قز  ال  قز. اًمشوخ:

 ومَ  ق اًمدًموؾ ضمزا  اهلل ظمػم. مداظملِ:

اًمةةةدًموؾ سمةةةَر  اهلل وموةةةؽ إىةةةف اًمؼمعمَىةةةَت ب شمقةةةؿ قمةةةغم دؾمةةة قر االؾمةةة مل  اًمشةةةوخ:

قمةةةةغم ؿمةةةةعقرؿ سميىةةةةف ديةةةةـ اًمدوًمةةةةِ )اىقطةةةةَع( اقم ةةةةَد الكةةةةَأ اعمًةةةةلمقن أن يةةةةدضملقا 

اإلؾم أ اؾم    ومهةذا اًمؼمعمَىةَت ًموًةّ ىمَةمةِ قمةغم اإلؾمة أ  واًم جةَرب سم ييمةد أىةف 

شمعَمؾ اعمًةلملم مةع اًمؼمعمَىةَت  ةذا  ةل مةـ  لةِ اًمنكًةَت اًم ةل شم ةوٌهؿ   ة  

 ةةقن صةةَر ذم مةةَ ؿمةةَء اهلل قمنةةدىَ اى  َسمةةَت  وصةةَر ديمقراـموةةِ  ومةةَ ؿمةةَء اهلل ىجةة  

َ    ومًَمدًموؾ أىف ال ا يم ريِ اًمًَطم قِ مـ اعمًلملم  ًمكـ مَ اؾم طَقمقا أن يعملقا ؿمو 

 قز أوو  مـ اًمشةمس ذم رسمةع اًمنهةَرن  ىةف ال  ةقز دقمةؿ الكةؿ اًمةذ  حيكةؿ 

سمبػم مَ أىز  اهلل  طمًٌنَ سم ء  أن ىككؿ رهمؿ أىقومنَ سمققاىلم  ًَمػ رشيعِ رسمنةَ  أمةَ 

لوِ أيمؼم مـ ا ومم  صمؿ  أن ىنكؿ ىكـ إمم جملس حيكؿ ومونَ  ذا اًمققاىلم  ومهذا سم 

مـ اًمدًموؾ ااظمر أىف  ذا يعطل  ديرا  ًملمًلملم  ويٍمومهؿ قم   ُ أن ي لةقا 

مً مريـ وموف مـ ضمهِ أوال : شمعلؿ اإلؾم أ  وظمَصِ سم عٌػمىةَ ىكةـ: اإلؾمة أ ا و  

اًمًةةةلشل قمةةةغم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ وشمطٌوقةةةف ذم ىشقؾمةةةنَ  و ةةةذا يشةةةبؾ اًمنةةةَس وسمعةةةض 

  مقضمقدة اًموقأ مٍ قملوهَ أيم ةر مةـ ى ةػ ىمةرن مةـ اًمزمةَن  وب ا طمزاب ال شمزا
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َ  وًمةةةق أن شم ةةةةك  سمعةةةض اعمشةةةةَ وؿ اًم ةةةل ورصمنَ ةةةةَ مةةةـ نسمَ نةةةةَ ةشمًةةة طع أن شم ةةةنع ؿمةةةةو 

وأضمةةدادىَ  سم ةة أل اًمةةذيـ أظمةةذوا سمَجطةةِ اعمةة غم متًةةكقا سمققًمةةف قملوةةف اًمًةة أ ذم 

َ ؿمةةَء اهلل شمعريشةةف ًملشةةر  اًمنَضموةةِ  ةةل اًم ةةل قمةةغم مةةَ أىةةَ قملوةةف وأصةةكَ   ومهةةًالء مةة

صةةلكقا ىشقؾمةةهؿ  صةةلكقا أطمًةةنقا شمرسموةةِ أوالد ةةؿ  وإظمةةقهتؿ وأظمةةقاهتؿ  واى نمةة 

اجػم مَ ؿمَء اهلل طم ك وصةؾ إمم سمة د اًمبةرب واًمكشةر واًمكة    سموةن  اجل قمةَت 

َ  طم ةةك ذم ذوات ىشقؾمةةهَ  وًمةةذًمؽ ال  ةةقز االؿمةةؽما  ذم  اًمًوَؾمةةوِ مةةَ صةةنعّ ؿمةةو 

ى  َسمةَت اعمٌةدأ ومَؾمةدن  ىةف ال يقضمةد ذم  ذا االى  َسمَت  وسم َصِ أىف ذم  ذا اال

 اإلؾم أ  ء اؾممف اى  َب إيف ىعؿ.

ومَالى  َسمَت اًموقأ ذم يمؾ اًمٌ د اًم ل شمقع وموهَ االى  َسمةَت ال ىًة  نل منهةَ سمة د 

ؽم    سمَعمَ  سمَجلَا سمةة.. إمم نظمةرا  وًمةذًمؽ  ةرج  إؾم موِ  أو سم د أوروسموِ يملهَ شم ش 

جمػم واعمرأة اًمشَضمرة و.. و.. إمم نظمرا   ًالء وموهَ اًمشَؾمؼ واًمشَضمر واًمًكػم وا

ت  اًمةةذيـ سمةةد ؿ ي ةةلكقا اًمشةةعُ وينٍمةةوا ا مةةِ  ظمَصةةِ ا مةةِ اإلؾمةة موِ   ةَة و ه    ﴿

ون ﴾ د  َ شم ققم   
َت  عم  و ه   .[36]المؤمنون:  

 ضمزا  اهلل ظمػم. مداظملِ:

 وإيَ . اًمشوخ:

أ اًمطوةُ يَ أظمل قمندمَ شمقاضمف سمعض اًمنةَس رةذا القةَةؼ و ةذا اًمكة  مداظملِ:

 يقق  ًمؽ:  ذا مًيًمِ اضم هَديِ ومهؾ  ذا يم أ مقٌق ؟

مرومةةقض سمَعمَةةةِ ملوةةقن  أوال : ىكةةـ ىقةةق  هلةةًالء اًمةةذيـ يققًمةةقن:  ةةذا  اًمشةةوخ:

مًةةةيًمِ اضم هَديةةةِ  مةةةـ اعمج هةةةد وموهةةةَ  أيةةةـ  ةةةًالء اعمج هةةةدون و ةةةؿ أهملقةةةقا سمةةةَب 

 كرر يمؾ االضم هَد  ال حيًـ أطمد ؿ أن ي كم ص ة اًمرؾمق  قملوف اًمً أ   ذا شم

 يقأ مس مرات  ويـ  ذا اعمج هد؟ اهلل اعمً عَن اهلل اعمً عَن.
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مداظملةةِ نظمةةر: أطموةةَن سمعةةض اًمنةةَس يعنةةل: يةةي  سمٌؿمةةكَ  يقةةق :  ةةؾ ىةةؽم   ةةذا 

 ا ؿموَء ًملن َر  أو ًملشوققمولم أو ًمل ريمًوِ؟

 اًمرؾمق  مَذا ومعؾ؟ اًمشوخ:

 سمَر  اهلل وموؽ. مداظملِ:

 مَذا ومعؾ؟ اًمشوخ:

 لكشَر.شمر  مكِ ًم مداظملِ:

 ةةؿ ي نةةقن إىةةف  ةةذا اًمكةة أ يعنةةل  ء طمجةةِ ىمقيةةِ ضمةةدا    ةةؿ ًمةةق قمرومةةقا  اًمشةةوخ:

القوقةةِ يمةةَىقا ؾمةةلكقا ـمريةةؼ اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ  وطمون ةةذ ؾمةةقأل ال يٌقةةك قمةةغم 

وضمةةةف ا رض ؿمةةةوققمل أو يمةةةَومر أو ملكةةةد يًةةة طوع أن يقةةةػ أمةةةَأ اًمةةةدقمقة  صةةةكو  

ٌ ةةةلم   ال﴿اإلؾمةة أ ال يقيضةة قمةةةغم  ةةًالء ا ومةةراد  ىةةةف قمةةد  يملةةف   ةةد  شم  ـ  ىم  ي  اًمةةد 
اا  ذم  ةةةر   إ يم 

ـ   ةةة
ةةةد  م  ؿم  ةةةل   اًمر  َ  دمةةةَا اًمن ةةةَأ [256]البقالالالر :﴾ اًمب    ًمكةةةنهؿ ال يًةةة طوعقن أن يعملةةةقا ؿمةةةو 

اإلؾمةةةة مل  ومهةةةةؿ ي نةةةةقن إىةةةةف سمم ةةةةؾ  ةةةةذا ا ؾمةةةةًَموُ اًمةةةةققمرة يمكةةةةـ اًمقكةةةةَء قمةةةةغم 

 اًمشوققمولم واًمٌع ولم واعم طمدة  وًموس يمذًمؽن  ىف ومَىمد اًمٌمء ال يعطوف.

 (  00:  02:  10/ 328) اهلدى والنور/

 باب وٍْ

ؾمًا  ذم اًمًوَؾموِ  نَ  إظمقان ًمنَ يطلٌقن منَ أن ىدظمؾ ًملؼمعمَن  ذا  مداظملِ:

اًمذ  يًمقىف.. وًمكـ سمنمط  ق اإلص ح إن اى شك اإلصة ح ظمرضمةقا أو ظمرضمنةَ  

 وم  طمكؿ  ذا؟

قمةةةةةَت ال  ةةةةةقز اًمةةةةةدظمق  ذم اًمؼمعمَىةةةةةَت اعمقضمةةةةةقدة اًموةةةةةقأ ذم الك اًمشةةةةةوخ:
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اًمعرسموةةةةةةِ وال أىمةةةةةةق : الكقمةةةةةةَت اإلؾمةةةةةة موِن  يشةةةةةةَ ًموًةةةةةةّ ىمَةمةةةةةةِ قمةةةةةةغم اًمن ةةةةةةَأ 

اإلؾمةةة مل واًمبَيةةةِ ال شمةةةؼمر اًمقؾمةةةولِ  أ : اًمةةةدظمق  مةةةـ أضمةةةؾ اإلصةةة ح  ةةةذا يمةةة أ 

 ظموَزم:

 .و ؾ ي ل  اًمعطَر مَ أومًد اًمد ر

واًمقاىمع أن يم ػما  مـ اًمنَس اإلؾم مولم طمون  يدظملقن م ؾ  ذا اًمؼمعمَىَت مـ 

دون سمًةةةٌُ اجلةةةوط مةةةـ اًمنةةةقاب اًمةةةذيـ أضمةةةؾ أ ةةة  ً ش  ل كقن أ : ي  ةةة ن ي ةةةلكقا  ةةةؿ ي   

 هةةقر ؿ ًموًةةقا إؾمةة مولم وم جةةد ؿ مةة     هةةقر ؿ طملوقةةل اًملكوةةِ  ومةةٌذا دظمةةؾ 

اعمةةدقمل اإلصةة ح  ضمةةؾ اإلصةة ح وًمةةف لوةةِ  ولةةِ ومةةيو  اإلصةة ح يٌةةدأ سملكو ةةف 

اًمعَمةةِ ذم ومةة  يةةزا  ييظمةةذ منهةةَ وييظمةةذ منهةةَ طم ةةك شم ةةٌ  لوةةِ قمةةغم مةةذ ُ سمعةةض 

 اًمٌ د اًمًقريِ طموْ يققًمقن  نَ :

 ظمػم اًمذىمقن إؿمَرة شمكقن.

 مشهقأ  ذا اًمك أ قمند ؟

 ىعؿ. مداظملِ:

ـموةةُ! ويةةدظمؾ و ةةق م لةةٌس سمًَملٌةةَس اًمعةةر  اإلؾمةة مل ومكوةةن   ةةد  اًمشةةوخ:

اعمج مةةةةع اًمةةةةذ  طمقًمةةةةف ًمٌَؾمةةةةهؿ إومرىجةةةةل أضمنٌةةةةل ومةةةة  يةةةةزا  ي طةةةةقر طم ةةةةك يبةةةةػم زيةةةةف 

وىلمًةةةةف عمةةةةس اًموةةةةد ذم  ةةةةًالء اًمةةةةذيـ يةةةةدظملقن اإلؾمةةةة مل   ةةةةذا اًمةةةةذ  ىشةةةةَ دا 

سمرعمَىةةةَت سمةةةزقممهؿ ًممصةةة ح وإذا رةةةؿ يعةةةقدون إمم اإلومًةةةَد ذم ذوات أىشًةةةهؿن 

وميطمًةـ شميديٌنةَ وقملمنةةَ وأطمًةـ شمعلومنةَ  مةةـ ذًمةؽ أىةةف  ¢وًمةذًمؽ أدسمنةَ رؾمةةق  اهلل 

إن الة   سمةلم والةراأ سمةلم وسموةنه  أمةقر مشة ٌهَت ال يعلمهةـ يم ةػم مةـ »ىمَ  ًمنَ: 

س  وممةـ اشمقةةك اًمشةٌهَت ومقةد اؾمةة ؼمأ ًمدينةف وقمروةف  إال وإن ًمكةةؾ ملةؽ محةةك  اًمنةَ

ومهةًالء  «إال وإن محك اهلل حمَرمف  أال ومـ طمةَأ طمةق  المةك يقؿمةؽ أن يقةع وموةف
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 اًمذيـ يدظملقن اًمؼمعمَىَت حيقمقن طمق  المك ويقعقن وموف.

 (  00:  17: 22/ 339) اهلدى والنور / 

 باب وٍْ

 ق  ذم اًمؼمعمَن؟اًمًًا : مَ  ق طمكؿ اًمدظم

 اجلقاب: مَ  قز.

 ( 00: 27: 10/ 344) اهلدى والنور /

 باب وٍْ

 اًمدًموؾ قمغم قمدأ رشقموِ اًمؼمعمَن طم ك ىيظمذا ؟ مداظملِ:

 اًمدًموؾ أظمل يًظمذ مـ جممقع مـ ا مقر:  اًمشوخ:

َ   و ةةةةةذا أفمنةةةةةف معةةةةةروأل ًمةةةةةد   َ  إؾمةةةةة مو أوال : أن اًمن ةةةةةَأ اًمؼمعمةةةةةَين ًمةةةةةوس ى َمةةةةة

  قوو  سمعض اًمٌمء.اًمـ اجلموع  وًمكـ السمد م

َ  أن اًمؼمعمَىَت ىمَةمِ قمغم اى  َب اًمشعُ عمةـ ينةقب قمةنهؿ ذم  شمعلمقن  وع

جملةةةةس ا مةةةةِ اًمةةةةذ  يًةةةةمقىف سمًَمؼمعمةةةةَن  ومَالى  َسمةةةةَت ىمَةمةةةةِ قمةةةةغم أؾمةةةةَس همةةةةػم 

  سمةلم اًم ةًَم  واًمطةًَم   وسمةلم ق  ً ة   سمةلم اعمًةلؿ واًمكةَومر  وشم  ق  ً ة إؾم ملن  يشةَ شم  

ضمؾ واعمرأة  و ذا يملهَ أمقر خمًَمشِ ًممؾم أ  ومقاومقِ اًمعَب واجلَ ؾ  وسملم اًمر

 ًمعَدة اًمكشَر ذم سم د ؿ سم د اًمكشر واًمك  .

ومكون  ي ٌنك اعمًلؿ م ةؾ  ةذا اًمن ةَأ سمَى  ةةف ًملؼمعمةَن معنةك ذًمةؽ: أىةف ظمةًَمػ 

قر   ﴿شةةةقر   اًماًمن ةةةَأ اإلؾمةةة مل اًمقةةةَةؿ قمةةةغم ومهةةةؿ ظمةةةَص ايةةةَت  ةةة ؿ  ؿم  ر    ةةة أ م  و 
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ؿ   و ن ه   .[38]الشور :﴾سم 

ر  ﴿  ا  م 
ؿ  ذم  ر   
َو  ؿم   .[155]آل عمران:﴾ و 

ةةةة أىمةةةةق : وم   ظمةةةةَص هلةةةةذا اًمن ةةةةقص  وإن يمةةةةَن  ةةةةذا اًمشهةةةةؿ اجةةةةَص  ةةةةق  ء  ؿٌ ه 

َ  ىٌوف قملوف  واو  ضمدا  ال ي كمؾ ؾمقاا أو همػما  ىمَ  اهلل قمز وضمؾ ذم اًمقرنن خمَـمٌ

ر  ﴿اًمً أ:   ا  م 
ؿ  ذم  ر   
َو  ؿم   .[155]آل عمران:﴾ و 

ة أىةةةةةف ال يعنةةةةةل قمَمةةةةةِ اعمًةةةةةلملم رضمةةةةةَال  وىًةةةةةَء  قمةةةةةَعمهؿ ىعلةةةةةؿ ىكةةةةةـ سمًَميةةةةةور

وضمةةَ لهؿ  مةةـ يمةةَن يلةةقذ سمةةف  و ًَمطةةف و ًَمًةةف  ومةةـ يمةةَن ال يةةراا إال ذم اًمًةةنِ 

مةةرة  أو ذم اًمعمةةر مةةرة ال يعنةةل رسمنةةَ قمةةز وضمةةؾ رةةذا اايةةِ م ةةؾ  ةةذا اعمعنةةك اًمقاؾمةةع 

 اًمشَمؾ هلذا ا ىقاع  و ذا ا ضمنَس.

ومةةقن ر  ع  اًم ةة ة واًمًةة أ سمَؾم شةةَرهتؿ؟  ةةؿ اًمةةذيـ ي  إذا : مةةـ  ةةؿ اًمةةذيـ أمةةر قملوةةف 

قمنةةد ومقهةةةَء اعمًةةةلملم سمي ةةةؾ الةةةؾ واًمعقةةةد  يعنةةةل: أ ةةةؾ اًمعلةةةؿ أ ةةةؾ االظم  ةةةَص  

ومـ مزايَ  ًالء سمعد اإلي ن اًم  ح  صمؿ أن يكقىةقا ىمةد أقمطةقا مزايةَ ي شقىمةقن رةَ 

 قمغم قمَمِ اًمنَس مـ ضمهِ  ويً شود اعمً شػم هلؿ مـ مزايَ ؿ مـ ضمهِ أظمر .

 ةةذا اًمن ةةَأ اإلؾمةة مل ذم اًمشةةقر   ةةق همةةػم اًمن ةةَأ اًمؼمعمةةَين اًم ةةقرة واوةةكِ 

ضمةةدا  ضمةةدا   وًمةةذًمؽ ومًةةوكقن ذم اًمؼمعمةةَن اًم ةةًَم  واًمطةةًَم  اعمةةًمـ واًمكةةَومر   ةةذا 

ن مةةةـ اًمكشةةةَر أو اعمًةةةلمقن همةةةػم قمةةةـ ضمهةةةِ ومةةةـ ضمهةةةِ أظمةةةر  ؾمةةةوكَو  اعمًةةةلم

ومةةع  مةةش ظموةةَ  اًم ةةَللم ؾمةةوكَوًمقن سمشةة ك اًمطةةر   و ةةذا أمةةر واىمةةع مةةَ ًمةةف مةةـ دا

واىمةةةع سم ك ةةةػم أصةةةقاهتؿ سم ك ةةةػم ؾمةةةقاد ؿ ذم اًمؼمعمةةةَن سمنمةةةاء ا صةةةقات أ : رشاء 

 اًمك ةر  ومـ يمَن مًل   ال يشعؾ ذًمؽ.

وقمغم  ذا ؾم كقن اًمعَىمٌِ أىف ال ينج  ذم اًمؼمعمَن  ذا إال مـ ًموًقا صَللم  

ؿ و ةةذا إن ىجةة  مةةنهؿ ومًةةوكقن اًمنةةَضمكقن ىملولةةلم ضمةةدا   وطمةةلم ذا  ومةة  يكةةقن هلةة



 حكه دخول الربملانات وجمالص األمة------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

735 

صقت ًمف شميصمػم ذم اًمؼمعمَنن  ن اًمك رة اًمًَطمقِ ود ؿ  واًم جرسمِ أيمؼم دًموؾ  ومهَ 

ىكـ  نَ ذم اًمؼمعمَن ا ردين  ومرطمنةَ يم ةػما  طموةن  أقملنةّ اًمديمقراـموةِ اعمزقمقمةِ  

وأقمطوةةّ الريةةَت ًمةةمداب اإلؾمةة موِ  ودظمةةؾ ذم اًمؼمعمةةَن مةةَ ؿمةةَء اهلل مةةـ قمديةةد 

قا أو مةةَ دظملةةقا ا مةةر يمةة   ةةق يمةة  يمةةَن مةةـ مةةـ ا ومةةراد مةةـ اعمًةةلملم  ًمكةةنهؿ دظملةة

 ىمٌؾ.

 يعنل: يم  ىموؾ:

 و ؾ يً قوؿ اًم ؾ واًمعقد أقمقج ...

أصةةؾ اًمؼمعمةةَن ىمةةَةؿ قمةةغم أؾمةةَس ال إؾمةة مل  وًمةةذًمؽ ومةة  سمنةةل قمةةغم ومَؾمةةد ومهةةق 

ومَؾمد   ذا همػم ى َأ اًمؼمعمَىَت الزأ حيلػ سمبػم اهلل أو حيلػ سمَهلل مـ أضمؾ ينٍم 

َةؿ و ةةق خمةةًَمػ ًممؾمةة أ ذم يم ةةةػم مةةـ شمشَصةةولف  ومةةةـ اًمقةةَىقن  ينٍمةة اًمن ةةَأ اًمقةةة

أضمةةؾ  ةةذا وذا  وذا   ال  ةةقز ًملمًةةلؿ أن يةةدظمؾ اًمؼمعمةةَن وسمةةديؾ ذًمةةؽ قملوةةف أن 

يعنةةل: يكةةرس طموَشمةةف ًمؽمسموةةِ اعمًةةلملم وشمنشةة  هؿ ىشةةية إؾمةة موِ صةةكوكِ وشمةةرسمو هؿ 

 قمغم اإلؾم أ اًم كو .

 ( 00: 28: 13/ 344) اهلدى والنور /

 باب وٍْ

وخ  ةةةةؾ ذم دظمةةةةق  اًمؼمعمَىةةةةَت أو اًمةةةةقزارات سمكجةةةةِ أيشةةةةَ جملةةةةس ؿمةةةة مداظملةةةةِ:

 شمنميعل وًموس جملس شمنشوذ   ؾ  نَ  ىقص ذم اًمقالء واًمؼماء قمند اعمًلؿ؟

ىكةةـ ىقةةق : أىةةف ال  ةةقز عمًةةلؿ ومكةة   قمةةـ  َقمةةِ مةةـ اعمًةةلملم أن  اًمشةةوخ:

يةةدظملقا اًمؼمعمَىةةَت اًم ةةل أىمومةةّ قمةةغم ظمةة أل رشيعةةِ اهلل قمةةز وضمةةؾ  ذًمةةؽ  ن مةةـ 

ص اًمك ػمة ذم اًمقرنن اًم ل شمنهك اعمًلملم قمـ مقاالة اًمكَومريـ وقمـ مقالة اًمن ق
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اعمنةةةةَومقلم وأم ةةةةَهلؿ  ومكوةةةةػ ال ينهةةةةك رب اًمعةةةةَعملم قمةةةةـ أن ال يًةةةةَقمد اًمكشةةةةَر أو 

اعمنَومقلم اًمذيـ  ؿ مًلمقن وًمكنهؿ منَومققن  إمَ قمم   وإمَ اقم قَدا   وىكـ ىعلؿ 

َ ن أن اًمؼمعمَىَت اًموقأ  ل ى ؿ ًموًّ إؾم موِ و  ذا طمقوقةِ ال شمقٌةؾ منَىمشةِ إـم ىمة

َ  وال يعرأل اًمؼمعمَىةَت إال طموةن  همةزوا ذم   ن اإلؾم أ مٍ قملوف أرسمعِ قمنم ىمرى

قمقةةةر دار ةةةؿ واؾمةةة قمم قمةةةغم ديةةةَر ؿ اًمكشةةةَر وومروةةةقا قملةةةوهؿ ى مهةةةؿ وأومكةةةَر ؿ 

 وـمريقِ طموَهتؿ.

ومًَمؼمعمَىةةةَت ىمَةمةةةِ قمةةةغم أن الكةةةؿ ًملشةةةعُ والكةةةؿ ذم اإلؾمةةة أ هلل  و ةةةذا 

َ  مةةـ اًمقكةةَيَ واًم ةةل ىكمةةد اهلل وموهةةَ أىةةف ال ظمةة أل سمةةلم اعمًةةلملم قمةةغم مةةَ يعنةة ل أيكةة

وا  إ ن  ﴿سمونهؿ مـ اظم  أل يم ػم مـ اًمنقاطمل  أن الكؿ  ٌ ةد  ع  ر  أ ال  شم  ؿ  إ ال  هلل    أ م  ال  ك 

َا     ذا طمقوقِ ال شمقٌؾ اجلد   ومكوػ يقَ : الكؿ ًملشعُ. [40]يوسف:﴾إ ال  إ ي 

ا اًمؼمعمَىَت ًمةوس أيشةَ يعنةل: ىمَمةّ قمةغم الكةؿ سمبةػم مةَ أىةز  اهلل ومـ نصمَر  ذ

أصةةًَمِ  وإىةة  اعمةةنهٓ واًمطريقةةِ اًم ةةل ي جمةةع وموهةةَ اًمنةةَس ذم  ةةذا اعمجلةةس اًمةةذ  

يًةةةمك سمًَمؼمعمةةةَن أو شمر  ةةةف إمم جملةةةس ا مةةةِ اًمطريقةةةِ اًم ةةةل ي ةةةؾ إًموهةةةَ  ةةةًالء 

رصية  اًمقةرنن  اًمنَس ًموًّ  ةل ـمريقةِ إؾمة موِ  ذًمةؽ  ن اهلل قمةز وضمةؾ يقةق  ذم

لم  ﴿اًمكةةريؿ: 
م  ر  َعم  ج  ةة لم  يم 

ل م  ةة  ً ؾ  اعم   ةة ع  ن ج  قن  * أ وم  ةة م  ك  و ةةػ  حت   ؿ  يم  ةة ك  َ ًم  ةة -35]القلالالم:﴾م 

َ  مةةةةةـ اًمؼمعمَىةةةةةَت ًموًةةةةةّ اًمؼمعمَىةةةةةَت اًمقَةمةةةةةِ ذم سمةةةةة د اًمكشةةةةةر [36   أروين سمرعمَىةةةةة

َ  ال  ةًَمػ ذم مةنه ٓ واًمك   وإى  اًم ل اسم لوةّ رةَ سمة د اإلؾمة أ  أروين سمرعمَىة

لم  ﴿وصةةق  اعمن  ٌةةلم إمم اًمؼمعمةةَن قمةةغم ظمةة أل اايةةِ اًمًةةَسمقِ  
ل م  ةة  ً ؾ  اعم   ةة ع  ن ج  أ وم 

لم  
م  ر  َعم  ج  قن  * يم  م  ك  و ػ  حت   ؿ  يم  ك  َ ًم   .[36-35]القلم:﴾م 

َ  أن ى َأ اًمؼمعمَن أوال  ال يشر  سملم اعمًلؿ واًمكَومر  و ذا  وميى ؿ شمعلمقن  وع

َ  ذم أن مةةَ سمنةةل قمةةغم ومَ ؾمةةد ومهةةق ومَؾمةةد  وإذا يمةةَن ال يشةةر  سمةةلم اعمًةةلؿ يكشةةوكؿ سموَىةة
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واًمكَومر ومعنك ذًمةؽ أن ًملكةَومر طمةؼ االى  ةَب يمة  ًملمًةلؿ طمةؼ االى  ةَب  ومهةؾ 

ذم اإلؾمةة أ أن يكةةقن ذم جملةةس ا مةةِ  ذم جملةةس اًمشةةقر  يمةةَومر منمةة  سمةةَهلل قمةةز 

وضمؾ؟ طمَؿمَ هلل  وممـ سمَب أومم أن ال يشر   ذا اًمن َأ اًمذ  ب يشر  سملم اعمًلؿ 

ومر مـ سمَب أومم أن ال يشر  سملم اعمرأة واًمرضمؾ  وًمذًمؽ صَرت اًمؼمعمَىةَت واًمكَ

 ظملوط ملوط يم  يققًمقن ذم ؾمقريَ  وموهَ اًمنًَء ووموهَ اًمرضمَ .

صمةةةةؿ مةةةةـ ى ةةةةَةٓ قمةةةةدأ اًم شريةةةةؼ أيشةةةةؿ ال يشرىمةةةةقن سمةةةةلم اعمًةةةةلؿ اًم ةةةةًَم  واعمةةةةًمـ 

اًمطةةةًَم   سمع ةةةل ؿمةةةوققمل ملكةةةد  اعمهةةةؿ اؾمةةةمف حممةةةد سمةةةـ أمحةةةد  ال يمةةة  مةةةش مهةةةؿ 

ن ضمةةقرج سمةةـ ـمنوةةقس  مةةش مهةةؿ يملهةةؿ  َقمةةِ مةةقاـمنلم  واًموةةقأ  ةةذا اًمٌمةةء يكةةق

سمًَمٌمةةةةء يةةةةذيمر  يملمةةةةِ اًمةةةةذمولم رومعةةةةّ مةةةةـ ًمبةةةةِ اعمًةةةةلملم ذم  ةةةةذا اًمزمةةةةَن  يملمةةةةِ 

اًمذمولم رومعةّ وأىمةوؿ مقَمهةَ يملمةِ ىَقممةِ ًمطوشةِ ضمةدا  و ةل مةقاـمنلم  أىةّ مةقاـمـ 

أ   ظم ص هيقد  ىٍماين  ؿمةوققمل ملكةد مةش مهةؿ  أىةّ مةقاـمـ ًمةؽ طمةؼ م ةؾ

لم  ﴿ؿمةةةة ص نظمةةةةر  رسمنةةةةَ يقةةةةق : 
م  ر  َعم  ج  ةةةة لم  يم 

ل م  ةةةة  ً ؾ  اعم   ةةةة ع  ن ج  و ةةةةػ  * أ وم  ؿ  يم  ةةةة ك  َ ًم  ةةةة م 

قن   م  ك    ومهذا اعمشَرىمَت يملهَ ضمعلةّ ؾمةقاء   ومًةقوا سمةلم اًم ةًَم  [36-35]القلم:﴾حت  

واًمطًَم  سملم اًمرضمؾ واعمرأة  سملم اعمًلؿ واًمكَومر   ذا  ق أؾمةَس اًمؼمعمةَن  يموةػ 

وقريـ قمةغم اإلؾمة أ أن يبةػموا مةـ ى ةَأ اًمؼمعمةَن سمًَمةدظمق  ذم يريد اعمًلمقن اًمب

 ةةذا اًمن ةةَأ و ةةؿ أو  مةةَ دظملةةقا نمنةةقا سمةةفن  يشةةؿ مةةَ وصةةلقا إًموةةف إال رةةذا اًمطريقةةِ 

اًمقَةمةةةِ قمةةةغم ظمةةة أل رشيعةةةِ اهلل قمةةةز وضمةةةؾ  وىكةةةـ اان ومقضم نةةةَ سمةةةؾ ب ىشَضمةةةي رةةةذا 

َ أ هي  َ ﴿؟ إىكَر: اًمذ  يًمقىف سمَعمو َ  اًمقـمنل  مَ معنك  ذا اعمو َ  اًمقـمنل ؾ  ي  ىم 

ون   ر 
َوم  ةةة ك  ون  * اًم  ٌ ةةةد  ع  َ شم  ةةة ٌ ةةةد  م    أىةةةّ مًةةةلؿ  أىةةةّ يمةةةَومر  أىةةةّ [2-1:الكالالالانرون]﴾ال أ قم 

َ  أىمةةةةوؿ قمةةةةغم  ملكةةةةد؟ يملكةةةةؿ ؾمةةةةقاء ذم  ةةةةذا اًمؼمعمةةةةَن  إذا   ةةةةؾ شم  ةةةةقرون أن مو َىمةةةة

 اًم ًقيِ سملم اعمًلؿ واًمكَومر يمكـ أن حيكؿ سم  أىز  اهلل  ويمكـ هلًالء ا ومةراد

َ  سمةةين  َ   مةةَ يكةةقن شمبوةةػم ضمةةذري اًمقلولةةلم مةةـ اعمًةةلملم أن يبةةػموا  ةةذا اًمن ةةَأ ضمةةذري

يًَير اًمنَس ذم و هلؿ سمؾ  ةُ يمة  يمةَن اًمًةود ىمطةُ رمحةف اهلل يةي  سمعٌةَرة ال 

سمةةد مةةـ اعمشَصةةلِ  ال سمةةد مةةـ اعمشَصةةلِ يمةة  اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ اسم ةةدأ طموَشمةةف ذم 
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ت  ﴿سميىف ب يريمـ  وىمد ىمَ  شمعَمم:  اًمدقمقة إمم اهلل وإمم حمَرسمِ اًمطقاهموّ د 
د  يم  ق  ًم 

ل و    و   َ ىم  ؿ  ؿم  و ه  ـ  إ ًم  يم  ر    طمَؿمَا ًمكـ ىمَ  ًمف ذًمةؽ ًمكةل ىكةـ ال ىةريمـ [04]اإلسرا :﴾شم 

 إمم  ًالء اًمكشَر اعمنميملم.

والديْ ذم  ذا ـمقيؾ اًمذيؾ ضمدا  ضمةدا  ًمةذًمؽ ىكةـ ال ىن ة  اًموةقأ أن يةدظمؾ 

 مع وِ اهلل قمز وضمؾ. مًلؿ قمكقا  ذم سمرعمَن ىمَةؿ قمغم

َ  ضمدا  ؾممعّ أؾم لِ وأضمقسمِ شمقضمف إمم مً ق  يمٌػم ذم اًمؼمعمَن و ةق يم ةؾ  ىمريٌ

َ  إذا سمف يميىف يعنل: ي كلؿ يم أ ي علةؼ سمَالىم  ةَد واًم قؾمةعِ ًملنةَس.. و  َ  إؾم مو طمزسم

... و ... إمم نظمةةرا ومةةَ شمكلةةؿ سمكلمةةِ طمةةق  إصةة ح اًمقوةةع اًمةةدينل  أ كةةذا يكةةقن 

ن؟ ًملعمؾ يم  يعمؾ اًمكشَر ذم سم د ؿ ىقاطمل مَديِ اىم  َديِ اًمدظمق  ذم اًمؼمعمَ

 زراقمِ  وم طمِ  إمم نظمرا.

هلذا ضمقا  قمغم ؾمًاًمؽ أىف ال  قز ًملمًلؿ أن يدظمؾ اًمؼمعمَن  ىف إن دظملةف 

 سمق د أن ي ل  ومًو ؼمعمـ  ق ىشًف ويمٌم مع اًمؼمعمَن.

  .(00: 08: 50/   358) اهلدى والنور / 

 باب وٍْ

ق ملةة  ضمةةدا  ذم اجلزاةةةر قمنةةدىَ  و ةةق مةةَ طمكةةؿ دظمةةق  اإلؾمةة مولم اًمًةةًا : و ةة

 سمرعمَن اًمدوًمِ؟

ىكـ ال ىر   ذا ضمَةزا  سمؾ  ةق إوةَقمِ ًملجهةقد اإلؾمة موِ ومةو  ال ومَةةدة  اًمشوخ:

 مـ دظمقهلؿ اًمؼمعمَن  ن:

 أوال :  ذا اًمؼمعمَىَت  يم  شمعلمقن حتكؿ سمبػم مَ أىز  اهلل. 

َ :  ةةةةةًالء اًمةةةةةذيـ يةةةةةدظملقن اًم ؼمعمَىةةةةةَت سمعكةةةةةهؿ ىمةةةةةد يةةةةةدظملقن سمنوةةةةةِ ـموٌةةةةةِ وصمَىوةةةةة

وصَلِ  يعنل ي نقن أن سمٌمكَيشؿ أن يبػموا مـ اًمن ةَأ الةَيمؿ  ًمكةنهؿ ي نَؾمةقن 
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ة  و ةةةل أن  ةةةًالء اًمةةةذيـ يةةةدظملقن ذم اًمؼمعمةةةَن  ةةةؿ  ر  ةةة إن ب ىقةةةؾ ينًةةةقن طمقوقةةةِ م 

َ   وإذ ا مر يمذًمؽ ومهؿ ال َ  حمكقمقن وًموًقا طمكَم   سمؾ  يً طوعقن أن يشعلقا ؿمو 

َ  ًممؾمة أ  وىكةةـ اان  ةؿ  ؾموكةطرون أن يًةةَيروا اًمن ةَأ الةةَيمؿ وًمةق يمةَن خمًَمشةة

 نةةةةَ ىعةةةةوش ذم مشةةةةكلِ مةةةةَ يًةةةةمك سمَعمو ةةةةَ  اًمةةةةقـمنل  وًمعلكةةةةؿ ؾمةةةةمع ؿ أو ًمعلكةةةةؿ 

َ  سمةة  اسم لونةةَ ىكةةـ سمةةف  ومَعمو ةةَ  اًمةةقـمنل معنةةَا االقمةةؽماأل سمكةةؾ ا ديةةَن  اسم لوةة ؿ أيكةة

سمقضمقد ةةةَ ذم اًمؼمعمةةةَن   وا طمةةةزاب اًمكةةةَومرة اًم ةةةل شمعةةةَرض اإلؾمةةة أ  واالقمةةةؽماأل

وطمون ةةةذ ؾمةةة ققأ معةةةَر  يم موةةةف وضمدًموةةةف ذم اًمؼمعمةةةَن  وشمًظمةةةذ اًمقكةةةوِ سمًَم  ةةةقيّ 

وطمون ةةذ اًمةةذ  صةةقشمف أيم ةةر يكةةقن  ةةق اعمن ٍمةة وًمةةق يمةةَن مةةٌط    وملهةةذا ال  ةةقز أن 

يدظمؾ اًمشٌَب اعمًلؿ ذم اًمؼمعمَن سمق د إص ح اًمن َأ  ال يكقن إصة ح اًمن ةَأ 

ـ أصةةلهَ  ةةل سمدقمةةِ   ىكةةؿ شمعلمةةقن أن ى ةةَأ اًمؼمعمةةَن رةةذا اًمطريقةةِ اعمٌ دقمةةِ  مةة

ىمةةَةؿ قمةةغم أؾمةةَس االى  َسمةةَت  واالى  َسمةةَت أيكةةَ ؾم شةةمؾ اًمرضمةةؾ واعمةةرأة ومةةـ 

 نَ يٌدأ سمط ن  ذا اًمن َأ وخمًَمش ف ًممؾم أ  صمؿ ى ةَأ االى  ةَب يشةمؾ اًم ةًَم   

ويشةةمؾ اًمطةةًَم   ومةة  ومةةر  سمةةلم اًم ةةًَم  واًمطةةًَم   ًمكةةؾ مةةنه  طمةةؼ أن ين  ةةُ وأن 

ين  ُ  صمؿ ال ومر  ذم  ذا ا ضمنَس يملهَ سملم اًمعَب وسملم اجلَ ةؾ  سموةن  اإلؾمة أ 

ال يريد أن يكقن جملس اًمؼمعمَن اًمذ   ق جملس اًمشقر  إال أن يكقن مـ ى ٌِ 

َ  ورضمَال  وًموس ىًَء.  اًمشعُ اعمًلؿ قمل   وص طم

ومةةةةةةٌذا : شم هةةةةةةر اعم ًَمشةةةةةةِ مةةةةةةـ أو  ظمطةةةةةةقا ذم مقوةةةةةةقع اًمؼمعمةةةةةةَن اًمقةةةةةةَةؿ قمةةةةةةغم  

ى  ةةَب اًمةةذ  ي نَؾمةةُ مةةع ى ةةَأ اًمكشةةَر  وال ي نَؾمةةُ مةةع ى ةةَأ اإلؾمةة أ  وقمةةغم اال

 ةةةذا وموجةةةُ أن ي ةةةؾ اعمًةةةلمقن يعنةةةقن سمةةةًَمعلؿ اًمنةةةَومع واًمعمةةةؾ اًم ةةةًَم  وأن يرسمةةةقا 

أىشًةةةةهؿ  وؿمةةةةعقرؿ قمةةةةغم  ةةةةذا اًم  ةةةةشوِ واًمؽمسموةةةةِ  وأن يٌ عةةةةدوا قمةةةةغم اًمؼمعمَىةةةةَت 

 اجلَ لوِ  ذا.

 .( 00: 11: 48/ 440) اهلدى والنور /
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 اب وٍْب

 اًمًًا : مَ طمكؿ اًمدظمق  ذم اًمؼمعمَن؟

 يموػ؟ طمكؿ. اًمشوخ:

 اًمًَةؾ: طمكؿ اًمدظمق  ذم اًمؼمعمَن؟

مَ وموف ذم اعمج مع اإلؾم مل سمرعمَىةَت  سمرعمَىةَت مةَ وموةف  وموةف جملةس  اًمشوخ:

ةةؾ  ؿمةةقر   أمةةَ سمرعمَىةةَت شمقةةَأ قمةةغم اى  َسمةةَت  ةةًَمػ ىمةةق  اهلل قمةةز وضمةةؾ:  ع  ﴿أ وم ن ج 

عم    ةَة لم  يم 
ةةل م   ً لم  اعم  

م  ر  ةةقن  * ج  م  و ةةػ  حت  ك  ةةؿ  يم  َ ًم ك  ةة   سمرعمَىةةَت شمقةةقأ قمةةغم [36-35]القلالالم:﴾م 

أؾمَس اًم ًقيِ سملم اعمًمـ واًمكةَومر  سمةلم اعمةًمـ اًم ةًَم  واعمةًمـ اًمطةًَم   شمقةقأ 

َ    ةذا سمرعمةَن ىمةَةؿ  قمغم اًم ًقيِ سملم اًمرضمؾ وسمةلم اعمةرأة   ةذا سمرعمةَن ًمةوس إؾمة مو

أو ىكةةةق ذًمةةةؽ مةةةـ ا ى مةةةِ اًم ةةةل  ةةةًَمػ  قمةةةغم ى ةةةَأ إمةةةَ ديمقراـمةةةل أو اؿمةةةؽمايمل

َ   ومةةـ اعمًؾمةةػ اًموةةقأ أن يكةةقن ذم سمعةةض اجل قمةةَت اإلؾمةة موِ  اإلؾمةة أ ضمةةذري

 ةةـ يريةةدون أن يقومةةقا دوًمةةِ اإلؾمةةة أ أيشةةؿ ي قرـمةةقن ويةةدظملقن اًمؼمعمَىةةَت مةةةـ 

 أضمؾ ي لكقا مَ ذم اًمؼمعمَن  وإذا سمًَمن وجِ أيشؿ ي ؼمعمقن إذا ص  اًم عٌػم. ىعؿ.

 (  00:  55:  30/ 491لنور/) اهلدى وا
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 باب وٍْ

اعملقةةةل: ؿمةةةوخ سمةةةَر  اهلل وموةةةؽ  اًم قوةةةّ سمةةةٌعض مًةةةًوزم سمعةةةض اجل قمةةةَت ذم 

مدينةةِ اًمريةةَض ودار اًمنقةةَش طمةةق  اًمةةدظمق  وضمةةقاز اًمةةدظمق  ذم اًمؼمعمَىةةَت  و ةةؿ 

 وزون اًمدظمق  وموهَ  ومكنّ يعنل قمَروة ف وىملةّ ًمةف إن  ةذا مةَ  ةقز وال يًةقغ 

عمكرومقن سمشدة  وىمةَ :  ةذا اًمرضمعوةِ  وشمكلةؿ قمةكم يمة أ ذم اإلؾم أ  ومقَأ وميظمذ ا

ال ي ل  أن يقَ   اًمشَ د سمَر  اهلل وموؽ أىف  َ اؾم د  قمكم سمف جلقاز اًمدظمق  ذم 

 اًمؼمعمَن ىم ِ يعنل

 يقؾمػ. اًمشوخ:

 هلؿ.  -¢-اعملقل: ال  أسمق سم ػم  ويعنل إرضمَع اًمنٌل 

 اهلل أيمؼم. اًمشوخ:

ؾمةةة دال  سمةةةف أىةةةف مكةةةطر وأىةةةف وىمةةةع ذم اعملقةةةل: وأىةةةف  ةةةذا  ةةةَ يًةةة د   وضمةةةف اال

-مًةةيًمِ اًم ةةل   ةةذا اًمةةذ  ال سمةةد أن يكةةطر قملوهةةَ اإلىًةةَن  ويقةةق : ي ةةػ اًمنٌةةل 

سميىف ذم طمًَمِ اوطرار  ومرد اًم كَسمِ إمم اعمنميملم و َ ىكـ ىقٌةؾ سمًَمةدظمق   -¢

ذم اًمؼمعمَىةةةَت ًمقوةةةعنَ الةةةَزم  ويعنةةةل طم ةةةك ى ةةةؾ إمم يمةةةرف الكةةةؿ. مةةةَ  ةةةق 

  وموكؿ.ضمقاسمكؿ قملوف؟ سمَر  اهلل

مَ ؿمَء اهلل  مَ ؿمَء اهلل  ضمقا : أورد ةَ ؾمةعد وؾمةعد مشة مؾ  مةَ  كةذا  اًمشوخ:

-يَ ؾمعد شمةقرد اإلسمةؾ  ىكةـ قمةرأل ظمطنةَ  م ةؾ  ةذا اإلىًةَن يةذيمر سمطريقةِ اًمرؾمةق  
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سم قرة قمَمِ   ذا ًمًنَ سمكَضمةِ اان ًملةدظمق  ذم اًم ش ةوؾ  صمةؿ يقةَ   -قملوف اًمً أ

َ : أىّ شمنًُ اًمرؾمق   إمم أىف ارشمكُ قممة   خمةًَمػ ًملنمةع  - أقملوف اًمً-ًمف صمَىو

مةةَ ومعةةؾ ذًمةةؽ إال  -¢-مكةةطرا   و ةةذا يمةةذب قمةةغم اهلل وقمةةغم رؾمةةقًمف  رؾمةةق  اهلل 

ن  ىةف يمةَن شمعَ ةد معهةؿ يمة   ةق معةروأل ذم ىم ةِ صةل  ذ  -قمةز وضمةؾ-ـمَقمِ هلل 

ِ  ومةةٌذا   ةةق أرضمةةع  ةةذا اعمةةًمـ اًمشةةَر سمدينةةف وؾمةةلمف ًملمنمةةيملم شمنشوةةذا  ًمةةنص وةةالديٌ

أ  ﴿اًمقةةةرنن:  د  و  ةةة ه  ع  ةةةقا سم ًَم  وم  ورم سمًَمعهةةةد  -قملوةةةف اًمًةةة أ-  ومًَمرؾمةةةق  [34]اإلسالالالرا : ﴾و 

 نةةةةةَ  وال يقةةةةةَ   و ةةةةةذا مةةةةةـ ضمهلهةةةةةؿ ذم اًمقاىمةةةةةع سمَإلؾمةةةةة أ طموةةةةةن  ي ةةةةةيوًمقن سمعةةةةةض 

الةةةةةةقادث وسمعةةةةةةض اًمقىمةةةةةةَةع سم ةةةةةة أل شميويلهةةةةةةَ اًم ةةةةةةكو   صمةةةةةةؿ ىكةةةةةةـ ىقةةةةةةق : أيةةةةةةـ 

ا ظموةةَ  ذم اوةةطراريمؿ أن شمةةدظملقا ذم اًمؼمعمةةَن اًمةةذ  حيكةةؿ سمبةةػم مةةَ أىةةز  اهلل   ةةذ

َ  شمقةةةدر سمقةةةدر َ  مةةةَ اًمةةةذ  يرمةةةقن إًموةةةف رةةةذا  ظموةةةَ   اًميةةةورة يمةةة  شمعلمةةةقن  وعةةة

اًميةةةورة اعمةةةدقمَة  و ةةةل اًمةةةدظمق  ذم اًمؼمعمةةةَن: إىمَمةةةِ الكةةةؿ سمَإلؾمةةة أ  ـموةةةُ  

أ كذا يكقن إىمَمِ الكؿ سمَإلؾم أ  سمم ًَمشِ أطمكَأ اإلؾم أ؟! إذا ال ومر  سمونكؿ 

لهةةةةةؿ  وشمققمةةةةةقا مقةةةةةَمهؿن  يشةةةةةؿ  ةةةةةؿ وسمةةةةةلم  ةةةةةًالء اًمةةةةةذيـ شمريةةةةةدون أن حتلةةةةةقا حم

حيكمقن سمبػم مَ أىز  اهلل  وميى ؿ شمريدون زقمم ؿ أن حتكمقا سمة  أىةز  اهلل  واسم ةداء  

شمًقهمقن أن حتكمةقا سمبةػم مةَ أىةز  اهلل  ومةٌذا  يعنةل طمجةِ داطمكةِ إن ب أىمةؾ إىةف مةـ 

اًمً ػ سممكَن أن يقَ  إىنةَ ىريةد أن ى ةؾ إمم الكةؿ سمطريةؼ اًمةدظمق  سمًَمؼمعمةَن  

َ . مشةَريمِ اًمكشةَر أو اًمكة   قمةغم ا ىمةؾ ذم طمكمهةؿ   ذ َ  رشقموة ا أوال : ًموس ؾمةٌٌ

َ   ومقةةد ضمةةرب اعمًةةلمقن ىمراسمةةِ أيم ةةر  َ  يمقىوةة َ : ًمةةوس ؾمةةٌٌ َ . وصمَىوةة َ  رشقموةة  ةةذا ًمةةوس ؾمةةٌٌ

مـ ى ػ ىمرن مـ اًمزمَن أن ي لقا إمم الكؿ سمطريؼ مشَريمِ اًمشًةَ  أو اًمشجةَر 

َ ن  ن أو اًمذيـ حيكمةقن سمبةػم مةَ أىةز  اهلل     ىوةِ يمةَن ذًمةؽ  صمةؿ ب يًة شودوا ؿمةو 

-وب ييظمةةةذ سميؾمةةةٌَب اًمنٍمةةة اًم ةةةل رشقمهةةةَ اهلل  -¢-يمةةةؾ مةةةـ ظمةةةًَمػ  ةةةد  اًمنٌةةةل 

ًملمًةلملم وملةـ ي ةلقا أسمةدا  إمم اًمبَيةِ اعمنشةقدةن  يشةؿ مةَ ىٍمةوا  -شمٌَر  وشمعةَمم
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يم  أمر ذم اًمقرنن اًمكريؿ  سمؾ ظمذًمقا أىشًهؿ سمين ؿمةَريمقا همةػم ؿ  -قمز وضمؾ-اهلل 

 ةةًَمشلم ًمنمةةيعِ اإلؾمةة أ  ومم ةةؾ  ةةذا اًمكةة أ يعنةةل مةةـ اًمقوةةقح وةة ًمف ذم مةةـ اعم

 مكَن  وم  حي َج إمم يم ػم مـ اًمك أ.

 

 باب وٍْ

  ؾ  قز أن يشَر  ذم اًمؼمعمَن؟ مداظملِ:

إذا يمَن اًمؼمعمَن ال حيكؿ سمًَمقرنن وسمًنِ اًمرؾمق  قملوف اًم  ة واًمً أ  اًمشوخ:

عمشةةَريمِ شمعنةةل اعمشةةَريمِ ذم  ء مةةـ ومةة  ىةةر  ىكةةـ ضمةةقاز اعمشةةَريمِن  ن  ةةذا ا

الكةةؿ سمبةةػم مةةَ أىةةز  اهلل شمٌةةَر  وشمعةةَمم   ةةذا مةةـ ىَطموةةِ  ومةةـ ىَطموةةِ أظمةةر : ومشةةل 

سمعةةةةةض اًمةةةةةٌ د يطًَمةةةةةُ اعمشةةةةةَريمقن مةةةةةـ اًمنةةةةةقاب سمًَمقًةةةةةؿ قمةةةةةغم شمييوةةةةةد اًمدؾمةةةةة قر  

واًمدؾم قر ًموس ىمَة   قمةغم اًمك ةَب وقمةغم اًمًةنِ  ىمةد يكةقن ىمةَة   قمةغم االؾمةؿ  أمةَ 

 ًَمػ اًمنميعِ ذم يم ػم مـ شمشَصوؾ مَ ضمَء ذم اًمدؾم قر  ومك   قمغم القوقِ ومهق 

قمةة  ضمةةَء ذم اًمقةةَىقن اعمشنةة ًملدؾمةة قر  ومةة  ىةةر  ىكةةـ شمييوةةد  ةةذا اًمدؾمةةَشمػم و ةةذا 

 الكقمَت اًم ل ال شمعلـ أيشَ حتكؿ سم  أىز  اهلل.

 (01:24:13أ( /19أهل احلدوث واألثر )-)فًاوى جدة
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 باب وٍْ

اعمقوةةقع اًمةةكم ـمةةرح ا خ قمةةـ اًمديمقراـموةةِ  وأىةةَ اًمًةةًا  إن ؿمةةَء اهلل  مداظملةةِ:

قملمّ أص   ذم اًمك أ وموهَ  ًمكـ أىَ أىم د ضمزةوِ سمًوطِ قمـ ووع اإلظمةقة  نةَ  

أىةةف مةة    ىمةةد ي ةةؾ اًمؼمعمةةَن مةةـ اًمةةذيـ يةةدقمقن اإلؾمةة أ يمَ طمٌةةَش وهمةةػم ؿ ويةةًصمر 

َ  قمةةةغم قمقةةةُ قمةةةغم أ لهةةةَ   ذم.. ودظمةةةؾ اًمؼمعمةةةَن يةةةًصمر ذم منةةةَـمؼ ىمةةةد يقلٌهةةةَ رأؾمةةة

طروا اوةةةطرارا  إمم أىةةةف سمعةةةض اًمةةةذيـ دظملةةةقا ذم اًمؼمعمةةةَن أن يةةةدقممق ؿ طم ةةةك ومَوةةة

ي ةةلقا و ةةؿ مةةـ أ ةةؾ اًمًةةنِ وم ططةةقا ... ذم الةةَ    ةةؿ ال يريةةدون اًمديمقراـموةةِ 

طم ك ي لقا ًمل  ومِ  وإى  أرادوا مـ سمَب اؾم ب   صمبةرات ذم اًمقةقاىلم اًمقوةعوِ 

 طم ك  ششقا اًمكبط قمغم اعمًلملم   ؾ ذم  ذا طمرج؟

َ ن  ن اإلومًةَد ؾمةوكقن  وخ: اًمش يَ أظمةل ىكةـ ال ىًيةد اًمةدظمق  اًمؼمعمةَين إـم ىمة

أيم ةةر مةةـ اإلصةة ح  وومةةو  ذيمةةرت مةةـ اًمكةة أ ًمةةف صةةلِ وصمقةةك سمًَمقَقمةةدة اًم ةةل شمقةةق  

و ل ًموًةّ إؾمة موِ  سمةؾ  ةل صةهوقىوِ: اًمبَيةِ شمةؼمر اًمقؾمةولِ  وًمةذًمؽ ىكةـ ضمرسمنةَ 

َ  ًموس معنك ذًمؽ أىنَ ضمرسمنَ  سممعنك ضمرسمنَ اًمنَس  اًمذيـ يرون  ذا اًمرأ   أيشؿ أيك

دظملقا ذم اًمؼمعمَىَت ويمَىّ اًمعَىمٌِ ؾمو ِ ضمدا   ىمد شمكقن يعنةل معَجلةِ مةـ سمعةض 

اجلقاىةةُ  ًمكةةـ مةةـ سمعةةض ضمقاىةةُ أظمةةر  يكةةقن ذم ظمةةراب ًملةةديـ  ىكةةـ ال ىةةزا  

َ ن ال شمكةةةقن اعمعَجلةةةَت سمم ةةةؾ  ةةةذا اًمطةةةر   ىٍمةةة قمةةةغم اعمقىمةةةػ اًمةةةذ  رشطمنةةةَا نىشةةة

ًمقؾمةةةولِ ًموًةةةّ ىمَقمةةةدة إؾمةةة موِ أسمةةةدا   أىةةةَ مةةةـ أضمةةةؾ أن اعمل قيةةةِن  ن اًمبَيةةةِ شمةةةؼمر ا

أظمشػ قمغم إىًَن أظمًَمػ اإلؾم أ  يم ةػم مة    مةـ اًمشةٌَب اعمًةلؿ وأمةس ؾمة لّ 
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 ذا اًمًًا :  ؾ  قز ًملشَب اعمًلؿ اعمل كل أن حيلؼ لو ةف ظمشةوِ أن ي ةَب 

: سمير؟ اًمبَيِ شمؼمر اًمقؾمولِ   ذا ًموًّ قمقودة إؾمة موِ  اًمعقوةدة اإلؾمة موِ شمقةق 

﴿  ُ
ةة  ً ْ  ال حي     و ةة ـ  طم 

ةة ف  م  ةة ىم  ز  ر  ي  َ * و  ةة ضم  ف  خم  ر  ةة ؾ  ًم  ةة ع   اهلل      
ـ  ي   ةةؼ  ةة م    [3-2]الطالال: :﴾و 

 ن  نَ  سمرعمَن يمةَومر ذم -إذا يمَىقا ا طمٌَش يرون اًمدظمق  ذم اًمؼمعمَن اًمكَومرن 

مةـ أضمةةؾ إًار سمةةٌعض اعمًةلملم  ومهةةؾ ىكةةـ ىعةًَمٓ اًمقكةةوِ يممةةذ ُ  -ًمٌنةَن ىعةةؿ

 أ  ىقاس :

 وداوين سمًَم ل يمَىّ  ل اًمداء

إذا  ةةًالء ا طمٌةةَش ال ي قةةقن اهلل قمةةز وضمةةؾ و علةةقن اًمةةديـ  ةةق   ومةة  هيمهةةؿ 

 ةذا طمةةراأ و ةةذا طمةة  ن  ن اًمبَيةةِ قمنةةد ؿ شمةةؼمر اًمقؾمةةولِ  ومهةةؿ دظملةةقا ذم اًمؼمعمةةَن 

َ  أ ةةةؾ اًمًةةةنِ واجل قمةةةِ  مةةةـ أضمةةةؾ أن ييةةةوا سمي ةةةؾ اًمًةةةنِ واجل قمةةةِ  ومةةةنكـ أيكةةة

ؿ وىةةةدظمؾ اًمؼمعمةةَن اًمكةةةَومر  و نةةةَ  ؾمةةةوطًَمُ  ةةةذا اًمةةةذ  ىق ةةد  رةةةؿ وىشعةةةؾ ومعلهةةة

َ  همػم إؾم مل  ذا يمَن يقةَ  مٌةلم اعمك ةقب مةـ  دظمؾ ذم اًمؼمعمَن سمين حيلػ طملش

قمنقاىةةةةف  ؾمةةةةوطًَمُ سمةةةةين حيلةةةةػ أن مةةةة    يةةةةدقمؿ  ةةةةذا اًمدؾمةةةة قر  و ةةةةق دؾمةةةة قر همةةةةػم 

ةةة إؾمةةة مل  ىكةةةـ ى   ج قمةةةغم اإلؾمةةة مولم اًمةةةذيـ يةةةدظملقن سمعةةةض اًمؼمعمَىةةةَت اًم ةةةل ر  ك 

وموهةةَ قمةةغم أن ديةةـ اًمدوًمةةِ اإلؾمةة أ  ًمكةةـ يطلةةُ مةةنهؿ سمةةين  ةةدوا اًمدؾمةة قر  يةةنص 

واًمدؾمةةة قر وموةةةف أطمكةةةَأ همةةةػم إؾمةةة موِ يمةةة   ةةةق معلةةةقأ  ًمةةةذًمؽ أىةةةَ ال أى ةةة  إظمقاىنةةةَ 

 ةةًالء أسمةةدا  أن ي ةةيصمروا سمطةةر  اجل قمةةَت ا ظمةةر  اًم ةةل شم ٌنةةك  ةةذا اًمقَقمةةدة: اًمبَيةةِ 

وهؿ أن ي ةةؼموا وي ةةَسمروا شمةةؼمر اًمقؾمةةولِ   ةةذا ًموًةةّ ىمَقمةةدة إؾمةة موِ  وًمةةذًمؽ قملةة

 وأن ي ققا اهلل قمز وضمؾ  وأال ي يصمروا سمَدمَ َت اجل قمَت ا ظمر .

 ؿ يةَ ؿمةوخ مةَ دظملةقا  وإىة  مةـ دظمةؾ مةـ اعمًةلملم اًمةذيـ يعنةل  ةؿ  مداظملِ:

فمَ ر ؿ إن ؿمَء اهلل اشمٌَع اًمًنِ ويمذا  دقممقا   ؿ أص   مَ دظملقا  سمعض اًمةديمَشمرة 
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ذم ؿمةةوعِ وذم ؾمةةنِ  ومهةةؿ دقممةةقا سمعةةض ـمقاةةةػ اعمقضمةةقديـ و ةةؿ أصةة   منقًةةمقن 

 اًمًنِ طم ك  شػ قمـ وـميت ...

 شمق د دقممقا  سم ذا دقممقا؟ اًمشوخ: 

سمًَم  ةةقيّ   ةةؿ مةةَ دظملةةقا أصةة   وال أدظملةةقا أطمةةد  ًمكةةـ سمعةةض اًمةةذ   مداظملةةِ:

ةةة أصةةة   ر   كقا أىشًةةةهؿ مةةةـ اًمةةةديمَشمرة وهمةةةػم ؿ اًمةةةذ  يًةةةمقن مًةةةلملم ... سمعةةةض ؿم 

قممةةق ؿ طم ةةك  شةةػ  يعنةةل ... ًورة طم ةةك مةةَ اعمًةةلملم مةةـ ديمةةَشمرة وهمةةػم ؿ د

 يؽم  ا مر ًمبػم ؿ.

أىةةَ قمنةةد  ضمةةقاب ًملجزاةةةر ذم ؾمةةّ صةةشكَت  ًمةةق أىةةؽ سمقوةةّ  نةةَ يمنةةَ  اًمشةةوخ: 

 ؾمنعطوؽ صقرة مـ أضمؾ أن شمعطوهَ ًملج قمِ.

 ذم ىً ِ قمند . مداظملِ:

  َا؟ اًمشوخ: 

 ذم ىً ِ. مداظملِ:

 إيف  مقضمقدة ًمكـ قمندىَ صقرة مـ أضمؾ ... اًمشوخ: 

 .ىكـ قمندىَ.. مداظملِ:

 شمق د صقرة زاةدة يعنل؟ اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

 يمقيس ظمذ َ منهؿ. اًمشوخ: 

 يعنل وصوِ   ؾ اًمًنِ  نَ  ؟ مداظملِ:

َعمٌدأ اًمعَأ سم قق  اهلل قمز وضمؾ   ذا اًم قق  اًم ل سمىقصوهؿ داة   أوال   اًمشوخ: 
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ؾمةةةة مل دمةةةةُ قمةةةةغم يمةةةةؾ مًةةةةلؿ  صمةةةةؿ ىقصةةةةوهؿ سمةةةةين ي لةةةةقا م مًةةةةكلم سمةةةةَعمنهٓ اإل

اًم كو  اًمذ   ق اًمك َب واًمًنِ وقمغم مةنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم   وىقصةوهؿ ويمة  

َ  سمةةين  ةةًَمققا اًمنةةَس سم لةةؼ طمًةةـن  ن اعمًةةلؿ يمةة   قملوةةف ىمةةَ  ىةةقأ أىشًةةنَ أيكةة

إن اًمرضمةةؾ اعمًةةلؿ ًموةةدر  سمكًةةـ ظملقةةف »اًم ةة ة واًمًةة أ ذم الةةديْ اًم ةةكو : 

 .«درضمِ ىمَةؿ اًملوؾ صَةؿ اًمنهَر

ي لةةةةقا ذم أؾمةةةةلقرؿ اًمةةةةذ  ؾمةةةةمعنَ قمنةةةةف مةةةةـ ا ؾمةةةةلقب ويمةةةةذًمؽ أوصةةةةوهؿ سمةةةةين 

الًـ ذم دقمقة اًمنَس سمًَم ل  ل أطمًـ  وأال يً عملقا اًمشدة واًمعنػ يم  يشعؾ 

سمعةةض اًمنةةةَسن  ىةةف ال حمةةةؾ هلةةةَ ذم  ةةذا اًمزمةةةَن  وسم َصةةةِ أن اًمنٌةةل قملوةةةف اًم ةةة ة 

اًمعنةةػ  ّواًمًةة أ ىمةةَ  مةةذيمرا  اًمًةةودة قمَةشةةِ ر  اهلل شمعةةَمم قمنهةةَ طموةةن  اؾمةة عمل

سملشةظ وموةف اًمةدقمَء قمةغم اًمنٌةل  ¢ذم اًمرد قمغم ذًمؽ اًموهقد  اًمذ  ؾملؿ قمغم اًمنٌل 

اًمًةَأ.. »سمًَملبِ اًمعؼميِ اًموهقديِن طمون  دظمؾ قمغم اًمرؾمق  قملوف اًمً أ ىمَة  :  ¢

  ًمكنةةةف هممبمهةةةَ ومجعلهةةةَ سمةةةلم اًمًةةةَأ وسمةةةلم اًمًةةة أ اًمًةةةَأ قملةةةوكؿ  ومشهمهةةةَ «اًمًةةةَأ

َ  ؿمةَر«كؿوقملو»اًمرؾمق  قملوف اًمً أ وأضمَرَ سمققًمف:  ّ يم  أمَ اًمًودة قمَةشِ ومييكة

زوضمهةةةَ وىٌوهةةةَ ذم االى ٌةةةَا هلةةةذا اًمكلمةةةِ  وًمكنهةةةَ مةةةَ صةةةؼمت صةةةؼما قملوةةةف اًمًةةة أ  

ومَى شكّ مةـ  ةذا اًمكلمةِ ويمةيى  ؿمةقّ ؿمةق لم  وىمًَمةّ ردا  قمةغم ذًمةؽ اًموهةقد : 

  وملةة  ظمةةرج اًموهةةقد  «وقملةةوكؿ اًمًةةَأ واًملعنةةِ واًمبكةةُ إظمةةقة اًمقةةردة واجنةةَزير »

مَ  ذا يَ قمَةشِ ؟ ىمًَمّ: يَ رؾمق  اهلل أب شمًةمع مةَ »قملوف اًمً أ هلَ: ىمَ  اًمرؾمق  

مَ يمَن اًمرومؼ ذم  ء إال  - نَ اًمشَ د-ىمًَمقا؟ ىمَ : أب شمًمعل مَ ىملّ يَ قمَةشِ 

 .«زاىف ومَ يمَن اًمعنػ ذم  ء إال ؿمَىف

ومقصو ل ًمنشيس أوال  وًمكؾ إظمقاىنَ ومنهؿ  ًالء اًمذيـ يعوشقن  نَ  ذم صمقرة 

وا إمم اًمشةةدة ًملقا  ةةذا اًملطةةػ و ةةذا اًمرومةةؼ سمًَمةةذيـ  ةةًَمشقيشؿ وال يلجةةأن يًةة ع
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 واًمعنػ  ومٌن قمَىمٌ هَ وظمومِ ضمدا .

َ  يمة  ذيمرىةَ  وأن ىعمةؾ  وىًي  اهلل ًمنَ وهلؿ اًم قوموؼ ًمشهؿ اًمك ةَب ومهة   صةكوك

 سمف ذم أىشًنَ وأن ىر  قمغم ذًمؽ مـ يلقذ سمنَ.

 والمد هلل رب اًمعَعملم.

 وأؿمهد أن ال إًمف إال أىّ  أؾم بشر  وأشمقب إًموؽ. وؾمٌكَىؽ اًملهؿ وسمكمد 

 وأؾم قدع اهلل دينكؿ وأمَى كؿ  وظمقاشموؿ أقم ًمكؿ.

 (00: 00: 737/01)اهلدي والنور 
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 بسملاُ إضالو٘ عمىاٌ٘!!

مَ شمققًمقن ذم دقمقة ىنمهتَ سمعض اًم كػ اعمكلوِ ًمرضمؾ اؾممف طمًلم سمـة  مداظملِ:

أ مة ـ اعمًةلملم واًمعل ىوةلم وهمةػم اعمًةلملم أمحد أملم  إمم شمكقيـ سمرعمَن إؾم مل قمَة

 .إلقمَدة اًمن ر ذم ا مقر اًمنمقموِ يمَلجَب واًمرسمَ وهمػما مـ ا طمكَأ

مةةةةَ ؿمةةةةَء اهلل! وذم اعمًةةةةلملم مةةةةـ  لةةةةط اًمكشةةةةَر مةةةةع اعمًةةةةلملم وذم  اًمشةةةةوخ:

ا طمكَأ اًمنمقموِ؟! ؾمٌكَن اهلل! ومَ مر يم  ىموؾ: قمش رضمٌ َ شمر  قمجٌ ةَ! أو شمًةمع 

أن ىنمةة  اجلهةةَ  مةةـ اعمًةةلملم ذم اًمن ةةر ذم أطمكةةَأ اًمةةديـ   قمجٌ ةةَ! ىكةةـ ال ىةةر 

ومكوػ  قز أن ىنم  همػم اعمًلملم ذم اًمن ر ذم أطمكَأ اًمديـ؟!  ذا م وٌِ مـ 

اعم َةُ اًم ةل شملةؿ سمَعمًةلملم ذم اًمعٍمة الةًَ أن ية كلؿ مةـ ؿمةَء سمة  ؿمةَء مةـ 

 ا  قاء واًمطَمَت زقممقا ًم ًَم  اًمديـ.

ن ًمكةؾ قملةؿ أ لةف  وأن  نةَ  اظم  َصةَت ذم ال  شك قمغم  وع اعمًلملم أ

يمةةؾ قملةةؿ  شمةةر ! مةةَذا يقةةق   ةةذا اًمكَشمةةُ أو همةةػما ذم مةةَ ًمةةق ضمةةَء م ولةةف يقةةق  ىشةةس 

اًمك أ و ق قمقد مًمتر قمَأ ًملن ر ذم ااراء اًمطٌوِ اًم ل دمد ذم  ذا اًمزمَن  ين ر 

وموف اًمشقهَء واعمكدصمقن واعمًلمقن واًم جَر وقمَمِ اًمنةَس  ال ؿمةؽ يكشوةؽ..  نةَ 

قةةةَ : يكشوةةةؽ مةةةـ اًمنمةةة ؾمةةة قمف  مةةةـ اًمةةةذ  يقةةةق : سمةةةين  ةةةذا منطةةةؼ وقمقةةةؾ إىًةةةَن ي

  قمَىمةؾ سمةين ذم يمةؾ ققمَىمؾ؟! ىبض اًمن ر قمـ دينف.. قمـ قملمف.. قمـ ضمهلف   ؾ يق

.َ  قملؿ  ُ أن حييا وأن ينَىمش وموف مـ ًموس قمندا  ء مـ  ذا اًمعلؿ إـم ىم 

لةةةةف ذم  ةةةةذا يكشةةةةل  ةةةةذا ذم سموةةةةَن وةةةة ًمِ  ةةةةذا اًمكةةةة أ  وم ةةةةوٌِ اعمًةةةةلملم سمم 

 اًمزمَن  واهلل اعمً عَن.

 (00:04:01/ 9 –)أسىلة وفًاوى اإلمارات 
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 الهٕٖت ٔدخٕه الربملاٌات

اعمقاومةؼ    7377شمؿ شمًةجوؾ  ةذا اعمجلةس ذم اجةَمس واًمعنمةيـ مةـ ؿمةعٌَن 

 أ7337اًم َمـ قمنم مـ اًمشهر اًم َين 

 اًمًًا : المد هلل واًم  ة واًمً أ قمغم رؾمق  اهلل.

 صمؿ أمَ سمعد:

ن سمًَمنًةةةةٌِ ًمةةةةٌعض اإلظمةةةةقة اًمةةةةذيـ  ةةةةؿ معنةةةةَ قمةةةةغم اًمعقوةةةةدة اًمًةةةةلشوِ واًمةةةةدقمقة اا

اًمًةةلشوِ ومًةةلكقا مًةةلؽ دقمةةقة  ةةًالء ا طمةةزاب سمًَمنًةةٌِ ًملؼمعمَىةةَت  ومةة ذا ىقةةق  

هلةةةةؿ يةةةةَ ؿمةةةةوخ  يعنةةةةل: شمقضمهةةةةقن ى ةةةةوكِن  يشةةةةؿ اان قمنةةةةدىَ ذم اًمكقيةةةةّ  يعنةةةةل: 

ؼ اًمؼمعمةَن  و ةذا دقمقهتؿ ذم شمطٌوؼ طمكؿ اهلل شمٌَر  وشمعَمم  أصٌ  اان قمةـ ـمرية

الَصؾ قمندىَ اان يعنل  أمَ اًمدقمقة اًمعلموِ يعنل ويًمّ سمشةكؾ يعنةل يمٌةػم ضمةدا  

 يعنل  ًمدرضمِ أىف مَ هلَ ووقح يعنل قمندىَ  أىَ أشمر  اًمكلمِ ًمؽ سمَر  اهلل وموؽ..؟

اجلةةقاب:  ةةذا ى وجةةِ ـمٌوعوةةِ مةةـ أضملهةةَ ىكةةـ ىلةة  وىٍمةة قمةةغم أن يٌقةةك إظمقاىنةةَ 

ؾمة أ دقمةَة إمم اًمك ةَب واًمًةنِ ومةرسملم ًملنةَس قمةغم  ةذا اًمًلشوقن ذم يمؾ سم د اإل

اًمك َب واًمًنِ  ىكةـ ىع قةد أن اًمعةَب اإلؾمة مل اًموةقأ  ةق يمة  أظمةؼم قمنةف اًمرؾمةق  

قمنةةف اًمرؾمةةق  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ ذم سمعةةض ا طمَديةةْ اًم ةةكوكِ  ذم م ةةؾ ىمقًمةةف 

أذىةَب  إذا شمٌةَيع ؿ سمًَمعونةِ وأظمةذشمؿ»قملوف اًم ة ة واًمًة أ ذم الةديْ اعمعةروأل: 

اًمٌقةر وروةو ؿ سمةًَمزرع وشمةريم ؿ اجلهةَد ذم ؾمةٌوؾ اهلل  ؾمةلط اهلل قملةوكؿ ذال  ال ينزقمةف 

  قمَمِ اًم جَر اعمًلملم اًموقأ  ؿ واىمعقن ذم م ةؾ «قمنكؿ طم ك شمرضمعقا إمم دينكؿ
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 ةةةذا اعم ًَمشةةةَت اًم ةةةل ذيمةةةر سمعكةةةهَ ذم  ةةةذا الةةةديْ وأمةةةقر أظمةةةر  ذم أطمَديةةةْ 

إلؾم أ اًم كو  أوال   صمةؿ ب يرسمةقا اًمؽمسموةِ أظمر    ًالء اعمًلمقن إذا ب يعلمقا ا

َ   أ : إذا قمرومةةقا أىةةف  ةةذا طمةةراأ ومهةةق طمةةراأ اضم نٌةةقا  وإذا  اإلؾمةة موِ اًم ةةكوكِ صمَىوةة

َ  أو  قمرومةةقا أىةةف  ةةذا واضمةةُ أشمةةقا سمةةف  وإذا قمرومةةقا  ةةذا ضمةةَةز ومشةةييشؿ و ةةذا اجلةةَةز شمريمةة

َ  صةةبػما  يمدو َ  وًمةةق يمةةَن جم معةة َ  إؾمةة مو ًمةةِ اًمكقيةةّ ال ومعةة    اًموةةقأ ال دمةةد جم معةة

دمةةةد  َقمةةةِ شمك لةةةّ قمةةةغم  ةةةذا ا ؾمةةةَس مةةةـ اًمشهةةةؿ اًم ةةةكو  ًممؾمةةة أ واًم طٌوةةةؼ 

اًمعمكم ًمف ذم ذوات أىشًهؿ  وًمذًمؽ ومًَمدظمق  إمم اًمؼمعمَن أوال  ًموس  ق اعمنهٓ 

اًمةةةةةذ  ؾمةةةةةلكف اًمرؾمةةةةةق  قملوةةةةةف اًمًةةةةة أ ذم إىمَمةةةةةِ دوًمةةةةةِ اإلؾمةةةةة أ ذم أرض اعمدينةةةةةِ 

نل ؿمين يمؾ ا ىٌوةَء واًمرؾمةؾ اًمةذيـ أو  مَ قم -يم  شمعلمقن-قمنل  ¢اعمنقرة  إىف 

قمٌةةدوا اهلل واضم نٌةةقا اًمطةةَهمقت  إن ايمَىةةّ دقمةةقهتؿ اًم ةةل قمَؿمةةق َ ؾمةةنلم ـمقيلةةِ أن 

اإلىًةةَن اعمًةةلؿ إذا ومكةةر سمكوةةَة ىةةقح قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ اًم ةةل قمَؿمةةهَ ذم دقمقشمةةف 

َ  مةَذا يمةَن يةدقمق ىمقمةف؟  ةؾ يمةَن يةدقمق ىمقمةف إمم رشيعةِ  أًمػ ؾمةنِ إال مًةلم قمَمة

ًم ةةةةل ضمةةةةَء رةةةةَ حممةةةةد قملوةةةةف اًم ةةةة ة واًمًةةةة أ وموهةةةةَ اًمققاقمةةةةد وا صةةةةق  اإلؾمةةةة أ ا

واًمشةةروع اًم ةةل حي َضمهةةَ اعمًةةلمقن قمةةغم مةةر اًمع ةةقر واًمةةد قر؟ ب يكةةـ  نةةَ  ذم 

اًمنماةع اًمًَسمقِ م ؾ  ذا اًم ش وؾ اًمةذ  ضمةَء سمةف حممةد قملوةف اًم ة ة واًمًة أ  مةع 

َ   مةةةةَذا يمةةةةَن يةةةةدقمق؟ يمةةةة َن يةةةةدقمق ذًمةةةةؽ ًمٌةةةةْ ذم ىمقمةةةةف أًمةةةةػ ؾمةةةةنِ إال مًةةةةلم قمَمةةةة

ًمل قطمود  اًموقأ يً ك رون قملونَ يمؾ اجل قمَت اإلؾمة موِ إمم م ةك وأىة ؿ هت مةقن 

وشمشةةةة بلقن سمًَمةةةةدقمقة اًم قطموةةةةد ويم ةةةةَب وؾمةةةةنِ واًموهةةةةقد اطم لةةةةقا اًمةةةةٌ د و.. و.. إمم 

 نظمرا. ـموُ.

 ؿ يعؽموقن ًموس قملونَ ذم القوقِ  يعؽموقن قمغم ا ىٌوَء واًمرؾمؾ وسم َصِ 

و ق ىقح قملوف اًمً أ   ذا اًمًةنلم اًمطقيلةِ يةدقمق ؿ منهؿ مـ يمَن أـمقهلؿ قممرا   

 إمم قمٌَدة اهلل وطمدا ال رشيؽ ًمف.
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إذا :  ةةًالء اًمنةةَس ال يعرومةةقن ىمةةدر اًم قطموةةد  سم لةةقا قمةةـ م ةةؾ ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ: 

َ  مةـ ىملٌةف طمةرأ اهلل سمدىةف قمةغم اًمنةَر»   وم ةؾ ىمقًمةف قملوةف «مـ ىمَ  ال إًمف إال اهلل خمل ة

َ  مةةـ د ةةرامةةـ ىمةةَ : ال إًمةةف إ»اًمًةة أ:    مةةَ قمرومةةقا قم مةةِ اًم قطموةةد  «ال اهلل ىشع ةةف يقمةة

وًمةةةذًمؽ اىٍمةةةومقا إمم مةةةَذا؟ إمم  ء ال يملكقىةةةف  وال يًةةة طوعقن اًمقصةةةق  إًموةةةف 

 أسمدا   يريدون أن يدظملقا ذم اًمؼمعمَن م ؾ  ًالء اإلظمقان  نَ  ذم اًمومـ.

 ىمد دظملقا يَ ؿموخ؟ مداظملِ:

  َا؟ اًمشوخ:

 ىمد دظملقا قمندىَ. مداظملِ:

 دظملقا. خ:اًمشو

 دظملقا قمندىَ. مداظملِ:

ىعةةؿ  إيةةف  ًمكةةـ اان ذم اًم ةةَ ر طمريمةةِ ضمديةةدة ًملةةدظمق  ذم اى  َسمةةَت  اًمشةةوخ:

 ضمديدة ذم اًمؼمعمَن قمنديمؿ؟

دظملةةةةةقا يةةةةةَ ؿمةةةةةوخ واؾمةةةةة مر اان ظمةةةةة ص  دظملةةةةةقا يم ةةةةةػم مةةةةةـ اًمشةةةةةٌَب  مداظملةةةةةِ:

 اًمًلشولم يعنل.

 اهلل اعمً عَن. اًمشوخ:

 أ  ىعؿ. مداظملِ:

مةةةَ ؿمةةةَر  اعمنمةةةيملم ذم دقمةةةقهتؿ  ومةةةَ ؾمةةةَير ؿ  ¢ل ومًَمق ةةةد أن اًمنٌةةة اًمشةةةوخ:

قمةةغم وةة هلؿ مةةـ ؿمةةَن طم ةةك يقةةوؿ الجةةِ قملةةوهؿ سمةةًَمطر  اًمدسملقمَؾمةةوِ يمةة  يريةةد 

 ةةةًالء اإلظمةةةقان أن يقلٌةةةقا ى ةةةَأ الكةةةؿ  ى ةةةَأ االؾمةةة ٌداد ذم الكةةةؿ وطمٍمةةةا ذم 

أ ةةؾ سموةةّ معةةلم إمم نظمةةرا  يريةةدون أن ي ةةلقا سمةةَهلقينك وزقممةةقا سمةةًَم ل  ةةل أطمًةةـ 
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َ  ًم َ   سمةؾ أىةَ قمةغم يقةلم أن  ةًالء ظم وم طريؼ اًمرؾمق  قملوف اًمً أ  ًمةـ ي ةلقا إـم ىمة

اعمًةةةلملم وًمنقةةةؾ اًمًةةةلشولم وًمةةةق جمةةةَزا  وأرضمةةةق أن يكقىةةةقا ؾمةةةلشولم طمقوقةةةِ  ًمكةةةـ 

َ  قمةةةةةـ سمعةةةةةض اجةةةةةط  ًمنقةةةةةؾ: أن  ةةةةةًالء اًمًةةةةةلشولم اًمؼمعمةةةةةَىولم  ةةةةةؿ  اىكرومةةةةةقا قمملوةةةةة

 ؾمو يصمرون وال يًصمرون  وىكـ رأينَ..

 هد يَ ؿموخ.واًمقاىمع يش مداظملِ:

 ىعؿ؟ اًمشوخ:

 واًمقاىمع يشهد.  مداظملِ:

أىَ أىمق   أردت أن أىمةق : رأينةَ  نةَ  ذم ؾمةقريَ يةدظمؾ أطمةد ؿ ولو ةف  اًمشوخ:

ضملولِ  وإذا سمف ال يةزا  ييظمةذ َ.. ييظمةذ َ طم ةك.. طم ةك شم ةٌ  لوةِ ؾمةقريِ قمَموةِ  

  ؿ يققًمقن..

 منموع   ؾ اًمشَأ.. مداظملِ:

َ  ظمةةةةةػم اًمةةةةةذىمقن إؿمةةةةةَرة شمكةةةةةقن  يعنةةةةةل:  ةةةةةؿ يققًمةةةةةقن قمنةةةةةدىَ ذم ؾمةةةةةقري اًمشةةةةةوخ:

 سمَعمَيمونِ ىمرة واطمدة ىمرة اصمنلم..

  ق يمذًمؽ يَ ؿموخ أصٌ  قمندىَ ... مداظملِ:

ىكةةةةـ ىقةةةةق  قمةةةةـ دمرسمةةةةِ سمةةةةَر  اهلل وموةةةةؽ أوال   صمةةةةؿ ىعةةةةرأل شمةةةةيصمػم اًم وةةةةَر  اًمشةةةةوخ:

اجلةةةَرأل  شمةةةيصمػم اًمقفموشةةةِ واًمكةةةرف   ةةةق اان الكةةةَأ  ةةةًالء اعمًةةةلملم اًمةةةذيـ ال 

ىَ ذم طمكؿ اعمًلملم  وًموس يمةٌعض مةـ أقملةـ ردشمةف طموةن  أىكةر يزاًمقن يعنل قمند

اًمًنِ وأىكر اًم وَأ وأىكر ا وَطمل مةـ اًمنَطموةِ االىم  ةَديِ واهلةدايَ ذم الةٓ.. 

إمم نظمةةرا  ًمكنةةل أىمةةق :  ةةًالء الكةةَأ اًمةةذ  ال يزاًمةةقن قمنةةدىَ مًةةلملم  مةةَ اًمةةذ  

ؾمةةةةوهؿ  يمةةةةنعهؿ مةةةةـ اًمرضمةةةةقع إمم شمطٌوةةةةؼ ى ةةةةَأ اإلؾمةةةة أ؟  ةةةةق طمرصةةةةهؿ قمةةةةغم يمرا
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وس اًمكٌةةَر مةةـ الةةرص قمةةغم ًؾمو ةةوُ  ةةًالء اإلظمةةقان اًمًةةلشولم مةةَ أصةةَب اًمةةر

اًمٌقَء ذم الكؿ ظم  مَ وموف مـ االىكراأل قمـ اًمك َب واًمًنِ  ًمكـ اًمشةر  ظمطةػم 

ةةة ضمةةدا   أوًم ةةةؽ الكةةةَأ ال يققًمةةةقن: ىكةةةـ ىكةةَو  أن ى    اًمن ةةةَأ  أمةةةَ  ةةةًالء ىةةةقاب ػم  ب 

ريةةدون اإلصةة ح  إصةة ح مةةَذا؟  ةةؾ يةةدظملقن سمكولةةِ ؿمةةوطَىوِ ظمطةةػمة ضمةةدا   أيشةةؿ ي

ي ةةل  اًمعطةةَر مةةَ أومًةةد اًمةةد ر؟ يةةَ أظمةةل ظملوةةؽ مةةَ  قمةةغم دقمقشمةةؽ اًمًةةَسمقِ ويمةة  

  « ن هيةةد  اهلل قمةةغم يةةديؽ رضمةة    أطمةةُ إزم مةةـ محةةر اًمةةنعؿ»ىمةةَ  قملوةةف اًمًةة أ: 

 ةةةد  اهلل رةةةَ ا ًمةةةقأل إن ب  -المةةةد هلل-ًةةةلشوِ ذم يمةةةؾ سمةةة د اإلؾمةةة أ اًمدقمقة ًَمةةةوم

أمةةةَ جمةةةرد  ةةةًالء اًمةةةدقمَة يةةةدقمقن اًمةةةدقمقة ويةةةدظملقن يعملةةةقن ذم ىقةةةؾ: اعم يةةةلم  

اًمًوَؾمةةوِ وذم اًمدوًمةةِ  وم كةةعػ وؾم كةةعػ و ةةذا مةةَ أصةةَب اإلظمةةقان اعمًةةلملم 

َ   مةةةع طمرصةةةهؿ  ومةةةَ أصةةةَب طمةةةزب اًم كريةةةرن طموةةةْ ب يًةةة شودوا مةةةـ دقمةةةقهتؿ ؿمةةةو 

قمةةةةةغم اًمةةةةةدقمقة إمم مةةةةةَ يًةةةةةمقىف سمَلَيمموةةةةةِ هلل  ـموةةةةةُ الَيمموةةةةةِ هلل ومقةةةةةط سمًَمنًةةةةةٌِ 

َ   وىكةةـ يمنةةَ ىًةةمع سمعةةض اجطٌةةَء  نةةَ  ذم ؾمةةقريَ ًملككةةَأ ؟ سمًَمنًةةٌِ إًمةةوكؿ أيكةة

َ  ويةةةرد قمةةةغم الكةةةَأ اًمةةةذيـ حيكمةةةقن سمبةةةػم مةةةَ أىةةةز  اهلل  وإذا  ةةةق  ي ةةةعد م كمًةةة

 ةةةًَمػ الكةةةؿ ذم ىشًةةةف.. ذم صةةة شمف.. ذم قمٌَدشمةةةف  ومةةةٌذا سمةةةدأىَ ىن ةةةكف وىةةةذيمرا  

 ومقةط ومةو  ي علةؼ يقق :  ذا مذ ُ أ  طمنوشِ   ؾمٌكَن اهلل! ـموُ  نَ  الكؿ هلل

َ  مكلشةةقن أن  سمًَمكشةةَر  طم ةةك اًمةةذيـ ينكرومةةقن قمةةـ الكةةؿ و ةةؿ مًةةلمقن   ةةؿ أيكةة

 ل ةةةةقا ذم الَيمموةةةةِ هلل قمةةةةز وضمةةةةؾ طم ةةةةك ذم أىشًةةةةهؿ  ومًَمشةةةةَ د: ىكةةةةـ ىن ةةةة  

إظمقاىنَ ذم يمؾ اًمٌ د إن يمَىقا يريدون وضمف اهلل أال يدظملقا اًمؼمعمَىَتن  يشؿ أوال  

لوةةةةف اًم ةةةة ة واًمًةةةة أ ىمةةةةد ظمَـمٌةةةةف رب اًمعةةةةَعملم  ةةةةًَمشقن اًمنمةةةةعن  ن اًمرؾمةةةةق  قم

ل و   ﴿سمققًمف:  و   َ ىم  ؿ  ؿم  و ه  ـ  إ ًم  يم  ر  ت  شم  د 
د  يم  ق  َ  [04]اإلسرا :﴾ًم    ومهًالء ريمنقا إًمةوهؿ ؿمةو 

يم ػما   طموْ أيشؿ يقرون  ذا اًمن ؿ  ووموهَ يم  يم ُ إزم أطمد اًمو ىولم  إىمرار اًمرسمَ 

وةةةػ يكةةةقن إصةةة ح حتةةةّ  ةةةذا اًمةةةن ؿ وإىمةةةرار اًمزىةةةَ وإىمةةةرار سموةةةع اجمةةةر و.. و.. يم
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 وحتّ  ذا اًمققاىلم. ىعؿ.

يَ ؿموخ ًمنةَ شمييموةد ذم يم مكةؿ ذم القوقةِ ىمةرأت مقةَ  ذم جملةِ يعنةل  مداظملِ:

أ لهَ يريدويشَ ؾملشوِ  مع أيشَ يٌدو أيشَ اىكرومّ قمـ اعمةنهٓ  ذم ىةقع  ةَ ذيمةرشمؿ 

 أؾم َذ .

 شمشكؾ. اًمشوخ:

اًمقًةةؿ ا ظمةةػم منةةف  أمةةَ اًمقًةةؿ ومهنةةَ  قمنةةقان عمقةةَ   وةةٌطّ سمةةَلرأل  مداظملةةِ:

 ا و  ومكٌطف سمَعمعنك.

 ـموُ.. ـموُ. اًمشوخ:

 أيش يقق  ؿمو نَ؟ مداظملِ:

 أظمػما  واال أوال ؟ اًمشوخ:

 أوال . مداظملِ:

 أوال . اًمشوخ:

وأظمػما  سمًَم َزم  يقةق : ال ىموةَأ ًمدوًمةِ اإلؾمة أ أو ًملعمةؾ اإلؾمة مل أو  مداظملِ:

 إال سمًَمعمؾ اًمًوَف. - ذا معنَا ذا اًمكم مَ وٌط ف  سمس -لكؿ اإلؾم أ 

 اهلل أيمؼم. ال   ذا  ق.. معروأل  ذا قمنهؿ. اًمشوخ:

 ال طمق  وال ىمقة إال سمَهلل. مداظملِ:

ـموُ يَ ؿمو نَ سمَر  اهلل وموؽ  مَ طمكؿ  ًالء اإلظمقة اًمًلشوقن اًمذيـ  مداظملِ:

َ  إذا يمةةَىقا ىةةقاب  صمةةؿ مةةَ  يةةدقمقن قمةةـ ـمريةةؼ  ةةذا اعمًةةلؽ اًمًةةوَف طمكمهةةؿ رشقمةة

كمهؿ إذا قمرض قملوهؿ أن يكقىةقا وزراء  ومهةؿ ىمٌلةقا ذًمةؽ  ظمَصةِ وأىةّ يكقن طم
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ذيمرت ؿمو نَ ذم رشيط مًجؾ ًمؽ أىؽ ىملّ: اًمةدظمق  يكةقن سمدقمةِن  ن اًمةدقمقة 

 اًمؼمعمَىوِ  ل دقمقة حمدصمِ.

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:

 أ  ىعؿ يَ ؿموخ. مداظملِ:

ال ؿمةةةؽ أيشةةةؿ يعنةةةل ذم دظمةةةقهلؿ  ةةةؿ يكقىةةةقن خمط ةةةلم  اًمةةةدقمقة اًم ةةةل  اًمشةةةوخ:

مقن إًموهَ  يكقن خمط لم  سمؾ أىمق : وةًَملم قمةـ  ةذا اًمةدقمقة اًم ةَلِ  ًمكننةل ين 

  وإن يمةةةةةَن الةةةةةديْ ًمةةةةةوس ًمةةةةةف صةةةةةلِ ىمقيةةةةةِ رةةةةةذا «إىةةةةة  ا قمةةةةة   سمًَمنوةةةةةَت»أىمةةةةةق : 

اعمقوةةقع  ًمكةةـ أومةةر  سمةةلم إىًةةَن وةةؾ و ةةق ال يريةةد اًمكةة    وإىًةةَن نظمةةر وةةؾ 

َ  و ةةةق يريةةةد اًمكةةة   قمةةةغم م ةةةؾ اًموهةةةقد اًمةةةذيـ شمكلةةةؿ قمةةةنهؿ ا ؾمةةة َذ أسمةةة ق مًَمةةةؽ نىشةةة

واعمنمةةيملم اًمةةذيـ قمرومةةقا الةةؼ صمةةؿ طمةةَدوا قمنةةف  ومهةةًالء اإلظمةةقان اًمةةذيـ يةةدظملقن 

َ    ةقاةهؿ وإي ةَرا  ًملكوةَة اًمةدىوَ قمةغم  ااظمةرة  ومة   اًمؼمعمَن إذا يمَن دظمةقهلؿ اشمٌَقمة

ؿمةةةؽ أيشةةةؿ نصممةةةقن إصمةةة   يمٌةةةػما   وإذا يمةةةَن ذًمةةةؽ سمنةةةقع مةةةـ االضم هةةةَد مةةةع إظم صةةةهؿ 

وأىةَ ذم » ؿمةؽ وةًَمقن  واهلل قمةز وضمةؾ  ةق طمًةوٌهؿ  ًملدقمقة دقمقة الةؼ  ومهةؿ سمة 

القوقِ مـ دقمق  داة   وأسمدا  أن ىق ٍم ذم سموَن ظمطي مَ يققًمف اًمقَةةؾ أو مةَ يشعلةف 

وأال ى عمؼ ذم اًمقصق  إمم مق دا وإمم مَ اؾم قر ذم ىملٌةفن  ن  ةذا ال يعلمةف إال 

ىعرومهؿ ويمةَىقا منةَ   أىَ أشم قر ىَس خمل لم «اهلل قمز وضمؾ اًمعلوؿ سم  ذم اًم دور

وومونَ ذم ؾمقريَ  وسمدًوا اًمعمؾ اًمًوَف رهمةؿ ى ةكل إيةَ ؿ  صمةؿ أظمةػما  يعنةل يمة  

يقَ  ذم اًملبِ اًمًقريِ أيملق َ قمغم أضمنَرؿ  يعنل: ىدمقا قمغم مَ ومعلقا  ًمكـ سمعد 

مَذا؟ سمعد دمرسمةِ دظملق ةَ  ومق ةد : م ةؾ  ةًالء اًمةذيـ أىةَ أؿمةػم إًمةوهؿ ذم ؾمةقريَ  

 طوع أن أىمق : إن ىو هؿ يمَىّ ؾمو ِ  ال  أىَ طمًُ قملمةل رةؿ يمنّ وال أزا  ال أؾم

 ىقايَ ؿ يمَىّ ـموٌِ ويريدون ىٍمة اإلؾم أ وشمققيِ اًمدقمقة  ًمكـ صد  وموهؿ:
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 أورد َ ؾمعد وؾمعد مش مؾ..

 إمم نظمرا.

يمةةةة  أىنةةةةل أقملةةةةؿ أن ومةةةةوهؿ ىةةةةَس مبروةةةةقن ي  ةةةةذون دقمةةةةقة الةةةةؼ ذم يم ةةةةػم مةةةةـ 

وًمةةةذًمؽ وميىةةةَ أىمةةةق : أن  ةةةذا االىةةة  ء ا طموةةةَن وؾمةةةولِ ًملقصةةةق  إمم طمطةةةَأ اًمةةةدىوَ  

واًمةةةةدظمق  إمم اًمؼمعمةةةةَن واًمقصةةةةق  إمم أن ي ةةةةٌ  وزيةةةةرا  ومهةةةةذا  ةةةةق اعمةةةةقت اًمةةةةذ  

 ؾمو وُ  ذا اًمنَةُ إمَ قمَضم   وإمَ نضم  .

 ؿمقرة: يعنل: ي ٌ  اًمنَةُ ىَةٌِ؟

 ىَةٌِ. ىعؿ. اًمشوخ:

 .ؿمقرة: ؿمو نَ ضمزايمؿ اهلل ظمػما   وأى ؿ اان أرشت إمم مًيًمِ قم ومِ ضمدا  

 ىعؿ. اًمشوخ:

ؿمةةةقرة: والقوقةةةِ ومقةةةف  ةةةذا اعمًةةةيًمِ يبوةةةُ قمةةةـ يم ةةةػم طم ةةةك مةةةـ إظمقاىنةةةَ اًمةةةذيـ 

يعوشةةةقن معنةةةَ وي لقةةةقن اًمعلةةةؿ قمةةةغم اعمةةةنهٓ اًم ةةةكو  ذم اللةةةؼ واًمةةةدروس اًم ةةةل 

 حييويشَ ؾمقاء قمنديمؿ أو ذم جمًَمس أظمر.

 ىعؿ. اًمشوخ:

َ  ضمةزا يمؿ اهلل ظمةػما   ؿمقرة: ال يدىمققن اًمن ر ومو  يطلققن وموف أًمًن هؿ  ذيمرشمؿ نىش

سمةةةةةيىكؿ رهمةةةةةؿ مةةةةةَ رأيةةةةة ؿ ذم ؾمةةةةةقريَ مةةةةةـ وصةةةةةق   ةةةةةًالء اإلظمةةةةةقان اًمةةةةةذيـ دظملةةةةةقا 

ؿ مةةةةـ اًمًةةةةقء ومٌىةةةةؽ ال شمًةةةة طوع أن رَعمَىةةةةَت  ومةةةةَ أصةةةةَرؿ  وسمةةةةرهمؿ مةةةةَ أصةةةةاًمؼم

  لص إمم ىقايَ ؿ ًم دًمؾ قمغم ؾمقء اًمنوِ وموهؿ.

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:
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 ؿمقرة:  ذا طمقوقِ ضمزا  اهلل ظمػما .

 وإيَ . اًمشوخ:

 وأىَ أىمق : سمين  ذا مـ مزايَ اًمشوخ ىَرص اًمديـ ا ًمٌَين . مداظملِ:

 قمشقا  سمَر  اهلل وموؽ.. اًمشوخ:

َ  نظمر أووشف إمم  ذا اعمًيًمِ و ل: أىكؿ ذيمةرشمؿ يم ةػما  سمةين  مداظملِ: وأذيمر ؿمو 

 اًمكَومر سمعونف ال ىً طوع أن ىككؿ قملوف سميىف مـ أ ؾ اًمنَر إذا مَت.

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:

َ   مداظملِ:  ىمكوِ ي قرط وموهَ يم ػم مـ اًمنَس.و ذا أيك

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:

ومةةـ  نةةَ أىمةةق : سمةةين ًمةةق ب يكةةـ إال  َشمةةَن اًمقكةةو َن أو اعمًةةيًم َن  ةةَ  مداظملةةِ:

 شمعلمقن اًمنَس ذم اًمعقودة ًمكشَىَ وم را  أن ىًمعف مـ اًمشوخ ىَرص اًمديـ ا ًمٌَين .

 اهلل يٌَر  وموؽ. اًمشوخ:

  قأ وا قمداء ا رداء.ًمكـ ؿمو نَ وأىّ شمقق   ذا قمـ اج مداظملِ:

 أ  واهلل. اًمشوخ:

 ؾمقاء يمَىقا يققًمقن: ال إًمف إال اهلل إال اهلل  أأ ال يققًمقن ال إًمف إال اهلل. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 وم  سمًَمكؿ ؿمو نَ سمَر  اهلل وموكؿ. مداظملِ:

 اهلل أيمؼم. اًمشوخ:
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س اًمةذيـ ؿمو نَ ضمزايمؿ اهلل ظمػما   ومومـ ي هؿ ىقايَ اعم ل ةلم مةـ اًمنةَ مداظملِ:

يعملةةقن ًملةةدقمقة  وال ىةةدقمل سميىنةةَ مةةنهؿ  وًمكةةـ ىقةةق : يةة هؿ اعم ل ةةلم ااظمةةريـ  

ون سمكةؿ وسممةـ طمةقًمكؿ ذم دقمةقا ؿ  ةذا  وي ةقسمقن ؾمةهَمهؿ إًمةوكؿ وإمم ذصمؿ يلق

 مـ  ًَمًقيمؿ.

 اهلل اعمً عَن. اًمشوخ:

َ   و ةةةق ا خ قمٌةةةد اًمةةةرمحـ قمٌةةةد  مداظملةةةِ: وال سمةةةيس سمةةةين أذيمةةةر  نةةةَ اؾمةةة   رصحيةةة

  وصلنل منذ أيَأ مذيمرة مةـ إظمقشمنةَ ذم اًمكقيةّ أرؾمةلق َ ًمنةَ  ية كلؿ اجًَمؼ اًمذ

أو يمقةةةّ وموهةةةَ اًمك ةةةَب اًمةةةذ  أًمش ةةةف و ةةةةق يم ةةةَب: اًمًةةةلشوِ  أو  ةةةل اًمًةةةلشوِ ىًةةةةٌِ 

َ   واًمنقةةدات اًم ةةل وضمههةةَ يعلةةؿ اهلل سميىةةف ًمةةوس منهةةَ واطمةةدة أصةةَب  وقمقوةةدة ومنهجةة

ة ذم  ةذا اًمنقةدات وموهَ الؼ  سمؾ أظمطي ذم  وعهَ  وًمكـ  نَ  مًيًمِ ىمكوِ يمٌةػم

َ  أًمػ يم َسمف وأًمًٌف ًمٌَس اًمًلشوِ  وال ىدر  أ ةل ىمَديَىوةِ  اًمعلموِ  يقق : سمين وم ى

طمدي ِ حمدصمِ  أأ صقوموِ مً كدصمِ أأ صمعلٌوِ مةَيمرة  أأ وم نةِ يقاىمعهةَ  أأ سموةع ًملةديـ 

سمًَمةةدىوَ  أأ.. أأ إمم نظمةةرا  والقوقةةِ أىةةَ قمجٌةةّ  اشم ةةؾ   ذم صةةٌَح  ةةذا اًموةةقأ  

 ف أو ىملّ ًمف:  ؾ أىّ اًمذ  يم ٌّ؟ ىمَ : ىعؿ  أىَ اًمذ  يم ٌّ  ىملّ ًمف..وعمَ ؾميًم 

 قمشقا  اشم ؾ سمؽ أأ اشم لّ سمف؟ اًمشوخ:

 ال   ق اشم ؾ. مداظملِ:

  َا. اًمشوخ:

 أ  ىعؿ  سمنَء قمغم شمقصوِ  طمد اإلظمقان أن ي  ؾ. مداظملِ:

  ذا  ُ..  ُ أن ىعرومف. اًمشوخ:

 أ  ىعؿ. مداظملِ:
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 ـموُ.. اًمشوخ:

  ق ب ي  ؾ مـ ىشًف. ال  مداظملِ:

  ذا  ق. اًمشوخ:

 وإى  اشم ؾ سمنَء قمغم ىمقزم  طمد اإلظمقان أن ي  ؾ  . مداظملِ:

 اؾمؿ  ذا؟ اًمشوخ:

 قمٌد اًمرمحـ قمٌد اجًَمؼ . مداظملِ:

 أ  ىعؿ. ـموُ. اًمشوخ:

ومكلةةة ت يعنةةةل يملةةة ت مرقمٌةةةِ  يملةةة ت يعنةةةل شمةةةنؿ.. أىمةةةق  أىةةةَ:  ةةةذا  مداظملةةةِ:

  َ قم ةةو    يعنةةل: ىكةةكم سمةةف أقمنَىمنةةَ  وى قلةةد سمةةف ذم  اًمكلةة ت.. أىةةّ شمعلمنةةَ اان ؿمةةو 

َ  ذ ٌوةةِ  دمعلنةةَ ىموةةز رةةَ ذم اًمنةةَس وىعلمهةةؿ يموةةػ شمكةةقن اًمةةدقمقة إمم  نذاىنةةَ أىمراـمةة

اهلل  ومكوػ سميوًم ةؽ اإلظمةقة  ومةنهؿ ا خ قمٌةد اجةًَمؼ اًمةذ  أىةّ.. يعنةل أىة ؿ ىمٌةؾ 

رمحـ قمٌةد أيَأ  ويمنّ أطمدصمكؿ ذم ىمكوِ م ؾ  ذا اًمقكوِ  ىمل ؿ: سمةين م ةؾ قمٌةد اًمة

 اجًَمؼ ال يمكـ أن يك ُ م ؾ  ذا عمَ ىعرومف قمنف.

 أ  ىعؿ  وىملّ: رسم  يم ٌهَ همػما. اًمشوخ:

أيةةةةقا  رسمةةةة  يم ٌهةةةةَ.. وًمكةةةةـ  ةةةةق أىمةةةةر يمةةةة  يقةةةةق  اعمٍمةةةةيقن  إظمقاىنةةةةَ  مداظملةةةةِ:

 اعمٍميقن: أىمر َ سمع مِ ًمًَىف.

 اهلل أيمؼم. اًمشوخ:

 وىمَ : ىعؿ  أىَ ىملّ  ذا. مداظملِ:

 هلل اعمً عَن.اهلل أيمؼم ا اًمشوخ:
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ىملةةّ ًمةةف: سمةةَر  اهلل وموةةؽ  أىةةّ شمقةةق  يةةَ قمٌةةد اًمةةرمحـ    ةةؾ شمع قةةد سمةةين  مداظملةةِ:

 ةةةذا اًم ةةةشَت اًم ةةةل أـملق هةةةَ قمةةةكم وذم يم ةةةَ    ةةةؾ شمًةةة طوع أن شملقةةةك رةةةَ اهلل يةةةقأ 

 اًمقوَمِ؟

 طمًٌنَ اهلل وىعؿ اًمقيموؾ. مداظملِ:

 : أىَ  ؾ شمً طوع أن شمدًمؾ قمغم أىؽ صَد  ذم يملمِ واطمدة ىمل هَ؟ ىمَ مداظملِ:

 مَ ىملّ يعنل مَ ضمزمّ رذا  وإى  ىملّ: إمَ وإمَ.. وإمَ..

 اهلل أيمؼم. اًمشوخ:

 ىملّ: يعنل يميىؽ شمقق : اظمؽم مَ ؿم ّ مـ  ذا اًم شَت. مداظملِ:

 يعنل واطمدة منهَ؟ اًمشوخ:

 أ  واطمدة منهَ. مداظملِ:

 و ل مهلكِ. اًمشوخ:

 أ  ىعؿ. مداظملِ:

 اهلل أيمؼم. اًمشوخ:

شمعلمنةَ مةنكؿ   .. ويمة هلل وموكؿ وضمزايمؿ اهلل ظمػما   ويم ومشو نَ سمَر  ا مداظملِ:

 -وضمةةزايمؿ اهلل ظمةةػم-وقملمكةةؿ اًمةةذ  يشةةوض والمةةد هلل قمةةغم اًمعةةَب يملةةف ال يعجةةز 

قمـ شمقضموةف ى ةوكِ عم ةؾ أظمونةَ قمٌةد اًمةرمحـ قمٌةد اجةًَمؼ عم ةؾ  ةذا اعمنَؾمةٌِ اًم ةل 

عةرض هلةَ حتدصم ؿ وموهَ قمـ  ذا اعمًيًمِ اًمعقديِ  و ةل مةـ أظمطةر اعمًةَةؾ اًم ةل ي 

 يم ػم مـ إظمقاىنَ.

 ىعؿ. اًمشوخ:
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ومنريةةد يملمةةِ طمةةق   ةةذا اعمًةةيًمِ ذم ومقةةف اًمةةدقمقة  ًمعلهةةَ شم ةةؾ إمم أذن  مداظملةةِ:

َ   وأىةَ ىملةّ ًمةف: مةَذا   ذا ا خ وموكقن ًمف قم ةِ منهةَ ًمعلةف ي ةقب إمم اهلل شمقسمةِ ى ةقطم

شمقق  ًمرسمؽ يَ قمٌد اًمرمحـ يقأ أىمػ أىَ وإيةَ  سمةلم يديةف  و ةق ؾمةَةلؽ والسمةد  مةَذا 

 شمقق  ًمرسمؽ يقأ اًمقوَمِ؟ وميىَ أرضمق ؿمو نَ أىف..

واهلل  أىَ ًموس زم مَ أىمقًمف مـ يم أ يم ػم سمًَمنًٌِ  ظمونَ قمٌد اًمرمحـ إال  اًمشوخ:

َ  سمبةةةػم  ةةةذا  أن أوصةةةوف سم قةةةق  اهلل شمٌةةةَر  وشمعةةةَمم  وأن أذيمةةةرا سمةةةٌعض مةةةَ ذيمةةةرت نىشةةة

ًمنشةةةقس اعمنَؾمةةةٌِ اًم ةةةل شمعروةةة ؿ هلةةةَ اان  و ةةةل: أن مقوةةةقع اًم كةةةدث قمةةةـ ىقايةةةَ ا

واًمقلةةةقب وسم َصةةةِ  ةةةذا اًمنقايةةةَ اًم ةةةل شم علةةةؼ سممةةةـ ىعةةةرأل قمةةةنهؿ أيشةةةؿ مةةةـ إظمقاىنةةةَ 

اعمًلملم  سمؾ ومـ إظمقاىنَ اًمًلشولم اًمذيـ اًم ققا معنَ قمغم مةنهٓ اًمك ةَب ومةنهٓ 

اًمًةةنِ اًم ةةكوكِ وقمةةغم مةةَ يمةةَن قملوةةف ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم  ر  قمةةنهؿ  سم َصةةِ سميم ةةَ  

َ  أن ى كدث قم  ذم صد ور ؿ وقم  اىطقت قملوف ىقايَ ؿن  ًالء ال  قز إؾم مو

 ن  ةةةذا ا مةةةقر ال يطلةةةع قملوهةةةَ إال اهلل قمةةةز وضمةةةؾ اًمعلةةةوؿ سمةةة  ذم اًم ةةةدور  وىكةةةـ 

قمةةغم م ةةؾ اًموقةةلم أن  ةةًالء اإلظمةةقان مةةـ اًمًةةلشولم اًمةةذيـ دظملةةقا اًمؼمعمةةَن  نةةَ  ذم 

َ  ذم مٍمةةة )وأظمةةةػما  مةةةع ا ؾمةةةػ ذم اًمةةةومـ  اًمكقيةةةّ أو ىمةةةدي   ذم ؾمةةةقريَ أو طمةةةدي 

شمرت إًمونةةةَ ا ظمٌةةةةَر سمةةةين مةةةـ ين مةةةةقن إمم اإلظمةةةقان أو إمم اإلصةةةة ح طموةةةْ أىةةةف شمةةةةقا

حتةةًَمشقا مةةع اًمٌع وةةلم ومةةع اًمنةةَرصيلم  سمةةؾ ومةةع اًمعل ىوةةلم سمةةزقمؿ أن  ةةذا اًم كةةًَمػ 

واًمدظمق  ذم اًمؼمعمَن وموف إص ح ًملمج مةع اإلؾمة مل اًمومنةل أو اًمكةقي ل أو همةػم 

و ةةةذا اًمةةةدظمق  ذم  ةةةذا  ةةةذا ا ىمةةةًَموؿ(  وممةةةع اقم قَدىةةةَ ضمةةةَزملم سمةةةين  ةةةذا االىةةة  ء 

اًمؼمعمَىةةةَت اًم ةةةل ىمَمةةةّ قمةةةغم الكةةةؿ سمبةةةػم مةةةَ أىةةةز  اهلل  أىةةةف أوال  شمييوةةةد قممةةةكم عمةةةَ 

 هر سمف إظمقاىنَ  ةًالء اًمًةلشوقن  سمةؾ وهمةػم ؿ مةـ م ةؾ اإلظمةقان اعمًةلملم  أيشةؿ 

يةةةةةدقمقن إمم أن يكةةةةةقن الكةةةةةؿ هلل وطمةةةةةدا ال رشيةةةةةؽ ًمةةةةةف  وًمةةةةةوس ًملشةةةةةعُ وًمةةةةةوس 

ؾمةةةَشمػم اًمكةةةَومرة واًم ةةةل أظمةةةذت مةةةـ سمةةة د اًمكشةةةر ًملدؾمةةة قر اًمةةةذ  ىمةةةَأ قمةةةغم ى ةةةَأ اًمد
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وىقلةةةةّ إمم سمةةةة د اإلؾمةةةة أ سمككةةةةؿ أيشةةةةَ ىمةةةةقاىلم يكةةةةقن شمطٌوقهةةةةَ مةةةةـ صةةةةًَم  اًمٌلةةةةد 

اعمًةةةةةلؿ  قمةةةةةغم اًمةةةةةرهمؿ مةةةةةـ أىنةةةةةَ ىع قةةةةةد أن اىةةةةة  ء  ةةةةةًالء اإلظمةةةةةقان إمم م ةةةةةؾ  ةةةةةذا 

اًمؼمعمَىةَت  ةق أوال : خمًَمشةِ رصحيةِ ًمةدقمقة اًمك ةَب واًمًةنِ وًملمةنهٓ اًمةذ  ؾمةةَر 

ًملةةدقمقة قمةةغم اًمةةرهمؿ مةةـ  ةةذا اعم ًَمشةةِ اًمٍمةةحيِ  ومةةنكـ ىمةةد  ¢هلل قملوةةف رؾمةةق  ا

وضمدىَ ذم شمَريخ اًمعٍم الةًَ أن  ةًالء اعمًةلملم اًمةذيـ دظملةقا اًمؼمعمَىةَت مةَ 

َ   سمةةؾ أًوا رةةؿ ًرا  سمعوةةدا   ويمةةَن مةةـ قمَىمٌةةِ ذًمةةؽ أن ىمةةَأ  أومةةَدوا اعمًةةلملم ؿمةةو 

إلؾمة أ وراء طمكَأ سمعكهؿ حيَرب اإلؾم أ حمَرسمِ رصحيةِ  وسمعكةهؿ حيةَرب ا

اًمًةة َر والجةةَب  ومعةةغم اًمةةرهمؿ مةةـ  ةةذا اعم ًَمشةةِ ًملنمةةع مةةـ ضمهةةِ  واعم ًَمشةةِ 

َ  قمـ ؾمًا : إىنَ ال ىً طوع أن ىقق : سمين ىقايَ  َ  ضمقاسم ًمل جرسمِ اًم ل ب شمنج  ىملنَ نىش

 ًالء اًمذيـ دظملقا اًمؼمعمَىَت سمق د اإلص ح يم  يققًمقن  إن ىقايَ ؿ ؾمو ِ  مع 

ف خمةةًَمػ ووةة   مٌةةلم  ًمةةذًمؽ ىكةةـ ىن ةة  أظمَىةةَ قمٌةةد أن قمملهةةؿ ال ىشةةؽ ذم أىةة

اًمةةةرمحـ  ةةةذا  والؾمةةةو   ةةةق معنةةةَ إمم قمهةةةد ىمريةةةُ ذم اًمةةةدقمقة أى ةةةكف سمن ةةةوك لم 

 اصمن لم:

لم  ﴿اًمن وكِ ا ومم: إن اهلل قمز وضمؾ يقق :  وا اهلل   خم  ل   ة ٌ ةد  و ع 
وا إ ال  ًم  ر 
َ أ م ة م  و 

ـ   ي ف  اًمد  كةؿ قمةغم مةـ يمةَن م لةف ذم اًمةدقمقة واهلل   ومة   ةقز عم لةف أن حي[5]البينالة:﴾ًم 

َ  قمةةغم  أقملةةؿ سمًَم ةةًَم  واعمشًةةد مةةـ سموةةنه ن أن حيكةةؿ سمةةين ىو ةةف ىملةةُ اإلؾمةة أ رأؾمةة

َ  همةػم اًم ةقب اًم ةكو   صمةقب إلةَد   قمقُ وإومًَد اًمةدقمقة اًمًةلشوِ  وإًمٌَؾمةهَ صمقسمة

مٌطـ سمدقمقة إؾم موِ  ىن كف سميال ييسء اًم ـ سمنوِ مـ ظمًَمشةف ذم اًمةرأ   والؾمةو  

رأت يم ةةػما  مةةـ اًمعٌةةَرات اًم ةةل اهتمةةّ اًمرضمةةؾ رةةَ وإذا سمةةف يقةةق  سم ةة أل مةةَ وىمةةد ىمةة

ىًٌّ إًموف   ذا ا مر أدقمف سمونؽ وسمونف  أمَ أىّ شم عرض ًمل ٍمي  سمٌؾمَءة اًم ـ سمف  

ومهةةةذا  ةةةَ يقؾمةةةع اجةةةر  قمةةةغم اًمراىمةةةةعن  ن  ةةةذا ؾمةةةودومع يم ةةةػما  مةةةـ اًمنةةةةَس إمم أن 

اد اعم ًَمشةةةِ وشمةةزداد اًمشةةةقِ سمةةةلم ي همةةق  أىةةةّ سمًةةةقء اًمنوةةِ  و نةةةَ شمةةةزداد اًمشرىمةةِ ويةةةزد
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اًمةةةدقمَة اإلؾمةةة مولم ومكةةة   قمةةةـ  ةةةَ ػم اعمًةةةلملم   ةةةذا ى ةةةوك ل ا ومم  و ةةةل 

واوةةةةكِ ضمةةةةدا  ال شمقٌةةةةؾ اًمنقةةةةَشن  ن أطمةةةةدا  مةةةةـ اعمًةةةةلملم ال يعلةةةةؿ مةةةةَ ذم صةةةةدور 

 ااظمريـ.

أمةةةةةَ اًمن ةةةةةوكِ ا ظمةةةةةر  ومهةةةةةل: أن شمعةةةةةقد إمم دقمقشمةةةةةؽ وأن شمعنةةةةةك سمننمةةةةة اًمعلةةةةةؿ 

ًةةلملم  وأن شمعنةةك سمؽمسموةة هؿ اًمؽمسموةةِ اإلؾمةة موِ اًم ةةكوكِ اًم ةةكو  سمةةلم  ةةَ ػم اعم

َ  سمةةةًَمنٌل  َ  ًم كةةةقن مق ةةةدي َ   همَيةةةِ اًمنٌةةةل  ¢فمةةةَ را  وسمَـمنةةة  ةةةق ىنمةةة  ¢همَيةةةِ وأؾمةةةلقسم

قمقوةةدة اًم قطموةةد واًمةةديـ اًمةةذ  أىزًمةةف قمةةغم ىملةةُ حممةةد قملوةةف اًمًةة أ  واًمقؾمةةولِ  ةةل 

ِ اًم ةةةةةةل ؾمةةةةةةلكهَ اًمرؾمةةةةةةق  قملوةةةةةةف اًمًةةةةةة أ ذم دقمةةةةةةقة اًمنةةةةةةَس إمم اإلؾمةةةةةة أ سمَلكمةةةةةة

ب  -مةـ سمعةض منًةوَشمؽ-يمة  يققًمةقن ذم ؾمةقريَ:  ¢واعمققم ِ الًةنِ  ومةًَمنٌل 

يعةةةـ سمةةةًَم قرب إمم اعمنمةةةيملم اًمكةةةًَملم  وب يًةةةَوأ ذم ؾمةةةٌوؾ دقمقشمةةةفن  ن اهلل قمةةةز 

َ  ىملةةةو   ذم م ةةةؾ ىمقًمةةةف شمعةةةَمم:  وضمةةةؾ أطمًةةةـ شمرسمو ةةةف وطمةةةذرا مةةةـ أن يموةةةؾ إًمةةةوهؿ ؿمةةةو 

و   َ ىم  ﴿ ةة ؿ  ؿم  و ه  ةة ـ  إ ًم  يم  ر  ةة ت  شم  د 
د  يم ةة ةة ق    ومةةَهلل قمةةز وضمةةؾ رسمةةك ىٌوةةف قملوةةف [04]اإلسالالرا :﴾ل ةةو   ًم 

اًمً أ وأطمًـ شمرسمو ف  و ق سمًَم َزم أطمًـ شمرسموِ أصكَسمف واطمدا  سمعةد واطمةد واطمةدا  

سمعد واطمةد طم ةك أوضمةد شملةؽ اًمك لةِ اًم ةل رةَ متكةـ قملوةف اًم ة ة واًمًة أ مةـ دومةع 

ؽ مةةـ  جةقأ اًمكشةةَر قمةةغم أروةف اًم ةةل  ةةَضمر إًموهةةَ  أمةَ أىةةّ ومةةـ شمةر  أو يةةر  رأيةة

اًمةةةدظمق  إمم اًمؼمعمةةةَن ومهةةةذا قمَىمٌةةةِ أمةةةر ذًمةةةؽ ظمنةةةان مٌةةةلمن ذًمةةةؽ  ىةةةؽ ؾم  نةةة 

َ  ورسموةةةّ مةةةـ ؿمةةة ّ قمةةةغم  ةةةذا اًمةةةدقمقة  صمةةةؿ أظمةةةػما   اًمةةةدقمقة اًم ةةةل يمنةةةّ وموهةةةَ طمري ةةة

كقن ًموكقىةقا وزراء  و ةًالء  ؿمبلقا سمًَمًوَؾمِ وسمًَمدظمق  ذم اًمؼمعمَن  صمؿ ىمد يرؿم ة

الَيمموةِ هلل وطمةدا ال رشيةؽ ًمةف   اًمقزراء ؾموككمقن سمبػم مَ أىةز  اهلل  ومةييـ دقمةقة

إذا يمن ؿ شمًيدون الكؿ اًمقَةؿ سمدقمق  إص ح الكؿ  يمنّ أؾممع ىمةدي   وىمةدي   

ضمدا  أن مـ دقمقة اإلظمقان اعمًلملم  ق إص ح اعمج مةع سمٌصة ح ا ومةراد  و ةذا 

يمةة  يشةةهد سمةةذًمؽ  ¢اًمةةذ  ىكةةـ ىةةديـ اهلل سمةةف وىع قةةدا ضمةةَزملم و ةةل: دقمةةقة اًمنٌةةل 
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وشمَر ةةف اًمنةةػم  ومةة  أدر  واهلل مةةَ اًمةةذ  طمةةدا سمكةةؿ أن  ةةًَمشقا  ةةد  ؾمةةػمشمف اًمعطةةرة 

ىٌوكؿ إمم اًمدظمق  إمم اًمؼمعمَن اًمقَةؿ قمغم الكؿ سمبةػم مةَ أىةز  اهلل   ةؾ شمريةدون 

 أن ىيسء اًم ـ سمنو كؿ؟ يم  صمؿ يم .

إذا :  ةةةةُ أن ى نَصةةةة   إن قمملكةةةةؿ  ةةةةذا ًمةةةةوس قمةةةةغم منهةةةةَج اًمك ةةةةَب واًمًةةةةنِ  

اًم ًَم   أمَ اًمنقايَ ومكًَرَ قمند اهلل شمٌَر  وشمعةَمم  ومهةؾ وقمغم مَ يمَن قملوف ؾملشنَ 

 ضمزاء اإلطمًَن إال اإلطمًَن؟!

َ  ضمةةدا  أن  يةةَ قمٌةةد اًمةةرمحـ إين أقم ةةؽ أن شمكةةقن مةةـ اجلةةَ للم  )ويمنةةّ طمري ةة

ىل قل  نَ ذم  ذا ا رضن  ىةف ي ةعُ قمةكم أن نشمةوكؿ يمة  ومعلةّ ىمةدي    وملعلةؽ 

كةةةَيَ اًمعٍمةةة الةةةًَ  وىكةةةع شمًةةة جوُ ًمةةةدقمق   ةةةذا  وىل قةةةل ًمن شةةةَ ؿ طمةةةق  ىم

اعمةةةنهٓ اًمةةةذ  سمةةةف يًةةة قوؿ طمةةةَ  اعمًةةةلملم  وسمةةةف ي مكنةةةقن مةةةـ إىمَمةةةِ طمكةةةؿ اهلل ذم 

َ  سمكوْ يدومعؽ إمم أن شمزورىةَ  ا رض  وميرضمق أن دمد دقمق   ذا ذم ىملٌؽ مكَى

َ  طم ةةك ى ةةقاىص سمةةَلؼ وى ةةقاىص سمًَم ةةؼم. واًمًةة أ  َ  مكرمةة وأن شمنةةز  قمنةةد  وةةوش

 .قملوكؿ ورمحِ اهلل وسمريمَشمف(

 ( 00:  00: 53/   700) اهلدى والنور / 

 ( 00:  13: 14/   700) اهلدى والنور / 
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 الدخٕه يف اجملالظ الٍٗابٗٛ

اًمًةةَةؾ:  ؿمةةو نَ معلةةقأ رأيكةةؿ ومةةو  ي علةةؼ سمةةدظمق  اعمجةةًَمس اًمنوَسموةةِ وجمةةًَمس 

اًمشعُ وإسمَطمِ اعم َ رات واإلًاب قمـ اًمطعَأ ذم اًمًجقن وىكق ذًمؽ  ًمكةـ 

نةةةةةَ  الةةةةةؼ إال سمَ ةةةةةَذ م ةةةةةؾ  ةةةةةذا ىمةةةةةًَمقا إن الكقمةةةةة َت اًمقَةمةةةةةِ اان أصةةةةةٌ  ال ي 

اإلضمةةراءات  ومةة  أؾمةة طوع مةة    أن أواضمةةف رةةةوس اجلمهقريةةِ سمكلمةةِ طمةةؼ ومةةيىمق  ًمةةف: 

َ    ذم اًمؼمعمةةةةَن  وموققًمةةةةقن: وشمٌلوةةةةغ  ةةةةذا  )إشمةةةةؼ اهلل وـمٌةةةةؼ رشع اهلل( إال إذا يمنةةةةّ ىَةٌةةةة

َب اعم ةةةَ رات اًمكلمةةةِ واضمٌةةةِ سمًَمنًةةةٌِ ًملكةةةَيمؿ أو همةةةػما ويمةةةذًمؽ الكقمةةةَت هتةةة

ؽ يً جوٌقن عمطًَمٌهؿ وموققًمةقن و ةذا ا ؿمةوَء واضمٌةف واضمةُ ًمذلو وَج اًمشعُ وم

اًم ٌلوغ  ومَ ال ي ؿ اًمقاضمةُ إال سمةف ومهةق واضمةُ وًمةذًمؽ  ةذا ا ؿمةوَء مٌَطمةِ ذم  ةذا 

 اًمٌَب. وم  ىمقًمكؿ ضمزايمؿ اهلل ظمػما .

الكةةَأ : ال ىًةةلؿ سمقةةقهلؿ سميىةةف ال ؾمةةٌوؾ إمم شمٌلوةةغ يملمةةِ الةةؼ إمم أوال   اًمشةةوخ:

اًمذيـ ال حيكمقن سم  أىز  اهلل إال سمين يكقن اًمرضمؾ ىَةٌَ ذم اًمؼمعمَن وسم َصةِ إذا 

ِ  ذم اًمؼمعمَن  ال أؾملؿ سم كِ  ةذا اًمةدقمق   َ  ىَةٌ ؼ سمذًمؽ أن شمكقن اعمرأة أيك أ ل  

ومٌىةةةةةف مةةةةةـ اعممكةةةةةـ أن يةةةةة كلؿ اإلىًةةةةةَن يملمةةةةةِ طمةةةةةؼ سمطريةةةةةؼ اجلراةةةةةةد واعمجةةةةة ت 

 واًمقؾمَةؾ ووإمم نظمرا...

إلسمةةةةة غ يملمةةةةةِ الةةةةةؼ إمم اعمًةةةةة قًملم وسم َصةةةةةِ أن اعملةةةةةؽ أو رةةةةةةوس  ومةةةةةًَمط ر 

اجلمهقريِ أو مـ يشٌهف مـ رًؾمَء أيشؿ  ةؿ ي ًةؽمون سممةـ دويشةؿ مةـ اًمةقزراء صمةؿ 

 ةةًالء ي ًةةةؽمون سممةةـ دويشةةةؿ مةةـ اًمنةةةقاب وىكةةـ ىعةةةرأل ذم  ةةذا الوةةةَة اًمؼمعمَىوةةةِ 
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 - وىملةة  أطملةةػو ةةذا يمةةلم سمةةَهلل-اًم ةةل ىعوشةةهَ ذم يم ةةػم مةةـ اًمةةٌ د اإلؾمةة موِ أيشةةَ 

َت وؾمةةةة َةر يع مةةةةدون قملوهةةةةَ ًم نشوةةةةذ مةةةةَ يريةةةةدون مةةةةـ خمًَمشةةةةِ ا طمكةةةةَأ  ةةةةأيشةةةةَ شمك

َ  اًمنمقموِ  ومقضمقد   واًم َريخ واًم جرسمِ ذم ىكق  ًالء ذم اًمؼمعمَىَت ال يشود ؿ ؿمو 

ى ةةةةػ ىمةةةةرن مةةةةـ اًمزمةةةةَن أيمةةةةؼم دًموةةةةؾ أن وضمةةةةقد اعمًةةةةلملم اًمطوٌةةةةلم اًم ةةةةَللم ذم 

َ  سمةةةةؾ  ىمةةةةد ييةةةةون أوال  سميىشًةةةةهؿ  يشةةةةؿ يةةةةدظملقن اًمؼمعمَىةةةةَت  ةةةةذا ال يشوةةةةدون ؿمةةةةو 

َ د ذم يم ةةةػم مةةةـ اعم ةةةَ ر  ةةة ش  ًمو ةةةلكقا همةةةػم  ؿ ومةةةٌذا سمبةةةػم  ؿ ىمةةةد أومًةةةد ؿ  و ةةةذا ي 

يةةدظمؾ مةة    اعمًةةلؿ اًم قةةك اًم ةةًَم  اعمل ةةزأ ًملًةةمّ واًمةةد  واهلةةد  اإلؾمةة مل ًمةةف 

لوةةِ ضملولةةِ وًمةةف ىممةةوص وال ي شةةٌف سمًَمكشةةَر سملةةٌس اجلَيموةةّ واًمٌنطةةَ  وىكةةق ذًمةةؽ 

د ميض ؿمهر أو ؿمهقر أو ؾمةنف أو ؾمةن لم شمةراا ىمةد شمبةػم  م هةرا عمةَذا؟  ىةف وإذا سمف سمع

ب يًةة طع أن ي ٌةةّ ؿم  ةةو ف اعمًةةلمِ دمةةَا  ةةذا اًمش  ةةوَت اًم ةةل أىمةةؾ مةةَ يقةةَ  

وموهَ أن م َ ر ؿ ًموًّ إؾم موِ  ومةٌذا  ةق دظمةؾ ذم ؾمةٌوؾ اإلصة ح وإذا سمةف أومًةد 

 ىشًف ومك   قمـ أىف ب ي مكـ مـ أن ي ل  همػما.

أن أؾمةةة طرد ذم  ةةذا وًمكنةةةل أريةةةد أن أىمةةق  سمةةةين  ةةذا الجةةةِ أوال طمجةةةِ  ال أريةةد

داطمكةةِ ومٌٌمكةةَن اعمًةةلؿ اًمبوةةقر الةةريص قمةةغم شمٌلوةةغ يملمةةِ الةةؼ إمم اعمًةة قًملم 

 ذم اًمؼمعمَن سمي  ـمريؼ مـ اًمننم ومَ أيم ر وؾمَةؾ اًمننم ذم اًمعٍم الًَ.

َ : ـمريقِ االى  َسمَت واظم وَر اًمنقاب  ةذا ًموًةّ ـمريقةِ إؾمة  موِ أسمةدا    ةذا صمَىو

َ  ىمةةةَأ قمةةةغم وضمةةةف  ومؽموةةةنَ اان أن طمكةةة   اـمةةةر  سمرعمَىوةةةِ أورسموةةةِ يمةةةَومرة ًمةةةق  إؾمةةة مو

ا رض مَ سملم قمشوِ ووكَ َ وقمًك أن يكقن ذًمؽ ىمريُ رمِ اعمًلملم وًموس 

سم قايملهؿ قمـ اًمعمؾ  ىمَأ الكؿ اإلؾم مل أشمرون أن  ذا الكؿ اإلؾمة مل ؾمةوقر 

ؿمةةو  اًم ةةًَم  واًمطةةًَم  وًمةةوس  ةةذا ومقةةط سمةةؾ  ةةذا اًمؼمعمَىةةَت اًم ةةل شمشةة   جمةةَ  شمر

واعمًلؿ واًمكَومر اًمذ  ًمف ديـ وًموس  ذا ومقةط سمةؾ اًمكةَومر مةـ أ ةؾ اًمك ةَب اًمةذيـ 
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هلةةةةةةةةؿ طمكةةةةةةةةؿ ظمةةةةةةةةَص ذم سمعةةةةةةةةض اعمًةةةةةةةةَةؾ ذم اإلؾمةةةةةةةة أ واعم طمةةةةةةةةدة واًمزىَدىمةةةةةةةةِ 

واًمشوققمولم يمؾ  ًالء ي عطك هلؿ الريِ ذم أن يرؿمكقا أىشًهؿ وأن ين  ٌهؿ مـ 

أ ةذا  ةق ى ةَأ إؾمة مل؟!! ال واهلل  ًمةوس مةـ اإلؾمة أ سمًةٌوؾ ؿمَء مةـ أومةراد ا مةِ. 

لم  إىةةةة   ةةةةذا ى ةةةةَأ مةةةةـ ال  كةةةةع عم ةةةةؾ ىمةةةةق  رب اًمعةةةةَعملم: ﴿
ل م  ةةةة  ً ؾ  اعم   ةةةة ع  ن ج  أ وم 

قن   م  ك  و ػ  حت   ؿ  يم  ك  َ ًم  * م  لم 
م  ر  َعم  ج   .[36-35]القلم:﴾ يم 

نةةَ ذم اىكةة منَ إمم اًمؼمعمَىةةَت  ةةذا اًمقَةمةةِ قمةةغم همةةػم اًمن ةةَأ اإل إذا   ؾمةة مل م ل 

 ةةةًالء  «م ةةةؾ ومةةة ن يمم ةةةؾ مةةةـ يٌنةةةك ىمٍمةةةا  وهيةةةدأ مٍمةةةا  »دون اعم ةةةؾ اًمةةةذ  يقةةةق : 

هيةةةةدمقن ىمٍمةةةةا  ومٍمةةةةا  ذم نن واطمةةةةد  يشةةةةؿ ال يشوةةةةدون  ء سمم ةةةةؾ  ةةةةذا االىةةةة  ء 

ًملؼمعمَىةةةَت  والةةةؼ والةةةؼ أىمةةةق  إن ًملةةةنشس  نةةةَ دظمةةة   يمٌةةةػما   ن اًمةةةنشس حتةةةُ 

عًَموةِ ًموقةَ  ومة ن وزيةر ومة ن ىَةةُ اًمةقزير اًم موز واًمؽمومع واًم قفمػ ذم اًمكراف اًم

إمم نظمةةرا. ومةةًَمنشس شمًةةق   ًم ةةَطمٌهَ سمم ةةؾ  ةةذا اًم ةةيوي ت أيشةةَ شمةةدظمؾ ًم ٌلوةةغ يملمةةِ 

الؼ إمم الَيمؿ اًمذ  ال ؾمٌوؾ ًمنةَ إًموةف إال سمطريةؼ اًمؼمعمةَن. اجلةقاب  ةذا اًمكة أ 

َ    وؿلّ ً  همػم م   :أوال    د اإلؾمة أ أن  ًالء اًمذيـ يةدظملقن اًمؼمعمَىةَت ذم أ  سمة:صمَىو

ةةة ال يًةةة طوعقن أن ي   َ  مةةةـ اًمن ةةةَأ اًمقةةةَةؿ  ن  ةةةذا اًمن ةةةَأ اًمقةةةَةؿ  ةةةق اًمةةةذ  ػم  ب  وا ؿمةةةو 

ؾمةةوكق  ا ومةةراد اًمةةذيـ اىكةةقوا حتةةّ  ةةذا اًمن ةةَأ وىمةةد يًةة طوعقن أن يعملةةقا ؿمةةو َ 

مـ اًمشكلوَت أمَ اًم بوػم اجلةق ر  ومهةذا ال ؾمةٌوؾ ًملقصةق  إًموةف سمطريةؼ االىكة أ 

 .يمنقاب ذم  ذا اًمؼمعمَىَت

أظمػما  أريد أن أًمشّ اًمن ر إزم  ء أدىدن طمقًمف يم ػما ويم ػما ضمدا   ؾ  ذا  ةق 

ؾمٌوؾ إقمةَدة الكةؿ اإلؾمة مل وحتقوةؼ اعمج مةع اإلؾمة مل أن ىنكةؿ قمةـ دؾمة قر 

: ال أىَ أقم قةد أن اًمطريةؼ ًم كقوةؼ -وومَىمد اًمٌمء ال يعطوف-ال حيكؿ سم  أىز  اهلل؟ 

ِ اعمًةلمِ إىة  يكةقن قمةغم ـمريقةِ حممةد اعمج مع اإلؾم مل وسمًَم َزم إىمَمِ اًمدوًم
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ظمةةػم »قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ اًمةةذ  ووةةع ًمنةةَ مةةنهٓ قمةةَأ وقمةةؼم  قمنةةف سمكلمةةِ مةةقضمزة: 

ومهؾ اىكؿ اًمرؾمق  قملوةف اًمًة أ إمم يمشةَر مكةِ ذم ؾمةٌوؾ  «¢اهلد   د  حممد 

إصةة طمهؿ سمًَمطريقةةِ اًمنَقممةةِ اًملطوشةةِ يمةة  يشعةةؾ  ةةًالء اًمةةذيـ يريةةدون أن ينكةةمقا 

ف  إ ال  َت  أأ صدع سمكلمِ الؼ ظمَصِ يملمِ اًم قطمود: ﴿إمم اًمؼمعمَى ف  ال  إ ًم  ى  ل ؿ  أ  َقم  وم 

 .[15]محمد:﴾ اهلل  

َ  صم صمةِ قمنمة ؾمةنِ و ةق يةدقمق اًمنةَس إمم  ¢ًمقد اؾم مر اًمنٌل  يم  شمعلمقن  وع

اًم قطموةةةةد ورم أصمنةةةةَء  ةةةةذا اًمًةةةةنلم يمةةةةَن يةةةةرسموهؿ قملوةةةةف اًم ةةةة ة واًمًةةةة أ قمةةةةغم قملمةةةةف 

ين يةًصمروا الوةَة ااظمةرة قمةغم الوةَة اًمةدىوَ ومهةؾ ؾمةلكنَ  ةذا سمَ ظم   اإلؾم موِ سم

اًمًةٌوؾ؟ اجلةقاب: إن  ةةًالء اًمةذيـ يريةةدون اإلصة ح سمطريةةؼ االىة  ء ًملؼمعمَىةةَت 

ًمقةةةةد ىًةةةةةقا ـمريةةةةةؼ الةةةةةؼ و ةةةةةق )اًم  ةةةةشوِ واًمؽمسموةةةةةِ( يملم ةةةةةَن أدقمةةةةةق اعمًةةةةةلملم إمم 

 ه  ضمودا  واًمعمؾ قمغم شمطٌوقه .م  اًمقىمقأل قمندلَ وشمشه  

ىكـ اان ذم أو  اًمقرن اجَمس قمنم مةـ اهلجةرة وسموننةَ وسمةلم اًمعهةد  اًم  شوِ:

َ  دظمةؾ ذم اإلؾمة أ مةَ ًمةوس منةف ًمةوس  أرسمعةِ قمنمة راًمنٌق  ا ـمهر ا ز ةر ا ىةق ىمرىة

َ  ذم اًمعقوةةدة مةةَ  ومقةةط ذم اًمًةةلقيموَت وا ظمةة   وال ذم اًمعٌةةَدات وإىةة  دظمةةؾ أيكةة

ن اجل قمةَت اإلؾمة موِ ًموس مةـ ذًمةؽ ومةييـ اعمرؿمةدون وأيةـ اعمرسمةقن اًمةذيـ يرسمةق

اًم ةةل شمكةةقن سمةةَ ًمقأل اعمًًمشةةِ قمةةغم اًم  ةةشوِ واًمؽمسموةةِ!! ًمةةذًمؽ أىةةَ ال أرضمةةق أسمةةدا  أن 

شمةةنهض  َقمةةِ مةةـ اعمًةةلملم وشمكةةقن هلةةؿ اًم ةةقًمِ واًمدوًمةةِ إال قمةةغم اًمطريقةةِ اًم ةةل 

 ضمَء رَ اًمرؾمق  قملوف اًمً أ.

وسمةةةلم  وشمل ةةةوص ذًمةةةؽ اًمعلةةةؿ اًمنةةةَومع واًمعمةةةؾ اًم ةةةًَم   اًمعلةةةؿ اًمنةةةَومع اًموةةةقأ سموننةةةَ

اًمقصةةق  إًموةةف قمقٌةةَت يميسمةةَء ؿمةةديدة ضمةةدا  وموجةةُ شمةةذًمولهَ وشمقريةةُ  ةةذا اًمعلةةؿ اًمنةةَومع 

إمم أذ ةةَن اًمنةةَس رةةذا اًمكلمةةِ اًم ةةل أؾمةةموهَ سمًَم  ةةشوِ مقةةرون معهةةَ اًمؽمسموةةِ وىكةةـ 
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سمةةقا قمةةغم اإلؾمةة أ  ىجةةد اان يم ةةػما  مةةـ اًمةةدقمَة اإلؾمةة مولم ًموًةةقا  ةةؿ أىشًةةهؿ ب ير 

َ  وأ لهةةؿ و أوالد ةةؿ وىًةةَةهؿ  ومةةٌذا ب ىكقةةؼ اعمج مةةع اًم ةةكو  سمةةؾ ذوو ةةؿ أيكةة

اإلؾمةةةة مل قمةةةةغم  ةةةةذا ا ؾمةةةةَس اًم ةةةةكو  مةةةةـ اًم  ةةةةشوِ واًمؽمسموةةةةِ وملةةةةـ شمقةةةةقأ دوًمةةةةِ 

اإلؾم أ سمطريؼ اًمؼمعمَىَت أسمدا  وإى   ذا شمعقيؼ ًملمًػمة اإلؾم موِ اًم ل  ُ أن 

 ىمٌم قملوهَ إن ؿمَء اهلل. ىعؿ.

َ  ذم  ذا أن اًمٌطَىِ واًمًَةؾ  الَؿموِ حتجُ قمـ الةَيمؿ : ؿمو نَ يققًمقن أيك

اجلراةد اًم ل شمنٌهف وشميمرا سم قق  اهلل قمز  وضمةؾ  ومة  ي ةؾ إمم الةَيمؿ  ةذا اًمكلمةِ  

َ  ؾمةةةل ؿ ًمنةةةَ أىةةةف ال ـمريةةةؼ إمم شمٌلوةةةغ الةةةَيمؿ سمنمةةةع اهلل إال  اعمقاضمهةةةِ  ويققًمةةةقن أيكةةة

َ  سمًَمقَقمدة اًمًَسمقِ دظمق  اًمؼمعمَىَت؟  اًمٍمحيِ ومهؾ  ذا يًقغ أيك

َ  مةةـ اًم  ةةشوِ  : اعمقاضمهةةِاًمشةةوخ ىمٌةةؾ يمةةؾ  ء  ةةُ حتقوةةؼ مةةَ أرشت إًموةةف نىشةة

سم ةقا وقمل مةقا ويمةَىقا قمةغم ىملةُ  عةد سمةَ ًمقأل اعمًًمشةِ ر  واًمؽمسموِ وطموةن  شمقضمةد يم لةِ شم 

رضمؾ واطمد يقم ذ يمكـ أن شم كقؼ اعمقاضمهِ اعمزقمقمِ و ذا اًموقأ أسمعةد مةَ يكةقن 

َ  القادث اًم ل وىمعّ  نَ م   سمَلجَز ومَ وىمع ذم مٍم قمنديمؿ  ومَ  سمدًموؾ أيك

وىمع قمندىَ ذم ؾمقريَ ومَ ىمد ؾموقع ال ؾمم  اهلل ذم سم د أظمر  سمًٌُ  ذا اًم قرات 

اإلؾم موِ اًم ل ب شمقؿ قمغم أؾمَس مةـ اًم  ةشوِ واًمؽمسموةِ ومًةقأل شمكةقن قمَىمٌةِ ذًمةؽ 

ؾمقءا  وشمكقن همػم مرووف سمؾ ؾم كقن ؾمٌُ ًم عقيؼ اؾم مرار اًمدقمقة اإلؾم موِ إمم 

 اإلمَأ.

  إظمقاىنةةةةةَ اًمةةةةةذيـ يشةةةةةَريمقىنَ ذم اال ةةةةة  أ سمةةةةةًَمرضمقع إمم وملةةةةةذًمؽ ومةةةةةنكـ ىن ةةةةة

اًمك ةةَب واًمًةةنِ أن ال يًةة عجلقا ا مةةر وأن يرسمةةقا أىشًةةهؿ وأن يرسمةةقا ذوهيةةؿ قمةةةغم 

 ةةةذا اإلؾمةةة أ اًم ةةةكو  وأن يةةةدقمقا الكةةةَأ يشعلةةةقن مةةةَ يشةةةَءوا  ىنةةةَ ال ؾمةةةٌوؾ ًمنةةةَ 

  مةةـ إًمةةوهؿ وًمن  ةةقر اًمرؾمةةق  وطموَشمةةف ذم مكةةِ ومةةَذا يمةةَن ي ةةوٌف وي ةةوُ أصةةكَسمف
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اًمكشَر؟ مَ وىمشقا أمَمف  َرقيشؿ ويقاضمهقيشؿ ًمًٌٌلم اصمنلم: أوال  أن  اًمؽمسموِ اًم ل 

َ  رسمنةةةةَ يقةةةةق :  ينٌبةةةةل أن شم كقةةةةؼ ذم اعمًةةةةلملم عم ةةةةَ شمكةةةةـ ىمةةةةد حتققةةةةّ ومةةةةوهؿ  وصمَىوةةةة

ة  ﴿ ق  ةةةةة ـ  ىم 
ةةةةة ةةةةة  ط ع   ؿ  م  َ اؾم  ةةةةة وا هل  ةةةةةؿ  م  د 

ةةةةة أ قم  إمم نظمةةةةةر اايةةةةةِ... ب يكةةةةةـ  [60]األنفالالالالالال:﴾ و 

َ  اعمًةةةةةلملم  يقم ةةةةةذ  ةةةةةَ يمكةةةةةنهؿ أن  ةةةةةَرقا اًمعةةةةةدو أوال  سمةةةةةٌي يشؿ اًمقةةةةةق  وصمَىوةةةةة

 سمَؾم عداد ؿ اعمَد .

وملةةةذًمؽ ىن ةةة   ةةةًالء أن ال ي بلةةةُ قملةةةوهؿ الةةة س واًمكةةةرا هلةةةًالء الكةةةَأ 

ؼ  هلؿ ذًمةؽ  يشةؿ حيكمةقن سمبةػم مةَ أىةز  اهلل وإىة  قملةوهؿ أن ي ةيىقا وأن يرسمةقا  وطم 

: )مةةـ اؾمةة عجؾ أىشًةةهؿ ومةةـ طمةةقهلؿ قمةةغم اإلؾمةة أ اًم ةةك و  وإال ومقةةد ىموةةؾ ىمةةدي  

 اًمٌمء ىمٌؾ أواىف أسم كم سمكرمَىف(.

 (00: 05:  381/55)اهلدى والنور )

 

 باب وٍْ

لذيشِ أىف يع ز   ¢طمديْ طمذيشِ ر  اهلل قمنف اًمذ  وموف أمر اًمنٌل  مداظملِ:

شملةةؽ اًمشةةر  قمنةةدمَ ال يكةةقن ًملمًةةلملم إمةةَأ وال  َقمةةِ   ةةؾ  ةةذا الةةديْ يةةد  

ًمةدظمق  ذم اعمجةةًَمس اًمنوَسموةِ اًم ةةل يةةدقمل سمعةض اًمنةةَس أىةف ي ةةؾ مةةـ قمةغم حتةةريؿ ا

 ظم هلَ إمم شمطٌوؼ رشع اهلل أأ ال؟

الةةةديْ يةةةد  قمةةةغم  ةةةذا وقمةةةغم أيم ةةةر مةةةـ ذًمةةةؽ  و ةةةق أن ال ينكةةةؿ إمم  اًمشةةةوخ:

طمزب مـ ا طمزاب وًمق يمَىّ إؾم موِ  ومك   أن ينكؿ إمم سمرعمَن حيكؿ سمبػم مَ 

 أىز  اهلل.
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ـ يققًمةةةقا ىكةةةـ مةةةـ ظم هلةةةَ ىًةةةعك رةةةذا اعمك ةةةقر إمم واالدقمةةةَء اًمةةةذي مداظملةةةِ:

 إىمَمِ منموع.

ىعةةةؿ  ةةةذا اًمةةةدقمق  ًموًةةةّ إؾمةةة موِ  يشةةةَ ىمَةمةةةِ قمةةةغم اًمقَقمةةةدة اًمبرسموةةةِ  اًمشةةةوخ:

اًمكةةَومرة و ةةل اًم ةةل شمقةةق : اًمبَيةةِ شمةةؼمر اًمقؾمةةولِ  ومةة   ةةقز أن يرشمكةةُ اعمًةةلؿ مةةَ 

ِ أظمةةر  ًمقةةد طمةةرأ اهلل ذم ؾمةةٌوؾ اًمقصةةق  إمم مةةَ رشع اهلل   ةةذا مةةـ ضمهةةِ  ومةةـ ضمهةة

ضمرب يم ةػم مةـ  ةًالء اًمةذيـ ينطلقةقن ذم طموةَهتؿ سمنةَءا  قمةغم  ةذا اًمقَقمةدة اًمكةَومرة 

واًم ةةل ًمةةق ضمقرةةقا رةةَ  ىكرو ةةَ سميًمًةةن هؿ وًمكةةنهؿ يطٌققيشةةَ سميومعةةَهلؿ  ًمقةةد ضمةةرب 

 ةةًالء اًمنةةَس ؾمةةنلم ـمقيلةةِ ودظملةةقا اًمؼمعمَىةةَت ذم يم ةةػم مةةـ اًمةةٌ د اًمعرسموةةِ صمةةؿ مةةَ 

َ  إال ا ًمرضمةقع اًمقهقةر   وسمعٌةَرة أووة  يةدظملقن ًممصة ح اؾم شَدوا مةـ ذًمةؽ ؿمةو 

 ومو رضمقن وىمد ومًدوا  ؿ.

 يققًمقا م    اًميورات شمٌو  اعمك قرات  وم  ىمقًمكؿ؟ مداظملِ:

َ  ىمَقمةةةةدة رشقموةةةةِ صةةةةكوكِ وًمكةةةةنهؿ يًةةةةو قن شمطٌوقهةةةةَ   اًمشةةةةوخ: ىعةةةةؿ و ةةةةذا أيكةةةة

اًميةورات شمٌةو  اعمك ةقرات مقوةةعهَ طموةن  شمقةع اًميةةورة ًمةوس ظمشةوِ أن شمقةةع  

َ  و ق ب يقع ذم اعمك قر و ق اهل    سممعنك ال  قز م    عمًلؿ أن يييمؾ حمرم

واعمقت ظمشوِ أن يقع  وإى  إذا وىمع ذم  ذا اجشوِ طمونذا   قز ًمف أن يييمؾ مَ 

َ  ًمعلةةةف  َ   اًميةةةورات شمٌةةةو  اعمك ةةةقرات ًموًةةةّ أن شمرشمكةةةُ ؿمةةةو  يمةةةَن أصةةةلف حمرمةةة

أىةةف ىمةةَ : اضمعةةؾ  قممةةرسمةةـ شم ةةؾ إمم  ء  ًمعةةؾ  نةةَ  مةةَ ضمةةَء ذم سمعةةض ااصمةةَر قمةةـ ا

 ًمعؾ قمند ذا  اًمكقيمُ.

 ةةةذا مةةةـ ضمهةةةِ ومةةةـ ضمهةةةِ أظمةةةر  و ةةةذا  ةةةق ا ؾمةةةَس قمنةةةدىَ ظمةةةػم اهلةةةد   ةةةد  

  ويمؾ اعمًلملم ؾمةقاء يمةَىقا يعنةل ين مةقن إمم طمةزب أو إمم مةذ ُ أو ¢حممد 

إمم اًمًلػ اًم ًَم  يملهؿ ي شقةقن قمةغم يملمةِ ؾمةقاء و ةل مةَ يمةَن  طةُ رةَ قملوةف 
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ف طموةةةن  يش  كهةةةَ مةةةـ ىمقًمةةةف قملوةةةف اًمًةةة أ: وظمةةةػم اهلةةةد  اًم ةةة ة واًمًةةة أ ذم ظمطٌةةة

 ةةد  حممةةد صةةغم اهلل قملوةةف  ونًمةةف وؾمةةلؿ   ةةؾ قمةةرأل اعمًةةلمقن مةةـ ؾمةةػمشمف قملوةةف 

اًم ةة ة واًمًةة أ أىةةف يمةةَن يرشمكةةُ مةةَ طمةةرأ اهلل ذم ؾمةةٌوؾ اًمقصةةق  إمم مةةَ رشع اهلل؟ 

 هلل  ًمذًمؽ ىكـ ىقق :  َطمَؿم

  ورءهبب   ببعا و ببعا  شببتؿ 

 

 

 

 ء نإلكب ر   هؽبن اب   بعا نبإ 

 ةةةًالء اًمةةةذيـ يةةةدظملقن ذم اًمؼمعمَىةةةَت سمةةةزقمؿ اإلصةةة ح  ةةةًالء أوال  ال ي ةةةلقن  

َ  ظمةةًَمشقا  إمم اإلصةة حن  ىةةف يمةة  ىموةةؾ: و ةةؾ ي ةةل  اًمعطةةَر مةةَ أومًةةد اًمةةد ر؟ صمَىوةة

مةةنهٓ اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ ذم إىمَمةةِ اًمدوًمةةِ اعمًةةلمِ ومكوةةػ صةةنع اًمرؾمةةق  قملوةةف 

أ  و ةةذا  ةةق اجةةط اًمةةذ   ةةُ قمةةغم اًمًةة أ ًمقةةد قملةةؿ اًمنةةَس ورسمةةَ ؿ قمةةغم اإلؾمةة 

َ  قمةةغم حتقوةةؼ اعمج مةةع اإلؾمةة مل  وإىمَمةةِ  اعمًةةلملم اًموةةقأ اًمةةذيـ حيرصةةقن طمقةة

الكةةؿ اإلؾمةة مل قمةةغم وضمةةف ا رض وًمةةوس قمكةةس اهلةةد  اًمنٌةةق   وأن يًةةلكقا 

اعمًًَمؽ اعم ًَمشِ ًملنميعِ سمَقمؽماومهؿ وًمكنهؿ مـ طموْ اًمقاىمةع يًةلكقن اًمقَقمةدة 

َ  اًمبَيِ  شمؼمر اًمقؾمولِ. اعمشَر إًموهَ نىش

 ىعؿ.

ذيشةِ: قمنةدمَ ىمةَ  ًمةف طم ¢ذم طمديْ ر  اهلل قمنف ىمةَ  ًمةف رؾمةق  اهلل  مداظملِ:

وال  َقمةةةِ ىمةةةَ : ومةةةَقم ز  شملةةةؽ اًمشةةةر   ومكوةةةػ رةةةذا  ومةةةٌن ب يكةةةـ ًملمًةةةلملم إمةةةَأ

 االقم زا  شم كقؼ إقمَدة اج ومِ اإلؾم موِ؟

َ . اًمشوخ:  سمًَمؽمسموِ اًم ل أرشت إًموهَ نىش

 االقم زا   نَ؟إذا  مَ معنك  مداظملِ:

االقم ةةةزا   ةةةق أن ال ي كةةةزب جل قمةةةِ مةةة     َقمةةةِ اإلؾمةةة موِ ا ظمةةةر   اًمشةةةوخ:
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وإىةةةة  يمٌمةةةة قمةةةةغم مق ٍةةةة ا طمكةةةةَأ اًمنمةةةةقموِ وال ي ك ةةةةؾ وال ي كةةةةزب وموعةةةةَد  

 اعمًلملم يم   ق واىمع يم ػم مـ اجل قمَت اًموقأ.

 ىعؿ االقم زا .. مداظملِ:

 يعنل أال... مداظملِ:

 ًمف وسمعديـ أىّ قمّلؼ مَ قمند  ىعؿ.ظملوف يكمؾ  ق ؾمًا اًمشوخ:

ىقةةق  سمةةَر  اهلل وموةةؽ  ةةذا االقم ةةزا  اقم ةةزا  ومكةةر  وإال اقم ةةزا  مكةةَين  مداظملةةِ:

 وإال يشمؾ اًمكؾ؟

 اقم زا  طمز . اًمشوخ:

يعنل قمشقا  سممعنك ًمق أىَ قمند  م    ذم  ذا اعمكَن و ةذا اًمبرومةِ مة     مداظملِ:

ًمنٌل  ومهؾ أىَ ميمقر سمةَقم زاهلؿ؟ دقمَة قمغم أسمقاب ضمهنؿ أو ىمقأ هيدون سمبػم  د  ا

سممعنك ًمق أىَ دظملّ قمةغم  ةًالء اًمنةَس وأمةرت سمةَعمعروأل ويشوةّ قمةـ اعمنكةر أو 

 أقم ز  يمذًمؽ مكَيشؿ؟

َ  هلةةةؿ  وإال أىةةةّ  ةةةُ أن شمةةةيمر سمةةةَعمعروأل  اًمشةةةوخ: مةةةَ شمكةةةقن يةةةَ أظمةةةل م كزسمةةة

 وشمنهك قمـ اعمنكر.

 إذا   كـ اعم ًَمطِ؟ مداظملِ:

 ىعؿ مَ وموف مَىع. اًمشوخ:

ـموُ يشَيِ الديْ وًمق أن شم ع ض  سميصؾ ؿمجرة  نظمةر الةديْ ؾمةوَىمف  لِ:مداظم

 يشػم إمم اقم زا  اعمكَن  ًمعؾ  ذا رأيكؿ؟

ال ًمةوس اقم ةزا  اعمكةَن إىة  اقم ةزا  اًم ك ةؾ واًم كةزب  أظمةل اعمق ةقد  اًمشوخ:
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أن ال ي ك ؾ مع اجل قمِ مَ داأ ًموس  نَ  ظملوشِ سمقيع مـ قمند  َقمةِ اعمًةلملم  

َ  قمةةغم اًمنمةةع ومةةـ اًمنمةةع أن يةةيمر سمةةَعمعروأل وينهةةك قمةةـ اعمنكةةر  ومهةةق ي ةةؾ مَؿمةةو

ًمكةةةةـ  ةةةةذا ال ينةةةةَذم أىةةةةف إذا رأ  ىةةةةَس اىكرومةةةةقا أن ين ةةةةكهؿ ويةةةةذيمر ؿ  ًمكةةةةـ أال 

ي ك ؾ معهؿ وال يمٌمة معهةؿ ذم ى ةَمهؿ ومنهةَضمهؿ و كةذا..  ةذا  ةق اعمق ةقد 

مةةةـ طمةةةديْ طمذيشةةةِ ر  اهلل قمنةةةف  وا مةةةر ذم نظمةةةرا سمةةةًَمعض وًمةةةق أن شمعةةةض قمةةةغم 

َ  ومقط. َ  وشمك لو  ضمذع ؿمجرة  ق يمنَيِ قمـ قمدأ االىك أ إًموهؿ طمزسمو

 يعنل ال يشود إمم اقم زا  اعمكَن؟ مداظملِ:

 ال  مَ اًمذ  قمند  يَ أسمق قمٌد اًمرمحـ أىّ؟ اًمشوخ:

ضمزا  اهلل ظمػم ؿمو نَ.. أىَ ال أدر  يميين ومهمّ وأريد أن أقمرض  ذا  مداظملِ:

ل ىمةد يكةقن ذم نظمةر اًمزمةَن سمكوةْ اًمشهؿ  مـ الديْ سمين  ذا اًمقوع ظمةَص يعنة

يشًد ا مةر وال جمةَ  ًملشة ص إال أن أمةر اًمنةَس يكةقن ىمةد ومًةد ًمألؾمةػ وموكةقن 

رةةةةذا الةةةةؾ  وميصمةةةةَرين ىمكةةةةوِ ؾمةةةةًا  ا خ ضمةةةةزاا اهلل ظمةةةةػما   أىةةةةف يموةةةةػ يكةةةةقن إىمَمةةةةِ 

  َ اعمج مع اإلؾمة مل قمةـ ـمريةؼ شمٍمةأل طمذيشةِ؟ وميىةَ مةَ ومهم ةف ويمنةّ أومهمةف ؾمةَسمق

َ  ظمَصةة َ  ىمةةد يكةةقن ذم نظمةةر اًمزمةةَن  يعنةةل يشًةةد اًمنةةَس سمكوةةْ أن  ةةذا يكةةقن ووةةع

َ  أسمرزىةةةةَ يمةةةة  شمشكةةةةل ؿ  يعةةةةؿ اهلةةةةق  وين نمةةةة سمكوةةةةْ أن اإلىًةةةةَن ينجةةةةق سمنشًةةةةف  ـمٌعةةةة

سمَلزسموِ واًمع ٌوِ ويمذا  ًمكـ يميىف ... أن ذم نظمر اًمزمَن سمكوْ أىةف ال يةرد مةقـمـ 

مةةَ وموةةف  اًمًةةًا  يموةةػ شمقةةَأ دوًمةةِ اإلؾمةة أ؟ سمكوةةْ أىةةف ظمةةػم اإلىًةةَن ينجةةقن  ن اان

 جمَ  ًممىًَن يعنل ال يكَد أن حيشظ ىشًف أو أن حيشظ أ لف.

... ىمةَ  ًمةف ومةٌن ب يكةـ ًملمًةلملم أو  َقمةِ ىمةَ  ومةَهلرب  ومة  أقمةرأل مداظملِ:

 اًمشوخ وىمػ قمغم اًمروايِ  ذا أو ال؟

يموةةػ يةةَ أسمةةق قمٌةةد اًمةةرمحـ؟ يعنةةل الةةديْ واوةة  ضمةةدا  أىةةف إذا ب يكةةـ  اًمشةةوخ:
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لم وم ع ز  شملؽ اًمشر  يملهَ  أىّ اان ومةو  ومهمةّ واهلل  نَ  إمَأ سمقيع مـ اعمًلم

أقملؿ مـ يم مؽ أىّ شمكةوؼ دالًمةِ الةديْ  وحتٍمةا ذم زمةـ معةلم  ةق ذم نظمةر 

اًمزمةَن  وحتديةد أوال  نظمةةر اًمزمةَن يموةةػ يمكةـ مةةع اإلقمةراض قمةةـ اًمعلةِ اعمةةذيمقرة 

 ةةق ذم الةةديْ و ةةل أن ال يكةةقن ًم لةةؽ اجل قمةةِ إمةةَأ  اان ًمةةق ىمةةَ  ًمنةةَ ىمَةةةؾ  ةةذا 

نظمةةر اًمزمةةَن اًمةةذ  ي علةةؼ سمةةَقم زا  اًمشةةر  يملهةةَ وىملةةّ ًمةةف: مةةَ  ةةق اًمةةدًموؾ؟  ةةق قمةةدأ 

وضمةةقد اجلوشةةِ  يموةةػ ؾمةةوكقن اجلةةقاب؟ ؿمةةق ىملةةّ زم يةةَ أسمةةق قمٌةةد اًمةةرمحـ.. ؿمةةق 

 ىملّ زم سمًَمنًٌِ ًم   و ؽ ًملمًيًمِ ذم نظمر اًمزمَن مع وضمقد اًمعلِ وىموَمهَ؟

 ةد   إال ىم ةدت  ق معؽ الةؼ ًمكةـ أىةَ ًمش ةل ب يًةعػ ىو ةل و ىم مداظملِ:

أىةةَ أىةةف يٌلةةغ اعمًةةلمقن مةةـ اًمشًةةَد يعنةةل ذم م ةةيظمر اًمزمةةَن ال ؿمةةؽ سمةةين  ةةذا ظمطةةي  

ًمكـ ىم دت أن اعمًلملم يٌلبقن مـ اًمشًةَد سمكوةْ ال يةرد معةف ؾمةًا  ا خ يموةػ 

حتةةةدث رةةةذا  ¢يقومةةةقن اعمج مةةةع اإلؾمةةة مل مةةة    ذم  ةةةذا اًمقوةةةع؟ ومةةةٌن اًمنٌةةةل 

اًمع وؿ و ذا الؾ أن يشعلقا يمذا ويمذا  ومـ اًمقوع اًمذ  يٌلبقن وموف مـ اًمشًَد 

ومهنَ يرد ؾمًا  حيملهؿ مَ ال يطوققن  يعنل أيم ر مـ  ذا و ق ؾمًا  نظمر أىف يموةػ 

يقومةةقن اعمج مةةع اإلؾمةة مل أو دوًمةةِ اإلؾمةة أ مةةـ ظمةة   االقم ةةزا ؟ يعنةةل ذم  ةةذا 

 اًمقوع اًمذ  يكقن اعمًلمقن ذم ايشوَر وم  أدر  مَ رأيؽ؟

َ ىملنةَ ىكةـ: ظمةػم اهلةد   ةد  حممةد  اان ىككةةل يةَ أظمةل اًمرؾمةق   مة اًمشةوخ:

م مًكلم سملش ِ االقم زا  ومًَمرؾمق  قملوةف اًمًة أ اقم ةز  اعمنمةيملم أأ ب يع ةزهلؿ؟ 

ون  اهلل  ﴿واايِ مَ اًمذ  شمقق ؟  ـ  د 
قن  م  قم  د  َ شم  م  ؿ  و  ك  ًم  أ قم   ز  اان مَ  ق  [48]مريم:﴾و 

لم أأ مةةةَ اقم ةةةزهلؿ؟ أىةةةَ اقم ةةةز  اعمنمةةةيم ¢ ىٌوةةةَء ونظمةةةر ؿ حممةةةد ااجلةةةقاب   ةةةؾ 

ضمةةقا  اقم ةةزهلؿ ومةةَ اقم ةةزهلؿ  وقمةةغم  ةةذا اجلةةقاب  ةةق اجلةةقاب اعم علةةؼ سمكةةديْ 

طمذيشِ ر  اهلل قمنف  ًمكـ سم قوو  اعمًيًمِ.. مَ  ق ضمةقاسمك  أىة   اان اًمرؾمةق  
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 اقم ز  اعمنميملم أأ ال؟

 ىعؿ اقم زهلؿ. مداظملِ:

 ـموُ ىمَأ سمقاضمُ  داي هؿ وإرؿمَد ؿ ؟ اًمشوخ:

 ى  . ىعؿ مداظملِ:

إذا  يمكةـ اجلمةع سمةلم اقم ةزاهلؿ وقمةدأ اقم ةزاهلؿ  اقم ةزاهلؿ ذم مةنهجهؿ  اًمشوخ:

ذم وةةة هلؿ ذم ظمططهةةةؿ.. إمم نظمةةةرا  ًمكةةةـ  ةةةذا ال يعنةةةل اقم ةةةزاهلؿ سممعنةةةك قمةةةدأ 

اًمقوةةَأ سمقاضمةةُ شمعلةةومهؿ وإرؿمةةَد ؿ ودقمةةقهتؿ إمم اًم قطموةةد وإمم أطمكةةَأ اإلؾمةة أ  

قةةةؼ إال سمةةةين شمقضمةةةد  نةةةَ  ىةةةقاة واًم ةةةَريخ يعوةةةد ىشًةةةف  واعمج مةةةع اإلؾمةةة مل ال ي ك

ي ةةةآمرون سمةةةَعمعروأل وي نةةةَ قن قمةةةـ اعمنكةةةر  و ةةةذا ال يعنةةةل أيشةةةؿ يع زًمةةةقن اًمنةةةَس 

ااظمريـ ال ين كق ؿ وال يدًمقيشؿ قمغم مَ  ؿ يريدوىف هلةؿ مةـ اجةػم  إذا  مةَ وموةف 

إؿمةةةةةكَ  اعمج مةةةةةع اإلؾمةةةةة مل ي كقةةةةةؼ مةةةةةع ذا  االقم ةةةةةزا  ومةةةةةع حتقوةةةةةؼ االقم ةةةةةزا  

 سمَعمعنك اًم َين ىعؿ.

 سمقل إؿمكَ  أظمػم يَ ؿموخ. اظملِ:مد

 شمشكؾ. اًمشوخ:

اًمقلةةُ يطمةة ـ ًمكةةؾ اًمكةة أ اًمةةذ  ىمل ةةف  وًمكةةـ عمةةَ أىةةَ راضمعةةّ ًمشةة    مداظملةةِ:

اًمٌَر  ذم رشح الديْ السمـ طمجر ذيمر ذم روايةِ ـمريةؼ مةَ قمرومةّ صةك هَ   ةذا 

اًمروايِ  ل اًم ةل شمشةكؾ قمةغم اًمكة أ اًمةذ  ىمل ةف  وموهةَ أن طمذيشةِ سمعةدمَ ؾمةي  اًمنٌةل 

 ـ ًملمًلملم إمَأ وال  َقمِ؟ ىمَ : ومَهلرب  ومهذا اًملشظ أىَ ال أقمرأل..إن ب يك

ىشةةس اهلةةرب أظمةةل مةةَ وموةةف إؿمةةكَ  اهلةةرب  ةةق االقم ةةزا   يعنةةل اهلةةرب  اًمشةةوخ:

ًموس مـ قمدأ ى كهؿ وإى  اهلرب مـ قمدأ مشَريم هؿ ذم منهجهؿ وذم حتزرؿ 
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ل قوةةةَن ذم وشمكةةة لهؿ  ومةةة  وموةةةف إؿمةةةكَ  يعنةةةل اهلةةةرب واالقم ةةةزا  ًمش ةةةَن م بَيةةةَران ي

طمقوقِ واطمدة و ل اقم زاهلؿ قمـ منهجهؿ واهلرب مـ منهجهؿ وقمةدأ اهلةرب مةـ 

 دقمقهتؿ إمم اًمعمؾ سمًَمك َب واًمًنِ دون أ  شميو  أو شمبوػم.

 شمكملِ يشَةوِ اهلل  زيؽ ظمػم. مداظملِ:

 شمشكؾ. اًمشوخ:

َ  اان اشمك  طمديْ طمذيشِ ر  اهلل قمنف ىً طوع ىقةق  سمدا ةِ أن  مداظملِ: ـمٌع

 ديْ يمنع مـ اًمدظمق  م    ذم اجلوش أو أو.. مـ  ذا ا مقر؟ ذا ال

 ةةذا مةةَ ىملةةّ ًمةةؽ أيم ةةر مةةـ ذًمةةؽ  أىةةّ ؾمةةيًمّ ذم اًمةةدظمق  ذم اًمؼمعمةةَن  اًمشةةوخ:

ومعطشّ قمةغم ذًمةؽ واًمةدظمق  ذم ا طمةزاب اإلؾمة موِ ا ظمةر   وملة  شمةي  وشمةذيمر 

 اان اجلوش وممـ سمَب أومم  وًمكـ قمندمَ شمةذيمر اجلةوش شمةذيمر معنةك سمةين  نةَ  ذم

 يم ػم مـ اًمٌ د اًمعرسموِ مَ يًمك سمَجدمِ اإلضمٌَريِ.

 ىعؿ. مداظملِ:

عمَ شمقق  أىةّ ومةـ ذًمةؽ قمةدأ اًمةدظمق  ذم اجلةوش ىقةق  ىعةؿ اًمةدظمق   اًمشوخ:

َ  ىكةةةـ ال ىشةةةجعف سمةةةؾ ىنهةةةك قمنةةةف أؿمةةةد اًمنهةةةل أمةةةَ اًمةةةدظمق   االظم وةةةَر   ومهةةةذا ـمٌعةةة

َ﴿إضمٌةةةةَر   ه  ع  ةةةة ؾم  َ إ ال  و  ةةةة  ً ش  ةةةةػ  اهلل   ى  ل  ك  سمَؾمةةةة طَقم ؽ هتةةةةرب مةةةةـ  [286ر :]البقالالالال﴾ال ي 

َ  ال  نة  وملةذًمؽ ا طمكةَأ اًمنمةقموِ هلةَ طمةدود  اًمدظمق  ذم  ذا اإلضمٌةَر ؟ أيكة

َ﴿وهلَ شمشَصوؾ  واًمقَقمدة  ه  ع  ؾم  َ إ ال  و   ً ش  ل ػ  اهلل   ى  ك  أىّ شمً طوع  [286]البقر :﴾ال ي 

وةؾ أال  ةدأ ذم أ  ضمةوش مةـ اجلوةقش اًمقَةمةِ اًموةقأ اًم ةل  ةًَمػ اإلؾمة أ ذم ىمل

أو يم ةةػم مةةـ ا طمكةةَأ اظم وةةَرا   ًمكةةـ عمةةَ ال شمًةة طوع أن  ةةرج مةةـ ذا  اًمٌلةةد و ةةؿ 

َ إ ال  ﴿ روىةةةةةؽ ضمةةةةةرا  إمم اجدمةةةةةِ اإلضمٌَريةةةةةِ ومكون ةةةةةذ ىقةةةةةق   ةةةةة  ً ش  ةةةةةػ  اهلل   ى  ل  ك  ال ي 

َ ه  ع  ؾم  إذا يمةَن م ةؾ قمةد  سمةـ طمةَشمؿ اًمطةَةل ىةز  ذم طمقةف ىمقًمةف شمعةَمم  [286]البقالر :﴾و 



 حكه دخول الربملانات وجمالص األمة------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

773 

ن  ﴿ يم  ضمَء ذم يم ُ اًم شًػم: ي   ـ  سم َإل 
ط م    ٌ ف  م  ل  ىم  ا  و  ر  ـ  أ يم  ومهذا  [106]النحل:﴾إ ال  م 

وموف شمقؾمعِ ًملنَس قمةغم أال يشةكؾ قملةوهؿ مةَ ىمةدأ يكةطرون اوةطرارا  إمم أن يقعةقا 

 ذم خمًَمشِ اًمنمع.

 وًمق يمَن سمكلؼ اًملكك؟ مداظملِ:

ؾمةةةةةةةةٌكَن اهلل مكَىةةةةةةةةؽ راوح طمًةةةةةةةةُ اًمن ةةةةةةةةَأ اًمعًةةةةةةةةكر  اظم وةةةةةةةةَرا  أأ  اًمشةةةةةةةةوخ:

 ارا ؟اوطر

 اوطرارا . مداظملِ:

 اهلل هيديؽ  إذا  مَذا يشعؾ؟ أىّ شمقق  وًمق طملؼ اًملكوِ. اًمشوخ:

 ىعؿ ... مداظملِ:

 اظم وَرا  أأ اوطرارا ؟ اًمشوخ:

 اوطرارا . مداظملِ:

 وأىَ أقمطو ؽ اجلقاب اهلل هيديؽ. اًمشوخ:

سمعكةةهؿ يشةةر  سمةةلم االوةةطرار اًمقةةقزم واالوةةطرار اًمشعةةكم   ةةؾ شمةةرون  مداظملةةِ:

  شرىمِ؟ ذا اًم

ال أىةةةةَىمش اان ذم ا ًمشةةةةَظ  االوةةةةطرار اًمشعةةةةكم  ةةةةذا مةةةةَذا يشعةةةةؾ  ةةةةق  اًمشةةةةوخ:

 دمَ ف؟

 سممعنك؟ مداظملِ:

 يعنل أشمقا وهمللق  وطملققا ًمف لو ف مَ اًمذ  ؾموعملف؟ اًمشوخ:

ال  ذا أصة   يشعةؾ  ةذا اًمشعةؾ سمنشًةف  يعنةل يققًمةقا ًمةف مة    ًمةق أىةّ مةَ  مداظملِ:
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 طملقّ يًجـ  ومهؾ االوطرار  ذا..؟ طملقّ ؾمقأل ىًجنؽ  وموذ ُ  ق إذا مَ

إذا   ةةذا مًةةيًمِ أظمةةر  سمةةَر  اهلل وموةةؽ.. أىةةَ أىمةةق  ًملنةةَس أىةةّ ال حتلةةؼ  اًمشةةوخ:

 لو ؽ سمود   أىّ ال شمشعؾ سمنشًؽ.

ال اًمًًا  اان اهلل يٌَر  وموؽ أىف يةي  اًمةكم يةدظمؾ اجلةوش يقةق  ًمةؽ  مداظملِ:

 أىَ مكطر  ـموُ أىّ مكطر شمعمؾ مَذا؟ وموذ ُ حيلؼ لو ف..

أىةةةَ أىمةةةق  ًمةةةؽ يةةةَ أظمةةةل أى ةةة   ةةةذا أىةةةف ال حيلةةةؼ لو ةةةف سموةةةدا وإىةةة   ةةةؿ  اًمشةةةوخ:

َ  قمنف  أىَ  ذا اًمذ  ىم دت.  حيلققا ًمف هم ٌ

 ىعؿ سمَر  اهلل وموؽ. مداظملِ:

 وىكـ قمندىَ.. اى هك اًمقىمّ؟ يعطوؽ اًمعَوموِ. اًمشوخ:

... ىملةةّ ال أًيةةد   وًمكةةـ مةةَ رشطم لةةوش ا ؾمةةٌَب  واًمةةكم زاد ا مةةر  مداظملةةِ:

لًةةةًا  .. اًمةةةذ  زاد طمةةةَضم ل ًملًةةةًا  أين عمةةةَ رطمةةةّ مكةةةِ أقم مةةةر اًم قوةةةّ طمَضمةةةِ ًم

سمًَمشوخ قمٌةد اًمعزيةز سمةـ سمةَز ومقضمهةّ ًمةف ىشةس اًمًةًا  قمةغم أؾمةَس يش ةؾ زم ا مةر 

اًمةةةذ  أىةةةّ مةةةَ وم ةةةل ف سمةةةًَم لوشقن ًمعةةةدأ اًم ةةةروأل يعنةةةل  وم شَضمةةةيت مةةةـ اًمشةةةوخ قمٌةةةد 

َ  ىمَ  ال سميس  أىَ أًيد  ذا  ومذ ٌّ  ؾم ي  اًمشوخ اسمـ اًمعزيز سمجقاب خم لػ متَم

قم وملم ىشس اًمًًا  ومقَ  ال أًيدا  ىملّ عمةَذا؟ ىمةَ  ًمعةدأ االؾمة طَقمِ ومَؾمة برسمّ 

 أىَ..

 ًمعدأ مَذا؟ اًمشوخ:

 ًمعدأ االؾم طَقمِ ىمَ .. مداظملِ:

أىةَ أظمةل ضمةقا  قمةـ اًمقكةوِ سموعةرأل ا خ وإظمقاىنةَ  نةَ ىةَسمع  ةَ أدىةدن  اًمشوخ:

ىريةةةد أن ىًةةة يىػ الوةةةَة  داةةةة   طمقًمةةةف وًمعلةةةف ؾمةةةٌؼ اإلؿمةةةَرة إمم  ء مةةةـ ذًمةةةؽ أىةةةف
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اإلؾم موِ وىريد أن ىقوؿ دوًمِ اإلؾم أ قمغم وضمف ا رض  مَ  ق اًمطريؼ؟ اًمطريةؼ 

ومةةنكـ ىةةديـ اهلل سمةةين  ةةذا ا مةةِ اإلؾمةة موِ يًةة كوؾ أن يعةةقد إًموهةةَ قمز ةةَ وجمةةد َ 

ودوًم هةةَ إال سمةةين يًةة يىشقا الوةةَة اإلؾمةة موِ  واؾمةة  نَأل الوةةَة اإلؾمةة موِ شم طلةةُ 

 لم: اًمريموةةةةةزة ا ومم  ةةةةةق اًمعلةةةةةؿ اًمنةةةةةَومع  واًمريموةةةةةزة اًم َىوةةةةةِ اًمعمةةةةةؾ ريموةةةةةزشملم أؾمَؾمةةةةةو

اًم ةةةةًَم   أىةةةةَ أيمنةةةةل قمةةةةـ اًمنةةةةَطمو لم عمةةةةَ أرشح ال سمةةةةد مةةةةـ اًم  ةةةةشوِ واًمؽمسموةةةةِ  أقمنةةةةل 

سمًَم  ةةشوِ مةةَ ال ي ةةعُ قملوةةؽ إن ؿمةةَء اهلل أن شمشهمةةف أىةةَ ىكةةـ اًموةةقأ ذم أو  اًمقةةرن 

ًمةوس يمعلةؿ اًمًةةلػ  اجةَمس قمنمة قملمنةةَ ًمةوس يمعلةؿ اًمًةةلػ .. يميمةِ قملمنةَ اًموةةقأ 

َ  مَ دظمؾ قملوهؿ مـ اىكراأل ذم اًمعقودة وال ذم اًمعٌةَدة وال  قملؿ اًمًلػ يمَن صَومو

ذم اًمًةةلق  أمةةَ اًموةةقأ ومكةةؾ  ةةذا ىمةةد دظمةةؾ وموةةف مةةَ  ةةق همريةةُ قمةةـ اإلؿمةةكَ   وًمةةذًمؽ 

اإلؾم أ  ق اًمع ج يم  يمَن مـ ىمٌؾ ومهق ؾموكقن ومو  سمعد  اإلؾم أ  ق اًمةذ  أقمةز 

 اًم قطموةةةد  مةةةـ اًمكةةة   إال اًمنةةةقر واهلةةةد    ةةةذا اًمعةةةرب وأىقةةةذ ؿ مةةةـ اًمنمةةة  إمم

اإلؾمةةة أ سم ةةةشَةف  ةةةق اًمةةةذ  ؾمةةةوعود اعمجةةةد إمم  ةةةًالء اعمًةةةلملم أمةةةَ إذا يمةةةَن  ةةةذا 

اإلؾم أ ىمد دظمؾ وموف مَ ًموس منف ومًقأل ال يعطل اًم مرة اًم ل يمَىّ أقمط ف مـ ىمٌؾ 

  وًم ؽ اًمعرب  واو  إمم  نَ؟

 إمم  نَ واو . مداظملِ:

قمةةةغم قملةةة ء اعمًةةةلملم اًموةةةقأ ومةةةَ أىملهةةةؿ مةةةع ا ؾمةةةػ أن إذا  ومًَمقاضمةةةُ  اًمشةةةوخ:

يققمةةقا سمقاضمةةُ اًم  ةةشوِن  ن  ةةذا اًمعلةةؿ  ةةق اًمةةدواء  ومةةٌذا دظمةةؾ اًمةةدواء  ء مةةـ 

 اًمداء ومًقأل ال يعطل ؿمشَء واو ؟

 واو . مداظملِ:

ًمةةذًمؽ ومةة  سمةةد ًمعلةة ء اعمًةةلملم اعم ل ةةلم مةةنهؿ واًمعةةَروملم سمًَمك ةةَب  اًمشةةوخ:

ضمُ اًم  ةشوِ ؾمةقاء سمة  ي علةؼ سمًَمعقوةدة أو سمًَمعٌةَدة واًمًنِ اًم كوكِ أن يققمقا سمقا
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 أو سمًَمًلق   ويقؽمن مع  ذا اًم شوِ اًمؽمسموِ  واو ؟

 واو . مداظملِ:

اان أيةن  ى ةرت إمم اًمعةَب اإلؾمة مل يملةف مةع ا ؾمةػ ًمةوس  ء مةـ  اًمشوخ:

َ  ذم  َقمةةةةةِ م ك لةةةةةلم قمةةةةةغم  ةةةةةذيـ اًمريموةةةةةزشملم أو  ةةةةةذيـ ا ؾمَؾمةةةةةلم    ةةةةةذا م كققةةةةة

 واو ؟

 واو . مداظملِ:

 إذا شمٌلم ًمؽ  ذا  ومَالى شَوِ ذم وملًطلم  قمغم أ  أؾمَس ىمَمّ؟ اًمشوخ:

 ... مـ اجل قمِ. مداظملِ:

 ذا  ق  أىَ قمغم م ؾ يقلم أن أيم ر اجل قمِ  نَ  اًم قطمود قمند ؿ ًمةوس  اًمشوخ:

صةةَذم ومكةة   قمةةـ اًمعٌةةَدات اًم ةة ة واًم ةةوَأ إمم نظمةةرا  ومكةة   قمةةـ اًمًةةلق   يعنةةل 

 ةؾ  نةَ  ذم سمة د اإلؾمة أ أًمةػ رضمةؾ ومقةط ًمةوس أًمةقأل  اان دقمنَ ىكقن رصحيلم

مًًمشةةِ وال أىمةةق  ملوةةقن أو م يةةلم.. قملمةةقا شمعلةةو   واطمةةدا  قمةةغم  ةةذا ا ؾمةةَس مةةـ 

اًم  شوِ ورسمةقا شمرسموةِ واطمةدة طم ةك يمةَىقا يمقلةُ رضمةؾ واطمةد؟ ًمةذًمؽ سمنةَءا  قمةغم  ةذا 

ؾمَس ومهل أىَ أقم قد أن أ  صمقرة شمققأ ذم أ  سملد مـ سم د اإلؾم أ قمغم همػم  ذا ا 

همػم ىَضمكِ  واًمقاىمع أيمؼم ؿمَ د  اًمش نِ اًم ل أىمَمهَ سمعض اًمنةَس ذم الةرأ اعمكةل 

َ  يع ؼمون مـ اًمًلشولم  ًمكـ..  ومَ قمَد قمنؽ سمٌعود   ًالء يمَىقا شمقريٌ

 ـملٌِ ًملشوخ قمٌد اًمعزيز. مداظملِ:

ىعةةةؿ  ًمكةةةـ مةةةَ يمةةَىقا أوال  قمةةةغم قملةةةؿ ضمةةةَمع ومةةَ رسمةةةقا  ىشةةة قا ذم يشكةةةِ  اًمشةةوخ:

ق َ اًموةةةقأ صةةةكقة ًمكةةةـ مةةةَ  نةةةَ  شمرسموةةةِ  اان يم ةةةػم مةةةـ ـمةةة ب اًمعلةةةؿ قملموةةةِ يًةةةم

شم ىمةةوهؿ  ةةَ لم  جةةقأ قمةةغم شمةةيًموػ رؾمةةَةؾ وال زاًمةةقا ذم أو  اًمطريةةؼ   ةةذا قمةةغم 
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مةةَذا يةةةدًمنَ؟ يةةةدًمنَ قمةةغم أىةةةف ال شمقضمةةةد شمرسموةةِ وال ظمةةةقأل مةةةـ اهلل  وال سمعةةد قمةةةـ اًمريةةةَء 

نظمةرا ومهةذا حي ةَج وطمُ اًم هقر وىمدي   ىمةًَمقا: طمةُ اًم هةقر يقطةع اًم هةقر  وإمم 

إمم زمةةـ مةةـ اًمؽمسموةةِ يعنةةل سمعةةد اًم  ةةشوِ حي ةةَج إمم شمرسموةةِ   ةةذا يميمةةِ.... يمج قمةةِ 

همػم مقضمقدة اًموقأ قمغم وضمف ا رض وسم َصِ ذم وملًطلم  مَ أصوٌقا ذم وملًطلم 

َ  وأىَ ال أزيمل همػم ؿ  يمؾ اًمٌ د  سمَسم  ء اًموهقد ذم سم د ؿ  يشؿ يمَىقا مًلملم طمق

ب اإلؾمةة موِ  كةةذا ًمكةةـ ًمكةةؾ ؿمةةعُ دورا ذم قملةةؿ اهلل قمةةز اإلؾمةة موِ  يمةةؾ اًمشةةعق

وضمؾ  مـ  ذا اعمنطلةؼ أىةَ أىمةق  ال أًيةد االى شَوةِ وال أًيةد اًم ةقرة اًمًةقريِ اًم ةل 

ىمَمّ أظمػما  يم  ال أًيد اًم قرة اًم ل شمقَأ ذم الرأ   ذا اًمذ  ىمَأ قمنديمؿ ذم مٍم 

 ًَدات إمم نظمرا  وال يزاًمقا طم ك اًموقأ.اًموىم لقا 

 ذم ؾمقريَ. مداظملِ:

 ىعؿ؟ اًمشوخ:

 ذم ؾمقريَ ... مداظملِ:

َ  وإىةة  اًمةذ  يشوةةد  ةةق أن ى ةةؾ  اًمشةوخ: أىةةَ ىملةةّ قمةـ ؾمةةقريَ  يملهةةَ ال شمشوةد إـم ىمةة

ىمٌم قمغم اًمعلؿ اًم كو  وأىَ أر  أوالد  وسمنَ   واًم َين واًم ًَمةْ واًمراسمةع..  

أن و كذا يعنل اًم َريخ يعود ىشًف  يموةػ ومعةؾ اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ؟ ىكةـ  ةُ 

 ىشعؾ يمذًمؽ.

 ( 00:  03: 46/   352) اهلدى والنور /  
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 باب وٍْ

ىشةس اًمشكةرة يعنةل:  نةَ   ةَقم لم أو ومةرىم لم حيةَوًمقا يقومةقا اًمدوًمةِ  مداظملِ:

اإلؾم موِ همةػم ـمريةؼ مة   : اجلهةَد أو ذم رأهيةؿ ذم ـمريقهةَ أو  اًمطةر  اًمةذ   ةل 

 اعمشَريمِ ذم اعمجًَمس اًمنوَسموِ.

 قاب اهلل هيديؽ.يَ أظمل أظمذت اجل اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 مَ ذم ـمر   نَ  إال ـمريؼ حممد. اًمشوخ:

 قمَد ذم  ذا ذم رد ًمؽ قملوهؿ يعنل شمكملِ ًملمقوقع؟ مداظملِ:

و نةةةةَ  ـمريةةةةؼ صمًَم ةةةةِ اًمةةةةذ   ةةةةل اعمةةةةنهٓ اًمعلمةةةةل واًمشكةةةةر  يققًمةةةةقا وموةةةةف: حيةةةةؾ 

اعمشك ت اًمعٍميِ ومشك ت اًمنَس  ومشل رد  قمغم  ذيـ اًمطريقلم ضمةزا  اهلل 

 ظمػم. 

اإلؾمةةة أ حيةةةؾ يمةةةؾ اعمشةةةَيمؾ  ةةةذا يمةةة أ صةةةكو   ًمكةةةـ  ةةةذا إذا ضمعةةةؾ  اًمشةةةوخ:

َ  مةةـ ينشةةذا؟  َ  همةةػم اًمطريةةؼ اجَـم ةةِ  ن اإلؾمةة أ إذا طمةةؾ مشةةكلِ مةةَ اىم  ةةَدي ـمريقةة

اًمةذيـ حيكمةقن سمبةػم مةةَ أىةز  اهلل! شمعةقد اعمشةكلِ مةةـ أصةلهَ  واإلؾمة أ حيةؾ يمةةؾ 

مم اإلؾمةةة أ اًم ةةةكو  مشةةةكلِ  ةةةذا اًمةةةذ  ىملنةةةَ ىكةةةـ شم ةةةشوِ وشمرسموةةةِ طموةةةن  ىعةةةقد إ

سمةةةَعمشهقأ اًم ةةةةكو  ؾمةةةة كؾ يمةةةؾ اعمشةةةةَيمؾ  ًمكةةةةـ  ةةةةذا حي ةةةَج إمم مةةةةـ يقةةةةوؿ  ةةةةذا 

ة مةةةـ اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  ًمةةةذًمؽ ومهةةةذا ًمةةةوس ًمةةةف قم ىمةةةِ ذا طمكةةةَأ اعم ةةةشَة واعمةةةيظمق
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سمةةةَعمنهٓ اًمةةةذ  يةةةراد اًم مًةةةؽ سمةةةف ذم إىمَمةةةِ طمكةةةؿ اهلل ذم ا رض سم ةةة أل اًمطَةشةةةِ 

يةةدظملقن إمم اًمؼمعمَىةةَت اًمقَةمةةِ قمةةغم ا و  اًم ةةل ذيمرهتةةَ و ةةل: اًمةةذيـ ين مةةقن أو 

َ  وأىةَ أشمعجةُ يموةػ يمكةـ عمًةلؿ أن يقةق :  خمًَمشِ اًمنميعِ  ذا مَ  ةقز إؾمة مو

إىف  ذا  ق اًمطريؼ  ًمكـ أىمق : يمكـ ًملمًلؿ أن يقق   ذا اًمطريةؼن  ىةف ال يعلةؿ 

 ـمريؼ اًمرؾمق  قملوف اًمً أ.

   َقمةةَت يم ةةػمة أىةةَ أىمةةق : معَجلةةِ ا مةةر اًمةةذ  ىكةةـ ىدىةةدن سمةةف الؿمةةؽ أن  نةةَ

إؾمةةةةة موِ شمل قةةةةةل ذم ىقطةةةةةِ واطمةةةةةدة ويمةةةةة  أرشت ذم يم مةةةةةؽ   لةةةةةػ ذم اًمطةةةةةر  

سم كقوؼ  ذا اًمنقطِ  ذا اًمبَيِ  اًمبَيِ: إىمَمِ اًمدوًمِ اعمًلمِ مَ ذم ومر  سمةلم ـمَةشةِ 

أو  َقمِ أو  َقمِ  ًمكـ ذم ومر  ذم اًمطريؼ  مةـ  ةذا اًمطةر : أن يةدظمؾ  ةًالء 

نةةةقا مةةةـ  شوةةةػ اًمقةةةقاىلم الَيممةةةِ حتكةةةوؿ اإلؾمةةة موقن اًمؼمعمةةةَن مةةةـ أضمةةةؾ ي مك

أًار ةَ وشمبوةػم اعمًة طَع منهةةَ  مةع اًمةزمـ طم ةك ي ةةٌ  طمكةؿ اًمؼمعمةَن  ةق طمكةةؿ 

اإلؾم أ أىَ أقم قد  ذا معَجلِ ال يقةق  رةَ مةذ ُ مةـ اعمةذا ُ اإلؾمة موِ  طمةد 

َ   وميىمق :  ذا  ا ةمِ اعمًلملم  وًمكنف مذ ُ ًمرضمؾ يمَن مًل    وًمكنف يمَن مَضمن

ىمَمةِ اًمدوًمةِ اعمًةلمِ مةـ دظمةق  اًمؼمعمةَن  ةذا مةذ ُ  ةقز قمةغم مةذ ُ الؾ إل

 أ  ىقاس مَذا ىمَ  أسمق ىقاس؟ ىمَ : 

 وداوين سمًَم ل يمَىّ  ل اًمداء ...

 ذا مـ أقمجُ مَ يًمع مـ سمعض اًمةدقمَة اإلؾمة مولم اًموةقأ أىةف  ةقز ًملمًةلؿ 

سمبةةػم مةةَ  اعم قةةػ اًمعةةَب أن يةةدظمؾ اًمؼمعمةةَن عمعَجلةةِ مشةةكلِ اًمؼمعمةةَن اًمةةذ  حيكةةؿ

 أىز  اهلل.

  ذا  ق يم  ىمَ  ذًمؽ اعمَضمـ: 

 وداوين سمًَم ل يمَىّ  ل اًمداء ...
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أو  اًمؼمعمةةَن أو  ىمَقمةةدة ذم يمةةؾ سمرعمَىةةَت  ةةق: اًم عَ ةةد سم نشوةةذ  ةةذا اًمدؾمةة قر  

 ومَ ي شرع منف مـ ىمقاىلم  ـموُ.  ذا  قز ًملمًلؿ؟ ـموُ.

اظمةةذة أىةةف ذم  نةةَ  مٌةةلم إذا : اعمق ةةقد مةةـ قمنقاىةةف  ومةة  حي ةةَج أن يقةةَ : وال مً

ـمر  خم لشِ ًم كقوؼ اعمنهٓ أو اًمبَيِ اًم ل ي شؼ قملوهَ اعمًةلمقن منهةَ: أىةف سمعةض 

اًمنةةَس يققًمةةقا: يةةدظمؾ ذم اًمؼمعمةةَن ًم كقوةةؼ  ةةذا اًم ةةَ رة   ةةذا اًمبَيةةِ ًمةةـ شم كقةةؼ 

َ  إال سمطريؼ واطمدة  ل ـمريقِ رؾمق  اهلل  ظم ص هَ: اًم  شوِ واًمؽمسموِ  أمَ  ¢مطلق

اهتؿ واًمةةةدظمق  ذم سمرعمَىةةةَهتؿ  صمةةةؿ ىكةةةـ ضمرسمنةةةَ ذم ؾمةةةقريَ مًةةةَيرة الكةةةَأ ومةةةدار

وضمةةةةةرب همػمىةةةةةَ ذم همػم ةةةةةَ  و نةةةةةَ ضمرسمنةةةةةَ مةةةةةَ اًمةةةةةذ  اؾمةةةةة شدىَا مةةةةةـ دظمةةةةةق  سمعةةةةةض 

 اإلؾم مولم ذم اًمؼمعمَن ال  ء.

وؾمةةٌكَن اهلل ىكةةـ ىةةر  أن سمعةةض اعم كمًةةلم ًممؾمةة أ يةةدظملقن اًمؼمعمةةَن  صمةةؿ 

ضمةقا  ًمكةـ مةع ا ؾمةػ  رضمقن منف  وىمد وةعػ إي يشةؿ سمًَمؼمعمةَن  وذًمةؽ مةَ ىر

قمةةةةؿ يكةةةةوعقا أوىمةةةةَهتؿ وضمهةةةةقد ؿ ذم حتقوةةةةؼ همَيةةةةِ قم ومةةةةِ ضمةةةةدا  ذم إىمَمةةةةِ اًمدوًمةةةةِ  

 اعمًلمِ سمن َأ  ق ود اإلؾم أ.

َ  إذا مَ  إذا : وداوين سمًَم ل يمَىّ  ل اًمداء  ومهذا ال  قز  ذا أسمدا   واقملمقا يقون

ال يكةةةَد  يمنةةة ؿ قملمةةة ؿ سمعةةةد  وىمةةةد يمةةةرر قملةةةوكؿ اًمعلةةة ء وـمةةة ب اًمعلةةةؿ شمكةةةرارا  طم ةةةك

وظمةةػم اهلةةد   ةةد  »ي  ةةقر وضمةةقد قمةةَمل ب يًةةمع سمققًمةةف قملوةةف اًمًةة أ ذم ظمطٌةةف: 

 .«¢حممد 

مَ ذم ؿمةؽ ظمةػم اهلةد   ةد  حممةد  ـموةُ. حممةد ؿمةَر  اعمنمةيملم ؾمةَير ؿ 

ؿ  ﴿سمَعمشةةَريمِ ذم ى ةةَمهؿ اجلةةَ كم سمةةًَمعكس  ىمةةَ  شمعةةَمم:  و ه  ةة ـ  إ ًم  يم  ر  ةة ت  شم  د 
د  يم ةة ةة ق  ًم 

ل و    و   َ ىم   .[04]اإلسرا :﴾ؿم 

ؿ  ﴿اهلل أيمؼم ؾمود اًمٌنم رسمنَ هيةددا رةذا اًم هديةد يقةق  ًمةف:  و ه  ـ  إ ًم ة يم  ر  ت  شم ة د 
د  يم ة ق ة ًم 
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ل و    و   َ ىم   .[04]اإلسرا :﴾ؿم 

 واايِ ا ظمر  مَ  ل؟

ل و   ﴿ مداظملِ: و   َ ىم  ؿ  ؿم  و ه  ـ  إ ًم  يم  ر  ت  شم  د 
د  يم  ق  ٌ   ن َ   ًم  ال أ ن  صم  ق  ًم   .[04]اإلسرا :﴾و 

 ا؟ال مَذ اًمشوخ:

  ذىمنَ  وعػ الوَة. مداظملِ:

ا     ﴿ اًمشوخ: ت  إ ذ  ػ  اعم     ع 
و   و 
ػ  ال  و َة  ع 

ن َ   و  ىم   .[05]اإلسرا :﴾ذ 

ومهةةذا اايةةِ أيمةةؼم دًموةةؾ أىةةف ال ينٌبةةل جل قمةةِ مًةةلمِ أن يمولةةقا  وأن يريمنةةقا إمم 

و   َ ﴿ ةةةةةةةةةذا الكةةةةةةةةةؿ سمَؾمةةةةةةةةةؿ إصةةةةةةةةة ح الكةةةةةةةةةؿ   ةةةةةةةةة ؿ  ؿم  و ه  ةةةةةةةةة ـ  إ ًم  يم  ر  ةةةةةةةةة ت  شم  د 
د  يم ةةةةةةةةة ةةةةةةةةة ق  ًم 

 .[04]اإلسرا :﴾ل و   ىم  

ؿ  ﴿واهلل قمز وضمؾ يقق  ذم اايِ ا ظمر :  ك   ً قا وم   م  ل م  ـ  فم  ي
ذ  ن قا إ مم  اًم  يم  ر  ال شم   و 

 .[113]هود:﴾اًمن َر  

 وميظمػما  أىمق :

  ورءهبب   ببعا و ببعا  شببتؿ 

 

 

    هؽبن اب   بعا نبإرء نإلكب  

َ  مةةَ  كةةذا شمقةةقأ اإلؾمةة أ سممشةةَيعِ اًمن ةةَأ اًمةةذ  حيةةَرب اإلؾمةة أ ىم  َ  وى َمةة َىقىةة

 حيَرب اإلؾم أ.

اًمقةةقاىلم اان شمعطةةل الريةةِ اًمش  ةةوِ  شمشةةر  سمةةلم اًمرضمةةؾ اهم  ةةُ وم ةةَة  وسمةةلم 

رضمؾ ضمَمع وزىك سمش َة  ل راووِ  مَ  ةذا؟ اًمةذ  يةدظمؾ ذم اًمؼمعمَن ويعَ ةد اهلل 

َ  سم  يقدؾمةف أىةف  ةق ينٍمة اًمدؾمة قر  وينٍمة اًمقةَىقن وسمعةديـ يقةق : أىةَ  ويقًؿ يمون

لِ  واًمًةةعل إلىمَمةِ اًمدوًمةةِ اعمًةلمِ أال شمققًمةةقن معةل؟ إىةةف  ةذا  ةةق أ ةذ  ةةذا وؾمةو
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 مذ ُ أ  ىقاس: وداوين سمًَم ل يمَىّ  ل اًمداء.

ىعةةةةقد إمم اًمًةةةةًا  اًمًةةةةَسمؼ و ةةةةق: أمةةةةر يٌةةةة غم سمةةةةف يم ةةةةػم مةةةةـ اعمل ةةةةزملم سمًَمًةةةةنِ  

اعمل زمةةقن سمًَمًةةنِ  سمةةؾ سمًَمقاضمةةُ ذم  ةةذا اًمزمةةَن ىملةةِ  وسم َصةةِ قمنةةد أوًم ةةؽ اًمةةذيـ 

دوًمِ اعمًلمِ ذم ـمريؼ اًمدظمق  ذم اًمؼمعمَىَت أيم ةر ؿ دمةد ؿ يريدون حتقوؼ اًم

يمًَمن َر  طملوقةلم لةك  ومةـ يكةقن مةنهؿ ذو لوةِ قمةغم اًمًةنِ يعنةل: ىمٌكةِ ومهةق 

ةة يكةةطر أن ي   ب منهةةَ  وأن ييظمةةذ منهةةَ وأن ييظمةةذ منهةةَ طم ةةك شمكةةقن قمةةغم مةةذ ُ ذ  ش 

 قمَمِ اًمًقريلم ظمػم اًمذىمقن إؿمَرة شمكقن.

  مقن إًموف سمق د؟ إىمَمِ اًمدوًمِ اعمًلمِ.اًمذ  ين  ذا يملف مًَيرة ًملجق

ومك ػم مـ اعمًلملم أو أيم ر اعمًلملم اًموقأ ال يل كقن م يصمريـ سمًَم قَومِ اًمبرسموِ 

 واًمعَدات اًمبرسموِ اًمكَومرة.

وأقمشةةقا »ؼ ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ: ٌّةة ط  ىملوةةؾ مةةنهؿ وىملوةةؾ مةةـ قمٌةةَد  اًمشةةكقر مةةـ ي  

قن اًملكك ـمرومَن قمغم ـمرذم أ : ال حيلققيشَ  ًمكـ  ًالء اًمذيـ ال حيلق «اًملكك

َ  ذم سمعةةض ا صةةنَأل اًم ةةل ؾمةةٌؼ ذيمر ةةَ: ـمةةرأل مةةنهؿ يطلققيشةةَ  ىقةةوض يمةة  ىملنةةَ نىشةة

َ  مهةةةة  ـمًَمةةةةّ طم ةةةةك ًمةةةةق ضمر ةةةةَ قمةةةةغم ا رض سمةةةةزقمؿ أن اًمرؾمةةةةق  ىمةةةةَ :  َ  شمَمةةةة إـم ىمةةةة

«  َ َ  مطلق  .«وأقمشقا اًملكك ى 

وىَس نظمرون و ةؿ ا يم ةرون  ةـ ىجةقا مةـ م ةوٌِ اللةؼ  وًمكةـ يريةدون أن 

 ا وأن يقَرسمقا ذم اعمج مع اًمذ  يعوشقن وموف.يًددو

ىكـ ىر  ذم سمعض ا طمزاب  وًمًّ اان سمكَضمِ إمم أن أؾمةمل ال دمةد ومةوهؿ 

ال لوِ رشقموِ دمد وموهؿ أصكَب لك  ًمكـ إمَ قمغم مذ ُ قمَمِ اًمًقريلم  أو 

أرىمةةك ىملةةو    ًمكةةـ ال  عةةؾ لو ةةف قمةةغم اًمًةةنِ اًم ةةل  ةةل اًمقٌكةةِ يمةة  ؾمةةوي  سموَىةةف 

َ : إىف  ذا مـ اعم شدديـ  أو يم  يققًمةقن اًموةقأ: مةـ ا صةقًمولم و ذا طم ك ال يق
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َ  مةةةَ سمةةةلم  اؾمةةةؿ ضمديةةةد مةةةـ اسم كةةةرا؟ اًمكشةةةَر  ةةةًالء مةةةـ أضمةةةؾ يكةةةللقا اًمنةةةَس  وعةةة

 مًلملم ومَ يمَومريـ.

ق   اهلل   ﴿ومَعمًلؿ اًمذ  يريد أن حيقؼ ذم ىشًف ىمق  رسمف:  ؾم ة  ر 
ؿ  ذم  ك  َن  ًم  د  يم  ق  ًم 

 ٌِ ن   ً ٌة طم  ق   .[21حزاب:]األ﴾أ ؾم 

مةةَ يعةةًَمٓ  ةةذا ا ؾمةةقة سميى ةةَأل اللةةق   ومهةةق يعلةةؿ مةة   : أن اًمًةةلػ اًم ةةًَم  

سمةةةيقمونهؿ وقمةةةَرشوا يم ةةةػما  ويم ةةةػما  ذم جمًَمًةةةهؿ معةةةف أن  ¢اًمةةةذيـ رأوا رؾمةةةق  اهلل 

اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ مةةَ يمةةَن ي  ةةذ لوةةِ ـمقهلةةَ ى ةةػ ؾمةةن ل أو ؾمةةن ل أو ؾمةةن لم  

سمعمةؾ اًمًةلػ اًم ةًَم  اسمةـ قممةر  وأ   وإى  يمَىّ لوِ ضملولِ  وضمَء حتديةد  ةذا

  ريرة وقمطَء سمـ أ  رسمَح وأم َ   ًالء اًمًلػ.

ومَعمًةةلؿ إذا :  ةةق اًمةةذ  يًةةلؿ ىموةةَدة قمقلةةف وشمشكةةػما وقمقاـمشةةف وؿمةةهقاشمف شمًةةلو   

َ  سم  ضمَء سمف رؾمق  اهلل   .¢قمَم

ًمكةةـ  ةةذا اًم ًةةلوؿ و نةةَ أمةةر  ةةَأ ضمةةدا   وإن يمةةَن ؾمةةٌؼ سموَىةةف ذم مًةةيًمِ اًم  ةةشوِ 

َ  سمةةةةًَمعلؿ  وأ  قملةةةةؿ؟ اًمعلةةةةؿ اًم ةةةةكو   واًمؽمسموةةةةِ   ةةةةذا اًم ًةةةةلوؿ إىةةةة  يكةةةةقن مقروىةةةة

اعمن قةةةك مةةةـ اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  يموةةةػ ىعةةةرأل يموةةةػ يمةةةَن اًمًةةةلػ  ةةةؾ يمةةةَىقا يطولةةةقن 

لةةَ ؿ مهةة  ـمًَمةةّ وًمةةق ضمةةرت قمةةغم ا رض؟ ىكةةـ رأينةةَ صةةقر اًملكوةةِ أـمةةق  مةةـ 

َطمٌهَ صَطمٌهَ أرأي ؿ  ذا؟ مَ رأي ؿ  ذا مـ قمجَةُ ظملؼ اهلل اًملكوِ أـمةق  مةـ صة

عمةةةَذا؟  ىةةةف ـمةةةق  اًمةةةرأس قمنمةةةيـ ؾمةةةن ل مةةةس وقمنمةةةيـ ؾمةةةن ل  ةةةق  ةةةر لو ةةةف 

َ  ًمةوس مًةل    قمنمات اًمًن وَت قمغم ا رض  وملكو ف أـمةق  مةـ ىمَم ةف  و ةذا ـمٌعة

ًمكـ  ق ومعؾ  ذا مـ سمَب يمًُ اعمَدة قمجَةُ اعم لقىمَت مَ ؾممع ؿ رذا اًموقأ 

مةع اعمةَ ؟  وٌةقا سمعض ا ورسموةلم اًمةذيـ يعرومةقن يموةػ شمًيمةؾ اًمك ةػ  ويموةػ  

َ   وٌةةةقا إىًةةةَن ىمةةةزأ وسموعروةةةقا  َ  أو طموقاىةةة خملةةةق  همريةةةُ ضمةةةدا  ؾمةةةقاء  يمةةةَن إىًةةةَى
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ويش كقا جمَ  ًممـم ع قمغم  ذا اعم لق  اًمعجوُ مقَسمةؾ مةَذا؟ أدظمةؾ مةَذا يمةذا 

دينَر أو در ؿ أو مَ ؿمَسمف ذًمؽ  ومهذا رضمؾ أـمَ  لو ف طم ك ومَىمّ ىمَم ف  شمر   ذا 

 اًمً أ.  ق اعمق قد مـ ىمقًمف قملوف

 «وأقمشقا اًملكك»شمر   ذا  ق اعمق قد مـ ىمقًمف قملوف اًمً أ:  «وأقمشقا اًملكك»

أ : مةةةـ اًمنةةةَطمو لم: اًمًةةةلٌوِ واإل َسموةةةِ   ةةةؾ اعمق ةةةقد رةةةَ إقمشَء ةةةَ طم ةةةك  ر ةةةَ 

َ   أو اعمق ةةقد رةةَ: إقمشَء ةةَ قمةةغم يموشةةف! ال  ةةذا وال  ةةذا  ومةة   ةةقز  صةةَطمٌهَ أروةة

َ   وال  اإلقمشَء اعمطلؼ سمكوْ أىف متأل صدرا َ  يم  ذيمرىَ نىش وسمطنف وىمد  ر َ أرو

 ةةق إقمشةةَء سمقةةدر مةةَ حيلةةقا ًممىًةةَن اعمًةةلؿ ال  ًمةةوس  ةةذا وال  ةةذا  وإىةة  ويًةةلمقا 

.  شمًلو  

أىةةة ؿ شمةةةرون اان ذم سمعةةةض اًمةةةٌ د اإلؾمةةة موِ اًملكوةةةِ صةةةَرت قمٌةةةَرة قمةةةـ دمبةةةِ  

 دمبةةِ ذم أؾمةةشؾ اًمةةذىمـ  وصةةَر ؿمةةعَر ًمطَةشةةِ مةةـ اًمعةةرب  أو ًمشةةعُ مةةـ اًمشةةعقب

اًمعرسموِ  ذا مَ  ق لوةِ يةَ  َقمةِ  يملهةَ حملقىمةِ  كةذا  ومةَ سمقةل إال دمبةِ ؾمةقداء 

 َ نَ   ذا ًموس  ةق اعمق ةقد سمَإلقمشةَء اًملكوةِ  صمةؿ صةقر مةَ ؿمة ّ ـملعةّ ًمةف ومةق  

إمم نظمةةرا  صةةَر اعمقوةةَس ىةةص ؾمةةن ل أو ؾمةةن ل  اعمهةةؿ: ال ينٌبةةل عمًةةلؿ أن ي ٌةةع 

يةورة أن ىعةرأل يموةػ يمَىةّ لوةِ إذا : مةـ اًم ¢ قاا  وإى  يً ًلؿ ًمرؾمق  اهلل 

َ  أأ يمةَن ييظمةذ منهةَ؟ ال ىةدر  إذا وىمشنةَ ¢رؾمق  اهلل     ؾ يمَن يعشوهةَ قمشةقا  مطلقة

ؾمٌو   عمعرومِ مَ  ¢ومَ ا ذىَ اًمقؾمَةط اًمذيـ رأوا رؾمق  اهلل  ¢قمند رؾمق  اهلل 

ال ىةةدر  يمةةَن ييظمةةذ أو ال ييظمةةذ  ًمكةةـ  ةةؾ  ةةذا اعمقىمةةػ  ¢يمةةَن قملوةةف رؾمةةق  اهلل 

اًمذ  ينٌبل أن يقشف اعمًلؿ ًموعرأل  ةذا القوقةِ  أأ يًة علم سممعروم هةَ  اًمًلٌل  ق

د را  ـمقي     ةذا  ةق اًمًةٌوؾ  ومةَان ضمةَء اًمًةًا   ¢سممـ يمَن حيوَ مع رؾمق  اهلل 

وىمد قمرأل مـ ـمرطمف أن اسمـ قممر يمَن ييظمذ مـ لو ف إذا : اسمـ قممر ييظمذ مـ لو ف 
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َ ؟ اجلةةقاب: ال. يمةةَن ييظمةةذ مةةَ دون اًمقٌكةةِ   مةةَ ـمةةَ  قمةةـ اًمقٌكةةِ ىم ةةهَ شمةةر  مطلقةة

 .¢اسمـ قممر اًمذ  ييب سمف اعم ؾ ذم مًٌَمب ف ذم م َسمع ف ًمنٌوف 

شمر   ؾ ييظمذ مةـ لو ةف دون أن يةر  ىٌوةف وىمدوشمةف وأؾمةقشمف يشعةؾ ذًمةؽ   ةذا ال 

يمكةةةـ   يمكةةةـ ًمقاطمةةةد منةةةَ أىةةةف ؿمةةةوخ حمةةةؽمأ ي ًةةةَ ؾ أىةةةف مةةةَ ي شةةةٌف وموةةةفن  ىةةةف ًمةةةوس 

َ   أمةةَ اًمنٌةةل اعمع ةةقأ يعةةوش معةة ف أصةةكَسمف اًمةةذيـ  ةةؿ يمةةَىقا يشدوىةةف سمكةةؾ مع ةةقم

قمزيز ًمدهيؿ  وسم َصِ اسمةـ قممةر  ةذا اًمةذ  ضمةَءت قمنةف روايةَت قمجوٌةِ  شمةَرة: يةر  

ىممو ةةف ذم اًمشةة َء اًمٌةةَرد مشكةةق  ا زرار  عمةةَذا أىةةّ يةةَ اسمةةـ  كةةذا؟ رأيةةّ رؾمةةق  

 .¢اهلل 

 اعمَء. َصُ وموه ¢يي  إمم ؿمجرة ومو ُ وموهَ اعمَء عمَذا؟ رأيّ رؾمق  اهلل 

  ؾمةٌكَن اهلل ¢ىَىم ف ويطقأل رَ ذم مكَن عمَذا؟ ىمَ : رأيّ رؾمةق  اهلل  ييظمذ

 ذا أقم   شمدظمؾ ذم ىمًؿ اًمعَدات عمَ درؾمنَ  نَ  قمغم اًم شَ   ذا مَ هلَ قم ىمِ 

 صَر ي َسمعف طم ك ذم أمقر اًمعَدات. ¢سمًَمعٌَدة  ًمكـ ًمبلٌِ طمٌف ًملرؾمق  

 «عةةَأ مةةـ دسمةةَءقمةةغم ـم ¢دقمةةل رؾمةةق  اهلل »يمةةذًمؽ مةة   : أىةةس سمةةـ مًَمةةؽ يقةةق : 

 شمعرومقن اًمدسمَ؟

 مداظملِ: ىعؿ اًمقرع.

 اًمشوخ: ىعؿ. اًمقرع يمقيس.

يعنةةل:  ةةذا اًمطٌةةوخ ذم دسمةةَ وذم لةةؿ  «ي  ٌةةع اًمةةدسمَ ¢ومرأيةةّ رؾمةةق  اهلل »ىمةةَ : 

معنةك ذم  «رأي ةف ي  ٌةع اًمةدسمَ»ظمر  مش مةذيمقر  ًمكةـ ىمقًمةف: ىمَ  ا م    ذم رسمع مَ 

أىَ أ ع اًمةدسمَ وأوةعف أمةَأ اًمرؾمةق   ومل  رأي ف ي  ٌع اًمدسمَ أظمذت» ء صمَين ىمَ : 

 .«قملوف اًمً أ

وملةؿ »و ذا مـ إيمراأ  ذا اًم كَب اجللوؾ ًملنٌل اًمكريؿ  مَذا ىمَ  أىس؟ ىمَ : 
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 .«حيُ اًمدسمَ ¢أز  أطمُ اًمدسمَ مـ يقأ رأيّ رؾمق  اهلل 

شمر  إذا يمَن اًم كَسمِ  كذا وىجد اسمـ قممر ييظمذ مـ لو ف وىشؽمض أن ىٌوف مَ 

مًةة كوؾ  ةةذا أن يقةةع  صمةةؿ ىقةةق : ال. مةةش مًةة كوؾ  ةةق مةةش يمةةَن ييظمةةذ مةةـ لو ةةف 

  َ مع قأ و ق إىًَن  طي وي وُ  ـموُ.  ذا االطم    وًمق يمَن اطمة  ال  وا وة

ضمةةةدا  ذم ىقةةةدا وذم رأيةةةف  ًمكةةةـ ًمةةةوس  ةةةق وطموةةةدا  ذم  ةةةذا اعمجةةةَ   معةةةف أسمةةةق  ريةةةرة 

 ر  اهلل قمنف.

َ : يمَن ييظمذ مـ لو ف  و ذا أظمٌَر صةكوكِ  ًمكةـ مةـ ىمٌةؾ أن أميضةن مةَ  أيك

 يرو  قمـ اسمـ قممر يرو  سم ش لم اصمن لم:

اًم شِ ا ومم: أىف يمَن ييظمذ مـ لو ف ذم الٓ واًمعمرة   ذا اًم ةكو   ًمكةـ 

 ةةذا ال يعنةةل يمةة  أىةةف أطمةةدىَ حيةةٓ أو يع مةةر حيلةةؼ رأؾمةةف   ةةذا ًمةةوس معنةةَا: أىةةف مةةَ 

عرا حيلةةؼ رأؾمةةف اًمٌ ةةِ  أو يقٍمةة مةةـ ؿمةةعرا  ومهةةذا ًمةةوس معنةةَا: أىةةف مةةَ يقٍمةة مةةـ ؿمةة

َ  مـ اعمنَؾمؽ  وًمذًمؽ حيَومظ أ  طمةَج إمةَ قمةغم  اًمٌ ِ  ًمكـ  ذا يع ؼم  نَ  منًك

 اللؼ  و ق ا ومكؾ  أو قمغم اًمقص و ق ضمَةز مشكق .

إذا : اًمروايِ اًم ل شمقق : أن اسمـ قممر يمَن إذا طمٓ أو اقم مر ال يعنل أىف يمَن إذا ب 

ظمةةر  قمنةةف صةةكوكِ أىةةف حيةةٓ وب يع مةةر ال ييظمةةذ  ال. واًمةةدًموؾ: أىةةف ضمةةَء ذم روايةةِ أ

َ   وموكقن اًمروايةِ اًم ةل وموهةَ ذيمةر الةٓ واًمعمةرة مةـ  يمَن ييظمذ مَ دون اًمقٌكِ مطلق

سموَن يم  يقق  اًمشةقيمَين ذم سمعةض اعمًةَةؾ همةػم  ةذا: أىةف  ةذا ضمةزء مةـ ذا ن  ىةف 

أن ييظمذ سممنَؾمٌِ الٓ واًمعمرة  ق ضمزء مـ ا ظمذ يم  ىملنَ ىكـ مـ ؿمعرىَ  ؾمقاء  

 ػم مقؾمؿ الٓ.ذم مقؾمؿ الٓ أو هم

 .صمؿ يي  سمعد  ذا اًم قوو  قمـ أ   ريرة اإلـم   وًموس اًم قوود سمَلٓ أو اًمعمرة

صمؿ يي  قمـ سمعض اًمًلػ و ذا مذيمقر ذم شمشًػم اسمـ ضمرير اًمطؼم  أيشةؿ يمةَىقا 
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ييظمذون مـ لو هؿ  سمؾ يرو  أسمق سمكر اًمٌوهقل ذم يم َسمف ؿمعُ اإلي ن  وأىَ رأي ف 

 ـمٌع والمد هلل.ذم اًمك َب خمطقط صمؿ اان 

يةةرو  سمًةةندا اًم ةةكو  قمةةـ إسمةةرا وؿ اسمةةـ يزيةةد اًمن عةةل و ةةق شمةةَسمعل يقةةق : يمةةَىقا 

 ييظمذون مـ لو هؿ.

ومـ اًمعجوُ: أىنَ ال ىر  قمكس  ذا اًمروايَت يملهَ قمـ أطمد مـ اًم كَسمِ أىةف 

. َ  يمَن ال ييظمذ مـ لو ف  ال ىجد  ذا إـم ىم

قةةةق : سميىةةةف ينٌبةةةل إـمةةة   ومةةةٌذا : ظمةةةػم ا مةةةقر اًمقؾمةةةط وطمةةةُ اًم نةةةَ ل هملةةةط  ال ى

اًملكوِ قمغم ـمقهلَ  مه  سمَر  اهلل قمز وضمؾ وموهَ  أو أن ىيظمذ منهَ قمغم يموشنةَن  ن 

ق   ﴿اعمق قد: أن ىكقةؼ ىمقًمةف شمٌةَر  وشمعةَمم:  م ة ن ةقن  طم   ةك حي  ك 
م   ً سم ةؽ  ال ي  ر  وم ة  و 

ةةةةة   ة
   َ ةةةةةة ضم  ر  ؿ  طم  ه 

ةةةةةة  ً وا ذم  أ ىش  ةةةةةةؿ  ال    ةةةةةةد  ؿ  صم  و ةةةةةةن ه  ر  سم  ج  ةةةةةة و   ؿم 
قا وم ةةةةةة ل م  ةةةةةة  ً ي  ّ  و  و  ةةةةةة َ ىم ك 

و   
ل   ً  .[65]النسا :﴾شم 

 ةةةذا  ةةةق اجلةةةقاب قمةةةـ ذا  اًمًةةةًا  قملةةة   أن م ةةةؾ  ةةةذا اجلةةةقاب  مًةةةطقر مةةةـ 

ىمريةةةُ  ًمكةةةـ أفمةةةـ يمةةة  يقةةةق  سمعةةةض أصةةةكَسمنَ: أىةةةف مهةةة  شمكةةةرر اًمًةةةًا   وشمكةةةرر 

 اجلقاب السمد مَ يكقن ذم ومَةدة ضمديدة.

 أطمًـ اهلل إًموؽ. مداظملِ:

 اهلل حيش ؽ. اًمشوخ:

 (  00:  25:  34/ 706) اهلدى والنور/

 ( 00:  34:  40/ 706) اهلدى والنور/
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 زأٙ العالوٛ األلباٌ٘ 

 يف احلصبٗٛ



 أي العالمة األلباني يف احلزبيةر ----------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

755 

 
 حهي االخنساط يف 

 األحصاب اإلضالوٗٛ

  ؾ  قز االى راط ذم ا طمزاب اإلؾم موِ..؟ اعم  ؾ:

 ال ال. اًمشوخ:

ينرص اًمةةديـ  نةةَ  سمعةةض اًمنةةَس ىمةةًَمقا: أوم َىةةَ ا ًمشةةوخ ىةةَ اعم  ةةؾ: ةَة سمجةةقاز  ا ًٌم

 االى راط ذم  ذا اجل قمِ.

 ذًمؽ إمَ ؾمقء ومهؿ أو ؾمقء ىم د  وىمد   معَن   ؾ ؾممعّ اجلقاب؟  اًمشوخ:

 سمَر  اهلل وموؽ يَ ؿموخ. اعم  ؾ:

 ووموؽ سمَر . اًمشوخ:

 ( 00:  57:  011/ 290) اهلدى والنور/
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 االٌطىاً لألحصاب الطٗاضٗٛ  

 لتفسٖغ الطاقات

ـ اًمشةةةٌَب دمةةةد قمنةةةدا ـمَىمةةةَت يريةةةد اًمةةةدقمقة ًممؾمةةة أ وطمةةةُ مداظملةةةِ: يم ةةةػم مةةة

َ  ًم شريةغ  ةةذا  َ  صةكوك اًمعمةؾ ًممؾمة أ ًمكةـ سمًةٌُ اًمٌو ةِ مةَ  ةد  ةذا ؾمةٌو   رشقموة

اًمطَىمةةةةةِ ومةةةةةؽماا يلجةةةةةي إمم سمعةةةةةض مةةةةة    يمةةةةة  أؿمةةةةةَر أظمقىةةةةةَ ضمةةةةةزاا اهلل ظمةةةةةػم إمم سمعةةةةةض 

ضمةةًَمس اًم ن ةو ت وا طمةةزاب ًموشةةرغ  ةذا اًمطَىمةةَت  يقةةق  ًمةةؽ أىةَ ال أريةةد أن أسمقةةك 

َ  يذ ُ إمم سمعض مـ يعرأل  أريد أن أؿم بؾ  أريد أن أحتر .. أو يمذا  طم ك أطموَى

أىف همػم أ ؾ  ن يعطوف ىشًف صمقِ وـمَقمِ أو  ء مـ  ذا يملف  وم  أدر    ؾ طمةُ 

َ   ةق ىشًةف ذم ىمةرارة ذاشمةةف ال  اًمعمةؾ  ةذا  وةز ًمةف أن  ةًَمػ اًمنمةةع أو أن يشعةؾ ؿمةو 

 أ واًمدقمقة ًممؾم أ؟يروَا سمزقمؿ أىف يريد اًمعمؾ ًممؾم 

َ  اجلقاب ال  ال  قز ًمف مَ داأ مق نع أىةف ال يعطوةف مةَ ينشةدا  ًمكةـ  اًمشوخ: ـمٌع

أىَ ذم ىشيسة  نةَ  اىكةراأل اان ذم اًمشةٌَب اىكةراأل ضمةذر  يعنةل يقةق  أىةَ أريةد 

أن أقممةةؾ ًممؾمةة أ ومو ةةق ؿ أن اًمعمةةؾ ًممؾمةة أ ال يكةةقن إال قمةةغم  ةةذا اًمةةنمط  سموةةن  

أن يكقن محَمِ اعمًجد  ذا هلل قمز وضمؾ   ذا االدمةَا ًمل شةرغ  ًمق شمشرغ ًمعٌَدة اهلل

ةةذيمر ًمةةوس قممةة    وم جةةد اًمشةةٌَب اًمكةةؾ  ةةَضمؿ قمةةغم مةةَذا؟  ًمعٌةةَدة اهلل اًموةةقأ يمةة أ ال ي 

قمغم قممةؾ  ةَقمل اضم  قمةل  أمةَ أن واطمةد ينطةق  قمةغم ىشًةف ًمعٌةَدة رسمةف ويع ةز  

َب  يمؾ يملهَة   ةذا ال  طةر قمةغم سمَة  أطمةد اًمشٌة وًمةق ومة    ةذا اعمجَة   اًمش ـ و ذا اعمشَة

وا ذًمةةؽ اًمشةةراغ إذا ب  ةةدوا مةَة يشةةبلهؿ قمةةغم مةَة أرشت إًموةةف  ةَة يقاومةةؼ اًمنمةةع   ةةؿ عملةًة

ؾ ويقةق  ًمةؽ ىكـة مكةطريـ أن ىعمةؾ  ىمّ قملةوهؿ اًمًٌة ووققا داةرة اًمعمؾ ًممؾمة أ ومكَة

 .وًمق مَ قمَب ىراا ىمد اىكرأل وًمق سمعض اىكراأل   ذا  ق هاب

 ( 00:  00: 42/   352) اهلدى والنور /  
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 االٌتىاء لألحصاب

قملوةةةؽ سم َصةةةِ ىشًةةةؽ وأن شمعةةةض »: ¢ىعةةةؿ. اًمةةةذ  ىمةةةَ  ًمةةةف اًمرؾمةةةق   مداظملةةةِ:

 ةةؾ ينطٌةةؼ قملونةةَ ذم قمةةدأ  «سميصةةؾ ؿمةةجرة إمم أن يةةدريمؽ اعمةةقت وأىةةّ قمةةغم ذًمةةؽ

 ى  ء ًممطمزاب؟ الا

  ذا الديْ مـ  لِ  اًمشوخ:

 مـ  لِ ا دًمِ. مداظملِ:

َ  أىف ال طمزسموِ ذم اإلؾم  اًمشوخ:  أ أ  ال شم ك ؾ مع اجل قمِ .ـمٌع

 مَ حي َج.. مداظملِ:

 أسمدا . اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 مَ وموف أ  شمك ؾ ًمكـ رسمنَ يقق :  اًمشوخ:

 ًموس هلؿ  َقمِ. ف ى مداظملِ:

لم  ﴿ اًمشوخ:
َد ىم  ع  اًم   قى قا م  يم   . [115]التوبة:﴾و 

  ن ًموس هلؿ  َقمِ أو إمَأ. مداظملِ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 إمَأ؟ًموس هلؿ  اًمشوخ:
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 إمَأ. مداظملِ:

 إمَأ؟ مداظملِ:

 أ  ىعؿ.. اًمشوخ:

 ( 00: 24: 00/   358) اهلدى والنور / 
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 -وػهمٛ األحصاب 

 التجىع الٗىين لإلصالح

ىكةةةـ ىعةةةَين مشةةةكلِ يةةةَ ؿمةةةو نَ ذم اًمةةةومـ  ىعةةةَين مشةةةكلِ ا طمةةةزاب.  مداظملةةةِ:

 ا طمزاب..

  ذا مشكلِ اًمعَب اإلؾم مل يملف. اًمشوخ:

 إيقا سمس.. مداظملِ:

 أىّ مَ ؾممعّ اان اعمو َ  اًمقـمنل  نَ؟ اًمشوخ:

 أيقا. مداظملِ:

 ؾممعّ سمف؟ اًمشوخ:

 واهلل ؿمق  يمذا. مداظملِ:

 ضمَيوكؿ اًمدور إذا مَ يمن قا ؾممع قىف. اًمشوخ:

أيةةقا وموةةف اعمشةةكلِ أىةةف اًمشةةٌَب ييةةسمقا سمعةةض مةةـ سمعةةض يعنةةل مةة ل   مداظملةةِ:

ظمةةةقان ذم اهلل قمةةةز إىقةةةق  يعنةةةل: ؾمةةةلشوِ ووموةةةف جممققمةةةِ صمَىوةةةِ يملهةةةؿ أطمٌةةةَب يعنةةةل و

وضمؾ  وًمكـ  نَ  شمكَرب يعنل: ذم سمعض ا ىمقا  يريدوا شم كو  ا ووةَع ذم 

اًمٌ د ومقضمدوا طمزب ىمَأ قمندىَ اؾممف طمزب اًم جمةع  ومةَلزب  ةذا وةؿ جممققمةِ 

َ  مـ اعمٌ دقمِ  ومًَمشوخ مقٌؾ ضمزاا اهلل ظمػم. َ  مـ اًمشٌَب اًمطوٌلم ووؿ ظملوط  أيك
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 نملم. اًمشوخ:

 ةةق اًمشةةوخ اًمًةةلشل مقضمةةقد ذم اًمشةة   ومنةة هٓ اًمةةنهٓ  ىمةةد شمًةةمع قمنةةف مداظملةةِ:

اًمًةةلشل  وم ةةرج وم ةةق  طمةةق   ةةذا ا طمةةزاب ومك ةةؾ اًم كةةَرب سمةةلم اًمشةةٌَب  ومشوةةف 

جممققمِ مـ اًمشةٌَب قمرومةقا أين مًةَومر إمم ا ردن ومقةًَمقا: يملةؿ اًمشةوخ إذا اًم قوةّ 

 سمف  ؾ وموف إمكَىوِ أىَ ىدظمؾ ذم الزب  ذا أو ال ىدظمؾ؟

 طمزب اًم جمع؟  اًمشوخ:

 طمزب اًم جمع  ومنريد وم ق  منؽ ذم  ذا اًمٌمء يعنل. داظملِ:م

ىكـ ى كلؿ ذم  ذا اعمقوقع  مَ وموف قمنةد  أرشـمةِ؟ وموةف قمنةدىَ أرشـمةِ  اًمشوخ:

 مًجلِ ذم  ذا اعمقوقع..

ىعؿ. سمس  ؿ يريدوا أووَقمنَ ذم اًمٌ د  ىقق  ًمؽ ىكـ قمَروملم أىف ال  مداظملِ:

  قز اًم كزب ...

 ؟أخ يمنل زار ؿمو نَ مداظملِ:

 ... طمزسموِ ...  مداظملِ:

 أ  ىعؿ.  اًمشوخ:

وًمكـ  ؿ يريدوا أن يعنةل ذم فمةؾ ا ووةَع اعمقضمةقدة يريةدوا يبةػموا  مداظملِ:

مـ ظم   الزب يدظملقا وموةف ًمل بوةػم  يقةق  ًمةؽ: ىمةد اًمشةوخ مةَ يشهةؿ أووةَقمنَ ذم 

 اًمومـ  ومهؿ يريدوا وم ق  ظمَصِ.

  ذا ؿمنشنِ ىعرومهَ مـ أظمزأ.  اًمشوخ:

 نا. مداظملِ:
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  كذا ىمًَمقا يمذًمؽ ذم اجلزاةر. ًمشوخ:ا

 وذم اًمًقدان. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

ىعؿ. ومنريةد يمةذا أو يمةذا  يعنةل: ىكةـ ىريةد منةؽ وم ةق  ىمطعوةِ مةـ أضمةؾ  مداظملِ:

 أروح أىَ أظمؼم اًمنَس  نَ  وموهَ.

 ىعؿ.  اًمشوخ:

 ومَلمد هلل اًمذ  وومقنَ ذم نظمر يقأ  أىَ مًَومر همدا . مداظملِ:

 مَ ؿمَء اهلل. اًمشوخ:

 ن أىَ أىمَسملؽ.أذم نظمر يقأ واهلل مـ  نَ  وأىَ ىو ل  مداظملِ:

 ـموُ ... اًمشوخ:

 والمد اًمنوِ يمَىّ ... مداظملِ:

 أ    وؾمه  . اًمشوخ:

َ  ال دمقز.  يَ أظمل ىكـ ضمقاسمنَ أن ا طمزاب ذم سم د اإلؾم أ طمق

 ال دمقز. مداظملِ:

َ  ال دمقز. اًمشوخ:  ا طمزاب ذم سم د اإلؾم أ طمق

 دمقز. ال مداظملِ:

ب  اهلل     ة ﴿ ن اهلل يقةق :  اًمشوخ: ز 
ٌ ن  طم ة ٌ قن   ؿ  وم ة

ًَم  ب ة   وملةوس  نةَ  [56]المائالد :﴾اًم 

إال طمةةةزب واطمةةةد  وشمًةةة طوع أن شمشهةةةؿ مةةةـ يم مةةةل اًمًةةةَسمؼ طمةةةق  اًمةةةدقمقة اًمًةةةلشوِ  
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وعمةَذا ىكةةـ ىقةةق : اًمك ةَب واًمًةةنِ ومةةنهٓ اًمًةةلػ اًمقاطمةد اًمًةةلػ اًم ةةًَم  طم ةةك 

َ  واطمدا   وقمغم منهٓ واطمد  وًمذًمؽ ومة  طمزسموةِ ذم اإلؾمة أ  يكقن اعمًلمقن طمزسم

ـ  ﴿وسم َصةةِ ورب ا ىةةَأ يقةةق  ذم اًمقةةرنن: 
ةة ةةقا م  قى  ال شم ك  لم   و 

يم  ةة ـ  * اعم  نم  
ةة ـ   م  ي

ذ  ةة اًم 

قن   طم ة ر  هي  ؿ  وم  د  ب  سم ة   ًم ة ز 
ؾ  طم ة َ يم  و ع 

َى قا ؿم  يم  ؿ  و  ين ه 
قا د  ىم  ر    وصةكو  [32-31]الالروم:﴾وم 

َ  وال ضم ةةّ ا ًمةةومـ وًمكةةـ أىةةَ أقمةةرأل أن مةةرض ا مةةِ اإلؾمةة موِ ذم أىنةةل ًمًةةّ ي ىوةة

ةةة يمةةةؾ سمةةة د اإلؾمةةة أ  ةةةق واطمةةةد و ةةةق سم   َ  مةةةـ ضمهةةةِ مةةةـ طموةةةْ د  ع   ؿ يمةةة  ؾمةةةمعّ نىشةةة

أؾملقب اًمعلؿ يموػ يعرومقن اجطي مـ اًم قاب؟ يموػ يعرومقن اًمعقودة اًم كوكِ 

مـ اًمعقودة اًمٌَـملةِ؟  ةق قمةغم مةنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم  أو سمعوةدون قمنهةَ  صمةؿ يم ةػمون 

قمةةةةقن سمةةةةيقم   صةةةةَلِ وًمكةةةةـ ال يٌ بةةةةقن وضمةةةةف اهلل يمةةةة  يمنةةةةّ أرشح ذم مةةةةنهؿ يق

اًمكلمِ اًم َىوِ  ومَان اًمداء ذم اًمٌ د اإلؾم موِ واطمد  ال ومر  سملم  نةَ وسمةلم ؾمةقريَ 

وسمةةةلم اجلزاةةةةر وسمةةةلم شمةةةقىس وسمةةةلم ًموٌوةةةَ واعمبةةةرب  صمةةةؿ ارضمةةةع إمم اًمنمةةة  يملةةةف اًمعلةةةِ 

ق  اهلل وقمةةغم مةَ يمةةَن قملوةةف واطمةدة و ةةل سمعةد ؿ قمةةـ االًم ةزاأ سمك ةةَب اهلل وسمًةةنِ رؾمة

 اًمًلػ اًم ًَم ؟ 

  َ َ  ب يقؿ قمغم أؾمَس اًمك ةَب واًمًةنِ أوال   صمةؿ يقونة اان أىمق :  ذا اًم جمع يقون

َ  ب يقؿ قمغم أؾمَس اًمك َب واًمًنِ ومنه  ج اًمًلػ اًم ًَم  ص ؟ َصمَىو

 ص . مداظملِ:

َ  ًمكةةـ قمرومةةّ أن  كةةذا  ةةق اًمقاىمةةع ذم اًمةةومـ  عمةة اًمشةةوخ: َذا؟ إذا  أىةةَ ًمًةةّ ي ىوةة

َ ن   ن اعمرض واطمد ذم يمؾ سم د اإلؾم أ  كذا  ًمذًمؽ  ذا اًم جمع ال يقر إؾمة مو

 ىةةف اؾمةةؿ ب يقةةةؿ  ةةذا اًم جمةةع قمةةةغم أؾمةةَس رشقمةةةل وإىةة  ىمةةَأ م ةةةؾ اًم جمةةع طمةةةق  

ؿ  ﴿اعمو ةةةَ  اًمةةةقـمنل  دممةةةع ًمكةةةـ  ةةةق ذم طمقوق ةةةف شمشةةةر  يمةةة  ىمةةةَ  شمعةةةَمم:  ٌ ه  ةةة  ً حت  

ةة  ك ةةقر  ؿ  ؿم  ل  ىم  َ و  ةة وع 
 
وًمةةذًمؽ وميىةةَ وإن يمنةةّ مةةَ ؾمةةمعّ يملمةةِ أظمقىةةَ  [14]الحشالالر:﴾  
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اًمشوخ مقٌؾ ًمكـ أقم قد أن اعمنهٓ واطمد و ق أىف ال  قز االىك أ إمم طمزب ال 

َ  ومكوةةػ  َ  إؾمةة مو يةةدقمق إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ ومةةنهٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم  وًمةةق يمةةَن طمزسمةة

ووموف ىمد يكقن اًمٌع ل وىمد يكةقن اًمشةوققمل وىمةد يكةقن اعملكةد و.. و.. إمم نظمةرا  

َ   وًمةةذًمؽ وميىةةّ شمنقةةؾ  ةةذا اًمكلمةةِ واًمةةديـ اًمن ةةكوِ  وىكةةـ   ةةذا ال  ةةقز إـم ىمةة

َ  منهؿ قمغم اشمٌَع اًمك َب واًمًنِ  ق أن يلزمقا  ةذا اعمةنهٓ  ىيمر ؿ مـ يمَن طمري 

وًموس قملوهؿ أن يقومقا اًمدوًمِ اعمًلمِ مَ سملم قمشةوِ ووةكَ َ  ن  ةذا ال يمكةـ  

وةِ قمةغم اهلل شمٌةَر  وشمعةَمم  ويم ةػما  وإى  قملونَ أن ىًػم وىميض ومةو  ىكةـ وموةف واًمٌق

مةةَ أذيمةةر ذم  ةةذا اعمنَؾمةةٌِ امةةرً اًمقةةوس  ةةق ؿمةةعرا مةةع أىةةف ضمةةَ كم حيكةةك أىةةف يمةةَن 

َ  طمون  ىمَ :  َ  وال أىمق  قمَىم    يمَن ذيمو  رضمؾ اًمذ  فمهر يمَن ذيمو

 كؽد ص حاا    ر ى نلبار  ءوكبا

 

 

 

حؼببا كؼق بب   و اؼبب   كبب ٓ 

 فؼؾببت لبباتٓ  ناؽببا عقـببك إكبب  

 

 ل  ؾؽ َ ً  و كؿبإن فـعببرك  و 

َ  أو ىمةقت ومنعةذر  و ةذا ضمةَ كم   ؿمَيػ أيـ اًمشهؿ اًم ةكو ؟ إىة  ىكةَو  ملكة

ال ديـ ًمف  مَ  ق ـملٌف؟ ي ةؾ إمم اعملةؽ  ومٌمةَ أن ي ةؾ وإمةَ يكةقن معةذور  ىكةـ 

َ  قمغم رصاط مً قوؿ  ومٌن وصلنَ إمم اهلدأل اًمذ  ينشةدا  أومم  ىكـ مَؿملم ؾمقي

 ذم ا رض  إىمَمةةةةِ اًمدوًمةةةةِ اعمًةةةةلمِ ومَلمةةةةد هلل يمةةةةؾ مًةةةةلؿ و ةةةةق إىمَمةةةةِ طمكةةةةؿ اهلل

وذًمةةؽ مةةَ ىٌبةةل وإال ؾمةةوكقن ًمنةةَ قمةةذر قمنةةد اهلل قمةةز وضمةةؾ  ىكةةـ مَؿمةةلم ذم اًمطريةةؼ  

أمةةةةَ اًمنةةةةَس ااظمةةةةرون. ومػميةةةةدون أن ي ةةةةلقا إمم رأس ا  ةةةةراأ ىمشةةةةزة واطمةةةةدة   ةةةةذا 

 ظم أل ؾمنِ اهلل ذم أروف وذم ظملقف وذم رشيع ف   ذا ضمقا  قمـ ؾمًاًمؽ.

 ( 00: 24: 40/   358لنور / ) اهلدى وا
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 زجن ناُ ٍٖتى٘ إىل حصب ثي عسف احلل 

 فّن ٖبكٜ يف احلصب إلصالحْ

 نَ  ؿم ص يعنل من مل إمم  َقمِ أو إمم طمزب إؾمة مل منةذ مةدة  مداظملِ:

ن وإن ـمقيلِ  وًمف سمَع ذم منطق ف معروأل  وطمون  شمٌلم ًمف الةؼ اًمةذ   ةق قملوةف اا

ؾمو ةةنعف أيٌقةةك مةةع شملةةؽ اجل قمةةِ أو مةةع ذًمةةؽ  ؿمةةَء اهلل طمةةؼ  مةةَ  ةةق اًمعمةةؾ اًمةةذ 

الةةزب ومو ةةل  وموةةف مةةـ اًمةةداظمؾ ويك شةةل رش يم ةةػم مةةـ ا مةةقر اًم ةةل يعةةرأل وي قىمةةع 

أيشَ ؾم قع وموف طمون  يعلـ قمـ ىشًف وأىف ىمد شمن ةؾ أو شمنكةك مةـ شملةؽ اجل قمةِ  أو 

 ?يٌقك وموهَ أو ي نكك  وضمزايمؿ اهلل ظمػما  

ؾ أن أضموةُ وىمةد ومهمةّ مةَ ذيمرشمةف ًمكنةل سمَر  اهلل وموؽ  أريد أن أومهؿ ىمٌ اًمشوخ:

ب أومهةةؿ مةةَ  ةةق اًمنمةة اًمةةذ   شةةك أن ي ةةوٌف ومةةو  إذا أقملةةـ اىًةةكَسمفن  ىنةةل أىمةةق  

اسم ةةداءا  ذم سمعةةض اجلةةقاب قمةةـ ذا  اًمًةةًا  أن ذم يمةةؾ مةةـ االىًةةكَب واًمٌقةةَء ظمةةػم 

َ  قمةغم  ةذا اًمًةًا   ورش  وذم فمنل أن اجلقاب اًمًَسمؼ يمكـ يعنل أن يًلط ضمقاسم

َ   ًمكـ  ىمد حي ةَج ا مةر إمم  ء مةـ اًمٌوةَن واًم قوةو  إال أىةف ىمٌةؾ ذًمةؽ أريةد أيك

أن أومهةةؿ مةةَ  ةةق اًمنمةة اًمةةذ  ىمةةد يلكةةؼ ذًمةةؽ اًمةةذ  شمٌةةلم ًمةةف الةةؼ أىةةف ذم همةةػم الةةزب 

َ  ـمقيلِ.  اًمذ  يمَن يعوش معف ؾمنون

واهلل إذا ىملنَ مَ  ل ا مقر اًم ةل ؾمة لكؼ ؾمةوٌلم اعمقوةقع أيمةؼم  و ةذا  مداظملِ:

 ؾ.حي َج إمم قمدأ شمًجو
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 ?حي َج إمم اًمشوخ:

 قمدأ اًم ًجوؾ. مداظملِ:

 إيف أـمشي. اًمشوخ:

 أىَ مَ قمند  مَىع أن يًجؾ سمَر  اهلل وموكؿ سمس.  مداظملِ:

 ( 00:  25:  21/ 660) اهلدى والنور/

اعمقدأ: ؿمو نَ اًمدقمقات اإلؾم موِ وال أىمق  اجل قمةَت قمنةدمَ شمريةد أن شمًةقغ 

ون إًموهةةَ ًلم ا طمَديةةْ اًم ةةل يلجةةومةةـ سمةة ًمنشًةةهَ منمةةوقموِ شملجةةي  طمَديةةْ ىٌقيةةِ 

: مةةةـ ومةةةَر  اجل قمةةةِ ىموةةةد ؿمةةةؼم ومقةةةد ظملةةةع رسمقةةةِ اإلؾمةةة أ مةةةـ قمنقةةةف  ¢ىمةةةق  اًمنٌةةةل 

ومَعمقرر ذم أذ َيشؿ مـ طموْ يشعرون أو ال يشعرون و ذا ي شَوت سم شَوت أومراد 

 ةةةذا اًمةةةدقمقات أن  ةةةذا اإلىًةةةَن ىمةةةد ومةةةَر  اجل قمةةةِ   يشةةةؿ  ةةةؿ يع ةةةؼمون أىشًةةةهؿ 

قمندمَ يذيمرون  ذا ا طمَديْ ي ٌ  ذم قمةَب اًمة  وقمةل  َقمِ مـ اجل قمَت  و

إن ضمةةَز وموةةف اًم عٌةةػم أن  ةةذا اإلىًةةَن عمةةَ  ةةرج مةةـ  ةةذا اًمةةدقمق   وىمةةد  ةةرج إمةةَ 

سممًقهمَت  ق يرا َ وذم الًَم لم  نًَمؽ ى ةَةٓ مةدمرة ومةدمرة ضمةدا  ويبلةُ قمةغم 

َ   أىمةق :  ةذا اًم ن ةَةٓ فمنل وال أريد أن أؾمٌؼ الديْ أظمقىَ ؾمةودىدن طمقهلةَ مًةٌق

اعمةةدمرة أيشةةؿ ؾمةةوعَملقىف سمنةةَءا  قمةةغم أىةةف ىمةةد ظمةةرج مةةـ اجل قمةةِ اًم ةةل  ةةل معنوةةِ ذم 

  واًم نػ اًم َين اًمذ  ىمد ظمرج  مقر أعمّ سمف  ق سمنشًف ؾموٌقك ¢طمديْ اًمنٌل 

َ  ىملوؾ االًم زاأ  ىف يشعر ذم طمقوقِ ىشًف أىةف شمةر  اجل قمةِ مةَ صةق ب ا زي   وعوش

ب اعمشهةةقأ القوقةةل ومعةةغم يمةة  اف ومةةَ صةةق ةةذا اعمشهةةقأ   ةةق ظمةةرج  مةةقر أعمةةّ سمةة

الةةًَم لم ؿمةةو نَ هلةةَ ى ةةَةٓ مةةدمرة ومةةدمرة ضمةةدا   وأيم ةةر مةةَ ي هةةر  ةةذا ذم اعمنةةَـمؼ 

اًم ل وموهَ وضمقد طمز   سمعد  ذا ؿمو نَ يعنل ال شمًي  قم  ؾمو ىمل  يعنل أىَ أىمةق  

قمةةةـ ىشيسةةة عمةةةَ شمريمةةةّ  َقمةةةِ اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم وذات يةةةقأ أصةةةكم اًمشجةةةر ذم 
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  أصكم وموف أطمد ا ظمقة مـ ا ظمةقة اًمطوٌةلم اًمةذيـ يمةَىقا يعنةل ي نةقن اعمًجد اًمذ

َ  ويقةةرأ وحيشةةظ أو  ةةق  ويمةةدطمقن ويًةة شودون ومةةَ ؿمةةَسمف ذًمةةؽ  سمةةدأ و ةةق يًةةػم ذا ٌةة

 ًمعلف شمعمد ذًمؽ.

 ىعؿ. اًمشوخ:

ـ  ﴿اعمقةةةدأ: يقةةةرأ ؾمةةةقرة حممةةةد  وعمةةةَ ي ةةةؾ إمم ىمةةةق  اهلل قمةةةز وضمةةةؾ:  ي
ذ  ةةة إ ن  اًم 

َر   ةةة سم  غم  أ د  ةةة وا قم  ةةةد  شم  ٌ ةةةلم   هل  ةةةؿ  ار  َ شم  ةةة  م 
د  ةةة ع  ـ  سم 
ةةة ؿ  م 
ةةةغم      أ م  ق    هل  ةةةؿ  و  ةةة و ط َن  ؾم  ةةة اهل  ةةةد   اًمش 

 ين ر إزم ويردد َ ويقرأ َ سم قت قمَ . [25]محمد:﴾هل  ؿ  

 اهلل أيمؼم. اًمشوخ:

 اعمقدأ: ىعؿ و ق ىمَصد.

 ? كذا ومعلقا معؽ اًمشوخ:

أـموؾ يعنل ًمعكم  كذا ومعؾ معل  ذا ا خ ىعؿ  ومشل فمنل وال أريد أن  اعمقدأ:

 رموّ اًمع َ أمَأ اًمراقمل.

 سمَر  اهلل وموؽ. اًمشوخ:

 طمديْ أؿمجَن مـ أسمق قمٌودة. مداظملِ:

ىعةؿ واهلل.. اهلل اعمًة عَن  ـموةُ يعنةل قمنةد  اًم يويةؾ اًمًةوي ًمكةـ أريةد  اًمشةوخ:

أن أؾمةةمع سمةةس ال شمًةةجلقا يمةة  رهمةةُ ا خ.. اسمةةؼ ذم اجل قمةةِ وأمةةر سمةةَعمعروأل اىةةف 

ن  ىف ؾم كقن اًمنهَيِ أىةف َمـ يمؾ اًمعقاىمُ اًم ل  شَ قمـ اعمنكر  وذًمؽ ينجوؽ 

 ?يم  يققًمقن ذم رجمق .. أأ يموػ يققًمقا

 ? َ أؾم َذ مشهقر ؿمق سموققًمقا اًمشوخ:
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  مد أوال . اعمقدأ:

 ? مد أو   سمعديـ اًمشوخ:

 يطرد. اعمقدأ:

 يطرد. اًمشوخ:

 صمؿ حيَرب. اعمقدأ:

  ذا  ق. اًمشوخ:

 صمؿ حير . اعمقدأ:

د أىةةةؽ متٌمةةة ذم اعمقوةةةقع ظمطةةةقة ظمطةةةقة أر  أن شمٌقةةةك ذم ومَعمق ةةةق اًمشةةةوخ:

مكَىؽ  ًمكـ سمًَمنمط ا ؾمةَف أن شمةيمر سمةَعمعروأل وشمنهةك قمةـ اعمنكةر ال شميظمةذ  

ن  ﴿ذم اهلل ًمقمِ الةؿ  طم ك ال ي ةد  قملونةَ ال ؾمةم  اهلل ىمةق  رسمنةَ:  ق  َى قا ال ي   ن ةَ   يم ة

ل قن   ع  ش  َى قا ي  َ يم  ٌ   س  م  ل قا  ًم  ع  ر  وم  نك  ـ  م   ?أىسيِ أسمق  كذا اا [05]المائد :﴾قم 

وا م لِ اًم ل ذيمرهتَ  ل أم لِ ـموٌِ مـ إىكَر  اًمٌنق  اإلؾمة موِ واًمؼمعمَىةَت 

ظمرا ًمكةـ  ةُ أن شمدىةدن طمةق  اًمعقوةدة   ىنةل أقم قةد سم جرسم ةل ناعمزقمقمِ  وإمم 

اًمطقيلةةِ اًم ةةل شمعةةدت اًمًةة لم ؾمةةنِ أن اجل قمةةَت اإلؾمةة موِ يملهةةَ إال اًمةةذيـ ين مةةقن 

ك ةةةَب واًمًةةةنِ وًمةةةوس ومقةةةط إمم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  سمةةةؾ وقمةةةغم مةةةنهٓ اًمًةةةلػ إمم اًم

اًم ةةًَم   ىكةةـ ىشةةر  سمةةلم مةةـ ين مةةل إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ ومقةةط وسمةةلم مةةـ ين مةةل إمم 

اًمك ةةةةةَب واًمًةةةةةنِ وقمةةةةةغم مةةةةةنهٓ اًمًةةةةةلػ اًم ةةةةةًَم   و ةةةةةذا أمةةةةةر ًور  ضمةةةةةدا  وال 

مةةـ  شمًاظمةةذين إذا ظم  ةة ؽ أىةةّ سمًَمةةذيمر أن شمكةةقن قمةةغم سمونةةِ مةةـ  ةةذا اًمشَرىمةةِ  سمةةلم

يةةدقمق إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ ومقةةط  وسمةةلم مةةـ يةةدقمق إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ وقمةةغم مةةنهٓ 

َ  وم لنَ  اًمًلػ اًم ًَم   و ذا حي َج إمم شمش وؾ إن وضمدىَ ومراهم
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 ( 00:  27:  18/ 660) اهلدى والنور/

ومونٌبل أن شمدىدن طمق  شمنٌوف إظمقاىؽ اًمذيـ قمشّ معهؿ قمنمةيـ ؾمةنِ يمة  ىملةّ 

منةةّ نيمةةؾ مًةةلؿ يعلةةؿ أصةةق  اإليةة ن  ٌةةَر  وشمعةةَمم أن ي ةةككقا قمقوةةدهتؿ سمةةَهلل شم

ظمةةرا  وسمًَمقةةدر ظمةةػما ورشا  ًمكةةـ  نةةَ  إيةة ن رةةذا ا صةةق  نسمةةَهلل وم ةك ةةف وإمم 

إي ن جممؾ و ذا  ق ا صؾ اًمذ  ال يعذر أطمد سمجهلةف سمةف.. اإلية ن جممة   سمةَهلل 

ن سمةةف ظمةةرا  ًمكةةـ  ةةذا اإليةة ن اعمجمةةؾ ال يكشةةل  ال سمةةد مةةـ أن يقةةؽمنوم ةك ةةف إمم 

أو ؾمن ف   ¢اإلي ن اعمش ؾ اًمذ  ضمَء سموَىف ذم يم َب اهلل وذم طمديْ رؾمق  اهلل 

ن اًمٌوةَن ًملشةر  سمةلم اإلية ن اعمجمةؾ اًمةذ  وقمغم منهٓ ؾملشنَ اًم ةًَم   و سمةدأ اا

 ةةق ا صةةؾ اًمةةذ  ال سمةةد منةةف ًمكةةؾ مًةةلؿ صمةةؿ ال سمةةد أن يقةةؽمن معةةف اًم ش ةةوؾ  اإليةة ن 

سمعهةةةد  يمةةةؾ أ ةةةؾ ا ديةةةَن يشةةةؽميمقن ذم  ةةةذا سمةةةَهلل.. أصةةةؾ اإلي ىةةةَت اًم ةةةل ذيمةةةرت 

اإلي ن اعمجمؾ  و  لشقن قمـ اعم طمدة اًمذيـ ال يًمنقن إال سمًَمطٌوعةِ  ومةًَموهقد 

يًمنةةةقن سمةةةَهلل واًمن ةةةَر  يًمنةةةقن سمةةةَهلل واًم ةةةَسم ِ يًمنةةةقن سمةةةَهلل واًمٌقذيةةةقن واًمكشةةةر 

مةـ  ظمرا..  إمم اعم طمدة ومٌذا   ذا اإلية ن اعمجمةؾ ال يكشةل  ال سمةدنواًمنم  إمم 

َ  مش ةةة    ويمةةة  ىملةةةّ  َ  مٌونةةة َ  قمةةةغم مةةةَ ضمةةةَء ذم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  نأن يكةةةقن إي ىةةة ىشةةة

ن ًمنيب م    مـ واىمع طموَشمنَ ومـ ضمهؾ ؿمٌَسمنَ اعم كزب اعم ك ؾ قمغم همةػم واا

َ   ةةةذا اًمكةةة أ  َ  ال يعلمةةةقن أن اهلل قمةةةز وضمةةةؾ  ةةةُ أيكةةة  ةةةد  مةةةـ اهلل  إيشةةةؿ  وعةةة

إليةة ن سمةةَهلل يمةة  وصةةػ ىشًةةف ذم اًمك ةةَب جممةةؾ ال سمةةد مةةـ اًم ش ةةوؾ.. ال سمةةد مةةـ ا

واًمًةةةنِ .. يمةةة  وصةةةػ ىشًةةةف ذم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  وصةةةػ ىشًةةةف سمًَم نزيةةةف ووصةةةػ 

ٌء ﴿يِ اعمعروومِ ىشًف سمًَم شَت اًمكَملِ اًم ل شملوؼ سمَهلل قمز وضمؾ اا     
م   ل ف  و س  يم  ًم 

ػم  
ةةة وع  اًمٌ   
م  ةةة  ً ق  اًم ةةة َ  نوهؿ ن اعمًةةةلمقن وومةةةوهؿ مةةةـ أرشىةةةَ إًمةةةاا [11]الشالالالور :﴾و    ىشةةة

ي ةةةد  ومةةةوهؿ يملمةةةِ  طمةةةد ا مةةةراء اًمقةةةدامك ا ذيموةةةَء طموةةةن  ؾمةةةمع سمعةةةض اعمشةةةَةخ 

اًمةةذيـ ال ينكةةقن منكةةك مةةنهٓ اًمًةةلػ ذم اًم مًةةؽ سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ طمةةلم وصةةشقا 
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ال يقصةةػ سميىةةف ومةةق  وال حتةةّ وال يمةةلم وال  قمةةز وضمةةؾررةةؿ سمةة  يةةي  ىمةةًَمقا: اهلل 

َ  ظمةةةَرج يًةةةَر وال أمةةةَأ وال ظملةةةػ وال يقةةةَ   ةةةق داظمةةةؾ اًمعةةة َب وال يقةةةَ   ةةةق أيكةةة

ىمةةةَ :  ةةةًالء ىمةةةقأ أوةةةَقمقا  ?اًمعةةةَب  ومةةة ذا ىمةةةَ  ذًمةةةؽ ا مةةةػم اًمكةةةوس اًمشطةةةـ اًمةةةذيمل

ررؿ   ذا طمقوقِ  اعمًةلمقن اًموةقأ  ةذا قمقوةدهتؿ و نةَ  قمقوةدة أظمةر  ىمةد شمكةقن 

دويشَ رشا  ًمكنهَ  ل ذم اًمنم حتوَ  و ةل مًةمققمِ داةة   ذم يمةؾ اعمجةًَمس طموةن  

اهلل مقضمةقد ذم يمةؾ اًمقضمةقد   ةذا ذيمةر ؿ اهلل  ?رسمةف مةَذا يقةق  د أطمد ؿ أن يذيمريير

اىٍمةةاأل اعمًةةلملم  ?مقضمةةقد ذم يمةةؾ مكةةَن  و ةةذا  ةةق اًمكشةةر سمعونةةف  مةةَ  ةةق اًمًةةٌُ

قمةةةـ اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  وقمةةةغم مةةةنهٓ أرضمةةةق أن شم ةةةذيمر  ةةةذا اإلوةةةَومِ  يشةةةَ ًوريةةةِ 

ؾمةةةشِ  ن أوًم ةةةؽ اعم كلمةةةلم أو اًمش  ?ضمةةةدا   وقمةةةغم مةةةنهٓ اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   عمةةةَذا

اًمكةةةةًَملم اًمةةةةذيـ وصةةةةشهؿ ذًمةةةةؽ ا مةةةةػم اًمكةةةةوس سمةةةةييشؿ أوةةةةَقمقا ررةةةةؿ  أو  ةةةةًالء 

اعم ةةةيظمرون اًمكةةةًَمقن اًمةةةذيـ طمنمةةةوا ررةةةؿ ذم يمةةةؾ مكةةةَن طم ةةةك اًمقةةةَذورات طم ةةةك 

ظمرا..!  ًالء ال ينكرون يم أ اهلل وال ناًمكرا ِ  طم ك اعمجَر  طم ك اًمكنػ إمم 

ىمد ي كدون اعم ًَمشلم هلؿ ينكرون ؾمنِ رؾمق  اهلل صغم اهلل قملوف  ونًمف وؾملؿ  سمؾ 

َ  اًمشةةر  اًمكةةًَمِ اًم ةةل  سمةةييشؿ يققًمةةقن ىكةةـ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ   ىنةةَ ىعلةةؿ  وعةة

يمَىةةةةةّ ذم اًمقةةةةةرون ا ومم يمَعمع زًمةةةةةِ واجلؼميةةةةةِ واًمقدريةةةةةِ واجةةةةةقارج واإلسمَوةةةةةوِ 

  َ اعمقضمقديـ اًموقأ   ًالء يملهؿ ال يققًمقن ىكـ ًمًنَ قمغم اًمك ةَب واًمًةنِ  وأيكة

ًا  مةـ يم ةَب أو ؾمةنِ    ًالء اعم  لشلم ذم  ذا اًمزمَن ال يمكـ أن شمًمع منهؿ شم ةؼم 

قمةز منشةي اجة أل  ةق أيشةؿ ظمةًَمشقا ؾمةٌوؾ اعمةًمنلم  رسمنةَ  ?إذا  مَ  ق منشةي اجة أل

َىم ؼ  ﴿طمون  ذيمر ؾمٌوؾ اعمًمنلم ذم ىمقًمف شمعَمم:  وضمؾ ش  ـ  ي  م  َ  و   م 
د  ع  ـ  سم 
ق   م  ؾم  اًمر 

ي   ٌ ةةع   ف  اهل  ةةد   و  ةة ٌ ةةلم   ًم  ت  شم  َء  ةة ؾم  ن ؿ  و  ةة ه   ضم 
ل ف  ةة ى    مم  و  ةةق  َ شم  ةة  م 

ف  ةة ًم  ق  لم  ى 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم  ةة ةة ػم   ؾم  ةة هم 

ا ػم 
يمةَن يمكةـ أن يقةَ : ومةـ يشةَىمؼ اًمرؾمةق  مةـ سمعةد مةَ شمٌةلم ًمةف  [115]النسا :﴾م   ة

قمةةز اهلةةد  ىقًمةةف مةةَ شمةةقمم  ًمكنةةف لكمةةِ سمًَمبةةِ قمطةةػ قمةةغم مشةةَىمقِ اًمرؾمةةق  ىمقًمةةف 
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ٌ و﴿: وضمؾ ػم   ؾم  ع  هم 
ي   ٌ  لم  و 

ن  م   ً والكمِ واوكِ ضمدا  أن  ًالء  [115]النسا :﴾ؾ  اعم  

ذم سموَىةةف  ¢ن واًمًةةنِ  وًمةةذًمؽ ىمةةَ  رؾمةةق  اهلل ناعمةةًمنلم  ةةؿ اًمةةذيـ سمونةةقا ًمنةةَ اًمقةةر

َ  قمةةةـ ؾمةةةًا  اًمًةةةَةؾ طموةةةن  ذيمةةةر قملوةةةف اًمًةةة أ أن اًمشرىمةةةِ عم ةةةؾ  ةةةذا اا يةةةِ  وضمقاسمةةة

 ? ةةل اًمشرىمةةِ اًمنَضموةةِ اًمنَضموةةِ  ةةل واطمةةدة مةةـ سمةةلم صمةة ث وؾمةةٌعلم ومرىمةةِ  عمةةَ ؾمةةي  مةةَ

ىمَ  قملوف اًمً أ: مَ أىَ قملوف وأصكَ   مَ ىمَ  مَ أىَ قملوةف ومقةط  وإىة  أوةَأل إمم 

 ?ذًمؽ وأصكَ   اًموقأ سمَر  اهلل وموؽ أسمق إيش أىّ يقَ  ًمؽ

 حممد. مداظملِ:

ن  ةةَ ػم اعمًةةلملم ظمَصةةِ اعم كةةزسملم أسمةةق حممةةد.. يةةَ أسمةةق حممةةد اا اًمشةةوخ:

َ  هلةةةذا اًمكةةةمومِ اًم ةةةل ذيمر ةةةَ اهلل ذم اااعم ك لةةةلم ال يلقةةةقن سمةةةَال   يةةةِ اًمًةةةَسمقِ إـم ىمةةة

حمةةذرا  مةةـ خمًَمشةةِ ؾمةةٌوؾ اعمةةًمنلم وهلةةذا اًمكةةمومِ ا ظمةةر  اًم ةةل ىمريشةةَ اًمرؾمةةق  

َ  أن متةةَأ اًمنجةةَة ويمةةقن اإلىًةةَن مةةـ اًمشرىمةةِ اًمنَضموةةِ أن  مةةع ؾمةةن ف قملوةةف اًمًةة أ مٌونةة

مةةةـ أذ ةةةَن ن رومعةةةّ ي مًةةةؽ مةةةَ يمةةةَن قملوةةةف اًمرؾمةةةق  وأصةةةكَسمف   ةةةذا اًمكةةةمومِ اا

 ةةةةةةَ ػم اعمًةةةةةةلملم  ال أىمةةةةةةق  اعمع زًمةةةةةةِ اًمقديمةةةةةةِ والدي ةةةةةةِ  أىمةةةةةةق  أ ةةةةةةؾ اًمًةةةةةةنِ 

َ  هلةةذا اجلملةةِ  ًمةةذًمؽ اإليةة ن سمةةَهلل  ةةُ أن  واجل قمةةِ اًموةةقأ ال يلقةةقن سمةةَال  إـم ىمةة

َ  وؾمةةنِ وقمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم   ومةةَا ن مةةَ  ةةل يكةةقن يمةة  وصةةػ ىشًةةف يم َسمةة

ومم واًمكؼم  اًم ل وصةشهَ ذًمةؽ ا مةػم قمقودة اًمًلػ اًم ًَم  سمًَمنًٌِ ًملك ًمِ ا 

قمٌةد واًمكة ًمِ أظم هةَ اًمةذيـ يققًمةقن اهلل ذم يمةؾ مكةَن  يقةق   ?سمييشؿ أوَقمقا ررةؿ

سمـ اعمٌَر  رمحف اهلل و ق مـ أةمِ اعمًلملم اعمجَ ديـ قمل   وقمم   وضمهَدا   اهلل

َر  إمةَأ اًمًةنِ ىمةَ : رسمنةَ شمٌة أمحةد  ومةـ يمٌةَر ؿمةوقخ اإلمةَأ قمز وضمةؾذم ؾمٌوؾ اهلل 

وشمعةةةَمم ومةةةق  قمرؿمةةةف سمذاشمةةةف  و ةةةق سمةةةَةـ مةةةـ ظملقةةةف  و ةةةق معهةةةؿ سمعلمةةةف   ةةةذا قمقوةةةدة 

اًمًةةلػ اًم ةةًَم   اًموةةقأ اى ةةر إمم  ةةذا اًمعقوةةدة واى ةةر إمم ىمةةق  قمَمةةِ اعمًةةلملم ال 
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أؾمةة  نل مةةنهؿ ظمَصةة هؿ: اهلل مقضمةةقد ذم يمةةؾ مكةةَن.. اهلل مقضمةةقد ذم يمةةؾ وضمةةقد..! 

ظمرا..  ال داظمؾ اًمعَب وال نر إمم أمَ شملؽ اًمك ًمِ ال ومق  ال حتّ ال يملم ال يًَ

ُ مةـ أوم ة  مةـ ىطةؼ سمًَمكةَد أن ي ةػ ًمنةَ اعمعةدوأ  عمةَ ل  ظمَرضمف  أىَ أىمق  ًمق ـم  

اؾم طَع أن ي ػ  ذا اعمعدوأ سمةييم ر  ةَ ي ةػ  ةًالء اعمًةلمقن اعمهَسموةؾ ررةؿ 

ومعٌقد ؿ  ال ومق  وال حتّ وال يملم.. اهلل أيمؼم  رسمنَ يقق  ذم قمٌَدا اعم طشلم 

ؿ  ﴿ا ظموَر  ه 
ىم  ق  ـ  وم 
ر  ؿ  م  َوم قن  ر   ذا صشِ اعمًمنلم اًمةذيـ  شةقن  [50]النحل:﴾   

اهلل  يراىمٌقىف شمٌَر  وشمعَمم مع قديـ أن اهلل قمز وضمؾ قمغم اًمعرش اؾمة ق  يمة  ىمةَ  

ذًمةةؽ اإلمةةةَأ قمٌةةد اهلل  رسمنةةةَ ومةةق  قمرؿمةةةف سمذاشمةةةف  سمةةَةـ مةةةـ ظملقةةف.. رد قمةةةغم اًم ةةةقوموِ 

اًمكٌػم اسمـ قمر : ومَ اهلل ذم اًم م َ  إال يم لجِ اًمذيـ يققًمقن سمقق  إمَمهؿ اًمكَ  

رَ اعمَء  وصػ اهلل مـ طموْ خمًَمط ف عم لقىمَشمف يمَعمَء ذم اًم لٓ   ةذا  اًمشةعر 

 اعمقضمقد ذم مقدمِ يم َسمف اًمش قطمَت اعمً ة سمًَمش قطمَت اعمكوِ سمزقممف  ىمَ : 

 نلعاببببا ر  ونلببببة  عاببببا

 

 

 

 فؾقببت رببعةي  بب  ن ؽؾبب  

 إن قؾبببت عابببا فببببنك كػبببا 

 

 ?اؽؾببب   و قؾبببت ر   كبببد 

طمةةػمان مًةةكلم سمةةلم اًمعٌةةد وسمةةلم اًمةةرب  اًمعٌةةد ال وضمةةقد ًمةةفن  ىةةف )ال ةةق إال  ةةق (  

وًمذًمؽ ذيمر ؿ  ق ق.. ال إًمف إال اهلل يٍمطمقن  ال إًمف إال اهلل اًمذ  ظمَـمُ اهلل ىٌوف 

ف  إ ال  اهلل  ﴿ن نذم اًمقر ف  ال إ ًم ة ى  ؿ  أ  ل  َقم  اًمعَمةِ  ال  ةذا شمقطموةد اجةَص ذم  [15]محمد:﴾وم 

اًمكةةةةَيعلم  ومةةةةوهؿ اًمعلةةةة ء ومةةةةوهؿ  شمقطموةةةةد اًمعَمةةةةِ  اعمًةةةةَيملم اًمةةةةدراويش إًمةةةةف إال اهلل

اًم ةةةكَسمِ يملهةةةؿ  ةةةًالء قمَمةةةِ  شمقطموةةةد اجَصةةةِ ) ال ةةةق إال  ةةةق ( وشمقطموةةةد ظمَصةةةِ 

ن يملمِ مَ ذم همػما متٌم قمغم أًمًنِ اًمنَس اجَصِ )  ق ( مَ ذم همػما  اى روا اا

اًمكةةؼم   اًمعةةَمل اًمرضمةةؾ اعمًةةلؿ اًمةةذ  قمقودشمةةف ال اًموةةقأ سمةةدون اى ٌةةَا هلةةذا اًمكةة ًمِ 

شمةةزا  قمةةغم اًمشطةةرة  ًمكةةـ شمةةقارث سمعةةض اًمعٌةةَرات ال ين ٌةةف عمرمَ ةةَ ومبزا ةةَ  يقةةق  
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أقمةقذ سمةَهلل  ?أىةّ قمةدأ أو همةػم مقضمةقد ?ًمؽ: مَ ذم همػما  ـموُ أىَ أىمق  ًمةف أىةّ مةـ

َ  اهلل ذم يمةؾ مكةَن  ظم صةِ  ةذا اًمٌكة ْ مَ ذم همػما يقق  ًمؽ  و ذا شمًةَو  متَمة

  سمَ ظمػم ومَ سملم ذًمؽ سمكْ نيطق  ضمدا  وًمذًمؽ أشموّ رذا اعم َ  ا و  وًمعكم 

ـمقيؾ  ومَإلي ن سمَهلل  ُ أن يكقن قمغم مَ ضمَء ذم يم َب اهلل وذم ؾمنِ رؾمق  اهلل 

مةةةـ اًمك ةةةَب )يٍمةةةخ سمةةةًَم ؼمً( وقمةةةغم مةةةَ يمةةةَن قملوةةةف ؾمةةةلشنَ اًم ةةةًَم ن  ىةةةف ال أطمةةةد 

ف ي ةيوهل  طمًةُ ضمهلةف ووة ًمف وو.. واًمًنِ  ًمكنف سمةر ء مةـ اًمك ةَب واًمًةنِ  ىة

 نَ رضمؾ رسم  ؾممع ؿ سمةف أو ًمعلكةؿ اسم لوة ؿ سملقَةةف و ةق يعلةـ ويرومةع رايةِ ضمَءين أىَ 

 ةةذا ضمةةَء  نةةَ ومٌةةدأ يرومةةع مةةـ  ?وةة ًمف سمةةين يقةةق  أىةةَ مع ةةززم  ؾمةةمع ؿ رةةذا اإلىًةةَن

ؿمةةين اًمعقةةؾ  وسمةةدأ يطةةرح أىةةف يميىةةف إذا اظم لشنةةَ ال سمةةد أن ىرضمةةع ًملعقةةؾ  وميىةةَ صةةؼمت 

وا  ﴿يقق :  قمز وضمؾف ىملو   سمعديـ ىملّ ًمف: ًمكـ اهلل قملو د  ر   وم 
 
ء     
قم   ؿ  ذم  ن َز  ٌ ن  شم  وم 

ر   أ  ااظم ة و ةق  اًم  ن قن  سم َهلل   و 
م   ً ن  ؿ  شم   إ ن  يم 

ق   ؾم  اًمر  ظمةرا  يعنةل نإمم  [55]النسالا :﴾إ مم  اهلل   و 

 ؿمهقد.إذا ىملنَ ًمكؿ مَ شم دىمقن أن مًل   يقق   ذا اًمك أ  ًمكـ  نَ 

 واًمنميط ىشًف. مداظملِ:

 ?ىعؿ اًمشوخ:

 واًمنميط. مداظملِ:

َ  مـ اعمعَين.. يم أ اهلل ي كمؾ  اًمشوخ: واًمنميط  ىمَ : يم أ اهلل ي كمؾ وضمق 

َ  مةـ اعمعةَين  وًمةذًمؽ ال سمةد مةـ حتكةوؿ اًمعقةؾ  ىملةّ: يةَ ؿمةوخ  ةذا اًمكة أ  وضمق ة

ذم  اهلل   أ  ﴿ذم من هةةةةةةةةك اًمكةةةةةةةة     ةةةةةةةةَت ىشةةةةةةةةقأل اعمعنةةةةةةةةك اًم ةةةةةةةةَين ًمققًمةةةةةةةةف شمعةةةةةةةةَمم: 

ؽ   ومة  أضمةَب وطمةَد  وأرص قمةغم وة ًمف  و كةذا يققًمةقن يعنةل مةَ  [10]إبالراهيم:﴾ؿم 

ن سمبةةةػم شميويلةةةف اًمةةةذ  سمونةةةف اًمرؾمةةةق  قملوةةةف نوةةةلّ اًمشةةةر  يملهةةةَ إال  يشةةةؿ شمةةةيوًمقا اًمقةةةر

اًم ةة ة واًمًةة أ  اًمشةةَ د  ةةذا اعم ةةَ  ا و  اإليةة ن سمةةَهلل  ومةة  يكشةةل اإليةة ن سمةةَهلل 
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ن اعمش ةةؾ ذم طمةةدود اًمك ةةَب واًمًةةنِ  ىةةي  إمم اإليةة ن اعمجمةةؾ ال سمةةد مةةـ اإليةة 

سمًَمقدر  وموف ىَس إمم اًموقأ يًمنةقن سمًَمقةدر ًمكةـ اًمقةدر قمنةد ؿ يًةَو  اجلةؼم  ومهةؾ 

مـ سمًَمقدر  إذا   ُ أال ىبؽم سمَإلي ن سميًمشَظ اًمك َب واًمًنِ دون نمَ  ?مـ سمًَمقدرن

ل مةةـ ضمةةقعن  ن يمةةؾ اإليةة ن سممعَىوهةةَ الةةؼ  اإليةة ن سمَ ًمشةةَظ ال يًةةمـ وال يبنةة

ن واًمًةةةنِ  ًمكةةةنهؿ ناًمشةةةر  اًمكةةةًَمِ شمشةةةؽم   ةةةذا مةةةع شملةةةؽ ذم اإليةةة ن سميًمشةةةَظ اًمقةةةر

ن أن ىملّ ـمقيؾ وـمقيؾ ضمدا   طمًٌنَ إذا  اا    لشقن ذم اًم يويؾ  و ذا سمكْ يم

ىدىدن داة   ذم دقمقشمنَ اعمًلملم إمم اإلي ن سمًَمك َب واًمًنِ قمغم مةنهٓ اًمًةلػ 

طمةدود ا  ةؿ ومةَ  ؿ  مةَ ىةرا ؿ ىمةد اىكرومةقا ىمةد يكقىةقا  اًم ًَم  صمؿ ىعًَمٓ وموهؿ ذم

اىكرومقا ذم اًمًلق  و ةذا  ء يم ةػم  اىكرومةقا ذم اًمعٌةَدة و ةذا يم ةػم  اىكرومةقا ذم 

َ  يمذًمؽ  وًمذًمؽ ا مر يم  ىموؾ اًمعلؿ إن ـملٌ ةف يم ةػم واًمعمةر قمةـ  اًمعقودة و ذا أيك

ع اجلةة ع حت ةةولف ىم ةةػم ومقةةدأ ا  ةةؿ منةةف ومةةَ  ؿ  قمةةغم  ةةذا أى ةةكؽ أن شمكةةؾ مةة

اًم ل ال مت ؾ اجل قمِ.. ىعؿ  سمنمط أن شمكةقن أىةّ م مة    ومةوهؿ اجل قمةِ سمًَمةدقمقة 

 إمم اًمك َب واًمًنِ وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم .

 ( 00:  33:  34/ 660) اهلدى والنور/

ؿمو نَ  نَ وموف  ء شمشكل قا وموف ىمٌؾ ىملوؾ عمَ ذيمرشمؿ اجلقاب اعم  ٍم  اعمقدأ:

مةرا  سمةَعمعروأل نىن ةكؽ أال  ةرج وإىة  شمٌقةك ىملة ؿ: صمؿ ىمٌؾ اًم ش ةوؾ و ةق أىكةؿ 

َ  قمـ اعمنكر طم ك  مدو  أو رةذا اعمعنةك  أىةَ أىمةق  ؿمةو نَ إذا سمقةل يمةذًمؽ  وىَ و

َ  يدومعقن سمف هتمهؿ  أمَ إذا  ق قمَضملهؿ  طم ك  مدوا ي  ذون ذريعِ اًم جمود ؾمٌٌ

َ  سموةةدا أين أىةة َ  ىمقيةة َ ظمرضمةةّ سمةةَجروج ىمٌةةؾ أن  مةةدوا  ةةؿ يكةةقن يعنةةل  ةةذا ؾمةة طم

ومَ أطمد أظمرضمنل  ومن شةك أيشةؿ إذا  ةؿ  ةدوا وـمةردوا  مةرا سمةَعمعروأل ويشوةف 

 قمـ اعمنكر  ومهؿ ال ي كملقن  ذا يم  شمعلمقن يَ ؿمو نَ.
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 ذًمؽ مَ ىٌبل. اًمشوخ:

اعمقةةدأ: ًمكةةنهؿ ؾمةةو  ذون ـمةةردا ذريعةةِ ًمل شةةقيف واًم مقيةةف واإلومًةةَد ومةةَ ؿمةةَسمف 

ومهةةةةذا يقطةةةةع قملةةةةوهؿ اًمطريةةةةؼ  مةةةةَ ذًمةةةةؽ يمةةةة   ةةةةق معلةةةةقأ  أمةةةةَ إذا  ةةةةق ظمةةةةرج اسم ةةةةداءا  

يًةة طوعقن يقةةق  هلةةؿ: أىةةف  ةةق اًمةةذ  ظمةةرج رأ  أؿمةةوَء وظمةةرج  ومًٌَم ةةَزم أ  هتمةةِ 

 يعنل يبلؼ  ذا اًمٌَب ذم وضمههَ  واهلل شمعَمم أقملؿ.

 ?ن يميىؽ شمبَووّ قمـ اًمعذر اًمذ  ىمدمفأىّ اا اًمشوخ:

أن يكةقن ال ؿمو نَ أىَ مَ شمبَووّ ذم القوقِ  أىَ أىمةق  أىةف أىةَ أظمشةك  اعمقدأ:

 اًمعذر أيمؼم إذا  ؿ أظمرضمقا.

 سمس  ق يدر  اًمذ  وىمع ذم اعمشكلِ. اًمشوخ:

 ... ذم  ذا اًمك أ... اعمقدأ:

 اًمقاىمع ذم اعمشكلِ  ق أدر  رَ. اًمشوخ:

 صكو .. صكو . اعمقدأ:

 ـموُ  وأىّ ؾممعّ رأيف. اًمشوخ:

 ?ن سمعد  ذا اًم نٌوف وموف  ء ضمديد وإال شمر ..ـموُ اا اعمقدأ:

ديـ ىكةةةةةةـ ذم قمنةةةةةةدىَ دمةةةةةةَرب يةةةةةةَ أظمةةةةةةل   ةةةةةةدوا سمعةةةةةةض اًمنةةةةةةَس سمعةةةةةة اًمشةةةةةةوخ:

 .. سم  وأظمرضمق ؿ  مَ أصَرؿ  ء  أىّ شمعرأل أسمق 

 صكو  .. صكو . اعمقدأ:

 .أمحدأىّ قمَرأل أسمق  اًمشوخ:

 ىعؿ. اعمقدأ:
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يمَىقا يم  يققًمقن قمندىَ ذم ؾمقريَ مـ قم ؿ اًمرىمٌةِ  ومٌةدًوا ين ةكقيشؿ  اًمشوخ:

ظمةةةةةرا  و ةةةةةةؿ ناًمشةةةةةوخ ا ًمٌةةةةةَين إمم  ال حتيةةةةةوا دروس اجل قمةةةةةِ وظمَصةةةةةِ درس

ينَفمرويشؿ و َدًمقيشؿ سمةًَم ل  ةل أطمًةـ  يةَ أظمةل يةَ  َقمةِ أوال  اًمشةوخ ا ًمٌةَين 

ال يةةدقمق إمم شمك ةةؾ وإمم حتةةزب  يميىةةف يطمةةنهؿ مةةَ راح يكةةقن ًر قملةةوكؿ يعنةةل  

ظملةةوكؿ أىةة ؿ سمكةةزسمكؿ   ةةق رضمةةؾ قملةةؿ  ومةة  اًمةةذ  ييةةيمؿ أىةةَ ىكةةـ إذا شمرددىةةَ قمةةغم 

 ال مَ سمو ػم ... ال   معَن. ?قهف مـ اًمك َب واًمًنِ..دروؾمف وشمشقهنَ سمش

 ؿمو نَ اؾمم  زم. مداظملِ:

إ  ىعؿ. مَ زاًمقا رة  وميىةذرو ؿ ؾمة ِ أؿمةهر مة ل  ىمةَ  ا ؾمة َذ مشةهقر  اًمشوخ:

َ   إمةةةَ أىكةةةؿ شمقطعةةةقا اًمع ىمةةةِ سموةةةنكؿ وسمةةةلم دروس اجل قمةةةِ وإال ىكةةةـ ىنةةةذريمؿ  ن ىشةةة

ؿ ومكَىةةّ اًمعَىمٌةةِ أيشةةؿ وم ةةلق ؿ  ًمكةةـ مةةَ ومَجل قمةةِ مةةَ قمٌ ةةقا رةةؿ وال اًم ش ةةقا إًمةةوه

صَر هلؿ  ء وأىَ أىمق  أن سمقَءا سموةنهؿ.. سمقةَءا سموةنهؿ ومرصةِ ًمةق ذ ٌةّ أىةّ إًمةوهؿ 

 ؾموشعلقن سمؽ يم  ومعلقا  .

 اعمقدأ: صكو .

أىةَ أو  مةَ سمةدأت أشمةردد قمةغم  ةذا اًمةٌ د اؾمة قٌلقين ذم اًمزرىمةَء ووم كةقا  اًمشوخ:

 ب شمكـ سمعد َ ا ظمر .زم اعمقر قمند ؿ  أو  حمًَة أًمقو هَ 

 ًمكـ ؿمو نَ يذيمرون  ذا سمنم. مداظملِ:

 ?يذيمرون سم ذا اًمشوخ:

  ذا سمنم. مداظملِ:

 يذيمرون  ذا سمنم.. سمنم. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:
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يعنةةةل يققًمةةةقن ىكةةةـ أو  مةةةَ ضمةةةَء اًمشةةةوخ اؾمةةة قٌلنَا وم كنةةةَ ًمةةةف دورىةةةَ   مداظملةةةِ:

 وأظمذىَا سمَ طمكَن  و ق قمَداىَ ومَؾم عد  اًمنَس قملونَ.

 اًمشوخ: يمذسمقا واهلل.

و ذا شمرويٓ يعنةل عمةَ ومعلة ؿ وضمةزايمؿ اهلل ظمةػم وىرضمةق اهلل أن يةيضمريمؿ  مداظملِ:

قمةةغم مةةَ ومعلةة ؿ ًمكةةـ يمةةَن ًمةةف ضمَىةةُ ؾمةةلٌل  ومةةـ صمةةؿ ا خ ضمةةزاا اهلل ظمةةػم يعنةةل ومةةو  

ىمةةدأ مةةـ يمةة أ ظمةةرج مةةـ اإلظمةةقان يعنةةل مةةـ يعةةرأل قمةةـ اإلظمةةقان اسم ةةداءا  مةةـ ًمقةةَء 

أ  ىمَقمةةةةِ يكةةةةقن ذم أ  ومنةةةةد  ذم أ  سملةةةةد  واى هةةةةَءا  اعمرؿمةةةةد اًمعةةةةَأ ذم اًمعةةةةَب ذم 

سمةةةيهار اإلظمةةةقان  نةةةَ اًم ش ةةةولوِ  اًم ةةةل  ةةةل ذم جملةةةس اًم نمةةةيع سموةةةنهؿ مةةةـ أقمكةةةَء 

ظمر ظمؼم اعمكةرر عمةَ وم ةلقا مةَ قمقةد ذم نجملس اًمشقر   وشمكلمقا ذم اجلراةد  و

أظمةةص جمًَمًةةهؿ و ةةق جملةةس اًمشةةقر   ومةةذيمروا ا ؾمةة ء سمًَم ش ةةوؾ وذيمةةروا يمةةؾ 

ف ومَذا دار ذم اعمجلس  ذا ىنم ذم اعمكةرر قمةغم اعمةأل.. ذم اعمكةرر واطمد ومَ ًم

 ظمذ..نىنم.. اًمشَ د يَ ؿمو ل مـ اًمك أ أؾم بشر اهلل ال أريد أن أشمكلؿ وأن 

 اًمشوخ: شمشكؾ يَ أظمل ىً شود.. اجلموع يً شودون إن ؿمَء اهلل.

 نسمةةَر  اهلل ومةةوكؿ  ؿمةةو نَ مق ةةقد  مةةـ اًمكةة أ أن اإلظمةةقان يعنةةل اا مداظملةةِ:

قمند ؿ مَ شمشكل ؿ سمف جمَ  ا خ أن يعمؾ ذم صشقومهؿ  قمند ؿ مدرؾمِ ا صةقًموِ 

اًم ل شم م ؾ ذم سمعض اًمرمقز عمـ حيَرب اًمقزارات وهمػم َ  ويٌقك اعمنهٓ معمك 

َ   وذم وةةمـ مةةَ ذيمةةر ا خ مةةع شمقةةدير عمةةَ ذيمةةر وموةةف يعنةةل حتًةةُ  قملوةةف  وقمةة ءا  يملوةة

  اإلىًَن اًمذ  يعرأل سمكًـ زاةد.. وموف حتًُ زاةد مـ طموْ اعمكَذير واًمنمور

ـمقيةةةةِ وطمًةةةةـ هيةةةةرة ودمَصمةةةةِ ظملةةةةؼ وطمًةةةةـ معَملةةةةِ مةةةةع اًمنةةةةَس ال يًةةةة طوعقن أن 

يمًقا سمٌمءن  يشؿ يعلمقا أيشؿ اؾم عدوا اًمنةَس قملوةف مةـ طموةْ ال يشةعرون   ةؿ 

ضمةة  ع ا سمةةدان ًمةةوس اضمةة  ع ا ومهةةَأ  وسمًَم ةةَزم شمقضمةةد مدرؾمةةِ شمريةةد الهةةؿ ؿمةةو نَ 
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يمةّ اإلظمةقان دقمةقين اإلظمةقان ذم يم ةَةٌهؿ أن أدرس  كةذا شمشكةؾ وممة    أىةَ عمةَ شمر

اعم ةةةةطل   شمعةةةةَ  شمشكةةةةؾ درس اًم  ةةةةكو  واًم كةةةةعوػ  و ةةةةق أظمةةةةص مةةةةَ  ةةةةص 

اًمًلشولم  ومعند ؿ جمَ  ًمألخ أن يعمؾ ذم صشقومهؿ وينَد  سمًَم قطموةد  وال ؾمةو  

أن اًم قطمود اًمذ  يدرؾمقا  نَ ىمريُ مـ منهٓ اًمًلػ و ق يم َب اإلية ن مةـ همةػم 

يعنةةل ىريمةةز قملوهةةَ وىننمةة َ سمةةلم إظمقاىنةةَ  ومةةومكـ يعمةةؾ طم ةةك ًمةةق اًم ش ةةو ت اًم ةةل 

 أراد وأرص ىمد يقضمدوا ًمف ؾمٌوؾ معلم وظمط معلم وىمنَة معونِ.

 (   00:  52:  59/ 660) اهلدى والنور/
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 االٌتىاء لألحصاب

َ ﴿ اًمشةةةةةةةةةوخ: ةةةةةةةةة ضم  ف  خم  ر  ةةةةةةةةة ؾ  ًم  ةةةةةةةةة ع   اهلل      
ـ  ي   ةةةةةةةةةؼ  ةةةةةةةةة م  ْ  ال  *و  و ةةةةةةةةة ـ  طم 

ةةةةةةةةة ف  م  ةةةةةةةةة ىم  ز  ر  ي  و 

ُ  حي     
َ   ةذا اعمًةجد إن ؿمةَء اهلل طموةن   [3-2]الط: :﴾ً  ومقد ضمعؾ اهلل ًمكةـ خمرضمة

وَ  سمكؿ دار أظمة كؿ  وقمًةك أن يكةقن مةَ وراء ذًمةؽ أوؾمةع ًمكةؿ  ةَ ادظمةر ًمكةؿ 

ذم اًمبوةةةةُ  وًمكةةةةـ قملةةةةوكـ أن شم ةةةةؼمن ومًَمةةةةدقمقة إذا ب يقةةةةؽمن معهةةةةَ اًم ةةةةؼم شمعةةةةقد 

َ   ذا اعمًجد  اًمذ  وموف مَ ذيمةرت مةـ سمعةض اًمقهقر  ال ؾمم  اهلل   ذا أوال   وصمَىو

اًمنةةةةَس مةةةةةـ شملةةةةؽ اجل قمةةةةةِ أو ذا  الةةةةزب  ومةةةةةَ داأ أيشةةةةؿ ًموًةةةةةقا م ع ةةةةٌلم يمةةةةةؾ 

اًم ع ةةُ ومةةيرضمق أن شمكةةقن قمَىمٌةةِ اًمةةدقمقة زيةةَدة ذم االى شةةَر سمقاؾمةةطِ اًم ةةدريس ذم 

ذا  اعمًجد  وًمكـ أى   سمَؾمة ع   اًمًوَؾمةِ اًمنمةقموِ اعم كةمنِ ذم ىمقًمةف شمعةَمم 

َ  اعمعةةةروأل ًمةةةد  اعمًةةةلملم واعمًةةةل ِ  ﴿ ت  وعةةة ةةة م  ك 
ةةةؽ  سم َل   سم  ٌ وؾ  ر  ةةة ع  إ مم  ؾم  اد 

ـ   ةةة  ً ل  أ طم 
ةةة هل  ؿ  سم ةةةًَم   ل   

َد  ةةة ضم   و 
 ِ ن  ةةة  ً  ال  
 ِ ةةة قم    اعم  ق  وأن شمكةةةقن منطلةةةؼ  [125]النحالالالل:﴾و 

اًمٌكْ واًم ةدريس  ةق يمة  ىموةؾ: اًمعلةؿ إن ـملٌ ةف يم ةػم واًمعمةر قمةـ حت ةولف ىم ةػم  

أ ةةؿ  ء ذم اإلؾمةة أ  ةةق اًم قطموةةد  ومقةةدأ ا  ةةؿ منةةف ومةةَ  ؿ وال  شةةك قملةةوكـ أن

واًمعقودة اًم كوكِ  وًمذًمؽ ومونٌبةل اًمٌةدء رةذا ا صةؾ ا و  مةـ أصةق  اإلؾمة أ 

ف  إ ال  اهلل  ﴿ ةةة ةةةف  ال إ ًم  ى  ؿ  أ  ل  َقم  ةةة وًمةةةوكـ  ةةةذا اعمنطلةةةؼ مةةةـ رؾمةةةًَمِ اًمعقوةةةدة  [15]محمالالالد:﴾وم 

 اًمطكَويةةةِ    ضمعشةةةر اًمطكةةةَو  النشةةةل ومٌيشةةةَ وإن يمةةةَن مًًمشهةةةَ طمنشةةةل اعمةةةذ ُ

مَشمريةةد  اعمنمةةةب ومٌىةةةف ؾمةةلوؿ سمَعمَةةةةِ شمًةةةعِ وشمًةةةعلم  و نةةَ  مًةةةيًمِ واطمةةةدة ومقةةةط 

ظمةةًَمػ وموهةةَ منهجنةةَ اًمًةةلشل الةةدي ل و ةةق أىةةف يةةذ ُ إمم أن اإليةة ن ومقةةط قمقوةةدة 

َ    ةةةؾ الةةةديْ  وًمةةةذًمؽ وملةةةوكـ  وأىةةةف ال يةةةدظمؾ ذم مًةةة ا اًمعمةةةؾ اًم ةةةًَم  ظم ومةةة
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َ   و يشةةَ نمةةَ سمونةةّ  اعمنطلةةؼ ذم شمةةدريس اًمعقوةةدة مةةـ  ةةذا اًمرؾمةةًَمِ ًم ةةك هَ قمةةغم ىشةة

مقٌقًمةةِ طم ةةك قمنةةد اعم ةةًَمشلم ًملمةةنهٓ اًمًةةلشل   ةةذا ى ةةوك ل  ظم صةة هَ اًمةةدقمقة 

َ  مةةـ  ةةذا  سمةةًَم ل  ةةل أطمًةةـ.. سمَلكمةةِ واعمققم ةةِ الًةةنِ واًمٌةةدء سمًَمعقوةةدة اىط ىمةة

 اًمرؾمًَمِ اًمطوٌِ.. وإيَ  إن ؿمَء اهلل.

 : ...اًمًَةلِ

َ  ال.. أىمر ذًمؽ  ال ًموس يملوِ ًمكـ  اًمشوخ: ىٌدأ سم   ?ن سم ذا ىٌدأاًمٌكْ اامٌدةو

  أمةةةَ  ةةةذا اًمنقطةةةِ.. ىقطةةةِ اًم كةةةزب  ةةةذا ال سمةةةد مةةةـ شمطريقهةةةَ ¢سمةةةدأ سمةةةف رؾمةةةق  اهلل 

َ  ذم  ذا  وشمدريًهَ  وًمكـ ًموس أو  مَ ىٌَدئ اًمنَس مـ  ذا اًمنقطِ  وًم يت قمرو

َ  سمَلكمِ واعمققم ِ الًةنِ  يعنةل ال ناعمنَؾمٌَت وسمنشس اًمقَقمدة اًم ل ذيمرهتَ  ىش

َ  اىم ةةةداء  سمًَمرؾمةةةق  قملوةةةف  ىريةةةد أن ى ػم ةةةَ مذ ٌوةةةِ طمزسموةةةِ  وإىةةة  ىةةةدقمق اًمنةةةَس  وعةةة

َ   ومنكـ ىدقمق إمم مَ يمةَن إًموةف اًمرؾمةق  قملوةف  اًمً أ  طموْ أرؾمؾ إمم اًمنَس  وع

ين ن ًمقةد ضمةَءاًمً أ يدقمق و ذا  ةق اعمنطلةؼ  وأرضمةق ًمكةـ اًم قوموةؼ  وطمًةٌؽ اا

ؿمةةةَء اهلل ىعةةةؿ.. اصةةةؼم  سمعةةةض اًمكةةةوقأل  واًمًةةة أ قملةةةوكؿ. ىعةةةؿ.. وأىةةة ؿ سم ةةةػم إن 

 ىملو  .

 ?ىعؿ مداظملِ:

اصةةؼم  ىملةةو  . اًمكلةة ت واعمعةةَين ذم اًمةةدومَع.. ذم اًمةةدومَع قمةةـ اًمشةةوخ  اًمشةةوخ:

ا ًمٌَين  أىَ ال أذيمر أىف وصلنل  ء مـ  ذا وميريد أن أقمةرأل سمةي  ـمريقةِ أرؾمةلّ 

ـموةةُ.. ضمةةزا  اهلل ظمةةػما   وذم اعمةةرة  ? ةةذا اًمكلةة ت أو  ةةذا اًمرؾمةةًَمِ  سمقاؾمةةطِ مةةـ

َ  ؾمةةةيقمطوؽ اجلةةةقاب سمعةةةد مراضمع ةةةل  ا ظمةةةر  طموةةةن  ي ةةةَح ًمةةةؽ االشم ةةةَ     َشمشوةةة

 ًملشهرس اًمذ  قمند .

 ... مداظملِ:



 أي العالمة األلباني يف احلزبيةر ----------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

780 

ال سميس ىكـ قمغم منهجنَ اًمًلشل ال ىر  االى  ء لةزب وال اًمةدظمق   اًمشوخ:

ذم اًمؼمعمَىةةَت اًمقَةمةةِ قمةةغم خمًَمشةةِ اًمنمةةيعِ جمةةرد ى ةةَأ االى  َسمةةَت ى ةةَأ ومَؾمةةد 

َ ن  ىؽ يم  شم علملم يرؿم  وموةف ىشًةف اًم ةًَم  واًمطةًَم   واعمةًمـ واًمكةَومر  إؾم مو

ورسمةة  ذم سمعةةض اًمةةٌ د  واًمةةذيمر وا ى ةةك  ويمةة  يققًمةةقن ذم سمةة د ؾمةةقريَ: ومَعمًةةيًمِ 

َ  خمًَمشةةِ  ظملةةوط ملةةوط  ومَعمق ةةقد ال ىًيةةد أسمةةدا  م ةةؾ  ةةذا االى  َسمةةَت  يشةةَ ضمةةذري

 ًمن َأ اإلؾم أ   ذا ضمقاب..

 ... مداظملِ:

ؾمة مولم ًمةق يمةَىقا إؾمة مولم سممعنةك اًمكلمةِ اًم ةكوكِ مةَ ال  قز.. اإل اًمشوخ:

َ   نةةَ  دظملةةقا م ةةؾ  ةةذا اًمؼمعمَىةةَت وىمةةد سملقىةةَ اًمك ةةػم مةةنهؿ ىمةةدي   ذم ؾمةةقريَ  وطمةةدي 

ذم ا ردن دظملقا صمؿ ظمرضمقا وًمو هؿ ظمرضمقا مة ل  دظملةقا  يعنةل ظمرضمةقا ظمةَهيـ 

ؿمةة  ىشًةةف إذا   ةةذا يمةة أ صةةكو   ًمكةةـ أىةةَ أومةةر  سمةةلم مةةـ يريةةد أن ير ?ومهمةةّ قمةةكم

اهلل يٌةةةَر  وموةةةؽ ال  ?ًمون  ةةةُ ومك مةةةل اًمًةةةَسمؼ قمةةةغم  ةةةذا ين ةةةُ  واوةةة  إمم  نةةةَ

سمقةةل ًملكةة أ شم مةةِ.. سمقةةل  ?شمًةة عجكم قمةةكم  أىةةَ ىملةةّ ًمكةةل واوةة  اًمكةة أ إمم  نةةَ

ًملك أ شم مةِ  ال ىشةجع أسمةدا  اإلؾمة مولم أن يرؿمةكقا أىشًةهؿ  ةذا ضمَىةُ  اجلَىةُ 

نةةةةَ يةةةةرد اًمكةةةة أ اًمةةةةذ  ؾمةةةةمع وف اًم ةةةةَين أىةةةةف إن رؿمةةةة  سمعةةةةض اإلؾمةةةة مولم أىشًةةةةهؿ  

َ   أ  طمونةذا  مةةـ سمةَب دومةع اًمنمةة ا يمةؼم سمًَمنمةة ا صةبر ىن  ةةُ نوؾمةّمع ونل إيةَا  ىشةة

ىكةةـ  ةةًالء اإلؾمةة مولم  ومهةةؿ مهةة  يمةةَن ؿمةةييشؿ  ةةؿ ظمةةػم مةةـ اًمشةةوققمولم واًمٌع وةةلم 

 ?واعملكديـ ًمعلؽ فمهر ًمؽ اًمشر  سملم ا مريـ

ةع مـ يمَىقا ىمٌلنَ  ذم ا مةس أًمشّ اًمن ر أن مـ اجطي االؾم دال  سمنما اًمشوخ:

اًمقريةةةةةُ يمنةةةةةَ ىةةةةة كلؿ طمةةةةةق  االى  َسمةةةةةَت  وأيشةةةةةَ ًموًةةةةةّ رشقموةةةةةِ  وشمةةةةةقرط سمعةةةةةض 

اجل قمَت اإلؾم موِ ذم اًمدظمق  ذم اًمؼمعمَىَت اًمقَةمِ قمغم الكؿ سمبػم مَ أىز  
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اهلل  وميطمد اجلًَمًلم ـمرح إؿمكَ  يشٌف إؿمكًَمؽ  وموقق   ةذا يقؾمةػ قملوةف اًمًة أ 

ن ةةل ﴿ىمةةَ :  ل  ع  َ   اضم  ةة ل ةةوؿٌ ىم  وٌظ قم 
ةة ش  ض  إ ين  طم  ـ  ا  ر 

اة  ز  ةة غم  ظم  ةة   ومةةٌذا   ةةق [55]يوسالالف:﴾قم 

يم   حتةةةةّ ؾمةةةةلطِ طمةةةةَيمؿ وصمنةةةةل  ةةةةق اًمعزيةةةةز  وملةةةة ذا ال  ةةةةقز أن يةةةةدظمؾ َيمةةةةَن طمةةةة

 اعمًلمقن اًمؼمعمَىَت  ذا؟

 أىَ يمَن ضمقا  مـ ىَطمو لم أو أيم ر:

أ اًمنَطموةةةِ ا ومم: أن يقؾمةةةػ قملوةةةف اًمًةةة أ ب يةةةدظمؾ وب ي ةةةؾ إمم ذا  اعمقةةةَ

اًمًَمل سمطريقِ اى  َسمَت همةػم منمةوقمِ  وإىة  اهلل قمةز وضمةؾ سمككم ةف اًمًٌَمبةِ اسمة  ا 

سمَمرأة اًمعزيز ووىمع سمونهَ وسمونف وال أىمق  سمونف وسمونهَ مَ وىمع  ويمةَن مةـ نصمةَر ذًمةؽ أن 

أًمقةةل ذم اًمًةةجـ  ويمةةَن مةةـ شمشَصةةوؾ مك ةةف ذم اًمًةةجـ ىم ةة ف مةةع اًمةةرضمللم  أظمةةػما  

َ  ًمل   ويمةة  شمعلمةةقن رأ  اعملةةؽ شملةةؽ اًمرًيةةَملةةؽ  أطمةةدلَ ىم ةةؾ وااظمةةر صةةَر ؾمةةَىمو

ٌ  ت  ﴿ ن  ةة ٌ ع  ؾم  ةة ؾم  َأٌل و  ةة ج 
ٌ ٌع قم  ةة ـ  ؾم  ه  ل  ي يم  ةة  ي 

ن    
ةة ات  ؾم  ر  ةة ق  ٌ ع  سم  ةة ؽ  إ ين  أ ر   ؾم 

َ   اعم  ل ةة ةة ىم  و 

ةةَ اعم  ةةأل    َ أ هي   ةة  ي 
َت  ةة  ً َسم  ر  ي  ةة أ ظم  ةة و  ي   َ    ظم  ةة ي   ً  ر 

ون   أ وم   ةةقين  ذم  ؼم   ةة ع  َ شم  ةة ي   ً لر 
نةة  ؿ  ًم  *  إ ن  يم 

لم  
َعم   يةؾ  ا  طم ة أ  سم ع ة ـ  سم   ي و  َ ى ك ة م ة َث  أ طم  أ  و  ب  قا أ و  ًَم  ن ه    * ىم 

َ م ة   ى ج ة
ذ  َ   اًم ة ىم ة و 

ل قن   ؾم ة ي ر   وم 
يل ةف  ؿ  سم   ي و  ٌ ة  ك  ى  َ أ  ى ة  أ 

 ِ
د  أ م ة ع ة ر  سم  يم  اد  ٌ ع  * و   ؾم ة

يؼ  أ وم   ن ةَ ذم  د  ػ  أ هي  ةَ اًم  ة ي قؾم ة

ن     
ات  ؾم  ر  ق  َ   ﴿ش ق   ةذا إمم اعملةؽ أقمجٌةف وىمةَ : اًم  ىقؾ [46-43]يوسف:﴾سم  ىم ة و 

ةةةة  ف  ًم ن ش يس  ةةةة   
ل   أ ؾم     
ض  إ ين  *  اعم  ل ةةةةؽ  اة   ةةةةقين  سم ةةةةف  ـ  ا  ر 

اة  ز  ةةةة غم  ظم  ةةةة ل قم 
ن ةةةة ل  ع  َ   اضم  ةةةة ىم 

ل ةةةوؿٌ  وٌظ قم 
ةةة ش  َ  ًمو ةةةؾ إمم [55-54]يوسالالالف:﴾طم    وموقؾمةةةػ قملوةةةف اًمًةةة أ مةةةَ ؾمةةةلؽ ـمريقةةة

 ظمطةةر ذم سمًَمةةف  ةةذا اًمٌمةةء  وإىةة  رسمنةةَ قمةةز وضمةةؾ ىمةةدر  ةةدأل وإمم مكةةَن روموةةع  وال

قملوةف  ةذا الةقادث اعم عةددة ا ؿمةكَ  طم ةك اؾمة طَع اعملةؽ سمنشًةف وضمعلةف وزيةةرا  

قمغم دوًم ف وميظمذ حيكؿ سمنميع ف سمقطمل رسمف وًموس سمنميعِ اًمكَومر   ذا مـ ضمَىُ. 

َ  وصمنوِ يمشريِ  طمَؿمَ ًموقؾمػ قمل َ  رشيموِ  أسمقاسم وف اًمًة أ أمَ ىكـ اًموقأ ومنطر  أسمقاسم
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َ   االى  َسمةَت يمة  شمعلمةقن  أن  طر ذم سمًَمف أن يطرىمهَ ومك   قمـ أن يطرىمهةَ قمملوة

شم نَؾمُ مع اًمن ؿ اًمكَومرة اًم ل ًموس وموهَ مًمـ ويمَومر  اًمنَس يملهؿ ؾمقاء قمند ؿ  

وًموس وموهؿ رضمؾ وامرأة  ومللمةرأة مةـ الةؼ م ةؾ مةَ ًملرضمةؾ إمم نظمةرا  وقمةغم  ةذا 

َ يةةةةدظمؾ ويرؿمةةةة  ىشًةةةةف وموهةةةةَ اعمةةةةًمـ واًمكةةةةَومر  ومَالى  َسمةةةةَت طموةةةةن  شمشةةةة   أسمقارةةةة

واًمرضمؾ واعمرأة  واًم ةًَم  واًمطةًَم   وسمًَمن وجةِ مةَ ين  ةُ إال رشار اجلةؼ قمةَدة  

ىكةةةـ  ةةةذا ينَؾمةةةٌنَ أن ىًةةةلؽ  ةةةذا اًمطريةةةؼ اًمكةةةَومر  وىكةةة ٓ قمةةةغم ذًمةةةؽ سمم ةةةؾ ىم ةةةِ 

ؿ يقؾمػ قملوف اًمً أ وؿم َن مَ سمونهَ وسملم واىمع طموَشمنَ االى  َسموِ اًموقأ   ذا ىمل ةف صمة

ويمةةَن اًمنٌةةل »يقةةق :  ¢أوةةشّ إمم ذًمةةؽ أظمةةػما    ةةذا رشيعةةِ مةةـ ىمٌلنةةَ  واًمرؾمةةق  

 .«يٌعْ إمم ىمقمف ظمَصِ  وسمع ّ إمم اًمنَس يمَومِ

ومٌذا : ًموس مةـ اًمعلةؿ ذم  ء أن ينةزع ـمًَمةُ اًمعلةؿ مًة دال  سمآيةِ شم علةؼ سمنمةيعِ 

 مـ ىمٌلنَ.

 (  00:  00: 42/ 668) اهلدى والنور / 
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 اضٗٛ ِن إقاوٛ األحصاب الطٗ 

 ٖدخن يف الٕضائن املػسٔعٛ

 ةةةةةؾ شمةةةةةرون أن وؾمةةةةةَةؾ اًمةةةةةدقمقة شمقىموشوةةةةةِ يمًَم ةةةةة ة واًم ةةةةةقأ وؾمةةةةةَةر  مداظملةةةةةِ:

اًمعٌةةةةَدات  أأ أن اًمةةةةدقمقة قمٌةةةةَدة ذم أصةةةةلهَ اضم هَديةةةةِ شمقةةةةقأ قمةةةةغم ومقةةةةف اًمن ةةةةةقص 

واعم ةةةًَم  اًمنمةةةقموِ اعمع ةةةؼمة واعمرؾمةةةلِ ذم وؾمةةةَةلهَ م ةةةؾ اجلهةةةَد واًمعلةةةؿ وا مةةةر 

 سمَعمعروأل؟

قم قد أن اًمقؾمَةؾ   لػ مـ زمَن ومكَن  و ذا أمر ال ينكةرا ىعؿ أىَ أ اًمشوخ:

ومقوف وقمَب سمًَمك َب واًمًنِ  وًمكـ اًم قؾمع ذم اؾم ع    ةذا اًمقؾمةَةؾ حي ةَج إمم 

مةةةـ اهلةةةد  واًمًةةةنِ  ووةةةَسمط ذًمةةةؽ: أىةةةف ال  ¢قملةةةؿ أوال  سمةةة  يمةةةَن قملوةةةف رؾمةةةق  اهلل 

ِ: أن اًمزمَن  قز اإلقمراض قمـ اًمقؾمَةؾ اًم ل شمعَـمَ َ اًمرؾمق  قملوف اًمً أ سمكج

اظم لةةةػ  ومةةةٌذا يمَىةةةّ  نةةةَ  وؾمةةةولِ مةةةـ اًمقؾمةةةَةؾ شمًيةةةد مةةةَ يمةةةَن قملوةةةف اًمرؾمةةةق  قملوةةةف 

اًمًةةةة أ  م ةةةةؾ  ةةةةذا اًمقؾمةةةةَةؾ اًم ةةةةل ىكةةةةـ ىًةةةة عملهَ اان مةةةةـ اًم ًةةةةجوؾ واًمطٌَقمةةةةِ 

ووؾمَةؾ اًمننم اعمونة ًم قريُ اًمعلةؿ إمم ا مةَيمـ اًمٌعوةدة  ومهةذا مةَ أطمةد ينكر ةَ  

ين مةةقن إمم أيشةةؿ دقمةةَة إمم اإلؾمةة أ أيشةةؿ وًمكةةـ ىمةةد ي  ةةذ سمعةةض اًمنةةَس اًموةةقأ  ةةـ 

ي  ةةذون مةةـ اًمقؾمةةَةؾ مةةَ يعَروةةقن رةةَ اًمقؾمةةَةؾ اًم ةةل ىةةص اًمشةةَرع الكةةوؿ قمةةغم 

 اؾم ع هلَ  سمككؿ: أن اًمعلؿ ارشمقك واًمقؾمَةؾ اظم لشّ وشمبػمت.

ىكـ ىعلؿ سم جرسم نَ أن يم ػما  مـ اًمدقمَة إمم اإلؾم أ ي  ذون مـ اًمقؾمَةؾ مةَ ب 

شمكقن  َ ىمرر اًمنمع ظم ومهَن وذم فمنل أن اًمًٌُ ذم  ةذا ييت رَ اًمنمع  سمؾ ىمد 
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اال َذ عم ؾ  ذا اًمقؾمَةؾ  ق اجلهؾ سمَإلؾمة أ  وًمًةنَ سمكَضمةِ واًمقىمةّ ىمةد وةَ  

أن ى قؾمةةةع اان ًمنةةةذيمر سمك ةةةػم مةةةـ ا طمةةةزاب واجل قمةةةَت اإلؾمةةة موِ اًمقَةمةةةِ اًموةةةقأ 

َةملم و ةةةل ال يقضمةةةد وموهةةةَ قملةةة ء م مكنةةةقن ذم معرومةةةِ اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  وأيم ةةةر اًمقةةة

قمةةغم  ةةذا اجل قمةةَت  ةةؿ مةةـ اًمشةةٌَب اعمةة كمس أوال  ًممؾمةة أ  صمةةؿ مةةـ اًمةةذيـ ب 

َ  وؾمنِ وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم .  يشرهمقا أىشًهؿ ًمدراؾمِ اإلؾم أ يم َسم

واًمكةة أ ذم  ةةذا اعمجةةَ  ذم القوقةةِ يطةةق  ويطةةق   وًمنيةةب اان مةة    يمةةَن 

َ : واجة أل اًمةذ  ىشةُ ذم اجةروج مة ـ رمكةَن مةَ سمةلم دوًمةِ قمهدا سمنَ وسمكؿ ىمريٌة

َ  وسمةةة د  َ  وقمنمةةةيـ يقمةةة وأظمةةةر   طموةةةْ أن سمعةةةض اًمةةةدو  صةةةَمّ ذم رمكةةةَن شمًةةةع

َ   ومهنةةةَ  ذم سمعةةةض اًمةةةٌ د اًمبرسموةةةِ يميمريكةةةَ مةةة    سمعةةةض  أظمةةةر  أيممل ةةةف صم صمةةةلم يقمةةة

اًمةةةةةةدقمَة اإلؾمةةةةةة مولم يعلنةةةةةةقن االقمةةةةةة  د سمٌصمٌةةةةةةَت اهلةةةةةة   ذم اًمةةةةةةدظمق  ذم اًمشةةةةةةهر 

أيشةؿ  هلةقن أو أيشةؿ ي جةَ لقن  ويمة   واجروج منف قمغم قملةؿ اًمشلةؽ  و ةؿ إمةَ

ىكةةةـ أمةةةِ أموةةةِ ال ىك ةةةُ وال ىكًةةةُ  »: ¢يقةةةَ   نةةةَ: أطم لةةةَ مةةةرا  ىمةةةق  اًمنٌةةةل 

اًمشةةةهر  كةةةذا »وأؿمةةةَر قملوةةةف اًمًةةة أ صمةةة ث مةةةرات   «اًمشةةةهر  كةةةذا و كةةةذا و كةةةذا

أ : شمًةةع  «واًمشةةهر  كةةذا و كةةذا و كةةذا»أ : صم صمةةلم  صمةةؿ ىمةةَ :  «و كةةذا و كةةذا

ومةةٌن همةةؿ قملةةوكؿ ومةةيمتقا اًمشةةهر صم صمةةلم »يةةَت اًم ةةكوكِ: وقمنمةةون  ذم سمعةةض اًمروا

  َ  .«يقم

ومَان ذم يم ػم مـ اًمٌ د اًم ل ي ككؿ وموهَ سمعض اًمشلكولم ي ٌ قن  ة   رمكةَن 

سمَلًةةَسمَت اًمشلكوةةِ  واًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ ىمةةد أًمبةةك  ةةذا اًمقؾمةةولِ  وًمةةق أيشةةَ  ةةل 

ٌ د  سموةةةةن  وؾمةةةةولِ قملموةةةةِ ومةةةةٌن اًمعلةةةةؿ ىمةةةةد يطلةةةةع قملوةةةةف أومةةةةراد ىملولةةةةقن وذم سمعةةةةض اًمةةةة

اًمقؾمةولِ اًمنمةقموِ اًم ةل ضمعلهةَ اًمرؾمةق  قملوةةف اًمًة أ دًمةو   قمةغم دظمةق  ؿمةهر ضمديةةد 

أو اى هةةةَء  ةةةذا اًمشةةةهر  ةةةل وؾمةةةولِ ومطريةةةِ ـمٌوعوةةةِ مرةوةةةِ سمًَمرًيةةةَ اًمٌٍمةةةيِ  وًموًةةةّ 
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 يِ اًمعلموِ اًم ل ال يمكـ أن ى  قر اؿمؽما  يمؾ اًمنَس ذم اًمعلؿ رَ.ػماًمٌ 

لِ اًم ةل ضمةَء رةَ اإلؾمة أ سمةدقمق : أن اًمةزمـ وم   قز إذا  إًمبةَء م ةؾ  ةذا اًمقؾمةو

 ارشمقك أو شمبػم.

َ  ومةةو   َ  سمةة  حتةةدصمّ نىشةة واًمٌكةةْ يمةة  ىملةةّ اى هةةك اان اًمقىمةةّ  ًمكةةـ أذيمةةر أيكةة

َ   ومقةد قملمةّ مةـ سموةَين اًمًةَسمؼ أىةف ال ينٌبةل  ي علؼ سمم غم اًمنًَء  ذا وؾمولِ أيكة

واًمٌكةْ ذم  ةذا اان ا َذ وؾمولِ يمَن سمٌمكَن اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ أن ي  ةذ َ  

 يطق  ويطق  ضمدا .

والسمـ شموموِ سمكْ راةع ضمدا  ًمعلكؿ شمرضمعقن إًموف وموف ذم يم َسمف: اىم كَء اًمٍماط 

 اعمً قوؿ ذم خمًَمشِ أصكَب اجلكوؿ.

وأىةةةةَ قمةةةةغم اًمةةةةرهمؿ مةةةةـ وةةةةوؼ اًمقىمةةةةّ ؾمةةةةيجص مةةةةَ اؾمةةةة طعّ يمةةةة أ اسمةةةةـ شموموةةةةِ: 

 اًمقؾمَةؾ اًم ل حتدث ذم يمؾ زمَن ومكَن شمنقًؿ إمم ىمًملم:

د اعمق يض ًمألظمذ رَ ذم قمهدا قملوف اًمً أ وب يًظمذ رَ ومٌطمداصمهَ وؾمولِ وضم

 سمدقمِ.

ووؾمولِ ب يكـ اعمق يض ًمألظمذ رَ ىمَة   ذم قمهد اًمرؾمق  قملوف اًمًة أ. ىمةَ : 

ومون ر إن يمَىّ  ذا اًمقؾمولِ اعمق يض إلطمداصمهَ وا ظمذ رةَ  ةق شمق ةػم اعمًةلملم 

يمةةةةَن ذًمةةةةؽ ب ينشةةةةي سمًةةةةٌُ ذم شمطٌوةةةةؼ أطمكةةةةَأ اًمةةةةديـ ومةةةة   ةةةةقز ا ظمةةةةذ رةةةةَ  وإن 

شمق ػم ؿ وإى  سمًٌُ اظم  أل اًمزمَن واعمكَن وىكق ذًمةؽ  ومهنةَ ين ةر أ  وؾمةولِ 

 طمققّ همَيِ منموقمِ ضمَز ا ظمذ رَ.

و ةةةذا حي ةةةَج إمم حمةةةًَات   ةةةذا اًمكةةة أ اعمك ةةةػ حي ةةةَج إمم حمةةةًَات  

 وطمًٌؽ اان اعم ًَملم:
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 قمهد اًمرؾمق  ب ييظمذ اعم َ  اعم علؼ سمَعم غم   ذا اعمق يض سمف يمَن ىمَة   ذم

 سمف  وم   قز ًمنَ ا ظمذ سمف.

َ  ىمةةةةَة   ذم قمهةةةةد اًمرؾمةةةةق   سمةةةةؾ رصح سمعةةةةدأ  ا ظمةةةةذ مةةةةـ قملةةةةؿ اًمشلةةةةؽ يمةةةةَن أيكةةةة

 .«ىكـ أمِ أموِ ال ىك ُ وال ىكًُ»االقم داد سمفن ًمققًمف: 

 ورذا اًمقدر يمشَيِ.

 (00: 26: 41/   698) اهلدى والنور / 
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 ال فائدٚ وَ التهتالت ٔاحلصبٗات  

 ال بالسجٕع لمهتاب ٔالطٍٛإ

ًمقد ين اهلل زم اجةروج ًملةدقمقة إمم اًم قطموةد واًمًةنِ إمم يم ةػم مةـ   ىمَ  اإلمَأ:

اًمةةٌ د اًمًةةقريِ واًمعرسموةةِ  صمةةؿ إمم سمعةةض اًمةةٌ د ا وروسموةةِ  مةةع اًمؽميموةةز قمةةغم أىةةف ال 

ىجَة ًملمًلملم  ةَ أصةَرؿ مةـ االؾمة ع ر واًمةذ  واهلةقان  وال ومَةةدة ًمل كة  ت 

  وا طمةةزاب اًمًوَؾمةةوِ إال سمةةًَم زاأ اًمًةنِ اًم ةةكوكِ وقمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ اإلؾمة موِ

َ   -ن وًمةةةوس قمةةةغم مةةةَ قملوةةةف اجلةةةػ اًموةةةقأ -ر  اهلل قمةةةنهؿ -اًم ةةةًَم  قمقوةةةدة وومقهةةة

  َ َ  ذم -وؾمةةلقيم ن ومنشةةع اهلل مةةَ ؿمةةَء ومةةـ ؿمةةَء مةةـ قمٌةةَدا اًم ةةَللم  وفمهةةر ذًمةةؽ ضملوّةة

ًمًٌةة هؿ   ةَ يشةةهد قمقوةدهتؿ وقمٌةةَدهتؿ  وذم سمنةَةهؿ عمًةةَضمد ؿ  وذم  و ةَهتؿ وأ

سمةةف يمةةؾ قمةةَب من ةةػ  وال  كةةدا إال يمةةؾ طمَىمةةد أو خمةةرأل   ةةَ أرضمةةق أن يبشةةر اهلل 

زم سمةةذًمؽ ذىةةق   وأن يك ةةُ أضمةةر ذًمةةؽ    وأمةةل  والمةةد هلل اًمةةذ  سمنعم ةةف شمةة ؿ 

اًم ةةَلَت:)رب  أوزقمنةةل أن أؿمةةكر ىعم ةةؽ اًم ةةل أىعمةةّ قمةةكم وقمةةغم واًمةةد  وأن 

َ  شمروَا وأدظملنل سمرمح ةؽ  ذم قمٌةَد  اًم ةَللم (  رب  ).. وأصةل  أقممؾ صَل

 زم ذم ذري ل إين شمٌّ إًموؽ وإين مـ اعمًلملم (.

 .(7/1/616الصحيحة )
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 حهي تأضٗظ األحصاب ٔاجلبّات اإلضالوٗٛ

: سمًةةةؿ اهلل اًمةةةرمحـ اًمةةةرطموؿ المةةةد هلل رب اًمعةةةَعملم واًم ةةة ة واًمًةةة أ اعمقةةةدأ

   ةةةق طمكةةةؿ اًمنمةةةع قمةةةغم ؾمةةةود اعمرؾمةةةللم وقمةةةغم نًمةةةف وصةةةكٌف أ عةةةلم أمةةةَ سمعةةةد  ومةةة

النوػ سم  ىراا مـ سمعض إظمقاىنَ اعمن ًٌلم إمم اًمًنِ ذم سمعةض اًمةٌ د إذا أؾمًةقا 

يمةةة  -وضمٌهةةةَت وشمن ةةةو ت إؾمةةة موِ عمقاضمهةةةِ اًمقةةةق  اعمعَديةةةِ ًممؾمةةة أ  َ  أطمزاسمةةة

َ  سمقَقمةدة ومقهوةِ شمقةق : [مةَ ب ية ؿ اًمقاضمةُ  -يققًمقن وسم َصةِ أيشةؿ يًة دًمقن أطموَىة

دموز    أدًمِ رشقموِ مـ يم َب رسمنَ ؾمٌكَىف وؾمنِ ىٌونَ إال سمف ومهق واضمُي ومهؾ  نَ

 هلؿ م ؾ  ذا اًم كزب ؟   أومودوىَ ىشع اهلل سمكؿ وسمَر  وموكؿ وضمزايمؿ ظمػما .

: المةةةةةد هلل واًم ةةةةة ة واًمًةةةةة أ قمةةةةةغم رؾمةةةةةق  اهلل وقمةةةةةغم نًمةةةةةف وصةةةةةكٌف اًمشةةةةةوخ

أ  دًموةؾ ذم يم ةَب اهلل أو ذم  -يم   ةق معلةقأ قمنةد أ ةؾ اًمعلةؿ-أ علم  ال يقضمد 

َ   وإىةة  يقضمةةد ذم  ِ رؾمةةق  اهلل ؾمةةن َ  وأطمزاسمةة مةةَ  وةةز ًملمًةةلملم أن ي شرىمةةقا ؿمةةوع

َ   طموْ ىمَ  شمعَمم  لم  ﴿اًمك َب واًمًنِ ظم أل ذًمؽ متَم
يم  ـ  اعم  نم  

قى قا م  ال  شم ك    و 

قن   طم ة ر  هي  ؿ  وم  د  ب  سم ة   ًم ة ز 
ؾ  طم ة َ يم  و ع 

َى قا ؿم  يم  ؿ  و  ين ه 
قا د  ىم  ر  ـ  وم  ي

ذ  ـ  اًم 
 :الالروم[32-31] ﴾م 

اومؽمىمةةةّ اًموهةةةقد قمةةةغم إطمةةةد  وؾمةةةٌعلم ومرىمةةةِ  واومؽمىمةةةّ اًمن ةةةَر  قمةةةغم »:  وىمةةةَ  

اصمن ةةلم وؾمةةٌعلم ومرىمةةِ  وؾمةة شؽم  أم ةةل قمةةغم صمةة ث وؾمةةٌعلم ومرىمةةِ  يملهةةَ ذم اًمنةةَر إال 

 ةةةل اًم ةةةل شمكةةةقن قمةةةغم مةةةَ أىةةةَ قملوةةةف »ىمةةةًَمقا: مةةةـ  ةةةل يةةةَ رؾمةةةق  اهلل؟ ىمةةةَ :   «واطمةةةدة

وإىةةة  شمكةةقن اجل قمةةِ  َقمةةةِ   «ِ ةةل اجل قمةة»وذم اًمروايةةِ ا ؿمةةةهر:  «وأصةةكَ 

   َ َ  ىمقًموةةة َ  وًمةةةوس متًةةةك َ  ومعلوةةة طمقوقوةةةِ إذا يمَىةةةّ شم مًةةةؽ سمًَمك ةةةَب واًمًةةةنِ متًةةةك



 أي العالمة األلباني يف احلزبيةر ----------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

783 

وًمةةذًمؽ  نةةَ السمةةد مةةـ ًمشةةّ اًمن ةةر إمم طمقوقةةِ ـمَعمةةَ أصةةٌكّ اًموةةقأ شم كةةرر أًمشَفمهةةَ 

و شةةك طمقَةقهةةةَ  و ةةةل أن مةةـ مقوةةةِ اًمعٍمةةة الةةةًَ اًموةةقأ أن يمةةةؾ طمةةةزب صةةةَر 

  سمعد أن ب يكـ ًملك َب واًمًنِ ذيمر قمةغم أًمًةن هؿ ىمٌةؾ ين مل إمم اًمك َب واًمًنِ

ىكةةةق رسمةةةع ىمةةةرن مةةةـ اًمزمةةةَن  وًمكةةةـ سمشكةةةؾ اهلل ورمح ةةةف  عمةةةَ سمةةةدأت دقمةةةقة اًمك ةةةَب 

واًمًةةةةنِ شمعلةةةةق قمةةةةغم يمةةةةؾ اًمةةةةدقمقات وأصةةةةةٌكّ هلةةةةَ اهلومنةةةةِ واًمًةةةةوطرة قمةةةةغم يمةةةةةؾ 

اًمةةةدقمقات صةةةَر مةةةـ م ةةةلكِ اًمةةةدقمقات ا ظمةةةر  أن ي ٌنةةةقا االى ًةةةَسمِ إمم اًمك ةةةَب 

كةةـ ؿمةة َن سمةةلم مةةـ ين ًةةُ إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ إؾمةة    وسمةةلم مةةـ ين ًةةُ واًمًةةنِ  وًم

إًموهَ إؾم   وومع    وًمذًمؽ وم  ينٌبل ًمنَ أن ى ـ أن يمؾ مـ يمَن يدقمق أو يقق  ىكـ 

قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ إيشةةؿ يمةةذًمؽ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ  وإىةة  قملونةةَ أن ىقةةَرن سمةةلم 

َ   وإىة  اًمقق  وسملم اًمشعؾ  وممـ يمَن ومعلف ي د  ىمقًمف ومنكـ ى كةقن معةف ًمةوس طمزسمة

َ  ًملكةةةةديْ اًمًةةةةَسمؼ: ىمةةةةًَمقا مةةةةـ  ةةةةل؟  ِ  واشمٌَقمةةةة ىمةةةةَ :  -أ  اًمشرىمةةةةِ اًمنَضموةةةةِ- َقمةةةة

 ةةةةةةةل اًم ةةةةةةةل قمةةةةةةةغم مةةةةةةةَ أىةةةةةةةَ قملوةةةةةةةف »وذم اًمروايةةةةةةةِ ا ومم أو ا ظمةةةةةةةر :   «اجل قمةةةةةةةِ»

َ  «وأصكَ    وممةـ يمةَن ومعلةف يطةَسمؼ ىمقًمةف يمنّةَ معةف ويمنةَ  َقمةِ واطمةدة  وًمةوس ومرىمة

َ   يمؾ طمزب  سم  ًمد  هيؿ ومرطمقن.وأطمزاسم

 ذا اعم طم ِ  ُ أن ى طم هَ  ىنَ ىًمع اًموقأ دقمقات يم ػمة سمونهَ إظم  أل 

:  يمٌػم ضمدا  ومع ذًمؽ ومكؾ منهؿ يدقمل أىف قمغم اًمك َب واًمًنِ  ويم  ىموؾ ىمدي  

 وكبببٌ  اببباعا وصببب ً كؾبببقى

 

 

 ولبببقى ٓ نؼبببة كببب  كببببنك 

َ ﴿ورسمنَ قمز وضمؾ يقق  ذم اًمك ةَب اًمكةريؿ يمة   ةق معلةقأ:   ن ةقا ي ة ـ  ن م  ي
ذ  أ هي  ةَ اًم ة

ل قن   ع  ش  َ ال  شم  قن  م  قًم  ق    شم 
ل ةقن    ب  ع  ش  َ ال  شم  قا م ة قًم  ق  ند  اهلل   أ ن شم 

ق   َ قم  ؼم   م    :الصالف[3-2] ﴾يم 

دمةةد مةة    قمةةغم ؾمةةٌوؾ اعم ةةَ   دمةةد يم ةةػما مةةـ اًمنةةَس يققًمةةقن: ىكةةـ قمةةغم اًمك ةةَب 

ى ةرت إمم م هةر ؿ رأيةّ واًمًنِ  وىكـ قمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم    ًمكنةؽ إذا 
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 مةةةـ ذًمةةةؽ االشمٌةةةَع ًملمةةةنهٓ   مةةةنهٓ اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   
 
م هةةةر ؿ ال ينٌةةةل قمةةةـ  ء

اًمذ  مة    يمةَن  ومك ػم  منهؿ ي زيقن سمز  ا ضمَىُ  يم ػم  منهؿ ال ي شٌهقن سمنٌوهؿ 

وم جةةد اًمك ةةػم   «طمشةةقا اًمشةةَرب وأقمشةةقا اًملكةةك وظمةةًَمشقا اًموهةةقد واًمن ةةَر »يقةةق : 

 ًةةةةةَب إمم اًمك ةةةةةَب واًمًةةةةةنِ أو االى ًةةةةةَب إمم اًمًةةةةةلشوِ مةةةةةـ  ةةةةةًالء اعمةةةةةدقملم االى

ؼم ؿ  وملةذًمؽ  ةًالء ينٌبةل ىكةـ أن ال   ًَمػ ومعلهؿ ىمقهلؿ   ةًَمػ خمةؼم ؿ ظم ة

ىكنمةة ؿ ذم زمةةرة اجل قمةةِ اًم ةةل ال شمشةةر  وموهةةَ  وال أطمةةزاب وموهةةَ  وإذا قمرومنةةَ  ةةذا 

َ  أن ىشهؿ أن مـ يمَن يدقمل اإلى ًَب إمم اًمك َ ؾ قملونَ متَم ه  ب واًمًنِ القوقِ ؾم 

ومةةةع ذًمةةةؽ ومهةةةؿ ومةةةر  وؿمةةةوع وأطمةةةزاب  وملوًةةةقا قمةةةغم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ ن  ىةةةف  ةةةذا 

 اًم شر  و ذا اًم كزب  ظم أل اًمك َب واًمًنِ.

 مَ أدر  أىف إذا يمَن يميىف ذم سمقوِ ًملًًا  ًمق ذيمرشمنل طم ك ىدىدن طمقًمف.

إذا أؾمًةةقا أطمةةزاب وضمٌهةةَت وشمن ةةو ت إؾمةة موِ عمقاضمهةةِ اًمقةةق  : إذا اعمقةةدأ

َ  سمقَقمدة شمقق : [مَ  -يم  يققًمقن-مؾم أ اعمعَديِ ًم وسم َصِ أيشؿ يً دًمقن أطموَى

 ب ي ؿ اًمقاضمُ إال سمف ومهق واضمُي

: ـموُ  حمَرسمِ اًمقق  اعمكَرسمِ ًممؾم أ ال شمكقن سمًَم شر   وإى  شمكقن اًمشوخ

َ  أن يكقىةقا  َقمةِ واطمةدة ويةرسمطهؿ مةنهٓ واطمةد   سمًَم جمع  و ق مَ أرشىَ إًموف نىشة

ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم   يمةةة  قملوةةةف ال مةةنهٓ اًمك ةةَب واًمًةةةنِ ومةةَ يمةةَن وًمةةوس  نةةَ  مةةةنهٓ إ

 : -وىعؿ مَ يمَن يقق -اؿم هر قمـ اإلمَأ اسمـ ىموؿ اجلقزّيِ رمحف اهلل أىف يمَن يقق  

 اًمعلةةةةةةةةةةؿ ىمةةةةةةةةةَة  اهلل ىمةةةةةةةةةَة  رؾمةةةةةةةةةةقًمف

 

 

 ىمةةةةةَة  اًم ةةةةةةكَسمِ ًمةةةةةةوس سمًَم مقيةةةةةةف 

ؽ ًمل ة أل ؾمةشَ ِ   مَ اًمعلؿ ى ٌة

 

 سمةةةةةةلم اًمرؾمةةةةةةق  وسمةةةةةةلم رأ  ومقوةةةةةةف 

 شَت وىشوهةةَةيمةةة  وال ضمكةةةد اًم ةةة 

 

وفطمةةةةةةةذرا مةةةةةةـة    اًم م وةةةةةةةؾ واًم شةةةةةةٌة

ىكـ ىجةد  ةًالء ا طمةزاب أيم ةر ؿ ال هي مةقن سم  ةكو  قمقَةةد ؿ وأومكةَر ؿ   
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ال هي مةةةةقن سم  ةةةةلو  قمٌةةةةَداهتؿ و صةةةةوَمهؿ ومنَؾمةةةةؽ طمجهةةةةؿ  وإىةةةة  القوقةةةةِ يمةةةةؾ  

طمةةزب  مةةنهؿ ي كةةزب ًملمةةذ ُ اًمةةذ  قمةةَش قملوةةف  ومعنةةديمؿ مةة     يبلةةُ اًم كةةزب 

  ذم سمةةة د أظمةةةر  يمؽميموةةةَ مةةة    ال يعرومةةةقن اإلؾمةةة أ إال مةةةـ ًمممةةةَأ مًَمةةةؽ رمحةةةف اهلل

زاويِ مذ ُ أ  طمنوشِ ومقط  وذم سم د أظمر  يمًقريَ م    ومٍم  م    و ذا سم د 

يعرومةةقن مةةذ ٌلم اصمنةةلم و ةةق اًمشةةَومعل والنشةةل  وقمةةغم اًمعكةةس مةةـ ذًمةةؽ م ةةؾ ذم 

َ  إال اعمةذ ُ النةٌكم  ذم الجةَز يعر ومةقن اعمةذ ُ اًمنجد م    مةَ يعرومةقن مةذ ٌ

اًمشَومعل و كةذا   ذا ًموس  ق منهٓ اًمًلػ اًم ًَم   مةنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم  يمة  

َ  مةةةـ ىمةةةق  اسمةةـ اًمقةةةوؿ رمحةةةف اهلل: اًمعلةةةؿ ىمةةَ  اهلل ىمةةةَ  رؾمةةةقًمف   ةةةًالء  أؾمةةمعنَيمؿ نىشةةة

ا طمةةزاب مةةـ يمةةَن يقةةق  ىكةةـ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ وي ةةد  ومعلةةف ىمقًمةةف يمةة  ىملنةةَ 

َ  ومهةةةق مةةةـ اجل قمةةةِ وىكةةةـ معهةةةؿ أيةةةـ  مةةةَ يمةةةَىقا ومةةةـ يمةةةَىقا  أمةةةَ اؾمةةة ب    ةةةذا نىشةةة

اًمدقمقة ذم ؾمٌوؾ دمموع اًمنَس وشمك ولهؿ وحتزيٌهؿ  وًمق ذم زقمةؿ حمَرسمةِ اًمقةق  

َ   وإمةةةَ أن شمكةةةقن  اعمكَرسمةةةِ ًممؾمةةة أ  و ةةةل ىمةةةق  إمةةةَ أن شمكةةةقن يمةةةَومرة يمشةةةرا  حمكةةة

منكرومةةِ قمةةـ اإلؾمةة أ يم ةةػما  أو ىملةةو    ومةة  يكةةقن أسمةةدا  حمَرسمةةِ اًمقةةق  اًم ةةل شمعةةَد  

 أ إال سمًَمرضمقع إمم اًمك َب واًمًنِ ذم يمؾ ؿمًون الوَة.اإلؾم 

وىكـ ىعلؿ مـ واىمع اجل قمَت وا طمزاب اعمعروومِ اًموةقأ قمةغم وضمةف ا رض 

َ  أوال   صمةةؿ  أيشةةَ ومقةةط هتةة ؿ سمةةًَمك أ  وال هتةة ؿ سممعرومةةِ اإلؾمةة أ وومهمةةف ومهةة   صةةكوك

َ    ةةذا ىةة َدر ضمةةدا  و سم طٌوةةؼ  ةةذا اإلؾمةة أ قمةةغم أىشًةةهؿ وقمةةغم ذوهيةةؿ و أ لةةوهؿ صمَىوةة

َ   قمغم منهٓ ىمَ    ذا اًمذ  ىكـ يش ؿ سمف مـ أن يكقن ومهمنَ ًممؾم أ ومه   صكوك

اهلل ىمةةَ  رؾمةةق  اهلل ىمةةَ  ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم   صمةةؿ شمطٌوةةؼ ذًمةةؽ ذم يمةةؾ ؿمةةًون طموَشمنةةَ ومةةو  

 اؾم طعنَ إًموف ؾمٌو  .  ذا  ق ضمقاب  ذا اًمًًا   أمَ اًمًًا  اًم َين مَ  ق ؟

 ىعؿ! اًمشوخ:
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 ؿمَرة قملوهَ سمشكؾ ...: ًمق شمؿ اإلاعمقدأ

َ ي :  وةةةةف  صةةةكو  مةةةَ ب يةةة ؿ اًمقاضمةةةُ إال سمةةةف ومهةةةق واضمةةةُ   ةةةذا اًمشةةةوخ [مقَـمعةةة

ىمَقمةةةدة معةةةؽمأل وموهةةةَ سمةةةلم أ ةةةؾ اًمعلةةةؿ  ًمكةةةنهؿ ي بةةةَوملقن قمةةةـ القوقةةةِ اًم ةةةل ؾمةةةٌقّ 

اإلؿمةةةةَرة إًموهةةةةَ  و ةةةةل أن اًم جمةةةةع واًم ك ةةةةؾ عمكَرسمةةةةِ اًمقةةةةق  اعمكَرسمةةةةِ ًممؾمةةةة أ 

اًمك َب واًمًنِ  وموجُ ىمٌؾ يمةؾ  ء أن  واعمعَديِ ًمف  ُ أن يكقن قمغم أؾمَس

ى دارس اًمك َب واًمًنِ  وأن ي هر ومقهف ذم ذوات أىشًنَ  و ذا  ق اًمذ   معنَ 

سمعكنَ إمم سمعض  و ةذا اًمقةقة  ةل اًم ةل شمًة طوع مةـ ىمريةُ إن ؿمةَء اهلل أن حتةَرب 

اًمقةق  اعمعَديةِ ًممؾمة أ وًمةوس سممجةرد اًم كةزب واًم ك ةؾ  واًمةدًموؾ قمةغم ذًمةؽ أن 

َت اإلؾمة موِ اعمعروومةِ اًموةقأ مةر قملوهةَ ىمةرن مةـ اًمزمةَن و ةل شمةدقمق سمعض اجل قم

ؾم    وًمكنهَ ب شمً طوع أن شمزرع اإلؾم أ ذم صدور اعمن ًٌلم إًموهةَ اإمم اإلؾم أ 

هؿ   ن ومَىمةةةد اًمٌمةةةء ال يعطوةةةف  اًمةةةذ  يشقةةةد ومكةةة   أن ي مكنةةةقا مةةةـ حمَرسمةةةِ أقمةةةداة

 ح  نةةةَ ذم حمةةةةَرسم هؿ اًمًةةة ح عمكَرسمةةةِ ا قمةةةةداء ال يًةةة طوع أن حيةةةَررؿ  واًمًةةةة

.  َ َ  صكوك َ   وشمطٌوقف شمطٌوق  ًموس إال ومهؿ اإلؾم أ ومه   صكوك
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 حهي وَ ٍٖحسف عَ املٍّج بعد أُ ناُ

 ُٖ  ز وَ ِرٓ االحنسافاترَِّحِٕ ٌفطْ 

  َ َ  مةةـ اًمةةذيـ يةةدقمقن ًمل كةةزب  نةةَ  طمةةدي  اًمًةةَةؾ: ذيمةةرت ًمةةٌعض ا ظمةةقة يم مةة

ِ  و ةةذا أ َ  االىكةةراأل قمةةـ اعمةةنهٓ  ذم مًةةيًم مةةر مًةة كدث قمنةةدىَ أن  ةةؿ ىمةةًَمقا ؾمةةَسمق

يعنل االىكراأل قمـ اعمنهٓ يمَم    صمؿ سمعد ذًمؽ  وزون االىكراومَت  ومٌ  ىرد ؿ 

 يعنل  يعنل يققًمقن االىكراأل ذم مًيًمِ .

 اًمشوخ : ىعود إًموهؿ سمكَقم هؿ  واى هك ا مر.

 اًمًَةؾ: يعنل ىرد ؿ سم .

 ًَمقا  .مداظملِ : سم  ىم

 اًمًَةؾ: سم  ىمًَمقا  ـموُ ىمقهلؿ صكو  يعنل .

اًمشوخ : ال  ًموس صكو  قمغم اإلـمة    ًمكةـ قمةغم يمةؾ طمةَ   ةًَمػ اعمةنهٓ  

َ  مةةـ مق كةةوَت  يعنةةل   ةةذا يمةةَإلي ن  يمَإلؾمةة أ  إذا   اعمةةًمـ أو اعمًةةلؿ شمةةر  ؿمةةو 

 ىف ظمرج قمـ إي ىةف وإؾمة مف  اجلةقاب ال  ًمكنةفأاإلي ن واإلؾم أ  ؾ معنك ذًمؽ 

ظمةةًَمػ إي ىةةف وظمةةًَمػ إؾمةة مف    ويمةةذا  اًمةةذ   ةةرج قمةةـ منَ جةةف  ذم مًةةيًمِ ومقةةد 

ظمةةًَمػ منهجةةف  أمةةَ أىةةف قمةةَرض اعمةةنهٓ  وظمةةرج قمةةـ اعمةةنهٓ  ةةذا ال  ًمكةةـ إن يمةةَىقا 

 ةةةؿ يققًمةةةقن  كةةةذا ومةةةنكـ ىلةةةزمهؿ سمقةةةقهلؿ وىقةةةؾ هلةةةؿ أيةةةـ مةةةَ يمنةةة ؿ شمققًمةةةقن واان 

 . ظمرضم ؿ قمـ اعمنهٓ ذم واطمدة ذم صمَىوِ  ذم صمًَم ِ  و كذا

 اًمًَةؾ: ضمزايمؿ اهلل ظمػم اجلزاء.

 وإيَ . اًمشوخ:
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 ٛــــــــاحلصبٗ

يَ ؿموخ   نَ  ؾمًا  ذم واىمعنةَ اعمعةَرص  أىةَ أؾمةموف واىمعنةَ اعمعةَرص   مداظملِ:

َ  ال  شةةةك قمةةةغم أطمةةةد  ومةةةـ اعمك مةةةؾ أن يكةةةقن  ىكةةةـ اان ىعةةةوش ذم أضمةةةقاء ـمٌعةةة

ب ذم  ةةذا اًمٌلةةد  ومةةٌذا مةةَ ؾمةةم  رةةذا ا مةةر ذم  ةةذا اًمٌلةةد ومةةييـ  نةةَ  ؾمةة ح ًمألطمةةزا

 ىكـ مـ  ذا ا مر؟

 يم أ ال  َب قملوف   ىف يم أ مبطك.  اًمشوخ:

 ـموُ. مَ ىمق  اإلؾم أ ذم الزسموِ واًمديمقراـموِ؟ مداظملِ:

مَ ذم طمزسموِ ذم اإلؾم أ وال ديمقراـموِ ذم اإلؾمة أ  واإلؾمة أ همريةُ  اًمشوخ:

يمةةؾ الزسموةةَت واًم كةة  ت ومةة  قمنةةد اهلل ظمةةػم وأسمقةةك. سمةةس ذًمةةؽ قمةةـ يمةةؾ اعمٌةةَدئ و

 اًمًًا ؟

  ق طمقوقِ يعنل. مداظملِ:

 ال  اعمقدمِ أـمق . مَ لؽ أىّ ذم اعمقوقع؟ اًمشوخ:

يةةَ ؿمةةوخ  اًمةةكم هيمنةةل سمَعمقوةةقع يةةَ ؿمةةوخ أىنةةَ ؾمةةمعنَ مةةًظمرا  أن  نةةَ   مداظملةةِ:

  َ ال ؿمةةؽ أىةةةف ًمةةةف  مةةـ اًمًةةةلشولم مةةـ يشكةةةر سمَلزسموةةِ سمشةةةكؾ ضمةةد   و ةةةذا ا مةةر ـمٌعةةة

أسمعَدا مً قٌ    طمًَا  ومً قٌ   ذم ىشس اًمقىمّ  ومك ك ىيظمذ ا مةر مةـ م ةدرا 

 إن ص  اًم عٌػم  ىعؿ. وأىّ ؿموخ اجلموع ...

 قمشقا . اًمشوخ:
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ىًةةةةي  اهلل ًمةةةةؽ ـمةةةةق  اًمعمةةةةر وطمًةةةةـ اجَمتةةةةِ  وميردىةةةةَ أن ىيظمةةةةذ مةةةةـ  مداظملةةةةِ:

 اعم در.

ًمةةةوغم ذم  ةةةذا اج ةةةقص    اهلل شمًةةةمع شمًةةةجو   ـمةةةقي   قمنةةةد أإن ؿمةةةَء  اًمشةةةوخ:

 أيمذًمؽ؟

 ىعؿ. ... مداظملِ:

 نا. اًمشوخ:

 مَ  ق جملس  جمًَمس. مداظملِ:

 جمًَمس. اًمشوخ:

يَ ؿمو نَ   كـ ىقق  قمغم ا طمزاب اعمقضمقدة ينطٌؼ قملوهةَ طمةديْ  مداظملِ:

 ؟« ومرىمِشمنقًؿ أم ل إمم صم ث وؾمٌعلم»اًمرؾمق : 

َ  همػم منهٓ اًمك ةَب أضمٌنَ قملونَ مرارا   وىقق : يمؾ طمزب ي ٌنك ًم اًمشوخ: ف منهج

 واًمًنِ وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم  ومهق ال ؿمؽ داظمؾ ذم قممقأ شملؽ اًمشر .

َ  ذم ضمَىُ أو ذم ىَطموِ مـ  أمَ إذا شمٌنك  ذا اعمنهٓ ًمكـ اىكرأل ومه   أو ؾملقيم

ىقاطمل اًمًلق  ومهذا ال  رضمف قمـ أن يكقن مـ اًمشرىمِ اًمنَضموِ   ىف ال ى  قر ذم 

َ   االىكةراأل أ  مًلؿ مه  يمَن صكو   اًمعقودة وؾملوؿ اعمنهٓ أن يكقن مع ةقم

قمـ اًم مًؽ سمكؾ ضمزةوِ مـ ضمزةوةَت اًمنمةيعِ اإلؾمة موِ  ةذا ال ينجةق منةف إىًةَن  

 ًمكـ اعمهؿ أن يكقن ؾملوؿ اعمنهٓ واًمعقودة. 

 (  00:  19: 33/ 308) اهلدى والنور /
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سمةةًَم كزب  مةة ل  اسمةة كم اًمًةةلػ سمةةًَمشر   واجلةةػ  لوةةّ ا مةةِاًمًةةَةؾ: يقةةق  اسم 

 سمًَم مذ ُ  وم  مقىمػ اعمًلؿ منهَ  صمؿ مَ طمكمهَ  وطمقوق هَ  وطمقوقِ اًم ن وؿ؟

وؾمةةًا  نظمةةر مةةـ همةةػما: مةةَ مقىمةةػ اعمًةةلؿ مةةـ اًم كةةزب واًم جمةةع اًمةةدقمق  مةةـ 

 ىَطموِ اًمقالء واًمؼماء واعمكٌِ؟

َسمقف  وال أر  اًمقىمةةةّ اان ًمقةةةد شمكلمنةةةَ قمةةةـ  ةةةذا اًمقكةةةوِ ذم ضملًةةةِ ؾمةةة اًمشةةةوخ:

َ  سم ش ةةولهَ  ورسمةة  يكةةقن شمش ةةو   نظمةةر  وًمكننةةَ ىقةةق  سمةةين  منَؾمةةُ  ًمنقةةقأ وموةةف أيكةة

الزسموِ ذم اإلؾم أ أىمق  اان قمٌَرة رصحيِ  ل سمدقمِ و ًمِ ومةو  ي علةؼ سمًَمٌدقمةِ 

شمش وؾ دىموؼ  اًمٌدقمِ اًمك ًمِ  ل يمؾ أمر طمَدث يق د سمةف اًم قةرب واًم عٌةد سمةف إمم 

شمعَمم   ذا اًمٌدقمِ إذا طمدصمّ وب شمكـ خمًَمشِ ًملنمع مـ ضمهِ أظمر   اهلل شمٌَر  و

وموكشةةل ذم سمةةدقمو هَ أن يكةةقن اعمق ةةقد رةةَ زيةةَدة اًم قةةرب إمم اهلل شمٌةةَر  وشمعةةَمم  

وشمكةةةقن سمدقمةةةِ وةةة ًمِ   ن اًم عٌةةةد إمم اهلل قمةةةز وضمةةةؾ ىمةةةد)  نةةةَ ىمطةةةع (  سمنةةةزو  ىمقًمةةةف 

ؿ  ﴿ شمعَمم: ين ك 
ؿ  د  ّ  ًم ك  ل  م  أ  أ يم    ذم م ةؾ ىمقًمةف يمة  ذم ¢  اايِ وسمٌوَىف [3ئد :]الما﴾اًم و ق 

َ يعلمةةف هلةةؿ»صةةكو  مًةةلؿ  َ  قملوةةف  أن يةةد  أم ةةف قمةةغم ظمةةػم مةة ن طمقةة َ  إال يمةَة ٌوةة ْ اهلل ى َ سمعةة   «مةة

َ  يقرسمكؿ إمم »والديْ ااظمر   ّ ؿمو  َ شمريم ِ م ر  اجلن ـ اًمَن عديمؿ قم َ وٌي إال وأمرشمكؿ سمف  وم

 ِ ـ اجلنة عةديمؿ قمة ر وٌي ـ اًمنَة َ  يقرسمكؿ مة ّ ؿمو  طمةداث إومةٌذا  ال جمةَ    «إال ويشوة كؿ قمنةفشمريم

ًمةٌعض ا مةقر ًمق ةد زيةَدة اًم قةرب إمم اهلل  وممةـ ومعةؾ ذًمةؽ  ومقةد رشع ذم اًمةديـ  

ـ  ﴿ مَب ينمقمف اهلل  و ذا قملوف ىكػم يم  شمعلمقن:
قا هل  ؿ  م  قم  َء  رش   يم  َ  أ أ  هل  ؿ  رش   ـ  م  ي اًمد 
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ةةةي ذ ن  سم ةةةف  اهلل   اًمٌةةةدع اعمق ةةةقد مةةةـ  ةةةذا اًمكةةة أ أن ي قةةةرب    ًمكةةةـ رش[21]الشالالالور :«ب   ي 

اعمًلؿ إمم اهلل سممع ةوِ اهلل قمةز وضمةؾ مة    ىيةب م ةَال : ىمةَة   ذم يم ةػم مةـ اًمةٌ د 

اإلؾمةةةة موِ ىمٌةةةةؾ  ةةةةذا اًمزمةةةةَن سمًةةةةنلم ـمقيلةةةةِ  أيشةةةةؿ ي ةةةةلقن إمم ىمٌةةةةقر صةةةةَلوهؿ  

وأوًموَةهؿ  و ذا أمر منهل قمنف يم  شمعلمةقن وال طمَضمةِ ًمل ش ةوؾ  ومةع اًمنهةل ومهةؿ 

َ  يمةة  طمكةةل رسمنةةَ قمةةز وضمةةؾ ذم اًمقةةرنن اًمكةةريؿ قمةةـ اعمنمةةيملم  ي قرسمةةقن إمم اهلل متَمةة

ةك» ًم ش  َ إ مم  اهلل   ز  سم قى  ر  و ق 
ؿ  إ ال  ًم  ٌ د    َ ى ع    ومهةؿ ينمةيمقن سمةَهلل مةـ ضمهةِ وي قرسمةقن [3]الزمالر:﴾م 

رةةذا اًمنمةة  إمم اهلل مةةـ ضمهةةِ أظمةةر   ةةذا رش أىةةقاع اًمٌةةدع  أن ي قةةرب اعمًةةلؿ سمةة  

َ .طمرأ   رشقم

َ  مةةـ سمةةَب اًم ةةؼم  زقممةةقا سمًَم ةةَللم سمنةةَء اعمًةةَضمد قمةةغم اًمقٌةةقر   مةةـ ذًمةةؽ أيكةة

مةةةـ ومعةةةؾ ذًمةةةؽ ذم أطمَديةةةْ م ةةةقاشمرة  مةةةع ذًمةةةؽ ومةةةٌعض اعمًةةةلملم  ¢ًمعةةةـ اًمنٌةةةل 

سمجهلهةةةؿ وؾمةةةكقت اًمعلةةة ء ذم سمعةةةض اًمةةةٌ د قمةةةنهؿ ي قرسمةةةقن سمٌنةةةَء اعمًةةةَضمد قمةةةغم 

ـ رشار اًمنةَة» اًمقٌةةقر  وىمةةد ىمةةَ  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ ِ و ةةؿ إن مةة قم ةَة ـ شمةةدريمهؿ اًًم س مةة

ضمد َةهؿ مًَة ٌوة ـ ي  ذون ىمٌقر أى ء  واًمذي ومنقةق  سمنةَء اعمًةَضمد قمةغم اًمقٌةقر طمةراأ    «أطمَو

ًمةةوس سمدقمةةف  ن اًمرؾمةةق  يشةةك قمنةةف  ًمكةةـ اًمٌدقمةةِ شمةةي  مةةـ اًم قةةرب رةةذا اعمكةةرأ إذ 

قمروم ؿ  ذا اجلملِ  َ ي علؼ سمًَمٌدقمِ اًمكة ًمِ أن اًمٌدقمةف اًمكة ًمِ شمكةقن سمٌطمةداث 

ًمةةف ذم اًمنمةةع  ورش منهةةَ إطمةةداث  ء ال أصةةؾ ًمةةف ذم اًمنمةةع سمق ةةد  ء ال أصةةؾ 

 اًم قرب إمم اهلل.

ورش مـ ذًمؽ أن ي قرب اعمًلؿ إمم اهلل سم  يشك اهلل قمنف وموقلُ اعمكرأ قمٌَدة  

  ذا رش اًمٌدع.

إذا قمةةروم ؿ ذًمةةؽ وشمةةةذيمرشمؿ معةةل أن الزسموةةةِ ذم اإلؾمةة أ منهةةةل قمنهةةَ ذم اًمقةةةرنن 

َ   وال شمكقىقا ﴿ومك   قمـ اًمًنِ   مـ اعمنميملم مـ اًمذيـ ومرىمقا ديةنهؿ ويمةَىقا ؿمةوع
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َ  سمةة  ًمةةدهيؿ ومرطمةةقن ومةةٌذا دقمةةَ اعمًةةلؿ إمم  ةةذا اًم ك ةةؾ و ةةذا اًم كةةزب   ﴾يمةةؾ طمزسمةة

وأىمةةر يمةةؾ طمةةزب قمةةغم وضمةةف ا رض  مةةع أىةةف يعلةةؿ أن الةةؼ واطمةةد ال ي عةةدد وأن اهلل 

ةةةد  ال  ةةةؼ  إ ال  ﴿قمةةةز وضمةةةؾ  أيمةةةد ذًمةةةؽ ويمةةةذاًمؽ سمققًمةةةف ذم اًمقةةةرنن ذ ا سم ع  ةةة   ةةةي ى  وم  ةةة    وم   ك اًمك 

وم قن    .[32]يون :﴾شم ٍم  

 ( 00:  52: 39/   399) اهلدى والنور / 

 باب وٍْ

ومةةيىمق  سمًَمنًةةٌِ ًملكزسموةةِ  ةةذا ذم سم ديمةةؿ أو ذم همةةػم اًمةةٌ د ال شمنمةةع ذم  اًمشةةوخ:

اإلؾمةةةة أن  يشةةةةَ شمشةةةةر  ا مةةةةِ ودمعةةةةؾ اجل قمةةةةِ اًمقاطمةةةةدة و ةةةةل مًةةةةلمِ  ةةةةَقم لم 

ـ  ﴿ ةةةق ؾمةةةٌُ اًمكةةةعػ   وأطمةةةزاب أظمةةةر   َقمةةةَت أظمةةةر   و ةةةذا
ةةة ةةةقا م  قى  ال شم ك   و 

لم  
يم  ةةةةةة ـ  * اعم  نم  

ةةةةةة هي  ؿ   م  د  ةةةةةة ب  سم ةةةةةة   ًم  ز 
ةةةةةة ؾ  طم  ةةةةةة َ يم  و ع 

ةةةةةة َى قا ؿم  ةةةةةة يم  ؿ  و  يةةةةةةن ه 
ةةةةةةقا د  ىم  ر  ـ  وم  ي

ذ  ةةةةةة اًم 

قن   طم  ر   .[32]الروم:﴾وم 

وملةةق أن  ةةذا اًم ك ةةؾ ب ييظمةةذ صةةشِ ؾموَؾمةةوِ  وإىةة  صةةشِ دينوةةِ وشمعلوموةةِ وشمرسمقيةةِ 

و  قمةةةةـ  ةةةةذا ًوًمقن أو اعمًةةةةًىمٌةةةةؾ أن يقةةةةقأ اعمًةةةةًمكةةةةَن وموةةةةف اجةةةةػم اًمك ةةةةػم  ًمكةةةةـ 

اجل قمِ اًمك ػمة ًم علومهؿ وشمقضموههؿ  وشمرسمو هؿ اًمؽمسموةِ اإلؾمة موِ  أصمةَر محَؾمةهؿ 

وةةةةد الةةةةَيمؿ اًمكةةةةَومر أو قمةةةةغم ا ىمةةةةؾ اًمشَؾمةةةةؼ  ومهةةةةق سمٌصمَرشمةةةةف لةةةة س  ةةةةًالء ي ةةةةػم 

سمَعمقَسمةةةؾ محةةةَس...  ةةةًالء  وطمون ةةةذ ال سمةةةةد مةةةـ أن يقةةةع اىشجةةةَر  و ةةةذا االىشجةةةةَر 

َ  قمةةةةـ يمراؾمةةةةوهؿ وقمةةةةـ  ىكًةةةةٌف َ   أمةةةةَ الكةةةةَأ ومقاوةةةة  دومَقمةةةة َ  حمكةةةة اىشجةةةةَرا  مَديةةةة

طمكمهةةةؿ سمبةةةػم مةةةَ أىةةةز  اهلل  أمةةةَ أوًم ةةةةؽ ومكةةة س ًمةةةوس ىمةةةَةؿ قمةةةغم أصةةةق  اًمؽمسموةةةةِ 

َ ﴿اإلؾمةة موِ  و ةةؿ ذم اًمقاىمةةع يمةة   ةةق مشةةَ د ذم يم ةةػم مةةـ اًمةةٌ د   ةة وع 
 
ؿ     ٌ ه  ةة  ً حت  

ةة  ك ةةقر  ؿ  ؿم  ىم ل  شمرسموةةِ إؾمةة موِ  وًمةةذًمؽ أو  ؿمةةجَر يقةةع  ن  يشةةؿ مةةَ رسمةةقا[14]الحشالالر:﴾و 

سموةةنهؿ وسمةةلم أوًم ةةؽ الكةةَأ  ومًةةونشرط قمقةةد دممعهةةؿ  وال يٌةةَزم إىًةةَن يقم ةةذ إال 
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أىمةَأ صم صمةِ قمنمة ؾمةنِ ذم مكةِ  ¢سمنشًفن  ىف ًموس  نةَ  شمرسموةِ إؾمة موِ  واًمرؾمةق  

يم   ق معلةقأ.. اًمنةَس ويةدقمق ؿ ًمل قطموةد  ًمكةـ ًمةوس  نةَ  دممةع ؾمةوَف  إمم 

قمز وضمؾ ًمف سمَهلجرة إمم اعمدينةِ   نةَ  سمةدأ اًم جمةع اًمًةوَف ويمةَن ىمةد  أن أذن اهلل

اظم ةةَر أى ةةَرا  مةةـ يمٌةةَر اًم ةةكَسمِ اًمةةذيـ رسمةةَ ؿ قمةةغم قمونةةف  ورسمةةَ ؿ يمةة  يريةةد  ةةق  

 وًمذًمؽ ىٍم ؿ اهلل مع ىملِ قمدد ؿ قمغم اًمكشَر مع يم رة قمدد ؿ.

َ   ال ؿمةةؽ أن  ةةًالء اًمةة  ث م يةةلم أيم ةةر مةةـ أى ةةَر ا ًمدوًمةةِ اًموةةقأ اًمعكةةس متَمةة

ددا   طمون ةةةذ ال يًةةة طوعقا أن ي ةةةمدوا ًمعةةةدأ  ةةة قمةةةددا   ًمكةةةـ ىمةةةد شمكةةةقن اًمدوًمةةةِ أيم ةةةر قم 

وضمةةقد اًمؽمسموةةِ اإلؾمةة موِ اًم ةةكوكِ مةةع اًمشقةةف اإلؾمةة مل اًم ةةكو . ًمعةةكم أضمٌ ةةؽ 

 قمـ ؾمًاًمؽ؟

 ىعؿ ضمزا  اهلل ظمػم. مداظملِ:

 (  00:  44: 10/ 405) اهلدى والنور / 

 باب وٍْ

أىةةةف م ةةةشك  يموةةةػ و نةةةَ  ومةةةر  يم ةةةػمة ضمةةةدا    ةةةقر يمشكةةةر ال يمكةةةـ أن ي اًمشةةةوخ:

َ : اعمع زًمِ واجقارج واإلسمَووِ واًمشوعِ واًمراومكِ وو.. إمم نظمرا    ـ ذيمرىَ نىش

يمةةؾ  ةةًالء يةةدقمقن اإلؾمةة أ  ومةةٌذا  ال سمةةد مةةـ أن يقةةقأ اًمعلةة ء سمقاضمةةُ شم ةةشوِ  ةةذا 

 اإلؾم أ وشمقديمف إمم اًمنَس.

َ  ذم ىمقًمةةةةةةةةةف شمعةةةةةةةةةَمم:  قا أ   ﴿ىكةةةةةةةةةـ ىملنةةةةةةةةةَ نىشةةةةةةةةة ي ًم  ةةةةةةةةة َؾم  ن ةةةةةةةةة  ؿ  ال وم  ر  إ ن  يم  يم  ؾ  اًمةةةةةةةةةذ  ةةةةةةةةة   

قن   ةة م  ل  ع     نةةَ واضمٌةةَن  يمةةةؾ واضمةةُ ي ٌنةةَا ـمَةشةةةِ  اًمطَةشةةِ ا ومم  ةةةل [43]النحالالالل:﴾شم 

  َ اًمعلةة ء  ومةةي  قملةةؿ ي علمقىةةف؟  ةةذا اًمعلةةؿ اًمةةذ  وموةةف اًم ةةكو  وموةةف اًمكةةعوػ  ونىشةة

َ  ىمَ : أىف ىمرأ ذم يم َب وًموس مـ اًميور  اان أن  ضمَءىَ ؾمًا  مـ أطمد ؿ  َشمشو
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ًمةوس قمةغم اًمنًةَء »موف سميىف ضمَء ذم صكو  اًمٌ َر  أن اًمنٌل قملوف اًمً أ ىمةَ : ىً

    ذا يمذب  و ق ىمرأا مـ يم َب.«أذان وال إىمَمِ

إذا :  ذا حي َج إمم شم شوِ  ًموس  نَ  طمةديْ حيةذر وموةف اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ 

َ اًمنًَء مـ ا ذان واإلىمَمِ  و ذا م َ  قمَرض  وا م لِ سمَعم َت سمةؾ سمةَ ًمقأل  ة

ينًةةةُ إمم اإلؾمةةة أ  واإلؾمةةة أ سمةةةر ء منةةةف سمةةةراءة اًمةةةذةُ مةةةـ دأ اسمةةةـ يعقةةةقب يمةةة  

 يقَ    ذا اًمذ  ىعنوف سمًَم  شوِ.

صمؿ ال يكشل  ذا  ال سمةد مةـ أن يقةؽمن مةع اًم  ةشوِ اًمؽمسموةِ  يم ةػم اًموةقأ مةـ اًمنةَس 

يعنةةةةقن سمعكةةةةهؿ سمةةةةٌعض سمةةةة  ي علةةةةؼ سمًَم  ةةةةشوِ  وسمعكةةةةهؿ يعنةةةةقن سمةةةةٌعض مةةةةَ ي علةةةةؼ 

سمةةةقن  ةةةَقم هؿ واعمن مةةةلم إمم طمةةةزرؿ قمةةةغم أومكةةةَر معونةةةِ  أومكةةةَر سمًَمؽمسموةةةِ  ىةةةَس ير

رسمةةةة  ال شم جةةةةَوز قمةةةةدد أصةةةةَسمع اًموةةةةديـن  يشةةةةَ أومكةةةةَر شم علةةةةؼ سمكةةةةزسمو هؿ  ال شم علةةةةؼ 

َ  عمةةَ قملوةةف اعمًةةلمقن  سمٌؾمةة مف  وموطٌعةةقن أومةةراد ؿ قمةةغم أومكةةَر معونةةِ ي ٌنقيشةةَ ظم ومةة

 ةةةةذا ًمةةةةوس جمةةةةَ  وان  ن ًااظمةةةةرون  ال هيمنةةةةل اان أصةةةةَسمقا ومةةةةو  شمٌنةةةةقا أأ أظمطةةةة

اًمٌكةةْ  ًمكةةةـ مةةةَ  ةةةذا ا ومكةةةَر؟  ةةةل ىمةةؾ مةةةـ ضمةةةؾ  قملةةةوهؿ أن ي ٌنةةةقا اإلؾمةةة أ يملةةةف 

 م شك  ًمكـ  ؾ  ؿ ىمَدرون قمغم ذًمؽ؟

ال   ؿ ؿمٌَب م كمس شمٌنقا سمعض ا ومكَر اعمٌونِ ًم ًلوؽ طمةزرؿ  مقَسمةؾ  ةذا 

 َقمِ يرسمقن أىشًةهؿ أو  ةَقم هؿ أو ـم رةؿ أو هايةَ ؿ يرسمةقيشؿ قمةغم ىةقع مةـ 

دة  ومقةةةد   معةةةقن مةةة    ذم سمعةةةض اًمًةةةَقمَت قمةةةغم شمةةة وة ىمةةةرنن  و ةةةذا  ء اًمعٌةةةَ

ـموةةُ  وىمةةد   معةةقن ذم سمعةةض اًملوةةَزم ًم ةة ة اًملوةةؾ  و ةةذا  ء ـموةةُ  وًمكةةـ 

يةةةداظملهؿ ذم  ةةةذا االضمةةة  ع أو ذا   ء مةةةَ  ةةةًَمػ اًمًةةةنِ  أًب مةةة    واطمةةةدا  

ًملوةؾ  و ةذا ؾمهؾ ضمدا  ومهمف: و ةق أىنةَ ىجةد سمعكةهؿ   معةقن ًمولةِ اجلمعةِ ًمقوةَأ ا

  عمَذا  ؿ يشعلةقن «ال    قا ًمولِ اجلمعِ سمقوَأ وال يشَر َ سم وَأ»اًمرؾمق  ىمَ : 
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  ذا؟  يشؿ مَ صشقا قملمهؿ  وم   عقا سملم اًم  شوِ واًمؽمسموِ.

إذا : واضمةةةُ اًمعلةةة ء أن  معةةةقا سمةةةلم ا مةةةريـ: شم ةةةشوِ اإلؾمةةة أ  ةةةَ دظمةةةؾ وموةةةف  

ؽ ًموعةقد أصمةر شمٌنةل  ةذا اإلؾمة أ وشمرسموِ مـ طمقهلؿ قمةغم  ةذا اإلؾمة أ اعم ةشكن ذًمة

قمغم  ذا اعمج مع يم  يمَن ذًمؽ ذم أو  ا مر  ويم  يقَ : اًم َريخ يعود ىشًف  مَ 

َ  مةةةَ ًمألمةةةراض اعمعنقيةةةِ واًمنشًةةةوِ ومهةةةق اًمعةةة ج ذم يمةةةؾ زمةةةَن ومكةةةَن   يمةةةَن قم ضمةةة

وًمةةةوس  ةةةق إال اًمقةةةرنن مةةةع شمشًةةةػما منةةةف قملوةةةف اًمًةةة أ  وقمةةةغم مةةةَ ذيمرىةةةَ مةةةـ إوةةةَومِ 

 ًم ًَم .اعمنهٓ اًمًلػ ا

إذا : ومهًالء ا ومراد يققمقن سمنقؾ اًمدقمقة قمغم اعمشهقأ اًم كو  وشمرسموةِ ا ومةراد 

 قمغم  ذا اعمشهقأ اًم كو .

ومًقاء اًمقوَأ سمًَم  شوِ أو سمًَمؽمسموِ  ذا ال سمد ًمف مـ شمن وؿ  وم  أطمةد ينكةر اًم ن ةوؿ 

يملشةةةةظ مطلةةةةؼ  وًمكةةةةـ ىمةةةةد ينكةةةةر وىكةةةةـ أو  اعمنكةةةةريـ شمن ةةةةو   ال يقةةةةقأ قمةةةةغم  ةةةةذا 

 مـ اًم  شوِ واًمؽمسموِ. واو  إذا ؟ ـموُ همػما. شمشكؾ.ا ؾمَس 

 ( 00:  00: 52/   736) اهلدى والنور / 

 باب وٍْ

اعملقل: ؿموخ  نَ ؾمًا  سمًَمنًٌِ ًمألطمزاب شم ىمل ذم طمزب اًم كرير وطمزب اإلظمقان 

اعمًةةةةلملم وطمةةةةزب اهلل مةةةةَ رأ  اًمنمةةةةع ذم شمعدديةةةةِ ا طمةةةةزاب ذم اًمةةةةديـ 

 اإلؾم مل؟ 

وى ر همػم   ـ يًيًمقن  ى ر  ـ ؾمًاًمؽ أريد أًمشّ ىمٌؾ أن أضموٌؽ قم اًمشوخ:

 ومو ط قن ذم اًم عٌػم ذم اًمًًا .
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وميىّ ىملةّ: مةَ رأ  اًمنمةع ذم ا طمةزاب؟ ال ينٌبةل أن شمقةق  ال أىةّ وال همةػم  

 مَ رأ  اًمنمع؟

  ن اًمنمع مَ قمندا رأ   قمندا طمكؿ. 

 ا.  ًمش ؽ مش ىم د   أىَ قمَرأل ىم د   نأىَ سميصك

اداب اًمنمةةةقموِ اًم ةةةل ضمةةةَء اًمرؾمةةةق  قملوةةةف اًمًةةة أ وشم ةةةكو  ا ًمشةةةَظ  ةةةق مةةةـ ا

ًموعلمهَ )اىقطَع( يعنل اًموقأ يم ةػم مةـ اعمًةلملم ظمَصةِ ذم  ةَ اًمٌلةد حيلشةقن سمبةػم 

اهلل  حيلشةةقن سمآسمةةَةهؿ  سميسمنةةَةهؿ  قمنةةدىَ مةةـ سملةةدىَ ذم ؾمةةقريَ  مةةَ أدر   ةةق يمةةيىنل مةةَ 

 ؾممعّ  حيلػ اًمقاطمد سمشقارسمف وًمق يمَن طمًَمقهؿ. 

مةةـ طملةةػ سمبةةػم اهلل ومقةةد »ل اًمةةكم  ةةق ىمقًمةةف قملوةةف اًمًةة أ:  ةةذا يملةةف داظمةةؾ ذم اًمنهةة

َ  وملوكلػ سمةَهلل »  «ومقد يمشر »  وذم روايِ: «أرش  ال حتلشقا سمآسمَةكؿ  مـ يمَن طمًَمش

 . «أو ًمو مّ

 ال ال؟ ااان سم ًمعقا اللػ سمبػم اهلل و

 ىعؿ. مداظملِ:

   ةةةؾ «مةةةـ طملةةةػ سمبةةةػم اهلل ومقةةةد أرش »شمًةةةمعقا  اًمرؾمةةةق  قمةةةؿ يقةةةق :  اًمشةةةوخ:

 دو  صَروا منميملم. ـمٌعَ سمنقق : ال مَ صَروا منميملم.  َ

 ًمكـ  ؾ  ذا  قز؟ مَ  قز. 

  ؾ  قز اًمًكقت قمند اللػ سمبػم اهلل؟ ال  قز.

 ةةؾ  ةةقز اًمًةةكقت أن يقةةق  اعمًةةلؿ: مةةَ رأ  اًمنمةةع؟ ال  ةةقز اًمًةةكقت أىةةَ 

قمند  رأ   و ةذا قمنةدا رأ   اًمشةوخ قمنةدا رأ   ىكةـ ى طةي وى ةوُ ذم اًمةرأ   

َا  ﴿اًمشَرع الكوؿ قمنةدا طمكةؿ:  أمَ وا إ ال  إ ي ة ٌ ةد  ع  سم ةؽ  أ ال  شم  ٍ ة ر  ىم    [23]اإلسالرا :﴾و 
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اًمخ سمعد اًم  كو   ذا  وأرضمق أن يكقن ذم سمًَمؽ أىّ وهمػم    ن يمةؾ يةقأ ىكةـ 

 سمنكرر  ذا اًم نٌوفن الى شَر  ذا اجطي. 

مةةـ ذم اإلذاقمةةَت ىًةةمع مةةـ ؾمةةعقديِ  مةةـ همػم ةةَ  سموجةةل ؾمةةًا  مةةـ مةةـ مٍمةة 

 اًمعرا  مـ أ  سم د اإلؾم أ: ؿمق رأ  اًمنمع ذم يمذا؟ 

 ظمطي  واًمبريُ أيشؿ ال ينٌهقن قمغم  ذا اجطي. 

َ   ًمكةةةةـ  َ  وصةةةةقاسم  وٌةةةةقن قمةةةةـ اًمًةةةةًا   واجلةةةةقاب ذم اًمبًَمةةةةُ يكةةةةقن صةةةةكوك

 ينٌبل أن ينٌف اًمًَةؾ ومو  إذا أظمطي ذم ؾمًاًمف. 

ينمةةةةةع ذم  سمعةةةةةد  ةةةةةذا اًم  ةةةةةكو  أىمةةةةةق : ال يقضمةةةةةد ذم اإلؾمةةةةة أ أطمةةةةةزاب: أ  ال

اإلؾمةة أ أن يكةةقن  نةةَ  أطمةةزاب  وال ينٌبةةل أن يكةةقن ذم اعمًةةلملم أطمةةزاب  وإن 

 يمَن  يم  ىموؾ: مَ يمؾ مَ ي منك اعمرء يدريمف: دمر  اًمريَح  سم  ال شمش هك اًمًشـ. 

ا طمزاب اًموقأ مقضمقدة  ومع ا ؾمػ ًموّ أن ا طمزاب يمَن قمٌَرة قمةـ طمةزسملم 

 صم صمِ. 

 جةَوز اًمعنمةة أطمةزاب أو أيم ةر سمك ةػم  ورسمنةَ قمةةز اان ا طمةزاب ذم  ةذا اًمٌلةدة شم

لم  ﴿وضمةةةؾ يقةةةق  ذم اًمقةةةرنن اًمكةةةريؿ: 
يم  ةةة ـ  اعم  نم  

ةةة ةةةقا م  قى  ال شم ك  ةةةقا * و  ىم  ر  ـ  وم  ي
ذ  ةةة ـ  اًم 
ةةة م 

قن   ةةة طم  ر  هي  ؿ  وم  د  ةةة ب  سم ةةة   ًم  ز 
ةةة ؾ  طم  ةةة َ يم  و ع 

ةةة َى قا ؿم  ةةة يم  ؿ  و  يةةةن ه 
   ةةةذا اًمةةةنص [32-31]الالالالروم:﴾د 

ويةةةذيمر ؿ سمةةةين واضمةةةٌهؿ أن ي ك لةةةقا يم لةةةِ  اًمقةةةرنين وطمةةةدا يكشةةةك ًم ةةةوقظ اعمًةةةلملم

ؿ  ﴿واطمةةةةدة  وأال ي كزسمةةةةقا إال طمزسمةةةةَ واطمةةةةدا  يمةةةة  ىمةةةةَ  شمعةةةةَمم:  ةةةة ب  اهلل      ز 
ةةةة أ ال إ ن  طم 

قن   ةةة ك 
ل    ًمكةةةـ مةةةع ذًمةةةؽ سمًةةةٌُ اىكةةةراأل سمعةةةض اعمًةةةلملم قمةةةـ [22]المجادلالالالة:﴾اعم  ش 

ومهمهةةةةؿ ًمةةةةدينهؿ أوال: قمةةةةغم اًمقضمةةةةف اًم ةةةةكو   وإذا ومهمةةةةقا قمةةةةغم اًمقضمةةةةف اًم ةةةةكو  

َ  سمَضم هَدات وأراء ؿم  ةوِ  اىك َ  هلق  اًمنشس  أو أطموَى رومقا قمـ شمطٌوقف  إمَ اشمٌَقم

ـ  ﴿ ةةةةةةةةةةةةًَمشقن وموهةةةةةةةةةةةةَ اًمن ةةةةةةةةةةةةقص اًمنمةةةةةةةةةةةةقموِ يمهةةةةةةةةةةةةذا اًمةةةةةةةةةةةةنص. 
ةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةقا م  قى  ال شم ك  و 
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لم  
يم  َ  يمةؾ  [31]الروم:﴾اعم  نم  ة مةَ سمةَ  اعمنمةيملم؟ مةـ اًمةذيـ ومرىمةقا ديةنهؿ ويمةَىقا ؿمةوع

 طمزب سم  ًمدهيؿ ومرطمقن. 

ذا مـ نصمَر الزسموِ اعمنهةل قمنهةَ ذم اًمنمةيعِ اإلؾمة موِ ومـ اعم طمظ اًموقأ و 

أىةةف يمةةؾ طمةةزب سموك ةةؾ  َقم ةةف طمقًمةةف  ويمةةؾ ظمةةػم  كةةـ حي ةةلف سموكرمةةف قمةةـ يمةةؾ 

 اعمًلملم  وسموكٍما ذم طمزسمف  والزب اًم َين يمذًمؽ  واًم ًَمْ يمذًمؽ واًمن وجِ: 

 اًم عةَد  واًم نةَصمر واًم نةَومر واًم ٌةَهمض واًم ةةداسمر  واًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ يشةك قمةةـ

َ  يمةةة  ويمقىةةةقا »يمةةةؾ ذًمةةةؽ ذم الةةةديْ اًم ةةةكو  ووةةة مف سمققًمةةةف:  قمٌةةةَد اهلل إظمقاىةةة

ا قمٌةةَد اهلل إظمقاىةةَ يمةة  قال حتَؾمةةدوا وال شمٌَهمكةةقا وال شمةةداسمروا  ويمقىةة». «أمةةريمؿ اهلل

حيمةةؾ اًمنةةَس قمةةغم اًم كةةزب  ةةق اىشةةبَهلؿ    وأىةةَ ذم اقم قةةَد  أن اًمةةذ «أمةةريمؿ اهلل

و ةةق اًمك ةةَب واًمًةةنِ  ومةةَ يمةةَن قملوةةف  قمةةـ دراؾمةةِ اإلؾمةة أ مةةـ أصةةقًمف اًم ةةَوموِ ن أال

 ؾملشنَ اًم ًَم . 

َىم ؼ  ﴿وًمذًمؽ ىمَ  شمعَمم  ورذا اايِ أظم ؿ اجلقاب قمـ  ةذا اًمًةًا :  ش ة ـ  ي  م ة و 

ل ف   ى   ة مم  و  َ شم ةق   م ة
ف  ًم ة ق  لم  ى 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم   ػم   ؾم  ع  هم 

ي   ٌ  ف  اهل  د   و  ٌ لم   ًم  َ شم   م 
د  ع  ـ  سم 
ق   م  ؾم   اًمر 

ن   ةةةة ه  اضم  ػم 
ةةةة ت  م    َء  ةةةة ؾم  ويةةةةـ اًمشةةةةَ د ذم اايةةةةِ؟ وي ٌةةةةع همةةةةػم ؾمةةةةٌوؾ  [115]النسالالالالا :﴾ؿ  و 

 واعمةةًمنلم. ًمةةق ؾمةةيًمنَ اعمًةةلملم قمَمةةِ  ؾمةةقاء يمةةَىقا قملةة ء  أو يمةةَىقا ـمةة ب قملةةؿ  أ

يمةةةةَىقا مةةةةـ قمَمةةةةِ اعمًةةةةلملم:  ةةةةؾ قملمةةةة ؿ أىةةةةف يمةةةةَن يقضمةةةةد ذم اعمًةةةةلملم اًمًةةةةَسمقلم 

ًةةة عمريـ اًمةةةذيـ اؾمةةة عمروا أطمةةةزاب؟ اجلةةةقاب: ال.  ةةةذا ا طمةةةزاب ضمَءشمنةةةَ مةةةـ اعم

سم دىَ وىنمةةةةوا ومونةةةةَ قمةةةةَداهتؿ وشمقًَموةةةةد ؿ وأظمطةةةةَر ؿ ومنهةةةةَ: الةةةةزب اًمشةةةةوققمل  

 والزب االؿمؽمايمل  واًمديمقراـمل  ومَ أدر  أيش  نَ  أؿموَء.

وم ةةةةَر اًمٌلةةةةد اًمقاطمةةةةد ينقًةةةةؿ قمةةةةغم ىشًةةةةف إمم أىمًةةةةَأ يم ةةةةػمة  صمةةةةؿ شمنةةةةسمّ  ةةةةذا 

ؿمةةوققموف  ديمقراـموةةف  ًموًةةّ الزسموةةَت   ةةذا الزسموةةَت اًم ةةل ؾمةةمونَ َ اؿمةةؽمايموِ  
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إؾمةة موِ مطلقةةَ  ًمكةةـ مةةع ا ؾمةةػ شمنةةب  ةةذا إمم اعمًةةلملم  وم ةةَر م ةةؾ مةةَ ىملةةّ 

أىةةةةّ: إظمةةةةقان مًةةةةلملم  طمةةةةزب حتريةةةةر   َقمةةةةِ شمٌلوةةةةغ    ةةةةُ  ةةةةًالء يملهةةةةؿ أن 

ي ك لقا قمغم يملمِ ؾمةقاء: و ةل اإلؾمة أ  وال طمزسموةِ ذم اإلؾمة أ. وىمٌةؾ إيشةَء  ةذا 

ى ةةوكِ ظمَصةِ وعمةةـ يمةةَن اسمة غم سمم ةةؾ مةةَ أىةةّ اعمجلةس يةةَ أسمةةَ حممةقد أوضمةةف إًموةةؽ 

 اسم لوّ سمف. 

 (  00: 25: 34/ 528) اهلدى والنور /

 باب وٍْ

ومةةَ  ةةق اًم كةةزب   ومةةَ  ةةق اعمق ةةقد سمكلمةةِ طمةةزب  ىريةةد الةةزب أوال  : اًمًةةَةؾ

 اًمٌبوض واعمٌَح ؟

الزب اعمٌَح  ق الزب اًمقاطمد اعمًلؿ اًمذ  حيكؿ اًمك َب واًمًنِ  اًمشوخ:

ومهؾ دمد ذم ا طمزاب   ػ وموف اًمنَس ومَ ؾمق  ذًمؽ ومهق همػم مٌَحذم يمؾ مَ اظم ل

 . ؟مـ ي د  قملوف  ذا اًمقصػاًمقَةمِ اًموقأ 

 ال يَ ؿموخ .

 اى هك ا مر .

أو  ًممهمَصمةةةةِأىَؾمةةةةَ ي جمعةةةةقن ويشةةةةكلقن طمةةةةزب مةةةة   ًمعمةةةةؾ ظمةةةةػم أو  مةةةة     :ذم

ًملةةدقمقة  ةةؾ  ةةًالء يكةةقن قمملهةةؿ ذم  ةةذا اعمجةةَ  يكةةقن مةةـ الزسموةةِ اعمٌَطمةةِ يةةَ 

 وخ .ؿم

 إـم  رشقمل أأ  ق  إـم  ىعؿ ًمكننَ ؾمنقق  طمون  يطلؼ ًمشظ الزب  ؾ  ق 

 خمًَمػ ًملنمع .
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 ذم اايَت . ءيم  ضمَ

 ال حتد يمشَىَ مَ طمدىَ  ؾ  ق مقاومؼ أأ خمًَمػ .

 إذا يمَن  َقمِ ي كزسمقا . عال يَ ؿموخ ي طَسمؼ مع اًمنم

اعمةراد وموةف رشقمةَ مةَ  ةق  أـملؼيملمِ الزب إذا :اًمًًا  ؟ ذا ضمقاب أ  ؾمًا  

ًمكـ اان طمون    سمًَمك َب واًمًنِ اعم مًكلمن طمزب اهلل  ؿ اًمبًَمٌقن اعمراد إأال 

 . ادويمَذا يريطلؼ طمزب 

 يعنل . ِا طمزاب اًمًوَؾمو

يةةةق ؿ ااظمةةةريـ سميىةةةف ال  سمَؾمةةةؿوملةةة ذا اعمًةةةلؿ يعنةةةل حينمةةة ىشًةةةف ويلقةةةُ ىشًةةةف 

ع    َقمةِ ذم االصط ح الًَ وًمف خملص منف سمَؾم  االؾمؿ ي د  قملوف  ذا

مَ ؿمَسمف ذًمؽ  َ ًموس وموف اإلهيَأ اعم ًَمػ ًملنمع و ةذا  ةق  و عوِ أأو جلنِ أو 

 اًمقاىمع ومَ أدر  عمَذا أىّ شم قؾمع اان ذم اعمقوقع .

ققااذيف ا  مل ااال كاا أ ا    ش ااو  ومجشعااو واتااذيال يااش خاانا أقااش أالااذا كاا أ ا     اا  أقااش 
 وعىام رييقاجمت لا  عىام كا وا و  ا   ك أ ا قشس يقذمذن هؤالء كتحابني  وهاك  ا م 

 و   ة أمنس ك وك  بب .

وأ  طمةةةزب ىةةةَضم  مةةةنهؿ ومهةةةؾ دمةةةد اًموةةةقأ طمةةةزب اًمشةةة ين والةةةزب اًمشةةة ن مةةةع 

 ذًمؽ يقق   ق قمغم اًمك َب واًمًنِ .

 ال مَ أىم د الزسموِ اًمًوَؾموِ أىم د أىمق  ذم سمعض اإلظمقة إذا رأوا .

  د  .ال ىم د   ًالء اإلظمقة يشهمقن  ذا القوقِ  ذا ىم

 نظمرال  ذا ؾمًا  

 .( 00:  55:  40/ 779) اهلدى والنور/
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 التهتن احلصب٘ ِن تده   

 ِرٓ اآلٖٛ عمٜ جٕاشٓ؟

وأل  ﴿ مداظملةةةِ: ر  ون  سم ةةةةَعم  ع  ر  ي م  ةةة ي  قن  إ مم  اج  ةةةةػم   و  قم  د  ةةة ٌِ ي  ةةة ؿ  أ م  ن ك 
ةةةة ـ  م  ةةة  ك  ًم  [ن  ﴾و 

 .ي703قممران:

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:

 ك ؾ اإلؾم موِ.مـ ومن َ سمجقاز ىموَأ اًم مداظملِ:

 ؿمق معنَ أمِ؟ اًمشوخ:

 أريد اعمعنك. مداظملِ:

 ا مِ  ل اجل قمِ   ل ـمَةشِ  يم لِ مش يم ؾ  يم لِ:  َقمِ اًمنَس. اًمشوخ:

 اعملقل: مش يمؾ اًمنَس؟ 

 مش يمؾ اًمنَس.  اًمشوخ:

 ا مِ.  يعنل  قز أن شمققأ وم ِ وشمققأ مداظملِ:

ـ ىمَ : ال  و ؾ يمكـ أن شمققد ًمأل اًمشوخ:  مِ يم ؾ. إيف  وم 

 ال.  مداظملِ:

ٌِ ﴿  سمًَمؽ ؿمقيِ  ق  ف قملوؽ ا مر  ـم  ٌ  ًمكـ أىّ ؿم   اًمشوخ: ؿ  أ م  ن ك 
ـ  م  ًم   ك  ]آل ﴾و 

  يعنةل  َقمةِ  ؿمةق وفموشةِ اجل قمةِ؟ يةيمرون سمةَعمعروأل وينهةقن قمةـ [104عمران:
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اعمنكةةةر  ـموةةةُ  ؿمةةةق قم ىمةةةِ  ةةةذا سمةةةًَم ك  ت الزسموةةةِ؟ أيةةةش قم ىمةةةِ؟ مًَمةةةف قم ىمةةةِ 

َ   ؾ شم ق  ر مًل   يقق  سم  أل  ذا اايِ؟ ىمؾ: ال. إـم ىم

 يم . مداظملِ:

إذن ًمةةوس هلةةذا اايةةِ قم ىمةةِ أسمةةدا   أو دًموةةؾ عمةةـ يقةةق  سمجةةقاز ا طمةةزاب   اًمشةةوخ:

سمؾ اايِ رصحيِ سمقضمقب وضمقد  و ِ و َقمِ مـ ا مِ اعمًلمِ يققمةقن سمقاضمةُ 

 ا مر سمَعمعروأل واًمنهل قمـ اعمنكر. 

 قر أىف يمؾ مًلؿ  ُ قملوف أن ي علؿ اًمعلؿ واًمبرض مـ  ذا ا مر  ق: أال شم 

اًمنمةةةقمل  ال.  ةةةذا وفموشةةةِ اًمعلةةة ء  ويمةةةؾ مًةةةلؿ  ةةةُ أن يكةةةقن نمةةةرا  سمةةةَعمعروأل 

َ   وإى   َقمِ مـ  ذا ا مِ اإلؾم موِ.  وىَ و

ومَعمق قد سمَايِ إذن  ق شمعلوؿ اعمًلملم أىف  ُ قمغم ـمَةشِ منهؿ أن يققمةقا 

 نكر   ذا مـ ضمهِ. سمقاضمُ ا مر سمَعمعروأل واًمنهل قمـ اعم

مةةـ ضمهةةِ صمَىوةةِ: أىةةَ أؾمةةيًمؽ اان:  ةةؾ أىةةّ شم ةةـ يةةَ أظمةةل أن  ةةًالء اًمةةذيـ شمشةةػم 

إًموهؿ أيشةؿ يًة دًمقن رةذا اايةِ قمةغم ضمةقاز إ ةَد شمكة  ت وأطمةزاب م عةددة   ةؾ 

 شمع قد أن  ذا ا طمزاب شمققأ سمقاضمُ ا مر سمَعمعروأل واًمنهل قمـ اعمنكر؟ 

 ًمألؾمػ  يملهَ مقٍمة.  مداظملِ:

 ةةةةذا  ةةةةق  ومةةةةٌذن اًمٌمةةةةء اًمةةةةكم الزأ ىقةةةةقأ وموةةةةف وسمةةةةنص اًمقةةةةرنن اًمكةةةةريؿ  :اًمشةةةةوخ

مةةيمقريـ وموةةف مةةيمقريـ وموةةف مةةَ طمنةةَ ىمةةَةملم وموةةف  واًمٌمةةء اًمةةكم مةةَ أمرىةةَ وموةةف  وقمةةغم 

اًمعكس يشَىَ قمنف شم ك ةؾ وشم كةزب وحتةَرب ذم ؾمةٌوؾ الزسموةِ  وىعةَد  ذم ؾمةٌوؾ 

 الزسموِ   ذا ؾمٌكَن اهلل يعنل قمكس ًمألطمكَأ اًمنمقموِ. 

 ا ةمِ ا رسمعِ أو ا يم ر أىَ أومهؿ أن يمؾ واطمد سموشكؾ يم لِ. لِ:مداظم
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طمَؿمَ ؿ  طمَؿمَ ؿ  معلهش  راح أىمق  ًمؽ واصك  ًمؽ وضمهِ اًمن ةر  اًمشوخ:

 ذا  ا ةمِ ا رسمعةِ  وا رسمعةلم  وا رسمع يةِ  وأرسمعةلم أًمةػ  وقمةد مةَ ؿمة ّ  إلن 

سمةةةدا  يةةةدقمق اًمنةةةَس قملةةة ء اعمًةةةلملم مةةةَ ؿمةةةَء اهلل سمةةةَر  اهلل ومةةةوهؿ مةةةَ يمةةةَن مةةةنهؿ أطمةةةد أ

اًمةةذيـ طمقًمةةف أىةةف شمشةةٌ قا    ويمقىةةقا معةةل  وال شم عرومةةقا قمةةغم همةةػم   طمَؿمةةَ ؿ مةةـ 

 ذًمؽ. 

وأىةةّ السمةةد أىةةؽ سملبةةؽ أو ىمةةرأت أن يمةةؾ إمةةَأ مةةـ ا ةمةةِ ا رسمعةةِ يمةةَن يقةةق : إذا 

ص  الديْ ومهق مذ ٌل  ًمكـ أقمجُ مـ  ةذا وأقم ةؿ منهةَ: أن اإلمةَأ اًمشةَومعل 

مَأ أمحد يقق : يَ أمحد أىةّ أقملةؿ منةل سمَلةديْ  اًمقر  يمَن يقق  ًم لموذا اإل

َ  أو  ¢ومةةةٌذا ضمةةةَء  الةةةديْ قمةةةـ اًمنٌةةةل  َ  ومةةةيقملمنل سمةةةف  ؾمةةةقاء يمةةةَن طمجَزيةةة صةةةكوك

َ   أو...اًمخ.  َ   أو مٍمي  قمراىمو

 ةةةذا معنةةةَا: أن اًمشةةةوخ سموقةةةق  ًم لموةةةذا والؿمةةةؽ أن يمةةة   مةةةـ اًمشةةةوخ وشملموةةةذا ًمةةةف 

هؿ سموقةق : أى ةقا الزأ شمكقىةقا  َقمِ ًمف شم مذة  ًمكـ طمَؿمَ ؿ أن يكقن اًمقاطمد من

معةةةل  وال شمكقىةةةقا مةةةع اإلمةةةَأ أمحةةةد والمةةةع همةةةػما مةةةـ ا ةمةةةِ   ىةةةف يمةةة  ىمةةةَ  رب 

َسم ل لم  ﴿اًمعَعملم سمكؼ ذم اًمقرنن اًمكريؿ:   م   ق ة
ر  غم  ه   َ قم ة اى ة ق  ظم 

  ًمكةـ [40]الحجالر:﴾إ 

 ؿمق صَر ومو  سمعد  صَروا اًم  مذة  سمؾ شم مذة اًم  مذة ينهةقن قمةـ  ةذا اًم ع ةُ 

وقمـ  ذا اًم ك ؾ  وقمـ  ذا اًم كزب ن وًمذًمؽ وم  ينٌبل عمًلؿ أسمةدا  أن  طةر ذم 

سمًَمةةف أىةةف مةة ل  ا ةمةةِ ا رسمعةةِ قمملةةقا أرسمعةةِ أطمةةزاب ىكةةـ يمةة ن اًموةةقأ ىعمةةؾ أرسمعةةِ 

َ   ومةةع ذًمةةؽ ومةةيىمق : ًمةةق  أطمةةزاب  وأىةةَ أىمةةق : طمَؿمةةَ ؿ أن يكقىةةقا ىمةةد صةةنعقا أطمزاسمةة

َ  ومهؿ قمل ء  أمَ اًمو  قأ اًمذيـ يقومقن ا طمزاب ًموًقا سمعل ء.يمَىقا ومعلقا أطمزاسم

 ضمه ء.  مداظملِ:

إىةةةة  ًموًةةةةقا سمعلةةةة ء أىمةةةةؾ مةةةةَ يقةةةةَ   وميىةةةةَ مةةةةَ سموهمنةةةةل سمقةةةةك اًمةةةةدظمق  ذم  اًمشةةةةوخ:



 أي العالمة األلباني يف احلزبيةر ----------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

770 

 شمشَصوؾ. 

ومٌذا ضمةَز ًملعلة ء اًمًةَسمقلم أن يك لةقا أو أن حيزسمةقا  ومةع ذًمةؽ ومهةؿ ب يشعلةقان 

ققًمقا م ؾ مَ قمملقا طمزسموةَت وم  ينٌبل ًملنَس اجلهلِ مـ أم ًَمنَ سمًَمنًٌِ إًموهؿ أىف ي

وىكةةةةـ ىعمةةةةؾ م ةةةةؾ طمكةةةةَي هؿ  ال  ويمةةةةذًمؽ.... مةةةةـ نصمةةةةَر اًم كةةةةزب سمقةةةةَء اجل قمةةةةِ 

 اعم كزسملم قمغم ال قملؿ  ال ي قؾمعقن ذم معرومِ ا طمكَأ اًمنمقموِ.

اعملقل: ـمُ ًمق ىمَمّ  َقمِ  قز سمدون أن يكقن هلةَ رةةوس وال هلةَ مًة ق  

علةةةةؿ  قمةةةةغم رشيطةةةةِ أن يكقىةةةةقا أو أمةةةةػم واشمشقةةةةّ مةةةةع سمعكةةةةهَ اًمةةةةٌعض قمةةةةغم ىنمةةةة اًم

 جم معلم مع سمعض  ومهؾ ذم  ذا اًمٌمء مـ...

  ذا اًمقاضمُ يَ أظمل.  اًمشوخ:

 ىعؿ يَ ؿموخ.  مداظملِ:

 وأن يكقىقا ؿمٌف م شقلم قمغم أؾمَؾموَت.  مداظملِ:

مةةَ ذم مةةَىع يةةَ أظمةةل  سمةةس مةةَ حيةةَرسمقا سمعكةةهؿ اًمةةٌعض مةةَ يققًمةةقا: ىكةةـ  اًمشةةوخ:

 ًم كزب واًم ك ؾ.ومقط وااظمريـ ًموًقا منَ   ل أصمَر ا

 (  00/ 40/ 00/ 528) اهلدى والنور /
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 ِن ٍِاك واٌع وَ التعأُ  

 وع األحصاب الطٗاضٗٛ؟

ـموةةةةةُ. اًمًةةةةةًا  اجةةةةةَمس يقةةةةةق :  ةةةةةؾ دقمةةةةةقة  ةةةةةذا ا طمةةةةةزاب ًملقةةةةةَء  مداظملةةةةةِ:

  َ واًم عَون وىٌذ اج قمَت جمد  ذم ى ريمؿ اان؟ وىمد شمشرز  ذا اًمدقمقة دممع

يةرون حتةزب  َقمةَهتؿ  ومة  رأيكةؿ سمةَر  اهلل ضمديدا  مـ صًَم  اجل قمَت اًمذيـ 

 وموكؿ ذم  ذا اًمٌَب؟.

اًمشةةوخ: ىكةةـ مةةَ ىم نةةع أسمةةدا  قمةةـ أن ىمةةد يةةدىَ إمم يمةةؾ مةةـ يةةدقمقىَ إمم اًم شةةَ ؿ  

واًم عةةَون ًمكةةـ سمًَمنمةةط ا ؾمةةَف اًمةةذ  ىكةةـ ىةةديـ اهلل سمةةف: قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ  

ًمةؽ أن شمقضمةد ومكؾ مةـ دقمَىةَ إمم ذًمةؽ ومةنكـ ىًة جوُ وى عةَون وال ى شةك سمعةد ذ

يم لةةِ ضمديةةدة  ةةل م ةةؾ ؾمةةَسمقَهتَ مةةـ االىكةةراأل ىملةةو   أو يم ةةػما  قمةةـ اًمك ةةَب واًمًةةنِ  

و ذا فمَ رة سمدت اان مع ا ؾمػ سمًَمنًٌِ ًمٌعض إظمقاىنَ اًمةذيـ يمةَىقا وال يزاًمةقن 

وا ًيدىدىقن طمق  اًمدقمقة إمم اًمك َب واًمًنِ ومنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم  وًمكةنهؿ سمةد

اًمًوَف وسمذًمؽ ؾموكعػ ىشَـمهؿ ذم اًمدقمقة  منذ أمد ىمريُ يعملقن ذم اعمجَ 

 ًملمًلملم سمعَمِ إمم أن ي عرومقا قمغم إؾم مهؿ قمغم وقء اًمك َب واًمًنِ.

سمَالظم  ةةةَر: ال ىم نةةةع أن ى عةةةَون سمنمةةةط قمةةةغم أؾمةةةَس اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ ومةةةنهٓ 

 اًمًلػ اًم ًَم . ىعؿ.

 (00:  30: 57/   320) اهلدى والنور / 
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 س الدميكساط٘ حيػس يف ِن الفه

 فهس الفسم الطالٛ؟

ن أ ةؾ اًمك ةَب ال إأ»: ¢الديْ اًمذ  يرويف معَويِ قمةـ رؾمةق  اهلل  مداظملِ:

 وؾمٌعلم ومرىمِ  وشمشؽم   ذا ا مةِ قمةغم صم صمةِ وؾمةٌعلم ومرىمةِ اصمنةَن اومؽمىمقا قمغم اصمنلم

 .. «وؾمٌعلم ذم اًمنَر وواطمدة ذم اجلنِ

 اصمنلم وؾمٌعلم ذم اًمنَر واطمدة.. اًمشوخ:

ذم اجلنةةِ أال و ةةل م ةةؾ مةةَ أىةةَ قملوةةف وأصةةكَ    ةةؾ اًمديمقراـموةةِ ذم  مداظملةةِ:

 ذا اًمزمةَن أو ا طمةزاب ... ذم سم دىةَ شمكةؿ  ةذا الةديْ وموهةَ.. يكةقن مةـ اًمشةر  

  ذا اًمشر  اصمنلم وؾمٌعلم؟

َ  ًموًةةةةةّ إؾمةةةةة موِ  ًمكةةةةةـ اعمق ةةةةةقد سمةةةةةًَمشر   اًمشةةةةةوخ: ال  وإن يمَىةةةةةّ  ةةةةةل ـمٌعةةةةة

وةةِ واًمشةةوققموِ وإمم نظمةةرا  ةةذا ًموًةةّ ومةةر  دينوةةِ اعم  لشةةِ ذم اًمةةديـ  واًمديمقراـم

  ذا ومر  قمل ىوِ ومهذا ظمَرضمِ قمـ داةرة اإلؾم أ  وو  ًمؽ اجلقاب؟

َ   ذا اإلىًَن اًمةذ  يكةقن قمةغم اًمشطةرة مةـ أوالدىةَ مة    ... ىكةـ  مداظملِ: ـمٌع

المد هلل سمشكؾ اهلل صمؿ ومكؾ ... وقمل دينل أن  ذا ـمريةؼ..  ةذا ىجةَة إن ؿمةَء اهلل 

.  ىةةف حم مةةؾ يةةي  أوالدىةةَ  مةة   : يةةي  يكةةقن قمنةةدىَ  نةةَ ذم ا ردن طمةةزب يملنةةَ ..

 اًمققموِ اًمعرسموِ ويمذا يشكر أن  ذا اًمطريؼ اعمً قوؿ م   ..

َ .. اًمشوخ:  مـ أيـ ؾموشكر أيك
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 سمًَمدقمقة اًمذ  يدقمق َ ًمف.. مداظملِ:

 ظمرضمّ اعمًيًمِ قم  يمنّ ذم صددا. اًمشوخ:

ؿ  ﴿اهلل ىمَ :  ن ٌ   ك  ؾ  ى  ال   ىم ؾ     ـ  أ قم ة   ي ن  ة  ال  و ةَة   *سم َ  ظم 
ؿ  ذم  و ه  ع  ؾ  ؾم ة ـ  و ة ي

ذ  اًم ة

 َ ن ع  ةةة ن قن  ص 
ةةة  ً
ٌ قن  أ يش  ةةةؿ  حي   ةةة  ً ؿ  حي   ةةة و َ و    ى  ر  ةةةؿ   *اًمةةةد   ر 

ةةةَت  وا سم آي  ر  ةةة ش  ـ  يم  ي
ذ  ةةة أ وًم   ةةةؽ  اًم 

َة ف   ًم ق  َ  ًمكـ  ةؾ ىقة [105 - 103 ]الكهف:﴾و  ق  ومًَمكشَر حيًٌقن أيشؿ حيًنقن صنع

 يشَ ومرىمِ مـ اًمشر  اًم  صمِ واًمًٌعلم؟ ... ال.إقمـ اًمكشَر 

 اًمً أ قملوكؿ.

 ( 00:  56: 42/   319) اهلدى والنور / 

 املٗجام الٕطين

 ؿموخ ىمكوِ اعمو َ  اًمقـمنل ال سمد اىف وصلكؿ ؿمي قمـ ظمؼم َ...؟ مداظملِ:

 ال واهلل  أىَ ؾميًمّ أىف ظمرج اعمو َ  اًمقـمنل ىموؾ: ال. اًمشوخ:

من  ةةق مةةَ ظمةةرج  ًمكةةـ يم ٌةةقا ذم اًم ةةكػ أىةةف يعنةةل: ظمةة   يعنةةل: ًمةة مداظملةةِ:

. َ  ا يَأ ا ظمػمة مـ  ذا اًمشهر ظم   مًِ قمنم ؾموكقن من هو

 مَ قملوؽ  ًمكـ مَ  ق مكمقىف؟ اًمشوخ:

مكمقىف اًمعةَأ يةَ ؿمةو نَ يعنةل: شمقيموةد  ةذا اًمديمقراـموةِ سمةين ذم طمريةِ  مداظملِ:

اًمةةةذ    ةةةَر اًمةةةذ  يريةةةدا يعنةةةل: قمقَةديةةةِ طمريةةةِ شمعدديةةةِ طمزسموةةةِ  أىةةةف اًمشةةةعُ  ةةةق 

 ا ؿموَء اًم ل يدىدن طمقهلَ ذم اًمدومَشمر وذم طمق  اًمديمقراـموِ.

 مَ ذم  ء ضمديد. اًمشوخ:

 مَ ذم  ء ضمديد. مداظملِ:
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 مَ ذم ضمديد الكؿ معروأل. اًمشوخ:

 الكؿ واطمد. مداظملِ:

 معذرة. اًمشوخ:

 ( 00: 27: 33/ 344) اهلدى والنور /

 ٖٔدافع عٍّاحهي وَ ٖتبٍٜ الدميكساطٗٛ 

ؿمو نَ  سمعض اًمدقمقات اان اًم ل شمر  دظمةق  اًمؼمعمَىةَت واًمةقزارات  مداظملِ:

يةةةةةةذسمقن قمةةةةةةـ اًمديمقراـموةةةةةةِ وي ٌنقيشةةةةةةَ  وىكةةةةةةـ ىعلةةةةةةؿ أن اًمديمقراـموةةةةةةِ  ةةةةةةل طمكةةةةةةؿ 

اًمطةةةَهمقت و ةةةل يمشةةةر  ومشةةةل أ  داةةةةرة  ةةةًالء  سمةةةؾ ؾمةةةمعّ أطمةةةد ؿ يقةةةق  عمةةةَ رأ  

ىمةةَ :  ةةؾ شمًةةم  زم أن أرد مقًَمةةِ ًمشةةو نَ أسمةةق مًَمةةؽ ذم اعمجلةةِ اجلديةةدة ا صةةًَمِ  

  ومهةةذا يعنةةل  ةةؿ َقمةةغم  ةةذا اعمقةةَ  اًمةةذ  ؿمةةو نَ هيةةَضمؿ وموةةف اًمديمقراـموةةِ وين قةةد 

 ي ٌنقيشَ ويدقمقن إًموهَ  مَذا ىقق  ذم  ًالء؟

يَ أظمل أىَ وال أفمـ همػم  قمنةدا ضمةقاب همةػم مةَ ؾمةٌؼ  ال سمةد مةـ اًم شريةؼ  اًمشوخ:

مقًَمةةِ ا ؾمةة َذ أسمةةق مًَمةةؽ   سمةةلم ا مةةريـ   ةةذا اًمةةذ  أىةةّ شمشةةػم إًموةةف  يم ةةُ ردا  قمةةغم

طمونذا  ؾمو ٌلم مقىمشف إن يمَن يمَومرا  مرشمدا  قمـ دينف  أو يكقن وعوػ اإلي ن يريةد 

َ  -أن ينَوم  وأن يدا ـ ومَ ؿمَسمف ذًمؽ  ومة  يكشةل  أىةّ شمعةرأل و ةذا   رىةَ  -أيكة

َ  -إمم سمكْ ىمد يكقن   مه    ذم اجللًِ اًمًَسمقِ ذيمرىَ اايِ سميـمراومهَ اًم  صمِ -أيك

ي و  ﴿ ون  وم  ر 
َوم  ةةة ك  ؿ  اًم  ةةة ؽ    

ةةةَعم  قن  ﴿  [44]المائالالالد : ﴾ًم   ةةة ؿ  اًم   ةةة ؽ    
ًم   ةةة ي و    [45]المائالالالد : ﴾وم 

قن  ﴿ ق  َؾم  ش  ؿ  اًم  ؽ    
ًم    ي و    وأرشىَ إمم أىف يم  ينقًةؿ اًمكشةر إمم  ةذيـ [40]المائد : ﴾وم 

اًمقًةةةملم  يمةةةذًمؽ اًمشًةةةؼ  ويمةةةذًمؽ اًم لةةةؿ  اان أريةةةد أن أذيمةةةر سم قًةةةوؿ صمةةةَن  ًملشةةةظ 

َ  -ـ أن  ةةذا اًم قًةةوؿ ؾموقيضةة راسمةةع  وأفمةة قمةةغم مشةةكلِ ىمةةد شمكةةقن ىمَةمةةِ ذم  -أيكةة
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ذم  -شمٌةَر  وشمعةَمم-صدور سمعض إظمقاىنَ مـ ـم ب اًمعلؿ  ومكوةن  ىقةرأ ىمةق  اهلل 

: -قملوف اًم  ة واًمً أ-اعمنَومقلم أيشؿ ذم اًمدر  ا ؾمشؾ مـ اًمنَر  صمؿ ىقرأ ىمقًمف 

ث يمةةةذب  وإذا وقمةةةد أظملةةةػ  و» ومهةةةؾ  «إذا اًمتةةةـ ظمةةةَننيةةةِ اعمنةةةَومؼ صمةةة ث: إذا طمةةةد 

يكةةقن  ةةذا اعمنةةةَومؼ ذم اًمةةدر  ا ؾمةةشؾ مةةةـ اًمنةةَر  اايةةِ شمقةةةق  ذم اعمنةةَومقلم أيشةةةؿ: 

ـ  اًمن ةةَر  ﴿
ةة ؾ  م  ش  ةة  ا  ؾم 

ر     اًمةةد 
لم  ذم 
نيةةِ »  واًمرؾمةةق  يقةةق : [145]النسالالا : ﴾إ ن  اعم  ن ةةَوم ق 

ث يمذب  ث يمذب  ؾ يكقن ذم اًم«اعمنَومؼ صم ث: إذا طمد  در    ومهذا اًمذ  إذا طمد 

ا ؾمةةشؾ مةةـ اًمنةةَر  اؾم كيةةوا اًم قًةةوؿ اًم ًَمةةْ   ةةذا اًمةةة قمشةةقا  اًمًةةَسمؼ  اؾم كيةةوا 

معةةل اًم قًةةوؿ اًمًةةَسمؼ   ةةذا اًمةةذ  يًةة كؾ اًمكةةذب أو اجوَىةةِ أو مةةَ ؿمةةَسمف ذًمةةؽ مةةـ 

اعمعةةَأ اًم ةةل ذيمةةرت ذم  ةةذا الةةديْ أو ذم همةةػما  اؾمةة كؾ ذًمةةؽ سمقلٌةةف  ومهةةق ذم 

َ ن إذ ذم  -قملوةةةف اًمًةةة أ-ا  يموةةةػ اًمرؾمةةةق  ضمهةةةنؿ ومةةةع اعمنةةةَومقلم  ال  اؾمةةة كلف قمملوةةة

َ    ةةذا يمم ةةؾ يم ةةػم مةةـ اايةةَت أىةةف قممةةؾ قممةةؾ   ةةذا الةةديْ ضمعةةؾ نيةةِ اعمنةةَومؼ صم صمةة

اعمنةةَومقلم   ةةذا اًمةةذ  يقةةق : أؿمةةهد أن ال إًمةةف إال اهلل وأن حممةةدا  رؾمةةق  اهلل  ذًمةةؽ 

يً لزأ أن حيرأ مَ طمرأ اهلل ورؾمقًمف  ومٌذا  ق اؾم كؾ مَ طمرأ اهلل ورؾمقًمف  وموكقن 

ظمًَمػ ومعلف ىملٌف  ىمد ظمًَمػ ومعلف اقم قَدا  ًمكـ  نَ اعم ًَمشِ مـ ىققموِ   لػ ىمد 

قمـ خمًَمشِ فمَ ر اعمنَومؼ اًمكَومر ًمٌَـمنةف  اعمنةَومؼ اًمةذ   ةق ذم اًمةدر  ا ؾمةشؾ مةـ 

 .اًمنَر يكمر اًمكشر وي هر اإلؾم أ  يكمر اًمكشر ويكمر اإلؾم أ

 ... مداظملِ:

-ذا اًمةةذ  ىمةةَ  وموةةف اًمرؾمةةق  ىعةةؿ  يكةةمر اًمكشةةر وي هةةر اإلؾمةة أ  أمةةَ  ةة اًمشةةوخ:

   ةةق يكةةمر اإليةة ن  وي هةةر قممةة   ظمةة أل مةةَ «نيةةِ اعمنةةَومؼ صمةة ث»: -قملوةةف اًمًةة أ

أمةةرا اإلؾمةة أ  ومةةًَم قك مةةع اعمنةةَومؼ ذم  ةةذا اًم ةةقرة ًمةةوس ذم القوقةةِ  اًمشةةر  يمٌةةػم 

ضمةةةدا   اعمنةةةَومؼ اًمكةةةَومر  ةةةق يمةةةَومر سمقلٌةةةف مًةةةلؿ ذم فمةةةَ را   ةةةذا اعمنةةةَومؼ اًمةةةذ  مةةةـ 
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ث  يمةةةذب   ةةةق مةةةًمـ ذم ىملٌةةةف ًمكنةةةف  ةةةًَمػ ذم قمملةةةف طمكةةةؿ دينةةةف قم م ةةةف: إذا طمةةةد 

إمم نظمةرا   «نيةِ اعمنةَومؼ صمة ث»: -قملوةف اًمًة أ-اًمذ  قممؾ سمف نمـ سمةف  ًمةذًمؽ ىمةَ  

َ  -إذا  اًمنشةةةَ   ينقًةةةؿ إمم ىمًةةةملم: ىشةةةَ   لةةةد صةةةَطمٌف ذم اًمنةةةَر  وىشةةةَ  ال  -أيكةةة

ٌطـ اًمكشةر  لد صَطمٌف ذم اًمنَر  اًمنشةَ  اًمةذ   لةد صةَطمٌف ذم اًمنةَر  ةق اًمةذ  ية

وي هةةةةر اإلؾمةةةة أ  اًمنشةةةةَ  اًمةةةةذ  ال  لةةةةد  ةةةةق اًمةةةةذ  يٌطةةةةؾ اإليةةةة ن وي هةةةةر قممةةةة   

إمم نظمةةرا   «نيةةِ اعمنةةَومؼ صمةة ث»: -قملوةةف اًمًةة أ- ةةًَمػ وموةةف اإلؾمةة أ  ًمةةذًمؽ ىمةةَ  

ومهةةذا اًمةةدىمَةؼ ينٌبةةل أن ىكةةقن قمةةغم معرومةةِ رةةَ طم ةةك مةةَ ىقةةع ذم إومةةراط أو شمشةةريط  

َ  وأ ةؾ اًمًةنِ  طم ك مَ ىكشر مًةل   سمةذىُ ومنقةع ذم خمَ ًمشةِ اًمًةلػ اًم ةًَم   وعة

َ  -وال ى ًةةةَ ؾ  ىقةةةق : معلةةةوش  ومنقةةةع ذم اإلرضمةةةَء اًمةةةذيـ يمةةةَىقا يققًمةةةقن: ال  -أيكةةة

ييةةة مةةةع اإليةةة ن مع ةةةوِ  وال ينشةةةع مةةةع اًمنمةةة  طمًةةةنِ  ىكةةةـ ىقةةةق : ال ينشةةةع مةةةع 

 اًمنم  طمًنِ  ًمكـ ىقق : يي ذم اإلي ن اعمع وِ. واإلي ن يم  شمعلمقن 

شةع مةع اًمنمة  طمًةنِ  ًمكةـ ىقةق : يية ذم اإلية ن اعمع ةوِ. ىكـ ىقةق : ال ين

َ  يقٌةةةؾ اًمزيةةةَدة واًمةةةنقص  وزيَدشمةةةف سمًَمطَقمةةةِ وىق ةةةَىف  واإليةةة ن يمةةة  شمعلمةةةقن  وعةةة

َ  واطمةةدا    سمَعمع ةةوِن إذا  اًمنشةةَ  يمةةًَمكشر يمًَمشًةةؼ يمةةًَم لؿ  ال يمكةةـ أن يًةةَ  مًةةَىم

َ أىةس   ةذا ىمةد يةرد وإى  طمًُ مَ ىمةَأ ذم اإلىًةَن  ومهةذا اعم ةَ  اًمةذ  ذيمرشمةف يةَ أسمة

قمةةةغم ا ؾمةةة َذ أسمةةةق مًَمةةةؽ أو قمةةةغم همةةةػما  ًمكةةةـ ينٌبةةةل أن ىن ةةةر إمم ردا   ةةةؾ  ةةةق رد 

 يٍمح سميىف ينكر رشع اهلل  ومهق مرشمد قمـ دينف.

  ق ضمر  سمونل وسمونف ىقَش يَ ؿموخ. مداظملِ:

 ـموُ. اًمشوخ:

 أىمر اًمديمقراـموِ. مداظملِ:

َ    مَ سموهمنَ يَ أظمل  ذا اًمك أ جممةؾ مةَ سموهمنةَ اًمشوخ:  ةؾ أىكةر طمكة   رشقموة
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 ؾ أىكر م    قمغم ا ؾم َذ مَ ىمًَمف مَ اؾم د  سمف مـ نيِ أو طمديْ... وىمَ  م   : إىف 

  .يَ أظمل  ذا مش وىم ف اان مش زمَىف  أمَ

 أأ  ق م يوٌ  ذم إىمرارا ًملديمقراـموِ. مداظملِ:

  ق م يو   ًمكـ... مداظملِ:

  ذا اًمًًا . مداظملِ:

 نا نا. اًمشوخ:

 ق  أىَ قمقود  ؾملشوِ.يق مداظملِ:

  ههف. مداظملِ:

  ف.  اًمشوخ:

 اًمعجوُ يعنل. مداظملِ:

ـموُ  أى ف اان عمَ ىمَ  ًمؽ إىف  ق يقر اًمديمقراـموِن  ؾ ؾميًم ف مَ  ل؟  اًمشوخ:

و ؾ سمك ّ معف ذم سمعض أضمزاةهَ طم ةك شملقمةف طمجةرا ؟ مةَ يكشةل أىةف ىيظمةذ اًمكة أ 

  كذا قمغم إـم ىمف  ال سمد مـ اؾم ش َ  يَ أظمل؟

 ضمزا  اهلل ظمػم يَ ؿموخ. لِ:مداظم

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ىن  ر ردا إذا . مداظملِ:

  ههف. مداظملِ:

  ؾ أومًكّ ًمف اعمجَ  سمًَمرد؟ اًمشوخ:
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 أىَ ىملّ ًمف  َت اًمرد. مداظملِ:

 ال  اهلل هيديؽ  هف. اًمشوخ:

. مداظملِ:  ... اسم داء 

 نا. أؾملشل وديمقراـمل. اًمشوخ:

 اهلل أيمؼم. مداظملِ:

  هف. اًمشوخ:

 أؾملشل مع ززم. ؿموخ مداظملِ:

 أيقا  ههف  ىعؿ. اًمشوخ:

 ( 00: 22: 35/ 672) اهلدى والنور /
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 ِن الدميكساطٗٛ ِ٘ احلن؟

اًمًةًا : يةَ ومكةولِ اًمشةوخ! اًمديمقراـموةِ يملمةِ أضمنٌوةِ شمةؽمدد قمةغم أًمًةنِ الكةَأ 

وشمعنةةةل قمةةةغم مةةةَ ي هةةةر ى ةةةَأ همةةةر  ا ؾمةةةلقب  وىمةةةد اقم ؼم ةةةَ يم ةةةػم مةةةـ اجل قمةةةَت 

ةة م  مك سمةةَلكؿ اًمشةةرد  اًمةةذ  ال ي  اإلؾمةة موِ طمةة   عمةةَ يًةة مةةـ اعمشةةَريمِ   ا  ـ أطمةةدك 

وؾممعنَ َ قمغم أًمًنِ ىمَدة سمعض اجل قمَت يمكجِ قمةغم اج ةؿ الكةقمل قمةغم 

أن اًمةةٌعض ىموةةد َ سمًَمديمقراـموةةِ ىموةةد َ سمَإلؾمةة أ  وىمةةد ىةةَ  اعمًمنةةقن اًمديمقراـموةةِ 

َ  مةةـ اعمنَصةةُ وإن يمَىةةّ ذم  مةةـ صةةشقأل اجل قمةةَت والريمةةَت اإلؾمةة موِ ؿمةةو 

  ػم مـ ا طموَن ظمَويِ اعمكمقن  ويكَد يكقن ذم اًمومـ صقر عم ؾ مَ ذيمرشمؿ.يم

واًمًةةًا : مةةَ مقىمةةػ اإلؾمةة أ مةةـ م ةةؾ  ةةذا اعم ةةطلكَت اًمبرسموةةِ  و ةةؾ شمةةروا 

االؾمةةةة شَدة مةةةةـ اًمنةةةةقاطمل اإل َسموةةةةِ ًملديمقراـموةةةةِ ًملقصةةةةق  إمم منَصةةةةُ جدمةةةةةِ 

 اإلؾم أ أو طم ك ل يِ اجل قمِ اإلؾم موِ قمغم ا ىمؾ؟

َ   وًمًةةنَ مةةع يمةةؾ  ةةذا اجل قمةةَت اًم ةةل اجلةةقاب َ  مةةـ ذًمةةؽ إـم ىمةة : ال ىةةر  ؿمةةو 

شمرؿم  أىشًهَ ًم كقن أقمكَء ذم م ؾ  ذا اًمؼمعمَىَت اًمقَةمِ قمغم همػم رشع اهلل قمز 

وضمةةةةةةؾ واًم ةةةةةةل منهةةةةةةَ اًمةةةةةةن ؿ اًم ةةةةةةل شمةةةةةةَرة يمولةةةةةةقن إمم شمًةةةةةةمو هَ سمَالؿمةةةةةةؽمايموِ وشمةةةةةةَرة 

ؾ اعمًةةلؿ اًمٌ ةةػم ذم سمًَمديمقراـموةةِ   ةةذا ذم القوقةةِ ىةةذر ظمطةةػمة ضمةةدا  شمةةد  اًمعَىمةة

  َ َ  أن  ةةًالء اًمةةذيـ حيكمةةقن اعمًةةلملم  ةةؿ ًموًةةقا طمكَمةة دينةةف أوال  صمةةؿ ذم أم ةةف صمَىوةة

سمؾ  ؿ حمكقمقن  وًموّ أيشؿ يمَىقا حمكقملم مـ مًلملم مـ أم ةَهلؿ  وًمكةنهؿ 

حمكقمقن مـ اًمكشَر اًمةذيـ ال يراىمٌةقن وال ي طم ةقن ذم اعمًةلملم إال  وال ذمةِ  
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ِ اًمديمقراـموةةِ ذم مةةزاضمكؿ وذم مزاضمنةةَ  نةةَ  ةةل طمدي ةةِ م ةةك اى نمةةت  ةةذا اًمكلمةة

قمهةةةةد وإن يمَىةةةةّ ىمديمةةةةِ معروومةةةةِ ذم سمعةةةةض اًمةةةةٌ د اًمبرسموةةةةِ وسم َصةةةةِ أمريكةةةةَ اًم ةةةةل 

حتةةةةَو  اان أن شمًةةةةوطر سميومكَر ةةةةَ وسممٌَدةهةةةةَ اًمكةةةةَومرة قمةةةةغم اًمةةةةٌ د اإلؾمةةةة موِ وال 

َؾمةؿ يشقهتَ وال يعقز َ أن دمد مةـ اعمًةلملم أن دمةد مةـ اعمًةلملم أى ةَرا  هلةَ سم

اًمديمقراـموةةِ   ةةذا يمةة  ضمةةَء ذم ؾمةةًاًمؽ ًمش ةةِ أضمنٌوةةِ وأىةةَ ال أىًةةك أن ذم مك ٌ ةةل 

 ةةذا يم ةةَب ذم طموةةَة أو شمر ةةِ قممةةر سمةةـ اجطةةَب ر  اهلل قمنةةف ـمٌةةع  ةةذا اًمك ةةَب 

مةةةةةـ ىكةةةةةق أرسمعةةةةةلم مًةةةةةلم ؾمةةةةةنِ يم ةةةةةُ ذم أؾمةةةةةشؾ اًمعنةةةةةقان : أو  ديمقراـمةةةةةل ذم 

اًمديمقراـموةةةِ معنةةةك رشقمةةةل  اإلؾمةة أ  يمةةةذسمقان  ىنةةةَ أوال  ًمةةةق أردىةةةَ أن ىعطةةل ًمكلمةةةِ

وملةةةوس قممةةةر سمةةةيو  ديمقراـمةةةل إؾمةةة مل وإىةةة   ةةةق شمةةةَسمع ًمًةةةود اًمٌنمةةة قملوةةةف اًم ةةة ة 

واًمًةة أ  ومةةع ذًمةةةؽ وملةةوس هلةةذا اًمكلمةةةِ معنةةك إؾمةة مل صةةةكو ن  يشةةَ شمعنةةةل أن 

الكةةةةؿ ًملشةةةةعُ  شمعنةةةةل أن الكةةةةؿ ًملشةةةةعُ و ةةةةذا مةةةةع فمهةةةةقر سمط ىةةةةف  وخمًَمش ةةةةف 

وًموس ًملشعُ واًمشةعُ شمةَسمع ًملككةؿ  ًمن قص اًمنمع اإلؾم مل أال إن الكؿ هلل

َ  الكؿ ًملشعُ.  اإلؾم مل   ذا اًمديمقراـموِ شمعنل ود الكؿ اإلؾم مل متَم

م َ  ال ينًَا اًم َريخ شمَريخ  ذا اًمقرن و ق أن ا مريكَن سمدا هلؿ ذم دمةرسم هؿ 

أن اجمر  ل يم  ضمَء ذم سمعةض ااصمةَر قمنةدىَ أأ اجٌَةةْ  قمرومةقا أيشةَ أأ اجٌَةةْ 

ذا ااومةةةِ ذم سم د ةةةؿ ومَ ةةةذوا ىمةةةرارا  ًم كةةةريؿ اجمةةةر  ا ةةةذوا ىمةةةرارا  ذم سمَى شةةةَر  ةةة

اًمؼمعمَن جملس اًمشعُ وًمكـ هقمَن مةَ اوةطروا إمم أن يلبةقا  ةذا اًمقةرار سمقةرار 

نظمةةر يٌةةو  اجمةةر  ن اًمشةةعُ مةةَ صةةؼم قمةةغم  ةةذا اًم كةةريؿ ومةةَ دامةةّ اًمديمقراـموةةِ 

 . ل طمكؿ اًمشعُ ومٌذا  اًمشعُ حيلؾ واًمشعُ حيرأ طمًُ  قا ؿ

 اإلؾم أ أقمز مـ أن يًمك سمَؾمؿ أضمنٌل يمَومر ينطق  حت ف اًمك   اعمٌلم.

َ  ال همٌَر وال ؿمةَةٌِ  َ  رصوم سمؾ أىَ أىمق : ًمق يمَىّ اًمديمقراـموِ شمعنل معنك إؾم مو
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َ  سملشةظ يمةَومر أضمنٌةل  وًمةذًمؽ ومةنكـ ىنكةر  قملوف ىكةـ ال ىجوةز أن ىًةمل معنةك رشقموة

 ًمعرسموِ اًموقأ مـ ىَطمو لم: ذا االؾم ع   اًمذ  سمدأ ي هر ذم سمعض اًمٌ د ا

أوال  مـ ىَطموِ اعمعنكن  ىف يعنل يم  ىملنَ: أن الكؿ ًملشعُ و ذا يم أ سمَـمؾ 

ومةةٌن الكةةؿ إىةة   ةةق هلل قمةةز وضمةةؾ  صمةةؿ مةةـ ىَطموةةِ اًملشةةظن  ىةةف ًمشةةظ همةةر  أضمنٌةةل ًمةةق 

 ةق ـمَىةِ همرسموةِ مقو ةِ ومكوةػ وريمَن ي كمـ معنك صكو  مَ ىر  اؾم ع ًمفن  يشةَ 

 ًملنميعِ. ي كمـ معنك خمًَمػ

هتَ سمًَمدقمقة مـ  نَ ىكـ ىنكر قمغم سمعض اجل قمَت اإلؾم موِ اًم ل شمرومع قمقػم

إمم اًمديمقراـموِ وًمق أيشؿ يزينقيشَ سمكلمةِ إؾمة موِ وموققًمةقن: ديمقراـموةِ إؾمة موِ  

ًمقد اسم لونَ ذم  ذا اًمعٍم  َ طمذرىَ ىٌونَ صلقات اهلل وؾم مف قملوف مـ ىمٌؾ أن ىقع 

ًموكةةةةقىـ ذم أم ةةةةل أىمةةةةقاأ ينمةةةةسمقن اجمةةةةر »: ¢ىمةةةةَ   ذم م ةةةةؾ مةةةةَ وىمعنةةةةَ وموةةةةف طموةةةةْ

  ىمةةدي   ؾمةةمقا اجمةةر ىٌوةةذا   وضمةةر   نةةَ ظمةة أل سمةةلم سمعةةض «يًةةمقيشَ سمبةةػم اؾمةةمهَ

 اًمشقهَء اًمعراىمولم وهمػم ؿ واًمًنِ شمقق  رصاطمِ: مَ أؾمكر يم ػما ومقلولف طمراأ.

ًمكـ ذم اًمعٍم الًَ أصٌكّ  ذا اعمًكرات شمًمك سميًمشَظ رىموقِ وىَقممِ 

(  وىكةةةةةق ذًمةةةةةؽ مةةةةةـ ا ًمشةةةةةَظ  يمةةةةة  يًةةةةةمقن اًمرسمةةةةةَ ومَةةةةةةدة  طم ةةةةةك ؾمةةةةةكلإىٌوةةةةةّ  و)

اعم نمقملم  طم ك اإلؾم مولم اًمذيـ ي مًكقن سمَإلؾمة أ إمم طمةد مةَ اىطةغم قملةوهؿ 

 ةةةةذا االؾمةةةةؿ ومةةةة  شمعةةةةقد  ال شمكةةةةَد شمًةةةةمع مةةةةنهؿ اؾمةةةة ع   يملمةةةةِ اًمرسمةةةةَ وإىةةةة  سمةةةةديلهَ 

 ىِ ا ظمػمة سملم اعمًلملم. ًمشَةدة   ذا يملف وىمع ذم  ذا ااوا

ذًمةةةؽ االؿمةةةؽمايموِ اإلؾمةةة موِ  ىمٌةةةةؾ اًمديمقراـموةةةِ اإلؾمةةة موِ  وموةةةف إؿمةةةةؽمايموِ مةةةـ 

إؾم موِ وأًمشّ سمعض اًمك ُ ذم ذًمؽ  وطمَوًمقا ذم سمعض ا طمكَأ اًم ل شم كمنهَ 

اإلؿمؽمايموِ اًمكَومرة أن ي ٌبق َ سم ٌبِ إؾم موِ وىمع سمعكهؿ ذم م ؾ  ذا  مـ  ذا 

َ  اًمٌنةةةةق  اإلؾمةةةة موِ  ةةةةذا م ةةةةَةُ اعمًةةةةلملم  َ   اًمقٌوةةةةؾ أيكةةةة مةةةةـ  ةةةةذا اًمقٌوةةةةؾ أيكةةةة
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ا ىَؿمةود اإلؾمة موِ يملهةَ شمنٌةع مةـ منٌةع واطمةد و ةق يًةمقيشَ سمبةػم اؾمةمهَ شمًةةمعقن 

سمةةةةةًَمشنقن اجلمولةةةةةِ وشمًةةةةةمعقن سمَعمنمةةةةةوسمَت اًمروطموةةةةةِ  قمةةةةةغم  ةةةةةذا اعموةةةةةزان يملمةةةةةِ 

َ  سمةَهلل  اًمديمقراـموِ ذم اًمعٍم الًَ اان  وًمذًمؽ ومنكـ ىكذر يمؾ مةـ يمةَن مًمنة

َ  أن يبةةةؽم سمةةة  ي ًةةةمك سمًَمديمقراـموةةةِ أو سمًَمديمقراـموةةةِ اإلؾمةةة موِ ومٌيشةةةَ ورؾمةةةقًمف طمقةةة

ى َأ يمَومر  أًمًّ شمر  أن مـ ـمر   ذا اًمن َأ إضمراء االى  َسمَت ومَ معنك إضمةراء 

اى  َسمَت معنَا وظمةوؿ ضمةدا  ضمةدا  مةـ اًمقضمهةِ اإلؾمة موِ  أوال  اًم ًةقيِ سمةلم اعمًةلؿ 

ؾ  ا﴿واًمكَومر  اًم ًَم  اًمطًَم   ورسمنَ قمز وضمؾ يقق :  ع  ن ج  لم  أ وم 
م  ر  َعم  ج  لم  يم 

ل م   ً عم  

قن   ةةةةةة م  ك  و ةةةةةةػ  حت   ؿ  يم  ةةةةةة ك  َ ًم  ةةةةةة    ةةةةةةذا اًمن ةةةةةةَأ ى ةةةةةةَأ االى  َسمةةةةةةَت [36-35]القلالالالالالالم:﴾* م 

اًمديمقراـمل ال يشر  أوال  سملم مًلؿ ويمةَومر  ال يشةر  سمةلم صةًَم  وجمةرأ  ال يشةر  

سملم رضمؾ وامرأة  يمؾ  ةًالء هلةؿ طمريةِ االى  ةَب أن ين  ةُ وأن ين  ةُ  أ : أن 

رأة اًمشَؾمةةةةقِ اًمشةةةةَضمرة اعم ؼمضمةةةةِ سمةةةةؾ اًمكةةةةَومرة ىشًةةةةهَ وم  ةةةةٌ  قمكةةةةقا  ذم شمرؿمةةةة  اعمةةةة

اًمؼمعمَن سمؾ شم ٌ  وزيرة مـ اًمقزراء ورسم  يي  يقأ شم ٌ   ل الَيممةِ وي ةد  

ذم أىمةةةؾ مةةةـ ذًمةةةؽ قمةةةغم  ةةةًالء ىمقًمةةةف قملوةةةف اًم ةةة ة واًمًةةة أ يمةةة  ضمةةةَء ذم صةةةكو  

أ اًمةديمقراـمل اًمةذ   ذا مـ نصمةَر اًمن ةَ «مَ أومل  ىمقأ وًمقا ىمقمهؿ امرأة»اًمٌ َر  : 

يراد اان ومروف قمغم اًمٌ د اإلؾم موِ سمَؾمؿ الكمِ واًمًوَؾمِ اًمنمقموِ  و ذا مـ 

نصمةةةةَر همةةةةزو اًمكشةةةةَر ًمةةةةٌ د اإلؾمةةةة أ سمروةةةةَ سمةةةة د اإلؾمةةةة أ  اطمةةةة    ا مريكةةةةَن اان 

ًملًةةعقديِ وهمزو ةةَ ًملعةةرا  سمعةةد أن شمعةةَون معهةةَ يم ةةػم مةةـ اًمةةدو  اًمعرسموةةِ  ةةَ مكةةـ 

ا مريكةةَن وومةةوهؿ اًموهةةقد مكةةـ هلةةؿ ذم ا رض اًم ةةل يمنةةَ هلةةًالء اًمكشةةَر أال و ةةؿ 

ىرضمةةةق منهةةةَ أن شمكةةةقن  ةةةل اًمقَةةةةدة ًملةةةدو  ااظمةةةر  ًمةةة ككؿ سمةةة  أىةةةز  اهلل  وإذا رةةةَ 

شمعقد اًمقهقر   وإن يمنَ ال ىزا  ىر  وموهةَ مةـ اجةػم مةَ ال ىةراا ذم اًمةدو  ا ظمةر   

يمنةّ شمًةمع ًمكـ طملق  ا مريكَن ذم  ذا اًمٌ د  ل ىمَصةمِ اًم هةر  وًمةذًمؽ ومةٌن 

ن ةةةَأ اًمةةةديمقراـمل ذم اًمةةةومـ ومهةةةذا يةةةذيمرىَ سمم ةةةؾ ؾمةةةقر  اًماان اًمةةةدقمقة إمم ومةةةرض 
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يقةةةةق : إذا طملةةةةؼ ضمةةةةَر  سمةةةةؾ أىةةةةّ  وًمةةةةذًمؽ ؾمةةةة ن قؾ  ةةةةذا اًمعةةةةدو  مةةةةـ اًمةةةةومـ إمم 

اًمًعقديِ وأىَ أظمشك مَ أظمشَا أن شمعقد اًمًعقديِ ىمًملم سمؾ صم صمةِ أىمًةَأ  إذا يمةَن 

ًمن َأ ا مريكَن اًمكةَومر اعمك ةؾ اان اًمن َأ اًمكَومر اًمروف ضمعؾ اًمومـ ىمًملم ومَ

ًملًةةعقديِ ؾمةةقأل  علهةةَ قمةةغم أىمةةؾ صم صمةةِ أىمًةةَأ  ىجةةد وطمجةةَز ومةةَ أدر  ظمةةَص 

 سمًَمشوعِ اًمذيـ يعوشقن  نَ  ذم سمعض اًمٌ د.

وىًةةي  اهلل قمةةز وضمةةؾ أن  وةةُ فمننةةَ  ةةذا  وأن ي ةةؾ اًمًةةعقديقن يمةة  يمةةَىقا مةةـ 

ررؿ وًمق سمقدر يم  يمةَن ىمٌؾ حمَوم لم أوال  قمغم شمقطمود ؿ صمؿ قمغم حتكوؿ رشيعِ 

يشكقا سمعض اًمدقمَة اإلؾم مولم ًمكنهؿ قمغم يمؾ طمَ   ةؿ ظمةػم مةـ يم ةػم مةـ اًمةٌ د 

ا ظمر   وًمذًمؽ اجطر ى شك أن يً مر وأن يً مر  وم  قملةوكؿ معنمة اًمو ىوةلم 

ىمةةدي   سمَلكمةةِ  ¢إال أن شمكقىةةقا دقمةةَة طمكةة ء ومقهةةَء  وىمةةد ؿمةةهد ًمكةةؿ رؾمةةق  اهلل 

ع   اًمققة  ن اًمققة اعمَديِ ال شمشوةد اان ىمٌةؾ أن شم كقةؼ وا الؾم ًواًمشقف  وال شملج

 اًمققة اإلي ىوِ ذم اًمنشقس وذم اًمقلقب. همػما.

  .(00: 19: 44/   353) اهلدى والنور / 
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 حٕه الدميكساطٗٛ

سممنَؾمٌِ ذيمر اًمديمقراـموِ ىمةرأت سمكةْ ًمةٌعض مةـ ينًةٌقن إمم اًمعلةؿ   مداظملِ:

 ِ ديمقراـموِن  يشَ شمرادأل الريِ.ال ضمنَح ذم اؾم  داأ يملم فيققًمقن: إى

 أقمقذ سمَهلل. اًمشوخ:

يققًمةةقن صةةكو   ةةل ًموًةةّ مقضمةةقدة ذم اًمقةةَمقس اإلؾمةة مل  ًمكةةـ  مداظملةةِ:

ًمةةوس سمةةًَم عٌػم اإلؾمةة مل  ًمكةةـ طمقوقةةِ مةةَ  ا  معنَ ةةَ الريةةِ  ومهةةؿ قمةةؼموا قمنهةةَ شمعٌةةػم

َ  ذم اؾم  داأ يملمِ اًمديمقراـموِ.  يريدون واطمدة  وم  ير  سميؾم

 ؿ ضمدال  رذا  شمر  طمريِ اًمديمقراـموِ  ل الريِ اًمنمقموِ؟ ل  ًمق ؾم   اًمشوخ:

 ال. مداظملِ:

ال أطمد يقق  رذا  طمريِ اًمديمقراـموِ شمٌوع اجمر  شم عَـمك اًمرسمةَ  اًمزىةَ   اًمشوخ:

ويمؾ ومًَد يعنل  أ ؿ  ء ىَطموِ اًمقَىقن ال شمقؽمب   ذا ًموس مـ اإلؾم أ  ومنكـ 

َ  وال ال ىجوز اؾم ع   .معنك   ذا اًملش ِ ال ًمش 

اإلؾم مولم قمند ؿ  ء مَ يًمقىف سمَ طمزاب وي ٍمومقن يمَ طمزاب  مداظملِ:

َ   ومةةة  اعمةةةَىع أن شمكةةةؿ  ةةةذا وشمكةةةقن حتةةةّ ىمٌةةةِ سمرعمَىوةةةِ واطمةةةدة  ووموةةةف طمريةةةِ  متَمةةة

َ  أن واىمةةةةةةةع اجل قمةةةةةةةَت  اًمةةةةةةةرأ   وإسمةةةةةةةداء رأ  واعمشةةةةةةةَيمرة واعمدارؾمةةةةةةةِ  ظم قصةةةةةةة

ومةر  سمونهةَ وسمةلم يم ةػم  اإلؾم موِ اًموةقأ ضملهةَ شمٍمةأل مةـ ىَطموةِ طمزسموةِ  وًمةوس  نةَ 

 مـ اًمعل ىوِ أو اًم دينوِ أو اًمشوققموِ أو همػم َ.
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 ةةق مةةع ا ؾمةةػ سمعةةض اإلؾمةة مولم يعطةةقن طمجةةٓ ًمل  ةةقأ يمم ةةؾ  ةةذا  اًمشةةوخ:

اًمك أ  أقمنل اإلؾم أ ال يقر الزسموِ مع ذًمؽ ومهؿ ي كزسمقن  ومهؿ ذم  ةذا اًمنَطموةِ 

ذا ؿمةةةوققمل و ةةةذا يمةةةَاظمريـ اًمةةةذيـ ال ديةةةـ هلةةةؿ  وي كزسمةةةقن   ةةةذا ديمقراـمةةةل و ةةة

 اؿمؽمايمل و ذا.. إمم نظمرا.

 ومٌذا اعمًلمقن ؾملكقا  ذا اًمًٌوؾ ومقد وم كقا طمجِ ًمل  قأ.

 ال اضم هَد ذم مقرد اًمنص  أيـ الريِ؟

 ىعؿ. مداظملِ:

 ةةةذا اًمكةةة أ يمٌمةةة مةةةع اعمًةةةلملم ال يمٌمةةة مةةةع ا طمةةةزاب اًمكةةةَومرة أو  اًمشةةةوخ:

. َ  اعمًلمِ طم ك اًمذيـ يققًمقن سمَلريِ مطلق

 ذا : مقودة.إ مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ( 00:  00: 51/ 407) اهلدى والنور /
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 وػازنٛ األحصاب اإلضالوٗٛ يف حمازبٛ 

 الكٕاٌني الٕضعٗٛ عَ طسٖل املظاِسات

يةَ ؿمةوخ مةَ طمكةؿ مشةَريمِ ا طمةزاب اإلؾمة موِ ذم حمةَرسم هؿ ًملقةقاىلم  اًمًَةؾ:

 اًمقوعوِ ؟

 ؾمًا ؟  ذا واضمُ. و ؾ  ذا اًمشوخ:

يشةةةَر  ا طمةةةزاب يعنةةةل اإلؾمةةة موِ ذم حمةةةَرسم هؿ اًمقةةةقاىلم اًمقوةةةعوِ  اًمًةةةَةؾ:

 اًم جمعَت.

إذا يمنّ شمعوةد اًمًةًا  سمعةد ىمةقزم  ةذا واضمةُ  ومةيفمـ أّن وراء ا يممةِ مةَ  اًمشوخ:

 وراء َ  وم ذا شمعنل سمكلمِ اعمشَريمِ سمًَمكٌط؟

 .يعنل اجروج  ذا اًمًَةؾ:

اجةةةةروج  ةةةةذا اًم  ةةةةَ رات يعنةةةةل  اهلل هيةةةةديؽ   كةةةةذا اًمقاطمةةةةد يًةةةةي ؟ اًمشةةةةوخ:

 اعم َ رات؟

 ىعؿ. اًمًَةؾ:

أىةةةةّ مةةةةَ يمنةةةةّ ذم ا مةةةةس اًمقريةةةةُ اًم ةةةةَ ر ومقةةةةد سمك نةةةةَ سمك  ةةةةَ مشّ ةةةة     اًمشةةةةوخ:

واى هونَ إمم أّن  ذا اعم َ رات إلىكةَر  ء مة    مةـ اًمقةقاىلم اًم ةل وم روةّ قمةغم 

 اًمشعُ  ذا شمقًَمود أضمنٌوف ال  قز ًملمًلملم أن ي ٌعق َ.

 (01:58:26( /32أهل احلدوث واألثر ) -)فًاوى جدة
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 حهي املظاِسات

أقمةةةةقذ سمةةةَهلل اًمًةةةةموع اًمعلةةةةوؿ مةةةـ اًمشةةةةوطَن اًمةةةرضموؿ  سمًةةةةؿ اهلل اًمةةةةرمحـ  مداظملةةةِ:

اًمرطموؿ  إن المد هلل ىكمدا وىً عونف وىً هديف وىً بشرة  وىعقذ سمَهلل مـ رشور 

دمةةد وًمو ةةَ  أىشًةنَ ومةةـ ؾمةةو َت أقم ًمنةَ  مةةـ هيةةدا اهلل ومهةق اعمه ةةد  ومةةـ يكةلؾ وملةةـ

ا.  مرؿمد 

 أمَ سمعد: 

ا و ةةةل  ةةةص سمعةةةض اًمشةةةٌَب  ومهةةةذا  ومكةةةولِ اًمشةةةوخ! قمنةةةد  أؾمةةة لِ مهمةةةِ ضمةةةد 

ا ًمألمةةةةِ أن أًمقوهةةةةَ قمةةةةغم  ا ؾمةةةة لِ وأؾم ًةةةةم  مةةةةـ أظمةةةةق  اًمكةةةةراأ  يشةةةةَ مهمةةةةِ ضمةةةةد 

: مَ طمكةؿ  ةذا اعم ةَ رات  مة    ي جمةع يم ةػم مةـ اًمشةٌَب أو  ومكول كؿ و ل أوال 

 اًمشَسمَت..

 َ؟واًمشَسمَت أيك   اًمشوخ:

 ىعؿ  ىمد طمدث  ذا. مداظملِ:

 مَ ؿمَء اهلل! اًمشوخ:

 رضمةةةةةقن إمم اًمشةةةةةقارع مًةةةةة نكريـ ًمةةةةةٌعض ا ومعةةةةةَ  اًم ةةةةةل يشعلهةةةةةَ  مداظملةةةةةِ:

اًمطقاهموةةةّ  أو سمعةةةض مةةةَ يةةةيمر سمةةةف  ةةةًالء اًمطقاهموةةةّ أو مةةةَ يطًَمةةةُ سمةةةف همةةةػم ؿ مةةةـ 

 ا طمزاب ا ظمر  اًمًوَؾموِ اعمعَروِ  وم  طمكؿ  ذا اًمعمؾ ذم رشع اهلل؟

َهلل اًم قوموةةةؼ: اجلةةةقاب قمةةةـ  ةةةذا اًمًةةةًا  يةةةدظمؾ ذم ىمَقمةةةدة أال أىمةةةق  وسمةةة اًمشةةةوخ:
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و ل ىمقًمةف قملوةف اًم ة ة واًمًة أ ذم الةديْ اًمةذ  أظمرضمةف أسمةق داود ذم ؾمةننف مةـ 

طمةةديْ قمٌةةةد اهلل سمةةـ قممةةةرو سمةةـ اًمعةةةَص ر  اهلل قمةةنه  أو مةةةـ طمةةديْ اسمةةةـ قممةةةرو 

  سمع ةةّ سمةةلم يةةد»: ¢ىمةةَ : ىمةةَ  رؾمةةق  اهلل  –اًمشةةؽ منةةل اان  -ر  اهلل قمةةنه  

ؽ ًمةةةةف  وضمعةةةةؾ رزىمةةةةل حتةةةةّ فمةةةةؾ يةةةةاًمًةةةةَقمِ سمًَمًةةةةوػ طم ةةةةك يعٌةةةةد اهلل وطمةةةةدا ال رش

 .«رحمل  وضمعؾ اًمذ  واًم بَر قمغم مـ ظمًَمػ أمر   ومـ شمشٌف سمققأ ومهق منهؿ

وم شةٌف اعمًةلؿ  «ومـ شمشٌف سمققأ ومهق منهؿ»: ¢اًمشَ د مـ  ذا الديْ: ىمقًمف 

كةةؿ اسم ةةدا ء مةةـ سمًَمكةةَومر ال  ةةقز ذم اإلؾمةة أ و ةةذا اًم شةةٌف ًمةةف مراشمةةُ مةةـ طموةةْ ال

اًم كةةريؿ وأىةةّ ىةةَز  إمم اًمكرا ةةِ  وىمةةد وم ةةؾ اًمقةةق  ذم ذًمةةؽ ؿمةةوخ اإلؾمةة أ اسمةةـ 

اىم كةةَء اًمٍمةةاط اعمًةة قوؿ خمًَمشةةِ »اًمع ةةوؿ اعمًةةمك سمةةة:  فشموموةةِ رمحةةف اهلل ذم يم َسمةة

   شمش و   ال ىجدا قمند همػما رمحف اهلل.«أصكَب اجلكوؿ

ن ين ٌهةةقا ًمةةف وأال ي نةةقا وأريةةد أن أىٌةةف إمم  ء نظمةةر ينٌبةةل قمةةغم ـمةة ب اًمعلةةؿ أ

أن اًم شةةةةٌوف  ةةةةق ومقةةةةط اًمنهةةةةل قمنةةةةف ذم اًمنمةةةةع  ومهنةةةةَ   ء نظمةةةةر أد  منةةةةف أال و ةةةةق: 

خمًَمشةةِ اًمكشةةَر  اًم شةةٌف سمًَمكشةةَر أن شمشعةةؾ ومعلهةةؿ  أمةةَ خمًَمشةةِ اًمكشةةَر ومةةين شم ق ةةد 

خمةةًَمش هؿ ومةةو  يشعلقىةةف طم ةةك ًمةةق يمةةَن  ةةذا اًمشعةةؾ اًم ةةَدر مةةنهؿ ومعةة   ال يملكةةةقن 

َ يمقىو ةةَ  يمم ةةؾ اًمشةةوُ اًمةةذ   ةةق ؾمةةنِ  اًم ٍمةةأل وموةةف سم ةة أل مةةَ ةة ومةةرض قملةةوهؿ ومرو 

يمقىوةةِ ال   لةةػ وموةةف اعمًةةلؿ قمةةـ اًمكةةَومرن  ىةةف ًمةةوس ذم ـمةةققمهؿ وال ذم إرادهتةةؿ 

وإى   ل ؾمنِ اهلل شمٌَر  وشمعَمم ذم اًمٌنم وًمـ دمد ًمًنِ اهلل شمٌدي    ومع ذًمؽ ومقد 

ؿ إن اًموهةةةةةةقد واًمن ةةةةةةَر  ال ي ةةةةةةٌبقن ؿمةةةةةةعقر  »أىةةةةةةف ىمةةةةةةَ :  ¢صةةةةةة  قمةةةةةةـ اًمنٌةةةةةةل 

ومقد يشؽم  اعمًلؿ مع اًمكَومر ذم ؿموٌف و ق مشروض قملةوه  ال ومةر    «وم ًَمشق ؿ

ا مةـ سمةَب  ا  يمة  أىةؽ ال دمةد يمةذًمؽ يمةَومر  وم  دمةد مًةل   ال يشةوُ إال مةَ ىةدر ضمةد 

أومم  ومو ٌ   نةَ اؿمةؽما  ذم اعم هةر سمةلم اعمًةلؿ وسمةلم اًمكةَومر ذم أمةر ال يملكَىةف 
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َ  وميمرىةةةةَ رؾمةةةةق  اهلل  ةةةة ن ى ق ةةةةد خمًَمشةةةةِ اعمنمةةةةيملم ذم أن ى ةةةةٌغ أ ¢يمةةةة  ىملنةةةةَ نىش 

ؿمعقرىَ ؾمقاء يمَن  ذا اًمشعر لو ِ أو ؿمعر رأس  عمَذا؟ ًمو هر اًمشر  سملم اعمًةلؿ 

وسمةةةةةلم اًمكةةةةةَومر  ومةةةةة  سمةةةةةًَمكؿ إذا يمةةةةةَن اًمكةةةةةَومر ي كلةةةةةػ قممةةةةةؾ  ء صمةةةةةؿ يةةةةةي  سمعةةةةةض 

 اعمًلملم وموشعلقن ومعلهؿ وي يصمرون سميقم هلؿ.

ٌوةةف ىمٌةةؾ أن أميضةة ومةةو  أىةةَ ذم  ةةذا أؿمةةد وأىكةةك مةةـ اعم ًَمشةةِن ًمةةذًمؽ أردت اًم ن

صددا مـ سموَن اجلقاب اًمذ  وضمف اًمًًا  قمنف  ومٌذا قمروم ؿ اًمشر  سملم اًم شٌف وسمةلم 

ا ًمةةوس أن ي شةةٌف  ذ ومَعمًةةلؿ اًم ةةَد  ذم إؾمةة مف حيةةَو  داةةة   وأسمةةد 
اعم ًَمشةةِ طمون  ةة

سمًَمكةةَومر وإىةة  ي ق ةةد خمًَمشةةِ اًمكةةَومر  ومةةـ  نةةَ ىكةةـ ؾمةةننَ ووةةع اًمًةةَقمِ ذم اًموةةدن 

دة اًمكةةَومرة و ةةؿ اًمةةذ  اظمؽمقمةةقا  ةةذا اًمًةةَقمِ ومةةٌى  يكةةعقيشَ ذم ينةةا ؿ   ن اًمعةةَ

 .«وم ًَمشق ؿ»ومهذا  َ اؾم نٌطنَا مـ ىمقًمف قملوف اًمً أ: 

 «إن اًموهةقد واًمن ةَر  ال ي ةٌبقن ؿمةعقر ؿ وم ةًَمشق ؿ»قمروم ؿ  ةذا الةديْ: 

ومك  يقق  ؿموخ اإلؾم أ رمحف اهلل ذم ذا  اًمك َب  ومققًمف قملوف اًم  ة واًمًة أ: 

 لةةِ شمعلولوةةِ شمشةةػم إمم أن خمًَمشةةِ اًمكشةةَر مق ةةقد ًملشةةَرع الكةةوؿ  «وم ةةًَمشق ؿ»

َ ذم سمعةض ا طمكةَأ ا ظمةر   طمو   حتققّ  ذا اعم ًَمشِ  وًمذًمؽ ىجد هلَ شمطٌوق 

صةةلقا ذم »وًمةةق أيشةةَ ًموًةةّ ذم طمكةةؿ اًمقضمةةقب يمم ةةؾ ىمقًمةةف قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ: 

َ سم ةة أل إقمشةةَء  قملةة   سمةةين اًم ةة ة ذم اًمنعةةَ  «ىعةةًَمكؿ وظمةةًَمشقا اًموهةةقد ةة ًموًةةّ ومرو 

اًملكوةةةةِ ومهةةةةق ومةةةةرض يةةةةيصمؿ طمًَمقهةةةةَ  أمةةةةَ اًم ةةةة ة منةةةة ع   ومهةةةةق أمةةةةر مًةةةة كُ إذا صمةةةةَسمر 

ا طمَومو ةَ همةػم من عةؾ ومقةد ظمةًَمػ اًمًةةنِ  اعمًةلؿ وافمةُ قمةغم إىمَمةِ اًم ة ة داةة   وأسمةةد 

 وب  ًَمػ اًموهقد اعم نطعلم ذم دينهؿ.

مًةةعقد ر  اهلل  وىمةةد ضمةةَء ذم سمعةةض اعمعةةَضمؿ مةةـ يم ةةُ اًمًةةنِ أن قمٌةةد اهلل سمةةـ

قمنف يمَن ذم  ع وميىمومّ اًم  ة  ويمَن وموهؿ صَطمٌف أسمق مقؾمةك ا ؿمةعر  ر  
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َ ًمعلةةؿ اسمةةـ مًةةعقد أوال  سمةةين اًمنٌةةل  ةة يمةةَن  ¢اهلل قمةةنه   ومقدمةةف ًمو ةةكم سمًَمنةةَس إمَم 

ًمقةد مةررت »معجٌ َ سمقةراءة أ  مقؾمةك  ةذا ر  اهلل قمنةف  طموةْ ىمةَ  ًمةف ذات يةقأ: 

معّ ًمقراءشمةةؽ  ومقةةَ  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ: ًمقةةد سمةةؽ اًمٌَرطمةةِ يةةَ أسمةةَ مقؾمةةك ومَؾمةة 

ا مـ مزامػم داود قملوف اًمً أ عمَ ؾمةمع  ةذا اًم نةَء أسمةق مقؾمةك مةـ  «أو   ذا مزمَر 

ا»ىمَ :  ¢اًمنٌل  سم  يعلؿ اسمـ مًعقد مـ رى  «ًمق قملمّ ذًمؽ لؼمشمف ًمؽ حتٌػم 

َ  مةةةةع أن اسمةةةةـ مًةةةةعقد ًمةةةةوس دون أ  ¢اًمنٌةةةةل  ةةةة  قمةةةةـ ىمةةةةراءة أ  مقؾمةةةةك ىمدمةةةةف إمَم 

مةـ »وموةف:  ¢مقؾمك ومك   ذم اًمقراءة سمؾ ًمعلف وأؾممك ًمف ذم ذًمؽ  وىمد ىمَ  اًمنٌةل 

َ يم  أىز  وملوقرأا قمغم ىمراءة اسمـ أأ قمٌد َ ـمري   .«أطمُ أن يقرأ اًمقرنن همك 

َ قمملو ةةَ ىكةةـ اعمًةةلملم ذم نظمةةر اًمزمةةَن  ةة مةةع ذًمةةؽ و ةةذا ذم اًمقاىمةةع يعطونةةَ درؾم 

د معهةةَ صةةكقة ؾمةةةلقيموِ طموةةْ ىمةةد ىجةةد صةةكقة قملموةةِ  وًمكننةةَ مةةع ا ؾمةةػ ال ىجةة

أظم ىموةةِ  ومةة  شمًاظمةةذوين إذا ىملةةّ ًمكةةؿ: إىنةةل أؿمةةعر أىكةةؿ طموةةن  شمةةدظملقن ذم  ةةذا 

اعمكةةةَن شم زامحةةةقن وشم نةةةَومرون  و ةةةذا ًمةةةوس مةةةـ ا ظمةةة   اإلؾمةةة موِ  و ةةةُ أن 

 ىم ؾ اًم كقة ذم ضمَىٌوهَ ذم اًمعلؿ وذم اًمًلق  وا ظم  .

مقؾمةةةك ومةةةع ذًمةةةؽ  اًمشةةةَ د: أن اسمةةةـ مًةةةعقد ومةةةو  ىةةةر  ىكةةةـ  ةةةق أىمةةةرأ مةةةـ أ 

َ  وم قةةدأ أسمةةق  ةة شمقاوةةع مةةع صةةَطمٌف ونصمةةرا ومقدمةةف ًمو ةةكم سمةةف وسمًَمنةةَس الةةًَيـ إمَم 

مقؾمةةةك ر  اهلل قمنةةةف  اًمشةةةَ د: ويمةةةَن منةةة ع   وم لةةةع ىعلوةةةف  ومقةةةَ  اسمةةةـ مًةةةعقد ًمةةةف 

ا أؿمةةد االؾمةة نكَر: مةةَ  ةةذا اًموهقديةةِ أذم اًمةةقاد  اعمقةةدس أىةةّ؟ يشةةػم إمم  مًةة نكر 

إذا قمروم ؿ  َشملم القوق لم:  «ًَمكؿ وظمًَمشقا اًموهقدصلقا ذم ىع»ىمقًمف قملوف اًمً أ: 

اًمنهل قمـ اًم شٌف مـ ضمهِ  والظ قمغم خمًَمشِ اعمنميملم مـ ضمهِ أظمر  طمونذا  

وضمُ قملونَ أن ىج نُ يمؾ م َ ر اًمنم  واًمكشةر مهة  يمةَن ىققمهةَ مةَ داأ أىةَ مت ةؾ 

ا وًمكةةل ى كَؿمةةك أن ي ةةد  قملونةةَ ىكةةـ معنمةة اعمن مةةلم إمم اًمعمةةؾ سمًَمك ةة َب شمقلوةةد 



 حكه املظاهرات  -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

777 

َ »واًمًةةنِ ىمقًمةةف قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ:  ةة ا سمشةةؼم وذراقم  ًم  ةةٌعـ ؾمةةنـ مةةـ ىمةةٌلكؿ ؿمةةؼم 

ي كةةةمـ  ¢ ةةةذا ظمةةةؼم مةةةـ اًمنٌةةةل  «سمةةةذراع طم ةةةك ًمةةةق دظملةةةقا ضمكةةةر وةةةُ ًمةةةدظمل مقا

ا وذًمؽ سمين  ذا ا مِ يم  ىمَ  قملوف اًم  ة واًمًة أ ذم الةديْ اًم ةكو   حتذير 

يـ قمةغم الةؼ ال يية ؿ مةـ ال شمزا  ـمَةشِ مـ أم ةل فمةَ ر»سمؾ الديْ اعم قاشمر: 

 .«طم ك يي  أمر اهلل»وذم روايِ:  «ظمًَمشهؿ طم ك شمققأ اًمًَقمِ

ا: ىمةةةد سمنمةةةىَ اًمرؾمةةةق   ذم  ةةةذا الةةةديْ اًم ةةةكو  سمةةةين ا مةةةِ ال شمةةةزا  ذم  ¢إذ 

وم  يعنل أن يمؾ  «ًم  عٌـ ؾمنـ مـ ىمٌلكؿ»ظمػم  ومكون  يي  ذًمؽ اإلظمٌَر اجطػم: 

َر وإىةةة  ؾمةةةوكقن ذًمةةةؽ ذم  ةةةذا ا مةةةِ ذم ومةةةرد مةةةـ أومةةةراد ا مةةةِ ؾمةةة  ٌع ؾمةةةنـ اًمكشةةة

ومكوةةن  يقةةق : ًم  ةةٌعـ  ومهةةق سممعنةةك اًم كةةذير  أ : إيةةَيمؿ أن شم ٌعةةقا ؾمةةنـ مةةـ ىمةةٌلكؿ 

ومٌىف ؾموكقن ومةوكؿ مةـ يشعةؾ ذًمةؽ  وىمةد ضمةَء ذم روايةِ أظمةر  ظمةَرج اًم ةكوكلم  

ا ًملكشةةةَر إمم درضمةةةِ ظمطةةةػمة ال يكةةةَد  و ةةةل صمَسم ةةةِ قمنةةةد  يم ةةةؾ اًمرؾمةةةق  وموهةةةَ شمقلوةةةد 

َ  صمةةةؿ اًمقاىمةةةع يًيمةةةد ذًمةةةؽ  ىمةةةَ  قملوةةةف اإلىًةةةَن ي ةةةد  رةةة ةةة َ إال إذا يمةةةَن مًمن ةةةَ ظمًَم  

طم ك ًمق يمَن وموهؿ مـ يي  أمف قمغم ىمَرقمِ اًمطريةؼ ًمكةَن »اًمً أ ذم شملؽ اًمروايِ: 

ا  «ومةةوكؿ مةةـ يشعةةؾ ذًمةةؽ طم ةةك ًمةةق يمةةَن ومةةوهؿ مةةـ يةةي  أمةةف.. يةةزين سميمةةف وًمةةوس ؾمةةَشمر 

يةةؼ ًمكةةَن ومةةوكؿ قمةةغم ىشًةةف وقمةةغم أمةةف سمةةؾ قمةةغم مةةرأ  مةةـ اًمنةةَس وقمةةغم ىمَرقمةةِ اًمطر

 مـ يشعؾ ذًمؽ.

مةةـ اشمٌةةَع سمعةةض  ةةذا ا مةةِ  ¢اًم ةةَريخ اًمعٍمةة  اًموةةقأ يًيمةةد أن مةةَ ىٌيىةةَ اًمنٌةةل 

ا وإن يمنةّ أقم قةد أن هلةذا اًم  ٌةع  ؾمنـ مـ ىمٌلنَ ىمد حتقةؼ إمم مةد  سمعوةد وسمعوةد ضمةد 

ال شمقةقأ اًمًةَقمِ طم ةك »ىمَ :  ¢سمقوِ  ومقد ضمَء ذم سمعض ا طمَديْ اًم َسم ِ أن اًمنٌل 

و ةةق اًمشَطمشةةِ  قمةةغم اًمطرىمةةَت يمةة    «قمةةغم اًمطرىمةةَت شمًةةَومد المةةػمي ًةةَومد اًمنةةَس 

 شم ًَومد المػم   ذا  ق من هك اًم شٌف سمًَمكشَر.
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إذا قملم ؿ اًمنهل قمـ اًم شٌف وا مر سمَعم ًَمشةِ ىعةقد اان:  ةذا اًم  ةَ رات اًم ةل 

يمنَ ىرا َ سميقموننَ ذم زمـ ومرىًةَ و ةل حم لةِ ًمًةقريَ  وىًةمع قمنهةَ ذم سمة د أظمةر  

عنَا اان ذم اجلزاةةةةر  ًمكةةةـ اجلزاةةةةر ومَىمةةةّ اًمةةةٌ د ا ظمةةةر .. ومَىمةةةّ و ةةةذا مةةةَ ؾمةةةم

 َ ةة اًمةٌ د ا ظمةر  ذم  ةذا اًمكةة ًمِ وذم  ةذا اًم شةٌفن  ىنةَ مةةَ يمنةَ ىةر  اًمشةَسمَت أيك 

يشةؽميمـ ذم اًم  ةَ رات  ومهةذا متةَأ اًم شةةٌف سمًَمكشةَر واًمكةَومرن  ىنةَ ىةر  ذم اًم ةةقر 

ةةةَ وذم ا ظمٌةةةَر اًم ةةةل شمةةةذاع ذم اًم لشةةةَز واًمرا ديةةةق وىكةةةق ذًمةةةؽ ظمةةةروج ا ًمةةةقأل أطموَى 

اعمًًمشِ مةـ اًمكشةَر ؾمةقاء يمةَىقا أورسموةلم أو صةونولم أو ىكةق ذًمةؽ يققًمةقا ذم اًم عٌةػم 

ط!  كةةةذا واًمشةةةَمل  وؾمةةةوعلمكؿ  ةةةذا اًم عٌةةةػم:  رضمةةةقن ىًةةةَء  ورضمةةةَال  ظملةةةوط ملةةة

ط ي زامحةةةقن اًمك ةةةػ سمةةةًَمك ػ ورسمةةة  اًمعجوةةةزة سمًَمقٌةةةؾ ويققًمةةةقن قمنةةةدىَ  ظملةةةوط ملةةة

 اًم شٌف سمًَمكشَر أن  رج اًمش وَت مع اًمش وَن ي  َ رون. وىكق ذًمؽ   ذا  ق متَأ

أىةةَ أىمةةق  ؿمةةو  َ نظمةةر: سمٌوةةَومِ إمم أن  ةةذا اًم  ةةَ ر فمةةَ رة وموهةةَ شمقلوةةد ًملكشةةَر ذم 

ا  أؾمةةًَموُ اؾمةة نكَر ؿ ًمةةٌعض اًمقةةقاىلم اًم ةةل شمشةةرض قملةةوهؿ مةةـ طمكةةَمهؿ أو إفمهةةَر 

أال مةةةنهؿ ًمةةةرى سمعةةةض شملةةةؽ ا طمكةةةَأ أو اًمقةةةرارات  أوةةةوػ إمم ذًمةةةؽ ؿمةةةو  َ نظمةةةر 

و ةةق:  ةةذا اًم  ةةَ رات ا ورسموةةِ صمةةؿ اًم قلوديةةِ مةةـ اعمًةةلملم ًموًةةّ وؾمةةولِ رشقموةةِ 

 إلص ح الكؿ وسمًَم َزم إلص ح اعمج مع.

ومةةـ  نةةَ  طةةي يمةةؾ اجل قمةةَت ويمةةؾ ا طمةةزاب اإلؾمةة موِ اًمةةذيـ ال يًةةلكقن 

ذم شمبوةةػم اعمج مةةع  ال يكةةقن شمبوةةػم اعم جمةةع سمًَمن ةةَأ اإلؾمةة مل  ¢مًةةلؽ اًمنٌةةل 

سمًَم ةوكَت وسمًَم  ةَ رات وإىة  يكةقن ذًمةؽ قمةغم اًم ةمّ وقمةغم سمةْ سمَهل َومَت و

اًمعلؿ سملم اعمًلملم وشمرسمو هؿ قمغم  ذا اإلؾم أ طم ةك شمةً   ةذا اًمؽمسموةِ أيملهةَ وًمةق 

سمعةةد زمةةـ سمعوةةد  ومًَمقؾمةةَةؾ اًمؽمسمقيةةِ ذم اًمنمةةيعِ اإلؾمةة موِ   لةةػ يمةةؾ االظمةة  أل 

 قمـ اًمقؾمَةؾ اًمؽمسمقيِ ذم اًمدو  اًمكَومرة.
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إن اًم  َ رات اًم ةل شمقةع ذم سمعةض اًمةٌ د اإلؾمة موِ أصة    هلذا أىمق  سمَظم  َر:

ـ  ﴿ ذا ظمروج قمـ ـمريؼ اعمًلملم وشمشٌف سمًَمكَومريـ  وىمد ىمَ  رب اًمعَعملم:  م ة و 

لم  
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم  ة ػم   ؾم ة ع  هم ة

ي   ٌ ة ف  اهل  د   و  ٌ لم   ًم  َ شم   م 
د  ع  ـ  سم 
ق   م  ؾم   اًمر 

َىم ؼ  ش   [115]النسالا :﴾ي 

اى  ﴿ذم يمؾ  ء..  ػم 
ت  م    َء  ؾم  ن ؿ  و  ه   ضم 

ل ف  ى    مم  و  َ شم ق   م 
ف  ًم   .[115]النسا :﴾ق 

 ةةةًالء أصةةةكَب اًم  ةةةَ رات واعم ةةةَ رات يً شةةةهدون سمةةة  ضمةةةَء ذم  مداظملةةةِ:

اًمًةةػمة أىةةف عمةةَ أؾمةةلؿ قممةةر سمةةـ اجطةةَب ر  اهلل قمنةةف ظمةةرج اعمًةةلمقن ذم مكةةِ  

ا قممر ذم صػ ومحزة ذم صػ نظمةر  ويققًمةقن  ةذا م ةَ رة اؾمة  هَ ا واؾمة نكَر  ر 

 عمَ يشعلف ـمقاهموّ ىمريش ويمشَر ؿ  وم  ضمقاسمكؿ قمـ  ذا االؾم شهَد.

ضمةةةةقاب قمةةةةـ  ةةةةذا: يمةةةةؿ مةةةةرة وىمعةةةةّ م ةةةةؾ  ةةةةذا اًم ةةةةَ رة ذم اعمج مةةةةع  اًمشةةةةوخ:

 اإلؾم مل؟

 مرة واطمدة. مداظملِ:

ـموةةةُ! مةةةرة شم ةةةٌ  ؾمةةةنِ م ٌعةةةِ؟ إن قملةةة ء اًمشقةةةف يققًمةةةقن: ًمةةةق صمٌةةةّ قمةةةـ  اًمشةةةوخ:

ا ظمشةوِ قمٌَدة منموقمِ ي َب ومَ ¢اًمنٌل  قملهَ  ومة  ينٌبةل اعمقافمٌةِ قملوهةَ داةة   أسمةد 

َ سمكوةةْ مةةع اًمةةزمـ ي ةةٌ  ذًمةةؽ ا مةةر اًمةةذ  أصةةلف مًةة كٌ َ..  ةة ا م ٌع  أن شم ةةٌ  شمقلوةةد 

ا مةـ اعمًةلملم ًمةق  َ ذم أومكةَر اًمنةَس وقمةَداهتؿ سمكوةْ أن أطمةد  ا مشروو ة ي ةٌ  أمةر 

ؿ  ومةةة  شمةةر   ةةةذا اعمًةة كُ ًمقةةةَأ اًمنكةةةػم اًمشةةديد قملوةةةف  ىمةةًَمقا  ةةةذا و ةةةذا مةةـ ومقههةةة

سمًَمكؿ إذا ضمَؿمّ اًمعَـمشِ سممنَؾمٌِ مَ وم رضمّ م ؾ  ذا اجل قمِ اًم ل ضمةَء ذيمر ةَ 

ا قمةةغم  ذم اًمًةةػمة وم   ةةذ ؾمةةنِ م ٌعةةِ  سمةةؾ شم  ةةذ طمجةةِ عمةةَ يشعلةةف اًمكشةةَر داةةة   وأسمةةد 

َ مةع ؿمةدة وىمةقع مةَ يًة لزأ  اعمًلملم اًمذيـ ب يشعلقا ذًمؽ سمعد  ةذا الَدصمةِ مطلق ة

ا مةـ الكةَأ اًمًةَسمقلم يمَىةّ شم ةدر  ذًمؽ  ومنكـ ىعلؿ مةع ا ؾمةػ اًمشةديد أن يم ةػم 

مةةنهؿ أطمكةةَأ خمًَمشةةِ ًممؾمةة أ ويمةةَن يم ةةػم مةةـ اًمنةةَس يًةةجنقن فملةة   وسمبو ةةَ ورسمةة  
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يق لةةةةقن  ومةةةة ذا يكةةةةقن مقىمةةةةػ اعمًةةةةلملم؟ أمةةةةر اًمرؾمةةةةق  قملوةةةةف اًمًةةةة أ ذم سمعةةةةض 

ا طمَديْ اًم كوكِ سمقضمقب إـمَقمِ الَيمؿ وًمةق أظمةذ مًَمةؽ وضملةد فمهةر   أقمنةل 

َ وًمكةةـ مةةـ  ةةذا: أىةةف وىمةةع  ةة ذم ىمةةرون مكةةّ أؿمةةوَء  ةةَ ينٌبةةل اؾمةة نكَر َ  َ ػمي 

 ء مةةةـ ذًمةةةؽ ب يقةةةع  ومةةةـ  نةةةَ ىكةةةـ ى شةةةك مةةةـ  ةةةذا اًم ةةةل شمًةةةمك سمًَم ةةةكقة.. 

ِ يم  ىرى رةَ.. ى شةك  يشةَ صةكقة قمَـمشوةِ وًموًةّ صةكقة  ى شك منهَ طمقوق 

ا  ومة  ؿمةؽ أن أن قملموِ سمَعمقدار اًم ل حت ـ  ذا اًم كقة مةـ  متوةؾ يمون ةَ ويًةَر 

 اجلزاةةةةر وذم يمةةةةؾ سمةةةة د اإلؾمةةة أ م ةةةةؾ  ةةةةذا اًم ةةةكقة اًم ةةةةل شمةةةة جغم ذم اىطةةةة   ذم

َ همػم أيقةَظ  وًمكةـ شمةرا ؿ ىمةد ؾمةَروا مًةػمة شمةد   اًمشٌَب اعمًلؿ سمعد أن يمَىقا ىوَم 

ا ومة  ى ةرج  قمغم أيشؿ ب ي شقهقا ذم ديـ اهلل قمز وضمؾ  وا م لِ ذم ذًمؽ يم ػمة ضمد 

 قم  ىكـ سم ددا.

  يةةةةد  قمةةةةغم اجلهةةةةؾ سمًَمشقةةةةف اإلؾمةةةة مل ذًمةةةةؽ عمةةةةَ ومكًةةةةٌنَ اان  ةةةةذا االؾمةةةة دال

َ قمةةغم ىشيسة: إين أذيمةةر  ةةذا  َ : وىمعةّ  ةةذا الَدصمةِ وأىمةةق  مًة دريم  أرشت إًموةف نىشةة

الَدصمِ ىمد وردت ذم اًمًػمة وًمكنل ال أؾم كي اان إن يمَىّ صكوكِ اإلؾمةنَد  

ومٌن يمَن أطمديمؿ يعلؿ أن ذًمؽ ورد ذم يم َب مع مةد مةـ يم ةُ اًمًةنِ وموةذيمرين وإال 

مر سمًَمنًٌِ إزم حي َج إمم مراضمعةِ  ومعةغم اومةؽماض صمٌةقت  ةذا اًم  ةَ رة طموةن  ومَ 

أؾملؿ قممر ر  اهلل قمنف   ذا وىمعّ مرة ومٌذا وىمع مرة ال ي ٌ  ذًمةؽ ؾمةنِ سمكوةْ 

ىًيةةةد مةةةَ يشعلةةةف اًمكشةةةَر صمةةةؿ ىجعةةةؾ اعمًةةةلملم حتةةةّ اعم ًَمشةةةِ رةةةذا اًمًةةةنِ  يشةةةَ ب 

نقات اًمطقيلةِ ومهةل ىقطةِ شم كرر  وإن شمكررت ومعغم مد  اًمع ةقر يملهةَ  ةذا واًمًة

ذم سمكةةر  مةةَ ي ةة  أن شم  ةةذ دًمةةو   عم ةةؾ  ةةذا اًمقاىمةةع اًمةةذ  يشعلةةف اًمكشةةَر صمةةؿ ىكةةـ 

 ى ٌعهؿ ذم ذًمؽ.

 ذا االؾم دال  معنَا: شمًلوؽ وشمؼمير وشمًقيغ  ذا اًمقاىمع مه  يمَن ؿميىف  أذيمةر 
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ا أن قمل ء النشوةِ ىمةد ى ةقا ذم مًةيًمِ ومقهوةِ مةع اقمةؽماومهؿ سمييشةَ ؾمةنِ حممديةِ  ضمود 

َ  أال و ل ؾمنِ ىمراءة ؾمقرة اًمًجدة يقأ اجلمعِ  ومهذا صمَسمةّ أ ىف ينٌبل شمريمهَ أطموَى 

ذم اًم كوكلم  مع ذًمؽ ىص قمل ء النشوِ قمغم أن إمَأ اعمًةجد ينٌبةل قملوةف أن 

َ ظمشوِ أن يؽمشمُ مـ وراء مقافمٌِ ا ةمِ قمغم  ذا اًمًنِ ىموةَأ  يدع  ذا اًمًنِ أطموَى 

ًمًنِ وشمرومع طمكمهَ ومةق  مًة قا َ  وأىةَ قمنةد  قمقودة ذم أذ َن اًمعَمِ شمنَذم  ذا ا

 ؿمقا د قمغم  ذا  َ يًيمد ًمنَ  ذا اًمدىمِ ذم اًمشقف واًمشهؿ ًملًنِ.

ا أن إمةةَأ اعمًةةجد اًمكٌةةػم ذم دمشةةؼ اًمشةةَأ  مًةةجد سمنةةل أموةةِ: صةةغم  أذيمةةر ضموةةد 

اإلمَأ وموف ص ة اًمشجر يقأ اجلمعِ وب يقةرأ ؾمةقرة اًمًةجدة  ومة  يمةَد اإلمةَأ يًةلؿ 

ا مـ اعم للم  صمَروا قمغم اإلمَأ عمَذا أىةّ ب شمقةرأ إال ىمَأ ىمَمّ و جِ قم ومِ ضمد 

ؾمةةقرة اًمًةةجدة وميظمةةذ اإلمةةَأ حيةةَو  إىمنةةَقمهؿ سميىةةف يةةَ أظمقاىنةةَ أىةةَ أقملةةؿ أن  ةةذا ؾمةةنِ 

َ   وًمكةـ  وأىَ أىمرأ رَ داة   ذم ومجر يمؾ  عةِ  وًمكةـ ينٌبةل شمةر   ةذا اًمًةنِ أطموَىة

 يم  ىمَ  اًمشَقمر:

 ولبببإ ك ءابببت   بببؿعت حًقببب 

 

 

 

 ٓ حقبب مل  بب  نـبب ءي ولؽبب  

 ولإ كب ًرن كػخبت فقفب   تب ءن 

 

 ولؽبب   كببت نببـػا   ر بب ء 

ا ؾمةٌُ أن  ةذا اإلمةَأ شمةر  ىمةراءة ؾمةقرة اًمًةجدة ذم ذًمةؽ   ... إمم زمـ سمعود ضمةد 

اًم ٌَح  وأهمرب مـ ذًمؽ مَ وىمع زم ؿم  ةو َ: يمنةّ ... ذم ىمريةِ شمٌعةد قمةـ دمشةؼ 

ضمٌؾ  ومنزًمّ صٌَح اجلمعِ إمم شمقريٌ َ ىكق ؾم لم يمولق مؽم اؾممهَ: مكَيَ و ل ذم 

اعمًجد  صكم مع  َقمِ اعمًلملم  نةَ  ومةَشمشؼ أن اإلمةَأ ب يةيت  ومن ةروا وملةؿ 

ا  ذ ؿمةةةَب ًمكةةةـ لو ةةةل سمةةةدأت شمنٌةةةّ  وم نةةةقا   ظمةةةػم 
 ةةةدوا  نةةةَ  ؾمةةةقا  وأىةةةَ يقم  ةةة

ا  ومةةةة  أطمٌٌةةةةّ أن أظمةةةةَـمر  ومقةةةةدمقين  أىةةةةَ ذم الةةةةؼ ال أطمشةةةةظ ؾمةةةةقرة اًمًةةةةجدة ضموةةةةد 

منهةةةَ اًم ةةةشك لم ا وًموةةةلم ذم اًمريمعةةةِ ا ومم  وملةةة   ومَوم  كةةّ ؾمةةةقرة مةةةريؿ وىمةةةرأت
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َ وإذا   أؿمةةعر سمةةين اًمنةةَس يملهةةؿ  ةةقوا ؾمةةَضمديـ.. أىةةَ  ةة أردت اًمريمةةقع ويمةةؼمت رايمع 

 رايمع و ؿ ؾمجدوا   ذا يدًمكؿ قمغم مَذا؟ قمغم اًمعَدة.

ومع ا ؾمػ يم  يقضمد ذم سمعض اعمًَضمد اًمقديمةِ وطم ةك سمعةض الدي ةِ منةؼم 

ا و  ومةةٌعض  ةةذا اعمنةةَسمر شمقطةةع صةةشلم قمةةغم ـمقيةةؾ يقطةةع اًم ةةػ  وًمةةوس اًم ةةػ 

ا ىمةةةؾ  يمةةةَن  ةةةذا اعمنةةةؼم مةةةع صةةةبر اعمًةةةجد  نةةةَ  ذم اًمقريةةةِ ىمطةةةع اًم ةةةػ ا و  

ة أطمًةةةقا سم طةةة هؿ وم ةةةداريمقا وؿمةةةَريمقين ذم  واًم ةةةَين  ومًَمةةةذيـ يمةةةَىقا ظملشةةةل مٌةةةَرش 

اًمريمةةقع  أمةةَ اًمةةذيـ يمةةَىقا ظملةةػ اعمنةةؼم وم لةةقا ؾمةةَضمديـ طم ةةك ؾمةةمعقا ىمةةقزم: ؾمةةمع 

إذا رةةةؿ ي ةةةوكقن  يعنةةةل: أسمطلةةةقا صةةة هتؿ  وقوةةةَء وهمقهمةةةَء  اهلل عمةةةـ محةةةدا  و

وشمَسمعّ أىَ سمطٌوعِ الَ  طم ك ىمكوّ اًم  ة سم  مهَ صمؿ اًم شّ إًمةوهؿ  ىملةّ هلةؿ: 

يةةَ  َقمةةِ أال شمًةة كقن! أىةة ؿ قمةةرب أو قمجةةؿ مةةَ شمشرىمةةقن سمةةلم ىمةةق  اًمقةةَرئ ذم أو  

د ا قمةَضمؿ ريمعِ: أب  وسملم يمهوعص  مَ شمشرىمقن سملم  ذا و ذا! ًمق  ذا وىمع ذم سم 

ا قملةةوهؿ ومةة  سمةةًَمكؿ أىةة ؿ وأىةة ؿ قمةةرب  ًمكةةـ يٌةةدوا أن قمقةةقًمكؿ مشةةبقًمِ  ًمكةةَن قمةةَر 

 سمًَمزرع واًميع وىكق ذًمؽ مـ ا مقر.

َ  سمةين  ومشل  ذا الَدصمةِ شمييمةدت مةـ صةكِ ىمةق  اًمعلة ء اًمةذيـ أرشت إًمةوهؿ نىش ة

قمةةغم اإلمةةَأ أن يراقمةةل ووةةع اعمج مةةع اًمةةذ  يعةةوش وموةةف طم ةةك ال يبةةًَمقا ذم سمعةةض 

َأ  ومهذا اًمق ِ واًم ل ىمٌلهَ شمٌلم ًمكؿ أن اعمًَةؾ ذم اًمنمع  ُ أن شمًظمذ ا طمك

َ ىنز  سمف  سمدون مًٌَمبِ.. سمدون أن ىرومع مَ يمَن ؾمن ِ إمم طمد اًمقضمقب  ومَ يمَن ومرو 

إمم طمد اًمًنِ   ذا يملف إومراط أو شمشريط ال  قز  ومهذا ضمقاب قمـ  ذا االؾم دال  

 اًمذ  يد  قمغم ضمهؾ اعمً دًملم سمف.

ًمعؾ اًمق ِ  ذا وردت ذم ... إؾم أ قممر سمـ اجطَب ر  اهلل قمنف   مداظملِ:

 ذم ؾمػم أقم أ اًمنٌ ء.
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 ال سميس! ًمكـ  ذا ال يشودىَ اًم كِ. اًمشوخ:

 ال  اإلؾمنَد وعوػ.. ىم ِ إؾم أ قممر سمـ اجطَب وعوشِ. مداظملِ:

أىَ معؽ ىم ِ إؾم أ قممر سمـ اجطَب  واًم ل يقق  وموهَ أىةف دظمةؾ قمةغم  اًمشوخ:

نظمةةرا   ةةذا اًمق ةةِ وةةعوشِ ومعةة   و ةةل يًةة د  رةةَ اًمقةةَةلقن سميىةةف ال  ةةقز  أظم ةةف إمم

ًملمًةةلؿ أن يمةةس اًمقةةرنن إمم قمةةغم ـمهةةَرة  ومةةٌن يمَىةةّ  ةةذا اًمق ةةِ ب شمةةرد إال رةةذا 

ةةَ ظمشةةوِ أن شمكةةقن  ةةذا اًمق ةةِ  َ م كش   ةة اًمطريةةؼ ومهةةل ىم ةةِ وةةعوشِ  أمةةَ أىةةَ ىملةةّ نىش 

 ذا اإلؾمةنَد إمةَ طمًةن َ ًمقطمد َ وردت ذم  ء مـ يم ُ اًمًنِ سمٌؾمنَد نظمر وموكقن 

 ًمذاشمف أو طمًن َ ًمبػما.

أمةةةَ اًمق ةةةِ اعمعروومةةةِ وىمةةةد أظمرضمهةةةَ اإلمةةةَأ اًمةةةدارىمطنل ذم ؾمةةةننف  وميىةةةَ ... اان 

سمًَمعزو  وميىمق : أن اًمق ِ روا ةَ اإلمةَأ اًمةدارىمطنل ذم ؾمةننف وسمٌؾمةنَد وةعوػ  ومةٌن 

يمَىةةةةةّ  ةةةةةذا اًمق ةةةةةِ اًم ةةةةةل وموهةةةةةَ شملةةةةةؽ اعم ةةةةةَ رة وردت أ : إؾمةةةةةنَد نظمةةةةةر  كةةةةةـ 

َد سمةةةةف أو االؾمةةةة دال  ومٌهةةةةَ  وإال ومهةةةةذا اًمق ةةةةِ اًم ةةةةل أؿمةةةةَر إًموهةةةةَ ا خ  ةةةةل االؾم شةةةةه

 وعوشِ ال  قز االطم جَج رَ.

 (00:02:27( /12أهل احلدوث واألثر ) -)فًاوى جدة
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 حهي املظاِسات ٔاملطريات 

اًمًةةةًا :  ةةةؾ  ةةةقز اًمقوةةةَأ سمم ةةةَ رات ومًةةةػمات ؾمةةةلموِ ًمل عٌةةةػم قمةةةـ ـملٌةةةَت 

قاب سمةةة   ومنرضمةةةق ذيمةةةر اًمةةةدًموؾن  ن اًمقوةةةَأ رةةةذا اًمشةةةعُ اإلؾمةةة موِ  ومةةةٌن يمةةةَن اجلةةة

اعمًةةػمات  ةةل مةةـ ىمٌوةةؾ اعم ةةًَم  اعمرؾمةةلِ  وممةةـ ضمهةةِ أىةةف ال يةة ؿ اًمقاضمةةُ إال سمةةف 

ومهق واضمُ  يمَ صؾ ذم اًمقؾمَةؾ أيشَ سمكةَ  اإلسمَطمةِ طم ةك يةي  اًمةنص سم كريمهةَ  

ويمذًمؽ إن اًمقوَأ رذا اعم َ رات أو اعمًػمات  ل مقاومقِ ًملكقاسمط اًم ل ذيمر َ 

 اًمشوخ قمٌد اًمرمحـ قمٌد اجًَمؼ ذم رؾمًَم ف اعمًلمقن واًمعمؾ اًمًوَف. 

اجلةةقاب: صةةكو  أن اًمقؾمةةَةؾ إذا ب شمكةةـ خمًَمشةةِ ًملنمةةيعِ ومهةةل ا صةةؾ وموهةةَ 

اإلسمَطمةةةِ  ةةةذا ال إؿمةةةكَ   ًمكةةةـ اًمقؾمةةةَةؾ إذا يمَىةةةّ قمٌةةةَرة قمةةةـ شمقلوةةةد عمنةةةَ ٓ همةةةػم 

ات أو إؾمةةةة موِ وممةةةةـ  نةةةةَ شم ةةةةٌ   ةةةةذا اًمقؾمةةةةَةؾ همةةةةػم رشقموةةةةِ  ومةةةةَجروج سم  ةةةةَ ر

اعم ةةةةَ رات وإقمةةةة ن قمةةةةدأ اًمروةةةةَ أو اًمروةةةةةَ وإقمةةةة ن اًم ييوةةةةد أو اًمةةةةرومض ًمةةةةةٌعض 

اًمقةةةرارات أو سمعةةةض اًمقةةةقاىلم   ةةةذا ى ةةةَأ يل قةةةل مةةةع الكةةةؿ اًمةةةذ  يقةةةق : الكةةةؿ 

 ًملشعُ مـ اًمشعُ وإمم اًمشعُ. 

َ  وم  حي َج ا مر إمم م َ رات وإى  حي ةَج  أمَ طمون  يكقن اعمج مع إؾم مو

 الةَيمؿ اًمةةذ   ةًَمػ رشيعةِ اهلل يمةة  يةرو  وأىةةَ أىمةق   ةةذا إمم إىمَمةِ الجةِ قمةةغم

يمةة  يةةرو  إؿمةةَرة إمم وةةعػ مةةَ يةةرو  وًمكنهةةَ قمةةغم يمةةؾ طمةةَ  شمٌةةلم طمقوقةةِ معروومةةِ 

َ  حيةض اًمنةَس  مـ ىَطموِ شمَر وِ أن قممر سمـ اجطَب ر  اهلل قمنف عمةَ ىمةَأ ظمطوٌة

  قمغم شمر  اعمبَالة ذم اعمهقر وإمم  نَ الكؿ صكو .. اًمروايِ صكوكِ.
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ّ يَ ًموإى  اًمشَ د ذم اًمروايِ ا ظمر  اًم ل ذم ؾمند َ وعػ و ل أن امرأة ىمَ

قممر ا مةر ًمةوس سموةد   إن اهلل قمةز وضمةؾ ذيمةر ذم اًمقةرنن اًمكةريؿ ومةٌن أشموة ؿ إطمةدا ـ 

َ   ومكوةػ أىةّ شمقةق : ال  ةقز إال أرسمع ةةِ در ةؿ مهةرا   ىمنطَرا  وم  شميظمةذوا منةف ؿمةو 

 ًمٌنَشمكؿ. 

وايةةةِ: أظمطةةةي قممةةةر وأصةةةَسمّ اعمةةةرأة  وموكةةةقن ومكةةةَن ضمةةةقاب قممةةةر إن صةةةكّ اًمر

اعمج مةةةع اإلؾمةةة مل ًمةةةوس سمكَضمةةةِ عم ةةةؾ  ةةةذا اًمةةةن ؿ ومةةةَ يؽمشمةةةُ مةةةـ وراةهةةةَ مةةةـ 

وؾمَةؾ  قمنةدمَ ي كقةؼ اعمج مةع اإلؾمة مل يًة طوع اإلىًةَن أن يةدظمؾ ويٌلةغ رأيةف 

 .   لفوطمج ف إمم اًمذ  سمودا ا مر أو قمغم ا ىمؾ إمم 

  ةةَ رات اًم ةةل شملقونَ ةةَ مةةـ  لةةِ مةةَ ومهةةق ًمةةوس سمكَضمةةِ إمم فمهةةقر عم ةةؾ  ةةذا اًم

شملقونَ َ مـ قمَدات اًمبرسمولم ومـ ى مهؿ  ويم   ق اًمشين اان ىكـ ىقلد اًمبرسمولم 

ذم يم ػم مـ قمةَداهتؿ وشمقًَموةد ؿ ؾمةقأل السمةد مةـ اًم ش ةوؾ سمةلم مةَ  ةقز وال ىيظمةذا 

قمنهؿ ومَ ال  قز  ومَى ر م    ىكـ ىيظمذ قمنهؿ سمعةض اًمقؾمةَةؾ   ةذا اًمقؾمةَةؾ إذا 

شمةةةةًد  إمم همةةةةرض منمةةةةوع أو قمةةةةغم ا ىمةةةةؾ ضمةةةةَةز وًمةةةةوس وموةةةةف إطموةةةةَء عمعنةةةةك  يمَىةةةةّ

اًم شةةةٌف سمًَمكشةةةَر ومهةةةذا  ةةةق أمةةةر ضمةةةَةز  واعم ةةةَ  ذم ذًمةةةؽ  كةةةـ أن ىً كيةةة م لةةةلم 

اصمنلم أطمدلَ صمَسمّ مـ طموْ اًمروايِ وااظمر وموف وعػ أمَ اًم َسمّ ومهق مةَ ضمةَء ذم 

وضمةةةف قملوةةةف اًم ةةةكوكلم مةةةـ طمةةةديْ اعمبةةةػمة سمةةةـ ؿمةةةعٌِ ر  اهلل قمنةةةف ذم ىم ةةةِ ظمر

اًم ةة ة واًمًةة أ مًةةَومرا  وىزوًمةةف ذم مكةةَن  وملةة  أصةةٌ  سمةةف اًم ةةٌَح ظمةةرج ًمقكةةَء 

  وم ُ قملوف طم ك ¢الَضمِ وميراد اعمبػمة سمـ ؿمعٌِ أن ي ُ اًمقوقء قمغم اًمنٌل 

ضمَء اًمرؾمق  قملوف اًم  ة واًمًة أ إمم شمشةٌوؽ يمموةف  اًمشةَ د ىمةَ  اعمبةػمة: وقملوةف 

وقهَ أن يشةةمر قمةةـ ذراقموةةف وميظمرضمهةةَ ضمٌةةِ روموةةِ وةةوقِ اًمكمةةلم وملةةؿ يًةة طع مةةـ وةة

وأًمقك اجلٌِ قمغم يم شوف طم ك شمقوي قملوف اًم ة ة واًمًة أ وهمًةؾ ذراقموةف  اًمشةَ د 
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أىف قملوف اًم  ة واًمً أ ًمٌس ضمٌِ وروموِ  ومهذا يعنل أىةف إذا يمةَن  نةَ  ًمٌةَس مةـ 

أًمًٌِ اًمكشَر شمنًُ إًموهؿ وب يكـ وموف فمَ ر اًم شٌف اًم قلود هلؿ وموجةقز عمةَ يؽمشمةُ 

 وراء ذًمؽ مـ م لكِ اًمدألء وىكق ذًمؽ. مـ 

ويمذًمؽ اعم َ  اًم َين أذيمرا ًمشهرشمف ذم اًمًػمة وإن يمَن همػم صمَسمّ قمغم اًمطريقِ 

الدي وةةِ و ةةل: أن اًمرؾمةةق  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ أمةةر ؿ أن ينزًمةةقا ذم مكةةَن ذم 

 همزوة اجند  عمَ ىمَ  اعمنذر سمـ طمٌَب أن  ذا وطمل.. 

 ...  مداظملِ:

اعمنةةذر  أأ  ةةق اًمةةرأ  والةةرب واعمكوةةدة  ىمةةَ : ًمةةف همةةػم  ىعةةؿ  طمٌةةَب اًمشةةوخ:

ذًمةةؽ  ىمةةَ : ومةةٌذا  ىنةةز  ذم مكةةَن نظمةةر  اان أؾمةة در  قمةةغم ىشيسةة ومةةيىمق  ًمكةةـ وموةةف 

ومَةدة  ذا مرو  ذم اًمًػمة وهمػم صكو  ًمكـ ًموس ًمف صلِ سمم ًَمنةَ إىة  اعم ةَ   ةق 

د مةةَ طمشةةر اجنةةد  طموةةْ ىمةةَ  ؾمةةل ن يمةة  رو  قمنةةف أيشةةؿ يمةةَىقا إذا طمةةقرصوا ذم سملةة

أطمَـمقا اًمٌلدة سم ند   ورؾمقًمنَ قملوف اًم  ة واًمً أ واومؼ قمغم ذًمةؽ عمةَ وموةف مةـ 

م لكِ ضملوِ جمةردة قمةـ أ  مشًةدة  ومٌهةذا اعموةزان  ةُ ىكةـ أن ى لقةك قمةَدات 

 اًمبرسمولم. 

اان ىي  سمم َ  نظمر:  نَ  أىَس يلًٌقا ضمقايموّ خم لشِ ال يقضمد مَىع  ًمكةـ 

ٌس اجلراومو ةةِ  ال ومَةةةدة مةةـ ذًمةةؽ ؾمةةق  مت ةةؾ مةةَ معنةةك ًمةةٌس اًمٌنطلةةقن مةةَ معنةةك ًمةة

قمَدات اًمبرسمولم واًم يصمر سم قًَمود ؿ  ومٌذا   ُ أن ىشر  سملم مةَ ينًةجؿ مةع اإلؾمة أ 

ر قمنةةةف  ومةةةٌذا   ةةةذا اعم ةةةَ رات ًموًةةةّ وؾمةةةولِ  ةةة نش  ي  ومٌَدةةةةف وىمقاقمةةةدا وسمةةةلم مةةةَ ينٌةةةق و 

إؾمةة موِ شمنٌةةةي قمةةةـ اًمروةةةَ أو قمةةةدأ اًمروةةَ مةةةـ اًمشةةةعقب اعمًةةةلمِ  ن هلةةةؿ وؾمةةةَةؾ 

أظمر  سمَؾم طَقم هؿ أن يًةلكق َ  واًمةذ   طةر ذم سمةَزم أىنةَ ذم اًمقاىمةع قمنةدمَ ىقةر 

م ةةةؾ  ةةةذا اعم ةةةَ رات يميىنةةةَ ى  ةةةقر أن اعمج مةةةع اإلؾمةةة مل سمعةةةد أن ي ةةةٌ  ومعةةة   
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َ  ؾمةةةو ؾ  َ  إؾمةةة مو دة اًمبةةةرسمولم  ؾمةةةو بػم يمةةةؾ  ء جم معةةة ذم ى مةةةف وذم قمَداشمةةةف قمةةةغم قمةةَة

مل ذم همنوةةةةِة قمةةةةـة م ةةةةةؾ  ةةةةةذا ؾمةةةةةقأل يكةةةةةقن اًمةةةةةقـمـ االضم  قمةةةةةل ذم اعمج مةةةةةع اإلؾمةةةةة 

 . اعم َ رات

وأظمةةةػما  أصةةةكو  أن  ةةةذا م ةةةَ رات شمبةةةػم مةةةـ ى ةةةَأ الكةةةؿ إذا يمةةةَن اًمقةةةَةمقن 

مٍميـ قمغم ذًمؽ  ويمؿ ويمؿ مـ م َ رات ىمَمّ ووىمعّ وىم ؾ وموهَ ىم غم يم ػميـ 

 ضمدا  صمؿ سمقل ا مر قمغم مَ يمَن قملوف ىمٌؾ اعم َ رات. 

صةةؾ ذم ا ؿمةةوَء اإلسمَطمةةِ  يشةةَ ومةة  ىةةر  أن  ةةذا وؾمةةولِ شمةةدظمؾ ذم ىمَقمةةدة أن ا 

 مـ شمقًَمود اًمبرسمولم. 

 ( 00:  33: 39/ 210) اهلدى والنور /
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 حهي اإلضسابــــات

سمةةةَر  اهلل وموةةةؽ!  ةةةؾ  ةةةقز ًملعَمةةةِ أو سمعةةةض اًمعَمةةةِ أن ي ةةةقمقا أمةةةَأ  مداظملةةةِ:

 ىم قر الكَأ أو أمَأ الكَأ يمل يلٌقا هلؿ سمعض اًمطلٌَت..

 ن ي قمقا قمـ اًمطعَأ؟أ اًمشوخ:

ي ةةةقمقا قمةةـ اًمطعةةةَأ ويًةة نكروا يعنةةةل: يقشةةقا أمةةةَأ اًمق ةةقر وأمةةةَأ..  مداظملةةِ:

 طم ك يطلٌقا.

ال   ةةةذا قمةةةَدة أضمنٌوةةةِ يمةةةَومرة ال  ةةةقز ًملمًةةةلملم أن ي  ةةةذو َ وؾمةةةولِ  اًمشةةةوخ:

إلفمهةةَر قمةةدأ روةةَ ؿ سمٌمةةء مةةَ ي ةةدر مةةـ ىمٌةةؾ اًمدوًمةةِ  و ةةُ أن ىً كيةة رةةذا 

 «ومةةةةـ شمشةةةةٌف سمقةةةةقأ ومهةةةةق مةةةةنهؿ»ذم طمةةةةديْ معةةةةروأل:  اعمنَؾمةةةةٌِ ىمقًمةةةةف قملوةةةةف اًمًةةةة أ

ومةةةـ »وأطمَديةةةْ يم ةةةػمة ويم ةةةػمة ضمةةةدا  ضمةةةَءت يمًَم ش ةةةوؾ هلةةةذا الةةةديْ اعمجمةةةؾ: 

 .«شمشٌف سمققأ ومهق منهؿ

ومةةـ شمشةةٌف »مةةـ شملةةؽ ا طمَديةةْ اًم ةةل يمكةةـ أن شمع ةةؼم شمش ةةو   هلةةذا الةةديْ: 

كؿ صةةةةلقا ذم ىعةةةةًَمكؿ وظمشةةةةَوم»ىمقًمةةةةف قملوةةةةف اًم ةةةة ة واًمًةةةة أ:   «سمقةةةةقأ ومهةةةةق مةةةةنهؿ

َ  مـ همزوة وممروا سميؿمجَر  ¢وأهمرب مـ  ذا أن اًمنٌل  «وظمًَمشقا اًموهقد يمَن راضمع

يةةةَ »مةةةـ اًمًةةةدر يمةةةَن اعمنمةةةيمقن يعلقةةةقن قملوهةةةَ أؾمةةةلك هؿ ومقةةةَ  سمعةةةض اًم ةةةكَسمِ: 

يملمةةِ ىمًَمق ةةَ.. اضمعةةؾ ًمنةةَ  «رؾمةةق  اهلل! اضمعةةؾ ًمنةةَ ذات أىةةقاط يمةة  هلةةؿ ذات أىةةقاط

اهلل أيمةؼم! »ة واًمًة أ مًة نكرا : ذات أىقاط يم  هلؿ ذات أىةقاط  ومقةَ  قملوةف اًم ة 

ةةة   هل  ةةةؿ  ﴿إيشةةةَ اًمًةةةنـ ًمقةةةد ىملةةة ؿ يمةةة  ىمةةةَ  ىمةةةقأ مقؾمةةةك عمقؾمةةةك:  ةَة يم  هل  ة
ن ةةةَ إ  ؾ ًم  ةةة ع  اضم 
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 ٌِ ة  ة
َ    «[138]األعالالراف:﴾نهل  اى ةةروا اًمشةةر  سمةةلم اعمقةةقًم لم! أوًم ةةؽ يققًمةةقن: اضمعةةؾ إهلةة

 ىعٌةةدا مةةـ دون اهلل  أمةةَ أصةةكَب اًمرؾمةةق : اضمعةةؾ ًمنةةَ ؿمةةجرة ذات أىةةقاط يمةة  هلةةؿ

ذات أىةةقاط  ؿمةة َن سمةةلم اعمقةةقًم لم شملةةؽ هلةةَ قم ىمةةِ سمًَمعقوةةدة سمةةؾ سمًَمعٌةةَدة.. سمًَم قطموةةد 

ٌِ ﴿ومَ ينَذم اًم قطمود مـ اًمنم  ا يمؼم   
َ  يم    هل  ؿ  نهل  هل 

ن َ إ  ؾ ًم  ع   [138]األعراف:﴾اضم 

وىمق  سمعةض اًم ةكَسمِ: اضمعةؾ ًمنةَ ذات أىةقاط يمة  هلةؿ ذات أىةقاط ًمةوس هلةَ قم ىمةِ 

وإى  هلَ قم ىمةِ يمكةـ ىًةموف سمةٌعض اًمنةقاطمل االضم  قموةِ ومة   سمًَمعقودة وال سمًَمشقف

ر  اًمرؾمق  قملوف اًمً أ  ذا اًم شٌوف  وإن اعمقوقع منشةؽ أطمةدلَ قمةـ ااظمةر 

 يمؾ االىشكَ   وميىكر قملوهؿ أيشؿ ىمًَمقا: يم  هلؿ ذات أىقاط.

  َ ومهذا الديْ يًيمد أن اعمًةلملم  ةُ أن يكقىةقا هلةؿ ؿم  ةوِ مًة قلِ متَمة

َ  وملهةؿ ؿم  ةو هؿ اجَصةِ اعم موةزة قمـ اًمكَوم َ  سمؾ وفمَ را  أيك ريـ ًموس ومقط سمَـمن

 قمـ اًمش  وَت ا مؿ أو اًمشعقب اًمكَومرة.

َ  طملؼ اًمةرأس.. ذم سمعةض اًمطةر  اًم ةقوموِ  وم جقيع اعمًلؿ ًمنشًف  ق يشٌف متَم

يمةةةَن اعمًةةةلؿ إذا اى مةةةك إمم ؿمةةةوخ ًمةةةف ـمريةةةؼ وملو هةةةر ًمةةةف ظمكةةةققمف اًم ةةةَأ اعم م ةةةؾ ذم 

: اعمريةةةد سمةةةلم يةةةد  اًمشةةةوخ يمَعموةةةّ سمةةةلم يةةةد  اًمبَؾمةةةؾ  -قوموِ أقمنةةةل اًم ةةة –ىمةةةقهلؿ 

َ  هلةذا االؾم ًة أ ا قممةك اعم ةًَمػ ًمققًمةف شمعةَمم:  قا ﴿حتقوقة قم ة  أ د 
ٌ وكم   ؾم ة
ا  ذ  ىم ةؾ    ة

ن ل ٌ ع  ـ  اشم  م  َ و  ى   أ 
ة  ػم 
غم  سم    يعلنقن قمـ ذا  اعمٌدأ اعم ًَمػ  [108]يوسف:﴾إ مم  اهلل   قم 

 إمم اًمطريؼ سمين حيلؼ رأؾمف.ًملٌ ػمة سمين ييمروا اعمن مل 

ومةةنكـ ىعلةةؿ أن طملةةؼ اًمةةرأس  ةةق قمٌةةَدة وـمَقمةةِ هلل قمةةز وضمةةؾ ذم سمعةةض ا مةةَيمـ 

اطملقةقا يملةف أو دقمةةقا »و ةق أمةر ضمةَةز ذم همةةػم شملةؽ ا مةَيمـ يمةة  ىمةَ  قملوةف اًمًةة أ: 

ـ  ﴿أمةةةَ ذم الةةةٓ:   «يملةةةف ي ةةة ٍم   ق  م  ؿ  و  ك  ةةة وؾم  ء  لم  ر 
ةةة ق  واًمرؾمةةةق  قملوةةةف  [20]الفالالالت :﴾حم  ل 

اًملهةةةةةؿ اهمشةةةةةر ًملمكلقةةةةةلم  اًملهةةةةةؿ اهمشةةةةةر » ضمةةةةةَء ذم اًم ةةةةةكوكلم ىمةةةةةَ : اًمًةةةةة أ يمةةةةة 
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ًملمكلقةةةةةلم  اًملهةةةةةؿ همشةةةةةر ًملمكلقةةةةةلم  ىمةةةةةًَمقا: يةةةةةَ رؾمةةةةةق  اهلل! وًملمقٍمةةةةةيـ؟ ىمةةةةةَ : 

َ   «وًملمقٍميـ ومٌذا : عمَ يمَن اللؼ قمٌَدة ومنًؽ مـ منَؾمؽ الٓ ال  قز رشقم

ِ ـمريقةةِ ىقلةةف إمم منَؾمةةٌِ أظمةةر  يمةة  ا ةةذ ذًمةةؽ اًم ةةقوموِ أو سمعةةض مشةةَيخ اًم ةةقومو

. َ َ  هلؿ قمغم مَ رشطمّ نىش  ومنهج

يمذًمؽ اًم وَأ.. اًم وَأ ـمَقمِ هلل قمز وضمؾ ًمف ى َمف وًمف رشوـمف وأريمَىةف  ًمةق أن 

َ ن  ن اًمنٌةةةةةةل  ال »ىمةةةةةةَ :  ¢اعمًةةةةةةلؿ أراد أن يقاصةةةةةةؾ اًملوةةةةةةؾ سمًَمنهةةةةةةَر ًمكةةةةةةَن قمَصةةةةةةو

وممقاصةةلِ اًم ةةوَأ اًمةةذ   ةةق  «شمقاصةةلقا ومةةٌن يمةةَن وال سمةةد وممةةـ اًمًةةكقر إمم اًمًةةكقر

َدة هلل ال  ةةةةقز ومكوةةةةػ  ةةةةةقز ذم رشيعةةةةِ اهلل أن ييةةةةب قمةةةةـ اًمطعةةةةةَأ ـمَقمةةةةِ وقمٌةةةة

َ  ًمطريقِ اًمكشَر  ومهنَ خمًَمش َن:  ويقاصؾ اًملوؾ واًمنهَر اشمٌَقم

اعم ًَمشةةةةةِ ا ومم: مةةةةةَ يمنةةةةةَ ىدىةةةةةدن طمقهلةةةةةَ و ةةةةةق اًم شةةةةةٌف سمًَمكشةةةةةَر  واعم ًَمشةةةةةِ 

 ا ظمر : أىنَ ؾمننَ  ىشًنَ مقاصلِ اإلمًَ  قمـ اًمطعَأ طموةْ ال  ةقز ذم اًمعٌةَدة

 ومك   أن ال  قز ذم همػم اًمعٌَدة  ىعؿ.

ؿمةةو نَ سممنَؾمةةٌِ  ةةذا اًمًةةًا  يةةذيمرين سمٌمةةء ىمرأشمةةف ذم ضمريةةدة أمةةس أو  مداظملةةِ:

ىمٌلف شمدقمق سمعض اجل قمَت اإلؾم موِ سمعض ؾمكَن إطمد  اعمدن ذم  ذا اًمٌلد أن 

ي قمقا ذم يقأ يمذا وحيملقا اعمشَقمؾ وي عدوا اًمًةطقح سمنوةِ اؾمة لهَأ اًمنٍمة أو 

 ىعؿ..   ء مـ  ذا

 قمجوُ! اًمشوخ:

 ىعؿ  حيملقا اعمشَقمؾ إمم .. مداظملِ:

 أىَ ؾممعّ سمًَم وَأ  ذا اعمزقمقأ ًمكـ مشَقمؾ مَذا؟ اًمشوخ:

َ  ىمةَ : حيملةقن اعمشةَقمؾ ويقشةقن قمةغم ا ؾمةطكِ  مداظملِ: ضمريةدة أمةس ؿمةو ن
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 يدقمقن اهلل سمًَمنٍم ويمذا.

 قمشقا ! اًمداقمل هلذا  َقمِ إؾم موِ؟ مداظملِ:

َ   مداظملِ:   َقمِ إؾم موِ.ىعؿ ـمٌع

  ذا شمقلود ًملن َر . مداظملِ:

 ىعؿ  ق  ذا. اًمشوخ:

 حيملقن اعمشَقمؾ ... مداظملِ:

واهلل همريٌِ  ذا  أىَ ؾممعّ صوَأ ورأينَا ذم سمعض اعمًَضمد ًمكـ رذا  اًمشوخ:

: أن اعمًلملم  َ  اهلل أيمؼم!  ذا يَ إظمقاىنَ  ق دًموؾ عمَ ىملنَ وىققًمف داة   اًمقصػ أيك

هؾ  ال ينطلققن مع أطمكَأ اًمديـن  يشؿ  هلقن أطمكةَأ اًمةديـ اًموقأ ينطلققن سمج

وومَىمد اًمٌمء ال يعطوفن وهلذا ىقق : ال سمد مـ اًم  ةشوِ واًمؽمسموةِ.. ال سمةد مةـ اًمة علؿ 

 ًملعلؿ اًم كو  واًمؽمسموِ قمغم  ذا اًمعلؿ اًم كو  وإال ًمـ شمققأ ًملمًلملم ىمَةمِ.

 ( 00:  16:  09/ 465) اهلدى والنور/
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 لعالوٛ األلباٌ٘ زأٙ ا

 يف األضتاذَٖ حطَ البٍا

 ٔضٗد قطب زمحّىا اهلل 
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 -زمحْ اهلل-أتباع ضٗد قطب

ٌِ ي   مداظملِ: قمقن أيشؿ أشمٌَع ؾمود ىمطةُ  د  فمهرت ذم سمعض اًمدو  اًمعرسموِ  َقم

 وأيشؿ  ؿ اًمًلشوقن طمقَ  وم  رأيكؿ؟ 

 رأيل أن اعمشكلِ  ل  ل  وضمقا  قملوهَ  اًمشوخ:

 إنونلبببباع وي  بببب  ك نؼقؿبببب

 

 

 

 هبب   ءعقبب ءءعؾقفبب  كقـبب ٍن  كـ  

 

 

ىكةةـ ىع قةةد أن اًمًةةود ىمطةةُ رمحةةف اهلل ب يكةةـ ؾمةةلشل اعمةةنهٓ ذم قمَمةةِ طموَشمةةف  

وًمكةةةـ فمهةةةةر ًمةةةةف ادمةةةةٌَا ىمةةةةقٌ  إمم اعمةةةةنهٓ اًمًةةةةلشل ذم نظمةةةةر طموَشمةةةةف و ةةةةق يعةةةةوش ذم 

ؾمةةجنف  ومًَمًةةلشوِ ًموًةةّ جمةةرد دقمةةقة  اًمًةةلشوِ شم طلةةُ معرومةةِ ذم اًمك ةةَب واًمًةةنِ 

 اًمًلشوِ. اًم كوكِ وااصمَر 

ةة  قمقن أن دقمةةقهتؿ ىمَةمةةِ قمةةغم اًمك ةةَب د  ىكةةـ ىعلةةؿ مةةـ  ةةًالء وأم ةةَهلؿ اًمةةذيـ ي 

واًمًنِ   ؿ ال يعرومقن أصق  ومهؿ اًمك َب أوال   و ذا ا صةق  معروومةِ مةـ يمة أ 

  ويملةة ت أةمةةِ اًم شًةةػم يمةةَسمـ ضمريةةر واسمةةـ اًم شًةةػماسمةةـ شموموةةِ ذم رؾمةةًَم ف ذم أصةةق  

ن وإال ومٌَلةةةديْ  وإال ومٌةةةيىمقا  اًم ةةةكَسمِ يم ةةةػم وهمةةةػم ؿ  أن اًمقةةةرنن يشنةةة سمةةةًَمقرن

 ومـ دويشؿ مـ اًمًلػ اًم ًَم . 

ومًَمةةذيـ يةةدقمقن اًمًةةلشوِ ال يًةةلكقن ؾمةةٌوؾ شمشًةةػم اًمقةةرنن   ةةذا اًمًةةٌوؾ اًمعلمةةل 

 اعم شؼ قملوف سملم قمل ء اعمًلملم. 

  ذا مقضمقد قمند اًمقطٌولم.  مداظملِ:
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َ مقضمقد  وًمذًمؽ دمد ذم شمشًػم اًمًةود ىمطةُ سمعةض اًم  اًمشوخ: شَؾمةػم اًم ةل ـمٌع 

اجلشوةةةلم اًمةةةذيـ  ةةةًَمشقن اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   صمةةةؿ أريةةةد أن أىمةةةق : إن  كشمنكةةةقا منكةةة

 ةةًالء ال يعنةةقن سم مووةةز اًمًةةنِ اًم ةةكوكِ مةةـ اًمكةةعوشِ  ومكةة   قمةةـ أيشةةؿ ال يعنةةقن 

سم  ٌع ااصمةَر قمةـ اًم ةكَسمِ واًمًةلػ اًم ةًَم ن  ن  ةذا ااصمةَر  ةل اًم ةل شمعةلم اًمعةَب 

َ إًموف. قمغم ومهؿ اًمك َب واًمًنِ يم  أرشىَ   نىش 

مةةـ أيةةـ شمةةيشموهؿ اًمًةةلشوِ إذا يمةةَىقا  ةةؿ سمعوةةديـ قمةةـ ومهةةؿ ا صةةؾ ا و  ًممؾمةة أ 

و ةةق اًمقةةرنن وقمةةغم ا صةةق  اًمعلموةةِ اًم ةةكوكِ  وسمعوةةديـ قمةةـ متووةةز اًم ةةكو  مةةـ 

اًمكةةعوػ سمًَمنًةةٌِ ًملكةةديْ  وأسمعةةد مةةـ ذًمةةؽ قمةةـ أن ي  ٌعةةقا نصمةةَر اًمًةةلػ اًم ةةًَم  

 طم ك هي دوا ردهيَ ويً نػموا سمنقر َ. 

ا: اًمقكةةةوِ ًموًةةةّ جمةةةرد ادقمةةةَء  وعمةةةَذا  ةةةًالء يةةةدقمقن أيشةةةؿ ؾمةةةلشوقن  ا مةةةر إذ  

اًمةةذ  ذيمرشمةةف ذم سمعةةض أضمةةقسم ل اًمًةةَسمقِ: أن اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ اان واًمشكةةؾ هلل قمةةز 

وضمةةةةؾ همطةةةةّ اًمًةةةةَطمِ اإلؾمةةةة موِ شمقريٌ ةةةةَ  وفمهةةةةر  يم ةةةةر مةةةةـ يمةةةةَن يعَدهيةةةةَ وًمةةةةق ذم 

إًموهةَ  وًمةق يمةَىقا ذم  اجلملِ  أن  ذا اًمدقمقة  ل دقمقة الؼ  وًمةذًمؽ ومهةؿ ين مةقن

 قمملهؿ سمعوديـ يمؾ اًمٌعد قمنهَ.

 (00:13:27(/188) )سلسلة اهلدى والنور

 

 



 ن البنا وسيد قطبرأي العالمة األلباني يف حش ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

757 

 

 زأٙ الػٗذ يف حطَ البٍا ٔضٗد قطب 

 ٔالتطسم لسأْٖ  -زمحّىا اهلل–

 يف اإلخٕاُ املطمىني

سمةةةةةةَر  اهلل وموةةةةةةؽ  ىريةةةةةةد اًم قةةةةةةقيؿ اًمنمةةةةةةقمل اعمع ةةةةةةد  ًمةةةةةةٌعض اًمةةةةةةدقمَة  مداظملةةةةةةِ:

 فـ يم ر اًمك أ طمقهلؿ  م ؾ طمًـ اًمٌنَ و ؾمود ىمطُ ن  ىاإلؾم مولم اعمَولم اًمذي

شمكَرسمّ ااراء منهؿ  اًمذ  يقق  اًمشوخ ىَرص يقق  يمذا  ومنهؿ مةـ يقةق  اًمشةوخ 

ىَرص يقق  يمذا  ىريد اًم ققيؿ اًمعلمل اًمنمقمل اًمةذ  يةراا ومكةول كؿ ًمةةكًـ اًمٌنةَ و 

 ؾمود ىمطُ ؟

َ  مـ ىمقًمف شمٌَر  وشمعَمم:  اًمشوخ:  أ  و  ﴿ىعؿ  ىكـ اىط ىم ق  ن آن  ىم ة ؿ  ؿم ة ن ك  م  ال    ةر 

ق   ل  ق 
ب  ًم  ر  ق  أ ىم  قا    ًم 

د  قا اقم  ًم 
د  ع  غم  أ ال  شم    ومنكـ ال ىةٌ س داقموةِ طمقةف  [8]المائد :﴾قم 

وىع قد وموف دون إومراط ودون شمشريط  ومةكًـ اًمٌنَ أقم قد أن ًمف يةدا  طمًةنِ قمةغم يم ةػم 

اعم  ةل واًمعةَدات اًمبرسموةِ  مـ اًمشٌَب اعمًةلملم اًمةذيـ يمةَىقا وةَةعلم وراء اشمٌةَع

يمةةةَعم  ل واًمًةةةون يَت  ومجمعهةةةؿ طمةةةق  شمك ةةةؾ  ةةةق شمك ةةةؾ طمةةةز  ال ىروةةةَان  ن 

...)اىقطةةَع ذم اًم ًةةجوؾ  نةةَ(... وًمكةةـ ىمةةد يمةةَن دقمةةَ ؿ إمم اشمٌةةَع اًمك ةةَب واًمًةةنِ 

واًم مًةةةؽ سمَإلؾمةةة أ اًمةةةذ  يمةةةَن  ةةةق قمةةةغم قملةةةؿ سمةةةف  ومنشةةةع اهلل سمةةةف مةةةَ ؿمةةةَء مةةةـ اًمنشةةةع 

اًمعةَب اإلؾمة مل   ةةذا مةَ ىةديـ اهلل سمةف سمًَمنًةٌِ ًمدقمقشمةةف  واى نمةت دقمقشمةف ذم أىمطةَر 

وًمكننةةَ ال ىبةةَزم وموةةف يمةة  يبةةَزم اعم كةةزسملم ًمةةف  ومٌىةةف ب يكةةـ مةةع ا ؾمةةػ قمةةغم قملةةؿ 
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سمًَمك ةةةةَب وسمًَمًةةةةنِ وب يكةةةةـ داقموةةةةِ إمم اًمك ةةةةَب وإمم اًمًةةةةنِ قمةةةةغم مةةةةنهٓ اًمًةةةةلػ 

َ : إىةةف ال يقضمةةد ومرىمةةِ أو ـمَةشةةِ قمةةغم وضمةةف ا رض  مةةـ شمنكةةر اًم ةةًَم   وىمةةد ىملةةّ نىشةة

اًم مًةةؽ سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ  سمةةؾ يمةةؾ ـمَةشةةِ مهةة  يمَىةةّ قمًَمقةةِ ذم اًمكةة   يمًَمشةةوعِ 

واجقارج م     ؿ يققًمقن: ىكـ قمغم اًمك َب واًمًنِ ومك   قمـ طمًـ اًمٌنَ وؾمود 

َ  يدقمقن اًم مًةؽ سمًَمك ةَب واًمًةنِ  وًمكةـ إمم  ىمطُ ومـ ؾمَر وراءلَ  ومهؿ أيك

اإلظمةقان اعمًةلملم ال يعلنقيشةَ اًموقأ مةع ا ؾمةػ اًمشةديد يمكةزب معةروأل سمكةزب 

رصحيِ أيشؿ ي مًكقن سمًَمك ةَب واًمًةنِ وقمةغم مةنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم   وإىة   ةؿ 

َ  وؾمةةةنِ دقمةةةقة قمَمةةةِ  وًمةةةذًمؽ ومةةةنكـ ىمةةةد قمرومنةةةَ  يك شةةةقن سمًَمةةةدقمقة إمم اإلؾمةةة أ يم َسمةةة

سمًَم جرسمةةِ أن اإلظمةةقان اعمًةةلملم يًةةلكقن اان مًةةلؽ طمًةةـ اًمٌنةةَ ذم اًمةةدقمقة إمم  

وىةةِ سمًَمك ةَب واًمًةةنِ  ًمكةةـ دقمةقهتؿ قمَمةةِ ًمةوس وموهةةَ شمش ةةوؾ اإلؾمة أ وًمةةق يمةَن مقر

طم ةةةةةك ومةةةةةو  ي علةةةةةؼ سمًَمعقوةةةةةدة  ومهةةةةةؿ ال يعلنةةةةةقن اًم مًةةةةةؽ سمعقوةةةةةدة اًمًةةةةةلػ اًم ةةةةةًَم  

َ  ذم يم ةػم مةـ اًمةٌ د اًم ةل  شمش و    ىمد يققًمقيشَ يملمِ جمملةِ  ًمكةـ اًمةذ  ىةراا واىمعة

يمةةةؾ  ين نمةةة وموهةةةَ طمةةةزب اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم أيشةةةؿ يقنعةةةقن مةةةـ اًم مًةةةؽ سمَإلؾمةةة أ

طمًُ مذ ٌف ومنمسمف  ومَإلظمقان  معقن سملم اًمًةلشوِ واجلشوةِ  أ : سمةلم مةـ ىمةد 

ين مل إمم اًمًلػ  وسملم مةـ ين مةل إمم  اجلةػ  سمةؾ وىمةد  معةقن ويكةمقن إمم 

صشقومهؿ مـ ىمد يكقن ؿموعل اعمذ ُ  وأىَ أقمةرأل سم جرسم ةل اجَصةِ أن اإلظمةقان 

قمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ  اعمًةةلملم سمكةةقن دقمةةقهتؿ دقمةةقة قمَمةةِ ًموًةةّ مش ةةلِ وًموًةةّ

اًم ًَم   دمد اإلظمقان اعمًلملم ذم سملد همػم اإلظمقان اعمًلملم ذم سملد نظمر   ةؿ 

مًةةلمقن إظمقاىوةةقن  ًمكةةـ ومقههةةؿ وقمقوةةدهتؿ خم لشةةِ ضمةةدا   وميىةةَ أقمةةرأل مةة    قمةةغم 

َ  ضمةةةدا  أال و ةةةق يم ةةةَب اًمًةةةود ؾمةةةَسمؼ ومقةةةف  َ  ودىموقةةة ؾمةةةٌوؾ اعم ةةةَ  أًب مةةة    طمًَؾمةةة

أىةَ أى ة  سمةف اًمشةٌَب اعمًةلؿ اًمةذ  ب يًةٌؼ ًمةف أن  اًمًنِ   ذا اًمك َب ذم القوقةِ

يدرس اًمشقف اعم ٌع قمغم مذ ُ مـ اعمذا ُ ا رسمعِ  يمة   ةق ؿمةين اًمشةٌَب أيم ةر 
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ؾمةِ اًمن َموةِ اًم ةل ال شمةدرس ااًمشٌَب اًموقأ  ال يدرؾمقن اًمشقفن  يشؿ يدرؾمقن اًمدر

وا أن مةةةةـ اًمشقةةةةف إال اًمٌمةةةةء اًمقلوةةةةؾ واًمقلوةةةةؾ ضمةةةةدا   أى ةةةة   ةةةةًالء اًمشةةةةٌَب إذا أراد

  َ ي شقهةةةقا أن ي شقهةةةقا سمك ةةةَب ومقةةةف اًمًةةةنِ ًملًةةةود ؾمةةةَسمؼ ن  ىةةةف ذم اًمقاىمةةةع ىمةةةد ومةةة   سمَسمةةة

ًملمةةةةةذ ٌولم اجلَمةةةةةديـ اًمةةةةةذيـ ال يعرومةةةةةقن اإلؾمةةةةة أ إال ذم طمةةةةةدود مةةةةةذ ٌهؿ اًمةةةةةذ  

  َ درؾمةةةقا أو قمَؿمةةةقا قملوةةةف أو وضمةةةدوا قملوةةةف نسمةةةَء ؿ وأضمةةةداد ؿ  ومقةةةد ومةةة   هلةةةؿ ـمريقةةة

قهوةةِ  أى ةة  اًمشةةةٌَب رةةذا اًمك ةةةَب  ًمل مًةةؽ سمةة  صةةة  ذم اًمًةةنِ ذم اعمًةةةَةؾ اًمش

وإن يمةةَن زم م طم ةةَت قملوةةف ومهةةذا أمةةر ـمٌوعةةل  وًمةةذًمؽ يمنةةّ أًمشةةّ ضمةةزءا  ؾمةةمو ف 

متَأ اعمنِ ذم اًم علوؼ قمغم ومقةف اًمًةنِ  همةر  مةـ  ةذا اًمك ةَب أن أىمةق : سمةين  ةذا 

اًمك َب ذم سمعض اًمنايَ ذم سمعض اًمةٌ د اإلؾمة موِ يةدرس قمةغم أىةف يم ةَب ىمريةُ 

وأىةةف ال ي ع ةةُ عمةةذ ُ مةةـ اعمةةذا ُ اعم ٌعةةِ اًموةةقأ  وذم سملةةد  اًم نةةَو  واًمةة شهؿ 

نظمةةةر ينٌةةةذ ىٌةةةذ اًمنةةةقاة مةةةـ ـمَةشةةةِ مةةةـ اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم ومًًمشةةةف  ةةةق مةةةـ رًوس 

 اإلظمقان اعمًلملم ومـ شم مذة طمًـ اًمٌنَ رمحف اهلل شمٌَر  وشمعَمم.

َ   وإى  يدقمقن دقمقة قمَمِ  َ  ذم شمٌنل اإلؾم أ يملو مةـ ومٌذا :  ؿ ال ينهجقن منهج

يل شقن طمةقهلؿ  وقمةغم ىمَقمةدة سمةدت زم شمة ل ص سمةين دقمةقهتؿ ىمَةمةِ قمةغم: يم ةؾ صمةؿ 

صمقػ صمؿ سمعد ذًمؽ ال صمقَومِن  يشةؿ يةدقمقن اًمنةَس قمةغم طمةد اًم عٌةػم ذم سمعةض اًمةٌ د 

اًمشَموِ: )يمؾ ملم قمغم دينف اهلل يعونف(  وىمد يل قل مع  ذا اًم عٌػم ومقف منكرأل ىمَةؿ 

  وًمةةذًمؽ «اظمةة  أل أم ةةل رمحةةِ »قن: قمةةغم طمةةديْ ال أصةةؾ ًمةةف أال و ةةق يمةة  شمعلمةة

   َ َ  ًمقةةةل اهلل ؾمةةةَعم سمنةةةقا قمةةةغم ذًمةةةؽ يملمةةةِ ال أصةةةؾ هلةةةَ و ةةةل ىمةةةقهلؿ: مةةةـ ىملةةةد قمَعمةةة

وًمذًمؽ ىجد مع ا ؾمػ اًمشديد سمعض اًمرًوس اًمٌَرزة منهؿ واًمذيـ قمند ؿ  ء 

  َ مةةـ اًمشقةةف اًمةةذ  يًةةمقىف سمًَمشقةةف اعمقةةَرن  وًمكةةـ اًمشقةةف اعمقةةَرن إذا ب يكةةـ مقروىةة

يقاومةةؼ اًمك ةةَب واًمًةةنِ اًم ةةكوكِ  يمةةَن اجلمةةقد اعمةةذ ٌل ظمةةػم منةةف   سمةةًَمؽمضمو  سمةة 

ىجةةد سمعةةض  ةةًالء اًمةةذيـ درؾمةةقا  ةةذا اًمشقةةف اعمقةةَرن  ييظمةةذون مةةـ يمةةؾ مةةذ ُ مةةَ 
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يزقممقىةةةف مةةةـ اًم وًةةةػم قمةةةغم اًمنةةةَس وشمقةةةريٌهؿ إمم اًمةةةديـ  وقمةةةدأ شمنشةةةػم ؿ منةةةف وًمةةةق 

ال حيرمهةةَ سمَؾمةة ك   مةةَ طمةةرأ اهلل  ومنجةةد مةة    سمعكةةهؿ حيلةةؾ ااالت اعمقؾمةةوقوِ و

مع وضمقد ا طمَديْ اًم كوكِ ذم ذًمؽ يم  شمعلمقن  صمؿ يشةككقن اًمنةَس سم ةكِ 

 ةةةةذا ا طمَديةةةةْ مةةةةع أيشةةةةَ صةةةةكوكِ  ويكةةةةوشقن إمم ذًمةةةةؽ ؿمةةةةٌهِ اسم كرو ةةةةَ و ةةةةل 

خمًَمشةِ عمةةَ قملوةف يمَومةةِ اًمشقهةَء مةةـ ا ةمةِ ا رسمعةةِ وأشمٌةَقمهؿ و ةةل ىمةق  سمعكةةهؿ ذم 

كةةهؿ سميىةةف ال يقضمةةد  نةةَ  م ةةؾ  ةةذا ا مةةر أقمنةةل نالت اًمطةةرب وحتريمهةةَ يقةةق  سمع

ىةةص ىمةةَـمع ذم اًم كةةريؿ  يقةةق : ىمةةَـمع.. ال  يقضمةةد  نةةَ  ىةةص ىمةةَـمع ذم اًم كةةريؿ  

و ق يعلؿ أن ا طمكَأ اًمنمقموِ قمند يمَومِ قمل ء اعمًلملم ال يشؽمط وموهَ أن يقضمد 

ىص ىمَـمع  سمؾ  ًالء اًمشقهَء وسم َصِ اعم يظمريـ منهؿ يش لقن ذم قملؿ أصقهلؿ 

كةةقن اًمةةنص ىمطعةةل اًم ٌةةقت همةةػم ىمطعةةل اًمدالًمةةِ  وىمةةد سمةةلم اًمن ةةقص ويققًمةةقن: ىمةةد ي

يكةةقن ىمطعةةل اًمدالًمةةِ همةةػم ىمطعةةل اًم ٌةةقت  ومهةةؿ يك شةةقن ذم ا طمكةةَأ اًمنمةةقموِ أن 

َ   ويعنقن سمًَم ـ  نَ يم  ال  شك  يكقن اًمدًموؾ فمنل اًم ٌقت  وًمق فمنل اًمقطع أيك

قمغم الًَيـ إن ؿمَء اهلل  ق اًم ـ اًمبًَمُ  ومنجد ذًمؽ اًمٌعض يشؽمط ذم سمعض 

طمكةةةةةةَأ اًمنمةةةةةةقموِ اًم ةةةةةةل اؾمةةةةةة كلهَ قمةةةةةةغم اًمةةةةةةرهمؿ مةةةةةةـ وضمةةةةةةقد سمعةةةةةةض ا طمَديةةةةةةْ ا 

اًم ةةةكوكِ  ومهةةةق ينشةةةل دالًم هةةةَ ًمكقيشةةةَ همةةةػم ىمطعوةةةِ اًم ٌةةةقت  وهمةةةػم ىمطعوةةةِ اًمدالًمةةةِ  

ًموكةةقىـ ذم أم ةةل أىمةةقاأ »م ًَمةةف مةة    الةةديْ اًمةةذ  رواا اًمٌ ةةَر  يمةة   ةةق معلةةقأ: 

وي ةةةٌكقن  يًةةة كلقن الةةةر والريةةةر واجمةةةر واعمعةةةَزأل يمًةةةقن ذم هلةةةق وًمعةةةُ

ًمةؽ إن  ةذا الةديْ مةَ صة  قمةغم اًمقطةع      ومهق يقةق«وىمد مً قا ىمردة وظمنَزير

ويةقرد  نةَ اًمشةٌهِ اًم ةل ينقلهةَ قمةـ اإلمةةَأ اسمةـ طمةزأ رمحةف اهلل أن  ةذا الةديْ سمةةلم 

َ  يمة   ةق  اإلمَأ اًمٌ َر  وسمةلم ؿمةو ف  شةَأ سمةـ قمة ر   وال اىقطةَع ذم ذًمةؽ إـم ىمة

راضمع اًم ةل ىن ة  سمةًَمرضمقع إًموهةَ عمعرومةِ اًمةرد مذيمقر ذم همػم  ذا اعمكؾ  ومـ اعم

اًم ةةكو  قمةةغم اسمةةـ طمةةزأ ذم  ةةذا اًمةةدقمق  وهمػم ةةَ طمةةق   ةةذا الةةديْ  ةةق يم ةةَب 



 ن البنا وسيد قطبرأي العالمة األلباني يف حش ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

750 

وم   اًمٌَر  ًملشوخ أمحد سمـ طمجر اًمعًق ين رمحف اهلل  ومقد يمشك وؿمشك ذم اًمةرد 

قمغم  ذا اًمشٌهِ  ال ؿمؽ أن  ذا اًمٌعض اعمشَر إًموةف ىمةد وىمةػ قمةغم يمة أ الةَومظ 

ا قمغم اسمـ طمزأ   سمؾ ووىمةػ قمةغم يمة أ اسمةـ شموموةِ و اسمةـ اًمقةوؿ ويم ةػم اسمـ طمجر ورد

مـ قمل ء الديْ اًمةذيـ ىمطعةقا سم ةكِ  ةذا الةديْ  ومهةق يشةكؽ ذم دالًمةِ  ةذا 

الةةديْ وذم صمٌقشمةةف  وموقةةق : إىةةف مةةـ طموةةْ اًم ٌةةقت وموةةف ؿمةةٌهِ اًمقطةةع  ومةةـ طموةةْ 

 طمد َ.اًمدالًمِ يقق : إن الديْ حيرأ  ذا اعمجمققمِ وال حيرأ اعمعَزأل ًمق

واًمٌكةةْ ذم  ةةذا اعمًةةيًمِ سم  قصةةهَ ًمةةف جمةةَ  نظمةةر  وًمكنةةل أردت أن أىمةةق : 

إن اإلظمةةةةةقان اعمًةةةةةلملم مةةةةةع أن دقمةةةةةقهتؿ أىشةةةةةع ًملشةةةةةٌَب إمم طمةةةةةد مةةةةةَ  وًمكةةةةةنهؿ ال 

يًلكقن ذم دقمقهتؿ مًلؽ اًمدقمقة قمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم    كذا ظمطط هلؿ 

 طمًـ اًمٌنَ رمحف اهلل وهمشر ًمف.

َ  اًمًةةود ىمطةة ُ   وًمكنةةل أقم قةةد سمةةين اًمًةةود ىمطةةُ ذم نظمةةر وقمةةغم ذًمةةؽ ضمةةر  أيكةة

طموَشمف و ق ذم ؾمجنف ىمد سمدا منف حتق  يمٌػم ضمةدا  إمم سمعةض ا صةق  اًمًةلشوِ  وإن 

يمةةَن ذم يم ٌةةف اًمقديمةةِ وموهةةَ يم ةةػم مةةـ ا ظمطةةَء اًمعلموةةِ ؾمةةقاء مةةَ ي علةةؼ منهةةَ سمةةٌعض 

اًمعقَةد أو سمٌعض ا طمكَأ  وًمكنل أىمق : ذم اًمًجـ ىمد فمهر منف أىةف ال يةدقمق إمم 

 ةةةةؾ  ةةةةذا اًم ك ةةةةؾ و ةةةةذا اًم كةةةةزب اًمةةةةذ  ال يقةةةةقأ قمةةةةغم مةةةةَ ىًةةةةموف ىكةةةةـ سمًَم  ةةةةشوِ م

واًمؽمسموةةةِ  ويم مةةةف  ةةةذا مًةةةجؾ ذم مقًَم ةةةف اعمعروومةةةِ: عمةةةَذا أقمةةةدمقين  وميىةةةَ أى ةةة  

اإلظمةةةةقان اعمًةةةةلملم أن يقةةةةرًوا  ةةةةذا اًمٌكةةةةْ مةةةةـ  ةةةةذا اًمرضمةةةةؾ اًمةةةةذ  شمٌةةةةلم ًمةةةةف أن 

مةةـ إىمَمةةِ الكةةؿ  خمططهةةؿ اًمةةذ  ال يزاًمةةقن يمشةةقن قملوةةف ال حيقةةؼ مةةَ يرمةةقن إًموةةف

سمَإلؾمةةةة أ أو حتقوةةةةؼ اًمدوًمةةةةِ اعمًةةةةلمِن  ن ذًمةةةةؽ ي طلةةةةُ اًمعلةةةةؿ اًمنةةةةَومع واًمعمةةةةؾ 

َ   أال  اًم ًَم  واًمعلؿ اًمنَومع ال ي كقؼ إال سمدراؾم ف وقمغم اعمنهٓ اًمذ  ىمدمنَ ًمةف نىشة

و ةةةةق اًمرضمةةةةقع إمم اًمك ةةةةَب وإمم اًمًةةةةنِ وقمةةةةغم مةةةةنهٓ اًمًةةةةلػ اًم ةةةةًَم  ر  اهلل 
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 شمعَمم قمنهؿ.

َ  أىمق :  وظم َم

   تببري   ننابب    بب   ببؾ وكبب

 

 

 

 وك  رش   نكتبان   ب  تؾب  

وًمعلكةةةةؿ شمًةةةةمكقن زم اان سمَإلمًةةةةَ  قمةةةةـ اًمكةةةة أ ومقةةةةد اى هةةةةك اًمقىمةةةةّ اًمةةةةذ   

أردمتةةقا  وضمةةزايمؿ اهلل ظمةةػما   وؾمةة مل قمةةغم مةةـ يًةةمع صةةق  ومةةـ يٌلبةةف إن ؿمةةَء 

 اهلل.

 قملوكؿ اًمً أ ورمحِ اهلل. ذم اج َأ. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ر ومكول كؿ  واًمشٌَب  َ نَ يملهؿ رهمٌِ ذم اًمً أ قملوكؿ.ىشك مداظملِ:

 وقملوهؿ اًمً أ ورمحِ اهلل وسمريمَشمف. اًمشوخ:

َ  صةَهموِ  وىكمةد اهلل قمةغم وضمةقد مةـ م ةؾ ومكةول كؿ  مداظملِ: ويملهؿ يمَىقا نذاىة

  وأن  شمٌَر  وشمعَمم أن يٌَر  ذم قممر ى نقر سمعلمف ... سمعقلف وطمكم ف  وىًي  اهلل

 عمًلملم.ينشع سمؽ اإلؾم أ وا

اهلل يٌةةةةَر  وموةةةةؽ يةةةةَ ؿمةةةةوخ قمٌةةةةد اهلل   ووموةةةةؽ اجةةةةػم واًمؼميمةةةةِ وأىةةةةَ أى ةةةة   اًمشةةةةوخ:

اإلظمقان اًمذيـ طميوا قمند  أن يع ؼمو َ ومرصِ ًمو لققا منؽ اًمعلؿ اًمنةَومع إن ؿمةَء 

 اهلل  ووموؽ همنوِ ويمشَيِ إن ؿمَء اهلل.

 ضمزا  اهلل ظمػم يَ ؿموخ. مداظملِ:

 ف.واًمً أ قملوكؿ ورمحِ اهلل وسمريمَشم اًمشوخ:

 (  00: 50: 18/ 805) اهلدى والنور /
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 -زمحْ اهلل–زأٙ الػٗذ يف ضٗد قطب 

اًمًةةةًا  ا و   ويمةةة  اًمًةةةًاًملم واردا  مةةةـ يم ةةةَب فمةةة   اًمقةةةرنن. ذيمةةةر  مداظملةةةِ:

صةةَطمُ يم ةةَب فمةة   اًمقةةرنن ذم أو  ؾمةةقرة ـمةةف: سمةةين اًمقةةرنن فمةةَ رة يمقىوةةِ يم ةةَ رة 

صةةَدر سمكةةَأل اًم شةةٌوف يةةَ اًمًةة وات وا رض  ومةة  رأيكةةؿ ذم  ةةذا اًمكةة أ  مةةع أىةةف 

 ؿموخ؟

َ    اًمشوخ:  ىكـ يَ أظمل ىملنَ أيم ر مـ مةرة: أىةف اًمًةود ىمطةُ رمحةف اهلل ًمةوس قمَعمة

وإىةةةةة   ةةةةةق رضمةةةةةؾ أديةةةةةُ يمَشمةةةةةُ  و ةةةةةق ال حيًةةةةةـ اًم عٌةةةةةػم قمةةةةةـ اًمعقَةةةةةةد اًمنمةةةةةقموِ 

اإلؾمةةة موِ  وسم َصةةةِ منهةةةَ اًمعقَةةةةد اًمًةةةلشوِن وًمةةةذًمؽ ومةةة  ينٌبةةةل أن ىدىةةةدن طمةةةق  

َ  سمًَمك ةَب واًمًةنِ يمل شمف يم ػما ن  ىف ب يك َ  سمَعمعنك اًمةذ  ىكةـ ىريةدا قمَعمة ـ قمَعم

وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ةًَم   ومهةق ذم يم ةػم مةـ شمعةَسمػما يعنةل شمعةَسمػم إىشةَةوِ سم هموةِ 

َ   ومةنكـ  وًموًّ شمعَسمػم قملموِ  وسم َصِ شمعَسمػم ؾملشوِ  ًموًّ مـ  ذا اًمٌَب إـم ىمة

يقةَ  وموةف: أىةف ال يعنةل أىةف ال ىؽمدد سمَؾم نكَر م ؾ  ةذا اًم عٌةػم و ةذا اًم شةٌوف  أىمةؾ مةَ 

يم أ اهلل طمقوقِ  يم   ق قمقوةدة أ ةؾ اًمًةنِ واجل قمةِ  أو أىةف: يمة أ اهلل جمةَزا  يمة  

 ق قمقودة اعمع زًمِ  يم أ ظمطَ  ؿمَقمر   ًمكـ أىَ ال أر  أن ىقػ يم ػما  قمنةد م ةؾ 

َ   وهمةػم معةؼم قمةـ قمقوةدة اًمكَشمةُ   ذا اًمكة أ  إال أن ىٌةلم أىةف يمة أ همةػم ؾمةَةغ رشقمة

اًمقةةةرنن اًمكةةةريؿ   ةةةؾ  ةةةق يمةةة أ اهلل طمقوقةةةِ أأ ال؟  ةةةذا اًمةةةذ  أقم قةةةدا  و ةةةذا  ةةةق  ذم

 اجلقاب قمـ اًمًًا  ا و .

 (  00: 32: 45/ 814) اهلدى والنور /
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ـموةةُ يةةَ ؿمةةوخ  اًمًةةًا  اًم ةةَين و ةةق ذم ىشةةس اًمك ةةَب وذًمةةؽ ذم سمدايةةِ  مداظملةةِ:

قةرنن: أىةف ؾمقرة اًمنمةؾ أو سمَ صة  مقدمةِ ؾمةقرة اًمنمةؾ ىمةَ  قمةـ اًمقةرنن ويملة ت اًم

 متقضمَت مقؾموقوِ؟

 ىشس اجلقاب. اًمشوخ: 

 ىشس اجلقاب؟ مداظملِ:

 ىشس اجلقاب. اًمشوخ: 

ـموُ   ذا يققدىَ يَ ؿموخ إمم يعنةل سمعةض اًم ًةًَ : ىةر  ذم يم ةػم مةـ  مداظملِ:

 يم َسمَت سمعض اًمك َب أو مـ اعمن ًٌلم ًملعلؿ..

 ق يعنل  قمشقا  ىمٌؾ مَ شمكمؾ. مَذا ومهمّ أىّ مـ ىمقًمف: متقضمَت   ؾ اًمشوخ: 

اًمكةةة أ اًم ةةةَدر مةةةـ رب اًمعةةةَعملم  أأ  ةةةق مةةةـ ضمؼميةةةؾ قملوةةةف اًمًةةة أ  أأ مةةةـ ىٌونةةةَ 

اًمكريؿ؟ مَ شمشهؿ ال  ذا وال  ذا وال  ذان وًمذًمؽ أىَ أىمق : يم أ ظمطَ  ؿمَقمر   

ال ينٌةةةي قمةةةـ رأ  اًمكَشمةةةُ ومةةةَذا يعنوةةةف   كةةةذا القوقةةةِ أيم ةةةر اًمك ةةةَب عمةةةَ يك ٌةةةقا 

 شمعطل طمقَةؼ يعنل يمقىوِ واىمعوِ. ـموُ يممؾ.يك ٌقا قمٌَرات إىشَةوِ ظمطَسموِ ال 

 (  00: 34: 55/ 814) اهلدى والنور /

َب أو مةـ   ة مةـ اًمك   ا  مع ىمقًمكؿ  ذا يةَ ؿمةوخ سمةَر  اهلل ومةوكؿ  ىةر  يم ةػم مداظملِ:

ـم ب اًمعلؿ اًمذيـ شميصمروا طم ك سممنهٓ اعمكدصملم أو هلؿ ذم م    ذم قملؿ الديْ 

 أو ذم قملؿ سمعض ا مقر شميصمروا سممنهجف.

 ومَ  ق منهجف؟  ؾ ًمف منهٓ؟ اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

 مَ  ق؟ اًمشوخ: 
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و ةةق اًم ةةيصمر سمك َسمةةَت أسمةةق ا قمةةغم اعمةةقدود  ذم يمل شمةةف  ذم يم ةةػم مةةـ  مداظملةةِ:

 اًمكل ت  م ؾ يم َسمف اًمعداًمِ االضم  قموِ ويم َسمف اًم  قير اًمشنل ذم اًمقرنن..

َ . اًمشوخ:  َ  قملمو   ذا أؾملقب أد  ًموس أؾملقسم

َ  منهَج ظمَصِ ذم اًم كشػم يمًَم شهػم ًمألمِ وشمكشػم َ  وظمَصِ ذم  ن مداظملِ:

َ   ةةذا ذيمةةر قمنةةف صةةَطمُ يم ةةَب اإلقمةة أ  يم ةةَب اًمعداًمةةِ االضم  قموةةِ  وذيمةةر قمنهةةَ أيكةة

 ًملزريمٌم.

 اًمزريمكم. اًمشوخ: 

 إيف اًمزريمٌم أو اًمزريمكم. مداظملِ:

 اًمزريمكم ... اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

 إيف. اًمشوخ: 

أىةةةف يمةةةَن يعنةةةل ا ةةةذ  ةةةذا اعمةةةنهٓ و ةةةق شمشةةةهػم ا مةةةِ ذيمةةةر قمنةةةف  ةةةذا  و مداظملةةةِ:

سمكَملهةةةةةَ  دمهوةةةةةؾ يمةةةةةؾ مةةةةةـ طمقًمةةةةةف  وم ةةةةةيصمر رةةةةةذا اعمةةةةةنهٓ يم ةةةةةػم مةةةةةـ اًمشةةةةةٌَب اان  

 وميصٌكقا يدقمقن ًمك ٌف  ويدقمقن اراةف وجلموع مَ يم ٌف  وم  رأيكؿ يَ ؿموخ؟

 ذا رأينَ أىف رضمةؾ همةػم قمةَب ىمل هةَ ًمةؽ. مةَذا شمريةد يعنةل أيم ةر مةـ  ةذا؟  اًمشوخ: 

َ  مـ اعمكشريـ؟إن   يمنّ شمطمع أن ىكشرا وملًّ مـ اعمكشريـ  وًمًّ أىّ أيك

 ... يَ ؿموخ أىَ.. مداظملِ:

أىةةةَ أىمةةةق  ًمةةةؽ  أىةةةَ أؿمةةةهد معةةةؽ  ًمكةةةـ مةةةَذا شمريةةةد إذا ؟ يكشةةةل اعمًةةةلؿ  اًمشةةةوخ: 

قا ﴿اعمن ةةػ اعم جةةرد أن يعطةةل يمةةؾ ذ  طمةةؼ طمقةةف  ويمةة  ىمةةَ  شمعةةَمم:  ةة  ً    ٌ ال شم  و 
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ال شم   ؿ  و  و َء    ةةةةةةة ـ  اًمن ةةةةةةةَس  أ ؿم  ي
د  ةةةةةةة  ً ش  ض  م   ا  ر 

ا ذم    اًمرضمةةةةةةةؾ يمَشمةةةةةةةُ [85]هالالالالالالالود:﴾ع   ةةةةةةةق 

ومةة كمس ًممؾمةة أ اًمةةذ  يشهمةةف  ًمكةةـ اًمرضمةةؾ أوال  ًمةةوس سمعةةَب  ويم َسمَشمةةف اًمعداًمةةِ 

االضم  قموِ  ل مـ أواةؾ شمَر ف  وعمَ أًمػ يمَن حمض أديُ وًموس سمعةَب  ًمكةـ 

ؾمةلشل ًمةوس القوقِ أىف ذم اًمًجـ شمطقر يم ةػما  ويم ةُ سمعةض اًمك َسمةَت يمييشةَ سمقلةؿ 

منف  ًمكـ أىَ أقم قد أن اًمًجـ ير  سمعض اًمنشقس  ويقىمظ سمعض اًمك ةر  ومك ُ 

يمل ت يعنل يكشل قمنقاىف اًمذ  يقق : ال إًمف إال اهلل منهٓ طموةَة  ًمكةـ إذا يمةَن  ةق 

ال يشر  سملم شمقطمود ا ًمق وِ وسملم شمقطمود اًمرسمقسموِ ومهذا ال يعنةل أىةف ال يشهةؿ شمقطموةد 

َ  واطمةةةدا   ًمكةةةـ يعنةةةل أىةةةف ًمةةةوس  اًمرسمقسموةةةِ وشمقطموةةةد ا ًمق وةةةِ وأيشةةة   علةةةقيش  ؿمةةةو 

َ   وأىةف ال يًة طوع أن يعةؼم قمةـ اعمعةَين اًمنمةقموِ اًم ةل ضمةَءت ذم  َ  وًمةوس قمَعمة ومقوه

. َ  اًمك َب وذم اًمًنِن  ىف ب يكـ قمَعم

 ضمزا  اهلل ظمػم. مداظملِ:

 وإيَ  إن ؿمَء اهلل. اًمشوخ: 

قر اًم ل يم ٌهَ يعنل أن يةرد قملوةف أال شمر  يعنل مع  ذا اًم يصمر و ذا ا م مداظملِ:

 م   ؟

 ىعؿ يرد قملوف  ًمكـ ردوء وًموس سمك س. اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

يرد قملوف  و ذا واضمُ  ًموس اًمرد قمةغم اعم طةي مق ةقرا  سمشة ص أو  اًمشوخ: 

أؿمةة َص  يمةةؾ مةةـ أظمطةةي ذم شمقضموةةف اإلؾمةة أ سممشةةَ وؿ مٌ دقمةةِ وطمدي ةةِ وال أصةةق  

وال ذم ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم  وا ةمةةِ ا رسمعةةِ اعم ٌعةةلم  هلةةَ ال ذم اًمك ةةَب وال ذم اًمًةةنِ 

َ  مةةـ  ومهةةذا ينٌبةةل أن يةةرد قملوةةف  ًمكةةـ  ةةذا ال يعنةةل أن ىعَديةةف  وأن ىنًةةك أن ًمةةف ؿمةةو 

الًةةةنَت  يكشةةةل أىةةةف رضمةةةؾ مًةةةلؿ  ورضمةةةؾ يمَشمةةةُ إؾمةةة مل  قمةةةغم طمًةةةُ مشهةةةقأ 
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 اإلؾم أ يم  ىملّ أوال   وأىف ىم ؾ ذم ؾمٌوؾ دقمقشمف ًممؾم أ واًمذيـ ىم لقا  ؿ أقمداء

َ  ذم يم ػم أو ىملوؾ قمـ اإلؾم أ وميىَ مـ اقم قَد  ىمٌةؾ مةَ  اإلؾم أ  أمَ أىف يمَن منكروم

شم ةةقر  ةةذا اًم ةةقرة وةةدا أىةةَ اًمةةكم ىمقـمعةةّ مةةـ  َقمةةِ اإلظمةةقان اعمًةةلملم  نةةَ سمةةزقمؿ 

أىنةةل يمشةةةرت اًمًةةةود ىمطةةةُ  وأىةةةَ اًمةةةذ  دًملةةةّ سمعةةةض اًمنةةةَس قمةةةغم أىةةةف يقةةةق  سمقطمةةةدة 

ذم اًمقىمةّ ىشًةف أىةَ ال أىكةر قملوةف  اًمقضمقد ذم سمعض يم َسمَشمف ذم ىشس اًم شًةػم  ًمكةـ

أىف يمَن مًل    وأىةف يمةَن هموةقرا  قمةغم اإلؾمة أ  وقمةغم اًمشةٌَب اعمًةلؿ  وأىةف يريةد 

 إىمَمِ اإلؾم أ ودوًمِ اإلؾم أ  ًمكـ القوقِ:

  ورءهبب   ببعا و ببعا  شببتؿ 

 

 

 

    هؽبن اب   بعا نبإرء نإلكب  

  ؾ حيذر مـ يم ٌف؟ مداظملِ: 

 ـ ال صمقَومِ إؾم موِ صكوكِ قمند ؿ.حيذر مـ يم ٌف مـ اًمذي اًمشوخ: 

 ضمزا  اهلل ظمػم وسمَر  اهلل وموؽ. مداظملِ:

 وإيَيمؿ إن ؿمَء اهلل. اًمشوخ: 

 (  00: 36: 23/ 814) اهلدى والنور /



 ن البنا وسيد قطبرأي العالمة األلباني يف حش ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

707 

 -زمحْ اهلل–زأٙ األلباٌ٘ يف حطَ البٍا 

: ش  مداظملةِة ِ  ةةذا مقوةةقع يم ةةرة اًمنقةَة ِ القوقةة ةةن ب واًًم ىمةةرأت  ةةذا اًمنمةةيط مقوةةقع اًمك ةَة

َ  واجلد   ةذا ِ  يقةق  ًمةؽ ية ِ اإلؾمة مو طم َة ش يعنةل: سمعةض اإلظمةقة ذم اًًم حمةؾ اجلةد  واًمنقَة

ِ قمةغم  َ أطمةد ا ةمة ِ يم  ىمَة  أو يمة  ومنة  ًن ب واًم ِ نظمذ اًمكَ  ًن ب واًم ـ اًمكَ  َ نظمذ م أظمل: أى

َ رمحف اهلل ٌن ـ اًم ٌوؾ اعمَ   طمً  .ؾم

 ؟مـ اًمشوخ:

 .طمًـ اًمٌنَ مداظملِ:

 .أ  ىعؿ اًمشوخ:

دمةد أشمٌَقمةف اان يعنةل:  نةَ  ؾمةمعنَ مةـ يقةق :  أظمذ سمًَمك َب واًمًةنِ مداظملِ:

د ًملك َب واًمًنِ َ  ـمُ يَ أظمل قم   .يَ أظمل أىَ ال نظمذ إال يم  ىمَ  طمًـ اًمٌنَ متَم

ومًٌَم َزم ال ييظمةذ سمًَمك ةَب واًمًةنِ ويم ةػمون يققًمةقا  ةذا اًمكة أ ـموةُ ... ـموةُ 

يملكةةةؿ شمققًمةةةقن اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ وشمعةةةَ  ضمةةةًَمس واطمةةةد مةةةنهؿ  أو   ء سمو قةةةَشملقا  

 ؟ـموُ أيـ اًمك َب واًمًنِ سمونكؿ

عمَذا ي قَشملقا؟  يشؿ م كةزسملم ًموًةقا قمَيشةلم ذم سمقشمقةِ واطمةد  سمعةديـ:  اًمشوخ:

)طمًةةـ اًمٌنةةَ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ( اًمك ةةَب واًمًةةنِ  ةةذا يملمةةِ ىملولةةِ ا ًمشةةَظ ًمكةةـ 

 .سمودظمؾ وموهَ طموَة اعمًلؿ يملهَ ذم يمؾ ىقاطمل الوَة

 ويمةةةةةةةةةةةؾ يةةةةةةةةةةةدقمل وصةةةةةةةةةةة   سملةةةةةةةةةةةوغم

 

 

 ًمةةةةةةةةةةةةةةف سمةةةةةةةةةةةةةةذا  وًمةةةةةةةةةةةةةوغم ال شمقةةةةةةةةةةةةةةر 
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طمًةةـ اًمٌنةةَ أوال : ًمةةوس رضمةةؾ قملةةؿ  إىةة   ةةق رضمةةؾ دقمةةقة  وىشةةع اهلل سمةةف اًمشةةٌَب 

اعمًةةلؿ طموةةْ أىقةةذ ؿ مةةـ اًمقهةةَو  واًمًةةون يَت وو إمم نظمةةرا   ةةذا الؿمةةؽ وال 

ريُ وموف  ًمكـ ويـ يم ُ طمًـ اًمٌنةَ اًمةذ  شمةد  قمةغم قملمةف؟ أسمةقا اًمةذ  اؾمةمف قمٌةد 

ف طمًةةـ اًمٌنةةَ مةةَ ًمةةف همةةػم سمعةةض اًمةةرمحـ قمنةةدا سمعةةض يم ةةُ شمةةد  قمةةغم قملمةةف  ًمكةةـ اسمنةة

رؾمَةؾ صةبػمة   ةذا اًمرؾمةَةؾ صةبػمة يممةنهٓ ًمدقمقشمةف يعنةل: ًمكةـ مةَ شمةد  قمةغم أن 

َ   ومهةةق يقةةق  ًمةةؽ: أىةةَ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ وقمةةغم مةةنهٓ طمًةةـ  اًمرضمةةؾ يمةةَن قمَعمةة

اًمٌنَ   ذا دًموؾ أىف مبمض قموقىف ومً ًلؿ هلق  الزسموةِ اًمعموةَء أىةف طمًةـ اًمٌنةَ  

 .ـموُ

 .ًَمِ صبػمة ذم ا ذيمَرطمًـ اًمٌنَ ًمف رؾم

 .اعميصمقرات مداظملِ:

اؾممف: اعميصمقرات صبػمة مرة مَ أقمةرأل ؿمةش هَ أىةّ أطمةد يمٌةَر اإلظمةقان  اًمشوخ:

اعمًةةلملم ذم اًمشةةَأ قمةةرض قمةةكم  ةةريٓ  ةةذا اًمرؾمةةًَمِ وـمٌةةع ـمٌعةةِ رةةذا اًم  ةةريٓ 

 .اًمعلمل  ىف  ق ي ؼ ذم يمرضمؾ خم ص ذم قملؿ الديْ

د . ىمةَ  ًموةف؟: أىةف ىملّ ًمف: أىَ أومعؾ ذًمؽ  ًمكـ أىَ أظمش ك أن شمكوع ضمهقد  ؾم 

أىّ قمَـمش ؽ اًمعلموِ واًمدينوةِ  ةل اًم ةل حتملةؽ قمةغم  ةذا االىمةؽماح أىةف أىةَ أظمةرج 

رؾمةةًَمِ طمًةةـ اًمٌنةةَ  ًمكةةـ اًمنَطموةةِ الزسموةةِ مةةَ سمومٌمةة الةةَ ن  ىةةف  َقمةةِ اإلظمةةقان 

طمون  يقَ  هلؿ:  ذا رؾمًَمِ طمًـ اًمٌنَ سم  ريٓ ا ًمٌَين ؾموككمقا سمَإلقمةداأ قمةغم 

اًم  ريٓن  ىف يع ؿ قملوهؿ ويكؼم قملوهؿ ضمدا  أىف رؾمًَمِ ًملٌنَ سم  ريٓ ا ًمٌَين   ذا

عمَذا؟  ىف ذم شمع ُ ذم حتزب ا قممك...  ومَ ـمٌعّ اًمرؾمةًَمِ إال يمة  ووةعهَ 

طمًـ اًمٌنَ رمحف اهلل  مَ وموهَ  ةذا اًمرؾمةًَمِ؟ طمةَومظ يمةؿ مةـ يم ةُ اًمعلة ء اًمقةدامك  

صمقرات  طمًةةةُ مةةةَ يٌةةةدو ًمةةةف  ًمةةةوس ومةةةـ ومقةةةف سمعةةةض ا طمَديةةةْ ذم ا ذيمةةةَر واعمةةةي



 ن البنا وسيد قطبرأي العالمة األلباني يف حش ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

705 

طمًُ اًمققاقمد اًمعلموِ الدي وِن  ىف مَ  ق مـ أ ؾ الةديْ  أسمةقا سمعةض اًمٌمةء 

َ   ةذا رضمةةؾ  مةـ أ ةؾ الةديْ  ًمكةـ مةةَ  ةق يمةذًمؽ سموةن  )أمحةد ؿمةةَيمر مٍمة  أيكة

   َ َ  ًمةوس قملموة إمَأ ذم  ذا اًمعلؿ(  ًمذًمؽ ومكًةـ اًمٌنةَ اعمةيصمقرات  ةذا اى قَ ةَ يموشوة

نَس م ع ةٌلم لًةـ اًمٌنةَ  مةَ ضمةَء  ةذا اًم ع ةُ قمةـ قملةؿ أسمةدا   مع ذًمؽ شم ىمل اًم

وإى  قمـ طمزسموِ قمموَء  وأىَ ىملةّ مةـ مةدة ىمريٌةِ: شمشةقأل يمٌةَر اإلظمةقان اعمًةلملم 

ىمطعةةقا اًمع ىمةةِ سموةةنهؿ وسمةةلم اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ  ورسمطةةقا قم ىمةة هؿ سمكًةةـ اًمٌنةةَ  

قا مةةـ لو ةةف يمَىةةّ و ةةذا فمةةَ ر عمةةَذا؟  ةةذا مةة     ةةذا اًمرضمةةؾ اًمةةذ  اسمةة كم سميىةةف ظمششةة

لو ةةف يمٌةةػمة  سممةةـ ي شةةٌف سمكًةةـ اًمٌنةةَ؟ ال طمًةةـ اًمٌنةةَ لو ةةف أىمٍمةة مةةـ لو ةةف اان 

 ؟واو 

وم جةةةةد مةةةةـ اإلظمةةةةقان اعمًةةةةلملم اعم ةةةةديـ مةةةةنهؿ  واًمةةةةذ  مةةةةَ يريةةةةدوا أن حيلقةةةةقا 

لةةَ ؿ يرسمةةقا لوةةِ ىم ةةػمة وحيطةةقا م لهةةَ صةةقرة ـمٌةةؼ ا صةةؾ قمةةـ طمًةةـ اًمٌنةةَ  يةةَ 

ذ   ةةةق اًمقةةةدوة و ةةةق اًمةةةذ  ىمةةةَ  رسمنةةةَ ذم اًمقةةةرنن  َقمةةةِ أيةةةـ أىةةة ؿ مةةةـ اًمرؾمةةةق  اًمةةة

ٌِ ﴿اًمكريؿ ذم طمقف:  ن   ً ٌة طم  ق   اهلل   أ ؾم 
ق   ؾم   ر 
ؿ  ذم  ك  َن  ًم  د  يم  ق   .[ 21]األحزاب:﴾ًم 

 ًمذًمؽ اًمعلِ مَ يعرومقا طموَة اًمرؾمق .

 عمـ. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

ـ  ﴿عمـ   مداظملِ:  
ٌِ عم  ن   ً ٌة طم  ق   ؟[ 21]األحزاب:﴾ أ ؾم 

ر  ﴿ر  اهلل ًمؽ: نا سمَ اًمشوخ:
أ  ااظم  اًم و ق  ق اهلل   و  ضم  َن  ي ر  ـ  يم   

 .[ 21]األحزاب:﴾عم 

وملةةذًمؽ اىقطعةةقا قمةةـ اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ سمًةةٌُ اىٍمةةاومهؿ قمةةـ دراؾمةةِ اًمًةةنِ 

واؿم بَهلؿ سمًَمًوَؾمِ واالضم  ع واالىم  َد  واهل َومَت اًم ل مَ حت هَ إال اًم وَح  
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عةد وأسمعةد ديةنهؿ ا ًمعةَب اًمريَوةوِ اشمر  اإلظمةقان اعمًةلملم ظمةذ ؿمةٌَب حممةد  أسم

ويمرة اًمقدأ ويمرة اًمًلِ  ومَ أدر  مَذا  نَ  يمرات أظمر   يَ ًموةّ شمكةقن  ةذا ذم 

اعمةةةًمـ »ؾمةةةٌوؾ اًم مًةةةؽ سمًَمًةةةنِ وشمققيةةةِ اًمٌنوةةةِن  ن اًمرؾمةةةق  قملوةةةف اًمًةةة أ يقةةةق : 

 .«وذم يمؾ ظمػم». « اًمقق  أطمُ إمم اهلل مـ اعمًمـ اًمكعوػ

أن اعمًةةلؿ ي شةةٌف سمًَمكةةَومر   ًمةةوس مةةـ ااداب  ًمةةوس مةةـ ااداب اإلؾمةة موِ أوال  

اإلؾمةةة موِ أىةةةف يكشةةةػ قمةةةـ وم ةةةذا  ًمةةةوس مةةةـ ااداب اإلؾمةةة موِ أىةةةف يلةةةٌس ًمٌةةةَس 

اًمكشَومِ اًموهقديِ ذم ا صؾ  اًمكشَومِ مَ شم ػم إال أن يكقن يمَؿمػ قمـ وم ذيف مةَ 

 ةةةةق  ةةةةذا اًم قلوةةةةد؟ شمقلوةةةةد م ةةةةدا  ًمققًمةةةةف قملوةةةةف اًمًةةةة أ ذم ظم ةةةةقص اجلهلةةةةِ مةةةةـ 

َ  سمذراعن طم ك ًمق دظملقا ضمكر ًم»اعمًلملم:    ٌعـ ؾمنـ مـ ىمٌلكؿ ؿمؼما  سمشؼم وذراقم

 .«وُ ًمدظمل مقا

 أ  ىعؿ. مداظملِ:

 نا. اًمشوخ:

 قمشقا  ؿمو نَ مَ قملوؽ ذم ؾمًا  سمًوط. مداظملِ:

 شمشكؾ. اًمشوخ:

يمشةةةػ قمةةةـ وم ةةةذا  ¢ىمرأىةةةَ ذم ا طمَديةةةْ ذم اعمةةةَ  أىةةةف اًمرؾمةةةق   مداظملةةةِ:

صمةةةؿ عمةةةَ دظمةةةؾ قمةةة  ن ووةةةع رداءا أال وعمةةةَ دظمةةةؾ قملوةةةف اًم ةةةكَسمِ أسمةةةق سمكةةةر صمةةةؿ قممةةةر 

 يًظمذ مـ  ذا ضمقاز اًمكشػ قمـ اًمش ذ؟

أوال : الَدصمِ  ةذا ال يٌنةك قملوهةَ ى ةَأ طموةَة سمةَر  اهلل وموةؽ   ةذا طمَدصمةِ  اًمشوخ:

شمقةػ قمنةد َ مقوةةققمهَ  ىكةـ ىة كلؿ قمةةـ الوةَة االضم  قموةِ اًمعَمةةِ اًم ةل  ةةُ أن 

 يعوشهَ اًمشٌَب اعمًلؿ.
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 معؽ ذم  ذا. مداظملِ:

ـمةةةةق  سمًَمةةةةؽ. يعنةةةةل: اًمرؾمةةةةق  قملوةةةةف اًمًةةةة أ طموةةةةن  يمةةةةَن  لةةةةس مةةةةع  اًمشةةةةوخ:

َ  اجلةقاب:  أصكَسمف ويًَومر معهؿ وو وي كم معهؿ يمَن مكشقأل اًمش ةذيـ؟ ـمٌعة

ال.  ةةًالء مكشةةقوملم وي ةةلقا  كةةذا ظمَصةةِ ذم أصمنةةَء اًملعةةُ و إدرا  اًمقىمةةّ هلةةؿ 

نةف سمد ؿ ي لقا  و ذا مـ اًمعلؿ اًمذ   ُ إطموًَا  اًمرؾمق  قملوف اًمًة أ يًظمةذ م

منطلقةةف ذم الوةةَة  أمةةَ مةةَ يقةةع منةةف ىةةَدرا  ومةةومكـ  ةةذا أن يكةةقن ًمةةف ؾمةةٌُ أو منَؾمةةٌِ 

َ   و ذا م ًَمنَ اان. ¢اىم كّ ظمروج اًمرؾمق    قمـ اًمعَدة همًَمٌ

طمَؿمةةَا أن يكةةقن يعةةوش سمةةلم أصةةكَسمف ويةةدظمؾ اعمًةةجد و لةةس  ¢ومًَمرؾمةةق  

 ذم أ  مكةةَن ؾمةةشرا  وطميةةا  و ةةق يمَؿمةةػ قمةةـ وم ذيةةف  ىعةةؿ  ةةذا ىم ةةِ وىمعةةّ سمةة 

ؿمؽ  ًمكـ مـ اًمنَطموِ اًمشقهوِ:  ةذا مةَ شمةد  قمةغم أىةف  ةقز ًملمًةلؿ أىةف يعةوش ذم 

َ  قمةةـ وم ذيةةف  ومهةةذا ىمةةد شمةةد  وال شمةةد  أىةةف ذم فمةةرأل ظمةةَص م ةةؾ  طموَشمةةف اًمعَمةةِ يمَؿمةةش

 ضمًَمس يع ؼم داة   شمعرومف أىّ؟ ¢ذا  اًم رأل اًمذ  يمَن اًمرؾمق  

ومةةةـ أضمةةةؾ  أىةةف يمةةةَن مةةدًمؾ رضملوةةةف ذم اًمٌ ةةةر وضمةةق اعمدينةةةِ ضمةةق طمةةةَر  ومهةةةق ي ةةؼمد 

اًمقوةةقء مكشةةقأل  ء مةةـ وم ةةذا   ةةذا ال يم ةةؾ طموةةَة اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ يم ةةؾ 

اًمذ  ذم اًمقاىمع  مع ذًمةؽ شمةي   نةَ ىَطموةِ قملموةِ أىةف إذا اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ ومعةؾ 

ومع   و ق سم لم   رشيعِ اهلل  م ف قمغم ظم أل ومعلف  وسمةًَم عٌػم ومقهةَء إذا شمعةَرض ىمقًمةف 

أ ؾ اًمعلؿ: اًمقةق  مقةدأ قمةغم اًمشعةؾن  ن اًمقةق  شمنمةيع وومعلف وميهي  اعمقدأ؟ىمَ  

قمةةةَأ  اًمشعةةةؾ  كةةةـ يكةةةقن ًمعةةةذر و كةةةـ يكةةةقن ظم قصةةةوِ   كةةةـ يكةةةقن ىمٌةةةؾ 

 جملء اًمنمع.

ظمطةةةةُ ذم اًمنةةةةَس والسمةةةةس ظمةةةةَشمؿ  ¢يعنةةةةل: مةةةة   : قمنةةةةدىَ طمةةةةديْ أن اًمرؾمةةةةق  

ذ ُ  سمنقق : ًمٌس ظمَشمؿ اًمذ ُ ضمَةزن  ن اًمرؾمق  ًمًٌف؟! ال  ق ًمًٌةف ذم وىمةّ 
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َ .يمَن مٌَ  طم

شمعرومةةةقا أىةةةف يمٌةةةَر اًم ةةةكَسمِ يمةةةَىقا ينمةةةسمقا اجمةةةر  وذم ىم ةةةِ همريٌةةةِ ضمةةةدا  مةةةَ  ةةةل 

معروومِ قمند اًمنةَس و ةل ذم صةكو  اًمٌ ةَر  أىةف يمةَن اًم ةكَسمِ جم معةلم ذم دار 

 ؿ ؾمكَر  عمَ ضمَء قمكم وسمر  اًمنَىمِ أمَأ اًمدار ظمرج قممف محزة ومٌقر سمطـ اًمنَىمِ  

لنٌةةل قملوةةف اًمًةة أ وطمكةةك ًمةةف وعمةةَ ؿمةةَأل قمةةكم الًَمةةِ  ةةذا ضمةةـ ضمنقىةةف  وذ ةةُ ًم

اًمق ةةةِ  ضمةةةَء اًمرؾمةةةق  قملوةةةف اًمًةةة أ إمم قممةةةف محةةةزة ومةةةيىكر قملوةةةف ذًمةةةؽ  مةةةَذا يمةةةَن 

مقىمةةةػ محةةةزة؟ ىمةةةَ : يملمةةةِ ًمةةةق ىمَهلةةةَ سمعةةةد حتةةةريؿ اجمةةةر ًمكشةةةر وظمةةةرج قمةةةـ اعملةةةِ 

 ةةؾ أىةة ؿ »محةةزة يقةةق  السمةةـ قممةةف وًمنٌوةةف:   « ةةؾ أىةة ؿ إال قمٌوةةد اسمةةَةل»واًمةةديـ ىمةةَ : 

 ؟ ًموس ومَ ؿ ؾمكران.عمَذا  «إال قمٌود اسمَةل

  ق ؾمكران  ىعؿ. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ةةةذا يمةةةَن ذم دور مةةةـ اًم ةةةَريخ اإلؾمةةة مل اًم نمةةةيعل  ًمةةةذًمؽ إذا ضمةةةَء ىمةةةق  قمةةةـ 

اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ  ةةًَمػ ومعلةةف  ومةةَالقم  د قمةةغم اًمقةةق   ىةةف ذم اًمنمةةيعِ  أمةةَ 

ِ  وإمَ اًمشعؾ وموؽم  ًمف قملوف اًمً أ إمَ مـ ـمريؼ اًمعذر  وإمَ مـ ـمريؼ اج قصو

 مـ ـمريؼ أىف يمَن ىمٌؾ اًمقق   ىمٌؾ اًم نميع يم  ذم ىم ِ اجمر وىكق ذًمؽ.

وممةةةـ  ةةةذا اًمقٌوةةةؾ: يمةةةقن اًمرؾمةةةق  قملوةةةف اًمًةةة أ يمةةةَن ضمةةةًَمس قمةةةغم ـمةةةرأل اًمٌ ةةةر  

در  ومدًمؾ رضملوف عمَ دظمؾ أسمق سمكر ودظمؾ قممر وب يبػم مـ ووعف طم ةك دظمةؾ قمة  ن ومٌَة

ت مةـة ووةةعؽ عمةَة دظمةةؾ قمةة  ن ومقًَمةّة ًمةةف اًمًةةوَدة قمَةشةِة دظمةةؾ ومةة ن وومةة ن  ومةَة همةةػم

 .«أال أؾم كول  ـ شمً كل منف اعم ةكِ»سمَدرت وميًمقوّ قملوؽ صمقسمؽ؟ ىمَ : 

ويمكةةـ يكةةقن   «اًمش ةةذ قمةةقرة»ومهةةذا يمكةةـ يكةةقن ىمٌةةؾ أن يقةةق  قملوةةف اًمًةة أ: 

 سمعد ذًمؽ  ًمكـ ًمف قمذرا  ويمكـ يكقن مَ ذم قمذر سمس  ذا ظم قصوِ ًمف.
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اجل قمَت اإلؾمة مل يموةػ اًمةذ  ومعغم يمؾ طمَ : أىَ يمَن سمك ل سمًَمنًٌِ ًمٌعض 

يعوشقا طموَة ال صلِ سمونهَ وسملم اإلؾم أ مَ  ق اًمًٌُ؟  يشةؿ مةَ درؾمةقا اإلؾمة أ؟ 

أىةةَ ال أقمنةةل أىةةف يمةةؾ ومةةرد مةةـ أومةةراد اعمًةةلملم واضمةةُ أن يكةةقن قمةةَب  والزأ يقةةقأ 

سمقاضمةةةُ اًم  ةةةشوِ ال   ةةةذا سمةةةدا أ ةةةؾ اظم  ةةةَص  ومةةةييـ أ ةةةؾ االظم كةةةَص ذم  ةةةذا 

جل قمِ قمغم  ذا ا ؾمَس مـ اًم  شوِ  شموجل م    طمةزب اجل قمَت طم ك شمؽم  ا

اًم كريةةر اإلؾمةة مل اًمةةذ  سمةةدا يقةةوؿ اًمدوًمةةِ اعمًةةلمِ اى ةةر طمًةةـ اًمٌنةةَ يقةةق  يملمةةِ 

يمييشةةةَ وطمةةةل اًمًةةة ء  ًمكةةةـ مةةةع ذًمةةةؽ  َقم ةةةف مةةةَ يطٌقةةةقا  ةةةذا اًمكلمةةةِ  نةةةَ؟ يقةةةق  

 جل قم ف: أىمومقا دوًمِ اإلؾم أ ذم ىملقسمكؿ شمقؿ ًمكؿ ذم أروكؿ.

َ  يقةةق  ًمةةؽ: إىةةَ ىقةةوؿ اًمدوًمةةِ طمةةزب اًم كريةةر  مةةَ يعةةرج قمةةغم  ةةذا الكمةةِ إـم ىمةة

سمعةةةةديـ اًمدوًمةةةةِ شم ةةةةل  اًمشةةةةعُ ؾمةةةةٌكَن اهلل   ةةةةذا قمكةةةةس اعمنطةةةةؼ وقمكةةةةس اًمًةةةةنِ 

اًمرؾمق  قمَش ؾمنلم ـمقيلِ و ق ير  ا ومراد اًمقلوللم طم ك أوضمد اًمنقاة وا ؾمةَس 

 ًملج قمِ اعمًلمِ.

 ﴾ِ  َرُ إِل ننهِ  ُْ َإمٌل َحَنـَ ٌ  َلَؼْا َك َن َلُؽ ْ  ﴿يمذًمؽ يدظمؾ  ذا اًمٌكْ ذم مقوقع 

وًمةةةةةذًمؽ دمةةةةةد أومةةةةةراد طمةةةةةزب اًم كريةةةةةر يمج قمةةةةةِ إال يمةةةةةؾ  َقمةةةةةِ ذم ىةةةةةَس ـموٌةةةةةلم 

وخمل ةةةةةلم إمم نظمةةةةةرا  ًمكةةةةةـ يمج قمةةةةةِ سمعوةةةةةديـ يمةةةةةؾ اًمٌعةةةةةد قمةةةةةـ شمطٌوةةةةةؼ اإلؾمةةةةة أ 

اعمعةةةروأل أىةةةف إؾمةةة أ  وميىةةةَ أشمًةةةَم  وأشمًةةةَ ؾ قمةةةـ شمطٌوةةةؼ اإلؾمةةة أ اعمعةةةروأل أىةةةف 

 اعم شك  ومييـ  ؿ وأيـ  ق؟! إؾم أ  أمَ شمطٌوؼ اإلؾم أ

يم ةةةُ شمقةةةل اًمةةةديـ رمحةةةف اهلل   ل ةةةِ سمَ طمَديةةةْ اًمكةةةعوشِ واًم ةةةل ال أصةةةؾ هلةةةَ  

ال ـمَقمةةةِ »وقملوهةةَ أىمةةةَأ ومكةةةرا وأىمةةَأ طمزسمةةةف  طم ةةةك ىمةةةَ  ذم شمشًةةػم الةةةديْ اًمًةةةَسمؼ: 

ال ـمَقمةةِ عم لةةق  يع قةةد  ةةذا اعم لةةق  طموةةن  يةةيمر   «عم لةةق  ذم مع ةةوِ اجةةًَمؼ

 إذا يمَن  ذا اضم هَدا أىف  ذا همػم مع وِ  وموجُ ـمَقم ف.سممع وِ أيشَ مع وِ  أمَ 

ومـ  نَ ومرض قمغم يمةؾ ومةرد مةـ أومةراد الةزب إـمَقمةِ أمةػم ؿ واالؾم ًة أ ًمةف  
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 وقمدأ حتكوؿ اًمعلؿ اًمذ   ق اًمك َب واًمًنِ  ىف  وؽ رأ  ا مػم.

 اضم هَدا . مداظملِ:

ت يم ةةػمة : اضم هةةَدا  أ  ىعةةؿ. وأىةةَ ضمةةر  ىقةةَش سمونةةل وسموةةنهؿ يعنةةل: ىقَؿمةةَاًمشةةوخ

ويم ػمة ضمدا   ومنهةَ يمةَن  عنةَ قمةكم اًمًةجـ الًةكل ذم ؾمةقريَ مةع ىكةق مًةِ 

 قمنم واطمد منهؿ وميسمّ اعم َ  اا .

 : أؾمجؾ  ذا يَ ؿمو نَ؟مداظملِ

: ىعةةؿ. ضمةةَء واطمةةد مةةنهؿ مةة كمس ضمةةدا  ىملةةّ ًمةةف: مةةَ رأيةةؽ ذم ىمقًمةةف قملوةةف اًمشةةوخ

ىمةَ :   «لولةف طمةراأمةَ أؾمةكر يم ةػما ومق»  «يمؾ مًكر مةر ويمةؾ مةر طمةراأ »اًمً أ: 

َ   ذا طمديْ صكو  وأىَ مًمـ وموف.  ـمٌع

ىملةةةةةّ ًمةةةةةف: ومةةةةةَ ىمقًمةةةةةؽ أال يقضمةةةةةد ذم سمعةةةةةض ا ةمةةةةةِ أةمةةةةةِ اعمًةةةةةلملم اًمقةةةةةدامك 

اعمج هةةديـ يقةةق : إن اجمةةر اعمكةةرأ ىملولةةف  ةةق اعمًةة نٌط مةـة اًمعنةُة ومقةةط  أمةَة اجمةةقر 

ؾمةةلم صم صمةِة اعمًةة نٌطِ مةـة أؿمةةوَء أظمةةر   ومةة  حيةةرأ منهةَة إال مةَة يًةةكر  يعنةةل: ًمةةق رشب يمي

ىمقارير وسمقل حم شظ مـ ؿمعقرا  ذا طم    ًمكـ نظمر اعم ِة اًمةذ  يم ةهَ ويًةكر  ةذا 

 .الراأ  ىملّ ًمف: مَ رأيؽ ذم قمل ء يققًمقا ذًمؽ؟ ىمَ : أ  ىعؿ

اعمق قد: ىملّ ًمف: وملق رسمنَ اسم غم اعمًلملم سميمػم طمَيمؿ وي ٌنك  ذا اًمرأ  مَذا 

 ةذا طمةراأ عمةَذا؟  ن الةزب ىمةَ  شمشعؾ أىّ؟ ىمةَ : أـموعةف. يطوعةف و ةق يع قةد أىةف 

ال »ًمف: إذا يمَن ا مػم مَ يع قد أىف طمراأ ومهق ال ييمر  سممع وِ  ومكةقروا الةديْ: 

ال ـمَقمِ عم لةق  يةيمر سممع ةوِ و ةق يةر  أيشةَ  «ـمَقمِ عم لق  ذم مع وِ اجًَمؼ

مع ةةةوِ  أمةةةَ إذا يمةةةَن  ةةةق ال يةةةر  أيشةةةَ مع ةةةوِ ومعلوةةةؽ اًمطَقمةةةِ   ةةةذا يملةةةف ىًةةةُ ذم 

 ؿ اإلؾم أ  وسمَؾمؿ إىمَمِ دوًمِ اإلؾم أ واهلل اعمً عَن.اإلؾم أ سمَؾم

 ( 00:  44: 32/  200) اهلدى والنور / 
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 وضطمح)جاِمٗٛ الكسُ العػسَٖ( 

 يف ٌظس األلباٌ٘

َ  م ةةداوال  سمك ةةرة ذم  «ؾمةةود ىمطةةُ  »اًمًةةًا : شمنةةَو  اًمداقموةةِ  رمحةةف اهلل م ةةطلك

ضمَ لوةةةةةِ اًمقةةةةةرن  »إطمةةةةةد  اعمةةةةةدارس اإلؾمةةةةة موِ اًم ةةةةةل يم لهةةةةةَ  أال و ةةةةةق م ةةةةةطل  

ومةةة  مةةةد  اًمدىمةةةِ واًم ةةةقاب ذم  ةةةذا اًمعٌةةةَرة؟. ومةةةَ مةةةد  اًم قَةهةةةَ مةةةع  «اًمعنمةةةيـ 

َ  ًم  قريمؿ؟  اجلَ لوِ اًمقديمِ وومق

 وميضمَب اًمع مِ ا ًمٌَين:

المةةةد هلل واًم ةةة ة واًمًةةة أ قمةةةغم رؾمةةةق  اهلل ونًمةةةف وصةةةكٌف ومةةةـ واالا وسمعةةةد: 

ال  لق مـ مًٌَمبِ ذم وصةػ  «ضمَ لوِ اًمقرن اًمعنميـ »أن  ذا اًمكلمِ  اًمذ  أراا

اًمقرن الَزم  اًمقةرن اًمعنمةيـ  ومقضمةقد اًمةديـ اإلؾمة مل ذم  ةذا اًمقةرن  وإن يمةَن 

ىمد دظمؾ وموف مَ ًمةوس منةف يمنعنةَ مةـ اًمقةق  سمةين  ةذا اًمقةرن يم ةؾ ضمَ لوةِ يمَجلَ لوةِ 

ا ومم  إن يمةةةَن اعمعنةةةل رةةةَ اًمعةةةرب ومقةةةط ومهةةةؿ  ا ومم. ومةةةنكـ ىعلةةةؿ أن اجلَ لوةةةِ

يمَىقا وصمنولم ويمَىقا ذم و   مٌلم  وإن يمَن اعمعنةل رةَ مةَ يمةَن طمةق  اًمعةرب مةـ 

أديةةةَن يمًَموهقديةةةِ واًمنٍمةةةاىوِ ومهةةةل أديةةةَن حمرومةةةِ  وملةةةؿ يٌةةةؼ ذم ذًمةةةؽ اًمزمةةةَن ديةةةـ 

ظمةةةًَمص منةةةزا قمةةةـ اًم بوةةةػم واًم ٌةةةديؾ  ومةةة  ؿمةةةؽ ذم أن وصةةةػ اجلَ لوةةةِ قمةةةغم ذًمةةةؽ 

صةةةةػ صةةةةكو   وًمةةةةوس ا مةةةةر يمةةةةذًمؽ ذم ىمرىنةةةةَ  ةةةةذا مةةةةَ داأ أن اهلل شمٌةةةةَر  اًمعهةةةةد و

َ  سمين أرؾمةؾ إًمةوهؿ حممةدا   وشمعَمم ىمد مـ قمغم اًمعرب أوال  صمؿ قمغم ؾمَةر اًمنَس صمَىو

ظمَشمؿ اًمنٌولم وأىز  قملوف ديـ اإلؾم أ و ق ظمَشمؿ ا ديَن وشمعَ د اهلل قمةز وضمةؾ  ¢
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وكاقبا  ﴾كة وإك  لا حل فظإنإك  ك   كتلـ  نلب﴿سمكشظ رشيع ف  ذا سمققًمةف قمةز وضمةؾ 

قا  ترب  ن نٕ   نإل   ق  وإن ك ن  قاقاف  يشء    نٓك ةنف نلبي  ص    ¢

لتتاع   بـ   ب  قباؾؽ  ربربًن كشبربا وًرنعبً   »ت ¢نٕ      قاؾف        قإلا 

كبرن ا حتد لإ ءتؾإن   ة تب لاتؾتؿإه. ق لإنت    ه  ا  ر بإل نن نلقفبإء 

قا  ¢ قإل وإن ك ن نلة إل  «قا نلا مل ونلن م فؿ  نلـ س ونلـا رى؟ فؼ ل عؾ

 ترب هببن نخلبرب ن ػقبا  ن ن نبؾؿا  بقـ ةفإن إج حبا كابري واؼؾباون نلقفبإء 

ونلـا رى   ًلك نٓك ةنف لؽ  عؾقا نلا مل ونلن م   نلإقت كػنا قبا كرشب 

نلنب م    نا عا كلهن   قاؼإن عى تطا نلبي ر بؿا كب  فؼب ل عؾقبا نلاب مل و

حااث نلتػةق ت و تػرتق   تا إج   ث و اعا فةق  ق ل عؾقا نلا مل ونلنب م 

و   «هبا نام عب   »قب لت  «   ها اب  ر بإل نن  »كؾف    نلـ ر إٓ ونحامل ق لإنت 

و كا ًلكا عؾقبا نلاب مل  «ها نلتا نؽإن عى     ك  عؾقا و ص  يب  »رونا  ق لت 

ٓ نبتنل ط فػب   ب    تبا  »ااث ن تػ  عؾقا كا نلشقخا ونلن ما   قإلا   نحل

فنًن ٓ نتنل   هببه  «ظ هةا  عى نحل  ٓ ارضه     ت لػف  حتد اليت   ة نن 

نٕ   مج ع   ا رك  طقا  ق فؿ  عى هاي نلؽت   ونلنـ  ففا  كعا  ب  نؽبإن عب  

نام هؾق  عبى نلؼبةن  نام هؾق  نلؼااؿ   و نحلاا   ولبلك فنن نلبي  رنه  ن إط ق

نلعرشا  فقا نن  ح قا اإه  نلـ س كلن نإل  م كؾا قا نك ةف ع  نلتإحقا وع  

نإلت ص   عا ءمل نن عت و   نك ةنفً  كؾقً ا فا ر هبن نلؼةنا نلؼةن نلعرشبا ا 

وص اا إج إتةن ا    نلظؾ ن إج نلـبإر  ¢كؼةن نام هؾق  نلبي كعث ر إل نن 

تع ل  و هبن نإلط ق حين  نؼققاه   نلؽػ ر  وًٓ نلبا ا ك  ق ل حقـئبا هبن نٓ 

ق نؾإن نلبا  ٓ ام ـإن ك ن وٓ ك لقإم نٔتة وٓ حية إن    حةم ﴿نع ج   رلهن  

نن ور إلا وٓ اااـإن ءا  نحل     نلبا   ونإن نلؽت   حتد اعطإن نامتا  عب  

 .﴾اا وه  ص غةون

َ لوةةةِ إىةةة  ينطٌةةةؼ قمةةةغم همةةةػم اعمًةةةلملم اًمةةةذيـ ب وصةةةػ اًمقةةةرن اًمعنمةةةيـ سمَجل
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ي ٌعةةةقا اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ ومشةةةل  ةةةذا اإلـمةةة   إهيةةةَأ سميىةةةف ب يٌةةةؼ ذم اعمًةةةلملم ظمةةةػم  

و ةةذا ظمةة أل مةةَ ؾمةةٌؼ سموَىةةف مةةـ أطمَديةةْ اًمرؾمةةق  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ اعمٌنمةةة 

أ إن اإلؾم »سمٌقَء ـمَةشِ مـ ا مِ قمغم الؼ ومـ ذًمؽ ىمقًمف قملوف اًم  ة واًمً أ 

َ  ومطةةةةقسمك ًملبرسمةةةةَء... ىمةةةةًَمقا مةةةةـ  ةةةةؿ يةةةةَ رؾمةةةةق  اهلل  َ  وؾمةةةةوعقد همريٌةةةة ضمةةةةَء  «سمةةةةدأ همريٌةةةة

َ  اًمبرسمةةةَء  ¢الةةةديْ قمةةةغم روايةةةَت قمةةةدة ذم سمعكةةةهَ يقةةةق  اًمرؾمةةةق    ةةةؿ  »واصةةةش

وذم روايِ أظمةر   ىمةَ  قملوةف  «اًمذيـ ي لكقن مَ أومًد اًمنَس مـ ؾمن ل مـ سمعد  

س يم ةػميـ مةـ سمعكةهؿ أيم ةر  ةؿ أىةَس ىملولةقن صةَلقن سمةلم أىةَ»اًم  ة واًمًة أ: 

وملةذًمؽ ال  ةقز  ةذا اإلـمة   ذم اًمعٍمة الةًَ قمةغم اًمقةرن يملةف  « ـ يطةوعهؿ 

وقمةغم ؾمةن ف وؾمة  ؾ  ¢سمقوِ ـموٌِ ال شمةزا  قمةغم  ةد  اًمنٌةل  -والمد هلل- ن وموف

يمذًمؽ طم ك شمققأ اًمًَقمِ  صمؿ إن ذم يم أ ؾمود ىمطُ رمحف اهلل وذم سمعض شم َىوشف 

ىمةد أصةَسمف  ء مةـ اًمة كمس اًمزاةةد ًممؾمة أ ذم ؾمةٌوؾ  َ يشةعر اًمٌَطمةْ أىةف يمةَن 

 شمقووكف ًملنَس.

وًمعةةؾ قمةةذرا ذم ذًمةةؽ أىةةف يمةةَن يك ةةُ سملبةةِ أدسموةةِن ومشةةل سمعةةض اعمًةةَةؾ اًمشقهوةةِ  

أظمةةةذ يك ةةةُ سمًَم قطموةةةد  «اًمعداًمةةةِ االضم  قموةةةِ  »يمكدي ةةةف قمةةةـ طمةةةؼ اًمعةةة   ذم يم َسمةةةف 

يشةةؿ  ومهةةق مةةـ وسمعٌةةَرات يملهةةَ ىمقيةةِ حتوةةل ذم ىشةةقس اعمةةًمنلم اًم قةةِ سمةةدينهؿ وإي 

 ةذا اجلشوةةِ ذم اًمقاىمةع ىمةةد ضمةدد دقمةةقة اإلؾمة أ ذم ىملةةقب اًمشةٌَب وإن يمنةةَ ىلمةةس 

َ  أن ًمف سمعض اًمكل ت شمد  قمغم أىف ب يًَقمدا وىم ف قمغم أن حيرر ومكةرا مةـ  أطموَى

سمعض اعمًَةؾ اًم ل يمَن يك ُ طمقهلَ أو ي كدث وموهَ وم  صِ اًمقةق : إن إـمة   

لةةةق مةةةـ  ء مةةةـ اعمًٌَمبةةةِ اًم ةةةل شمةةةدقمق إمم  ةةةذا اًمكلمةةةِ ذم اًمعٍمةةة الةةةًَ ال  

ـ  ذم اًمٌَ  ومذيمرشمف.   كؿ طمؼ اًمطَةشِ اعمن قرة و ذا مَ قم 

 (394-391/ 1)حياة األلياني وآثاره وثناء العلماء عليه)
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 ٗي؟ِن التهتٗن أٔىل أً التعم

إلظمقاىنَ اًمًلشولم  وحيٌقن  ؿ يعنةل يطةرح قملوةؽ سمعةض ا ؾمة لِ ذم  مداظملِ:

 ةةذا اعمقوةةقع يعنةةل ًمعلةةؽ شمشوةةد سمةة  قمهةةد قملوةةؽ مةةـ اًمدىمةةِ إن ؿمةةَء اهلل ذم اًمٌكةةْ 

اًمعلمةةل واجةةؼمة اًمطقيلةةِ ذم اًمةةدقمقة إمم اهلل ؾمةةٌكَىف وشمعةةَمم  وم ةةَرقمِ يم ةةػم مةةـ 

ن هلةةةةؿ قمةةةةؼمة يع ةةةةؼمون رةةةةَ اًم وةةةةَرات منةةةةذ أيم ةةةةر مةةةةـ ى ةةةةػ ىمةةةةرن  وملعةةةةؾ  ةةةةذا شمكةةةةق

 وي ع قن إن ؿمَء اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم.

 نَ  سملم اإلظمقة مـ يقق : قملؿ صمؿ يم ؾ  يم ؾ اًمنَس. ومـ يقق : يم ؾ صمؿ قملؿ  

ومةةةـ يقةةةق : يم ةةةؾ مةةةـ شمعلةةةؿ ومةةةـ يقةةةق : قملةةةؿ وال شمك ةةةؾ. ومنرضمةةةق إومَدشمنةةةَ ذم  ةةةذا 

 اًمٌَب  ضمزا  اهلل ظمػم.

ةةةؿ  ذم  ﴿صةةةبػم أو يمٌةةةػم:  ىكةةةـ ىقةةةق  داةةةة   وأسمةةةدا  ذم يمةةةؾ أمةةةر اًمشةةةوخ: ن  ًم ك  ةةَة ةةةد  يم  ًم ق 

ا ػم 
ر  اهلل   يم    ذ يم  ر  و 

أ  ااظم  اًم و ق  ق اهلل   و  ضم  َن  ي ر  ـ  يم   
ٌِ عم  ن   ً ٌة طم  ق   اهلل   أ ؾم 

ق   ؾم   .[21]األحزاب:﴾ر 

قملوةةةةف وال ؿمةةةةؽ أن  ةةةةذا ا ىمةةةةقا  اًم ةةةةل طمكو هةةةةَ ال يل قةةةةل  ء منهةةةةَ مةةةةع  ديةةةةف 

نَ  إال اًمقةق  اًمةذ  يقةق : ومقةف صمةؿ يم ةؾ  ذًمةؽ  ةل اًم  ة واًمً أ واًمذ   ق أؾمقشم

ؾمػمة اًمرؾمةق  قملوةف اًم ة ة واًمًة أ اًم ةل سمةدأت منةذ يةقأ أىةز  اهلل قمةز وضمةؾ قملوةف: 

ل ؼ  ﴿ سم ؽ  اًم ذ   ظم  ؿ  ر  ؾم  أ  سمَ   صمؿ سمدأ قملوف اًم  ة واًمً أ يدقمق اًمنَس ها . [1]العل :﴾اىم ر 

َ  مـ شمَريخ اًمدقمقة ا ومم أن اهلل  قمةز وضمةؾ اصةطشك هلةَ أومةرادا  ويم  ىعلؿ  وع

مـ اًمعرب اًمذيـ يمَىقا ىمد أوشمقا ومطرة وقمق   ورهمٌِ ذم معرومِ الؼ واشمٌَقمف  ويمَن 

واؾم جَب ًمدقمقشمف أسمق سمكر اًم ديؼ ر  اهلل قمنف مةـ  ¢أو  مـ نمـ سمرؾمق  اهلل 
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اًمرضمةةَ   وقمةةكم ر  اهلل قمنةةف مةةـ اًمشةةٌَب أو اًم ةةٌوَن  و كةةذا اؾمةة مرت اًمةةدقمقة 

ب ومكَن اإلي ن يزداد رويدا  رويدا   و كذا طم ةك أذن اهلل قمةز وضمةؾ شمن نم سملم اًمعر

هلةةةةًالء ا ومةةةةراد أن ي ك لةةةةقا سمعةةةةد ذًمةةةةؽ ذم مراطمةةةةؾ معروومةةةةِ مةةةةـ سمعةةةةد اهلجةةةةرة إمم 

 الٌشِ واهلجرة إمم اعمدينِ اعمنقرة.

َ  ذم ادقمَةةةف أن اًمنٌةةل   ةةق أؾمةةقشمف ذم  ¢وملةذًمؽ ومةة   ةةقز عمةةـ يمةةَن أوال : صةَدىم

و أو أن يًةةلؽ ـمريقةةِ أظمةةر  ذم شمك وةةؾ اًمنةةَس إال قمةةغم ون طموَشمةةف أن حيةةذيمةةؾ ؿمةةً

 .¢اًمطريقِ اًم ل يمَن قملوهَ رؾمق  اهلل 

ذم شم قوػ اًمنَس  ¢وىكـ ىعلؿ قمل   ودمرسمِ أن اًمطريؼ اًم ل ؾملكهَ اًمرؾمق  

َ  ـمقي   وضمهقدا  يم ػمة ضمدا  ا مر اًمذ  ال ي ةؼم قملوةف إال أومةراد  وشمعلومهؿ شميظمذ وىم 

ًمبًَمُ قمغم يمؾ  ذا اجل قمَت اًم ل طمكوّ قمنهَ مةَ ىملولقن مـ اًمنَس  وًمذًمؽ ومَ

طمكوةةّ مةةـ أىمةةقا   ةةق اًم نةةع ذم اًمقصةةق  إمم دمموةةع اعمًةةلملم وإىمَمةةِ اًمدوًمةةِ 

اعمًلمِ اعمنشقدة  وًمكةـ ذم اًمقاىمةع أن أ   َقمةِ ال شمًةلؽ ؾمةٌوؾ اًمرؾمةق  قملوةف 

اًمًةةة أ ذم اًم ك وةةةؾ قمةةةغم أؾمةةةَس مةةةـ اًم قَومةةةِ واعمعرومةةةِ سمَإلؾمةةة أ ومًةةةوكقن قمَىمٌةةةِ 

ظمنةةةا   ومهةةةذا اًمةةةذ  ىةةةديـ اهلل سمةةةف وىةةةدقمق إًموةةةف منةةةذ أيم ةةةر مةةةـ ى ةةةػ ىمةةةرن مةةةـ أمر ةةةَ 

 اًمزمَن أىف ال سمد مـ اًم  قوػ صمؿ اًم ك وؾ.

ومنكـ ىر  وىشَ د ذم يمؾ قمٍم ويمل  حتريمّ اجل قمةَت سمًةٌُ شمبةػم سمعةض 

 اًم روأل اًمًوَؾموِ أن اًمنَس يً عجلقن ويدقمقن شمك    قمغم أؾمَس ال قملؿ. 

َ  اـملعّ قمغم ىنمة وأ س ذم اًمقىمّ الةًَ سم ك ةؾ وىمريٌ فمنهَ ًمٌعض مـ حتم 

َ  مقٌةقال   وًمكنةف  إؾم مل ؾملشل مزقمقأ. ًمقةد شمكلةؿ يم ةػما  ذم أو   ةذا اًمننمةة يم مة

ذم نظمر ةةةةَ اىكةةةةرأل قمةةةةـ اجةةةةط طموةةةةن  سمةةةةدأ يةةةةزقمؿ إمم م ةةةةك ى ةةةةؾ ىشةةةة بؾ سمةةةةين  ةةةةذا 

أطمَديْ صكوكِ و ذا أطمَديْ وعوشِ و ةذا ؾمةنِ و ةذا سمدقمةِ   ةُ أن ىشة بؾ 
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واًمًوَؾمةةِ و وىكةةق ذًمةةؽ  ومعجٌةةّن  ىنةةَ ىشةةعر وا ؾمةةػ مةةؾء ىملقسمنةةَ  ذم االىم  ةةَد

أن  ةذا اًمةةذ  يدىةةدن ذم إىكةةَرا طموةةْ أن  نةَ  سمعةةض ا ومةةراد ذم اًمعةةَب اإلؾمةة مل 

يعملةةقن ذم قملةةؿ الةةديْ وال يقضمةةد أومةةراد يعملةةقن ذم مةةَ  ةةق يدىةةدن وموةةف اان مةةـ 

ا شمك    ال يقضمد اعمعرومِ سمًَمًوَؾمِ واالىم  َد وىكق ذًمؽ  ومكوػ يريدون أن يقومق

ذم  ذا اًم ك ؾ أومةراد سمًَمعنمةات إن ب ىقةؾ سمَعم ةَت  ةؿ ينهكةقن سمةٌعض اًمشةروض 

اًمكشَةوةةِ اًم ةةل يًةة كوؾ أن شمقةةقأ ىمقمةةِ  َقمةةِ شمريةةد أن شم ك ةةؾ قمةةغم طمًةةَب اًمةةدقمقة 

إن ب  –إال إذا وضمةةد وموهةةَ قمنمةةات  – ةةذا اجل قمةةِ  –اإلؾمةة موِ إال إذا وضمةةد وموهةةَ 

ذم يمؾ اًمعلقأ اًم ل ال يمكـ أن شمقةقأ قملوهةَ ىمَةمةِ مـ اعم    لم  –ىقؾ اعم َت 

 اجل قمِ ومك   قمـ اًمدوًمِ اعمًلمِ إال قمغم أؾمَس اعمعرومِ رذا اًمعلقأ يملهَ.

ومهةةذا اًمكةة أ يشةةعرىَ سمةةين  ةةًالء اًمنةةَس ي جةةَوسمقن مةةع اًمعقاـمةةػ وال ي جةةَوسمقن 

مع اًمعقؾ واًمعلؿ   ن  ذا اجل قمِ إذا يمَىّ شمشكق مـ قممؾ أومراد ذم ضمَىُ مةـ 

اًمعلةةةةؿ اًمنمةةةةقمل اًمةةةةذ   ةةةةق مةةةةـ اًمشةةةةروض اًمكشَةوةةةةِ  ويريةةةةدون أن يعمةةةةؾ  ةةةةًالء أو 

همةةػم ؿ ذم اجلقاىةةُ ا ظمةةر  مةةـ اًمعلةةقأ اًم ةةل  ةةل مةةـ اًمشةةروض اًمكشَةوةةِ وًمةةوس 

 نةةَ  مةةـ يعمةةؾ ومكوةةػ يكةةقن قمَىمٌةةِ  ةةذا اًم ك ةةؾ اًمةةذ  يقةةقأ قمةةغم اجلهةةؾ وًمةةوس 

 قمغم اًمعلؿ سمَعمعرومِ سمَإلؾم أ مـ يمؾ ضمقاىٌف.

رىَ سمةةين اًمنةةَس يًةة عجلقن أمةةرا  ال يًةة طوعقن اًمقصةةق  إًموةةف  ةةذا ذم اًمقاىمةةع يشةةع

إال سمعد أن ي  ذوا اعمقدمَت واًمقؾمَةؾ اًم ل شمًد  رةؿ إمم اًمبَيةِ اعمنشةقدة   ةذا 

سمة  ؿمةؽ قمَىمٌةِ مةـ ينًةك أو ي نَؾمةةك أن يمٌمة ذم دقمقشمةف إمم اإلؾمة أ قمةغم ظمطةةك 

ك وةةؾ.  ةةذا اًمرؾمةةق  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ اًم ةةل ىمَمةةّ قمةةغم أؾمةةَس اًم  قوةةػ صمةةؿ اًم 

 ضمقا  قمـ  ذا اًمًًا .

 ( 00:  01: 15/   320) اهلدى والنور / 
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 التهتٗن ٔالتٍظٗي

ؾمًا  نظمر  يقق  سمعض اإلظمقة: مَ رأيكؿ ذم شمك ؾ يعنل يق دون سمف  مداظملِ:

سمرىةةةةَمٓ ًم ن ةةةةوؿ اًمقىمةةةةّ واجلهةةةةد واًم قضمةةةةف .... ـمَقمةةةةِ ومطريةةةةِ م ةةةةؾ ـمَقمةةةةِ اعمةةةة علؿ 

ًم طمةةؼ ًملًةةَسمؼ سمنمةةط أن  لةةق  ةةذا اًم جمةةع ًملعةةَب  ـمَقمةةِ اًم ةةبػم ًملكٌةةػم  ـمَقمةةِ ا

مةةـ سموعةةِ أو ـمَقمةةِ ملزمةةِ أو متوةةز قمةةـ قمَمةةِ اعمًةةلملم سمٌؿمةةَرة أو ؿمةةكؾ أو يَومطةةِ أو 

رؾمةةةةؿ أو والء أو سمةةةةراء إلىمَمةةةةِ  ةةةةذا اًم    ةةةةَت اعمنشةةةةقدة ذم اًمعلةةةةقأ اإلؾمةةةة موِ 

 اعمطلقسمِ إلىمَمِ دوًمِ اج ومِ أو اؾم  نَأل طموَة إؾم موِ ضمديدة.

 ةةَج حياًمقاىمةةع  اقاب  ةةذا اًمًةةًا   ةةق اإل ةةَب  ًمكةةـ  ةةذال ؿمةةؽ أن ضمةة اًمشةةوخ:

َ  مـ اًمعلقأ اًميةوريِ  أىةَ  َ  أن يكقىقا ىمد أوشمقا طم  إمم أىَس  ـ أرشىَ إًموهؿ نىش

ًمعكم ذيمرت ًمكؿ ذم سمعض اعمنَؾمٌَت مرارا  وشمكرارا  أن اًم ك ؾ اإلؾم مل حي َج 

َ   إمم أومةةةةراد خم لشةةةةل االظم  َصةةةةَت  مةةةة   : ينٌبةةةةل أال ى  ةةةةقر أن مةةةةـ يمةةةةَن ظمطوٌةةةة

َ  سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ   َ  ييظمةةذ سميًمٌةةَب وسمقلةةقب اًمًةةَمعلم جطٌةةف أن يكةةقن قمَعمةة مشق ةة

َ  سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ أن  َ  أن مةةـ يمةةَن قمَعمةة يمةة  أىنةةَ ال ينٌبةةل أن ى  ةةقر اًمعكةةس متَمةة

َ   أو أن يكقن ىمةد  ةع اًمعلةقأ يملهةَ ىملة  حتقةؼ ذًمةؽ ذم أومةراد  َ  مشق  يكقن ظمطوٌ

وِ  أ : أن ي ةةقومر ذم ؿمةة ص واطمةةد يمةةؾ اعمق كةةوَت ذم يمةةؾ  ةةذا اًمقةةرون اإلؾمةة م

واعم طلٌَت اًم ةل شم طلٌهةَ اًمةدقمقة   نةَ  أومةراد ىملولةقن ضمةدا  ضمةدا  يعةدون سمَ صةَسمع 

وقمغم رأؾمهؿ ؿموخ اإلؾم أ اسمـ شموموِ رمحف اهلل  وًمذًمؽ ومهذا اًمنقص اًمذ  يقضمةد 

 ةَ ذم جممقع ا ومراد إى  يكمةؾ سم ك ةؾ  ةًالء ا ومةراد وشمطعةوؿ يمةؾ قملةؿ سمةَاظمر 
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 ىمَأ ذم جممققمِ مـ ا ومراد.

وًمذًمؽ ومهذا اًمذ  ضمَء ذم  ذا اًمًًا   ذا أمر واضمةُ  ةَ ي ة  أن يقةَ  وموةف: 

ال   لةةةةػ وموةةةةف اصمنةةةةَن وال ينةةةة ط  وموةةةةف قمنةةةةزان  وًمكةةةةـ أيةةةةـ أوًم ةةةةؽ اًمرضمةةةةَ  اًمةةةةذيـ 

يً طوعقن أن يققمقا رذا اًمقاضمُ؟  ذا ذم اقم قَد  وإن يمةَن همةػم م كقةؼ وًمكةـ 

يم رت أن شمعمؾ ذم طمدود اؾم طَقم هَ  وأن   معقا قمةغم قمغم أ   َقمِ ىملّ أو 

 حتقوؼ  ء مـ  ذا اعمنهٓ اًمذ  دار اًمًًا  طمقًمف.

ومشل اقم قةَد  أن اعمًةيًمِ حت ةَج إمم قمنمةات اًمعلة ء و ةًالء همةػم مقضمةقديـ  

وًمةةةذًمؽ ومعلونةةةَ أن ىًةةةعك إل ةةةَد  ةةةةًالء ا ؿمةةة َص صمةةةؿ أن ي ك لةةةقا قمةةةغم قمقوةةةةدة 

شمطٌوةةؼ  ةةذا اعمةةنهٓ   ن اًمقاىمةةع  ةةذا اًمةةذ  ضمةةَء وقمةةغم يملمةةِ ؾمةةقاء  وأن يًةةعقا ذم 

طمقًمةةةف اًمًةةةًا  اًم ةةةَين  ةةةذا حت ةةةَج إمم دوًمةةةِ  واًمدوًمةةةِ حت ةةةَج إمم أؾمةةةس وىمقاقمةةةد 

يم ػمة ويم ػمة ضمدا    ذا اًمققاقمد  ل ا ومراد اًمذيـ حتقؼ ومةوهؿ مةَ  ةُ أن ي كقةؼ 

ذم اعمجمققمةةةةِ اإلؾمةةةة موِ مةةةةـ اعمعرومةةةةِ سمًَمك ةةةةَب واًمًةةةةنِ  و ةةةةًالء يمةةةة  أفمةةةةنكؿ 

 ىنل اًمرأ  ىملِ ذم اًمعٍم الًَ.شمشَريمق

وظم صِ اًمقةق : أن  ةذا اًمعمةؾ وذم طمةدود  ةذا اعمةنهٓ أمةر واضمةُ ال ظمة أل 

 وموف  وًمكـ أيـ أوًم ؽ اًمذيـ يعملقن؟ 

 ( 00:  11: 22/   320) اهلدى والنور / 
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 التهتٗن

ورد ظم   اًمًًا  ا و  اًمذ  ذيمرا أظمقىَ مـ ظم   ضمقاسمكؿ ؿمو نَ  مداظملِ:

 ومم واًم َىوِ ًمشظ اًم ك ؾ أيم ر مـ مرة  ومكٌةذا ًمةق يعنةل ىريةد ذم  ةذا ذم اعمًيًمِ ا

إيكةةةةةَح ًمشةةةةةظ اًم ك ةةةةةؾ سمةةةةةَعمعنك اًمنمةةةةةقمل وسمةةةةةَعمعنك اًمعٍمةةةةة   ومةةةةةَ  ةةةةةق اجلةةةةةَةز 

واعممنةةةةقع مةةةةـ ظم ًمةةةةف طمًةةةةُ اعمعطوةةةةَت اًم ةةةةل ىعوشةةةةهَ ىكةةةةـ مةةةةـ ظمةةةة   اًمقاىمةةةةع 

 اًمعٍم ؟ وضمزايمؿ اهلل ظمػم.

ذم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ وسم َصةةةِ  واهلل ىكةةةـ ىريةةةد سمكلمةةةِ اًم ك ةةةؾ مةةةَ ضمةةةَء اًمشةةةوخ:

اًمًنِ اًم ل شمقوة  يمة   ةل ؿمةييشَ داةة   وأسمةدا  مةَ يمةَن جممة   ذم اًمك ةَب اًمكةريؿ  

ىم ؼ  ﴿ومك ةةػما  مةةَ رددىةةَ قمةةغم مًةةَمعنَ ىمقًمةةف شمٌةةَر  وشمعةةَمم:  ةَة ـ  ي ش  ةة م  َ  و  ةة  م 
ةةد  ـ  سم ع  ةة
ةةق   م  ؾم  اًمر 

لم  
ن  م   ً ةةةةةةٌة وؾ  اعم  ةةةةةةة ةةةةةةةػم   ؾم  ةةةةةةةع  هم 

ي  ٌ   ةةةةةةةف  اهل  ةةةةةةةد   و  ٌ ةةةةةةةلم   ًم  ء ت  شم  ةةةةةةَة ؾم  ةةةةةةةن ؿ  و  ه   ضم 
ةةةةةةةل ف  ى    مم  و  ةةةةةةةق  َ شم  ةةةةةةة  م 

ةةةةةةةف  ًم   ى ق 

ا ػم 
 .[115]النسا :﴾م   

ومةةةنكـ ىعنةةةل اًم ك ةةةؾ ظمةةة أل مةةَة يعنوةةةف همػمىةةَة رةةةذا اًمكلمةةِة أو سمةةة  يرادومهةةَة قمنةةةد ؿ مةةـة 

 .اًم كزب  ال ىريد رذا اًم ك ؾ إال دمموع اعمًلملم يملهؿ قمغم ـمريقِ اًمك َب واًمًنِ

ل م  ﴿
اـم ةةةةة  
ا رص  ذ  ةةةةة أ ن     ـ  و  ةةةةة ؿ  قم  ةةةةة ر    سم ك  ةةةةة ٌ ؾ  وم   ش  ةةةةة  ً قا اًم ةةةةة ال شم   ٌ ع  قا  و  ٌ ع  َشم  ةةةةة و   وم 

ةةةةة  ق   ً

ٌ ول ف    .«يد اهلل قمغم اجل قمِ»والديْ اًمذ  يقق :  [153]األنعام:﴾ؾم 

ومةنكـ   «ومٌى  يييمةؾ اًمةذةُ مةـ اًمبةنؿ اًمقَصةوِ»والديْ ااظمر اًمذ  ضمَء وموف: 

َب واًمًةةةنِ وقمةةةغم شمطٌوقةةةف ذم ىريةةةد سمًَم ك ةةةؾ أن ي عةةةَون اعمًةةةلمقن قمةةةغم ومهةةةؿ اًمك ةةة

طمدود اؾم طَقم هؿ  وال ىريد مةـ  ةذا اًمكلمةِ مةَ يةراد مةـ يملمةِ الزسموةِ ذم اًمعٍمة 

الةةةًَ   ن اإلؾمةةة أ حيةةةَرب اًم شةةةر  اًمةةةذ  ينةةةَذم اًم ك ةةةؾ وًمكةةةـ اًم ك ةةةؾ ينةةةَذم 
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َ    ن اًم كةةزب يعنةةل اًم ع ةةُ ًمطَةشةةِ مةةـ اًمطقاةةةػ اإلؾمةة موِ وةةد  اًم كةةزب أيكةة

 قا قمغم طمؼ ذم مَ  ؿ ؾمَةرون وموف.اًمطقاةػ ا ظمر  وًمق يمَى

 أفمنؽ شمريد  ذا اًمٌوَن إن ؿمَء اهلل.

 ضمزا  اهلل ظمػم. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

ن ىملنَ أىف إًمعؾ مراد ا خ قمكم يعنل ضمَء ذم اًمًًا    ن  ذا اًم جمع  مداظملِ:

 يكقن سمدون سموعِ وسمدون ـمَقمِ ملزمِ.

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:

سمشةةكؾ أو سمرؾمةةؿ أو سم وم ةةِ أو سمةةقالء أو  .... ي موةةز قمةةـ قمَمةةِ اعمًةةلملم مداظملةةِ:

 سمراء  و ذا  ق اًم كزب.

 صكو . شمشكؾ ....  اًمشوخ:

اًمًةةةًا  اًم ًَمةةةْ يقةةةق :  ةةةؾ إقمةةةَدة اج ومةةةِ اًمراؿمةةةدة واؾمةةة  نَأل طموةةةَة  مداظملةةةِ:

إؾمةة موِ قمةةغم مًةة ق  ا مةةِ يًةة لزأ إىمَمةةِ اًم ك ةةؾ اعمةةذيمقر ذم اًمًةةًا  اًم ةةَين؟ أأ 

 يكشل ذم ذًمؽ؟أن اجلهد اًمشرد  اعمٌع ر  نَ و نَ  

 مَ يكشل. اًمشوخ:

 ـموُ. مداظملِ:

 ال سمد مـ اًم ك ؾ ذم الدود اًم ل ؾمٌؼ اًمك أ قملوهَ.  اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ( 00:  17: 34/   320) اهلدى والنور / 
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 وا ِٕ املأخر عمٜ التهتالت اإلضالوٗٛ؟

عمعةةَرصة  ةةق اًمًةةًا  اًمراسمةةع:  ةةؾ اعميظمةةذ قمةةغم ا طمةةزاب اإلؾمةة موِ ا مداظملةةِ:

؟ أأ ذم منهَضمهَ؟ أأ ذم حتزرةَ واًمةقالء واًمةؼماء قمةغم ذًمةؽ؟ أأ  ذم شميؾموًهَ اسم داء 

   مع يمؾ مَ ذيمرىَ؟

ذم اقم قةةَد  إن مةةَ يمةةَن يمةةؾ مةةَ ذيمةةرت   مةةع ومةةييم را  وأصةةؾ ذًمةةؽ أن  اًمشةةوخ:

 ةةذا اًم كةة  ت و ةةذا اًمةةذ  ىكةةـ يعنةةل ىلشةةّ اًمن ةةر قملوةةف داةةة   طم ةةك ًمةةق ىمةةَأ شمك ةةؾ 

أن يكةةةقن قمةةةغم اًمعلةةةؿ   ةةةذا اًم كةةة  ت ب شمقةةةؿ قمةةةغم اًمعلةةةؿ ؾمةةةلشل حمةةةض وموجةةةُ 

وقمةةةةغم اعمعرومةةةةِ سمةةةة  ضمةةةةَء ذم اًمك ةةةةَب واًمًةةةةنِ قمةةةةغم ا ىمةةةةؾ ومةةةةو  ي علةةةةؼ سممةةةةنهجهؿ 

  َ َ  ًمألمةِ  أو زاد ذم ا مةِ شمشرىمة َ  مشرىمة وشمك لهؿ اجَص  وًمذًمؽ يمةَن شمكة لهؿ طمزسموة

 قمغم شمشر .

قز ىكةةـ سمةةدورىَ إن وًمةةذًمؽ ومقةةدي   ىموةةؾ: مةةـ رأ  اًمعةةؼمة سمبةةػمة وملوع ةةؼم. ومةة   ةة

طم ةةؾ شمن ةةوؿ ؾمةةلشل ذم الةةدود اًمقوةةقد اًم ةةل ؾمةةٌؼ ذيمر ةةَ إال أن يكةةقن ىمةةَة   قمةةغم 

اًمك ةةَب واًمًةةنِ  و ةةذا ي طلةةُ قملةة ء. أىةةَ أقم قةةد مشةةكلِ أ  شمك ةةؾ يقةةقأ ذم اًمعةةَب 

اإلؾم مل  ق ومقد ؿ ًملعل ء اًمك ػميـ  ال يكشل واطمد أو اصمنلم أو صم صمِ أو مًِ 

يكةةةةةةةقن  نةةةةةةةَ  اًمعنمةةةةةةةات مةةةةةةةـ اًمعلةةةةةةة ء ومةةةةةةةـ ذو  أو قمنمةةةةةةةة  وإىةةةةةةة   ةةةةةةةُ أن 

 االظم  َصَت اعم  لشِ.

ومهةةذا اجل قمةةَت أو  ةةذا ا طمةةزاب قموٌهةةَ أيشةةَ ب شمكةةـ ىمَةمةةِ قمةةغم أؾمةةَس مةةـ 

اعمعرومِ سمًَمك َب واًمًنِ وذم مَ  ؿ يعملقن وي ك لقن طمقًمف  ومـ نصمَر ذًمؽ أيشؿ 
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َ  مًل   صَ َ   يعَدوىف يعَدون مـ ب يكـ ذم شمك لهؿ وذم منهجهؿ وًمق يمَن أظم ل

 ىةةةةف ب ينكةةةةؿ إمم  ةةةةذا اًم ك ةةةةؾ اجةةةةَص أو اًم كةةةةزب اجةةةةَص  سمةةةةؾ وصةةةةؾ ا مةةةةر 

سمكةةزب مةةـ ا طمةةزاب اعمعروومةةِ إمم أن مةةـ مٌةةَدةهؿ أن يشروةةقا قمةةغم يمةةؾ ومةةرد مةةـ 

أومةةراد طمةةزرؿ أن ي ٌنةةقا أ  رأ  ي ٌنةةَا الةةزب مهةة  يمةةَن  ةةذا اًمةةرأ  ال ىمومةةِ ًمةةف مةةـ 

  مةةـ اًمنَطموةةِ اًم ك لوةةِ الزسموةةِ  ومةةٌذا ذًمةةؽ اًمنَطموةةِ اإلؾمةة موِ  ًمكةةـ ىمومةةِ  ةةذا اًمةةرأ

ؾ وب يع ؼم مـ  ذا  اًمشرد مـ ذا  الزب ب يق نع سمرأ  مـ رأ  ذًمؽ الزب وم   

 الزب اًمذ  يققًمقن: إىف طمزب إؾم مل.

و ذا معنَا: أن يعقد  ًالء اًمنَس إمم مَ يشٌف اًمن َر  ذم اشمٌَقمهؿ  طمٌَر ؿ 

وا ﴿ذم طمقهؿ ىمقًمف شمٌَر  وشمعَمم: ذم حتريمهؿ وحتلولهؿ أوًم ؽ اًمذيـ ىز   ا   ذ 

ي ؿ   ـ  م ر  و   اسم 
 ً اعم    اهلل   و 
ـ  د ون 
َ م  سم  سم  يش  ؿ  أ ر   ٌَ ر    ؿ  و  ر     ٌَ  .[31]التوبة:﴾أ طم 

ينٌبةةل قمةةغم أ  شمك ةةؾ إؾمةة مل صةةكو  أن يعطةةك ًمألومةةراد طمةةري هؿ اًمعلموةةِ  ومةة  

ًَمػ ااظمةر   ىنةَ مَىع أن يكقن ذم ذًمؽ اًم ك ةؾ اإلؾمة مل ؿم  ةَن أطمةدلَ  ة

 :  ىع قد يم  ىموؾ ىمدي  

 وكبب  تببري   ننابب    بب   ببؾ 

 

 

 

 وك  رش   نكتبان   ب  تؾب  

ومكةة  ىعةةرأل أىةةف يمةةَن ذم اًمًةةلػ ا و  ىةةقع مةةـ االظمةة  أل ذم سمعةةض اعمًةةَةؾ  

اًمنمقموِ وم  يمَن ذًمؽ سمًَمذ  يلزأ الَيمؿ اعمًلؿ سمين يشرض رأيف قمةغم يمةؾ مًةلؿ 

َ  ًمرأ     ذا اًمشرد.ي ٌنَا وًمق يمَن خمًَمش

و َ حيًـ ذيمرا رةذا اعمنَؾمةٌِ رأ  قممةر ر  اهلل قمنةف و ةق اجلوشةِ اًمراؿمةد 

َ  إال ؾمةةلؽ اًمشةةوطَن »واًمةةذ  ؿمةةهد ًمةةف اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ سمققًمةةف:  مةةَ ؾمةةلكّ ومجةة

َ  همةةػم ومجةةؽ يمةةَن ىمةةد رأ  سمعةةض ااراء ومةةع ذًمةةؽ ومقةةد ظمقًمةةػ وموهةةَ وإن يمةةَن  «ومجةة

وةف اًمنةَس قمةـ اًم م ةع سمةًَمعمرة إمم اشمٌعف ذم ذًمةؽ سمعةض مةـ ضمةَء مةـ سمعةدا  يمم ةؾ يش
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ة  ﴿الةةٓ قملةة   سمةةين ذًمةةؽ وارد ذم اًمك ةةَب وذم اًمًةةنِ اًم ةةكوكِ.  ر  ًم ع م  ـ  مت    ةةع  سم ةة ةة وم م 

ـ   ةة
ةة م  ةة   اؾم   و ن   ٓ  وم  مم  ال  ةة

ًمكنةةف رأ  عم ةةلكِ سمةةدت ًمةةف أن يمنةةع  [156]البقالالر :﴾اهل  ةةد     إ 

اجلوشِ اًم ًَمْ واًمراؿمد قم  ن سمـة  اًمنَس أن  معقا سملم اًمعمرة والٓ  وشملقك ذًمؽ منف

َ  ذم ظم وم ف أن  معقا سملم الٓ واًمعمرة  .قمشَن ر  اهلل قمنف وممنع اًمنَس أيك

وىمةػ ذم وضمهةف قمةكم سمةـ  –و نةَ اًمشةَ د  –وعمَ طمٓ وأقملةـ ذًمةؽ قمةغم اًمنةَس 

ورومةع  ¢أ  ـمًَمُ ر  اهلل قمنف ومقَ  ًمف: مًَمؽ شمنهك قمـ  ء ومعلنةَا مةع اًمنٌةل 

 ؽ اهلل سمعمرة وطمٓ. صقشمف ىمَة  : ًمٌو

اًمشَ د: إذا يمَن  ًالء اًمًةلػ اًم ةًَم  ب ي  ةذوا ذًمةؽ اعمقىمةػ اًمةذ  ا ةذا 

َ  أطمًـ مَ يقَ  وموف: إىف اضم هَد ال ىص  ا طمزاب ذم اًمعٍم الًَ إذا ب ي ٌـ رأي

وموةةةةف  مةةةةع ذًمةةةةؽ يشةةةةرض قمةةةةغم ا ومةةةةراد أن ي ٌنةةةةقا وإال وم ةةةةلقا وأظمرضمةةةةقا مةةةةـ ذًمةةةةؽ 

مةةـ اجلهةةؾ أوال : سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ ومةةَ يمةةَن قملوةةف  اًم ك ةةؾ   ةةذا سمةة  ؿمةةؽ إىةة  يةةي 

 ؾملشنَ اًم ًَم .

أىةةَ أؿمةةػم إمم طمةةزب اًم كريةةر طموةةْ ي ٌنةةك مةة    مةةـ اًمنَطموةةِ اًمًوَؾمةةوِ أىةةف  ةةقز 

ُ   ةةةذا رأ  مةةةع أىةةةف سمًَمنًةةةٌِ ًمقضمهةةةِ ى رىةةةَ  ةةة ن      ُ وأن شم  ةةة ن     ًملمةةةرأة اعمًةةةلمِ أن شم 

ل هلةَ ىموم هةَ  ةؾ ي ةؾ خمًَمػ عمَ يمَن قملوف ؾملشنَ  ًمكـ  ةُ أيشةَ وضمهةِ ى ةر يعنة

ا مر أن يقَ  ًمكؾ مـ يمَن مـ  ذا الزب: إن ب شم ٌـ  ذا اًمرأ  أىةّ ًمًةّ منةَ. 

 ةةذا  ةةق قمَىمٌةةِ اجلهةةؾ سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ ومةةَ يمةةَن قملوةةف ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم .  ةةذا ضمةةقاب 

َ  مَ ؾميًمّ.  أيك

 ( 00:  21: 33/   320) اهلدى والنور / 
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 التحصب ٔالتهتن

زاب اإلؾمةة موِ اًمقَةمةةِ اان؟ و ةةؾ شمةةرون اًمقىمةةقأل مةةَ رأيكةةؿ ذم ا طمةة مداظملةةِ:

معهةةةةةَ ذم اًمقكةةةةةَيَ اعمشةةةةةؽميمِ اًم ةةةةةكوكِ سموننةةةةةَ وسموةةةةةنهؿ قمةةةةةغم اًمةةةةةرهمؿ مةةةةةـ وضمةةةةةقد 

اىكراومةةةَت ذم أمةةةريـ قمنةةةد ؿ  ا مةةةر ا و : اىكةةةراأل ذم منَ جهةةةَ. ا مةةةر اًم ةةةَين: 

قمةةةدأ ىموَمهةةةَ  ةةةل سمنٍمةةةة مةةةـ ينَرص ةةةَ إذا يمةةةَىقا ال ين مةةةقن ًم ن و هتةةةَ؟ و ةةةؾ  ةةةذا 

معهةةؿ ذم ا مةةقر اعمشةةؽميمِ يٍمةةأل اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ قمةةـ ظمةةط ؾمةةػم َ اًمقةةَةؿ  اًمقوةةَأ

 قمغم اًمؽمسموِ واًم  شوِ أو اًم  شوِ واًمؽمسموِ؟

 يم  ىملّ ؾمٌؼ اجلقاب قمنف ذم مَ ؾمٌؼ.  اًمشوخ:

  ىعؿ. مداظملِ:

ىكةةةةـ ال ىنكةةةةؿ إمم شمك ةةةةؾ وموةةةةف خمًَمشةةةةِ ووموةةةةف إقمةةةةراض قمةةةةـ االؿمةةةة بَ   اًمشةةةةوخ:

َ   ًمكننةةَ ى عةةَون معهةةؿ ذم طمةةدود مةةَ قملوةةف  ةةؿ سمًَمةةدقمقة إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ شمش ةةولو

 مـ الؼ وًمكننَ ال ى كزب وال ى ك ؾ معهؿ.

 ةةذا اًم كةة  ت اًموةةقأ ال شمنجةةق مةةـ اًم كةةزب  و ةةذا ي طمةةظ يم ةةػما  ويم ةةػما  ضمةةدا . 

ومةةٌعض اًم كةة  ت أو ا طمةةزاب ىجةةد ؿ   ةةَرون أومةةرادا  ذم سمعةةض اًمةةٌ د مةةَ قمرومةةقا 

ًمًةةةةةلشوِ وال قمرومةةةةةقا مًةةةةةلكهؿ ذم الوةةةةةَة شمَر هةةةةةَ وال شمةةةةةَريخ اشم ةةةةةَهلَ سمًَمةةةةةدقمقة ا

واؾمةةة قَم هؿ وطمرصةةةهؿ قمةةةغم اًمعٌةةةَدة يمةةة  ضمةةةَء ذم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  يك شةةةقن مةةةـ 

 ةةًالء أن يقاومقةةقا معهةةؿ قمةةغم اًم ك ةةؾ صمةةؿ ال  ء سمعةةد ذًمةةؽ إال اًم عةةَون قمةةغم  ةةذا 

ا ؾمةةةَس اعمعمةةةك واًمةةةذ  ال يعةةةرأل اعم عةةةَوىقن وموةةةف أىةةةف  ةةةُ قملةةةوهؿ أن ي ةةةشقا 
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 ـ يمؾ مَ  ًَمػ اًمنميعِ.أىشًهؿ ىمٌؾ يمؾ  ء م

 ذا قم مِ سمَرزة ضمدا  طمون  ي قضمةف سمعةض ا طمةزاب الظم وةَر مةـ يةقاومقهؿ قمةغم 

 شمك لهؿ وًمق ب يكـ  نَ  ذم متًكف سمنميعِ اهلل قمز وضمؾ وسمَ ظم   اإلؾم موِ.

ؾ قمغم مةَ ىكةـ قملوةف ىةدقمق وىةدرس وىة علؿ وًمًةَن طمًَمنةَ وىمًَمنةَ  بومٌذا  ىكـ ىش

ىشةبؾ أىشًةنَ سمم ةؾ  ةذا اًم كة  ت اًم ةل ؾم ٍمةأل مةـ  يقق : رب زدين قملة    وال

يمَن مـ ىمٌؾ يدقمق إمم اًمك َب واًمًةنِ ؾم ٍمةومف قمةـ  ةذا اًمةدقمقة سمًةٌُ االؿمة بَ  

سمًَمنقاطمل اًمًوَؾموِ وسمكرص ا ومراد قمغم أن ي لقا إمم منَصُ ومرايمز يمة  وىمةع 

 ذًمؽ ذم أطمزاب ؾمٌقّ مع ا ؾمػ اًمشديد. ىعؿ.

 ( 00 : 32: 59/   320) اهلدى والنور / 

 

 باب وٍْ

اًمًةةةًا  اًم ةةةَزم يقةةةق : واىمةةةع اًمًةةةلشوِ ذم ا ردن أهمةةةر  سمعةةةض اًمنةةةَس  مداظملةةةِ:

سمًَمقوةةَأ سمةةدقمقة إمم شمكةة  ت وشمن ةةو ت سمَؾمةةؿ اًمًةةلشوِ  و ةةذا اًم ن ةةو ت اظم لشةةّ 

ذم شمقضمهَهتةةةةةَ سمةةةةةَظم  أل دقمَهتةةةةةَ  وممةةةةةنهؿ مةةةةةـ أراد أن يًةةةةةػم اًمًةةةةةلشولم ذم مقضمةةةةةِ 

طمةةةزاب ؾموَؾمةةةوِ قمةةةغم همةةةرار اإلظمةةةقان اًمديمقراـموةةةِ اعمزقمقمةةةِ اعمق قمةةةِ يم كةةةقيـ أ

اعمًةةلملم  وسمعكةةهؿ يريةةةد شمكةةقن أطمةةةزاب هلةةَ صةةلِ سمج قمةةةَت اجلهةةَد  ونظمةةةرون 

يريةةدون حتقيلهةةَ إمم  عوةةَت ظمةةػمة أو جلةةَن زيمةةَة  ومنرضمةةق يملمةةِ مةةـ ومكةةول كؿ 

 طمق   ذا اًمقاىمع؟

يمةةةؾ ذًمةةةؽ  ةةةَ يٍمةةةأل اًمةةةداقملم إمم م ةةةؾ  ةةةذا اًم كةةة  ت قمةةةـ اًمةةةدقمقة  اًمشةةةوخ:
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عكةةةةهؿ وموهةةةةَ سمر ةةةةِ مةةةةـ اًمةةةةزمـ واان يمةةةة  ىملةةةةّ ًمٌعكةةةةهؿ اًم ةةةةكوكِ اًم ةةةةل يمةةةةَن سم

يمَجلمعوةةَت اجػميةةِ مةة     ةةذا يًةة طوع أن يقةةقأ رةةَ اًمعةةَد  مةةـ اًمنةةَس  سمةةؾ ًمعةةؾ 

 ؿ أسمرع ذم م ةؾ  ةذا اًمعمةؾ  وًمةذًمؽ ومة   ةقز  –مع ا ؾمػ اًمشديد  –اًمن َر  

َ  مـ اًمعقؾ واًمعلؿ أن يكوع ضمهدا ووىم ةف ذم منمةوع ظمةػم   عمـ يمَن ىمد أو  ؿمو 

يً طوع أن يققأ سمف قمَمةِ اًمنةَس مةع شمقضموةف مةـ سمعةض اًمعلة ء أو ـمة ب اًمعلةؿ هلةؿ 

 ومو  يقاومققن وموف اًمنمع ذم ىموَمهؿ رذا اًمعمؾ اجػم .

َ  ضمدا  يًيمد ًمنَ ًورة اًمعلؿ سمًَمك َب واًمًنِ ذم يمؾ  أىَ أًب ًمكؿ م    سمًوط

يةِ  يم ةػم مةـ  ذا اجلقاىُ مـ ا مقر ًمةوس ومقةط اًمًوَؾمةوِ واالىم  ةَديِ سمةؾ واجػم

اجلمعوةةَت اجػميةةِ دممةةع ا مةةقا  مةةـ اعم  ةةدىملم ىمًةةؿ منهةةَ  ةةل زيمةةَة أمةةقاهلؿ  

وىمًةةةؿ منهةةةَ صةةةدىمَت قمَمةةةِ  ومهةةةؿ  معةةةقن  ةةةذا ا مةةةقا  ذم صةةةندو  واطمةةةد صمةةةؿ 

ينشققيشةَ ومةو  ال  ةقز أن ينشةؼ وموةف ا مةةقا  اًم ةل  عةّ سمَؾمةؿ اًمزيمةَة   ن اًمزيمةةَة 

 يمقرة ذم اًمقرنن اًمكريؿ. ُ أن شمٍمأل إمم اعم َرأل اًم  ىوِ اعمذ

ومك ػم مـ  ًالء  معقن أمقا  ا همنوَء سمَؾمؿ اًمزيمَة صمؿ يٍمومقيشَ ذم مشَريع 

ظمػميةةِ وًمةةق مةة    يمٌنةةَء مًةةجد  سمنةةَء مًةةجد سمةةيمقا  اًمزيمةةَة ال  ةةقز  أمةةقا  اًمزيمةةَة 

  ُ أن شمعطك  صكَرَ  ًملشقراء واعمًَيملم واًمعَمللم قملوهَ.

ع ظمػميةِ سمَؾمةؿ اجةػم  ةذا ظمة أل اًمنمةع. و ةذا أمَ أن يقَأ سميمقا  اًمزيمَة مشةَري

أسمًط م َ  يقو  أن أ   َقمِ أو أ   عوِ شمققأ ال سمد أن يكةقن وموهةَ أ ةؾ قملةؿ 

طم ك يقضمهقا مًػمهتَ إمم اجةػم اًمةذ  دقمةَ إًموةف اإلؾمة أ  وًمةذًمؽ ومهةذا اًم كة  ت 

 ذا اًم جمعَت أفمـ ومو  ؾمٌؼ مـ اًمك أ ومهق شمكرار إمم أيشَ شمكوع قمغم اًمعَمللم 

ذم القةةؾ اًمًةةلشل ضمهةةقد ؿ وقملمهةةؿ ذم مةةَ ال ينٌبةةل أن يٍمةةومقا إًموةةف.  ةةذا اًمةةذ  

 ىديـ اهلل سمف. 
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 ـموُ.  ؾ شمرون جمَرِ  ذا ا ووَع يعنل؟ مداظملِ:

مةةَ ىًةة عمؾ ىكةةـ يملمةةِ اعمجَرةةِ  ىكةةـ ى ةةؾ ذم ـمريقنةةَ وذم ؾمةةٌولنَ   اًمشةةوخ:

وا قمةةةـ اًمةةةدقمقة وا يمولةةةقن ىملةةةو   أو يم ةةةػما  طم ةةةك مةةةَ يٌعةةةدًوىن ةةة   ةةةًالء اًمةةةذيـ سمةةةد

 اإلؾم موِ مع اًمزمـ اًمطقيؾ  ال ىجَسمف وإى  ىن   وىعظ.

قمل اًمًةةلشوِ و ةةق يةةن ؿ ىًةة  دأ يملمةةِ أظمةةر  اًم كةةذير  ةةـ يعنةةل يةةد   مداظملةةِ:

 شمن و ت أظمر ؟

 مَ ذم مَىع  اًمٌوَن يطرد اًمشوطَن.  اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ( 00:  35: 59/   320) اهلدى والنور / 
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 تن ٔالتحصبالته

ومنكـ ىقق  ًمقد ضمر  اعمًةلمقن ذم اًمعهةد ا و  قمةغم اًمٌوعةِ اًمنمةقموِ  صمةؿ مةع 

ا ؾمػ شمشر  اعمًلمقن ومو  سمعد إمم دوي ت شمشٌف دوي شمنةَ اًمقَةمةِ اان وًمةق أىةف 

رسمةة  شمكةةقن أىمةةؾ قمةةددا  وأوؾمةةع داةةةرة  ومةةَ أطمةةد مةةـ  ةةذا اًمةةدو  ؾمةةلؽ ؾمةةٌوؾ  ةةذا 

  اًمذ  يمةَن ىمةَة   سمةلم اًمةدو  اإلؾمة موِ اجل قمَت وا طمزاب ًموًقهمقا  ذا اًم شر

 يقم ذ   ذًمؽ  يشؿ يمَىقا ال يزاًمقن قمغم  ء مـ اًمعلؿ سمًَمنًٌِ ًمعل ةهؿ.

أمَ اًمنشء اجلديد اًموقأ واًمذيـ يدقمقن إمم شمك ؾ مَ وحتزب مَ وملوس وموهؿ مَ  

يمةةةَن ذم أوًم ةةةؽ مةةةـ اًمعلةةة ء  اًمعلةةة ء طمقوقةةةِ قمةةةغم ا ىمةةةؾ قملةةة ء سمَعمةةةذ ُ  ةةةًالء 

قملةةة ء طمقوقةةةِ  وال قملةةة ء وىمةةةد أطمًةةةـ طموةةةْ أظمطةةةي يم ةةةػما  اًمةةةديم قر  ًمةةةوس قمنةةةد ؿ

اًمٌقـمل طمون  ؾممك ىشًف وأم ًَمةف مةـ اًمعلة ء  أيشةؿ قملة ء جمةَزا   يمَىةّ  ةذا ذم 

اًمقاىمع  ل ومل ِ ًمكـ رموِ مـ همػم راأ  أصَب الؼ دون أن يق دا ومقد يمَن ومةوهؿ 

 يقضمد ذم اعمذا ُ يقم ذ  قمغم ا ىمؾ قمل ء جمَزيلم  يعنل قمل ء سمَعمذ ُ  وال

َ   ومكةةة   قمةةةـ أن يقضمةةةد م لهةةةَ ذم اًمشقةةةف  م ةةةؾ  ةةةذا ا طمكةةةَأ اًم ةةةل أىةةةّ ذيمرهتةةةَ نىشةةة

 اعمً قك مـ اًمك َب واًمًنِ .

ومهةةةةةذا أطمكةةةةةَأ شم ةةةةةدر مةةةةةـ سمعةةةةةض رًوس اًم ةةةةةل ال شمشهةةةةةؿ اإلؾمةةةةة أ قمةةةةةغم وضمةةةةةف 

 اًم كو   ًم ًلوؽ واىمعهؿ والصطوَد اًمنَس وومهؿ إًموهؿ.

ال شمقةةةقأ إال قمةةةغم أؾمَؾمةةةلم اصمنةةةلم: منةةةذ  وًمةةةذًمؽ ىكةةةـ ىقةةةق  أن ىمَةمةةةِ اعمًةةةلملم 

ىكةةةق أرسمعةةةلم ؾمةةةنِ وأىةةةَ أىمةةةق  سمكلم ةةةلم وأىمةةةوؿ قملوهةةةَ حمةةةًَات يم ةةةػمة ال سمةةةد مةةةـ 
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اًم  ةةشوِ واًمؽمسموةةِ  شم ةةشوِ اإلؾمةة أ  ةةَ دظمةةؾ وموةةف ذم يمةةؾ ىةةقاطمل اإلؾمةة أ  وًمًةة ؿ 

سمكَضمِ ًمٌمء مـ اًم ش وؾ صمؿ اىمؽمان اًمؽمسموِ مع  ةذا اًمعلةؿ اًم ةكو   ومةييـ اًمعلة ء 

ٌبةةةةل أن يكةةةةقن قمةةةةدد ؿ سمةةةةَ ًمقأل اعمًًمشةةةةِ ذم  ةةةةذا اعمج مةةةةع اإلؾمةةةة مل اًمةةةةذيـ ين

اًمع وؿ؟ ينٌبل أن يكقن وموهؿ قمل ء مةـ أًمةقأل مًًمشةِ  ومٍة قملةوهؿ ؾمةنلم يم ةػمة 

و ةةؿ يرسمةةقن اجلوةةؾ اًمةةذ  يعوشةةقن سموةةنهؿ قمةةغم  ةةذا اًمعلةةؿ اًم ةةكو  ال وضمةةقد هلةةذا 

مةةِ اًمدوًمةةِ وال هلةةذا  وممةةـ اًمةةذ  ؾمةةوقوؿ اًمدوًمةةِ اعمًةةلمِ؟ ًمةةذًمؽ ومةةيو  أؾمةةَس إلىمَ

ؿ  ﴿اعمًلمِ  ق مَ يًظمذ مـ ىمقًمف شمعَمم:  يم  وا اهلل   ي نٍم   ن  شم نٍم  
 .[0]محمد:﴾إ 

ال ؿمؽ ىٍم اهلل  ق اًمعمةؾ سميطمكَمةف ًمكةـ ىٍمة اهلل اًموةقأ اعمؽمشمةُ قمةغم اًمعمةؾ  

عةةةةةْ اًمنٌةةةةةل    وقملمةةةةةف اإلؾمةةةةة أ ¢سميطمكَمةةةةةف ًمةةةةةوس يمنٍمةةةةة اهلل ذم أو  يةةةةةقأ طمةةةةةلم سم 

 مٌَرشة.

دراؾمةةَت ـمقيلةةِ وؾمةةنلم قمديةةدة وقمديةةدة ضمةةدا  طم ةةك  أمةةَ ىكةةـ ومةةنكـ سمكَضمةةِ إمم 

ي ًةةنك ًمنةةَ أن ىقضمةةد ا ًمةةقأل اعمًًمشةةِ مةةـ اًمعلةة ء اًمشقهةةَء طمقوقةةِ سمك ةةَب اهلل وسمًةةنِ 

 وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم  . ¢رؾمقًمف 

اى ةةةروا اان صةةةعقسمِ ال ةةةق  قمةةةغم اًمعلةةةؿ اًم ةةةكو  وؾمةةةهقًمِ ال ةةةق  قمةةةغم 

ًمقؾمةةةَةؾ  ىكةةةـ اان ىقةةةق  اًمعلةةةؿ يقم ةةةذ  ىكةةةـ اان سمكَضمةةةِ قمديةةةد مةةةـ اًمقؾمةةةَةط وا

َ  همةةػم اًمك ةةَب واًمًةةنِ  و ةةق اًمةةذ  ىدىةةدن داةةة   طمقًمةةف  و ةةق  سمكَضمةةِ أن ىعةةرأل ؿمةةو 

معرومةةةِ مةةةَ يمةةةَن قملوةةةف ؾمةةةلشنَ اًم ةةةًَم   يموةةةػ ىًةةة طوع أن ىعةةةرأل مةةةَ يمةةةَن قملوةةةف ؾمةةةلشنَ 

َ  سمَاصمَر اًمًلشوِ. َ  سمًَمًنِ صمًَم   اًم ًَم ؟ ال يمكننَ إال أوال  سمًَمك َب صمَىو

 ء سمًَمعنمةةات ي قنةةقن قملةةؿ اًمًةةنِ  ومةةييـ  ةةًالء اًمعلةة ء ومةةنكـ اان ال ىجةةد قملةة 

سمَعم ةةةَت وا ًمةةةقأل حيًةةةنقن معرومةةةِ مةةةَ يمةةةَن قملوةةةف ؾمةةةلشنَ اًم ةةةًَم  مةةةـ ااصمةةةَر اًم ةةةل 

َ  منهؿ ذم اًمك َب واًمًنِ.  ظملشق َ ًمنَ ىمقال  أو ومع   وشمطٌوق
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َ  ب شمكةةـ  ةةذا اًم ةةعقسمَت  اان وموةةف صةةعقسمَت يم ةةػمة ذم ـمريةةؼ اًمةةدقمَة اًموةةقأ طمقةة

  ومةٌذا  ¢ًمقرون ا ومم ذم ىمرب اًمعهد مةـ ىةزو  اًمةقطمل قمةغم اًمنٌةل مقضمقدة ذم ا

 ةةذا اعمعةةَين ال يشكةةر وموهةةَ   ىكةةـ اًموةةقأ سمكَضمةةِ إمم مًةةَقمل وةة مِ وواؾمةةعِ ضمةةدا  

َ   ال يعرومةةةقن أن  ةةةذا اإلؾمةةة أ اًموةةةقأ ي طلةةةُ مةةةـ  َ  قمَمةةة اًمةةةدقمَة اإلؾمةةة موقن إؾمةةة م

ااصمةَر اًمًةلشوِ طم ةك  اعمًلملم اجَصةِ دارؾمةِ قملةقأ يم ةػمة ويم ةػمة ضمةدا   منهةَ شم ٌةع

ي قىقا رَ أىشًهؿ قمـ أن يكقىقا ومرىمِ مـ اًمشر  اًمكًَمِ  يمَعمع زًمِ واجةقارج و 

اعمرضم ةةةِ وىكةةةق ذًمةةةؽن  ن  ةةةًالء ريمٌةةةقا رًوؾمةةةهؿ وومنةةةوا اايةةةَت وا طمَديةةةْ 

سمعقةةقهلؿ  وب حيةةَوًمقا أن يًةة عونقا سمةة  يمةةَن قملوةةف اًمًةةلػ اًم ةةًَم   مةةع ذًمةةؽ  ةةذا 

ٌِ إًمونةَ  سموةنهؿ وسمةلم اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ مَة ةَن ؾمةنِ ومر  يمَىّ ىمريٌةِ اًمعهةد سمًَمنًة

 صم صم ةِ ؾمنِ اان سموننَ وسمونف قملوف اًمً أ أرسمعِ قمنم ىمرىَ.

ومٌذا  شم شوِ اًمعلةؿ حي ةَج إمم زمةـ ـمقيةؾ وقمةريض  صمةؿ اًمؽمسموةِ قمةغم  ةذا اًمعلةؿ  

َ  حي َج إمم ضمهقد ضمٌَرة وضمٌَرة ضمةدا   ومةييـ  ةًالء اًمعلة ء رةذا اًمك ةرة اًم ةل  أيك

 شم كقةةؼ اًمشكةةرة اًم ةةكوكِ إال سمةةًَمعلؿ اًم ةةكو   وال يكةةقن  ةةذا إال يمةة  رشطمنةةَ ال

 اًمك َب واًمًنِ وااصمَر اًمًلشوِ.

صمةةؿ أن يقةةؽمن مةةع  ةةذا اًم علةةوؿ اًم ةةكو  اًمؽمسموةةِ اًم ةةكوكِ  سمةةدون  ةةذا و ةةذا ال 

  َ يمكـ أن شمققأ ىمَةمِ اًمدوًمِ اعمًلمِ اًم ل يشؽم  وموهَ يمؾ اًمدقمَة اإلؾم مولم ًمش ة

َ   وأؾمةةهؾ  ء أن يقةةق  اًمقَةةةؾ مةةنهؿ ىريةةد أن ىقةةوؿ و  لشةةقن ومو َ  وشمطٌوقةة هةةَ منهجةة

. َ  دوًمِ إؾم موِ وًمق يمَىقا ال يعرومقن مـ اإلؾم أ ؿمو 

َ  ذم ـمريقف ومقَ  ًمف و ق   نَ  ىك ِ ؾمقريِ شمقق : ًمقل رضمؾ مـ ا قمَضمؿ هيقدي

م ًةةل  سمةةَجنجر: ىمةةَ  أىةةّ؟ أؾمةةلؿ وإال ىم ل ةةؽ ىمةةَ : دظملةةؽ مةةَذا أىمةةق ؟ ىمةةَ  ًمةةف: 

  ال أدر .واهلل
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ومهق م كمس سمٌؾم مف ويريد أن يق ؾ اًمكَومر ًمكـ اًمكةَومر عمةَ يً ًةلؿ يقةق  ًمةف  

 : قملمنل مَذا أىمق  يقق  ال أدر .

ومهًالء اًمذيـ يريدون أن يقومقا دوًمِ اإلؾم أ دوًمِ اإلؾم أ حي َج إمم دؾم قر  

 حي ةةةَج إمم ؿمةةةَرح هلةةةذا اًمدؾمةةة قر يًةةةمك اًموةةةقأ سمًَمقةةةَىقن أيةةةـ  ةةةًالء؟ اان مًةةةيًمِ

ن اى ٍمةةوا إأومبَىًةة َن ذم اقم قةةَد  ؾمةة كقن قمةةؼمة قم ومةةِ ضمةةدا  ًملمًةةلملم   يشةةؿ 

َ  وأظمرضمةةةقا أذىةةةَب اًمًةةةقوموَت واًمشةةةققمولم مةةةـ يمَسمةةةؾ  وىرضمةةةق أن يكةةةقن ذًمةةةؽ ىمريٌةةة

وىكق ةةةَ مةةةـ اًمعقاصةةةؿ  نةةةَ  واطم لهةةةَ اعمجَ ةةةدون ذم ؾمةةةٌوؾ اهلل  مةةةَ صةةةٌبِ  ةةةذا 

طمًةةةةةـ أطمةةةةةقاهلؿ أن اًمدوًمةةةةةِ اًم ةةةةةل يدىةةةةةدىقن أيشةةةةةؿ ؾمةةةةةوقومقن اًمدوًمةةةةةِ اإلؾمةةةةة موِ  أ

يقومق ةةَ دوًمةةِ طمنشوةةِ  ال أريةةد مةةـ  ةةذا أن أىمةةق  دقمةةق ؿ واًمةةروس وال شمًةةَقمدو ؿ 

قمغم إظمراج اًمروس ال طمنَىوةؽ سمعةض اًمنمة أ ةقن مةـ سمعةض  ًمكننةَ  ةُ أن ىن ةر 

ؾمةوقومقيشَ دوًمةةِ  «ومةـ ب ين ةر ذم اًمعقاىمةُ مةَ اًمةد ر ًمةف سم ةَطمُ»إمم اًمعقاىمةُ  

َ  ىم ؾ سمف   ذا طمكؿ طمنشةل  طمنشوِ  مَذا يقضمد ذم  ذا اًمدوًمِ الن شوِ؟ مـ ىم ؾ ذمو

وشمٌنَا رضمؾ مـ يمٌةَر اًمةدقمَة اإلؾمة مولم واًمةذيـ يمةَىقا م شةقىملم قمةغم سمعةض اًمةدقمَة 

َ  وىكةةق ذًمةةؽ  وًمةةوس سمَجةةَذم  ااظمةةريـ سمشةةمق  قملمةةف ؾموَؾمةةِ واىم  ةةَدا    وقمًةةكري

 قملوكؿ و ق أسمق ا قمغم اعمقدود  رمحف اهلل.

َ  ـمقي   ين ٍمة ًملمةذ ُ  َ   ًمقد يم ُ سمك  اًمةذ  قمةَش وموةف أن اعمًةلؿ إذا ىم ةؾ ذموة

ىم ؾ سمف  وأيمد وضمَء سمٌعض ا طمَديْ اًم ل ال ؾمةنَأ هلةَ وال ظمطةَأ  وإذا ىم ةؾ مًةلؿ 

همػم مًلؿ مـ أ ؾ ذمِ ظمطي  ومديةِ  ةذا اًمكةَومر يمديةِ اعمًةلؿ  ومةـ معروم نةَ رةؿ أىةف 

حي جقن سمًَمعمقمةَت اًمقرنىوةِ طم ةك ًمةق دظملهةَ   ةوص سمًَمًةنِ اعمكمديةِن  يشةؿ 

 مقن أن اًمًنِ ال   ص اًمقرنن  وال شمقود مطلقف إال إذا يمَىّ م قاشمرة.يزقم

قمهدىَ رؿ  كذا يردون اًمًةنِ اًم ةكوكِ عمةَذا؟  ىةف ب ي كقةؼ وموهةَ رشـمهةؿ   
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و ق أن شمكقن م قاشمرة  ومل ذا  نَ متًكقا سمًَمًنِ اًمكعوشِ؟ أوال : صمؿ أقمروقا قمةـ 

سمةةـ  وروةقا قمةةـ طمةديْ قممةراًمًةنِ اًم ةكوِ اًم ةةل شمةنص: ال يق ةؾ مًةةلؿ سمكةَومر  وأقم

ضمعةةؾ ديةةِ اًمةةذمل قمةةغم اًمن ةةػ مةةـ ديةةِ  ¢أن اًمنٌةةل »ؿمةةعوُ قمةةـ أسموةةف قمةةـ ضمةةدا: 

 .«اعمًلؿ

ؾ  ﴿سمعةةد  ةةذا يملةةف ىقةةق  هلةةؿ يمةة  ىمةةَ  رسمنةةَ قمةةز وضمةةؾ ذم اًمقةةرنن اًمكةةريؿ :  ةة ع  ن ج  أ وم 

لم  
م  ر  َعم  ج  لم  يم 

ل م   ً قن  * اعم   م  ك  و ػ  حت   ؿ  يم  ك  َ ًم  ديةِ  . يموةػ ضمعلة ؿ[36-35]القلالم:﴾م 

لم  ﴿اًمةةةةةةذمل يمديةةةةةةِ مًةةةةةةلؿ ويق ةةةةةةؾ مًةةةةةةلؿ ًمق لةةةةةةف هلةةةةةةذا اًمكةةةةةةَومر: 
ل م  ةةةةةة  ً ؾ  اعم   ةةةةةة ع  ن ج  أ وم 

لم  
م  ر  َعم  ج  قن  * يم  م  ك  و ػ  حت   ؿ  يم  ك  َ ًم   .[36-35]القلم:﴾م 

وملةةق ىمَمةةّ اًمدوًمةةِ اإلؾمةة موِ ذم أومبَىًةة َن ؾمةة ققأ قمةةغم  ةةذا اعمةةذ ُ اًمكةةوؼ 

ا اًمزمةةَن اًمطقيةةؾ  ًمةةذًمؽ وًمةةوس قمةةغم أؾمةةَس اًم  ةةشوِ اًم ةةل ىدىةةدن طمقهلةةَ ـمولةةِ  ةةذ

ومًَمدوًمِ اعمًلمِ ًمـ شمققأ ىمَةم هَ طم ك ًمةق وضمةدت  َقمةِ إؾمة موِ وومعة   طمةَوًمقا 

أن حيقققا اإلؾم أ طمةَيم   ذم ا رض إىة   ةق إؾمة مهؿ وًمةوس اإلؾمة أ اعمةيظمقذ 

ةة ﴿ مةةـ اًمك ةةَب ومةةـ اًمًةةنِ:  ً ك اًم ةة ق  ًم  ٌُ أ و  أ  ةة ل  ف  ىم  ةة َن  ًم  ةة ـ  يم   ةة
ر   عم  يم 
ذ  ةة ًم ةةؽ  ًم  ع  إ ن  ذم  ذ  م 

ودٌ  ه  ق  ؿم   .[30] :﴾و   

 (   00:  00: 40/ 372) اهلدى والنور /

 (  00:  10: 42/ 372) اهلدى والنور /
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 تهتن أِن العمي

إذا يمةَن اًم ك ةؾ حم ةقرا  أمةَأ أوًم ةؽ اًمةذيـ ب يرؾمةخ سمعكةهؿ سمعةد ذم  مداظملِ:

كة ر اًمعلؿ وخم لشف  ومه  يمةَن ًملعلة ء ا ضمة ء اًمةذيـ هلةؿ دور سمةَرز ذم  ةذا اعم

أو  ذا اعمجَ   أال يكقن هلؿ ًمقَء مع اًمعل ء ااظمريـ طم ةك يعملةقا قمةغم اًم ك ةؾ 

 ويكقىقا اًمقدوة ًمنَ؟

اجلةةةقاب: سمةةةغم  وًمكةةةـ أيةةةـ  ةةةؿ؟ وشمعلةةةؿ أىةةةّ أن ى ةةةَأ اًمكةةةقن أن أو   اًمشةةةوخ:

اًمبوْ ىمطر صمةؿ ينهمةر  يمةؾ سملةدة  ةُ أن يكةقن وموهةَ قملة ء سمةَعمعنك اًمقاؾمةع اًمةذ  

َ  وأن ي ك ل  قا قمغم  ذا ا ؾمَس اًمذ  ذيمر ذم مَ ؾمٌؼ.ذيمرىَا نىش

ًمكـ أىةَ ذم اقم قةَد  أىةف ال يقضمةد قملة ء   ن  ةًالء اًمةذيـ ي ةق ؿ قمَمةِ اًمنةَس 

أيشةةؿ قملةة ء  ةةؿ ذم اًمقاىمةةع ـمةة ب قملةةؿ مةة كم أىةةَ  ـمةة ب قملةةؿ ومهةةؿ مشةةبقًمقن اان 

َ  ؾمةَسمؼ  سمطلُ اًمعلؿ  وًمةذًمؽ ومًَمةدور اًمةذ  أىةّ شمنشةدا وشمطلٌةف مةـ  ةًالء  ةق أيكة

 ًَمنًٌِ هلًالء اًمذيـ شم نقن أيشؿ قمل ء  يعنل اان ال ىذ ُ سمكؿ سمعودا . واىف سم

َ  مةش أقممةؾ شمكة    مةع أم ةَزم مة    مةـ ـمة ب  أىَ اان ال أؾم طوع أن أًمقل درؾمة

اًمعلؿ وال ىزيد قمغم ذًمؽ  عمَذا؟  ين أضمد ىشيسة مكةطرا  إمم أن أقممةؾ ذم داةةرة 

ضمَىةةُ  ةةَ ىًةةموف سمًَم  ةةشوِ   معونةةِ و ةةق ظمدمةةِ اًمًةةنِ وإضمةةراء أو حتقوةةؼ وشمطٌوةةؼ

ضمَىُ و ق شم شوِ اًمًنِ  َ دظمؾ وموهَ  وميىَ م َ   وًم ؽ اًمعل ء اًمذيـ أىّ شمشػم 

إًموهؿ وشم ًَء : أال يًة طوعقن أن   معةقا وأن ي ك لةقا؟ وميىةَ أىمةق  ىمٌةؾ يمةؾ  ء 

ةةةؾ  ﴿قمةةةـ ىشيسةةة  وا مةةةر يمةةة  ىمةةةَ  شمعةةةَمم:  ةٌ  سم  ةةةػم 
 سم   
ةةةف   ً ةةةغم  ى ش  ن  قم  ةةَة  ً ى  [14]القيامالالالة:﴾اإل 
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وأقم قةةد أن ااظمةةريـ مةة كم  يعنةةل يمةةٌؾ ًمديةةف مةةَ ال يًةةم  ًمةةف سمةةين يمشةةقا ظمطةةقة إمم 

. َ َ   وضمَء اًمك أ ودار اًمك أ طمقًمف ؾمَسمق  اعمنموع اًمذ  ذيمرشمف نىش

وملةةةةةةذًمؽ  ةةةةةةذا ا مةةةةةةر ذم اقم قةةةةةةَد  ال ي كقةةةةةةؼ إال سمعةةةةةةد أن مت لةةةةةةي اعمج معةةةةةةَت 

ىةةةف يمةةة  يققًمةةةقن اإلؾمةةة موِ سمعنمةةةات اًمعلةةة ء اًمنَوةةةجلم اًمةةةذيـ وصةةةؾ رةةةؿ ا مةةةر أ

قمنةةةدىَ ذم ؾمةةةقريَ: مةةةَ قمنةةةد ؿ قممةةةؾ إال ؾمةةةد الوطةةةَن أو إًمقةةةَء رضمةةةؾ قمةةةغم رضمةةةؾ  

 ةةةةةًالء  ةةةةةُ أن يعملةةةةةقا ًمكةةةةةـ أيةةةةةـ  ةةةةةًالء اًمةةةةةذيـ أيمملةةةةةقا قملةةةةةقمهؿ أو قملمهةةةةةؿ 

 و   هؿ؟ يمٌؾ منهؿ صمؿ ب يٌؼ ًمدهيؿ إال اًمقوَأ رذا اًم ك ؾ.

همةةػم مًةة طَع  ومًَمقكةةوِ شمةةدور طمةةق  اؾمةة ٌَ  ا مةةقر  وأن  ةةذا أمةةر ؾمةةَسمؼ  واىةةف

ؾمةةقاء مةةَ ي علةةؼ أو اسم ةةداء  ومةةو  ي علةةؼ سمةةَ ومراد صمةةؿ سمةة  ي علةةؼ سمةةَعمج مع اًمًةةوَف أو 

 اًمدوزم أو مَ ؿمَسمف ذًمؽ. ًمعؾ  ذا اجلقاب واو  سمًَمنًٌِ ًمًًاًمؽ.

و ؾ يمَىّ ذم قمٍم اسمـ شموموِ رمحةف اهلل قملة ء أضمة ء يمةَىقا يعَوىقىةف  مداظملِ:

 قمغم مَ أىمدأ قملوف؟

ـ أىةةّ مةةـ اسمةةـ اًمقةةوؿ؟ وأيةةـ أىةةّ مةةـ اسمةةـ قمٌةةد اهلةةَد ؟ يموةةػ ال؟ وأيةة اًمشةةوخ:

 وأم َهلؿ يم ػم ويم ػم ضمدا .

إذا  يمةةةَن  ةةةق اًمعةةةَب وأوًم ةةةؽ شم مذشمةةةف  وم عةةةَون اعمعلةةةؿ واًم لموةةةذ قمةةةغم  مداظملةةةِ:

 مقاصلِ اعمشقار  أًموس يمذًمؽ؟

  ق يمذًمؽ سمس أيـ اسمـ شموموِ سمَر  اهلل وموؽ  ىكـ. اًمشوخ:

 .وقمهدىَ سمؽ ال شمقؾ قمـ أوًم ؽ مداظملِ:

 أقمقذ سمَهلل. اًمشوخ:

 ومـ شمشٌف سمي ؾ اجػم  ق منهؿ  مداظملِ:
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 اًملهؿ ال شمًاظمذين سم  يققًمقن  اًملهؿ ال شمًاظمذين. اًمشوخ:

 ... مداظملِ:

 اهلل أيمؼم.  اًمشوخ:

  ق سمًَمقوَس.  مداظملِ:

 ال  أىّ واللم يَ  َقمِ. اًمشوخ:

َ  ًمدينَ. مداظملِ: َ  ضملو  يَ ؿمو نَ  سمًَمقوَس ىر   ذا ا مر واوك

 ال  أىَ أىمق  ًمؽ سمٍماطمِ: شمُ إمم اهلل  أىّ مًٌَمغ. اًمشوخ:

 أؾم بشر اهلل وأشمقب إًموف. مداظملِ:

 أىّ مبَ  اان. اًمشوخ:

 أؾم بشر اهلل وأشمقب إًموف. مداظملِ:

 ال طمق  وال ىمقة إال سمَهلل. اًمشوخ:

  ذا مَ أقملمف. مداظملِ:

 ال  أىّ  ذا مَ شم نف وال شمعلمف. اًمشوخ:

 طمًـ اًم ـ. مداظملِ:

 اًم ـ اًمراضم  ًمدينَ. لِ:مداظم

 ال يَ أؾم َذ  ذم ومر  يمٌػم ضمدا . ؿمقأل  ًمشّ ى ريمؿ ىملوؾ. اًمشوخ:

 ضمزا  اهلل ظمػم. مداظملِ:

 اسمـ شموموِ يَ  َقمِ. اًمشوخ:
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 شمشكؾ. مداظملِ:

يققًمةقا قمنةَ سمًَمشةَأ اًمعةلم مبرومةِ اًمكة أ. عمةَ أؿمةقومؽ شمن ةر  وةؽ و وةؽ  اًمشوخ:

 معنَا أىؽ ًمًّ معل  اى ٌف زم.

 .أسمنم مداظملِ:

اسمةةةـ شموموةةةِ قمةةةَش ذم جم مةةةع قملمةةةل  ىكةةةـ اان ال ىعةةةوش ذم جم مةةةع  اًمشةةةوخ:

قململ. اسمـ شموموِ يمملف همػما  ىكـ ىكمؾ أىشًنَ سميىشًنَ وًمذًمؽ ىمٌم ذم مًػمشمنَ 

 ذا مشوِ اًمًةلكشَة سمةٌطء ؿمةديد ضمةدا .  ةؾ مةَذا أىمةق ؟  ةؾ اؾمة طعّ أن أقمةؼم ًمةؽ 

 قمـ مَ ذم ىشيس ومشهمّ مق د ؟ 

 سمغم سمغم. مداظملِ:

يمةةةقيس. إذا   ةةةذا  ةةةُ أن شمً كيةةةوا ذم أذ ةةةَىكؿ. يعنةةةل ىكةةةـ اان  خ:اًمشةةةو

ـم ب قملةؿ يمة  شمعلمةقن  ةَ يعةَب قملونةَ أىةف ًمةوس  نةَ ؿمةوقخ   ةذا طمقوقةِ واىمعةِ  

ًمكننَ مع ذًمؽ ىكـ أطمًـ مـ همػمىَ   ىنةَ قمرومنةَ أىةف ال ؿمةوقخ ًمنةَ وسمًَم ةَزم ال قملةؿ 

ـ مةة كم واسمةةـ شموموةةِ؟ قمنةةدىَ ومنكةةَو  أن ىًةة در   ةةذا اًمةةنقص سمجهةةدىَ اجةةَص  ومةةيي

اسمةةةـ شموموةةةِ قمةةةَش ذم جم مةةةع قملمةةةل يمةةة  ىملنةةةَ واشم ةةةؾ سمعنمةةةات اعمشةةةَيخ وطميةةة 

َ  يمم ةةةؾ ذًمةةةؽ اًمعةةةر  ا ىدًميسةةة  مةةةَ  دروؾمةةةهؿ  وممةةة كم أىةةةَ وم ةةةؾ اسمةةةـ شموموةةةِ شمقريٌةةة

 اؾممف؟ ومراس اًمذ  طمَو   ؽمع اًمطَةرة؟

 قمٌَس سمـ ومرىَس. مداظملِ:

هلةة   واعمةةقت  عمةةَذا؟ نا. قمٌةةَس سمةةـ ومرىةةَس  يموةةػ أىةةف يمةةَن م ةةػما ا اًمشةةوخ:

 ىف أو  مـ طمَو  أن  ؽمع  ذا اًمطَةرة  ًمكةـ اان اًمطةَةرة صةَرت  ء سمةد ل 

ويمؾ يقأ ي شننقا وموهَ سمشنقن يم ػمة ويم ػمة ضمةدا   ومًَمةذ  يريةد ي ةنع اًمطةَةرة اان  ةق 
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ًمةةةةةةوس يمًَمعٌةةةةةةَس ذا    ةةةةةةذا مًةةةةةة شود مةةةةةةـ اًمةةةةةة  ريـ ومةةةةةةـ اًم جةةةةةةَرب وا ؾمةةةةةةَشمذة 

علؿ قمةغم أيةَدهيؿ.  ةذا م ةؾ اسمةـ شموموةِ وم ةؾ اًمعٌةَس واعمعلملم اًمذ  درس  ذا اًم

 ذّم أىَ. ىعؿ.

ومةةةنكـ ىريةةةد اان أن ىةةةنعؿ ًمكةةةـ سمةةةٌطء ؿمةةةديد وؿمةةةديد ضمةةةدا   ًمةةةق قمشةةةنَ ىكةةةـ يمةةة  

قمَش اسمـ شموموِ رسمة  يمنةَ رصىةَ قملة ء ذم يمةؾ قملةؿ وذم يمةؾ ومةـ  واؾمة شدىَ مةَ ىكةـ 

ىككةةةةةل  اان ذم صةةةةةدد حتقوةةةةةؼ اًمكةةةةة أ قملوةةةةةف مةةةةةـ همػمىةةةةةَ  يمةةةةة  وال مًاظمةةةةةذة الزأ

َ  إمم طمد مةَ معرومةِ  ةذا الةديْ صةكو   سمٍماطمِ: شمً شودون منل أىَ اان ؿم  و

 ووعوػ و ذا ؾمنِ  ذا سمدقمِ  ًمكـ.

 سمدون ضمهد وقمنَء. مداظملِ:

اًمشةةوخ: ىعةةؿ. سمةةدون ضمهةةد وقمنةةَء  أطمًةةنّ. اسمةةـ شموموةةِ يمةةذًمؽ يمةةَن ًمةةف قمنمةةات 

 اعمشَيخ. 

كقن ذم ذًمؽ  ء يذيمرون ذم شمر ِ اإلمَأ أ  طمنوشِ رمحف اهلل وأرضمق أال ي

َ  ىعلةةؿ مةةـ يم ةةَب  مةةـ اعمًٌَمبةةِ أىةةف يمةةَن ًمةةف أًمةةػ ؿمةةوخ   ةةذا مةةَ يًةة ٌعد   ىةةف واىمعوةة

معجةةؿ اًمطةةؼماين اًم ةةبػم أىةةف يمةةَن ًمةةف أيم ةةر مةةـ أًمةةػ ؿمةةوخ  ومشكةةروا اان معةةل.  ةةذا 

اًمطًَمةةُ ًملعلةةؿ أو  ةةذا اًمعةةَب اًمةةذ  ًمةةف أًمةةػ ؿمةةوخ م ةةؾ  ةةذا اًمشةةريخ اًمةةذ  ًمةةوس ًمةةف 

وًمةذًمؽ ومةيرضمق  أرضمةق أن شمكةعقا ى ةُ أقموةنكؿ  ةذا  ؿموخ؟ ال يً قيَن م    أسمةدا  

القوقةةةِ  اان ىكةةةـ ىنشةةةي أىشًةةةنَ سميىشًةةةنَ وال ىًةةة طوع أن ىقةةةدأ إمم ااظمةةةريـ مةةةَ 

 يرضمقن منف   ىف أمر ؾمَسمؼ  واىف.

طموةةةةن  يقضمةةةةد ذم اعمج مةةةةع اإلؾمةةةة مل م ةةةةؾ اسمةةةةـ شموموةةةةِ واسمةةةةـ اًمقةةةةوؿ واسمةةةةـ قمٌةةةةد 

قَ  وموهؿ مَ شمرضمقن ومةَ شم منةقن. اهلَد  واسمـ رضمُ واسمـ يم ػم وإمم نظمرا  ًالء ي

 وشمشكؾ.
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 مداظملِ: و وؾ أن ي قاوع اإلىًَن.

 اًمشوخ: ال ال  ال.

 مداظملِ: وًمكـ.

 اًمشوخ: ال طمق  وال ىمقة إال سمَهلل.

 مداظملِ: ... القوقِ.

 اًمشوخ: ال طمق  وال ىمقة إال سمَهلل.

 مداظملِ: إن اعمشَيخ اًمك ر اًمةذ  أؾمةهمقا ذم سمنةَء ؿم  ةوِ اًمشةَومعل رمحةف اهلل

أو اسمةةـ شموموةةِ رمحةةف اهلل يمةةؾ أوًم ةةؽ يمةةَن هلةةؿ دور ومَقمةةؾ ذم طمقلةةف وهتذيٌةةف وى َضمةةف 

 أًموس يمذًمؽ؟

 اًمشوخ:  ق يمذًمؽ.

مداظملةةِ: وًمكةةـ مةةـ ومكةةؾ اهلل قملونةةَ أن ىمةةوض اهلل ًمنةةَ أن درؾمةةنَ قملمهةةؿ وهتةةذسمنَ 

سميظم ىمهؿ وهىَ قمغم اًمنهٓ اًمذ  ؾمَروا قملوف  سمؾ اضم مع ًمنَ يمؾ قم ةَرة أدمبة هؿ 

 ضمدير سمنَ قمغم ىملِ ضمهدىَ.وومكر ؿ  ويمَن 

 مداظملِ: أن يكقن ًمنَ دور يم  يمَن هلؿ دور ذم قمهد ؿ. وؿمكرا .

 اًمشوخ: إن يمَن ينٌبل ذًمؽ  وأىَ معؽ.

 اًمشوخ: ىًي  اهلل قمز وضمؾ أن يعوننَ قمغم اًمقوَأ سم   ُ قملونَ.

 مداظملِ: نملم.

 اًمشوخ: ىعؿ.

 (  00:  00:  37/ 321) اهلدى والنور/
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 جلىاع٘التٍظٗي ٔالعىن ا

ذم ؾمةةةةًا : أطمةةةةد ـملٌةةةةِ اًمعلةةةةؿ اعم كمًةةةةلم ًمقكةةةةوِ اًمعمةةةةؾ اجل قمةةةةل  مداظملةةةةِ:

سمًَم ةقرة الزسموةِ اعمعةةَرصة ومةَ ؿمةةَسمف ذًمةؽ  يم ةةُ ذم سمعةض مقَالشمةةف: أن م ةؾ  ةةذا 

ا مةقر اًم ن وموةةِ أمةةقر إداريةةِ و ةةل سمةد وَت ًموًةةّ سمكَضمةةِ إمم دًموةةؾ مةةـ يم ةةَب أو 

 مـ ؾمنِ  وم   ق اًمقق  ذم  ذا اًمك أ واًمرد قملوف؟

 مَ  ق اًمذ  ًموس سمكَضمِ إمم دًموؾ؟ اًمشوخ:

 يعنل ا مقر اًم ن وموِ واإلداريِ ذم اًمعمؾ اإلؾم مل ويعنل. مداظملِ:

 ىكـ ىقق  سمققًمف ًمكـ ىشؽمط أال  ًَمػ.  اًمشوخ:

 ىعؿ. ًمكـ اًمقاىمع. مداظملِ:

 ردا  قمغم يم مف. اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 سمعديـ يعًَمٓ اًمقاىمع. اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

ىكةةـ مةةَ ىقةةدر ىقةةق  ا ومم  ةةذا ا مةةقر اإلداريةةِ اًم ن وموةةِ شمكةةقن مةة     اًمشةةوخ:

 حت َج إمم دًموؾ  ومع    ذا ال حي َج.

 ىعؿ. مداظملِ:
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َ : أال يكقن قمَىمٌِ  ذا ا مقر أن ى ًَمػ اًمنميعِ. اًمشوخ:  ًمكـ ىشؽمط رشـم

 ىعؿ. مداظملِ:

 و ذا يكشل. اًمشوخ:

 صكو   ضمزا  اهلل ظمػم.  مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ:

 ( 00:  43:  20/ 321اهلدى والنور/ )

 

 باب وٍْ

مَ رأيكؿ سمًَمعمؾ اجل قمةل الريمةل إن يمةَن يقةقأ قمةغم مةنهٓ اًمًةلػ  مداظملِ:

 اًم ًَم  اعمن ؿ اًمقَةؿ قمغم اًم  طوط؟ 

َ  ال  اًمشوخ: ىكـ ال ىةًمـ سمةًَم ن وؿ اعمعةروأل اًموةقأن  ن  ةذا اًم ن ةوؿ يعنةل ؿمةو 

 يمكـ اعمًلملم مـ اًمقوَأ سمقاضمٌهؿ اًمدينل.

ال يشةةؽ أ  مًةةلؿ أن اًم ن ةةوؿ يملمةةِ قمَمةةِ يمكةةـ أن ىقؾمةةعهَ سمكوةةْ أىةةف شمشةةمؾ 

قممةةةةؾ ه  مةةةة     وأن ىكةةةةوقهَ سمكوةةةةْ أىةةةةف شمشةةةةمؾ شمن ةةةةوؿ دروس مةةةةـ يمةةةةؾ أىةةةةقاع 

اًمةةةةةةدروس اًم ةةةةةةل ين شةةةةةةع منهةةةةةةَ اعمًةةةةةةلمقن يةةةةةةقأ مةةةةةة    درس ذم اًم شًةةةةةةػم  ويةةةةةةقأ ذم 

وذم اًمٍمةأل  الديْ  يقأ ذم اًمشقف.. يقأ ذم اعمقاقمظ  ويقأ ذم اًملبةِ ذم اًمنكةق

إمم نظمةةرا   ةةَ يًةةَقمد اعمًةةلملم قمةةغم أن ي شقهةةقا ذم ديةةنهؿ  ةةذا سمةة  ؿمةةؽ شمن ةةوؿ  

وال أفمـ أن  ذا اًمنقع مـ اًم ن وؿ طمون  يةذيمر اًم ن ةوؿ ذم م ةؾ اًمًةًا  اًمًةَسمؼ  ةق 

اعمق ةةقد سمةةف وإىةة  يق ةةد سمةةف مةةَ  ةةق أوؾمةةع مةةـ ذًمةةؽ سمك ةةػم ويم ةةػم ضمةةدا   ومةةـ ذًمةةؽ: 
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أظمر   وًمكةؾ مةـ اجل قم ةلم مةنهٓ وى ةَأ   اًم كزب واًم ك ؾ  َقمِ ود  َقمِ

وًمكؾ مـ اجل قم لم رةوس  ُ أن يطَع و ُ أن شمنشذ أوامرا  ىعؿ!  ةذا ًمةوس 

مـ اإلؾم أ ذم  ء أسمدا ن  ىف مـ همػم  ء ىكـ ىعةوش ذم ومرىمةِ ومكوةن  ىريةد أن 

َ  ضمديةةةدا  ذم شمقؾمةةةوع داةةةةرة اًمشرىمةةةِ  َ  ضمديةةةدا  وممعنةةةك ذًمةةةؽ أىنةةةَ زدىةةةَ ؾمةةةٌٌ ىقضمةةةد طمزسمةةة

َ .واال  ظم  أل سملم اعمًلملمن وًمذًمؽ ىكـ ال ىًيد م ؾ  ذا اًم ن وؿ إـم ىم

وأ ًمشةةةةّ اًمن ةةةةر إمم  ء ىمةةةةد ال ي نٌةةةةف ًمةةةةف سمعةةةةض اًمنةةةةَس ظمَصةةةةِ إذا يمةةةةَىقا ـموٌةةةةل 

اًمقلةةقب واًمنقايةةَ: اان سمةة  ؿمةةؽ ذم اًمعةةَب اإلؾمةة مل صةةكقة ب شمكةةـ ىمٌةةؾ قمنمةةيـ 

َ   ومة كم ؿمةوخ وقمجةقز يمٌةػم يعةرأل  ةذا ب شمكةـ  ة ذا اًم ةكقة مةـ صم صملم ؾمنِ يقونة

ىمٌةةةةؾ  واىمةةةةؽمن مةةةةع  ةةةةذا اًم ةةةةكقة يملمةةةةِ اًمرضمةةةةقع إمم اًمك ةةةةَب واًمًةةةةنِ وإمم مةةةةنهٓ 

اًمًلػ اًم ًَم   ووضمةدت  ةذا اًمةدقمقة ىمٌةقال  قمنةد م ةَت ا ًمةقأل سمةؾ اعم يةلم مةـ 

اعمًلملم  وؿمعر يمةؾ اًمطقاةةػ ا ظمةر  وا طمةزاب ا ظمةر  سمةين اًمدوًمةِ اان مةـ 

وًمةةذًمؽ صةةَرت اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ اان اًمنَطموةةِ اًمشكريةةِ إىةة   ةةل ًملةةدقمقة اًمًةةلشوِن 

شمًةةة بؾ إلىمَمةةةِ أطمةةةزاب سمَؾمةةةؿ اًمًةةةلشوِ  واًمًةةةلشوِ شمةةةؼمأ مةةةـ الزسموةةةِن  ىةةةف مةةةَ معنةةةك 

اًمعمؾ سم  يمَن قملوف اًمًلػ اًم ًَم ؟ يعنل: اًمعمؾ سمًَمك َب واًمًنِ وقمةغم مشهةقأ 

قملةةة ء اًمًةةةلػ؟ ب يكةةةـ ذم قملةةة ء  َاًمًةةةلػ اًم ةةةًَم    ةةةؾ يمَىةةةّ الزسموةةةِ حيوَ ةةة

َ  ويعوشهَ اًموةقأ اعم يةلم مةـ اعمًةلملم اًمًلػ اعمذ ٌوِ   ذا اًم ل أعمكنَ إًموهَ نىش

ومكةةة   قمةةةـ أن يكةةةقن سموةةةنهؿ شمةةةديـ سمةةةًَم كزب اًمًةةةوَف   ةةةذا ظمةةة أل اإلؾمةةة أ ىمةةةَ  

لم  ﴿شمعةةَمم: 
يم  ةة ـ  اعم  نم  

ةة ةةقا م  قى  ال شم ك  ؾ  *  و  ةة َ يم  و ع 
ةة َى قا ؿم  ةة يم  ؿ  و  يةةن ه 

ةةقا د  ىم  ر  ـ  وم  ي
ذ  ةة ـ  اًم 
ةة م 

هي  ؿ   د  ب  سم    ًم  ز 
قن  طم  طم  ر   . [32-31]الروم:﴾وم 

 ةةذا واىمةةع اًم كةةزب واًم ك ةةؾ  أمةةَ إـمةة   ًمشةةظ اًمًةةلشوِ قمةةغم طمةةزب مةةَ وميىةةَ أراا 

يمةةةٌـم   ًمش ةةةةِ اإلؾمةةةة موِ قمةةةغم سمدقمةةةةِ مةةةةَ ومهنةةةةَ  مةةة    اًمٌنةةةةق  اإلؾمةةةة موِ  و نةةةةَ  
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ا همةةةةةةَين اإلؾمةةةةةة موِ  و نةةةةةةَ  اؿمةةةةةةؽمايموِ إؾمةةةةةة موِ  ىًةةةةةةو مق َ؟! يم ةةةةةةُ أًمشةةةةةةّ ذم 

 االؿمؽمايموِ اإلؾم موِ.

ؿ: شمًةةةة بؾ اان  ةةةةةذا اًمكلمةةةةِ الصةةةةةطوَد اًمنةةةةَس اًمةةةةةذيـ يًمنةةةةقن سمًَمةةةةةدقمقة اعمهةةةة

َ  قمةةغم أ  حتةةزب وًمةق ىمةةَأ سمةف أيمةةؼم رضمةةؾ  اًمًةلشوِ  اًمةةدقمقة اًمًةلشوِ ال شم عةةرأل إـم ىمة

قمةةَب ذم اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ وممجةةرد مةةَ يةةدقمقا إمم اًم كةةزب واًم ك ةةؾ معنةةَا:  ةةذا سمةةدأ 

أ ذم طمةديْ اًم ةكو  اىكراأل قمـ اجط اعمً قوؿ  وىمد ىمَ  قملوف اًم ة ة واًمًة 

َ  مًةة قو   وىمةةرأ ىمقًمةةف  َ  سمةةلم أصةةكَسمف وم ةةط هلةةؿ قمةةغم ا رض ظمطةة طموةةن  يمةةَن ضمًَمًةة

ـ  ﴿شمعةةةَمم:  ةةة ؿ  قم  ةةة ر    سم ك  ةةة ٌ ؾ  وم   ش  ةةة  ً قا اًم ةةة ال شم   ٌ ع  قا  و  ٌ ع  َشم  ةةة و   وم 
ةةة  ق   ً ل م 
اـم ةةة  
ا رص  ذ  ةةة أ ن     و 

ٌ ول ف   ةةة َ  ىم ةةةػمة طمةةةق  اجةةةط اعمًةةة قوؿ صمةةة [153]األنعالالالام:﴾ؾم  ؿ ىمةةةَ  قملوةةةف وظمةةةط ظمطقـمةةة

قمةةةغم ضمةةةَىٌل اجةةةط اعمًةةة قوؿ  - ةةةذا رصاط اهلل  و ةةةذا ـمةةةر  »اًم ةةة ة واًمًةةة أ: 

 ةذا اًمطةر  ًموًةّ  «وقمغم رأس يمؾ ـمريةؼ منهةَ ؿمةوطَن يةدقمقا اًمنةَس إًموةف -ـمر  

َ   ذا ا طمزاب اجلديةدة اًم ةل يمةٌؾ   ل اًمطر  اًم قوموِ اًمقديمِ ومقط وإى   ل أيك

 ..منهَ.

كةةةةةَر وقمقَةةةةةةد ًمةةةةةوس هلةةةةةَ قم ىمةةةةةِ سمًَمًوَؾمةةةةةِ  ةةةةةذا اًمطةةةةةر  ىمةةةةةدي   يمَىةةةةةّ شم ٌنةةةةةك أوم

َ  يمةةَجقارج  َ  ؾموَؾمةةو يمةةَالقم زا  واإلرضمةةَء وىكةةق ذًمةةؽ  سمعكةةهَ يمَىةةّ شم ٌنةةك منهجةة

م    اًمذيـ مـ دينهؿ اجروج قمغم أةمِ اعمًلملم وطمكَمهؿ  وميىمق :  ذا اًمطر  

اًمق ةةةةػمة اًم ةةةةل أؿمةةةةَر إًموهةةةةَ اًمرؾمةةةةق  قملوةةةةف اًمًةةةة أ  ةةةةل دممةةةةع يمةةةةؾ اًمطةةةةر  ويمةةةةؾ 

َ  مةـ سمةَب اعمذا ُ ويمؾ اعمن َ ٓ اًم ل ال متٌم قمغم اجط اعمًة قوؿ  وشم ٌنةك رأية

 اًمبَيِ شمؼمر اًمقؾمولِ يمؾ مًلؿ. 

 )... اىقطَع ذم اًم قت...(

... م ؾ سمعةض اايةَت اًم ةل ذيمرىَ ةَ مةـ اًمنهةل قمةـ اًم شةر  وقمةـ اًم كةزب ًمكةـ 
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اجلةةةةةةقاب يققًمةةةةةةقن: اعم ةةةةةةلكِ اان شمق يضةةةةةة ذًمةةةةةةؽ  ىقةةةةةةق : اعم ةةةةةةلكِ ال شمكةةةةةةقن 

َ  وأطمزاسمةةَ: سمم ًَمشةةِ اًمنمةةيعِ وسم  َصةةِ إذا يمَىةةّ شمةةًد  إمم شمشريةةؼ اعمًةةلملم ؿمةةوع

قن  ﴿ ةةة طم  ر  هي  ؿ  وم  د  ةةة ب  سم ةةة   ًم  ز 
ةةة ؾ  طم  ةةة وأىةةةَ أقمةةةرأل سم جرسم ةةةل سمةةةين اًمةةةذيـ  [53]المؤمنالالالون:﴾يم 

يققمقن سمم ؾ  ذا اًم ك  ت و ذا اًم كزسمَت يققًمقن معؽموملم: سمين اجةط اًمعلمةل 

ًمشهؿ ًمكةـ مةد  ـمقيةؾ اًمذ  ينهجف اًمًلشوقن سم  ؿمؽ  ذا ظمط ال يمكـ أطمد  َ

وـمقيةةؾ ضمةةدا  م ةةك يمكةةـ أن شمقةةقأ اًمدوًمةةِ اعمًةةلمِ  وم ةةك يمكننةةَ أن ىقيضةة قمةةغم 

اًمكشةةةَر اًمةةةذيـ اطم لةةةقا أراوةةةونَ  وم ةةةك يمكننةةةَ أن ىقةةةوؿ اًمدوًمةةةِ اعمًةةةلمِ ذم سم دىةةةَ 

 طموْ حيكؿ ومونَ اًمقَىقن ا ضمنٌل و كذا..

َ : ا مةةة قر  ةةةذا ال ىكةةةـ ىقةةةق : ًمًةةةنَ مًةةة قًملم  أوال : م ةةةك يكةةةقن ذًمةةةؽ؟ وصمَىوةةة

يمكةةةةـ أن شمعَمةةةةؾ معَملةةةةِ ا مةةةةقر االىم  ةةةةَديِ  أو مةةةة    يكةةةةعقا ؾمةةةةنلم معونةةةةِ طم ةةةةك 

يرومعةةقا مًةة ق  اعمعوشةةِ أو ىةةقع مةةـ اًمعمةةؾ قمنةةد ؿ ى ةةَمل إمم مًةة ق  حمةةدود  

َ   وإىةةة   ةةةُ ىكةةةـ أن ىمٌمةةة قمةةةغم   ةةةذا أمةةةقر هموٌوةةةِ ال يمكةةةـ حتديةةةد َ إـم ىمةةة

وإن ب ى ةؾ ومقةد أقمةذرىَ وسمونةَ اًمٍماط اعمً قوؿ  ومٌن وصلنَ ومٌشكؾ هلل قمةز وضمةؾ 

 قمذرىَ واهلل قمز وضمؾ ىرضمق أن ال يًاظمذىَ  ىنَ هىَ قمغم اًمطريؼ اعمً قوؿ.

يمةةَن يشةةػم إمم معنةةك  ¢أمةةَ  ةةذا اجطةةقط ومةةيرضمقا أن شم طم ةةقا معةةل أن اًمنٌةةل 

َ  ـمقي   وىمَ :  و   ﴿دىموؼ ضمدا  طمون  مد ظمط
ً ة  ق  ل م 
اـم   
ا رص  ذ  أ ن      [153]األنعالام:﴾و 

غم ضمَىٌل  ذا اجط اًمطقيؾ ظمطقط ىم ػمة  ًمقةد قمنةك مةَ ؾمةمعّ سمةيذين  ةذا صمؿ قم

ذم دمشؼ منذ أيم ر مـ قمنم ؾمنقات ىمَ  زم أطمد الزسمولم: ال ؿمؽ أن  ذا اًمطريؼ 

اًمةةةةذ  أىةةةة ؿ ؾمةةةةًَمكقا  ةةةةق ـمريةةةةؼ ؾمةةةةلوؿ ًمكةةةةـ  ةةةةذا روطمةةةةف ـمقيلةةةةِ م ةةةةك يمكةةةةنكؿ أن 

ىكةـ ؾمةنقومهَ  شم لقا.. م ةك يمكةنكؿ أن شمقومةقا اًمدوًمةِ اعمًةلمِ إمم نظمةرا؟! أمةَ 

يموةةػ شمكةةقن إىمَم هةةَ؟ سمَهل َومةةَت واًم كةة  ت الزسموةةِ وىكةةق ذًمةةؽ صمةةؿ مٍةة قمةةغم 
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يم ةةػم مةةـ  ةةًالء ؾمةةنلم ـمقيلةةِ وقمةةغم اًمن ةةَأ اًمعًةةكر  اًمًةةَسمؼ: مكَىةةؽ راوح   ةةؾ 

َ .. صةككقا سمةف قمٌةَدة   ؟ أسمةدا   .. صةككقا سمةف ؾمةلقيم اؾم شَدوا قمل   صككقا سمف قمقوةدة 

مةَ اًمةذيـ ؾمةلكقا قمةغم اًمٍمةاط اعمًة قوؿ مًلم ؾمنِ صم صمةلم ؾمةنِ مكَىةؽ راوح  أ

 -ومهؿ مَؿمقن ومشوِ اًمًلكشَة اًم ل ييب رَ اعم ؾ طموةن  شمًةَسمقّ مةع ا رىةُ 

وصةةةةلّ اًمًةةةةلكشَة ىمٌةةةةؾ  -أيةةةةـ مةةةةذيمقرة  ةةةةذا يملولةةةةِ ودمنةةةةِ وإال أيةةةةـ يمكةةةةـ  ةةةةذا 

ا رىةةُ عمةةَذا؟  يشةةَ يمَىةةّ دًوسمةةِ متٌمةة اهلقينةةِ وًمكنهةةَ وصةةلّ سموةةن  ذا  يمةةَن 

  ورذا اعمنَؾمٌِ أىَ أذيمر سمو ةلم ًملجةَ كم اًمشةَقمر اًمةذ  ييةب يل هل سميمقر أظمر 

 سمف اعم ؾ امرئ اًمقوس قمندمَ يقق : 

ىكةةةـ أومم واهلل ىيظمةةةذ الكمةةةِ مةةةـ  ةةةذا اجلةةةَ كم مع أن ىكةةةـ مًةةةلملم وذا  

 يمَومر  ىمَ : 

 كؽد صب حاا  ب  ر ى نلبار  ءوكبا

 

 

 

حبببببؼا كؼببببق    و اؼبب   كبب ٓ 

 فؼؾببت لببآ  ناببك عقـببببك إكبب  

 

 ك  ول  ؾبببؽً   و كببؿإن فـعببر 

 ةةذا رضمةةؾ ضمةةَ كم يمةةَن يريةةد أن ي ةةؾ إمم أن ي ةةػم ملةةؽ اًمعةةرب  ومقةةَ  ًمةةف: ال  

حتةةةزن ىكةةةـ مَؿمةةةلم ذم اًمطريةةةؼ ومٌمةةةَ أن ى ةةةؾ إمم اعملةةةؽ وإمةةةَ أن ىمةةةقت وىعةةةذر  

واهلل ىكةةـ اًمةةذ  ىقةةق  ؾمةةٌولنَ  ىمٌمةة ذم ـمريةةؼ هلل قمةةز وضمةةؾ ومةةٌن اؾمةة طعنَ أن ىقةةوؿ 

ىمٌةةةؾ ذًمةةةؽ اعمج مةةةع اإلؾمةةة مل  ال شم  ةةةقروا أىةةةف يمكةةةـ إىمَمةةةِ اًمدوًمةةةِ اعمًةةةلمِ أو 

طمكةةةةؿ إؾمةةةة مل ذم جم مةةةةع همةةةةػم إؾمةةةة مل  ةةةةُ ىمٌةةةةؾ يمةةةةؾ  ء إ ةةةةَد اعمج مةةةةع 

اإلؾم ملن  ن  ذا اًمذ  ي قٌةؾ الةَيمؿ اعمًةلؿ أمةَ اعمج مةع اإلؾمة مل ال ي قٌةؾ 

 الَيمؿ اعمًلؿن  ىف ؾم ققأ قملوف صمقرات ومعَداة يم ػمة ويم ػمة ضمدا  

ًمعةةَب اًمعةةر  اًموةةقأ يعنةةل مةةع ا ؾمةةػ مشةةهقر ومعةةروأل مةةع أىةةف ًمةةوس و كةةذا ا

 نَ  مـ ىمَأ سمًَمن َأ اإلؾم مل أمَ ًمق ىمَأ سمن َأ إؾم مل ًمةوس دوًمةِ واطمةدة ؾمة ققأ 
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وةدا ؾمة ققأ اًمةدو  يملهةَ وملةذًمؽ ومةنكـ قملونةَ أن ىمٌمة قمةغم اجةط اعمًة قوؿ ومةٌن 

 ؿمَء اهلل رسمنَ ؾموقصلنَ إمم اهلدأل أو ىمقت ومنعذر. 

عنل: سمًَمنًٌِ ًملعمؾ ًممؾم أ ذم اعمرطملِ الًَموِ ًمق يمةَن قمةغم ؾمةٌوؾ ي مداظملِ:

ِ  ومهذا اعمكَن ال سمد ًمف  اعم َ   نًَمؽ مكَن يعلؿ سمف ديـ اهلل قمز وضمؾ قمقودة  ورشيع

مةـ أن يكةةقن  نًَمةةؽ ؿمةةوخ  و نًَمةةؽ مةةـ يرشمٌةةقن  وىمةةد يكةةقن مكةةَن ذم مكةةَن نظمةةر 

 وذم مكَن صمًَمْ وراسمع ًموعلمقا اإلؾم أ إمم اًمنَس. 

 أ  ىعؿ.  شوخ:اًم

ًمةةةةق يمةةةةَن  نًَمةةةةؽ جممققمةةةةِ مةةةةـ اًمنةةةةَس أرادوا أن ي عةةةةَوىقا قمةةةةغم اًمةةةةؼم  مداظملةةةةِ:

 واًم قق  واقم ؼموا دممعهؿ  ذا ًموس  ق ا صؾ اًمذ   ق اإلؾم أ. 

 أ  ىعؿ. اًمشوخ:

ومَرشمٌةةَـمهؿ داةةة   سمعملهةةؿ ا صةةؾ  ةةق اإلؾمةة أ وا ظمةةقة سمةة  إًمةةف إال اهلل  مداظملةةِ:

. ي عَ دون قمغم ظمدمِ اإلؾمة أ يمة  يريةد اهلل وًمكـ ي عَوىقن مع سمعكهؿ اًمٌعض.

قمةةةز وضمةةةؾ  إرضمةةةَع اعمًةةةلملم إمم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ متًةةةكهؿ سمنمةةةع هلل قمةةةز وضمةةةؾ.. 

االرشمشَع سمَعمًلملم إمم مً ق  اإلؾم أ.. إمم مً ق  اعمهمةِ اًم ةل يريةد َ مةنهؿ 

َ  ًمنمةةةةع هلل قمةةةةز وضمةةةةؾ   ِ  وومقةةةة اإلؾمةةةة أ  وإمم مًةةةة ق  اًمعةةةةَب واًمعٍمةةةة ومهةةةة   ودرايةةةة

وا قمةةةةغم  ةةةةذا اًمطريةةةةؼ جدمةةةةِ اإلؾمةةةة أ  ويةةةةدقمقن إمم يق ةةةةِ إي ىوةةةةِ ؿمةةةةَملِ وؾمةةةةَر

وًموًةةةةّ يق ةةةةِ طمزسموةةةةِ وةةةةوقِ  ويع ةةةةؼمون دممعهةةةةؿ  ةةةةذا وؾمةةةةولِ جدمةةةةِ اإلؾمةةةة أ 

 وإلقم ء يملمِ ال إًمف إال اهلل ومهؾ  ذا مـ ىَطموِ إؾم موِ يع ؼم منموع؟ 

َ  جمم   م ؾ يم مؽ منموع. اًمشوخ:  إذا أردت يم م

 ىعؿ.  مداظملِ:

َ  جمم   م ؾ يم مؽ أىمق  ًمؽ:  ذا قممؾ منموع. ًمشوخ:ا  إذا أردت يم م



 العنل اجلناعي --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

308 

 ىعؿ.  مداظملِ:

  ذا واىمع أأ همػم واىمع؟  اًمشوخ:

 يعنل أىَ أىمق .  مداظملِ:

ال مَ شمقق  أىّ أضمةُ قمةـ اًمًةًا   م ةؾ مةَ ؾمةيًم نل وأقمطو ةؽ اجلةقاب  اًمشوخ:

 وميىّ أضمٌنل قمـ ؾمًازم. 

 و نَ  ضمهَت قمند ؿ واىمع.  نَ  ضمهَت ًموس  ذا قمند ؿ واىمع  مداظملِ:

 يموػ يعنل؟  اًمشوخ:

: وىقن قمةةغم ـمَقمةِة اهلل قمةةز ضمةةؾ وقمةة مداظملةِة س ي عةَة غم اًمةةؼم واًم قةةق  ويريةةدون إقمةة ء ىةَة

 .ِ ال إًمف إال اهلل ويع ؼمون دممعهؿ وؾمولِ وًموس أص   وا صؾ  ق اإلؾم أمليم

 ىعؿ.  اًمشوخ:

 ومهذا مقضمقد اان. مداظملِ:

 أىّ سمَر  اهلل وموؽ.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  ظملِ:مدا

َ  أدىةدن طمةق  اًمعلةؿ اًمنةَومع واًمعمةؾ اًم ةًَم   وأفمنةؽ يعنةل  اًمشوخ: ؾممع نل نىش

 معنَ ذم  ذا اًمٌوَن. 

 المد هلل ىعؿ  ذا ومهمنَا.  مداظملِ:

 إذا ؾممكّ.  اًمشوخ:

 ىعؿ.  مداظملِ:

 ومَان اًمك أ يملف اًمذ  حتكوف ىمَةؿ قمغم  ذا اًمعلؿ اًمنَومع؟  اًمشوخ:

 . إن ؿمَء اهلل شمعَمم مداظملِ:
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 إن ؿمَء اهلل.  اًمشوخ:

 مداظملِ: ىعؿ. 

 وأىَ أىمق  معؽ إن ؿمَء اهلل.  اًمشوخ:

 سمٌذن اهلل شمعَمم.  مداظملِ:

ًمكةةـ  ةةذا يةةذيمرين سمق ةةِ ذًمةةؽ اًم ةةكَ  اجللوةةؾ اًمةةذ  يمةةَن يقةةقأ قمةةغم  اًمشةةوخ:

 سمَب اًمرؾمق  قملوف اًمً أ ًمو  . 

 . ¢ مداظملِ:

  ةةةد طمقًمةةةف مةةةـ ًمعةةةؾ اًمرؾمةةةق  قملوةةةف اًمًةةة أ يًةةة وقظ ويريةةةد طمَضمةةةِ ومةةة  اًمشةةةوخ:

أصكَسمف مـ يقكوهَ ًمف   ذا رضمؾ يمَن يققأ اًملوؾ قمند سموةّ اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ  

ةةةغم ﴿يمةةة   ةةةق معلةةقأ مةةةـ وصةةةػ رب اًمعةةةَعملم ًمةةف سمققًمةةةف:  ¢واًمرؾمةةق   ع  ةةةؽ  ًم  إ ى  و 

ل ؼ  قم   وؿ   ىمدر ًمف  ذا اعمقىمػ ومقَ  ًمةف يةَ ومة ن: متنةك منل..اـملةُ منةل  [4]القلم:﴾ظم 

ًمةةف: أمهلنةةل صم صمةةِ أيةةَأ  سمعةةد صم صمةةِ أيةةَأ ىمةةَ  ًمةةف: يةةَ رؾمةةق   مةةَ شمريةةد! رضمةةؾ قمَىمةةؾ ىمةةَ 

اهلل! ومكةةةةرت ذم اًمةةةةدىوَ ومقضمةةةةدهتَ زاةلةةةةِ  وومكةةةةرت ذم ااظمةةةةرة ومرأيةةةةّ اًمنةةةةَس وموهةةةةَ 

ومةةريقلم: ومريةةؼ ذم اجلنةةِ وومريةةؼ ذم اًمًةةعػم  ورأيةةّ أن ـمريةةؼ اجلنةةِ درضمةةَت وأىةةَ 

غم أـملةةُ منةةؽ أن  علنةةل ر  معةةؽ ذم اجلنةةِ  ومقةةَ : ًمةةؽ ذًمةةؽ  وًمكةةـ أقمنةةل قمةة

 ذًمؽ سمك رة اًمًجقد.

اًمشَ د مـ  ذا: مَ شمريمف يع مد قمغم وقمد اًمرؾمق  ًمكـ ىمَ : أقمنل قمغم ىشًؽ 

 سمك رة اًمًجقد  وميىّ أقمنَ قمغم ىشًؽ إن ؿمَء اهلل سم كقوؼ  ذا اعمنهٓ. 

 (  01:  06: 18/ 340) اهلدى والنور / 

 (  01:  20: 38/ 340) اهلدى والنور /
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 التٍظٗي9 حهي التطمطن اهلسو٘

 

 مَ طمكؿ اًم ًلًؾ اهلرمل ذم  َقمِ اًمدقمقة؟ مداظملِ:

 يموػ؟ اًمشوخ:

 إيش  ذا اًم ًلًؾ اًم عٌػم اًمعٍم   ذا؟ مداظملِ:

يعنةةل ذم منطقةةِ معونةةِ يقضمةةد أيم ةةر مةةـ مًةةًو  مًةةجد ومو عةةلم وضمةةقد  مداظملةةِ:

 مً ق  عمً قًملم اعمًَضمد  ًالء  ومـ صمؿ مً ق  ًملمنَـمؼ.

قممةؾ حي ةَج إمم اًم ن ةوؿ  ًمةق أردىةَ   ذا شمن ةوؿ مةَ  ةًَمػ اًمنمةيعِ  يمةؾ اًمشوخ:

أن ىٌدأ رشيمِ أو م نع ال سمةد مةـ شمن ةوؿ   ةذا اًم ن ةوؿ ال   لةػ وموةف اعمًةلمقن مةَ 

َ  ذم اًمنمع  و نةَ يقةَ  أن اًمقؾمةَةؾ   لةػ سمةَظم  أل اًمزمةَن  داأ أىف ال  ًَمشف ى 

ًمكننةةَ ال  ةةُ سمةةؾ ال  ةةقز أن ىنشةةبؾ سمًَمقؾمةةَةؾ قمةةـ اعمقَصةةد  و ةةذا داء اًمةةدقمَة 

  مولم اًموقأ إال مـ ؿمَء اهلل وىملوؾ مَ  ؿ.اإلؾم

 ( 00:  51: 27/   352) اهلدى والنور / 
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 باب وٍْ

 يَ ؿموخ وموف شمش ّ اان سملم اًمًلشولم. مداظملِ:

 مَذا؟ اًمشوخ:

 شمش ّ. مداظملِ:

 شمش ّ ىعؿ. اًمشوخ:

م ةةةةةَ  أن اًمًةةةةةلشولم ذم اًمكقيةةةةةّ يةةةةةروا ذم اًم ن ةةةةةوؿ  و ةةةةةذا اًم ًلًةةةةةؾ  مداظملةةةةةِ:

وًمكـ اًمًلشولم ذم ا ردن يم  رأينَ ؿ اًمك ةػم يقةق  ًمةؽ ال  ةذا  اهلرمل اًمذ  ىملنَ

شمًلًؾ  رمل طمراأن  ىف شمشٌف سمًَمرأس مًَموِ  يعنةل ىمٌةؾ أيةَأ أطمةد ـملٌةِ اًمعلةؿ ىمةَ  

 ذًمؽ  ىمَ  و ذا مـ ومعؾ اًمشوققمولم واعمَريمًوِ.

 ىعؿ. اًمشوخ:

ن اًمًًا   ق أىف   لػ ى رة اًمًلشولم ًمل ن وؿ ذم اًمكقيّ قمـ ا رد مداظملِ:

 قمـ اًمًعقديِ..

ال يقضمةةد شمن ةةوؿ يةةَ أظمةةل قمنةةدىَ ىكةةـ  ؾمةةٌُ االظمةة  أل أن  نةةَ  شمن ةةوؿ  اًمشةةوخ:

وشمك ةةةؾ طمةةةز  و نةةةَ ال يقضمةةةد طم ةةةك اًم ن ةةةوؿ اًمقاضمةةةُ اًمةةةذ  ال   لةةةػ وموةةةف اصمنةةةَن  

و ُ أن يذيمر إظمقاىنَ ذم يمؾ سم د اإلؾمة أ يم ةػم مةـ إظمقاىنةَ ال ي طم ةقن اًمشةر  

ؾمةةقريِ شمقةةق : طمنيةةب قم ويةةِ  ال يشرىمةةقا  سمةةلم منطقةةِ وأظمةةر   مةة     نةةَ  قمٌةةَرة

مة    سمةةلم اًمكقيةّ وؾمةةقريَ ومو ًةَءًمقا عمةةَذا ال شمكةقن اًمةةدقمقة ىشةوطِ ذم ؾمةةقريَ يمةة  
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َ  شمًةةةةًَ  ذم همةةةةػم حملةةةةف  ًمكةةةةـ أىةةةةَ ًسمةةةةّ قم ويةةةةِ يعنةةةةل  ذم اًمكقيةةةةّ؟  ةةةةذا ـمٌعةةةة

أوضمةةدت ومةةر  يمٌةةػم  ًمكةةـ ؾمةةننز  ىملوةةؾ ال ي طم ةةقا اًمشةةر  سمةةلم اًمكقيةةّ وسمةةلم اًمٌلةةد 

كقيةةةّ مةةة    مةةَ وموةةةف  نةةةَ  وةةبط صةةةقذم و مةةةَ ذم وةةبط شمقلوةةةد  قمةةةغم  ةةذا؟ ذم اًم

اًمعكس اًمرايِ ًملدقمقة اًمًةلشوِ  ةل اًمبًَمٌوةِن  ن اًمكقيةّ سملةد طمدي ةِ  سموةن  دمشةؼ 

اًمشةةَأ يمةة  شمعلمةةقن مةة    ومهةةل سمةة د اًمعلةة ء ًمكةةـ عمةةَ سمةةدأ اًمعلةةؿ يةةنكط ووصةةؾ إمم 

 نةَ  حتةَرب اًم قلود اجلمقد قمغم اعمذ ُ  ودظملقا اًم  قأل وميصةٌكّ اًمةدقمقة 

مةةـ ضمهةةَت قمديةةدة ًموًةةّ اعمكَرسمةةِ حم ةةقرة مةة    مةةـ ىمٌةةؾ اًمدوًمةةِ  سمةةؾ ومةةـ ىمٌةةؾ 

اجل  ػم مـ اعمشَةخ اعمقلديـ واعمشَةخ اًم قومولم  اًمدقمقة  نَ  ؾم كَرب مةـ 

ضمهَت م عددة  وًمذًمؽ ومًقأل ال يشؽمض أىف ؾموكقن اىط ىمِ  نَ  يم   ق اًمشين 

 اًمكقيةّ  ًمةذًمؽ اًم ن ةوؿ اًمةذ   ةُ ذم سم د أظمر  يم   ق اًمقاىمع والمد هلل ذم

أن يكقن وال   لػ وموف اصمنَن إىمَمِ طملقَت قملموِ   ةذا ال سمةد منةف  ًمكةـ مةـ يقةوؿ 

 ةةةذا اللقةةةَت؟  ةةةؿ أ ةةةؾ اًمعلةةةؿ  ومةةةييـ  ةةةؿ أ ةةةؾ اًمعلةةةؿ ذم م ةةةؾ  ةةةذا اًمةةةٌ د اًم ةةةل 

يشةةةؽمض أن يكةةةقن وموهةةةَ يم ةةةػم؟ ًمةةةذًمؽ ىكةةةـ ذم اًمٌلةةةد ذم اجطةةةقة ا ومم ذم ؾمةةةٌوؾ 

ًمؽ ًمةةق يمةةَن  نةةَ يقضمةةد قمةةدة قملةة ء وواضمةةٌهؿ أن ييظمةةذوا طملقةةَت ـملةةُ اًمعلةةؿ  وًمةةذ

ًم علوؿ اًمنَس اًمعلقأ اًمنمقموِ ال أقمنل ومقط اًم شًػم والةديْ واًمشقةف اعمقةَرن يمة  

يققًمةةةقا اًموةةةقأ  سمةةةؾ طم ةةةك مةةةَ يًةةةمك قمنةةةد اًمعلةةة ء سمعلةةةقأ ا دب اًم ةةةل ال يقةةةقأ ومهةةةؿ 

نس مةةـ اًمعلةة ء اًمك ةَب واًمًةةنِ إال قملوهةةَ  ىكةةـ ومقةةراء ذم  ةةذا اًمٌلةةدة مةةـ  ةةذا اجلةة

َ  حتقوقةف   وًمذًمؽ ومًَم ن وؿ اًمذ  يقضمد ذم سملد نظمةر ال يشةؽمض أن يكةقن  نةَ  كنة

يموةةةػ واًم ن ةةةوؿ اعمق ةةةقد سمًَمنًةةةٌِ ًمةةةٌعض ا ومهةةةَأ  ةةةق اًم ن ةةةوؿ اًمًةةةوَف واًم ك ةةةؾ 

الز ؟ ومًَم ن وؿ اًمقاضمُ حتقوقف ذم ؾمٌوؾ ـملُ اًمعلؿ وإ َد ى ٌِ مةـ اًمطلٌةِ  

َن  ىنَ ومقراء مع ا ؾمػ ذم اًمعل ء  وًمعؾ ا مر  ذا اًمقاضمُ ال يمكـ حتقوقف  ن

 قمنديمؿ ظمػم  َ قمندىَ مـ  ذا الو وِ وأىمق  ًمعؾ ومَ أىمق  قمًك.

 ( 00:  54: 13/   352) اهلدى والنور / 
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 الفسم بني اجلىاعٛ يف شوَ  

 الطعف ٔشوَ التىهني

اًمًةةةةةَةؾ:  نةةةةةَ  معنةةةةةك ًملج قمةةةةةِ ذم زمةةةةةَن اًم مكةةةةةلم وذم زمةةةةةَن االؾم كةةةةةعَأل 

 اعمعنك ويَ طمٌذا  أن شمعطوف  صقرة واوكِ  قمغم  ذا ا مر .   لػ

 زمَن اًم مكلم وزمَن اًمكعػ .  اًمشوخ:

 اًمًَةؾ: وزمَن اًمكعػ.

 ةةذا سمةةَر  اهلل وموةةؽ ومةةو  يٌةةدو و ةةذا اًمًةةًا  وموةةف همراسمةةِ مةةـ طموةةْ أىةةف ب  اًمشةةوخ:

َ   اًمةةذ  يٌةةدو زم واهلل أقملةةؿ أن اجل قمةةِ  ةةل مةةـ طموةةْ أن معنةةك  يطةةرح قمةةكم ؾمةةَسمق

  ومهةل يمةَإلي ن  ومهةل يمةَإلي ن  وأىةّ شمعلةؿ  ؼاًمكلمِ شمقٌؾ اًم قؾمةعِ واًم كةوو  ذا

إن ؿمةةةَء اهلل سمةةةين اإليةةة ن يزيةةةد ويةةةنقص  وأن زيَدشمةةةف  سمًَمطَقمةةةِ وىق ةةةَىف  سمَعمع ةةةوِ  

و كذا اجل قمِ  اجل قمِ ال ؿمؽ أن أيشَ اًم ل شمكقن مًمنِ قمغم اًمقضمف  اًم كو  

 ن يمةةؾ  ومةةرد  مةةـ أومةةراد  ةةذا اجل قمةةِ اًم َسمةةّ ذم اًمك ةةَب واًمًةةنِ  ًمكةةـ إي يشةةَ يمةةٌي

لةِ  ىمَسملِ ًملزيَدة وىمَسملةِ ًملةنقص  يمةذًمؽ يمَجل قمةِ ىمَسملةِ أن شمكةقن مة    ىمقيةِ  ومقيم 

ذم ا رض  وىمَسملِ أن شمكقن مً كعشِ ذم ا رض  و ذا يمة  يقةَ   اًم ةَريخ يعوةد 

رنن ىشًف   اًمشعقب وا ىٌوَء  كذا يمَىقا  شمَرة وشمَرة يم  ىمَ  رب اًمعَعملم ذم  اًمقة

س  ﴿اًمكريؿ  ةلم   اًمن َة َ سم  هل  
او  ةد  ل ؽ  ا  ي َأ  ى 

شم    ومقىمةّ طمنةلم مة    ووىمةّ [140]آل عمالران:﴾ و 

أ طمد ىمٌؾ مَ ينٍم ؿ اهلل  قمغم أقمداةهؿ يمَىقا يمَىّ يمَدت شمكقن اًمداةرة قملوف  و ؿ 
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 َقمةةِ واطمةةدة صمةةؿ رسمنةةَ قمةةز وضمةةؾ أمةةد ؿ سممةةدد مةةـ قمنةةدا وىٍمةة ؿ قمةةغم قمةةدو ؿ  

أن شمقةةق  ويمكةةـ أن شمكةةعػ ويمةةؾ ذًمةةؽ قمَةةةٌد إمم إيةة ن أومةةراد  اجل قمةةِ إذا  يمكةةـ

  ذا اجل قمِ   ذا  مَ يٌدو زم مـ  القار قمـ اًمًًا   ىمؾ مَ قمند .

:  يَ ؿموخ   ؾ ينطٌؼ معنك اجل قمِ  اان ذم زمةَن االؾم كةعَأل  يعنةل اًمًَةؾ

ـ ال سمد أن يكقن هلَ معنك  معنك  اجل قمِ ذم  ذا اًمزمـ  مـ  ل اجل قمِ ذم زم

 االؾم كعَأل ؟

 قمةةةةـ  ةةةةذا اًمًةةةةًا   ًمكةةةةـ يٌةةةةدو أن ي كةةةة :أىةةةةَ دىةةةةدىّ طمةةةةق  اجلةةةةقاب  اًمشةةةةوخ:

اجل قمِ  ل اًم ل شم مًؽ سمًَمك َب واًمًنِ  وذم طمدود االؾم طَقمِ  وال ينٌبل سمؾ 

ال  قز أن ى  قر قمدأ وضمقد اجل قمِ ذم زمننَ مه  يمَىةّ اجل قمةِ همةػم  كةـ 

َ   و ال ىً طوع أن ى  قر أال هلؿ ذم ا رض  واجلقاب اًمًَسمؼ أقم قد أىف يم َن يمَومو

ٌِ مةةـ أم ةةل   ¢يقضمةةد ذم ا رض  ـمَةشةةِ مًمنةةِ  عمةةَ شمعلةةؿ مةةـ ىمقًمةةف  : ال شمةةزا  ـمَةشةة

فمَ ريـ قمةغم الةؼ  إمم نظمةر الةديْ وإذا ا مةر يمةذًمؽ ومًَمطَةشةِ   ةذا ىمةد يكةقن 

 كةةـ هلةةَ  ذم ا رض وىمةةد ال يكةةقن يمةةذًمؽ  ومكقيشةةَ همةةػم  كةةـ هلةةَ ذم ا رض 

وشِ ذًمؽ ال ينشل قمنهَ اؾمؿ اًمطَةشِ  يم  اىف سمًَم َزم ال ينشل قمنهَ اؾمؿ أ  يمقيشَ وع

اجل قمِ  ويًيمد ًمؽ  ذا أظمػما  مَ ص  قمـ قمٌد اهلل اسمـ مًعقد اجل قمِ وًمةق يمةَن 

َ  واطمدا   شمعرأل  ذا ا صمر .  ومردا  واطمدا   ًمق يمَن ؿم  

 : ىعؿ .اًمًَةؾ

 : ىعؿاًمشوخ

 إن إسمرا وؿ يمَن أمِ واطمدة. مداظملِ:

 أمِ واطمدة  سمقل  ء. :اًمشوخ

 ( 00:  51: 33/   580) اهلدى والنور / 
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 العىن اجلىاع٘

مداظملِ: ؾمةًا  نظمةر:  ةؾ شمةرون أن أصةؾ ومكةرة اًمعمةؾ اجل قمةل اًموةقأ سمدقمةِ أو 

 طمراأ  أأ أن ىقديمؿ ي نَو  أظمطَء اًم طٌوؼ؟

 اًمشوخ: أأ؟

 طٌوةةؼ  ي نةةَو  أظمطةةَء اًم -ىقةةديمؿ هلةةذا اًم جمةةع والزسموةةِ-مداظملةةِ: أأ أن اًمنقةةد 

 أأ أن ا صؾ ذم ومكرة اًمعمؾ اجل قمل سمدقمِ أو طمراأ؟

اًمشةةةوخ: اًمعمةةةؾ اجل قمةةةل ًمةةةوس  نةةةَ  جمةةةَ  إلىكةةةَرا إذا ب يقةةةؽمن سمةةةًَم كزب  

ع  ﴿اًمعمةةةةةؾ اجل قمةةةةةل  ةةةةةق  ةةةةةَ يشةةةةةملف قمديةةةةةد مةةةةةـ اايةةةةةَت اًمكريمةةةةةِ:  ةةةةة ةةةةةقا م  قى  يم  و 

لم  
َد ىم  َد  ﴿  ىمق  رب اًمعَعملم: [115]التوبة:﴾اًم   ع  اًم  ة قى قا م  يم  لم  و 

  [115]التوبالة:﴾ىم 

ك لم  ﴿وم ةةؾ ىمقًمةةف:  ةة  ً
َأ  اعم   ةة ع  غم  ـم  ةة قن  قم  ةة َو  ال حت   غم  ﴿  [18]الفجالالر:﴾و  ةة ى قا قم  َو  ةة ع  شم  و 

ق   اًم  ق  ؼم   و   .[2]المائد :﴾اًم 

َ ن  ن اإلؾمة أ ىمةَةؿ  ومم ؾ  ذا اًم عَون اجل قمل مَ  نَ  جمةَ  إلىكةَرا إـم ىمة

ذم اًمعٍمةة الةةًَ  ةةل ىمةةد ظمرضمةةّ قمةةغم  ةةذا اًم عةةَون  وًمكةةـ اًم ةةَ رة اًم ةةل شمٌةةدو 

قمةةـ  ةةذا اًمبَيةةِ مةةـ اًم عةةَون قمةةغم اًمةةؼم واًم قةةق ن طموةةْ ظمًَمطهةةَ يم ةةػم مةةـ اًم كةةزب 

َ  مقٌةةقال  قمنةةد يم ةةػم مةةـ اًمةةدقمَة اًم ك ةةؾ  واًم ع ةةُ  إمم درضمةةِ أىةةف صةةَر أمةةرا  مهكةةقم

سمَؾمةةؿ اًم كةةزب  وىكةةـ ىعلةةؿ أن اهلل قمةةز وضمةةؾ ىمةةد يشةةك ذم يم ةةػم مةةـ اايةةَت اًمقرنىوةةِ 

ع ةةةةُ ًمطَةشةةةةِ أو جل قمةةةةِ هلةةةةَ ى َمهةةةةَ اجةةةةَص وهلةةةةَ منهجهةةةةَ قمةةةةـ اًم كةةةةزب واًم 

َ  ًملًنِ مـ يمؾ ضمَىُ.  اجَص  وًمق ب يكـ  ذا اًمن َأ أو  ذا اعمنهَج مطَسمق
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ذم سمعةض أطمَدي ةف اًم ةل  ¢أصٌ  اًم كزب اًموقأ ومرىمةِ مت ةؾ مةَ طمةذر قمنةف اًمنٌةل 

َ  وشمش و   عم ؾ ىمقًمف شمٌَر  وشمعةَمم:  ـ  ﴿شمع ؼم شمٌوَى
قى ةقا م ة ال شم ك  لم  ا و 

يم  ـ  * عم  نم  ة
 م ة

قن   طم ة ر  هي  ؿ  وم  د  ب  سم    ًم  ز 
ؾ  طم  َ يم  و ع 

َى قا ؿم  يم  ؿ  و  ين ه 
قا د  ىم  ر  ـ  وم  ي

ذ    وال [32-31]الالروم:﴾اًم 

 شك قمغم يمؾ مًلؿ سمَطمةْ اًموةقأ يم ةرة ا طمةزاب اعمن نمةة ذم اًمعةَب اإلؾمة مل  

 قمغم ظم أل.وأن ًمكؾ طمزب منهجف وى َمف  وأن  ذا ا طمزاب م نَومرة م ٌَهمكِ 

ومَعمق قد مـ اًم ك ؾ واًم جمع اإلؾم مل  وملكةؾ منهَضمةف وًمكةؾ رةوًةف وًمكةؾ 

ـمَةش ف  ويمؾ  ذا اًمطقاةػ ال شمل قل سمعكهَ مةع سمعةض  و ةذا سمة  ؿمةؽ  ةَ شمشةملف 

ـ  ﴿أو يشةةةملف قممةةةقأ اايةةةِ اًمًةةةَسمقِ: 
ةةة ةةةقا م  قى  ال شم ك  لم   و 

يم  ةةة ـ  * اعم  نم  
ةةة ةةةقا  م  ىم  ر  ـ  وم  ي

ذ  ةةة اًم 

َى قا  يم  ؿ  و  ين ه 
قن  د  طم  ر  هي  ؿ  وم  د  ب  سم    ًم  ز 

ؾ  طم  َ يم  و ع 
 .[32-31]الروم:﴾ؿم 

ظم صةةةِ ا مةةةر: اًم ك ةةةؾ واًم جمةةةع ذم ؾمةةةٌوؾ اًمعمةةةؾ سمَإلؾمةةة أ اًمةةةذ  يمةةةَن قملوةةةف 

اًمرؾمق  قملوف اًم  ة واًمًة أ  ةذا أمةر واضمةُ ال   لةػ وموةف اصمنةَن وال ينة ط  وموةف 

اعمج مع اإلؾم مل  قمنزان يم  يمَن يقَ   سمؾ ًمـ شمققأ ىمَةمِ اعمًلملم وًمـ ي كقؼ

وًمةةـ شمقةةقأ اًمدوًمةةِ اإلؾمةة موِ إال سمم ةةؾ  ةةذا اًم ك ةةؾ و ةةذا اًم جمةةع  ًمكةةـ رشـمةةف: أن 

يكقن ال قم ٌوِ ًمش ص أو ًمطَةشِ دون أظمر   وإى  يكقن اًم ع ُ يملف عمَ ضمَء 

 وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم . ¢قمـ اهلل ورؾمقًمف 

 ( 00:  15: 58/   698) اهلدى والنور /  
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 التعأُ احلد الفاصن بني  

 ٔالتٍظٗي البدع٘ ٘الػسع

اًمًًا  اًم َين: قمـ الد اًمشَصؾ سملم اًم عَون اًمنمقمل ذم اًمدقمقة إمم  مداظملِ:

 اهلل وسملم اًم ن وؿ اًمٌدقمل أو الز  سمًَمدقمقة إمم اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم. 

ِ  إال إذا صةةدرت مةةـ  اًمشةةوخ: اًمةةدقمقة إمم اهلل قمةةز وضمةةؾ  أوال : ال شمكةةقن صةةكوك

َ  ذم قملةةؿ اًمك ةةَب واًمًةةنِ  و ةةذا  قمةةَب  واًمعةةَب ال َ  إال إذا يمةةَن م مكنةة يكةةقن قمَعمةة

وطمةةدا ال يكشةةل طم ةةك يكةةقن قملمةةف سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ قمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم   

 و ذا ىقطِ مهمِ ضمدا .

يمةةؾ اجل قمةةَت اإلؾمةة موِ اعمعروومةةِ اًموةةقأ وىمٌةةؾ اًموةةقأ ي ٌنةةقن اًمك ةةَب واًمًةةنِن 

ال حي ةةةَج إمم سموةةةَن ورشح  وًمكةةةـ   ن مةةةـ ال ي ٌنةةةك ذًمةةةؽ ال يكةةةقن مًةةةل    و ةةةذا

اًمٌمء اًمذ   ق سمكَضمةِ إمم سموةَن ورشح  ةق  نةَ   ء صمًَمةْ ال يدىةدن طمقًمةف يمةؾ 

اجل قمةةَت اإلؾمةة موِ اعمقضمةةقدة اًموةةقأ قمةةغم وضمةةف ا رض  إال ـمَةشةةِ واطمةةدة و ةةؿ 

 اًمذيـ ين مقن إمم اًمًلػ اًم ًَم .

ًمك ةةةةَب ومةةةةنكـ ىقةةةةق : ال يكشةةةةل اًمعةةةةَب اعمًةةةةلؿ اًموةةةةقأ أن شمكةةةةقن دقمقشمةةةةف قمةةةةغم ا

  َ واًمًنِ ومقط  وإى  يكؿ إمم ذًمؽ: وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ةًَم   ًمةوس  ةذا حتزسمة

يم  ىمد ي  قر سمعةض اًمنةَس وال  ةق شمك ةؾ طمةز   وإىة   ةق اًمقةرنن واًمًةنِ أ : ال 

سمد مةـ  ةذا اًمكةمومِ إمم اًمك ةَب واًمًةنِ مةنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم  عمةَذا؟ ًمن ةقص 
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  وظمةةػم ¢اهلةةد   ةةد  حممةةد ذم اًمك ةةَب واًمًةةنِ وإل ةةَع ا مةةِ قمةةغم أن ظمةةػم 

َ  ذم ا طمَديْ اًم كوكِ.  اًمقرون ىمرىف صمؿ اًم َين صمؿ اًم ًَمْ  يم  ضمَء ذًمؽ رصحي

ػم   ﴿اًمك ةةَب يقةةق :  ةة ع  هم 
ي   ٌ ةة ف  اهل  ةةد   و  ةة ٌ ةةلم   ًم  َ شم  ةة  م 

د  ةة ع  ـ  سم 
ةة ق   م  ةة ؾم   اًمر 

َىم ؼ  ةة ش  ـ  ي  ةة م  و 

 ضم  
ل ف  ى    مم  و  َ شم ق   م 

ف  ًم  ق  لم  ى 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم   اؾم  ػم 

ت  م   ة َء  ؾم ة ن ؿ  و   نةَ ذيمةر  [115]النسالا :﴾ه ة

ؾمةٌوؾ اعمةةًمنلم  ب يقةةؾ: )ومةةـ يشةَىمؼ اًمرؾمةةق  مةةـ سمعةةد مةةَ شمٌةلم ًمةةف اهلةةد  ىقًمةةف مةةَ 

لم  ﴿شمقمم( سمؾ وؿ إمم مشَىمقِ اًمرؾمق  ىمَ : 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم   ػم   ؾم  ع  هم 

ي   ٌ   [115]النسا :﴾و 

 ىقطِ مهمِ ضمدا .إذا :  نَ  ء مع اًمرؾمق  ؾمٌوؾ اعمًمنلم  و ذا 

وأرضمقا مـ إظمقاىنَ الةًَيـ إن ب يكقىةقا ىمةد طمش ةقا ذم أذ ةَيشؿ  ةذا اايةِ 

َ ﴿وم  أىمؾ مـ أن يً كيوا اعمعنك  ىمَ  شمعَمم:   م ة
د  ع ة ـ  سم 
ق   م ة ؾم ة  اًمر 

َىم ؼ  ش  ـ  ي  م  و 

ةةق   َ شم  ةة  م 
ف  ةة ًم  ق  لم  ى 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم  ةة ةة ػم   ؾم  ةة ع  هم 

ي   ٌ ةة ف  اهل  ةةد   و  ةة ٌ ةةلم   ًم  ت  شم  َء  ةة ؾم  ن ؿ  و  ةة ه   ضم 
ل ف  ةة ى    مم  و 

ا ػم 
ةةة لم  ﴿عمةةةَذا ىمةةةَ :  [115]النسالالالا :﴾م   

ن  م   ً ٌ وؾ  اعم  ةةة ةةة ػم   ؾم  ةةة ع  هم 
ي   ٌ ةةة أال  [115]النسالالالا :﴾و 

ايم شك سمققًمف شمعَمم: )ومـ يشَىمؼ اًمرؾمق  مـ سمعد مَ شمٌلم ًمف اهلةد  ىقًمةف مةَ شمةقمم( 

َ  سمًَمنًةةٌِ هلةةًالء  َ  صمًَم ةة اًمةةذيـ شمةةيظمروا وضمةةَءوا مةةـ سمعةةد أراد أن يشهمنةةَ أن  نةةَ  ؿمةةو 

اًمرؾمق  قملوف اًمً أ  ظمَصِ ذم  ذا اًمقرن اًمذ  ىكـ وموف قملوهؿ أن ي طم ةقا  ةذا 

اًمٌمةةء اًم ًَمةةْ  و ةةق: وضمةةقب اشمٌةةَع ؾمةةٌوؾ اعمةةًمنلم وحتةةريؿ اجةةروج قمةةـ ؾمةةٌوؾ 

اعمًمنلم  مـ  ؿ اعمًمنقن اعمذيمقرون ذم  ذا اايِ؟  ؿ اعمشهقد هلؿ سمَجػميةِ 

ظمػم اًمنَس ىمرين صمؿ اًمذيـ يلةقيشؿ صمةؿ اًمةذيـ »ىمَ  قملوف اًمً أ:  ذم اًمقرون اًم  صمِ 

 .«يلقيشؿ

ٌ وؾ  ﴿مةةةةةةةـ أضمةةةةةةةؾ  ةةةةةةةذا ذيمةةةةةةةر قمةةةةةةةز وضمةةةةةةةؾ ذم اايةةةةةةةِ اًمًةةةةةةةَسمقِ:  ةةةةةةة ػم   ؾم  ةةةةةةة ع  هم 
ي   ٌ ةةةةةةة و 

لم  
ن  م   ً شمييةةةةد  ةةةةذا اعمعنةةةةك اعمةةةةذيمقر ذم اايةةةةِ سمةةةةٌعض ا طمَديةةةةْ  [115]النسالالالالا :﴾اعم  ةةةة

  وال طمَضمِ أن ىةذيمر ًمش ةف اًم كوكِ  يملكؿ يذيمر طمديْ اًمشر  اًم  ث واًمًٌعلم
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ِ  واطمدة  مـ صم ث وؾمٌعلم ومرىمِ  وؾموَىمف  واًمشَ د منف: أىف قملوف اًمً أ ذيمر أن ومرىم

اًم ةةل ؾمةة   لػ سمعةةدا قملوةةف اًمًةة أ  ةةذا اًمشرىمةةِ  ةةل اًمشرىمةةِ اًمنَضموةةِ  واصمنةةلم وؾمةةٌعلم 

مـ اًمشر  اإلؾم موِ  ةل  ًَمكةِ..  ةل ذم اًمنةَر  أمةر ظمطةػم ضمةدا   واطمةد مةـ صمة ث 

 ًمنَضمل واًمٌقوِ مـ اهلًَمكلم.وؾمٌعلم  ق ا

َ  ضمةةةةةدا  وًور  ضمةةةةةدا  أن ي قضمةةةةةف ذا  اًمًةةةةةًا  مةةةةةـ سمعةةةةةض  وًمةةةةةذًمؽ يمةةةةةَن سمةةةةةد و

ا صكَب ىمًَمقا: يةَ رؾمةق  اهلل! مةـ  ةل  ةذا اًمشرىمةِ اًمنَضموةِ؟ يمةَن اجلةقاب يل قةل 

َ  مع اايةِ ىمةَ :   نةَ ى طمةظ أن ذم الةديْ  « ةل اًم ةل مةَ أىةَ قملوةف وأصةكَ »متَم

وموهةةةَ قمةةةغم ىمقًمةةةف:  ر إًموهةةةَ ذم اايةةةِ  اايةةةِ ب يك ةةةػ  َ اًمن ةةةىك ةةةِ يمًَمنك ةةةِ اًم ةةةل ًمش نةةة

ق   ﴿ ةةةةةةةة ؾم   اًمر 
َىم ؼ  ةةةةةةةة ش  ٌ وؾ  ﴿سمةةةةةةةةؾ قمطةةةةةةةةػ ومقةةةةةةةةَ :  [115]النسالالالالالالالالا :﴾ي  ةةةةةةةة ػم   ؾم  ةةةةةةةة ع  هم 

ي   ٌ ةةةةةةةة و 

لم  
ن  م   ً قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ قمةةغم  يمةةذًمؽ ذم الةةديْ ب يك ةةػ   [115]النسالالا :﴾اعم  ةة

اعمًمنةةقن  اعمق ةةقدون وإىةة  ىمةةَ : وأصةةكَ .. أصةةكَ   ةةؿ  ،ىمقًمةةف: مةةَ أىةةَ قملوةةف

 ذم اايِ صمؿ اًمذيـ يلقيشؿ صمؿ اًمذيـ يلقيشؿ.

َ  ضمةةةةَء الةةةةديْ ااظمةةةةر  طمةةةةديْ اًمعرسمةةةةَض سمةةةةـ ؾمةةةةَريِ:  قمةةةةغم  ةةةةذا اًمةةةةنمط أيكةةةة

َ  أذيمةةر اًمشةةَ د منةةف:  «قملةةوكؿ سمًةةن ل» قملةةوكؿ سمًةةن ل وؾمةةنِ اجلشةةَء اًمراؿمةةديـ »أيكةة

َ  اًمرؾمةق  «اعمهديلم مـ سمعد  قمةغم ىمقًمةف:  إمم نظمر الةديْ  عمةَذا ب يق ٍمة أيكة

 «وؾمةنِ اجلشةَء اًمراؿمةديـ»و ل يمَوموةِ ومعة    ًمكنةف قمطةػ قملوهةَ:   «قملوكؿ سمًن ل»

اجلةةةةقاب قمةةةةـ  ةةةةذا اًمنك ةةةةِ ذم  ةةةةذا الةةةةديْ  واًمنك ةةةةِ ذم الةةةةديْ اًمةةةةذ  ىمٌلةةةةف  

 واًمنك ِ ذم اايِ اًم ل ىمٌله  مَ يي  و ق:

َ  أىنةةَ شملقونةةَ اإلؾمةة أ سمقاؾمةةطِ  ةةًالء اًمًةةلػ اًم ةةًَم    ب أىنةةَ ىعلةةؿ ىكةةـ  وعةة

ىعةةةةرأل اًمقةةةةرنن إال مةةةةـ ـمةةةةريقهؿ  وب ىعةةةةرأل ؾمةةةةنِ اًمرؾمةةةةق  قملوةةةةف اًمًةةةة أ إال مةةةةـ 

ِ  ال مةراء  َ  نظمةر مةـ ـمةريقهؿن  ىنةَ ؾمةنقق  طمقوقة ـمريقهؿ  ومٌقل قملونَ أن ىعرأل ؿمو 
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وال ارشموَب وال ؿمؽ وموهَ و ل: أن  ًالء اًمًلػ اًمذيـ ؾممعقا اًمقرنن واًمًنِ مـ 

َ  مشنة ¢اًمنٌةل  َ   ةؿ شملقةقا مٌونة َ  ـمرية َ  مشنةةا   همكة ا .. شملقةقا منةف قملوةف اًمًة أ مٌونة

وسموةةةةةَن اًمرؾمةةةةةق  قملوةةةةةف اًمًةةةةة أ  و نةةةةةَ ىقطةةةةةِ  ةةةةةُ أن ى ةةةةةذيمر َ داةةةةةة   سمم ةةةةةؾ  ةةةةةذا 

 اعمنَؾمٌِ: سموَىف قملوف اًمً أ ينقًؿ إمم صم صمِ أىمًَأ:

َ  و ذا أطمَديْ اًمرؾمق  اًمققًموِ  ويشعؾ  سمققًمف.. سمشعلف.. سم قريرا  ومهق يقق  ؿمو 

َ  و ةذا أطمَدي ةف اًم َ  ذيمةرت ؿمو  َ   ونىشة َ  وموًةكّ قمنةف ومو ةٌ  رشقمة شعلوةِ  ويةر  ؿمةو 

َ  مةةـ اًمةؼمد واعمةَء م ونة  وملةؿ يقةؾ ًمةف قملوةةف  ًمكةؿ ىم ةِ شمةومؿ قممةرو سمةـ اًمعةَص ظمقومة

اًمًةة أ ىمةةقال  ًمكنةةف أىمةةرا قمةةغم مةةَ ومعةةؾ  وميظمةةذىَ منةةف طمكةة    مةةـ اًمةةذ  ىقةةؾ ًمنةةَ  ةةذا 

َ  مةـ أوًم ةؽ اًم قرير؟  ق  ذا قمٌد اهلل سمـ قممرو اًمذ  وىمعّ ًمف اًمق ةِ ومهةق صةك

 اًم كَسمِ.

َ  ىقلقا إًمونَ اعمعَين  وممةـ ـمةريقهؿ  إذا :  ًالء اًمذيـ ىقلقا إًمونَ ا ًمشَظ  ؿ أيك

يم  شملقونَ ا ًمشَظ  ُ أن ى لقك اعمعَين عمَذا؟  ن اًمرؾمق  قملوف اًمً أ يقةق : 

ىكةةـ اان ييشمونةةَ اجةةؼم  ًمكةةـ اًم ةةكَ  مشةةَ د  ومةةٌذا :  ةةق  «ًمةةوس اجةةؼم يمًَمعوةةَن»

ا اجؼم طمون  ؿمَ د اًمرؾمق  ي كلؿ أومكؾ منَ ىكـ طموْ ب ىشةَ د وإىة  يشهؿ  ذ

 ضمَءىَ اجؼم  و ذا أمر مهؿ ضمدا .

وأًب قمةةغم ذًمةةةؽ مةةة   : أمةةةر اإلىًةةةَن همةةػما سمةةةيمر مةةةَ يمكةةةـ أن يشهةةةؿ: أن  ةةةذا 

ا مر ًور  شمنشوذا  ويمكـ أن يشهؿ سميىف همػم ًور   مةـ  نةَ ضمةَء االظمة  أل 

ا مر ذم اًمقرنن أو ذم اًمًنِ  ؾ يق يض اًمقضمقب  أأ ال  ا صقزم سملم اًمعل ء: أن

 يق يض اًمقضمقب؟ ظم أل ـمقيؾ ذم قملؿ ا صق .

مةةةنهؿ مةةةـ يقةةةق : ا صةةةؾ ذم يمةةةؾ أمةةةر اًمقضمةةةقب إال ًمقرينةةةِ  ومةةةنهؿ مةةةـ يقةةةق : 

ا صةةةؾ وموةةةف االؾمةةة كٌَب إال ًمقرينةةةِ  مةةةنهؿ مةةةـ يقةةةق : ال يشهةةةؿ مةةةـ ا مةةةر  ء إال 
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ق  و ةةةق الةةةؼ: أن ا مةةةر يشوةةةد اًمقضمةةةقب إال سمقرينةةةِ  واًمةةةراضم  قمنةةةد قملةةة ء ا صةةة

 ًمقرينف.

ًمةةةق ال  ةةةذا وةةةَقمّ ا وامةةةر ذم اًمقةةةرنن يملهةةةَ ؾمةةةد   إذا ىملنةةةَ ال يشهةةةؿ مةةةـ ا مةةةر 

 ء إال ًمقرينِ  َت اسمكْ قمـ اًمقراةـ؟!! وأىَ أذيمر ًمكؿ ىم ِ: ضمر  ظم أل سملم 

رضمللم أطمدلَ ؾملشل اعمنهٓ وااظمر حترير  الزب  يقق   ذا الزب سمًَمقق  

َ  إال سمًَمنًةٌِ ًملقةراةـ  اعمةذ ُ اًمةذ  ا  ظمػم ذم قملؿ ا صق  أن ا مر ال يشود ؿمو 

 يمَن قملوف اًمًلػ اًم ًَم  أن ا مر يشود اًمقضمقب إال ًمقرينِ.

وىمةةةةع ظمةةةة أل سمةةةةلم اًمةةةةرضمللم وميىةةةةَ ى ةةةةكّ اًمرضمةةةةؾ اًمةةةةذ  ي ٌنةةةةك أن ا مةةةةر يشوةةةةد 

َ  حتةّ رةَؾمةِ ذًمةؽ الةز   ىملةّ ًمةف: ا مةر ؾمةهؾ إن ؿمةَ ء اًمقضمقب ويمَن مرًوؾمة

اهلل! وأىةةّ سمًَمنًةةٌِ إًموةةف وةةعوػ ذم اًمعلةةؿ ًمكةةـ ؾمةةيدًمؽ قمةةغم ـمريةةؼ  ىمةةَ : مةةَ  ةةق؟ 

ىملّ: يمل  أمر  سمٌمء سمًَم عٌػم اًمًقر : ـمةنش  مةَ معنةك: ـمةنش؟ يعنةل: أقمةرض 

َ  سمٌقمراوةؽ  ؾمةوكرر  قمـ  ذا ا مر وال شمٌَزم سمف ويميىةؽ ب شمًةمعف  وؾموكةوؼ ذرقمة

َ  ويبكةةُ  ويقةةق  ًمةةؽ : يةةَ أظمةةل! مةةرارا  أىةةَ ا مةةر ـمةةنش  و كةةذا طم ةةك يكةةوؼ ذرقمةة

نمةةر  رةةذا اًمٌمةةء وأىةةّ ال شمًةة جوُ! ىمةةؾ ًمةةف: يةةَ ؾمةةود ! أىةةّ ىملةةّ: أن ا مةةر ال 

يشوةةةد اًمقضمةةةقب إال طموةةةن  يكةةةقن معةةةف ىمرينةةةِ وأىةةةّ ب شمكةةةؿ ىمرينةةةِ إمم  ةةةذا ا مةةةرن 

وًمذًمؽ أىَ أقمَملؽ قمغم مذ ٌؽ!  ذا القوقِ شمعطوؾ اًمن قص.. شمعطوةؾ ا وامةر 

 اًمنمقموِ.

ًمكةـ طمةديْ نظمةر:  «ًموس اجؼم يمًَمعوَن»الديْ اًم َين: ومًَمشَ د: اان طمي 

والةةةديْ  ةةةذا ًمةةةف منَؾمةةةٌِ ـمريشةةةِ ضمةةةدا   يقةةةق   «اًمشةةةَ د يةةةر  مةةةَ ال يةةةر  اًمبَةةةةُ»

: أن مقؾمك قملوف اًمً أ طمون  ذ ُ عمنَضمَة رسمف  أظمؼما أظمقا  ةَرون ¢اًمرؾمق  

كةـ سمين ىمقمف قمٌدوا اًمعجؾ  طمون  أظمؼما سمَجؼم ب يبكةُ مقؾمةك قملوةف اًمًة أ  ًم
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طمون  وصؾ إمم ىمقمةف ووضمةد ؿ ومعة   يعٌةدون اًمعجةؾ يمَىةّ ا ًمةقاح اًم ةقراة اًم ةل 

َ  ؿمةديدا  وأًمقةك ا ًمةقاح  طموةن  أظمةؼم اجةؼم ب  أىزهلَ اهلل قملوف ذم يدا ومبكُ همكةٌ

َ  ؿمةةديدا  وأًمقةةك ا ًمةةقاح و ةةق  يبكةةُ  طموةةن  رأ  اعم ةةؼم قمنةةف شمةةيصمر وهمكةةُ همكةةٌ

 همكٌَن.

ومةةنكـ  ةةذا ا وامةةر اًم ةةل شميشمونةةَ مةةَ يةةدرينَ  «بَةةةُاًمشةةَ د يةةر  مةةَ ال يةةر  اًم»إذا : 

اًمشةةةةَ د يةةةةر  مةةةةَ ال يةةةةر  »أيشةةةةَ يمَىةةةةّ سم ةةةةوبِ الةةةةزأ  أو يمَىةةةةّ سم ةةةةوبِ اًملطةةةةػ: 

 .«اًمبَةُ

لم  ﴿ظم صةةِ اًمكةة أ: اًمنةة ذم ىمقًمةةف: 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم  ةة ةة ػم   ؾم  ةة ع  هم 

ي   ٌ ةة ..  [115]النسالالا :﴾و 

ن «ء اًمراؿمةةديـ مةةـ سمعةةد قملةةوكؿ سمًةةن ل وؾمةةنِ اجلشةةَ»..  «مةةَ أىةةَ قملوةةف وأصةةكَ »

ذًمؽ  ن  ًالء ىقلقا ًمنَ اًمقةق  واًمشعةؾ واًم قريةر.. ىقلةقا اًملشةظ واعمعنةك  وًمةذًمؽ 

 وم   قز ًمنَ إال أن ىشهؿ اًمقرنن واًمًنِ قمغم مَ يمَن قملوف اًمًلػ اًم ًَم .

ومةةةـ  نةةةَ يةةةي  أمةةةر قم ةةةوؿ ضمةةةدا  و ةةةق: يموةةةػ ىًةةة طوع أن ىموةةةز  ةةةذا ؾمةةةنِ  و ةةةذا 

  إذا  ء ومعلةةف اًمًةةلػ اًم ةةًَم  ىشعلةةف ًملًةةٌُ سمدقمةةِ؟ مةةـ ـمريةةؼ اًمًةةلػ اًم ةةًَم 

 اًمذ  ؾمٌؼ ذيمرا  ب يشعلف اًمًلػ اًم ًَم  ال ىشعلف.

و ةةةذا يملةةةف ذم إـمةةةَر اًمةةةديـ.. ذم إـمةةةَر اًمعٌةةةَدات  أمةةةَ ذم إـمةةةَر اًمعةةةَدات ومةةةَ مر 

َ  مـ يم َب أو ؾمنِ.  واؾمع ضمدا  مَ ب  ًَمػ ى 

مةةِ قمةةغم اًمك ةةَب إذا قمرومنةةَ  ةةذا القوقةةِ  إذا : ومةةنكـ  ةةُ أن شمكةةقن دقمقشمنةةَ ىمَة

واًمًةةةنِ ومةةةنهٓ اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   مةةةـ اًمةةةذ  يمكنةةةف أن ي كقةةةؼ رةةةذا ا مةةةقر؟  ةةةق 

اًمرضمةةؾ اًمعةةَب  إذا : اًمعةةَب  ةةق اًمةةذ  ينٌبةةل أن ي ةةقمم اًمةةدقمقة و ةةق اًمةةذ  ينٌبةةل أن 

 ي قمم إىمَمِ الجِ.

يم ػم مـ إظمقاىنَ ـم ب اًمعلؿ يقةق : أىةَ اضم معةّ مةع اًمشةوخ اًمشة ين ىمةد يكةقن 
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   أو اضم معةةةةّ مةةةةع اًمةةةديم قر ومةةةة ن يعلةةةةؿ اًمنمةةةةيعِ ذم اجلَمعةةةةِ  ؿمةةةوخ يمٌةةةةػم أز ةةةةر

ويقةةق : ىمةةَ  يمةةذا ويمةةذا وأىةةَ أىممةةّ الجةةِ قملوةةف  ال يطلةةع سموديةةف  ةةذا ـمقيلةةُ قملةةؿ 

ًموس سمعَب  ـمًَمُ قملؿ ًموس سمطًَمُ قملؿ  إى   ق مٌ دئ ذم ـملُ اًمعلؿ مةع ذًمةؽ 

اًمةديم قر  ي ـ سميىف اؾم طَع أن يقوؿ الجِ قمةغم ذا  اًمشةوخ ا ز ةر   أو قمةغم  ةذا

 اجلَمعل.

َ : يةةةةَ إظمقاىنةةةةَ! ال شم كمًةةةةقا يم ةةةةػما  مةةةةـ طموةةةةْ أىكةةةةؿ  وميىةةةةَ أىمةةةةق  هلةةةةًالء ىَصةةةةك

شمًةة طوعقن أن شمٌلبةةقا اًمةةدقمقة  أمةةَ أن حتملةةقا اًمةةدقمقة ذم أىشًةةكؿ يمةة  ومهم مق ةةَ 

مةةةـ مشةةةَ كؿ ومهةةةذا واضمةةةٌكؿ  أمةةةَ أن شمنقلةةةقا اًمةةةدقمقة سميدًم هةةةَ مةةةـ اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ 

 ومهذا إى  ي علؼ سمي ؾ اًمعلؿ.وقمغم مَ يمَن قملوف اًمًلػ اًم ًَم  

مةـ  نةةَ ىةةي  إمم اايةةِ وًمعلةةف يكةةقن يشَيةِ اجلةةقاب قمةةـ  ةةذا اًمًةةًا  اًم ةةَين ىمةةَ  

قن  ﴿شمعَمم:  ل م  ع  ن  ؿ  ال شم  ر  إ ن  يم  يم  ؾ  اًمذ  قا أ    ي ًم  َؾم  ومةَعمج مع اإلؾمة مل  [0]األنبيالا :﴾وم 

 ىمً ن مـ طموْ اًمعلؿ:

 واضمةُ  واضمةُ اًمةذ  ًمةوس ىمًؿ قمَب  وىمًؿ همػم قمَب  وقمؾ يمؾ مـ اًمقًةملم

سمعةَب أن يًةي  أ ةؾ اًمعلةةؿ  وواضمةُ  ةًالء أن  وٌةقا مةةـ ؾمةيًمق ؿ  يمة  ىمةَ  قملوةةف 

وًمةذًمؽ شمكةقن  «مـ ؾم ؾ قمـ قملؿ ومك مف أجلؿ يقأ اًمقوَمةِ سملجةَأ مةـ ىةَر»اًمً أ: 

اًمن وجةةِ إذا ىمٍمةةة اًمعلةةة ء ذم اًمقوةةةَأ سمقاضمةةةُ اًمةةةدقمقة ومًةةةوققأ رةةةذا اًمقاضمةةةُ مةةةـ ال 

مةـ دويشةؿ  و ةةذا  ةق اًمقاىمةع اًموةقأن وًمةذًمؽ ومةنكـ ىكةةذر  يًة كؼ أن يقةقأ سمةف و ةؿ

يمؾ مـ  ًالء و ًالء أن يقٍموا ذم واضمٌهؿ  ىكذر اًمعل ء أن يقٍموا ذم اًمقوَأ 

سمقاضمُ اًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ قمغم اعمةنهٓ اًمةذ  ؾمةٌؼ سموَىةف  وىكةذر همةػم ؿ أن 

ذر ؿ أن ي قًمةةقا اًمقوةةَأ سمةة   ةةُ قمةةغم همةةػم ؿ وال يًةة طوعقن  ةةؿ أن يققمةةقا سمةةف ىكةة

 يققمقا سمف   ذا مَ قمند  أظمػما  سمًَمنًٌِ هلذا  ىعؿ.
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إذا يمةةةَن  ةةةذا اان يمةةة أ يعنةةةل: قمةةةَأ يممةةةنهٓ  إذا أردىةةةَ شمٌوَىةةةف سم ةةةقرة  مداظملةةةِ:

ظمَصةةِ ًممظمةةقة اًمةةذيـ اضم معنةةَ رةةؿ ذم  عوةة هؿ وسمًَم ةةَزم قمنةةد ؿ معهةةد  اًم ةةقرة 

َ   ؿ مً يضمريـ مٌنك ضمعلق َ يمجمعوِ ومدرؾمِ  قمند ؿ سمشكؾ خم ٍم: أىف.. ـمٌع

وموهةةةَ اعم قؾمةةةط واًم ةةةَىق   اًم ةةةدريس قمنةةةد ؿ.. أمةةةر اًمةةةدقمقة قمةةةؼم طم ةةةص سمةةةدروس 

يمييشَ معهد سمشكؾ من ؿ  ًمكـ ال يقضمد م    أمػم يديـ اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم سمطَقم ةف 

طم ةةك ذم ا مةةقر اعمٌَطمةةِ ومةةٌن قميصةة يمةةيى  قميصةة اهلل مةةَ قمنةةد ؿ  ةةذا ا مةةر  وإىةة  

قة ذم اعمعهةةد وظمةةَرج اعمعهةةد   ةةذا قمنةةد ؿ رةةةوس وىَةةةُ رةةةوس ًم ن ةةوؿ أمةةر اًمةةدقم

اًم ةةقرة اًم ةةل قمنةةد ؿ  ومكةةَن اًمًةةًا  يعنةةل:  ةةؾ  ةةذا يع ةةؼم دظملنةةَ ذم اًم ن ةةوؿ اًمبةةػم 

 منموع أأ  ذا... ؟

 ال  ال  ذا أمر إدار  ال سمد منف.  اًمشوخ:

 وإن ؾممقا سمبػم.. ؾممقا م     عوِ ...؟  مداظملِ:

 ىعؿ.  ال هيمنَ ا ؾم ء سمقدر مَ هيمنَ اعمًموَت  اًمشوخ:

طموةن  ؾمة ؾ قمةـ اًمشرىمةِ ب يقةؾ  ةؿ أقمطةَ ؿ  ¢ومذيمرت هلةؿ أن اًمنٌةل  مداظملِ:

اؾمةةةةؿ مةةةة    أ ةةةةؾ اًمًةةةةنِ أو يمةةةةذا  وإىةةةة  وصةةةةػ طمةةةةَهلؿ  ومةةةةٌن قمروةةةة ؿ طمةةةةًَمكؿ إمم 

 اًمك َب واًمًنِ .. 

أظمل! اًم ن وؿ اعمً نكر  ق اًم ن وؿ اًمذ  يراد سمف إىمَمِ دوًمِ مًةلمِ ذم  اًمشوخ:

ًةةة نكر  ةةةق اًمةةذ  شم  ةةةذ اًمقؾمةةةَةؾ ًملقوةةَأ سم ةةةقرة وةةةد دوًمةةِ همةةةػم مًةةةلمِ  اًم ن ةةوؿ اعم

 الكؿ اًمقَةؿ وًموس اًم ن وؿ اًمذ   ق شمن وؿ قململ.

ىكـ.. ًمعؾ سمعض الًَيـ يعلؿ أن دقمقشمنَ ىمَةمةِ قمةغم أؾمَؾمةلم اصمنةلم  وىةر  

أىف ال طموَة وال ىجةَة ًملمًةلملم مةـ  ةذا اًمةذ  اًمةذ  ران رةؿ ذم يمةؾ سمة د اإلؾمة أ 

يموةةزشملم: اًم  ةشوِ واًمؽمسموةِ  حتقوةةؼ اًم  ةشوِ وحتقوةةؼ مةع ا ؾمةػ إال قمةةغم  ةَشملم اًمر
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اًمؽمسموةةةِ  ةةةذا ال سمةةةد ًمةةةف مةةةـ شمن ةةةوؿ  ًمكةةةـ اًم ن ةةةوؿ يةةةدور قمةةةغم اًمنَطموةةةِ ا ومم و ةةةل 

اًم  ةةةشوِ   ةةةق اعمق ةةةقد رةةةَ يمةةة  رشطمةةةّ ذًمةةةؽ مةةةرارا  وشمكةةةرارا    ةةةق: ىموةةةَأ اًمعلةةة ء 

اًمك ةػمة سمقاضمٌهؿ اًمعلمل أن ييظمذوا  ذا اًمؽماث اًمذ  ورصمنَا مةـ اًمقةرون اًمك ةػمة و

ضمدا   ودظمؾ ذم  ذا اًمؽماث مةَ ًمةوس منةف شمةَرة  ظمطةي   وشمةَرة  ىم ةدا  ويموةدا  سمَإلؾمة أ  

ال سمد هلًالء اًمعل ء مـ أن يققمقا سمقاضمُ شم ةشوِ  ةذا اإلؾمة أ  ةَ دظمةؾ وموةف  ةَ 

 ةةق سمةةر ء منةةف  عمةةَذا؟ ًمو كقةةؼ أصمةةر  ةةذا اإلؾمةة أ ذم اعم مًةةكلم سمةةف يمةة  حتقةةؼ ذم 

َ   ال ؿمؽ أن إؾمة منَ اًموةقأ يمشكةر ال يمكةـ أن ا وًملم اعم مًكلم سمف إؾم  َ  صَومو م

َ  اعمع زًمِ واجقارج  ي قر أىف م شك  يموػ و نَ  ومر  يم ػمة ضمدا   ـ ذيمرىَ نىش

واإلسمَووِ واًمشوعِ واًمراومكِ وإمم نظمرا  يمةؾ  ةًالء يةدقمقن اإلؾمة أ  ومةٌذا : ال سمةد 

ًمنةةَس  ىكةةـ ىملنةةَ مةةـ أن يقةةقأ اًمعلةة ء سمقاضمةةُ شم ةةشوِ  ةةذا اإلؾمةة أ وشمقديمةةف إمم ا

َ  ذم ىمقًمف شمعَمم:  قن  ﴿نىش ل م  ع  ن  ؿ  ال شم  ر  إ ن  يم  يم  ؾ  اًمذ  قا أ    ي ًم  َؾم   .[0]األنبيا :﴾وم 

 ( 00: 36: 03/ 735) اهلدى والنور /

 (  00: 56: 08/ 735) اهلدى والنور /
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 احلصبٗٛ ٔالعىن اجلىاع٘

 الزسموِ ذم اإلؾم أ حمرمِ. اًمشوخ:

 طر  اًمكًَمِ.حمرمِ! ... اًم مداظملِ:

ًمكةةـ اًم جمةةع واًم ك ةةةؾ سمةةدون حتةةزب سمكوةةةْ ال ىقٌةةؾ مًةةلملم نظمةةةريـ  اًمشةةوخ:

معنَ قمغم أؾمَس اًمك َب واًمًنِ وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم   ذا ال سمد منةف  ًمكةـ 

َ   َقمةةِ قمةةغم  َقمةةِ ويملهةةؿ داظملةةلم ذم داةةةرة اإلؾمةة أ  ةةذا ال  ةةقز   ًمةةوس حتزسمةة

ـ  ﴿وأن اهلل قمةةةز وضمةةةؾ يقةةةق : 
ةةة ةةةقا م  قى  ال شم ك  لم   و 

يم  ةةة ؿ   *اعم  نم   يةةةن ه 
ةةةقا د  ىم  ر  ـ  وم  ي

ذ  ةةة ـ  اًم 
ةةة م 

قن   طم  ر  هي  ؿ  وم  د  ب  سم    ًم  ز 
ؾ  طم  َ يم  و ع 

َى قا ؿم  يم   .. ومهم نل؟ [32 - 31 ]الروم:﴾و 

 ومهمّ ىعؿ. مداظملِ:

  ذا  ق. اًمشوخ:

 أىَ .... اًمؼمعمَن ذم اًمطريؼ اًمديمقراـمل  ؾ  قز هلؿ؟ مداظملِ:

لـ اًمؼمعمَن أىف حيكؿ رشيعةِ اإلؾمة أ سم شَصةولهَ ومة  ال مَ  قز  مَ يع اًمشوخ:

َ : االى  َسمةةَت اًم ةةل دمةةر    ةةقز اًمةةدظمق  ذم م ةةؾ  ةةذا اًمؼمعمةةَن   ةةذا أوال   وصمَىوةة

َ  وىمع قمندىَ ذم قم ن   ذا ظم أل اإلؾم أ  اًموقأ ذم سمعض اًمٌ د اإلؾم موِ وطمدي 

نًَء وم  ومَةةدة ن  ن االى  َب سمكوْ يشؽم  وموف يمؾ اًمرضمَ  سمؾ يشؽم  وموف طم ك اًم

  ذا االى  َب ... ووموف اًم ًَم  واًمطًَم   ووموف اًمزاين واًمشَؾمؼ وإمم نظمرا.

 (19a/00:15:24)رحلة النور 
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 التٍظٗي وَ أجن الدعٕٚ

ؿموخ  نةَ  قمةغم اًمًةَطمِ  ةَ يةر   َقمةِ فمهةرت ضمديةدة  دممةع سمةلم  مداظملِ:

جل قمةةةِ اجل قمةةةِ اًمًةةةلشوِ و َقمةةةِ اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم  وذًمةةةؽ أيشةةةؿ يةةةرون أن ا

اًمًةةةةةلشوِ همةةةةةػم من مةةةةةلم  وهمةةةةةػم واىمعوةةةةةلم  وموةةةةةيشمقن إمم اجل قمةةةةةِ اًمًةةةةةلشوِ سمةةةةةًَم ن وؿ 

 وسمًَمقاىمعوِ يم  يزقممقن   ؾ  ذا اجل قمِ رشقموِ؟

واهلل  ةةذا اجلةةقاب قملوةةف ي شةةرع مةةـ معرومةةِ مةةَ يعنةةقن سمةةًَم ن وؿ   ىةةف يمةة   اًمشةةوخ:

ارس ىملنةةةةَ أيم ةةةةر مةةةةـ مةةةةرة شمن ةةةةوؿ اًمةةةةدروس واًملقةةةةَءات ومهةةةةق أؿمةةةةٌف مةةةةَ يكةةةةقن سمَعمةةةةد

ا  اًمن َموِ  ومهةذا ال أطمةد  ةَد  ذم ضمةقاز ذًمةؽ  ومةٌن ومة   اعمةدارس ب يكةـ معهةقد 

ذم قمهةةد اًمرؾمةةق  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ وإىةة  طمةةدث ذًمةةؽ ومةةو  سمعةةد  وال ؿمةةؽ أن 

 ذا ىقع مةـ اًم ن ةوؿ  وال إىكةَر ذم ذًمةؽ  أمةَ إذا يمةَىقا يق ةدون سمةًَم ن وؿ يمة   ةق 

واالؾمةة عداد ًمل ةةروج قمةةغم الةةَيمؿ واىمةةع يم ةةػم مةةـ اجل قمةةَت  ةةق اًمعمةةؾ اًمنةة  

َ ال  ةةةقز أوال   وصمَىو ةةةَ: ؾمةةةوكقن م ةةةػم اجل قمةةةِ اًمًةةةلشوِ اًم ةةةل  ةةة اعمًةةةلؿ ومهةةةذا ـمٌع 

حتةةةَو  أن دممةةةع سمةةةلم اًمةةةدقمقة ًملًةةةلػ وسمةةةلم أؾمةةةلقب اًم ن ةةةوؿ قمنةةةد سمعةةةض اجلةةةػ 

أيشةةةؿ ؾمةةةقأل ال يكقىةةةقن ال ؾمةةةلشولم وال إظمةةةقاىولم يمةةة  يقةةةَ  قمةةةـ سمعةةةض اًمطوةةةقر إىةةةف 

ا إال إذا شمشرغ هلَ يمشين أ  قممؾ قملمةل ال سمةد ىيس مشو فن  ن اًمدقمق ة ال شمنج  أسمد 

ًمةةف مةةـ اًم   ةةص ومةةٌذا مةةَ ظملةةط اإلىًةةَن سمةةلم ىةةقع مةةـ اًمعمةةؾ وىةةقع نظمةةر ب يةة قـ ال 

  ذا وال  ذا.

ا:  ن ىموةةةَأ يمةةؾ  َقمةةةِ سمقاضمةةُ مةةةـ اًمقاضمٌةةةَت إقمةةغم أىنةةةَ ىقةةق  ىكةةةـ داةةة   وأسمةةةد 
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ة دممعهةةؿ و ةةل داةةةرة اًمكشَةوةةِ  ةةذا ال سمةةد منةةف  ًمكةةـ سمنمةةط أن يكةةقن حتةةّ داةةةر

اإلؾمة أ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةنِ وقمةةغم مةةَ يمةةَن قملوةف ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم   ومًَم   ةةص ذم 

: اعمةةدير  اًمعمةةؾ  ةةذا أمةةر ال ينكةةر  ًمكةةـ اجلةةط سمةةلم  ةةذا وسمةةلم  ةةذا ال  ةةقز  وممةة   

 َ ةةة .. ال يمكةةةـ أن يكةةةقن مدرؾم  اإلدار   مةةةدير اعمدرؾمةةةِ ال يمكةةةـ أن يكةةةقن معلةةة  

ا  قمملةف إدار   يمةذًمؽ اعمكةدث واعمشنة ال يمكةـ ًملكديْ ذم اًم شًػم إمم نظمر

ان  ن قمملةةةةةةف شمعلومةةةةةةل  و كةةةةةةذا مةةةةةةَ يقةةةةةةَ  ذم ا ومةةةةةةراد يقةةةةةةةَ  ذم  أن يكةةةةةةقن مةةةةةةدير 

َ  ومةةٌذا أرادوا  َقمةةِ مةةـ اًمًةةلشولم أن  معةةقا سمةةلم شمعلةةوؿ اًمةةدقمقة  ةة اجل قمةةَت متَم 

 َ.وسملم اًم ن وؿ ظمَصِ إذا يمَن مـ اًمنقع اًمذ  ال ينمع ومقد ظمنوا وب يرسمكقا ؿمو   

 (00:04:47/ (7فًاوى رابغ ))

 

 ِن ٍِاك وَ ِٕ ضمف٘ العكٗدٚ حسن٘ املٍّج؟

يقةةةق  اًمًةةةَةؾ: أرضمةةةق مةةةـ اًمشةةةوخ أن يقوةةة  ًمنةةةَ اًمشةةةر  القوقةةةل سمةةةلم  مداظملةةةِ:

َ قمل   سمين  ذيـ  ة ومنهج  َ  وسملم اًمًلشولم قمقود  ة واإلظمقاىولم منهج  اًمًلشولم قمقود 

 ػم مةـ ـملٌةِ اًمعلةؿ يقعةقن ذم ا و  اعمذ ٌلم لَ اًمًَةديـ ذم ضمزيرة اًمعرب  ويم

 مـ طموْ ال يشعرون.

رسم  يمكننَ أن ىقق : سميىنَ ذم ا مس اًمقريُ يمةَن ذم سمعةض مةَ شمكلمنةَ  اًمشوخ:

َ هلذا اًمًًا  أو سمعض اجلقاب  ومٌىنَ ىملنَ: إن اإلؾم أ  وموف مَ يمكـ أن يكقن ضمقاسم 

َ ىمَة   قمغم اًم ك َب واًمًةنِ وقمةغم  ُ أن يشهؿ يملو َ مـ يمؾ ضمقاىٌف ومه   صكوك 

مةةنهٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم  ر  اهلل قمةةنهؿ  وىملنةةَ: أن اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ إىةة  شمقةةقأ قمةةغم 

يملم لم اصمن ةلم  و ةذا اصةط ح ضمرينةَ قملوةف  ولةَ: أىةف ال سمةد مةـ اًم  ةشوِ واًمؽمسموةِ  
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ورشطمنةةَ أن اعمق ةةقد سمًَم  ةةشوِ:  ةةق أن ي قضمةةف أ ةةؾ اًمعلةةؿ إمم أن يشهمةةقا اإلؾمةة أ 

وقمةةةغم مةةةنهٓ اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   صمةةةؿ أن يننمةةةوا  ةةةذا اًمعلةةةؿ  مةةةـ م ةةةدريف اًم ةةةَومولم 

اًم كو  سملم ا مِ اعمًلمِ   ذا  ق اًمنقطِ أو اًمريموزة ا ومم ًملدقمقة اًمًلشوِ: أن 

َ: قمةغم  َ ء قمةغم اعمةنهٓ اعمةذيمقر  نىش ة َ مـ يمؾ ضمقاىٌةف سمنة يشهؿ اإلؾم أ ومه   صكوك 

 يم َب اهلل وطمديْ رؾمق  اهلل ومنهٓ اًمًلػ اًم ًَم .

 ةةذا اعمهمةةِ ال يًةة طوع أن يةةنهض رةةَ ومةةرد وال قمنمةةة وإىةة  ينٌبةةل أن  وىملنةةَ: إن

ا ًمقأل اعمًًمشِ مـ قمل ء اعمًلملم ذم أىمطةَب أرض اإلؾمة أ يملهةَ  صمةؿ  َيققأ ر

ينٌبل أن يقؽمن مع  ذا اًم علوؿ واًمننم هلذا اعمشهقأ اًم كو  ًممؾم أ.. أن يقؽمن 

 معف شمرسموِ اعمًلملم قمغم  ذا اإلؾم أ اًم كو .

ا قمةةـ   ةةذا  ةةق اعمةةنهٓ  وًمةةوس جمةةرد ادقمةةَء  وأن يكةةقن اًمةةداقمل أو اًمداقموةةِ سمعوةةد 

اًمشهةةؿ اًم ةةةكو  قمةةغم  ةةةذا اعمنهةةَج  صمةةةؿ  ةةق ينةةةَد  وي ةةو  أن دقمقشمةةةف ىمَةمةةِ قمةةةغم 

 اًمك َب وقمغم اًمًنِ  صمؿ ال  ء أيم ر مـ جمرد  ذا اًمدقمق .

وىكـ ىعرأل سمًَم جرسمِ مـ يم ػم مـ اجل قمَت اإلؾم موِ  وًمًنَ سمكَضمِ إمم أن 

ىًةمل سمعكةهَن  ن اًمبَيةِ إىة   ةق اًم ةذيمػم واًمةذيمر  شمنشةع اعمةًمنلم: ىعةرأل سمعةةض 

اجل قمَت اإلؾم موِ اًم ل هلَ قمنَيِ أو ؿمٌف قمنَيِ سم  ىقق  ىكةـ ذم اًمنمةط اًم ةَين 

اًمذ  ينٌبل أن يققأ سمف اًمدقمَة إمم اإلؾم أ أال و ق: اًمؽمسموِ  أو مَ يًمك سمًَمًةلق  

اجل قمَت يمنَ ىرا ؿ   معقن يمؾ ًموةؾ  ذم سمعض االصط طمَت  إن سمعض  ًالء

 عِ ًموكوق َ سمًَم  ة واًمعٌَدة وىموَأ اًملوؾ  وال سميس مـ ىموَأ  وًمكـ يشؽمط ذم 

دىَ قمةةغم اعمةةنهٓ اًم ةةكو  ًمشهةةؿ اإلؾمةة أ  يشةةؽمط أال يكةةقن ىموةةَأ نذًمةةؽ إذا مةةَ اؾمةة 

اًملوؾ  َقمو َ  أ : قمغم اًم داقمل يم  يمَن يشعؾ  ةًالء ي ةداقمقن ذم يمةؾ أؾمةٌقع أن 

معقا ًمولِ اجلمعِ ًموكوقا اًملوؾ  صمؿ يمَىقا سمًٌُ سمعد ؿ قمـ دراؾمِ اإلؾم أ مـ   
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ال »م ةةةةدريف يمةةةة  ذيمرىةةةةَ يمةةةةَىقا ذم همشلةةةةِ شمَمةةةةِ قمةةةةـ ىمقًمةةةةف قملوةةةةف اًم ةةةة ة واًمًةةةة أ: 

ا سمَؾمةةةؿ إصةةة ح اًمنشةةةقس   «   ةةةقا ًمولةةةِ اجلمعةةةِ سمقوةةةَأ وال يشَر ةةةَ سم ةةةوَأ ومهةةةؿ إذ 

 ةةةذا اًملولةةةِ اًم ةةةل يشةةةك  وحتًةةةلم اًمًةةةلق  يمةةةَىقا  معةةةقن سمعةةةض هايةةةَ ؿ إلطموةةةَء

ا أن شمقةةةةقأ ىمَةمةةةةِ اإلؾمةةةة أ سمم ةةةةؾ  ةةةةذا قمةةةةـ إطموَة ¢اًمرؾمةةةةق   هةةةةَ  ومكوةةةةػ يمكةةةةـ إذ 

 اعمشهقأ اجَـمي سمًَمًنِ  سمؾ سمًَمعٌَدة اًم ل ضمَء رَ اإلؾم أ.

ًمذًمؽ وم  سمد مـ أن يققأ يمؾ اًمدقمَة اإلؾمة مولم يمةؾ سمكًةٌهؿ.. أىةَ ال أدقمةل أن 

ا  أ : أن يكقن يمةؾ  َقمةِ يكقىةقا قمغم يمؾ  َقمِ إؾم موِ أن شمعمؾ قمم   واطمد  

ومقهةةةةَء  أو أن يكقىةةةةقا حمةةةةدصملم  أو أن يكقىةةةةقا مشنةةةةيـ  وًمكةةةةـ ال سمةةةةد ًمكةةةةؾ  ةةةةذا 

َ م شقةةلم قمةةغم مةةنهٓ واطمةةد ال   لشةةقن ذم اعمةةنهٓ وإن  ةة اجل قمةةِ أن يكقىةةقا  وع 

يمةةةَىقا   لشةةةقن ذم االظم  َصةةةَت ًمكةةةـ دممعهةةةؿ داةةةةرة اإلؾمةةة أ قمةةةغم اعمشهةةةقأ 

َ أن شمكةةقن يملمةةِ اعمًةةلملم واطمةةدة   وأن اًمًةةلشل اًم ةةكو   ومةةٌذا يمةة ةة َىقا يريةةدون طمق 

ىمةقا  َقمةِ اعمًةلملم ومعلةوهؿ أن يكقىةقا ر  ش  ال ي  أشمكقن  َقم هؿ  َقمِ واطمةدة  و

َ  و  قمةةغم مةةنهٓ واطمةةد  صمةةؿ مةةـ يمةةَن يًةة طوع مةةنهؿ أن حيقةةؼ  ةةذا اعمةةنهٓ قملةة    عةة

َ أو أؿمةةة ةة  َص وإىةةة  ومعلةةوهؿ أن ي ٌنةةةقا  ةةذا اًمعلةةةؿ  و ةةةذا ال يعنةةل أن ي ٌعةةةقا ؿم   

َ: ينٌبل أن يققأ سمف ا ًمقأل مـ قمل ء اعمًلملم ًمكـ قمغم منهٓ  ا مر يم  ىملنَ نىش 

 واطمد.

وًمةةةذًمؽ يمنةةةَ ذم سمعةةةض اعمةةةًمترات اًم ةةةل دقمةةةّ اعمةةةًمتريـ إمم أن ينطلقةةةقا ذم 

دقمةةقهتؿ اعمًةةلملم إمم ديةةنهؿ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ اىمؽمطمنةةَ مةةع سمعةةض إظمقاىنةةَ أن 

قن دقمةةةقة اًمةةةدقمَة ىمَةمةةةِ قمةةةغم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  يكةةةؿ إمم  ةةةذا اًمةةةدقمقة  أ : أن شمكةةة

ا مةـ  ومَىمؽمطمنَ أن يكؿ إمم ذًمؽ: وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم   ومنكـ ىر  أن يم ةػم 

َ  سمم ةةةةؾ  ةةةذا اًمنمةةةةط و ةةةق: أن يكةةةةقن ومهةةةؿ اًمك ةةةةَب  : ال هي مةةةةقن ومكريةةة اًمةةةدقمَة أوال 
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َ وسم ةقرة ـمٌوعوةِ والزأ  ةذا  واًمًنِ قمغم منهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم   ال هي مةقن ومكري ة

اال ة  أ أال هي مةقا رةذا ذم ذوات ىشقؾمةهؿ  وسمعكةهؿ ىمةد يقةق  سملًةَىف: سمةين قمدأ 

 ةةةةذا اًمةةةةنهٓ  ةةةةق اًم ةةةةكو  وًمكةةةةـ ال حيققةةةةف  عمةةةةَذا؟  ىةةةةف ال يًةةةة شود مةةةةـ ضمهةةةةقد 

ا: سمعةةةض  اعم    ةةةلم ذم اًمةةةدقمقة إمم اإلؾمةةة أ قمةةةغم وةةةقء اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  ومةةةٌذ 

  ةذا اعمةنهٓ اجل قمَت طمون  شمريد أن شمعمةؾ ًممؾمة أ ومةٌذا يمةَن قمملهةؿ ًمةوس قمةغم

 ومًقأل ال ي مر قمملهؿ مَ يٌ بقىف مـ إىمَمِ دوًمِ اإلؾم أ قمغم وضمف ا رض.

ا: ىةدقمق يمةؾ اجل قمةَت اإلؾمة موِ أن يكقىةقا قمةغم يملمةِ ؾمةقاء  و ةذا  ومنكـ إذ 

اًمكلمِ ال شمكقن إال قمغم  ذا اعمةنهٓ سمةدًموؾ: أىةف ال يًة طوع أطمةد أ  ذرة مةـ قملةؿ 

ج اًمقةةةَةؿ قمةةةغم يم ةةةَب اهلل وقمةةةغم طمةةةديْ أن يةةةي  سممةةةنهٓ نظمةةةر  ةةةًَمػ  ةةةذا اعمنهةةةَ

 رؾمق  اهلل وقمغم منهٓ ؾملشنَ اًم ًَم  ر  اهلل قمنهؿ.

و ةةةَ ال ؿمةةةؽ وموةةةف وال ريةةةُ وموةةةف أن إىمَمةةةِ دوًمةةةِ اإلؾمةةة أ اًم ةةةل  ةةةل مٌ بةةةك يمةةةؾ 

َ عمةَ ىمةد يقةق  اًمةٌعض قمةـ اًمًةلشولم  اجل قمَت اإلؾم موِ  ال ؿمةؽ ذم ذًمةؽ ظم وم ة

ومهةةَ مةةـ ىمةةديؿ اًمزمةةَن  ًمكةةـ القوقةةِ أن سمةةييشؿ ال هي مةةقن سمٌىمَمةةِ دوًمةةِ اإلؾمةة أ ىعر

اًمعمةةةؾ إلىمَمةةةِ اًمدوًمةةةِ اإلؾمةةة موِ  ةةةل سمبوةةةِ يمةةةؾ مًةةةلؿ  ًمكةةةـ ا ؾمةةةًَموُ   لةةةػ  

ومةةنكـ ىقةةق : أن أ  أؾمةةلقب  يةةِ  َقمةةِ شمقةةقأ قمةةغم أؾمةةَس اًمعمةةؾ سمَإلؾمةة أ  ةةذا 

اًمذ  ورصمنَا  ووموف ومو  ي علةؼ سمًَمعقَةةد مةَ  ةًَمػ اًمك ةَب واًمًةنِ و ةًَمػ مةنهٓ 

ووموةةف مةةـ ا طمَديةةْ اًمكةةعوشِ واعمقوةةققمِ  ووموةةف مةةـ ا طمكةةَأ اًمًةةلػ اًم ةةًَم   

اًمنمقموِ مَ  ًَمػ اًمك َب واًمًنِ  ووموةف مةـ الةض قمةغم اًمز ةد واالىكةراأل قمةـ 

َ اًمك ةةَب واًمًةةنِ   ةةذا اًمًةةلق  اًمةةذ  يًةةةلكف  ةة اًمًةةعل ذم ا رض مةةَ  ةةًَمػ أيك 

سمعض اجل قمَت دون اال   أ سم  ةشوِ  ةذا اإلؾمة أ  ةَ دظمةؾ وموةف ؾمةقأل ال ي مةر 

اًمٌبوِ اًم ل أىشد َ أو شمنشد َ يمؾ اجل قمَت اإلؾم موِ  وإى  ؾمة ققأ  ةذا اًمدوًمةِ 
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سمةةةٌذن اهلل قمةةةغم أيم ةةةَأل وقمةةةغم أيةةةد  اًمةةةذيـ ي ٌنةةةقن  ةةةذا اعمةةةنهٓ اًم ةةةكو  سمٌ ةةةَع 

 وع اجل قمَت  ال أفمـ وال أشم قر أن  َقمِ شمدقمل اإلؾم أ سمٌمكَيشةَ أن شمنكةر 

َ قمةـ اإلؾمة َ يملو ةَ  ويمةَن داظمة   وذم  ذا اعمنهَج  وإال يمةَن ذًمةؽ اىكراوم ة  أ اىكراوم ة

ف  اهل  ةةد   ﴿وقموةةد ىمةةق  اهلل شمٌةةَر  وشمعةةَمم:  ةة ٌ ةةلم   ًم  َ شم  ةة  م 
د  ةة ع  ـ  سم 
ةة ق   م  ةة ؾم   اًمر 

َىم ؼ  ةة ش  ـ  ي  ةة م  و 

ت   َء  ةةةةةةةةةة ؾم  ن ؿ  و  ةةةةةةةةةة ه   ضم 
ل ف  ةةةةةةةةةة ى    مم  و  ةةةةةةةةةةق  َ شم  ةةةةةةةةةة  م 

ف  ةةةةةةةةةة ًم  ق  لم  ى 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم  ةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةة ػم   ؾم  ةةةةةةةةةة ع  هم 

ي   ٌ ةةةةةةةةةة و 

ا ػم 
 .[115]النسا :﴾م   

إذا يمنَ صَدىملم ذم طمًـ فمننَ  ذا ًمكؾ اجل قمَت اإلؾم موِ اعمقضمقدة  ومنكـ

قمةةغم  ء  اًموةقأ ذم اًمًةَطمِ اإلؾمة موِ ومعلوهةةَ أن شمًيمةد طمًةـ فمننةَ رةةؿ أن ي عةَوىقا سمنةَ

َ  صمؿ أن ي عَوىقا معنَ قمغم شمطٌوةؼ  ةذا  االحتَد معنَ قمغم  ذا اًمنهٓ اًم كو  ومكري 

كقن  ل ا طمؼ سمين شمقةوؿ طمكةؿ اهلل ذم اًمنهٓ قمملو َ  وإال ومً كقن اجل قمِ اًم ل شم

ا وشمققأ سم كقوقف قمملو َ.  ا رض  ل اًم ل شم ٌنك  ذا اعمنهٓ اعمجمع قملوف ومكر 

 ًمعكم رذا أضمٌّ قمـ اًمًًا  اًمًَسمؼ!

 (00:45:37/ (9هـ )1408لقاءات املدونة لعام )
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 حهي التحصب ٔالعىن التٍظٗى٘

 ةةةوؿ اًمةةةدقمقة ذم اجل قمةةةِ  يمنةةةَ ؾمةةةيًمنَيمؿ ذم اًمًةةةَسمؼ قمةةةغم اًم ن ةةةوؿ.. شمن مداظملةةِ:

َ ذم طمةةةةةةدي كؿ طمةةةةةةق  اجل قمةةةةةةِ يعنةةةةةةل: أن اًمقاضمةةةةةةُ قمةةةةةةغم  وؾمةةةةةةمعنَ مةةةةةةنكؿ ؾمةةةةةةَسمق 

اجل قمةةةَت أن ي كةةةَملقا ذم اًمعمةةةؾ  أن يعمةةةؾ يمةةةؾ واطمةةةد طمًةةةُ    ةةةف  ومةةةـ 

ظمةةةة   اؾمةةةة  قمنَ ًمكةةةةؿ ذم اعمةةةةدة ا ظمةةةةػمة  ةةةةذا أىكةةةةؿ متنعةةةةقن اًم كةةةةزب واًمعمةةةةؾ 

 اًم ن ومل  يموػ ىقومؼ سملم اًمققًملم؟

أ ... اًم ن ومل اان ىكـ اضم معنَ  نَ قمغم شمن وؿ  أًموس يمذًمؽ؟ ال الز اًمشوخ:

ىكـ ىقر شمن و   وىنكر شمن و    ومًَم ن وؿ اًمةذ  ىنكةرا  ةق مةَ هي ةػ سمةف اًمنةَس اًمةذيـ 

يريدون أن يقومقا دوًمِ اإلؾم أ مَ سملم قمشوِ ووكَ َ رةذا اًم ن ةو ت اًم ةل شمقةقأ 

.. قمةةةغم مةةةَ يشةةةٌف اًم ن ةةةو ت اعمعروومةةةِ ًمةةةد  همةةةػم اعمًةةةلملم   شمن ةةةو ت هيةةةِ مةةة   

اؾمةة عدادات مَديةةِ أن شمقةةقأ مةة    دوًمةةِ ذم وؾمةةط دوًمةةِ ومةةَ ؿمةةَسمف ذًمةةؽ أو دويلةةِ ذم 

وؾمةةط دوًمةةِ و كةةذا  اًم ن ةةو ت  ةةذا اًم ةةل يدىةةدن طمقهلةةَ يم ةةػم مةةـ اعم كةةزسملم ومهةةذا 

 اًمذ  ىكـ ىنكرا.

أمَ اًم ن وؿ ذم ؾمٌوؾ شمدريس اًمعلةؿ وشمقضموةف اًمنةَس وأمةر ؿ سمةَعمعروأل ويشةوهؿ 

كر وىكق ذًمؽ مـ ا طمكَأ اعمقطقع سمنمقمو هَ ذم اإلؾم أ  ومهذا ىكةـ ال قمـ اعمن

 ىنكرا.

سمَظم  َر: إذا يمَن اًم ن وؿ ين ٓ منف حتزب ومهذا اًمذ  ىنكةرا  أمةَ اًم ن ةوؿ اًمةذ  

ف شمشريةةؼ ا مةةِ إمم ةةةال يؽمشمةةُ مةةـ وراء اًم كةةزب واًم كةةزب اًمةةذ  ال يؽمشمةةُ مةةـ ورا
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 طوع اإلىًةةةَن أن ينكةةةر شمن ةةةو   ؿمةةةوع وومةةةر  وأطمةةةزاب  ومهةةةذا ىكةةةـ ال ىنكةةةرا وال يًةةة

يًةةَقمد قمةةغم ىنمةة اًمعلةةؿ وقمةةغم شمققموةةِ اًمنةةَس وقمةةغم شم قةةوشهؿ وشمةةرسمو هؿ قمةةغم أؾمةةَس 

 اإلؾم أ اًم كو .

 وًمعلف ال شمنَىمض سملم مَ يمنّ ؾممعّ ىمدي   ...

ًمكـ  ًالء اجل قمَت ىعةرأل أيشةؿ م كزسمةقن  يعملةقن سمعمةؾ اًم ن ةوؿ  مداظملِ:

 اًمًوَف..

عونةةِ  ةذا منمةوقمِ أو همةةػم منمةوقمِ  أىةَ أىمةةق : أ  أىةَ مةةَ ىملةّ  َقمةِ م اًمشةوخ:

 َقمِ شم كزب وشم ك ؾ ويؽمشمُ مـ وراء ذًمؽ مَ شمعلمقن سموعِ رةوس اجل قمِ ومَ 

 ؿمَسمف ذًمؽ ومهذا  َ يزيد اعمًلملم ومرىمِ واظم  وم َ.

ىقةةؾ مةةـ سمعةةض أ ةةؾ اًمعلةةؿ  وأىةةَ أقملةةؿ أن  ةةذا اًمنقةةؾ همةةػم ؾمةةلوؿ وهمةةػم  مداظملةةِ:

ا  صةةةكو   ىقلةةةقا ىقةةة   مةةةـ يم ةةةَب:  ةةة َ خم ٍم  ةةة طموةةةَة اًمشةةةوخ ا ًمٌةةةَين ًملشةةةوٌَين يم م 

وىمةةةًَمقا: سمةةةين اًمشةةةوخ ا ًمٌةةةَين يةةةر  ضمةةةقاز ا طمةةةزاب.. شمكةةةقيـ ا طمةةةزاب اًمًوَؾمةةةوِ 

 واًمدظمق  وموهَ  مع أن اعمعلقأ قمنؽ ظم أل  ذا يملف.

...  ةذا ... ًمكةـ يمكةـ يمة أ ا خ  أىةَ أىمةر أن شمقةقأ يمةؾ  َقمةِ سمطةرأل  اًمشوخ:

 سمقاضمُ مـ اًمقاضمٌَت ...

 سمَظم  َصهَ. ِ:مداظمل

ا  يعنةل: أًب مة    ؾمةه    اًمشوخ: ىعةؿ  سمَظم  َصةهَ  ةذا أىمةرا وال ... وموةف أسمةد 

ا و ةةق: ال أىكةر أن يكةقن  نةةَ   َقمةِ أو ـمَةشةِ مةةـ اعمًةلملم يققمةةقن  سمًةوط َ ضمةد 

م    سم  ريـ ريَووِ ذم طمدود اًمنميعِ اإلؾم موِن  ن  ذا واضمةُ يمشةَةل إذا ىمةَأ 

  وقمةةغم ذًمةةؽ ومقةةس: أن يكةةقن  نةةَ   َقمةةِ يققمةةقن سمةةف اًمةةٌعض ؾمةةقط قمةةـ اًمٌةةَىملم
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سمةة علؿ قملةةقأ  ال يقةةقأ رةةَ أم ًَمنةةَ ىكةةـ مةةـ ... ًمكةةـ يمةةؾ  ةةذا اجل قمةةَت  ةةُ أن 

يعوشةةقا ذم طملقةةِ واطمةةدة  و ةةل: داةةةرة اًمك ةةَب واًمًةةنِ  وًمةةوس  نةةَ  اظمةة  أل ذم 

ا صةةؾ اًمةةذ  ينٌبةةل أن يقةةقأ قملوةةف رصح اإلؾمةة أ وجمةةد اإلؾمةة أ  ومهةةذا أىةةَ أىمةةرا 

ا  ًمكةةـ  ةةذا  ء واًم كةةزب اًمةةذ  ىنكةةرا واًمةةذ  يؽمشمةةُ مةةـ  وأىمةةق  سمةةف داةةة   وأسمةةد 

َ وىكةق ذًمةؽ  ا وشمٌَهمك ة وراةف أن شم كزب يمؾ ـمَةشِ جل قم هَ  صمةؿ أن يةزدادوا شمٌَقمةد 

  ذا  ء نظمر.

و ذا مَ ىملّ ... اًمقكوِ  ذا  ىملّ: عمَ ىمَ  اًمشوخ  ذا اًمكة أ يعنةل  مداظملِ:

َسمِ وذم اًمًوَؾموِ  وـمَةشةِ  ة ص سمك َسمةِ ... سمف: أن م ؾ  ذا اًمطَةشِ   ص سمًَمك 

 إمم أن شمققأ اًمدوًمِ اإلؾم موِ ومكؾ سمعد ذًمؽ ...

وال يمكةةةـ أن شمقةةةقأ اًمدوًمةةةِ اإلؾمةةة موِ إال قمةةةغم  ةةةذا اًم    ةةةَت  ال  اًمشةةةوخ:

 قمغم اًم كزسمَت.

ومٌن ظم   مَ رأينَ مَ يم ُ  ًالء اًم ن وموقن م    اًمشوخ قمٌد اًمرمحـ  مداظملِ:

ب: اًمعمةةةؾ اجل قمةةةل ويم ةةةػم مةةةنهؿ  هور يمةةةذًمؽ ذم يم َسمَشمةةةف قمٌةةةد اجةةةًَمؼ ذم يم ةةةَ

يعنةةةل: يققًمةةةقن سمةةةين اًمشةةةوقخ اًمًةةةلشولم وؾمةةةقاء اًمًةةةلشوِ اعمعةةةَرصة أو اًمقديمةةةِ م ةةةؾ 

اًمشوخ حممد سمـ قمٌد اًمق َب حي جقن  يققًمقن: إىف يمَن ًمديف دممةع  ىمةَأ سم جمةع 

 مـ ظم   دقمقشمف  وىنم دقمقشمف اإلسمداقموِ وظمرج ظمَرج اجلزيرة.

سمةةةيس يةةةَ أظمةةةل! اًم جمةةةع.. يملمةةةِ: اًم جمةةةع يملمةةةِ ... مطَـمةةةِ  يملمةةةِ ال  اًمشةةةوخ:

َ: أًمًنَ م جمعلم؟  ؾموَؾمولم  شمكوقهَ شمكووؼ ... شم ًع  ىكـ اان يم  ىملنَ نىش 

 ىعؿ. مداظملِ:

 أ نَ  أطمد ينكر  ذا اًم جمع؟ اًمشوخ:
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 ال. مداظملِ:

َ اًمذ   ق ذم القوقِ واىمع اًم كة   اًمشوخ: ت ًمكـ اًم جمع اًمذ  أرشىَ إًموف نىش 

الزسموةةِ اًموةةقأ ذم ا را  اإلؾمةة موِ: حمَوًمةةِ إ ةةَد دويلةةِ صةةبػمة وةةمـ دوًمةةِ 

يمٌػمةن  ن هلؿ نراء شم علؼ رذا اًمدوًمِ  منهؿ مـ يٍمةح سمةين الكةَأ يمشةَر.. مةنهؿ 

مـ يقق : إن  الكَأ يمشَر وموجُ اجروج قملوهؿ وىكق ذًمؽ مـ ا ىمقا    ذا ال 

أرشىةةَ إًموهةةَ  وإىةة  شمنٌةةع مةةـ اًم كةة  ت  شمنٌةةع مةةـ اًم جمعةةَت اًمعلموةةِ ... اًم ةةل ىكةةـ

واًم كزسمةةَت اًمًوَؾمةةوِ  صمةةؿ  ةةذا اًم كزسمةةَت واًم كةة  ت اًمًوَؾمةةوِ مةةع اًمةةزمـ إن يمةةَن 

قمنةةد َ  ء مةةـ اًم قَومةةِ اإلؾمةة موِ اًم ةةَوموِ شمٌةةدأ شمكةةمكؾ وشمةةذوب وشمةةذوبن  ن 

اجلهةةد ؾمةةو قضمف إمم اًمنَطموةةِ اًمًوَؾمةةوِ اعمككةةِ  ومهةةذا اًم جمةةع و ةةذا اًم ك ةةؾ و ةةذا 

ينٌبةةةةل ىكةةةةـ أين يطبةةةك قملونةةةةَ أن  ةةةةذا  ء واًمةةةذ  يةةةةيمر سمةةةةف اإلؾمةةةة أ اًم كةةةزب ال 

 وىمَمّ سمف يمؾ اجل قمَت اإلؾم موِ قمغم مد  اًمزمَن ومهذا  ء نظمر.

اى ةةةةر اان أظمقىةةةةَ قمٌةةةةد اًمةةةةرمحـ قمٌةةةةد اجةةةةًَمؼ: قمٌةةةةد اًمةةةةرمحـ قمٌةةةةد اجةةةةًَمؼ  ةةةةق 

صةةَطمٌنَ وأظمقىةةَ  و ةةق شملموةةذ  ذم اجلَمعةةِ اإلؾمةة موِ وًمةةف يملةة ت يةةذيمر وموهةةَ أو 

ين وموهةةَ سم ةةػم  ًمكةةـ مةةع ذًمةةؽ مةةع اًمةةزمـ  ةةق شمطةةقرت ىَطموةةِ اًمًةةلشوِ وموةةفن  ن يةةذيمر

اًمعمةةؾ اًمًةةوَف يكةةطر أن ي زطمةةزح اًمقةةَةؿ قمةةغم  ةةذا اًمعمةةؾ واجةةروج وًمةةق سمعةةض 

 اًمٌمء  وىمد يكقن اجروج ومو  سمعد أيم ر وأيم ر.

 ق م    يقر  َقمِ اًم ٌلوغ قمغم قمجر َ وسمجر َ! عمَذا؟  يشَ شمعمةؾ ًممؾمة أ  

ن  َقمِ اًم ٌلوغ يمج قمِ يم ػمون منهؿ خمل قن  ًمكـ اجط إوأىَ أىمق :  ذا ... 

ا  ةةذا اجل قمةةِ  أوال  إمم.. إذا ضمةةَء ؿ ا ضمةةؾ  اًمةةذ   ةةؿ ؾمةةَةرون وموةةف ال يقصةةؾ أسمةةد 

أن يمقشمقا قمغم اًم قطمود اًم كو .. قمغم قمقودة صكوكِ  ومَذا هيؿ اعمًلؿ إذا ب 

نةةف يًةةة طوع أن يقةةوؿ دوًمةةةِ يًةة طع أن يقةةوؿ دوًمةةةِ اإلؾمةة أ قمةةةغم أرض اإلؾمةة أ؟ ًمك
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اإلؾم أ ذم ىملٌف  ومةَذا هيمةف  ةق إذا ب شمقةؿ دوًمةِ اإلؾمة أ قمةغم ا رض إذا أىمَمهةَ 

َ: ىمَمةّ دوًمةِ اإلؾمة أ  ًمكةـ دوًمةِ اإلؾمة أ ذم ىملٌةف  ذم ىملٌف؟ وًمكةـ اًمعكةس متَم ة

 ب شمقؿ  مَ اًمشَةدة مـ ذًمؽ؟

اًم قطموةد..  ومج قمِ اًم ٌلوغ يمة  شمعلمةقن ... سمكَضمةِ شمش ةوؾ اًمقةق : ال يدرؾمةقن

ال يدرؾمقن الديْ واًمًةنِ  يمةؾ مةنهؿ م ةؾ اإلظمةقان اعمًةلملم يمة  يققًمةقا قمنةدىَ 

ذم سم د اًمشَأ: يمؾ مـ قمةغم دينةف اهلل يعنوةف! يعنةل:  ةذا طمنشةل..  ةذا طمنةٌكم..  ةذا 

مةًَمكل..  ةةذا ؿمةَومعل..  ةةذا صةقذم..  ةةذا ؾمةةلشل  يمةؾ  ةةذا مةَ ذم اظمةة  أل سموةةنهؿن 

وا  إ مم  اهلل   ﴿مم:  ىةةةف ًمةةةوس هلةةةؿ  ةةةدأل اشمٌةةةَع ىمقًمةةةف شمعةةةَ د  ر  ةةة  وم 
 
ء     
قم   ؿ  ذم  ن ةةةَز  ٌ ن  شم  ةةة وم 

ق    ةة ؾم  اًمر   ةةذا ا مةةر  كةةـ  َقمةةِ اًم ٌلوةةغ ال يًةةعقن إًموةةف  إمم مةةَذا  [55]النسالالا :﴾و 

ا ال ... رةذا  يًعك  َقمةِ اًم ٌلوةغ؟ إمم  ء ؾمةهؾ ؾمةم   أؿمةٌف مةَ شمكةقن.. وقمشةق 

ا ظمةة   الًةةنِ.. ال شمةةزين.. ال اًمكةة أ! دقمةةقة اًمن ةةَر .. اًمر ٌَىوةةِ.. اًم قةةدأ ذم 

شمن .. ال شمكذب.. ال شمً بؾ  إمم نظمرا  أمَ اًمعقودة وملق يمَن اًمٍماع سمةلم ... ومة  

 سميس مـ ذًمؽ   ذا ًموًّ مـ اإلؾم أ.

شمريمنةةَ  َقمةةِ اًم ٌلوةةغ ضمَىٌ ةةَ أظمةةذىَ مةة    اإلظمةةقان اعمًةةلملم: مٍةة قملةةوهؿ ىكةةق 

وىف أن يكةةقن ًمةةذ  ينشةةدأ اى ةةػ ىمةةرن مةةـ اًمزمةةَن و ةةؿ ب ي قةةدمقا ال إمم اإلؾمةة 

طمكةةة   ذم ا رض  وال إمم اإلؾمةةة أ اًمةةةذ  أمةةةر ؿ رةوًةةةهؿ ا و  سمققًمةةةف: أىمومةةةقا 

دوًمةةةةِ اإلؾمةةةة أ ذم ىملةةةةقسمكؿ شمقةةةةؿ ًمكةةةةؿ ذم أروةةةةكؿ  ال  ةةةةذا أىمةةةةَمقا وال ذا   وًمةةةةـ 

 يً طوعقا إال إذا ؾمَروا قمغم اًمدرب.

ا ضمةةةةةَء أظمقىةةةةةَ قمٌةةةةةد اًمةةةةةرمحـ ومةةةةةيراد أن يقومةةةةةؼ  أن  عةةةةةؾ ؾمةةةةةلشوِ إظمقاىوةةةةةِ و ةةةةةذ

ا:  قا  ﴿مًةة كوؾ  ال يمكةةـ اجلمةةع سمةةلم صةةشلم أسمةةد  ٌ ع  َشم  ةة و   وم 
ةة  ق   ً ل م 
اـم ةة  
ا رص  ذ  ةة أ ن     و 

ٌ ول ف   ـ  ؾم  ؿ  قم  ر    سم ك  ٌ ؾ  وم   ش   ً قا اًم ال شم   ٌ ع   .[153]األنعام:﴾و 
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أىَ ذم اًمقاىمع أالطمظ سمعض اعم طم َت: أضمد ؿمٌَب اإلظمقان اعمًلملم ىمةدي   

ومرىجل  عمَذا؟  ن اًمرةوس الًةـ اًمٌنةَ  كةذا قممةؾ  ًمكةـ يمَىقا ي زيقن سمًَمز  اإل

 ةةةق اؾمةةة طَع أن ... مةةةـ ضمرأشمةةةف ا دسموةةةِ أن  ةةةًَمػ اجلةةةق اعمٍمةةة   نةةةَ  ذم  ء 

قمةةـ سمعةةض لو ةةف ـموةةُ! صمةةؿ ضمةةر    ةةق أىةةف قمشةةك ال أىمةةق  قمةةـ لو ةةف  قمشةةكواطمةةد و

اإلظمةةةقان اعمًةةةلملم ذم يمةةةؾ سمةةة د اإلؾمةةة أ قمةةةغم اًم ةةةز  سمزيةةةف  ًمةةةـ دمةةةد رضمةةة   مةةةـ 

 ان اعمًلملم ًمف لوِ ـمقيلِ  صَر ؿمعَر هلؿ.اإلظمق

 اًمبًَمُ ىعؿ. مداظملِ:

ا منهؿ  يعنل: مـ اإلظمقان وًمف لوِ يمَملِ   كةـ  اًمشوخ: ال  أىَ مَ رأيّ أطمد 

َ ء قمةةغم ... اعمةةذ ُ   أن يكةةقن ىمٌةةؾ أن يكةةقن إظمقاىو ةةَ  يمكةةـ أن يكةةقن ًمةةف لوةةِ سمنةة

اعمًةلملم ومةع ذًمةؽ اشمٌةع صمؿ صَر مـ اإلظمقان  أمَ ىشي وشمرسمك ذم  لةِ اإلظمةقان 

اًمًنِ  وب ي ٌع اًمًنِ ...  ذا مَ قمرومقا  ومكؾ اًمشٌَب اعمًلؿ اان ظمَصِ ذم سم د 

أوروسمةةَ ي زيةةقن سمةةز  طمًةةـ اًمٌنةةَ  عمةةَذا؟  يشةةؿ شمةةيصمروا سممنهجةةف وب ي ةةيصمروا سممةةنهٓ 

ىٌةةةةةوهؿ قملوةةةةةف اًم ةةةةة ة واًمًةةةةة أ   ةةةةةذا اًمةةةةة كشظ طمًةةةةةٌكؿ م ةةةةةَال  إمم مةةةةةَ يةةةةةًد  إًموةةةةةف 

 سميصكَسمف.

َ أيشةةةؿ ال يةةةرويشؿ  إن وضمةةةدت مةةةـ اإلظمةةةقان ؾمةةةلشو َ وملةةةـ دمةةةدا  ومةةةـ ذًمةةةؽ ةةة أيك 

َ: يمةةؾ مةةـ  ةة ِ  ؾمةةلشو َ وإىةة   ةةق ًمنشًةةف وًمةةذات ىشًةةف  أمةةَ ااظمةةريـ ومكةة  ىملنةةَ نىش  داقموةة

 قمغم دينف اهلل يعونف!  كذا.

ًموس  ذا  ق اًمشر   ومةٌذا يمَىةّ اجل قمةَت يملهةَ شم شةؼ قمةغم اًمًةػم قمةغم مةَ يمةَن 

ا   ةةةذا يعمةةةؾ ذم قملوةةةف اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   ويمةةةؾ  َقمةةة ِ شمعمةةةؾ يمةةة  ًمةةةق ومروةةةنَ أومةةةراد 

الةديْ  و ةةذا ذم اًمشقةف  و ةةذا ذم اًم شًةػم..  ةةذا ذم اًملبةِ..  ةةذا ذم االىم  ةةَد.. 

َ  ومقةةةَأ قمنمةةةيـ  ةةة  ةةةذا ذم اًمًوَؾمةةةِ  سمةةة  ؿمةةةؽ ًمةةةق ومروةةةنَ اًمعلةةةقأ قمنمةةةيـ قملةةة   ومرو 
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ؿم ص رذا اًمعلقأ ذم اًمعةَب اإلؾمة مل ال يكشةل   ةُ أن يكةقن م ةَت ذم يمةؾ 

ن يكقن وموف م َت  وموققمقا سمًَمقاضمُ اًمكشةَةل  ةذا  ًمكةـ ًموًةقا إمةَ م ك لةلم قملؿ أ

 ؿ اًمعمؾ..ع  يم لِ واطمدة  معهؿ ىمَ  اهلل ىمَ  رؾمق  اهلل  إذا ومعلقا  ذا ومهق ى  

 ص سمًَمًوَؾمِ وشمعمؾ سمًَمًوَؾمِ؟  ذا ال يعنل أن ـمَةشِ منهؿ   مداظملِ:

 ةَب واًمًةنِ  وًمةوس شمعمؾ ذم اًمًوَؾمِ ًمكةـ ذم طمةدود ... اإلؾمة أ اًمك اًمشوخ:

يعنةةةل: حتةةةزب وشمك ةةةؾ رةةةذا اًمعمةةةؾ  سمكوةةةْ ال ى عةةةرأل قمةةةغم اجل قمةةةَت ا ظمةةةر  

وىعَدهيَ وىكَررَ  ... ذًمؽ ىكـ ىقق : مـ مزايةَ اًمةدقمقة اإلؾمة موِ اًمًةلشوِ أيشةَ 

شم ًةةةةع ًمكةةةةؾ اجل قمةةةةَت  وًمةةةةوس  نةةةةَ   َقمةةةةِ شم ًةةةةع ًمكةةةةؾ اجل قمةةةةَت إال  ةةةةذا 

اًمًةةنِ  وممةةـ يمةةَن  كةةذا ويعمةةؾ ذم اجل قمةةِ اًم ةةل شم مًةةؽ سمًَمةةدقمقة قمةةغم اًمك ةةَب و

 ضمَىُ مـ  ذا اإلؾم أ ىكـ ال ىعوٌف وال ىيظمذ قملوفن  ىف ال يمكـ إال  ذا.

 قزون اًمعمؾن  يشؿ ؿمةٌف ؾموَؾمةوِ.. واًمقَقمةدة: مةَ ال ية ؿ إال سمةف ومهةق  مداظملِ:

 واضمُ  يعنل: مَ وَسمط  ذا اًمقَقمدة؟

 ؟أىَ م   ص ذم اًملبِ ... اان يَ أظمل يم مل واو  ذم  ذا  يعنل: اان اًمشوخ:

 ذم قملؿ الديْ. مداظملِ:

َ ذم  اًمشوخ: َ ذم قملؿ الديْ  ًمكـ إذا يمنّ أىّ م      ىمد أيمقن م     

 اًملبِ شمعَدينل؟

 ال. مداظملِ:

أقمَديةؽ.. شم كةةزب.. شم ك ةؾ أىةّ و َقم ةةؽ اًمةذيـ شمعملةقن ذم اًملبةةِ؟  اًمشةوخ:

ر   و كذا  عمَ ال  يمؾ واطمد منَ يكمؾ ااظمر.. يمؾ  َقمِ شمكمؾ اجل قمِ ا ظم

شمكةةةةةةقن  َقمةةةةةةَت قمةةةةةةغم  ةةةةةةذا اًم ةةةةةةقرة  ومكون ةةةةةةذ  ىكةةةةةةـ ىقةةةةةةق :  ةةةةةةذا  ةةةةةةق اًمعمةةةةةةؾ 

 اإلؾم مل..  ذا  ق اًمعمؾ اجل قمل  وًموس  ق اًم كزب.
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ـموةةةُ يةةةَ ؿمةةةوخ!  ةةةؿ ين مةةةقن إمم أطمةةةزاب معونةةةِ  يعملةةةقن ... اًمعمةةةؾ  مداظملةةةِ:

اًمًةةةةةوَف  ... ؿمةةةةة ص أو داقموةةةةةِ مةةةةةـ اًمةةةةةدقمَة خمةةةةة ص مةةةةة    ذم الةةةةةديْ  و ةةةةةذا 

 اًملبةةةِ   ةةةؾ  ةةةذا يم مكةةةؿ ىشهةةةؿ أن ى عةةةَون معهةةةؿ؟ و ةةةؿ يةةةرون اًمعمةةةؾ خمةةة ص ذم

 اًمدقمق  مـ ظم   ...

ىعةةةةةؿ  أىةةةةةَ أشمعةةةةةَون معهةةةةةؿ وًمكةةةةةـ  مةةةةةَ مةةةةةقىمشهؿ معةةةةةل ومةةةةةع أم ةةةةةَزم ...  اًمشةةةةةوخ:

واجلةةقاب: ال  ىكةةـ ى عةةَون معةةف  وًمةةذًمؽ أىةةَ قمنةةدمَ يمنةةّ ذم ؾمةةقريَ أىةةَ يمنةةّ مةةع 

ا مةةنهؿ  يعنةةل: يمنةةّ أ دقمةةق ؿ إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ اإلظمةةقان اعمًةةلملم يمةةيين واطمةةد 

ا  ومم    ... اًمذ   ق ... اعمعروأل  همػم اًمشَويش  وأضمد منهؿ اًم جَوب معل يم ػم 

يمةةةةذًمؽ إمم نظمةةةةرا  ًمكةةةةـ شم بلةةةةُ قملةةةةوهؿ الزسموةةةةِ وال سمةةةةد  ال يةةةةدقمقن إمم اًمك ةةةةَب 

 واًمًنِن  يشؿ يع قدون أن اًمدقمقة إمم اًمك َب واًمًنِ شمشر .

شمشةر  سمةلم الةؼ واًمٌَـمةؾ.. شمشةر  سمةلم وأىَ أىمق  سمكؾ رصاطمِ: ىعؿ شمشةر   ًمكةـ 

اعمٌطؾ وسملم اعمكؼ  ومهذا ال سمد منف  واًمرؾمق  مَ أرؾمؾ إال هلذا  وًمذًمؽ يعجٌنل 

  وم كدث أطمدلَ قمةـ ¢طمديْ ذم صكو  اًمٌ َر : أن ملكلم ىزال قمغم اًمنٌل 

 ةةذا اًمنةةَةؿ اًمةةذ   ةةق اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ  ومجةةَء ذم وصةةشف أىةةف مشةةر   ومًَمرؾمةةق  

سمةلم الةؼ واًمٌَـمةؾ  ومهةًالء سمًةٌُ شمكة لهؿ اًم قملمةل حيةَرسمقن  مشر   أ : مشةر 

َ: إذا هت معهةؿ ودقمةقت إمم مةَ  ةؿ يةدقمقن  اًمعلؿ  ويققًمقن  َقمِ اًم ٌلوغ متَم 

إًموف ومقط مـ شمعلوؿ ... واًمنىمِ ... وإمم نظمرا  ومهةؿ راوةقن قمنةؽ  أمةَ إذا دىةدىّ 

ٌدقمةِ  يققًمةقن طمق  اًم قطموةد.. دىةدىّ طمةق  اًمًةنِ.. دىةدىّ طمةق  اًم كةذير قمةـ اًم

َ سم عٌػم ؾمقر : اًمنَطموةِ ... ال شمقةؽمب  يعنةل: ىَطموةِ اًمٌمةء الًةَس يع ةؼم ال  أيك 

 شمقؽمب منف.

ا: يموةةػ ي شةةَ ؿ  ةةًالء إذا يمنةةَ ىكةةـ ىمةةد أيةةدينَ إًمةةوهؿ سمًَم عةةَون يمةةؾ ذم جمًَمةةف  إذ 

ا وموجُ أن ى نٌف هلَ.  ومهؿ ييسمقن قملونَ أن ي عَوىقا معنَ   ذا ىقطِ مهمِ ضمد 

 (00:16:35( /27أهل احلدوث واألثر ) -)فًاوى جدة
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 التهتن يف الهٕٖت

يةةةَ ؿمةةةو نَ سمةةةَر  اهلل ومةةةوكؿ يعنةةةل يملةةة ت منهجوةةةِ قمَمةةةِ يعنةةةل شمعةةةرض  مداظملةةةِ:

  صمةةةؿ سمعةةةد ذًمةةةؽ دطمةةةض طمجةةةٓ اعمةةةنهٓ الةةةؼ سم ةةةقرة واوةةةكِ واالؾمةةة دال  قملوةةةف

اعم ةةةًَمشلم ذم  ةةةذا اًمٌةةةَب رةةةذا اًمعةةةرض اًمعةةةَأ  ًمكةةةـ اان الملةةةِ اجلديةةةدة شمل ةةةزأ 

ن مةةِ وومكريةةِ ويًةة د  وموهةةَ سممًةةَةؾ ضمزةوةةِ وأدًمةةِ خم لشةةِ ومرقموةةِ  ومهةةذا سمقؾمةةَةؾ م

ا دًمةةِ يعنةةل اان أصةةٌ  ال يكشةةل يملةة ت اًمعَمةةِ سمةةؾ ال سمةةد مةةـ اًمةةردود اًم ش ةةولوِ  

وإذا اؾم معنَ مع ا خ اًمشوخ قمكم سمَر  اهلل وموف  وأظمؼمىةَ قمةـ اًمك ةَب اًمةذ  رشطمةف 

َ  قمغم  لِ اًمشةٌف اعمعرووةِ  َ   أيمملف ورد وموف شمش ولو وًمكةـ و ةذا أىةَ أىمقهلةَ أيكة

رصاطمِ.. أىمقهلَ سمكؾ رصاطمةِ اًمشةوخ قمةكم  كةـ م ةؾ  ين أقمرومةف وأقمةرأل سمعةض 

رؾمةةَةلف ويمةةذا أىمٌةةؾ يم مةةف وأىم نةةع سمةة  يقةةق   وًمكةةـ  نةةَ  أًمةةقأل مًًمشةةِ ال ؾمةةو  يةةَ 

ؿمةةو نَ وأىةةَ أظمؼمشمةةؽ مةةـ ىمٌةةؾ ذم أو  رمكةةَن قمنةةدمَ أشمو ةةؽ مةةع ا خ ااظمةةر  ىملةةّ 

ن نمةة سم ةةقرة من مةةِ ًمةةوس ومقةةط ذم طموةةز اًمكقيةةّ وًمكةةـ ًمةةؽ:  ةةذا ا ومكةةَر سمةةدأت شم

ةة ن اًمةةكم  يمةةذًمؽ إمم اًمةةومـ إمم اًمًةةعقديِ  سمةةؾ طم ةةك اًم قوةةّ سمةةٌعض ا ظمةةقة ذم قم 

اًمًةةةلشولم معةةةدوديـ قمةةةغم ا صةةةَسمع وخم لشةةةلم ذم  ةةةذا اًمنقةةةَط وذم  ةةةذا اعمًةةةَةؾ 

ويقضمةةةد صةةة ت شم ةةةؾ إًمةةةوهؿ ًم شريةةةؼ صةةةشقومهؿ  يعنةةةل م ةةةَ  قمةةةغم ذًمةةةؽ ذم شمشًةةةػم 

ذا قمةةغم ؾمةةٌوؾ اعم ةةَ  ذم اًمشرىمةةَن ذم اًمعةةدد اجةةَمس قمنمةة يقةةق  طمةةديْ طمذيشةةِ  ةة

اًمشةةوخ طمش ةةف اهلل ووومقةةف إمم يمةةؾ ظمةةػم يقةةق  سمًَمنًةةٌِ لةةديْ طمذيشةةِ: وال ؿمةةؽ أن 

َ   ¢ ةةةذا اًمقىمةةةّ اًمةةةذ  يشةةةػم إًموةةةف اًمرؾمةةةق   ويرمةةةقا وموةةةف سمًَمعزًمةةةِ قمةةةـ اًمنةةةَس  وعةةة

َ  اعمشهقر.  وطمديْ طمذيشِ ـمٌع
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 معروأل. اًمشوخ:

ذا  ومـ محةؾ  ةذا الةديْ قمةغم اظمة  أل  َقمةَت ًموس  ق وىم نَ   مداظملِ:

اًمةةةدقمقة ومقةةةد أظمطةةةي ظمطةةةي قم ةةةو   سمةةةؾ وةةةؾ وةةة ال  سمعوةةةدا   يعنةةةل  ةةةذا ىمةةةقذج اى قو ةةةف 

وقمنةةد  ىةة ذج  نةةَ  أىةةَ طمٌوةةّ أوومةةر ًمةةؽ اًمقىمةةّ يةةَ ؿمةةوخ مةةـ ضمهةةِ مةةَ ىكةةُ أىةةؽ 

ط َشمكوع وىم ؽ ذم م ؾ  ذا ا مقر  ومقمّ ىمرأت  ذا اًمرؾمةَةؾ واؾمة  رضمّ اًمنقة

 دًمِ اًم ل قملوهَ.اًمرةوًوِ وا 

 يعطوؽ اًمعَوموِ. اًمشوخ:

صمةةةؿ سمعةةةد ذًمةةةؽ صةةةب هَ صةةةوَهمِ سمكوةةةْ شمكةةةقن ذم أىمٍمةةة وىمةةةّ  صمةةةؿ عمةةةَ  مداظملةةةِ:

وضمدت اًمشوخ قمكم ىمد اقم نك ذم اعمًيًمِ قمغم قملؿ منكؿ ومقلّ ًمةوس  نةَ  داقمةل 

ؾن  ن اًمشةةوخ ىمةةد يمشَىةةَ اعمًوىةةِ  وال ؿمةةؽ أىةةف سمشكةةؾ اهلل شمٌةةَر  وشمعةةَمم   ن ىشّ ةة

عمًةةةيًمِ اًم ةةةل أصمرهتةةةَ أوال  و ةةةل ىمكةةةوِ أن اًمشةةةوخ قمةةةكم مةةة ل  أومكةةةؾ  ًمكةةةـ يٌقةةةك ا

 ذيمرت سمٍماطمِ..

 يعنل وموف اًمؼميمِ وًمكـ ًموس مشهقرا . اًمشوخ:

وموف اًمؼميمِ ًمكنف ًموس ومقط مًيًمِ ًموس مشهقرا   ىمةد شمكةقن يملم ةف حمةؾ  مداظملِ:

َ  أو قمةةغم  أظمةةذ ورد ًمكةةـ عمةةَ يةةي  اًمشةةوخ ىةةَرص ويةة كلؿ ذم  ةةذا اعمًةةَةؾ شمش ةةولو

ظ يم َب اًمشوخ سم  صمِ أؾمطر  يقق : اـملعّ قمغم  ةذا اًمك ةَب  يعنةل أىةَ ا ىمؾ يقر

ال أ مكم قملوكؿ يَ ؿموخ ًمكـ أىَ أسمرز ًمؽ اعمشكلِ يم   ةل ذم القوقةِ وأىمةق  ًمةؽ 

اًمكم ذم ىملٌةل يعنةل سمٍمةاطمِ  يعنةل شمقةريظ أو سمةس إؿمةَرة إمم أىةف إذا يمنة ؿ مةقاومقلم 

 ىةةف وموةةف سمعةةض اًمشةةٌف ذم  ومكةةمقن اًمةةردود اًم ةةل وةةّمنهَ اًمشةةوخ قمةةكم قمةةغم يم َسمةةفن

حمؾ ًمٌس يعنل  وموهَ حمؾ ًمٌس يمٌػم ضمةدا   وقمٌةَرات قمريكةِ قمَمةِ مة    إذا ؿمة  ؿ 

 أظمرج ًمكؿ ى ذج يعنل..
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 مَ وموف داقمل  رضمهَ ًمف. اًمشوخ:

 ىعؿ. مداظملِ:

 شمًَقمدا وشم عَون معف  ًمعلؽ ومعلّ ذًمؽ؟ اًمشوخ:

ع اًمنقةةَط وًمكةةـ واهلل قمةةغم وضمةةف اًم ش ةةوؾ مةةَ طم ةةؾ يعنةةل سمًَمنًةةٌِ ًم  ٌةة مداظملةةِ:

 طم ؾ اًمك أ اعمجمؾ واجطقط اًمعريكِ.

ىكةةةـ ىقةةةق  ًمةةةؽ  ةةةُ أن شم عةةةَون معةةةف قمةةةغم وضمةةةف اًم ش ةةةوؾ  واًمٌمةةةء  اًمشةةةوخ:

اًمةةذ  شمطلٌةةف منةةل ىمةةد مٍةة زمَىةةف سمًَمنًةةٌِ زم  أوال  مةةَ داأ قمنةةد  ا ةة  أ سمَعمًةةيًمِ 

 و ذا واضمُ يمشَةل قمغم يم ػم مـ ـملٌِ اًمعلؿ  ومًَمذ  أراا أن شم عَون مع ا خ قمةكم

ذم اعمًةةةةةيًمِ  وأن دممعةةةةةقا يمةةةةةؾ اًمشةةةةةٌهَت واًمنقةةةةةَط اًم ةةةةةل  ةةةةةؿ يدىةةةةةدىقن طمقهلةةةةةَ  

َ  قملةوهؿ ومػمومكةقيشَ سمنةقع مةـ اًم يويةؾ يمهةذا اًم يويةؾ  وحي جقن رةَ أو شمكةقن طمججة

َ   صمةةةؿ سمعةةةد ذًمةةةؽ يةةةي  مةةةَ اىمؽمطم ةةةف قمةةةكّم قملةةة   سمةةةين فمةةةروذم  اًمةةةذ  أؾمةةةمع نل إيةةةَا نىشةةة

َ  وإمم ىمةةةراءة اًمعلموةةةِ اان ال شمًةةةم  زم سمةةةين أىٍمةةةأل إمم م ةةةؾ  ةةةذا  اًمٌكةةةْ إـم ىمةةة

يم َب سمرم ف سمكوْ أىنل نظمذ قمنف ومكرة ضمَمعِ  وًمكةـ قمةغم ىمَقمةدة مةَ ال ي ةدر  يملةف 

َ  ومةيىمق  أن اًمشةوخ اًمعجةقز  ال ي ؽم  ضملف  مةع قمةدأ اؾمة طَقم ل أن أ قمطةل وقمةدا  ىمَـمعة

َ  ب يعةد يًة طوع أن يقةقأ ال أىمةق  سمكةؾ اًمقاضمٌةَتن  ىةف ال  اًمذ  سملغ مةـ اًمكةؼم قم وة

َ  وقملو   يً طوع أن يققأ سمكؾ اًمقاضمٌَت  وأرضمقا مـ إظمقاىنَ إىًَن مه   يمَن ىمقي

َ  أن ي طم قا  ىمةد  شةك قملةوهؿ سمًةٌُ قمةقاـمشهؿ اإلؾمة موِ اجلَحمةِ   أؿمةوَء   وع

و ةةل أن يقةةدروا سمةةين ؾمةةـ اًمشةةو قظمِ ال يمكةةـ أن ي  ةةقر وموهةةَ وأن يطلةةُ منهةةَ مةةَ 

َ  ًمعلةؽ ؾمةمعّ قمةـ ا ؾمة  َذ قمةكم يقةق : مةَ سمًَمةؽ يمَن يطلُ مـ اًمًةـ ىمٌلهةَ  ومآىشة

رة  يمنةةةّ أىمةةةق : ىعةةةؿ ًمكةةةـ ًمةةةوس قملوةةةؽ  ومَعمق ةةةقد أن اًمًةةةٌُ مةةةَ  أن قمونةةةؽ حمّمةةة

حي ةةَج إمم سموةةَن ومهةةق اجلهةةد واًم عةةُ واًمًةةـ.. وإمم نظمةةرا  وًمةةذًمؽ اان ضمةةَء دور 
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اًمشةةةٌَب ضمةةةَء دوريمةةةؿ أىةةة ؿ  ًمكةةةـ  ةةةذا ال يعنةةةل أن ال ى عةةةَون قمةةةغم اًمةةةؼم واًم قةةةق   

ؿ سمًَمنًةةةٌِ اًم ةةةل حتملنَ ةةةَ ىكةةةـ مةةةـ ىمٌةةةؾ ذم وًمكةةةـ قملةةةوكؿ أن شم كملةةةقا مًةةة قًمو ك

َ  قمةةـ  َ    ةةذا مةةَ قمنةةد  ضمقاسمةة سمعةةض اجلقاىةةُ وأطمًةةـ .. شم كملقيشةةَ وأطمًةةـ أيكةة

 ؾمًاًمؽ.

 وموؽ اًمؼميمِ إن ؿمَء اهلل يَ ؿموخ. مداظملِ:

 ىعؿ؟ اًمشوخ:

 اهلل يٌَر  ًمؽ ذم وىم ؽ وذم صك ؽ إن ؿمَء اهلل يَ ؿموخ. مداظملِ:

 ضمزا  اهلل ظمػم. اًمشوخ:

ٌقك سمًَمنًٌِ ًملمق قد اًمكم ذيمرشمف يعنةل و ةق أىةف  ةؾ  نةَ  مة    ًمكـ ي مداظملِ:

  َ ىعلؿ ... يم َب اًمشوخ قمكم إذا يمَن...

 يَ أظمل مَ قمند  وىمّ اعمشكلِ.. مَ قمند  وىمّ. اًمشوخ:

 ؾمطر أو ؾمطريـ. مداظملِ:

أىّ شمقق  ؾمطر أو ؾمطريـ   ذا اًمًطر أو اًمًطريـ  ؾ شمعرأل ىمد إيش  اًمشوخ:

 ـ مـ رؾمًَم ف؟يكلشقا؟ ىقرأ ؾمطر وؾمطري

 ال سمد مـ اؾم عراض اًمرؾمًَمِ. مداظملِ:

ـموةُ  ةذا اؾمة عراض اًمرؾمةًَمِ  ةذا مةَ  ةق ا مةر سمًَمًةهؾ يةَ أظمةل  يعنةل  اًمشوخ:

مةةةةَذا يقةةةةق  اإلىًةةةةَن  أىةةةةَ ذ ٌةةةةّ إمم اًمًةةةةعقديِ ظمرضمةةةةّ  و  مةةةةرة وموهةةةةَ م جةةةةقال  

ؿمهريـ ضم ّ ومعل قمنمات اًمردود واعم طم َت  ء سمكًـ ىوِ  و ء سمًٌُ 

َ .. إمم ؾمةةةقء ىوةةةِ    ء مةةةـ إىًةةةَن ًمةةةف ىكةةةٓ ذم اًمعلةةةؿ   ء ال ىكةةةٓ قمنةةةدا مطلقةةة

نظمةةرا  وأىةةَ طمةةريص أن أقمةةرأل ىقيصةة وقموٌةةل إمم نظمةةرا  وميريةةد أن أىمةةرأ ومةة ذا أىمةةرأ 
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َ  م ةةةؾ  ةةةذا اعمجةةة ت اًم ةةةل شم ةةةدر اًموةةةقأ   ةةةذا وإال ذا  وإال ذا .. إمم نظمةةةرا  أيكةةة

 مَذا أىمرأ  ذا وإال  ذا وإال  ذا؟ يعنل اًمك ُ اجلديدة..

[مةةةـي  «اًمًلًةةةلِ»أىمةةةق   نةةةَ  ومكةةةرة يمنةةةَ ى نةةةَىمش أىةةةَ و ةةةق  [مةةةَي ذم  ظملةةةِ:مدا

َ  يعنةل  ردوديمؿ قمغم يم ُ يعنل ًموًّ سمجديرة أص   أن شمكوعقا وىم كؿ وموهةَ أطموَىة

شمةةردون قملوهةةَ وشمع نةةقا رةةَ  ومكنةةَ ىقةةق  يةةَ طمٌةةذا ًمةةق أن يكةةقن طمةةق  اًمشةةوخ  نةةد مةةـ 

  ذا ا مقر ومَ يمَن وموف... اًم  موذ اًمذيـ ي ؼ وموهؿ..  ند ؿ ويّطلعقن قمغم م ؾ

عةةد  اًمعيصةة مةةق م ةةؾ اًمةةكم ويةةَ أظمةةل سمةةَر  اهلل وموةةؽ اعم ةةؾ يقةةق : اًمةةكم سم اًمشةةوخ:

 . َ  سموَيملهَ  أىّ اان شمن ؿ ا مقر ذ نو

ـموةةُ ؾمةةًا  يعنةةل م علةةؼ سمَعمقوةةقع  اان يمةة   ةةق معلةةقأ أن واىمعنةةَ  مداظملةةِ:

َ  سم ةقرة رصحيةِن  ن اًمةديـ ديةـ اهلل شم ٌةَر  وشمعةَمم ًمةوس  نَ  ذم اًمكقيةّ وأيكة

 أ ى ةك هل  ةؿ  ﴿وموف  ء  شك و ء ي  هر  واهلل قمز وضمؾ وصػ أىٌوَءا سمققًمف شمعةَمم: 

قٌ  م ٌ لمٌ  ؾم  ؿ  ر  َء    ىم د  ضم  يم ر   و  أىف يٌلّم ًملنَس مَ ضمَء سمف  ومةَان اًمقوةع  [13]الدخان:﴾ اًمذ 

طم ةقًمف   رةَ طمَصةؾ  ًمكةـ ي شةَوتلم  قمندىَ  نَ  أن اًم ن وؿ سمًَم قرة اًم ل ًمكؿ قم ة 

مةةةةـ مكةةةةَن إمم نظمةةةةر سمنةةةةَءا  قمةةةةغم ـمقاقموةةةةِ اًمشةةةةٌَب اعمقضمةةةةقديـ ذم اعمنطقةةةةِ هلةةةةذا 

ا ومكَر مـ قمدأ ـمقاقمو هؿ ىعؿ  وموقضمةد سمعةض اعمنةَـمؼ مة    ال يعرومةقن  ء قمةـ 

م ةةةؾ  ةةةذا ا مةةةقر طمقوقةةةِ يموةةةػ دمةةةر  ذم أرسمطةةةِ اجلمعةةةِ ويمةةةذا  ًمكةةةنهؿ قمنةةةد ؿ 

وحم ةةة هتؿ يملهةةةَ  مةةةنهجهؿ ومَؿمةةةلم ذم ـمةةةريق هؿ ًمطلةةةُ اًمعلةةةؿ ويمةةةذا وىةةةَدمهؿ

شم ُ ذم اًمكوس اًمذ   ق قملوف ا يمؼم اًمذ   ق ًمل ن وؿ ىشًف  ومة   ةل ى ةوك ؽ 

يَ ؿمو نَ سمًَمنًٌِ ًمقاىمع اإلىًَن اان ذم اًمكقيّ ذم م ؾ  ذا ا ووَع   ؾ يعنل 

َ  قمنَيةةِ سمَعم ةةلكِ  يبةةض اًمطةةرأل مةة    قمةة   ةةق واىمةةع  ةةَ يةةراا خمةةًَمػ ًملةةدًموؾ ىًةةٌو

ـ أضمؾ خمًَمطَهتؿ ويمذا  أأ أىف  هةر سمة  يةر  أىةف مـ أضمؾ اًمقرب مـ اًمشٌَب وم
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الؼ وسمًَم َزم ي نكك و كـ يطلؼ قملوف ًمشظ أو ًمش لم يمين يقَ  ًمف ضمهو ين م    

 صمؿ سمعد ذًمؽ حتر  أوراىمف ذم اًمًَطمِ؟

 أوال : ىقق  ال  قز ًملمًلملم أن ي شرىمقا وأن ي نَسمذوا. اًمشوخ:

َ :  ُ قمغم يمؾ مًلؿ قمرأل الؼ أن ي دع  سمف. صمَىو

َ : أن يكقن صدرا سمف قمغم اعمٌدأ اإلؾم مل اعمعروأل  ةل  ﴿وصمًَم 
ًم   ل    هل  ؿ  سم ة

َد  ضم  و 

ـ    ً  .[125]النحل:﴾أ طم 

  َ اًم ةةَب  وملوققًمةةقا  قمٌةةد اهللاعم لةةقأ وال شمكةةـ  قمٌةةد اهلل: يمةةـ -ًمعلةةف أظمةةػما  -راسمعةة

  ةؿ قمنةةؽ فمةَعملم ًمةةؽ  وال شمكةـ أىةةّ اًم ةَب هلةةؿ  ةذا اًمةةذ  أىةَ أى ةة  سمةفن  ىةةف ذم

القوقِ ىمرأت ذم شمر ِ اإلمَأ اًمشَومعل رمحف اهلل أىف شمنَىمش مةع أطمةد اًمعلة ء ذم 

مًيًمِ ومَظم لشَ  سمعد يةقأ أو أيم ةر ًمقوةف ومجةَء إًموةف وؾمةلؿ قملوةف وصةَومكف وىمةَ  ًمةف: أال 

شمريد أن ىٌقك م قاديـ م كَسملم ًمل  أل ذم مًيًمِ؟ وأقم ؼم  ةذا منقٌةِ سمكةؼ ًمممةَأ 

 اًمشَومعل.

َ  سمًٌُ االظم  أل ذم مًيًمِ و كذا وم  ينٌبل أن يز داد اعمًلمقن ومرىمِ أو شمشرىم

أو ذم مًَةؾ مَ داأ أىف  معهؿ ا صؾ ا و  و ق اًمك َب واًمًنِ وقمةغم مةَ يمةَن 

أىةةَ يمنةةّ أقمرومةةف ضموةةدا   وطمةةلم أىمةةق  يمنةةّ  (7)اًمًةةلػ اًم ةةًَم   وميظمقىةةَ قمٌةةد اًمةةرمحـ

س  يمة  ىمةَ  أىمقهلَ مشػما  إمم  ءن  ن اإلىًَن يمة  ىملنةَ اًموةقأ ذم سمعةض اعمجةًَم

مةـ أصةَسمع اًمةرمحـ يقلٌهةَ يموةػ  قملوف اًم ة ة واًمًة أ: ىملةقب اًمعٌةَد سمةلم أصةٌعلم

يشةةَء  وًمةةذًمؽ يمةةَن قملوةةف اًمًةة أ يك ةةر أن يقةةق : يةةَ م ٌةةّ اًمقلةةقب صمٌةةّ ىملٌةةل قمةةغم 

دينل وـمَقم ؽ  وميىةَ قمٌةد اًمةرمحـ أقمرومةف يةقأ يمةَن شملموةذا  ذم اجلَمعةِ ويمنةّ  نةَ  

                                                           

 اعمق قد سمف: اًمشوخ قمٌد اًمرمحـ قمٌد اجًَمؼ. (7)
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  ومةةَ يمنةةّ أقمةةرأل منةةف  ء مةةـ اجلنةةقح إمم أؾمةة َذا  عمةةَدة الةةديْ وومقةةف الةةديْ

اًم ك ؾ ومَ يًمك اًموقأ سمةًَم ن وؿ و ةق اًم كةزب اًمةذ  ال  ةقز ذم اإلؾمة أ  ومةرسم  

 همػّمشمف ا يَأ سمعدىَ إذا ص   ذا اًم عٌػم يم ػما  أو ىملو  .

ًمكـ مع  ذا يملةف يم َسمَشمةف ال شمةزا  شمةد  قمةغم أىةف ال يةزا  معنةَ قمةغم اعمةنهٓ اًمةذ  

ةةةة   إًموةةةف و ةةةق اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ وزيةةةَدة ى ةةةًَمػ وموهةةةَ  ةةةَ ػم ىكةةةـ ىةةةدقمق اًمنةةةَس دا

اًمشر  اإلؾم موِ اعمقضمقدة اًموقأ ذم اًمًَطمِ  و ل وقمغم منهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم   

وًمكةةةـ ىمةةةد  ًَمشنةةةَ يم ةةةػما  وأىةةةَ شمكلمةةةّ رةةةذا اًمكلمةةةِ طمةةةق  اعمقوةةةقع ذم رشيةةةط 

َرىَ وسملم ومرؾمؾ إًموف  ًمكـ  ذا ذم القوقِ ال  قز أن ىٌَقمد سملم أىشًنَ وسملم أومك

َ  وظم صةةِ  أن ى عةةَون سمعكةةنَ مةةع سمعةةض  وملةةذًمؽ ىملةةّ ًمةةؽ سمٌمةةء مةةـ اًم ش ةةوؾ نىشةة

اًم ةةَب مهةة  ىمةةًَمقا قمنةةؽ وميىةةّ شمكةةقن  قمٌةةد اهللاعم لةةقأ وال شمكةةـ  قمٌةةد اهللذًمةةؽ يمةةـ 

َ  وشمكقن جم هدا  ذم شمقريةُ الةؼ إمم مةـ شم ةـ أىةف وةؾ ؾمةقاء اًمًةٌوؾ وإن  خمل 

 يمَن  ق ذم ا صؾ معؽ  و كذا..

َ  ىكةـ مةـ أؿمةد ي مداظملِ: َ ؿموخ أىَ أطمُ  نةَ أن أىمةق  يملمةِ ىم ةػمة  يعنةل أيكة

َ   يعنل ص ة اجلمعةِ مةَ ى ةكم إال قمنةد اًمشةوخ قمٌةد اًمةرمحـ طمقوقةِ   اًمنَس طمرص

يعنل اًمشوخ قمٌد اًمرمحـ شمقريرا ًملعقوةدة وًمل قطموةد وسموَىةف مةـ واىمةع اًمقةرنن اًمعزيةز 

 َ سم قرة قمجوٌِ ضمدا .سم قرة يَ ؿموخ مَ ؿمَء اهلل ال ىمقة إال سمَهلل ينشرد وموه

 ىعؿ المد هلل. اًمشوخ:

وحيٌةُ اًمنةَس ذم ذًمةةؽ ويةرسموهؿ قملوةف  ويمةةذًمؽ مةـ ضمهةِ اؾمةة دالالشمف  مداظملةِ:

َ   ًمكـ يمؾ اعمًيًمِ يعنل جمرد..  ًموس قمندا ؿمَةٌِ شمقلود مطلق

  ذا  ق يَ أظمل وًمذًمؽ.. اًمشوخ:
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  بب  ًن نلبببي نةتببقك  بب  ا ه

 

 

ن ببةء كببا ً  ن ُنعببا  كؾفبب  كػببد 

  ع اابببببببببببببببببببببببببا

 

يم  ىموؾ ىمدي    وًمةذًمؽ اًمقاضمةُ اًم عةَون معةف  وًمة ـ اؿمة د  ةق ذم  ةذا اًمعٌةَرة  

وىمًَ ومنكـ  ُ أن ىلةلم معةف  ًمعلةف يموةؾ إمم اًم ةقاب معنةَ إن ؿمةَء اهلل  ال ؿمةؽ 

أن  ةةةةذا اًمكةةةة أ همريةةةةُ ضمةةةةدا  يعنةةةةل.. ـموةةةةُ مةةةةَ شمكلةةةةؿ طمةةةةق  الةةةةديْ سمةةةةييم ر  ةةةةَ 

 أؾممع نل سمف؟

 ىعؿ  نَ  ؿم ص نظمر يشن ذم.. مداظملِ:

 ـموُ مَ  ل طمج ف ذم  ذا اًمك أ؟ ًمشوخ:ا

 ىعؿ؟ مداظملِ:

 مَ  ل طمج ف ذم  ذا اًمك أ؟ اًمشوخ:

 اًمك أ اعم قدأ وإال  ذا؟ مداظملِ:

َ . اًمشوخ:  اًمذ  أؾممع نل إيَا نىش

ىعةؿ  ةق ذيمةر أن اًمقاضمةُ قمةغم اعمًةلملم  ةق اًمًةمع واًمطَقمةِ ًمممةَأ   مداظملِ:

ًةةةةةعقا إمم اؾمةةةةة  نَأل الوةةةةةَة ومةةةةةٌن ب يكةةةةةـ  نةةةةةَ  إمةةةةةَأ ومةةةةةٌن اًمقاضمةةةةةُ قملةةةةةوهؿ أن ي

اإلؾمةة موِ إذا يمةةَن صمةةؿ ؾمةةٌوؾ إمم ذًمةةؽ  أو اجوةةَر ااظمةةر و ةةق أن يع زًمةةقا  صمةةؿ أورد 

طمديْ طمذيشِ وضمعلف ذم سمَب اًمعزًمِ اعمطلقِ اًم ل ي ٌع وموهَ اًمرضمؾ ؿمةعػ اجلٌةَ  

يشر سمدينف مـ اًمش ـ  صمةؿ ىمةَ   ةذا اًمعٌةَرة اًم ةل ىمرأهتةَ قملةوكؿ  وذم مقوةع نظمةر ... 

ن إذم يم ةةةةةَب ... ا مةةةةةـ اجلنةةةةةَةل ذم ىشةةةةةس الةةةةةديْ يقةةةةةق  وموةةةةةف:  ًمةةةةةف يمةةةةة أ نظمةةةةةر

اًمةةزأ  َقمةةِ اعمًةةلملم وإمةةَمهؿ ًمةةزوأ مع قةةد ؿ وضمهةةَد ؿ  طم ةةك أيشةةَ  :اعمق ةةقد

قمٌَرة وموهَ ىقع مـ قمدأ اًمقوقح.. اًمزأ مع قد ؿ وضمهَد ؿ  يعنةل يقةق  أىةف ًمةوس 

دا وًمةةوس اعمق ةقد سملةزوأ اجل قمةِ  نةَ ًمةزوأ ًمممةةَأ ىشًةف ًمكةـ ًمةزوأ ومقهةف واضم هةَ
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  ويقةةَ   َقمةةِ «يةةد اهلل قمةةغم اجل قمةةِ»: ¢اًملةةزوأ  نةةَ قملوةةف ... يقةةق : يمةة  ىمةةَ  

لذيشةِ سمةـ اًمةو ن  ¢اعمًلملم ًمكؾ مـ اضم معقا قمةغم إمةَأ ذم زمةـ مةَ يمة  ىمةَ  

ذم طمديْ اًمش ـ اًمطقيؾ: اًمزأ  َقمِ اعمًلملم وإمَمهؿ  وًموس اًملزوأ  نَ ًمةزوأ 

َد ؿ وومقههةةؿن  ن  ةةذا  ةةق معنةةك اًملةةزوأ مع قةةد ؿ ديةةنهؿ وإىةة  اًملةةزوأ ًمةةزوأ ضمهةة

َ  مةـ مع ةوِ اهلل وموكةرا »: ¢سمدًموؾ ىمق  اًمنٌل  أال مـ وزم قملوف وا  ومةرنا يةي  ؿمةو 

وإذا رأيةة ؿ »: ¢  ويمةةذًمؽ ىمقًمةةف «مةةَ يةةي  مةةـ مع ةةوِ اهلل وال ينةةزقمـ يةةدا  مةةـ ـمَقمةةِ

َ  شمكر قىف ومَيمر قا قمملف وال شمنزقمقا يدا  مـ ـمَقم ف قًمف   ويمذًمؽ ىم«مـ والشمكؿ ؿمو 

َ  وملو ةةؼم قملوةةف  ومةةٌنمةةـ يمةةرا »صةةغم اهلل قملوةةف  ونًمةةف وؾمةةلؿ:  أطمةةد مةةـ  مةةـ أمةةػما ؿمةةو 

و ةةةةةذا  «اًمنةةةةةَس ظمةةةةةرج مةةةةةـ اًمًةةةةةلطَن ؿمةةةةةؼما  ومةةةةة ت قملوةةةةةف إال مةةةةةَت مو ةةةةةِ ضمَ لوةةةةةِ..

 ا طمَديْ يملهَ..

قمةةةغم يمةةةؾ طمةةةَ  يةةةَ أظمةةةل  ةةةذا ًمةةةوس شمشًةةةػم اعمةةةراد  أيةةةـ يةةةذ ُ سمًةةةًا   اًمشةةةوخ:

م ةةوٌِ اًم يويةةؾ  الةةديْ يقةةق : ومةةٌن ب طمذيشةةِ ومةةٌن ب يكةةـ هلةةؿ إمةةَأ؟ يعنةةل  ةةذا 

يكةةـ هلةةؿ إمةةَأ  مةةَذا يشعةةؾ؟ يةةيمرا سمةةين يةةدع اًمشةةر  يملهةةَ و ةةذا ال يعنةةل أن ال يعمةةؾ 

ًممؾم أ  ومهق يم مف مـ ىَطموِ صقاب أىف إذا ب يكـ  نَ  إمةَأ وملةوس معنةك ذًمةؽ 

أال يعمؾ ًممؾم أ ًمكـ ذم اًمقىمّ ىشًف ومَلديْ رصي  سميىف ال  قز طمونذا  أن 

َ  وإمم نظمةةةةرا  وًمكةةةةـ شم ك ةةةة ؾ  َقمةةةةَت و َقمةةةةَت ويةةةةزادوا ومرىمةةةةِ ويةةةةزدادوا حتزسمةةةة

اعمًلؿ قملوف أن يعمؾ يمةؾ سمكًةٌف ذم ؾمةٌوؾ إقمةَدة الوةَة اإلؾمة موِ اًم ةل ال سمةد هلةَ 

مـ إمَأ  أمَ اًم ك ؾ واًم كزب ومهذا ينَذم اإلؾم أ  وطمديْ طمذيشِ ىص ىمَـمع ذم 

ذا ىشعةةةؾ؟ مةةةَذا يقةةةق  اعمقوةةةقعن  ىةةةف ؾمةةةًا  وضمةةةقاب وإن ب يكةةةـ هلةةةؿ إمةةةَأ  مةةةَ

 الديْ..؟

 ... شملؽ اًمشر  يملهَ. مداظملِ:
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 اًمشر  يملهَ. اًمشوخ:

و ةةؾ  ةةذا يعنةةل أن  ةةذا اجل قمةةَت مةةـ  َقمةةَت اًمةةدقمقة  ةةل داظملةةِ  مداظملةةِ:

 ؟¢ذم ومـ مدًمق  اًمشر  اعمذيمقرة ذم طمديْ رؾمق  اهلل 

 ةةذا   لةةػ قمةةـ اعمًةةيًمِن  ن  ةةذا ىمٌةةؾ  ةةذا اعمشةةكلِ  أىةةف مةة     ةةؾ  اًمشةةوخ:

 ؿمَقمرة  ؾ اعمَشمريديِ  ؿ مـ اًمشر ؟ ىكـ ىقق  أوال  ال  قز أن ىطلةؼ اًمكة أ ا

قمغم يمةؾ مةـ اى مةك إمم مةذ ُ سميىةف ىةَج أو  ًَمةؽ ومةردا  ومةردا   وإىة  ىكةـ ىن ةر إمم 

َ  قمـ اعمنهٓ ال ىً طوع أن ىقق  قمـ يمؾ مـ طمَد قمـ  اعمنهٓ صمؿ إذا وضمدىَا منكروم

َ  أن سمعض اًمكشَر وًموس سمعد اًمكشر اعمنهٓ اًم كو  أىف ذم اًمنَرن  ىنَ ىع  قد  وع

ة   سم ةف  ﴿ذىُ يم   ةق معلةقأ اعمٌةدأ اًمعةَأ ىمقًمةف شمعةَمم ذم اًمقةرنن:  ةر  أ ن  ي نم  
ش  إ ن  اهلل   ال ي ب 

ء   ةَة ـ  ي ش   ةة
َ د ون  ذ ًم ةةؽ  عم  ةة ةةر  م 

ش  ي ب  وًمكةةـ ىمةةد يكةةقن يمةةَومر مةةَ أو أيم ةةر مةةـ يمةةَومر  [48]النسالالا :﴾و 

نةةد اهلل قمةةز وضمةةؾ  ًمكننةةَ ىقةةق   ةةذا يمةةَومر إذا رأينةةَا يمشةةر  قمنةةد اهلل معةةذورا   ومكًةةَسمف قم

َ  وأظمةةذىَ ومةةردا  مةةـ أومةةراد اًمكةة   ىقةةق   ةةذا وةةَ   ًمكةةـ ال  ومةةٌذا شمريمنةةَ اًمكةةَومر ضمَىٌةة

ىككؿ قملوف سم  قص أىف ذم اًمنَرن  ىف ىمد يمكـ أن يكقن ًمف قمذر قمنةد اهلل شمٌةَر  

يم ٌةةةف مةةةع ؿمةةةدة  وشمعةةةَمم  و ةةةذا مةةةَ ينمةةةطمف ؿمةةةوخ اإلؾمةةة أ اسمةةةـ شموموةةةِ رمحةةةف اهلل ذم

مح شمةةف قمةةغم اًمشةةر  اًمكةةًَمِ يمَعمع زًمةةِ واجةةقارج وىكةةق ذًمةةؽ  وقمةةغم  ةةذا ىكةةـ 

ىقةةق  ال ىجوةةز أن ىقةةق  سمةةين اجل قمةةِ اًمش ىوةةِ أو اجل قمةةِ اًمش ىوةةِ  ةةل مةةـ اًمشةةر  

اًمكًَمِ  وسم َصِ إذا شمٌنّ اعمنهٓ اًمذ  ىةدقمق إًموةف وىةديـ اهلل سمةف وًمكةـ ظمةًَمػ ذم 

ذم ومهمةةةف ًمةةةٌعض اًمن ةةةقص مةةةـ اًمك ةةةَب  سمعةةةض اجلقاىةةةُ ذم أؾمةةةلقب اًمةةةدقمقة أو

 واًمًنِ..  ذا أمر ال ينجق منف إىًَن   ذا اًمذ  ىديـ اهلل سمف شمٌَر  وشمعَمم.

يملم كؿ يَ ؿموخ اًم ةل أرششمةؿ إًموهةَ ذم يم مكةؿ ... أرؾمةل ؿ إًموةف رؾمةًَمِ  مداظملِ:

أىَ اؾم معّ إًموهَ ومرأيّ أىكؿ ىقل ؿ قمٌَرة ذيمةرشمؿ وموةف ًمشةظ يةذيمر وموةف ًمشةظ اجل قمةِ 
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شهؿ منف أىف يقةر سمًَملشظ  اعمشرد  ومقل ؿ أن ذيمر اجل قمِ رذا اًمًوَ  سمًَملشظ اعمشرد ي 

اجل قمةةةةَت ا ظمةةةةر   و ةةةةذا مةةةةَ أدر  ًمعلةةةةف ىمٌةةةةؾ صةةةةدور  ةةةةذا اًمرؾمةةةةًَمِ اًم ةةةةل  ةةةةل 

منموقموِ اًمعمؾ اجل قمل أأ أن  ذا إـم ًمِ هيعِ منكؿ ًملك َبن  ىف  ةق رّصح 

 سمذًمؽ سميًمشَظ رصحيِ يعنل ذم مقاوع أظمر .

نقةةةةؾ مةةةةـ اًمشةةةةوخ يمةةةةَن قمةةةةغم ا ؾمةةةةلقب اًمعمةةةةؾ اًمًةةةةوَف ىمٌةةةةؾ  ةةةةذا اًم مداظملةةةةِ:

 اًمرؾمًَمِ.

 ىمٌؾ أن شمطلع  ذا اًمرؾمًَمِ. مداظملِ:

 ىعؿ. مداظملِ:

ىعؿ ىعةذرا يعنةل  ... سمةين  ةذا اًمرؾمةًَمِ وموهةَ قمٌةَرات رصحيةِ واوةكِ  مداظملِ:

 يعنل ذم شمعدد  َقمَت اًمدقمقة...

 قمغم يمؾ طمَ  يعنل مَ أسمعدىَ قمـ اًم قاب. اًمشوخ:

ىعةةةةؿ  ةةةةق اعمةةةةراد... ىم ةةةةدا أن  ةةةةذا منةةةةؽ اؾمةةةة ن َج اؾمةةةة ن ج ف وًمكةةةةـ  مداظملةةةةِ:

 اًمن قص رصحيِ.

سمةةةةؾ أن ًم عةةةةدد اجل قمةةةةَت ًملةةةةدقمقة واجلهةةةةَد مةةةةـ اعمزايةةةةَ أوةةةةعَأل مةةةةَ  مداظملةةةةِ:

 ًمل عدد مـ اعمًَوئ.

 ىًي  اهلل ًمنَ وهلؿ اهلدايِ. اًمشوخ:

   ذا إؿمَرة ًم لةؽ اًمشةر  «اقم ز  شملؽ اًمشر »ؿمو نَ سمًَمنًٌِ ًملكديْ  مداظملِ:

إؿمةةَرة إمم مةةَ شمقةةدأ ذيمةةرا ًملكةةديْ و ةةل اًمةةذيـ يةةدقمقن اًمنةةَس إمم أسمةةقاب ضمهةةنؿ  

 ومهذا إؿمَرة إمم ومر  معونِ.

ًمكـ  ؾ شمعنل أن يمؾ ومرىمِ  َ ىمد يقضمد وًموس هلَ إمةَأ شمكةقن يمةذًمؽ؟  اًمشوخ:
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 وإى  يقضمد سمعكهَ يمذًمؽ.

يعنةةةل ا مةةةر سمةةةَالقم زا   ةةةق اقم ةةةزا  وم ةةةِ ظمَصةةةِ مةةةـ اًمشةةةر  اًم ةةةل شمقةةةدأ  مداظملةةةِ:

 ذم الديْ. ذيمر َ

ال اعمق ةةقد وموهةةَ اًمشةةر  يملهةةَ  وًمةةوس ومرىمةةِ معونةةِ  اًمشةةر  يملهةةَ مةةَ داأ  اًمشةةوخ:

  َ ًمةةوس  نةةَ  إمةةَأ  معهةةَ وأىةةّ ذم اقم قةةَد  ال شمشةةؽ أىنةةَ ًمةةق ومروةةنَ أن  نةةَ  ومرىمةة

 وًَمِ يملهَ ال شمكقن و هلَ ذم ىًٌِ واطمدة  أًموس يمذًمؽ؟

 ىعؿ. مداظملِ:

َ  ًموس مـ اًميةور   اًمشوخ: أن ىشهةؿ أن يمةؾ ومرىمةِ  ةق سمنًةٌِ ـموُ ومكذًمؽ أيك

شملةةؽ اًمكةة ًمِ اًم ةةل أىةةّ شملمةة  إًموهةةَ  ةةَ ضمةةَء ذيمةةرا ذم الةةديْ  ًمكةةـ يكشةةل أيشةةَ 

ًمةةةوس قملوهةةةَ إمةةةَأ  وطمون ةةةذ ال  ةةةقز اًم ع ةةةُ جل قمةةةِ مةةةـ  ةةةذا اجل قمةةةَت وإىةةة  

َ  يمةة  ىمةةَ  شمعةةَمم:  لم  ﴿يعمةةؾ اإلىًةةَن م عَوىةة
د ىم  ةَة ةةع  اًم   ةةقا م  قى  يم  وملًةةنَ  [115]التوبالالة:﴾و 

ًمل كَؾمؾ وًمؽم  اًمعمةؾ وال ًمل كةزب وًمل ك ةؾ وزيةَدة اًمشرىمةِ سمةلم اعمًةلملم  دقمَة 

وإىةةة  اًم ةةةقاب سمةةةلم  ةةةًالء و ةةةًالء  وىكةةةـ ىةةةر  وًمعلةةةؽ شمةةةر  أىةةةّ ذم يم ةةةػم  ةةةَ 

ؾمةةةمعّ مةةةـ اًم ًةةةهو ت أن  ةةةذا اًم كةةة  ت و ةةةذا اًم كزسمةةةَت ًمةةةق يمَىةةةّ ضمةةةَةزة ذم 

اعمن نمة سمةلم أومةراد اإلؾم أ ومهل ؾمَسمقِ  وايشَن  يشَ ب شمقؿ قمغم اًمعلؿ اًم ةكو  و

صمرة  ومةةةنكـ  مةةةر مةةةَ ىقةةةق  وقمةةةغم مةةةنهٓ اًمًةةةلػ َيم ةةةػمة مةةةـ  ةةةذا اجل قمةةةِ اعم كةةة

َ  الؾمةة  نَأل  اًم ةًَم  ومةنكـ ىعنةةل أىةف  ةُ قمةةغم اًمةدقمَة اإلؾمة مولم أن يًةةعقا طم و ة

الوةةَة اإلؾمةة موِ  وذًمةةؽ ال يكةةقن إال سمننمةة اًمعلةةؿ اًم ةةكو   وذًمةةؽ ال ي كقةةؼ ذم 

 َريخ يعود ىشًةف  ىقةرأ ذم شمةراضمؿ يم ةػم مةـ ا ةمةِ أن اقم قَد  إال إذا يم  يققًمقن اًم

اإلمةةَأ اًمشةة ين يمةةَن إذا ضملةةس يةةدرس يمةةَن ذم درؾمةةف طمقًمةةف يمةةذا مةة عمؿ  يعنةةل مةةـ 

أ ؾ اًمعلؿ اًمذيـ ىمد يًَووىف وىمد يقَرسمقىف ذم اًمعلؿ مع ذًمؽ  لًةقن قمنةدا ًمكةل 
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أو ذم  مةـ اًمعلةؿ  اًموةقأ إذا ى ةرت ذم اًمكقيةّ ؿيً شودوا منف مَ ىمد يكقن ىمةد ومةَهت

ؾمةةقريَ أو ا ردن أو ذم يمةةؾ سمةة د اإلؾمةة أ دمةةد أومةةرادا  يشةةَر إًمةةوهؿ سمًَمٌنةةَن و وهةةَت 

قرىةةقا مةةع مةةـ يمةةَىقا  ةةـ يشةةَر إًمةةوهؿ مةةـ اًمعلةة ء ذم ىمةةديؿ اًمزمةةَن   وهةةَت أن  أن ي 

يداىق ؿ أو أن يقرىقا معهؿ مع ذًمؽ  ًالء أومراد سملم اعم يلم  يموػ يمكـ هلًالء 

َ قمةةَب أو قمةةَعملم أو صم صمةةِ  وال أفمةةـ يٌلةةغ قمةةدد ؿ  ةةذا  اعم يةةلم اعمملونةةِ ويةةدير 

يموةةةػ يمكةةةـ  ةةةًالء االصمنةةةلم أو اًم  صمةةةِ أن يرسمةةةقا وأن ينشةةة قا اعم يةةةلم وىمةةةد ـمٌعةةةقا 

 سمطَسمع الزسموِ  ذا أمر مً كوؾ.

ومنذ ًمول لم أو صم ث ًموَ  اشم ؾ   أطمد ؿ مـ اجلزاةر ويٌدوا أىف مـ اجل قمِ 

اًم ةةةَ ر أىةةةف مةةةـ اعمن ًةةةٌلم  ومًةةةيًمنل مةةةَ رأيةةةؽ؟  ...«ضمٌهةةةِ اإلىقةةةَذ »اًم ةةةل يًةةةمق َ 

َ  إمم  رديةةّ رأيةةف أىةةف ال طمةةزب وال شمك ةةؾ ذم اإلؾمةة أ ويمقىةةقا مةةع اعمًةةلملم  وعةة

اًمةةةةةكم حتةةةةةّ  «قمةةةةةكم سمَلةةةةةَج»نظمةةةةةرا  اًمشةةةةةَ د ىمةةةةةَ  زم حتةةةةةّ اًمشةةةةةوخ أفمةةةةةـ اؾمةةةةةمف 

وةةككّ أىةةةَ ذم ىشيسةةة مةةع ا ؾمةةةػ ًمكةةةـ رش اًمكةةكؽ مةةةَ يٌكةةةل  ىمةةَ  حتةةةّ يةةةدا 

َ اهلل ؾمٌعِ م يلم مًلؿ يمةؿ قمةَب  ةًالء سمكَضمةِ ًمةف طم ةك ؾمٌعِ م يلم مًلؿ ىملّ ي

ًوا ىشية إؾم موِ  ويؽمسمقا شمرسموِ إؾم موِ  جمرد مةَ إىًةَن سمًَمعَـمشةِ وال ؾمةِ  نش  ي 

وسمةةٌعض اجطةةُ اًمنَريةةِ يمةة ّلهؿ  عهةةؿ وةةد الةةَيمؿ اًمكةةَومر واضم معةةقا  ًمكةةـ  ةةؾ 

ًم ةوَأ؟ ال  ء قمرومقا اإلؾم أ؟  ؾ قمرومقا اًم قطمود؟  ؾ قمرومقا اًمعٌَدة اًم  ة وا

مـ ذًمؽ ؾمةق  اًمعقاـمةػ  وأىةَ أقم قةد أن ووةع دقمةقة يم ك ةؾ أو دممةع  وال أىمةق  

يم كةةزب ىمٌةةؾ  ةةذا اًم كةةزب أقم قةةد أىةةف ذم اًمكقيةةّ مةةـ أطمًةةـ مةةَ يكةةقن اًمقوةةع  

و ذا ال ؿمؽ رمِ أظمقىَ قمٌد اًمرمحـ ومـ معف مـ ا ظمقان اًمطوٌةلم  مةع ذًمةؽ مةَ 

كقىةةةقن ىمةةةد ومهمةةةقا مةةةَ  ةةةُ قملةةةوهؿ أقم قةةةد أن  ةةةًالء يملهةةةؿ إذا شمك لةةةقا وحتزسمةةةقا ي

. َ  قمقودة وقمٌَدة وؾملقيم
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اًمشَ د أىَ أى ر إمم  ذا اًم ك ؾ الز  ا قممك أن قمَىمٌ ف اًمششؾ واًم َريخ يم  

ىموةةؾ يعوةةد ىشًةةف  واعم ةةَ  سمةةلم أيةةدينَ  ةةَ ؿ اإلظمةةقان اعمًةةلمقن منةةذ مًةةلم ؾمةةنِ 

مقن ومةةع حتزسمةةقا وشمك لةةقا وسمةةًَمبقا ذم ادقمةةَةهؿ أن اعمًةةلمقن  ةةؿ ا ظمةةقان اعمًةةل

َ   مَ اؾمة طَقمقا أن حيققةقا يملمةِ أقم قةد َ أيشةَ مةـ  ذًمؽ مَ اؾم طَقمقا أن يعملقا ؿمو 

قلةةةّ إمةةةَ قمةةةـ طمًةةةـ اًمٌنةةةَ أو قمةةةـ اهلكةةةوٌل و ةةةل:  أىمومةةةقا دوًمةةةِ »ضمةةةقا ر اًمكلةةةؿ ى 

قةةؿ ًمكةةؿ ذم أروةةكؿ    ةةذا اًمكلمةةِ مةةَ اؾمةة طَقمقا اإلظمةةقان «اإلؾمةة أ ذم ىملةةقسمكؿ شم 

دة أن حيققق ةةةةَ  عمةةةةَذا؟  يشةةةةؿ مةةةةَ اعمًةةةةلملم ـمولةةةةِ ى ةةةةػ ىمةةةةرن مةةةةـ اًمزمةةةةَن وزيةةةةَ

قمنةةةد ؿ إال الةةة س واًم ك ةةةؾ اًمًةةةوَف وىكةةةق ذًمةةةؽ مةةةـ اعمعةةةَين  أمةةةَ اًمدراؾمةةةِ 

اًمعلموةةِ اًمرشموٌةةِ اعمن مةةِ  ةةذا اًم ن ةةوؿ  صمةةؿ محةةؾ اًمةةنشس ومةةـ يلةةقذ رةةَ مةةـ ا والد 

وااسمَء وا مهَت  يعنل أن يعوةد اًم ةَريخ ىشًةف يمة  ومعةؾ اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ مةع 

أسمعد مَ يكقن قمـ اجل قمِ وأظمشك مَ أظمشَا أن يعوةد اًم ةَريخ ىشًةف  أصكَسمف   ذا

. َ  أيك

ومكؾ شمك ؾ يققأ قمغم أؾمَس ال س ًموس قمغم اًمعلؿ وقمغم اًمؽمسموةِ واًم  ةشوِ 

اًم ةةل أىةةَ شمكلمةةّ قمنهةةَ أيم ةةر مةةـ مةةرة ومعَىمٌةةِ أمر ةةَ اًمششةةؾ وال ؿمةةؽ  ًمةةذًمؽ  ةةذا مةةـ 

 همػما؟ نصمَر اًم كزب اًم ل يشك قمنف اًمنمع واًم شر  اعمقوّ  ـموُ 

ؿمةةةوخ وموةةةف رشيةةةط ؾمةةةجل مقا مةةةع أفمةةةـ صةةةقت اًمشةةةوخ ؾمةةةلوؿ اهلةةة زم  مداظملةةةِ:

يًةةةيًمكؿ قمةةةـ مًةةةَةؾ مةةةـ ضمهةةةِ اًم ك ةةةؾ ومةةةـ ضمهةةةِ سمعةةةض ا مةةةقر اعم  لشةةةِ  يمقىةةةف 

ةة   نةةَ  داقمةةل ًمةةٌعض االصةةط طمَت  ةةذا مةةـ  ؿ  ؾمةةًا  صةةبػم أو ىم ةةػم   ةةؾ يمَىةةّ صم 

 اًم ك ؾ وًمزوأ اًم ك ؾ ومَ أؿمٌف ذًمؽ؟

َ  ومعنكا مـ ا مقر الال  ذ اًمشوخ:  .َدصمِ ًمش 

 وطم ك مـ ضمهِ اعمعنك يعنل؟ مداظملِ:
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َ  ومعنك. اًمشوخ:  ًمش 

 يموػ يَ ؿموخ؟ مداظملِ:

 أمَ اًملشظ ومقاو . اًمشوخ:

َ  واو  ىعؿ. مداظملِ:  ًمش 

َ ن  ن اعمق ةةقد سمًَم ك ةةؾ  ةةق  اًمشةةوخ: َ  ينٌبةةل أن يكةةقن واوةةك أمةةَ معنةةك ومييكةة

 اًم شر .

 يموػ يَ ؿمو نَ؟ مداظملِ:

هي  ؿ  ﴿اًم ك ةةةؾ اًموةةةقأ  ةةةق اًم شةةةر   يعنةةةل اعمق ةةةقد مةةةـ  اًمشةةةوخ: ةةةد  ب  سم ةةة   ًم  ةةةز 
ةةةؾ  طم  يم 

ةةقن   طم  يعنةةل  ةةًالء ي ك لةةقا  َقمةةِ قمةةغم مةةنهٓ و ةةًالء اجل قمةةِ  [53]المؤمنالالون:﴾وم ر 

 قمغم منهٓ  و كذا.

ًمكنكؿ أىمررشمؿ يَ ؿمو نَ سمد  مَ ؾميًمكؿ  ةق قمةـ اًم ك ةؾ وذيمةر رشوـمةف  مداظملِ:

 ويمذا ىمل ؿ ال سميس مـ ذًمؽ سمؾ  ذا واضمُ.

سمعةةةةد أن ذيمةةةةرت اًمنمةةةةوط ومةةةةٌذا  اًم جمةةةةع قمةةةةغم اًمك ةةةةَب واًمًةةةةنِ  مةةةةَ وموةةةةف  شةةةةوخ:اًم

 ظم أل يعنل.

 أىمق  يعنل صمؿ  نَ  داقمل يعنل.. مداظملِ:

 أىَ أشمكلؿ قمـ اًم ك ؾ سمَعمعنك اًمًَةد اًموقأ. اًمشوخ:

 قمَرأل ًمكـ اًمًًا  اعمنٌنل قمغم اًمك أ ا و . مداظملِ:

 شمشكؾ. اًمشوخ:

 يمَن اإلىًَن ذم شمك ؾ مَ قملوف أن يٌقك. ؾممعنَ مـ ا ظمقان أىف إذا مداظملِ:
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 قملوف؟ اًمشوخ:

قملوف أن يٌقك ذم  ذا اًم ك ؾ إذا  داا اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم قمغم اًمعقودة  مداظملِ:

اًم ةةكوكِ وأن يعلةةؿ  ةةًالء  ىقلق ةةَ قمةةنكؿ  وًمكةةـ  ةةذا يعنةةل منمةةوط سمنمةةوط أن 

ذم   ةةذا اًمرضمةةؾ اًمةةذ  يمكةةـ أن يةةدرس ذم  ةةذا اًم ن ةةوؿ طم ةةك يعلةةؿ إظمقاىةةف اًمةةذيـ

َ  إال مةـ صةةشقومهؿ  وًمكةـ يشةةؽمط قملوةةف  اًم ن ةوؿ اًمةةذيـ ال يًة قٌلقن مةةـ أطمةد إـم ىمةة

 أن يل زأ سمعدة أمقر منهَ: أن يدومع اؿمؽما .

 أن؟ اًمشوخ:

 يدومع اؿمؽما  مـ مًَمف إمم  ذا اجل قمِ. مداظملِ:

 إذا وىمػ ا مر  نَ ؾمهؾ سمعديـ؟ اًمشوخ:

َ  قملوةةف أن يل ةةزأ سمٌوعةةِ يٌةةَيع  وًمكةةـ  مداظملةةِ:  ةةق يًةة طوع أن يلشةةؼ اًمٌوعةةِ وأيكةة

 ةةةةةذا سمٌصةةةةة ح اجل قمةةةةةِ  واًم ًَمةةةةةْ أن يل ةةةةةزأ سمطَقمةةةةةِ ... أن يطةةةةةوعهؿ وأن حييةةةةة 

َ  أن يًةةكّ قمةةـ سمعةةض ا مةةقر اًمٌدقموةةِ  اضم  قمةةَهتؿ  ويشعةةؾ مةةَ يةةيمرون سمةةف  وراسمعةة

َ   نَ  ىقطِ مهمةِ ضمةدا  أىةف  اًم ل حتدث  ومهؾ اعم لكِ اًمراضمكِ رذا ا خ  وأيك

س عمَ يمَن ذم صةشقومهؿ ب يعلمةقا قمةغم اًمعقوةدة وال قمةغم ىملوؾ اًمعلؿ  أ  ب ي مر

اًم ك ةؾ  ايعنل ا مقر يملهَ  رذا اًمنموط  ؾ يً طوع  ذا اًمرضمؾ اًمذ   ق ذم  ةذ

و ةةذا اًم ن ةةوؿ واًمةةذ  ًمةةف من ةةُ قمنةةد ؿ أن  لةةس ويعلةةؿ إظمقاىةةف اًمعقوةةدة  ويمةةذا 

 ويً مر معهؿ؟

 سمدون رشوط. اًمشوخ:

 ال رذا اًمنموط. مداظملِ:

 رشوط. سمدون اًمشوخ:
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 إذا  مَ يً طوع. مداظملِ:

مَ يً طوع  أمةَ اًمنمةط ا و  ومة  سمةيس سمةف وظمةػم ًمةؽ أال شمةذيمرا  قمرومةّ  اًمشوخ:

 أ  رشط؟

 االؿمؽما . مداظملِ:

ىعؿ يمَن ينٌبل قمةغم ا ىمةؾ شمةذيمرا أظمةػما  يعنةل  ؿمةقأل يةَ أظمةل أىةَ اًمةذ   اًمشوخ:

كةة  هتؿ أضمةةدا مةةـ خمةةَـمر اًم ك ةةؾ واًم كةةزب اعمقضمةةقد اًموةةقأ أيشةةؿ ينطلقةةقن ذم شم

 ةةذا اعمشرىمةةِ ًمألمةةِ قمةةغم ىمَقمةةدة همةةػم إؾمةة موِ أصةةٌكّ اًموةةقأ يمييشةةَ ىمَقمةةدة إؾمةة موِ 

  ال سمةةد أن شمكقىةةقا ىمةةد ؾمةةمع ؿ م ةةؾ  ةةذا «اًمبَيةةِ شمةةؼمر اًمقؾمةةولِ»ًوريةةِ ضمةةدا  و ةةل 

اًمقَقمةةدة اعمزقمقمةةِ اًمبَيةةِ شمةةؼمر اًمقؾمةةولِ  أفمةةـ أظمقىةةَ قمٌةةد اًمةةرمحـ ضمةةزاا اهلل ظمةةػما  

َ  وىمع ذم   ذا ىقق  ىكـ ذم ًمبِ اًمشَأ: اًمطَسمقؾمةِ  يعنةل ذم ورمحنَ أطموَءا  وأمقاشم

 ةةةذا اهلةةةقة  طموةةةْ رّصح ذم سمعةةةض رؾمةةةَةلف أن اعمًةةةلؿ ذم  ةةةذا اًمعٍمةةة ذم ؾمةةةٌوؾ 

َ  مةةـ  ةةذا؟ يموةةػ يقةةق   ـملةةُ اًمةةرز  ال سمةةد أن يقاىمةةع الةةراأ  ًمعلكةةؿ شمةةذيمرون ؿمةةو 

ة﴿مًلؿ  ذا و ق يقرأ ىمقًمف شمعَمم:  ضم   اهلل      ع ؾ  ًم ف  خم  ر 
ـ  ي   ؼ  م  ةف  ﴿ [2]الط: :﴾َو  ىم  ز  ي ر  و 

  ُ ة
 ً ْ  ال حي     و  ـ  طم 

إن روح اًمقةدس ىشةْ »؟ ويقةرأ ىمقًمةف قملوةف اًمًة أ:  [3]الطال: :﴾م 

َ  ًمةةـ متةةقت طم ةةك شمًةة كمؾ رزىمهةةَ وأضملهةةَ ومةةي لقا ذم اًمطلةةُ قمةةذم رو ل  إن ىشًةة

نَ  سمَلراأ َ ؟ يموػ يقق  رضمؾ يعنةل إذا مةَ ىملنةَ قمةَب ومهةق م لنة«ومٌن  مَ قمند اهلل ال ي 

َ ؟ يموةةةةػ ي نَؾمةةةةةك يمةةةةةؾ  ةةةةةذا  ـمًَمةةةةُ قملةةةةةؿ ومةةةةةَ  ذم ـملةةةةُ اًمعلةةةةةؿ ىمةةةةةدي   وطمةةةةةدي 

اًمن قص و ل رصحيِ اًمبَيِ شمؼمر اًمقؾمولِ  وصلّ  ذا اًمقَقمدة معهؿ أن يطٌققا 

قمغم أشمٌَقمهؿ رشوط اًمٌوعِ اًمكؼم   اًمطَقمِ اًمعموةَء  اًمٌوعةِ  ال ـمَقمةِ عم لةق  ذم 

ؿ يٍمةةةطمقن أىةةةف ال مع ةةةوِ اجةةةًَمؼ..  ةةةذا ى ةةةقص ضمةةةَءت سمًَمنًةةةٌِ ًمل لوشةةةِ  و ةةة

ظملوشةةِ وًمكةةنهؿ يققًمةةقن سميًمًةةن هؿ مةةَ ًمةةوس ذم ىملةةقرؿ  أو سمعٌةةَرة أظمةةر   ةةًَمشقن 
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أىمةةقاهلؿ سميومعةةَهلؿ  ومًَمٌوعةةِ ذم اإلؾمةة أ ال ىعرومهةةَ إال ًمل لشةةَء  واًمطَقمةةِ  ةةذا اًم ةةل 

َ  قملوةف سمًةٌُ صةدور ا مةر  دمُ قمغم اعمًلؿ سمكوْ أن ا مر اعمٌةَح ي  ةٌ  ومروة

َ   ـ  ُ شمنشوذ ا مر يمًَمز وضمِ م    ييمر َ زوضمهَ سمٌمةء ًمةوس ذم ا صةؾ واضمٌة

َ  ًمكنةةف ذم ا صةةؾ  ةةق مٌةةَح  ومويمر ةةَ أن شمشعلهةةَ و ةةل ىمةةَدرة مًةة طوعِ  قملوهةةَ رشقمةة

 وموجُ قملوهَ أن شمشعؾ ذًمؽ  يمذًمؽ الَيمؿ اعمًلؿ اعمٌَيع سموعِ رشقموِ.

ومَإلظمقان اعمًلملم ؾمنقا  ذا اًمًنِ اًمًةو ِ صمةؿ ىملةد ؿ مةـ ىملةد ؿ  ةـ أراد أن 

سمةلم اإلظمقاىوةِ وسمةلم اًمًةلشوِ ومشروةةقا اًمٌوعةِ وومروةقا اًمطَقمةِ  ىكةـ ىقةةق  ال   مةع

مةةةَىع مةةةـ ومةةةرض اًمطَقمةةةِ ذم ؾمةةةٌوؾ شمن ةةةوؿ شمعلةةةوؿ اًمنةةةَس وشمةةةقضموههؿ وشمةةةرسمو هؿ إمم 

نظمرا  وًمكـ ًموًّ  ل اًمطَقمِ اًم ل ييمر اهلل قمز وضمةؾ رةَ ذم اًمقةرنن ذم ـمَقمةِ اهلل 

ـمَقمِ قمَمِ  ال يؽمشمُ قملوهَ واًمرؾمق  وأوزم ا مر منكؿ   ذا ـمَقمِ ظمَصِ وشملؽ 

َ  أىمق : أن  ذا اًمعذر اًمذ  أىةّ  ا طمكَأ اًم ل شمؽمشمُ قمغم اًمطَقمِ اجَصِ  وم  َم

شمشةةػم إًموةةف إذا يمةةَن ال يًةةمكقن ًمةةف إال أن  كةةع ًمٌوعةة هؿ وًمطةةَقم هؿ اًمعموةةَء و ةةؿ 

يعلمقن أن وضمةقدا سمةلم فمهةراىوهؿ يشوةد ؿ ذم أصةؾ دقمةقهتؿ وال يية ؿ ومهةذا  ةق 

 او  اجلقاب؟مـ ؿمعُ اًم ك ؾ  و

أطمًةةـ اهلل إًموةةؽ يةةَ ؿمةةوخ... مةةَ  ةةل اعمنهجوةةِ اًمعلموةةِ ذم اًمةةدقمقة إمم  مداظملةةِ:

 اهلل؟ أو اًمك ُ اًم ل يمكـ أن يٌدأ رَ ذم  ذا اجل قمَت؟

 ذم  ذا اجل قمَت؟ اًمشوخ:

ىعةةةؿ اًم ةةةل اان شمعةةةددت ىمةةةد يكةةةقن شمعةةةدد َ شمعةةةدد شمكةةةَد وًمةةةوس شمنةةةقع  مداظملةةةِ:

 و  ص.

 ةةذا اًمًةةًا  يعةةقد إمم ـمريقةةِ شمعلةةؿ اًمعلةةؿ  وممةةـ  واهلل اجلةةقاب قمةةـ م ةةؾ اًمشةةوخ:

َ  ومهق اًمذ  يً طوع أن ي  رج مع أ   َقمِ  يعنل مة    إذا اسمة كم إىًةَن  يمَن قمَعم
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سمشةة ص ملكةةد  يموةةػ ي  ةةرج معةةف؟ يموةةػ ي ٍمةةأل معةةف؟ يموةةػ  َدًمةةف؟ ىةةّز  مةةـ 

 ذا اًمش ص اعملكد إمم ؿم ص هيقد   إمم ىٍماين  إمم مًلؿ وةَ  إسمةَ   

عر .. إمم نظمةرا  يموةػ؟ أىةَ أىمةق  اجلةقاب  ةذا ي طلةُ قملة    وممةـ مَ شمريد   أؿمة

َ  قمةةـ اًمنمةةيعِ   َ  واًمعلةةؿ درضمةةَت ومقةةد يًةة طوع أن  ةةَد  مًةةل   منكرومةة يمةةَن قمَعمةة

َ ن  ىف ًموس قمندا اـم ع  َ  أو ىٍماىو َ  م    أو هيقدي ًمكـ ال يً طوع أن  َد  زىديق

ىٌوةةَء سمعكةةهؿ يًمنةةقن رةةؿ قمةةغم مةةَ قمنةةد  ةةًالء مةةـ يم ةةَب حيؽممقىةةف ويقدؾمةةقىف  وأ

وسمعكةةةهؿ يكشةةةرون سمةةةف.. إمم نظمةةةرا  وملةةةوس مةةةـ اًمًةةةهؾ وسمكلمةةةِ واطمةةةدة أن ىعطوةةةؽ 

ةةدقمك  ةةًالء اًمةةذيـ ىمةةد يكةةقن شمشةةرىمهؿ واظمةة  ومهؿ اظمةة  أل شمكةةَد أو  َ  يموةةػ ي  منهجةة

اظمةةةة  أل شمنةةةةقع؟  ةةةةةذا حي ةةةةَج إمم قملةةةةة ء  و ةةةةذا مشةةةةةكل نَ ىكةةةةـ أن ا رض ىمشةةةةةر 

ىكةـ أن يشة بؾ ـمة ب اًمعلةؿ سمةين ي  ةٌكقا  سمًَمنًٌِ ًمقلةِ وضمةقد اًمعلة ء  ومن ةوك نَ

قمل ء  ومٌذا مَ أصٌكقا قمل ء اؾمة طَقمقا أن ي قًمةقا شمقضموةف يمةؾ مةـ ي  ةؾ رةؿ ويمةؾ 

سمكًٌف قمغم طمًةُ قمقودشمةف وقمةغم طمًةُ إظم صةف واىكراومةف و كةذا  ومًَمشةَ د ال 

 يمكـ إضمَسمِ مقضمزة وخم ٍمة عم ؾ  ذا اًمًًا .

 ( 00:  00: 44/ 350) اهلدى والنور / 
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 ي العىن اجلىاع٘حه

اًمًةةَةؾ: ؿمةةو نَ! اًمعمةةؾ اجل قمةةل يملمةةِ شمةةدور ذم ا ومةةؼ  ومةة   ةةق مشهةةقأ اًمًةةلشولم 

 ًملعمؾ اجل قمل  و ؾ  ق اًم كزب؟

اجلقاب اًمعمؾ اجل قمل يم  ىكـ اان  ومقد اضم معنَ قمةغم ومهةؿ يم ةَب  اًمشوخ:

  وىشةةؽم  ذم ض  ىج مةةع ًم ةة ة اجل قمةةِ ذم اًمشةةراة¢اهلل وقمةةغم ؾمةةنِ رؾمةةق  اهلل 

مةَ ال  ¢ة اًمًنـ ذم سم دىَ طمون  ال ىكقن مًَومريـن  ىنَ ىعلؿ مةـ ؾمةنِ ىٌونةَ ص 

َ  سمةةين ًملمًةةَومر أن  يعلةةؿ أوًم ةةؽ أن اعمًةةَومر ًمةةوس قملوةةف اًمًةةنـ اًمرواشمةةُ  وىعلةةؿ أيكةة

ي نشةةةؾ سمم ةةةؾ صةةة ة اًمكةةةكك وىكةةةق ذًمةةةؽ   ةةةذا قمنةةةد ؿ مةةةـ شمقاومةةةف ا مةةةقر وًمكنةةةل 

وأرادوا أن ي ةلقا اًمًةنِ  ؾميىمق  هلؿ: إذا دظمؾ  َقمِ اعمًةجد ذم وىمةّ اًم ة ة 

ومهةةةؾ ي ةةةلقيشَ  َقمةةةِ  أأ ي ةةةلقيشَ ومةةةراد ؟ إن يمةةةَن ىمةةةقهلؿ أو ضمةةةقارؿ ي ةةةلقيشَ 

َ :  ةةؾ  ةةذا مةةـ شمقاومةةف ا مةةقر أأ  ومةةراد   ىملنةةَ هلةةؿ: مةةَ طمجةة كؿ ذم ذًمةةؽ أوال   وصمَىوةة

  ذا مـ ا مقر اًم ل  ُ أن يعرومهَ اإلىًَن وأن ال  ًَمشهَ؟

ًجد ًم  ة اًم هةر أو صة ة اًمعٍمة  ويمة   منةَ أىَ أريد أن أىمق  اان: دظملنَ اعم

اى كةةك ىَطموةةِ مةةـ اعمًةةجد ًمو ةةكم اًمًةةنِ اًمقٌلوةةِ ًمقطمةةدا  ومةةٌذا  ةةؿ نمنةةقا معنةةَ سمةةين 

اًمًنِ أن ىشر   َقمةِ اًمةذيـ يريةدون ي ةلقا اًمًةنِ  أ  ال  َقمةِ ذم صة ة اًمًةنِ 

اًمقٌلوةةةِ  ومةةةٌذا : ىكةةةـ ىج مةةةع طموةةةْ  معنةةةَ اًمنمةةةع  وىشةةةؽم  طموةةةْ ييمرىةةةَ اًمنمةةةع 

 شريؼ  ومكون  ى ةكم اًمًةنـ ومةراد  ال  ةقز ًمنةَ أن ى ةلوهَ  َقمةِن  ن اًمنمةع سمًَم

اًمذ  ىكـ ىقيض طموَشمنَ يملهَ ذم معروم ف مـ اًمك َب واًمًنِ دًمنَ قمغم  ةذا اًمشةَر  
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اًمةةةذ  ىمةةةد ال هيةةة ؿ سمةةةف أوًم ةةةؽ اًمةةةدقمَة اعمزقمةةةقملم  و ةةةقا أن اًمًةةةنـ شم ةةةغم ومةةةراد   

كةِ ًمقطمةدا  وال ي ةلوهَ مةع واًمشراةض شم غم  َقمِ  ومكة  يةيصمؿ مةـ ي ةكم اًمشري

 َقمِ اعمًلملم  يمذًمؽ ييصمؿ مـ ي ةكم اًمًةنـ  َقمةِ  وال ي ةلوهَ اىشةرادا    ن 

 .¢يم   مـ اًم جموع واًم شريؼ ىمد ضمَء سمف رؾمق  اهلل 

ن سمةةًَمرأ  وإىةة  سمَشمٌةةَع اًمنمةةع  ومةةٌذا : دمموةةع اًمنةةَس قمةةغم  ء ال ينٌبةةل أن يكةةق

قمةةغم صةة ة اًمًةةنـ  َقمةةِ   ةةق  َ يشةةٌف دمموةةع اًمنةةَس همةةػم اعمنمةةوع  دممةةوعهؿ ةة

  َ الزسموِ اًمعموَء اًم ل شمًلطّ اًموقأ قمغم سمعض اجل قمَت  أقمنل سمةًَموقأ ًمةوس زمنة

  َ ـمقي    وًمنقؾ اًموقأ وىمٌؾ اًموقأ مـ اًم ك ؾ الةز  اًمةذ  زاد ذم اعمًةلملم شمشريقة

َ   وداةة   يةذيمرون اًمنةَس سمققًمةف شمعةَمم:  قمغم شمشريؼ  وىكـ ىعلؿ و ؿ يعلمقن أيكة

اقم    ﴿ ىم قاو  ال شم ش ر  َ و  وع 
 
ٌ ؾ  اهلل      قا سم ك  م 

  وًمكةـ الزسموةِ اًمعموةَء  ةذا [103]آل عمران:﴾  

مةةـ أىمةةق  ا ؾمةةٌَب اًم ةةل شمشةةر  اعمًةةلملم وال دممعهةةؿ واًمقاىمةةع يًيمةةد ذًمةةؽ ومقةةد 

قمرومنةةَ  َقمةةِ منةةَ ىكةةـ اًمًةةلشولم ذم يم ةةػم مةةـ اًمةةٌ د اإلؾمةة موِ وًمةةوس ذم سمعكةةهَ 

 َقمةةةِ واطمةةةةدة   ومكوةةةن  ىملةةةةدوا سمعةةةض ا طمةةةةزاب  يمةةةَىقا قمةةةغم يملمةةةةِ ؾمةةةقاء ويمةةةةَىقا

  ¢اإلؾم موِ ا ظمر  اًم ل ب يكقىقا قمةغم  ةد  مةـ يم ةَب اهلل وؾمةنِ رؾمةق  اهلل 

عمةةةَ ىملةةةدو ؿ ودقمةةةقا إمم اًم كةةةزب واًم ك ةةةؾ الةةةز   وىمعةةةّ اًمشرىمةةةِ سمةةةلم اجل قمةةةِ 

اًمقاطمدة اًم ل يمَىّ دممعهؿ سمكؼ اجل قمِ ا ومم اًم ل ضمةَء ذيمر ةَ ذم الةديْ  

  ًملشرىمةةِ اًمنَضموةةِ اأيشةةَ ¢رت ذم حمةةًَة ؾمةةَسمقِ أال و ةةق وصةةػ اًمنٌةةل اًمةةذ  ذيمةة

  « ةةل اجل قمةةِ »وذم روايةةِ أظمةةر :   «قمةةغم مةةَ أىةةَ قملوةةف وأصةةكَ  »اًم ةةل شمكةةقن: 

يمَىّ  ذا اجل قمِ  َقمِ شمعنك قمةغم اًمك ةَب واًمًةنِ ومة  يمةَدت شمةدقمقا ًمل كةزب 

َ  ذم ا  ردن ومكةة   قمةةغم واًم ك ةةؾ طم ةةك اىقًةةمّ اجل قمةةِ إمم ىمًةةملم  ورأينةةَ ىَؾمةة

همػم َ مـ اًمٌ د اىشطروا ؿمطريـ  ىَس اؾم مروا ذم اًمعلةؿ سمةًَم عرأل قمةغم اًمك ةَب 

واًمًةةةةةنِ  وىةةةةةَس أظمةةةةةذوا يعملةةةةةقن ذم اجلمعوةةةةةَت اجػميةةةةةِ  ويةةةةةدقمقن اًمنةةةةةَس إمم 



 العنل اجلناعي --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

307 

اًم  د  وشميًموػ اًملجَن ذم اإلطمًَن ًملشقراء واعمًَيملم و ذا سم  ؿمؽ مـ اجػم 

ذ  يمةةةةةَىقا قملوةةةةةفن  ن اًمنةةةةةَس ـمةةةةةَىم هؿ اًمةةةةةذ  ال ينكةةةةةر  وًمكةةةةةنهؿ شمريمةةةةةقا اًمًةةةةةٌوؾ اًمةةةةة

حمةةةةدودة  اًمنةةةةَس يمةةةة  ىملةةةةّ ـمةةةةَىم هؿ حمةةةةدودة  وممةةةةـ اىٍمةةةةأل إمم ـملةةةةُ اًمعلةةةةؿ  

وظمَصِ أن ـمريؼ ـملُ اًمعلةؿ ذم  ةذا اًمزمةَن اًمةذ  سمعةدىَ وموةف قمةـ اًمع ةقر ا ومم 

ظمةةػم اًمنةةَس ىمةةرين  صمةةؿ اًمةةذيـ »اعمشةةهقد هلةةَ سمَجػميةةِ سمققًمةةف قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ: 

  ورةةذا اعمنَؾمةةٌِ ال سمةةد زم مةةـ وىمشةةف أو  لةةف معؽموةةِ «لةةقيشؿيلةةقيشؿ  صمةةؿ اًمةةذيـ ي

ىم ةةػمة  و ةةل أن اًمشةةَةع اًموةةقأ قمةةغم اًمًةةنِ اعمكةةًَيـ واعمرؿمةةديـ واًمةةقاقم لم  

   ذا اًملشظ ال ىعةرأل ًمةف أصة   ذم يم ةُ «ظمػم اًمقرون ىمرين»روايِ الديْ سمًَمشظ: 

َ  وإىةةة  اًمًةةةنِ  مةةةع أن  ةةةذا الةةةديْ دظمةةةؾ ذم زمةةةرة ا طمَديةةةْ اعم ةةةقاشمرة ًمك رهتةةة

  ًموس «ظمػم اًمنَس ىمرين»اًملشظ اًم كو  اًمذ  ضمَء ذم اًم كوكلم إى   ق سملشظ: 

إمم نظمةةةر   «ظمةةةػم اًمنةةةَس ىمةةةرين  صمةةةؿ اًمةةةذ  يلةةةقيشؿ.. »ظمةةةػم اًمقةةةرون ىمةةةرين إىةةة   ةةةق: 

 الديْ.

اًمشَ د أن  َقمِ مةـ اًمًةلشولم يمَىقا  كةذا يطلٌةقن اًمعلةؿ وـملةُ اًمعلةؿ اًموةقأ 

ًمقرون ا وممن  يشؿ يمةَىقا ي لقةقن اًمعلةؿ مٌةَرشة  ًموس ؾمٌولف ؾمه    يم  يمَن ذم ا

أمَ ىكـ اًموقأ ومةٌذا أردىةَ أن ىًة نٌط طمكة   مةـ يم ةَب اهلل  ومة  سمةد ًمنةَ أن ىعةرأل  ةؾ 

هلةةذا اايةةِ قم ىمةةِ سمةةٌعض ا طمَديةةْ اًم ةةل شمش ةةؾ مةةَ ي علةةؼ سمَايةةِ مةةـ أن شمكةةقن نيةةِ 

  السمةد قمَمِ  ومومكـ أن يكقن هلةَ خم ةص أو مطلةؼ وموكةقن هلةَ مقوةد وىكةق ذًمةؽ

َ   هلةةةَ مةةةـ دراؾمةةةِ ا طمَديةةةْ مةةةـ ذًمةةةؽ  ال سمةةةد أن  اعم علقةةةِ سمَايةةةِ  ومةةةٌذا وضمةةةدىَ ؿمةةةو 

ىمٌم ظمطقة أظمر  و ل أن ى  ٌّ مـ صكِ  ةذا ا طمَديةْ  صمةؿ أظمةػما : إذا شم ٌ نةَ 

مةةةةـ صةةةةك هَ أن ىةةةةر  مقىمةةةةػ اًمعلةةةة ء منهةةةةَ  ةةةةؾ اشمشقةةةةقا قمةةةةغم دالًم هةةةةَ أأ اظم لشةةةةقا  

َأ يم ةةةػمة ًمكةةةل ىعةةةرأل اًم ةةةقاب  ةةةَ و كةةةذا ومنك ةةةَج إمم ؾمةةةَقمَت سمةةةؾ رسمةةة  إمم أيةةة

اظم لػ وموف اًمنَس  ومطلُ اًمعلؿ اًموقأ ًموس ؾمهؾ يم  ي ـ سمعكهؿ  ًمذًمؽ ومط ب 
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  َ اًمعلؿ اًمذيـ يمَىقا معنَ قمغم اجط  ؿمبلقا سمَجلمعوَت اجػميِ  و ذا ؾمٌٌف ؾموَؾمو

: َ ن  ىف يراد أوال  ايم ًَب اًمقلقب  ن ا مر يم  ىموؾ ىمدي    حمك

 ا قؾبإهب  حن  إج نلـ س ننتعا

 

 

 فط    ن تعاا نإلكنب ن إحنب ن 

 ةةذا اجلمعوةةَت اجػميةةِ شمكًةةُ ىملةةقب اجل  ةةػم ومةةَ وراء ذًمةةؽ صمةةقاب اهلل ذم  

ااظمرة  ًموّ ا مر يمَن يمذًمؽ  ال اعمق قد االؾمة ك َر مةـ ا صةقات طموةن  يةي  

وىمةةّ االى  َسمةةَت   ةةذا  ةةق ـمريةةؼ اًمةةذيـ يعملةةقن ذم اًم كةةزب واًم ك ةةؾ الةةز   

َ ن  ن ًمو قصةةةلقا إ مم الكةةةؿ سمطريةةةؼ اًمؼمعمَىةةةَت اًم ةةةل ًموًةةةّ مةةةـ اإلؾمةةة أ إـم ىمةةة

َ  يرؿمة  اعمًةلؿ ىشًةف يمة  يرؿمة  اًمكةَومر  صمةؿ  ـمريؼ االى  َسمَت يم  شمعلمقن  وع

ال ومر  ذم ى َأ االى  َسمَت سملم اعمًلؿ اًم ًَم  واًمطًَم   سمةؾ ال ومةر  سمةلم اعمًةلؿ 

َ  أيم ةةةةر  ةةةةق اًمةةةةذ  يةةةةنج َ  ذم اًم ةةةًَم  واًمكةةةةَومر  ومًَمةةةةذ  ييظمةةةةذ أصةةةةقاشم   وي ةةةةٌ  ىَةٌةةةة

اًمؼمعمَىةةَت  ؿمةةبؾ أومةةراد مةةـ ـمةة ب اًمعلةةؿ سمم ةةؾ  ةةذا ا مةةقر اًم ةةل شمكًةةُ ىملةةقب 

اًمنةةَس سم قزيةةع ا مةةقا ... [ؿمةةبلهؿ قمةةـي اًمعلةةؿ اًمةةذ  يمةةَىقا مَوةةلم وموةةف  و ةةذا مةةع 

ا ؾمةةةػ ًمةةةف وضمةةةقد ذم يم ةةةػم مةةةـ اًمةةةٌ د  طموةةةن  دظمةةةؾ اًم ك ةةةؾ الةةةز  وومةةةر  ًمةةةوس 

يمةة  شمعلمةةقن مةةـ طمةةديْ اًمشةةر   وإىةة   اعمًةةلملم يملهةةؿ  ومهةةؿ م شرىمةةقن مةةـ ىمٌةةؾ 

اًم كةةزب ومةةر  اجل قمةةِ اًمقاطمةةدةن سمًةةٌُ أيشةةؿ شمريمةةقا االقم  ةةَأ سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ  

َ  يمققًمةةف شمعةةَمم:  ٌو ةةلم  ﴿واىشةةبلقا سم ن ةةو ت ومرىمةةِ  َقمةةِ اعمًلملم وصةةَروا ؿمةةوع
ن  م 

ـ  
قى قا م  ال شم ك  قا اًم   ة  و  وم 

أ ىم  قا  و  اشم ق   و 
لم   إ ًم و ف 

يم  ـ  * اعم  نم  
ةؾ   م  َ يم  ةو ع 

َى قا ؿم  ة يم  ؿ  و  يةن ه 
ىم قا د  ـ  وم ر  ي

اًم ذ 

قن   طم  هي  ؿ  وم ر  ب  سم    ًم د  ز 
ظمقاىنةَ إ  وميىَ اؾمي  اهلل شمٌَر  وشمعَمم أن ي ؾ [32-31]الروم:﴾طم 

اًمةذيـ قمرومةقا ـمريةؼ اًمًةػم قمةةغم اًمك ةَب واًمًةنِ طم ةك نظمةةر رمةؼ مةـ طموةَهتؿ  طم ةةك 

 ء اهلل شمعَمم.ىلقك اهلل قمز وضمؾ و ق راض قمنَ  إن ؿمَ

 ( 00:  38: 39/   396) اهلدى والنور / 
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 ُٖكاه9 ال قٗاً لمدٔلٛ اإلضالوٗٛ 

 إال بالتهتن احلصب٘!

اًمًةةةةَةؾ: أريةةةةد أن أؾمةةةةي  سم  ةةةةقص اان يم ةةةةرة اًمنةةةةَس اًمةةةةذيـ يريةةةةدون ظمَصةةةةِ مةةةةـ 

اعمًلملم اجل قمَت الزسموِ  وىكـ وهلل المد ال ىًمـ رذا  وًمكـ مَ 

َمِ دوًمِ إؾم موِ  يقق  اًمةٌعض: أىةف ال ىًة طوع  ل اًمن رة اًم كوكِ إلىم

أن ىقةةوؿ دوًمةةِ إؾمةة موِ إال سمقضمةةقد شمك ةةؾ طمةةز  يقةةوؿ  ةةذا اًمدوًمةةِ  أمةةَ أن 

يكقن يمؾ إىًَن يعمؾ سمنشًف ومهذا ال ىً طوع أن ىقوؿ سمف  ةذا اًمدوًمةِ  ومة  

 رأيكؿ مـ اًمقضمف اًمًلشوِ اًم ل ىع قد َ سمَر  اهلل وموكؿ؟

 ؾميظم ؿ اعمقوقع سمًًا  وضمقاسمف:سمَقم ٌَر أن اًمقىمّ ووؼ  اًمشوخ:

  ذا اًم ك ؾ اًمذ  يراد إىشًَا يكقن قمغم قملؿ سمَإلؾم أ أأ قمغم ضمهؾ؟

 : قمغم قملؿ.اًمًَةؾ

اًمشةةمس ـمًَمعةةةِ أأ همَةٌةةِ. ـمًَمعةةةِ  قمةةغم قملةةةؿ أأ قمةةغم ضمهةةةؾ يكةةقن  ةةةذا  اًمشةةوخ:

 اًم ك ؾ؟

: يعنةةةل: ىكةةةـ ىقةةةق  عمةةةـ  ةةةؿ مةةةـ اًمشةةةٌَب اًمةةةذيـ  ةةةؿ حمًةةةقسملم قملونةةةَ اًمًةةةَةؾ

 قمند ؿ قملؿ وسمعكهؿ مـ قمَمِ اًمنَس. يمًلشولم  سمعكهؿ

اًمذيـ يريدون يققمقا رذا اًم ك ؾ رًوس يعنل  ًموس يمةؾ ا ومةراد   ن  اًمشوخ:
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أصةةكَب اًمرؾمةةق  مةةَ يمةةَىقا يملهةةؿ قملةة ء  ومةةنكـ ىق ةةد اًمةةذيـ يريةةدون يقومةةقا  ةةذا 

اًم ك ؾ  يمؿ ؿم ص شم  قر أىّ اًمةذيـ يريةدون يقومةقا  ةذا اًم ك ةؾ  يعنةل: مًةِ 

 قمنمة مًلم ؾم لم؟

 : جممققمِ يمٌػمة.اًمًَةؾ

يمٌةةػمة  سمةةَر  اهلل وموةةؽ  ؾمةةًا  قمةةـ  ةةذا اعمجمققمةةِ اًمكٌةةػمة  ال شمكؼم ةةَ  اًمشةةوخ:

 أىّ أيم ر   ذا اعمجمققمِ اًمكٌػمة قمغم قملؿ أأ قمغم ضمهؾ؟

 : سمعكهؿ قمغم قملؿ وسمعكهؿ..اًمًَةؾ

اهلل هيةةديؽ  مةةَ قمةةَد ذم شمٌعةةوض  نةةَ   نةةَ مةةَ أىةةّ ذم شمٌعةةوض   ين أىةةَ  اًمشةةوخ:

ّ ًمؽ وؿمشوّ ًمؽ أيمؼم قمدد  كـ  وسمقونَ قمغم اًمعةدد ا ىمةؾ سمعكّ معؽ وصشو

اًمذيـ  ؿ يريدون اًم ك ؾ  وينش قا ويًلكقا ويديروا ... إًمخ  قمَد وموف شم شوِ مـ 

  ًالء ا ؿم َص  وموف شمقلوؾ؟

 : ىعؿ  سمعكهؿ قمند ؿ قملؿ وسمعكهؿ قمند ؿ ضمهؾ.اًمًَةؾ

ونَ ىقلةؾ اًمعةدد  ذا ...اهلل هيديؽ  يَ أظمل اى هونَ سمعكهؿ وسمعكهؿ  ظمل اًمشوخ:

مـ أضمؾ شمقريُ اعمقوقع   ذا الزب اًمذ  يريد يةدير اًمشةعُ ا ردين مةَ ىقةق  

ا مةةِ اإلؾمةة موِ  اًمشةةعُ ا ردين  يمةةؿ ملوةةقن يعنةةل  ملوةةقن ملوةةقن وى ةةػ اًمةةذ  

وس أأ  ةةةذا اًمعةةةدد ً ةةةق اًمشةةةعُ ا ردين  يعنةةةل: يكةةةقن مًةةةلم واطمةةةد يكقىةةةقا ر

 يم ػم؟

السمةةةد يكةةةقن  نةةةَ  قملةةة ء   ء ذم  ةةةذا ...: اًمعةةةدد يم ةةةػم  السمةةةد يكةةةقن قملةةةاًمًةةةَةؾ

 ...طم ك

أىةةةَ أشمكلةةةؿ قمةةةـ قملةةة ء  أىةةةَ أشمكلةةةؿ قمةةةـ اًمةةةذ  يريةةةد يةةةدير ويريةةةد يشةةةكؾ  اًمشةةةوخ:
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الزب  و ذا اًمعدد اًمكٌػم يملةف ا مةِ  ةذا ا مةِ أو اًمشةعُ ا ردين أىمةؾ  ء أال 

 يريد مًلم ؿم ص؟

 : ىعؿ ىعؿ.اًمًَةؾ

ىةةَ مةةَ ىريةةد ى نةةَىمش يم ةةػم ذم أمةةقر إذا يمةةَن  ةةذا اًمعةةدد يم ةةػم ذم زقممةةؽ   اًمشةةوخ:

 ضمَىٌوِ ىمللف إمم اًمعدد اًمذ  أىّ مق نع وموف أىف السمد منف.

 : يعنل: قمنمة قمنميـ.اًمًَةؾ

قمنمةةةة قمنمةةةيـ  وموةةةف قمنةةةد  قمنمةةةة قمنمةةةيـ  نةةةَ ذم قمةةة ن ومقةةةط قمرومةةةقا  اًمشةةةوخ:

ةة اإلؾمةة أ م   ك مةةـ يمةةؾ دظموةةؾ  وومهمةةقا ا طمكةةَأ اًمنمةةقموِ سمكوةةْ أيشةةؿ ي مكنةةقا ش    

 لزب اعمًًمػ مـ ا ًمقأل اعمًًمشِ  وموف قمند ؟ويديروا  ذا ا

َ  مَ وموف  ذا اًمعدد  سمًَمك َب واًمًنِ مَ وموف  ذا اًمعدد....اًمًَةؾ  : ـمٌع

ومةةةٌذا : ؾمةةةَسمؼ  واىةةةف أن يشكةةةر اًمشةةةٌَب اعمًةةةلؿ ومةةةو  يًةةةمك سم كةةةزب أو  اًمشةةةوخ:

شمك ةةؾ واطمةةد قمةةغم أؾمةةَس اًمك ةةَب واًمًةةنِ  اًمةةذ  يًةةمقا اًموةةقأ اًم ن ةةوؿ  أظمةةل اى ةةر 

  مل يملف أًموس وموف من  ت ذم اًمعَب اإلؾم مل؟اًمعَب اإلؾم

 : ىعؿ.اًمًَةؾ

اى ةةر زم من مةةِ وموهةةَ قمنمةةة مةةـ اًمعلةة ء ًمةةوس قمنمةةيـ صم صمةةلم  وشمعةةرأل  اًمشةةوخ:

أىّ يمل  اًمشعُ يمؼم يمل  الزأ يكقن قمدد اًمعل ء أيم ر  اى ةر زم وقمةد ذم ذ نةؽ 

ؿ   اًمعل ء أىشًهؿ  زم أرسمعِ مًِ مـ اًمعل ء  أ  من مِ ذم اًمعَب اإلؾم مل وؾم 

ىمٌؾ مةَ يك لةقا همةػم ؿ  ةؿ يكقىةقا م ك لةلم أوال  قمةغم يملمةِ ؾمةقاء اًمك ةَب واًمًةنِ  

 وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم   وموف؟

 : ...اًمًَةؾ
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إذا : ال شمكوعقا أوىمَشمكؿ ذم االؾم عجَ  سمَ مرن  ن اًمقكوِ حت ةَج إمم  اًمشوخ:

هؾ  ىنَ ىعلؿ مـ اؾم عدادات  َمِ و َمِ ضمدا   و ذا االؾم عداد ؾمهؾ وصعُ  ؾم

ؿ  ﴿نيِ واطمدة:  يم  وا اهلل   ي نٍم   ن  شم نٍم  
ًمكـ اايةِ  ةذا إذا رسمطنَ ةَ سمٌىشةَء  [0]محمد:﴾إ 

إ ن  ﴿طمةةزب أو شمك ةةؾ أو شمن ةةوؿ ؾمةةوك َج ا مةةر إمم رشح  ظم صةة ف مةةَ ىمدم ةةف ًمةةؽ: 

ؿ   يم  وا اهلل   ي نٍم    سمعلؿ أأ سمجهؾ؟ [0]محمد:﴾شم نٍم  

 : سمعلؿ.اًمًَةؾ

اسمعد قمـ ذ نؽ أىف ًموس يمؾ ومرد السمد يكقن قمَب  ال  ًمكـ السمد سمعلؿ  و اًمشوخ:

ٌِ ﴿يكةةقن  نةةَ  أمةةِ..  ةة ؿ  أ م  ن ك 
ةة ـ  م  ةة  ك  ًم    السمةةد يكةةقن أمةةِ يققمةةقن [104]آل عمالالران:﴾و 

 رذا اًمقاضمُ و ق اًمعلؿ.

وا اهلل   ﴿إذا :  ةةةةةةذا اًم ك ةةةةةةؾ ينشةةةةةةي مةةةةةةـ م طم  نةةةةةةَ عم ةةةةةةؾ  ةةةةةةذا اايةةةةةةِ:  ةةةةةة ن  شم نٍم  
إ 

ؿ   يم   سمعلؿ أأ سمجهؾ؟ [0]محمد:﴾ي نٍم  

سمعلةةةةؿ مةةةةَ وموةةةةف إؿمةةةةكَ   ًمكةةةةـ قملةةةةؿ م ةةةةشك أأ قملةةةةؿ ظملةةةةوط  ةةةةَ وردىةةةةَ يمةةةةؾ  ةةةةذا 

 اًمًنلم؟

 : قمـ اًمك َب واًمًنِ.اًمًَةؾ

ع ز  ق  قمـ اًمك َب واًمًنِ  أيـ  ذا اًمعلةؿ اًمةذ  قمةغم اًمك ةَب واًمًةنِ؟ م ة  اًمشوخ:

ذم اًمعةةةَب اإلؾمةةةة مل واطمةةةد اصمنةةةةلم صم صمةةةةِ مًةةةِ قمنمةةةةة مًةةةةلم مَةةةةِ ىمةةةةؾ  اًمعةةةةَب 

مل أيمةةؼم سمك ةةػم  ًمكةةـ ىكةةـ ىريةةد قملةة ء ذم ا رض اًمقاطمةةدة   معةةقا قمةةغم اإلؾمةة 

إ ن  ﴿ ةةةذا القوقةةةِ اًمعلموةةةِ اًم ةةةل  ةةةل اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ  وسمعةةةديـ ومهمنةةةَ مةةةـ ىمقًمةةةف: 

ؿ   يم  ةةةة وا اهلل   ي نٍم   ةةةة سمعلةةةةؿ  وًمةةةةوس مطلةةةةؼ قملةةةةؿ  وإىةةةة  قملةةةةؿ اًمك ةةةةَب  [0]محمالالالالد:﴾شم نٍم  

هٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم    ىةةف واًمًةةنِ  وًمةةوس قملةةؿ اًمك ةةَب واًمًةةنِ ومقةةط  سمةةؾ قمةةغم مةةن

اان يمؾ اجل قمَت اإلؾم موِ أصٌكقا ؾملشولم مةَ ؿمةَء اهلل  يملهةؿ يققًمةقا: اًمًةلػ 
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ةة  اب ي  ةةذ ذًمةةؽ وؾمةةولِ ًم ك ةةػم اًمنةةَس  سمعكةةهؿ صةةَد  ذ  اًم ةةًَم   ًمكةةـ سمعكةةهؿ يم 

 ًمكـ ال يشهؿ مَ  ق مذ ُ اًمًلػ.

ؿ  ﴿إذا :  يم  ةة وا اهلل   ي نٍم   ةة ن  شم نٍم  
ًمةةوس سمجهةةؾ  و ةةق  يةةدظمؾ وموهةةَ سمعلةةؿ [0]محمالالد:﴾إ 

قملةةؿ اًمك ةةَب واًمًةةنِ  وًمكةةـ ًمةةوس ومقةةط اًمك ةةَب واًمًةةنِ وإىةة  قمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ 

 أأ مع اًمعمؾ؟ ؾاًم ًَم   صمؿ قملؿ سمدون قمم

 : مع اًمعمؾ.اًمًَةؾ

د َ داة     يشَ د  ر  أيـ  ذا اًمعمؾ؟ ًمذًمؽ أىَ شمعجٌنل رذا اًمزمـ يملمِ أ   اًمشوخ:

َةةةةُ ا مةةةقر أيشةةةَ صةةةدرت مةةةـ مةةةـ الكةةةؿ اًمنةةةَدرة ذم اًمعٍمةةة الةةةًَ  ومةةةـ قمج

َ   سمؾ وسمك مهةؿن  ىةف شمًةمعق َ منةل مةَ شمًةمعق َ  رةوس  َقمِ.. يمشروا رَ قمملو

منهؿ  ىمَ : أىمومقا دوًمِ اإلؾم أ ذم ىملقسمكؿ شمقؿ ًمكةؿ قمةغم أروةكؿ. مةَ يكررو ةَ 

َ ن عمةةةةةَذا؟  يشةةةةةؿ خمةةةةةًَمشلم  َ   وال يًةةةةةمعق َ ًملنةةةةةَس إـم ىمةةةةة وال يًةةةةةمعق َ إـم ىمةةةةة

قن وال يعملةةةقن   هلةةةقن وال يعلمةةةقن  وًمةةةذًمؽ وملةةةـ ًملككمةةةِ  ةةةذا  ومهةةةؿ ي ةةةوك

: شم ةةةشوِ وشمرسموةةةِ. إذا حتققةةةّ  َشمقةةةقأ ىمَةمةةةِ اإلؾمةةة أ إال سمكلم ةةةلم أرددلةةة أىةةةَ داةةةة  

 اًم  شوِ واًمؽمسموِ ؾموكقن اًم ك ؾ اإلؾم مل يم  يققًمقن ى وجِ ـمٌوعوِ.

اًمرؾمق  مَ يعرأل  ء اؾممف شمك ؾ وحتزب  ًمكةـ يعةرأل أن اهلل أمةرا أن يةدقمق 

ؿ  ﴿مم يملمةِ ؾمةقاء: اًمنَس إ و ةن ك  سم  و ن ن ةَ و   سم 
 
اء ق   ؾم ة
 ِ
م ة
ل  ا إ مم  يم  ق  ًَم  ع ة   ةَب  شم 

ك  ؾ  اًم  َ أ   ة ىم ةؾ  ي ة

ون  اهلل   ـ  د 
ةة َ م  ةة َسم  سم  َ أ ر  ةة ك  ع  ن َ سم  ةة ك  ع  ذ  سم 

ةة ال ي      و   َ و  ةة  ؿم 
ةة   سم ةةف  ال ى نم   ٌ ةةد  إ ال  اهلل   و  ع  ]آل ﴾أ ال  ى 

ِ اًم قطموةةد طم ةةك سمةةدأت اعمعريمةةِ سمعةةد ؾمةةنلم   واىطلقةةّ اًمةةدقمقة مةةـ يملمةة[64عمالالران:

قمنم وأيم ر سملم اإلؾم أ وسملم اًمكشر   ذا ؾمنِ اهلل ذم ظملقف  أمَ اؾم ٌَ  اًمن َةٓ يم  

َ  ذم سمعةةةض الكةةةؿ  يشعةةةؾ اًموةةةقأ اجل قمةةةَت ومهةةةذا ؾمةةة كقن اًمن وجةةةِ يمةةة  ضمةةةَء أيكةةة

 اًمقديمِ: مـ اؾم عجؾ اًمٌمء ىمٌؾ أواىف اسم كم سمكرمَىف.

 ( 00:  45: 35/   453) اهلدى والنور / 
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 حٕه التهتالت داخن الدعٕٚ الطمفٗٛ

 نةةةةَ  يةةةةَ ؿمةةةةوخ! ؾمةةةةًا  مهةةةةؿ ي علةةةةؼ سمًَمةةةةدقمقة اًمًةةةةلشوِ و ةةةةق: هممةةةةقض اًمةةةةدقمقة 

اًمًةةةةلشوِ ذم اعمملكةةةةِ اًمًةةةةعقديِ سمكوةةةةْ شمكقىةةةةّ إمم أطمةةةةزاب و َقمةةةةَت شمةةةةقازم 

وشمعةةَد  سمعكةةهَ اًمةةٌعض  سمكوةةْ شمكةةقن اعمةةقاالة واعمعةةَداة ذم ذا  اًمشةة ص  ومةة  

: سممجرد أىف يعَد  وم ن شملؽ اجل قمِ شمعَد   ذا اًمش ص  رأيكؿ يَ ؿموخ؟ يعنل

 وسممجرد أىف يقاًموف ومٌن اجل قمِ يمذًمؽ شمقاًموف  وم  رأيكؿ يَ ؿموخ؟ 

إن المةةد هلل ىكمةةدا وىًةة عونف وىًةة بشرا  وىعةةقذ سمةةَهلل مةةـ أىمةةق  سمعةةد:  اًمشةةوخ:

 رشور أىشًنَ ومـ ؾمو َت أقم ًمنَ  مـ هيدا اهلل وم  مكؾ ًمف ومـ يكلؾ وم   َد 

 ًمف  وأؿمهد أن ال إًمف إال اهلل وطمدا ال رشيؽ ًمف  وأؿمهد أن حممدا  قمٌدا ورؾمقًمف.

 أمَ سمعد:

ت ذم ا يةَأ ا ظمةػمة ؾمةٌٌهَ يعةقد إمم مةَ د  ىكـ ىع قد أن  ةذا اعمشةكلِ اًم ةل ضم ة 

ىدىدن ىكـ داةة   طمقًمةف  طموةن  ىقةق  سمةين اًمعةَب اإلؾمة مل ال يمكةـ أن يعةقد إًموةف 

سممجةةةرد اًم كةةة  ت واًم كزسمةةةَت قمةةةغم مةةةَ  ةةةل قملوةةةف مةةةـ قمةةةزا وجمةةةدا وىمقشمةةةف ومنع ةةةف 

 اًمٌعد قمـ أمريـ اصمنلم:

ا مر ا و : اًمٌعد قمـ اًمعلؿ اًم كو  اعمً قك مـ يم َب اهلل ومـ ؾمةنِ رؾمةق  

و ةةةَ يمةةةَن قملوةةةف ؾمةةةلشنَ اًم ةةةًَم    ةةةذا اًمريمةةةَةز اًم  صمةةةِ  ةةةل اًم ةةةل ينٌبةةةل أن  ¢اهلل 

قمةةةغم مةةةنهٓ اًمًةةةلػ يكةةةقن قملوهةةةَ اًمعلةةةؿ اإلؾمةةة مل مًةةة قك مةةةـ اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ و
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اًم ةةةًَم   صمةةةؿ و نةةةَ سموةةةّ اًمق ةةةود مةةةـ  ةةةذا اجلةةةقاب أن يرسمةةةك اعمًةةةلمقن قمةةةغم  ةةةذا 

 اإلؾم أ اعم شك.

اان داة   ىكـ ىًيمد وىدىدن اان أومَء اعمًلمقن واى ٌهقا ًميورة اًمعقدة إمم 

 مةةَ يمةةَن قملوةةف  ةةذا اعمةةنهٓ اًم ةةكو  اًمةةذ  ال مةةنهٓ ؾمةةقاا: اًمك ةةَب واًمًةةنِ وقمةةغم

واًم كقة اًم ةل  ًِمشو اوا إمم  ذا واى ٌهقا ًمكنهؿ سمعد ب شمكـ ًاًمًلػ اًم ًَم   أومَ

. َ  ينَدون رَ اان إال يم كقة اًمنَةؿ أو  اؾم وقَفمف وال يزا  مكطرسم

َ : مَ نن هلًالء اًمذيـ صكقا قمغم  ذا اعمنهٓ اًم كو  ذم أو  اًم كقة مَ  صمَىو

هؿ قمةةغم  ةةذا نن هلةةؿ أن يرسمةةقا أىشًةةهؿ وال أىمةةق  همةةػم ؿ.. مةةَ نن هلةةؿ أن يرسمةةقا أىشًةة

اإلؾم أ اعم شك ومك   قمـ أن يرسمةقا همةػم ؿ  أقمنةل: ومكة   قمةـ أن ي مكنةقا مةـ أن 

يقضمةدوا أمةِ رسموةّ قمةغم  ةذا اإلؾمة أ اعم ةشك  ةذا  ةل اعمشةكلِ  ومةنكـ صةكو  

ىمةةةد وضمةةةدىَ والمةةةد هلل ذم اًمعةةةَب اإلؾمةةة مل يملةةةف ـمقاةةةةػ وًمةةةق يمةةةَىقا م شةةةرىملم ذم 

سمةةة  ىةةةدقمق اًمنةةةَس إًموةةةف مةةةـ اًمك ةةةَب خم لةةةػ اًمةةةٌ د اإلؾمةةة موِ.. ـمقاةةةةػ متًةةةكقا 

واًمًةةنِ وقمةةغم مةةَ يمةةَن قملوةةف ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم  ًمكةةـ ب يرسمةةقا أىشًةةهؿ قمةةغم  ةةذا ومكةة   

قمةةةةـ أن يرسمةةةةقا همةةةةػم ؿ  وًمةةةةذًمؽ ا ظمةةةة   اان ًموًةةةةّ إؾمةةةة موِ... ًموًةةةةّ أظمةةةة   

ؾمةةلشوِ  ومَلقةةد والًةةد واًم ٌةةَهمض واًم ةةداسمر  ةةذا أظمةة   ًموًةةّ مةةـ اإلؾمةة أ ذم 

َ  ًمكةـ مةع ا ؾمةػ  ء  ومنكـ إذا وضمدىَ ـمق اةػ يم ػمة قمةغم اعمةنهٓ اعمةذيمقر نىشة

 ب يرسمقا شمرسموِ إؾم موِ صكوكِ ومهذا اًمعلِ.

وًمذًمؽ وميىةَ ال أؾمة برب أن يقضمةد م ةؾ  ةذا اًم نةَطمر واًم ع ةُ يمة  ىمةَ  شمعةَمم: 

قن  ﴿ طم  ر  هي  ؿ  وم  د  ب  سم    ًم  ز 
ؾ  طم  ًمكةـ قملونةَ أن ىةذيمر أىشًةنَ ىمٌةؾ يمةؾ  [53]المؤمنالون:﴾يم 

يكشةةل أن ى ةةك  قملمنةةَ ومقةةط سمةةؾ ال سمةةد أن ى ةةك  مةةع قملمنةةَ ؾمةةلقيمنَ  ء سميىةةف ال 

وأن ىقةةةةقأ سمًةةةةلقيمنَ أظم ىمنةةةةَ  ويقم ةةةةذ  إذا حتقةةةةؼ ذم اًمطَةشةةةةِ اعمنشةةةةقدة م ةةةةؾ  ةةةةذا 
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 : ن ةقن  ﴿اإلص ح اًمعلمل واجلقل أو اًمًلقيمل وموقم ةذ  م   ً ح  اعم   ر  ش ة  ﴾سم ن ٍم  ة اهلل   *ي 

أى   يمؾ ـمَةشِ ويمؾ  َقمِ شمل قل قمغم شمٌَر  وشمعَمم  ومعغم  ذا أىَ  [5 - 4 ]الروم

َ ﴿يملمِ ؾمقاء معنَ:  َسم  سم  َ أ ر  ك  ع  ن َ سم  ك  ع  ذ  سم 
ال ي      و   َ و   ؿم 

ال ى نم     سم ف  ٌ د  إ ال  اهلل   و  ع  أ ال  ى 

ون  اهلل   ـ  د 
مَ داأ اضم معنَ قمةغم يملمةِ اًم قطموةد واإلظمة ص هلل قمةز  [64]آل عمران:﴾م 

َ  أن ىج مةةع قمةةغم ا ظمةة   اًم ةةل ضمةةَء رةةَ رؾمةةق  اهلل وضمةةؾ ذم قمٌَدشمةةف  وموجةةُ أي كةة

  ¢ومهةةذا  ةةل دقمةةقة اًمنٌةةل  «إىةة  سمع ةةّ  متةةؿ مكةةَرأ ا ظمةة  »سمةةؾ يمةة  ىمةةَ :  ¢

ومدقمقشمف ًموًّ قملموِ ومقط سمؾ قملموِ وقمملوِ  وًمذًمؽ ىمَ  شمعَمم ورذا اايةِ أظمة ؿ 

ش  ﴿اجلةةقاب:  َ ال شم  ةةة ةةقن  م  قًم  ق    شم 
ن ةةةقا ب  ـ  ن م  ي

ذ  ةةة ةةَ اًم  َ أ هي   ةةة ةةةقن  ي  ل  ن ةةةد  اهلل   أ ن  * ع  ق   ةةةَ قم  ؼم   م  ةة يم 

ل قن   ع  ش  َ ال شم  قا م  قًم  ق   .[3 - 2]الصف: ﴾شم 

ومكوةةةن  ىن مةةةل إمم اًمًةةةلػ وىقةةةق : ىكةةةـ ؾمةةةلشوقن ًمةةةوس معنةةةك ذًمةةةؽ: ؾمةةةلشوقن 

َ  ال  وموجُ أن ىجمع سمةلم ا مةريـ  وأال ىكةقن حتةّ  َ  وؾملقيم ومكرا  وظملشوقن ظملق

َ  إمم  ذا اًمققمود اعمذيمقر ذم اايةِ اًمكري مةِ  وىًةي  اهلل قمةز وضمةؾ أن هيةدينَ  وعة

 اًمعلؿ اًمنَومع واًمعمؾ اًم ًَم . 

َ  ؾمةةةًا  ي علةةةؼ رةةةذا اعمقوةةةقع  و ةةةق: أن  نةةةَ  يم ةةةػما  مةةةـ  مداظملةةةِ:  نةةةَ  أيكةةة

 اًم ًمل: سمًَمًلشوِ  وموعنل ىريد  يةَ ؿمةوخ! أن شمش ةؾ لماًمنَس ينكرون قمغم اًمًلشو

أىةة ؿ شمشعلةةقن أومعةةَ  ًمةةوس  ًمنةةَ ذم ذًمةةؽ  واطمةةد حيةةػم يموةةػ يةةرد قملةةوهؿ  يقةةق  ًمةةؽ:

 قملوهَ ؾملػ ا مِ  وم  أدر  مَ  ق ضمقاسمؽ يَ ؿموخ! يعنل: قمـ ذًمؽ ومومـ ينكر. 

أفمةةةةةـ أن  ةةةةةًالء اعمنكةةةةةريـ ال ين ٌهةةةةةقن إن ب أىمةةةةةؾ: ال يعلمةةةةةقن معنةةةةةك  اًمشةةةةةوخ:

َ  ضمةةةدا   وسم َصةةةِ إذا يمةةةَىقا اًم قةةةقا معنةةةَ قمةةةغم  اًمًةةةلشوِ  وإال وموكةةةقن إىكةةةَر ؿ همريٌةةة

َ  وداةةة   وأسمةةدا  و ةةل: أن دقمقشمنةةَ إىةة   ةةل ىمَةمةةِ قمةةغم اعمةةنهٓ اًمةةذ  قمةةؼمت قمنةةف ن ىشةة

 اًمك َب واًمًنِ وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم .
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ىكـ شمكلمنَ يم ػما  ويم ػما  ضمدا   ورسم  يكقن  نَ  سمعةض ا رشـمةِ  اـملةع قملوهةَ 

مةةةـ ب يةةة مكـ مةةةـ أن حييةةة جمًَمًةةةنَ مٌةةةَرشة   ىكةةةـ ىع قةةةد أن اًمشةةةر  اإلؾمةةة موِ 

وةةد سمًَمنةةَر إال اًمقاطمةةدة منهةةَ  يملهةةَ إال مةةـ ظمرضمةةّ قمةةـ سمًَمققم ¢اًم ةةل ؿمةةملهَ اًمنٌةةل 

داةةةةةةرة اإلؾمةةةةة موِ سمًَمكلوةةةةةِ  وًمةةةةةوس يم منةةةةةَ ذم  ةةةةةًالء يمةةةةةؾ شملةةةةةؽ اًمشةةةةةر  اًمكةةةةةًَمِ: 

يمَعمع زًمةةِ واجةةقارج واعمرضم ةةِ وىكةةق ذًمةةؽ: يمًَمراومكةةِ ال يقضمةةد ومةةوهؿ ومرىمةةِ شمنكةةر 

شمةةدقمل اًمك ةةػمة ويملهةةَ  ِ  إذا : مةةَ اًمشةةر  سمةةلم  ةةذا اًمشةةر اى ًةةَرَ إمم اًمك ةةَب واًمًةةن

 ذا االى ًَب إمم اًمك َب واًمًنِ؟ اًمشر  مةَ ذيمةرا اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ ذم صةشِ 

َ  ًمةةذا  اًمًةةَةؾ:  مةةـ  ةةل يةةَ رؾمةةق  اهلل؟ ىمةةَ :  ةةل »اًمشرىمةةِ اًمنَضموةةِ طموةةْ ىمةةَ  ضمقاسمةة

إذا : مةَ ىمةَ  اًمرؾمةق  قملوةف اًمًة أ:  ةل اًم ةل قمةغم  «اًم ل قمغم مَ أىَ قملوف وأصكَ 

هَ يمةؾ شملةؽ اًمشةر   ال يقضمةد وموهةَ ومرىمةِ شمقةق  إال مَ أىَ قملوف ومقط   ذا اًمدقمقة يدقمو

مـ وؾ وظمرضمّ قمـ اإلؾم أ  يم لؽ اًمطَةشِ اًم ل قمرومّ اًموقأ: سمًَمقرنىولم اًمذيـ 

يزقممةةقن أيشةةؿ ييظمةةذون أطمكةةَأ اإلؾمةة أ ومقةةط مةةـ اًمقةةرنن   ةةًالء يمشةةروا سمةةًَمقرنن  

وًمًةةةة ؿ سمكَضمةةةةِ إمم اًم ةةةةذيمػم سمةةةة  يةةةةد  قمةةةةغم يمشةةةةر ؿ  ةةةةذا  إىةةةة  يم منةةةةَ مةةةةع شملةةةةؽ 

ػ ا ظمةةر   ةةـ ؾمةةمونَ سمعكةةهَ و ةةـ ب ىًةةؿ طموةةْ ي شقةةقن معنةةَ أىةةف ال سمةةد اًمطقاةةة

َ  ذم مشهةةقأ اًمًةةنِ  مةةـ اًمرضمةةقع إمم اًمك ةةَب واًمًةةنِ  وإن يمةةَن  نةةَ  اظمةة  أل ـمٌعةة

قمنةةةةةةدىَ وقمنةةةةةةد ؿ إمم نظمةةةةةةرا  ًمكةةةةةةـ مةةةةةةَ ىمةةةةةةًَمقا اًمقةةةةةةرنن ومقةةةةةةط يمةةةةةة  ىمةةةةةةَ  اًمقرنىوةةةةةةقن 

 اعمزقمقمقن.

ًمطقاةةةػ  ومنقةةق :  ةةق مةةَ إذا : ىكةةـ ذم دقمقشمنةةَ ى موةةز سمٌمةةء صمًَمةةْ قمةةـ يمةةؾ شملةةؽ ا

َ  ذم اًمةديـ  سمةؾ  ةذا  ةق  َ  مةـ ا مةر وإطمةداصم يمَن قملوف ؾملشنَ اًم ًَم    ذا ًمةوس سمةدقم

اًمةةديـ  ًمةةوس ومقةةط سمنةةَء  قمةةغم  ةةذا الةةديْ اًمةةذ  ىمةةد ؿمةةكؽ وموةةف.. ذم صةةك ف سمعةةض 

أ ةةةةؾ ا  ةةةةقاء يمًَمشةةةةوخ اًمكةةةةقصمر  اعمعةةةةروأل سمع ةةةةٌو ف النشوةةةةِ وقمةةةةغم أ ةةةةؾ اًمًةةةةنِ 

رت نىشةَ قمةغم  ةذا الةديْ ومقةط سمةؾ  نةَ  قمنةديمؿ واجل قمِ ًموس مً ندىَ ومو  ذيمة
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َ  طمديْ اًمعرسمَض سمـ ؾمَريِ اًمذ  وموف ىمَ  قملوف اًمً أ:  ومعلوكؿ سمًن ل وؾمنِ »أيك

ومهذا الديْ يمذا   «اجلشَء اًمراؿمديـ اعمهديلم مـ سمعد  قمكقا قملوهَ سمًَمنقاضمذ

الةةديْ  يمةة  أن اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ ب يقةةؾ ذم الةةديْ ا و  يمع مةةِ  وةةزة 

يمةةذًمؽ  نةةَ   «وأصةكَ »ومقةةط سمةةؾ أوةَأل إمم ذًمةةؽ:   «مةَ أىةةَ قملوةف»ًملشرىمةِ اًمنَضموةةِ: 

 يكوػ إمم ؾمن ف ؾمنِ اجلشَء اًمراؿمديـ. ¢ىجد اًمنٌل 

ومةٌذا : ىكةةـ ىع مةةد ذم  ةةذا اإلوةَومِ قمةةغم طمةةدي لم اصمنةةلم  وًمةوس  ةةذا ومقةةط ومهنةةَ  

وضمؾ:  أؿموَء وأؿموَء أظمر  وألهَ شملؽ اايِ اًمٍمحيِ ذم اًمقرنن اًمكريؿ  ىمَ  قمز

﴿ َ  م 
ف  ًم  ق  لم  ى 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم   ػم   ؾم  ع  هم 

ي   ٌ  ف  اهل  د   و  ٌ لم   ًم  َ شم   م 
د  ع  ـ  سم 
ق   م  ؾم   اًمر 

َىم ؼ  ش  ـ  ي  م  و 

ا ػم 
ةة ت  م    َء  ةة ؾم  ن ؿ  و  ةة ه   ضم 

ل ف  ةة ى    مم  و  ةةق  ومققًمةةف قمةةز وضمةةؾ ذم  ةةذا اايةةِ:  [115]النسالالا :﴾شم 

م  ﴿  ً ٌ وؾ  اعم  ةة ةة ػم   ؾم  ةة ع  هم 
ي   ٌ ةة لم  و 

َ  سمةةؾ ًمعةةؾ اًم ةةقاب أن  [115]النسالالا :﴾ن   ةةذا شمل قةةل متَمةة

َ  يل قوةةةَن مةةةةع ىمقًمةةةف قمةةةةز وضمةةةؾ:  ٌ وؾ  ﴿ىقةةةق  اًمعكةةةس: الةةةةدي َن اعمةةةذيمقران نىشةةةة ةةةة ؾم 

لم  
ن  م   ً ومًةةةٌوؾ اعمةةةًمنلم  نةةةَ  ةةةَ ال ؿمةةةؽ وال ريةةةُ وموةةةف أىةةةف ًمةةةوس  [115]النسالالالا :﴾اعم  ةةة

رةةةةؿ: اًمًةةةةلػ اعمق ةةةةقد سمةةةةَعمًمنلم ذم  ةةةةذا اايةةةةِ  ةةةةؿ: اجلةةةةػ وإىةةةة  اعمق ةةةةقد 

 اًم ًَم .

؟   ِ طمون ذ  إذا ىملنَ مذ ُ اًمًلػ اًم ًَم  وم   ق االى ًَب إمم  ذا اعمذ ُ ًمب

ًموس  ق إال ؾملشل   ذا اًمنًٌِ إذا  أىَ ذم اقم قَد  ال يً طوع أن ي ؼمأ منهَ مـ يمَن 

َ  اًمك َب واًمًنِ ومَ يمَن قملو  اًمًلػ اًم ًَم . فمعنَ قمغم اعمنهٓ اعمذيمقر نىش

كةةَورة اًم ةةل ضمةةرت سمونةةل وسمةةلم ؿمةة ص ىمةةد يم ةةؾ شملةةؽ اًمشكةةرة أىةةَ ذيمةةرت مةةرة  اعم

َ   وًمذًمؽ أطمٌٌّ أن أًمشّ ى را إمم ظمطي اؾم نكَرا وإن يمنّ  اًم ل أىّ طمكو هَ نىش

َ  ًمكنةةل ؿمةةعرت سمةةذًمؽ ومقلةةّ ًمةةف: ًمةةق ىمةةَ  ًمةةؽ ىمَةةةؾ  ب أؾمةةمع منةةف اؾمةة نكَرا  رصحيةة

قق  وؾميًمؽ ؾمَةؾ: مَ مذ ٌؽ؟ ىمَ  أىمق : مًلؿ  ىملّ ًمف:  ذا ال يكشلن  ىف ؾمةو



 العنل اجلناعي --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

333 

ًمؽ: أىّ مًلؿ ؾمنل أو ؿموعل أو راوميضة أو مةَذا؟ ومقةَ  أىمةق : أىةَ مًةلؿ أمتًةؽ 

َ  يمةةؾ اًمشةةر   سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ  ىملةةّ: ويمةةؾ اًمنةةَس يمةةؾ اًمشةةر  يمةة  رشطمةةّ ًمكةةؿ نىشةة

َ  ال يكشةةل  ةةذا اجلةةقابن  ىةةف ؾمةةوقَ  ًمةةؽ:  َ  قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ  أيكةة شمقةةق  أيكةة

جقارج يققًمقن همػم ىمقًمؽ؟ أىّ  ؾ اًمشوعِ..  ؾ اعمع زًمِ..  ؾ اإلسمَووِ..  ؾ ا

شمقةةق : اًمك ةةَب واًمًةةنِ و ةةؿ يققًمةةقن: اًمك ةةَب واًمًةةنِ  ومةةٌذا   ةةُ أن شمش ةة  قمةةـ 

. َ  منهجؽ وقمـ مذ ٌؽ  أظمػما  ب يًعف إال أن يكوػ  ذا اإلوَومِ اًم ل ىملنَ َ نىش

وال منةَص ًمكةؾ مًةلؿ يريةد أن يكةقن قمةغم  ةد   مةـ رسمةف ال منةَص ًمةف أسمةدا  مةـ 

 ًَم ةةِ و ةةل: قمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم   ىملةةّ: أىةةّ قمةةغم أن يكةةوػ اًمكةةمومِ اًم

 ذا؟ ىمَ : ىعؿ  ىملّ: ىعود اان اًمًًا : ًمق ؾميًمؽ ؾمَةؾ: مةَ مةذ ٌؽ؟  ةؾ شمعمةؾ 

حمةةًَة وشمقةةق : أىةةَ قمةةغم اًمك ةةَب واًمًةةنِ وقمةةغم مةةذ ُ اًمًةةلػ اًم ةةًَم   أريةةد 

َ  يةةةَ أؾمةةة َذ و ةةةق ىمةةةق  ذم اًملبةةةِ اًمعرسموةةةِ يعنةةةل: أال  ةةةقز أن ىل ةةةص  ةةةذا  شمل و ةةة

رة  وم قةةةق : أىةةةَ ؾمةةةلشل؟ ومًةةةكّ ال أىمةةةق : مع قةةةدا  ًمكةةةـ قمةةةغم ا ىمةةةؾ ؾمةةةكّ اًمعٌةةةَ

 مشك     ذا طمقوقِ و َ ق اجلقاب ًمكؾ مـ يشؽ ذم  ذا اًم ًموِ اجلديدة.

ىمع طمون  يمنّ ذم أو  اوم  َح اجلَمعِ اإلؾم موِ ذم اعمدينِ  اأىَ أفمـ سمؾ  ذا و

ذا اإلىكةةَر  يمةةَن  نةةَ  ـمقاةةةػ و َقمةةَت مةةـ اإلظمةةقان اعمًةةلملم  ومةةيورد قمةةكم  ةة

ومعملةةّ ًمةةف  ةةذا اعمكةةًَة اًمطقيلةةِ  وسمونةةّ ًمةةف ومةةر  يمٌةةػم يةةَ أخ سمةةلم أن أىمةةق : أىةةَ 

ؾمةةةلشل أو أن أىمةةةق : أىةةةةَ إظمةةةقاين  اإلظمةةةقان ين مةةةةقن إمم ؿمةةة ص ىكةةةـ ىن مةةةةل إمم 

 َقمةِ ال يًة طوع مًةةلؿ أن ي ةؼمأ منهةةَ ًمةق شمةةؼمأ م ةؼمئ منهةَ ًمكشةةر  ًمكةـ ًمةةق شمةؼمأ مةةـ 

وػمن  ىف يقضمد  َقمَت أظمةر  و َقمةَت   َقمِ اإلظمقان اعمًلملم ال ي وٌف

 أظمر  وإمم نظمرا.

مةةع ذًمةةؽ و نةةَ اًمشةةَ د! ىملةةّ ًمةةف: يةةقأ شمرومةةع  ةةذا االى ًةةَسمَت يملهةةَ و ةةل يملهةةَ 
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اى ًةةةَسمَت همةةةػم رشقموةةةِ  يرومةةةع: طمنشةةةل ؿمةةةَومعل مةةةًَمكل طمنشةةةل  وسمعةةةد ذًمةةةؽ اًمطةةةر  

اًم ةةقوموِ: اًمقةةَدر  اًمنقشةةٌند  اًمشةةَذزم اًم وجةةَين إمم نظمةةرا  ا طمةةزاب اًمًوَؾمةةوِ: 

قان مًلملم.. طمزب اًم كرير إمم نظمرا  يةقأ ي شةؼ معنةَ  ةًالء اعم شرىمةقن ًمةوس إظم

َ   يقم ةةةةذ  ىكةةةةـ ىك شةةةةل أن ىقةةةةق : مةةةةَ  ومقةةةةط ذم ا ؾمةةةة ء سمةةةةؾ وذم اعمًةةةةموَت أيكةةةة

مةةةةذ ٌؽ؟ مًةةةةلؿ  ًمكةةةةـ اان أىةةةةَ أىمةةةةق : مًةةةةلؿ وأىةةةةّ شمقةةةةق : مًةةةةلؿ وأىةةةةَ وأىةةةةّ 

ؾمةلشلن  ين رةذا  خم لشقن أؿمد االظم  أل  إذا : أىَ زم اًمنمأل أن أىمق  سمكؼ: أىةَ

اًمكلمةةِ أقمةةؼم قمةةـ منهجةةل اًم ةةكو   أمةةَ أىةةّ طموةةن  شمقةةق : أىةةَ مًةةلؿ وميىةةّ متوةةع 

ؿم  ةةؽ وشمكةةوع ؿم  ةةو ؽ اعمًةةلمِ ذم  ةةذا اًمش  ةةوَت اًم ةةل أىةةّ ال شمةةرى 

قمةةـ أيم ر ةةَ   ةةذا ضمةةقاب اًمًةةًا   ومةةٌن يمةةَن قمنةةد أطمةةد الةةًَيـ م طم ةةِ قمةةغم مةةَ 

ون معنةةةَ  مةةةـ يمةةةَن ًمةةةف ذيمةةةرت ومنريةةةد أن ىًةةةمعهَ؟ أطمةةةد الةةةًَيـ  ةةةـ ال حييةةة

 م طم ِ قمغم مَ ؾمٌؼ مـ ووقومنَ؟ شمشكؾ. 

ل ملم  ﴿االطم جةةةةةَج سمَايةةةةةِ يةةةةةَ ؿمةةةةةوخ:  مداظملةةةةةِ: ةةةةة  ً ؿ  اعم   يم  ةةةةة   ق  ؾم  ةةةةة  [08]الحالالالالال :﴾  

 حي جقن رذا اايِ. 

ؾمةةٌؼ اجلةةقاب قمةةـ  ةةذا سمةةَر  اهلل وموةةؽ  أىةةَ أىمةةق : أىةةَ مًةةلؿ  أب شمًةةمع  اًمشةةوخ:

ِ  مةةَ مةةذ ٌؽ؟ مًةةلؿ ـموةةُ! مًةةلؿ اعمنَىمشةةِ اًم ةةل ضمةةرت؟ أىةةّ اان متًةةؽ سمَايةة

 ؾمنل أو ؿموعل؟

 ال ؾمنل يَ ؿموخ! مداظملِ:

 ـموُ! اًمًنِ مقضمقدة ذم اايِ؟ اًمشوخ:

 ال.  مداظملِ:

ـموةُ! مةةـ أيةـ ضم ةّ رةةَ؟  ةذا يمة أ يةةَ أظمةل! وأىةَ أضمٌةةّ أظمةػما  ىملةةّ:  اًمشةوخ:

 ارومعقا  ذا االى ًَسمَت يملهَ ًمنقق : مًلؿ ومقط.
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لةةؿ ذم سمةة د ىجةةد يقةةق : مةةـ ىمةةَ : سمةةيين يةةَ ؿمةةوخ!  نةةَ  أطمةةد ـملٌةةِ اًمع مداظملةةِ:

ؾملشل أو مـ ىمَ : سميين إظمقاين أو إمم نظمر اجل قمَت وهد َ  ومٌىف يً  َب وإن 

 ب ي ُ ومٌىف يق ؾ طمدا . 

 ال أفمـ يقق   ذا.  اًمشوخ:

 ال واهلل ىمًَمف يَ ؿموخ! و نَ  إصمٌَت قمغم ذًمؽ رشيط.  مداظملِ:

 ومومكـ يقق   ذا ومَ  ق أيم ةر ال  ال أفمـ يقق   ذا قمَب  أمَ همػم قمَب اًمشوخ:

 مـ  ذا. 

 ى وك ؽ ًمف يَ ؿموخ.  مداظملِ:

ى وك ل ًمف: أن يشهؿ مَ معنك ؾملشل  وأىَ أىمق  ًمف اان:  ؾ أىّ شم ةؼمأ  اًمشوخ:

َ   أمَ إن يمَن مـ  ًالء اهلةقج اًمةذيـ  مـ اًمًلػ؟  ق ؾموقق : ال  ذا إن يمَن قمَعم

َ  ... ىمةةرنن وؾمةنِ  ًمكةةـ يموةػ شمشهةؿ ا ًمقةةرنن ويموةػ شمشهةةؿ اًمًةنِ؟  ةةؾ ال يعلمةقن ؿمةو 

َ   و ةذا مةَذا ىًةموف  ةذا اًم ًلًةؾ ظمطةي  ال  شمشن اًمقرنن سمًَمقرنن أوال  صمؿ سمًَمًنِ صمَىو

 ةةقز أن ىقةةق : ىشنةة اًمقةةرنن سمةةًَمقرنن صمةةؿ سمًَمًةةنِ ال  ةةقز  ةةذا  إىةة  ىشنةة اًمقةةرنن 

  َ َ ن  ىنَ ال ىً طوع أن ىً بنل قمـ اًمًنِ ذم ومهؿ اًمقرنن مطلق  .سمًَمقرنن واًمًنِ مع

وًمذًمؽ يمنّ ذيمرت ذم سمعةض يم ٌةل أن مةـ ا دًمةِ قمةغم ىكةَرة طمةديْ معةَذ سمةـ 

ضمٌؾ اًمذ  يقق : سمين اًمرؾمق  قملوف اًمًة أ يمة  زقمةؿ الةديْ: طموةن  أرؾمةؾ معةَذ  

ىمَ  ًمف: سمة  حتكةؿ؟ ىمةَ : سمك ةَب اهلل  ىمةَ : ومةٌن ب دمةد؟ ىمةَ : ومًٌةنِ »إمم اًمومـ: 

ال نًمق  ىمَ  قملوف اًمً أ: المةد ضم هد رأيل وأرؾمق  اهلل  ىمَ : ومٌن ب دمد؟ ىمَ : 

 ةةذا طمةةديْ منكةةر  عمةةَذا؟  «هلل اًمةةذ  وومةةؼ رؾمةةق   رؾمةةق  اهلل عمةةَ حيةةُ رؾمةةق  اهلل

أن يشةر  سمةلم  ¢يً كوؾ سمًَمنًٌِ عمـ  رج يم  يققًمقن اًموقأ مـ مدرؾمِ حممةد 

اًمقرنن واًمًنِ  وأن  عؾ اًمًةنِ سمًَمنًةٌِ ًملقةرنن يمةًَمرأ  سمًَمنًةٌِ ًملًةنِ  م ةك يلجةي 
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َ   م ةةك يلجةةي إمم اًمًةةنِ؟ إذا ب  ةةد  اًمعةةَب إمم اًمةةرأ ؟ إذا ب  ةةد ذم اًمًةةنِ ضمقاسمةة

َ ن  يشة   َ    ذا همػم صكو    ةُ اجلمةع سمةلم اًمك ةَب واًمًةنِ معة ذم اًمقرنن ضمقاسم

ي ةةدران مةةـ مشةةكَة واطمةةدة  سموةةن   ةةذا الةةديْ ينةةز  اًمًةةنِ سمًَمنًةةٌِ ًملقةةرنن منزًمةةِ 

َ   م ك اًمرأ  سمًَمنًٌِ ًملًنِ  م ك   هد رأيف وال يقٍم ؟ إذا ب  د ذم اًمًنِ ضمقاسم

َ    ةذا ظمطةي ا و  صةقاب  م ةك يلجةي  يلجي إمم اًمًنِ؟ إذا ب  د ذم اًمقرنن ضمقاسمة

إمم اًمرأ ؟ إذا ب  د ذم اًمًنِ  م ك يلجي إمم اًمًةنِ؟ إذا ب  ةد ذم اًمقةرنن  ةذا 

ظمطةةةةي عمةةةةَذا؟ اان ىًةةةةي : مو ةةةةِ اًمٌكةةةةر مو ةةةةِ اجلةةةةراد طمةةةة   أأ طمةةةةراأ؟ ىمةةةةَ  شمعةةةةَمم: 

«  ِ ؿ  اعم  و    و ك  ل  ّ  قم  م  ر   نَ وضمدىَ اجلقاب ذم اًمقرنن! ال   ُ أن ىن ر  [3]المائد :«طم 

 ؾ ذم اًمًنِ مَ يقو   ةذا اايةِ ويقوةد َ أو    ةهَ؟ ىعةؿ وضمةدىَ  إذا  ال همنةك 

ًملعةةةةَب اعمج هةةةةد ومعةةةة   مةةةةـ أن  مةةةةع سمةةةةلم اًمك ةةةةَب واًمًةةةةنِ  ومهةةةة  يمةةةة  ىمةةةةَ  قملوةةةةف 

َ  قمغم أريك ف يقق :  ذا يم ةَب اهلل ومة  وضمةدىَ وموةف ال يقعدن أطمديمؿ م »اًمً أ:  ك 

َ  طمرمنةَا  أال إين أوشموةّ اًمقةرنن وم لةف معةف  أال  طم ال  طمللنَا ومَ وضمدىَ وموةف طمرامة

 . «إى  طمرأ رؾمق  اهلل م ؾ مَ طمرأ اهلل

ًمةةذًمؽ ومةةًَم شريؼ سمةةلم اًمقةةرنن واًمًةةنِ ال ؾمةةٌوؾ إًموةةف أسمةةدا   وممةةـ يقةةق : ىكةةـ ىشنةة 

سمًَمًةةنِ  ومهةةذا اىطلةةؼ مةةـ الةةديْ اعمنكةةر  وإىةة  ىشنةة اًمقةةرنن اًمقةةرنن سمةةًَمقرنن صمةةؿ 

َ   صمؿ إذا ب ىجد شمشًػما  ايةِ ذم اًمقةرنن وال ذم اًمًةنِ رضمعنةَ إمم  سمًَمقرنن واًمًنِ مع

ؾمةةلشنَ اًم ةةًَم  وسم َصةةِ اًم ةةكَسمِ اًمةةذيـ ظمقـمٌةةقا مٌةةَرشة  سمكةة أ اهلل قمةةز وضمةةؾ مةةـ 

َ  ومنا هلؿ وسمونف هل  ؿ متَأ اًمٌوَن.اًمنٌل قملوف اًم  ة واًمً أ  وأيك

ًمذًمؽ أىَ أىمق  سمًَمنًٌِ ًمألخ اًمذ  أرشت إًموف  أىَ ذم فمنل أىةف أىمةؾ مةَ يقةَ  وأىةَ 

ال أدر  مقةةدار قملمةةف  ًمكةةـ أىمةةؾ مةةَ يقةةَ : إىةةف همَومةةؾ قمةةـ  ةةذا القوقةةِ  و ةةذا همشلةةِ 

ن ب ي ةةُ يق ةةؾ  إمةةرة ذم اًمقاىمةةع ال ؾمةةو  إذا صةةدر منةةف ذًمةةؽ الكةةؿ اًمشةةديد سميىةةف 
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ىنل أىةةةَ ؾمةةةلشل قمةةةغم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ وقمةةةغم مةةةنهٓ اًمًةةةلػ ومٌنمةةةا سمةةةيين أىةةةَ أرص سمةةةي

اًم ةةًَم   ومةةـ ب ي ةةٌـ  ةةذا اعمةةذ ُ ومةة  ومةةر  سمونةةف وسمةةلم اًمراومكةةِ  وال ؿمةةؽ أىةةف مةةَ 

 داأ ذم سم د ىجد وسمونف وسملم اًمراومكِ مَ صنع الداد. 

 وىكـ معؽ يَ ؿمو نَ.  مداظملِ:

 ضمزايمؿ اهلل ظمػم.  اًمشوخ:

 ؾمًا  مهؿ يَ ؿمو نَ.  مداظملِ:

 دع ا ؾم لِ ًمكوقومنَ يَ أظمل! اًمشوخ:

قمةةةقدا  إمم الةةةديْ قمةةةـ اًمًةةةلشوِ  وموقةةةق  ا خ: ورد ذم يم مكةةةؿ قمةةةـ  مداظملةةةِ:

اًمًةةةةلشوِ أيشةةةةَ شمًةةةةموِ ضمديةةةةدة  ومةةةة   ةةةةق اعمق ةةةةقد سمةةةةذًمؽ؟ قملةةةة   أن ًمشةةةةظ اًمًةةةةلشوِ 

 معروأل ذم يم أ اًمًمعَين واسمـ شموموِ واًمذ ٌل وهمػم ؿ مـ صم ىوِ ىمرون. 

َ  ب يكقىةةةةةقا ذم ذم أ  ىمةةةةةرن  ةةةةةًالء  يمةةةةةَىق اًمشةةةةةوخ: ا ذم اًمقةةةةةرون ا ومم؟ ـمٌعةةةةة

اًمقةةرون ا ومم  ال ومةةر  سمةةلم مةةَ طمةةدث سمعةةد ؿ سم ةةةِ ؾمةةنِ أو مةةَة لم أو مًةة ةِ  

ىكـ ىعؽمأل سمًَمقاىمع  اًمًلػ اًم ًَم  ىكـ ىن مل إًموهؿ  ؿ ال ين مقن إمم أىشًهؿ 

ومهةةةؿ مةةةَ يمةةةَىقا يًةةة عملقن  ةةةذا االصةةةط ح اًمةةةذ  ىكةةةـ ىًةةة عملف اًموةةةقأ  يمةةة  أىنةةةَ 

يم ػما  مـ ا مقر اًم ل مَ يمَن اًمًةلػ يًة عملقيشَن  ن م ةلكِ اًم قوةو   ىً عمؾ

وم لكِ اًمٌوَن أوضمٌّ قمغم اًمعلة ء أن يًة عملقا سمعةض االصةط طمَت  وًمةذًمؽ 

ىمةةةًَمقا: ال مشةةةَطمِ ذم االصةةةط ح  وىكةةةـ ىقةةةق  معهةةةؿ  ةةةذا سمنمةةةط أن ال يكةةةقن ذم 

 االصط ح مَ  ًَمػ اًمنمع.

شمًةةةةةموِ سمعةةةةةض اًمنقاومةةةةةؾ سمًَمًةةةةةنِ  وىمةةةةةد يمنةةةةةّ شمكلمةةةةةّ ذم ضملًةةةةةِ ؾمةةةةةَسمقِ طمةةةةةق  

ىمةةَ  ًمةةذًمؽ اًمًةةَةؾ طموةةن  سمةةلم ًمةةف مةةَ  ¢واىمؽمطمةةّ أن يًةةمك سمةةًَم طقعن  ن اًمنٌةةل 
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ومرض اهلل قملوف مـ مس صلقات ذم يمؾ يقأ وًمولِ  ومقَ  ًمف:  ؾ قمكم همػم ذًمؽ؟ 

ومقلّ ًمق يمَن سموةد  مةـ ا مةر  ء ًمقوةعّ   «ال  إال أن شمطقع»ىمَ  قملوف اًمً أ: 

نِن  ن اًمًةةةةنِ.. و نةةةةَ  حمةةةةًَة ـمقيلةةةةِ اًمًةةةةنِ ذم ًمبةةةةِ يملمةةةةِ اًم طةةةةقع سمةةةةديؾ اًمًةةةة

اًمنميعِ أوؾمع مـ اًمًنِ ذم ًمبِ اًمشقهَء  اًمًنِ ذم ًمبِ اًمشقهَء مَ دون اًمشرض  أمَ 

 اًمًنِ ذم ًمبِ اًمرؾمق  قملوف اًمً أ شمشمؾ اًمنميعِ يملهَ.

َ  ال أصةةةؾ ًمةةةف  وًمةةةذًمؽ  طةةةي سمعةةةض النشوةةةلم اعم ةةةيظمريـ طموةةةن  يةةةروون طمةةةدي 

 ذا الديْ ال   «مـ شمر  ؾمن ل ب شمنلف ؿمشَقم ل»نِ اًم كوكِ: والمد هلل ذم اًمً

أصةةةةؾ ًمةةةةف  و ةةةةؿ مةةةةع أىةةةةف ال أصةةةةؾ ًمةةةةف يريدوىةةةةف ذم الةةةةض قمةةةةغم اًم مًةةةةؽ سمًَمًةةةةنـ 

َ  ًمكةةَن  ةةق  اًمرواشمةةُ اًم ةةل  ةةل زيةةَدة قمةةغم اًمشةةراةض  ًمةةق يمةةَن  ةةذا الةةديْ صةةكوك

والةديْ ىمًَمةف سممنَؾمةٌِ   «وممةـ رهمةُ قمةـ ؾمةن ل وملةوس منةل»يمَلديْ اًم ةكو : 

اًمرؾمق  قمـ أوًم ةؽ اًمةر ط معةروأل ىم ة هؿ ذم صةكو  اًمٌ ةَر  ومًةلؿ   ضمقاب

أ : قمةةـ منهجةةل وـمريق ةةل اًمعَمةةِ اًم ةةل شمشةةمؾ   «وممةةـ رهمةةُ قمةةـ ؾمةةن ل»ومًَمشةةَ د: 

اًمنميعِ يملهَ  ًمكةـ ال مشةَطمِ ذم االصةط ح مةَ داأ اصةطلكقا قمةغم شمًةموِ اًمًةنِ 

لوةةةةف مةةةةَ يمةةةةَن ًمةةةةوس سمشريكةةةةِ وال يريةةةةدون سمةةةةذًمؽ معَروةةةةِ اًمًةةةةنِ ذم ًمبةةةةِ اًمرؾمةةةةق  قم

 اًمً أ وم  سميس مـ ذًمؽ. 

 (  00:  00: 41/  635) اهلدى والنور / 
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 ٌضٗحٛ حٕه عدً التٍاشع ٔالتهتن

ُ  ﴿ذم اًمقرنن اًمكةريؿ اًمنهةل قمةـ اًم نةَزع:  اًمشوخ:  شم ةذ    ل قا و  ش ة قا وم   ش  قم  ن ةَز  ال شم  و 

ؿ   ةة حي ك 
 ومةةٌذا ومشةةؾ اعمًةةلمقن أو قمةةغم ا ىمةةؾ ـمَةشةةِ مةةنهؿ يمَىةةّ نصمةةَر [46]األنفالالال:﴾ر 

َ  و ةةق ىملةةِ اًم ةةزاور اًمةةذ  يرادومةةف   ةةذا اًمششةةؾ وظمومةةِ ضمةةدا   ومنهةةَ مةةَ ذيمرشمةةف أىةةّ نىشةة

أم ةةف  ¢اًم ةةداسمر  ومًَم ةةداسمر ي كةةمـ شمةةر  اًم ةةزاور  ومةة  همراسمةةِ أسمةةدا  أن ينهةةك رؾمةةق  اهلل 

َ  يمةةةة  أمةةةةريمؿ اهلل شمٌةةةةَر   قمةةةةـ اًم ٌةةةةَهمض واًم ةةةةداسمر  وأن يقةةةةق  هلةةةةؿ: ويمقىةةةةقا إظمقاىةةةة

 وشمعَمم. 

ا اًمنةَس اًموةقأ  ةَ حيقةؼ ويشةجع اعمًةلملم قمةغم ومممـ حيقؼ  ذا اًمةذ   جةر

اًمديـ اًمن وكِ  »: ¢أن ي زاوروا  ق أن ي نَصكقا هلل قمز وضمؾ  وال  شَ  ىمقًمف 

اًمديـ اًمن وكِ  اًمديـ اًمن وكِ. ىمًَمقا: عمـ يَ رؾمق  اهلل؟ ىمَ : هلل وًمك َسمةف وًمنٌوةف 

 .«و ةمِ اعمًلملم وقمَم هؿ

لونَ أن ى نَص  ًمن قادد صمؿ ًمن زاور ذم ومنكـ قمنديمؿ اان مـ قمَمِ اعمًلملم  ومع

اهلل طم ةةك ىكةةقن حمٌةةقسملم قمنةةد اهلل شمٌةةَر  وشمعةةَمم يمةة  ضمةةَء ذم ا طمَديةةْ اًمقدؾمةةوِ  

َ  »: ¢سمؾ يم  ضمَء ذم ذا  الديْ اًمةذ  يقةق  وموةف اًمرؾمةق   ظمةرج رضمةؾ يةزور أظمة

َ  ذم مدرضم ةف ومقةَ  ًمةف: إمم أيةـ؟ ىمةَ : إمم اًمقريةِ اًمش ىوةِ . ًمف  وميرؾمةؾ اهلل إًموةف ملكة

َ  زم  ىمَ :  ؾ ًمؽ  نَ  دمَرة شمرسموهَ وشمنموهَ؟ ىمَ : ال. ىمَ : إذا  ب؟ ىمَ : أزور أظمة

 .«ذم اهلل. ىمَ : وميىَ رؾمق  اهلل إًموؽ أن اهلل ىمد همشر ًمؽ سمزيَرشمؽ  ظموؽ هلل

َ  وإى   ق شمةقددا   ىكـ ىرضمق  ذا اعمبشرة سمزيَرشمنَ ًمؽ  وًموًّ زيَر  ًمؽ شمزًمش
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َ  ذم اهلل قمز وضم َ  وشمنَصك ؾ  ًمذًمؽ ومةٌين أىمةق : ؾمةمعنَ سمعةض اًمن ةَة  منةؽ وحتٌٌ

َ  دقمةةةقة اإلؾمةةة أ  دقمةةةقة الةةةؼ  دقمةةةقة اًمك ةةةَب  ومةةةو  ي علةةةؼ سميؾمةةةلقب اًمةةةدقمقة  ـمٌعةةة

واًمًةةنِ  ًمكنةةؽ شمعةةوش يمةة  ىعةةوش ذم جم مةةع شمعةةددت وموةةف ا طمةةزاب واجل قمةةَت 

واًمشر  شمعددا  طمةديْ اًمعهةد ب يكةـ ًمةف ذيمةر ذم مةَ ؾمةٌؼ   ن مةَ ؾمةٌؼ معةروأل ذم 

 واًمشر  وم  ًمنَ وًم لؽ اًمشر .يم ُ اًم َريخ 

ومةةةَ ومونةةةَ اًموةةةقأ مةةةـ اًم كةةةزب واًم ك ةةةؾ واًم شةةةر  يكشونةةةَ  مةةةَ ومونةةةَ يكشونةةةَ  مةةةَ ومونةةةَ 

يكشونةةَ. قمةةغم  ةةذا ال سمةةد أىةةؽ ؾمةةمعّ سمةةدقمقة شمن مةةل إمم اًمًةةلػ اًم ةةًَم    ةةل يمةة  

ؾمةةةةمعّ ذم سمعةةةةض اعمجةةةةًَمس اًمةةةةذ  ؾمةةةةعدىَ سمككةةةةقر  ًمٌعكةةةةهَ  أن  ةةةةذا اًمةةةةدقمقة 

ًةةنِ وقمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ اًم ةةًَم   سموةةن  شمًةةمع سمةة  شمدىةةدن داةةة   طمةةق  اًمك ةةَب واًم

ؿمؽ دقمقات أظمر  ال   لػ إال ىملو   قمـ  ذا اًمدقمقة  ن أ  ـمَةشِ قمغم أرض 

اإلؾمةةةة أ و ةةةةل مةةةةـ اعمًةةةةلملم ومةةةة  يمكنهةةةةَ ال أن شمةةةةدقمل قمةةةةغم اًمك ةةةةَب أيشةةةةَ قمةةةةغم 

اًمك َب واًمًنِ  ومهؾ ًمؽ مـ ى وكِ شمقضمههةَ طمةق  اًمةدقمقة اًم ةل ؾمةمع هَ اًمك ةَب 

 منهٓ اًمًلػ اًم ًَم ؟ قمغم اقم ٌَر َ دقمةقة ىمَةمةِ قمةغم  ةذا اعمةنهٓ واًمًنِ وقمغم

 اًمقاو  اًمٌلم. 

أمَ اًمن وكِ اًم ةل وضمه هةَ طمةق  أؾمةلقب اًمةدقمقة ومقةد ؾمةمعنَ َ وىمٌلنَ ةَ   يشةَ 

َ  مـ دقمقشمنةَ   يشةَ مةـ ىمةرنن رسمنةَ:  ِ  ﴿أيك قم   ة اعم  ق   و 
 ِ
م ة ك 
سم ةؽ  سم َل   ٌ وؾ  ر  ع  إ مم  ؾم ة اد 

ضم    و 
 ِ ن   ً ـ  ال    ً ل  أ طم 

هل  ؿ  سم ًَم   ل   
وملوس اًمٌكةْ اان ذم ا ؾمةلقب  [125]النحل:﴾َد 

وإىةة  ذم صةةلُ اًمةةدقمقة  ومهةةؾ ًمةةؽ مةةـ م طم ةةِ طمةةق  اًمةةدقمقة ذاهتةةَ اًمقَةمةةِ قمةةغم 

ن يمةَن ومنك ةك سمًة قمهَ وى نَصة  وموهةَ إاًمك َب واًمًنِ ومةنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم ؟ 

َ  وؾمنِ ى َ  أو إ َسمَ يم  يقكوف يم َب رسمنَ أيك  .¢ٌونَ ؾملٌ

وان يمَىةةةةّ ا ظمةةةةر  أ  ال يقضمةةةةد ًمةةةةديؽ أ  م طم ةةةةِ ذم ظم ةةةةقص اًمةةةةدقمقة  
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وأًيمد طم ك ىكقن قمغم سمونةِ مةـ اًمٌكةْ واًم نَصة  وال يكةوع قملونةَ  ء مةـ  ةذا 

 اًمشرصِ اًم ل ؾمنكّ ًمنَ ذم  ذا اًمًَقمِ اعمٌَريمِ إن ؿمَء اهلل

أ قمغم طموَيمؿ اهلل. يَ ؾمود ! المد هلل رب اًمعَعملم  واًم  ة واًمً  مداظملِ:

رؾمقًمف ا ملم  حممد وقمغم نًمف وصكٌف أ علم. وىرضمق اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم أوال  

َ  ًمقضمهةةف اًمكةةريؿ ؾمةةٌكَىف وشمعةةَمم  وىرضمةةقا يمةةذًمؽ أن ينقةةذىَ  أن  عةةؾ  ةةذا ظمًَم ةة

 سمَإلؾم أ   ىنَ منذ أن  لونَ قمـ إؾم منَ ومقد  نَ طم ك  نَ قمغم اهلقان ىشًف.

 ىعؿ.  اًمشوخ: 

ٌ  ذم ا مةةِ اًمةةذ  واهلةةقان واالؾمةة كَىِ واالؾم ًةة أ ومكةة  شمعلةةؿ أصةة مداظملةةِ:

ًمألمر اًمقاىمع ومعَؿمّ الوَة اًم ل شمر  يمَلوَة اًمًًَمشِ ىمٌلهَ يقأ أن أوذ  اإلؾم أ 

وأ لف  وب يٌةؼ إال اًمقلةِ اًمقلولةِ  وىكةـ واهلل ال ىٌ بةل مةـ وراء ذًمةؽ إال أن ىكةقن 

 مـ اًمنَضملم.

 إن ؿمَء اهلل. اًمشوخ: 

  طمٌوٌنَ قملوةف اًم ة ة واًمًة أ ذم الةديْ اًم ةكو  وذًمؽ يعنل ًمقق مداظملِ:

ال شمةةزا  ـمَةشةةِ مةةـ أم ةةل فمةةَ ريـ قمةةغم الةةؼ ال ييةة ؿ مةةـ ظمةةًَمشهؿ »يمةة  شمعلةةؿ: 

 .«طم ك يي  أمر اهلل

 صد  رؾمق  اهلل. اًمشوخ: 

ومنكـ ىش ش قمـ  ذا اًمطَةشِ  وإذا سمك نَ ذم يم َب اهلل مَ سملم دوم وف مـ  مداظملِ:

  يم َب اهلل إال طمزسمَن  الزب ا و   ق طمزب اهلل.مٌدةف إمم يشَي ف ال أضمد ذم

 ؾمٌكَىف وشمعَمم. اًمشوخ: 

 و ؿ اًمنَضملم يقأ ًمقَء اهلل. مداظملِ:
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 اًملهؿ اضمعلنَ منهؿ. اًمشوخ: 

 والزب ااظمر  ق طمزب اًمشوطَن. مداظملِ:

 ىعؿ.  اًمشوخ: 

وًمكةةةةـ يمةةةة  شمعلةةةةؿ منةةةةذ اًمقةةةةرن اًمراسمةةةةع اهلجةةةةر  يةةةةقأ أن سمةةةةدأت اًمشةةةة ـ  مداظملةةةةِ:

  ومكَن ؾمٌُ ذًمؽ ¢واومؽمىمّ ا مِ قمغم همػم  د  مـ  د  حممد  واعمك ت

كنَ ٌ ةةق اًم نةةَطمر قمةةغم اًمةةدىوَ واًمقصةةق  إمم مةةَ يٌ بةةقن مةةـ طمطَمهةةَ  طم ةةك أىنةةَ أصةة

ىر  ذم  ذا اًمزمَن مَ يقَ  قمنهؿ سمييشؿ قمل ء وًمكننَ ال ىقق  سمذًمؽ أيشةؿ ي زًمشةقن 

طمةةقاال  أظمةةر ن  ىنةةَ ويقشةةقن قمةةغم أسمةةقاب اًمًةة ـملم  ويمةة  شمعلةةؿ ال ىريةةد أن ىٌةةلم أ

 ًمًنَ... ذم  ذا اعمجَ ... ًملنَس ورسم  يكقىقا ظمػما  منَ قمند اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم.

ذم مَ يقرأ اإلىًَن مـ يم ُ ورسم  يكةقن ًمةؽ ى ةوُ وموهةَ ذم  ةذا اعمك ٌةِ أىنةَ 

ال ىريةةد أن ىشةةؽم  يمةة  شمشةةؽم  اًموهةةقد واًمن ةةَر  و  لةةػ  سمةةؾ ىكةةـ ىريةةد اًمطريةةؼ 

 .¢ؾملكف رؾمق  اهلل  اًمقطمود وا وطمد اًمذ 

ومنكـ ىريد أن ىٌدأ مـ طموْ سمدأ الٌوةُ قملوةف اًم ة ة واًمًة أ  ىٌةدأ قمةغم أو  

ظمطقة شمقصلنَ إمم مروَة اهلل ذم اًمنهَيةِ إن ؿمةَء اهلل  و ةذا هلةَ ـمريةؼ واطمةدة سمونهةَ 

ذم الةةديْ اًمةةذ  يرويةةف أسمةةق ذر اًمبشةةَر  ر  اهلل شمعةةَمم قمنةةف يمةة   ¢رؾمةةق  اهلل 

 َ .شمعلؿ يَ ؾمود   أىف ىم

 ىعؿ. اًمشوخ: 

إال وأظمةةؼميمؿ قمةـ يمةةؾ  ء  مةةَ مةةـ ـمةةَةر يطةةػم  ¢مةةَ مةةَت رؾمةةق  اهلل  مداظملةِ:

سمجنَطموف ذم ضمةق اًمًة ء إال أىٌةييمؿ مةـ أظمٌةَرا  أو راع ي  ةٌط سمم ٌط ةف أو ييةب 

 سمم ٌط ف ذم ؿمعَأل اجلٌَ  ًموطعؿ همنمف إال ىٌيىَ مـ أظمٌَرا قملوف اًم  ة واًمً أ.
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 ىعؿ. اًمشوخ: 

 َ قمغم اعمكجِ اًمٌوكَء.ومؽميمن مداظملِ:

 ضمزاا اهلل ظمػم. اًمشوخ: 

اًم ةةل  ةةل ًمولهةةَ يمنهَر ةةَ وىشةةهد ًمةةف أىةةف ىمةةد سملةةغ اًمرؾمةةًَمِ وأد  ا مَىةةِ  مداظملةةِ:

 وى   ا مِ.

 المد هلل. اًمشوخ: 

 وىرضمق اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم أن يقردىَ طمقوف. مداظملِ:

 نملم. اًمشوخ: 

عةد َ أسمةدا  طم ةك يكةقن من هَىةَ وأن يًقونَ سمودا اًمنمةيشِ رشسمةِ ال ى مةي سم مداظملِ:

 اجلنِ.

 ان ؿمَء اهلل. اًمشوخ: 

 وطمقوقِ ا مر يَ ؾمود ! أن اإلىًَن يًعد قمندمَ ير  أم ًَمكؿ. مداظملِ:

 قمشقا  سمَر  اهلل وموؽ. اًمشوخ: 

َ  ودرايِ وىكَرة إن ؿمَء اهلل  وىرضمق اهلل أن ينشعؽ سمًَمعلؿ وينشعنَ  مداظملِ: طمش 

 يمذًمؽ سم  ى علؿ.

 نملم.اًملهؿ  اًمشوخ: 

وميىةةةَ ًمةةةوس مةةةـ طمقةةةل أن أشمكلةةةؿ سمككةةةقر   ىنةةةل شملموةةةذ  واًم لموةةةذ ال  مداظملةةةِ:

 ي قدأ قمغم معلمف.

 سمَر  اهلل وموؽ. اًمشوخ: 
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َ    ىةف يةقأ أن ؾمةي  ؾمةَةؾ ذم  مداظملِ: وًمكـ أؾم يذن داة   مـ  ق أيمؼم منةل ؾمةن

مكةةِ اعمكرمةةِ ذم وىمةةّ الةةٓ ذم ؾمةةنِ مةةَ وأفمنهةةَ ؾمةةنِ ؾمةةٌعِ وؾمةةٌعلم  ومجةةَء ؾمةةَةؾ 

قمَب يمَن  لس ومؽمدد اًمعَب ذم اإلضمَسمِ  يعنل ب يعةط اإلضمَسمةِ سمنةقمِ  ىةف يًي  

ال سمةةد مةةـ اًمةةؽمو   ومقةةَ  أطمةةد اجلًَمًةةلم: وب شمةةرددت؟ ومقةةَ : يةةَ  ةةذا! رسمةة  يكةةقن 

 و . رسم  يكقن قمندا قملؿ أيم ر منل.ًاًمًَةؾ أقملؿ مـ اعمً

 ىعؿ. اًمشوخ: 

 يي  إال سمًَم علؿ  ويمة  وملذًمؽ ال سمد أن يكقن  نَ  مقَرىِ  واًمعلؿ ال مداظملِ:

 شمعلؿ يَ ؾمود ! سمين اًمعلؿ ًمف رشوط:

 اًمنمط ا و : أن ى علمف.

َ  قمغم أىشًنَ.  واًمنمط اًم َين: أن ىطٌقف واىمع

 ىعؿ. اًمشوخ: 

 واًمنمط اًم ًَمْ: أن ىٌلبف ًملنَس. مداظملِ:

 .¢واًمنمط اًمراسمع: أن ى ؼم قمغم ا ذ  وموف.  ذا  ل دقمقة حممد 

 اًمً أ.قملوف اًم  ة و اًمشوخ: 

ومةةةـ أضملهةةةةَ أوذ  ذم اهلل. ومةةةنكـ طمقوقةةةِ ال أىمةةةةق   ةةةذا يمةةة  أؾمةةةةلشّ  مداظملةةةِ:

وًمكنل أىمقهلَ طمقوقِ: أىنةَ اان سمكَضمةِ عمةـ يعلمةقن اًمنةَس ديةنهؿ  و ةذا اًمةديـ ال 

يق ٍم قمغم مكَن معلم وال قمغم زمَن معلم   ىؽ يم  شمعلؿ يَ ؾمةود ! سمةين دقمةقة 

 اإلؾم أ ىمد ؿمملّ اعمكَن واًمزمَن يملف.

 المد هلل. شوخ: اًم
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وملةةةؿ شمكةةةـ مقوةةةدة يمةةة  ؾمةةةٌؼ ذم اًمةةةدقمقات همػم ةةةَ أيشةةةَ حمةةةددة اًمزمةةةَن  مداظملةةةِ:

واعمكَن  و ذا مـ ومكؾ اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم  ويمذًمؽ ومكؾ مـ اهلل أن اظم َرىةَ أن 

َ  ًمرؾمقًمف قملوف اًم  ة واًمً أ.  ىكقن أشمٌَقم

 المد هلل. اًمشوخ: 

 ومهذا منِ مـ اهلل وحت َج منَ. مداظملِ:

 اًمشكر. خ: اًمشو

 اًمشكر. مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ: 

َ  ذم جم ت ىمد شم در ذم اًمًعقديِ ومنهةَ واطمةدة رسمة   مداظملِ: وميىَ أىمرأ أطموَى

أـملعةةؽ قمةةغم واطمةةدة منهةةَ  ومةةو  ي علةةؼ سمكريمةةِ اًمق َسموةةِ مةةَ هلةةَ ومةةَ قملوهةةَ ذم  ةةذا 

 اًمزمَن.

 ـموُ. اًمشوخ: 

ًمدقمقة  يموشو هَ. وإذا وحتديدا  يعنل مَ  ل  ذا الريمِ؟ أؾملقرَ ذم ا مداظملِ:

أردت أن أىمرأ قملوؽ ؾمطقرا  ىملولِ  يعنل شمًم  زم رذا أىمرأ قمغم أؾمَس أال ىكقن 

 ىَىمديـ  سمؾ ال سمد أن ىكقن ىَصكلم إن ؿمَء اهلل.

َ . اًمشوخ:   ًمكـ سمَر  اهلل وموؽ أىَ ؾميًم ؽ ؾمًاال  ورضمقت منؽ قملوف ضمقاسم

 ىعؿ. مداظملِ:

ىمةةَ  ًمكةةـ ذم طمةةدود مةةَ سملبةةؽ مةةـ مقوةةقع اًمقةةراءة مةةَ قمنةةد  مةةَىع إـم  اًمشةةوخ: 

 دقمقة اًمك َب واًمًنِ.
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 ىعؿ. مداظملِ:

و ةةل اًموةةقأ من نمةةة والمةد هلل ذم اًمعةةَب اإلؾمةة مل  ودقمةةؽ واًمةةدقمقة  اًمشةوخ: 

اًم ةةل شمًةةمك سمًَمةةدقمقة اًمق َسموةةِ   يشةةَ  ةةل ىٌعةةّ مةةـ ىجةةد صمةةؿ شمقزقمةةّ وشمشرىمةةّ إمم 

 سم د إؾم موِ أظمر .

ِ ¢ىكـ أسمونَ أن ىن ًُ إمم همػم رؾمق  اهلل    وأفمننةل ظم مةّ يملم ةل اعمل    ة

واعمل  ةةةةةةةةِ عمكةةةةةةةةًَ  ذم ا مةةةةةةةةس اًمقريةةةةةةةةُ وأىةةةةةةةةّ طمةةةةةةةةًَ وموهةةةةةةةةَ سمكلم ةةةةةةةةلم 

خم ٍمةةةشملم: ال ىعٌةةةد إال اهلل  وال ىعٌةةةد اهلل إال سمةةة  رشع اهلل قمةةةغم ًمًةةةَن رؾمةةةق  اهلل 

.  ذا اًمدقمقة اًم ل ج  هَ رَشملم اًمكلم لم ووم لّ ريمَةز َ شمش و   ىمٌؾ  ذا ¢

ًةةنِ ومةةَ يمةةَن قملوةةف اًمًةةلػ اًم ةةًَم   ومًةةًازم سمةةَر  اهلل وموةةؽ اًم ل ةةوص اًمك ةةَب واًم

َ   ين ؾمةيىمق : أو  يدىدن طمق :  ؾ ًمؽ م طم ِ شمشودىَ إيَ َ وال أىمق   ذا شمقاوةع

 أىَ أومود  إيَ َ   ن اعمًلؿ إمَ أن ينشع وإمَ أن ين شع.  ذا  ق. 

م طم ةةِ طمةةق   ةةذا اًمةةدقمقة ودقمةةؽ ودقمةةقة  –سمةةَر  اهلل وموةةؽ  –ومةةٌذا يمةةَن قمنةةد  

ق َسموِ  عمَذا؟ وأىَ أىمق  ًمؽ اان سمٍماطمِ: طمون  شمةذيمر أىةّ دقمةقة اًمق َسموةِ ومةَ اًم

هلةةَ ومةةَ قملوهةةَ وىمةةد شمقةةرأ ذم جملةةِ أو ذم أظمةةر  يشةةعرين ذيمةةر  اًمق َسموةةِ أىنةةَ ىكةةـ 

ىن مةةل إمم  ةةذا اًمةةدقمقة  ىكةةـ أسمونةةَ أن ىن مةةل إمم مةةـ يمنةةَ ىن مةةل مةةـ ىمٌةةؾ. )أىةةَ يمةة  

يعرومةةةقن اإلؾمةةة أ إال مةةةـ زاويةةةِ اعمةةةذ ُ  شمعلةةةؿ أًمٌةةةَين وا ًمٌةةةَن يملهةةةؿ أطمنةةةَأل وال

النشل  ومي  وضمد  وامم نظمر ضمد ىعرومف  ةق طمنشةل  وأىةَ ـملٌةّ اًمعلةؿ قمةغم  ةذا 

َ  ذم اعمذ ُ النشل  وًمةف  ا ؾمَس مـ أ   أ  رمحف اهلل وهمشر ًمنَ وًمف يمَن ؿمو 

قمكم ومك ن ظمَصَن قمغم اًمشكَةؾ اًم ل ًمكؾ أب قمغم يمؾ وًمةد  أىةّ شمعةرأل ىمقًمةف 

 .ومكؾ واًمد ًمف أومكَ  قمغم يمؾ وًمد  «أىّ ومًَمؽ  سموؽ»: قملوف اًمً أ

 أمَ واًمد  وملف قمكم ومك ن متوز ر  قمغم يمؾ ااسمَء:
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اًمشكؾ ا و : أىف  َضمر سمعَةل ف  سميوالدا اًمذيـ أىَ أطمد ؿ مـ أًمٌَىوَ إمم دمشؼ 

َ  أوال  ًمل ةةة ص مةةةـ اجلهًَمةةةِ إذا ب ىقةةةؾ: اًم دينوةةةِ اًم ةةةل  اًمشةةةَأ  ومكةةةَن ذًمةةةؽ ؾمةةةٌٌ

 ًمٌَن سمعد  جرة أ  رمحف اهلل  وميىجَىَ رذا اهلجرة.  ذا أوال  مـ  ذا أطمَـمّ سمَ

 اعم وٌِ.

َ   ن أشمعلؿ اًملبِ اًمعرسموِ وميمتكـ إذا شملقت اًمقرنن أن أومهةؿ   َ : يمَن ذًمؽ ؾمٌٌ صمَىو

طمديْ اًمرؾمق  أىَ أومهؿ.  ذا اهلجرة ومةَ شمرشمةُ قملوهةَ  ةذا ومكةؾ يمٌةػم هلل ىمٌةؾ يمةؾ 

  ء صمؿ    يمًٌُ. 

َين: أىنةةل طموةةن   رضمةةّ مةةـ اعمدرؾمةةِ االسم داةوةةِ وأ  ومقةةػم وقمَةةةؾ اًمٌمةةء اًم ةة

ذو قمَةلةةِ اوةةطررىَ أال ى ةةَسمع اًمدراؾمةةِ ظمَصةةِ اًمدراؾمةةِ اًمن َموةةِ الكقموةةِ  ومةة  سمةةد 

مـ ا َذ مهنِ ومكَىةّ مهن ةل ا ومم اًمنجةَرة  واًمنجةَرة اًمعرسموةِ واؿمة بلّ ؾمةن لم 

دمشؼ يمنَ ى عطؾ قمـ اًمعمؾ  صم صمِ  ويمَن ذم م ؾ  ذا ا يَأ أمطَر صملقج  نَ  ذم 

َ  ىمَ  زم واًمد : مَ رأيؽ يَ اسمنل أىَ أر  أن اًمشبؾ  ةذا ًمةوس ؿمةبؾ  مةَ رأيةؽ  وموقم

شمشةة بؾ قمنةةد  ؾمةةَقمَ ؟ ىملةةّ ًمةةف: يمةة  شمريةةد سمطٌوعةةِ الةةَ  ويمةةَن ذًمةةؽ  وشمعلمةةّ 

مم  نةةةَ وال أـموةةةؾ. ومقاًمةةةد  وموهةةةَ ووومةةةرت اًمقىمةةةّ ًمطلةةةُ اًمعلةةةؿ  وإ اعمهنةةةِ وسمةةةرزت

 قملونَ سمين ىجَىَ مـ سم د اًمكشر وأدظملنَ إمم سم د اإلؾم أ. رمحف اهلل  ق ًمف اًمشكؾ 

ن اًمةةةةدقمقة اًم ةةةةل أىةةةةَ ىشةةةةيت قملوهةةةةَ اسم ةةةةداء   ةةةةق مةةةةذ ُ أ   إومبةةةةر  أن أىمةةةةق : 

مةةةذ ُ أ  طمنوشةةةِ  ًمكنةةةل عمةةةَ شمٌٍمةةةت واؾمةةة نرت سمنةةةقر اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ أسموةةةّ أن 

أمتًةةةؽ رةةةذا اعمةةةذ ُ وأن أشمٌعةةةف وأن أظملةةةص ًمةةةف  ومعةةةدًمّ قمةةةـ اإلظمةةة ص هلةةةذا 

 ُ ذم االشمٌَع إمم ىٌول حممد قملوف اًم  ة واًمً أ  ًمذًمؽ يمل  مٍ قمكم اعمذ

زمةةـ اى هوةةّ إمم أىةةف يمةة   ةةُ قمةةغم اعمًةةلؿ أن يقطمةةد اهلل ذم قمٌَدشمةةف  ةةُ قملوةةف 

َ  أن يقطمد ىٌوف ذم اشمٌَقمف.  أيك
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ومٌةةَر  اهلل وموةةؽ ىكةةـ ًمةةوس ًمنةةَ صةةلِ سمةةي  مةةذ ُ ذم اًمةةدىوَ  ًمةةق يمةةَن ًمنةةَ اى ًةةَب 

ٌل وضمةةد  وامم نظمةرا  وال ؾمةو  وأىةةف ين مةل إمم مةةذ ُ عمةذ ُ ًمٌقونةَ قمةةغم مةذ 

إمَأ مـ ا ةمِ ا رسمعِ اعمشهقد هلؿ سمًَمعلؿ واًمشكؾ واًم  ح واًمز د وامم نظمرا 

و ةةق أسمةةق طمنوشةةِ اًمةةنع ن سمةةـ صمَسمةةّ رمحةةف اهلل  ًمكةةـ مةةَ يمةةَن زم  ظملةةص ًمشةةرد سمةةين 

َ  ًمف إال رؾمق  اهلل   .¢أيمقن أىَ شمَسمع

إذا ىملةةّ ًمةةؽ طموةةن  ذيمةةرت اًمق َسموةةِ  يشةةعرين  ًمةةذًمؽ ال شمًاظمةةذين يةةَ أسمةةَ أؾمةةَمِ

سم ةةقاب أو سم طةةي  ةةذا قملمةةف قمنةةد ر  وال هيمنةةل أىةةؽ شم ةةق ؿ أىنةةَ ىةةرشمٌط سممةةذ ُ 

يًةةمك سمَعمةةذ ُ اًمق ةةَ  ال. وأىةةَ أىمةةق  ًمةةؽ سمٍمةةاطمِ: اًمةةذيـ يقةةَ  قمةةنهؿ و َسموةةِ 

 ةةًالء طمنَسملةةِ. ويمةة  ىقلةةّ أىةةّ ذم منَؾمةةٌِ اهلةةق  إمم اًمًةةجقد قمةةغم اًمريمةةُ وإال 

 ذا أو همػم َ قمـ اعمبنةل السمةـ ىمدامةِ اعمقةدف   ةذا مرضمةع النَسملةِ ذم اعمنَؾمٌِ 

 يمؾ سم د اًمدىوَ ومنهؿ اًمنجديقن اًمذيـ يلقٌقن سملقُ اًمق َسموِ.

َ  ومًٌَم ةةَزم ال أرى أن أيمةةقن  َ   أىةةَ مةةَ روةةوّ أن أيمةةقن طمنشوةة أمةةَ أىةةَ ًمًةةّ طمنٌلوةة

َ    ىنةةل ومةةو  اى ًةةٌّ إمم رؾمةةق  اهلل  أظمةةر   وميىةةَ أهمنةةَين قمةةـ يمةةؾ ىًةةٌِ  ¢طمنٌلوةة

أقمٌةةد اهلل وطمةةدا. )اىقطةةَع(. حممةةدا  وطمةةدا  اهلل ال رشيةةؽ ًمةةف ذم قمٌَدشمةةف  حممةةد ال 

َ  مةةَ وؾمةةعف إال اشمٌةةَقمل»رشيةةؽ ًمةةف ذم اشمٌَقمةةف. وذيمةةرت طمةةديْ:    «ًمةةق يمةةَن مقؾمةةك طموةة

ًمةةةذًمؽ قمةةةغم  ةةةذا اًمكةةةقء أىمةةةق  ًمةةةؽ مكةةةررا : إن يمةةةَن ًمةةةؽ م طم ةةةِ قمةةةغم م ةةةؾ  ةةةذا 

َ  أمَ اًمق َسموِ وم  زم وهلَ  أىَ أىقد َ رسم  اًمدقمقة ومنرضمق أن شمٌونهَ وأن ى نَص  وموه

 أيم ر مـ همػم   وإظمقاىنَ الًَون يعلمقن ذًمؽ.

ومهذا اًمذ  ىكـ ضم نَ ًمن نَص  مـ أضملف ومقط  مةع ذًمةؽ ومكة  يققًمةقن قمنةدىَ ذم 

دمشؼ اًمشَأ: سمًَط أمحد . أىّ قمغم سمًَمؽ أىؽ شمًمعنَ مَ ىمرأشمف قمـ اًمق َسموِ أىَ 

ىمٌؾ يمؾ  ء أن ى نَص  طمق   ذا اًمدقمقة اًم ل أفمةـ مَ قمند  مَىع  ًمكـ أىَ أر  
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أىةةف ال يمكةةـ أن حيوةةد قمنهةةَ ىموةةد ؿمةةعرة رضمةةؾ ومَوةةؾ م لةةؽ قمنةةدا  ء مةةـ اًم قَومةةِ 

اإلؾمةةةة موِ ومةةةةـ اًمةةةةققمل و وامم نظمةةةةرا  ىمةةةةد حيوةةةةد قمةةةةـ  ةةةةذا سمعةةةةض اًمعَمةةةةِ  سمعةةةةض 

 اعم ع ٌِ إمم نظمرا  ىكـ ىعرأل  ذا ضمودا .

َ  أمةةَ أن حيوةةد قمةةـ ذًمةةؽ مةةـ يمةةَن قمةةغم قملةةؿ وميىةةَ ال  أشم ةةقر  ةةذا  ىمةةد أيمةةقن والةة

ومـ أضمؾ  ذا ضم نَ  ىً ن ةكؽ  ومةـ طمةؼ اعمًةلؿ يمة  ضمةَء ذم صةكو  مًةلؿ: 

  ذا  ق اًمذ  ىريدا منؽ.  «وإذا اؾم ن كؽ ومَى كف»

يَ ؾمود ! يعنل مةـ طموةْ اعمآظمةذ واعم طم ةَت إن يمةَن  نةَ  ىقةد أو  مداظملِ:

 درضمةِ اًمكة    إىة  ن يمؾ دقمقة ذم ا رض ب شم ؾ إممإشمقووؿ ًملدقمقة وميىَ أىمق : 

 نَ  يم   مقدر ذم ا رض ًمكؾ إىًَن ي ؾ وًمكنةف ال يٌلةغ يعنةل درضمةِ اًمكة   

اعمطلةةؼن  ىةةف هلل  ومةةٌذا يمةةَن اشمٌةةَع اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِ سمًَمةةذات  ةةق ىمةةَةؿ قمةةغم يم ةةَب اهلل 

ومهةة   وطمكةة   ومهةةل دقمةةقة ال سمةةيس أيشةةَ دقمةةقة ـموٌةةِ شمقةةقأ  ¢وقمةةغم ؾمةةنِ رؾمةةق  اهلل 

َدئ ـموٌةةِ  وىرضمةةق اهلل أن يكقىةةقا مةةيضمقريـ قمةةغم ذًمةةؽ. قمةةغم أؾمةةس ـموٌةةِ وقمةةغم مٌةة

 ا مر ااظمر.

 شمًم ؟ اًمشوخ: 

 شمشكؾ. مداظملِ:

 يملمِ ال سميس ًمعلهَ ؾمٌؼ ًمًَن.  اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

 ضمزا  اهلل ظمػم.  اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

 امض ومو  أىّ وموف. اًمشوخ: 
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ين مةقن هلةذا اًمةدقمقة  ىعؿ. ا مر ااظمر: أن إظمقاىنَ مـ اًمًلشولم أو مةَ مداظملِ:

طمقوقةةِ ي علمةةقن  وطمقوقةةِ يعنةةل يمك ةةقن ذم اعمًةةجد  وطمقوقةةِ ين  ةةرون اًم ةة ة 

إمم اًم  ة وأىَ أر  وي دارؾمقن اًمقرنن واًمًنِ  وًمكـ اعميظمةذ أيشةؿ ال ينقلةقن مةَ 

 ي علمقن ًموكقن ًمف صممرة.

َ  مةـ  ةًالء   –ال أىمةق  اًمكةؾ  –ا مر اًم ًَمْ يم  أؾملشّ ًمةؽ سمةَ مس: أن سمعكة

يمةة   –قأ دقمةةقهتؿ أو أؾمةةلقرؿ ذم اًمةةدقمقة قمةةغم اًمقةةقة واًمشةةدة واًمعنةةػ  و ةةذا شمقةة

 ةةةَ يقطةةةع اًم ةةة ت سمةةةلم اعمًةةةلملم  ويكةةةع اًم نةةةَومر واًم نةةةَطمر واًم نةةةَضمش  –شمعلةةةؿ 

 .¢واًمٌبض سملم اعمًلملم يم  أظمؼم اعم طشك 

 قملوف اًم  ة واًمً أ. اًمشوخ: 

َ   أىَ ىمدو   ق الٌوُ حممد قم مداظملِ: لوف اًم  ة واًمً أ  وأىَ يميىّ متَم

  مةَ ضمةَء قمنةف ىيظمةذ سمةف  ومةَ يشةك ¢ب أحتزب لزب يمَن ومقدو   ق رؾمةق  اهلل 

 قمنف ىن هل قمنف إن ؿمَء اهلل سمًَمقدر اًمذ  ىً طوعف.

 أطمًنّ. اًمشوخ: 

ومكقوقِ ا مر: أىؽ قمندمَ شمطلُ منل أن أىقد دقمقة  دقمةقة ىمَةمةِ وهلةَ  مداظملِ:

دئ ويمةة  شمشكةةلّ أيشةَة شمقةة س وهلةَة مٌةَة ب اهلل وقمةةغم ؾمةةنِ اعم ةةطشك أؾمةَة   ¢قأ قمةةغم يم ةَة

 .وملوس مـ طمقل أن أىقد إذا يمَىّ  ل شمققأ قمغم  ذا ا ؾمس

 ىعؿ. اًمشوخ: 

 ىف ًموس  نَ  ىقد  ومًَمدقمقة ىمَةمِ قمغم يم َب اهلل  ق ا صؾ اًم نميع  مداظملِ:

ا و  وقمةةغم ؾمةةنِ اًمرؾمةةق  قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ اعمٌةةلم قمةةـ اهلل ؾمةةٌكَىف وشمعةةَمم 

اهلل أ عةةلم. وميىةةَ يعنةةل يمةة  أر  يعنةةل أيشةةَ دقمةةقة إن ؿمةةَء اهلل دقمةةقة  و ةةق ظمةةػم ظملةةؼ
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ـموٌةةةِ شمقةةةقأ قمةةةغم أؾمةةةَس ـموةةةُ إن ؿمةةةَء اهلل يمةةة  شمشكةةةلّ  وًمكةةةـ ا شمٌةةةَع ينق ةةةهؿ 

 اًمعلؿ  ينق هؿ اًمعلؿن  يشؿ أىَ أدًمؾ ذم طمَدصمِ وأسملم ًمؽ.

َ  أىمػ أشمكلؿ ذم ىمكوِ مَ هتؿ اعمًلملم وموقػ أطمد ؿ مـ همػم قملؿ وأمَأ  أطموَى

ًمنةةةةةَس  وإذا يمَىةةةةةّ اًمن ةةةةةوكِ يمةةةةة  شمشكةةةةةلّ ومًَمن ةةةةةوكِ ًمةةةةةوس وموهةةةةةَ شمشةةةةةهػم  إىةةةةة  ا

اًمن ةةةوكِ سمونةةةل وسمونةةةؽ إذا أردىةةةَ أن ى نَصةةة  وى ةةةؾ إمم القوقةةةِ وامم اعمطلةةةقب  

 وأىَ ال أهمكُ أسمدا   ىنل مع الؼ  أسمدا  ال أهمكُ سمؾ أؾم شود.

 المد هلل. اًمشوخ: 

ود منةةةف جللًةةةّ معةةةف ذم وًمةةةق وضمةةةدت ـمشةةة   صةةةبػما  أؾمةةة طوع أن أؾمةةة ش مداظملةةةِ:

 اًمشَرع ًمكل أؾم شود.

 سمَر  اهلل وموؽ. اًمشوخ: 

ؾمةةةيذوب ؿم  ةةةو ل ًممؾمةةة أ. ومًَمةةةدقمقة المةةةد هلل إن ؿمةةةَء اهلل دقمةةةقة  مداظملةةةِ:

ـموٌةةةِ  وىرضمةةةق اهلل هلةةةَ أن شمقةةةقأ إن ؿمةةةَء اهلل قمةةةغم أؾمًةةةهَ اًمطوٌةةةِ  وًمكةةةـ مةةةَ سمونةةةَ مةةةـ 

الء اًمنةَس م طم َت ويم  ىملّ ًمؽ سمةَ مس وـملٌةّ منةؽ ورضمقشمةؽ أن يقةقأ  ةً

و ًالء ا شمٌَع قمغم اًمطريؼ اًم ل سمونهةَ اًمرؾمةق  قملوةف اًم ة ة واًمًة أ  وأىةَ دًملةّ 

ن اهلل ؾمةةةٌكَىف وشمعةةةَمم و ةةةق إقمةةةغم واىمعةةةِ سمةةةَ مس يمةةةَن قمنةةةد  درس ومٌونةةةّ ىملةةةّ: 

يعلةةؿ يمةةؿ أن اًمطَهموةةِ ومرقمةةقن ـمبةةك ودمةةؼم وادقمةةك ا ًمق وةةِ مةةـ دون اهلل  ىمةةَ : أىةةَ 

ر  أ و  ﴿إًموةةف: رسمكةةؿ ا قمةةغم ومةةع ذًمةةؽ يمَىةةّ اًمةةدقمقة  يم  ف  ي   ةةذ  ةة ل  ع  و ن ةةَ ًم  ال  ًم  ةةق  ف  ىم  ةة قال ًم  ةة ق  وم 

ك ةةة مةةةع قملةةةؿ اهلل ذم قملمةةةف ا ززم أىةةةف ًمةةةـ ي ةةةذيمر وًمةةةـ  شةةةك  ىةةةف  [44]طالالاله:﴾   ش 

إن اهلل ؾمةٌكَىف »مك قب قمند اهلل و كذا  وًمكـ  ذا أؾملقب دقمقة  دقمقة ا ىٌوَء. 

واطمدة ال شم بػم أسمدا   ةل ـمريةؼ  ومًَمطريؼ «وشمعَمم أمر اعمًمنلم سم  أمر سمف اعمرؾمللم

 .¢حممد 
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 شمًم ؟ اًمشوخ: 

 شمشكؾ. مداظملِ:

ذيمرت ًمؽ ذم أو   ذا اجللًِ اعمٌَريمِ إن ؿمَء اهلل: أن اًمًةًا  طمةق   اًمشوخ: 

اًمدقمقة ًموًّ طمق  ا ؾملقب   ن ا ؾملقب م شؼ قملوةف سمةلم  وةع اعمًةلملم أىةف 

سم  ﴿ ُ أن يكقن يم  ىمَ  شمعَمم:  ٌ وؾ  ر  ع  إ مم  ؾم  ِ  اد  ن   ً  ال  
 ِ قم    اعم  ق   و 

 ِ
م  ك 
ؽ  سم َل  

ـ    ً ل  أ طم 
هل  ؿ  سم ًَم   ل   

َد  ضم    .[125]النحل:﴾و 

وأىَ أذيمر إلظمقاين سممنَؾمةٌَت يم ةػمة ومةـ ىمريةُ ذيمةرت ذًمةؽ طمةديْ ًملٌ ةَر  

أن رضم   مـ اًموهقد دظمؾ »ومًلؿ مـ طمديْ اًمًودة قمَةشِ ر  اهلل شمعَمم قمنهَ: 

ًمًةةةةةَأ قملوةةةةةؽ يةةةةةَ حممةةةةةد  ومقةةةةةَ  قملوةةةةةف اًم ةةةةة ة واًمًةةةةة أ: ىمةةةةةَة  : ا ¢قمةةةةةغم اًمنٌةةةةةل 

. اًمًةةةةودة قمَةشةةةةِ وراء الجةةةةَب صةةةةَطمّ سمةةةةيقمغم صةةةةقهتَ وشمكةةةةَد شمنشةةةةؼ «وقملوةةةةؽ

ؿمةةةق لم  ىمًَمةةةّ: وقملوةةةؽ اًمًةةةَأ واًملعنةةةِ واًمبكةةةُ إظمةةةقة اًمقةةةردة واجنةةةَزير. ضملةةةس 

مةَ  ةذا يةَ قمَةشةِ؟ »اًمرضمؾ اًموهقد مَ ضملس وعمةَ ظمةرج ىمةَ  قملوةف اًم ة ة واًمًة أ: 

ق  اهلل! أب شمًمع مَ ىمَ ؟ ىمَ  هلَ: أب شمًمعل مَ ىملةّ؟ رددت قملوةف ىمًَمّ: يَ رؾم

مَ ىمَ  واى هك ا مر. يَ قمَةشِ! مَ يمَن اًمرومؼ ذم  ء إال زاىف  ومَ يمَن اًمعنػ ذم 

 .« ء إال ؿمَىف

وميىَ اًمةذ  أريةد أن أًمشةّ ى ةر   ةق أمةران اصمنةَن  و ةذا مةـ أضمةؾ اًم نَصة  اًمةذ  

 ىكـ اان ذم صددا:

أىةةؽ شمعلةةؿ ضموةةدا  يمةة  أن اًمنةةَس ي شةةَوشمقن ذم اًمعلةةؿ ومهنةةَ  ضمَ ةةؾ ا مةةر ا و : 

مًةة مع و نةةَ  ـمًَمةةُ قملةةؿ و نةةَ  قمةةَب  يمةةذًمؽ  ةةؿ ي شةةَوشمقن ذم ا ظمةة    ومةةَ 

َ  ومَ  اًمدىوَ قمل    يممؾ ذم ظملقف ؾمق  حممد قملوف اًم  ة واًمً أ  ومقد شمر  قمَعم

قمةةةةـ  ًمكنةةةف وةةةةوؼ اجلةةةةؼ  وًمةةةذًمؽ ضمةةةةَءت ا طمَديةةةةْ سمَ ىةةةَة واًم ةةةةؼم واإلقمةةةةراض
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 اًمبكُ وا طمَديْ ذم  ذا اعمعنك يم ػمة ويم ػمة ضمدا .

ومٌذا يمَىّ  ذا طمقوقِ أو لَ طمقوق َن اًمنَس   لشقن ذم اًمعلؿ و  لشقن ذم 

َ  ذم دقمقشمةف وذم قملمةف ًمكنةف خمطةي ذم ؾمةلقيمف ومهةذا  اجلةؼ  ومةٌذا رأينةَ إىًةَىَ حمقة

 يً قضمُ قملونَ أمريـ اصمنلم:

أؾمةةلقسمف يمةة  طمًةةـ قملمةةف طم ةةك شم هةةر  ا و : أن ىةةذيمرا وأن ىن ةةكف سمةةين حيًةةـ

 اًمشَةدة وشمق طػ اًم مرة.

ن  ةةةذا اًمةةةدقمقة  ةةةل إاًمٌمةةةء ااظمةةةر: أال ىكةةةقن سمعوةةةدا  قمنةةةف  مةةةَ داأ ىكةةةـ ىقةةةق : 

ؾمةةنكقن معةةف ذم  ةةذا اجلَىةةُ وال ىكةةقن معةةف ذم اجلَىةةُ ااظمةةر   دقمةةقة طمةةؼ ومةةٌذا  

 و ق: ؾمةنكقن معةف ذم  ةذا اجلَىةُ اًمعلمةل اًم ةكو  اًمقةَةؿ قمةغم اًمك ةَب واًمًةنِ

ومةةةَ يمةةةَن قملوةةةف اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   وال ىكةةةقن معةةةف ذم أؾمةةةلقسمف  سمةةةؾ ىكةةةقن معةةةةف ذم 

وؽ  ﴿إطمًَن أؾملقسمف وىذيمرا سمم ؾ ىمقًمف:  د    سم ي ظم  ك  د  قم  ن ش   .[35]القصص:﴾ؾم 

مَ داأ شمةر  أن  ةذا اًمةدقمقة  ةل دقمةقة الةؼ وملة ذا  –سمَر  اهلل وموؽ  –ومٌذا أىّ 

ـ  أىمةق   ةذا ذم مةَ أؾمةمع وأىةَ أىّ ال شمكقن واطمدا  مةنهؿ؟ أىةّ دممةع سمةلم ا مةري

ال أؿمةةهد ال رةةذا وال رةةذا طم ةةك ىجةةرب يمةة  أىةةّ ضمرسمةةّ. رأيةة ؿ؟ ًمكةةـ مةةَ داأ أىةةّ 

شمريد اًمعلؿ اًم كو  وا ؾملقب اًم كو  وأىّ شم ـ قمغم ا ىمؾ وأرضمق أن يكةقن 

فمنةةؽ فمةةـ اعمةةًمـ أىةةؽ أىةةّ قمةةغم  ةةذا اًمةةدقمقة وقمةةغم  ةةذا اًمعلةةؿ اًم ةةكو  وقمةةغم 

َ  ومل ذا  أىّ يَ أظمل ال شمكقن معهؿ ذم دقمقهتؿ  يشَ دقمةقة ا ؾملقب الًـ أيك

َ  هلةةةؿ ذم حتًةةةلم أؾمةةةلقرؿ؟ أ : عمةةةَذا أىةةةّ ال  الةةةؼ أوال ؟ صمةةةؿ ب ال شمكةةةقن قمقىةةة

 شم ٌنك  ذا اًمدقمقة و ل دقمقة الؼ وا مِ اًموقأ أطمقج مَ شمكقن إمم  ذا اًمدقمقة؟ 

اًمبرسمةةَء  ةةؿ اًمةةذيـ ي ةةلكقن مةةَ أومًةةد »وال سمةةد أىةةؽ ىمةةرأت ىمٌةةؾ أن شمًةةمع منةةل: 

وملةةة ذا ال. أىةةةَ أىمةةةق  اان  أىةةةَ أىملةةةُ قملوةةةؽ اًمةةةدور  «اًمنةةةَس مةةةـ ؾمةةةن ل مةةةـ سمعةةةد 
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ومةةيىمق : عمةةَذا أىةةّ يةةَ أؾمةة َذ  يةةَ أسمةةَ أؾمةةَمِ! عمةةَذا ال حتًةةـ أؾمةةلقسمؽ ذم اًمةةدقمقة؟ 

عمَذا ال يكةقن أؾمةلقسمؽ الًةـ مةع قملمةؽ اًم ةكو  ـمعة   هلةًالء اًمةذيـ شمًة نكر 

لقب اًمطوةةةةُ اجلموةةةةؾ قملةةةةوهؿ أؾمةةةةلقرؿ وم جةةةةذرؿ أىةةةةّ إمم دقمةةةةقة الةةةةؼ وسمَ ؾمةةةة

 الًـ؟ 

أىَ أر  اًمذ  ىمك إزم  أىَ مَ ؿمَ دت وًمذًمؽ ال أؿمهد قمغم  ء مَ ؾممع ف ال 

َ   ًمكنةل يمة   ًم َلؽ وال ًمطَلؽ  ًمكـ أرضمق ًمؽ وهلةؿ اًم ة ح دقمةقة وأؾمةلقسم

ؾمةةمعّ منةةؽ أىةةةؽ شميظمةةذ قملةةوهؿ ؾمةةةقء ا ؾمةةلقب وشمقةةر اًمةةةدقمقة أيشةةَ صةةكوكِ يمةةة  

َ  شمةةةةةةرا ؿ داةةةةةةة   حييةةةةةةون ا عمًةةةةةةَضمد  حيةةةةةةَوم قن قمةةةةةةغم اًم ةةةةةةلقات ؿمةةةةةةهدت نىشةةةةةة

وي دارؾمةةقن اًمقةةرنن و وامم نظمةةرا  ًمكةةـ أؾمةةلقرؿ... أؾمةةلقرؿ وموةةف ؿمةةدة إمم نظمةةرا  

عمةةَذا أىةةّ إذا ال شمنةةؼم  ًمةةدقمقة اًمنةةَس إمم دقمةةقة الةةؼ وسميؾمةةلقسمؽ الةةؼ؟ وطمون ةةذ 

 ومًول شقن يملهؿ طمقًمؽ وشمكًُ أضمر مـ دظمؾ قمغم ظمػم ومهق يمشَقملف.

... ىةةةدقمق إمم اهلل  زيةةةؽ اجةةةػم  إن ؿمةةة مداظملةةةِ: َء اهلل  ةةةذا ىمةةةَةؿ وىكةةةـ داةةةة  

َ  وب شمقٌؾ  الؼ سمٌذن اهلل ؾمٌكَىف وشمعَمم. ويم  شمشكلّ أىّ يعنل يمَن أسموؽ طمنشو

َ  إى  اضم هدت سميؾملقسمؽ اجَص.  سمذًمؽ وب شم مذ ُ وب شمقلد مذ ٌ

 قمشقا  أىَ مَ ىملّ أؾم َذ  أرضمق . اًمشوخ: 

 ًمعكم أىَ أقمرأل. مداظملِ:

 ال. اًمشوخ: 

 أن  ذا اضم هَد منؽ. مداظملِ:

 أرضمق   ال سميس  أىّ ينٌبل أن شمنقؾ مَ شمًمع منل. اًمشوخ: 

 ىعؿ  ىعؿ. وًمكـ أىَ. مداظملِ:
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 مش شمنقؾ. اؾمم  زم. اًمشوخ: 

 شمشكؾ. مداظملِ:

مش شمنقةؾ مةَ  ةق ذم ذ نةؽ. أىةَ ال أىقةؾ إمم اًمنةَس مةَ ذم ذ نةل قمنةؽ   اًمشوخ: 

 ال  قز زم ذًمؽ.

 ىعؿ. مداظملِ:

ن وهمػم إى  أىق اًمشوخ:  َ  ذم قم   ؾ مَ أؾممعف منؽ  أىَ اان ؾميىقؾ ًملنَس  وع

ن أىنةةَ اًم قونةةَ مةةع رضمةةؾ ومَوةةؾ يكنةةك سمةةي  أؾمةةَمِ وامم نظمةةرا  و ةةق يقاومةةؼ معنةةَ  قمةة  

قمغم دقمةقة اًمك ةَب واًمًةنِ وقمةغم مةنهٓ اًمًةلػ اًم ةًَم  ًمكنةف ييظمةذ قمةغم إظمقاىنةَ 

أىةَ ذم ذ نةل قمنةؽ  و ق اًمقًقة واًمشدة ذم ا ؾمةلقب  ًمكةـ مةَ أىقةؾ إًمةوهؿ مةَ ... 

 وًمذًمؽ  ؾ ضمزاء اإلطمًَن إال اإلطمًَن؟ أىّ شمنقؾ إمم اًمنَس مَ شمًمع اًمنَس.

 ىعؿ. مداظملِ:

 ومقط. ¢أىَ م ٌققمل رؾمق  اهلل  اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

ال أقمٌةةةد إال اهلل وال أشمٌةةةع إال رؾمةةةق  اهلل. أمةةةَ يموةةةػ أصةةةؾ أىةةةَ إمم اشمٌةةةَع  اًمشةةةوخ: 

قمٌةةةةةَدة اهلل وطمةةةةةةدا دظملنةةةةةَ ذم مقوةةةةةةقع رؾمةةةةةق  اهلل وطمةةةةةدا  ويموةةةةةةػ أصةةةةةؾ أىةةةةةةَ إمم 

ا ؾملقب  وأىَ مَ شمٌَطم ّ معؽ ذم  ذا ا ؾملقب  وأرضمق أن ي َح زم اًمٌكْ ذم 

 ذا ا ؾملقب  ين ؾميىمق  ًمؽ وأىّ اًمذ  وم كّ زم  ذا اًمٌَب وضمزا  اهلل ظمػم: 

يموةةػ سمٌمكَىةةؽ أن شمعةةرأل دقمةةقة الةةؼ  دقمةةقة اًمك ةةَب واًمًةةنِ وأىةةّ إمةةَ أن شمكةةقن 

  َ َ  أو ؿمَومعو َ ؟ واًم جرسمِ اًمق ػمة اًم ل دظملنَ وموهَ معكةؿ ذم طمنشو َ  أو طمنٌلو أو مًَمكو

مقوةةةقع اًمًةةةجقد قمةةةغم اًمريمةةةُ أو قمةةةغم اًموةةةديـ أؿمةةةعرين سميىةةةؽ حتمةةةؾ ذم ذ نةةةؽ 
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   َ دقمةةةقة اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ ًمكةةةـ ال شمًةةة طوع شمطٌوقهةةةَ ومقةةةد أيمةةةقن أىةةةَ  ةةةذا اًمرضمةةةؾ أيكةةة

َ  همةةةػم نمةةةر ًمةةةؽ ال شمةةة كلؿ قمةةةـ ا ؾمةةةلقب  ىكةةةـ ىةةة  كلؿ قمةةةـ وًمةةةذًمؽ ال شمةةة كلؿ راضموةةة

اًمبَيةةِ اان  همةةَي ل أال أقمٌةةد إال اهلل وال أشمٌةةع إال رضمةة   واطمةةدا  ذم اًمةةدىوَ  ةةق رؾمةةق  

 .¢اهلل 

َ  سمةدأت شمةدظمؾ ذم م َ ةَت  ذم أمةقر أىةَ مًة عد ًملةدظمق  وموهةَ وذًمةؽ  رأي ؽ نىش

أطمةةُ إزم مةةـ اًمشةةرار قمنهةةَ  ًمكةةـ ًمةةوس  ةةذا اان جمَهلةةَ  جمَهلةةَ يملم ةةَن ظمشوش ةةَن 

غم اعموةةةزان: أال ىعٌةةةد إال اهلل وال ى ٌةةةع إال رؾمةةةق  اهلل  ومةةةٌذا قمةةةغم اًملًةةةَن صمقول ةةةَن قمةةة

أىّ يمنّ معنَ سميؾملقسمؽ وسمقدرشمؽ واؾم طَقم ؽ إظمقاىنَ قمَيشقن معةؽ  َ نةَ وأىةَ 

سمعوةةةةةد قمةةةةةنهؿ وميىةةةةةّ شمقةةةةةقأ رةةةةةذا اًمقاضمةةةةةُ يمةةةةة  أىمةةةةةقأ أىةةةةةَ رةةةةةذا اًمقاضمةةةةةُ  أىةةةةةَ أىمةةةةةقأ 

ةةق    ﴿ سمةةًَمقاضمٌلم: أى ةةكهؿ سمةةين ي مًةةكقا سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ ذم طمةةدود مةةَ ىعلةةؿ. وم  و 

ل وؿٌ  ؿ  قم  ل 
ؾ  ذ   قم   وأى كهؿ أن حيًنقا أؾملقرؿ. [06]يوسف:﴾يم 

ؾ  ﴿ومٌذا  أىَ معؽ وأىّ معل يم  ىموؾ: واومؼ ؿمـ ـمٌقِ  واومقف ومعَىقةف. إذا :  َ أ   ة ي ة

ال ى   ٌ د  إ ال  اهلل   و  ع  ؿ  أ ال  ى  و ن ك  سم  و ن ن َ و   سم 
 
اء ق   ؾم 
 ِ
م 
ل  ا إ مم  يم  ق  ًَم  ع    َب  شم 

ك  ال اًم  و   َ و   ؿم ة
نم  ة   سم ةف 

ون  اهلل   ـ  د 
َ م  َسم  سم  َ أ ر  ك  ع  ن َ سم  ك  ع  ذ  سم 

 .[64عمران: ]آل﴾ي     

إذا   ذا سمَر  اهلل وموؽ يَ أسمَ أؾمَمِ يملمِ ؾمقاء  اًم قونَ قمغم صةكِ اًمةدقمقة وقمةغم 

وضمقب حتًلم أؾملقب اًمدقمقة  ًمذًمؽ ىكـ ىقق : ؾمنشد قمكد  سميظموؽ   ًالء 

دقمقة وأىةّ قمةقن هلةؿ قمةغم  ةذا اًمةدقمقة سمعلمةؽ ذم طمةدود أقمقان ًمؽ قمغم  ةذا اًمة

مةةةَ شمعلةةةؿ  سمعلمهةةةؿ ذم طمةةةدود مةةةَ يعلمةةةقن  ويملكةةةؿ  ةةةُ أن حيًةةةـ أؾمةةةلقسمف  وذم 

ذًمةةؽ ظمةةػم هلةةذا اعمج مةةع اًمةةذ  يعنةةل يمةة  وصةةشّ اان اإلؾمةة أ ذم همرسمةةِ  ويمةة  

 ىموؾ: ويمؾ همريُ ًملبريُ ىًوؿ.

َ   و اان طم ةةك مةةَ ي ةةػم قملوةةؽ ومةةٌذا  ىكةةـ اًمبرسمةةَء قملونةةَ أن ى عةةَون همَيةةِ وأؾمةةلقسم
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 ن أردت أن شمًمعنَ اعمقَ  اعم علؼ سمًَمق َسموِ مَ قمند  مَىع أسمدا .إطمرج 

 اًمك أ ـمقيؾ صكو  وًمكـ ؾمنقضمز إن ؿمَء اهلل. مداظملِ:

 ىعؿ. ضمزايمؿ اهلل ظمػم. مداظملِ:

 وإيَيمؿ إن ؿمَء اهلل. ىعؿ. اًمشوخ: 

  َسموِ.والكؿ اًمعَأ قمغم  ذا الريمِ. ي كلؿ قمـ الريمِ اًمق مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ: 

 ةةةق أيشةةةَ طمريمةةةِ دينوةةةِ إصةةة طموِ  وًمكةةةـ أظمةةةذ قملوهةةةَ أيشةةةَ ؾمةةةعّ إمم  مداظملةةةِ:

حتقوةةؼ أهمراوةةهَ سمعنةةػ واقم مةةدت قمةةغم اًمقةةقة اًمعًةةكريِ وطمةةد َ  وب حتةةَو  أن 

دم ةةةذب ىملةةةقب اًمنةةةَس  وب شمعٌةةةي سميصةةةق  اًمًوَؾمةةةِ أو ىمقاقمةةةد اًمدسملقمَؾمةةةوِ  ويمةةةَن 

ػم  وال شمقٌةةةؾ معةةةف مًةةةَومِ... وال ـمَسمعهةةةَ اًم ع ةةةُ  ومةةة  شمعةةةؽمأل سمقضمهةةةِ ى ةةةر اًمبةةة

مشَووِ  وشمشددت ذم ومهؿ اًمديـ ومكوقّ معنك اإلية ن  سمكوةْ  ةرج منةف قمةدد 

 يمٌػم مـ اعمًلملم ى وجِ  ذا اًمكوؼ واًم شدد  ومـ صمؿ  دمُ حمَرسمِ  أو شمقضمُ.

 شمقضمُ. اًمشوخ: 

شمقضمةةةُ وًمكةةةـ يمةةةَشمٌلم دمةةةُ. ومةةةـ صمةةةؿ شمقضمةةةُ حمةةةَرسم هؿ وشمًةةة كؾ  مداظملةةةِ:

  صمةةؿ  ةةل طمريمةةِ حمةةدودة ا ومةةؼ ريمةةزت يمةةؾ ضمهقد ةةَ ذم ىَطموةةِ دمةةَء ؿ وأمةةقاهلؿ

ظمَصِ مـ اًمديـ  وشمريمةّ يم ةػما  مةـ ا صةق  واعمًةَةؾ اًم ةل شمقةؾ قمنهةَ سمةؾ شمشقىمهةَ 

ن ال سمةةةد أن شمنٌةةةذ يم ةةةػما  مةةـة  ذم ا لوةةِة  وذم مقَوم هةةَة ًملٌةةةدع قمةةةغم اظمةةة  أل أىقاقمهةةَة يمةةَة

 .اًمقَةمقن قملوهَ أيمشَءاًمقؾمَةؾ اًم ل شمًد  إمم رىمل الكَرة وشمقدأ اًمعمران  وب يكـ 

 ب يكـ اًمقَةمقن قملوهَ مَذا؟ اًمشوخ: 

ًمق أشمو  هلؿ اًمنجَح إمم طمد أن حيكمقا اًمعَب اإلؾم مل  ن  َروا  مداظملِ:
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اًمنهكةةِ الدي ةةِ عموةةدان اًم ةةنَقمِ واالظمةةؽماع  وًمكنهةةَ مةةع  ةةذا يملةةف وذم طمةةدود َ 

إمم اًمةديـ الةؼ اعمعونِ يمَىّ يشكِ أظم ىموةِ ؿمةَملِ ووصمٌةِ روطموةِ ضمري ةِ  ودقمةقة 

واإلص ح  وىمد أيق ّ اًمعقق  اًمراىمدة  وطمريمةّ اعمشةَقمر اجَمةدة  ودقمةّ إمم 

إقمَدة اًمن ةر ذم اًمةديـ ًم  ةشوف أو ًم  ةشوِ اًمعقوةدة وحتريةر اإلية ن وشمطهةػم اًمعقةق  

مـ اجراومةَت وا و ةَأ  وىمةد اطم ةقت قمةغم مٌةدأيـ يمةَن هلة  أيمةؼم ا صمةر ذم شمطةقر 

َ: اًمةةةةدقمقة إمم اًمرضمةةةةقع إمم مةةةةذ ُ اًمًةةةةلػ مةةةةع اًمعةةةةَب اإلؾمةةةة مل وشمقدمةةةةف  ولةةةة

االقمةة  د قمةةغم اًمك ةةُ واًمًةةنِ  وشمقريةةر مٌةةدأ االضم هةةَد  ىكةةـ رضمةةَ  و ةةؿ رضمةةَ . 

و ةةةذا يمةةةَن يقةةةق  زم  ةةةذا اًمكةةة أ ا خ أمحةةةد  أمحةةةد... يقةةةق : أىةةةَ رضمةةةؾ وا ةمةةةِ 

 رضمَ . ومكقوقِ ا مر يعنل مَ شمكلمّ معف أىَ...  ىف ال يعرأل مَ يقق .

ًمنهكةةِ اًمشلًةةشوِ اًمروطموةةِ. يعنةةل يمَىةةّ   لةةػ ادءان أؾمةةَس ومكةةَن  ةةذان اعمٌةة

َ  صةةةةدرت يمةةةذًمؽ مةةةةـ مكةةةةِ و ةةةةل طمريمةةةِ ؾموَؾمةةةةوِ اًم ةةةةل ىمةةةةَأ رةةةةَ  قمةةةـ الريمةةةةِ أيكةةةة

 الًلم سمـ قمكم. ال ىريد أن ىدظمؾ ذم اًمًوَؾمِ قمغم أيِ طمَ .

ًمنهكةةةةةِ اًمشلًةةةةةشوِ اًمروطموةةةةةِ  واًمقاىمةةةةةع أن يمةةةةةؾ ااعمٌةةةةةدءان أؾمةةةةةَس  نومكةةةةةَن  ةةةةةذا

 اًمنمةةة  ذم اًمقةةةرن اًم َؾمةةةع قمنمةةة يمَىةةةّ مدينةةةِ طمريمةةةَت اإلصةةة ح اًم ةةةل فمهةةةرت ذم

ًملةةدقمقة اًمق َسموةةِ سم قريةةر  ةةذا ا صةةق  اًم ةةل ذيمرىَ ةةَ  ويمكةةـ حتديةةد اًم ةةلِ سمونهةةَ 

 وسملم يمؾ مـ  ذا الريمَت إمَ قمـ ـمريؼ االىم ٌَس أو اعمكَيمَة أو جمرد اًم يصمر.

وإذا نصمرىةةةةَ اًم عٌةةةةػم اًمًةةةةوَفن ومةةةةَن  ةةةةذا الريمةةةةِ يمَىةةةةّ صمةةةةقرة قمةةةةغم االؾمةةةة ٌداد 

طم جَج قمغم اًمكعوػ و االىك   اًمذ  نًمّ إًموف طمَ  اًمعَب اإلؾمة مل وصقت ا

طمون ذ وأو  حتد ج ومِ ن  قم  ن  وأو  طمريمِ قمرسموِ حتريريةِ ًمرومةع ىوةؾ اًمًةوَدة 

اًمؽميموةةِ ومهةةل ذم اًمقةةرن اًم َؾمةةع قمنمةة شمقَسمةةؾ اًم ةةقرة اًمعرسموةةِ ذم اًمقةةرن اًمعنمةةيـ يمةة  

 َا...أؾملشنَ و ل طمريمِ ؾموَؾموِ.  ذا مَ أردت أن أؾممعؽ إي

ـموةةُ.  كةةـ...  كةةـ ى ةةدارس سمعةةض  ةةذا اًمنقةةَط:  ةةق أيشةةَ طمريمةةِ  اًمشةةوخ: 
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 دينوِ إص طموِ.  ؾ أىّ شمع قد سمييشَ طمريمِ دينوِ إص طموِ؟

 اًمق َسموِ؟ مداظملِ:

 ىعؿ. اًمشوخ: 

 اًمق َسموِ؟ مداظملِ:

 إيف ... قمـ اًمق َسموِ. اًمشوخ: 

 طمريمِ دينوِ إص طموِ؟ مداظملِ:

ىمةرأت قملونةَ وًمًةَن طمًَمةؽ يقةق :  ةذا سمكةَقم نَ أىَ قمؿ أىمق  ًمةؽ: أىةّ  اًمشوخ: 

 ردت أًمونَ  أىّ شمع قد أن اًمق َسموِ طمريمِ دينوِ إص طموِ يم  يع قد يمَشمُ اعمقَ ؟

 أىَ ال أقم قد ذًمؽ   ن اإلؾم أ ال حي َج إمم إص ح. مداظملِ:

 مـ يمَشمُ اعمقَ ؟ مش مك قب. اًمشوخ: 

 . اصمنلم أو صم صمِ.ال  ذم سمدايِ اعمقَ  مك قب  سمدايِ اعمقَ .. مداظملِ:

ا ؾمةة َذ اًمةةديم قر حممةةد وةةوَء اًمةةديـ اًمةةريس أؾمةة َذ اًم ةةَريخ اإلؾمةة مل  اًمشةةوخ: 

سمكلوةةةةِ دار اًمعلةةةةقأ سمجَمعةةةةِ ومةةةةًاد ا و    ةةةةذا ىمديمةةةةِ ؾمةةةةنِ أًمةةةةػ وصم صم ةةةةةِ وصم صمةةةةِ 

وؾمٌعلم. أىّ ال شمع قد رذا اًمعٌةَرة   وةؾ ضمةدا   إذا  مةَ زم وهلةَ  ًمكةـ ذم مةَ سمعةد 

ًمةةةدقمقة  ةةةذا ىمَمةةةّ قمةةةغم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ وقمةةةغم مةةةنهٓ ىمةةةرأت قمةةةغم مًةةةَمعنَ أن ا

 اًمًلػ اًم ًَم   أيـ  ذا ذم ا ظمػم؟

 ا و  ا و   ا و . مداظملِ:

 أقمغم اًم شكِ؟  اًمشوخ: 

َ  ا ومم. مداظملِ:  ذم من  ػ اًمشقرة شمقريٌ
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يمقيس. يقق  ذم من  ػ اًم شكِ يم  ىملّ: وًمكنهَ مع  ذا يملف وذم  اًمشوخ: 

أظم ىموةةةِ ؿمةةةَملِ  ووصمٌةةةِ روطموةةةِ ضمري ةةةِ ودقمةةةقة إمم  طمةةةدود َ اعمعونةةةِ يمَىةةةّ يشكةةةِ

اًمديـ الؼ واإلص ح  وىمد أيق ّ اًمعقق  اًمراىمدة  وطمريمّ اعمشَقمر اجَمةدة  

ودقمّ إمم إقمَدة اًمن ر ذم اًمديـ ًم  شوِ اًمعقودة وحترير اإلية ن وشمطهةػم اًمعقةق  

 مـ اجراومَت وا و َأ. أىّ شمع قد رذا اًمشقرة؟ 

: د يملةةةةف م مداظملةةةِة ّ ًمةةةةؽ سمةةةةين االقم قةةةَة ِ ويشَيةةةِة   ىةةةةف يمةةةة  ىملةةةة رومةةةةقض أصةةةة   يعنةةةةل سمدايةةةة

 .اإلؾم أ

ُ يقدح ويمدح –سمَر  اهلل وموؽ  – ذا ضمقاب  اًمشوخ:   .يعنل م نَىمض   ن  ذا اًمكَشم

 ىعؿ. مداظملِ:

 أىَ رأي ؽ أىّ واومق ف. اًمشوخ: 

 ال ال  ال. مداظملِ:

مةدح أىةّ يعنل  ق يقدح وم قق  ذم مَ يقدح: اىف م وُ  ًمكـ ذم مَ ي اًمشوخ: 

 معف أو ودا اًمكَشمُ  ذا؟

 اعمدح مـ طموْ أيشَ دقمقة إص طموِ. مداظملِ:

أىةةَ أىمةةق   ةةذا  ةةق ىمةةرأت قمةةغم مًةةَمعؽ: وىمةةد اطم ةةقت مةةَذا؟ وحتريةةر  اًمشةةوخ: 

اإليةة ن  أيق ةةّ اًمعقةةق  وطمريمةةّ اعمشةةَقمر اجَمةةدة ودقمةةّ إمم إقمةةَدة اًمن ةةر ذم 

اجراومةَت وا و ةَأ. اًمديـ وشم ةشوِ اًمعقوةدة وحتريةر اإلية ن وشمطهةػم اًمعقةق  مةـ 

 أىّ شمع قد؟

 ىكـ مع شم شوِ اًمعقق  وىكـ مع اًم  كو   ىعؿ. مداظملِ:

 ـموُ. اًمشوخ: 
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  وعنَ مع  اًم  كو . مداظملِ:

 ال  أىَ ًموس  ذا ؾمًازم سمَر  اهلل وموؽ. اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

أىةةّ شمع قةةد أن اًمةةدقمقة اًم ةةل شمًةةمك سمًَمةةدقمقة اًمق َسموةةِ ىمَمةةّ قمةةغم  ةةذا  اًمشةةوخ: 

  يقق  اًمكَشمُ؟ا ؾمَس يم 

  ل ىمَمّ قمغم  ذا. مداظملِ:

إذا  يةةَ أسمةةَ أؾمةةَمِ! ظملونةةَ ى شةةَ ؿ ذم ىمةةرب. أىةةَ ىملةةّ: ىكةةـ ًمًةةنَ و ةةَسمولم  اًمشةةوخ: 

وأىّ اان ي ٌلم أىؽ ال شمعرأل اًمق َسموةِ  ال شمعةرأل ظمػم ةَ وال رش ةَ سمةدًموؾ أن  ةذا 

اًمكَشمةةةةةةُ يقةةةةةةدح ويمةةةةةةدح  ومةةةةةةنكـ أ  قمٌةةةةةةَرة ىقرأ ةةةةةةَ ذم أ  يم ةةةةةةَب ذم أ  جملةةةةةةِ 

ض أن يكةةقن ذم قمنةةدىَ سم ةةػمة ىموةةز اجٌوةةْ مةةـ اًمطوةةُ  ًمةةذًمؽ أىةةَ ىملةةّ: اعمشةةرو

َ  وؾميىمق  ًمؽ: أىّ ال شمعرأل اًمق َسموِ مَ ًمنَ وًملق َسموِ.  ًمًّ و َسمو

 اًمقَةؾ اًمقديؿ و ق اإلمَأ اًمشَومعل ىمَ : 

 حببب  ل  ؿببا رفضبب ً إن كبب ن 

 

 

 

 فؾقشببفا نلبب ؼ ن  ف رنف بب 

 ىمَ  أطمد اعم هملم سميىف و َ :  

 كع  محبببا  تإهاببب ً إن كببب ن نببب 

 

 

 

 فلكببب  ن ؼبببة كبببلكـا وهببب يب 

مَ ًمنَ سمقك ًملق َسموِ  اًمدقمقة يعنل ذ ٌّ مةع اًم ةَريخ واان اًمًةعقديلم ضمةروم هؿ  

اًمدىوَ وضمروم هؿ اًمًوَؾمِ وب يٌؼ  ذا اًمذ  ي نل قملوف اًمقةَرئ إال نصمةَر ىملولةِ وىملولةِ 

مل يملف  مـ ر  ضمدا   مَ ًمنَ وهلَ ىكـ اان أمَأ دقمقة اى نمت ذم اًمعَب اإلؾم 

ر  وعمـ ب يرض ب يرض   ن اهلل قمز وضمةؾ ىمةَ  ذم يم َسمةف اًمكةريؿ يمة  شمعلةؿ: 

ا  ﴿ ر  ةة ق  يم  ةة ًم   و 
ف  ةة ل  ـ  يم  ي غم  اًمةةد  ةة ا  قم  ر  ةة ه  و   

ـ  ال  ةةؼ  ًم  يةة
د  ف  سم َهل  ةةد   و  قًم  ةة ؾم  ؾ  ر  ةة ؾم    أ ر 

ذ  ةة ق  اًم  ةة   
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قن   يم   .[33]التوبة:﴾اعم  نم  

ووموهَ مةَ يقةدح قملوةف. ىعةؿ. إمم مةَ اشمشقنةَ قملوةف  ومَان اًمق َسموِ وموهَ مَ متدح قملوف

وي ٌةةع اًمًةةلػ  ¢أن يمةةؾ مًةةلؿ  ةةُ قملوةةف أن ي ٌةةع يم ةةَب اهلل وطمةةديْ رؾمةةق  اهلل 

اًم ةةًَم  ذم مةةَ ومهمةةقا وىقلةةقا إًمونةةَ مةةـ معةةَين اًمك ةةَب واًمًةةنِ واًمًةةنِ اًم ةةكوكِ  

و ُ أن ىكًـ اًمدقمقة وا ؾملقب ذم ذًمؽ. ومهذا مًيًمِ مَ وموهةَ ظمة أل  ًمةذًمؽ 

 منؽ أن شم هر سمدقمقشمؽ الؼ وسميؾملقسمؽ اًمللم.ىرضمق 

إن ؿمةةَء اهلل اًمًةةموع اًمعلةةوؿ  أىةةَ يعنةةل يمةة  شمشكةةلّ أىةةّ: أىةةَ أقمٌةةد اهلل  مداظملةةِ:

. َ  وطمدا وال أرش  سمف ؿمو 

 المد هلل. اًمشوخ: 

يمةةة  أراد  ةةةق ؾمةةةٌكَىف وشمعةةةَمم  ويمةةةذًمؽ أشمٌةةةع الٌوةةةُ قملوةةةف اًم ةةة ة  مداظملةةةِ:

 واًمً أ ًمكؾ مَ أؾم طوع شمطٌوقف.

َ﴿ : اًمشوخ ه  ع  ؾم  َ إ ال  و   ً ش  ل ػ  اهلل   ى  ك   .[286]البقر :﴾ال ي 

وإذا يعنل يمةَن إظمقاىنةَ ذم يةقأ مةـ ا يةَأ سمكَضمةِ أن أىمةػ معهةؿ أو أن  مداظملِ:

 أقمَويشؿ وأن يعنل ؾمييمقن إن ؿمَء اهلل معهؿ وؾميداومع قمنهؿ إن ؿمَء اهلل.

 ال   ذا ال ىقاومؼ قملوهَ   ذا ال ىقاومؼ قملوهَ. اًمشوخ: 

 ًمـ شمقاومؼ...  ظملِ:مدا

َ  مَ: ىكـ ىريد اًمد ر يملف. اًمشوخ:   يموػ ال؟  ىؽ أىّ شمقق  يقم

 إن ؿمَء اهلل. مداظملِ:

 أن شمكقن مع دقمقة الؼ وا ؾملقب الؼ. اًمشوخ: 
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. مداظملِ:  إن ؿمَء اهلل داة  

  ذا  ق سمَر  اهلل وموؽ. اًمشوخ: 

. مداظملِ:  داة  

اًمةذ  شمةراا أىةّ اان ا مةِ اعمًةلمِ ـموُ. اقم  دا  قمغم دقمقة الؼ مَ  اًمشوخ: 

 اًمكَةعِ مَ  ل أطمقج  ء إًموف مـ  ذا اًمدقمقة؟

 اًمعقدة إمم اًمك َب واًمًنِ. مداظملِ:

 اًمك َب واًمًنِ واؾمع سمَر  اهلل وموؽ. اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

مَ  ق أ ؿ  ء مـ مَ ذم اًمك َب واًمًنِ مـ مَ  ُ أن ىٌلبف ا مةِ   اًمشوخ: 

 ا مس اًمقريُ: يعنل م ؾ مَ ذيمرىَ ذم

 نلعؾببببب  إن طؾاتبببببا ك بببببري

 

 

 

 ونلعؿببة عبب  هاببقؾا قاببري 

 ومقدأ ا  ؿ منف ومَ  ؿ    

  نَ سمك نَ.

 ىعؿ. مداظملِ:

 مَ  ق ا  ؿ؟ اًمشوخ: 

 ا  ؿ اًمعقودة. مداظملِ:

ـموةةُ... وملعلةةؽ أىةةّ شمٌةةلم اًمعقوةةدة ًملنةةَس يةةَ أسمةةَ أؾمةةَمِ سمةةَر  اهلل وموةةؽ   اًمشةةوخ: 

اهلل واى هةةَء  إمم اًمشةةةهَدة اعمكملةةةِ حممةةةد رؾمةةةق  اهلل   سمةةدءا  مةةةـ معنةةةك ال إال اًمةةةف إال

 وس أىم أ.ًقمغم اًمنكق اًمذ  أىَ أعمكّ إًموف ر
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 ىعؿ  ىعؿ. مداظملِ:

وإال رشح  ةةةةةةةذا حي ةةةةةةةَج يمةةةةةةة  ال  شةةةةةةةَ  ذم مةةةةةةةَ أفمةةةةةةةـ إمم جمةةةةةةةًَمس  اًمشةةةةةةةوخ: 

وحمًَات قمديدة وقمديدة ضمدا . أىّ شمعلؿ سمين يم ػما  مـ اعمًلملم حيلشقن سمبةػم 

ًمبةةػم اهلل ويةةذسمكقن ًمبةةػم اهلل ويةةدقمقن همةةػم اهلل ذم اًمشةةداةد واًمكةةروب اهلل وينةةذرون 

واعم ةةةةةَةُ إمم نظمةةةةةرا  ومةةةةةَ ىًةةةةةمع  طمةةةةةد مةةةةةـ  ةةةةةًالء اًمةةةةةدقمَة يةةةةةذيمرون  ةةةةةًالء 

اعمًةةةةةةلملم ويعةةةةةةقدون رةةةةةةؿ إمم ررةةةةةةؿ ؾمةةةةةةٌكَىف وشمعةةةةةةَمم  ومهةةةةةةذا ينٌبةةةةةةل أن يًةةةةةةمع 

اعمًةةةلمقن صةةةقت رضمةةةؾ ومَوةةةؾ م لةةةؽ مًةةةمقع اًمقةةةق  مطةةةَع اًمكلمةةةِ طم ةةةك أىةةةّ 

 «ًمةةةق نمةةةـ   قمنمةةةة مةةةـ اًموهةةةقد امنةةةّ هيةةةقد»اًمرؾمةةةق  قملوةةةف اًمًةةة أ:  شمعةةةرأل ىمةةةق 

 عمَذا؟  ن ـمٌوعِ اًمنَس أيشؿ ي ٌعقا اًمكٌَر ؾمقاء يمَىقا مه ديـ أو يمَىقا وًَملم.

 ىعؿ. مداظملِ:

وميىّ والمد هلل رسمنَ  دا  يم   د  إظمقاىنَ إمم دقمقة الؼ  ومكون   اًمشوخ: 

َ   أمَ شمؽم  اًمدقمقة مع شمرومع صقشمؽ رذا اًمدقمقة ومًودظمؾ اًمنَس ذم  ديـ اهلل أومقاضم

ىَس أىّ شمنكر قملوهؿ أؾملقرؿ  ذا مَ ينٌبل   ةذا  ةق مةـ متةَأ اًم ةداسمر اًمةذ  أىةّ 

شمشةةؽم  معنةةَ ذم اإلىكةةَر قملوةةف  ومنرضمةةق إن ؿمةةَء اهلل أن ىجةةد ذم ؾمةةشرة أظمةةر  ًمنةةَ إمم 

سملةةديمؿ اًمطوةةُ  ةةذا أن ىًةةمع مةةـ أ  أؾمةةَمِ يملةة ت ـموٌةةَت هي ةةد  رةةَ اًمنةةَس ذم 

  ت اًمؼم واًمٌكر.فمل

 إن ؿمَء اهلل. يَ ؾمود ! أىّ ووشل. مداظملِ:

 إن ؿمَء اهلل. اًمشوخ: 

 وطمؼ قمغم اعمزور أن يكرأ زاةرا. مداظملِ:

 ضمزا  اهلل ظمػم.  اًمشوخ: 

َ  هلؿ إن ؿمَء اهلل. مداظملِ:  وؾمييمقن قمقى
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 ضمزا  اهلل ظمػم وأيمرمؽ اهلل. اًمشوخ: 

 سمَؾم طَقم ل. مداظملِ:

َ إ ال  ﴿ؾمةةةةةة طَقم ل وزيةةةةةةد وسمكةةةةةةر  ال ىريةةةةةةد أىةةةةةةَ ذم ا اًمشةةةةةةوخ:  ةةةةةة  ً ش  ةةةةةةػ  اهلل   ى  ل  ك  ال ي 

َ ه  ع  ؾم   .[286]البقر :﴾و 

َ  أطمةدا  مةـ يمةؾ اًمةدقمقات  ىنةل أطمةَومظ قمةغم مشةَقمر  مداظملِ: وأىَ مَ ىقدت يقم

 .¢اًمنَس يم  يمَن حيَومظ قملوهَ رؾمق  اهلل 

ا  ذا ال ال  اؾمم  زم يم  يمَن  ذا اًم شٌوف ًموس يمذًمؽ. اؾمم  زم   ذ اًمشوخ: 

 اًم شٌوف ًموس يمذًمؽ.

 شمشكؾ. مداظملِ:

رؾمةةق  اهلل عمةةَ دقمةةَ سمةةدقمقة الةةؼ مةةَذا ىمةةًَمقا قمنةةف؟ ًمقةةد ؾمةةشف أطم منةةَ. يةةَ  اًمشةةوخ: 

أؾمةةةة َذ! ال يمكةةةةـ إلىًةةةةَن يةةةةدقمل الةةةةةؼ طموةةةةن  ي ةةةةدع سمةةةةَلؼ أن يراقمةةةةل ؿمةةةةةعقر 

 ااظمريـ   ذا أمر مً كوؾ  ًموس ًمنَ ومقط إال ا ؾملقب الًـ ومقط.

 ىعؿ. مداظملِ:

 راقمَة ؿمعقر ااظمريـ  ذا أمر مً كوؾ.أمَ م اًمشوخ: 

أىم ةةد مةةـ طموةةْ اًمنقةةد يةةَ أؾمةة َذ  اًمكةةريؿ  يعنةةل ىكةةَومظ قمةةغم مشةةَقمر  مداظملةةِ:

 اًمنَس طم ك ىجلٌهؿ إن ؿمَء اهلل.... 

طم ةةك  ةةذا سمةةَر  اهلل وموةةؽ  طم ةةك  ةةذا. رسمنةةَ عمةةَ ىمةةَ  ذم اًمقةةرنن اًمكةةريؿ:  اًمشةةوخ: 

 اهلل   طم   ة ﴿
ون  ـ  د 
ون  م  ٌ د  ع  َ شم  م  ؿ  و  ون  إ ى ك  د  ار  ى ة  ؿ  هل  َة و  ن ؿ  أ  ه ة  ةؾ  [58]األنبيالا :﴾ُ  ضم 

 راقمك مشَقمر اعمنميملم؟
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 ال  ب يراع. مداظملِ:

د  ﴿إيةةف سمةةَر  اهلل وموةةؽ. ًمقةةد يمشةةر. ال  مةةَذا ىمةةَ  ذم اًمقةةرنن اًمكةةريؿ؟  اًمشةةوخ:  ةة ق  ًم 

ل ةةةو    و   َ ىم  ةةة ؿ  ؿم  و ه  ةةة ـ  إ ًم  يم  ر  ةةة ت  شم  د 
د ىٌوةةةف قملوةةةف إذا   اهلل أيمةةةؼم. رسمنةةةَ هيةةةد [04]اإلسالالالرا :﴾يم ةةة

ل و   ﴿اًمً أ اعم طشك:  و   َ ىم  ؿ  ؿم  و ه  ـ  إ ًم  يم  ر  ت  شم  د 
د  يم  ق   .[04]اإلسرا :﴾ًم 

ٌ   ن َ   ﴿ مداظملِ: ال أ ن  صم  ق  ًم   .[04]اإلسرا :﴾و 

ىعةةؿ  أىةةَ أريةةد أن أىمةةػ قمنةةد  ةةذا اًم هديةةد يعنةةل  ًمةةذًمؽ ًمةةوس ًمنةةَ إال أن  اًمشةةوخ: 

 ى دع سمَلؼ وسمَ ؾملقب الًـ.

 ىعؿ. مداظملِ:

أمةةةَ أن ىراقمةةةل ؿمةةةعقر ااظمةةةريـ ومهةةةذا  ء نظمةةةر  وال  ةةةقز أن ىراقمةةةل  اًمشةةةوخ: 

ؿمعقر ااظمريـ   ن دقمقة الةؼ شمنةَذم وشمنةَطمر وحتةَرب دقمةقة اًمٌَـمةؾ. ومةٌذا  ًمةوس 

 ًمنَ إال أن ىدقمق سمَلؼ ال شميظمذىَ ذم اهلل ًمقمِ الةؿ مع ا ؾملقب الًـ.

 ؾمود ! أىّ ومهم نل ظمطي ذم مَ أىمق . مداظملِ:

 .يكقن أىَ ومهمّ ظمطي  ىمد يكقن همػم  أومهمنل ظمطي   مش مهؿ  ذا ىمد اًمشوخ: 

 ىعؿ  ىعؿ. مداظملِ:

 وم   ق اًم قاب اان؟ دقمقة الؼ. اًمشوخ: 

 ىعؿ  ىكـ. مداظملِ:

 ل دقمقة الؼ اًم ل  ُ شمٌلوبهَ إمم اًمنَس ؾمقاء ضمةرح اعمٌلبةقن أو  اًمشوخ: 

 ب ينجرطمقا مع ا ؾملقب الًـ  أىّ معل ذم  ذا أو ال؟

 أىَ معؽ ذم  ذا. ظملِ:مدا
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 إذا  مَ ومهم ؽ ظمطي . اًمشوخ: 

وًمكـ أىَ ىملّ ب أظم ص يعنل ؾمقاء يمَن م    ذم ظمطٌِ أأ ذم درس  مداظملِ:

 أو أؾم ء مـ طموْ اًمنقد  ًمكـ....  َ  أأ ذم يمذا ب أظم ص أىمقام

 مَ يمَن واردا   ذا  مقوقع اًم   وص مَ  ق وارد. اًمشوخ: 

 أسمدا . مداظملِ:

 سمَر  اهلل وموؽ.اعمهؿ  اًمشوخ: 

 أمَ مـ طموْ اجلهر سمَلؼ ومـ طموْ ومَصدع سم  شمًمر  ذا ال سمد منف. مداظملِ:

 إيف  ًمكـ. اًمشوخ: 

 ... إمم ىمقة. مداظملِ:

 ًمكـ اًمٌدء ذم ا  ؿ. اًمشوخ: 

 ىعؿ. مداظملِ:

 اًمٌدء ذم ا  ؿ وا  ؿ.  اًمشوخ: 

 ( 00:  00:  47/ 713) اهلدى والنور/ 
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 ب بني التحص ِن ٍِاك تالشً 

 ..؟املروًٕ ٔالعىن اجلىاع٘

 ؟ ؾ  نَ  شم زأ سملم اًم كزب اعمذمقأ واًمعمؾ اجل قمل اعمن ؿ ذم اًمدقمقة إمم اهلل

َ  وىمةةةد ال  اًمشةةةوخ:  اًمعمةةةؾ اجل قمةةةل اعمةةةن ؿ ذم اًمةةةدقمقة إمم اهلل ىمةةةد يكةةةقن طمزسمةةة

َ  مةـ شمقًةةوؿ  َ  ومعةةل سمة  ؿمةةؽ أىةَس أومَوةةؾ ال يةرون مَىعةة َ .. أىةةَ ؿم  ةو يكةقن طمزسمة

ومكةةةؾ  َقمةةةِ شمقةةةقأ سمقاضمةةةُ قمةةةغم   أومةةةراد اعمًةةةلملم سمةةةؾ و َقمةةةَهتؿا قمةةة   سمةةةلم 

  َ سمًَمنًةةٌِ ًملمجةةدديـ  وًمكةـ يمةة  أىنةةَ ال ى  ةقر سمةةلم أوًم ةةؽ   اًمنكةق اًمةةذ  ذيمرشمةةف نىشة

اعمجدديـ وإى   معهؿ داةرة اإلؾم أ اًمقاؾمعِ قمغم مَ ىمد يكقن ذم يمؾ ومرد مةـ 

َ  يمةةذًمؽ أىمةةق  ذم  أعمكةةّ ةةًالء ا ومةةراد مةةـ ىقةةص يمةة   اجل قمةةَت اًم ةةل إًموةةف نىشةة

شمةةةن ؿ أمر ةةةَ ًملقوةةةَأ سمًَمةةةدقمقة إمم اإلؾمةةة أ.. إذا يمَىةةةّ  ةةةذا اجل قمةةةَت ًمةةةوس سمونهةةةَ 

شمٌةةَهمض وشمةةداسمر وشمعةةَد  ي ةةؾ ا مةةر إمم أن ي كةةزب اًمشةةرد ذم  ةةذا اجل قمةةِ قمةةغم 

اجل قمةةِ ا ظمةةر  سمًَمٌَـمةةؾ ومهةةذا اجل قمةةَت ال سمةةد مةةـ وضمقد ةةَ ًمكةةـ ال سمةةد مةةـ أن 

َ .شمكقن مرشمٌطِ سممٌدأ وسممنهٓ مقطمد.. ال   سمد مـ  ذا متَم

َ  ومةةةةيىمق : أىةةةةَ ال أىكةةةةر أن يكةةةةقن ذم اعمًةةةةلملم  َقمةةةةِ  وهلةةةةذا أىةةةةَ أرصح أطموَىةةةة

اؾمةمهؿ اإلظمةقان اعمًةةلملم  أو  َقمةِ اؾمةةمهؿ  َقمةِ اًم ٌلوةةغ  أو  َقمةِ اؾمةةمهؿ 

طمةةزب اًم كريةةر  أىةةَ أىكةةر  ةةذا اجل قمةةَت اًموةةقأ ًمكةةـ ال أىكةةر أن يكةةقن م ةةؾ  ةةذا 

الؼ و ل اشمٌَع اًمك َب واًمًنِ مع مةـ يمَىةّ  اجل قمَت إذا يمَىّ شم شؼ مع دقمقة

وطمو   يمَىّ  ومل  يمَىّ  ذا اجل قمةَت وًمنًةمهَ اان يمة   ةؿ يًةمقن أىشًةهؿ 

 ذا ا طمزاب.. عمَ يمَىّ  ةذا ا طمةزاب ال شمل قةل مةع دقمةقة الةؼ سمةؾ ويٍمةطمقن 
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أن يم ػم مـ اًمٌ د أن  ذا اًمدقمقة اًم ةل شمةدقمقن إًموهَة  ةل شمشةر  وال شمقومةؼ يمةييشؿ يعنةقن ذم 

همَيِ اإلؾم أ  ق اجلمع سملم م نَىمكَت يم   ق ؿمين سمعض اجل قمَت اًمقَةمِ اًموقأ ومهةل 

 .دممع سملم اًمًنل وسملم اًمٌدقمل.. سملم اًمًلشل وسملم اجلشل و كذا

وىمةةةةد يكةةةةقن ذم سمعكةةةةهؿ مةةةةـ  ةةةةق ًمةةةةوس يمةةةة  يقةةةةَ  اًموةةةةقأ  ةةةةق مةةةةـ أ ةةةةؾ اًمًةةةةنِ 

َ  قمنةةةةةد  أردت أن أًمشةةةةةّ اًمن ةةةةةر  واجل قمةةةةةِ  و ةةةةةذا يةةةةةذيمرين سمكلمةةةةةِ ؾمةةةةةجل هَ نىشةةةةة

سممنَؾمٌ هَ: ضمَء ذم يملم ةؽ سمةَر  اهلل وموةؽ ذيمةر أ ةؾ اًمًةنِ واجل قمةِ..  ةذا االؾمةؿ 

أر  أن اؾمةة ع ًمف اًموةةقأ ال يعةةؼم قمةةـ دقمةةقة الةةؼن ذًمةةؽ  ن  ةةذا االؾمةةؿ أ ةةؾ اًمًةةنِ 

لم  ةةةؿ ا ؿمةةةَقمرة واعمَشمريديةةةِ يواجل قمةةةِ يمةةةَن وال يةةةزا  يطلةةةؼ قمةةةغم مةةةذ ٌلم قمقةةةد

ن  طةةر ذم سمةةَ  أطمةةد  ةةًالء اًمةةذيـ ورصمنةةَ ومهةةًالء  ةةؿ أ ةةؾ اًمًةةنِ واجل قمةةِ ومةةَ يمةةَ

مةةةنهؿ  ةةةذا االصةةةط ح أىةةةف يةةةدظمؾ ذم أ ةةةؾ اًمًةةةنِ واجل قمةةةِ أ ةةةؾ الةةةديْ أشمٌةةةَع 

 اًمًلػ اًم ًَم .

ةة ك  هلةةذا وىمةةد أمرىةةَ أن ى   أن ىًةة عوض سمةةديؾ   ؿ اًمنةةَس قمةةغم ىمةةدر قمقةةقهلؿ وميىةةَ أرل 

ال  ةةذا اًمكلمةةِ  ةةل اًم ةةل ىكةةـ ىدىةةدن داةةة   طمقهلةةَ وطموةةن  ىًيمةةد قمةةغم اًمنةةَس أىةةف 

يكشل اًموقأ أن ىق ٍمة ذم اًمةدقمقة قمةغم اًمك ةَب واًمًةنِ ومقةط و ةذا ال سمةد منةف وإىة  

ِ  أظمةر   ةل الكةؿ اًمش ةؾ  َ  أن ىكؿ إمم دقمقة اًمك ةَب واًمًةنِ وةموم  ُ أيك

 سملم يمؾ اجل قمَت اًم ل شمن مل إمم اإلؾم أ مع اًمٌعد اًمشَؾمع اًمقَةؿ سمونهَ.

واًمًةةنِ  و ةةؿ يزقممةةقن أيشةةؿ وممةة    اًمشةةوعِ واًمراومكةةِ  ةةؿ ين مةةقن إمم اًمك ةةَب 

يعملةةقن سمًَمك ةةَب واًمًةةنِ  ًمكةةـ اًمًةةنِ قمنةةد ؿ هلةةَ مشهةةقأ همةةػم اعمشهةةقأ قمنةةد أ ةةؾ 

اًمًةةةةنِ  يعنةةةةل: قمنةةةةد أشمٌةةةةَع اعمةةةةذا ُ ا رسمعةةةةِ  صمةةةةؿ  ةةةةًالء ا شمٌةةةةَع أشمٌةةةةَع اعمةةةةذا ُ 

ا رسمعِ يم  ؿ اًموقأ وىكـ ىعوش اًموقأ ال يشهمقن اًمًنِ يم  ضمَء ذم اًمًةنِ طموةن  

ًمًةة أ اًمشةةر  اًمةة  ث واًمًةةٌعلم وىمةةَ  قمنهةةَ: يملهةةَ ذم اًمنةةَر إال ذيمةةر اًمرؾمةةق  قملوةةف ا

واطمةةدة ووصةةػ اًمشرىمةةِ اًمنَضموةةِ سمييشةةَ اًم ةةل قمةةغم مةةَ يمةةَن قملوةةف اًمرؾمةةق  قملوةةف اًمًةة أ 

وأصكَسمف اًمكراأ  ال يشهمقن اًمًنِ رذا اًمقود  أ : مَ يمَن قملوف أصكَب اًمرؾمةق  
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اعمًةةلؿ أن يدىةةدن  ومةةَ يمةةَن قملوةةف اجلشةةَء اًمراؿمةةدونن ًمةةذًمؽ مةةَ ينٌبةةل ًملداقموةةِ ¢

ومقط طمق  دقمقة اعمًةلملم إمم اًمك ةَب واًمًةنِ و ةذا ال سمةد منةف  سمةؾ ال سمةد أن يكةؿ 

 اًمشَر  سملم  ذا اًمدقمقات اًم ل يملهَ شمزقمؿ وشمدقمل االى  ء إمم اًمك َب واًمًنِ.

  َ ال أىمةةق :  –وأىةةَ ذم قملمةةل أن اجل قمةةَت اًمقَةمةةِ اًموةةقأ شمةةيسمك االى ًةةَب قمملوةة

َ  إمم اًمًلػ اًم ًَم ن ذًمؽ  ن  ذا االى ًَب يكةوؼ شميسمك االى ًَب قمم –اؾم    لو

قملةةوهؿ داةةةرة االىشةة ت مةةـ سمعةةض ا طمكةةَأ اًمنمةةقموِ سمَؾمةةؿ اًم يويةةؾ اًمةةذ   ةةق قمةةلم 

اًم عطوؾ ومك   قمـ أن يروقا االى ًَب اؾمة   هلةذا ومهةؿ ينكةرون قملونةَ اى ًةَسمنَ إمم 

  ًمؽ: مةَ اًمًلػ اًم ًَم  وأظمػما  إذا ؾم ؾ أطمدىَ: مَ مذ ٌؽ ومنقق : ؾملشل  ؾموقق

معنةك ؾمةلشل؟ ىمةؾ: مًةةلؿ يمة  ؾمة ىَ اهلل قمةز وضمةةؾ ذم اًمقةرنن اًمكةريؿ  و ةذا يملمةةِ 

 فمَ ر َ ضمودة ًمكـ سمَـمنهَ ًموس يمذًمؽ!

 ذم  ةةةذا اًمبرومةةةِ سمًَمةةةذات ضمةةةر  سمونةةةل وسمةةةلم أطمةةةد اعمن مةةةلم إمم اًمعمةةةؾ سمًَمك ةةةَب

واًمًةةنِ و ةةق إمم طمةةد مةةَ معنةةَ ذم ذًمةةؽ ًمكةةـ شمعلمةةقن أن ا مةةر   لةةػ اظمةة  أل.. 

عمن ًةُ ذم قملةؿ اًمك ةَب واًمًةنِ ومقةد  شةك قملوةف  ء يم ةػم مةـ قملةؿ  ةذا ا شمكلع

اًمك ةةَب واًمًةةنِ  ًمكةةـ  ةةق يقةةق : ال يقةةق : أىةةَ طمنشةةل أو ؿمةةَومعل  أو مةةًَمكل  قمةةغم 

 اًمك َب واًمًنِ ًمكـ سمقدر مَ سملبف مـ اًمعلؿ.

ومشل يم ػم مـ اجللًَت اًم ل ىمَمّ سمونل وسمونف واعمٌَطم َت قمرومّ وعمًّ منةف 

: ؾمةةةلشل! ومقضمهةةةّ إًموةةةف اًمًةةةًا  اًم ةةةَزم أىةةةف يشةةةر مةةةـ  ةةةذا االى  ًةةةَب وسم َصةةةِ اؾمةةة  

وأفمةةـ طمكَيةةِ  ةةذا اجللًةةِ مشوةةدة مةةـ  ةةذا اًمنَطموةةِ  ىملةةّ ًمةةف: ًمةةق ؾمةةيًمؽ ؾمةةَةؾ: مةةَ 

مذ ٌؽ؟ ىمَ : أىمق  ًمف مًلؿ  ىملّ:  ذا ًموس ضمقاب اًمًًا   ىمَ : ب؟ ىملةّ: ًمةق 

ؾمةةيًمؽ ؾمةةَةؾ: مةةَ دينةةؽ؟ مةةَ ضمقاسمةةؽ؟  ةةق ىشةةس اجلةةقاب  سموةةن  ينٌبةةل أن   لةةػ 

قاب سمَظم  أل اًمًًا .. ؾمًازم: مَ مذ ٌؽ؟ ومقو  ًمف سمدا ِ أن ضمقاسمف ظمطين اجل

وًمةةةذًمؽ قمدًمةةةف ًمكةةةـ ب يع ةةةد   ىمةةةَ : إذا  أىمةةةق : أىةةةَ مًةةةلؿ قمةةةغم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ.. 

صةةقاب ًمكةةـ ال يكشةةل اًموةةقأ ال يكشةةل  ىملةةّ: ًمةةق يمةةَن اعمًةة ق  همةةػم  مةةـ  ةةًالء 
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اًمعٍمةة  اًموةةقأ  أو  ؾمةقاء  اعمةةذ ٌولم مةةـ مةنهؿ مةةـ أ ةةؾ اًمًةةنِ واجل قمةِ سمةةًَم عريػ

 مـ اعمذا ُ ا ظمر .

َ : مَ مذ ٌؽ؟ ؾمةوقق : إذا أراد أن يقةق  سمققًمةؽ وم    ًمق ؾميًمنَ إسمَ َ  أو ظمَرضمو و

َ   إذا : ؾمةةوقق  سمققًمةةؽ  ا و  ؾمةةوقق : مًةةلؿ  واشمشقنةةَ أن  ةةذا اجلةةقاب ًمةةوس ضمقاسمةة

اًم َين  و ق: قمغم اًمك َب واًمًنِ  و ق صَد .. ذم ىمرارة ىشًف  ق صَد   ومةٌذا : 

 مَ اًمشر  سمونؽ وسملم  ذا وا م لِ شم عدد سم عدد اعمذا ُ وإمم نظمرا.

أال شمةر  معةةل يةَ أؾمةة َذ! ىملةّ ًمةةف: أىةف ال سمةةد مةـ وةةمومِ و نةَ أًمقوةةّ يملمةِ شمةةدور 

لم  ﴿طمةةق  اايةةِ اًمًةةَسمقِ: 
ن  م   ً ٌ وؾ  اعم  ةة ةة ػم   ؾم  ةة ع  هم 

ي   ٌ ةة اعمًمنةةقن  نةةَ سمةة   [115]النسالالا :﴾و 

إذا  أىةةةَ أىمةةةق : أىةةةَ قمةةةغم اًمك ةةةُ واًمًةةةنِ ؿمةةةؽ  ةةةؿ اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   ىمةةةَ : صةةةكو   

وقمةةةغم مةةةنهٓ اًمًةةةلػ اًم ةةةًَم   ىملةةةّ: طمًةةةنَ! أىةةةّ رضمةةةؾ أديةةةُ وقمةةةغم  ء مةةةـ 

اعمعرومةةِ سمًَملبةةِ اًمعرسموةةِ وندارةةَ أال يمكةةـ شمل ةةوص  ةةذا اجلملةةِ سمَؾمةةؿ واطمةةد: قمةةغم 

اًمك َب واًمًنِ ومنهٓ اًمًلػ اًم ًَم  أن يقَ  م   : أىَ ؾملشل وم ةمّ اًمرضمةؾ ب 

 ل ىمَ  يملمِ الؼ.يعَرض وال أىف يعن

اًمشةةَ د:  ةةذا اعمنَىمشةةِ شمقوةة  القوقةةِ اًمقاىمعةةِ اانن ًمةةذًمؽ  ةةذا اًم عٌةةػم أ ةةؾ 

اًمًةةةنِ واجل قمةةةِ ال يم ةةةؾ دقمةةةقة الةةةؼ اًم ةةةل  ةةةل اًمك ةةةَب واًمًةةةنِ ومةةةنهٓ اًمًةةةلػ 

 اًم ًَم    ذا مَ سمدا ذيمرا ذم  ذا اعمنَؾمٌِ  شمشكؾ.

 حٕه اجلىعٗات9

ًم ل شمعمؾ ًملدقمقة اإلؾم موِ  يمَن اًمًًا   ق طمق  إىشَء اجلمعوَت ا مداظملِ:

ِ  عمةَ يمكةـ أن يطةرأ قمةغم سمةَ  اإلىًةَن ًمكةـ أىةَ أطمةُ أن  وذم ضمقاسمكؿ ؿمشَء طمقوق

 أووػ أمريـ أو صم صمِ:

أمَ ا مر ا و  ومهق أن اًم جَرب اًم ل وىمع وموهَ اعمًةلمقن اًموةقأ قمةغم اظمة  أل 

َ  ؿمةةة َ  منةةةَ جهؿ اًمشكريةةةِ واًمعقديةةةِ واًم شكػميةةةِ واعمنهجوةةةِ شمعطةةةل اعمًةةةلؿ ضمقاسمةةة َومو
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َ  سمكوْ أى يً طوع أن يبوض اجلقاب ذم ىشًف أو أن حيًٌف قمـ ًمًَىف أو أن  فقمملو

يقق  همػم مَ ير   وم  سمد ًمف أن يقق  ذم اًمنهَيِ: أن  ذا اجلمعوَت أو اعمًؾمًَت 

اًم ل فمهرت ًمعَب اعمًلملم اًموقأ ذم يمؾ سمة د اًمةدىوَ مةَ أصممةرت  سمةؾ يمَىةّ صممرهتةَ 

ًمروح اًم نَزع  وال  ي  أل وإصمراء  يم  يقَ  وإن يمَن ظمطزيَدة ذم اًمشرىمِ وشمعموؼ اج 

أد  قمغم ذًمؽ  َ  ر  اان طم ك سملم سمعض إظمقاىنةَ اًمةذيـ ين ًةٌقن إمم اًمةدقمقة 

اًمًلشوِ ومٌيشؿ يم ػما  ذم سمعض اًمٌ د اإلؾم موِ وضمدىَ أن اًم عَد  سموةنهؿ وصةؾ إمم 

سمويس مةـ طمد يمكـ أن يقَ : إن اإلص ح ي س منهؿ وأقمروقا  ؿ قمـ اإلص ح 

. َ  اإلص ح ىشًو

ًمةةذًمؽ أىمةةق : إن اًم جةةَرب شمةةد  دالًمةةِ قمملوةةِ قمةةغم أىةةف إن يمةةَن  نةةَ  شمشكةةػم ذم 

َ  وأن يقطةع اًم شكةػم  زيَدة م ةؾ  ةذا اجلمعوةَت أو اًمعمةؾ قملوهةَ اان أن يٌ عةد متَمة

 وموهَن  ن ا مر ال يقػ قمند اًمنهَيَت اًم ل رأينَ نصمَر َ اًمذمومِ ذم طموَشمنَ.

شمةةةؿ إمم سمعةةةض ا مةةةقر اًم ةةةل إن يمَىةةةّ شمةةةقومرت ذم م ةةةؾ  ةةةذا ا مةةةر اًم ةةةَين: أرش

اجل قمةةَت أو اجلمعوةةَت ومةة  سمةةيس مةةـ اًمعمةةؾ قملوهةةَ أو شميًموشهةةَ ًمكةةل يةةن ؿ اًمعمةةؾ 

َ  إمتةةةةَأ اعمًةةةةيًمِ ا ومم ومهنةةةةَ  اًمقَقمةةةةدة  ِ  مةةةةـ سمةةةةَب أيكةةةة اإلؾمةةةة مل ومةةةةيىمق  طمقوقةةةة

ومهةةةةذا اًمقَقمةةةةدة   اًمنمةةةةقموِ اًم ةةةةل ال  شةةةةك قمةةةةغم أطمةةةةد منةةةةَ و ةةةةل سمةةةةَب ؾمةةةةد اًمذريعةةةةِ

َ  يمةة  ىمةةَ  ا ًمع ومةةِ شمق كةةونَ أن ىشكةةر وإن يمةةَن اًمعمةةؾ ذم ذاشمةةف أو ذم أصةةلف منمةةوقم

اسمةةةـ شموموةةةِ رمحةةةف اهلل يقةةةق : سمةةةين وضمةةةقد قم ةةةَسمِ مةةةـ اعمةةةًمنلم ذم مكةةةَن مةةةَ ًمألمةةةر 

سمةةةَعمعروأل اًمنهةةةل قمةةةـ اعمنكةةةر أو حتقوةةةؼ أمةةةر إصةةة طمل ًملمًةةةلملم إذا يمةةةَن  ةةةذا 

ن ذم سمةة د اعمًةةلملم أن اًمعمةةؾ هيةةدأل إمم م ةةؾ  ةةذا ومةة  سمةةيس  ًمكةةـ ىكةةـ رأينةةَ اا

ىشةةةقس اعمًةةةلملم ىمةةةد شمبةةةػمت وشمٌةةةدًمّ وصةةةَر  نةةةَ  داظملهةةةَ طمةةةُ اًمةةةدىوَ واهلةةةق  

واؾمةة ع ء سمعةةض اًمنةةَس سمعكةةهؿ قمةةغم سمعةةضن ًمةةذًمؽ أىمةةق : إن  ةةذا اًمقَقمةةدة شمةةري  

 وسم َصِ وأىنَ ذيمرىَ.. أو شمٌلم ًمنَ مـ اًمقاىمع مَ يًقء ال مَ ين.
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ت اإلؾمةةة موِ اعمقضمةةةقدة ذم سمقةةةل القوقةةةِ أمةةةر نظمةةةر: و ةةةق أن اةةةة  أل اجل قمةةةَ

قمَعمنةةةَ اإلؾمةةة مل اًموةةةقأ ال يمكةةةـ أن شمةةةيشملػ قمةةةغم مةةةنهٓ واطمةةةد وال قمةةةغم ـمريقةةةِ 

واطمةةةدة  وطم ةةةك ًمةةةق شمًةةةمّ رةةةذا االؾمةةةؿ اًمةةةذ  ذيمرىةةةَ  إذا : ومةةة  سمةةةد مةةةـ اًمعةةةقدة إمم 

َ  يةدقمقىَ إمم اًم شكةػم ىكةـ ذم  االؾمؿ ا أ أال و ق اًمًلػ اًم ةًَم   ًمكةـ  ةذا أيكة

َ  وطمدا  ورؾم    أىشًنَ  يَ شمر !  ؾ سمقو نَ واىمشلم قمند طمدود  ذا االؾمؿ معنك  وًمش 

أدىك اًم قاب وموف؟  ذا اًمذ  ىريد أن قمغم إمم قمدأ اًمقىمقأل  يأأ أىنَ دمَوزىَا ظمط

ىًةةيًمف أىشًةةنَ ىمٌةةؾ أن ىٌكةةْ ذم شمقؾمةةوع داةةةرة اًمعمةةؾ اإلؾمةة مل طم ةةك يشةةمؾ  ةةذا 

 ذا اجل قمةَت  اجل قمَت اًمقَةمِ اًم ل أرششمؿ سميىف ال مَىع ًمديكؿ ًمق وضمدت م ؾ

قمةةةغم طمةةةد مةةةـ يقةةةق :  ةةةذا ؿمةةةَومعل..  ةةةذا مةةةًَمكل..  ةةةذا.. إمم نظمةةةرا  وًمكةةةـ  ةةةذا 

اًم ًةةموَت اًم ةةل يمَىةةّ ذم اعمةةذا ُ أوضمةةدت مةةَ أوضمةةدت وطمرومةةّ مةةَ طمرومةةّ مةةـ 

اًمديـ ًمكـ اجل قمَت اعمقضمقدة ذم قمَعمنَ اإلؾم مل اًموقأ القوقةِ ظمرضمةّ قمةـ 

َ  دمَ دظملّ ذم  ذا الدود ىطَ  داةرة اًمعلؿ وشمعدشمف إمم داةرة اًمًوَؾمِ  وقمن ـممع

أو رضمَء  أو اىم داء  أو همػم ذًمؽ مـ اًمنقايَ اًم ل شمدومع إمم م ؾ  ةذا اًمعلةؿ القوقِة أىةف سمةدا زم 

ت مةَة  ةُة أن ىكةةذرا ذم أىشًةةنَ وأن ىنةةي  سميىشًةةنَ قمةـة أن ىكةةقن  مةـة قممةةؾ  ةةذا اجل قمةَة

يشكةةرون ذم مةة لهؿ أو أن ىًةةػم ذم اًمطريةةؼ اًمةةذ  رؾمةةمقا وىمةةد  جةةر مةـة ىمةةديؿ  و ةةؿ اان 

 .اًمعقدة إمم مَ ىدقمق اًمنَس إًموف ذم م ؾ  ذا ا يَأ

 و ذا مَ أردت أن أىمقًمف وسمَر  اهلل وموكؿ.

 شمشكؾ. اًمشوخ: 

 (00:  01: 03/   792) اهلدى والنور / 
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 حٕه حهي التٍظٗي لمطمفٗني

إن المةةةةةد هلل ىكمةةةةةدا وىًةةةةة عونف وىًةةةةة بشرا  وىعةةةةةقذ سمةةةةةَهلل مةةةةةـ رشور  مداظملةةةةةِ:

أقم ًمنةةَ  مةةـ هيةةدا اهلل ومةة  مكةةؾ ًمةةف  ومةةـ يكةةلؾ ومةة   ةةَد  ًمةةف  أىشًةةنَ  وؾمةةو َت 

 وأؿمهد أن ال إًمف إال اهلل وطمدا ال رشيؽ ًمف  وأؿمهد أن حممدا  قمٌدا ورؾمقًمف.

ارشمةةةةي  سمعةةةةض اًمةةةةدقمَة اًمًةةةةلشولم ًورة اًم ن ةةةةوؿ مةةةةـ أضمةةةةؾ اًمنهةةةةقض عم ةةةةلكِ 

  ا مةةِ  وًمكةةـ  ةةذا اًم ن ةةوؿ اوةةطر ؿ إمم اًمقىمةةقع ذم منَومًةةِ مةةع اجل قمةةِ ا ظمةةر

  َ َ  وال قملموةة اًم قلوديةةِ   ةةَ دومعهةةؿ ذم اًمنهَيةةِ إمم اًمةةدومع سميىةةَس همةةػم مةةً للم شمرسمقيةة

إمم م َأل اًمدقمَة  وشمبلوُ اال   أ سمًَمكؿ قمغم اًمكوةػ  و ةؿ يع ةذرون قمةـ يمةؾ 

ذًمةةةةةؽ سمةةةةةين داةةةةةةرة اًمةةةةةدقمقة اشمًةةةةةعّ قملةةةةةوهؿ  واوةةةةةطروا إمم ذًمةةةةةؽ اوةةةةةطرارا   ومهةةةةةؾ 

ً  هتؿ  وسم َصةةةةةةِ شمن ةةةةةةكقن  ةةةةةةًالء سمةةةةةةين  مةةةةةةدوا ىشةةةةةةَـمهؿ لةةةةةةلم ايمةةةةةة    مةةةةةة

اعمةةةةً  ت اًمؽمسمقيةةةةِ  أأ شمن ةةةةكقيشؿ سم كجةةةةوؿ  ةةةةذا اًمنشةةةةَط  قمةةةةغم ىمةةةةدر وؾمةةةةعهؿ 

 وـمَىم هؿ؟

 أىمق : اهلل اعمً عَن. اًمشوخ: 

ـمَعمةةةةَ شمكلمنةةةةَ طمةةةةق   ةةةةذا اًمًةةةةًا  مةةةةرارا  وشمكةةةةرارا   واان اًمًةةةةًا  واوةةةة  وال 

 يق كونَ ىكـ أن ىطوؾ اجلقاب قملوف ًمقوقطمف.

يمؾ سم د اإلؾم أ  سمةين قملةوهؿ أن يعملةقا ذم  ومنقق : ىن   إظمقاىنَ اًمًلشولم ذم

طمةةدود ـمَىمةةَهتؿ وىمةةدراهتؿ  وأن ال يكلشةةقا أىشًةةهؿ وال همةةػم ؿ ومةةق  ـمةةَىم هؿن  ن 

قمَىمٌِ م ؾ  ذا اًم كلوػ أن يعقد سمًَمعَىمٌِ اًمًةو ِ اًم ةل ال ي نةقن أيشةؿ ؾمةوقعقن وموهةَ 
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 أو ذم م لهَ.

ض أصةكَسمف ىمد ىمةَ  ذم الةديْ اًم ةكو   ذم منَؾمةٌِ وصةو ف ًمةٌع ¢إن اًمنٌل 

َ  إًموهَ مـ ىموَأ وص ة وصةوَأ  ىمةَ  قملوةف  سمَالقم دا  ذم اًمعٌَدة اًم ل يمَن  ق م قضمه

إن ًمكؾ قممؾ رشة  وًمكؾ رشة ومؽمة  وممـ يمَن »اًم  ة واًمً أ ذم  ذا اعمنَؾمٌِ: 

 .«ومؽمشمف إمم ؾمن ل ومقد ا  د   ومـ يمَىّ ومؽمشمف إمم سمدقمِ ومقد وؾ

واًمةةذيـ يققًمةةقن قمةةـ أىشًةةهؿ أو وًمةةذًمؽ ومةةنكـ ىن ةة  إظمقاىنةةَ  ةةًالء اًمًةةلشولم 

يقق  قمنهؿ همػم ؿ إيشؿ دقمَة  ىقق  هلًالء: متهلقا وال شمًة عجلقا ا مةرن  ن مةـ 

 الكؿ اعمنقق  قمـ سمعكهؿ: مـ اؾم عجؾ اًمٌمء ىمٌؾ أواىف اسم كم سمكرمَىف.

واًمعةةةةؼمة ىمَةمةةةةِ ذم يم ةةةةػم مةةةةـ اجل قمةةةةَت اإلؾمةةةة موِ  ومةةةةـ أىمةةةةدمهَ ذم اًمًةةةةَطمِ 

أىشًةةةةةهؿ سمًَمةةةةدقمقة اًم ةةةةةل ي ٌنقيشةةةةةَ  دقمةةةةقا إًموهةةةةةَ قمَمةةةةةِ  اإلؾمةةةة موِ أيشةةةةةؿ عمةةةةَ ؿمةةةةةبلقا

اعمًةةلملم ويكةةَد أن يميضةة قملةةوهؿ ىمةةرن يمَمةةؾ مةةـ اًمزمةةَن  و ةةؿ ال يزاًمةةقن طموةةْ 

 يمَىقا مـ طموْ اًمعلؿ ومـ طموْ اًمؽمسموِ.

وقمةةغم اًم عٌةةػم اًمعًةةكر  ذم سمعةةض اًمةةٌ د: مكَىةةؽ راوح.  نةةَ  طمريمةةِ و نةةَ  

اًمنشةةةةَط ىمةةةةد قمةةةةَد قملةةةةوهؿ  ىشةةةةَط  وًمكةةةةـ ًمةةةةوس  نةةةةَ  شمقةةةةدأ  ومهةةةةذا الريمةةةةِ و ةةةةذا

   َ َ  حمكة سمَجنانن  ن اإلىًَن طمون  ي عَـمك أمرا  وًمق يمَن  ذا ا مر أمرا  دىوقي

وًمكـ  ق أىمؾ مَ يقَ  وموف إىف أمر مٌةَح أن قملوةف أن يعوةد طمًةَسمف وى ةرا ذم يمًةٌف أو 

ذم ظمًةَرشمف  ومةةٌذا ىمٍةة د ةةرا  مةةـ اًمزمةةَن  قمةةدأ طم ةةقًمف قمةةغم مرامةةف وقمةةغم همروةةف 

  دًموؾ أن اجطقة أو اًمًةٌوؾ اًمةذ  يمةَن يًةلكهَ ًملقصةق  إمم  دومةف يمؾ  ذا اعمدة

 اعمنشقد   َ ال يًد  إمم مرادا ومرامف  ويم  ىموؾ ىمدي   ذم م ؾ  ذا اعمنَؾمٌِ: 

  ورءهبب   ببعا و ببعا  شببتؿ 

 

 

 

    هؽبن اب   بعا نبإرء نإلكب  

وًمةةةذًمؽ ىكةةةـ منةةةذ قمنمةةةات اًمًةةةنلم ىًيمةةةد قمةةةغم إظمقاىنةةةَ اعمًةةةلملم: أن اًمةةةدقمقة  
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ٌبةةل أن شمقةةقأ قمةةغم أؾمَؾمةةلم اصمنةةلم وقمةةغم دقمةةَم لم قم وم ةةلم  ال جمةةَ  ًملنهةةقض ين

 سمَعمًلملم إال قمغم أؾمَؾمه   أال ولَ: اًم  شوِ واًمؽمسموِ.

ىكةةـ ىكةةرر  ةةذا مةةرارا  وشمكةةرارا   وضمقاسمنةةَ قمةةغم اًمًةةًا   ةةق: أىنةةَ ىن ةة   ةةًالء 

قة اًمنةةَس اإلظمةةقان اًمًةةلشولم اًمةةذيـ اىطلقةةقا إمم مةةَ ب  لقةةقا ًمةةف  اىطلقةةقا إمم دقمةة

سمبةةػم قملةةؿ إال أومةةرادا  ىملولةةلم مةةنهؿ  وًمةةوس اًمكةة أ ومةةوهؿ  وإىةة  اًمكةة أ ذم أن شمكةةقن 

اًمةةدقمقة شمقيمةةؾ وشمنًةةُ إمم ىةةَس ىَؿمةة لم ذم  ةةذا اًمةةدقمقة  ًمةةوس قمنةةد ؿ قملةةؿ ومةةع 

 ذًمؽ ومهؿ يكلشقن أن يدقمقا إمم دقمقة  مَ  ل  ذا اًمدقمقة؟

قمةةةةةقات  ةةةةةُ أن ي طمةةةةةظ إظمقاىنةةةةةَ أن دقمقشمنةةةةةَ   لةةةةةػ يمةةةةةؾ االظمةةةةة  أل قمةةةةةـ د

اجل قمةةةَت ا ظمةةةر   دقمقشمنةةةَ دقمةةةقة قملموةةةِ إصةةة طموِ  دقمةةةقة ااظمةةةريـ دقمةةةقة ىمةةةد 

َ   واًمذ  ين ةُ ضمهةقد ؿ قملوةف  ةق أن شمكةقن دقمةقهتؿ  شمكقن شمَرة شمرسمقيِ وًمق يم م

شمك وةةؾ اًمنةةَس ودممةةوعهؿ قمةةغم أمةةر ؾمةةهؾ  ـمَةشةةِ مةةنهؿ  معةةقن اًمنةةَس قمةةغم ديةةـ 

 ةر ا ومةراد اعم ك لةلم قمةغم اإلؾم أ  ًمكـ مَ  ق  ذا اإلؾم أ  ومييم ر اعمدقمقيـ وأيم

أؾمةةَس شملةةؽ اًمةةدقمقة  إذا ؾمةةيًم هؿ: مةةَ  ةةل دقمةةقشمكؿ؟ ىمةةد يققًمةةقن: دقمقشمنةةَ اًمك ةةَب 

واًمًنِ  و ذا اًمدقمقة أصٌكّ اًموقأ ذم القوقةِ أو  ةذان االصمنةَن اًمك ةَب واًمًةنِ 

َ  يمةة  شمةةرون  ىمٌةةؾ  مةةـ ومكةةَةؾ اًمةةدقمقة اًمًةةلشوِن  ىنةةل أىةةَ وىمةةد سملبةةّ مةةـ اًمكةةؼم قم وةة

 مةةـ ذًمةةؽ  مةةَ يمنةةَ ىًةةمع دقمةةقة اًمك ةةَب واًمًةةنِ  مةةَ يمنةةَ ىًةةمع صم صمةةلم ؾمةةنِ أو ىمةةٌ   

َ  مةةـ اجطٌةةَء يةةذيمر اًمك ةةَب واًمًةةنِ  يمةةؾ مةةَ يمةةَىقا يةةدقمقن إًموةةف  ةةق اإلؾمةة أ   ظمطوٌةة

واإلؾم أ يم  شمعلمقن أ : أشمٌَع اإلؾم أ  ؿ ومر  ؿم ك مـ ىمةرون قمديةدة ومديةدة  

 يم ةةةرة ومةةةٌذا أـملةةةؼ اإلؾمةةة أ ؿمةةةمؾ يمةةةؾ  ةةةًالء اًمنةةةَس قمةةةغم قمجةةةر ؿ وسمجةةةر ؿ  قمةةةغم

َ  وؾمةةنِ قمةةغم مةةنهٓ اًمًةةلػ  اظمةة  ومهؿ وشمشةةرىمهؿ  ًمكننةةَ طموةةن  ىقةةق : اإلؾمةة أ يم َسمةة

اًم ًَم   طمون ذ شمكةوؼ  ةذا اًمةداةرة اًمقاؾمةعِ اًم ةل شمشةمؾ يمةؾ اًمشةر  اًمكةًَمِ  واًم ةل 
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وؾمةة شؽم  أم ةةل قمةةغم صمةة ث وؾمةةٌعلم »سمَلةةديْ اعمعةةروأل:  ¢ىةةص قملوهةةَ اًمنٌةةل 

ذم اًمشرىمةةِ اًمنَضموةةِ يمةة  ىمةةَ  قملوةةف  إمم نظمةةرا  شمكةةوؼ  ةةذا اًمةةداةرة وشمنكٍمةة  «ومرىمةةِ..

 .«مَ أىَ قملوف وأصكَ »اًمً أ  اًم ل  ل: 

ومكون  يدقمق اًمدقمَة ااظمرون اعمًلملم سمعَمِ  ومٌى  يدقمقيشؿ إمم إؾم أ قمَأ  

َ   يعنل: اًمعمؾ سمًَمةديـ   َ  شمقلودي مَ طمقوقِ  ذا اإلؾم أ؟ يمؾ ومرد منهؿ  وٌؽ ضمقاسم

َ  ل اًمًنِ  ويموػ ؾمٌوؾ ومهمف؟ ومهذا أمر سمًَمك َب واًمًنِ. ًمكـ مَ  ق اًمك َب وم

ال يدىدن طمقًمف يمةؾ اًمةدقمَة اإلؾمة مولم طمَؿمةَ اًمًةلشولم  ومهةؿ اًمةذيـ يةدقمقن اًمنةَس 

 إمم اًمك َب وإمم اًمًنِ  وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم .

 أذيمر ىك ِ رذا اعمنَؾمٌِ شم علؼ سمًَمعل ء و ل: ومَىمد اًمٌمء ال يعطوف. 

َ  ومكوةةن  شمريةةد أن شمةةدقمق إمم اإلؾمةة أ  وم َ  وقمَعمةة َ  ضمةةدا  ضمةةدا  أن شمكةةقن قمَرومةة ٌةةد و

وقمةةَم   سمةة  شمةةدقمق إًموةةف  وإال يمةةَن م لةةؽ م ةةؾ ذًمةةؽ اًمكةةرد  اًمةةذ  زقممةةقا أىةةف ًمقةةل 

رضمةةةةةؾ مةةةةةـ اًموهةةةةةقد ذم ـمريقةةةةةف  وميؿمةةةةةهر قملوةةةةةف ظمنجةةةةةرا  وىمةةةةةَ  ًمةةةةةف سملهج ةةةةةف اًمعرسموةةةةةِ 

 ا قمجموِ: وم ن أؾمل ؿ وإال ىم ل ؽ. ىمَ : دظملؽ  مَذا أىمق ؟ ىمَ : واهلل ال أدر .

: ينٌبةةل أن ىةةدقمق إمم اإلؾمةة أ ىةةدر  مةةَ  ةةق  ومةةٌذا يمَىةةّ اًمةةدقمقة مةةـ اًمةةدقمَة ومةةٌذا  

اإلؾمةة مولم إمم إؾمةة أ همةةػم مشهةةقأ  ومةة  ومَةةةدة  ةةذا اًمةةدقمقة  وًمةةذًمؽ ًسمةةّ ًمكةةؿ 

َ  سمٌعض ا طمزاب اإلؾم موِ اًمذيـ ي وكقن سمةيقمغم أصةقاهتؿ  وىمةد يمَىةّ  م    نىش

َ ن  ىةةؽ إذا هلةةؿ ضمقًمةةِ وصةةقًمِ ذم سمعةةض أيةةَمهؿ اعمَوةةوِ  ًمكةةنهؿ مةةَ ا ؾمةة شَدوا ؿمةةو 

ؾميًمّ يمٌػم ؿ ومك   قمةـ صةبػم ؿ  قمةـ قمقوةدة مةَ مةـ قمقَةةد اًمًةلػ اًمقَةمةِ قمةغم 

 اًمك َب واًمًنِ  إمَ أن  وٌؽ سمجقاب ضمهمل اقم زازم أو أن  وٌؽ سم  أدر .

إذا :  ق ال يدر   وال يدر  اًمعقودة اًم ل ينٌبل قمةغم اعمًةلؿ ىمٌةؾ يمةؾ  ء أن 

َ   ومة ذا يكةقن طمةَ  اًمةدقمَة مةـ م ةؾ  ةذا اًمةداقمل   يعرومهَ أوال   صمؿ أن يًمـ رَ صمَىوة
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َ  سمًَمنًةةٌِ ًمةةذا  اًمكةةرد  واًموهةةقد    ةةل ظمةةػم  وًمةةذًمؽ اًمنك ةةِ اًم ةةل روي هةةَ ًمكةةؿ نىشةة

م َ  ًمك ػم مـ  ًالء اًمدقمَة اًمذيـ يدقمقن اجل  ػم اعمًلمِ إمم اإلؾم أ  وًمكنف 

 إؾم أ همػم مشهقأ.

 ة سمبػما وملوع ؼم.ًمذًمؽ ىموؾ ىمدي   مـ الكؿ: مـ رأ  اًمعؼم

اإلظمقان اًمًلشوقن اًمذيـ مٍ قمغم اىكة مهؿ أو ىموةَمهؿ رةذا اًمةدقمقة اًمطوٌةِ 

اعمٌَريمةةِ يمج قمةةِ  ب يمةةض قملةةوهؿ إال أىمةةؾ مةةـ رسمةةع ىمةةرن مةةـ اًمزمةةَن  وىمةةد عمًةةقا 

َ  أن ين كًقا  وأن يرضمعةقا  نصمَر دقمقهتؿ ذم اًمعَب اإلؾم مل  وم   قز هلؿ إـم ىم

وىمةع وموةف همةػم ؿ مةـ ا طمةزاب ا ظمةر  مةع ومةَر  يم ةػم   اًمقهقر   وأن يقعقا ذم مَ

ا طمزاب ا ظمر  مَ قمرومقا وال ذاىمقا ـمعؿ وًمذة اًمدقمقة اًمًلشوِ  سمؾ ألوِ اًمدقمقة 

اًمًةةلشوِ  وًمةةذًمؽ ومهةةؿ يعوشةةقن طموةةَر   ال يةةدرون اًمعقوةةدة اًم ةةل أىزهلةةَ اهلل..قمةةغم 

ذم  ةةذا ىملةةُ حممةةد قملوةةف اًم ةة ة واًمًةة أ  وسمونهةةَ ًملنةةَس يمَومةةِ  ال يةةدرون طم ةةك 

ا يةةةةَأ ا ظمةةةةػمة  أمةةةةَ اًمًةةةةلشوقن ومقةةةةد ذاىمةةةةقا طمةةةة وة  ةةةةذا اًمةةةةدقمقة  وقمرومةةةةقا ىمةةةةدر َ 

وىموم هَ  وم  ينٌبل هلؿ أسمدا  أن ي نَؾمق َ وأن يشةبلقا اًمنةَس ااظمةريـ اًمةذيـ يمةَىقا 

يةةةدقمقيشؿ إمم أن يشهمق ةةةَ وأن يًمنةةةقا رةةةَ  أن يشةةةبلق َ سمةةةيمقر أظمةةةر  شمةةةدظمؾ ذم 

 ن اًمًوَؾمةةةِ قمةةةغم إـم ىمهةةةَ ال أقم قةةةد أن سمةةةَب اًمًوَؾمةةةِ ؾمةةةقاء أـملقةةةّ أو ىموةةةدتن 

 مًل   يقق  سمنمقمو هَ  وم  سمد إذا  مـ شمقوود َ سمًَمًوَؾمِ اًمنمقموِ.

اًمًوَؾمةةةِ اًمنمةةةقموِ أمةةةر مرهمةةةقب وموةةةف سمةةة  ؿمةةةؽ ذم اًمنمةةةعن  ىةةةف ال يمكةةةـ إدارة 

اًمدوًمِ اعمًلمِ إال قمغم ا ؾمَس مـ اًمًوَؾمِ اًمنمقموِ  ًمكـ  ةذا اًمًوَؾمةِ ًموًةّ 

ّ مـ ؿمين اًمدقمَة اًمذيـ  ُ قملوهؿ أن يشقهقا اعمًلمقن مـ ؿمين ا ومراد  وًموً

سمعَمِ وأىَ طمون  أىمةق : سمعَمةِ يمةدقمقة  ًمكةـ اًم ك ةؾ واًم جمةع قمةغم  ةذا اًمةدقمقة ال 

 شك قمغم أ  مًلؿ قمَىمؾن  ىف مـ اعمً كوؾ أن يمكـ ًملدقمَة أو ًمٌعض اًمدقمَة 
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ؿ  أن  معةةةةقا يمةةةةؾ اعمًةةةةلملم قمةةةةغم اظمةةةة  أل ىزقمةةةةَهتؿ  ومةةةةذا ٌهؿ  سمةةةةؾ وىزهمةةةةَهت

وأطمةةةةةةةزارؿ ذم يم لةةةةةةةِ واطمةةةةةةةدة ىمَةمةةةةةةةِ قمةةةةةةةغم اًمك ةةةةةةةَب واًمًةةةةةةةنِ  ومةةةةةةةنهٓ اًمًةةةةةةةلػ 

َ ي ًمقةةةةةةق  رب اًمعةةةةةةَعملم:  ال  ﴿اًم ًَم ...)طم ةةةةةؾ  نةةةةةةَ اىقطةةةةةةَع صق ([م ةةةةةداىم و 

لم  
قن  خم    ل ش  اًم  ز  سم ؽ  * ي  ؿ  ر 

طم  ـ  ر   .[115-118]هود:﴾إ ال  م 

َ   وًمكةةةةـ قمةةةةغم ا ىمةةةةؾ اًمةةةةذ يـ وًملكةةةةديْ طمةةةةديْ اًمشةةةةر  اًمةةةةذ  أرشت إًموةةةةف نىشةةةة

اًمذ  طمكك رسمنةَ قمةز وضمةؾ قمنةف  ¢يريدون أن يًلكقا ؾمٌوؾ اهلل وؾمٌوؾ رؾمق  اهلل 

ق﴿ذم اًمقرنن أىف أمرا أن يقق :  قم ة  أ د 
ٌ وكم   ؾم ة
ا  ذ  ؾ    ة ـ   اىم  م ة َ و  ى ة  أ 

ة  ػم 
غم  سم   ة  إ مم  اهلل   قم ة

ـ  
َ م  ى  َ أ  م  َن  اهلل   و  ٌ ك  ؾم  ل و 

ن  ٌ ع  لم   اشم 
يم   .[108]يوسف:﴾اعم  نم  

  وموةةقأ  ةةُ أن ي ك لةةقا قمةةغم  ةةذا ا ؾمةةَس  وشمكةةقن  ةةل اًمشرىمةةِ اًمنَضموةةِ  ةةًالء

اًمشهةةؿ اًم ةةكو  ًممؾمةة أ اًم ةةكو  ويرسمةةقن شمرسموةةِ  شم ك ةةؾ  ةةذا اجل قمةةِ قمةةغم  ةةذا

 صكوكِ يمك لِ ويمج قمِ  وموقم ذ يشرح اعمًمنقن سمنٍم اهلل شمٌَر  وشمعَمم.

ىكةراأل أمَ اجروج قمـ  ذا اًمدقمقة وإؿمبَ  قمَمِ اعمًلملم سمٌمء نظمر  ومهةق ا

ظمطػم ؾموكقن قمَىمٌِ  ذا االىكراأل أن ي ةَب  َقمةِ اًمًةلشولم ال ؾمةم  اهلل سمم ةؾ 

لقا ؾمنلم ـمقيلِ وـمقيلِ ضمةدا   و ةؿ  مَ أصوٌّ  َقمَت ا طمزاب ا ظمر   أن ي

َ : )مكَىؽ راوح(.  يدقمقن.. ويعملقن  وًمكـ اًمقَقمدة اًم ل أرشت إًموهَ نىش

قمـ أومراد يدقمقيشؿ إمم اًمك ةَب وًم ـ يً شود اًمدقمَة اًمًلشوقن  دايِ ومرد ومك   

واًمًةةةةنِ ويرسمةةةةقيشؿ شمرسموةةةةِ صةةةةكوكِ قمةةةةغم  ةةةةذا اًمةةةةدقمقة ظمةةةةػم هلةةةةؿ مةةةةـ أن  معةةةةقا 

َ  سمةؾ م يةلم مةـ اًمٌنمة  و ةؿ ب يشهمةقا اإلؾمة أ وب يًمنةقا سمَإلؾمة أ  ويك لقا نالوم

اًمةةذ  أىزًمةةف اهلل قمةةز وضمةةؾ قمةةغم ىملةةُ حممةةد قملوةةف اًمًةة أ  وسمًَم ةةَزم ب يرسمةةقا اًمؽمسموةةِ 

 َس مـ اًمشهؿ اإلؾم مل اًم كو .قمغم  ذا ا ؾم

ًمةةةذًمؽ ىكةةةـ ىن ةةة  أن يؽماضمعةةةقا..قمـ شمقؾمةةةعهؿ ذم دقمةةةقهتؿ  وقمةةةـ اقم ةةةذار ؿ  
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اعمككةةةل ذم اًمًةةةًا ن  ن  ةةةذا اًمعةةةذر ذم القوقةةةِ  ةةةق يمةةة  يقةةةَ : قمةةةذر أىمةةةٌ  مةةةـ 

َ  إال وؾمعهَ.  ذىُن وم  يكلػ ىشً

َ  ذم... يم مةةةة َ  يمةةةة  ذيمةةةةرت أيكةةةة ل واًمبلةةةةق ذم اًمةةةةدقمقة دون اًمقوةةةةد اعمةةةةذيمقر نىشةةةة

إن ًمكةةؾ قممةةةؾ »: ¢اًمًةةَسمؼ أن قمَىمٌةةِ  ةةةذا اًمبلةةق  ةةةق االيشوةةَر يمةةة  ىمةةَ  رؾمةةةق  اهلل 

رشة  وًمكةؾ رشة ومةةؽمة  وممةةـ يمَىةةّ ومؽمشمةةف إمم ؾمةةن ل ومقةةد ا  ةةد   ومةةـ يمَىةةّ ومؽمشمةةف 

 .«إمم سمدقمِ ومقد وؾ

   َ ومةةٌذا : قملونةةَ أن ى ةةؾ ىةةدقمقا اًمنةةَس يمةةؾ اًمنةةَس إمم ومهةةؿ اًمك ةةَب ومهةة   صةةكوك

أؾمةةَس اًمنجةةَة يةةقأ اًمقوَمةةِ  صمةةؿ سمةة   ةةُ سمعةةد ذًمةةؽ مةةـ مٌ ةةدةلم سمًَمعقوةةدة اًم ةةل  ةةل 

معرومةةِ اًمشةةراةض اًمعونوةةِ  صمةةؿ اًمشةةراةض اًمكشَةوةةِ اًم ةةل إذا ىمةةَأ رةةَ اًمةةٌعض ؾمةةقط قمةةـ 

اًمٌةةَىملم  و ةةذا  ةةرين إمم اًم نٌوةةف إمم  ء مةةـ اًمبلةةق اًمةةذ  وىمةةع اعمًةةلمقن اًموةةقأن 

 طم ك سمعض اًمدقمَة  و ق:

ـ سمدقمِ اًمعٍم الةًَ  وأىةَ أصٌكّ يملمِ اًمدقمقة واًمدقمَة ذم اقم قَد   ل م

ل  ؼ  م   ةؾ  ﴿ذم فمنل أىكؿ ؾمقأل ال شمًمعقن  ذا اًمك أ مـ همػم   ًمكنف الؼ  و

قن   نط ق  ؿ  شم  َ أ ى ك   .[23]الذاريات:﴾م 

اًمدقمقة اًموقأ واًمدقمَة أصٌ  يميىف أمةر ومةرض قمونةل قمةغم يمةؾ مًةلؿ  وًمةق يمةَن ال 

َ   واعم ةةةَ  شمعرومقىةةةف اًموةةةقأ ذم  يم لةةةِ إؾمةةة موِ وةةة مِ ضمةةةدا  يعةةةرأل مةةةـ اإلؾمةةة أ ؿمةةةو 

 رضمةةةقن إمم اًمةةةدقمقة سمةةةزقممهؿ  ويًةةةمقن  ةةةذا اجةةةروج سمةةةَجروج ذم ؾمةةةٌوؾ اهلل  

وأيم ةةةر اًمةةةةذيـ  رضمةةةةقن يمةةة  يققًمةةةةقن ذم ؾمةةةةٌوؾ اهلل يمةةة  يققًمةةةةقن ذم سمعةةةةض اًمةةةةٌ د 

 اًمعرسموِ: ال يشر  سملم اجمًِ واًمطمًِ  وسملم ا ًمػ واعمًطوجل.

 مَذا؟ إمم اإلؾم أ!  ًالء مَذا يشعلقن؟  ًالء دقمَة. دقمَة إمم 

يةةةةةَ  َقمةةةةةِ اشمقةةةةةقا اهلل  ومَىمةةةةةد اًمٌمةةةةةء ال يعطوةةةةةف  اضملًةةةةةقا ذم سم ديمةةةةةؿ وحتلقةةةةةقا 
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واضم معةةةةةقا ذم مًةةةةةَضمديمؿ  واشملةةةةةقا يم ةةةةةَب اهلل شمٌةةةةةَر  وشمعةةةةةَمم وشمدارؾمةةةةةقا سموةةةةةنكؿ  

وشمشقهةةةقا ذم اًمك ةةةَب واًمًةةةنِن طم ةةةك شمكقىةةةقا قمةةةغم سمونةةةِ  وشمكقىةةةقن يمةةة  ىمةةةَ  قملوةةةف 

 .«ف ذم اًمديـمـ يرد اهلل سمف ظمػما  يشقه»اًمً أ: 

 ةةةًالء يةةةيشمقن سمةةةيقم   مًةةة نكرة  إمةةةَ   وسًىعلةةةؿ أن يم ةةةػما  مةةةـ  ةةةًالء و ةةةؿ ر

ضمهةة   وإمةةَ دمةةَ     إمةةَ ضمهةة   سمَإلؾمةة أ  وإمةةَ مةةـ سمةةَب اًمقَقمةةدة اًمكةةَومرة اًم ةةل ال 

أصةةةةةؾ هلةةةةةَ ذم اإلؾمةةةةة أ  ومةةةةةع ذًمةةةةةؽ ومةةةةةٌعض اًمةةةةةدقمَة اإلؾمةةةةة مولم ين ًةةةةةٌقن إًموهةةةةةَ 

 قؾمولِ.ويعملقن رَ  أال و ل: اًمبَيِ شمؼمر اًم

ومقد سملبنَ أن  َقمِ مـ  ًالء اًمدقمَة وصلقا إمم ىمريِ  ومقضمدوا أ لهَ يطقومقن 

َ   ومرةوس اجل قمةِ  ةًالء ـمةَأل طمةق  اًمقةؼم مةع اًمقةقأ  عمةَذا؟  سمقؼم وزم زقممقا وًمو

 ىمَ : ًمو يًمػ ىملقرؿ!

 : َ ع  سم ة   ﴿أ كذا يةيمر اإلؾمة أ؟! اإلؾمة أ يقةق  ًمنةَ منةذ مًةِ قمنمة ىمرىة د  َص ة وم 

ر  و   م   ً ةةة ـ  شم  ةةة ض  قم  ر  ةةة لم   أ قم 
يم  ةةة . وال يقةةةق : اقممةةةؾ قممةةةؾ اجلةةةَ للم  [54]الحجالالالر:﴾اعم  نم  

ويملنةَ يعلةةؿ مٌلةغ ا ةة  أ اًمرؾمةةق  قملوةف اًم ةة ة واًمًةة أ ذم خمًَمشةِ م ةةَ ر اًمنمةة  

طم ةك وًمةق يمَىةةّ ًمش وةِ وًموًةةّ قمملوةِ يمةةًَمطقاأل طمةق  ىمٌةةقر ا وًموةَء واًم ةةَللم  

د وىوةِ ؾمةو ِ  ومكلكةؿ يعلةؿ طم ك سمًَملشظ اًمذ  ىمد ي در مـ سمعكةهؿ ظمطةي  سمبةػم ىم ة

يمةةَن ذم  ¢أن اًمنٌةةل »الةةديْ اًمةةذ  رواا اًمؽممةةذ  وهمةةػما قمةةـ أ  واىمةةد اًملو ةةل: 

ؾمةةةشر عمةةةَ مةةةر أصةةةكَسمف و ةةةق معهةةةؿ سمشةةةجرة وةةة مِ مةةةـ ؿمةةةجر اًمًةةةدر  ومقةةةَ  سمعةةةض 

 .«أصكَسمف قملوف اًمً أ: اضمعؾ ًمنَ ذات أىقاط يم  هلؿ ذات أىقاط

  سمعكةةةهؿ: )اضمعةةةؾ ًمنةةةَ ذات يعلقةةةقن قملوهةةةَ أؾمةةةلك هؿ  ومقةةةَ قا ةةةذا اًمشةةةجرة يمةةةَى

 أىقاط يم  هلؿ ذات أىقاط( يعنل: شمعلوقَت شمعلؼ قملوهَ ا ؾملكِ.

اهلل أيمؼم!  ذا اًمًنـ ًمقد ىمل ؿ يم  ىمَ  ىمقأ مقؾمك عمقؾمك: »ومقَ  قملوف اًمً أ: 
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﴿ ٌِ  
َ  يم    هل  ؿ  نهل  هل 

ن َ إ  ؾ ًم  ع   .«[138]األعراف:﴾اضم 

 ةةك سملشةةظ ظمةةرج مةةـ اًم ومةةظ سمةةف ذم ىمطةةع داةةةرة اًمنمةة  طم ¢اى ةةروا ا ةة  أ اًمنٌةةل 

َ   وعمَ  أن يق د معنك  دون   ذا اًملشظ ؿمَسمف ًمشظ اعمنميملم اًمقدامك مةـ يمَن رشيمو

ٌِ ﴿اًموهةةةقد:   ةةة
ةةة   هل  ةةةؿ  نهل  هل  ةةَة يم 

ن ةةةَ إ  ؾ ًم  ةةة ع    عمجةةةرد  ةةةذا اعمشةةةَرِ [138]األعالالالراف:﴾اضم 

مم إ «اهلل أيمؼم!  ذا اًمًنـ  ًمقةد ىملة ؿ يمة  ىمةَ  ىمةقأ مقؾمةك عمقؾمةك..»اًملش وِ ىمَ : 

 نظمر الديْ.

ومكوػ يً جوز مًلؿ قمَب سمَإلؾم أ اًمقَةؿ قمغم اًمك َب واًمًنِ أن يعمؾ قممؾ 

اعمنمةةةةةيملم  وأن يطةةةةةقأل مةةةةةع اًمقةةةةةقأ اًمكةةةةةًَملم  عمةةةةةَذا؟ ىمةةةةةَ : ًمو ةةةةةيًمشهؿ وًموكًةةةةةُ 

َ  ًمنَ ذم خمَـمٌ ف إيةَا:  و   َ ﴿ىملقرؿ  ىمَ  شمعَمم ًمنٌوف مًدسم ؿ  ؿم ة و ه  ـ  إ ًم ة يم  ر  ت  شم ة د 
د  يم ة ق ة ًم 

ل و     .[04سرا :]اإل﴾ىم 

ومةة   ةةقز ًملمًةةلؿ وسم َصةةِ إذا يمةةَن داقموةةِ يريةةد أن يعلةةؿ مةةـ طمقًمةةف أن يشةةَر  

اًمنَس ذم و هلؿ  سمكًٌف أن  ةًَمطهؿ ًمةوعلمهؿ ويةقضمههؿ  أمةَ أن يشةَريمهؿ ذم 

 اًمك    ومهذا  ق قملم اًمك  .

ًمذًمؽ مَ يقع ذم م ؾ  ذا اعم ًَمشِ اًمنمقموِ إال مـ يمَن ب يًدب قمغم مَ ىدقمق 

 مـ اًمك َب واًمًنِ  وقمغم منهٓ اًمًلػ اًم ًَم .اًمنَس إًموف 

َ  قمـ ذًمؽ اًمًًا   وًمعلف ب يش نل  ء.   ذا مَ قمند  ضمقاسم

 .(00:  30: 00/   280) اهلدى والنور / 
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  ّالتهتل اذتصبٕالطلفٔ٘ ّالعنل الطٔاضٕ 

 عبد السمحً عبد ارتالل أمنْذجّا 

 ّزأٖ األلباىٕ يف بعض ُنُتب 

 -ضددِ اهلل-عبد السمحً عبد ارتالل

 

إن احلٛمييييد م ٟم ٛمييييده وٟمًييييرٕمٞمٜمف وٟمًييييرٖمٗمرهو وٟمٕمييييقذ سميييي٤مم ُمييييـ  ور  اًمِمييييٞم :

ـ هيييده ام ومييل ُمْمييؾ ًمييفو وُمييـ يْمييٚمؾ ومييل  يي٤مدي ًمييفو ؾمييٞمت٤مت أقمنًمٜميي٤مو ُمييوأٟمٗمًييٜم٤م 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ ام وطمده ٓ  يؽ ًمفو وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

وم٘مييييد يمريييي٥م اًمِمييييٞم  قمٌييييد اًميييير ـ قمٌييييد ا يييي٤مًمؼ طمٗمٔمييييف ام ظمٓم٤مسميييي٤ًم وضمٝمييييف إزم 

/ ي يذيمر ومٞمف أن  ٜم٤مك  يٓم٤ًم ُمًجلً 7373/ مج٤مدي إومم/ؾمٜم٦م/77سمر٤مري  

٤مء ومٞمييف قمييغم ًمًيي٤مين أٟمٜمييل ىمٚميي٧م ذم إخ قمٌييد اًميير ـ ُمٞمٕمرييف اًمًٞم٤مؾميي٦م وأومًييدشمف ضميي

احلزسمٞمييي٦م ومػمضميييق اًمِميييٞم  قمٌيييد اًمييير ـ ذم ظمٓم٤مسميييف اعمِمييي٤مر إًمٞميييف أن أرد قميييغم  يييذه 

 اًمٙمٚمٛم٦م اًمرل ٟم٧ًٌم إزم.

 وسمٜم٤مًء قمغم رهمٌرف أُمٚمٞم٧م ُم٤م ي٠ميت:
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ؾمييرٛمٕم٧م إمم  يييط ُمًييجؾ ُمييـ صييقت أظمٞمٜميي٤م اسمًييؿ ام اًميير ـ اًمييرطمٞمؿ ًم٘مييد 

اًمِمييٞم  ُم٘مٌييؾ سمييـ  يي٤مدي اًمييٞمنين ضمييزاه ام ظمييػمًاو صمييؿ إمم يمٚميينت سمٕمييض اًمٗم٤موييؾ 

شملُمذشمييييف اعم١ميييييديـ ًمٙملُمييييفو وأٟميييي٤م اعمييييدقمق حمٛمييييد ٟميييي٤م  اًمييييديـ إًمٌيييي٤مين أوييييؿ 

صقيت إمم أصقاهتؿ مجٞمٕم٤ًمو وٓ أضميد ذم يمٚمنهتيؿ ُمي٤م يًيردقمل اًمقىميقه قمٜميد ٤م 

قمٌييد اًميير ـ أو اًمٜمٔميير ومٞمٝميي٤م إٓ ُميي٤م ضميي٤مء ُمٜمًييقسم٤ًم إزم أٟمٜمييل ىمٚميي٧م ذم أظمٞمٜميي٤م اًمٗم٤موييؾ 

 َ ع ؿمي٤ٌمسمف ٟمًي٠مل ام ع وُمٞم ي ٞم ي قمٌد ا ٤مًمؼ و ق ُمر٠مصمر سمٗمٙمر اإلظمقان اعمًٚمٛملمو صمؿ َت

 أن هيديف.

ومٝمذا اًمٙملم ٓ أذيمر أن أٟمٜميل شمٚمٗمٔمي٧م سميف  ٙميذا ايذا احليره إٓ إذا ؾميٛمٕم٧م 

وًمٞم٦مو ١مصييقيت ُمًييجلً سمييف ذم  يييطو وٓ أىمييقل  ييذا بٗمٔميي٤ًمو أو هترسميي٤ًم ُمييـ اعمًيي

 أن اًمرٙمرييييؾ واحلنؾميييي٦م ذم شمٙمرٞمييييؾ ا نقميييي٦م اًمًييييٚمٗمٞملم ذم وميييي٢مٟمٜمل ذم اًمقاىمييييع أرى

اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم ىمييديًن وطمييدي ٤ًمو  اًمٙمقييي٧م ظم٤مصيي٦م أسييؿ يًييػمون قمييغم ظمٓمييك

و يييييييل: شمٙمرٞميييييييؾ اًمِمييييييي٤ٌمب اعمًيييييييٚمؿ ودمٛميييييييٞمٕمٝمؿ دون اًمٕمٜم٤ميييييييي٦م سمر ٘ميييييييٞمٗمٝمؿ اًم ٘م٤مومييييييي٦م 

اإلؾملُمٞم٦م اًمّم ٞم ٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م وقميغم ُميٜمٝم٩م اًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم  

يميييؾ اعمًيييٚمٛملم اعمٜمرٛميييلم إمم  يييذا اعميييٜمٝم٩م اإلؾميييلُمل اًمّمييي ٞم و يمييين  يييل دقميييقة 

وًمذًمؽ وم٢مين أظمِميك ُمي٤م أظمِميك أن شمرضميع اًميدقمقة اًمًيٚمٗمٞم٦م ذم اًمٙمقيي٧م وذم سميلد 

أظمييرى ىمييد شمريي٠مصمر اييذا اًمرٙمرييؾ أو اًمر ييزب ا ديييدو وشمرضمييع اًم٘مٝم٘مييرىو ويرٛم ٚمييقن 

ذم دقمقهتؿ ظمٓمك مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًيٚمٛملم ذاهتي٤م اًمريل أ ت إًمٞمٝمي٤م ًٟمٗمي٤ًم و يل 

اًم٘م٤مئٛميييي٦م قمييييغم ىمييييقل سمٕمْمييييٝمؿ: يمرييييؾ صمييييؿ يمرييييؾو صمييييؿ ٓ  ء سمٕمييييد ذًمييييؽ إٓ اًمرٙمرييييؾ 

واًمر زبو وأيمؼم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ: أٟمف ىمد ُم٣م قمغم مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم 
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ؾميييرقن قم٤مُمييي٤ًم ود يِمييي٤م د ُميييـ أصمييير دقميييقهتؿ وميييٞمٝمؿ أسييي٤م أٟمرجييي٧م قم٤معمييي٤ًم واطميييدًا سميييلم 

ذيمقر ًٟمٗمييي٤ًم صيييٗمقومٝمؿ يرضميييع اًمٜمييي٤مس إًمٞميييف عمٕمرومييي٦م أُميييقر دييييٜمٝمؿو وقميييغم اًميييٜمٝم٩م اعمييي

وًميييييذًمؽ وميييييٜم ـ ٟمرييييييد أن ييييييقمم إظمقاٟمٜمييييي٤م اًمًيييييٚمٗمٞمقن ذم اًمٙمقيييييي٧م وذم يميييييؾ سميييييلد 

و سميييؾ ¢ًميييقن سمييي٤مًمر ٘مٞمػ وًميييٞمس سم٤مًمرٙمرٞميييؾ: ٕن  يييذه  يييل دقميييقة اًمٜمٌيييل قْ اإلؾميييلم يُ 

ٜمِمييقد واًمرٙمرييؾ اعمرهمييقبو ًمييذًمؽ اعمٛمييع ا وإٟمٌٞميي٤مء يمٚمٝمييؿ صمييؿ يٜمِميي٠م سمٕمييد ذًمييؽ 

اًمر ٘مٞميييػ ٓ يٛمٙميييـ أن وميييٜم ـ ٟم٘ميييقل ظميييله ُمييي٤م ىمٞميييؾ ًٟمٗمييي٤ًم ٟم٘ميييقل: صم٘ميييػ صميييؿ يمريييؾو و

ير ٘مؼ ومٕميلً سمقضميقد قمي٤مد أو اصمٜميلم أو صملصمي٦م ذم إًميقه اعم١مًمٗمي٦م ييـ يًيرجٞمٌقن 

اؾميييرج٤مسم٦م قم٤مُمييي٦م ًمٚميييدقمقة اًمًيييٚمٗمٞم٦م ويٙمرٚميييقن شمٙمريييٞملً طمزسمٞمييي٤ًمو ومييي٢مذا د يٙميييـ ذم  يييذه 

ا نقميي٦م قمنمييات اًمٕمٚميينء اعمرٛمٙمٜمييلم ذم اًمٕم٘مٞمييدة اًمّميي ٞم ٦مو واًمٕمٚمييؿ اًمّميي ٞم  

إمم مج٤مقمييي٦م ٓ قمٚميييؿو وٓ شمرسمٞمييي٦م قميييغم اًمٕمٚميييؿ ومًيييقه شمٜم٘مٚمييي٥م ا نقمييي٦م وميييٞمن سمٕميييد 

 اًمّم ٞم  ظملوم٤ًم ًمدقمقشمٜم٤م اعم٤ٌمريم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م.

هلييييذا وم٠مظمِمييييك ُميييي٤م أظمِميييي٤مه أن يٜم٘مٚميييي٥م ووييييع ا نقميييي٦م اًمًييييٚمٗمٞم٦م طمٞمييييٜمن يٕمٜمييييقن 

سم٤مًمرٙمرؾ دون اًمر ٘مٞمػ إمم مج٤مقم٦م أظمرى ٓ صٚم٦م هل٤م سم٤مًمدقمقة اًمّم ٞم ٦مو ويمي٠مين 

يمييلم أظمٞمٜميي٤م قمٌييد اًميير ـ قمٌييد ا يي٤مًمؼ ٟمٗمًييف ذم  أعمييس أصمييرًا هلييذا آٟمِمييٖم٤مل ُمييـ

طمٞميييي٨م ىميييي٤مل  «اعمًييييٚمٛمقن واًمٕمٛمييييؾ اًمًييييٞم٤مي»سمٕمييييض رؾميييي٤مئٚمف يم٘مقًمييييف ذم رؾميييي٤مًمرف: 

( وٓؿميييؽ أيْمييي٤ًم: أن ُميييـ أظمٓمييي٤مء اعميييٜمٝم٩م إول: أٟميييف يٗميييرض أىميييقآً ذم 77)ص

اًمديـ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤مو يمر ريؿ ا نقم٦م واحلزب إمم ًظمره: ٕٟمف ُمـ اًمقاو  أٟمف 

ًٚمٛملم قمغم مج٤مقمي٦م واطميدةو وطميزب واطميد: ٕن ُم يؾ  يذا ُميـ ٓ يٕمٜمل شمٙمرؾ اعم

إُمييقر اًمرييل يِمييؽمك ذم اًمييدقمقة إًمٞمييف يمييؾ اإلؾمييلُمٞملمو سمييؾ اعم٘مّمييقد ُمييـ اًمٕمٌيي٤مرة 
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اًم٤ًمسم٘م٦مو وًمق ضم٤مءت سمٚمٗميظ اإلوميراد: ا نقمي٦م واحليزبو ا نقمي٤مت وإطميزابو 

 وطمٞمٜمتذ ي٘مع اعم ٔمقر اعمِم٤م د اًمٞمقم سملم ا نقم٤مت وإطمزاب يمٚمٝم٤مو يمن أؿم٤مر

أوًمتؽ اإلظمقان ذم  يط ُمِم٤مر إًمٞمف ًٟمٗم٤ًمو و ٜم٤م يّمدق قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم ىمقًمف شم٤ٌمرك 

 .[ 35]المؤمنون:﴾ يُمؾُّ طِمْزٍب سمَِن ًَمَدهْيِْؿ ومَِرطُمقنَ ﴿وشمٕم٤ممم: 

 ؿُ وَمييي٢مِن  طِميييْزَب ام ِ ُ ييي﴿وٟم يييـ ٟمرييييد ٤م طمزسمييي٤ًم واطميييدًا يمييين ىمييي٤مل ام شمٌييي٤مرك وشمٕمييي٤ممم: 

 .[ 35]المائدة:﴾اًْمَٖم٤مًمٌُِقنَ 

ؽ ىمييييقل إخ قمٌييييد اًميييير ـ  ييييداٟم٤م ام وإييييي٤مه ذم ٟمٗمييييس اًمرؾميييي٤مًم٦م ذم وُمييييـ ذًميييي

اًمّمٗم ٦م ا ٤مُم٦ًم واًمًرلم وسمٕمد يملم يٜم٘مض سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم ذم ٟمٔمري ىم٤مل ضم٤مزُم٤ًم: 

ومل يًرٓمٞمع اعمًٚمٛمقن أن ينرؾميقا دمي٤مرة وٓ زراقمي٦م وٓ صيٜم٤مقم٦مو وٓ قمٛميلً إٓ 

أًميٞمس ذم  سم٠من يرشمٙم٥م سمٕمض احلرام ي٤م ومروف اًمقاىميع اعماي٤مًمػ ًمٚميديـو وطمٞمٜمتيذ

 ذا اًم٘مقل ًمقاىمع اعمًٚمٛملم اًمٞمقم اًميذيـ يرٕمي٤مُمٚمقن سمٙم يػم ُميـ اعمٕمي٤مُملت اًمرسمقسمي٦م 

َْٕميييْؾ ًَميييُف خَمَْرضًمييي٤م ﴿اعمٜمييي٤مذم ًم٘ميييقل ام شمٕمييي٤ممم:  َْ ـْ َير يييِؼ ام َ  ٓ * َوَُمييي ـْ طَمْٞمييي٨ُم  َوَيْرُزىْميييُف ُِمييي

٥ُم  ًِ  .[ 5-2]الطالق:﴾ََيَْر

إخ قمٌييد اًميير ـ اًمرييل صمييؿ أًمييٞمس ذم  ييذا اًم٘مييقل اًم٘مْميي٤مء اعمييؼمم قمييغم رؾميي٤مًم٦م 

اًم٘ميقل اًمٗمّميؾ ذم »هرت ا٤م يم ػمًا طمٞمٜمن ىمرأهتي٤م وأُمٕمٜمي٧م اًمٜمٔمير ومٞمٝمي٤م أٓ و يل: 

وم٢من أيم ر اًمرج٤مر اًمٞمقم يرٕم٤مُمٚمقن ايذا اًمٌٞميعو ًم٘ميد وضميدت شمٜم٤مىمْمي٤ًم سمٞمٜمي٤ًم  «سمٞمع إضمؾ

سملم  ذيـ اًم٘مقًملمو وُم٤م إظم٤مل ذًمؽ إٓ أٟمف ُمـ ًصم٤مر  يذا اًمرٙمريؾ احليزوو واًمٕمٛميؾ 

 يٗمرض قمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مٕمقا ذم سمٕمض اعما٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م.اًمًٞم٤مي اًمذي 
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 ُمـ ذًمؽ: ىمٞمؾ سم٠مٟمف ٓ يًرٓمٞمع ُمًٚمؿ اًمٕمٛمؾ إٓ أن يرشمٙم٥م سمٕمض احلرام.

 ذا ُم٤م أُمٚمٞمرفو صمؿ أؾمٛمٕمٜمل سمٕمض اإلظميقان  يٓمي٤ًم ؾميجٚمرف ومٞميف أؾميتٚم٦م ُميـ أطميد 

ومٞميف  «اعمًٚمٛمقن واًمٕمٛميؾ اًمًيٞم٤مي»اإلظمقة اًمًقداٟمٞملم طمقل اًمرؾم٤مًم٦م اعمذيمقرة: 

ومٝمذا اًم٘مقل أقميؽمه سميف:  «ف اًمًٞم٤مؾم٦مرأفمـ أٟمف أطمرىم»خ قمٌد اًمر ـ: ىمقزم قمـ إ

ٕٟمٜمل ؾمٛمٕمرف ُميـ صيقيتو وذم اًمنمييط اعميذيمقر ُمي٤م يٌيلم ذًميؽو ووميٞمن شم٘ميدم ًٟمٗمي٤ًم 

ُم٤م يٚمر٘مل ُمٕمفو و ذا ٓ يٜمٗمل قمٜمدي أن إخ قمٌد اًمر ـ طمٗمٔمف ام ٓ ييزال ُمٕمٜمي٤م 

ويميؾ ُميي٤م  ٜمي٤مك إٟمين  ييق ذم اًميدقمقة اًمًيٚمٗمٞم٦مو وإن يمي٤من ُمٜمِمييٖملً سم٤مًمٕمٛميؾ اًمًيٞم٤ميو 

ا ِمٞم٦م ُمـ آٟم راه قمٜمٝم٤مو وٓ ؾمٞمن وىمد فمٝمر ذم ا ق سمٕمض اًمٜمذر يمن شم٘مدمو 

يميين أٟمٜمييل ٓ أؾمييٛمل اًمييذيـ يٜمر٘مدوٟمييف ذم سمٕمييض شمٍمييوم٤مشمف وًمٞمًيي٧م ذم قم٘مٞمدشمييف أسييؿ 

ُمييـ احل٤مىمييديـ واحل٤مؾمييديـ ًمٚمييدقمقة اًمًييٚمٗمٞم٦مو وَييي٤موًمقن ىمٓمييع اًمّمييٚم٦م اًمرييل سمٞمٜمٜميي٤م 

مجٞمٕميييي٤ًم ؾمييييٚمٗمٞمقنل وُمييييـ يميييينل دقمقشمٜميييي٤م وسمييييلم إخ قمٌييييد اًميييير ـ يمٞمييييػ وٟم ييييـ 

واحلٛمد م: اًمرٜم٤مص  وإُمر سم٤معمٕمروه واًمٜمٝمل قميـ اعمٜمٙميرو وًميق اؿميرد اًمٜم٤مصي  

ذم أؾمٚمقسمف أطمٞم٤مٟم٤ًمو وم٠مرضمق ام شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمٜم٤م وًمٙمؾ اًمدقم٤مة اإلؾملُمٞملم اًمًداد 

 واًمرقومٞمؼ ٕىمقم ـمريؼ.

اًمرٙمرؾ احلزوو وإن ي٤م َيًـ اًمرٜمٌٞمف قمٚمٞمف إحل٤مىم٤ًم سمن ؾمٌؼ اًمٙملم ومٞمف طمقل 

واًمٕمٛمييييؾ اًمًييييٞم٤مي: أن اًمييييذيـ ي٘مييييرون اًمرٙمييييرلت واًمر زسميييي٤مت اًم٘م٤مئٛميييي٦م اًمٞمييييقم ذم 

اعمجرٛمييع اإلؾمييلُمل أسييؿ مجٞمٕميي٤ًم ٓ يدٟمييدٟمقن ٓ ُمييـ ىمرييي٥مو وٓ ُمييـ سمٕمٞمييد طمييقل 

احلدي٨م اًمّم ٞم  سم٤مشمٗمي٤مق اًمٕمٚمينء أٓ و يق: طميدي٨م طمذيٗمي٦م سميـ اًميٞمنن ر  ام 

يمييي٤من »ٞم  ُمًيييٚمؿ ُميييـ ىمقًميييف: شمٕمييي٤ممم قمٜميييف اًميييذي ضمييي٤مء ذم صييي ٞم  اًمٌاييي٤مري وصييي 
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قمييييـ ا ييييػم ويمٜميييي٧م أؾميييي٠مًمف قمييييـ اًمنميييي خم٤موميييي٦م أن  ¢اًمٜميييي٤مس يًيييي٠مًمقن رؾمييييقل ام 

يدريمٜملو وم٘مٚم٧م ي٤م رؾميقل امو إٟمي٤م يمٜمي٤م ذم ضم٤م ٚمٞمي٦م و و ومج٤مءٟمي٤م ايذا ا يػمو ومٝميؾ 

سمٕمييد  ييذا ا ييػم ُمييـ  ع ىميي٤مل: ٟمٕمييؿ. ىمٚميي٧م: و ييؾ سمٕمييد ذًمييؽ اًمنميي ُمييـ ظمييػمع ىميي٤مل: 

ىمقم هيييدون سمٖمييػم  ييديلو شمٕمييره ُمييٜمٝمؿ ٟمٕمييؿ. وومٞمييف دظمييـ ىمٚميي٧م: وُميي٤م دظمٜمييفع ىميي٤مل:

وشمٜمٙمر. ىمٚم٧م: ومٝمؾ سمٕمد ذًمؽ ا ػم ُميـ  ع ىمي٤مل: ٟمٕميؿ. دقمي٤مة قميغم أسميقاب ضمٝميٜمؿ 

ُميييـ أضمييي٤ماؿ إًمٞمٝمييي٤م ىميييذومقه ومٞمٝمييي٤م ىمٚمييي٧م: يييي٤م رؾميييقل امو صيييٗمٝمؿ ًمٜمييي٤مع ىمييي٤مل:  يييؿ ُميييـ 

ضمٚميييدشمٜم٤م ويرٙمٚمٛميييقن سم٠مًمًيييٜمرٜم٤م. ىمٚمييي٧م: ومييين شمييي٠مُمرين إن أدريمٜميييل ذًميييؽع ىمييي٤مل: شمٚميييزم 

ىمٚمييي٧م: ومييي٢من د يٙميييـ هليييؿ مج٤مقمييي٦م وٓ إُمييي٤مم. ىمييي٤مل: مج٤مقمييي٦م اعمًيييٚمٛملم وإُمييي٤مُمٝمؿ. 

ومييي٤مقمرزل شمٚميييؽ اًمٗميييرق يمٚمٝمييي٤مو وًميييق أن شمٕميييض سم٠مصيييؾ ؿميييجرة طمريييك ييييدريمؽ اعميييقت 

 .«وأٟم٧م قمغم ذًمؽ

أىمييقل: وميي٢من ذم  ييذا احلييدي٨م شمٍمييَي٤ًم واويي ٤ًم ضمييدًا يرٕمٚمييؼ سمقاىمييع اعمًييٚمٛملم 

اًمٞمقم طمٞم٨م أٟمف ًمٞمس هلؿ مج٤مقم٦م ىم٤مئٛم٦م وهلؿ إُم٤مم ُمٌي٤ميعو وإٟمين  ٜمي٤مك يمين ذيميرت 

أطمييييزاب خمرٚمٗميييي٦م اظمرلوميييي٤ًم ومٙمرييييي٤ًمو وُمٜمٝمجٞميييي٤ًم أيْميييي٤ًمو ومٗمييييل  ييييذا احلييييدي٨م أن  ًٟمٗميييي٤مً 

اعمًٚمؿ إذا أدرك ُم ؾ  ذا اًمقوع ومٕمٚمٞمف طملم ذاك أٓ ير زب وأٓ يرٙمرؾ ُمع أي 

مج٤مقمييي٦م أو ُميييع أي ومرىمييي٦م ُمييي٤م دام أٟميييف ًميييـ شمقضميييد ا نقمييي٦م اًمريييل قمٚمٞمٝمييي٤م إُمييي٤مم ُمٌييي٤ميع 

 ًمٚمٛمًٚمٛملم.

ُملم قمييغم ُميي٤م ي١ميمييد  ييذا وًمييذًمؽ وم٘مييد ٟمييص سمٕمييض اعم ييدصملم واحلٗميي٤مظ اعمر٘مييد

اًمذي يدل قمٚمٞميف  يذا احليدي٨مو وقميغم ُمي٤م سمٞمٜمريف ؾمي٤مسم٘م٤ًم يمين ٟم٘ميؾ احلي٤مومظ اسميـ طمجير 

اًمٕمً٘ملين ر ف ام ذم  طمف هليذا احليدي٨م قميـ اإلُمي٤مم اًمٓميؼمي ر يف ام أٟميف 
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ىميي٤مل: وذم احلييدي٨م أٟمييف ُمرييك د يٙمييـ ًمٚمٜميي٤مس إُميي٤مم وميي٤مومؽمق اًمٜميي٤مس أطمزاسميي٤ًم ومييل يرٌييع 

 ا ٛمٞمع إن اؾمرٓم٤مع ذًمؽو ظمِمٞم٦م ُمـ اًمقىمقع ذم اًمنم.أطمدًا ذم اًمٗمرىم٦م ويٕمرزل 

وم ٞمٜمتيذ ْي٥م قميغم اًمًيٚمٗمٞملم قم٤مُمي٦م أن ئمٚميقا قميغم دقميقهتؿ ذم شمٗمٝميؿ اًمٙمريي٤مب 

واًمًٜم٦م وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  يدقمقن يمؾ ا نقم٤متوويمؾ إطميزاب إمم  

دقمقهتؿ احليؼ  يذهو وٓ ير زسميقن  يؿ يم يزبو وٓ ي٘ميررون إطميزاب إظميرى 

ٕميض اًمًيٚمٗمٞملم أسيؿ ي٘ميررون  يذه اًمرٙميرلت و يذه اًمر زسمي٤مت يمن ىميد ىمرأٟمي٤م ُميـ سم

 ظملوم٤ًم حلدي٨م طمذيٗم٦م  ذا اعمذيمقر ًٟمٗم٤ًم.

وٟم ـ طمٞمٜمن ٟم٘مرر  ذه احل٘مٞم٘م٦م ٟمٕمر٘مد ضم٤مزُملم أن اًمديـ يمن  ق ًٟمٗم٤ًمو وأٟمٜم٤م ٓ 

ٟمْمٚمؾ وٓ ٟمٙمٗمير أي طميزب أو أي مج٤مقمي٦م ف٤مًمٗمقٟمٜمي٤م ذم سمٕميض اعمًي٤مئؾ اًمٗمٙمريي٦م 

ٕٟمٜمييي٤م ٟمرييييد أن يٜمْميييؿ يميييؾ اعمًيييٚمٛملم إمم  يييذه  أو ذم ُمٜمٝمجٜمييي٤م ذم اًميييدقمقةو وميييذًمؽ

وص٤مر قمٚمٞميف اعمًيٚمٛمقن  ¢اًمدقمقة احلؼ: ٕٟمف  ق احلؼ اًمذي ضم٤مء سمف رؾمقل ام 

ـمٞمٚمييي٦م  يييذه اًم٘ميييرون اًمريييل ُمْمييي٧مو وًميييذًمؽ وميييٜم ـ ٟم٘ميييقل: ويميييؾ ظميييػم ذم اشمٌييي٤مع ُميييـ 

 ؾمٚمػو ويمؾ   ذم اسمرداع ُمـ ظمٚمػ.

ي يمي٤مٟمقا يٛمِميقن ٓ ٟمريد ُميـ إظمقاٟمٜمي٤م اًمًيٚمٗمٞملم أن يٜمًيقا ظمٓمٝميؿ اعمًير٘مٞمؿ اًميذ

قمٚمٞمف ُمـ ىمديؿ اًمزُم٤من ُمر٠مصمريـ سم٤محلزسمٞم٤مت إظمرىو وميٜم ـ وميقق احلزسمٞمي٤متو وام 

 .¢قمز وضمؾ ُمٕمٜم٤م ُم٤م دُمٜم٤م ُمع يمر٤مسمف وطمدي٨م ٟمٌٞمف 

 (  00:  00:  42/ 200) اهلدى والنور/

 (  00:  11: 15/ 200) اهلدى والنور /
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 املطلنٌْ ّالعنل الطٔاضٕ

ؿمٞم   ؾ وىمٗم٧م قمغم يمر٤مب اعمًٚمٛمقن واًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي ُمٙمرقسم٤ًم أو  ُمداظمٚم٦م:

 ذم  يط أو همػم ذًمؽ يمر٤مب اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ ع

ُميي ٚمن ىمرأشمييقا ـمٌٕميي٤ًم ُمييـ اعملطمٔميي٤مت قمٚمٞمييفو إلٟمييف ٟم ييـ ٟمييرى أن اًمٕمٛمييؾ  اًمِمييٞم :

 اقمر٘مييي٤مدي أن اإلظميييقة ذم اًمًيييٞم٤مي أن ؾمييي٤مسمؼ ٕواٟميييف ُميييـ ضمٝمييي٦م وسمٕميييديـ  يييق ذم

اًمٙمقيييييي٧م ؾميييييقه ْيييييٞمٝمؿ ؾميييييٜملم يّميييييٌ قن يمييييي٤مإلظمقان اعمًيييييٚمٛملم ُمييييي٤م هيرٛميييييقن 

سم٤مًمييدقمقةو ُميي٤م هيرٛمييقن سميين أؾمييٛمٞمف سم٤مًمرّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦مو ملٝمييؿ اًمًٞم٤مؾميي٦م واعمٜم٤مصيي٥م 

وآٟمرا٤مسميي٤مت واًمؼمعميي٤من وٟم ييق ذًمييؽو وأيم يير ُمييـ  ييذا يمقٟمييف يٍمييح سم٠مٟمييف ٓ سمييد ُمييـ 

قٟمجل يميي٤من يم ييػمًا ومٙمٞمييػ ُمييـ ارشمٙميي٤مب سمٕمييض اعم رُميي٤مت ومٝمييذا ًمييق صييدر ُمييـ إظميي

َْٕمييييييْؾ ًَميييييُف خَمَْرضًمييييي٤م ﴿ؾميييييٚمٗملو رسمٜمييييي٤م سمٞم٘ميييييقل:  َْ ـْ َير يييييِؼ ام َ  ٓ *  َوَُمييييي ـْ طَمْٞميييييي٨ُم  َوَيْرُزىْميييييُف ُِمييييي

٥ُم  ًِ   ق سمٞم٘مقل: ٓ سمد ُمـ ارشمٙم٤مب سمٕمض اعم رُم٤مت. [5]الطالق:﴾ََيَْر

 ... ُمداظمٚم٦م:

ٓ يٜميي٤مل سميي٤محلرام»و احلييدي٨م اعمِمييٝمقر  اًمِمييٞم : ضمييقاد يمٌييقةو ًمٙمييؾ  «وميي٢مٟمن قمٜمييد ام 

 ...سمؾ

ومٞمييف احلييدي٨م اعمِمييٝمقرو احلييدي٨م اعمِمييٝمقر اًمييذي يٕمٜمييل يييذيمره يم ييػم  ُمداظمٚميي٦م:

ُمـ اإلظمقة اًمًٚمٗمٞملم وهمػم ؿ صدد اًمٌ ٨م ذم  يذه اًم٘مْمي٤مي٤مو و يق ُميـ أطم٤مديي٨م 
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وا وقمروييقا قمٚمٞمييف ىميي٤مًمقا ًمييف: إن أردت ؤذم سمداييي٦م دقمقشمييف ضميي٤م ¢اًمًييػمة أن اًمٜمٌييل 

أردت زواضميي٤ًم زوضمٜميي٤مك ويمييذاو  ييذا  ُمٚمٙميي٤ًم ُمٚمٙمٜميي٤مك وإن أردت ُميي٤مًٓ أقمٓمٞمٜميي٤مكو وإن

 ... ٟمجد ًمف ختر٤ًْم أو ُمدى ص رف ي٤م ؿمٞماٜم٤م  ذا ...

أٟم٤م ُم٤م ؾمٌؼ أين ظمرضمرفو ًمٙمـ ذم فمٜمل أٟمف ُمـ روايي٤مت اًمًيػمة اًمريل ٓ  اًمِمٞم :

 ؾمٜم٤مم هل٤م وٓ ظمٓم٤مم.

 ... ُمداظمٚم٦م:

إيييف ٟمٕمييؿو يٕمٜمييل: ُمييـ اعمٕم٤موييٞمؾ اًمرييل شمييذيمر ذم اًمًييػمةو وشمٕمٚمييؼ شمٕمٚمٞم٘ميي٤ًم  اًمِمييٞم :

 دو ـمٞم٥م  ذا أيش قملىمرف ذم اعمقوقع اًمًٞم٤مي وُم٤م ؾمٞم٤ميعسمدون إؾمٜم٤م

ٟمٔمرشميييف ؾمٞم٤مؾميييٞم٦م ًم٘مٌيييؾ اعمٚميييؽ  ¢اًميييكم سم٘مّميييده أن ًميييق يمييي٤من اًمٜمٌيييل  ُمداظمٚمييي٦م:

 وقمٜمدُم٤م ُمٚمؽ يٕمٜمل: اؾمرٓم٤مع أن يٜمنم دقمقشمف

 ًم٘مد يمدت شمريمـ إًمٞمٝمؿ ؿمٞمت٤ًم ىمٚمٞملً.  اًمِمٞم :

 ٓ أدري ُمقضمقدة ذم ضمدة وٓ ذم ُمٙم٤من. اًمِمٞم :

ظمٗمٞم٧م قمـ ىمّمد ٕس٤م ُم٤م ٟمنمت ُمـ اإلظمقة اًمًقداٟمٞملم ؾمٛمٕمٜم٤م أس٤م أ ُمداظمٚم٦م:

 قمـ ىمّمد.

 ُمـ سمٕمْمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 أسؿ ٓ يريدوا أن يٜمنموا ردًا قمغم اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ. ُمداظمٚم٦م:

 وام ُم٤م قمٜمدي قمٚمؿ. اًمِمٞم :
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طمريييك ضمييي٤مء  ييييط ًميييؽ إمم اًمٙمقيييي٧م ومٞميييف مجٚمييي٦م ذم ردك قميييـ يمرييي٤مب  ُمداظمٚمييي٦م:

طمييذومق ٤م وٟمنمييوا اًمنميييطو وقمٜمييدٟم٤م اًمِمييٞم  أٟمييف ومٞمييف سمٕمييض إظمٓميي٤مءو  ييذه ا ٛمٚميي٦م 

ٟمًييا٦م ضميي٤مءت ًمٜميي٤م أوًٓ ... أطمييد إظمقاٟمٜميي٤م اًم٘مييريٌلم ُمٜمييل قمٜمييده ٟمًييا٦م ىمٌييؾ اًمر ريييرو 

ومٝميييذه احلزسمٞمييي٦م اًمريييل ىمٚمييي٧م قمٜمٝمييي٤م أسييي٤م ... إوييي٤موم٦م إمم سمٕميييض اًمرٍميييوم٤مت ... سمٕميييض 

 اإلظمقة ...

  ذا ٓ ... اإلظمقان. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ ٟمٗمًٝمؿ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

سؿ يم٤مٟمقا َييوا جم٤مًميس ويزورٟم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم... ذم ..... ومٜمزور ؿ: ٕ اًمِمٞم :

اًمدار وم٘م٤مًمقا هلؿ: ... ي٤م ًمٚمِمٞم و يم٤من ا قاب ي٤م مج٤مقم٦م ... اًمِمٞم  ُم٤م قمٜمده شمٙمرؾ 

وٓ قمٜمده بزبو إُم٤م اإلظميقان وإُمي٤م اًمِميٞم و  يذه ُمِميٙمٚم٦م اًمر يزب واًمرٙمريؾو أٟمي٤م 

نو أظمِمك طم٘مٞم٘م٦م قمغم إظمقاٟمٜم٤م  ٜم٤مك أٟمف شمٜم٘مٚم٥م دقمقهتؿ إمم ؾمٞم٤مؾم٦م صمؿ ٓ يٜمج ق

 ذه اإلظمقان اعمًٚمٛملم راح يّمػم هليؿ ىميرن ُميـ اًمزُمي٤من ُم٣مي ُميـ دقميقهتؿ ُمي٤مذا 

ومٕمٚمقاع ٓ ذم أٟمٗمًٝمؿ أطمٞمقا  ء ُمـ اإلينن ُمـ اإلؾملم ُمـ إطمٙم٤ممو وٓ ذم 

 همػم ؿو وإٟمن ُمٙم٤مٟمؽ راوح.

 (  00:  00: 00/ 166) اهلدى والنور /
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 عبد السمحً عبد ارتالل حْل

 ر ـ قمٌد ا ٤مًمؼوقمٛمر إؿم٘مر وقمٌد اًم ُمداظمٚم٦م:

قمٛمييير إؿمييي٘مر أقمروميييف ضمٞميييدًا وقمٌيييد اًمييير ـ  ييي١مٓء ُميييـ شملُميييذيت ذم  اًمِميييٞم :

 ا ٤مُمٕم٦م اإلؾملُمٞم٦مو أُم٤م أسمق يقؾمػو أن أٟم٧م ب٤مول شمذيمرين.

 يم٤من ُمٕمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 يم٤من ُمٕمٝمؿ. اًمِمٞم :

 وأظمرج ُمٕمٝمؿ ... ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمٝمؿو ٟمٕمؿو ؾمٌ ٤من امل ويمٞمػ قملىمرف ُمع قمٌد اًمر ـع اًمِمٞم :

يمقيًييي٦موزيٜم٦موُمٚمٞم ٦م يمييي٤من ذم إيييي٤مم يٜمر٘ميييد قميييغم قمٌيييد اًمييير ـ ًمٙمٜميييف  ُمداظمٚمييي٦م:

 أن أظمذ يرٗمٝمؿ أؿمٞم٤مء ُمـ قمٌد اًمر ـ.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ًميييف  ء ُميييـ اًميييرٗمٝمؿو وإن يمييي٤من سمٕميييض اًمٗمرييي٤موى اًمريييل يٗمريييل اييي٤م قمٌيييد  ُمداظمٚمييي٦م:

 اًمر ـو ٓ يقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م أسمق يقؾمػ.

أٟمف ُمـ إظمقاٟمٜم٤م  ذا أُمر ـمٌٞمٕمل: وًمذًمؽ ؾم٠مًمرؽ ٕٟمف قمٌد اًمر ـ ُمع  اًمِمٞم :

وشملُمييذشمٜم٤م يميين ذيمرٟميي٤مو ذم اقمر٘ميي٤مدي همٚمٌيي٧م قمٚمٞمييف اًمٜم٤مطمٞميي٦م اًمًٞم٤مؾمييٞم٦مو أفمييـ يٕمٜمييل: 
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اٟم رومييي٧م سميييف سمٕميييض اًمٌميييء قميييـ ا يييط اًمًيييٚمٗملو و يييذا أُمييير يٕمٜميييل: ًميييٞمس ؾميييٝملًو 

يٕمٜميييل: طمٞميييٜمن يٙمرييي٥م ذم رؾمييي٤مًم٦م ًميييف: أٟميييرؿ شمٕمروميييقن اؾميييٛمٝم٤م: أٟميييف ٓ سميييد ًمٚمٛمًيييٚمؿ أن 

 ا اًمٙملم ًمفعيرشمٙم٥م سمٕمض اعم رُم٤مت ذم  ذا اًمٕمٍمو شمذيمر  ذ

 ٓ وامو ٓ أذيمر ٤م أي رؾم٤مًم٦مع ُمداظمٚم٦م:

 شمذيمر  ذا اًمٙملمع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿو اعمًٚمٛمقن واًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ىمرأت  ذه اًمرؾم٤مًم٦مع اًمِمٞم :

 ٓ وام ُم٤م ىمرأت. ُمداظمٚم٦م:

ُمييع أٟمييف ًمييف رؾميي٤مًم٦م ذم بييريؿ سمٞمييع اًمر٘مًييٞمط ُمٗمٞمييدةو ٟمٕمييؿو ومًييٌ ٤من ام  اًمِمييٞم :

 رؾمقل ام.اًمٕمّمٛم٦م ًمٞم٧ًم ٕطمد سمٕمد 

 ٟمٕمؿو ر ف ام. اًمِمٞم :

 ويم٤من يٗمٞمدٟم٤مو وم٤مئدة وأٟم٤م قمٜمدي أيْم٤ًم طمدةو ذيمرت ًمؽ ذم اًمًٞم٤مرة.. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

أ يييؾ اًمٕمّمييي٤م  يييذهو طميييدة ُمقضميييقدة ٟمِمييي٤مط  ٙميييذاو ... د أومريييؽ ...  ُمداظمٚمييي٦م:

 أومرؽ ومٞمفو يٕمٜمل: ٓ يٜمٗمع اًمٙملم ُمٕمف ُمرة وُمرشملم أطم٥م أين ...

 شمٌٚمٕمف سمٚمع. اًمِمٞم :

أـمييرده وأؿمييٌٕمف ،سميي٤ًمو ًمٙمييـ وسمٕمييد ذًمييؽ اًمييذي ٓ ... سمييدون ،بو  ظمٚميي٦م:ُمدا
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أين ... وًمييق صييٕم٧ٌم قمييكم وم ييذرين أسمييق يقؾمييػو وم٘ميي٤مل زم: شمٕميي٤مل أٟميي٤م يمٜميي٧م طميي٤مدًا 

 وأٟم٧م ئمٝمر ُم كم طم٤مد..

 إن اًمٓمٞمقر قمغم أؿمٙم٤مهل٤م شم٘مع. اًمِمٞم :

وم٘مييي٤مل زم: أرضميييقا ًميييؽ أٟميييف ذم اعمًييير٘مٌؾ إن ؿمييي٤مء ام ُميييع ي٤مرؾميييرؽ  ُمداظمٚمييي٦م:

٩م أن شمّمييٌ  قمٜمييدك اهلييدوءو وشمّميي٘مؾ أُمييقرك ىمٚمييٞملً ىمٚمييٞملًو وٟمّميي ٜمل هلييذا اعمييٜمٝم

وىم٤مل زم: إي٤مك أن شمٕمرزل  ١مٓء رهمؿ أن ومٞمٝمؿ اٟم راه يٕمٜمل: ُم٤م  ؿ ُم٤مؿمٞملم قمغم 

اعمييييٜمٝم٩م اًمّميييي ٞم و وىميييي٤مل زم أظمِمييييك ... ٕٟمييييؽ أٟميييي٧م داقمٞميييي٦م ووميييي٤م ؿو يٕمٜمييييل: إذا 

شمريميي٧م  يي١مٓء اًمٜميي٤مس وًمييق أسييؿ ًمٞمًييقا قمييغم ـمريييؼ ْيي٥م أظمييذ ... وشمٌ٘مييك ُمٕمٝمييؿ 

وشمييي٠مُمر ؿ وشمٜمٝمييي٤م ؿو وًمٕميييؾ ام قميييز وضميييؾ أن هييييدهيؿ ويّميييٌ قا ...  يييذه طمٙمٛمييي٦م 

ُمٜمييفو أدريميي٧م أن  يي١مٓء اًمٜميي٤مس إن يمٜميي٧م أٟميي٤م ُمًييرٕمجلً ًمٜمْمييجٝمؿ  ٤مقمٔمٞمٛميي٦م شمٕمٚمٛمرٝميي

 يم٤من ظمٓم٠م وهتقر وم٠مصٌ قا ُم٤م ؿم٤مء ام قمٚمٞمٝمؿو يمن ٟمّم ٜمل أسمق يقؾمػ.

ٙمقن  ذا طمؼ سمل ؿمؽ ر ف امو واًمداقمٞم٦م إذا ُم٤م يم٤من يمذًمؽ يٛمٙمـ ي اًمِمٞم :

 ،ره أيم ر ُمـ ٟمٗمٕمفو ٟمٕمؿ.

 ( 00:  18: 28/   173) اهلدى والنور / 
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 باب ميُ

 ٜميييي٤مك رؾميييي٤مًم٦م سم٘مٚمييييؿ اًمِمييييٞم  قمٌييييد اًميييير ـ قمٌييييد ا يييي٤مًمؼ ر ييييف ام  ُمداظمٚميييي٦م:

وطمٗمٔمييييف قمٜمقاٟمييييف اعمًييييٚمٛمقن واًمٕمٛمييييؾ اًمًييييٞم٤ميو ومقضمييييد ومٞمٝميييي٤م يم ييييػم ُمييييـ اًمِميييي٤ٌمب 

ؿ ُميـ اًمٕمٛميؾ اًمًٚمٗمل سمٖمٞمرٝمؿ وضمقاب عم٤م يدور ذم ظمٚمد ؿ مجٞمٕم٤ًمو ُم٤م  ق ُميقىمٗمٝم

اًمًييييييٞم٤مي وم٤مًمًيييييي١مال اًمييييييذي ٟمقضمييييييف عم ييييييدث اًمٕمٍميييييي إًمٌيييييي٤مينو  ييييييؾ ًمٙمييييييؿ ُمييييييـ 

ُملطمٔم٤مت طمقل  ذه اًمرؾم٤مًم٦م وُم٤م طمقشمف ُمـ ُم٤ٌمطم٨مو وم٢من يم٤من ا قاب سمٜمٕمؿ ومن 

 ل اعملطمٔم٤مت ُمع سمٞم٤مس٤م وًمق أن شمِمػم إًمٞمٝم٤م ... ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞم  صمؿ ُم٤م  ل ٟمٔمرشمؽ 

 دم٤مه اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤ميع 

وُمْم٤مُمٜمٝم٤م سمٕمٞميدو ًمٙميـ سم٘ميل ذم اًميذايمرة  ء  ا قاب: ـمٌٕم٤ًم قمٝمدي سم٤مًمرؾم٤مًم٦م

ٓسمييد ُمييـ ًمٗميي٧م اًمٜمٔميير إًمٞمييف وإن يميي٤من سمٕمْمييف يٗمٝمييؿ ُمييـ ا ييقاب اًمًيي٤مسمؼو ومرقوييٞم  

ذًمييييؽ أن اًمٕمٛمييييؾ اًمًيييييٞم٤مي وإن يميييي٤من أُمييييرًا ٓ يرٜمييييي٤مرم ُمييييع اإلؾمييييلم سميييييؾ  ييييق ُميييييـ 

اإلؾملمو ًمٙمـ ُميـ يملُميل اًمًي٤مسمؼ يرٌيلم أن اؿميرٖم٤مل اعمًيٚمٛملم سم٤مًمٕمٛميؾ اًمًيٞم٤مي 

 ومٝميؿ اإلؾميلم ومٝميًن صي ٞم ٤ًم وقميغم ت ٚميف ذم واىميع طمٞمي٤مهتؿ ىمٌؾ أن يرٙمرٚميقا قميغم

وب٘مٞمؼ أسؿ شمرسمقا شمرسمٞمي٦م إؾميلُمٞم٦م صي ٞم ٦مو أرى أن ُميـ ا ٓمي٠م اًمٌي٤مًمغ ا ٓميقرة 

أن يِمييرٖمؾ اعمًييٚمٛمقن سم٤مًمٕمٛمييؾ اًمًييٞم٤مي و ييؿ سمٕمييد عميي٤م َي٘م٘مييقا اعمرطمٚميي٦م إومم 

وا هَلُييييييييؿْ ﴿اًمرييييييييل أ ٟميييييييي٤م إًمٞمٝميييييييي٤م أصمٜميييييييي٤مء يملُمٜميييييييي٤م قمييييييييـ أييييييييي٦م اًمًيييييييي٤مسم٘م٦م:  َُمييييييييي٤م  َوأقَِمييييييييدُّ
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 . [56]األنفال:﴾اؾْمرَٓمَْٕمرُؿْ 

وسما٤مصييي٦م أن سمٕميييض إطميييزاب اإلؾميييلُمٞم٦م دظمٚميييقا ذم  يييذه اًمرجرسمييي٦م ُمٜميييذ ؾميييٜملم 

قمديييدة صمييؿ ُميي٤م أومٚم ييقا وٓ أٟمج ييقا سمييؾ رضمٕمييقا اًم٘مٝم٘مييرى ويم ييػم ُمييٜمٝمؿ يٕمٜمييل أدسميير 

قمغم قم٘مٌٞمف وص٤مر يم٠مٟمف همري٥م قمـ اإلؾملم ُمـ طمٞم٨م أومٙم٤مره وُمـ طمٞمي٨م أقمنًميفو 

 رؼم. وُمـ رأى اًمٕمؼمة سمٖمػمه ومٚمٞمٕم

ومييي٢مذا يمٜمييي٤م وضميييدٟم٤م  ٜمييي٤مك سمٕميييض ا نقمييي٤مت اإلؾميييلُمٞم٦م و يييل أقميييرق ذم اًم٘ميييدم 

وأيم ر ذم اًمٕمدد وذم آؾمرٕمداد اًمٕمٛمكم اًمًٞم٤مي ُم٤م ٟمج قا ذم ذًمؽ أيين ٟمجي٤مح 

سمييؾ سمييدا هلييؿ أسييؿ ىمييد وييٞمٕمقا قمييغم أٟمٗمًييٝمؿ ومقائييد يم ييػمة ُمييـ طمٞميي٨م اًمرٕمييره قمييغم 

٥ٌم اؿمييرٖم٤مهلؿ سميين ضمقاٟميي٥م قمديييدة ُمييـ اًمنميييٕم٦م اإلؾمييلُمٞم٦م يميي٤مٟمقا هميي٤مومٚملم قمٜمٝميي٤م سمًيي

 يًٛمك سم٤مًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي أو آضمرنقمل أو ٟم ق ذًمؽ. 

هلذا ٟم٘مقل: إن اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي  ق ظمٓمقة ٥ْم أن يًٌ٘مٝم٤م ظمٓمقات ي٠ميت ُمـ 

سمٕمييد ٤م اًمٕمٛمييؾ اًمًييٞم٤ميو وأٟميي٤م ٓ أقمر٘مييد أن اٟمٍميياه مج٤مقميي٦م هلييؿ دقمييقة وهلييؿ أصميير 

ذيمي٤مر ذم سمٕمض اًمٌلد اإلؾملُمٞم٦م يذيمر ُمـ طمٞم٨م شمّم ٞم  اعمٗمي٤م ٞمؿ وشمّمي ٞم  إ

أن شمٜمٍمه  ذه ا نقم٦م إمم اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي وسما٤مص٦م أن  ذا اًمٕمٛمؾ اًمًيٞم٤مي 

 ¢حم٤مط سم٘م٤مٟمقن وسمٜمٔم٤مم ًمٞمس ىم٤مئًن قمغم يمر٤مب ام وٓ قميغم طميدي٨م رؾميقل ام 

 سمؾ وٓ قمغم ُمذ ٥م ُمـ اعمذا ٥م اإلؾملُمٞم٦م اعمرٌٕم٦م. 

 ٕن إُمر يمن ٟم٘مقل دائًن: طمٜم٤مٟمٞمؽ سمٕمض اًمنم أ قن ُمـ سمٕمض. 

 نٟمٞمي٦م ُمي لً يم٤مٟمي٧م دوًمي٦م بٙميؿ سم٤معميذ ٥م احلٜمٗميلو وذم اعمييذ ٥م وم٤مًمدوًمي٦م اًمٕم



 اخلاللرأي الصيخ يف كتاب عبد الزمحن عبد  ---------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

77 

احلٜمٗمييل ظمييػم يمٌييػمو وًمٙمييـ ومٞمييف سمٕمييض إؿمييٞم٤مء ختيي٤مًمػ اًمًييٜم٦م ًمٙمييـ  ييذا ظمييػم ُمييـ 

 يي١مٓء احلٙميي٤مم اًمييذيـ ٓ َيٙمٛمييقن سميي٠مي ُمييذ ٥م ُمييـ ُمييذا ٥م أ ييؾ اًمًييٜم٦مو وإٟميين 

ؾملُمٞم٦م شمٌٜمقا اًم٘مقاٟملم اًمٖمرسمٞم٦م إضمٜمٌٞم٦م واٟمٓمٚم٘مقا يٓمٌ٘مقس٤م ويٜمٗمذوس٤م ذم اًمٌلد اإل

وُمييـ أراد أو أي مج٤مقميي٦م أرادت أن شمٕمٛمييؾ قمٛمييلً ؾمٞم٤مؾمييٞم٤ًم ذم وييٛمـ  ييذه اعمٜميي٤م ٩م 

واًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م ومل ؿمؽ أن قم٤مىم٦ٌم ذًمؽ إُمر ؾمٞمٙمقن ظمنًا وؾمٞمٙمقن ٟمرٞمجي٦م 

 اًمٕم٤مُمٚملم أن يرضمٕمقا يمن رضمع ؾمٚمٗمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ اًم٘مٝم٘مرى. 

سمؼ ٕواٟميفو ًمذًمؽ ٓ ٟم١ميد  ذا اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي ٓ ٕٟميف ٓسميد ُمٜميف وإٟمين ٕٟميف ؾمي٤م

وًمٕمييييؾ ييييي٤م أذيمييييره أن ُمييييـ اًمٜمييييذر اًمرييييل شمييييدل قمييييغم صيييي ٦م وقمييييغم ظمٓمييييقرة اًمٕمٛمييييؾ 

اًمًيييٞم٤مي ىمٌيييؾ آؾميييرٕمداد ًميييف أٟمٜميييل أذيمييير إن يمٜمييي٧م ًمًييي٧م ٟم٤مؾميييٞم٤ًم أٟميييف ىميييد ضمييي٤مء ذم 

اًمٙمريي٤مب أو اًمرؾميي٤مًم٦م اعمِميي٤مر إًمٞمٝميي٤م اًمرٍمييي  سميي٠من اعمًييٚمٛملم ذم  ييذا اًمزُميي٤من ٓسمييد 

طمريييك يرٛمٙمٜميييقا ُميييـ  هليييؿ ُميييـ أن يرًييي٤م ٚمقا ذم ارشمٙمييي٤مب سمٕميييض اعم رُمييي٤مت  قمييي٤مً 

ب٘مٞمييؼ اًمٖم٤مييي٦م اعمٜمِمييقدة ُمييـ إىم٤مُميي٦م اعمجرٛمييع اإلؾمييلُملو أٟميي٤م أذيميير  ييذا ومٝمييؾ أٟمييرؿ 

 ذايمرون ُمٕمل وإٓ شمّم  قن ذايمريتع  ؾ ُمٜمٙمؿ ُمـ ذايمرع 

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿع  اًمِمٞم :

 إن ؿم٤مء ام.  ُمداظمٚم٦م:

... ٟمٕمييؿ. وم٠مٟميي٤م أىمييقل: يمٞمييػ يٚمر٘مييل  ييذا ُمييع اًمنمييع اًمييذي ىمٚمٜميي٤م ُمييذيمريـ  اًمِمييٞم :

سمآي٦م يِمؽمك ذم ُمٕمرومرٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م ُمع ا ٤مص٦م ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ و يل ىمقًميف شمٕمي٤ممم:  ًٟمٗم٤مً 
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ييييُمؿْ ﴿ يييوا ام َ َيٜمٍُمْ ومٝميييؾ يٙميييقن ٟمٍمييي ام ًمٜمييي٤م سمييي٠من ٟمًييير ؾ سمٕميييض  [7]محمدددد:﴾ إِْن شمَٜمٍُمُ

طمرُم٤مت ام قمز وضمؾ أم ٟمٙمقن سمر٘مقاٟم٤م م شمٌي٤مرك وشمٕمي٤ممم طمريك ٟمًير ؼ اًمٜمٍمي ُميـ 

 رٛم ؾ سم٘مقل اًم٘م٤مئؾ اعمٕمروه: امو إذًا ٟمًرٓمٞمع أن ٟم٘مقل  ٤م ٜم٤م وٟم

 أوردهااس دااسع ودااسع   اا م 

 

 

 

  س هكذا ياس داسع را رد ا  ا  

ٓ يٙمييييقن آٟمٓمييييلق إمم اًمٕمٛمييييؾ اًمًييييٞم٤مي واومرريييي٤مح سميييي٤مب اًمييييدقمقة إمم اًمٕمٛمييييؾ  

اًمًٞم٤مي سم٤مًمرٍمي  سم٠مٟمف ٓسمد ُمـ ارشمٙم٤مب سمٕميض اعم رُمي٤مت ًمٙميل يٜمٓمٚميؼ اًمٕمٛميؾ 

ىميييييد  ح ذم سمٕميييييض  ¢إمم آىمرّمييييي٤مد وآ يييييرنم وٟم يييييق ذًميييييؽ ُميييييع أن اًمٜمٌيييييل 

يي٤م أهيي٤م اًمٜمي٤مس اشم٘ميقا ام قميز »إطم٤مدي٨م اًمّم ٞم ٦م طمٞمٜمن ظمٓم٥م ذم اًمٜم٤مس ىم٤مئلً: 

وضمييؾ وأمجٚمييقا ذم اًمٓمٚميي٥م وميي٢من ُميي٤م قمٜمييد ام ٓ يٜميي٤مل سميي٤محلرامو إن ٟمٗمًيي٤ًم ًمييـ تييقت 

طمرييييك شمًييييرٙمٛمؾ رزىمٝميييي٤م وأضمٚمٝميييي٤م وأمجٚمييييقا ذم اًمٓمٚميييي٥م وميييي٢من ُميييي٤م قمٜمييييد ام ٓ يٜميييي٤مل 

 . «سم٤محلرام

همييض اًمٜمٔميير قمييـ سمٕمييض اعم رُميي٤مت وارشمٙم٤مايي٤م طمرييك  اًمرؾميي٤مًم٦م شم٘مييقل: ٓسمييد ُمييـ

ٟمر٘مييقى ُم٤مدييي٤ًم وإٓ ٟمٙمييقن ُمراٚمٗمييلم قمييـ ريميي٥م اًمٕمٍميي احليي٤م،و  ييذا ُميي٤م َييييين 

 ضمقاسم٤ًم قمـ ُم ؾ  ذا اًم١ًمال.

 (  22:  11: 11/ 012) اهلدى والنور /
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اًمًيييي١مال: يييييزقمؿ سمٕمييييض اإلظمييييقان اًمًييييٚمٗمٞملم أن ٓ قمٛمييييلً ؾمٞم٤مؾمييييٞم٤ًم ذم اإلؾمييييلم 

ـ ىميييي٤مم سمٕمٛمييييؾ ؾمييييٞم٤مي ُميييي٤م سم٤مٓسمرييييداع وا ييييروج قمييييـ ُمييييٜمٝم٩م ويرٝمٛمييييقن ُمييييـ يمييييؾ ُميييي

اًمًٚمػو سمؾ ويٗمًد  ذا اًمٌٕمض اًم٘مقل اذا اًمذي ذيمرٟم٤مه إمم ومْمٞمٚمرٙمؿو وم٤مًمرضم٤مء 

 ُمٜمٙمؿ شمقوٞم   ذه اعم٠ًمًم٦م سمٌمء ُمـ اًمرٗمّمٞمؾ واًمر ٚمٞمؾ وضمزايمؿ ام ظمػمًا. 

 ا قاب: ؾمٌؼ ا قاب قمـ  ذا. 

 ر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ. ًمٙمـ ؾم١ماًمٜم٤م أن ... رؾم٤مًم٦م اًمِمٞم  قمٌد اًم ُمداظمٚم٦م:

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿع  ُمداظمٚم٦م:

 ...  ُمداظمٚم٦م:

اًمًييي١مال  ييذا ؾميييٌؼ ا ييقاب قميييـ رؾميي٤مًم٦م اًمِميييٞم  قمٌييد اًمييير ـو يٕمٜميييل  اًمِمييٞم :

ٟم ـ سم٢م٤ْمز ٓ ٟمٜمٙمر اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي وٟم٘مقل: ٓسمد ُمٜمف وًمٙمـ ٓسمد ىمٌؾ يميؾ ذًميؽ 

 آؾمرٕمداد ًمفو وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م اذا  اطم٦م. 

 ...  ي٤م ؿمٞماٜم٤م أن اًمًٞم٤مؾم٦م ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿع  اًمِمٞم :
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 ... ُمـ اًمًٞم٤مؾم٦م  ُمداظمٚم٦م:

احل٘مٞم٘ميييي٦م أن إخ اًمييييذي ذيمرٟميييي٤م سمٙمٚمٛميييي٦م يمٜميييي٧م ىمٚمرٝميييي٤م ًمٚمٛمايييي٤مسمرات ذم  اًمِمييييٞم :

ؾمييقري٤مو ذم ؾمييقري٤م ٟم ييـ يمٜميي٤م سمٗمْمييؾ ام قمييز وضمييؾ ًمييٞمس سم٘مقشمٜميي٤م وٓ سمجٝمييدٟم٤م وإٟميين 

سمٗمْمٚمف شمٕم٤ممم ور رفو يمٜم٤م ص٤موملم ذم يمؾ اًمٕمٝمقد ذم إًم٘م٤مء اًمدروس وًمق أس٤م ذم 

ًمٙمـ اعما٤مسمرات دائًن يم٤مٟم٧م ٓ شمرَيٜم٤مو يميؾ يميؿ ؿميٝمر يميؾ يميؿ ؾميٜم٦م  سمٕمض اًمدورو

يٌٕم قا وراٟم٤مو ومدقمٞم٧م ُمرة إمم اعما٤مسمرات واؾمرجقسمقين واؾمرٜمٓم٘مقين ـمقيلً يمن 

 ييل قميي٤مدهتؿو اعمٝمييؿ أن اًم٘مّميي٦م سمٕمييد أن طم٘م٘مييقا ودىم٘مييقا ُميي٤م وضمييدوا ُم٠مظمييذًا ؾمٞم٤مؾمييٞم٤ًم 

ؾميي٦م ٓ ظمييرؿ اعمقوييقع سم٠مٟمييف اٟمٍمييه واؾمييرٛمر ذم دروؾمييؽ ًمٙمييـ ُمييـ ٟم٤مطمٞميي٦م اًمًٞم٤م

شم٘مربو ىمٚمي٧م ًميف: أٟمي٤م ىمٚمي٧م ًميؽ ُمًيٌ٘م٤ًم أٟميف ٟم يـ أن قمٛمٚمٜمي٤م ذم شمّمي ٞم  اعمٗمي٤م ٞمؿ 

اإلؾمييييلُمٞم٦م ظم٤مصيييي٦م ُميييي٤م يرٕمٚمييييؼ ُمٜمٝميييي٤م سم٤مًمٕم٘مٞمييييدةو وأٟمٜميييي٤م ٓ ٟمٕمٛمييييؾ اًمٕمٛمييييؾ اًمًييييٞم٤ميو 

ذيمييرت ًمييؽ ذم أصمٜميي٤مء اًمٌ يي٨م واًمر ٘مٞمييؼو ًمٙمييـ أن أقمييقد وميي٠مىمقل ًمييؽ ؿمييٞمت٤ًم: ٟم ييـ 

قا أٟمٜم٤م ٟمٜمٙمر اًمٕمٛميؾ اًمًيٞم٤مي طمٞمٜمن ٟم٘مقل: ٓ ٟمٕمٛمؾ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م أرضمق أن ٓ شمٗمٝمٛم

وإٟمن ٟمٕمر٘مد ٟم ـ أن أٟمٜم٤م ذم دقمقشمٜم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمذيـ اٟم روميقا قميـ اإلؾميلم ذم 

يم ػم ُمـ ضمقاٟمٌف واٟمٍمومٜم٤م ٟم يـ سمًي٥ٌم إىم٤ٌمًمٜمي٤م قميغم  يذا اًمٜميقع ُميـ اًميدقمقة ٓ ٕن 

اًمٕمٛميييؾ اًمًيييٞم٤مي ٟمٜمٙميييره سميييؾ ٟمٕمر٘ميييد أن أن ُميييـ اًمًٞم٤مؾمييي٦م شميييرك اًمًٞم٤مؾمييي٦مو ومرًٌيييؿ 

 : ُمع اًمًلُم٦م. اًمرضمؾ و٤مطمٙم٤ًم وىم٤مل

ُمييـ اًمًٞم٤مؾميي٦م شمييرك اًمًٞم٤مؾميي٦م ذم  ييذا اًمزُميي٤من ٕن اعمًييٚمٛملم سمٕمٞمييديـ يمييؾ اًمٌٕمييد 

 قمـ أصقل اًمنميٕم٦م اإلؾملُمٞم٦م يم٤مًم٤ًمسم٘م٦م. 

 ( 22:  02: 11/ 012) اهلدى والنور /
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 حهه املظاٍسات ّاملطريات ّ 

اًمًيي١مال:  ييؾ ْييقز اًم٘مٞميي٤مم سمٛمٔميي٤م رات وُمًييػمات ؾمييٚمٛمٞم٦م ًمٚمرٕمٌييػم قمييـ ـمٚمٌيي٤مت 

٥م اإلؾمييلُمٞم٦مو وميي٢من يميي٤من ا ييقاب سمييلو ومٜمرضمييق ذيميير اًمييدًمٞمؾ: ٕن اًم٘مٞميي٤مم اييذه اًمِمييٕم

اعمًػمات  ل ُمـ ىمٌٞمؾ اعمّم٤مًم  اعمرؾمٚم٦مو ومٛميـ ضمٝمي٦م أٟميف ٓ ييرؿ اًمقاضمي٥م إٓ سميف 

ومٝميييييق واضمييييي٥مو يم٤مٕصيييييؾ ذم اًمقؾمييييي٤مئؾ أسييييي٤م سم ييييي٤مل اإلسم٤مطمييييي٦م طمريييييك يييييي٠ميت اًميييييٜمص 

وم٘ميييييي٦م سمر ريٛمٝمييييي٤مو ويميييييذًمؽ إن اًم٘مٞميييييي٤مم ايييييذه اعمٔمييييي٤م رات أو اعمًييييييػمات  يييييل ُمقا

ًمٚمْمييقاسمط اًمرييل ذيمر يي٤م اًمِمييٞم  قمٌييد اًميير ـ قمٌييد ا يي٤مًمؼ ذم رؾميي٤مًمرف اعمًييٚمٛمقن 

 واًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي. 

ا قاب: ص ٞم  أن اًمقؾم٤مئؾ إذا د شمٙمـ خم٤مًمٗمي٦م ًمٚمنمييٕم٦م ومٝميل إصيؾ ومٞمٝمي٤م 

اإلسم٤مطميي٦م  ييذا ٓ إؿمييٙم٤ملو ًمٙمييـ اًمقؾميي٤مئؾ إذا يم٤مٟميي٧م قمٌيي٤مرة قمييـ شم٘مٚمٞمييد عمٜميي٤م ٩م همييػم 

  قمٞمييي٦مو ومييي٤م روج سمرٔمييي٤م رات أو إؾميييلُمٞم٦م ومٛميييـ  ٜمييي٤م شمّميييٌ   يييذه اًمقؾمييي٤مئؾ هميييػم

اعمٔمييي٤م رات وإقميييلن قميييدم اًمروييي٤م أو اًمروييي٤م وإقميييلن اًمر٠ميٞميييد أو اًميييرومض ًميييٌٕمض 

اًم٘مييرارات أو سمٕمييض اًم٘مييقاٟملمو  ييذا ٟمٔميي٤مم يٚمر٘مييل ُمييع احلٙمييؿ اًمييذي ي٘مييقل: احلٙمييؿ 

 ًمٚمِمٕم٥م ُمـ اًمِمٕم٥م وإمم اًمِمٕم٥م. 

أُمييي٤م طمٞميييٜمن يٙميييقن اعمجرٛميييع إؾميييلُمٞم٤ًم وميييل َيرييي٤مج إُمييير إمم ُمٔمييي٤م رات وإٟمييين 
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ريي٤مج إمم إىم٤مُميي٦م احلجيي٦م قمييغم احليي٤ميمؿ اًمييذي فيي٤مًمػ  يٕميي٦م ام يميين يييروى وأٟميي٤م َي

أىمييقل  ييذا يميين يييروى إؿميي٤مرة إمم وييٕمػ ُميي٤م يييروى وًمٙمٜمٝميي٤م قمييغم يمييؾ طميي٤مل شمٌييلم 

طم٘مٞم٘ميي٦م ُمٕمرووميي٦م ُمييـ ٟم٤مطمٞميي٦م شم٤مرفٞميي٦م أن قمٛميير سمييـ ا ٓميي٤مب ر  ام قمٜمييف عميي٤م ىميي٤مم 

ؿ صيي ٞم .. ظمٓمٞمٌي٤ًم َيييض اًمٜمي٤مس قمييغم شمييرك اعمٖمي٤مٓة ذم اعمٝمييقر وإمم  ٜمي٤م احلٙميي

 اًمرواي٦م ص ٞم ٦م. 

وإٟمييين اًمِمييي٤م د ذم اًمروايييي٦م إظميييرى اًمريييل ذم ؾميييٜمد ٤م ويييٕمػ و يييل أن اُميييرأة 

شمٞميرؿ ٧ًم ي٤م قمٛمر إُمر ًمٞمس سمٞمدكو إن ام قمز وضمؾ ذيمر ذم اًم٘مرًن اًمٙمريؿ ومي٢من ًمىم٤م

إطمدا ـ ىمٜمٓمي٤مرًا وميل شم٠مظميذوا ُمٜميف ؿميٞمت٤ًمو ومٙمٞميػ أٟمي٧م شم٘ميقل: ٓ ْيقز إٓ أرسمٕمنئي٦م 

 در ؿ ُمٝمرًا ًمٌٜم٤مشمٙمؿ. 

ٙميي٤من ضمييقاب قمٛميير إن صيي ٧م اًمرواييي٦م: أظمٓميي٠م قمٛميير وأصيي٤مسم٧م اعمييرأةو ومٞمٙمييقن وم

اعمجرٛمييع اإلؾمييلُمل ًمييٞمس سم ٤مضميي٦م عم ييؾ  ييذه اًمييٜمٔمؿ وُميي٤م يؽمشميي٥م ُمييـ ورائٝميي٤م ُمييـ 

وؾمييي٤مئؾو قمٜميييدُم٤م ير ٘ميييؼ اعمجرٛميييع اإلؾميييلُمل يًيييرٓمٞمع اإلٟمًييي٤من أن ييييدظمؾ ويٌٚميييغ 

 . ي ٚمفرأيف وطمجرف إمم اًمذي سمٞمده إُمر أو قمغم إىمؾ إمم 

ضم٦م إمم فمٝمقر عم ؾ  ذه اًمرٔم٤م رات اًمرل شمٚم٘مٞمٜم٤م ي٤م ُميـ مجٚمي٦م ُمي٤م ومٝمق ًمٞمس سم ٤م

شمٚم٘مٞمٜم٤م ييي٤م ُميييـ قمييي٤مدات اًمٖميييرسمٞملم وُميييـ ٟمٔمٛمٝميييؿو ويمييين  يييق اًمِمييي٠من أن ٟم يييـ ٟم٘مٚميييد 

اًمٖمرسمٞملم ذم يم ػم ُمـ قم٤مداهتؿ وشم٘م٤مًمٞميد ؿ ؾميقه ٓسميد ُميـ اًمرٗمّميٞمؾ سميلم ُمي٤م ْيقز 

ؾو  ذه وٓ ٟم٠مظمذه قمٜمٝمؿ وُم٤م ٓ ْقزو وم٤مٟمٔمر ُم لً ٟم ـ ٟم٠مظمذ قمٜمٝمؿ سمٕمض اًمقؾم٤مئ

اًمقؾمييي٤مئؾ إذا يم٤مٟمييي٧م شمييي١مدي إمم هميييرض ُمنميييوع أو قميييغم إىميييؾ ضمييي٤مئز وًميييٞمس ومٞميييف 

إطمٞمييي٤مء عمٕمٜميييك اًمرِميييٌف سم٤مًمٙمٗمييي٤مر ومٝميييذا  يييق أُمييير ضمييي٤مئزو واعم ييي٤مل ذم ذًميييؽ يٙميييـ أن 
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ٟمًر ييي ُم ٚمييلم اصمٜمييلم أطمييدمل٤م صم٤مسميي٧م ُمييـ طمٞميي٨م اًمرواييي٦م وأظميير ومٞمييف وييٕمػ أُميي٤م 

ر  ام قمٜمييف  اًم ٤مسميي٧م ومٝمييق ُميي٤م ضميي٤مء ذم اًمّميي ٞم لم ُمييـ طمييدي٨م اعمٖمييػمة سمييـ ؿمييٕم٦ٌم

ذم ىمّم٦م ظمروضمف قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلم ُم٤ًمومرًا وٟمزوًمف ذم ُمٙم٤منو ومٚمن أصيٌ  سميف 

اًمّميي٤ٌمح ظمييرج ًم٘مْميي٤مء احل٤مضميي٦م وميي٠مراد اعمٖمييػمة سمييـ ؿمييٕم٦ٌم أن يّميي٥م اًمقوييقء قمييغم 

و ومّمييي٥م قمٚمٞميييف طمريييك ضمييي٤مء اًمرؾميييقل قمٚمٞميييف اًمّميييلة واًمًيييلم إمم شمِميييٌٞمؽ ¢اًمٜمٌيييل 

٦م اًمٙمٛمييلم ومٚمييؿ يًييرٓمع ُمييـ يمٛمٞمييفو اًمِميي٤م د ىميي٤مل اعمٖمييػمة: وقمٚمٞمييف ضمٌيي٦م روُمٞميي٦م وييٞم٘م

وٞم٘مٝم٤م أن يِمٛمر قمـ ذراقمٞمف وم٠مظمرضمٝم٤م وأًم٘مك ا ٦ٌم قميغم يمرٗمٞميف طمريك شمقوي٠م قمٚمٞميف 

اًمّمييلة واًمًييلم وهمًييؾ ذراقمٞمييفو اًمِميي٤م د أٟمييف قمٚمٞمييف اًمّمييلة واًمًييلم ًمييٌس ضمٌيي٦م 

وروُمٞميي٦مو ومٝمييذا يٕمٜمييل أٟمييف إذا يميي٤من  ٜميي٤مك ًمٌيي٤مس ُمييـ أًمًٌيي٦م اًمٙمٗميي٤مر شمٜمًيي٥م إًمييٞمٝمؿ ود 

هليؿ ومٞمجيقز عمي٤م يؽمشمي٥م ُميـ وراء ذًميؽ ُميـ ُمّميٚم ٦م يٙمـ ومٞمف فم٤م ر اًمرِمٌف اًمر٘مٚمٞميد 

 اًمدهء وٟم ق ذًمؽ. 

ويميييذًمؽ اعم ييي٤مل اًم ييي٤مين أذيميييره ًمِميييٝمرشمف ذم اًمًيييػمة وإن يمييي٤من هميييػم صم٤مسمييي٧م قميييغم 

اًمٓمري٘ميي٦م احلدي ٞميي٦م و ييل: أن اًمرؾمييقل قمٚمٞمييف اًمّمييلة واًمًييلم أُميير ؿ أن يٜمزًمييقا ذم 

 ُمٙم٤من ذم همزوة ا ٜمدق عم٤م ىم٤مل اعمٜمذر سمـ طم٤ٌمب أن  ذا وطمل.. 

 ...  :ُمداظمٚم٦م

ٟمٕمؿو طم٤ٌمب اعمٜمذري أم  ق اًميرأي واحليرب واعمٙمٞميدةو ىمي٤مل: ًميف هميػم  اًمِمٞم :

ذًمؽو ىم٤مل: وم٢مذًا ٟمٜميزل ذم ُمٙمي٤من ًظميرو أن أؾميردرك قميغم ٟمٗميسي ومي٠مىمقل ًمٙميـ ومٞميف 

وم٤مئدة  ذا ُمروي ذم اًمًػمة وهميػم صي ٞم  ًمٙميـ ًميٞمس ًميف صيٚم٦م سمٛم ٤مًمٜمي٤م إٟمين اعم ي٤مل 

يميي٤مٟمقا إذا طمييق وا ذم   ييق طمٗميير ا ٜمييدق طمٞميي٨م ىميي٤مل ؾمييٚمنن يميين روي قمٜمييف أسييؿ
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سمٚمييد ُميي٤م أطميي٤مـمقا اًمٌٚمييدة سماٜمييدقو ورؾمييقًمٜم٤م قمٚمٞمييف اًمّمييلة واًمًييلم واومييؼ قمييغم ذًمييؽ 

عم٤م ومٞميف ُميـ ُمّميٚم ٦م ضمٚمٞمي٦م جميردة قميـ أي ُمٗمًيدةو ومٌٝميذا اعمٞميزان ْي٥م ٟم يـ أن 

 ٟمرٚم٘مك قم٤مدات اًمٖمرسمٞملم. 

أن ٟميي٠ميت سمٛم يي٤مل ًظميير:  ٜميي٤مك أٟميي٤مس يٚمًٌييقا ضمقايمٞميي٧م خمرٚمٗميي٦م ٓ يقضمييد ُميي٤مٟمعو 

ًميٌس اًمٌٜمٓمٚميقن ُمي٤م ُمٕمٜميك ًميٌس ا راومٞمري٦مو ٓ وم٤مئيدة ُميـ ذًميؽ ؾميقى  ًمٙمـ ُمي٤م ُمٕمٜميك

ت ؾ قم٤مدات اًمٖمرسمٞملم واًمر٠مصمر سمر٘م٤مًمٞمد ؿو ومي٢مذًا ْي٥م أن ٟمٗميرق سميلم ُمي٤م يٜمًيجؿ ُميع 

ر قمٜميفو ومي٢مذًا  يذه اعمٔمي٤م رات ًمٞمًي٧م  اإلؾملم وُم٤ٌمدئف وىمقاقمده وسملم ُمي٤م يٜمٌيق َوْيٜمٗمِي

اعمًييٚمٛم٦م ٕن هلييؿ  وؾمييٞمٚم٦م إؾمييلُمٞم٦م شمٜمٌييل قمييـ اًمرويي٤م أو قمييدم اًمرويي٤م ُمييـ اًمِمييٕمقب

وؾمي٤مئؾ أظميرى سم٤مؾمييرٓم٤مقمرٝمؿ أن يًيٚمٙمق ٤مو واًميذي فٓميير ذم سمي٤مزم أٟمٜمي٤م ذم اًمقاىمييع 

قمٜميييدُم٤م ٟم٘مييير ُم يييؾ  يييذه اعمٔمييي٤م رات يم٠مٟمٜمييي٤م ٟمرّميييقر أن اعمجرٛميييع اإلؾميييلُمل سمٕميييد أن 

ذم ٟمٔمٛميييف وذم قم٤مداشميييف قميييغم قمييي٤مدة اًمٖميييرسمٞملمو يّميييٌ  ومٕميييلً جمرٛمٕمييي٤ًم إؾميييلُمٞم٤ًم ؾميييٞمٔمؾ 

رنقمييل ذم اعمجرٛمييع اإلؾمييلُمل ذم همٜمٞميي٦م ؾمييٞمرٖمػم يمييؾ  ء ؾمييقه يٙمييقن اًمييقـمـ آضم

 . قمـ ُم ؾ  ذه اعمٔم٤م رات

وأظمييػمًا أصيي ٞم  أن  ييذه ُمٔميي٤م رات شمٖمييػم ُمييـ ٟمٔميي٤مم احلٙمييؿ إذا يميي٤من اًم٘ميي٤مئٛمقن 

ُمٍميييـ قمييغم ذًمييؽو ويمييؿ ويمييؿ ُمييـ ُمٔميي٤م رات ىم٤مُميي٧م ووىمٕميي٧م وىمرييؾ ومٞمٝميي٤م ىمييرغم 

 يم ػميـ ضمدًا صمؿ سم٘مل إُمر قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ اعمٔم٤م رات. 

ٞمٚم٦م شمدظمؾ ذم ىم٤مقمدة أن إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م ٕسي٤م ومل ٟمرى أن  ذه وؾم

 ُمـ شم٘م٤مًمٞمد اًمٖمرسمٞملم. 

 ( 00:  33: 39/ 210) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

ىمرأٟميي٤م قمييغم صييٗم ٤مت جمٚمييي٦م اًمٗمرىميي٤من اًمرييل شمّمييدر ٤م مجٕمٞميي٦م: إطمٞمييي٤مء  ُمداظمٚميي٦م:

 اًمؽماث اإلؾملُمل ذم دوًم٦م اًمٙمقي٧مو و ل أيْم٤ًم ٟم٤مـم٘م٦م سم٤مؾمؿ احلريم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م.

 ؿ.ٟمٕم اًمِمٞم :

و ييييؿ يٕمٜمييييل يميييين أقمٚمييييؿ ويميييين ؾمييييٛمٕم٧م ُمييييٜمٝمؿ ويميييين شمٕمٚمٛمييييقن أسييييؿ  ُمداظمٚميييي٦م:

 َيٌقٟمٙمؿ ذم امو سمؾ أٟم٧م أؾمر٤مذهتؿ ...

 ضمزا ؿ ام ظمػمًا. اًمِمٞم :

 و ؿ ي٘مقًمقن  ذا يمؾ يٕمٜمل سمٕمٛمؼ وسمٞم٘ملم.. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ًمٙمـ قمٜمدُم٤م ىمرأٟم٤م اعم٘م٤مٓت اًمرل ٟمنم ٤م يٕمٜمل أظمقٟم٤م ذم ام قمز وضمؾ  ُمداظمٚم٦م:

يٙمقن صٝمري  ق أخ زم ذم ام قمز وضميؾ أطمٌيف ذم ام: ٕٟميف رضميؾ َيي٥م  ىمٌؾ أن

اًم٘مرًنو وًمف يٕمٜمل ُم٤ًمئؾ يم ػمة فرٚمػ ومٞمٝم٤م ُمع سمٕمض ُمِم٤مففو ويمن ي٘م٤مل يٕمٜميل 

 يمن شمٕمٚمٛمقن: ا له ٓ يٗمًد ًمٚمقد ىمْمٞم٦م.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ومرسمن يٕمٜمل وصٚمٙمؿ  ذا اًمٌمء  ذا إُمر أو  ذه اعم٘م٤مٓت.. ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

سمٕمٜمقان: طمقار ُمع أؾمر٤مذٟم٤م وؿمٞماٜم٤م اًمِمٞم  إًم٤ٌمينو وًمٙمـ واشمّميٚم٧م  ُمداظمٚم٦م:

ُمع اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ سم٤مهل٤مشمػ ُمـ ضمدة وسمٜمٗمس اًمقىم٧م وأٟم٤م أشمّمؾ سمٕميد اًمٙميلم 

 ُمٕمف ُمع ؿمٞمال أؾمر٤مذي اًمِمٞم  حمٛمد ؿم٘مرة أسمق ُم٤مًمؽ.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 وم٘مٚم٧م ًمٚمِمٞم  قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ:  ؾ إذا وصيٚمؽ رد قميغم ُمي٤م ُمداظمٚم٦م:

ٟمنميييت ُميييـ  يييذا احليييقار ذم جمٚمييي٦م اًمٗمرىمييي٤من إذا ضمييي٤مءك اًميييرد رد قمٚمٞميييف ُميييـ اًمِميييٞم  

حمٛمييد ؿميي٘مرة  ييؾ ُمًييرٕمد أن شمٜمنمييه قمييغم ٟمٗمييس صييٗم ٤مت اًمٗمرىميي٤منع وم٘ميي٤مل: طمٌييذا 

ومٙمٞمييييػ ٓ ٟمٕمٓمييييل احلرييييي٦م وهمػمٟميييي٤م ُمييييـ همييييػم  ًمييييف ييييذا ُمييييؽموكو ٟمٕمييييؿو  ييييذا ُمييييؽموك 

 اإلؾمييييلُمٞملم يٕمٓمييييقن احلرييييي٦م ذم ذًمييييؽو ٟمٕمييييؿو ىميييي٤مل: ًمٙمييييـ إذا ضميييي٤مء ُمٜمييييف رد قمييييغم

اعمييذيمرة اًمرييل ظمرضميي٧م ُمييـ قمٜمييدي ُمييـ يييد سمٕمييض اإلظمييقان ووصييٚم٧م إمم يييد إخ 

قمٚمٞمٝمي٤م ٟم يـ ٓ  ومي٢مذا ضمي٤مء اًميرد أو ُم٤مًمؽ ويمٜم٧م يمر٧ٌم  يذه اعميذيمرة ًمٞمًي٧م ًمٚمٜمنمي

ٟمٜمنميي  ييذا اًمييرد قمييغم  ييذه اعمييذيمرة ذم ... صييٗم ٦م اًمٗمرىميي٤منو ٕٟمٜمييل ُميي٤م ٓ ٟمٜمنميي ٤مو 

ن أيم ر ُمٜمل قمٜمٝم٤مو أو يمرٌرٝم٤م ًمٚمٜمنم. و ذه اعمذيمرة يٙمـ رسمن سمٚمٖمٙمؿ قمٜمٝم٤م شمٕمرومق

 أسمق ُم٤مًمؽ يٕمٜمل يٕمرومٝم٤مو وم٢من د يٌٚمٖمٙمؿ وم٠مسمق ُم٤مًمؽ يٕمٜمل يٌٚمٖمٝم٤م ًمٙمؿ.

ومييييٜم ـ ٟم ييييٌٙمؿ ذم ام صمييييؿ ٟمٜم٘مييييؾ ًمٙمييييؿ سمٙمييييؾ  اطميييي٦م دقمييييقات إظمييييقاٟمٙمؿ ُمييييـ 

اًمٕمٚميينء ذم اًمًييٕمقدي٦م سم٠مصييٜم٤مومٝمؿ اًمييذيـ ىميي٤مسمٚمرٝمؿو وؾميينطم٦م اًمقاًمييد اًمِمييٞم  اسمييـ سميي٤مز 

ؾميتؾ قميـ طميدي٨م رؾميقل ام  اًمذي ُم٤م برج يٕمٜمل ذم يم ػم ُميـ حم٤م،اشميف قمٜميدُم٤م
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و و ييذا «ديٜمٝميي٤م ْييدد هليي٤مإن ام شمٕميي٤ممم يٌٕميي٨م قمييغم رأس يمييؾ ُم٤مئيي٦م ؾمييٜم٦م ُمييـ  »: ¢

ُمييـ سميي٤مب أرضمييق ام أن يٙمييقن ُمييـ سميي٤مب يٕمٜمييل قم٤مضمييؾ سمنمييى اعميي١مُمـو وٓ ٟمزيمٞمييؽ 

قمييغم ام ٟم ًييٌؽ قمييغم ام ُمييٜمٝمؿو أٟمييف يٕمييديمؿ ؾميينطم٦م اًمِمييٞم  اسمييـ سميي٤مز طمييلم ؾمييتؾ 

و وَيٌٙمؿ ذم ¢ديـ ذم إطمٞم٤مء ؾمٜم٦م رؾمقًمف  ذا اًم١ًمال: أٟمٙمؿ ُمـ اعمجدديـ ًمٚم

 ام ...

ضمييزاه ام ظميييػمًاو وٟمًيي٠مل ام قمييز وضميييؾ أٓ ي١ماظمييذٟم٤م سميين ي٘مقًميييقنو وأن  اًمِمييٞم :

 ْٕمٚمٜم٤م ظمػمًا ي٤م ئمٜمقنو وأن يٖمٗمر ًمٜم٤م ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقن.

وم٤مًم١ًمال أن اًمكم سمٕمض اإلظمقان ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م يٕمٜمل  ُمداظمٚم٦م:

اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ ذم طمقاره سمٕمٜمقان:  يٜمرٔمرون رديمؿ قمغم ُم٤م يمر٥م

طمقار ُمٕمٙمؿ ُمع اًمِمٞم  إًم٤ٌمينو رديمؿ قمغم  ذاو ومٝمؾ ٟمٜمرٔمر ُميٜمٙمؿ اًميرد: ٕن أو 

قمغم أٓ ٟم٠مظمذ سم ٙمؿ أو سمرأي إٓ أن ٟمًٛمع رأي اًمٓمره أدسمٜم٤م يمن قمٚمٛمٜم٤م اإلؾملم 

 أظمر اًمذي ًمف صٚم٦م ذم  ذا اعمقوقع.

قاىمييع: احلييقار أٟميي٤م ىمرأشمييفو ود أضمييد ذم ضمييقاو قمييغم  ييذا اًمًيي١مال ذم اًم اًمِمييٞم :

ٟمٗميس داومٕم٤ًم ًمٚمرد قمغم أظمٞمٜم٤م قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ: ٕن اعم٠ًمًم٦م اًمريل قميرض 

هل٤م ومٞمن يرٕمٚمؼ سمِمايص ًمٞم٧ًم ظملومٞم٦م ضمق ري٦مو وًمٙمـ اًمٌمء اعمٝمؿ ضميدًا ضميدًا 

 ق ُم٤م ٟمًٌف إمم أظمٞمٜم٤م اًمِمٞم  حمٛميد ؿمي٘مرة: ُميـ أٟميف أٟمٙمير ومرويٞم٦م ا ٝمي٤مد.. وٟم يق 

رات اًمريييل يّميييٕم٥م قميييكم أن أن أؾمر يييي ٤م يمٛم يييؾ ُمييي لً ُمٕمٜميييك ذًميييؽ ُميييـ اًمٕمٌييي٤م

ىمقًمف: أٟمف ضم٤مء سمًٚمٗمٞم٦م ضمدييدةو أو ُمي٤م ؿمي٤مسمف ذًميؽو صميؿ رسمين يٕمٜميل أؿمي٤مر سمي٠من  يذا ىميد 

 أيمقن أٟم٤م ُمقاوم٘م٤ًم ًمف قمغم ذًمؽ.
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ومييٜم ـ ٟمييرى سميي٠من أظم٤مٟميي٤م قمٌييد اًميير ـ ٟمًيي٠مل ام أن هيييديٜم٤م وإييي٤مه إمم احلييؼ ييي٤م 

ٞمس ذم اًمٜمنمة اًمرل  ق ي٘مقل: إٟمف ُم٤م أقمد ٤م اظمرٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس ىمد اؿمرط سمف اًم٘مٚمؿ ًم

ًمرٜمنميي ذم جمٚميي٦مو وإٟميين ذم ٟمٗمييس اعم٘ميي٤مل اًمييذي ٟمنمييه ذم اعمجٚميي٦مو وم٘مييد ٟمًيي٥م إمم 

أظمٞمٜمييي٤م حمٛميييد ؿمييي٘مرة ُمييي٤م  ح  يييق سمالوميييف ذم يمر٤مسميييف اًميييذي ؾمييينه سم٤مًمًيييٚمٗمٞم٦م  يييل 

اًمًيييٚمٗمٞم٦م: ًميييذًمؽ وم٠مٟمييي٤م أرى أن ا يييله اًميييذي يٜمٌٖميييل أن ييييزال وأٓ يٙميييقن اًمٜمييي٤مس 

لمليي٤م يٕمٛمييؾ ذم اًمييدقمقة اًمًييٚمٗمٞم٦م وقمييغم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م ظمييله سمييلم ؿماّمييلم يم

 وُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم و مل٤م أظمقٟم٤م: قمٌد اًمر ـ وأظمقٟم٤م حمٛمد ؿم٘مرة.

وىميييد قمٚمٛمييي٧مو واًمٔمييي٤م ر أٟميييؽ د شمٕمٚميييؿ ايييذا ا يييؼمو سمييي٠من حمٛميييد ؿمييي٘مرة اشمّميييؾ 

سم٠مظمقٟميييي٤م قمٌييييد اًميييير ـ وقمريييي٥م قمٚمٞمييييف ومييييٞمن ٟمنمييييه ًمييييٞمس ذم اًمٜمنميييية وم٘مييييط سمييييؾ وذم 

٤م اًمِمييٞم  حمٛمييد ؿميي٘مرة: أن أظم٤مٟميي٤م قمٌييد اًميير ـ قمٌييد اعمجٚميي٦مو وقمييغم ُميي٤م ٟم٘مييؾ أظمقٟميي

 ا ٤مًمؼ اقمرذر: ٕٟمف يمر٥م اعم٘م٤مًم٦م قمغم قمجؾ.

وميي٤مٔن إذا يميي٤من يٕمٜمييل إُميير يميين طمييدصمؽ أظمقٟميي٤م قمٌييد اًميير ـ قمٌييد ا يي٤مًمؼ أٟمييف 

ُمًرٕمد ًمٞمٜمنم ُم٤م يّمٚمف ُمـ اًمرد قمغم ُمي٤م ٟمنميه  يق ذم اعمجٚمي٦م وم٠مٟمي٤م ذم اقمر٘مي٤مدي أن 

ؽ وم٤مًم٘مْمييٞم٦م ُمييـ  ييذه احلٞم ٞميي٦م ُمٜمرٝمٞميي٦مو اًمييرد طميي٤م، قمٜمييد إخ اًمِمييٞم  حمٛمييد: وًمييذًم

وميين قمٚمٞمييؽ إذًا إٓ أن شمراضمييع أظمقٟميي٤م إؾميير٤مذ أسمييق ُم٤مًمييؽ حمٛمييد ؿميي٘مرة وشم٠مظمييذ إُميي٤م 

شم٠مظمييذ ُمٜمييف اًمييرد وشمرؾمييٚمف إمم قمٌييد اًميير ـو أو  ييق أظمقٟميي٤م حمٛمييد ؿميي٘مرة يرؾمييٚمف ذم 

ٜمي٤م طمًيـ إؾميٚمقب أوًٓ ٛماًمٓمري٘م٦م اًمرل  ق يروي٤م ٤مو وأؾمي٠مل ام قميز وضميؾ أن يٚمٝم

 ُمع اعما٤مًمٗملم ًمٜم٤م ذم اًمرأي. ذم اًمردو واًمٕمدل

وٟم يييـ ٓ ٟمٜمٙمييير أن ا يييله أُمييير ـمٌٞمٕميييل: ٕن  يييذا اًمٜميييقع ُميييـ ا يييله أو أن 
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ٟمققم٤ًم ُمـ أٟمقاع ا له ىمد يمي٤من ُمقضميقدًا ذم قمٝميد اًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم  سميلم اًمّمي ٤مسم٦م 

ومْمييلً قمييـ ُمييـ سمٕمييد ؿ ُمييـ إئٛميي٦مو وًمٙمييـ ُميي٤م قمٝمييدٟم٤م ُمييـ أطمييد ؿ أن يٗمييؽمي قمييغم 

 د ي٘مؾ.أظمٞمف اعمًٚمؿو وأن ي٘مقل قمٚمٞمف ُم٤م 

وذم اقمر٘م٤مدي سمٕمد أن ىمرأٟم٤م ُم٤م ذم اًمٗمرىمي٤منو وىمرأٟمي٤م ُمي٤م ذم يمري٤مب حمٛميد ؿمي٘مرةو 

وضمدٟم٤م  ٜم٤مك شمٜمي٤مومرًا شم٤مُمي٤ًمو طمٞمي٨م قم٘ميد ومّميلً ظم٤مصي٤ًم سمٗمرويٞم٦م ا ٝمي٤مدو وًمٙمٜميف دٟميدن 

طمقل ُم٤م دٟمدٟم٧م أٟم٤م ًٟمٗم٤ًم ُميـ أٟميف ٓ سميد ُميـ أظميذ اًمٕميدة ًمٚمجٝمي٤مدو وأن يٙميقن ا ٝمي٤مد 

ٓ يٕمٜميييل أٟميييف أٟمٙمييير ا ٝمييي٤مدو وإٟمييين أىمييير بييي٧م رايييي٦م إؾميييلُمٞم٦مو وأُميييػم ُمٓمييي٤معو  يييذا 

سم٤م ٝميي٤مدو وًمٙمييـ ا ٝميي٤مد ًمييٞمس ومييقىو وًمييٞمس صمييقرة ٟمٗمًييٞم٦م أو قمقاـمييػ ضم٤محميي٦م 

يٜمٓمٚمؼ ُمـ ورائٝم٤م أومراد يم ػمون ُمـ اعمًٚمٛملمو صميؿ ٓ ْيدون إٓ اهليلك دون أن 

 يٗمٞمدوا ا ٝم٤مد ؿمٞمت٤ًم ُمذيمقرًا.

 .وم٢مذًا: سم٤مرك ام ومٞمؽ ضمقاسمؽ قمٜمد إؾمر٤مذ حمٛمد ؿم٘مرة إن ؿم٤مء ام

ييي٤م ؿمييٞماٜم٤م ُمييـ أراد ـمٌٕميي٤ًم اًمرٗمّمييٞمؾ ُمقضمييقد  يٓمٙمييؿ اًمييذي طمييدصمٙمؿ  ُمداظمٚميي٦م:

ومٞميييف يمييي٤من ذم وضميييقد اًمِميييٞم  ؿميييٞماٜم٤م أسميييق ُم٤مًميييؽو و يييق اًمنمييييط رىميييؿ ؾميييٌٕمنئ٦مو ومٞميييف 

 شمٗمّمٞمؾ شم٤مم قمـ اعمقوقع.

وأيْم٤ًم  ء ًظمر: ٟم ـ اىمؽمطمٜم٤م قمغم أظمقٟم٤م قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ  اًمِمٞم :

داري اعمرقاوييييٕم٦م: ًمٙمييييل ٟمر٤ٌمطميييي٨م قمييييـ أن يزورٟميييي٤مو وأن يٜمييييزل وييييٞمٗم٤ًم قمٜمييييدي ذم 

ـمقييؾ اًمييذيؾو ي٠مظمييذ ُمًي٤موم٤مت ـمقيٚميي٦م ـمقيٚميي٦م  فيمر٤مسمييقمييغم ىميرب: ٕٟمييف احل٘مٞم٘ميي٦م اًميرد 

ضمدًاو سمٞمٜمن ضمٚم٦ًم واطمدة ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ يمٚمٛم٦م ومٞم٘م٤مل:  ذا ظمٓم٠مو أٟم٤م أردت يمذاو أٟم٤م 
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ُميي٤م ىمّمييدت  ييذا أردت يمييذاو  ييذا يٙمييـ طمٚمييف وضم٤م ٞميي٤ًمو أُميي٤م يمر٤مسمٞميي٤ًم  ييذا ي٠مظمييذ دور 

ذًمؽ ومييييٜم ـ ٟمرضمييييق خمٚمّمييييلم أن ٟم ٔمييييك سمزييييي٤مرة ُمييييـ أظمقٟميييي٤م قمٌييييد يمٌييييػم ضمييييدًا: وًميييي

 اًمر ـو وسما٤مص٦م أٟمف ُم٣م قمٚمٞمٜم٤م ٟم ق قمنم ؾمٜمقات أو أيم ر د ٟمره.

 سم٤مرك ام ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 إن ؿم٤مء ام ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 إن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

ؿ ٟمٙميٕاعمًي٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞمي٦م  ُميـ دىمي٦مؾمٛمٕمٜم٤م ؿمٞماٜم٤م يمين قمٚمٛمرٛمقٟمي٤م يٕمٜميل  ُمداظمٚم٦م:

 ذيمرشمؿ أن ًمٕمكم ومل٧م أو أين قمغم ...

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

أن اًمِمٞم  حمٛمد ؿم٘مرة  ق اًمذي اشمّمؾ ذم اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ قمٌد  ُمداظمٚم٦م:

 ا ٤مًمؼو وأٟم٤م ذم قمٚمٛمل اًمِمٞم ..

ٟمٕمييؿو اعم٘مّمييقد صيي٤مر اشمّميي٤مل سمٞمييٜمٝمنو أُميي٤م ُمييـ اًمييذي سمييدأ آشمّميي٤مل وم٠مٟميي٤م  اًمِمييٞم :

سمٕمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼو  أقمره أن أظمقٟم٤م أسمق ُم٤مًمؽ يم٤من طمريّم٤ًم قمغم آشمّم٤مل

 وأقمٚمؿ أٟمف ـمٚمٌف أيم ر ُمـ ُمرةو وم٘مٞمؾ ًمف: يم٤من ُم٤ًمومرًا..

 ُم٤مرات.ًمإل ُمداظمٚم٦م:

ُميي٤مرات أي ٟمٕمييؿو سمٕمييد ذًمييؽ اشمّمييؾ قمٌييد اًميير ـ قمٌييد ا يي٤مًمؼ سميي٠مسمق ًمإل اًمِمييٞم :
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 ُم٤مًمؽ وضمرى..

 .ضمزاك ام ظمػم .. ُمداظمٚم٦م:

 وضمرى اًمٜم٘م٤مش. اًمِمٞم :

 ... أٟم٤م ٟمًٞم٧م أن أذيمر  ذا. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

أظمييؼمين أؾميير٤مذي اًمِمييٞم  أسميق ُم٤مًمييؽ أٟمييف  ييق اًميذي سمييدأ سم٤مٓشمّميي٤مل سمٕمٌييد  ُمداظمٚمي٦م:

 اًمر ـو و ذا ُم٤م ـمٛم٠من ىمٚمٌل يم ػم قمغم أن اًمٜمٞم٦م ـمٞم٦ٌم قمٜمد اًمِمٞم  أسمق ُم٤مًمؽ..

 ... إن ؿم٤مء ام  ق يمذًمؽ. اًمِمٞم :

 وأن اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ د يٗمٝمؿ ت٤مُم٤ًم وشمنع ذم ومٝمؿ ُم٘مّمقده. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م  ح سمف قمغم طم٥ًم ُم٤م ٟم٘مؾ أظمقٟم٤م أسمق ُم٤مًمؽ.  ق  ذا اًمِمٞم :

 وقمغم يمؾ طم٤مل إن ؿم٤مء ام يّمػم ظمػم ...

أٟم٤م أـمٚم٥م ُمـ إخ اًمٗم٤موؾ أقمٓمٞمف رىمؿ أظمل ذم ام واًمذي َيٌف ذم  ُمداظمٚم٦م:

أن ي٠مظمذ  ذا اًمرد اًمذي طميه قمغم اًمِمٞم  قمٌيد اًمير ـ  ؾمٙمجٝم٤مام ؿمٞم  ٟمٔم٤مم 

ٔن ُمًيي٤مومر ذم اًمٕم٘مٌيي٦مو واشمّمييٚم٧م سمييف قمٌييد ا يي٤مًمؼ أؾميير٤مذٟم٤م اًمِمييٞم  أسمييق ُم٤مًمييؽ: ٕٟمييف ا

 طمرك ًظمذه ومٚمؿ أضمده ...

أؾميير٤مذي وؿمييٞمال  ُمييعذم س٤مييي٦م ًم٘ميي٤مئل أٟميي٤م اًمٕمٌييد اًمٗم٘مييػم ًمٕمٗمييقه شمٕميي٤ممم  ُمداظمٚميي٦م:

وؿمٞم  زُملئل اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واًمدقم٤مة إمم ام ذم 
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 يييؿ  اًمٙمقيييي٧م وذم اعمٛمٚمٙمييي٦م اًمٕمرسمٞمييي٦م اًمًيييٕمقدي٦م اًميييذيـ ضميييزا ؿ ام ظميييػم يم يييػمون

أسمٚمٖمقين أُم٤مٟم٦م أن أشمّمؾ سمًنطم٦م اًمقاًمد وأن أًم٘مل قمٚمٞميف  يذه إؾميتٚم٦م اًمريل أضمي٤مب 

قمٜمٝميي٤م ؾميينطمرف ضمييزاه ام يمييؾ ظمييػمو وقمٜمييدي ؿمييٕمقر أن ام قمييز وضمييؾ وأىمييقل دائييًن 

سم ٙمؿ اًمٓمٌع اًمٍمي  اًمذي ٓ أصؼم قمغم يمرنٟمفو وأؾم٠مل ام قمز وضمؾ أن يٙميقن 

ادو إن ام شمٕم٤ممم  ح صيدري عمي٤م يٕمٜمل يٚمٝمٛمٜم٤م ام شمٕم٤ممم مجٞمٕم٤ًم اًمّمقاب واًمًد

بدث سمف ؾمنطم٦م اًمِمٞم  ىمٌؾ أن أىم٤مسمٚمفو ٕٟم٤م ُم٤م قمٝمدٟم٤م ُمٜميف إٓ وٓ ٟمزيمٞميف قميغم ام 

إٓ ؾميييلُم٦م اًمٜمٞمييي٦مو وُمييي٤م قمرومٜمييي٤م ُمٜميييف إٓ طمٌيييف إلظمقاٟميييف وقمٚمييينء اعمًيييٚمٛملم وشملُمذشميييف 

يمييي٤مٕب احلييي٤مين قمٚميييٞمٝمؿو و يييذا ُمييي٤م زادٟمييي٤م ي٘مٞمٜمييي٤ًم ذم  يييذا إُمييير قمٜميييدُم٤م ؾميييٛمٕمٜم٤م ًظمييير 

و ييق ف٤مـميي٥م شمٚمٛمٞمييذه أو شملُمذشمييف سميي٠مظمل وإظمييقاينو و ييذا ُمييـ شمقاوييٕمفو طمدي ييفو 

ومن ُمـ طمرج ومٚميف اًمٗماير قمٜميدُم٤م يًيٛمع  ي١مٓء اإلظميقة أُم ي٤مل اًمِميٞم  قمٌيد اًمير ـ 

قمٌد ا ٤مًمؼ وهمػم ؿ يٗمارون ضمدًا أن يًٛمٕمقا أن اًمِمٞم  ؾمنطم٦م اًمِمٞم  إًم٤ٌمين 

قمٌيييد ي٘ميييقل: ؾميييلُمل أو سمٚمٖميييقين قميييـ شملُمٞميييذي أو شمٚمٛمٞميييذي اًمِميييٞم  قمٌيييد اًمييير ـ 

ا يي٤مًمؼ و ييق يميين يٕمٜمييل أديييـ ام سمييف قمييز وضمييؾ أسييؿ يٗماييرون سمييذًمؽو ومٜمرضمييق إن 

وضمييييد اًمِمييييٞم  ذم جميييي٤مل ًظميييير قمٜمييييدُم٤م يٕمييييؿ: إظمييييقاين وشملُمييييذيت وميييي٢مسؿ يٗمرطمييييقن 

 سمذًمؽو وأٟم٤م ُمر٠ميمد ُمـ  ذاو وٓ أىمقل إٓ صدىم٤ًم إن ؿم٤مء ام قمز وضمؾ.

اعم٤ٌمريمي٦م  ٟم٠ًمل ام قمز وضمؾ سم٠مؾمنئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم وذم  يذه اًمٚمٞمٚمي٦م

ذم ًمٞمٚميي٦م ا ٛمٕميي٦م اًمراسمييع ُمييـ ؿمييقالو وٟم ييـ أُميي٤مم ؾميينطم٦م اًمقاًمييد اًمِمييٞم  إًمٌيي٤مين 

ٟمًييي٠مل ام قميييز وضميييؾ أن يٌييي٤مرك ذم قمٛميييرهو وأن ييييديؿ ٟمٗمٕميييف ًمإلؾميييلم واعمًيييٚمٛملمو 

اًمٚمٝمؿ ًُملمو اًمٚمٝمؿ ًُملمو وضمزى ام ظمػمًا ُمـ ؾمجؾ  ذا احلدي٨م اًمذي ٓ أقمره 
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 وٓ أشمذيمر اؾمٛمف.

 ٞمغم.أ د أسمق ًمأسمق  ُمداظمٚم٦م:

أ ييد أسميق ًمييٞمغمو وُميـ أوصييٚمٜمل إمم سمٞمي٧م ؾميينطم٦م اًمِمييٞم  أسميق اًمِمييٞم   ُمداظمٚمي٦م:

أسميق  ؾميٙمجٝم٤مواًمدٟم٤م إًم٤ٌمين صٝمره ظم٤مدم إظمقاٟميف اعمًيٚمٛملم اًمِميٞم  إؾمير٤مذ ٟمٔمي٤مم 

قمٌد امو ٟم٠ًمل ام شمٕم٤ممم يمذًمؽ احلْمقر وُمـ ؾم٤م ؿ ذم ذًميؽو وضميزى ام ظميػمًا 

سمؾ قمرومٜم٤م ُمـ جمٚمًف ُم٤م أؿمٗم٘م٧م  واًمدٟم٤م اًمِمٞم  إًم٤ٌمين أٟمف يٕمٜمل يمن قمٝمدٟم٤م يّمؼم

قمٚمٞمييف ييي٤م أظمييذت ُمييـ وىمرييف طمرييك ىميي٤مل زم إظمييقاين احلْمييقر اًمييذيـ يًييجٚمقن سمييؾ 

صييٝمره اًمِمييٞم  ٟمٔميي٤مم .... أٟمييف ؾميينطم٦م اًمقاًمييد يٕمٜمييل يٗمرطمييف سمييؾ يٓمٛمييع ذم صمييقاب ام 

قمز وضمؾو ويم٤من ُمًرٕمدًا أن يٓمٞمؾ  ذا احلدي٨م إذا أردٟم٤م أن ٟمْم٤مقمػ ًمف إؾمتٚم٦مو 

 ف وسم٤مرك ذم قمٛمره.ضمزاه ام ظمػمًا وسم٤مرك ومٞم

 أىمقل ىمقزم  ذاو وأؾمرٖمٗمر ام.

 ضمزاك ام ظمػمو وأطمًـ إًمٞمؽ. اًمِمٞم :

 .م7997/  7/  77  ي/ 7377رُمْم٤من  78جمٚمس ًظمر : 

اًمٌي٤مل سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٚمًيٚمٗمٞم٦م ذم اًمٙمقيي٧مو  يًيٜم  ذم ي٤م ؿمٞماٜم٤م يٕمٜمل أيم ر ُمـ ؾمي١مال 

و يٕمٜميل ن قميغم أن  ٜمي٤مك اًمًيٚمٗمٞم٦م تير سمٛميرور طميزدؾمٛمٕمٜم٤م يميلم يم يػم  ٜمي٤م ذم إر

 أو شمٙمرؾ  يٕمٜمل ٟمريد..

  ٜم٤م ذم إردن أو ذم اًمٙمقي٧مع اًمِمٞم :

ؾمييٛمٕمٜم٤م ذم اًمٙمقييي٧م أن  ٜميي٤م يٕمٜمييل ذم إردنو وأٟميي٤م عميي٤م ضمتيي٧م يٕمٜمييل  ُمداظمٚميي٦م:
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ؾمٛمٕم٧م يملم يم ػم ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمًٚمٗمل  ٜم٤م أن ؾمٚمٗمٞم٦م اًمٙمقي٧م تر سم زسمٞم٦مو ومٜمريد 

قمييغم ؾمييٚمٗمٞم٦م ُمٜمييؽ ييي٤م ؿمييٞماٜم٤م شمقوييٞم  ُميي٤م  ييل ُمٔميي٤م ر احلزسمٞميي٦م اًمرييل أٟمييرؿ ىمٚمرٛمق يي٤م 

 اًمٙمقي٧مع

 يييق  ييييذه ُمًييي٠مًم٦م ٟم يييـ ٓ ٟمريييييد ا يييقض ومٞمٝمييي٤م: ٕسيييي٤م شمزييييد ذم اًمٜميييي٤مر  اًمِميييٞم :

،اُمييي٤ًمو ٟم يييـ ٓ ٟمرييييد ا يييقض ومٞمٝمييي٤م: ٕن اًمًيييٚمٗمٞم٦م ذم اًمٙمقيييي٧م وًميييٞمس  ٜمييي٤م ذم 

إردنو اًمًييييٚمٗمٞم٦م ذم إردن ٓ شمييييزال ىم٤مئٛميييي٦م قمييييغم أؾم٤مؾمييييلم اصمٜمييييلم ـم٤معميييي٤م ٟمدٟمييييدن 

بيييزب.. دون آؿميييرٖم٤مل سم٤مًمٕمٛميييؾ  طميييقهلن: اًمرّميييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦م دون شمٙمريييؾ.. دون

اًمًيييٞم٤ميو ٓ ٟمٕمٜميييل ٟم يييـ اًمٕمٛميييؾ اًمًيييٞم٤مي ٓ ْييي٥م  قمييي٤ًمو سميييؾ  يييق وميييرض ُميييـ 

ؿميييرٖم٤مل اًمٞميييقم سم٤مًمًٞم٤مؾمييي٦م اؿميييرٖم٤مل يٍميييه ٓوميييروض اًمٙمٗم٤ميييي٦مو ًمٙمٜمٜمييي٤م ٟمٕمٚميييؿ أن ذم ا

اًم٘مييييي٤مئٛملم قميييييغم اًميييييدقمقة قميييييغم  ييييي٤مشملم اًمريمٞميييييزشملم أٓ وملييييي٤م: اًمرّميييييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييييي٦مو 

ُم٘مروٟميي٦م اييذه اًمرّمييٗمٞم٦م  قمييغم  ييذه اًمييدقمقة وم٤مٓؿمييرٖم٤مل سم٤مًمًٞم٤مؾميي٦م يٍمييه اًم٘ميي٤مئٛملم

 ن  ؿ ذم صدده.واًمؽمسمٞم٦م قم

و ٓو دظمٚميييقا واٟمرٝميييك بيييزبوم٤مًميييدقمقة اًمًيييٚمٗمٞم٦م ذم اًمٙمقيييي٧م ٓ يٛميييرون سميييدور 

إُمييير ُميييـ ييييقم أضمييي٤مزوا ٕٟمٗمًيييٝمؿ يمييي٤مإلظمقان اعمًيييٚمٛملم دائيييًن وأسميييدًاو ويم يييزب 

ا قا ٕٟمٗمًيٝمؿ سم٤مؾمييؿ اإلصيلح أن يييدظمٚمققهماًمر ريير ذم سمٕميض أدوار ييؿ طمٞميٜمن ؾميي

ذم اًمؼمعم٤مٟم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم ُم٤م ٟم٘ميقل قميغم اًمٙمٗمير سمي٤مم ورؾميقًمف وسم٤مإلؾميلم مجٚمي٦م 

وشمٗمّمٞملً وإٟمن قمغم إىمؾ ٟم٘مقل:  ذه اًمؼمعم٤مٟم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م قميغم خم٤مًمٗمي٦م اًمنمييٕم٦م 

ذم ضمقاٟم٥م يم ػمة ويم ػمة ضمدًاو وم ٞمٜمن أسم٤مطمقا إلظمقاسؿ أن ُيٜمراٌيقا وأن َيٜمراٌيقا 

 َيٙميؿ سمين أٟميزل امو طمريك صي٤مر ُميٜمٝمؿ ُميـ وأن يدظمٚمقا ذم اًمؼمعم٤من  ذا اًمذي ٓ
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يمييي٤من وزييييرًا: هليييذا ٟم يييـ ٟم٘ميييقل: إن اًميييدقمقة اًمًيييٚمٗمٞم٦م  ٜمييي٤مك أظميييذت ـميييقرًا ؾمٞم٤مؾميييٞم٤ًم 

 ًظمر.

ومييٜم ـ ُم٤موييقن قمييغم اًمييدقمقة قمييغم  ييذا إؾميي٤مس: اًمرّمييٗمٞم٦م سمٜميي٤مء قمييغم اًمٙمريي٤مب 

واًمًيٜم٦م اًمّميي ٞم ٦مو وشمرسمٞميي٦م اعمًييٚمٛملم قمييغم  يذا إؾميي٤مسو ومٛمييـ اؿمييرٖمؾ يمجنقميي٦م 

ؿمييييرٖمٚمقا سم٤مًمًٞم٤مؾميييي٦م وأسميييي٤مطمقا ٕٟمٗمًييييٝمؿ ومْمييييلً قمييييـ همييييػم ؿ أن ُمييييـ اًمًييييٚمٗمٞملم إذا ا

يدظمٚمقا ذم اًمؼمعم٤مٟم٤مت وأن فر٤مروا ؾمٌٞملً ًملٟمرا٤مسمي٤مت  يق اًمًيٌٞمؾ اًميذي اٟمراٌيف 

ُميي٤م يًييٛمك سم٤مًمٜمٔميي٤مم اًمييديٛم٘مراـملو و ييق اًمييذي يًييٛم  ًمٚمٛمًييٚمؿ واًمٙميي٤مومر أن ُيَرؿِميي  

ٙميؿ سمين ٟمٗمًف وأن ُيَرؿَم  ُمـ هميػمه أيْمي٤ًم ذم اًمؼمعمي٤منو اعمٗميروض أٟميف يرييد أن َي

أٟميييزل امو سميييؾ ىميييد أسمييي٤مح  يييذا اًمٜمٔمييي٤مم اعمًيييٛمك: سم٤مًمٜمٔمييي٤مم اًميييديٛم٘مراـملو أن يرؿمييي  

اعمًٚمُؿ اعمًيٚمَؿ اًمٓمي٤مًم .. اعمًيٚمؿ ا ٤م يؾ.. اعمًيٚمؿ اًمٗم٤مؾميؼو  ي١مٓء يرؿمي قن 

هميييػم ؿ ويرؿمييي قن أٟمٗمًيييٝمؿو وطمٞمٜمتيييذ شم١مظميييذ اًم٘مْميييٞم٦م اًمريييل شمٓميييرح ذم ُم يييؾ  يييذا 

 اًمؼمعم٤من سم٤مٕيم ري٦مو وًمٞمس قمغم أؾم٤مس اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

وًمذًمؽ وميٜم ـ ٟمرييد أن إظمقاٟمٜمي٤م اًميذيـ يِميؽميمقن ُمٕمٜمي٤م ذم اًميدقمقة إمم اًمٙمري٤مب 

واًمًيييٜم٦م وقميييغم ُميييٜمٝم٩م اًمًيييٚمػ اًمّمييي٤مًم  ذم يميييؾ إرا  اإلؾميييلُمٞم٦م أن ي١مؾمًيييقا 

 ىمٌؾ أن يِمرٖمٚمقا سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م.

وُمييـ اعم١مؾمييػ ٟم ييـ أن ٟمر ييدث أنو وٟمًيي٠مًمؽ أٟميي٧م ؿماّمييٞم٤ًم:  ييؾ اـمٚمٕميي٧م 

ُم٤م أدري سم٤مًمْمٌطو سمقصػ اًمًيٚمٗمٞم٦م قمغم اًمٕمدد اًمذي صدر أظمػمًا أو ىمٌؾ إظمػمو 

سمقصػ اٟم ره قميـ اًميدقمقةو وسم٤مهتي٤مم رضميؾ ُميـ إظمقاٟمٜمي٤م  ٜمي٤م ُمٕميروه سم٠مٟميف أؾمي٘مط 

 ومروٞم٦م ا ٝم٤مدو  ؾ ؾمٛمٕم٧م اذه اعم٘م٤مًم٦مع
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 ... ُمداظمٚم٦م:

اًمٗمرىميي٤منو ـمٞميي٥مو وميي٠مخ ُمييـ إظمقاٟمٜميي٤مو سمييؾ  ييق شمٚمٛمٞمييذ ُمييـ شملُمييذشمٜم٤م جمٚميي٦م  اًمِمييٞم :

سمق ُم٤مًمؽو ًمف ُملطمٔم٤مت قميغم اًم٘مداُمكو يمن يِمٝمد  ق سمذًمؽو يٜمر٘مد يمر٤مسم٤ًم ٕظمقٟم٤م أ

 ِ ؿ اًمدقمقات اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٞمقم قمغم ا ٝم٤مدو و ق ذم ذًمؽ دىمٞمؼ اًمٜمٔمر سمٕمٞمد اًمٗمٙمرو اهتُّ

سم٠مٟمييف أؾميي٘مط ا ٝميي٤مد ومروييٞم٦م ا ٝميي٤مدو ُمييع أٟمييف ًمييف ومّمييؾ ظميي٤مص يّميي٤مدم  ييذه اًمٜمًيي٦ٌم 

اًمرل ٟم٥ًم إًمٞمٝم٤مو ُم٤م اًمذي  ؾ أظم٤مٟمي٤م و طمٌٞمٌٜمي٤م وصيدي٘مٜم٤م ذم اًميدقمقة ؾميٜملم يم يػمة 

 ع  ق اًمر زب.اًمٗمري٦مقمغم ُم ؾ  ذه 

ٓ ٟمريييد أن ٟمٌ يي٨م ذم ُم ييؾ  ييذه اًم٘مْميي٤مي٤م: ٕٟمييف يٙمٗمييل ُميي٤م وىمييعو إخ  ٜميي٤م قمٌييد 

اًمييير ـ يمرييي٥م ييييرٝمؿ أظم٤مٟمييي٤م أسميييق ُم٤مًميييؽو ورسمييين ُمًيييٜمل أٟمييي٤م  ء ُميييـ اهت٤مُميييف إيييي٤ميو 

 وًمٙمـ ُمـ ـمره سمٕمٞمد.

ومييل ٟمريييد أن ٟمقؾمييع ا ييرق يميين ي٘ميي٤مل قمييغم اًمراىمييعو وإٟميين يٜمٌٖمييل أن ٟمرٜم٤مصيي : 

سمييد أسيي٤م شمّمييؾ إًمٞمييف أو وصييٚم٧م إًمٞمييف ٟمييدقمقه إمم أن  وًمييذًمؽ وم٠مٟميي٤م ؾمييجٚم٧م يمٚمٛميي٦م وٓ

َيي  ٜم٤مو وٟمٕم٘مد ضمٚم٦ًم ظم٤مص٦م ًمٚمرٗم٤م ؿ ذم سمٕمض اًمٜم٘م٤مط اًمرل ىمد ٟمارٚمػ ومٞمٝم٤مو 

وسما٤مص٦م اًمٜم٘مٓمي٦م إظميػمة اًمريل اهتيؿ رضميلً ُميـ اًميدقم٤مة اًمًيٚمٗمٞملم اعمٕميرووملم ًميديٜم٤م 

 وًمييدى همػمٟميي٤م أيْميي٤ًم اهتٛمييف سم٠مٟمييف أؾميي٘مط ومروييٞم٦م ا ٝميي٤مدو  ييذا أٟميي٤م سم٤مقمر٘ميي٤مدي ُمييـ ًصميي٤مر

 اًمر زب واًمرٙمرؾ.

 إذا يم٤من قمٜمدك  ء ًظمر أيْم٤ًم شمريد أن شم٠ًمًمف ومرٗمْمؾ.

يمٚمٗمٜمييل ُميي٤م قمٚمييٞمش  ييق ُمييـ أن أيمٛمييؾ أو أشمييؿ إؾمييتٚم٦م ذم سمٕمييض اًمٜم٘ميي٤مط  ُمداظمٚميي٦م:
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 اعمٜمًقسم٦م ...

أٟم٤م اىمؽمطم٧م اىمؽماطم٤ًم أرضمق أن يٜمٔمر إًمٞمف سمٕملم اًم٘مٌقلو ُم٤م يٜمٌٖمل اًمٌ ٨م  اًمِمٞم :

نقميي٦م اًمقاطمييدة: ٕن  ييذا ؾمييٞمذاع ذم اًمرٗم٤مصييٞمؾ اًمرييل شم٘مييع ُمييـ آظمييرله سمييلم ا 

ويٜمنميييو وييييزداد اًمّميييػ صيييدقم٤ًم قميييغم صيييدعو ومييي٢من يمييي٤من  ٜمييي٤مك ؾمييي١مال وم٘مٝميييل ومٝميييذا 

أطم٥م إزمو أُم٤م إن يم٤من ؾم١مال يدٟمدن طمقل احلزسمٞم٦م ومق ام ٟم ـ ٟمٗمر ُمٜمف ومرارٟمي٤م ُميـ 

 إؾمد.

 ( 00: 18: 00/   725) اهلدى والنور / 
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 باب ميُ

 

نت ُمٜمٝمجٞميي٦م قم٤مُميي٦م يٕمٜمييل شمٕمييرض ييي٤م ؿمييٞماٜم٤م سميي٤مرك ام ومييٞمٙمؿ يٕمٜمييل يمٚميي ُمداظمٚميي٦م:

و صمييؿ سمٕمييد ذًمييؽ دطمييض طمجيي٩م اعمييٜمٝم٩م احلييؼ سمّمييقرة واويي ٦م وآؾمييردٓل قمٚمٞمييف

اعما٤مًمٗملم ذم  يذا اًمٌي٤مب ايذا اًمٕميرض اًمٕمي٤ممو ًمٙميـ أن احلٛمٚمي٦م ا دييدة شمٚمريزم 

سمقؾم٤مئؾ ُمٜمٔمٛم٦م وومٙمري٦م ويًردل ومٞمٝم٤م سمٛم٤ًمئؾ ضمزئٞم٦م وأدًمي٦م خمرٚمٗمي٦م ومرقمٞمي٦مو ومٝميذه 

يمٚمنت اًمٕم٤مُم٦م سمؾ ٓ سميد ُميـ اًميردود اًمرٗمّميٞمٚمٞم٦مو  إدًم٦م يٕمٜمل أن أصٌ  ٓ يٙمٗمل

وإذا اؾميييرٛمٕمٜم٤م ُميييع إخ اًمِميييٞم  قميييكم سمييي٤مرك ام ومٞميييفو وأظمؼمٟمييي٤م قميييـ اًمٙمرييي٤مب اًميييذي 

 طميييف أيمٛمٚميييف ورد ومٞميييف شمٗمّميييٞمٚمٞم٤ًم قميييغم مجٚمييي٦م اًمِميييٌف اعمٕمرووييي٦م وًمٙميييـ و يييذه أٟمييي٤م 

أىمقهل٤م أيْم٤ًم  اطم٦م.. أىمقهل٤م سمٙميؾ  اطمي٦م اًمِميٞم  قميكم يٙميـ ُم يؾ ٕين أقمروميف 

رؾميي٤مئٚمف ويمييذا أىمٌييؾ يملُمييف وأىمرٜمييع سميين ي٘مييقلو وًمٙمييـ  ٜميي٤مك أًمييقه  وأقمييره سمٕمييض

ُم١مًمٗم٦م ٓ ؾمٞمن ي٤م ؿمٞماٜم٤م وأٟم٤م أظمؼمشميؽ ُميـ ىمٌيؾ ذم أول رُمْمي٤من قمٜميدُم٤م أشمٞمريؽ ُميع 

إخ أظمييرو ىمٚميي٧م ًمييؽ:  ييذه إومٙميي٤مر سمييدأت شمٜمرنميي سمّمييقرة ُمٜمٔمٛميي٦م ًمييٞمس وم٘مييط ذم 

طمٞمييز اًمٙمقييي٧م وًمٙمييـ يمييذًمؽ إمم اًمييٞمٛمـ إمم اًمًييٕمقدي٦مو سمييؾ طمرييك اًمر٘مٞميي٧م سمييٌٕمض 

نن اًميييكم اًمًيييٚمٗمٞملم ُمٕميييدوديـ قميييغم إصييي٤مسمع وخمرٚمٗميييلم ذم  يييذه  إظميييقة ذم قُمييي

اًمٜم٘ميي٤مط وذم  ييذه اعمًيي٤مئؾ ويقضمييد صييلت شمّمييؾ إًمييٞمٝمؿ ًمرٗمريييؼ صييٗمقومٝمؿو يٕمٜمييل 

ُم ٤مل قمغم ذًمؽ ذم شمٗمًػم طمدي٨م طمذيٗمي٦م  يذا قميغم ؾميٌٞمؾ اعم ي٤مل ذم اًمٗمرىمي٤من ذم 
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سم٤مًمٜمًيي٦ٌم  اًمٕمييدد ا يي٤مُمس قمنميي ي٘مييقل اًمِمييٞم  طمٗمٔمييف ام وووم٘مييف إمم يمييؾ ظمييػم ي٘مييقل

ويرُمييقه  ¢حلييدي٨م طمذيٗميي٦م: وٓ ؿمييؽ أن  ييذا اًمقىميي٧م اًمييذي يِمييػم إًمٞمييف اًمرؾمييقل 

 ومٞمف سم٤مًمٕمزًم٦م قمـ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم وطمدي٨م طمذيٗم٦م ـمٌٕم٤ًم اعمِمٝمقر.

 ُمٕمروه. اًمِمٞم :

ًمٞمس  ق وىمرٜم٤م  ذا وُمـ  ؾ  ذا احلدي٨م قمغم اظمرله مج٤مقم٤مت  ُمداظمٚم٦م:

 ييذا ٟمٛمييقذج اٟمر٘مٞمرييف  اًمييدقمقة وم٘مييد أظمٓميي٠م ظمٓميي٠م قمٔمييٞمًن سمييؾ وييؾ وييلًٓ سمٕمٞمييدًاو يٕمٜمييل

وقمٜمييدي ٟميينذج  ٜميي٤م أٟميي٤م طمٌٞميي٧م أووميير ًمييؽ اًمقىميي٧م ييي٤م ؿمييٞم  ُمييـ ضمٝميي٦م ُميي٤م ٟم يي٥م أٟمييؽ 

شمْميييٞمع وىمريييؽ ذم ُم يييؾ  يييذه إُميييقرو وم٘مٛمييي٧م ىميييرأت  يييذه اًمرؾمييي٤مئؾ واؾميييرارضم٧م 

 اًمٜم٘مط اًمرئٞمًٞم٦م وإدًم٦م اًمرل قمٚمٞمٝم٤م.

 يٕمٓمٞمؽ اًمٕم٤مومٞم٦م. اًمِمٞم :

عميي٤م  صمييؿ سمٕمييد ذًمييؽ صييٖمرٝم٤م صييٞم٤مهم٦م سم ٞميي٨م شمٙمييقن ذم أىمٍميي وىميي٧مو صمييؿ ُمداظمٚميي٦م:

وضمييدت اًمِمييٞم  قمييكم ىمييد اقمرٜمييك ذم اعمًيي٠مًم٦م قمييغم قمٚمييؿ ُمييٜمٙمؿ وم٘مٚميي٧م ًمييٞمس  ٜميي٤مك 

ؾ: ٕن اًمِمييٞم  ىمييد يمٗم٤مٟميي٤م اعم وٟميي٦م وٓ ؿمييؽ أٟمييف سمٗمْمييؾ ام شمٌيي٤مرك ١مداقمييل ٕن ٟمٗمّّميي

وشمٕم٤ممم أومْمؾو ًمٙميـ يٌ٘ميك اعمًي٠مًم٦م اًمريل أصمرهتي٤م أوًٓ و يل ىمْميٞم٦م أن اًمِميٞم  قميكم 

 ُم ٚمن ذيمرت سمٍماطم٦م..

 ٞمس ُمِمٝمقرًا.يٕمٜمل ومٞمف اًمؼميم٦م وًمٙمـ ًم اًمِمٞم :

ومٞمييف اًمؼميميي٦م ًمٙمٜمييف ًمييٞمس وم٘مييط ُمًيي٠مًم٦م ًمييٞمس ُمِمييٝمقرًاو ىمييد شمٙمييقن يمٚمٛمرييف  ُمداظمٚميي٦م:

حمؾ أظمذ ورد ًمٙمـ عم٤م ي٠ميت اًمِمٞم  ٟم٤م  وييرٙمٚمؿ ذم  يذه اعمًي٤مئؾ شمٗمّميٞمٚمٞم٤ًم أو 
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قمغم إىمؾ ي٘مرظ يمر٤مب اًمِمٞم  سم لصمي٦م أؾميٓمرو ي٘ميقل: اـمٚمٕمي٧م قميغم  يذا اًمٙمري٤مبو 

ز ًمؽ اعمِميٙمٚم٦م يمين  يل ذم احل٘مٞم٘مي٦م يٕمٜمل أٟم٤م ٓ ُأُمكم قمٚمٞمٙمؿ ي٤م ؿمٞم  ًمٙمـ أٟم٤م أسمر

وأىمقل ًميؽ اًميكم ذم ىمٚمٌيل يٕمٜميل سمٍمياطم٦مو يٕمٜميل شم٘ميريظ أو سميس إؿمي٤مرة إمم أٟميف إذا 

يمٜمييرؿ ُمييقاوم٘ملم وُمْمييٛمقن اًمييردود اًمرييل وييّٛمٜمٝم٤م اًمِمييٞم  قمييكم قمييغم يمر٤مسمييف: ٕٟمييف ومٞمييف 

سمٕمض اًمِمٌف ذم حميؾ ًميٌس يٕمٜميلو ومٞمٝمي٤م حميؾ ًميٌس يمٌيػم ضميدًاو وقمٌي٤مرات قمريْمي٦م 

 ظمرج ًمٙمؿ ٟمنذج يٕمٜمل..قم٤مُم٦م ُم لً إذا ؿمترؿ أ

 ُم٤م ومٞمف داقمل خترضمٝم٤م ًمف. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 شم٤ًمقمده وشمرٕم٤مون ُمٕمفو ًمٕمٚمؽ ومٕمٚم٧م ذًمؽع اًمِمٞم :

وام قمغم وضمف اًمرٗمّمٞمؾ ُم٤م طمّمؾ يٕمٜمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمررٌع اًمٜم٘مي٤مط وًمٙميـ  ُمداظمٚم٦م:

 طمّمؾ اًمٙملم اعمجٛمؾ وا ٓمقط اًمٕمريْم٦م.

رٗمّمييٞمؾو واًمٌمييء ٟم ييـ ٟم٘مييقل ًمييؽ ْيي٥م أن شمرٕميي٤مون ُمٕمييف قمييغم وضمييف اًم اًمِمييٞم :

اًمذي شمٓمٚمٌف ُمٜمل ىمد ُم٣م زُم٤مٟميف سم٤مًمٜمًي٦ٌم زمو أوًٓ ُمي٤م دام قمٜميدك ا يرنم سم٤معمًي٠مًم٦م 

و ييذا واضميي٥م يمٗميي٤مئل قمييغم يم ييػم ُمييـ ـمٚمٌيي٦م اًمٕمٚمييؿو وم٤مًمييذي أراه أن شمرٕميي٤مون ُمييع إخ 

هلي٤مو ققمكم ذم اعم٠ًمًم٦مو وأن دمٛمٕمقا يمؾ اًمِمٌٝم٤مت واًمٜم٘م٤مط اًمرل  يؿ يدٟميدٟمقن طم

ؿ ومػمومْمييييقس٤م سمٜمييييقع ُمييييـ اًمر٠مويييييؾ يمٝمييييذا وَيرجييييقن ايييي٤م أو شمٙمييييقن طمججيييي٤ًم قمٚمييييٞمٝم

اًمر٠مويييؾ اًمييذي أؾمييٛمٕمرٜمل إييي٤مه ًٟمٗميي٤ًمو صمييؿ سمٕمييد ذًمييؽ ييي٠ميت ُميي٤م اىمؽمطمرييف قمييكّم قمٚمييًن سميي٠من 

فمروذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م أن ٓ شمًٛم  زم سم٠من أٟمٍمه إمم ُم ؾ  ذا اًمٌ ٨م إـملىم٤ًم وإمم 



 اخلاللرأي الصيخ يف كتاب عبد الزمحن عبد  ---------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

30 

ىمييراءة يمريي٤مب سمرُمرييف سم ٞميي٨م أٟمٜمييل ًظمييذ قمٜمييف ومٙمييرة ضم٤مُمٕميي٦مو وًمٙمييـ قمييغم ىم٤مقمييدة ُميي٤م ٓ 

ن إ :ٓ ُيييؽمك ضمٚمييفو ُمييع قمييدم اؾمييرٓم٤مقمرل أن ُأقمٓمييل وقمييدًا ىم٤مـمٕميي٤ًم وميي٠مىمقل ُيييدرك يمٚمييف

اًمِمييٞم  اًمٕمجييقز اًمييذي سمٚمييغ ُمييـ اًمٙمييؼم قمرٞميي٤ًم د يٕمييد يًييرٓمٞمع أن ي٘مييقم ٓ أىمييقل سمٙمييؾ 

اًمقاضمٌييييي٤مت: ٕٟميييييف ٓ إٟمًييييي٤من ُمٝمييييين يمييييي٤من ىمقيييييي٤ًم وقمٚميييييٞمًن يًيييييرٓمٞمع أن ي٘ميييييقم سمٙميييييؾ 

ٗميك قمٚميٞمٝمؿ سمًي٥ٌم اًمقاضم٤ٌمتو وأرضمق ُمـ أظمقاٟمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم أن يلطمٔمقا ؿمٞمت٤ًم ىمد خت

قمقاـمٗمٝمؿ اإلؾملُمٞم٦م ا ٤محم٦مو و ل أن ي٘مدروا سم٠من ؾمـ اًمِمٞماقظم٦م ٓ يٛمٙمـ أن 

يرّمقر ومٞمٝم٤م وأن يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من يٓمٚمي٥م ُميـ اًمًيـ ىمٌٚمٝمي٤مو ومآٟمٗمي٤ًم ًمٕمٚميؽ ؾميٛمٕم٧م 

رةو يمٜمي٧م أىميقل: ٟمٕميؿ ًمٙميـ ًميٞمس  قمـ إؾمر٤مذ قمكم ي٘مقل: ُمي٤م سم٤مًميؽ أن قمٞمٜميؽ حمٛمّي

ٞميي٤من ومٝمييق ا ٝمييد واًمرٕميي٥م واًمًييـ.. قمٚمٞمييؽو وم٤معم٘مّمييقد أن اًمًيي٥ٌم ُميي٤م َيريي٤مج إمم سم

وإمم ًظمرهو وًمذًمؽ أن ضم٤مء دور اًمِم٤ٌمب ضمي٤مء دوريميؿ أٟميرؿو ًمٙميـ  يذا ٓ يٕمٜميل 

أن ٓ ٟمرٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمر٘ميقىو وًمٙميـ قمٚميٞمٙمؿ أن شمر ٛمٚميقا ُمًيتقًمٞمرٙمؿ سم٤مًمٜمًي٦ٌم 

اًمرل بٛمٚمٜم٤م ٤م ٟم ـ ُمـ ىمٌؾ ذم سمٕمض ا قاٟم٥م وأطمًـ .. شمر ٛمٚمقسي٤م وأطمًيـ 

 سم٤ًم قمـ ؾم١ماًمؽ.أيْم٤ًمو  ذا ُم٤م قمٜمدي ضمقا

 ومٞمؽ اًمؼميم٦م إن ؿم٤مء ام ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿع اًمِمٞم :

 ام ي٤ٌمرك ًمؽ ذم وىمرؽ وذم ص رؽ إن ؿم٤مء ام ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ضمزاك ام ظمػم. اًمِمٞم :

ًمٙمييـ يٌ٘مييك سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمٛم٘مّمييقد اًمييكم ذيمرشمييف يٕمٜمييل و ييق أٟمييف  ييؾ  ٜميي٤مك  ُمداظمٚميي٦م:
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 ُم لً ي٤م ٟمٕمٚمؿ ... يمر٤مب اًمِمٞم  قمكم إذا يم٤من..

 ي٤م أظمل ُم٤م قمٜمدي وىم٧م اعمِمٙمٚم٦م.. ُم٤م قمٜمدي وىم٧م. ًمِمٞم :ا

 ؾمٓمر أو ؾمٓمريـ. ُمداظمٚم٦م:

أٟمي٧م شم٘ميقل ؾميٓمر أو ؾميٓمريـو  ييذا اًمًيٓمر أو اًمًيٓمريـ  يؾ شمٕميره ىمييد  اًمِميٞم :

 إيش يٙمٚمٗمقاع ٟم٘مرأ ؾمٓمر وؾمٓمريـ ُمـ رؾم٤مًمرفع

 ٓ سمد ُمـ اؾمرٕمراض اًمرؾم٤مًم٦م. ُمداظمٚم٦م:

ٝمؾ ي٤م أظملو يٕمٜمل ـمٞم٥م  ذا اؾمرٕمراض اًمرؾم٤مًم٦م  ذه ُم٤م  ق إُمر سم٤مًمً اًمِمٞم :

ُمييي٤مذا ي٘ميييقل اإلٟمًييي٤منو أٟمييي٤م ذ ٌييي٧م إمم اًمًيييٕمقدي٦م ظمرضمييي٧م ٕول ُميييرة ومٞمٝمييي٤م ُمرجيييقًٓ 

ؿميييٝمريـ ضمتييي٧م وُمٕميييل قمنميييات اًميييردود واعملطمٔمييي٤مت  ء سم ًيييـ ٟمٞمييي٦مو و ء 

سم٥ًٌم ؾمقء ٟمٞم٦مو  ء ُمـ إٟم٤ًمن ًمف ٟمْم٩م ذم اًمٕمٚمؿو  ء ٓ ٟمْم٩م قمٜمده ُمٓمٚم٘م٤ًم.. 

رهو وم٠مرييد أن أىميرأ ومينذا إمم ًظمرهو وأٟم٤م طميريص أن أقميره ٟم٘ميصي وقمٞمٌيل إمم ًظمي

أىميييرأ ىمٌيييؾ  يييذا وإٓ ذاك وإٓ ذاك.. إمم ًظميييرهو أيْمييي٤ًم ُم يييؾ  يييذه اعمجيييلت اًمريييل 

 شمّمدر اًمٞمقم ُم٤مذا أىمرأ  ذه وإٓ  ذه وإٓ  ذهع يٕمٜمل اًمٙمر٥م ا ديدة..

 أٟم٤م قمٜمدي ومٙمرة ؾمٌؼ ... أظمل اًمِم٘مٞمؼ ـم٤مر يٕمٜمل يمٜم٤م.. ُمداظمٚم٦م:

 ... ُم٤م ؿم٤مء ام سمٞم٘مرأ ٤م اًمِمٞم  ... ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

أىمقل  ٜم٤مك ومٙمرة يمٜمي٤م ٟمرٜمي٤مىمش أٟمي٤م و يقو  يق ـمي٤مر عمي٤م ... ذم اًمًٚمًيٚم٦م  ُمداظمٚم٦م:
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ردوديمييؿ قمييغم يمريي٥م يٕمٜمييل ًمٞمًيي٧م سمجييديرة أصييلً أن شمْمييٞمٕمقا وىمييرٙمؿ ومٞمٝميي٤م أطمٞم٤مٟميي٤ًم 

يٕمٜمييل شمييردون قمٚمٞمٝميي٤م وشمٕمرٜمييقا ايي٤مو ومٙمٜميي٤م ٟم٘مييقل ييي٤م طمٌييذا ًمييق أن يٙمييقن طمييقل اًمِمييٞم  

 ؿ ويّٓمٚمٕمييقن قمييغم ُم ييؾ  ييذه إُمييقر ْٜمييد ُمييـ اًمرلُمٞمييذ اًمييذيـ ي ييؼ ومييٞمٝمؿ.. ْٜمييد

 وُم٤م يم٤من ومٞمف....

ي٤م أظمل سم٤مرك ام ومٞمؽ اعم يؾ ي٘ميقل: اًميكم سمٕميدل اًمٕميصي ُميق ُم يؾ اًميكم  اًمِمٞم :

سمٞم٤ميمٚمٝمييي٤مو أٟمييي٧م أن شميييٜمٔمؿ إُميييقر ذ ٜمٞمييي٤ًمو ًمٙميييـ ُمييي٤م ُمٕمٜميييك  ٜمييي٤مع سمٕميييديـ ... ـمٞمييي٥م 

 همػمهع

ـمٞم٥م ؾم١مال يٕمٜمل ُمرٕمٚمؼ سم٤معمقوقعو أن يمن  ق ُمٕمٚميقم أن واىمٕمٜمي٤م  ُمداظمٚم٦م:

 ٜمييي٤مك ذم اًمٙمقيييي٧م وأيْمييي٤ًم سمّميييقرة  َيييي٦م: ٕن اًميييديـ دييييـ ام شمٌييي٤مرك وشمٕمييي٤ممم 

ًمييٞمس ومٞمييف  ء فٗمييك و ء ُئمٝمييرو وام قمييز وضمييؾ وصييػ أٟمٌٞميي٤مءه سم٘مقًمييف شمٕميي٤ممم: 

يْمَرى َوىَميْد ضَمي٤مَءُ ْؿ َرؾُميقٌل ُُمٌِيلمٌ  أَٟم ك هَلُيؿُ ﴿ أٟميف يٌيلّم ًمٚمٜمي٤مس ُمي٤م ضمي٤مء سميفو  [35]الدداان:﴾اًميذك

ن اًمرٜمٔميٞمؿ سم٤مًمّميقرة اًمريل ًمٙميؿ قميلم اي٤م طم٤مصيؾو ًمٙميـ وم٤مٔن اًمقوع قمٜمدٟم٤م  ٜم٤مك أ

يرٗم٤موت طمّمقًمف ُميـ ُمٙمي٤من إمم ًظمير سمٜمي٤مءًا قميغم ـمقاقمٞمي٦م اًمِمي٤ٌمب اعمقضميقديـ ذم 

اعمٜمٓم٘ميي٦م هلييذه إومٙميي٤مر ُمييـ قمييدم ـمييقاقمٞمرٝمؿ ٟمٕمييؿو ومٞمقضمييد سمٕمييض اعمٜميي٤مـمؼ ُميي لً ٓ 

يٕمرومقن  ء قمـ ُم ؾ  ذه إُمقر طم٘مٞم٘م٦م يمٞمػ دميري ذم أرسمٓمي٦م ا ٛمٕمي٦م ويميذاو 

 ؿ ُمييييٜمٝمجٝمؿ وُم٤مؿمييييلم ذم ـمييييري٘مرٝمؿ ًمٓمٚميييي٥م اًمٕمٚمييييؿ ويمييييذا وٟميييي٤مدمٝمؿ ًمٙمييييٜمٝمؿ قمٜمييييد

وحمّمييلهتؿ يمٚمٝميي٤م شمّميي٥م ذم اًمٙمييٞمس اًمييذي  ييق قمٚمٞمييف إيمييؼم اًمييذي  ييق ًمٚمرٜمٔمييٞمؿ 

ٟمٗمًيفو وميين  ييل ٟمّمييٞم رؽ ييي٤م ؿمييٞماٜم٤م سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمقاىمييع اإلٟمًيي٤من أن ذم اًمٙمقييي٧م ذم 

ُم ؾ  ذه إوو٤معو  ؾ يٕمٜمل يٖمض اًمٓمره ُم لً قمن  ق واىمع يي٤م ييراه خمي٤مًمػ 
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ًمٞمؾ ٟمًيييييٌٞم٤ًم قمٜم٤ميييييي٦م سم٤معمّميييييٚم ٦م ُميييييـ أضميييييؾ اًم٘ميييييرب ُميييييـ اًمِمييييي٤ٌمب وُميييييـ أضميييييؾ ًمٚميييييد

خم٤مًمٓم٤مهتؿ ويمذاو أم أٟمف ْٝمر سمن يرى أٟميف احليؼ وسم٤مًمري٤مزم ُيٜم يك ويٙميـ يٓمٚميؼ 

قمٚمٞمييف ًمٗمييظ أو ًمٗمٔمييلم يميي٠من ي٘ميي٤مل ًمييف ضمٝمييٞمنين ُميي لً صمييؿ سمٕمييد ذًمييؽ بييرق أوراىمييف ذم 

 اًم٤ًمطم٦مع

يرٜم٤مسميذواو صم٤مٟمٞمي٤ًم: ْي٥م  أوًٓ: ٟم٘مقل ٓ ْقز ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يرٗمرىمقا وأن اًمِمٞم :

قمغم يمؾ ُمًٚمؿ قمره احلؼ أن يّمدع سمفو وصم٤مًم ٤ًم: أن يٙمقن صدره سمف قميغم اعمٌيدأ 

ـُ ﴿اإلؾملُمل اعمٕميروه  ي ًَ راسمٕمي٤ًم ًمٕمٚميف أظميػمًا:  [323]النحدل:﴾َوضَمي٤مدهِْلُْؿ سمِي٤مًم رِل ِ يَل أطَْم

اًمٔميي٤مدو ومٚمٞم٘مقًمييقا  ييؿ قمٜمييؽ فميي٤معملم ًمييؽ  قمٌييد اماعمٔمٚمييقم وٓ شمٙمييـ  قمٌييد اميمييـ 

ٙمييـ أٟميي٧م اًمٔميي٤مد هلييؿ  ييذا اًمييذي أٟميي٤م أٟمّميي  سمييف: ٕٟمييف ذم احل٘مٞم٘ميي٦م ىمييرأت ذم وٓ شم

شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ر ف ام أٟمف شمٜم٤مىمش ُمع أطمد اًمٕمٚمنء ذم ُمًي٠مًم٦م وم٤مظمرٚمٗمي٤مو 

سمٕمد يقم أو أيم ر ًم٘مٞمف ومج٤مء إًمٞميف وؾميٚمؿ قمٚمٞميف وصي٤موم ف وىمي٤مل ًميف: أٓ شمرييد أن ٟمٌ٘ميك 

ُمٜم٘مٌي٦م سم يؼ ًمإلُمي٤مم اًمِمي٤مومٕملو ُمرقاديـ ُمر ٤مسملم ًمٚماله ذم ُمًي٠مًم٦مع واقمريؼم  يذا 

و ٙمذا ومل يٜمٌٖمل أن يزداد اعمًٚمٛمقن ومرىم٦م أو شمٗمرىم٤ًم سم٥ًٌم آظميرله ذم ُمًي٠مًم٦م 

أو ذم ُمًيي٤مئؾ ُميي٤م دام أٟمييف ْٛمٕمٝمييؿ إصييؾ إول و ييق اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م وقمييغم ُميي٤م 

يميي٤من اًمًييٚمػ اًمّميي٤مًم و وم٠مظمقٟميي٤م قمٌييد اًميير ـ أٟميي٤م يمٜميي٧م أقمرومييف ضمٞمييدًاو وطمييلم أىمييقل 

ء: ٕن اإلٟمًيي٤من يميين ىمٚمٜميي٤م اًمٞمييقم ذم سمٕمييض اعمجيي٤مًمسو يمٜميي٧م أىمقهليي٤م ُمِمييػمًا إمم  

ُمييـ أصيي٤مسمع اًميير ـ  يميين ىميي٤مل قمٚمٞمييف اًمّمييلة واًمًييلم: ىمٚمييقب اًمٕمٌيي٤مد سمييلم أصييٌٕملم

ييي٤م ُم ٌيي٧م اًم٘مٚمييقب ي٘مٚمٌٝميي٤م يمٞمييػ يِميي٤مءو وًمييذًمؽ يميي٤من قمٚمٞمييف اًمًييلم يٙم يير أن ي٘مييقل: 

وـم٤مقمرييؽو وم٠مٟميي٤م قمٌييد اًميير ـ أقمرومييف يييقم يميي٤من شمٚمٛمٞمييذًا ذم  صمٌيي٧م ىمٚمٌييل قمييغم ديٜمييؽ
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٦م ويمٜم٧م  ٜم٤مك أؾمر٤مذًا عم٤مدة احلدي٨م ووم٘مف احلدي٨مو وُم٤م يمٜم٧م أقميره ُمٜميف ا ٤مُمٕم

 ء ُمييـ ا ٜمييقح إمم اًمرٙمرييؾ وُميي٤م يًييٛمك اًمٞمييقم سميي٤مًمرٜمٔمٞمؿ و ييق اًمر ييزب اًمييذي ٓ 

ْقز ذم اإلؾملمو ومرسمن همػّمشمف إي٤مم سمٕميدٟم٤م إذا صي   يذا اًمرٕمٌيػم يم يػمًا أو ىمٚميٞملًو 

يييزال ُمٕمٜميي٤م قمييغم اعمييٜمٝم٩م اًمييذي  ًمٙميـ ُمييع  ييذا يمٚمييف يمر٤مسم٤مشمييف ٓ شمييزال شمييدل قميغم أٟمييف ٓ

ٟم ييـ ٟمييدقمق اًمٜميي٤مس دائييًن إًمٞمييف و ييق اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م وزييي٤مدة ٟمايي٤مًمػ ومٞمٝميي٤م مجيي٤م ػم 

اًمٗمييييرق اإلؾمييييلُمٞم٦م اعمقضمييييقدة اًمٞمييييقم ذم اًمًيييي٤مطم٦مو و ييييل وقمييييغم ُمييييٜمٝم٩م اًمًييييٚمػ 

اًمّم٤مًم و وًمٙمـ ىمد ف٤مًمٗمٜم٤م يم ػمًا وأٟمي٤م شمٙمٚمٛمي٧م ايذه اًمٙمٚمٛمي٦م طميقل اعمقويقع ذم 

احل٘مٞم٘ميي٦م ٓ ْييقز أن ٟم٤ٌمقمييد سمييلم أٟمٗمًييٜم٤م وسمييلم  يييط وُمرؾمييؾ إًمٞمييفو ًمٙمييـ  ييذا ذم 

أومٙم٤مرٟم٤م وسملم أن ٟمرٕم٤مون سمٕمْمٜم٤م ُميع سمٕميضو ومٚميذًمؽ ىمٚمي٧م ًميؽ سمٌميء ُميـ اًمرٗمّميٞمؾ 

اًمٔمييي٤مد ُمٝميين ىمييي٤مًمقا  قمٌييد اماعمٔمٚمييقم وٓ شمٙميييـ  قمٌيييد امًٟمٗميي٤ًم وظملصيي٦م ذًميييؽ يمييـ 

قمٜمييؽ وم٠مٟميي٧م شمٙمييقن خمٚمّميي٤ًم وشمٙمييقن جمرٝمييدًا ذم شم٘مرييي٥م احلييؼ إمم ُمييـ شمٔمييـ أٟمييف 

 ؾ وإن يم٤من  ق ذم إصؾ ُمٕمؽو و ٙمذا..وؾ ؾمقاء اًمًٌٞم

ييي٤م ؿمييٞم  أٟميي٤م أطميي٥م  ٜميي٤م أن أىمييقل يمٚمٛميي٦م ىمّمييػمةو يٕمٜمييل أيْميي٤ًم ٟم ييـ ُمييـ  ُمداظمٚميي٦م:

أؿمد اًمٜمي٤مس طمرصي٤ًمو يٕمٜميل صيلة ا ٛمٕمي٦م ُمي٤م ٟمّميكم إٓ قمٜميد اًمِميٞم  قمٌيد اًمير ـ 

طم٘مٞم٘مييي٦مو يٕمٜميييل اًمِميييٞم  قمٌيييد اًمييير ـ شم٘مرييييره ًمٚمٕم٘مٞميييدة وًمٚمرقطمٞميييد وسمٞم٤مٟميييف ُميييـ واىميييع 

٤م ؿمٞم  ُم٤م ؿم٤مء ام ٓ ىمقة إٓ سم٤مم يٜمٗمرد ومٞمٝم٤م سمّميقرة قمجٞمٌي٦م اًم٘مرًن اًمٕمزيز سمّمقرة ي

 ضمدًا.

 ٟمٕمؿ احلٛمد م. اًمِمٞم :

وَيٌيييييي٥م اًمٜميييييي٤مس ذم ذًمييييييؽ ويييييييرسمٞمٝمؿ قمٚمٞمييييييفو ويمييييييذًمؽ ُمييييييـ ضمٝميييييي٦م  ُمداظمٚميييييي٦م:
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 اؾمردٓٓشمف ًمٞمس قمٜمده ؿم٤مئ٦ٌم شم٘مٚمٞمد ُمٓمٚم٘م٤ًمو ًمٙمـ يمؾ اعم٠ًمًم٦م يٕمٜمل جمرد..

  ذا  ق ي٤م أظمل وًمذًمؽ.. اًمِمٞم :

 يسه كلهاس ن ذا الذي ررضوك دااس

 

 

 

 املار  ىاًً  أت ردساع  سسيًا  ىكف 

يمن ىمٞمؾ ىمديًنو وًمذًمؽ اًمقاضم٥م اًمرٕم٤مون ُمٕمفو وًمتـ اؿمرد  ق ذم  ذه اًمٕم٤ٌمرة  

وىمًييي٤م وميييٜم ـ ْييي٥م أن ٟمٚميييلم ُمٕميييفو ًمٕمٚميييف يٛمٞميييؾ إمم اًمّميييقاب ُمٕمٜمييي٤م إن ؿمييي٤مء امو ٓ 

ؿمؽ أن  ذا اًمٙملم همري٥م ضمدًا يٕمٜمل.. ـمٞم٥م ُم٤م شمٙمٚمؿ طميقل احليدي٨م سمي٠ميم ر يي٤م 

 رٜمل سمفعأؾمٛمٕم

 ٟمٕمؿ  ٜم٤مك ؿماص ًظمر يٗمن ذم.. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م ُم٤م  ل طمجرف ذم  ذا اًمٙملمع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿع ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م  ل طمجرف ذم  ذا اًمٙملمع اًمِمٞم :

 اًمٙملم اعمر٘مدم وإٓ  ذاع ُمداظمٚم٦م:

 اًمذي أؾمٛمٕمرٜمل إي٤مه ًٟمٗم٤ًم. اًمِمٞم :

و ٟمٕمؿ  ق ذيمر أن اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم  ق اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم ُمداظمٚم٦م:

وميييي٢من د يٙمييييـ  ٜميييي٤مك إُميييي٤مم وميييي٢من اًمقاضميييي٥م قمٚمييييٞمٝمؿ أن يًييييٕمقا إمم اؾمييييرتٜم٤مه احلٞميييي٤مة 

اإلؾملُمٞم٦م إذا يم٤من صمؿ ؾمٌٞمؾ إمم ذًمؽو أو ا ٞم٤مر أظمر و ق أن يٕمرزًمقاو صمؿ أورد 

طميييدي٨م طمذيٗمييي٦م وضمٕمٚميييف ذم سمييي٤مب اًمٕمزًمييي٦م اعمٓمٚم٘مييي٦م اًمريييل يرٌيييع ومٞمٝمييي٤م اًمرضميييؾ ؿميييٕمػ 
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ل ىمرأهت٤م قمٚمٞمٙمؿو وذم ُمقوع ا ٤ٌمل يٗمر سمديٜمف ُمـ اًمٗمرـو صمؿ ىم٤مل  ذه اًمٕم٤ٌمرة اًمر

ًظمر .. ًمف يملم ًظمر ذم يمر٤مب ... إُمـ ا ٜم٤مئل ذم ٟمٗمس احلدي٨م ي٘مقل ومٞمف: أن 

اعم٘مّمقد اًمزم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وإُمي٤مُمٝمؿ ًميزوم ُمٕمر٘ميد ؿ وضمٝمي٤مد ؿو طمريك أسي٤م 

قمٌيي٤مرة ومٞمٝميي٤م ٟمييقع ُمييـ قمييدم اًمقوييقح.. اًمييزم ُمٕمر٘مييد ؿ وضمٝميي٤مد ؿو يٕمٜمييل ي٘مييقل أٟمييف 

 ٜم٤م ًمزوم ًمإلُمي٤مم ٟمٗمًيف ًمٙميـ ًميزوم وم٘مٝميف واضمرٝمي٤مده  ًمٞمس اعم٘مّمقد سمٚمزوم ا نقم٦م

: يييد ام قميييغم ا نقمييي٦مو وي٘مييي٤مل ¢وًمييٞمس اًمٚميييزوم  ٜمييي٤م قمٚمٞمييف ... ي٘ميييقل: يمييين ىمييي٤مل 

حلذيٗمي٦م  ¢مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ًمٙمؾ ُمـ اضمرٛمٕميقا قميغم إُمي٤مم ذم زُميـ ُمي٤م يمين ىمي٤مل 

و وًميٞمس «اًميزم مج٤مقمي٦م اعمًيٚمٛملم وإُمي٤مُمٝمؿ»سمـ اًمٞمنن ذم طميدي٨م اًمٗميرـ اًمٓمقييؾ: 

ٜم٤م ًمزوم ُمٕمر٘مد ؿ ديٜمٝمؿ وإٟمن اًمٚميزوم ًميزوم ضمٝمي٤مد ؿ ووم٘مٝمٝميؿ: ٕن  يذا اًمٚمزوم  

ٓ ُمـ وزم قمٚمٞمف وال ومرًه ي٠ميت ؿمٞمت٤ًم ُمـ أ»: ¢ ق ُمٕمٜمك اًمٚمزوم سمدًمٞمؾ ىمقل اًمٜمٌل 

و ويميييذًمؽ «ـم٤مقمييي٦مُمٕمّمييٞم٦م ام ومٞمٙميييره ُميي٤م يييي٠ميت ُميييـ ُمٕمّمييٞم٦م ام وٓ يٜميييزقمـ ييييدًا ُمييـ 

قا قمٛمٚميف وٓ شمٜمزقميقا ييدًا وإذا رأيرؿ ُميـ وٓشمٙميؿ ؿميٞمت٤ًم شمٙمر قٟميف ومي٤ميمر »: ¢ىمقًمف 

ُمييـ يمييره ُمييـ أُمييػمه ؿمييٞمت٤ًم ومٚمٞمّمييؼم قمٚمٞمييف وم٢مٟمييف أطمييد »: ¢و ويمييذًمؽ ىمقًمييف «ُمييـ ـم٤مقمرييف

.. و ييذه «ُمييـ اًمٜميي٤مس ظمييرج ُمييـ اًمًييٚمٓم٤من ؿمييؼمًا وميينت قمٚمٞمييف إٓ ُميي٤مت ُمٞمريي٦م ضم٤م ٚمٞميي٦م

 إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م..

قمييغم يمييؾ طميي٤مل ييي٤م أظمييل  ييذا اؾمييؿ شمٗمًييػم ُمرادٟميي٤مو أيييـ يييذ ٥م سمًيي١مال  اًمِمييٞم :

هليييؿ إُمييي٤ممع يٕمٜميييل ُميييٜمٝم٩م اإلُمييي٤مم ي٘ميييقل اًمر٠موييييؾ  يييذه ُمّميييٞم٦ٌم طمذيٗمييي٦م ومييي٢من د يٙميييـ 

اًمر٠مويؾو احلدي٨م ي٘مقل: وم٢من د يٙمـ هلؿ إُم٤ممو ُم٤مذا يٗمٕمؾع ي٠مُمره سم٠من يدع اًمٗمرق 

يمٚمٝم٤م و ذا ٓ يٕمٜمل أن ٓ يٕمٛمؾ ًمإلؾملمو ومٝمق يملُمف ُمـ ٟم٤مطمٞمي٦م صيقاب أٟميف إذا د 



 اخلاللرأي الصيخ يف كتاب عبد الزمحن عبد  ---------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

57 

ٗمًيييف يٙميييـ  ٜمييي٤مك إُمييي٤مم ومٚميييٞمس ُمٕمٜميييك ذًميييؽ أٓ يٕمٛميييؾ ًمإلؾميييلم ًمٙميييـ ذم اًمقىمييي٧م ٟم

وم٤محلدي٨م  ي  سم٠مٟمف ٓ ْيقز طمٞمٜميذاك أن شمرٙمريؾ مج٤مقمي٤مت ومج٤مقمي٤مت وييزادوا 

ومرىميي٦م ويييزدادوا بزسميي٤ًم وإمم ًظمييرهو وًمٙمييـ اعمًييٚمؿ قمٚمٞمييف أن يٕمٛمييؾ يمييؾ سم ًييٌف ذم 

ؾمٌٞمؾ إقم٤مدة احلٞم٤مة اإلؾملُمٞم٦م اًمرل ٓ سمد هل٤م ُمـ إُم٤ممو أُم٤م اًمرٙمرؾ واًمر يزب ومٝميذا 

ويقع: ٕٟميف ؾمي١مال وضميقاب يٜم٤مذم اإلؾميلمو وطميدي٨م طمذيٗمي٦م ٟميص ىمي٤مـمع ذم اعمق

 وإن د يٙمـ هلؿ إُم٤ممو ُم٤مذا ٟمٗمٕمؾع ُم٤مذا ي٘مقل احلدي٨م..ع

 ... شمٚمؽ اًمٗمرق يمٚمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 اًمٗمرق يمٚمٝم٤م. اًمِمٞم :

و ؾ  ذا يٕمٜمل أن  ذه ا نقم٤مت ُمـ مج٤مقم٤مت اًمدقمقة  ل داظمٚمي٦م  ُمداظمٚم٦م:

 ع¢ذم وٛمـ ُمدًمقل اًمٗمرق اعمذيمقرة ذم طمدي٨م رؾمقل ام 

أٟميف ُمي لً  يؾ  ٠مًم٦م: ٕن  يذا ىمٌيؾ  يذه اعمِميٙمٚم٦مو يذا فرٚميػ قميـ اعمًي اًمِمٞم :

ريديييي٦م  يييؿ ُميييـ اًمٗميييرقع ٟم يييـ ٟم٘ميييقل أوًٓ ٓ ْيييقز أن ٟمٓمٚميييؼ إؿمييي٤مقمرة  يييؾ اعم٤مشم

اًمٙملم قمغم يمؾ ُمـ اٟمرٛمك إمم ُميذ ٥م سم٠مٟميف ٟمي٤مج أو  ٤مًميؽ وميردًا وميردًاو وإٟمين ٟم يـ 

ٟمٜمٔمر إمم اعمٜمٝم٩م صمؿ إذا وضمدٟم٤مه ُمٜم روم٤ًم قمـ اعمٜمٝم٩م ٓ ٟمًرٓمٞمع أن ٟم٘ميقل قميـ يميؾ 

طم٤مد قميـ اعميٜمٝم٩م اًمّمي ٞم  أٟميف ذم اًمٜمي٤مر: ٕٟمٜمي٤م ٟمٕمر٘ميد مجٞمٕمي٤ًم أن سمٕميض اًمٙمٗمي٤مر  ُمـ

إِن  ﴿وًمٞمس سمٕمد اًمٙمٗمير ذٟمي٥م يمين  يق ُمٕمٚميقم اعمٌيدأ اًمٕمي٤مم ىمقًميف شمٕمي٤ممم ذم اًم٘ميرًن: 

ـْ َيَِم٤مءُ  َ
َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عمِ ٓ َيْٖمِٗمُر أَْن ُينْمَ وًمٙمـ ىمد يٙميقن يمي٤مومر  [84]النساء:﴾ام َ 

٤م أو أيم ر ُمـ يم٤مومر قمٜمد ام ُمٕمذورًاو وم ٤ًمسمف قمٜمد ام قمز وضميؾو ًمٙمٜمٜمي٤م ٟم٘ميقل  يذا ُم
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يم٤مومر إذا رأيٜم٤مه يمٗمرو وم٢مذا شمريمٜم٤م اًمٙم٤مومر ضم٤مٟم٤ًٌم وأظمذٟم٤م ومردًا ُمـ أومراد اًمْميلل ٟم٘ميقل 

 ذا و٤ملو ًمٙمـ ٓ ٟم ٙمؿ قمٚمٞمف سماّمقص أٟمف ذم اًمٜم٤مر: ٕٟميف ىميد يٛمٙميـ أن يٙميقن 

ُمي٤م ينميطمف ؿميٞم  اإلؾميلم اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م ر يف  ًمف قميذر قمٜميد ام شمٌي٤مرك وشمٕمي٤مممو و يذا

ام ذم يمرٌييف ُميييع ؿميييدة  لشميييف قميييغم اًمٗميييرق اًمْمييي٤مًم٦م يم٤معمٕمرزًمييي٦م وا يييقارج وٟم يييق 

ذًمؽو وقمغم  ذا ٟم ـ ٟم٘مقل ٓ ٟمجٞمز أن ٟم٘ميقل سمي٠من ا نقمي٦م اًمٗملٟمٞمي٦م أو ا نقمي٦م 

اًمٗملٟمٞمييي٦م  يييل ُميييـ اًمٗميييرق اًمْمييي٤مًم٦مو وسما٤مصييي٦م إذا شمٌٜمييي٧م اعميييٜمٝم٩م اًميييذي ٟميييدقمق إًمٞميييف 

وًمٙميـ ظمي٤مًمػ ذم سمٕميض ا قاٟمي٥م ذم أؾميٚمقب اًميدقمقة أو ذم ومٝمٛميف  وٟمديـ ام سميف

ًمٌٕمض اًمٜمّميقص ُميـ اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م..  يذا أُمير ٓ يٜمجيق ُمٜميف إٟمًي٤منو  يذا اًميذي 

 ٟمديـ ام سمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

يمٚمٛميييرٙمؿ يييي٤م ؿميييٞم  اًمريييل أ شميييؿ إًمٞمٝمييي٤م ذم يملُمٙميييؿ ... أرؾميييٚمرؿ إًمٞميييف  ُمداظمٚمييي٦م:

ة ذيميرشمؿ ومٞميف ًمٗميظ ييذيمر ومٞميف ًمٗميظ رؾم٤مًم٦م أٟم٤م اؾمرٛمٕم٧م إًمٞمٝم٤م ومرأي٧م أٟمٙمؿ ٟم٘مٚمرؿ قم٤ٌمر

ا نقمييي٦م سمييي٤مًمٚمٗمظ اعمٗميييردو وم٘مٚميييرؿ أن ذيمييير ا نقمييي٦م ايييذا اًمًيييٞم٤مق سمييي٤مًمٚمٗمظ اعمٗميييرد 

ُيٗمٝميييؿ ُمٜميييف أٟميييف ي٘مييير ا نقمييي٤مت إظميييرىو و يييذا ُمييي٤م أدري ًمٕمٚميييف ىمٌيييؾ صيييدور  يييذه 

اًمرؾمييي٤مًم٦م اًمريييل  يييل ُمنميييوقمٞم٦م اًمٕمٛميييؾ ا نقميييل أم أن  يييذه إـملًمييي٦م هيٕمييي٦م ُميييٜمٙمؿ 

 سم٠مًمٗم٤مظ  َي٦م يٕمٜمل ذم ُمقاوع أظمرى. ًمٚمٙمر٤مب: ٕٟمف  ق ّ ح سمذًمؽ

اًمٜم٘ميييؾ ُميييـ اًمِميييٞم  يمييي٤من قميييغم إؾميييٚمقب اًمٕمٛميييؾ اًمًيييٞم٤مي ىمٌيييؾ  يييذه  ُمداظمٚمييي٦م:

 اًمرؾم٤مًم٦م.

 ىمٌؾ أن شمٓمٚمع  ذه اًمرؾم٤مًم٦م. ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمييييؿ ٟمٕمييييذره يٕمٜمييييلو ... سميييي٠من  ييييذه اًمرؾميييي٤مًم٦م ومٞمٝميييي٤م قمٌيييي٤مرات  َييييي٦م  ُمداظمٚميييي٦م:

 واو ٦م يٕمٜمل ذم شمٕمدد مج٤مقم٤مت اًمدقمقة..

  يمؾ طم٤مل يٕمٜمل ُم٤م أسمٕمدٟم٤م قمـ اًمّمقاب.قمغم اًمِمٞم :

ٟمٕمييييؿ  ييييق اعمييييراد.. ىمّمييييده أن  ييييذا ُمٜمييييؽ اؾمييييرٜمر٤مج اؾمييييرٜمرجرف وًمٙمييييـ  ُمداظمٚميييي٦م:

 اًمٜمّمقص  َي٦م.

سمييؾ أن ًمرٕمييدد ا نقميي٤مت ًمٚمييدقمقة وا ٝميي٤مد ُمييـ اعمزاييي٤م أوييٕم٤مه ُميي٤م  ُمداظمٚميي٦م:

 ًمٚمرٕمدد ُمـ اعم٤ًموئ.

 ٟم٠ًمل ام ًمٜم٤م وهلؿ اهلداي٦م. اًمِمٞم :

٨م اقمرزل شمٚمؽ اًمٗمرىم٦مو  ذه إؿم٤مرة ًمرٚمؽ اًمٗمرق ؿمٞماٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم دي ُمداظمٚم٦م:

إؿم٤مرة إمم ُم٤م شم٘مدم ذيمره ًمٚم دي٨م و ل اًميذيـ ييدقمقن اًمٜمي٤مس إمم أسميقاب ضمٝميٜمؿو 

 ومٝمذا إؿم٤مرة إمم ومرق ُمٕمٞمٜم٦م.

ًمٙميييـ  يييؾ شمٕمٜميييل أن يميييؾ ومرىمييي٦م يييي٤م ىميييد يقضميييد وًميييٞمس هلييي٤م إُمييي٤مم شمٙميييقن  اًمِميييٞم :

 يمذًمؽع وإٟمن يقضمد سمٕمْمٝم٤م يمذًمؽ.

اقمرييزال ومتيي٦م ظم٤مصيي٦م ُمييـ اًمٗمييرق اًمرييل شم٘مييدم  يٕمٜمييل إُمييؾ سميي٤مٓقمرزال  ييق ُمداظمٚميي٦م:

 ذيمر ٤م ذم احلدي٨م.

ٓ اعم٘مّمقد ومٞمٝمي٤م اًمٗميرق يمٚمٝمي٤مو وًميٞمس ومرىمي٦م ُمٕمٞمٜمي٦مو اًمٗميرق يمٚمٝمي٤م ُمي٤م دام  اًمِمٞم :
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ًمٞمس  ٜم٤مك إُم٤مم ْٛمٕمٝم٤م وأٟم٧م ذم اقمر٘م٤مدي ٓ شمِمؽ أٟمٜم٤م ًمق ومرويٜم٤م أن  ٜمي٤مك ومرىمي٤ًم 

 و٤مًم٦م يمٚمٝم٤م ٓ شمٙمقن ولهل٤م ذم ٟم٦ًٌم واطمدةو أًمٞمس يمذًمؽع

 ؿ.ٟمٕم ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييي٥م ومٙميييذًمؽ أيْميي٤ًم ًميييٞمس ُميييـ اًمييييوري أن ٟمٗمٝمييؿ أن يميييؾ ومرىمييي٦م  يييق  اًمِمييٞم :

سمٜمًييي٦ٌم شمٚميييؽ اًمْميييلًم٦م اًمريييل أٟمييي٧م شمٚمٛمييي  إًمٞمٝمييي٤م يييي٤م ضمييي٤مء ذيميييره ذم احليييدي٨مو ًمٙميييـ 

يٙمٗمييييل أسيييي٤م ًمييييٞمس قمٚمٞمٝميييي٤م إُميييي٤ممو وطمٞمٜمتييييذ ٓ ْييييقز اًمرٕمّميييي٥م  نقميييي٦م ُمييييـ  ييييذه 

َع َويُمقُٟمييييييقا َُميييييي﴿ا نقميييييي٤مت وإٟميييييين يٕمٛمييييييؾ اإلٟمًيييييي٤من ُمرٕم٤موٟميييييي٤ًم يميييييين ىميييييي٤مل شمٕميييييي٤ممم: 

٤مدىِملِمَ  ومٚمًٜم٤م دقم٤مة ًمٚمرٙم٤مؾمؾ وًمؽمك اًمٕمٛمؾ وٓ ًمٚمر زب وًمٚمرٙمرؾ  [331]التوبة:﴾اًمّم 

وزييي٤مدة اًمٗمرىميي٦م سمييلم اعمًييٚمٛملمو وإٟميين اًمّمييقاب سمييلم  يي١مٓء و يي١مٓءو وٟم ييـ ٟمييرى 

وًمٕمٚمؽ شمرى أٟم٧م ذم يم ػم يي٤م ؾميٛمٕم٧م ُميـ اًمرًيٝمٞملت أن  يذه اًمرٙميرلت و يذه 

ٕواسيي٤م: ٕسيي٤م د شم٘مييؿ قمييغم  اًمر زسميي٤مت ًمييق يم٤مٟميي٧م ضميي٤مئزة ذم اإلؾمييلم ومٝمييل ؾميي٤مسم٘م٦م

اًمٕمٚمؿ اًمّم ٞم  واعمٜمرنم سملم أومراد يم ػمة ُمـ  ذه ا نقم٦م اعمرٙم رةو ومٜم ـ ُٕمر 

ُميييي٤م ٟم٘مييييقل وقمييييغم ُمييييٜمٝم٩م اًمًييييٚمػ اًمّميييي٤مًم  ومييييٜم ـ ٟمٕمٜمييييل أٟمييييف ْيييي٥م قمييييغم اًمييييدقم٤مة 

اإلؾميييلُمٞملم أن يًيييٕمقا طم ٞم ييي٤ًم ٓؾميييرتٜم٤مه احلٞمييي٤مة اإلؾميييلُمٞم٦مو وذًميييؽ ٓ يٙميييقن إٓ 

 ير ٘ميؼ ذم اقمر٘مي٤مدي إٓ إذا يمين ي٘مقًميقن اًمري٤مري  سمٜمنم اًمٕمٚمؿ اًمّمي ٞم و وذًميؽ ٓ

يٕمٞميييد ٟمٗمًيييفو ٟم٘ميييرأ ذم شميييراضمؿ يم يييػم ُميييـ إئٛمييي٦م أن اإلُمييي٤مم اًمٗميييلين يمييي٤من إذا ضمٚميييس 

يدرس يم٤من ذم درؾمف طمقًمف يمذا ُمرٕمٛمؿو يٕمٜمل ُمـ أ يؾ اًمٕمٚميؿ اًميذيـ ىميد يًي٤مووٟمف 

وىمد ي٘م٤مرسمقٟمف ذم اًمٕمٚمؿ ُمع ذًمؽ ْٚمًقن قمٜميده ًمٙميل يًيرٗمٞمدوا ُمٜميف ُمي٤م ىميد يٙميقن 

وم٤مشمييف ُمييـ اًمٕمٚمييؿو اًمٞمييقم إذا ٟمٔمييرت ذم اًمٙمقييي٧م أو ذم ؾمييقري٤م أو إردن أو ذم ىمييد 
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٤مت أن ُي٘مرٟمقا ُمع ُميـ يمي٤مٟمقا ٞمٝميمؾ سملد اإلؾملم دمد أومرادًا يِم٤مر إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٌٜم٤من و 

يـ يِم٤مر إًميٞمٝمؿ ُميـ اًمٕمٚمينء ذم ىميديؿ اًمزُمي٤منو  ٞمٝمي٤مت أن ييداٟمق ؿ أو أن ي٘مرٟميقا 

ٞميػ يٛمٙميـ هلي١مٓء اعملييلم اعمٛمٚمٞمٜمي٦م ُمٕمٝمؿ ُمع ذًمؽ  ١مٓء أومراد سملم اعمليلمو يم

وييييدير ٤م قمييي٤مد أو قمييي٤معملم أو صملصمييي٦مو وٓ أفميييـ يٌٚميييغ قميييدد ؿ  يييذاو يمٞميييػ يٛمٙميييـ 

 ١مٓء آصمٜملم أو اًم لصم٦م أن يرسمقا وأن يٜمِمتقا اعمليلم وىميد ـمٌٕميقا سمٓمي٤مسمع احلزسمٞمي٦م 

 يييذا أُمييير ُمًييير ٞمؾو وُمٜميييذ ًمٞمٚمريييلم أو صميييلث ًمٞمييي٤مل اشمّميييؾ و أطميييد ؿ ُميييـ ا زائييير 

رًيٌلمو ا نقم٦م اًمرل يًٛمق ٤م ضمٌٝم٦م اإلٟم٘مي٤مذ .. اًمٔمي٤م ر أٟميف ُميـ اعمٜم ويٌدوا أٟمف ُمـ

أٟمييف ٓ طمييزب وٓ شمٙمرييؾ ذم اإلؾمييلم ويمقٟمييقا ُمييع  ومًيي٠مًمٜمل ُميي٤م رأيييؽع ردييي٧م رأيييل

أفميييـ اؾميييٛمف قميييكم  واعمًيييٚمٛملم مجٞمٕمييي٤ًم إمم ًظميييرهو اًمِمييي٤م د ىمييي٤مل زم بييي٧م اًمِميييٞم 

سم٤محلييي٤مج اًميييكم بييي٧م وييي ٙم٧م أٟمييي٤م ذم ٟمٗميسييي ُميييع إؾميييػ ًمٙميييـ   اًمْمييي ؽ ُمييي٤م 

ىميي٤مل بيي٧م يييده ؾمييٌٕم٦م ُمليييلم ُمًييٚمؿ ىمٚميي٧م ييي٤م ام ؾمييٌٕم٦م ُمليييلم ُمًييٚمؿ يمييؿ  يٌٙمييلو

وا ٟمِم٠مة إؾملُمٞم٦مو ويؽمسمقا شمرسمٞم٦م إؾميلُمٞم٦مو جميرد ١مقم٤مد  ١مٓء سم ٤مضم٦م ًمف طمرك يٜمِم

ُميييي٤م إٟمًيييي٤من سم٤مًمٕم٤مـمٗميييي٦م واحلنؾميييي٦م وسمييييٌٕمض ا ٓميييي٥م اًمٜم٤مرييييي٦م يمييييرّٚمٝمؿ مجٕمٝمييييؿ وييييد 

قطمٞميدع  يؾ احل٤ميمؿ اًمٙمي٤مومر واضمرٛمٕميقاو ًمٙميـ  يؾ قمروميقا اإلؾميلمع  يؾ قمروميقا اًمر

قمرومقا اًمٕم٤ٌمدة اًمّميلة واًمّميٞم٤ممع ٓ  ء ُميـ ذًميؽ ؾميقى اًمٕمقاـميػو وأٟمي٤م أقمر٘ميد 

أن ووع دقمقة يمرٙمرؾ أو دمٛمعو وٓ أىمقل يمر زب ىمٌؾ  ذا اًمر يزب أقمر٘ميد أٟميف 

ذم اًمٙمقي٧م ُمـ أطمًـ ُم٤م يٙمقن اًمقوعو و ذا ٓ ؿمؽ اٛم٦م أظمقٟم٤م قمٌد اًمر ـ 

 يي١مٓء يمٚمٝمييؿ إذا شمٙمرٚمييقا  وُمييـ ُمٕمييف ُمييـ إظمييقان اًمٓمٞمٌييلمو ُمييع ذًمييؽ ُميي٤م أقمر٘مييد أن

وبزسمقا يٙمقٟمقن ىمد ومٝمٛمقا ُم٤م ْي٥م قمٚميٞمٝمؿ قم٘مٞميدة وقمٌي٤مدة وؾميٚمقيم٤ًمو اًمِمي٤م د أٟمي٤م 
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أٟمٔمر إمم  يذا اًمرٙمريؾ احليزو إقمٛميك أن قم٤مىمٌريف اًمٗمِميؾ واًمري٤مري  يمين ىمٞميؾ يٕمٞميد 

ٟمٗمًييفو واعم يي٤مل سمييلم أيييديٜم٤م  يي٤م ؿ اإلظمييقان اعمًييٚمٛمقن ُمٜمييذ  ًييلم ؾمييٜم٦م بزسمييقا 

ٝمؿ أن اعمًٚمٛمقن  ؿ إظمقان اعمًٚمٛمقن وُمع ذًمؽ ُم٤م ئوشمٙمرٚمقا وسم٤مًمٖمقا ذم ادقم٤م

اؾمييييرٓم٤مقمقا أن يٕمٛمٚمييييقا ؿمييييٞمت٤ًمو ُميييي٤م اؾمييييرٓم٤مقمقا أن َي٘م٘مييييقا يمٚمٛميييي٦م أقمر٘مييييد ٤م أسيييي٤م ُمييييـ 

أىمٞمٛميييقا دوًمييي٦م  :ُٟم٘مٚمييي٧م إُمييي٤م قميييـ طمًيييـ اًمٌٜمييي٤م أو قميييـ اهلْميييٞمٌل و يييل اًمٙمٚميييؿضميييقا ر 

اإلؾمييلم ذم ىمٚمييقسمٙمؿ شُم٘مييؿ ًمٙمييؿ ذم أروييٙمؿو  ييذه اًمٙمٚمٛميي٦م ُميي٤م اؾمييرٓم٤مقمقا اإلظمييقان 

لم ـمٞمٚميي٦م ٟمّمييػ ىمييرن ُمييـ اًمزُميي٤من وزييي٤مدة أن َي٘م٘مق يي٤مو عميي٤مذاع ٕسييؿ ُميي٤م اعمًييٚمٛم

قمٜمييد ؿ إٓ احليينس واًمرٙمرييؾ اًمًييٞم٤مي وٟم ييق ذًمييؽ ُمييـ اعمٕميي٤مينو أُميي٤م اًمدراؾميي٦م 

ا اًمرٜمٔمٞمؿو صمؿ  يؾ اًميٜمٗمس وُميـ يٚميقذ اي٤م ُميـ إوٓد ذاًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمرشمٞم٦ٌم اعمٜمٔمٛم٦م  

ؾمييقل قمٚمٞمييف اًمًييلم وأسميي٤مء وإُمٝميي٤متو يٕمٜمييل أن يٕمٞمييد اًمريي٤مري  ٟمٗمًييف يميين ومٕمييؾ اًمر

ُمع أص ٤مسمفو  ذا أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ ا نقم٦م وأظمِمك ُم٤م أظمِم٤مه أن يٕمٞمد اًمري٤مري  

ٟمٗمًيييف أيْمييي٤ًمو ومٙميييؾ شمٙمريييؾ ي٘ميييقم قميييغم أؾمييي٤مس احلييينس ًميييٞمس قميييغم اًمٕمٚميييؿ وقميييغم 

اًمؽمسمٞميي٦م واًمرّمييٗمٞم٦م اًمرييل أٟميي٤م شمٙمٚمٛميي٧م قمٜمٝميي٤م أيم يير ُمييـ ُمييرة ومٕم٤مىمٌيي٦م أُمر يي٤م اًمٗمِمييؾ وٓ 

قمٜمف اًمنميع واًمرٗميرق اعم٘مٞمي٧مو ـمٞمي٥م ؿمؽو ًمذًمؽ  ذا ُمـ ًصم٤مر اًمر زب اًمرل سك 

 همػمهع 

ؿمييٞم  ومٞمييف  يييط ؾمييجٚمرٛمقه ُمييع أفمييـ صييقت اًمِمييٞم  ؾمييٚمٞمؿ اهلييلزم  ُمداظمٚميي٦م:

يًيي٠مًمٙمؿ قمييـ ُمًيي٤مئؾ ُمييـ ضمٝميي٦م اًمرٙمرييؾ وُمييـ ضمٝميي٦م سمٕمييض إُمييقر اعمارٚمٗميي٦مو يمقٟمييف 

ؾم١مال صٖمػم أو ىمّمػمو  ؾ يم٤مٟم٧م صمؿ  ٜم٤مك داقمل ًمٌٕمض آصيٓملطم٤مت  يذه ُميـ 

 اًمرٙمرؾ وًمزوم اًمرٙمرؾ وُم٤م أؿمٌف ذًمؽع
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 .ذه ُمـ إُمقر احل٤مدث ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمكٓ   اًمِمٞم :

 وطمرك ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك يٕمٜملع ُمداظمٚم٦م:

 ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمك. اًمِمٞم :

 يمٞمػ ي٤م ؿمٞم ع ُمداظمٚم٦م:

 أُم٤م اًمٚمٗمظ ومقاو . اًمِمٞم :

 ًمٗمٔم٤ًم واو  ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

أُم٤م ُمٕمٜمك وم٠ميْم٤ًم يٜمٌٖمل أن يٙميقن واوي ٤ًم: ٕن اعم٘مّميقد سم٤مًمرٙمريؾ  يق  اًمِمٞم :

 اًمرٗمرق.

 ؿمٞماٜم٤مع يمٞمػ ي٤م ُمداظمٚم٦م:

يُمييؾُّ طِمييْزٍب سمِييَن ًَمييَدهْيِْؿ ﴿اعم٘مّمييقد ُمييـ اًمرٙمرييؾ اًمٞمييقم  ييق اًمرٗمييرقو يٕمٜمييل  اًمِمييٞم :

يٕمٜمل  ١مٓء يرٙمرٚمقا مج٤مقمي٦م قميغم ُميٜمٝم٩م و ي١مٓء ا نقمي٦م  [35]المؤمنون:﴾ومَِرطُمقنَ 

 قمغم ُمٜمٝم٩مو و ٙمذا.

ًمٙميييٜمٙمؿ أىميييررشمؿ يييي٤م ؿميييٞماٜم٤م سميييدل ُمييي٤م ؾمييي٠مًمٙمؿ  يييق قميييـ اًمرٙمريييؾ وذيمييير  ُمداظمٚمييي٦م:

 سم٠مس ُمـ ذًمؽ سمؾ  ذا واضم٥م. وـمف ويمذا ىمٚمرؿ ٓ 

سمٕمييد أن ذيمييرت اًمنمييوط وميي٢مذًا اًمرجٛمييع قمييغم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦مو ُميي٤م ومٞمييف  اًمِمييٞم :

 ظمله يٕمٜمل.

 أىمقل يٕمٜمل صمؿ  ٜم٤مك داقمل يٕمٜمل.. ُمداظمٚم٦م:
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 أٟم٤م أشمٙمٚمؿ قمـ اًمرٙمرؾ سم٤معمٕمٜمك اًم٤ًمئد اًمٞمقم. اًمِمٞم :

 قم٤مره ًمٙمـ اًم١ًمال اعمٜمٌٜمل قمغم اًمٙملم إول. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ؾمٛمٕمٜم٤م ُمـ إظمقان أٟمف إذا يم٤من اإلٟم٤ًمن ذم شمٙمرؾ ُم٤م قمٚمٞمف أن يٌ٘مك. :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمفع اًمِمٞم :

قمٚمٞميييف أن يٌ٘ميييك ذم  يييذا اًمرٙمريييؾ إذا  يييداه ام ؾميييٌ ٤مٟمف وشمٕمييي٤ممم قميييغم  ُمداظمٚمييي٦م:

اًمٕم٘مٞمييدة اًمّميي ٞم ٦م وأن يٕمٚمييؿ  يي١مٓءو ٟم٘مٚمق يي٤م قمييٜمٙمؿو وًمٙمييـ  ييذا يٕمٜمييل ُمنمييوط 

ٜمٔمٞمؿ طمرك يٕمٚمؿ إظمقاٟمف سمنموط أن  ذا اًمرضمؾ اًمذي يٛمٙمـ أن يدرس ذم  ذا اًمر

اًمييذيـ ذم اًمرٜمٔمييٞمؿ اًمييذيـ ٓ يًيير٘مٌٚمقن ُمييـ أطمييد إـملىميي٤ًم إٓ ُمييـ صييٗمقومٝمؿو وًمٙمييـ 

 يِمؽمط قمٚمٞمف أن يٚمرزم سمٕمدة أُمقر ُمٜمٝم٤م: أن يدومع اؿمؽماك.

 أنع اًمِمٞم :

 يدومع اؿمؽماك ُمـ ُم٤مًمف إمم  ذه ا نقم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 إذا وىمػ إُمر  ٜم٤م ؾمٝمؾ سمٕمديـع اًمِمٞم :

ن يٚمرزم سمٌٞمٕم٦م يٌي٤ميعو وًمٙميـ  يق يًيرٓمٞمع أن يٚمٗميؼ اًمٌٞمٕمي٦م وأيْم٤ًم قمٚمٞمف أ ُمداظمٚم٦م:

 ييييذه سم٢مصييييلح ا نقميييي٦مو واًم ٤مًميييي٨م أن يٚمرييييزم سمٓم٤مقميييي٦م .. أن يٓمييييٞمٕمٝمؿ وأن َيييييي 

اضمرنقم٤مهتؿو ويٗمٕمؾ ُم٤م ي٠مُمرون سمفو وراسمٕم٤ًم أن يًيٙم٧م قميـ سمٕميض إُميقر اًمٌدقمٞمي٦م 

اًمرل بدثو ومٝمؾ اعمّمٚم ٦م اًمراضم ي٦م ايذا إخو وأيْمي٤ًم  ٜمي٤مك ٟم٘مٓمي٦م ُمٝمٛمي٦م ضميدًا 
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ٟمف ىمٚمٞمؾ اًمٕمٚمؿو أي د يرٛمرس عم٤م يم٤من ذم صٗمقومٝمؿ د يٕمٚمٛمقه قميغم اًمٕم٘مٞميدة وٓ أ

 يًرٓمٞمع  ذا اًمرضمؾ اًمذي  ق ذم  ذا قمغم يٕمٜمل إُمقر يمٚمٝم٤مو اذه اًمنموط  ؾ

اًمرٙمرييييؾ و يييييذا اًمرٜمٔميييييٞمؿ واًميييييذي ًميييييف ُمٜمّمييييي٥م قمٜميييييد ؿ أن ْٚميييييس ويٕمٚميييييؿ إظمقاٟميييييف 

 اًمٕم٘مٞمدةو ويمذا ويًرٛمر ُمٕمٝمؿع

 سمدون  وط. اًمِمٞم :

 اذه اًمنموط. ٓ ُمداظمٚم٦م:

 سمدون  وط. اًمِمٞم :

 إذًا ُم٤م يًرٓمٞمع. ُمداظمٚم٦م:

ُمييي٤م يًيييرٓمٞمعو أُمييي٤م اًمنميييط إول وميييل سمييي٠مس سميييف وظميييػم ًميييؽ أٓ شميييذيمرهو  اًمِميييٞم :

 قمروم٧م أي  طع

 آؿمؽماك. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمييؿ يميي٤من يٜمٌٖمييل قمييغم إىمييؾ شمييذيمره أظمييػمًا يٕمٜمييلو ؿمييقه ييي٤م أظمييل أٟمييي٤م  اًمِمييٞم :

د اًمٞميييقم أسيييؿ يٜمٓمٚم٘ميييقن ذم اًميييذي أضميييده ُميييـ خمييي٤مـمر اًمرٙمريييؾ واًمر يييزب اعمقضميييق

شمٙميييرلهتؿ  يييذه اعمٗمرىمييي٦م ًمعُمييي٦م قميييغم ىم٤مقميييدة هميييػم إؾميييلُمٞم٦م أصيييٌ ٧م اًمٞميييقم يم٠مسييي٤م 

و ٓ سمييد أن شمٙمقٟمييقا ىمييد «اًمٖم٤مييي٦م شمييؼمر اًمقؾمييٞمٚم٦م»ىم٤مقمييدة إؾمييلُمٞم٦م ،ورييي٦م ضمييدًا و ييل 

ؾمييييٛمٕمرؿ ُم ييييؾ  ييييذه اًم٘م٤مقمييييدة اعمزقمقُميييي٦م اًمٖم٤مييييي٦م شمييييؼمر اًمقؾمييييٞمٚم٦مو أفمييييـ أظمقٟميييي٤م قمٌييييد 

ٜمي٤م أطمٞمي٤مءًا وأُمقاشمي٤ًم وىميع ذم  يذه ٟم٘ميقل ٟم يـ ذم ًمٖمي٦م اًمر ـ ضمزاه ام ظميػمًا ور 

اًمِم٤مم: اًمٓم٤مسمقؾم٦مو يٕمٜمل ذم  ذه اهلقةو طمٞم٨م ّ ح ذم سمٕمض رؾم٤مئٚمف أن اعمًٚمؿ 
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ذم  ييذا اًمٕمٍميي ذم ؾمييٌٞمؾ ـمٚميي٥م اًمييرزق ٓ سمييد أن يقاىمييع احلييرامو ًمٕمٚمٙمييؿ شمييذيمرون 

ـْ َير يِؼ ام َ ﴿ؿمٞمت٤ًم ُمـ  ذاع يمٞمػ ي٘مقل ُمًٚمؿ  ذا و ق ي٘مرأ ىمقًميف شمٕمي٤ممم:  َْٕميْؾ َوَُمي َْ  

ي٥ُم * ًَمُف خَمَْرضًمي٤م ًِ ٓ ََيَْر ـْ طَمْٞمي٨ُم  ع وي٘ميرأ ىمقًميف قمٚمٞميف اًمًيلم: [5-2]الطدالق:﴾َوَيْرُزىْميُف ُِمي

لو إن ٟمٗمًييييي٤ًم د تيييييقت طمريييييك شمًيييييرٙمٛمؾ رزىمٝمييييي٤م قميييييإن روح اًم٘ميييييدس ٟمٗمييييي٨م ذم رو

وأضمٚمٝميي٤م وميي٠ممجٚمقا ذم اًمٓمٚميي٥م وميي٢مٟمن قمٜمييد ام ٓ ُيٜميي٤مل سميي٤محلرامع يمٞمييػ ي٘مييقل رضمييؾ 

د ومٝمييييق ُم ٚمٜميييي٤م ـم٤مًميييي٥م قمٚمييييؿ وُميييي٤م  ذم ـمٚميييي٥م اًمٕمٚمييييؿ ىمييييديًن يٕمٜمييييل إذا ُميييي٤م ىمٚمٜميييي٤م قميييي٤م

وطمييدي ٤ًمع يمٞمييػ يرٜم٤مؾمييك يمييؾ  ييذه اًمٜمّمييقص و ييل  َييي٦م اًمٖم٤مييي٦م شمييؼمر اًمقؾمييٞمٚم٦مو 

وصييييٚم٧م  ييييذه اًم٘م٤مقمييييدة ُمٕمٝمييييؿ أن يٓمٌ٘مييييقا قمييييغم أشمٌيييي٤مقمٝمؿ  وط اًمٌٞمٕميييي٦م اًمٙمييييؼمىو 

اًمٓم٤مقمييي٦م اًمٕمٛمٞمييي٤مءو اًمٌٞمٕمييي٦مو ٓ ـم٤مقمييي٦م عماٚميييقق ذم ُمٕمّميييٞم٦م ا ييي٤مًمؼ..  يييذه ٟمّميييقص 

ًمٚماٚمٞمٗم٦مو و ؿ يٍمطمقن أٟمف ٓ ظمٚمٞمٗمي٦م وًمٙميٜمٝمؿ ي٘مقًميقن سم٠مًمًيٜمرٝمؿ ضم٤مءت سم٤مًمٜم٦ًٌم 

ُمييي٤م ًميييٞمس ذم ىمٚميييقاؿو أو سمٕمٌييي٤مرة أظميييرى فييي٤مًمٗمقن أىميييقاهلؿ سم٠مومٕمييي٤مهلؿو وم٤مًمٌٞمٕمييي٦م ذم 

اإلؾملم ٓ ٟمٕمرومٝم٤م إٓ ًمٚماٚمٗم٤مءو واًمٓم٤مقم٦م  ذه اًمرل دم٥م قمغم اعمًٚمؿ سم ٞم٨م أن 

إُمييير  إُمييير اعمٌييي٤مح ُيّميييٌ  ومروييي٤ًم قمٚمٞميييف سمًييي٥ٌم صيييدور إُمييير ييييـ ْييي٥م شمٜمٗمٞميييذ

يم٤مًمزوضم٦م ُم لً ي٠مُمر ٤م زوضمٝم٤م سمٌمء ًمٞمس ذم إصؾ واضم٤ًٌم قمٚمٞمٝم٤م  قم٤ًم ًمٙمٜميف ذم 

إصؾ  ق ُم٤ٌمحو ومٞم٠مُمر ٤م أن شمٗمٕمٚمٝم٤م و ل ىم٤مدرة ُمًرٓمٞمٕم٦م ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٗمٕميؾ 

ذًمؽو يمذًمؽ احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ اعم٤ٌميع سمٞمٕم٦م  قمٞم٦مو وم٤مٕظمقة اعمًٚمٛملم ؾمٜمقا  يذه 

اد أن ْٛميييع سميييلم اإلظمقاٟمٞمييي٦م وسميييلم اًمًيييٜم٦م اًمًيييٞمت٦م صميييؿ ىمٚميييد ؿ ُميييـ ىمٚميييد ؿ ييييـ أر

اًمًييٚمٗمٞم٦م ومٗمروييقا اًمٌٞمٕميي٦م وومروييقا اًمٓم٤مقميي٦مو ٟم ييـ ٟم٘مييقل ٓ ُميي٤مٟمع ُمييـ ومييرض اًمٓم٤مقميي٦م 

ذم ؾمٌٞمؾ شمٜمٔمٞمؿ شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس وشميقضمٞمٝمٝمؿ وشميرسمٞمرٝمؿ إمم ًظميرهو وًمٙميـ ًمٞمًي٧م  يل 
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اًمٓم٤مقم٦م اًمرل ي٠مُمر ام قمز وضمؾ ا٤م ذم اًم٘مرًن ذم ـم٤مقم٦م ام واًمرؾمقل وأوزم إُمر 

٤مص٦م وشمٚمؽ ـم٤مقم٦م قم٤مُم٦مو ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م إطمٙم٤مم اًمرل شمؽمشم٥م ُمٜمٙمؿ  ذه ـم٤مقم٦م ظم

قمغم اًمٓم٤مقم٦م ا ٤مص٦مو ومار٤مُمي٤ًم أىميقل: أن  يذا اًمٕميذر اًميذي أٟمي٧م شمِميػم إًمٞميف إذا يمي٤من 

ٓ يًيييييٛم قن ًميييييف إٓ أن فْميييييع ًمٌٞمٕميييييرٝمؿ وًمٓمييييي٤مقمرٝمؿ اًمٕمٛمٞمييييي٤مء و يييييؿ يٕمٚمٛميييييقن أن 

وضمقده سملم فمٝمراٟمٞمٝمؿ يٗمٞمد ؿ ذم أصؾ دقمقهتؿ وٓ يي ؿ ومٝمذا  ق ُميـ ؿميٕم٥م 

 اًمرٙمرؾو واو  ا قابع

اًم١ًمال اعمٌٜمل قمغم اًمٙملم إول:  ق ىمد ؾمٛمٕمٜم٤م ُمـ إظمقاٟمٜم٤م أٟمف إذا  ُمداظمٚم٦م:

يمييي٤من اإلٟمًييي٤من ذم شمٙمريييؾ ُمييي٤م قمٚمٞميييف أن يٌ٘ميييك ذم  يييذا اًمرٙمريييؾ إذا  يييداه ام ؾميييٌ ٤مٟمف 

وشمٕم٤ممم إمم اًمٕم٘مٞمدة اًمّم ٞم ٦م وأن يٕمٚمؿ  ١مٓءو ٟم٘مقًمف قمٜمٙمؿو وًمٙمـ  ذا يٕمٜميل: 

ضمييؾ يٛمٙمييـ أن ْٚمييس ذم  ييذا اًمرٜمٔمييٞمؿ طمرييك يٕمٚمييؿ ُمنمييوط سمنمييوط: أن  ييذا اًمر

إظمقاٟمف اًميذيـ ذم اًمرٜمٔميٞمؿ اًميذيـ ٓ يًير٘مٌٚمقن ُميـ أطميد إـملىمي٤ًم إٓ ُميـ صيٗمقومٝمؿو 

وًمٙمـ يِمؽمط قمٚمٞمف أن يٚمريزم قميدة أُميقر ُمٜمٝمي٤م: أن ييدومع اؿميؽماك ُميـ ُم٤مًميف إمم  يذه 

 ا نقم٦م ..

 إذا وىمػ إُمر  ٜم٤م ؾمٝمؾ وسمٕمد ذًمؽ..ع اًمِمٞم :

ن يٚمرزم سمٌٞمٕم٦م ي٤ٌميعو وًمٙمٜمف يًرٓمٞمع أن يٚمٗمؼ  ذه اًمٌٞمٕمي٦م وأيْم٤ًم قمٚمٞمف أ ُمداظمٚم٦م:

سم٢مصلح ا نقم٦مو واًم ٤مًم٨م: أن يٚمرزم سمٓم٤مقم٦م أن يٓمٞمٕمٝمؿ وأن َيي اضمرنقم٤مهتؿ 

ويٗمٕمييييؾ ُميييي٤م ييييي١مُمرون سمييييفو وراسمٕميييي٤ًم: أن يًييييٙم٧م قمييييـ سمٕمييييض إُمييييقر اًمٌدقمٞميييي٦م اًمرييييل 

بدثو ومٝميؾ اعمّميٚم ٦م اًمراضم ي٦م هليذا إخ.. وأيْمي٤ًم  ٜمي٤مك ٟم٘مٓمي٦م ُمٝمٛمي٦م ضميدًا أٟميف 

ىمٚمٞمييؾ اًمٕمٚمييؿو د يرٛمييرس قمٜمييدُم٤م يميي٤من ذم صييٗمقومٝمؿو د يٕمٚمٛمييقه قمييغم اًمٕم٘مٞمييدة وٓ 
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قميييغم إُميييقر يمٚمٝمييي٤م ومٌٝميييذه اًمنميييوط  يييؾ يًيييرٓمٞمع  يييذا اًمرضميييؾ اًميييذي  يييق ذم  يييذا 

اًمرٙمرؾ و ذا اًمرٜمٔمٞمؿ واًمذي ًمف ُمٜمّم٥م قمٜمد ؿ أن ْٚمس ويٕمٚمؿ إظمقاٟميف اًمٕم٘مٞميدة 

 ويمذا ويًرٛمر ُمٕمٝمؿع

 دون  وط .. اًمِمٞم :

 ًمنموط.ٓو اذه ا ُمداظمٚم٦م:

 سمدون  وط.. اًمِمٞم :

 إذًا: ُم٤م يًرٓمٞمع.. ُمداظمٚم٦م:

ُميي٤م يًييرٓمٞمعو أُميي٤م اًمنمييط إول ومييل سميي٠مس سمييفو وظمييػم ًمييؽ أن ٓ شمييذيمرهو  اًمِمييٞم :

 قمروم٧م أي  طع

 آؿمؽماكع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿو يم٤من يٜمٌٖمل قمغم إىمؾ أن شمذيمره أظمػمًا. اًمِمٞم :

اعمقضمييقد اٟمٔميير ييي٤م أظمييلل أٟميي٤م اًمييذي أضمييده ُمييـ خميي٤مـمر أيْميي٤ًم اًمرٙمرييؾ واًمر ييزب 

اًمٞمقم أسؿ يٜمٓمٚم٘مقن ذم شمٙميرلهتؿ  يذه اعمٗمرىمي٦م ًمعُمي٦م قميغم ىم٤مقميدة هميػم إؾميلُمٞم٦مو 

أصٌ ٧م اًمٞمقم يم٠مس٤م ىم٤مقمدة إؾملُمٞم٦م ،وري٦م ضمدًا و ل: اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦مو ٓ 

ؾمٛمٕمرؿ ُم ؾ اًم٘م٤مقمدة اعمزقمقُم٦م: اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦مو أفمـ أظمقٟم٤م قمٌيد اًمير ـ سمد أٟمٙمؿ 

ٞميييي٤مًء وأُمقاشميييي٤ًم وىمييييع ذم  ييييذه.. ٟم٘مييييقل ٟم يييـي ذم ًمٖميييي٦م اًمِميييي٤مم: ضمييييزاه ام ظمييييػمًا ور ٜميييي٤م أطم

)اًمٓم٤مسمقؿمييي٦م( يٕمٜميييل ذم  يييذه اهليييقة طمٞمييي٨م  ح ذم سمٕميييض رؾمييي٤مئٚمف أن اعمًيييٚمؿ ذم  يييذا 

 اًمٕمٍم ذم ؾمٌٞمؾ ـمٚم٥م اًمرزق ٓ سمد أن يقاىمع احلرام.. ًمٕمٚمٙمؿ شمذيمرون ؿمٞمت٤ًم ُمـ  ذا..ع
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ـْ َير ِؼ ا﴿ـمٞم٥مل يمٞمػ ي٘مقل ُمًٚمؿ  ذا و ق ي٘مرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُف َوَُم ْؾ ًمَي ْٕمَي َْ م َ 

٤م  ٥ُم  *خَمَْرضًمييي ييي ًِ رَ ـْ طَمٞمْييي٨ُم ٓ ََيْ
ُف ُِمييي وي٘ميييرأ ُم يييؾ ىمقًميييف قمٚمٞميييف  [5-2]الطدددالق:﴾َوَيْرُزىْمييي

ن ٟمٗمًييي٤ًم ًميييـ تيييقت طمريييك شمًيييرٙمٛمؾ أإن روح اًم٘ميييدس ٟمٗمييي٨م ذم روقميييل »اًمًيييلم: 

يمٞميػ ي٘مييقل  «رزىمٝمي٤م وأضمٚمٝمي٤م ومي٠ممجٚمقا ذم اًمٓمٚميي٥م ومي٢من ُمي٤م قمٜميد ام ٓ يٜميي٤مل سمي٤محلرام

ىمٚمٜميي٤م: قمييي٤مدو ومٝمييق ُم ٚمٜميي٤م ـم٤مًمييي٥م قمٚمييؿ وُمييي٤م  ذم ـمٚميي٥م اًمٕمٚميييؿ رضمييؾ يٕمٜمييل: إذا ُمييي٤م 

ىميييديًن وطميييدي ٤ًم يمٞميييػ يرٜم٤مؾميييك يميييؾ  يييذه اًمٜمّميييقص و يييل  َيييي٦م.. اًمٖم٤ميييي٦م شميييؼمر 

 اًمقؾمٞمٚم٦م.

وصييٚم٧م  ييذه اًم٘م٤مقمييدة ُمٕمٝمييؿ أن يٓمٌ٘مييقا قمييغم أشمٌيي٤مقمٝمؿ  وط اًمٌٞمٕميي٦م اًمٙمييؼمىو 

اًمٓم٤مقمييي٦م اًمٕمٛمٞمييي٤مء.. اًمٌٞمٕمييي٦م ٓ ـم٤مقمييي٦م عماٚميييقق ذم ُمٕمّميييٞم٦م ا ييي٤مًمؼ..  يييذه ٟمّميييقص 

ٜم٦ًٌم ًمٚماٚمٞمٗم٦م و ؿ يٍمطمقن أٟمف ٓ ظمٚمٞمٗم٦مو وًمٙمٜمٝمؿ ي٘مقًمقن سم٠مًمًٜمرٝمؿ ُمي٤م ًميٞمس سم٤مًم

ذم ىمٚمييقاؿ أو سمٕمٌيي٤مرة أظمييرى: فيي٤مًمٗمقن أىمييقاهلؿ سم٠مومٕميي٤مهلؿ وم٤مًمٌٞمٕميي٦م ذم اإلؾمييلم ٓ 

ٟمٕمرومٝمييي٤م إٓ ًمٚماٚمٗمييي٤مء واًمٓم٤مقمييي٦م  يييذه اًمريييل شمقضمييي٥م قميييغم اعمًيييٚمؿ سم ٞمييي٨م أن إُمييير 

ُٕمير يم٤مًمزوضمي٦م ُمي لً ييـ ْي٥م شمٜمٗمٞميذ ا هاعم٤ٌمح يّمٌ  ومرو٤ًم قمٚمٞميف سمًي٥ٌم صيدور

ي٠مُمر ي٤م زوضمٝمي٤م سمٌميء ًميٞمس ذم إصيؾ واضمٌي٤ًم قمٚمٞمٝمي٤م  قمي٤ًمو ًمٙمٜميف ذم إصيؾ  ييق 

 ُم٤ٌمح ومٞم٠مُمر ٤م أن شمٗمٕمٚمف و ل ىم٤مدرة ُمًرٓمٞمٕم٦م ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٗمٕمؾ ذًمؽ.

اعمًيٚمٛمقن ؾميٜمقا  انيمذًمؽ احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ اعم٤ٌميع سمٞمٕم٦م  قمٞم٦م  ٙميذا ومي٤مإلظمق

راد أن ْٛمييع سمييلم اإلظمقاٟمٞميي٦م وسمييلم  ييذه اًمًييٜم٦م اًمًييٞمت٦م صمييؿ ىمٚمييد ؿ ُمييـ ىمٚمييد ؿ ُمييـ أ

ومٗمروييقا اًمٌٞمٕميي٦م وومروييقا اًمٓم٤مقميي٦م.. ٟم يـي ٟم٘مييقل: ٓ ُميي٤مٟمع ُميـي ومييرض اًمٓم٤مقميي٦م ذم اًمًييٚمٗمٞم٦م 

ٞمؾ شمٜمٔمييٞمؿ شمٕمٚمييٞمؿ اًمٜميي٤مس وشمييقضمٞمٝمٝمؿ وشمييرسمٞمرٝمؿ إمم ًظمييرهو وًمٙميـي ًمٞمًيي٧م  ييل اًمٓم٤مقميي٦م  ؾميٌي
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ًمٓم٤مقميي٦م م واًمرؾمييقل وأوزم إُميير ُمييٜمٙمؿو ومٝمييذه ااًمرييل ييي٠مُمر ام قمييز وضمييؾ ايي٤م ذم اًم٘مييرًن 

٦م ظم٤مصييي٦م وشمٚميييؽ ـم٤مقمييي٦م قم٤مُمييي٦م ٓ يؽمشمييي٥م قمٚمٞمٝمييي٤م إطمٙمييي٤مم اًمريييل شمؽمشمييي٥م قميييغم اًمٓم٤مقمييي٦م ـم٤مقمييي

 .ا ٤مص٦م

ن  يذا اًمٕمْميق اًميذي أٟمي٧م شمِميػم إًمٞميف إذا يمي٤من ٓ يًيٛم قن ًميف إٓ إظمر٤مُم٤ًم أىميقل: 

أن فْمييع ًمٌٞمٕميييرٝمؿ وًمٓميي٤مقمرٝمؿ اًمٕمٛمٞمييي٤مء و ييؿ يٕمٚمٛميييقن أن وضمييقده سميييلم فمٝميييراٟمٞمٝمؿ 

اًمرٙمرييييؾو واويييي   يٗمٞمييييد ؿ ذم أصييييؾ دقمييييقهتؿ وٓ يييييي ؿ ومٝمييييذا  ييييق ُمييييـ ؿميييي١مم

 ا قبع

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 .وؾمٌ ٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسم ٛمدك أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ أٟم٧م أؾمرٖمٗمرك وأشمقب إًمٞمؽ اًمِمٞم :

 ( 00:  00: 44/ 350) اهلدى والنور /

 ( 00: 09: 50/ 350) اهلدى والنور /

 (  00: 24: 26/ 350) اهلدى والنور / 

 ( 00: 32: 28/ 350) اهلدى والنور /

 (  00: 50: 43/ 351ور /) اهلدى والن
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 باب ميُ

ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞم ل قمقدًا قمغم سمدء أيْم٤ًم اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ  ُمداظمٚم٦م:

أًميييػ يمر٤مسميييف ُمنميييوقمٞم٦م اًمٕمٛميييؾ ا نقميييل وُمٗمٝمقُميييف ذم  يييذا اًمٙمرييي٤مب اًميييدقمقة إمم 

احلزسمٞم٦م واًمرٜمٔمٞمؿ ذم اعمٗمٝمقم احلزوو صميؿ أيم ير ُميـ ذًميؽ طمٞمي٨م يمين شمٕمٚمٛميقن أٟميف 

ٌ  يٙم يير ُميييـ اعم٘ميي٤مٓت طمييقل ُمٗمٝمييقم  ييذا اًمٙمرييي٤مبو يّمييدر جمٚميي٦م اًمٗمرىميي٤من وأصيي

ويٜمًييي٥م ذًميييؽ أيْمييي٤ًم ًمِميييٞم  اإلؾميييلم اسميييـ شمٞمٛمٞمييي٦م ر يييف ام طمٞمييي٨م اىمرٓميييػ سمٕميييض 

اًمٜمّميييقص وومنييي ٤م سمييي٤معمٗمٝمقم اًميييذي يرييييدهو ويم يييػم ُميييـ اًمِمييي٤ٌمب ىميييد يٖميييؽمون سمييين 

 يٙمرٌف ذم  ذا اعمٗمٝمقم ومٝمؾ أوو ٧م ُمـ ذًمؽ شمقوٞم ٤ًم ؿم٤مومٞم٤ًم أصم٤مسمٙمؿ ام.

٤م ىميرأت يمرٌيف يمٚمٝمي٤م ظم٤مصي٦م احلدي ي٦م ُمٜمٝمي٤مو وٓ أؾميرٓمٞمع أن احل٘مٞم٘م٦م أٟم٤م ُمي اًمِمٞم :

أرد قمٚمٞمٝميي٤م شمٗمّمييٞملً ظم٤مصيي٦م ومييٞمن ذيمييرت أٟمييف ٟم٘مييؾ يملُميي٤ًم ٓسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م وشم٠موًمييف شميي٠مويلً 

يٚمر٘ميييل ُميييع دقمقشميييف إمم احلزسمٞمييي٦مو ًمٙميييـ يمٜمييي٧م ىميييرأت قميييغم أٟميييف ي٘مييير احلزسمٞمييي٦م وي٘مييير 

قم٤مت ا نقم٤مت ًمٙمٜمل أٟم٤م أرى أن إُمر ًمٞمس اذا اإلـملقو واقمر٘م٤مدي أن ا ن

اإلؾمييلُمٞم٦م يمٚمٝميي٤م ْيي٥م أن شمٙمييقن ُمرٗم٘ميي٦م قمييغم يمٚمٛميي٦م ؾمييقاء سمٞمٜمٝميي٤مو و ييل يميين ٟم٘مييقل 

دائًن أسمدًا: أن يٙمقٟمقا مجٞمٕم٤ًم سم٤مًمٙمر٤مب وقمغم اًمًٜم٦م وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  

وأن ٓ يرٗمرىمييقا ؿمييٞمٕم٤ًم وأطمزاسميي٤ًم: ٕن  ييذا ُمٜمٝمييل ذم ٟمّمييقص ُمييـ اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م 

يمِلَم َوٓ شَمُٙمقٟمُي ﴿سٞم٤ًم  َي٤ًم يمٛم ؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ اعمُْنْمِي
قا  *قا ُمِي ىمُي ـَ وَمر  ِذي ـَ اًم ي

ُمِي
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قنَ  َدهْيِْؿ وَمِرطُميي ْزٍب سمِيييَن ًَميي
ؾُّ طِميي ٞمًَٕم٤م يُميي

٤مُٟمقا ؿِمييي وميييٜم ـ ٓ  [52 - 53 ]الددد:و :﴾ِديييٜمَُٝمْؿ َويَميي

 ٟم١ميد اًمر زب وإٟمن احلزب  ق واطمد و ق طمزب اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

ع قميغم وم٢مـملق شم٘مرير اًمر زب واًمرٙمرؾ ُميع اظميرله اعمٜمي٤م ٩م وقميدم آضميرن

ُميييٜمٝم٩م قمييي٤مم يِميييٛمٚمٝمؿ مجٞمٕمييي٤ًمو وٓ يٙمٗميييل أن يٙميييقن  يييق اإلؾميييلم وم٘ميييط سمٛمٗم٤م ٞمٛميييف 

 ¢اًمٕمدييييدة سميييؾ أن يٙميييقن سمييي٤معمٗمٝمقم اًمقاوييي  اًمٌيييلم يمييين ضم٤مءٟمييي٤م قميييـ رؾميييقل ام 

وقمييغم ُميي٤م يميي٤من قمٚمٞمييف ؾمييٚمٗمٜم٤م اًمّميي٤مًم و وميي٢مـملق اًم٘مييقل سمرجريييد اًمر ييزب ُمييع أن يمييؾ 

قميييي٦م إظمييييرى مج٤مقميييي٦م هليييي٤م ُمٜمٝمجٝميييي٤م وهليييي٤م دقمقهتيييي٤م وىمييييد خترٚمييييػ ُمييييع دقمييييقة ا ن

واًمقاطمييدة  ييل شمٙمييقن قمييغم احلييؼ وإظمييرى شمٙمييقن قمييغم ا ٓميي٠مو  ييذا ٓ ؿمييؽ أن 

يميؾ ُميـ ييدقمق إمم إىميرار  يذا اًمر يزب ومٝميق ييدقمق إمم ُمي٤مذا أىميقلع إمم ضمٕميؾ  ييذا 

اًمرٗمرق أُمرًا ُمنموقم٤ًمو ىمد يٙمقن  ٜم٤مك أُمر خم٤مًمػ ًمٚمنمع ًمٙميـ يٕمروميف اعمًيٚمؿ أو 

ُمٜمييف يمٛمًييي٠مًم٦م ُمييي لً اًمرسمييي٤م  ًمقن أن يراٚمّميييقاواعمًييٚمٛمقن أٟميييف خمييي٤مًمػ ًمٚمنمييع ومٞم ييي٤م

وٟم ق ذًمؽ ُميـ اعم رُمي٤متو أُمي٤م أن يّميٌغ اًمنميقمٞم٦م قميغم اعماي٤مًمػ ًمٚمنمييٕم٦م  ٜمي٤م 

 يٙمٛمـ ا ٓم٠م.

وم٢مذا يم٤من إخ قمٌد اًمر ـ يدقمق إمم ُم ؾ  ذا اًمرٙمرؾ واًمر زب قمغم ُم٤م سمٞمٜميف 

ُمـ اظمرلوم٤مت وُم٤م سمٞمٜمف ُمـ شمٜمي٤مطمرات أيْمي٤ًم شمٙميقن يمٜمرٞمجي٦م هليذا آظميرله وم٠مٟمي٤م ٓ 

 أىمر  ذا.

ن سميييدا زم  ء و يييق: أن حم٤موًمييي٦م ا يييله اًميييذي فمٝمييير أن سميييلم سمٕميييض وأ

إظمقاٟمٜم٤م أٟمٜم٤م ٟمّمٌٜم٤م.. ضمٕمٚمٜم٤م  دومٜم٤م أن اًمرد قميغم ؿمياص ُمٕميلمو و يذا ذم اًمقاىميع 

وإن يمي٤من يٜمٌٖميل أن يٙمييقن اًمٜم٘مي٤مش ومٞمييف واضمٌي٤ًم ًمٙميـ ٓ يٜمٌٖمييل أن يٙميقن ُمٕمٚمٜميي٤ًم: ٕن 
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ٟمٗمي٤ًم ومين ظميرج قميـ اًمرضمؾ وإن زل ومٞمف ىمقًمف ذم سمٕمض اًمٜم٘م٤مط واًمًي٥ٌم ىميد ذيمرٟمي٤مه ً

اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م سم ٞميي٨م أسييؿ يٕمرييؼموه ُمييـ اًمٗمييرق اًمْميي٤مًم٦م وإٟميين ْيي٥م أن ٟمرومييؼ سمييف 

وأن ٟم ٤مول أن ٟمدًمف قمغم ُم٤م زًم٧م ومٞميف ىمدُميف ذم سمٕميض اعمًي٤مئؾو و يذا ذم اًمقاىميع 

ٓ يٙمقن سمٛمجرد شمقضمٞمف ؾم١مال إمم ُم ؾ ُم لً يٙمقن ... ظم٤مرضم٤ًم قمن ف٤مًمػ اًمدىمي٦م 

ىمي٤مل قميغم ... اًمٌ ي٨م أو سمًي٤مط اًمٌ ي٨م  وقمن شمِميٝمدو  يذا َيري٤مج قميغم قميرض ُمي٤م

وُمٜم٤مىمِمرفو وأقمر٘مد أن ُم ؾ  ذا ا ٛمع ًمٞمس  ذا ... ُم ؾ  ذه اعمٜم٤مىمِم٦م وًمٙمـ ذم 

... أرى أٟمييف إذا يميي٤من ىمييد أظمٓميي٠م ذم سمٕمييض ُميي٤م يمريي٥م و ييذا أٟميي٤م أؿمييٝمد سمييف ُمييع إؾمييػ 

ومٛمـ يم٤من قمٜمده ... ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ واًم ٘م٤مومي٦م واعمٕمرومي٦م سم٤مًمنمييٕم٦م اإلؾميلُمٞم٦م ومٕمٚمٞميف 

ٞمييف سميي٤مًمرل  ييل أطمًييـ ًمٕمييؾ ام قمييز وضمييؾ أن هيديييف وأن هيييدي سمييف ُمييـ ىمييد أن يييرد قمٚم

 اٟم ره ُمٕمف.

  ذا ُم٤م قمٜمدي ضمقاسم٤ًم قمـ ُم ؾ  ذا اًم١ًمال.

 (16a/00:13:51)رحلة النور 

ٛمييييدوا ... قمييييغم رومْمييييٞمٚم٦م اًمِمييييٞم ل ... اًمٕمٛمييييؾ ا نقمييييل ... سميييي٠من يٕم ُمداظمٚميييي٦م:

ظ قميغم أؾم٤مس ُمـ اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م ًمٞمس قمغم أؾم٤مس شمٕمدد إطميزابو وًميذا ٟمير ٗم

 صٞمٖم٦م اًم١ًمال اًمرل وردت ...

 ُم٤مذا ... اًمِمٞم :

 أٟم٤م ىمرأت اًمٙمر٤مب ... ُمداظمٚم٦م:

 اًمرد قمٚمٞمف ُمـ ... ُمداظمٚم٦م:
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... اًمِمٞم  قمٌد امو أٟم٤م ىمرأت أيْم٤ًم اًمٙمر٤مب وشم٤مسمٕم٧م ُم٘مي٤مٓت اًمِميٞم   ُمداظمٚم٦م:

قمٌيييد اًمييير ـ قمٌيييد ا ييي٤مًمؼ ذم جمٚمييي٦م اًمٗمرىمييي٤من وذم سمٕميييض إ ـمييي٦م أيْمييي٤ًم اًمريييل 

اًمرضمؾ يريد اًمٕمٛميؾ ا نقميل سمي٤معمٗمٝمقم احليزو ٓ هميػمو يرٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م ومقضمدت أن 

 وأٟم٤م قمٜمدي إدًم٦م وىمري٦ٌم ضمدًاو يٕمٜمل: إن أردشمؿ ُمًرٕمد ًيت ا٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ.

 ٓو ٟم ـ ٟمريد ُمٜمؽ .. اًمِمٞم :

وم٤مًميييدًمٞمؾ ُمقضميييقدو ومٝميييق يٜمًييي٥م إمم ؿميييٞم  اإلؾميييلم يمييي٤من ذم اًمًيييجـ  ُمداظمٚمييي٦م:

ٞم  إمم شملُمٞمييذه ذم ر ييف ام ذم ُمٍميي ويٙمريي٥م إمم مج٤مقمرييف أو سميي٤معمٗمٝمقم اًمّميي 

دُمِمؼ وي٘مقل: ُم٤م أظم٤ٌمر ا نقم٦مع و ذه ًمٗمٔم٦م ُمرٕم٤مره قمٚمٞمٝم٤م سم٠من ا نقم٦مو أي: 

إصييي ٤مب وا يييلن وُمييي٤م إمم ذًميييؽو ومٝميييق يًيييردل سمٕمٌييي٤مرات ؿميييٞم  اإلؾميييلم  يييذه 

قمييييغم أن  ٜميييي٤مك مج٤مقميييي٦م هليييي٤م يمٞميييي٤من وهليييي٤م شمٜمٔمييييٞمؿ سميييي٤معمٗمٝمقم احلييييزو اًمييييذي يريييييدهو 

قمغم اًمِمٞم  ُم٘مٌؾ طمٞمٜمن شمٙمٚمؿ قميـ ومٙمذًمؽ أيْم٤ًم  ق أصدر  ذا اًمٙمر٤مب ذم اًمرد 

ٟمٌييذ احلزسمٞميي٦م وُم٘ميي٧م احلزسمٞميي٦م ومٝمييق أصييدر  ييذا اًمٙمريي٤مب ... وإٓ ... احلزسمٞميي٦م ًمٙمييـ 

ُمٕمروه: ٕن اًمِمٞم  ُم٘مٌؾ ًمف  يط وبدث ومٞمف قمـ  ذاو ورسمن وصيؾ اًمنمييط 

 إمم ومْمٞمٚمرٙمؿ ..

 ... وصؾ إزم ... اًمِمٞم :

ُميي٤م أصييدر  ٟمٕمييؿو ومٝمييق ذم  ييذا اًمٙمريي٤مب  ييق يٚمّمييؼ سم٤مًمِمييٞم  ُم٘مٌييؾ قمييغم ُمداظمٚميي٦م:

 ُمـ  ذا اًمنميط وٟمٕمره أن  يط اًمِمٞم   ذا هم٤مي٦م ذم ا قدة واحلٛمد م.

 أٟم٤م أيدشمف ذم  ذا. اًمِمٞم :
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 أيدت ُمـ ي٤م ؿمٞم ع ُمداظمٚم٦م:

اًمِمييٞم  ُم٘مٌييؾو وأرؾمييٚم٧م اًمنميييط إمم إخ قمٌييد اًميير ـو ًمٙمييـ سميي٤مرك  اًمِمييٞم :

ام ومٞمييؽ اعمٜمٌييع ذم اعمقوييقع أن يٙمييقن اًمٌ يي٨م قمٚمٛمييل وًمييٞمس ُمِميي٤مقم٤ًم  ٙمييذا سمييلم 

٤مس: ٕٟمف ؾمٞمٕمٛمؾ زي٤مدة سمٚمٌٚم٦م ٟم ـ ذم طم٤مضم٦م شم٘مٚمٞمٚمٝم٤مو وم٢مذا شمقومرت قمغم دراؾم٦م اًمٜم

أىمقاًمييف وُميي٤م سمييدا ًمييؽ ُمييـ أظمٓم٤مئييف وم٤ممجٕمييف ... ذم رؾميي٤مًم٦م ورددت قمٚمٞمييف سم٠مؾمييٚمقسمؽ 

 اًمٕمٚمٛمل ... إن ؿم٤مء ام ومٞمٙمقن ذم ذًمؽ وم٤مئدة.

  ذا اًمٙملم ي٤م ؿمٞم  ًمق د يٜمنمو ًمٙمـ ُم٤م دام ٟمنم ... ُمداظمٚم٦م:

 خ..اـمٚمع قمٚمٞمف إ ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٤م أىمقل ًمؽ اٟمنم يمن ٟمنم  ق. اًمِمٞم :

  ذا اًم١ًمال ذم ُم ؾ  ذا اعم٘م٤مم يم٤مًمٜمنم ت٤مُم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

... ًمٙمييـ سميي٤مرك ام ومٞمييؽ َيريي٤مج إمم اؾمييرٞمٕم٤مب ُميي٤م ىميي٤مل واؾمييرٞمٕم٤مب ُميي٤م  اًمِمييٞم :

 اطمر٩م سمف واؾمرٞمٕم٤مب ُم٤م يرد قمٚمٞمفو و ذا ًمٞمس ُمـ اعمًرٓم٤مع ُم ؾ أٟم٤م سمف أن.

٦م ُمًرٝمدوم٦م ... اٟمِمؼ اًمّمػ ... هلذه اًم٘مْم٤مي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدقمقة اًمًٚمٗمٞم ُمداظمٚم٦م:

أو إدارة ا يييله سميييلم اًمِميييٞم  إًمٌييي٤مين ُمييي لً واًمِميييٞم  قمٌيييد اًمييير ـ و ٙميييذا سميييلم 

قمٚميينء ... ومٙميي٤من يٜمٌٖمييل ًمٓمٚمٌيي٦م اًمٕمٚمييؿ واضميي٥م اًمييذب قمييغم  ييذا ُمييع اإلظمييقان يمٚمٝمييؿ 

اًم٘ميييراءة  ء ... يٜمٌٖميييل أن يٕمٛميييؾ ذم  يييذا ا ٤مٟمييي٥م ويٕميييذر أظمييي٤مهو ومٞمجيييد أٟميييف ... 

ًمًٚمٗمٞم٦م ُمًرٝمدوم٦م طمرك شم٘مًؿ ... ا نقم٤مت إظمرىو وم٤مًميذيـ ىمًيٛمقا وم٤م نقم٦م ا

 ا نقم٤مت  ؿ يريدون أن يدظمٚمقا ذم اًمًٚمٗمٞم٦م طمرك ي٘مًٛمق ٤م.
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ًمٕمٚمؽ ؾمٛمٕم٧م ىمقزم ًٟمٗم٤ًم أٟمف يٜمٌٖميل أن ييدرس ُميـ يمي٤من قمٜميده اؾميرٕمداد  اًمِمٞم :

ويرد قمٚمٞمف سم٤مًمرل  ل أطمًـو وُم٤م يِم٤مع ُم ؾ  ذا اًمٙميلم: ٕٟميف ... اًمٌٚمٌٚمي٦م ...  يذا 

 م أو ُم٤م يِم٤مء ...اًمٙمل

سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمييذي يييدقمق عم ييؾ  ييذه اًمٌٚمٌٚميي٦م وآٟم راوميي٤مت إٟميين  ييق قمييدم  ُمداظمٚميي٦م:

ووييييقح اعمييييٜمٝم٩م وسما٤مصيييي٦م أن يمٚمٜميييي٤م يٜمِمييييد إىم٤مُميييي٦م اًمدوًميييي٦م اإلؾمييييلُمٞم٦م ًمٙمييييـ قمٛمييييل 

اًمٓمريييؼ قمييـ يم ييػم ُمييـ اًمٜميي٤مس اًمييذيـ يٜمِمييدون  ييذا اعمٓمٚميي٥م اًمًيي٤مُمل ومٚمييق أوويي  

ٗمي٤م ٞمؿ اًمريل يٜمٌٖميل أن شمرؾمي  ومْمٞمٚمرٙمؿ اعمٜمٝم٩م اًمّم ٞم  إلىم٤مُم٦م  يذه اًمدوًمي٦م واعم

 ذم إذ ٤من ُمـ ُم ؾ ذًمؽ.

أٟم٤م أقمر٘مد أٟميف ؾميٌؼ ا يقاب قميـ  يذا سمي٤مرك ام ومٞميؽ طمٞميٜمن ىمٚمٜمي٤م: ٓ سميد  اًمِمٞم :

ُمييـ اًمرّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦م وأن اًمرّمييٗمٞم٦م بريي٤مج إمم ضمٝمييقد قمٚميينء ُمرٙميي٤مشمٗملم ُمرٕميي٤موٟملم 

. ذم ؾميي٤مئر أىمٓميي٤مر اًمٕميي٤مد اإلؾميييلُملو صمييؿ أن يرٌييع ذًمييؽ سميييؾ أن فييرج ُمييع ذًميييؽ ..

اعمًٚمٛملم قمغم اًمٕمٛمؾ اذا اإلؾملم اعمّمٗمك ومٜم٘مٓم٦م اًمٌدء ُمـ  ٤م ٜم٤مو ذيمرت  ذا 

اعمٕمٜميييك ًٟمٗمييي٤ًم وذيمرٟمييي٤مه دائيييًن وُميييرارًا وشمٙميييرارًا ُمٜميييذ أيم ييير ُميييـ قمنمييييـ ؾميييٜم٦مو  يييذه 

دقمقشمٜمييي٤م ٓ سميييد ُميييـ اًمرّميييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦مو ا نقمييي٤مت إظميييرى ٓ شمّميييٗمٞم٦م قمٜميييد ٤م وٓ 

ٞم٦م سم٤مرزة ًمف يميؾ قميغم طمًي٥م ُمي٤م شمرسمٞم٦م قمٜمد ٤م إٓ قمغم  ذا اإلؾملم اًمذي ٓ ؿماّم

ورث ُمذ ٌيييييف أو ًسمييييي٤مءه وأضميييييدادهو وميييييل شم٘ميييييقم ىم٤مئٛمييييي٦م اعمًيييييٚمٛملم إٓ قميييييغم  ييييي٤مشملم 

 ٚمرلم ٓ يٛمٙمـ ٕطمد ُمـ اعمًٚمٛملم أن ٤ْمدل ذم ص رٝمن.ًماًمقؾمٞمٚمرلم ا

ٟم يييـ ٟمًرِميييٝمد قميييغم  يييذا اًميييذي ٟم٘ميييقل سمٌ ييي٨م ـمقييييؾ ضميييدًا ُمييي٤م أقمر٘ميييد أن أن 

ٟمٚم٘مٞمٝميي٤م ذم ُم ييؾ  ييذه اعمٜم٤مؾميي٦ٌمو  يًيي٤مقمد ذم إقميي٤مدة يم ييػم ُمييـ اعم يي٤م،ات اًمرييل يمٜميي٤م
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ٟم ـ ... ُم لً ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلم ًمر٠ميمٞمد اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦مو ٟمروي طمدي لم 

 ومٞمف:

إذا شم٤ٌميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م وأظمذشمؿ أذٟم٤مب اًمٌ٘مر ورويٞمرؿ »: ¢احلدي٨م إول: ىمقًمف 

سميي٤مًمزرع وشمييريمرؿ ا ٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ام ؾمييٚمط ام قمٚمييٞمٙمؿ ذًٓ ٓ يٜمزقمييف قمييٜمٙمؿ طمرييك  

أن  ¢ومٙمٜم٧م أىميقل: إذن  يذا احليدي٨م ىميد سميلم ومٞميف اًمرؾميقل  «قا إمم ديٜمٙمؿشمرضمٕم

اعمًييٚمٛملم إذا ومٕمٚمييقا يمييذا ويمييذا ذيميير أُم ٚميي٦م ُمييـ ... ومٙميي٤من يًييٚمط ام قمٚمييٞمٝمؿ ذًٓ ٓ 

يٜمزقميييف قمييييٜمٝمؿ طمرييييك يرضمٕمييييقا إمم ديييييٜمٝمؿو ذيميييير اًمييييداء و اًمييييدواءو وهيٛمٜميييي٤م أن  ٜميييي٤م 

قن ضمٞميدًا ًميف قميدة ُمٗمي٤م ٞمؿ اًمدواء و ق اًمرضمقع إمم اًمديـو واًمديـ اًمٞمقم يمن شمٕمٚمٛم

ًمٞمس وم٘ميط ذم إطمٙمي٤مم اًمنميقمٞم٦م سميؾ وذم اًمٕم٘مٞميدةو سميؾ وذم أس اًمٕم٘مٞميدة أٓ و يق 

اًمرقطمٞميييد وميييل ييييزال  ٜمييي٤مك اعملييييلم ُميييـ اعمًيييٚمٛملم يٕمٞمِميييقن ُمٕمٜمييي٤م ويّميييٚمقن ُمٕمٜمييي٤م 

ويّميييقُمقن وَيجيييقن و يييؿ يٕمر٘ميييدون أن ُمٕمٜميييك ٓ إًميييف إٓ ام: ٓ رب إٓ امو ٓ 

طمٞمد إًمق ٞم٦م ومْملً قمـ أن يٗمٝمٛميقا شمقطمٞميد إؾمينء يٗمٝمٛمقن شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة أو شمق

 واًمّمٗم٤مت.

ومييي٢مذًا: اًمرضميييقع إمم اًميييديـ إٟمييين يٙميييقن سمييي٤معمٗمٝمقم اًميييذي يمييي٤من ييييقم أٟميييزل ام قميييز 

ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمرِييييل ﴿: ¢وضمييييؾ قمييييغم ٟمٌٞمييييف  ٧ُم قَمَٚميييي ْؿ ِديييييٜمَُٙمْؿ َوَأْتَْٛميييي اًْمٞمَييييْقَم َأيْمَٛمْٚميييي٧ُم ًَمُٙميييي

لَم ِديٜمًي٤م ُؿ اإِلؾمْي وُمي٤م أمجيؾ ُمي٤م ضمي٤مء ذم صي ٞم  اًمٌاي٤مري  [5:]المائددة﴾َوَرِوٞم٧ُم ًَمٙمُي

أن رضمييلً ُمييـ أطمٌيي٤مر اًمٞمٝمييقد ضميي٤مء إمم قمٛميير أُمييػم اعميي١مُمٜملم وم٘ميي٤مل: ييي٤م قمٛمييرل ًييي٦م ذم 

يمريي٤مب ام يٕمٜمييل: اًم٘مييرًن اًمٙمييريؿو ًمييق ٟمزًميي٧م ومٞمٜميي٤م ُمٕمنميي هيييقد ٓختييذٟم٤م يييقم ٟمزوهليي٤م 

قمٞمدًاو ىم٤مل: ُم٤م  لع ومذيمر أي٦م  ذهو وم٘م٤مل: ًم٘مد ٟمزًم٧م ذم قمٞميد وقميغم قمرومي٦مو أي: 
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مجٕمييي٦مو ومٕميييره  يييذا احليييؼم ُميييـ اًمٞمٝميييقد قمٔمٛمييي٦م اإلؾميييلم سمييي٠من ام اُميييرـ قمٚميييٞمٝمؿ  ييييقم

 وأيمٛمؾ اًمٜمٕمٛم٦م سم٢ميمنل  ذا اًمديـ هلؿ.

ًميييذًمؽ ىمييي٤مل إُمييي٤مم دار اهلجيييرة ُم٤مًميييؽ سميييـ أٟميييس ر يييف امو ىمييي٤مل: ُميييـ اسمريييدع ذم 

ظمييي٤من اًمرؾمييي٤مًم٦م أىميييرؤوا ىميييقل ام  ¢ اً اإلؾميييلم يرا ييي٤م طمًيييٜم٦م وم٘ميييد زقميييؿ أن حمٛميييد

صمؿ قم٘مي٥م قميغم  [5]المائدة:﴾اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمؿْ ﴿ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومذيمر أي٦م:

ذًمؽ سم٘مقًمف: وٓ يّمٚم  ًظمر  ذه إُم٦م إٓ سمن صٚم  سمف أوهل٤مو ومن د يٙميـ يقُمتيذ 

ديٜمييي٤ًم ٓ يٙميييقن اًمٞميييقم ديٜمييي٤ًمو اًمقاىميييع أن ظميييله ُمييي٤م أراد ُم٤مًميييؽ ت٤مُمييي٤ًمو ُمييي٤م د يٙميييـ 

قم٘مٞمييدة صيي٤مر اًمٞمييقم قم٘مٞمييدة.. ُميي٤م د  يقُمتييذ ديٜميي٤ًم صيي٤مر اًمٞمييقم ديٜميي٤ًم.. ُميي٤م د يٙمييـ يقُمتييذ

يٙميييـ أطمٙم٤مُمييي٤ًم صييي٤مرت اًمٞميييقم أطمٙم٤مُمييي٤ًم.. ُمييي٤م د يٙميييـ ؾميييٚمقيم٤ًم وأظملىمييي٤ًم صييي٤مر اًمٞميييقم 

ؾمٚمقيم٤ًم وأظملىم٤ًمو  ذا ي٤م يِمػم إمم أٟمف ٓ سمد ُمـ شمّمٗمٞم٦م  يذا اًميديـ يي٤م دظميؾ ومٞميف 

 ي٤م أٟمرؿ شمٕمٚمٛمقن شمٗم٤مصٞمٚمف.

يمؾ ُميٜمٝمؿ   ذه اًمرّمٗمٞم٦م ًمق اضمرٛمع قمٚمٞمٝم٤م أًمقه قمٚمنء اعمًٚمٛملم اعمراّمّملم

ذم قمٚمٛمييفو  ييذا ذم شمٗمًييػمهو و ييذا ذم طمدي ييفو و ييذا ذم وم٘مٝمييفو و ييذا ذم ًمٖمرييف إمم 

ًظمييره: ٕن  ييذه إُمييقر يمٚمٝميي٤م ُمييـ اًمقاضمٌيي٤مت اًمٙمٗم٤مئٞميي٦م إذا ىميي٤مم ايي٤م اًمييٌٕمض ؾميي٘مط 

ِمييٕمر سميي٠من  ييذا اًمقاضميي٥م اًمٙمٗميي٤مئل ىمييد ـ اًمٌيي٤مىملمو ومٝمييؾ أن  ٜميي٤مك مج٤مقميي٦م شماحلييؼ قميي

ومٞمييف ٟم٘مييص يم ييػم ويم ييػم ضمييدًاو  ييذا ُميي٤م ىميي٤مم سمييف قمٚميينء اعمًييٚمٛملمع أٟميي٤م أقمر٘مييد أن  ييذا 

ٟمٕمٜمل ٟم ـ سم٤مًمرّمٗمٞم٦م: ٕن اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًلم ىم٤مل: إذا ومٕمٚمرؿ يمذا ويمذا وم٤مًميدواء 

 ييق اًمرضمييقع إمم اًمييديـو أي ديييـ  ييذاع  ييق اًمييديـ اًمييذي ذيميير ذم اًم٘مييرًن اًمٙمييريؿو 

إذًا: ْيي٥م أن ٟمٕمرٜمييل سم٢مرضميي٤مع اعمًييٚمٛملم ًمٗمٝمٛمٝمييؿ ًمٚمييديـ إمم ُميي٤م يميي٤من ... قمٚمٞمييف ذم 
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 ٦م واًمر٤مسمٕملم وأشم٤ٌمقمٝمؿ.زُمـ اًمّم ٤مسم

 ييذا احلييدي٨م اًمييذي يرٕمٚمييؼ سم٤مإلؿميي٤مرة إمم أٟمييف ٓ سمييد ُمييـ شمّمييٗمٞم٦م  ييذا اًمييديـ عميي٤م 

يمييي٤من همريٌييي٤ًم قمٜميييفو وسمييي٤مب آشمٌييي٤مع ذم اًميييديـ ووضميييقد أيم ييير قمٚمييينء اعمًيييٚمٛملم اًمٞميييقم 

ي٘مقًمقن سم٤مًمٌدقم٦م احلًٜم٦م ويٗمنون إطم٤مدي٨م قمغم همػم شمٗمًػم ٤م وير٠موًمقس٤م قمغم 

ومنوه سمن يًير ل  «ؾمـ ذم اإلؾملم ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ُمـ»همػم شم٠مويٚمٝم٤م يمٛم ؾ طمدي٨م: 

إقمجٛمييل أن ي٘ميييقل ُمٕمٜمييي٤مه ُميييـ اسمريييدع ذم اإلؾميييلم سمدقمييي٦م طمًيييٜم٦مو و يييذا أيْمييي٤ًم يمٜمييي٤م 

 ذيمرٟم٤م يمٚمٛم٦م ـمقيٚم٦م طمقًمف.

شمريداقمك قمٚميٞمٙمؿ »أقمقد إمم احلدي٨م اًم ٤مين: و ق ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلم: 

قُمتييٍذ ييي٤م رؾمييقل إُمييؿ يميين شمييداقمك إيمٚميي٦م إمم ىمّمييٕمرٝم٤مو ىميي٤مًمقا: أوُمييـ ىمٚميي٦م ٟم ييـ ي

امع ىميييي٤مل: ٓو سمييييؾ أٟمييييرؿ يقُمتييييٍذ يم ييييػم وًمٙمييييٜمٙمؿ هم يييي٤مء يمٖم يييي٤مء اًمًييييٞمؾو وًمٞمٜمييييزقمـ ام 

اًمر ٌييي٦م ُميييـ ىمٚميييقب قميييدويمؿ وًمٞم٘ميييذومـ ذم ىمٚميييقسمٙمؿ اًميييق ـو ىمييي٤مًمقا: وُمييي٤م اًميييق ـ يييي٤م 

 ذا احلدي٨م يرٓمٚمي٥م ُمٜمي٤م أن سيرؿ  «رؾمقل امع ىم٤مل: طم٥م اًمدٟمٞم٤م ويمرا ٞم٦م اعمقت

 سم٤مًمؽمسمٞم٦م قمغم أؾم٤مس اإلؾملم اعمّمٗمك.

ُميييـ ذًميييؽ: أٓ شم٠مظميييذٟم٤م ذم ام ًمقُمييي٦م ٓئيييؿو أي: ٓ ٟماِميييك أطميييدًا إٓ ام شمٌييي٤مرك  

ُم ييييييؾ اعميييييي١مُمٜملم ذم شمييييييقادد ؿ »وشمٕميييييي٤مممو وأن ٟمٙمييييييقن يميييييين ىميييييي٤مل قمٚمٞمييييييف اًمًييييييلم: 

وشمييرا ٝمؿ يمٛم ييؾ ا ًييد اًمقاطمييد إذا اؿمييرٙمك ُمٜمييف قمْمييق شمييداقمك ًمييف ؾميي٤مئر ا ًييد 

طم٘م٘مييقا  ييذا  أن قمييغم ُميي٤م ومييٞمٝمؿ ُمييـ شمٙمييرلتاعمًييٚمٛمقن ومٝمييؾ   «سم٤مًمًييٝمر واحلٛمييك

احلدي٨م اًمقاطمد و ق يم٤م ًد اًمقاطميدع ُميع إؾميػ ٓ شمّميٗمٞم٦م ىم٤مئٛمي٦م يمين يٜمٌٖميل 

وٓ اًمؽمسمٞميي٦م أيْميي٤ًم ُمر ٘م٘ميي٦م يميين يٜمٌٖمييل وإٟميين  ييؿ أومييراد ومج٤مقميي٤مت ُمرٗمرىميي٦م ًمٙمييـ ٓ 
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 شمقضمد راسمٓم٦م سمٞمٜمٝمؿ قمغم أؾم٤مس ُمـ  ذا اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م وُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم .

ؾميي٤مس ومٝمييل وم٤مؿمييٚم٦م وٓ ُمٜميي٤مصو وأٟميي٤م أقمر٘مييد يمييؾ مج٤مقميي٦م ٓ شم٘مييقم قمييغم  ييذا إ

واًمريي٤مري  ُمٜمييذ أيم يير ُمييـ ٟمّمييػ ىمييرن  ُمييـ اًمزُميي٤من أيمييؼم دًمٞمييؾ قمييغم ذًمييؽ: ٕن  ٜميي٤مك 

سمٕميض ا نقمي٤مت يريميزون إلىم٤مُمي٦م اًمدوًمي٦م اعمًيٚمٛم٦م ُميـ أيم ير ُميـ ؾميرلم أو ؾمييٌٕملم 

ؾميييٜم٦م و يييؿ قميييغم اًمٜمٔمييي٤مم اًمٕمًيييٙمري ذم سمٕميييض اًميييٌلد اًمٕمرسمٞمييي٦م: ُمٙم٤مٟميييؽ رواحو ذم 

 طمريم٦م ًمٙمـ ُم٤م ذم شم٘مدمو اًم٥ًٌم:

 هااس دااسع ودااسع   اا م أورد

 

 

 

  س هكذا ياس داسع را رد ا  ا  

 (16a/00:13:51)رحلة النور  
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 باب ميُ

 ؽ اًمًلم.ٞم  قمٌد اًمر ـ سمـ قمٌد ا ٤مًمؼ ي٘مرئـمٞم٥م ي٤م ؿمٞم  اًمِم ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمؽ وقمٚمٞمف اًمًلم ور ٦م ام وسمريم٤مشمف.. أيْم٤ًم أىمرئف ؾملُمل. اًمِمٞم :

 ( 00:  16: 34/ 212) اهلدى والنور / 
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 متفسقات حْل العنل 

 الطٔاضٕ ّادتناعٕ
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 اإلمازٗ ّالبٔع٘ 

 يف ادتناعات
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 حهه ما تفعلُ ادتناعات  

 مً تأمري أمساٛ...

: شمقضميييد أن ذم اًمًييي٤مطم٦م اإلؾميييلُمٞم٦م قمنميييات ُميييـ ا نقمييي٤مت ويمٚمٝمييي٤م اًمًييي١مال

ضمع ا لومي٦م اإلؾميلُمٞم٦م ومينذا قميغم  شمزقمؿ أس٤م ؾمؽُمضمع ا لوم٦م اإلؾملُمٞم٦م أو ؾميؽَمْ

أن يٗمٕمييؾ: أن يٕمٛمييؾ اًمّميي٤محل٤مت وييي١مُمـ سميي٤مم قمييز وضمييؾ يميين ام ؾمييٌ ٤مٟمف  اعمًييٚمؿ

وشمٕمييي٤ممم وقميييد أن اًميييذيـ وقمٛمٚميييقا اًمّمييي٤محل٤مت أن يًيييراٚمٗمٝمؿ ذم إرضو يٕمٜميييل: 

.... ظملوم٦م سمٕمدُم٤م ٟمٚمرزم سم٘مقل ام ؾمٌ ٤مٟمف وشمٕم٤مممو أم شمٙمقن  ٜمي٤مك ومتي٦م ُميـ اًمٜمي٤مس 

 يًرِم٤مرون صمؿ ي١مُمرون أطمدًا أو..

 لوميي٦م وا لوميي٦م ٓ شم٘مٌييؾ اًمرجزئيي٦م وميي٢مذا يميي٤من اعم٘مّمييقد اإلُميي٤مرة اًمٕم٤مُميي٦م  ييل ا اًمِمييٞم :

سم٤مإلُميي٤مرة  ييق شمٜمٔمييٞمؿ أُمييقر مج٤مقميي٦م ًمرًييٝمٞمؾ اًمقصييقل إمم ومٝمييؿ اًمنمييع أوًٓ ومٝمييًن صيي ٞم ٤ًم 

صمؿ اًمٕمٛمؾ سمف ومٝمٜم٤م ٓ ُم٤مٟمع ُمـ شمٕمدد إُمراء سمنميط واطميد: أن ٓ يٙميقن سميلم  ي١مٓء قميداوة 

 .ٙمر٤مب وذم اًمًٜم٦موسمٖمْم٤مءو وإٓ ومٞمٙمقن إُمر ُمـ اًمٗمرىم٦م اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ذم اًم

أُم٤م أن ي٤ٌميع ؿماص سم٤مؾمؿ إُمػم اًمٕم٤مم ُمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ومٝمذا ذم اقمر٘م٤مدي 

ُمييـ حمييدصم٤مت إُمييقر وًمييذًمؽ ومييل ْييقز أن ٟمٜمّميي٥م أُمييراء سمٛمٕمٜمييك اًمقٓييي٦م اًمٕم٤مُميي٦م 

ود ي٤ٌميع ُمـ قم٤مُمي٦م اعمًيٚمٛملم وإٟمين ُمـي ـم٤مئٗمي٦م طميزسمٞملمو وذم  يذه احل٤مًمي٦م طمٞميٜمن شمرٙمي٤مصمر 

ل ًمٚمٛمًيييٚمؿ أن ير يييزب ًمٓم٤مئٗمييي٦م ُمٜمٝمييي٤م دون أظميييرى: ٕن ا نقمييي٤مت وإطميييزاب وميييل يٜمٌٖمييي

 ييذا اًمر ييزب  ييق قمييلم اًمرٗمييرق اعمٜمٝمييل قمٜمييف  قميي٤ًمو وإٟميين قمٚمٞمييف أن ي٠مظمييذ ُميـي يمييؾ مج٤مقميي٦م 

 .ظمػم ُم٤م قمٜمد ؿ وٓ يرٕمّم٥م ًمٓم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ قمغم اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى

 .. : .. (3. : 9/ 51) اهلدى والنور /
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 اإلمازٗ يف ادتناعات اإلضالمٔ٘

ًمِمييٞم  سمٕمييض ا نقميي٤مت اإلؾمييلُمٞم٦م اًمرييل شمييدقمق إمم اًمٕم٘مٞمييدة اًمًيي٤مئؾ : ومْمييٞمٚم٦م ا

٤م وأُميييراء ومرقمٞميييقن و وشمٚميييزم أشم٤ٌمقمٝمييي٤م سمٓم٤مقمييي٦م  ييي١مٓء  اًمًيييٚمٗمٞم٦م و شمرايييذ هلييي٤م أُميييػًما قم٤مًُمييي

ن  ييذه اإلُميي٤مرة  قمٞميي٦م واضمٌيي٦م اًمٓم٤مقميي٦م و وأن ُمٕمّمييٞمرٝم٤م ُمٕمّمييٞم٦م إإُمييراءو وشم٘مييقل : 

 ك عومن رد «ُمـ قمَم أُمػمي وم٘مد قمّم٤مين»م ورؾمقًمف و ويًردًمقن سم دي٨م : 

ُميييـ »ؾميييردٓل ُمٝمٚمٝميييؾو ٕن ىمقًميييف قمٚمٞميييف اًمًيييلم : اًمِميييٞم  : واوييي  أن  يييذا آ

ومٝمييذا إُمييػم اًمييذي ٟمّميي٥م ٟمٗمًييف و قمييغم مج٤مقميي٦م ُمييـ  «قمَميي أُمييػمي وم٘مييد قمّميي٤مين

ره ع إن اًمٜمٌيل صيغم قمٚمٞميف وًًميف  اًمٜم٤مس و يٌٚمٖمقن إًمقه أواعمليلم و ُمـ اًمذي أُمّي

 أُمييػًما و ومٌلؿمييؽ وؾمييٚمؿ  ييق اًمرؾمييقل اعمرؾمييؾ قم٤مُميي٦م إمم اًمٜميي٤مس يم٤موميي٦م و وميي٢مذا ومّم 

وضميي٥م إـم٤مقميي٦م  ييذا إُمييػم ووا ٚمٞمٗميي٦م اًمييذي ييي٠ميت ُمييـ سمٕمييد اًمرؾمييقل قمٚمٞمييف اًمًييلم 

يٙمقن طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلم و ُميـ طمٞمي٨م أٟميف ْي٥م إـم٤مقمريف 

ًٓ و ٕن ام ي٘ميييقل :  ٜمُْٙمْؿ ﴿أو ِر ُِميييي َُْمييي ْٕ قَل َوُأوزِم ا ؾُميييي قا اًمر  ٞمُٕمييي
قا ام َ َوَأـمِ ٞمُٕميييي

 ﴾وَأـمِ

رؾميييييقل واضمٌييييي٦م يم٢مـم٤مقمييييي٦م ام قميييييز وضميييييؾ و وًميييييذًمؽ ىمييييي٤مل شمٕمييييي٤ممم ُمٙميييييرر وم٢مـم٤مقمييييي٦م اًم

قَل ﴿اًمٗمٕمييييؾ ؾُميييي قا اًمر  ٞمُٕميييي
قا ام َ َوَأـمِ ٞمُٕميييي

صمييييؿ عميييي٤م ذيميييير أوزم إُميييير د ي٘مييييقل :  ﴾وَأـمِ

يم٢مـم٤مقميي٦م اًمرؾمييقل و وإٟميين  ؾميير٘ملًٓ اشمٙمييقن  وأـمٞمٕمييقا أوزم إُميير ٓن إـميي٤مقمرٝمؿ ٓ

٤م إلـمييييي٤مقمرٝمؿ ًمرؾمييييقل  ف قمٚمٞمييييف اًمّميييييلة و وم٘مقًمييييي ¢شمٙمييييقن إـم٤مقميييي٦م أوزم إُمييييير شمًٌٕميييي
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 يذا  «ُمـ أـم٤مع أُمػمي وم٘مد أـم٤مقمٜمل و وُمـ قمَم أُميػمي وم٘ميد قمّمي٤مين»واًمًلم : 

ٓ يّميي  سمقضمييف ُمييـ اًمقضمييقه دًمييٞمًل قمييغم أٟمييف ْييقز ًمٙمييؾ مج٤مقميي٦م هلييؿ ُمييٜمٝم٩م و هلييؿ 

ُمًٚمؽ ظم٤مص وًمق أٟمف يم٤من قمغم اًمنمع و ْٓقز هلؿ أن يرايذوا أُميػًما ٕن ذًميؽ 

وإٟميين  ييذا إُمييػم اًمييذي ْيي٥م إـم٤مقمرييف و  يزييد اعمًييٚمٛملم شمٗمِرىميي٦م وشم٤ٌمقمييًدا وؿميي٘م٤مىًم٤م و

 ييق اًمييذي وٓه اإلُميي٤مرة اإلُميي٤مم إول و أٓ و ييق ظمٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمٛملم و وًمييذًمؽ وم٠مٟميي٤م 

أىمقل دائًن وأسمًدا و إطم٤مديي٨م اًمريل ضمي٤مءت قميـ اًمٜمٌيل صيغم ام وقميغم ًًميف وؾميٚمؿ 

ـ ُمٓمٚم٘م٦م أو قم٤مُم٦م و ومٞمج٥م أن شمٗمن قمغم وقء شمٓمٌٞمؼ اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  هل٤م و د يٙم

بييي٧م  يييذا اإلُمييي٤مم أُميييراء سميييل ؿميييؽ و إلدارة  وػ اًمّمييي٤مًم  إٓ إُمييي٤مم واطميييدذم اًمًيييٚم

 ييؽ ًمييف  ؿمي١مون اًمدوًمي٦م طمًيي٥م ُمي٤ميراه ذًمييؽ اإلُمي٤ممو اًمييذي يّمي  زم أن أىمييقل ٓ

إذا »ىميييد ىمييي٤مل يمييين ذم صييي ٞم  ُمًيييٚمؿ :  ¢ذم  يييذه اًمٌدايييي٦م اًمٙميييؼمى و ٕن اًمٜمٌيييل 

يٙمييقن ْييقز أن   ييذا ٟمييص  ييي  قمييغم أٟمييف ٓ  «ًظمرمليي٤م ا ٚمٞمٗمرييلم وميي٤مىمرٚمقسمقيييع 

 ٜميي٤مك ظمٚمٞمٗمريي٤من أي أُمييػمان و يمييؾ ُمييٜمٝمن ييي٠مُمر مج٤مقمرييف و ومٝمييذا يزيييد ذم اًمٜميي٤مس يميين 

 .ىمٚمٜم٤م ومرىم٦م وولٓ

قمييغم وطمييدة اإلُميي٤مم اًمييذي ًمييف صييلطمٞم٦م  ٦ماعمًييٚمٛمقن قمييغم اعم ٤مومٔميي ىوىمييد ضميير

طميدث  شم٘مرْمٞمف ُمّمٚم ٦م اعمًٚمٛملمو أُم٤م ُم٤م اًمر٠مُمػم سمٕمد ذيمرٟم٤م يمن ذيمرٟم٤مو طم٥ًم ُم٤م

همييؽمار ايي٤م و ٤م رة يٜمٌٖمييل ُملطمٔمرٝميي٤م وقمييدم آذم  ييذا اًمزُميي٤من و ومٝمييل ذم اًمقاىمييع فميي

ٕن قم٤مىمٌيي٦م ذًمييؽ و أن يٙمييقن اعمًييٚمٛمقن ؿمييٞمًٕم٤م وأطمزاسميي٤م و وام قمييز وضمييؾ ي٘مييقل ذم 

يمِلَم ﴿ ي  اًمٙمر٤مب اًمٙمريؿ :  ـَ اعمُْنْمِ قا ِدييٜمَُٝمْؿ * َوٓ شَمُٙمقُٟمقا ُِم ىمُي ـَ وَمر  ِذي ـَ اًم ي
ُمِي

َدهْيِْؿ وَمرِ  ْزٍب سمِيييَن ًَمييي ؾُّ طِمييي ٞمَٕم٤ًم يُمييي
٤مُٟمقا ؿِمييي قنَ َويَمييي أٟمٙمييير أن  و أٟمييي٤م ٓ[ 52-53: ] الددد:و ﴾طُمييي
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أٟمٙميير أن يٙمييقن  ٜميي٤مك مج٤مقميي٦م ُميي ًل  يٙمييقن  ٜميي٤مك مج٤مقميي٤مت ُمرٕمييددة إ ييداه و ٓ

يٕمٛمٚميقا ُمي ًل  شمرقمم شم٘مقيؿ قم٘م٤مئد اعمًيٚمٛملم وشمّمي ٞم  ُمٗمي٤م ٞمٛمٝمؿ وقمٌي٤مداهتؿ و ٓ

ذم اًمري٤موييييي٦م و وٓ أٟمٙمييييير سم٤مًمرييييي٤مزم أن يٙميييييقن  ٜمييييي٤مك مج٤مقمييييي٦م خمرّمييييي٦م ذم شمٕمييييي٤مـمل 

:  و عم٤م قمٚمؿ ُمـ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًلم٦م سم٘مّمد شم٘مقي٦م أسمدان اعمًٚمٛملماًمقؾم٤مئؾ اًمري٤موٞم

 .«اعم١مُمـ اًم٘مقي أطم٥م وأومْمؾ قمٜمد ام ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ وذم يمؾ ظمػم»

أٟمٙميييير أن يٙمييييقن  ٜميييي٤مك مج٤مقميييي٦م شمٕمٛمييييؾ ُميييي ًل ومييييٞمن يًييييٛمك اًمٞمييييقم سم٤مإلىمرّميييي٤مد  ٓ

ظمييييرى شمٕمٛمييييؾ ذم اًمًٞم٤مؾميييي٦م و ووو إمم ًظمييييره و وًمٙمييييـ أؿمييييؽمط  ـًميييي٤م أومج٤مقميييي٦م 

يٙمييقن  يي١مٓء يمٚمٝمييؿ يٕمٛمٚمييقن ذم دائييرة اإلؾمييلم وقمييغم وييقء اًمٙمريي٤مب  واطمييدا أن

ٟمٗميي٤م إمم ًظمييرله ختّمّميي٤مهت٤م و اًمرييل أ ٟميي٤م اواًمًييٜم٦م و أُميي٤م إىمييرار اًمرجٛمٕميي٤مت قمييغم 

سمٕمْمييٝم٤م و دون رسمٓمٝمييؿ سمٛمييٜمٝم٩م اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م و ومٝمييذا ُمٕمٜميي٤مه إىمييراًرا ًمرٗمييرق إُميي٦م 

ًمٙمرييي٤مب وإًم٘مييي٤مء صيييٌٖم٦م اًمنميييقمٞم٦م قميييغم ُم يييؾ  يييذا اًمرٗميييرق و و يييق خمييي٤مًمػ ًمٍميييي  ا

يٜمٌٖمييل أن ٟمقضمييد أُمييراء يٌيي٤ميٕمقن يميين يميي٤من يٌيي٤ميع ا ٚمٞمٗميي٦م  و ييي  اًمًييٜم٦م و وميي٢مذن ٓ

ُميييي٤مٟمع سمٓمٌٞمٕميييي٦م احليييي٤مل أن يٙمييييقن ًمٙمييييؾ مج٤مقميييي٦م ٟمٔميييي٤مم و ٕن  ييييذا  إول و وإٟميييين ٓ

ٟمرشمي٥م قمٚمٞميف  اًمٜمٔم٤مم  ق اًميذي يقصيؾ ا نقمي٦م إمم أ يداومٝم٤م اعمنميوقم٦م و وًمٙميـ ٓ

ُر ؿ و يمين ضمي٤مء ذم اًمًي١مال شمٚمؽ إطمٙم٤مم اًمريل يم٤مٟمي٧م ظم٤مصي٦م سم٤م ٚمٗمي٤مء صميؿ سمين  أُمّي

ٝمؿ  اًمييذيـ ئأسيؿ يًييردًمقن اييذا احلييدي٨م وسم٤مًمريي٤مزم أن سمٕمْميٝمؿ يٓمٌ٘مييقن قمييغم أُمييرا

سمٞمٕمي٦م ُمي٤مت  فُمـ ُم٤مت وًمٞمس ذم قمٜم٘مي»ي٤ٌميٕمقسؿ ُم ؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلم : 

و  ييذا إُميػم ًميٞمس  يق اًمييذي ذًمؽ ومٝمييؿ يي١مُمرون أُميػًما وي٤ٌميٕمقٟميفوًمي «ُمٞمرري٦م ضم٤م ٚمٞمي٦م

ُمـ ىمقة وُمـ قمٚمؿ ُم٤م أوشمقا وإٟمن قمغم اعمًٚمٛملم أن يٕمٛمٚمقا سمٙمؾ  ٥ْم أن ي٤ٌميع و
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و إلقميييي٤مدة اعمجرٛمييييع اإلؾمييييلُمل اًمييييذي يرٓمٚميييي٥م أن ي٘مييييقم قمٚمٞمييييف رضمييييؾ واطمييييد و ييييق 

ا ٚمٞمٗميي٦م و اًمييذي ْيي٥م قمييغم يمييؾ اعمًييٚمٛملم أن يٌيي٤ميٕمقه و أُميي٤م  ييذه ا نقميي٦م شميي٠مُمر 

قا ُمٞمريييي٦م قمٚمٞمٝميييي٤م أُمييييػًما و وشمقضميييي٥م قمييييغم إومييييراد اًمٌٞمٕميييي٦م و وأسييييؿ إذا د يٌيييي٤ميٕمقا ُميييي٤مشم

ْييقز ًمٚمٛمًييٚمؿ أن  ضم٤م ٚمٞميي٦م و ومٝمييذا ُمييـ بريييػ اًمٙمٚمييؿ قمييـ ُمقاوييٕمف و ييذا ييي٤م ٓ

 ي٘مع ومٞمف .

 (01:58:26/ : ...وتكرر يف45: 56/أ/15أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 باب ميُ

يم٤ٌمر اًم٘مقم ًمٕمٚمٝميؿ ييروه.. إمم ًظميرهو ًمٙميـ أن احليدي٨م يي٤م ؿميٞم  قميـ اإلظميقة 

 اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م وُمييييٜمٝم٩م اًمًييييٚمػو ويٛمٙمييييـ اًمييييذيـ  ييييؿ أصييييلً إن ؿميييي٤مء ام قمييييغم

اظمرلوم٤مت إُم٤م ُم لً  ذا ي١مُمـ سم٢مُم٤مرة يم٢مُمي٤مرة اًمًيٗمر ُمي٤م ذم سمٞمٕمي٦م يٕمٜميل جميرد إُمي٤مرة 

ًمرٜمٔمٞمؿ احل٤ملو و ذا يٜمٔمر ُمي٤م ذم داقميل ًمرًيٛمٞمرٝم٤م ايذه اًمّميقرة وإٟمين  يذا رئيٞمس 

 و ذا ٟم٤مئ٥م رئٞمسو يمٚمٝم٤م شمٜمٔمٞمؿ يٕمٜمل إدارة ... اًمدقمقة.

 ُم٤م ذم ُم٤مٟمع أسمدًا. اًمِمٞم :

 وإن ؾمٛمل سم٠مُمػم أو همػم أُمػمع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 وم٤مٓظمرله اذه اًمّمقرةو ٕٟمف سمٕمْمٝمؿ.. ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمييـ ُميي٤م يرشمٌييقن أطمٙميي٤مم اإلُميي٤مرة اًمٙمييؼمى قمييغم  ييذه اإلُميي٤مرةو  ييذا  ييق  اًمِمييٞم :

 اعمٝمؿ.

 ُم٤م أضمد اًمّمقرة أسمدًا. ُمداظمٚم٦م:

  ٙمذا. أىمقل ُم٤م يرشمٌقنو يٕمٜمٞمٜم٤م أن يرشمٌقا ذًمؽو أٟم٤م ُم٤م أؾمٚمؽ يٗمٕمٚمقن اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:
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 ييي٤مهو يٕمٜمييل وميييلن ذم ًمٗمٔمييي٦م إُمييػم.. رئيييٞمس ا نقميي٦م قمٜميييد ؿ.. وميييلن  اًمِمييٞم :

رئييٞمس اًمنميييم٦م  ييذه.. ومييلن ُمييدير اعمدرؾميي٦مو ُميي٤مذا ذم  ييذهو ُميي٤م ومٞمٝميي٤م  ءو ًمٙمييـ 

ُميييدير اعمدرؾمييي٦م أُمييير سمييي٠مُمر  يييق ذم إصيييؾ أٟميييف ُمٌييي٤مح  قمييي٤ًم ًمٙميييـ ُمييي٤م ْييي٥م قميييغم 

  يييق اًميييذي أُميييرو ومٝميييذه إطمٙمييي٤مم أظميييريـ أن يرٌٜميييقه يمييين ًميييق يمييي٤من أُميييػم اعمييي١مُمٜملم

اعمرٕمٚم٘م٦م سم٤مإلُم٤مرة اًمٙمؼمى إذا د شمٕمط ًمإلُم٤مرة اًمّمٖمرىو ظمٚمٞمٜمي٤م ٟمًيٛمٞمٝم٤م إُمي٤مرةو إذا 

د شمٕمط  ذه إطمٙم٤مم ا ٤مص٦م سم٤مإلُم٤مرة اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مرة اًمّمٖمرى ُم٤م ذم ُم٤مٟمع ُمـ 

 شمًٛمٞمرف أُمػم: ٕٟمف احل٘مٞم٘م٦م شمرٕمٚمؼ سم٤معمٕم٤مين وًمٞمس سم٤مًٕمٗم٤مظ.

اًمٌٞم٧م قمغم شمقاويٕمف إذا ُمي٤م صي٤مر ومٞميف شمٜمٔميٞمؿ يّميػم ومٞميف وم٢مذًا: اًمرٜمٔمٞمؿو يٕمٜمل  ذا 

ومقىو ُم٤م يًير٘مٞمؿ اًمٕمٚميؿ.. إمم ًظميرهو ومٝميذا اًمرٜمٔميٞمؿ ٓ سميد ُمٜميفو ًمٙميـ اًمرٜمٔميٞمؿ ذم 

واىمع اًمٞمقم أن ُم لً رئٞمس احلزب اًمٗملين إذا أُمر ا نقم٦مو أي: اعمٜمرٛملم إًمٞمف أن 

ْييقز ذم  شم٘ميي٤مـمٕمقا ا نقميي٦م اًمٗملٟمٞميي٦مو ظمييلص وضميي٥م شمٜمٗمٞمييذ  ييذا إُمييرو ومٝمييذا ُميي٤م

 اإلؾملم.

 ... ُمداظمٚم٦م:

قمٗمقًا ٓ شم٘مؾ  ذا اًمٙملم: ٕن أٟمي٤م ُمي٤م أشمٙمٚميؿ قميـ.. أييقه أشمٙمٚميؿ سمّميقرة  اًمِمٞم :

 قم٤مُم٦مو و ذا ي٘مع يم ػمًا ويم ػمًا سملم إطمزاب.

 ٜميي٤م ذم قميينن صييدر ىمييرار ُمييـ مج٤مقميي٦م اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم سمٛم٘م٤مـمٕميي٦م إًمٌيي٤مين 

رار أيم ير ُميـ ؾميٜم٦مو إييف  يذا وُمـ  ق يٕمره سم٠مٟمف ُمـ إظمقان إًم٤ٌمينو وٟمٗمذ  يذا اًم٘مي

 ء ُم١مؾميييييػ ضميييييدًاو سمٕميييييديـ ومرصييييي٦م ًمٚمجنقمييييي٦م ُميييييـ إظميييييقان اعمًيييييٚمٛملم: ٕسيييييؿ 
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َييييييييون دروس إًمٌيييييي٤مينو وأٟمييييييذروا ؾميييييير٦م أؿمييييييٝمر يًييييييٛمقينو ُميييييي٤مذا يًييييييٛمقنع 

أيييقه أطمًييٜم٧م. ؾميير٦م أؿمييٝمر يٜمييذروه ذم إولو ىميي٤مًمقا ًمييف: ُميي٤م  مجييدونو ْٛمييدوك.

٤منو مج٤مقمي٦م واطميدةو يمي٤من ْقز شميقازم ا نقمي٦م وشميقازم وميلنو وٓءييـ ٓ ْرٛمٕمي

شمٙمريؾ  هأص ٤مب  ١مٓء اًمذيـ أٟمذروا ومجدوا: ي٤م مج٤مقم٦م اًمِمٞم  إًم٤ٌمين ُم٤م قمٜمد

وٓ بزبو سمؾ  ق َي٤مرب يمؾ  ذه إؿمٞم٤مءو إٟمن  ق قمٜمده قمٚمؿو وٟم يـ ٟمًيرٗمٞمد 

قمٜمييده ُمييـ اًمٕمٚمييؿ ُميي٤م ٓ ٟمًييرٗمٞمده قمٜمييد أظمييريـو ُميي٤م  ييق ُمٕمٜمييك أٟمييف سمييدائٞم٤ًم ُميي٤م يّمييػمو 

ا٤مصو ىميي٤مًمقا: ٓ يّمييػم  ٙمييذا اًمٜمٔميي٤ممو سمٕمييد ؾميير٦م أؿمييٝمر ٟم ييـ ُميي٤م ٟمييقازم أومييرادًا وأؿميي

اشمّمٚمقا اؿ أرؾمٚمقا وراء ؿ وم٘م٤مًمقا هلؿ: أٟميف سمٚمٖمٜمي٤م ٓ شمزاًميقنو أي ٟمٕميؿ وًميـ ٟميزالو 

إذًا ومّمييٚمقاو سمٕمييد اًمرجٛمٞمييد طمّميييؾ اًمٗمّمييؾ.  ييذه ـم٤مقميي٦م قمٛمٞمييي٤مءو  ييذا ُميي٤م ْيييقز ذم 

اإلؾملمو ا ٚمٞمٗم٦م اًمذي ي٤ٌميع ُمـ قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم يٙمقن ىمد اشمّمػ سمّمٗم٤مت يٚمٞمؼ 

أن يٙمييقن إُم٤مُميي٤ًم ًمٚمٛمًييٚمٛملم إُم٤مُميي٦م يمييؼمى: يٙمييقن قم٤معميي٤ًم.. يٙمييقن صيي٤محل٤ًم.. يٙمييقن 

 طمٙمٞمًن.. يْمع إؿمٞم٤مء ُمقاوٕمٝم٤م.. إمم ًظمره.

ىمد يٙمقن رئٞمس مج٤مقم٦م ىمد َيٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل امو ٟمٗمًف رئٞمس ا نقم٦مو ىمد 

يٙمييقن ذم أ ييؾ سمٞمرييف ًمييٞمس يميين أُميير ام ورؾمييقًمف.. إمم ًظمييرهو ُمييع ذًمييؽ إذا اختيييذ 

شمٜمٗمٞمذهو  ذا اًمذي ٟم يـ ٟمٜمٙميره أؿميد اإلٟمٙمي٤مرو ٓ ٟمٜمٙمير اًمرٜمٔميٞمؿ إلدارة  ىمرار ومٞمج٥م

أُمييقر دار.. ُمدرؾميي٦م.. مج٤مقميي٦م.. إمم ًظمييرهو ًمٙمييـ ٟمٜمٙميير شمٜمٔمييٞمًن ييي١مدي إمم خم٤مًمٗميي٦م 

 إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.

اًمٌٞمٕم٦م ُم لً ُم٤م ذم ذم اإلؾملم سمٞمٕم٦م إٓ ًمِمياص واطميد ذم اًميدٟمٞم٤م و يق ا ٚمٞمٗمي٦م 

إذا سمقييييع  ٚمٞمٗمريييلم  »٘مييي٤ًم هليييذا اعمٕمٜميييك: اعمًيييٚمؿ: وًميييذًمؽ ىمييي٤مل قمٚمٞميييف اًمًيييلم ب٘مٞم
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و أن يميييؿ أُميييػم يٌييي٤ميع قميييغم وضميييف إرض اإلؾميييلُمٞم٦مع وإُمييي٤مرة «ومييي٤مىمرٚمقا ًظمرملييي٤م

ْيي٥م ـم٤مقمرييف ـم٤مقمييي٦م قمٛمٞميي٤مءو إذا ىميي٤مل ىمييي٤مـمع وملٟميي٤ًم ظمييلص ي٘مييي٤مـمعو  ييذا ُميي٤م ْيييقز 

 إؾملُمٞم٤ًم.

 ومٚمذًمؽ ٓ يٙمقٟمقا ذم طمرج ُمـ ُم ؾ  ذا اًمرٜمٔمٞمؿو وًمٜمًٛمل شمٜمٔمٞمًن إداري٤ًم.

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ... وم٘مطو ُم٤م ذم ُم٤مٟمع ُمٜمف أسمدًا. اًمِمٞم :

... اإلُميي٤مرة اًمّمييٖمرى ... ذم اًمًييٗمر  ييذه ىم٤مقمييدة ... يميي٤من إُميير ُمٌيي٤مح  ُمداظمٚميي٦م:

... 

ٟمٕمييؿ يٓميي٤معو ًمٙمييـ ٓ يؽمشميي٥م ُمييـ ُمٕمّمييٞمرف ُمٕمّمييٞم٦م ُمييـ ٓ يٓمٞمييع ا ٚمٞمٗميي٦م  اًمِمييٞم :

اعمًٚمؿو أي أيْم٤ًم إـم٤مقم٦م إداريي٦م ًمرٜمٔميٞمؿ ؾميٚمقك ا نقمي٦م سمٕمْميٝمؿ ُميع سمٕميض طمريك 

ُميـ أـمي٤مقمٜمل » سمٚمد ؿو ًمٞمس  ق اًمذي ىمي٤مل قمٜميف اًمرؾميقل قمٚمٞميف اًمًيلم: يٕمقدوا إمم

و ًمٞمس  ذا  ق أُمػم اًمًيٗمرو ومٝمٛمي٧م «وم٘مد أـم٤مع امو وُمـ أـم٤مع أُمػمي وم٘مد أـم٤مقمٜمل

 قمكمع

 : إذًا  ق ا ٚمٞمٗم٦معظمٚم٦ماُمد

 ا ٚمٞمٗم٦م ًمٙم٤منو ؾمقه ٟمدٟمدن طمقل  ذا. اًمِمٞم :

 أُمػم اًمًٗمر إذا قميص ... ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػع اًمِمٞم :
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 اًمًٗمر إذا قميص ... ُمٕمّمٞم٦م.. أُمػم ُمداظمٚم٦م:

ٓ يٕمريؼم ُمٕمّميٞم٦مو  يذا اًميذي أٟمي٤م قمٜمٞمريف يمين ىمٚمي٧مو ًميٞمس  يذا إُميػم  يق  اًمِمٞم :

ُميييـ أـمييي٤مقمٜمل وم٘ميييد أـمييي٤مع امو وُميييـ أـمييي٤مع »اًميييذي ىمييي٤مل ومٞميييف اًمرؾميييقل قمٚمٞميييف اًمًيييلم: 

و ٓ  ذا اإلُم٤مرة اًمٙمؼمىو أُم٤م  ذه إُم٤مرة شمٜمٔمٞمٛمٞم٦مو يٜمٌٖميل هليؿ «أُمػمي وم٘مد أـم٤مقمٜمل

ؾمييييٗمرهتؿ قمييييغم ووميييي٤مق وقمييييغم راطميييي٦م وصييييلح وٟم ييييق ذًمييييؽ أن إذا أرادوا شمًييييرٛمر 

يًييرٛمروا قمييغم ذًمييؽو يٕمٜمييل  ٜميي٤م ي٘مييقل سمٕمييض اًمٕمٚميينء: أٟمييف إذا يمٜمييرؿ صملصميي٦م وميي٠مُمروا 

أطمييديمؿو  ييذا أُميير إرؿميي٤مد ... إرؿميي٤مدو يٕمٜمييل: ًمّميي٤مًم   ييذه ا نقميي٦مو أُميي٤م أوًمتييؽ: 

و  يييق إُمييير وميييٞمن «ُميييـ أـمييي٤مقمٜمل وم٘ميييد أـمييي٤مع امو وُميييـ أـمييي٤مع أُميييػمي وم٘ميييد أـمييي٤مقمٜمل»

 ذا احلدي٨م  ق أُمر وضمقبو يمن ضم٤مء ذم يم ػم ُمـ إطم٤مدي٨م أٟمف ٥ْم  يرْمٛمٜمف

إـم٤مقمرف وًمق أظمذ ُم٤مًميؽ و،ب فمٝميركو شمٕميره  يذا احليدي٨مع  يذا احليدي٨م ذم 

 ص ٞم  ُمًٚمؿو ٥ْمو ٟمٕمؿ.

 ي٤م ؿمٞماٜم٤م ُم٤م شمٗمرع قمٜمف إُمػم إقمٔمؿع ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػع اًمِمٞم :

  ؾ يرٗمرع قمـ إُمػم إقمٔمؿ  ؾ ي٠مظمذ ٟمٗمس احلٙمؿ ... ُمداظمٚم٦م:

أىمّمييد  ييذا اًمييذي أردت أن أوويي فو أىمّمييد إُمييػم اًمييذي أُمييره إُمييػم  اًمِمييٞم :

 إيمؼمو ـمٌٕم٤ًم..

 ... ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ. اعمٝمؿ أن يٙمقن  ذا إُمػم إولو ومٞمج٥م إـم٤مقمرف وًميق أظميذ  اًمِمٞم :
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ُم٤مًميييؽ وضمٚميييد فمٝميييركو احليييدي٨م ذم صييي ٞم  ُمًيييٚمؿو ومٝميييذه إطمٙمييي٤مم ٓ شمٜم٘ميييؾ إمم 

 ؼمى.اإلُم٤مرة اًمّمٖمرى اًمرل ًمٞم٧ًم سم٢مُم٤مرة يم

 وًمٕمؾ ذم  ذا اًم٘مدر اًمٙمٗم٤مي٦مو واحلٛمد م رب اًمٕم٤معملم.

 ( 00:  45: 45/   736) اهلدى والنور / 

 ( 00:  51: 04/   736) اهلدى والنور / 
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 باب ميُ

أوًٓ:  ٜم٤مك مج٤مقمي٦م ُميـ اعمًيٚمٛملم هليؿ أُميػم ىميد أقمٓميقه سمٞمٕمي٦ًم سم٤مًمًيٛمع  ُمداظمٚم٦م:

صيييقل اًمريييل شم٘ميييقم قمٚمٞمٝمييي٤م واًمٓم٤مقمييي٦م ُمييي٤م دام ذم ـم٤مقمييي٦م ام قميييز وضميييؾ وهلييي٤م ٟمٗميييس إ

مج٤مقميي٦م اإلظمييقان وهليي٤م إُمييػم وهلييذا إُمييػم ؾمييٚمٓم٦م ُمٓمٚم٘ميي٦م قمييغم إومييراد ويٓمٌ٘مييقن 

قمغم سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض أصؾ اًمقٓء واًميؼماءو وٓ ْيقز ٕطميد ُميـ إوميراد أن ي٘ميقم 

سم٠مي قمٛمؾ إٓ سمٕمد اؾميرتذانو ومٝميؾ ْيقز آٟمْمينم إمم  يذه ا نقمي٦مو وُمي٤م طمٙميؿ 

  ذه ا نقم٦م  قم٤ًمع

ْيييقز آٟمْمييينم إمم مج٤مقمييي٦م يٚمرزُميييقن ُم يييؾ  يييذه إطمٙمييي٤مم اًمريييل  ٓ اًمِميييٞم :

ظمّمٝم٤م اًمِم٤مرع احلٙميٞمؿ سم٤مإلُمي٤مم إقميغم و يق ا ٚمٞمٗمي٦مو أُمي٤م أُميػم يٌي٤ميع  ٜمي٤مو وأُميػم 

ي٤ٌميع قمٜمديمؿ  ٜم٤مكو و ٙمذا ويِمؽمـمقن ُمي٤م ذيميرت ُميـ اًمٓم٤مقمي٦م اًمٕمٛمٞمي٤مء ومٝميذا ًميٞمس 

 ُمـ اإلؾملم ذم  ء وٓ ْقز آٟمْمنم إًمٞمٝمؿ.

 (  00:  37: 20/ 338) اهلدى والنور /
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 .. إذا يم٤مٟم٧م  ٜم٤مك مج٤مقم٦م وهل٤م أُمػم  ؾ  ذا إُمػم ُمٚمزم سم٤مًمِمقرىع ُمداظمٚم٦م:

  ؾ  ذا إُمػم ُمٚمزم سم٤مًمِمقرىع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿع ُمداظمٚم٦م:

 شم٠ًمل..  ؾ  ذا إُمػم ُمٚمزم سم٤مًمِمقرىع اًمِمٞم :

يٕمٜمييييل: إذا يم٤مٟميييي٧م  ٜميييي٤مك مج٤مقميييي٦م وهليييي٤م أُمييييػم  ييييؾ  ييييذا إُمييييػم ُمٚمييييزم  ُمداظمٚميييي٦م:

 سم٤مًمِمقرىع

ُمٚميييزم سم٤مًمِميييقرى وهميييػم ُمٚميييزم سم٤مًمِميييقرىو إذا اىمرٜميييع سمٛمِميييقرهتؿ وضمييي٥م  اًمِميييٞم :

 قمٚمٞمف أن يرٛمًؽ ا٤م وإٓ تًؽ سمٕمٚمٛمف ومٝمؾ  ذا إُمػم قم٤مد سم٤مًمنمعع..

 ُمّمٞم٦ٌم اًمدٟمٞم٤م أن  ل إُمراء.. ذم يمؾ سمٚمد  ٜم٤مك أُمػم..

أظميل ذم ام أقمٓمي٤مين إي٤م ي٤م وىمي٤مل ًم٘م٤مئيؾ زم: أـميرح  يذه إؾميتٚم٦م إمم  ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٤م أن أىمقم اذا اًمٕمٛمؾ..اًمِمٞم  و

 ٟمٕمؿو وأٟم٤م أضمٞمٌؽ. اًمِمٞم :

يٕمٜميييل: إن يم٤مٟمييي٧م  ٜمييي٤مك ؿميييقرى يٕمٜميييل: ُميييـ اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م يٕمٜميييل..  ُمداظمٚمييي٦م:

 يرٗم٘مقن قمغم يملم واطمد ومٞمجقزع 
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ٓ ي٤م أظمل إُمػم ذم اإلؾملم يًرِمػم أ ؾ اًمرأي واًمٕمٚمؿ اًميذيـ طمقًميف  اًمِمٞم :

أن يٕمٛمييؾ سمرأيييف واضمرٝميي٤مدهو  صمييؿ سمٕمييد أن يًرِمييػم ؿ إُميي٤م أن يٕمٛمييؾ سمٛمِمييقرهتؿ وإُميي٤م

و ٜميي٤مك شمٕمٌييػم قمٍمييي ي٘مييقل: اًمِمييقرى  ييؾ  ييل ُمٚمزُميي٦م أم  ييل ُمٕمٚمٛميي٦م وا ييقاب: 

  ل ُمٕمٚمٛم٦م وًمٞم٧ًم سمٛمٚمزُم٦مو ومٝمٛمرٜملع

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 (  00:  42: 30/ 338) اهلدى والنور / 
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 باب ميُ

أىمييييييقل ا نقميييييي٦م  ييييييذه شمٜمِمييييييل هليييييي٤م ُمييييييدارس وُميييييي لً بييييييدد دروس  اًمًيييييي١مال:

ض اعمًيييي٤مضمدو أٓ َيييييؼ هلييييؿ أن يٙمييييقن هلييييؿ أُمييييػم وشمقضمٞمٝميييي٤مت وُمييييقاقمظ ذم سمٕميييي

يٓمٞمٕمقٟمف ذم شمٜمٗمٞمذ  ذه اًميؼماُم٩م ذم ُمي لً وويع ضميدول ذم اعميدارس وميلن يٕمٓميك 

ًمف ُم٤مدة احلدي٨م وملن يٓمٚم٥م ُم٤مدة اًمٗم٘مف وملن يٓمٚمي٥م ُمي٤مدة اًمرٗمًيػم سمي٤مرك ام ومٞميؽ 

 أٓ َيؼ هلذا إُمػم أن يٓم٤مع ذم  ذه إؿمٞم٤مءع

ومٞمؽ يمي٤من ًميق ىم٤مُمي٧م  يمي٦م ذم قمٛميؾ دٟمٞميقي ضمقاو قمغم  ذا سم٤مرك ام  اًمِمٞم :

 ؾ شم٘مقم ىم٤مئٛم٦م اًمنميم٦م إٓ سمرئٞمس يٓم٤معع  ذا أومم ُمـ  ذاو وًمٙمـ اعمِميٙمٚم٦م أٟميف 

 ٓ ْقز ًمٜم٤م أن ٟمٕمٓمل هلذا اًمرئٞمس ُم٤م أقمٓم٤مه اًمِم٤مرع ًمٚماٚمٞمٗم٦م إيمؼم .

وضمقب اًمٓم٤مقم٦م  ؿ ي٘مقًمقن أن  ذا إُمػم ٥ْم ـم٤مقمرفو وم٢من د شمٓمٕمف  اًم١ًمال:

٦م سم٤مرك ام ومٞمؽ ذم أُمر ُمًر ٥م ىمد يٙمقن  ذا إُمر اًمذي شم٠مصمؿو ذم طمدود اًمٓم٤مقم

 ي٠مُمرين سمف ُمًر ٥م وىمد يٙمقن ُم٤ٌمح ومٞم٠مُمرين سمف وم٠مٟم٤م ُم لً.

 ذا اًمذي ٟماِم٤مه و ذا اًمذي أ ت إًمٞمف ًٟمٗم٤ًم سمنمط أن ٓ يٕمٓمك هلذا  اًمِمٞم :

إُميييػم أطمٙمييي٤مم إُميييػم إيميييؼمو وأن أٟمييي٧م ضمتييي٧م سمٛم ييي٤مل ا ٚمٞمٗمييي٦م اعمًيييٚمؿ إذا أُمييير 

ء يم٤من ُمًير ٤ًٌم أن يؽميميقهو وضمي٥م قمٚميٞمٝمؿ اًمٓم٤مقمي٦م أُمي٤م  ٜمي٤م ٓ أًميٞمس اعمًٚمٛملم سمٌم

 يمذًمؽ.
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 ٟمريد  ذاو ٕسؿ ي٤م ؿمٞم . اًم١ًمال:

 وىمد أقمٓمٞمرؽ إي٤م ٤م. اًمِمٞم :

 طمرك ذم اعم٤ٌمح طمرك ذم اعمًر ٥م يٚمزُمٜم٤م ذم اًمٓم٤مقم٦م. اًم١ًمال: 

أٟم٤م أقمره ومٝمذا ُمـ ظملومٝمؿ ًمٚمنمعو وُمـ إشمٞم٤مسؿ سم٠مطمٙمي٤مم ُمي٤م أٟميزل ام  اًمِمٞم :

 ٚمٓم٤من واًم٥ًٌم اؾمرٕمنًمف اًم٘مٞم٤مس.ا٤م ُمـ ؾم

 (  00:  13: 50/ 372) اهلدى والنور / 



 متفزقات حول العنل السياسي واجلناعي ------------------------ جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

90 

 الفسم بني إمازٗ الطفس  

 ّاإلمازٗ الهربٚ

ٟمٕمييؿ ييي٤م ؿمييٞم  ٟميي٤م  أسمييق إؾمييلم يًيي٠مل ؾميي١مال أقمٓمييف ضمقاسمييف  ييق اًمييذي  ُمداظمٚميي٦م:

 يٕمٜملع

 أي ٟمٕمؿ. سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمًٗمر. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ اًمًٗمر. ُمداظمٚم٦م:

 أٟمرؿ مجع إن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 رطمٚم٦م سم٤مص ـملب قمٚمؿ ويمٚمٝمؿ يٕمٜمل ـمٞمٌلم ُم٤م ؿم٤مء ام. اظمٚم٦م:ُمد

 وذم سم٤مصع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ذم فمٜمييل ؾمييٞمٙمقن ُمييـ سميي٤مب بّمييٞمؾ احل٤مصييؾو ُمييع وضمييقدك ُمٕمٝمييؿ أن  اًمِميٞم :

ي١مُمروا قمٚمٞمٝمؿ أُمػمًا: ٕن إُمػم ُمقضمقدو ًمٙمـ اًمذي َير٤مج إمم شمٜمٌٞمف ذم احل٘مٞم٘م٦م 

: ٓ يِمييؽمط ومٞمٝميي٤م ُميي٤م يِمييؽمط ذم اإلُميي٤مرة  ييق: إٟمييف  ييذه اإلُميي٤مرة ُم١مىمريي٦م أوًٓو وصم٤مٟمٞميي٤مً 

اًمٙمييييؼمىو واًمقٓييييي٦م اًمٕمٔمٛمييييكو يٕمٜمييييل: ٓ يٜمٌٖمييييل أن ي١مظمييييذ اًمٕمٝمييييد واعمٞم يييي٤مق قمييييغم 

اعمييي٠مُمقريـ سمييي٠مسؿ ْييي٥م قمٚميييٞمٝمؿ أن يٓمٞمٕميييقا أُميييػم ؿ ذم اعمٜمِميييط واعمٙميييرهو ًميييٞمس 
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 ذا سم٤مًمنمط إٓ سم٤مًمقٓي٦م اًمٙمؼمىو ًمٙمـ  ذا ُميـ سمي٤مب شمٜمٔميٞمؿ اًمرطمٚمي٦م وسما٤مصي٦م إذا 

 احليييرامو وملسميييد ُميييـ شمييي٠مُمػم أطميييد ؿ إذا د يٙميييـ صمٛمييي٧م شمييي٠مُمػم: يم٤مٟمييي٧م إمم سمٞمييي٧م ام

 .«إذا ؾم٤مومر صملصم٦م ومٚمٞم١مُمروا أطمد ؿ»ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًلم: 

و ييذا سمييل ؿمييؽ أُميير ُمييـ يميينل اإلؾمييلم: ٕن اإلؾمييلم يييرومض اًمٗمييقىو طمرييك 

ذم  يييذه اعمٕمييي٤م ة اعمٜمرٝمٞمييي٦م اًم٘مّميييػمة إُميييدو و يييل ؾميييٗمر اًمٓمرييييؼو ومٝميييذا أول ُمييي٤م 

٥م أن يٙمقن  ٜم٤مك أُمػم يٜمٔمؿ رطمٚميرٝمؿ يي٠مُمر ؿ طمٞمي٨م ييرى أًمٗم٧م اًمٜمٔمر إًمٞمف أٟمف ْ

ق  يييق ظميييػم هليييؿو اًمٜميييزول سمييي٤مًمٜمزول ويييي٠مُمر ؿ سمييي٤مٟٓمٓملق طمٞمييي٨م ييييرى أن آٟمٓميييل

وسؿو ومٕمٚمييٞمٝمؿ ذم طمييدود  ييذه اعمّمييٚم ٦م أن يرجيي٤موسمقا ُمييع و ٙمييذا ومٝمييق ُمييٜمٔمؿ ؿميي١م

 ذاك إُمػم.

ٟم٤مطمٞمي٦م أظميرى شمرٕمٚميؼ سمِمياص إُميػم وإن يمي٤من  يذا أيْمي٤ًم: أرضميق أن يٙميقن ُميـ 

ب بّميٞمؾ احل٤مصيؾو و يق أن يًرِميػم ؿو وأٓ يٜمٗميرد سمي٤مًمرأي قميٜمٝمؿ ودوسيؿو سم٤م

أُمر ؿ ؿمقرى سمٞمٜمٝمؿو ومٝمق يًرِمػم ؿ صمؿ يٜمكٗمذوا ُم٤م اٟمرٝميك ووإٟمن يمن ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

إًمٞميييف رأييييفو وقميييغم أظميييريـ ـم٤مقمريييفو ويرًييي٤مءًمقا اًمٙمرييي٤مب اًمٕمٍمييييقن اًمٞميييقم بييي٧م 

ع ذم اعمًييي٠مًم٦م قمٜميييقان أصيييٌ  يم٠مٟميييف يمريِمييي٦م و يييق:  يييؾ اًمِميييقرى ُمٕمٚمٛمييي٦م أو ُمٚمزُمييي٦م

ىمقٓنو ًمٙمـ اًمّم ٞم  اًمذي ٓ ٟمِمؽ ومٞمف أن اًمِمقرى همػم ُمٚمزُم٦م  ل ُمٕمٚمٛم٦مو  ل 

شمٗميير  اًمٓمريييؼ قمييغم اعمًرِمييػمو اعمًرِمييػم يِمييؽمي أراء وْٛمٕمٝميي٤م إًمٞمييفو صمييؿ  ييق 

يم٤مًمٜم ٚميييي٦م يًرّمييييٗمل ُمٜمٝميييي٤م ظمييييػم شمٚمييييؽ أراءو وييييي٠مُمر سمرٜمٗمٞمييييذ ٤مو وم٤مًمِمييييقرى ُمٕمٚمٛميييي٦م 

 وًمٞم٧ًم سمٛمٚمزُم٦م.

 (  00:  05: 34/ 202) اهلدى والنور /
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 زتنْع٘ شباب ٓطهيٌْ يف بٔت 

ُٓ   ْا أحدٍه أمْزٍهلٍََّْل جيْش أٌ 

 «األمري  »ٍّل ٓطلكٌْ علُٔ اضه 

 ٟم ـ جمٛمققم٦م.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

 ؿم٤ٌمب ٟمًٙمـ ذم سمٞم٧م.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

ٞمٜم٤مه أُمرٟم٤م.  ُمداظمٚم٦م:  وم٠مطمدٟم٤م ذم اًمٌٞم٧م َوًم 

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

ُمقرو ُم ٚمن شم٘مقل ٟمرضمع ًمف إذا يم٤من قمٜمدٟم٤م ؾم٥ٌم ٟمرضمع ًمف ذم سمٕمض إ ُمداظمٚم٦م:

 ول قمٜم٤م أو يمقزم أو يم٠مُمػمو  ؾ ذم ذًمؽ طمرجع ١مأو أُمر أو  ذاو يمٛمً

ٓ طمييرج إذا د ي٘مييؽمن سمييذًمؽ اًمٌٞمٕميي٦م اعمزقمقُميي٦م ذم  ييذا اًمزُميي٤من ًمٕمديييد  اًمِمييٞم :

 ُمـ إُمراء واحلٙم٤مم. 

 ... سمٞمٕم٦م.  ُمداظمٚم٦م:



 متفزقات حول العنل السياسي واجلناعي ------------------------ جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

99 

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

 ع يٕمٜمل ٟمرضمع إًمٞمف ذم أُمقرٟم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿو  ذا شمٜمٔمٞمؿ ُم٠مُمقريـ سمفو يم٤مًمٕم٤مد شمرضمٕمقن إًمٞمف.  اًمِمٞم :

 ُم٤م ومٞمف طمرجع ُمداظمٚم٦م:

يم٤مًمٕمييي٤مد شمرضمٕميييقن إًمٞميييف ذم ومرييي٤مويٙمؿ سميييؾ ويم٤م ييي٤مدم شمرضمٕميييقن إًمٞميييف ذم  اًمِميييٞم :

طم٤مضمي٤مشمٙمؿ ومْميلً قميـ احلٙمييٞمؿ شمرضمٕميقن إًمٞميف ذم ُمٕم٤م يي٦م أُميقريمؿو وًمٙميـ ٓ سمٞمٕميي٦م 

ة واًمًييييلم و ييييق ظمٚمٞمٗميييي٦م ذم اإلؾمييييلم إٓ ًمقاطمييييد ُمييييـ سمٕمييييد اًمرؾمييييقل قمٚمٞمييييف اًمّمييييل

 اإلؾملم. 

أطميييد ؿ ىمييي٤مل ٓ ييييدظمؾ وميييٞمن سمٞمٜمٜمييي٤م  يييذاو ىمٚمٜمييي٤م: يييي٤م ؿميييٞم  ُمييي٤م سم٤ميٕمٜمييي٤م وٓ  ُمداظمٚمييي٦م:

يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٜم٤م سمٞمٕم٦م وٓ يم٤من سمٞمٜمٜم٤م  ء ىم٤مل: ٓ يٙمقن أُمػميـ ذم ُمٜمٓم٘م٦م واطمدةو ىمٚمٜم٤م: 

سم٤ميٕمٜم٤م قمغم ظملوم٦م قمٚمٞمف  ء ُمـ  ذاو وم٘مٚمٜم٤م ٟم يـ ُمي٤م ٟمرضميع إًمٞميف يمقًمٞمٜمي٤م ذم اًمٌٞمي٧م 

 يمقزم. 

 ذا اًم٘م٤مئؾ يٜمٙمر طم٘مٞم٘م٦م  قمٞم٦م واىمٕمٞم٦مو أي أن اًمزوج ًمٞمس أُميػمًا قميغم  ًمِمٞم :ا

 اًمزوضم٦مو ٕٟمف ٓ أُمػمان ذم سمٚمد واطمدة. 

ىمٚم٧م هلؿ ذًمؽ ىم٤مل: ذًمؽ اًمِماص ووٕمف وزم إُمر أو ووع ذًمؽ  ُمداظمٚم٦م:

إُمييػم ذم ُمٜمٓم٘مريييفو ىمٚمييي٧م ًمييف:  يييذا اًمِمييياص وويييٕمف وزم إُميير ًمٙميييل ييييدير أُميييقر 

٤م ٟم ييـ جمٛمققميي٦م ُمييـ اًمرضميي٤مل حلٙمييؿ اًمٕمٛمييؾ ضمٕمٚمٜميي٤م ذم اًمييٌلد وًمٙمييـ ٟم ييـ ذم سمٞمرٜميي

سمٞمرٜم٤م أُمػم ومٚمؽمشمٞم٥م أُمقرٟم٤م ضمٕمٚمٜم٤م ؿماص ٟمًرٗمٞمد ُمٜمف وٟمرضميع ًميف ذم ُمِميقرة سمٕميض 
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إهمراض ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمٜمزًمٞم٦م أو ؾميقاء يمي٤من ذم سمٕميض أُميقر اًميديـ اًمريل هتٛمٜمي٤م ذم 

 ي٤م ؿمٞم و  ؾ ذم إٟمٙم٤مره ص ٦مع  قمكمًظمرشمٜم٤م أو ُمـ  ذا اًم٘مٌٞمؾو وم٠مٟمٙمر 

 ص ٦م. ٓ ٓ  اًمِمٞم :

 ٓ ص ٦م ذم إٟمٙم٤مره.  ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿو وقمروم٧م وم٤مًمزم.  اًمِمٞم :

 ضمزايمؿ ام ظمػم.  ُمداظمٚم٦م:

 وإي٤مك.  اًمِمٞم :

 ... ًمٗمٔم٦م ... ًمٗمظ ي٤م أُمػم.  ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػع  اًمِمٞم :

 ... إُمػمو إذا ىمٚمٜم٤م إُمػم اذا اًمٚمٗمظ.  ُمداظمٚم٦م:

 ييذا  ييق ٓ  ييذا اًمٚمٗمييظ ٓ يًييرٕمٛمؾ ٕٟمييف ؾمييٞمراذ طمجيي٦م قمٚمييٞمٙمؿو وًمٕمييؾ  اًمِمييٞم :

 اًم٥ًٌم ذم إٟمٙم٤مر ذاك اعمٜمٙمر قمٚمٞمٙمؿ. 

 ٟمٕمؿ اذا اًمٚمٗمظ.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿو ٓ شمًرٕمٛمٚمقٟمف.  اًمِمٞم :

 (  00:  51:  54/ 224) اهلدى والنور/ 
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 تْضٔح حْل إمازٗ الطفس

 سمس شمقو  طمقل إُم٤مرة اًمًٗمر. ُمداظمٚم٦م:

إُمييي٤مرة ُم١مىمرييي٦م أيْمييي٤ًم ٓ شمؽمشمييي٥م إطمٙمييي٤مم اعمٕمروومييي٦م سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمٚماٚمٞمٗمييي٦مو  اًمِميييٞم :

ٜمييل ُميي لً  ييؾ ْييقز هلييذا إُمييػم أن ي٠مظمييذ ُميي٤مل اعميي٠مُمقرو وأن ْٚمييدهع ـمٌٕميي٤ًم ٓ يٕم

ْقزو ومٝمذه إطمٙم٤مم اًمرل ضم٤مءت سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚماٚمٞمٗم٦م ٓ ْيقز ٟم٘مٚمٝمي٤م إمم أُميراء ُميـ 

ٟمققمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يم٠مُمػم اًمًٗمرو ًمٙمـ  ذا أيْم٤ًم ُمـ سمي٤مب اًمرٜمٔميٞمؿو يٕمٜميل يمجٚمًي٦م قمٚمٛمٞمي٦م 

ُيٓميع وميرد ُميـ إوميراد ود يٙميـ ذم ذًميؽ ؿ ويٜمٌٖمل أن ُيٓم٤معو وًمٙمـ إذا د ٔمك ٜمَ هل٤م ُمُ 

 ىمد ظم٤مًمػ ٟمّم٤ًم  قمٞم٤ًم ومل ي٘م٤مل سم٠مٟمف قمَم رسمف.

ُمييييي٤مرة شم٘ميييييقل: إذا يمٜمييييي٧م ذم وميييييلةو ذم روايييييي٦م أظميييييرى ذم طميييييدي٨م اإل ُمداظمٚمييييي٦م:

وم٘م٤مؾمييقا قمييغم  ييذا أن ذم مج٤مقميي٦م اًمييدقمقة ْييقز أن يٙمييقن  ٜميي٤مك أُمييػمو وًمييف ـم٤مقميي٦م 

 ُم٤مرة.قمغم  ذه اإل

 إظمرى شم٘مقل ُم٤مذاعيمٞمػ ُم٤م ومٝمٛم٧م ُم٤م  ل اًمرواي٦م  اًمِمٞم :

 إذا يمٜمرؿ صملصم٦م ذم وملة. ُمداظمٚم٦م:

 ذم وملةع اًمِمٞم :

 روا أطمديمؿ.ُمك ٟمٕمؿ ُمـ إرض وم٠مَ  ُمداظمٚم٦م:
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  ذا احلدي٨م ُم٤م ٟمٕمرومفو أٟم٧م ًم٘مٞم٧م  ذا احلدي٨مع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

  ٙمذاع اًمِمٞم :

 ُم٤م أقمٚمؿ سم٤مًمْمٌط قمٜمف. ُمداظمٚم٦م:

 لصم٦م وم٠مُمروا أطمديمؿ.إذا يمٜمرؿ صم أو داود ق احلدي٨م ُمقضمقد ذم ؾمٜمـ  اًمِمٞم :

 ذم ؾمٗمر. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمؿ ًمٙميـ ىمْميٞم٦م وميلة ًمٕمٚميف اظميرٚمط قمٚمٞميؽ طميدي٨م سم يدي٨مو ًمٙميـ  ي٥م  اًمِمٞم :

أن إُمر يمذًمؽ ُم٤م  ق اًمٗمرق سملم احلدي٨م اًمذي  يق يرٕمٚميؼ سم٤مًمًيٗمر أو إذا يمي٤من ىميد 

 ورد ذم وملة يمن ٟم٘مٚم٧م ي٘مّمدون ذم وملة يٕمٜمل ذم طم٤مًم٦م إىم٤مُم٦مع

 ذم همرسم٦م يٕمٜمل ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ذم طم٤مًم٦م إىم٤مُم٦مع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

طمٞمٜمتييذ ٟم٘مييقل يميين شمٕمٚمٛمٜميي٤م ُمييـ سمٕمييض ؿمييٞمقظمٜم٤م إطمٞميي٤مء إُمييقاتو و ييق  اًمِمييٞم :

أصم٧ٌم اًمٕمرش صميؿ اٟم٘ميشو شمٕمٚمٛمٜمي٤م ُميـ سمٕميض ؿميٞمقظمٜم٤م إطمٞمي٤مءو ًمٙميٜمٝمؿ أُميقات ًم٘ميقا 

وضمف راؿو ومر٘مقيٜم٤م وشمٗم٘مٝمٜم٤م سمٙمرٌٝمؿ وًصمي٤مر ؿو ومٝميق طمٞميٜمن يٜمي٤مىمش سمٕمْميٝمؿ ي٘مقًميقا 

قمٚمٞمفو ومٝمذا احلدي٨م إمم اًمٞميقم  ٧ٌم احلدي٨م صمؿ اسمـٕمرش صمؿ اٟم٘مشو أصمًمف: أصم٧ٌم اًم

ٓ ٟمٕمرومف ٟم ـ وٓ ٟمدقمل اإلطم٤مـم٦م وومقق يمؾ ذي قمٚمؿ قمٚمٞمؿو ًمٙمٜمٜمي٤م ٟمٜمّمي  أن ُميـ 



 متفزقات حول العنل السياسي واجلناعي ------------------------ جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

737 

يريييد أن يًييرٜمٌط طمٙمييًن ُمييـ طمييدي٨م ُميي٤م أٟمييف ْيي٥م قمٚمٞمييف أوًٓ أن يرويييف ُمييـ يمريي٤مب 

 اًمًٜم٦مو وصم٤مٟمٞم٤ًم وأظمػمًا أن ير٠ميمد ُمـ ص رف.

 صم٦م ذم ؾمٗمر.ٟمرضمع إمم طمدي٨م إذا يمٜمرؿ صمل ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ي٘ميييقل ؿميييٞم  اإلؾميييلم اسميييـ شمٞمٛمٞمييي٦م  يييذا دل قميييغم أٟميييف ذم  يييذا اعم٘مييي٤مم  ُمداظمٚمييي٦م:

اًمّمييٖمػم وذم  ييذه اًمٗميييؽمة اًمّمييٖمػمة وضميي٥م شميييقومر أُمييػمو وميين سم٤مًميييؽ ذم ُمييقـمـ ًظمييير 

 و ق أيم ر أملٞم٦م يمٛم ٤مل..

ًمييٞمس اًمٌ يي٨م ذم  ييذه اًمٜم٘مٓميي٦مو أٟمييي٤م ىمٚميي٧م ًمييؽ ًٟمٗميي٤ًمو ًمييق أردٟميي٤م أن ٟميييٜمٔمؿ  اًمِمييٞم :

ٞمس قمٚمٞمٝميي٤م أُمييػمع  ييذا ًمييٞمس ُمقوييع ظمييلهو ُمقوييع ا ييله طمٚم٘ميي٤مت دروس أًميي

 واًمذي ي ٤مر اًمٞمقم  ؾ  ذا إُمػم أو ذاك يٕمٓمك ًمف أطمٙم٤مم اإلُم٤مرة اًمٙمؼمىع 

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ  ق  ذا اًمٌ ٨م. اًمِمٞم :

 طمرك ذم ؾم٤مطم٦م ا ٝم٤مد احلرو. ُمداظمٚم٦م:

 طمرك ُم٤مذاع  اًمِمٞم :

 ذم ؾم٤مطم٦م ا ٝم٤مد اًمذي  ق  ؾ اًمًلح. ُمداظمٚم٦م:

  سمؾ ٥ْم إـم٤مقمرف  ٜم٤مك ـمٌٕم٤ًم.ٓ اًمِمٞم :

 ذم اعمٜمِمط واعمٙمرهع ُمداظمٚم٦م:
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ٟمٕمؿ: ٕن  ذا ضمٝم٤مد.. ضمٝمي٤مد شم٘مرْميٞمف اًمييورةو وًميٞمس ضمٝمي٤مد وميرد ُميـ  اًمِمٞم :

 إومراد.

ًمٙمييـ ُميي٤م شمقضمييد راييي٦م واطمييدة: ٕسيي٤م يم ييػم ُمييـ ا نقميي٤مت ذم اًمًيي٤مطم٦م  ُمداظمٚميي٦م:

 إومٖم٤مٟمٞم٦م.

 إُم٤مرات ُمرٕمددة. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

رات ُمرٕمددة وأطمٞم٤مٟمي٤ًم ُمرْمي٤مرسم٦م ومٙمٞميػ اًمٓم٤مقمي٦م شمٙميقن ًمٙميؾ إُم٤مرات ُم ُمداظمٚم٦م:

  ١مٓءع

ـمٌٕم٤ًم ٓ شمٙمقن هل١مٓء إٟمن شمٙمقن يمن ىمٚم٧م ًمٚمراي٦م اًمقاطمدةو ًمٙمـ  يذه  اًمِمٞم :

 إذا وم٘مدت وم٘مد احلٙمؿ.

ؿمييٞم  ُمييـ يمييلم ؿمييٞم  اإلؾمييلم اًمييذي ذيمييره إخ إٟميين ذيمييره ذم سميي٤مب  ُمداظمٚميي٦م:

ٙميؼمى إُمي٤مرة أُميػم اعمي١مُمٜملمو اًمردًمٞمؾ قمغم وضمقب اإلُم٤مرة اًمٕم٤مُمي٦م و يل اإلُمي٤مرة اًم

ومذيمر  ق ذم  ذا اًمًٞم٤مق أن ُم ؾ  ذه إُم٤مرة ُمقضمقد يدل قمغم ُم٤م  ق أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م 

 يريد اإلُم٤مرة اًمٙمؼمى وًمٞم٧ًم اإلُم٤مرات اعمرٕمددةو اًمرل ىمد يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م..

وام أٟم٧م قمغم يمؾ طم٤مل شمذيمر ضمٞمدًا ًمٙمـ أٟم٤م ٓ أفمـ  ذا  ق ىمّمد اسمـ  اًمِمٞم :

دة ذم اإلُمي٤مرة اًمٙميؼمى شمٖمٜمٞمٜمي٤م قميـ ُم يؾ  يذا آؾميرٜم٤ٌمط شمٞمٛمٞم٦م: ٕن اًمٜمّمقص اًمقار

و ذا اًم٘مٞم٤مسو ًمٙمـ أٟمي٤م سمي٤مىمل ذم ذ ٜميل اعمٕمٜميك اًميذي ذيميره إخ يٕمٜميلو  يق يِميػم 

إمم أٟميييف يٛمٙميييـ اىمرٌيييي٤مس احلٙميييؿ ُميييـ اإلُميييي٤مرة ذم اًمًيييٗمر إمم اإلُمييي٤مرة ذم احلييييي 
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ًمرٜمٔمٞمؿ ؿم١مون اعمًٚمٛملم يٕمٜملو و ذا أُمر همػم ُمًيرٜمٙمر أسميدًا ًمٙميـ يمين شمٕمٚميؿ ٟم يـ 

ٓ ٟمٜمٙميير  ييذا سمييؾ ٟمقضمٌييفو ًمٙمييـ ا ٓميير أن ٟمٕمٓمييل هلييذه اإلُميي٤مرات أطمٙميي٤مم اإلُميي٤مرة 

 اًمٙمؼمى.

 ( 01:  04: 50/   352) اهلدى والنور / 
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 اإلمازٗ يف الدعْٗ

اًمًيي١مال: ذم ؾميي١مازم ييي٤م ؿمييٞم و ذم ٟمٗمييس اعمقوييقع طمييقل  ييذه اًم٘مْمييٞم٦مو و ييل 

 ُمًيي٠مًم٦م اإلُميي٤مرة ذم اًمييدقمقة طمٞميي٨م أن  ٜميي٤مك سمٕمييض ا نقميي٤مت أو سمٕمييض طمرييك ُمييـ

اًمًٚمٗمٞملم ُمـ يريد اإلُم٤مرةو ويمذًمؽ يٚمزُمقن وأن يٙمقن ُمٕمٝمؿ سم٤مإلُم٤مرة قمـ ـمريؼ 

ىميقل ُميـ اعمي١مُمٜملم قمٜميد  وـمٝميؿو ويميذًمؽ ذم اًمٜميذرو أٟميف  يذا ي٘مي٤مس قميغم اًمٜميذر 

 قمغم اإلٟم٤ًمن ٟمذر ٟمذرًا أٟمف يٚمرزم سمفو ومٙمذًمؽ اإلٟم٤ًمن.

 قمٗمقًا أقمد إظمػمة ُم٤م ومٝمٛمرٝم٤م أيش  ل. اًمِمٞم :

 اًم١ًمال: اًمٜمذر.

 ٜمذرلاًم اًمِمٞم :

 اًم١ًمال: ٟمٕمؿ.

 ُم٤م سم٤مًمفل اًمِمٞم :

اًم١ًمال: أن اإلٟم٤ًمن إذا اًمرزم سم٤مًمٜمذر وضمي٥م قمٚمٞميف اإليٗمي٤مء ومٙميذًمؽ اإلٟمًي٤من إذا 

دظمؾ داظمؾ  ذه ا نقم٦م وؾمٚمؿ هلذا إُمػم وم٢مٟمف ْي٥م قمٚمٞميف اًمٓم٤مقمي٦م هليذا إُميػم 

أن اعميي١مُمٜملم قمٜمييد  وـمٝمييؿ ذم إىمٞم٤مؾميي٤ًم قمييغم اًمٜمييذرو ويمييذًمؽ ىمٞم٤مؾميي٤ًم قمييغم ىمييقهلؿ:

 ذًمؽ.اًمٌٞمقع وهمػم 
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ودمييد ؿ يْمييٕمقن أُمييػمًا وىمييد يٙمييقن  ييذا إُمييػم ًمييٞمس ُمييـ قمٚمنئٝمييؿ وٓ ُمييـ  

اًمٕمٚمنء إٟمن ومرو٤ًم يٙمقن رضملً ُميدسمرًا وُميٜمٔمًن وىميد يٙميقن صي٤مطم٥م وفمٞمٗمي٦م قم٤مديي٦م 

 ُمـ ُمٝمٜمدس أو ديمرقر أو همػم ذًمؽ. 

أول ذًمييؽ فٓميير ذم سميي٤مزم أن أىمييقل ُمييـ اًمييذي ىميي٤مس  ييذا اًم٘مٞميي٤مس  ييق  اًمِمييٞم :

قم٤مدو  ؾ  ق قم٤مد سم٤معمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل اًمنمقملو أم  ق قم٤مد أم ضم٤م ؾع ؾمٞم٘م٤مل إٟمف 

ُم٘مٚميييد وىميييد ٓ يٙميييقن قم٤معمييي٤ًم سم٤مًمر٘مٚمٞميييد أيْمييي٤ًمو ومٝميييذه ُميييـ قمج٤مئييي٥م ُمييي٤م ي٘ميييع ذم  يييذا 

اًمزُم٤منو ْرٝمد ُمـ ٓ َيًـ اًمر٘مٚمٞمد عم٤مذاع ًمرٜمٗمٞمذ أطمٙم٤مم وشمْميٚمٞمؾ اًمٜمي٤مس سم٤مؾميؿ 

يّمي٤مر ُم٤مذاع اًم٘مٞم٤مسو اًم٘مٞم٤مس ي٤م إظمقاٟمٜم٤م  ق اًمدًمٞمؾ اًمراسمع يمين شمٕمٚمٛميقنو  قأٟميف ٓ 

ر يف ام ذم سمٕميض  اًمِمي٤مومٕملإًمٞمف إٓ ًمٚميورةو إٓ ًمٚميورةو يمين ي٘ميقل اإلُمي٤مم 

يمرٌيييف وًمٕمٚمٝمييي٤م اًمرؾمييي٤مًم٦م: اًم٘مٞمييي٤مس ،ورةو ومييي٢من د يٙميييـ  ٜمييي٤مك ،ورة وميييل ينميييع 

 اًمٚمجقء ًمٚم٘مٞم٤مس.

أن  ١مٓء يًردًمقن سمٛم يؾ  يذه إُميقر اًمريل ذيمرهتي٤م وُمٜمٝمي٤م اًم٘مٞمي٤مس ًمرًيٚمٞمؽ  

 نقمييي٦م اعمًيييٚمٛملمو أُمييي٤م ُميييـ يمييي٤من ؾميييٚمٗمل واىمٕمٝميييؿ اعماييي٤مًمػ ًمٚمنميييعو واعمٗميييرق 

اًمٕم٘مٞمييييدةو ويميييي٤من قم٤معميييي٤ًم سمٓمٌٞمٕميييي٦م احليييي٤مل سم٤مًمييييدقمقة اًمًييييٚمٗمٞم٦م اًم٘م٤مئٛميييي٦م قمييييغم اًمٙمريييي٤مب 

واًمًٜم٦مو وقمغم ُم٤م يمي٤من قمٚمٞميف ؾميٚمٗمٜم٤م اًمّمي٤مًم  ومٝميق ْيد أن  يذه آؾميردٓٓت إٟمين 

 ل ُمـ سم٤مب ذر اًمرُم٤مد قمغم اًمٕمٞمقنو ًمٞم٘مقًمقا ًمٚمٜم٤مس ٟم ـ قمٜمدٟم٤م أدًم٦م ُميـ اًمٙمري٤مب 

س صييي ٞم و وميييٜم ـ ٟم٘ميييقل ًم٘ميييد ضميييرى اعمًيييٚمٛمقن ذم اًمٕمٝميييد إول واًمًيييٜم٦م واًم٘مٞمييي٤م

قميييغم اًمٌٞمٕمييي٦م اًمنميييقمٞم٦مو صميييؿ ُميييع إؾميييػ شمٗميييرق اعمًيييٚمٛمقن وميييٞمن سمٕميييد إمم دوييييلت 

شمِمٌف دويلت شمِمٌف دويلشمٜم٤م اًم٘م٤مئٛم٦م أنو وًمق أٟمف رسمين شمٙميقن أىميؾ قميددًا وأوؾميع 
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 دائرةو وُم٤م أطمد ُمـ  ذه اًمدول ؾمٚمؽ ؾمٌٞمؾ  ذه ا نقم٤مت وإطمزاب ًمٞمًقهمقا

 ييذا اًمرٗمييرق اًمييذي يميي٤من ىميي٤مئًن سمييلم اًمييدول اإلؾمييلُمٞم٦م يقُمتييٍذو ذًمييؽ ٕسييؿ يميي٤مٟمقا ٓ 

 يزاًمقن قمغم  ء ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمٚمنئٝمؿ.

أُمييي٤م اًميييٜمشء ا دييييد اًمٞميييقم واًميييذيـ ييييدقمقن إمم شمٙمريييؾ ُمييي٤م وبيييزب ُمييي٤مو ومٚميييٞمس 

ومٞمٝمؿ ُم٤م يم٤من ذم أوًمتؽ ُمـ اًمٕمٚمنء اًمٕمٚمنء طم٘مٞم٘م٦م قميغم إىميؾ قمٚمينء سم٤معميذ ٥مو 

ًميييٞمس قمٜميييد ؿ قمٚمييينء طم٘مٞم٘مييي٦مو وٓ قمٚمييينء وىميييد أطمًيييـ طمٞمييي٨م أظمٓمييي٠م يم يييػمًا   ييي١مٓء

اًميييديمرقر اًمٌيييقـملو طمٞميييٜمن ؾميييٛمك ٟمٗمًيييف وأُم ٤مًميييف ُميييـ اًمٕمٚمييينء أسيييؿ قمٚمييينء جمييي٤مزًاو 

يم٤مٟمييي٧م  يييذه ذم اًمقاىميييع  يييل ومٚمرييي٦م ًمٙميييـ رُمٞمييي٦م ُميييـ هميييػم رامو أصييي٤مب احليييؼ دون أن 

ي٘مّميييييدهو وم٘ميييييد يمييييي٤من وميييييٞمٝمؿ يقُمتيييييٍذ قميييييغم إىميييييؾ قمٚمييييينء جمييييي٤مزيلمو يٕمٜميييييل قمٚمييييينء 

سم٤معمييذ ٥مو وٓ يقضمييد ذم اعمييذا ٥م ُم ييؾ  ييذه إطمٙميي٤مم اًمرييل أٟميي٧م ذيمرهتيي٤م ًٟمٗميي٤ًمو 

 ومْملً قمـ أن يقضمد ُم ٚمٝم٤م ذم اًمٗم٘مف اعمًر٘مك ُمـ اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م .

 (  00:  54: 35/ 371) اهلدى والنور /
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 إمازٗ املسأٗ علٙ ادتناع٘

ُمي٤مرة اًمّميٖمرى وأىمّميد سميذًمؽ  يؾ ْيقز ًمٚمٛميرأة أن شمريقمم اإلُمي٤مرة اإل اًم٤ًمئؾ:

قمييييييغم ا ّمييييييقص أن شمٙمييييييقن أُمييييييػمة عمجٛمققميييييي٦م ُمييييييـ اعمًييييييٚمٛملم أو اعمًييييييٚمنت 

اًمٜمييي٤مـم٘ملم سم٤مٕعم٤مٟمٞمييي٦م يٚمر٘ميييقن ُميييرة سم٤مٕؾميييٌقع قمٚميييًن سمييي٠من  يييذه اعمجٛمققمييي٦م خمرٚمٓمييي٦م 

سمٛمٕمٜمييك أسييؿ يٙمقٟمييقن ذم ُمٙميي٤من واطمييد وذم ٟمٗمييس اًمقىميي٧م طمٚم٘مرييلم طمٚم٘ميي٦م ًمٚمرضميي٤مل 

 اعمجٛمققم٤متعوطمٚم٘م٦م ًمٚمٜم٤ًمء ومٝمؾ ْقز ًمإلُم٤مرة ذم ُم ؾ  ذه 

ز أن شمٙمقن هل٤م اإلُم٤مرة قمغم سمٜم٤مت ضمٜمًٝم٤م ومْميلً قميـ أن يٙميقن ٓ ْق اًمِمٞم :

هليي٤م قمييغم اًمرضميي٤مل وإٟميين إذا يم٤مٟميي٧م يٕمٜمييل قمييغم قمٚمييؿ أيم يير ُمييـ سمٜميي٤مت ضمٜمًييٝم٤م وأسيي٤م 

شمًييرٓمٞمع أن شمٕمٚمٛمٝمييؿ ومٝمييل يمٛمدرؾميي٦م أو ُمٕمٚمٛميي٦م  أو ؿمييٞمافو أُميي٤م اإلُميي٤مرة اًمرييل اسمييرغم 

 ا٤م سمٕمض إومراد اًمذيـ يًرٕمٞمٜمقن اؿ ومٝمل ُمـ سمدع اًمٕمٍم احل٤م،.

 ( 00:  25: 18/   563هلدى والنور / ) ا
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 اإلمازٗ

َر  ٜميي٤م ذم اًمٜمنميية اًمرييل ضم٤مءشمٜميي٤م ُمييـ ا زائيير ُمييـ أدًميي٦م إىم٤مُميي٦م ا لوميي٦م  اًمِمييٞم : َذيَميي

اًمراؿميييدة اًمريييل ٓ فرٚميييػ ومٞمٝمييي٤م اصمٜمييي٤من وٓ يٜميييرٓم  ومٞمٝمييي٤م قمٜميييزانو ذيميييروا أدًمييي٦م ُمٜمٝمييي٤م 

: ىمي٤مل ¢ىمقهلؿ: وروى اإلُم٤مم أ د ذم اعمًٜمد قمـ قمٌد ام سمـ قمٛمرو أن اًمٜمٌيل 

و إمم ًظمر ُم٤م «ٓ َيؾ ًم لصم٦م يٙمقٟمقن سمٗملة ُمـ إرض إٓ أُمروا قمٚمٞمٝمؿ أطمد ؿ»

ىمييي٤مًمقا شمٕمٚمٞم٘ميييي٤ًم قميييغم   ييييذا احلييييدي٨م: واًمٖميييرض أن  ييييق ًمٗمييي٧م اًمٜمٔميييير إمم وييييٕمػ 

احليييدي٨م ُميييـ طمٞمييي٨م إؾميييٜم٤مدهو وىميييد يمييي٤من ضميييرى زم ىمّمييي٦م ُميييع سمٕميييض أوميييراد طميييزب 

كم ذم اًمر ريييير وأٟمييي٤م ذم دُمِميييؼو طمٞمييي٨م اشمّميييؾ و  ٤مشمٗمٞمييي٤ًم ذات ييييقم وأٟمييي٤م ذم قمٛمييي

اًميديم٤منو ومرضميؾ ُمييـ يمٌي٤مر ؿ ويميي٤من ُمٕمروومي٤ًم سم٠مٟميف ٟم٤مئيي٥م اًمِميٞم  شم٘مييل اًميديـ اًمٜمٌٝميي٤مين 

ذم همٞمٌرييييفو ومًيييي٠مًمٜمل قمييييـ  ييييذا احلييييدي٨مو وم٠مضمٌرييييف سميييي٠من  ييييذا احلييييدي٨م اييييذا اًمٚمٗمييييظ 

إمم ًظمرهو ًمٙمـ  ؿ أشمقا سم دي٨م ىمٌيؾ   «ٓ َيؾ ًم لصم٦م ...»وٕمٞمػو أقمٜمل سمٚمٗمظ: 

و  ييييذا «ومٚمٞميييي١مُمروا أطمييييد ؿإذا ظمييييرج صملصميييي٦م ذم ؾمييييٗمر  »ىميييي٤مل:  ¢ ييييذاو قمييييـ اًمٜمٌييييل 

ومٝميييق  هميييػم   «ٓ َييييؾ»ُميييروي ذم ؾميييٜمـ أو داود وهميييػمه و يييق صم٤مسمييي٧مو ًمٙميييـ سمٚمٗميييظ: 

صم٤مسمي٧مو وُم ييؾ  ييذا آشمّمي٤مل  ييق اشمّميي٤مل وطمٞميد وومريييد ُمييـ أطميد طمييزب اًمر رييير و 

وأٟميي٤م يقُمتييذ ذم دُمِمييؼ ُمٕمييروه أٟمٜمييل أظميي٤مًمٗمٝمؿ ذم ُمييٜمٝمجٝمؿ وذم دقمييقهتؿ: ٕسيي٤م 

إٟمييين  يييل ىم٤مئٛمييي٦م قميييغم اظمرٞمييي٤مر ُمييي٤م  يييق ًمٞمًييي٧م ىم٤مئٛمييي٦م  قميييغم اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م أوًٓو و



 متفزقات حول العنل السياسي واجلناعي ------------------------ جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

777 

إصٚم  وإٟمٗمع ذم رأهييؿ ُميـ أىميقال اًمٕمٚمينء قميغم اظميرلومٝمؿو صميؿ  يؿ ٓ يٕمٜميقن 

سمرّميي ٞم  اًمٕم٘مٞمييدة وشمّميي ٞم  اًمًييٚمقكو ويٍمييطمقن سميي٠من ذًمييؽ جم٤مًمييف إٟميين يٙمييقن 

سمٕميييد إىم٤مُمييي٦م اًمدوًمييي٦م اعمًيييٚمٛم٦م: هليييذا يمٜمييي٧م أٟمييي٤م وإيييي٤م ؿ ذم ٟم٘مييي٤مش ؿميييديدو ود يٙميييـ 

 ييي٤مشمٗمل إـملىمييي٤ًمو ومٙمييي٤من ؾمييي١مال ذاك اًمًييي٤مئؾ قميييـ  يييذا يقُمتيييٍذ سمٞمٜميييل وسمٞميييٜمٝمؿ اشمّمييي٤مل 

احلييدي٨م ُمٗم٤مضميي٠مة زمو وسما٤مصيي٦م عميي٤م أظمؼمشمييف سميي٠من احلييدي٨م اييذا اإلؾمييٜم٤مد وييٕمٞمػو 

وم٠مسمدي٧م ًمف د ِمرل ُمـ ؾم١ماًمف  ذاو طمٞم٨م ىمٚم٧م ًمف: ُم٤م اًمذي  ٚمؽ قميغم اًمًي١مال 

قمييـ  ييذا احلييدي٨م سم٤مًمييذاتو و ٜميي٤مك طمييدي٨م ًظميير صيي ٞم  يٖمٜمييٞمٙمؿ قمييـ  ييذاو و ييق 

إذا يميييي٤مٟمقا صملصميييي٦م ذم ؾمييييٗمر »ىميييي٤مل:  ¢ٟمٗميييي٤ًم ُمييييـ أن اًمٜمٌييييل احلييييدي٨م اًمييييذي ذيمرٟميييي٤مه ً

و وم٠مضميي٤مسمٜمل سميين أٟميي٤م أقمرومييف قمييٜمٝمؿ سمّمييقرة قم٤مُميي٦مو وًمٙمييـ ُميي٤م يميي٤من «ومٚمٞميي١مُمروا أطمييد ؿ

قمٜمييدي قمٚمييؿ سميين ـمييرأ سمٞمييٜمٝمؿ ُمييـ ظمييلهو قمٜمييد ؿ ُميي٤م يٛمٙمٜمٜمييل أن أىمييقل سم٠مٟمييف ومٚمًييٗم٦م 

دظمٞمٚمييييي٦م ذم اإلؾميييييلم أن إُمييييير ذم اًمٙمرييييي٤مب أو ذم اًمًيييييٜم٦م قمٜميييييد ؿ ًميييييٞمس ي٘مر ييييي 

٤م ة وىم٤مقمييدة وإٟميين يٜمٔميير ذم اًم٘مييرائـ واًمييدٓئؾ اًمرييل بييرط وبييٞمط اًمقضمييقب ُمٌيي

سميي٤مُٕمر وميي٢من يم٤مٟميي٧م  ٜميي٤مك ىمريٜميي٦م شم٘مر يي أن إُميير ًمٚمقضمييقب ىمٞمييؾ سميي٤مًمقضمقب ًمييٞمس 

ًمعُمر ذاشمف وإٟمين ًمٚم٘مريٜمي٦مو وإٓ وميل يٛمٙميـ آؾميردٓل سمٛمجيرد إُمير قميغم أن  يذا 

وىمييع ظمييله سمييلم اعميي٠مُمقر   ييق أُميير ام...... ىميي٤مل حمييدصمل  ييذا اعمِميي٤مر إًمٞمييفو سم٠مٟمييف 

شم٘مل اًمديـ  اًمٜمٌٝم٤مين ٟمٗمًفو وسملم سمٕمض إقمْم٤مء اإلدارييلم قمٜميدهو ومٝميق ىميد أُمير ؿ 

سمقضميييقب إـم٤مقمريييف إـم٤مقمييي٦م قمٛمٞمييي٤مء ويمييي٤من ُميييـ اؾميييردًٓمف  يييق أن ا نقمييي٦م ُمييي٠مُمقرون 

سم٠مطم٤مدييي٨م يم ييػمة سم٢مـم٤مقميي٦م وزم إُمييرو ومٝمييق وزم أُميير: ومٞمجيي٥م إـم٤مقمرييفو ومييردوا قمٚمٞمييف 

ُمر ٓ يٗمٞمد اًمقضميقبو ومٚمينذا أٟمي٧م شم٠مُمرٟمي٤م و أن ا٤ٕمسم٤مًم٘م٤مقمدة اًمرل  ؿ ُمٓمٛمتٜمقن إًمٞمٝم
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سم٢مـم٤مقمرؽ  ذه اإلـم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء ومي٤مطمر٩م قمٚميٞمٝمؿ ايذا احليدي٨م اًميذي يٕمريؼم قمٜميد ؿ 

ٓ َيييؾ ًم لصميي٦م »ىمريٜميي٦م حلٛمييؾ إُميير قمييغم اًمقضمييقب طمٞميي٨م ىميي٤مل: ٓ َيييؾو ٓ َيييؾ 

إمم ًظميييرهو ومٛميييـ أضميييؾ ذًميييؽ أراد ؾمييي٤مئكم أن يٕميييره  يييذا احليييدي٨م ايييذا  «ذم ....

أم ٓع ومٚميين أضمٌرييف سم٠مٟمييف وييٕمٞمػ ومييرح ومرطميي٤ًم يمٌييػمًا ورضمييع اًمٚمٗمييظ  ييؾ  ييق صيي ٞم  

ُمرٛمًٙم٤ًم سم٤مًم٘م٤مقمدة سم٠من إُمر ٓ يٗمٞمد اًمقضمقبو ويمي٤من ُميـ طمّميٞمٚم٦م ذًميؽ أن ؿمي٘م٤مق 

وظمييله ذم اعمجٚمييس اإلداريو وُمييع رئييٞمس احلييزب شم٘مييل اًمييديـ اًمٜمٌٝميي٤مين ر ييف 

امو  ييذا قمرومرييف  ٤مشمٗمٞميي٤ًمو وأن إظمقاٟمٜميي٤م  ييدون ذم ا زائيير يًييٚمٙمقن ؾمييٌٞمؾ طمييزب 

ر ريييير ومٞم رجيييقن سم٠مطم٤مديييي٨م ويييٕمٞمٗم٦م وي١ميميييدون سمييي٠من ٓ سميييد ُميييـ أن يٙميييقن  ٜمييي٤مك اًم

أؿمييا٤مصو وٟم ييـ ٟم٘مييقل سميي٠من أُميير اًمرؾمييقل قمٚمٞمييف اًمًييلم ذم  صملصميي٦مظملوميي٦م وًمييق ُمييـ 

اًمًييٗمر أن ييي١مُمروا قمٚمييٞمٝمؿ  ييذا ٓ ظمييله ومٞمييف. ًمٙمييـ  ييذا ًمييٞمس يميين  ييق إُميير ذم 

٥م إدارة ؿم١مون اًمدوًم٦م اإلؾملُمٞم٦م أٟمف ٥ْم أن يٗمرض ومرض ؿماص واطمد يٜمرّم

أو يٜمّم٥م ُمـ أضمؾ اإليشو اإلُم٤مرة واًمقٓي٦م قمغم اعمًيٚمٛملم أظميريـو إٟمين  يذا 

يمن ٟم ـ ٟم٘مرر دائًن وأسمدًا يًيٕمك إًمٞميف سم٤مًمرّميٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمي٦م إلقميلم اًمٜمي٤مس سمين أٟميزل 

ام ُميييـ أطمٙمييي٤مم  قمٞمييي٦م وسمؽمسمٞميييرٝمؿ قميييغم ذًميييؽو وييييقم َي٘م٘ميييقن  يييذيـ اًمنميييـملم 

ْميييٓمريـ إمم ٟمّمييي٥م أُميييػم إؾم٤مؾميييٞملمو ومًيييررٙمرؾ ا نقمييي٦م وؾميييٞمجدون أٟمٗمًيييٝمؿ ُم

قمٚمٞمٝمؿو  ذا إُمػم  ق اًمذي ٥ْم إـم٤مقمرف سمٕمد أن شمٙمقن إؾم٤ٌمب شمقومرت ًم٘مٌقل 

 ري٤مؾمرف وإـم٤مقم٦م أواُمرهو  ذا ُم٤م يٕمـ ذم اًم٤ٌمل.

 اعمٚم٘مل: ضمزاك ام ظمػم ي٤م ؿمٞم .

 وإي٤مك. اًمِمٞم :
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 أسمق ًمٞمغم: ـمٌٕم٤ًم  ذه ُم٘م٤مٓت ُمـ ُم٘م٤مٓت قمكم سمٚم ٤مج ـمٌٕم٤ًم.

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ْزيؽ ا ػم ي٤م ؿمٞم . اعمٚم٘مل: ام

 ام َيٗمٔمؽ. اًمِمٞم :

 ( 00: 48: 54/ 529) اهلدى والنور /



 متفزقات حول العنل السياسي واجلناعي ------------------------ جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

773 

 

 حدّد الطاع٘ يف إمازٗ الطفس

٥م  قميدم بدييد إُمي٤مرة اًمًيٗمر أو  ٜمي٤ميم ػمًا ُمي٤م شم٘ميع سمٞمٜم :ٟم٠ًمل قمـ ُمداظمٚم٦م: ظملومي٤مت سمًٌي

 عرُم٤م ؿم٤ماٝم٤مو أرضمقا أٟمؽ شمٌلم ًمٜم٤م ُم٤م  ل طمدود اًمٓم٤مقم٦م ذم إُم٤مرة اًمًٗمرو ... إُم٤مرة اًمًٗم

إُميي٤مرة اًمًييٗمر إُميي٤مرة إدارييي٦م ُمييـ ضمٝميي٦مو وُمييـ ضمٝميي٦م أظمييرى سمييل ؿمييؽ إذا  اًمِمييٞم :

ٓ ـم٤مقميي٦م ًمٚمٛماٚمييقق ذم »يم٤مٟميي٧م اإلُميي٤مرة اًمٙمييؼمى  ييل ُم٘مٞمييدة سم٘مقًمييف قمٚمٞمييف اًمًييلم: 

وم٤ٌمٕومم ًمإلُمي٤مرة ا ٤مصي٦مو ًمٙميـ اإلُمي٤مرة اًمٙميؼمى هلي٤م أطمٙمي٤مم ٓ  «ُمٕمّمٞم٦م ا ٤مًمؼ

ٜمِمطو وًمق أظميذ ُم٤مًميؽ شمرٕمدى همػم ٤م ُمـ اإلُم٤مراتو و ل اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٙمره واعم

و،ب فمٝمركو ُم ؾ  ذه اًمٓم٤مقم٦م سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل د شمرد ذم  يذه اإلُمي٤مرة اًمّميٖمرى 

إن صييي  اًمرٕمٌيييػم أو اإلُمييي٤مرة اعمقىمٗمييي٦م وًمٕمٚمٝمييي٤م أصييي  شمٕمٌيييػمًاو و يييل إُمييي٤مرة اًمًيييٗمرو 

وم٤مإلُم٤مرة قم٤ٌمرة إذًا قمـ إُم٤مرة شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م هلذه اًمروم٘م٦م اًمذيـ يًٚمٙمقن ـمري٘م٤ًم ىمد يٙمقن 

و ىمد يٙمقن ؾمٝملًو وىمد يٙمقن وقمرًا وؿم٤مىم٤ًم وٟم ق ذًمؽو ـمقيلًو وىمد يٙمقن ىمّمػماً 

ًمٙمـ ُم٤م ٟمًيرٓمٞمع أن ٟم٘ميقل إٟميف فٚميط ومٞميف أيْمي٤ًم ىمقًميف قمٚمٞميف اًمًيلم يمين ذم صي ٞم  

ٓ ي٘مّمد  ذا  «ُمـ أـم٤مقمٜمل وم٘مد أـم٤مع امو وُمـ أـم٤مع أُمػمي وم٘مد أـم٤مقمٜمل»ُمًٚمؿ: 

 يذه اًمروم٘مي٦م إُمػم ذم اًمًٗمر ُمٓمٚم٘م٤ًمو  ذا يمؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م يٕمٜمل: يمٚمين ومٞميف سمرٜمٔميٞمؿ أُميقر 

ٜمٌٖمييل أن يرٕميي٤موٟمقا يميين  ييق اًمِميي٠من ذم طمٞميي٤مهتؿ اًمٕم٤مدييي٦م ذم طم٤مًميي٦م ٞمذم  ييذا اًمًييٗمرو وم

 اإلىم٤مُم٦مو وسمّمقرة أيم ر أيْم٤ًم ُمـ طمٞم٨م اًمرٜمٔمٞمؿو ومٚمٞمس  ٜم٤مك أيم ر ُمـ  ذا أسمدًا.

 يٕمٜمل: ْقز خم٤مًمٗم٦م أُمر  ذا إُمػمع ُمداظمٚم٦م:

و سمٞميييٜمن ذم هْيييقز خم٤مًمٗمريييفو ًمٙميييـ ٓ اشم٤ٌمقمييي٤ًم ًمٚمٝميييقىو اشم٤ٌمقمييي٤ًم ٓضمرٝمييي٤مد اًمِميييٞم :

 اًمقٓي٦م اًمٙمؼمى ٓ اضمرٝم٤مد ًمف.

 . : .. ( 5:  36/   24) اهلدى والنور /  
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 حهه البٔع٘ العام٘ ّارتاص٘ اليت تأخرٍا  

 بعض ادتناعات علٙ أتباعَا

ؾمييي١مال: ؿميييٞم ل ُمييي٤م طمٙميييؿ اًمٌٞمٕمييي٦م اًمٕم٤مُمييي٦م اًمريييل شم٠مظميييذ ٤م سمٕميييض ا نقمييي٤مت قميييـ 

ٕمييض ا نقميي٤مت قمييغم اعمٜمرٛمييلم إًمٞمٝميي٤مو وُميي٤م طمٙمييؿ اًمٌٞمٕميي٦م ا ٤مصيي٦م اًمرييل شم٠مظمييذ ٤م سم

ا ٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ام زقمٛمييقاو واًم٘مٞميي٤مم سمٕمٛمٚمٞميي٤مت آهمرٞميي٤مٓت وهمييػم ذًمييؽ سمييدقمقى 

 إرادة ـمٌٕم٤ًم إىم٤مُم٦م طمٙمؿ ام قمز وضمؾ ذم إرض وهمػم ذًمؽع

ٟم ييـ ومييٞمن قمٚمٛمٜميي٤م ٓ ٟمييرى أسمييدًا  ٜميي٤مك سمٞمٕميي٦م إٓ عمييـ ٓ وضمييقد ًمييف اًمٞمييقمو  اًمِمييٞم :

 ُم٤ٌميٕمرييفو أُميي٤م ُم٤ٌميٕميي٦م وميي٢مذا وضمييد سمقيييع و ييق ا ٚمٞمٗميي٦م اًمييذي ْٛمييع اعمًييٚمٛمقن قمييغم

طميييزب ُميييـ إطميييزاب ًمٗميييرد ًميييرئٞمس هليييؿو أو مج٤مقمييي٦م ُميييـ ا نقمييي٤مت ًمرئٞمًيييٝمؿو 

و ٙميييذاو ومٝميييذا ذم اًمقاىميييع ُميييـ اًمٌيييدع اًمٕمٍميييي٦م اًمريييل ومِمييي٧م ذم اًميييزُمـ احلييي٤م،و 

وذًمييؽ سمييل ؿمييؽ ييي٤م ي ييػم ومرٜميي٤ًم يم ييػمة ضمييدًا سمييلم اعمًييٚمٛملمو ٕن يمييؾ مج٤مقميي٦م دمييد 

ط اًميييذي يٛمٌمييي ومٞميييف طمزسميييفو ومٝميييذا ٟمٗمًيييٝم٤م وىميييد أظميييذت سمر ٌييي٦م اًمٌٞمٕمييي٦م أن شمٚمريييزم ا ييي

اعمٌيي٤ميع ًمييف إُميير واًمٜمٝمييل يميين ًمييق يميي٤من ظمٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمٛملمو و ٜميي٤مك ُمٌيي٤ميع ًظميير وًمييف 

ٕميييض سمًييي٥ٌم  يييذه اًمٌٞمٕمييي٤مت ظميييط ًظميييرو و ٙميييذا شمر٤ٌمقميييد ا نقمييي٤مت سمٕمْميييٝم٤م قميييـ سم

ٚمٗميي٦مو وم٤ٌمإلويي٤موم٦م أٟمٜميي٤م ٓ ٟمٕمٚمييؿ سمٞمٕميي٦م إٓ ًمٚماٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمؿ ومٜمجييد ًصميي٤مر رااًمٕمديييدة اعم

اًمًيٞمت٦م ذم ٟمٗميقس اعمٌي٤ميٕملمو وًميذًمؽ وم٠مٟمي٤م أرى أٟميف ًميٞمس   ذه اًمٌٞمٕم٤مت ٟمجد أصمي٤مر
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أن  ¢ُمييـ يميينل ا نقميي٦م اًمرييل شمريييد أن شمٕمٛمييؾ سمٙمريي٤مب ام وسم ييدي٨م رؾمييقل ام 

يٙمقن  ٜم٤مك سمٞمٕمي٦م شمٕم٘ميد قميغم رىمي٤ماؿو وقمٚميٞمٝمؿ أن يٚمرزُمق ي٤مو وأن ي١مصمٛميقا أٟمٗمًيٝمؿ 

ولو ومٞمن إذا ٟم٘مْمق ٤مو ٓ ٟمٕمٚمؿ ؿمٞمت٤ًم ُمـ  ذه اًمٌٞمٕم٤مت يم٤من هلي٤م أصيؾ ذم اًميزُمـ إ

ص ٞم  أن اًمزُمـ إول يم٤من إُم٤مُمٝمؿ واطمد ذم يمؾ اًمٌلد اإلؾملُمٞم٦م ومٙم٤من يٌي٤ميعو 

و يييذه اًمٌٞمٕمييي٦م اًمنميييقمٞم٦مو ًمٙميييـ عمييي٤م شمٗميييرق اعمًيييٚمٛمقن صييي٤مر  ٜمييي٤مك سمٕميييض اعمٚميييقك 

ي٠مظميييذون سمٞمٕمييي٤مت ُميييـ أوميييراد ؿ ُميييـ ؿميييٕمٌٝمؿو ًمٙميييـ  يييذا د ييييرد أسميييدًا ذم اًمٙمرييي٤مب 

ؿو ٞمٕم٦م ُمـ أوميراد ؿميٕمٌٝمواًمًٜم٦م ُم٤م ْٞمز ٓ أىمقل ُم٤م يقضم٥م هلؿ أن يٗمروقا أظمذ اًمٌ

شمٗمييرق اعمًييٚمٛملم إمم مج٤مقميي٤مت إمم أطمييزاب  عميي٤م ذيمرٟميي٤م سميي٠من ذًمييؽ يًيي٤مقمد دمًييٞمد

إمم  ُمٚمييقك ـمقائييػ يميين وىمييع ذم اًمريي٤مري  اًمٖميي٤مسمرو ومٝمييذا اقمر٘ميي٤مدي سم٠مٟمييف ٓ يٜمٌٖمييل أن 

يرقرط اعمًٚمؿ ومٞم٤ٌميع أطمدًا اًمٌٞمٕم٦م اًمرل شمٚمزُمف سم٠من يٓمٞمع اعم٤ٌميع ـم٤مقمي٦م قمٛمٞمي٤مءو ٕن 

٤مءت ذم اًمًٜم٦م أن شمٓمٞميع اإلُمي٤مم اعمٌي٤ميع وًميق ضمٚميد فمٝميرك ُمـ  وط اًمٌٞمٕم٦م اًمرل ضم

و  ذه اًمٌٞمٕمي٦م عميـ شمٌي٤ميعع ًمٕمدييد ُميـ إؿميا٤مصو  يذا ٓ يقضميد أصيؾ ُم٤مًمؽوأظمذ 

 ذم اإلؾملم أسمدًا.

ضم٤مء ذم ؾم١ماًمؽ آهمرٞم٤مٓتو  ذا ُميـ أ  ُمي٤م ييذاع أن ذم اًمٕمي٤مد اإلؾميلُمل 

يٙمقٟميقا ُميـ و ق ارشمٙم٤مب سم٠مُمر ُمـ سمٕمض اعمؽمأؾملم قميغم سمٕميض ا نقمي٤مت وىميد 

اًمٜم٤مس اًمٓمٞمٌلمو ًمٙمـ ٓ يرٜم٤مرم اًمٓمٞم٤مسم٦م ُمع اًمٖمٗمٚم٦مو سمؾ ذم يم ػم ُمـ إطمٞمي٤من يٙميقن 

اًمٓمٞمييي٥م ُميييـ اعمٖمٗمٚميييلمو وطمٞميييٜمن يٙميييقن يميييذًمؽ ومٝميييق يٙميييقن ُميييـ اعمًيييرٖمٚملم ؾميييقاء 

اؾمييرٖملل ُمييـ اؾمييرٖمٚمف يم٤مٟميي٧م ٟمٞمرييف ـمٞمٌيي٦م أو ؾمييٞمت٦مو ومٞمجيي٥م أن يٙمييقن اعمًييٚمؿ ـمٞمٌيي٤ًمو 

ـ ا ٓمييي٤مب وأن يٙمييقن ي٘مٔمييي٤ًم ومٓمٜميي٤ًم ًمٌٞمٌييي٤ًمو يميين ضمييي٤مء قمييـ ر  ام قمٜمييف ىمييي٤مل:  قمٛمييير سميي
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٥ّم فييدقمٜمل» ٥ّم وٓ اِ يي . ومٝمييق ًمٌٞميي٥مو و ييق ي٘مييظو و ييق يمييٞمس ومٓمييـو «ًمًيي٧ُم سم٤مِ يي

  ٙمذا ٥ْم أن يٙمقن اعمًٚمؿ.

ومٝمٜميي٤مك سمٕمييض اًمٜميي٤مس سمًييلـم٦م ًمًيي٤مسؿو ورسميين سمًيي٥ٌم إظملصييٝمؿ ذم دقمييقهتؿ 

وًميييييق يمييييي٤مٟمقا قميييييغم ظمٓمييييي٠م يًيييييٞمٓمرون قميييييغم سمٕميييييض إوميييييرادو وي٠مظميييييذون سم٠مًمٌييييي٤ماؿ 

٠مُمروسؿ سميي٠من ي٘مرٚمييقا وملٟميي٤ًم ٕن  ييذا زٟمييديؼو أو ىمييد ٓ يٙمييقن زٟمييدي٘م٤ًم وسم٘مٚمييقاؿو ومٞميي

وًمٙمٜمف ي٘مػ طمجر قم رة ذم ـمريؼ اًمدقمقةو وأي دقمقةع  ل دقمقهتؿ اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم 

إٓ  ُمًيييٚمؿؾميييٗمؽ اًميييدُم٤مءو ومٝميييذا ٓ ْيييقز ذم اإلؾميييلمو ٓ ْيييقز شمٜمٗمٞميييذ أُمييير سم٘مريييؾ 

ٞمس هميييػم إـم٤مقمييي٦م ًميييذًمؽ اًمرضميييؾ اًمقطمٞميييد اعمٌييي٤ميع و يييق ظمٚمٞمٗمييي٦م اعمًيييٚمٛملم وم٘ميييط وًمييي

 ذًمؽ.

 ( 00:  23:  55/ 288) اهلدى والنور/
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 ملً البٔع٘؟.. ثه متٙ الْصْل؟ ّالهالو 

 علٙ التضفٔ٘ ّالرتبٔ٘

سم٤مًمٜم٦ًٌم عمقوقع طم٤ًمس أقمر٘مد أٟميف يٛميس يميؾ ُمًيٚمؿ ذم  يذا اًمزُمي٤منو أٓ  ُمداظمٚم٦م:

 و ق ُمقوقع اًمٌٞمٕم٦م.

 اًمٌٞمٕم٦م. اًمِمٞم :

أن يلىمييل رسمييف سمقضمييف  ييؾ شمييرى أن اًمٌٞمٕميي٦م وميرض قمييغم يمييؾ ُمًييٚمؿ يرييد  ُمداظمٚمي٦م:

ؾميييٚمٞمؿ وسم٘مٚمييي٥م ؾميييٚمٞمؿ وسمٕمٛميييؾ ؾميييٚمٞمؿع وإن يمييي٤من  يييذا ومٚمٛميييـ شمٙميييقن اًمٌٞمٕمييي٦م ذم  يييذا 

 اًمزُم٤منل

 ذا اًمذي يم٤من سمدي أؾم٠مًمؽ قمٜمف أٟمي٧م شمٕمروي٧م ًميف اًمٌٞمٕمي٦م عميـ عمٗم٘ميقد  اًمِمٞم :

 أم ُمقضمقدع اًمٌٞمٕم٦م عمٗم٘مقدعل همػم وارد ص ع 

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ن شمٙمييقن عمقضمييقدو وميي٠ميـ اًمٌٞمٕميي٦م عمٗم٘مييقد همييػم وارد.إذًا: اًمٌٞمٕميي٦م ْيي٥م أ اًمِمييٞم :

 يييذا اعمقضميييقد اًميييذي ْييي٥م أن يٌييي٤ميع ُميييـ ضمٝمييي٦مو ويّميييدق قمٚمٞميييف إذا د يٌييي٤ميع  يييذا 

 .«ُمـ ُم٤مت وًمٞمس ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ُم٤مت ُمٞمر٦م ضم٤م ٚمٞم٦م»اعمقضمقد ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًلم: 

 أيـ  ذا اًمذي يٜمٌٖمل أن ي٤ٌميع سمٜم٤مًء قمغم  ذا احلدي٨م وأُم ٤مًمف ُمـ إطم٤مدي٨مع
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ُمقضمييقد  ييؾ ْيي٥م ُم٤ٌميٕمرييف أو ٓو إٟميين  ًمييذًمؽ ُمييـ ا ٓميي٠م اًمٌ يي٨م ذم أُميير همييػم

اًمقاضم٥م اًمًٕمل إل٤ْمد اعمجرٛمع اًمذي يٜمٌيع ُمٜميف اًمِمياص اًميذي ْي٥م ُم٤ٌميٕمريفو 

 واو   ذا اًمٙملمع

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمؿ. أٟم٤م أؿميٕمر سم٠مٟميف  يذا اًمٙميلم قميغم ىمٚمريف  يق ضمي٤مًمس واصميؼو ًمٙميـ ُميـ  اًمِمٞم :

 ييذا َيريي٤مج اًمٜم٤مطمٞميي٦م إظمييرى أٟميي٤م أؿمييٕمر أٟمييف أٟميي٧م ُميي٤م ارشمقييي٧م ُمييـ ا ييقابو وميي٤مًمري 

 إمم ٟمْم و ومٝم٤مت ٟمِمقه أٟم٧م اٟمْم  اٟمٔمر قمٜمدك سمٕمد  ذا ا قاب ـمٌٕم٤ًم.

ٓؿميييؽ أٟميييؽ شم٘ميييرأ أومٙمييي٤مري ذم  يييذا ـمييي٥م قمٔميييٞمؿ اًمٕمٛميييؾ اإلْييي٤مو  ُمداظمٚمييي٦م:

 ًمٚمٛمجرٛمع اًمذي يٜمٌع ُمٜمف أو يقضمد ُمـ ظملًمف  ذا اًمِماص.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

... واىمٕمٜمييي٤م صيييٕم٥م ضميييدًا يمٞميييػ شمٕمٛميييؾ أن إلْييي٤مد  يييذا اعمجرٛميييعع  ُمداظمٚمييي٦م:

ريم٤مت يم رت طمرك أٟمف احلريم٦م اًمقاطمدة اٟمٗمّمٚم٧م ذم طمد ذاهت٤م إمم طمريمي٤مت واحل

 يم ػمة.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ص  ومٙمٞمػ شمٕمٛمؾع ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م  ق ص  ُم٤مئ٦م ص . اًمِمٞم :

 ويمؾ يدقمل أٟمف قمغم احلؼ. ُمداظمٚم٦م:
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 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

أٟميي٤م يٕمٜمييل ذم احل٘مٞم٘ميي٦م: أريييد اإليْميي٤مح ُمييـ ظمييلل اًمٜمٔمييرة إمم واىمٕمٜميي٤م  ُمداظمٚميي٦م:

 و وواىمع اًمٌلد اإلؾملُمٞم٦م واحلريم٤مت اإلؾملُمٞم٦معاحل٤مزم سم٤مًمْمٌط

 ذا ضمقاسمؽ ؾمٞمٙمقن همري٤ًٌم ىمٚمٞملً ُمٌدئٞم٤ًمو ًمٙميـ ؾميرجده صيقاسم٤ًمو شمٕميره  اًمِمٞم :

 اُمرئ اًم٘مٞمس ُم٤مذا ىم٤مل ًمّم٤مطمٌف:

  كى صسحًي ملس رأى الاعر  دوىا 

 

 

 وأيقاان أىااس  حقاا   قو اا 

 فقلاال لاا    رًكااي نونااك  ىااا 

 

 ىحسول  لكًس أو ىما   فنساذراً  

ٟمٕميييؿ. ُمييي٤م رأييييؽ ذم  يييذا اًمٙميييلم اًميييذي ٟمٌيييع ُميييـ ضمييي٤م كم  يييق قميييؿ يًيييٕمك وراء  

اعمٚمؽ دٟمٞمقيو ًمٙمـ ؿمقه يٕمٜمل ي٘مقل: وإٟمن ٟم ٤مول ُمٚمٙم٤ًم أو ٟمٛمقت ٟمٕميذرًاو إُمي٤م 

أن ٟم ّمؾ اعمٚمؽ إُم٤م أن ٟمٛمقت وٟم ـ ُمٕمذوريـو  ذا يملم ضم٤م كم وويٕمقه ذم 

ٟم ييـ ٓ أُمير دٟمٞميقيو ٟم يـ ٟمْميٕمف ذم أُمير ديٜميلو أقمٜميل ايذا سمٌميء ُميـ اًمرقويٞم : 

ٟمًييرٓمٞمع أن ٟمقضمييد يٕمٜمييل: ٓ ٟمًييرٓمٞمع أن ٟم ييؾ اعمِمييٙمٚم٦م اًمرييل أٟميي٧م وصييٗم٧م ضم٤مٟمٌيي٤ًم 

ُمٜمٝمييي٤م عمييي٤م ذيميييرت إطميييزاب وُمييي٤م ذيميييرت ُمييي لً اًميييدول اعم ٞمٓمييي٦م اعمًيييرٕمٛمرة إ  

ُمٌييي٤م ة إ  ومٙمريييي٤ًم إمم ًظميييرهو ٟم يييـ ُمييي٤م ٟمًيييرٓمٞمع سمٕمجرٟمييي٤م وسمجرٟمييي٤م ووضمق ٜمييي٤م ُمييي٤م 

٤م د وقمييييغم ام و ٜميييي٤م اًمِميييي-ٟمًييييرٓمٞمع أن ٟم ييييؾ اعمِمييييٙمٚم٦مو ًمٙمييييـ قمٚمٞمٜميييي٤م أن ٟمًييييٕمك 

قمٚمٞمٜميي٤م أن ٟمًييٕمك ًمٜمرضمييع ومٙمرييي٤ًم إمم ُميي٤م ىمٌييؾ أرسمٕميي٦م قمنميي ىمرٟميي٤ًمو إذا شمّمييقرٟم٤م  -اًمييرنم

وأص ٤مسمف ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمَٕمدديي٦م واًمُٕمدديي٦مو واؾمر ييٟم٤م أيْمي٤ًم  ¢وٕمػ اًمرؾمقل 

 ىمقة اًمدوًمرلم اًمٕمٔمٞمٛمرلم يقُمتذ واًمٚمرلم شمِمٌٝم٤من اًمدوًمرلم اًمٕمٔمٞمٛمرلم اًمٞمقم.
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 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 م.وم٤مرس واًمرو اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ؾ يم٤من فٓمر ذم سم٤مل أطمد أٟميف يٛمٙميـ اًم٘مٚمي٦م اًم٘مٚمٞمٚمي٦م قميددًا وقميددًا أسي٤م  اًمِمٞم :

 شمٜمرٍم قمغم اًمدوًمرلم اًمٕمٔمٞمٛمرلمعل  ذا ُمـ طمٞم٨م احل٤ًمسم٤مت اعم٤مدي٦م ُمًر ٞمؾ.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

صيييي  وإٓ ٓع ًمييييذًمؽ اعمًييييٚمؿ ُميييي٤م َيٍميييي ومٙمييييره وم٘مييييط ذم إؾميييي٤ٌمب  اًمِمييييٞم :

ًمييذًمؽ أٟميي٤م ىمٚميي٧م قمٚمٞمٜميي٤م أن ٟم٠مظمييذ سم٤مٕؾميي٤ٌمبو أُميي٤م اعم٤مدييي٦م اًمرييل ْيي٥م أن ي٠مظمييذ ايي٤م: 

اًم٘مْمييي٤مء قميييغم اعمِمييييٙمٚم٦م ُمييي٤م  ييييل سم٤مخت٤مذٟمييي٤م ٟم يييـ إؾميييي٤ٌمب  ٜمييي٤مك  ء ُمييييـ وراء 

ٌكييي٧ْم ﴿اًمٖمٞمييي٥م يييي٠ميت طميييرًن ًمققميييد ام اًمّمييي٤مدق طميييلم ىمييي٤مل:  ييييُمْؿ َوُيَ  يييوا ام َ َيٜمٍُمْ إِْن شمَٜمٍُمُ

 .[ 7]محمد:﴾أىَْمَداَُمُٙمؿْ 

عمًٚمؿ أسؿ يٗمٙمروا شمٗمٙمػم همرو أي: وم٤م ٓم٠م اًمذي ي٘مع ومٞمف يم ػم ُمـ اًمِم٤ٌمب ا

يٗمٙمر شمٗمٙمػم ُم٤مدي أٟمف إُم٦م ُمرٗمرىمي٦م سمٕمْميٝم٤م قميغم سمٕميضو ويًيٞمٓمر قمٚمٞمٝمي٤م ُمي٤م ذيمرٟمي٤م 

﴿إِْن ًٟمٗم٤ًم و يق ُمٕمٚميقم ًميديٙمؿ يمٞميػ يٛمٙميـ  يذه أن شمٕميقد إمم جميد ٤مع ا يقاب: 

يُمْؿ َوُي ٌَك٧ْم َأىْمَداَُمُٙمْؿ ﴾]حمٛمد: وا ام َ َيٜمٍُمْ سم٘ميقة ام ًمٞمس سم٘مقشمٜم٤مو وإٟمين  [ 3شَمٜمٍُمُ

قميييز وضميييؾ اًمريييل ٓ شم٘مٝمييير وًمٙميييـو  يييذا ٓ يٕمٜميييل أن ٟمٔميييؾ ويييٕمٗم٤مء ُمييي٤مدة وُمٕمٜميييك ٓو 

ُدو  ام ِ  ٌُيييقَن سمِيييِف قَمييي ٤مِط اْ َٞمْيييِؾ شُمْرِ  ـْ ِرسَمييي
ٍة َوُِمييي ق  ـْ ىُمييي

رََٓمْٕمُرْؿ ُِمييي ٤م اؾْمييي ييْؿ َُمييي وا هَلُي دُّ
﴿َوَأقِمييي

يُمؿْ   .[ 56]األنفال:﴾ َوقَمُدو 
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 يييـ أظميييذٟم٤م سم٤مٕؾمييي٤ٌمب اًمٙمقٟمٞمييي٦م إذًا: اعمًييي٠مًم٦م ؾميييٝمٚم٦م وصيييٕم٦ٌمو ؾميييٝمٚم٦م وميييٞمن إذا ٟم

واًمنمييقمٞم٦مو وٓ هيقًمٜميي٤م سمٕمييد ذًمييؽ  ييذا اًمٕمييدد اًمْميياؿ اعمٕميي٤مدي هليي١مٓء اعمًييٚمٛملم 

يييٜم ٦ِم ام ِ ﴿اعمرٗميييرىملم: ٕن اًمرييي٤مري  يٕمٞميييد ٟمٗمًيييفو ُمٕمٜميييك  يييذه ا ٛمٚمييي٦م:  ًُ
يييَد ًمِ ـْ دَمِ َوًَمييي

 .[ 52]األحزاب:﴾شَمٌِْديًل 

يٟم٤َم طَمر يك إَِذا اؾْميرَٞمْتََس اًمرُّ ﴿ي٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرًن:  ُيْؿ ىَميْد يُميِذسُمقا ضَمي٤مَءُ ْؿ ٟمٍَْمُ ؾُميُؾ َوفمَٜمُّيقا أَس 

ـْ ٟمََِم٤مءُ  َل َُم  .[ 336]يوسف:﴾ ومَٜمُجك

وم٤مًمرؾمؾ ي١مذون ومن سم٤مًمؽ ٟم ـع ًمٙمـ ٟم ـ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٠مظميذ سم٤مٕؾمي٤ٌمب وٟمرقيميؾ 

قميغم رب إرسميي٤مبو ُمي٤م ٟم٘مٕمييد ٟمٗمٙمير سم٤مٕؾميي٤ٌمب ٟم يـ ُميي٤مذا ٟمّميٜمع سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمييدوًمرلم 

ٟم٘مٝميير ؿ ٟم٘مييدر ٟمٜمرٍميي قمٚمييٞمٝمؿل ٓ ُميي٤م ٟمًييرٓمٞمع إذا ُميي٤م اًمٕمٔمٞمٛمرييلم اًمٞمييقمو ٟم ييـ ٟم٘مييدر 

اقمرٛمدٟم٤م قمغم أٟمٗمًٜم٤مو أُم٤م إذا اقمرٛمدٟم٤م قمغم رسمٜم٤مو وقمغم أطمٙم٤مم  يٕمريف اًمريل أُمرٟمي٤م 

 ا٤مو ٓؿمؽ أن ام قمز وضمؾ ؾمٞمٜمٍمٟم٤م: إن ام ٓ فٚمػ وقمده.

٤م قَمٚمَٞمْٜم٤َم َٟمٍْمُ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ﴿ ُمداظمٚم٦م:  .[ 87]ال:و :﴾َويَم٤مَن طَم٘مًّ

 ييذا  ييقو  وًمييذًمؽ أٟميي٤م قمٜمييدي ومٙمييرة ووييٕم٧م هليي٤م قمٜمقاٟميي٤ًم ٟم ييق: أيم يير  ًهو اًمِمييٞم :

ُمـ قمنم ؾميٜمقاتو ـمرييؼ ا يلص ُميـ اًمقويع اًميذي ٟم يـ ومٞميف  يق: ُمي٤م أقميؼم قمٜميف 

 سم٤مًمٙمٚمٛمرلم ٓسمد ُمـ اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م.

 اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦مع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 شمّمٗمٞم٦م ُم٤مذاع ُمداظمٚم٦م:
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 ظمؾ ومٞمف أيم ر ي٤م ومٞمف.شمّمٗمٞم٦م اإلؾملم ي٤م دظمؾ ومٞمفو واًمذي د اًمِمٞم :

 يم٠مٟمف ىمقل ُم٤مًمؽ: أقمداء اإلؾملم ُمـ اإلؾملم. ُمداظمٚم٦م:

ٓ و ييييؿ اعمًييييٚمٛملم ا ٝمٚميييي٦م يٕمٜمييييل: ٟمٕمييييدد إؾميييي٤ٌمب قمييييدد إؾميييي٤ٌمب  اًمِمييييٞم :

واعمييقت واطمييدو ذم  ء ٟمٌييع ُمييـ أٟمٗمًييٝمؿو ذم  ء ـمييرأ قمٚمييٞمٝمؿ ُمييـ أقمييدائٝمؿو 

اًمريل دظمٚمي٧م وم٠مفمـ شمٌلم ًمؽ ُم٤مذا ٟمٕمٜمل سم٤مًمرّمٗمٞم٦مع اًمرّميٗمٞم٦م: شمٕمٜميل شمّميٗمٞم٦م اًمٕم٘م٤مئيد 

ذم أومٙميي٤مر اعمًييٚمٛملم واإلؾمييلم سمييرئ ُمٜمٝميي٤م سمييراءة اًمييذئ٥م ُمييـ دم اسمييـ يٕم٘مييقب يميين 

 ي٘م٤مل.

شمّمٗمٞم٦م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمْميٕمٞمٗم٦م اعمقويققم٦مو وُمي٤م أيم ر ي٤م ُمي٤م 

شمًييييٛمع ظمٓمٌيييي٦م ذم ُمًييييجد ذم إذاقميييي٦م إٓ ودمييييد ومٞمٝميييي٤م طمييييدي٨م أو أيم يييير وييييٕمٞمػ أو 

وأومٙمييي٤مر سمٕمْميييٝم٤م ٟمٌٕمييي٧م ُميييـ  ُمقويييقعو شمّميييٗمٞم٦م اًمٗم٘ميييف اإلؾميييلُمل يييي٤م ومٞميييف ُميييـ أراء

جمرٝمديـ قمٚمينءو ًمٙميٜمٝمؿ هميػم ُمٕمّميقُملمو وسمٕمْميٝم٤م صيدرت ُميـ ٟمي٤مس ًمٞمًيقا ُميـ 

أ ؾ اًمٕمٚمؿو وإٟمن ُم٘مٚميديـو شمّميٗمٞم٦م شمّميٗمٞم٦م سمٕميديـ شمّميٗمٞم٦م اًمًيٚمقك ُميـ آٟم يراه 

قمـ اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦مو واًمًٚمقك اًمّمقذم ُم لً اًمذي يز د ذم اًمدٟمٞم٤م وف٤مًمػ ُم ؾ 

ََؽ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٓ شَمٜمَس َٟمِّمٌٞم ـَ َو ٟمْٞم٤َم ُِم وإن يمي٤من  يذا ا ٓمي٤مب  [ 77]القصد::﴾ اًميدُّ

ظملوميي٤ًم عميي٤م ئمييـ يم ييػم ُمييـ اعمًييٚمٛملم سمًيي٥ٌم قمييدم دراؾمييرٝمؿ ًمٚم٘مييرًن اًمٙمييريؿو  ييذا 

ظمٓم٤مب ًميٞمس ُمقضمٝمي٤ًم ُميـ ام ًمٚمٛمًيٚمٛملم ُمٌي٤م ةو وإٟمين  يق طمٙم٤ميي٦م قميـ اعمي١مُمٜملم 

ـَ أشمٌيي٤مع ُمقؾمييك ىميي٤مًمقا ًم٘ميي٤مرون:  ََؽ ُِميي ٓ شَمييٜمَس َٟمِّمييٌٞم ٟمْٞم٤َم ﴿َو ومٝميييذا  [ 77]القصدد::﴾ اًمييدُّ

يملم اعم١مُمٜملم يٜمّم قن ىم٤مرون ُمٕمروه  ذا اًمذي يم٤من ُمـ أهمٜمك اًمٜمي٤مس ذم ذاك 

اًمزُميي٤منو ًمٙمييـ  ييذا يميييلم طمييؼ إٓ أٟمييف يٜمٌٖمييل أن ٟمٗميييرق سمييلم أن يٙمييقن  ييذا اًمٙميييلم 
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ظميييييرج ُميييييـ ام ُمقضمٝمييييي٤ًم إمم اعمييييي١مُمٜملم ُمٌييييي٤م ةو وسميييييلم أن يٙميييييقن ام طمٙمييييي٤مه قميييييـ 

 اعم١مُمٜملم يٜمّم قن ُم ؾ ىم٤مرون  ذا.

َ ﴿: ُم ييييييؾ ىمقًمييييييف شمٕميييييي٤ممم َٕ ُئ ٟمَْٗميِسيييييي إِن  اًمييييييٜم ْٗمَس  ٓ  َُميييييي٤م َرطِمييييييَؿ َوَُميييييي٤م أسَُمييييييرك  إِ
ِ
ييييييقء ًُّ يييييي٤مَرٌة سم٤ِمًم ُم 

يم ػم ُميـ اًمٜمي٤مس يرقمليقا أن  يذا يميلم يقؾميػ سمٞميٜمٝمن  يق يميلم  [ 35]يوسف:﴾َروك 

 اُمرأة اًمٕمزيز  ل اًمرل ىم٤مًم٧م وُم٤م أسمرئ ٟمٗميس.

يي٥م قمٜميفو اًمِم٤م د: ومٞمج٥م اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م شمّميٗمٞم٦م اإلؾميلم ُميـ يميؾ ُمي٤م  يق همر

و يييييذا َيرييييي٤مج إمم ضمٝميييييقد ضمٌييييي٤مرة ضميييييدًاو وأن ي٘ميييييؽمن ُميييييع  يييييذه اًمرّميييييٗمٞم٦م: شمرسمٞمييييي٦م 

 اعمًٚمٛملم قمغم  ذا اإلؾملم اعمّمٗمك.

أن ُم٤م أفمـ ذم ظمله أن ُمـ ُمّمي٤مئ٥م اعمًيٚمٛملم اًمٞميقم شمٙمي٤مًمٌٝمؿ قميغم اًميدٟمٞم٤م 

سمدًمٞمؾ: ُم٤م ي٠ًمًمقا طمرام طمللع رسم٤م َي٤موًمقا يٖمٓمقه سمن يًٛمقٟمف سم٤محلٞمٚم٦م اًمنمقمٞم٦مو 

٧م اًمٌٜمييقك اإلؾمييلُمٞم٦م زقمٛمييقاو و ييذه واضمٝميي٦م وم٘مييط ُميي٤م ذم ومييرق سمٞمٜمٝميي٤م وُمييـ  ٜميي٤م ٟمٌٕميي

وسمييلم همػم يي٤م إـملىميي٤ًم سمييؾ سمٕمييض ُمييـ يرٕم٤مُمييؾ ُمييع اًمٌٜمييقك سمٞم٘مييقل ًمييؽ: سمٕمييض اًمٌٜمييقك 

 اًمذي  ل واوٕم٦م اًمقاضمٝم٦م  ذه واًملومر٦م أرطمؿ ُمـ اًمٌٜمؽ اإلؾملُمل.

 اًم٤ٌمرح يٛمٙمـ ؾم٠مل أسمق حمٛمد أظمقٟم٤م يِمؽمي سمقاؾمٓم٦م اًمٌٜمؽ اإلؾملُمل.

 ومٞمٝم٤م ب٤ميؾ.  ـمري٘م٦م ُمداظمٚم٦م:

اطمرٞميي٤مل رسميي٤م ُمٙمِمييقهو و ييذا ُمييـ أظمٓميير ُميي٤م دظمييؾ ذم اإلؾمييلمو و ييق  اًمِمييٞم :

آطمرٞم٤مل قمغم ُم٤م طمرم ام سم٠مدٟمك احلٞمؾو وىمد طمذرٟم٤م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًلم سمٓمريؼ 

ـ  طمٙم٤ميريف قميـ ُمٕم٤مىمٌي٦م ام قمييز وضميؾ ًمٚمٞمٝميقد سمًي٥ٌم أيمٚمٝمييؿ احليرام و يؿ يٕمٚمٛميقن ًمٙميي



 متفزقات حول العنل السياسي واجلناعي ------------------------ جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

775 

لم:  طمرٞم٤مل ىم٤مل قمٚمٞمف اًًم اًمٞمٝمقد طمرُم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمِم قم ومجٛمٚمق ي٤م صميؿ ًمٕمـ ام »ُمع ٓا

 .«سم٤مقمق ٤مو صمؿ أيمٚمقا أصمنس٤مو وإن ام إذا طمرم أيمؾ  ء طمرم صمٛمٜمف

ُم٤م ُمٕمٜمك احلدي٨مع ذم اًم٘مرًن اًمٙميريؿ ُمي٤م يِميػم إمم  يذا اًميذي طمرُميف ام قميغم 

ـَ اًمٞمٝميييقدو ىمييي٤مل شمٕمييي٤ممم:  ٌُِٔمْٚمٍؿ ُِمييي ٞمِْٝمْؿ ـَمٞمكٌَييي٤مٍت ُأطمِ  ﴿وَمييي ُْمٜمَييي٤م قَمَٚمييي ٤مُدوا طَمر  ـَ َ ييي ِذي ييي ييي٧ْم اًم  ٚم 

 .[ 356]النساء:﴾هَلُؿْ 

ُمييي٤م  يييل اًمٓمٞمٌييي٤مت اًمريييل طمرُمييي٧م قمٚميييٞمٝمؿع ييييذسم قا اًميييذسمٞم  احليييللو ُمييي٤م ْيييقز 

ييي٠ميمٚمقا اًمِميي ؿو يمٞمييػ ٟم ييـ ٟمرُمييل اًمٖميي٤مئط اًمييذي ذم اًمٙمييرش ٓزم يرُمييقا اًمييد ـ 

ٚم يييؿ إ ييير قم٘مقسمييي٦م ُميييـ ام سمًييي٥ٌم فمٚمٛمٝميييؿ وىميييرٚمٝمؿ إٟمٌٞمييي٤مء سمٖميييػم اًموسميييس ي٠ميميييؾ 

اإلهلييلو  ييذا سمٞم٤مٟمييف ذم احلييدي٨م اًمييذي  احلييؼو ُميي٤م صييؼم اًمٞمٝمييقد قمييغم  ييذا احلٙمييؿ

ذيمرشمييييف ًٟمٗميييي٤ًم ُميييي٤مذا ومٕمٚمييييقاع أظمييييذوا  ييييذه اًمِميييي قم وووييييٕمق ٤م ذم اًم٘مييييدور احلٚمييييؾ 

اًمْميياٛم٦م اًمٙمٌييػمةو أوىمييدوا اًمٜميي٤مر ُمييـ برٝميي٤مو صيي٤مرت أظمييذت ؿمييٙملً همييػم اًمِمييٙمؾ 

اًمٓمٌٞمٕمل  ذا قملم آطمرٞم٤ملو ومٌٝمذا زييـ هليؿ اًمِميٞمٓم٤من أٟميف  يذا ُمي٤م سم٘ميك ؿمي ؿ  يذا 

ُمييييفو ومٌيييي٤مقمقهو ُمييييـ ىمٌييييؾ يميييي٤مٟمقا يرُمييييقهو  ٞمييييؽ ام طمٙمييييؿ  ييييق اًمِميييي ؿ اًمييييذي ام طمر

وإن ام إذا طميرم أيميؾ  ء طميرم »قمٚمٞمٝمؿع وم٤ٌمقمقه وأيمٚمقا صمٛمٜمف ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًيلم: 

 .«صمٛمٜمف

وىمّميي٦م اًمًيي٧ٌم اعمييذيمقرة ذم اًم٘مييرًن ُميي٤م ختٗمييك قمييغم ُمًييٚمؿو ُميي٤م اصييٓم٤مدوا يييقم 

اًمًييي٧ٌم ييييقم طميييرم ام قمٚميييٞمٝمؿ اًمٕمٛميييؾو ًمٙميييـ وويييٕمقا اًمًيييدود وطمًٌيييقا اًمًيييٛمؽ 

 ا ٚمج٤من يقم إطمد شمٖمكم هملٟمٞم٤ًم ُمـ اًمًٛمؽ. ًمٞمجدوا
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اعمًييٚمٛمقن اًمٞميييقم وىمٕميييقا ذم ُم ييؾ  يييذا ذم ضمقاٟمييي٥م يم ييػمة ويم يييػمة ضميييدًا فمييي٤م رة 

ُمٙمِمييقوم٦مو اًمٌٜمييقك اإلؾمييلُمٞم٦مو ويمييؾ يييقم شمٓمٚمييع ومريي٤موى ٓؾميير٤ٌمطم٦م ُميي٤م يٗمٕمٚمييف اًمٌٜمييقك 

ُمييـ أيمييؾ أُمييقال اًمٜميي٤مس سم٤مًم٤ٌمـمييؾو هلييذا ٓ يٛمٙمييـ رسمٜميي٤م قمييز وضمييؾ يٜمٍميي اعمًييٚمٛملمو 

ذم اًمقوع ُمـ آطمرٞم٤مل قمغم ُم٤م طميرم ام قميز وضميؾو ومي٢مذًا: يمٚمٛمري٤من: و ؿ ذم  ذا 

 ٓسمد ُمـ اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م.

ٞمي٤ممو ًمٙميـ ٓ شم٘مٌيؾ صيلهتؿ ٟميم ػم ُمـ اًمٜم٤مس ص٤محلقن ي٘مقُمقن اًمٚمٞميؾ واًمٜمي٤مس 

قمٌيي٤مدهتؿ: ٕٟمييف قمييغم ظمييله اًمًييٜم٦م وذم اًمًييٜم٦م اًمّميي ٞم ٦م ذم اًمٌايي٤مري وُمًييٚمؿ: 

 .«ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»

ٟم ييـ ٟمٕمييره سمٕمييض ا نقميي٤مت اإلؾمييلُمٞم٦م سمٞمجرٛمٕمييقا يمييؾ يييقم مجٕميي٦م سمٞم ٞمق يي٤م 

ذم هايييي٤م قمٜميييد ؿ دمرٛميييع  يييذه اًمنييياي٤م ًمٞمٚمييي٦م ا ٛمٕمييي٦م ويرٕمٌيييدواو  يييذا ضمٝميييؾ: ٕن 

 .«ٓ خترّمقا ًمٞمٚم٦م ا ٛمٕم٦م سم٘مٞم٤مم وٓ س٤مر ٤م سمّمٞم٤مم»اًمرؾمقل ي٘مقل: 

ُم٘مي٤مم وم٢مذًا:  يذه إومٙمي٤مر بري٤مج إمم ٟمٔمير ُميـ ضمدييدو وإىم٤مُمي٦م اًمًيٜم٦م اًمّمي ٞم ٦م 

 ييييذه إومٙميييي٤مر اًمدظمٞمٚميييي٦م ذم اإلؾمييييلمو و ييييذا سم يييي٨م ـمقيييييؾ وـمقيييييؾ ضمييييدًاو ًمٙمييييـ 

 قمٜمقاٟمف: ٓسمد ُمـ اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م.

اًمٞمقم شمّمٗمٞم٦م ٓ يقضمد إٓ ذم أومراد ذم اًمٕم٤مد اإلؾملُملو وأٟم٤م أقمر٘مد أٟمف ْي٥م 

أن يٙمييييقن  ٜميييي٤مك أًمييييقه ُم١مًمٗميييي٦م ُمييييـ قمٚميييينء اعمًييييٚمٛملم ُمٜمرنميييييـ ذم  ييييذا اًمٌ يييير 

ٛملم ًميٞملً سيي٤مرًا ًمٚمرضميقع إمم يمريي٤مب ام وؾميٜم٦م رؾمييقل ام اإلؾميلُمل ييدقمقن اعمًييٚم

¢. 
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صمييييؿ أن يٕمٜمييييك سم٤مٕـمٗميييي٤مل سمؽمسمٞمييييرٝمؿ ُمٜمييييذ ٟمٕمقُميييي٦م أفمٗميييي٤مر ؿ قمييييغم  ييييذا اإلؾمييييلم 

اعمّميييٗمكو وطمٞمٜمتيييذ يًييير٘مٞمؿ اعمًيييٚمٛمقن قميييغم ا ييي٤مدةو ويقُمتيييذ يٗميييرح اعم١مُمٜميييقن 

 سمٜمٍم امو أُم٤م سم٘م٤مء يمؾ  ء قمغم ىمدُمف واًمٗمرق اًم٘مديؿ قمغم ىمدُمف.

 ْمٚم٧م أن أىمدم اعمقوقع طمقل  ذا.أٟم٤م وم ُمداظمٚم٦م:

سم٤مًمٜمًييي٦ٌم يييي٤م ؿميييٞم  يٕمٜميييل: ا ٝميييقد يٕمٜميييل يملُميييؽ قميييـ ضمٝميييقد اًمٕمٚمييينء يميييؿ ُميييـ 

اًمٕمٚمنء ًمٙمـ ذم أؾميٚمقب اًميدقمقة ؾميٞمٙمقن يمٞميػ يٕمٜميل: اًمٕمٚمينء واًميقٓة ذم ٟمي٤مس 

ي٘ميييقل ًمييييؽ: ٟم يييـ د ٟمٙمييييـ ويييٛمـ مج٤مقميييي٦م ُمييي لًو ـمٞميييي٥م ويييٛمـ مج٤مقميييي٦م يمٞمييييػ أو 

ُم يييؾ شمييي٤مري  اإلؾميييلم ُمييي٤م يمييي٤من ذم  اًمٕمٚمييينء أٟمييي٤م أقميييره أٟميييف ذم اًميييزُمـ اًم ٤مًمييي٨م ُمييي لً 

طمريميي٤مت إؾمييلُمٞم٦م شمٕمٛمييؾ وام ذم طمريميي٦م ومييلن وطمريميي٦م ومييلن وطمريميي٦م ومييلنو  ييذه 

إيييي٤مم يمييي٤من أؾميييٚمقب قمٚمييينء و يييؿ يٕمٜميييل: اًميييذيـ يٛمِميييقاو وقميييغم أيمرييي٤مومٝمؿ ىم٤مُمييي٧م 

 اًمدقمقة ذم أيم ر ُمـ ُمٙم٤من و ومٙمٞمػع

اًمر ييزب ...يٗمييرق اعمًييٚمٛملمو وإن يميي٤من ذم ٟم٘مييقد يٌييدد ٤م ويْمييٕمٗمٝم٤م:  اًمِمييٞم :

 .[35]المؤمنون:﴾ يُمؾُّ طِمْزٍب سمَِن ًَمَدهْيِْؿ ومَِرطُمقنَ ﴿ٟمف ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٕ

 إذًا: يمٞمػ شمٙمقن ا ٝمقد ي٤م ؿمٞم  شمًرادم  ذه ا ٝمقدع ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م ٟمريد يمٞمٗمٞم٦م يمؾ إٟم٤ًمن سمٕمٚمٛمف يدقمق اًمٜم٤مس إًمٞمف دون بزب ًمِماص  اًمِمٞم :

 ُمٕملمو أو مج٤مقم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يمن شملطمظ ذم يملُمؽو يمٞمػ يم٤من إوًمقنع

 ٟمٕمؿ. ٦م:ُمداظمٚم

 هلذا ُمـ اًمٙمٚمنت اعم٠مصمقرة: اًمِمٞم :
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 وكاا   ااا ب ارًااسل  اان داال 

 

 

 وك  رش ب ا  اعال  ان  لا  

د يٙميييييـ ذم اًميييييزُمـ إول بزسمييييي٤مت وشمٙميييييرلت سميييييلم اعمًيييييٚمٛملمو ومٞمجييييي٥م أن  

يًييييرٛمر إُميييير يمييييذًمؽو ومٞمرٕميييي٤مون اعمًييييٚمٛمقن مجٞمٕميييي٤ًم يمييييؾ  ذم طمييييدود اظمرّم٤مصييييف 

 و.ًمٚمدقمقة إمم اإلؾملم واًمٕمٛمؾ سمف دون شمٙمرؾ طمز

ُمٕمٜميييك  يييذا: أٟميييف ٓ يِميييؽمط ًمإلٟمًييي٤من أن يرٌيييع مج٤مقمييي٦م ُمٕمٞمٜمييي٦م يٙميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

 يٕمٛمؾ ًمقطمده ذم  ذا اًمزُمـ.

 ًمٞمس وم٘مط ٓ يِمؽمطو ٓ ْقز. اًمِمٞم :

 ٓ ْقز ام أيمؼم. ُمداظمٚم٦م:

 ًمٞمس وم٘مط ُم٤م يِمؽمط ٕٟمف ُمٕمٜمك ٓ يِمؽمط ْقز. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 سمٞمٜمن ٟم ـ ٟم٘مقل: ٓ ْقز. اًمِمٞم :

اعمييٜمٔمنت اإلؾمييلُمٞم٦م ـمٌٕميي٤ًم ... ىمييد يٙمييقن هليي٤م دور ذم ُمقوييقع ُم ييؾ  ُمداظمٚميي٦م:

  ذاع

 يمٞمػع اًمِمٞم :

 اعمٜمٔمنت اإلؾملُمٞم٦م قمٜمد ٤م دور يٕمٜمل. ُمداظمٚم٦م:

 شم٘مقل: هل٤م دورع اًمِمٞم :

 ىمد يٙمقن هل٤م دور ذم ُمقوقع ُم ؾ  ذا. ُمداظمٚم٦م:
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 ىمد يٙمقن هل٤م دور ذم ُم٤مذاع اًمِمٞم :

 ؽمسمٞم٦م يٕمٜمل: يٙمقنعيٕمٜمل: اًمرّمٗمٞم٦م واًمذم ُمقوقع ُم ؾ  ذا  ُمداظمٚم٦م:

ٓ: ٕٟمف ًمق يم٤من يمذًمؽ ُم٤م يمي٤مٟمقا يميذًمؽو ًميق يمي٤من هليؿ دور ذم اًمرّميٗمٞم٦م  اًمِمٞم :

واًمؽمسمٞم٦م وم٤مًمٌدء سم٤مًمرّمٗمٞم٦م  يل قميدم اًمرٙمريؾو وقميدم اًمر يزبو وٟم يـ قمِميٜم٤م ٟمّميػ 

اًم٘مييرن ُمييـ اًمزُميي٤من وؿمييٗمٜم٤م شمٙمييرلت وبزسميي٤مت ُميي٤م ضمٜمييك اعمًييٚمٛمقن ُمٜمٝميي٤م إٓ زييي٤مدة 

 .ومرىم٦م واظمرلهو  ذه ضمٝم٦م

 .٦م:  ذا اًمرٙمرؾ واًمر زب  ومٝمؿ قمـ اًمرّمٗمٞم٦مُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم

 .أي ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ٕٟميييف ُمييي٤م ُمٕمٜميييك اًمرّميييٗمٞم٦مع ُمٕمٜم٤م ييي٤م: اًمٕمٚميييؿ اًمّمييي ٞم  اًمٕمٚميييؿ اًمّمييي ٞم   اًمِميييٞم :

 .سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م

واإلٟم٤ًمن ـم٤مىمرف حمدودة عم٤م َينم طم٤مًمرف ذم ُمٜمٝم٩م ُمٕملم ... ُميٜمٝم٩م صمي٤مينو أٟمي٤م 

ا ضمٞميدو ًمٙميـ  يق ُم لً: أ،ب ُم ٤مل أن يمقن إٟم٤ًمن اظمرص ذم اًمٓمي٥م ٓ سمي٠مس  يذ

ُمييي٤م يًيييرٓمٞمع أن فيييرص سم٘ميييل سم٤مًمنمييييٕم٦مو ٓزم فيييرص سم٤مًمنمييييٕم٦م  يييذا خميييرص ذم 

د سم٘ميييل اظمرّم٤مصييي٤مت ًمٙميييـ ذم اًمٜمرٞمجييي٦م أن  ييي١مٓء يمٚمٝميييؿ ٓزم يٙمقٟميييقا  اًمٓمييي٥مو وقُمييي

 .ُم٤مذاع طمر٦م واطمدة

 ( 00: 22: 28/ 200) اهلدى والنور /  
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 نٔف تضح البٔع٘ اآلٌ؟!

 اًم٤ًمئؾ:  يمٞمػ شمّم  اًمٌٞمٕم٦م أنع

 ٤م ذم سمٞمٕم٦م.ُم اًمِمٞم :

 اًم٤ًمئؾ:... اذًا ُم٤م ذم سمٞمٕم٦م .

 سمٞمٕم٦م ُم٤م ذم . اًمِمٞم :

 اًم٤ًمئؾ: ٟمٕمؿ.

 ،اعمًٚمٛمقن  همػم اعمر زسملم ،اًمٌٞمٕم٦م ُم٤م شمٙمقن إٓ عمـ سم٤ميٕمُف اعمًٚمٛمقن اًمِمٞم :

ويمؾ طمزٍب ًميف  ،يمؾ طمزٍب سمن ًمديِف ومرطمقن ،وإٓ شمٗمرق اعمًٚمٛمقن ؿمٞمٕم٤ًم وأطمزاسم٤مً 

 إُم٤مم ُم٤ٌميعو  ذا ًمٞمس ُمـ اإلؾملم ذم  ء.

 (00:  56: 51/   580) اهلدى والنور / 
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 َفِضل أحد امليضْٓني حتت  

 مجاع٘ ملخالف٘ أمس األمري

يميي٤من ؾمييتٚم٧م ىمٌييؾ أييي٤مم قمييـ أوًمتييؽ ا نقميي٦م اإلؾمييلُمٞم٦م اظمرٚمييػ أطمييد  ُمداظمٚميي٦م:

أقمْميي٤مئٝم٤م ُمييع أُمػم يي٤م ذم ُمًيي٤مئؾ  قمٞميي٦م.. ظملوميي٤مت وم٘مٝمٞميي٦م أو ذم ُمًيي٤مئؾ اًمييدقمقةو 

ْمييييقو ويمٜميييي٤م ... سمٕمييييد ا ٚمًيييي٦م ... وومّمييييؾو  ييييؾ ْييييقز ًمعُمييييػم أن يٗمّمييييؾ  ييييذا اًمٕم

ؾميي١ماًمؽ أقمييؿ ُمييـ  ييذاو  ييق ُميي ًل: إذا يميي٤من  ييذا اًمٕمْمييق ْٚميي٥م اعمر٤مقميي٥م ًمٚمجنقميي٦م 

ًم٘مٚم٦م قمٚمٛمف ووم٘مٝمف ذم اًميدقمقةو وْٚمي٥م هلي٤م يميذًمؽ ُمِمي٤ميمؾو وٟمّمي  أيم ير ُميـ ُميرة 

 ود يٜمرّم  ومٝمؾ ذم ذًمؽ ْقز ًمف أن يٗمّمؾ.. ْقز ًمعُمػم أن يٗمّمٚمف.

ؾو وإٟمين احليؾ  يق إي٘م٤موميف ويمٗميكو وإٓ أٟم٤م ٓ أومٝميؿ أن اًمٗمّميؾ  يق احلي اًمِمٞم :

ومن ُمٕمٜمك ومّمؾ ُمـ مج٤مقم٦م و ق ُمٜمٝمؿو يمؾ ُم٤م ذم إُمر أٟمف أظمٓم٠م اًمٓمريؼ سمي٠مُمر ُمي٤م 

اًمذي يريد َيّمٚمفو أو يريد أن ...  ق أدرى سم ٘م٤مئؼ ُم٤م ومٕمؾو وم٤مًمٗمّميؾ هميػم وارد 

 إـملىًم٤م ذم ُم ؾ  ذه ا نقم٤مت.

. ا نقمي٦م شم٘ميقل: إذا يم٤من  ذا اًمِمياص  يق إُميػم ٟمٗمًيفو وأؾميٚمقسمف. ُمداظمٚم٦م:

أؾمٚمقسمف همػم ـمٞم٥م.. اشمٗم٘م٧م ا نقم٦مو وسمدل ُمـ أن شمٜمزًمف قمـ اإلُم٤مرة وشمقزم همػمه 

 ومّمٚمرف ُمـ اإلُم٤مرة ...

 ويم٤مٟمقا ُم٤ٌميٕملم ًمفع اًمِمٞم :
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 ٓو ... ُمداظمٚم٦م:

ـمٞميي٥مل إذا يميي٤من ُميي٤م ذم سمٞمٕميي٦م و ييل همييػم ُمنمييوقم٦م سمٓمٌٞمٕميي٦م احليي٤مل سم٤مًمٜمًيي٦ٌم  اًمِمييٞم :

أي واًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ واًمديـ قمغم إسمٕم٤مده هلذه ا نقم٤متو وم ٞمٜمتٍذ إذا اشمٗمؼ أ ؾ اًمر

٤م ىمٌيييؾ أن شمقوييي  أٟميييف  قميييـ اًمرئ٤مؾمييي٦م ومٝميييذا ٓ يٕمٜميييل يٜمٗمّميييؾو  يييق يٕمٜميييل ُمييي٤م ىمٚمييي٧م ًٟمًٗمييي

اًمرئٞمس اًمذي يٗمّمؾو وم٠مٟم٤م ومل٧م أٟمف ومرد ُمـ إومراد وم٘مٚم٧م: ُم٤م ذم داقمل ًمٚمٗمّمؾ 

وإٟميين يٌٕمييد قمييـ اًمٕمٛمييؾ اًمييذي أؾميي٤مء سمييفو وإذا يميي٤من اعم٘مّمييقد سم٤مًمًيي١مال اًمًيي٤مسمؼ  ييق 

رئيٞمس ا نقمي٦مو وم ٞمٜمتٍيذ أومم وأومم أٓ يٗمّميؾ وإٟمين يٌٕميد قميـ  إُم٤مم ا نقم٦م..

 ذه اًمقٓي٦م ويٜمّمي٥م ُمٙم٤مٟميف ُميـ  يق أومم ُمٜميفو وإٓ وم٤مًمٗمّميؾ ُمٕمٜمي٤مه: أٟمٜمي٤م ٟمٗمير  ًميف 

ييي٤م ًمييق  ٚمٙمٞمييد واعمٙميير ايي١مٓء ا نقميي٦مو ومرّمييٌ  اًم٘مْمييٞم٦م أيمييؼم ظمٓمييقرةً ًماًمٓمريييؼ 

 ف.ئأوىمٗمقه وطم٤مومٔمقا قمغم سم٘م٤م

 .واًمًلم قمٚمٞمٙمؿ ور ٦م ام..

 (00:37:01/ 4 –وى جدة )فتا
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 التعازف عيد ادتناعات

 ع ؿمٞماٜم٤م  ؾ اًمرٕم٤مره ُمـ اًمًٜم٦م اًم٤ًمئؾ:

يمذًمؽ يم ػم ُمـ اعمٚمرزُملم سم٤مإلؾملم ؾمقاء يم٤من ُمٗمٝمقُمف ًمف ص ٞم ٤م أو  اًمِمٞم :  

 اًمًٜم٦م  ق وأٟمف ُمـ اًمًٜم٦م اًمرٕم٤مره  ذا ًمٞمس ُمـ اًمًٜم٦م ذم ؿمل]ئمـ[ همػم ص ٞم  

 و ]أُميي٤م اعمجيي٤مًمس اًمرييل[إذا أطمٌٌيي٧م ُمًييٚمن ذم ام أن شمٕمرومييف سمييذًمؽ  ييذا  ييق اًمًييٜم٦م

أوهل٤م ظمٚمٞمٜم٤م ٟمرٕم٤مره وملن اسمـ وملن و وملن اسمـ وملن وسمٞمِمرٖمؾ يمذا وُمقفميػ يميذا 

وسمٞمدرس يمذا وإمم ًظمره  ذا شم٘مٚمٞمد ....صمؿ ٓ يرٕمدى  ذا اًمرٕم٤مره ٓ يرٕمدى  ذا 

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس »ىم٤مل قمز وضمؾ   اًمرٕم٤مره إمم ؿمل ُمنموع ويٙمقن  ذا ُمـ سم٤مب يمن

إن »عميييي٤مذا  «إٟميييي٤م ظمٚم٘مٜميييي٤ميمؿ ُمييييـ ذيميييير وأٟم ييييك وضمٕمٚمٜميييي٤ميمؿ ؿمييييٕمقسم٤م وىم٤ٌمئييييؾ ًمرٕميييي٤مرومقا

ومٝميييذا يمٛميييـ ومييي٢مذا يمييي٤من اًمرٕمييي٤مره  يييق عمجيييرد اًمرٕمييي٤مره  «أيميييرُمٙمؿ قمٜميييد ام أشم٘مييي٤ميمؿ

يرقويي٠م وٓ يّمييكم أُميي٤م إذا يميي٤من ي٘مّمييد وراء ذًمييؽ يٕمٜمييل يٛمٌميي ظمٓمييقة أظمييرى إمم 

واًمر ٤مسميي٥م اًمييذي ٓ سمييد ُمٜمييف ومييل سميي٠مس ُمٜمييف ًمٙمييـ  ؿمييل ُمييـ اًمييؽماسمط واًمرييقادد  دإْيي٤م

 ٞميي٠ميت ضمييقاب ُمٜمييف وماًمًييٜم٦م يميين ذيمرٟميي٤م أٟميي٤م أطميي٥م ومييلن م وؾمييٜم٦م و  يٓميي٦م أٓ شمراييذ

ؾمييٛمف يمييذا ...ٓ يًييرٗمٞمد ؿمييل اؾمييٛمف يمييذا واأُميي٤م ومييلن  وأطمٌييؽ ام اًمييذي أطمٌٌرٜمييل ًمييف

 .ُمـ  ذا اًمرٕم٤مره

 : .. ( 12:  48/ 18) اهلدى والنور /



 التعارف الذي تفعله بعض اجلناعات ----------------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

775 

 باب ميُ

ل قمٜمييييدٟم٤م ذم اًمًييييقدان ي٠مشمٞمٜميييي٤م ؿميييي٤ٌمبو خمرٚمٗميييي٦م ذم ُمًييييجد ىمييييقل يٕمٜميييي ُمداظمٚميييي٦م:

 يمٛمريمز قم٤مم يمؾ ؿم٤ٌمب ويمؾ اًمدقم٤مة اًمًٚمٗمٞملم ي٠مشمقٟم٤م ذم  ذا اعمًجد.

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

وسم٤مًمييذات يمييؾ  ييٞمس ييي٠مشمقن ؿميي٤ٌمب وـمٚمٌيي٦م ٟمجٚمييس ُمٕمٝمييؿ ذم طمٚم٘ميي٦م  ُمداظمٚميي٦م:

ٟمرييييذايمر ومٞمٝميييي٤م ذم اًمييييدقمقة وشمٜم٤مصيييي  وُمييييـ وييييٛمٜمٝم٤م ٟمٕمٛمييييؾ شمٕميييي٤مره ومييييٞمن سمٞمٜمٜميييي٤م وميييين 

 احلٙمؿع

 ييذا اًمًيي١مال اًمييذي وضمٝمرييف ومٞمييف ُمييـ ختّمييٞمص  ييذا آضمييرنع ذم  ييذا  :اًمِمييٞم 

 اًمٚم٘م٤مء سمٞمقم  ٞمس  ء ًظمر  ء ًظمر ُم٤م ومٝمٛمرف.

 اًمرٕم٤مره. ُمداظمٚم٦م:

 اًمرٕم٤مره. ُمداظمٚم٦م:

يقم ا ٛمٞمس... ُمـ وٛمـ  ذا اًمرٕم٤مره ٟمرٜم٤مص  وٟمرذايمر يمري٤مب ام  ُمداظمٚم٦م:

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. 

 ُم٤م  ق صقرة اًمرٕم٤مره اًمذي شمٕمٜمٞمف أٟم٧م. اًمِمٞم :

 …طمٚم٘م٦م ُم لً ذم يمؾ  ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

 ...ُم لً  ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمييؿ  ييذا ًمييٞمس ًمييف أصييؾ ذم اًمًييٜم٦مو اًمرٕميي٤مره اًمييذي صمٌيي٧م ذم اًمًييٜم٦م  ييق  اًمِمييٞم :

اًمرضمييؾ َييي٥م ًظميير طمٌيي٤ًم ظم٤مصيي٤ًمو ًمييٞمس ًمٙمقٟمييف وم٘مييط ُمًييٚمًن وًمييٞمس ٕٟمييف أخ ُمًييٚمؿو 

ف ذًمييييؽو أو أٟميييي ذم وإٟمييين ٕن ًمييييف ُمزييييي٦م قمييييغم ؾميييي٤مئر اعمًييييٚمٛملم إُميييي٤م ... صييييلطمف...

يًيير ٥م أن ي٘مييقل اعم يي٥م ًمٚمٛم ٌييقب: أٟميي٤م أطمٌييؽ ذم امو وأن يًييٛمل ٟمٗمًييف يمييؾ 

 ُمٜمٝمن ٕظمٞمف.

أُمييي٤م  يييذا اًمرٕمييي٤مره اًمٕمييي٤مم  يييذا دظمٞميييؾ ذم اإلؾميييلمو وًميييٞمس ًميييف أصيييؾ ذم اًمًيييٜم٦م 

إـملىم٤ًمو و ذا وىمع ذم يم ػم ُمـ اًمٌلد طمٞميٜمن ْرٛمٕميقن ي٘ميقل أطميد ؿ: ُميـ اًمًيٜم٦م 

وسمٚميدي يميذاو واًم ي٤مين واًم ٤مًمي٨م اًمرٕم٤مرهو ُم٤م اؾميٛمؽع يميذا اسميـ وميلنو قمٛميكم يميذاو 

و.. و.. إمم ًظميييره... واًميييذي دظميييؾ ُميييـ  ٜمييي٤م ظميييرج ُميييـ  ٜمييي٤مو إٟمييين شم ٌييي٧م اعميييقدة 

واعم ٌييي٦م سم٤معما٤مًمٓمييي٦م وًميييٞمس جميييرد وًميييٞمس جميييرد اًمرًيييٛمٞم٦م  يييذه اًمريييل  يييل ... أو 

يم٤مًمزسميييييدو وميييييل ٟميييييرى  يييييذا ُميييييـ اًمرٕمييييي٤مره اعمنميييييوع إـملىمييييي٤ًمو ًمٙميييييـ طمٞميييييٜمن شمقضميييييد 

رييل تٙمييـ يمييؾ إٟمًيي٤من ُمييـ صيي٤مطمٌف طمٌيي٤ًم اعما٤مًمٓميي٦م واعمييقاددة واعمّميي٤مطم٦ٌم ومٝمييل اًم

 وُمقدة. 

 ـمٞم٥م ي٤م ؿمٞم  ... إين إطمٌؽ ذم ام. ُمداظمٚم٦م:

ضمييييزاك ام ظمييييػمو وأطمًييييـ ام إًمٞمييييؽو وضمٕمييييؾ طمٌٜميييي٤م م طمٌيييي٤ًم ظم٤مًمّميييي٤ًم  اًمِمييييٞم :

ُمنموـم٤ًم سم٤مًمرٜم٤مص  ومٞمف م... ٕن يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مقل ًممظمر: أطمٌؽ ذم امو صمؿ 
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قمٛمدًاو ُمٕمٚميٞمش أصيؼم قميكمو وداريٜميل و.. يدقمف وؿم٠مٟمف إذا رًه ىمد اٟم ره ظمٓم٠ًم أو 

 و.. إمم ًظمره. 

 ذا ًمٞمس ُمـ  وط اإلظمقة ذم امو وُمـ  وط اإلظمقة ذم ام  ق اًمرٜم٤مص  

ومٞمييف مو وإذا رأيرٛمييقين ىمييد اٟم روميي٧م أو أظمٓميي٠مت ومٕمٚمٞمييؽ أن شمٜمّميي ٜمل ...و يمييذًمؽ 

 ُم٤م شمٗمٕمؾ ُمٕمل. إن أٟم٤م رأيرؽ ٓ أومٕمؾ ُم٤م...

 . : .. ( 7. : 3/   82) اهلدى والنور /   
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: قمٜمييييدٟم٤م ذم اًمًييييقدان ٟمٕمٛمييييؾ شمٕميييي٤مره يييييقم ا ٛمييييٞمسو سم٤مًمٜمًيييي٦ٌم ًمٚمٜميييي٤مس اًمًيييي١مال

ا ييدد اًمييذيـ ييي٠مشمقن قمٜمييدٟم٤م ذم اعمًييجد ًمٚمييدقمقةو ومٞمٙمييقن يمييؾ  ييٞمسو  ييؾ يٕمرييؼم 

  ذا سمدقم٦م...

إذا يميي٤من اعم٘مّمييقد سمر ديييد يييقم ا ٛمييٞمس  ييق شمٜمٔمييٞمؿ اضمييرنع اًمٜميي٤مسو  اًمِمييٞم :

م وشمٜمٔمؿ اًمؼماُم٩م واًميدروسو ومٝميذا ًميٞمس ومٞميف ومٝمذا يمٝمذه اعمدارس اًمرل شمٜمٔمؿ إي٤م

 ءو أُميي٤م إذا يميي٤من  ٜميي٤مك ومٙمييرة أو قم٘مٞمييدة سميي٠من اًمرييدريس ذم  ييذا اًمٞمييقم ؾمييقاء يميي٤من 

يقم  ٞمس أو يقم اصمٜملم أو يقم ؾم٧ٌم  ق أومْمؾ  قم٤ًم ُمـ همػمهو ومٝمذا ييدظمؾ ذم 

 سم٤مب اإلطمداث سم٤مًمديـ.

 : .. (  30:  56/   93) اهلدى والنور /  



 التعارف الذي تفعله بعض اجلناعات ----------------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

779 

 باب ميُ

إلظمقة ي٘مقل:  يؾ اًمرٕمي٤مره اًميذي ْيري ذم سمدايي٦م يميؾ طمٚم٘مي٦م قمٜميد ي٠ًمل أطمد ا

 سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ اًمًٜم٦مع

ـَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اًمِمٞم : لمَ  َوَُم٤م َأَٟم٤م ُِم ٗمِي  يذا اًميذي ضميرى قمٚمٞميف  [45]::﴾اعمُْرََٙمٚمك

قمره سمٕمض اعمر٠مظمريـ إٟمن  ق ُمـ اعم دصم٤مت ذم اًمديـو ٓ أصيؾ ًميف ذم اًمنميع 

ئيييؼ ايييؿ وًميييٞمس ٓئ٘مييي٤ًم سمٜمييي٤م ًمٚمٗميييرق سميييلم ُمٓمٚم٘مييي٤ًم إٟمييين  يييق شم٘مٚمٞميييد هميييروو و يييق أُمييير ٓ

احلٞمييي٤مشملم آضمرنقمٞمريييلم طمٞمييي٤مة اعمًيييٚمٛملم وطمٞمييي٤مة اًمٙمييي٤مومريـو ومييي٢من اعمًيييٚمٛملم هليييؿ 

ًم٘م٤مءات يم ػمة شمرٕمدد ذم يمؾ يقم  س ُمرات ذم سمٞمقت ام واعم٤ًمضمدو صمؿ شمرًع 

دائرة  ذا اًمٚم٘م٤مء ذم ا قاُمع ُمـ اعم٤ًمضمد اًمرل ينمع ومٞمٝم٤م ا ٓم٦ٌمو وطملم أىمقل: 

ٟميين أقمٜمييل وأؿمييػم إمم أٟمييف ًمييٞمس ُمييـ اًمًييٜم٦م أن شم٘ميي٤مم صييلة إٞمٝميي٤م ا ٓمٌيي٦م اًمرييل ينمييع وم

ا ٛمٕميي٦م ذم يمييؾ ُمًييجد شمّمييغم ومٞمييف اًمّمييٚمقات ا ٛمييسو إٟميين شمرجٛمييع أو يرجٛمييع 

أوميييراد  يييذه اعمًييي٤مضمد ذم اعمًيييجد ا ييي٤مُمع اًميييذي يرًيييع ٕيميييؼم يمٛمٞمييي٦م يٙمٜمييي٦م ُميييـ 

 اعمًٚمٛملم.

 اًمٕمٞميد قمٞميد صمؿ يرًع دائرة  ذا اًمٚم٘م٤مء ذم اًمًٜم٦م ُميرشملم ذم اًمٕمٞميد إوي ك وذم

اًمٗمٓمرو صمؿ شمرًع إمم ُم٤م ٓ س٤مي٦م وٓ  ء سمٕمده أن يٚمر٘مل اعمًٚمٛمقن ُميـ يميؾ سميلد 

اًمدٟمٞم٤م قمغم صٕمٞمد واطمد ذم قمروم٤مت ذم ا ٛمع إيمؼمو يمؾ  ذه اًمرجٛمٕمي٤مت اًمريل 
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 قمييي٧م ذم دييييـ اإلؾميييلم حلٙميييؿ سم٤مًمٖمييي٦م ٓ يٕمروميييقا هلييي٤م أصميييرًا أوًمتيييؽ اًمٙمٗمييي٤مر ذًميييؽ 

ومٝمييؿ دائييًن وأسمييدًا يٌرييدقمقن اضمرنقميي٤مت ٕسييؿ طمرُمييقا ُمييـ ٟمٕمٛميي٦م اإلؾمييلمو وًمييذًمؽ 

واصٓملطم٤مت وشمٕمريٗم٤مت ٕسؿ يِمٕمرون سم٤مًمٜم٘مص اًمذي يٕمٞمِمقٟمف وَيٞمقٟميف دائيًن 

وأسميييدًاو ومٞمييي٠ميت سمٕميييض اعمًيييٚمٛملم اًميييذيـ أوًٓ: ٓ هيرٛميييقن سمآميييقرة اإلطميييداث ذم 

اًمييديـو وذًمييؽ ٟميي٤مشم٩م ُمييـ ضمٝمٚمٝمييؿ سمٕمٔمٛميي٦م  ييذا اًمييديـ وإهمٜميي٤مؤه ًمٚمٛمًييٚمٛملم قمييـ يمييؾ 

٘م٤م ييي٤م سمٕميييض اعمًيييٚمٛملم ُميييـ  ييي١مٓء ا ييي٤م ٚملم سم٤مًمنميييع  يييذه اعم يييدصم٤مت اًمريييل يرٚم

ومٞمٔمٜميييييقن أسييييييؿ سمييييييذًمؽ َيًييييييٜمقن اًمّمييييييٜمعو وًميييييق أسييييييؿ قمرومييييييقا  ييييييذه اًمرنميييييييٕم٤مت 

ومجٕمق ٤م ذم أذ ي٤مسؿ وشمّميقروا قمٔمٛمي٦م ومقائيد ٤م ذم جمرٛمٕمي٤مهتؿ ٕهمٜمي٤م ؿ ذًميؽ 

 قمـ يمؾ ُم٤م ىمد يًر ًٜمف أطمد ؿ ُمـ ُم٤م يٌردقمف أوًمتؽ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمرنميع.

 اإلؾميلم أصمير ُمٓمٚم٘مي٤ًمو ٟمٕميؿ.  ٜمي٤مك شمٕمي٤مره ظمي٤مص ومٚمٞمس عم يؾ  يذا اًمرٕمي٤مره ذم

وُمّمييٖمر ضمييدًا وقمٛمييكم سمٞمييٜمن اًمرٕميي٤مره اًمييذي ْييري وٟمر ييدث قمٜمييف ًٟمٗميي٤ًم سم٠مٟمييف همييػم 

ُمنموع ذم يم ػم ُمـ إطمٞم٤من إن يم٤من يٙمٜم٤ًم ومٗمٞمف اًمرٙمٚمػ فم٤م ر ضمدًاو وذم أطمٞم٤من 

أظمييييرى يمٛم ييييؾ  ييييذا اعمجرٛمييييع اعمٌيييي٤مرك أن يٙميييي٤مد أن يٙمييييقن اًمرٕميييي٤مره ومٞمييييف أُميييير 

ٝمٜميي٤مك شمٕميي٤مره ظميي٤مص يميين ىمٚميي٧م ًٟمٗميي٤ًم و ييق أن اعمًييٚمؿ إذا أطميي٥م رضمييلً ُمًيير ٞملًو وم

ُمًٚمًن ومٞمًـ ذم طم٘مف أن فؼمه سم٠مٟميف َيٌيف م شمٌي٤مرك وشمٕمي٤مممو وسم٤معم٘م٤مسميؾ يًير ٥م 

 هلذا اعم ٌقب ذم ام أن ف٤مـم٥م طمٌٞمٌف سم٘مقًمف: أطمٌؽ ام اًمذي أطمٌٌرٜمل ًمف.

هتييييي٤مو و ٜمييييي٤مك روايييييي٤مت ُمٕمروومييييي٦م ذم يمرييييي٥م اًمًيييييٜم٦م ٓ َيييييييين أن ُمرشمٌييييي٦م صمٌق

وًمٙمٜمٝميييي٤م شمييييٜمص قمييييغم أٟمييييف يٜمٌٖمييييل ًمٙمييييؾ ُمييييـ  ييييذيـ اعمر يييي٤مسملم ذم ام أن يرٕم٤مروميييي٤م 

ون ١مسم٤مؾميييٛمٞمٝمن أيْمييي٤ًمو ومييي٢من ذًميييؽ يييي٤م يًييي٤مقمد أطميييدمل٤م قميييغم أظمييير أن هييييرؿ سمِمييي
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 سمٕمْمٝمن اًمٌٕمض.  ذا اًمٜمقع ُمـ اًمرٕم٤مره  ق اًمذي صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م.

رات ومييلن أُميي٤م أن يرٕميي٤مرومقا ذم طمٚم٘ميي٦م أٟميي٤م اًمٗم٘مييػم إمم ام أو ٟم ييق ذًمييؽ ُمييـ اًمٕمٌيي٤م

سمييـ ومييلن و يي٤مت يٙمييقن يمييؾ واطمييد ُمييـ  يي١مٓء ا ٤مًمًييلم يٙمييقن قمٜمييده طم٤مومٔميي٦م اسمييـ 

قم٤ٌمسو ومٞمٚمر٘مط  ذه إؾمنء يمين يٚمير٘مط اعمٖمٜمي٤مـمٞمس احلدييد. وُميـ  ٜمي٤م ئمٝمير أن 

 ذا إُمر سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ذيمرٟم٤م ًٟمٗم٤ًم أٟمف ًمٞمس أصؾ ذم اًمديـ ومٗمٞميف شمٙمٚميػ فمي٤م ر 

 ُمٌلم. ٟمٕمؿ. 

أقميييغم ىميييدرك. رسمييين يٙميييقن  ٜمييي٤مك أظميييلط ُميييـ .... سمييي٤مرك ام ومٞميييؽ و ُمداظمٚمييي٦م:

اًمٜمييي٤مس مجٕميييرٝمؿ ضمٚمًييي٦م واطميييدة  ٙميييذا وأطمييي٥م  يمييين ىمٚمييي٧م سمٕمْميييٝمؿ أن يًييي٠مل قميييـ 

 سمٕمض اًمزُملء ًمديف.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

فسأله أو عرف بنفسه وما أرى يف ذلك بأأ  ذذ  عينأأ أنأ با بين أآلي  :عأا    مداخلة:
ـْ َذيَمييييييييييرٍ ﴿ يييييييييي٤م ظَمٚمَْ٘مٜمَيييييييييي٤ميُمْؿ ُِميييييييييي يييييييييي٤م اًمٜم يييييييييي٤مُس إِٟم  َ ٤ٌَمِئييييييييييَؾ  َييييييييييي٤م أهَيُّ َوأُٟمَ ييييييييييك َوضَمَٕمٚمْٜمَيييييييييي٤ميُمْؿ ؿُمييييييييييُٕمقسًم٤م َوىَم

 .[35]الحج:ات:﴾ًمِرََٕم٤مَروُمقا

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ومٚمييق يميي٤من  ٜميي٤مك ا ٚمًيي٦م ظم٤مصيي٦م وم٘مييط ذم اًمرٕميي٤مره يميين قمٚمٞمييف اًمٙمٗميي٤مر  ُمداظمٚميي٦م:

يٕم٘مدون اًمٜمدوات أو يٕم٘مدون طمٗملت ُمٕمٞمٜم٦م وم٘مط ًمٚمرٕم٤مره ًمٞمس إٓو رسمين يٙميقن 

 يّمدق قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م شمٗمْمٚم٧م.

 ٤ًم.ورسمن أيْم اًمِمٞم :
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 ٟمٕمؿ. سمؾ  ق إيمٞمد إن ؿم٤مء ام. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

أُمييي٤م ذم ضمٚمًييي٦م  ٙميييذا رسمييين يٙميييقن زم ىمريييي٥م  ٜمييي٤م سميييلم  ييي١مٓء اًمٜمييي٤مس  ُمداظمٚمييي٦م:

وًمٙميـ جمييرد ُمي٤م قمروميي٧م قمييـ ٟمٗميسي ىمييد يٙميقن  ييذا اًم٘مرييي٥م يٕمٜميل يميي٤من أومم سمييف أن 

 ي٠ًمل قمٜمل أو أن ير دث ُمٕمل طمقل  ذه أو طمقل يمذا ويمذا.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

إين إذا أطمٌٌريييف يمٞميييػ يٙميييقن احلييي٥م ُميييـ ضمٚمًييي٦م واطميييدة ُميييـ هميييػم  أُمييي٤م ُمداظمٚمييي٦م:

طمييدي٨م ُميي٤م ؾمييٌؼ أو ُمييـ همييػم ؾمييٚمقيمٞم٤مت أٟميي٤م ُم٤مرؾمييرٝم٤م أُم٤مُمييف طمرييك َيٌٜمييل ُميي لً أو 

 ي٠مًمػ زمع

 أفمـ أٟمؽ  دُم٧م ُم٤م سمٜمٞم٧م ذم ًظمر يمٚمٛم٦م. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

وذًمؽ. ُم٤م قمٚمٞمؽ ٓ سم٠مس وضميزاك ام ظميػمو ٕٟميؽ ومر ي٧م أُمي٤مُمل سم  ي٤ًم  اًمِمٞم :

ـ اومرر ٜميي٤م  ييذا ا ٛمييع اعمٌيي٤مرك إن ؿميي٤مء ام سمآمٌيي٦م احل٤مضميي٦م اًمرييل يميي٤من ُمٝمييًنو وٟم يي

ي٘مدُمٝم٤م سملم يدي يمؾ مجٚم٦م ويمٚمٛم٦م وومٞمٝمي٤م: يميؾ حمدصمي٦م سمدقمي٦مو ويميؾ  ¢رؾمقل ام 

 سمدقم٦م ولًم٦مو ويمؾ ولًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

٤م يرٕمٚمؼ ذم  ذه اًمٙمٚمٞم٦م شمٗمّمٞمؾ ُم٤م يمٜم٧م أرى ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن ٟمدظمؾ ومٞمف إن ي

إظمييرى وًمإلضم٤مسميي٦م قمٚمٞمٝميي٤مو وًمٙمييـ ٓ سمييد ُمييـ  طمرييك ٟمٗمًيي  جميي٤مل ًمرقضمٞمييف إؾمييتٚم٦م

يمٚمٛميي٦م وًمييق ُمييقضمزة سمٜميي٤مًء قمييغم ُميي٤م ؾمييٛمٕم٧م ُمييـ اًمٙمييلم اعمٗمٞمييد إن ؿميي٤مء امو وميي٠مىمقل: 
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٤مَروُمقا إِن  ﴿أوًٓ: إن يمييي٤من  ٜمييي٤مك ٟميييص قمييي٤مم يمييين أ ت إًمٞميييف أٟمييي٧م ذم اًم٘ميييرًن:  ًمِرََٕمييي

٤ميُمؿْ  َرَُمُٙمْؿ قِمٜمْيييَد ام ِ َأشْمَ٘مييي أن اعم٘مّميييقد ويمييي٤من  يييذا اًميييٜمص يٗمٞميييد  [35]الحجددد:ات:﴾َأيْمييي

سم٤مًمرٕم٤مره ومٞمف إٟمن  ق ُم٤م اؾمٛمؽ وُم٤م اؾمؿ أسمٞمؽ وُم٤م ُمٝمٜمرؽ وُمي٤م يميذا وأييـ شمًيٙمـ 

و وو إمم ًظمييييره. طمٞمٜمتييييذ ٟم٘مييييقل يميييين ىمٚميييي٧مو ٟم٘مييييقل سم٘مقًمييييؽ: إٟمييييف ْييييقز ُم ييييؾ  ييييذا 

اًمرٕمييي٤مره وًمٙميييـ ٟمِميييؽمط ومٞميييف  ـمييي٤ًم أؾم٤مؾميييٞم٤ًم ذم يميييؾ ضمزئٞمييي٦م يٛمٙميييـ أن شميييدظمؾ ذم 

 ؾمٜم٦م ُمٓمردة ُمًرٛمرة.  ٟمص قم٤ممو ذًمؽ اًمنمط  ق قمدم آًمرزام ظمِمٞم٦م أن شمّمٌ 

ُمـ طمٞم٨م أسي٤م ـمٌ٘مي٧م قمٛمٚمٞمي٤ًم  ¢ٟمٕمر٘مد ضم٤مزُملم أن اًم٘مرًن اًمٙمريؿ وؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

 أو د يٓمٌؼ شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم:

٤م يٜمٌٖمييل أن ير٘مييرب سمييف ُميي٤م يميي٤من ُمييـ ٟمّمييقص اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م ييياًم٘مًييؿ إول: 

إمم ام شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وأن يرٕمٌد سمف شمٕمٌدًا داظملً ذم طمٙمؿ ُمـ إطمٙم٤مم اعمٕمرووم٦م 

ـ اعمٜمدوب إمم اًمٗمرضو ٓ ؿمؽ أن ُم ؾ ذًمؽ ىمد ـمٌؼ ذم اًمٕمٝمد إول إٟميقر ُم

 [5]المائدة:﴾ اًْمٞمَْقَم أيَْمَٛمٚم٧ُْم ًَمُٙمْؿ دِيٜمَُٙمؿْ ﴿طمٞم٨م أٟمزل ام قمز وضمؾ ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

إمم ًظمر أي٦م. وومٝمؿ ُمٜمٝم٤م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  أٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمزي٤مدة قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف 

رؾم٤مًم٦م ي٤م يرٕمٚمؼ اذا اًم٘مًؿ إولو ُميـ أضميؾ ذًميؽ ضمي٤مء إُمر ذم قمٝمد اًمٜمٌقة واًم

قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ إُم٤مم دار اهلجرة شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م اًمرل شمًر ؼ يمن يم٤من ي٘مي٤مل ىميديًن 

أن شمٙمر٥م سمنء اًميذ ٥م ٕملٞمرٝمي٤م وسمي٤مًمغ طمٙمٛمرٝمي٤مو ي٘ميقل ر يف ام: ُميـ اسمريدع ذم 

ىمييقل ىمييرؤوا اظميي٤من اًمرؾميي٤مًم٦مو  ¢اإلؾمييلم سمدقميي٦م يرا يي٤م طمًييٜم٦م وم٘مييد زقمييؿ أن حمٛمييدًا 

ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمرِيييييل ﴿ام شمٌييييي٤مرك وشمٕمييييي٤ممم:  ٧ُم قَمَٚمييييي ْؿ ِدييييييٜمَُٙمْؿ َوَأْتَْٛمييييي اًْمٞمَيييييْقَم َأيْمَٛمْٚمييييي٧ُم ًَمُٙمييييي

ؿُ  ٞم٧ُم ًَمُٙميي لَم ِديٜمًيي٤م َوَرِويي وميين د يٙمييـ يقُمتييذ ديٜميي٤ًم ٓ يٙمييقن اًمٞمييقم  [5]المائدددة:﴾اإِلؾْميي
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 ديٜم٤ًمو وٓ يّمٚم  ًظمر  ذه إُم٦م إٓ سمن صٚم  سمف أوهل٤م.  ذا  ق اًم٘مًؿ إول.

أؾمرٓمٞمع وٓ همػمي يًيرٓمٞمع ؾميقاء يمي٤من أقميغم ُمٜمي٤م قمٚميًن وومٝميًن أو دوٟمٜمي٤مو ٓ ومل 

يًييرٓمٞمع أطمييد يٗمٝمييؿ  ييذه احل٘مٞم٘ميي٦م اًمنمييقمٞم٦م اًمرييل ذيمرهتيي٤م ًٟمٗميي٤ًم ٓ يًييرٓمٞمع أطمييد أن 

يرّميقر: ٕن اًمًييٚمػ وميي٤مشمرٝمؿ ضمزئٞميي٦م واطمييدة ُميـ  ييذه اًمٕمٌيي٤مدات اًمرييل شمِمييٛمٚمٝم٤م  ييذه 

 أي٦م اًمٙمريٛم٦م وهمػم ٤م ُمـ ٟمّمقص  قمٞم٦م ُمٕمرووم٦م.

ومٝمق اًمذي ٟمرّمقر أٟمف ظم٤موع ًمٚمٔمروه وًمٚمٛملسم٤ًمتو ومٞمجد  :ًؿ اًم ٤مينأُم٤م اًم٘م

اعمًييٚمؿ  ٜميي٤مك ٟمّميي٤ًم قم٤مُمييي٤ًم يًيي٤مقمده قمييغم اًمٕمٛميييؾ سمييف ومٜم٘مييقل: إٟميييف ْييقز. وُمييـ  يييذا 

اًم٘مٌٞمؾ اعم ي٤مل اًميذي ذيمرشميفو ًمٙميـ احل٘مٞم٘مي٦م أن  يذا اعم ي٤مل وىميد ،سمي٧م اؾميردًمٚم٧م 

اًمرٗمًييػم ذم ىمقًمييف ًمييف سم٤مٔييي٦م وم٤مٔييي٦م بريي٤مج احل٘مٞم٘ميي٦م إمم دراؾميي٦مو إمم ُميي٤م ىم٤مًمييف قمٚميينء 

٤مَروُمقا﴿شمٕمي٤ممم:  أي:  ييؾ ُمييـ  ييذا اًمرٕمي٤مره ذًمييؽ اعم يي٤مل اًمييذي  [35]الحجدد:ات:﴾ًمِرََٕميي

أٟمييييي٧م ُم ٚمييييي٧م سميييييف. أُمييييي٤م أٟمييييي٤م ؿماّميييييٞم٤ًم ومييييي٠مىمقل: ًميييييٞمس اًمٗم٘مٞميييييف سم ٤مضمييييي٦م إمم ُم يييييؾ  يييييذا 

آؾمردٓل إذا يم٤من اًمٜمص اًم٘مرًين سمٕمد ومٝمٛمف قمغم وقء قمٚمينء اًمرٗمًيػم وُمي٤م ىمي٤مًمقه 

ُم ييؾ  ييذا اًمييٜمص أو أن ٟمًييردل سمييفو ٕن اعمٌيي٤مدئ ومٞمييف ًمًييٜم٤م سم ٤مضميي٦م إمم أن ٟمٜمييزع إمم 

اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمنميٕم٦م واًمرل ُمٜمٝم٤م اختذت اًم٘م٤مقمدة اعمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٕمٚمنء سم٤معمّمي٤مًم  

اعمرؾمٚم٦م شمٗمً  ًمٜم٤م جم٤مًٓ واؾمٕم٤ًم ًمرًٚمٞمؽ ُم ؾ  ذه ا زئٞم٦م سم٤مًمنمط اًم٤ًمسمؼ ذيميره 

 أٓ يراذ ذًمؽ ؾمٜم٦م ُمًرٛمرة.  ذا ضمقاو قمغم ُم٤م ىمٚم٧م وومٞمؽ سم٤مرك.

ه أظميقيـ أو صملصمي٦م أو د ٧ٌم أٟم٤م ًمزي٤مرة أطميد اإلظميقة ووضميدت قمٜميًمق ذ ُمداظمٚم٦م:

 ُمٌردقم٤ًمع ٤مأيم ر وـمٚم٧ٌم أن أشمٕم٤مره ُمٜمٝمؿ  ؾ أقمرؼم أٟم

 ؾمٛمٕم٧م ا قاب. اًمِمٞم :

 (  00:  03: 26/ 305) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

 سم٠مٟمف إذا يم٤من قمٜمده ٟم٘مقد يٗمْمٚمف قمغم ٟمٗمًف ]...[طم٘مقق اإلظمقةع اًم٤ًمئؾ:

ٞمرف قمـ سمٕمض اإلظمقان يملم ٓ يّم  ذم اًمًٜم٦مو  ذا اًمٙملم اًمذي طمٙم اًمِمٞم :

وىميييد ُمييير رضميييؾ وم٘مييي٤مل  يييذا اًمرضميييؾ  ¢سميييؾ اًم ٤مسمييي٧م ذم اًمًيييٜم٦م أن رضميييلً ىمييي٤مل ًمٚمٜمٌيييل 

 «ٓ»ىمي٤مل:  «أوميل أظمؼمشميف»ىمي٤مل:    «إين أطمي٥م  يذا يي٤م رؾميقل ام»ا ٤مًمس ُمع اًمٜمٌل 

أطمٌيؽ ام اًميذي أطمٌٌرٜميل »وم٘مي٤مل:   «إين أطمٌيؽ ذم ام»وم٘م٤مم إًمٞمف وحلؼ سمف وىمي٤مل : 

ومٝمييذا اًمنمييط ُميي٤م أدري ُمييـ أيييـ ضميي٤مؤوا سمييف ومٝمييق  ط ٓ أصييؾ ًمييفو وإٟميين اًمييذي  «ًمييف

يٛمٙمييـ أن ي٘ميي٤مل: ق أن احليي٥م ذم ام ًمييف  وط سمٛمٕمٜمييك أن  ييذه اًمنمييوط ًمٞمًيي٧م 

٤م ًميؽ ُمًيٚمًن طمًٌي٤م  ُمر٘مدُم٦م وإٟمن  يل ُميـ ًميقازم  يذه اعم ٌي٦مو وم٠مٟمي٧م إذا أطمٌٌي٧م أظمًي

٤م ومييي٢مٟمن بٌيييف سمييي٤مًمٜمٔمر عمييي٤م سميييدا ًميييؽ ُمٜميييف ُميييـ قم٤ٌمدشميييفو  ُميييـ طمًيييـ ؾميييٚمقيمفوُمـ ظم٤مًصييي

شمقاوٕمفو ُمـ قمٚمٛمفو ُمـ ُميـ إمم ًظميرهوأي  ء ضمٕميؾ ًميف ذم ىمٚمٌيؽ ُمٜمزًمي٦م ظم٤مصي٦م 

 ومٝمذا شم٘مقل ًمف إين أطمٌؽ ذم ام. اؾمٛمع ٟمٕمؿع 

 أظميقك ذم امع  اًم٤ًمئؾ:

 إيش أظمقك ذم امع اًمِمٞم :

ي٘مقل أظمقك ذم ام يرٕم٤مره قمٚمٞمف ٕول ُمرة وي٘مقل : وملن أٟم٤م أظميقيمؿ  اًم٤ًمئؾ:

 ذم ام..
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ؾمييي٤محمؽ ام  يييذا  ء ًظمييير يييي٤م أظميييلو أٟمييي٧م ْييي٥م أن شم٘ميييقل ضميييرت   :اًمِميييٞم

اًمٕم٤مدة ذم اعمج٤مًمس أن ي٘مقل أن يًٛمل يمؾ ومرد ٟمٗمًف ومٙميؾ واطميد سمٞم٘ميقل أظميقيمؿ 

ذم ام وملن اسمـ وملن  ق ُمٍمي  ق ؿم٤مُمل  ق يمذا إمم ًظميرهو  يذه سمدقمي٦م أُمي٤م أن 

ف إين ي٘مقل اعمًٚمؿ يمن ذيمرت أو يمٜم٧م ذم صدد اًمذيمر عمـ رًه ًمف ُمٜمزًم٦م ذم ٟمٗمًي

أطمٌييؽ ذم ام ومٝمييذا ٓ ؿمييؽ أٟمييف ُمييـ اًمًييٜم٦مو أُميي٤م أن ي٘ميي٤مل ويّمييٌ  شم٘مٚمٞمييًدا أن يًييٛمل 

أظميقيمؿ ذم ام »يمؾ ومرد ُمـ ا ٤مًمًلم أن ٟمٗمًيف ُم٘ميدًُم٤م سميلم ييدي اًمرًيٛمٞم٦م ىمقًميف: 

إمم ًظمره ومٝمذه سمل ؿمؽ ٟم ـ ٟم٘مقل إسي٤م سمدقمي٦مو سميؾ أٟمي٤م اىميقل أيم ير   «وملن سمـ وملن

اموٟمرومييع  ييذه و ييل ُمرومقويي٦مو  ييؾ ُمييـ  ُمييـ ذًمييؽو ومٚمٜمرومييع أن يمٚمٛميي٦م أظمييقك ذم

وإٟمييين قميييدد  -سمييي٤مرك ام وميييٞمٝمؿ-اًمًيييٜم٦م إذا ضمٚميييس مج٤مقمييي٦م ًميييٞمس ايييذا اًمٕميييدد اًميييقومػم 

٤م ومٞمٌيدأ واطميد ي٘ميقل أٟمي٤م وميلن  ُمٕم٘مقل  ٦ًم أو قمنمة ي٘مقًمقن:ظمٚمٞمٜمي٤م ُٟمجيري شمٕم٤مرومًي

٤م  سمـ وملن أٟم٤م أؾمٙمـ ذم يمذا وأٟم٤م أدرس يمذا وأٟم٤م أقمٛمؾ يمذا وإمم ًظمرهو  ذه أيْمًي

  يييذا اًمٕمٍمييي احلييي٤م،و أي إسييي٤م سمدقمييي٦م قمٍميييي٦م ـم٤مزضمييي٦م ضمدييييدة د ُميييـ اًمٌيييدع ذم

يٕمرومٝميييي٤م اًمًييييٚمػ إـملىميييي٤مو وإٟميييين  ييييل ييييي٤م ضم٤مءٟميييي٤م ُمييييـ سمييييلد اًمٖمييييرب ذم احل٘مٞم٘ميييي٦مو 

واختذ ٤م سمٕمض ا نقم٤مت اإلؾملُمٞم٦م يمًٜم٦م ُمرٌٕم٦م قمٜميد ؿو و يذا ذم اًمقاىميع يي٤م 

ًمًييييٜم٦م اعم ٛمدييييي٦مو ويٕمجٌٜمييييل اييييذه ايييييدل قمييييغم وم٘ميييير  يييي١مٓء اًمٜميييي٤مس ذم اشمٌيييي٤مقمٝمؿ 

٤م اعمٜم ٤مؾم٦ٌم أن أىمقل:ُمـ احلٙمٛم٦م سمٛمٙم٤من ُم٤م روي ُمرومققًم٤م ود يّم و وضمي٤مء ُمقىمقومًي

دصم٧م سمدقمييي٦م إٓ وأُمٞمرييي٧م ؾميييٜم٦م»وصييي :  . وم٤مًمٌيييدع ،ات اًمًيييٜمـ يمٚمييين ىمييي٤مم «ُمييي٤م أطُمييي

٤م وُمٚمٛميييقس عميييس اًمٞميييد قمٜميييد  إٟمًييي٤من سمٌدقمييي٦م أُم٤مشمييي٧م ؾميييٜم٦مو و يييذا أُمييير ُمِميييٝمقد ت٤مًُمييي

ذه اًمٕمي٤مدة ُميـ اًم٤ٌمطم لم اًمٜم٤مىمديـ اعميراىمٌلم ٕطميقال اعمًيٚمٛملمو ُميـ اًميذي يٕمري٤مد  ي
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اًمرٕم٤مره جمرد أن ْٚمًقا ي٘مقًمقن أيًْم٤م يمٚمٛم٦م شمذيمرهت٤م أن و ل )..(يمين ي٘مي٤مل 

يي٤م إظمقاٟمٜمي٤م ُميـ اًمًيٜم٦م اًمرٕمي٤مرهو ويٌيدأ ْيري اًمرًيٛمٞم٦م يميؾ ُميٜمٝمؿ سمٜمٗمًيفو  ييذا وام 

سمدقم٦م ٓ أصؾ هل٤م ذم اًمًٜم٦مو أوًٓ  ذه ا ٛمٚم٦م ُمـ اًمًٜم٦م اًمرٕم٤مره ٓ أصؾ هل٤م ذم 

ُمي٤م يميي٤مٟمقا يرٕمي٤مرومقن  يذا اًمرٕمي٤مره وعمي٤مذا ضميرى  ييذا  اًمًيٜم٦م ومٝمي١مٓء ؾميٚمٗمٜم٤م اًمّمي٤مًم 

-اًمرٕمييي٤مره ٕسيييؿ أوييي٤مقمقا ؾميييٜمٜم٤ًمو واًمٙميييلم ْييير اًمٙميييلم واحليييدي٨م ذو ؿميييجقن 

٤م ﴿اًمرٕميييي٤مره اًمييييذي ضميييي٤مء ذيمييييره ذم اًم٘مييييرًن اًمٙمييييريؿ :  -صييييؼًما يييي يييي٤م اًمٜم يييي٤مُس إِٟم  َ ٤م َأهيُّ َييييي

ـْ َذيَمٍر َوُأْٟم َك َوضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ؿُمُٕمقسًم٤م َوىَم٤ٌَم َرَُمُٙمْؿ قِمٜمْيَد ام ِ ظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمْؿ ُِم ئَِؾ ًمِرََٕم٤مَروُمقا إِن  َأيمْي

٤ميُمؿْ  ٤م ًمٗمٔمٞمًيي٤م ًمًيي٤مٟمٞم٤ًم قمييغم  ييذا اًمييٜمٛمط [35الحجدد:ات:﴾َأشْمَ٘ميي .  ييذا اًمرٕميي٤مره ًمييٞمس شمٕم٤مروًميي

 اًمذي ذيمرت ًٟمٗم٤م أٟمف ٓ أصؾ ًمف ذم اًمًٜم٦مو وإٟمن اًمرٕم٤مره  ق شمٕم٤مره قمٛمكم.

٤م يم  يػمة ًمر ٘مٞميؼ وىمد ؾمـ اإلؾميلم ذم ب٘مٞميؼ  يذا اًمرٕمي٤مره اًمٕمٛميكم ؾميٜمٜم٤ًم ـُمرىمًي

 ييذا اًمرٕميي٤مره واًمرٕميي٤مون سمييلم اعمًييٚمٛملم ُمييـ ذًمييؽ ُميي لً أٟمييف ومييرض قمييغم اعمًييٚمٛملم 

ذم يمييؾ يييقم  ييس صييٚمقاتو و ييق شمٌيي٤مرك وشمٕميي٤ممم عميي٤م ومروييٝم٤م د يٗمروييٝم٤م قمييغم 

أؾميي٤مس أن يّمييكم يمييؾ ومييرد ُمييـ  يي١مٓء اعمًييٚمٛملم ذم دور ييؿ أو ذم ديميي٤ميمٞمٜمٝمؿ أو 

٤م ذم سمٞميييقت ام  شمٌييي٤مرك وشمٕمييي٤ممم وًميييذًمؽ  يمييي٤مهتؿ وإٟمييين أُمييير ؿ أن يّميييٚمقا مجٞمًٕمييي

٤مَة ﴿ٟمًيييييٛمع ىمقًميييييف قميييييز وضميييييؾ ذم اًم٘ميييييرًن اًمٙميييييريؿ:  يَمييييي شُميييييقا اًمز  ًَ َلَة َو ييييي قا اًمّم  َوَأىِمٞمُٛمييييي

ايمِِٕملمَ  َع اًمييير  قا َُمييي ريمـ إول أٓ و يييق إىم٤مُمييي٦م ٤مًم. سمٕميييد أن أُمييير سمييي[85]البقددد:ة:﴾َواْريَمُٕمييي

٤مةَ ﴿اًمّملة وإطم٤ًمن أدائٝم٤م أُمر سم٤مًمريمـ اًم ٤مين و ق اًمزيم٤مة وم٘م٤مل:  يمَي ًَشمُيقا اًمز  صميؿ  ﴾َو

َلةَ ﴿قم٤مد ًمٞمٌلم أن إُمر إول  ٤م يّميٚمٞمٝم٤م اإلٟمًي٤من  ﴾َوَأىِمٞمُٛمقا اًمّم ي ًميٞمس أُميًرا ُمٓمٚم٘مًي

يميييٞمٗمن ؿمييي٤مء وذم أي ُمٙميييي٤من ؿمييي٤مء وإٟميييين قمٚمٞميييف أن يّميييٚمٞمٝم٤م ُمييييع مج٤مقمييي٦م اعمًييييٚمٛملم 
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ايمِِٕملمَ ﴿اًمرايمٕملم ذم اعم٤ًمضمد وم٘م٤مل:  ًَشُمقا ﴿و﴾َواْريَمُٕمقا َُمَع اًمر  َلَة َو َوَأىِمٞمُٛمقا اًمّم 

٤مَة وَ  يَمييي ايمِِٕملَم اًمز  َع اًمييير  قا َُمييي ومنميييع ام قميييز وضميييؾ  يييذا اًمرجٛميييع ذم يميييؾ ييييقم  ﴾اْريَمُٕمييي

 س ُمرات ًمٞمرٕم٤مره أ ؾ اعم ٚم٦م سمٕمْميٝمؿ ُميع سمٕميض ويرٗم٘ميدوا ؿمي١مون سمٕمْميٝمؿ 

سمٕمًْم٤مو ويرٕم٤موٟمقا قميغم اًميؼم واًمر٘ميقى وٓيرٕمي٤موٟمقا قميغم اإلصميؿ واًمٕميدوانو صميؿ ضمي٤مء 

ريل يمي٤من يميؾ أ يؾ حمٚمي٦م اًمرنميع اًم ٤مين:و ق أٟمف أُمر ؿ سم٠من يّمٚمقا صلة اًمٔمٝمر اًم

ْرٛمٕميييقن ذم ُمًيييجد ؿ ا ييي٤مص ايييؿو أُمييير  ييي١مٓء اًميييذيـ يّميييٚمقن اًمٔمٝمييير ييييقم 

ا ٛمٕم٦م أن يّمٚمق ٤م ذم اعمًجد ا ٤مُمع مجٕم٦موأُمر ؿ أن ْرٛمٕمقا ذم اعمًيجد 

ا ييييييي٤مُمعوأي:أن ييييييييَدقُمقا اًمرجٛمٞميييييييع ذم ُمًييييييي٤مضمد احلييييييي٤مرات واعم يييييييلت إمم أن 

أيمؼم يٚمر٘مل ومٞميف ويرٕمي٤مره ْرٛمٕمقا ذم اعمًجد اًمٙمٌػم يقم ا ٛمٕم٦مو ومٝمذا شمٕم٤مره 

ومٞمف أ ؾ اعم ٚم٦م اًمنمىمٞم٦م ُمع اعم ٚم٦م اًمٖمرسمٞم٦مو و ٙمذا شمٗمٜمـ ذم اًمرٕمٌػم ُم٤م ؿمت٧م.صمؿ 

ضميي٤مء اإلضمييرنع إيمييؼم اًم ٤مًميي٨م و ييق: صييلة اًمٕمٞمييد ذم اعمّمييغم د ينمييع رسمٜميي٤م قمييز 

صيييلة اًمٕمٞميييديـ ذم اعمًيييي٤مضمد ا ٤مُمٕمييي٦مو وإٟمييين  ييييذه  ¢وضميييؾ قميييغم ًمًييي٤من ٟمٌٞمييييف 

ا ٛمٕم٦مو أُم٤م صلة اًمٕمٞمديـ وم٘مد ضمٕمؾ هل٤م ُمٙم٤مًٟم٤م اعم٤ًمضمد ا ٤مُمٕم٦م ظم٤مص٦م سمّملة 

أوؾمع سمي٠من يرًيع سمٙميؾ اًميذيـ يّميٚمقن ا ُٛمٕمي٤مت ذم اعمًي٤مضمد ا قاُميع أٓ و يل 

اعمّميييٚمٞم٤متو ومٝميييذا شمٕمييي٤مره قمٛميييكم صم٤مًمييي٨م  قميييف رسمٜمييي٤م قميييز وضميييؾ قميييغم ًمًييي٤من ٟمٌٞميييف 

.صمييؿ ضميي٤مء اًمرٕميي٤مره إقمييؿ وإؿمييٛمؾ وإظمييػم و ييق أن ْرٛمييع اعمًييٚمٛمقن ذم ¢

وذم قمروم٤متوذم ُمٙم٦مو سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم احل٩م أو اًمٕمٛمرة اًمريل  يل اعمِمٕمر احلرام ذم ُمٜمك

احليي٩م إصييٖمرو  ييذا اًمرٕميي٤مره  ييق اعم٘مّمييقد سم٤مٔييي٦م اًمٙمريٛميي٦م وًمييٞمس اعم٘مّمييقد أن 

ره سمٕمييض  ره قُميي يييرٚمٗمظ اإلٟمًيي٤من سم٤مؾمييٛمف واؾمييؿ أسمٞمييف وٟم ييق ذًمييؽ ييي٤م ضمييرى سمييف اًمُٕميي
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اًمٜم٤مس اًمٞمقمو  ذا ُمي٤م أردت سمٞم٤مٟميف أن اًمٌدقمي٦م ًمٞمًي٧م حمّميقرة وم٘ميط ًم٘مقًميف أظميقيمؿ 

 وملن اسمـ وملن ًمق ؿمٚمٜم٤م ورومٕمٜم٤م يمٚمٛم٦م أظمقيمؿ وميلن سم٘ميل اًمرٕمي٤مره اعميذيمقر ذم ام

 ٓ أصؾ ًمف ذم اإلؾملم .

 (01:58:26( /18أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 باب ميُ

ؿمٞم  ضمرى قمغم يم ػم ُمـ اًمٓملب أسؿ إذا ضمٚمًيقا إمم جمٚميس ذيمير  ُمداظمٚم٦م:

ت قميـ اًمًيٚمػ أٓ يٙميقن يٌدؤون سم٤مًمرٕم٤مرهو  ؾ ضم٤مء  يذا قميـ اًمًيٚمػو إذا د يي٠م

 سمدقم٦م ي٤م ؿمٞم ع

ٟمٕمؿ  ذا اًمرٕم٤مره اًمذي يرٕم٤م ده سمٕمض اًمٜم٤مس اًمٞمقم ُمـ أٟمف إذا ضمٚمًقا  اًمِمٞم :

ذم جمٚمييس ويميي٤من اًمٕمييدد وومييػًما يم ييػًما ي٘مييقل: ٟمجييري اًمرٕميي٤مره: ٕن اًمرٕميي٤مره ُمييـ 

اًمًٜم٦مو ومٞم٘مقل: وملن سميـ وميلن قمٛمٚميف يميذا ... يميذا إمم ًظميرهو ٟمٕميؿو واًم ي٤مين ي٘ميقل: 

 ذا ٓ أصؾ ًمف ذم اًمًٜم٦م وٓ أصؾ ًمف ذم قمٛميؾ اًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم و أظمقيمؿ وملن.. 

سمؾ  ذا ُمـ حمدصم٤مت إُمقرو ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مو ويمؾ سمدقم٦م ولًم٦م ويمؾ ولًم٦م 

 ذم اًمٜم٤مر.

اًمذي صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م ضمزء سمًٞمط ُمـ  ذه اًمٌمء ًمٕمٚمف ي٘ميرب ُمٜميف أو يٌٕميد قمٜميفو 

٤م ًمييؽ ذم ام ومٞم ًييـ سميؽ أن ختييؼمه سم٠مٟمييؽ ب ٌييف ذم امو ذًميؽ أٟمييؽ إذا أطمٌٌيي٧م أظمًي

و ييق سمييدوره ي٘مييقل ًمييؽ: أطمٌييؽ ام اًميييذي أطمٌٌرٜمييل ًمييفو إمم  ٜميي٤م صم٤مسميي٧مو وضمييي٤مء ذم 

سمٕمض اًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م أٟمف يًٛمل ٟمٗمًف.. يٕمرومف سمٜمٗمًفو ٓ سم٠مس ُمـ  ذا وًمق أن 

احليييدي٨م د ييييذيمر ذم ... ٕن  يييذا ُميييـ تييي٤مم ب٘مٞميييؼ اًمرٕمييي٤مره واًميييقد.. واحلييي٥م 

قاصيييٚم٦م واًمرقاصيييؾ واًمزيييي٤مرةو يمييين اًميييذي  يييق م قميييز وضميييؾ: ٕن ذًميييؽ يًيييرٚمزم اعم
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شمٕمٚمٛميقن أن ُميـ زار أظميي٤مه ذم ام ومي٢مٟمن فيقض ذم اًمر يي٦مو وإطم٤مديي٨م اًمييقاردة 

 ذم  ذه اًمزي٤مرة يم ػمة وُمٕمرووم٦م واحلٛمد م.

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

:  اًمِمييٞم : ًٓ  ييذا احلييدي٨م يييدل قمييغم ُمييي٤م ٟمٗمٞمٜميي٤مهع ًمييٞمس ذم  ييذه دًٓميي٦م أسميييًداو أو

ع  يييؾ ؾمييي٠مل ُمييي٤م اؾميييٛمؽ أٟمييي٧م يييي٤م وميييلنع يييي٤م وميييلن يييي٤م وميييلن..  يييذه ؾميييتؾ ُميييـ اًم٘ميييقم

إؾمتٚم٦م اًمريل بري٤مج إمم أن يٙميقن اًمًي٤مئؾ ذم طمٗمٔميف يمي٤مسمـ قمٌي٤مس ر  ام قمٜميف 

ٓ شمٗمييقت ذايمرشمييف  ء ييي٤م يًييٛمعو ًمييٞمس ذم احلييدي٨م  ء ُمييـ  ييذاو و ييذا أُميير 

. ًٓ  ـمٌٞمٕمل ضمًداو  ذا أو

رٛميع ومٞميف أصي ٤مسمف ىميد وصم٤مٟمٞم٤ًم:  ؾ يم٤من اًمرؾمقل قمٚمٞميف اًمًيلم ذم يميؾ جمٚميس اضم

يٕمره سمٕمْمٝمؿ سمٛملحمف وٓ يٕمرومٝمؿ سم٠مٟم٤ًماؿ وٓ سم٠مؾمينئٝمؿ وأؾمينء ًسمي٤مئٝمؿو د 

 يٙمـ  ء ُمـ  ذا أسمًدا.

وسم ْمقر  ¢واذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أريد أن أذيمر: ٕٟمف إن وىمع  ء ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

ُمٜمييف أو  ييق ومٕمٚمييف ومٙمييؾ ذًمييؽ إٟميين يييدل قمييغم ضمييقاز ُميي٤م وىمييع وٓ يييدل ذًمييؽ قمييغم أن 

ل ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يٕمر٤مدو ٤م وأن يٚمرزُمق ٤م: ٕن إُمر ًميق يمي٤من يميذًمؽ ذًمؽ ؾمٜم٦م يٜمٌٖم

ًٓمرزُمٝم٤م أول ُمـ اًمرزم  ق اًمذي سملم ًمٜم٤م  قمٞم٦م ذًمؽ و يق رؾميقل امو صميؿ سم٤مًمري٤مزم 

أٓ و ييؿ اًمّميي ٤مسم٦م صمييؿ اًمريي٤مسمٕمقن  ¢ًٓمرزُمٝميي٤م أطمييرص اًمٜميي٤مس قمييغم اشمٌيي٤مع اًمرؾمييقل 
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٥م اًمٕمٚميؿ قميغم صمؿ أشم٤ٌمقمٝمؿو ... ْر ُم يؾ  يذا اًمرٕمي٤مره وميذًمؽ يٙمٗميل أن ييدل ـم٤مًمي

أن احلييييدي٨م اًمييييذي ذيمرشمييييف ٓ يرْمييييٛمـ  قمٞميييي٦م  ييييذا اًمييييذي ٟم ييييـ ٟم٘مييييقل إٟمييييف ُمييييـ 

 حمدصم٤مت إُمقر.

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ... ُمع رضمؾ ٓ شمٕمره اؾمٛمف وٓ أؾمؿ أسمٞمف.. ُمداظمٚم٦م:

 (00:00:38/ (3هـ )1408لقاءات املدينة لعام )
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 حهه ادتنعٔات 

 ّاملؤضطات ارتريٓ٘
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 ىضٔح٘ ملً ٓكْو  

 ْ جاٍلعلٙ مجعٔات ٍّ

يقضمييد ذم أؾمييؽماًمٞم٤م مجٕمٞميي٤مت إؾمييلُمٞم٦م يم ييػمة وهمييػم إؾمييلُمٞم٦مو سمٛمٕمٜمييك  ُمداظمٚميي٦م:

اؾمييٛمٝم٤م همييػم إؾمييلُملو إٟميين شمًييٛمك سم٤مؾمييؿ اعمديٜميي٦م ُميي لً مجٕمٞميي٦م ـمييراسمٚمس ومجٕمٞميي٦م 

سمػموت وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽو أو اًم٘مريي٦م اًمريل يٜمرًيٌقن إًمٞمٝمي٤مو وًمٙميـ اًم٘مي٤مئٛملم قمٚمٞمٝمي٤م ُميـ 

يٖمٚمييي٥م قمٚمٞميييف ا ٝميييؾ أو اًمٌيييدع أو أ يييؾ اًمًيييٜم٦م شم٘مٚمٞميييدًا ًممسمييي٤مء وإضميييدادو وأيم ييير ؿ 

اًمرٕمّميي٥م إمم ُمديٜمرييف أو ىمريرييفو وميين  ييل اًمٜمّمييٞم ٦م اًمرييل شمقضمٝمق يي٤م ًمٜميي٤م ذم اًمرٕم٤مُمييؾ 

 ُمٕمٝمؿع

ُميي٤م أفمييـ  ٜميي٤م ذم  ييذا اًمًيي١مال قمٜمييدي  ء ضمديييد ٟم٘مدُمييف سمٕمييد أن ؾمييٌؼ  اًمِمييٞم :

اًمٙمييلم اًمًيي٤مسمؼ ذم ا ييقاب قمييـ اًمًيي١ماًملم اعمييذيمقريـو ُميي٤م دام أن  يي١مٓء ضمٝمٚميي٦م 

يرٚمّٓميييػ ذم أُمييير ؿ وذم شمٕمٚميييٞمٛمٝمؿو وٓ ؿميييؽ أن اٟمرًييي٤مب ومٞمجييي٥م أن يٕمّٚمٛميييقا وأن 

أو إىمٚمٞمٛمييف  ييذا أؿمييٌف ُميي٤م يٙمييقن سمييدقمقى ا ٤م ٚمٞميي٦مو  ييذه ا ٛمٕمٞميي٤مت يمييؾ إمم سمٚمييده 

ومٞمٜمٌٖمل أن شمٙميقن  يذه إؾمينء هليذه ا ٛمٕمٞمي٤مت شمٕميؼّم قميـ ؿماّميٞم٦م ا ٛمٕمٞمي٦م ُميـ 

طمٞميي٨م  ييدومٝم٤م وُمييـ طمٞميي٨م ديٜمٝميي٤مو وُمٜمٝمجٝميي٤م وخمٓمٓمٝميي٤م وٟم ييق ذًمييؽو أُميي٤م آٟمييرنء 

ٜمذاك ٓ ومرق سملم ُمـ يٜمرٛميل إًمٞميف ُميـ ُمًيٚمؿ أو ُميـ يمي٤مومرو ًميذًمؽ ٟم يـ إمم سمٚمد وم ٞم

 ٟم٘مقل أٟمف ٥ْم أن يٙمقن قمٜمقان اعمًٚمؿ دائًن ُمٕمؼّمًا قمـ ُمٜمٝمجف.
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وذم إُمييس اًم٘مرييي٥م أيْميي٤ًم شمٓمرىمٜميي٤م عمقوييقع أقمر٘مييد أٟمييف ُمٝمييؿ سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمقوييٕمٜم٤م 

ن ُمـ طمٞم٨م أٟمف يٜمٌٖمل قميغم يميؾ ُمًيٚمؿ أن يٙمِميػ قميـ  قيريفو وذًميؽ احل٤م، أ

إًمٞمٝمييي٤م شمييي٤مرة إمجييي٤مًٓ وشمييي٤مرة شمٗمّميييٞملًو واًمرٗمّميييٞمؾ َيرييي٤مج إمم  ء ُميييـ  سمييي٠من ييييدقمق

 اًمٕمٚمؿو أُم٤م اإلمج٤مل ومن َير٤مج إمم يم ػم ُمـ اًمٕمٚمؿ.

ذم إُميييس اًم٘مريييي٥م وٟمٙميييرر  يييذا دائيييًن وأسميييدًا إذا ؾميييتؾ أطميييدٟم٤م اًمٞميييقم ُمييي٤م  ىمٚمٜمييي٤م

ع وم٤مًمييذي أقمرومييف سم٤مًمرجرسميي٦م ُمييـ يم ييػم ُمييـ اًمييذيـ يٜمرٛمييقن ُمٕمٜميي٤م إمم اًمٙمريي٤مب ُمييذ ٌؽ

يرٕمّمٌقن عمذ ٥م ُمٕميلم ُميـ اعميذا ٥م اإلؾميلُمٞم٦م ؾميقاء ُمي٤م يمي٤من ُمٜمٝمي٤م واًمًٜم٦م وٓ 

ُمرٕمٚم٘م٤ًم سم٤مًمٕم٘م٤مئد أو سم٤مٕطمٙم٤ممو يٙمقن ا قاب ُم٤م ُميذ ٌؽع ُمًيٚمؿ وم٘ميطو وم٠مٟمي٤م أرى 

أن  ييذا ا ييقاب ىميي٤م و أؿمييٌف ُميي٤م يٙمييقن سمرٚمييؽ إؾميينء اًمرييل شمٜمرًيي٥م ًمٚمجٛمٕمٞميي٤مت 

ٓ اًمرييييل شمٜمرًيييي٥م إمم سمٚمييييد أو إىمٚمييييٞمؿ أو ؿميييياص أو ٟم ييييق ذًمييييؽ أو مج٤مقميييي٦مو عميييي٤مذا 

يٙمٗملع ٕٟمٜم٤م ٟمٕمٞمش أن ذم ظمْمؿ مج٤مقم٤مت إؾملُمٞم٦م يم ػمة ويم ػمة ضمدًاو ويمٚمٝمؿ 

ي٘مقًمقن ٟم ـ ُمًٚمٛمقن وقمغم اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦مو طمرك ٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ ٟم٘مٓمع سم٠مٟميف 

ذم وييلل ُمٌييلم إن د ٟم٘مٓمييع سم٠مٟمييف ُمييـ اًمٙمٗميي٤مر أو اعمنميييملمو ومٝمييق ي٘مييقل قمييـ ٟمٗمًييف 

ومْملً قمـ اًمذيـ ٓ ٟمًرٓمٞمع  سم٠مٟمف ُمًٚمؿو يم٤مًمٕمٚمقيلم ُم لً واإلؾمنقمٞمٚمٞملم وٟم ق ؿ

أن ٟماييييرضمٝمؿ ُمييييـ دائييييرة اإلؾمييييلم يم٤معم٤مشمريدييييي٦م وإؿميييي٤مقمرة واحلٜمٗمٞميييي٦م واعم٤مًمٙمٞميييي٦م 

يرٕمّمٌقن عمذا ٌٝمؿ أيم ر ُمـ شمٕمّم٥م اعمًٚمؿ ًمٚمٙمر٤مب وٟم ق ؿو وإن يم٤من  ١مٓء 

 واًمًٜم٦م.

ع إٓ أن ي٘مييقل أٟمييي٤م وميي٢مذًا ٓ يٙمٗمييل اًمٞمييقم أن ي٘مييقل اعمًيييٚمؿ إذا ؾمييتؾ ُميي٤م ُمييذ ٌؽ

ًمؽ تٞمّيز ٟمٗمًيؽ وُمٜمٝمجيؽ قميـ ؾمي٤مئر اعمًيٚمٛملمو أُمي٤م إذا ُمذ ٌل ؾمٚمٗملو ٕٟمؽ سميذ



 حكه اجلنعيات واملؤسسات اخلريية ------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

750 

ع أٟم٧م ُمًٚمؿو ومًػمد قمٚمٞمؽ أيم ر ُمـ ؾم١مال واطمدو ويم٤من اًم١ًمال ُم٤م ُمذ ٌؽىمٚم٧م 

ُمًٚمؿو ـمٞم٥م اعمًٚمٛمقن يٜم٘مًٛمقن إمم ُمذا ٥م يم ػمة ويم ػمة ضمدًاو ومن ُميذ ٌؽع 

إن أ رت وىمٚم٧م أٟم٧م ُمًٚمؿو ُمٕمٜم٤م ٤م أٟمؽ وًمٞم٧م إدسمي٤مرو وإن ّ طمي٧م ومٕمٚمٞميؽ 

ح سميين   ييل قم٘مٞمييدشمؽو وميين  ييل قم٘مٞمييدشمؽ سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمييدقمقة اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م أن شمٍّميي

وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم ع يم ػم ُمـ اًمدقم٤مة اإلؾملُمٞملم اًمٞمقم ي٠مسمقن قمٚمٞمٜم٤م  ذه 

اًمْمييٛمٞمٛم٦م ي٘مقًمييقن: يٙمٗمٞمٜميي٤م اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦مو واًمقاىمييع أٟمييف ٓ يٙمٗمييل واًمييدًمٞمؾ قمييغم 

أٟمٜميي٤م ذم ذًمييؽ ُمنمييوع ذم يم ييػم ُمييـ اًمرًيي٤مضمٞمؾ وٓ جميي٤مل أن ًمإلوم٤مويي٦م وسما٤مصيي٦م 

 إُمس اًم٘مري٥م  طمٜم٤م ذًمؽ سمٌمء ُمـ اًمٌٞم٤من اًمقاو  اعمٌلم.

 (  00:  30:  19/ 620) اهلدى والنور/
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 حهه ادتنعٔات التعاّىٔ٘

ة يٕمٜميل ًمٕمٚمٙمييؿ ىمييد زاًمًي٤مئؾ:  ٜميي٤م ؾمي١مال ُميي٤م طمٙميؿ ا ٛمٕمٞميي٤مت اًمرٕم٤موٟمٞمي٦م  ييؾ  يل ضميي٤مئ

ؾميييٛمٕمرؿ اييي٤م و يييل أن ْرٛميييع جمٛمققمييي٦م ُميييـ اًمٜمييي٤مس ويٕمٜميييل ييييدومع يميييؾ 

يمؾ ؿمٝمر أًمػ ري٤مل ويمؾ ؿمٝمر يًرٚمٛمٝم٤م ؿماص ُميٜمٝمؿ ؿماص ُمٜمٝمؿ ذم 

 و ٙمذاع

ٚمٜم٤م قمٜمييف ُمييرارًا وشمٙمييرارًا وٟم ييـ ٟم٘مييقل أٟمييف إذا يميي٤من جمييرد ٟمٕمييؿ  ييذا ؾمييت  اًمِمييٞم :

شمٕميي٤مون سمٛمٕمٜمييك أن َيّمييؾ يمييؾ ومييرد ُمييـ اعمجرٛمٕمييلم اعمرٕميي٤موٟملم ُميي٤م أودقمييف ذم  ييذه 

اًمنمييييم٦م يقُمييي٤ًم ُمييي٤م إذا يمييي٤من ايييذا اًمنميييط ومٞميييف أؿميييٌف ُمييي٤م شمٙميييقن سم٤معم٘مييي٤مُمرةو ذًميييؽ ٕٟميييف 

ؾمٞم٠ميت زُمـ ُم٤م أو يقم قمغم أطمد  ١مٓء اًمنميم٤مء ٓ يرٛمٙمـ ُمـ آؾمرٛمرار ذم دومع 

ُم٤م اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف أًمٗم٤ًم أو ُم٤مئ٦م ُم لً ُمِم٤م رةو اًمذي ي٘مع ذم  ذه اًمّمقرة  ق أن فمي٤م ر 

اًمّمقرة أطمد ؿ دومع ُم٤مئ٦م أو دومع أًمػ وأضمري٧م اًم٘مرقم٦م ذم ًظمر اًمِميٝمرو وطمّميؾ 

 ٥م إًميييي  ٕؾميييي٤ٌمب ُمييييـ ًمييييف قمنميييية ًٓه ُميييي لًو صمييييؿ سمٕمييييد ذًمييييؽ ُمييييرض ُميييي٤مت اٟمًيييي

إؾم٤ٌمب اًمٓم٤مرئ٦م ومٝمذا أظمذ قمنمة ًٓه ُم٘م٤مسمؾ أًمػ  ذه ُم٘م٤مُمرةو ًمٙميـ إذا وويع 

ذم  ييذه اًمنميييم٦م اًمرٕم٤موٟمٞميي٦م ٟمييص سميي٠من اًمرٕميي٤مون  ييذا ىميي٤مئؿ قمييغم اعمًيي٤محم٦م ومييٞمن إذا 

أطميييد اًمنمييييم٤مء اُمرٜميييع ُٕمييير ُمييي٤م أو د ييييرٛمٙمـ ٓ سميييد أن ٟمْميييع قمٚمٞميييف  وط واوييي ٦م 

٤مون قمغم ا ػم وم٢مذا ووع ُم ؾ  ذا اًمنمط ضمدًا طمرك شمٙمقن اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ سم٤مب اًمرٕم
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 يم٤مٟم٧م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ضم٤مئزة وؾمٚمٞمٛم٦م سمؾ وُمرهم٥م ومٞمٝم٤م.

ْيـ وذم  ُمداظمٚميي٦م: ْيـ واًمنمييع أطم٤مدييي٨م يم ييػمة واردة ذم اًمييد  اًمنمييع يرهميي٥م سم٤مًمييد 

إٟمٔم٤مر اعمٕمنو واًمًٚمػ ؾمٌ٘مقٟم٤م إمم يمؾ ظمػمو و ذا أُمير ًميف ُمٕمريؼم ًميدى إىميدُملم 

 ييؾ  ييذا إضميير وُم ييؾ  ييذه اًمٓم٤مقميي٦م ومٚمييق أن أطمييد اقمييؽمض وىميي٤مل ُم ييؾ  ييذا يٗمييقت ُم

اًمرل سم٤مشمي٧م ُمٝمجيقرة ويٕميلم قميغم  جراسي٤م أيْمي٤ًم وٟمٗمير اًمٜمي٤مس ُميـ  يذاو ومين أدري 

 ُم٤م شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ قمغم ُم ؾ  ذاع

 ٟمٗمر اًمٜم٤مس ُمـ ُم٤مذاع  اًمِمٞم :

 ُمـ ا ٛمٕمٞم٤مت  ُمداظمٚم٦م:

 إذا ووٕم٧م اًم٘مٞمقد   اًمِمٞم :

 ىمْم٤مء اًمديـ وإٟمٔم٤مر اعمٕمن واًمٓم٤مقم٤مت وٓ هتجر وٓ تقتع ُمداظمٚم٦م:

  ذا ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمديـ سم٤مرك ام ومٞمؽع  اًمِمٞم :

 ييل سميييدل اًمييديـ اًمٜمييي٤مس شمٚمجيي٠م إًمٞميييف اًمٜميي٤مس ٓ يٚمجييي٠مون إمم ُم ييؾ  يييذه  ُمداظمٚميي٦م:

 ا ٛمٕمٞم٤مت إٓ قمٜمدُم٤م ْدون ُمـ ٓ يديٜمٝمؿع

ـمٞم٥م سم٤مرك ام ومٞمؽ ي٤م أؾمر٤مذ أٟم٧م ٓ فٗميك قمٚمٞميؽ أٟميف ْي٥م أن يٜمٔمير   اًمِمٞم :

ػ ًمٚمنمييع ُميي٤م  ييق ضمييقاب اًمّمييقرة إًمٞمٝميي٤م ُمييـ ا يي٤مٟمٌلم اعمقاومييؼ ًمٚمنمييعو واعمايي٤مًم

اًمرل ٟم ـ ذيمرٟم٤م ٤م ًٟمٗم٤ًمو إذا رضمؾ دومع أول ىمًط ُم٤مئ٦م أو أًمػ ويم٤من اًمنميم٤مء ُم لً 

قمنمة أؿما٤مص وذم ًظمر اًمِميٝمر ُأضْمِريَي٧م اًم٘مرقمي٦م وم٠مظميذ  يذا اًميذي يمي٤من دوميع ُم٤مئي٦م 

 أًمٗم٤ًم صمؿ اُمرٜمع أن يِمؽمكع  ذا ي٘مره اًمنمع.
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 ىمنر. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م ٓ سمد ُمـ ووع ىمٞمقد.  اًمِمٞم :

 ًمٙمـ اًم٘مٞمقد شم٘مٚمؾ ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت شم٘مٚمؾ ُمـ اًمديـ اًمرٜمٗمػم ُمـ  ذا... ُمداظمٚم٦م:

إذا سمدون ىمٞمقد ُم٤م ذم قمٜمدٟم٤م إٓ طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مًمرلم: إُمي٤م سم٘مٞميقد  قمٞمي٦م أو   اًمِمٞم :

سمييدون ىمٞمييقد واحلٛمييد م إُميير واويي  أٟمييف سمييدون ىمٞمييقد يميين ىمٚمٜميي٤م وىمٚميي٧م ىميينر إذا ُميي٤م 

  ق احلؾع ىمٞمقد.

س ذم ُم ؾ  ذه ا ٛمٕمٞم٤مت أم ٟميذيمر ؿ ذم ىمٞمقد ًمٙمـ  ؾ ٟمرهم٥م اًمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

ْيـ وإٟمٔميي٤مر اعمٕمنيي وُميي٤م ؿميي٤مسمف  ْيـ وومْمييؾ اًمييد  ُم ييؾ  ييذا اًمّمييدد و ييذا  ييق صييدد اًمييد 

 واًمٜم٤مس ٓ يٕمرومقن قمـ اًمديـ اًمٌمء اًمقاىمعع

أن اشمْميي  إُميير ُم٘مّمييدك واويي   سميي٤مرك ام ومٞمييؽو ٟمٕمييؿ ٟم ييـ ُمٕمييؽ   اًمِمييٞم :

ض احلًـ وأن ٟمذيمر ُم ؾ ىمقًمف أٟمٜم٤م ٟم٠مُمر ؿ وٟمذيمر ؿ سم٠من يٛمد اًمٖمٜمل اًمٗم٘مػم سم٤مًم٘مر

أي ُمـ أىمرض أظم٤مه اعمًٚمؿ  «ىمرض ديٜم٤مريـ صدىم٦م در ؿ»قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلم 

ديٜميي٤مريـ ومٙم٠مٟمييف شمّمييدق سمييديٜم٤مر واطمييدو  ييذا ُمييـ ومقائييد اًم٘مييرض احلًييـ اًمييذي ُمييع 

ؾ  حميؾ  اًم٘ميرَض  إؾمػ اًمِمديد اًمذي ىَمؾ  ُمي٤م ٟمجيد ًميف أصميرًا ذم أي٤مُمٜمي٤م  يذه اًمريل طمَي

 ذا اًمذي اسمرٚمٞم٧م سمف اًمٌٜمقك واًمرل سمٕمْمٝم٤م يًٛمك اًمٌٜمقك  احلًـ اًم٘مرُض اًمرسمقيو

اإلؾميييييلُمٞم٦مو وأٟمييييي٤م أويييييؿ صيييييقيت إمم صيييييقت أو قمٌٞميييييدة ضميييييزاه ام ظميييييػمًا سم يييييض 

اعمًييٚمٛملم قمييغم أن يٙمقٟمييقا ُمرٕميي٤موٟملم قمييغم ا ييػم قمييغم اًمٓمري٘ميي٦م اًمرييل يميي٤من قمٚمٞمٝميي٤م 

ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًم و وًمٙميـ  يذا سمٓمٌٞمٕمي٦م احلي٤مل ٓ يٛمٜميع ُميـ شمِميٙمٞمؾ مجٕمٞمي٤مت ووويع 
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وط هليي٤م ٓ ختيي٤مًمػ اًمنميييٕم٦م ُمييـ ضمٝميي٦م ُمييـ ا ٝميي٤متو وُمييع ذًمييؽ وميي٢مٟمٜمل ىمٞمييقد و 

ىمٚم٧م وٓ أزال أىميقل سمي٠مٟمٜمل ٓ أرهمي٥م سمٓميلب اًمٕمٚميؿ سمري٠مًمٞمػ وشمِميٙمٞمؾ ا ٛمٕمٞمي٤مت 

ا ػمييي٦م اًمرييل شمرٓمٚميي٥م ُمييٜمٝمؿ مجييع إُمييقال ويمٜمز يي٤م وووييع اعمّميي٤مريػ اًمنمييقمٞم٦م 

هل٤م ومٝمذا َير٤مج إمم ضمٝمد ضمٝمٞميد ضميدًاو وٟمرهمي٥م سمٓميلب اًمٕمٚميؿ أن ييدقمق ُم يؾ  يذا 

اًمٕمٛميييؾ ا يييػمي ٕوًمتيييؽ اًميييذيـ ًميييٞمس قمٜميييد ؿ آؾميييرٕمداد ًمٚمرٗم٘ميييف واًميييرٕمٚمؿو  يييذه 

 يمٚمٛم٦م ذم ُم ؾ  ذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم.

 ضمزايمؿ ام ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

ًمييق يميي٤من اًمٕمْمييق اعمِميي٤مرك ذم  ييذه ا ٛمٕمٞميي٦م ٓ ي٠مظمييذ سم٤مًم٘مرقميي٦م وإٟميين  ُمداظمٚميي٦م:

يؽمك اعمٌٚمغ  طمرك يًرقذم  ق اًمدومع يٕمٜميل يٙميقن ًميف قمنمي طمّميص صميؿ سمٕميد ذًميؽ 

 ٓ ي٠مظمذ  ق ذم ذُمرف شمًع طمّمص ُم لً  ؾ شمٙمقن اًمّمقرة ضم٤مئزةع ي٠مظمذ يٕمٜمل

 ضم٤مئزة ٓ أرى ذم  ذا ُم٤مٟمٕم٤ًم إذا  ق اذا اًمنمط. -

 ( 01:  00: 25/   791) اهلدى والنور / 
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 املؤضطات ارتريٓ٘

ي٤م ؿمٞم ل يمؾ ُم١مؾم٦ًم دقمقي٦م شم٘مقم.. ُمٕمٝم٤م ُمٙم٤مشم٥م وهل٤م ... ُميقفمٗملمو  ُمداظمٚم٦م:

٤مت.. شمؼمقميي٤مت أ ييؾ ا ييػمو وُمييـ اعمرؼمقمييلم هلييذه  ييذه اًم٘م٤مئٛميي٦م ىم٤مئٛميي٦م قمييغم اًمرؼمقميي

اعم١مؾمًيييي٦م سمٕمييييض اًمٌٜمييييقك اًمرسمقييييي٦مو  ييييذه اعم١مؾمًيييي٦م شم٘مييييقم قمييييغم بٗمييييٞمظ اًم٘مييييرًن 

وٟم قهو يمن اًمرواشم٥م اًمرل شمٍمه ًمٚمٛمقفمٗملم ُم٤م طمٙمؿ أظمذ ٤مو  ٜم٤مك ٟم٦ًٌم رسمقيي٦م 

 ...ع

أٟم٤م فمٜمٜم٧م أٟمؽ ؾمر٠ًمل:  ؾ  ذه اعم١مؾم٦ًم أو شمٚمؽ شمرى سم٘مٌقل  يذا  اًمِمٞم :

اًمرسميييقي.. فمٜمٜمييي٧م أٟميييؽ ؾمرًييي٠مل  يييذا اًمًييي١مالو أُمييي٤م ود يٙميييـ  اًمرٓميييقع ُميييـ اًمٌٜميييؽ

اًم١ًمال  ق  ذا وإٟمن يم٤من ذم رواشم٥م اعمقفمٗملم: وميل ؿميؽ أن رواشمي٥م اعميقفمٗملم 

٤م وًميٞمس خمٚمقـًميي٤م  ًٓ رسمقيًي ُمي٤م داُميقا ي٘مقُميقن سمييقفمٞمٗمرٝمؿ ومين يٕمٓميك هلييؿ وًميق يمي٤من ُميي٤م

ُميـ  سم٠مُمقال ٟم٘مٞم٦م ـم٤م رة أظمرىو ومٝمل طميلل سم٤مًمٜمًي٦ٌم إًميٞمٝمؿ: ٕن اعمي٤مل اًميذي يي٠ميت

 ـمريؼ طملل ُم٘م٤مسمؾ أضمر وم٤مًمقرع  ق قمدم اًم٘مٌقلو ًمٙمـ احلٙمؿ اًمنمقمل ْقز.

يميين ًمييق ُميي٤مت رضمييؾ ُمييراو أو ُم٘ميي٤مُمر أو سميي٤مئع  ييقر أو ُميي٤م ؿميي٤مسمف ذًمييؽو وظمٚمييػ 

صميييروة ـم٤مئٚمييي٦مو ومٝميييذه اًم يييروة بيييؾ ًمٚمقرصمييي٦م: ٕسييي٤م ضمييي٤مءهتؿ سمٓمرييييؼ  قميييلو يميييذًمؽ 

عمييقفمٗملم قمٜمييد ٤مو ٟم٘مييقل سم٤مًمٜمًيي٦ٌم اًمييدول اًمٞمييقم اًمرييل شمرٕم٤مُمييؾ سم٤مًمرسميي٤م ومرييقزع رواشميي٥م ا

وم٤معمقفمػ ي٠مظمذ  ذا اعم٤مل ًم٘م٤مء وفمٞمٗمرف وًمق يم٤من أصٚمف رسمقًي٤م أو ومٞمف رسم٤م ومٝمق َيؾ 
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 ًمفو ًمٙمـ اًمقرع  ء ًظمرو أُم٤م إذا ؾم٠مًم٧م قمـ ْقز ـمًٌٕم٤م ْقز.

ًمٙمـ اعمٝمؿ ذم اعمقوقع ُم٤م ًمٗم٧م اًمٜمٔمر إًمٞميف أن  يذه اعم١مؾمًي٤مت اًمنميقمٞم٦م أو 

 رووم٦م سمرٕم٤مُمٚمٝم٤م سم٤مًمرسم٤م.اًمديٜمٞم٦م ومٕمٚمٞمٝم٤م أٓ شم٘مٌؾ اعم٤مل أو شمٓمقع سمٜمقك ُمٕم

ٕن.. أومٝمؿ ُمـ يملُمٙميؿ: أن  يذه اعم١مؾمًي٤مت اًمريل أُمقاهلي٤م ظم٤مًمّمي٦م  ُمداظمٚم٦م:

٤م  ُمـ طمٞم٨م اًمرسم٤مو أٟمف يٚم ؼ ا٤م اًمٌٜميقك ُمي ًل أو اعم١مؾمًي٤مت اًم٘م٤مئٛمي٦م قميغم اًمرسمي٤م سمٞمٕمًي

 وشمٕم٤مُمًل ويمذا.. وم ٌذا ًمق  ذه اًمٜم٘مٓم٦م ي٤م ؿمٞم ..

 قمٗمًقا أقمد قمكم. اًمِمٞم :

ُمٙمييؿ يميي٤من قمييـ ُم١مؾمًيي٦م قم٤مدييي٦م شمرٕم٤مُمييؾ سم٤مًمرسميي٤م أىمييقل ييي٤م ؿمييٞم : ُمييـ يمل ُمداظمٚميي٦م:

ويمذاو ومٝمذا ىمٚمرؿ أن اًمٕم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م ْقز ًمف أظمذ  ذا اًمراشم٥م: ٕٟمف ي٘مقم سمٕمٛمؾو وٓ 

أفميييـ سميييؾ أقمر٘ميييد ُميييـ ومرييي٤موايمؿ اًمًييي٤مسم٘م٦م يييي٤م ؿميييٞماٜم٤م أن  يييذا ٓ يٚم يييؼ سميييف اًمٌٜميييقك أو 

 اعم١مؾم٤ًمت اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم حم٤مرسم٦م ام ورؾمقًمف..

  ذا ص ٞم . اًمِمٞم :

 ٌذا ًمق.. اًمرٗمريؼ.ٟمٕمؿو وم  ُمداظمٚم٦م:

 ... أٟمف يٗمٝمؿ قمغم وضمٝمف اًمّم ٞم . اًمِمٞم :

 اًمٕمقام. ُمداظمٚم٦م:

٤م يمييي٤من ييييدور  اًمِميييٞم : ُملطمٔمييي٦م إخ هلييي٤م وضم٤م ييي٦م ذم احل٘مٞم٘مييي٦مو ومييي٢من يملُمٜمييي٤م ًٟمًٗمييي

طمييييقل سمٕمييييض اعم١مؾمًيييي٤مت اًمٕمٚمٛمٞميييي٦مو يميييين ذيمييييرت بٗمييييٞمظ اًم٘مييييرًن ُميييي ًلو و ييييذه 
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ٌٜميييقكو اعم١مؾمًييي٤مت إٟمييين يٜمٗميييؼ قمٚمٞمٝمييي٤م أ يييؾ ا يييػمو وُميييٜمٝمؿ يمييين ىمٚمييي٧م أصييي ٤مب اًم

وم٘مٚميي٧م أٟميي٤م: سميي٠من  يي١مٓء اعمييقفمٗملم ذم اعم١مؾمًيي٤مت ا ػمييي٦م ْييقز هلييؿ أن ييي٠ميمٚمقا 

شمٚمؽ اًمرواشم٥م وًمق يم٤من ومٞمٝم٤م ظمٚمٞمط ُمـ سمٕمض إُميقال اًمرسمقيي٦مو ومي٤مٕخ أن يٚمٗمي٧م 

٤م ذم  اًمٜمٔميير إمم ُميي٤م يميي٤من ٟمدٟمييدن طمقًمييف يم ييػًما سم٠مٟمييف ٓ ْييقز ًمٚمٛمًييٚمؿ أن يٙمييقن ُمقفمًٗميي

٤م دائييرة شمرٕميي٤مـمك اًمرسميي٤م.. ذم اًمٌٜمييؽ اًمييذي يرٕميي٤م ـمك اًمرسميي٤مو ٓ ْييقز أن يٙمييقن ُمقفمًٗميي

ُمٝميييين يم٤مٟميييي٧م وفمٞمٗمرييييف ًمييييٞمس هليييي٤م ُمًيييي٤مس ُمٌيييي٤م  ًمٚمرسميييي٤مو ويميييين أىمييييقل ذم يم ييييػم ُمييييـ 

إطمٞم٤من:  ٌف أٟمف يمٜم٤مس يٚمؿ اًم٘منُم٦م ذم  ذا اًمٌٜمؽو ومٚمٞمس ًمف قملىم٦م ُم٤ٌم ًة سم٤مًمرسم٤م 

٤م أن يرقفميػ  سمرًجٞمٚمف وشم٘مديٛمف وىمٌْمف وٟم ق ذًمؽو وميٜم ـ ٟم٘ميقل: ٓ ْيقز ُمٓمٚم٘مًي

سمييقي ُمييـ اعمييدير إقمييغم قمييغم  ييذا اًمٌٜمييؽ إمم اًمٙمٜميي٤مسو يمٚمٝمييؿ اعميي١مُمـ ذم سمٜمييؽ ر

 يرٕم٤موٟمقن قمغم اعمٜمٙمر.

ؼِمك ﴿ورسمٜميييي٤م قمييييز وضمييييؾ ي٘مييييقل ذم  ييييي  اًم٘مييييرًن اًمٙمييييريؿ:  غَم اًْميييي ٤مَوُٟمقا قَميييي َوشَمَٕميييي

ْدَواِن  ِؿ َواًْمُٕميييي غَم اإِلصْميييي ٤مَوُٟمقا قَميييي َقى َوٓ شَمَٕميييي وٟمٌٞمٜميييي٤م صييييٚمقات ام  [2]المائدددددة:﴾َواًمر ْ٘ميييي

َوٓ ﴿سمٕميييض إطم٤مديييي٨م ُمييي٤م يٗمنييي سميييف أيييي٦م اًمٙمريٛمييي٦م:  وؾميييلُمف قمٚمٞميييف ىميييد ذيمييير ذم

ُمـ ذًمؽ ُم٤م ًمف ُم٤ًمس سمٛمقويقع اًمٌٜميقك  [2]المائدة:﴾شَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اإِلصْمِؿ َواًْمُٕمْدَوانِ 

اًمِميي٤م دون يٛمٙمييـ أن   «ًمٕمييـ ام ًيمييؾ اًميرب وُم١ميمٚمييف ويم٤مشمٌييف وؿمي٤م ديف»: ¢ىمقًميف 

قميغم إـمٕمي٤مم اًمرسمي٤م ي٠مشمقا ُمـ ا ٤مرج ًمٞمًقا ُمقفمٗملم ذم اًمٌٜمؽو ًمٙمـ ٕسؿ يٕمٞمٜميقن 

ًمٕميـ »وقمغم أيمٚمف ومٝمٜم٤مًمؽ ؿمٛمٚمرٝمؿ اًمٚمٕمٜم٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مم شمٕم٤مممو ومْمًل قميـ طميدي٨م: 

وىمييييد قمييييدد اًمرؾمييييقل قمٚمٞمييييف اًمًييييلم  ييييذه إٟمييييقاعو وذًمييييؽ  «ام ذم ا ٛمييييرة قمنميييية

سمجيييي٤مُمع اؿمييييؽمايمٝم٤م يمٚمٝميييي٤م..  ييييذه إٟمييييقاع قمييييغم اًمرٕميييي٤مون قمييييغم  ب ا ٛميييير يمييييؾ 

 سم ٥ًم ـمري٘مرف.

 (00:30:30( /2ثر )أهل احلديث واأل -)فتاوى جدة



 حكه اجلنعيات واملؤسسات اخلريية ------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

703 

 

 حهه ادتنعٔات ارتريٓ٘

قمٜمييدي يمييلم ذم يمييلم اًمِمييٞم  أو ُم٤مًمييؽ: ا ييله اًمييذي يييدور سمييلم  ُمداظمٚميي٦م:

ا نقم٤مت اإلؾملُمٞم٦م وسم٤م ّمقص سملم ا نقم٤مت اًمًٚمٗمٞم٦م.. أٟمي٤م أرييد أن أومٝميؿ: 

 ؾ ا له ٟم٤مؿمل ُميـ إٟمِمي٤مء مج٤مقمي٦م إؾميلُمٞم٦م أم ٟم٤مؿميل ُميـ قميدم ومٝميؿ اًمٜمّميقص 

  إٟمِم٤مء مجٕمٞم٤مت أو قمغم قمدم إٟمِم٤مئٝم٤معاًمرل شمدقمؿ أو شمدل قمغم

 أٟم٤م د أومٝمؿ ا ٛمٚم٦م إومم:  ؾ ا له ٟم٤مؿمل ُمـ ..  اًمِمٞم :

 ُمـ إٟمِم٤مء ا ٛمٕمٞم٤مت ا ػمي٦م .. ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ إٟمٙم٤مر شم٘مقلع  اًمِمٞم :

ُمييـ إٟمِميي٤مء..  ييؾ ا ييله سمييلم اعمًييٚمٛملم وسم٤م ٤مصيي٦م سمييلم اًمًييٚمٗمٞملم  ُمداظمٚميي٦م:

 ٞمٕم٦م ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦معٟم٤مؿمل ُمـ إٟمِم٤مء ا ٛمٕمٞم٤مت اإلؾملُمٞم٦م أم ُمـ ـمٌ

ٓو ًمييٞمس ًمييف قملىميي٦م اإلٟمِميي٤مء ذم اعمقوييقع.. ا ييله ضمييذري قم٘مييدي   اًمِمييٞم :

ومٙمريو صمؿ  ذا ا له يٜمِم٠م ُمٜمف ظمله قمٛميكم.. أن سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٚمجٛمٕمٞمي٤مت أفميـ 

أن اعمرٗمييؼ قمٚمٞمييف سمٞمٜمٜميي٤م إن ؿميي٤مء ام أن ا ٛمٕمٞميي٦م ا ػمييي٦م ٓ سمييد أن شمٙمييقن ىم٤مئٛميي٦م قمييغم 

أن: وأرضمييقا أن يٙمييقن ا ييقاب واويي ٤ًمو  ييؾ إطمٙميي٤مم اًمنمييقمٞم٦مو ٟم ييـ ٟمًيي٠مل 

يمييييؾ مجٕمٞميييي٦م ظمػمييييي٦م ذم اًمٕميييي٤مد اإلؾمييييلُمل شمٕمر٘مييييدون أسيييي٤م ىم٤مئٛميييي٦م قمييييغم إطمٙميييي٤مم 
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 اًمنمقمٞم٦مع

يٛمٙمييـ أن يٙمييقن سمٕمْمييٝم٤م ىميي٤مئؿ قمييغم إطمٙميي٤مم اًمنمييقمٞم٦م وسمٕمْمييٝم٤م همييػم  ُمداظمٚميي٦م:

 ىم٤مئؿ.

 إذًا: ا قاب أؾمٝمؾ ىمٚمٝم٤م واٟمرٝمك إُمر ًمٞمس يمؾ.  اًمِمٞم :

 ٓ..  ٜم٤مك.. ُمداظمٚم٦م:

اؾمييٛم  زمل ٕن ظمييػم اًمٙمييلم ُميي٤م ىمييؾ ودل.. ؾميي١مازم:  ييؾ يمييؾ مجٕمٞميي٦م   ِمييٞم :اًم

ظمػمييييييي٦م ىم٤مئٛميييييي٦م اًمٞمييييييقم ذم إرض اإلؾمييييييلُمٞم٦م شم٘مييييييقم قمييييييغم إطمٙميييييي٤مم اًمنمييييييقمٞم٦مع 

 ا قاب: ٓو ًمٞمس يمؾو وإٟمن  ٙمذا و ٙمذا.

 أىمّمد  ء ًظمر ... ُم ؾ اًمٗمرد اعمًٚمؿ ... ُمداظمٚم٦م:

ت ُمٜميؽ آظمرّمي٤مر ٟمٕمؿو ُم٤م َيري٤مج ا يقاب إمم شمٗمّميٞمؾ وًميذًمؽ أرد  اًمِمٞم :

ًمٜمٌٜميييييل قمٚمٞميييييفو ـمٞمييييي٥مل أن: أًميييييٞمس ُميييييـ اًمييييييوري إذًا سم٤مًمٜمًييييي٦ٌم ًمٚم٘مييييي٤مئٛملم قميييييغم 

 ا ٛمٕمٞم٤مت ا ػمي٦م أن يٙمقٟمقا قمٚمنء ووم٘مٝم٤مءع

 سمغم. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥مل  ؾ يمذًمؽ ا ٛمٕمٞم٤مت ا ػمي٦م ذم اًمٕم٤مد اإلؾملُملع  اًمِمٞم :

 ىمد يٙمقن سمٕمْمٝم٤م أيْم٤ًم.. ىمد يٙمقن .. ُمداظمٚم٦م:

 خ اًمٙمريؿ ..ٟمرضمق أن ٟم٠ًمل إ ُمداظمٚم٦م:

 ىمد يٙمقن سمٕمْمٝم٤م شم٠مظمذ سم٤مًمٗمر٤موى اًمنمقمٞم٦م.. ُم٤م دام ... ُمداظمٚم٦م:
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ٓو ٓ اؾمييٛم  زمل ىمقًمييؽ: شم٠مظمييذ سم٤مًمٗمريي٤موى اًمنمييقمٞم٦م  ييق ًمييٞمس ضمييقاب   اًمِمييٞم :

 ؾم١مازم ..

 ٕٟمؽ أطمٞم٤مٟم٤ًم.. ُمداظمٚم٦م:

ي٤م أظملل شم٘مقل ٕنل أضم٥م قمـ يملُمل أٟم٤م أىميقل ىمقًميؽ: سمٕمْميٝم٤م شم٠مظميذ   اًمِمٞم :

أٟمييي٤م ؾمييي٠مًم٧م قمٜميييفو أٟمييي٤م أرييييد أن أىميييقل:  يييذا ييييذيمرين  سم٤مًمٗمرييي٤موى اًمنميييقمٞم٦م هميييػم اًميييذي

ٙمييلم ٓسمييـ رؿمييد إٟمدًميسيي ىميي٤مل يمٚمٛميي٦م ذم ُمٜمرٝمييك اًمٚمٓمييػ واحلٙمٛميي٦مو ىميي٤مل: ُم ييؾ سم

اعمجرٝمييد وُم ييؾ اعم٘مٚمييد يمٛم ييؾ ا ٗميي٤مه وسميي٤مئع ا ٗميي٤مهو ا ٗميي٤مه ييي٠ميت إًمٞمييف رضمييؾ 

سم٘مٞميي٤مس رضمييؾ همييػم قم٤مدييي٦م.. همييػم ـمٌٞمٕمٞميي٦م.. ىمّمييػمة.. قمريْميي٦م.. ومٞمٗمّمييؾ ًمييف ا ييػ 

اًم٘مدمو أُم٤م سم٤مئع ا ٗم٤مه يذ ٥م  ذا اًمرضمؾ اًمٖمريي٥م اًم٘ميدم إمم  اًمذي يٜم٤مؾم٥م  ذا

 سم٤مئع ا ٗم٤مه ومٞمٜمٔمر ذم  ذه اعمٕمٚم٘م٤مت  ذه ومٞمٕمرذر ٓ ْد ًمف  ذا اًم٘مٞم٤مس.

 عأٟميي٤م أريييد ُمييـ اًمٜمييقع إولو أقمٜمييل: أن أي ُمِمييٙمٚم٦م شمٕمييرض هلييذه ا ٛمٕمٞميي٦م يٜمٌيي

 ا ييييقاب واًمٗمرييييقى ُمٜمٝميييي٤م وًمييييٞمس ًمؽمؾمييييؾ إمم دار اؾمييييرٗمر٤مء إمم اًمٌٚمييييد اًمٗمييييلين أو

اعمٗمرييييل اًمٗمييييلين ذم اًمٌٚمييييد اًمٗمييييلين ومر٠مظمييييذ يميييين ىمٚميييي٧م سميييي٤مرك ام ومٞمييييؽ سم٤مًمٗمريييي٤موى 

اًمٍمييياه ْييي٥م أن يٙميييقن قم٤معمييي٤ًم سم٠مطمٙمييي٤مم  و٤مًمٍمييياهيمد ت٤مُمييي٤ًم يييياًمنميييقمٞم٦مو ٓل أر

اًمٍمه وإٓ وىمع ذم اًمرسم٤م أًمٞمس يمذًمؽع  ق ىمد ي٠مظمذ سم٤مًمٗمرقى اًمنمقمٞم٦م ًمٙمـ ... 

أن يٜمرٔمر ا قابو ٓ سميد يم رة إقمنل اًمرل شمٕمؽمض ؾمٌٞمٚمف ٓ شم٤ًمقمده أن ي٠ًمل و

 أن يٜمٌع ا قاب ُمـ ٟمٗمًف ت٤مُم٤ًم.

وميي٤مًمٖمرض سميي٤مرك ام ومٞمييؽ ُمييـ يمييؾ  ييذا اًمٙمييلم  ييق أن  ييذه ا ٛمٕمٞميي٤مت ا ػمييي٦م 
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ْييييي٥م أن شم٘ميييييقم قميييييغم إطمٙمييييي٤مم اًمنميييييقمٞم٦م أي: ُميييييـ سمٕميييييض اًم٘مييييي٤مئٛملم قميييييغم  يييييذه 

ا ٛمٕمٞميي٦مو و ييذا ُمييع إؾمييػ قمزيييز ضمييدًا اًمٞمييقم ذم اًمٕميي٤مد اإلؾمييلُملو أٟميي٤م أ،ب 

: سمٕميض ا ٛمٕمٞمي٤مت ختٚميط أُميقال اًمزيمي٤مة سمي٠مُمقال اًمّميدىم٤مت و يذا ٓ سميد ًمٙمؿ ُمي لً 

أٟمٙمييييؿ شمٕمرومييييقن ؿمييييٞمت٤ًم ُمييييـ  ييييذاو ومرْمييييع أُمييييقال اًمزيميييي٤مة ذم اعمِميييي٤مريع اًمٕم٤مُميييي٦م ُميييي لً 

يميي٠مُمقال اًمّمييدىم٤مت سمٞمييٜمن اًمزيمييقات هليي٤م ُمّميي٤مرومٝم٤م اعمٜمّمييقص قمٚمٞمٝميي٤م ذم اًمٙمريي٤مب 

ٞم  واًمًٜم٦مو عم٤مذاع ٕن اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ رئٞمس وُمرؤوس  ؿ ـملب ظمػم صي 

 ًمٙمـ يمن ىمٞمؾ:

 أوردهااس دااسع ودااسع   اا م 

 

 

 

  س هكذا ياس داسع را رد ا  ا  

اًمذي يريد أن ي٘مٞمؿ مجٕمٞم٦م ظمػمي٦م ٥ْم أن يْمع هلي٤م أؾمي٤مس ىمي٤مئؿ قميغم اًمنميع  

و ١مٓء يٜمٌٖمل أن يٙمقٟمقا قمٚمنءو و ذا ٟم ـ سم ٤مضم٦م إمم قمٚمنء ذم اعم٤ًمئؾ اًمرل 

 إؾمػ اًمِمديد. شمٕمؿ اعمًٚمٛملم يم٤موم٦م وٓ ٟمجد  ١مٓء اًمٕمٚمنء إٓ ىمٚم٦م ُمع

ا لصيي٦م:  ييذا اًمٌ يي٨م طم٘مٞم٘ميي٦ًم سم يي٨م ـمقيييؾ وُمٝمييؿو وٟمًيي٠مل ام قمييز وضمييؾ أن 

 يقوم٘مٜم٤م عم٤م اظمرٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس ُمـ احلؼ وأن يٕمرومٜم٤م سمف إن ؿم٤مء ام.

اًم١ًمال اًمذي ؾم٠مًمرٛمقه أن ا ٛمٕمٞم٤مت ذم اًمٕم٤مد اإلؾملُمل  ؾ يمٚمٝمي٤م  ُمداظمٚم٦م:

 ُم٘مٞمدة سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦مع

 ام أيمؼم.  اًمِمٞم :

ًمًييي١مال احل٘مٞم٘مييي٦م أٟمييي٤م أىميييقل: ًميييٞمس  ٜمييي٤مك مجٕمٞمييي٦م ذم اًمٕمييي٤مد اإلؾميييلُمل : اؿمييي٘مرة

 ُم٘مٞمدة سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ًمًٌٌلم اصمٜملم:
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اًمًييي٥ٌم إول: ضمٝميييؾ اًمًيييقاد إقمٔميييؿ ُميييـ اًم٘مييي٤مئٛملم قمٚمٞمٝمييي٤م سمٓمٌٞمٕمييي٦م إطمٙمييي٤مم 

 اًمنمقمٞم٦م.

واًمًيييي٥ٌم اًم يييي٤مين و ييييق إ ييييؿ: أن ا ٛمٕمٞميييي٤مت اًمنمييييقمٞم٦م ٓ سمييييد أن شمرٕم٤مُمييييؾ ُمييييع 

و وٓ ؿميييؽ أن  يييذه ا ٛمٕمٞمييي٤مت سم٤مًمرٕم٤مُميييؾ ُميييع أٟمٔمٛمييي٦م اًمدوًمييي٦م اًمريييل شمٜمِمييي٠م ذم فمٚمٝمييي٤م

اًمدوًم٦م ٓ سمد أن شمزل ىمدُمٝم٤م ٓ أىميقل ذم سمٕميض إطمٞمي٤من سميؾ ذم يم يػم ُميـ إطمٞمي٤من: 

وًميييذًمؽ رأيٜمييي٤م أيْمييي٤ًم و يييذا اًمًييي١مال اًميييذي أٟمييي٤م أرييييد أن أىميييقل.. أن يقضميييف إلظمقاٟمٜمييي٤م 

وًمٙمييؾ احليي٤م،يـ ُمييـ إظمقاٟمٜميي٤م ًمييٞمس ُمييـ إظمقاٟمٜميي٤م اًمٞمٛمٜمٞمييلم وم٘مييطو ومييٜم ـ ىمييد اسمرٚمٞمٜميي٤م 

وا  يييذه ١موأقمٜميييل: ٟم يييـ اًمًيييٚمٗمٞملم سمييي٠من سمٕمْمييي٤ًم ُميييـ إظمقاٟمٜمييي٤م ذم سمٕميييض اًميييٌلد أٟمِمييي

ا ٛمٕمٞمييي٤مت وًمعؾميييػ اًمِميييديد أن رسمييين شمٜمِمييي٠م مجٕمٞمرييي٤من ذم سمٚميييد واطميييد وٓ يٙميييقن 

ٕم٦م ياًمقومييي٤مق سمٞميييٜمٝمنو عمييي٤مذاع ٓ أىميييقل: ٕسيييؿ اظمرٚمٗميييقا ذم اعمٜمٝمييي٤مج ذم ومٝميييؿ اًمنمييي

 شمٗمْمييؾ ؿمييٞماٜم٤م اإلؾمييلُمٞم٦م ومٙمييؾ ُمييٜمٝمؿ ي٘مييقل: أٟميي٤م قمييغم ُمييٜمٝم٩م اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م يميين

وقمييغم ومٝمييؿ اًمًييٚمػ اًمّميي٤مًم و وًمٙمييـ يميين ىمٚمٜميي٤م ذم سمداييي٦م إُميير ودٟمييدٟم٤م طمقًمييف يميين 

ذيميييير ؿمييييٞماٜم٤م وأؿميييي٤مر إمم دٟمييييدٟمرل أن.. ْيييي٥م أن شم١مظمييييذ إُمييييقر ٓ سم٤مٓقمرٌيييي٤مر ذم 

اًمٌداييي٦م وإٟميين ْيي٥م أن شمييرسمط سمر٘مييدير دىمٞمييؼ اًمٌييداي٤مت سم٤مًمٜمٝم٤مييي٤متو وم٠مٟميي٤م قمٜمييدُم٤م أوييع 

أن أصييؾ إمم س٤مييي٦م اعمِمييقار قمييغم  ىمييدُمل قمييغم أرض صييٚم٦ٌم ْيي٥م أن أىمييدر أيْميي٤مً 

أرض صٚم٦ٌم تٜمٕمٜمل ُمـ اًمً٘مقط ٕصؾ إمم اًمٖم٤مي٦م اًمرل أريد وًمٙمـ ٓ شمٙم٤مد  ذه 

ا ٛمٕمٞميي٦م أو شمٚمييؽ شمٜمِميي٠م طمرييك يييدب ا ييله وشمٜمِميي٠م اعمٜم٤مزقميي٤مت سمييلم اإلظمييقان ذم 

ا ٛمٕمٞمرلم ُمٕم٤ًم ومٝمذه مجٕمٞم٦م و ذه مجٕمٞم٦مو ومٚمنذا إذًا  ذا آظمرلهع  ذا رأيٜم٤مه 

قم٤معمٜميي٤م اإلؾمييلُمل سمييلم إظمقاٟمٜميي٤م اًمييذيـ  ييؿ قمييغم ُمييٜمٝم٩م اًمٙمريي٤مب  واىمٕميي٤ًم واويي ٤ًم ذم
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واًمًٜم٦مو وُم٤م  ذا إٓ هلذيـ اًمًٌٌلم اًمذي ذيمرٟمي٤م أٟميف ٓ يٛمٙميـ أن يٙميقن  ٜمي٤مك ذم 

فمؾ إٟمٔمٛم٦م احلي٤م،ة أن شمٜمِمي٠م مجٕمٞمي٤مت شمر ٘ميؼ اعمنميوقمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚمي٦م اًمريل شمر٘مٞميد 

 ا٤م ا ٛمٕمٞم٦م ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.

أويييٞمػ ُملطمٔمييي٦م طميييقل.. أو إوييي٤موم٦م طميييقل  أٟمييي٤م أرييييد إذا ؾميييٛم ٧م أن  اًمِميييٞم :

يميلم إؾميير٤مذ:  ييؾ شمرّميقرون مجٕمٞميي٦م إؾمييلُمٞم٦م ؾمييٚمٗمٞم٦م ظمػميي٦م يٙمييقن هليي٤م صييٜمدوق 

حلٗمييظ اعميي٤مل اعمرييقومر ًمييدهي٤م ٓ يقوييع  ييذا اعميي٤مل ذم سمٜمييؽ ُمييـ اًمٌٜمييقكو  ييؾ  ييذا 

 ُمقضمقدع أٟمٌتقين سمٕمٚمؿ.

يييي٤م ؿميييٞم ل سم٤مًمٜمًييي٦ٌم هليييذا اعمقويييقع ٓ سميييد أن يٙميييقن ُمقضميييقدًاو ًمٙميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

  ذا..

 ...  ق ُم٤م ىم٤مل ٓ سمد أن يٙمقن ُمقضمقدًال ىم٤مل:  ؾ  ق ُمقضمقدع ُمداظمٚم٦م:

... احلٙمقُمي٤مت شمِميؽمط أن يٙميقن رأس اعمي٤ملو أو هلي٤م رأس ُمي٤مل ذم  ُمداظمٚم٦م:

 اًمٌٜمؽ.

 ...  ذا ا قاب. ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمـ أىمقل: إن  ذا اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف إخ أسمق ُم٤مًميؽ ينيي ذم مجٞميع  ُمداظمٚم٦م:

.. إُم٤مُميي٦م .اًم٘مْميي٤مء .ٛمٙمييـ ينييي  ييذا إمم اًمٕمييدل..سم٘مٞميي٦م إقميينل ا ػمييي٦م ُميي لًو ومٛم

.. يمؾ  ذه إُميقر ٓ سميد أن شمٕم٤مُميؾ ومٞميف ... احل٩م... اًمققمظ... ا ٓم٤مسم٦م.اعم٤ًمضمد

 ُمع اًمدوًم٦م ..

 ُم٤م أفمٜمؽ شم٘مقل إن  ذه إُمقر يمٚمٝم٤م ؾمقاءع  اًمِمٞم :
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 ل اعم٠ًمًم٦م شمٕمقد إمم أن اًم٘م٤مئٛملم ي٘مدرون اعمّم٤مًم  أو اعمٗم٤مؾمد ذم  ُمداظمٚم٦م:

 ع وإٓ ومٞمٜمٌٖمل شمٕمٛمٞمؿ مجٞمع إقمنل أن ٓ يرٕم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م ...ُم ؾ  ذا اعمقوق

 إذًا ٟم٘مػ قمٜمد يمٚمٛمرؽ اًم٘م٤مئٛململ  اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 .. ١مٓء اًم٘م٤مئٛمقن  ؿ ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ واًمّملح واًمر٘مقى.  اًمِمٞم :

 ومػمضمع إُمر .. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٗمؽمض أيْم٤ًم أٟمف يمذًمؽو أًمٞمس يمذًمؽع  اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 يييؿ يييرون أن إييييداع اعميي٤مل ا يييػمي ذم اًمٌٜمييؽ اًميييذي يرٕم٤مُمييؾ سم٤مًمرسمييي٤م و  اًمِمييٞم :

 ْقزع

  ؿ ي٘مقًمقن ُم لً.. ُمداظمٚم٦م:

واويي ٤ًم و ييق سمٙملُمييل ْييقز.. شم٘مييقل أٟميي٧م:  قمٗمييقًال أٟميي٤م أؾميي٠مل ؾميي١مآً   اًمِمييٞم :

ٟمٕميييؿو أو ٓو ُمييي٤م برييي٤مج إمم أن شمرٕمييي٥م ٟمٗمًيييؽ ورسمييين هميييػمك ومر٘ميييقل:  يييؿ ي٘مقًميييقنو 

ل:  ييؾ  يي١مٓء اًمييذيـ اومؽموييٜم٤م أسييؿ ُمييـ ٟم ييـ ٟمٕمييره ُميي٤م ي٘مقًمييقنو ًمٙمييـ أٟميي٧م أٟمٌتٜميي

أ ؾ اًمٕمٚمؿ وا ػم واًمّملح يرون أن إيداع اعم٤مل.. ُم٤مل اًمزيم٤مة وُم٤مل اًمّميدىم٤مت 

 ذم اًمٌٜمؽ اًمذي يرٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م  ؾ ْقزع

ٟمٕميؿ ييرون ذًميؽ و يذا ٓ يٜمي٤مذم صيلطمٝمؿ وقمٚمٛمٝميؿ وشم٘ميقا ؿ: ٕسيي٤م  ُمداظمٚمي٦م:
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 ُم٠ًمًم٦م اضمرٝم٤مدي٦م.

ل ويمٞمػ ير٠موًمقن ىمقًميف قمٚمٞميف اًمًيلم زدت ذم ا قاب ضمزاك ام ظمػم  اًمِمٞم :

 ع«ًمٕمـ ام ًيمؾ اًمرسم٤م وُمقيمٚمف»طمٞمٜمذاك: 

 .ٓ ي٠ميمٚمقن اًمرسم٤م.. ُمداظمٚم٦م:

يمٚمييقن قومٝمييؿ ي  «ًمٕمييـ ام ًيمييؾ اًمرسميي٤م وُمقيمٚمييف»ُمقيمٚمييف.. ُمقيمٚمييفل ُمقيمٚمييف   اًمِمييٞم :

 اًمرسم٤مو أو أٟمؽ ٓ شمٗمرق سملم إُمريـع

 اًمٗمرقٓ سم٤من  ُمداظمٚم٦م:

 إذًا: ُم٤م ضمقااؿ ومٞمن شمٕمٚمؿع  اًمِمٞم :

 ام أقمٚمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ام أقمٚمؿ..  ذه ُمِمٙمٚم٦م.  اًمِمٞم :

: ؿمييٞماٜم٤مل طمييدي٨م إخ اًمٙمييريؿ.. طمييدي٨م إخ احل٘مٞم٘ميي٦م  ييق يييرٙمٚمؿ قمييـ ؿميي٘مرة

ٟمرٞمجي٦ًم  أىمٓمي٤مر ؿاعمِمٙمٚم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمرل يٕمٞمش ذم فمٚمٝم٤م إؾمقد اعمًيٚمٛمقن ذم يميؾ 

ون طمٞميييي٤مهتؿو ١مًمًييييٞمٓمرة ٟمٔميييي٤مم اًمرأؾميييينزم اًمٖمييييرو قمييييغم طمٞميييي٤مة اعمًييييٚمٛملم ذم ؿميييي

ب ًميذًمؽ ُمي لًو و يذا أُمير يمٚمٜمي٤م ىميد يٙميقن واىمٕمي٤ًم ومٞميفو ُمي٤م ُمٜمي٤م ُميـ أطميد وم٠مىمقل: ٟمي

إٓ وقمٜمييييده اًمًييييٞم٤مرة أو يٗمٙميييير ذم  اء اًمًييييٞم٤مرةو وٓ ؿمييييؽ أن اًم٘مييييقاٟملم تٜمييييع أن 

 شم٘مرٜمل اًمًٞم٤مرة إٓ إذا يم٤من  ٜم٤مك سمقًمٞمّم٦م اًمر٠مُملم حمٗمقفم٦م قمٜمدك.

ي ومقاطمييد ُمييـ أُمييريـ: إُميي٤م أن شمٙمييقن ورقميي٤ًم إمم احلييد اًمييذي شمريي٠مسمك ومٞمييف أن شمِمييؽم
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اًمًٞم٤مرة وشمًػم قمغم ىمدُمٞمؽ ذم اًمقىم٧م اًمذي شمٕمره سم٠من اًمًيٞم٤مرة صي٤مرت ،ورة 

طمٞمييييي٤مةو وإُمييييي٤م أن شمِميييييؽمي اًمًيييييٞم٤مرةو ومنمييييياؤك اًمًيييييٞم٤مرة ٓ سميييييد أن يقىمٕميييييؽ ذم  يييييذه 

 اًمٌقًمٞمّم٦م ًمرْمٕمٝم٤م سمجٞم٥م ؾمٞم٤مرشمؽ ومرؼمز ٤م قمٜمدُم٤م يراد إسمراز ٤م.

إًمٞميف إذًا: ُم٤مذا ٟم٘مقل ذم ُم ؾ  ذاو  يؾ ْيقز اًمرٕم٤مُميؾ ايذا اًم٘ميدر اًميذي َيري٤مج 

 ٚمًٞم٤مرةعًمٓىمرٜم٤مء اأم أٟمف ٓ ْقز 

 ٟمٜمٔمر ذم ا قاب ُمـ ؿمٞماٜم٤م سم٤مرك ام ومٞمف.

أٟمييي٤م ظمٓمييير ذم سمييي٤مزم أن أىميييقل سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمٙميييلم إخ ًٟمٗمييي٤ًم: طمٞميييٜمن ىمٚمييي٧م:   اًمِميييٞم :

 ًمٞمًقا ؾمقاًءو شمذيمرع

أن ظم٤ٌمز يٌٞمع ا ٌز عمدير اًمٌٜمؽ اًمرسمقيو  يؾ يًيرقي  يذا ا ٌي٤مز ذم إقم٤مٟمي٦م 

 رسميي٤مه يميي٤معمقفمػ قمٜمييدهو  ييؾ يًييرقي٤من ُميي لًع  ييذا اًمييذي  ييذا اعمييراو اًمٙمٌييػم قمييغم

أردت أن أىمييقلو وم٠مٟميي٧م طمٞمييٜمن شمييقدع ُم٤مًمييؽ ذم اًمٌٜمييؽ وسم٢مُمٙم٤مٟمييؽ أن بيي٤مومظ قمٚمٞمييف 

ًمًيي٧م ُمْمييٓمرًا ٕن شمٙمييقن ُمييقيملً ًمٚمرسميي٤مو وميين  ييق قمييذر اعمًييٚمٛملم اًمٞمييقم ذم أسيييؿ 

طمرييك ذم ا ٛمٕمٞميي٤مت ا ػمييي٦م يقدقمييقن أُمييقاهلؿ ويٚمقصمقٟمييف سمٚمقصميي٦م اًمرسميي٤م سمقوييٕمف ذم 

 ؽ.اًمٌٜم

وُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف إؾمر٤مذ ًٟمٗم٤ًم أن اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مئؿ ذم  ذه اًمدول  يق ٟمٔمي٤مم رأؾمينزم 

ٓ يًٛم   ٛمٕمٞم٦م أن يٙمقن قمٜمد ٤م صٜمدوق قمغم اًمٓمري٘م٦م اإلؾملُمٞم٦مو ًمٙميـ  ٜمي٤مك 

خمييرج: ٕن احل٘مٞم٘مٞميي٦م اإلؾمييلم شميي٠ميت شمِميي٤مريٕمف اًمرييل ٓ شمٕمييد وٓ بَميي سم٤مًمٜمًيي٦ٌم 

 ًم٘مقاقمده ضمٕمؾ ًمٙمؾ  ء خمرضم٤ًم.
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ع اعمييي٤مل ذم اًمٌٜميييؽ واًمٌٜميييؽ يًيييرٗمٞمدهو ٟمقدقميييف إذا يمييي٤من ًميييٞمس أن سميييدل أن ٟميييقد

سم٤مؾمييرٓم٤مقمرٜم٤م أن ٟمراييذ صيييٜمدوىم٤ًم ظم٤مصيي٤ًم ذم ا ٛمٕمٞمييي٦م ًمييف ُمقفمٗميييقه.. ًمييف طمراؾميييف إمم 

إذا يم٤من  ذا همػم ُمًرٓم٤مع ومٞمًر٠مضمر ُمـ اًمٌٜمؽ  سم ٨م ظم٤مصًظمرهو  ذا َير٤مج إمم 

 صٜمدوق ويدومع أضمر  ذا اًمّمٜمدوق ًمٚمٛم ٤مومٔم٦م قمغم  ذا اعم٤مل اًمذي ٓ ترد إًمٞمف

ييييد اًمٌٜميييؽ اًمرسميييقيو  يييذا خميييرج ُميييـ اعماييي٤مرجو عمييي٤مذا ٓ شمرضميييع إًمٞميييف ا ٛمٕمٞمييي٤مت 

 ا ػمي٦م: ٕسؿ ٓ يٗمٙمرون ذم ُمٕم٤م ٦م إُمقر ذم طمدود إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.

ًمذًمؽ ٟم ـ سم ٤مضم٦م إمم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ًٟمٗم٤ًم ُمـ ،ورة إىم٤مُم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم 

 يمؾ ُمٕم٤مُملشمٜم٤م وُمٜمٝم٤م ا ٛمٕمٞم٤مت ا ػمي٦م.

ذيمر سم٠مٟمٜم٤م ٓ ٟمٜمّم  إظمقاٟمٜمي٤م ـميلب اًمٕمٚميؿ أن يِميٖمٚمقا أٟمٗمًيٝمؿ قمغم أٟمٜم٤م ٟمٕمقد وٟم

اييذا اًمٕمٛمييؾ ا ييػمي: ٕن هلييذا اًمٕمٛمييؾ ٟم٤مؾميي٤ًم ًظمييريـ يييـ د يٓمٌٕمييقا قمييغم طميي٥م 

 جم٤مًمف. ؾٍ اًمٕمٚمؿ واًمرهم٦ٌم ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿو إذًا: ًمٙم

وُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف إؾمر٤مذ ًٟمٗم٤ًم ُمـ أن  ذه ا ٛمٕمٞم٤مت ىمد يؽمشم٥م ُمـ ورائٝم٤م سمٖمْم٤مء 

 ًظمره ومٝمذا ُمع إؾمػ أُمر واىمعو ًمٙمـ أٟم٤م ذم اقمر٘م٤مدي أٟمف وؿم ٜم٤مء وشمٕم٤مدي وإمم

ٓ سمد ي٤م ٓ سمد ُمٜمفو ٓ سمد ُمـ ب٘مٞمؼ خم٤مًمٗم٦م اًمر ذير اعمْمٛمقن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٙمِلمِ ﴿ ييي ًْ
ِ ٤مِم اعمْ غَم ـَمَٕمييي قَن قَمييي ييي ٤موُّ ومٞمجييي٥م أن ٟمر ٤مويييض قميييغم  [34]الفجددد::﴾َوٓ َبَ

وًميييـ يٙميييقن  ـمٕمييي٤مم اعمًيييٙملمو وُميييـ ذًميييؽ  يييذا اًمرٕمييي٤مون ا يييػميو ًمٙميييـ ٓ يٙميييقن

ظمػميييي٤ًم إٓ سميييرسمط  يييذا اعمنميييوع ذم إطمٙمييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م وأن ي٘ميييقم سميييف هميييػم ـميييلب 

 اًمٕمٚمؿ.
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ؿميييٞماٜم٤مل ؾمييي٠مًمرؿ ؾمييي١مًٓ ... ىمٚميييرؿ: عمييي٤مذا ٓ شمقويييع  يييذه إُميييقال ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

 صٜم٤مديؼ ظم٤مص٦م ذم اًمٌٜمقك وشمدومع أضمقر ٤م.

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

ًمٌٜميقك شمي٠مذن ذم أوًٓ: اًمٌٜميقك ٓ شميرى سمٛم يؾ  يذا اًمرٕم٤مُميؾو ومي٠مىمقل: ا ُمداظمٚم٦م:

٦ًم ذم داظمؾ  يذه اًمّميٜم٤مديؼ اعمًير٠مضمرة: ٞمأن شمقوع  ذه إُمقال أو إؿمٞم٤مء اًمٜمٗم

ٕن إُميييير ٓ َيريييي٤مج ُمييييـ ا ٛمٕمٞميييي٦م أو اعم١مؾمًيييي٦م أو اًمريييي٤مضمر أو اًمنميييييم٦م اًمرييييل ٓ 

ُمٕميييييف سمييييين يًيييييٛمك سم٤محلًييييي٤مب  ؾبريييي٤مج إمم ومييييير   يييييذا اًمّميييييٜمدوق يقُمٞمييييي٤ًم واًمرٕم٤مُميييي

ـو ومٝميذا احلًي٤مب ٓ يي٠مذن سمٛم يؾ ا ٤مري.. اًمذي  ق ضم٤مريو يٕمٜميل: ا ي٤مري ُميدي

 ييذا: ذًمٙميييؿ أن اًمٌٜميييؽ ًميييٞمس قمٜميييده اؾمييرٕمداد ذم يميييؾ ييييقم أن يٗمييير  اًمّميييٜمدوق وأن 

يقدقميييف ذم يميييؾ.. رسمييين َيرييي٤مج اإلييييداع أن يٛمييير اعمقفميييػ قميييغم اًمٌٜميييؽ ُميييرشملم أو 

صملصمييي٦م ذم اًمٞميييقم: وًميييذًمؽ اًمٌٜميييؽ ٓ يييي٠مذن سمٛم يييؾ  يييذهو ي٘ميييقل ًميييف: أظميييرج ٟم٘ميييقدك.. 

 ... أيمرم .... اظمرّم٤مصف يٕمره  ذا.أًمٞمس  ذا  ق اًمّم ٞم  ي٤م أيمرم .

 ذا احل٘مٞم٘م٦م يٛمٙمـ أن ير ٘مؼ إذا يم٤من اعم٤مل يقدع ًملدظمي٤مر وم٘ميطو إُمي٤م إذا يمي٤من 

ًمٚمرٕم٤مُمؾ اًمٞمقُمل ومٝمذا همػم يٙمـ: وًمذًمؽ طمرك  ذا اًمنمط ٓ ير ٘ميؼ عم يؾ  يذه 

 ا ٛمٕمٞم٤مت واعم١مؾم٤ًمت.

ُم يؾ أٟمي٤م يٌيدو زم  ء طميقل  يذا اًمٌٞمي٤من وضميزاك ام ظميػم أٟمي٤م ٓ أدري   اًمِمٞم :

 ذا اًمرٗمّمٞمؾ اًمذي ؾميٛمٕمرف ًٟمٗمي٤ًمو وأوميؽمض أن اًمقاىميع يميذًمؽ سمٕميد أن ٟمًيرٛمد ييـ 

وصييييػ سم٠مٟمييييف ُمييييـ اظمرّم٤مصييييفو ًمٙمييييـ أٟميييي٤م يٌييييدو زم قمييييغم اومييييؽماض أن إُميييير اييييذا 
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 اًمرْمٞمٞمؼ اًمذي ؾمٛمٕمٜم٤مه ًٟمٗم٤ًمو أيْم٤ًم يٛمٙمـ طمؾ اعمِمٙمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م:

 يذه اعملييلم ذم  ىمد يٙمقن ذم ا ٛمٕمٞم٦م اعمليلمو وم٢ٌمُمٙم٤من ا ٛمٕمٞم٦م أن شميقدع

اًمّميييٜمدوق اًميييذي يًيييٛمك سمّميييٜمدوق إُم٤مٟمييي٤مت وشمٌ٘ميييل ذم صيييٜمدوىمٝم٤م ا ييي٤مص ُمييي٤م 

شمًيييٚمؽ أُمقر ييي٤م ذم فميييره ُمييي لً ؿميييٝمر.. ؿميييٝمريـ.. صملصمييي٦م.. أٟمييي٤م ًمًييي٧م ظمٌيييػمًا ايييذه 

ا ٛمٕمٞم٤مت إٟمن أقمٛمؾ ومٙميري وذ ٜميلو وسميذًمؽ ٟمٜمجيق ُميـ اًمرْميٞمٞمؼ  يذا اًميذي  يق 

أن شمٌ٘مييل ا ٛمٕمٞميي٦م ذم  أُميير ىميي٤مٟمقين ُمييع إؾمييػو إذا يميي٤من يمييذًمؽ اييذا احلييؾ و ييق

صييييٜمدوىمٝم٤م ا يييي٤مص ُمييييـ إًمييييقه ُميييي٤م شمِمييييٖمٚمٝم٤م ذم ُمّميييي٤مريٗمٝم٤م ا ٤مصيييي٦م وٟمٗم٘م٤مهتيييي٤م 

وُمؼماهت٤م إمم أن َيلم رسمن سمٕميد ؿميٝمر.. ؿميٝمريـ.. يًيٛم  اًمٌٜميؽ  يذا اًمرسميقي سمي٠من 

يٓمٚميي٥م ُمٜمييف أٟمييف ٟمريييد أن ٟمٗميير  اًمّمييٜمدوق ًمٜم٠مظمييذ يمٛمٞميي٦م يمييذاو  ييذا ُميي٤م يٌييدو زم ذ ٜمٞميي٤ًم 

 وومٙمري٤ًم.

  ٜم٤ملأن ٟمًرٗمٞمد ُمـ إؾمر٤مذ 

وام يييي٤م ؿميييٞم ل طمريييك  يييذا يٕمٜميييل ُمرٕميييذر وأشمقىميييع طمريييك ا ٛمٕمٞمييي٦م ًميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

شمًيييرٓمٞمع أن شمقوميييؼ هليييذا إُمييير: ٕن ا ٛمٕمٞمييي٦م دائيييًن قمٜميييد ٤م ُمِمييي٤مريع يمٌيييػمة هم٤مًمٌييي٤ًم 

 وشمؼمقم٤مت وم٤ٌمًمر٤مزم بر٤مج إمم أُمقال.. حلريم٦م يمٌػمة ضمدًا.

 قمٜمد ٤م ؾمٞمقًم٦م... ُمداظمٚم٦م:

ٛمٕمٞميي٤مت ُمزاييي٤م يم ييػمةو يٕمٜمييل: ٓ وًمييذًمؽ اًمٌٜمييقك دائييًن شمييقومر هلييذه ا  ُمداظمٚميي٦م:

 شمقومر ٤م ًمٖمػم ٤م ُمـ اًمزسم٤مئـ.

 . ذه ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م.. اًمٜم٤مطمٞم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م: ..
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 قمٗمقًا أظمػمًا ىمٚم٧م ًمذًمؽ ُم٤مذاع  اًمِمٞم :

 ًميييذًمؽ اًمٌٜميييقك هم٤مًمٌييي٤ًم شميييقومر هليييذه ا ٛمٕمٞمييي٤مت اًمرٕم٤موٟمٞمييي٦م ُمزايييي٤م يمٌيييػمة  ُمداظمٚمييي٦م:

 .ضمدًا ..

 .. ُم٤م  ل  ذه اعمزاي٤مع.ٟمريد أن ٟمٕمرومٝم٤م   اًمِمٞم :

يٕمٜمييل ُمييـ  ييذه اعمزاييي٤م قمييغم ؾمييٌٞمؾ اعم يي٤مل: أسيي٤م ختّمييص هليي٤م طمرييي٦م  :ُمداظمٚميي٦م

اًمً ٥م واإليداع سمٓمرق ُمٕمٞمٜم٦مو يٕمٜمل:  ذه سمٓمرق ُمٍمومٞم٦م يّمٕم٥م أن  طمٝم٤مو 

 ًمٙمـ ب٤مول أن شمًر٘مٓم٥م  ذه ا ٛمٕمٞم٤مت سمٙمؾ اًمٓمرق اعمٛمٙمٜم٦م..

 سم٤مإلهمراءات. ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مإلهمراءات يٕمٜمل: إهمراءات يمٌػمة. ُمداظمٚم٦م:

ؿمييي٤مره أؾمييير٤مذٟم٤م وؿميييٞماٜم٤م أسميييق ُم٤مًميييؽ  ٜمييي٤مك ٟم٘مٓمييي٦م ُمٝمٛمييي٦م يميييذًمؽ إؿمييي٤مرة إمم ُمييي٤م أ

يمذًمؽ: ُمـ ضمٝم٦م اًمٜم٤مس اعمرؼمقملم ي٤م ؿمٞم ل ا ٛمٕمٞم٤مت اًمرٕم٤موٟمٞمي٦م هم٤مًمٌي٤ًم يٙميقن هلي٤م 

طمًيي٤مب ذم يمييؾ اًمٗمييروعو يٕمٜمييل: ُميي لً إٟمًيي٤من أن ُمقضمييقد ذم اًمٕم٘مٌيي٦م قمييغم ؾمييٌٞمؾ 

اعم ٤مل إردن وإٟم٤ًمن ذم إرسميد وإٟمًي٤من يميذا.. وُم٘مير ا ٛمٕمٞمي٦م قميغم ؾميٌٞمؾ اعم ي٤مل 

ضمقد ذم قمننو ومٝمذا يمٞمػ يًيرٓمٞمع أن يّميؾع وًمٜمٗميرض ُمي لً أن  ي١مٓء أًمٗميلم ُمق

أو صملصميي٦م ذم اًمٕم٘مٌيي٦م إن د يٙمقٟمييقا أيم يير وذم إرسمييد قمنميية ًٓهو ومٝمييق يًييرٓمٞمع قمييـ 

ـمريؼ اًمٗمرع اًمٌٜمٙمل اًمذي  ٜم٤مك ذم اًمٕم٘م٦ٌم جمرد ورىم٦م يٌٕم ٝمي٤م طمريك ًميق يٌٕم ٝمي٤م ُميع 

صٜمدوق ا ٛمٕمٞم٦مو  أي إٟم٤ًمن يْمع.. يٕمٜمل: َيقل ُمـ داظمؾ طم٤ًمسمف إمم طم٤ًمب

 ومٓمٌٕم٤ًم ذم  ذا شمٞمًػم يمٌػم قمغم اًمٜم٤مسو وسم٤مًمر٤مزم شمرٚم٘مػ أُمقال يمٌػمة ًمٚمجٛمٕمٞم٦م.
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ومٕمٛمٚمٞميييي٤ًم ٓ يٛمٙمييييـ.. يٕمٜمييييل:  ييييذه أن اعمِمييييٙمٚم٦م أن ُم ييييؾ ُميييي٤م أظمييييؼمه ؿمييييٞماٜم٤م 

إؾميييير٤مذ أصييييٌ ٧م  ييييذه اًمٌٜمييييقك ُم ييييؾ اإلظمٓمٌييييقط أن ٓ شمًييييرٓمٞمع أن شمييييراٚمص 

 ُمٜمٝم٤م..

أٟمييف حمٔمييقر قمييغم ا ٛمٕمٞميي٤مت أن  ٜميي٤مك  ء ًظميير أخ رُمييزيل و ييق  ُمداظمٚميي٦م:

شمٌ٘مل ذم ظمزاٟمرٝم٤م إٓ ُمٌٚمغ يًػم حميدد.. ٓ ْيقز أسي٤م شمٌ٘ميل إًميقه وإٟمين شمٌ٘ميل 

إن أسم٘مييي٧م ُمتييي٤مت أُمييي٤م ٓ شمرٕميييدى رىميييؿ إًميييقه ٓ شميييدظمؾ ومٞميييف: وًميييذًمؽ ُميييـ اًمٜم٤مطمٞمييي٦م 

اًمٕمٛمٚمٞميي٦م ُمًيير ٞمؾ شمٓمٌٞم٘مييفو  ييذا إذا وىمٗمٜميي٤م قمٜمييد  ييذا ... ؿمييٞماٜم٤مل وًمٙمييـ ٟم ييـ ٟمٕمٚمييؿ 

ن ا ٛمٕمٞميي٤مت شمييدظمؾ إىميي٤مل:  سمٌمييء ُمييـ اإلـم٤مًميي٦مقع  ييذا اعمقويي طمييقل  يميين دٟمييدٟم٤م

اعمِميييييؽميملم أو اعمًييييي٤ممللم ومٞمٝمييييي٤م ذم ُمر٤م ييييي٤مت ذم اًمٕميييييداوة.. ذم اًمٌٖمْمييييي٤مء.. ذم 

اًمر ٤مؾمييد.. ذم اًمرٜميي٤مومر.. وـمٌٞمٕميي٦م ا ٛمٕمٞميي٤مت ؿمييٞماٜم٤م  ٜميي٤م أٟميي٤م أقمييره قمييدد ُمٜمٝميي٤م  ٜميي٤م 

أن اًمرٜميي٤مومس سمٞمٜمٝميي٤م ييي١مدي إمم ا ّمييقُم٦م طمرييك سمييلم أصيي ٤مب اعمييٜمٝم٩م اًمقاطمييدو وأٟميي٤م 

٧م مجٕمٞميي٦م ُمييأن مجٕمٞمرييلم إؾمييلُمٞمرلم  ٜميي٤م يم٤مٟميي٧م إطمييدامل٤م ىم٤مئٛميي٦م وٟمِمييٞمٓم٦م وم٘م٤مأذيميير 

أظمييرى أظمييذت بييرض قمييغم  ييذه ا ٛمٕمٞميي٦م وشم٘مييقل سميي٠من  ييذه ا ٛمٕمٞميي٦م ٓ ب٘مييؼ 

اعمّمٚم ٦م اًمرل.. وٓ شمًٕمك ًمعؿمٞم٤مء اًمرل أٟم٤م أطم٘م٘مٝم٤م ذم ا ٛمٕمٞم٦م: وًمذًمؽ ُم٤مشم٧م 

٤ًم ا ٛمٕمٞميييي٦م إومم وطمٞميييي٧م ا ٛمٕمٞميييي٦م اًم ٤مٟمٞميييي٦م قمييييغم طمًيييي٤مب إوممو و ييييؿ مجٞمٕميييي

 أص ٤مب ُمٜمٝم٩م واطمد.

 إو٤موم٦م ومٜمٞم٦م أؾم٤مس شمٙمقن ُمٕمٚمقُم٦م.. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ.  اًمِمٞم :
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ـمٌٕمييي٤ًم  يييق أن يٖمٚمييي٥م قميييغم دقمٜمييي٤م ٟم٘ميييقل قميييغم اًمٜمييي٤مس اعمٚمريييزُملم إذا  ُمداظمٚمييي٦م:

وييٓمر أن يرٕم٤مُمييؾ ُمييع  ييذه اًمٌٜمييقك أن يٗميير  طمًيي٤مب ضميي٤مري.. احلًيي٤مب ا يي٤مري ا

 طمًـ طم٤مل.. شمٕمريٗمف قمٜمد اًمٌٜمقك اإلؾملُمٞم٦م ـمٌٕم٤ًم أشمٙمٚمؿ.. شمٕمريٗمف أٟمف ىمرض

 يمٞمػع  اًمِمٞم :

شمٕمريٗميييف قمٜميييد اًمٌٜميييقك اإلؾميييلُمٞم٦م يٕمٜميييل: وويييع  يييذا احلًييي٤مب يًيييٛمك  ُمداظمٚمييي٦م:

طمًيي٤مب ضميي٤مري اًمييذي يٕمٓمييك ُمٕمييف دومييؽم ؿمييٞمٙم٤متو ووييٕمف  أٟمييف ىمييرض طمًييـ طميي٤ملو 

سمٛمٕمٜمك: أٟمؽ ذم أي وىم٧م شمٓمٚم٥م  ذا اعمٌٚمغ وًمق يم٤من سمٛمتي٤مت اعملييلم ييدومع ًميؽ 

 سم٠مي وىم٧م..

  إؾمنء ..رًٛمٞم٦م يٖمػماًم... ؿمٞماٜم٤م أٟمف  ُمداظمٚم٦م:

 يٕمٜمل: يًٛمقس٤م سمٖمػم اؾمٛمٝم٤م ..  اًمِمٞم :

 سمٖمػم اؾمٛمٝم٤م ٟمٕمؿل يٕمٜمل:  ذا شمٙمٞمٞمػ اًمنمع قمٜمده.. ُمداظمٚم٦م:

 اًمرٙمٞمٞمػ اًم٘م٤مٟمقين ًمٞمس اًمنمقمل.. ُمداظمٚم٦م:

 يييؿ ـمٌٕمييي٤ًم ي٘مقًميييقن شمٙمٞمٞميييػ  قميييلو ٕسيييؿ يييي٤م ؿميييٞم  يًيييٛمقه: ىميييرض  ُمداظمٚمييي٦م:

ىمي٧م شمٓمٚمٌيف أٟمي٧م طمًـ طم٤مل: ٕٟمف ٓ يٕمٓمك ٕي ومقائد أو أي أرسم٤محو  ذا ذم أي و

اعمٌٚمييييغ يٕمٓمييييك أو يييييدومع ًمييييؽو يٕمٜمييييل: ًمييييق أودقمرييييف اًمٞمييييقم وهمييييدًا ـمٚمٌرييييف يييييدومع ًمييييؽ 

سم٤مًمٙم٤مُمؾو ًمٙمـ سم٘مٞم٦م احل٤ًمسم٤مت ُم يؾ طمًي٤مب اًمريقومػم وطمًي٤مب اًمقديٕمي٦م  يذا ٓ سميد 

أن بيييرٗمظ سمٛمٌٚميييغ ُمٕميييلم ذم احلًييي٤مب وٓ ْيييقز أن شمًييي ٌف ىمٌيييؾ وميييؽمة حميييددةو 

أٟمي٧م ًميق ٟمٔميرت..  يق أرسمي   وسم٤مًمر٤مزم أهمٚم٥م  ١مٓء .. ًمٙمـ ـمٌٕمي٤ًم ذم ٟمٗميس اًمقىمي٧م
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طمًييي٤مب ًمٚمٌٜمييييؽ  ييييذا احلًييي٤مب: ٕٟمييييف همييييػم ُمٚمريييزم ُمٕمييييؽ سمييييدومع أي  ءو يٙمييييـ 

 يًرٖمٚمف ظملل يقُملم يِمٖمؾ  ذه اًمٜم٘مقد ويرسم  ُمٜمٝم٤م اًمٌمء اًمٙم ػم يٕمٜملو ٟمٕمؿ.

 ـمٞم٥مل أسمق أٟمس ُم٤مذا قمٜمدكع  اًمِمٞم :

ـمٞمي٥مل اعمقفميػ ... يٕمٜميل: احلٙمقُمي٦م ُمي لً بيقل راشمٌيف قميغم اًمٌٜميؽ  ُمداظمٚم٦م:

أن ي٠مظمذه ُميـ احلٙمقُمي٦م أو اًميدائرة وإٟمين بٞمٚميف قميغم سمٜميؽ اإلؾميٙم٤من أو  ٓ يٛمٙمـ

قميغم اًمٌٜمييؽ اًمٕمييرو وأطمٞم٤مٟمي٤ًم ًمٔمييروه ُميي٤م يري٠مظمر ٓ شمريي٤مح ًمييف ومرصي٦م ومٞمٌ٘مييك ُميي لً أييي٤مم 

 وأؾم٤مسمٞمعو ُم٤م طمٙمٛمف ؿمٞماٜم٤مع

 ذا ُمـ اًمٜمنذج وإُم ٚم٦م اًمرل أ ت إًمٞمٝم٤م طمٞمٜمن ىمٚم٧م ضمقاسم٤ًم ًمٙميلم   اًمِمٞم :

ًمٙمييـ سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًم٘مقًمييؽ أظمييػمًا أٟمييف ىمييد يريي٠مظمر ىمٌْمييف هلييذا إخ  ٜميي٤م: ًمٞمًييقا ؾمييقاًءو و

اًمراشميي٥م ُمييدةو أٟميي٤م أرى سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٙمييؾ ُمقفمييػ ُمٌييرغم اييذه اًمٌٚمييقى أن َيييقل راشمٌييف 

إمم اًمٌٜمؽ أن ْٕمؾ ديدٟمف دائًن وأسمدًا إذا قمٚمؿ أن اًمٞمقم وصؾ اًمراشمي٥م إمم اًمٌٜميؽ 

ٟمٗمًيي٤ًم إٓ ٓ يؽميمٝميي٤م وٓ ؾميي٤مقم٦م ُمييـ سيي٤مر إذا اؾمييرٓم٤مع: ٕن ام قمييز وضمييؾ ٓ يٙمٚمييػ 

وؾمييٕمٝم٤ًمو أوًٓ  ييق ًمٌٞميي٤من اًمٗمييرق..  ييق ًمييٞمس يمييذاك اًمييذي يييقدع ُم٤مًمييف سمٞمييده ذم اًمٌٜمييؽ 

وإٟمن  ذا ومرض قمٚمٞمف ومرو٤ًم يمٛم ؾ  ذه اًميائ٥م اًمرل ٓ يٜمجقا ُمٜمٝم٤م إٟمًي٤من ومٝميل 

وًملم.. ١مُمٙميييييقس وحمرُمييييي٦م إمم ًظميييييره ًمٙميييييـ ُمٗميييييروض قمٚمٞمٜمييييي٤م ومروييييي٤ًم ومٚمًيييييٜم٤م ُمًييييي

عمٝمْمييقم  ييذا ًمييٞمس رؿمييقة ويم٤مًمرؿمييقة اًمرييل يييدومٕمٝم٤م اًمييرا  ًمٚمقصييقل إمم طم٘مييف ا

 حمرُم٦م يمن شمٕمٚمٛمقن.

وًمٞم٦م: ٕن اًمدوًميي٦م أُمرشمييف أن ١مأن  ييذا اعمقفمييػ أوًٓ ًمييٞمس قمٚمٞمييف ُمًييوم٠مٟميي٤م أىمييقل: 
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ي٠مظميييذ اًمراشمييي٥م ُميييـ اًمٌٜميييؽو ًمٙميييـ قمٚمٞميييف أن َييييرص يمييين ىمٚمييي٧م ًٟمٗمييي٤ًم أن ٓ ييييدع  يييذا 

اعم٤مل أىمؾ وىم٧م يٙمـ.. َييرص أن ٓ يدقميف ُمٝمين ىميؾو أُمي٤م إذا اويٓمر ُميرض ٓ 

 ف ذًمؽ ومل يٙمٚمػ ام ٟمٗم٤ًًم إٓ وؾمٕمٝم٤م.ؾمٛم  ام وُم٤م ؿم٤مسم

... واطمد ذم اعم٤مئ٦م ... سمٕمد قمٛمٚميفو يٕمٜميل: ْيقز.. ؾمي١مال أظمقاٟمي٤م ىميد  ُمداظمٚم٦م:

يٙمقن راشم٥م إٟم٤ًمن  يذا سمًيٞمط وًمٙميـ  يذه اًمٌٜميقك ـمٌٕمي٤ًم ُميـ ظمٌ ٝمي٤م أطمٞم٤مٟمي٤ًم شمرٚم٘ميػ 

اعمٌٚميييغ.. ُمٌٚميييغ اًمرواشمييي٥م ٟمٗميييرض ُمييي لً وزارة اعم٤مًمٞمييي٦م سم٤مًمٙم٤مُميييؾ أو وزارة اًمزراقمييي٦م 

لً ُمٌٚمييغ ٟمٗمييرض ُميي لً ُمتيي٤مت اعمليييلم  يي٥م شمٚم٘ميي٧م اعمٌٚمييغ ُمييـ احلٙمقُميي٦م شمرٚم٘مييػ ُميي 

وًمٙمـ شم١مظمره قمٜمد ٤م طمرك شمِميٖمٚمفو ويميؾ ُمي٤م يراضميع اعمقفميػ شم٘ميقل: د يّميؾ ُميـ 

اًمقزارةو وشم٠ميت ًمٚمقزارة وشم٘مقل ًمؽ: ذ ٥م.. ـمٌٕمي٤ًم  يل وميؽمة إرسميع ا ٛمًي٦م أيي٤مم 

  ذه شمٙمقن ؿمٖمٚم٧م  ذا اعم٤ملو ًمٙمـ ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مم..

 ييذا قمييغم يمييؾ طمي٤مل ًمييٞمس ًمييف قملىميي٦م سمي٤معمقفمػو ٕن  ييذا ُمييـ طمييٞمٚمٝمؿ:    :اًمِميٞم

درت أٟميي٤م قمييغم سم٤مًمييؽ يميين ي٘ميي٤ملل يٕمٜمييل: ومييقق شمٕميي٤مُمٚمٝمؿ سم٤مًمرسميي٤م ييي١مظمروا  ييذا اعميي٤مل 

 قمٜمد ؿ وًمٞمس هلؿ طمؼ ذم ذًمؽ.

ؿميييييٞماٜم٤م سمييييي٤مرك ام ومٞميييييؽ أن اٟمرٝمٞمٜمييييي٤م ُميييييـ ُمقويييييقع ُمييييي لً.. ُمًييييي٠مًم٦م  ُمداظمٚمييييي٦م:

 نقميل اعميٜمٔمؿ وا ٛمٕمٞمي٤متو أفميـ ا ٛمٕمٞم٦مو ًمٙمـ  ؾ  ٜم٤مك شملزم سميلم اًمٕمٛميؾ ا

 وام أقمٚمؿ  ؾ  ٜم٤مك..

ذم اًمييييدائرة ٓ يٕميييي٤مدي سمٕمْميييييٝمؿ  يٕمٛمٚمييييقنؾمييييٌؼ ا ييييقابل إذا يميييي٤مٟمقا   اًمِمييييٞم :

سمٕمْميي٤ًمو وٓ َي٘مييد سمٕمْمييٝمؿ قمييغم سمٕمييض أٟميي٤م ٓ أرى ذم ذًمييؽ ُم٤مٟمٕميي٤ًمو ًمٙمييـ  ييذا ذم 
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 اًمقاىمع يمقاىمع قمزيز ضمدًا.

س دقمقشمييييف أو ٕٟمييييف سميييي٤مرك ام ومٞمييييؽ ٓ يٜمٌٖمييييل ٕطمييييد أن ْٕمييييؾ أؾميييي٤م ُمداظمٚميييي٦م:

دمٛمٕمف  ق مجٕمٞم٦م أو يمذا أو يميذا يٜمٌٖميل أن يٙميقن إؾمي٤مس  يق ُميٜمٝم٩م أ يؾ اًمًيٜم٦م 

 وا نقم٦مو أُم٤م إذا ضمٕمؾ أؾم٤مس ..

 .رضمٕم٧م طمٚمٞمٛم٦م إمم قم٤مدهت٤م اًم٘مديٛم٦م ..  اًمِمٞم :

إذا ضمٕمؾ أؾم٤مس دقمقشمف  يل مجٕمٞمي٦م يٙميـ طمٞمٜمتيٍذ سمٕميد ذًميؽ َييدث  ُمداظمٚم٦م:

٦م قمغم ومٝمؿ اًمًٚمػ إذا ضمٕمٚميف ٟمقع ُمـ احلزسمٞم٦مو ومٞمجٕمؾ ُمٜمٝم٩م أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقم

  ق إصؾ ٓ يٚمزم طمٞمٜمتذ أٟمف ُم ؾ  ذه احلزسمٞم٦م ..

 ًمٙمـ شمذيمر أٟمٜمل أًم  سم٠من ـملب اًمٕمٚمؿ يٌرٕمدون ..  اًمِمٞم :

 ـمٞم٥مل ضمزاك ام ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

: قمييغم يمييؾ طميي٤مل ؿمييٞماٜم٤م أٟميي٤م أريييد أن أىمييقل يمٚمٛميي٦م ذم س٤مييي٦م  ييذا اعمجٚمييس ؿميي٘مرة

إظمقاٟمٜمي٤م ُميـ اًميٞمٛمـ وًمٕمٚمٝمي٤م اعميرة ... اًمٓمٞم٥م اًمٙمريؿ اًمذي طم٘مٞم٘م٦م ؾمٕمدٟم٤م ومٞميف سمٚم٘مٞمي٤م 

اًمرييل ٟمجرٛمييع ومٞمٝميي٤م سميي٢مظمقان ًمٜميي٤م ُمييـ اًمييٞمٛمـ وضمييزا ؿ ام قمٜميي٤م ظمييػم ا ييزاء طمٞميي٨م أٟمٜميي٤م 

أيْم٤ًم اؾمرٛمرٕمٜم٤م سم دي٨م ؿمٞماٜم٤م وأؾمير٤مذٟم٤م واًميذي يًيٕمد اًمٜمي٤مس مجٞمٕمي٤ًم سمٚم٘مٞمي٤مه يمٚمين 

ًم٘مقهو و ذا ُمـ ومْمؾ ام قمغم  يذه إُمي٦م يمٚمٝمي٤م واحلٛميد م أن يقضميد ُم يؾ ؿميٞماٜم٤م 

٤م اًمِميٞم  حمٛميد ٟمي٤م  اًميديـ إًمٌي٤مينو وإذا يمي٤من ًمٜمي٤م أن ٟمرٕمّمي٥م ٟم يـ ذم وأؾمر٤مذٟم

سملدٟم٤م ذم دي٤مر اًمِم٤مم وميٜم ـ ٟمٗماير سمي٠من يٙميقن درة سميلد اًمِمي٤مم اًمِميٞم  ٟمي٤م  اًميديـ 

إًمٌيي٤مينو واحلٛمييد م اًمييذي ُمييـ قمٚمٞمٜميي٤م اييذا وٟمًيي٠مل ام ؾمييٌ ٤مٟمف وشمٕميي٤ممم أن يٙمييقن 
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 جمٚمًٜم٤م  ذا اًمذي ضمٚمًٜم٤م جمٚمس ظمػم وسمريم٦م.

قمٜم٤م إلظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ ذم اًمٞمٛمـ واًمذيـ أٟمرؿ احلٛميد م ت ٚميقن ضميزًء وأٟم٧م شمٜم٘مؾ 

يمٌػمًا ُمٜمٝمؿ.. أن شمٜم٘مٚمقا هلؿ بٞم٤مشمٜم٤م وؾملُم٤مشمٜم٤م احل٤مرة اًمٕم٤مـمرة وأن ٟمرقاىص دائًن 

سمييي٤م ػم واحليييؼو وأن ٟمٙميييقن إن ؿمييي٤مء ام قميييغم ُم يييؾ طمًيييـ اًمٔميييـ اًميييذي ٓ أىميييقل: 

فمـ إظمقاٟمٜمي٤م ُميـ ورائٜمي٤م ٟم ًـ اًمٔمـ ومٞمف سم٠مٟمٗمًٜم٤م وإٟمن أرضمق أن ٟمٙمقن قمٜمد طمًـ 

اًمييذيـ يييرون ومٞمٜميي٤م أٟمٜميي٤م قمييغم  ء ُمييـ اًمٕمٚمييؿ واعمٕمروميي٦م وسما٤مصيي٦م وأن ُميي٤م ؾمييٛمٕمرٛمقه 

أن  يييق أُم٤مٟمييي٦م ذم أقمٜمييي٤مىمٙمؿ شمٜم٘مٚمقسييي٤م إمم إظمقاٟمٜمييي٤م  ٜمييي٤مك ُميييع.. وأؾميييرٛمٞم  ؿميييٞماٜم٤م 

قمييييذرًا وإذا ىمٚميييي٧م أيْميييي٤ًم: اٟم٘مٚمييييقا إلظمقاٟمٜميييي٤م ؾمييييلم ؿمييييٞماٜم٤م ودقميييي٤مؤه هلييييؿ سميييي٤مًمرقومٞمؼ 

 واًمًداد إن ؿم٤مء ام.

 ضمزاك ام ظمػمًا.  اًمِمٞم :

 ( 00:  34: 42/   792) اهلدى والنور / 
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 مجعٔ٘ -ادتنعٔات ارتريٓ٘ 

 اذتهن٘ الٔناىٔ٘

ُم٤م رأيؽ ذم ا ٛمٕمٞم٤مت ا ػمي٦م اًمرل شم٘م٤مم قمغم أؾم٤مس ديٜميلو يٕمٜميل:  ُمداظمٚم٦م:

قمييغم أؾميي٤مس أٟمييف ُمًيي٤مقمدة اًمٗم٘مييراء واعم ريي٤مضملم وُمييـ أضمييؾ أقميينل ظمػمييي٦مو يٕمٜمييل: 

ٓ سمييي٤محلٙمؿ وٓ سم٤مًمؼمعم٤مٟمييي٤متو  يييؾ  يييذا ضمييي٤مئزع ... أن ًميييٞمس هلييي٤م قملىمييي٦م سم٤مًمدوًمييي٦م و

قمٜمييدٟم٤م مجٕمٞميي٦م ظمػمييي٦م ذم اًمييٞمٛمـ اؾمييٛمٝم٤م مجٕمٞميي٦م احلٙمٛميي٦م اًمٞمنٟمٞميي٦مو ومٕمٛمٚمٝميي٤م ظمييػميو 

 ومٞمٝم٤م إؾمر٤مذ اًمديمرقر اًمريٛمل وشملُمذة اًمِمٞم  ُم٘مٌؾ.

إذا يم٤مٟم٧م ا ٛمٕمٞم٦م ا ػمي٦م يمن شم٘مقل و ذا يٕميقد سمٜمي٤م إمم أن ٟم٘ميقل: أن  اًمِمٞم :

ٌلد اإلؾملُمٞم٦مو وم٢مذا يم٤مٟم٧م قمٜمديمؿ مجٕمٞم٦م ظمػمي٦م وقمٜمدٟم٤م اًم٘مْمٞم٦م واطمدة ذم يمؾ اًم

 أيْم٤ًم يٛمٙمـ أيم ر ُمـ مجٕمٞم٦م ظمػمي٦مو ذم ؾمقري٤م أيْم٤ًم و ٙمذا.

وا يييقاب يِميييٛمؾ يميييؾ  يييذه ا ٛمٕمٞمييي٤مت ذم يميييؾ سميييلد اًميييدٟمٞم٤مو وسما٤مصييي٦م اًميييذيـ 

 يٕمٞمِمقن ذم سملد اًمٙمٗمرو ذم أوروسم٤م ذم أُمريٙم٤م إمم ًظمره.

م اًمنميييقمٞم٦م ومٝميييل ضمييي٤مئزة و يييل إذا يم٤مٟمييي٧م  يييذه ا ٛمٕمٞمييي٤مت ىم٤مئٛمييي٦م قميييغم إطمٙمييي٤م

ٙمِلمِ ﴿داظمٚم٦م وٛمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًْي
ِ ٤مِم اعمْ غَم ـَمٕمَي و  يذه [5:المداوون]﴾َوٓ ََيُضُّ قمَي

 دائًن ٟم٘مرأ ٤مو إذًا احلض قمغم ـمٕم٤مم اعمًٙملم  ذه قمٛمؾ ُمنموع.
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ًمٙمييييـ اًمييييذي ي٘مييييعو و ييييذا اًمييييذي أريييييد أن ٟمٜمٌييييف قمٚمٞمييييف دمٛمييييع أُمييييقال ُمييييـ أُمييييقال 

ًمٞمًيي٧م أُمييقال زيمييقات ومرقوييع ذم  ات وصييدىم٤متؼماًمزيمييقاتو ودمٛمييع أُمييقال ُميي

صييٜمدوق واطمييدو ومٕمٚمٞمييف اعمًييٙملم ُميي لً ُمًييٙملم  ييق وقم٤مئٚمرييف ومٞمِمييؽمى ًمييف ُمييـ ُميي٤مل 

 اًمزيم٤مة ـمٕم٤مم و اب ويمًقة وإمم ًظمرهو  ذا ٓ ْقز.

وٟم يييـ ٟمٜمّمييي  أٟميييف ْييي٥م أن يٙميييقن ذم يميييؾ مجٕمٞمييي٦م ظمػميييي٦م صيييٜمدوق ظميييػميو 

 صييييٜمدوق ُٕمييييقال اًمزيميييي٤مة طمرييييك شمٍمييييه ٕ ييييؾ اًمزيميييي٤مةو وأ ييييؾ اًمزيميييي٤مة ُمٜمّمييييقص

 ﴿قمٚمٞمٝمؿ ذم اًم٘مرًن اًمٙمريؿ 
ِ
َدىَم٤مُت ًمِْٚمُٗمَ٘مَراء َن اًمّم   إمم ًظمره..  [56]التوبة:﴾إِٟم 

وصييٜمدوق صميي٤مين ... شمٍمييه ذم ؾمييٌؾ ا ييػم و ييل أقمييؿ ُمييـ  ه اًمزيميي٤مة ذم 

اعمّمييييي٤مره اعمٕمروومييييي٦مو  يييييذا ُم ييييي٤ملو ومييييي٢مذا يم٤مٟمييييي٧م ا ٛمٕمٞمييييي٦م ا ػميييييي٦م ىم٤مئٛمييييي٦م قميييييغم 

 مجٕمٞمي٦م اهليلل إ ير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ومٜمٕمن  يل وإٓ وميل وميرق طميلم ذاك سميلم

 وسملم اًمّمٚمٞم٥م إ ر.

 ( 00: 17: 56/   358) اهلدى والنور /  



 حكه اجلنعيات واملؤسسات اخلريية ------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

785 

 

 أعنال ارتري

سميي٤مرك ام ومييٞمٙمؿ يٕمٜمييل ذم  ييذا اًمٌٚمييد سم٤مًمييذات وذم سمٚمييدان شم٘م٤مرسمييف هتييرؿ  اًمًيي١مال:

سم٠مُمقر اعمًٚمٛملمو شمٌٜمل هلؿ اعمدارس واعم٤ًمضمد وإُمير سمي٤معمٕمروه واًمٜمٝميل قميـ 

ضمٌييييي٤مت اإلؾميييييلمو ًمٙميييييـ ُمييييي لً ظميييييذ ُمييييي لً إظمقاٟمٜمييييي٤م اعمٜمٙمييييير شم٘ميييييقم سم٤مًمٌميييييء ُميييييـ وا

اعمًييٚمٛملم ذم اهلٜمييد احلٙمقُميي٦م يٕمٜمييل شم٘ميي٤موم اإلؾمييلم شمريييد إسيي٤مؤه ذم  ييذه اًم٘ميي٤مرةو 

ومٞمْمييييٓمر اعمًييييٚمٛمقن أسييييؿ يٜمٔمٛمييييقا ٟمٗمقؾمييييٝمؿ وَييييي٤مومٔمقا قمييييغم ديييييٜمٝمؿ ويمييييراُمرٝمؿ 

ومٞمٜمٔمٛمقا أٟمٗمقؾمٝمؿ ًمٞمجٛمٕمقا إُمقال يٌٜمقا اعم٤ًمضمد ويٌٜمقا اعمدارس إذا ُمي٤م ىمي٤مُمقا 

 ا و٤مقمقا ت٤مُم٤ًم.سمٛم ؾ  ذ

اًمًييٚمٗمٞملم قمٜمييد ؿ  ييقل ذم اًمرٜمٔمييٞمؿ ُميي لً قمٜمييد ؿ ؿمييٌٝم٦م ٓ يٜمٔمٛمييقا ٟمٗمقؾمييٝمؿ  

 يييي١مٓء ـمٌٕميييي٤ًم سميييي٤مرقملم ذم اًمرٜمٔمييييٞمؿ يمييييؾ ُميييي٤م يييييرو اًمًييييٚمٗمٞملم ضمٞمييييؾ اطمرقا يييي٤م  ييييذه 

اًمرٜمٔمٞمنت برقيفو اًمِم٤ٌمب ويٕمٛمؾو ـم٤مىم٦مو ي٘مقم أيش ييه ُم٤م ْيد  ء أُم٤مُميف 

ا نقمي٤متو و يذه إطميزاب شم٠مظميذ  قمٜمد اًمًٚمٗمٞملمو ُم٤م قمٜمد ؿ سمراُم٩م ومر٠مظمذه  ذه

ا ٞمؾ وإول واًم ٤مين واًم ٤مًم٨مو ومر٠ميت ُم ؾ  ذه اًمِمٌٝم٦م ُم٤م اًميذي يٛمٜمٕميف ُميـ ٟمٔمي٤مم 

صمنره ـمٞم٦ٌم سمٜم٤مء ُم٤ًمضمد سمٜم٤مء ُمًرِمٗمٞم٤مت سمٜم٤مء ُمدارس إذا ُم٤م ٟمٕمٛمؾ  يذا اًمٕمٛميؾو ُمي٤م 

 ؿم٤ٌمبو ومٌنذا ٟمجٞمٌٝمؿ ع يشم٘مقم ًمٜم٤م ىم٤مئٛم٦م وٓ ي ٧ٌم ًمد

ؾمييٌؼ اًمٗمييرق سمييلم اًمٗمييري٘ملم أن اًمٗمريييؼ اًمييذي أٟميي٤م أىمييقل سميي٤مرك ام ومييٞمٙمؿ  اًمِمييٞم :
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أصمٜمٞميي٧م قمٚمٞمييف سمرٕميي٤موسؿ سمٕمْمييٝمؿ ُمييع سمٕمييض ًمييٞمس قمٜمييد ؿ  ء يِمييٖمٚمٝمؿ قمييـ ذًمييؽ 

ومٝمييذا  ييق ؿمييٖمٚمٝمؿو ؿميي٠مسؿ يمِميي٠من اًمٜمّميي٤مرى ًمييٞمس قمٜمييد ؿ  ييؿ إٓ سميي٤مًمرٗمٙمػم اًمييذي 

 يقاومؼ  قى اًمٜم٤مس و قى اعمدقمقيـ.

ًظمير ٛمؾ وٓ قمٛمؾ يمذًمؽ  ١مٓء اًمٜم٤مس اعمٜمٔمٛملم ومٝمؿ ُمرقضمٝمقن إمم  ذا اًمٕم 

و واًمٕمٙميس ت٤مُمي٤ًمو اًمًيٚمٗمٞمقن يِميٖمٚمٝمؿ ؿميٖمؾ قمٔميٞمؿ ضميدًا و يق ًمدهيؿ يِمٖمٚمٝمؿ قمٜمف

ا يييرنُمٝمؿ سمٗمٝمٛمٝميييؿ أوًٓ اإلؾميييلم ومٝميييًن صييي ٞم ٤ًمو وقميييغم ُميييٜمٝم٩م اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م 

واًمًيييٚمػ اًمّمييي٤مًم و صميييؿ أن يٕمٜميييك يميييؾ وميييرد ُميييٜمٝمؿ سمرٓمٌٞميييؼ  يييذا اًميييذي يرٕمٚمٛميييف قميييغم 

ٞمييييي٤مم سميييييٌٕمض ٟمٗمًيييييفو قميييييغم زوضميييييفو قميييييغم وًميييييدهو  يييييذا آ يييييرنم يِميييييٖمٚمٝمؿ قميييييـ اًم٘م

اًمقاضم٤ٌمت إظمرىو ذًمؽ ٕن ـم٤مىم٦م اًمٜمٗمقس اًمٌنمي٦م حمدودة يمن ٓ فٗمك قمغم 

ا ٛمٞمعو ومٌ٘مدر ُم٤م هيرؿ اإلٟم٤ًمن ذم ضم٤مٟم٥مو ي٘مٍم ذم ضم٤مٟمي٥م ًظميرو ومي٢من يمي٤من  يذا 

اًمر٘مّميييػم ذم ا ٤مٟمييي٥م أظمييير  يييق وإن يمييي٤من واضمٌييي٤ًم وًمٙمٜميييف دوٟميييف آ يييرنم سمييي٤مُٕمر 

 إولو وم٢من عمٜم٤م ؿ ٟمٚمقُمٝمؿ سم٘مدر.

وميي٤مًمٚمقم قمٚمييٞمٝمؿ أيمييؼم: ٕسييؿ ٓ يٕمٜمييقن اييذا إُميير إوضميي٥مو وإٟميين  أُميي٤م أوًمتييؽ 

يٕمٜمييييقن سميييين شمٕمرٜمييييل سمييييف اًمٜمّميييي٤مرىو اًمٙمٗميييي٤مر اعمنميييييمقن ومٝمييييؿ قمٜمييييد ؿ شمٜمٔمييييٞمؿ اييييذا 

اعمٕمٜمييكو أدق سمٙم ييػم ُمييـ شمٜمٔمييٞمنت ا نقميي٤مت اإلؾمييلُمٞم٦م إظمييرىو صيي ٞم  أٟمييف 

ًمٙميـ قمغم اًمًيٚمٗمٞملم أن ي٠مظميذوا اإلؾميلم يميلً ٓ يرجيزأ و يذه ُميـ دقمقشمٜمي٤م يمٗمٙمير و

 ؾ ُمـ اعمًرٓم٤مع أن يٕمٛمؾ اًمٕم٤مد ُم لً اعمًيٚمؿ ذم يميؾ ضمقاٟمي٥م احلٞمي٤مة ٓ يٛمٙمٜميف 

أن ي٘ميييييييقم سميييييييذًمؽ ٓ يًيييييييرٓمٞمع أن يٙميييييييقن اًمٕمييييييي٤مد ُمراّمّمييييييي٤ًم ذم قمٚميييييييؿ اًمرٗمًيييييييػمو 

ُمراّمّميي٤ًم ذم قمٚمييؿ احلييدي٨مو ُمراّمّميي٤ًم ذم اًمٗم٘مييف اعم٘ميي٤مرنو ُمراّمّميي٤ًم ذم اًمٚمٖميي٦م 
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ذم قمٚميؿ واطميد وٟم ق ذًميؽو وًمٙميـ قمٚمٞميف أن يٚميؿ ايذه اًمٕمٚميقم سم٘ميدر صميؿ يراّميص 

 ًمٙمل شمٙمقن إوم٤مدشمف ًمٚمٜم٤مس أىمقىو وأؿمٛمؾ ومٞمن  ق ُمراّمص ومٞمف.

ومٚمييذًمؽ وم٠مٟميي٤م ٓ أشمٕمجيي٥م ُمييـ ُميي لً ا ييرنم مج٤مقميي٦م اًمرٌٚمٞمييغ اييذا ا ييروج اًمييذي 

ؾمييٚم٥م قم٘مييقل سمٕمييض ا ٤مصيي٦مو ومْمييلً قمييـ اًمٕم٤مُميي٦مو ٕسييؿ ٓ ؿمييٖمؾ هلييؿ ٟم٘مييقل هلييؿ 

قم ذم سمٞميي٧م ُمي٤م اضمرٛمييع ىمي»ضمٚمًيقا أدرؾميقا اًمٕمٚمييؿو وٟميذيمر ؿ سم٘مقًميف قمٚمٞمييف اًمًيلم : ا

 .«ُمـ سمٞمقت ام يرٚمقن يمر٤مب ام

ُم٤م يٗمٕمٚمقن ذًمؽ وًمق ومٕمٚمقا عم٤م اؾمرٓم٤مقمقا أن فرضميقا  يذا ا يروج وسما٤مصي٦م  

أن ذم  ذا ا روج ب٘مٞمؼ ًمِمٝمقات ظمٗمٞم٦م ذم اًمٜمٗمقس  ؿ ئمٜمقس٤م دي٤مٟمي٦مو وأيمي٤مد 

ْؾ ﴿أىمييقل أٟمييف يٙميي٤مد يٜمٓمٌييؼ قمٚمييٞمٝمؿ ىمقًمييف شمٌيي٤مرك وشمٕميي٤ممم ذم اًم٘مييرًن اًمٙمييريؿ :  ْؾ َ يي ىُميي

ًٓ ُٟمٜمٌَك  ـَ َأقْمَن ي ٌُقَن * ُتُٙمْؿ سم٤ِمٕظَْمَنِ ًَي ْٟمٞم٤َم َوُ ْؿ ََيْ ـَ َوؾ  ؾَمْٕمُٞمُٝمْؿ ذِم احْلَٞم٤َمِة اًمدُّ ِذي اًم 

ٜمُقَن ُصٜمًْٕم٤م  ًِ ُْؿ َُيْ  .[368-365]الكهف:﴾َأس 

فرضمييييقن مج٤مقميييي٤مت اًمٕمنمييييات اعمتيييي٤مت وأيم يييير ؿ ُميييي٤م قمرومييييقا اًمرقطمٞمييييد سمٕمييييدو 

و ¢ام وطمييدي٨م رؾمييقل ام  اضمٚمًييقا ييي٤م مج٤مقميي٦م ذم اعمًيي٤مضمدو وشمدارؾمييقا يمريي٤مب

أٓ أن يرٗم٘مييف أطمييد ذم ديييـ ام يًيي٤موي  ييذا ا ييروج اًمييذي يًييٛمقٟمف فمٚمييًن وضمٝمييلً 

ا روج ذم ؾمٌٞمؾ امو ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم ؾميٌٞمؾ ام عمي٤مذا ٓ يٓمٚمٌيقن اًمٕمٚميؿ: ٕٟميف ٓ 

يقاوميييؼ  يييقى ذم ٟمٗمقؾميييٝمؿو  ٙميييذا ا نقمييي٤مت إظميييرى هيرٛميييقن سم٠مؿميييٞم٤مء ومٕميييلً ٓ 

سؿ ًمٞمًقا سم٤معمًرٓمٞمٕملم اذا ا ٤مٟم٥مو ًمذًمؽ أٟم٤م أىمقل يمٚمٛم٦م هيرؿ ا٤م اًمًٚمٗمٞمقن ٕ

ىمييد يًييرٖمرا٤م سمٕمييض إظمقاٟمٜميي٤مو وًمٙمٜمييل أقمر٘مييد أٟمييف احلييؼ و ييق: ٓ أرى ُم٤مٟمٕميي٤ًم ُمييـ أن 

يٙمييقن  ٜميي٤مك مج٤مقميي٤مت ُمرٕمييددة ًمٙمييـ وييٛمـ ُمييٜمٝم٩م واطمييد إٓ أن يمييؾ مج٤مقميي٦م هليي٤م 
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قمٛمٚمٝم٤م ا ٤مص ا٤مو سم ٞم٨م أٟمف دمٛمٕمٝميؿ اًميدقمقة اًمقاطميدة وميل ير٤ٌمهمْميقن واًمٖم٤ميي٦م 

 اًمقاطمدة و و إمم ًظمرهو ًمٙمـ اظمرّم٤مص ُم ؾ إومراد ٟم٘مقل ذم مج٤مقم٤مت.

  ذا اًمذي ٟمريده ي٤م ؿمٞم . اًم١ًمال:

 ييذا  ييق اًمييذي ٟمريييدهو وًمٙمييـ يٜمًيي٥م إًمٞمٜميي٤م وإًمييٞمٙمؿ أٟمٜميي٤م ُميي٤م ْييقز  ييذا  اًمِمييٞم :

 .٤مقمٜمدٟم

  ذا ُمـ اًمٙمذب اًمذي يٜم٥ًم إًمٞمٜم٤م سم٤مرك ام ومٞمؽ. اًمِمٞم :

 ًمٙملم سم٤مرك ام ومٞمؽ. ُمـ اًمٙمذب وم٠مٟم٤م أريد أن أؾمجؾ  ذا ا اًم١ًمال:

  ذا ُمًجؾ سم٤مرك ام ومٞمؽو وإظمقاٟمٜم٤م يِمٝمدون سمذًمؽ ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

وشمٙميييقن اًمٖم٤ميييي٦م واطميييدة وشمٙميييقن ُمتييي٤مت ا نقمييي٤مت وشمٜمنمييي ُمِمييي٤مريع  اًمًييي١مال:

 ا ػم اعم٤ًمضمد.

أٟميي٤م أىمييقل طمٙمييؿ ا نقميي٤مت يم ٙمييؿ إومييرادو إذا واطمييد ٓ يٕمييره ُمييـ  اًمِمييٞم :

س يمٝمرسمي٤مء ُمٝمٜميدس سمٜمي٤مء وٟم يق اًمٗم٘مف ؾمقى اًمٌمء اًميوري وًمٙميـ ًميق  يق ُمٝمٜميد

ذًمييؽو ُميي٤مدام ُمٕمٜميي٤م ذم اًم٘م٤مقمييدة ومجييزاه ام ظمييػمًا ومٝمييق ي٘مييقم سمقاضميي٥مو ٟم٘مييقل  ييذا ذم 

إومراد وٟمٓمٚم٘مٝم٤م قميغم ا نقمي٤مت أيْمي٤ًمو ًمٙميـ أي مج٤مقمي٤مت  يذه  يل اعمقضميقدة 

اًمٞميييقم ذم اًمًييي٤مطم٦م اعمر٤ٌمهمْميييلم اعمر٤ٌمقميييديـ اعمريييداسمريـو اعمارٚمٗميييلم ذم اعميييٜمٝم٩م 

م ىم٤مل رؾمقًمف امو ي٘مقًميقن:  يذا ًميٞمس أن أواٟميف ُمريك إؾم٤ميو ٟم٘مقل هلؿ ىم٤مل ا

سميييدل اًمٙمييي٤مومر اعمًيييرٕمٛمر  ويٙميييقن أواٟميييفع سمٞميييٜمن َيريييؾ اًمٙمٗمييير ذم أذ ييي٤من اعمًيييٚمٛملم

 اًم٤ًمسمؼ وام اعمًرٕم٤من.



 حكه اجلنعيات واملؤسسات اخلريية ------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

789 

 ضمزايمؿ ام ظمػما. اًم١ًمال:

 ٟم ـ ٟم٘مقل  ذا سم٤مرك ام ومٞمٙمؿ ُمٜمذ صملصملم ؾمٜم٦م ذم ؾمقري٤م . اًمِمٞم :

 وًمٙمـ احلٛمد م وصٚمٜم٤م إمم  ذه اًمٜمرٞمج٦م. وام ُم٤م ؾمٛمٕمرف ُمٜمٙمؿو اًم١ًمال:

 احلٛمد م واومؼ ؿمـ ـمٌ٘م٦م واوم٘مف ومٕم٤مٟم٘مف. اًمِمٞم :

ضمزايمؿ ام ظمػمو  ذه اًمرٜمٔمٞمنت ي٤م ؿمٞم  اًمريل شمٕميؽمض قميغم اعميٜمٝم٩م  اًم١ًمال:

اًمًييييٚمٗمل وشمرٝمٛمييييف اييييذه اًمييييرٝمؿو ي٘مييييدُمقن ُميييي٤م ي٘مييييدُمقن ُمييييـ ُمِميييي٤مريع ُمزقمقُميييي٦م يميييين 

طمًييييي٤مب ويييييٞم٤مع أٟمٗمًيييييٝمؿ  شمٗمْميييييٚمرؿ أؿميييييٌف ُمييييي٤م شمٙميييييقن اعمِمييييي٤مريع اًمرٌِميييييػمي٦م قميييييغم

 وأ ٚمٞمٝمؿ.

  ق  ذا اًمذي أىمقلو  اًمِمٞم :

أطمٞم٤من صم٤مسمر٦م ذم اعمديٜم٦م  ٜمي٤م رضميؾ وضميد أوٓده سميآظمر اًمٚمٞميؾ يٓمي٤مرد ؿ  اًم١ًمال:

وًملم ضمزا ؿ ام ظمػم وم٠مٟم٘مذوا إوٓد ١مسمٕمض اًمٗم٤ًمقو ومج٤مء ام سم٤مًمنمـم٦م وسم٤معمً

٤م ظمييرج ُمٜمييذ ومًيي٠مًمٜم٤م إوٓد عميي٤مذا ُميي٤م اًمييذي أظمييرضمٙمؿ ذم  ييذه اًمًيي٤مقم٦مع ىميي٤مًمقا أسمقٟميي

أرسمٕم٦م أؿمٝمر وٓ ٟمدري ُمّمػمهو وٓ ٟمدري  ق طمل أو ُمٞم٧مع وشمريمٜم٤م وأٟم٤م ظمرضمي٧م 

أذ ييي٥م سمييي٠مظمل إمم اعمًرقصيييػ وم٤مقمؽمويييٜمل  يييذا اًمٗم٤مؾميييؼ وـمييي٤مردين ٟمٕميييؿو و يييذه 

 يٕمٜمل طم٘مٞم٘م٦م ىمٌؾ أي٤مم ىمٚمٞمٚم٦م ذم ؿمٕم٤ٌمن طمّمٚم٧م.

 إمم أيـ ذ ٥م واًمده. ُمداظمٚم٦م:

 ذ ٥م ُمع مج٤مقم٦م اًمرٌٚمٞمغ. ُمداظمٚم٦م:
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 ٕمؽ ومٞمٝم٤م. ل يمٜم٤م ٟم ٙمل ُم اًمِمٞم :

 ( 00:  30: 39/ 371) اهلدى والنور / 
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 حهه االخنساط يف اليكابات

 أوًٓ طمٙمؿ آٟماراط ذم اًمٜم٘م٤مسم٦مع ُمداظمٚم٦م:

 ذم اًمٜم٘م٤مسم٦مع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 يييييؾ اًمٜم٘م٤مسمييييي٦م ىم٤مئٛمييييي٦م قميييييغم  يٕمييييي٦م اإلؾميييييلمع إن يمييييي٤من يميييييذًمؽ يٜمٌٖميييييل  اًمِميييييٞم :

 آٟمْمنم وإٓ ومل.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

إن يم٤مٟمييييي٧م اًمٜم٘م٤مسمييييي٦م ىم٤مٟمقسييييي٤م ىمييييي٤مئًن قميييييغم أطمٙمييييي٤مم اًمنمييييييٕم٦م اإلؾميييييلُمٞم٦م  اًمِميييييٞم :

 وم٤مٟٓمْمنم إًمٞمٝم٤م وارد وإٓ ومل.

 سم٤مرك ام ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 وومٞمؽ سم٤مرك. اًمِمٞم :

 .( 00:  14: 19/ 338هلدى والنور /) ا
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 زأٖ العالم٘ األلباىٕ يف فهس 

 -ضددِ اهلل–ستند ضسّز 
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 حْل ِفِهس  

 -ضددِ اهلل-زستند ضسّ

 ٟم ـ ىمٚمٜم٤م ًٟمٗم٤ًم ُمٖمرٜمٛملم ومرص٦م وضمقد إخ آؾمؿ اًمٙمريؿ..ع اًمِمٞم :

 رسمٞمع احل٤مومظ. ُمداظمٚم٦م:

 رسمٞمعع اًمِمٞم :

 احل٤مومظ. ُمداظمٚم٦م:

احل٤مومظ سملم فمٝمراٟمٞمٜم٤م اذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُميـ دقميقة أظمٞمٜمي٤م إسميرا ٞمؿ ضميزاه ام  اًمِمٞم :

اعمٕميروه قمٜميدي  ظميػمًاو وم٠مطمٌٌٜمي٤م أن ٟمًيٛمع ُمٜميف ؿميٞمت٤ًم يي٤م يرٕمٚميؼ سم٠مظمٞمٜمي٤م هور ٕٟميف

ىمديًن أٟمف ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم واعم٘مقل قمٜمف طمدي ٤ًم أٟمف سملم إظمقان ُمًٚمٛملم سملم 

ؾميييٚمٗملو ومٛم يييؾ ُمييي٤م ي٘مقًميييقا قمٜميييدٟم٤م ذم اًمِمييي٤مم: وم٤مًمٓم٤مؾمييي٦م وييي٤ميٕم٦م قمٜميييديو ُمييي٤م يٕميييره 

احل٘مٞم٘مي٦م ٕٟمييف ُميي٤م اًمر٘مٞمٜمي٤م ُمٕمييف ُمٜمييذ زُميـ ـمقيييؾ ُمٜمييذ يمي٤من ذم اًمًييٕمقدي٦مو وم٠مطمٌٌيي٧م أٟميي٤م 

٤م  ذا قمغم اقمر٤ٌمر أٟمف قمي٤مش ُمٕميف ٟم يق قمنمي ؾميٜملم ٟمًر٘مل ؿمٞمت٤ًم ُمـ أظم٤ٌمره ُمـ أظمٞمٜم

: سم ًييي٥م اعميييرء ُميييـ ¢يمييين ىمييي٤مل ُمٜمٓمٚم٘ميييلم ُميييـ احليييدي٨م اًمٜمٌيييقي أٓ و يييق ىمقًميييف 

اًمٙمذب أن َيدث سمٙمؾ ُم٤م ؾمٛمعو واحلٙمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛمي٦م وُمي٤م ًومي٦م إظمٌي٤مر إٓ 

رواهتييي٤م ومٕمٛميييلً سم يييدي٨م اًمرؾميييقل قمٚمٞميييف اًمًيييلم وايييذه احلٙمٛمييي٦م اًمٓمٞمٌييي٦م أطمٌٌٜمييي٤م أن 

ـ ُمّميدر ُمقصميقق وُمّٓمٚميع قميغم وويع أو دقميقة أظمقٟمي٤م اًمنيورو  يذا ٟمٕمره ؿمٞمت٤ًم ُم
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 ُم٤م أردٟم٤م أن ٟمٕمره طمقًمف ؿمٞمت٤ًم يقصمؼ سمف إن ؿم٤مء ام..

 سمًؿ امو واًمّملة واًمًلم قمغم رؾمقل ام. ُمداظمٚم٦م:

يميين ذيميير اًمِمييٞم  طمٗمٔمييف ام ويميين  ييق ُمٕمييروه قمييـ اًمِمييٞم  حمٛمييد هور زيييـ 

ة ُميييـ اًمٗميييؽمات يٕمٛميييؾ ُميييع اًمٕم٤مسميييديـو ويمييين  يييق ير يييدث قميييـ ٟمٗمًيييف يمييي٤من ذم وميييؽم

صييييٗمقه اإلظمييييقان اعمًييييٚمٛملم صمييييؿ سمٕمييييد ذًمييييؽ اٟمٗمّمييييؾ قمييييٜمٝمؿو أؾميييي٤ٌمب آٟمٗمّميييي٤مل 

 وا له ًمٞم٧ًم  ل ي٤م اؾمرٗمن قمٜمف اًمِمٞم ..

 ... ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٤م ىمٚم٧م ذم اًمٌداي٦م ي٤م أظمل..  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ٓ ُم٤م قمٚمٞمش ... أرضمق أن ... ُمداظمٚم٦م:

 احل٘مٞم٘م٦م ٓ أرييد وام ًم٧ًم ُمـ أومْمؾ ُمـ ير دث ذم  ذا إُمر ذم ُمداظمٚم٦م:

 أن أؾمٛمٕمٙمؿ يملم  ق ًمٞمس يملم ُمٗمّملً يِمٗمل اًمٖمٚمٞمؾو ومل أضمد ذم ٟمٗميس..

 .... وإٟمن يِمٗمل اًمٖمٚمٞمؾ. ُمداظمٚم٦م:

يِمٗمل اًمٖمٚمٞمؾ ضمزاك ام ظمػم ًم٧ًم أومْمؾ ُمـ ير دث قمـ  ذا إُمر  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿو ًمٙمـ يٕمٜمل..

 جمٛملً جمٛملً سم٤مرك ام ومٞمؽ.  ُمداظمٚم٦م:

 ى سم٤مًمٗم٤موؾ وًمق د يقضمد إومْمؾ.ٟم ـ ٟمرى ... ٟمر اًمِمٞم :

 إيف ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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ٟمٕمييؿ ًمٙمييـ يٕمٜمييل طمًيي٥م اًمِمييٞم  حمٛمييد هور يمر٤مسم٤مشمييف وُم١مًمٗم٤مشمييف  ييل  ُمداظمٚميي٦م:

ُمريييقومرة ذم اًمًييييقق وًمٕمٚمٙمييييؿ ىميييد ؾمييييٛمٕمرؿ سمٛمجٚميييي٦م اًمًييييٜم٦م اًمريييل شمّمييييدر قمييييـ ُمريمييييز 

اًمدراؾمييي٤مت اإلؾميييلُمٞم٦م ذم سمرُمٜمجٝمييي٤مم وٓ ٟمزيمٞميييف قميييغم ام قميييز وضميييؾ و يييق اًم٘مييي٤مئؿ 

اؾم٤مت ُمدير اعمريمزو  ل أطمد ُمٜم٤مرات أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقم٦م اًمرل قمغم ُمريمز اًمدر

يم٤من هلي٤م دور ـمٞمي٥م قميغم اًميرهمؿ ُميـ طميداصمرٝم٤مو ومٚميؿ يٜم٘م ي سمٕميد صملصمي٦م أقميقام قميغم 

صيييدور ٤م ٟمٕميييؿو سم٤مًمٜمًييي٦ٌم عميييٜمٝم٩م اًمِميييٞم  حمٛميييد هور واوييي  ذم يمرٌيييف واعمٓمٚميييع 

 قمٚمٞمٝم٤م يٕمٚميؿ أن ُميٜمٝم٩م اًمِميٞم  إن ؿمي٤مء ام ُميٜمٝم٩م ؾميٚمٗملو سميؾ  يق ُميـ اًمرضمي٤مل اًميذيـ

يٜمرٍمييون هلييذا اعمييٜمٝم٩م واًمييذيـ يييدقمقن ويٜمّميي قن اًمِميي٤ٌمب إمم احلييرص قمييغم 

 يذا اعمييٜمٝم٩م ًمييٞمس ُمًيير٘مك ُمييـ يمريي٤مب ومييلن وقمييلنو سمييؾ ُمييـ يمييؾ ُمييـ يمريي٥م وشمٙمٚمييؿ 

ذم  ذا اعمٜمٝم٩مو وًمٕمٚمٙمؿ شمٕمٚمٛمقن يمر٤مب اًمِمٞم  ُمٜمٝم٩م إٟمٌٞم٤مء ذم اًميدقمقة إمم ام 

 سمٕمييض اًمييدقم٤مة ذم ا ييزء إول ىميي٤مل ومٞمييف يمييلم ضمٞمييد ضمييزاه ام ظمييػمًا يًييرٜمٙمر قمييغم

شم٘مديس ُمِم٤مفٝمؿ ويمرٌٝمؿ واًمر٘مقىمع أو طمٍم أٟمٗمًيٝمؿ ذم زاويي٦م ويٞم٘م٦م وآًمريزام 

سمٙمرٞم٤ٌمت ُمٕمٞمٜم٦م وضمٕمٚمٝم٤م ُمّمدرًا ًمٚمرٚم٘مل ومٝمذا يي٤م يًيرٜمٙمره اًمِميٞم  وييرى أن هم٤ميي٦م 

أ يييؾ اًمًيييٜم٦م وا نقمييي٦م ًمٞمًييي٧م طمٙميييرًا قميييغم صيييٜمػ ُميييـ إصيييٜم٤مه أو مج٤مقمييي٦م ُميييـ 

اًمِمييٞم  إًمٌيي٤مين ذم يم ييػم ُمييـ ا نقميي٤متو ويمييذًمؽ ذيميير شمًييٛمٞم٦م اًمًييٚمٗمٞم٦م يميين يٌييلم 

يمرٞم٤ٌمشمف وحم٤م،اشمف  ل صيٗم٦م يًير ٘مٝم٤م يميؾ ُميـ اؾميرقرم  وـمٝمي٤م ٟمٕميؿو ويميذًمؽ 

ُميييييـ دقميييييقة اًمِميييييٞم  حمٛميييييد هور وُميييييـ إُميييييقر اًمريييييل شمٌٜم٤م ييييي٤م ُمريميييييز اًمدراؾمييييي٤مت 

اإلؾملُمٞم٦م ذم سمرُمٜمجٝم٤مم ًمٞمس وم٘مط ٟمنم اًمٗمٙمير اًمًيٚمٗمل اًمقاوي  اًمّمي ٞم  اًم٘مي٤مئؿ 

ٜم٦م اًمّميي ٞم ٦م اًم ٤مسمريي٦م قمييـ اًمرؾمييقل قمييغم اًمٗمٝمييؿ اًمّميي ٞم  ًمٚمٜمّمييقص اًم٘مرًٟمٞميي٦م واًمًيي
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و سمييؾ اًمر٘مرييي٥م ومجييع ومتيي٤مت أ ييؾ اًمًييٜم٦م وا نقميي٦م اًمٙم ييػمة واعمرقاضمييدة قمييغم ¢

اذا اعمٜمٝم٩مو ومٛمـ ُمِمٙملت اًمٕمٍم أن أ ؾ اًمْملل  ٦ماًم٤ًمطم٦م  ٜم٤م و ٜم٤مك اعم١مُمٜم

واًمٌيييييدع ْيييييدون ٕٟمٗمًيييييٝمؿ ىمقاؾميييييؿ ُمِميييييؽميم٦م وأرويييييٞم٦م ُمِميييييؽميم٦م ي٘مٗميييييقن قمٚمٞمٝمييييي٤م 

يـ ْٛمٕمٜمييي٤م  يييذا اعميييٜمٝم٩م اًمًيييٚمٞمؿ اًميييذي ويرٜم٤مؾميييقن ظملومييي٤مهتؿ ذم طميييلم ٟم يييـ اًميييذ

ٟم ًيي٥م أٟمٜميي٤م ٟمًييػم قمٚمٞمييف ىمييد ٟمِمييؽمك ذم اعمييٜمٝم٩م اًمّميي ٞم  ًمٙمٜمٜميي٤م ذم اًمقاىمييع ُميي٤م زًمٜميي٤م 

ُمرٗمييرىملمو و ييذه طم٘مٞم٘ميي٦م ُمٕم٤مؿميي٦م ذم سملدٟميي٤م ويمييذًمؽ ذم سمييلد اًمٖمييرب و ييل طم٘مٞم٘ميي٦م 

ُم١معم٦م أٟمٜم٤م ٟمرى قمغم ؾمٌٞمؾ اعم ٤مل ٓ احلٍم أومرادًا أو دقمي٤مة عميٜمٝم٩م اًمراومْمي٦م أ يؾ 

ل ٟمجيد أٟمٗمًيٝمؿ ىميد شمٙمرٚميقا وضمٕمٚميقا ٕٟمٗمًيٝمؿ ُمٜمّمي٦م وسميقق واطميد اًم٤ٌمـمؾ واًمْمل

ي٘م٤مسميؾ  يذا اًمرٙمريؾ  اًمًٜم٦م وا نقم٦م ذم طملم ٓ ٟمجد ؿمٞمت٤مً يقاضمٝمقٟمٜم٤م سمف ٟم ـ أ ؾ 

ُميييع أن اًمقطميييدة واًمرٙمريييؾ  يييل ُميييـ أصيييقًمٜم٤مو  يييذا ُميييـ إُميييقر اًمريييل يرؾمييي  اًمِميييٞم  

د حمٛمييد هور يم ييػم ُمييـ يمر٤مسم٤مشمييف وحم٤م،اشمييف ًمر٠مصييٞمٚمف وب٘مٞم٘مييف وُميي٤م  ييق إٓ أطميي

إ ييداه اًمرييل ٟمّميي٥م ُمريمييز اًمدراؾميي٤مت اإلؾمييلُمٞم٦م ذم سمرُمٜمٙمٝميي٤مم ٟمٗمًييف ًمٚمٛمٜم٤موم يي٦م 

قمٜمٝميي٤م وًمر ٘مٞم٘مٝميي٤م ٟمٕمييؿ.. ًمٕمييكم ىمييد أضمٌيي٧م قمييغم  ء ُمييـ اًمًيي١مال أو وويي ٧م ُميي٤م 

 يم٤من.

 ومٞمف قمٜمده دقمقة ؾمٞم٤مؾمٞم٦مع اًمِمٞم :

اًمِمٞم  يرى وأٟمرؿ يمذًمؽ شمرون إن ؿم٤مء ام أٟمف ًمٞمس  ٜمي٤مك وم٤مصيؾ سميلم  ُمداظمٚم٦م:

ـمٌٕمييي٤ًم شمٙميييقن اًمًٞم٤مؾمييي٦م  يييل ُمٜمْميييقي٦م بييي٧م يمٚمٛمييي٦م دقميييقة  اًميييدقمقةو ومييي٢مذا ىمٚمٜمييي٤م دقميييقة

وجمٚمييي٦م اًمًيييٜم٦م اًمٜم٤مـم٘مييي٦م سم٤مؾميييؿ ُمريميييز اًمدراؾمييي٤مت  يييل جمٚمييي٦م دقمقيييي٦م ؾمٞم٤مؾميييٞم٦م ٟمٕميييؿو 

 وشمقزم اذه إي٤مم وُمٜمذ أن صدرت ضم٤مٟم٥م اًمدقمقة أملٞم٦م يمؼمى ٟمٕمؿ.
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يٕمٜمييييل اًمييييدقمقة اًمًٞم٤مؾمييييٞم٦م ؿمييييق ُمٜمٝمجٝميييي٤مع ؿمييييق اًمٗمييييرق ُميييي لً سمٞمٜمييييف وسمييييلم  اًمِمييييٞم :

 ف صمؿ اٟمٗمّمؾ قمٜمفو  ؾ  ٜم٤مك ومرقعاحلزب اًم٤ًمسمؼ اًمذي يم٤من ومٞم

يٕمٜمييل ُمييـ أ ييؿ ؾميينت ا نقميي٦م اًمرييل يميي٤من ُمٕمٝميي٤م أوًٓ وًمٕمٚمييؽ شم٘مّمييد  ُمداظمٚميي٦م:

 اإلظمقان اعمًٚمٛملم..

 أيمٞمد. اًمِمٞم :

شمٌٜمييييٞمٝمؿ عمًيييي٠مًم٦م آٟمرا٤مسميييي٤مت اًمؼمعم٤مٟميييي٤مت واًمييييذي ئمٝميييير ذم إييييي٤مم  ُمداظمٚميييي٦م:

إظميييػمة وإن د ي٘مقًمق ييي٤م د شمٕميييد وؾميييٞمٚم٦م أصيييٌ ٧م ؿميييٌف  يييده دظميييقل اًمؼمعمييي٤من 

رٝمييل إمم  ٜميي٤مكو يٕمٜمييل يييدظمٚمقن اًمؼمعميي٤من وٓ ٟمًييٛمع  ٜميي٤مك سمٕمييد ذًمييؽ ـمروطميي٤مت يٜم

ضمديدةو ومٛمن ٓ ؿمؽ ومٞمف أن  يذه اًمٜم٘مٓمي٦م اًمرئٞمًيٞم٦م ذم دقميقة اإلظميقان  يذه إيي٤مم 

 ل ي٤م ٓ يرا ٤م اًمِمٞم  حمٛمد هور وٓ يرى ضمدوا ٤م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ طمٙمٛمٝمي٤م 

ئمٝميييير ذم  اًمنمييييقملو ومٝمييييل ظمًيييي٤مرة ذم اًمييييدٟمٞم٤م وظمًيييي٤مرة ذم أظمييييرة ٟمٕمييييؿو يمييييذًمؽ

يمر٤مسم٤مشمف سمِمٙمؾ ضمكم ٓ فٗميك قميغم أطميد ُم٘مريف ًمٚم زسمٞمي٦م واًمٕمّميٌٞم٦م اًمٜمرٜمي٦م ومٝميذه ُميـ 

إُميييييقر اًمريييييل ومٞمٝمييييي٤م ظميييييله واوييييي  وًمٕمٚمٝمييييي٤م  يييييل ُميييييـ إؾمييييي٤ٌمب اًمريييييل أدت إمم 

ا لهو و ٜم٤مك أُمقر أظمرى ىمد أقمٚمٛمٝم٤م يمين ىمٚمي٧م ذم اًمٌدايي٦م وًمًي٧م أومْميؾ ُميـ 

ىميييد ٓ أقمٚمٛمٝمييي٤مو  ييييرٙمٚمؿ اييي٤م وأُميييقر أظميييرى سميييرهمؿ ُمّمييي٤مطمٌرل ًمٚمِميييٞم  وميييؽمة ـمقيٚمييي٦م

يمذًمؽ يمٜم٤م ٟمرٙمٚمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ قميـ اًمًي١مال اًميذي ـمرطمريف قمٚمٞميؽ وأضمٌرٜميل ضميزاك ام 

ظميييػم واًميييذي سمٞمٜمييي٧م أن ؾميييٌٌف قميييدم اًمرزاُميييف اًمًيييٜم٦م اًمّمييي ٞم ٦مو ومٛميييـ دقميييقة اًمِميييٞم  

حمٛميييد هور اًمر ٘ميييؼ قمٜميييد اًمرضميييقع ًمٚم يييدي٨م وًمٕمٚميييف ذم يمر٤مسمريييف شميييرون احليييرص 

يم٦م ٓ أىميقل سمٞمٜمٜمي٤م وسمٞمييٜمٙمؿ: قميغم ب٘مٞميؼ  يذا إُمييرو و ٜمي٤مك يم يػمة اًم٘مقاؾميؿ اعمِمييؽم
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ٕٟمٜميي٤م ٟم ييـ إن ؿميي٤مء ام ومتيي٦م واطمييدة سميي٢مذن ام ًمٙمييـ آؾمييرٗم٤مدة ُمييـ سمٕمييض  ييل ىم٤مئٛميي٦م 

ٟمٕمؿو ومٚمٞمس ىمدوُمل وؾميٕم٤مديت ايذا اًمٚم٘مي٤مء إٓ صمٛميرة إن ؿمي٤مء ام و ٜمي٤مك  ء يمي٤من 

 يدومٕمٜمل ويِمجٕمٜمل وضمزا ؿ ام ظمػمًا إظمقة اًمذيـ أشمقا و إمم  ذا اعم٘م٤مم.

 .أ لً وؾمٝملً  اًمِمٞم :

ومٝمييييذا ي١ميمييييد ُمييييدى اشمًيييي٤مع رطم٤مسميييي٦م اًمّمييييدور واٟمٗمريييي٤مح اًم٘مٜمييييقات سمٞمٜمٜميييي٤م  ُمداظمٚميييي٦م:

وسمٞمٜمٙمؿ وأٟمف ُم٤م ومٞمف  ء  ٜم٤مك أٟم٤م أن سملم إظمقاينو وىمد ي٘مقل  ذا اًمٙملم ؾميٝمؾ 

 يٕمٜمل ي٘مقًمف يمؾ ُمٜم٤م ًمٙمـ يٕمٚمؿ إخ اًمذي أشمك و إمم  ٜم٤م يمؿ يم٤مٟم٧م ومرطمرلع

ٟم ـ ُم٤م طمّميٚمٜم٤م ٤م وٓ سم٤مرك ام ومٞمؽ.. ًمٙمـ اًمٙمر٥م اًمرل أ ت إًمٞمٝم٤م  اًمِمٞم :

 قمٚمٛمٜم٤م ا٤مو ُم٤م  ل اًمٙمر٥م اًمرل..ع

يٕمٜمييل  ييق قمٜمييده ؾمٚمًييٚم٦م ُمٜمٝميي٤مج إٟمٌٞميي٤مء ذم اًمييدقمقة إمم ام صييدر ُمٜمييف  ُمداظمٚميي٦م:

 ا زء إول.

 أيـ ـمٌعع اًمِمٞم :

 دار إرىمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 دار إرىمؿ. اًمِمٞم :

دار إرىمؿ ا يزء إول ـمٌٕمي٤ًم قمٜميدُم٤م يم٤مٟمي٧م دار إرىميؿ ذم اًمٙمقيي٧م  ُمداظمٚم٦م:

قمٚمٞمييف اًمًييلم ٟمٕمييؿو أن دار إرىمييؿ ذم سمريٓم٤مٟمٞميي٤م  ؿمييٕمٞم٥ما ييزء اًم يي٤مين اًمييذي  ييق 

 ـمٌٕم٤ًم وؾمٞمّمدر إن ؿم٤مء ام ا زء اًم ٤مًم٨م اًمذي ؾمٞمر دث ومٞمف قمـ..
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 يٕمٜمل  ق قمغم قمٚمٛمؽ ُمقضمقد ذم اعمٙم٤مشم٥م  ٜم٤مع اًمِمٞم :

ٞمي٤مء ذم اًميدقمقة إمم ام ا يزء إول ؿميٗمرف سم٤مًمر٠ميمٞميد أٟمي٤م ذم ُمٜمٝم٩م إٟمٌ ُمداظمٚم٦م:

 زي٤مريت  ذه.

 أيـ ؿمٗمرفع اًمِمٞم :

 ؿمٗمرف ذم دار قمنر ؿمٗمرف قمٜمد ا زء إول. ُمداظمٚم٦م:

 دار قمنرع اًمِمٞم :

ٟمٕمييؿ... ا ييزء اًم يي٤مين ٓ أقمٚمييؿ ُميي٤م ؿمييٗمرف ىمييد يٙمييقن ٟمٕمييؿو أُميي٤م ومٞمييف قمٜمييده  ُمداظمٚميي٦م:

ٞمٝمي٤م احلٙميؿ سمٖميػم ُمي٤م أٟميزل ام وأ يؾ ؾمٚمًٚم٦م اًمرل  ل اًمٙمر٤مب إول اًميذي صيدر وم

اًمٖمٚمييقو وؾمٞمّمييدر ا ييزء اًم يي٤مين ُمٜمييف ىمريٌيي٤ًم إن ؿميي٤مء ام يييرٙمٚمؿ قمييـ مج٤مقميي٦م اًمرقىمييػ 

واًمرٌيييلم ذم ُمٍميييو وإن ؿمييي٤مء ام ؾميييررٌٕمف  يييذه اًمًٚمًيييٚم٦م قميييـ  يييذا  يييذه إطميييزاب 

 وا نقم٤مت اعمٜم روم٦م.

أُمي٤م ذيمرت ًٟمٗم٤ًم سم٠مٟمف ي٘مقل أن ومرق اًمْملل ُمرٕم٤موٟم٦م سمٕمْميٝم٤م ُميع سمٕميضو  اًمِمٞم :

اًمٗمييييرق ومج٤مقميييي٦م اًمييييدقمقة اًمًييييٚمٗمٞم٦م ومٝمييييؿ همييييػم ُمرٕميييي٤موٟملم ًمٙمييييـ أٓ يلطمييييظ  ييييق أن 

اًمًيييي٥ٌم ذم ذًمييييؽ  ييييق أن احلٙميييي٤مم اًم٘ميييي٤مئٛملم أن  ييييؿ وييييد يمييييؾ  ء ي٘ميييي٤مل قمٜمييييف 

إؾميييلمع سمٛمٕمٜميييك ًميييٞمس اًمًييي٥ٌم يٕميييقد إمم شم٘مييي٤مقمس اًمٓم٤مئٗمييي٦م اعمٜمّميييقرة اًمريييل ضمييي٤مء 

ذيمر يييي٤م ذم احلييييدي٨م اًمّميييي ٞم و وإٟميييين ًمٕمييييدم ُمًيييي٤مقمدة اًمٔمييييروه واحلٙميييي٤مم هلييييؿ 

 ًمٞمرٙمرٚمقا وًمٞمرجٛمٕمقا ومن رأيف ذم  ذه اًمٔم٤م رةع

 يييذا سميييل ؿميييؽ واوييي  وٓ َيرييي٤مج إمم دًمٞميييؾ ٕن إٟمٔمٛمييي٦م ًميييٞمس ذم  ُمداظمٚمييي٦م:
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ُمّمٚم رٝم٤م سمؾ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ يمٜم٤م ٟم٘مقل آؾمرٕم٤مٟم٦م سم٠مُم ٤مل اًمٖمزازم وهمػمه  يق ُميـ فميقا ر 

....  ذهو إرؾم٤مًمف إمم ا زائر وإرؾم٤مًمف إمم  ٜم٤م وآٟمرّم٤مر ودقميؿو ٓ ؿميؽ اًميذي 

يمذًمؽ ذم  ذا طمريك قميغم إوميراد يٕمٜميل أٟمي٤م يًيٕمدين أن أضمٚميس ُميع أخ ٓ ىمّمدشمف 

أقمروميييف ُميييـ ىمٌيييؾو يميييؾ اًميييذي أقمٚمٛميييف أٟميييف ؾميييٚمٞمؿ اًمٕم٘مٞميييدة وىميييد ٟمجييي٤م سمٜمٗمًيييف ُميييـ  يييذه 

آٟم راوم٤مت اعمٕم٤م ةو ًمٙمـ ُمع ذًمؽ اًمذي َيّمؾ قمغم اًم٤ًمطم٦م ذم اًمٖمرب أٟميف 

قمٜميييدُم٤م يييي٠ميت أخ ضمدييييد ييييدظمؾ إمم اعمًيييجدو يًييي٠مل قميييـ أؿميييا٤مص ُمٕمٞمٜميييلم ومييي٢مذا 

٘مييييٞمٝمؿ اضمرٛمييييع اييييؿ صمييييؿ اٟمييييزووا وإذا د يٚم٘مٝمييييؿ ٓ دمييييد أن  ٜميييي٤مك ارشمٞميييي٤مح ـمٌٞمٕمييييل ًم

 ُمٗمروض  ٙمذا.

  ذه ُمـ ًصم٤مر احلزسمٞم٦م. اًمِمٞم :

ٟمٕمؿ  يذا اًميذي  يق طم٘مٞم٘مي٦م ييراه اًمِميٞم  حمٛميد اًمنيور ُميـ إُميراض  ُمداظمٚم٦م:

وأومييي٤مت اًمريييل شمٕمييي٤مين ُمٜمٝمييي٤م اًميييدقمقة ويييي٤م ٓ ؿميييؽ أن آ يييرنم سمييي٤مٕظمقة اًميييذيـ 

   ييؿ أومم ُمييـ همييػم ؿو ويمييذًمؽ همييػم ؿ يٕمٜمييل طمرييك ُمييـ َيٚمييقن اًمييٜمٝم٩م اًمّميي ٞم

أومراد مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم وهمػم ؿ وهمػم ؿو  ؿ سميل ؿميؽ ُميـ أسمٜمي٤مء اًمًيٜم٦م 

واًمٞمييييد اًمقاطمييييدة ٓ شمّمييييٗمؼو ومٙمييييذًمؽ اًمٕمٛمييييؾ قمييييغم شمقوييييٞم  إُمييييقر هلييييؿ ورأب 

اًمّمدعو و ذا اًمّمدع  ذه اًمٗمجقة ومجقة وملٞم٦م ويًرٗمٞمد ُمٜمٝمي٤م أقميداء أ يؾ اًمًيٜم٦م 

لوم٤مت سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ظملوم٤مت ذم اًمٗمروع سمٖميض اًمٜمٔمير قميـ سمٕميض وا نقم٦مو وا 

إصييقات اًمرييل ختييرج ُمييـ سمييلم صييٗمقومٝمؿو وآضمييرنع وا ٚمييقس طمييقل ـم٤موًميي٦م 

ُمًييرديرة ًمييٞمس أُمييرًا ُمًيير ٞملً سمييؾ  ييق ُمييـ إُمييقر اًمرييل شمًييرقضم٥م قمييغم اعمًييٚمؿ 

أن أن يٕمٛمؾ ؿميٞمت٤ًم ُمي٤م ًمر ٘مٞم٘مٝمي٤م  يذا اًميذي ىمّميدشمف وي٘مّميده اًمِميٞم  قمٜميدُم٤م ي٘ميقل 



 رأي العالمة األلباني يف فكز حمند سزور -------------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

737 

 اًمًيييييٚمٗمٞملم و يييييق يمييييين ىمّميييييدت اًمًيييييٚمٗمٞملم ذم ُمٜمٔميييييقر اًمِميييييٞم  لمًمرٕمييييي٤مون سميييييسمييييي٠من ا

واًمٙمر٤مسم٤مت اًمرل شمّمدر قمٜمف وقمـ اعمريمز ًمٞم٧ًم اؾمًن فص ومت٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٜم٤مس 

ٓ يرٕمدا ٤مو ويمن  ق يمذًمؽ ذم حم٤م،اشمٙمؿ ويمرٌٙمؿ  ق اؾمًن يًير ٘مف يميؾ ُميـ 

 رومع راي٦م أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقم٦م.

وصييييٗم٧م اإلظمييييقان اعمًييييٚمٛملم  ًمٙمييييـ  ٜميييي٤مك ُملطمٔميييي٦م سمييييؾ ُملطمٔمرييييلم اًمِمييييٞم :

يم يييزب أسيييؿ ُميييـ أ يييؾ اًمًيييٜم٦مو  يييذا أوًٓو صميييؿ ىمٚمييي٧م أٟميييف ي٘ميييقل اًمِميييٞم  هور سمييي٠من 

ا له ذم اًمٗميروع وًميٞمس ذم إصيقلو أٟمي٧م ؿماّميٞم٤ًم ُم٘مرٜميع ايذا اًمٙميلم: ٕن 

هور ًميييييٞمس ُمٕمٜمييييي٤م طمريييييك ٟمجٚميييييس ٟمٜم٤مىمِميييييفو ًمٙميييييـ أٟمييييي٧م ؿماّميييييٞم٤ًم  يييييؾ اإلظميييييقان 

 قن اًمًٜم٦معاعمًٚمٛملم يم زب  ؿ يٕمٜمل قمغم اًمًٜم٦م وأسؿ ير٘مٌٚم

يٕمٜمييل أٟميي٤م عميي٤مذا ذم اًمٌداييي٦م ىمٚميي٧م أٟميي٤م.. ؾم٠موويي  وأًم٘مييل سمٕمييض اًمْمييقء  ُمداظمٚميي٦م:

 قمغم  ذه اًمٜم٘مٓم٦م اًمرل ىمٚمرٝم٤م.

 وذًمؽ ُم٤م ٟمٌٖمٞمف. اًمِمٞم :

هليييذا ذم اًمٌدايييي٦م ىمٚمييي٧م أٟمييي٤م حليييد أن ًميييٞمس شمراضمٕمييي٤ًم قمٜميييدي ىمٚمييي٧م ُمييي٤م  ُمداظمٚمييي٦م:

ؾم٠مىمقًمف وأٟم٤م ًم٧ًم ًم٤ًمن طم٤مل اًمِميٞم  ًمٙميـ ؾمي٠مًم٘مل سمٕميض اًمْميقء قميغم  يذه.. سميل 

ؽ أن ُميييـ إُميييقر اًمريييل فرٚميييػ ومٞمٝمييي٤م اًمِميييٞم  وحمٛميييد هور و يييق يميييذًمؽ ٓ ؿمييي

يٕمجٌييييف وإٟميييين إُمييييقر اًمرييييل ٓ شمٕمجٌييييف يمييييذًمؽ يم ييييرة أو ضمٕمييييؾ اؾمييييٛمف ُمرضمٕميييي٤ًم ذم 

احلييييدي٨م وذم يمييييؾ طمييييدي٨م أو اؾمييييردًٓٓ ًمر٘مقييييي٦م رأيو  ييييذا ُمييييـ إُمييييقر اًمرييييل ٓ 

 َيٌٝم٤م اًمِمٞم ..



 رأي العالمة األلباني يف فكز حمند سزور -------------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

737 

 قمٗمقًا قمٗمقًا ُم٤م ومٝمٛم٧م. اًمِمٞم :

يٙمقن  ق ُمـ يؽمدد اؾمٛمف ذم يمؾ ُمرة َير٤مج ومٞمٝم٤م  ٓ َي٥م اًمِمٞم  أن ُمداظمٚم٦م:

 اعمرٙمٚمؿ إلصم٤ٌمت ىمقل أو إلصم٤ٌمت رأيو  ذا ُمـ إُمقر اًمرل ٓ َيٌٝم٤م..

 ٟم ـ قمٗمٞمٜم٤مك قمـ  ذاو ىمٚمٜم٤م أٟم٧م ُم٤م رأيؽع اًمِمٞم :

ٓ أٟم٤م ... ىمٚم٧م يميذًمؽ رسمين شمٙمٚمٛمي٧م يميلم فمٝمير ُمٜميف ُمي٤م  يق ًميٞمس يمين  ُمداظمٚم٦م:

  ي٘مييقل ٟم ييـ ظملومٜميي٤م سميي٠من اإلظمييقان أردت أن أىمّمييد أٟميي٤مو يٕمٜمييل أٟميي٤م ىمٚميي٧م أن اًمِمييٞم

 اعمًٚمٛملم  ؿ ُمـ أ ؾ اًمًٜم٦م.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

سمييل ؿمييؽ ٟم ييـ ذم اًمٌداييي٦م أٟميي٤م ىمٚميي٧م قمٜمييدُم٤م فرٚمييػ ُمٕمٝمييؿ ذم ىمْمييٞم٦م  ُمداظمٚميي٦م:

اًمؼمعم٤مٟميي٤مت وفرٚمييػ ُمٕمٝمييؿ ذم ىمْمييٞم٦م إذا يرٌٜمييقن يمريي٤مب ُم ييؾ يمريي٤مب اًمٖمييزازم وومٞمييف 

ُميقر  يذه  يل ُمـ آٟم راوم٤مت ا ٓمػمة رد إطم٤مدي٨م اًمّم ٞم ٦مو سمل ؿمؽ أن إ

ًمٞمًيي٧م ُمييـ اًمٗمييروع اًمييذي أريييد أن أىمقًمييف وأوويي ف سمِمييٙمؾ واويي و أن اإلظمييقان 

اعمًٚمٛملم اًمِم٤ٌمب ومٞمٝمؿ اعمٜمرٔمٛمقن ُمٕمٝمؿ يم ػم ُمٜمٝمؿ أصلً ٓ يٕمره  ذه إُمقر 

سمرٗم٤مصيييٞمٚمٝم٤مو يميييؾ ُمييي٤م ذم إُمييير أٟميييف إن اٟمًييي٤مق وىم٤مسمٚميييف أطميييد ؿمييي٤ٌماؿ واٟمًييي٤مق ُمٕمٝميييؿ 

ؿ اعميير ٛمس ًمديٜمييفو  ييؾ واٟمييرٔمؿ ذم صييٗمقومٝمؿو  ييؾ اًمِميياص  ييذا اًمٓمٞميي٥م اعمًييٚم

 سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ظمله ذم إصقلع

 عم٤مذا شمريم٧م اًمرؤوس اعمقضمٝملمع اًمِمٞم :

 ٟم ـ خمرٚمٗملم ُمع اًمرؤوس. ُمداظمٚم٦م:
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 عم٤مذا شمريمرٝمؿع اًمِمٞم :

 أٟم٤م ذم اًمٌداي٦م ُم٤م ىمٚم٧م ٟم ـ ُمرٗم٘ملم ُمٕمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ىمٚميي٧م اإلظمييقانو اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم ٓ ؿمييؽ داظمٚمييلم ذم أ ييؾ اًمًييٜم٦م  اًمِمييٞم :

قمـ اًمٗمروعو وٟم ـ ٟمٕمره اًمٗمروع يمن أٟم٧م شمٕمرومٝم٤مو ًمٙميـ عمي٤مذا ٓ  وسمدأت شمرٙمٚمؿ

شميييرٙمٚمؿ قميييـ ا نقمييي٦م اًم٘م٤مقميييدة اًميييذيـ يقضمٝميييقن  ييي١مٓء إوميييراد اًمٓمٞمٌيييلم اًم٘مٚميييقبو 

واًمذيـ ًمق اٟمٗمّميٚم٧م احلزسمٞمي٦م قميٜمٝمؿ يمي٤مٟمقا ُميع احليؼ اعمٌيلمو أٟمي٤م أىميقل طمٞمٜمتيذ ًميٞمس 

٤مرسمقن اًمًٜم٦مو ن اإلظمقان اعمًٚمٛملم  ؿ ُمـ أ ؾ اًمًٜم٦م: ٕسؿ َيإصقاسم٤ًم أن ي٘م٤مل 

 رؤوس وسمدأت شمِمرٖمؾ سم٤مٕومراد.اًمأُم٤م أٟم٧م شمريم٧م 

قمٗمقًا أٟم٤م عمـ شمٙمٚمٛم٧م ُم٤م ىمٚم٧م ٓ رؤوس وٓ ىمٚم٧م أومراد أٟمي٤م شمٙمٚمٛمي٧م  ُمداظمٚم٦م:

 سمِمٙمؾ قم٤مم.

 ييق يمييذًمؽو ًمٙمييـ عميي٤م ي٘ميي٤مل اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم ُميي٤م اًمييذي يرٌيي٤مدر إمم  اًمِمييٞم :

يًيييرقًمقن اًميييذ ـع  يييذه دظمٚمييي٧م اًمٞميييقم وإٓ سمًيييٜم٦م وسمًيييٜمرلم وإٓ اًميييرؤوس اًميييذيـ 

قمييييغم قمييييرش احلزسمٞميييي٦م ُمٜمييييذ ؾمييييٜملم ـمقيٚميييي٦مو  ييييذا  ييييق اًمييييذي يرٌيييي٤مدر ُمييييـ اإلظمييييقان 

 اعمًٚمٛملم.

صييي ٞم  يييي٤م ؿميييٞم  ًمٙميييـ ومٞميييف يييي٤م ؿميييٞم  أن ومٞميييف أقمٜميييل أٟمييي٤م أشمٙمٚميييؿ قميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

اًم٤ًمطم٦م ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م وٓ أشمٙمٚمؿ  ٜم٤م: ٕين ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمٜمذ ومؽمة ـمقيٚم٦مو  ٜم٤مك أن 

أٟميف ذم ٟم٘مٛمي٦م اًم٘مقاقميد وقميدم ارشمٞمي٤مح  و ذا يملم يٜم٘مٚميف سمٕميض اإلظميقة ُميـ اإلظميقان

 ُمـ اًمرؤوس  ذا يرٙمٚمٛمف ٟم٤مس ـمٞمٌلم قم٘ملء و ؿ ًمٞمًقا إٓ ىمٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م.
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طمٞمٜمتييذ سميي٤مرك ام ومٞمييؽ ُميي٤م دام إُميير يمييذًمؽ وميين يّميي  إـمييلق اًمٙمييلم:  اًمِمييٞم :

ٕٟمف طمٞمٜمن ي٘م٤مل اإلظمقان اعمًٚمٛملم ُم٤م أطمد يٗمٝمؿ أٟمف ومٞمف إظمقان يمذا وإظمقان يمذا 

ٟم ييـ ٟمٕمييره أن  ٜميي٤مك ٟميي٤مس َييي٤مرسمقا آٟمييرنء ًمٚمؼمعميي٤من  وإظمييقان يمييذاو  ٜميي٤مك ٟميي٤مس

واًمدظمقل ًمٙمـ ٟم ـ ٟمرٙمٚمؿ قمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم  ٜمي٤مو اإلظميقان اعمًيٚمٛملم ذم 

ُمٍمييو اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم ذم أي سمٚمييد ًظمييرو  ييذه دائييًن إن يميي٤مٟمقا ذم ؾمييقري٤م ُميي لً 

ومٝم١مٓء اًمرؤوس  يؿ اًميذيـ يقضمٝميقن إوميراد وا نقمي٤مت اعمٜمرٛمٞميلم إًميٞمٝمؿو  يذا 

 ءو واًمٌميييء اًم ييي٤مين و يييق ذم اقمر٘مييي٤مدي ُمٝميييؿ آظميييرله ذم اًمٗميييروع ًميييٞمس ذم 

 إصقل يمٞمػ  ذا اًمٙملمع

 شم٠ًمًمٜمل يٕمٜملع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

يٕمٜمل قمٜمدُم٤م ٟمرٙمٚمؿ قمغم اًمٓمٞمٌلم وقمغم اًمٕم٘ملء ُمٜمٝمؿ ي٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف  ُمداظمٚم٦م:

ٚم٦م وأن يم ػمًا ُمٜمٝمؿ يمن شمٗمْمٚم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ يٕمٜمل اإلظمقان اعمًٚمٛملم  ؿ ًمٞمًقا  

 ومٙمر واطمد أصلًو يٕمٜمل ومٞمٝمؿ ُمـ يٜمرٍم طمرك ًمٚمٗمٙمر اًمًٚمٗمل.

قمٗمييقًا ييي٤م أؾميير٤مذ ٓ شم١ماظمييذينو ُميي٤م يّميي  اًمٙمييلم قمييـ أومييراد ٟمييرٙمٚمؿ قمييـ  اًمِمييٞم :

 اعمٜمٝم٩م.. ُمٜمٝم٩م اإلظمقان اعمًٚمٛملم ُمع اًمًٜم٦مع

أٟمي٤م قمٜميدُم٤م شمٙمٚمٛمي٧م ُمي٤م ىمٚمي٧م أٟمي٤م ٟم يـ ًميٞمس سمٞمٜمٜمي٤م وسميلم ُميٜمٝم٩م اإلظميقان  ُمداظمٚم٦م:

 و ُم٤م ىمٚم٧م أٟم٤م  ذا.اعمًٚمٛملم ظملوم٤مت ذم إصقل

 وأٟم٤م ُم٤م ٟمًٌرؽ إمم  ذا. اًمِمٞم :
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 ٟمٕمؿ أٟم٤م.. ُمداظمٚم٦م:

ٓ ٓ اؾمٛم  زم أرضمقك ... ُمقوققملو أٟم٧م ىمٚمي٧م أن ا يله ومرقميل  اًمِمٞم :

  ذا يملُمؽ.

 ٟمٕمؿ.. سملم ُمـ وُمـع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿع اًمِمٞم :

 سملم ُمـ وُمـع ُمداظمٚم٦م:

 سملم حمٛمد هور وسملم اإلظمقان اعمًٚمٛملم. اًمِمٞم :

 إذا  ذا ىمٚم٧م يٕمٜمل دقمٜمل أظمّمص سمذًمؽ. ـمٞم٥م أٟم٤م ُمداظمٚم٦م:

أٟمييي٤م شم٤مريميييؽ ًمٙميييـ ٓ شميييرٙمٚمؿ سمٙميييلم ختٚمٞمٜمييي٤م ٟمٗمٝميييؿ وٟم٘ميييع ذم اعم ٔميييقر  اًمِميييٞم :

اًمييذي ٟم ييـ طم٤موًمٜميي٤م ٟماٚمييص ُمٜمييف ُمييـ أضمييؾ ٟمًييرٗمٞمد ُمٜمييؽ.. شمييذيمرت ُم٘مييدُمرلع وُميي٤م 

 ًوم٦م إظم٤ٌمر إٓ رواهت٤م.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

اًمنيور أو ومٜم ـ ٟمريد أن ٟمٗمٝمؿ ُمٜمؽ احل٘مٞم٘م٦م أنو ومٕمٜميدُم٤م شم٘ميقل قميـ  اًمِمٞم :

قمٜمييؽ أٟميي٧م أٟميي٤م ٓ هيٛمٜمييل اًمِميياص قمٜمييدُم٤م شم٘مييقل أن ا ييله سمٞمٜمٜميي٤م وسمييلم اإلظمييقان 

اعمًييٚمٛملم ذم اًمٗمييروع وًمييٞمس ذم إصييقل ُميي٤م شمر ييدث قمييـ مج٤مقميي٦م دون مج٤مقميي٦م 

 ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم قمـ ُمٜمٝم٩م اإلظمقان اعمًٚمٛملم.

ٓ يٕمٜمل ًمق يم٤من  ٙميذا ذم اًمٌدايي٦م اًمًي١مال ـمُيرح أٟميف  يؾ اعميٜمٝم٩مع أٟمي٤م  ُمداظمٚم٦م:
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٤م يمٜميي٧م أشمٙمٚمييؿ ُميي٤م يمٜميي٧م شمٙمٚمٛميي٧مو أٟميي٤م أظمييذين احلييدي٨م و ييذا اًمّمييقر اعمرشمًييٛم٦م عميي

ذم ذ ٜمل أظمذ احلدي٨م وأٟم٤م أشمٙمٚمؿ قمـ اًمّمقرة اعمٕم٤مؿم٦م اًمرل  ٜم٤مك وقمـ إومراد 

وقمـ  َي٦م ُمٜمٝمؿ يـ ٓ ي٘مرون طمرك ىم٤مدهتؿ قمغم ُم٤م  ؿ قمٚمٞمف يمٜم٧م  يذا اًميذي 

يمرٌيييف أن  أشمٙمٚميييؿ قمٚمٞميييفو و يييذا  يييق اًميييذي ي٘مّميييد طمريييك  يييق اًمِميييٞم  ذم يملُميييف وذم

 ١مٓء  ؿ ُمـ أ ؾ اًمًٜم٦م وقمٜميد ؿ ظملومي٤مت  يؿ في٤مًمٗمقن أ يؾ اًمًيٜم٦م وا نقمي٦م 

ذم ٟم٘مٓم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمٙمـ ٓ فرضمقن قمـ دائرة أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقمي٦مو  يؿ ُميـ ويٛمـ 

اًمدائرة  ذه ًمٙمـ فرٚمٗمقن ُمٕمٝم٤م ذم ٟم٘م٤مط ُم٤م يمٜم٧م أشمٙمٚمؿ قمـ اعمٜمٝم٩م  ٙمذا: ٕن 

 اًم١ًمال ُم٤م يم٤من ُمٓمروح  ٙمذا ذم اًمٌداي٦م.

 يٕمٜمل اًمٜم٘م٤مط ومرقمٞم٦م وًمٞم٧ًم أصقًمٞم٦مع اًمِمٞم :

أٟمييي٤م ُميييـ اًمٌدايييي٦م اًميييذي ؾمييي٠مًمٜمل اًمًييي١مالو ُمييي٤م  يييل سمٕميييض ٟم٘مييي٤مط ظميييله  ُمداظمٚمييي٦م:

اًمِميييٞم  حمٛميييد اًمنيييور ُميييع اإلظميييقانع ذيميييرت اًمٜم٘مييي٤مط اًمريييل  يييل ٟم٘مييي٤مط أؾم٤مؾميييٞم٦م 

ذيميييرت اًمؼمعم٤مٟمييي٤متو ذيميييرت طمريييك ذم ىمْميييٞم٦م احلزسمٞمييي٦م  يييذه أُميييقر أؾم٤مؾميييٞم٦مو ًمٙميييـ 

 ييؿ ًمٞمًييقا ضمييزءًا ُمييـ إُميي٦م سُمييؽِمو وأن اًمييذي يرا يي٤م اًمِمييٞم  أن اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم 

 اًمٗمجقة سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ٓ شمردم ٓ يرى  ٙمذاو يرا ٤م..

 وٓ واطمد يرى  ٙمذا. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمييـ  ييذا اًمًييٚم٥م ييي٤م أظمييلو ٓ يييرى يمييذا ٓ يييرى يمييذا  ييذا ًمييٞمس قمٚمييًن  اًمِمييٞم :

سمٕمض   ذه يًٛمق ٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اًمًٚمقب و ذه هل٤م قملىم٦م سم٤مًمٕم٘مٞمدةو يٕمٜمل ُم لً ي٘مقًمقا
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اعمقطمييديـ يِمييؽميمقا ُمٕمٜميي٤م ذم ؿمييٝم٤مدة ٓ إًمييف إٓ ام حمٛمييد رؾمييقل ام إمم ًظمييرهو 

ًمٙمـ ي٘مقًمقا ام ٓ يقصيػ سم٠مٟميف وميقق وٓ بي٧م وٓ يٛميلم وٓ يًي٤مر.. إمم ًظميرهو 

 يييذه اًمًيييٚمقبو إذًا ُمييي٤م  يييل اًمّميييٗم٤مت اإل٤ْمسمٞمييي٦م سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمٚم٘مْميييٞم٦م  يييذهع ٓ سميييد ُمييي٤م 

ب اًمر ريييييير وا نقمييييي٤مت يٓميييييرح ضميييييقاب إْييييي٤موو ومييييي٤مإلظمقان اعمًيييييٚمٛملم وطميييييز

إظميييييرى اعمقضميييييقديـ ذم إرا  اإلؾميييييلُمٞم٦م ُمييييي٤م أطميييييد فيييييرضمٝمؿ قميييييـ دائيييييرة 

اإلؾملمو ًمٙمـ ٟم ـ سميدٟم٤م ٟمٕميره ُمي٤م  يق ا يله سمٞمٜمٜمي٤م وسمٞميٜمٝمؿو  يؾ  يق ضميذري أم 

ومرقملع  ؾ  ق يمن ي٘م٤مل أصقزم أم ومروقملع ومٝمذه اًمٙمٚمٛم٦م أٟم٤م اؾمؽمقمٞم٧م اٟمر٤ٌم ل 

ُمييييـ أ ييييؾ اًمًييييٜم٦م أو ُمييييع اًمًييييٜم٦م صمييييؿ عميييي٤م وصييييٗم٧م اإلظمييييقان اعمًييييٚمٛملم سميييي٠مسؿ أوًٓ 

 ا له ذم اًمٗمروع وًمٞمس ذم إصقل.

أٟمييي٤م ُميييرة أظميييرى أىميييقل أٟمييي٤م د أىمّميييد وًميييـ أىمّميييد ـمٌٕمييي٤ًم أين عمييي٤م يمٜمييي٧م  ُمداظمٚمييي٦م:

أشمٙمٚمييؿ ضمييزاك ام ظمييػم أٟمييؽ ظمّمّميي٧م اعمقوييقع أيم ييرو أٟميي٤م ُميي٤م يمٜميي٧م أىمّمييد ُمييٜمٝم٩م 

 اإلظمقان وإذا يم٤من ا له..

ٟم٧م ذم ُمٜمٝم٩م اإلظمقان اعمًيٚمٛملم إذًا ٟم٘مٚم٥م صٗم ٦م ُم٤م  ق رأيف  ق أو أ اًمِمٞم :

  ق قمغم اًمًٜم٦مع

 سمِمٙمؾ قم٤مم  ٙمذاع ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ ُم٤م سمدك قم٤مم ظم٤مص قمغم يمٞمٗمؽ .. قمغم يمٞمٗمؽ. اًمِمٞم :

 وام أٟم٤م ًمق يمٜم٧م أرى يمذًمؽ ًمٙمٜم٧م واطمدًا ُمٜمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٓ  يذا ضميقاب ُميـ  ٜمي٤م ٟماي٤مه أن يٙميقن ضميقاب ؾميٞم٤مي ظميكم سم٤مًميؽ:  اًمِميٞم :
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 ذم اًمٗمروع ؾمرٙمقن ُمٜمٝمؿعٕن  ١مٓء ًمق يم٤مٟمقا  ؿ خم٤مًمٗمٞمٜمؽ 

 ذم اًمٗمروعع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ىمد ٓ شمٙمقن  ذه اًم٘مٓمٞمٕم٦م اًمرل سمٞمٜمٜم٤م أن وسمٞمٜمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

سمدأت سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م ىمد وىمدو ٓ ُم٤م يّم   ذا ا قاب سميلم اإلؾميلُمٞملم ُمي٤م  اًمِمٞم :

ومٞمف  ٙمذا ضميقابو سميلم اًمًٞم٤مؾميٞملم ُمي٤م  احلي٤ملو  يذه اًم٘مدىميدة ٟم يـ ٟمٜمٌيف إظمقاٟمٜمي٤م 

ًٞم٤مؾمييٞملمو يٕمٜمييل اًمدوا قمٜمٝميي٤م: ٕسيي٤م ًمٞمًيي٧م صييٗم٦م اإلؾمييلُمٞملم  ييذه صييٗم٦م دائييًن اسمٕميي

يمٚمٛمييي٦م ُمريييك بييي٥م تٓمٝمييي٤م تٓمٝمييي٤م شم٘مٍمييي ٤م شم٘مٍمييي ٤م قميييغم يمٞمٗميييؽو أن أقميييقد إمم 

ٟمٗمس اًم١ًمال أٟم٧م ًمؽ ًراء ذم اًمٗمروع واإلظمقان اعمًٚمٛملم أو طمزب اًمر رير أو 

 همػم ؿ ف٤مًمٗمقٟمؽ ومٝمؾ شمٙمقن ُمٕمٝمؿع

 ذم اًمٗمروع ىمٚم٧م قمٗمقًاع ُمداظمٚم٦م:

 ذم اًمٗمروع ٟمٕمؿ. ٦م:ُمداظمٚم

 ذم اًمٗمروع. اًمِمٞم :

 ذم اًمٗمروع  ؾ أيمقن ُمٕمٝمؿع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 إذا ذم اًمٗمروع أقمٛمؾ ُمٕمٝمؿ سمس ٓ يٚمزُمقين سم٠مٟمف.. ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٤م أىمقل ًمؽ ذم اًمٗمروع. اًمِمٞم :
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 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 شمٙمقن ُمٕمٝمؿع ٓ أٟم٤م أىمقل ٓو أٟم٧م شم٘مقل ٟمٕمؿع اًمِمٞم :

أٟمي٤م أن يٕمٜميل  يل اعمًي٠مًم٦م ًمٞمًي٧م قمٜميدي   ٜم٤مك ٟم٘مٓم٦م أرييد أن أىمقهلي٤م ُمداظمٚم٦م:

 ل ُم ؾ أسمٞمض أو أؾميقد يٕمٜميل إذا أقمٛميؾ ُمٕمٝميؿ ٓ يٕمٜميل  يذا أن أيميقن ضمٜميدي ُميـ 

تيييير سم٤مًمٙمييييؾو ًمٙمييييـ أوييييع يييييدي سمٞمييييد ؿ وأٟميييي٤م زم قمٛمييييكم و ييييؿ هلييييؿ ءضمٜمييييقد ؿ وأ

 قمٛمٚمٝمؿو ًمٙمـ يٙمقن..

ًمييٞمس  ييذا  ييق اًمٌ يي٨مو أٟميي٤م ُميي٤م ؾميي٠مًمرؽ شمرٕميي٤مون ُمٕمٝمييؿ أو ٓع أٟميي٤م أىمييقل  اًمِمييٞم :

 ذه اًمٗمروععُمٕمٝمؿ ذم  

 ٓ ذم  ذه اًمٗمروع ُم٤م أيمقن ُمٕمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ  ذا  ق. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞم٥م  ٜم٤م اًمٌ ٨م ْرٟمي٤م إمم ؾمي١مال ُمٕميروه أسي٤م ُميـ ىمقاقميد اإلظميقان  اًمِمٞم :

اعمًٚمٛملم ورصمق ٤م ُميـ طمًيـ اًمٌٜمي٤م ر يف امو ٟمرٕمي٤مون قميغم ُمي٤م اشمٗم٘مٜمي٤م قمٚمٞميف ويٕميذر 

 ٕؾمر٤مذ حمٛمد ذم  ذهعسمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤ًم ومٞمن اظمرٚمٗمٜم٤م ومٞمفو ُم٤م رأي ا

 وام أظمل أٟم٤م ُم٤م ؾم٠مًمرف وٓ ؾمٛمٕمرف. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م ُم٤م رأيؽ أٟم٧مع اًمِمٞم :

ي٤م ؿمٞم  يم٤من آظمرله أفمـ يي٤م شمًيٛم  سميف أصيقًمٜم٤م ٟمٕميؿو أُمي٤م اًمٙميلم  ُمداظمٚم٦م:
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  ذا قمغم إـملىمف ٓ همػم ص ٞم .

 عم٤مذاع اًمِمٞم :

 فعٕٟمف إذا يم٤من ا له ذم إصقل يمٞمػ يٕمذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤ًم ومٞم ُمداظمٚم٦م:

 وذم اًمٗمروعع اًمِمٞم :

إذا يميي٤من ذم ومييروع وذم أُمييقر يٌٞم ٝميي٤م اًمنمييع رسميين ذم أُمييقر وم٘مٝمٞميي٦م أو  ُمداظمٚميي٦م:

 ء ي٤م اظمرٚمػ ومٞمف أؾملومٜم٤م أو ا يله اًميذي ًميٞمس ومٞميف ظميروج قميغم أصيؾ ُميـ 

 أصقل أ ؾ اًمًٜم٦م ومل سم٠مس ومٞمف.

ذيميييرت أٟمييي٧م وأٟمييي٧م شمنميييح اعمقويييقع ٟم يييـ ٟمرييييد أن ٟم ٍميييه وأٟمييي٧م  اًمِميييٞم :

أُمييقر ُم٤ٌمطميي٦م ُميي٤م  ييق قملىمرٝميي٤م سم٤معمقوييقعع إذا يم٤مٟميي٧م إُمييقر  شمقؾمييٕمفو أن ذيمييرت

ُم٤ٌمطم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م ظمله ُمي٤م ومٞميف ا يلهو ًمٙميـ  يق ي٘ميقل: ويٕميذر سمٕمْميٜم٤م سمٕمْمي٤ًم وميٞمن 

 اظمرٚمٗمٜم٤م ومٞمفو أوًٓ  ؾ  ق ومّّمؾ سملم ومروع وأصقلع

  ق ُم٤م ومّّمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 إذًا ُم٤م رأيؽ اذه اًمٕم٤ٌمرة  ؾ  ل ؾمٚمٞمٛم٦مع اًمِمٞم :

 ٤م سم٤مًمِمٙمؾ  ذا همػم ؾمٚمٞمؿ.أٟم٤م ىمٚم٧م إـملىمٝم ُمداظمٚم٦م:

ـمٞم٥م ُم٤م  ق شمّم ٞم  اًمٕم٤ٌمرة  ذه ُم٤م دام اإلـملق همػم ص ٞم ع ُم٤م  ق  اًمِمٞم :

شمّم ٞم  اًمٕم٤ٌمرةع أوًٓ يمٗمٙمر صمؿ يمرٓمٌٞميؼ.. يمٞميػ يٙميقن شمّمي ٞم  اًمٕمٌي٤مرةع ُمي٤م دام 

أٟم٧م أن شم٘مقل سمٍماطم٦م  يذا اإلـميلق هميػم صي ٞم و ُمي٤م  يق اًم٘مٞميد اًميذي ٓ سميد أن 
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  ٟم٘مٞمده طمرك شمٙمقن اًمٕم٤ٌمرة ص ٞم ٦مع

 ص ٞم  ؾم١مازم أم ٓع

يٕمٜمييييل ؾميييي١ماًمؽ صيييي ٞم  وا ييييقاب قمييييغم ؾميييي١ماًمؽ صيييي ٞم  وُمٝمييييؿ  ُمداظمٚميييي٦م:

 واإلضم٤مسم٦م يمذًمؽ ٥ْم أن شمٙمقن واو ٦م ودىمٞم٘م٦م وُمٝمٛم٦م.

 ضمزاك ام ظمػم.  اًمِمٞم :

يٕمٜمل ا له ذم ٥ْم أن يٕمذر سمٕمْميٜم٤م سمٕمْمي٤ًم ومٞميف إذا يمي٤من ُمي٤م يٌٞم يف  ُمداظمٚم٦م:

 اًمنمع ومٝمذا يٕمٜمل ٓ داقمل ًمٚمٕمذر ومٞمف.

 اظمؾ ذم إصؾ.ًمٞمس د اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ًمٞمس داظمؾ. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ أُم٤م أن إذا يم٤من ظمله ذم إصقل.. ُمداظمٚم٦م:

أٟميي٧م أن شمريييد أن شمٕمٞمييد يملُمييؽ إولو يٕمٜمييل شمريييد أن شم٘مييقل إذا يميي٤من  اًمِمييٞم :

ا يييله ذم إصيييقل ٓ يٕميييذر سمٕمْميييٜم٤م سمٕمْمييي٤ًم وإذا يمييي٤من ذم اًمٗميييروع يٕميييذر سمٕمْميييٜم٤م 

سمييي٤مرك ام ومٞميييؽ.. اإلظميييقان اعمًيييٚمٛمقن  سمٕمْمييي٤ًمو  ٙميييذا شمرييييد أن شم٘ميييقلع ا لصييي٦م

يٜمٓمٚم٘ميييقن ُميييـ  يييذه اًم٘م٤مقميييدة اًمريييل وويييٕمٝم٤م هليييؿ رئٞمًيييٝمؿ إول وقميييغم إـملىمٝمييي٤مو 

وًمذًمؽ ٓ دمد ومٞمٝمؿ اًمرٜم٤مص  اعمًر٘مك ُمـ ٟمّمقص ُميـ يمري٤مب ام وؾميٜم٦م رؾميقل 

واًمٕمٍمي * إن اإلٟمًي٤من ًمٗميل ظمني * إٓ اًميذيـ ًُمٜميقا وقمٛمٚميقا ﴿امو وُمٜمٝم٤م ؾمقرة 
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 ذه اًمًقرة يم٤من أص ٤مب اًمٜمٌل  ﴾ؼ وشمقاصقا سم٤مًمّمؼماًمّم٤محل٤مت وشمقاصقا سم٤محل

وشمقاصقا ﴿إذا شملىمقا صمؿ أرادوا أن يرٗمرىمقا ىمرأ أطمد ؿ  ذه اًمًقرة ٕملٞمرٝم٤م  ¢

احليييييؼ يمييييين شمٕمٚميييييؿ ويييييد اًم٤ٌمـميييييؾو واًم٤ٌمـميييييؾ أصيييييقزم  ﴾سمييييي٤محلؼ وشمقصيييييقا سم٤مًمّميييييؼم

وومروقمييييل يمييييؾ ُميييي٤م ظميييي٤مًمػ اًمّمييييقاب ومٝمييييق سم٤مـمييييؾو ومٝمييييذه اًمٕمٌيييي٤مرة  ييييل ؾميييي٥ٌم سم٘ميييي٤مء 

 ق ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م قمٛمٚمٞم٤ًم سمٕمٞمديـ ومٙمري٤ًم قمـ ومٝمؿ اإلؾميلم ومٝميًن اإلظمقان اعمًٚمٛملم ٟم

ص ٞم ٤ًمو وسم٤مًمر٤مزم سمٕمٞمديـ قمـ شمٓمٌٞمؼ اإلؾملم قمٛمٚمٞم٤ًم: ٕن وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمفو 

ًمٕمٚمييؽ شمٕمٚمييؿ أٟمييف ذم زُمييـ ُم٣ميي قمييغم اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم ذم ُمٍميي يميي٤من ومييٞمٝمؿ ذم 

 سمٕمض اعمرايمز احل٤ًمؾم٦م ذم إدارة اإلظمقان ؿمٞمٕم٦مو شمٕمره  ذاع

ٟميي٤م يمٜميي٧م أقمييره أن  ٜميي٤مك طمرييك قمييغم زُميي٤من اًمِمييٞم  طمًييـ اًمٌٜميي٤م دقمييقة أ ُمداظمٚميي٦م:

 ًمٚمر٘م٤مرب سملم..

وميي٢مذًا  ييؿ يٓمٌ٘مييقن  ييذا اًمييٜمص قمييغم إـملىمييف وؿمييٛمقًمفو وًمييذًمؽ ومييٜم ـ  اًمِمييٞم :

يمجنقميي٦م أو يمٓم٤مئٗمييي٦م اُميييرـ ام قمٚمٞمٜميي٤م سمييي٠من ووم٘مٜمييي٤م إمم اًمرضمييقع إمم اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م 

ه اًمدقمقة وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  ٥ْم أن ٟمٕمره ُمقىمػ ا نقم٤مت ُمـ  ذ

ُمـ يمٚمنهت٤م ُمـ ىمقاقمد ٤م اًمرل يٜمٓمٚم٘مقن ُمٜمٝم٤م ذم طمٞم٤مهتؿ اًمٕم٤مُمي٦مو ومٝميذه ا ٛمٚمي٦م ٓ 

ْقز إىمرار ٤م وٓ ْقز ٟم ـ أن ٟمًٚمٙمٝم٤م وإٟمن ٟمّم  ٝم٤مو ومٜم٘مقل ُم لً وأفمـ أن 

 ذه يمٚمٛم٦م ًمـ شمٙمقن ُم ٤مر سم ٨م سملم ُمًيٚمٛملم قميغم اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦مو ٟمرٕمي٤مون قميغم 

سمٕمْميي٤ًم ذم ُميي٤م اظمرٚمٗمٜميي٤م ومٞمييف سمٕمييد اًمرٜم٤مصيي و ُميي٤م اشمٗم٘مٜميي٤م قمٚمٞمييف ٓ سمييد ُمٜمييف ويٕمييذر سمٕمْمييٜم٤م 

و ذا طمٞمٜمتذ ٟمجٛمع سملم إُمر اإلْي٤مو وإُمير اًمًيٚمٌلو إُمير اإلْي٤مو  يق  يذا 

اًمرٜم٤مصيييي و إُميييير اًمًييييٚمٌل ٓ يٛمٙمييييـ ُمًييييٚمٛملم اصمٜمييييلم يرٗم٘مييييقا ذم يمييييؾ ضمزئٞميييي٦م  ييييذا 
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ُمًر ٞمؾو ومْملً إذا يمؼّمٟم٤م اًميدائرة سميلم اصمٜميلم واصمٜميلم وأرسمٕمي٦م وأرسمٕمي٦م.. إمم ًظميره ٓ 

ـ يرٗم٘مقا ذم يمؾ  ء ًمٙمـ ْي٥م أن يرٗم٘ميقا قميغم اًمرٜم٤مصي و ُمي٤م  يق قمٜميدك يي٤م يٛمٙم

أظمل اًمرأي ذم اًم٘مْمٞم٦مع يميذا ويميذاو ُمي٤م  يل طمجريؽع يميذا ويميذاو ذم اًم ٤مٟمٞمي٦م يرٗميؼ 

اًمٜمّمييي٤مئ  صميييؿ إن اشمٗم٘ميييقا ومٌٝمييي٤م  ُمٕميييف اإلضم٤مسمييي٦م إومم أٟمييي٤م قمٜميييدي يميييذا ويميييذا يرٌييي٤مدًمقا

٤م ٓم٠م يٙمٛميـ و وًمذًمؽ وم¢وإن اظمرٚمٗمقا وم٘مد اظمرٚمػ أص ٤مب اًمرؾمقل  وٟمٕمٛم٧م

ذم  ييييييذا اإلـمييييييلق  ييييييذا أوًٓو وا ٓميييييي٠م اًم يييييي٤مين اًمييييييذي ٟمٕمرومييييييف ُمييييييـ يمييييييؾ اًمييييييدقم٤مة 

اإلؾملُمٞملم اًمٞميقم هميػم اًميذيـ يٜمرٛميقن إمم ُميٜمٝم٩م اًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم  شم٘مًيٞمؿ اإلؾميلم 

إمم أصيييييقل ووميييييروعو ويمييييين ىمٚمٜمييييي٤م ًٟمٗمييييي٤ًم شم٘مًيييييٞمؿ اإلؾميييييلم إمم ًمييييي٥م وىمِميييييقرو  يييييذه 

اإلؾملم ُميـ طمٞمي٨م  يؿ اًمد ر هتٚمؽ اعمًٚمٛملم ودمٕمٚمٝمؿ يٌرٕمدون قمـ  )ُمٕمّمٞم٦م(

 يريدون أن ي٘مؽمسمقا. 

أن سمن قمٜمدك ُمـ صم٘م٤موم٦م وُم٤م قمٜمدي ُمـ قمٚميؿ ٓ ٟمًيرٓمٞمع أن ٟمٛمٞميز إصيقل ُميـ 

اًمٗميييروع إٓ أن ي٘مّميييد سم٤مٕصيييقل يٕمٜميييل ُمييي٤م يرٕمٚميييؼ سم٤مًمٕم٘م٤مئيييد وم٘ميييطو وًميييٞمس ُمٜمٝمييي٤م ُمييي٤م 

يرٕمٚمؼ سم٤مٕطمٙمي٤ممو وطمٞمٜمتيذ اًمّميلة  يذه اًميريمـ اًم ي٤مين  يذه ٓ شميدظمؾ ذم إصيقل 

و عم٤مذاع ٕٟمف ًمٞمس هل٤م قملىمي٦م سم٤مًمٕم٘مٞميدة اعم ْمي٦مو ومٝميذا اًمر٘مًيٞمؿ شمدظمؾ ذم اًمٗمروع

ظمٓمر ظمٓمر ضمدًاو وًمذًمؽ أٟم٤م أقمره أٟمف ُم٣م قمغم سمٕمض ا نقم٤مت ىمديًن يمي٤مٟمقا 

يييدقمقن إمم شمٌٜمييل اإلؾمييلم يمييلً و ييذه  ييل دقمييقة احلييؼ: ٕن اإلؾمييلم يميين ضم٤مءٟميي٤م 

أو مج٤مقمي٦م  ٥ْم أن ٟمرٌٜم٤مهو وًمٙمـ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يٙميـ اإلٟمًي٤من اًمٗميرد ُمي لً 

يًييرٓمٞمٕمقن أن يٓمٌ٘مييقا ضم٤مٟمٌيي٤ًم ُمٜمييف وٓ يًييرٓمٞمٕمقن أن يٓمٌ٘مييقا ضم٤مٟمٌيي٤ًم ًظمييرو ًمٙمييـ ُمييـ 

ٟم٤مطمٞميييي٦م اًمٗمٙميييير اإلؾمييييلم ْيييي٥م شمٌٜمٞمييييف يمييييلً ٓ يرجييييزأو ُميييي لً ومييييرض ؾمييييٜم٦م ُمًيييير ٥م 
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ُمٜمدوب.. إمم ًظمرهو ٓ ٟم٘مقل  ذا ُمٜمدوب ُم٤مًمف ىمٞمٛم٦مو و ذا ُمًير ٥م ُم٤مًميف ىمٞمٛمي٦مو 

ض..ل ٓو ٟم ـ ٟمدقمق إمم  ذا اإلؾملم واًمًٜم٦م ُم٤مهل٤م ىمٞمٛم٦مو قمٚمٞمٜم٤م ٟم ـ وم٘مط اًمٗمرائ

سمٙم٤مُمٚميف صمييؿ يميؾ إٟمًيي٤من ي٠مظميذ ُمٜمييف ُميي٤م ييٜمٝمض سمييف ويًيرٓمٞمع أن ي٘مييقم سميفو ومٚمييذًمؽ  ييذه 

اًمٙمٚمٛم٦م أصٌ ٧م قمٚمًن ًمٚمذيـ َي٤مرسمقن اًمًٜم٦مو أٟم٤م أدريم٧م سمٕمض رؤوس ُمـ يم٤ٌمر 

اإلظمقان اعمًٚمٛملم ُمـ سمٚمديمؿو ضمرى طمدي٨م ظمٓمػم سمٞمٜمل وسمٞمٜميف.. يمٜمي٤م ذم جمٚميس 

ضم٤مًمًييييقن قمييييغم إرض ومييييدظمؾ اًمرضمييييؾ وىمييييد اُمييييرع يمٝمييييذا اعمجٚمييييس ًمٙمييييـ ٟم ييييـ 

اعمجٚميييسو ومٌٕميييد اًمًيييلم سميييدأ يّمييي٤موم  واطميييدًا سمٕميييد واطميييد يمييين  يييق إومْميييؾو أٟمييي٤م 

ؾمييٌ ٤من ام يم٤مٟميي٧م ضمٚمًييرل ًظميير واطمييد قمٜمييد اًمٌيي٤مبو يٕمٜمييل قمييغم يًيي٤مره  ييقو ومييآظمر 

واطمييد  ييق اًمييذي يّميي٤موم ٜملو ًمٙمييـ أٟميي٤م أراىميي٥م وضمييف اًمرضمييؾ يرٚمييقن عميي٤مذاع ٕٟمييف د 

دأ يّميييي٤موم و وميييي٠مردت أن أًمّٓمييييػ وىمييييع قمييييدم دميييي٤موب ي٘مييييؿ ًمييييف أطمييييد  ييييق ؾمييييٚمؿ وسميييي

احل٤م،يـ ُمٕمف ىمٞم٤مُمي٤ًم ًميف ىمٚمي٧م ًميف يي٤م أؾمير٤مذ عمي٤م أشميك إزم وصي٤موم ٜمل: ي٘مقًميقا قمٜميدٟم٤م 

ذم اًمِمييي٤مم قمزييييز سميييدون ىمٞمييي٤ممو ويم٠مٟميييف يمييي٤من يٜمرٔمييير ُم يييؾ  يييذه اًمٙمٚمٛمييي٦م واٟمٗمجيييرو و يييق 

ظمٓمٞمييي٥م ُمًيييي٘مع ىميييي٤مل: يييي٤م أؾميييير٤مذ ٟم ييييـ أن ذم زُمييي٤من ُميييي٤م يًييييقغ ًمٜمييي٤م ٟمِمييييرٖمؾ اييييذه 

ذه ا زئٞميييي٤مت وٟمريييييد أن ٟمرقضمييييف عم ٤مرسميييي٦م اًمٌٕم ٞمييييلم واًمِمييييٞمققمٞملم اًمٗمرقمٞميييي٤مت وايييي

واٟمدومع يم٤مًمًٞمؾ ا ٤مرهو ٥ْم أن ٟميؽمك اعمًي٤مئؾ ا لومٞمي٦م..و ومًيٙم٧م أٟمي٤م طمريك 

اٟمرٝمييك ىمٚميي٧م: ييي٤م أؾميير٤مذ أي ُمًيي٠مًم٦م ًمييٞمس ومٞمٝميي٤م ظمييله طمرييك ٟمييؽمك اًمٌ يي٨م ومٞمٝميي٤مع أٓ 

نّي شمٕمٚمؿ أن  ٜم٤مك.. و ق رضميؾ ُم ٘ميػ إمم درضمي٦م يمٌيػمةو أٓ شمٕمٚميؿ أن  ٜمي٤مك ُميـ يٗم

ٓمٞمٌيييي٦م ٓ إًمييييف إٓ ام سميييين يًيييي٤موي اًمنمييييكع ومٞم٘مييييقل: ٓ إًمييييف إٓ ام أي ٓ اًمٙمٚمٛميييي٦م اًم

ُمٕمٌيييقد إٓ امع .. ٓ ُمٕمٌيييقد إٓ ام واعمٕمٌيييقدات اًمريييل شمٕمٌيييد ُميييـ دون ام ىمييييديًن 
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وطمييدي ٤ًمو وأذيميير احليي٤م،يـ سميي٠من  ييذا اًمرٗمًييػم ىميي٤م  ووييلل: ٕن اعمنميييملم ذم 

ؼ اًمًيينوات وإرض ًمٞم٘مييقًمـ امو وميي٢مذًا  ييؿ اًم٘مييرًن اًمٙمييريؿ إذا ىمٞمييؾ هلييؿ ُمييـ ظمٚميي

َيُذوا ﴿ُم١مُمٜمقن سم٤ممو ًمٙمـ ُميع ذًميؽ طمٙميك ام قميٜمٝمؿ وم٘مي٤مل قميز وضميؾ:  ـَ اخت  ِذي َواًم ي

ك ٤م إِمَم ام ِ ُزًْمٗمَي سُمقٟمَي ٓ  ًمُِٞمَ٘مرك ٌُُدُ ْؿ إِ ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمِٞم٤َمَء َُم٤م َٟمْٕم ومٝميؿ ذم اًمقىمي٧م  [5]الزمد::﴾ُِم

 3ًهلييي٦مسمييي٤مًملت واًمٕميييزى وُمٜمييي٤مة اًم ٤مًم ييي٦م إظميييرى اًميييذي ي١مُمٜميييقن سمييي٤مم رسمييي٤ًم ي١مُمٜميييقن 

ُيٕمٌيييدون ُميييـ دون ام شمٌييي٤مرك وشمٕمييي٤مممو وًميييذًمؽ رسمٜمييي٤م قميييز وضميييؾ طمٙميييك ذم اًم٘ميييرًن 

ونَ ﴿قمٜمٝمؿ  رَْٙمؼِمُ ًْي ٓ  ام ُ َي َف إِ َذا ىِمٞميَؾ هَلُيْؿ ٓ إًِمَي
٤مُٟمقا إِ ُيْؿ يمَي وىمي٤مًمقا:  [53]الصدااات:﴾إِس 

ًدا إِن   َي ﴿
هَلًي٤م َواطمِي
٤مٌب َأضَمَٕمَؾ أهِلَي٦َم إِ ٌء قُمجَي ٕسيؿ طم٘مٞم٘مي٦م ومٝمٛميقا  [3]::﴾َذا ًَمٌَمْي

اعمٕمٜميييك اًمّمييي ٞم  هليييذه اًمٙمٚمٛمييي٦م هميييػم ومٝميييؿ سمٕميييض اعمًيييٚمٛملم اًمٞميييقم هلييي٤م )اٟم٘مٓمييي٤مع( 

اًمقضمييقد إٓ ام يمٚمٛميي٦م سم ييؼ راطميي٧م ُمييـ سميي٤مل يم ييػم يييـ يمرٌييقا ذم  ييذه اًمٙمٚمٛميي٦م ذم 

رؾم٤مئؾ ُمٓمٌققم٦م قمٜمدٟم٤م ذم دُمِمؼو وؾمٛمٕمٜم٤م  ذا اعمٕمٜمك اًم٘م٤م   ٜم٤م أيم ر ُميـ ُميرةو 

 ييذه اًمٙمٚمٛميي٦م ٓ إًمييف إٓ ام ُمٕمٜم٤م يي٤م ٓ ُمٕمٌييقد سم ييؼ إٓ ام ىمٚميي٧م أٟميي٤م ًمٚمِمييٞم : ُميي٤م  وميي٢مذاً 

رأيؽ ومٞمف ٟم٤مس ف٤مًمٗمقٟم٤م طمرك ذم شمٗمًػم ٤م ٓ سمي٠مسع ىمي٤مل: ٓ سمي٠مس سميس ي٘مقًميقا ٓ 

إًمف إٓ امو ٟم ـ سمدٟم٤م ٟمرقضمف ًمٚمِمٞمققمٞملم واًمٌٕم ٞميلم.. إمم ًظميرهو ىمٚمي٧م: يي٤م أؾمير٤مذي 

ن يميؾ ُمي٤م شميراه سمٕمٞمٜميؽ ومٝميق امو  يؿ اًميذيـ ُمـ شمريد أن شمرقضمف سم٠مُم ي٤مهلؿ ييـ ي٘مقًميق

يٗمنيييون ٓ إًميييف إٓ ام ٓ ُمٕمٌيييقد إٓ امو ومٚميييذًمؽ إُمييير ظمٓميييػم يييي٤م أظم٤مٟمييي٤م اًمٙميييريؿو 

يٕمٜميييل ا يييله ضميييذري أؾمييي٤مي ا يييله ذم اًمٕم٘مٞميييدةو ا يييله ذم اًميييدقمقة سميييلم 

 مج٤مقم٦م اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م  ذه وسملم ا نقم٤مت إظمرى.

يملُميييل أين أٟمييي٤م قمٜميييدُم٤م ىمٚمييي٧م أن  ٜمييي٤مك يٕمٜميييل يٌيييدوا اًميييذي وُمٝميييؿ ُميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:
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 ظملوم٤مت ذم اًمٗمروع يم٠مٟمف يمن ىمٚم٧م أٟمف..

 وىمٚم٧م ظملوم٤مت ُم٤مذاع اًمِمٞم :

أن  ٜم٤مك سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ قمٜمدُم٤م يمٜم٧م أشمٙمٚمؿ وُمي٤م يمٜمي٧م أىمّميد ُميٜمٝم٩م يم٠مٟميف  ُمداظمٚم٦م:

 وُمٝمؿ أٟمف ٟم ـ ٟم٘مر ؿ قمغم يمؾ ُم٤م  ؿ أن قمٚمٞمف..

 ... اًمِمٞم :

 يٕمٜمل ُمـ إُمقر.. ُمداظمٚم٦م:

ٓ شمٌٜمييل قمييغم  ء ًمييٞمس ًمييف أصييؾو ًمييٞمس  ييذا  ييق اًمٗمٝمييؿو  اؾمييٛم  زمو اًمِمييٞم :

اًمٗمٝمييؿ  ييق ىمٚميي٧م أٟميي٧م أن اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم ُمييـ أ ييؾ اًمًييٜم٦م وىمٚميي٧م ا ييله ذم 

 اًمٗمروع ًمٞمس ذم إصقل.

 ُمع ُمـع  ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ومٝمٛمٜم٤مو ُمع  ١مٓء ا نقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم. اًمِمٞم :

 ُمع ىم٤مدهتؿع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿع اًمِمٞم :

 ٤مدهتؿو يٌدو أن  ذا اًمذي..أٟم٤م د أىمؾ ُمع ىم ُمداظمٚم٦م:

اإلظمقان اعمًٚمٛملم ي٤م أؾمر٤مذ.. اإلظميقان اعمًيٚمٛملم ٓ ُي٘مّميد ايؿ  يذا  اًمِمٞم :

اًمٓمٗمييؾ وذاك اًمِميي٤مب إمم ًظمييره.. ي٘مّمييد ُمييٜمٝم٩م اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم اًمييذيـ يرسمييقن 

 قمٚمٞمف أشم٤ٌمقمٝمؿو  ذا  ق اعم٘مّمقد.
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  ٜم٤م يم٤من سم٤مًمٗمٝمؿ اظمرلهو يٕمٜمل أٟم٤م ٓ ... ُمداظمٚم٦م:

طمييد قمٜمييدُم٤م يييرٙمٚمؿ يييرٙمٚمؿ ويٙمييقن قميي٤مره ُمييٜمٝمجٝمؿو يييرٙمٚمؿ يٕمٜمييل اًمقا ُمداظمٚميي٦م:

 سم٤مؾمؿ اعمٜمٝم٩م وًمٞمس سم٤مؾمؿ إؿما٤مص.

ًمٞمس  ٜم٤مك ومٝمؿ ظمٓم٠م وٓ ُم١ماظمذة ٟمريد أن ٟم ٙمل سمٍماطم٦م.. ذم شمٕمٌػم  اًمِمٞم :

 ا ٓم٠م.

 ـمٞم٥م ضمزاك ام ظمػم.  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ اؾمٛم  زم. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 اًمرٕمٌػم ا ٓم٠م يٗمٝمؿ ظمٓم٠مك. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞميي٥م ًمٙمييـ عمييي٤م يٙمييقن اًمرٕمٌييػم صيي ٞم  واًمٗمٝميييؿ يٙمييقن ظمٓميي٠م ُيّمييي    ًمِمييٞم :ا

اًمٗمٝمؿو ًمٙمـ قمٜمدُم٤م يٙمقن اًمرٕمٌػم ظمٓم٠م واًمٗمٝمؿ ص ٞم  طمٞمٜمتذ ُيّمي   اًمرٕمٌيػم وميل 

ْييييييقز أن ٟم٘مييييييقل ا ييييييله سمٞمٜمٜميييييي٤م وسمييييييلم اإلظمييييييقان اعمًييييييٚمٛملم ومرقمييييييلو اإلظمييييييقان 

ٙمؿ اعمًٚمٛملم  ؿ ُمـ أ ؾ اًمًٜم٦م..ل ٓو ومٝمؿ َي٤مرسمقن أ ؾ اًمًٜم٦م وي٘مقًميقن دقميقشم

 أن شمٗمرقو ٟم ـ قم٤م ٟم٤م ؿ ذم ؾمقري٤م و ٜم٤م..

 وي٘مقًمقن ًمٜم٤م يمذًمؽ ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞميي٥م سميي٤مرك ام ومٞمييؽ.. ومٝميي١مٓء اًمييذيـ ي٘مقًمييقن  ييذا اًمٙمييلم ًمييٞمس  ييذا  اًمِمييٞم :
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 اًمٓمٗمؾ اإلظمقاٟمجل ٓو  ؿ اًم٘م٤مدة اًمذيـ ي٘مقدون أُم ٤مل  ١مٓء اًمِم٤ٌمب.

ٜمي٧م سمّميدد صيقرة يٕمٜمل أٟم٤م ُمرة أظمرى وأظمػمًا عم٤م يمٜمي٧م شميرٙمٚمؿ وم٠مٟمي٤م يم ُمداظمٚم٦م:

ُمرشمًيييٛم٦م ذم ذ ٜميييل أشمٙمٚميييؿ قميييـ أسيييؿ  يييؿ ًمٞمًيييقا يمٚمٝميييؿ يميييذًمؽ وأسيييؿ سمٞميييٜمٝمؿ ومتييي٦م 

صيييييٖمػمة  ييييي١مٓء اًميييييذي يمٜمييييي٧م أىمّميييييد ؿو وإٓ ٟم يييييـ د ٟم٘مييييير ؿ قميييييغم حمييييي٤مًمٗمرٝمؿ 

بييي٤مًمٗمٝمؿ ُميييع اًمٌٕم ٞميييلم ود ٟم٘مييير ؿ قميييغم دظميييقهلؿ آٟمرا٤مسمييي٤مت ود ٟم٘مييير ؿ قميييغم 

ـ ي٘ميييقل  يييذا شم٠موييييؾ إؾمييينء وٓ اًمّميييٗم٤متو  يييذه د ٟم٘مييير ؿ قميييغم ذًميييؽو ويميييؾ ُمييي

  ق...

 وشم٘مر ؿ قمغم اعمذ ٌٞم٦مع اًمِمٞم :

 وٓ ٟم٘مر ؿ قمغم اعمذ ٌٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ويمؾ ُمـ قمغم ديٜمف ام يٕمٞمٜمفع اًمِمٞم :

 وًمـ ٟم٘مر ؿ قمغم ذًمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م  ١مٓء  ؿ اإلظمقان اعمًٚمٛملم. اًمِمٞم :

ُميييداظمؾ ًظميييير: يمٚمٛميييي٦م ييييي٤م ؿمييييٞم  أرييييد أن أطمٙمٞمٝميييي٤م ًمييييعخ.. أطمييييد ىميييي٤مدة اإلظمييييقان 

ده أٟمييي٤م وأطميييد اإلظميييقة طمريييك يِميييٗمع ٕظميييل ذم وفمٞمٗمييي٦م ُمٕمٞمٜمييي٦م اعمًيييٚمٛملم ذ ٌٜمييي٤م قمٜمييي

فمٚمٛمييقا ومٞمٝميي٤م رئٞمًييفو وميي٠مشمٙمٚمؿ سميي٤مًمرٚمٞمٗمقن رومييع اًمرٚمٞمٗمييقن وشمٙمٚمييؿ ُمييع ُمييدير أظمييل  ييذا 

اًميذي أٟمي٤م ذا ي٥م إًمٞمييف أٟمي٤م وأظميل وم٤مًمييذي قميغم اًمرٚمٞمٗميقن أىميقل ًمييف: وًمٙميـ  يذا اًمييذي 

ف: يي٤م أٟم٧م شمِمٗمع ًمف  ذا ؾمٚمٗملو وم٘م٤مل ًمف: أقمقذ سم٤مم ُمٕم٘مقلع ىم٤مل ًمف: ؾمٚمٗملو ىم٤مل ًم

أسمق راُمز أٟم٧م ُمـ ُمرك ؾمٚمٗملع أٟم٤م أقمرومؽ ُمـ اًمدقمقةو يمٞمػ أٟمي٧م ؾميٚمٗمل  تع 
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ٓ وام إذا يم٤من ؾمٚمٗمل وم٠مٟم٤م ُمش ُمٕمفو ـمٞم٥م اًمًلم قمٚمٞمٙمؿ وأهمٚمؼ اًمرٚمٞمٗمقن..  ذا 

 يّمػمع

 ي٤مم ىمٞمٛمقا اًمّملة. اًمِمٞم :

ومٞمف قمٜمدي ـمٌٕم٤ًم ؾم١مال ُمقضمف ًمعخ طميقل سمٕميض اإلظميقة اعمقضميقديـ  ُمداظمٚم٦م:

ٕميييض اًميييدقم٤مي٤مت وٓ ٟمٕميييره ُميييدى صييي رٝم٤مو ُم يييؾ ؾميييٗمر وهميييػمه ذم اًمًيييٕمقدي٦م ذم سم

 ٟم٤مس ؿم٤ٌمب.

 اًمِمٞم  ؾمٗمر احلقازمع ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمييؿ وؾمييٚمنن اًمٕمييقدة و ييذا أٟمييف هلييؿ صييٚم٦م ُمٌيي٤م ة ُمييع اًمِمييٞم  حمٛمييد  ُمداظمٚميي٦م:

هورو ومٝمؾ ذم قمٚمٛمؽ أٟم٧م أن  ذا اًمٙملم يٕمٜمل ص ٞم ع سمؾ أىمقل قمغم ُمٜمٝمجف 

 يٕمٜمل اًمذي يًػم قمٚمٞمف أنع

 ُم٤ٌم ة أٟم٤م ٓ أقمرومٝمؿ طمرك  ؿ.وام صٚم٦م  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

أصلً ُم٤م أىمدر أومٞمدك ذم  ذا اًم١ًمالو أقمرومٝمؿ يٕمٜمل أٟم٤م أىمرأ يمر٤مسم٤مهتؿ  ُمداظمٚم٦م:

وُمييـ اًمييكم شمٕمجٌٜمييل يمر٤مسميي٤مهتؿ وأ ـمييرٝمؿ يميين يٕمجٌٜمييل ًظمييرونو أُميي٤م صييٚم٦م ُمٌيي٤م ة 

  ٙمذا يمن ىمٚم٧م ٓ أقمٚمؿ  ذا يٕمٜمل.

قضميقديـ  ٜمي٤مك أو ُميـ طمرك يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ سمٕمض ـملب اًمٕمٚميؿ اعم ُمداظمٚم٦م:

سمٕمييض اًمِميي٤ٌمب سمِمييٙمؾ قميي٤مم  يي١مٓء اًمنييوريلم ٟمٕمييؿو ٟم ييـ يميين ٟمًييٛمع يٕمٜمييل طمرييك 

 يرٌلم..

 إيم ر ذم اًمٕمٛمرة وضم٤مي٥م طمدي ٤ًم. اًمِمٞم :
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 ٟمٕمؿو يمٜم٧م أٟم٤م  ٜم٤م ىمٌؾ صملصم٦م أؾم٤مسمٞمع أو أرسمٕم٦م أؾم٤مسمٞمع شم٘مري٤ًٌم. ُمداظمٚم٦م:

١مٓء وام يييي٤م أظميييل  يييذه اعمّميييٞم٦ٌم يٕمٜميييل طمريييك ذم سمريٓم٤مٟمٞمييي٤م يٕمٜميييلو  ييي ُمداظمٚمييي٦م:

اإلظمييييقة اًمًييييٚمٗمٞملم ذم اًم٘ميييي٤مرة اهلٜمدييييي٦م سمٞمييييٜمٝمؿ أخ ـمٞميييي٥م اؾمييييٛمف ُمٜمييييقرو أن صيييي٤مر 

ٜمٗمقا و ٙميييذا ييييرؿ اًمرٕم٤مُميييؾ ُمٕمٝميييؿو و ييي١مٓء  اؾميييٛمٝمؿ اعمٜمقرييييقنو  ٙميييذا يٕمٜميييل ُصييي

 هوريقن و ١مٓء يمذا و ١مٓء يمذا..

 أًم٤ٌمٟمٞمقن. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿع  ُمداظمٚم٦م:

 أًم٤ٌمٟمٞمقنع ُمداظمٚم٦م:

ٜمي٤مك شم٘مي٤مرب ذم أراء ًمٙميـ ٟمٔميرة يمٚمٝمي٤م يي٤م أظميل ُمّميٞم٦ٌمو يٕمٜميل شميرى   ُمداظمٚم٦م:

 يم٠مس٤م ظمٚمٗمٞم٦م واطمدة قمـ صم٤مٟمٞم٦م أول ُم٤م شمً٘مط شمرى أٟمف ُمِم قنو وُم٤م شمٕمره عم٤مذاع 

أزيد يمذًمؽ يٕمٜمل عم٤م قمٚمٛمٜم٤م ذم سمٕمض إُمقر ُمـ إظمقاٟمٜم٤م ُمـ ظمٓمي٥م  ُمداظمٚم٦م:

 يي١مٓء اإلظمييقة أو دروس  يي١مٓء اإلظمييقة اًمييذي  ييق ؾمييٚمنن اًمٕمييقدة واًمِمييٞم  ؾمييٗمر 

ٝمجيي٤ًم واطمييدًا  ٜميي٤مكو أسييؿ مجٕمييقا سمييلم صملصميي٦م ييي٤م ؿمييٞم  وهمييػمه يييـ يميي٤مٟمقا يٜمٝمجييقن ُمٜم

اعمييييٜمٝم٩م واًمًييييٚمٗمل واًمٓمري٘ميييي٦م اإلظمقاٟمٞميييي٦م واًمٓمري٘ميييي٦م اًمرٌٚمٞمٖمٞميييي٦م اًمييييذيـ  ييييؿ رضميييي٤مل 

 اًمرٌٚمٞمغو يٕمٜمل مجٕمقا سملم  ١مٓء اًم لصم٦م اًمٓمرق ذم ُمٜمٝمجٝمؿ  ؿ.

 ( 00: 01: 00/   356) اهلدى والنور / 

رأي اًمِمييييٞم   وام ـم٤معميييي٤م ذيمييييرت اإلظمييييقة  ييييق يمييييذًمؽ أطميييي٥م أؾمييييٛمع ُمداظمٚميييي٦م:

 سمٙمر٤مسم٤مت 

 ُمـع اًمِمٞم :
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 وحم٤م،ات اًمِمٞم  ؾمٗمر وؾمٚمٞمنن اًمٕمقدةو ُم٤م رأيٙمؿ ذم يمر٤مسم٤مهتؿع ُمداظمٚم٦م:

وام أٟم٤م ؾمٛمٕم٧م ًمف سمٕميض إ ـمي٦م ذم وىمي٧م اًمٗمرٜمي٦مو أٟمي٤م يمٜمي٧م ُمٕمجي٥م  اًمِمٞم :

 ا٤م.

وأٟم٤م يمذًمؽ طمرك ضمٞم٧م  ٜم٤م أسم ٨م طم٘مٞم٘م٦م  ٜم٤مك ُم٤م ٟمٗمدت يٕمٜميل يمري٥م  ُمداظمٚم٦م:

 ب اًمٖمرسم٤مء.اًمِمٞم  ؾمٚمنن اًمٕمقدة قمٜمده يمر٤م

 قمٜمدي صٗم٦م اًمٖمرسم٤مء. اًمِمٞم :

 صٗم٦م اًمٖمرسم٤مء واًمٖمرسم٤مء إوًمقنع ُمداظمٚم٦م:

 اًمٖمرسم٤مء ٓ أدري  ؾ ًمٞمس قمٜمدي أو ُم٤م ىمرأشمف. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 أُم٤م صٗم٦م اًمٖمرسم٤مء ىمرأشمف. اًمِمٞم :

 ويمٞمػ وضمدشمفع ُمداظمٚم٦م:

يمريي٤مب ضمٞمييد  ييق ًمٙمييـ ومٞمييف سمٕمييض اًمٜم٘ميي٤مط ُمييـ اًمرٕمٛمييٞمؿ  ييذاو يٕمٜمييل يمييؾ  اًمِمييٞم :

ويمؾ ا نقم٤مت سمايػمو ُميع أٟميف ييرٙمٚمؿ قميـ اًمٗميرق اًمريل ضمي٤مء ذيمر ي٤م ذم اعمًٚمٛملم 

احليييدي٨م وشمٙمٚميييؿ سمّميييقرة ظم٤مصييي٦م قميييـ اًمٗمرىمييي٦م اًمٜم٤مضمٞمييي٦م ومٝميييق يٍميييح ُمييي لً أن أشمٌييي٤مع 

اعمييذا ٥م إرسمٕميي٦م قمييغم اًمًييٜم٦مو عميي٤مذا أٟميي٤م صيي٤مر قمٜمييدي رد ومٕمييؾ ُمييـ يمٚمٛمرييؽ  ييذهع 

إئٛميي٦م ٕٟمييف  ييق ْٕمييؾ اعمييذا ٥م إرسمٕميي٦م قمييغم اًمًييٜم٦مو أشمٌيي٤مع اعمييذا ٥م إرسمٕميي٦م.. 

إرسمٕميي٦م قمييغم اًمًييٜم٦مو ًمٙمييـ إشمٌيي٤مع اًمٞمييقم وييد اًمًييٜم٦مو وٓ سمييد أن قمٜمييديمؿ أظمٌيي٤مر ُميي٤م 
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اًميييذي يّميييػم سميييلم اًمٕميييرب  ييي١مٓء اًميييذيـ ٤ْم يييدوا ذم أومٖم٤مٟمًييير٤من وؿميييدة شمٕمّمييي٥م 

إومٖمييي٤مٟمٞملم ًمٚمٛميييذ ٥م احلٜمٗميييلو يٕمٜميييل سمٖميييّض اًمٜمٔمييير قميييـ اًمقاىميييع اعمييي١مد ذم ؾميييٌٞمؾ 

٦م سمييي٤مًمرل  يييل أطمًيييـو اًمر٘مييي٤مرب  يييذا ظمٓمييي٠مو ْييي٥م سمٞمييي٤من اًمقاىميييع وحم٤موًمييي٦م اعمٕم٤م ييي

وم٤مًم٘مقل سم٠من أشم٤ٌمع اعمذا ٥م إرسمٕم٦م اعم٘مٚمديـ اًمٞمقم ًمعئٛم٦م  ؿ قمغم اًمًٜم٦م..ل  ذا 

 ُمـ أيمؼم إظمٓم٤مء.

 (00: 56: 12/   356) اهلدى والنور /  
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 زأٖ الصٔخ فٔنا ٓطنٙ بالطسّزٓني

يٕمٜمييل ومٞمييف سمٕمييض ا نقميي٤مت ُميي٤م يًييٛمك سم٤مًمنييوريلمو يٕمٜمييل يزقمٛمييقن  ُمداظمٚميي٦م:

اًمًييٚمٗمٞم٦م واإلظمييقان وم ّمييؾ ٟم٘ميي٤مش ذم ظمّمييقص  ييذا وىمٚمٜميي٤م  ييذا سميي٠من ا ٛمييع سمييلم 

يٕمٜمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدقمقة ًمٜم٤م يٕمٜمل زي ُم٤م شم٘مقل يمقيمرٞمؾو ومرددٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ سم٠من  ذا تٞمٞمع 

 ًمٚمديـ ومل يٜمٌٖمل ذًمؽو ومٜمريد ُمـ اًمِمٞم  شمقوٞم  ذم ذًمؽ أيم رع

قميغم يميؾ ٟم يـ ٟمًيٛمع سم٤مًمنيوريلم وٓ ٟمٕميره قميٜمٝمؿ ؿميٞمت٤ًمو ومٝميؾ  ٜمي٤مك  اًمِمٞم :

ٟمدرؾمييف ومٜمجٞميي٥م قمٜمييف: ٕن ا ييله أن ذم اًمًييٕمقدي٦م قمييغم   ء ُمًييٓمقر طمرييك

أؿميده ُميع إؾميػ وأظمِمييك أن يٙميقن ظملومي٤ًم قميغم إىمييؾ سمٕمْميف ظملومي٤ًم ًمٗمٔمٞمي٤ًمو أُميي٤م 

إذا يم٤من  ٜم٤مك ُمـ ي٘مقل يٛمٙمـ ا ٛمع سميلم اًمًيٚمٗمٞم٦م واإلظمقاٟمٞمي٦م ومٝميذا يمي٤م ٛمع سميلم 

اًمّميييقاب وا ٓمييي٠م إن د أىميييؾ سميييلم اهليييدى واًمْميييللو ومييي٤معمٜمٝم٩م اًمًيييٚمٗمل ًميييٞمس ًميييف 

ديؾو وٓ يٛمٙميييـ اإلؾمرٕم٤موييي٦م قمٜميييف سمٌميييء ًظمييير أو أن ُييييدظمؾ ومٞميييف ُمييي٤م قمٚمٞميييف سمٕميييض سمييي

 إطمزاب إظمرى يم٤مإلظمقان اعمًٚمٛملم.

وم٠مٟم٤م أىمقل سمٛم يؾ  يذه اعمٜم٤مؾمي٦ٌم يم يػمًا أىميقل إن ُميٜمٝم٩م دقميقة اإلظميقان اعمًيٚمٛملم 

شم٘ميييقم قميييغم يمٚمٛمريييلم اصمٜمريييلم وميييٞمن ومٝمٛمريييف سمرجرسمريييل  يييذه اًمٓمقيٚمييي٦مو و يييل: يمرّيييؾ صميييؿ 

ٜم٤مس صمؿ صمّ٘مٗمٝمؿو أُم٤م دقمقشمٜمي٤م ومٝميل دقميقة اًمرؾميقل قمٚمٞميف اًمًيلم صمّ٘مػ.. يمرّؾ مّجع اًم

و ل صمّ٘مػ صمؿ يمرّؾ.. صمّ٘مػ قمّٚمؿ ادع صمؿ امجع اًمٜم٤مس قمغم  ذه اًمدقمقة اًمّم٤محل٦مو 
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أُم٤م أن ٟمجٛمع اًمٜم٤مس قمغم قمجر ؿ وسمجر ؿو قمغم  دا ؿ وولهلؿو صميؿ ٟم ي٤مول 

ف رؾميقل أن ٟم ّ٘مٗمٝمؿ وأن ٟمٛمٞمّز هلؿ اهلدى ُمـ اًمْملل ومٝمذا أوًٓ ظمله ُمي٤م اسمريدأ سمي

دقمقشمييفو وصم٤مٟمٞميي٤ًم  ييذا أُميير ٓ صمٛمييرة ًمييف: ٕٟمٜميي٤م ٟمييرى طمرييك سمٕمييض إظمقاٟمٜميي٤م اًمييذيـ  ¢ام 

يميي٤مٟمقا ُمٕمٜميي٤م قمييغم اعميييٜمٝم٩م اًمًييٚمٗمل عميي٤م اؿمييرٖمٚمقا سمرٙمرٞميييؾ اًمٜميي٤مس ودمٛمييٞمٕمٝمؿ ٟمًيييقا 

دقمييييقهتؿو وومٚميييي٧م زُميييي٤مم إُميييير ُمييييـ سمييييلم أيييييدهيؿ وأصيييي٤ماؿ ُميييي٤م أصيييي٤مب اإلظمييييقان 

ٓ أىمييي٤مُمقا دوًمييي٦م وٓ اعمًيييٚمٛملم طمٞمييي٨م ُم٣مييي قمٚميييٞمٝمؿ ٟم يييق ىميييرن ُميييـ اًمزُمييي٤من و يييؿ 

طم٘م٘ميييقا يمٚمٛمييي٦م أطميييد رؤوؾميييٝمؿ اًميييذي ىمييي٤مل: أىمٞمٛميييقا دول اإلؾميييلم ذم ىمٚميييقسمٙمؿ شم٘ميييؿ 

ًمٙميؿ ذم أروييٙمؿو ومييل  ييؿ أىميي٤مُمقا دوًميي٦م اإلؾمييلم ذم ىمٚمييقاؿ وٓ  ييؿ أىميي٤مُمقا دوًميي٦م 

اإلؾميييلم ذم أرويييٝمؿو اًمًييي٥ٌم ُميييـ أطميييدث ذم أُمرٟمييي٤م  يييذا ُمييي٤م ًميييٞمس ُمٜميييف ومٝميييق ردو 

لًٓ وأن يييذ ٥م شمٕمٌييف ؾمييدًا ًمييذًمؽ وًمييذًمؽ ومٕم٤مىمٌيي٦م ُمييـ فيي٤مًمػ اًمًييٜم٦م أن يييزداد ويي

ٟم ـ ٟم٘ميقل يميؾ احلريمي٤مت ويميؾ اًميدقمقات اًم٘م٤مئٛمي٦م اًمٞميقم قميغم إرض اإلؾميلُمٞم٦م 

أٟم٤م أقمؼم قمٜمٝم٤م سمرٕمٌػم ٟمٔم٤مم قمًٙمري ذم سمٕمض اًمٌلد ُمٙم٤مٟميؽ راوحو  يؿ ير ريميقن 

ويٜمِميٓمقن ويٗمٕمٚميقن ويٗمٕمٚميقن ًمٙمييـ ذم ُمٙمي٤مسؿ ٓ ير٘ميدُمقن  يذا إن د يريي٠مظمرواو 

احلٛميييد م ىميييد هميييػّمت اًمٕمييي٤مد اإلؾميييلُمل يمٚميييف طمريييك  سمٞميييٜمن دقميييقة اًمًيييٚمػ اًمّمييي٤مًم 

سمٕمض  ١مٓء اًمذيـ يٍمون قمغم اٟمرٝم٤مج همػم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  وم٘مد صٚم ٧م 

قم٘مٞمدة اًمٙم ػميـ ُميٜمٝمؿ سمًي٥ٌم اًميدقمقة اًمًيٚمٗمٞم٦مو ومٕمروميقا ُمي٤م ْي٥م م قميز وضميؾ ُميـ 

اًمّمٗم٤مت سمٕمد أن يم٤مٟمقا ضم٤م ٚملم ا٤مو وقمرومقا اًمًٜم٦م اًمّم ٞم ٦م ُمـ اًمْمٕمٞمٗم٦م سمٕمد أن 

قمقن إمم اًمًييٜم٦م قمييغم صيي رٝم٤م وقمييغم ُميي٤م ومٞمٝميي٤م ُمييـ وييٕمػ ٓ يّميي  ٟمًييٌرف يميي٤مٟمقا يييد

و ٙمييذاو ًمييذًمؽ ٓ يٛمٙمييـ أن ٟمرّمييقر ا ٛمييع سمييلم اعمييٜمٝم٩م اًمًييٚمٗمل  ¢إمم اًمٜمٌييل 
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 واعمٜمٝم٩م ًمٜم٘مؾ أن ا ٚمٗملو و ذا ًظمر ا قاب واحلٛمد م رب اًمٕم٤معملم.

 (00:  15: 51/   699) اهلدى والنور / 
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 زأٖ العالم٘ األلباىٕ 

 ٔنا ٓطنٙ بفكُ الْاقعف
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 فكُ الْاقع

إن احلٛمد مو ٟم ٛمده وٟمًرٕمٞمٜمف وٟمًرٖمٗمرهو وٟمٕمقذ سم٤مم ُمـ  ور أٟمٗمًيٜم٤م وُميـ 

 ؾمٞمت٤مت أقمنًمٜم٤مو ُمـ هيده ام ومل ُمْمؾ ًمفو وُمـ يْمٚمؾ ومل  ٤مدي ًمف.

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ ام وطمده ٓ  يؽ ًمف.

 وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

يقؿميييؽ إُمييييؿ أن شميييداقمك قمٚمييييٞمٙمؿو يميييين  »ي٘مييييقل:   حمٛميييداً ومييي٢من رؾمييييقل ام

 .«شمداقمك إيمٚم٦م إمم ىمّمٕمرٝم٤م 

ـُ يقُمتٍذع  وم٘م٤مل ىم٤مئٌؾ: وُمـ ىمٚم٦ٍم ٟم 

سميييؾ أٟميييرؿ يقُمتيييٍذ يم يييػمو وًمٙميييٜمٙمؿ هم ييي٤مء يمٖم ييي٤مء اًمًيييٞمؾ: وًمٞمٜميييزقمـ ام ُميييـ  »ىمييي٤مل: 

 .«صدور قمدويمؿ اعمٝم٤مسم٦م ُمٜمٙمؿو وًمٞم٘مذومـ ام ذم ىمٚمقسمٙمؿ اًمق ـ 

ع وم٘م٤مل ىم٤مئٌؾ: ي٤م رؾمقل ـُ  امل وُم٤م اًمق 

 .(7)«طم٥م اًمدٟمٞم٤م ويمرا ٞم٦م اعمقت  »ىم٤مل: 

                                                           

 (.958)ص «اًمّم ٞم ٦م  »طمدي٨ٌم ص ٞمٌ و شمراه خمرضم٤ًم ذم  (7)
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 ّاقع املطلنني:

ذم  -سم٠مىمقى ُمٔم٤م ره وأضمغم صقره -ىمد دمغم  ذا احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ

اًمٗمرٜميييي٦م اًمٕمٔمٞمٛميييي٦م اًمرييييل ،سميييي٧م اعمًييييٚمٛملم: ومٗمرىميييي٧م يمٚمٛمييييرٝمؿو وأو ٜميييي٧م قمييييزُمٝمؿو 

 وؿمر٧م )صٗمقومٝمؿ(.

قميدٍد يمٌيػٍم ُميـ اًميدقم٤مة  وًم٘مد أص٤مب ـمرٌه ُمـ  يذه اًمٗمرٜمي٦م اًم٘م٤مؾميٞم٦م ضميذر ىمٚميقب

قمييييغم أٟمٗمًييييٝمؿو ومّميييي٤مر سمٕمْمييييٝمؿ  -وًمعؾمييييػ اًمِمييييديد-وـمٚمٌيييي٦م اًمٕمٚمييييؿ: وم٤مٟم٘مًييييٛمقا

 )يرٙمٚمؿ( ذم سمٕمٍضو واًمٌٕمض )أظمر( يٜم٘مد اًم٤ٌمىملمو ويرد قمٚمٞمٝمؿ... و ٙمذا...

ُ٘ اذتل بالسد:  معسف

وًمٞم٧ًم شمٚمؽ اًمردود )جمردة(و أو  ٤مشمٞميؽ اًمٜم٘ميدات )وطميد ٤م(: سمْمي٤مئرٍة أطميدًا 

قاًء ُميٜمٝمؿ اًميرادُّ واعميردود قمٚمٞميفل ٕن احليؼ يٕميره سمٜميقره ُمـ  ي١مٓء أو أوًمتيؽو ؾمي

قمٜميييد أ يييؾ اإلٟمّمييي٤مهو وًميييٞمس قمٜميييد ذوي اًمرٕمّمييي٥م  -ودٓئٚميييفو ٓ سم ٤ميمٞميييف وىم٤مئٚميييف

: وإٟمن اًمذي يْمػم أوًمتؽ أو  ١مٓء:  ق اًمٙملم سمٖميػم قمٚميؿو وإًم٘مي٤مء -وآقمر٤ًمه

 اًم٘مقل قمغم قمقا ٜمفو واًمرٙمٚمؿ سمٖمػم طمؼ قمغم قم٤ٌمد املل

 :« فكُ الْاقع »مطأل٘ 

ُمًيييي٤مئٌؾ ؿمييييرك:  -أصمٜميييي٤مء شمٚمييييؽ اًمٗمرٜميييي٦م اًمٕمٛمٞميييي٤مء اًمّميييينء اًمييييٌٙمنء -وًم٘مييييد أصمييييػمت

أضمقسمييي٦م قمٚمٛمٞمييي٦م قمٚمٞمٝمييي٤م: سم ٛميييد ام  -طمٞمٜمٝميي٤م-وم٘مٝمٞميي٦ٌمو وُمٜمٝمجٞمييي٦مو ودقمقيييي٦مو ويمييي٤من ًمٜمييي٤م

 ؾمٌ ٤مٟمف وُمٜمرف.

وُميييـ اعمًييي٤مئؾ اًمريييل أقم٘مٌييي٧م شمٚميييؽ اًمٗمرٜمييي٦مو ويم ييير ا يييقض ومٞمٝمييي٤م: ُمييي٤م اصيييٓمٚم  
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 لل«وم٘مف اًمقاىمع  »)اًمٌٕمُض( قمغم شمًٛمٞمرف سمي 

ٟميي٤م ٓ أظميي٤مًمػ ذم صييقرة  ييذا اًمٕمٚمييؿ اًمييذي اسمرييدقمقا ًمييف  ييذا آؾمييؿو أٓ و ييق وأ

: ٕن يم ييػمًا ُمييـ اًمٕمٚميينء ىمييد ٟمّمييقا قمييغم أٟمييف يٜمٌٖمييل قمييغم ُمييـ يرقًمييقن «وم٘مييف اًمقاىمييع »

شمقضمٞميييف إُمييي٦م: ووويييع إضمقسمييي٦م حليييؾ ُمِميييٙملهتؿ: أن يٙمقٟميييقا قمييي٤معملم وقمييي٤مروملم 

ومييييرع قمييييـ  احلٙميييؿ قمييييغم اًمٌميييء »سميييقاىمٕمٝمؿ: ًمييييذًمؽ يمييي٤من ُمييييـ ُمِميييٝمقر يمٚمنهتييييؿ: 

و وٓ ير ٘مؼ ذًمؽ إٓ سمٛمٕمروم٦م )اًمقاىمع( اعم ٞمط سم٤معم٠ًمًم٦م اعمراد سم  ٝمي٤مو «شمّمقره 

 و ذا ُمـ ىمقاقمد اًمٗمرٞم٤م سما٤مص٦ٍمو وأصقل اًمٕمٚمؿ سمٕم٤مُم٦ٍم.

 ييق اًمقىمييقه قمييغم ُميي٤م هيييؿ اعمًييٚمٛملم ييي٤م يرٕمٚمييؼ سمِميي١موسؿو -إذاً -ومٗم٘مييف اًمقاىمييع

يي٤ًمو أو اٟمِميٖم٤مًٓ أو يمٞمد أقمدائٝمؿ: ًمر ذير ؿ واًمٜمٝمقض اؿ: واىمٕمٞمي٤ًمو ٓ يملُمي٤ًم ٟمٔمر

 سم٠مظم٤ٌمر اًمٙمٗم٤مر وأٟم٤ٌمئٝمؿ... أو إهمراىم٤ًم سمر ٚمٞملهتؿ وأومٙم٤مر ؿلل

 أٍنٔ٘ معسف٘ الْاقع:

ومٛمٕمروم٦م اًمقاىمع ًمٚمقصقل سمف إمم طمٙمؿ اًمنمع واضم٥م ُمٝميٌؿ ُميـ اًمقاضمٌي٤مت اًمريل 

٥ْم أن ي٘مقم ا٤م ـم٤مئٗم٦ٌم خمرّم٦ٌم ُميـ ـميلب اًمٕمٚميؿ اعمًيٚمٛملم اًمٜمٌٝمي٤مءو يمي٠مي قمٚميٍؿ 

ضمرنقمٞميي٦مو أو آىمرّميي٤مدي٦مو أو اًمٕمًييٙمري٦مو أو أي قمٚمييٍؿ ُمييـ اًمٕمٚمييقم اًمنمييقمٞم٦مو أو آ

يٜمٗمع إُم٦م اإلؾملُمٞم٦م وييدٟمٞمٝم٤م ُميـ ُميدارج اًمٕميقدة إمم قمز ي٤م وجميد ٤م وؾمي١مدد ٤مو 

 وسما٤مص٦ٍم إذا ُم٤م شمٓمقرت  ذه اًمٕمٚمقم سمرٓمقر إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م.

 الْاجب٘: «الفكُ  »مً أىْاع 

عمٓمٚمقسميي٦م ُمييـ مجٚميي٦م وييي٤م ْيي٥م اًمرٜمٌٞمييف قمٚمٞمييف ذم  ييذا اعم٘ميي٤مم: أن أٟمييقاع اًمٗم٘مييف ا
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 »اعمًييٚمٛملم ًمٞمًيي٧م وم٘مييط ذًمييؽ اًمٗم٘مييف اعمييذ ٌل اًمييذي يٕمرومقٟمييف ويرٚم٘مقٟمييفو أو  ييذا 

اًميييذي شمٜمٌيييف إًمٞميييف وٟمٌيييف قمٚمٞميييف سمٕميييض ؿمييي٤ٌمب اًميييدقم٤مةل طمٞمييي٨م إن أٟميييقاع اًمٗم٘ميييف  «اًمٗم٘ميييف

أيميؼُم ُميـ ذًميؽ يمٚميفو  -وًمق يمٗم٤مئٞمي٤ًم قميغم إىميؾ-اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم اًم٘مٞم٤مم ا٤م

و «وم٘ميف اًمٚمٖمي٦م»و و «وم٘مف اًمًٜم٦م»و و«وم٘مف اًمٙمر٤مب» وأوؾمع دائرًة ُمٜمف: ومٛمـ ذًمؽ ُم لً:

 و وٟم ق ذًمؽ ي٤م يِمٌٝمف.«وم٘مف ا له»و و«وم٘مف اًمًٜمـ اًمٙمقٟمٞم٦م»و 

ٓ شم٘مييؾ أملٞميي٦م قمييـ ٟمييققمل اًمٗم٘مييف اعمِميي٤مر  -سمٕمٛمقُمٝميي٤م-و ييذه إٟمييقاع ُمييـ اًمٗم٘مييف

اًمييييذي ٟم ييييـ سمّمييييدد  «وم٘مييييف اًمقاىمييييع »إًمييييٞمٝمن ىمٌييييؾو ؾمييييقاًء ُمٜمٝميييي٤م اًمٗم٘مييييف اعمٕمييييروه أو 

 إيْم٤مح اًم٘مقل ومٞمف.

ذًمييؽ يمٚمييف: وم٢مٟمٜميي٤م ٓ ٟمييرى ُمييـ يٜمٌييف قمييغم أٟمييقاع اًمٗم٘مييف  ييذهو أو يِمييػم إًمٞمٝميي٤مل وُمييع 

اًمييذي  ييق رأس  ييذه إٟمييقاع وأؾمييٝم٤مو  ييذا اًمٗم٘مييف  «وم٘مييف اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م»وسما٤مصيي٦م 

اًمذي ًمق ىم٤مل أطمد سمقضمقسمف قمٞمٜمٞمي٤ًم عمي٤م أسمٕميد: ًمٕمٔميٞمؿ طم٤مضمي٦م اعمًيٚمٛملم إًمٞميفو وؿميديد 

طمقًميفو وي٘مٕميد ُمٜمٝمجيفو ًمزوُمف هلؿ: وسم٤مًمرهمؿ ُميـ ذًميؽ: وم٢مٟمٜمي٤م ٓ ٟمًيٛمع ُميـ يدٟميدن 

 ويِمٖمؾ اًمِم٤ٌمب سمفو ويرسمٞمٝمؿ قمٚمٞمفل

 ىسُٓد )امليَج( ال زتسد الهالو:

 واًمٞمييييقم واًمًييييٜم٦م اًمٙمريييي٤مب ذم يرٙمٚمٛمييييقن اًمييييذيـ -احلٛمييييد وم- يم ييييػمون :ٟمٕمييييؿ

 حمي٤م،ةً  أو ٜمي٤مو  أيمرقسم٦مً  وم٘مط ًمٞمس ٟمريده اًمذي اًمقاضم٥م وًمٙمـ وإًمٞمٝمن ويِمػمون

 وويمٌييػمٍ  صييٖمػمٍ  ًمٙمييؾ اًمٕميي٤مم إلـميي٤مرا واًمًييٜم٦م اًمٙمريي٤مب ضمٕمييؾ ٟمريييده اًمييذي إٟميين و ٜميي٤مك

 أن وسم٤مًمرييي٤مزم وواٟمرٝمييي٤مءً  اً سميييدء :ًمٚميييدقمقة واًميييدصم٤مر اًمِميييٕم٤مر  يييق ُميييٜمٝمجٝمن يٙميييقن وأن
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يي  وهميػم ؿ اًمِميي٤ٌمب ُمييـ اعمييدقمقيـ شمٗمٙمييػم يٙميقن  اًمٕمٔمييٞمؿ اعمييٜمٝم٩م  ييذا وومييؼ لً ُم١مص 

 .وقمٚمٞمف سمف إٓ ًمعُم٦م صلح ٓ اًمذي

- اعمر٘مدُميييي٦م ٗم٘مييييفاًم أٟمييييقاع يمييييؾ ذم قمٚميييينءُ   ٜميييي٤مك يٙمييييقن أن ُمييييـ -إذاً – د  سُميييي  ومييييل

 .ُمٌٞمٜم٦مٍ  وىمقاقمد وواو ٦م سمْمقاسمط و-«واًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب وم٘مف» وسما٤مص٦م

 :«الْاقع فكُ» حْل االىكطاو

 َص ٞمْ طَمييي ) ذم اعمًيييٚمؿ اًمِمييي٤ٌمب ُميييـ يم يييػم وىميييع ىميييد أٟميييف وٓطمٔمٜمييي٤م ؾميييٛمٕمٜم٤م وًمٙمٜمٜمييي٤م

 وم٘مييف» يسميي ًمييف شمًييٛمٞمرٝمؿ إمم اإلؿميي٤مرة ؾمييٌ٘م٧م اًمييذي اًمٕمٚمييؿ ُمييـ اًمٜمييقع  ييذا ٟم ييق (َص ٞمْ سَميي 

 هميييل ىميييد إٟميييف طمٞمييي٨م ووميييري٘ملم -ًمعؾميييػو– وصييي٤مروا وٛملمىمًييي وم٤مٟم٘مًيييٛمقا و«اًمقاىميييع

 لومٞمف أظمر اًمٌٕمض وىمٍم   وإُمر اذا اًمٌٕمض

 ُمرشمٌيي٦مٍ  ذم ويْمييٕمقٟمف و«اًمقاىمييع وم٘مييف» ؿميي٠من ٛمييقناك ٗمَ يُ  يييـ وشمًييٛمعُ  شمييرى إٟمييؽ إذ

 يٙمقن أن سم٤مًمنمع قم٤مد يمؾ ُمـ يريدون أسؿ :اًمّم ٞم ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمرشمٌرف ومقق قمٚمٞم٦مٍ 

  .ل«عاًمقاىم وم٘مف» هقُ ؾمٛم   سمن قم٤معم٤مً 

 وهلييييييؿ اًمًيييييي٤مُمٕملم أوملييييييقا وم٘مييييييد وومييييييٞمٝمؿ طم٤مصييييييٌؾ  -أيْميييييي٤مً – اًمٕمٙمييييييس أن يميييييين

 ذم وم٘مٞميييفٌ   يييق اإلؾميييلُمل اًمٕمييي٤مد سمقاىميييع قم٤مرومييي٤مً  يمييي٤من ُميييـ يميييؾ أن طميييقهلؿ واعمٚمرٗميييلم

 للاًمّم٤مًم  اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م وقمغم وواًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب

 .فم٤م رٌ   ق يمن سملزم ًمٞمس و ذا
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ٌُ فالْاجب ;عصٌٓص الهنال   :التعاّ

 يٙميقن أن:  أي واًمٙمٚمٛمي٦م  يذه ُمٕمٜميك سمٙمؾ يم٤مُمؾٍ  إٟم٤ًمنٍ  وضمقد ٟمرّمقرُ  ٓ وٟم ـ

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٙملم وؾمٌؼ وإًمٞمٝم٤م أ ُت  اًمرل اًمٕمٚمقم  ذه سمٙمؾ قم٤معم٤مً 

 وُمي٤م اإلؾميلُمٞم٦م إُمي٦م واىميع عمٕمرومي٦م شمٗمرهمقا اًمذيـ  ١مٓء شمٕم٤مونُ : إذاً  وم٤مًمقاضم٥م

 وم٠موًمتيييؽ وإُمييي٦م ؾميييٚمػ سييي٩م وقميييغم واًمًيييٜم٦م اًمٙمرييي٤مب قمٚمييينء ُميييع وويييد ٤م َيييي٤مك

 اًم٘ميي٤مئؿ وؾمييٌ ٤مٟمف ام طمٙمييؿ ومٞمٝميي٤م يٌٞمٜمييقن و يي١مٓء وأومٙميي٤مر ؿو شمّمييقراهتؿ ي٘مييدُمقن

 .اًمٜمػمة واحلج٦م واًمّم ٞم  اًمدًمٞمؾ قمغم

 اًمٕمٚمينء ُميـ واطميداً  ؾمي٤مُمٕمٞمف أذ ي٤من ذم «اًمقاىميع وم٘مف» ذم اعمرٙمٚمؿ يّمٌ  أن أُم٤م

 ًميف َيٙميؿ ٓ ُمي٤م ومٝمذا :إًمٞمف اعمِم٤مر «اًمٗم٘مف» اذا شمٙمٚمؿ ٕٟمف إٓ ًمٌمء ٓ وواعمٗمرلم

ايي٤م  ضٜم٘مَ وشُميي  واًمٕمٚميينء ومريي٤موى ايي٤م دُّ رَ شُميي  شمٙميي٠مةً  فُ يملُُميي  ذُ َايي ر  يُ  إذ :اًمّمييقاب ُمييـ سمقضمييف

 .وأطمٙم٤مُمٝمؿ اضمرٝم٤مداهتؿ

 : ُُطكُطُٓ ال(  العامل)  خطأ

 ُم٠ًمًم٦مٍ  قمغم طمٙمٛمف ذم ُم٤م قم٤مدٌ  فٓمل ىمد أٟمف :اعم٘م٤مم  ذا ذم سمٞم٤مٟمف اعمٝمؿ وُمـ

  يؾ. . .  وًمٙميـ ووَييدث( طميدث) أُمير و يذا واًمقاىمٕمٞمي٦م اعمًي٤مئؾ شمٚمؽ ُمـ ُمٕمٞمٜم٦مٍ 

 ٓ ٟم٤مسمٞميي٦مٍ  سمٙمٚميينت يّمييٗمقٟمف ًمييف اعمايي٤مًمٗملم وْٕمييؾ وذاك أو اًمٕميي٤مد  ييذا يًيي٘مط  ييذا

 وم٘مٞميييف وًميييٞمس  عٍ  وم٘مٞميييفُ   يييذا: -ىمٞميييؾ وىميييد-ُمييي لً  ٘مييي٤مليُ  يمييي٠من وقمٚمٞميييف إيراد ييي٤م ْيييقزُ 

 عللواىمعٍ 
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 !ّالْاقع الصسع ختالف قطن٘ فَرِ

 يٙمقٟمقا أن واًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب قمٚمنء قمغم يقضم٥م يم٠مٟمف يمٚمف إًمٞمف اعمِم٤مر ؿٝمُ ومٙملُمُ 

 وـمييييرق اًمٕمًييييٙمري٦م واًمييييٜمٔمؿ واًمًٞم٤مؾميييي٦م وآضمييييرنع سم٤مٓىمرّميييي٤مد قميييي٤مروملم -أيْميييي٤م–

 للوذاك  ذا وٟم ق واحلدي ٦م إؾمٚم ٦م اؾمرٕمنل

 واعمٕميي٤مره اًمٕمٚمييقم  ييذه اضمييرنع يرّمييقر قميي٤مىملً  أٟمًيي٤مٟم٤م  ٜميي٤مك أن أفمييـ وًمًيي٧م

 !( يم٤مُمل)  أو قم٤معم٤م يم٤من ُمٝمن وإٟم٤ًمن صدر ذم يمٚمٝم٤م

 : بالْاقع(  ادتَل)  خطأ

 «اًمقاىمييع  ييذا ٟمٕمييره أن ٟم يـ هيٛمٜميي٤م ُميي٤م»:  قني٘مقًميي أٟمي٤مس قمييـ أيْميي٤م ؾمييٛمٕمٜم٤م وىميد

 .أيْم٤مً  ظمٓم٤م -وىمع إن- ومٝمذا

 سميييف قمييي٤مرومقن  ٜمييي٤مك يٙميييقن أن اًمٕمٚميييقم ُميييـ قمٚميييؿٍ  ؾك ُٙمييي ًمِ  سميييد   ٓ: ي٘مييي٤مل أن وم٤مًمٕميييدل

 ومٞمف طمزسمٞم٦م ٓ وص٤مدىم٤مً  أظمقي٤مً  إؾملُمٞم٤مً  شمٕم٤موٟم٤مً  سمٞمٜمٝمؿ ومٞمن يرٕم٤موٟمقن وومٞمف ُمراّمّمقن

 ُميـ ُمًيٚمؿ يميؾ هُ يٜمِميدُ  ُمي٤م ىم٤مُمي٦موإ واإلؾميلُمٞم٦م إُمي٦م ُمّميٚم ٦م ًمٞم ٘م٘ميقا :قمّمٌٞم٦م وٓ

 .أروف ذم ام  ع وشمٓمٌٞمؼ واإلؾملُمل اعمجرٛمع إ٤ْمد

 وًمٞمس واعمًٚمٛملم قمٚمنء جمٛمقع قمغم يمٗم٤مئٞم٤مً  وضمقسم٤مً  واضم٦ٌمٌ  اًمٕمٚمقم شمٚمؽ ومٙمؾُّ 

  ذم اًمقاضم٥م ُمـ
ٍ
 لواىمٕم٤مً  ذًمؽ اؾمر ٤مًم٦م قمـ ومْمل وواطمدٌ  ومرد ْٛمٕمٝم٤م أن  ء

 إٓ ُمٕمٞمٜمي٦م ضمراطمٞمي٦م سمٕمٛمٚمٞمي٦م اًم٘مٞمي٤مم -أطمٞم٤مٟمي٤مً – غَ يًيق   أن ًمٚمٓمٌٞم٥م ْقز ٓ: ومٛم لً 

 وقمييغم ¢ ام رؾميقل وسمًيٜم٦م وؾميٌ ٤مٟمف ام سمٙمري٤مب اًمٗم٘مٞميف اًمٕمي٤مد سميرأي اؾميرٕم٤من إذا

 يٙمييقن أن -اعمًيير ٞمؾ ُمييـ: ٟم٘مييؾ د إن- اًمّمييٕم٥م ُمييـ إذ :اًمّميي٤مًم  اًمًييٚمػ ُمييٜمٝم٩م
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ـُ  اًمٓمٌٞمييييي٥ُم   ُميييييـ ُمرٛمٙمٜمييييي٤مً  و٦مواًمًيييييٜمُّ  سم٤مًمٙمرييييي٤مب -أيْمييييي٤مً – قم٤مرومييييي٤مً  قمٚمٛميييييف ذم اعميييييرٛمٙم

 .ُمٝمنأطمٙم٤م وُمٕمروم٦م ووم٘مٝمٝمن

  :التعاٌّ ّجْب علٙ التأنٔد

:  اًمٙمييييريؿ يمر٤مسمييييف ذم اًمٕميييي٤معملم رب سم٘مييييقل قمٛمييييل واًمرٕميييي٤مون ُمييييـ سمييييد ٓ :ًمييييذًمؽ

 [2:المائددددة] ﴾واًمٕميييدوان اإلصميييؿ قميييغم شمٕمييي٤موٟمقا وٓ واًمر٘ميييقى اًميييؼم قميييغم وشمٕمييي٤موٟمقا﴿

 .اإلؾملُمٞم٦م ًمعُم٦م اعمرضمقة اعمّم٤مًم  شمر ٘مؼ وسمذًمؽ

 وم٘مٞمٝميي٤مً  قم٤معميي٤مً  يرّمييقر يٙميي٤مد ٓ اعمًييٚمؿ وميي٢من :سمٛمٙميي٤منٍ  اًمٌدا يي٦م ُمييـ اعمًيي٠مًم٦م و ييذه

 يمين- يٕميره ذًمؽ ُمع  ق صمؿ وي٧ٌم رك ظِم  ـمٌٞم٥م ذًمؽ ُمع  ق صمؿ وواًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب ذم

 ذاك قميييـ يٜمِميييٖمُؾ  اًمٕمٚميييؿ ايييذا اؿميييرٖم٤مًمف سم٘ميييدر إذ لل «اًمقاىميييع وم٘ميييف» -اًمٞميييقم ي٘مقًميييقن

 ...و ٙمذا... اًمٕمٚمؿ  ذا قمـ يٜمٍمه اًمٕمٚمؿ سمذاك ا رنُمف وسم٘مدر واًمٕمٚمؿ

 ذم يميييؾ -مجٞمٕمييي٤م  ييي١مٓء سمرٕمييي٤مون إٓ -ًٟمٗمييي٤مً  ذيميييرُت  يمييين- اًمٙمييينل يٙميييقن وٓ

 ًمٙميؾ اًمنميقمٞم٦م اعم٘م٤مصيد شمر ٘ميؼ -وم٘ميط وسميف- وسميذًمؽ وأظميريـ ُميع -اظمرّم٤مصف

 وواًمٕمٍميي﴿:  اًمٕميي٤معملم رب ىميي٤مل يميين واعمٌييلم ا نييان ُمييـ ويٜمجييقن واعمًييٚمٛملم

 سمييي٤محلؼ وشمقاصيييقا اًمّمييي٤محل٤مت وقمٛمٚميييقا ًُمٜميييقا اًميييذيـ إٓ وظمنييي ًمٗميييل اإلٟمًييي٤من إن

 .﴾سم٤مًمّمؼم وشمقاصقا

 : ميُ البد فٔنا ْالػل

 ٓ اًمريييل ا ٤محمييي٦م احلنؾميييٞم٦م ًمٚمٕمقاـميييػ أن :وٟملطمٔميييف ٓطمٔمٜمييي٤مه اًميييذي ًمٙميييـ

 سمد ٓ اًمذي اًمقاضم٥م إذ :ُمٜمف سمد ٓ ومٞمن اًمٖمٚمق ُمٜمٝم٤م وُمرٕمددة ؾمٚمٌٞم٦م ًصم٤مراً : هل٤م طمدود
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ًَ يُ  ُمٜمف  : ىمًٛملم إمم ؿ٘م

 .ُمًٚمؿ يمؾ قمغم ٥ْم و ذا واًمٕمٞمٜمل اًمٗمرض:  إول

 .اًم٤ٌمىملم قمـ ؾم٘مط اًمٌٕمض سمف ىم٤مم إذا ُم٤م و ق واًمٙمٗم٤مئل اًمٗمرُض : اًم ٤مين

 ذم ُمرًييييي٤مويلم :اًمٕمٞمٜميييييل يمييييي٤مًمٗمرض اًمٙمٗمييييي٤مئل اًمٗميييييرض ٟمجٕميييييؾ أن ْيييييقزُ  وميييييل

 .احلٙمؿ

 قمي٤مروملم يٙمقٟميقا أن اًمّمي٤مقمديـ اًمٕمٚميؿ ـميلب قميغم ٥ْم: شمٜمزًٓ - ىمٚمٜم٤م أٟمٜم٤م وًمق

 ومْميلً  واًمٙمٌي٤مر اعمًيٚمٛملم قمٚمينء ذم اًمٙملم  ذا ٓمٚمؼٟمُ  أن يٛمٙمـ ومل :اًمقاىمع سمٗم٘مف

 اعمٕمرومي٦م  يذه قميغم يؽمشمي٥م وُمي٤م واًمقاىميع ُمٕمرومي٦م سمقضمقب اًمٕمٚمؿ ـملب مَ ٚمزِ ٟمُ  أن قمـ

 .طمٙمٛمٝم٤م طم٤مًم٦م ًمٙمؾ يٕمٓمل وم٘مفٍ  ُمـ

  :«الْاقع فكُ» ٓيهس ال

 ،ورة اًمٕمٚميييؿ ـميييلب ُميييـ أطميييد ٜمٙميييريُ  أن - يييذه واحل٤مًمييي٦م- ْيييقز ٓ ويميييذًمؽ

 سم٢ممجي٤مع اعمٜمِميقدة اًمْمي٤مًم٦م ب٘مٞمؼ إمم اًمقصقل يٛمٙمـ ٓ ٕٟمف :سم٤مًمقاىمع اًمٗم٘مف  ذا

 قميغم أو- اإلؾميلُمٞم٦م ًمٚميٌلد اًمٙمي٤مومر آؾمرٕمنر ُمـ اًمراٚمص و ل أٓ :اعمًٚمٛملم

 ًمٜم ييذره :قمٚمٞمييف ْرٛمٕمييقن ُميي٤م أو وسمييف يرييآُمرون ُميي٤م ٟمٕمييره سميي٠من إٓ :-ٌٕمْمييٝم٤مًم إىمييؾ

 ٓ و يذا واإلؾملُمل ًمٚمٕم٤مد واؾمرٕم٤ٌمد ؿ اؾمرٕمنر ؿ يًرٛمر ٓ طمرك :ُمٜمف وٟم ذر

 أؾم٤مس قمغم ىم٤مئٛم٦مً  ُمٜمٝمجٞم٦مً  قمٚمٛمٞم٦مً  قم٘م٤مئدي٦مً  شمرسمٞم٦مً  اًمِم٤ٌمب سمؽمسمٞم٦م إٓ ُمٜمف ضمزء يٙمقن

 قمييغم اًمؽمسمٞميي٦م ىم٤مقمييدة قمييغم وُمٌٜمٞميي٦م :سمييف قمٚم٘ميي٧م اًمرييل اًمِمييقائ٥م ُمييـ ًمإلؾمييلم اًمرّمييٗمٞم٦م

 .¢ فرؾمقًم ىمٚم٥م قمغم أٟمزًمف يمن واعمّمٗمك اإلؾملم
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 : ّاذتهاو العلناٛ بني

 ُمي٤م قميغم إُمي٦م  يؾ يًرٓمٞمٕمقن اًمذيـ أن:  ٜم٤م ذيمر ٤م يٜمٌٖمل اًمرل إُمقر وُمـ

 اًمٗم٘مٝمي٤مء وٓ واعمر ٛمًيلم ا ٓمٌي٤مء  ؿ قاًمٞمً :يمٗم٤مئٞم٤مً  أو قمٞمٜمٞم٤مً  وضمقسم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م ٥ْم

 وًميٞمس وواًمٕم٘مد واحلؾ وواًمرٜمٗمٞمذ إُمر سمٞمد ؿ اًمذيـ احلٙم٤مم  ؿ وإٟمن :اًمٜمٔمريلم

... اًميييذيـ اًميييدقم٤مة ُميييـ اًمٕمييي٤مـمٗمٞملم أو واًمِمييي٤ٌمب ُميييـ اعمر ٛمًيييلم أوًمتيييؽ -أيْمييي٤مً –

 ًمٞمس سمٞمد ؿ طمؾ وٓ رسمطلل

ييييي رَ يُ  أن واًميييييدقم٤مة واًمٕمٚمييييينء ا ٓمٌييييي٤مء ومٕميييييغم  طمٙميييييؿ ىمٌيييييقل قميييييغم اعمًيييييٚمٛملم قاسمُّ

 -أىميقم  يل ًمٚمريل أطمًيـ  يل سم٤مًمرل- احلٙم٤مم دقمقة صمؿ وًمف وآؾمرًلم واإلؾملم

 وم٘ميييف :وم٘مٝمٝميييؿ وشمٜميييقع قمٚمٛمٝميييؿ اظميييرله قميييغم واًمٕمٚمييينء سم٤مًمٗم٘مٝمييي٤مء يًيييرٕمٞمٜمقا أن إمم

 ُميـ ذًميؽ وهميػم. . .  اًمقاىميع وم٘ميف واًمٙمقٟمٞمي٦م اًمًيٜمـ وم٘ميف واًمٚمٖمي٦م وم٘ميف وواًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب

 شمًير٘مٞمؿ ويقُمتيذٍ  واًمِميقرى ُمٌيدأ :اًمٕمٔمٞمؿ لاإلؾملُم ًمٚمٛمٌدأ ُمٜمٝمؿ إقمنٓ :ُمٝمنت

 ﴾طمٗمٞمٔم٤م قمٚمٞمٝمؿ أرؾمٚمٜم٤مك ومن أقمروقا وم٢من﴿  ام سمٜمٍم اعم١مُمٜمقن ويٗمرح وإُمقر

 .[8:الشو:ى]

 : املطلنني ذل عل٘

 قمٚميي٦م ًمٞمًيي٧م: وميي٠مىمقل واًمٙم ييػمون قمٜمييف يٖمٗمييؾ ضمييداً  ُمٝمييؿ   أُمييرٍ  سمٞميي٤من ُمييـ  ٜميي٤م د  سُميي  وٓ

 ًميٌٕمض -اًمٞمٝميقد طمريك- اًمٙمٗمي٤مر واؾميرٕم٤ٌمد اًميذل ُميـ قمٚمٞميف  يؿ وميٞمن اعمًٚمٛملم سم٘م٤مء

 قميييدم أو واًمقاىميييع سمٗم٘ميييف اًمٕمٚميييؿ أ يييؾ ُميييـ اًمٙم يييػميـ ضمٝميييَؾ   يييل :اإلؾميييلُمٞم٦م اًميييدول

 ليرق ؿ يمن ووُم١ماُمراهتؿ اًمٙمٗم٤مر خمٓمٓم٤مت قمغم اًمقىمقه
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  (:الدعاٗ) بعض أغالط مً

 ُمٜمٝمجي٤مً  يٙميقن سم ٞمي٨م زائيداً  ا رنُمي٤مً  اًمقاىميع سمٗم٘ميف آ يرنم أن أرى وم٠مٟم٤م وًمذًمؽ

يي يُ  وواًمِميي٤ٌمب ًمٚمييدقم٤مة  وفميي٤م ر ظمٓميي٠م: اًمٜمجيي٤مة ؾمييٌٞمؾ أٟمييف فميي٤مٟملم وقمٚمٞمييف ويؽمسمييقن قنرسمُّ

 لواو  وهمٚمط

 أن: قمٜمييزان ومٞمييف يٜمييرٓم  وٓ واصمٜميي٤من -اًمٗم٘مٝميي٤مء ُمييـ- ومٞمييف فرٚمييػ ٓ اًمييذي وإُمييرُ 

  ل: رطم٤مًمف اعمًٚمٛملم ذم طمط اًمذي لك ًمٚمذُّ  إؾم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚم٦م

 ةاًمّميل قمٚمٞميف ٟمٌٞمٜمي٤م ىمٚمي٥م قميغم ام أٟمزًميف اًميذي سم٤مإلؾميلم اعمًيٚمٛملم ضمٝميُؾ : أوًٓ 

 .واًمًلم

 سمٕميييض ذم- اإلؾميييلم أطمٙمييي٤مم يٕمروميييقن اًميييذيـ اعمًيييٚمٛملم ُميييـ يم يييػماً  أن: وصم٤مٟمٞمييي٤مً 

 و وهيٛمٚمقس٤مو وهيدرون اًمٕمٛمؾ ا٤م.ا٤م يٕمٛمٚمقن ٓ -ؿم١موسؿ

 :ّالرتبٔ٘ التضفٔ٘

 سم٤مًمٕمٛمييييؾ واًم٘مٞميييي٤مم واًمٜميييي٤مومع اًمٕمٚمييييؿ شمٓمٌٞمييييؼ: اإلؾمييييلم جمييييد قمييييقدة ُمٗمريييي٤مح: وميييي٢مذاً 

 ُمييٜمٝم٩م سميي٢مقمنل إٓ إًمٞمييف يّمييٚمقا أن ًمٚمٛمًييٚمٛملم يٛمٙمييـ ٓ ضمٚمٞمييٌؾ  أُميير و ييق واًمّميي٤مًم 

 :قمٔمٞمنن ُمٝمنن واضم٤ٌمن ومل٤م وواًمؽمسمٞم٦م اًمرّمٗمٞم٦م

 :أُمقراً  ُمٜمٝمن سم٤مٕول وأردت

 وضم يييد ويم٤مًمنميييك وقمٜمٝمييي٤م همريييي٥م  يييق يييي٤م اإلؾميييلُمٞم٦م اًمٕم٘مٞميييدة شمّميييٗمٞم٦م: إول

 سم٤مًمٕم٘مٞميييييييدة ًمرٕمٚم٘مٝمييييييي٤م اًمّمييييييي ٞم ٦م إطم٤مديييييييي٨م ورد ووشم٠مويٚمٝمييييييي٤م واإلهلٞمييييييي٦م اًمّميييييييٗم٤مت

 .وٟم ق ٤م
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 ًمٚمٙمريي٤مب اعما٤مًمٗميي٦م ا ٤مـمتيي٦م آضمرٝميي٤مدات ُمييـ ؾمييلُملاإل اًمٗم٘مييف شمّمييٗمٞم٦مُ : اًم يي٤مين

 .اًمرٕمّم٥م وفمٚمنت واًمر٘مٚمٞمد ًص٤مر ُمـ اًمٕم٘مقل وبرير وواًمًٜم٦م

 إطم٤مدييييي٨م ُميييـ وهمػم ييي٤م وواًمرىميييي٤مئؼ وواًمٗم٘ميييف واًمرٗمًيييػم يمريييي٥م شمّميييٗمٞم٦م: اًم ٤مًمييي٨م

 .واعمٜمٙمرات واإلهائٞمٚمٞم٤مت وواعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م

 اإلؾمييييلم  ييييذا غمقميييي اًمٜم٤مؿمييييل ا ٞمييييؾ شمرسمٞميييي٦م سمييييف وم٠مريييييدُ : أظميييير اًمقاضميييي٥م وأُميييي٤م

 أي دون وأفمٗمي٤مره ٟمٕمقُمي٦م ُمٜميذ صي ٞم ٦مً  إؾميلُمٞم٦م شمرسمٞمي٦م :ذيمرٟمي٤م ُمي٤م يميؾ ُمـ اعمّمٗمك

 .اًمٙم٤مومرة اًمٖمرسمٞم٦م سم٤مًمؽمسمٞم٦م شم٠مصمرٍ 

ُمرٕم٤موٟميي٦ًم  ضمٌيي٤مرة ضمٝمييقداً  يرٓمٚميي٥م اًمييقاضمٌلم  ييذيـ ب٘مٞمييؼ أن :ومٞمييف رييي٥م ٓ وييي٤م

 إىم٤مُمييي٦م طم٘مييي٤م هيٛمٝميييؿ اًميييذيـ ُميييـ :وأومييراداً  مج٤مقمييي٤مت: يم٤مومييي٦م اعمًيييٚمٛملم سميييلم خمٚمّميي٦م

 .واظمرّم٤مصف جم٤مًمف ذم يمؾ واعمٜمِمقد اإلؾملُمل ٛمعاعمجر

  :الضحٔح اإلضالو

 -اًمّميي ٞم  اإلؾمييلم سم٠مطمٙميي٤مم اًمٕميي٤مرومقن- اًمٕمٚميينء يٕمٜمييك أن ُمييـ -إذاً – دسُميي  ومييل

 وقمٚمٞميف شميرسمٞمرٝمؿ صميؿ وإيي٤مه وشمٗمٝميٞمٛمٝمؿ واًمّمي ٞم  اإلؾميلم  ذا إمم اعمًٚمٛملم سمدقمقة

 يمٜميرؿ وسمين اًمٙمري٤مب نٛميقٕمٚمك شمُ  يمٜميرؿ سمين رسم٤مٟمٞملم يمقٟمقا وًمٙمـ﴿:  شمٕم٤ممم ام ىم٤مل يمن

  .[7:  وم:ان آل] ﴾شمدرؾمقن

 ىمقًميف ذم يمين وواًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب ٟمّمقص سمف ضم٤مءت اًمذي اًمقطمٞمد احلؾ  ق  ذا

 : شمٕم٤ممم

 .يم ػم وهمػمه و[7:محمد] ﴾أىمداُمٙمؿ وي ٧ٌم يٜمٍميمؿ ام شمٜمٍموا إن﴿
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 اهلل؟ ىضس ٓأتٕ نٔف

 إن﴿ :ُمٕمٜمييك أن اعمًييٚمٛملم سمييلم -احلٛمييد وم- ظمييله دون قمٚمٞمييف اعمرٗمييؼ ومٛمييـ

 .أقمدائٙمؿ قمغم ام ٟمٍميمؿ: سمف أُمريمؿ سمن قمٛمٚمرؿ إن: أي :﴾ام شمٜمٍموا

 ٟمٕمٞمِمييف اًمييذي واىمٕمٜميي٤م يٜم٤مؾميي٥م ييي٤م- اعمٕمٜمييك هلييذا اعم١ميييدة اًمٜمّمييقص أ ييؿ وُمييـ

 وأظمذشمؿ وسم٤مًمٕمٞمٜم٦م شم٤ٌميٕمرؿ إذا »: ¢ ىمقًمف :ُمٕم٤مً  واًمٕملج اًمداء وصػ طمٞم٨م وت٤مُم٤مً 

 يٜمزقمييف ٓ ذًٓ  قمٚمييٞمٙمؿ ام ؾمييٚمط :ا ٝميي٤مد وشمييريمرؿ وسميي٤مًمزرع وروييٞمرؿ واًمٌ٘ميير أذٟميي٤مب

  .«ديٜمٙمؿ إمم شمرضمٕمقا طمرك قمٜمٙمؿ

 : املطلنني( مسض) ضبب

ٍ ُمُ  سمٕمٚميؿ ضمٝمٚمٝميؿ  يق اًمٞميقم اعمًيٚمٛملم ُميرض ًميٞمس: وم٢مذاً   ُمٕمؽمومي٤م  يذا أىميقل :ٕميلم 

 اًمييذي اًمييذل ؾميي٥ٌم ًمييٞمس وًمٙمييـ وسم٘مييدره واضميي٥م ومٝمييق اعمًييٚمٛملم يٜمٗمييع قمٚمييؿ يمييؾ سميي٠من

- اًمٕمٚمي٦م وإٟمين ل«ًمقاىميعا وم٘ميف» اًمٞميقم اعمًيٛمك اًمٗم٘ميف ايذا ضمٝمٚمٝميؿ سم٤معمًيٚمٛملم حلؼ

 يمر٤مسمي٤مً  :اًميديـ سم٠مطمٙمي٤مم اًمٕمٛميؾ إملي٤مهلؿ  يل -اًمّمي ٞم  احليدي٨م  ذا ذم ضم٤مء يمن

 .وؾمٜم٦م

 ذات اًمرسمقييي٦م اعمٕميي٤مُملت ُمييـ ٟمييقع إمم إؿميي٤مرة «سم٤مًمٕمٞمٜميي٦م شمٌيي٤ميٕمرؿ إذا»: ¢ وم٘مقًميف

 .اًمنمع قمغم اًمر ٤ميؾ

 اًمييييييدٟمٞم٤م سميييييي٠مُمقر آ ييييييرنم إمم إؿميييييي٤مرة  «اًمٌ٘ميييييير أذٟميييييي٤مب وأظمييييييذشمؿ»:  ¢ وىمقًمييييييف

 .وأطمٙم٤مُمٝم٤م سم٤مًمنميٕم٦م آ رنم وقمدم وإًمٞمٝم٤م واًمريمقن

  .« سم٤مًمزرع وروٞمرؿ»: ¢ ىمقًمف وُم ٚمف
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 ىمقًمييييف ذم يميييين واًمييييدٟمٞم٤م إمم ا ٚمييييقد صمٛمييييرة  ييييق :«ا ٝميييي٤مد وشمييييريمرؿ»: ¢ وىمقًمييييف

 إمم اصم٤مىمٚمرؿ ام ؾمٌٞمؾ ذم اٟمٗمروا ًمٙمؿ ىمٞمؾ إذا ًمٙمؿ ُم٤م ًُمٜمقا اًمذيـ أهي٤م ي٤م﴿:  شمٕم٤ممم

 إٓ أظميرة ذم اًميدٟمٞم٤م احلٞمي٤مة ُمري٤مع ومين أظميرة ُميـ اًميدٟمٞم٤م سم٤محلٞمي٤مة أروٞمرؿ إرض

  .[5:  التوبة]  ﴾ىمٚمٞمؾ

 إمم شمرضمٕمييييقا طمرييييك قمييييٜمٙمؿ يٜمزقمييييف ٓ ًٓ ذُ  قمٚمييييٞمٙمؿ ام طَ ٚم  ؾَميييي . . .»: ¢ وىمقًمييييف

 اًمييذي  ييق :إًمٞمييف اًمرضمييقع ْيي٥م اًمييذي اًمييديـ أن إمم  َييي٦مٌ  إؿميي٤مرة ومٞمييف :«ديييٜمٙمؿ

الاعين نناع  ت ﴿شمٕمي٤ممم:  ىمقًميف يمٛم يؾ ويمريٛمي٦م ًيي٦م ُميـ أيم ير ذم وضميؾ قمز ام ذيمره

 دييييٜمٙمؿ ًمٙميييؿ أيمٛمٚمييي٧م اًمٞميييقم﴿:  ؾميييٌ ٤مٟمف.وق لااا  [31]آل ومددد:ان:﴾اهلل ا دااا  

  .[3:  وم:ان آل]  ﴾ديٜم٤م اإلؾملم ًمٙمؿ ورو٧م ٟمٕمٛمرل قمٚمٞمٙمؿ وأتٛم٧م

- ىم٤مل طمٞم٨م واعمراد يٌلم ُم٤م أي٦م  ذه قمغم اعمِمٝمقر ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم شمٕمٚمٞمؼ وذم

  يذه ًظمير يّمٚم  وٓ وديٜم٤مً  اًمٞمقم يٙمقن ومل :ديٜم٤مً  يقُمتذ يٙمـ د وُم٤م»: -ام ر ف

 .«أوهل٤م سمف صٚم  سمن إٓ إُم٦م

  (:الْاقع فكُ) يف الػلْ

 وأُمره ويٗماٛمقن و«اًمقاىمع وم٘مف» طمقل اًمٞمقم يدٟمدٟمقن اًمذيـ اًمدقم٤مة  ١مٓء وأُم٤م

 ٗمٝمٛمييييقنيَ  طمٞميييي٨م :ومٞمييييف يٖميييي٤مًمقن وميييي٢مسؿ -إصييييؾ ذم طمييييؼ و ييييذا- ؿميييي٠مٟمف ويرومٕمييييقن

 ـم٤مًميي٥م يميؾ قمييغم سميؾ -قمي٤مد يمييؾ قميغم ْي٥م أٟمييف- ىمّميد هميػم ُمييـ رسمين -ٛميقنٗمٝمك ويُ 

 للاًمٗم٘مف اذا قم٤مروم٤مً  يٙمقن أن -قمٚمؿ

 رسمٜمي٤م ارشمْم٤مه اًمذي اًمديـ  ذا أن ضمٞمداً  يٕمٚمٛمقن :اًمدقم٤مة  ١مٓء ُمـ يم ػماً  أن ُمع
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 يرٕمٚميؼ وميٞمن طمرك واًمزُم٤من ىمديؿ ُمٜمذ ُمٗم٤م ٞمٛمف شمٖمػمت ىمد اإلؾملم أُم٦م ذم وضمؾ قمز

 سمًي٤مئر وي٘مقُميقن و«ام إٓ إًميف ٓ» أن يِميٝمدون ضميداً  يم يػميـ أٟم٤مؾمي٤مً  ومٜمجد وسم٤مًمٕم٘مٞمدة

 وٟم يق وواًمّميدىم٤مت واًمٚمٞميؾ يم٘مٞم٤مم واًمٕم٤ٌمدات ُمـ سمٜمقاومؾ يرٕمٌدون ىمد سمؾ وإريم٤من

 ﴾ام إٓ إًمييييف ٓ أٟمييييف وميييي٤مقمٚمؿ﴿:  شمٕميييي٤ممم ىمقًمييييف ُم ييييؾ قمييييـ اٟم رومييييقا وًمٙمييييٜمٝمؿ وذًمييييؽ

 .[3:محمد]

  (:الْاقع فكُ) مع( الدعاٗ) ّاقع

 ؾمييقء ؾميي٥ٌم ُمٕمروميي٦م ذم يِميي٤مريمقٟمٜم٤م( اًمييدقم٤مة) أوًمتييؽ ُمييـ يم ييػما أن ٟمٕمٚمييؿ وٟم ييـ

 اًمّميييي ٞم  اًمٗمٝمييييؿ قمييييـ سمٕمييييد ؿ و ييييق أٓ :اًمٞمييييقم اعمًييييٚمٛمقن يٕمٞمِمييييف اًمييييذي اًمقاىمييييع

 ووم٘مييط إومييراد سمٕمييض قمييغم ْيي٥م ومييٞمن وًمييٞمس وومييرد يمييؾ قمييغم ْيي٥م ومييٞمن ًمإلؾمييلم

 .اًمًٚمقك وشمّم ٞم  واًمٕم٤ٌمدة وشمّم ٞم  واًمٕم٘مٞمدة شمّم ٞم : وم٤مًمقاضم٥م

 إذ لاًمٙمٗم٤مئلع اًمقاضم٥م وًمٞمس اًمٕمٞمٜمل اًمقاضم٥م اذا ىم٤مم ُمـ إُم٦م  ذه ُمـ أيـ

 لىمٌٚمف وًمٞمس واًمٕمٞمٜمل اًمقاضم٥م سمٕمد ي٠ميت اًمٙمٗم٤مئل اًمقاضم٥م

 إمم اإلؾمييلُمٞم٦م إُميي٦م ُمييـ ا ٤مصيي٦م سمييدقمقة وآ ييرنم آٟمِمييٖم٤مل وميي٢من: وًمييذًمؽ

 سم٤مًمٗم٘ميييييف آ يييييرنم وشم٘مٚمٞميييييؾ و-«اًمقاىميييييع وم٘ميييييف» و يييييق أٓ- يمٗمييييي٤مئل سمقاضمييييي٥م اًمٕمٜم٤ميييييي٦م

  ق: إًمٞمف أ ت سمن -«واًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب وم٘مف» و ق- ُمًٚمؿ يمؾ قمغم قمٞمٜمٞم٤مً  اًمقاضم٥م

 واعمًيٚمٛم٦م إُمي٦م أوميراد ُميـ وميردٍ  يميؾ قميغم ُم١ميميداً  وضمقسمي٤مً  ْي٥ُم  عم٤م وشمْمٞمٞمعٌ  اطإومر

 .يمٗم٤مئٞم٤مً  واضم٤ٌمً  -طم٘مٞم٘مرف قمغم- يمقٟمف يٕمدو ٓ أُمرٍ  ؿم٠من رومع ذم قُّ ٚمُ وهمُ 
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  :« الْاقع فكُ» يف اذتل الْضط الكْل

 ﴾وؾميييييييٓم٤مً  أُمييييييي٦مً  ضمٕمٚمٜمييييييي٤ميمؿ ويميييييييذًمؽ﴿:  شمٕمييييييي٤ممم ام ىمييييييي٤مل يمييييييين -إذاً – ومييييييي٤مُٕمرُ 

 وًمٙمييـ وؿمييؽ سمييل واضميي٥ٌم   ييق اًمّميي ٞم  اًمنمييقمل سمٛمٕمٜميي٤مه قاىمييعاًم ومٗم٘مييف :[38:البقدد:ة]

 قميييـ ومْميييلً  واًمٕمٚمييينء ؾمييي٤مئر قميييـ ؾمييي٘مط اًمٕمٚمييينء سمٕميييض سميييف ىمييي٤مم إذا :يمٗم٤مئٞمييي٤مً  وضمقسمييي٤م

 لاعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م قمـ ومْملً  واًمٕمٚمؿ ـملب

 وقميييدم و«اًمقاىميييع وم٘ميييف» ُمٕمرومييي٦م إمم اعمًيييٚمٛملم سميييدقمقة آقمريييداُل  ْييي٥م ومٚميييذًمؽ

 دائيينً - اًمقاضميي٥م وإٟميين وًمٖمييربا ُمٗمٙمييري وبٚمييٞملت واًمًٞم٤مؾميي٦م سم٠مظمٌيي٤مر إهمييراىمٝمؿ

 شمرسمٞميييي٦م صمييييؿ وؿمييييقائ٥م ُمييييـ سمييييف قمٚمييييؼ ييييي٤م اإلؾمييييلم شمّمييييٗمٞم٦م طمييييقل اًمدٟمدٟميييي٦م -وأسمييييداً 

 سمٛمييٜمٝم٩م ورسمٓمٝمييؿ واعمّمييٗمك اإلؾمييلم  ييذا قمييغم -وأومييراداً  مج٤مقميي٤مت- اعمًييٚمٛملم

 .إُم٦م ؾمٚمػ سمٗمٝمؿ واًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب: إصٞمؾ اًمدقمقة

 : ّالْالٛ احملب٘ ّجْب

 ومْمييلً - اظمرّم٤مصيي٤مهتؿ خمرٚمييػ وقمييغم -أيْميي٤مً – اًمٕمٚميينء قمييغم اًمقاضميي٥م وُمييـ

 شمييقاد ؿ ذم اعميي١مُمٜملم ُم ييؾ»: ¢ ٟمٌييٞمٝمؿ ىمييقل ير ٚمييلم يٙمقٟمييقا أن -إُميي٦م سم٘مٞميي٦م قمييـ

  .«. . . اًمقاطمد ا ًد يمٛم ؾ ٝمؿوشمراُ  

 سمرٕمييييي٤مون إٓ ا ٛمٞميييييؾ اًمرائيييييع سمٛمٕمٜمييييي٤مه اًمٕمٔميييييٞمؿ اًمٜمٌيييييقي  يييييذااعم ؾ ير ٘ميييييؼ وٓ

 .وشمٓمٌٞم٘م٤مً  دقمقةً  ووشمٕمٚمنً  شمٕمٚمٞمنً  واعمجرٛمع أومراد ُمع اًمٕمٚمنء

 وم٘مييف قمرومييقا ُمييـ ُمييع -وأطمٙم٤مُمييف سم٠مدًمرييف -اًمنمييع وم٘مييف قمرومييقا ُمييـ -إذاً – ومٞمرٕميي٤مون

 سميين  يي١مٓء يٛمييدون وم٠موًمتييؽ :-اًمٜمٔمرييي٦م ٓ اًمرٓمٌٞم٘مٞميي٦م اًمّميي ٞم ٦م سمّمييقرشمف- اًمقاىمييع
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 روا يييذَ ًمٞمَ  :هليييؿ شمٌيييلم ُمييي٤م قميييغم أوًمتيييؽ يقىمٗميييقن و ييي١مٓء وووم٘ميييفٍ  قمٚميييؿ ُميييـ قمٜميييد ؿ

 .رواذك وَُي 

 :اظمرّم٤مصيي٤مهتؿ شمٜمييقع قمييغم ٤مةواًمييدقم اًمٕمٚميينء سمييلم اًمّميي٤مدق اًمرٕميي٤مون  ييذا وُمييـ

 .همٞمقر ُمًٚمؿ يمؾ يٜمِمده ُم٤م ب٘مٞمؼ يٛمٙمـ

  :بالعلناٛ الطعً خطس

 واًمقاىميييع وم٘ميييف سمجٝميييؾ وٟمٌيييز ؿ واًمٕمٚميييؿ ـميييلب أو اًمٕمٚمييينء سمٕميييض ذم اًمٓمٕميييـ أُمييي٤م

 ٕٟمف :اؾمرٛمراره ْقز ٓ فم٤م ر وهمٚمط ظمٓم٠م ومٝمذا: إيراده ُمـ يًر ٞمك سمن ورُمٞمٝمؿ

 ًمري٠مُمر ؿ سميؾ وقمٜمف اعمًٚمٛملم كًمرٜمٝم اًمٙم ػمة إطم٤مدي٨م ضم٤مءت اًمذي اًمر٤ٌمهمض ُمـ

 .واًمرٕم٤مون واًمرلذم اًمر ٤مب ُمـ سمْمده

 األخطاٛ؟ ىعاجل نٔف

(: اًمييدقم٤مة) أو اًمٕمٚميينء أطمييدُ  ومٞمييف أظمٓميي٠م أُمييراً  رأى ُمًييٚمؿ أي قمييغم اًمقاضميي٥م وأُميي٤م

  :وٟمّم ف سمرذيمػمه ي٘مقم أن ومٝمق

 دون ٟمٗمًييف اعمٙميي٤من ذًمييؽ ذم اًمرٜمٌٞمييف يميي٤من: حمّمييقر ُمٙميي٤من ذم ا ٓميي٠مُ  يميي٤من وميي٢من

 .أىمقم  ل ًمٚمرل أطمًـ  ل وسم٤مًمرل ورٍ إؿمٝم٤م أو إقملنٍ 

 وا ٓمييي٠م هليييذا واًمٌٞمييي٤من اًمرٜمٌٞميييف ُميييـ سمييي٠مس وميييل :ُمِميييٝمقراً  ُمٕمٚمٜمييي٤مً  ا ٓمييي٠مُ  يمييي٤من وإن

 رسميييييؽ ؾميييييٌٞمؾ إمم ادع﴿:  شمٕمييييي٤ممم ام ىمييييي٤مل يمييييين وًمٙميييييـ واإلقميييييلن ـمري٘مييييي٦م وقميييييغم

  .[32:  النحل]  ﴾أطمًـ  ل سم٤مًمرل وضم٤مدهلؿ احلًٜم٦م واعمققمٔم٦م سم٤محلٙمٛم٦م

 قمييغم اعمٌٜمٞميي٦م اًمرآمتيي٦م ًمٞمًيي٧م  ٜميي٤م إًمٞمٝميي٤م اعمِميي٤مر ٦ماًمرآمتيي أن :سمٞم٤مٟمييف اعمٝمييؿ وُمييـ
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 اًمرآمتيييي٦مُ : اعميييراد وإٟمييين :ٓ لسمٞمٜمييي٦م أو قمٚميييؿ دوٟمييين ووقميييقاـمٗمٝمؿ اًمِمييي٤ٌمب  ٤مؾمييي٦م

 .واًمؼم ٤من واًمدًمٞمؾ وواًمٌٞم٤من احلج٦م قمغم اًم٘م٤مئٛم٦مُ 

 اًمٕمٚمييينء سميييلم إٓ شمٙميييقن ٓ -احلٙمٞمٛمييي٦م اًمٚمٞمٜمييي٦م اًمّميييقرة ايييذه- اًمرآمتييي٦م و يييذه

 قميييغم ودقميييقهتؿ قمٚمٛمٝميييؿ ذم  يييؿ اًميييذيـ :اًمٜم٤مصييي لم اًمٕمٚميييؿ وـميييلب اعماٚمّميييلم

 .إُم٦م ؾمٚمػ س٩م وقمغم :واًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب قمغم ُمٌٜمٞم٦مٍ  ؾمقاء يمٚمٛم٦مٍ 

– ومٚمييف :اًمرسميي٤مين اعمييٜمٝم٩م  ييذا قمييـ اعمٜم ييروملم ُمييـ ختٓمترييف يييراد ُمييـ يميي٤من إذا أُميي٤م

 ضميي٤مدة قمييـ وسمٕمييده اٟم راومييف سم٘مييدر يٚمٞمييؼ ظميي٤مص وأؾمييٚمقب وظم٤مصيي٦م ُمٕم٤مُمٚميي٦م -طمٞمٜمتييذٍ 

 .واًمّمقاب احلؼ

  ٗ:املعاصس( الطٔاض٘) خطس

 :وم٠مىمقل اًم٤ٌمب  ذا ذم ضمدا ُمٝمؿ سم٠مُمر اعمًٚمٛملم شمٕمريػ ُمـ أظمػما سمد وٓ

 إمم سميييف آٟمِميييٖم٤مل أو اًمنميييقمٞم٦م سمّميييقرشمف اًمقاىميييع سمٗم٘ميييف اًمروييي٤م ييييدومٕمٜم٤م أٓ ْييي٥م

 ُميردديـ اًم٤ًمؾمي٦م سمٙمٚمينت ُمٖميؽميـ أ ٚمٝم٤م اًمٔم٤مد اعمٕم٤م ة اًمًٞم٤مؾم٦م أسمقاب وًمقج

 .سمٓمرائ٘مٝمؿ هم٤مرىملم ٕؾم٤مًمٞمٌٝمؿ

 ؿمييي١مون رقم٤ميييي٦م» و يييل أٓ واًمنميييقمٞم٦م ًمًٞم٤مؾمييي٦ما قميييغم اًمًيييػم  يييق اًمقاضمييي٥م وإٟمييين

 ُمييييٜمٝم٩م وقمييييغم وواًمًييييٜم٦م اًمٙمريييي٤مب وييييقء ذم إٓ اًمرقم٤مييييي٦م  ييييذه شمٙمييييقن وٓ. «إُميييي٦م

 ومي٢من :اًمٕمي٤مدًملم وإُميراء واًمٕمي٤مُمٚملم اًمٕمٚمينء ُمـ إُمر أوزم وسمٞمد واًمّم٤مًم  اًمًٚمػ

 .سم٤مًم٘مرًن يزع ٓ ُم٤م سم٤مًمًٚمٓم٤من يزع ام

 وهليي٤م ديييـ ومييل: أصيي ٤ما٤م رُّ ُٖميي شمَ و وأسمقاايي٤م شمٗميير  اًمرييل اًمٖمرسمٞميي٦م اًمًٞم٤مؾميي٦م شمٚمييؽ أُميي٤م
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 ٕٟميف :ضم ٞمٛمٝمي٤م وقمٛميف وسم٠مؾميٝم٤م أصي٤مسمفُ : سمٌ ر ي٤م هميرق أو وظمٚمٗمٝمي٤م اٟمًي٤مق ُمـ وؾم٤مئر

: أواٟمييف ىمٌييؾ اًمٌميء شمٕمجييؾ ُمييـ»:  ىمي٤مل ُمييـ ام ورطمييؿ لإصيؾ ىمٌييؾ سميي٤مًمٗمرع اٟمِميٖمؾ

   .«سم رُم٤مٟمف قمقىم٥م

 .ًمٚمًداد اعمقومؼ وام

 .اًمٕم٤معملم رب م احلٛمد أن دقمقاٟم٤م وًظمر

 (.50-27) «فقه الواقع»
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 تأصٔل ذتهه ما ٓطنٙ  

 بفكُ الْاقع

اًمًيييي٤مئؾ: سمًييييؿ ام اًميييير ـ اًمييييرطمٞمؿ و واحلٛمييييد م رب اًمٕميييي٤معملم وصييييغم ام 

وؾمييٚمؿ قمييغم ٟمٌٞمٜميي٤م حمٛمييد وقمييغم ًًمييف صيي ٌِف أمجٕمييلم و وسمٕمييدو ومْمييٞمٚم٦م اًمِمييٞم  يٕمٜمييل 

يدور اًمٞمقم  ذم اًم٤ًمطم٦م اإلؾملُمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم وضمٝم٤مت ٟمٔمر يًيرٓمٞمع  أن ي٘ميقل اًم٘م٤مئيؾ 

س٤م خمرٚمٗم٦م ذم فم٤م ر ٤م وىمد يقومؼ سمٞمٜمٝمي٤م ًميق وضمٝمي٧م إمم اًمرقضمٞميف اًمّمي ٞم  قمٜمٝم٤م سم٠م

ووضمٝمييي٦م اًمٜمٔمييير  يييذه سمييين ئمٝمييير زم سمييين يم ييير ُميييـ احليييقادث اًمٓم٤مرئييي٦م قميييغم اًمًييي٤مطم٦م 

و يقؿميؽ أن شمري٤مسمع  ¢اإلؾملُمٞم٦م اًمرل أصيٌ ٧م ُمرر٤مسمٕمي٦م ووىميد يّميدق ىميقل اًمٜمٌيل 

قا هلي٤م قملضمي٤ًم قمٚمٞمٙمؿ اًمٗمرـ و وم٤مٟمر٘مؾ  اًمٜم٤مس  يريدون أن َيٚمٚمقا  ذه اًمٗمرـ ويْميٕم

و وٟم ًييٌٝمؿ إن ؿميي٤مء ام إسييؿ قمييغم ٟمٞميي٦ٍم صيي٤مدىم٦م و وم٠مصييٌ قا اييذا اًمر ٚمٞمييؾ ُميي٤م سمييلم 

همي٤مٍل وضميي٤مه وطمريك تٞمييز  ء ذم اًمًي٤مطم٦م يًييٛمك سم٤مًمٗم٘ميف اًمقاىمييع و واًمًي١مال  ييق : 

ُم٤م  ق  اعمٜمٝم٩م اًمّم ٞم  قمغم ويقء اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م وومٝميؿ اًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم  هليذا 

ذا أوًٓ و وصم٤مٟمٞم٤ًم ُم٤م وصٞمرٙمؿ طمٗمٔمٙمؿ ام عمـ اًمٗم٘مف سملم اًمٖمٚمق ومٞمف أو ا ٗم٤م قمٜمف و  

هميييل ومٞميييِف وعميييـ ضمٗمييي٤م قمٜميييفو وصم٤مًم ييي٤ًم اًمقصيييٞم٦م عميييـ يٜمر٘ميييد اًمٕمٚمييينء إضميييلء سمييي٠مسؿ ٓ 

يٗم٘مٝمييقن اًمقاىمييع و وىمييد َيٛمٚمييُف ذًمييؽ قمييغم أن يٖمٚمييظ ذم اًمٕمٌيي٤مرة ومٞمٜمييزل ُمييـ ىمييدر ؿ 

ريِف قمٜمد ُمـ يًٛمٕمقن ُمٜمف ُمع شمًٚمٞمٛمٜم٤م إن ؿم٤مء ام ُمـ سم٤مب طمًـ اًمٔمـ سمِف سمًلُم٦م ٟمٞم
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 و وًمٙمـ د شمقوم٘مُف اًمٕم٤ٌمرة ع

اًمِمييٞم  : أطمًييٜم٧م و وضمييزاك ام ظمييػم و وأفمٜمييؽ أ ت ذم ُمٓمٚمييع يملُمييؽ إمم 

احليييدي٨م اعمِميييٝمقر و يييق ىمقًميييُف صيييغم ام قمٚمٞميييف ًًميييِف وؾميييٚمؿ اًميييذي دميييغم سميييي٠مىمقى 

يقؿميؽ أن شمريداقمك قمٚميٞمٙمؿ إُميؿ يمين  ¢ُمٔم٤م رِه ذم ومرٜم٦م ا ٚمٞم٩م أٓ و يق ىمقًميُف 

قا أو ُمـ ىمٚم٦ٍم يقُمتيٍذ ٟم يـ يي٤م رؾميقل ام و ىمي٤مل : ٓ و شمداقمك إيمٚم٦ُم إمم ىمّمٕمرٝم٤م ىم٤مًم

سمييؾ اٟمييرؿ يقُمتييٍذ يم ييػم وًمٙمييٜمٝمؿ هم يي٤مٌء يمٖم يي٤مء اًمًييٞمؾو وًمٞمٜمييزقمـ ام اًمر ٌيي٦م ُمييـ صييدور 

قمدويمؿ وًمٞم٘مذومـ ذم ىمٚمقسمٙمؿ اًمق ـ و ىم٤مًمقا وُم٤م اًمق ـ ي٤م رؾمقل ام و ىم٤مل: طمي٥م 

ٚمٛمريييل اًميييدٟمٞم٤م ويمرا ٞمييي٦م اعميييقتو اًمقاىميييع أن  يييذا احليييدي٨م يمييين ىمٚمييي٧م ذم ُمٓمٚميييع يم

دمغم ذم  ذه  احلرب ا ٚمٞمجٞم٦م و طمٞم٨ُم اشمٗم٘مي٧م اًمٙمٗمي٤مر يمٚمٝميؿ ويد دوًمي٦ٍم ؿميٕمٌٝم٤م 

ُمًييٚمٌؿ و وإن يم٤مٟميي٧م طمٙمقُمرٝميي٤م بٙمييُؿ سمٖمييػم ُميي٤م اٟمييزل ام و ًمييذًمؽ صيي٤مر اًمٙم ييػم ُمييـ 

اًمِميي٤ٌمب اعمًييٚمؿ اًمييقاقمل هلييذا اًمرجٛمييع واًمر يي٤مًمػ اًمٙميي٤مومر اًمييذي شمٔميي٤م ر سم٤مًمييدوم٤مع 

سميي٦ِم ًمٚمِمييٕم٥م اًمٕمراىمييلو قمييـ ؿمييٕم٥ٍم ُمًييٚمؿ أٓ و ييق ؿمييٕم٥م اًمٙمقييي٧م ذم ـمريييِؼ حم٤مر

وم٢مذا سم٤مًمٜمرٞمج٦م شمٜمٕمٙمُس قمغم اًمِمٕمٌلم ِيمٚمٞمٝمن ُمٕم٤ًم ومٞمّمٌُ  اًمِمٕم٤ٌمن حمرٚملم ُمـ ىمٌيؾ 

و ر ًمٚمٛمٔمٚمقم أٓ و ق اًمِميٕم٥م اًمٙميقيرلاًمذي يم٤من َيٛمُؾ راي٦م اًمدقمقة إمم آٟمرّم٤م

ـَ اًمٞمي٤مىمٔملمَ  و ُميـ اعمًيٚمٛملَم ُميـ ؿمي٤ٌماؿ ويمٝميقهلؿ قمره يم ػٌم ُمـ اًم٤ٌمطم لم اًمٜم٤مىمدي

 ؾميييٛمقُه سمٗم٘ميييف اًمقاىميييع و أٟمييي٤م ٓ  أن  يييذه ومرٜمييي٦م قمٛمٞمييي٤مء
ٍ
صييينء سمٙمييينء و ومرٜمٌٝميييقا ًمٌميييء

أظم٤مًمػ سميورِة  ذا اًمٕمٚمؿ اًمذي اسمردقمقا ًمف  ذا آؾمؿ أٓ و ق وم٘مف اًمقاىميعو ٕن 

احل٘مٞم٘م٦م أن يم ػمًا ُميـ اًمٕمٚمينء ىميد ٟمّميقا أن اًمٕمٚمينء اًميذيـ يٜمٌٖميل أن يرقًميقا شمقضمٞميف 

قٟميقا قمي٤معملم وقمي٤مروملم إُم٦م وأن يْمٕمقا هلؿ إضمقسم٦م حلؾ ُمِم٤ميمٚمٝمؿ ٓ سمد أن يٙم
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سمقاىمٕمٝمؿو ومٛمٕمروم٦م اًمقاىمع  ذا واضم٥ٌم سمل ؿمؽ ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اًمرل ْي٥م أن ي٘ميقم 

اييي٤م ـم٤مئٗمييي٦ًم ُميييـ اعمًيييٚمٛملم يمييي٠مي قمٚميييٍؿ ُميييـ اًمٕمٚميييقم اًمنميييقمٞم٦م و أو آضمرنقمٞمييي٦م و أو 

آىمرّم٤مدي٦م وأو اًمٕمًٙمري٦م و أُي قمٚمٍؿ يٜمٗمع إُم٦م اعمًٚمٛم٦م وسما٤مص٦م إذا ُم٤م شمٓمقرت 

ٜمي٦م وإُمٙمٜمي٦م و وميل سميد ُميـ أن يٙميقن  ٜمي٤مك قمٚمينء ذم يميؾ  يذه اًمٕمٚميقم سمرٓميقر إزُم

 ذه اًمٗمٜمقن و وًمٙمٜمٜم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م وٓطمٔمٜم٤م اٟمف ص٤مر  ٜم٤مك همٚمٌق وي٘م٤مسمٚمُف شمٗمريط يمن ضمي٤مء 

ذم اًمًيي١مال و اًمٖمٚمييق اًمييذي يٜمٌييع ُمٜمييف ُميي٤م ئمٝميير سميي٠مسؿ يريييدون ُمييـ يمييؾ قميي٤مدٍ سم٤مًمنمييع 

ا اًمًي٤مُمٕملَم سمي٠من يْمي٤ًم أومليقأيٙمقن قم٤معم٤ًم عم٤م ؾمٛمقُه سمٗم٘مِف اًمقاىمعو يمن أن اًمٕمٙميس 

يمؾ ُمـ يم٤من وم٘مٞمٝمي٤ًم سمقاىميع اًمٕمي٤مد اإلؾميلُمل ومٞمجي٥م قمٚمٞميف أيْمي٤ًم أن يٙميقن وم٘مٞمٝمي٤ًم ذم 

اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م و وُمٕمٜميييك  يييذا اعمٜمٓميييؼ وميييٞمن أومٝميييؿ ُميييـ فمييي٤م ر ذاك اًمٙميييلم اًميييذي 

ؾمٛمٕمٜم٤مه أيم ر ُمـ ُمره ورسمن ىمرأٟم٤م ؿمٞمت٤ًم ُمٜمف أطمٞم٤مٟم٤ًم و فم٤م ر  ذا اًمٙملم أٟمف يٜمٌٖمل أن 

ك ُمرؾمؾ ُمـ ام شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إمم  ذه إُم٦م و ذًمؽ ٕٟمف يقضمد  ٜم٤مَك ٟمٌٌل ُمّمٓمٗم

ٓ يٛمٙمييـ ٕي قميي٤مدٍ ُمٝميين ؾمييٛمك وقمييل ويميي٤من ُمييـ سمييلم اًمٜميي٤مس ُمّمييٓمٗمك وًمٙمٜمييُف د 

و  ٟمٌيَل سمٕميده قمٚمٞميف اًمّميلة واًمًيلميٌٚمغ أن يٙمقن ٟمٌٞم٤مو يمذًمؽ إلمج٤مع إُم٦م اٟميف ٓ

و ًمٙمٚمٛمي٦مسمٙميؾ ُمٕمٜميك  يذه ا وُمٕمٜمك  ذا أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن شمّمقر وضميقد إٟمًي٤مٍن يم٤مُميؾٍ 

وُمييـ ذًمييؽ اٟمييف يٙمييقن قم٤معميي٤ًم سمٙمييؾ  ييذه اًمٕمٚمييقم اًمرييل أ ٟميي٤م إًمٞمٝميي٤م وي٘مرْمييٞمٝم٤م  ييذه 

اًمٙمٚمٛم٦م وم٘مُف اًمقاىمع و يمي٠من  يذا اًمٙميلم يقضمي٥م قميغم اًمٕمي٤مد سم٤مًمنميع ُمي لً أن يٙميقن 

قم٤مروميييييي٤ًم سم٤مٓىمرّميييييي٤مِد و وآضمييييييرنِع و واًمًٞم٤مؾميييييي٦ِم و واًمييييييٜمٔمؿ اًمٕمًييييييٙمري٦م و وـمري٘ميييييي٦م 

٤م  ٜم٤مًمييؽو وُميي٤م أفمييـ إٟمًيي٤مٟم٤ًم قميي٤مىملً إذا اؾمييرٕمنل إؾمييٚم ٦م احلدي يي٦م ووو إمم ًظميير ُميي

و  يذا صدر إٟم٤ًمٍن يم٤مُمؾ ُمٝمن يم٤من يم٤مُملً شمّمقر اؾمر ٤مًم٦م اضمرنع   ذه اًمٕمٚمقم ذم 
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يْمييي٤ًم أأُمييير ُمًييير ٞمؾ و وًميييذًمؽ وم٤مًمقؾميييط سميييلم اإلوميييراط واًمرٗميييريط و اًمرٗميييريط اًميييذي 

و ظمٓميي٠مؾمييٛمٕمٜم٤م سمٕمييض اًمٜميي٤مس ي٘مقًمييقن ُميي٤م هيٛمٜميي٤م ٟم ييـ أن ٟمٕمييرَه  ييذا اًمقاىمييع و  ييذا 

ل ٓ سمييييييد ًمٙمييييييؾ قمٚمييييييٍؿ أن يٙمييييييقن  ٜميييييي٤مك قميييييي٤مرومقن سمييييييف صمييييييؿ  يييييي١مٓء وم٤مًمٕمييييييدل أن ي٘ميييييي٤م

اعمراّمّمييقن ذم خمرٚمييػ اًمٕمٚمييقم اًمرييل ْيي٥م قمييغم جمٛمييقع اًمٕمٚميينء اعمًييٚمٛملم 

أن ْٛمٕمييقا  ييذه اًمٕمٚمييقم وًمييٞمس أن ْٛمٕمٝميي٤م ومييرد واطمييد و  يي١مٓء  ييؿ اًمييذيـ ْيي٥م 

أن يرٕم٤موٟمقا ذم ب٘مٞمؼ ُمّمٚم ٦م إُم٦م اعمًيٚمٛم٦م وب٘مٞميؼ ُمي٤م يٜمِميدُه يميؾ ُمًيٚمؿ ُميـ 

وًم٦م اعمًٚمٛم٦م وب٘مٞمؼ اعمجرٛميع اإلؾميلُمل و ومٛمي لً اًمٓمٌٞمي٥ُم ٓ ْيقز ًميف إىم٤مُم٦ِم اًمد

أن َيٙمؿ ذم يم ػم ُمـ اًمٕمٚمٛمٞم٤مت ُم لً ا راطمٞم٦م اًمرل ي٘ميقم اي٤م سم٠مسي٤م دميقز  قمي٤ًم 

ْييي٥م أن يًيييرٕملم سميييرأي اًمٕمييي٤مد اًمٗم٘مٞميييف سمٙمرييي٤مب امِ وطميييدي٨م رؾميييقل امِو وقميييغم 

ـُ ام ومٞمِف و ومٛمـ اًمّمٕم٥م  إن د ٟم٘مؾ ُمـ اعمًر ٞمؾ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  يمن ٟمدي

أن يٙمييقن اًمٓمٌٞميي٥م اعمييرٛمٙمـ ذم قمٚمٛمييِف أن يٙمييقن أيْميي٤ًم وم٘مٞمٝميي٤ًم ذم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م 

ـٍ  ُمرٛمٙمٜم٤ًم ومٞمِف و  ذا يٙم٤مد يٙميقن ُمًير ٞملً وًميذًمؽ ٓ سميد ُميـ أن يرٕمي٤مون يميؾ ذي ومي

ـٍ ًظمر وسمذًمؽ شمر ٘مؼ اعمّمٚم ٦م اإلؾملُمٞم٦م و و ذه اعم٠ًمًم٦م ُمـ اًمٌدا ي٦ِم  ُمع ذي وم

ٓ يٙم٤مد يرّمقر قم٤معمي٤ًم ظمٌيػمًا سم٤مًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م صميؿ  يق ُميع  ذم ُمٙم٤من و وم٢من اعمًٚمؿ

ذًمؽ ـمٌٞم٥م و صمؿ  ق ُمع ذًمؽ يٕمره يمن ي٘مقًمقن اًمٞمقم وم٘ميف اًمقاىميع و  يذا سم٘ميدر ُمي٤م 

يِمٖمٚمُف  ذا اًمٕمٚمؿ يٜمِمٖمُؾ قمـ ذاك اًمٕمٚميؿ و وسم٘ميدر ُمي٤م يٜمِميٖمؾ سميذاك اًمٕمٚميؿ و يٜمِميٖمُؾ 

لً ذم اظمرّم٤مصِف  قمـ  ذا اًمٕمٚمؿ و وٓ يٙمقن اًمٙمنل  إٓ سمرٕم٤مون  ١مٓء اًمٕمٚمنء يم

ُمع أظمريـ و وسمذًمؽ شمر ٘مؼ ُمّمٚم ٦م إُم٦م و ًمٙمـ اًمذي ٟملطمٔمُف دائًن وأسمدًا  ق 

أن ًمٚمٕمقاـميػ ا ٤محمي٦م اًمريل ٓ طميدود هلي٤م و أٟميف يٙميقن ُميـ ًصم٤مر ي٤م اًمٖمٚميق ذم ُمي٤م ٓ 
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و ويي٤ًم قمٞمٜمٞميي٤ًم ومٝمييذا ْيي٥م قمييغم يمييؾ ُمًييٚمؿسمييد ُمٜمييف وم٤مًمييذي ٓ سمييد ُمٜمييف إُميي٤م أن يٙمييقن ومر

جٕمييييؾ اًمٗمييييرض اًمٙمٗميييي٤مئل يميييي٤مًمٗمرض و ومييييل ْييييقز أن ٟموإُميييي٤م يٙمييييقن ومرويييي٤ًم يمٗم٤مئٞميييي٤ًم 

ن ـمييلب اًمٕمٚمييؿ ْيي٥م أن يٙمقٟمييقا قميي٤مروملم سمٗم٘مييف اًمقاىمييع و ييي٤م إو ٟم٘مييقل ُميي لً اًمٕمٞمٜمييل

أظمل قمٚمنء اعمًٚمٛملم اًمٙم٤ٌمر ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٓمٚمؼ  ذا اًمٙملم ومٞمٝمؿ و ومْملً قمـ أن 

ٟم٘مقل أن ـملب اًمٕمٚمؿ ٥ْم أن يٕمرومقا واىمٕمٝمؿ وُم٤م يؽمشم٥ُم ُمـ وراء  ذه اعمٕمروم٦م 

وم٘مٍف يٕمٓمل ًمٙميؾ طم٤مًمي٦ٍم طمٙمٛمٝمي٤م وًمٙميـ أيْمي٤ًم ٓ ْيقز ٕطميٍد ُميـ ـميلب اًمٕمٚميؿ  ُمـ

أن يٜمٙمر ،ورة  ذا اًمٗم٘مف سمي٤مًمقاىمعو ٕٟميف احل٘مٞم٘مي٦م ٓ يٛمٙميـ اًمقصيقل إمم ب٘مٞميؼ 

... اعمٜمِمقدة سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم و ق اًمراٚمص ُم لً ُمـ آؾمرٕمنر اًمٙم٤مومر ًمٚمٌلد 

٠مترون وُميي٤م ْرٛمٕمييقن قمٚمٞمييف اإلؾمييلُمٞم٦م أو قمييغم إىمييؾ ًمٌٕمْمييٝم٤م إٓ أن ٟمٕمييره ُميي٤م ييي

 ًمٙمل يًرٛمر اؾمرٕمنر ؿ واؾمرٕم٤ٌمد ؿ ًمٚمٕم٤مد اإلؾملُمل.

ًمٙمٜمييل أىمييقل ًمٞمًيي٧م اًمٕمٚميي٦م حمّمييقرة سمٕمييدم ُمٕمروميي٦ِم وم٘مييف اًمقاىمييع و وسمٕمٌيي٤مرة أظمييرى 

ًمٞم٧ًم قمٚم٦م  سم٘م٤مء اعمًٚمٛملم ومٞمن  ق قمٚمٞمِف ُمـ اًمذِل واؾمرٕم٤ٌمد اًمٙمٗم٤مر  طمريك اًمٞمٝميقد 

ُؾ اًمٙم يػم ُميـ أ يؾ  اًمٕمٚميِؿ ًمٌٕمض اًميٌلد اإلؾميلُمٞم٦م ًمٞمًي٧م ؾمي٥ٌم ذم ذًميؽ  يق ضمٝمي

ًمٗم٘ميييييف اًمقاىميييييع و وًميييييذًمؽ وم٠مٟمييييي٤م أرى آ يييييرنم سمٗم٘ميييييف اًمقاىميييييع سم ٞمييييي٨م يٗمٝميييييؿ اًمٕمييييي٤مد 

إٟمن  يق ضمٝمٚمٝميؿ سمٗم٘ميف  قاىمع اعمزري اًمذي يٕمٞمِمُف اعمًٚمؿاإلؾملُمل أن قمٚم٦م  ذا اًم

ذم فرٚمييػ ومٞمييف اصمٜميي٤من أو يميين ي٘ميي٤مل  ٕن  ييذا سمييل ؿمييؽ ُميي٤م أقمر٘مييد أٟمييف أُمييراًمقاىمييع و 

ن اًمٕمٚمييي٦م إؾم٤مؾميييٞم٦م  يييل أوًٓ ضمٝميييؾ اعمًيييٚمٛملم إو ٞميييف قمٜميييزانىميييديؿ اًمزُمييي٤من يٜميييرٓمُ  وم

سم٤مإلؾمييلم اًمييذي أٟمزًمييُف ام قمييغم ىمٚميي٥م ٟمٌٞمٜميي٤م قمٚمٞمييف اًمّمييلة واًمًييلم و وصم٤مٟمٞميي٤ًم  ييق إن  

ـ يٕمرومييقن أطمٙميي٤مم اإلؾمييلم ذم سمٕمييض ؿميي١موسؿ ٓ يم ييػمًا ُمييـ اعمًييٚمٛملم ُمييـ اًمييذي
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رلم و ومٚمييييذًمؽ طمٞمييييٜمن يٜمٌييييف اعمًييييٚمٛمقن إمم  يييي٤مشملم اًم٘مْمييييٞميٕمٛمٚمييييقن ايييي٤م وهيٛمٚمقسيييي٤م

ن يٕمٜمييييييك اًمٕمٚميييييينء اًمٕميييييي٤مرومقن سم٠مطمٙميييييي٤مم اًمنميييييييٕم٦م ذم اإلؾمييييييلم أ :اًم٘مْمييييييٞم٦م إومم

اًمّميييي ٞم  وإن يٕمٜمييييك  يييي١مٓء إمم دقمييييقة اعمًييييٚمٛملم إمم  ييييذا اإلؾمييييلم اًمّميييي ٞم  

وشمٗمٝمييٞمٛمٝمؿ إييي٤مه و صمييؿ شمييرسمٞمرٝمؿ قمييغم  ييذا اإلؾمييلم اًمّميي ٞم  و  ييذا  ييق احلييؾ اًمييذي 

ًيٚمٛمقن مجٞمٕمي٤ًم ضم٤مءت سمف اًمٜمّمقص ذم اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م و وم ٞميٜمن ي٘ميرأ  ي١مٓء اعم

يييييُمؿْ ﴿ىمييييقل ام قمييييز وضمييييؾ  ييييوا ام َ َيٜمٍُمْ ومٛمييييـ اعمرٗمييييؼ قمٚمٞمييييف دون  [7]محمددددد:﴾إِْن شمَٜمٍُمُ

ن ُمٕمٜمييييك إن شمٜمٍمييييوا ام أي إن قمٛمٚمييييرؿ سميييين أظمييييلٍه واحلٛمييييد ًمييييف سمييييلم اعمًييييٚمٛملم 

ظميييير يم ييييػمة أأُمييييريمؿ سمييييف ٟمٍميييييمؿ ام قمييييغم أقمييييدائٙمؿ ويمييييذًمؽ ٟمّمييييقص ًظمييييري و 

ٝمييي٤م ُمييي٤م ضمييي٤مء ذم احليييدي٨م اًميييذي يٜم٤مؾمييي٥ُم  ُمٕمروومييي٦م سم٤مًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م وًمٙميييـ ُميييـ أمل

اًميداء واعميرض اًميذي  ¢ت٤مُم٤ًم واىمٕمٜم٤م و طمٞم٨م إن  ذا احلدي٨م وصػ ومٞمف اًمٜمٌل 

ؾمٞمّمييٞم٥ُم اعمًييٚمٛملَم عميي٤م ييي٠ميت ُمييـ سمٕمييدِه قمٚمٞمييِف اًمًييلم ُمييـ زُميي٤من و وىمييرن ُمييع  ييذا 

اًمقصيييػ اًميييداء وصيييػ هليييؿ اًمٕميييلج ذم ذاك احليييدي٨م اعمٕميييروه أٓ و يييق ىمقًميييُف 

٦م وأظمييذشمؿ أذٟميي٤مب اًمٌ٘ميير وروييٞمرؿ سميي٤مًمزرع وشمييريمرؿ ا ٝميي٤مد إذا شمٌيي٤ميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜميي» :¢

و «ذم ؾميييٌٞمؾ ام ؾميييٚمط ام قمٚميييٞمٙمؿ ذًٓ ٓ يٜمزقميييُف قميييٜمٙمؿ طمريييك شمرضمٕميييقا إمم دييييٜمٙمؿ

وم٢مذًا ًمٞمس ُمرض اعمًٚمٛملم  اًمٞمقم  ق ضمٝمٚمٝمؿ سمٕمٚمٍؿ ُم٤م و أىمقل  ذا ُمٕمؽموملم إن يمؾ 

و وًمٙمييييـ ًمييييٞمس ؾميييي٥ٌم  ييييذا اًمييييذل اًمييييذي طمييييؾ لم ومٝمييييق واضميييي٥مقمٚمييييٍؿ يٜمٗمييييع اعمًييييٚمٛم

و وإٟميين اًمٕمٚميي٦م اًمٗم٘مييف اعمًييٛمك اًمٞمييقم سمٗم٘مييف اًمقاىمييع ًييٚمٛملم  ييق أسييؿ ضمٝمٚمييقا  ييذاسم٤معم

ـِ يمييين ضمييي٤مء ذم  يييذا احليييدي٨م اًمّمييي ٞم  إن هي  ٛمٚميييقا اًمٕمٛميييؾ سمييين قمٚمٛميييقا ُميييـ اًميييدي

ومٞم٘مييقل إن  ييذا  ييق اعمييرض إذا شمٌيي٤ميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜميي٦م و ييذه اًمٕمٞمٜميي٦م ٟمييقع ُمييـ اعمٕميي٤مُملت 
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قمـ آ رنم سم٠مُمقر اًمدٟمٞم٤م  اًمرسمقي٦م و وأظمذشمؿ أذٟم٤مب اًمٌ٘مر  و وروٞمرؿ سم٤مًمزرع يمٜم٤مي٦م

واًمريمقن إًمٞمٝم٤م وقمدم آ رنم سم٤مًمنميٕم٦م و وُمـ ذًميؽ  ىمقًميُف قمٚمٞميف اًمًيلم ذم تي٤مم 

احلدي٨م وشمريمرؿ ا ٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ام ؾمٚمط ام قمٚمٞمٙمؿ ذًٓ ٓ يٜمزقميُف قميٜمٙمؿ طمريك 

شمرضمٕميييقا إمم دييييٜمٙمؿ و وذم ىمقًميييِف قمٚمٞميييف  اًمًيييلم طمريييك شمرضمٕميييقا إمم دييييٜمٙمؿ إؿمييي٤مرة 

ًمديـ اًمذي ْي٥م اًمرضميقع إًمٞميف  يق اًميذي ذيميرُه ام قميز وضميؾ ذم ا إمم أن َي٦م 

ـَ قِمٜمْييَد ام ِ اإِلؾْمييلمُ ﴿أيم يير ُمييـ ًييي٦ٍم يمريٛميي٦م:   ي اًْمَٞمييْقَم أيَْمَٛمْٚميي٧ُم ﴿و [31]آل ومدد:ان:﴾ إِن  اًمييدك

 .[5]المائدة:﴾اإِلؾْملَم دِيٜم٤ًم ًَمُٙمْؿ دِيٜمَُٙمْؿ َوأَْتَْٛم٧ُم قَمٚمَٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمرِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ 

 يي١مٓء اًمييدقم٤مة اًمييذيـ يدٟمييدٟمقن اًمٞمييقم طمييقل وم٘مييف اًمقاىمييع ويرومٕمييقن  ُمييـ ؿميي٠مٟمف و

و ذا ضمٌؼ ًمٙمٜمٝمؿ  يٖمي٤مًمقَن ومٞميِف و طمٞمي٨م يٗمٝمٛميقن رسمين سميدون ىمّميد أٟميف  ْي٥ُم ًميٞمس 

وم٘مط قمغم يمؾ قم٤مد سميؾ قميغم يميؾ ـم٤مًمي٥م قمٚميٍؿ أن يٙميقن قم٤مرومي٤ًم ايذا اًمٗم٘ميف و  ي١مٓء  

ُٕم٦م اإلؾملم ىميد شمٖميػمت   يٕمرومقن ضمٞمدًا أن  ذا اًمديـ اًمذي ارشمْم٤مُه رسمٜم٤م قمز وضمؾ

ُمٗم٤م ٞمٛمُف ُمٜمذ ىمديؿ اًمزُم٤من طمرك ُمي٤م يرٕمٚميؼ سم٤مًمٕم٘مٞميدةو  ومرجيد ٟم٤مؾمي٤ًم يم يػميـ ويم يػميـ 

ضمييدًا يِمييٝمدون أن ٓ  إًمييف إٓ ام وأن حمٛمييدًا رؾمييقل  ام و وي٘مييقم سمًيي٤مئر إريميي٤من 

سمؾ وىمد يرٕمٌدون سمٜمقاومؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات يم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ و واًمّمدىم٤مت سم٤مُٕمقال اًمٓم٤مئٚم٦م 

ٓ   ﴿ ًظمييرِه و ًمٙمييٜمٝمؿ اٟم رومييقا قمييـ ومٝمييؿ ُم ييؾ ىمقًمييِف شمٕميي٤مزم وو و إمم ٓ إًَِمييَف إِ ييُف  وَميي٤مقْمٚمَْؿ أَٟم 

 يي١مٓء اًمييدقم٤مة ومييٞمن  ٟمٕمٚمييؿ يِميي٤مريمقٟمٜم٤م ذم ُمٕمييرومرٝمؿ سمًييقء اًمقاىمييع  [31]محمددد: ﴾ام ُ

اًمٞمييقم سمييلم اعمًييٚمٛملم ضمييذري٤ًم أٓ و ييق سمٕمييد ؿ قمييـ اًمٗمٝمييؿ اًمّميي ٞم  ًمإلؾمييلم  ومييٞمن 

ْيي٥ُم قميييغم سمٕميييُض إوميييراد اًمٕم٘مٞميييدة و شمّمييي ٞم   ْيي٥ُم قميييغم يميييؾ وميييرٍد وًميييٞمس وميييٞمن

اًمٕم٘مٞمييدة و شمّميي ٞم  اًمٕمٌيي٤مدة و شمّميي ٞم  اًمًييٚمقكو أيييـ  ييذه إُميي٦م اًمرييل ىم٤مُميي٧م اييذا 
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اًمقاضم٥م اًمٕمٞمٜملو ًميٞمس سم٤مًمقاضمي٥م اًمٙمٗمي٤مئلو اًمقاضمي٥م اًمٙمٗمي٤مئل يي٠ميت سمٕميد اًمقاضمي٥م 

اًمٕمٞمٜمييلو ومٚمييذًمؽ وم٤مٟٓمِمييٖم٤مل وآ ييرنم سمييدقمقة ا ٤مصيي٦م ُمييـ إُميي٦م اإلؾمييلُمٞم٦م إمم 

يمٗميي٤مئل أٓ و ييق وم٘مييف اًمقاىمييع وإمليي٤مل آقمرٜميي٤مء سم٤مًمٗم٘مييف اًمقاضميي٥م قمٞمٜمٞميي٤ًم  قمٜم٤مييي٦م سمٗمييرضٍ 

قمغم يميؾ ُمًيٚمؿ عمي٤م ا ٟمي٤م إًمٞميف واحل٤مًمي٦م  يذه إن ذم  يذه اًميدقمقة إومراـمي٤ًم وشمْميٞمٞمٕم٤ًم 

عميي٤م ْيي٥م وضمقسميي٤م قمٞمٜمٞميي٤م قمييغم يمييؾ ومييرد ُمييـ أومييراد إُميي٦م اعمًييٚمٛم٦مو وهمٚمييقًا ذم رومييع 

 ؿم٠من ُم٤م  ق ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اًمٙمٗم٤مئٞم٦م.

ييييييي٦ًم  ﴿إُمييييييير يمييييييين ىمييييييي٤مل شمٕمييييييي٤ممم : وًميييييييذًمؽ وم٠مٟمييييييي٤م أرأى أن  َويَميييييييَذًمَِؽ ضَمَٕمٚمْٜمَييييييي٤ميُمْؿ أُُم 

وم٘مف اًمقاىمع ٥ْم  ذا سمل ؿميؽ  وًمٙميـ وضمقسمي٤ًم يمٗم٤مئٞمي٤ًم و إذا ىمي٤مم  [385]البق:ة:﴾َوؾَمٓم٤ًم

سمف سمٕمض اًمٕمٚمنء ؾم٘مط قمـ ؾم٤مئر ؿ ُمـ اًمٕمٚمينء ومْميلً قميـ ـميلب اًمٕمٚميؿ و ومْميلً 

مم ُمٕمروميي٦م وم٘مييف قمييـ قم٤مُميي٦م اعمًييٚمٛملمو ومٚمييذًمؽ ْيي٥م آقمرييدال ًمييدقمقة اعمًييٚمٛملم إ

اًمقاىمع و و٥ْم اًمدٟمدٟم٦م دائيًن وأسميدًا أن يميؾ اًمٕمٚمينء وذم خمرٚميػ اظمرّم٤مصي٤مهتؿ 

ُم ييؾ اعميي١مُمٜملم ذم  "... ْيي٥م قمٚمييٞمٝمؿ أن يٙمييقن يميين ضميي٤مء ذم احلييدي٨م اًمّميي ٞم  

ومٝمييذا ا ًييد اًمقاطمييد ٓ يٛمٙمييـ أن  "شمييقادد ؿ وشمييرا ٝمؿ يمٛم ييؾ ا ًييد اًمقاطمييد

لوميي٤مت إٟمييقاع  ييذه و ومٛميي لً ٟم ييـ يِمييٙمؾ ُمٜمييف ُمييـ أومييراد إُميي٦م إٓ سميي٤مًمٜمٔمر إمم اظمر

سم ٤مضم٦م إمم ٟم٤مس ُمٗمٙمريـ و ؿ اًمٕمٚمينء وقميغم خمرٚميػ اظمرّم٤مصي٤مهتؿو وسم ٤مضمي٦م 

إمم ُمٜمٗمييذيـ يم٠ميييدي وأرضمييؾ وٟم ييق ذًمييؽ و ييؿ أومييراد اعمجرٛمييع و وسمييذًمؽ ير ٘مييؼ 

 يييذا اعمٕمٜميييك ا ٛمٞميييؾ اًميييذي ،سميييُف اًمرؾميييقل قمٚمٞميييف اًمًيييلم ُمييي لًو يمٛم يييؾ ا ًيييد 

ٗم٘مييف اًمنمييقمل وُمييـ قمرومييقا اًمٗم٘مييف اًمقاىمييع  يي١مٓء اًماًمقاطمييد وم٤مًمرٕميي٤مون إذًا ُمييـ قمرومييقا 

 سمن قمٜمد ؿ ُمـ قمٚمؿ و ١مٓء يٛمدون أوًمتؽ سمين قمٜميد ؿ ُميـ قمٚميؿ و 
ِ
يٛمدون  ١مٓء
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وُمـ  ذا اًمرٕم٤مون سملم أوميراد اًمٕمٚمينء قميغم اظمرّم٤مصيٝمؿ وشمٗميرىمٝمؿ ذم ذًميؽ يٛمٙميـ 

 ب٘مٞمؼ ُم٤م يٜمِمدُه يمؾ ُمًٚمؿ همٞمقر.

سمٕمض اًمٕمٚمنء سمآم٠مو  أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م ضم٤مء ذم اًم١ًمال إظمػم و و ق اًمٓمٕمـ ذم

ة ًمرٜمٝميييييك ػمومٝميييييق ٓ ْيييييقز ٕٟميييييف ُميييييـ اًمرٌييييي٤مهمض اًميييييذي ضمييييي٤مء ذم إطم٤مديييييي٨م اًمٙم ييييي

 أن ي٘ميقم  ٛملم قمـ ذًمؽ وإٟمن قمغم يمؾ ُمـ قمٚمؿاعمًٚم
ِ
أُمرًا أظمٓمي٠م ومٞميف أطميد اًمٕمٚمينء

سمرذيمػمِه وسمٜمّم ِف إن يم٤من ا ٓم٠ُم ذم ُمٙم٤مٍن حمّميقٍر يمي٤من اًمرٜمٌٞميف ذم ذًميؽ اعمٙمي٤من 

ا ٓميييي٠م ُمٕمٚمٜميييي٤ًم وُمِمييييٝمقرًا ومييييل سميييي٠مس ُمييييـ اًمرٜمٌٞمييييف  و دون إقمييييلٍن وإؿمييييٝم٤مرو وإن يميييي٤من 

اْدُع إمَِم ﴿: ري٘مي٦م اإلقميلن وًمٙميـ يمين ىمي٤مل شمٕمي٤مزمواًمٌٞم٤من هليذا ا ٓمي٠م أيْمي٤ًم قميغم ـم

ـُ  يي ًَ ييٜم٦َِم َوضَميي٤مدهِْلُْؿ سمِيي٤مًم رِل ِ ييَل أطَْم ًَ ْٙمَٛميي٦ِم َواعمَْْققِمَٔميي٦ِم احْلَ
ييَؽ سم٤ِمحْلِ ٌِٞمِؾ َرسمك و وٓ [323]النحددل:﴾ؾَميي

ٝمؿ ُمييييـ سمٕمييييض إذا يميييي٤مٟمقا قمييييغم يمٚمٛميييي٦ٍم ؾمييييقاء  قمييييغم ْييييقز أن يٜميييي٤مل اًمٕمٚميييينء  سمٕمْميييي

اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م وقمييييغم ُمييييٜمٝم٩م اًمًييييٚمػ اًمّميييي٤مًم و أُميييي٤م إذا يميييي٤مٟمقا ُمييييـ اعمٌرييييدقملم 

اًمْم٤مًملم و وم ٞمٜمتٍذ  ١مٓء هلؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م ظم٤مص٦م وأؾمٚمقب ظم٤مص و  ذا ُمي٤م َيييين 

 ضمقاسم٤ًم قمن ضم٤مء  ذم اًم١ًمال و وًمٕمكم  ُم٤م أوٕم٧ُم ؿمٞمت٤ًم..

 ( 00:  00: 44/   571) اهلدى والنور /  
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 ىكاش حْل مطاٜل ميَجٔ٘  

 ٓتضنً الهالو علٙ فكُ الْاقع 

وام  ذا اعمقوقع ي٤م ؿمٞم  ُمقوقع اُمر ٤من اًم٘مٚميقب أؿميٖمٚمٜمل يم يػمًا  ُمداظمٚم٦م:

عمييي٤م رأيييي٧م ذم واىميييع اًميييدقم٤مة وـمييييلب اًمٕمٚميييؿو واعمًييي٠مًم٦م قمٜميييدي ذم رأييييل يرضمييييع 

ل أيم ر ي٤م ًم٘مْميي٤مي٤م يميين شمٓمرىمٜميي٤م ىمٌيؾ ىمٚمٞمييؾ طميي٥م اًمِمييٝمرةو طمي٥م اًمًييٛمٕم٦مو أؿمييٞم٤مء أقميين

 ىمٚمٌٞم٦م ىمد ظمرضم٧م ًصم٤مر ٤م يمن ٟمرى..

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ًمييييذًمؽ اًمييييذيـ يييييرون يٗمّمييييٚمقن اقمر٘ميييي٤مد اًم٘مٚميييي٥م قمييييغم قمٛمييييؾ اًمٔميييي٤م ر  ُمداظمٚميييي٦م:

يم٤مذسمقن واملقنو ي٘مقل إن اإلينن ُمقضمقد سم٤مًم٘مٚم٥م دمده ذم اًمٔم٤م ر ٓ وضمقد ًمف 

 همػم ص ٞم و ومن ذم اًم٘مٚم٥م فرج.

 واًمٔم٤م ر قمٜمقان اًم٤ٌمـمـ. اًمِمٞم :

ًمٌيييي٤مـمـ وميييي٠مىمقل  ييييذه اًم٘مْمييييٞم٦م ُمقضمييييقدة أن وظم٤مصيييي٦م ٟمٕمييييؿ. قمٜمييييقان ا ُمداظمٚميييي٦م:

 أقمرؼم ٤م ُمـ أيم ر اعملطمظ ومٞمن رأي٧م قمغم  ذه اًمّم قة.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

أي ٟمٕمييؿو دمييد اًم٘مٚمييقب ُمِميي قٟم٦مو دمييد اًم٘مٚمييقب ومٞمٝميي٤م ُميي٤م ومٞمٝميي٤مو وىمييد  ُمداظمٚميي٦م:
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دمييد ذم ٟمٗمييس أظميير ُمييع أٟمييف د يييرو ىمٞمييؾ ًمييف قمٜمييف ود ير ٌيي٧م ُمييـ ذًمييؽ وميي٤مُمرع ىمٚمٌييف 

  ام ؾمٌ ٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمٌٖمْمف.قمٚمٞمفو وىمد ير٘مرب إمم

 ُمع إؾمػ. اًمِمٞم :

و يييذه ُميييـ إؿميييٞم٤مء اًمريييل اؾميييرٗمدهت٤م ُميييـ اًمًيييٜمقات اًمريييل ُمْمييي٧مو أن  ُمداظمٚمييي٦م:

اإلٟم٤ًمن ذم ومؽمة اًمِمي٤ٌمب وىميد تير قمٚمٞميف أطميقالو ًمٙميـ ًميٜمٚم ظ ذيميرت ذم إطميدى 

اًمرؾميي٤مئؾ و ييل ؾمييـ إرسمٕمييلم اًمرييل ذيمر يي٤م ام ؾمييٌ ٤مٟمف وشمٕميي٤ممم وسمٕميي٨م قمٚمٞمٝميي٤م ٟمٌٞمٜميي٤م 

¢. 

 ٟمٕمؿ. أي اًمِمٞم :

أن هليي٤م طمٙمٛميي٦م وهلي٤م ُمٕمٜمييكو وأؿمييٕمر أين وىميد دظمٚميي٧م ذم إرسمٕمييلم أن  ُمداظمٚمي٦م:

 ٜمي٤مك وميرقو اإلٟمًيي٤من يي٤م يييراه يي٤م ُم٣مي ُمييـ ؾميٜمقات َيٛمييد ام ؾميٌ ٤مٟمف وشمٕميي٤ممم 

 أٟمف ُمرت قمٚمٞمف ُمزاًمؼ ٟمج٤مه ام ُمٜمٝم٤م.

 احلٛمد م. اًمِمٞم :

طم٘مٞم٘م٦م ُمـ آٟمدوم٤معو ُمـ احلنسو ُمـ أؿمٞم٤مء ىمد إذا شمٌلم وضمد أٟمف ٓ  ُمداظمٚم٦م:

 هل٤م أو ًمٞم٧ًم قمغم إىمؾ يمن ىمٚمٞمؾ.

 ص . اًمِمٞم :

 ومن أدرى شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ ي٤م ؿمٞم  قمغم  ذه اًم٘مْمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

أٟميي٤م سميي٤مرك ام ومٞمييؽ ُمييـ ٟم ييق قمنميييـ ؾمييٜم٦م ٟم٘مييقل: يمييؾ  ييذه ا نقميي٤مت  اًمِمييٞم :
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و ذه إطمزاب اًمرل شمدٟميدن طميقل اإلؾميلم واحلٙميؿ سمين أٟميزل ام ٓ يٛمٙميٜمٝمؿ أن 

 قا ىمْمٞمرلم اصمٜمرلم:َي٘م٘مقا سمٖمٞمرٝمؿ إٓ إذا طم٘م٘م

أيمٜمييل قمٜمٝميي٤م سمٚمٗمٔمرييلم شمّمييٗمٞم٦م وشمرسمٞميي٦مو وأىمييقل ذم أصمٜميي٤مء اًمنمييح اًمرّمييٗمٞم٦م فمٝمييرت 

ٟميي٤م أطمٙمييؿ ٠مُمٕم٤معمٝميي٤م ُمٜمييذ قمنمييات اًمًييٜملمو ًمٙمييـ اًمؽمسمٞميي٦م ٓ ٟمجييد هليي٤م أصمييرًاو وًمييذًمؽ وم

ن أٟميزل ام قميغم سميقمغم يمؾ احلريم٤مت اإلؾملُمٞم٦م اًمرل شمدٟمدن طميقل إىم٤مُمي٦م احلٙميؿ 

سم٤م ٝميي٤مد إومٖميي٤مين وطمرييك ا ٝميي٤مد إن ىميي٤مم  أرض ُمًييٚمٛم٦م ٓ يٛمٙمييـ أن يّمييٚمقا طمرييك

ذم ا زائرو ٓ يٛمٙمـ أن ب٘مؼ اًمٌٖمٞم٦م اًمرل يٜمِمد ٤م يمؾ ا نقم٤مت اإلؾملُمٞم٦م ُمي٤م 

 دام أسؿ د ير ٘م٘مقا ا٤مشملم اًم٘مْمٞمرلم: اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م.

ٟم ـ ذم ـمري٘م٦م اًمرّمٗمٞم٦م ٓ ؿمؽ ُمٜمذ قمنميـ أو صملصملم ؾمٜم٦مو ًمٙمـ ٓ ٟمرى أصمرًا 

ضميييدٟم٤م قمٚمييينء يم يييػميـ واحلٛميييد م يٕمٛمٚميييقن ذم اعمجييي٤مل عمقويييقع اًمؽمسمٞمييي٦م: ٕٟمٜمييي٤م و

إول ذم اًمرّمييييٗمٞم٦مو اًمييييدقمقة إمم اًمرقطمٞمييييد واًمييييدقمقة إمم اشمٌيييي٤مع اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦مو 

وشمّميييييٗمٞم٦م اًمّمييييي ٞم  ُميييييـ اًمْميييييٕمٞمػ إمم ًظميييييرهو واًمرضميييييقع ذم اًمٗم٘ميييييف إمم  يييييذيـ 

اعمّمدريـ وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ  ذا ىم٤مئؿو ًمٙمـ ُم٤م وضمدٟم٤م ُمـ يدقمق ويٙمرؾ ٟم٤مس 

 ٦م اًمرل  ل صمٛمرة اًمدقمقة إومم و ل اًمرّمٗمٞم٦م.قمغم  ذه اًمؽمسمٞم

وم٤مٕرض أن ىمٗمر ومٞمن أقمٚمؿو ويم ػمًا ُم٤م ي٘مقًمقن سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م: عم٤مذا ٓ شمرجيف 

 إمم  ذه اًمٜم٤مطمٞم٦م.

أىمقل أٟم٤م ًمٙمؾ رضم٤ملو وأٟم٤م ًم٧ًم أ لً ٕن أيميقن واقمٔمي٤ًم وُمرؿميدًا.. إمم ًظميرهو 

ي٘ميييقم سمقاضمييي٥م وأتٜمييك أن أضميييد ُميييـ يٙميييقن مجيييع سميييلم اًمرّميييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦م ذم ٟمٗمًيييف 



 رأي العالمة األلباني فينا يسنى بفكه الواقع --------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

759 

اًمؽمسمٞمييي٦م ًمٖميييػمهو وقمًيييك ام أن يٛميييد قمٌييي٤مده اعمييي١مُمٜملم سمر ٘مٞميييؼ  يييذه اًم٘مْميييٞم٦م اًم ٤مٟمٞمييي٦م 

 و ل اًمؽمسمٞم٦م قمغم اإلؾملم اعمّمٗمك.

طمرص٧م اًمٗمؽمات إظمػمة أن أيمر٥م ومٞمف وىمد يمر٧ٌم  : ذا إذا أذٟمرؿ زم ُمداظمٚم٦م:

ومٞمف يمر٤مسملم ضمت٧م اين ُمٕميلو وملي٤م احلٙمٛمي٦م وطم٘مٞم٘مي٦م آٟمرّمي٤مرو ٓطمٔمي٧م أن يم يػم 

 ٕمض اًمدقم٤مة وا نقم٤مت شمًرٕمجؾ إدٟمك اًم٘مري٥م..أو سم

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

قمييغم طمًيي٤مب اًمٌٕمٞمييد و ييق اهلييده إؾميي٤مسو ومٛميي لً رؾميي٤مًم٦م احلٙمٛميي٦م  ُمداظمٚميي٦م:

ىمّميييدت ومٞمٝمييي٤م  يييذا ا ٤مٟمييي٥مو ُمييي٤م  يييل احلٙمٛمييي٦م ومٕميييلً ذم  يييذا اًمقاىميييع اعمْميييٓمربو 

ىمّمدت ا٤م ُمٕمٜمك ًظمرو ىمٚم٧م أن  ٜم٤مك ٟمٚم يظ أن يم يػم ُميـ  آٟمرّم٤مروًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م 

ة يرسمٓميييقن سميييلم اعميييٜمٝم٩م وسميييلم ب٘ميييؼ اًمٜمرييي٤مئ٩مو ومٞم ٙمٛميييقن قميييغم اعميييٜمٝم٩م ُميييـ اًمييدقم٤م

شمٜم٤مزًميييي٧مو  ٤م ذم صمييييلث ومتيييي٤متو ومتيييي٦م اؾمييييرٕمجٚم٧م وومتيييي٦مظمييييلل ب٘مييييؼ اًمٜمريييي٤مئ٩م ومقىمٕمٜميييي

ض آٟمرّمييييي٤مر وومتييييي٦م يتًييييي٧مو ويمٚمٝميييييؿ ىميييييدُم٧م شمٜمييييي٤مزٓت ُميييييـ أضميييييؾ أن ب٘ميييييؼ سمٕمييييي

 ون..خمٓم١م

 ٓزم شمذيمر ومٞمٝم٤م اًمراسمٕم٦م.. اًمِمٞم :

 ُم٤م  لع ُمداظمٚم٦م:

 ٤موقن.اًمذيـ  ؿ ُم اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 اًمذيـ  ؿ ُم٤موقن ذم اًمٓمريؼ يٛمِمقن. اًمِمٞم :
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طمييدث ظمٓميي٠م ييي٤م ؿمييٞم و أٟميي٤م أىمييقل اًمييذيـ رسمٓمييقا ُمٌيي٤م ةو طمٙمٛمييقا قمييغم  ُمداظمٚميي٦م:

 اعمٜمٝم٩م ُمـ ظملل ب٘مؼ اًمٜمٗمع..

 أيقة. اًمِمٞم :

٧م ظمٓمي٠م  ي١مٓء اعمرٕمجٚميقن وظمٓمي٠م ٜميأىمقل  ي١مٓء اًميذيـ أظمٓمي١مواو ومٌٞم ُمداظمٚم٦م:

٥م أٟميييف ٌٕسيييؿ سمًييي٥ٌم ويييٖمط إشمٌييي٤معو وسمًييي اعمرٜمييي٤مزًملم و يييؿ يم ييير يمييين شمٕمٚمٛميييقن:

 َي٤مول أن َي٘مؼ وًمق ضمزء ذم اًمؼمعم٤من وًمق ُمٙم٤مٟم٦م إمم همػم ٤م..

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

وسمٕمْمٝمؿ يتس ُمـ  ذا اًمقاىمع واٟمزوى ُمع أٟمف يًرٗم٤مد ُمٜمفو وىمٚم٧م ذم  ُمداظمٚم٦م:

ن طم٘مٞم٘مييييي٦م آٟمرّمييييي٤مر  يييييق اعميييييٜمٝم٩مو آ يييييرنم سمييييي٤معمٜمٝم٩م ؾميييييقاء ٓ ؿميييييؽو إاًمٜمٝم٤ميييييي٦م 

ٌُّقَسَيي﴿
ـَ ام َِوأظُْمييَرى ُبِ يي ُِميي و صمييؿ سمٞمٜميي٧م أن آٟمرّميي٤مر أٟمييقاع ب٘مييؼ [35]الصددف:﴾٤م ٟمٍَْمٌ

اًمٜمرييي٤مئ٩م ٟميييقع ُميييـ أٟميييقاع اًمٜمٍمييي ومييي٠ميم ر إٟمٌٞمييي٤مء د ير ٘ميييؼ هليييؿ اًمٜمٍمييي و يييق ب٘ميييؼ 

اًمٜمر٤مئ٩م ذم طمٞم٤مهتؿو وُمي٤م ب٘ميؼ  يذا إٓ ًميٌٕمض اًمرؾميؾ قمٚميٞمٝمؿ وقميغم ٟمٌٞمٜمي٤م أومْميؾ 

 اًمّملة واًمًلم.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ٜمٝم٩م  ق آٟمرّم٤مر ؾمقاء أب٘مؼ ًمٚمداقمٞم٦م ذم طمٞم٤مشمف ُم٤م وم٘مٚم٧م اًمرزام اعم ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٕمك إًمٞمف أو د ير ٘مؼ. ٟمٕمؿ.

إظمقاٟمٜم٤م يٕمٚمٛمقن أٟمٜم٤م ًمٜم٤م يمٚمنت ُمًٌٓم٦م طمقل  ذه اًمٜم٘مٓم٦مو وٟمذيمر هليؿ  اًمِمٞم :

سم٠من اًمقاضم٥م قمغم اًمداقمٞم٦م اعمًٚمؿ احلؼ  ق أن يًيرٛمر ذم اًمٓمرييؼ اعمًير٘مٞمؿو صميؿ 
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٨م اًمّم ٞم  ذم ص ٞم  ُمًٚمؿ ٓ قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ وصؾ أم د يّمؾو وٟمذيمر احلدي

ورسميين يٙمييقن أيْميي٤ًم ذم اًمٌايي٤مري ُمييـ طمييدي٨م اسمييـ قمٌيي٤مس ر  ام شمٕميي٤ممم قمٜمييف أن 

قمرويي٧م قمييكم إُمييؿو ومرأييي٧م ؾمييقادًا يمٌييػمًا أو قمٔمييٞمًن ذم إومييؼو »ىميي٤مل:  ¢اًمٜمٌييل 

وم٘مٚمييي٧م: ُميييـ  ييي١مٓءع ىمييي٤مل:  ييي١مٓء ىميييقم ُمقؾميييكو صميييؿ ٟمٔمييير ذم ا ٤مٟمييي٥م أظمييير ُميييـ 

 ييذه أُمرييؽ. ىميي٤مل: صمييؿ قمييرض قمييكم اًمٜمٌييل إومييؼ ومقضمييد أُمرييف ىميي٤مل: ُميي٤م  ييذاع ىميي٤مل: 

وُمٕميييف اًمييير ط واًمر ٓمييي٤منو واًمٜمٌيييل وُمٕميييف اًمرضميييؾ واًميييرضملنو واًمٜمٌيييل وًميييٞمس ُمٕميييف 

ٟم ييييـ ٟمييييذيمر  ييييذا ردًا قمييييغم اإلظمييييقان اعمًييييٚمٛملم اًمييييذيـ يرٗميييي٤مظمرون سمٙم ييييرة  «أطمييييد

قمييييدد ؿ ويٛمرٜمييييقن قمٚمٞمٜميييي٤م سم٠مٟمٜميييي٤م قمييييددٟم٤م ىمٚمٞمييييؾو ويًييييرٚمزُمقن ُمييييـ ذًمييييؽ أن دقمييييقهتؿ 

ٚمٞمٛم٦م ًمٙمي٤من أشمٌي٤مقمٙمؿ يم يػمو ٟم٘ميقل ؾميٌ ٤من امو ًمٞم٧ًم ُمًير٘مٞمٛم٦م: ٕسي٤م ًميق يم٤مٟمي٧م ؾمي

ٟم ـ ٓ ٟمؼمئ أٟمٗمًٜم٤م ُميـ أن ٟمٙميقن خمٓمتيلم أو ُم٘مٍمييـو ًمٙميـ اؾميردًٓمٙمؿ قميغم 

ظمٓمييي٠م دقمقشمٜمييي٤م ًم٘مٚمييي٦م أشم٤ٌمقمٜمييي٤مو  يييذا يٕميييقد سمييي٤مًمرد قميييغم أوًمتيييؽ إٟمٌٞمييي٤مء اًميييذيـ بيييدث 

 طمرك رأى اًمٜمٌل وًمٞمس ُمٕمف أطمد. ¢قمٜمٝمؿ اًمرؾمقل 

 إشم٤ٌمع يم رة وىمٚم٦مو وأذيمر أٟمي٤م ايذه إذًا: ومٞمج٥م أن شمٜمٔمر إمم اًمدقمقة وًمٞمس إمم

اعمٜم٤مؾم٦ٌم أيْم٤ًمو وأىمقل: ُمـ اًمٕمجٞمي٥م أن ا ي٤م كم اًمٕميرو و يق ُمنميك ًمٙمٜميف يمي٤من 

 ذيمٞم٤ًم عم٤م ي٘مقل ذم ىمّمٞمدشمف:

  كى صسحًي ملس رأى الاعر  دوىا 

 

 

 وأيقاان  يىااس  حقاا   قو ااا 

 فقلاال لاا    رًااك نونااك  ىااا 

 

 ىحسول  لكًس أو ىما   فنساذرا 

عمًيييٚمؿ أومم أن يٙميييقن قمٜميييده  يييذا اعمٜمٓميييؼو ٟم ييي٤مول أن ٟمّميييؾ إمم يييي٤م مج٤مقمييي٦م ا 

اهلده اعمٜمِمقد و ق إىم٤مُم٦م طمٙميؿ ام ذم إرضو ومي٢من وصيٚمٜم٤م وم٤محلٛميد م وميذًمؽ 
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ُمـ ومْمؾ امو إن د ٟمّميؾ اعمٝميؿ أٟمٜمي٤م ٟمٙميقن ُمٕميذوريـ: ٕٟمٜمي٤م ٟمٛمٌمي ذم اًمٓمرييؼو 

 ومٝمذه سمل ؿمؽ يمٚمٛم٦م طمؼ.

حلييدي٨مو ًمٙمييـ  ييذا ي٘مييقدين سميي٤مرك ام ومٞمييؽو ُمييدار يمريي٤مو قمييغم  ييذا ا ُمداظمٚميي٦م:

 .«ًمٙمؾ ٟمٌل طمقاريقن»إمم ؾم١مال ومرقملو ورد طمدي٨م: 

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 .«.. ي٠ميت اًمٜمٌل وًمٞمس ُمٕمف أطمد»يمٞمػ ٟمجٛمع سمٞمٜمف وسملم:  ُمداظمٚم٦م:

  ذا أُمر ؾمٝمؾ سم٤مرك ام ومٞمؽ. اًمِمٞم :

 شمٗمْمٚمقا. ُمداظمٚم٦م:

ُميي٤م ُمييـ قميي٤مم إٓ وىمييد ظمييصو قمٛمييقم وظمّمييقص يٕمٜمييلو يميين ىميي٤مل قمٚمٞمييف  اًمِمييٞم :

ٙمييؿ يييدظمٚمقن ا ٜميي٦م إٓ ُمييـ أسمييكو ىميي٤مًمقا: وُمييـ ييي٠مسمك ييي٤م رؾمييقل امعل يمٚم»اًمًييلم: 

 .«ىم٤مل: ُمـ أـم٤مقمٜمل وم٘مد دظمؾ ا ٜم٦مو وُمـ قمّم٤مين وم٘مد أسمك

 أٟم٧م شمٕمٚمؿ وًمق أن  ذا اعم ٤مل أن ٓ ٟم١مُمـ سمفو ًمٙمـ ُمـ سم٤مب اًمر٘مري٥م.

شمٕمره أن يم ػمًا ُميـ قمٚمينء اعمًيٚمٛملم اعمري٠مظمريـ يمي٤مًمٜمقوي وأُم ٤مًميف ٓ ي٘مقًميقن 

 .«يمؾ سمدقم٦م ولًم٦م»ف اًمًلم: سمٕمٛمقم ىمقًمف قمٚمٞم

 ـمٞم٥م:  ؾ  ؿ يمٗمروا اذا احلدي٨مع

ا ييييقاب: ٓو ًمٙمييييٜمٝمؿ ظمّمّمييييقهو ظمّمّمييييقه أصيييي٤مسمقا أم أظمٓميييي١موا ًمييييٞمس  ييييذا 

جم٤مل: ٕٟمٜم٤م ُمذ ٌٜم٤م ُمٕمروه أن  ذا احلدي٨م قمغم قمٛمقُميف وأٟميف يمين ينميح ذًميؽ 
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اىمرْميي٤مء اًمٍميياط اعمًيير٘مٞمؿ خم٤مًمٗميي٦م »ؿمييٞم  اإلؾمييلم اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م ذم يمر٤مسمييف اًمٕمٔمييٞمؿ: 

أن ُم ييييؾ  ييييذا اًمٕمٛمييييقم ٓ يٛمٙمييييـ ختّمٞمّمييييف ًمٙم ييييرة ُميييي٤م يميييي٤من  «ا  ييييٞمؿأصيييي ٤مب 

يٙمييييرره قمييييغم ُمًيييي٤مُمع اًمّميييي ٤مسم٦م ذم يمييييؾ ُمٜم٤مؾميييي٦ٌم ظم٤مصيييي٦م ذم ظمٓمٌيييي٦م  ¢اًمرؾمييييقل 

 «ويميؾ سمدقمي٦م ويلًم٦م»احل٤مضم٦م اًمرل يم٤من يٗمرر  ا٤م ظمٓمٌفو ومٞم٘مقل ذم  يذه ا ٓمٌي٦م: 

 يييذا اًميييذي يٙميييرر ايييذه اًمّميييٞمٖم٦م اًمٕم٤مُمييي٦م ٓ يٛمٙميييـ أن ييييدظمٚمٝم٤م ختّميييٞمص و يييق ٓ 

ّمص ُمع يم رة اًمرٙمرارو ًمٙمـ ُمع ذًمؽ وضمد ذم قمٚمينء اعمًيٚمٛملم ُميـ يذيمر اعما

ُميـ ؾميـ ذم اإلؾميلم »ىم٤مًمقا:  ذا قمي٤مم خمّميقصو وضمي٤مءوا سم٤مًميدًمٞمؾ اعماّميص: 

 إمم ًظمره. «ؾمٜم٦م طمًٜم٦م..

و ًمٙميييييـ ٓ يٛمٙميييييـ أن أشمّميييييقر إٓ أسيييييؿ ىوا ذم  يييييذه اًميييييدقمقومٝميييييؿ وإن أظمٓمييييي١م

٤م ختّمييٞمصو يٕمر٘مييدون ذم ىمييرارة ٟمٗمقؾمييٝمؿ أن ُم ييؾ  ييذه اًمٙمٚمٞميي٦م يٛمٙمييـ أن يييدظمٚمٝم

وًميييذًمؽ وم٤مًمًييي١مال قميييـ ا يييقاب اًمًييي٤مسمؼ أن  يييذا اًمٜمٌيييل ًميييٞمس ًميييف أشمٌييي٤معو وذًميييؽ ًميييف 

سمٕمض إشم٤ٌمع ًمٙمـ رسمين ًميٞمس ًميف طميقاريلمو  يذا ٟمي٤مدرو ومٞمٙميقن ُم يؾ  يذا احليدي٨م 

خمّمّم٤ًم ًمذاك احليدي٨مو وأٟمي٤م أىميقل  يذا يمرٗم٘ميفو ًمٙميـ احل٘مٞم٘مي٦م أن ُمٜمٝمجٜمي٤م ْي٥م 

أذيمر أن ًمٙم رة إطم٤مديي٨م  أن ٟمرذيمر احلدي٨م اًمذي اسمردأت اًم١ًمال قمٜمف سم٠مين ٓ

اًمرل شمدور ذم خمٞمٚمرلو ومٝمؾ أٟمي٧م أو إخ وًمٞميد أو أطميد ُميـ احلي٤م،يـ ييذيمرون 

 ُمّمدر احلدي٨مع

 ع«ًمٙمؾ ٟمٌل طمقاريقن» ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :
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 وام أٟم٤م ؾم٠مًمٜمل قمٜمف ـم٤مًم٥م د أطم٘م٘مف د أظمرضمف. ُمداظمٚم٦م:

 شمذيمر. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٧م قمكم. اًمِمٞم :

 «ُميي٤م ُمييـ ٟمٌييل إٓ وسمٕميي٨م ام ُمٕمييف طمييقاريـ وأصيي ٤مب..»ذم طمييدي٨م:  ُمداظمٚميي٦م:

 اذا اًمٚمٗمظ.

  ذا... اًمِمٞم :

 ذم ص ٞم  ُمًٚمؿ وام أقمٚمؿو.. قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص. ُمداظمٚم٦م:

 ..«ُم٤م ُمـ ٟمٌل إٓ ويم٤من طم٘م٤ًم قمٚمٞمف أن يدل أُمرف»اًمذي ومٞمف:  اًمِمٞم :

 طمدي٨م قمٌد ام سمـ قمٛمرو.. ُمداظمٚم٦م:

  ق  ذا. اًمِمٞم :

 ذم ُمًٚمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ٕمؿ  ق ذم ُمًٚمؿ.ٟم اًمِمٞم :

 ؿمٞم  طمدي٨م ًمٙمؾ ٟمٌل طمقاري وطمقاري اًمزسمػم... ُمداظمٚم٦م:

  ق اإلؿمٙم٤مل وارد قمغم يمؾ طم٤مل. اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:
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 ًمٞمس  ٜم٤مك وٓ طمقاري. اًمِمٞم :

 يٌ٘مك... ُمداظمٚم٦م:

 اعمٝمؿ سمٕمد أن ص  احلدي٨م ا قاب ُم٤م ذيمرت ًٟمٗم٤ًم وام أقمٚمؿ. اًمِمٞم :

 قمغم اًمراّمٞمص ي٘مقم ُم٘م٤مم آؾمر ٜم٤مء. ُمداظمٚم٦م:

  ق  ذا. اًمِمٞم :

 ضم٤مء ذم ؾم١ماًمؽ... ُمداظمٚم٦م:

 حلٔمف... اًمِمٞم :

 سم٠من إخ طمًلم... أظمذٟم٤م اًمقىم٧م قمٜمفو وم٠مقمرذر قمٜمف.. ُمداظمٚم٦م:

ٓ سميي٠مس  ييذا طم٘مٙمييؿو أُميي٤م اإلظمييقان  يي١مٓء ٟم ييـ ٟمٕمييٞمش ُمٕمٝمييؿ دائييًنو  اًمِمييٞم :

 ظم٤مص٦م  ذا اًمذي سمج٤مٟمٌل ٓ يٗمقت ومرص٦م وٓ يدع اًمِمٞم  يرٚمٗمظ إٓ سم٤م ػم.

 ؿ  ٜم٤م اًمٞمقم  ومٜم٤م.زيـ وضمقديم ُمداظمٚم٦م:

 وام اًمِمٞم  أيمرُمٜم٤م... ُمداظمٚم٦م:

 ام ي٤ٌمرك ومٞمٙمؿ. اًمِمٞم :

 طم٘مٞم٘م٦م أٟم٤م ذم ذ ٜمل ىمٚم٧م أٟم٤م إن فمٗمرت ُمـ اًمِمٞم  سم٤ًمقم٦م واطمدة... ُمداظمٚم٦م:

اًمٌا٤مري اًمؽمُمذي قمـ ضمي٤مسمر  «ًمٙمؾ ٟمٌل طمقاري٤ًم وإن طمقاريل اًمزسمػم» ُمداظمٚم٦م:

 واًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ قمـ قمكم ص ٞم .
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 احلٛمد م. اًمِمٞم :

 ًمٙمـ شمٌ٘مك قمغم... داظمٚم٦م:ُم

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 .. اًمِمٞم .ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

... إن ؿميييي٤مء ام ًمٞمييييزول اإلؿمييييٙم٤مل د أويييع  ييييذا احلييييدي٨م ذم يمريييي٤مب ُمداظمٚمييي٦م:

طم٘مٞم٘مييي٦م آٟمرّمييي٤مر ُميييع احليييدي٨م اًميييذي أ ت إًمٞميييف ىمٌيييؾ ىمٚمٞميييؾو وم٠ًمويييع اهلييي٤مُمش 

 وأسملمو وإضم٤مسمرٙمؿ سم٤مرك ام ومٞمٙمؿ.

 إن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 سمٕمض اًمدقمقة يرجٜمٌقن ذيمر اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل ذم يمرٌٝمؿ ويمؾ... ٜم٤مك  ُمداظمٚم٦م:

  ١مٓء ُمـ مج٤مقم٦م أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقم٦مو ظمذ سم٤مًمؽلل اًمِمٞم :

يدٟمدٟمقن سمٙمٚمٛم٦م أظمرى و ل يمٚمٛم٦م أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقمي٦مو وييذيمرون  ُمداظمٚم٦م:

  ذه يمٚمٛم٦م قم٤مُم٦مو ومن رأيٙمؿ اذه اًمٙمٚمٛم٦م.

ٚمٜميي٤م  ييذه اًمٙمٚمٛميي٦م هليي٤م شمٙمٚمٛمٜميي٤م ذم  ييذا أيم يير ُمييـ ُمييرةو واًمٞمييقم صيي٤ٌمطم٤ًم ىم اًمِمييٞم :

دًٓمر٤منو دًٓم٦م سم ؼ ودًٓم٦م سم٤ٌمـميؾو و يؿ ي٘مّميدون اًم٤ٌمـميؾ وٓ ي٘مّميدون احليؼو 

وًمق أسؿ مجٕمقا سملم اًم٘مّميديـو ىمّميد احليؼ وىمّميد اًم٤ٌمـميؾو ًمٙمي٤من أُمير ؿ أ يقن 

ىمٚميييٞملًو إسيييؿ ي٘مّميييدون سم٠م يييؾ اًمًيييٜم٦م وا نقمييي٦م وميييٞمن يرٕمٚميييؼ سم٤مًمٕم٘مٞميييدة اعم٤مشمريديييي٦م 
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وا نقم٦م أ ؾ احلدي٨م وسما٤مص٦م أوًمتؽ وإؿم٤مقمرةو وفرضمقن قمـ أ ؾ اًمًٜم٦م 

اًمذيـ يٜمرٛمقن إمم اًمًٚمػ اًمّم٤مًم و وًظمرون ُمـ اعم دصملم اًمٞمقم يقؾمٕمقن ُمٕمٜمك 

 ييذه ا ٛمٚميي٦مو ومٞمييدظمٚمقن يمييؾ اعمًييٚمٛملم اًمييذيـ يِمييٝمدون أن ٓ إًمييف إٓ امو وٟم ييـ 

ٟمييرى قمييدم اؾمييرٕمنل  ييذه اًمٙمٚمٛميي٦م: ٕسيي٤م يمٙمٚميينت سمٕمييض اًمًٞم٤مؾمييٞملم اًمرييل يٛمٙمييـ 

و وإذا يمٜم٤م وذًمؽ ُمـ ومْمؾ  ١مٓء قمٚمٞمٜم٤م ٟمرى أٟمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ضمٚمٌٝم٤م يٛمٞمٜم٤ًم وي٤ًمراً 

قميييغم ُميييٜمٝم٩م ؾميييٚمٗمٜم٤م  ¢أٟمٕميييؿ قمٚمٞمٜمييي٤م سمييي٠من ٟمٗمٝميييؿ إؾميييلُمٜم٤م ويمرييي٤مب رسمٜمييي٤م وؾميييٜم٦م ٟمٌٞمٜمييي٤م 

اًمّميي٤مًم و ومٞمٜمٌٖمييل أن ٟمٜمرًيي٥م إمم  يي١مٓء اًمًييٚمػ ًمييٞمس سمٕمٌيي٤مرة يييدظمؾ ومٞمٝميي٤م ا ٚمييػ 

ؿ اًمذيـ ُم٤م ظمجٚمقا وٓ اؾمر قا أن يٕمٚمٜمق ٤م  اطم٦م ومٞم٘مقًمقا: ُمذ ٥م اًمًيٚمػ أؾميٚم

 وُمذ ٥م ا ٚمػ أطمٙمؿ وأقمٚمؿو ورسمن زادوا ًمٗمٔم٦م أظمرى..

 ُم٤م قمدًمقا وٓ ذم اًمٔمٚمؿ أيْم٤ًم..  ٜم٤م اًمٕم٤ٌمرة.. ُمداظمٚم٦م:

اًمِم٤م د يمٚمٛم٦م أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقمي٦م ييدظمؾ ومٞميف  ي١مٓءو أُمي٤م ؾميٚمٗمل وميل  اًمِمٞم :

 يدظمؾ  ١مٓء سمؾ  ؿ يرؼمءون يمن ىمٚم٧م ُمـ  ذه اًمٜم٦ًٌمو ومٙمن ىمٞمؾ:

 فحسااًكه هااذا ال فااسو   وننااس

 

 

 

 وكاا   ىااس   ااا فواا  ين اا  

أٟم٤م ي٤م أسم٤م سمدر يمن ي٘م٤مل إن أٟمًك ومل أٟمًكو عم٤م يمٜم٧م ذم ا ٤مُمٕم٦م اضمرٛمٕمٜم٤م   

ذم دار أطمييد إظمقاٟمٜميي٤م و ييق واًمييد حمٛمييد ًمٓمٗمييل  ييذاو يميي٤من  ييق ُمٕمٞمييدًا ذم ا ٤مُمٕميي٦م 

اإلؾمييلُمٞم٦م وم٤مشمٗم٘مٜميي٤م أن ٟمًيييٝمر قمٜمييده ًمٞمٚمييي٦م ُمييـ اًمٞمييي٤مزمو ويم٤مٟميي٧م اًمٖمرومييي٦م يميين شمٕمٚمٛميييقن 

رطم٦ٌم واؾمٕم٦مو ومٖمروم٦م يمٝمذه وؾمٞمٕم٦م ضمدًا اُميرعت يميؾ  ٜم٤مك ُم٤ًميمـ ا نقم٦م همره 

أـمراومٝم٤م سم٢مظمقاٟمٜم٤م اًمًٚمٗمٞملمو عم٤م دظمؾ قمٚمٞمٜمي٤م أطميد ا ٓمٌي٤مء اعمِميٝمقريـ وٓ أقمر٘ميد 

أن  ذا ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم ذم  ء إٓ ُمي٤م ؾميٛمٞمرف ًمٙميؿو ُميـ أٟمٜميل أؤُميـ سم٘ميقل ُميـ ىمي٤مل ُميـ 
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 أ ؾ اًمٕمٚمؿ:

 القاااعي لاااوة   وًااا  ب دااا  

 

 

 

  اااا وله و ساااار  و ااااذر 

 و ساا فل و اان وجمااسهر فسااقسً  

 

 طلااا ا نسىاا  ب  زالاا   نكاار 

ومٝميييذا اًميييذي أٟمييي٤م ؾم٠مؾميييٛمٞمف ييييدظمؾ ذم اًمرٕمرييييػو و يييذا يؽمشمييي٥م ُميييـ وراءه أظميييذ  

اًمٕمؼمةو ويمٞمػ يًيقغ ًمٜمي٤م أن ٟمدظمٚميف ذم زُميرة أ يؾ اًمًيٜم٦م وا نقمي٦مو واؾميٛمٕمقا ُمي٤م 

 ضمرى سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ُمـ ٟم٘م٤مش.

ًيي٧م دظمييؾ اًمرضمييؾ وؾمييٌ ٤من ام وأٟميي٤م عميي٤م دظمٚميي٧م اعمجٚمييس يميي٤من دوري أن ضمٚم

ًظمييير واطميييد قمٜميييد قمرٌييي٦م اًمٌييي٤مب يمييين  يييق صييي٤مطم٥م اًميييدار أن  ٜمييي٤مو وميييدظمؾ اًمرضميييؾ 

اعمِمييي٤مر إًمٞميييف و يييق حمٛميييد اًمٓميييقاه شمٕمرومقٟميييفو أٟمييي٤م أقمروميييف ُمٜميييذ اًم٘ميييديؿ يمييي٤من رئيييٞمس 

اإلظميييقان اعمًيييٚمٛملم ذم اًمٕميييراقو وأٟميييف إظميييقاٟمجل ُميييرو ُمييي٤م أدري شمٕمريييؼم  يييذه همٞمٌييي٦م 

اًمرضميييؾ ومٌيييدأ ـ أٟميييف  يييذا ُميييـ اعمًييير ٜمٞم٤مت اًمًييي٧مو دظميييؾ قمرؼم ييي٤مو ًمٙميييـ أٟمييي٤م ُمٓمٛميييتا

يّميي٤موم  قمييـ يٛمٞمٜمييف دار اًمييدورة يمٚمٝميي٤م وأٟميي٤م أشمٗمييرس ذم وضمٝمييف ُميي٤م أطمييد ُمييـ إظمقاٟمٜميي٤م 

ي٘مقم ظملوم٤ًم عم٤م شمٗمٕمٚمقن أٟمرؿو وأٟم٤م شمٕم٧ٌم ُمـ أضمٚمٙميؿ طمٞميٜمن ييدظمؾ قمٚميٞمٙمؿ سمٕميض 

إظمقاٟمٜم٤م وم٠مرايمؿ شم٘مقُمقنو ومٝمق ُم٤م أطمد ىم٤مم ًمفو وم٠مرى ُملُم  وضمٝمف شمرٖمػم عم٤م وصؾ 

ييي٤م أؾميير٤مذ أٟميي٧م شمٕمٚمييؿ سم٤مًمِميي٤مم ي٘مقًمييقن: إزم ىمٚميي٧م ًمييف وُمييد يييده ُمّميي٤موم ٤ًمو ىمٚميي٧م ًمييف: 

قمزييييز سميييدون ىمٞمييي٤ممو  يييق ؾميييٛمع  يييذه اًمٙمٚمٛمييي٦م واٟمٗمجيييرو وشمٕميييره  يييق ظمٓمٞمييي٥م ٓ سميييد 

 ؾمٛمٕمرفع

 ؾمٛمٕمرف ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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ىم٤مل  ذه ُم٤ًمئؾ صم٤مٟمقي٦مو  ذه يمذا.. ىمِمقر وٓ يٜمٌٖمل أن ٟمٌ ٨م ذم ُم ؾ اًمِمٞم :

ى  ييذه اًم٘مْمييٞم٦موٓزم ُميي٤م ٟمرٗمييؼ قمييغم حم٤مرسميي٦م اًمِمييٞمققمٞم٦م واًمٌٕم ٞميي٦م واعملطمييدةو وضميير

اًمٜم٘ميي٤مش اًم يي٤مين سمٞمٜمييل وسمٞمٜمييفو يميي٤من ُمييـ يملُمييف أٟمييف ًمييٞمس ُمييـ اًمييلزم أن ٟمٌ يي٨م أن 

ُم٤ًمئؾ ظملومٞم٦مو وٓزم ٟمجٛمع صيٗمقومٜم٤م ويمٚمٛمرٜمي٤م عم ٤مرسمي٦م اعملطميدة  ي١مٓءو ىمٚمي٧م 

ي٤م أؾمر٤مذ ٓ يٙم٤مد يقضمد  ء  ٜم٤مك ُمرٗمؼ قمٚمٞمفو ًمٕمٚمؽ شمٕميره أن اًمٙمٚمٛمي٦م اًمٓمٞمٌي٦م ٓ 

ىمييرأت رؾميي٤مًم٦م قمٜمييدٟم٤م ذم دُمِمييؼ  إًمييف إٓ ام خمرٚمييػ طمرييك اًمٞمييقم ذم شمٗمًييػم ٤م وأٟميي٤م

سم٤مًمِم٤مم ًمٚمِمٞم  حمٛميد اهل٤مؿميٛمل ؿميٞم  اًمٓمري٘مي٦م اًمِمي٤مذًمٞم٦م ذم دُمِميؼ قمٜمقاسي٤م ٓ إًميف 

إٓ امو قمٜميييدُم٤م شم٘ميييرأ اًمرٗمًيييػم ٓ ُمٕمٌيييقد إٓ امو وىميييرأت ٟمٗميييس اًمرٗمًيييػم ذم رؾمييي٤مًم٦م 

رقطمٞمييييد اًمصييييٖمػمة ٕطمييييد مج٤مقميييي٦م اًمرٌٚمٞمييييغو وأٟميييي٧م سمرٕمييييره أن ٓ إًمييييف إٓ ام شمٕمٜمييييل 

إمم ًظمييييره وُمٕمٜمييييك يملُمييييؽ أٟمييييف طمرييييك  ييييذه اعمًيييي٠مًم٦م ْيييي٥م أن سم٠مىمًيييي٤مُمف اًم لصميييي٦م 

 ٟمٓمقهي٤مو ىم٤مل: ٟمٕمؿ.  ٜم٤م اًمِم٤م د. 

ىمٚمييييي٧م إذًا: يمٞميييييػ ٟمرٕمييييي٤مون وىميييييد اظمرٚمٗمٜمييييي٤م ذم اًمٕم٘مٞميييييدةو سمٛميييييـ بييييي٤مرب  ييييي١مٓء 

اعملطمييييدةع سم٠مُم يييي٤مهلؿ يييييـ يِمييييٝمدون أن ٓ إًمييييف إٓ امو ًمٙمييييٜمٝمؿ اقمر٘ميييي٤مدًا وقمٛمييييلً 

وظمٓمػمة ضمدًاو ٓ ْقز أن ٟمٖمض  يٙمٗمرون سمل إًمف إٓ امو ومٚمذًمؽ اعم٠ًمًم٦م ظمٓمػمة

اًمٜمٔمر قمـ  ذا ا له اًم٘م٤مئؿ اًمٞمقم ظملوم٤ًم ضمذري٤ًمو و٥ْم أن ٟمّمدع سمي٤محلؼ وأن 

ٟمٕمٚمييـ راييي٦م اًمرقطمٞمييد ا يي٤مًمص بيي٧م يمٚمٛميي٦م شمٕمييؼم قمييـ اًمقاىمييع اًمّميي ٞم  و ييق دقمييقة 

اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  ويمؾ ُمـ يٜمرٛمل إًمٞمٝم٤م ومٝمق ؾمٚمٗملو ومٚميذًمؽ  ي١مٓء اًميديم٤مشمرة اًميذيـ 

ًظمرهو  ذه يمٚمٛم٦م يرييدون شمٕمٛمٞمي٦م احليؼ  وا نقم٦م وإمم ي٘مقًمقن سم٠من مج٤مقم٦م اًمًٜم٦م

 سمقاؾمٓمرف.
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 ( 00:  00: 40/   600) اهلدى والنور / 

 (  00:  16: 31/   600) اهلدى والنور / 

اًمييٌٕمض ُمييـ ي٘مييقل ٟم ييـ ُمٜمٝمجٜميي٤م ؾمييٚمٗمل وقم٘مٞمييدشمٜم٤م ؾمييٚمٗمٞم٦مو وًمٙمييـ  …ُمداظمٚميي٦م:

 ـمري٘مرٜم٤م إظمقاٟمٞم٦مو ومن رأيؽ اذا اًمٙملمع

٤مدىملم ذم ادقم٤مئٝمؿ أن دقمقا ؿ ؾمٚمٗمٞم٦مو ومٝميؾ رأيي٧م ٟمرضمق أن يٙمقٟمقا ص اًمِمٞم :

ذًمييؽ سميي٠مسؿ يرٕمٌييدون ويٕمر٘مييدون قمييغم ُميي٤م يميي٤من قمٚمٞمييف اًمًييٚمػ اًمّميي٤مًم و إن  ييل إٓ 

يمٚمٛميي٦م  ييق ىم٤مئٚمٝميي٤مو  ييؿ قمرومييقا أن أن دقمييقة احلييؼ  ييل دقمييقة ؾمييٚمٗمٞم٦م ومريمٌييقا  ييذه 

اًمٔمييي٤م رة أن وشمًيييؽموا ُميييـ ورائٝمييي٤مو ٓ يٛمٙميييـ أسميييدًا اًمرقومٞميييؼ سميييلم اًميييدقمقة اًمًيييٚمٗمٞم٦م 

قاٟمٞميي٦مو ٓ سمييد أن يٛمٞمييؾ احلييؼ إمم أطمييدمل٤م دون إظمييرى: ٕٟمييف يميين ىمٚمٜميي٤م ذم واإلظم

أيم ر جم٤مًمس يم ػمةو دقميقة اإلظميقان اعمًيٚمٛملم ىم٤مئٛمي٦م قميغم يمريؾو صميؿ صم٘ميػو صميؿ ٓ 

 صم٘م٤موم٦م.

 ٟمٙمرٌٝم٤م.. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٙمرٌٝميي٤م: ٕن  ييذه طم٘مٞم٘ميي٦م ت ييؾ اًمقاىمييعو وإن يمٜميي٧م شمًييٛمٕمٝم٤م ًمٙمٜمٝميي٤م  ييل  اًمِمييٞم :

 اًمقاىمعو يمرؾ صمؿ ٓ صم٘م٤موم٦م.

اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم يٙميي٤مد ْييري قمٚمييٞمٝمؿ ىمييرن ُمييـ اًمزُميي٤من ٓ شم ٘مٞمييػ  صمييؿ دمييد

إـملىمييي٤ًمو إذًا:  يييذا ٟمًيييرٓمٞمع أن ٟمٗمّمييي  قمٜميييف سمٕمٌييي٤مرة ٓ... ومٞمٝمييي٤مو شميييدضمٞمؾ  يييذا قميييغم 

اًمٜمييييي٤مسو  يييييؿ دقميييييقهتؿ ؾميييييٚمٗمٞم٦م ًمٙميييييـ قميييييغم ُميييييٜمٝم٩م إظميييييقاين.. ٟمرضميييييق أن يٙمقٟميييييقا 

 ص٤مدىملم..
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ٟمٗمييييس اعمييييٜمٝم٩م دمييييد ؿ  ييييؿ أٟمٗمًييييٝمؿ خمرٚمٗمييييلم ومٞمييييفو دمييييد سمٕمْمييييٝمؿ  ُمداظمٚميييي٦م:

 قومٞم٦م ودمد سمٕمْمٝمؿ أؿم٤مقمرة...ص

ىمٚمٜميييي٤م  ييييذا سميييي٤مرك ام ومٞمييييؽو ىمٚمٜميييي٤م اإلظمييييقان اعمًييييٚمٛملم ذم قميييينن همييييػم  اًمِمييييٞم :

اإلظمقان اعمًٚمٛملم ذم ؾمقري٤مو  ١مٓء و ١مٓء همػم اإلظمقان اعمًٚمٛملم ذم ُمٍمو 

صمييؿ ذيمرٟميي٤م إخ أسمييق سمييدر أن  يي١مٓء يمٚمٝمييؿ همييػم اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم ذم اًمًييٕمقدي٦مو 

 إٟم٤مء..  ؿ احل٘مٞم٘م٦م يرٚمقٟمقن سمٚمقن يمؾ

 ... ُم ؾ قمـ اًمٕمراقو اإلظمقان اعمًٚمٛملم ذم اًمٕمراق.ُمداظمٚم٦م:

 أيْم٤ًم يقضمد إظمقان ُمًٚمٛملم ذم اًمٕمراقع  ذاو سمس  ذا ىمديًن. اًمِمٞم :

ؿمييييٞماٜم٤م أٟمييييرؿ شمييييذيمرون اًمٗمييييرق سمييييلم اإلظمييييقان اعمًييييٚمٛملم ذم دُمِمييييؼ  ُمداظمٚميييي٦م:

 وإظمقان ُمًٚمٛملم طمٚم٥م.

ٜم٦مو صيييييي ٞم و اإلظمييييييقان اعمًييييييٚمٛملم ذم دُمِمييييييؼ يدرؾمييييييقن وم٘مييييييف اًمًيييييي اًمِمييييييٞم :

اعمًٚمٛملم ذم طمٚم٥م ودير اًمزور اإلظمقان ويًرٕمٞمٜمقن قمغم وم٘مف اًمًٜم٦م سمرنم اعمٜم٦مو 

يٛمٜمٕمييقن شمييدريس  ييذا اًمٙمريي٤مب ذم هاييي٤م ؿو وي٘مقًمييقن أن اعم١مًمييػ اًمييذي  ييق ُمييـ 

طمقاري طمًـ اًمٌٜم٤مء اًمِمٞم  ؾمٞمد ؾم٤مسمؼو ي٘مقًميقن: و ي٤موو  ي١مٓء إظميقان و ي١مٓء 

 ٤من.إظمقانو ًمٞمس قمٜمد ؿ ُمٜمٝم٩م ومٙمري إـملىم٤ًمو وام اعمًرٕم

يمذًمؽ سم٤مًمٙمقي٧م ؿمٞماٜم٤م اإلظمقان اعمًٚمٛملم قميدة أىمًي٤ممو ومٚمًيٓمٞمٜملو  ُمداظمٚم٦م:

 يمقيرٞملو ُمٍميلم ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملمو طمٞم٨م يمٜم٤م ٟمًٛمع..

 ... أؾمر٤مذ ذم يمر٤مب.. مجٞمؾ ر ـو ىم٤مل قمـ اإلظمقان ُمٗمٚمًلم.ُمداظمٚم٦م:
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 أي ٟمٕمؿ وامو ظمّقان. اًمِمٞم :

 أول ُم٤م ًم٘مٞم٧م اًمِمٞم  طم٤مُمد اًمٗم٘مل ُم٤م أفمـ زرتقه.

 …ُمٕمروه ي٤م ؿمٞم و ًمٙمـ د ٟمزره ٚم٦م:ُمداظم

أٟم٤م ىمٚم٧م ُم٤م زرتقهو أول طمج٦م طمججرٝم٤م ومزرشمف ُمع ومٝمد اعم٤مًمؽو أيْم٤ًم  اًمِمٞم :

ُميي٤م قمرومرٛمييقهو ٟمزًميي٧م ذم ومٜمييدق ٟمًييٞم٧م اؾمييٛمفو ومجٚمًيي٧م أٟميي٤م وصيي٤مطمٌل ومٝمييد اعم٤مًمييؽ 

وىم٤مئييد ا ييٞمش اًمًييٕمقدي اًمييذي ضميي٤مء حم٤مرسميي٤ًم ذم ومٚمًييٓملم زقمٛمييقاو ومٚميين ؾمييٛمع و 

يييير وأٟميي٤م ُم٘م٤مسمٚمييف ذم اًمنيييير اًم يي٤مينو وميين يمييي٤مد اًمِمييٞم  طم٤مُمييد ويمييي٤من ضميي٤مًمس قمييغم ه

يًٛمع سم٤مًٕمٌي٤مين إٓ ىمي٤مم وقمي٤مٟم٘مٜمل.. إمم ًظميرهو ُمي٤م يمٜمي٤م ٟمٕميره...و ومين أدري يمٞميػ 

ضميي٤مءت ُمٜم٤مؾميي٦ٌم ومييذيمرت اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم  ٜميي٤مك ذم ؾمييقري٤مو ىميي٤مل زم: ا ُّييقان 

اعمًييٚمٛملم. أٟميي٤م احل٘مٞم٘ميي٦م د أؾمر ًييـ ُمٜمييف  ييذه اًمٚمٗمٔميي٦مو وشمٙمٚمٛميي٧م ُمٕمييف سمٍميياطم٦مو 

  إـمييلق  ييذا آؾمييؿ ٓ فٚمييق ُمييـ همٚمييق: ٕٟمييف ىمييد يٙمييقن ومييٞمٝمؿ ٟميي٤مس ىمٚميي٧م ييي٤م ؿمييٞم

ـمٞمٌييلم وصيي٤محللم وخمٚمّمييلم ًمٙمييـ ؿمييٌف هلييؿو أُميي٤م ٟم٘مييقل ظمييقان.. ومييٜم ـ ٓ ٟم٘مييقل 

ُم ؾ  ذا اًمٙملمو ًمٙمـ ٟمٕمؼم قمـ واىمٕمٝمؿ أسؿ ًمٞمًيقا قميغم اعميٜمٝم٩م اًمًيٚمٗمل اًم٘مي٤مئؿ 

 قمغم اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم و صمؿ يٍمون قمغم ُمي٤م  يؿ قمٚمٞميف

 ٓ ير٘مدُمقن إـملىم٤ًم.

 ( 00:  25: 48/   600) اهلدى والنور /  

 ( 00:  30: 04/   600) اهلدى والنور /  

ذيمرشمؿ أن اؾمرادام أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقم٦م ُمّمٓمٚم  واؾمعو ًمٙمـ  ٥م  ُمداظمٚم٦م:
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أن رضمييلً اؾمييرادم  ييذا اعمّمييٓمٚم  و ييق يريييد سمٛمٕمٜم٤م يي٤م اعمٕمٜمييك اًمّميي ٞم و واًمرييل 

 شمٕمٜمل ؾمٚمػ  ذه إُم٦مع

 ْقزو يمٚمٛمقا اًمٜم٤مس قمغم ىمدر قم٘مقهلؿو ٓ ْقز  ذا آؾميرٕمنلو ٓ اًمِمٞم :

 ومٞمف إهي٤مم سماله ُم٤م يريده اعمرٙمٚمؿ.

 عم٤مذاع ىمد يقضمد ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 أيش ىمد يقضمدع اًمِمٞم :

 ىمد يٗمٝمؿ إٟم٤ًمن...  ُمداظمٚم٦م:

 ي٤م ؿمٞم  سم٤مرك ام ومٞمؽ دقمؽ وىمدو دقمؽ ورسمن: ٕس٤م شم٘م٤مسمؾ سمٛم ٚمٝم٤م. اًمِمٞم :

 قضمقد ذم طمدود قمٚمٛمل.أٟم٤م أىمقل ُم ُمداظمٚم٦م:

 وُمقضمقد اًمٕمٙمس أيْم٤ًمو ُم٤م يٗمٞمدك شمٖمٞمػم اًمٙملم ُمـ يمٚمٛم٦م إمم أظمرى. اًمِمٞم :

يقضمييد ؿميياص أومٝمييؿ أٟمييف قمٜمييدُم٤م يًييرادم أ ييؾ اًمًييٜم٦م وا نقميي٦م وم٢مٟمييف  ُمداظمٚميي٦م:

 يٕمٜمل ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ.

ي٤م ؿمٞم  سم٤مرك ام ومٞمؽ  ذه يمٚمٛم٦م ُمٜمِمقرة ذم يمري٥م وذم رؾمي٤مئؾو ًميٞمس  اًمِمٞم :

٠مٟمييف يٗمٝمييؿ ُم٘مّمييدكو أٟمي٤م أىمييقل ًمييؽ طمٞمٜمتييذ سميي٤مرك ام شميرٙمٚمؿ ُمييع ؿميياص ُمٕمييلم شم٘مٜميع سم

ًمييؽ ذم يمٚمٛمريييؽو ًمٙميييـ اعمًييي٠مًم٦م ًمٞمًييي٧م حمّميييقرة ذم  يييذه اًمزاويييي٦م اًمْميييٞم٘م٦م اًمريييل 

أٟم٧م شمٚمج٠م إًمٞمف ًمر ٌٞمي٧م  يذه اًمٙمٚمٛمي٦م ويم٠مسي٤م ُميـ وطميل اًمًينءو يي٤م أظميل حمقٟم٤م ي٤مو 

ٟم٘ميييييقل ٟم يييييـ ًمإلظميييييقان اعمًيييييٚمٛملم: إذا يمٗمييييير اعمًيييييٚمؿ سمييييي٤مإلظمقان اعمًيييييٚمٛملم ُميييييـ 
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 ؾمٝمؿ يمٗمرعوؤرئٞمًٝمؿ إمم ُمر

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞميي٥مو ًمٙمييـ اًمييذي يٙمٗميير سم٤مًمًييٚمٗمٞملم يٕمٜمييل ىمييدوشمٜم٤م يٙمٗميير: ٕٟمٜميي٤م ٟم٘مييقل:  اًمِمييٞم :

 وقمغم رأس  ذا اًم٘مرٟملم رؾمقل امو وم٢مذًا  ق يٙمٗمرو و ٜم٤م ٟم٘مقل:  «ظمػم اًم٘مرون..»

 فحسااًكم ا هااذا ال فااسو   وننااس

 

 

 

 وكاا   ىااس   ااا فواا  ين اا  

ٔن ذم  ييذا احلييدود اًمْمييٞم٘م٦مو إذا ومييدع ُميي٤م يريٌييؽ إٓ ُميي٤م ٓ يريٌييؽو وم٠مٟميي٤م ُمٕمييؽ ا 

ىمٚميي٧م أ ييؾ اًمًييٜم٦م وا نقميي٦م ُمييع ؿميياص يٗمٝمييؿ ُمٜمييؽ ُميي٤م شمريييدو أىمييقل ًمييؽ سميي٤مرك ام 

ومٞميييؽو ًمٙميييـ ًميييٞمس آؾميييرٕمنل ذم  يييذه احليييدود اًمْميييٞم٘م٦مو آؾميييرٕمنل ُمٜمِميييقر ذم 

يمر٥م ورؾم٤مئؾو و ٜم٤م ي٠ميت اًمردًمٞمس أو قمغم إىمؾ اًمرق ٞمؿ  له ُمي٤م شمرييدو وميدع 

 م إمم ُم٤م ٓ يريٌؽ.ُم٤م يريٌؽ يمن ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًل

 يٌ٘مك ٟم٘مٓم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

أٓ ٟم٘مؾ أىمؾ ُم٤م ٟم٘مقل أن  يذه ُميـ إًمٗمي٤مظ اعمجٛمٚمي٦م اًمريل بري٤مج إمم  ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمّمٞمؾع

 وم٠ًمىمقل ًمؽ:  ؾ ْقز اإلمج٤مل ذم ُمقوع اًمرٗمّمٞمؾع اًمِمٞم :

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

إذًا دقمييؽ واإلمجيي٤مل وقمٚمٞمييؽ سم٤مًمرٗمّمييٞمؾو وميي٢مذا ىمٚميي٧م أٟميي٤م ؾمييٚمٗمل ضمتيي٧م  اًمِمييٞم :
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 ًمرٗمّمٞمؾ وىم  قمغم اإلمج٤ملو ويمٗمك ام اعم١مُمٜملم اًم٘مر٤مل.سم٤م

 ص ٞم . ُمداظمٚم٦م:

 قمغم اًم٘م٤مومٞم٦م ام يٕمٓمٞمؽ اًمٕم٤مومٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 أشم٧م  ٙمذا. اًمِمٞم :

 ي٤م ؿمٞم  أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقم٦م ُمٕمٜمك اإلؾملم. ُمداظمٚم٦م:

 قمغم قمجر ؿ وسمجر ؿ. اًمِمٞم :

ُميييييداظمؾ:... شمًٚمًيييييؾ ـمٌٞمٕميييييلو وم٘مييييي٤مل أقمل ييييي٤م اإلؾميييييلم أن ييييييدظمؾ ومٞميييييف طمريييييك 

 ًمراومْم٦م ومٞمف ٟم ـو وم٠م ؾ اًمًٜم٦م أظمصو اًمًٚمػ أظمص.ا

 ـمٌٕم٤ًمو وإذا ىمٚمٜم٤م سمدل أظمػ أظمص يٙمقن أدق ذم اًمرٕمٌػم. اًمِمٞم :

 أٟم٤م ىمٚم٧م أظمص. ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمّم٤مدو أٟم٤م ؾمٛمٕمرٝم٤م وم٤مًء. اًمِمٞم :

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ( 00:  32: 13/   600) اهلدى والنور / 

ير ييدصمقن قمييـ سمٕمييض اًمًييٜمـ ؿمييٞماٜم٤م ذم يم ييػم ُمييـ اًمٜميي٤مس أو سمٕمييض...  ُمداظمٚميي٦م:

و ل ؾمٜم٦م ا ٛمٕم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦مو ومٞم٘مقل: ويمذًمؽ إذان... أذاٟملم ذم ا ٛمٕمي٦مو وم ٞميٜمن 

قمٚميٞمٙمؿ سمًيٜمرل »: ¢شم٠ًمهلؿو ؾم٠مًم٧م سمٕمض اًميديم٤مشمرةو ىمي٤مل: ٟم٠مظميذ سم٘ميقل اًمرؾميقل 
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وم٘ميي٤مل  ييل ؾمييٜم٦م ؾمييٜمٝم٤م قميي نن سمييـ  «وؾمييٜم٦م ا ٚمٗميي٤مء اًمراؿمييديـ اعمٝمييديلم ُمييـ سمٕمييدي

و ومن رأيؽ اذا آؾمردٓلو ¢ٜم٦م اًمٜمٌل قمٗم٤من و ق ُمـ ا ٚمٗم٤مءو ومرٙمقن  ل يمً

قمٚميٞمٙمؿ سمًيٜمرل »أو ـمري٘م٦م آؾمردٓل  ذهو اؾمردل قمغم أس٤م ؾمٜم٦م سم٤محليدي٨م  يذا: 

و ويًييردل قمييغم ذًمييؽ سمٙم ييػم ُمييـ «وؾمييٜم٦م ا ٚمٗميي٤مء اًمراؿمييديـ اعمٝمييديلم ُمييـ سمٕمييدي

إومٕم٤مل اًمرل يٗمٕمٚمٝم٤م ا ٚمٗم٤مء اًمراؿمديـو وي٘مقل  ل ؾميٜم٦م ُمي٤م دام أن  يذا احليدي٨م 

 صم٤مسم٧م.

 ٟم ـ ضمقاسمٜم٤م قمـ  ذه اًمِمٌٝم٦م ُمٕمروه. اًمِمٞم :

أوًٓ:  يييؿ يٗمٝمٛميييقن  يييذا احليييدي٨م ظمٓمييي٠ًم: ٕٟميييف ًميييٞمس ُمٕمٜميييك احليييدي٨م قمٚميييٞمٙمؿ 

سمًييٜمرل وؾمييٜم٦م ا ٚمٗميي٤مء اًمراؿمييديـو أي: وؾمييٜم٦م أطمييد ا ٚمٗميي٤مء اًمراؿمييديـو ٓو ًمييٞمس 

 ييذا  ييق اعمٕمٜمييكو وإٟميين اعم٘مّمييقد ؾمييٜم٦م مجٞمييع ا ٚمٗميي٤مء اًمراؿمييديـو وطمٞمٜمتييذ يٌٓمييؾ 

 قمٌد اًمر ـع اؾمردٓهلؿو أًمٞمس يمذًمؽ ي٤م أسم٤م

 صدىم٧م ي٤م ؿمٞماٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ييذا أول  ءو صميي٤مين  ء ؾمييٜم٦م ا ٚمٗميي٤مء اًمراؿمييديـ أُميير ايي٤م ٕسيي٤م شمٙمييقن قميي٤مدة 

ُمٓم٤مسم٘م٦م أوًٓ ًمًٜم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلمو صمؿ ىمد شمٙمقن داًم٦م قمٚمٞمٝمي٤مو و يذا 

احلييييدي٨م ٓ يٕمٜمييييل ظمييييذوا سمًييييٜم٦م ا ٚمٗميييي٤مء اًمراؿمييييديـ وًمييييق ظم٤مًمٗميييي٧م ؾمييييٜمرلو و ييييذا 

ي٨م أٟميي٤م أؾميير٘مٞمف ُمييـ ًييي٦م ذم اًم٘مييرًن اًمٙمييريؿ وٓ يٛمٙمييـ ٕطمييد أن اعمٕمٜميك هلييذا احلييد

يٗمني ٤م سمٜم ييق ُمي٤م ومنيي ذاك اًميديمرقر طمييدي٨م اًمٕمرسميي٤مض سميـ ؾميي٤مري٦مو أيي٦م  ييل ىمقًمييف 

٤مىِمِؼ ﴿شمٕمييي٤ممم:  ـْ ُيَِمييي ٌِٞمِؾ  َوَُمييي ػْمَ ؾَمييي ْع هَمييي
ُف اهْلُيييَدى َوَير ٌِييي َ ًَمييي ٤م شَمٌَيييلم  ِد َُمييي ـْ سَمْٕمييي

قَل ُِمييي ؾُمييي اًمر 
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ِف َُم٤م شمَ   .[333]النساء:﴾َقمم  َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜم َؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًمااعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمك

ُيييي١ْمُِمٜملِمَ ﴿ ٌِٞمِؾ اعمْ ػْمَ ؾَميييي ْع هَميييي
قمييييغم وزاسيييي٤م ُمييييـ طمٞميييي٨م اًمدًٓميييي٦م وا ٚمٗميييي٤مء  ﴾َوَير ٌِيييي

ػْمَ ﴿اًمراؿميييديـو وؾميييٜم٦م ا ٚمٗمييي٤مء اًمراؿميييديـو ٓ أطميييد يًيييرٓمٞمع أن ي٘ميييقل:  ْع هَمييي
َوَير ٌِييي

 د اعم١مُمٜملم: وإٟمن ا ٛمٞمع.أي: همػم ؾمٌٞمؾ أطم ﴾ؾَمٌِٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملِمَ 

أي٦م  ٜم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م قمغم قمٛمقم اعمًٚمٛملمو يميذًمؽ احليدي٨م ُميـ طمٞمي٨م 

 اًمدًٓم٦م قمغم قمٛمقم ا ٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ.

وميييي٢مذا وويييي   ييييذا اًمٗمٝمييييؿ اًمّميييي ٞم  ًمٚم ييييدي٨مو ؾميييي٘مط اؾمييييردٓهلؿ ضمييييذري٤ًم ُمييييـ 

 أصٚمفو قمغم أٟمف ًمق أ وا وىمد يٍمون قمغم أيم ر ُمـ ذًمؽ.

 ردٓل ضمديد.ؿمٞماٜم٤م يم٠من  ذا اؾم ُمداظمٚم٦م:

ىمد شمٙمقن ضمديدة ٟمًٌٞم٤ًمو ًمٙمـ ام يِمٝمد سم٠مسي٤م ُمٜميذ يمٜمي٧م ذم اًمِمي٤مم وأٟمي٤م  اًمِمٞم :

 أىمرر  ذا اعمٕمٜمك اذا احلدي٨م.

 اذا اعم٘م٤مسمٚم٦مع ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ( 00:  35: 48/   600) اهلدى والنور / 

ؿمٞماٜم٤م ُم٤م شمٙمقن ىمري٦ٌم ُمـ ىمقل اًمّم ٤مسم٦م ُمرك يٙمقن طمج٦مو إذا اٟمرنم  ُمداظمٚم٦م:

 د يقضمد خم٤مًمػ يٙمقن ُمقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م.و

ـمٌٕم٤ًم شمٙمقن ىمري٦ٌم ُمـ ذًمؽو ًمٙمـ أن يمن  ق فم٤م ر اًمٌ ٨م ذم دًٓم٦م  اًمِمٞم :
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 اًمٚمٗمظ أُم٤م احلٙمؿ يمن شم٘مقل ىمري٦ٌم.

ٌِٞمِؾ اعمُْيي١ْمُِمٜملِمَ ﴿ ُمداظمٚميي٦م: ػْمَ ؾَميي ْع هَميي
  ٜميي٤م أٟمييف إذا اٟمرنميي لمومًييٌٞمؾ اعميي١مُمٜم ﴾َوَير ٌِيي

 خم٤مًمػ ومٝمٜم٤م يٙمقن قمدًٓ.ىمقل أطمد اًمّم ٤مسم٦م وواوم٘مقه قمٚمٞمف أو د ْد 

ٟمٕمييؿو ًمٙمييـ ًمييٞمس إُميير يميين ًمييق أن  ٜميي٤مك رأي وٓ ٟمٕمٚمييؿ أن اعمًييٚمٛملم  اًمِمييٞم :

ُمِميييقا قمٚمٞميييفو أو قمٚمٛمٜمييي٤م سمييي٠من اعمًيييٚمٛملم اظمرٚمٗميييقاو وأطميييد ؿ ىمييي٤مل سم٘ميييقلو وميييل ييييراد 

طمٞمٜمتيييذ سم٤مٔيييي٦م أطميييد ؿ وًميييق يمييي٤من قم٤معمييي٤ًمو يمييين أٟميييف ٓ ييييراد سم٤محليييدي٨م أطميييد ا ٚمٗمييي٤مء 

 اًمراؿمديـ يمن اؾمردًمٚمٜم٤م.

: ٟم٘ميييييقل ىميييييد ٓ يقاوم٘ميييييقن قميييييغم  يييييذا اًمرٗمًيييييػم اًمقاوييييي  ًمٚم يييييدي٨مو وأن صم٤مٟمٞمييييي٤مً 

اعم٘مّميييقد سم٤م ٚمٗمييي٤مء اًمراؿميييديـ يمٚمٝميييؿ وجمٛميييققمٝمؿ وًميييٞمس سمٕمْميييٝمؿ أو أطميييد ؿو 

ومًيييٜم٘مقل هليييؿ:  يييؾ اعم٘مّميييقد اًمًيييٜم٦م اًمريييل قمٚمٞمٝمييي٤م أطميييد ا ٚمٗمييي٤مء اًمراؿميييديـ أُمرٟمييي٤م 

 اًمرؾمقل سم٤مٓىمرداء سمف وًمق ظم٤مًمٗم٧م ؾمٜمرفو ُم٤م أفمـ أن يٙمقن ا قاب: وًمق.

صم٤مًم ٤ًم وًمٕمٚمف أظمػمًا: قم نن سمـ قمٗم٤من د يٙمـ أذاٟمف  ق إذان اعمقضمقد ا قاب 

ذم  ذا اًمزُم٤منو و يذا ُمي٤م يمي٤من ضميرى اًمٌ ي٨م سمٞمٜميل وسميلم أطميد اإلظميقان اعمًيٚمٛملم 

و يييق سم٤مًمْميييٌط اًمِميييٞم  ُمّميييٓمٗمك اًمزرىمييي٤مو يمييي٤من  ٜمييي٤مك يقضميييد ذم دُمِميييؼ ُمًيييجد ذم 

 وؾمييييييط ا ٤مُمٕميييييي٦م اًمًييييييقري٦مو ا ٤مُمٕميييييي٦م اًمًييييييقري٦م ذم قمٝمييييييد إشمييييييراك يم٤مٟميييييي٧م صمٙمٜميييييي٦م

قمًييٙمري٦مو صمييؿ عميي٤م اؾمييرقمم اًمٗمرٟمًييٞمقن قمييغم ؾمييقري٤م واؾمييرٕمٛمرو ٤م طمقًمييقا اًم ٙمٜميي٦م 

اًمٕمًٙمري٦م واًمرل يم٤مٟم٧م شمًيٛمك سمًيٙمـ احلٛمٞمديي٦م طمقًمق ي٤م إمم صمٙمٜمي٦م هليؿ وضمٕمٚميقا 

اعمًيييجد  ييي٤مرةو ويمييين  يييق اًمٕمييي٤مدة ُميييع إؾميييػ أن شمٌ٘ميييك ًصمييي٤مر اعمًيييرٕمٛمريـ إذا 
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ػم وىمد شمٌ٘ميك يمين اٟمً ٌقا ُمـ سملد اعمًٚمٛملمو شمٌ٘مك ًصم٤مر ؿ ُمدة ُمديدةو صمؿ ىمد شمٖم

 ييييلو  ٜميييي٤م ُميييي لً ذم قميييينن ٟمٕمييييٞمش ٓ ٟمييييزال ذم سمٕمييييض إطمٙميييي٤مم ذاك آٟمجٚمٞمييييزي 

اعمًرٕمرب يمٚمقب سم٤مؿم٤مو اًمٞمقم اًمٜمٔم٤مم اًمٕمًيٙمري طميرام قميغم اًمٕمًيٙمري أٟميف ييرو 

حلٞمرييفو وٟمٔمييي٤مم يمٚميييقب إمم أن ٟمٕميييٞمش بييي٧م فميييؾ  يييذا اًمٜمٔمييي٤ممو  ٜمييي٤مك ذم ؾميييقري٤م 

 ظمرج اًمٗمرٟمًٞمقن وىم٤مم احلٙمؿ اًمقـمٜمل زقمٛمقا ب٧م...

اعمٝمؿ قمِميٜم٤م ؾميٜملم واعمًيجد ذم ؾميٙمـ احلٛمٞمديي٦م اًميذي يمي٤من ُمًيجدًا ٓ ييزال 

ُمييرىمص و يي٤مرة وإمم ًظمييرهو شم٘مييدم أطمييد اًمٓمييلب اًمٖمٞمييقريـ وُمييٜمٝمؿ أذيمييره ضمٞمييدًا 

 أظمق اًمِمٞم  قمكم اًمٓمٜمٓم٤موي اؾمٛمف ؾمٕمٞمدو ُم٤م أدري رأيرؿ ؾمٕمٞمدًا  ذا.

 ذم ُمٙم٦م... ُمداظمٚم٦م:

 ٓ يزال قمٜمديمؿ. اًمِمٞم :

 أقمٚمؿ. ُمقضمقد ذم ُمٙم٦م ومٞمن ُمداظمٚم٦م:

ذم ُمٙم٦م.  ذا ؾمٕمٞمد اًمٓمٜمٓم٤موي  ذا ُمـ اًمِم٤ٌمب اعمرٛمًؽ سمديٜمف قمغم  اًمِمٞم :

 قمّمٌٞم٦م ُمذ ٌٞم٦م ؿمديدة ضمدًا.

 طمٜمٗمل  قع ُمداظمٚم٦م:

 طمٜمٗمل ُمر. اًمِمٞم :

 ؾمٌ ٤من ام اًمِمٞم  ؾمٕمٞمد. ُمداظمٚم٦م:

أيييقةو ًمٙمييـ ٓ أدري ًمٕمٚمييف شميي٠مىمٚمؿ قمٜمييديمؿ يميين ومٕمييؾ أظمييقهو أظمييقه قمٜمييدٟم٤م  اًمِمييٞم :
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قمقة اًمًيٚمٗمٞم٦مو ويمي٤من َيٛميؾ قميكم  يلت ظم٤مصي٦م ذم دُمِمؼ يم٤من قمدوًا ًمدودًا ًمٚمد

 ؿمٕمقاءو ويم٤مٟمقا َيٙمٛمقن سم٤مًم٘مقاٟملم اًمٕم نٟمٞم٦م ُمـ اعمجٚم٦م.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

يييقم يميي٤مٟمقا َيٙمٛمييقن سمرٜمٗمٞمييذ اًمٓمييلق سمٚمٗمييظ صمييلثو يمٜميي٧م أٟميي٤م أومرييل سميي٠من  اًمِمييٞم :

و وم٘م٤مُم٧م ىمٞم٤مُمرفو صمؿ وميٞمن سمٕميد يمي٤من  يق ُميـ أقمْمي٤مء اًمٚمجٜمي٦م اًميذيـ ة ذا ـمٚم٘م٦م واطمد

ذي ؾميييٛمق ٤م...ومجٕمٚمقا احلٙميييؿ يمييين  يييق ذم اًمًيييٜم٦مو ُميييـ ـمٚميييؼ قميييدًمقا إطمٙمييي٤مم اًمييي

زوضمرييف صملصميي٤ًم ذم جمٚمييس واطمييد ومٝمييق ـمٚم٘ميي٦م واطمييدةو رضمٕمييقا إمم اًمًييٜم٦م اًمرييل يميي٤من 

 يٜمٙمر ٤م قمكمو ًمٞمس سم ٙمؿ اشم٤ٌمع اًمًٜم٦مو وإٟمن طملً ًمٚمٛمِم٤ميمؾ. شمٗمْمؾ.

قمرويي٤ًمو قمييكم يميي٤من ًمييف أي٤مُميي٤ًم أطمييداث... عميي٤م  (7)وم٤مئييدة. ضميي٤مء اؾمييؿ قمييكم ُمداظمٚميي٦م:

 نو.. طمٚم٘م٤مشمف اًم٘مديٛم٦م وٓ يًجٚمقن ًمف ا ديد... ٜم٤مك... إذا

 يييق أن ُميييريضو ًمٙميييـ أٟمييي٤م ؾميييٛمٕمرف أؾمييير٤مذ وًمٕميييكم ذيميييرت ًمٙميييؿ ُميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

ؾميييٜمرلمو ؾميييٛمٕمرف سمييي٠مذين ي٘ميييقل: وامل يييي٤م إظميييقان  يييذه ُمًييي٤مئؾ اعميييذا ٥م ُمًييي٤مئٚمٝم٤م 

 ُمٕم٘مدةو أن  ت أُمٞمؾ إمم اشم٤ٌمع احلدي٨م اًمّم ٞم و يٕمٜمل...

 ٧م اًمٚمٌـو أيمؼم ُمٜمل ؾمٜم٤ًم  ق.ًمٙمـ ٟم٘مقل ًمف ذم اًمّمٞمػ وٞمٕم اًمِمٞم :

 ...  داي٦م احلٛمد م.ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿو سمس  ذه  داي٦م جمٛمٚم٦م وىمد ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م ذم قمنمات... اًمِمٞم :

                                                           

 .-ر ف ام-ـمٜمٓم٤مويأي: اًمِمٞم  قمكم  (7)
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 يٕمٜمل قمٜمد ام  ذا اًمٙملم ـمٞم٥م ؿمٞماٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م سمل ؿمؽ. اًمِمٞم :

 أٟم٧م ىمٚم٧م ذم اًمّمٞمػ وٞمٕم٧م اًمٚمٌـو ٟم٘مقل... ُمداظمٚم٦م:

 إن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 ٞمد إمم أن ٓ يزوره: ٕٟمف ذم سمٞم٧م...أظمقه ؾمٕم ُمداظمٚم٦م:

أقمرهو  يذا ؾميٕمٞمد ُمرٛمًيؽ سمديٜميف ويمي٤من ييٜم٘مؿ قميغم أظمٞميف أٟميف ُمرًي٤م ؾ  اًمِمٞم :

 ُمـ مجٚم٦م شم٤ًم لشمف اًمرٚمٗم٤مز.

اًمِمييي٤م د أظمقٟمييي٤م ؾميييٕمٞمد  يييذا ُميييع شمٕمّمييييٌف عمذ ٌيييف احلٜمٗميييل شمٕمييي٤مون  يييق وسمٕمييييض 

 اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ  ٜم٤مكو وىمدُمقا قمريْم٦م.. أي ٟمٕمؿ.

قـمٜمٞمييي٦مو ىميييدُمقا ويمييي٤من يقُمتيييذ رئيييٞمس اًميييقزراء.. أن ضمييي٤مء ذم سمييي٤مزم احلٙمقُمييي٦م اًم

رضميييؾ ًميييٞمس قمًيييٙمريو اعمٝميييؿ رومٕميييقا وـمٚمٌيييقا إقمييي٤مدة اًم٘مًيييؿ اًميييذي يمييي٤من ذم زُميييـ 

اًمٗمرٟميس  ٤مرة وُمٚمٝمك وٟم ق ذًمؽو إقم٤مدشمف ؾمػمشمف إومم ُمًيجدو ومقووميؼ قميغم 

ذًمييؽ ويميي٤من  ييذا ذم احل٘مٞم٘ميي٦م وميير  ـمٞميي٥مو وسمييدأ اإلظمييقان اعمًييٚمٛمقن فٓمٌييقن ذم 

يمٜم٧م أٟم٤م ُمـ اًمذيـ يرشم٤مدون  ذا اعمًجد دون ؾمي٤مئر  ذا اعمًجد يقم ا ٛمٕم٦مو و

اعمًييي٤مضمد: ٕين ٟمييي٤مىمؿ قميييغم ظمٓمٌييي٤مئٝمؿ وقميييغم صم٘م٤مومييي٤مهتؿ.. إمم ًظميييره: ٕن اًميييذيـ 

و ُميي٤م سمييلم سمييلم قمييكم اًمٓمٜمٓميي٤مويو ُميي٤م سمييلم اًمرزىميي٤م يميي٤مٟمقا فٓمٌييقن ذم  ييذا اعمًييجد ُميي٤م

قمّمييي٤مم اًمٕمٓمييي٤مرو وأطمٞم٤مٟمييي٤ًم سمٕميييض إظمقاٟمٜمييي٤م ُم يييؾ أظمقٟمييي٤م ؾميييٕمٞمد اًمٓمٌييي٤معو شمٕمروميييف أٟمييي٧مو 

 ًمٓم٤ٌمعو اسمٜمف وم٤مشم  ُمٙمر٦ٌم سمجٜم٥م قم٤مدل اًمٚمٌٞمدي.ؾمٕمٞمد ا
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اعمٝمييؿ يمٜميي٤م ٟم ييـ قمييغم وييٕمٗمٜم٤م ٟم يي٤مول أن ٟمٓمييقر اعمًييجد إمم ُمًييجد ؾمييٚمٗملو 

وأصمرٟميي٤م ُمقوييقع إذان اًمٕميي نين  ييذاو وضمييرى ٟم٘ميي٤مش سمٞمٜمييل وسمييلم ُمّمييٓمٗمك اًمزرىميي٤م 

ٟمٗمًييفو ومييي٤مطمر٩م  يييق سمييين شمٜم٘مٚمييف أٟمييي٧م أن قميييـ سمٕميييض اًمييديم٤مشمرةو وم٘مٚمييي٧م ًميييف يييي٤م أؾمييير٤مذ 

ٟمٞم٤ًمو إذا أردت أن بر٩م سم٤مٕذان اًمٕم نين أٟم٤م أواوم٘مؽ أنو أذاٟمٙمؿ  ذا ًمٞمس قم ن

 ًمٙمـ سمنمط أن يٙمقن قم نٟمٞم٤ًمو أي: ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمعذان اًمٕم نينو يمٞمػ ذًمؽع

ىمٚميي٧م إذان اًمٕميي نين د يٙمييـ سمييلم يييدي ا ٓمٞميي٥م وذم اعمًييجدو وإٟميين يميي٤من 

قمغم اًمزوراءو قمغم ُمٙم٤من ؾمقق ْرٛميع ومٞميف اًمرجي٤مر وميل يٙمي٤مدون يًيٛمٕمقن إذان 

ذي ي١مذن سمف ذم اعمًجد اًمٜمٌقيو وسما٤مص٦م د شمٙمـ يقُمتيذ  يذه اًمقؾمي٤مئؾ ُم٘مرسمي٦م اًم

ًمٚمّمييقت ُمييـ سمٕمٞمييدو ومٝمييق د يٌرييدع وطم٤مؿميي٤مهو وإٟميين  ييذا اٟمٓمييلق ييي٤م شمٕميي٤مره قمٚمٞمييف 

قمٚميييينء اعمًيييييٚمٛملم أو قميييييغم إىمييييؾ سمٕمْميييييٝمؿ وميييييٞمن سمٕمييييد يييييي٤م يًيييييٛمقٟمف سم٤معمّمييييي٤مًم  

ٌيييف أ يييؾ اعمرؾميييٚم٦مو ومٝميييق طم٘ميييؼ ُمّميييٚم ٦م ُمرؾميييٚم٦م سمقويييع أذان ذم اًميييزوراءو ًمٙميييل يرٜم

ٜمييي٤مدي امو وم٠مٟمييي٧م إذا أردت يييي٤م ًماًمًيييقق إمم أن اًمّميييلة ىميييد طمييييت ومٞمًيييرجٞمٌقن 

أؾمييير٤مذ ُمّميييٓمٗمك أن بييير٩م سمييي٠مذان قمييي نن وم٤مٟم٘ميييؾ أذاٟميييؽ  يييذا إمم سمييي٤مب اعمًيييجدو 

اعمًجد ذم ؾم٤مطم٦م يمٌػمة ضمدًاو واًمٓمريؼ اًمٕم٤مم سمٕمٞمد قميـ اعمًيجدو وم٤مؾمي ٥م ظميط 

قيو ووييييع ُمٙمييييؼم ُمييييـ ُمٙمييييؼم اًمّمييييقت اًمييييذي ييييي١مذن أذاٟميييي٤ًم واطمييييدًا  ييييق إذان اًمٜمٌيييي

اًمّمييقت  ٜميي٤مك: سم ٞميي٨م أن اعميي٤مرة يًييٛمٕمقن إذان ويًييرجٞمٌقنو إذا ومٕمٚميي٧م ذًمييؽ 

يٙميييقن ىميييد تًيييٙم٧م سم٤مًم٘م٤مقميييدة و يييق ييييدقمل أٟميييف وم٘مٞميييفو ًمٙميييـ أٟمييي٤م أقميييره وم٘مٝميييف وم٘ميييف 

شم٘مٚمٞمديو ًمٞمس وم٘مٝم٤ًم ُمًرٜمٌٓم٤ًم ُمـ اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م وإٓ عمي٤م اطمير٩م سمٗمٕميؾ قمي نن سميـ 

٤مٟمٞمي٤ًم ذم ُمٙمي٤من سمٕمٞميدو وأٟمي٧م إذا قمٗم٤منو واذا يمٜم٧م وو ٧م ًمف قم نن ووع أذاٟم٤ًم صم
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وويٕم٧م  ييذا إذان اًم ي٤مين قمييغم سميي٤مب اعمًيجد شمٙمييقن ومٕمٚميي٧م ُمي ٚمن ومٕمييؾ قميي ننو 

ًمٙمـ أن ًم٧ًم سم ٤مضمي٦م ٕذان صمي٤مين يٖمٜمٞميؽ ُمٙميؼم اًمّميقتو  يذا اًميذي يمٜمي٧م ىمٚمريف 

سم٤مًمٜمًيي٦ٌم عمييـ َييير٩م اييذا احلييدي٨مو ومٕميي نن ر  ام شمٕميي٤ممم قمٜمييف طم٘مييؼ ُمّمييٚم ٦م 

٦م شمر ٘ميييؼ سميييدون إشمٞمييي٤من سمييي٠مذان صمييي٤مينو وإٟمييين ُمرؾميييٚم٦مو أن  يييذه اعمّميييٚم ٦م اعمرؾميييٚم

سم٢ميّم٤مل صقت اعم١مذن اًمٜمٌقي اًمقطمٞمد إمم أي ُمٙم٤من يرييد إيّمي٤مل اًمّميقت إًمٞميف. 

 ٟمٕمؿ.

 ( 00:  40: 45/   600) اهلدى والنور / 

 ذم احلدي٨م ًمٕمٚمٝم٤م ىمْمٞم٦م ًمٖمقي٦مو ًمٕمٚمٝم٤م بؾ اإلؿمٙم٤مل. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

ـ ُميييـ سمٕميييدي قمْميييقا قمٚمٞمٝمييي٤م قمٚميييٞمٙمؿ سمًيييٜمرل وؾميييٜم٦م ا ٚمٗمييي٤مء اًمراؿميييدي» ُمداظمٚمييي٦م:

و ؿميييٞماٜم٤م  ٜمييي٤م ويييٛمػم اهلييي٤مء اعمٗميييرد ييييدل قميييغم أسييي٤م ؾميييٜم٦م ُمييي٤م ىمييي٤مل قمْميييقا «سم٤مًمٜمقاضميييذ

 قمٚمٞمٝمن.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ومٝميل ؾميٜم٦م واطميدةو  ¢يٕمٜمل ا ٚمٗم٤مء اًمراؿميدون يٕمٛمٚميقن سمًيٜم٦م اًمٜمٌيل  ُمداظمٚم٦م:

قمٚمييٞمٙمؿ »ىميي٤مل:  ¢ٓ يٕمٜمييل يميين ي٘مقًمييقن أٟمييف أطمييد ا ٚمٗميي٤مء وإٟميين ا ٚمٗميي٤مءو وميي٤مًمٜمٌل 

ُمي٤م ىمي٤مل قمْميقا قمٚميٞمٝمنو  «٤ما ٚمٗم٤مء اًمراؿميديـ ُميـ سمٕميدي قمْميقا قمٚمٞمٝميسمًٜمرل وؾمٜم٦م 

 وم٤م ٚمٗم٤مء يٕمٛمٚمقن سمًٜم٦م اًمٜمٌل ومًٜم٦م واطمد. ُم٤م رأيؽ ذم  ذاع

 ييييذا يمييييلم ضمٞمييييدو وٟم ييييـ ىمٚمٜميييي٤م أٟمييييف ٓ يٕمٜمييييل ؾمييييٜم٦م ا ٚمٗميييي٤مء اًمراؿمييييديـ  اًمِمييييٞم :
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 .¢خم٤مًمٗم٦م وإٟمن ىمٚم٧م ًمٕمٚمؽ شمذيمر اًمرل شمدل قمغم ؾمٜم٦م اًمرؾمقل 

  .يم٠مس٤م اعمٌٞمٜم٦م ي٤م ؿمٞم ُمداظمٚم٦م:

 ُمٌٞمٜم٦م ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 مجٞمؾ ضمداً  ﴾َوَير ٌِْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملِمَ ﴿ ُمداظمٚم٦م:

 ]اٟم٘مٓم٤مع[

 ردوه ُمـ اعمٓم٤مر ُمرشملم. ُمداظمٚم٦م:

 يٕمٜمل  ؿ ردوه ُمـ اًمًٗمر يمًٗمرو ؾمٌ ٤من ام. اًمِمٞم :

 ًمٙمـ إن ؿم٤مء ام شمٚمر٘مقن سمف وسما٤مص٦م إذا ضمترؿ  ٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 إن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

ظمذون وشمٜم٤مىمِميقن ُمٕميف: ٕٟميف طمًي٥م ُمي٤م أقمٚميؿ ُميـ أضميقد ـميلب وؾمر٠م ُمداظمٚم٦م:

 اًمٕمٚمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م.

 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

وام  ييييذا ُميييي٤م ٟمٕمرومييييف قمٜمييييفو وسما٤مصيييي٦م ا رنُمييييف ذم اًمًييييٜم٦م وختّمّمييييف  ُمداظمٚميييي٦م:

 ختّمص اًمًٜم٦م.

 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

وُمع ذًمؽ  ذه اعم٤ًمئؾ اًمرل ذيميرشمؿ ُمًي٤مئؾ ُم٘ميدرة يي٤م ؿميٞماٜم٤م وىم٤مسمٚمي٦م  ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمف ًمٞمٌلم ًمٙمؿ ُم٤م شمرون ويًرٗمٞمد ُمـ شمقضمٞمٝم٤مشمٙمؿ وُملطمٔم٤مشمٙمؿ.ًمٚمٜم٘م٤مش 
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 قمٗمقًا سم٤مرك ام ومٞمؽو قمغم يمؾ طم٤مل اعم١مُمٜمقن ٟمّم ٦م. اًمِمٞم :

 ضمزايمؿ ام ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 وإي٤ميمؿ. اًمِمٞم :

صم٤مٟمٞمي٤ًم: إن ُمي٤م  يق ُم٘ميرر ذم ىمقاقميد اًمنمييٕم٦م أن ُمي٤م ٓ ي٘ميقم اًمقاضمي٥م إٓ  ُمداظمٚم٦م:

ّمييقره وًمييذا ومٕمييغم ُمييـ يرّمييدى سمييف ومٝمييق واضميي٥مو واحلٙمييؿ قمييغم  ء ومييرع قمييـ شم

ًمٚم ٙميييؿ قميييغم اًمقاىميييع وا يييقض ذم همييينره أن يٙميييقن ُمٚميييًن ايييذا اًمقاىميييع ُميييدريم٤ًم 

ٕهاره قم٤معمييييي٤ًم ٕصيييييقًمف وومروقميييييفو وإن د يراّميييييص ومٞميييييف ومٕمٚمٞميييييف سمييييي٤مًمرضمقع إمم 

يْمِر إِْن يُمٜمْييُرْؿ ٓ ﴿اعمراّمّمييلمو اٟمٓملىميي٤ًم ُمييـ اًمرقضمٞمييف اًمرسميي٤مين:  َؾ اًمييذك ٠َمًُمقا َأْ يي وَم٤مؾْميي

 .[85لنحل:]ا﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ 

 ت٤مم. اًمِمٞم :

صم٤مًم يييي٤ًم إن يميييي٤من ٓ يًييييع ـم٤مًميييي٥م اًمٕمٚمييييؿ أن ٓ يييييرٕمٚمؿ يم ييييػمًا ُمييييـ اًمٕمٚمييييقم  ُمداظمٚميييي٦م:

اًمدٟمٞمقي٦م يم٤مًمٓم٥م وآىمرّم٤مد واهلٜمدؾم٦مو وم٢مٟمف ٓ يًٕمف أن ٓ يٚمؿ سمٗم٘مف اًمقاىمع إعم٤مُم٤ًم 

قم٤مُميي٤ًم وإن د يراّمييص ومٞمييفو أٟمييف ٓ يِمييؽمط أن يراّمييص ومٞمييف وًمٙمييـ يٚمٛمييف إعم٤مُميي٤ًم 

  ذا اًمٕمٚمؿ وهمػمه...قم٤مُم٤ًمو واًمٗمرق سملم 

 أقمد قمكم اًمٕم٤ٌمرة. اًمِمٞم :

إن يميي٤من ٓ يًييع ـم٤مًميي٥م اًمٕمٚمييؿ أن ٓ يييرٕمٚمؿ يم ييػمًا ُمييـ اًمٕمٚمييقم اًمدٟمٞمقييي٦م  ُمداظمٚميي٦م:

 يم٤مًمٓم٥م وآىمرّم٤مد واهلٜمدؾم٦مو وم٢مٟمف ٓ يًٕمف أن ٓ يٚمؿ سمٗم٘مف اًمقاىمع..

  ذا ظمٓم٠م. اًمِمٞم :
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 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦مو  ارومييع قمٚمييؿ اًمقاىمييع ووييع ُمٙم٤مٟمييف ُميي٤م  ييق أ ييؿ ُمٜمييف وم٘مييف اًمِمييٞم :

 ومٝمؾ يٙمقن ؾمٚمٞمًن اًمٙملمع

اًمٙميييلم ؾميييٚمٞمؿ يييي٤م ؿميييٞم و ًمٙميييـ أٟميي٤م أشمٗميييرع عمييي٤م ؾميييٞم٠ميت ُمييي٤م سمٕميييد ٤م... يييي٤م  ُمداظمٚميي٦م:

 ؿمٞم .

ُمٕمٚمييييٞمش. أرضمييييق أن... ًمييييق رومٕمٜميييي٤م وم٘مييييف اًمقاىمييييعو سمٕمييييد يمٚمٛميييي٦م ٓ يًييييٕمفو  اًمِمييييٞم : 

وووٕمٜم٤م سمدل وم٘مف اًمقاىمع وم٘مف اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦مو  ؾ يٙمقن اًمٙملم ص ٞم ٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم 

 ًمذي أٟم٧م شمر دث قمٜمٝمؿ. واو  ؾم١مازمعهل١مٓء ا

 ٟمٕمؿ واو  ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م  ق ا قاب سم٢م٤ْمز صمؿ إن ؿمت٧م ومّمؾع اًمِمٞم :

أٟم٤م أريد أن أوو  صمؿ أرضمع إمم ُم٤م ىمٚميرؿو ومي٢مذا رأييرؿ وم٠مٟمي٤م إن ؿمي٤مء ام  ُمداظمٚم٦م:

 أوو  ًمٙمؿ وضمٝم٦م ٟمٔمري.

 أ لً ُمرطم٤ًٌم. اًمِمٞم :

 أٟم٤م ًم٧ًم  ٜم٤م ي٤م ؿمٞم  ذم سمٞم٤من.. ُمداظمٚم٦م:

  ذا ؾمٛمٞمؽ يريد أن يًٚمؿ قمٚمٞمؽ أيْم٤ًمو  ذا ٟم٤م . أ لً ُمرطم٤ًٌم. :اًمِمٞم 

 إذا أذٟمرؿ زم.. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :
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أٟميي٤م أبييدث أن قمييـ وم٘مييف اًمقاىمييعو أُميي٤م ُميي٤م ْيي٥م قمييغم ـم٤مًميي٥م اًمٕمٚمييؿ  ُمداظمٚميي٦م:

سم٤مًمٜمًيييي٦ٌم ًمٗم٘مييييف اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م وقمٚمييييقم اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦مو وم٘مييييد سمٞمٜمرييييف ذم رؾميييي٤مًم٦م 

 ُمًر٘مٚم٦م.

 اب.ًمٞمس  ذا  ق ا ق اًمِمٞم :

ًمٙمييـ ذم  ييذا اعمقوييعو  ييؾ يًييع ـم٤مًميي٥م اًمٕمٚمييؿ ييي٤م ؿمييٞماٜم٤م أن ٓ يٚمييؿ  ُمداظمٚميي٦م:

 سمٗم٘مف اًمقاىمع.

 يًٕمف. اًمِمٞم :

 أن ٓ يٚمؿ سمف إـملىم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

 ٕين أؾم٠مًمؽ إعم٤مُمف سمٗم٘مف اًمقاىمع أًمًٜم٤م ُمرٗم٘ملم أٟمف ومرض يمٗم٤مئل. اًمِمٞم :

 سمغم. ُمداظمٚم٦م:

وُميي٤م ىميي٤مم  ـمٞميي٥مو ومٚميينذا ٓ يًييٕمفو طميييت ا ٜميي٤مزة و ييق ذم اعمًييجد اًمِمييٞم :

 يّمكم يًٕمف أم ٓ يًٕمفع

 يًٕمف. ُمداظمٚم٦م:

 ومٚمنذا ٓ يًٕمف أن ٓ يٙمقن ُمٚمًن سمٗم٘مف اًمقاىمعع اًمِمٞم :

 أٟم٤م أىمقل اإلعم٤مم همػم اًمراّمص. ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مرك ام ومٞمؽو أٟم٤م أىمقل أن اًمراّمصو أٟم٤م أقمٞمد يملُمؽ ٟمٗمًف. اًمِمٞم :

 أٟم٤م أىمقل أن ٓ يٚمؿ سمٗم٘مف اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م. ُمداظمٚم٦م:
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 ذاو أٟم٤م عم٤م ىمٚم٧م ًمؽ ارومع وم٘مف اًمقاىمع وطمط وم٘مف اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م  طمرك اًمِمٞم :

يْمِر إِْن ﴿أيْم٤ًم اًمٕم٤ٌمرة هميػم صي ٞم ٦م: ٕٟميف ىمٚمٜمي٤م ذم ا ٚمًي٦م اًمًي٤مسم٘م٦م:  وَم٤مؾْمي٠مًَُمقا أَْ يَؾ اًميذك

ٓ شمَْٕمٚمَُٛميييييقنَ  و إن يمٜميييييرؿ ٓ شمٕمٚمٛميييييقنو  ييييي١مٓء اًميييييذيـ ٓ يٕمٚمٛميييييقن [85]النحدددددل:﴾يُمٜمْيييييرُْؿ 

 يًٕمٝمؿع

 يًٕمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

٥م إذا يم٤من يًٕمٝمؿ أن ٓ يٕمرومقا وأن ٓ يٚمٛمقا سمٗم٘مف اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦مو ـمٞم اًمِمٞم :

 ومل يًٕمٝمؿ أن ٓ يٚمٛمقا سمٗم٘مف اًمقاىمع ُمـ سم٤مب أومم. واو  أو ٓ.

 واو . ُمداظمٚم٦م:

وًمذًمؽ ومٝميذه اًمٕمٌي٤مرة ُميـ مجٚمي٦م اًمٕمٌي٤مرات اًمريل بري٤مج إمم شمٕميديؾ إن  اًمِمٞم :

 د شمٙمـ سم ٤مضم٦م إمم إًمٖم٤مء.

سم٤مإلًمٖم٤مءو ًمٙمـ أٟم٤م أريد أن أيمٛمؾ ًمؽ اًمٕمٌي٤مرة  أٟم٤م  ذا اًمذي أومٙمر أن ُمداظمٚم٦م:

 أوًٓ..

ٟمٕمؿ شمٗمْمؾ.. قمغم يمؾ طم٤مل أٟم٧م ومٝمٛم٧م قمكم ُملطمٔمرلو أن أشميؿ ُمي٤م  اًمِمٞم :

 ؿمت٧م.

 واًمٗمرق سملم  ذا اًمٕمٚمؿ و... ُمداظمٚم٦م:

  ٜم٤مك  ء. اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

م اًمدٟمٞمقيييي٦م إن يمييي٤من يًيييع ـم٤مًمييي٥م اًمٕمييي٤مد أن ٓ ييييرٕمٚمؿ يم يييػمًا ُميييـ اًمٕمٚميييق ُمداظمٚمييي٦م:

يم٤مًمٓميي٥م وآىمرّميي٤مد واهلٜمدؾميي٦مو وم٢مٟمييف ٓ يًييٕمف أن ٓ يٚمييؿ سمٗم٘مييف اًمقاىمييع إعم٤مُميي٤ًم قم٤مُميي٤ًم 

 وإن د يراّمص.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

واًمٗمرق سملم  ذا اًمٕمٚمؿ وسملم همػمه ُمـ اًمٕمٚمقم اًمدٟمٞمقي٦مو أن وم٘مف اًمقاىمع  ُمداظمٚم٦م:

ُمييـ اًمٕمٚمييقم اًمنمييقمٞم٦م اًمرييل يٌٜمييك سمٕمْمييٝم٤م قمييغم سمٕمييضو أُميي٤م شمٚمييؽ ومٛمييـ قمٚمييقم اًمييدٟمٞم٤مو 

ٓ يٚمييزم اًمٗم٘مٞمييف قمٚمٛمٝميي٤م ودراؾمييرٝم٤م سماييله وم٘مييف اًمقاىمييع اًمييذي ٓ يًييرٖمٜمل قمٜمييف  يييـ

 ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٚم ٤مضم٦م إًمٞمف ذم يم ػم ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٗمرقى اعمٕم٤م ة.

ت٤مم اًمٙميلم يم٠موًميفو ٓ يٌيلم ؿميٞمت٤ًم ُميـ قميقج  يذه اًمٕمٌي٤مرةو وًميذًمؽ وم٠مٟمي٤م  اًمِمٞم :

ًيييٕمفو أٟمّمييي  سمرٕميييديٚمٝم٤مو يٛمٙميييـ أن ي٘مييي٤مل ُمييي لً َيًيييـ سمٓم٤مًمييي٥م اًمٕمٚميييؿو وًميييٞمس ٓ ي

 يمٞمػ ٓ يًٕمفع

 أطمًٜم٧مو َيًـ. ُمداظمٚم٦م:

إذًا: ٟمٕمييييقد... سمٜميييي٤مء قمييييغم  ييييذا اعمٜمٓمٚمييييؼو وٟمٕمييييدل اًمّمييييٞم٤مهم٦م سمٙم٤مُمٚمٝميييي٤م قمييييغم ُميييي٤م 

 ذيمرت.

 شمٕمدل.. ٕٟمف يًٕمف...  ُمداظمٚم٦م:

 ٕن قمٚمؿ وم٘مف اًمقاىمع ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م. ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ. شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 أٟم٤م أيمر٥م قمغم اًمٜمًا٦م أومْمؾ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 شمريد.قمغم ُم٤م  اًمِمٞم :

 أٟم٤م قمٜمدي ًمٙمؿ ٟمًا٦م إن ؿم٤مء ام. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م ضمزاك ام ظمػم. اًمِمٞم :

ىمٚميييي٧م  ييييذه اًمرؾميييي٤مًم٦م راسمٕميييي٤ًم ظملصيييي٦م سم يييي٨م وضمٝمييييد وقمٜميييي٤مءو اًمر٘مٞميييي٧م  ُمداظمٚميييي٦م:

ٕضمٚمٝمييييي٤م سمٕميييييدد ُميييييـ ـميييييلب اًمٕمٚميييييؿ واًمٕمٚمييييينء وٟم٤مىمِميييييرٝمؿ وٟم٤مىمِميييييقينو وؾمييييي٠مًمرٝمؿ 

ووضمٝمييييقين وأظمييييذت ُمييييـ ُمٚم قفميييي٤مهتؿ وأومٙميييي٤مر ؿو وٓ أدقمييييل أسيييي٤م شمًييييٚمؿ ُمييييـ 

أو وضمٝم٦م ٟمٔمر أو ظمٓم٠مو وًمٙمـ طم٘مل قمغم إظميقيت اًمٙميرام أن ييدًمقين قميغم  ُمٚم ظ

ُميي٤م يييرون ُمييـ وضمٝميي٦م ٟمٔميير أو شمّمييقي٥م ٕشمداريمييف ذم ـمٌٕميي٦م أظمييرى سميي٢مذن امو وأن ٓ 

َيٛمٚمقا اًمٕم٤ٌمرة أيم ر ي٤م برٛمؾو سمؾ قمٚميٞمٝمؿ أن َيٛمٚمق ي٤م قميغم اعم ٛميؾ احلًيـ 

ٓ  ا ﴿ُمييي٤م دام وْيييدون هلييي٤م ذم ا يييػم حمٛميييلًو  إِلْصيييلَح َُمييي٤م اؾْميييرَٓمَْٕم٧ُم َوَُمييي٤م إِْن أُِرييييُد إِ

ٓ  سمِييي٤مم ِ و ُميييع ؿميييٙمري هليييؿ ؾميييٚمٗم٤ًم ودقمييي٤مئل زم و هليييؿ سمييي٤مًمرقومٞمؼ [44]هدددود:﴾شَميييْقومِٞمِ٘مل إِ

 واًمًدادو  ذه  ل اعم٘مدُم٦م.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 طمقل ُم٤م يرٕمٚمؼ سم٤محلٙمؿ وأٟم٤م أن ؾمجٚم٧م ُم٤م يرٕمٚمؼ اذه اًم٘مْمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

  ل. أٟم٤م أريد اًمٕم٤ٌمرة ذم صٚم٥م اًمٙمر٤مب يمٞمػ اًمِمٞم :
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 طمًٜم٤ًمو أُم٤م  ٜم٤م أن دظمٚم٧م ظملص... ُمداظمٚم٦م:

أريد بيدصمؽ قميـ وم٘ميف اًمقاىميع يمٞميػ يمي٤من يملُميؽ ومٞميفو أٟمي٤م يمٚمٗمريؽ  يذا  اًمِمٞم :

 اًمرٙمٚمٞمػ..

  ومرٜمل.. ُمداظمٚم٦م:

  ومؽ ام. اًمِمٞم :

عمي٤م أٟمييذرشمٜمل سمًيٗمرك همييدًاو وإٓ يمٜمي٧م أٟميي٤م أشمٗميرغ ًم٘مييراءة  يذه اًمرؾميي٤مًم٦م واًمرٕميي٤مون 

آؾمييييرٗم٤مدة ُمييييـ رأيييييل إمم ًظمييييره.. ًمٙمييييـ عميييي٤م  قمييييغم إسمييييداء ُميييي٤م قمٜمييييدٟم٤م ُمييييـ ٟمٔمييييرو أو

 أٟمذرشمٜمل ذًمؽ اإلٟمذار ىمٚم٧م ٟمًر٘مرب اًمٓمريؼ وٟم٘مقل...

 )طمّمؾ  ٜم٤م اٟم٘مٓم٤مع(

ـمٞم٥م ذم صٗم ٦م شمًٕم٦م أٟمي٤م ىمٚمي٧م أؾمي٤مس  يذا اًمٕمٚميؿو  يذه ٟم٘مٓمي٦م ُمٝمٛمي٦م  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٌدأ ا٤م.

ىمٚمييي٧م يرّميييقر سمٕميييض ـميييلب اًمٕمٚميييؿ أن وم٘ميييف اًمقاىميييع قمٚميييؿ ضمدييييد وصم٘م٤مومييي٦م طمدي ييي٦م 

وٟم٘مص ذم اًمٕمٚمؿ: ٕن أؾم٤مؾمف ذم اًم٘ميرًن واًمًيٜم٦م ويميلم و ذا ىمّمقر ذم اًمرّمقر 

 ؾمٚمػ إُم٦مو صمؿ سمدأت أذيمر إدًم٦م قمغم ذًمؽ.

 أريد ُمٜمؽ اعمٙم٤من اًمذي شمٕمرو٧م ًمٌٞم٤من طمٙمؿ  ذا اًم٘مٗمف. اًمِمٞم :

ُم٤م أذيمر ي٤م ؿميٞم  ومٞميف هميػم اًميٜمص اًميذي ذيميرتو  ٜمي٤م ىمٚمي٧م ووم٘ميف اًمقاىميع  ُمداظمٚم٦م:

ف شمرايييذ اعمقاىميييػ ئويييق قمٚميييؿ أصيييٞمؾ شمٌٜميييك قمٚمٞميييف يم يييػم ُميييـ اًمٕمٚميييقم وإطمٙمييي٤مم وذم
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 اعمّمػمي٦م. ٟمٕمؿ.

ومٚمييؿ أذيميير أي ٟمييص أٟمييف ْيي٥م ذم يمييؾ اًمرؾميي٤مًم٦م همييػم ُميي٤م ذيمييرت ًمييؽ ؾميي٤مسم٘م٤ًم وىمييد 

قمدًمرييفو و ييذه اًمٕمٌيي٤مرة واًمٕمٌيي٤مرة اًمرييل ىمرأٟميي٤م ىمٌييؾ ىمٚمٞمييؾ أٟمييف قمٚمييؿ أصييٞمؾ وُمييـ قمٚمييقم 

 اًمنميٕم٦م وم٘مط.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 أُم٤م همػم ٤م ومرٗمّمٞمؾ ًمٗم٘مف اًمقاىمع ومٞمن أذيمر. ُمداظمٚم٦م:

 ن ؿم٤مء ام.ظمػمًا إ اًمِمٞم : 

ـمٞمييي٥م أيْمييي٤ًم ىمٚمييي٧م وأظميييػمًا ومٌٕميييد أن سمٞمٜمييي٧م أن أؾميييس  يييذا اًمٕمٚميييؿ ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م أؿمييػم إمم ا يرنم اًمًيٚمػ سمييفو ومٝميذا أسميق سمٙميير يمين أ ت ذم ىمّميي٦م 

 وم٤مرس واًمروم يٕمٜمك اذه اًم٘مْمٞم٦م قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م. ٟمٕمؿ.

و يييي٤م  ييييؿ اًمّميييي ٤مسم٦م يريييي٤مسمٕمقن  ييييذه إطمييييداث ُمر٤مسمٕميييي٦م ذات ُمٕمٜمييييكو وَيزٟمييييقن 

ن سمٜم٤مء قمغم ُم٤م يٕمٚمٛمقٟمف ُمـ شمي٠مصمػم ًمٚمٝمزيٛمي٦م وآٟمرّمي٤مر ذم طمٞمي٤مة اعمًيٚمٛملم ويٗمرطمق

 طم٤م،ًا وُمًر٘مٌلً.. إمم ًظمره.

وىمٚميي٧م: واًمٕمٚميينء ُمييـ ؾمييٚمػ  ييذه إُميي٦م يميي٤مٟمقا ظمييػم ُم يي٤مل حلًييـ شمٕميي٤مُمٚمٝمؿ ُمييع 

واىمٕمٝمؿو اإلُم٤مم أ د سمـ طمٜمٌؾ ذم ومرٜم٦م اًم٘مقل سماٚمؼ اًم٘مرًنو وؿمٞم  اإلؾملم اسمـ 

اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ُم٤م دوٟميف قميـ وم٘ميف اًمقاىميع وطم٤مضمي٦م اعمٗمريل شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمقىمٗمف ُمـ اًمرر٤مر و

إًمٞمييف واًمٕمييز سمييـ قمٌييد اًمًييلم ذم ُمقاىمٗمييف ا ٤مًمييدة ُمييـ اًمٜمّميي٤مرى وُمييـ طميي٤مًمٗمٝمؿو يميين 

أن اًمِميييٞم  قمٌيييد اًمييير ـ اسميييـ ؾميييٕمدي ذيميييره ذم شمٗمًيييػمه أن وم٘ميييف اًمقاىميييع وأن وم٘ميييف 
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اعمًيييٚمؿ ًمقاىمٕميييف أن  يييذا ُميييـ ُمٕمرومييي٦م ٓ إًميييف إٓ ام قميييغم ُمٕمٜم٤م ييي٤م اًمّمييي ٞم  ود ٓ: 

وسمٗم٘مييف اًمقاىمييع يٙمرٛمييؾ ب٘مٞمييؼ ُمٌييدأ اًمييقٓء واًمييؼماء و ييذا اعمٌييدأ أصييؾ ُمييـ أصييقل 

قم٘مٞميييدة اًمرقطمٞميييد اًمريييل ضمييي٤مءت اييي٤م ٓ إًميييف إٓ ام. ٟمٕميييؿو ومٚمييين يييي٠مت ٟمّميييقص ُمٕمٜمٞمييي٦م 

 همػم..

وسمٕميييدو وُميييـ ظميييلل ُمييي٤م ؾميييٌؼ شمٌيييلم ًمٜمييي٤م أؾمييي٤مس  يييذا اًمٕمٚميييؿ وأملٞمريييف ُميييـ ظميييلل 

وـميييلب اًمٕمٚميييؿ  اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م ووم٘ميييف ؾميييٚمػ إُمييي٦م وم يييري سمييي٤مًمٕمٚمنء ظمّمقصييي٤مً 

قمٛمقُمييي٤ًم أن ييييدريمقا  يييذه احل٘مٞم٘مييي٦م ويرٕمييي٤مُمٚمقا ُمٕمٝمييي٤م ب٘مٞم٘مييي٤ًم عمٗمٝميييقم ٓ إًميييف إٓ ام 

 واًمرزاُم٤ًم سمٛمٜمٝم٩م اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م واؾمر٤ٌمٟم٦م ًمًٌٞمؾ اعمجرُملم.

 ٜم٤م أٟم٤م أىمقل أن ومٞمف ُم٤ٌمًمٖم٦مو يٕمٜمل شمٙمٚمٞمػ ـملب اًمٕمٚمؿ اذا اًمٗم٘مف  ذا  اًمِمٞم :

رضميع إُمي٦م ذم اؾمرّميدار اًمٗمري٤موى ًمٞمس ضمٞمدًاو  ذا يٙمٚمػ سمف اًمٕمٚمنء اًمذيـ  يؿ ُم

ُمٜمٝمؿ عمٕم٤م ٦م سمٕمض اًمقاىمعو أُم٤م ـملب اًمٕمٚمؿ ـملب اًمٕمٚميؿ ٟمٙمٚمٗمٝميؿ أن يِميرٖمٚمقا 

سمٗم٘ميييف اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦مو واًمٗم٘ميييف يمييين شمٕمٚميييؿ أٟميييقاعو وم٘ميييف اًمٙمرييي٤مبو وم٘ميييف اًمًيييػمةو وم٘ميييف 

اًمًيييٜم٦مو وم٘ميييف اًمٚمٖمييي٦مو ًمٕمٚميييؽ شمٕميييره يمر٤مسمييي٤ًم اؾميييٛمف وم٘ميييف اًمٚمٖمييي٦مو وأظميييػمًا ؾمرًيييٛمع ؿميييٞمت٤ًم 

 اة واإلٟمجٞمؾو ُم٤م رأيؽع أؾم٠مًمؽ أٟم٧معقمج٤ًٌمو وم٘مف اًمرقر

 ُم٤م أقمره ُم٤م اعمراد ا٤م. ُمداظمٚم٦م:

أن يدرس ُم٤م ذم اًمرقراة واإلٟمجٞمؾ ُمـ ٟمّمقص يٛمٙمـ آؾمرٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م  اًمِمٞم :

إلىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم  ١مٓء اًمٙمٗمي٤مر اعمنمييملم اًميذيـ ٓ ي١مُمٜميقن سمي٤مم وٓ سمرؾميقًمفو 

 ب: ويٜمًٌقن إمم سمٕمض إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ اؿو ُمـ سم٤م
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 نرفل الرش   للرش ولكن  ن ر قوا 

 

 

 و ن   يسر  الرش  ن اخلا يقع فوا  

وميين رأيييؽ اييذا اًمٗم٘مييف ا ديييدو يٕمٜمييل  ييذا أٓ شمييرى أٟمييف يٜمٌٖمييل أٟمييف يٙمييقن  ٜميي٤مك  

 أٟم٤مس يٕمرومقن يمٞمػ ٤ْمدًمقن اًمٙمٗم٤مرع

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

أًمييٞمس  ييذا أيْميي٤ًم ُمييـ وم٘مييف اًمقاىمييع اًمييذي أٟميي٧م شمدٟمييدن طمقًمييف وأٟميي٤م سمٜمٞميي٧م  اًمِمييٞم :

ٚمٞمييف وم٘مٝميي٤ًم ًظميير و ييق وم٘مييف اًمرييقراة واإلٟمجٞمييؾو  ييذا ُمييـ  ييذا اًم٘مٌٞمييؾ ت٤مُميي٤ًمو ًمٙمييـ أٟميي٤م قم

أريد أن أىمقل  ؾ ٟم ـ ٟمٙمٚمػ ـملب اًمٕمٚمؿ سمٗم٘مف اًمرقراة واإلٟمجٞمؾو ا قاب ٓو 

إٟمن  ذا ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اًمٙمٗم٤مئٞم٦م اًمرل يٚمٞمؼ سمٌٕمض اًمٕمٚمنء أن يٙمقٟمقا قميغم ُمٕمرومي٦م 

 و  ذه ُم٤ٌمًمٖم٦م.ذًمؽو أُم٤م إؿمٖم٤مل ـملب اًمٕمٚمؿو  ذا ُم٤م يٜمٌٖمل

 ؾ شمًٛم قن قمغم اًمرٕمٚمٞمؼ ي٤م ؿمٞم . طمريك أيمري٥م.  يؾ شمي٠مذٟمقن زم ُمي٤م  ُمداظمٚم٦م:

 شم٘مقًمقن أقمٚم٘مف..

شمٗمْمؾ أيمر٥مو ًمٙمـ أٟم٤م أىمقل ًمؽ أوؾميع ذم  يذه اًمقرىمي٦م ايمري٥م صيٗم ٦م  اًمِمٞم :

 شمٕمٚمٞمؼ سمس.... ذم يمر٤مسمؽ.

 ... صٗم ٦م... أيمؼم صٗم ٦م.ُمداظمٚم٦م:

 .. اًمٙمر٤مب يٙمقن واؾمع ىمٚمٞملً.اًمِمٞم :

 اًمرل ىمرأهت٤م أظمػمًا.اىمرأ اًمٕم٤ٌمرة 

وُمييـ ظمييلل ُميي٤م ؾمييٌؼ شمٌييلم ًمٜميي٤م أؾميي٤مس  ييذا اًمٕمٚمييؿ وأملٞمرييف ُمييـ ظمييلل  ُمداظمٚميي٦م:

اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م ووم٘ميييف ؾميييٚمػ إُمييي٦م وم يييري سمييي٤مًمٕمٚمنء ظمّمقصييي٤ًم وـميييلب اًمٕمٚميييؿ 
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قمٛمقُمييي٤ًم أن ييييدريمقا  يييذه احل٘مٞم٘مييي٦م ويرٕمييي٤مُمٚمقا ُمٕمٝمييي٤م ب٘مٞم٘مييي٤ًم عمٗمٝميييقم ٓ إًميييف إٓ ام 

 ٤مٟم٦م ًمًٌٞمؾ اعمجرُملم.واًمرزاُم٤ًم سمٛمٜمٝم٩م اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م واؾمرٌ

أٟمييي٤م أرى أن ذيمييير ـميييلب اًمٕمٚميييؿ ذم  يييذه ا ٛمٚمييي٦م ومٞمٝمييي٤م ُم٤ٌمًمٖمييي٦مو أىميييؽمح  اًمِميييٞم :

طمذه ـملب: ٕن  ذا اًمٕمٚمؿ أو  يذا اًمٗم٘ميف اعمًيٛمك سمٗم٘ميف اًمقاىميع  يق ُميـ اعمرٗميؼ 

قمٚمٞميييف أٟميييف ُميييـ اًمٗميييروض اًمٙمٗم٤مئٞمييي٦مو وإذا إُمييير يميييذًمؽ وميييل يٜمٌٖميييل أوًٓ أن ٟمٙمٚميييػ 

قمٚمييًن أسييؿ سمٕمييد د يرْمييٚمٕمقا سم٤مًمٗم٘مييف إول ـمييلب اًمٕمٚمييؿ سميي٠من يِمييٖمٚمقا أٟمٗمًييٝمؿ سمييف 

 وإ ؿ أٓ و ق وم٘مف اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

٤م ٓ َيًييـ ذيمييرهو ـمييلب اًمٕمٚمييؿ ذم  ييذا اًمًييٞم٤مق  ييق ييي ومٚمييذًمؽ أىمييقل أن ذيميير

سمؾ ٓ أؾمر ًـ شمقضمٞمف  ذه اًمٜمّمٞم ٦م إمم قم٤مُمي٦م اًمٕمٚمينءو وإٟمين إمم سمٕمْميٝمؿ ييـ 

ؾمييييرٕمداد اًمٜمٗميسيييي أوًٓ يًيييي٤مقمد ؿ فمييييرومٝمؿ ووىمييييرٝمؿ وصم٤مٟمٞميييي٤ًم قمٜمييييد ؿ  ء ُمييييـ آ

 ًملـملع قمغم ُم٤م ْري ذم واىمع اًمٕم٤مد اًمٞمقمو ومٝمذا أوًٓ.

وصم٤مٟمٞميي٤ًم: ٓ أرى ُمييـ اًمًٞم٤مؾمييٞم٦م اًمنمييقمٞم٦م إؿمييٖم٤مل أُم يي٤مل ـمييلب اًمٕمٚمييؿ سمٛم ييؾ  ييذه 

اًمٗمييروض اًمٙمٗم٤مئٞميي٦مو وىمييد ،سميي٧م ُميي لً ًٟمٗميي٤ًم وىمٚميي٧م سم٠مٟمييف ؾمرًييٛمع ؿمييٞمت٤ًم قمجٌيي٤ًم و ييق 

أن إصؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕم٤مُم٦م اًمذي ؾمنه سمٕمْمٝمؿ سمٗم٘مف اًمرقراة واإلٟمجٞمؾو وٟم ـ ٟمٕمٚمؿ 

اعمًٚمٛملم أن ٓ يدرس اًمرقراة واإلٟمجٞمؾ يمن ضم٤مء ذًمؽ ذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد 

رأى ذات ييييقم ذم ييييد قمٛمييير سميييـ ا ٓمييي٤مب  ¢ام إٟمّمييي٤مري اًميييذي ومٞميييف أن اًمٜمٌيييل 

ر  ام قمٜمف ص ٞمٗم٦م وم٠ًمًمف قمٜمٝم٤مو وم٘م٤مل  ذه ص ٞمٗم٦م يمرٌٝم٤م زم رضميؾ ُميـ اًمٞمٝميقد 

أُمرٝمقيميقن أٟميرؿ يمين هتقيمي٧م اًمٞمٝميقد »ة واًمًلم: ُمـ اًمرقراةو وم٘م٤مل ًمف قمٚمٞمف اًمّمل

 .«واًمٜمّم٤مرىو واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ًمق يم٤من ُمقؾمك طمٞم٤ًم عم٤م وؾمٕمف إٓ اشم٤ٌمقمل
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وًمٚمٗم٤مئييدة أذيميير أن ُميي٤م ضميي٤مء ذم  ييذا احلييدي٨م ذم شمٗمًييػم احليي٤مومظ اسمييـ يم ييػم ُمييـ 

ومٝمييذه زييي٤مدةو أي:  «ًمييق يميي٤من ُمقؾمييك وقمٞمًييك طمٞمييلم عميي٤م وؾمييٕمٝمن إٓ اشمٌيي٤مقمل»ًمٗمييظ: 

قمٚمٞميييف اًمًيييلم ذم  يييذا احليييدي٨م وىمرٟميييف ُميييع ُمقؾميييك ُمٜمٙميييرةو ومٝميييذا  يييق ذيميير قمٞمًيييك 

ٚم٘ميييييراءة وإؿميييييٖم٤مل قم٤مُمييييي٦م اعمًيييييٚمٛملم أٟمٗمًيييييٝمؿ سمدراؾمييييي٦م اًمٙمرييييي٤مب ًمإصيييييؾ سم٤مًمٜمًييييي٦ٌم 

قميغم قمٛمير سميـ  ¢واًمًٜم٦مو  ذا ٓ ْقز: ٕٟمف ُمـ اًمرٝمقك اًمذي أٟمٙمره رؾمقل ام 

سم يييؼ سم٠مٟميييف اًمٗمييي٤مروقو ُمييي٤م ؾميييٚمؽ ومجييي٤ًم إٓ ؾميييٚمؽ  ¢ا ٓمييي٤مب اًميييذي وصيييٗمف ٟمٌٞمٜمييي٤م 

ٓم٤من ومج٤ًم همػم ومجفو ومن سم٤مًمؽ إذا ىمٚمٜم٤م أٟمف َيًـ ُمـ سمي٤مب ُمٕمرومي٦م اًمقاىميع وُميـ اًمِمٞم

سمييي٤مب إطمًييي٤من جم٤مدًمييي٦م  ييي١مٓء اًمٙمٗمييي٤مر اًميييذيـ ي١مُمٜميييقن سمييي٤مًمرقراة واإلٟمجٞميييؾ وإىم٤مُمييي٦م 

احلجيي٦م قمٚمييٞمٝمؿو ًمٙمييـ إذا ىمٞمييؾ  ييذا وم٘مييف وظمّمّميي٧م ووييٞم٘م٧م دائرشمييفو وظمّمّميي٧م 

غم أن سمٓم٤مئٗم٦م ُميـ اًمٕمٚمينء اًميذيـ هليؿ ُمقا ي٥م ظم٤مصي٦مو وهليؿ أوىمي٤مت شمًي٤مقمد ؿ قمي

يدرؾمييقا اًمرييقراة واإلٟمجٞمييؾ إلىم٤مُميي٦م احلجيي٦م قمييغم  يي١مٓء اًمٙمٗميي٤مرو ُميي٤م أٟمٙميير ذًمييؽ سمييؾ 

أىميييقل  يييذا ُميييـ اًمقاضمٌييي٤مت أيْمييي٤ًم اًمٙمٗم٤مئٞمييي٦مو ًمٙميييـ ٓ ٟمٙمٚميييػ قم٤مُمييي٦م اًمٕمٚمييينء اًميييذيـ 

يِمييييٖمٚمقن أٟمٗمًييييٝمؿ سمٗم٘مييييف اًمٙمريييي٤مب ووم٘مييييف اًمًييييٜم٦م وشمّميييي ٞم  إطم٤مدييييي٨م وشمْمييييٕمٞمٗمٝم٤م 

 ه.ودراؾم٦م اًمرٗم٤مؾمػم وُم٤م أيم ر ٤م ذم  ذا اًمزُم٤من.. إمم ًظمر

أيْميي٤َم أن  يي١مٓء اًمٕمٚميينء يمٚمٝمييؿ قمٚمييٞمٝمؿ أن يٙمقٟمييقا قمييغم قمٚمييؿ سمٗم٘مييف اًمقاىمييع وُمييـ 

ذًمؽ  ذا اًمذي أعم ي٧م إًمٞميف ًٟمٗمي٤ًم أن يٗم٘مٝميقا ُمي٤م ذم اًمريقراة واإلٟمجٞميؾ وأن يٕمروميقا 

ايين يمٞميييػ شم١ميمييؾ اًمٙمريييػ ويمٞمييػ شم٘مييي٤مم احلجيي٦م قميييغم  يي١مٓء اًمٙمٗمييي٤مرو إذا ويييٞم٘م٧م 

 يي٥م ظم٤مصيي٦م وفمييروه دائييرة وم٘مييف اًمقاىمييع وظمّمّميي٧م سمٓم٤مئٗميي٦م ُمييـ اًمٕمٚميينء ذوي ُمقا

ُمٕمٞمٜم٦م شم٤ًمقمد ؿو ومٝمذا  ق اًمقاضم٥م أُم٤م شمقؾمٞمع  ذه اًمدائرة سم ٞم٨م شمِمٛمؾ اًمٕمٚمينء 
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يم٤مومي٦م ومْمييلً قمييـ أن يييدظمؾ ذم ذًمييؽ أيْميي٤ًم ـمٚمٌيي٦م اًمٕمٚمييؿو وم٠مٟميي٤م أىمييقل  ييذا اًمٙمييلم ومٞمييف 

ُم٤ٌمًمٖم٦مو أقمره أن اًمداومع قمغم  ذه اعم٤ٌمًمٖمي٦م  يق آ يرنم ايذا اًمٕمٚميؿو ًمٙميـ ًميٞمس 

 يق اًمقاضمي٥م ذم اًمٗميروض اًمٕمٞمٜمٞمي٦مو ومٙمٚمٜمي٤م ذم  يذا يمؾ قمٚمؿ يٜمٌٖميل أن هييرؿ سميف يمين 

اعمجٚمس وذم همػمه يٕمره أن اعمًٚمؿ اًمذي سمٚمغ ؾمـ اًمرٙمٚمٞمػ ٥ْم قمٚمٞمف وضمقسم٤ًم 

قمٞمٜمٞم٤ًم أن يٕمره ُم لً أطمٙم٤مم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ همًؾ ُمـ ووقءو ـمٝم٤مرة اًم ٞم٤مبو ـمٝمي٤مرة 

اعمٙميي٤منو يمٞمييػ صيي ٦م اًمّمييلة.. إمم ًظمييرهو ًمٙمٜمييف إذا يميي٤من وم٘مييػمًا ٓ ْيي٥م قمٚمٞمييف أن 

طمٙميي٤مم اًمزيميي٤مةو ٓ يٕمييره قمٚمٞمييف أن يٕمييره يمٞمٗمٞميي٦م ُمٜم٤مؾمييؽ احليي٩م إمم ًظمييرهو يٕمييره أ

ًمٙمٜمييف ًمييق يميي٤من همٜمٞميي٤ًم وضميي٥م قمٚمٞمييف.. و ٙمييذاو ومٌيي٤مٕومم وإومم أن ٓ ٟمقؾمييع دائييرة 

إ٤ْمب  ذا اًمٕمٚمؿ اًمذي  ق ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مئٞم٦مو ومٗم٘مف اًمقاىمع قمغم يمؾ اًمٓملبو 

قم٤مُميي٦م اًمٕمٚميينء ذم سمييؾ قمييغم يمييؾ اًمٕمٚميينءو وإٟميين ي٘ميي٤مل سمٕمييض اًمٕمٚميينءو وإٓ ٕوىمٕمٜميي٤م 

احلرجو يمٚمٜم٤م يٕمٚمؿ أن يم ػمًا ُمـ اًمٕمٚمنء ىمديًن وطمدي ٤ًم ي١مًمٗمقن ذم أطمٙم٤مم اًمّميلة 

واًمزيم٤مة.. إمم ًظمرهو وأهمٚمٌٝمؿ ٓ يٕمرومقن احلدي٨م اًمّم ٞم  ُمـ اًمْمٕمٞمػ ومٜم٘مقل 

أٟمف ٥ْم قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمقا ُمراّمّميلم ذم قمٚميؿ احليدي٨مو ٟم٘ميقل ٓو ًميٞمس يمٚمٝميؿ 

ٜمييل أن يييرووا ُميي٤م  يي٥م ودبو سمييؾ قمٚمييٞمٝمؿ أن قمٚمييٞمٝمؿ  ييذا اًمقاضميي٥مو ًمٙمييـ  ييذا ٓ يٕم

 ي٠ًمًمقا أ ؾ اًمذيمر.

 ييذا اًمييذي ي٘ميي٤مل ذم  ييذا اًمٕمٚمييؿ يٕمٜمييل إن ىمٞمييؾ ُم ٚمييف ذم وم٘مييف اًمقاىمييع يٙمييقن رومٕمٜميي٤م 

ُمييـ ؿميي٠من وم٘مييف اًمقاىمييع أيم يير ييي٤م يٗمروييف اًمقاىمييعو  ييذه ُملطمٔميي٦م طمييقل  ييذه اًمٙمٚمٛميي٦مو 

 وأؾم٠مل ام أن هيديٜم٤م ؾمقاء اًمٍماط. شمٗمْمؾ.

أٟميييييي٤م أقمرؼم يييييي٤م يمٚمٛميييييي٦م واومٞميييييي٦م واويييييي ٦م ذم طمييييييدي٨م ؿمييييييٞماٜم٤م إظمييييييػم  ُمداظمٚميييييي٦م:
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اعمقوقعو أشم٠مذٟمقن ًمٜم٤م أن أوٕمٝم٤م ُم٘مدُم٦مو أىمقل ومٌ  ٧م ُمع ؿمٞمال ذم... صمؿ َذيَمَر 

َر أٟم٘مٚمٝمييي٤م سميي٤مًمٜمصو واعمقاويييع اًمرييل أ هتيييؿ إًمٞمٝميي٤م أويييع قمٚمٞمٝميي٤م اًمرٕمٚمٞم٘مييي٤متو  ُميي٤م َذيَميي

وأسملم أيْم٤ًم ذم  ذا ا ٤مٟم٥مو ومي٢من أذٟميرؿ ايذا يٙميقن ومٕميلً اشمْمي ٧م اًمّميقرة هليذا 

 ا ٤مٟم٥م.

أٟم٤م ُمـ ضمٝمرل ٓ ُم٤مٟمع قمٜمديو ٕين أٟم٤م طمٞمٜمن أىمقل يمٚمٛم٦م وأرا ٤م صقاسم٤ًم  ًمِمٞم :ا

 أقمر٘مد وضمقب ٟمنم ٤مو ًمٙمـ ُمع ذًمؽ أُمر ؿ ؿمقرى سمٞمٜمٝمؿو ُم٤م رأيؽع

 أرى أن  ذا واضم٥م. ُمداظمٚم٦م:

 .. ضمزاك ام ظمػم.ُمداظمٚم٦م:

 ُمش شم٘مٚمٞمدًا  ٤مهو اًمِمٞم  ىم٤مل  ٙمذا... يٚمف. اًمِمٞم :

  ٤م ٤م.ٓ وم٘مف اًمقاىمع ي٘مر   ذا.  ُمداظمٚم٦م:

 إذًا ًمؽ ذًمؽ. اًمِمٞم :

 إذا ووع ىمٌؾ ٟمنم ٤م أن يرؾمؾ ًمؽ سم٤مًمٗم٤ميمس.. ُمداظمٚم٦م:

 يييذا ـمٌٞمٕميييل  يييذا ٓ َيرييي٤مج إمم  حو  يييذا سميييدون ـمٚمييي٥مو إذا يمييي٤من  ُمداظمٚمييي٦م:

 ًمٚمِمٞم  ُملطمٔم٦م ومٚمرٙمـ ىمٌؾ اًمٜمنم وًمٞمس سمٕمد اًمٜمنم.

 ظملص أضم٤مسمؽ. أطمًٜم٧م ضمزاك ام ظمػم. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ؿم٤مء ام.أٟم٧م أسمق اًمٌدر إن  اًمِمٞم :
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 أريد أن أىمرأ ا ٤مت٦م. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾو ٟم٠ًمل ام طمًـ ا ٤مت٦م. اًمِمٞم :

 ًُملم. ُمداظمٚم٦م:

أُم٤م سمٕمد: ومٝم٤م ٟم ـ سمٕمد  ذه اًمرطمٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م ُمع وم٘مف اًمقاىميع ٟمّميؾ إمم احل٘مٞم٘مي٦م 

اًمرل ٓ ُمراء ومٞمٝم٤م و ل أن  ذا اًمٕمٚمؿ أصؾ ُمـ أصقل دقمقشمٜم٤مو وأؾم٤مس ًمٙم ػم ُمـ 

٤مًميي٥م اًمٕمٚمييؿ أن يٕمٓمٞمييف طم٘مييف ُمييـ اًمرقم٤مييي٦م واًمٕمٜم٤مييي٦م إطمٙميي٤مم واعمقاىمييػو وم ييري سمٓم

 ويٕمرؼمه ريمٜم٤ًم ُمـ أريم٤من اًمٕمٚمؿ ودقم٤مُم٦م ُمـ دقم٤مئٛمف.

  ذا هيدم ُم٤م اشمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف. اًمِمٞم :

 ( اٟمٔمر اعم٘مدُم٦م اًمرل ذيمر ٤م اًمِمٞم .7أٟم٤م أريد ُمـ  ذا أن أيمر٥م ) ُمداظمٚم٦م:

 ٜمييي٤م ـم٤مًمييي٥م اًمٕمٚميييؿ أيْمييي٤ًم يمٝمٜمييي٤مك ٓ ييييذيمر ـم٤مًمييي٥م اًمٕمٚميييؿو وإٟمييين سمٕميييض  اًمِميييٞم :

 ٚمنء سم٤مًمٌٞم٤من اًم٤ًمسمؼ.اًمٕم

 واحلذر احلذر أن يٕمرؼم شمٕمٚمٛمف ٟمٗملً أو اظمرٞم٤مرًا. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 يٕمٜمل اشمٗم٘مٜم٤م قمغم أس٤م ومرض يمٗم٤مي٦م. ُمداظمٚم٦م:

  ذا إذا يم٤من ومرض يمٗم٤مي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٤ٌمىملم ُم٤مذا يٙمقنع اًمِمٞم :

 ٟمٗمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 وعم٤مذا شمٜمٗمل ذًمؽ. اًمِمٞم :
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 اًمٕم٤ٌمرة ًمٜمرى...وًمذًمؽ أٟم٤م أردت أن أىمرأ  ذه  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ. اًمِمٞم :

 أن يٌلم أٟمف  ق ومرض يمٗم٤مي٦م وينمع قمغم اًم٤ٌمىملم ومرض ٟمٗمؾ. ُمداظمٚم٦م:

  ذا  ق. اًمِمٞم :

 أوع  ذا اًمرٕمٚمٞمؼ برف. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

طم٤مؿمٞم٦م أٟميف  يذا اًمٕمٚميؿ وميرض يمٗم٤ميي٦م ومي٢مذا ىمي٤مم سميف اًميٌٕمض أصيٌ  ًمٚمٌ٘مٞمي٦م  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٗملً واظمرٞم٤مرًا.

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

٤مٕقميييييييداء ُمرٞم٘مٔميييييييقن يٕمٛمٚميييييييقن ًمٞميييييييؾ سييييييي٤مر ًمإلومًييييييي٤مد ذم إرضو وم ُمداظمٚمييييييي٦م:

 ويزقمٛمقن أسؿ ُمّمٚم قنو وم٢مذا همٗمٚمٜم٤م قمٜمٝمؿ وشمريمٜم٤م هلؿ اًم٤ًمطم٦م يٕمٌ قن..

 فم ى يكما  الًنواست ي  اًس هس ا 

 

 

 

  ذا كناال رًنااي وهيااا   ااع  

وإذا هت٤موٟميييي٤م ذم  ييييذا اًمٕمٚمييييؿ وشمريمٜميييي٤مه ًمٖمػمٟميييي٤مو ومًٞمًيييياػ سمٜميييي٤م إقمييييداء سم٤مُٕميييي٦م  

ًمٕمٚمييؿ ظمّمقصيي٤ًم يميين  ييق طميي٤مل اعمٜميي٤موم٘ملم واًمٕمٚمنٟمٞمييلم وديييدسؿ قمٛمقُميي٤ًم وسمٓمييلب ا

 ذم يمؾ جمٚمس وُمٜمردىو وؾمرٔمؾ أُمرٜم٤م شمراٌط ذم ُمقاىمٗمٝم٤م..

 ارومع يمٚمٛم٦م ـملب ي٤م أظمل.. اًمِمٞم :

ٟمٕمؿ. سم٤مرك ام ومٞمٙمؿو وؾمرٔمؾ أُمرٜم٤م شمراٌط ذم ذم ُمقاىمٗمٝم٤م قم٤مًم٦م قمغم  ُمداظمٚم٦م:
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 صمٌيي٤مت ذم اعمقاىمييػ أقمييدائٝم٤م وذ ٤مسميي٤ًم ًمرَيٝميي٤م وىمقهتيي٤مو ومييل ختٓمييٞمط ًمٚمٛمًيير٘مٌؾ وٓ

 وٓ ُمٜمٝم٩م ذم اًمقٓء واًمؼماء.

ؿ ـملب اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مٞم٤مدة ُمـ اًمٕمٚمنء صموإهمٗم٤مل  ذا اًمٕمٚمؿ يْمٕمػ صٚم٦م اًم٘م٤مقمدة  

 واًمدقم٤مة واعمّمٚم لم.

 أيد ٤م إهمٗم٤مل  ذا اًمٕمٚمؿ وًمق ُمـ سمٕمض اًمٕمٚمنء. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿو يْمٕمٗمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ًمٕمٚمينء يْميٕمػ صيٚم٦م اًم٘م٤مقميدة صميؿ وإهمٗم٤مل  ذا اًمٕمٚمؿ وًميق ُميـ سمٕميض ا ُمداظمٚم٦م:

 ـملب اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مٞم٤مدة ُمـ اًمٕمٚمنء واًمدقم٤مة واعمّمٚم لم.

  ذا  ق اًمّم ٞم . اًمِمٞم :

ٟمٕمييييييؿو ويرٞم ييييييقا اًمٗمرصيييييي٦م ًمٚمٛمٜميييييي٤موم٘ملم واًمٕميييييي٤مسم لم ذم دمريييييييد إُميييييي٦م  ُمداظمٚميييييي٦م:

ٝم٤م ذم يميييؾ طمييي٤مل وطميييلمو وايييذا ييييدب اًمٞمييي٠مس ئوشمٖمريٌٝمييي٤مو واًمًيييػم اييي٤م ظمٚميييػ أقميييدا

وي اًمٖمٞمييقرون ـمٚمٌيي٤ًم ًمٚمًييلُم٦م ودمٌٜميي٤ًم ًمٚمٗمرٜميي٦مو واًم٘مٜمييقط ذم ٟمٗمييقس اعميي١مُمٜملم ويٜمييز

وشمؽمك إُم٦م ًمٚمٛمٗمًديـ ذم إرضو و ذا هم٤مي٦م ُمٜمك اًمٕمٚمنٟمٞملم وحمط رطم٤مهلؿو 

و ٜم٤م ىمؾ قمغم إُم٦م اًمٕمٗم٤مء إٓ أن يرداريمٝم٤م ام سمر ٦م ُمٜميف وومْميؾو وام ذو ومْميؾ 

 قمٔمٞمؿ.

 وأظمػمًا أملس ذم أذن يمؾ ـم٤مًم٥م قمٚمؿ أن يْميع ييده ذم أييدي قمٚمنئيفو وأن ٓ

و وأن ي٘مٓميييع أُميييرًا دوسيييؿو وٓ يًيييٛمع وميييٞمٝمؿ يميييلم اًمقؿمييي٤مة واحلًييي٤مد واعمٖمرويييلم
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٦مو وؾميييٜم٦م ام ذم... ومايييذ ايييذا واًميييزم شمٙميييـ ُميييـ يٕمٚميييؿ أن حليييقم اًمٕمٚمييينء ُمًيييٛمققم

 اعمٗمٚم لم.

أرى إن يمٜم٧م ٓ شمرى ُم٤مٟمٕم٤ًم أن يْم٤مه إمم اًمرؾم٤مًم٦م اًمرأي اًمر٤مزم: و ق  اًمِمٞم :

ٕمييي٤ًم: ٕن إرض ُمًيييٙمقٟم٦مو أٟميييف أٟميييف ْييي٥م قميييغم اًمدوًمييي٦م اعمًيييٚمٛم٦م سميييدون شمٕمٞميييلم ـمٌ

ْيي٥م قمييغم اًمدوًميي٦م اعمًييٚمٛم٦م طم٘ميي٤ًم أن يٙمييقن ذم جمٚمييس ؿمييقرا ٤م قمٚميينء ُمييـ ذوي 

آظمرّم٤مص٤مت اعمارٚمٗم٦م وُمٜمٝمؿ قمٚمنء ذم وم٘مف اًمقاىمعو وًمق يم٤مٟمقا ًمٞمس قمٚمنء ذم 

وم٘مييف اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م: ٕٟمييف طمٞمييٜمن يقضمييد ذم جمٚمييس اًمِمييقرى ًمٚمدوًميي٦م اعمًييٚمٛم٦مو 

سمي٤مب أومم أن يٙميقن ذم  يذا اعمجٚميس وم٘مٝمي٤مء  ومٕمٚمنء وم٘مف اًمقاىمع واعمٗميروض ُميـ

سم٤مًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م وسمٙمييؾ قمٚمييؿ  ييق ُمييـ ومييروض اًمٙمٗم٤مييي٦مو طمٞمٜمتييذ  ييذا اعمجٚمييس  ييق 

اًميييذي ؾميييقه يٓميييرح قمٚمٞميييف دراؾمييي٦م ُمييي٤م َييييؾ سم٤معمًيييٚمٛملم وُمييي٤م يّميييٞمٌٝمؿ ُميييـ ٟمقائييي٥م 

سمقوييع طمٚمييقل عمٕم٤م رٝميي٤مو  ييذا اعمجٚمييس  ييق اًمييذي سمٛمجٛمققمييف وًمييٞمس سمٗمييرد ُمييـ 

٤ًم ذم اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م أو يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم سم٤مًمقاىمعو ومٝمذا أومرادهو ؾمقاء يم٤من  ذا اًمٗمرد وم٘مٞمٝم

و  يذا [54]الشدو:ى:﴾َوأَُْميُرُ ْؿ ؿُميقَرى سمَْٞميٜمَُٝمؿْ ﴿وطمده ٓ يٗمٞمدهو وإٟمن يمن ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 اىمؽماح ُمـ قمٜمدي إن رأي٧م أن شمًجٚمف ومٜمٕمن ومٕمٚم٧م.

 أؾمجٚمف سمٚم٤ًمٟمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 وشمٜمًٌف إزم. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 وٟم٤مىمؾ... اًمِمٞم :
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 ٟمف ذا ي٤م ؿمٞم  ُمـ سم٤مب اًمنمه اعمٕمٚمقم.ٕ ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مرك ام ومٞمؽو وٟم٠ًمل ام أن يٕمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤مو وأن يزيدٟم٤م قمٚمًن. اًمِمٞم :

 أىمقل طمرك شمًردرك قمغم أسمق سمدر... ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

ـمٌٕمييي٤ًم  يييق ذيمييير ؾميييٌٕم٦م ُمّمييي٤مدر ُميييـ ُمّمييي٤مدر وم٘ميييف اًمقاىميييع وىمييي٤مل: أوًٓ:  ُمداظمٚمييي٦م:

اًمًييٜم٦م اًمٜمٌقييي٦مو صم٤مًم يي٤ًم: ؾمييػم اًمًييٚمػو راسمٕميي٤ًم: يمريي٥م اًم٘مييرًن اًمٙمييريؿ وشمٗمًييػمهو صم٤مٟمٞميي٤ًم: 

اًمٕم٘مٞميييييدة واًمٗم٘ميييييفو ظم٤مُمًييييي٤ًم: دراؾمييييي٦م اًمنمييييييٕم٦م ووم٘ميييييف اًمًيييييٜمـو ؾم٤مدؾمييييي٤ًم: اعمّمييييي٤مدر 

اًمًٞم٤مؾمييٞم٦مو ؾميي٤مسمٕم٤ًم: اعمّميي٤مدر اإلقملُمٞميي٦م و ييل ُمييـ أ ييؿ اعمّميي٤مدر اعمٕميي٤م ة ؾمييقاء 

أسمرز يييييييي٤م اًمّميييييييي ػ واعمجييييييييلت  أيم٤مٟميييييييي٧م ُمًييييييييٛمققم٦م أم ُم٘مييييييييروءة أم ُمرئٞميييييييي٦م ُمييييييييـ

اًمٕم٤معمٞميييييييي٦م يم٤مإلذاقميييييييي٤مت واًمرٚمٗمزيييييييييقن إٟمٌيييييييي٤مء يميييييييي٤مٓت و ٟمنمييييييييات وواًمييييييييدوري٤مت

 إ ـم٦م... إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اإلقملُمٞم٦م اعمٕم٤م ة... 

 وأٟمٌف ذم ظمر٤مم  ذا اًمٗمّمؾ سمن يكم... إصؾ ُم٤م رأي٧م ذم  ذا اعمّمدر.

ُمزاًمييييؼو يمٚمٜميييي٤م يٕمٚمييييؿ أن  يييي١مٓء يٜمنمييييون قمييييغم اًمٕميييي٤مد اإلؾمييييلُمل ُميييي٤م  اًمِمييييٞم :

ؾميي٤ًٌٌم عمٕمروميي٦م اًمقاىميعو ْيي٥م أن ي٘ميي٤مل: يٜمٌٖمييل  يٙمٞميدون سمييف هلييؿو ومٙمٞمييػ يٙميقن  ييذا

أن يٙمقن  ٜم٤مك ُمراؾمٚملم ُم لً أو إظم٤ٌمريلم أو إقملُمٞملم ص ٗمٞملم إؾملُمٞملم اًمذيـ 

يدرؾمييقن اًمقاىمييع دراؾميي٦م ذم طمييدود قم٘مٞمييدهتؿ وديييٜمٝمؿو وٓ يٜمٌٖمييل ٟم ييـ أن ٟمٙمييقن 

قم٤مًم٦م يمن أٟم٧م أ تو يمٞمػ  ذا ٓ يٚمر٘مل ُمع  ذاو اًمذي أ ت إًمٞمف ٓ يٚمر٘مل ُمع 

 عمّم٤مدر إظمػمة اًمرل أ ت إًمٞمٝم٤مو ومٝمذا أيْم٤ًم َير٤مج إمم شم٘مٞمٞمد. ذه ا
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  ذا اًمذي ذيمره ذم ىمٌٚمف يملم.. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 و ل وقاسمط وحم٤مذير. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٔمرًا ًمرٕمدد ُمّم٤مدر  ذا اًمٕمٚمؿ وشمٜمقع جم٤مٓشميفو ومي٢من  ٜمي٤مك أظمٓمي٤مء ىميد ي٘ميع ومٞمٝمي٤م 

واًمرٜمٌٞمييف إمم سمٕمييض سمٕمييض اعمٜمرًييٌلم إًمٞمييف ييي٤م يييدقمق إمم ووييع سمٕمييض اًمْمييقاسمطو 

إطم٤مدي٨م صٞم٤مٟم٦م هلذا اًمٕمٚمؿ ُميـ اًميدظملء قمٚمٞميف و ٤ميي٦م ًمٚمٓميلب ُميـ آٟم يراه 

واًمرِمييييددو ومييييذيمرت أوًٓ آًمرييييزام سم٤مٕصييييقل اًمنمييييقمٞم٦م واعمٜمٓمٚم٘ميييي٤مت اًمٕم٘مٚمٞميييي٦م ذم 

 وصػ اًمقاىمع وشمقىمع اًمٜمر٤مئ٩م ورؤي٦م اعمًر٘مٌؾ.

أن ؾمي٥ٌم صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمر ٧ٌم ذم ٟم٘مؾ إظم٤ٌمر وشمٚم٘مٞمٝم٤مو وذيميرت  يذه اًم٘مْميٞم٦م وسمٞمٜمي٧م 

 ذا: ٕن سمٕمض اعمّم٤مدر ُمـ اعمّم٤مدر احلدي ٦م آقمردال واًمريقازن ذم اًمرٚم٘ميل ٓ 

يٙمييقن قمييغم طمًيي٤مب اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م وسمٞمٜميي٧م  ييذا إُمييرو طمًييـ اًمرٕم٤مُمييؾ ودمٜميي٥م 

 اعما٤مـمر واعمزاًمؼو وم٢مذا يم٤من إظمذ ُمـ  ذه إؿمٞم٤مء ٓ سمد ُمـ  ذه اًمْمقاسمط.

ٓ شميييرؿ  يييذه إٓ  سميييس  يييذا ٓ يٛمٙميييـ... أٟمييي٧م وويييٕم٧م ويييقاسمط ٟمٔمريييي٦م اًمِميييٞم :

سمييي٤مٓىمؽماح اًمًييي٤مسمؼو و يييذه ؿميييٖمٚم٦م شمرٕمٚميييؼ سم٤محلٙمقُمييي٦م وًميييٞمس سمٗميييرد ُميييـ إوميييرادو أو 

سمجنقم٦م يمين ٟمًيٛمع أن إذاقمي٦م ًمٜميدن ًمٞمًي٧م إذاقمي٦م طمٙمقُمٞمي٦مو إٟمين  يل مجٕمٞمي٦م ُمي لً 

 أو ُم٤مذا يًٛمقس٤مع

 اؾمؿ ا ٛمٕمٞم٤مت... ذم أُمريٙم٤م  يم٤مت. ُمداظمٚم٦م:

ًم٘مٞمييي٤مم ايييذا اًمقاضمييي٥م  يمييي٤متو ْييي٥م  ٜمييي٤مك إذا ُمييي٤م شمٕمٝميييدت اًمدوًمييي٦م سم٤م اًمِميييٞم :
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اًمٙمٗمييي٤مئل اعمًييي٤مقمد قميييغم وم٘ميييف اًمقاىميييعو ومٝميييؿ وم٘ميييف اًمقاىميييعو إذا د شم٘ميييؿ اًمدوًمييي٦م و يييل 

أومم وأطميييؼ وأىميييقى ُميييـ يًيييرٓمٞمع أن ي٘ميييقم ايييذا اًمقاضمييي٥م اًمٙمٗمييي٤مئلو ومٞمجييي٥م أن 

يٙمييقن  ٜميي٤مك  يميي٦م ُم١مًمٗميي٦م ُمييـ أؿمييا٤مص ُمييـ اإلؾمييلُمٞملم اًمٖمٞمييقريـ وأن يقفمٗمييقا 

ٜمتيذ ٓ ٟمٙميقن ٟم يـ قم٤مًمي٦م ذم شمٚم٘ميل أؿما٤مص٤ًم ًمٜم٘مؾ إظم٤ٌمر يمين يٗمٕميؾ اًمٙمٗمي٤مرو وطمٞم

ٜم٤م وظمّمييقُمٜم٤مو صمييؿ ٟم يي٤مول أن ٟمٓمٌييؼ اًم٘مٞمييد اًمييذي ذيمرشمييف أٟميي٧مو ٓ ئإظمٌيي٤مر ُمييـ أقمييدا

يًرٓمٞمع أي إٟم٤ًمن إذا أراد أن ير٠ميمد ُمـ ص ٦م سمٕمض  ذه إظم٤ٌمر: ٕن ُمّم٤مدر ٤م 

أضمٜمٌٞم٦مو ت٤مُم٤ًم ًميق أردٟمي٤م أن ٟمر٠ميميد ُميـ صي ٦م سمٕميض إظمٌي٤مر ذم اًمريقراة واإلٟمجٞميؾو 

٦م عمٕمروم٦م إظم٤ٌمر اًمرل ذم اًمرقراة واإلٟمجٞمؾو ُم٤م  ق ص ٞم  وُم٤م ًمٞمس قمٜمدٟم٤م وؾمٞمٚم

ًمٞمس سمّمي ٞم  إٓ سمٛم٘م٤مسمٚمرٝمي٤م سم٠مظمٌي٤مر أ يؾ اًمّميدق واًم ٘مي٦م.. إمم ًظميرهو ومي٢مذا  ي١مٓء 

ُمـ يرييد أن يٕميره وم٘ميف اًمقاىميع ُمٕمرومي٦م طم٘مٞم٘مي٦م  ود يٙمقٟمقا ُمقضمقديـ ذ ٧ٌم أدراج

واًمٗمًؼ واًمٗمجقرو اقمرندًا ُمٜمف قمغم إظم٤ٌمر اًمرل شمردٟم٤م ُمـ سملد اًمٙمٗمر واًمْملل 

ٓ يٛمٙمـ طمٞمٜمتذ ب٘مٞمؼ ُم٤م أعم ٧م إًمٞمف ُمـ اًمر ٧ٌمو وًمذًمؽ ومٗم٘مف اًمقاىمع  ذا أن 

ٟمٔمييري وٓ يٛمٙمييـ أن يٙمييقن واىمٕمٞميي٤ًم إٓ سم٢مْيي٤مد  يميي٦م شمقفمييػ أٟم٤مؾميي٤ًم ًمٜم٘مييؾ إظمٌيي٤مر 

 سمٓمرق ُمقصمقىم٦م يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م ت٤مُم٤ًم قمٚمؿ ُمّمٓمٚم  احلدي٨مو وأٟم٤م أىمقل...

 ك يقضمد  ذا إُمر.وإذا د يقضمد  ذا ي٤م ؿمٞم و طمر ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ اًمّمٕم٥م ب٘مٞم٘مف. اًمِمٞم :

 ًمٙمـ أٓ ٟمًرٌلم ي٤م ؿمٞم  ُمـ سمٕمض... ُمداظمٚم٦م:

ييي٤م ؿمييٞم  سميي٤مرك ام ومٞمييؽو ًمٙم ييرة إظمٌيي٤مر ويم ييرة اعماييؼميـ ُمييـ اًمٙمٗميي٤مر  اًمِمييٞم :
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يْمييٞمع اًم٤ٌمطميي٨م سمييلم  ييذه إظمٌيي٤مر و ييذهو ُميي٤م يًييرٓمٞمع أن ير ٘مييؼ إٓ ُميي٤م ٟمييدر ضمييدًا 

 ضمدًاو وًمذًمؽ وم١ًماًمؽ  ذا يذيمرين...

 قت  ٜم٤م وٕمٞمػ()اًمّم

 ًمق دمٝم٧م... اًمِمٞم :

 ٟمٙمٛمؾ وٓ ٟم٠ًملع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٙمٛمؾ. اًمِمٞم :

ٓسمـ رؿمد يمٚمٛم٦م يٌلم ومٞمٝم٤م اًمٗمرق سميلم اعم٘مٚميد واعمجرٝميدو ومٞمييب ًمٙميؾ ُميٜمٝمن 

ُميي لًو ومٞم٘مييقل ُم ييؾ اعم٘مٚمييد وُم ييؾ اعمجرٝمييد يمٛم ييؾ سميي٤ميع ا ٗميي٤مه وصيي٤مٟمع ا ٗميي٤مهو 

ٞمٜمٔمر ومٞمن قمٜمده ُميـ ي٠ميت اًمرضمؾ إمم سم٤مئع ا ٗم٤مه ومٞمٓمٚم٥م ُمٜمف ظمٗم٤ًم يٜم٤مؾم٥م ىمدُمف وم

ظمٗميييي٤مه ومييييل ْييييد ىمٞميييي٤مس اًمييييذي يريييييده ومٞمٕمرييييذرو ًمٙمٜمييييف طمٞمييييٜمن يييييذ ٥م إمم صيييي٤مٟمع 

ا ٗمييي٤مه ومٝميييق يّميييٜمع ًميييف ا يييػ اًميييذي يٜم٤مؾمييي٥م ىمدُميييفو  يييذا ُم يييؾ اعمجرٝميييد وُم يييؾ 

 اعم٘مٚمدو و ذا ًمف صٚم٦م...

 )اًمٙملم همػم واو  وهمػم ُمٗمٝمقم( 

 يييؿ اًميييذي أرييييد أن أصييؾ إًمٞميييف  يييق أن قم٤مُمييي٦م اًمٜميي٤مس ُم٘مٚميييدونو وأىمٚمٝميييؿ  اًمِمييٞم :

اعمجرٝمدون و ؿ اًمٕمٚمنءو ويمن يمٜم٤م ذيمرٟم٤م ُم٤م سملم ذًمؽ ُمراشم٥م ُمـ ـميلب اًمٕمٚميؿو 

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يًرٓمٞمع أن يٗمٝمؿ دًٓم٦م اًمٜمص يمٜمص  ي  ذم اعمقوقعو وُمٜمٝمؿ ُميـ 

 ييييق يًييييرٓمٞمع أن يٗمٝمييييؿ وم يييييقى اًمييييٜمص أو ُمٗمٝمييييقم اًمييييٜمص أو ُمييييي٤م ؿميييي٤مسمف ذًمييييؽ ُميييييـ 

 اًميييدٓٓت اًمريييل  يييل أظمٗميييك ُميييـ  يييي  اًميييٜمص و ٙميييذا.. وًميييذًمؽ ومٞمٜمٌٖميييل قميييغم
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اعمجرٛمييع اإلؾمييلُمل اًمّميي٤مدق ذم إؾمييلُمٞمرف أن يٕمييره  ييذه اعمراشميي٥م وأن يٕمٓمييل 

يميييؾ ذي طميييؼ طم٘ميييفو وم٤مًمقاضمييي٥م قميييغم قم٤مُمييي٦م اًمٜمييي٤مس أسيييؿ إذا اطمرييي٤مضمقا إمم قمٚميييؿ أن 

ي٠ًمًمقا أ يؾ اًمٕمٚميؿو وقميغم  ي١مٓء أن ْٞمٌيقا وسميذًمؽ يّميٌ  اعمجرٛميع اإلؾميلُمل 

وٟم يـ اصيٓملطم٤ًم أن جمرٛمٕم٤ًم ُمقطمدًا ومٙمري٤ًمو ًمٙميـ أىمٚميف اضمرٝمي٤مدًا وأيم يره اشم٤ٌمقمي٤ًمو 

ٟمٗمرق سملم اًمر٘مٚمٞمد وآشم٤ٌمعو و ذا اًمرٗمريؼ ذم اًمقاىمع ًمٞمس ًمف ُميـ داوميع: ٕن اًميذي 

يٕميييره ضميييقاب اًمِميييٞم  سم٠مٟميييف ْيييقز أو ٓ ْيييقز ٓ يًيييرقيو واًميييذي قميييره ضمقاسميييف 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم دًمٞمٚمفو ومل يًرقي٤من ُم لً وًمٙمـ ُمع ذًمؽ ومٝمذا اًم ٤مين  ق ًمقٓ اًمٕم٤مد 

ذا يمٚمف قميقدًا سمٜمي٤م إمم طميدي ٜم٤م اًمًي٤مسمؼ ُمٜميذ ؾمي٤مقم٤مت طميقل ُم٤م قمره احلؼ سمدًمٞمٚمفو و 

اعما٤مًمٗميي٦م ٕ ييؾ اًمٙمريي٤مبو وأن اعما٤مًمٗميي٦م همييػم اًمٜمٝمييل قمييـ اًمرِمييٌف سمٖمييػم اعمًييٚمٛملمو 

وم٤مًمذي أريد أن أن أسمٞمٜمف وأن أوو ف  ق أن اإلؾملم ُمـ يمنًمف وومْمٚمف ذم ت٤مم 

 شمنميٕمف أٟمف... سم٠مُم٦م اإلضم٤مسم٦م أن شمٙمقن هل٤م ؿماّمٞمرٝم٤م اعمرٛمٞمزة...

 ٜم٤م اٟم٘مٓم٤مع ذم اًمنميط()طمّمؾ  

ذم سمٕمْميييٝم٤م وسمٕمْميييٝم٤م ٓ شميييزال ُمآظميييذ قميييغم ُمييي٤م ذم اًمٙمرييي٤مب ًمٙمٜمٜميييل ٓ  ُمداظمٚمييي٦م:

 أواومؼ قمٚمٞمٝم٤م... ًمذا رأي٧م أن ٟمًٛمع ُمٜمؽو أن أىمرأ ُمـ ُم٘مدُمرل...

ٓو  ذه ٓ سمد هل٤م ُمـ ىمراءة و يدوءو ًمٙميـ ٟم يـ ٟمرييد أن ٟمًيرٗمٞمد ُمٜميؽ  اًمِمٞم :

جؾ ذم إ ـميي٦مو ٟمريييد ؿمييٞمت٤ًم همييػم ُميي٤م  ييق ُمًييجؾ ذم اًمٙمريي٤مب ومْمييلً قميين  ييق ُمًيي

 يٕمٜمل أظم٤ٌمر أ ؾ ُمٙم٦م.

 ٟمٕمؿ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:
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 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

أىمييقل  ييذا سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمٜم٘مٓميي٦م إومم وم٘مييف اًمقاىمييع أٟمييف ٓ ؿمييؽ أسيي٤م ىمْمييٞم٦م  ُمداظمٚميي٦م:

 ـمرطم٧م ذم اعمقوقع يم٘مْمٞم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

وهلييذا يميين ؾمييٛمٕم٧م... وٟم٘مييؾ زم يييـ رأييي٧م ُمييـ اًمِمييٞم  وًمٞمييد وُمييـ  ُمداظمٚميي٦م:

ٖمٗمر ام أن أيمقن سمٛم٘م٤مم... أو أىمقل.. ُم٤م ذيمرشميف  يق اًميذي أردشميفو يمٜمي٧م همػمهو وأؾمر

احلٛميييييد م اؾميييييرٓمٕم٧م أن أقميييييؼم قميييييـ ذًميييييؽو وم٤محلٛميييييد م إن يمييييي٤من  ٜمييييي٤مك ظمٓمييييي٠م ذم 

 اًمرٕمٌػم.. شمٕمدل وومؼ ُم٤م ذيمرت.

  ٙمذا.. اًمِمٞم :

ٟمٕمؿو  ذا ُم٤م أىمقًمف ذم  ذه اًم٘مْميٞم٦م يمين سمٞمٜمي٧م ذم ُمًي٠مًم٦م وم٘ميف اًمقاىميعو  ُمداظمٚم٦م:

ويمن ٟم٘مؾ اًمِمٞم  وًمٞمد وهمػمهو وم٢مذًا اًمٙمر٤مب ُمقضميقدو د ي٘ميرأ  يمن ىمٚم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾو

 يمن شمرون سم٤مًمّمقرة اًمرل شمرون.

 ه وٟمًرٗمٞمد ُمٜمٙمؿ وم٤مئدة ضمديدة إن ؿم٤مء ام.ؤإن ؿم٤مء ام ٟم٘مر اًمِمٞم :

  ٤مت همػم وم٘مف اًمقاىمع.

أٟم٤م أؿمٕمر أٟمف ـمرطمي٧م ىمْمي٤مي٤م أؾميرٖمرا٤مو ُمي لً ىمْميٞم٦م أن  ي١مٓء إظميقان  ُمداظمٚم٦م:

وٓ أريد ذم  ذا اًمٙملم أن أدظمؾ ذم ُمقوقع اإلظمقان ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملمو 

اعمًٚمٛملم وُم٤م هلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿو ومٛمٜمٝمؿ ٟمًرٗمٞمد ُم ؾ  ذه اًم٘مْم٤مي٤مو ًمٙمـ أىمقل  يذه 

 اًمرٝمٛم٦م سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م أؿمٞم٤مء و ل سم٤مـمٚم٦م ُمـ أصٚمٝم٤م.
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 يٛمٙمـ أن أومٝمؿ سمٕمض  ذه إسم٤مـمٞمؾع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

  ٤مهت٤م. اًمِمٞم :

ومييين داُميييقا إظميييقان ومٝميييؿ يٛم ٚميييقن إذًا ُميييٜمٝم٩م  اهتييي٤مم أن  ييي١مٓء إظميييقانو ُمداظمٚمييي٦م:

 اإلظمقان.

  ذا  ق اًم٤ٌمـمؾ سُمٜمَل قمٚمٞمف أسم٤مـمٞمؾع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م  لع اًمِمٞم :

 أسؿ يٛم ٚمقن ُمٜمٝم٩م اإلظمقانو... ُمداظمٚم٦م:

 ي٤م أظمل  ذا اًم٤ٌمـمؾ إول سم٤مرك ام ومٞمؽ. اًمِمٞم :

شمرٕمٚميؼ ٟمٕميؿ  يق اًم٤ٌمـميؾ إول  يذا يي٤م ؿميٞم و سمٜميل قمٚمٞميف أظميذت ُمًي٤مئؾ ُمداظمٚم٦م:

ٜم٤َم إي٤م ٤مو وأٟم٤م أىمقل  ذا همػم ص ٞم . ًْ  سم٤مإلظمقان وًُمٌك

 ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

 أـمرح ًمؽ ُم ٤مل ي٤م ؿمٞم ع ُمداظمٚم٦م:

 ٓو اؾمٛم  زمو  ؾ أٟم٧م أوو ٧م ُمقىمٗمؽ ُمـ اإلظمقانع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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 ذم  يط ُم لًع اًمِمٞم :

 ذم يمرٌل. ُمداظمٚم٦م:

 ذم يمرٌؽع اًمِمٞم :

دون ىمْمٞم٦م... احلزسمٞم٦م شمٙمٚمٛمي٧م ٟمٕمؿو أوو رٝم٤م ذم  يط وذم.... سم ُمداظمٚم٦م:

 قمٜمٝم٤م.

 ضمٞمد. اًمِمٞم :

ىمْميييٞم٦م اًمرٜمييي٤مزٓت اًمريييل شم٘ميييدم سمٞمٜمرٝمييي٤مو وأيْمييي٤ًم ذم ـميييرح... ًمدروؾميييف  ُمداظمٚمييي٦م:

وُمٜمٝمجيييف ُميييٜمٝم٩م أ يييؾ اًمًيييٜم٦م وا نقمييي٦م يٜمٗميييل  يييذه... أُمييي٤م أن أىميييقل أٟمٜميييل أًم٘مٞمييي٧م 

حم٤م،ة قمغم اإلظمقان ومٚمؿ أومٕمؾو وٓ أرى أن قمدم بدصمل قمـ اإلظميقان ُمٚمزُمي٤ًم 

 أبدث أن أيمقن ُمٜمٝمؿو ًمٞمس  ذا سملزم. زم أين إذا د

أٟم٤م ُم٤م ومٝمٛم٧م أرضمق ُميـ اإلظميقان يٙمقٟميقن ُمٕمٜمي٤م طمريك يًي٤مقمدوٟمٜم٤م قميغم  اًمِمٞم :

 اًمٗمٝمؿ.

أٟم٤م يم٤من ؾم١مازم رسمن يمي٤من ىمي٤م ًاو  يؾ أٟمي٧م ذم حمي٤م،ة ُمي٤م سمٞمٜمي٧م ُمقىمٗميؽ ُميـ 

 ُمٜمٝم٩م اإلظمقانع

 سم٤مًمرٍمي  سم٤مؾمؿ اإلظمقان ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 ُمٜمٝمؿ.عم٤مذاو ُم٤م دام أٟم٧م ُمرٝمؿ سم٠مٟمؽ  اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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وُم٤م دام واحلٛمد م شم٘مقل إن  ذه اًمرٝمٛم٦م سم٤مـمٚم٦مو عم٤مذا ٓ شمٍمح سمرؼمئ٦م  اًمِمٞم :

 ٟمٗمًؽ ُمـ أن شمٙمقن ُمٜمٝمؿع

أٟميي٤م د أدظمييؾ ذم ُمقوييقع اًمٜم٘ميي٤مشو أٟميي٤م أظمييذت ُمقىمييػ ييي٤م ؿمييٞم  أن ٓ  ُمداظمٚميي٦م:

أدظمؾ ذم ُمٜم٤مىمِم٦م يمؾ  ذه اًم٘مْم٤مي٤مو وم٢مذا دظمٚمي٧م ومٞمٝمي٤م ومًي٠مدظمؾ ذم شمٗم٤مصيٞمٚمٝم٤مو أٟمي٤م 

أىمقل ا له ُمٌٜمل قمغم أؿمٞم٤مء همػم ص ٞم ٦مو وأرى أن أصيؾ ا يله  إمم أن

ٟمِم٠م ُمـ ظمٓم٠م ذم اًمٗمٝمؿو ومل أرى أؾمٚمقب أن أقمقد ُمرة أظمرىو وأىمقل أٟم٤م اهتٛمي٧م 

سمٙمييذا وُمييقىمٗمل يمييذاو ٓ أرى  ييذا إؾمييٚمقبو وًمييذًمؽ ىمٚميي٧م ًمييؽ ييي٤م ؿمييٞم  د أداومييع 

ِمٞم  قمٌد ود أشمٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م ويمن ذيمر اًمِمٞم  قمكم ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ عم٤م ضم٤مء طمرك سمٞم٤من اًم

اًمٕمزيز يم٤من زم وضمٝم٦م ٟمٔمري ذم  ذه اًم٘مْمٞم٦مو أٟمٜمي٤م ْي٥م أن ٟم٘ميػ ُميع سمٞمي٤من اًمِميٞم  

وُم٤م ْري سملم ـملب اًمٕمٚمؿ سمٖميض اًمٜمٔمير قميـ ُميـ اعميرادو ويمٚمٜمي٤م يٕميره ٟمٗمًيف ذم 

 يييذه اًم٘مْميييٞم٦مو وم٠مٟمييي٤م أصيييلً د أدظميييؾ وٓ أرى اًميييدظمقل ذم  يييذه اًم٘مْميييٞم٦م ٕؾمييي٤ٌمب 

 يم ػمة.

اًميذيـ يٗمنيون يميلم اًمِميٞم  قمكم طمًيـ: ؾمي٠مىمقل ًميؽ يمٚمٛمي٦م ٓزم بٗمٔمٝمي٤مو.. 

اعمراد يمذا واعمراد يمذا ي٘مٕمقن سمٕميلم ُمي٤م سيك قمٜميف اًمِميٞم و  يذه يم٤مٟمي٧م يمٚمٛمي٦م سمديٕمي٦م 

ذم احل٘مٞم٘مييي٦م: ٕن سمٕميييض اإلظميييقان ومنيييوا اًمٌٞمييي٤من يميييؾ واطميييد قميييغم وضمٝمييي٦م ٟمٔميييرهو 

وشمٚمٛمٞم ٤مت وأطمٞم٤مٟم٤ًم شمٍميَي٤مت أٟمي٤م ؾميٛمٕم٧م يٕمٜميل ًمعؾميػو ومٙميلم أظمقٟمي٤م اًمِميٞم  

 غم احلروه ذم  ذه ا زئٞم٦م.ٟم٤م  طمٗمٔمف ام يم٤من ومٕملً ٟم٘م٤مط قم

 ًمٙمـ سمس إيْم٤مح ُم٤م دُمٜم٤م ٟمٜم٤مىمش ذم اًم٘مْمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

أن سمٞمييي٤من اًمِميييٞم  قمٜميييدُم٤م بيييدث اًمِميييٞم  قمٌيييد اًمٕمزييييز  يييق سميييلم ًمٜمييي٤م ُميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

اعمييييرادو وم٤مًمييييذيـ بييييدصمقا أو سمٕمييييض اًمييييذيـ بييييدصمقا  ييييؿ ومٝمٛمييييقا  ييييذا ُمييييـ ظمييييلل 

رد شمٗمًيييػم أو ومٙميييرة أو اعمجٚميييس ذم قميييدد ُميييـ اعمِمييي٤مي و ومٚميييؿ يييي٠مت ُميييٜمٝمؿ أٟميييف جمييي

شم٠موييييؾ عم٘مييي٤مل اًمِميييٞم و ًمٙميييـ رأيييي٧م أٟمييي٤م قميييدم اًميييدظمقل أصيييلً ذم اعمقويييقعو  يييذا 

اًمٜم٘مٓمييي٦م ٓ سميييد ُميييـ إيْمييي٤مطمٝم٤مو وإذا... اًميييذي ٟمر دصميييف ي٘ميييقل  يييذا ُمييي٤م أراده اًمِميييٞم  

وٟم ييـ ذم جمٚمييس ومٞمييف ومييلن وومييلن وومييلنو وسمييلم ًمٜميي٤م اًمِمييٞم و ومٝمييؿ ُمٜمٓمٚم٘مييقن ُمييـ 

دئل اًمييذي اًمرزُميي٧م أن ٓ أبييدث  ييذه اًم٘مْمييٞم٦مو ًمٙمييـ يم٤مٟميي٧م شمقضمييد ذم ٟمٔمييري ُمٌيي

 ذم اعمقوقع أصلً. ٟمٕمؿ.

 يٙمـ أن ٟمٕمره اًم٥ًٌمع اًمِمٞم :

ٟمٕمؿو اًم٥ًٌم يٕميقد ًمٕميدة أؾمي٤ٌمبو أوًٓ أٟمٜميل ُم٘مرٜميع أن  ٜمي٤مك ومتي٦م صم٤مًم ي٦م  ُمداظمٚم٦م:

دظمٚمييي٧م ذم ا يييط إن ضمييي٤مز اًمرٕمٌيييػمو وميييل ييييزال  يييذا إُمييير ايييذا اًمٜم٘مييي٤مشو ومٚميييٞمٙمـ 

 اًمقاطمدو...اًمٜم٘م٤مش سملم ـملب اًمٕمٚمؿ وسملم أص ٤مب اعمٜمٝم٩م 

أؾمر٤مذ أٟم٤م ُم٤م أشمٙمٚمؿ قمـ اًمٜم٘م٤مشو أشمٙمٚمؿ قمـ يمٚمٛم٦م شمٌلم أٟم٧م أوًٓ ًم٧ًم  اًمِمٞم :

ُمييـ اإلظمييقان اعمًييٚمٛملمو صم٤مٟمٞميي٤ًم ُمٜمٝمجييؽ فرٚمييػ قمييـ ُمييٜمٝم٩م اإلظمييقان اعمًييٚمٛملمو 

اعم٠ًمًم٦م ٓ بري٤مج إمم ُمٜم٤مىمِمي٦مو وم٘ميط يمٚمٛمي٦م طميؼ شم٘مقهلي٤م شميؼمئ ٟمٗمًيؽ يي٤م اهتٛمي٧م 

و وصم٤مٟمٞميي٤ًم أن ُمٜمٝمجييؽ همييػم ُمييٜمٝم٩م سم٤مًم٤ٌمـمييؾ أٟمييؽ ُمييـ اإلظمييقان اعمًييٚمٛملمو  ييذا أوًٓ 

اإلظمقان اعمًٚمٛملمو أٟم٤م أىميقل ُمي لً يم٢ممجي٤مل ُمٜمٝمجٜمي٤م فرٚميػ قميـ ُميٜمٝم٩م اإلظميقان 
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اعمًٚمٛملمو يمٚمٛم٦م واطمدةو ُمٜمٝمجٜم٤م صم٘مػ صمؿ يمرؾو وُمٜمٝم٩م اإلظمقان اعمًيٚمٛملم يمريؾ 

صمؿ صم٘مػ صمؿ ٓ شم ٘مٞمػو ُم٤م هيٛمؽ أن شم٘مقل ُم ؾ  ذا ُم٤م أىمقل سم٤معمٕمٜمكو ُم٤م دام ُمرٝمؿ 

عمًييٚمٛملم سمًيي٥ٌم  ييذه اعم٘م٤مًميي٦م أو همػم يي٤مو اًم٘مْمييٞم٦م ٓ شمرٓمٚميي٥م سم٠مٟمييؽ ُمييـ اإلظمييقان ا

ـمؾ أٟمٜمل ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملمو أٟم٤م ٤مُمٜم٤مىمِم٦مو سمٞم٤منو  ذا سمٞم٤من ًمٚمٜم٤مس أٟم٤م اهتٛم٧م سمٌ

 أوًٓ ًم٧ًم ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم.

صم٤مٟمٞميي٤ًم: ُمٜمٝمجييل ؾمييٚمٗمل فرٚمييػ قمييـ ُمييٜمٝم٩م اإلظمييقان اعمًييٚمٛملمو ُمٜمٝمجييل صم٘مييػ 

٦م وُمييٜمٝم٩م اًمًييٚمػ اًمّميي٤مًم و اإلظمييقان سمييلم ًمٚمٜميي٤مس ُميي٤م أُمرٟميي٤م سمييف قمييغم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم

اعمًييييييٚمٛملم يمرييييييؾ امجييييييع يم٤مٕصييييييقات سمِميييييي٠من آٟمرا٤مسميييييي٤متو سمِميييييي٠من اًمييييييدظمقل ذم 

اًمؼمعم٤من.. إمم ًظمرهو و ذا ًمٞمس ُمٜمٝمجؽو ويمٗمك ام اعم١مُمٜملم اًم٘مر٤ملو ٓ بر٤مج 

 اعم٠ًمًم٦م إمم ُمٜم٤مىمِم٦مو وًمٕمؾ ًمٚم دي٨م صٚم٦م ومٞمن سمٕمد ٟمًرٗمٞمد ُمٜمؽ إن ؿم٤مء ام.

و ُمييي٤م يِمييي٤مع قميييـ سمٕمْميييٝمؿ أسيييؿ ٓ يٕمؽموميييقن سمٗمْميييؾ ... سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمٚمٕمٚمييينءاًمِميييٞم :

اًمٕمٚمنء وضمٝمقد ؿو سمؾ ىمد يٖمٛمزون ُمـ ىمٜم٤مهتؿو  ذا ـمٌٕم٤ًم ؾمٛمٕمرٛمقه ُم ٚمن ؾمٛمٕمٜم٤م 

 ورسمن أيم ر ُمـ ذًمؽو  ذا يمٛمًٛمقع  ؾ ًمق ص  قمٜمديمؿ.

  ذه رؾم٤مًم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿو ٓ يقضمد ٟم٤مس يٕمٜمل يٖمٛمزون ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕمٚمنء.. اًمِمٞم :

 أطمدو ًمٙمـ اعمٕمٜمٞملم ٓ أقمره  ذا قمٜمٝمؿ. يقضمد ٟم٤مس... ُمداظمٚم٦م:

  ١مٓء اعمٕمٜمٞمقن يٍمح سم٠مؾمنئٝمؿ أو شمٚمٛمٞم ٤ًمع اًمِمٞم :

 ... اًمرٍمي  ي٤م ؿمٞم و  ٜم٤مك ُمـ  ح سم٠مؾمنئٝمؿ.ُمداظمٚم٦م:
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يٙميييـ ٟم ييييـ أن ٟمٕميييره ُمييييـ اًميييذي  حو وُميييـ اًمييييذي ؿميييٌف ُمٍمييييح  اًمِميييٞم :

 سم٤مؾمٛمفو يٙمـع

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ؾم١مازم سم٤مرك ام ومٞمؽ ُمزدوج اعمٗمٕمقل. اًمِمٞم :

ومٝمٛم٧م اعمرٙمٚمؿ واعمرٙمٚمؿ سمفو ًمٙمـ ٓ أقمٜمل أن... عمزوا اًمٕمٚمنءو ٓ  ُمداظمٚم٦م:

 أؾمرٓمٞمع أن أطمٙمؿ أٟمف ٓ يقضمد أطمد د يٖمٛمز اًمٕمٚمنء.

  ذا ومٝمٛمٜم٤مه. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿو  ذا... ُمداظمٚم٦م:

  ذا ومٝمٛمٜم٤مه. اًمِمٞم :

أُميييي٤م إؿمييييا٤مص اًمييييذيـ يرٝمٛمييييقن سميييي٠مسؿ عمييييزوا اًمٕمٚميييينء أو يٓمٕمٜمييييقا  ُمداظمٚميييي٦م:

 أطمٞم٤مٟم٤ًم ي٠ميت اؾمؿ اًمِمٞم  ؾمٗمر وىمد ي٠ميت... اًمٕمٚمنءو ومن... 

 ؾم١مازم سم٤مرك ام ومٞمؽ اعمٖمٛمقز ومٞمٝمؿ.اًمِمٞم :

 اًمٕمٚمنء اعمٖمٛمقز ومٞمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٧م شمٕمٜمل أٟمف  ذا اعمٖمٛمقز ومٞمٝمؿ. اًمِمٞم :

  ١مٓء...  ؿ اًمذيـ ُيرٝمٛمقن.. ُمداظمٚم٦م:

 ًمٞمس  ؿ اًمٖم٤مُمزون. اًمِمٞم :

 يرٝمٛمقن أسؿ  ؿ اًمٖم٤مُمزون. ُمداظمٚم٦م:
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 سؿ  ؿ اًمذيـ يٖمٛمزون.يرٝمٛمقن أ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 واعمٖمٛمزون ُمـ  ؿع اًمِمٞم :

 ُم٤م ذم ذيمر اؾمنء ُمٕمٞمٜم٦م  اًمٕمٚمنء وم٘مط. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

  ذا آهت٤مم ٓ أصؾ ًمف إـملىم٤ًمع اًمِمٞم :

 أسمدًا ومٞمن أقمره قملىم٤مهتؿ .. سمٕمٚمنئٝمؿو أسمدًا ٓ أصؾ ًمف. ُمداظمٚم٦م:

 احلٛمد م. اًمِمٞم :

 ٟم٤ًم قم٤ٌمرات ؿمٞماٜم٤م بٛمؾ قمغم همػم حم٤مُمٚمٝم٤م.ًمٙمـ اًمٙمذب أطمٞم٤م ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿو  ذا سم٤مب واؾمع. اًمِمٞم :

ومٛميييـ  يييذا اًمٌييي٤مب يمٜمييي٧م...  يييذه اعمٛمٚمٙمييي٦مو وضمييي٤مء طميييدي٨م وًمٙميييـ د  ُمداظمٚمييي٦م:

أ ح سم٠مؾميينء ُمٕمٞمٜميي٦مو و ٜميي٤مك ُمييـ دمييد ؿ... وًمٙمييـ ٓ دمييد قمٜمييد ؿو  ٜميي٤مك ُمييـ 

ض أوهلييي٤م قميييغم قمٚمييينء قمٜميييدٟم٤مو وأٟمييي٤م ٓ أرييييد ؿ...  ييي١مٓءو طمريييك ىمٚمييي٧م... ذم سمٕمييي

اًمٌلد ظم٤مصي٦م ذم شميقٟمسو ضمتي٧م زيي٤مرة ُميـ شميقٟمس وا زائيرو ومرأيي٧م أٟمي٤مس ُميـ... 

 اًمٕمٚمنء وًمٙمـ رأي٧م ُمٜمٝمؿ اًمٕمج٥م.

 ...اًمِمٞم :

 ... يٖمٛمزون اًمٕمٚمنءو سم٤مًمٕمٙمس  ؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم ي٘مقًمقن...ُمداظمٚم٦م:
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اًمِميييييٞم  ؾميييييٚمنن واًمِميييييٞم  ؾميييييٗمر واًمِميييييٞم  قمييييي٤ميض وهميييييػم ؿو... ـمقييييييؾ ضميييييدًاو 

و أٟم٤م... اًمِمٞم  قمٌد اًمٕمزيز... ومٝمذا... ٓ وقملىمرٜم٤م سم٤معمِم٤مي  ىمقي٦م ضمدًا واحلٛمد م

 أصؾ ًمفو وقمغم ُمـ يدقمل أن ي ٧ٌم.

ـمٞمييييي٥مو اًمِميييييٞم  ؾميييييٚمنن ذيمرشميييييف ًٟمٗمييييي٤ًمو أٓ... ًمٚمجنقمييييي٤مت ذم يمرييييي٤مب  اًمِميييييٞم :

 اًمٖمرسم٤مء.. اًمٖمرسم٤مء أو... إمم ًظمرهو سمن اـمٚمٕمرف وىمرأشمف قمٚمٞمٝمؿ.

 وام ٓ أقمرهو أٟم٤م ٟم٤مىمِم٧م وؾم٠مًم٧م وًمٙمـ د أىمرأ  ذا اًمٙمر٤مب. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ىمرأشمف. اًمِمٞم :

أٟميي٤م ٓ... ُمييـ اًمٕمٚميينءو سمييؾ اًمييذي أقمٚمييؿ أٟمييف ًمييف شم٘مييدير ًمٕمٛمييقم اًمٕمٚميينء  ُمداظمٚميي٦م:

 زم  ق... وًمق أردت أن أؾمٛمل ًمًٛمٞم٧م: ٕٟمف ؾمٛمكاعمٕمرؼميـو 

... ٓ أقمييره ًمييف همٛمييزًا هليي١مٓء اًمٕمٚميينءو يٕمٜمييل ُميي لً ذيميير ُمييرة أن ـمٌٞمٌيي٤ًم... ىميي٤مم 

س سمٕميي٤مد... يقضمييد  ٜميي٤مك... وٓ وىمييرأ... ظمٓمٌيي٦م ُمٙمرقسميي٦م إمم... أو همػم يي٤مو  ييذا ًمييٞم

 ٟمجد  ١مٓء ُمٜمٝمؿ.

 ...اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:

يمٚمٝم٤مو ـمٞم٥م أرضميق أن دمٞمٌٜمي٤م قميـ اًمًي١مال اعمقضميف إمم... أًميٞمس  ٜمي٤مك  اًمِمٞم :

 يملم ٓ يٕمٜمل سمف ؿماّم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم وإٟمن يٕمٜمل ـم٤مئٗم٦م أو مج٤مقم٦م أو.. أو.. إمم ًظمره.

 ...ُمداظمٚم٦م:
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 ومٛمـ يٕمٜملع اًمِمٞم :

شمٙمٚميؿ... ا نقمي٤مت...و وًمٙميـ ٓ سيرؿ سم٤معمًي٤مئؾ... وام  ق يٕمٜميل  ُمداظمٚم٦م:

 طمٞم٨م دمد ؿ...  ذا... 

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:

 ...ُمداظمٚم٦م:

 ام ي٤ٌمرك ومٞمؽ. اًمِمٞم :

 وًمٙمـ أوًٓ... ذم وىمرٙمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ٓو  ذه ًمٞم٧ًم أوًٓ وٓ ًظمرًا. اًمِمٞم :

 ...  ذا.ُمداظمٚم٦م:

 شمٕمٚمٞمؼ...ـمٞم٥م ضمزاك ام ظمػمو ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٙمؿ  ذاو  ذا  اًمِمٞم :

 .. اًمٕمٚمنء ي٤م ؿمٞم .ُمداظمٚم٦م:

 ضمزاك ام ظمػمو قمغم يمؾ طم٤مل... وضمٝم٦م ٟمٔمري. اًمِمٞم :

 واسمـ ا قزي ر ف ام... اًم ٘ملءو ٓ ٥ْم أن ٟمٙمقن صم٘ملء.. ُمداظمٚم٦م:

 قمٞم٤مذًا سم٤ممو طم٤مؿم٤ميمؿو  ذا أوًٓ.. اًمِمٞم :

ٜميي٧م أُميي٤م صم٤مٟمٞميي٤ًم... سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ٓرشم٤ٌمـميي٤ميت وارشم٤ٌمـميي٤مت اًمِمييٞم  وًمٞمييد يميين سمٞم ُمداظمٚميي٦م:
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 ًمؽو ومٚمذًمؽ طمجزٟم٤م ومجرًا.

 ٓ. اًمِمٞم :

 ٓو ي٘مقًمقن  ٜم٤مك اًمْمٞمػ أؾمػمو أٟمرؿ أن أهى. اًمِمٞم :

 ... يٙمرم إهى... إهى.ُمداظمٚم٦م:

 إذا ىمٞمؾ ًمٙمؿ اٟمٍمومقا راؿمديـ شمٜمٍمومقنو أُم٤م أن ٓ. اًمِمٞم :

 ... أن ٟم٘مقل  ذه اعمؼمرات ٟمٚمرٛمس ُمٜمٙمؿ...ُمداظمٚم٦م:

 .أطمًٜم٧م أنو ضمزايمؿ ام ظمػم اًمِمٞم :

 إذًا: أؾمٛمع...

 ...ok... همدًاو  ذا... َير٤مج إمم ُم٤م ي٘مّمدون سمف إمم ُمداظمٚم٦م:

وأيْم٤ًم ًمٜم٤م ارشم٤ٌمـم٤مت ذم ُمقاقمٞميدو أٟمي٤م سم٤مًمٜمًي٦ٌم زم قمٜميدي ُمقاقمٞميد ذم  ok ق ومٞمف 

ُمٙمييي٦مو قمٜميييدي ُمقاقمٞميييد... ؾميييٞم٠ميت ُميييـ اًمريييي٤مضو قمٜميييد ؿ ؾميييٞم٠ميت ُميييـ اًمريييي٤مض ُميييـ 

 ـملب اًمٕمٚمؿ إمم ُمٙم٦م.

 يٕمٜمل ًمٞمس  ٜم٤مك جم٤مل... اًمِمٞم :

 وام صٕم٥مو يٕمٜمل اطمٜم٤م... ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمييـ أول  ء... اًمِمييٞم  ُمِمييٖمقل ضمييدًاو وصم٤مٟمٞميي٤ًم أن  ٜميي٤مك واطمييد ُمييـ  ُمداظمٚميي٦م:

إظمقاٟمٜميي٤م ُمييـ أ ييؾ اًمٕم٘مٞمييدة ُمًييجقن أرسمييع ؾمييٜملمو إخ... ووقمييدوٟم٤م سميي٤مإلومراج قمٜمييف 

 ييييذه إييييي٤مم ود يٗمرضمييييقا قمٜمييييفو ومرٔميييي٤مومرت ا ٝمييييقد قمييييغم أٟمييييف إذا د فييييرج  ييييذا 
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 يذ ٌقا وومدًا... ُمٜمف. إؾمٌقع أن... اًمٕمٚمنء أن

... همي٤مزم قمٚمٞمٜمي٤مو وسمٞمي٤مشمٙمؿ... ُمي٤م يٚمر٘مٞمي٤من... ْي٥م أن شمٌ٘ميقا قمٜميدٟم٤م أي٤مُمي٤ًم اًمِمٞم :

طمرك أوًٓ... جم٤مًمًٜم٤م واؾمرٗم٤مدشمٜم٤م... ُمٕمٙمؿو ٓ سمد أن ٟمٜمٌٝمٙمؿ و... قمغم... قميغم 

 سمٕمض إرا  واًمٌلد وا ْم٤مر...

 ... ي٤م ؿمٞم ...ُمداظمٚم٦م:

ٚمؿ سمييف وضمٚمقؾمييٜم٤م ُمٕمييؽو أُميي٤م اًمِمييجر أىمييقل احلييؼ قمييغم ٟمٗميسيي... ٟمز رٜميي٤م سميين شمييرٙم

 واحلجر وم٘مد رأيٜم٤م ٤م ورأيٜم٤م أُم ٤مهل٤مو ورأيٜم٤م أُم ٤مهل٤م ذم سملدٟم٤م.

 ُمرك رأيرٛمق ٤م  ٜم٤مع اًمِمٞم :

 أٟم٤م ضمت٧م أيم ر ُمـ ُمرة. ُمداظمٚم٦م:

  ٦ًم وشمًٕملمع اًمِمٞم :

 ٦م.يٟمٕمؿو ُمـ ؾمر٦م وشمًٕملم  جر ُمداظمٚم٦م:

  ذه ٟمًجٚمٝم٤م قمٚمٞمؽو وأٟم٧م شمٕمرومٜم٤م ُمـ ىمٌؾ. اًمِمٞم :

  ٜم٤م أٟم٧م ي٤م ؿمٞم . د شمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 قم٤مم ؾمر٦م وشمًٕملم...

 إذا يمٜم٧م ذم ؾمقري٤م... اًمِمٞم :

 ... هل٤م قمذر... ًمٞمس جمٞمتل  ٜم٤م يٚمزُمٜمل... سم٤مًمٕمٙمسو... ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مرك ام ومٞمؽو سم٤مظمرّم٤مر أٓ يٛمٙمٜمٙمؿ أن تدوا ًمٜم٤م ذم اًمٙمرمع اًمِمٞم :
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أيمييرُمٙمؿ امو أٟميي٤م ًمييقٓ أٟمٜمييل ارشمٌٓميي٧م ًم٘مٚميي٧م ًمييؽ ييي٤م ؿمييٞم  يميين شمييرىو  ُمداظمٚميي٦م:

شمٌٓميييييي٧م سم٤معمقاقمٞمييييييد: ٕٟمٜميييييي٤م اشمٗم٘مٜميييييي٤م ُمييييييع اًمِمييييييٞم  ومرأيٜميييييي٤م طم٘مٞم٘ميييييي٦م اضمرٝمييييييدٟم٤م ًمٙمييييييـ ار

 فمروومؽ... ذم  ذا إُمر.

 أُم٤م فمروومٜم٤م ٟم ـ... اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:

 ضمزاك ام ظمػم. اًمِمٞم :

 ... ُمِم٤مريع ي٤م ؿمٞم  يم ػمة.ُمداظمٚم٦م:

 ضمزاك ام ظمػم. اًمِمٞم :

 أؾم٠مل ام أن يٛمد ذم قمٛمرك وي٤ٌمرك ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٚمٝمؿ ًُملم اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٟم يييـ يمييين شم٘مقًميييقن وًمٙميييـ أقمر٘ميييد أن ُميييـ واضمٌٜمييي٤م أيْمييي٤ًم آًمر٘مييي٤مء ُميييع  اًمِميييٞم :

 أُم ٤مًمٙمؿو  ذا ٟمٕمر٘مده ُمـ اًمقاضم٥م.

 أيمرُمٙمؿ ام. ُمداظمٚم٦م:

 اعمٝمؿ إذا يم٤من ًمٞمس قمٜمديمؿ جم٤مل ٕن تدوٟم٤م سم٠مي٤ممو... اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:

هيٛميؽو ام ... ام هيديؽو...  ٜمي٤مو أن قميغم يميؾ طمي٤مل... شمْميٞمػ ٓ اًمِمٞم :
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 اعمًرٕم٤من وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤ممو قمًك أن يٙمقن ذًمؽ ىمري٤ًٌم.

... اًمِمٞم  وًمد أٟمؽ... ًمٚم ٩م وُمع ذًمؽ ىمٚمي٧م ٟميقر قميغم ٟميقرو ٟميذ ٥م ُمداظمٚم٦م:

 إًمٞمف أنو وم٢من ضم٤مء سم٤محل٩م اًمر٘مٞمٜم٤م ُمٕمف إن ؿم٤مء ام.

 ضمزاك ام ظمػمو أومْمٚم٧م قمٚمٞمٜم٤مو وضمزاك ام ظمػم. اًمِمٞم :

ٟمييي٤مو احل٘مٞم٘مييي٦م أٟمييي٤م ىميييرأت ؿميييٞمت٤ًم ُميييـ  يييذا اًمٙميييلمو وأٟمييي٤م ومٜمٕميييقد إمم ُمييي٤م ذيميييره أظمق

أقمؽمه سم٠مٟمٜمل يم ػم اًمٜمًٞم٤منو أٟم٤م أطمٗمظ يٕمٜميل ُم يؾ  يذه اًمٙمٚمينت ًمٙميـ يٌ٘ميك أصمر ي٤م 

ذم ٟمٗميسييو ومٚميين ييي٠ميت ًظميير ُم ييؾ أظمقٟميي٤م أسمييق قمٌييد ام وي٘مييقل أٟميي٤م ىمييرأت يمييذا ويمييذا 

أصيييدىمف: ٕين أضميييد صيييدى يملُميييف ُم ٌرييي٤ًم ذم ذ ٜميييلو وم٠مٟمييي٤م قمٜميييدُم٤م ىميييرأت ُم يييؾ  يييذا 

ٙمييلم ؿمييٕمرت سميي٠من أوًمتييؽ اًمييذيـ يرٝمٛمييقن اًمرضمييؾ سميين أٟمييرؿ أؾمييٛمع سمييذًمؽ ُمٜمييلو اًم

و ق أٟميف هوري أي: أٟميف إظميقاينو أٟمي٤م أىميدم ًميف قميذرًا: ٕن  ي١مٓء اًميذيـ يّميٛمٝمؿ 

سمييين ؾميييٛمٕم٧م ًٟمٗمييي٤ًم ٓ يرٌييي٤مدر إمم أي ىمييي٤مرئ هليييذا اًمٙميييلم ُميييـ ضمٝمييي٦م ويٕميييره  ييي١مٓء 

اعم١مًميييػ يٕمٜميييل اًمٜمييي٤مس اعمٖمٛميييقز ذم... ُميييـ ضمٝمييي٦م أظميييرىو إٓ أٟميييف ي٘مٓميييع سمييي٠من  يييذا 

 يذاو  (7) ١مٓء اًمٜم٤مسو وم٠مود أيْمي٤ًم ًميق يمي٤من ُميـ اعمٛمٙميـ أن أًمر٘ميل ُميع إخ ؾميٚمنن

وٟمر٤ٌمطم٨م ذم سمٕميض يمٚمنشميف قميغم ويقء ُمي٤م اىمؽمطمي٧م سميف أٟمي٧م ًٟمٗمي٤ًم ضميزاك ام ظميػمًا: 

 ٕين أقمره ُمـ طمٞم٤ميت  ذه ىمّم٦م ىمقل اًم٘م٤مئؾ ىمديًن: وُم٤م ًوم٦م إظم٤ٌمر إٓ رواهت٤م.

سمرنمييييييٗمؽ إي٤مٟمييييي٤م وإمم دارٟمييييي٤مو وًميييييق يمييييي٤من  وًميييييذًمؽ أٟمييييي٤م هرت سميييييؽ ضميييييدًاو أوًٓ 

اًمٕمٙميييس ًمٙمييي٤من ذًميييؽ  يييق إومْميييؾ سم٤مًمٜمًييي٦ٌم إزمو وًمٙميييـ ُمييي٤م يميييؾ ُمييي٤م يرٛمٜميييك اعميييرء 

                                                           

 .-طمٗمٔمف ام-أي: اًمِمٞم  ؾمٚمنن اًمٕمقدة (7)
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 يدريمف.

 ٓ برُمٜم٤م إضمر. ُمداظمٚم٦م:

ام يٌييي٤مرك ومٞميييؽو إضمييير طمّميييؾ إن ؿمييي٤مء امو هرت أوًٓ سم٘ميييدوُمؽو  اًمِميييٞم :

ر قميييغم صم٤مٟمٞمييي٤ًم سمٓمرطميييؽ هليييذا اًمٙمرييي٤مب واًمٜمٔمييير ومٞميييفو  يييذا هور قميييغم هور وطمٌيييق

 طمٌقر.

 ام ي٤ٌمرك ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ام َيٗمٔمؽ. اًمِمٞم :

وىميييراءة اًمٙمرييي٤مب أن ًميييٞمس ُميييـ اًمًيييٝمؾ ًمٙميييـ يمييين ىمٚمٜمييي٤م ًٟمٗمييي٤ًم: أ يييؾ ُمٙمييي٦م أدرى 

 سمِمٕم٤ما٤م.

ًمٕمٚمؽ شمّمؾ إمم ُمقوع اًمٙملم اًمذي يم٤من يمن ي٘م٤مل أو يمن أعم ي٧م ومٞميف  ء 

 ومٕمدًمرفو يٙمـ أن شمدًمٜم٤م قمغم قم٤ٌمرة ًمر٘مري٥م اعمقوقع.

ُمٚمٛمييي  اًمٙميييلم ىمٞميييؾ إٟمٜميييل قمٜميييدُم٤م أبيييدث ومٝميييؿ ُميييـ سمٕميييض  ٟمٕميييؿو  يييق ُمداظمٚمييي٦م:

 طمدي ل أن  ٜم٤مك عمز ًمٚمٕمٚمنء.

أٟميي٤م ٓ هيٛمٜمييل  ييذاو هيٛمٜمييل ُميي٤م ىمٚميي٧م سمٗم٘مييف اًمقاىمييعو ُميي٤م ىمٞمٛمرييف ذم اًمنمييعو  اًمِمييٞم :

  ذا  ق.

سم٤مرك ام ومٞمؽو أٟم٤م ووٕم٧م ُم٘مدُم٦م... اًمٕمٚمنء وشم٘مدير اًمٕمٚمنء وٟم٘مٚم٧م  ُمداظمٚم٦م:

 ز.يملُم٤ًم ًمًنطم٦م اًمِمٞم  قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤م
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 أٟم٤م... صم٤مٟمٞم٤ًم أٟمؽ شمٕمؽمه سمٗمْمؾ اًمٕمٚمنء. اًمِمٞم :

صمييؿ أيْميي٤ًم ذيمييرت يمييلم ًمٚمِمييٞم  اًمييذيـ يٓمٕمٜمييقن سميي٤مًمٕمٚمنءو و ييذه ٟم٘مٓميي٦م  ُمداظمٚميي٦م:

 اقمرؼمهت٤م ،وري٦م ضمدًا إذا ؾمٛم رؿ زم.

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ىمٚم٧م ًُمؾ ُمـ يمؾ ىم٤مرئ أن يٕمل  ذه احل٘م٤مئؼ: ُمداظمٚم٦م:

 واًمٙملم ُمرشمٌط سمن... سم٤مإلضم٤مسم٦م قمغم ُم٤م ؾم٠مًمرؿ قمٜمف.

 مجٞمؾ. اًمِمٞم :

أوًٓ: أن حلييقم اًمٕمٚميينء ُمًييٛمقُم٦مو وؾمييٜم٦م ام ذم ُمٜمر٘مّمييٝمؿ ُمٕمٚمقُميي٦مو  ُمداظمٚميي٦م:

وقمغم أوًمتؽ اًمذيـ يررٌٕمقن... ويٌ  يقن قميـ اعمٕم٤ميي٥م أن ير٘ميقا ام وسما٤مصي٦م ُمي٤م 

يرٕمٚمييؼ سمٕمٚميينء إُميي٦م وىميي٤مدة إضمٞميي٤ملو وأذيميير ؿ سميين ىم٤مًمييف اًمٕملُميي٦م ؾميينطم٦م ؿمييٞماٜم٤م 

سم٤مز ضمقاسمي٤ًم قميـ اهتي٤مم اًمٕمٚمينء سمي٠مسؿ ٓ يٗم٘مٝميقن  اًمٗم٤موؾ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد ام سمـ

اًمقاىمييع طمٞميي٨م ىميي٤مل: اًمقاضميي٥م قمييغم اعمًييٚمؿ أن َيٗمييظ ًمًيي٤مٟمف قميين ٓ يٜمٌٖمييل وأن ٓ 

يرٙمٚمؿ إٓ قمـ سمّمػمةو وم٤مًم٘مقل سمي٠من وملٟمي٤ًم د يٗم٘ميف اًمقاىميع  يذا َيري٤مج إمم قمٚميؿ وٓ 

ُميي٤م أن قمٚميؿ: طمرييك يًييرٓمٞمع احلٙميؿ سميي٠من وملٟميي٤ًم د يٗم٘ميف اًمقاىمييعو أ هي٘مقًميف إٓ ُمييـ قمٜمييد

ي٘ميييقل  يييذا ضمزاومييي٤ًم وَيٙميييؿ رأييييف قميييغم هميييػم دًمٞميييؾو ومٝميييذا ُمٜمٙمييير قمٔميييٞمؿ ٓ ْيييقزو 

واًمٕمٚمؿ سم٠من ص٤مطم٥م اًمٗمرقى د يٗم٘مف اًمقاىمع َيري٤مج إمم دًمٞميؾ وٓ يرًيٜمك ذًميؽ إٓ 

 سم٤مًمٕمٚمنء.

 ًمٙمـ  ذا اًمٙملم سم٤مرك ام ومٞمؽ ومٞمف همٛمز. اًمِمٞم :
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 ُم٤م  قع ُمداظمٚم٦م:

 أن  ٜم٤مك ٟم٤مس ُمـ يرٙمٚمؿ  ذا اًمٙملم. اًمِمٞم :

 أيمٞمد. ٚم٦م:ُمداظم

 ُمـ  ؿع اًمِمٞم :

  ٜم٤مك ذم اًم٤ًمطم٦م ؿم٤ٌمب. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ سمد أسؿ اؾمر٘مقا  ذا اًمٙملم ُمـ رأس. اًمِمٞم :

أٟميي٧م شمٕمرومٝميي٤م أو مج٤مقميي٤مت أٟميي٧م شمٕمٚمٛمٝميي٤مو ُميي٤م  ٦مىمييد يًيير٘مقٟمف ُمييـ ُمدرؾميي ُمداظمٚميي٦م:

 يٛمٜمع وضمقد  ذا إُمر ي٤م ؿمٞم .

ذم ٟم ـ ٓ ٟمٕمره أٟم٤مس يًرٕمٛمٚمقن وم٘مف اًمقاىمع أوًٓ ذم يمؾ طمٞم٤مشمٜمي٤م إٓ  اًمِمٞم :

 ييييذه أوٟميييي٦م إظمييييػمةو سم٤مًمريييي٤مزم ُمييييـ سميييي٤مب أومم ٓ ٟمٕمييييره ٟم٤مؾميييي٤ًم يرٝمٛمييييقن اًمٕمٚميييينء 

 قمٜمديمؿ سم٤م ٝمؾ سمٗم٘مف اًمقاىمعو ٓ ٟمٕمره  ذا أسمدًاو وًمذًمؽ أن...

 ...ي٤م ؿمٞم .ُمداظمٚم٦م:

ُمٕمٚمٞمشو أٟم٤م ًُمٜم٧م سمن ىمٚم٧مو ًمٙمٜمٜميل أووي  أن اًميذي شم٘مقًميف ٓ يٜمّمي٥م  اًمِمٞم :

ن ًمٗمٔم٦م اًمٗم٘مفو اًمٗم٘مف ذم اإلؾملم إمم يملم اعمدارسو يملم... اعمدارس ٓ يٕمرومق

ومْملً قمـ أن يٕمرومقا وم٘مف اًمقاىمعو  ذا شمٕمٌػم قمٍمي ُمٌردعو ىمد يٙمقن سمدقم٦م طمًٜم٦م 

 يمن ؾمٛمٕمرؿ ًٟمٗم٤ًم ُمـ سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م ضم٤مُمٕم٦م... ُم٤مذا يم٤مٟم٧م اعمٜم٤مؾم٦ٌمع

 ...ُمداظمٚم٦م:
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أييقةو وىميد يٙميقن سمدقمي٦م ؾميٞمت٦مو اعمٝميؿ يميلم اًمِميٞم  أن  ٜمي٤م يٚمٛمي  سمي٠من  اًمِمٞم :

 ٝمٛمقن سمٕمض اعمِم٤مي  سم٤م ٝمؾ سم٤مًمقاىمع وأن  ذا ٓ ْقز أن ي٘م٤مل. ٜم٤مك أىمقاُم٤ًم ير

 ...ُمداظمٚم٦م:

إذًا: يقضميييد أن  ٜمييي٤مك ُميييـ ي٘ميييقل  يييذا اًمٙميييلمو ومٛميييـ  يييؿ  ييي١مٓءع إذا  اًمِميييٞم :

يميييي٤مٟمقا ـمٚمٌيييي٦م ُمييييدارسو  يييي١مٓء ٓ ي٘ميييي٤مل هلييييؿ...و ـمٚمٌيييي٦م اعمييييدارس ٓ يّمييييٚمقن وٓ 

ًمييٞمس ًمٗمٕمٚمٝمييؿ يّمييقُمقن رسميينو ىمييد يرشمٙمٌييقن اعمٜمٙمييراتو  يي١مٓء ٓ يٚمرٗميي٧م إًمييٞمٝمؿ و

سميييييؾ ًم٘ميييييقهلؿ وزٟمييييي٤ًم ييييييذيمر... ٓ سميييييد أن يٙميييييقن هليييييؿ صيييييقًم٦م وضمقًمييييي٦م قميييييغم سمٕميييييض 

إؿمييا٤مص سم ٞميي٨م أسييؿ ي ٘مييقن اييؿ ويرٚم٘مييقن ُمييٜمٝمؿ  ييذا اًم٘مييذه أو  ييذه اًمييرٝمؿو 

ومٞميير ٛمس ًمييف اًمِميي٤ٌمب ومٞم٘مقًمييقن ومييلن اًمٕميي٤مدو ٟمٕمييؿ  ييذا قميي٤مد ًمٙمييـ ًمييٞمس ًمييف ُمٕمروميي٦م 

٢مذًا وم٘مٝميييف اعميييدقمك ذم سمٗم٘ميييف اًمقاىميييعو وإذا يمييي٤من ًميييٞمس قمٜميييده ُمٕمرومييي٦م سمٗم٘ميييف اًمقاىميييعو ومييي

 اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م ٓ ىمٞمٛم٦م.. إمم ًظمره.

 يي١مٓء سمييي٤مرك ام ومٞميييؽو أٟمييي٧م ْييي٥م أن شمٙمقٟميييقا أقمٚميييؿ ايييؿ ُميييـ ٟم يييـ اًمٌٕمٞميييديـ 

 اًمذي ٟمر٤ًمئؾ ُمـ  ؿ  ١مٓءع وام ُم٤م ٟمدري.

ومررقضمف إٟمٔم٤مر إمم ُم ؾ أظمقٟم٤م  ذا ؾمٚمنن اًمذي يٖمٛمز ُميـ ىمٜمي٤مة ًميٞمس ؿمياص 

لم اعميييٜمٝم٩م وإٟمييين سمٛميييٜمٝم٩مو أفميييـ وإٟمييين أؿميييا٤مصو وًميييٞمس أؿميييا٤مص هميييػم ُمٕميييرووم

 سمٚمٖمٜمل أٟم٤م د أـمٚمع أن أظمقٟم٤م اًمديمرقر اًمرسمٞمع ًمف يمر٤مسم٦م ذم  ذا اعمج٤ملو أٟم٧م ىمرأشمفع

 ...ُمداظمٚم٦م:

 ...ُمداظمٚم٦م:
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 ُم٤م ـمٚمع. ُمداظمٚم٦م: 

 ُم٤م ـمٚمعو ًمٙمـ ًمٞمس  ٜم٤مك  ء ـمٚمع. اًمِمٞم :

... ًميييييف يمرييييي٤مب اًمِميييييٞم  ـمٚمييييي٥م إي٘م٤موميييييفو اًمِميييييٞم  قمٌيييييد اًمٕمزييييييز وٟم يييييـ ُمداظمٚمييييي٦م:

 ٤مل ؾم٠مـمٚم٥م ُمـ اًمِمٞم  رسمٞمع أن يقىمػ  ذا اًمٙمر٤مب.ُمقضمقديـ ذم جمٚمس ىم

 ىمّمدي أٟم٤م ًمٞمس  ٜم٤مك  ء ذم اعمٞمدان ٟمنم سم٤مؾمٛمف سم٘مٚمٛمف ُمٓمٌقعع اًمِمٞم :

 ُمٓمٌقع طمدي ٤ًم ٓ ٟمٕمره. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ يقضمد. اًمِمٞم :

 اذه اعمقاوٞمع ٓ ٟمٕمرهو ًمٙمـ اؾمٛم  زم ي٤م ؿمٞم ... ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

ٞمييييؾ اًمٕمٚميييينء سمٗم٘مييييف اًمقاىمييييع ًمييييٞمس  ييييذا اًمٙمييييلم ييييي٤م ؿمييييٞم  سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمرجٝم ُمداظمٚمييي٦م:

 ييي 7337ضمديييدًا... أٟميي٤م أذيمييره وأٟميي٤م ذم أومم صميي٤مٟمقيو يٕمٜمييل  ييذا اًمٙمييلم ىمٌييؾ قميي٤مم 

ىمٌؾ قمنم ؾمٜمقاتو أول ُم٤م ُمـ ام قمكم سم٤مهلداي٦م واؾمر٘مٛم٧مو يمٜم٤م ُمع ؿم٤ٌمب ملٝميؿ 

ٓ يٕمجيييٌٝمؿ ـمٚمييي٥م اًمٕمٚميييؿ اًمنميييقمل أول وميييؽمة طمٞمييي٤ميت ويم٤مٟمييي٧م ُميييدة صميييلث ؾميييٜمقات 

د ويمييذاو ًمييٞمس شمٌٚمٞمييغو ومٙميي٤مٟمقا يٕمٜمييل يرسمقٟمٜميي٤م قمييغم ُمٕمٝمييؿو... ويييدًمقٟم٤م قمييغم اعمًييج

اًمٜمِميييٞمد وقميييغم اًمرٛم ٞميييؾ وُمييي٤م ؿمييي٤مسمف... ومٙمٜمييي٤م يمٚمييين أردٟمييي٤م أن ٟم٘ميييقل قمٜميييدٟم٤م ُمِمييي٤ميمؾو 

يمٜم٤م...  ذا اًمٌمء وأٟم٤م أذيميره سمي٤مًمٜمص اًمقاطميد أن ئميؾ ذم أذين إمم وىمريل  يذاو 

يمٜميي٤م ٟم٘مييقلو ـمٞميي٥م قمٜمييدٟم٤م ُمًيي٤مئؾ ٟمريييد أن ٟمٓمرطمٝميي٤م قمييغم اًمِمييٞم  اسمييـ قم ٞمٛمييلم وقمييغم 

اسميـ سمي٤مزو ومٞم٠مشمٞمٜمي٤م ا يقاب أن  يي١مٓء ٓ يٗمٝمٛميقن اًمٕمٍميو ًميٞمس قمٜميد ؿ ومٝمييؿ  اًمِميٞم 
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سم٤مًمٕمٍميييي ُميييي ٚمن قمٜمييييدٟم٤م... ٟمًيييي٠مهلؿ... أقمييييرومٝمؿ سم٠مؾميييينئٝمؿو ًمٙمييييـ  يييي١مٓء... اًمٕميييي٤مم 

شمٖمٞمػم... يمٚمٝمؿ ي١مصمرون قمغم اًمِم٤ٌمبو اًمِمي٤ٌمب يًير٘مقن...و ُمْمي٧م إيي٤مم ُميـ ام 

. وم٠مشمييي٧م... ذم قميييز وضميييؾ قمٚمٞمٜمييي٤م... سميييفو ومٛمْمييي٧م إيييي٤مم وميييذ ٌٜم٤م ٟمٜم٤مصييي ٝمؿ ويمٜمييي٤م..

و 73و 78 ي ويم٤من أشم٤مين سمٕمد صلة اًمؽماوي و... اًمٕمنم إواظمرو 7373رُمْم٤من 

ومٙمٚمٛمٜمل ىمٚمي٧م ًميف إمم أييـ ؾميرذ ٥م يي٤م وميلنع ىمي٤مل: أٟمي٤م قمٜميدي سمروومي٤مت ت ٞمٚمٞمي٦م... 

ىمٚميي٧م ًمييف: ذم رُمْميي٤منو اشمييؼ ام ذم ٟمٗمًييؽو وذيمرشمييف سميي٤مم وظمقومرييف سميي٤ممو وٟم٘مٚميي٧م ًمييف 

و وا له ا ٤مري ومٞمفو وىمٚم٧م ًمف قميغم يميؾ ومر٤موى أ ؾ اًمٕمٚمؿ اًمرٛم ٞمؾ وُم٤م ت ٞمؾ

طم٤مل أٟمي٤م ؾم٠ميمِميػ إمم ؿميٞم ... اًمرٛم ٞميؾو ٕن اًمرٛم ٞميؾ ومٞميف... اًمِميٞم  اسميـ قم ٞمٛميلمو 

 اسمـ قم ٞمٛملم يٗمرل سمجقاز اًمرٛم ٞمؾ.

 أٟم٧م ىمٚم٧م أو  ق ىم٤ملع اًمِمٞم :

أٟمي٤م ىمٚمي٧م ًميفو ىمٚمي٧م ًميف ٟميذ ٥م إمم اسميـ قم ٞمٛميلم اؾمي٠مًمف و يق اًميذي ييرى  ُمداظمٚم٦م:

 او أٟم٤م أضمزم سم٠مٟمف ٓ ي١ميدك.ضمقاز اًمرٚمٛمٞمذ ذم إهمراىمؽ  ذ

 ُمع أٟمف ي٘مقل... اًمِمٞم :

ُمييييع أٟمييييف ي٘مييييقل سمجييييقازه وٓ يييييرى... ىميييي٤مل زم سميييي٤مًمٜمص اًمقاطمييييدو اسمييييـ  ُمداظمٚميييي٦م:

يًييييٛمك سمٗم٘مييييف اًمقاىمييييعو... أشميييي٧م ُميييي٤م قم ٞمٛميييلم ٓ يٕمييييره اًمقاىمييييعو  ييييذا ىمٌييييؾ أن ئمٝميييير 

أطمييييييداث أومٖم٤مٟمًيييييير٤منو أشمييييييك إًمٞمٜميييييي٤م ؿميييييي٤ٌمب أومٖم٤مٟمًيييييير٤من ُمييييييـ ُمدرؾميييييي٦م... وُمدرؾميييييي٦م 

ا يٚمٛمزون سم٤معمِمي٤مي و طمريك يٛمٙميـ اًمِميٞم  ييذيمر أٟميف يمي٤من ُميٜمٝمؿ وؤطمٙمٛمرٞم٤مرو صمؿ سمد

ُمـ يّمٕمد إمم اًمدور اًم ٤مًم٨م ذم اعمًجد احلرام ويٙمٗمر اسمـ سم٤مز واسمـ قم ٞمٛملم ذم 
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 وؾمط اعمًجد احلرام.

 ُمـ  قع اًمِمٞم :

 أظمر: يٙمٗمرون اسمـ سم٤مز واسمـ قم ٞمٛملم.

 يٕمٜمل.. اًمِمٞم :

 أظمر: ي٘مقًمقن أسؿ يمٗمرة.

 ي٘مقًمقن..يٕمٜمل إؿما٤مص اًمذيـ  اًمِمٞم :

أظمير: اًمييذيـ أشميقا ُمييـ أومٖم٤مٟمًير٤منو سم جيي٦م أسيؿ قمٛمييلء ًمٚمًيٚمٓم٦م وأسييؿ قمٛمييلء 

ًمٚم يي٤ميمؿو وأسيييؿ ٓ يٗم٘مٝميييقن اًمقاىمييع وٓ يٕمروميييقن اًمقاىميييع اًمييذي شمٕميييٞمش ومٞميييف إُمييي٦مو 

ومٝمذه اًمٗمرٜم٦م... ٓ يًرٓمٞمع أطمد أن يٜمّم٥م ٟمٗمًف أن يرّميدا ٤م أو أن ئمٝمير أٟميف يٚمٛميز 

ٌٝم٤م أُمييقر ىمديٛميي٦م وارشم٤ٌمـميي٤مت ىمديٛميي٦م ذم قمٚميينء ٓ يًييرٓمٞمع... ًمٙمٜمٝميي٤م ُمقضمييقدة ؾمييٌ

ِم٤ٌمب شمرٜم٤مىمؾ ذم اعمج٤مًمسو رؾمي٤مًم٦م اًمِميٞم  ُمٕمٜمقٟمي٦م  ٜمي٤م اًميم٤مٟم٧م... ًمٙمـ سم٘مٞم٧م ذم 

 ٟم ق شمرؿمٞمد اًمّم قةو ضمٞمد.

 ...اًمِمٞم :

اًمِمٞم  ٓ ف٤مـم٥م ومٞمٝم٤م ـمٚمٌي٦م اًمٕمٚميؿو أٟمي٤م ٓ أداوميع قميـ اًمِميٞم و اًمِميٞم   ُمداظمٚم٦م:

أٟمييرؿ وىمٕمييرؿ ذم ُمقضمييقد يييداومع قمييـ ٟمٗمًييفو ٓ ف٤مـميي٥م ومٞمٝميي٤م ـمٚمٌيي٦م اًمٕمٚمييؿ... ي٘مييقل 

 ذا... ي٘مقل أٟمرؿ ي٤م  ١مٓء اًمِم٤ٌمب شم٘مٕمقن ذم ُمزاًميؼ اشم٘ميقا ام ذم أٟمٗمًيٙمؿو أٟميرؿ 

شم٠مظمييذون ُمٜميي٤م ييي٤م ٟميي٤م  اًمٕمٛميير ًمعؾمييػ وييي٤م ؾمييٚمنن اًمٕمييقدة وييي٤م ؾمييٗمر احلييقازم وييي٤م 

قم٤ميض اًم٘مرينو أيم ير يي٤م شم٠مظميذون ُميـ إًمٌي٤مين وأيم ير يي٤م شم٠مظميذون ُميـ اسميـ سمي٤مزو 
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 ٓ شمٚمٛمييييزون ذم اًمٕمٚميييينء  يييي١مٓء  ييييؿ ىميييي٤مدة وٟم ييييـ ٟمييييرديمؿ وٟم٘مييييقل ًمٙمييييؿ اشم٘مييييقا ام

إضمٞمييي٤مل... وأٟمييي٤م ٓ أطمييي٥م أن أشمٙمٚميييؿ ذم وضميييف... أسميييق سميييدر أٟميييف ُمييي٤م ًميييف ُميييـ شمقضمٞمٝميييف 

ًمٚمِم٤ٌمب وىمقًمف هليؿ اًمزُميقا ريمي٤مب اًمٕمٚمينءو وإن ؿميت٧م أىميرأ إن ؾميٛم  ًميؽ اًمقىمي٧م 

أن شم٘ميييرأ ذم اًمٕمٚميييؿ ،ورة  قمٞمييي٦م دميييد يمٞميييػ أٟميييف طمييي٨م اًمِمييي٤ٌمب قميييغم ُمقاصيييٚم٦م 

 اًمٕمٚمؿ...

 ه ام ظمػم.ضمزا اًمِمٞم :

ُمييداظمؾ ًظميير : وٓ أىمييقل ذم وضمٝمييف ؿمييٞمت٤ًمو ضمٞمييدو ًمٙمييـ بّمييؾ ييي٤م أٟميي٤م ٟمٌٝميي٧م 

قمٚمٞميييف اًمِميييٞم  ٟمييي٤م  وىمٚمييي٧م ًميييف سمييي٤مًمٜمص اًمقاطميييد و يييذا اًمٙميييلم اًميييذي قميييغم أؾم٤مؾميييف 

شمؿ... قمغم... يمٜم٧م أٟم٤م ُمٖمْم٥م قمغم اًمِمٞم  ؾميٚمنن اًمٕميقدة... ٕٟميف ي٘ميع ذم أُميقر 

ق ٟمٞمرييف... سمٌٜم٤مٟمييفو سميين ْٕمييؾ اًمٜميي٤مس شم٠موهليي٤م سماييله ُميي٤م يريييده  ييقو ٟم ييـ ٟمٕمٚمييؿ صييد

يم٧ًٌم يدهو ومٝمق ُمع احلنس... اًمٌمء اًم ٤مين أن اًمِمٞم  ؾمٚمنن  ذه حم٤م،اشمف 

ًمٞم٧ًم ُمٙمرقسم٦م أصلًو  ل أ ـم٦م ُمّميقرةو واًمِميٞم  ؾميٚمنن ٓ ييدىمؼ ُم يؾ اًمِميٞم  

ٟميي٤م  ذم ُمًيي٠مًم٦م إظمييراج ُم ييؾ  ييذه إُمييقرو وأٟميي٤م أقمييره  ييذا اًمٌمييءو ًمييذًمؽ دمييد 

ُمييييييـ... اًمِمييييييٞم  ٟميييييي٤م و ٕن أصييييييٚمٝم٤م  أن... اًمِمييييييٞم  ؾمييييييٚمنن ذم يمرٞمٌيييييي٤مت أيم يييييير

حمييي٤م،ة وشمٓمٌيييع... أٟميييف يراضميييع ومٞمٝمييي٤م اًمٙميييرة سمٕميييد اًمٙميييرةو ٟمٔميييرًا عمِمييي٤مهمٚمف ويم يييرة 

 اًمقاومديـ قمٚمٞمف...

 ٜم٤م ي٘مقل ُمي لًو... ومتي٦م صم٤مًم ي٦م.. يي٤م قمٜمٞمي٧م سم٤مإلؾميلم اًمٕمٚمٛميل ومٝميل شميرٕمٚمؿ اًمًيٜم٦م 

ُمييييـ رواييييي٦م  ٤م ُمييييـ ؾميييي٘مٞمٛمٝم٤مو وبييييذر اًمٜميييي٤مسواحلييييدي٨مو شمِمييييرٖمؾ سمٌٞميييي٤من صيييي ٞم ٝم

ًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦مو وىمد يّم ٥م ذًمؽ ؿمٞمت٤ًم ُميـ ا ٗمي٤مء أو ويٕمػ إطم٤مدي٨م ا
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 اًمرٕمٌد أو اًمٖمٗمٚم٦م قمـ واىمع إُم٦م...

 ؿمٞمت٤ًم ظمٓم٠مل اًمِمٞم :

 يّم ٥م ذًمؽ  ء ُمـ ا ٗم٤مء... ُمداظمٚم٦م:

 ظمٓم٠م ُمٓمٌٕمل أو ًمٗمٔملع اًمِمٞم :

 ٓ ًمٗمٔمل. ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ ا ٗم٤مء أو وٕمػ اًمرٕمٌد أو اًمٖمٗمٚم٦م قمـ واىمع إُم٦م وُم٤م يدسمر هل٤م.

 اًمٙمر٤مب عمـع ًمًٚمننع ذا  اًمِمٞم :

 ًمًٚمنن اًمٕمقدة. ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٚمننل  اًمِمٞم :

... أىميقل ًمٚمِميٞم و اًمِميٞم  ؾميٚمنن ٟم يـ ٟمٕمروميفو ًمٙميـ ٓ ٟمًيرٓمٞمع ٟم يـ ُمداظمٚم٦م:

أن ٟمييداومع قمٜمييف ٕٟمييف ي٘ميي٤مد سميين ظمٓميي٧م يييدهو ومٙمٞمييػ و ييق أن  ييق سمٜمٗمًييف يمريي٥م  ييذا 

 اًمٌمء.

 ـمٞم٥م ُم٤م راضمٕمرٛمقهع اًمِمٞم :

 ...أن ي٤م ؿمٞم  يمٜم٤م ٟمراضمع اًم٤ٌمىمل ُمداظمٚم٦م:

 إذا ؾمٛم رؿ زم ي٤م ؿمٞم ع ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :
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اًمِمٞم  ؾمٚمنن... إمم... ىمْمٞم٦م شم٘مقل أسؿ ي٘مقًمقن... وإظمقاينو وم٠مٟم٤م  ُمداظمٚم٦م:

أقمييره اًمِمييٞم  ؾمييٚمنن أٟمييف ًمييٞمس إظمييقاين وأيميي٤مد أطمٚمييػ قمييغم ذًمييؽو أقمييره اًمِمييٞم  

 ؾمٚمنن...

 ًمٞمس إظمقاٟمٞم٤ًم وٓ هوري٤ًم. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. أطمٚمػ قمغم ذًمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ـ  ٜم٤مك أُمر وؾمط.ًمٙم اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

و ذا اًمذي ٟمرضمق أن ٟمًرٗمٞمده ُمٜمٙمؿ ؾمٚم٤ًٌم يمن أرضمق أو إ٤ْمسم٤ًم إن يمي٤من  اًمِمٞم :

 يٙمقن ٟم ـ ًؾمٗملمو و ق:

ىمييد ٓ يٙمييقن إظمقاٟمٞميي٤ًم ًمٙمييـ يٙمييقن ُمٜمٝمجييف إظمقاٟمٞميي٤ًمو أوًٓ:  ييؾ أٟميي٧م شمٗمييرق ُمٕمييل 

 سملم إُمريـع أي ٓ يٙمقن إظمقاٟمٞم٤ًم وًمٙمـ يٙمقن ُمٜمٝمجف إظمقاٟمٞم٤ًم.

 يٜمٓمٌؼ  ذا قمغم ؿماص ُمـ إؿما٤مص. ُمداظمٚم٦م:

 سملم إُمريـع لاؾمٛم  زمو شمٗمرق ُمٕم اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ أومرق. ُمداظمٚم٦م:

وم٠مٟمي٧م سميي٤مرك ام ومٞميؽو إذا طمٚمٗمي٧م أٟمييف ًميٞمس إظمقاٟمٞمي٤ًم وًمًيي٧م ُمٙمٚمٗمي٤ًم سميي٠من  اًمِميٞم :

بٚمػ وٓ طم٤مضم٦م إمم ذًمؽو ًمٙمـ إُمر اعمٝمؿ  ق ًمٞمس أن يٙمقن إظمقاٟمٞم٤ًمو إُمير 

و ومٝمٜميي٤م أن اًمًييي١مال أٓ شمِميييٕمرون سمييي٠من ُمٜمٝمجيييف اعمٝمييؿ أن ٓ يٙميييقن ُمٜمٝمجيييف إظمقاٟمٞمييي٤مً 
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 إظمقاينع

 وام سم٢مـملق ٓ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ... سم٢مـملقو  ذه شمٗمًد قمٚمٞمٜم٤م.اًمِمٞم :

ٟمٕمييؿو ىمييد شمقضمييد ييي٤م ؿمييٞم  ُمًيي٤مئؾ يٗمٝمييؿ ُمٜمٝميي٤م أٟمييف... ُم ييؾ  ييذا اًمٙمييلم  ُمداظمٚميي٦م:

و يذا يملُميؽ ُمٝميؿ ضميدًا: ٕن  ف إظميقايناًمذي ىمرأ اًمِمٞم و ًمٙمـ  يؾ اًمِميٞم  ُمٜمٝمجي

 ٞم٦م ُمٜمٝم٩م وًمٞم٧ًم أؾمنء.اًم٘مْمٞم٦م ىمْم

  ذا  ق. اًمِمٞم :

 شمٖمػم إؾمنء وشمٌ٘مك اعمٜم٤م ٩م. ُمداظمٚم٦م:

ومٚمييذًمؽ سميي٤مرك ام ومٞمييؽ أٟميي٧م ٓ شميير ٛمس يم ييػمًا ذم ىمقًمييؽ إين أطمٚمييػ  اًمِمييٞم :

سم٠مٟميييف ًميييٞمس إظمقاٟمٞمييي٤ًمو  يييذا ٓ يًيييرٗم٤مد ُمٜميييف ؿميييٞمت٤ًمو اعمٝميييؿ أن ٓ يٙميييقن ُمٜمٝمجيييف ُميييٜمٝم٩م 

ًمًي١مازمو وسم٤مًمري٤مزم أٟمي٧م  اإلظمقان اعمًٚمٛملمو وم٠مٟمي٤م أ،ب ًميؽ أن ُمي لً ُمقوي ٤مً 

 شمقو  زم اًمقاىمع اًمذي شمٚمٛمًف ُمـ أظمقٟم٤م ؾمٚمٞمنن أو ؾمٚمنن.

أٟمييي٤م أ،ب ًميييؽ أن ُمييي لً ُميييـ إظمقاٟمٜمييي٤م اًمًيييٚمٗمٞملمو أٟمييي٤م ُم ٚميييؽ أىمٓميييع سم٠مٟميييف ًميييٞمس 

إظمقاٟمٞمي٤ًم وًمٙميـ ُمٜمٝمجييف إظميقاين و يق ؾمييٚمٗمل وٓ أقمر٘ميد إٓ أٟميؽ شمٕمرومييف ضمٞميدًا و ييق 

 قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼو شمٕمرومفع

 أقمرومف. ُمداظمٚم٦م:

 يييذا شمٚمٛمٞميييذي ذم ا ٤مُمٕمييي٦م اإلؾميييلُمٞم٦مو وييييقم يمييي٤من يمييي٤من إظمقاٟمٞمييي٤ًم وإذا  اًمِميييٞم :
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صييي  اًمرٕمٌيييػم سم٠مٟميييف شمًيييٚمػ  ٜمييي٤مك ذم ا ٤مُمٕمييي٦مو ويمييي٤من ُميييـ ظميييػمة اًمِمييي٤ٌمب اًميييقاقملم 

 ًمٚمدروس وًمٚمٛمٜم٤م ٩م.. إمم ًظمره.

أٟميي٤م أىمييقل يميين شم٘مييقل أٟميي٧م ذم ؾمييٚمننو  ييذا ًمييٞمس إظمقاٟمٞميي٤ًمو ًمٙمييـ ُمٜمٝمجييف ُمييٜمٝم٩م 

 اإلظمقان اعمًٚمٛملمو يمٞمػ ذًمؽع

 :  ق بزب وشمٙمرؾو أٓ شمٕمرومقن  ذاعأوًٓ 

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 قمٌد اًمر ـع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

مجٞمؾو  يذا اًمر يزب و يذا اًمرٙمريؾ ًميٞمس قميغم اعميٜمٝم٩م اًمًيٚمٗمل اًميذي  اًمِمٞم :

 ٟم ـ ٟمدقمقك إًمٞمفو أًمٞمس يمذًمؽع

 سمغم. ُمداظمٚم٦م:

إذًا: إن يميي٤من ؾمييٚمنن اعمٌ ييقث قمٜمييف أن ذم  ييذه اًمٙمٚمٛميي٦م وذم همػم يي٤م  اًمِمييٞم :

ٜمف إٟمف ًمٞمس إظمقاٟمٞم٤ًم وٟم يـ صي٤مدىمقنو ًمٙميـ ذًميؽ ٓ فرضميف قميـ أن يٙميقن ٟم٘مقل قم

ُمٜمٝمجف ُمٜمٝمج٤ًم إظمقاٟمٞم٤ًمو  ٜم٤م احلذر أن أٟمف  يق ًميٞمس إظمقاٟمٞمي٤ًمو ًمٙميـ ُمٜمٝمجيف ُميٜمٝم٩م 

اإلظمييقان اعمًييٚمٛملمو أٟميي٤م أؾميي٠مل أن:  ييؾ شمِمييٕمرون ُمٜمييف سم٠مٟمييف يٙمرييؾ اًمٜميي٤مسو يٙمرييؾ 

وأصيي ٤ماؿ.. اًمِميي٤ٌمبو وَيٛمًييٝمؿ ُميي ٚمن َيٛمييس اإلظمييقان اعمًييٚمٛمقن أقمييقاسؿ 

إمم ًظميييرهو ىمٚمييي٧م ذم ا ٚمًييي٦م اًمًييي٤مسم٘م٦م سمييي٠من ُميييٜمٝم٩م اإلظميييقان يمريييؾ صميييؿ صم٘ميييػ صميييؿ ٓ 

 ءو ًمييٞمس  ٜمييي٤مك إٓ اًمرٙمرييؾ إقمٛميييكو ٓ صم٘م٤مومييي٦م وٓ  ءو سمييدًمٞمؾ يٙمييي٤مد يٛم ييي 
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ىميرن ُمييـ اًمزُميي٤من قمييغم اإلظمييقان اعمًيٚمٛملم ذم خمرٚمييػ اًمٌٚمييدان و ييؿ قمييغم اًمٜمٔميي٤مم 

ؿو ومٝميؿ ٓ ير٘ميدُمقن ٓ اًمٕمًٙمري ُمٙم٤مٟمؽ راوح: ٕن ُمٜمٝمجٝمؿ  ٙميذا ييقطمل إًميٞمٝم

قمٚميييًن ٓ قم٘مٞميييدة ٓ ؾميييٚمقيم٤ًم يمييين  يييؿ ت٤مُمييي٤ًمو ٓ يٛمٙميييـ أن دميييد أظمييي٤ًم ُميييـ اإلظميييقان 

اعمًٚمٛملم يٜمٝم٩م ُمٜمٝم٩م اًمًٜم٦م فم٤م رًا قمغم إىمؾو دمد أطمد ؿ يرِمٌف سم ًـ اًمٌٜمي٤مو 

ي٠مظمذ ُمـ حلٞمريف وْٕمٚمٝمي٤م يمين ي٘ميقل سمٕميض اًمٗم٘مٝمي٤مء احلٜمٗمٞمي٦م ذم يمري٤مب إطمٜمي٤مهو 

رسميي٦مو ومٝمييؿ هيرٛمييقن سم٤مٓىمرييداء سم ًييـ اًمٌٜميي٤م وًمييٞمس ذم يميين يٗمٕمييؾ إقميي٤مضمؿ أو اعمٖم٤م

 سم٤مهلؿ آىمرداء سمًٞمد إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلم.

أن  ييؾ  ٜميي٤مك  ء ُمييـ  ييذا اًمرٙمرييؾ و ييذا اًمرجٛمٞمييع ًمٚمِميي٤ٌمبو  ييذا وىمييع ذم 

اًمٙمقيييي٧م ىمٌيييؾ أن شم٘ميييع اًمقاىمٕمييي٦م قمٚميييٞمٝمؿو وم٤مٟمِميييٖمؾ قمٌيييد اًمييير ـ وُميييـ طمقًميييف قميييـ 

ٝمؿ شمرسمٞم٦م إؾملُمٞم٦مو سم٥ًٌم  ذا اًمر زب شم ٘مٞمػ ا نقم٦م وقمـ شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وقمـ شمرسمٞمر

 و ذا اًمرٙمرؾ...

شمًييٛمٕمقن أن اعمِمييٙمٚم٦م اًمرييل بييزن ىمٚميي٥م يمييؾ ُمًييٚمؿ ُميي٤م وىمييع ذم إظمقاٟمٜميي٤م ذم 

ا زائرو إظمقاٟمٜم٤م ذم ا زائر قمٜمد ؿ  ٤مس ُم ؾ اإلظمقان اعمًٚمٛملمو ًمٙمـ ًمٞمس 

قمٜمد ؿ أسميدًا صم٘ميػ صميؿ يمريؾو وإٟمين يمرٚميقا مجٕميقا طميقهلؿ ُملييلمو ًمٙميـ أيم ير ؿ ٓ 

نو أيم ر ؿ ٓ يٕمٚمٛمقن إٓ  ذه احلرارة اًمِم٤ٌمب ٟمريد ٤م دوًم٦م ُمًيٚمٛم٦مو وُميـ يٗم٘مٝمق

 اؾمرٕمجؾ اًمٌمء ىمٌؾ أواٟمف اسمركم سم رُم٤مٟمف يمن شمٕمٚمٛمقن.

وم٢مذًا: سم٤مرك ام ومٞمٙمؿ ًمٞمس ُمـ اًمييوري أن ٟمٜميزه اإلٟمًي٤منو إٟمًي٤مٟم٤ًم ُمي٤م سمِماّميف 

أن يٙميييقن إظمقاٟمٞمييي٤ًم ًمٙميييـ اعمٝميييؿ أن ٟمٜمز يييف ُميييـ أن يٙميييقن ُمٜمٝمجيييف ُميييٜمٝم٩م اإلظميييقان 

ٚمٛملمو اإلظمقان اعمًٚمٛمقن رؤوؾمٝمؿ ٓ دمد ومٞمٝمؿ ؾمٚمٗمٞم٤ًم يمين ىمٚمي٧م ًميؽ قميـ اعمً
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قمّم٤ممو  ق ؾمٚمٗمل ذم قم٘مٞمدشمف ًمٙمـ ٓ ييدقمقو سمٞميٜمن ٟم يـ ٟمٕميره قميـ ؾميٚمنن ويميؾ 

اإلظميييقان  ٜمييي٤مك أسيييؿ ُمييي٤م ؿمييي٤مء ام ييييدقمقن إمم اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م وُميييٜمٝم٩م اًمًيييٚمػ 

ؾ اًمّمييي٤مًم و ًمٙميييـ إذا شمنيييب إًميييٞمٝمؿ ُميييٜمٝم٩م اإلظميييقان اعمًيييٚمٛملم ُميييـ طمٞمييي٨م اًمرٙمرٞمييي

واًمرجٛمٞمعو وم ٞمٜمتذ يمؼم قمغم اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل وأٟمف ؾمٞمّمٌ  ٟمًٞم٤ًم ُمٜمًٞم٤ًمو وم٠مٟم٤م أرضمق 

أن أن أومٝمؿ ُمٜمٙمؿ أن يٙمقن ا قاب ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمقاىمع اًمرضمؾ أٟمف طمريك ذم ُمٜمٝمجيفو 

ومٝمييق ٓ يٙمرييؾ اًمِميي٤ٌمب وٓ ْٛمٕمٝمييؿو وإٟميين ييي ٘مٗمٝمؿ ويٕمٚمٛمٝمييؿ يميين  ييق اًمقاضميي٥م 

 قمغم يمؾ داقمٞم٦م.

ٚمنن أٟمييف ًمييٞمس إظمقاٟمٞميي٤ًم وٓ ُمٜمٝمجييف ُمييٜمٝم٩م اًمييذي أقمرومييف قمييـ اًمِمييٞم  ؾميي ُمداظمٚميي٦م:

اإلظمقانو سمؾ إٟمف ُمٜمٝمجف طم٥ًم قمٚمٛمل ُمٜمٝم٩م اًمًٜم٦م وا نقم٦م وُمٜمٝم٩م ؾميٚمػ  يذه 

إُم٦م ذم شمٕمٚمٞمٛمف وقمٚمٛمفو واًمذي أقمرومف ي٤م ؿمٞم  وًظمر ظمؼم سمٚمٖمف اًمِمٞم  قمٌد اًمٕمزيز 

وأقمٓميي٤مه إذن أٟمييف ؾمييٞمٌدأ وأٟمِميي٠م ُميي٤م يًييٛمك سمٛمًيي٤مسم٘م٦م حلٗمييظ اًمًييٜم٦م قمييغم همييرار طمٗمييظ 

وواومؼ اًمِمٞم  قمٌد اًمٕمزيز سمذًمؽو وقمٜمده قميدد ُميـ ـمٚمٌريف َيٗمٔميقن اًم٘مرًن اًمٙمريؿ 

اًمّميي ٞم لمو وقمٜمييده ؾمييٌٕم٦م دروس ذم إؾمييٌقع أهمٚمٌٝميي٤م ذم احلييدي٨م وذم اًمًييٜم٦مو 

أهمٚمٌٝميي٤م وًمييٞمس قمٜمييده درؾميي٤ًم قم٤مُميي٤ًم إٓ درؾميي٤ًم واطمييدًا ذم إؾمييٌقع و ييق درس شمروٟمييف 

 وشمًٛمٕمقن أ ـمرف ومٞمف.

 ق ُمـ ُمٜمٝم٩م اإلظمقانو  يذا ُمي٤م وم٢مذًا: أىمقل اًمِمٞم  ؾمٚمنن ٓ اٟمرنء وٓ ُمٜمٝمج٤ًم 

 أقمرومف قمٜمف.

 ًمٙمـ  ذه اًمٙمٚمنت ٓ شمٚمر٘مل. اًمِمٞم :
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 ٜمييي٤م يييي٤م ؿميييٞم و  ٜمييي٤م أٟمييي٤م ىمٚمييي٧م ىمٌيييؾ ىمٚمٞميييؾ  يييذا قمٜميييفو واًمًييي٥ٌم أٟميييف شم٘ميييع  ُمداظمٚمييي٦م:

أظمٓميي٤مءو أٟميي٤م ىمٚميي٧م أٟمٜمييل ُمر٠ميمييد أٟمييف ًمييق ٟم٤مىمِميي٧م اًمِمييٞم  ؾمييٚمنن ًمٌييلم وضمٝميي٦م ٟمٔمييره ومٞمييف 

 ٓشمْم  ًمٜم٤م همػم ُم٤م ومٝمٛمٜم٤م ُمٜمف.

 (  00:  52: 43/  600) اهلدى والنور /  
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 حْل فكُ الْاقع

سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ذيمر اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرةو شمْم٤مرسم٧م قمٜمدٟم٤م إظم٤ٌمر طمقل ا له اًمذي 

ٟمِم٥م سميلم إظمقاٟمٜمي٤م اًمًيٚمٗمٞملم ظمّمقصي٤ًمو  يؾ ٟمًيرٓمٞمع أن ٟمٗمٝميؿ ُميٜمٙمؿ ُمي٤م  يل ٟم٘مٓمي٦م 

 ا لهع وأ ؾ ُمٙم٦م أدرى سمِمٕم٤ما٤م.

 وام ٟمًٛمع ُمـ اًمِمٞم  وًمٞمد أومْمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 ا إومْمؾ ُمٜمٙمن يمٚمٞمٙمن.وأومْمؾ ُمـ  ذ اًمِمٞم :

 ا ٛمع سملم... ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ول سم٠مقمٚمؿ ُمـ اًم٤ًمئؾ.١مُم٤م اعمً ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ي٤م ؿمٞم . اًمِمٞم :

 طم٘مٞم٘م٦م ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

  ذه ًمٞمس... اًمِمٞم :

ُمييييـ  ييييذا اًمٌيييي٤مب ٓ أىمييييقل.. أٟميييي٤م ٓ أدري ُميييي٤م ذم اًمرؾميييي٤مًم٦م إمم أنو  ُمداظمٚميييي٦م:

 .وًمذًمؽ أومْمؾ اًمِمٞم  وًمٞمد أن يرٙمٚمؿ
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 وأٟم٧مع اًمِمٞم :

ىميد أظمؼمشميؽ ُميـ ىمٌيؾ طمّميؾ أن ا يله يٙمي٤مد يٙميقن ظميله ضمزئيل  ُمداظمٚم٦م:

ذم و ًمٞم٧ًم اعم٠ًمًم٦م ذم ُمٜم ك ذم  ءو ذم شم٘مديؿ أوًمقي٤متو ًمٞمس ًمف و٤مسمطو ُم٤م 

ٜمَآُن ﴿اؾمرٓمٕمٜم٤م أن ٟمّمؾ إمم و٤مسمط ُمٕملم ذم  يذاو يٕمٜميل ُميٜمٝم٩م:  ِرَُمٜم ُٙمْؿ ؿمَي ْي َْ َوٓ 

ٓ  شَمْٕمِدًُمقا اقْمدِ  و هميػم ُمقضميقد.. اًمٕميدل [4]المائددة:﴾ًُمقا ُ َق َأىْمَرُب ًمِٚمر ْ٘مَقىىَمْقٍم قَمغَم َأ

 واإلٟمّم٤مه.

 يييذه ًومييي٦م ُمقضميييقدة ُميييع إؾميييػو ٟم يييـ ٟم٘ميييقل أن اًم٘مْميييٞم٦م اًمٞميييقم اًمٕمييي٤مد  اًمِميييٞم :

اإلؾملُمل سم ٤مضم٦م إمم شمّمٗمٞم٦م وشمرسمٞم٦مو اًمرّمٗمٞم٦م يقضمد  ء ُمـ ا ٝمد اًمٙمٌيػم ُميـ 

ق اإلؾميييلُمٞم٦م ُميييع خمرٚميييػ اًمٕمٚمييينء ذم خمرٚميييػ اًميييٌلدو ًمٙميييـ شمرسمٞمييي٦م قميييغم إظميييل

إؾميػ ُمٗم٘ميقدة ُميـ أيم ير اعمًيٚمٛملم اًمٓمٞمٌيلم ومْميلً قميـ هميػم ؿو ًمٙميـ أٟمي٤م أشمّمييقر 

أن اًمقصقل إمم قمدم اًمٕمدل ٓ سمد أن يٙمقن شم٘مدُمف أؾم٤ٌمب أظمرىو وم٘مد ٟميرى ُمي لً 

همٚمقًا ُمـ ـم٤مئٗم٦م ذم ىمْمٞم٦م ُم٤مو ي٘م٤مسمؾ  ذا اًمٖمٚمق ُمـ ـم٤مئٗم٦م أظمرى سمٖمٚمق ًظمر ُمٕم٤ميمس 

 ًم٥ًٌمو وم٠مٟمرؿ ُم٤م قمٜمديمؿ  ء وصٚمرؿ إًمٞمف.ًمفو ومٝمذا ي٤م ي٤ًمقمدٟم٤م أن ٟمٙمرِمػ ا

سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م فّمٜمل أشمٙمٚمؿ قمـ ٟمٗميسو وأيْم٤ًم طمرك ؾمٛمٕم٧م  ذا ُمـ  ُمداظمٚم٦م:

سمٕميييض اإلظميييقةو ًمٙميييـ ًمٕميييكم إذا بيييدصم٧م أُم يييؾ ٟمٗميسيييو طمريييك ٓ أيميييقن ذم ظمٓميييرو 

ٕٟمٜمييل د أومٝمييؿ احل٘مٞم٘ميي٦م أن  ٜميي٤مك ظمييله يًيير ؼ  ييذه اًمْمييج٦مو د أشمٙمٚمييؿ سمٙمٚمٛميي٦م 

٧م ٟمٗميسيي سم٤مًمًييٙمقت ومٚمييؿ أرد إـملىميي٤ًم وداومٕميي٧مو واطمييدة ذم  ييذا اعمقوييقعو أًمزُميي

وىمٚمييي٧م إٟمٜميييل أقميييره سمٕميييض  ييي١مٓء اًميييذيـ شمٙمٚمٛميييقاو وام ًميييق ىم٤مسمٚمريييف ًم٘مٌٚمييي٧م رأؾميييف: 

 ٕٟمٜمل ٓ أقمره قمٜمف إٓ ا ػم.
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 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

و،سمي٧م ُم ي٤مًٓ ًميؽ سم٤مًمِميٞم  رسمٞميعو وم٘مٚمي٧م اًم٘مْميٞم٦م  ٙميذاو وًميذًمؽ أٟمي٤م  ُمداظمٚم٦م:

اًمٕمزيييزو ُمٕمييروه يمييل ُمييل وصييٚم٧م  ُمٚمييزم ٟمٗميسيي طمرييك عميي٤م صييدر سمٞميي٤من اًمِمييٞم  قمٌييد

 ًمٙمؿ اًمنميط.

قمكم طمًـ: أطمًـ ُمـ شمٙمٚمؿ ذم  ح سمٞم٤من اًمِمٞم  اسمـ سم٤مز  يق أظمقٟمي٤م أسميق سميدر 

ضمزاه ام ظمػمو أٟمي٤م ؾميٛمٕم٧م أيم ير ُميـ واطميدو رأيي٧م أٟميف ُميـ شمٙمٚميؿ أطمًيـ  ء  يق 

 يملم أظمقٟم٤م أسمق سمدر.

وًمييذًمؽ اًمرزُميي٧م اييذا اًمٌمييءو ويمٜميي٧م أتٜمييك ُمييـ اإلظمييقة وسمٕمْمييٝمؿ  ُمداظمٚميي٦م:

ن زمو وأٟميي٤م ُمقضمييقد ؾمييٝمؾ اعمقاصييلت سمٞمٜمٜميي٤م واعمٜم٤مصيي ٦م وإن يميي٤من أٟميي٤م ظمٓميي٠م إظمييقا

 ٟم ـ ُمرٗم٘مقن قمغم إصؾو وُمرٗم٘مقن قمغم اعمٜمٝم٩م.

 ...اًمِمٞم :

وًمٜمٗمرض ضمدًٓ أٟمف طمّمؾ ظمٓم٠م ذم اًمرٓمٌٞمؼ ُمي لًو ٟمجٚميس وٟمرٜمي٤مىمشو  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ي٠ًمم سمٕمْمٜم٤م ُمـ سمٕمض.

  ذا  ق اًمقاضم٥م. اًمِمٞم :

 د َيدث  ء ُمـ ذًمؽ. ُمداظمٚم٦م:

وًمييذًمؽ رأييي٧م أن أًمرييزم سميي٠من ٓ أشمٙمٚمييؿ وٓ أرد وٓ أٟميي٤مىمشو وضميي٤مءين  ٚميي٦م:ُمداظم

قمدد ُمـ اًمٓملب يٓمٚمٌقن اًمدظمقل ذم اعمٜم٤مىمِم٦مو وىمٚم٧م ٓ ي٤م إظمقة ًمٕمؾ  يذه ومرٜمي٦م 

 هل٤م فمروومٝم٤م وأؾم٤ٌما٤م شمزول قمٜمدُم٤م شمرْم  اًمرؤي٦م هل١مٓء اإلظمقة سم٢مذن ام.
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 مجٞمؾ. اًمِمٞم :

ِميٙمٚم٦م و يق ُمي٤م طميدث ذم وأٟمرؿ ٓ فٗميك قمٚميٞمٙمؿ ضميزء ُميـ ؾمي٥ٌم اعم ُمداظمٚم٦م:

اًمٕميي٤مم اعميي٤م و وأٟميي٤م يييـ بييدث ذم اًم٘مْمييٞم٦م ورسميين.. اًمنميييط وصييؾ إًمييٞمٙمؿ أو 

سمٕمييض إ ـميي٦مو ومييرسمن سمٕمْمييٝم٤م قمييغم همييػم طم٘مٞم٘مرييفو رسميين  ٜميي٤مك سمٕمييض اإلظمييقة إمم 

همييػم ذًمييؽو وم٠مريييد  ييذا ٕين د أومٝمييؿ ظمييله ضمييق ري يًييرٓمٞمع اإلٟمًيي٤من أٟمييف ي٘مييقل 

ومٞمييف وُميي٤م ومٞمييفو وم٠مٟميي٤م شمقوم٘ميي٧مو و ييذا ُميي٤م  ومٕمييلً أٟميي٤م أظمٓميي٠مت أشمراضمييع قمٜمييفو ويمٚمٝميي٤م يمييلم

 ؾمٛمٕمرف أيْم٤ًم ُمـ همػمي ذم  ذا ا ٤مٟم٥م ُمـ اعمِم٤مئ . ٟمٕمؿ.

واظمرٚمٗمييي٧م ومٞمٝمييي٤م وضميييقه اًمٜمٔميييرو  يييذا ُمييي٤م  وا يييله ذم ُمًييي٠مًم٦م قمروييي٧م اًمِميييٞم :

يقضمييد ومجييقة سمييلم اعمرٛمًييٙملم سميي٤معمٜمٝم٩م اًمقاطمييد ُمييٜمٝم٩م اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م وقمييغم ُميي٤م 

٠مومم سمٜم٤م أن ٟمارٚمػو ُم٤م يّميؾ يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًم : ٕن اًمّم ٤مسم٦م اظمرٚمٗمقا وم

 إُمر ًمٚمِم٘م٤مق واًمرٝمجؿ ورسمن اهت٤مم سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمضو  ذه اعمِمٙمٚم٦م اًمٙمؼمى.

وُمـ إؾم٤ٌمب ي٤م ؿمٞماٜم٤م اًمرل ؾمٛمٕمرٝم٤م ي٤م يٜم٘مؾ زم أن  ٜم٤مك ومٝميؿ ذم  ُمداظمٚم٦م:

أصييؾ اًم٘مْمييٞم٦م اهتيي٤مم أن  ييذه اًمٗمتيي٦م وأن ومييلن وومييلن ُمييـ  ييذه اًمٗمتيي٦مو و ييذا أىمييقل: 

 أصيؾ ًميفو وطمريك ىمٚمي٧م ًميق شمرييدون أن ٟمجٚميس ُميع  ٤مشمقا سمر ي٤مٟمٙمؿو  يذا اًمٙميلم ٓ

ٜميي٤م اعمقصمييقىملم ئأومْمييؾ ُمييـ أضمٚمييس ُمٕمييف أي واطمييد ُمييـ قمٚمن ٤مُمِميي٤مفٜم٤م وإن يمٜميي٧م أٟميي

 ويمٚمٝمؿ ُمقصمقىمقن سم٢مذن ام ٟمجٚمس ُمٕمفو وُمـ ُمـ وام ذيمرت ذيمرشمٙمؿ أٟمرؿ.

  ذا  ق احلؼ. اًمِمٞم :

ىمٚمييي٧م أضمٚميييس ُميييع اًمِميييٞم و وًمٞم٘ميييؾ يمٚمٛمريييف اًمٗم٤مصيييٚم٦م ذم  يييذه اًم٘مْميييٞم٦مو  ُمداظمٚمييي٦م:
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 أطمٞم٤مٟم٤ًم  ٜم٤مك ظمٓم٠م ذم ُمٜمِم٠م اعمِمٙمٚم٦م... ًمٙمـ

 و ق يمذًمؽ. اًمِمٞم :

ٟمٕميؿو ومي٢مذا زال إصيؾ زال اًمٗميرع ومٝميق ٟمِمي٠م قمٜميفو أىميقل إصيؾ أصيؾ  ُمداظمٚم٦م:

اًم٘مْمٞم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ظمٓم٠مو وُم٤م سمٜمل قمغم ظمٓم٠م يرٗمرع قمٜميف ا ٓمي٠م يي٤م ؿميٞماٜم٤مو  يذا  يق 

ن ضم٤مٟم٥م اعمقوقع وًمذًمؽ رأي٧م ىمٚم٧م رسمن ُم٤م ُمر ُمـ أطمداث ذم اًمٗمرٜم٦مو وشمٕمرومق

 اًمٗمرـ  ٜم٤مك ُمـ يدظمؾ سملم اًمّم ٤مسم٦م ذم ا ٛمؾ وصٗملم ُمـ... دظمؾ... 

 يّمٓم٤مدون ذم اعم٤مء اًمٕمٙمر. اًمِمٞم :

و ذا ُم٤م أشمّمقره أن سمدا زم أشمٚمٛمس أن  ٜم٤مك ومت٦م صم٤مًم ٦م هلي٤م ُمٙم٤مؾمي٥م  ُمداظمٚم٦م:

 وهل٤م ُمّم٤مًم .

 ام أيمؼمو ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

و وأٟمي٤م واصميؼ ويمٚمٛم٦م احلؼ إذا ىم٤مهل٤م اإلٟم٤ًمن ىميد يٙميقن هلي٤م صمٛميـ أطمٞم٤مٟمي٤مً  ُمداظمٚم٦م:

سم٢مذن ام أن احلؼ ؾمٞمرْم و و ١مٓء إن ؿم٤مء ام ومٞمٝمؿ ُميـ  يق ؾميػمضمع إمم احليؼو 

و ًمييٞمس وم٘مييط اًمرضمييقع إمم احلييؼو اًمٖمٞميي٥موام ُمييـ دًمٜمييل إمم طمييؼ ؾميي٠مدقمق ًمييف سمٔمٝميير 

ومٝمذا أُمر ُمًٚمؿ سمف واحلٛمد مو وًمٙميـ ُميع ذًميؽ ؾميٞمٔمؾ ييدقمق ًميف ذم فمٝمير اًمٖمٞمي٥مو 

شمٕمييي٤ممم و يييق قميييغم  يييذا ا ٓمييي٠م وم٘مْميييٞم٦م ٕٟميييف دًميييف قميييغم ظمٓمييي٠مو ًميييق ًم٘ميييل ام ؾميييٌ ٤مٟمف 

 أظمرى.

 يييذا ُمٚمايييص ُمييي٤م أومٝمٛميييف ُميييـ اعمقويييقع أُمييي٤م شمٗم٤مصيييٞمٚمف أُمييي٤م ُملسمًييي٤مشمف ُمييي٤م قمٜميييدي 

 طم٘مٞم٘م٦مو وًمذًمؽ أٟم٤م أن... قمغم ٓ  ء.
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 وام ُمِمٙمٚم٦م  ذه. اًمِمٞم :

 .. قمغم ٓ  ء.ُمداظمٚم٦م:

ٟم ـ يمٜم٤م ٟمٔمـ أٟمٜم٤م ؾمٜمًرٗمٞمد ُمـ أ ؾ ُمٙم٦مو وٟم ـ سمٕمٞمدون ٟمٕمرٛمد قمغم  اًمِمٞم :

 ٤م يٙمٗمل  ذا أسمدًا.إ ـم٦م ُم

طمرك إ ـم٦م ي٤م ؿمٞماٜم٤مو  ٜم٤مك ُم لً ُملطمٔم٦م أٟم٤م أقمٓمل ُم ٤مل ٟمٛميقذج  ُمداظمٚم٦م:

 واطمد.

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

وم٘مف اًمقاىمعو أًم٘مٞمرف سم٤معمًجد ويم٤من اًمِمٞم  ُمقضمقدو صمؿ ذ ي٥م اًمِميٞم و  ُمداظمٚم٦م:

اًمذي يمن ىمٚم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ اًمذي يٙم ر ؾمج٤مًٓ ىمد شمرد قم٤ٌمرة أو تس يمٚمٛم٦م أو شمٗمٝمؿ 

راد اعميييرٙمٚمؿو ظميييرج سمٕميييد ٤م ُمٌييي٤م ة يمرييي٤مبو ووم٘ميييف اًمقاىميييع أظمرضمريييف قميييغم هميييػم ُمييي٤م أ

وسمٞمٜمريييفو ىمٚمييي٧م أٟميييف اشمّميييؾ و سمٕميييض اًمٜمييي٤مس وأرضميييع سمٕميييض اعمٚم قفمييي٤مت وسمٕميييض 

آىمؽماطم٤مت ومٕمدًم٧م ص ٞم  اعمٚم قفم٤مت... ودم٤موسم٧م ُمع سمٕمض آىمؽماطمي٤متو 

 وؿمٙمرت ًمٚمٛم١ميديـ واعمٕم٤مرولم...

 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم : 

ًمٙمريي٤مب ومٚمييرٙمـ اًمٜم٘ميي٤مش قمييغم ٟمٗمييس اًمٙمريي٤مب: وميي٢مذًا  ٜميي٤م ُميي٤م دام ظمييرج ا ُمداظمٚميي٦م:

ٕٟمف يمر٤مسم٦م ىمٚمؿ وًمٞمس قمغم يمٚمٛمي٦م أًم٘مٞمي٧م ىميد يٙميقن ومٝميؿ ُمٜمٝمي٤مو ىميد يٙميقن اعمًيرٛمع 

 همػم اعمرٙمٚمؿ.

 يٙمـ. اًمِمٞم :
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ىميييد يٙميييقن  يييذا أراد  يييذاو و يييذا أراد  يييذاو ومٚميييذًمؽ أطمٌٌييي٧م أن ًيت  ُمداظمٚمييي٦م:

سميييٌٕمض اًمٜمًييي  اعمقضميييقدة ًمٕمٚمٝمييي٤م شمقوييي  سمٕميييض  يييذه اًم٘مْمييي٤مي٤مو وضميييزى ام ظميييػم 

 ُمـ...

يٕمٜمييييل أٟميييي٧م أًم٘مٞميييي٧م اعم يييي٤م،ة اعمرٕمٚم٘ميييي٦م سمٗم٘مييييف اًمقاىمييييعو صمييييؿ ضم٤مءشمييييؽ  اًمِمييييٞم :

ُملطمٔم٤مت واقمؽماو٤مت وضمرت ُمٜم٤مىمِم٤مت إمم ًظمرهو ومن اىمرٜمٕم٧م سمف ُمٜمٝمي٤م أويٗمرف 

 صمؿ ـمٌٕمرف.

 ٟمٕمؿو وُمقضمقدة وُمٓمٌققم٦م ُمـ أول  ذا اًمٕم٤مم. ُمداظمٚم٦م:

 صمؿ سمٕمد اًمٓمٌع ُم٤م ضم٤مءك  ء. اًمِمٞم :

 ء: ٕن اعملطمٔميي٤مت يم٤مٟميي٧م ذم ٟم٘مٓميي٦م أو أسمييدًاو سمٕمييد اًمٓمٌييع ُميي٤م ضميي٤مء  ُمداظمٚميي٦م:

ًمٚميييٌس اًميييذي َييييدثو سميييؾ ووييي ٧م  يييذا ًميييٞمس وم٘ميييط  ٤مً ٟم٘مٓمريييلم وأزًمييي٧م ومٕميييلً ُمٙم٤مٟمييي

إزاًم٦مو سمؾ ووي ٧م ذم اعم٘مدُمي٦م ظميله ُمي٤م ومٝميؿ أن أيميقن أظمٓمي٠مت ومٞميفو ىميد يٙميقن 

 ظمٓم٠م ُمـ اعمرٙمٚمؿو وىمد يٙمقن ظمٓم٠م ُمـ اًم٤ًمُمعو وىمد يِمؽميم٤من ذم ا ٓم٠م.

 ز آقمرند قمغم اًمنميطعيٕمٜمل أن ٟمٗمٝمؿ أٟمف ٓ ْق اًمِمٞم :

 وام ٟمٕمؿ أٟم٤م أىمقل  ذاو ظم٤مص٦م يـ يٕمره قمٜمف أٟمف ىمد... ُمداظمٚم٦م:

شم١ميييد ىمييقزم اًمًيي٤مسمؼ أٟمٜميي٤م ٓ ٟمًييرٓمٞمع أن ٟمٗمٝمييؿ اًمقاىمييع اًمييذي ٟم ييـ   ييذه اًمِمييٞم :

 أن ٟمدٟمدن طمقل ُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب اًمٗمرىم٦م ُمـ إ ـم٦م.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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ـ ٓ ٟميييزال ٟمٓمٚمييي٥م ٓ ٟمًيييرٓمٞمعو وًميييذًمؽ شمقضمٝمٜمييي٤م إمم أ يييؾ ُمٙمييي٦مو وميييٜم  اًمِميييٞم :

ُمٕمروم٦م اًم٥ًٌم احل٘مٞم٘مل: ٕن اًم٘مْميٞم٦م ًميٞمس  يق ذم  يذه اًمٜم٘مٓمي٦م وم٘ميط سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٗم٘ميف 

 اًمقاىمعو وم٠مفمـ أٟم٧م طميت يمٚمٛمرل ذم وم٘مف اًمقاىمع عم٤م يمٜم٤م قمٜمد إخ.

 ... ُمداظمٚم٦م:

ُمٕمٚمٞمشو طميت يٕمٜمل يمٚمٛمرلو ُمش ُمٝمؿ ُمـ اًمًي٤مئؾو وٓ سميد اًمِميٞم   اًمِمٞم :

 اـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م.

 قمغم ُمْمٛمقس٤م ود أؾمٛمٕمٝم٤مو ًمٙمـ سمٚمٖمٜمل سمٜمّمٝم٤م.ٟمٕمؿو وام اـمٚمٕم٧م  ُمداظمٚم٦م:

 مجٞمؾ ضمدًا. وم٘مّمدي أن أىمقل أٟمف ٓ أطمد يٜم٤مىمش ذم وم٘مف اًمقاىمع. اًمِمٞم :

 سم٤مرك ام ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

ًمٙميـ اًمييذي ٟم٘ميؾ إًمٞمٜمي٤م ورسميين ُميـ اًمنمييط وُميي٤م أدري إن يمٜمي٧م أٟميي٧م وٓ  اًمِميٞم :

ريداظمؾ همػمك: ٕٟمف احل٘مٞم٘م٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم زم وظم٤مصي٦م سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمِميٞماقظمرل شمٙمي٤مصمرت وشم

  ذا ذم  ذاو ومٚمؿ أقمد أُمٞمز ُمـ اًم٘م٤مئؾ هلذه اًمٙمٚمٛم٦م  ق  ذا أو ذاك.

وىمٚم٧م أٟم٤م ًمٌٕمض إظمقاٟمٜم٤م أن  ذا يٛمٙمـ ُمـ  ٤مس اعم ٤م، فرج ُمٜميف ُم يؾ 

 يييذا اًمٙميييلم اًميييذي ومٞميييف ُم٤ٌمًمٖمييي٦مو ومٗميييل ذ ٜميييل ُمييي٤م أدري ُميييـ  يييق اًم٘م٤مئيييؾ  يييق أٟمييي٧م أو 

و أن اًميييذي ٓ هميييػمكو ُمييي٤م أدريو اعمٝميييؿ أٟمييي٤م ُمٜم٤مىمِمييي٦م اًميييرأي أن أىميييقل وًميييٞمس اًم٘م٤مئيييؾ

يٕمره وم٘مف اًمقاىمع ٓ يًرٓمٞمع أن يرٙمٚمؿ ذم اًمٕمٚمؿ وذم اًمٗمر٤موى إٓ ُم٤م يٙمقن قم٤معم٤ًم 

سمٗم٘مف اًمقاىمعو وم٠مٟم٤م ذم زقمٛمل وأؤيمد ذم زقمٛمل أن  ذا ومٞمف ُم٤ٌمًمٖمي٦م: ٕن وم٘ميف اًمقاىميع 

ٓ يرٕميدى وٓ يرجي٤موز أن يٙميقن ُميـ اًمقاضمٌي٤مت اًمٙمٗم٤مئٞمي٦م إذا ىمي٤مم سميف اًميٌٕمض ؾمي٘مط 
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 قمـ اًم٤ٌمىملم. أي ٟمٕمؿ.

 سمٕمييييض اًمٜميييي٤مس أظمييييريـ اًمييييذي ًمييييٞمس قمٜمييييده اًمييييروح اًمٕمٚمٛمٞميييي٦م اعمٓم٤مـميييي٦م ومييييرسمن

اًمٓمقيٚم٦م إُمد اعم٘مروٟم٦م سم٤مًمّمؼمو أٟميف جميرد ُمي٤م يًيٛمع  يذا اًمٙميلم اًميذي ومٞميف  ء 

ُمييـ اعم٤ٌمًمٖميي٦م ي ييقرو ٓ َييي٤مول ُميي لً أن يٗمٙميير ًمٕمٚمييف  ييذا ي٘مّمييد همييػم ُميي٤م ييي١مدي إًمٞمييف 

 يذه اًمًيٕم٦مو وُميـ  ًمٗمٔمف وي٘م٤مل  ٜم٤م: اًمٚمٝمؿ سمٜمٞمرف ٓ سمٚمٗمٔمفو ًمٞمس يمؾ اًمٜم٤مس قمٜميد ؿ

 ٜميي٤م ييي٠ميت إظمييذ واًمييرد وا ييله ويرًييع ويرًييعو وسما٤مصيي٦م يميين أ ت ًٟمٗميي٤ًم أن 

يٙميييقن  ٜمييي٤مك ٟمييي٤مس يّميييٓم٤مدون ذم اعمييي٤مء اًمٕمٙميييرو ويؽمسمّميييقن سمٙميييؾ ُميييـ اًمٗميييري٘ملم 

 اًمدوائرو ومرٙمؼم اعمِمٙمٚم٦م وشمٙمؼمو و ل ُم٤م شمًر ؼ  ذا يمٚمف.

 ًمٙمـ  ٜم٤مك أؿمٞم٤مء أظمرى همػم ىمْمٞم٦م وم٘مف اًمقاىمع..

ذيمرت ٟمٛمقذج ي٤م ؿمٞم و أٟمي٤م ذيميرت  يذه اًم٘مْميٞم٦م يمٜمٛميقذج ُميـ ٟمٕمؿ أٟم٤م  ُمداظمٚم٦م:

 ُمقاـمـ ا لهو ًمٙمـ ٓ ُم٤مٟمع أن ٟمًٛمع مجٞمع اًم٘مْم٤مي٤م.

وأٟميييي٤م ييييي٤م أسميييي٤م سمييييدرو أٟميييي٤م ىمييييرأت ذم اًمّمييييٗم ٦م اًم ٤مُمٜميييي٦م واًمٕمنميييييـ سمييييدا زم  اًمِمييييٞم :

يمٛملطمٔم٦م شمٌ٘مك ذم ذ ٜمؽ إن ؿم٤مء امو صمؿ إن سمدا ًمؽ اًمّمقاب ومٞمن ذيمرٟم٤م شمٕميدلو 

ذم  ييييذه اعمًيييي٠مًم٦م بييييذه ـم٤مًميييي٥م اًمٕمٚمييييؿو وختييييص يمٚميييين ذيمييييرت ـم٤مًميييي٥م اًمٕمٚمييييؿ 

 اعمقوقع سمٌٕمض اًمٕمٚمنء وًمٞمس سمٙمؾ اًمٕمٚمنء. شمٗمْمؾ.

أٟم٤م ذيمرت  ذا ًمٚمِمٞم  وًمٞمدو وىمٚمي٧م أقمٛميؾ إطميدى ـميري٘مرلمو إُمي٤م  يذا  ُمداظمٚم٦م:

اًميير ٗمظ اًمييذي ذيمييرتو ؾميي٠مىمقل: ىميي٤مل ؿمييٞماٜم٤م يمييذا ويمييذاو وًمييق سم٘مٞميي٧م قمييغم طم٤مهليي٤م 

 ع.وأسملم ُمراديو أو ىمد أرضمع وأطمذومٝم٤م ويٜمرٝمل اعمقوق
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أٟمييييي٤م أرى يملُميييييؽ  يييييذا قميييييدلو ًمٙميييييـ أرى ُميييييـ اًمييييييوري أن شمٗمٙمييييير  اًمِميييييٞم :

ًمرًيييرٖمٜمل قميييـ أن شمٜمًييي٥م اًم٘ميييقل إزمو و يييذا إٟمّمييي٤مه سميييل ؿميييؽو ًمٙميييـ إومم أن 

ُميي٤م شمٌٜمٞمرييف وىمٚميي٧م أن  ييذا  ع وأن شمرٌٜميي٤مه أٟميي٧م صمييؿ إذا أوييٗم٧م إزمشمٗمٙميير ذم اعمقوييق

ن وملٟميي٤ًم ومييلن رأيييف يمييذا ًمييٞمس قمٜمييدي ُميي٤مٟمعو أُميي٤م أن شمٌ٘مييل اًمٕمٌيي٤مرة يميين  ييلو وشم٘مييقل أ

ي٘مييقل يميييذاو وميي٠مرى أن  يييذا ومٞميييف  ء ُمييـ اًمْميييٕمػ سم٤مًمٜمًيي٦ٌم إمم قمٚمٛميييؽو ومييي٠مرى أن 

شمٕمزم وأن دمٛميع أُميرك وشمٗمٙمير ذم ُم يؾ  يذه اًم٘مْمي٤مي٤م سم ٞمي٨م ييؽمضم  صيقاب  يذا 

اًمييرأي وشمرٌٜميي٤مهو صمييؿ إن ؿمييت٧م قمزوشمييف إمم ُمييـ ؾمييٛمٕمرف ُمٜمييف يميين ٟم٘مييقل ٟم ييـ ًمييٌٕمض 

ذًميييييؽ وم ٞميييييٜمن إظمقاٟمٜمييييي٤م اًميييييذيـ يًيييييرٗمٞمدون ُميييييـ دروؾميييييٜم٤مو سميييييؾ وُميييييـ يمرٌٜمييييي٤مو وُميييييع 

يٕمروقن عم٤م اؾمرٗم٤مدوه ُم٤م ئمـ اًم٘مي٤مرئقن ًمٙمري٤ماؿ إٓ أٟميف ُميـ قمٚمٛمٝميؿو وىميد أىميقل 

٘ميقل إمم ىم٤مئٚميفو وًميذًمؽ وم٠مٟمي٤م أؿميٙمرك اًمهلؿ ي٘مقل أ ؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ سمريم٦م اًمٕمٚمؿ قميزو 

قمغم  ذا اًمٕمزوو ًمٙمـ أطم٥م ًمؽ إومْمؾو وًمٕمٚمف وو  ًمؽ ُم٤م  ق إومْميؾ قميغم 

 إىمؾ ذم وضمٝم٦م ٟمٔمريو واو .

 او  ي٤م ؿمٞم .ٟمٕمؿ و ُمداظمٚم٦م:

 ضمزاك ام ظمػم. اًمِمٞم :

وطم٘مٞم٘ميي٦م إمم أن أٟميي٤م ُم٘مرٜمييع سميين ذيمييرتو ًمٙمييـ سم٘مٞميي٧م ٟم٘مٓميي٦م أٟمٜمييل إن  ُمداظمٚميي٦م:

أسم٘مٞمرٝمييي٤م ٕٟمٜميييل قمٜميييدُم٤م أوضميييف احليييدي٨م إمم ـميييلب اًمٕمٚميييؿ وإمم اًمٕمٚمييينء: ٕٟمٜميييل ٓ 

أؿمييٕمر أن  ٜميي٤مك ومرىميي٤ًم يمٌييػمًا أطمٞم٤مٟميي٤ًم: ٕن ـم٤مًميي٥م اًمٕمٚمييؿ اًمٞمييقم قميي٤مد ذم اًمٖمييد إن ؿميي٤مء 

 ام.
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 إن ؿم٤مء ام.  :اًمِمٞم

ومٛمـ  يذا اًمٌي٤مب قمٜميدُم٤م أسم٘مٞمٝمي٤م ًمٞمٌ٘ميك أيْمي٤ًم وميرض يمٗم٤ميي٦م قميغم ـميلب  ُمداظمٚم٦م:

 اًمٕمٚمؿ ًمٞمًرٕمدوا أن يٙمقٟمقا قمٚمنء و ؿ يًرٕمدون أن.. ُمـ  ذا اًم٤ٌمب وم٘مط.

 ييذا صيي ٞم  ًمٙمييـ ُميي٤م أرى  ييذا ًمييف قملىميي٦م اييذاو قمييغم يمييؾ طميي٤مل اًمييرأي  اًمِمييٞم :

 ًمؽو وأٟم٤م ًمٞمس زم إٓ اًمرزيمٞم٦م وم٘مط.

 ي٤ٌمرك ومٞمٙمؿ. ام ُمداظمٚم٦م:

 ام َيٗمٔمؽ. اًمِمٞم :

ؾم٠مويييع إن ؿمييي٤مء ام ُم٘مدُمييي٦م وىمٚمييي٧م ًمٚمِميييٞم  وًمٞميييدو ُم٘مدُمييي٦م أسميييلم ومٞمٝمييي٤م  ُمداظمٚمييي٦م:

 شمقضمٞمٝم٤مشمٙمؿ وُم٤م شمقصٚمٜم٤م إًمٞمف وأوع اعم٘مدُم٦م وأؿمػم إمم سمٕمض اعمقاىمػ.

 ضمزاك ام ظمػمو وسم٤مرك ام ومٞمؽ. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

سمقاىمٕمٜم٤م ؾمي٥ٌم رئيٞمس   ٜم٤م شم٘مقًمقن وُمـ  ذا اعمٜمٓمٚمؼ وضمدت أن ضمٝمٚمٜم٤م اًمِمٞم :

ُمييـ أؾميي٤ٌمب ُمّمييٞمٌرٜم٤م وأي٘مٜميي٧م أن وم٘مييف اًمقاىمييع قمٚمييؿ  جييره اًمٙم ييػم ُمييـ ـمييلب اًمٕمٚمييؿ 

 ورواد اًمّم قةو أىمقل ذم  ذا اًمٙملم ُم٤ٌمًمٖم٦م ؿمديدة.

 يمؿ اًمّمٗم ٦م ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ٓ شمقيص طمريصو أٟم٤م ُمٕمؽ قمغم اًمٓمريؼ. اًمِمٞم :

وا ام َ يَ ﴿وم٠مىمقل: رسمٜم٤م قمز وضمؾ طمٞمٜمن ىم٤مل:  يُمؿْ إِْن شَمٜمٍُمُ و يٕمٜمل: [7]محمد:﴾ٜمٍُمْ
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إذا ىمٛميرؿ سمين وميرض ام قمٚمييٞمٙمؿ ُميـ إطمٙمي٤مم اًمنمييقمٞم٦م ٟمٍمييمؿ ام قميغم قمييدويمؿو 

أٟمييي٤م أقمر٘ميييد أن اًمًييي٥ٌم اًميييرئٞمس قميييغم طميييد شمٕمٌيييػمك ًميييٞمس  يييق ا ٝميييؾ سمييي٤مًمقاىمع سميييلم 

اًمٙم ػميـو ظم٤مص٦م طمٞمٜمن شمٜم٥ًم ذًمؽ إمم ـملب اًمٕمٚمؿو اًم٥ًٌم اًمرئٞمس  ق ضمٝمؾ 

اسمرداًء ُمـ اًمٕم٘مٞميدة إمم اًمٗم٘ميف إمم اًمًيٚمقكو  يذه  اعمًٚمٛملم سمديٜمٝمؿ سم٤مرك ام ومٞمؽو

 ق اًم٥ًٌم اًمرئٞمسو وًمذًمؽ ومٚمٞمس ُمـ احلٙمٛم٦م ذم  ء ُمٓمٚم٘م٤ًم أن ٟمٕمٔميؿ احل٘ميػم 

 ييق ُمييـ ومييروض اًمٙمٗم٤مييي٦مو ُميي٤م اًمّمييٖمػم واًمٕمٙمييس سميي٤مًمٕمٙمس ت٤مُميي٤ًمو ومٜمرومييع ُمييـ ؿميي٠من 

ومٜمجٕمٚميييف ؾمييي٤ًٌٌم رئٞمًيييٞم٤ًم إذا صييي   يييذا اًمرٕمٌيييػم سمًييي٥ٌم ُمييي٤م أصييي٤مب اعمًيييٚمٛملم ُميييـ ذل 

رة اًمٙمٗميييي٤مرة قمييييغم اًم٘مًييييؿ إيمييييؼم ُمييييـ سملد ييييؿو وؾمييييٞمٓمرة اًمٗمًيييي٤مق و ييييقان وؾمييييٞمٓم

احلٙم٤مم قمغم طمٙمٛمٝمؿو و.. و.. إمم ًظمرهو وإٟمن  ذا ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمبو وًمٞمس 

 ؾم٤ًٌٌم ضمق ري٤ًم رئٞمًٞم٤ًم.

 ذا أيْم٤ًم ًمٕمٚميؽ شمٚم٘ميل اًمٜمٔميرو أيْمي٤ًم ىمٚميرؿ صميؿ أًم٘مٞمرٝمي٤م ذم حمي٤م،ة قم٤مُمي٦مو ـمٌٕمي٤ًم 

سمٕميدهو ومي٤محلر شمٙمٗمٞميف اإلؿمي٤مرةو  أٟم٧م اعم١مًميػ وأٟمي٧م شميذيمر ُمي٤م ىمٌيؾ  يذا اًمٙميلم وُمي٤م

وم ٞمييٜمن أٟميي٤م أؾمييٛمٕمؽ ىمقًمييؽ صمييؿ أًم٘مٞمرٝميي٤م ذم حميي٤م،ة قم٤مُميي٦م شمٕمييره ُميي٤مذا شمٕمٜمييل اييذا 

 اًمٙملمو ومٚم٧ًم سم ٤مضم٦م إمم أن أؾمٛمٕمؽ ُم٤م ىمٌٚمف وُم٤م سمٕمدهو أًمٞمس يمذًمؽع

 سمغم. ُمداظمٚم٦م:

 أطمًٜم٧م. اًمِمٞم :

أٟمي٤م أىميقل سمي٤مرك ام ومٞميؽو ُم ييؾ  يذه اعمًي٠مًم٦م ٓ ْيقز إصم٤مرهتي٤م ذم اعم يي٤م،ات 

٤مُم٦مو و ذا أيْم٤ًم ًمٕمٚمؽ شمٗمٙمر ذم  ذاو يٕمٜمل ُم ؾ  ذه اًمٌ قث يّمٚم  سم  ٤ًم ُمع اًمٕم
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ـملب اًمٕمٚمؿ إىمقي٤مءو أُم٤م أن شم ٤مر  ذه اًم٘مْمٞم٦م ذم حم٤م،ات قم٤مُم٦مو ومٝمذه أقمر٘مد 

أسييي٤م ُميييـ أؾمييي٤ٌمب إْييي٤مد اًمٌٚمٌٚمييي٦م واًم٘مٚم٘مٚمييي٦م ذم ٟمٗميييقس اًمٓمٚمٌييي٦م أٟمٗمًيييٝمؿ ومْميييلً قميييـ 

 ظمريـ.اًمٕم٤مُم٦م اًمذيـ شمٜمر٘مؾ إًمٞمٝمؿ قمدوى ا له سملم ـمٚم٦ٌم وً

 اؾمٛم  زم  ٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ي٤م ؿمٞماٜم٤مل ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 إذا يم٤من  ذا إُمر اشمٗم٘مٜم٤م قمغم أٟمف ومرض ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

وىمٚمٜمييي٤م أٟميييف إذا ىمييي٤مم سميييف اًميييٌٕمض ؾمييي٘مط قميييـ اًمٌييي٤مىملمو واًميييٌٕمض  يييؿ ُميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

 اًمٕمٚمنء.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

٘مْمٞم٦م ُمًٚمٛم٦م قمٜميد اًمٕمٚمينء وقمٜميد ـميلب اًمٕمٚميؿ أىمقل ًمق يم٤مٟم٧م  ذه اًم ُمداظمٚم٦م:

يٜمٙمييير أسييي٤م ُميييـ وقمٜميييد اًمٕم٤مُمييي٦مو ًمٙميييـ ٟمٔميييرًا  ٝميييؾ اًمٜمييي٤مس اييي٤م أصيييلًو ومٝمٜمييي٤مك أصيييلً 

وميييرض يمٗم٤ميييي٦مو وُميييـ ٓ ييييرى ذًميييؽ ومٌٞم٤مسييي٤م وإيْمييي٤مطمٝم٤م طمريييك ُميييـ طم٘ميييقق ُميييـ طميييؼ 

اًمٕم٤مُميي٦م وُمييـ طمييؼ ـمييلب اًمٕمٚمييؿ أيْميي٤ًمو أن أسمييلم هلييؿ أن  ييذه اًم٘مْمييٞم٦م ُمييـ ومييروض 

 اًمٙمٗم٤مي٦م.
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يمذًمؽ ومٞمن أرى أٟم٤مو ُم٤م دام اشمٗم٘مٜم٤م أٟمف ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦مو ومرض ًمٞمس  اًمِمٞم :

اًمٙمٗم٤مي٦م ٓ ٥ْم قمغم قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ي٤م أؾمر٤مذو  ذا ٥ْم قمغم ظم٤مص٦م ا ٤مص٦مو 

  ذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕمٚمؿ.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ًمق يم٤من  ٜم٤مك ُم لً قمٚمؿ ُم٤مذا يًٛمك ومًٞمقًمقضمٞم٤م. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ـ ُم٤مًمٜمييي٤م واًمٕم٤مُمييي٦م ٟمجٚميييس ٟمِميييٖمؾ قمٚميييؿ ومًيييٞمقًمقضمٞم٤م قمٚميييؿ ،وريو ًمٙمييي اًمِميييٞم :

سميي٤مهلؿ سمٕمٚمييؿ اؾمييٛمف ومًييٞمقًمقضمٞم٤مو وٟم٘مٕمييد ٟمنمييح هلييؿ وٟمْمييع هلييؿ أصييقل وىمقاقمييد.. 

 وإمم ًظمرهو و ذا اًمٕمٚمؿ إٟمن ٥ْم قمغم ـم٤مئٗم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ قمٛمقم اعمًٚمٛملم.

وأىمييقل  ييذه اعم يي٤م،ة شمّمييٚم  سمٞمٜمييؽ وسمييلم أُم ٤مًمييؽ ُمييـ اًمٕمٚميينء وإذا اقمرييؼمت 

ٕمٚميؿ إىمقيي٤مء ُم ٚميؽ ييـ ٓ ييرون رأييؽ  ذا ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمٜملو وم٠مٟم٤م أىمقل ُمـ ـميلب اًم

 ذاو ومٝمذا يٗمٞمد ُمٕمٝميؿو أُمي٤م ذم حمي٤م،ة قم٤مُمي٦م وم٠مٟمي٤م ٓ أزال قمٜميد رأييلو وقميغم يميؾ 

 طم٤مل أرضمق أن شمٕمٞمد اًمٜمٔمر.

 أٟم٤م ؾم٠مؾم٠مًمؽ ؾم١مال ًظمر. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

ٚمرؿ ؾميي١مال قمييـ وم٘مييف اًمقاىمييع وأضمٌييرؿ يميين... تأٟميي٤م قمٚمٛميي٧م أٟمٙمييؿ أن ؾميي ُمداظمٚميي٦م:

رؿ قمـ ذًمؽو وؾمٞمٙمر٥م ذم ذًميؽ رؾمي٤مًم٦م أو يمري٤مبو أًميٞمس أُمس ذم أ ـم٦م وبدصم

  ذا يٕمرؼم رؾم٤مًم٦م قم٤مُم٦م واٟمرنمت إ ـم٦مع
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 ٓ. اًمِمٞم :

 وٓ أقمٜمل اعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 وًمق ىم٤مرٟم٧مو ا قاب: ٓ. اًمِمٞم :

وا ييقاب قمييغم اعم ييؾ اًمٕمييرو اًم٘مييديؿو ىميي٤مل احليي٤مئط ًمٚمقشمييد د شمِميي٘مٜملع ىميي٤مل: 

 ؾمؾ ُمـ يدىمٜمل. وم٠مٟم٧م اًم٥ًٌم.

عم٤م أًم٘مٞم٧م  ذه اعم ٤م،ة قمغم قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم وٟمر٩م ُمـ وراء ذًمؽو أٟم٤م  أٟم٧م

أن أزداد إينٟم٤ًم سمٔمٜمل اًم٤ًمسمؼو ٟمر٩م ُمـ وراء ذًمؽ اظمرله سملم اًمٓمٚم٦ٌم سم٤مقمؽماوميؽ 

 أٟم٧م ىمٚم٧م ًٟمٗم٤ًم...

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ومٚمييين أٟمييي٧م أصميييرت اعمقويييقع أُمييي٤مم اًمٜمييي٤مس مجٞمٕمييي٤ًم وم ٞمٜمتيييذ هميييػمك ييييـ  اًمِميييٞم :

ذم شمٗمّميٞمٚمف إن د أىمييؾ شمٗم٤مصيٞمٚمف ومٝميق ُمٙميره أظميي٤مك  يقاوم٘ميؽ ذم أصيؾ اعمقويقع ٓ

ٓ سمٓمؾو ومٝمق ُمْمٓمر أن أن يٕمدل ُمـ ُمقىمػ  ذا إخ ذم اًمٖمٞم٥م يمٝمذا صمؿ صي٤مر 

أظمييي٤ًم ذم اًمِميييٝمقد واحلٛميييد مو ومييي٢مذًا: ٓ يًيييرقي٤من ُمييي لًو ومٚميييٞمس ًميييؽ طمجييي٦م ذم  يييذه 

 احل٤مًم٦م.

 ضمزايمؿ ام ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

ُمييـ ؾمييٓمرو ىمٚميي٧م: اٟمٔميير وم٘مييف  وإييي٤مك أٟميي٤م قمٜمييدي  ٜميي٤م شمٕمٚمٞمييؼ ؾمييٓمر أو أىمييؾ اًمِمييٞم :

 اًمًػمة ًمٚمٖمزازم وم٘مد ص   إًم٤ٌمين  ذا احلدي٨م.
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ًمٚمٖمزازمو  ػمةأىمقل:  ذا ظمٓم٠م ذم اًمراري٩م ٥ْم أن ي٘م٤مل اٟمٔمر ختري٩م وم٘مف اًمً

وم٘ميييد صييي   إًمٌييي٤مين  يييذا احليييدي٨م أُمييي٤م اٟمٔمييير وم٘ميييف اًمًيييػمة ٓو اٟمٔمييير ختيييري٩م وم٘ميييف 

 اًمًػمة.

ط أن ُمييييـ اًمٓميييي٤مسمع أو وم٠مٟميييي٧م ىمٚميييي٧م  ٜميييي٤م اٟمٔميييير وم٘مييييف اًمًييييػمة ًمٚمٖمييييزازمو ومٚمٕمٚمييييف ؾميييي٘م

 اًمٙم٤مشم٥م يٕمٜمل أي٤ًم يم٤من.

 اعمٝمؿ أن  ذا يْم٤مه يمٚمٛم٦م ختري٩مو وضمزاك ام ظمػم.

يٕمٜمل  ٜم٤م ي٤م ؿميٞماٜم٤مو ًميق ومٝمٛمي٧م اًمٗميرق سمدىمي٦مو أٟمي٤م أرييد أن أومٝميؿ اًمٗميرق  ُمداظمٚم٦م:

 سمدىم٦م سملم إُمريـو ُم٤م اًمذي يؽمشم٥م قمغم اًمٗمرق سملم اًمٙمٚمٛمرلم.

اٟمٔمير وم٘ميف اًمًيػمة ًمٚمٖميزازم أي: أٟم٤م أذيمر ًمؽ اًمٗمرقو إذا ىمٚم٧م يمين ىمٚمي٧م  اًمِمٞم :

أن  ييذا احلييدي٨م ُمييذيمقر ذم وم٘مييف اًمًييػمةو وىمييد صيي   إًمٌيي٤مين  ييذا احلييدي٨م ٓ 

يٗمٝميييؿ اًم٘مييي٤مرئ أن  يييذا اًمرّمييي ٞم   يييق ُمٕمٚميييؼ قميييغم وم٘ميييف اًمًيييػمة ًمٚمٖميييزازمو سمٞميييٜمن إذا 

ذيمييرت اًمقاىمييع اٟمٔميير ختييري٩م وم٘مييف اًمًييػمةو وم٤مًمييذ ـ ٕي ىميي٤مرئ ُمٝميين يميي٤من ذيمٞميي٤ًم أو 

ًظمرهو ُم٤م يًرٓمٞمع أن يٗمٝمؿ إٓ اًمذي أٟم٧م أردشمف ذم ٟمٗمًؽو سمٚمٞمدًا أو ُمٖمٗملً أو إمم 

قمييغم اًمٕمٙمييس ييي٤م  ييق اًمقاىمييع أنو ومييل أىمييؾ ُمييـ أن يرقىمييػ ىمٚمييٞملً ويرًيي٤مءل: أيييـ 

 ييذا اًمرّميي ٞم و اًمييذي يٕمييره أن وم٘مييف اًمًييػمة ًمٚمٖمييزازم قمٚمٞمييف ختييرج إًمٌيي٤مينو إذًا: 

 اعم٘مّمقد ختري٩م إًم٤ٌمين.

 ومٝمٛم٧م سم٤مرك ام ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ك ومٞمؽ أيْم٤ًم.وسم٤مر اًمِمٞم :
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وأن يٌدو زم  ء ًظمرو و ذه ُمّمٞم٦ٌم اًمٜمٗمقس اًمرل يمٜم٤م بدصمٜم٤م قمٜمٝمي٤م اًمٞميقمو 

ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤من اًمٖمزازم  ذا ىمد أؿم٤مد سم٤مًٕمٌي٤مينو وروميع ُميـ ؿمي٠مٟمف وقمٚمٛميف ذم 

قمٚمؿ اًمراري٩م واًمرّم ٞم  واًمرْميٕمٞمػ ذم ُم٘مدُمي٦م اًمٓمٌٕمي٦م اًمراسمٕمي٦مو إذا سميف بريمي٧م 

 سمٕميض أطمي٤مدي ل شمٕم٘مٞمٌي٤متو ُمي٤م أدريو ٓ سمف ٟمٗمًفو إذا سمف يٓمٌع ـمٌٕمي٦م ضمدييدة وقميغم

أؾميييرٌٕمد أسميييدًا أن يٙميييقن اؾمييير٠مضمر واطميييدًا ُميييـ  ييي١مٓء اعم يييدصملمو وىمييي٤مل ًميييف: ايمرييي٥م 

شمٕم٘مٞم٤ٌمشميييؽو ظم٤مصييي٦م واًميييذيـ يرقضمٝميييقن ًمرٕم٘مييي٥م إًمٌييي٤مين سم ًيييـ ٟمٞمييي٦م أو سمًيييقء ٟمٞمييي٦مو 

 ومرسمٜم٤م طمًٞمٌٝمؿو ومٌدأ يٙمر٥م شمٕم٘م٤ٌمت قمغم ختري٩م إًم٤ٌمين.

أن يٓمٌييييع وم٘مييييف اًمًييييػمة سمييييدون ختييييري٩م  وميييي٢مذًا: رسميييين ييييي٠ميت يييييقم إن د ييييي٠ميت  ييييذا

إًمٌيي٤مينو ويمييؾ يييقم يميين شمٕمٚمييؿ أٟميي٧م ُمريي٤مسمع شمٜميير٩م ُم١مًمٗميي٤مت يم ييػمة ويم ييػمة ضمييدًاو ومٚمييق 

ومروٜم٤م أن ـمٌٕم٦م ُمـ اًمٓمٌٕم٤مت يمر٥م اًمٖمزازم شمٕم٘مٞم٤ًٌم ؾمقاء سم٘مٚمٛمف أو سم٘مٚميؿ ُميـ يمٚمٗميفو 

قمغم  ذا احلدي٨م اًمذي ص  رف أٟم٤مو ومٞمي٠ميت ًظمير وي٘ميقل  يذا ويٕمٞمػو ُم يؾ  يذا 

قمٌيد اعمٜمي٤منو وم٘ميد يي٠ميت إمم طميدي٨م ذم صي ٞم  اًمٌاي٤مري أٟمي٤م  ص٤مطمٌٜم٤م و ق طم٤ًمن

يمٜميي٧م صييي  رف: ٕين أوًٓ وضمدشميييف ذم صييي ٞم  اًمٌاييي٤مريو وُمييي٤م وضميييدت ومٞميييف قمٚمييي٦م 

شم٘ميييدح ذم صييي رفو ومٞمييي٠ميت  يييق ويٙمرِميييػ سمجٝمٚميييف قمٚمييي٦مو ومٞم٘ميييقل: ٓو  يييذا وًميييق رواه 

اًمٌايي٤مري ومٝمييق وييٕمٞمػو أُميي٤م ًمييق يميي٤من ذم ختييري٩م وم٘مييف اًمًييػمةو يٌ٘مييك  ييذا ُمييـ يمييلم 

 إًم٤ٌمين.

 .(00: 01: 02/ 605هلدى والنور )ا
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 ىتٔج٘ االىصػال بفكُ الْاقع

 ... ؿمٞماٜم٤مو أي ٟمٕمؿو ومٌدأت ذم ا ٚم٦ًم  ف. اعمٚم٘مل:

  ذا ... ؿمٞماٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 أ لً وؾمٝملً. اًمِمٞم :

 ام ي٤ٌمرك ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ يم٤من طمجؽع اًمِمٞم :

 احلٛمد مو يم٤من سماػم احلٛمد م. اعمٚم٘مل:

 إن ؿم٤مء ام.-شمٞمن ًمؽ اإلشمٞم٤من سم٤معمٜم٤مؾمؽ يمٚمٝم٤م احلٛمد مو يٕمٜمل  اًمِمٞم :

 يمٚمٝم٤م. اعمٚم٘مل:

 احلٛمد م. اًمِمٞم :

 اًمِمٞم  رسمٞمع يًٚمؿ قمٚمٞمٙمؿ. اعمٚم٘مل:

 قمٚمٞمؽ وقمٚمٞمف اًمًلم. ذم اعمديٜم٦م رأيرفع اًمِمٞم :

 أي ٟمٕمؿ. اعمٚم٘مل:

 ًهو يمٞمػ طم٤مًمف. اًمِمٞم :
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 سماػم واحلٛمد م. اعمٚم٘مل:

 ًه احلٛمد م. اًمِمٞم :

اًمٙمري٥م ويرضميق ُميٜمٙمؿ أن شمٓمي٤مًمٕمقا سمٕميض وم٘مراهتي٤م  يمي٤من أقمٓمي٤مين سمٕميض اعمٚم٘مل:

  نقم٦م  ٜم٤مًمؽ  ق أن ُمِمٖمقل سم٤مًمرد قمٚمٞمٝم٤م.

 ًه. اًمِمٞم :

شمٜم٥ًم إمم ُمـ شمٕمرومقسؿ سميي اًمنيوريلمو ويٜمًي٥م إًميٞمٝمؿ أن اًميديمرقر  اعمٚم٘مل:

ؾمييييٗمر واًمييييديمرقر ؾمييييٚمنن اًمٕمييييقدة وٟميييي٤م  اًمٕمٛمييييرو يٕمٜمييييل يمٚمٝمييييؿ اًمِميييي٤ٌمب ذم ضمييييدة 

 ٟم٤مؿمٓملم قمغم يمؾ طم٤ملو ومٝمق عمس ُمٜمٝمؿ.

 ومٝمق عمس ُمٜمٝمؿ. اًمِمٞم :

عمييس ُمييٜمٝمؿ  ومٝمييؿ ًمٚمِميي٤ٌمب قمييـ اعمِميي٤مي و اؾمييرٖمٚمقا اًم٘مْمييٞم٦م ىمْمييٞم٦م  اعمٚم٘مييل:

 ا ٚمٞم٩م.

 ًه. اًمِمٞم :

أن  -إن ؿميييييي٤مء ام-ويرضمييييييقا ُمييييييٜمٙمؿ أن شمٜمٔمييييييروا ذم اًم٘مْمييييييٞم٦م وًمٕمييييييؾ  اعمٚم٘مييييييل:

 ٟمٌٚمٖمٙمؿ.

 . واًمٙمر٥م ُم٤م  لع-إن ؿم٤مء ام-ظمػم  اًمِمٞم :

ٕمقدةو  ذا ؿم٤مب ؾمٕمقديو يمر٤مب ذم ومْمؾ اًمٖمرسم٤مء ًمٚمديمرقر ؾمٚمنن اًم اعمٚم٘مل:

 ويٗمرق ومٞمف سملم اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م.
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 أيقه. اًمِمٞم :

 إيفو ويذيمر  ٜم٤مًمؽ سمٕمض ُم٤م يٜمر٘مده قمغم. اعمٚم٘مل:

 أٟم٧م ىمرأت اًمٙمر٤مب. اًمِمٞم :

 ىمرأت اًمٗم٘مرات ُمٜمف وم٘مط. اعمٚم٘مل:

 يٕمٜمل ُم٤مذا يٕمٜمل سم٤مًمرٗمريؼ سملم اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦مع اًمِمٞم :

ي٘ميييقل أن اًمٗمرىمييي٦م اًمٜم٤مضمٞمييي٦م أقميييؿ ُميييـ اًمٓم٤مئٗمييي٦م اعمٜمّميييقرةو وأن اًمٗمرىمييي٦م  اعمٚم٘ميييل:

 اًمٜم٤مضمٞم٦م  ذه ًمٞم٧ًم أظمص سم٠م ؾ احلدي٨مو  ذا شم٘مري٤ًٌم خمرٍم يملُمف.

 ًه. اًمِمٞم :

وومٞمف اٟمر٘م٤مد قمغم اًمًٚمٗمٞملم سمٙمقسؿ ٓ ْرٝمدون ذم اًم٘مْمي٤مي٤م احلدي ي٦م  اعمٚم٘مل:

رد قميغم اًمٗميرق اًمٕمٚمٛمٞم٦مو ومٞمٝمؿ ضمٗم٤مه روطمل وسمٕمد قمـ اًمرٕمٌيدو ووميٞمٝمؿ اؿميرٖم٤مل سمي٤مًم

 اًمْم٤مًم٦م واًمًٙمقت قمـ اًمٕمٚمنٟمٞملم أو ُم٤م يًٛمك أن سم٤مًمٗمرق اًمقاىمٕمٞم٦م.

 أيقه. اًمِمٞم :

  ويميييذًمؽ يٜمٕميييك اًمِميييٞم  رسمٞميييع قميييغم  ييي١مٓء يميييقسؿ يٚمٛميييزون اعمِمييي٤مي اعمٚم٘ميييل:

٤م ضمييييي٤مءو ومييييي٢من أردشميييييؿ أن شمر يييييدصمقا ذم  يييييذا سمٕميييييدم وم٘ميييييف اًمقاىميييييعو  يييييذا خمرٍمييييي يييييي

ٞم٦م وأؾمتٚم٦م ُمٜمٝمجٞم٦مو وم٢من أردشمؿ أن اعمقوقعو وم٠مٟم٤م زم أؾمتٚم٦م ىمًٛمرٝم٤م إمم أؾمتٚم٦م وم٘مٝم

ٟمًٚمؽ  ذاو ومٜمًٚمؽ إؾمتٚم٦م اعمٜمٝمجٞم٦مو وإٓ شم١مظمرون طمًي٥م أو سمٕميد ُمي٤م شم٘ميرؤون 

  ذه.
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 سمس اًمٙمر٥م اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤مع اًمِمٞم :

 اـمٚمٕم٧م ... ؿمٞماٜم٤م ذم اًمٙملم اًمكم ذيمره  ذا. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ يٕمٜمل اًمٙمر٥م ُمقضمقدةع اًمِمٞم :

 ُمقضمقدة. ُمداظمٚم٦م:

 .-ْم٤مً أي-ُمقضمقد وسمٕمض إ ـم٦م  اعمٚم٘مل:

 ـمٞم٥مو ٓ سمد ُمـ دراؾمرٝم٤م. اًمِمٞم :

 إذن. اعمٚم٘مل:

 شم١مضمؾ. اًمِمٞم :

ـمٞمييي٥م. إن احلٛميييد م ٟم ٛميييده وٟمًيييرٕمٞمٜمف وٟمًيييرٖمٗمرهو وٟمٕميييقذ سمييي٤مم ُميييـ  اعمٚم٘ميييل:

 ور أٟمٗمًييٜم٤م وُمييـ ؾمييٞمت٤مت أقمنًمٜميي٤مو ُمييـ هيييده ام ومييل ُمْمييؾ ًمييفو وُمييـ يْمييٚمؾ ومييل 

حمٛمييدًا قمٌييده   يي٤مدي ًمييفو وأؿمييٝمد أن ٓ إًمييف إٓ ام وطمييده ٓ  يييؽ ًمييفو وأؿمييٝمد أن

ُرْؿ ﴿ورؾميييييقًمفو  ٓ  َوَأْٟمييييي ـ  إِ ييييقشُم ُي ِف َوٓ َت
ؼ  شُمَ٘م٤مشمِييييي قا ام َ طَمييييي ُ٘مييييي ـَ ًَُمٜمُيييييقا اشم  ِذي ييييي ييييي٤م اًم  َ ٤م َأهيُّ َيييييي

ٚمُِٛمقنَ  ًْ ٍس  ﴿و [362]آل وم:ان:﴾ُُم ـْ َٟمٗمْي ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُٙمُؿ اًم  ُ٘مقا َرسم  ٤َم اًمٜم ٤مُس اشم  َي٤م َأهيُّ

٤م َزْوضَمَٝمييي  َؼ ُِمٜمَْٝمييي َدٍة َوظَمَٚمييي
ِذي َواطِمييي ييي قا ام َ اًم  ُ٘مييي ٤مًء َواشم  ييي ًَ

ًٓ يَم ِيييػًما َوٟمِ ٤م ٜمُْٝمَن ِرضَمييي
٤م َوسَمييي٨م  ُِمييي

 ًٌ ٤مَءًُمقَن سمِِف َوإَْرطَم٤مَم إِن  ام َ يَم٤مَن قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َرىِمٞم ًَ ـَ ًَُمٜمُيقا ﴿و [3]النساء:﴾٤مشَم ِذي َي٤م اًم ي ٤م َأهيُّ يَي

ًٓ ؾَمِديًدا ُ٘مقا ام َ َوىُمقًُمقا ىَمْق ْؿ َأقمْ * اشم  ـْ ُيّْمٚمِْ  ًَمٙمُي ْؿ ُذٟمُيقسَمُٙمْؿ َوُمَي ْر ًَمٙمُي
ْؿ َوَيْٖمٗمِي َنًَمٙمُي

ْقًزا قَمٔمِيٞمًن  ٤مَز ومَي ْد ومَي قًَمُف وَم٘مَي ِع ام َ َوَرؾمُي
. أُمي٤م سمٕميد: ومٝميذه سمٕميض [73-76]األحدزاب:﴾ُيٓمِ

إؾمتٚم٦م ٟمر٘مدم ا٤م إمم ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞم  حمٛمد ٟم٤م  اًمديـ إًمٌي٤مين ُمرٕمٜمي٤م ام شمٕمي٤ممم 



 رأي العالمة األلباني فينا يسنى بفكه الواقع --------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

758 

إظمقاٟمٜميييييي٤م يٙمٜمييييييك سمييييييي أو ؾمييييييٕمٞمدو  أطمييييييد  سمٜمّم ف وٟمٗمع سمٕمٚمٛمف. ؿمٞم  سم٤مرك ام ومٞمؽ

يرّميييؾ سمٙميييؿ يم يييػمًاو اشمّميييؾ سمٙميييؿ سمٕميييد ىمْميييٞم٦م آقمر٘مييي٤مٓت اًمريييل وىمٕمييي٧م ذم سمٚميييدٟم٤مو 

وؾمييي٠مًمٙمؿ قميييـ شمٚميييؽ إزُمييي٦م ومييين أضمٌيييرؿو ؾمييي١ماًمف أن ي٘ميييقل: ُمييي٤م اًمًييي٥ٌم ذم قميييدم 

 إضم٤مسمرٙمؿع و ق يريد آؾمرٗم٤مدة ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م.

  ذا ٓ ضمقاب قمٚمٞمف. اًمِمٞم :

 ... اعمٚم٘مل:

  ضمقاب قمٚمٞمف. ذا ٓ اًمِمٞم :

 ـمٞم٥مو ٟم ٞمٚمف إمم وىم٧م ًظمر. اعمٚم٘مل:

 ٜم٤مك ىمْمٞم٦م ُمٕمرووم٦م اًمٞمقم قمٜمد اًمِمي٤ٌمب و يل شمًيٚمٛمٝمؿ ًمٚمٙم يػم ُميـ اًم٘مْمي٤مي٤م ٓ  

ي٘مدرون قمٚمٞمٝم٤مو و ل ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٚمٛمِم٤مي  اًمٙم٤ٌمر يم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦مو ويّمٗمقن 

اعمِم٤مي  ذم  ذا سمٕمدم اًمٗم٘مف سم٤مًمقاىمع وقمدم اعمٕمروم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦مو  ذا ُمـ ضمٝمي٦مو ُميـ 

٦م أظمييرى أٟميي٤م أقمييره ُمييـ  يي١مٓء ُمييـ يمييقن مج٤مقميي٦م يمٌييػمة سمٓمري٘ميي٦م  ييل يم٤مًمريي٤مزمو ضمٝميي

يٙمٚمييييػ مج٤مقميييي٦م همٗمييييػمة ُمييييـ اًمِميييي٤ٌمب سميييي٠من ْٛمٕمييييقا ًمييييف ضمرائييييد اًمٞمييييقم وإؾمييييٌقع 

واعمجييلت ومٞم٘مرأوسيي٤م وىمييد شمٙمييقن ومٞمٝميي٤م اًمّمييقر ا ٚمٞمٕميي٦مو ًمٙمييـ ُمييـ سميي٤مب ىمييقهلؿ: 

ُمّمييييٚم ٦م اًمييييدقمقةو ومٞم٘مرأوسيييي٤م صمييييؿ ْٛمٕمييييقن ًمييييف يمييييؾ ُميييي٤م ومٞمٝميييي٤مو و ييييق يٕمٚمييييؼ قمٚمٞمٝميييي٤م 

َيٚمٚمٝم٤م ذم درس ضم٤مُمعو و ق ـمٌٕم٤ًم ًميٞمس ُميـ جمرٝميدي إُمي٦مو ومين ىميقًمٙمؿ أوًٓ و

ذم  ذا اعمًيٚمؽو يٕمٜميل ٟم٘ميؾ إظمٌي٤مر قميـ ـمرييؼ  يذه ا رائيدو صميؿ ُمي٤م ىميقًمٙمؿ ذم 

ىمْمٞم٦م وم٘مف اًمقاىمعع أو اًمٗم٘مف اًمًٞم٤مي:  ؾ  ق ًمٚمٛمِم٤مي  أم ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿع وضمزايمؿ 
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 ام ظمػمًا.

٘مييييدان  يييي١مٓء اعمؽمأؾمييييلم ًمٚمٗم٘مييييف وم٠مٟميييي٤م أرى اعمِمييييٙمٚم٦م إؾم٤مؾمييييٞم٦م  ييييق وم اًمِمييييٞم :

سميٜمص اًم٘ميرًن اًمٙميريؿ: سمٕمي٨م  -¢-اإلؾملُمل اًمّم ٞم و ٟم يـ ٟمٕمٚميؿ أن اًمرؾميقل 

ذم إُمٞمييلم رؾمييقًٓو ومٝميي١مٓء إُمٞمييلم طمٞمييٜمن قمرومييقا اإلؾمييلم وشمٗم٘مٝمييقا سمييف وشمٕمٌييدوا 

ام سميييف صييي٤مروا ؾم٤مؾمييي٦م اًميييدٟمٞم٤مو وميييل شمٙميييقن اًمًٞم٤مؾمييي٦م سمدراؾمييي٦م سم٤مٓؿميييؽماك ذم دراؾمييي٦م 

ٞميي٦م قمييغم اًمٓمري٘ميي٦م إوروسمٞميي٦م اعم٤مدييي٦م: ٕن  ييذا اًمييدارس اًمقىميي٤مئع واًمًٞم٤مؾميي٦م اًمقاىمٕم

طمٞمٜميييييذاك ٓ فرٚميييييػ ُميييييع أي دارس يمييييي٤مومرو وإٟمييييين فرٚميييييػ وميييييٞمن إذا يمييييي٤من قم٤معمييييي٤ًم 

سم٤مًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م ُميييـ ضمٝمييي٦مو صميييؿ يمييي٤من يٛمٚميييؽ  اًمرٍميييه سمِمييي١مون إُمييي٦م ُميييـ ضمٝمييي٦م 

أظمرىو ومٗمٕمؾ شمٚمؽ اًمٗمٕمٚم٦م اًمرل وصٗمرٝم٤م ًٟمٗم٤ًمو ٟم٘مقل  ذا أُمر ٓ سمد ُمٜمفو ًمٙمـ واىميع 

اًمييذيـ يِمييرٖمٚمقن سم٤مًمًٞم٤مؾميي٦م وقمييغم اًمّمييقرة اًمرييل ُم ٚمرٝميي٤م ًٟمٗميي٤ًم أسييؿ سمٕمٞمييدون  يي١مٓء 

يمؾ اًمٌٕمد قمـ اًمرٗم٘ميف ذم اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦مو و يذه ٟم يـ صي٤مرطمٜم٤م يم يػمًا ُميـ إظمقاٟمٜمي٤م 

ا زائييريلم اًمييذيـ زاروٟميي٤م  ٜميي٤م سمٕمييد رضمييققمٝمؿ ُمييـ اًمٕمييراقو وم٘مٚمٜميي٤م هلييؿ ُمٍمييطملم: 

 وٓ قمنميـ ُمٚمٞمقنع ٟمًٛمع سم٠من ا زائريلم يٌٚمٖمقن ٟم ق صملصملم ُمٚمٞمقنو أيمذاًمؽع

 ُمٚمٞمقن. 70 ُمداظمٚم٦م:

 ُمٚمٞمقن. 70 اعمٚم٘مل:

إييييف  يييذا  يييقو ظمٚمٞمٜمييي٤م ٟم٘ميييقل  ًييي٦م وقمنمييييـ أًميييػو  ًييي٦م وقمنمييييـ  اًمِميييٞم :

 أيشو ُمٚمٞمقنو

 ُمٚمٞمقن. اعمٚم٘مل:
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ـمٞميي٥مو ىمٚمٜميي٤م هلييؿ:  يي١مٓء ىمييد يرٕمروييقن يمٌيي٤مر ؿ وصييٖم٤مر ؿ رضميي٤مهلؿ  اًمِمييٞم :

٤م قسؿع ىمي٤مًمقا وٟم٤ًمؤ ؿ ًمٌٕمض إُمراض اعم٤مدي٦م أًمٞمًقا سم ٤مضمي٦م إمم أـمٌي٤مء ًمٞمٕمي

ٚمٞمٜمييي٦م ُم٤مئييي٦م ـمٌٞمييي٥مع ٛم: ٟمٕميييؿو يٙمٗمييل  يييذا اًمٕميييدد ُميييـ اعمليييلم اعم-سمٓمٌٞمٕميي٦م احلييي٤مل–

ىم٤مًمقا: ٓ: أًمػ ـمٌٞم٥مع ىم٤مًمقا: ٓو إذن أٟمرؿ سم ٤مضم٦م إمم أًمقه ُم١مًمٗمي٦م: ٟمٔميرًا ًمٙم يرة 

قميييدديمؿ. ىمييي٤مًمقا: ٟمٕميييؿ: ىمٚمٜمييي٤م هليييؿ: ومٙميييؿ قمييي٤مد قمٜميييديمؿ سم٤مًمٜمًييي٦ٌم  ٛمًييي٦م وقمنمييييـ 

ٞميي٦م أو اًمٜمٗمًييٞم٦مع ىميي٤مًمقا: ًمييٞمس قمٜمييدٟم٤مو إذن ُمٚمٞمييقن ُمًييٚمًن يٕميي٤م قن ُمرويي٤ميمؿ ا ٝمٚم

 يي١مٓء ُميي٤م هلييؿ وًمٚمٕمٛمييؾ اًمًييٞم٤ميو ُميي٤م هلييؿ وًمٚمرٙمرييؾ احلييزوو ُميي٤م هلييؿ وعمٜم٤م ْميي٦م 

اًم٘مقة اًمٖم٤مؿمٛم٦م ا ٤مئرة اًمٔم٤معمي٦م إن د ٟم٘ميؾ اًمٙمي٤مومرةو ىمٚمٜمي٤م ىمٌيؾ أن شم٘ميع اًمقاىمٕمي٦م  يذا 

اًمٙميييلمو وًمٙميييـ يمييين ىمٞميييؾ: ٓ يٓمييي٤مع ًم٘مّميييػم رأيو ومقىمٕمييي٧م اًمقاىمٕمييي٦م ُميييع إؾميييػو 

م يرّمٚمقن ُمٕمٜمي٤م إظمقاٟمٜمي٤م ا زائرييقن أٟمي٤م أقمر٘ميد أسيؿ وميٞمٝمؿ صيٗم٤مء ووميٞمٝمؿ وإمم اًمٞمق

 قيو يًتٚمقين ؿمق ٟمًقيعذةو ومٞمٝمؿ صٗم٤مء وومٞمٝمؿ هم٤ٌمءو ؿمق ٟمًهم٤ٌمء وٓ ُم١ماظم

 ٟمٗمس اًمٙملم اًمكم يمٜم٤م ٟم٠ًمًمف ُمـ زُمـ... ُمداظمٚم٦م:

قوا أٟم٤م ُمي٤م ؿمق سمد أىمقًمـو ؿمق سمٞمٓمٚمع سم٠ميديمؿ شمًام أيمؼمو أٟم٤م أىمقل هلؿو  اًمِمٞم :

ؿمييييق سمرًييييقواو ُميييي٤م اًمييييذي سم٢مُمٙميييي٤مٟمٙمؿ أن شمّمييييٜمٕمقاو ىميييي٤مًمقا: ٓ  ء.  قمٜمييييدي ضمييييقاب

 ومٜم٘مقل: ٓ  ء  ٝمف.

  ذا  ق ا قاب.  ُمداظمٚم٦م:

ن ذيمره و ذا ًمف صٚم٦م سمن ٟم٘مٚمرف ًٟمٗم٤ًم قم  ف  ذا  ق ا قاب. وم٤معم٘مّمقد اًمِمٞم :

أظمقٟميي٤م اًمرسمٞمييع قمييـ اًمٕمييقدة أو همييػمه أسييؿ يريييدون آؿمييرٖم٤مل اييذا اًمِمييٖمؾ اًمًٞم٤مؾميي٦م 
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أن  ييذا ؾمييٞمجٕمؾ ُمّمييػم ؿ ُمّمييػم اإلظمييقان اعمًييٚمٛملمو وُمًييػم يٕمٜمييلو أٟميي٤م أقمر٘مييد 

اًمٜمٝمْم٦م قمٜمديمؿ وهمػم ٤مو ٟمٕمؿو ا ٌٝم٦مو أي ٟمٕمؿ. ومٝمذا  ق ضمقاوو اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمر٤مب 

 واًمًٜم٦م  ق اًمذي يقضمد رضم٤مًٓ يٜم٘مذون  ٤مُٕم٦م ُمـ اًمق دة اًمرل ؾم٘مٓمقا ومٞمٝم٤م.

 ( 00:  00:  50/ 511) اهلدى والنور/

 ( 00:  05:  20/ 511) اهلدى والنور/

 ( 00:  06:  05/ 511) اهلدى والنور/
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 -ضددِ اهلل–حْل الصٔخ ضلناٌ العْدٗ 

سمييي٤مرك ام ومٞميييؽ ٟم يييـ ٟمرييييد أن ٟمٕميييره ؾمييي٥ٌم ا يييله اًميييذي أزقمييي٩م اعمًيييٚمٛملم 

 اًمًٚمٗمٞملم ذم يمؾ ُمٙم٤منو إمم ُم٤مذا يٕمقدع

ٟم يييـ ٟمٕميييره أن اإلظميييقان اًمًيييٚمٗمٞملم ذم يميييؾ سميييلد اًميييدٟمٞم٤م ُميييٜمٝمجٝمؿ واطميييد ُميييـ 

 ؾمقًمفو وقمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًم .طمٞم٨م اًمر ٤ميمؿ إمم ام ور

وم٤مٔن ويمن ىمٚم٧م  ٤مشمٗمٞم٤ًم ًمٕمٚمؽ ضمترٜم٤م سمٌٕمض اًمٕم٤ٌمراتو سمٌٕمض اًمٙمٚمينت اًمريل 

يٛمٙمـ أن شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم هلذه اًمٗمجقة و ذه اًمٜمٗمرةو سمؾ و ذه اًمٗمرىم٦م اًمرل وىمٕم٧م سملم 

إظمقاٟمٜميييي٤م اًمييييذيـ يمٚمٝمييييؿ يييييدقمقن أسييييؿ قمييييغم اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦مو ومٝمييييؾ  ٜميييي٤مك ظمييييله 

 أؾمٚمقوعضمذري أم  ق ظمله 

ومٜم ـ ٟمريد أن ٟمًرٗمٞمد ُمـ جمٞمتؽ: ٕٟمؽ يمن شمٕمٚمؿ أ ؾ ُمٙم٦م أدرى سمِمٕم٤ما٤مو  

وم٠مٟم٧م قم٤ميش ذم ذًمؽ ا قو وي٘مٞمٜم٤ًم شمٕميره أهار ا يلهو طمريك ٟمٜمٔمير ومٞمٝمي٤مو وأن 

ٟمٜمٍميي اًمٔميي٤مد واعمٔمٚمييقم ذم طمييدود ُميي٤م شمٕمييره ُمييـ ٟمييص احلييدي٨م اًمّميي ٞم و  ييؾ 

 يٛمٙمـ  ذاع

ل ُم٤م أقمٚمؿ ُمـ واىمٕمٜم٤م اًمذي ٟم يـ إن ؿم٤مء ام يٛمٙمـ ي٤م ؿمٞم و أٟم٤م ؾم٠مىمق ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمٞمِمف و ٟمٕمرومف أيم ر ُمـ أي أطمد ًظمر.
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 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ُميـ إظمقاٟمٜمي٤م اًمًيٚمٗمٞملم اًميذيـ يٕمٞمِميقن ُمٕمٜمي٤م و يؿ سمٕمٞميديـ  اً ن يم ػمإسمؾ  ُمداظمٚم٦م:

قمييـ واىمييع اًمييدقمقة اًمًييٚمٗمٞم٦م ذم ضمييدة أو ذم همػم يي٤م ُمييـ ُمييدن اعمٛمٚمٙميي٦م ُمٜمييذ ؾمييٜمقات 

إطمًي٤مٟم٤ًم سمي٤مًمٔمـو ُميع  ةٙمي٤مُمٝمؿ جميردومن يٕمرومقن طم٘مٞم٘مي٦م إُميقرو سميؾ إٟمين يٌٜميقن أطم

 أٟمف...

ومٝمييييذا ا ييييله اعمقضمييييقد  ييييق ظمييييله ىمييييديؿو وظمييييله ذم اعمييييٜمٝم٩م  ُمداظمٚمييي٦م:

وٟمٔميييـ أن  يييذا ا يييله ذم اعميييٜمٝم٩م ىميييد سميييدأ ي٠مظميييذ ـمرييييؼ ًظمييير ويرقؾميييع ويّميييٌ  

ظملوم٤ًم ذم اًمٕم٘مٞميدةو ظمّمقصي٤ًم ُميـ ُمٜم٤مىمِمي٤مشمٜم٤م اًمٙم يػمة ُميع سمٕميض أوميراد  يذا اعميٜمٝم٩م 

رًاو أصٌ ٜم٤م ٟمًٛمع ُمٜمٝمؿ ا روج واًمرٙمٗمػم وهمػم ا ديد اًمذي همزا اعمٛمٚمٙم٦م ُم١مظم

ذم  ¢ذًمييؽ ُمييـ إومٙميي٤مر اًمرييل ُميي٤م يمٜميي٤م ٟمٕمٝمييد ٤مو و ييذا ا ييله يميين ىميي٤مل اًمرؾمييقل 

 «ؾمييرٗمؽمق أُمرييل إمم صمييلث وؾمييٌٕملم ومرىميي٦م يمٚمٝميي٤م ذم اًمٜميي٤مر إٓ واطمييدة»إطم٤مدييي٨م: 

يم ييييػم ُمييييـ إظمقاٟمٜميييي٤م وُمِميييي٤مفٜم٤م ئمييييـ أن  يييي١مٓء اًمييييذيـ ظميييي٤مًمٗمقا اًمًييييٚمٗمٞملم أن ذم 

 ؿ ؾمٚمٗمٞمقنو و ؿ ذم اعمٜمٝم٩م...اعمٛمٚمٙم٦م  

 شمًٛمعع اًمِمٞم :

 شمٗمْمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٌٕم٤ًم أٟم٧م شمٗمرق سملم اعمٜمٝم٩م اًمذي  ق إؾمٚمقبو وسملم اًمٕم٘مٞمدة. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

طمًييييٜم٤ًمو وميييي٠موردت ًٟمٗميييي٤ًم طمييييدي٨م اًمٗمرىميييي٦م اًمٜم٤مضمٞميييي٦مو ومٝمييييؾ  ييييل شمٕمٜمييييل ذم  اًمِمييييٞم :
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 اًمٕم٘مٞمدة وذم إؾمٚمقبو أو قمغم إىمؾ أول ُم٤م شمٕمٜمل شمٕمٜمل اًمٕم٘مٞمدة.

 ٓ ؿمؽ أس٤م أول ُم٤م شمٕمٜمل شمٕمٜمل اًمٕم٘مٞمدة. اظمٚم٦م:ُمد

 ـمٞم٥مو اؾمٛم  زم. اًمِمٞم :

 أٟم٤م ٟمريد أن ٟم دد اًمٜم٘م٤مط اًمرل ؾمٜمرٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م.

 أول ٟم٘مٓم٦م: اشمٗم٘مٜم٤م قمغم أٟمٜم٤م ٟمٗمرق سملم اًمٕم٘مٞمدة وسملم إؾمٚمقب.

صمييي٤مين ٟم٘مٓمييي٦م: أن  يييذا احليييدي٨م اًمّمييي ٞم  أول ُمييي٤م يرٌييي٤مدر إمم اًميييذ ـ أٟميييف يٕمٜميييل 

أن أسيؿ فرٚمٗميقن قمٜمي٤م ذم اًمٕم٘مٞميدةو وم٠مقمر٘ميد أٟميف ُميـ  اًمٕم٘مٞمدةو ومين دام د شمٌيلم ًمٜمي٤م

اًمًييي٤مسمؼ ٕواٟميييف آٟمريييزاع ذم آؾميييردٓل ايييذا احليييدي٨م قميييغم اعمقويييقعو ومٚمٕمٚميييف 

َيًييييـ آؾمييييردٓل سم٤محلييييدي٨م سمٕمييييد أن ٟمرٌييييلم أن ا نقميييي٦م فرٚمٗمييييقن ُمٕمٜميييي٤م طمرييييك 

 سم٤مًمٕم٘مٞمدةو ومٜمرضمق أن أٟمؽ شم٘مدم ًمٜم٤م أ ؿ ٟم٘مٓم٦م فرٚمٗمقن قمٜم٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة.

 ييييؿ ٟم٘مٓميييي٦م فرٚمٗمييييقن قمٜميييي٤م ذم اًمٕم٘مٞمييييدة اًمًييييٙمقت قمييييغم أ ييييؾ اًمٌييييدع أ ُمداظمٚميييي٦م:

 اعمٜمٔمٛملم ًمٚم ريم٤مت اإلؾملُمٞم٦م.

 ذا ي٤م أظمل سم٤مرك ام ومٞمؽ راضمع ًمعؾمٚمقبو و ذا أىمقًمف ىمٌؾ اًمدظمقل  اًمِمٞم :

 ذم ُمٜم٤مىمِم٦م  ؿ يمذًمؽ أم ٓع

ٟم يـ أن ٟمٓمٚميي٥م ُمٜميؽ أ ييؿ ُم ي٤مل ًمييٞمس أي ُم ي٤ملو ىمييد يٙميقن  ٜميي٤مك أُم ٚمي٦م يم ييػمة 

٘مٞمدةو ىمد يٙمقن يمذًمؽو وأرضمق أن ٓ يٙمقنو وًمٙمـ ُمـ سم٤مب فرٚمٗمقن قمٜم٤م ذم اًمٕم

اؾمر٘مراب ـمريؼ اًمقصقل عمٕمروم٦م اًمقاىمعو ٟمٓمٚم٥م أ ؿ ُم ٤مل إذا يم٤من  ٜم٤مكو وأرضمق 

 أن ٓ يٙمقنو أ ؿ ُم ٤مل ف٤مًمٗمقٟمٜم٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة.
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يقضمييد ُمقاىمييػ ًمٚمٓمٚمٌيي٦م وإشمٌيي٤مع وشمقضمييد ُمقاىمييػ أو سمٕمييض اًمٙمٚميينت  ُمداظمٚميي٦م:

يط ًميف سمٕمٜميقان: ضمٚمًي٦م قميغم اًمرصيٞمػو وُمٕميل ًمٚم٘م٤مدةو ُم لً: ؾمٚمنن اًمٕمقدة ذم  

 ٟمًا٦م وومٞمٝم٤م اعم٘مٓمع اًمذي ؾم٠مذيمره أن.

 أيـ اًمٜمًا٦مع اًمِمٞم :

 ُمقضمقدة قمٜمدي ذم اًمِمٜمٓم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمريد أن ٟمرا ٤م. اًمِمٞم :

 ضمٞم٥م اًمِمٜمٓمف ُمداظمٚم٦م:

 ُمِمٝمقر طمًـ:.. اإلسمرا ٞمٛمل و أٟمرؿ ُمر٤مسمٕملم ًمف

 ٓ وام. اًمِمٞم :

يم٤من يٙمر٥م اًمٌّمي٤مئرومٙم٤من ًميف قمٞميقن  ُمِمٝمقر طمًـ: مجٕم٧م قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ًمفو 

 اًمٌّم٤مئر ومّمقرت ُم٘م٤مٓشمف

 ت٤مم. اًمِمٞم :

... و ومٚمف يملم يم٠مٟمف يرٙمٚمؿ قمن فٓمر ذم سم٤مل اإلظمقان أن يم٠مٟمف طمل ُمداظمٚم٦م:

 سملم فمٝمراٟمٞمٜم٤م.

 ر ف امو قمٜمدك يمٚمٛمرف. اًمِمٞم :

قمٜمييييدي  ء يًييييػمو  ييييق ًمٗمريييي٤مت رائٕميييي٦م ؿمييييٞماٜم٤م اًمٙمريييي٤مبو واًمرضمييييؾ  ُمداظمٚميييي٦م:

 رت ؿمٞماٜم٤م أسمق ُم٤مًمؽ وأؾمٚمقسمف ُم٤م ؿم٤مء ام يٕمٜمل قم٤مزم ضمدًا.أؾمٚمقسمف أدو .. شمذيم
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  ق يم٤من ظمٓمٞم٤ًٌم وومّمٞم ٤ًم. اًمِمٞم :

 ؿم٘مرة: يم٤من فٓم٥م سمٛم ؾ ُم٤م يٙمر٥م.

  ذا  ق يم٤من ومّمٞم ٤ًم وظمٓمٞم٤ًٌم. اًمِمٞم :

ُمِميييٝمقر طمًيييـ: وىميييع ذم ىمٚمٌيييل اىمرٜمييي٤مص درر ُميييـ يملُميييف ًميييف يميييلم ذم اًميييدقمقة 

 اإلؾملُمٞم٦م رائع ضمداً 

 يمقيس وام مجٞمؾ. اًمِمٞم :

 إذًا ُم ؾ  ذا يٗمٞمد. ُم٤م  ق اًمٙملم اًمذي أ ت إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم. ذا 

 ُمِمٝمقر طمًـ: يرٙمٚمؿ ُم لً قمـ ُمقوقع اًمًٞم٤مؾم٦م وآٟمِمٖم٤مل ا٤م.

يييرٙمٚمؿ ذم أيم يير ُمييـ ُمقوييع ُمقىميييػو ًمٙمييـ أن ًمٕمٚمييف  ييذا اعمقويييع ذم .. ذم 

 ُمقوع أىمقى ُمٜمف.

يمؾ  ي٘مقل: إٟمٜم٤م ًمق مجٕمٜم٤م يملم اًمٕمٚمنء اعمِمٝمقريـ ذم اًمًٞم٤مؾم٦مو إٟمٜم٤م ًمق مجٕمٜم٤م

ًرائٝمييييؿ ذم اًمًٞم٤مؾميييي٦م وـمٚمٌٜميييي٤م ب٘مٞم٘مٝميييي٤م عميييي٤م أوميييي٤مد إُميييي٦م ؿمييييٞمت٤ًمو واييييذه احل٤مًميييي٦م ُمييييـ 

اًمؽمسمٞميي٦مو ومٙمٞمييػ وأٟمييرؿ ُمرٌيي٤ميٜمقنو ويمٞمييػ وأٟمييرؿ ُمييع ا ييله يٙمنيي فمٝمييريمؿ فمٝميير 

سمٕمضو ويٚمٕمـ سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤ًمو إن وراء اًمًٞم٤مؾم٦م ؿمٞمت٤ًم اؾمٛمف اًمٙمٞم٤مؾمي٦مو و يل ظمٚميؼ 

يمييييي٤من ا يييييله  ،وري ًمٚمًيييييٞم٤مي اًميييييذي َييييييؽمم ٟمٗمًيييييف َييييييؽمم هميييييػمهو وُمٝمييييين

ضمق ري٤ًم وم٢مذا ًمزم اًمٜم٘مد ومل يٙمقن اًم٤ٌمقم٨م قمٚمٞمف احلٙمؿو وًمٞمٙمـ ُمقضمٝم٤ًم إمم أراء 

 سم٤مًمرٛم ٞمصو ٓ سم٤مٕؿما٤مص سم٤مًمرٜم٘مٞمص.
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 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

ُمِميييٝمقر طمًيييـ: إٟمٜمييي٤م ٓ ٟمرّميييقر يمٞميييػ فيييدم اًمًيييٞم٤مي أُمريييف سمر٘مٓمٞميييع أوصييي٤مهل٤م 

٥م سمييف إُمي٦م  ييذه وؿميرؿ رضم٤مهلي٤م وشمًييٗمٞمف يميؾ رأي إٓ رأيييفو وٟمرّميقر أٟميف ُمٝميين شمٙمري

اًميييدروس اًمٕم٤مًمٞمييي٦م ذم أؾمييي٤مًمٞم٥م اًمًييي٥م اًمريييل شمٚم٘مٜمٝمييي٤م سمٕميييض إطميييزاب ًمٓم٤مئٗمييي٦م ُميييـ 

ؿمييييي٤ٌمب إُمييييي٦م ذم ُمٕم٤م يييييد اعم٘مييييي٤م ل وإزىمييييي٦مو إن شم٘مقيييييي٦م اإلؾميييييلم قميييييغم اًمِميييييرؿ 

صمييؿ ي٘مييقل: ٟماِمييك ذًمييؽ وٟماِمييك  اً واًمًيي٤ٌمب ضمريٛميي٦م ٓ شمٖمرٗمييرو يييرٙمٚمؿ يملُميي٤ًم يم ييػم

ٜمٙمٌييي٦م قميييغم بّميييٞمٚمفو  يييذه أيم ييير ُمٜميييف قميييغم  يييذه اًمٓم٤مئٗمييي٦م اعم٘مٌٚمييي٦م قميييغم اًمٕمٚميييؿ اعم

اًمٓملئيع اًمريل  يل ًُمي٤مل إُمي٦م ُمٜمي٤مط رضم٤مئٝمي٤مو واًمريل ٓ شمر ٘ميؼ رضمي٤مء إُميي٦م إٓ إذا 

اىمرٓمٕم٧م إمم اًمٕمٚمؿ وختّمّم٧م ذم ومروقمفو صمؿ زطمٗم٧م إمم ُمٞم٤مديـ اًمٕمٛمؾ بٛمؾ 

إدوات يم٤مومييي٦م اًمرًيييٚم  أشميييقمم اًم٘مٞمييي٤مدة ذم إرؿمييي٤مد اًمٕمٚميييؿو وبًيييـ اإلدارة سمٜمٔمييي٤مم 

ٝميييؾ سم٤معمٕمرومييي٦مو وُميييـ اًمٗم٘مييير سمييي٤مًمٖمٜمكو وُميييـ اًمْميييٕمػ اًمٕمٚميييؿو ومر ييي٠مر ُٕمرٝمييي٤م ُميييـ ا 

سم٤مًم٘مقةو وُمـ اًمٕمٌقدي٦م سم٤مًمر ريرو وشمٙمرً  ُمـ ُمٞمدان اًمديـ سم٘م٤مي٤م اًميدضم٤مًملمو وُميـ 

ُمٞميييدان اًمًٞم٤مؾمييي٦م واًمٜمٞم٤مسمييي٦م سم٘م٤ميييي٤م اًمًييينهة واعمرجيييريـو وُميييـ أوميييؼ اًمري٤مؾمييي٦م سم٘م٤ميييي٤م 

 اعمِمٕمقذيـ وإُمٞملم.

ؿ ذم أـمراومٝمي٤م احلرييؼ  ذه اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٓم٤م رة اًمٓم٤مئٗم٦م ذم ُمٜم٤مؾمؽ اًمٕمٚمؿ ىمد أهلٌر

سمًيييقء شمٍميييومٙمؿو ومٌيييدأت شمٜمٍميييه ُميييـ رطمييي٤مب اًمٕمٚميييؿ إمم أٟمديييي٦م اعم٘مييي٤م لو وُميييـ 

 إمج٤مع اًمٕمٚمؿ إمم ظمله احلزسمٞم٦م.

  ذه اعمِمٙمٚم٦م. اًمِمٞم :
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إن ُمـ ـملب اًمٕمٚمؿ و ١مٓء يدرؾمقن.. وإن اًمديـ ٓ ْٞميز ًمدارؾميف  ُمداظمٚم٦م:

ذرًا ُمييييـ أن يٗمرييييل ذم أطمٙم٤مُمييييفو إٓ سمٕمييييد ايمرًيييي٤مب اعمٚمٙميييي٦م واؾمييييرجنع إدًميييي٦م طميييي

بٚمٞمؾ حمرمو وإن ُمٜمٝمؿ اًمدارس ًمٚمٓم٥مو ويملم ؿمٞماٜم٤م قمجٞم٥م ضمدًا ذم ُمقاىميػ 

 أظمرى أىمقى سمٙم ػم ُمـ  ذا.

  ذا ُم٤م وىمع... واعمِم٤ميمؾ  ل اعمِم٤ميمؾ.

 ...ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م ي٤م أخ ظم٤مًمد. اًمِمٞم :

  ذا اعمقـمـ ُمداظمٚم٦م:

 وضمدتع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 يملم  ًمٚمِمٞم  اًمٌِمػم اإلسمرا ٞمٛمل .

ه اًمِمييي٤ٌمب اًمٗمًييي٤مق واًمٖمييي٤مومٚمقن ويميييذاو صميييؿ يييي٠ميت قمٜميييد ىمْميييٞم٦م ييييرٙمٚمؿ قميييـ أصيييٜم٤م

 اعمج٤م رة سم٤معمٕمّمٞم٦م.

 ايمر٤ٌم يمليمن. اًمِمٞم :

صقت ؾمٚمنن اًمٕمقدة ُمـ  يط ًمف: أظمل احلٌٞم٥م  ؾ شمريد أن شمٙمقن جم٤م رًا 

سمٛمٕمّمٞمرؽ طملم شمريم٧م ص ٦ٌم اًمٓمٞمٌلم وىمٚم٧م ٓ أريد أن أيمقن ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمو  ؾ 

يرٙمٚمؿ اًمٜمي٤مس قمٜميؽ أٟميف وميلن اسميـ وميلن شمريد أن شمٕمٚمؿ ُمٕمّمٞمرؽ ودم٤م ر ا٤م طمرك 
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قمٜمييده ُمييـ اعمٕميي٤ميص يمييذا ويمييذا ويمييذاو ُميي٤م يّمييٚم   ييذا ييي٤م أظمييل احلٌٞميي٥م أسمييدًاو يمييقن 

قمٜمدك ُمٕمّميٞم٦م شمًيرؽم اي٤م سمٞمٜميؽ وسميلم رب اًمٕمي٤معملم هو شمًي٠مل ام وشم٘ميقل يي٤م ربل 

ه سمٞمٜميييل وسمٞمٜميييؽو أؾمييي٠مًمؽ ٓ شمٗمْمييي ٜمل ذم إرض وٓ ييييقم اًمٕميييرض  يييذا  ءو 

 اعمييل وشمرييٌج  ايي٤م  ييذا  ء ًظمييرو وًمييذًمؽ ي٘مييقل ويمقٟمييؽ شمٕمٚمييـ اعمٕمّمييٞم٦م قمييغم

يٕمٜمييل:  «يمييؾ أُمرييل ُمٕميي٤مرم إٓ اعمجيي٤م ريـ»يميين ذم احلييدي٨م اًمّميي ٞم :  ¢اًمٜمٌييل 

 اعمٕمٚمٜملم ًمٚمٛمٕم٤ميص.

 ُمـ  ؿ اعمج٤م رونع 

ُميي لً اًمييذي يٗمٕمييؾ اعمٕمّمييٞم٦م قملٟمٞميي٦م  ييذا جميي٤م رو يمقٟمييؽ ُميي لً شمِمييٖمؾ اعمًييجؾ 

و أيم يرو وتير تٌمي قميغم قمغم صقت أهمٜمٞم٦م يًٛمٕمٝم٤م اًمٜم٤مس ُمـ ُم٤ًموم٦م ُم٤مئ٦م ُميؽم أ

ؾمييٞم٤مرشمؽ اييدوء شمًييرٕمرض ويم٠مٟمييؽ شمريييد أن شمٚمٗميي٧م إًمٞمييؽ إٟمٔميي٤مرو  ييذه جميي٤م رة: 

ٕٟميييؽ شم٘ميييقل ًمٚمٜمييي٤مس اؾميييٛمٕمقا أٟمييي٤م أن أؾميييرٛمع إمم أهمٜمٞمييي٦م وإن يمييي٤من ام شمٕمييي٤ممم ىميييد 

 طمرُمٝم٤م ومٝمذا ُمـ اعمج٤م ريـ.

وُمـ اعمج٤م رة أن اإلٟم٤ًمن يٗمار سم٤معمٕمّمٞم٦م أُم٤مم زُملئفو أطمٞم٤مٟم٤ًم ْرٛمع سمٕمض 

ب يٌدأ سمٕمْمٝمؿ يـ ًمٞمس قمٜميده دييـو يٌيدأ ْي٤م ر سم٠مٟميف ومٕميؾ يميذا وومٕميؾ يميذا اًمِم٤ٌم

ويذيمر ُمٖم٤مُمرات وضمرائؿ وذٟمقب ومٕمٚمٝم٤مو ويمٞمػ أٟمف أوىمع ُمي لً اُميرأة ذم احليرامو 

 ويمٞمػ  بو ويمٞمػ ؾم٤مومر ويمٞمػ ؾمٙمرو ويمٞمػ هقو ويمٞمػ.. ويمٞمػ..

 ¢ويٌدأ يند ىم٤مئٛم٦م ُمـ اعمٕم٤ميصو  يذا ٓ يٖمٗمير ًميف إٓ أن يريقب: ٕن اًمٜمٌيل 

ٕن  يذا اإلٟمًي٤من ًميق يمي٤من يٕمٚميؿ أن   «يميؾ أُمريل ُمٕمي٤مرم»طمٙمؿ قمٚمٞميف سم٠مٟميف ٓ يٕمي٤مذم: 
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 ذا إُمر يًاط ام قمز وضمؾ ويدري أن ام يًيٛمٕمف أن ُمي٤م أىميدم قميغم ُمي٤م أىميدم 

قمٚمٞمييفو و ٕمييؾ إُميير هًا وسمييلم ام قمييز وضمييؾ يًييرٖمٗمر ُمٜمييفو وأظمٌيي٨م وأقمٔمييؿ ُمييـ 

 ٟمييف رسميين اومرٕمييؾ واظمرٚمييؼ ؿمييٞمت٤مً  ٙمييذاو وم٢مذًمييؽ أن سمٕمْمييٝمؿ إذا ؾمييٛمع زُمييلءه ي٘مقًمييقن 

د َيييدثو وسمييدأ ْيي٤مرهيؿ ومييٞمن ي٘مقًمييقن وم٘مييطو أٟميي٤م زم قملىميي٤مت حمرُميي٦مو وأٟميي٤م زم 

صييداىم٤متو وأٟميي٤م زم... وأٟميي٤م ومٕمٚميي٧مو وأٟميي٤م.. وأٟميي٤مو وسمييدأ ينييد ىمّمييص ُمٙمذوسميي٦م قمييـ 

سمٕمييض اعمٕميي٤ميص د شم٘مييعو ومٝمييذا واًمٕمٞميي٤مذ سميي٤مم يرِمييٌع سم٤معمٕمّمييٞم٦مو ٓ ؿمييؽ أٟمييف ًمييٞمس 

ر ايي٤مو ًمٙمييـ إصمٛمييف أيْميي٤ًم قمٔمييٞمؿو وسمٕمْمييٝمؿ يرٕمييدى سمييف أقمٔمييؿ إصمييًن ييي٤م ومٕمٚمٝميي٤م وضميي٤م 

اعمجيي٤م رة إمم أٟمييف يًييجؾ اعمٕمّمييٞم٦م قمييغم  يييطو رسميين ؾمييجؾ سمٕمْمييٝمؿ يميين ومٕمييؾ 

سمٕمض اعمٖمٜمٞملم وٓ يمراُم٦م هلؿ: ٕسؿ ُمرشمدون سمٗمٕمٚمٝمؿ  ذا أن يًجؾ أهمٜمٞم٦م يمٞمػ 

أٟمييييف همييييرر سمٗمريييي٤مة وضمر يييي٤م إمم اعمٜمييييزل وارشمٙميييي٥م ُمٕمٝميييي٤م اًمٗم٤مطمِميييي٦مو ويييييذيمر ويمٞمييييػو 

ر شمٗم٤مصيٞمؾ يم يػمةو وْٕميؾ  يذا ذم  ييط يًيٛمع قمٜميد سمٕمييض ويمٞميػو ويمٞميػو ييذيم

اًمًٗمٝم٤مء وسمٕمض اًمٗم٤ًمقو  يذه ردة قميـ اإلؾميلمو  يذا خمٚميد واًمٕمٞمي٤مذ سمي٤مم ذم ٟمي٤مر 

ُف ﴿ضمٝمييٜمؿ إٓ أن يرييقب: ٕٟمييف ٓ ييي١مُمـ سم٘مييقل ام قمييز وضمييؾ:  يي َٟمييك إِٟم  َوٓ شَمْ٘مَرسُمييقا اًمزك

 .[52]اإلس:اء:﴾يَم٤مَن وَم٤مطِمَِم٦ًم َوؾَم٤مَء ؾَمٌِٞمًل 

ٞمٙمؿ اًمذي يٕمره أن اًمزٟمك طمرام ووم٤مطمِم٦م ويًياط ام قميز وضميؾو  يؾ سم٤مم قمٚم

يٗمرايير أُمييي٤مم اًمٜميي٤مسو أُمييي٤مم اعمليييلم أو ُمتييي٤مت إًميييقه ُمييـ اًمٜمييي٤مس سم٠مٟمييف هميييرر سمٗمرييي٤مة 

وزٟمك ا٤مو ٓ يٗمٕمؾ  ذا ُمي١مُمـ أسميدًاو اعمي١مُمـ ًميق وميرض أٟميف وىميع ذم زًمي٦م أو ضميرت 

 ىمدُمف إمم ُمٕمّمٞم٦م.

ظميذ ُمييـ حمي٤م،ة يير ٛمس ومٞمٝميي٤م يي٤م أظميل سميي٤مرك ام ومٞميؽو اًمٕم٘مٞميدة ٓ شم١م اًمِميٞم :
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اإلٟم٤ًمن ويٕمظ وي٤ٌمًمغ ذم اًمققمظو و.. إمم ًظمرهو  ذا ُميـ ضمٝمي٦مو ُميـ ضمٝمي٦م أظميرى 

 يذا طمٙميؿ قميغم ؿميياص أو أؿميا٤مص ُمٕمٞمٜميلم اٟمٓملىمي٤ًم ُمييـ قم٘مٞميدة صي ٞم ٦مو و ييق 

اًميييييذي يًييييير ؾ اعم يييييرم ىمٚمٌٞمييييي٤ًمو ومٝميييييذا ًميييييٞمس  ٜمييييي٤مك ظميييييله سميييييلم اًمًيييييٚمٗمٞملمو سميييييؾ 

 ًمٞمس يمذًمؽعوا ٚمٗمٞملم أيْم٤ًم سم٠مٟمف يٙمقن يمٗمره يمٗمر ردةو أ

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ييذا  ييق اًمييذي ٟم ييـ ٟمًيي٠ملو  ييؾ  ٜميي٤مك ظمييله ذم ُم ييؾ  ييذه اًم٘مْمييٞم٦م  اًمِمييٞم :

يمٕم٘مٞمدةو أُم٤م شمٓمٌٞمؼ احلٙمؿ اعمؽمشم٥م ُمـ وراء  ذا اًمٕم٘مٞمدة قمغم زيد ُمـ اًمٜم٤مس ىمد 

فرٚمييػو أٟميي٤م وأٟميي٧م ىمييد ٟمارٚمييػو أٟميي٤م وأسمييق ُم٤مًمييؽ ىمييد ٟمارٚمييػو ييي٤م شمييرى  ييذا اًمييذي 

طمقهل٤م.. إمم ًظمرهو  ذا ُمًر ؾ ىمٚمٌٞمي٤ًم  يٕمٚمـ سمٛمٕمّمٞمرف ويرٗم٤مظمر ا٤مو ويقرط ٟم٤مس

 أو ٓع

ىمد أىمقل ٓو أٟم٧م ىمد شم٘مقل سمغمو أو سم٤مًمٕمٙمس أٟم٤م أىمقل سمغمو وأٟم٧م ىميد شم٘ميقل  ٤مأٟم

ٓو  ذا ُم٤م ْقز أن ٟمجٕمؾ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ ظملوم٤ًم قم٘مدي٤ًم يمين ي٘مقًميقن اًمٞميقم: ٕٟمٜمي٤م ذم 

إصييييؾ يميييين يمٜميييي٤م سم  ٜميييي٤م ُمٕمييييؽ ُمرٗم٘مييييقن أن  ٜميييي٤مك يمٗميييير ردةو يمٗميييير قمٛمييييكم ويمٗميييير 

٤مديو ومٝمييييذه اًمّمييييقرة ٓ ْييييقز أن ٟمجٕمٚمٝميييي٤م ؾميييي٥ٌم ظمييييله سمٞمٜمٜميييي٤م وسمٞمييييٜمٝمؿ ذم اقمر٘ميييي

اًمٕم٘مٞمدةو و ذا رأيل ويٙمـ إؾم٤مشمذة ُمقضمقديـو شمًرٓمٞمع أن شمًيٛمع ُميٜمٝمؿ أيْمي٤ًم 

 ُم٤م يقاومؼ أو ف٤مًمػ.

أٟميي٤م أريييد بدييد اًمٜم٘مٓميي٦م سم٤مًمييذات اًمريل أؿميي٤مر إًمٞمٝميي٤م إخ ظم٤مًميدو ُميي٤م  ييل  ُمداظمٚمي٦م:

 اًمٜم٘مٓم٦م اًمرل أ ت إًمٞمٝم٤مع
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يييرٙمٚمؿ قمييـ اعمجيي٤م ر سم٤معمٕمّمييٞم٦مو وذيميير أصييٜم٤مه اًمٜميي٤مس ُمييع   ييق يميي٤من ُمداظمٚميي٦م:

ي٘ميقل:  ¢اعمٕم٤ميصو صمؿ ذيمر اعمج٤م ر سم٤معمٕمّمٞم٦م وأن اعمج٤م ر... وأن اًمرؾمقل 

وُمييـ اعمجيي٤م رة سمييدأ يييذيمر أٟمييقاع ُمييـ اعمجيي٤م رةو  «يمييؾ أُمرييل ُمٕميي٤مرم إٓ اعمجيي٤م ر»

ُمييـ اعمجيي٤م رة ىميي٤مل أن سمٕمْمييٝمؿ يرٗميي٤مظمر سم٤مًمزٟميي٤مو وأين ومٕمٚميي٧مو وأين ومٕمٚميي٧مو وٟمييقع 

 يٗمٕمؾو ًمٙمٜمف يرِمٌع سم٤معمٕمّمٞم٦مو وٟمقع صم٤مًم٨م رسمن ؾمجؾ  ذه اعمٕمّميٞم٦م اًمريل ًظمر ٓ

ومٕمٚمٝميي٤م قمييغم  يييط وأين أٟميي٤م ومٕمٚميي٧م وأٟميي٤م ومٕمٚميي٧مو واقمرييؼم  ييذه ردة قمييـ اًمييديـو وأن 

 ص٤مطمٌف فٚمد ذم اًمٜم٤مر.

  ق ُم٤م ىم٤مل ُمرشمدو  ق ُم٤م ذيمر اًمردة. ُمداظمٚم٦م:

 أفمـ أن  ذا ومٞمف  ذا اًمٌمء. اًمِمٞم :

 خمٚمد ذم اًمٜم٤مر. ذا ُمرشمدو  ذا ظم٤مًمد  ُمداظمٚم٦م:

  ٜم٤مك  ء ُمـ  ٙمذا. اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ؿم٘مرة:  أٟم٤م أؾم٠مل أن ي٤م شمرى عم٤م ٟم٘مقل أول ُم٤م ذيمر ؿمٞماٜم٤م أن  يذه اعم ي٤م،ة 

أو اًمٙملم اعمردمؾ احل٘مٞم٘م٦م ٓ َيٙمؿ سميف قميغم اًمِمياصو صميؿ صم٤مٟمٞمي٤ًم يي٤م شميرى قمٜميدُم٤م 

طمٙميؿ  ¢واًمرؾميقل  ٟم٘مقل ردة قمـ اإلؾملم وظم٤مًمد خمٚمد ذم اًمٜم٤مرو ام قمز وضمؾ

 قمغم يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس سم٤معمٕم٤ميص سم٠مسؿ خمٚمدون ذم اًمٜم٤مرو أًمٞمس يمذًمؽع

 ُمٕم٤ميص دون اًمنمك. ُمداظمٚم٦م:



 رأي العالمة األلباني فينا يسنى بفكه الواقع --------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

737 

 .«اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ.. »دون اًمنمكو ُم لً:  ُمداظمٚم٦م:

قمٗميقًا يي٤م أؾمير٤مذ طمريك ُميي٤م ٟمٌٕميد قميـ ٟم٘مٓمي٦م ا يله: ٕٟميف ؾمرْمييٓمرون أن  اًمِميٞم :

أم ٓو وم٤معم٠ًمًم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م ظمله أن  ٜم٤مك  شم٘مقًمقا ُمٕم٤ميص اؾمر ٚمٝم٤م اؾمر لل ىمٚمٌل

 ًي٤مت ؾمر ٛمؾ قمغم اعمًر ؾ.

ًمٙمييـ ؿمييٞماٜم٤م أن اًمًيي١مال  ييق ذيميير يملُميي٤ًم ذم  ييذا اعمييقـمـ وسمييلم أن  ُمداظمٚميي٦م:

 ذا ُمًراػ سم٤معمٕمّمٞم٦مو ومٝمؾ اعمًراػ سم٤معمٕمّمٞم٦م يٙمٗمرو  ؾ ئمـ يمؾ ُمـ ومٕمؾ 

 ُمٕمّمٞم٦م سمن ٟمٕمرهو يمؾ ُمـ ومٕمؾ ُمٕمّمٞم٦م...

أٟمي٤م أٟمّمي  أن ٓ شميدظمؾ ذم ُم يؾ  يذا اًمٜم٘مي٤مش:  يي٤م ظم٤مًميد سمي٤مرك ام ومٞميؽو اًمِمٞم :

 ٕٟمؽ ؾمرقرط ٟمٗمًؽ ومْملً قمـ أن شمقرط همػمك.

 أن اعمًراػ سم٤معمٕمّمٞم٦مو أٟم٧م شم٠ًمل  ذا اًم١ًمال.

أٟم٤م إذا ىمٚم٧م ًمؽ ٟمٕميؿو  يذا اعمًيراػ ُمٕمٜمي٤مه اعمًير ؾو  ٙميذا أٟمي٤م أومٝميؿو ًمٙميـ 

ٕمر٘مد أٟم٤م وأٟم٧م ُمرٗم٘مقن ُمًٌ٘م٤ًم أن اعمرشمٙم٥م ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م سمٛمجرد ارشمٙم٤مسمف إي٤م ٤م و ق ُم

سم رُمرٝم٤مو  ذا أُمره إمم ام إن ؿم٤مء قمذسمف وإن ؿم٤مء همٗمر ًميفو صي  أو ٓع أٟمي٤م وأٟمي٧م 

 ُمرٗم٘مقن.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

أٟمييي٤م أن أويييع طمييي٤مزم ُمٙمييي٤من  يييذا اإلٟمًييي٤من ؾميييٚمنن  يييذاو وم٠مٟمييي٤م وأٟمييي٧م  اًمِميييٞم :

ُمرٗم٘مييقن ويمييؾ اًمًييٚمٗمٞملم ُمرٗم٘مييقن قمييغم أن اعمقاىمييع ًمٚمٛمٕمّمييٞم٦م و ييق ُمٕمر٘مييد طمرُمرٝميي٤م 

و إن ؿمييي٤مء قمذسميييف وإن ؿمييي٤مء همٗمييير ًميييفو  يييذه ٟم٘مٓمييي٦م ومٝميييذا قمييي٤ميص وم٤مؾميييؼ أُميييره إمم ام
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٤ًم ُمرٗمييؼ قمٚمٞمٝميي٤م سم٠مٟمييف يميي٤مومر آشمٗميي٤مقو ًمٙمييـ إن اؾميير ٚمٝم٤م سم٘مٚمٌييفو ومٝمٜميي٤م ٟم٘مٓميي٦م أظمييرى أيْميي

 ديٜمفو أًمٞمس يمذًمؽع ُمرشمد قمـ

 سمغم ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييي٥مو  يييذه اًمٜم٘مٓمييي٦م  يييل اًمٕم٘مٞميييدةو أن ٟمرييييد أن ٟمٓمٌيييؼ  يييذه اًمٕم٘مٞميييدةو  اًمِميييٞم :

 يييذه اعمٕمّميييٞم٦م وأظمييير يِمييي٤مريمف ومٞمٝمييي٤مو ًمٙميييـ أن قمٜميييدٟم٤م ُمًيييٚمٛملم أطميييدمل٤م يقاىميييع 

أطميييدمل٤م ٓ ٟمًيييٛمع قمٜميييف ؿميييٞمت٤ًم إـملىمييي٤ًمو أُمييي٤م أظمييير ومٙمييين  ح اًمرضميييؾ ٟمٗمًيييفو ومٝميييق 

 يٕمٚمـ وير٤ٌم ك ويرٗم٤مظمرو وأظمػمًا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم١ًماًمؽ يًراػ سم٤معمٕمّمٞم٦م.

أن  ٜميييي٤م ىمييييد يّمييييػم ظمييييله سمٞمٜمييييل وسمٞمٜمييييؽو وم٠مٟميييي٤م أؾميييي٠مًمؽ أنع آؾمييييراٗم٤مه 

 سم٤معمٕمّمٞم٦م..

  ؾ  ق أُمر ىمٚمٌل أم قمٛمكمع أرضمق أن شمٗمٙمر ودمٞمٌٜمل. آؾمراٗم٤مه سم٤معمٕمّمٞم٦م

آؾمييراٗم٤مه سم٤معمٕمّمييٞم٦م أ ييق أُميير قمٛمييكم ُم ييؾ ُمٕمّمييٞم٦م يٗمٕمٚمٝميي٤م أو أُميير ًمييف قملىميي٦م 

 سم٤مًم٘مٚم٥م.

اًمييذي ئمٝميير أٟمييف قمٛمييكم ييي٤م ؿمييٞم : ٕٟمييف ُميي٤م يٗمٕمييؾ اإلٟمًيي٤من ُمٕمّمييٞم٦م إٓ  ُمداظمٚميي٦م:

 و ق ُمًراػ ا٤مو  ذا اًمذي أقمرومف وأفمٜمف.

 ك اؾمراٗم٤مه ًمف قملىم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م أم ٓعمجٞمؾو أٟم٤م أُمٌم ُمٕمؽو  ؾ  ٜم٤م اًمِمٞم :

 اؾمراٗم٤مه ًمف قملىم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمييؿو اؾمييراٗم٤مه سم٤معمٕمّمييٞم٦م ًُمٜميي٤م سمٙملُمييؽ و ييذا ضمييدًٓ: ٕٟمييؽ يمٚمٛميي٦م  اًمِمييٞم :
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اؾميييراٗم٤مه أٟمييي٤م أومٝميييؿ ُمٜميييف ؿميييٞمتلمو ًُمٜمييي٤م سمٙملُميييؽ ضميييدًٓ أٟميييف ًميييٞمس  ٜمييي٤مك ؿمييياص 

ٜمي٤مىمش يرشمٙم٥م اعمٕمّمٞم٦م إٓ و ق ُمًراػ ا٤مو أٟمي٤م ٓ أقمر٘ميد  يذاو ًمٙميـ طمريك ٓ ٟمر

سم٠مًمٗميي٤مظ وأـمييقر اًمًيي١مال وميي٠مىمقل:  ييؾ شمرّمييقر ُمٕمييل رضمييؾ ارشمٙميي٥م ُمٕمّمييٞم٦م ُمًييراٗم٤ًم 

 ا٤م سم٘مٚمٌفو شمرّمقر  ذا أم ٓع

 يٙمـ أن يٙمقن. ُمداظمٚم٦م:

إذًا: قمٜمدُم٤م أرييد أشمٜمي٤مىمش أٟمي٤م وأٟمي٧م وأوضميد ٟم٘مٓمي٦م ظميله سمٞمٜميل وسمٞمٜميؽو  اًمِمٞم :

 ٓ سمد أن ٟم دد  ذا آؾمراٗم٤مه ُمي٤م ٟمققمٞمريف أ يق اؾميراٗم٤مه ًميف قملىمي٦م سم٤مًم٘مٚمي٥م يمين

ىمييد يٙمييقن وٟم ييـ ُمرٗم٘مييقن اييذاو أم ًمييف قملىميي٦م سم٤مًمٕمٛمييؾ وم٘مييط دون اًم٘مٚميي٥م يميين شم٘مييقل 

أٟم٧مو أٟمف ُم٤م ُمـ ُمٕمّمٞم٦م يقاىمٕمٝمي٤م اًمٕمي٤ميص إٓ و يق ُمًيراػ اي٤مو وم ٞميٜمن ٟمرييد أن 

ٟم ٙمييؿ قمييغم قمييي٤مص ُميي٤مو  ييؾ جميييرد ُميي٤م ٟم٘مييقل أن  يييذا اؾمييراٗم٤مه قمٛمييكم واٟمرٝمييي٧م 

 اعمِمٙمٚم٦مو ُمع أٟمف يٙمـ أن يٙمقن ُم٘مرون سمف اؾمراٗم٤مه ىمٚمٌلو ص ع

 ص . داظمٚم٦م:ُم

وم٢مذًا: عم٤مذا ٟمقضمد ٟم يـ ظميله سمٞمٜمٜمي٤م وسميلم اًمرضميؾ  يذاو ُمي٤م دام َيرٛميؾ  اًمِمٞم :

 أن يٙمقن آؾمراٗم٤مه  ق اؾمراٗم٤مه ُم٘مرون سم٤مًم٘مٚم٥م.

 ًمق يم٤من آؾمراٗم٤مه ي٤م ؿمٞم  ُم٘مروٟم٤ًم سم٤مًم٘مٚم٥مو  ؾ يٙمٗمر ص٤مطمٌفع ُمداظمٚم٦م:

  ذا  قو يمٞمػ ٓ. اًمِمٞم :

اييي٤م طم٤معمييي٤م واىمٕمٝمييي٤مو جميييرد أٟميييف ومٕميييؾ ُمٕمّميييٞم٦م يم٤مًمزٟمييي٤م ُمييي لً واؾميييراػ  ُمداظمٚمييي٦م:

 ٗمٞمٗم٦م داظمؾ ىمٚمٌف يٙمٗمر ا٤م ي٤م ؿمٞم و وفرج ُمـ اعمٚم٦معظمويم٤من يٕمر٘مد أس٤م 
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 ي٤م أظمل أٟم٧م واوم٘م٧م ُمٕمل قمغم شم٘مًٞمؿ آؾمراٗم٤مه قمغم ىمًٛملم. اًمِمٞم :

أٟمييف يٛمٙمييـ أن يٙمييقن ذم آقمر٘ميي٤مدو ًمٙمييـ  ييؾ آؾمييراٗم٤مه سم٤مٓقمر٘ميي٤مد  ُمداظمٚميي٦م:

 يم٤مقمر٘م٤مد اًمٌمءو يم٤مقمر٘م٤مد أس٤م طملل.

 شمرّمقرو ذم اٟمٗمّم٤ملعيمٞمػ أٟم٧م  اًمِمٞم :

ٟمٕمؿ أٟم٤م أشمّمقر ي٤م ؿمٞم و  يؾ يميؾ اقمر٘مي٤مد يٙمٗمير سميف اإلٟمًي٤منو أو اقمر٘مي٤مد  ُمداظمٚم٦م:

 احلؾ  ق اًمذي يٙمٗمر سمف اإلٟم٤ًمنع

ُمييي٤م دام يييي٤م أظميييل سمييي٤مرك ام ومٞميييؽو قمٛميييكم وشمريمٜمييي٤مه ضم٤مٟمٌييي٤ًمو آؾميييراٗم٤مه  اًمِميييٞم :

 اًم٘مٚمٌل يٙمـ أن شمرّمقر أٟمف يٕمر٘مد احلرُم٦مع

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٗم٤موم٤ًم ىمٚمٌٞم٤ًمو  يذا يٙميقن اؾميراٗم٤مه قمٛميكم وٟم يـ اٟمرٝمٞمٜمي٤م  ذا ًمٞمس اؾمرا اًمِمٞم :

ُمـ  ذاو يمٞميػ دمٛميع سميلم ُمرٜم٤مىمْميلم ذم اًم٘مٚمي٥مو  يق يًيراػ ىمٚمٌٞمي٤ًم وىمٚمٌٞمي٤ًم يٕمر٘ميد 

 أٟمف طمرامو يمٞمػ  ذاع

 قمغم يمؾ طم٤مل أٟم٤م أريد إظمقاٟمٜم٤م يِم٤مريمقٟمٜم٤م ذم اعمقوقع.

ؿمييي٘مرة: أٟمييي٤م أرييييد أن أىميييقل  ءو أٟمييي٤م أومٝميييؿ ُميييـ يميييلم ؾميييٚمنن أٟميييف َيٙميييؿ قميييغم 

اإلٟم٤ًمن سم٠مٟمف اؾمراػو واذا احلٙمؿ واذا آؾمراٗم٤مه اًمٔم٤م ر اًمذي ىم٤مًمف  فم٤م ر

ؾمييٚمنن طمٙمييؿ قمٚمٞمييف اييذاو ًمٙمييـ يٛمٙمييـ  ييذا اعم٘ميي٤مم ي٘مر يي أن ٟمٗمّمييؾ واًمرٗمّمييٞمؾ 

ًمٞمس قمٜمدي وٓ قمٜمدكو اًمرٗمّمٞمؾ ي٘مر  ؾم١مال اًمرضمؾ: ي٤م شمرىل  ؾ أٟمي٧م قمٜميدُم٤م 

ًمٙمٗمرو طمٙمٛميي٧م قمٚمٞمييف سم٤مٓؾمييراٗم٤مه سم٤معمٕمّمييٞم٦م فميي٤م رًا وطمٙمٛميي٧م قمٚمٞمييف سميي٤مًمردة أو سميي٤م
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 ؾ طمٙمٛم٧م قمٚمٞمف طمٙمًن ُمع قمدم اؾمراٗم٤مومف سم٘مٚمٌيف وقميدم اؾمير لًمف  يذا إُمير أو 

سم٤مؾمر لًمف  ذا إُمرو  ٜم٤م قم٤مد اًم١ًمالو و ذا ٓ أُمٚمٙمف ٓ أٟم٤م وٓ أٟمي٧مو وم٠مٟمي٤م فمٜميل 

ذم ؾميٚمنن طم٘مٞم٘ميي٦م سميي٠من طمٙمٛمييف قمييغم  ييذا اًمرضميؾ سمٛم ييؾ ُميي٤م طمٙمييؿ قمٚمٞمييفو إٟميين طمٙمييؿ 

اًمييييذي يييييدل دًٓميييي٦م ٓزُميييي٦م ذم قمٚمٞمييييف سمٔميييي٤م ر ومٕمٚمييييف اًمييييذي يٌييييدو ُمٜمييييف آؾمييييراٗم٤مه و

اًمٖم٤مًم٥م عم ؾ  ١مٓء اًمٗمًي٤مق أسيؿ ذم اًمٖم٤مًمي٥م يًيراٗمقن سميف اؾميراٗم٤موم٤ًم ىمٚمٌٞمي٤ًمو  يذا 

 اًمذي أراه وام أقمٚمؿ.

وأٟم٤م أرى يٕمٜمل ىمٌؾ ذًمؽ أٟم٤م ذيمرت ًمٙمؿ... ىمٚمي٧م ًمٙميؿ اًمقاىميع أٟميف يمي٤من َيًيـ 

سمجٛمٞمع اإلظمقان اًمذيـ يمرٌقا ص٤مرت ردود سمٞمٜمٝمؿ وـم٤مرت ذم أوم٤مق واؾمرٓم٤مرت 

رّمييؾ سمٕمْمييٝمؿ سمٕمْميي٤ًمو وأن شمٙمييقن  ٜميي٤مك أؾمييتٚم٦مو  ييذه إؾمييتٚم٦م بييدد بديييدًا أن ي

دىمٞم٘ميي٤ًم ُميي٤م اعمييراد ُمييـ يملُمييؽ أٟميي٧م ييي٤م ومييلنو و ييؾ يميي٤من ُمييرادك اًمييذي ٟم ٛمٚمييف قمييغم 

 طمًـ اًمٔمـ أو ؾمقء اًمٔمـو  ذا يم٤من إومم.

وم٠مٟمييي٤م  يييذا اًميييذي أىمقًميييفو وطم٘مٞم٘مييي٦م يميييلم ؿميييٞماٜم٤م ٓ ُمٕم٘مييي٥م سمٕميييدهو وآؾميييراٗم٤مه 

 ذا ُمـ اًمذي ئمٝمرهو يملُمف  قو ي٘مقل أٟم٤م أقمر٘مد سمي٠من  يذا اًم٘مٚمٌل ٓ ئمٝمر ُمٓمٚم٘م٤ًمو 

 اًمٗمٕمؾ طمرام أو طمللو ُمًر لً احلرام أو حمرُم٤ًم احللل اًمٍمي .  ذا  ق.

 ييذا ذم  ييذا اعم يي٤مل إذ ي٘مييقل أظمييػمًاو اًمرضمييؾ ُميي٤م َيٙمييؿ سمرضمييؾ سمذاشمييف  ُمداظمٚميي٦م:

يٕمرومف سما٤مصرفو اًمرضمؾ َيٙمؿ وُمٜمٝمؿ وُميٜمٝمؿو َيٙميؿ قميغم أٟمي٤مس  يذه صيٗم٤مهتؿو 

ومٕميييؾ  يييذا ُميييـ يٜمٓمٌيييؼ قميييغم واطميييد أو قميييغم اصمٜميييلم أو قميييغم قمنمييية ُميييـ يميييؾ يٙميييـ 

 اًمٗمٕمؾ.
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 و ذا َير٤مج إمم ؾم١مال. ُمداظمٚم٦م:

ي٤م أؾمر٤مذ ظم٤مًمدو شمًٛمع أٟم٧م وٓ سمد قم٤ٌمرة شم٘ميقل ًمًي٤من احلي٤مل أٟمٓميؼ ُميـ  اًمِمٞم :

 ًم٤ًمن اعم٘م٤مل.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٧م هتْمؿ اًمٙملم  ذاو ُمٝمْمقم قمٜمدكو ُم٤م ُمٕمٜمك ًم٤ًمن احل٤ملع اًمِمٞم :

 ٟم٤م يٛمٙمـ إٟم٤ًمن ُم٤م َيّمؾ ُمٜمف أومٕم٤مل شمٙمقن أسمٚمغ ُمـ ُم٘م٤مًمف.أ ُمداظمٚم٦م:

مجٞمييؾ ضمييدًاو وميي٢مذا واطمييد أقمييرب سمٚمًيي٤مٟمف أٟمييف ومٕمييؾ  ييذه اعمٕمّمييٞم٦م و ييق  اًمِمييٞم :

 ُمًر ٚمٝم٤م سم٘مٚمٌفو ُم٤مذا ٟم٘مقل يمٗمر أو د يٙمٗمرع

 ٓ ؿمؽ أٟمف يمٗمر. ُمداظمٚم٦م:

وميييي٢مذا يميييي٤من  ٜميييي٤مك ًمًيييي٤من احليييي٤مل ذم سمٕمييييض إطمٞميييي٤من أٟمٓمييييؼ ُمييييـ ًمًيييي٤من  اًمِمييييٞم :

يٜمٌٖمل أن ٟمرقىمػ سم٠مٟمف إذا طمٙمٛمٜم٤م سمٚمًي٤من ىم٤مًميف يمٗميرو ومٌٚمًي٤من احلي٤مل  اعم٘م٤ملو إذًا: ُم٤م

 ومٝمق أيمٗمر يمٗمقرًا.

 ...ُمداظمٚم٦م:

وُمع ذًمؽ أٟم٤م أىمقل اعم٠ًمًم٦م ي٤م أظمل ًمٞم٧ًم اذا اًمًٝمقًم٦مو ٓ ْيقز أن  اًمِمٞم :

ٟم٘مقل ٟم ـ اًمرضمؾ  يذا اًميذي ييرٙمٚمؿ اًمٙميلم و ٚميف قميغم ذًميؽ همػمشميف اإلؾميلُمٞم٦م 

 أن  ذا يٙمٗمر ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة.

 ؿمٞماٜم٤م ذم ؿمٖمٚمف أظمرىو)اٟم٘مٓم٤مع(  ؿم٘مرة:
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أن اًمٕمٚمييييينء ذم اعمٛمٚمٙمييييي٦م اًمٕمرسمٞميييييي٦م اًمًيييييٕمقدي٦م َيٙمٛميييييقن طمٙمييييييًن قم٤مُمييييي٤ًم اييييييذه 

 اًم٘مْمٞم٦م.

 سم٤مرك ام ومٞمؽ. اًمِمٞم :

 ؿم٘مرة:  ذا  ق احل٘مٞم٘م٦م.

 ؿم٘مرة: يمٞمػ يٕمٜمل...

 يٙمٗمرون شم٤مرك اًمّملةو يٙمٗمرون شم٤مرك اًمزيم٤مة. ُمداظمٚم٦م:

 )إظمقة اإلينن وأن ُمع جمٚمس ًظمر(

ذيميييير واًمييييذيمرى شمٜمٗمييييع اعميييي١مُمٜملمو أٟمٜمييييل ذم ؾمييييٌٞمؾ اًمر٘ميييي٤مرب سمييييلم أٟميييي٤م أ اًمِمييييٞم :

اإلظمييقان اًمًييٚمٗمٞملم اعمرٜميي٤مومريـ ُمييع إؾمييػ ٕؾميي٤ٌمب سم٤مقمر٘ميي٤مدي همييػم ُمقضمٌييف هلييذا 

اًمرٜميييي٤مومر و ييييذا اًمرييييداسمر واًمرٌيييي٤مهمضو ذم ؾمييييٌٞمؾ اًمقصييييقل إمم ُمٕمروميييي٦م اًمًيييي٥ٌم يميييي٤من 

 ؾم١مازم واو ٤ًم ضمدًا أٟميف يي٤م ظم٤مًميد أقمٓمٜمي٤م أقمٔميؿ ظميله سمٞمٜمٜمي٤م وسميلم اإلظميقان  ي١مٓء

ذم اًمٕم٘مٞميييدةو ومييي٠مىمقل قمييي٤مدة ُميييع إؾميييػ ًمٙميييـ ٓو ٓ أؾميييػ: ٕٟميييؽ واحلٛميييد م ُمييي٤م 

 ضمت٧م سم٤معم ٤مل.

وميييي٢مذًا:  ييييذا  ء يٗمرطمٜميييي٤م وٓ ي١مؾمييييٗمٜم٤مو إٟميييين ضمتيييي٧م سمٛم يييي٤م،ة أًم٘م٤م يييي٤م اًمرضمييييؾ 

وطمٙمؿ قمغم ـمٌ٘م٦م ُمـ اًمٗم٤ًمق سم٠مسؿ ُمرشمدونو ًمٙمـ  يذا ٓ يقضميد ظميله ومٙميري 

ٛم ي٤م،اهتؿ وسمٙمريٌٝمؿ وقم٘م٤مئدي سمٞمٜمٜمي٤م وسمٞميٜمٝمؿو وسما٤مصي٦م وأٟمي٧م سميل ؿميؽ أقميره سم

أسييؿ يٍمييطمقن سميي٠من قم٘مٞمييدهتؿ قمييغم ُمييٜمٝم٩م اًمًييٚمػ اًمّميي٤مًم  ظم٤مصيي٦م ذم ُمقوييقع 

 اًمرٙمٗمػم وأسؿ ود ا قارجو وأسؿ ٓ يٙمٗمرون سمٙمٌػمةو أًمٞمس يمذًمؽع
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 سمغم ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

وميي٢مذا يميي٤من  ييذا إصييؾ سميي٤مرك ام ومٞمييؽ ُمقضمييقد سمٞمٜمٜميي٤م مجٞمٕميي٤ًم طمٞمٜمتييذ إذا  اًمِمييٞم :

إسي٤م شميق ؿ ظميله اعمٕميروه قمٜميد ؿو طمٞمٜمتيذ ٓ وىمٗمٜم٤م قمغم قم٤ٌمرة ٕطمد ؿ ٟم٘ميقل 

ْيييقز سمييي٤مرك ام ومٞميييؽ أن ٟمرٛمًيييؽ اييي٤م وٟميييٜم٘مض اًم٘م٤مقميييدة اًمريييل  يييؿ ُمرٗم٘ميييقن ُمٕمٜمييي٤م 

قمٚمٞمٝميي٤مو وإٟميين ٟم يي٤مول أن ٟمقضمييد شمقضمٞمٝميي٤ًم ُم٘مٌييقًٓ ُمٕم٘مييقًٓ عم ييؾ  ييذا اًمٙمييلم اًمييذي 

يٛمٙمييييـ أن فيييي٤مًمػ اًمٕم٘مٞمييييدة اعمجٛمييييع قمٚمٞمٝميييي٤م سمٞمٜمٜميييي٤مو وىمييييد ذيمرٟميييي٤م ًٟمٗميييي٤ًم وأفمييييـ أٟمييييؽ 

ن  ييذا اًمٙمييلم ظمٓميي٠مو ًمييٞمس سم  ٜميي٤م  ييذا ظمٓميي٠م أو ٓو  ييؾ  ييق يمييلم  طميي٧م أيْميي٤ًم أ

ُميي لً ظمٓمييي٤موو أو قم٘م٤مئييديو ًميييٞمس  يييذا ُمقوييققمٜم٤مو ُمقويييققمٜم٤م أن  يي٤مت دًمٞميييؾ ُميييـ 

يملُمٝمييؿ اًمٍمييي  سميي٠مسؿ يٙمٗمييرون ُمرشمٙمٌييل اًمٙمٌييػمةو و ييذا ٓ يقضمييد سمييؾ اعمقضمييقد 

اًمٕمٙمييسو وميي٢مذًا  ييذه اًمٙمٚمٛميي٦م شمٗمنيي قمييغم وييقء شمٚمييؽ اًم٘م٤مقمييدةو وأٟميي٤م ذيمييرت ًٟمٗميي٤ًم أٟمييف 

ذا يملم ىمد يّمدر ُمٜم٤م ٟم ـ اًمذيـ ٟمٔمـ سم٠مٟمٜم٤م ٟمرتد ذم إصدار إطمٙم٤ممو ىمد يّمدر  

ُمٜم٤م  ء وًمًٜم٤م  ٜم٤مكو وُم٤م ومٙمرٟم٤م أن اًمٜم٤مس ؾمٞمٗمٝمٛمقن ُمٜمٝم٤م ظمله ُم٤م ٟمريدو ومٙميؾ 

ٚمًيٝمق ذم اًمرٕمٌيػم قمين يًير٘مر ذم ىمٚمٌيف وذم داظميؾ ٟمٗمًيفو ًمٙميـ أٟمي٤م ًمإٟم٤ًمن ُمٕميرض 

في٤مًمػ ُمي٤م ٟمٕمروميف قمٜميف ُميـ أٟميف ٓ ٤م أن اًمرضميؾ ٝمياحل٘مٞم٘م٦م  يذه اًمٕمٌي٤مرة أٟمي٤م ٓ أومٝميؿ ُمٜم

يٙمٗمر اعمًٚمؿ سم٤مرشمٙم٤مب اًمٙمٌػمةو وأٟمف يدٟميدن أن شمٙمٗميػم ُمًيٚمؿ سمٙمٌيػمة  يق ُميذ ٥م 

 ا قارج و ق ود ؿ  اطم٦م.

إذًا: ومٕمٚمٜميي٤م خمييرج ييي٤م أظمييل أٟمييف ٟم ٛمييؾ  ييذا اًمٙمييلم قمييغم  ء ُمييـ ُمٕمٜمييك ٟم ييـ 

ٟمرٗمييؼ قمٚمٞمييف و ييق ىمٚمٜميي٤مه ؾميي٤مسم٘م٤ًم أٟمييف يٗمٝمييؿ ُمييـ ًمًيي٤من  يي١مٓء اًمٗمًيي٤مق أسييؿ يًيير ٚمقن 

ذًمييؽ اًمٗمًييؼ واًمٗمجييقر سم٘مٚمييقاؿو ٓ وام  ييق خمٓمييل  يي٥م أٟمييف خمٓمييل ًمٙمييـ ًمييٞمس 
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خمٓميييل ذم اًمٕم٘مٞميييدةو خمٓميييل ذم احلٙميييؿ قميييغم ؿمييياص ُميييـ اًمٜمييي٤مسو يٕمٜميييل أٟمييي٧م 

شمٕمره ضمٞمدًا أن اًم٘م٤م  اًمنمقمل اًمذي َيٙمؿ سمن أٟميزل ام َيٙميؿ سم٘مريؾ ُميـ ىمريؾ 

قمٛمييدًاو ًمٙمييـ سمٜميي٤مء قمييغم ؿمييٝمقد ىمييد يٙمقٟمييقن ؿمييٝمقد زورو وم ٙمييؿ سم٘مرييؾ ٟمٗمييس سمريتيي٦م 

 .أه اًمذي أىم٤مم اًم٘مرؾ قمٚمٞمف ًمٞمس ظمٓم٠مً ًمٙمٜمف خمٓملو خمٓملو ًمٙمـ ُمٌد

وم٢مذًا: سم٤مرك ام ومٞمؽ ٟم ـ ٟمريد أن ٟمٛمًؽ إصقلو ٓ ٟمريد أن ٟمٛمًؽ اًمٗميروع 

اًمرييل شمٓمٌييؼ قمييغم إصييقل صييقاسم٤ًم أم ظمٓميي٠ًمو وًمييذًمؽ وم٠مٟميي٤م أٟمّميي  أٟمييف ُميي٤م دمٕمييؾ ُم ييؾ 

قن قمٚمٞمٝمي٤مو  ذه اًمٙمٚمنت ؾم٥ٌم ومرىم٦م سمٞمٜميؽ وسمٞميٜمٝمؿو ُمي٤م دام أن إصيقل أٟميرؿ ُمرٗم٘مي

صمييؿ ُميي٤م ذيمرشمييف ًٟمٗميي٤ًم سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ٕظمٞمٜميي٤م وأىمييقل أظمقٟميي٤م ذم اًمٖمٞميي٥م: ٕٟمييف ُميي٤م أٟميي٤م قمرومرييف وٓ 

 ييق قمرومٜمييل و ييق.. ؾمييٗمر احلييقازمو وم٠مٟميي٧م ذيمييرت سم٠مٟمييف ُمييـ ضمٝميي٦م يٗمييرق سمييلم اًمٙمٗميير 

آقمر٘م٤مدي واًمٙمٗمر اًمٕمٛمكمو ًمٙميـ ُميـ ضمٝمي٦م أظميرى ٓ يٗميرق سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٚم ٤ميمٛمٞمي٦م م 

إُمٕمي٤من اًمٜمٔمير: ٕٟميف أيْمي٤ًم ٟم يـ ٟم٘ميقل:  قمز وضمؾو أٟمي٤م أفميـ  يذه ُمقويع َيري٤مج إمم

احل٤ميمٛمٞم٦م م ٓ شم٘مٌؾ اًم٘مًٛم٦مو ومٚمٕمٚمف يٕمٜمل  ذاو أُمي٤م أٟميف َيٙميؿ أٟميف يميؾ ُميـ ظمي٤مًمػ 

اًمنمع ذم ىمْمٞم٦م ُم٤م ذم طمٙمقُم٦م ُم٤م ومٝمق يم٤مومرو ُم٤م أفمـ أن اًمرضمؾ ي٘مقل  ٙمذاو ومٝمؾ 

 أٟم٧م قمٜمدك دًمٞمؾ قمغم  ذاع

أٟميي٤م ىمييد ذيمييرت ... ييي٤م ؿمييٞم  أٟميي٤م أريييد أن أىمييقل ومييٞمن يرٕمٚمييؼ سميين ُم٣مييو ُمداظمٚميي٦م:

قمٜمييدُم٤م ؾميي٠مًمرٜمل  يييؾ  ييؿ فيي٤مًمٗمقن ذم اًمٕم٘مٞميييدة أم  ييؿ ُمٕمٜميي٤مو وم٘مٚمييي٧م ًمٙمييؿ ُمٕمٜمييي٤م ذم 

اًمٕم٘مٞمييييدة ومييييٞمن ئمٝمييييرو وإٟميييين  ييييؿ ذم اعمييييٜمٝم٩مو وأٟميييي٤م أفمييييـ أن اًمٕم٘مٞمييييدة ضمييييزءًا ُمييييـ 

اعمٜمٝم٩مو ًمٙمـ ىمٚم٧م زم ذم ُميقـمـو ىمٚمي٧م ًميؽ ًمٙميـ  يق فمٝمير ُميٜمٝمؿ سمٕميض إىميقال 

دة ا يقارج ُمي لًو ٟمٕميقذ سمي٤مم اًمرل ٟمٔمـ أس٤م تس اًمٕم٘مٞمدةو ًميٞمس أسيؿ يرٌٜميقن قم٘مٞمي
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وٓ ٟمرٝمٛمٝمؿ اذاو وٓ أفمـ أن ُم ؾ ؾمٚمنن و ق قم٤مىمؾ وُمرٕمٚمؿ ُم٤م أفمٜمف يرٌٜمك ُم يؾ 

 يييذه اًمٕم٘مٞميييدة اًم٤ٌمـمٚمييي٦م اًمزائٗمييي٦مو ًمٙميييـ  يييذا اعميييقـمـ أٟمييي٤م ذم وضمٝمييي٦م ٟمٔميييري يييي٤م ؿميييٞم  

ويٛمٙميـ أيمييقن خمٓمييلو أٟمي٤م ذم وضمٝميي٦م ٟمٔمييري  ييذا اعميقـمـ  ييذه قم٘مٞمييدة ا ييقارجو 

لم ظمٓمييييي٠مو أردت أن أؾميييييردركو اعميييييقـمـ اًميييييذي ُميييييـ أضميييييؾ  يييييذا أىميييييقل  يييييذا اًمٙمييييي

 أؾمٛمٕمرٙمؿ إي٤مه ومٞمن يرٕمٚمؼ سم٤معمًراػ سم٤معمٕمّمٞم٦م.

ييي٤م أظمييل ومنييٟم٤م آؾمييراٗم٤مه ىمييد يٙمييقن ىمٚمٌٞميي٤ًم وىمٚمٜميي٤م سميي٠من ًمًيي٤من احلييي٤مل  اًمِمييٞم :

 أٟمٓمؼ ُمـ ًم٤ًمن اعم٘م٤مل. ٟمٕمؿ.

وم٠مٟمييي٧م شمًيييرٓمٞمع أن ختٓمتيييف ذم  يييذه ا زئٞمييي٦مو ًمٙميييـ ٓ شمًيييرٓمٞمع أن ختٓمتيييف ذم 

 اًم٘م٤مقمدة.

ظمٓمتيف ذم اًم٘م٤مقميدةو أٟمي٤م أىميقل  يذه ا زئٞمي٦م يي٤م ؿميٞم و  يذه ا زئٞمي٦م ُم٤م أ ُمداظمٚم٦م:

 و ذا اًمٙملم  ذه قم٘مٞمدة قمٜمد ا قارج.

 ًمٞم٧ًم قم٘مٞمدة  ذهو  ذا طمٙمؿ. اًمِمٞم :

اًمييذي ومٝمٛمرييف أٟميي٤م ُمييـ يملُمييفو  ييق ُميي٤م َيٙمييؿ قمييغم رضمييؾ سمذاشمييف...  ييق  ُمداظمٚميي٦م:

ي٘مًؿ اًمٜم٤مس أصٜم٤مه وي٘مقل أن  ذه اًمٗمت٦م طمٙمٛمٝم٤م يمذا  ؿ ظم٤مًمدون خمٚميدون ذم 

ًمٜميي٤مرو أٟميي٤م أرى أن  ييذا ظمٓميي٠م ٓ َيٙمييؿ قمييغم ؾمييٚمنن سم٠مٟمييف يرٌٜمييك قم٘مٞمييدة ا ييقارجو ا

يمٞمييػ وٟم ييـ ُم ييؾ ُميي٤م شمٗمْمييٚم٧م ييي٤م ؿمييٞم  ٟمًييٛمع ُمٜمييف وُمييـ همييػمه أسييؿ يٌرٕمييدون قمييـ 

 ا قارجو وأسؿ هلؿ ُمقاىمػو و.. إمم ًظمرهو  ذا ٓ ؿمؽ ومٞمف.

ًمٙمييـ أٟميي٤م إٟميين أردت وم٘مييط ىمٚميي٧م ُمٕمييؽ ُمييقـمـ ُمييـ ُمييقاـمـ اًمرييل ٟماِمييك أن ذم 
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 يًرجر ؿ اًمِمٞمٓم٤من ظمّمقص٤ًم وأسؿ ف٤مًمٗمقٟمٜم٤م ذم اعمٜمٝم٩م.اعمًر٘مٌؾ 

 ُم٤م يم٤من  ذا اًمٓمٚم٥م ي٤م أظمل سم٤مرك ام ومٞمؽ. اًمِمٞم :

 أٟم٤م  ذا اًمذي ومٝمٛمرف ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

ُميي٤م يميي٤من  ييذا اًمًيي٥ٌم سميي٤مرك ام ومٞمييؽو أٟميي٧م ًمييؽ أٟميي٧م شمييرٙمٚمؿ يميين شمِميي٤مء  اًمِمييٞم :

ـ ًمٙميييـ ًميييٞمس ًميييؽ أن دمٞمييي٥م قمييين د شمًييي٠ملو ًميييؽ أن شميييرٙمٚمؿ يمييين شمِمييي٤مءو ًمٙميييـ ٟم ييي

 ؾم١ماًمٜم٤م يم٤من واو ٤ًم وشمٙمرر ؾمٛمٕم٤ًمو أقمٓمٜم٤م...

 (  00:  21: 48/ 606) اهلدى والنور /

 ليس يف اهلدى والنور 607وشريط 
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 بٝإ خطس ايتعصب املرٖيب ْٚٗٞ  

 بعض ايصبٗات ّدَزَٚ أ١ُ٥ املراٖب عٓ٘

 [:¢]ؿٚل اإلمٚم يف مَدمٜ ـتٚبف: أصؾ صٍٜ صالة افٌْل 

يف افهالالة  ـالٚن مالـ  ¢ودٚ ـٚن مقوقع افُتٚب إٕام هق بٔٚن هدي افٌْل 

أورد ؾٔالف مالٚ افٌدهل أن ٓ أتَٔد ؾٔف بّذهٛ مًغ  فًٌِٛ افذي مر ذـره، وإٕالام 

ًٚ -¢ثٌٝ ظْف   ، وؿد أحًـ مـ ؿٚل: -ـام هق مذهٛ ادحدثغ ؿدياًم وحديث

 أهؾ احلديٞ هؿ أهالؾ افٌْالل وإن

 

 

 مل يهحٌقا ًٍٕف إٍٔٚشٓؿ صحٌقا 

ًٚ فنتٚت مٚ تٍرق يف  -إن صٚء اهلل تًٚػ-وفذفؽ ؾ٘ن افُتٚب شُٔقن  جٚمً

، ظالؿالٜ بّقوالقظف ف ادذاهٛ امٚ فالف ظذ اختال -بىقن ـتٛ احلديٞ وافٍَف

إن -بٔالالْام ٓ عّالالع مالالٚ ؾٔالالف مالالـ احلالالؼ أي ـتالالٚب أو مالالذهٛ، وشالالُٔقن افًٚمالالؾ بالالف

ناُ  إَِؼ  ﴿امـ ؿد هداه اهلل  -صٚء اهلل ََ ََ دَِا اْختَؾَُػوا ؿِقِه ِمَن اْْلَقِّ بِنِْذكِِه َواَّللهُ ََيِْدي َمنْن 

اٍط ُمْستَِؼقمٍ   .[312]البقرة:﴾ِِصَ

، -وهق افتًّؽ بٚفًْٜ افهالحٔحٜ-فٍْز ثؿ إ:ي حغ ووًٝ هذا ادْٟٓ

امالالٚ شالالق ف يْتؼالال بالالغ افْالالٚس إن صالالٚء اهلل  -وجريالالٝ ظِٔالالف يف هالالذا افُتالالٚب وؽالالره

  ـْٝ ظذ ظِؿ إٔف شق ف ٓ ُيْرِِض ذفؽ ـؾ افىقائػ وادالذاهٛ، بالؾ -تًٚػ

أفًالْٜ افىًالـ، وأؿالالم افِالقم إال، وٓ بالٖس -أو ـثالر مالْٓؿ-شق ف يقجف بًوٓؿ
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ًٚ أن إروٚء افْٚس ؽٚيٜ ٓ تدرك، وأن:مـ ذفؽ ظع  ؾ٘:ي أظ  ِؿ أيو

  ـالالام ؿالالٚل رشالالالقل اهلل شمالالـ أرى افْالالٚس بًالالخط اهلل  وـِالالالف اهلل إػ افْالالٚس  »

 وهلل در مـ ؿٚل: ¢

ـٍ  ظ ٍح مالالالالالالاـل مَٚفالالالالالالاٜل ضالالالالالالاٚل  وفًالالالالالالاٝل بْالالالالالالاٚل

 

 

ٍر ظالالالذ جٌالالالؾ وظالالالرِ   ُٝ يف ؽالالاٚل  وفالالالق ـْالالال

 ومـ ذا افذي يْجق مـ افْٚس شٚدًٚ  

 

ؾٔتل ٍٕنالالال  ٓؿ بالالالغ خالالاٚل ب ظالالاْل  وفالالالق ؽالالاٚل

ؾحًالالالٌل إْٔالالالل مًتَالالالد أن ذفالالالؽ هالالالق افىريالالالؼ إؿالالالقم، افالالالذي أمالالالر اهلل تًالالالٚػ بالالالف  

ادٗمْغ، وبْٔالف ٌْٕٔالٚ دّالد شالٔد ادرشالِغ، وهالق افالذي شالُِف افًالِػ افهالٚف  

افالذيـ يْتّالل افٔالقم -مـ افهحٚبٜ وافتالٚبًغ ومالـ بًالدهؿ، وؾالٔٓؿ إئّالٜ إربًالٜ

ًّالؽ بٚفًالْٜ، ، وـِٓالؿ متٍالؼ ظالذ وجالقب افت-إػ مذاهٌٓؿ مجٓقر ادًالِّغ

 ¢وافرجقع إفٔٓٚ، وترك ـؾ ؿقل خيٚفٍٓٚ، مٓام ـٚن افَٚئالؾ ظيالٔاًم  ؾال٘ن صالٖٕف 

 أظيؿ، وشٌِٔف أؿقم.

وفذفؽ ؾ٘:ي اؿتديٝ هبالداهؿ، واؿتٍٔالٝ اثالٚرهؿ، وتًٌالٝ أوامالرهؿ بٚفتًّالؽ 

بٚحلالالديٞ  وإن خالالٚفػ أؿالالقاقؿ، وفَالالد ـالالٚن قالالذه إوامالالر أـالالز إثالالر يف  جالالل 

ظالالراِض ظالالـ افتَِٔالالد إظّالالك. ؾجالالزاهؿ اهلل تًالالٚػ ظْالالل هالالذا افالالْٟٓ ادًالالتَٔؿ، وإ

 خرًا.

 أقٛاٍ األ١ُ٥ يف اتباع ايط١ٓ ٚتسى أقٛاهلِ املدايف١ هلا:

ومالالالـ ادٍٔالالالد أن ًٕالالالقق هْالالالٚ مالالالٚ وؿٍْالالالٚ ظِٔالالالف مْٓالالالٚ أو بًوالالالٓٚ، فًالالالؾ ؾٔٓالالالٚ ظيالالالٜ 

تَِٔالدًا أظّالك، ويتًّالؽ  -بالؾ يَِالد مالـ دو الؿ بالدرجٚت -وذـرى دالـ يَِالدهؿ

ـالالالام فالالالق ـٕٚالالالٝ ٕزفالالالٝ مالالالـ افًالالالامء، واهلل ظالالالز وجالالالؾ يَالالالقل:  بّالالالذاهٌٓؿ وأؿالالالقاقؿ 
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ـَؾِقالً َما َتَذفهُرونَ ﴿  .[2]األعراف:﴾اتهبُِعوا َما أُكِْزَل إَِققُْؽْم ِمْن َربُِّؽْم َوالَ تَتهبُِعوا ِمْن ُدوكِِه أَْوقِقَاَ  

 أبق حٍْٜٔ رمحف اهلل:-7

ؿالد روى ظْالف أصالحٚبف ؾٖوقؿ اإلمٚم أبق حٍْٜٔ افًْامن بـ ثٚبٝ رمحف اهلل، و

أؿالالالالقآً صالالالالتك، وظٌالالالالٚرات متْقظالالالالٜ  ـِٓالالالالٚ تالالالالٗدي إػ رء واحالالالالد وهالالالالق: وجالالالالقب 

 إخذ بٚحلديٞ، وترك تَِٔد اراء إئّٜ ادخٚفٍٜ فف:

 .شإذا ص  احلديٞ  ؾٓق مذهٌل  »-7

 .شٓ حيؾ ٕحد أن يٖخذ بَقفْٚ  مٚ مل يًِؿ مـ أيـ أخذٕٚه  » -7

 .شدفٔع أن يٍتل بُالمل  حرام ظذ مـ مل يًر ف »ويف روايٜ: 

 .شؾْٕ٘ٚ بؼ  َٕقل افَقل افٔقم، وٕرجع ظْف ؽدًا  »زاد يف روايٜ: 

ٓ تُتالٛ ـالؾ مالٚ تًالّع  -وهق أبق يقشالػ-وحيؽ يٚ يًَقب! »ويف أخرى: 

وأرى افالالالرأي ؽالالالدًا، وأترـالالالف بًالالالد  مْالالالل  ؾالالال٘:ي ؿالالالد أرى افالالالرأي افٔالالالقم، وأترـالالالف ؽالالالدًا،

 .شؽد

ُٝ ؿالالالالقًٓ خيالالالالٚفػ ـتالالالالٚب اهلل»-7 ، ؾالالالالٚترـقا ¢ تًالالالالٚػ، وخالالالالز افرشالالالالقل إذا ؿِالالالال

 .شؿقال 

 مٚفؽ بـ إٔس رمحف اهلل:-7

 وأمٚ اإلمٚم مٚفؽ بـ إٔس رمحف اهلل  ؾَٚل:

إٕام إٔٚ بؼ أخىئ وأصالٔٛ، ؾالٕٚيروا يف رأيالل  ؾُالؾ مالٚ واؾالؼ افُتالٚب  » -7

 .شوافًْٜ  ؾخذوه، وـؾ مٚ مل يقاؾؼ افُتٚب وافًْٜ  ؾٚترـقه 
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 .ش ¢ٓ ويٗخذ مـ ؿقفف ويسك  إٓ افٌْل إ -¢بًد افٌْل -فٔس أحد » -7

 ؿٚل ابـ وهٛ:-7

ًٚ شئؾ ظـ ختِٔؾ أصٚبع افرجِغ يف افقوقء؟ ؾَٚل:   شًّٝ مٚفُ

 .شفٔس ذفؽ ظذ افْٚس »

ومالالٚ »ؿالالٚل: ؾسـتالالف حتالالك خالالػ افْالالٚس، ؾَِالالٝ فالالف: ظْالالدٕٚ يف ذفالالؽ شالالْٜ. ؾَالالٚل: 

 .شهل؟ 

ـ يزيالالد بالالـ ؿِالالٝ: حالالدثْٚ افِٔالالٞ بالالـ شالالًد وابالالـ قًٔالالٜ وظّالالرو بالالـ احلالالٚرث ظالال

ظّرو ادًٚؾري ظـ أيب ظٌد افالرمحـ احلالٌع ظالـ ادًالتقرد بالـ صالداد افَالرر 

إن هالذا  »يدفؽ بخْكه مالٚ بالغ أصالٚبع رجِٔالف. ؾَالٚل:  ¢ؿٚل: رأيٝ رشقل اهلل 

 .شاحلديٞ حًـ، ومٚ شًّٝ بف ؿط إٓ افًٚظٜ 

 افنٚؾًل رمحف اهلل:-7

أـثالالر وأضٔالالٛ وأتٌٚظالالف  وأمالالٚ اإلمالالٚم افنالالٚؾًل رمحالالف اهلل  ؾالالٚفَْقل ظْالالف يف ذفالالؽ

 أـثر ظّالً هبٚ وأشًد  ؾّْٓٚ:

وتًالالزب ظْالالف، ؾّٓالالام  ¢مالالٚ مالالـ أحالالد إٓ وتالالذهٛ ظِٔالالف شالالْٜ فرشالالقل اهلل  »-7

خالالالال ف مالالالٚ ؿِالالالٝ   ¢ؿِالالٝ مالالالـ ؿالالالقل، أو أصالالالِٝ مالالالـ أصالالالؾ، ؾٔالالالف ظالالالـ رشالالالقل اهلل 

 .ش، وهق ؿقال ¢ؾٚفَقل مٚ ؿٚل رشقل اهلل 

  مل ¢رشالالالقل اهلل أمجالالالع ادًالالالِّقن ظالالالذ أن مالالالـ اشالالالتٌٚن فالالالف شالالالْٜ ظالالالـ  »-7

 .شحيؾ فف أن يدظٓٚ فَقل أحد 
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  ؾَقفالالقا بًالالْٜ رشالالقل ¢إذا وجالالدتؿ يف ـتالالٚيب خالالال ف شالالْٜ رشالالقل اهلل  »-7

 .ش، ودظقا مٚ ؿِٝ ¢اهلل 

 .شؾٚتًٌقهٚ، وٓ تِتٍتقا إػ ؿقل أحد  »ويف روايٜ: 

 .شإذا ص  احلديٞ  ؾٓق مذهٌل  »-3

احلالالالالديٞ افهالالالالحٔ   إٔالالالالتؿ أظِالالالالؿ بٚحلالالالالديٞ وافرجالالالالٚل مْالالالالل، ؾالالالال٘ذا ـالالالالٚن  »-5

ًٚ -ؾالالٖظِّق:ي بالالف ًٚ، أو صالالٚمٔ ًٚ، أو بكالالي   حتالالك أذهالالٛ إفٔالالف -أي رء يُالالقن: ـقؾٔالال

 ًٚ  .شإذا ـٚن صحٔح

ظْد أهؾ افَْؾ بخال ف مٚ  ¢ـؾ مًٖفٜ ص  ؾٔٓٚ اخلز ظـ رشقل اهلل  »-0

 .شؿِٝ  ؾٖٕٚ راجع ظْٓٚ يف حٔٚيت، وبًد مقيت 

خالؾالالف  ؾالالٚظِّقا أن  ¢إذا رأيتّالالق:ي أؿالالقل ؿالالقًٓ، وؿالالد صالال  ظالالـ افٌْالالل  »-3

 .شظَع ؿد ذهٛ 

خالالالال ف ؿالالالقال امالالالٚ يهالالال   ؾحالالالديٞ  ¢ـالالالؾ مالالالٚ ؿِالالالٝ  ؾُالالالٚن ظالالالـ افٌْالالالل  »-8

 .شافٌْل أوػ، ؾال تَِدو:ي 

 .ش  ؾٓق ؿقال، وإن مل تًًّقه مْل ¢ـؾ حديٞ ظـ افٌْل  »-3

 أمحد بـ حٌْؾ رمحف اهلل:-3

ًٚ هبالالٚ ًٚ فًِالالْٜ و ًالالُ ـالالٚن »، حتالالك وأمالالٚ اإلمالالٚم أمحالالد  ؾٓالالق أـثالالر إئّالالٜ مجًالال

   وفذفؽ ؿٚل:شيُره ووع افُتٛ افتل تنتّؾ ظذ افتٍريع وافرأي 

ًٚ، وٓ افنٚؾًل، وٓ إوزاظالل، وٓ افثالقري،  »-7 ٓ تَِد:ي، وٓ تَِد مٚفُ
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 . ويف روايٜ:شوخذ مـ حٔٞ أخذوا 

وأصحٚبف، ؾخذ بف، ثؿ  ¢ٓ تَِد ديْؽ أحدًا مـ هٗٓء، مٚ جٚء ظـ افٌْل  »

 وؿٚل مرة: شفرجؾ ؾٔف خمر افتٚبًغ بًد  ا

وظـ أصحٚبف، ثؿ هق مـ بًالد  ¢آتٌٚع: أن يتٌع افرجؾ مٚ جٚء ظـ افٌْل  »

 .شافتٚبًغ خمر 

رأي إوزاظالالل، ورأي مٚفالالؽ، ورأي أيب حٍْٔالالٜ  ـِالالف رأي، وهالالق ظْالالدي  »-7

 .ششقاء، وإٕام احلجٜ يف أثٚر 

 .ش  ؾٓق ظذ صٍٚ هُِٜ ¢مـ رد حديٞ رشقل اهلل  »-7

هل أؿقال إئّالٜ رِض اهلل تًالٚػ ظالْٓؿ يف إمالر بٚفتًّالؽ بٚحلالديٞ،  تِؽ

وافْٓالالالل ظالالالـ تَِٔالالالدهؿ دون بهالالالرة، وهالالالل مالالالـ افقوالالالقح وافٌٔالالالٚن بحٔالالالٞ ٓ تٌَالالالؾ 

 جدًٓ وٓ تٖويالً.

ؾالالال٘ن مالالالـ  ًالالالؽ بُالالالؾ مالالالٚ ثٌالالالٝ يف افًالالالْٜ، وفالالالق خالالالٚفػ بًالالالض أؿالالالقال : وظِٔالالالف

ًٚ ظالالـ ضالالريَ ًٚ دالالذهٌٓؿ، وٓ خٚرجالال تٓؿ  بالالؾ هالالق متٌالالع قالالؿ إئّالالٜ  ٓ يُالالقن مٌٚيْالال

ًٚ، ومتًّالالؽ بالالٚفًروة افالالقثَك افتالالل ٓ إٍهالالٚم قالالٚ، وفالالٔس ـالالذفؽ مالالـ تالالرك  مجًٔالال

افًالالالْٜ افثٚبتالالالٜ دجالالالرد خمٚفٍتٓالالالٚ فَالالالققؿ  بالالالؾ هالالالق بالالالذفؽ ظالالالٚص قالالالؿ، وخمالالالٚفػ 

ُؿنوَك ؿِنقَ   ﴿ٕؿقاقؿ ادتَدمٜ، واهلل تًالٚػ يَالقل:  َؽِّ َُ َُْمِمـُنوَن َحتهنى  ؿاَلَ َوَربَِّك الَ 

ََُسؾُِّؿوا َتْسؾِقً  َشَجَر  ـََضقَْت َو ، وـنال  [56]النساء:﴾بَقْـَُفْم ُثمه الَ ََيُِدوا ِِف أَكُػِسِفْم َحَرًجا ِِمها 

َُِصقبَُفْم َعَذاٌب أَقِقمٌ  ﴿  .[52]النور:﴾َؿؾْقَْحَذِر اقهِذََن ُُيَاقُِػوَن َعْن أَْمِرهِ أَْن ُتِصقبَُفْم ؿِتْـٌَة أَْو 

 رمحف اهلل تًٚػ:ؿٚل احلٚؾظ ابـ رجٛ 
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، وظرؾالالالالف  أن ئٌْالالالالف ف مالالالالٜ، ¢ؾٚفقاجالالالالٛ ظالالالالذ ـالالالالؾ مالالالالـ بٌِالالالالف أمالالالالر افرشالالالالقل  »

ويْه  قالؿ، ويالٖمرهؿ بٚتٌالٚع أمالره، وإن خالٚفػ ذفالؽ رأي أي مًيالؿ ؿالد خالٚفػ 

أمالالالالره يف بًالالالالض إصالالالالٔٚء خىالالالالٖ، ومالالالالـ هْالالالالٚ رد افهالالالالحٚبٜ ومالالالالـ بًالالالالدهؿ ظالالالالذ ـالالالالؾ 

ًٚ فالالالف  بالالالؾ هالالالق دٌالالالقب  خمالالالٚفػ شالالالْٜ صالالالحٔحٜ، وربالالالام أؽِيالالالقا يف افالالالرد، ٓ بٌوالالال

ظْالالدهؿ مًيالالؿ يف ٍٕقشالالٓؿ، فُالالـ رشالالقل اهلل أحالالٛ إفالالٔٓؿ، وأمالالره ؾالالقق أمالالر ـالالؾ 

خمِالالالقق، ؾالالال٘ذا تًالالالٚرض أمالالالر افرشالالالقل وأمالالالر ؽالالالره  ؾالالالٖمر افرشالالالقل أوػ أن يَالالالدم 

ويتٌع، وٓ يّْع مـ ذفؽ تًئؿ مـ خٚفػ أمره، وإن ـالٚن مٌٍالقرًا فالف، بالؾ ذفالؽ 

 ¢ا طٓالالالالالر أمالالالالالر افرشالالالالالقل ادخالالالالالٚفػ ادٌٍالالالالالقر فالالالالالف ٓ يُالالالالالره أن خيالالالالالٚفػ أمالالالالالره  إذ

 .شبخالؾف

، وأوجٌالالالقا -ـالالالام مالالالر -ؿِالالالٝ: ـٔالالالػ يُرهالالالقن ذفالالالؽ  وؿالالالد أمالالالروا بالالالف أتٌالالالٚظٓؿ

ظِالالالالٔٓؿ أن يسـالالالالقا أؿالالالالقاقؿ ادخٚفٍالالالالٜ فًِالالالالْٜ؟! بالالالالؾ إن افنالالالالٚؾًل رمحالالالالف اهلل أمالالالالر 

أصالالحٚبف أن يًْالالٌقا افًالالْٜ افهالالحٔحٜ إفٔالالالف، وفالالق مل يٖخالالذ هبالالٚ، أو أخالالذ بخالؾٓالالالٚ  

افًٔد رمحف اهلل ادًٚئؾ افتل خٚفػ مذهٛ  وفذفؽ دٚ مجع ادحَؼ ابـ دؿٔؼ

ًٚ -ـالالؾ واحالالد مالالـ إئّالالٜ إربًالالٜ احلالالديٞ افهالالحٔ  ؾٔٓالالٚ يف  -إٍالالرادًا، واجتامظالال

 جمِد وخؿ  ؿٚل يف أوفف:

إن ًٕالالالالٌٜ هالالالالذه ادًالالالالٚئؾ إػ إئّالالالالٜ ادجتٓالالالالديـ حالالالالرام، وإٕالالالالف عالالالالٛ ظالالالالذ  »

 .ش افٍَٓٚء ادَِديـ قؿ مًرؾتٓٚ  فئال يًزوهٚ إفٔٓؿ  ؾُٔذبقا ظِٔٓؿ

 تسى األتباع بعض أقٛاٍ أ٥ُتِٗ اتباعًا يًط١ٓ:

قِػَ  ﴿وفذفؽ ـِف ـٚن أتٌالٚع إئّالٜ  ـَؾِقٌل ِمَن اآلِخِرَنَ  ،ُثؾهٌة ِمَن األَوه -12]الواقعة::﴾َو
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. ال َلخذون بلـوال أئؿتفم فؾفا؛ بل ـد ترفوا فثرًا مـفا دا ظفر هلم خماقػتفا [11

سن، وأبنا َو نح ر افن  اَّلل ـند خاقػنا قؾسـة، حتى إن اإلمامػ  حمؿد بن اْل

شقخف  أبا حـقػة )ِف كحو ثؾث ادذهب(، وفتنب اقػنروك فػقؾنة ببقنان ذقنك، 

وكحو هذا َؼال ِف اإلمام ادزين، وؾره من أتبناك اقَناؿعي وؾنره، وقنو ذهبـنا 

كرضب عذ ذقك األمثؾة؛ قطال بـا اقؽالم، وخلرجـا به ع  ـصندكا إققنه ِف هنذا 

 اإلَياز؛ ؿؾـؼترص عذ مثاقػ اثـػ اقبحث من 

 ( 151)ص «موطئه  »ـال اإلمام حمؿد ِف -1

ـال حمؿد  أما أبو حـقػة ر اه اَّلل؛ ؿؽان ال َرى ِف اال تسؼا  صالة، وأمنا  »

 إقخ.«ِف ـوقـا؛ ؿنن اإلمام َصغ باقـاس رفعتػ، ثم َدعو، وَول ردا ه...

منام حمؿند، ومنن منن أصنحاب اإل-وهذا عصنام بنن َو نح اقبؾخني-2

فان َػتي بخالف ـول اإلمام أيب حـقػنة فثنرًا؛  » -ادالزمػ قإلمام أيب َو ح

فنان َرؿن  »؛ وقنذقك «ألكه مل َعؾم اقدققل، وفان َظفر قه دققل ؾره؛ ؿقػتي به 

، ؿؾم َؿـعنه منن ¢؛ ف  هو ِف اقسـة ادتواترة عـه «َدَه عـد اقرفوك، واقرؿ  مـه 

اقثالثة ـاقوا بخالؿفا، وذقك منا َينب أن َؽنون عؾقنه فنل اقعؿل هبا أن أئؿته 

 .-بَفادة األئؿة األربعة وؾرهم؛ ف  تؼدم-مسؾم

  إكـي أرجنو أن ال َبنادر أحند منن ادؼؾندَن إؼ اقطعنن ِف وخالصة اقؼول

مؽب هذا اقؽتاب، وترك اال تػادة ِما ؿقه من اقسـن اقـبوَة بدعوى خماقػتفنا 

فر ما أ ؾػـاه منن أـنوال األئؿنة ِف وجنوب اقعؿنل قؾؿذهب؛ بل أرجو أن َتذ

باقسـة، وترك أـواهلم ادخاقػة هلا، وققعؾم أن اقطعن ِف هنذا ادؽنب؛ إكن  هنو 
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فن  -ه أًَا فان من األئؿة، ؿنك  أخذكا هذا ادـفج مـفمدطعن ِف اإلمام اقذي َؼؾ

طر عظقم؛ ، ؿؿن أعرض عن االهتدا  هبم ِف هذا اقسبقل؛ ؿفو عذ خ- بق بقاكه

ألكه َستؾزم اإلعراض عن اقسـة، وـد أمركنا عـند االخنتالف بناقرجوك إققفنا، 

ُؿوَك ؿِقَ  َشَجَر بَْقنـَُفْم  ﴿واالعت د عؾقفا؛ ف  ـال تعاؼ   َؽِّ َُ َُْمِمـُوَن َحتهى  ؿاَلَ َوَربَِّك الَ 

ََُسؾِّ  ـََضقَْت َو  .[56]النساء:﴾ُؿوا َتْسؾِقً  ُثمه الَ ََيُِدوا ِِف أَكُػِسِفْم َحَرًجا ِِمها 

نْوَل اْدُنْمِمـَِػ إَِذا ُدُعنوا إَِؼ اَّللهِ ﴿أ لل اَّلل تعاؼ أن َيعؾـا ِمن ـال ؿقفم   ـَ إِكهَ  َفناَن 

ـَا َوأُْوَقئَِك ُهُم ادُْْػؾُِحونَ  ـَا َوأَطَْع ََُؼوُقوا َ ِؿْع َُطِِ  اَّللهَ، َوَرُ وقِِه قِقَْحُؽَم بَقْـَُفْم أَْن  ُه  َوَرُ وقَ َوَمْن 

ََتهؼِ   .[63-61]النور:﴾َؿلُْوَقئَِك ُهُم اْقَػائُِزونَ  هِ َوَُيَْش اَّللهَ َو

 شبٗات ٚجٛابٗا:

ذفالالؽ مالالٚ ـْالالٝ ـتٌتالالف مْالالذ ظؼالال شالالْقات يف مَدمالالٜ هالالذا افُتالالٚب، وؿالالد طٓالالر فْالالٚ 

يف هذه افزهٜ إٔالف ـالٚن قالٚ تالٖثر ضٔالٛ يف صالٍق ف افنالٌٚب ادالٗمـ  إلرصالٚدهؿ 

يف ديالالالالالْٓؿ وظٌالالالالالٚدعؿ إػ ادٌْالالالالالع افهالالالالالٚيف مالالالالالـ اإلشالالالالالالم: إػ وجالالالالالقب افًالالالالالقدة 

افًالالٚمِقن بٚفًالالْٜ، وادتًٌالالدون  -واحلّالالد هلل-افُتالالٚب وافًالالْٜ  ؾَالالد ازداد ؾالالٔٓؿ

ًٚ ظالالالالـ  هبالالالالٚ، حتالالالالك صالالالالٚروا مًالالالالروؾغ بالالالالذفؽ  ؽالالالالر أ:ي دًالالالالٝ مالالالالـ بًوالالالالٓؿ تقؿٍالالالال

ًٚ يف وجالالالقب ذفالالالؽ بًالالالد مالالالٚ شالالالَْٚ مالالالـ أيالالالٚت -إٓالالالدؾٚع إػ افًّالالالؾ هبالالالٚ، ٓ صالالالُ

  وفُالالـ فنالالٌٓٚت يًالالًّق ٚ مالالـ -إئّالالٜ يف إمالالر بالالٚفرجقع إفٔٓالالٚ وإخٌالالٚر ظالالـ

بًض ادنٚيخ ادَِديـ  فذا رأيٝ أن أتًرض فذـرهٚ، وافرد ظِٔٓٚ، فًؾ ذفؽ 

افالالًٌض يْالالدؾع بًالالد ذفالالؽ إػ افًّالالؾ بٚفًالالْٜ مالالع افًالالٚمِغ هبالالٚ  ؾُٔالالقن مالالـ افٍرؿالالٜ 

 افْٚجٜٔ ب٘ذن اهلل تًٚػ.
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 ؿٚل بًوٓؿ:-7

يف صٗون ديْْٚ أمر واجالٛ، ٓ شالٔام  ¢هدي ٌْٕٔٚ ٓ صؽ أن افرجقع إػ  »

ؾالالٔام ـالالٚن مْٓالالٚ ظٌالالٚدة دوالالٜ، ٓ جمالالٚل فِالالرأي وآجتٓالالٚد ؾٔٓالالٚ  ٕ الالٚ تقؿٍٔٔالالٜ  

ٖمر ذفؽ، بؾ يـٚفهالة مثالً، وفُْْٚ ٓ ُٕٚد ًّٕع أحدًا مـ ادنٚيخ ادَِديـ 

ٕجالالدهؿ يَالالرون آخالالتال ف، ويزظّالالقن إٔالالف تقشالالًٜ ظالالذ إمالالٜ، وحيتجالالقن ظالالذ 

-ره يف مثؾ هذه ادْٚشٌٜ راديـ بف ظذ إٔهٚر افًالْٜوضٚدٚ ـر -بحديٞذفؽ 

 .شاختال ف أمتل رمحٜ  »: 

ؾٌٔالالدو فْالالٚ أن هالالذا احلالالديٞ خيالالٚفػ ادالالْٟٓ افالالذي تالالدظق إفٔالالف، وأفٍالالٝ ـتٚبالالؽ 

 .شهذا وؽره ظِٔف، ؾام ؿقفؽ يف هذا احلديٞ؟ 

 واجلقاب مـ وجٓغ:

 فف  ؿٚل افًالمٜ افًٌُل: إول: أن احلديٞ ٓ يه   بؾ هق بٚضؾ ٓ أصؾ

 .شمل أؿػ فف ظذ شْد صحٔ ، وٓ ؤًػ، وٓ مقوقع  »

 ؿِٝ: وإٕام روي بٍِظ:

 . و:ش... اختال ف أصحٚيب فُؿ رمحٜ  »

 .شأصحٚيب ـٚفْجقم، ؾٌٖهيؿ اؿتديتؿ  اهتديتؿ  »

وـالمهالالٚ ٓ يهالال : إول: واه جالالدًا، وأخالالر: مقوالالقع. وؿالالد حََالالٝ افَالالقل 

)رؿالالالالالالالالالالؿ  شًالالالالالالالالالالِٜ إحٚديالالالالالالالالالالٞ افوالالالالالالالالالالًٍٜٔ وادقوالالالالالالالالالالقظٜ شِ »يف ذفالالالالالالالالالالؽ ـِالالالالالالالالالالف يف 

 (.07و53و58
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خمالالالالٚفػ فَِالالالالران افُالالالالريؿ  ؾالالالال٘ن أيالالالالٚت  -مالالالالع والالالالًٍف-افثالالالالٚ:ي: أن احلالالالالديٞ

أصٓر مالـ -يف افْٓل ظـ آختال ف يف افديـ، وإمر بٚٓتٍٚق ؾٔف -افقاردة ؾٔف

أن تذـر، وفُـ ٓ بٖس مـ أن ًٕقق بًوٓٚ ظذ شٌٔؾ ادثٚل  ؿٚل اهلل تًالٚػ: 

ؾُوا َوَتْذَهَب ِرَُُؽمْ َوالَ  ﴿ ََ ـَاَزُعوا ؿَتَْػ فِػَ ﴿. وـال  [15]األنفةا::﴾ َت ، َوالَ َتُؽوكُوا ِمَن ادُْْؽِ

َـَُفْم َوَفاكُوا ِشقًَعا ُفلُّ ِحْزٍب بَِ  َقنَدَْيِْم ؿَِرُحنونَ  ـُوا ِد . وؿالٚل: [23-21]الةرو::﴾ِمَن اقهِذََن ؿَره

َََزاُقوَن خُمْتَؾِِػػَ  ﴿ . ؿنذا فان من رحم ربنك [111-111]هةو::﴾اله َمْن َرِحَم َربَُّك إِ ، َوالَ 

 ال ُيتؾػون، وإك  ُيتؾح أهل اقباطل؛ ؿؽقح َعؼل أن َؽون االختالف ر اة؟!

ؿثبت أن هذا اْلدَث ال َصح؛ ال  ـدًا وال متـًا، وحقـئٍذ َتبػ بوضنو  أكنه 

 ذي أمر به األئؿة.ال َيوز اختاذه شبفة قؾتوـح عن اقعؿل باقؽتاب واقسـة، اق

 وـال آخرون -2

ًٚ ظْالالالالالالف  ؾالالالالالالامذا تَقفالالالالالالقن يف اخالالالالالالتال ف  » إذا ـالالالالالالٚن آخالالالالالالتال ف يف افالالالالالالديـ مْٓٔالالالالالال

افهحٚبٜ، وإئّٜ مـ بًدهؿ؟ وهؾ ثّٜ ؾرق بالغ اخالتالؾٓؿ، واخالتال ف ؽالرهؿ 

 مـ ادتٖخريـ؟

 ًٕؿ  هْٚك ؾرق ـٌر بغ آختالؾغ، وييٓر ذفؽ يف صٔئغ: اجلقاب: ف

 إول: شٌٌف.

 خر: أثره.وأ

ؾٖمالالٚ اخالالتال ف افهالالحٚبٜ  ؾالالٕ٘ام ـالالٚن ظالالـ ضورة واخالالتال ف ضًٌٔالالل مالالْٓؿ يف 

افٍٓالالالالؿ  ٓ اختٔالالالالٚرًا مالالالالْٓؿ فِخالالالالال ف، يوالالالالٚ ف إػ ذفالالالالؽ أمالالالالقر أخالالالالرى ـٕٚالالالالٝ يف 

زمالالالْٓؿ، اشالالالتِزمٝ اخالالالتالؾٓؿ، ثالالالؿ زافالالالٝ مالالالـ بًالالالدهؿ، ومثالالالؾ هالالالذا آخالالالتال ف ٓ 
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ًٚ، وٓ يِحالؼ أهِالالف افالذم افالقارُد يف أ يالٚت افًالٚبَٜ، ومالالٚ يُّالـ اخلالالص مْالف ـِٔال

 يف مًْٚهٚ  فًدم حتَؼ ذط ادٗاخذة، وهق افَهد، أو اإلسار ظِٔف.

ًٚ  ؾال٘ن بًوالٓؿ ؿالد  وأمٚ آخالتال ف افَالٚئؿ بالغ ادَِالدة  ؾالال ظالذر قالؿ ؾٔالف ؽٚفٌال

تتٌالالالالغ فالالالالف احلجالالالالٜ مالالالالـ افُتالالالالٚب وافًالالالالْٜ، وأ الالالالٚ تٗيالالالالد ادالالالالذهٛ أخالالالالر افالالالالذي ٓ 

ٚ خالالال ف مذهٌالالف، ؾُالالٖن ادالالذهٛ يتّالالذهٛ بالالف ظالالٚدة، ؾٔالالدظٓٚ ٓ فقالالء  إٓ ٕ الال

، وادالالذهٛ أخالالر هالالق ¢ظْالالده هالالق إصالالؾ، أو هالالق افالالديـ افالالذي جالالٚء بالالف دّالالد 

 ديـ اخر مًْقخ!

ظالذ مالٚ -واخرون مْٓؿ ظالذ افَْالٔض مالـ ذفالؽ  ؾال٘ ؿ يالرون هالذه ادالذاهٛ

 ـؼائع متًددة  ـام سح بذفؽ بًض متٖخرهيؿ: -بْٔٓٚ مـ اختال ف واشع

ء، ويالالالدع مالالالٚ صالالالٚء، إذ افُالالالؾ ذ مالالالـ أهيالالالٚ مالالالٚ صالالالٚٓ حالالالرج ظالالالذ ادًالالالِؿ أن يٖخالالال »

 !شذع

وؿالالالالد حيالالالالتٟ هالالالالٗٓء، وهالالالالٗٓء ظالالالالذ بَالالالالٚئٓؿ يف آخالالالالتال ف بالالالالذفؽ احلالالالالديٞ 

 وـثرًا مٚ شًّْٚهؿ يًتدفقن بف ظذ ذفؽ! شاختال ُف أمتل رمحٜ  »افٌٚضؾ: 

 ويًِؾ بًوٓؿ هذا احلديٞ، ويقجٓقٕف بَققؿ:

 !شظذ إمٜ إن آختال ف إٕام ـٚن رمحٜ  ٕن ؾٔف تقشًٜ  »

ومالالالع أن هالالالذا افتًِٔالالالؾ خمالالالٚفػ فكالالالي  أيالالالٚت ادتَدمالالالٜ، وؾحالالالقى ـِالالالامت 

 إئّٜ افًٚبَٜ  ؾَد جٚء افْص ظـ بًوٓؿ برده، ؿٚل ابـ افَٚشؿ:

ًٚ وافِٔالالٞ يَالالقٓن يف اخالالتال ف أصالالحٚب رشالالقل اهلل  » : فالالٔس ¢شالالًّٝ مٚفُالال

 .ش  فٔس ـذفؽ، إٕام هق خىٖ وصقاب شؾٔف تقشًٜ  »ـام ؿٚل ٕٚس: 
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 ل أصٓٛ:وؿٚ

  أتراه ¢شئؾ مٚفؽ ظّـ أخذ بحديٞ حدثف ثَٜ ظـ أصحٚب رشقل اهلل  »

 مـ ذفؽ يف شًٜ؟ ؾَٚل:

ٓ واهلل! حتالالالك يهالالالٔٛ احلالالالؼ، مالالالٚ احلالالالؼ إٓ واحالالالد، ؿالالالقٓن خمتٍِالالالٚن يُقٕالالالٚن 

ًٚ؟! مٚ احلؼ وافهقاب إٓ واحد  ًٚ مجًٔ  .شصقاب

 وؿٚل ادز:ي صٚحٛ اإلمٚم افنٚؾًل:

ًٚ، وٕيالر بًوالٓؿ ¢هلل وؿد اختِػ أصحٚب رشالقل ا »   ؾخىالٖ بًوالٓؿ بًوال

ًٚ ظْالدهؿ  دالٚ ؾًِالقا ذفالؽ،  يف أؿٚويؾ بًض وتًٌَٓٚ، وفق ـالٚن ؿالققؿ ـِالف صالقاب

وؽوالالٛ ظّالالر بالالـ اخلىالالٚب مالالـ اخالالتال ف أيب بالالـ ـًالالٛ وابالالـ مًالالًقد يف افهالالالة 

 يف افثقب افقاحد  إذ ؿٚل أيب:

 إن افهالة يف افثقب افقاحد حًـ مجٔؾ. وؿٚل ابـ مًًقد:

ًٚ، ؾَٚل: إٕام ـٚن  ذفؽ وافثٔٚب ؿِِٜٔ. ؾخرج ظّر مٌوٌ

امالالالـ يْيالالر إفٔالالالف، ويٗخالالذ ظْالالالف!  ¢اختِالالػ رجالالالالن مالالـ أصالالالحٚب رشالالقل اهلل 

وؿالالد صالالدق أيب، ومل يالالُٖل ابالالـ مًالالًقد، وفُْالالل ٓ أشالالّع أحالالدًا خيتِالالػ ؾٔالالف بًالالد 

 .شمَٚمل هذا  إٓ ؾًِٝ بف ـذا وـذا 

:ًٚ  وؿٚل اإلمٚم ادز:ي أيو

زظؿ أن افًٚدَِْغ إذا اجتٓدا يف احلٚدثٜ  ؾَٚل يَٚل دـ جقز آختال ف، و »

أحدمهٚ حالل، وأخر: حرام. أن ـالؾ واحالد مالْٓام يف اجتٓالٚده مهالٔٛ احلالؼ: 
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 أبٖصٍؾ ؿِٝ هذا، أم بَٔٚس؟ ؾ٘ن ؿٚل: بٖصؾ. ؿٔؾ فف:

ـٔالالالػ يُالالالقن أصالالالالً، وافُتالالالٚب يٍْالالالل آخالالالتال ف؟! وإن ؿِالالالٝ: بَٔالالالٚس. ؿٔالالالؾ: 

ز فالالالالالؽ أن تَالالالالالٔس ظِٔٓالالالالالٚ جالالالالالقاز ـٔالالالالالػ تُالالالالالقن إصالالالالالقل تٍْالالالالالل اخلالالالالالال ف، وعالالالالالق

 .شاخلال ف؟! هذا مٚ ٓ عقزه ظٚؿؾ  ؾوالً ظـ ظٚمل 

ؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ: خيٚفػ مٚ ذـرتف ظـ اإلمٚم مٚفؽ أن احلالؼ واحالد ٓ يتًالدد مالٚ 

 (:7/83ف شتٚذ افزرؿٚ ) شاددخؾ افٍَٓل  »جٚء يف ـتٚب 

إلمالٚم وفَد هؿ أبق جًٍر ادْهقر، ثؿ افرصٔد مـ بًده أن خيتالٚرا مالذهٛ ا »

ًٚ فِدوفٜ افًٌٚشٜٔ، ؾْٓٚمهٚ مٚفالؽ ظالـ ذفالؽ  شادقضٖ  »مٚفؽ وـتٚبف  ًٚ ؿوٚئٔ ؿٕٚقٕ

 وؿٚل:

اختٍِالالقا يف افٍالالروع، وتٍرؿالالقا يف افٌِالالدان، وـالالؾ  ¢إن أصالالحٚب رشالالقل اهلل »

 .شمهٔٛ 

وأؿالالقل: إن هالالذه افَهالالٜ مًروؾالالٜ منالالٓقرة ظالالـ اإلمالالٚم مٚفالالؽ رمحالالف اهلل، فُالالـ 

 ؿقفف يف اخرهٚ:

ٚ ٓ أظِالالؿ فالالف أصالالالً يف رء مالالـ افروايالالٚت، وادهالالٚدر . امالالشوـالالؾ مهالالٔٛ  »

 شاحلِٔالالالٜ »افتالالالل وؿٍالالالٝ ظِٔٓالالالٚ، افِٓالالالؿ! إٓ روايالالالٜ واحالالالدة أخرجٓالالالٚ أبالالالق ًٕالالالٔؿ يف 

 »( ب٘شالالالالالْٚد ؾٔالالالالالف ادَالالالالالدام بالالالالالـ داود، وهالالالالالق: امالالالالالـ أوردهالالالالالؿ افالالالالالذهٌل يف 0/777)

 ، ومع ذفؽ ؾ٘ن فٍيٓٚ:شافوًٍٚء 

 . ؾَقفف:شوـؾ ظْد ًٍٕف مهٔٛ  »

مدخقفالالالٜ، وـٔالالالػ ٓ تُالالالقن  شادالالالدخؾ  »دل ظالالالذ أن روايالالالٜ . يالالالشظْالالالد ًٍٕالالالف  »
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ـالالالالذفؽ  وهالالالالل خمٚفٍالالالالٜ دالالالالٚ رواه افثَالالالالٚت ظالالالالـ اإلمالالالالٚم مٚفالالالالؽ أن احلالالالالؼ واحالالالالد ٓ 

يتًدد  ـام شٌؼ بٕٔٚف؟! وظذ هذا ـؾ إئّٜ مـ افهالحٚبٜ، وافتالٚبًغ، وإئّالٜ 

 إربًٜ ادجتٓديـ وؽرهؿ.

 (:7/88ؿٚل ابـ ظٌد افز )

ًٚ يف وفق ـٚن افهقاب يف  » وجٓغ متداؾًغ  مٚ خىالٖ افًالِػ بًوالٓؿ بًوال

 ًٚ اجتٓالالالٚدهؿ، وؿوالالالٚئٓؿ، وؾتالالالقاهؿ، وافْيالالالر يالالالٖبك أن يُالالالقن افقالالال ووالالالده صالالالقاب

 ـِف، وفَد أحًـ مـ ؿٚل:

ل ًٚ يف حالالالالالالالاٚل ت والالالالالالالالديـ مًالالالالالالالال  إثٌالالالالالالالاٚل

 

 

ل  يت مالالالالالالاـل ادحالالالالالالاٚل  أؿالالالالالالاٌل  مالالالالالالاٚل يالالالالالالاٖل

ؾ٘ن ؿٔالؾ: إذا ثٌالٝ أن هالذه افروايالٜ بٚضِالٜ ظالـ اإلمالٚم  ؾِالامذا أبالك اإلمالٚم ظالذ   

 ، ومل عٌف إػ ذفؽ؟شادقضٖ  »دْهقر أن عّع افْٚس ظذ ـتٚبف ا

ذح »ؾٖؿقل: أحًـ مٚ وؿٍٝ ظِٔف مـ افروايٜ مٚ ذـره احلٚؾظ ابـ ـثالر يف 

ًٚ ؿٚل:77)ص شاختهٚر ظِقم احلديٞ   (، وهق أن اإلمٚم مٚفُ

 .شإن افْٚس ؿد مجًقا واضًِقا ظذ أصٔٚء مل ٕىِع ظِٔٓٚ  »

 وإٕهٚؾف  ـام ؿٚل ابـ ـثر رمحف اهلل تًٚػ.وذفؽ مـ  ٚم ظِّف 

ؾثٌٝ أن اخلال ف ذ ـِف، وفٔس رمحٜ، وفُـ مْف مٚ يٗاخذ ظِٔالف اإلًٕالٚن  

ـخالال ف ادتًهالٌٜ فِّالذاهٛ، ومْالف مالٚ ٓ يٗاخالذ ظِٔالف  ـخالال ف افهالحٚبٜ ومالـ 

 تٚبًٓؿ مـ إئّٜ  حؼٕٚ اهلل يف زمرعؿ ووؾَْٚ ٓتٌٚظٓؿ.

 وخالصتف:
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ا اوالالىرارًا، وفُالالْٓؿ ـالالٕٚقا يُْالالرون آخالالتال ف، ويٍالالرون إن افهالالحٚبٜ اختٍِالالق

 مْف مٚ وجدوا إػ ذفؽ شٌٔالً.

  ؾالالالال -ؾّالالالع إمُالالالٚ ؿ اخلالالالالص مْالالالف، وفالالالق يف ؿًالالالؿ ـٌالالالر مْالالالف-وأمالالالٚ ادَِالالالدة

 يتٍَقن، وٓ يًًقن إفٔف  بؾ يَروٕف، ؾنتٚن إذن بغ آختالؾغ.

 ذفؽ هق افٍرق مـ جٜٓ افًٌٛ.

-ق أوو   وذفؽ أن افهحٚبٜ رِض اهلل ظْٓؿوأمٚ افٍرق مـ جٜٓ إثر  ؾٓ

ـٕٚقا دٚؾيغ أصد ادحٚؾيالٜ ظالذ ميٓالر  -مع اختالؾٓؿ ادًرو ف يف افٍروع

افقحالالالدة، بًٔالالالديـ ـالالالؾ افًٌالالالد ظالالالام يٍالالالرق افُِّالالالٜ، ويهالالالدع افهالالالٍق ف  ؾَالالالد ـالالالٚن 

مالالـ يالالرى مؼالالوظٜٔ اجلٓالالر بٚفًٌالالِّٜ، ومالالـ يالالرى ظالالدم مؼالالوظٔتف،  -مالالثالً -ؾالالٔٓؿ

ب رؾالع افٔالديـ، ومالـ ٓ يالراه، وؾالٔٓؿ مالـ يالرى َٕالض وـٚن ؾٔٓؿ مـ يرى اشتحٌٚ

ًٚ وراء  افقوالالقء بّالالس ادالالرأة، ومالالـ ٓ يالالراه  ومالالع ذفالالؽ  ؾَالالد ـالالٕٚقا يهالالِقن مجًٔالال

 إمٚم واحد، وٓ يًتُْػ أحد مْٓؿ ظـ افهالة وراء اإلمٚم خلال ف مذهٌل.

ًٚ  ؾَالد ـالٚن مالـ اثالٚره  وأمٚ ادَِدون  ؾٚختالؾٓؿ ظذ افَْٔض مالـ ذفالؽ  ٚمال

دًِّقن يف أظيؿ رــ بًد افنٓٚدتغ  أٓ وهق افهالالة، ؾٓالؿ يالٖبقن أن تٍرق ا

ًٚ وراء إمالالٚم واحالالد، بحجالالٜ أن صالالالة اإلمالالٚم بٚضِالالٜ، أو مُروهالالٜ  أن يهالالِقا مجًٔالال

ظالالذ إؿالالؾ بٚفًْالالٌٜ إػ ادخالالٚفػ فالالف يف مذهٌالالف، وؿالالد شالالًّْٚ ذفالالؽ، ورأيْالالٚه ـالالام 

م ظالالالذ راه ؽرٕالالالٚ، ـٔالالالػ ٓ  وؿالالالد ٕهالالالٝ ـتالالالٛ بًالالالض ادالالالذاهٛ ادنالالالٓقرة افٔالالالق

افُراهالالالالالٜ، أو افٌىالن؟!وـالالالالالٚن مالالالالالـ ٕتٔجالالالالالالٜ ذفالالالالالؽ أن  الالالالالد أربًالالالالالٜ دٚريالالالالالالٛ يف 

ًٚ يْتيرون إمالٚمٓؿ  ادًجد اجلٚمع، يهع ؾٔٓٚ أئّٜ أربًٜ متًٚؿٌغ، و د إٔٚش



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

77 

 بْٔام اإلمٚم أخر ؿٚئؿ يهع!

بؾ فَد وصؾ اخلالال ف إػ مالٚ هالق أصالد مالـ ذفالؽ ظْالد بًالض ادَِالديـ  مثٚفالف 

وافنالالٚؾًٜٔ، ثالالؿ صالالدرت ؾتالالقى مالالـ بًالالض ادنالالٓقريـ  مْالالع افتالالزاوج بالالغ احلٍْالالل

  ؾٖجالالالالالالٚز تالالالالالالزوج احلٍْالالالالالالل -ِالالالالالالغ(َوهالالالالالالق ادَِالالالالالالٛ بالالالالالالال: )مٍتالالالالالالل افث-ظْالالالالالالد احلٍْٔالالالالالالٜ

 بٚفنٚؾًٜٔ، وظِؾ ذفؽ بَقفف: 

ومٍالالٚهٔؿ افُتالالٛ مًتالالزة -! ومٍٓالالقم ذفالالؽشتْالالزيالً قالالٚ مْزفالالٜ أهالالؾ افُتالالٚب  »

 عالالالقز إٔالالالف ٓ عالالالقز افًُالالالس، وهالالالق تالالالزوج افنالالالٚؾًل بٚحلٍْٔالالالٜ  ـالالالام ٓ -ظْالالالدهؿ

 تزوج افُتٚيب بٚدًِّٜ!!

مثالالٚٓن مالالـ أمثِالالٜ ـثالالرة، تقوالال  فًِٚؿالالؾ إثالالر افزالالء افالالذي ـالالٚن ٕتٔجالالٜ  نهالالذا

اختال ف ادتٖخريـ وإسارهؿ ظِٔف  بخال ف افًِػ، ؾِؿ يُـ فف أي أثر دء 

يف إمالالالٜ  وفالالالذفؽ ؾٓالالالؿ يف مْجالالالٚة مالالالـ أن تنالالالِّٓؿ ايالالالٚت افْٓالالالل ظالالالـ افتٍالالالرق يف 

ًٚ إػ ساضف ادًتَٔؿ.افديـ  بخال ف ادتٖخريـ. ه  دإٚ اهلل مجًٔ

وفٔالالالالالٝ أن اخالالالالالتالؾٓؿ ادالالالالالذـقر إحكالالالالال ضره ؾالالالالالٔام بٔالالالالالْٓؿ، ومل يتًالالالالالده إػ 

ويالالالالالالٚ -ؽالالالالالالرهؿ مالالالالالالـ أمالالالالالالٜ افالالالالالالدظقة، إذن  قالالالالالالٚن اخلىالالالالالالٛ بًالالالالالالض افقالالالالالالء، وفُْالالالالالالف

 الالالالٚوزهؿ إػ ؽالالالالرهؿ مالالالالـ افٍُالالالالٚر يف ـثالالالالر مالالالالـ افالالالالٌالد وإؿىالالالالٚر،  -ف شالالالالػ!

ًٚ! جالالالٚء يف ـتالالالٚب ؾهالالالدوهؿ بًالالالٌٛ اخالالالتالؾٓؿ ظالالالـ افالالالدخقل يف د يالالالـ اهلل أؾقاجالالال

 ( مٚ ٕهف:700ف شتٚذ افٍٚوؾ دّد افٌزاال )ص شطالم مـ افٌرب »

ثالٚر أحالد أبٖمريُٚ أن  شبريًْتقن  »حدث يف ادٗ ر افذي ظَد يف جٚمًٜ  »

ـثرًا مٚ يثالٚر يف أوشالٚط ادًتؼالؿغ، وادٓتّالغ بالٚفْقاحل  -ادتحدثغ شٗآً 
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   ؿٚل:-اإلشالمٜٔ

فٔؿ يتَالالدم ادًالالِّقن إػ افًالالٚمل  فٔحالالددوا اإلشالالالم افالالذي يالالدظقن بالالٖي افتًالالٚ

 إفٔف؟

أبتًٚفٔؿ اإلشالالم ـالام يٍّٓٓالٚ افًالْٔقن؟ أم بٚفتًالٚفٔؿ افتالل يٍّٓٓالٚ افنالًٜٔ مالـ 

 إمٚمٜٔ، أو زيديٜ؟

 ثؿ إن ـالً مـ هٗٓء وأوفئؽ خمتٍِقن ؾٔام بْٔٓؿ.

ًٚ دالالالالدودًا، بٔالالالالْام يٍُالالالالر  وؿالالالالد يٍُالالالالر ؾريالالالالؼ مالالالالْٓؿ يف مًالالالالٖفٜ مالالالالٚ تٍُالالالالرًا تَالالالالدمٔ

.ًٚ  اخرون تٍُرًا ؿدياًم متزمت

واخلالصٜ  أن افداظغ إػ اإلشالم يسـقن اددظقيـ إفٔف يف حالرة  ٕ الؿ 

 .شهؿ إًٍٔٓؿ يف حرة 

فًِالمالٜ دّالد  شهديٜ افًِىٚن إػ مًِّل بالد جٚبٚن  »ويف مَدمٜ رشٚفٜ 

 شِىٚن ادًهقمل رمحف اهلل تًٚػ:

مالالـ بِالالدة  -يًْالالل: افٔٚبالالٚن-مًالالِّل بالالالد جٚبالالٚنٕالالف ـالالٚن ورد ظالالع شالالٗال مالالـ إ»

 )ضقـٔق( و)أوصٚـٚ( يف افؼق إؿل، حٚصِف:

مٚ حََٔالٜ ديالـ اإلشالالم؟ ثالؿ مالٚ مًْالك ادالذهٛ؟ وهالؾ يِالزم مالـ تؼال ف بالديـ 

ًٚ، أو  اإلشالالالالم أن يتّالالالذهٛ ظالالالذ أحالالالد ادالالالذاهٛ إربًالالالٜ؟ أي: أن يُالالالقن مٚفُٔالالال

ًٚ، أو ؽرهٚ، أو ٓ يِزم؟ ًٚ، أو صٚؾًٔ  حٍْٔ

ٕالالالف ؿالالالد وؿالالالع هْالالالٚ اخالالالتال ف ظيالالالٔؿ، وٕالالالزاع وخالالالٔؿ  حٔالالالْام أراد ظالالالدة إٍٔالالالٚر مالالالـ ٕ
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متْالالالقري إؾُالالالٚر مالالالـ رجالالالٚل )يٚبقٕٔالالالٚ( أن يالالالدخِقا يف ديالالالـ اإلشالالالالم، ويتؼالالالؾقا 

بؼالالال ف اإليالالالامن، ؾًروالالالقا ذفالالالؽ ظالالالذ مجًٔالالالٜ ادًالالالِّغ افُٚئْالالالٜ يف )ضقـٔالالالق(. 

 ؾَٚل مجع مـ أهؾ اقْد:

   ٕٕف هاج إمٜ.يٌٌْل أن خيتٚروا مذهٛ اإلمٚم أيب حٍْٜٔ

 وؿٚل مجع مـ أهؾ إٔدؤًٕٔٚ )جٚوا(:

ًٚ! ؾِالالالالالام شالالالالالّع اجلٚبالالالالالٕٚٔقن ـالمٓالالالالالؿ  تًجٌالالالالالقا جالالالالالدًا،  يِالالالالالزم أن يُالالالالالقن صالالالالالٚؾًٔ

 .شوحتروا ؾٔام ؿهدوا، وصٚرت مًٖفٜ ادذاهٛ شدًا يف شٌٔؾ إشالمٓؿ!

ويزظؿ اخرون أن مًْالك هالذا افالذي تالدظقن إفٔالف مالـ آتٌالٚع فًِالْٜ، وظالدم -7

ًٚ، وآشالتٍٚدة مالـ إخذ بٖؿقا ل إئّٜ ادخٚفٍٜ قٚ  ترك إخالذ بالٖؿقاقؿ مىَِال

 اجتٓٚداعؿ وارائٓؿ.

ؾالالالٖؿقل: إن هالالالذا افالالالزظؿ أبًالالالد مالالالٚ يُالالالقن ظالالالـ افهالالالقاب  بالالالؾ هالالالق بٚضالالالؾ طالالالٚهر 

ًٚ مالالالـ افُِالالالامت افًالالالٚبَٜ  ؾ٘ الالالٚ ـِٓالالالٚ تالالالدل ظالالالذ  افالالالٌىالن، ـالالالام يٌالالالدو ذفالالالؽ جِٔالالال

ًٚ، وٕهالالالٌٓٚ خالؾالالف، وأن ـالالؾ افالالالذي ٕالالدظق إفٔالالف إٕالالالام هالالق تالالرك اختالالالٚ ذ ادالالذاهٛ ديْالال

مُالالٚن افُتالالٚب وافًالالْٜ  بحٔالالٞ يُالالقن افرجالالقع إفٔٓالالٚ ظْالالد افتْالالٚزع، أو ظْالالد إرادة 

اشالالتٌْٚط أحُالالٚم جديالالدة حلالالقادث ضٚرئالالٜ  ـالالام يًٍالالؾ متٍَٓالالٜ هالالذا افزمالالٚن، وظِٔالالف 

ووالالالًقا إحُالالالٚم اجلديالالالدة ف حالالالقال افنخهالالالٜٔ، وافُْالالالٚح وافىالالالالق، وؽرهالالالٚ  

افًالالالْٜ، فًٔرؾالالالقا افهالالالقاب مْٓالالالٚ مالالالـ اخلىالالالٖ، دون أن يرجًالالالقا ؾٔٓالالالٚ إػ افُتالالالٚب و

! وتتٌالالالع افالالالرخص، شاخالالالتالؾٓؿ رمحالالالٜ »واحلالالالؼ مالالالـ افٌٚضالالالؾ، وإٕالالالام ظالالالذ ضريَالالالٜ: 

، ومالالٚ أحًالالالـ ؿالالقل شالالالِٔامن افتّٔالالل رمحالالالف اهلل -زظّالالالقا-وافتًٔالالر، أو ادهالالِحٜ
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 تًٚػ:

 .شإن أخذت برخهٜ ـؾ ظٚمل  اجتّع ؾٔؽ افؼ ـِف  »

 ظٌَف:(، وؿٚل 37-7/37رواه ابـ ظٌد افز )

«  ًٚ  .شهذا إمجٚع ٓ أظِؿ ؾٔف خالؾ

 .-ـام ترى-ؾٓذا افذي ُْٕره، وهق وؾؼ اإلمجٚع

وأمٚ افرجقع إػ أؿقاقؿ، وآشتٍٚدة مْٓٚ، وآشالتًٕٜٚ هبالٚ ظالذ تٍٓالؿ وجالف 

احلؼ ؾٔام اختٍِقا ؾٔف، امٚ فالٔس ظِٔالف ٕالص يف افُتالٚب وافًالْٜ، أو مالٚ ـالٚن مْٓالٚ 

بالؾ ٕالٖمر بالف، وٕحالض ظِٔالف  ٕن افٍٚئالدة مْالف  بحٚجٜ إػ تقوالٔ   ؾالٖمر ٓ ُْٕالره،

 مرجقة دـ شِؽ شٌٔؾ آهتداء بٚفُتٚب وافًْٜ.

 (:7/737ؿٚل افًالمٜ ابـ ظٌد افز رمحف اهلل تًٚػ )

ؾًِٔالالؽ يالالٚ أخالالل! بحٍالالظ إصالالقل وافًْٚيالالٜ هبالالٚ، واظِالالؿ أن مالالـ ظْالالل بحٍالالظ  »

ًٚ ؾ-افًْـ وإحُٚم ادْهقصٜ يف افَران، وٕير يف أؿٚويؾ افٍَٓالٚء جًِالف ظقٕال

ًٚ فىرائالالالالؼ افْيالالالالر، وتًٍالالالالرًا جلّالالالالؾ افًالالالالْـ ادحتِّالالالالٜ  فالالالالف ظالالالالذ اجتٓالالالالٚده، ومٍتٚحالالالال

، ومل يَِد أحدًا مْٓؿ تَِٔد افًْـ، افتل عٛ إَٓٔٚد إفٔٓٚ ظالذ ـالؾ -فًِّٚ:ي

حالالالٚل دون ٕيالالالر، ومل يالالالرح ًٍٕالالالف امالالالٚ أخالالالذ افًِالالالامء بالالالف إًٍٔالالالٓؿ مالالالـ حٍالالالظ افًالالالْـ 

افْيالالالر، وصالالالُر قالالالؿ شالالالًٔٓؿ ؾالالالٔام وتالالالدبرهٚ، واؿتالالالدى هبالالالؿ يف افٌحالالالٞ وافالالالتٍٓؿ و

أؾٚدوه وٌٕٓقا ظِٔف، ومحدهؿ ظذ صقاهبؿ افذي هق أـثر أؿقاقؿ، ومل يالزئٓؿ 

مالالالـ افزفالالالؾ  ـالالالام مل يزئالالالقا إًٍٔالالالٓؿ مْالالالف  ؾٓالالالذا هالالالق افىٚفالالالٛ ادتًّالالالؽ بالالالام ظِٔالالالف 

 ¢افًِػ افهٚف ، وهق ادهٔٛ حليف، وادًٚيـ فرصده، وادتٌالع فًالْٜ ٌٕٔالف 
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 ٓؿ.وهدي صحٚبتف رِض اهلل ظْ

ومـ أظػ ًٍٕف مـ افْير، وأضب ظام ذـرٕٚ، وظٚرض افًالْـ برأيالف، ورام 

ًٚ، وتَحالؿ  أن يردهٚ إػ مٌِالغ ٕيالره  ؾٓالق والٚل موالؾ، ومالـ جٓالؾ ذفالؽ ـِالف أيوال

 .شيف افٍتقى بال ظِؿ  ؾٓق أصد ظّك، وأوؾ شٌٔالً 

ء س بالالالالالالالالف خٍالالالالالالالاٚل  ؾٓالالالالالالالالذا احلالالالالالالالالؼ فالالالالالالالأل

 

 

 

ت افىريالالالالالالالالؼمالالالالالالالالؾالالالالالالالالدظْل    ـ بْٔالالالالالالالاٚل

ًٚ صالٚئًًٚ -3   ظْالد بًالض ادَِالديـ، يهالدهؿ ظالـ اتٌالٚع افًالْٜ،  ثؿ إن هْٚك ومه

افتالالالل تٌالالالغ قالالالؿ أن ادالالالذاهٛ ظالالالذ خالؾٓالالالٚ، وهالالالق طالالالْٓؿ أن اتٌالالالٚع افًالالالْٜ يًالالالتِزم 

ختىئالالالٜ صالالالٚحٛ ادالالالذهٛ، وافتخىئالالالٜ مًْٚهالالالٚ ظْالالالدهؿ: افىًالالالـ يف اإلمالالالٚم، ودالالالٚ 

 ـٚن افىًـ يف ؾرد مـ أؾراد ادًِّغ ٓ عقز  ؾُٔػ يف إمٚم مـ أئّتٓؿ؟!

ذا ادًْالالالك بٚضالالالؾ  وشالالالٌٌف إٓكالالالا ف ظالالالـ افتٍَالالالف يف افًالالالْٜ، أن هالالال اجلالالالقاب:و

 هق افَٚئؾ: ¢وإٓ  ؾُٔػ يَقل ذفؽ ادًْك مًِؿ ظٚؿؾ؟! ورشقفف 

إذا حُالالالالؿ احلالالالالٚـؿ، ؾٚجتٓالالالالد، ؾٖصالالالالٚب  ؾِالالالالف أجالالالالران، وإذا حُالالالالؿ ؾٚجتٓالالالالد،  »

 .شؾٖخىٖ  ؾِف أجر واحد 

ؾٓالالالالذا احلالالالالديٞ يالالالالرد ذفالالالالؽ ادًْالالالالك، ويٌالالالالغ بقوالالالالقح ٓ ؽّالالالالقض ؾٔالالالالف أن ؿالالالالقل 

ٚئالالالؾ: )أخىالالالٖ ؾالن(مًْالالالٚه يف افؼالالالع: )أثٔالالالٛ ؾالالالالن أجالالالرًا واحالالالدًا(، ؾالالال٘ذا ـالالالٚن افَ

مٖجقرًا يف رأي مـ خىٖه، ؾُٔػ يتقهؿ مالـ ختىئتالف إيالٚه افىًالـ ؾٔالف؟! ٓ صالؽ 

أن هالالذا افتالالقهؿ أمالالر بٚضالالؾ، عالالٛ ظالالذ ـالالؾ مالالـ ؿالالٚم بالالف أن يرجالالع ظْالالف، وإٓ  ؾٓالالق 

ٌالٚر أئّالتٓؿ  مالـ افذي يىًـ يف ادًِّغ، وفٔس يف ؾرد ظٚدي مالْٓؿ، بالؾ يف ـ

افهالالحٚبٜ، وافتالالٚبًغ، ومالالـ بًالالدهؿ مالالـ إئّالالٜ ادجتٓالالديـ وؽالالرهؿ، ؾْٕ٘الالٚ ًِٕالالؿ 
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ًٚ أن هالالٗٓء إَ  الال جِ ئَْالال الال ٜ ـالالٚن خُيَ ِ  ًٚ، ويالالرد بًوالالٓؿ ظالالذ بًالالض، ى  ئ بًوالالٓؿ بًوالال

 ¢ؾَٔالالقل ظٚؿالالؾ: إن بًوالالٓؿ ـالالٚن يىًالالـ يف بًالالض. بالالؾ فَالالد صالال  أن رشالالقل اهلل 

 فف: ¢رجؾ، ؾَٚل  رؤيٚ ـٚن راهٚهلل ظْف يف تٖويِف فخىٖ أبٚ بُر رِض ا

«  ًٚ ًٚ، وأخىٖ بًو  يف أيب بُر هبذه افُِّٜ؟! ¢ؾٓؾ ضًـ  شأصٌٝ بًو

ومالالالـ ظجٔالالالٛ تالالالٖثر هالالالذا افالالالقهؿ ظالالالذ أصالالالحٚبف  إٔالالالف يهالالالدهؿ ظالالالـ اتٌالالالٚع افًالالالْٜ 

ادخٚفٍالالالٜ دالالالذهٌٓؿ  ٕن اتٌالالالٚظٓؿ إيٚهالالالٚ مًْالالالٚه ظْالالالدهؿ: افىًالالالـ يف اإلمالالالٚم، وأمالالالٚ 

ؾًّْالالٚه احسامالالف: وتًئّالالف! وفالالذفؽ ؾٓالالؿ  -ٜوفالالق يف خالالال ف افًالالْ -اتٌالالٚظٓؿ إيالالٚه

 يكون ظذ تَِٔده  ؾرارًا مـ افىًـ ادقهقم.

أ الالؿ بًالالٌٛ هالالذا افالالقهؿ  وؿًالالقا ؾالالٔام  -وٓ أؿالالقل: تْٚشالالقا-وفَالالد ٕزالال هالالٗٓء

هالالق ذ امالالٚ مْالالف ؾالالروا، ؾٕ٘الالف فالالق ؿالالٚل قالالؿ ؿٚئالالؾ: إذا ـالالٚن آتٌالالٚع يالالدل ظالالذ احالالسام 

ؾُٔالػ أجالزتؿ ًٍٕٕالُؿ خمٚفٍالٜ شالْٜ ادتٌقع، وخمٚفٍتالف تالدل ظالذ افىًالـ ؾٔالف  

، وتالالالرك اتٌٚظٓالالالٚ إػ اتٌالالالٚع إمالالالٚم ادالالالذهٛ يف خالالالال ف افًالالالْٜ، وهالالالق ؽالالالر ¢افٌْالالالل 

 ًٚ مًهالقم، وافىًالـ ؾٔالف فالٔس ـٍالرًا؟! ؾِالئـ ـالٚن ظْالدـؿ خمٚفٍالٜ اإلمالٚم تًتالز ضًْالال

ًٚ ؾٔالف  بالؾ ذفالؽ هالق افٍُالر بًْٔالف ¢افرشقل  ٜؾٔف  ؾّخٚفٍ -أطٓالر يف ـق الٚ ضًْال

ًٚ  افِٓالؿ! إٓ  .-وافًٔٚذ بٚهلل مْالف فالق ؿالٚل قالؿ ذفالؽ ؿٚئالؾ  مل يًالتىًٔقا ظِٔالف جقابال

وهالل ؿالققؿ: إٕالام ترـْالٚ افًالْٜ  ثَالٜ -ضٚدٚ شالًّْٚهٚ مالـ بًوالٓؿ -ـِّٜ واحدة

 مْٚ ب٘مٚم ادذهٛ، وإٔف أظِؿ بٚفًْٜ مْٚ.

ادَدمالالٜ   وجقابْالٚ ظالالذ هالالذه افُِّالالٜ مالالـ وجالالقه يىالالقل افُالالالم ظِٔٓالالٚ يف هالالذه

 واحد مْٓٚ، وهق جقاب ؾٚصؾ ب٘ذن اهلل، ؾٖؿقل: وفذفؽ ؾ٘:ي أؿتك ظذ وجف 
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فٔس إمٚم مذهٌُؿ ؾَط هق أظِؿ مُْؿ بٚفًْٜ  بالؾ هْالٚك ظؼالات  بالؾ مئالٚت 

ًٚ مالالُْؿ بٚفًالالْٜ، ؾالال٘ذا جالالٚءت افًالالْٜ افهالالحٔحٜ ظالالذ خالالال ف  إئّالالٜ هالالؿ أظِالالؿ أيوالال

واحلٚفالالالٜ -  ؾٕٚخالالذ هبالالٚ-وـالالٚن ؿالالد أخالالالذ هبالالٚ أحالالد مالالـ أوفئالالالؽ إئّالالٜ -مالالذهٌُؿ

دـؿ  ٕن ـِّالالالتُؿ ادالالالذـقرة ٓ تٍْالالالؼ هْالالالٚ، ؾالالال٘ن خمالالالٚفٍُؿ حالالالتؿ ٓزم ظْالالال -هالالالذه

ًٚ: إٕالالام أخالالذٕٚ هبالالذه افًالالْٜ  ثَالالٜ مْالالٚ بٚإلمالالٚم افالالذي أخالالذ هبالالٚ   شالالَٔقل فُالالؿ مًٚروالال

ؾٚتٌٚظف أوػ مـ اتٌٚع اإلمٚم افذي خٚفٍٓٚ. وهذا بغ ٓ خيٍك ظذ أحد إن صٚء 

 اهلل تًٚػ.

 وفذفؽ  ؾ٘:ي أشتىٔع أن أؿقل:

يف صٍٜ صالتف  ؾال ظذر ٕحالد  ¢ع افًْـ افثٚبتٜ ظْف إن ـتٚبْٚ هذا دٚ مج

حٚصالالالٚهؿ مالالالـ -يف تالالالرك افًّالالالؾ هبالالالٚ  ٕٕالالالف فالالالٔس ؾٔالالالف مالالالٚ اتٍالالالؼ افًِالالالامء ظالالالذ ترـالالالف

  بؾ مالٚ مالـ مًالٖفٜ وردت ؾٔالف  إٓ وؿالد ؿالٚل هبالٚ ضٚئٍالٜ مالْٓؿ، ومالـ مل يَالؾ -ذفؽ

،ًٚ أو  هبالالٚ  ؾٓالالق مًالالذور، ومالالٖجقر أجالالرًا واحالالدًا  ٕٕالالف مل يالالرد إفٔالالف افالالْص هبالالٚ إضالؿالال

ورد فُالالـ بىريالالؼ ٓ تَالالقم ظْالالده بالالف احلجالالٜ، أو فٌالالر ذفالالؽ مالالـ إظالالذار ادًروؾالالٜ 

 فدى افًِامء.

وأمٚ مـ ثٌٝ افْص ظْده مـ بًده  ؾال ظذر فف يف تَِٔده  بالؾ افقاجالٛ اتٌالٚع 

افالالْص ادًهالالقم، وذفالالؽ هالالق ادَهالالقد مالالـ هالالذه ادَدمالالٜ، واهلل ظالالز وجالالؾ يَالالقل: 

َا اقهِذََن آَمـُوا اْ تَ ﴿  ََاأََيُّ
ِ
ُوُل َبْػَ ادَْْر  ََ ْقِقُؽْم َواْعؾَُؿوا أَنه اَّللهَ  َُ ُ وِل إَِذا َدَعاُفْم دَِا  ِجقبُوا َّللِهِ َوقِؾره

ونَ  ـَؾْبِِه َوأَكهُه إَِققِْه ُُتَْؽُ  .[31]األنفا::﴾َو

واهلل يَالالالالقل احلالالالالؼ، وهالالالالق هيالالالالدي افًالالالالٌٔؾ، وهالالالالق ًٕالالالالؿ ادالالالالقػ وًٕالالالالؿ افْهالالالالر. 

  افف وصحٌف وشِؿ، واحلّد هلل رب افًٚدغ.وصذ اهلل ظذ دّد، وظذ

 ( مع تصرف حبذف احلواشي52-1/21صفة صالة النيب) 
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 ٌٖ ايكٍٛ باتباع ايهتاب ٚايط١ٓ  

َُ  سح١؟طَّٜعين إٔ املراٖب 

بٚفًٌْٜ فِّذاهٛ هؾ افَقل بٚتٌٚع افُتٚب وافًْٜ يًْل: افَقل بٖن  افًٗال:

 ادذهٛ يىرح؟

ذهٛ يىالالرح ـُالالؾ ؾٓالالذا ؽالالر امُالالـ، وهالالذا فالالف إذا ـالالٚن ادَهالالقد بٚدالال افنالالٔخ:

د مـ هالق أظِالؿ مْالف، أمالٚ إذا ِ  ََ صِٜ بجقايب افًٚبؼ، أن أـز ظٚمل ٓبد فف مـ أن يُ 

ـٚن ادَهقد بٖٕف يىرح بًض ادًٚئؾ افتل تٌْٚهٚ مـ هذا ادذهٛ حْٔام تٌغ 

فالالالالالف أن افهالالالالالقاب يف ادالالالالالذهٛ أخالالالالالر، هْالالالالالٚ يالالالالالٖيت ؿقفْالالالالالٚ: ٓ عالالالالالقز افتالالالالالديـ بالالالالالف، 

هٛ أو بتَِٔد مذهٛ، ٕن هذا أمر مل يٍروف اهلل تٌالٚرك وتًالٚػ ظالذ أحالد افتّذ

ًٚ أو مجٚظالٜ بٖظٔالٚ ؿ، وهالذا سيال  يف ـتالٚب  ًٚ أو إمٚمال مـ افْٚس أن يَِد صخه

ـْ ﴿، ـَقفف تًٚػ مثالً: ¢اهلل ظز وجؾ، ويف شْٜ رشقل اهلل  َُٖفقا َأْهَؾ افالذ  ِر َؾْٚش

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َت ـُ ، اشٖفقا أهؾ افذـر، أهؾ افذـر هؿ بال صؽ أهؾ [12]النح::﴾إِْن 

افَران، وفٔس ادَهقد هْٚ بٚفذـر هق أن يَقفقا: شٌحٚن اهلل واحلّد هلل، افذي 

ينسك ؾٔالف ظٚمالٜ افْالٚس ظالٚدٓؿ وتالٚبًٓؿ وجالٚهِٓؿ، إٕالام هالذه أيالٜ تٍنال بَقفالف 

َ فِ ﴿تًالالالٚػ:  َر فُِتٌَالالالغ  ـْ َٚوَإَٔزْفْاَلالالٚ إَِفْٔالالالَؽ افالالالذ  ؿْ  ِْ الالالِٚس َمالالال ِٓ ْٔ َل إَِفالالال الالالز  افالالالذـر  [11]النحةةة::﴾ُٕ

ادًالالر ف يف هالالذه أيالالٜ، وافتالالل ٓ يُّالالـ تًٍالالرهٚ بٚفتًالالٌٔ  وافتٌُالالر وافتحّٔالالد 
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ـْ ﴿وٕحق ذفؽ مـ إذـٚر، هق ظْٔف ادَهقد بٚٔيٜ افًٚبَٜ:  َُٖفقا َأْهَؾ افذ  ِر َؾْٚش

قنَ  الال ُّ َِ ًْ ْاْلالُتْؿ ٓ َت ـُ يف افقاؿالالع هالالذه  ؾٓالالذا واجالالٛ مالالـ ٓ يًِالالؿ، وهْالالٚ [12]النحةة::﴾إِْن 

ًٚ ظالٚدٓؿ وجالٚهِٓؿ، يقجالٛ ظالذ هالٗٓء مالٚ  ًٚ فًِّالِّغ مجًٔال أيٜ توالع مْٓجال

ٓ يقجٛ ظالذ هالٗٓء، ويقجالٛ ظالذ هالٗٓء مالٚ ٓ يقجالٛ ظالذ هالٗٓء، يقجالٛ 

ـْ ﴿ظالالالالالذ مالالالالالـ ٓ يًِالالالالالؿ أن يًالالالالالٖل أهالالالالالؾ افًِالالالالالؿ،  َؾ افالالالالالذ  َُٖفقا َأْهالالالالال ْاْلالالالالُتْؿ ٓ َؾْٚشالالالالال ـُ ِر إِْن 

قنَ  ُّ َِ ًْ ذ هٗٓء أن عٌٔالقا وأن ٓ يُتّالقا افًِالؿ، ـالام ، ويقجٛ ظ[12]النح::﴾َت

مالـ شالئؾ ظالـ ظِالؿ ؾُتّالف أجلالؿ يالقم افَٔٚمالٜ بِجالٚم »جٚء يف احلديٞ افهالحٔ : 

ؾَقفف تًٚػ: أهالؾ افالذـر، يًْالل: أهالؾ افًِالؿ بُتالٚب اهلل، وبٚفتالٚال بٌٔالٚن  شمـ ٕٚر

رَ ﴿افذي ذـر يف أيٜ افًٚبَٜ:  ¢رشقل اهلل  ـْ َ فِ  َوَإَٔزْفَْٚ إَِفَْٔؽ افذ  ِْ ِٚس َمٚ فُِتٌَغ 

ؿْ  ِٓ ْٔ َل إَِفالال الالز  فتٌالالغ فِْالالٚس مالالٚ ٕالالزل إفالالٔٓؿ هالالذا افٌٔالالٚن هالالق شالالْٜ افرشالالقل  [11]النحةة::﴾ُٕ

ظِٔف افًالم، وفالذفؽ ؾٔجالٛ ظالذ ـالؾ مًالِؿ أن يتَِالك افَالران مالع بٕٔٚالف، أي: أن 

يتَِالالك افَالالران مالالع شالالْٜ افرشالالقل ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم  ٕن هالالذه افًالالْٜ هالالل بٔالالٚن 

ذي أمالالالر افرشالالالقل ظِٔالالالف افهالالالالة وافًالالالالم بٚٔيالالالٜ افًالالالٚبَٜ أن يَالالالقم هبالالالذا افَالالالران  افالالال

َ فِ ﴿افقاجٛ  َر فُِتٌَغ  ـْ ؿْ َوَإَٔزْفَْٚ إَِفَْٔؽ افذ  ِٓ َل إَِفْٔ ز  ُٕ  .[11]النح::﴾ِْ ِٚس َمٚ 

ًٚ وجقب افتًّؽ بٚفَران وبٕٔٚف:  ترـٝ »قذا ؿٚل ظِٔف افهالة وافًالم مٌْٔ

ًُتؿ هبام: ـتٚب اهلل وشالْتل، وفالـ يتٍرؿالٚ حتالك ؾُٔؿ أمريـ فـ توِقا مٚ إن  

 .شيردا ظع احلقض

ؿالٚل رشالقل اهلل،  ،ؿالٚل اهلل :ؾ٘ذًا: إٔٝ ظٚمل ؾٔجالٛ ظِٔالؽ أن تتٌالع افًِالؿ، وهالق

ـْ ﴿إٔٝ جٚهؾ ظِٔؽ أن تًٖل أهالؾ افًِالؿ، ؾٓالؿ أهالؾ ذـالر  َؾ افالذ  َُٖفقا َأهاْل ِر إِْن َؾٚشاْل

قنَ  الال ُّ َِ ًْ ْاْلالُتْؿ ٓ َت ًٚ أن يٍتالالل مالالـ أجالالؾ هالالذ [12]النحةة::﴾ـُ ا حيالالرم ظالالذ مالالـ فالالٔس ظٚدالال
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َع ﴿افْالالٚس بٌالالر ظِالالؿ، ـالالام ؿالالٚل تًالالٚػ:  ّْ الال  ً ٌؿ إِن  اف الال ِْ َؽ باِلالِف ِظ َْٔس َفالال ٚ َفالال ُػ َمالال الال َْ َوٓ َت

ؾ  ُأوْ  الالال ـُ اَد  َٗ الالال ٍُ الالال َواْف الالال َواْفٌََكَ ًْ َٚن َظْاْلالالُف َم الالال ـَ ًٓ َٗفئِالالالَؽ  ، وـالالالام جالالالٚء يف [25]اإلسةةةراء:﴾و

ؾ هيالٜ ؾجالرح ؾٔٓالٚ رجالؾ، أرشال ¢احلديٞ يف شْـ أيب داود وؽره: أن افٌْالل 

ًٚ، وهالالق يًِالالؿ إٔالالف عالالٛ ظِٔالالف افًٌالالؾ، فُالالـ  ؾِالالام أصالالٌ  افهالالٌٚح وجالالد ًٍٕالالف جٌْالال

ظِٔف جراحٚت ـثرة، ؾًالٖل مالـ حقفالف: هالؾ عالدون فالف رخهالٜ يف أن ٓ يٌتًالؾ 

 دٚ بف مـ جراحٚت؟

 ¢ؿٚفقا: ٓ، ٓبد فؽ مـ افًٌؾ، ؾٚؽتًؾ ؾامت، ؾِام بِغ خزه رشقل اهلل 

ؿتِالالالقه ؿالالالٚتِٓؿ اهلل، أٓ شالالالٖفقا »قه وـالالالٕٚقا شالالالٌٛ مقتالالالف بَقفالالالف: دظالالٚ ظالالالذ افالالالذيـ أؾتالالال

ؾٍالالل هالالذا احلالالديٞ وجالالقب شالالٗال ؽالالر  شحالالغ جِٓالالقا، ؾالالٕ٘ام صالالٍٚء افًالالل افًالالٗال

افًالالالٚمل افًالالالٚمل، وحتالالالريؿ إؾتالالالٚء ؽالالالر افًالالالٚمل، افالالالذيـ أؾتالالالقه بقجالالالقب آؽتًالالالٚل مالالالع 

ا وجقد جراحٚت يف بدٕف ـٕٚقا ؽر ظِامء، ؾُٚن مالـ افقاجالٛ ظِالٔٓؿ أن يًالقدو

ًالالالقا يف مثالالالؾ هالالالذه افٍتالالالقى إػ ظِامئٓالالالؿ يف تِالالالؽ افنالالاليٜ، ؾًٔالالالٖفقهؿ حتالالالك مالالالٚ يَ

 .ش جِٓقا، ؾٕ٘ام صٍٚء افًل افًٗالؿتِقه ؿٚتِٓؿ اهلل، أٓ شٖفقا حغ»افَٚتِٜ: 

إذًا: ٕحالالالـ ٍٕالالالرق بالالالغ أن يتالالالديـ ادًالالالِؿ بٚتٌالالالٚع مالالالذهٛ مالالالـ أفٍالالالف إػ يٚئالالالف، ٓ 

افالذي عالٛ  ¢رشالقل اهلل  خيرج ظْف ؿٔد صًرة، وـٖٕام هق ـتالٚب اهلل وحالديٞ

آشتًالالالم فالالف بٚفُِٔالالٜ، فالالٔس إمالالر ـالالذفؽ، ٕن ادالالذهٛ أي مالالذهٛ افٔالالقم ظِٔالالف 

ادًِّقن هق أوًٓ ابتداء اجتٓٚد إمٚم مـ أئّٜ ادًِّغ، وإتٓٚء دخالؾ يف هالذا 

ِالالذيـ يْتّالالقن إػ اإلمالالٚم، ؾٚدًالالٚئؾ فادالالذهٛ مئالالٚت بالالؾ أفالالق ف أراء وإؿالالقال 

هٛ فٔس ـام يتقهؿ ـثر مـ افْالٚس أن هالذه ادًالٚئؾ ادقجقدة أن يف ـؾ مذ

ـِٓٚ صدرت وًٌٕٝ مـ ٍٕس اإلمٚم، ٓ، أصقل هذه ادًٚئؾ وأمٓٚعٚ هل مـ 
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ًٚ أو افنالالالٚؾًل أو أمحالالالد، فُالالالـ مالالالع افالالالزمـ  اإلمالالالٚم شالالالقاء ـالالالٚن أبالالالٚ حٍْٔالالالٜ أو مٚفُالالال

تقشالالالًٝ هالالالذه ادًالالالٚئؾ ـثالالالرًا ـثالالالرًا جالالالدًا، وفالالالذفؽ ؾالالال٘ذا خالالالرج أحالالالد ادتًّالالالُغ 

ًٚ حلالالالديٞ مالالالٚ أو ايالالالٜ مالالالٚ ٓ يُالالالقن يف ذفالالالؽ أوًٓ بّالالالذهٛ مالالال ٚ ظالالالـ مًالالالٖفٜ مالالالٚ اتٌٚظالالال

 خٚفػ اإلمٚم ضورة، يُّـ يُقن خٚفػ مـ جٚء بًد اإلمٚم بّئٚت افًْغ.

ثؿ فق ؾرض إٔف خٚفػ اإلمٚم ؾٓق خٚفػ اإلمٚم افدون ٓتٌالٚع اإلمالٚم إظالذ 

م أحالالالد ، وفالالالذفؽ ؾالالالام أمجالالالؾ ـالالالال¢افالالالذي فالالالٔس بًالالالده اتٌالالالٚع أٓ وهالالالق رشالالالقل اهلل 

ظِالالالامء احلٍْٔالالالٜ اقْالالالقد وهالالالق أبالالالق احلًالالالْٚت افُِْالالالقي، دالالالٚ تالالالرجؿ ٕحالالالد تالمالالالذة 

فتِّٔذ مـ تالمذة أيب يقشػ تِّٔذ أيب حٍْٜٔ، وهق ظهٚم افٌِخالل، هالق حٍْالل 

تِّٔالالذ أيب يقشالالػ افالالذي هالالق تِّٔالالذ اإلمالالٚم أيب حٍْٔالالٜ، يَالالقل: ـالالٚن يرؾالالع يديالالف يف 

ّٔالذ أيب حٍْٔالٜ ـالٚن يرؾالع افهالة، ظهٚم افٌِخالل تِّٔالذ أيب يقشالػ افالذي هالق تِ

يديالالالف يف افهالالالالة، يًْالالالل: ظْالالالد افرـالالالقع وافرؾالالالع مْالالالف، وهالالالذا مُالالالروه حتالالالرياًم ظْالالالد 

احلٍْٜٔ، ؾًِٔؼ صٚحٛ افُتالٚب أبالق احلًالْٚت افُِْالقي ؾَٔالقل وًٕالؿ مالٚ يَالقل، 

ًٚ فِالالالدفٔؾ مل  ؿالالٚل: ومْالالف ٕٖخالالالذ أن احلٍْالالل إذا تالالالرك مًالالٖفٜ مالالالـ مًالالٚئؾ إمٚمالالالف اتٌٚظالال

ق ٓ يزال يف رؿالٜ افتَِٔالد يف صالقرة تالرك افتَِٔالد. خيرج بذفؽ ظـ افتَِٔد، بؾ ه

ـالم صقيف مـ ـالم افٍَٓٚء صًٛ ؾّٓف، فُـ هق واو  جدًا، ٓ يزال يف رؿٜ 

 افتَِٔد يف صقرة ترك افتَِٔد.

ينالالر أن هْالالٚك تَِٔالالديـ: تَِٔالالد يف إصالالقل وتَِٔالالد يف افٍالالروع، مالالـ إصالالقل 

جالالٚءـؿ احلالالديٞ ظْالالل  ؿالالقل إئّالالٜ ـِٓالالؿ: إذا صالال  احلالالديٞ ؾٓالالق مالالذهٌل، وإذا

ؾخذوا بف واضبالقا بَالقال ظالرض احلالٚئط، هالذا صالٖن  ¢خال ف ؿقل رشقل اهلل 

حٔالالالْام رؾالالالع ظهالالالٚم  شإذا صالالال  احلالالالديٞ ؾٓالالالق مالالالذهٌل»ـالالالؾ مًالالالِؿ، هالالالذه افَٚظالالالدة: 
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افٌِخل يديف، ؾٓق أخالذ بٕٚحٚديالٞ افتالل أبٌِٓالٚ اإلمالٚم احلالٚؾظ افزيًِالل احلٍْالل 

 ًٚ ًٚ، ظالالـ ةًالالٜ ظؼالال صالالحٚبٔ أن افرشالالقل ـالالٚن يرؾالالع يديالالف  ٕحالالق ةًالالٜ ظؼالال حالالديث

ظْالالالد افرـالالالقع وافرؾالالالع مْالالالف، دالالالٚ ؾًالالالؾ هالالالذا ظهالالالٚم افٌِخالالالل وخالالالٚفػ إمٚمالالالف يف هالالالذا 

افٍرع ؾٓق ترك تَِٔده يف افٍرع، فُْف ٓ يزال مَِدًا يف إصؾ، وفذفؽ ؿٚل إٔف 

ظهالالالٚم هالالالذا دالالالٚ رؾالالالع يديالالالف مالالالٚ خالالالرج ظالالالـ افتَِٔالالالد، وإن ـالالالٚن هالالالق ٓ يالالالزال يف رؿالالالٜ 

يف صالقرة تالرك افتَِٔالد أي: يف افٍالرع، هالذا هالق مقؿالػ  افتَِٔد، هذا هالق إصالؾ،

ًٚ يًروالالقن  افًِالالامء، أ الالؿ ٓ يًروالالقن ظالالـ افًالالْٜ مالالـ أجالالؾ أؿالالقال أئّالالٜ، وٓ أيوالال

ًٚ أن مالـ ٓ ظِالؿ ظْالده  ظـ أؿقال إئّٜ ـِٓٚ إذا مل ختٚفػ افًْٜ، بؾ ـام ؿِْٚ إٍ

 ظِٔف تَِٔد مـ ـٚن ظْده ظِؿ، إٓ يف خمٚفٍٜ افًْٜ.

 . : .. (8:  28/   39ر /  ) اهلدى والنو
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 ٕ األ١ُ٥ إ: َا اجلٛاب ع٢ً َٔ ٜكٍٛ 

 ِٖ ايكسٕٚ األٚىل فٛجب اتباعِٗ

بًالالض ادنالالٚيخ يالالردوا ظِْٔالالٚ، ؿالالٚفقا: إن إئّالالٜ هالالؿ افَالالرون إوػ،  افًالالٗال:

 .اتٌٚظٓؿؾقجٛ ظِْٔٚ 

 بدفٔؾ؟ افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

ذ ؿالقل بًوالٓؿ، ش هذا مذهٛ يف افتٚريخ، أبق حٍْٜٔ تٚبًل ظٔمًِ افنٔخ:

ًٚ مالالـ أتٌالالٚع افتالالٚبًغ، ؾٓالالق مالالـ افًالالِػ افهالالٚف ، فُالالـ مالالٚ افالالدفٔؾ إٔالالف عالالٛ  وئَْالال

ًٚ؟  اتٌٚظف بًْٔف، ودٚذا ٓ يُقن اتٌٚع أبق بُر مثالً وظّر ـام ؿِْٚ إٍ

 يَقل فؽ: أبق بُر مٚ ظْده مٗفٍٚت وٓ ظّر. مداخِٜ:

رى أبق بُر فٔس فف وٓ أبق حٍْٜٔ فف مٗفٍٚت حََٜٔ، فُـ فف أتٌٚع، ت افنٔخ:

 أتٌٚع؟!!

ثؿ إذا ؾروْٚ مٚ فف أتٌٚع هذه مهٌٜٔ افدهر، أؾوؾ إًٕٚن بًد رشقل اهلل فٔس 

فف أتٌٚع، ثؿ مـ يٖيت بًده ظذ رأشْٚ وظْْٔٚ: ظٚمل صٚف  تَل ورع.. إفخ، فُـ 

دالالالٚذا ذاك إؾوالالالؾ ٓ يُالالالقن فالالالف أتٌالالالٚع؟ وهالالالذا مٍوالالالقل بٚفًْالالالٌٜ ال أن يُالالالقن فالالالف 
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 ؿٌِْٚ احلََٜٔ. أتٌٚع، مًْٚه إْٔٚ

ادٓالالؿ أن ادًالالٖفٜ ؾٔٓالالٚ احلََٔالالٜ صالالًقبٜ بٚفٌالالٜ جالالدًا مالالـ افْٚحٔالالٜ افدئْالالٜ ومالالـ 

الالالالالالالال ﴿افْٚحٔالالالالالالالالٜ افًِّٔالالالالالالالالٜ، ربْالالالالالالالالٚ يَالالالالالالالالقل:  ْٕ ٚ ُأ ـَ َمالالالالالالالال الالالالالالالال ًَ قا َأْح الالالالالالالال ًُ ٌِ ـْ َوات 
ْؿ ِمالالالالالالالال ُُ ْٔ ِزَل إَِفالالالالالالالال

ؿْ  الال ُُ ؾَالالقل مالالـ يَالالقل ـالالذا أي رء ـالالٚن، هالالذا أوًٓ فالالٔس امالالٚ إٔالالزل  [66]الزمةةر:﴾َرب 

 أن يُقن أحًـ مٚ إٔزل إفْٔٚ، واو  هذا؟ظِْٔٚ، ؾوالً ظـ  

ثالالؿ فالالالق أن إئّالالالٜ ـالالالٕٚقا متٍَالالالغ ظالالالذ رأي واحالالالد يف ـالالالؾ مًالالالٖفٜ وجالالالٚء إًٕالالالٚن 

ؿّلء يًْل: ٓ ؿّٜٔ فف، بده يٖيت إفْٔٚ بٍٓؿ خيٚفػ هالٗٓء إئّالٜ، هالذا ٕرؾوالف، 

فُـ إذا اتًٌْٚ واحدًا مْٓؿ مع وجقد اخر خيٚفٍف يف رأيف، ؾّـ افذي ٕتًٌف حغ 

ًٕالالالؿ سيالالال  ـتالالالٚب اهلل ظالالالز وجالالالؾ افالالالذي ٕالالالزل حلالالالؾ منالالالٚـؾ افْالالالٚس، حلالالالؾ ذاك؟ 

قِل ﴿اخلالؾالالٚت بٔالالْٓؿ، ؾٓالالق يَالالقل:  ُشالال وُه إَِػ اهلل ِ َوافر  ُرد   َؾالال
ٍ
ء ِْ٘ن َتْاَلالَٚزْظُتْؿ يِف َرْ َؾالال

ِمُْقَن بِٚهلل ِ َواْفَْٔقِم أِخِر َذفِ  ْٗ ُْتْؿ ُت ـُ ِْٖوياًل إِْن  ـُ َت ًَ  .[61]النساء:﴾َؽ َخْرٌ َوَأْح

أن ٕٖخالالالالذ مًالالالالٖفٜ ـثالالالالرة افقؿالالالالقع، وـثالالالالرًا مالالالالٚ ًٕالالالالٖل ظْٓالالالالٚ: ربالالالالام يُالالالالقن يف 

احلالالٚضيـ مالالـ خيىالالر يف بٚفالالف إن مالالٚ خىالالر فالالف أن، خيىالالر يف بٚفالالف يف ؽالالر هالالذا 

افزمالالٚن، ٕٕالالالف مًالالالٖفٜ ـالالالام يَالالالقل افٍَٓالالالٚء: تُثالالر هبالالالٚ بِالالالقى بِالالالقى، هالالالق مالالالثالً يٖخالالالذ 

والالالالئ إالالالالتَض حٚجالالالالٜ مالالالالـ زوجتالالالالف مالالالالـ امالالالالرأة ؽريٌالالالالٜ ظْالالالالف، ؾّالالالالس يالالالالدهٚ، وهالالالالق متق

ووالالالالقءه أم ٓ؟ مالالالالـ ٕتٌالالالالع أن أبالالالالق حٍْٔالالالالٜ يَالالالالقل: مالالالالٚ إالالالالتَض، افنالالالالٚؾًل يَالالالالقل: 

ًٚ، مٚفؽ يَقل: إن ـالٚن افِّالس بنالٓقة إالتَض وإٓ ؾالال، هالٚت ٕالرى  إتَض مىَِ

هٗٓء اجلامظٜ افذيـ يَقفقا: ٓزم ٕتٌع إئّٜ، هؾ إٔٝ تًتىٔع أن تتٌع إئّالٜ 

؟ ٓ يُّالـ، إذًا: مالٚ افًّالؾ؟ ـالؾ واحالد افثالثٜ هٗٓء يف هذه إؿالقال ادتْٚؿوالٜ

أن شالالَٔقل: إمالالٚمل، احلٍْالالل راح يَالالقل: إمالالٚمل اهلل يالالرى ظْالالف، ادالالٚفُل راح 
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يَقل: إمٚمل اهلل يرى ظِٔف، وافنٚؾًل شَٔقل: إمٚمل اهلل يرى ظْالف، وٕحالـ 

َٕقل: رِض اهلل ظـ اجلّٔع، فُالـ ٓ يُّْْالٚ أن ٕتٌالع اجلّٔالع، ؾال٘ذًا: افالدظٚة إػ 

ٚدالالالالالذهٛ ٓ أحالالالالالد يًالالالالالتىٔع أن يَالالالالالقل بٚفتًّالالالالالؽ ظالالالالالذ إضالؿالالالالالف، وإٔالالالالالٚ افتًّالالالالالؽ ب

ًٚ ـٌالالالرًا ـٌالالالرًا جالالالدًا يتّالالالذهٛ بّالالالذهٛ مالالالـ هالالالذه  أحتالالالدى أي إًٕالالالٚن إن ـالالالٚن ظٚدالالال

ًٚ أن يقجالالد ؾالالٔٓؿ رجالالؾ حٍْالالل ؿالال ، حٍْالالل  ًٚ أحتالالداهؿ مجًٔالال ادالالذاهٛ، أو ضقيٌِالال

مًالتحٔؾ يًْل بٚدٚئٜ مٚئٜ، مٚفُل مٚئٜ بٚدٚئٜ، صٚؾًل مٚئالٜ بٚدٚئالٜ، حْالٌع..، 

 هذا، ٓ وجقد فف يف افدٕٔٚ أبدًا.

إذًا: ٍٕسض أن: حٍْل خٚفػ مذهٌف يف ادٚئٜ واحد صق، افٍرق بْٔف وبالغ 

افالالذي خالالٚفػ احلٍْالالل اثْالالغ يف ادٚئالالٜ؟ فالالٔس هْالالٚك ؾالالرق، ٕٕالالف ظِالالٜ احلالالض ظالالذ 

افتًّالالؽ بالالام ظِٔالالف افؼالالع ... هالالق أن هالالذا إمالالٚم أؾَالالف مْالالف وأظِالالؿ مْالالف، هالالذه دظالالقة 

مٚ فؽ إٔٝ خٚفٍتف يف هذه ادًٖفٜ، هؾ يًْالل خمٚفٍتالؽ فالف هبالذه سحيٜ، فُـ 

 ادًٖفٜ إٔؽ إٔٝ أصٌحٝ أظِؿ مْف؟ ٓ أحد يَقل هبذا أبدًا.

وحْٔئالالالٍذ ٍٕالالالس اجلالالالقاب بٚفًْالالالٌٜ فِالالالذي خالالالٚفػ اإلمالالالٚم بًّالالالٖفتغ أو ثالثالالالٜ أو 

ًٚ فق خوًقا فٌِحٞ افًِّل ادحض فتٌغ قالؿ أ الؿ  ةًٜ، هؿ يتقمهقن ومه

قن أن مـ يدظق افْٚس إػ اتٌٚع افُتٚب وافًْٜ وظالذ افىريَالٜ وامهقن، يتقمه

ًٚ أن هالالذا ؾٔالالف حالالط مالالـ ؿّٔالالٜ إئّالالٜ، مالالٚ ؾٔالالف حالالط  افًٚدفالالٜ ادْهالالٍٜ افتالالل ؿِْٚهالالٚ إٍالال

فَّٜٔ إئّٜ، دٚذا؟ ٕحـ َٕقل: أ ؿ أظِؿ وأؾَف وأؿرب ضٌَٜ، وهذا أمر طٚهر 

ًٚ، ؾالْحـ جع، فُـ افًهّٜ فِرشقل ظِٔف افًالم ؾَالط دون شالٚئر افْال ٚس مجًٔال

حٌْٚ ف ئّٜ مٚ ٓزم حيِّْٚ ظذ أن َِٕؾ مالـ ؿّٔالٜ اتٌٚظْالٚ فِرشالقل ظِٔالف افًالالم 

يف شالالالٌٔؾ حٌْالالالٚ فًِِالالالؿ، وإٓ شٔهالالالٌْٔٚ مالالالٚ أصالالالٚب افنالالالًٜٔ،  ؾٚفنالالالًٜٔ مالالالٚذا ؾًِالالالقا؟ 
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ًٕقا افرشقل ظِٔف افًالم، ظع ظِٔف افًالم احلًـ واحلًغ ظِالٔٓام افًالالم، 

ام يذـر، وإن ذـر ؾّالـ ضريالؼ مالـ أهالؾ افٌٔالٝ ؾَالط، أمٚ افرشقل ظِٔف افًالم ؾَِ

أمالالٚ إفالالق ف ادٗفٍالالٜ مالالـ افهالالحٚبٜ وظالالذ رأشالالٓؿ أبالالق بُالالر وظّالالر ؾالالال ؿّٔالالٜ قالالؿ، 

ٕحالالـ  ٚوزٕالالٚ افنالالالًٜٔ حٔالالْام ٓ َٕالالالقل: ؿالالٚل رشالالقل اهلل، وإٕالالالام ادالالذهٛ هُالالالذا، 

ًٚ ف ئّالالالٜ، تالالالرى هالالالؾ  ادالالالذهٛ هُالالالذا، شالالالٌحٚن اهلل! دالالالٚذا هالالالذا اجلّالالالقد؟ احسامالالال

 فرشقل ظِٔف افًالم حْٔام أظروْٚ ظـ افًّؾ بًْتف؟احسمْٚ ا

ادنُِٜ ظَّٜٔ ووشًٜٔ جدًا، افٔقم خذ أي ظٚمل مـ هٗٓء افذيـ حيسمقن 

ًٚ، ٕن  ًٚ حََٔٔالالالالالال ًٚ، وفالالالالالالٔس احسامالالالالالال ًٚ فٍئالالالالالال ادالالالالالالذاهٛ أو حيسمالالالالالالقن افًِالالالالالالؿ احسامالالالالالال

آحالالسام احلََٔالالل ٓ يالالٖيت بّخالالٚفٍتٓؿ يف إصالالقل وتَِٔالالدهؿ يف افٍالالروع، هالالق 

فؽ: إذا ص  احلديٞ ؾٓالق مالذهٌل، ؾٖٕالٝ ختٚفٍالف يف ظؼالات إحٚديالٞ يَقل 

ٓ تٖخالالذ هبالالٚ  ٕن اإلمالالٚم ؿالالٚل بخالؾٓالالٚ، هالالق دالالٚ ؿالالٚل بخالؾٓالالٚ فالالف ظالالذره بالالال صالالؽ، 

وهق مٖجقر ظذ ـؾ حٚل، فُالـ إٔالٝ مالٚ ظالذرك؟ ظالذره إٔالف حٍْالل، وذاك ظالذره 

ًالالِؿ فرشالالقفف إٔالالف مالالٚفُل، وهُالالذا، أيالالـ يف ـتالالٚب اهلل أن هالالذا ظالالذر يالالزر فالالف أن ٓ ي

ْؿ ُثالالؿ  ٓ َعِالالُدوا ﴿تًالالِٔاًم  ُٓ َجَر َبْٔالالَْ قَك ؾاِلالٔاَم َصالال الال ُّ  ُ ِمْاُلالقَن َحت الالك حُيَ ْٗ الالَؽ ٓ ُي َؾالالال َوَرب 

ْؿ َحَرًجٚ اِمٚ  ؿَ  ِٓ ًِ ٍُ ِِٔاًم يِف َإٔ ًْ قا َت ُّ  ِ ًَ َٝ َوُي قذا ًٕتَالد جالٚزمغ  [56]النساء:﴾َؤْ

ؼ وبٚحلُّالالالالالٜ ومًالالالالالتًديـ أن ٕتٍالالالالالٚهؿ مالالالالالع أي صالالالالالخص يريالالالالالد افقصالالالالالقل إػ احلالالالالال

 وادقظيٜ احلًْٜ.

وصالالالالالؾ إمالالالالالر إػ إٔالالالالالف مل يٌالالالالالؼ أي صالالالالالِٜ بالالالالالغ  ادَِالالالالالديـ وبالالالالالغ شالالالالالٔد إٌٕٔالالالالالٚء 

وادرشالالِغ، ودفٔالالؾ إذا ؿِالالٝ فالالف: صالالػ فْالالٚ صالالٍٜ صالالالة افرشالالقل؟ افهالالالة افتالالل 

يهالالالِٔٓٚ ةالالالس مالالالرات مالالالٚ يًالالالتىٔع أن يهالالالٍٓٚ فالالالؽ، ٕٕالالالف يًالالالتىٔع أن يهالالالػ فالالالؽ 
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ًٚ بالغ ًٚ صٚشالً  هالذا افالذي يهالع ظالذ مالذهٛ إمالٚم صالة إمٚمف، وهْٚك شالتجد بقٕال

وبغ هذا افذي يهع ظذ مذهٛ إمٚم اخر، ومذهٛ افرشقل ظِٔف افًالم أيـ 

 هق؟!! أصٌ  يف خز ـٚن.

إٔالالالٚ يٗشالالالٍْل أن أذـالالالر ؿهالالالٜ وإن ـْالالالٝ أظتَالالالد أ الالالٚ ؽالالالر واؿًٔالالالٜ، فُالالالـ حًالالالٌْٚ 

 ًٚ فًْالالالر ف مالالالٚ ؾًالالالؾ افتّالالالذهٛ أن يقجالالالد هالالالذا افُتالالالٚب وؾٔالالالف افَهالالالٜ أتٔالالالٜ مىٌقظالالال

ًا بالالغ ادًالالِّغ، افَهالالٜ افتالالل ؾٔٓالالٚ إٔالالٚ ٓ أؤمالالـ بهالالحتٓٚ، فُْٓالالٚ ذـالالرت ومْنالالقر

ًٚ فتٌْالل أحالد وٓة مكال افنالًٜٔ  ًٚ ؿقيال ظذ أ ٚ صحٔحٜ وواؿًالٜ، وأ الٚ ـٕٚالٝ شالٌٌ

 ذهٛ احلٍْل ظذ ادذهٛ افنٚؾًل، ... احلُٚيٜ، مٚ هل؟اد

صالالقروا رجالالالً يف ـتالالٛ افتالالٚريخ مالالـ أمالالراء مكالال يف هالالذا افتالالٚريخ اإلشالالالمل 

ًٚ ؾًٌِٛ حُّالف يف مكال وـالق ؿ مالـ أهالؾ افًالْٜ اتهالِقا اف ىقيؾ، إٔف ـٚن صًٔٔ

ـؿ، دبف وبٌِقه ادذهٛ افًْل إفخ، فُـ هق ؿٚل مل: إٔٚ صالٚيػ ؾٔالف مالذاهٛ ظْال

يف ادالالالذهٛ افنالالالٚؾًل واحلٍْالالالل إفالالالخ، وفالالالذفؽ إٔالالالٚ أريالالالد أن أدخالالالؾ يف ادالالالذهٛ 

ٍْالالالالالل افًالالالالالْل ظالالالالالذ بهالالالالالرة، ؾالالالالالام هالالالالالل ادالالالالالذاهٛ ادْتؼالالالالالة ظْالالالالالدـؿ؟ ؿالالالالالٚفقا: احل

وافنالالالٚؾًل، ؿالالالٚل: هالالالٚتقا ظالالالٚدغ ـالالالؾ مالالالْٓام يّثالالالؾ مذهٌالالالف، واحالالالد حٍْالالالل وواحالالالد 

صٚؾًل، ؾٖيت هبؿ، ؿٚل قام: أريد مـ ـؾ مُْام أن يهع أمٚمل صالة مذهٌف، 

حتك إٔٚ أصق ف أي صالة إًٔٛ ؾٖتٌْك ذاك ادذهٛ افذي يهػ هالذه افهالالة، 

 يَقفالالقا ظْالالدٕٚ يف ، ؿالالٚل: جالالٚء احلٍْالالل وافَوالالٜٔ ـالالام-وهْالالٚ تٌالالدأ ادنالالُِٜ -ؿالالٚل

َل أي: ذب ، ؽر مالدبقغ،  ـ  افنٚم ؿؤٜ دٌقـٜ، يًْل: روايٜ، أيت بجِد ـِٛ ُذ

ؾتِالالالالٌس بالالالالف، ؾٓجالالالالؿ افالالالالذبٚب ظِٔالالالالف، جِالالالالد افُِالالالالٛ ادالالالالذبقح مالالالالذـك يف ادالالالالذهٛ 

احلٍْالالل تذـٔتالالف تىٓالالره، ظْالالد إئّالالٜ أخالالريـ ٓبالالد مالالـ دبٌالالف، وهالالذا فالالٔس ظْالالدهؿ 
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ًٚ، ادٓالالالالؿ ووالالالالع اجلِالالالالد ظِٔالالالالفمج ًٚ أيوالالالال وهجالالالالؿ افالالالالذبٚب، ذفالالالالؽ فالالالالٌس أحًالالالالـ  ًٔالالالال

افثٔالالٚب، إيالالر ـٔالالػ افَوالالٜٔ بٚيْالالٜ أ الالٚ مرـٌالالٜ، احلٍْالالل دخالالؾ يف افهالالالة بالالدل مالالٚ 

يَقل: اهلل أـز ؿٚل مثالً بٚفسـل: )...( بٕٚفٌٚ:ي )زويت مف( ذاك افنٚؾًل ؿالٚل: 

اهلل أـالالز، مالالـ افالالذي فالالـ يٍوالالؾ هالالذه افهالالالة افتالالل مالالـ أوقالالٚ ظالالذ ذيالالؽ، وتُِّالالٜ 

يتٌالالغ أ الالالٚ مرـٌالالٜ ترـٌٔالالالٜ احلٍْالالل جِالالالس يف افهالالالة بٚفتنالالالٓد  احلُٚيالالٜ مالالـ صالالالٚن

وبالالدل مالالٚ يَالالرأ افتنالالٓد أو أي رء وبالالدل مالالٚ يَالالقل: افًالالالم ظِالالُٔؿ وٓ مٗاخالالذة 

ؾِتٓالالٚ، ادالالذهٛ افنالالٚؾًل يَالالقل: اخلالالروج مالالـ افهالالالة بٚفًالالالم رـالالـ مالالـ أرـالالٚن 

ؿ ذفالالؽ شالالِ شحتريّٓالالٚ افتٌُالالر وحتِِٔٓالالٚ افتًالالِٔؿ»افهالالالة، فَقفالالف ظِٔالالف افًالالالم: 

 وذفؽ مع إشػ ...، فٔش؟

ؿٚل: ٕن احلٍْٜٔ يَقفقا: افقاجٛ هق اخلروج بهًْف، هذا افهْع ـٚن شٛ 

ـالالالٚن تًالالالٌٔ  ـالالالٚن أي رء خالالالرج بهالالالًْف، وأتالالالقا فالالالؽ هبالالالذا ادثالالالٚل،أي واحالالالد يف 

افدٕٔٚ مٚ يٍوؾ ذفالؽ افنالٚؾًل ظالذ هالذه افهالالة احلٍْٔالٜ، فُالـ هالق مالـ ذوضالف 

ٕحْالالٚ ف وإن ـالالٕٚقا ؿالالٚفقا مالالع إشالالػ هالالذه افتحٚمالالؾ ظالالذ احلٍْٔالالٜ، دالالٚذا؟ ٕن ا

إصٔٚء فُـ هذا اإلمٚم افالذي يهالع صالالة ادٌالرب احلٍْالل يٖخالذ أدون صالالة 

 ظْدهؿ، مل يٖخذ أـِّٓٚ، ذفؽ بٚفًُس فٌس ثٔٚب إَٜٔٔ وتٖٕك واضّٖن، إفخ.

 :ًٚ إٔٚ مٚ بٔدخؾ يف ظَع أن هذه افَهٜ تَع هبذه افهقرة، فُـ ـام ؿِٝ إٍ

افُتالٚب، مىٌالقع ظالذ أشالٚس وحتالٝ رشالٚفٜ اشالّٓٚ: ادالذهٛ مٚ رأيُؿ مىٌقع 

احلؼ، صق هق ادذهٛ احلؼ؟ مذهٛ اإلمٚم افنٚؾًل، أي إًٕٚن يريالد أن يالرى 

هالالذه افهالالقرة ادًرووالالٜ هبالالذيـ افالالقجٓغ يٖخالالذ ادالالذهٛ افنالالٚؾًل، فُالالـ إيالالر 

أن فالالق درشالالٝ ادًالالٖفٜ مالالـ زاويالالٜ أخالالرى مالالثالً: اإلمالالٚم افنالالٚؾًل يَالالقل: عالالقز 
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ًٚ أن يتزوجٓالٚ، أبالق حٍْٔالٜ يَالقل: هالذا حالرام فِرجؾ افز ا:ي بٚمرأة ومحِٝ مْالف بْتال

مٚ عقز، ـٔػ افقاحد يُْ  مٚ هق مـ مٚئف، ؾِق ؿٔؾ فذاك افرجؾ: هذا صٚؾًل 

 ،ًٚ ًٚ ظالالالؿ بٔهالالالر ٍٕالالالرة، ٓ، بالالالٚفًُس هْالالالٚ افَوالالالٜٔ بالالالٚفًُس  ٚمالالال هٔالالالؽ بَٔالالالقل ضًٌالالال

ًٚ دذهٌالالالف أن يٖخالالالذ مالالالـ مذهٌالالالف أحًالالالـ مالالالٚ ؾٔالالالف  فالالالذفؽ مالالالٚ عالالالقز أن اإلًٕالالالٚن تًهالالالٌ

ًٚ وفالالالق مالالالـ بًالالالض  وحيالالالتٟ بالالالف ظالالالذ أخالالالريـ، ٕن أخالالالريـ ظْالالالدهؿ أحًالالالـ أيوالالال

افْالالقاحل، وقالالذا ؾٓالالذا شالالُٔقن شالالٌٛ إليَالالٚع افٍرؿالالٜ بالالغ ادتّالالذهٌغ، وهالالذا مالالٚ 

 وؿع، وهذا مقجقد اثٚره حتك افٔقم.

مالالـ أثالالٚر مالالثالً وجالالقد يف بًالالض افالالٌالد افنالالٚمٜٔ افُالالزى يف ادًالالجد افقاحالالد 

دٚريالالالالٛ ظديالالالالدة، مالالالالـ اثْالالالالغ إػ أربًالالالالٜ ظالالالالذ حًالالالالٛ صالالالالٓرة  دٚريالالالالٛ ظديالالالالدة،

ادذاهٛ هْٚك، ظْدٕٚ يف دمنؼ ادًجد إمالقي ؾٔالف أربًالٜ دٚريالٛ، مًالٚجد 

أخالالرى ؾٔٓالالٚ دالالرابغ، فٔالالف؟ ٕٕالالف ؾٔٓالالٚ أحْالالٚ ف وؾٔٓالالٚ صالالقاؾع، مالالٚ ؾٔٓالالٚ مٚفُٔالالٜ ومالالٚ 

ؾٔٓالالالٚ حْٚبِالالالٜ، دالالالٚذا هالالالذه ادحٚريالالالٛ؟ ـالالالؾ إمالالالٚم يهالالالع يف درابالالالف  ٕٕالالالف تُالالالره 

ة وراء ادخٚفػ فِّذهٛ، ؾال٘ذًا: ـٔالػ يهال  قالٗٓء أن يَقفالقا: ٓ، ٕحالـ افهال

مٚ ٕتٌع افُتٚب وافًْٜ، ٕتٌع إئّٜ ٕن إئّٜ أظِؿ. ـِّالٜ حالؼ أريالد هبالٚ بٚضالؾ، 

ٕن افىريَالالالٜ افتالالالل هبالالالٚ يهالالالؾ ضٚفالالالٛ افًِالالالؿ إػ مًرؾالالالٜ ؿالالالقل اإلمالالالٚم أي إمالالالٚم ـالالالٚن 

ر ف ؿالالقل شالالٔد إئّالالٜ ٍٕالالس افىريالالؼ وأحًالالـ مْالالف يًالالتىٔع أن يهالالؾ بالالف إػ أن يًالال

ادٍروض ظِْٔٚ اتٌٚظف دون شقاه، افىريؼ افتل يىِالٛ هبالٚ ادًرؾالٜ دالذهٛ مالـ 

ادالالالذاهٛ هالالالق ٍٕالالالس افىريالالالؼ وأحًالالالـ مْالالالف يُّالالالـ شالالالِقـف دًرؾالالالٜ مالالالٚ ـالالالٚن ظِٔالالالف 

ًٚ يف يالد ظّالر بالـ اخلىالٚب صالحٍٜٔ  افرشقل ظِٔف افًالم افذي ؿٚل وؿالد رأى يقمال

يالالالٚ ابالالالـ »رجالالالؾ مالالالـ افٔٓالالالقد، ؿالالالٚل:  ة ـتٌٓالالالٚ فالالالفشالالالٖفف ظْٓالالالٚ؟ ؿالالالٚل: هالالالذه مالالالـ افتالالالقرا
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اخلىٚب! أمتٓقـالقن إٔالتؿ ـالام عقـالٝ افٔٓالقد وافْهالٚرى؟ وافالذي ٍٕالس دّالد 

ًٚ مالالٚ وشالالًف إٓ اتٌالالٚظل ؾٔالالٚ تالالرى مقشالالك أم أبالالق حٍْٔالالٜ أو  شبٔالالده فالالق ـالالٚن مقشالالك حٔالال

مٚفؽ أو افنالٚؾًل؟ صالق اجلالقاب مقشالك ـِالٔؿ اهلل، ومالـ أوال افًالزم مالـ افرشالؾ 

ًٚ دٚ وشًف إٓ   اتٌٚظل.فق ـٚن حٔ

يف طْل أن افتًهٛ شٍٔرض ظذ هٗٓء ود هذا احلديٞ، أن يَقفقا ود 

 هذا احلديٞ، وإٓ ترـقا افتّذهٛ واتًٌقا افًْٜ، مٚ هق؟

ًٚ. شالٌحٚن اهلل! هالالؾ  ًٚ مالٚ وشالًف إٓ أن يتٌالع مالذهٌ شالَٔقفقن: فالق ـالٚن مقشالك حٔال

شالالك إٔالالف يُّالالـ أن يُالالقن إًٕالالٚن يَالالقل هالالذا؟ إن ؿالالٚفقا: ٓ، أشالالتٌٍر اهلل إذا ـالالٚن مق

هالالالذا رجالالالؾ ٌٕالالالل مُِالالالؿ مالالالٚ بٔهالالالر يتٌالالالع إمالالالٚم ٕٕالالالف أظِالالالؿ مْالالالف، ضٔالالالٛ إظِالالالؿ مالالالْٓؿ 

مقجقد وهق افرشقل، مقشك هْٚ هق يتٌع افرشقل، شِّقا مًْٚ إٔف يتٌع افرشقل 

 مٚ يتٌع إمٚم، ضٔٛ! وإٔتؿ مٚ تتًٌقا افرشقل ظِٔف افًالم؟!!

ٍَقا وأمجًقا، أمٚ إ:ي أظِؿ مْف، يًقد جقابْٚ: إ:ي أظِؿ مْف ؾٔام ات اجلقاب:

وُه إِ ﴿إذا اختٍِالالالالالالقا ؾَالالالالالالد ظرؾْالالالالالالٚ حُالالالالالالؿ اهلل،  ُرد   َؾالالالالالال
ٍ
ء ِْ٘ن َتْاَلالالالالالَٚزْظُتْؿ يِف َرْ َػ اهلل ِ َؾالالالالالال

ُشقلِ   .[61]النساء:﴾َوافر 

بٚختهالالالٚر: إْٔالالالٚ بًالالالٌٛ اتٌٚظْالالالٚ فِتالالالديـ بٚدالالالذاهٛ إَىًْالالالٚ ظالالالـ مًرؾالالالٜ هالالالدي 

ـثالالالرة جالالالدًا يف شالالالْتف ويف ظٌٚدتالالالف، ٕحالالالـ مالالالثالً ظْالالالدٕٚ ٕالالالامذج ـثالالالرة و ¢افرشالالالقل 

ظالالالالذ افالالالالرؽؿ مالالالالـ وجالالالالقد بًالالالالالض إحُالالالالٚم يف بًالالالالض ادالالالالذاهٛ مىٚبَالالالالٜ فًِالالالالالْٜ 

أصالالالٌحٝ هالالالذه افًالالالْـ مٓجالالالقرة، وافًالالالٌٛ يًالالالقد إػ إٔالالالف بًالالالض ادالالالذاهٛ افتالالالل 

شالالٔىرت يف بًالالض افالالٌالد وـالالٚن هالالذا ادالالذهٛ ٓ يالالرى شالالْٜٔ تِالالؽ افًالالْٜ مالالثالً ٓ 



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

37 

  د فتِؽ افًْٜ ذـرًا يف تِؽ افٌالد.

 شالالالقريٚ مل يُالالالـ فًََِٔالالالٜ ذـالالالر مالالالٚ بالالالغ أيالالالدي افْالالالٚس مثٚفالالالف مالالالثالً: إٔالالالٚ أظالالالر ف يف

ًٚ، أوقؿ وافدي رمحف اهلل وؽٍر فْٚ وفف، جئْٚ إػ هْٚ مْذ شٝ شٌع شالْغ  إضالؿ

... مٚ ظْده خز، مالٚ ظْالده اإلمالٚم افنالٚؾًل يَالقل ؾٔٓالٚ واإلمالٚم مٚفالؽ يَالقل ؾٔٓالٚ، 

اهلل دالالالٚذا؟ ٕن ادالالالذهٛ احلٍْالالالل افسـالالالل ـالالالٚن هالالالق احلالالالٚـؿ، وأبالالالق حٍْٔالالالٜ رمحالالالف 

بٚجتٓالالالٚده ؿالالالٚل: إن هالالالذه ظالالالٚدة جٚهِٔالالالٜ ـٕٚالالالٝ يف زمالالالـ اجلٚهِٔالالالٜ، وهالالالذه فًٔالالالٝ 

مؼالالالوظٜ، خٍالالالل ظِٔالالالف إحٚديالالالٞ افتالالالل جالالالٚءت مٗـالالالدة وجالالالقب فالالالٔس اشالالالتحٌٚب 

ـالالؾ ؽالالالم »ؾَالالط وجالالقب افًََٔالالٜ ظالالـ افٌالالالم صالالٚتٚن، وظالالـ اجلٚريالالٜ صالالٚة واحالالدة: 

ٚ ـثالالر ، هالالذه إحٚديالالٞ مقجالالقدة، وؿالالٚل هبالالشمالالرعـ بًََٔالالٜ تالالذب  ظْالالف يالالقم شالالٚبًف

مـ إئّٜ فٔس قٚ ذـر يف ـثر مـ افالٌالد اإلشالالمٜٔ، دالٚذا؟ ْٕٕالٚ ترـْالٚ افًالْٜ، 

مالالٚ ظالالٚد  الالتؿ ؾٔٓالالٚ، ؾٓالالذه شالالْٜ مًالالتحٌٜ، ؾّالالع افالالزمـ ًٕالالخٝ مالالـ اذان افْالالٚس ؾالالال 

تُٚد  د افٔقم بًالض افنالٌٚب ادِتالزمغ بٚفًالْٜ إٓ يًالٖل: إٔالٚ أيب مالٚ ذبال  ظْالل 

 مٚذا أؾًؾ إٔٚ؟

بًد أن جٚءتف افٌْقة، ظؼ ظالـ ًٍٕالف، ؾِالؽ أشالقة  ¢ل اهلل َٕقل فف: ذب  رشق

 ، فُـ ظِٔؽ أن تذب  ظـ أوٓدك. إفخ.¢برشقل اهلل 

هذا مثٚل بًٔط مـ إمثِٜ افتل هل مـ اثالٚر ظالدم اهتاممْالٚ بٚفًالْٜ، أو بًٌالٚرة 

أوو  ؿىع افًالؿٚت بْْٔٚ وبغ افرشقل ٕٕف مٚ ظٚد هيّْٚ دراشٜ افًْٜ بَالدر مالٚ 

 مذهٛ مـ ادذاهٛ ادتًٌٜ.هيّْٚ دراشٜ 

وظذ ـؾ حٚل ًٕالٖل اهلل ظالز وجالؾ أن يِّْٓالٚ رصالدٕٚ، وأن يقؾَْالٚ ٓتٌالٚع شالْٜ 
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 ٌْٕٚٔ¢.ًٚ  ، مع آشتٍٚدة مـ ظِامئْٚ شٍِٚ ًوخٍِ

 : .. ( 26. : 2/   39) اهلدى والنور /  
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 ٌٖ َٔ خايف األ١ُ٥ األزبع١ ٜهفس؟

يزالالء ادًْالالك افًِّالالل -يف بًالالض افْالالٚس يَالالقل: مالالـ خالٚفػ إئّالالٜ  مداخِالٜ:

 .]مًٖفٜ افىالق[ؾَد ـٍر، ؾٓؿ يٍُروا ابـ تّٜٔٔ يف هذه ادًٖفٜ -ـامن يًْل

 مٚ أحد يَقل هبذا افُالم بٚرك اهلل ؾٔؽ. افنٔخ:

 إٔٚ أؿقل أ:ي جًِٝ يف جمِس... مداخِٜ:

ًٚ، فُالالالـ إٔالالالٚ  افنالالالٔ : مًِالالالٔش، إٔالالالٝ  ِالالالس جمالالالٚفس وتًالالالّع أصالالالًُٚٓ وأفقإالالال

ادًالالالِّغ يَالالالقل: أن مالالالـ خالالالٚفػ إئّالالالٜ إربًالالالٜ ؾَالالالد أؿالالالقل: ٓ أحالالالد مالالالـ ظِالالالامء 

 ـٍر.

 ٓ يقجد َٕؾ ظذ إمجٚع أن إئّٜ افذي خيٚفٍٓؿ ؾَد ـٍر؟ مداخِٜ:

فذفؽ إٔٚ أؿالقل فالؽ: ٓ أحالد يَالقل هبالذا، أمالٚ إذا ـالٚن بًالض مالـ يَالقل  افنٔخ:

.ًٚ ًٚ ترى ظجٌ  يف هذا افزمٚن، ؾًش رجٌ

 : .. (  41:  13/   70) اهلدى والنور /  
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 ؟ٌٖ جيب اتباع َرٖب َعني

ؾّٓٝ إْٔالٚ ضٚفٌالٚت بجٚمًالٜ ادِالؽ ظٌالد افًزيالز، ؾٍالل ؿًالؿ افؼاليًٜ  مداخِٜ:

ًٚ يدرشالالالالـ ظالالالالذ هالالالالذا  تالالالالدرس إحُالالالالٚم ظالالالالذ ادالالالالذاهٛ، وإخالالالالقات ـالالالالـ مجًٔالالالال

ٕالالف ـالالٚن حالالديٞ والالًٔػ، أو عالالٛ أإشالالٚس، ؾًْالالد افَْالالٚش مًٓالالـ ظالالذ أشالالٚس 

ظَّٔالالٜ تَالالٚم، ؾالالام ًٕالالر ف  ظِْٔالالٚ ظالالدم اتٌالالٚع مالالذهٛ مًالالغ، يًْالالل: ٕجالالد إٕالالف مْٚؿنالالٜ

ًٚ احْالالالٚ دالالالٚ ٌٕحالالالٞ يف مًالالالٖفٜ ٌٕحثٓالالالٚ ظالالالـ  ـٔالالالػ ٕتكالالال ف وٕالالالرد ظِالالالٔٓـ، خهقصالالال

ٕالف هالذه أضريؼ افُتالٚب وافًالْٜ دون افِجالقء إػ ـتالٛ ادالذاهٛ، ؾال٘ذا ـْالٚ ظرؾْالٚ 

افىريَٜ خٚضئٜ، وهق اتٌٚع مذهٛ مًغ بًْٔف، ؾالام هالل افىريَالٜ افهالحٔحٜ افتالل 

و مجٚظالالٜ افتٌِٔالالغ وافالالدظقة ٕن بًوالالٓؿ مالالٚ تْهالالحْٚ )إَىالالٚع( مجٚظالالٜ اإلخالالقان، أ

يْتّالالالالالالالغ يًْالالالالالالالل ٕي هالالالالالالالذه  هالالالالالالالذا افقالالالالالالالء، يًْالالالالالالالل: ؿًالالالالالالالؿ ٕٚشالالالالالالالغ أ الالالالالالالـ يٍّٓالالالالالالالقا

 ادجّقظٚت، ؾام هل افىريَٜ افهحٔحٜ فتقجٔٓٓـ.

ًٚ أو  افنالالالٔخ: امالالالٚ ٓ صالالالؽ ؾٔالالالف أن افقاجالالالٛ ظالالالذ ـالالالؾ مًالالالِؿ شالالالقاء ـالالالٚن ظٚدالالال

ًٚ أو  ًٚ إٕالالالام هالالالق اتٌالالالٚع ، مالالالـ افقاجالالالٛ ظالالالذ هالالالٗٓء مجًٔالالالجالالالٚهالً مالالالتًِاًم أو مًالالالتًّ

افُتالٚب وافًالالْٜ، هالالذه عالالٛ أن ًٕتزهالالٚ مَدمالالٜ أوػ وٓ خالالال ف وٓ َٕالالٚش ؾٔٓالالٚ 

 بغ أحد مـ ادًِّغ.

افقء افثٚ:ي: أن اهلل ظز وجؾ بًد أن ؾرض ظذ ـؾ ادًِّغ أن حيُّالقا 

، وهالالذا أمالالر ٓ حٚجالالٜ بْالالٚ فِخالالقض ؾٔالالف  ٕٕالالف ¢وأن يتًٌالالقا ـتالالٚب اهلل وشالالْٜ ٌٕٔالالف 
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جلّٔع، جًؾ ادجتّع اإلشالمل أن يتحالٚـّقا إػ اهلل ورشالقفف، مًِؿ بف ظْد ا

 ؾَد جًؾ ادًِّغ ؿًّغ مـ حٔٞ افًِؿ وظدمف.

افًَالالؿ إول: هالالؿ افًِالالامء، وافًَالالؿ أخالالر: هالالؿ افالالذيـ ٓ يًِّالالقن، وؿالالد ؿالالٚل 

ٓ ﴿تًالالالالالالالالالالالالٚػ يف سيالالالالالالالالالالالال  افَالالالالالالالالالالالالران افُالالالالالالالالالالالالريؿ:  ْاْلالالالالالالالالالالالتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا أَْهالالالالالالالالالالالالَؾ افالالالالالالالالالالالالذ  َؾْٚشالالالالالالالالالالالال

قنَ  ُّ َِ ًْ ، وأهالؾ افالذـر ٓ صالؽ هالؿ أهالؾ افَالران ـالام ؿالٚل ظِٔالف افهالالة [12النح::]﴾َت

 وافًالم يف احلديٞ افثٚبٝ.

ران هؿ أهؾ اهلل وخٚصتف» أهؾ افذـر هؿ أهالؾ افَالران، وافرشالقل يَالقل:  شأهؾ اَف

ران هؿ أهؾ اهلل وخٚصتف » ؾًذ مجٔع ادًالِّغ افالذيـ فًٔالقا مالـ افًِالامء  شأهؾ اَف

جٚء يف حديٞ أيب داود افذي يٗـد أن ادٌتذ بقء مالٚ أن يًٖفقا افًِامء ـام 

 ًٚ يريد أن يًر ف حُّف إذا اشتٍتك ؽره ؾٔجالٛ ظالذ هالذا ادٍتالل أن يُالقن ظٚدال

ـ  »فٔجقز فف اإلؾتٚء، وإٓ دخؾ يف ؿقفف ظِٔف افًالم:  ًٚ مال ٕتزاظال ِالؿ ا ْتزع اًف ٓ ي إن اهلل 

ِالالالامء حتالالك إذا  ض اًف الالاٌل ِالالؿ َب ض اًف الالاٌل ُْالالف َي ِالالالامء، وف س صالالدور اًف الالاٚل ًٚ اختالالالذ اْف الالالل ظٚدالال مل يٌَ

ر ظٍِؿ ؾوِقا وأوِقا ٖؾتقا ٌب قا ؾ ًِئ ًٓ ؾ ٚٓ ًٚ ج حديٞ أيب دود يَقل: أن افٌْل  ،شرؤوش

أرشالالالالؾ هيالالالالٜ ؾِالالالالام ووالالالالًٝ احلالالالالرب أوزارهالالالالٚ بْٔالالالالف وبالالالالغ ادؼالالالالـغ وٕالالالالٚمقا  ¢

ًٚ، وبالالالالف جراحالالالالٚت مالالالالـ أثالالالالر ادًرـالالالالٜ، ؾًالالالالٖل مالالالالـ حقفالالالالف هالالالالؾ  أصالالالالٌ  أحالالالالدهؿ جٌْالالالال

ًالالالؾ ؿالالالٚفقا فالالالف: ٓ بالالالد فالالالؽ مالالالـ اؽتًالالالٚل ؾٚؽتًالالالؾ عالالالدون فالالالف رخهالالالٜ يف أن ٓ يٌت

ًٚ صالالالديدًا  ¢بِالالغ خالالالزه إػ افٌْالالالل  ٚؾٖصالالٚبتف احلالالالامء ثالالؿ مالالالٚت، ودالالال ؽوالالٛ ؽوالالالٌ

ٖفقا حالغ  »ودظالٚ ظالذ افالذيـ أؾتالقه بتِالؽ افٍتالالقى ؿالٚل:  ٓ شال ؿ اهلل أ ٚتِٓ القه ؿال  شجِٓالالقاؿِت

ٓ  » افنٚهد هْٚ: افًٗال لأ ٍٚء اًف ٕ٘ام ص ٖفقا حغ جِٓقا ؾ ٗال ش  .شاًف

افقاجالالالٛ ظالالالذ مالالالـ ٓ يًِالالالؿ أن يًالالالٖل أهالالالؾ افًِالالالؿ، وافقاجالالالٛ ظالالالذ أهالالالؾ إذًا: 
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الف أجلالؿ »افًِؿ أن يٍتقا هٗٓء افْٚس ـام ؿٚل ظِٔف افًالالم:  ُّت ـ ظِالؿ ؾ ـ شالئؾ ظال مال

ٕٚر ـ  جٚم م ٜ ِب ٔٚم إذا ـٚن هذا هق افقاجٛ ؾّـ افقاجالٛ أن يًالِؽ ادًالِؿ  شيقم اَف

ػ مًرؾتف، وٓ صؽ ضريؼ افًٗال ادؼوع  فًٔر ف حُؿ اهلل ؾٔام هق بحٚجٜ إ

ًٚ أن إمالالر ـالالام ؿالالٚل ظِٔالالف افًالالالم:  س ؿالالر:ي ثالالؿ »وٓ ريالالٛ إْٔالالٚ ًِٕالالؿ مجًٔالال الاٚل خالالر اْف

ق ؿ ـ ِي ق ؿ ثؿ افذي ـ ِي ق ؿ ثؿ افذي وهالٗٓء افَالرون افثالثالٜ ادنالٓقد قالؿ  شافذي ِي

 بٚخلريٜ مل يقجد ؾٔٓؿ مـ يتًّؽ بَقل ظٚمل مـ ظِامء هذه افَرون افثالثٜ.

 افهحٚبٜ وٓ ؾّٔـ بًدهؿ مـ هق بُري ادذهٛ، أبق بُر مثالً: مل يُـ يف

افهالالالديؼ، وٓ مالالالـ هالالالق ظّالالالري، وٓ مالالالـ هالالالق ظالالالثام:ي، وٓ مالالالـ هالالالق ظِالالالقي، وإٕالالالام 

ًٚ يتحالالٚـّقن إػ ـتالالٚب اهلل وإػ حالالديٞ رشالالقل اهلل  ، أهالالؾ افًِالالؿ ¢ـالالٕٚقا مجًٔالال

ـْ ؟هالٗٓء افًِالامء  يِتَقن مع افُتٚب وافًْٜ مٌالٚذة، مالـ ٓ ظِالؿ ظْالده يًالٖل ماَل

دون أن يتًهالالٌقا فنالالخص مًالالغ مالالْٓؿ  ٕن هالالذا افتًهالالٛ مالالـ شالالامت افتقحٔالالد 

اخلٚفص، افتقحٔد اخلٚفص افذي هق اتٌٚع ادًهقم، وفالٔس هْالٚك مًهالقم مالـ 

، وؾالالالٔام يتًِالالالؼ بٚفالالالديـ، أمالالالٚ أمالالالقر افالالالدٕٔٚ ؾَالالالد ؿالالالٚل ظِٔالالالف ¢افٌؼالالال إٓ رشالالالقل اهلل 

ؿ»افًالم يف احلديٞ افهحٔ :  ٔـٚ مقر دٕ ٕتؿ أظِؿ ٖب   .شأ

ا ـالالالٚن إمالالالر ـالالالذفؽ، ؾالالال٘ذا مالالالٚ  ًالالالؽ رجالالالؾ مًالالالِؿ ٓ يًِالالالؿ يف شالالالٌٔؾ أن وإذ 

يتًِؿ يتًّؽ بَقل إمٚم مـ أئّٜ ادًِّغ شالقاء ـالٚن مالـ افهالحٚبٜ أو افتالٚبًغ 

ًٚ ـٚفرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم، وهالالذا مالالـ  أو أتٌالالٚظٓؿ ؾَالالد جًالالؾ هالالذا اإلًٕالالٚن مًهالالقم

، فالالذفؽ ؿالالٚل افٌِالالق يف افالالديـ افالالذي ٓ عالالقز أن يَالالع ؾٔالالف رء مْالالف مالالع ادًالالِّغ

ـْ ُدوِن ﴿رب افًالالالالالالٚدغ بٚفًْالالالالالالٌٜ فِْهالالالالالالٚرى:  ٚ ِمالالالالالال ًٚبالالالالالال َ ُْؿ أَْرَب ٌَالالالالالاٚل َرُهْؿ َوُرْه ٌَالالالالالاٚل الالالالالالُذوا أَْح َ اخت 

هذه أيٜ طٚهرهٚ أصُؾ ظذ أحد افهحٚبٜ افذيـ ـٕٚقا تْكوا  [21]التوب::﴾اهلل ِ
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بٚإلشالالالالم هالالالداه اهلل إػ اإلشالالالالم، أٓ  ¢يف اجلٚهِٔالالالٜ ثالالالؿ دالالالٚ بًالالالٞ اهلل دّالالالدًا 

هالالذه أيالالٜ ـالالٚن ظالالدي يف  ¢ق ظالالدي بالالـ حالالٚتؿ افىالالٚئل، ؾِالالام تالالال رشالالقل اهلل وهالال

ادجِالالس ؾٖصالالُِٝ أيالالٜ ظِٔالالف  ٕٕالالف ؾّٓٓالالٚ ظالالذ ؽالالر ادالالراد مْٓالالٚ، ؿالالٚل: واهلل يالالٚ 

ًٚ مـ دون اهلل، دالٚذا ؿالٚل هالق هُالذا؟ ٕٕالف ؾٓالؿ أ الؿ  رشقل اهلل مٚ اختذٕٚهؿ أربٚب

ًٚ يًْالالل: خيَِالالقن مالالع اهلل، اهلل ر ب افًالالٚدغ أي: جًِالالقهؿ ـالالرب اختالالذوهؿ أربٚبالال

افًالالٚدغ، ؾٌالالغ قالالؿ افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم، أو بالالغ فالالف افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم بالالٖن 

ادَهالالالقد بٚٔيالالالٜ افربقبٔالالالٜ ادتًَِالالالٜ بٚفتؼالالاليع، ؾالالالٚهلل ظالالالز وجالالالؾ ـالالالام إٔالالالف واحالالالد يف 

ًٚ واحالالالد يف حُّالالالف ؾِالالالٔس ٕحالالالد حُالالالؿ مًالالالف  ذاتالالالف، وواحالالالد يف صالالالٍٚتف ؾٓالالالق أيوالالال

ًٚ، وفالالالذفؽ طٓالالالر افٔالالالقم افًٌالالالٚرة افًكالالاليٜ أن احلٚـّٔالالالٜ هلل ظالالالز وجالالالؾ، وهالالالذا  إضالؿالالال

ؾًالً رء مجٔؾ جدًا، مل يتٌٚدر هذا ادًْالك إػ ظالدي بالـ حالٚتؿ، وقالذا ؿالٚل فالف 

ظِٔالالف افًالالالم حٔالالْام اشالالتٌرب ادًْالالك افالالذي يتٌالالٚدر إػ ذهْالالف إٔالالف ادالالراد وحالالؼ فالالف 

 :ًٚ ًٚ ومٌْٔال الالتؿ »ذفالؽ، فُالـ فالالٔس هالق ادالالراد بٚٔيالٜ ؾَالالٚل فالف ظِٔالالف افًالالم مقوالالح أًف

ن  اٚل ٚ هالذا ؾَالدـ  ل: أمال القه ؿاٚل ِّت ًٚ حِ ؿ حرام قه وإذا حِِقا ُف ًٓ حرمّت ؿ حال ْتؿ إذا حرمقا ُف ـ

ـ دون اهلل ًٚ م ٚب هؿ أرب ٚ رشقل اهلل ؿٚل: ؾذاك اختٚذـؿ إٚي  .شي

ؾٚتٌالالالالالٚع اإلًٕالالالالالٚن ادًالالالالالِؿ فنالالالالالخص ظالالالالالٚمل ٓ يتًالالالالالداه إػ ؽالالالالالره ؾٔالالالالالف ـٖٕالالالالالف رب 

ًٚ، حتالالالالك ٕحالالالالد  افًالالالالٚدغ فالالالالف حالالالالؼ افتؼالالالاليع وفالالالالٔس هالالالالذا احلالالالالؼ  مالالالالـ افٌؼالالالال إضالؿالالالال

إٕالالالام هالالالق حيُالالالل مالالالٚ أوحالالالل إفٔالالالف مالالالـ ربالالالف ـالالالام ؿالالالٚل ظِٔالالالف افًالالالالم يف  ¢افرشالالالقل 

 ¢حالالديٞ يف شالالْـ أيب داود أن ظٌالالد اهلل بالالـ ظّالالرو بالالـ افًالالٚص جالالٚء إػ افٌْالالل 

ًٚ ؾَالالٚل: يالالٚ رشالالقل اهلل! ـْالالٝ يف جمِالالٍس ؾٔالالف مؼالالـقن ؾَالالٚفقا ال تُتالالٛ ظالالـ  يقمالال

ٛ »وافٌوٛ؟! ؾَٚل فف ظِٔف افًالم: مٚ يَقفف يف حٚفٜ افروٚ  ¢رشقل اهلل  ـت أ
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ٓ حالؼ ٚ خيالرج مْالف إ الده مال س دّالٍد ٔب هالق وحالده افالذي يتّٔالز  ¢ؾٚفرشالقل  شؾقافذي ٍٕ

ظالالـ ـالالؾ افٌؼالال أن مالالٚ خيالالرج مْالالف هالالق ـِالالف حالالؼ، أمالالٚ مالالـ أبالالق بُالالر افالالذي هالالق أؾوالالؾ 

افْٚس بًد إٌٕٔٚء وافرشؾ وإٔٝ ٕٚزل تَالقل قالؿ: ٓ يُّالـ أن ٕهالٍٓؿ بالٖن ـالؾ 

ًٚ ٓ  مٚ خيرج مـ ؾؿ ًٚ بًْٔف إمٚمال أحدهؿ هق احلؼ  فذفؽ ٓ عقز أن ٕتخذ إًٕٕٚ

ًٕتٍٔد مـ ظِؿ اخريـ ٕن هالذا احلالؼ افالذي أوحالٚه اهلل تٌالٚرك وتًالٚػ إػ افٌْالل 

فٔس دهقرًا يف صخٍص بذاتف مـ بًده، ؾْحـ ٓ ًٕتَد يف مـ خٍِف ظِٔف  ¢

ٞ يًتَالدوا أن افًالم مـ افهحٚبٜ مٚ يًتَالده افنالًٜٔ يف ظالع بالـ أيب ضٚفالٛ حٔال

إتَالالؾ ـِالالف إػ ظالالع، ٕحالالـ ٓ ًٕتَالالد  هالالذا،  ¢افًِالالؿ افالالذي ـالالٚن يف صالالدر افٌْالالل 

وفذفؽ اظتَدوا ؾٔف افًهّٜ وجًِقه ـٚفٌْل ظِٔف افهالة وافًالم يف افًهّٜ، 

ٕحـ َٕقل: افًِؿ افذي ـٚن يف صدر افرشالقل ظِٔالف افًالالم إتَالؾ إػ افهالحٚبٜ 

ن يٖخالذ افًِالؿ، أو أن يٖخالذ بحالٍظ وفٔس إػ صالحٚيب واحالد، وفالذفؽ ؾّالـ صالٚء أ

واؾالالر مالالـ هالالذا افًِالالؿ، ؾالالال يًالالتىٔع أن يٖخالالذه مالالـ صالالخص واحالالد، وإٕالالام يٌٌْالالل أن 

 يًتٍٔد مـ مجًٔٓؿ، وإٓ ؾَد أوٚع ظذ ًٍٕف ظِاًم ـٌرًا.

إذا ظرؾْالالٚ هالالذه احلََٔالالٜ وخالصالالتٓٚ إْٔالالٚ مٍُِالالقن بٚتٌالالٚع افُتالالٚب وافًالالْٜ، وأن 

ر افًِالالالالامء، وأن واجالالالالٛ هالالالالٗٓء ؽالالالالر ادجتّالالالالع اإلشالالالالالمل ؾٔالالالالف افًِالالالالامء وؾٔالالالالف ؽالالالال

ًٚ واحالالالدًا  فالالالذفؽ مل يُالالالـ  افًِالالالامء أن يًالالالٖفقا أهالالالؾ افًِالالالؿ، فالالالٔس أن يًالالالٖفقا ظٚدالالال

افتالالالالديـ بٚفتّالالالالذهٛ يف إمالالالالٚم واحالالالالٍد أو مالالالالذهٛ إمالالالالٍٚم واحالالالالٍد يف افَالالالالرون افثالثالالالالٜ 

ًٚ بالالالغ ـٌالالالٚر  ًٚ، وإٕالالالام ـالالالام ـالالالٚن افًِالالالؿ منالالالٚظ ادنالالالٓقد قالالالٚ بٚخلريالالالٜ ـالالالام ذـرٕالالالٚ إٍالالال

ء وافٍَٓالٚء مالْٓؿ، ـالذفؽ ـٕٚالٝ افٍتالقى تتقجالف إػ ظديالٍد مالْٓؿ، افهحٚبٜ افًِالام

 وفٔس إػ صخص واحد مْٓؿ.
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وإذا ـٚن اخلر ـِف يف آتٌٚع، وافؼ ـِف يف آبتالداع ؾٔجالٛ أن تًالقد شالرة 

قالالالٚ بٚخلريالالالٜ،  ادنالالالٓقدادًالالالِّغ افٔالالالقم يف افتالالالديـ شالالالرعٚ إوػ يف افَالالالرون 

 ًٚ بًْٔالف، وإٕالام ظِالٔٓؿ أن يًالتٍٔدوا مالـ أهالؾ  أي: فٔس فًِّالِّغ أن يتخالذوا إمٚمال

افًِالالؿ ـالالام يف أيالالٜ افًالالٚبَٜ، ؾالال٘ن ؾًِالالقا ذفالالؽ ؾَالالد اؿتالالدوا بٚفًالالِػ افهالالٚف ، وإن 

مل يًٍِالالالقا ؾَالالالد خالالالٚفٍقا افًالالالِػ افهالالالٚف ، زايالالالد ظالالالذ ذفالالالؽ أ الالالؿ خالالالٚفٍقا أئّالالالتٓؿ 

ًٚ إٔالالف ؿالالد صالال  ظالالـ  ظقن بالالٖ ؿ يتًٌالالق ؿ أو يَِالالدو ؿ  ْٕٕالالٚ ًِٕالالؿ مجًٔالال افالالذيـ يالالد 

ًٚ ف مٜ ـِٓٚـؾ إم وهالذا  شإذا ص  احلديٞ ؾٓق مالذهٌل» :ٚم مْٓؿ إٔف ؿٚل ٕٚصح

اظسا ف مْٓؿ بٖٕف ٓ يُّـ فًٚمل مـ ظِالامء ادًالِّغ أن حيالٔط بٚحلالديٞ ـِالف، 

ًٚ ٕؾالراد إمالٜ ـالام ذـرٕالٚ إذا صال  احلالديٞ ؾٓالق مالذهٌل، وؿالٚل  قذا يَقل ٕٚصح

د ختٍالك افًالْٜ ظالـ بًوٓؿ: مٚ هق أسح مـ ذفؽ وهالق اإلمالٚم افنالٚؾًل ؿالٚل: ؿال

ؾالالردًا مالالـ أؾالالراد ادًالالِّغ، ؾّٓالالام ؿِالالٝ مالالـ ؿالالقٍل أو أصالالِٝ مالالـ أصالالٍؾ  ¢افٌْالالل 

واضبالالالقا  »: ¢بَالالالقل افٌْالالالل  ظالالالذ خالالالال ف ؿالالالقال أؿالالالقل ¢وحالالالديٞ رشالالالقل اهلل 

ٚئط قال ظرض احل  .شَب

) إَىالالٚع ( إئّالالٜ يف اتٌالالٚع افًالالْٜ و اتٌالالٚع ؿالالقل افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم، وظالالدم 

افًْٜ، يُقن واحلٚفٜ هالذه افتّالذهٛ بّالذهٛ إمالٚم واحالد تَِٔد اإلمٚم إذا تٌْٔٝ 

ًٚ خمالالٚفػ ٕؿالالقال إئّالالٜ افالالذيـ  ًٚ فُِتالالٚب وافًالالْٜ، بالالؾ هالالق أيوالال فالالٔس ؾَالالط خمٚفٍالال

يتّالالالذهٌقن بّالالالذهٛ إمالالالٚم مًالالالغ، هالالالؿ خمالالالٚفٍقن فُِتالالالٚب وافًالالالْٜ، وؽالالالر متًٌالالالغ 

 ٕؿقال إئّٜ، ؾٖصٌحقا خٚرجغ ظـ اتٌٚع افُتٚب وافًْٜ وظـ تَِٔد إئّٜ.

يًجٌْالل يف هالذه ادْٚشالالٌٜ مالٚ ذـالره أحالد ـٌالالٚر ظِالامء اقْالد وادًالالرو ف  فالذفؽ

افٍقائالد افٌٓٔالٜ يف ضٌَالٚت ظِالامء »بٖيب احلًْٚت افُِْالقي، يف ـتالٚب فالف اشالّف: 
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ذـالالر ترمجالالٜ مالالـ أحالالد ظِالالامء احلٍْٔالالٜ، وهالالق ادًالالّك بًهالالٚم افٌِخالالل،  شاحلٍْٔالالٜ

صالالٔخ ظهالالٚم  ظهالالٚم افٌِخالالل هالالذا مالالـ افىٌَالالٜ افثٕٚٔالالٜ مالالـ تالمالالذة أيب حٍْٔالالٜ، ٕن

افٌِخالالل هالالق أبالالق يقشالالػ، وهالالق ـالالام هالالق مًِالالقم تِّٔالالذ أيب حٍْٔالالٜ، ظهالالٚم افٌِخالالل 

هذا تِّٔذ أيب يقشػ ذـر أبق احلًْٚت افُِْقي يف ترمجتف إٔف ـٚن يرؾع يديف 

يف افهالالالالة ظْالالالد افرـالالالقع وظْالالالد افرؾالالالع مْالالالف، وهالالالذا بالالالال صالالالؽ ـالالالام يًِالالالؿ افًالالالٚرؾقن 

ًٚ ٌإحْالالٚ ف  ٕ الالؿ مى بالالساجؿ احلٍْٔالالٜ أمالالر ؽريالالٛ صالالٚذ بٚفًْالالٌٜ فًِالالامء َالالقن تًٌالال

ٕئّالالالالالتٓؿ افثالثالالالالالٜ: أيب حٍْٔالالالالالٜ، ودّالالالالالد بالالالالالـ احلًالالالالالـ افنالالالالالٌٔٚ:ي، وأبالالالالالق يقشالالالالالػ 

افَالالالِٚض، ـالالالؾ هالالالٗٓء افثالثالالالٜ ؿالالالٚفقا بًالالالدم ذظٔالالالٜ رؾالالالع افٔالالالديـ يف افهالالالالة ظْالالالد 

رئالالل افرـالالقع وظْالالد افرؾالالع مْالالف، بالالؾ ؿالالٚفقا بُراهٔالالٜ هالالذا افرؾالالع ـراهالالٜ حتالالريؿ، ؾِالالام 

يرؾع يديف يف افهالة شئؾ: ـٔػ إٔٝ ترؾع يديؽ ظهٚم افٌِخل هذا وهق مْٓؿ 

يف افهالالة وإٔالٝ تالٚبع ٕيب يقشالػ، وأبالالق يقشالػ تِّٔالذ أيب حٍْٔالٜ، وهالؿ ؿالالٚفقا 

بٖن هذا افرؾع ٓ يؼع؟ ؿٚل وهذه ـِّٜ حؼ: إن اهلل تٌٚرك وتًٚػ ؿد ـِػ ـؾ 

رؾالالع يديالالف ظْالالد افرـالالقع وافرؾالالع  ¢مْالالٚ أن يًّالالؾ بالالام ظِالالؿ، وؿالالد ظِّالالٝ أن افٌْالالل 

واهلل ظالالز وجالالؾ مل يٍُِْالالٚ أن ٍٕٓالالؿ ذيًالالٜ ربْالالٚ بًَالالؾ أيب حٍْٔالالٜ، وإٕالالام ـالالؾ مْالالف، 

إًٕٚن بًَِف وبًِّالف، ويالقم َِٕالٚه شالق ف ٓ يَالقل ال: دالٚذا خٚفٍالٝ أبالك حٍْٔالٜ؟ 

ظذ افًُس ؾٔام فق ترـٝ هذه افًْٜ شالَٔقل ال: دالٚذا ترـالٝ هالذه افًالْٜ وؿالد 

 ـٚن يرؾع يديف ظْد افرـقع وافرؾع مْف. ¢ظرؾٝ أن ٌٕٔؽ 

ظِالالالؼ ظالالالذ ؾًالالالؾ ظهالالالٚم هالالالذا، هالالالق يف ظٌالالالٚرة أخالالالرى ظالالالذ اتٌٚظالالالف قالالالذه افًالالالْٜ، 

ًٚ جدًا، حٔٞ  ًٚ ورائً ًٚ بديً وخمٚفٍتف فإلمٚم أيب حٍْٜٔ، أو أيب يقشػ ظِؼ تًَِٔ

ًٚ مْالالف فَالالقة دفٔالالؾ  ؿالالٚل: ومالالـ هالالذا يٗخالالذ أن مالالـ تالالرك تَِٔالالد إمٚمالالف يف مًالالٖفٜ اتٌٚظالال
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إلمالٚم، بالؾ هالق يف رؿالٜ افتَِٔالد خمٚفٍف إٔف ٓ خيرج بذفؽ ظـ افتَِٔد أي: تَِٔالد ا

يف صالالقرة تالالرك افتَِٔالالد، تالالرك افتَِٔالالد إذا صالال  احلالالديٞ ؾٓالالق مالالذهٌل، ؾَالالد صالال  

احلالالديٞ ظْالالد ظهالالٚم، ؾالالسك ؿالالقل اإلمالالٚم واتٌالالع احلالالديٞ، وحٔالالْام اتٌالالع احلالالديٞ 

 ؾَد اتٌع اإلمٚم، ٕٕف ؿٚل: إذا ص  احلديٞ ؾٓق مذهٌل.

ًٚ حٍْالال ل، وظالالٚمل ؾٚوالالؾ مالالـ فالالذفؽ ؿالالٚل هالالذه افُِّالالٜ أبالالق احلًالالْٚت وهالالق أيوالال

ظِالالامء اقْالالد ٕٖخالالذ مالالـ هالالذه ادًالالٖفٜ، أو يٗخالالذ مالالـ هالالذه ادًالالٖفٜ أن احلٍْالالل إذا 

ًٚ فَالالقة دفٔالالؾ خمٚفٍالالف إٔالالف ٓ خيالالرج بالالذفؽ ظالالـ  تالالرك مًالالٖفٜ مالالـ مًالالٚئؾ إمٚمالالف اتٌٚظالال

 افتَِٔد، بؾ هق يف رؿٜ افتَِٔد يف صقرة ترك افتَِٔد.

دًالالالِّغ بالالالٖن يٖخالالالذوا ؾالالال٘ذًا: افُتالالالٚب وافًالالالْٜ واتٍالالالٚق إئّالالالٜ ـِٓالالالؿ يالالالٖمرون ا

أهالؾ افًِالؿ مالـ افُتالٚب وافًالْٜ، ومالـ ٓ  ديْٓؿ ظـ افُتٚب وافًالْٜ ـالؾ بحًالٌف:

ظِالالؿ ظْالالده بًالالٗال أهالالؾ افًِالالؿ، وفالالٔس بًالالٗال ظالالٚمل واحالالد ؾَالالط، إذا ظرؾالالٝ هالالذه 

احلََٔالالالٜ ؾٔجالالالٛ ظالالالذ ظٚمالالالٜ ادًالالالِّغ ظِامئٓالالالؿ وؽالالالر ظِامئٓالالالؿ أن حئالالالقا هالالالذا 

: أن ٓ تتًهالٛ ضٚئٍالٜ مالْٓؿ إلمالٚم آ ٚه افالذي ـالٚن ظِٔالف شالٍِْٚ افهالٚف ، وهالق

يف دالالالذور ـٌالالالر، ادًالالالِّقن ؾتتًهالالالٛ ضٚئٍالالالٜ أخالالالرى إلمالالالٚم اخالالالر، وبالالالذفؽ يَالالالع 

ٓ ﴿وهق آختال ف وآؾساق، وهذا ٓ عقز يف ديالـ اهلل ـالام ؿالٚل ظالز وجالؾ:  َو

ـَ  الالالالقا ِمالالالال ُٕ ق ُُ ِغَ  َت الالالاـل ـَ *  ادُْْؼِ الالالالؾ   ِمالالالال ـُ  ٚ ًً َٔ ُٕٚقا ِصالالالال الالالال ـَ ْؿ َو ُٓ َ ُؿالالالالقا دِيالالالاْل ـَ ؾَر  الالالالِذي ِحالالالالْزٍب باِلالالالاَم َفالالالالَدهْيِْؿ اف 

 .[23-21]الرو::﴾ؾَِرُحقنَ 

ـٍ تالتجذ  ومـ يَرأ افتٖريخ اإلشالمل، ومٚ وؿع بغ متًهٌٜ ادذاهٛ مـ ؾالت

ٔؾ افًٚبؼ، أظٔالد هفف ضورة ظقد ادًِّغ إػ اتٌٚع افُتٚب وافًْٜ ظذ افتٍ

مذهٛ  ؾٖـرر افًٚمل بًِّف، وؽر افًٚمل بًٗال أهؾ افًِؿ، وفٔس بٚفتديـ بٚتٌٚع
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مًغ، ٕحـ مثالً إػ ظٓد ؿريٛ أطالـ إٔالتؿ مالٚ أدرـالتؿ افالذي أدرـْالٚه، يف مًالجد 

بْالالل أمٔالالٜ يف دمنالالؼ يقجالالِد ادًالالجد إمالالقِي، تقجالالد ؾٔالالف أربًالالٜ دٚريالالٛ، يهالالع 

يف هالالالذه ادحٚريالالالٛ إربًالالالٜ أربًالالالٜ مالالالـ إئّالالالٜ احلٍْالالالل، وافنالالالٚؾًل، وادُِالالالل 

ًٚ عًِالقن وافهالالة ؿٚئّالٜ دالٚذا ًٚ فْالٚ، ؾال٘ذا واحلٌْع، ؾتجد ٕٚشال ؟ هالذا فالٔس إمٚمال

إتٓالٝ افهالالالة ؿالٚم إمالالٚم ثالالٚ:ي وصالذ وٕالالٚس جٚفًالقن، مالالٚ يهالالِقا مالع اإلمالالٚم هالالذا 

فالالٔس إمالالٚمٓؿ، وهُالالذا تٍرؿالالٝ مجٚظالالٜ ادًالالِّغ بًالالٌٛ تًهالالٌٓؿ إلمالالٚم واحالالد، 

 ـؾ مْٓؿ ـؾ مْٓؿ ؿْع ب٘مٚم .

ًٚ، ـالالٚن يالالٗم ادًالالِّغ  هالالذه افيالالٚهرة مل تُالالـ يف ظٓالالد افًالالِػ افهالالٚف  إضالؿالال

 ًٚ أن بًالالض افهالالحٚبٜ ـالالٕٚقا خيتٍِالالقن يف بًالالض  ؿإمالالٚم واحالالد، مالالع إْٔالالٚ ًِٕالال مجًٔالال

ادًالالٚئؾ، وـالالذفؽ افتالالٚبًقن ومالالـ بًالالدهؿ، فُالالـ مالالع ذفالالؽ ـالالٕٚقا يهالالِقن مجٚظالالٜ 

مالالٚ ـالالٚن وبالالغ مالالٚ  واحالالدة، ويف مًالالجد واحالالد، تالالرى دالالٚذا حهالالؾ هالالذا افٍالالرق بالالغ

ف، ظِٔالالالف ٕحالالالـ افٔالالالقم، هالالالق: أن ادالالالْٟٓ افًِّالالالل افالالالذي ـالالالٕٚقا ظِٔالالالف، ٕحالالالـ حالالالدٕٚ ظْالالال

و ًالالُْٚ بّالالْٟٓ مْحالالر ف ظالالام ـالالٕٚقا ظِٔالالف، ؾٕٚحرؾْالالٚ ظالالـ افُتالالٚب وافًالالْٜ واتٌالالع 

 ـؾ مْٚ إمٚم ؿْع بف ـام ذـرٕٚ حٍْل وصٚؾًل وٕحق ذفؽ.

ًٚ خيىر يف بالٚل بًالض افْالٚس، وؿالد يَِْقٕالف ويتّٓالقن  ٓ يًْل هذا افُالم صٔئ

افُتالالٚب  ؾٔالالف إبريالالٚء، ٓ يًْالالل هالالذا افُالالالم إْٔالالٚ ٕحالالـ افٔالالقم حٔالالْام ٕالالدظقا ٓتٌالالٚع

ًٚ قالالالالٗٓء إئّالالالالٜ وأمثالالالالٚقؿ حٚصالالالالٚ هلل ظالالالالز وجالالالالؾ، إٕالالالالام ٕحالالالالـ  وافًالالالالْٜ ٓ َٕالالالالٔؿ وزٕالالالال

َٕالالدرهؿ وٕحالالسمٓؿ  الالٚم افتَالالدير وآحالالسام، ومالالـ ذفالالؽ إْٔالالٚ أخالالذٕٚ هالالذا افالالْٟٓ 

ًٚ مالالـ ـِامعالالؿ، وهالالؿ افالالذيـ ؿالالٚفقا: إذا صالال  احلالالديٞ ؾٓالالق مالالذهٌل  افالالذي بْٔالالٚه إٍالال

ودظتٓالالٚ يف مَدمالالٜ: ـتالالٚب صالالٍٜ إػ اخالالر مالالٚ هْٚفالالؽ مالالـ أؿالالقال ـْالالٝ مجًتٓالالٚ وأ

مالالالـ افتٌُالالالر إػ افتًالالالِٔؿ ـٖٕالالالؽ تراهالالالٚ، ؾالالالْحـ إذًا هبالالالؿ َٕتالالالدي،  ¢صالالالالة افٌْالالالل 
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 ًٚ ِْن ﴿وقالالؿ ٕتٌالالع يف هالالذا ادالالْٟٓ افالالذي أمالالر اهلل تٌالالٚرك وتًالالٚػ بالالف افْالالٚس مجًٔالال َؾالا٘ل

ِمْاُلالالقنَ  ْٗ ْالالالتُْؿ ُت ـُ ُشالالالقِل إِْن   َؾالالالُرد وُه إَِػ اهلل ِ َوافر 
ٍ
ء َزْظتُْؿ يِف َرْ ِخالالالِر َذفاِلالالَؽ َخالالالْرٌ  تَْاَلالاٚل َٔالالالْقِم ٔا هلل ِ َواْف باِلالاٚل

ـُ َتِْٖوياًل  ًَ  .[61]النساء:﴾َوأَْح

ؾتًئؿ إئّالٜ وتَالديرهؿ رء، وتًيالٔؿ حُالؿ افؼالع افهالٚدر ظالـ اهلل وظالـ 

رشقل اهلل هذا رء اخر، افٌٚيٜ بٚٓتٌٚع مـ افٌؼ هق رشقل اهلل، أمٚ إئّٜ ـؾ 

ٕقا مالالـ افهالالحٚبٜ أو افتالالٚبًغ أو أتٌالالٚظٓؿ، إئّالالٜ ٓ ًٕالالتثْل مالالْٓؿ أحالالدًا شالالقاء ـالالٚ

، ؾّالـ  ًالؽ بقاحالٍد مالْٓؿ ؾَالد والٔع ¢ؾٓؿ وشىٚء بْْٔٚ وبغ ٌْٕٔالٚ  ،ؾٓؿ أدٓء

ظِالالالقم أخالالالريـ، وعالالالٛ أن ٕٗـالالالد هالالالذا ٕرشالالالخف يف هالالالذا إذا مالالالٚ تالالالذـرٕٚ احلََٔالالالٜ 

افًالالالٚبَٜ أن ظِالالالؿ افرشالالالقل ظِٔالالالف افًالالالالم مل يالالالقدع يف صالالالدر واحالالالد مالالالـ افهالالالحٚبٜ، 

ٔع افهالحٚبٜ، وهالذا افًِالؿ افالذي إتَالؾ مالـ صالدور افهالحٚبٜ وإٕام يف صدور مج

إػ جمّالالقع ظِالالامء افتالالٚبًغ، ثالالؿ وإٕالالام مل يْتَالالؾ إػ صالالدر واحالالد مالالـ افتالالٚبًغ، 

ًٚ مل يْتَالالؾ مالالـ جمّالالقع صالالدور افتالالٚبًغ إػ صالالدر إمالالٚم مالالـ أئّالالٜ  هالالذا افًِالالؿ أيوالال

 أتٌٚع افتٚبًغ.

ًٚ، ؾٌٌْٔل ٕحـ إذ ا أردٕٚ أن ٕتَِك افًِؿ أن ؾ٘ذًا افًِؿ مقزع بغ افًِامء مجًٔ

ًٚ ٓ ًٕالالتثْل مالالْٓؿ أحالالدًا، ٓ ٕتًهالالٛ ٕحالالٍد ظالالذ أحالالد، وإٕالالام  ٕتَِالالٚه مالالْٓؿ مجًٔالال

ـِٓالالالالؿ ـالالالالام يَالالالالٚل يف ؽالالالالر هالالالالذه ادْٚشالالالالٌٜ، وـِٓالالالالؿ فرشالالالالقل اهلل مِالالالالتّس، أؿالالالالقل: 

يَقفقن هذا يف ؽر هذه ادْٚشٌٜ  ْٕٕٚ حٔالْام ٌٕالغ فِْالٚس أن افهالحٚبٜ اختٍِالقا 

ْٚ أن ْٕير مع مـ احلؼ ؾْتًٌف، ـذفؽ إئّٜ مـ بًدهؿ يف بًض ادًٚئؾ، ؾًِٔ

اختٍِقا يف بًض ادًٚئؾ عٚهبقْٕالٚ بَالققؿ: وـِٓالؿ فرشالقل اهلل مِالتّس، هالذا 

َٕقفف ٕحـ، فُـ ؾرق ـٌر جدًا بغ مالٚ َٕقفالف ٕحالـ، وبٔالْام يَقفالف هالٗٓء افْالٚس، 

ٜ، ٕحالالالـ َٕالالالقل: ـالالالؾ واحالالالٍد مالالالْٓؿ ـالالالٚن هدؾالالالف وـٕٚالالالٝ ؽٚيتالالالف اتٌالالالٚع افُتالالالٚب وافًالالالْ
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وفُـ هذا ٓ يًْل أن ـؾ واحٍد مْٓؿ أصٚب احلؼ يف ـؾ مًٖفٜ وإٓ تْٚؿوٝ 

أؿقال إئّٜ وبٚفتٚال تْٚؿوٝ افؼيًٜ، وهذا مًتحٔؾ  ٕن اهلل ظز وجؾ يَقل 

ٚ ﴿يف حالالالالالالالؼ افَالالالالالالالران افُالالالالالالالريؿ:  ـْ ِظْاْلالالالالالالِد َؽالالالالالالالْرِ اهلل ِ َفَقَجالالالالالالالُدوا ؾِٔالالالالالالالِف اْختاِلًؾالالالالالالال َن ِمالالالالالالال الالالالالالاٚل ـَ َوَفالالالالالالالْق 

ثًِرا  .[13]النساء:﴾ـَ

ق ـالالٚن هالالذا افَالالران مالالـ افٌؼالال، وافٌؼالال خمتِالالػ موالالىرب افٍُالالر فقجالالدو ؾٔالالف فالال

ًٚ ـثرًا، فُـ هذا مـ وحل افًامء افذي ٓ يٖتٔف افٌٚضؾ مالـ بالغ يديالف وٓ  اختالؾ

ًٚ ـثرًا بالغ إئّالٜ، إمثِالٜ افتالل يٌالتذ ؾٔٓالٚ  مـ خٍِف، فُْْٚ يف افقاؿع ٕجد خالؾ

والالالقء أم ٓ يالالالَْض افقوالالالقء، ثالثالالالٜ افْالالالٚس ـثالالالرًا، مالالالثالً: خالالالروج افالالالدم يالالالَْض افق

مالالذاهٛ، ثالثالالٜ أؿالالقال: ٓ يُّالالـ هالالذه إؿالالقال أن تُالالقن مالالـ ظْالالد اهلل أبالالدًا، فميالالٜ 

ـْ ِظِْْد َؽْرِ اهلل ِ َفَقَج ﴿افًٚبَٜ  َٚن ِم ـَ ثًِراَوَفْق  ـَ  .[13]النساء:﴾ُدوا ؾِِٔف اْختاِلًؾٚ 

 افدم يَْض شقاء ـٚن ـثرًا أو ؿِٔالً هذا ؿقل. 

 َْض شقاء ـٚن ؿِٔالً أو ـثرًا افَقل افثٚ:ي. افدم ٓ ي

 افَقل افثٚفٞ: إن ـٚن ـثرًا َٕض وإن ـٚن ؿِٔالً مل يَْض.

ثالثٜ أؿقال تُقن مـ رشقل اهلل حٚصٚ برشقل اهلل أن يَقل مثؾ هذه إؿقال 

ًٚ ًًٕٚء ورجًٚٓ.  ادوىربٜ، هذا مثًٚٓ مـ إمثِٜ افتل يَتدى هبٚ افْٚس مجًٔ

اخالالالالر وهالالالالق أدق بٚفًْالالالالٌٜ فُقٕالالالالف فالالالالف ظالؿالالالالٜ اجتامظٔالالالالٜ: ادالالالالذهٛ خالالالالذوا مثالالالالٚل 

احلٍْل مثالً يَقل: إذا بٌِٝ ادرأة شـ افرصد ؾِٓٚ أن تزوج ًٍٕٓٚ بًٍْٓٚ وفق 

مل يالالالٖذن قالالالٚ بالالالذفؽ وال أمرهالالالٚ، افنالالالٚؾًل واجلّٓالالالقر يَقفالالالقن: ٓ. هالالالذا ... ؽالالالر 

 .صحٔ 

 (  00:  31: 34/ 101) اهلدى والنور /
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  (7)عٛد٠ إىل ايط١ٓ

ًٚ حتالالالٝ  ـتالالالٛ إشالالالتٚذ افٍٚوالالالؾ صالالالديَْٚ افنالالالٔخ ظالالالع افىْىالالالٚوي مَالالالًٚٓ مًالالالٌٓ

هالالالالالال مالالالالالـ جمِالالالالالٜ 7735ٕؼالالالالاله يف ظالالالالالدد مجالالالالالٚدى إوػ شالالالالالْٜ  شمنالالالالالُِٜ  »ظْالالالالالقان 

 .شادًِّقن »

بالالدأ ؾٔالالف ؾقصالالػ أؾالالرادًا مالالـ ادًالالِّغ جًِٓالالؿ أمثِالالٜ فِالالذيـ يالالدظقن اإلشالالالم 

ٚة إػ اهلل، افالالذيـ افالالدظ »مالالْٓؿ وٓ يًِّالالقن بالالف، ثالالؿ تًالالرض فَْالالد ضقائالالػ ًٕالالتٓؿ بالالال 

 .شٕرجق هبؿ ٕكة اإلشالم، وإظٚدة أهِف إفٔف 

مالالالالالـ يالالالالالرى اإلشالالالالالالم يف اتٌالالالالالٚع مالالالالالذهٛ مالالالالالـ ادالالالالالذاهٛ إربًالالالالالٜ  »ؾٌالالالالالدأ بَْالالالالالد 

مالالـ يالالالدظق إػ  »ثالالؿ ثْالالك بالالالٚفرد ظالالذ  شوافقؿالالق ف ظْالالدمٚ أؾتالالالك بالالف متالالٖخرو ؾَٓٚئالالالف 

 وأؾٚض هْٚ مٚ مل يٍض يف رده ظذ ؽرهؿ! شافًقدة إػ افًْٜ 

وهالالٗٓء افالالالدظٚة خمتٍِالالقن أبالالالدًا، اخالالالذ  »فنالالٔخ مَٚفالالالف بالالام خالصالالالتف: ثالالؿ خالالالتؿ ا

بًوٓؿ بخْٚق بًض، يتْٚطرون أبدًا ويتجٚدفقن، يتَٚذؾقن افردود، ٓ يف مكال 

ًٚ... واإلشالم افالذي جالٚء بالف  وافنٚم وافًراق وحدهٚ، بؾ يف بالد اإلشالم مجًٔ

 .ش ف؟... واحد، فف مٍٓقم واحد، ؾًالم هذا آختال ¢دّد بـ ظٌد اهلل 

                                                           

  (.370-377، 330-307، 780، 730-5/737) شجمِٜ ادًِّقن » (7)
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وإٔالالالٚ ٓ أؿالالالقل بتقحٔالالالد إؾٓالالالٚم ومْالالالع آخالالالتال ف، ؾالالالام أطالالالـ أن هالالالذا يُالالالقن  »

وقؽنن اقنذي أـوقنه هنو وجنوب  ﴾وقو شا  ربك جلعل اقـاس أمنة واحندة﴿

االتػاق عذ األ ؾوب اقذي كدعو به إؼ اإل الم، واقصورة اقتي كعرضنفا عنذ 

بالد اقغرب قـؼول هلنم  اقتالمقذ ِف اددارس، واقعامة ِف ادساجد، واألجاكب ِف

هذا هو أ اس اإل الم، وهذه أرفاكه، وهنذا طرَنق اقندخول ؿقنه، ال كػناج  

واحدًا من همال  باخلالف ِف ؿفم مَؽالت اآلَنات، وال االجتفناد واقتؼؾقند، 

وال كبدؤهم بؿستحدثات ادتصوؿة وـنواكػ اقطنرق، وال كحؿؾفنم عنذ اآلرا  

 .«اقػردَة اقتي ال َؼرها اجلؿق  

ؿ  هو األ ؾوب )اقعؿغ( ادؿؽن قؾوصول إؼ هذه اقغاَة؟ هل َؽون ذقك »

بؿممتر قعؾ   ادسؾؿػ، أم َتوالهم معفد من ادعاهد اقعؾؿقة أم َؼوم بنه واحند 

 من ادسؾؿػ؟ ما هو األ ؾوب؟

 وقؾجواب عن  مال األ تاذ كسوق هذا ادؼال ؿـؼول 

 هلدف  )اإل الم( ال اتػاق عذ األ ؾوب ـبل االتػاق عذ ا-1

إن افذي يَرأ مَٚل افنٔخ بتدبر وإمًالٚن، ييٓالر فالف أن ؾٔالف ؾجالقة ترـٓالٚ افنالٔخ 

ًٚ ؿٍالالز إػ  شادنالالُِٜ »دون أن يّ هالالٚ بٌٕٔٚالالف، ذفالالؽ إٔالالف بًالالد أن ظالالرض  ًٚ بْٔالال ظروالال

افالالدظقة إػ ووالالع أشالالِقب ظّالالع فِالالدظقة إػ اإلشالالالم وادْىالالؼ ينالالٓد إٔالالف ـالالٚن 

ث ظـ ضريَٜ حِٓٚ أو ظذ إؿؾ دظالقة مـ افقاجٛ بًد ظرض ادنُِٜ افتحد

افًِالالالامء إػ حِٓالالالٚ، ثالالالؿ بًالالالد ذفالالالؽ يالالالٖيت دور افالالالدظقة إػ ووالالالع أشالالالِقب ظّالالالع 

فِالالدظقة إػ اإلشالالالم، ٕٕالالف مالالـ افٌالالدهل إٔالالف مالالٚ دام افالالدظٚة إػ اإلشالالالم خمتٍِالالغ 
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يف ؾٓالالؿ اإلشالالالم ذفالالؽ آخالالتال ف افالالذي وصالالٍف افنالالٔخ وهالالق يف افقاؿالالع أـثالالر امالالٚ 

دُّالالالـ أن يتٍالالؼ هالالالٗٓء ظالالذ إشالالالِقب افًّالالع، ـٔالالالػ وصالالػ! ؾٕ٘الالف مالالالـ ؽالالر ا

وهؿ مل يتٍَقا ظذ ؾٓؿ اقد ف )اإلشالم( وفق ؾروْٚ أ ؿ اتٍَقا ظذ أشِقب 

، بالؾ شالٔدظق شإشالم واحد فف مٍٓقم واحد  »مٚ، ؾِـ يٗدي هبؿ إػ افدظقة إػ 

ـالالالؾ مالالالْٓؿ إػ اإلشالالالالم افالالالذي ؾّٓالالالف هالالالق، أو تَِالالالٚه ظالالالـ ابٚئالالالف ومنالالالٚخيف، وبالالالذفؽ 

ًٚ فالق  ُْالقا مالـ  تًقد ادنُِٜ ـام هل دون أن ًٕتٍٔد مالـ أشالِقب افالدظقة صالٔئ

 ووًف!

 ؾام هق؟ وأيـ هق؟. شادنُِٜ  »إذن ٓبد مـ ووع حؾ قذه 

 حؾ ادنُِٜ بٚفرجقع إػ افًْٜ:-7

ٓ صؽ أن ادٍروض يف افدظٚة إػ اهلل تًٚػ أن يُقٕقا مـ أضقع افْٚس هلل 

ٔالالؼ أحُٚمالالف ظالالز وجالالؾ، ؾالال٘ذا ـالالٕٚقا خمتٍِالالغ يف تًالالٚػ، وأهظٓالالؿ مٌالالٚدرة إػ تىٌ

ؾٓالالؿ اإلشالالالم ؾّالالـ افقاجالالٛ ظِالالٔٓؿ أن حيتُّالالقا إػ مالالٚ أمالالر اهلل بالالف، مالالـ افرجالالقع 

إػ افًْٜ، ٕ ٚ هل افتل تٍن افَران، وتقوحف، وتٌغ جمِّف، وتَٔد مىَِف، 

، ﴾وأكزقـا إققك اقذفر قتبػ قؾـاس ما كنزل إقنقفم﴿ـام ينر قالذا ؿقفالف تًالٚػ: 

ؿننن تـنازعتم ِف    ؿنردوه إؼ اَّلل واقر نول إن فـنتم ﴿ـد ـال عز وجنل  و

 .﴾تممـون باَّلل واققوم اآلخر ذقك خر وأحسن تلوَال

ًٚ رجالع ظْالد آخالتال ف  ًٚ حَال ؾٓذه أيٜ افُريّالٜ سحيالٜ يف أن مالـ ـالٚن مٗمْال

يف شالالْتف، وأن افرجالالقع  ¢إػ حُالالؿ اهلل ظالالز وجالالؾ يف ـتٚبالالف، وبٔالالٚن رشالالقل اهلل 

يرؾع اخلال ف، ؾقجٛ بالْص هالذه أيالٜ ظالذ افالدظٚة أن يرجًالق إػ افًالْٜ  إفٔٓام
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 افُريّٜ فرؾًقا اخلال ف بْٔٓؿ.

وامٚ ٓ صؽ ؾٔف أن افرجالقع إػ افًالْٜ يَتاال افًِالؿ هبالٚ وادًرؾالٜ بالام صال  

 مْٓٚ ومٚ مل يه ، وافدظٚة يف هذا افًك بغ إحدى حٚفتغ:

وحْٔئالالالذ ؾالالالٚفىريؼ شالالالٓؾ بالالالغ إمالالالٚ أن يُقٕالالالقا ؿالالالٚدريـ ظالالالذ افرجالالالقع إفٔٓالالالٚ، -7

فٔس ظِٔٓؿ إٓ شِقـف، وهؿ يف افٌٚفٛ مل يٍُروا يف شِقـف بًالد! وهْالٚ يَالٚل: 

ؿ اإلشالم يف ًٍٕف؟  ُ  ـٔػ يدظق إػ اإلشالم مـ ٓ حُي

وإمالالٚ أن يُقٕالالقا ظالالٚجزيـ ظالالـ افرجالالقع إفٔٓالالٚ بًالالٌٛ جِٓٓالالؿ هبالالٚ، ـالالام هالالق -7

ظِالالٔٓؿ أن يًالالدوا افًالالدة افٌٚفالالٛ مالالع إشالالػ ظالالذ أـثالالر افالالدظٚة، ؾٍالالل هالالذه احلٚفالالٜ 

فتخالالريٟ مجٚظالالٜ، بالالؾ مجٚظالالٚت مالالـ افًِالالامء، يتدارشالالقن ـتالالٚب اهلل وشالالْٜ رشالالقفف 

ويتٍَٓقن ؾٔٓام، ويهدرون افٍتٚوى مًتّديـ ظِٔٓام، ـام ـٚن ظِٔف إمالر  ¢

وهق واؿع إن صالٚء اهلل تًالٚػ وفالق بًالد -يف ظٓد افًِػ افهٚف ، ؾ٘ذا حتَؼ هذا

َٔؿ فَِوالٚء ظالذ اخلالال ف يف ؾٓالؿ اإلشالالم ُٕقن ؿد شُِْٚ افْٟٓ ادًت -حغ

 »يف مَالالالٚل:  -حٍيالالالف اهلل تًالالالٚػ-ظالالالذ افهالالالقرة افتالالالل ظروالالالٓٚ افنالالالٔخ افىْىالالالٚوي

آتٍالالٚق »وبالالذفؽ يُّالالـ حالالؾ )ادنالالُِٜ( افتالالل تَالالػ ظٌَالالٜ يف شالالٌٔؾ  شادنالالُِٜ 

 .شظذ إشِقب افذي ٕدظق بف إػ اإلشالم 

 هؾ يرى افدظٚة هبذا احلؾ؟-7

مالع إشالػ -رًا مـ افدظٚة افٔقم ٓ اشتًداد ظْدهؿفُـ يٌدو فٌِٚحٞ أن ـث

ًٚ فَِوالٚء ظالذ اخلالال ف، امالٚ حيِّْالٚ ظالذ  -افنديد فتٌَؾ احلؾ ادالذـقر مْٓجال

أن ًٕتَالالالد أن حتَٔالالالالؼ آتٍالالالالٚق افالالالذي يالالالالدظق إفٔالالالالف افنالالالٔخ بًٔالالالالد ادْالالالالٚل يف افقؿالالالالٝ 
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وهالق امالـ ـْالٚ ٕيالـ إٔالف مالـ أؿالرهبؿ إػ -احلٚض، ـٔػ ٓ، وٕحالـ ٕالرى حيالتف

ٕالالراه ؿالالد محالالؾ  -دٕالالٚهؿ فِتٍالالٚهؿ مًالالف يف شالالٌٔؾ افالالدظقة إفٔٓالالٚ وافًّالالؾ هبالالٚافًالالْٜ وأ

يف منُِتف هذه ظذ افدظٚة إػ افًْٜ محِٜ صًقاء، وهجٚهؿ ؾٔٓالٚ بالام مل هيالٟ 

 بف افَٚئِغ بقحدة افقجقد!

 شادنُِٜ»وهذا يف افقاؿع مـ ؽرائٛ آختال ف، ؾٌْٔام يرى دظٚة افًْٜ أن 

ًٚ، إذا بالالًٌض هالالٗٓء افالالدظٚة عًِٓالالؿ مالالـ ٓ حتالالؾ إٓ بتٌْالالل افالالدظٚة فالالدظق عؿ حَالال

 !شادنُِٜ »افدظٚئؿ افتل ؿٚمٝ بًٌٌٓؿ 

هذا ودٚ ـٚن يف رده ظِٔٓؿ ـثر مـ إخىٚء وأراء افتل يٍٓالؿ مْٓالٚ افَالراء 

 ًٚ خالالال ف مالالٚ ظِٔالالف دظالالٚة افًالالْٜ، رأيالالٝ إٔالالف ٓبالالد مالالـ بٔالالٚن ذفالالؽ إطٓالالٚرًا فِحالالؼ ودؾًالال

ًٚ مـ ؾؤِٜ افنٔخ أن ي تٌَؾ مٚ ظًك أن ييٓر فف صقابف، وأن يالدفْٚ فِتّٜٓ، راجٔ

أن عًالالالؾ أظامفْالالالٚ  -شالالالٌحٕٚف وتًالالالٚػ-ظالالالذ مالالالٚ تٌالالالغ فالالالف خىالالالٗه، شالالالٚئالً ادالالالقػ

 .¢خٚفهٜ فقجٓف، مقاؾَٜ فًْٜ ٌٕٔف 

 ٕص ـالم إشتٚذ افىْىٚوي:-3

واخُر يرى اإلشالالم يف تالرك ادالذاهٛ ـِٓالٚ، وافًالقدة إػ افًالْٜ، ؾُالؾ مالـ  »

ومًالِؿ وجمّالع افزوائالد، وأن يٍالتش ظالـ اشالؿ افالراوي  اشتىٚع أن يَرأ افٌخٚري

يف افتَريالالٛ أو افتٓالالذيٛ، وجالالٛ ظِٔالالف آجتٓالالٚد، وحالالرم ظِٔالالف افتَِٔالالد، ويًالالّقن 

هالالذا افٍَالالف افًجٔالالٛ افالالذي ينالالٌف ؾَالالف بالالرد )وافالالد بنالالٚر( بٍَالالف افًالالْٜ، ٓ يالالدرون أن 

افقؿالق ف ظالالذ إحٚديالٞ ومًرؾالالٜ إشالالْٚدهٚ ودرجٚعالٚ رء، واشالالتٌْٚط إحُالالٚم 

ء اخالالالالر، وأن ادحالالالالدثغ ـٚفهالالالالٔٚدفٜ، وافٍَٓالالالالٚء ـٕٚضٌالالالالٚء، وافهالالالالٔدال مْٓالالالالٚ ر
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حيٍالالظ مالالـ أشالالامء إدويالالٜ ويًالالر ف مالالـ أصالالْٚؾٓٚ مالالٚ ٓ يًرؾالالف افىٌٔالالٛ، وفُْالالف ٓ 

يًالالالتىٔع أن )ينالالالخص( إمالالالراض وينالالالٍل ادالالالرى، وأن افهالالالحٚبٜ إًٍٔالالالٓؿ مل 

ْٓؿ يُـ ؾٔٓؿ إٓ مٚئٜ امـ يٍتل، وأن مٚئٜ إفػ مالـ ادًالِّغ افالذيـ تالق  ظال

ـٕٚقا  يرجًقن إػ هذه ادٚئٜ، وٓ عتٓدون ًٍٕٕٓؿ، وإٔف إن مل  ¢افرشقل 

يىِع اإلمٚم مـ إئّٜ ظذ احلديٞ مـ إحٚديٞ، ؾ٘ن اتٌٚع مذهٌف ؿد اضًِقا 

ظِٔف خالل هذه افَرون افىقيِٜ، وأ ؿ ـٕٚقا أتَك هلل وأحالرص ظالذ ديالْٓؿ مالـ 

ًٚ فَالالالالقل إمالالالالٚم أو ؽالالالال ًٚ صالالالالحٔح ر إمالالالالٚم، وإن ادالالالالذاهٛ مل تٖخالالالالذ أن خيالالالالٚفٍقا حالالالالديث

إحٚديٞ وحدهٚ، بؾ أخذت احلديٞ ومٚ ؿالٚل ؾٔالف افهالحٚيب، وافتالٚبًل، ومالـ 

بًالالده، وشالالجِٝ هالالذه افؼالالوح وإؾٓالالٚم ادتًٚؿٌالالٜ ثالالؿ اشتخِهالالٝ مْٓالالٚ احلُالالؿ، 

وأن مالالـ يالالسك اجتٓالالٚدات إئّالالٜ ـّالالـ يالالرى افىٔالالٚرة ومالالٚ بٌِالالٝ إفٔالالف بًالالد اجلٓالالقد 

ؾٔسـٓالالٚ ويًالالرض ظْٓالالٚ، وحيالالٚول افىالالران بٖجْحالالٜ ادتتٚفٔالالٜ وافرؿالالل ادتًًِالالؾ، 

فرـٌٓالالٚ فًٍْالالف ـالالام ؾًالالؾ افًٌالالٚس بالالـ ؾرٕالالٚس، وإن دظالالقى مْالالع افتَِٔالالد يف افالالديـ 

دظالالالقى بٚضِالالالٜ، ٕن يف ـالالالؾ ظِالالالؿ أهالالالؾ اختهالالالٚص ؾٔالالالف، وؽربالالالٚء ظْالالالف ؾالالال٘ذا احتالالالٚج 

افٌريالالالالالٛ إػ مًرؾالالالالالٜ حُالالالالالؿ ؾٔالالالالالف رجالالالالالع إػ أهِالالالالالف، ـٚفًالالالالالٚمل حيتالالالالالٚج إػ مالالالالالداواة 

ٔتالف، أو إصالالح شالٚظتف، ؾالال يًالتىٔع إٓ افرجالقع إػ افىٌٔالٛ مريوف، أو ظامرة ب

 أ.هال.شأو ادْٓدس أو افًٚظٚيت، وتَِٔده ؾٔام يذهٛ بف إفٔف اجتٓٚده 

 دٚذا يدظق دظٚة افًْٜ فًِقدة إػ افًْٜ:-5

وإ:ي ؿٌؾ افؼوع يف بٔٚن مٚ يف ـالم إشالتٚذ افىْىالٚوي مالـ إخىالٚء، أرى 

ًٚ ظالالع أن أبالالغ إشالالٌٚب  افتالالل حتّالالؾ دظالالٚة افًالالْٜ ظالالذ افالالدظقة إفٔٓالالٚ، وتالالرك فزامالال

 ـؾ ؿقل خيٚفٍٓٚ ؾٖؿقل:
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أوًٓ: إ ٚ ادرجع افقحٔد بًد افَران افُريؿ، ويف ذفؽ ايٚت ـثرة مًروؾٜ 

 وظذ ذفؽ إمجٚع إمٜ.

ًٚ: إ الالٚ ظهالالّٜ مالالـ افقؿالالقع يف اخلىالالٖ وأمالالٚن مالالـ افالالسدي يف افوالالالل ـالالام  ثٕٚٔالال

افْٚس إ:ي ؿد ترـالٝ ؾالُٔؿ مالٚ إن اظتهالّتؿ بالف يٚأهيٚ  »يف حجٜ افقداع:  ¢ؿٚل 

، وفالالالالالٔس ـالالالالالذفؽ اجتٓالالالالالٚدات افرجالالالالالٚل شؾِالالالالالـ توالالالالالِقا أبالالالالالدًا ـتالالالالالٚب اهلل وشالالالالالْٜ ٌٕٔالالالالالف 

إٕالالالام إٔالالالٚ بؼالالال أخىالالالئ  »: -رِض اهلل ظْالالالف-واراؤهالالالؿ، وفالالالذفؽ ؿالالالٚل اإلمالالالٚم مٚفالالالؽ

وأصٔٛ، ؾٕٚيروا يف رأيل ؾُؾ مٚ واؾؼ افُتالٚب وافًالْٜ ؾخالذوا بالف، وـالؾ مالٚ مل 

ِض: شًْٜ ؾٚترـقهيقاؾؼ افُتٚب واف يالٌ  افَاٚل ؿ،  »، وؿٚل ُذَ َٝ ؿٔٚشاُل ٜ شاٌل إن افًاْل

 .شؾٚتًٌقا وٓ تٌتدظقا، ؾُٕ٘ؿ فـ توِقا مٚ أخذتؿ بٕٚثر 

ًٚ: إ الالالٚ حجالالالٜ مِزمالالالٜ بٚتٍالالالٚق ادًالالالِّغ، بخالالالال ف اراء افرجالالالٚل ؾ٘ الالالٚ ؽالالالر  ثٚفثالالال

 »: -رِض اهلل ظْف-مِزمٜ ظْد افًِػ وؽرهؿ مـ ادحََغ، ؿٚل اإلمٚم أمحد

ٕوزاظالالالل، ورأي مٚفالالالؽ، ورأي أيب حٍْٔالالالٜ ـِالالالف رأي، وهالالالق ظْالالالدي شالالالقاء، رأي ا

 .شوإٕام احلجٜ يف أثٚر 

ًٚ إٓ بدراشالالالتٓٚ، ؾٓالالالل  ًٚ حَالالال ًٚ: إٕالالالف ٓ يُّالالالـ فىٚفالالالٛ افًِالالالؿ أن يهالالالر ؾَٔٓالالال رابًالالال

ًٚ إذا أظالقزه  ًٚ صالحٔح وحدهٚ بًد افَران افُريؿ تٗهِالف ٕن يًالتٌْط ويَالٔس ؿٔٚشال

ىالٚء افتالل يَالع ؾٔٓالٚ اجلٓالٚل هبالٚ، ـَٔالٚس افٍالرع افْص، ؾال يَع مالثالً يف مثالؾ إخ

ظالالذ افٍالالرع، أو افوالالد ظالالذ افوالالد، أو افَٔالالٚس مالالع وجالالقد افالالْص، وقالالذا ؿالالٚل ابالالـ 

 :-رمحف اهلل-افَٔؿ

ًٚ أهالالالؾ احلالالالديٞ، وـِالالالام ـالالالٚن افرجالالالؾ إػ احلالالالديٞ  »  إن أصالالال  افْالالالٚس ؿٔٚشالالال
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 .شأؿرب ـٚن ؿٔٚشف أص ، وـِام ـٚن ظـ احلديٞ أبًد ـٚن ؿٔٚشف أؾًد 

ًٚ: إٕف ٓ يُّـ افَوٚء ظذ مٚ دخؾ يف ادًِّغ مالـ افٌالدع وإهالقاء خٚمً

إٓ مالالالـ ضريالالالؼ افًالالالْٜ، ـالالالام أ الالالٚ شالالالد مْٔالالالٌع فِقؿالالالق ف يف وجالالالف ادالالالذاهٛ اقدامالالالٜ، 

وأراء افٌربٔالالالٜ افتالالالل يزيْٓالالالٚ أصالالالحٚهبٚ فًِّالالالِّغ، ؾٔتٌْٚهالالالٚ بًالالالض دظالالالٚعؿ امالالالـ 

 يدظل افتجديد واإلصالح وٕحق ذفؽ!

ًٚ: إن ادًِّغ اف أن  -ظذ اخالتال ف مالذاهٌٓؿ وؾالرؿٓؿ-ٔقم ؿد صًرواشٚدش

ًٚ واحالالدًا  ٓ مْالالٚص قالالؿ مالالـ آحتالالٚد وٌٕالالذ اخلالالال ف حتالالك يًالالتىًٔقا افقؿالالق ف صالالٍ

 الالالالالٚه أظالالالالالدائٓؿ، وهالالالالالذا ٓ يُّالالالالالـ إٓ بالالالالالٚفرجقع إػ افًالالالالالْٜ دالالالالالٚ شالالالالالٌؼ ذـالالالالالره يف 

 (.7، 7، 7إشٌٚب )

ًٚ: إ الالٚ تَالالرن مالالع مالالٚ حتِّالالف مالالـ أحُالالٚم مرؽٌالالٚت يف تٍْٔالالذهٚ، ومره ٌالالٚت شالالٚبً

ظالالالـ افتًالالالٚهؾ هبالالالٚ، وذفالالالؽ أشالالالِقب افٌْالالالقة، وروح افؼالالالع، امالالالٚ عًالالالؾ أصالالالحٚهبٚ 

أرؽالالالٛ يف افَٔالالالٚم بٖحُٚمٓالالالٚ مالالالـ افالالالذيـ يٖخالالالذو ٚ مالالالـ ـتالالالٛ افٍَالالالف افًٚريالالالٜ ظالالالـ 

افالالالدفٔؾ، وهالالالذا أمالالالر منالالالٓقد مالالالٚ أطالالالـ أن أحالالالدًا حتالالالك مالالالـ ادتًهالالالٌغ فِّالالالذاهٛ 

 يُْره.

ًٚ: إن ادتًّالالالؽ هبالالالٚ يُالالالقن ظالالالذ مثالالالؾ افَٔالالالغ يف إحُالالال ٚم افتالالالل يٖخالالالذهٚ ثٚمْالالال

مْٓالالالالالٚ، بخالالالالالال ف ادَِالالالالالديـ اجلٓالالالالالٚل هبالالالالالٚ، ؾالالالالال٘ ؿ يوالالالالالِقن بالالالالالغ إؿالالالالالقال افُثالالالالالرة 

ادتوالالٚربٜ افتالالل عالالدو ٚ يف ـتالالٌٓؿ، وٓ يًرؾالالقن خىٖهالالٚ مالالـ صالالقاهبٚ، وفالالذفؽ 

ؿد يٍتل أحدهؿ يف مًٖفٜ بَقفغ متًٚروغ، ؾَٔقل مثالً: عالقز ذفالؽ ظْالد أيب 

افهالالالحٔحٜ افكالالالحيٜ مالالالع أحالالالد  حٍْٔالالالٜ، وٓ عالالالقز ظْالالالد صالالالٚحٌٔف، مالالالع أن افًالالالْٜ
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افَقفغ، وفُْف جلِٓف هبٚ حيُل افَقل ادًٚرض قٚ، بدون إُٕٚر مْف فف، وفالق 

بىريالالالالؼ اإلصالالالالٚرة، ؾَِٔالالالالل بالالالالذفؽ ادًالالالالتٍتل يف احلالالالالرة! بالالالالؾ إن بًوالالالالٓؿ عًالالالالؾ 

افَالالقفغ ادتْٚؿوالالغ ـؼالاليًتغ دُّتالالغ عالالقز فًِّالالِؿ أن يٖخالالذ بالالٖهيام صالالٚء! 

 أن يٍتل بٚفَقل افذي يًىل ظِٔف أجرًا أـز. بؾ إن بًض افنٚؾًٜٔ أجٚز فًٍْف

ًٚ: إن افًالالْٜ تًالالد افىريالالؼ ظالالذ افالالذيـ يريالالدون أن يتحِِالالقا مالالـ اإلشالالالم  تٚشالالً

بٚشالالؿ ادالالذاهٛ افٍَٓٔالالٜ ًٍٕالالٓٚ، ويتخالالذون مالالـ افتٍِٔالالؼ بٚشالالؿ ادهالالِحٜ مالالٚ يٗيالالد 

حجتٓؿ! وٓ يًجزون أن عالدوا يف ثْٚيالٚ ادالذاهٛ يف ـالؾ مًالٖفٜ مالـ ادًالٚئؾ 

ادخٚفٍالالٜ فًِالالْٜ، وهالالؿ فالالذفؽ حيالالٚربقن افرجالالقع  شمهالالِحتٓؿ  »ٗيالالد مالالٚ يقاؾالالؼ وي

إػ افًْٜ، ٕ ٚ تًد افىريؼ ظِٔٓؿ ـام ؿِْٚ، وتُنػ تًالسهؿ وراء ادالذاهٛ 

وشًٜ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ بًًٜ إؿقال افُثالرة، وآجتٓالٚدات افٌزيالرة وافثالروة 

 بام يقظقن. ؟! واهلل أظِؿشافٍَٜٓٔ افىٚئِٜ افتل ؿؾ أن خترج مًٖفٜ ظْٓٚ 

ؾٓالالالذه بًالالالض إشالالالٌٚب افتالالالل حتيالالال:ي أن امالالالٚ حيّالالالؾ إٔهالالالٚر افًالالالْٜ ظالالالذ 

افدظقة إفٔٓالٚ، وإيثٚرهالٚ ظالذ خالؾٓالٚ، ؾُٔالػ ٓ يالدظقن افْالٚس إفٔٓالٚ ويرؽٌالق ؿ 

يف آهتالالالالالداء هبالالالالالدهيٚ، وآشالالالالالتْٚرة بْقرهالالالالالٚ؟ بالالالالالؾ ـٔالالالالالػ ٓ يٍالالالالالدون أرواحٓالالالالالؿ يف 

 شٌِٔٓٚ؟

ذ ترـٓالالالٚ إػ افتًّالالالؽ ؾٚفًجالالالٛ امالالالـ يريالالالد أن يهالالالدهؿ ظْٓالالالٚ، وحيِّٓالالالؿ ظالالال

 بٚدذهٛ، مع أن إمٚمف يٖمر بٚفرجقع إفٔٓٚ، وتًِٔؿ افَٔٚد هبٚ، هٔٓٚت هٔٓٚت!

 بٔٚن مٚ يف ـالم إشتٚذ افىْىٚوي مـ ادآخذ:-0

 بًد هذا ًٕقد ؾْذـر مٚ بدا فْٚ مـ ادآخذ يف ـالم افىْىٚوي ؾٖؿقل:
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وافًالالقدة إػ واخالالر يالالرى اإلشالالالم يف تالالرك ادالالذاهٛ ـِٓالالٚ،  » افنالالٔخ:ؿالالٚل -7

 .شافًْٜ 

أؿالالقل: أمالالٚ افًالالقدة إػ افًالالْٜ ؾحالالؼ واجالالٛ، وؿالالد شالالٌؼ بٔالالٚن أشالالٌٚب ذفالالؽ يف 

افٍهالالالالؾ افًالالالالٚبؼ، وأزيالالالالد هْالالالالٚ ؾالالالالٖؿقل: إٕالالالالف عالالالالٛ ظالالالالذ ـالالالالؾ مًالالالالِؿ أن يًالالالالتجٔٛ 

ًٚ، ؾَد ؿالٚل تًالٚػ:  ًٚ حَ ـَْوَل اْدُنْمِمـَِػ إَِذا ُدُعنوا ﴿فدظقعؿ هذه إن ـٚن مٗمْ إِكهَ  َفاَن 

ـَا َوأُْوَقئَِك ُهُم ادُْْػؾُِحونَ  إَِؼ اَّللهِ ـَا َوأَطَْع ََُؼوُقوا َ ِؿْع َُطِنِ  اَّللهَ * َوَرُ وقِِه قِقَْحُؽَم بَقْـَُفْم أَْن  َوَمْن 

ََتهِؼقِه َؿلُْوَقئَِك ُهنُم اْقَػنائُِزونَ  ، وـنال ِف ادـناؿؼػ  [63-61]النةور:﴾َوَرُ وَقُه َوَُيَْش اَّللهَ َو

، وـنال  [11]النةور:﴾ اَّللهِ َوَرُ وقِِه قِقَْحُؽَم بَقْـَُفْم إَِذا ؿَِرٌَق ِمنـُْفْم ُمْعِرُضنونَ َوإَِذا ُدُعوا إَِؼ ﴿

وَن َعـْننَك ﴿ ََُصنندُّ ننَت ادُْـَنناؿِِؼَػ  َْ ُ ننوِل َرَأ ـِقننَل هَلُننْم تََعنناَقْوا إَِؼ َمننا أَكننَزَل اَّللهُ َوإَِؼ اقره َوإَِذا 

آلَات اقؽثرة، وهي معروؿة، وإك  أوردكا ، إؼ ؾر ذقك من ا[51]النساء:﴾ُصُدوًدا

 بعضفا قؾذفرى.

ؾال حجٜ ٕحٍد يف أن ٓ يًتجٔٛ فدظقعؿ هذه، ؾُٔػ يف اإلُٕالٚر ظِالٔٓؿ 

بًالالٌٌٓٚ؟ وفالالئـ ـالالٚن بًالالض افْالالٚس يالالزظؿ أن افالالدظٚة إفٔٓالالٚ فًٔالالقا أهالالالً مالالـ افقجٓالالٜ 

فالالق -ذاـالالام ؿالالد ينالالر قالالذا ؿالالقل افنالالٔخ يف افٍَالالرة أتٔالالٜ، ؾٓالال -افًِّٔالالٜ فَِٔالالٚم هبالالٚ

فالالالٔس بًّالالالقغ قالالالؿ أبالالالدًا أن يردوهالالالٚ ظِالالالٔٓؿ، ٕن احلالالالؼ عالالالٛ ؿٌقفالالالف، وٓ  -صالالال 

 عقز رده مٓام ـٚن مهدره، وهذا رء بغ ٓ حيتٚج إػ تدفٔؾ.

س، بيالالب  ن ذفالالؽ فِْالاٚل دروا إػ بٔالاٚل دؿغ يف ذفالالؽ افالالزظؿ، فٌالاٚل ٕقا صالاٚل ثالالؿ إ الالؿ فالالق ـالاٚل

ٓء افالالدظٚةأمثِالاٜل ييٓالالرون  ، هبالاٚل جٓالالؾ هالاٗل ٜ وشالالقء ؾّٓٓالالؿ قالاٚل س  بٚفًالاْل حتالالك يًالالرؾٓؿ افْالاٚل

ًٚ ماـل ذفالؽ، وفًِٓالؿ  ئ وعتٌْقهؿ وٓ يٌسوا بدظقعؿ إػ افًْٜ! وفُْٓؿ مل يًٍِقا صأل

 !فـ يًٍِقا، وافًٌٛ مًِقم فدهيؿ، وظْد أهؾ افًِؿ مـ ؽرهؿ
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 رأي دظٚة افًْٜ يف ادذاهٛ:-3

وأمٚ ترك ادذاهٛ ـِٓٚ، ؾًزو هذا إػ افدظٚة إػ افًْٜ ٓ خيِالق امالٚ يالقهؿ 

ًٚ فالالالذفؽ أرى إٔالالالف ٓبالالالد مالالالـ بٔالالالٚن رأهيالالالؿ يف ادالالالذاهٛ خالالالال ف  مالالالٚ هالالالؿ ظِٔالالالف، ودؾًالالال

 ومقؿٍٓؿ مْٓٚ ؾٖؿقل:

مالالـ ادًِالالقم ظْالالد افًِالالامء أن ادالالذاهٛ إربًالالٜ وؽرهالالٚ فًٔالالٝ اراؤهالالٚ متٍَالالٜ 

 يف ـؾ إحُٚم افؼظٜٔ، بؾ هل ؾٔٓٚ ظذ ثالثٜ أؿًٚم:

 .-مثالً -ؿًؿ مْٓٚ متٍؼ ظِٔف، ـتحريؿ افتنٌف بٚفٍُٚر-7

ًالالالؿ ؾٔالالالف خالالالال ف، وفُْالالالف اخالالالتال ف تْالالالقع ٓ اخالالالتال ف توالالالٚد، مثالالالؾ أدظٔالالالٜ وؿ-7

 آشتٍتٚح وافتنٓد.

وؿًؿ ؾٔف اختال ف صديد ٓ يُّالـ اجلّالع بالغ أراء ادختٍِالٜ ؾٔالف بقجالف -7

مالالالـ وجالالالقه اجلّالالالع ادًروؾالالالٜ فالالالدى افًِالالالامء، مثالالالؾ: مالالالس افرجالالالؾ ادالالالرأة وَٕالالالض 

وافٍالالالرق بالالالغ أن  افقوالالالقء بالالالف، ؾالالال٘ن ؾٔالالالف ثالثالالالٜ أؿالالالقال منالالالٓقرة: افالالالَْض، وظدمالالالف،

 يُقن ادس بنٓقة ؾَْٔض وإٓ ؾال.

يالرون »وإذا ـٚن إمر ـام ؾهِْٚ، ؾُٔػ يًزو افنٔخ فِدظٚة إػ افًْٜ أ ؿ 

! مالالع أن هالالذا افالالسك يًالالتِزم اإلظالالراض ظالالام ؾٔٓالالٚ مالالـ احلالالؼ شتالالرك ادالالذاهٛ ـِٓالالٚ 

ادًالالالِؿ بالالالف فالالالدهيؿ؟! أفالالالٔس هالالالذا مالالالـ إدفالالالٜ افُثالالالرة ظالالالذ أن افنالالالٔخ ٓ يتحالالالرى 

 اب حغ يتٓؿ خهقمف يف افرأي بام هؿ براء مْف؟افهق

وفًِؿ إٔهٚر افًْٜ بام شٌؼ مـ افتٍهٔؾ يوىرون إػ أن يٌحثقا ظالـ احلالؼ 

ًٚ ظْٓٚ، وٓ يف مذهٛ مًالغ مْٓالٚ، وهالذا افٌحالٞ  يف ادذاهٛ ـِٓٚ، فٔس خٚرج
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ؿالالالد بالالالغ قالالالؿ ؾوالالالؾ أئّالالالٜ ادالالالذاهٛ، وظِّٓالالالؿ، ودؿالالالٜ ؾّٓٓالالالؿ فُِتالالالٚب وافًالالالْٜ، 

ؽ فُثالالر مالالـ دؿالالٚئؼ ادًالالٚئؾ ادًالالتٌْىٜ مالالـ افُتالالٚب وافًالالْٜ، وتٌْٓالالقا بًالالٌٛ ذفالال

ًٚ ـثالالالرة يف أوؿالالالٚت يًالالالرة، فالالالقٓهؿ دالالالٚ وصالالالِقا إفٔٓالالالٚ،  ؾٚشالالالتٍٚدوا بًالالالٌٌٓؿ ظِقمالالال

 ؾجزاهؿ اهلل ظـ ادًِّغ خرًا.

وقالالالذا ؾالالال٘ن إٔهالالالٚر افًالالالْٜ أظالالالر ف بٍوالالالؾ إئّالالالٜ وظِّٓالالالؿ مالالالـ أتٌالالالٚظٓؿ افالالالذيـ 

َهننْل ﴿ٓل، واهلل تًالالٚػ يَالالقل: يَِالالدو ؿ ظالالذ جٓالالؾ بىالالرق آشالالتٌْٚط وآشالالتد

ََْعؾَُؿونَ  ََْعؾَُؿوَن َواقهِذََن الَ   .﴾ََْستَِوي اقهِذََن 

هذا، ثم إن اقدعاة إؼ اقسـة دنا تبنػ هلنم بعند اقبحنث ِف ادنذاهب أن ؿقفنا 

اخلالف ادذفور ِف اقؼسم اقثاقث، مل َيقزوا ألكػسفم أن َتؿسؽوا بؿذهب معػ 

صنواب ِف اخلنالف ادنذفور قنقس حمصنورًا ِف منذهب ؿقفا، ألهنم عؾؿوا أن اق

واحد مـفا، بل هو مَناك بنػ عقعفنا، ؿناْلق ِف ادسنلقة اقػالكقنة ِف ادنذهب 

اقػالين، وِف ادسلقة اقػالكقة ِف ادذهب اقػالين وهؽذا  ائر ادسنائل، ؿؾنو أهننم 

ى وهنذا متسؽوا ؿقفا بادذهب ألضاعوا فثرًا من اْلق اقوارد ِف ادذاهب األخر

 ال َيوز عـد مسؾم عارف.

ودا فان ال  بقل دعرؿة اْلق ِما اختؾح ؿقه اقـاس إال باقرجوك إؼ اقسـة عذ 

ما بقـاه ؿق   بق، جعؾفا اقدعاة إؼ اقسـة األصل اقذي َرجعون إققه، واأل اس 

 اقذي َبـون آرا هم وأؿؽارهم عؾقه.

ـد بذقوا جفودًا مَنؽورة  هذا من جفة، ومن جفة أخرى ؿنكه دا فان األئؿة

ِف  بقل توضقح اقسـة وتؼرَبفا قؾـاس وبقان األحؽام ادؿؽن ا تـباطفا مـفنا، 
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ؿنن اقدعاة إؼ اقسـة ال َسعفم إال اال تػادة من عؾؿفم واال تعاكة بآرائفم عذ 

ؿفم اقؽتاب واقسـة، وبذقك َيؿعون بػ ادحاؿظة عذ األصنل )اقسنـة( وبنػ 

هم اقالئق هبم، وذقك ِما وىص به اقسؾح أتباعفم، ؿؼال عبند تؼدَر األئؿة ـدر

  -ريض اَّلل عـه-اَّلل بن ادبارك

ققؽن األمر اقذي تعتؿدون عؾقه هذا األثر، وخذوا من اقرأي ما َػرس قؽم  »

 .«اْلدَث 

ذقك رأي اقدعاة إؼ اقسـة ِف ادذاهب، وذقك موـػفم من أئؿتفا، ؿفل ؿقه ما 

ن هبم واقتـػر مـفم؟ أم ذقك ما َـبغني أن َؽنون عؾقنه َؿل ادـصح عذ اقطع

فل مسؾم عرف اقػرق بػ فالم ادعصوم وفالم ؾره، ثنم مل َنـس اقػنرق بنػ 

 اقغاَة واقو قؾة؟

 اقتؼا  اقطـطاوي م  اقدعاة إؼ اقسـة ِف ترك ادذهب أتباعًا قؾسـة -1

مـ ادذاهٛ بًد هذا افٌٔٚن أشتىٔع أن أؿقل: إن مقؿػ افهديؼ افىْىٚوي 

ٓ خيتِػ ـثرًا ظـ مقؿػ دظٚة افًْٜ مْٓٚ، ذفؽ ٕن افىْىالٚوي يالرى اخلالروج 

يالالالرى »ظالالالذ مالالالـ  شمنالالالُِٜ »مالالالـ ادالالالذهٛ جالالالٚئزًا، بالالالدفٔؾ إُٕالالالٚره يف مَٚفالالالف هالالالذا 

اإلشالم يف اتٌٚع مذهٛ مـ ادذاهٛ إربًٜ وافقؿق ف ظْدمٚ أؾتك بف متالٖخرو 

 شؿالالالالٕٚقن إحالالالالقال افنخهالالالالٜٔ »ويٗيالالالالد هالالالالذا ؿقفالالالالف يف مَدمالالالالٜ ـتالالالالٚب  شؾَٓٚئالالالالف... 

 (:0)ص/

ومالالـ افًٔٚشالالٜ افؼالالظٜٔ أن يٍالالت  فِْالالٚس بالالٚب افرمحالالٜ مالالـ افؼالاليًٜ، ويٗخالالذ  »

 .ش جِٛ مهِحٜ ظٚمٜ أو دؾع ضر ظٚممـ ؽر ادذاهٛ إربًٜ، مٚ يٗدي إػ
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 شمؼوع إحقال افنخهٜٔ »وظذ هذه افًٔٚشٜ جرى حية افهديؼ يف 

قرة، ؾخالٚفػ ؾٔالف مذهٌالف احلٍْالل يف مًالٚئؾ افذي حتدث ظْف يف ادَدمٜ ادذـ

 ـثرة، أـتٍل بذـر مًٖفتغ مْٓٚ ظذ شٌٔؾ ادثٚل:

 (:5ؿٚل افنٔخ يف ادَدمٜ )ص/-7

وؿالالد ظالالدل ادؼالالوع ظالالـ ادالالذهٛ احلٍْالالالل افالالذي حيالالدد أؿالالؾ ادٓالالر بًؼالالالة »

 .شدًا حدراهؿ إػ ادذاهٛ افثالثٜ افتل ٓ  ًؾ ٕؿِف 

 (:3-0ثؿ ؿٚل ؾٔٓٚ )ص/-7

ًٚ )يًْالالالل ادؼالالالوع( ظالالالذ وؿالالالقع ضَِالالالٜ واحالالالدة بالالالٚفىالق ادَالالالسن ٕالالالص  » أيوالالال

ًٚ أو إصالالٚرة أخالالذًا بالالام رواه مًالالِؿ يف صالالحٔحف مالالـ أن )ضالالالق افالالثالث  بًالالدد فٍيالال

 .ش..افخ( وبرأي ابـ تّٜٔٔ ¢ـٚن يَع واحدًا ظذ ظٓد رشقل اهلل 

َؼ فِهالالقاب ؾالالٔام ذهالالٛ إفٔالالف يف  الال وافقاؿالالع أن حيالالة افنالالٔخ افىْىالالٚوي ؿالالد ُوؾ 

ادًالالالٖفتغ، وؿالالالد بالالالغ هالالالق يف ادًالالالٖفٜ إوػ خالؾالالالف فِّالالالذهٛ احلٍْالالالل،  هالالالٚتغ

 وذهٚبف إػ ادذاهٛ افثالثٜ.

وأمٚ ادًٖفٜ إخرى ؾخالؾف ؾٔٓٚ أصد ٕن أحدًا مـ أئّالٜ ادالذاهٛ إربًالٜ 

 مل يٖخذ بحديٞ مًِؿ افذي ذـره هق، وإن أخذ بف ؽرهؿ مـ إئّٜ.

غ، هق مذهٛ افدظٚة إػ افًْٜ، ؿٌالؾ ومٚ ذهٛ إفٔف افنٔخ يف هٚتغ ادًٖفت

 أن يُتٌٓام افنٔخ يف مؼوظف بًْغ.

وؿد رأيٝ إٔالف يف ادًالٖفٜ افثٕٚٔالٜ إٕالام ذهالٛ إػ خالال ف إئّالٜ إربًالٜ أخالذًا 

بٚحلالالديٞ وبالالرأي ابالالـ تّٔٔالالٜ، وهالالذا هالالق ظالالغ مالالٚ يهالالًْف افالالدظٚة إػ افًالالْٜ، ؾالال٘ ؿ 
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ًالالض إئّالالٜ فالالف ـالالٚبـ يٖخالالذون بٚحلالالديٞ افهالالحٔ  مالالدظّغ ؾّٓٓالالؿ إيالالٚه بتٌْالالل ب

تّٜٔٔ ومـ ؿٌِف مـ أئّٜ افٍَالف واحلالديٞ، ؾالام بالٚل افنالٔخ يُْالر ظِالٔٓؿ هالذا وهالق 

 مًٓؿ ؾٔف ؾًالً؟!

: إن افالالالالالدظٚة إػ افًالالالالالْٜ ٓ يسـالالالالالقن ادالالالالالذاهٛ ـِٓالالالالالٚ مجِالالالالالٜ وخالصالالالالالٜ افَالالالالالقل

وتٍهالالالالٔالً، بالالالالؾ إ الالالالؿ حيسمق الالالالٚ ويَالالالالدرون أئّتٓالالالالٚ، ويًالالالالتًْٔقن هبالالالالٚ ظالالالالذ ؾٓالالالالؿ 

قن مـ أؿقاقؿ وارائٓؿ مٚ تٌغ إٔف ظذ خال ف افُتٚب افُتٚب وافًْٜ، ثؿ يسـ

وافًْٜ، وذفؽ مـ  ٚم إجالقؿ واتٌٚظٓؿ، ـام ؿٚل أبق احلًْٚت افُِْالقي يف 

بًد أن ذـر أن ظهٚم بـ يقشػ افٌِخل مـ  شافٍقائد افٌٜٓٔ يف تراجؿ احلٍْٜٔ »

ق أصالالحٚب أيب يقشالالػ ودّالالد ـالالٚن يرؾالالع يديالالف ظْالالد افرـالالقع وافرؾالالع مْالالف، ؿالالٚل أبالال

 (:770احلًْٚت )ص/

ُؿ مْالالف أن احلٍْالالل فالالق تالالرك يف مًالالٖفٜ مالالذهٛ إمٚمالالف فَالالقة دفٔالالؾ خالؾالالف ٓ » الال َِ ُيً

خيالالرج بالالف ظالالـ ربَالالٜ افتَِٔالالد، بالالؾ هالالق يف ظالالغ افتَِٔالالد يف صالالقرة تالالرك افتَِٔالالد، أٓ 

ترى إػ أن ظهٚم بالـ يقشالػ تالرك مالذهٛ أيب حٍْٔالٜ يف ظالدم افرؾالع ومالع ذفالؽ 

 .شهق مًدود يف احلٍْٜٔ 

 اهلل ادنتُك مـ جِٜٓ زمْٕٚٚ حٔٞ يىًْقن ظذ مـ ترك تَِٔد وإػ »ؿٚل: 

إمٚمف يف مًالٖفٜ واحالدة فَالقة دفِٔٓالٚ وخيرجقٕالف ظالـ مجٚظالٜ مَِديالف، وٓ ظجالٛ 

مالالالْٓؿ ؾالالال٘ ؿ مالالالـ افًالالالقام، إٕالالالام افًجالالالٛ امالالالـ يتنالالالٌف بالالالٚفًِامء، ويّقالالال منالالالٔٓؿ 

 .شـًٕٕٚٚم 

ًٚ ظالالالالذ مالالالالٚ ذـالالالالر يف افٍَالالالالرة ا-7 ٕوػ مالالالالـ ثالالالالؿ ؿالالالالٚل افنالالالالٔخ افىْىالالالالٚوي تٍريًالالالال
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 ادَٚل، ظـ افدظٚة إػ افًْٜ:

ؾُؾ مـ اشتىٚع أن يَالرأ يف افٌخالٚري ومًالِؿ وجمّالع افزوائالد، وأن يٍالتش »

ظالالالـ اشالالالؿ افالالالراوي يف افتَريالالالٛ وافتٓالالالذيٛ، وجالالالٛ ظِٔالالالف آجتٓالالالٚد وحالالالرم ظِٔالالالف 

 .شافتَِٔد 

ًٚ خال ف مٚ ظِٔف افدظٚة إػ افًْٜ وإفٔالؽ  أؿقل: يف هذه افُِّٜ مٚ يقهؿ أيو

 افٌٔٚن:

 تًريػ افتَِٔد وبٔٚن مٚ حيرم مْف ومٚ عٛ:-3

 شأخالالذ افَالالقل مالالـ ؽالالر مًرؾالالٜ دفِٔالالف »مالالـ ادَالالرر ظْالالد افًِالالامء أن افتَِٔالالد هالالق 

ومًْالالك ذفالالؽ أن افتَِٔالالد فالالٔس بًِالالؿ، وفالالذفؽ جالالزم افًِالالامء بالالٖن ادَِالالد ٓ يًالالّك 

ًٚ، بؾ َٕؾ آتٍٚق ظذ ذفؽ ابـ ظٌد افالز يف  ، 7/70) شجالٚمع بٔالٚن افًِالؿ »ظٚد

ؿ يف (، 773 الالالالأل ـ اَف ـ 7/737) شأظالالالالالم ادالالالالالقؿًغ  »وابالالالال قضل وؽالالالالالرهؿ مالالالالال الالالأل ( واًف

َٚل:  وٓؿ ؾ ٚفغ ًب ِالد »ادحََغ، حتك ب ن َي اٚل ٜ ُتَِالُد وإًٕ ال ! وأضِالؼ  شٓ ؾالرق بالغ هبّٔ

ِٔف اشؿ اجلٚهؾ ٜ ظ ٍٔ ض احلْ  !ًب

 ؾَٚل صٚحٛ اقدايٜ يف صدد افُالم ظذ تقفٜٔ ادَِد ظذ افَوٚء:

ًٚ فِنٚؾًل ؾٖمٚ تَِٔد اجلٚهؾ ؾهحٔ  ظْ »  .شدٕٚ، خالؾ

 وفذفؽ ؿٚفقا: إن ادَِد ٓ عقز فف اإلؾتٚء.

ؾالالال٘ذا ظالالالر ف هالالالذا ييٓالالالر افًالالالٌٛ افالالالذي مالالالـ أجِالالالف محالالالؾ افًالالالِػ ظالالالذ افتَِٔالالالد 

وادَِالالديـ وسحالالقا بذمالالف وحتريّالالف. ذفالالؽ ٕٕالالف يالالٗدي بهالالٚحٌف إػ اإلظالالراض 

ظالالالـ افُتالالالٚب وافًالالالْٜ يف شالالالٌٔؾ افتًّالالالؽ بالالالآراء إئّالالالٜ وتَِٔالالالدهؿ ؾٔٓالالالٚ، ـالالالام هالالالق 
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افقاؿع بغ ادَِديـ، امٚ هق منٓقر ظْٓؿ، بؾ هق مٚ ؿرره بًض متٖخرهيؿ مـ 

 احلٍْٜٔ، ؾَٚل افنٔخ دّد اخليي يف صدد افُالم ظـ دور افتَِٔد وأهِف:

... وٓ يًالالتجٔز افقاحالالد مالالْٓؿ فًٍْالالف أن يَالالقل يف مًالالٖفٜ مالالـ ادًالالٚئؾ ؿالالقًٓ »

إمٚمالف وؿٌِالف! حتالك ؿالٚل خيٚفػ مٚ أؾتك بف إمٚمف، ـٖن احلؼ ـِالف ٕالزل ظالذ فًالٚن 

ضًِٔالالٜ ؾَٓالالٚء احلٍْٔالالٜ يف هالالذا افالالدور وإمالالٚمٓؿ ؽالالر مْالالٚزع وهالالق أبالالق احلًالالـ ظٌٔالالد 

ـؾ ايالٜ ختالٚفػ مالٚ ظِٔالف أصالحٚبْٚ ؾٓالل مٗوفالٜ أو مًْالقخٜ، وـالؾ  »اهلل افُرخل: 

ّثالالؾ هالالذا أحُّالالقا دو الالؿ إرتالالٚج بالالٚب بو شحالالديٞ ـالالذفؽ ؾٓالالق مالالٗول أو مًْالالقخ 

 .شآختٔٚر 

ف اخلٚضئ ظذ ؿِقب ـثر مالـ ادَِالدة، ٓ شالٔام يف وؿد اشتقػ هذا افتقجٔ

إزمْٜ ادتٖخرة، بحٔالٞ صالٚر مالـ ادًالرو ف ادنالٓقر ردهالؿ افًالْـ افهالحٔحٜ 

ًٚ فِّالالالذهٛ ؾالالال٘ذا ؿٔالالالؾ ٕحالالالدهؿ: هالالالذه ادًالالالٖفٜ افتالالالل ذـرعالالالٚ خالالالال ف افًالالالْٜ،  اتٌٚظالالال

بٚدرك بَقفف: أإٔٝ أظِؿ بٚفًْٜ مـ ظِامء ادذهٛ؟! ٓ عقز افًّؾ بٚحلديٞ 

ًٚ ٓ ؾرق يف ذفؽ بغ ظٚمٔٓؿ وظٚدٓؿ!فٌر اد  جتٓد! هذا جقاهبؿ مجًٔ

وهؿ حغ عٌٔقٕؽ هبذا اجلالقاب افالذي ٓ يُّالـ أن يهالدر امالـ ظالر ف ؿالدر 

وإدب مًف، عِٓقن أو يتجٚهِقن أن احلديٞ افذي مل  ¢حديٞ رشقل اهلل 

يٖخالالذ بالالف مالالذهٌٓؿ ؿالالد ؿالالٚل بالالف مالالذهٛ اخالالر أو إمالالٚم اخالالر فالالٔس هالالق دون مالالذهٌٓؿ أو 

مٓؿ، ؾٚفذي ذهٛ إػ احلديٞ يُقن ؿد أخذ بف وبٚدالذهٛ افالذي ظّالؾ بالف، إمٚ

 بْٔام خمٚفٍف إٕام يًّؾ بٚدذهٛ ؾَط!.

ؿالالالد يَالالالٚل: إن ادالالالذهٛ ٓبالالالد فالالالف مالالالـ دفٔالالالؾ، وفُْالالالٚ ٓ ًِّٕالالالف، ؾَْالالالقل: إذا ـالالالٚن 
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إمالالر ـالالام تَالالقل ؾُٔالالػ عالالقز دًالالِؿ أن يالالسك افالالدفٔؾ افالالذي ظرؾالالف وهالالق حالالديٞ 

ًٚ مالالالـ فالالالدفٔؾ ٓ يًِ ¢رشالالالقل اهلل  ًٚ أو اشالالالتٌْٚض ّالالالف، وؿالالالد يُالالالقن فالالالق ظِّْالالالٚه ؿٔٚشالالال

ظّقمالالالٚت أو ـِٔالالالٚت افؼالالاليًٜ ٓ يالالالْٓض  الالالٚه احلالالالديٞ إذ ٓ اجتٓالالالٚد يف مالالالقرد 

 افْص، وإذا ورد إثر بىؾ افْير، وإذا جٚء  ر اهلل بىؾ  ر مًَؾ؟

هذا افتَِٔد افذي هق رد احلديٞ إتهٚرًا فِّالذهٛ وٕحالقه هالق افالذي حيرمالف 

ًٚ إػ اخلالالالص مْالالف، بالالٚفرجقع إػ اتٌالالٚع دظالالٚة افًالالْٜ، ويالالد ظقن ادًالالِّغ مجًٔالال

 افًْٜ أيْام ـٕٚٝ، ويف أي مذهٛ وجدت.

ًٚ ظالالـ اهلل ورشالالقفف، أو  وأمالالٚ تَِٔالالد ادًالالِؿ مالالـ هالالق أظِالالؿ مْالالف حالالغ ٓ عالالد ٕهالال

حغ ٓ يُّـ افٍٓؿ ظْٓام ؾِٔس امٚ ٕحـ ؾٔف، بؾ ٓ يتهالقر أن يَالقل بتحريّالف 

رات تٌالالالٔ  ادحيالالالقرات، وفالالالقٓ ذفالالالؽ فهالالالٚر مًالالالِؿ، ٕٕالالالف موالالالىر إفٔالالالف، وافيالالالو

 ًٚ إن افتَِٔالالد إٕالالام ». وقالالذا ذـالالر افًِالالامء: -وافًٔالالٚذ بالالٚهلل تًالالٚػ-افالالديـ هالالقى متًٌالال

يٌٚح فِّوىر، وأمٚ مـ ظدل ظـ افُتٚب وافًْٜ وأؿالقال افهالحٚبٜ وظالـ مًرؾالٜ 

احلالالؼ بٚفالالدفٔؾ مالالع  ُْالالف مْالالف إػ افتَِٔالالد، ؾٓالالق ـّالالـ ظالالدل إػ ادٔتالالٜ مالالع ؿدرتالالف 

 .شـل، ؾ٘ن إصؾ أن ٓ يٌَؾ ؿقل افٌر إٓ بدفٔؾ إٓ ظْد افيورة ظذ ادذ

 افٍرق بغ افتَِٔد وآتٌٚع:-70

وٓ ئِؼ بٚفًٚؿؾ افٌهر يف ديْالف أن يٍٓالؿ امالٚ شالٌؼ مالـ بٔالٚن حتالريؿ افتَِٔالد، 

أن آجتٓٚد واجٛ ظذ ـؾ مًِؿ مٓام ـٚن صالٖٕف يف افًِالؿ وافٍٓالؿ، ؾٕ٘الف خىالٖ 

ٌؼ إفٔالالالف هالالالذا افٍٓالالالؿ امالالالٚ بٌِالالالف مالالالـ حتالالالريؿ دظالالالٚة افًالالالْٜ بالالالغ، وييٓالالالر أن افنالالالٔخ شالالال

فِتَِٔد، ؾٚشتِزم مـ ذفؽ أ الؿ يقجٌالقن آجتٓالٚد ظالذ ـالؾ مًالِؿ، مٓالام ـٕٚالٝ 
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وجالالٛ  »مْزفتالالف يف افًِالالؿ، وذفالالؽ واوالال  مالالـ ـِّتالالف يف هالالذه افٍَالالرة وهالالق ؿقفالالف: 

ؾجًالالؾ ادحالالرم، هالالق آتٌالالٚع افقاجالالٛ ظالالذ  شظِٔالالف آجتٓالالٚد وحالالرم ظِٔالالف افتَِٔالالد 

ؿ، وبٔالالالالْٓام ؾالالالالرق طالالالالٚهر، ؿالالالالٚل أبالالالالق ظٌالالالالد اهلل بالالالالـ خالالالالقيز مْالالالالداد افٌكالالالالي ـالالالالؾ مًالالالالِ

 ادٚفُل:

افتَِٔالالالالد مًْالالالالٚه يف افؼالالالالع افرجالالالالقع إػ ؿالالالالقل ٓ حجالالالالٜ فَٚئِالالالالف ظِٔالالالالف، وذفالالالالؽ  »

امْقع مْف يف افؼيًٜ، وآتٌٚع مٚ يثٌٝ ظِٔف حجٜ، وؿٚل يف مقوع اخالر: ـالؾ 

ؾٖٕالٝ مَِالده، مـ اتًٌٝ ؿقفف مالـ ؽالر أن عالٛ ظِٔالؽ ؿقفالف فالدفٔؾ يقجالٛ ذفالؽ 

وافتَِٔالالالد يف ديالالالـ اهلل ؽالالالر صالالالحٔ ، وـالالالؾ مالالالـ أوجالالالٛ ظِٔالالالؽ افالالالدفٔؾ اتٌالالالٚع ؿقفالالالف 

 .شؾٖٕٝ متًٌف، وآتٌٚع يف افديـ مًقغ، وافتَِٔد امْقع

بالالذل افقشالالع دًرؾالالٜ احلُالالؿ مالالـ ـتالالٚب اهلل  »وأمالالٚ آجتٓالالٚد ؾّالالـ ادًِالالقم إٔالالف 

ٓ وٓ صالالالالؽ إٔالالالالف ؾالالالالرض ـٍالالالالٚئل ٓ عالالالالٛ ظالالالالذ ـالالالالؾ مًالالالالِؿ، بالالالالؾ  شوشالالالالْٜ رشالالالالقفف 

يًتىًٔف إٓ افَِٔؾ مْٓؿ، بؾ ؿد ٕدر ادجتٓدون افٔقم بًٌٛ ؽٌِٜ افتَِٔالد ظالذ 

افًِالالالامء وافَٔالالالقد افتالالالل ووالالالًقهٚ فِّجتٓالالالد، ومالالالـ افًجٚئالالالٛ أن افالالالذيـ اصالالالسضقا 

حتَؼ تِؽ افؼوط يف افًٚمل حتك يًقغ فف آجتٓٚد هؿ مـ ادَِالدة افالذيـ ٓ 

ٚؿوالالالالالقن، يًّْالالالالقن آجتٓالالالالالٚد يالالالالديْقن إٓ بالالالالام ؿالالالالالٚل إمالالالالٚمٓؿ! ؾٓالالالالالؿ يف افقاؿالالالالع متْ

ويقجٌالالقن افتَِٔالالد، ثالالؿ هالالؿ عتٓالالدون وٓ يَِالالدون، وفٔالالتٓؿ إذا اجتٓالالدوا أصالالٚبقا 

 احلؼ ومل خيىئقه!

ويىالالقل بْالالٚ ادَالالٚل فالالق أردٕالالٚ أن ٕالالذـر إدفالالٜ ظالالذ ذفالالؽ، ؾالالٖـتٍل بّثالالٚل واحالالد 

 يراجع يف افتًِٔؼ.
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دالـ  وافذي أراه أن )آجتٓٚد( فٔس ظًالرًا ـالام ييالـ افالًٌض بالؾ هالق مًٔالقر

ـالالالٚن ظْالالالده أهِٔالالالٜ اخلىالالالٚب، وؾٓالالالؿ أدفالالالٜ مالالالٚ حيتٚجالالالف مالالالـ أدفالالالٜ افُتالالالٚب وافًالالالْٜ، 

وبتًٌر اخر إن افذي ظْده أهِٜٔ فٍٓؿ ـتٛ ادالذاهٛ وظٌالٚراعؿ، شالٔام مالٚ ـالٚن 

ًٚ، يًالالالتىٔع أن يٍٓالالالؿ ـتالالالٚب اهلل وشالالالْٜ  مْٓالالالٚ فِّتالالالٖخريـ ؾ٘ الالالٚ تنالالالٌف إفٌالالالٚز أحٕٔٚالالال

مالالٚ شالالقامهٚ مالالـ افُالالالم،  ، ؾالال٘ ام بالالدون ريالالٛ أبالالغ وأووالال  مالالـ ـالالؾ¢رشالالقفف 

ًٚ إذا اشالالالالالتًٚن ظالالالالالذ ذفالالالالالؽ بُتالالالالالٛ أهالالالالالؾ افًِالالالالالؿ مالالالالالـ افتًٍالالالالالر، وذوح  خهقصالالالالال

احلديٞ، وبًٌّالقضٚت افٍَالف، افتالل تتًالرض فالذـر أدفالٜ ادختٍِالغ، ـالٚدجّقع 

فِْالالالقوي، وؾالالالت  افَالالالدير ٓبالالالـ اقالالالامم، ؤٕالالالؾ إوضالالالٚر فِنالالالقـٚ:ي وٕحقهالالالٚ، ومالالالـ 

فًِالمٜ ابـ رصد، ؾٕ٘الف إٕالام أفٍالف  شبدايٜ ادجتٓد و ٚيٜ ادَتهد »إًٍٔٓٚ ـتٚب 

إلظداد ضالب افًِؿ فِقصقل إػ رتٌٜ آجتٓالٚد، ـالام سح بالذفؽ يف افُتالٚب 

 ًٍٕف.

: إن افدظٚة إػ افًْٜ ٓ يقجٌقن آجتٓٚد إٓ دـ ـٚن ظْده وخالصٜ افَقل

ًٚ فًِالالالالِػ-أهِٔالالالالٜ، وإٕالالالالام يقجٌالالالالقن آتٌالالالالٚع ظالالالالذ ـالالالالؾ مًالالالالِؿ، وحيرمالالالالقن  -اتٌٚظالالالال

افيالالورة وظالالدم افقؿالالق ف ظالالذ افًالالْٜ، ؾّالالـ ًٕالالٛ إفالالٔٓؿ خالالال ف  افتَِٔالالد إٓ ظْالالد

هذا ؾَد تًدى وطِؿ، ومـ ضًـ ؾٔٓؿ بًد هالذا ؾالٕ٘ام يىًالـ يف افًالِػ، وؾالٔٓؿ 

إئّالالالٜ إربًالالالٜ وإن ادظالالالك إٔالالالف شالالالٍِل! إذ فًٔالالالٝ افًالالالٍِٜٔ إٓ ؾٓالالالؿ مالالالٚ ـالالالٚن ظِٔالالالف 

 افًِػ افهٚف ، ثؿ افًر ظذ ذفؽ، وظدم اخلروج ظْف.

رئ افُريؿ خىٖ ؿقل إشتٚذ افىْىٚوي يف  ٚم افٍَالرة وامٚ شٌؼ يتٌغ فَِٚ

 شوإن ادحالدثغ ـٚفهالٔٚدفٜ وافٍَٓالٚء ـٕٚضٌالٚء، وافهالٔدال حيٍالظ...  »افرابًٜ: 

ؾالالال٘ن هالالالذه افُِّالالالٜ ظالالالذ إضالؿٓالالالٚ  الالالرد ادحالالالدثغ مالالالـ صالالالًْٜ افٍَالالالف وافٍٓالالالؿ دالالالٚ 
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ًٚ افٍَٓٚء مـ افًِؿ واإلضالال¢حيِّقن مـ حديٞ افٌْل  ع ، ـام أ ٚ  رد أيو

ًٚ. وإٔالالالٚ ٓ ¢ظالالالذ حديثالالالف  ، وٓ خيٍالالالك مالالالٚ يف ذفالالالؽ مالالالـ افىًالالالـ يف افٍالالالريَغ مًالالال

إُٔالالر أن يُالالقن يف افٍَٓالالٚء مالالـ هالالق أؾَالالف مالالـ بًالالض ادحالالدثغ، ـٔالالػ وؿالالد أصالالٚر 

ًٚ  »يف احلالالالالديٞ ادنالالالالٓقر ظْالالالالف:  ¢قالالالالذا ؿقفالالالالف  ٕيالالالال اهلل امالالالالرءًا شالالالالّع مْالالالالٚ حالالالالديث

حٚمالالؾ ؾَالالف إػ ؾحٍيالالف حتالالك يٌٌِالالف ؽالالره، ؾٕ٘الالف رب حٚمالالؾ ؾَالالف فالالٔس بٍَٔالالف، ورب 

ًٚ  شمـ هق أؾَف مْف  وفُـ فٔس مًْك ذفؽ إٔف يًالقغ فْالٚ وصالػ ادحالدثغ إضالؿال

بًدم افٍَف، ـام هق طٚهر ظٌٚرة افنٔخ، ؾ٘ن احلالديٞ ادالذـقر سيال  يف ردهالٚ 

ؾٖصالٚر إػ ؿِالٜ ذفالؽ يف ادحالدثغ،  شرب حٚمؾ ؾَف فٔس بٍَٔالف...  »حٔٞ ؿٚل: 

وـٔالػ ٓ يُالقن إصالؾ يف حالؼ ادحالدثغ أ ٚ فِتَِٔؾ،  شُرب  »ٕن إصؾ يف 

ٓ تالالالزال ضٚئٍالالالٜ مالالالـ أمتالالالل  »بَقفالالالف:  ¢مالالالٚ ذـرٕالالالٚه، وهالالالؿ امالالالـ ظْالالالٚهؿ رشالالالقل اهلل 

ؿالٚل  شطٚهريـ ظذ احلؼ ٓ ييهؿ مالـ خالذقؿ حتالك يالٖيت أمالر اهلل وهالؿ ـالذفؽ

 ¢ابالالالـ ادالالالديْل: هالالالؿ أصالالالحٚب احلالالالديٞ، وافالالالذيـ يتًٚهالالالدون مالالالذهٛ افرشالالالقل 

ؽ افْالٚس ادًتزفالٜ وافراؾوالٜ واجلّٓٔالٜ وأهالؾ ويذبقن ظـ افًِالؿ، فالقٓهؿ ٕهِال

 اإلرجٚء وافرأي.

ثؿ إٕام تيٓر افٍٚئدة مـ افتٍريؼ بغ مًرؾٜ احلديٞ، وبغ اشتٌْٚط إحُٚم 

مْالالف وافتٍريالالؼ بالالغ ادحالالدث وافٍَٔالالف يف مًالالٖفٜ اختِالالػ ؾٔٓالالٚ افىرؾالالٚن ودفٔالالؾ ـالالؾ 

ذه افهالقرة مْٓام هق ظغ دفٔؾ أخر، وإٕام اخلال ف يف ؾّٓف وتىٌَٔالف، ؾٍالل هال

يُّالالالـ تالالالرجٔ  رأي افٍَٔالالالف ظالالالذ رأي ادحالالالدث، وهالالالذا ظالالالذ ـالالالؾ حالالالٚل بٚفًْالالالٌٜ 

فَِِّالالد افالالذي ٓ مًرؾالالٜ ظْالالده بىالالرق افسجالالٔ ! وأمالالٚ بٚفًْالالٌٜ فِّتٌالالع ؾَالالد يالالسج  

 ظْده رأي ادحدث ظذ رأي افٍَٔف ٕدفٜ طٓرت فف.
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وأمالالٚ إذا ـالالٚن مْنالالٖ اخلالالال ف بالالغ افىالالرؾغ إٕالالام هالالق اخالالتال ف افالالدفٔؾ ؾٖحالالدمهٚ 

تٟ بٚحلالالديٞ وأخالالر بالالٚفرأي وافَٔالالٚس أو بحالالديٞ والالًٔػ، ؾٓٚهْالالٚ ٓ تيٓالالر حيالال

افٍٚئالالدة مالالـ افتٍريالالؼ افالالذي ذـالالره افنالالٔخ، بالالؾ تُالالقن افْتٔجالالٜ خالالال ف مالالٚ ؿهالالد إفٔالالف 

 ، وفْقو  هذا بّثٚل:-حٍيف اهلل تًٚػ-افنٔخ

ًٚ، ؾٚحلٍْٔالٜ تَالقل إن هالذه افهالالة بٚضِالٜ إن مل  رجؾ شالٓٚ ؾهالذ افيٓالر ةًال

نٓد وشجد يف اخلٚمًٜ، وإن ـٚن ؿًد يف افرابًٜ ؿدر افتنٓد يُـ ؿًد ؿدر افت

ؾَالالد  الالٝ فالالف افيٓالالر واخلٚمًالالٜ تىالالقع، وظِٔالالف أن يوالالٔػ إفٔٓالالٚ رـًالالٜ ثالالؿ يتنالالٓد 

ويًالالجد شالالجديت افًالالٓق، وهالالذا خيالالٚفػ خمٚفٍالالٜ طالالٚهرة حالالديٞ افنالالٔخغ، ظالالـ 

ًٚ ؾَٔالالؾ فالالف أزيالالد يف افهالالالة؟  ¢ابالالـ مًالالًقد ؿالالٚل: صالالذ رشالالقل اهلل  افيٓالالر ةًالال

ًٚ، ؾًالالجد شالالجدتغ بًالالدمٚ شالالِؿ ؾِالالٔس يف شمالالٚ ذاك و »ؿالالٚل:  ؟ ؿالالٚل: صالالِٔٝ ةًالال

جِالالالالس  ¢احلالالالالديٞ مالالالالٚ يَقفالالالالف احلٍْٔالالالالٜ مالالالالـ إوالالالالٚؾٜ افرـًالالالالٜ افًٚدشالالالالٜ، وٓ إٔالالالالف 

فِرابًالالالٜ، وقالالالذا ذهالالالٛ إػ طالالالٚهر احلالالالديٞ اجلّٓالالالقر ؾَالالالٚفقا: مالالالـ صالالالذ افيٓالالالر 

ًٚ ئٍُف شجدتٚ افًٓق، وفق مل يًَد يف افرابًٜ.  ةً

هؾ افٍالرق افالذي ذـرتالف فالف تالٖثر يف هالذه ادًالٖفٜ  :افنٔخؾٓٚهْٚ ًٕٖل ؾؤِٜ 

وأمثٚقٚ، بًّْك هؾ عالقز فِّحالدث افالذي ٕنالٖ مالثالً ظالذ ادالذهٛ احلٍْالل أن 

يٖخالالالذ هبالالالذا احلالالالديٞ وفالالالق خالالالٚفػ ادالالالذهٛ، أم تَالالالقل: إٕالالالف عالالالٛ ظِٔالالالف افتًّالالالؽ 

ن ادحالالالدثغ ـٚفهالالالٔٚدفٜ وافٍَٓالالالٚء أ »بٚدالالالذهٛ وفالالالق خالالالٚفػ احلالالالديٞ بْالالالٚء ظالالالذ 

ن ؿِالالٝ بالالٕٚول ؾَالالد واؾَالالٝ افالالدظٚة إػ افًالالْٜ ؾٕ٘الالف ادٔالالدان افالالذي ؟ ؾالال٘شـٕٚضٌالالٚء 

ؾٓالالالالق خمٚفٍالالالالٜ فُِتالالالالٚب  -ٓ شالالالالّ  اهلل-يالالالالدظقن افْالالالالٚس إفٔالالالالف، وإن ؿِالالالالٝ بٚفثالالالالٚ:ي

 ¢وافًْٜ، وخروج ظـ تَِٔدك إلمٚمؽ افذي أمرك بتَالديؿ حالديٞ رشالقل اهلل 
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ظالالذ ؿقفالالف! ـالالام إٔالالف يِزمالالؽ أن تهالالػ اجلّٓالالقر مالالـ إئّالالٜ افالالذيـ أخالالذوا بيالالٚهر 

 ذا احلديٞ بٖ ؿ ـٚفهٔٚدفٜ، وافذيـ خٚفٍقه ـٕٚضٌٚء!!ه

إن افٍٓالالالؿ يف افالالالديـ فالالالٔس دهالالالقرًا بىٚئٍالالالٜ دون أخالالالرى، ؾالالالال  أهيالالالٚ افهالالالديؼ:

ًٚ يف ـالالؾ مالالٚ يًالالتٌْىف  يِالالزم مالالـ اختهالالٚص افالالًٌض يف ظِالالؿ افٍَالالف أن يُالالقن مهالالٌٔ

 ًٚ مـ افؼع ـام ٓ يِالزم مالـ اختهالٚص أخالر يف ظِالؿ احلالديٞ أن يُالقن خمىئال

يًالتٌْىف مْالف، ؾالٚدرجع إذن هالق افالدفٔؾ، ؾّالـ ؿالٚم افالدفٔؾ ظالذ إصالٚبتف  يف ـؾ مٚ

 ًٚ ومًرؾتالالالالف فِحالالالالؼ ؾالالالالٔام اختِالالالالػ ؾٔالالالالف افْالالالالٚس ـالالالالٚن هالالالالق افٍَٔالالالالف شالالالالقاًء ـالالالالٚن مًروؾالالالال

بٚفتخهص يف احلديٞ أو افٍَف، وفذفؽ ـالٚن إحالرى بالؽ أن تالرد ظالذ إٔهالٚر 

إدفالٜ  وا ؾٔٓالٚ احلالؼ ظالذ مالٚ تَتوالٔفٜ يف بًض ادًالٚئؾ افتالل تالراهؿ أخىالٗافًْ

افؼظٜٔ ٓ حًٌام يِزم مالـ ادذهٌٔالٜ افوالَٜٔ، إٕالؽ فالق ؿٌِالٝ ذفالؽ فيٓالر فِْالٚس 

أي افٍريَغ أهدى شالٌٔال، وفًالٚظد ذفالؽ ادًالِّغ ظالذ افًالر يف هالذا ادالْٟٓ 

افًِّل اجلديد، افذي يًغ ظالذ ـنالػ احلَالٚئؼ، وتَريالٛ وجٓالٜ اخلالال ف بالغ 

 ادًِّغ مٚ اشتّروا ؾٔف.

 افنٔخ:ثؿ ؿٚل -3

افهحٚبٜ إًٍٔٓؿ مل يُـ ؾٔٓؿ إٓ مٚئٜ امـ يٍتل، وإن مٚئٜ إفػ مـ  وإن »

ـالٕٚقا يرجًالقن إػ هالذه ادٚئالٜ، وٓ  ¢ادًِّغ افذيـ تالقيف ظالْٓؿ رشالقل اهلل 

 .شعتٓدون ًٍٕٕٓؿ 

، ؾّالالالالـ أيالالالالـ فالالالالف إٔالالالالف مل يُالالالالـ يف -حٍيالالالالف اهلل-ؿِالالالالٝ: وهالالالالذه هٍالالالالقة مالالالالـ افنالالالالٔخ

َىالالع بالالٖ ؿ ـالالٕٚقا أـثالالر مالالـ ذفالالؽ افهالالحٚبٜ إٓ هالالذا افًالالدد مالالـ ادٍتالالغ؟! وٕحالالـ ٕ
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وإن ـْالالالٚ ٓ ًٕالالالتىٔع أن ًٕالالالغ  ¢بُثالالالر ٕٕالالالف افالئالالالؼ بٍوالالالِٓؿ وصالالالحٌتٓؿ فٌِْالالالل 

ظالالددهؿ إٓ إٔالالف ؿالالد ٕالالص مالالـ ؿقفالالف حجالالٜ يف هالالذا ادقوالالقع ظالالذ ظالالدد أـثالالر امالالٚ 

وافتَِالالل مالالـ ظِّالالف أؾتالالك  ¢ذـالالره افنالالٔخ، بالالؾ جالالزم بالالٖن ـالالؾ مالالـ تؼالال ف بهالالحٌتف 

 افْٚس، ؾَٚل اإلمٚم ابـ حزم:

وأخالالذ ظْالالف أؾتالالك أهِالالف وجرإالالف وؿقمالالف، وهالالذا أمالالر  ¢مالالـ فَالالل افٌْالالل  وـالالؾ »

يًِالالالالؿ ضورة، ثالالالالؿ مل تالالالالرو افٍتٔالالالالٚ يف افًٌالالالالٚدات وإحُالالالالٚم إٓ ظالالالالـ مٚئالالالالٜ ؤٕالالالالػ 

 .شوثالثغ مْٓؿ 

 تًَٔٛ إشتٚذ ظع افىْىٚوي:

إٔالالالالٚ أوًٓ، فًالالالالٝ امالالالالـ يتالالالالٖمل أو يٌوالالالالٛ إن رد ظِٔالالالالف، وافرجالالالالقع ظالالالالـ رأي -7

 قن ظع مـ ذبٜ ادٚء.أظِْتف، وطٓر ال خىٗه، أه

وؿالالد ؿالالرأت رد افنالالٔخ ٕالالٚس، مْتيالالرًا أن أرى ؾٔالالف مالالٚ ييٓالالر ال خىالالٖ رأيالالل، -7

 ؾِؿ أجد ؾٔف ردًا، بؾ وجدت ؿد إتٓك هق إػ مثؾ رأيل إٔٚ.

هالال( 7750وإٔٚ أؿقل: )وؿد أظِْٝ هذا يف دٚضة مىٌقظٜ أفَٔتٓالٚ شالْٜ -7

د أصالؾ، وافتَِٔالد ضورة، وإٕالف إن اهلل إٕام تًٌدٕٚ بٚفُتٚب وافًْٜ، وإن آجتٓالٚ

فٔس ـؾ مٚ ؿٚل افٍَٓٚء ظذ درجٜ شقاء ؾام ـالٚن مًالتْدًا ؾٔالف إػ ٕالص ؾٓالذا هالق 

افَقل ادِزم، ومٚ ـٚن ظـ اجتٓالٚد ؾٓالذا افالذي ؿٔالؾ يف مثِالف: إن تٌالر إزمالٚن ٓ 

 يٌر إحُٚم.

وفُالالالالـ ادًالالالالٖفٜ هالالالالل: هالالالالؾ إن ـالالالالؾ مًالالالالِؿ، حتالالالالك اجلٚهالالالالؾ إمالالالالل يٖخالالالالذ -3

ًٚ فالجتٓٚد؟ إحُٚم رأشًٚ   مـ افُتٚب وافًْٜ، أم أن هْٚفؽ ذوض
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هْالٚك ذوط، واإلضالالع ظالذ ضالرق احلالديٞ، وآتًالٚع يف روايتف)وهالذا مالٚ 

َٕالالالر بالالالف فِنالالالٔخ ٕالالالٚس( ٓ يٍُالالالل ٓجتٓالالالٚد، بالالالؾ ٓبالالالد مالالالع ذفالالالؽ مالالالـ دراشالالالٜ افٍَالالالف 

وافقؿالالالق ف ظالالالذ ظِالالالؿ اخلالالالال ف، وافالالالتُّـ مالالالـ افًربٔالالالٜ ظِالالالاًم وشالالالَِٜٔ، ومًرؾالالالٜ 

ٜ وورود احلديٞ )أي طرو ف افْص(، وافقؿق ف ظذ أظرا ف أشٌٚب ٕزول أي

 افْٚس وأووٚظٓؿ، إفخ مٚ هْٚفؽ وذوضف.

 وهذا مٚ توّْف ـالمل، افذي جٚء افنٔخ ٕٚس، يرد ظِٔف ؾًٚد إفٔف.

وإذا ـالالالٚن افنالالالٔخ ٕالالالٚس يًالالالتىٔع آجتٓالالالٚد، ؾالالالٖهالً وشالالالٓالً، وفُالالالـ ٓ يف -5

ؿد ؾرغ مْٓٚ، وـؾ مٚ يالٖيت بالف افًٌٚدات ؾَط، ؾٓذه مًٚئؾ ؾٔٓٚ ٕهقص ـثرة، و

ؿد أتك بف ٕٚس مـ ؿٌؾ، وفُـ فٔتٍوؾ ؾِٖٔخذ افَٕٚقن ادالد:ي )افالذي ابتِْٔالٚ بالف 

 مع إشػ( وفٌٔغ فْٚ حُؿ اهلل يف ـؾ مٚدة مْف، بدفٔؾ مـ افُتٚب وافًْٜ.

وإٔٚ أصالُر ٕخالل ظالذ ـالؾ حالٚل مالٚ بالذل مالـ جٓالد يف إظالداد هالذا افٌحالٞ -0

 وافًالم ظِٔف ورمحٜ اهلل.

 (54-29)ص «مقاالت األلياني»
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 خطس ايتعصب املرٖيب

ٚ ظذ ؿقل أيب حٍْٜٔ بًدم رؾع افٔديـ ظْد افرـالقع وافرؾالع  ًَ ]ؿٚل اإلمٚم مًِ

 مْف[:

مل تالالالٌٌِٓؿ تِالالالؽ  -أبالالالٚ حٍْٔالالالٜ وؽالالالره-هالالالذا وافالالالذي أظتَالالالده أن أئّتْالالالٚ إوفالالالغ

 يف رؾالالالع افٔالالالديـ يف ادقوالالالًغ ادالالالذـقريـ، وفالالالق ¢إحٚديالالالٞ ادتالالالقاترة ظْالالالف 

بٌِالالتٓؿ  ٕخالالذوا هبالالٚ، وترـالالقا حالالديٞ ابالالـ مًالالًقد  ـالالام ترـالالقا حالالديٞ افتىٌٔالالؼ 

 ف حٚديٞ ادًٚروٜ فذفؽ.

ويٗيد ذفؽ أن أبٚ حٍْٜٔ رمحف اهلل دٚ شٖفف بًض ادحدثغ ظالـ شالٌٛ ترـالف 

. يف حُٚيالالٜ ش ¢ٕٕالالف مل يهالال  ؾٔالالف حالالديٞ ظالالـ رشالالقل اهلل  »رؾالالع افٔالالديـ؟ ؿالالٚل: 

ؾ أن يَقل ظٚمل مثؾ أيب حٍْٜٔ هذا اجلقاب ذـرهٚ ظِامؤٕٚ يف ـتٌٓؿ! ؾٓؾ يًَ

يف حديٞ متقاتر رواه ظؼون مـ افهحٚبٜ، وظِّقا بف؟! ـال، ثؿ ـالال. وفُالـ 

ظذره يف ذفؽ أ ٚ مل تٌٌِف، ومل يُـ ظْده ظِؿ هبٚ  ؾجٚز فف أن يَقل: مل يه  

 ؾٔف رء. وبٚفتٚال جٚز فف ترك افًّؾ هبٚ.

ًٚ فُـ إذا جٚز ذفؽ ٕيب حٍْٜٔ وأمثٚفف  مـ ادتَدمغ  ؾِـ عقز ذفؽ مىَِ

فِّتالالالٖخريـ مالالالالـ أتٌٚظالالالف افالالالالذيـ اضًِالالالقا ظالالالالذ هالالالذه إحٚديالالالالٞ افُثالالالرة، وظِّالالالالقا 

 ًٚ صالالحتٓٚ، وإٔالالف ٓ يالالْٓض رء مالالـ إخٌالالٚر دًٚروالالتٓٚ، ؾٓالالؿ إذا ترـقهالالٚ تًهالالٌ
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، خمالالالٚفٍقن ¢ٕيب حٍْٔالالالٜ، وتَِٔالالالدًا فالالالف  ؾٓالالالؿ مالالالع خمالالالٚفٍتٓؿ فًِالالالْٜ افثٚبتالالالٜ ظْالالالف 

ًٚ إلمٚمٓؿ  ؾٕ٘ ف تِؽ إؿقال ادٖثقرة ظْف أيو ف رِض اهلل ظْف ٕمثٚل هٗٓء َوج 

 رِض اهلل ظْف  ـَقفف:

 . وؿقفف:شإذا ص  احلديٞ  ؾٓق مذهٌل  »

. ؾال٘ذا ـالٚن رِض اهلل شٓ حيؾ ٕحد أن يٍتل بَقفْٚ مٚ مل يًِالؿ مالـ أيالـ ؿِْالٚ  »

ٔالػ عٔالز ظْف ٓ حيؾ ٕحد أن يٍتل بَقفالف يف مًالٖفٜ إٓ إذا ظِالؿ دفِٔالف ؾٔٓالٚ  ؾُ

ٕحالالالد مالالالـ أتٌٚظالالالف أن يٍتالالالل ؾٔٓالالالٚ وؿالالالد ظِالالالؿ والالالًػ مالالالٚ اشالالالتْد إفٔالالالف بٚفًْالالالٌٜ ف دفالالالٜ 

ـالالالالالام يف مًالالالالالٖفتْٚ هالالالالالذه، وؽرهالالالالالٚ مالالالالالـ ادًالالالالالٚئؾ ادٚوالالالالالٜٔ -افهالالالالالحٔحٜ إخالالالالالرى

 ؟!-وأتٜٔ

، وٕرجالالق مْالالف ¢ؾالالْحـ ٕحّالالد اهلل شالالٌحٕٚف وتًالالٚػ أن وؾَْالالٚ ٓتٌالالٚع شالالْٜ ٌٕٔالالف 

ٜ وؽالالره مالالـ إئّالالٜ افالالذيـ وجٓقٕالالٚ تًالالٚػ أن عالالزي خالالر اجلالالزاء اإلمالالٚم أبالالٚ حٍْٔالال

 هذا آ ٚه احلًـ ٕحق افًْٜ  بٖمثٚل هذه إؿقال اجلقهريٜ افثّْٜٔ.

ؾثٌٝ بام ذـرٕٚ أن مـ ترك افًْٜ افثٚبتٜ فَقل إمٚم  ؾٓق خمٚفػ فف، وهق ؽر 

راٍض ظْالالف. وفالالذفؽ خٚفٍالالف يف هالالذه ادًالالٖفٜ ؽالالر مالالٚ واحالالد مالالـ أتٌٚظالالف ادتَالالدمغ 

مالالالـ وؿٍْالالالٚ ظِٔالالالف مالالالْٓؿ هالالالق ظهالالالٚم بالالالـ يقشالالالػ: أبالالالق ظهالالالّٜ وادتالالالٖخريـ. وأؿالالالدم 

هالالال(، ؾَالالد أوردوه يف 775افٌِخالالل، تِّٔالالذ أيب يقشالالػ رمحالالف اهلل، ادتالالقيف شالالْٜ )

 تراجؿ احلٍْٜٔ، وذـروا إٔف ـٚن يرؾع يديف ظْد افرـقع وافرؾع مْف.

 :شافٍقائد افٌٜٓٔ»وظِؼ ظذ ذفؽ افًالمٜ أبق احلًْٚت افُِْقي يف ـتٚبف 

أن مالالالالـ رؾالالالالع يديالالالالف يف  »بىالالالالالن روايالالالالٜ مُحالالالالقل ظالالالالـ أيب حٍْٔالالالالٜ: يًِالالالالؿ مْالالالالف  »
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  ؾالال٘ن ظهالالٚم بالالـ -افتالالل اؽالالس أمالالر ـٚتالالٛ اإلتَالالٚ:ي هبالالٚ-شافهالالالة  ؾًالالدت صالالالتف 

يقشػ ـٚن مـ مالزمل أيب يقشػ، وـٚن يرؾالع، ؾِالق ـالٚن فتِالؽ افروايالٜ أصالؾ  

 . ثؿ ؿٚل:شفًِؿ هبٚ أبق يقشػ وظهٚم 

ًٚ أن احلٍْالل فالق تالرك يف م » ًالٖفٜ مالذهٛ إمٚمالف فَالقة دفٔالؾ خالؾالف، ويًِؿ أيو

إفخ  شٓ خيرج بف ظـ ربَٜ افتَِٔد، بؾ هق ظغ افتَِٔد يف صقرة ترك افتَِٔد... 

 ؾراجًف. شادَدمٜ  »ـالمف. وؿد ذـرٕٚه بتاممف يف 

بٚرك -وأمٚ ادتٖخرون، ؾٓؿ ـثرون واحلّد هلل، ٓ شٔام حٍْٜٔ اقْد  ؾ٘ ؿ

ًٚ فِّالالذهٛ، أـثالالر ادًالِّغ افٔالالق -اهلل ؾالٔٓؿ م ظِالالاًم وظّالالً بٚفًالالْٜ، وأؿِٓالؿ تًهالالٌ

وؿالد مٙال ـالمالف يف ذفالؽ -إٓ مٚ واؾؼ احلؼ مْف، ؾّالْٓؿ: أبالق احلًالـ افًالْدي

 ًٚ (، وأبالالالالالالق 70-7) شحجالالالالالالٜ اهلل افٌٚفٌالالالالالٜ  ». ومالالالالالالْٓؿ: وال اهلل افالالالالالدهِقي يف -ؿريٌالالالالال

(، 37-83) شافتًِٔالالالالؼ ادّجالالالالد ظالالالالذ مقضالالالالٖ دّالالالالد  »احلًالالالالْٚت افُِْالالالالقي يف 

( وفالالالقٓ 7/753) شؾالالالٔض افٌالالالٚري  »ٕالالالقر افُنالالالّري يف ـتٚبالالالف وافنالالالٔخ دّالالالد أ

َِْالالالالالالٝ ـِامعالالالالالالؿ يف ذفالالالالالالؽ، ؾٚـتٍْٔالالالالالالٚ بٚإلصالالالالالالٚرة إفٔٓالالالالالالٚ، وإػ فخنالالالالالالٜٔ اإلضٚفالالالالالالٜ  

 مقاوًٓٚ مـ ـتٌٓؿ، ؾِراجًٓٚ مـ صٚء.

ًٚ: إٕالالالف مل خيالالالؾ ؿالالالرن ؾالالالٔام مٙالالال إٓ ووجالالالد ؾٔالالالف ـثالالالر مالالالـ احلٍْٔالالالٜ  وأؿالالالقل أيوالالال

مًْالٝ  -يًِّٓٚ أهؾ افًِالؿ-مقإعيًِّقن بٚفًْٜ وإن خٚفٍٝ ادذهٛ، وفُـ 

مـ وصالقل أخٌالٚرهؿ إفْٔالٚ، أو تيالٚهرهؿ هبالٚ أمالٚم أتٌالٚظٓؿ ادتًهالٌغ، وؿالد ـالٚن 

يالالرى شالالْٜٔ افرؾالالع  -وهالالق مالالـ ظِالالامء احلٍْٔالالٜ-افنالالٔخ صالالٚف  احلّهالال رمحالالف اهلل

ًٚ مالالـ ؿٔالالٚم ادتًهالالٌغ ظِٔالالف، ـالالام صالالٚرحْل  هالالذا، وفُْالالف ـالالٚن ٓ يًٍالالؾ ذفالالؽ خقؾالال

 بذفؽ رمحف اهلل.



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

85 

د هالالذا افالالرأي إٔالالف وجالالد يف افَالالرن افثالالٚمـ مالالـ اقجالالرة بًالالض إئّالالٜ وامالالٚ يٗيالال

احلٍْٜٔ ـٚن يرؾع يديف يف ـالؾ تٌُالرة وهالق إمالٚم،  ؾجالٚء يف ؾتالقى صالٔخ اإلشالالم 

(: مًٖفٜ يف رجؾ حٍْالل  صالذ يف مجٚظالٜ، ورؾالع 780-7/735مٚ مِخهف )

يديالالالالف يف ـالالالالؾ تٌُالالالالرة، ؾالالالالُٖٕر ظِٔالالالالف ؾَٔالالالالف اجلامظالالالالٜ، وؿالالالالٚل فالالالالف: هالالالالذا ٓ عالالالالقز يف 

مالالذهٌؽ، وإٔالالالٝ مٌتالالدع ؾٔالالالف، وإٔالالٝ مذبالالالذب، ٓ ب٘مٚمالالؽ اؿتالالالديٝ، وٓ بّالالالذهٌؽ 

 اهتديٝ، ؾٓؾ مٚ ؾًِف َٕص يف صالتف، وخمٚفٍٜ فًِْٜ وإلمٚمف، أم ٓ؟

ؾٖجالالٚب رمحالالف اهلل تًالالٚػ بًالالد أن أثٌالالٝ شالالْٜٔ افرؾالالع ظْالالد افرـالالقع وافرؾالالع مْالالف، 

ويالٖيت بٔالٚن  وتًٌف ظذ ذفؽ تِّٔذه ابالـ افَالٔؿ،-وٍٕك شْٜٔ افرؾع مع ـؾ تٌُرة

 ، ؿٚل صٔخ اإلشالم:-خىٖمهٚ يف ذفؽ يف دِف إن صٚء اهلل تًٚػ

ًٚ ٕيب حٍْٔالالالٜ أو مٚفالالالؽ أو افنالالالٚؾًل أو أمحالالالد، ورأى  » وإذا ـالالالٚن افرجالالالؾ متًٌالالال

يف بًض ادًٚئؾ أن مذهٛ ؽالره أؿالقى، ؾٚتًٌالف  ـالٚن ؿالد أحًالـ يف ذفالؽ، ومل 

ٚحلؼ وأحالالالٛ إػ اهلل يَالالالدح ذفالالالؽ يف ديْالالالف وٓ ظدافتالالالف بالالالال ٕالالالزاع، بالالالؾ هالالالذا أوػ بالالال

، ويالالالالرى أن ؿقفالالالالف هالالالالق ¢امالالالالـ يتًهالالالالٛ فقاحالالالالد مًالالالالغ ؽالالالالر افٌْالالالالل  ¢ورشالالالالقفف 

افهقاب افذي يٌٌْل اتٌٚظالف دون ؿالقل اإلمالٚم افالذي خٚفٍالف، ؾّالـ ؾًالؾ هالذا  ـالٚن 

جالالٚهالً والالًٚٓ، بالالؾ ؿالالد يُالالقن ـالالٚؾرًا، ؾٕ٘الالف متالالك اظتَالالد إٔالالف عالالٛ ظالالذ افًٚمالالٜ تَِٔالالد 

ًٚ قالؿ، يَِالد ـالؾ ؾالن وؾالن  ؾٓذا ٓ يَقفف مًِؿ. ومـ  ًٚ ف ئّالٜ، دٌال ـٚن مقافٔ

واحالالد مالالْٓؿ ؾالالٔام ييٓالالر إٔالالف مقاؾالالؼ فًِالالْٜ  ؾٓالالق دًالالـ يف ذفالالؽ، بالالؾ هالالق أحًالالـ 

حًٚٓ مالـ ؽالره، وٓ يَالٚل دثالؾ هالذا: مذبالذب  ظالذ وجالف افالذم، وإٕالام ادذبالذب 

ادذمقم افذي ٓ يُالقن مالع ادالٗمْغ وٓ مالع افٍُالٚر  بالؾ يالٖيت ادالٗمْغ بقجالف، 

إن ادْٚؾَغ خيٚدظقن ﴿بقجف، ـام ؿٚل تًٚػ يف حؼ ادْٚؾَغ:  ويٖيت افٍُٚر
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اهلل وهالالالالالق خالالالالالٚدظٓؿ وإذا ؿالالالالالٚمقا إػ افهالالالالالالة ؿالالالالالٚمقا ـًالالالالالٚػ يالالالالالراؤون افْالالالالالٚس وٓ 

 . ؿٚل:شأيٜ  ﴾يذـرون اهلل إٓ ؿِٔال. مذبذبغ بغ ذفؽ...

ومالـ تًهالٛ فقاحالد بًْٔالف مالـ إئّالٜ دون افٌالٚؿغ  ؾٓالق بّْزفالٜ مالـ تًهالالٛ  »

ًْٔالالالف مالالالـ افهالالالحٚبٜ دون افٌالالالٚؿغ  ـٚفراؾاالالال افالالالذي يتًهالالالٛ فًالالالع دون فقاحالالالد ب

اخلٍِالالٚء افثالثالالٜ ومجٓالالقر افهالالحٚبٜ، وـٚخلالالٚرجل افالالذي يَالالدح يف ظالالثامن وظالالع 

رِض اهلل ظْٓام ؾٓذه ضرق أهؾ افٌدع وإهقاء، ؾّـ تًهٛ فقاحد مـ إئّٜ 

ٍٔالالٜ أو بًْٔالالف  ؾٍٔالالف صالالٌف مالالـ هالالٗٓء، شالالقاًء تًهالالٛ دٚفالالؽ أو افنالالٚؾًل أو أيب حْ

 أمحد أو ؽرهؿ.

ثالالالؿ ؽٚيالالالٜ افتًهالالالٛ فقاحالالالد مالالالْٓؿ أن يُالالالقن جالالالٚهالً بَالالالدره يف افًِالالالؿ وافالالالديـ، 

ًٚ جالالٚهالً، واهلل يالالٖمر بٚفًالالدل وافًِالالؿ، ويْٓالالك ظالالـ  وبَالالدر أخالالريـ  ؾُٔالالقن طٚدالال

 اجلٓؾ وافيِؿ.

وهذا أبق يقشػ ودّد أتٌع افْٚس ٕيب حٍْٜٔ، وأظِّٓؿ بَقفالف، ومهالٚ ؿالد 

تُالالٚد حتلالال  دالالٚ تٌالالغ قالالام مالالـ افًالالْٜ واحلجالالٜ مالالٚ وجالالٛ خٚفٍالالٚه يف مًالالٚئؾ ٓ 

ظِالالٔٓام اتٌٚظالالف، ومهالالٚ مالالع ذفالالؽ مًيالالامن إلمالالٚمٓام، ٓ يَالالٚل ؾالالٔٓام: مذبالالذبٚن! بالالؾ 

أبق حٍْٜٔ وؽره مـ إئّالٜ يَقفالق افَالقل، ثالؿ تتٌالغ فالف احلجالٜ يف خالؾالف  ؾَٔالقل 

، بالالؾ -ؾالال٘ن اإلًٕالالٚن ٓ يالالزال يىِالالٛ افًِالالؿ واإليالالامن-هبالالٚ، وٓ يَالالٚل فالالف: مذبالالذب.

 .﴾وـل رب زدين عؾ ً ﴿هذا مٓتٍد زاده اهلل هدى، وؿد ؿٚل تًٚػ: 

ؾٚفقاجالالٛ ظالالالذ ـالالؾ مالالالٗمـ مالالقآة ادالالالٗمْغ، وظِالالامء ادالالالٗمْغ، وأن يَهالالالد 

احلؼ ويتًٌف حٔٞ وجده، ويًِؿ أن مـ اجتٓد مْٓؿ ؾٖصٚب  ؾِف أجران، ومالـ 
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ٗمْغ أن اجتٓد مْٓؿ ؾٖخىٖ  ؾِالف أجالر ٓجتٓالٚده، وخىالٗه مٌٍالقر فالف. وظالذ ادال

يتًٌقا إمٚمٓؿ إذا ؾًؾ مٚ يًقغ، وفٔس ٕحد أن يتخذ ؿقل بًض افًِامء صًٚرًا 

 ؿٚل: شيقجٛ اتٌٚظف، ويْٓك ظـ ؽره امٚ جٚءت بف افًْٜ 

ومجٓالالالالقر ادتًهالالالالٌغ ٓ يًرؾالالالالقن مالالالالـ افُتالالالالٚب وافًالالالالْٜ إٓ مالالالالٚ صالالالالٚء اهلل، بالالالالؾ »

ًِالالالامء يتًّالالالُقن بٖحٚديالالالٞ والالالًٍٜٔ، أو اراء ؾٚشالالالدة، أو حُٚيالالالٚت ظالالالـ بًالالالض اف

ًٚ  ؾِالٔس صالٚحٌٓٚ  ًٚ، وإن ـٕٚالٝ صالدؿ ًٚ، وؿد تُقن ـذب وافنٔقخ، ؿد تُقن صدؿ

ًٚ. يتًّالالُقن بَْالالؾ ؽالالر مهالالدق ظالالـ ؿٚئالالؾ ؽالالر مًهالالقم، ويالالدظقن افَْالالؾ  مًهالالقم

ادهدق ظـ افَٚئؾ ادًهقم، وهق مٚ َِٕف افثَالٚت مالـ أهالؾ افًِالؿ، ودوٕالقه يف 

بٚتٍٚق أئّٜ افديـ،   ؾ٘ن افْٚؿِغ فذفؽ مهدؿقن ¢افُتٛ افهحٚح ظـ افٌْل 

، ـند ﴾إن هنو إال وحني َنوحى﴿وادَْقل ظْف مًهقم، ٓ يْىؼ ظـ اقالقى، 

ؿنال وربنك ال ﴿أوجب اَّلل تعاؼ عذ عق  اخلؾق طاعته واتباعنه؛ ـنال تعناؼ  

َممـون حتى َؽؿوك ؿق  شجر بقـفم ثم ال َيدوا ِف أكػسفم حرجًا ِما ـضنقت 

َن ُياقػون عن أمره أن تصقبفم ؿتـنة أو ؿؾقحذر اقذ﴿، وـال  ﴾وَسؾؿوا تسؾق 

 أ.هن.« ﴾َصقبفم عذاب أققم

 (00-620-615/ 2)صفة صالة النيب)
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 ٌٖ املطًِ ًَصّ باتباع  

 أحد أصخاب املراٖب؟

اإلمالالٚم  :ًٌالالٜت  هٛ ادُ اادًالالِؿ مِالالزم بٚتٌالالٚع أحالالد أصالالحٚب ادالالذهالالؾ  مداخِالالٜ:

 أمحد واإلمٚم افنٚؾًل؟

خص واخالر، بالغ مالثالً يُالقن يف شالٗافؽ ادًٖفٜ ختتِػ جدًا بغ ص افنٔخ:

ادًالالالِؿ تَهالالالد اجلٚهالالالؾ افًالالالٚمل، بالالالغ تَهالالالد افًالالالٚمل افالالالدـتقر، يًْالالالل افالالالع اخالالالذ 

ًٚ ٕٕالالالالف افًالالالالٚمل ٓ  صالالالالٓٚدة افالالالالدـتقراة خيتِالالالالػ اجلالالالالقاب، افًالالالالٚمل ٓ يِتالالالالزم مالالالالذهٌ

مالف، أخىالٖ مذهٛ فف، مذهٌف مذهٛ مٍتٔف، ؾٓالق أي ظالٚمل يًالٖفف بّٔقال ظالذ ـال

ِر إِْن ﴿وفٜٔ، هالالق ظٚمالالؾ بَالالقل تًالالٚػ: أو أصالالٚب هالالق مالالٚ ظِٔالالف مًالالٗ ـْ َُٖفقا أَْهالالَؾ افالالذ  َؾْٚشالال

الالالقنَ  ُّ َِ ًْ ٓ َت ْاْلالتُْؿ  ، أمالالٚ إن ـالالالٚن مالالـ أهالالالؾ افًِالالؿ وًْٕالالالل بٖهالالؾ افًِالالالؿ إٔالالالف [12]النحةةة::﴾ـُ

يًتىٔع أن يٍٓؿ افَران ويٍٓؿ افًْٜ بًّْك: أوًٓ ظْده ظِؿ بٚفٌِٜ افًربٜٔ، هالذا 

ًٚ، وأحٚديالالٞ افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم افًِالالؿ بُّْٔالالف أن يٍٓالالؿ افَالالران ؾٓالالاًم صالالحٔح

ـالالذفؽ، ثالالؿ ؾٔالالف ظْالالده ظِالالؿ بٕٚحٚديالالٞ مالالٚ يهالال  مْٓالالٚ ومالالٚ ٓ يهالال ، وظْالالده ظِالالؿ 

 ،ًٚ بٚفْٚشخ وادًْقخ مـ افَران مـ افًْٜ إػ اخره، هذا ٓ عالقز أن يَِالد إمٚمال

فُالالـ إذا ـالالٚن ٓ ظِالالالؿ ظْالالده حْٔئالالالذ حيؼالال هالالق مالالالع افًٚمالالٜ، وينالالالِّف ؿقفالالف تًالالالٚػ: 

َُٖفقا َأْهالالالال ﴿ ـْ َؾْٚشالالالال قنَ َؾ افالالالالذ  الالالال ُّ َِ ًْ ْاْلالالالُتْؿ ٓ َت ـُ ، وهالالالالذه مهالالالالٌٜٔ افالالالالدهر [12]النحةةةة::﴾ِر إِْن 
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افٔالالالالالالالقم  ٕ الالالالالالالؿ مالالالالالالالٚ يًالالالالالالالتىًٔقن اجتٓالالالالالالالٚد هالالالالالالالٗٓء  ٕ الالالالالالالؿ حيالالالالالالالٚربقن آجتٓالالالالالالالٚد 

وادجتٓديـ وبَٔقفقا بًوٓؿ أفػ رشالٚفٜ شالامهٚ افالمذهٌٔالٜ تٍالرض افالدئْالٜ، 

 أخذت اجلقاب؟

فًالالٚدغ احٍالالظ افَالالران برجالالع يًْالالل: يف حالالٚفتل إٔالالٚ احلّالالد هلل رب ا مداخِالالٜ:

فِتًٍالالر مالالـ خالالالل افتٍٚشالالر ودائالالاًم إذا اختٍِالالٝ يف حُالالؿ وٓ بقالالء ... اإلمالالٚم 

افنالالٚؾًل وٓ ... وإٔالالٚ حََٔالالٜ يًْالالل: أصالالق ف احلُالالؿ افالالع يرتالالٚح فالالف ... ظالالـ هالالذا 

ل أتًٌالالالف هالالالؾ افقالالالء بٔجالالالقز أم ٓ؟ وخٚصالالالٜ مالالالش ظالالالٚر ف ... مالالالش مالالالـ ٕٚحٔالالالٜ ٌالالالؿِ

ٚحٔالٜ افقالء افالع يرتالٚح فالف ؿٌِالل ... مالـ ٕٚحٔالٜ افتٍُر بٚفًُس إٔٚ بنق ف مالـ ٕ

 افتٍُر ...

هْالالالٚ صالالالًٛ اجلالالالقاب ظالالالـ هالالالذا  ٕٕالالالف إٔالالالٝ بالالالال مٗاخالالالذة هالالالؾ تالالالقؾرت  افنالالالٔخ:

ًٚ؟  افؼوط افع ذـرعٚ فؽ إٍ

 أتٌع مذهٛ أم مٚ أتٌع مذهٛ؟ .... مداخِٜ:

 إذا ظْدك جق ظِّل. افنٔخ:

 مثِام تًر ف ... مداخِٜ:

 بًرؾؽ.مـ افْٚحٜٔ إٔٚ مٚ  افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

 صق بًٔرؾْل. افنٔخ:

 .... صٚحٛ تًرؾف؟ مداخِٜ:
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 بًرؾف جٔد. افنٔخ:

 خالص زيف. مداخِٜ:

 زيف؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

زيالالف إٔالٝ مالالٚ بٔجالقز تَِالالد مالذهٛ  ٕٕالالف مالٚ بالالٔخع ادالذهٛ، فُالالـ هالالق  افنالٔخ:

بٔنالالالق ف افالالالدفٔؾ مالالالع أي مالالالذهٛ بّٔقالالال ظِٔالالالف ؾالالال٘ذا إٔالالالٝ مثالالالؾ ابْالالالؽ بُٔالالالقن هالالالق 

 مثِؽ.

 .... مداخِٜ:

 ... إوٕٜٓٔ مٚ وٚبىف، وهل ؿقفؽ: إٔٝ مثؾ ابْؽ. افنٔخ:

.... حتالالالك بٔالالالدرس ادالالالذاهٛ إربًالالالٜ ـِٓالالالٚ حتالالالك ... هالالالذا مالالالذهٛ  مداخِالالالٜ:

 أؾوؾ مـ افثٚ:ي؟

 ... مداخِٜ:

ٔالالػ ٓ. مالالٚ بالالدٕٚ ٕخٚرجالالف بالالدٕٚ ًٕالالتّد مْالالف هالالق ؿالالٚل هالالذه مالالٚ والالٌىٝ ـ افنالالٔخ:

 توٌط بدٕٚ ًٕتّد مْف بًض ...

 مٚ بًر ف. مداخِٜ:

 بس ابْؽ بًٔر ف. افنٔخ:

هق ابْل بتًر ف بٔجقز بْٔل وبْٔف مًٚؾٜ، مش ـؾ صٌِٜ بدي أجلء  مداخِٜ:

ـتالالالٛ ظالالالذ  ...ؿِالالالف: تًالالالٚل خالالالرج هالالالذه ... ابْالالالل ... مالالالـ ؾٚئالالالدة ؾٚئالالالدة ؾٚئالالالدة ؾٚئالالالدة
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 إحْٚ ف.

 ضٔٛ. افنٔخ:

... زمـ ترـٔٚ وترـٔٚ ـٕٚٝ ـِٓؿ أحْٚ ف، وافع مش حٍْل يرحؾ  مداخِٜ:

 بالدٕٚ.ظـ 

ضٔٛ. أٓ تدري إٕف ادذهٛ احلٍْل ؾٔف أؿالقال يف ادًالٖفٜ افقاحالدة  افنٔخ:

 مش ؿقل واحد، ؾ٘ذا جٚءك أؿقال مٚذا تًقي؟ ...

 ...مداخِٜ:

 ]مداخالت خالصتٓٚ أن افرجؾ ظْد اخلال ف يٖخذ بام يىّئـ إفٔف ؿٌِف[

ٚػ ضٔٛ، هؾ هذا هق افىريالؼ افالع أمالرك ؾٔالف رب افًالٚدغ؟ ؿالٚل تًال افنٔخ:

ِمْاُلقَن ﴿يف افَران افُريؿ:  ْٗ ْتُْؿ ُت ـُ ُشقِل إِْن   َؾُرد وُه إَِػ اهلل ِ َوافر 
ٍ
ء ََْٚزْظتُْؿ يِف َرْ َؾِْ٘ن َت

ِْوياًل  ـُ َتالاٖل الال ًَ ِخالالِر َذفاِلالَؽ َخالالْرٌ َوأَْح َٔالالْقِم ٔا هلل ِ َواْف وهالالذا افُالالالم يقجالالف فالالؽ  [61]النسةةاء:﴾باِلاٚل

ا يًٍالالؾ ادًالالِؿ دالالٚ بٔنالالق ف احلٍْالالل مٌالالٚذة وإػ اجلٕٚالالٛ اجلالالؿ بٚفتًٌٔالالٜ إٕالالف مالالٚذ

ادذهٛ افقاحد ظْده ثالثٜ أؿقال؟ صق افع يًقي ؾٔٓالٚ؟ هالال إٔالٝ إتَِالٝ مالـ 

ادذهٛ افقاحد افع ؾٔف ثالثالٜ أؿالقال إػ ثالثالٜ مالذاهٛ، افثالثالٜ ادالذاهٛ ؾٔٓالٚ 

ثالثٜ أؿقال، ؾٖخذت افَؤٜ بالام تىّالئـ ًٍٕالؽ بالف صالٚيػ إذا ـالٚن هٔالؽ أوًٓ مالٚ 

ًٚ: شالالق ف  ٔالالؽ مًالالٖفٜ ختالالٚفػ ؾٔٓالالٚ افالالدفٔؾ هالالذا مالالثالً حلالالؿ أصالالٌٝ افًالالْٜ، و ثٕٚٔالال

اجلالالزور يالالَْض افقوالالقء أم ٓ؟ مالالرت ظِٔالالؽ ادًالالٖفٜ ـالالقيس، مالالٚذا تٌْٔالالٝ ؾٔٓالالٚ؟ 

ًٚ ًٕؿ؟  مذهٛ اجلّٓقر ضًٌ

 حلؿ اإلبؾ؟ مداخِٜ:
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 ًٕؿ. افنٔخ:

 ًٕؿ يَْض افقوقء. مداخِٜ:

 يَْض افقوقء فٔش؟ افنٔخ:

 ... ¢ـ افرشقل ؾٔف حديٞ ظ مداخِٜ:

 ـقيس هذا احلديٞ إٔٝ يًْل اشتقثَٝ مـ صحتف؟ افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

هذه ادنُِٜ، إٔٚ بَقل هذا مالق مالـ صالٖن تنالُُٔؽ هْالٚ إٔالٝ أصالٌٝ  افنٔخ:

افًالالْٜ، واحلالالديٞ افالالع أشالالٖفؽ ظْالالف هالالالق حالالديٞ صالالحٔ  يف مًالالِؿ مالالـ حالالالديٞ 

ـ حلالق»ؾَٚل:  ¢جٚبر بـ شّرة أن رجالً جٚء إػ افٌْل  ٖ مال ٕتقوال ٚ رشقل اهلل أ م ي

ـ حلالالقم اإلبالالؾ. ؿالاٚل ٖ مالال ٕتقوالال ل: أ ل: إن صالالئتؿ. ؿالاٚل ؿ ؿالاٚل الاْل هالالع يف ل: تقوالاٗلاٌف ل: ٕأ وا. ؿالاٚل

ٓ تهِقا  ـ اإلبؾ ؿٚل:  ًٚض هع يف م ٌْؿ. ؿٚل: صِقا. ؿٚل: ٕأ ٌٚرك اف هذا حديٞ  شم

صالالحٔ ، فُالالـ ادًالالٖفٜ إوػ خٚفٍالالٝ افًالالْٜ ؾٔٓالالٚ  ٕٕالالؽ أخالالذت إٔالالٝ ادًالالٖفٜ 

ًٚ فِحالؼ ـالام يف افهالقرة  مـ ضريؼ مٚ اضّٖٕٝ بف ًٍٕؽ، ًٍٕؽ ؿد تىّئـ أحٕٔٚ

افثٕٜٚٔ، وؿد تىّئـ فٌر احلؼ  ٕن افرشقل ظِٔف افًالم ثٌٝ ظْالف إٔالف ـالٚن يٌَالؾ 

افًٔدة ظٚئنٜ ويَقم إػ افهالة وٓ يتقوٖ، مٚ رأيؽ افتٌَٔؾ ؾٔف صٓقة أم مٚ ؾٔف 

 صٓقة؟

 يٚ صٔخْٚ أذـر بٚفًٌْٜ ف حْٚ ف مرة ذـر إٕف يٌىؾ افقوقء. مداخِٜ:

 ش هق؟أي افنٔخ:

 دس ادرأة. مداخِٜ:
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 إحْٚ ف؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ٓ. هٗٓء صقاؾًٜ. افنٔخ:

 صقاؾًٜ. مداخِٜ:

 ًٕؿ، ادذاهٛ مثؾ مٚ ذـره إخ هْٚ افهٌٚغ ًٕؿ؟ افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

ؾٕٚحْالالالالٚ ف مالالالالٚ بٔالالالالَْض افقوالالالالقء، افنالالالالقاؾع بَٔقفالالالالقا بالالالالَْض افقوالالالالقء  افنالالالالٔخ:

ًٚ، ادٚفُٜٔ واحلْٚبِٜ بَٔقفقا  : إن ـٚن بنٓقة إتَض وإٓ ؾال.مىَِ

ًٚ افْقع هذا ادذي. مداخِٜ:  هق ضًٌ

 ـٔػ؟ افنٔخ:

 ادرأة ادرأة إجٌْٜٔ. مداخِٜ:

 ٓ. وفق حالفف  فذفؽ ...  افنٔخ:

اإلمالالٚم افنالالٚؾًل رِض اهلل ظْالالف مالالٚ ـالالٚن ظْالالده احلالالديٞ تٌالالع افرشالالقل  مداخِالالٜ:

 ؟ يًْل: ـٔػ بْك حُّف إٔف يَْض افقوقء؟¢

افًالالالالٗال افالالالالع وجٓتالالالالف ال وجٓتالالالالف فالالالالؽ، فالالالالٔش خٚفٍالالالالٝ اإلمالالالالٚم  هالالالالذا افنالالالالٔخ:

افنالالٚؾًل وؿِالالٝ: إن ـالالٚن ؾٔالالف صالالٓقة بْٔالالتَض وإٓ ؾالالال، مالالٚ ـالالٚن ظْالالده ظِالالؿ اإلمالالٚم 

افنالالالالٚؾًل؟ فالالالالٔش خٚفٍتالالالالف؟ هالالالالذه ادنالالالالُِٜ، ٕحالالالالـ بًْالالالالٖل شالالالالٗال بْالالالالٚء ظالالالالذ ذاك 

افًٗال فْهؾ إػ اجلقاب ظْف، هؾ تًتَالد إٔالٝ أن اإلمالٚم افنالٚؾًل أحالٚط بُالؾ 
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ًٚ اجلقاب ٓ، بٔؤؼ صقيٜ رء ظِامً  ديٞ ظِالاًم؟ أحٚط بُالؾ حال افًٗال:؟ ضًٌ

ـٌالالرة واشالالًٜ ـثالالر، أن صالالٌرٕٚهٚ  ،اهلل أـالالز شـالالؾ رء» ـالالامن ٓ، مالالع إٔالالف إول

ًٚ، أحٚط بُؾ   ظِاًم؟ رء  ٚم

 ٓ. مداخِٜ:

إذًا: مالالٚ هالالق هالالذا آشالالتٌراب يف افًالالٗال إٕالالف مالالٚ ـالالٚن اإلمالالٚم افنالالٚؾًل  افنالالٔخ:

احلالالالديٞ ٓ يالالالرد هالالالذا افًالالالٗال، فُالالالـ افالالالذي يٌٌْالالالل أن يَالالالٚل يف  مىِالالالع ظالالالذ هالالالذا

ادْٚشالالٌٜ، افالالع بٔخالالٚفػ هالالذا احلالالديٞ خِٔالالف يَالالدم فْالالٚ حجالالٜ أؿالالقى مْالالف، ومالالٚ ؾٔالالف 

ًٚ أـثر مـ حديٞ ـؾ مٚ يُّـ أن يَٚل: احلديٞ والًٔػ أو صالحٔ ،  حجٜ ضًٌ

ؾٓالالذا شالالٗال وارد، فُالالـ ٕٕالالف إٔالالٝ هالالال تهالالقر أن ظْالالدك مالالٗ ر إشالالالمل، ومالالٚ 

ادالالٗ رات مالالٚ صالالٚء اهلل يف اخالالر افزمالالٚن، ويف ادالالٗ ر اإلشالالالمل رء مالالـ  أـثالالر

ه إبٚؤٜ وزيديالٜ وصالًٜٔٔ و.. و.. إربًٜ بٍُْٔٔٚ بدون مٚ ٕحؼ بٖ ـؾ ادذاهٛ

إػ اخالالالره، أربًالالالٜ مالالالذاهٛ، مالالالذاهٛ أهالالالؾ افًالالالْٜ واجلامظالالالٜ، وأثالالالرت مًالالالٖفٜ مالالالـ 

ا ضالالالالرح أحالالالالد ادًالالالالٚئؾ ـالالالالؾ واحالالالالد مالالالالـ هالالالالٗٓء إذا ـالالالالٚن فالالالالٔس مالالالالـ أهالالالالؾ افًِالالالالؿ إذ

ًٚ وتٌْالالٚه شالالق ف عالالل يَالالقل ادخالالٚفػ  احلالالٚضيـ مالالـ مالالذهٛ مالالـ ادالالذاهٛ رأيالال

إول فِّذهٛ: إيف اإلمٚم تًٌْٚ مٚ ظْده ظِؿ؟ وراح يَالقم افثالٚ:ي وافثٚفالٞ وـالؾ 

واحالالالالد بٔالالالالدظل ٍٕالالالالس افالالالالدظقى ومالالالالٚ بٔقصالالالالِقا إػ ٕتٔجالالالالٜ دالالالالٚذا؟ ٕن ـالالالالؾ واحالالالالد 

فٜٔ ؾَٓٔالالالٜ وحديثٔالالالٜ متًهالالالٛ دذهٌالالالف، أمالالالٚ فالالالق ـالالالٕٚقا ووالالالًقا ؿقاظالالالد ظِّٔالالالٜ أصالالالق

وتٌْقهالالالالٚ شالالالالقاء واؾَالالالالٝ ادالالالالذهٛ أو مالالالالٚ واؾَالالالالٝ ادالالالالذهٛ امُالالالالـ يتٍَالالالالقا بُالالالالؾ 

شٓقفٜ، فُـ مٚ ؾًِقا هالذا مالع إشالػ مجالٚهر ظِالامء ادًالِّغ افٔالقم ئًنالقن 

ظالالالالالذ هالالالالالذا إشالالالالالٚس مالالالالالـ افتٍالالالالالرق يف افتّالالالالالذهٛ، فالالالالالذفؽ ٕحالالالالالـ َٕالالالالالقل: افتالالالالالديـ 

ٕحالـ َٕالقل: افتَِٔالد أمالر  بٚفتّذهٛ هل افٌدظٜ، وٓ َٕقل: افتَِٔد هق بدظٜ، ٓ.

فتَِٔالالالد هالالالق افٌدظالالالٜ وهالالالق افوالالالالل، ومًْالالالك ذفالالالؽ: أن بٚٓ بالالالد مْالالالف، فُالالالـ افتالالالديـ 
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بجٌٕٚف، أن يَالٚل افنالٔخ  ٚل اهلل وؿٚل رشقل اهلل أظرض وٕٖىادَِد إذا ؿٔؾ فف: ؿ

فِْهٚرى افذيـ ٕالزل يف  اً ؿٚل اإلمٚم خالص هذا ؿِٛ احلََٜٔ افؼظٜٔ، وتَِٔد

َ ﴿حَٓؿ ؿقفف تًٚػ:  ـْ ُدوِن اهلل ِاخت  ٚ ِم ًٚب ٌََٚ ُْؿ أَْرَب ٌََٚرُهْؿ َوُرْه  .[21]التوب::﴾ُذوا أَْح

احلََٜٔ منُِٜ ظقيهالٜ جالدًا  ٕٕالف ـالٚن ادٍالروض ادالذهٛ افًالٍِل يًالتّر 

خالالالر »أثالالالره إػ هالالالذا افزمالالالٚن، ادالالالذهٛ افًالالالٍِل مالالالـ افالالالع بّٔثِالالالف؟ افَالالالرن إول 

الالق ؿ ـ ِي س ؿالالر:ي ثالالؿ افالالذي الاٚل تالالرى ـالالٚن ؾٔالالف ظِالالامء مثالالؾ إئّالالٜ افَالالرن إول يالالٚ  شاْف

إربًٜ أم ٓ؟ بال صؽ ـٚن ؾٔف ظِامء، فُـ مٚ ـٚن ؾٔف مَِديـ قٗٓء افًِالامء، 

ؾٚفقاحالالد ؿالالد يًالالٖل مالالـ يًالالٖفف مالالـ هالالٗٓء افًِالالامء ؾالالام ؾٔالالف يقمئالالذ بُالالري وٓ ؾٔالالف 

ظّالالالري وٓ ؾٔالالالف ظالالالثام:ي وٓ ؾٔالالالف ظِالالالقي وٓ ؾٔالالالف مًالالالًقدي مالالالـ ابالالالـ مًالالالًقد إػ 

ض فف شٗال بًٖٔفف، مرة ثٕٜٚٔ ظرض فالف شالٗال ثالٚ:ي.. ظالٚمل اخره، ؾالن ظٚمل ظر

ثالالٚ:ي بًٔالالٖفف، مالالٚ بَٔالالقل: ٓ. إٔالالٚ ٓ أشالالٖل ؽالالر أبالالق بُالالر، وذاك بَٔالالقل: إٔالالٚ مالالٚ أشالالٖل 

 ؽر ظّر إػ اخره.

هذا افّْط مـ احلٔٚة افًِّٜٔ افع ظٚصقهٚ هٗٓء افًِػ ـٚن ادٍروض إٕف 

ًالٝ هالذه افىريَالٜ مالـ اتٌالٚع يتقارثٓٚ اخلِػ ظالـ افًالِػ، فُالـ مالع إشالػ إَى

ًٚ حٔالالٞ صالالٚر قالالٗٓء  فًِِالالامء دون تًهالالٛ فقاحالالد مالالْٓؿ مالالـ افَالالرن افثالالٚ:ي تَريٌالال

ًٚ وصالالالٚر  إئّالالالٜ إربًالالالٜ أتٌالالالٚع يتًهالالالٛ ـالالالؾ ضٚئٍالالالٜ مالالالْٓؿ إلمالالالٚمٓؿ، ثالالالؿ صالالالٚر ديْالالال

مالالذهٛ، وإٓ يوالالٔع، تًالالر ف فالالٔش بْوالالٔع؟  ٜيالالإٔالالف يتخالالذ أواجالالٛ ظالالذ ـالالؾ مًالالِؿ 

ٖفقهؿ ـالالالٕٚقا هالالالداة ٕالالالقر، ـالالالٕٚقا هالالالؿ افالالالع ٕن هالالالٗٓء ـالالالؾ افًِالالالامء افالالالع ـالالالٕٚقا يًالالال

ؾًل بالده  بٔٓدوا شٌٔؾ اجلٚهِغ، هذه افْقظٜٔ مل تٌَك مٚ بَك ؽر ؾالالن حٍْالل ؾالالن صاٚل

يوىر فًٚمٜ افْٚس إٕف يًٖفقا هٗٓء، بْٔام فق ـٚن ؾٔف جق ظِّل بًٖٔل زيد بًٖٔل بُالر 

ل ظّالالالرو إذا صالالالؽ يف رء بَٔالالالقل فالالالف: مالالاٚل هالالالق افالالالدفٔؾ ايالالاٜل حالالالديٞ إػ ا خالالالره، هالالالذا بًٔالالاٖل

  .مل اإلشالمل مع إشػ إٓ مٚ ٕدرافّْط مٍَقد افٔقم مـ افًٚ

 ( 00:  36: 05/ 138) اهلدى والنور / 
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 حهِ ايتًفٝل يف األخر َٔ املراٖب

أحًـ اهلل إفٔؽ! يٚ صٔخ عقز فإلًٕٚن ادًِؿ أن يٖخذ بًض امٚ  مداخِٜ:

ًٚ امالالٚ جالالٚء بالالف اإلمالالٚم أبالالق ح ٍْٔالالٜ ومٚفالالؽ و، و، إػ جالالٚء بالالف اإلمالالٚم افنالالٚؾًل وبًوالال

 اخره.

شالالالٗافف إٕالالالف رجالالالؾ مالالالثالً مالالالـ ظٚمالالالٜ افْالالالٚس ؿالالالد يُالالالقن مذهٌالالالف حٍْالالالل أو  افنالالالٔخ:

صالالالٚؾًل ووجالالالد هالالالذا آخالالالتال ف وهالالالق فالالالٔس أهالالالالً فِسجالالالٔ ، هالالالؾ عالالالقز إذا ـالالالٚن 

 صٚؾًل إٔف يٖخذ مـ احلٍْل أو افًُس؟ أفٔس هُذا شٗافؽ؟

 ًٕؿ... مداخِٜ:

ذا افًالالٗال، فُالالـ ٓ بالالد مالالـ بٔالالٚن أؿالالقل: إٔالالٚ شالالٌؼ اجلالالقاب ظالالـ مثالالؾ هالال افنالالٔخ:

 رء جديد:

أوًٓ: مالالالٚ ابالالالتع بالالالف ادًالالالِّقن مالالالـ تَِٔالالالد ))..إَىالالالٚع..(( أي: إٔالالالف مثالالالؾ هالالالذا 

  .ادجتّع ظٚدًة ؾٔف أحْٚ ف ؾٔف صقاؾًٜ ؿد يُقن ؾٔٓؿ بًض ادقافؽ

 وهٚبٜٔ. مداخِٜ:

 وحْٚبِٜ. افنٔخ:

 وهٚبٜٔ؟ مداخِٜ:
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  ال حيتٚج إػ بحٞ ؾٚحٍظ هذا مٚ ؾٔف وهٚبٜٔ يف افدٕٔٚ وهذا اشّ افنٔخ:

 افٍِظ إن صئٝ اجلقاب ظِٔف.

 جزاك اهلل خر!  مداخِٜ:

ثالثالالٜ مالالذاهٛ أو أربالالع مالالذاهٛ عتًّالالقا ٕالالٚس ـالالؾ واحالالد فالالف مالالذهٛ،  افنالالٔخ:

هالالذا فالالٔس مالالـ اإلشالالالم يف رء ٕٕالالف يف زمالالـ افهالالحٚبٜ بًالالد وؾالالٚة افرشالالقل ظِٔالالف 

حْالالالٚ افالالالع ًٕالالالّٔٓؿ خٍِالالالٚء افًالالالالم، ـالالالٚن ؾٔالالالف أئّالالالٜ أربًالالالٜ، مالالالـ إئّالالالٜ إربًالالالٜ؟ ا

أربًالالالالٜ، هالالالالؿ اخلٍِالالالالٚء افراصالالالالديـ، وهالالالالؿ بالالالالال صالالالالؽ بًالالالالد رشالالالالقل اهلل أظِالالالالؿ افْالالالالٚس 

أمجًالالالالغ، وافهالالالالحٚبٜ بالالالالالٕٚفق ف ادٗفٍالالالالٜ، ومالالالالالـ بًالالالالدهؿ افتالالالالالٚبًغ افالالالالع أدرـالالالالالقا 

ك بًوالالٓؿ هالالٗٓء اخلٍِالالٚء إربًالالٜ، مالالٚ ـالالٚن هْالالٚك أصالالخٚص مثالالؾ رافهالالحٚبٜ، وأد

ٚبالالؾ هالالذا يَقفالالقا ٕحالالـ ظّالالريغ، أن يَقفالالقا ٕحالالـ بُالالريغ، وٓ يف أصالالخٚص مَ

وٓ يف أصالالخٚص يَقفالالقا ٕحالالـ ظثامٕالالغ، وٓ يف أصالالخٚص يَقفالالقا ٕحالالـ ظِالالقيغ، 

ـٔػ ظٚش هٗٓء اجلامهر إفق ف ادٗفٍٜ بدون مذهٛ مًغ، هُذا ٕحالـ ٓ 

فتٚرخئالٜ بد مٚ ًٕٔش، يُّـ يؤؼ ظَؾ بًالض افْالٚس أن يالدرـقا هالذه احلََٔالٜ ا

يف بُالالالري وظّالالالري وظالالالثام:ي وظِالالالقي، إذًا  إٔالالالف مالالالٚ افتالالالل ٓ تٌَالالالؾ اجلالالالدل، وهالالالل

ـْ ﴿هالالٗٓء ـٔالالػ ـالالٕٚقا يتًٌالالدوا اهلل ظالالز وجالالؾ، ظالالذ ؿٚظالالدة  َؾ افالالذ  َُٖفقا َأْهالال ِر إِْن َؾْٚشالال

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َت  .[12]النح::﴾ـُ

رجالؾ وؿًالالٝ فالالف واؿًالالٜ تٔنالال فالالف أبالالق بُالالر بًٔالٖفف مالالٚ تٔنالال فالالف، تٔنالال فالالف ظّالالر، مالالٚ 

نالال فالالف ابالالـ مًالالًقد، ابالالـ ظّالالر، أبالالق هريالالرة تٔنالال فقاحالالد مالالـ اخلٍِالالٚء افراصالالديـ، تٔ

َؾ ﴿إػ اخالالالالالالرة، يًْالالالالالالالل يًالالالالالالالٖل أهالالالالالالالؾ افًِالالالالالالالؿ ٕن هُالالالالالالالذا ربْالالالالالالالٚ أمالالالالالالالر  َُٖفقا َأْهالالالالالالال َؾْٚشالالالالالالال

رِ  ـْ ، ظالثامن، ظالع، إػ اخالرة، عالٛ ظّربُر، أبٚ ، مٚ ؿٚل اشٖفقا [12]النح::﴾افذ 
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افتالالٚريخ أن ئًالالد ًٍٕالالف، ؾٌَالالٚء ادًالالِّغ بًالالد زمالالـ افَالالرون افثالثالالٜ ـالالؾ ضٚئٍالالٜ قالالٚ 

م ظالالذ مالالٚ ؿِْالالٚ حٍْالالل صالالٚؾًل مالالٚفُل حْالالٌع، هالالذا ٓ عالالقز أن يٌَالالك هُالالذا إمالالٚ

ادًالالالالالالِّقن، إذا عالالالالالالٛ أن يًالالالالالالقدوا شالالالالالالرعؿ إوػ، ـٔالالالالالالػ ـالالالالالالٚن افًالالالالالالِػ مالالالالالالع 

افهالالالحٚبٜ؟ هُالالالذا اخلِالالالػ عالالالٛ أن يُقٕالالالقا مالالالع افًِالالالامء، إٔالالالٝ إذا ظرؾالالالٝ هالالالذه 

احلََٔالالٜ ريالال  حٚفالالؽ إن ـْالالٝ صالالٚؾًل مالالـ ؿقفالالؽ إٔالالٚ صالالٚؾًل، أو إن ـْالالٝ حٍْالالل 

فؽ إٔؽ تَقل إٔٚ حٍْل، وظذ ذفؽ ؾَس، دالٚ تالري  حٚفالؽ مالـ افًْالٌٜ ري  حٚ

َُٖفقا ﴿ؽر ادؼوظٜ حْٔئذ شتجد ًٍٕالؽ مْالدؾع إػ افًّالؾ بٚٔيالٜ افًالٚبَٜ، َؾٚشاْل

ـْ  قنَ َأْهَؾ افذ  اُّل َِ ًْ ْاْلُتْؿ ٓ َت ـُ ، تًالٖل افًالٚمل افالذي تثالؼ بالف، مالٚ تٔنال [12]النحة::﴾ِر إِْن 

، يًْالالل: افتالالٚريخ ئًالالد ًٍٕالالف ٓزم ٕحالالـ فالالؽ هالالذا، يتٔنالال فالالؽ واحالالد ثالالٚ:ي وهُالالذا

َٕالالقل أن ًٕالالٔش ضريالالؼ افًالالِػ إول، ٓ ٕتًّالالؽ بّالالذهٛ صالالخص مًالالغ، ٕن 

افهحٚبٜ وافتٚبًغ مٚ  ًُقا بّذهٛ إمٚم مًغ وإٕام أي ظٚمل يتٔن فالف يًالٖفف 

، هالذا هالق وذفؽ يتًٌد اهلل بف ويُقن بريء افذمٜ ظْالد اهلل، شالقاًء أصالٚب أم أخىالٖ

 جقاب شٗافؽ.

 أجالالالردٖٕالالالٝ أن ـالالالام هالالالق واؿالالالع، إٔالالالٝ واهلل صالالالٚؾًل، يًْل:إٔالالالٚ مالالالٚ اؿالالالدر أن ؾ

مالالٚ ظٚصالالقا ظِٔالالف شالالْغ ضقيِالالٜ، ٕن هالالذا إرث ورثالالقه مالالـ ابالالٚئٓؿ  ظالالـ افْالالٚس ظٚمالالٜ

ريالالد ـٔالالػ يهالالر؟ يهالالر بٚفتقظٔالالٜ افهالالحٔحٜ، بتٌْٔالالف جوأجالالدادهؿ، فُالالـ هالالذا افت

أو حٍْالالل أو  افْالالٚس وإرجالالٚظٓؿ إػ إصالالؾ، ؾٖٕالالٚ مالالثالً مالالٚ أشالالتىٔع إٔالالٝ صالالٚؾًل

ـْ ﴿ؽر ذفؽ أن أخًِؽ مـ ـقٕؽ حٍْل وتهر:  َُٖفقا َأْهَؾ افالذ  ْاْلُتْؿ ٓ َؾْٚش ـُ ِر إِْن 

قنَ  ُّ َِ ًْ  ذا يُّـ، فذفؽ شٖؾسض إٔٚ ...ه [12]النح::﴾َت

إٔالالٝ مالالثالً صالالٚؾًل ومالالذهٌؽ افالالع ظنالالٝ ظِٔالالف إمالالٚ بدراشالالٜ خٚصالالٜ ظالالذ صالالٔخ 
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س امرأيت أو ....... أو صٚؾًل أو شًّٝ، شٖفٝ إٔٚ صٚؾًل وإٔٚ موىر أن أد

 مٚ صٚبف ذفؽ، وإٔٚ ظذ ووقء يْتَض افقوقء وإٓ ٓ؟ هذا إٔٝ صٚؾًل.

أو إٔالالالٝ حٍْالالالل مالالالثالً تقوالالالٖت وخالالالرج مْالالالؽ دم، ـالالالام شالالالًّٝ مالالالـ صالالالٔخ مالالالـ 

 مذهٛ يَقل فؽ خروج افدم يَْض افقوقء وفق ـٚن ؿِٔالً.

ضٔالالٛ فالالق رجًْالالٚ إػ افٍروالالٜٔ إوػ إٔالالٝ صالالٚؾًل ادالالذهٛ عالالقز تقوالالٔ  

افؽ عقز إٔٝ صٚؾًل ادذهٛ تٖخذ بّذهٛ أيب حٍْٔالٜ يف ادًالٖفٜ هالذه، شٗ

هذه تتًالرض ؾٔٓالٚ فِّالس افًْالٚء وإٔالٝ ظالذ ووالقء مالـ أجالؾ أن ختِالص حٚفالؽ 

 مـ ادنُِٜ هذه، ـِام داظٌٝ زوجتؽ أو ٓ ظٌتٓٚ وإػ اخره.

 ... مداخِٜ:

 ك وإٓ ٓ، تالؿل ًٍٕؽ مٚفٝ إػ أيـ؟ؤًٕؿ. ؾْٔتَض ووق افنٔخ:

 احلٍْل. ٜ:مداخِ

 ادذهٛ احلٍْل. افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

افهالالالالالالالالالالقرة افثٕٚٔالالالالالالالالالالٜ: إن إٔالالالالالالالالالالٝ حٍْالالالالالالالالالالل، إٔالالالالالالالالالالٝ صالالالالالالالالالالٌٚل ظالالالالالالالالالالامل إػ  افنالالالالالالالالالالٔخ:

اخره،))...إَىالالالالالالٚع...(( مًالالالالالالرض دالالالالالالٚذا؟ تْجالالالالالالرح، تنالالالالالالق ف ًٍٕالالالالالالؽ بتّٔالالالالالالؾ أو 

تتًالالٚهؾ ظالالذ إؿالالؾ مالالٚ عالالقز إٔالالٚ اخالالذ بالالرأي اإلمالالٚم افنالالٚؾًل يَالالقل: إن افالالدم مالالٚ 

 .يَْض افقوقء وفق ـٚن أ ٚراً 

عالالالالقز، إذا ـْالالالالٝ ٓ ٓ ااجلالالالالقاب أن هالالالالذا شالالالالٗافؽ إٔالالالالٝ، اجلالالالالقاب عالالالالقز و
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ظٚيش حٍْل دٚذا تًِؽ مًٖفتؽ هذه  ٕٕف هذاك أظجٌؽ فًٍْؽ أـثر، وذاك 

إٔٝ ظٚيش صٚؾًل دالٚذا ترـالٝ مًالٖفٜ إمٚمالؽ يف هالذه ادًالٖفٜ وأخالذت اإلمالٚم 

 افثٚ:ي  ٕٕف أظجٌتؽ أـثر.

افالالالع صالالالدة، دالالالذهٛ ؾٔالالالف ينالالال وؾٔالالالف إذًا هبالالالذه افىريَالالالٜ صالالالٚر مالالالذهٌؽ هالالالقاك، ا

ٓ يَالالالقل فالالالؽ مالالالثالً تقوالالالٖ مالالالـ دالالالس ادالالالرأة ؾٔالالالف صالالالدة بٚفًْالالالٌٜ دالالالـ؟ افالالالع يَالالالقل 

ًٚ، إذاً َ صالالٚر افالالديـ يف تتقوالالٖ وفالالق ؿٌِتٓالالٚ وفالالق ...  ٓ تتقوالالٖ، وافًُالالس ذفالالؽ  ٚمالال

صالٚر هالقى، إذًا  .افهقرة هذه صٚر هقى، مالٚ هالق افالديـ جالٚء هُالذا، ٓ، افالديـ..

 ذًا أظىٔتؽ اجلقاب ظذ صقرتغ.هذا ٓ عقز، إٔٚ إ

افهقرة إخرة وهل تًٚفٟ واؿالع افْالٚس افالع هالذا حٍْالل وهالذا صالٚؾًل إػ 

اخره، مٚ عقز إٕف يًِّقا هذا افًّؾ  ٕن هذا هؿ افًِامء إًٍٔٓؿ يَقفقا: هالذا 

ٕالالالالٚبع مالالالالـ افتٍِٔالالالالؼ، تٍِٔالالالالؼ بالالالالغ مالالالالذهٌغ، دالالالالٚذا؟ فتتٌالالالالع افالالالالرخص، هالالالالذا اجلالالالالقاب 

 إخر.

ربالط آ تربط حٚفؽ إٔٝ بنٚؾًل أو حٍْل إػ اخره، فُـ  اجلقاب إول:

ـْ ﴿حٚفالالالالالالؽ بٚدالالالالالالذهٛ افَالالالالالالرا:ي، مالالالالالالٚت هالالالالالالق؟  َؾ افالالالالالالذ  َُٖفقا َأْهالالالالالال ْاْلالالالالالُتْؿ ٓ َؾْٚشالالالالالال ـُ ِر إِْن 

قنَ  ُّ َِ ًْ  .[12]النح::﴾َت

إذًا افهالالقرة هالالذه بًالالض إخقإْالالٚ بالالال صالالؽ ظٚينالالْٔٓٚ، يًْالالل: هالالؿ يىٌَالالقا هالالالذه 

يًٍالالؾ مجالالٚهر افْالالٚس افٔالالقم  ٕٕالالف أيالالٜ ومالالٚ يِتزمالالقا مالالذهٛ مالالـ ادالالذاهٛ ـالالام 

ؾّٓالالقا أن ذع اهلل مالالٚ ـِالالػ ظٌالالٚد اهلل أن يتًّالالُقا ب٘مالالٚم مالالـ أئّالالٜ ادًالالِّغ، فالالق 

ًٚ ـٚن إوفقن  ًُقا بٖبق بُر وظّر وظثامن وظع.  ـٚن هذا ذظ
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أربًٜ مَٚبؾ مٚذا؟ أربًٜ، أهيام أؾوؾ، ٓ صؽ خٍِٚء افراصديـ أؾوالؾ، ؾال٘ذا 

بًالالدهؿ ودالـ هالؿ أظِالالؿ مالْٓؿ، ؾالٖوػ وأوػ ؽالالرهؿ  ـالٚن هالؿ مالٚ ـالالٕٚقا أئّالٜ دالـ

امالالـ هالالؿ دو الالؿ ٓ يٌٌْالالل أن عًِالالقا أئّالالٜ يتًٌالالقن دون إئّالالٜ أخالالريـ، وإٕالالام 

ـْ ﴿ َُٖفقا َأْهَؾ افذ  قنَ َؾْٚش ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َت ـُ  .[12]النح::﴾ِر إِْن 

مالالٚ هالالق افٍالالٚرق بالالغ ادْٓجالالغ وافىالالريَتغ، افٍالالرق إٕالالؽ إٔالالٝ إذا ؾروالالْٚ ؾًالالالً 

ْاْلالالالالالالالالالالُتْؿ ٓ ﴿ًْالالالالالالالالالالالٝ هبالالالالالالالالالالالذا ادالالالالالالالالالالالْٟٓ افَالالالالالالالالالالالرا:ي، ؿتا ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالالالالالالالالالالالذ  َُٖفقا َأْهالالالالالالالالالالال َؾْٚشالالالالالالالالالالال

 ًْ قنَ َت الالالال ُّ ، بىِالالالالٝ تَالالالالقل: إٔالالالالٚ حٍْالالالالل، صالالالالٚؾًل، إٔالالالالٚ يالالالالٚ مجٚظالالالالٜ أريالالالالد [12]النحةةةة::﴾َِ

، تقوالالالالٖت خالالالالرج مْالالالالؽ دم ¢عالالالالدو:ي فؼالالالالع اهلل، ـتالالالالٚب اهلل وشالالالالْٜ رشالالالالقل اهلل 

ل: بٚفُتالٚب وافًالْٜ، رحٝ إػ ظْد هذا افًٚمل افع مش ظٚمؾ ظٚمل، ظٚمل، يًْال

ك وإٔٝ واثالؼ ؤإٔٚ تقوٖت خرج مْل دم، إذا أؾتٚك بٖٕف مٚ يْتَض ووق فف ؿِٝ

أخالالالذت إٔالالالٝ بَقفالالالف  ¢دظالالالؿ ؾتالالالقاه بحالالالديٞ ظالالالـ رشالالالقل اهلل إذا بًِّالالالف وبخٚصالالالٜ 

 ؾٖٕٝ يًْل: ضٌَٝ أيٜ افُريّٜ.

ـالالذفؽ دالالٚ وؿًالالٝ مًالالؽ ؿوالالٜٔ أخالالرى فٍْسوالالٓٚ أن ظُالالس هالالذه، إٔالالٝ يالالقم 

ًٚ مالٚ هالالق مثالالؾ دظقتْالٚ افٔالالقم، حلّْالالٚ ـالٚن حلالالؿ والالٚ:ي مالـ إيالالٚم ُدظٔالٝ  ،دظالالقة ضًٌالال

 فُـ دظٔٝ إػ حلؿ مٚذا؟

 اجلّؾ. مداخِٜ:

إٔالالف مالالـ أـالالؾ حلالالؿ »اجلّالالؾ، وـْالالٝ شالالًّٝ إٔالالٝ إٔالالف يف ؿالالقل يَالالقل:  افنالالٔخ:

ًٚ صالحٔ  يالٚ صالٔخ إٕالف إذا واحالد  شجزور ؾِٔتقوٖ شٖفٝ واحد مالـ أهالؾ افًِالؿ حَال

ًٕالالؿ. ٓزم يتقوالالٖ، هالالقن بَالالل إٔالالٝ مالالٚ أـالالؾ حلالالؿ جالالزور ٓزم يتقوالالٖ؟ يَالالقل فالالؽ: 



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

707 

، جمرد مٚ إٔٚ اـؾ حلؿ صدةترجع إػ مذهٌؽ افَديؿ تتٌع اققى واهلل هذه ؾٔٓٚ 

ٓزم أتقوالالالٖ، ٓزم تتٌالالالع هالالالذا افرجالالالؾ، ٕٕالالالف دالالالٚ أؾتالالالٚك إن خالالالروج افالالالدم مالالالٚ يالالالَْض 

افقوقء اتًٌتف، دٚ أؾتالٚك إٕالف أـالؾ حلالؿ اجلّالؾ يالَْض افقوالقء مالٚ تتًٌالف، رجًْالٚ 

ٜ وهالالل اتٌالالٚع اقالالقى، ؾالال٘ذا ادًالالِؿ  الالرد ظالالـ اتٌالالٚع اقالالقى واتٌالالع فالالٍْس ادنالالُِ

، هالالالق مالالالش ظالالالٚمل فُالالالـ يًالالالٖل أهالالالؾ افًِالالالؿ ؾالالال٘ذا ¢ـتالالالٚب اهلل وحالالالديٞ رشالالالقل اهلل 

أؾتقه بًْٚء ظذ هذيـ ادهدريـ: افُتٚب وافًْٜ ؾٚفًٚئؾ ظّؾ واجٌف وادٍتل 

ف ئالظّؾ واجٌف، إن أخىٖ ؾالال يتحّالؾ افًالٚئؾ وزر خىئالف وفالف أن يتحّالؾ وزر خى

ًٚ يف اإلؾتالٚء يًْالل: خالٚئػ رب افًالٚدغ وأؾتالٚه بالدون مالٚذا؟ اتٌالٚع  إذا ـٚن خمِهال

ًٚ يرـالالٛ ـالالذفؽ  ًٚ افًالالٚئِغ، أحٕٔٚالال اقالالقى  ٕٕالالف احلََٔالالٜ اقالالقى مالالش يرـالالٛ أحٕٔٚالال

ادًالالئقفغ. إٔالالٚ يف بًالالض ـتالالٛ ادتالالٖخريـ ٕالالص سيالال  مالالع إشالالػ افنالالديد يف 

اشالالالتٍتْٔٚ ؾتالالالقى ؾٍتقإالالالٚ بًالالالض ادالالالذاهٛ ادتًٌالالالٜ افٔالالالقم يَالالالقل: ٕحالالالـ إذا شالالالئِْٚ و

تُالالقن حًالالٛ افالالدرهؿ وافالالديْٚر، افالالع يًىْٔالالٚ مالالٚ يًجٌْالالٚ ٍٕتٔالالف بٚفرخهالالٜ افالالع مالالٚ 

، ؾٔجالٛ ظالذ هالٗٓء وهالٗٓء ...يًىْٔٚ مٚ يًجٌْٚ ٍٕتٔف بٚفًزيّٜ، ظرؾٝ ـٔالػ؟ 

ول ٗأن يتَالالقا اهلل يف أشالالئِتٓؿ وأجالالقبتٓؿ وحْٔئالالذ إذا شالالٚروا هالالذه ادًالالرة ؾٚدًالال

مـ اهلل وفق ـٚن هْٚك خىٖ ؾٚخلىٖ هْٚ مٌٍقر فَقفف  وافًٚئؾ ـالمهٚ ظذ هدى

ؾِالف أجالران وإن أخىالٖ ؾِالف أجالر إذا حُؿ احلٚـؿ ؾٚجتٓالد ؾٖصالٚب »ظِٔف افًالم: 

ٓالالالؿ م أن ادًالالالِّغ عالالالٛ أن يًالالالقدوا بُِ،  ٚيالالالٜ ادىالالالٚ ف يف هالالالذا افُالالالالشواحالالالد

بجامظالالالتٓؿ ـِٓالالالٚ إػ مالالالٚ ـالالالٚن ظِٔالالالف ادًالالالِّقن إوفالالالقن، مالالالٚ يف مالالالذاهٛ وإٕالالالام 

ؿالالٚل اهلل ؿالالٚل رشالالقل اهلل، حْٔئالالذ شالالتجد افًِالالامء افالالذيـ يٍتقٕالالؽ مالالـ ؿالالٚل  ادالالذهٛ

اهلل، ؿالٚل رشالقل اهلل، أمالالٚ أن ٕالٚدر جالالدًا جالدًا جالالدًا أن يٍتٔالؽ ادًالالتٍتك بْالًٚء ظالالذ 
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ؿٚل اهلل وؿٚل رشقل اهلل، بَٔقل فؽ صق مذهٌؽ صٚؾًل دًٝ زوجتؽ إتَض 

ٔ  مٚ فالزم رء ك صحؤووقءك، إذا إٔٝ ؿِٝ فف حٍْل يَقل فؽ حٍْل ووق

اه، يف ادًٖفٜ ؿقٓن: مٚ ؾٔف يف اإلشالم يف ادًٖفٜ ؿقٓن، يف بًض ادْتّغ 

إػ افًِالؿ يف ادًالٖفٜ ؿقٓن..وهالذه ُٕتالٜ ٕحالـ ٕروهيالٚ فُالؿ مالـ بالالد افنالٚم مالالـ 

شقريٚ وبذفؽ ٕختؿ اجلًِٜ افذي ئًّٓٚ بًض افْٚس جٚؾٜ، ـِٓٚ ظِؿ، مالٚ ؾٔالف 

 راح ْٕٓٔٓٚ بُْتٜ.وحؽ، مٚ ؾٔف ؿَٜٓٓ إػ اخره، ؾ

ن أحالالد ادٍتالالغ ؿالالدر فالالف أن خيالالرج مالالـ بِالالده إمالالٚ حلالالٟ أو ظّالالرة أو أي أزظّالالقا 

شٍر ؾخذ مُٚن اإلؾتٚء ؾَٚل ٕبٔف: اخٍِْل مالـ بًالدي، أبالقه درويالش ابْالف ظالٚمل 

 ؟إٔالٚ رجالؾ جٚهالؾ ،ؿٚل فف إب يٚ إبْل ـٔالػ تَالقل: إٔالٚ أخِالػ مالـ بًالدك ،مٍتل

حٚفالؽ فٌٔالْام إٔالٚ أرجالع، ؿالٚل فالف: تٍوالؾ،  ؿٚل فف: إٔٚ أظىٔالؽ ضريَالٜ يًْالل  قال

: يف ادًالٖفٜ ؿالقٓن: ٓ تٌالٝ يف ؿالؾ فالفؿٚل فف: ـِام جٚءك شٚئؾ وشٖفؽ شالٗال 

 ادقوقع، يف ادًٖفٜ ؿقٓن.

مالالثالً: إمثِالالٜ افالالع شالالٌَٝ جالالٚء واحالالد ؿالالٚل فالالؽ: يالالٚ ؾوالالِٜٔ افنالالٔخ! إٔالالٚ دًالالٝ 

دًالالٖفٜ زوجتالالل وـْالالٝ متقوالالئ عالالقز ٕهالالع بالالدون ووالالقء وإٓ ٓ؟ ؿالالؾ فالالف يف ا

ؿقٓن، ؿقل: يَالقل: ٓزم تتقوالٖ وؿالقل يَالقل: مالٚ ٓزم تتقوالٖ، عالل فالؽ واحالد 

مالثالً تزوجالٝ  ادالرأةيَقل فالؽ: إٔالٚ يالٚ ؾوالِٜٔ افنالٔخ إٔالٚ تزوجالٝ بالدون إذن وال 

بالالالالدون إذن أبقهالالالالٚ إٔالالالالٝ تٍتٔٓالالالالٚ بتَققالالالالٚ يف ادًالالالالٖفٜ ؿالالالالقٓن: ؿالالالالقل إن هالالالالذا ُٕالالالالٚح 

 صحٔ  وؿقل: إن هذا ُٕٚح ؽر صحٔ .

يًْالالالل افقافالالالد اجلٚهالالالؾ، هبالالالذا: إشالالالِقب افالالالع ؿدمالالالف ادٍتالالالل  وهُالالالذا اضّالالالٖن

افًٚمل إػ أبٔف اجلٚهؾ، وراح يف شٌِٔف وجِس إب اجلٚهؾ مَالٚم ابْالف ادٍتالل 
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وبالالدأت افْالالٚس وـٚفًالالٚدة ادٍتالالل وـالالؾ مالالٚ جالالٚء شالالٗال ـالالام ظِّالالف ابْالالف يف ادًالالٖفٜ 

واحالالد بالالس فٍِّتالالل إمالالٚ مٌالٚذة أو بقاشالالىٜ  ؿالقٓن، إتٌالالف أحالالد إذـٔالالٚ هْالٚك وؿالالٚل

 هق درويش يًْل، مـ ؾوِؽ اشٖل ال افنٔخ ؿؾ فف: أيف اهلل صؽ؟

ًٕالٖل  ادًالٖفٜ ؿالقٓن، يٚ شٔدي افنٔخ ظْدي شٗال، أيف اهلل صؽ؟ ؿٚل: يف

 اهلل ظز وجؾ.إٔف خيِهْٚ مـ هذه ادنٚـؾ بٚفرجقع إػ افُتٚب وافًْٜ.

 ( 00:  29: 15/   176) اهلدى والنور / 
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 يديٌٝ ٌٖ جيٛش تسى ايعٌُ با

 يكٍٛ إَاّ؟

هٚي ظـ بًض افًقام، ]...[ إٔٚ صالق ؿِالٝ فالف، ؿِالٝ فالف واهللِ إٔالٚ زدالٜ  افًٚئؾ:

يف افنالالٌالت هٚيالالف، وؿالالٝ مالالٚ بًالالّع يَالالقل ومًالالف احلالالديٞ، إذا بٌَالالؾ بّخالالل هالالذا 

صق رأيالؽ  ،بآخذه، مٚ بٖضِع يزظِقا أبق حٍْٜٔ يزظِقا افنٚؾًل يزظِقا ـذا وـذا

متالك  ،ٖخالذوا ؾُالرة ظْالل أ:ي وهالٚيب وـالذا وـالذاهبذي افًٍٍِٜ تًٌل، منٚن مٚ بٔ

 مٚ بًدت ظـ ادذهٌٜٔ؟

 إفٌٚ:ي: هل مِٔحٜ بس ظٌٚرتؽ خىٖ !

 هٚي إخرإٜٔ ؟ افًٚئؾ:

 ظٔد افُالم ]...[ ،إفٌٚ:ي: إخرإٜٔ أو إوٕٜٓٔ

ومًالالالف  ،ضًٌالالالٚ تًْالالالل مالالالثالً  ،أظْالالالل ؿقفالالالؽ إٔالالالف إذا جالالالٚء:ي افَالالالقل ظالالالـ أيب حٍْٔالالالٜ

َٕؽ احلديٞ مع ؿقل أيب حٍْٜٔ،  ،و ؿٌِف ظَع ،حديٞ هذا افع بىّٖن فف، ؾَر

وجالالف اخلىالالٖ أن ادًالالِؿ إذا جالالٚءه احلالالديٞ  ،هالالذا خىالالٖ ،وتًٌالالرك : وؿٌِالالف ظَالالع

قَك ؾاِلالٔاَم ﴿ؾَالالط ؾٚفقاجالالٛ ـالالام ؿالالٚل تًالالٚػ:  الال ُّ  ُ ِمْاُلالقَن َحت الالك حُيَ ْٗ َٓ ُي الالَؽ  اَل َوَرب  َؾالال

 ِٓ الالالالالالالال ًِ ٍُ ْٕ َٓ َعِالالالالالالالالُدوا يِف َأ ْؿ ُثالالالالالالالالؿ   ُٓ َجَر َبْٔالالالالالالالالَْ قا َصالالالالالالالال ُّ  ِ الالالالالالالال ًَ َٝ َوُي ْٔ الالالالالالاٚل َؿَوالالالالالالالال ٚ اِم ال ْؿ َحَرًجالالالالالالالال

ِِٔاًم  الال ًْ افقاجالالٛ ـالالام هالالق مًِالالقم بٚفًْالالٌٜ فًِّالالِؿ، إٔالالف حٔالالْام يٖتٔالالف  ،:النسةةاء[56]﴾َت
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أن يًِؿ تًِٔاًم، وفالٔس ينالسط ؾٔالف يقاؾالؼ ظَِالف، ؾال٘ذا  احلديٞ ظـ افرشقل 

فُالـ داّلٚ  ،جٚءه احلديٞ ومًف ؿقل إمٚم ؾٓذا يُّالـ أن يَالٚل إٕالف: ٕالقر ظالذ ٕالقر

فالق  ،اؿسن احلديٞ مع ؿقل أيب حٍْٔالٜ مل عالز فًِّالِؿ أن يَالقل: إذا ؿٌِالف ظَالع

ظالالالالـ أي ظالالالالٚمل مالالالالـ ظِالالالالامء  جالالالالٚء افَالالالالقل مًالالالالرًا ؽالالالالر مَالالالالرون بحالالالالديٞ افرشالالالالقل 

ادًِّغ، وؿٚل واهلل إذا ؿٌِف ظَع ؿٌِتف إٔٚ، هذا يًْل يُّـ أن يَٚل ٕٕف هالذا 

ٕالٚ بٚحلالديٞ ثالؿ ًٕٚمِالف ـالام فٔس ـالم ادًهقم، أمٚ أن يٖيت افَقل فإلمالٚم مَرو

فالالق ـالالٚن ؿالالقل اإلمالالٚم ؽالالر مَالالرون فِحالالديٞ وًٕروالالف ظالالذ ظَِْالالٚ، ؾالال٘ن واؾَالالف ؿٌِْالالٚ 

 ىٖ.اخلوإٓ رؾوْٚ، هْٚ يُّـ 

وـثالالرًا جالالدًا، ـالالام ذـرٕالالٚ  ،وهالالذا مالالـ أخىالالٚء إفٍالالٚظ افتالالل ٕدٕالالدن حققالالٚ ـثالالراً 

ًٚ بٚفًْالالٌٜ خلىالالٖ )مثالالقاُه إخالر( ادٔالالٝ إٔالالف  ٓ صالالؽ أن ادًالالِؿ دالالٚ يَالقل ظالالـ ،إٍال

َالالؾ إػ مثالالقاه إخالالر ٓ يًْالالل إٔالالف يُْالالر افًٌالالٞ وافْنالالقر، وإٕالالام هالالذا جالالٚء مالالـ  ،ُٕ

افتَِٔالالد ـالالام ذـرٕالالٚ، وافٌٍِالالٜ ظالالـ أن هالالذه افًٌالالٚرة ؿالالٚسة ظالالـ افتًٌالالر ظالالـ ظَٔالالدة 

بالالٖن افَالالز هالالق مرحِالالٜ مالالـ مراحالالؾ احلٔالالٚة، وإٔالالف بالالرزخ بالالغ احلٔالالٚة افالالدٕٔٚ  ،ادًالالِؿ

 .افٍٕٜٚٔ واحلٔٚة إخرى افٌٚؿٜٔ

ـذفؽ يَع افْٚس يف ـثر مالـ إحٔالٚن يف أخىالٚء فٍئالٜ ٓ تًالز ظالـ افًَٔالدة 

افُٚمْالالالٜ وادًالالالتَرة يف افهالالالدر، ٓ يُّالالالـ مالالالثالً فًِّالالالِؿ افهالالالحٔ  اإلشالالالالم أن 

يَالالالقل وإن ـالالالٚن هالالالذا ؿالالالد يَقفالالالف بًالالالض ادْحالالالرؾغ، فالالالذفؽ ؿِْالالالٚ ٓ يُّالالالـ بٚفًْالالالٌٜ 

بًَالالع ؿٌِالالٝ، وإٓ واهلل إذا جالالٚء احلالالديٞ وؿٌِتالالف »فًِّالالِؿ افهالالحٔ  اإلشالالالم، 

ٓ يُّـ فًِِّؿ أن يَقل هذا افُالالم، وإن ـالٚن بًالض ادْحالرؾغ ظالـ  شرؾوتف

ًٚ ظالالـ  ًٚ مقوالالقظ ْٜ ؿالالد يَقفالالقن مثالالؾ هالالذا افُالالالم، بالالؾ ويالالروون يف ذفالالؽ حالالديث الال  ً اف
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ًٚ فَِالران ؾخالذوا بالف إذا جٚءـؿ » :  -ظِِٔف افهالُة وافًالم–افٌْل  احلالديٞ مقاؾَال

ًٚ فَِالالران ؾخالالذوا بالالف شالالقاٌء ؿُِتالالف أو مل إذا جالالٚءـؿ احلالال»أو  شوإٓ ؾالالدظقه ديٞ مقاؾَالال

مـ هْٚ تٖثر افُثرون مـ افْالٚس خٚصالٜ مالـ ادثٍَالغ افًكاليغ، ؾٖخالذوا  ،شأؿِف

ئًَالالالالقن إحٚديالالالالٞ افٌْقيالالالالٜ بًَالالالالققؿ، ؾالالالالام واؾالالالالؼ ظَالالالالققؿ ؿٌِالالالالقه، ومالالالالٚ خٚفٍٓالالالالٚ 

رؾوالالقه، هالالذا بالالال صالالؽ إٕحالالرا ف خىالالر ظالالـ اإلشالالالم ؿالالد ٓ يًالالِؿ هالالذا ادْحالالر ف 

ُٝ ظـ أن خي ْال ـُ رج مـ ديـ اإلشالم، ـام خترج افنًرة مـ افًجغ، هذا افالذي 

 أٓحيف يف هذه افُِّٜ.

هْٚك إٔف فالق ـالٚن افتًٌالر تًٌالل )إذا ـالٚن واؾالؼ رأي أبالق حٍْٔالٜ مالثالً أو  افًٚئؾ:

 اإلمٚم افنٚؾًل(

 إفٌٚ:ي: هق ـذفؽ

 )احلديٞ ؾٖٕٚ صٚؾًل( هٔؽ ـٚن أص  ؟ افًٚئؾ:

ًٚ إفٌٚ:ي: إيف ًٕؿ ! فُ  ـ هذا صق ف ؾٔف مًٖفٜ دؿَٜٔ صقي، هذا أص  ًٌٕٔ

ًٚ ! افًٚئؾ: ًٌٕٔ 

إفٌالالالٚ:ي: خِْٔالالالٚ أن ًٕالالالٚفِٟ ادًالالالٖفٜ ٍٕهالالالِٓٚ صالالالقي ظالالالـ احلالالالديٞ افًالالالٚبؼ، 

أو ؿالٚل فالف:  ،مًِامن أحدمهٚ ظٚمل وأخالر جٚهالؾ، افًالٚمل ؿالٚل فالف: هالذا ٓ عالقز

ًٚمل: إٔالٚ افَالقل هالذا ؾَٚل هذا اف ،افًٚمِل ؿٚل ؿقًٓ  ،إٔتقا صٍتقا صقي يرد ،عقز

مٚ واؾؼ ظَع، هذا صقاب وٓ خىٖ ؟! ييـ ـثر مالـ افْالٚس أن هالذا صالقاب ٓ 

ٕٕالالالالف رب افًالالالالٚدغ يَالالالالقل يف افَالالالالران  ،ؽٌالالالالٚر ظِٔالالالالف، واحلََٔالالالالٜ إٔالالالالف خىالالالالٖ، فٔالالالالف ؟!

قَن ﴿افُالالالريؿ  الالال ُّ َِ ًْ َٓ َت ْاْلالالُتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالالالذ  َُٖفقا َأْهالالال وأيالالالٜ  ًالالالؾ  :النحةةة:[12] ﴾َؾْٚشالالال
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ًالالالِّٜ بٚفًْالالالٌٜ فُالالالق ؿ ظِالالالامء أو جٓالالالالء ؿًالالالّغ : ظالالالٚمل وؽالالالِر ظالالالٚمل، إمالالالٜ اد

ؾٖوجٛ ظذ ـؾ مـ افًَّغ حُاًم، أوجالٛ ظالذ ؽالر افًالٚمل أن يًالٖل افًالٚمل، 

مـ شالئؾ ظالـ ظِالٍؿ ؾُتّالف »: وأوجٛ ظذ افًٚمل أن عٔٛ افًٚئؾ، ـام ؿٚل 

افثٚفالٞ هالق ، فٔس هْالٚك ؿًالؿ ثٚفالٞ، هالذا افًَالؿ شأجلؿ يقم افَٔٚمٜ بِجٍٚم مـ ٕٚر

ـُ بهدده، وهق ؽر ظٚمل فُـ مٚ اؿتْع بَالقل افًالٚمل، هالذا صالق حُّالف ؟  افذي ٕح

قنَ ﴿حُؿ فف مٚ يف  اُّل َِ ًْ َٓ َت ُْْتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ افذ  ، عالٛ أن :النحة:[12] ﴾َؾْٚش

تٌَالالؾ حُالالؿ افًالالٚمل إٓ إذا ـالالٚن ظْالالدك إٔالالٝ دفٔالالؾ والالد هالالذا افَالالقل، حْٔئالالٍذ إالالٝ مالالٚ 

ٕالالف ظْالالدك دفٔالالؾ، هالالذا افالالدفٔؾ يًالالقغ فالالؽ أن تالالرد ؿالالقل هالالذا أٚ دام مالالبتُالالقن جٚهالالؾ، 

افًالالالٚمل، وإن ـالالالٚن هالالالق أظِالالالؿ مْالالالؽ بهالالالقرة ظٚمالالالٜ، فُالالالـ بخهالالالقص هالالالذا افًالالالٗال، 

ؾٖٕٝ مٚ دام مًؽ افدفٔؾ جَٚز فؽ رد ؿقل ذفؽ افًٚمل، أمٚ إذا مٚ ـٚن ظْدك وٓ 

ًٚ إٔالالٝ مالالٚ ظْالالدك دفٔالالؾ، ؾالال٘ذًا ؿالالقل ذفالالؽ افًالالٚملِ  ،ٕالالٝ أوًٓ جٚهالالؾأر،   مَالالدم وثٕٚٔالال

فالالذفؽ ٕحالالـ  ،ٕالالٝ، وؿقفالالؽ إالالف مالالٚ دخالالؾ يف ظَالالع ؿالالقل هالالذا افًالالٚملأظالالذ جِِٓالالؽ 

 ـٔػ ؟ ،بْنق ف إٔف افًِػ افهٚف  ـٕٚقا مربٚيغ ظذ وقء هذه أيٜ افُريّٜ

ٜ أرشالِٓٚ افرشالقل  دَٚتِالٜ  ظْدٕٚ ؿهٜ ذفؽ افهالحٚيب افالذي ـالٚن يف هياّل

ِاًم، ؾًالٖل مالـ حقفالف افٍُٚر، ؾُجرح ـثر مْٓؿ أحد هٗٓء اجلرحك أصالٌ  دالت

فالق  ،ٓبد فؽ مـ اإلؽتًٚل ،ؿٚفقا فف: ٓ ،هؾ عدون فف رخهٜ يف أن ٓ يٌتًؾ

ْٚ افتالالل ظْالالدهٚ رء مالالـ حريالالٜ  الال ًِ ْٚ وإٍٔ الال ًِ ـُ أن ِؿًالالْٚ هٚفَهالالٜ هالالٚي ظالالذ إٍٔ ٕحالال

إبالالداء افالالرأي أمالالٚم افًالالٚمِل و افالالذي يُالالقن مالالـ ظالالٚدة صالالٚحٛ احلريالالٜ هالالذه أن يَالالقل: 

، تاُلرى فالق ـالٚن هالذا اجلالْس افالذي ٕنالر إفٔالف شافُالالماهلل مٚ دخؾ يف خمل هذا و»

افٔالالالالقم مُالالالالٚن ]...[ حقفالالالالف بٔالؿالالالالقن فالالالالف رخهالالالالٜ إٔالالالالف مالالالالٚ يٌتًالالالالؾ ؟ ٕٕالالالالف جمالالالالروح 
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فالالق  ،ٓبالالد أن تٌتًالالؾ ،ؿالالٚفقا فالالف: ٓ ،وبٔخنالالك مالالـ إصالالٚبٜ ادالالٚء فٌدٕالالف وإٕالالف يّالالقت

الؾ مْىالؼ أحالِدٕٚ  اِّل ـٕٚٝ افَهٜ مالع أحالدٕٚ أو بًٌالٚرة أخالرى ـالٚن ذفالؽ اجلالري  حي

مالالٚ بَٔالالقل إٔالالف هالالذا مالالش مًَالالقل ؟ إٔالالٚ جالالري  وأخنالالك ظالالذ  ،قن مقؿٍالالف؟صالالق بُٔالال

ٍٕز ادالقت ـٔالػ إٔالٚ بالدي أشالتحؿ وأؽتًالؾ ؟ مالٚ بْالؿالل مقؿٍالف هبالذا ادقؿالػ 

ِّٔف  ن يف تًالاِل ِّؿ فُالالالم افالالذيـ أؾتالالقه، ومالالع ذفالالؽ ؾُالاٚل فًُِس، شالال ء بالاٚل ادالالقت، ودالاٚل جالاٚل

تِٓؿ»: دظالاٚل ظالالذ افالالذيـ أؾتالالقه بَقفالالف  خالالُزه إػ افٌْالالل فقا حالالغ  ؿتِالالقه ؿالاٚل اهلل، أٓ شالاٖل

 :ٕحـ ٕٖخذ مـ هذه افَهٜ ؾٚئدتغ هٚمتغ شجِٓقا، إٕام صٍٚء افًل افًٗال

إٔالالالف اجلٚهالالالؾ فالالالٔس فالالالف إٓ أن يتٌالالالع افًالالالٚمِل شالالالقاٌء ـالالالٚن يًْالالالل ؾتالالالقى افًالالالٚمِل  .7

 ضٚبَٝ خمف وٓ ٓ .

افٍٚئدة افثٕٜٚٔ أن افًٚمِل عٛ أن ٓ يتنع يف إصدار افٍتقى وأن يتالقرع  .7

تك أو هالـف،  ،ٓٚظـ افتٓجؿ ظِٔ ٍْ خنٜٔ أن تُقن ؾتقاه شٌٛ والل ادُ

ؾٕ٘ام صٍٚء افًل افًٗال، إٕام  ،شٖفقا حغ جِٓقا»: ذفؽ مًْك ؿقفف 

 وبس.شـٚن ئٍُف أن ييب بٍُٔف افهًٔد

ًٚ هْٚ ٕٖخذ ؾٚئدة ثٚفثٜ .7 ًٚ ظالذ  ،وأيو وهل أن افًالٚمِل ـِالام ـالٚن أـثالر إضالظال

ًٚ، ٕن اف ْٜ ـِام ـٚن أؿرب صقاب ًُ ؾ افَالران افُالريؿ تٍهالٔالً، اف ًالْٜ تٍهاّل

ٓ ًٚ شتًامل افرأي و اإلجتٓٚد  ادٌْل ظذ افَقاظد حيتٚج اإلًٕٚن أحٕٔٚ

جتٓٚد مًّرض فِخىٖ ومًالّرض فِهالقاب و إصقل افؼظٜٔ، وفُـ آ

ؾٌَالالدر مالالٚ ظْالالده مالالـ افًالالْٜ ـثالالرة يًالالتٌْل هبالالٚ ظالالـ إشالالتًامل افَٔالالٚس ـثالالرًة، 

ْف مٚدتالالف ظْالالده ؿِٔ الال  ً ِالالٜ، ـِالالام اوالالىر إػ إشالالتًامل افالالرأي وـِالالام ـٕٚالالٝ اف

وافَٔٚس ـثرًا وـثرًا جدًا، وٓبد حغ ذاك أن يتًّرض فِخىٖ، مـ أجؾ 
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ًٚ ئالذفؽ ٕالحظ ف ئّٜ إربًٜ أن أحدهؿ ـِام ـالٚن أـثالر مالـ زمال ف حٍيال

ًٚ ظذ احلديٞ ـِام ـٚن أـثر إصالٚبٜ وافًُالس بالٚفًُس، فالذفؽ  وإضالظ

ْ  ً  ٜ.ـٚن اإلمٚم أمحد أؿرهبؿ إػ اف

 ( 00:  41: 19/   222) اهلدى والنور /  
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 ؟ٌٖ جيٛش إفتا٤ ايٓاس مبرٖب َعني

ًٚ مالالـ ادالالذاهٛ إربًالالٜ وأخالالذ بالالف يف  يًالالٖل شالالٚئؾ ؾَٔالالقل: مًالالِؿ حٍالالظ مالالذهٌ

 ظزائّف ورخهف، أعقز فف أن يٍتل بف افًٚئِغ؟

ًٚ إٔالالف مالالذهٛ ؾالالالن  افنالالٔخ: ٓ عالالقز فالالف أن يٍتالالل بالالام تًِالالؿ مالالـ مذهٌالالف إٓ بٕٔٚالال

ظالالالذ أشالالالٚس إٔالالالف افًِالالالؿ افالالالذي تقصالالالؾ هالالالق بدراشالالالتف افنخهالالالٜٔ إفٔالالالف  ٕن  وفالالالٔس

ًٚ، ادَِالالالد هالالالق حالالالٍٚك حيُالالالل مالالالٚ شالالالًّف، وظالالالذ هالالالذا ؾًِٔالالالف أن  ادَِالالالد فالالالٔس ظٚدالالال

ن جالالالقاب مالالالٚ شالالالٖفٝ ظالالالذ ادالالالذهٛ افالالالذي درشالالالتف هالالالق ـالالالذا وٓ يَالالالقل: إيَالالالقل: 

 اجلالالقاب ـالالذا  ٕن افٍالالرق بالالغ اجلالالقابغ أن اجلالالقاب افثالالٚ:ي وهالالق اجلالالزم بٖٕالالف ـالالذا

هذا صٖن افًٚمل افًٚر ف بٚفُتٚب وبٚفًْٜ، أمٚ ادَِد وفق ـٚن مـ ـٌٚر مـ ييـ 

.ًٚ  إٔف مـ ـٌٚر افًِامء ؾام دام إٔف مَِد ؾٓق فٔس ظٚد

 ظْد افًِامء: افًٚمل هق ـام ؿٚل ابـ افَٔؿ رمحف اهلل:

 اقعؾنننم ـنننال اَّلل ـنننال ر نننوقه

 

 

 

 ـننال اقصننحابة قننقس باقتؿوَننه 

أمالالالٚ افالالالذي يٍْالالالل حٔٚتالالالف يف دراشالالالٜ أؿالالالقال  ،ق افًالالالٚملإػ اخالالالر مالالالٚ ؿالالالٚل، هالالالذا هالالال 

مذهٛ مًغ دون أن يًر ف دفِٔالف أهالق مالـ افُتالٚب أم مالـ افًالْٜ أم مالـ اإلمجالٚع 

أم مـ افَٔٚس ؾٓذا هق ادَِد، وادَِد بٚتٍٚق افًِامء يًّك جٚهالً وٓ يًّك 

ًٚ  فالالالالالذفؽ جالالالالالالٚء يف ـتالالالالالٛ افٍَالالالالالالف يف ـتالالالالالٚب افَوالالالالالالٚء: وٓ عالالالالالقز أن يالالالالالالقػ  ظٚدالالالالال
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ًٚ بّذهٌالالف ؾٓالالق مَِالالد وفالالٔس اجلٚهالالؾ. . ؿالالٚل افنالالٚرح: أي ادَِالالد، مٓالالام ـالالٚن ظٚدالال

 بٚفًٚمل افذي عقز فف أن يٍتل.

ومالالـ ثّالالرة اخلالالال ف بالالغ افًالالٚمل احلََٔالالل وافًالالٚمل افالالذي أحًالالـ تًالالّٔتف بًالالض 

هالالٗٓء ادَِالالديـ حٔالالْام شالالامه: بٚفًالالٚمل ادجالالٚزي أي: ادَِالالد.. افٍالالرق بالالغ هالالذا 

ًٜ يٍتالالل اظالالت امدًا ظالالذ افالالدفٔؾ، إمالالٚ أن يَالالقل: ؿالالٚل اهلل أو ؿالالٚل وذاك أن افًالالٚمل حََٔالال

رشقل اهلل، أو اإلمجٚع ظذ هالذا، أو يَالقل: فالٔس هْالٚك ٕالص وإٕالام أجتٓالد رأيالل 

 وهذا اجتٓٚدي، ؾّـ ـٚن ظْده خر مْف ؾِٖٔتْٚ بف.

أمٚ افًٚمل ادجٚزي، أي: ادَِد ؾٓق افذي يَقل بًْٚء ظالذ مذهٌالف، ودالٚ ـالٚن 

غ افًِالالالؿ احلََٔالالالل وبالالالغ افًِالالالؿ ادجالالالٚزي ؾًالالالذ هالالالذا ظٚمالالالٜ افْالالالٚس ٓ يٍرؿالالالقن بالالال

افًٚمل ادجٚزي أن يَالقل: مالذهٌل ـالذا، وٓ يَالقل: اجلالقاب ـالذا  ٕٕالف ٓ يالدري 

 وٓ يًِؿ، ًٕؿ.

  (00:  01: 08/   319) اهلدى والنور / 
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 حٍٛ نتاب بدع١ ايتعصب املرٖيب

... يف ؿالالالالرأت يف ـتالالالالٚب أظتَالالالالد إٔالالالالف أحالالالالد افًالالالالٍِٔغ ٓ أذـالالالالر اشالالالالّف  مداخِالالالالٜ:

 .ابـ ظٌٚد .. .مِحؼ رد حؼ ظذ رشٚفٜ افٌقضل ..

 .دّد ظٔد ظٌٚد مداخِٜ:

 دّد ظٔد ظٌٚد.. مداخِٜ:

 دّد ظٔد ظٌٚد، ًٕؿ؟ افنٔخ:

 يدظق إػ تقحٔد ادذاهٛ. مداخِٜ:

ًٚ، ظٔالالالالد ظٌالالالالٚد تِّٔالالالالذي، ؾٖٕالالالالٚ أدظالالالالق إػ تقحٔالالالالد  افنالالالالٔخ: ٓ، فالالالالٔس صالالالالحٔح

ن أن أشالالٖفؽ إٔالالٝ: هالالؾ تًالالر ف افالالدظقة ادالالذاهٛ؟ هالالق هالالذا افالالذي يالالقحل إال أ

 افًٍِٜٔ؟!

 فًٝ مِؿ هبٚ ... مداخِٜ:

إير إٔٚ أشٚفؽ هؾ تًر ف مٚ هل افدظقة افًٍِٜٔ وتَقل: فًٝ مِاًم  افنٔخ:

هبالالٚ، مثالالؾ إذا شالالٖفٝ: تًالالر ف مالالٚ هالالق ادالالذهٛ افنالالٚؾًل؟ شالالتَقل ال: فًالالٝ مِالالاًم 

م إحٚضالٜ بٚفقالء، أمل بف، يٚ بٚرك اهلل ؾٔؽ! إٔٚ مٚ أشٖفؽ ظـ اإلدالٚم  ٕن اإلدالٚ

بٚفقء أحٚط بف، ٕحـ ٕتًِؿ مالُْؿ، ٕحالـ أفٌالٚن، افٌِالٜ افًربٔالٜ تًِّْٚهالٚ مالُْؿ، 
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ؾٖٕٚ مٚ أشٖفؽ ظـ اإلدالٚم، تًالر ف: ظْالدك ؾُالرة ظالـ افالدظقة افًالٍِٜٔ؟ فالٔس تِالؿ 

 هبٚ؟

 ..ؾُرة بًٔىٜ ٓ أؿقل . مداخِٜ:

ن ضٔالالالٛ! هالالالذه افٍُالالالرة افًٌالالالٔىٜ مالالالٚ هالالالل؟ امُالالالـ أن أؾّٓٓالالالٚ مْالالالؽ، إ افنالالالٔخ:

 ًٖ ًٚ َٕالالالقل فالالالؽ: أحًالالالْٝ وأصالالالٌٝ وٕحالالالـ ظالالالذ ذفالالالؽ، وإن ـالالالٚن خىالالال ـٕٚالالالٝ صالالالقاب

 شٌْغ فؽ وجف اخلىٖ، مٚ رأيؽ؟ امُـ ٕقجف هذا افًٗال؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 تٍوؾ. افنٔخ:

 (  00:  06:  02/ 332) اهلدى والنور/

 افذي ظرؾتف ظـ ادذهٛ يدظق إػ ترك.. مداخِٜ:

 أوًٓ: فٔس هْٚك مذهٛ .. افنٔخ:

 مجٚظٜ احلديٞ أو .... :مداخِٜ

ٕن إٔالالالٝ أن تريالالالد أن حتُالالالل ظالالالـ افالالالدظقة افًالالالٍِٜٔ، أول مالالالٚ بالالالدأت  افنالالالٔخ:

تَالالالالقل: افالالالالذي ظرؾتالالالالف ظالالالالـ ادالالالالذهٛ.. فالالالالٔس هْالالالالٚك مالالالالذهٛ، ٕحالالالالـ أن ٕحالالالالٚرب 

 افتّذهٛ  ٕن هذا هق افتديـ افذي ٕدٕدن حقفف أن افتديـ بٚتٌٚع مذهٛ ...

 يًْل: ...وزًا ...  ٚوزًا شّْٔٚهٚ مذهٛ  ٚ مداخِٜ:

 .إٔٝ  ٚوز هذه افٍِيٜ إذا شّحٝ تٍوؾ افنٔخ:

ًٚ  مداخِالالٜ: تالالدظقن افْالالٚس إػ تالالرك ادالالذاهٛ أو افتّالالذهٛ ؾٔٓالالٚ، ترـٓالالٚ  ٚئٔالال
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وافًّالالالؾ ظالالالذ أن ـالالالؾ إًٕالالالٚن يًالالالر ف احلُالالالؿ افؼالالالظل حتالالالك فالالالق مالالالٚ ـالالالٚن ظالالالٚمل أو 

ًٚ مـ ظْدك أن هذا افُالم ؽر صالحٔ ،  ًٚ هذا افُالم ظرؾتف حٚفٔ ضٚفٛ ظِؿ ضًٌ

 ا افَْىٜ.. فـ أؿقل فؽ: ...هذ

 .مٚ صٚء اهلل شٗال دؿٔؼ صٔخْٚ مداخِٜ:

 ٓ ظِٔف هق ـذفؽ، ٓ، أريد افذي تٍّٓف إٔٝ يٚ أخل. افنٔخ:

أؿقل فؽ: هذا افذي ؾّٓٝ، افذي ؾّٓتف أن فٔس ظًُف، افقء  مداخِٜ:

: أن افالالدظقة إػ تقحٔالالد ادالالذاهٛ واخلالالروج بالالرأي ٝ مًالالتٚء مْالالفأخالالر افالالذي ـْالال

حتالك ٓ تتٍالرق إمالٜ، وهالذا افُالالم اظتَالد فالق ـالٚن هْالٚك جمالٚل فتقحٔالدهٚ واحد 

 ـٕٚقا متًٚسيـ  ٕ ؿ ـٕٚقا ...ـٚن مٚ اختِػ إئّٜ افذيـ 

 هذه بوٚظتْٚ ردت إفْٔٚ.. افنٔخ:

ًٚ وـالٚن اخالتالؾٓؿ اخالتال ف مالـ أجالؾ افالديـ فالٔس مالـ فشّ  ا مداخِٜ: ْالٚ حٚفٔال

ٓ َٕالالالقل ـِٓالالؿ مًيّٓالالؿ ٕجالالالؾ ْالالٚ أهالالقاء مثالالالؾ مالالٚ حيهالالؾ مالالالع مًيالالؿ ظِامئ أجالالؾ

أهالالقاء صخهالالٜٔ بٔجالالقز ؾّالالـ ؿٌالالؾ ـالالٕٚقا مالالـ أجالالؾ افالالديـ ومالالـ أجالالؾ احلٍالالٚظ ظالالذ 

افديـ، ؾِق ـٚن هْٚك جمالٚل فتقحٔالدهٚ فُٕٚالٝ تقحالدت مالـ أيالٚمٓؿ، أرجالق إٔالؽ 

 تقو  ... جزاك اهلل خر.

هذه بوٚظتْٚ ردت إفْٔٚ، ٕحـ َٕقل يف ـتٚبٚتْٚ ودٚضاتْٚ: تقحٔالد  افنٔخ:

 مًتحٔؾ، اتٍَْٚ يف هذه افَْىٜ؟ إذا ظْدك إصُٚل حققٚ اضرحف.ادذاهٛ 

 ضٔٛ! افذي ضرحتف إٔٚ ... مداخِٜ:

أؿالالالالقل فالالالالؽ! شالالالالٌحٚن اهلل! أؿالالالالقل فالالالالؽ: هالالالالذه دظقتْالالالالٚ، ظْالالالالدك إصالالالالُٚل  افنالالالالٔخ:
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 حققٚ؟

 ٓ. مداخِٜ:

ضٔالالالالٛ! ٕحالالالالـ أن يف َٕىالالالالٜ مالالالالـ افالالالالدظقة، صالالالالٚيػ؟ ٕريالالالالد أن ّٕقالالالال  افنالالالالٔخ:

 هلل ظذ.. خىقة: ٕحـ أن متٍَقن واحلّد

ا مًالتحٔؾ، ظذ إٔف يًتحٔؾ مجع ادًِّغ ظذ مذهٛ واحد، هذ افنٔخ:

ٜ ؿالد تُالقن ٕٚبٔالٜ ؿِالٔالً فُالـ برحٚبالٜ صالدرك أريالدك ّالِٓ تقأخذ:ي شٖؿقل فالؽ ـ

تتحِّٓالالالالٚ: ٕحالالالالـ أظالالالالر ف بٚشالالالالتحٚفٜ هالالالالذا افقالالالالء مْالالالالؽ إٔالالالالٝ، دالالالالٚذا؟ ٕن ظْالالالالدٕٚ 

وافْهالالالٚرى تٍرؿالالالٝ افٔٓالالالقد ظالالالذ إحالالالدى وشالالالًٌغ ؾرؿالالالٜ، »حالالالديٞ ظالالالـ افرشالالالقل: 

 شغ ؾرؿالٜ ـِٓالٚ يف افْالٚر إٓ واحالدةظذ اثْتغ، وشتٍسق أمتل ظذ ثالالث وشالًٌ

هالالذه إمالالٜ اإلشالالالمٜٔ، ٕحالالـ إذًا ٕىِالالٛ افتقحٔالالد؟! ٕىِالالٛ ادًالالتحٔؾ، أن إٔالالٝ 

ٓزم تقرد ظِْٔٚ شٗال وإذا مل خيىر يف بٚفؽ افًٗال، إٔٚ شالٖفَْؽ إيالٚه، إذًا: إذا 

ـٔالالالػ ًّٕالالالؾ؟ مالالالٚ دام إٔالالالف  ذًا: ـٔالالالػ ًّٕالالالؾ؟ـْالالالٚ متٍَالالالغ ظالالالذ أن هالالالذا مًالالالتحٔؾ إ

مًالالالتحٔؾ أن ادًالالالِّغ يتجًّالالالقن ظالالالذ مالالالذهٛ واحالالالد، وٕحالالالـ دظالالالٚة إػ هالالالذا، 

مًالالتحٔؾ وأن أتْٔالالٚ فالالؽ بٚحلالالديٞ افالالذي مالالٚ يقجالالد واحالالد مالالـ هالالذا ادجِالالس إٓ 

وهالالالالق هٚوالالالالّف، شالالالالًّْٚه مالالالالرارًا تُالالالالرارًا، افٍرؿالالالالٜ افْٚجٔالالالالٜ، أن إٔالالالالٚ شالالالالٖفٝ شالالالالٗال 

اتٍالالٚق إمالالٜ اإلشالالالمٜٔ ظالالذ مالالذهٛ واحالالد ؾالالام هالالق  وشالالٖـرره: إذا ـالالٚن ٓ يُّالالـ

 افًّؾ؟ إٔٝ ظْدك جقاب قذا افًٗال؟

 ظْدي جقاب. مداخِٜ:

 تٍوؾ. افنٔخ:
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 إْٔٚ ًٕر ف مـ هل افٍرؿٜ افْٚجٜٔ وُٕقن مْٓٚ. مداخِٜ:

 جٔد. مٚ هق افًٌٔؾ دًرؾٜ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ؟ افنٔخ:

 ًْٜ.اتٌٚع احلديٞ وافًْٜ، ؾٓؿ أهؾ احلديٞ واف مداخِٜ:

أحًالالالالالْٝ جالالالالالدًا، إٔالالالالالٚ أرى إٔالالالالالؽ شتًالالالالالٌَْٚ بٚفًالالالالالٍِٜٔ، اتٌالالالالالٚع احلالالالالالديٞ  افنالالالالالٔخ:

وافًالالالالالْٜ، أريالالالالالد أرجالالالالالع مًالالالالالؽ إػ واؿالالالالالع ادًالالالالالِّغ، هالالالالالؾ هالالالالالؿ يتًٌالالالالالقن احلالالالالالديٞ 

 ُقٕقا مـ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ، ...وافًْٜ؟ حتك ي

ًٚ أو .. مداخِٜ:  .ادًِّغ مجًٔ

ضالالب ظِالؿ.. ٓ، ٕحـ ؾهِْٚ فالؽ، ادًالِّغ ثالثالٜ أؿًالٚم: ظِالامء..  افنٔخ:

 مجٓقر ادًِّغ.

ًٚ. مداخِٜ:  ؿًؿ شٔتٌع وؿًؿ فـ يتٌع ضًٌ

 مٚ هق إـثر؟ افنٔخ:

ًٚ. مداخِٜ:  إـثر فٔس متًٌ

ًٚ، ضٔٛ إـثر أن يقاؾؼ إؿؾ أو خيٚفٍف؟ افنٔخ:  فٔس متًٌ

 إـثر؟  مداخِٜ:

 ًٕؿ إـثر، يقاؾؼ إؿؾ أو خيٚفٍٓؿ؟ افنٔخ:

يًْالالل: ظالالدم اتٌالالٚع إؿالالؾ فالالٔس مًْالالك ذفالالؽ إٔالالف  مًِالالٔش، إٔالالٝ أن.. مداخِالالٜ:

ًٚ وخيٚفٍف ظّالً.  خمٚفػ فف، يُّـ يُقن أحد يقاؾَف رأي
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إٔٝ تتُِؿ أن ظـ فزومٔالٚت، يِالزم وٓ يِالزم، إٔالٚ أشالٖفؽ: هالؾ ؿالٚئؿ  افنٔخ:

 بذهْؽ يقاؾَف أو خيٚفٍف؟ واحدة مـ اثْتغ ..

 ٓ، خيٚفٍف.. مداخِٜ:

 بٚهلل، ظْدمٚ خيٚفٍف يًٚديف أو يقده؟ضٔٛ! وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  افنٔخ:

 ... خيٚفٍف شًٔٚديف. مداخِٜ:

بالالالالٚرك اهلل ؾٔالالالالؽ، خِٔالالالالؽ هبالالالالذه افَْىالالالالٜ: ؾالالالالْحـ ٕالالالالدظق افْالالالالٚس إػ أٓ  افنالالالالٔخ:

حيٚربقا دظقة احلؼ، مٚ هل دظقة احلؼ؟ افتل إٔٝ ذـرعٚ فالٔس إٔالٚ، ؾٖٕالٝ أن 

ل: هالق إٔالٚ شالٖظىٔؽ تٌْٔالف مرصال  إٔالؽ.. يَالٚل: إٔالؽ خٚمزال مالذهٛ خالٚمس يًْال

 ادذهٛ افقاحد، أو مرص  أن يَٚل فؽ: إٕؽ وهٚيب ؾخذ حذرك، خذ حذرك.

 صٔخْٚ! مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 تتّٔؿ رء فف صِٜ يف افٌحٞ.. مداخِٜ:

 تٍوؾ. افنٔخ:

يًْل: ـالم أو ذـر افدـتقر افٌالقضل يف ـتٚبالف: افالال مذهٌٔالٜ، يالذـرٕٚ  مداخِٜ:

 بُتٚبف أخر وهق افًٍِٜٔ.

 هلل ؾٔؽ.بٚرك ا افنٔخ:

ًٚ مـ أبقاب ـتٚبف ظْقإف: افتّالذهٛ بٚفًالٍِٜٔ  مداخِٜ: ًٚ أو بٚب ؾَد جًؾ ظْقإ

 بدظٜ، ؾٌٓذا افًْقان هدم ـتٚبف إول.
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 اهلل أـز. افنٔخ:

ؾنالالٔخْٚ! فالالق ٌٕالالذة هُالالذا مالالقجزة ظالالـ ـتالالٚب افًالالٍِٜٔ وإصالالٔٚء افتالالل  مداخِالالٜ:

 ذـرهٚ يف ـتٚبف.

ًٚ، واهلل إٔٚ مٚ أذـر أن تٍٚصٔؾ خ افنٔخ: ٚصٜ افُتٚب افثٚ:ي مالٚ ؿرأتالف إضالؿال

ًٚ: إٔالالالف ظْالالالدك ؾُالالرة ظالالالـ افالالالدظقة  فُالالـ افًْالالالٚويـ هالالذه ـٚؾٔالالالٜ، إٔالالالٚ شالالٖفتؽ أخالالالل إٍٔالال

افًالالٍِٜٔ؟ احلََٔالالٜ يالالٚ أشالالتٚذ! افالالدظقة افًالالٍِٜٔ هالالل يف جقهرهالالٚ: دظالالقة ادًالالِّغ 

إػ افرجالالالالقع إػ مالالالالٚ ـالالالالٚن ظِٔالالالالف افًالالالالِػ افهالالالالٚف  مالالالالـ احلالالالالرص ظالالالالذ افتًّالالالالؽ 

 وظّالً.بٚفُتٚب وافًْٜ ؾٓاًم 

ٕحالالالـ مالالالع إشالالالػ ًِٕالالالؿ يف هالالالذه احلٔالالالٚة افىقيِالالالٜ افتالالالل ظنالالالْٚهٚ مالالالع خمتِالالالػ 

افىٌَالالالٚت مالالالـ ادًالالالِّغ.. مالالالـ ظِامئٓالالالؿ ؾّالالالـ دو الالالؿ: أن هالالالذا احلالالالرص مٍَالالالقد 

ًٚ إٓ مالالالـ أؾالالالراد ؿِِٔالالالغ جالالالدًا يف اظتَٚدٕالالالٚ هالالالؿ افالالالذيـ وصالالالٍٓؿ افرشالالالقل ظِٔالالالف   ٚمالالال

ًٚ وشًٔقد بدأ ؽريإن اإلشالم »افهالة وافًالم يف ؿقفف يف احلديٞ افهحٔ :  ٌ

ًٚ ؾىقبك فٌِربٚء  .شؽريٌ

إلشالالم اأن ٕجؾ إزافٜ افنٌٓٚت واإلصالُٚٓت: أٓ تيالـ إٔالٝ يالٚ أشالتٚذ أن 

 يف ؽربٜ؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ »ضٔٛ! أن إذًا هذا احلديٞ صدق ؾْٔٚ أن:  افنٔخ: إن اإلشالالم بالدأ ؽريٌال

ًٚ ؾىالقبك فٌِربالٚءوشًٔق ـ هالؿ افٌربالٚء؟ ٕحالـ فالق شالٖفْٚ شالٚئؾ ؾَالٚل فْالٚ: مال شد ؽريٌال

ًٕتَالالالد إٔالالالف إن ؿٔالالالؾ: هالالالق ـالالالؾ متًّالالالؽ بّالالالذهٛ مالالالـ ادالالالذاهٛ إربًالالالٜ ٓ يُالالالقن 
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ًٚ يف هالالالالالذا، دالالالالالٚذا؟ ٕٕالالالالالف أوًٓ هالالالالالق يتًهالالالالالٛ إلمالالالالالٚم دون إئّالالالالالٜ أخالالالالالريـ  صالالالالالٚدؿ

ًٚ وهق إهؿ: ٓ يهدق ظِٔف تًريػ  وحيك افٍٚئدة يف إمٚم دون أخريـ، ثٕٚٔ

افٌربالٚء هالؿ افالذيـ »ف افهالالة وافًالالم: ؾ ظْٓؿ ؾَٚل ظِٔئافرشقل فٌِربٚء ؾَد ش

ؾالٚٔن واجًِْالٚ ُٕالقن سحيالغ  شن مٚ أؾًالد افْالٚس مالـ شالْتل مالـ بًالدييهِحق

ـالالام جريْالالٚ يف هالالذه اجلًِالالٜ: هالالؾ تًِالالؿ يف افًِالالامء ادالالذهٌٔغ أ الالؿ يهالالِحقن مالالٚ 

أؾًد افْٚس مـ بًده ظِٔف افهالة وافًالم مـ شْتف، أم هذا اإلصالح دهقر 

ٌالد يًالّقن بٖٕهالٚر افًالْٜ ـّكال يف بالالد أخالرى يًالّقن يف ضٚئٍٜ يف بًالض افال

بٖهؾ احلديٞ ـٚقْد وبٚـًتٚن.. يف بًض افالٌالد مثالؾ إردن وشالقريٚ وؽرهالٚ 

يًالالّقن بٚفًالالٍِٔغ إػ اخالالره وعًّٓالالؿ هالالٗٓء ـِٓالالؿ أ الالؿ حيالالٚوفقن أن يُقٕالالقا 

مـ افٍرؿٜ افْٚجٔالٜ، هالؾ تًِالؿ إٔالٝ ؽالر هالٗٓء ظالذ تًالدد أشالامئٓؿ واتٍالٚؿٓؿ يف 

ؾٓؿ، هؾ تًِؿ أن هْٚك مـ يْتّل إػ مذهٛ مـ ادالذاهٛ إربًالٜ حيالرص هد

ًٚ ـالالالالام وصالالالالٍف افرشالالالالقل ظِٔالالالالف افًالالالالالم:  هالالالالؿ افالالالالذيـ »أصالالالالد احلالالالالرص فُٔالالالالقن ؽريٌالالالال

؟ إٔالٚ أؿالقل مالع إشالػ: ٓ، إذًا: شأؾًالد افْالٚس مالـ شالْتل مالـ بًالدي ٚن ماليهالِحق

ًٚ، ثؿ ؾْحـ ٕريد مـ ـؾ ظِامء ادًِّغ أوًٓ، ثؿ مـ ضالب افًِؿ افؼظل ث ٕٔٚ

مـ ضالب ـؾ افًِقم مٚ دام  ًّْٚ مًٓؿ اإلشالم أن يدٕالدٕقا مًْالٚ دائالاًم وأبالدًا 

 أن يُقٕقا ؽربٚء أمثٚفْٚ.

ضًٌالالٚ! هْالالٚ يقجالالد ختههالالٚت، إٔالالٝ ضٌٔالالٛ مالالثالً إٔالالٚ أشالالتٍٔد مالالـ ظِّالالؽ، وٓ 

أشتىٔع أن أظٔش يف ؽر ظِّالؽ، وادٗمْالقن ـّثالؾ اجلًالد افقاحالد ـالام تًالر ف 

حالالالـ ٕريالالالد مالالالـ ـالالالؾ أؾالالالراد ادًالالالِّغ ظالالالذ اخالالالتال ف احلالالالديٞ صالالالحٔ ، ـالالالذفؽ ٕ

ختههالالالٚعؿ ودراشالالالٚعؿ أن يِتَالالالقا مًْالالالٚ ظالالالذ ـِّالالالٜ شالالالقاء، وهالالالل: احلالالالرص أن 
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إن اإلشالالالالم بالالالدأ »ُٕالالالقن ؽربالالالٚء يف هالالالذا افالالالزمـ  ٕن افرشالالالقل ظِٔالالالف افًالالالالم ؿالالالٚل: 

ًٚ ؾىالالقبك فٌِربالالٚءؽري ًٚ وشالالًٔقد ؽريٌالال فٌِربالالٚء: صالالجرة يف اجلْالالٜ، يَالالقل  كضالالقب شٌالال

ادنالالالع حتتٓالالالٚ يّقالالال افراـالالالٛ »ًالالالالم يف احلالالالديٞ افهالالالحٔ : افرشالالالقل ظِٔالالالف اف

ًٚ قالالالؿ، مالالالـ هالالالؿ؟ افٌربالالالٚء، مالالالٚ  شمٚئالالالٜ ظالالالٚم ٓ يَىًٓالالالٚ ضالالالقبك بٚفٌِالالالٜ افًٚمٔالالالٜ: هْٔئالالال

صالالٍتٓؿ؟ يهالالِحقن مالالٚ أؾًالالد افْالالٚس مالالـ شالالْتل مالالـ بًالالدي، ؾالال٘ذا ظالالٚمل مالالـ ظِالالامء 

ًٚ يف هالالالالذا ادجالالالالٚل وحًالالالالٌؽ مالالالالٚ إٔالالالالٝ ؾٔالالالالف  ادًالالالالِّغ أصالالالالِ  وإٔالالالالٝ فًالالالالٝ ظٚدالالالال

ًٚ فف يف افالدظقة ؾحْٔئالذ ادجٚل مـ  افًِؿ عٛ أن تُقن مًف، أن تُقن مًتجٌٔ

 تدخؾ يف عْئٜ افرشقل ظِٔف افًالم قٗٓء افٌربٚء، تٍوؾ يٚ دـتقر.

 (  00:  07:  09/ 332) اهلدى والنور/

... صٔخْٚ! يف هذا ادقوع يًْل: يف ظْدي تًالٚؤٓت ـثالرة أرى  مداخِٜ:

ٓ ٕتٌالالالع ادالالالذاهٛ إربًالالالٜ، وأن تقحٔالالالد هالالالذه بالالالٖن افًالالالٍِٜٔ تَالالالقل: بْٖٕالالالٚ عالالالٛ أن 

ادالالالالذاهٛ ٓ يُّالالالالـ أن حيهالالالالؾ، إٔالالالالٚ أرى بالالالالٖن ادالالالالذاهٛ إربًالالالالٜ هالالالالل مالالالالذاهٛ 

بالالام اشالالتىٚع  ¢افًالالِػ افهالالٚف  حالالٚوفقا أن عتٓالالدوا بٕٚخالالذ ظالالـ شالالْٜ افرشالالقل 

ـؾ واحد مْٓؿ أن عتٓد، ورأى أن هذا صحٔ   فذا: أرى أن ظِْٔٚ ٕحـ مًؼ 

ٖخالالالذ مالالالـ هالالالذه ادالالالذاهٛ ومالالالـ ؽرهالالالٚ وظِالالالُٔؿ إٔالالالالتؿ ادًالالالِّغ أن ٕحالالالٚول أن ٕ

ظِالالالالامء ادًالالالالِّغ أن تَقمالالالالقا بتقحٔالالالالد هالالالالذه ادالالالالذاهٛ.. أو فالالالالٔس تقحٔالالالالدًا قالالالالذه 

أراء ادختٍِالالالالالٜ يف هالالالالالذه مالالالالالـ ادالالالالذاهٛ وإٕالالالالالام بالالالالالٚٓجتامع ظالالالالالذ رأي صالالالالحٔ  

ادذاهٛ ـّثالً ٕٖخذ مًٖفٜ افقوقء أو مٚ إػ ذفؽ.. أن يُقن هْٚفالؽ اجالتامع 

 ظذ رأي مًغ، وأن ٓ ٕسك احلٌؾ ظذ افٌٚرب ـالام أرى مـ ظِامء ادًِّغ

يف هالالذا  ٕٕالالالؽ يالالٚ شالالالٔدي افنالالٔخ أؾٓالالالؿ مالالـ ـالمالالالؽ ظالالذ حًالالالٛ مًرؾتالالل بٖٕالالالؽ 
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ًٚ وإٕالالام أن عتٓالالد إػ افًالالْٜ فٔهالالِ   تَالالقل: أن ظالالذ ـالالؾ إًٕالالٚن أن ٓ يتٌالالع مالالذهٌ

 مـ هذه افًْٜ، هذا ٓ يْىٌع إٓ ظُِٔؿ مًؼ افًِامء 

 ٚدؽ اهلل..شٚدؽ اهلل، ش افنٔخ:

 ٓ يْىٌع حتك ظِْٔٚ ٕحـ .. مداخِٜ:

 ٓٚ..تشٚدؽ اهلل، ـؾ هذه اجلًِٜ، هذه افثّرة افتل اؿتىٍ افنٔخ:

 يٚ شٔدي افنٔخ اجًِْل أـّؾ افذي ؾّٓتف .. مداخِٜ:

مٚ افذي تريد أن تُّؾ، تتّْٓٚ بخال ف مٚ ؾْٔٚ، ـٔػ تريد أن تُّؾ،  افنٔخ:

تريالد أن تالتُِؿ دالٚضة شالٚظٜ وبًالد ذفالؽ مٚ بْل ظالذ ؾٚشالد ؾٓالق ؾٚشالد، يًْالل: 

.ًٚ  تُقن ظذ صٍٚ جر ف هٚر، أو إحًـ ٌْٕٓؽ ظذ خىئؽ مٌدئٔ

 تٍوؾ. مداخِٜ:

مالالالـ افالالالذي ؿالالالٚل فالالالؽ إْٔالالالل أؿالالالقل: .. وإٔالالالٚ تُِّالالالٝ مالالالع إشالالالتٚذ تِالالالؽ  افنالالالٔخ:

افًٚظٜ ردًا ظذ مٚ ؿد يٍٓؿ مالـ رشالٚفٜ افٌالقضل أن هْالٚك إًٕالٚن يف افالدٕٔٚ يَالقل: 

ٍرٕز افذي أشِؿ أن هذا ٓ بد أن عتٓد ويٖخذ ادًٚئؾ مـ ن هذا ادًِؿ افإ

 افُتٚب وافًْٜ، مٚ شًّٝ هذا افُالم؟ ـٔػ تَقل إٔٝ: ...

إٔالالٝ ترجالالع يالالٚ شالالٔدي افنالالٔخ وتَالالقل: ٕحالالـ ... ًٕالالِؽ مالالذهٛ مالالـ  مداخِالالٜ:

 ادذاهٛ ..

ـٔالالالػ تَالالالقل إذًا: إٔالالالٚ أؿالالالقل: ـالالالؾ مًالالالِؿ ٓزم يالالالٖيت يٖخالالالذ فقحالالالده، اهلل  افنالالالٔخ:

ًٚ: .. إذًا: ٓزم تْتٌف دٚ تَقل، أن أؿالقل رء هيديؽ يٚ دـ تقر، إٔٚ ؿِٝ فؽ إٍ
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ـْ ﴿جديد: ربْالٚ ؿالٚل:  َؾ افالذ  َُٖفقا َأهاْل قنَ َؾٚشاْل اُّل َِ ًْ ْاْلُتْؿ ٓ َت ـُ ربْالٚ يف  [12]النحة::﴾ِر إِْن 

هذه أيٜ جًؾ ادجتّع اإلشالمل ؿًّغ: ظٚمل وؽر ظٚمل، وأوجٛ ظذ ـؾ 

خر، أوجٛ ظذ مـ ٓ يًِؿ أن يًٖل وأوجٛ مـ افًَّغ مٚ ٓ عٛ ظذ أ

ظالالذ مالالالـ يًِالالالؿ أن عٔالالالٛ، ـٔالالالػ إٔالالالٝ تَالالقل إذًا تتّْٓالالالل بخالالالال ف مالالالٚ ظْالالالدي، إٔالالالٚ 

أومـ هبذه أيٜ وبُالؾ ايالٜ تقوال  ادًالٚئؾ افتالل اختِالػ ؾٔٓالٚ ادًالِّقن ؿالدياًم 

:ًٚ  وحديث

مْٓٚ: أن ادًالِؿ ظِٔالف أن يرجالع إػ ـتالٚب اهلل وإػ حالديٞ رشالقل اهلل وؿِْالٚ 

 ًٚ ًٚ  إٍ ظْدمٚ ـْٚ ٕجٔالٛ إشالتٚذ هْالٚ: ٕحالـ ٍٕالرق بالغ افتَِٔالد ؾٔجالٛ افتَِٔالد أحٕٔٚال

ظالالالذ افًِالالالامء وبالالالغ افتالالالديـ بٚفتَِٔالالالد ؾٓالالالذا حالالالرام، هالالالذا ٕحالالالـ َٕقفالالالف فُالالالـ إذا أتْٔالالالٚ 

ِقاؿالالالع.. إٔالالالٝ مالالالثالً أن، إٔالالالٝ ضٌٔالالالالٛ، ٓ تًالالالر ف هالالالذه افهالالالالة صالالالالحٔحٜ أو مل ف

، أو إٔٚ صٚؾًل ؾَط، ته ، مٚ واجٌؽ؟ فٔس واجٌؽ إٔؽ تَقل: إٔٚ حٍْل ؾَط

واجٌؽ أن تًٖل أهؾ افًِؿ افذيـ تثؼ هبالؿ، هُالذا افَالران يَالقل فالؽ، وإٔالٚ أؿالقل 

وخالذ دروس ادالذاهٛ.. افٍَالف  ٓ أؿقل فؽ: أن تسك ضٌٚبتؽ ... فؽ هُذا، إٔٚ

ًٚ وأصالالقل اادَالالٚرن ـالالام يًالالّك افٔالالقم، وبًالالد ذفالالؽ  درس ظِالالؿ احلالالديٞ اصالالىالح

ًالالر ف إٔالالف يالالٚ تالالرى افهالالقاب هالالؾ مالالس افٍَالالف ـالالذفؽ مالالـ أجالالؾ تالالتُّـ بًالالد ذفالالؽ ت

ادرأة يَْض افقوقء أو ٓ يَْض افقوقء؟ ٓ، ٓ عٛ ظِٔؽ هذا فُـ عٛ 

 ظِٔؽ أن تًٖل أهؾ افًِؿ.

ثالالؿ مالحالالظ مْالالؽ وٓ مٗاخالالذة إٔالالؽ تَالالقل: ظِالالُٔؿ ـالالذا، يالالٚ أخالالل! ٕحالالـ ظالالذ 

هالالذا، ٕحالالـ ٕالالدظق أهالالؾ افًِالالؿ وأهالالؾ آختهالالٚص ومالالٚ ظٓالالدك بًٌٔالالد ظْالالدمٚ شالالٖفْٚ 

ر ؿِْٚ فف: افدـتقر افٌقضل أن مٚ رأيؽ يًتىٔع أن عتٓالد أوًٓ؟ زمِٔؽ افدـتق
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ؿالالٚل: واهلل إذا وؿٍْالالٚ ظْالالد رشالالٚفتف هالالق يَالالقل: إٔالالف يًالالتىٔع أن عتٓالالد، إٔالالٚ ؿِالالٝ فالالف: 

فُالالـ هالالق ٓ يالالزال صالالٚؾًل ادالالذهٛ ؾِالالامذا ٓ عتٓالالد، ؾالال٘ن افٌالالقضل أن إٔزفالالف يف 

ّالٔؿ مالـ أيالـ أخذتالف، إٔالف مْزفٜ رجؾ مـ ظٚمٜ ادًالِّغ، ؾَِالٝ ال إذًا: هالذا افتً

إٔٚ أو ؽري مـ ضالب افًِؿ أن يٍرض ظذ ظٚمٜ ادًالِّغ أن عتٓالدوا، ٓ يالٚ 

أخالالل! هالالذه افٌوالالٚظٜ فًٔالالٝ صالالٚدرة مالالـ ظْالالدٕٚ، إٔالالٝ شالالًّتٓٚ مالالـ أظالالدائْٚ أظالالداء 

 افدظقة ظرؾٝ ـٔػ؟

 ... مداخِٜ:

 مٚ شًّٝ رء؟ افنٔخ:

 اهلل يًٚدؽ. مداخِٜ:

 مٚ شًّٝ رء؟  افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

 ضٔٛ مـ أيـ هذه افٌوٚظٜ ضًِٝ مْؽ إذًا؟ افنٔخ:

هالالالذا تٍُالالالر أؿالالالقل فالالالؽ ظالالالذ حالالالد مَالالالدريت مالالالـ افقالالالء افالالالذي ؾّٓتالالالف  مداخِالالالٜ:

 مْؽ.

 مـ افذي ؾّٓتف. افنٔخ:

 وإن ـٚن يف ظْده تقؤ  ... مداخِٜ:

ؾَط يًْل.. ؽريٛ يٚ دـتقر إٔؽ تُقن.. هذه اهلل أـز، ؽريٌٜ هذه..  افنٔخ:

رج وأن ٕحـ افٌوٚظٜ مل تىِع مْٚ، ٕحـ َٕقل: .. شالٖضب افٌوٚظٜ مـ اخلٚ
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مثالالٚل يتًِالالؼ يف مْٓتالالؽ: إذا ـالالٚن ضٌٔالالٛ ضٚفالالٛ يف افىالالٛ هالالؾ يهالالِ  أن عالالري 

 ظِّٜٔ جراحٜٔ وهق مٚ زال يف افوحوٚح؟

 ٓ. مداخِٜ:

وهُالالذا ظِالالؿ افؼالالع، ـٔالالػ تتهالالقر إٔالالٝ وـٔالالػ دخالالؾ يف ظَِالالؽ إْٔالالٚ  افنالالٔخ:

ن وفالالق ـالٚن إٕجِٔالزي ويٍٓالؿ افَالران ويٖخالالذ َٕالقل: أن ـالؾ مًالِؿ ٓزم يٍالت  افَالرا

ًْ ﴿احلُؿ يٚ ترى  ٚءَ َأْو َٓم ًَ ادَهقد ؾٔف اجلامع أو مَهالقد  [12]النساء:﴾ُتُؿ افْ 

ؾٔف افِّس؟ ـٔػ دخالؾ يف ظَِالؽ إْٔالٚ َٕالقل هُالذا؟! ظالذ افالرؽؿ مالـ احلالديٞ 

 افًٚبؼ، شٚدؽ اهلل ؾَط.

ي واحالالالد مْالالالٚ أن بٚفًْالالالٌٜ فِّالالالذاهٛ إربًالالالٜ يًْالالالل: ٓ عالالالٛ ظالالالذ أ مداخِالالالٜ:

يَقل: إٔٚ حٌْع أو إٔٚ صٚؾًل أو إٔٚ مٚفُل، عٛ تذوب هالذه ادالذاهٛ أو ٓ، 

 هذا افقء افذي أحٌٌٝ ..

يٚ أخل شؾ مٚ صئٝ إٔٚ شٖجٌٔؽ، فُـ إٔؽ تتّْٓٚ بام فٔس ؾْٔٚ هذا  افنٔخ:

 ٓ عقز ...

إٔٚ مل أعّؽ يٚ شالٔدي افنالٔخ، إٔالٝ.. شالٔدي افنالٔخ إٔالٝ عالٛ أن  مداخِٜ:

 ن أوشع صدرًا مـ ذفؽ، إٔٚ شٖفتؽ ظذ حًٛ مًرؾتل ..تُق

هالالؾ إٔالالٝ ؿِالالٝ  ،يًْالالل: ـالالؾ هالالذا مالالٚ تالالرا:ي واشالالع افهالالدر؟ أمالالٚ ظجٔالالٛ افنالالٔخ:

ًٚ: مٚ شًّتف مْل؟  إٍ

 إٔٚ هذا افذي ؾّٓتف .. مداخِٜ:

ـٔالالػ افالالذي ؾّٓتالالف؟ ضٔالالٛ! واجلّٓالالقر اجلالالٚفس ؾٓالالؿ مًالالؽ.. اصالالسك  افنالالٔخ:
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 يف هذا افٍٓؿ؟

 ي افنٔخ! إٔٚ ..واهلل يٚ شٔد مداخِٜ:

 ضٔٛ! اشٖل مٚ صئٝ أن. افنٔخ:

إٔالالٚ افالالذي ؾّٓتالالف هالالذا، إٔالالٚ ٓ هيّْالالل افالالذي ؾّٓالالف اجلّٓالالقر اجلالالٚفس   مداخِالالٜ:

ْٕٕالالل ٓ أشالالالتىٔع أن أشالالالٖل ـالالالؾ واحالالالد: مالالٚذا ؾّٓالالالٝ؟ إذا تَالالالدر أن  ٌْٔالالالل ظالالالذ 

شالالالالٗاال.. ظالالالالذ افقالالالالء افالالالالذي شالالالالٖفتف أجٌْالالالالل، ٓ حتالالالالٛ أن  ٌْٔالالالالل إٔالالالالٚ أشالالالالحٛ 

 :ي مل أشٖل.شٗاال واظتز أ

مٚ صٚء اهلل ظِٔالؽ! ؿٌالؾ أن تَالقل هالذا افُالالم، أؿالقل: اشالٖل مالٚ صالئٝ،  افنٔخ:

 مٚذا يًْل.. شٗافؽ خىر جدًا حتك ٓ ..

 بٚفًٌْٜ فِّذاهٛ إربًٜ.. مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

هالؾ يف ـالمُالؿ بالٖن هالذه ادالذاهٛ عالٛ أن ٓ يَالقل اإلًٕالٚن: إٔالٚ  مداخِٜ:

 حٌْع أو مٚ إػ ذفؽ؟صٚؾًل، أو إٔٚ مٚفُل أو إٔٚ 

 ًٕؿ، عٛ أن ٓ يَقل، أخذت اجلقاب؟ افنٔخ:

 ًٕؿ، ... مداخِٜ:

 مٚ رأيؽ إٔٝ، عٛ ظْدك، ًٕؿ. افنٔخ:

إٔالالتؿ أهالالؾ شالالٔدي افنالالٔخ! إٔالالٚ ٓ أؿالالدر ...إٔالالٚ ظْالالدي، اهلل يًالالٚدؽ يالالٚ  مداخِالالٜ:

ـْ ﴿افًِؿ وـؾ حغ تَقل ال:  َُٖفقا َأْهَؾ افذ  ًْ َؾْٚش ُْْتْؿ ٓ َت ـُ قنَ ِر إِْن  ُّ  [12]النح::﴾َِ
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 إٔٚ أشٖفؽ، دٚذا أشٖفؽ؟

 ضٔٛ! هؾ إٔٚ أؿقل فؽ: ٓ تًٖفْل؟! افنٔخ:

 ٛ! دٚذا ...ضٔ مداخِٜ:

 إٔٚ أؿقل فؽ ٓ تًٖفْل؟! افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

 فُـ يٚ ترى إذا ؿِٝ فؽ: اشٖفْل، أٓ عقز أن أشٚفؽ؟ افنٔخ:

 أشٖل ضًٌٚ. مداخِٜ:

ل فؽ: مثؾ مٚ إٔٝ عقز أن تًٖفْل وأؿقل وهذا أؾًِف مًؽ، إٔٚ أؿق افنٔخ:

 فؽ: شِْل بام صئٝ، فُـ هؾ هذا يًْل: إٔف إٔٚ امْقع أن أشٖفؽ؟

 ٓ، فٔس امْقع. مداخِٜ:

إذًا: دٚذا تًتُْر أ:ي أشٖفؽ؟! إٔٚ بًدمٚ أجٌتؽ، أؿقل فؽ: إٔٝ مٚ  افنٔخ:

 رأيؽ؟ إٔٝ..

ٓ أظر ف، ؾٔجٛ  إٔٚ رأي بام ؿِٝ: إٔٝ ـًٕ٘ٚن مـ أهؾ افذـر وإٔٚ مداخِٜ:

أريالد أن ظع أن اخذ بٚفقء افذي ؿِتف  ٕ:ي ٓ أظِؿ أـثر مـ ذفؽ، فُـ أن 

 ؟ أشٖفؽ شٗال: دٚذا ...

مٚ رأيؽ يٚ أبق فالٔذ! أن تًالًّف ـالمالف إول حتالك يًِالؿ افالدـتقر إٔالف  افنٔخ:

يتْٚؿض يف ـالمف  ٕٕالف بالدأ يًّالؾ دالٚضة إٔالف إٔالتؿ أهالؾ افًِالؿ ٓزم أن تًِّالقا 

ـْ ﴿وـالالالالذا.. صالالالالٚيػ؟! وأن يالالالالٖيت ويَالالالالقل:  ـالالالالذا َؾ افالالالالذ  َُٖفقا َأْهالالالال ْاْلالالالُتْؿ ٓ َؾْٚشالالالال ـُ ِر إِْن 
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قنَ  ُّ َِ ًْ ، إٔٚ يٚ دـتقر! أجٌتؽ: ٓ عٛ، ؾ٘ن اؿتًْالٝ ؾٌٓالٚ، مل تَتْالع [12]النح::﴾َت

 أشٖل حتك أجٌٔؽ، تريد افتٍهٔؾ؟ ؿِٝ: تريد تٍهٔؾ.

 واهلل إٔٚ أحٛ أظر ف دٚذا يًْل؟! مداخِٜ:

 فؽ..أشٖ افنٔخ:

ظدم اتٌٚع مذهٛ بًْٔالف، دالٚذا َٕالقل.. ٓ يهال  أن َٕالقل: إٔالٚ حٍْالل  مداخِٜ:

 أو إٔٚ مٚفُل، إذا هْٚك إمُٕٜٚٔ إٔؽ تٍتْٔل ..

يالالٚ أخالالل! ٓ تُالالرر افُالالالم بالالٚرك اهلل ؾٔالالؽ، هالالذا ٓ عالالقز، واحالالد يَالالقل  افنالالٔخ:

 فؽ: تريد افتقؤ  ؿؾ فف: ًٕؿ، ؿؾ فف: ٓ.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

: إذا شتجٔٛ أو ٓ، مٚ مًْك هذا عدد:ي أو مٚذا؟ واهلل ترجع وتَقل افنٔخ:

 ؽريٛ.

 يريد أن يتِىػ يف افًٗال افدـتقر . مداخِٜ:

ٓ أريالالالده يتِىالالالػ بالالالٚفًُس، إٔالالالٝ تًالالالر ف مالالالـ تالالالٚريخ ادالالالذاهٛ رء  افنالالالٔخ:

 حتك ٕقؾر.. ٕنىٛ ؿِٔالً مـ افُالم.. تًر ف تٚريخ ادذاهٛ؟

 رء بًٔط. مداخِٜ:

ف يف زمالـ أبالق بُالر وظّالر وظالثامن وظالع مالٚ ـالٚن ضٔٛ! هؾ تًالر ف إٔال افنٔخ:

 هْٚك مذاهٛ؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:
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ضٔالالٛ! ؾالال٘ذا ؿالالٚل فالالؽ أحالالدهؿ: ٕحالالـ ٓ ٕريالالد مالالذاهٛ أن مالالثِام ـالالٚن  افنالالٔخ:

 إمر إول، أٓ يدخؾ يف ظَِؽ أن هذا افُالم صحٔ ؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ وٓ صالالٚؾ افنالالٔخ: ًٚ ضٔالالٛ! إتٓالالك مالالٚذا تريالالد بًالالد؟! ٓ عالالٛ أن تُالالقن حٍْٔالال ًٔ

ًٚ وٓ ؽالالر مالالذهٛ صالالًٔل وزيالالدي وٕحالالق ذفالالؽ، فُالالـ ٕحالالـ  ًٚ وٓ حٌِْٔالال وٓ مٚفُٔالال

افٔالالالقم َٕتكالالال ظالالالذ مالالالٚ ؾْٔالالالٚ ))..إَىالالالٚع..(( حتالالالك عالالالٛ ظالالالذ ادًالالالِؿ أن يُالالالقن 

ًٚ  ٕن ادًِّغ افذيـ مٚتقا ؿٌؾ هذه ادذاهٛ مٚتقا مًِّغ أو مٚتقا ؽر  حٍْٔ

ام مالالٚتقا هالالؿ ؽالالر متًّالالُغ مًالالِّغ؟ ٓ صالالؽ، مالالٚتقا مًالالِّغ، ؾالالْحـ إذا متْالالٚ ـالال

بّالالالذهٛ مالالالـ ادالالالذاهٛ، أٓ ُٕالالالقن مًالالالِّغ، ؾالالال٘ذًا: أردٕالالالٚ أن َٕالالالقل: عالالالٛ اتٌالالالٚع 

 مذهٛ مـ أيـ ٕٖيت هبذا احلُؿ افقاجٛ؟

ظُِٔؿ بًالْتل »إٔٚ أؿقل: ٓ أظِؿ مدى صحٜ احلديٞ افذي يَقل:  مداخِٜ:

 .شوشْٜ افراصديـ مـ بًدي .. 

 اهٛ ..اهلل هيديؽ يٚ دـتقر! هٗٓء مذ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٕالالٔٝ إٔالالؽ تًالالٖل ظالالـ ادالالذاهٛ إربًالالٜ، هالالٗٓء اخلٍِالالٚء افراصالالديـ  افنالالٔخ:

 أقؿ مذاهٛ؟! 

ادًْالالل ـالالٚن بٚخلٍِالالٚء افراصالالديـ هالالؿ ؾَالالط اخلٍِالالٚء افراصالالديـ، أمالالٚ  مداخِالالٜ:

 ..¢افراصديـ مـ أهؾ افًْٜ بًد افرشقل 

ْالالل جالالقاب مالالٚ حًالالٔٝ ... مالالٚ ؾًِالالٝ أن إٔالالٝ، إٔالالٚ شالالٖفتؽ مالالٚ أظىٔت افنالالٔخ:
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 وظدت تًٖفْل، اهلل يًٚدؽ!

 اخلٍِٚء افراصديـ مل يُـ قؿ مذاهٛ. مداخِٜ:

ضٔالالالالٛ! إذًا: مالالالالٚ تريالالالالد بٚحلالالالالديٞ؟ مالالالالٚ دام إٔالالالالؽ تًالالالالر ف مًْالالالالٚ أن ؿٌالالالالؾ  افنالالالالٔخ:

  -ادذاهٛ إربًٜ ـٕٚقا مًِّغ

ؾالالام دام واوالال  بالالٚرك اهلل ؾٔالالؽ إٔالالف ؿٌالالؾ ادالالذاهٛ إربًالالٜ ـالالٚن هْالالٚك مًالالِّغ  

اقالالالالدى وظالالالالذ افتَالالالالك إػ اخالالالالره، مالالالالٚ هالالالالق أن واؿالالالالػ يف صالالالالٚحلغ مالالالالٚتقا ظالالالالذ 

ضريَالالؽ إٔالالؽ تًالالتٌرب ظْالالدمٚ َٕالالقل ٕحالالـ: ٓ عالالٛ ظالالذ ادًالالِّغ أن يُقٕالالقا 

ظالالالالذ مالالالالذهٛ مالالالالـ ادالالالالذاهٛ إربًالالالالٜ، أٓ يًالالالالًٓؿ مالالالالٚ وشالالالالع افًالالالالِػ افهالالالالٚف ، 

 شتَقل: ًٕؿ، إذًا: مٚ بَل ظْدك مٚذا ؿٚل؟ هٚتف.

ٕٝ مًْٚ ؾًالً وظِْٔٚ ؾُرًا، وافٌريٛ يف ادقوقع إٔؽ تًٖل ذاك افًٗال وأ

 وهذا مـ ظجٚئٛ افتْٚؿض  ٕٕؽ تريد.. هؾ تًِؿ؟! 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ْٕٕالالل أخنالالك إٔالالؽ مل تٍّْٓالالل، ثالالؿ تالالٖيت وتٌْالالل ظالالالال وؿهالالقر ظالالذ  افنالالٔخ:

رء مٚ ؾّٓتف مْل، ـٔػ إٔٚ ؾّٓٝ مْؽ إٔؽ مًْٚ ؾًالً وظِْٔٚ ؾُرًا؟! ـٔػ؟! 

ذهٛ وٓ ظنالالٝ إٔالالٚ ظالالذ مالالالذهٛ ـالالٚن مالالـ مجِالالٜ ـالمالالؽ إٔالالؽ ٓ تتًّالالالؽ بٚدالال

 مًغ، أفٔس ـذفؽ؟

 موٌقط. مداخِٜ:

هذا هق إٔٝ تِتَل مًْٚ يف هذا، وحْٔئذ تَالقل: إٔالٚ أؿالقل: إٔالؽ ظِْٔالٚ  افنٔخ:

دٚذا؟ ٕٕؽ تريد أن تَقل: إٔالٝ تَالقل ٓ عالٛ، ـٔالػ هالذا ٓ عالٛ؟ يالٚ أخالل! 



 التعصب املذٍيب ------------------------------------------------ جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

777 

 فق ـٚن عٛ تُقن إٔٝ ؾٚشؼ ـٖٕؽ إٔٝ فًٝ ظذ مذهٛ، ص  أو ٓ؟

يالالالٚ صالالالٔخ! ادنالالالُِٜ بٚفنالالالُؾ افتالالالٚال: إٔالالالٚ تُِّالالالٝ بُالالالالم يف إول  ِالالالٜ:مداخ

ؿِٝ فؽ: إٔٚ أظر ف إْٔٚ يف ادذهٛ احلٌْع فُالـ إٔالٚ ٓ أمل بٚدالذهٛ احلْالٌع 

 ...أن يُقن ظذ مذهٛ افقء ؾًالً إٔٝ أجٌٝ إٔف ...ؾٓذا 

يًْالالالل: .... إٔالالالٝ أو هالالالق، ـِّالالالٜ مِالالالؿ، يًْالالالل: مالالالٚذا يريالالالد يُالالالقن ظالالالٚمل  افنالالالٔخ:

 ٛ احلٌْع؟بٚدذه

ٓ عٛ اإلًٕٚن أن يُقن ظذ مذهٛ مًغ، وفُـ بٍْس افقؿٝ  مداخِٜ:  

إٔالالالالٚ أظِالالالالؿ ظالالالالـ افْالالالالٚس ـِٓالالالالؿ أن هالالالالذا مالالالالـ ادالالالالذهٛ افٍالالالالال:ي هالالالالذا مالالالالـ ادالالالالذهٛ 

 افٍال:ي، ظذ هذا إشٚس أردت أن أظر ف: هؾ هذا صحٔ  أم هذا خٚضئ ..

 ظـ افْٚس! هؾ أن افدـتقر يْهٍْل؟ إٔٚ أتُِؿ ظْف وهق يتُِؿ  افنٔخ:

ًٚ! . مداخِٜ:   .. افْٚس ـِٓؿ ...ضًٌ

إٔٚ أتُِؿ ظْف وهق يتُِؿ ظـ افْٚس، يٚ حٌٌٔل! إٔٝ خمالٚفػ.. إٔالٝ  افنٔخ:

ؽالالالالر متًّالالالالؽ بّالالالالذهٛ.. واؿًالالالالؽ إٔالالالالؽ ؽالالالالر متًّالالالالؽ بّالالالالذهٛ، ؾ٘مالالالالٚ أن يُالالالالقن 

افتًّؽ بّذهٛ واجٛ ؾٖٕٝ تٚرك هالذا افقاجالٛ، وإمالٚ أن ٓ يُالقن ـالام ًٕتَالد 

ًٚ: مًْالالٚ ؾًالالالً وظِْٔالالٚ ؾُالالرًا، هالالذا إذًا ٓزم أن تًالالدل ؾٖٕالالٝ احلّالالد هلل ـالالام  ؿِالالٝ إٍالال

ًٚ يف ذاتؽ.  مقؿٍؽ افًّع مع مقؿٍؽ افٍُري، حتك ٓ تُقن مْٚؿو

افالالذي أردت أن أؿقفالالف يالالٚ شالالٔدي افنالالٔخ! إٔالالف إذا ـالالٚن هْٚفالالؽ مالالـ هالالق  مداخِالالٜ:

متًّالالؽ بّالالذهٛ مًالالغ مالالـ ادالالذاهٛ إربًالالٜ ؾٓالالؿ جالالزء مالالـ ظِالالامء ادًالالِّغ  

ُالالالالـ فِْالالالالٚس افًٚمالالالالٜ.. ظٚمالالالالٜ افْالالالالٚس افتالالالالل ٓ تًِالالالالؿ بٚفٍَالالالالف أ الالالالٚ تُالالالالقن ٕٕالالالالف ٓ يّ
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متًُّٜ بّذهٛ مًغ حتك فالق ؿالٚل: أ:ي إٔالٚ أتٌالع ذفالؽ ادالذهٛ، امُالـ يُالقن 

 متٌع رء واحد أو اثْغ أو ثالثٜ فُـ ٓ يتٌع ادذهٛ..

 يف ظْدك جًِٜ.. مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ مداخِٜ:

 ؾَط هذا افقء.ظْدك ...يف  مداخِٜ:

 ر ذفؽ ٓ يُّـ أن واحد مْٓؿ يِؿ يف مذهٛ مًغ.ؽ مداخِٜ:

 بًٗال فًِف إن صٚء اهلل يقو  ...أتُِؿ  صٔخ! ... مداخِٜ:

ٓ ظِٔالالالؽ، أحٍالالالظ شالالالٗافؽ، هالالالؾ أؾٓالالالؿ مالالالـ ـالالالالم افالالالدـتقر إٔالالالف بًالالالد أن  افنالالالٔخ:

يدٕدن إٔف ٓ يُّالـ أن يُالقن اإلًٕالٚن ظالذ مالذهٛ واحالد، أو يًالٖل: هالؾ عالٛ 

 ء افذي ٓ يُّـ؟أن يُقن اإلًٕٚن ظذ هذا افق

 إٔٚ ؿهدي يف دٚورة مًف، إٔٚ أشٚل يٚ شٔدي افنٔخ .. مداخِٜ:

ٓ ظٍقًا، إٔٝ إخقإْٚ هٗٓء افذيـ ًٕٔش مًٓؿ ـثرًا يًرؾالقن أن مالـ  افنٔخ:

ـالمالالل مًٓالالؿ إٔالالف إذا ضٌِالالقا مْالالل رء أؿالالقل قالالؿ: تًرؾالالقن إْٔالالل أشالالتجٔٛ ؾالالقرًا، 

ْل بٚفزيالالٚدة إٔالالف إذا ـْالالٝ فُالالـ إٔالالٝ افيالالٚهر مالالٚ ظرؾتْالالل وفالالذفؽ أصالالٌحٝ حتًّالال

تًتىٔع أن  ٌْٔل وإٓ إٔٚ شٖمًؽ شٗاال، ))يٚ أخل! إٔٚ مًتًد ظذ ظجالري 

 وبجري.. ظذ صٔخقختل أن أجِس مًؽ حتك مىِع افٍجر((.

 اهلل خئِؽ يٚ شٔدي افنٔخ. مداخِٜ:

وتًٖل مٚ صئٝ وأجٌٔؽ بالام ظْالدي وٓ هيّْالل بًالد ذفالؽ اؿتًْالٝ أو  افنٔخ:
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ٓ  ﴿ه افَْٚظٜ فًٔالٝ بٔالدي، إذا ـالٚن اهلل يَالقل فٌْٔالف: مل تَتْع  ٕن هذ ٔاْلَؽ إِ َِ إِْن َظ

أمٚ اقدايٜ بٔد اهلل ظز وجؾ وفذفؽ ؾٖٕٚ واشع جالدًا يف هالذا  [11]الشورى:﴾اْفٌَالغُ 

ًٚ مالالـ إفَٚ ؽ افًالالٗال بًالالد افًالالٗال وفُالالـ اجًالالؾ ئالالادجالالٚل وإٔالالٝ ٓ تتوالالٚيؼ إضالؿالال

ال فُٔالالقن اإلجٚبالالٜ ظِٔالالف شالالٗافؽ مَالالْـ بحٔالالٞ إٔالالؽ تنالالًر بيالالورة تقجٔالالف افًالالٗ

ًٚ ضوري، وإٓ يؤع ظِْٔٚ افقؿٝ وتؤع ظِْٔٚ افٍٚئدة.  أيو

وأحٌٌالالٝ إٔالالٚ يف احلََٔالالٜ مالالـ بالالٚب افالالديـ افْهالالٔحٜ أن أذـالالرك بًٍْالالؽ، ؾٖٕالالٝ 

 واؿًؽ ؽر مٚ يٌدوا مـ فًٕٚؽ افذي يًز ظام يف ذهْؽ ـام ؿٚل ذاك افنٚظر:

 إن اقؽننالم قػنني اقػننماد وإكنن 

 

 

 

  اقػنماد دقنقالً جعل اقؾسان عذ 

ؾٚفقالالالء افالالالذي تٍّْٓالالالٚ إيالالالٚه بًِالالالٕٚؽ أراه خيالالالٚفػ واؿًالالالؽ، مالالالـ جٓتالالالؽ إٔالالالؽ  

ًٚ ٓ يُّالـ أن يُالقن اإلًٕالٚن  ظرؾٝ أخرًا أو ظروٝ وؾهالِٝ وبْٔالٝ إٔالف ظِّٔال

متًّالالالؽ بّالالالذهٛ واحالالالد، إذًا: تًالالالٖل هالالالؾ عالالالٛ افتًّالالالؽ بالالالام ٓ يُّالالالـ، يًْالالالل: 

.ًٚ ًٚ وذهْٔ  مًْٚه: إٔؽ ؽر مًتَر ؾُري

ؽالالر مًالالتَر، شالالٔدي إٔالالٝ.. عالالقز إٔالالٚ يًْالالل: ... أو مل أشالالتىع  فالالٔس مداخِالالٜ:

حتديد افًٗال بنُؾ جٔد، إٔٚ أؿقل بٖٕف مـ افقاؿع إٔف ٓ أحد يتًّؽ بّالذهٛ 

 هٛ هذه هؿ ظِامء ادًِّغ.امًغ إٓ ظِامء ادًِّغ  ٕن اإلًٕٚن ادذ

 أن، تيـ إٔؽ أحًْٝ افتًٌر؟ افنٔخ:

 أظتَد هذا ... مداخِٜ:

تالالالذـر ظْالالالدمٚ حتالالالدثْٚ مالالالع زمِٔالالالؽ هْالالالٚ، ؿًالالالّْٚ افًالالالٚمل  ؽبالالالٚرك اهلل ؾٔالالال افنالالالٔخ:

اإلشالالالمل إػ أؿًالالٚم: ووالالًْٚ افًِالالامء يف افًَالالؿ إول، إٔالالٝ أن يف ـالمالالؽ 
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توع افًَالؿ إول مَالٚم افًَالؿ إخالر، يًْالل: توالع افًِالامء مَالٚم افًٚمالٜ، ٕحالـ 

هالالالؿ افالالالذيـ  ؿِْالالالٚ: افًِالالالامء هالالالؿ افالالالذيـ يَالالالدرون ظالالالذ آجتٓالالالٚد، أن إٔالالالٝ تَالالالقل:

يتًّالالالالُقن بٚدالالالالذهٛ  ٕ الالالالؿ افالالالالذيـ يِّالالالالقن بٚدالالالالذهٛ، وهالالالالؿ افالالالالذيـ يًرؾالالالالقن 

بٚدذهٛ، يٚ أشتٚذ.. يٚ دـتقر! هٗٓء واجالٌٓؿ أن يٖخالذوا مالـ افُتالٚب وافًالْٜ، 

ٓ أن يُقن هذا حٍْل وهذا صٚؾًل، مٚ فؽ إٔٝ تَقل: ... هٗٓء واجالٌٓؿ ؽالر 

 افقاجٛ ظذ افًٚمٜ.

ًٚ يف ادًالٚئؾ حْالٌع.. صالٚؾًل إػ  ؾٖٕٝ ظْدمٚ تَقل: إٔٝ مثالً  ظنٝ ظِّٔ

اخره، ويُّـ ٓ تًر ف أن  ٔالز ادًالٖفٜ هالل يف ادالذهٛ افٍالال:ي؟ ظِّالؽ هالق 

ـذفؽ  ٕن هذا فٔس ظِّؽ، فُـ افذيـ تًْٔٓؿ افًِامء هٗٓء ٓزم ٓ يَقفقن 

مثؾ مٚ ؿِْٚ ظـ افٌقضل إذا ـٚن افٌقضل يَدر ظذ آجتٓٚد ويٖخالذ مالـ افُتالٚب 

فٔس ٓزم أن يَقل ظـ ًٍٕف: إٔٚ صٚؾًل أو ذاك يَقل: إٔٚ حٍْل، ؾٖٕٝ وافًْٜ، 

ًٚ، هالالٗٓء افًِالالامء افالالذيـ يِّالالقن بٚدالالذاهٛ، هالالٗٓء  أن تًُالالس ادقوالالقع  ٚمالال

ادجتٓالالالالالديـ.. هالالالالالٗٓء ٓزم يَقفالالالالالقن: ؿالالالالالٚل اهلل ـالالالالالذا.. ؿالالالالالٚل رشالالالالالقل اهلل ـالالالالالذا.. ٓ 

ِالؿ افؼالظٔغ ؾَالط، يَقفقا: إٔٚ حٍْل  ٕن إمٚمل ؿٚل ـذا، هذا يَقفالف ضالالب افً

ًٚ يف ؿقفالالف تًالالٚػ:  ـْ ﴿أمالالٚ افًالالٚمل ؾُالالام ذحْالالٚ إٍالال َؾ افالالذ  َُٖفقا َأْهالال ْاْلالُتْؿ ٓ َؾْٚشالال ـُ ِر إِْن 

قنَ  ُّ َِ ًْ افًِامء إذا شئِقا أجالٚبقا بَالٚل اهلل ؿالٚل رشالقل اهلل، افًٚمالٜ ٓ  [12]النح::﴾َت

ا افالذيـ يَقفقن: ؿٚل اهلل ؿٚل رشقل اهلل  ٕ ؿ ٓ يٍّٓقن فُالـ ظِالٔٓؿ أن يًالٖفق

 يٍّٓقن، مـ هؿ؟ افًِامء.

 ابـ افَٔؿ رمحف اهلل فف صًر مجٔؾ يَقل يف تًريػ افًِؿ، مٚ هق افًِؿ:

 اقعؾنننم ـنننال اَّلل ـنننال ر نننوقه

 

 

 

 ـننال اقصننحابة قننقس باقتؿوَننه 
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 ما اقعؾم كصبك قؾخالف  نػاهة

 

 بننػ اقر ننول وبننػ رأي ؿؼقننه 

! افًالْٜ ـالذا.. افرشالقل افٔقم ٕحـ ًٕر ف هذا افقء ظْالدمٚ تَالقل فالف: يالٚ أخالل 

ؿالالالٚل ـالالالذا، يَالالالقل يالالالٚ أخالالالل: مالالالذهٌل ـالالالذا، هالالالذا هالالالق افتالالالديـ مالالالـ ادالالالذهٛ افالالالذي ٓ 

، بّجالالرد خمٚفٍالالٜ ؿالالقل اهلل وؿالالقل ¢عالالقز  ٕٕالالف يالالرد ؿالالقل اهلل وؿالالقل رشالالقل اهلل 

ًٚ، ؿٚل:  رشقل اهلل، دٚذا؟ دذهٌف، ؾ٘ن ـٚن ظٚد

 ؿنن فـت ال تدري ؿتؾك مصنقبة

 

 

 

 عظموإن فـت تدري ؿادصقبة أ 

ًٚ يَالالقل: ٓ، إٔالال  ٓ اخالالذ هبالالذه أيالالٜ وٓ اخالالذ هبالالذا احلالالديٞ  ٕٕالالف  ٚإن ـالالٚن ظٚدالال

ضالالالب افٍَالالف افؼالالظل، مالالـ خالالال ف مالالذهٌل، هالالذه فالالٔس بًالالدهٚ مهالالٌٜٔ، وإن ـالالٚن 

ًٚ هذه مهٌٜٔ، ٓ بد أن يَِْقا يف اددارس: يالٚ ضٚفالٛ افًِالؿ ٓ بالٖس درشالٝ  أيو

ا تٌالغ فالؽ أن يف مالذهٛ ادذهٛ افنٚؾًل وظنٝ ظِٔف مالدة مالـ افالزمـ فُالـ إذ

اخالالالر ـالالالٚحلٍْل أو احلْالالالٌع أو ادالالالٚفُل، مالالالٚ هالالالق أصالالال  مالالالـ ادالالالذهٛ افالالالذي إٔالالالٝ 

ًٚ، افالالديـ ؿالالٚل اهلل ؿالالٚل رشالالقل  ظنالالٝ ظِٔالالف ٓ تتنالالٌٞ بّالالذهٌؽ  ٕن هالالذا فالالٔس ديْالال

 اهلل، خذ بٚدذهٛ افثٚ:ي يف هذه ادًٖفٜ مٚ دام افدفٔؾ هق أؿقى.

يًٜ، أمالالٚ افقاؿالالع افٔالالقم يف هُالالذا عالالٛ أن يَِالالـ ضالالالب افؼالاليًٜ.. ظِالالؿ افؼالال

ًٚ ٕالٚدر جالدًا جالدًا وظالذ ـالؾ حالٚل: إٔالٚ ٓ أريالد أن  افًٚمل اإلشالمل ـام ذحْٚ إٍال

إن اإلشالالالم »أخنالال مالالٚ ـْالالٚ إتْٓٔالالٚ مالالع افالالدـتقر هْالالٚ يف تًٍالالر ؿقفالالف ظِٔالالف افًالالالم: 

ًٚ ؾىالقبك فٌِربالٚء، ؿالٚفقا: مالـ هالؿ يالٚ رشالقل اهلل! ؿالٚل: هالؿ  ًٚ وشًٔقد ؽريٌال بدأ ؽريٌ

ؾٖٕالالالٚ أرجالالالقا أن ُٕالالالقن  شن مالالالٚ أؾًالالالد افْالالالٚس مالالالـ شالالالْتل مالالالـ بًالالالديهالالالِحقافالالالذيـ ي

ًٚ مـ هٗٓء افذيـ يهِحقن مٚ أؾًد مـ شْتل مـ بًدي.  مجًٔ

 (  00:  21:  36/ 332) اهلدى والنور/ 
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 ٌٖ ًٜصّ َٔ تسى ايتُرٖب  

 املراٖب األزبع١ إٔ ُتٗجس

مٚ تَقل: بٖٕف هذه جزئٜٔ قٚ أمهٜٔ يف افقاؿع: إٔف يٚ صٔخْٚ! هؾ ظْد مداخِٜ:

ًٚ، هؾ يًالتِزم مالـ هالذا،  ٓ عقز افتديـ بٚفتّذهٛ واختٚذ ادذاهٛ إربًٜ ديْ

 أو هؾ ٍٕٓؿ مـ هذا أن  جر هذه ادذاهٛ إربًٜ ومٚ ًٕتٍٔد مـ ظِّٓٚ؟

 شٌؼ اجلقاب ظـ هذا مع افدـتقر جٚري بٚجلْٛ. افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

قل: إٔالالف يٖخالالذ مالالـ افُتالالٚب ؿِالالٝ فالالف ظْالالدمٚ ؿالالٚل ال: أن اخلجْالالدي يَالال افنالالٔخ:

 وافًْٜ، ووع ـِّٜ ؾَط وحٚشٌتف ظِٔٓٚ، تذـرون هذا؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

دٚذا؟ ٕٕف ٓ يَالقل هبالذا افَالقل وٓ ؽالره، وإٕالام واجالٛ افداظٔالٜ إػ  افنٔخ:

افتالالالالل هالالالالل إصالالالالؾ قالالالالذا افالالالالديـ  ¢اهلل.. إػ اتٌالالالالٚع ـتالالالالٚب اهلل  وشالالالالْٜ رشالالالالقل اهلل 

قال افهالالالالحٚبٜ.. أؿالالالالقال افتالالالالٚبًغ.. أؿالالالالقال اإلشالالالالالمل، ؾالالالالذفؽ ٓ يًْالالالالل إهالالالالدار أؿالالالال

إئّالالالٜ ادجتٓالالالديـ، هالالالذا ٓ يًْالالالل بالالالٚفًُس، إٔالالالٚ بٍْزالالال أذت أن هالالالذا ـالالالالم ٓ 

يهالالال  ًٕالالالٌتف فِخجْالالالدي وٕحالالالـ أظالالالر ف افْالالالٚس بٍوالالالؾ اهلل بَّٔالالالٜ أؿالالالقال افًِالالالامء 
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افالالذيـ شالالٌَقٕٚ  ٕن هالالذه إؿالالقال أؿالالؾ مالالٚ يَالالٚل ؾٔٓالالٚ: مْٓالالٚ مالالٚ يهالال  ومْٓالالٚ مالالٚ ٓ 

اؾالالؼ افُتالالٚب وافًالالْٜ ومْٓالالٚ مالالٚ ٓ يقاؾالالؼ افُتالالٚب وافًالالْٜ  ذفالالؽ يهالال ، مْٓالالٚ مالالٚ يق

ٕن افًِامء مجًٔٓؿ متٍَغ ظالذ أن احلالؼ ٓ يتًالدد، ؾال٘ذا جالٚء ؿالقٓن خمتٍِالٚن 

 ًٚ يوىر أحدٕٚ حْٔئذ إٔف يقازن بغ افَقفغ هٗٓء، ادقازٕٜ هذه شتٍت  فالف ضريَال

 مـ افٌحٞ وافتٍُر، وؿدياًم ؿٔؾ: 

 وبودهٚ تتٌغ إصٔٚء.

افالالدظقة إػ افرجالالقع فُِتالالٚب وافًالالْٜ ٕهالالؾ افًِالالؿ، وأن  ؾِالالٔس مًْالالكوفالالذفؽ 

أهؾ افًِؿ ظِٔٓؿ أن ئٌْقا فِْٚس مٚ إٔزل اهلل يف افَران ويف افًالْٜ هالذا ٓ يًْالل 

إهالالدار أؿالالقال افهالالحٚبٜ وافتالالٚبًغ وإئّالالٜ ادجتٓالالديـ فُالالـ يًْالالل: مثالالؾ مالالٚ ؿالالٚل 

ًٚ: أن ٕٖخالالذ مالالـ حٔالالٞ أخالالذوا، مالالـ أيالالـ أخالالذ وا؟ أخالالذوا مالالـ افُتالالٚب أخقٕالالٚ شالالٚبَ

وافًالالالْٜ، ؾالالال٘ذًا: ٕحالالالـ.. هالالالذا جالالالقاب شالالالٗافؽ ب٘عالالالٚز: إذًا: ٕحالالالـ ًٕالالالتًغ بالالالٖؿقال 

افًِالالالامء: افهالالالحٚبٜ وافتالالالٚبًغ وأتٌالالالٚظٓؿ وإئّالالالٜ ادجتٓالالالديـ فالالالٔس إربًالالالٜ بالالالؾ 

وإربًغ وإربًامئٜ وإربًٜ آ ف  ٕن إمٜ اإلشالمٜٔ مٚ صٚء اهلل ؾٔٓٚ ـالام 

ٜ مالالـ أهالالؾ افًِالالؿ، ًٕالالتًغ بالالٖؿقال هالالٗٓء افًِالالامء فٍٓالالؿ يًِالالؿ ضالالالب افًِالالؿ افزـالال

 أص  إؿقال ادقاؾَٜ فُِتٚب وافًْٜ امٚ اختِػ ؾٔف افْٚس.

 فًع أجٌتؽ، وفًِْٚ بًد ووًْٚ افَْٚط ظذ احلرو ف.

 (  00:  47:  37/ 332) اهلدى والنور/
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 حٍٛ عباز٠ ايطخاٟٚ 

 يف ذّ ايتكًٝد

 ادَِل: يًٖل ظـ ظٌٚرة افىحٚوي: 

 افًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل داخِٜ:م

 مٚ ؾّٓٝ. افنٔخ:

 ظٌٚرة افىحٚوي: مٚذا يَقل يف ذم افتَِٔد وافتًهٛ؟ مداخِٜ:

 ادَِل: أبق جًٍر افىحٚوي؟

 ٓ ؾرق بغ مَِد يَِد وبغ هبّٜٔ تَٚد أو هذا مًْٚه. افنٔخ:

 ؽٌل أو ظهٌل. وأطْف ؿٚل هق: مٚ يَِد إٓ … مداخِٜ:

 . فٍيٜ ظهٌل.… افنٔخ:

 .ٓ يَِد إٓ ؽٌل...… مداخِٜ:

 ٌٌل أو ظهٌٌل. إي ًٕؿ.ؽ افنٔخ:

 إٔٚ رأيٝ ظْده تًهٛ فِّذهٛ احلٍْل رء رهٔٛ. تًهٛ مداخِٜ:

مًِالالٔش يالالٚ صالالٔخ، فُالالـ اذـالالروا دٚشالالـ مقتالالٚـؿ، ورؽالالؿ أن احلالالديٞ  افنالالٔخ:
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ؤًػ افًْد، فُـ ادًْك صحٔ ، ٓ تًٌقا إمقات ؾ٘ ؿ ؿالد أؾوالقا إػ مالٚ 

جًٍالالالالر افىحالالالالٚوي ًٕالالالالؿ مَِالالالالد، ويٌِالالالالٛ ظِٔالالالالف افتَِٔالالالالد، ويالالالالداؾع ظالالالالـ ؿالالالالدمقا. أبالالالالق 

 ادذهٛ دؾٚع ادَِديـ، وفُـ هق خر مـ ـثريـ.

 هق أظِؿ مـ أيب حٍْٜٔ يٚ صٔخ. مداخِٜ:

أؿقل فؽ: هق خر مـ ـثر مالـ ادَِالديـ بالدفٔؾ إٔالف خالٚفػ ادالذهٛ  افنٔخ:

 يف ظؼات ادًٚئؾ.

 مٚ صٚء اهلل. مداخِٜ:

ريالالد مالالـ إخقإْالالٚ افالالدظٚة إػ افًالالْٜ أن يًرؾالالقا ٚ يف افقاؿالالع أُ ه، فُالالـ إٔالالا افنالالٔخ:

. ظـ افًٚدة وظـ افتَِٔد إٓ بًد ..ضًٌٜٔ افٌؼ، وأن يالحيقا صًقبٜ إٓتُٚشٜ

جٓالالد جٓٔالالد وزمالالـ مديالالد، فًِالالؽ تنالالٚرـْل يف اضالظالالؽ ظالالذ ظِالالؿ أيب حًالالْٚت 

 افُِْقي.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

تالالٖثروا بّالْٟٓ أهالؾ احلالالديٞ، وإٔالف مالـ ٕالالقادر احلٍْٔالٜ يف اقْالد افالذي  افنالٔخ:

ًٚئؾ افتل خيٚفٍقن ؾٔٓٚ أئّتٓؿ، وإٔف مٚت ومل يُتالٛ فالف ادواختٚروا ـثرًا مـ 

ًٚ يف افالالدظقة  أن يًالالٔش حٔالالٚة ضقيِالالٜ، ويف اظتَالالٚدي فالالق أتالالٔ  فالالف ذفالالؽ، فُالالٚن رأشالال

إػ احلديٞ وأهؾ احلديٞ هْٚك يف اقْد حٔٞ ـٚن يَالٔؿ، فُالـ ـالام يَقفالقن، 

يهالالال  أن يَالالالٚل أو تَالالالٚل: ظٚجِتالالالف ادْٔالالالٜ ؾِالالالؿ يالالالت  فالالالف أن ومالالالٚ أدري هالالالذه افًٌالالالٚرة 

يًتّر يف هذا افَْد افًِّل بٌزارة ظِّف ٕصٌ  يف رأيل خرًا مـ افذي جرت 

بْٔالالف وبٔالالْٓؿ مْٚؿنالالٚت ضقيِالالٜ وهالالق صالالديؼ حًالالـ خالالٚن، ؾالال٘ذًا إذا رأيْالالٚ أبالالٚ جًٍالالر 
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افىحالالٚوي وأمثٚفالالف متًّالالُغ بٚدالالذهٛ ؾٔجالالٛ أن ًٕالالر ف أن هالالذه ضًٌٔالالٜ افٌؼالال، 

افالالالالتخِص مالالالالـ اثالالالالٚر، بالالالالؾ ومالالالالـ أضار هالالالالذا اجلّالالالالقد ادالالالالذهٌل فالالالالٔس بالالالالٕٚمر  وأن

افًٓؾ أبدًا، ؾ٘ذا وجدٕٚ أبٚ جًٍر خيٚفػ مذهٌف يف ظؼات ادًٚئؾ، يف ـتٚبف 

دذهٌالالف وهالالق ذح مًالالٚ:ي أثالالٚر، ؾٍالالل هالالذا افُتالالٚب  ...تجذ ؾٔالالف تًهالالٌفيالالافالالذي 

ًٚ فِحالديٞ،  يقشالػ اتًٌٍٕٚف يكالح بّخٚفٍتالف ٕيب حٍْٔالٜ واإلمالٚم دّالد أيب ظال

ظِؾ ٕٕف مل خيرج ظـ افتَٔد بٚدذهٛ إػ حد ـٌر ـام هق افنٖن يف ابـ ؾٖٕٚ أُ 

احلْالالٌع إػ أبًالالد، فُالالـ  فَالالٔؿ حٔالالٞ خرجالالٚ ظالالـ افتًّالالؽ بٚدالالذهٛتّٔٔالالٜ وابالالـ ا

مع ذفؽ بَٔٝ هْٚك رواشٛ ـثرة وبخٚصٜ بٚفًْالٌٜ ٓبالـ افَالٔؿ، حٔالٞ بَالل ؾٔالف 

ْالالٚ ؿالالد تتِّالالذ ظالالذ بًالالض ادنالالٚيخ ف ؾالالٔام يٌالالدورواشالالٛ تهالالق ف، ـالالٚن ؿالالد تتِّالالذ 

 ًٚ افهقؾٜٔ هْٚك، وفذفؽ  د مْف تهق ف ٓ ٕجده يف ابـ تّٜٔٔ، أه. وإٔٚ صخهٔ

 افرواشٛ فٔس بٕٚمر افًٓؾ أبدًا. ٓ أفقمف  ٕٕف اخلالص مـ هذه

ؾخالصالالالالالٜ افُالالالالالالم أن أبالالالالالٚ جًٍالالالالالر افىحالالالالالٚوي هالالالالالق رجالالالالالؾ ظالالالالالٚمل بٚفًالالالالالْٜ ظالالالالالٚمل  

فىالالالرق وإفٍالالالٚظ ويٌْالالالل ظِٔٓالالالٚ بٚحلالالالديٞ ظالالالذ ضريَالالالٜ أهالالالؾ احلالالالديٞ، وعّالالالع ا

ًٚ ذظٜٔ، ويف ـثر مالـ إحٔالٚن عتٓالد وٓ يَِالد، فُالـ أـثالر إحٔالٚن مالع  أحُٚم

ًٚ مًٓالالٚ حًالالْٚتف،  إشالالػ هالالق حٍْالالل ادالالذهٛ، ؾالال٘ذاً َ إذا ذـرٕالالٚ شالالٔئٚتف ذـرٕالالٚ أيوالال

وفُالالالالـ إٔهالالالال  يف شالالالالٌٔؾ يًْالالالالل إعالالالالٚد رء مالالالالـ افتَالالالالٚرب افٍُالالالالري بْْٔالالالالٚ وبالالالالغ 

حالالالالالقل افًالالالالالٔئٚت، وإٕالالالالالام ُٕثالالالالالر مالالالالالـ افدٕدٕالالالالالٜ حالالالالالقل ادخالالالالالٚفٍغ فْالالالالالٚ أن ٓ ٕدٕالالالالالدن 

احلًْٚت، وحْٔام ٕوىر إػ أن ٕذـر أن هذا رجؾ مع ؿدره وظِّف طؾ جٚمدًا 

ظذ تَِٔده، يف أـثر ادًٚئؾ ًٍٕؾ ذفؽ، ْٕٕٚ ٓ ٕريد أن ٕحالٚيب أحالدًا، وفُْْالٚ 

ًٚ يف بًالالالض اجلًِالالالٚت افًِّٔالالالٜ عالالالٛ أن  ًٚ، ظٍالالالقًا ؿريٌالالال ٕريالالالد ـالالالام أذت إٔالالالٝ إٍالالال
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ًٚ  ًٕتًّؾ افًٔٚشٜ افؼظٜٔ، ومـ شٔٚشتؽ أن  ْع صٚحٌْٚ مـ أن يًالجؾ ـالمال

فالالالؽ، هٓالالالف هالالالذه شٔٚشالالالٜ ذظٔالالالٜ. ٓ بالالالٖس ؾٔٓالالالٚ يف إذا مالالالٚ ووالالالًٝ يف مقوالالالًٓٚ. 

ـالالالالذفؽ )ٕن احلََٔالالالالٜ إٔالالالالٚ أخنالالالالك مالالالالـ اإلؾالالالالراط يف افتٍالالالالريط أن يسبالالالالك إخقإْالالالالٚ 

مالالالـ افىالالالالب افْٚصالالالئقن ظالالالذ افٌّالالالز وافِّالالالز وافىًالالالـ يف ادخالالالٚفٍغ فْالالالٚ يف ـثالالالر 

ادًالالالالٚئؾ، بٔالالالالْام هالالالالؿ يًالالالالُِقن مًْالالالالٚ يف اخلالالالالط إشالالالالٚد وهالالالالق اتٌالالالالٚع افُتالالالالٚب 

وافًالالالْٜ،( فُالالالـ خيتٍِالالالقن ظْالالالٚ أ الالالؿ ٓ يزافالالالقن مَِالالالديـ، وإٔالالالٚ ـالالالام يَقفالالالقن ـالالالام 

يَقفقن ظْدٕٚ يف شقريٚ: افًٌد افٍَر، إٔٚ أظر ف دالٚذا إٔالٚ مًْالجؿ مًُالؿ ـثالرًا  

وجالؾ إَٔالذ:ي بٍوالؾ مالـ ٕ:ي مٚ ظنٝ حتٝ تقجٔف ظٚمل حٍْل، وإٕام ربْٚ ظالز 

ظْالالالده، وٕنالالالٖ:ي ٕنالالالٖة ظِّٔالالالٜ خٚصالالالٜ، ؾالالالام ظرؾالالالٝ افتّالالالذهٛ إٓ يف أول حٔالالالٚيت 

افًِّٔالالٜ، ؿالالرأت ظالالذ وافالالدي رمحالالف اهلل، وظالالذ ؽالالره مالالـ بًالالض منالالٚيخ احلٍْٔالالٜ 

مثؾ مراؿل افٍالح ٓبـ افَالدوري، ومالٚ ٕحالق ذفالؽ، فُالـ هظالٚن مالٚ هالدا:ي ريب 

قر فالالالق ـْالالالٝ ؿالالالد ٕنالالالٖت ظالالالذ إػ افًالالالْٜ، وظنالالالٝ ظِٔٓالالالٚ ـالالالام تالالالرون، فُْالالالل أتهالالال

ادذهٛ احلٍْل شْغ ضقيِٜ، ثؿ جٚء:ي افٍت  بًالد ٍٕي، افُتالٚب وافًالْٜ، ـالام 

ع ويًالالالالقد إػ افهالالالالقاب بٚدٔالالالالٜ ًٍٕالالالالؾ ٕحالالالالـ مالالالالع افْالالالالٚس افٔالالالالقم، هالالالالٚت حتالالالالك يرجالالالال

  ةًغ، صًٛ جدًا هذا.

 .مع افنٔخ... مل ..افنٔخ ؾٚف ، هق افنٔخ ؾٚف  بًدك مداخِٜ:

 هف  افنٔخ:

 صديد.هذا  مداخِٜ:

 ؾٚف  يٌِغ،  مداخِٜ:
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 إن صٚء اهلل هق يهر مـ افٍٚحلغ، اشاًم ومًًّك. افنٔخ:

 هف. مداخِٜ:

اه. ؾٚدَهالالقد أردت أن أؿالالقل، فالالق افتَْٔالالٚ مالالع بًالالض هالالٗٓء ادَِالالديـ  افنالالٔخ:

أو افهالالقؾغ ادْحالالرؾغ أو إصالالٚظرة أو ادٚتريالالديـ ؾٚشالالتجٚب فْالالٚ إٕالالف واهلل هالالذا 

فًْٜ، وفُـ فُـ إٔٝ تراه ٓ يزال ظالذ ظَٔدتالف، ٓ افُالم هق احلؼ افُتٚب وا

يالالزال ظالالذ حٍْٔتالالف، ؾٖٕالالٚ بالالٖؿقل: جمالالرد أن تًالالّع مْالالف هالالذا آظالالسا ف ظالالذ افتًٌالالر 

افًقري: اوحؽ يف ظٌؽ، اوحؽ يف ظٌؽ إالف واؾالؼ مًالؽ ظالذ هالذا إصالؾ 

افهحٔ ، فُـ مًْك ذفؽ تتٚبًف بٚدقظيٜ وافتذـر وإػ اخره، ثؿ مٚ حهِٝ 

را ف ظام ـٚن ظِٔف مـ افتّذهٛ إػ افتًّؽ بٚفُتٚب وافًْٜ، هالذا مْف مـ إح

هالالالالالذا أمالالالالالر  ،ٕالالالالالقر ظالالالالالذ ٕالالالالالقر، أمالالالالالٚ أن يهالالالالالٌ  شالالالالالٍِل افًَٔالالالالالدة وادالالالالالْٟٓ افًِّالالالالالل،

ب وتًٌف مع أصالحٚبف، فْيال ¢مًتحٔؾ. وادثؾ بغ أيديْٚ أن ٕرى جٓد افٌْل 

دوًا ظع ذفؽ اخلٍِٜٔ افثٚ:ي افراصد ظّر بـ اخلىٚب رِض اهلل ظْف، ـؿ ـٚن ظ

صالالديدًا والالد افالالدظقة وـالالؿ ـالالٚن حيالالٚول أن يٍالالتـ افْالالٚس ظالالـ افالالدظقة إػ أن حالالٚن 

 إوان وأشِؿ ظـ ؿْٚظٜ ثؿ ـٚن مـ أؿقى افْٚس يف ديـ اهلل تٌٚرك وتًٚػ.

 أظز اهلل بف اإلشالم. مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 ادَِل: مٚ زال اإلشالم ظزيزًا مْذ أشِؿ ظّر.

إٔالالالٚ أؿالالالقل فالالالًٌض إخقإْالالالٚ وأضب قالالالؿ أحًالالالْٝ .... ًٕالالالؿ. افنالالالٚهد   افنالالالٔخ:

مثالً، وهذا ادثالٚل أن أذـالره ٕضب بالف ظهالٍقريـ بحجالر واحالد ـالام يَقفالقن 
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ظْالالدٕٚ ظهالالٍقريـ بحجالالر واحالالد، أوًٓ تٌْٔٓالالٚ فِحالالٚضيـ وتٍْٔالالذًا فهالالًقبٜ إرصالالٚد 

افْالالالالٚس وَِٕٓالالالالؿ ظالالالالـ ظالالالالٚدة مالالالالـ افًالالالالٚدات مالالالالع أ الالالالؿ مًالالالالِّقن ومتًٌالالالالدون هلل رب 

ظالالالالٚدة، ؾّالالالالـ افهالالالالًٛ جالالالالدًا جالالالالدًا أن حئالالالالدوا ظْٓالالالالٚ،  افًالالالالٚدغ، وفُالالالالْٓؿ اظتالالالالٚدوا

ًٚ ٕالالالذـر ظيّالالالٜ  وحٔالالالْام شالالالْذـر هالالالذا ادثالالالٚل، أو ٕالالالذـر هالالالذا ادثالالالٚل وشالالالْذـره أيوالالال

افالالذي أرشالالؾ إػ افًالالرب افالالذيـ ـالالٕٚقا يًٌالالدون إصالالْٚم، وـالالٕٚقا ظالالذ  ¢افٌْالالل 

أخالق مًروؾٜ شٔئٜ مـ وأد افٌْٚت ومًٚؿرة اخلّقر وٕحق ذفؽ، ـٔػ اشتىٚع 

ة وافًالم أن يَْؾ هذه إمٜ، إمٜ افًربٜٔ مـ افوالالل إػ اقالدى، ظِٔف افهال

، ¢مالالالـ افؼالالالك إـالالالز إػ افتقحٔالالالد إػ اخالالالره، هالالالذه وحالالالدهٚ مًجالالالزة فِرشالالالقل 

هٚ بٚفدظٚة أخريـ، ادثٚل هق: وإخقإْٚ إردٕٔقن يًرؾقن ذفؽ، ٚؾٔام إذا ؿًْ

ًالالّك بًّالالجد تًرؾالالقن صالالديَْٚ أبالالق مٚفالالؽ دّالالد صالالَرة، هالالق إمالالٚم مًالالجد هْالالٚك ي

صالح افالديـ، وهالق مالـ أوائالؾ افالذيـ اشالتجٚبقا فِالدظقة افًالٍِٜٔ واحلّالد هلل رب 

افًٚدغ هْٚك، وظالر ف يف مجِالٜ مالٚ ظالر ف مالـ افًالْٜ افتالل خٍٔالٝ ظالذ ـثالر مالـ 

ادهالالالالالِغ، وهْالالالالالٚ افَهالالالالالد بٚفتالالالالالذـر احلالالالالالديٞ ادًالالالالالرو ف فالالالالالديُؿ ؾالالالالالٔام أخرجالالالالالف 

 ظْالف ؿالٚل: ؿالٚل افٌخٚري ومًِؿ يف صالحٔحٓام مالـ حالديٞ أيب هريالرة رِض اهلل

إذا أمـ اإلمالٚم ؾالٖمْقا ؾٕ٘الف مالـ واؾالؼ تٖمْٔالف تالٖمغ ادالئُالٜ ؽٍالر »: ¢رشقل اهلل 

، ادنالٚهد أن يف افًالٚمل اإلشالالالم ـِالف افٔالالقم، وهالذه افالالٌالد شفالف مالٚ تَالالدم مالـ ذٌٕالالف

مـ هذا افًٚمل ٓ يُٚد اإلمٚم يتؿ ؿراءة إخرة مـ افٍٚحتٜ، ٓ يُٚد يًُـ ٕقن 

، شإذا أمالالالالـ ؾالالالالٖمْقا»ادًالالالالجد والالالالٟ بالالالالآمغ، واحلالالالالديٞ يَالالالالقل: و وٓ افوالالالالٚفغ إٓ

وافًِامء يؼحقن هذا احلديٞ بًّْٔغ إذا أمـ أي ذع، إذا أمـ إذا ؾرغ، وإذا 

أخذٕٚ افَالقل افثالٚ:ي يف تًٍالر اجلِّالٜ هالذه، ييٓالر تٌالٚيـ افتىٌٔالؼ قالذا احلالديٞ، 
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زالال إفٔالالف واخلىالالٖ افٍالالٚحش جالالدًا، وإذا أخالالذٕٚ افَالالقل إول، وهالالق افالالذي مٚفالالٝ ٍٕ

أخرًا: إذا ذع اإلمالٚم بالآمغ ؾالٚذظقا إٔالتؿ بالآمغ، مالع ذفالؽ ؾٚدخٚفٍالٜ متجًالدة 

ًٚ، هذا هق افًهٍقر افقاحد، وهق تٌْٔف إخقإْٚ افىالب أوًٓ فربالقا إًٍٔالٓؿ   ٚم

ظالالذ هالالذه ادالحيالالٜ ؾالالال يًالالٌَقا اإلمالالٚم بُِّالالٜ امالالغ إٓ بًالالد أن يًالالًّقا تالالٖمغ 

: وإذا ـالالالٚن اإلمالالالٚم ٓ يالالالٗمـ جٓالالالرًا ـٚحلٍْٔالالالٜ جِـ أحالالالد ؾَٔالالالقلًاإلمالالالٚم، وٓ يًالالالت

مالالثالً، هالالذا فالالف حُالالؿ اخالالر، افنالالٚهد هالالذا هالالق افًهالالٍقر إول، افًهالالٍقر افثالالٚ:ي، 

أخقٕالالٚ هالالذا أبالالالق مٚفالالؽ إػ هالالذه افًالالالٚظٜ مْالالذ شالالْغ وهالالالق حيالالٚول أن يالالريب افْالالالٚس 

افَِِٔالالالالالغ افالالالالالذيـ يهالالالالالِقن يف مًالالالالالجده ويف ـالالالالالؾ صالالالالالالة مجًالالالالالٜ ؾوالالالالالالً ظالالالالالـ بَٔالالالالالٜ 

افْٚس هالذا افتٌْٔالف ب٘عالٚز ويالذـرهؿ بٚحلالديٞ، مالع ذفالؽ افهِقات اخلّس يٌْف 

ًٜ إيروا  أول مٚ يَرأ: وٓ افوٚفغ، وـٖٕف مٚ تُِؿ، َٕقل وأؿقل: إخقإْٚ ساح

وظُِٔؿ -مٚ أصًٛ إرصٚد افْٚس وَِٕٓؿ مـ ظٚداعؿ وتَٚفٔدهؿ إػ افهقاب 

افتًِالٔؿ ، ؾ٘ػ أن  الد افْالٚس مالع تُالرار افتٌْٔالف و-افًالم ورمحٜ اهلل وبرـٚت

وافتقجٔالالف مالالٚ اشالالتَٚمقا ظالالذ افًالالْٜ يف هالالذه اجلزئٔالالٜ ؾالالام بالالٚفُؿ إذا وشالالًْٚ دائالالرة 

افتًِالالٔؿ وافتالالذـر بًؼالالات ومئالالٚت ادًالالٚئؾ واهلل هالالذه افالالدظقة حتتالالٚج إػ صالالز 

أيالالقب ظِٔالالف افًالالالم، وٓ أؿالالقل إػ ظّالالر ٕالالقح ظِٔالالف افًالالالم افالالذي فٌالالٞ يف ؿقمالالف 

ًٚ  ٕن هالالذا خالالال ف شالال ْٜ اهلل ظالالز وجالالؾ يف خَِالالف، فُالالـ أفالالػ شالالْٜ إٓ ةًالالغ ظٚمالال

حيتالالٚج افداظٔالالٜ أن يُالالقن صالالٌقرًا، ومالالـ افهالالز أن ًٕالالتًّؾ احلُّالالٜ وافًٔٚشالالٜ، 

ـالالام أذتالالؿ إٔالالتؿ يف بًالالض ـِامتُالالؿ مالالع هالالٗٓء ادخالالٚفٍغ، وأن ٕتِىالالػ مًٓالالؿ، 

وٓ أن ٕحَالالر ظِامءهالالؿ بٔالالْٓؿ، ؾٔيْالالقن بْالالٚ طالالـ افًالالقء، ؾِالالذفؽ ؾّثالالؾ أبالالق جًٍالالر 

ٔقن ـِٓؿ يف افًِؿ ويف افًدول ظـ اجلّقد ظالـ هذا افىحٚوي إٔٚ أ ْك احلٍْ
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 افتَِٔد ادذهٌل يف بًض ادًٚئؾ هذه ًّٕٜ ـٌرة، ومع ذفؽ ؾٕٚمر ـام ؿٔؾ:

 وفنننناكوا إذا عنننندوا ـؾننننقالً 

 

 

 

 ؿصاروا اققوم أـنل منن اقؼؾقنل 

 ؾهٚروا افٔقم؟ 

 ... أظز مـ افَِٔؾ مداخِٜ:

يقؾَْالالالالٚ ٓتٌالالالالٚع افًالالالالْٜ أي ًٕالالالالؿ، ؾًْالالالالٖل اهلل ظالالالالز وجالالالالؾ أن هيالالالالديْٚ وأن  افنالالالالٔخ:

 وافدظقة إفٔٓٚ، بٚحلُّٜ وادقظيٜ احلًْٜ، ًٕؿ.

ادَِل: ومع ذفالؽ صالٔخْٚ، ؿالد رأيالٝ افًجٚئالٛ يف افنالظٜ يف افتحالقل ظالذ 

افٌٚضؾ يف بًض افْٚس، يًْل فق ظٚش ظّرًا مديدًا ظذ خىٖ ثؿ ... يْتٓل هالذا 

 اخلىٖ.

 احلّد هلل. افنٔخ:

 ٚ صٔخْٚ...ادَِل: رأيْٚ يف ـنّر افًجٚئٛ ي

 احلّد هلل. افنٔخ:

... افنالالٔخ ظٌالالد افالالرزاق ظٌالالد افالالرب، ظٌالالد افالالرزاق ظٌالالد افالالرب، يًْالالل  مداخِالالٜ:

مًالالالالٚجد ٓحيالالالالقا ظِالالالالٔٓؿ أخىالالالالٚء يف افهالالالالالة وؽرهالالالالٚ، ؾٌّالحيالالالالٜ واحالالالالدة ؾٔٓالالالالٚ 

 يْتٓل ـؾ رء.

ًٚ افتٍَف اخلٍِل، يُقن فًف ةر ؾىر افنٔخ:  .بس هذا ٓ ٓصؽ ٓ يُقن متٍَٓ

ذوٓ أصالالالالالالققؿ صالالالالالالحٔحٜ، أهالالالالالالؾ حالالالالالالديٞ أصالالالالالالِٓؿ افتًّالالالالالالؽ  ٓ.. مداخِالالالالالالٜ:

بٚفُتالالالالٚب وافًالالالالْٜ... يًْالالالالل إصالالالالؾ صالالالالحٔ ، ؾالالالال٘ذا ؿِالالالالٝ: ؿالالالالٚل اهلل ؿالالالالٚل رشالالالالقفف، 
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 مٓٔئغ هؿ فِتٌٔر بًٓقفٜ.

 بٚرك اهلل ؾٔؽ، جزاك اهلل خر. افنٔخ:

ؾجئْٚ  ،ادَِل: رحْٚ بٌْٚرس أول أول وؾد راح مـ اجلٚمًٜ افًٍِٜٔ بٌْٚرس

درشالالقن أن افًْالالٍٜٔ يف افًَٚئالالد ـتالالٛ افتقحٔالالد ٓ وجالالقد قالالٚ وهالالؿ يدرشالالقا ؾالالٔام ي

ـتالالالٛ دّالالالد ظٌالالالد افقهالالالٚب ٓ وجالالالقد قالالالٚ أبالالالدًا، وظّالالالدعؿ يف افًَٔالالالدة افًْالالالٍٜٔ، 

ؾٚشالالالتُْرٕٚ ؿِْالالالٚ: ـٔالالالػ هالالالذا ادالالالْٟٓ، إٔالالالتؿ تزظّالالالقن إُٔالالالؿ أهالالالؾ حالالالديٞ وإُٔالالالؿ 

شٍِٔقن، دظقتُؿ افدظقة افًٍِٜٔ واهلل مٚ ظْدـؿ مـ افًالٍِٜٔ رء، بالؾ ظْالدـؿ 

ٚ، افًَٔالالالدة افًْالالالٍٜٔ، جالالالٚبقا أظالالالذار يًْالالالل ؾٔٓالالالٚ ادٌَالالالقل وؽالالالر ادٌَالالالقل، ثالالالؿ والالالده

ٟٓ بٖيالالديُؿ  فقا ادالاْل ٟٓ ؿالاٚل ّقٕٚ ادالاْل ، وخالالالص مالاٚل يف حشالاِل ىالالقا مالاٚل صالالئتؿ مالاـل افُتالاٛل

ٟٓ افتقحٔالد،  ب اداْل ٟٓ جئْاٚل بُتالاٚل ٕاٚل اداْل ب ـتالاٛل اباـل رء، َؽر  تّٔٔالاٜل واباـل ظٌالد افقهاٚل

ب افتقحٔالالالد ؾالالال ت  ادجٔالالالد ومنالالالك، راحالالاٝل اجلٚمًالالاٜل افىحٚويالالاٜل افقاشالالالىٜٔ افتدمريالالاٜل ـتالالاٚل

 .اقْديٜ ؾقرًا تٌر افًٍِٜٔ تٌر ؾقرًا أصقل صحٔحٜ أصققؿ صحٔحٜ

 احلّد هلل. افنٔخ:

ادَِل: احلّد هلل. بًديـ بس اجلامظٜ يُّـ يزدون دٚ أذـر هذا افُالم، 

يروحالالقن يْالالٚمقن ظالالـ افالالدظقة، َٕالالقل اصالالزوا ظالالذ افالالدظقة بالالس تُالالقن إخالالالق 

 س ـالالالذفؽ، يًْالالالل افنالالالٔخ مالالالٚ يٌٌالالالك يالالالزدـؿ، خِالالالقـؿ رجالالالٚل يًْالالاللضٌٔالالالٜ، هٓالالالف أفالالالٔ

 صٌٚفغ، فُـ بٚحلُّٜ وإدب...

 (  00:  09:  58/ 369) اهلدى والنور/
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  ايطًفٝني أِْٗ   ّاتٗا

ُٜ  زٕٚ املراٖبدَِّكال 

ن افًٍِٔغ ٓ يَدرون ادذاهٛ إربًٜ حؼ ؿدرهٚ، بدفٔؾ إيَقفقن  افًٚئؾ:

 حٍْٔالالالٜ افالالالًْامن، ويالالالذـرون جالالالرح بًالالالض ظِالالالامء أ الالالؿ حيىالالالقن ظالالالذ اإلمالالالٚم أيب

احلديٞ ؾٔف ويْتَدون ـثرًا مالـ مًالٚئؾ ادالذهٛ احلٍْالل، مالع أن هالذا ادالذهٛ 

 ّٜ إربًٜ؟ئظِٔف أـثر اجلامهر مـ ادًِّغ، ؾام مقؿػ افًٍِٔغ مـ إ

هالذه افتّٓالف تِحالؼ بًالٚبَٚعٚ أن افًالٍِٔغ يف ـالؾ بالالد افالدٕٔٚ يًرؾالقن  افنٔخ:

ء، ؾٓالالالؿ ٓ يٌخًالالالقن افْالالالٚس أصالالالٔٚءهؿ، ـالالالام أ الالالؿ ٓ يرؾًالالالقن افًِالالالامء ؿالالالدر افًِالالالام

وهالالق شالالٔد افٌؼالال ـالالٚن يَالالقل  ¢ؾالالقق ادْزفالالٜ افتالالل ووالالًٓؿ اهلل ؾٔٓالالٚ  ٕن افٌْالالل 

، ؾالال٘ذا ـالالٚن هالالذا صالالٖن شقق مْزفتالالل افتالالل إٔزفْالالل اهلل ؾٔٓالالٚٓ ترؾًالالق:ي ؾالال»ٕصالالحٚبف: 

ِامئٓالالؿ، ، ؾٚفًالالٍِٔقن يِتزمالالقن هالالذا ادالالْٟٓ افقشالالط مالالع ظ¢دّالالد ادهالالىٍك 

 ًٚ ؾٓؿ مثالً ٓ يرؾًقن أبٚ ًٕٔؿ إصالٍٓٚ:ي مالثالً، ؾَٔقفالقن ظْالف بًالٌٛ ـقٕالف حٚؾيال

مالالالـ ادحالالالدثغ ادنالالالٓقريـ فُثالالالرة افروايالالالٜ ٓ يَقفالالالقن بٖٕالالالف يف مًرؾالالالٜ افهالالالحٔ  

وافؤًػ ـٚإلمٚم افٌخٚري، فُالْٓؿ يًتَالدون إٔالف حالٚؾظ مالـ حٍالٚظ ادًالِّغ، 

ـ أشالٚفٌٔف افتالل هبالٚ يالروي أحٚديالٞ وإْٔٚ ٕحـ ادتٖخريـ يًتٍٔدون مـ ـتٌف، وم

ـتٌف ؾٚئدة ـالزى ٓ يًالًٓؿ آشالتٌْٚء ظْٓالٚ، ؾوالالً ظالـ أ الؿ ٓ يْيالرون إػ أيب 
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ًٚ ؿالد  ًٕٔؿ هذا إصٍٓٚ:ي إٔف مـ إئّٜ ادجتٓديـ يف افٍَالف، ؾُالام ًِٕالؿ مجًٔال

يُالالالقن ظْالالالده صالالالقؾٔٚت، وؿالالالد يُالالالقن ظْالالالده مالالالـ إحٚديالالالٞ ادقوالالالقظٚت افقالالالء 

 .ؾ إًٕٚن حَفافُثر، ؾْحـ ًٕىل ـ

 ( 00:  52: 57/   396) اهلدى والنور / 

اضب هبالالذا مالالثالً مالالـ أئّتْالالٚ ٕحالالـ أهالالؾ احلالالديٞ، حتالالك يًِالالؿ اجلّٔالالع إْٔالالٚ ٓ 

تًهالٛ ظْالدٕٚ ٕحالالد وٓ ظالذ أحالد، ؾٚإلمالالٚم أبالق حٍْٔالٜ رمحالالف اهلل، هالق أو إئّالالٜ 

د إربًٜ مـ حٔٞ افىٌَٜ وهق منالٓقرًا بٍَٓالف رمحالف اهلل، ؾالْحـ بالال صالؽ ًٕالتٍٔ

ٍف مالع إئّالٜ إربًالٜ ٍْف مع إئّالٜ افًالتٜ، ٕهالْمـ ظِّف يف ؾَٓف، وفُْْٚ ٓ ٕه

ًٚ هالالالّْ يف افٍَالالالف، فُْْالالالٚ ٓ ٕ ٍف مالالالع إئّالالالٜ افًالالالتٜ، يف مالالالٚ يتًِالالالؼ بٚحلالالالديٞ تهالالالحٔح

ًٚ، ٕن اإلمالالالٚم أبالالالٚ حٍْٔالالالٜ رمحالالالف اهلل، مل يًالالالر ف ظْالالالف إالالالف ظْالالالل بالالالٚفتجقال  وتوالالالًٍٔ

ٞ مالالالـ خمتِالالالػ افالالالرواة، ـالالالام وؿالالالع وافىالالالقا ف يف افالالالٌالد، جلّالالالع افًالالالْٜ وإحٚديالالال

وبخٚصٜ مْٓؿ إئّٜ افًتٜ، افٌخٚري وبَٔتٓؿ،  يف ـثٍر مـ أئّٜ احلديٞ ذافؽ

ًٚ ٕه ًٚ ٓ ٕرؾًالف ؾالقق ْفُْْٚ ـام ؿِٝ إٍ ٍف مع إئّٜ إربًٜ يف افٍَالف فُْْالٚ أيوال

مْزفتالالالف افتالالالل إزفالالالف اهلل ؾٔٓالالالٚ، ؾالالالال َٕالالالقل هالالالق ـٖمحالالالد إمالالالٚم افًالالالْٜ يف ـثالالالرة افروايالالالٜ 

ًٚ، بالالالؾ وٓ ِٕحَالالالف بٚإلمالالالٚم افنالالالٚؾًل اٞ، ومًرؾالالالٜ فِحالالالدي ًٚ و رحيالالال فرجالالالٚل تقثَٔالالال

رمحالالف اهلل، افالالذي صالال  ظْالالف، إالالف ـالالٚن يَالالقل فتِّٔالالذه اإلمالالٚم امحالالد رمحالالف اهلل، إذا 

ًٚ أو  ًٚ أو مكالالي ًٚ أو بكالالي ًٚ، ؾالالٖظِّْل بالالف، شالالقاء ـالالٚن ـقؾٔالال جالالٚءك احلالالديٞ صالالحٔح

ًٚ حتك أظّؾ بف، اإلمٚم افنٚؾًل يًس ف فإلمٚم  امحد بتٍقؿف يف اإلحٚضٜ حجٚزي

ًٚ َٕالقل  ن اإلمالٚم إبٚفًْٜ ظذ ٍٕس اإلمالٚم افنالٚؾًل رمحالف اهلل هُالذا وفُْْالٚ أيوال

افنالالٚؾًل يف افٍٓالالؿ مالالـ افُتالالٚب وافًالالْٜ، هالالق أؿالالقى يف ذافالالؽ مالالـ اإلمالالٚم امحالالد، 
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وفالقا أن اإلمالٚم امحالد شالٚظده ظالذ أن يتٍالقق ظالذ ـالؾ إئّالٜ ادجتٓالديـ، ـثالالرة 

ًٚ ظِٔف يف افٍَف، ٕٕالف أؿالقى مْالف مٚدتف يف احلديٞ، فُٚن اإل مٚم افنٚؾًل، متٍقؿ

يف آشالالتٌْٚط، وفُالالـ اإلمالالٚم امحالالد رمحالالف اهلل، اشالالتٌْك بٕٚحٚديالالٞ وأثالالٚر ظالالـ 

إظالالامل افالالرأي وآجتٓالالٚد، ـالالام ؾًالالؾ اإلمالالٚم افنالالٚؾًل، ـالالذافؽ َٕالالقل فالالٔس اإلمالالٚم 

ٍٜ بٚفًْٜ و ت ًٚ ؾٔٓٚ، مٚفؽ رمحف اهلل، إمٚم دار اقجرة ـٚإلمٚم افنٚؾًل، إحٚض ٍَٓ

ن اإلمالٚم أبالٚ حٍْٔالٜ إمثؾ اإلمٚم أمحد احٚضٜ بٚفًْٜ، ؾُِؾٍّ مْزفتف ؾالْحـ إذا ؿِْالٚ 

ًٚ ٓ ٕيِّالف وٓ ٌٕخًالف حَالف، ٕن  هق ؾَٔف مالـ افٍَٓالٚ إربًالٜ، وفُْالف فالٔس دالدث

هالالالالالذا ـالالالالالٚن واؿًالالالالالف ؾٕٚنالالالالالٌٚفف بٚفٍَالالالالالف وآشالالالالالتٌْٚط وظالالالالالدم تٔنالالالالال وشالالالالالٚئؾ افتجالالالالالقال 

ظذ آشتٌْٚط مـ افُتالٚب وافًالْٜ يف حالدود  يف افٌالد جًِف يًتّد  فوافتىقا

مٚ ؾت  اهلل تٌٚرك وتًٚػ ظِٔف، وٓ أريد أن .... اجلقاب ظـ مٚ جٚء يف افًالٗال 

امٚ ؿد يىًـ ؾٔف بًض افْٚس افٔقم، يف أيب حٍْٜٔ اظتامدًا ظذ ـثٍر، وٓ أؿقل 

ظالالالالذ بًالالالالض إؿالالالالقال افتالالالالل جالالالالٚءت يف حالالالالؼ أيب حٍْٔالالالالٜ وإالالالالف ٓ يًتّالالالالد ظِٔالالالالف يف 

ًٚ، هْالالالٚك ـثالالالر مالالالـ افًِالالالامء  ،ديٞاحلالالال هْالالالٚ ٓ بالالالد فْالالالٚ مالالالـ أن َٕالالالقل ـِّالالالٜ حالالالؼ أيوالالال

وافٍَٓالالٚء ؿالالد ظرؾالالقا بًالالٌٛ إنالالٌٚقؿ بٚفٍَالالف إٔالالف والالًٍٜ يف حالالٚؾيتٓؿ، وذاـالالرعؿ 

ؾِالالالؿ يًرؾالالالقا ب٘ـثالالالٚرهؿ يف احلالالالديٞ أوًٓ، ثالالالؿ مل يًرؾالالالقا بوالالالٌىٓؿ دالالالٚ رووا مالالالـ 

ًٚ، ؿالالد ـالالٚن مالالـ هالالٗٓء دّالالد ابالالـ ظٌالالد افالالرمحـ  ابالالـ أيب فالالٔذ وهالالق احلالالديٞ ثٕٚٔالال

أحالالالد افٍَٓالالالٚء افًالالالًٌٜ، ؿالالالد ـالالالٚن مالالالـ هالالالٗٓء أيب حٍْٔالالالٜ اإلمالالالٚم إول مالالالـ إئّالالالٜ 

إربًالالالٜ، ؾالالال٘ذا ؿِْالالالٚ دّالالالد ابالالالـ ظٌالالالد افالالالرمحـ ابالالالـ أيب فالالالٔذ ؾَٔالالالف، فُْالالالف والالالًٔػ 

ًٚ حلٚفالالالف يف روايالالالٜ  ًٚ فالالالف وبٕٔٚالالال ًٚ ؾٔالالالف، وإٕالالالام ـالالالٚن وصالالالٍ احلالالالديٞ، مل يُالالالـ هالالالذا ضًْالالال

، وًٕىٔالالف ادرتٌالالف افتالالل يًالالتحَٓٚ، حٔالالْام احلالالديٞ، حتالالك ٕٖخالالذ حديثالالف ظالالذ حالالذر
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وصٍف ظِامء احلديٞ بوًػ احلٍظ وافذاـرة، إن امٚ يدل ظذ أن افْٚس ـالؾ 

افْٚس إٓ مالـ ظهالؿ اهلل، هالؿ مالٚ بالغ إؾالراط وتٍالريط، أمالٚ افًالدل أمالٚ افقشالط ؾٓالذا 

ؿِام ٕجده وهذا افذي ٕدظق افْالٚس إفٔالف،  الد ادتًهالٌغ ٕيب حٍْٔالٜ، دالٚذا فالق 

وا يف ذافؽ إػ دؿٜ افٍٓؿ وآشتٌْٚط، ـام جٚء ظـ اإلمٚم افنٚؾًل أ ؿ اؿتك

رمحالالالالالالف اهلل، إالالالالالالف ؿالالالالالالٚل افْالالالالالالٚس ظٔالالالالالالٚل يف افٍَالالالالالالف ظالالالالالالذ أيب حٍْٔالالالالالالٜ، فالالالالالالق أن أتٌٚظالالالالالالف 

ادتًهٌغ فف ورؾًقه إػ افًامء ؾٔام يتًِؼ بٚفٍَف ؾَط، فقجدٕٚ قؿ ظذرًا ٕن 

ًٚ، ـالٚن قالؿ حجالف يف اإلمٚم افنٚؾًل وهق مـ هق يف ادًرؾٜ وافٍَف ـام ؿِْ ٚ إٍ

ذافالالؽ، أمالالٚ أن يهالالٍقه بٚفوالالٌط واحلٍالالظ أوًٓ، ثالالؿ أن يتقجٓالالق إػ افٌّالالز وافِّالالز 

وافىًالالـ يف إئّالالٜ افٌُالالٚر، افالالذيـ مالالْٓؿ اإلمالالٚم أمحالالد وافٌخالالٚري ومًالالِؿ، وظٌالالد 

يف احلٍالالالالظ ؾٌِالالالالغ  إٔالالالالف والالالًٔػاهلل ابالالالـ مٌالالالالٚرك وؽالالالرهؿ امالالالالـ وصالالالٍقا أبالالالالٚ حٍْٔالالالٜ 

إن وصالالالالػ هالالالالٗٓء إئّالالالالٜ ٕيب حٍْٔالالالالٜ  فالالالالقا:أن يَقتًهالالالالٛ هالالالالٗٓء ٕيب حٍْٔالالالالٜ 

بًالالالقاء احلٍالالالظ ـالالالٚن مالالالـ تًهالالالٌٓؿ ظِٔالالالف، ومًْالالالك ذافالالالؽ أن هالالالٗٓء أئّالالالٜ اجلالالالرح 

وافتًالالديؾ ؾٓالالؿ  وافتًالالديؾ افالالذيـ ًٕتّالالد ظِالالٔٓؿ يف هالالذا افٌالالٚب، يف جمالالٚل اجلالالرح

ًٚ ظِٔالالف،  فًٔالالقا أتَٔالالٚء ٕ الالؿ جرحالالقا أبالالٚ حٍْٔالالٜ، يف افروايالالٜ بالالدون حالالؼ، بالالؾ تًهالالٌ

قن ٕيب حٍْٔالالٜ؟، فَْٔالالذوا أبالالٚ حٍْٔالالٜ مالالـ أمالالر ٓ يٗاخالالذ ظِٔالالف ؾالالامذا ؾًالالؾ ادتًهالالٌ

ًٚ، ضًْالالقا يف أئّالالٜ مالالـ أئّالالٜ اجلالالذ وافتًالالديؾ، فالالق صالال  ضًالالْٓؿ ؾالالٔٓؿ فُالالٚن  حرظالال

ًٚ ؾالالٔٓؿ، ؾإلَٕالالٚذ  مالالٚم مالالـ أئّالالٜ ادًالالِّغ امالالٚ ٓ ييالاله مالالـ وصالالٍف بٖٕالالف ـالالٚن إجرحالال

ٌِقا دء احلٍظ ضًْقا يف أوفئؽ إئّٜ وؿد ـْٝ اشتَهٔٝ مجٓقرًا مْٓؿ ؾٌ

ًٚ مـ ادتَدمغ وادتالٖخريـ، ـِٓالؿ تتالٚبًقا ظالذ وصالػ  ٕحق ةًٜ ظؼ ددث

أيب حٍْٜٔ، بٖٕف ؤًػ يف حديثف، ضًْالقا يف ـالؾ هالٗٓء إصالخٚص مالـ إئّالٜ 
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ًٚ يف  افٌُالالٚر افٍحالالقل يف شالالٌٔؾ مالالٚذا، إَٕالالٚذ أيب حٍْٔالالٜ مالالـ شالالقء احلٍالالظ، فالالٔس ظٌٔالال

 ِّٓٚ.هذا ويدفُؿ ويٗـد فُؿ أن افًهٌٜٔ ادذهٌٜٔ تًّؾ ظ

 ) حهؾ ؿىع وتٌديؾ يف افُالم (

إُٔالالالؿ ٓ  الالالدون ؾالالالٔٓؿ مثالالالؾ هالالالذا احلالالالامس، يف افالالالدؾٚع ظالالالـ دّالالالد ابالالالـ ظٌالالالد 

افالالالرمحـ ابالالالـ أيب فالالالٔذ، دّالالالد ابالالالـ ظٌالالالد افالالالرمحـ ابالالالـ أيب فالالالٔذ، ظٌالالالد افالالالرمحـ 

مالٚم ظيالٔؿ فُْالف يف احلالديٞ إِٔؾ، ابْف دّد مـ افٍَٓالٚء افًالًٌٜ، ؾَٔالف جتٚبًل 

يالالداؾًقن ظالالـ دّالالد ابالالـ ظٌالالد افالالرمحـ ابالالـ أيب فالالٔذ، صالالٕٚف صالالٚن أيب حٍْٔالالٜ، ٓ 

ًٚ قالالالالؿ يف افٍَالالالالف، مالالالالع إٕٕالالالالف فالالالالٔس  مالالالالٚم مالالالالـ أئّالالالالٜ ادًالالالالِّغ يف افٍَالالالالف، إٕالالالالف أمٚمالالالال

ؾٔالالالالداؾًقن ظالالالالذ إمالالالالٚمٓؿ بٚفٌٚضالالالالؾ، وٓ يالالالالداؾًقن ظالالالالـ ؽالالالالره ٕٕالالالالف ٓ هيّٓالالالالؿ إٓ 

 ًٚ إٓتهٚر إلمٚمٓؿ بٚفٌٚضالؾ، أظالقد ٕؿالقل هالؾ وصالػ افالراوي بالام ؾٔالف يًتالز ضًْال

مؼالالالالالالوع يف افؼالالالالالالع؟ اجلالالالالالالقاب ٓ، وفالالالالالالقٓ ذفالالالالالالؽ مل يُالالالالالالـ هالالالالالالذا افًِالالالالالالؿ... ؽالالالالالالر 

ادًرو ف بًِؿ اجلرح وافتًديؾ، ٕن ظِامء احلديٞ فق تقرظقا تقرع افهقؾٜٔ 

افٌٚرد ومل يهٍقا ـؾ راو بام ؾٔف مـ وًػ يف حٍيالف أو يف عّالٜ فالف يف صالدؿف 

 ٔٔز مالٚ  ٕصٌحٝ ذيًٜ اإلشالم، ـؼيًٜ افٔٓقد وافْهٚرى، ٓ شٌٔؾ فْٚ إػ

صالالال  ظالالالـ رشالالالقل اهلل صالالالذ اهلل ظِٔالالالف وافالالالٜ وشالالالِؿ، ـالالالام أن افٔٓالالالقد وافْهالالالٚرى ٓ 

يًتىًٔقن أن ئّزوا افروايٚت افهحٔ  افتل تروى ظـ إٌٔٔٚئٓؿ فذافؽ ـٚن مـ 

ف اإلشالْٚد، وؿالٚل بًالض أئّالٜ مزايٚ هذه إمٜ اإلشالالمٜٔ أ الٚ تٍالردت بقالء، اشالّ

فَالالٚل مالالـ صالالٚء مالالٚ صالالٚء، وايالالش مًْالالك اإلشالالْٚد مالالـ افالالديـ فالالقٓ اإلشالالْٚد  احلالالديٞ:

شًِالالِٜ افالالرواة افالالذيـ يٖخالالذ بًوالالٓؿ ظالالـ بًالالض ويهالالؾ  :أي ؟اإلشالالْٚد مالالـ افالالديـ

احلالديٞ إػ افهالحٚيب إػ افٌْالل صالذ اهلل ظِٔالف وافالٜ وشالِؿ، هالذا هالق اإلشالالْٚد، 
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 ًٕالالالر ف حالالالٚل ـالالالؾ راوي مالالالـ هالالالٗٓء افالالالرواة مل ٕالالالتُّـ مالالالـ أن ًٕالالالتٍٔد مالالالـ ملؾالالال٘ذا 

ًٚ، أئّالالالٜ اجلالالالرح افًالالالْد أوًٓ ثالالالؿ أن ًٕالالالر ف احلالالال ديٞ افهالالالحٔ  مالالالـ افوالالالًٔػ ثٕٚٔالالال

وافتًالالالالالديؾ ذهٌالالالالالقا إػ أ الالالالالؿ يتَربالالالالالقن إػ اهلل تٌالالالالالٚرك وتًالالالالالٚػ، يف ؿالالالالالققؿ ؾالالالالالالن 

صالالالدوق دء احلٍالالالظ، ؾالالالالن صالالالدوق هيالالالؿ، ـثالالالرًا، ؾالالالالن ؾالالالٚحش دء احلٍالالالظ، 

ؾالالالالن مالالالسوك، مالالالتٓؿ، ؾالالالالن ـالالالذاب، ؾالالالالن ووالالالٚع، ؾالالالالن دجالالالٚل، ؾقصالالالػ رواة 

مالتٓؿ، ـالام تًِّالقن ًديؾ هق مـ  ٚم ٕهالحٓؿ ٕافتاحلديٞ، مـ أئّٜ اجلرح و

ٚفقا »يف احلالالالديٞ افهالالالحٔ ،  حٜ، ؿالالال هالالأل ـ اْف حٜ، افالالالدي هالالأل ـ اْف حٜ، افالالالدي هالالأل ـ اْف افالالالدي

ؿ مٓت الاٚل ّغ، وًف ٜ ادًالاِل الال ّٕئ ٚبالالف، وفرشالالقفف، و ُت ل هلل، وف ٚ رشالالقل اهلل، ؿالاٚل ـ يالال وإذا  ،شدالال

ن مِِالالتؿ ؾٖٕالالٚ مالالٚ مِِالالٝ بًالالد، وفالالذافؽ ؾالالٖرجق إٓتٌالالٚه، وإٓ ؾْْكالال ف، وتْكالالؾق

صٚء اهلل، وٓئّٜ ادًِّغ وظٚمتٓؿ... ٕهال  فًٚمالٜ ادًالِّغ  مًل راصديـ إن

ًٚ بحالالالالؼ افهالالالالحٌف، مالالالالـ   ٔٔالالالالز افهالالالالٚف  مالالالالـ افىالالالالٚف ، أوًٓ بًّرؾالالالالٜ افروايالالالالٜ، وثٕٚٔالالالال

 ،ًٚ تهٚحٛ، تهٚحٛ ادالٗمـ، ٓ تهالٚحٛ إٓ مٗمْالٚ، وٓ يٖـالؾ ضًٚمالؽ إٓ تَٔال

ًٚ، و ًٚ أو يهالالالٚحٛ مٌتالالالدظ فالالالق ـالالالٚن هالالالذا ادٌتالالالدع ؾالالال٘ذا رأيالالالٝ رجالالالالً يهالالالٚحٛ ؾٚشالالالَ

ًٚ يف طالالٚهره وجئالالٝ إػ هالالذا افهالالٚحٛ ادٌالالرور بالالذافؽ افهالالٚف  ادٌتالالدع  صالالٚحل

ٓ »ؾَِالالالٝ فالالالف يالالالٚ أخالالالل، ؿالالالٚل رشالالالقل اهلل صالالالذ اهلل ظِٔالالالف وافالالالٜ وشالالالِؿ  ٛ إ ح ٓ تهالالاٚل

هالالذا رجالالؾ مٌتالالدع هالالذا رجالالؾ دء إخالالالق مالالٚ تُالالقن ؽالالامزًا وٓ تُالالقن  ،شمٗمْالاٚل

ًٚ، وادٗمـ فٔس بٚ فًِٚن وٓ افىًٚن ـام جٚء يف احلالديٞ صتاًم، وٓ تُقن فًٕٚ

ًٚ ظْالالالؽ مالالالـ  افهالالالحٔ  فُْالالالؽ إذا ووالالالًٝ افىًالالالـ يف دِالالالف، ؾٖٕالالالٝ تُالالالقن مروالالالٔ

ربؽ، وفًِف مـ ادٍٔد، يف هذا افهدد أن ٕروي فُؿ حالديٞ أيب هريالرة وؽالره 

حالالديٞ أيب هريالالرة رواه اإلمالالٚم افٌخالالٚري، يف إدب ادٍالالرد ب٘شالالْٚد جٔالالٍد يرتٍالالع 
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مالـ ضريالالؼ اخالر، جالالٚء رجالؾ إػ افٌْالالل صالذ اهلل ظِٔالالف  إػ مرتٌالٜ افهالحٜ، بّجٔئالالف

وافالالالٜ وشالالالِؿ ؾَالالالٚل يالالالٚ رشالالالقل اهلل جالالالٚء ينالالالُقا جالالالٚره، ؿالالالٚل يالالالٚ رشالالالقل اهلل، جالالالٚري 

 ، ًٜ ًٚ، أفالٔس ؽٌٔال طِّْل، إتٌٓق أن ؿقفف هالذه اديِالقم جالٚري طِّْالل أفالٔس ضًْال

ّْالل، »بؾ هق ؽٌٜٔ، ؾٕٚيروا مٚذا ـٚن مقؿػ افرشقل ظِٔف افًالم  ؿٚل: جٚري طِ

ٜ افىريالؼٚل: اخرج متؿ افرجالؾ، وافىريالؼ بىًٌٔالٜ  ؾًٍالؾشٚع دارك واجًِالف ظالذ ؿٚرظال

ًٚ، ؾُالالالٚن ـالالالؾ مالالالٚ مالالالر ٕالالالٚس ورأوا هالالالذه  ًٚ إٓ ٕٕالالالف مىروؿالالال احلالالالٚل مالالالٚ شالالالّٔٝ ضريَالالال

افيالالالٚهرة افتالالالل تٍِالالالٝ إٔيٚرهؿ،ؿالالالٚفقا مالالالٚ فالالالؽ يالالالٚ ؾالالالالن، ؿالالالٚل جالالالٚري طِّْالالالل، ؾالالالام 

ًٚ؟ ضًالالـ يُالالقن مالالْٓؿ إػ أن يَقفالالقا ؿٚتِالالف اهلل، فًْالالف اهلل، هالالذا ض ًالالـ أم فالالٔس ضًْالال

ؾئالالع، واجلالالٚر افيالالٚمل يًالالّع ـالالؾ هالالذه ادىالالٚظـ، ؾالالام ـالالٚن مْالالف إٓ أن رـالالض إػ 

افٌْالالل صالالذ اهلل ظِٔالالف وافالالٜ وشالالِؿ فَٔالالقل فالالف: يالالٚ رشالالقل اهلل أؤمالالر جالالٚري بالالٖن ئًالالد 

ـ يف »متٚظف إػ داره، ؾَد فًْْل افْٚس ؾَٚل ظِٔف افهالة وافًالم: ًْالؽ مال الد ف َف

ًْالالؽ مالالا الالامء، ؿٌالالؾ أن ِي رضًف مالالـ مثالالؾ هالالذا احلالالديٞ وافٌحالالٞ ضقيالالؾ  ،شـ يف ٕا

وفُـ أوجالزه بٌٔتالغ مالـ افنالًر ـْالٝ حٍيالتٓام يف صالٌٚيب، افنالًر افٍَٓالل افالذي 

جمّقظالف، متٍرؿالٜ يف افُتالٚب يٌٌْل أن حيٍالظ ٕٕالف شالِس ومجٔالؾ وؾٔالف أحُالٚم 

 وافًْٜ، ؿٚفقا:

  نننتةاقؼننند  قنننقس بغقبنننة ِف 

 

 

 

ٍف    رِ ذِّ وحُمَنننن مننننتظؾٍِّم ومعننننرِّ

 ومننن ؼًا ومسننتػتٍي ؿسنن وجمنناهرٍ  

 

 طؾننب اإلعاكننة ِف إزاقننة مـؽننرِ  

ًٚ ظالالالذ هالالالذا   افَالالالدح افٌٌٔالالالٜ: دالالالرم، فُالالالـ يف هالالالذا إصالالالٔٚء افًالالالتٜ فالالالٔس درمالالال

ًٚ ف مالالٜ، ثالالؿ د  َظالال  ،قاَحالال ر  ادٌالالدأ افٍَٓالالل إىِالالؼ أئّالالٜ احلالالديٞ، حٔالالْام َج  فقا ٕهالالح

ـالالٕٚقا مالالـ ورظٓالالؿ وخالالقؾٓؿ مالالـ رهبالالؿ، ٓ تٖخالالذهؿ يف ذفالالؽ فقمالالٜ ٓئالالؿ، ؾُالالقن 
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د ابالالـ ظٌالالد افالالرمحـ ابالالـ أيب فالالٔذ مالالـ افٍَٓالالٚ مالالٚ حالالٚل ذافالالؽ دو الالؿ ودون دّالال

حلديٞ ـذافؽ ـق ؿ يًِّقن ـام ؿٚل افنٚؾًل اوصٍف بًقء احلٍظ يف روايٜ 

أن أبٚ حٍْٜٔ افْٚس ظٔٚل يف افٍَف ظِٔالف مالٚ مالًْٓؿ ذافالؽ أن يهالٍقه بٚفوالًػ يف 

ًٚ ف مالالف دالالٚذا هالالذا أبالالق داود صالالٚحٛ افًالالْـ يالالتٓؿ ا بالالـ ابْالالف ظٌالالد اهلل احلالديٞ ٕهالالح

أؾيالالع امالالٚ ؿٔالالؾ يف أيب حٍْٔالالٜ ؾالالٔام يتًِالالؼ بالالٚجلرح، يَالالقل بٍِالالظ أيب داود ؾَٔالالقل 

ًٚ ينٓد يف أبٔف ظٌد اهلل بٖٕف ؤًػاابْل ـذاب، وظع ابـ   .دديْل أيو

ؾِالالامذا هالالٗٓء ادتًهالالٌٜ، هيتّالالقن بُالالالم أئّالالٜ اجلالالرح يف بًالالض افٍَٓالالٚء وٓ 

ابْالالف، وذاك يىًالالـ يف أبٔالالف، ـالالؾ هالالذا  يْيالالرون إػ إٕهالالٚؾٓؿ حٔالالْام هالالذا يىًالالـ يف

ًٜ فِحديٞ افٌْقي أن يدخؾ ؾٔف مٚ فٔس مْف  .صٕٔٚ

حد أإن افًٍِٔغ ٓ يىًْقن يف  افًٗال:افَقل، يف إجٚبف ظـ هذا خالصٜ 

مالالـ أئّالالٜ ادًالالِّغ، وإٕالالام يْزفالالقن ـالالؾ واحالالد مالالْٓؿ مْزفتالالف افتالالل ووالالًف اهلل ؾٔٓالالٚ 

ٕ ًٚ ًٚ: أن ؿالالققؿ أتٌٚظالال ئّالالٜ اجلالالرح وافتًالالديؾ ؿالالققؿ يف إمالالٚم مالالـ هالالذا أوًٓ، وثٕٚٔالال

 ًٚ أئّالالٜ ادًالالِّغ إٕالالف والالًٔػ يف افوالالًٔػ، أو ٓ يٗخالالذ بحديثالالف، هالالذا فالالٔس ضًْالال

مالالالـ ؿٌٔالالالؾ افىًالالالـ افالالالذي ٓ عالالالقز فًِّالالالِؿ أن يَالالالع ؾٔالالالف، بالالالؾ هالالالق مالالالـ ادًالالالتثْٔٚت 

ًٚ، فًؾ يف هذا افَدر ـٍٚيٜ، ًٕؿ.  افًٝ افتل شٌؼ ذـرهٚ إٍ

 شٗال واحد. افًٚئؾ:

 واحد، تٍوؾ؟شٗال  افنٔخ:

 ( 00: 52: 57/ 396) اهلدى والنور / 

 ( 00:  00: 40/   397) اهلدى والنور / 
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 َٕٛ ِصًُْٜ بأِْٗ ايطًفٝني ّاتٗا 

َٜ  ََُِٗصًْأ١ُ٥ املراٖب َاال 

 :ُثالر افًالٍِٔقن مالـ ذـالر ؿالقل إئّالٜ إربًالٜ: يَقفالقن يُ قيْلاحلاُل  أبق اشالحٚق

بًض افًِامء بخال ف  أؾتك ٞؾٖٔتقن ظذ حدي شإذا ص  احلديٞ ؾٓق مذهٌل»

طالالالٚهره، ؾِٔزمالالالقن اإلمالالالٚم بالالالف، مالالالع أن اإلمالالالٚم افْالالالقوي رمحالالالف اهلل حَالالالؼ يف مَدمالالالٜ 

ادجّالالالقع أن هالالالذه افًٌالالالٚرة فًٔالالالٝ ظالالالذ طٚهرهالالالٚ، وبالالالذفؽ تٍالالالرد افًالالالٍِٔقن بالالالآراء 

 ؾَٜٓٔ ؤًٍٜ يِزمقن إمٜ هبٚ، ؾام ؿقفُؿ ؟

اهلل ؾالٔام ذهالٛ  جقايب ظذ هذا افًٗال، إٔٚ مع اإلمٚم افْقوي رمحالف افنٔخ:

 -إفٔف بؼضغ اثْغ:

ٕالالف ٓ عالالقز ًٕالالٌٜ اإلمالالٚم افنالالٚؾًل إػ خمٚفٍتالالف أافؼالالط إول: إذا ـالالٚن يًْالالل 

 فِحديٞ، ٕٕف ؾّٓف ظذ وجف خٚص ؾٓذا صحٔ .

وافؼط افثٚ:ي: إْٔٚ ٕحـ مًؼ افًٍِٔغ إذا ـٚن احلديٞ افذي ؾّٓف اإلمٚم 

بالالف ظالالذ مالالٚ يٌالالدو فْالالٚ مالالـ افقجالالف افنالالٚؾًل ظالالذ وجالالف ووجالالدٕٚ أئّالالٜ اخالالريـ ظِّالالقا 

أخالالالر فًِّْالالالك وأراد افْالالالقوي إالالالف ٓ عالالالقز فْالالالٚ افًّالالالؾ بالالالف، ٕن اإلمالالالٚم افنالالالٚؾًل 

خالر، حْٔئالذ ٕحالـ ٍْٕهالؾ ظْالف وَٕالقل ٓ عالقز اظّؾ بالف يف وجالف، أو ظالذ مًْالك 

فْٚ أن ًّٕالؾ بحالديٞ ؾّٓالف افنالٚؾًل وشالٚئر إئّالٜ ظالذ وجالف، وٍّٕٓالف ٕحالـ يف 
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واحلالديٞ يف واؿًالف حيتّالؾ وجٓالغ، ٓ ٕجالد أحالدًا خالر، اخر افزمٚن ظذ وجف ا

شالالالٌَْٚ إػ إخالالالذ بٚفقجالالالف أخالالالر، حْٔئالالالذ ؾالالالْحـ مالالالع اإلمالالالٚم افْالالالقوي أمالالالٚ إذا ـالالالٚن 

 ناحلديٞ سي  افدٓفٜ ٓ يٌَؾ تٖويالً، وظرؾْٚ أن اإلمٚم افنٚؾًل أو ؽالره، ٕ

مٚمالالالالالٚ مالالالالالـ أئّالالالالالٜ ادًالالالالالِّغ افٍَٓالالالالالٚء إهالالالالالق يالالالالالتُِؿ يف حالالالالالدود مذهٌالالالالالف وظرؾْالالالالالٚ أن 

تٓديـ ؾنه ظذ خال ف طٚهره وجالٚء ظالذ تًٍالره بالدفٔؾ ٓ ًِّٕالف وجالٛ ادج

ن دٓفالالالٜ احلالالالديٞ سحيالالالٜ وفالالالٔس ٖأمالالالٚ إذا ـالالالٕٚقا مًالالالِّغ مًْالالالٚ بالالال ،ظِْٔالالالٚ أن ٕتًٌالالالف

خالالر، شالالقى رأي ؾالالالن وظالالالن، حالالغ اظْالالدٕٚ دفٔالالؾ يكالال ف هالالذه افدٓفالالٜ إػ رء 

أصالالؾ ذاك ُٕالالقن مالالع احلالالديٞ، ٕن اإلمالالٚم افنالالٚؾًل ًٍٕالالف ـالالٚن يَالالقل احلالالديٞ 

، أمالالٚ اإلمالالٚم مًالالتَؾ يف ًٍٕالالف ؾٔجالالٛ ظالالذ ـالالؾ مًالالٍِؿ إذا صالال  فديالالف أن يًّالالؾ بالالف

خالالالر، ؾَْالالالقل هالالالذا ادًْالالالك أخر،إمالالالٚ أن يُالالالقن فالالالف دفٔالالالؾ اؾنالالاله بًّْالالالك  افنالالالٚؾًل

بٚفًٌْٜ إفْٔٚ َٕتْع بف ؾقجٛ حغ ذاك أن ٕتًٌف، أو فٔس ظْالده دفٔالؾ إٓ آجتٓالٚد 

فٔالالف، ؾالالْحـ يف هالالذه احلٚفالالٜ وـالالٚن احلالالديٞ طالالٚهر افدٓفالالٜ ظالالذ خالالال ف مالالٚ ذهالالٛ إ

 .شإذا ص  احلديٞ ؾٓق مذهٌل» :رصٚد إئّٜإٕىٌؼ ظّقم 

افٌْالل صالذ  ؿد ـْٝ تًروٝ فقء مـ افتٍهٔؾ يف مَدمتل فهالٍٜ صالالةو

ظالـ افٌْالالل  ف حالديٌٞالأن افًالٚمل إذا بِ :قرة هالاللصالاهلل ظِٔالف وافالٜ وشالِؿ ؾالٖوردت 

ؾٓالالؾ عالالقز فالالف أن صالالذ اهلل ظِٔالالف وافالالٜ وشالالِؿ، ووالالٚق صالالدره يف تالالرك افًّالالؾ بالالف، 

يًّؾ بف، وهق ظذ خالال ف مذهٌالف، أجالٚب اإلمالٚم افًالٌُل ًٕالؿ عالقز فالف افًّالؾ 

ن احلديٞ صحٔ ، وأن مًْٚه ظذ مٚ وو  فف ـٚن فف ظالذرًا ظْالد ٖخز بأبف، إذا 

ؿ بٚفًْالالالالٌٜ اهلل ظالالالالز وجالالالالؾ، أن يًّالالالالؾ بالالالالف، هالالالالذا بٚفًْالالالالٌٜ ف مالالالالل افًالالالالٚمل، ؾالالالالام بالالالالٚفُ

 فًِٚمل، أو ضٚفٛ افًِؿ.
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، ؾالٖؿقل إوالٚؾٜ ٚيٜ اإلجٚبٜ ظـ هذا افًٗالد ال مـ وؿٍف، يف  فُـ هْٚ ٓ ب

تٌالٚع افُتالٚب اوا مًْٚ ظذ جلقاب، أريد مـ ضالبْٚ، افذيـ ٕنٗإػ مٚ شٌؼ مـ ا

ّالالٜ ادجتٓالالديـ وظالالذ أن ئوافًالالْٜ، أن ٓ يُقٕالالقا جالالريئغ ظالالذ افتىالالٚول ظالالذ إ

ًٚ مالالـ أفًالالْتٓؿ، ؿالالققؿ ٕحالالـ رجالالٚل وأوفئالالؽ رجالالٚل، هالالذا  يَقفالالقا ـالالام يٍِالالٝ أحٕٔٚالال

ًٚ يف  ظٚر أن يَقفف افنٌٚب افْٚصئ يف ضِٛ افًِؿ، وهق ٓ يالزال ظالذ إؿالؾ صالٚب

ًٚ يف  ًٚ ٕٚصالئ ًٚ يف افًالـ، وفُْالف صالٚب ضِٛ افًِؿ، ؿد يُقن ـٓالً، وؿالد يُالقن صالٔخ

ضِٛ افًِؿ، مع ذفؽ هق يَقل حْٔام يَٚل ـٔػ إٔٝ تَٚرن يف افًِالؿ، وتًالتَؾ 

رجالٚل وأوفئالؽ رجالٚل، إيالروا أن  ٕحـ اجلقاب:يف ؾّٓؽ فِحديٞ، ؾُٔقن 

بّْٚشٌٜ افُالم ظذ مٚ شٌؼ حقل أيب حٍْٜٔ رمحف اهلل، مـ ؾوؾ أيب حٍْٜٔ إٔف 

ؿٚل: إذا جٚءت أثٚر ظـ أصحٚب افرشقل ظِٔف افًالم، يف مًٖفٜ مٚ متٍَالٜ ٓ 

 خال ف بْٔٓؿ ؾٔٓٚ، ؾْحـ قؿ تٌع، أمٚ إذا اختٍِقا، ؾْحـ رجٚل وهؿ رجٚل.

ُِّٜ إذا اختِالػ أصالحٚب افٌْالل صالذ اهلل ظِٔالف وافالٜ وشالِؿ، متك ؿٚل هذه اف

يف مًٖفٜ، ؾٓق خيتٚر ادْٚشٛ يف ؿقل مـ تِؽ إؿقال وٓ خيرج ظـ ؽرهٚ، 

ؾٔجالالٛ أن ٕٖخالالذ أدبالالٚ مالالـ هالالذا إثالالر، ظالالـ أيب حٍْٔالالٜ رمحالالف اهلل، أن ٓ ٕتنالالع يف 

ىالٖ إمالٍٚم ختىئٜ إئّٜ، وإٕام ظِْٔٚ أن ٕتئد وأن ٕسوى يف احلُؿ بخىٖ، فالٔس خ

واحالالالد، بالالالؾ خىالالالٖ أئّالالالٜ ـثالالالريـ، فًالالالٝ داظٔالالالٜ إػ افتًهالالالٛ فِجّٓالالالقر، ٓ فًالالالٝ 

ًٚ، وفًُِالالؿ تًِّالالقن ذافالالؽ ظِالالاًم ئَْٔالال ًٚ يف افقؿالالٝ ًٍٕالالف ٓ ًٚ مجٓقريالال ، فُْالالل أيوالال

أريالالالالالد مالالالالالـ ضالالالالالالب افًِالالالالالؿ أن يتجالالالالالرؤوا ظالالالالالذ افًِالالالالالامء ٕٕالالالالالف بالالالالالدا فالالالالالف أن احلالالالالالديٞ 

دراشالالٜ ـالالؾ مًالالٖفٜ ظالالذ خيالالٚفٍٓؿ، وإٕالالام أريالالد مالالـ ضالالالب افًِالالؿ،أن يٌُْالالقا ظالالذ 

حدة، أن يدرشقهٚ ـام يَٚل افٔقم، دراشٜ افٍَف ادَٚرن، وفُـ بؼط أن يهؾ 

إػ افْتٔجالالٜ إػ افثّالالرة، ٕن افٍَالالف ادَالالٚرن افٔالالقم يف أـثالالر اجلٚمًالالٚت ادًروؾالالف 
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افٔالالالالالالالقم يف افالالالالالالالٌالد اإلشالالالالالالالالمٜٔ، يتًالالالالالالالٚضقن ادَالالالالالالالدمٚت ثالالالالالالالؿ ٓ يَالالالالالالالدمقن افْتالالالالالالالٚئٟ 

دفٜ ادذهٛ افٍالال:ي، ودفٔالؾ ادالذهٛ افٍالال:ي، وافثّرات، وهؿ يذـرون مثالً أ

ثالؿ ٓ رء وراء ذافالؽ ؾٔخالرج افىٌِالٜ حٔالٚرى، ٓ هالذا فالٔس ؾَالف، وإٕالام افٍَالالف أن 

ًٚ، ـٖتَدم هذه إ ن تَقل مثالً دفٔؾ ؾالن أيالٜ دفٜ و ري مٍٚوِٜ بْٔٓٚ ترجٔح

يالالٜ افٍالٕٔالالٜ، فُْٓالالٚ مالالـ بالالٚب آشالالتدٓل مالالـ افٌالالٚب افًالالٚم، ودفٔالالؾ ؾالالالن اشالالتدل بآ

أخرى خٚصٜ أو بدفٔؾ خٚص واخلٚص يَا ظذ افًٚم وهُذا عري ظِّٜٔ 

تهٍٜٔ بغ إدفٜ، ؿد يُقن مْٓٚ، حديٞ ادذهٛ افٍال:ي ٓ يهال ، واحلالديٞ 

 إػ اخره. ٔ افذي ظٚروف هق افهح

ٕٚ أريد مـ ـؾ ضالب افًِؿ، أن يدرشقا ادًٚئؾ اخلالؾٜٔ دراشالٜ مًٌالىٜ، ٖؾ

، وبًالالالد ذفالالالؽ فٔخالالالرج بٚفْتٔجالالالٜ ثالالالؿ فَٔالالالؾ هالالالذا مقوالالالقظٜ حتالالالٝ ادجٓالالالر افًِّالالالل

 رأيل، ؾ٘ن أصٌٝ ؾّـ اهلل، وإن أخىٖت ؾّـ ٍٕز.

خقالالالال أن أؿالالالالقل ظٚمالالالالٜ ضالالالالالب افًِالالالالؿ، ٓ يتالالالالٖثرون بالالالالًٌض اثالالالالٚر أأرى ـثالالالالرًا و

ًٚ، احلالالالالديٞ ذو  افًالالالالِػ، وٕحالالالالـ شالالالالٍِٔقن، فالالالالٔس اشالالالالاًم وإٕالالالالام هالالالالق مًالالالالّك أيوالالالال

ه افَهالٜ مالٚ أردت صجقن، وفَد تٖخر افقؿٝ أـثر مـ ادٍروض، وفُـ يف هالذ

 ششالالْْف»اإلمالالٚم افالالدرامل يف  ٚ امالالٚ يتًِالالؼ بىٚفالالٛ افًِالالؿ، فَالالد روىآشالالتٌْٚط مْٓالال

ادًالالرو ف بٚدًالالْد، بٚفًالالْد افهالالحٔ ، أن أبالالٚ مقشالالك إصالالًري رِض اهلل تًالالٚػ 

ظْف، جٚء صٌٚح يالقٍم إػ دار ابالـ مًالًقٍد يف افُقؾالٜ، ؾقجالد أصالحٚبف يْتيروٕالف، 

ؿٚفقا: ٓ، ؾجِالس يْتيالره إػ أن خالرج، ؾَالٚل أبالق ؾَٚل: َأَخَرَج أبٚ ظٌد افرمحـ؟ 

ًٚ يف ادًجد رء إُٔ رتف، ومالع ذافالؽ مقشك، يٚ أبٚ ظٌد افرمحـ:فَد رأيٝ إٍ

، ارجقا إٓتٌٚه إػ اجلّالع بالغ افَْٔوالغ يف افيالٚهر، إٓ خراً  واحلّد هلل، مل أر

ًٚ إُٔرتالالف ومل أروٓ تْالالٚؿض شالالٖٔتُٔؿ ، ـٔالالػ ذافالالؽ ؟، إٓ خالالراً  ، ؿالالٚل: رأيالالٝ صالالٔئ
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افٌٔٚن يف توٚظٔػ افَهٜ، ؿٚل: مٚذا رأيٝ، ؿٚل: إن ظنٝ ؾًساه، ؿٚل: رأيٝ 

ًٚ يف ادًالالالجد ويف وشالالالط ـالالالؾ حَِالالالٜ مْٓالالالٚ رجالالالالً، يَالالالقل دالالالـ  ًٚ، حَِالالال ًٚ حَِالالال ٕٚشالالال

حقفف: شٌحقا ـذا، امحالدوا ـالذا، ـالزوا ـالذا، وأمالٚم ـالؾ رجالؾ مالْٓؿ حلال يًالد 

ؾالالالالال إُٔالالالالرت ظِالالالالٔٓؿ، هْالالالالٚ بالالالالف افتًالالالالٌٔ  وافتحّٔالالالالد وافتٌُالالالالر، ؿالالالالٚل ابالالالالـ مًالالالالًقد: أ

افنٚهد، ؿٚل: ٓ، إتيٚر أمرك، أو إتيٚر رأيؽ، هالذا هالق إدب، أبالق مقشالك هالق 

مالالـ ـٌالالٚر أصالالحٚب افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم، ومالالـ ظِامئٓالالؿ، فُْالالف يًِالالؿ إٔالالف فالالٔس 

بّثٚبٜ ابـ مًًقدًا يف افٍَف بٚفُتٚب وافًْٜ، ؾَٚل: ٓ مٚ إُٔرت ظِٔٓؿ، إتيٚر 

ؿالالٚل: أؾالالال إُٔالالرت ظِالالٔٓؿ وأمالالرعؿ أن يًالالدوا شالالٔئٚعؿ أمالالرك، أو إتيالالٚر رأيالالؽ، 

 ًٚ ووالالالالّْٝ قالالالالؿ أن ٓ يوالالالالٔع مالالالالـ حًالالالالْٚعؿ رء، ثالالالالؿ دخالالالالؾ داره وخالالالالرج متٌَْالالالال

،حتالالك دخالالؾ ادًالالجد ورأى تِالالؽ احلَِالالٚت ـالالام وصالالػ فالالف أبالالٚ مقشالالك، شمتِالالثامً »

ؾَالالالٚل قالالالؿ: وحيُالالالؿ مالالالٚ هالالالذا افالالالذي تهالالالًْقن، إٔالالالٚ ظٌالالالد اهلل ابالالالـ مًالالالًقد صالالالحٚيب 

ظِٔف وافٜ وشِؿ، ؿٚفقا: يٚ أبٚ ظٌد افرمحـ، وهالذا فًالٚن ـالؾ رشقل اهلل صذ اهلل 

ادٌتدظالالٜ، فًالالٚن ـالالؾ ادٌتدظالالٜ، أ الالؿ يَقفالالقن ـالالام شتًالالًّقن، ؿالالٚفقا: واهلل يالالٚ أبالالٚ 

وـالالؿ مالالـ »وهالالذا جقابْالالٚ فٌِّتدظالالٜ ـِٓالالؿ،  افالالرمحـ مالالٚ أردٕالالٚ إٓ اخلالالر، ؿالالٚل: ظٌالالد

ثْٚ أن أؿقامالالٚ مريالالد فِخالالر ٓ يهالالٌٔف، إن دّالالًد صالالذ اهلل ظِٔالالف وافالالٜ وشالالِؿ، حالالد

يَرؤون افَران يّرؿقن مـ افديـ ـام يّالرق افًالٓؿ مالـ افرمٔالٜ، ؿالٚل صالٚهد هالذه 

افَهالالالٜ، ؾَِالالالد رأيْالالالٚ أوفئالالالؽ إؿالالالقام، أصالالالحٚب احلَِالالالٚت، أصالالالحٚب افالالالذـر ؽالالالر 

، أي صالالالٚروا مالالالـ نادؼالالالوع، ؾَِالالالد رأيْالالالٚ أوفئالالالؽ إؿالالالقام يَٚتِقْٕالالالٚ يالالالقم افْٓالالالروا

ظالالالع ابالالالـ أيب ضٚفالالالٛ، وؿالالالٚتِقه، اخلالالالقارج، افالالالذيـ خرجالالالقا ظالالالذ أمالالالر ادالالالٗمْغ 

مالالالْٓؿ إٓ افَِٔالالالؾ، هالالالذه هالالالل افَهالالالٜ  ٖؾتٓؿ، ومل يالالالْٟوؿالالالٚتِٓؿ، حتالالالك اشتٖصالالالؾ صالالال

ذفالالؽ ادُْالالر وافًالالزة مْٓالالٚ أن أبالالٚ مقشالالك مل يتَالالدم بالالغ يالالدي ابالالـ مًالالًقد فُْٔالالر 
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ًٚ وحتّٔالالدًا وتٌُالالر، وهالالذ افالالذي وصالالٍف بٖٕالالف مل يالالر ا إٓ خالالرًا، دالالٚذا؟، ٕٕالالف تًالالٌٔح

والالؿ إػ هالالذا افالالذـر مالالـ زيالالٚدات وإوالالٚؾٚت إ ٕالالام جالالٚء بالالامخالالر، وفُالالـ اإلُٕالالٚر إ

ًٜ إوالالٚؾٜٔ  ، ـالام يَالالقل اإلمالٚم أبالق إشالالحٚق افنالٚضٌل، بدظال ًٜ جًِالٝ هالذا افالالذـر بدظال

 ًٚ ؾًٌالالالٌٛ هالالالذه اإلوالالالٚؾٚت إُٔالالالر أبالالالق مقشالالالك ذفالالالؽ، فُالالالـ خقالالال أن يُالالالقن وامهالالال

ًٖ، ؾجٚء إػ  مًًقد ؾٖخذ رايٜ، ؾٚتٍؼ رأيٜ مالع رأيالف، وتقجالف ابالـ مًالًقد ابـ خى

 بًٍْف إُٕٚر ذفالؽ، ؾٖٕالٚ ارجالق مالـ إخقإْالٚ ضالالب افًِالؿ أن يَالدروا ٕهالؾ وتقػ

افًِالالؿ ؿالالدرهؿ وجٓالالدهؿ ومْالالزفتٓؿ، وأن ٓ يتَالالدمقا بالالغ أيالالدهيؿ وإٔالالٚ اظالالر ف يف 

ـثالالر مالالـ ادجالالٚفس، يتقجالالف شالالٗال فُالالـ يُالالقن ادجِالالس ظالالٚدًة يًْالالل ؾٔالالف وحالالدة 

نالالٚيخ، حالالٚل، يًْالالل مالالٚ يف تُِالالػ مالالٚ يف رشالالّٔٚت ؾٔتقجالالف افًالالٗال إػ احالالد اد

ؾْٔزي احدهؿ أن يَقل اجلقاب ـذا، هذا ؿِٜ أدب، ٓ عالقز فىالالب افًِالؿ أن 

يًَالالقا يف مثِالالف، ْٕٕالالٚ رأيْالالٚ أبالالٚ مقشالالك وهالالق بًٔالالد ظالالـ ابالالـ مًالالًقد ـٔالالػ خىالالر يف 

ًٚ مْف مـ هق  ظِؿ مْف، إذًا يٌٌْالل ظِٔالف هالق أن يٖخالذ رأيالٜ أؾَف وأبٚفف، أن هْٚك ؿريٌ

ًٚ يف  يف مثؾ هذا إمر احلالٚدث ٕٕالف فالٔس ًٚ بٚإلُٕالٚر، أو ٕٕالف مًروؾال أمالرًا مًروؾال

افؼع، ؾتٖدب هذا إدب، ؾِام ؿٚل فف ابالـ مًالًقد أؾالال إُٔالرت ظِالٔٓؿ، ؿالٚل ٓ 

خقإْالالالالٚ افىالالالالالب أن إبٕٚتيالالالالٚر أمالالالالرك أو إتيالالالالٚر رأيالالالالؽ، هالالالالذا أدب، أؤـالالالالد تقصالالالالٜٔ 

ٚ أصالٚر إفٔالف افٌْالل وان يتالٖدبقا مالع ظِامئٓالؿ، وهالذا اماليوًقه دائاًم ٕهٛ أظٔالْٓؿ 

ٕٚ،  »ذ اهلل ظِٔالالف وافالالٜ وشالالِؿ بٚحلالالديٞ افهالالحٔ :صالال ر ـ مل يالالرحؿ صالاٌل ٚ مالال س مْالال فالأل

ٚ حَف ًٚدْ ر ف ف ٕٚ، وًي ـٌر وصذ اهلل ظذ دّد افٌْل إمل، وظذ افف  شويقؿر 

 وصحٌف وشِؿ تًِٔاًم ـريام.

 ( 00:  24: 09/   397) اهلدى والنور /  

 ( 00:  35: 23/   397) اهلدى والنور / 
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 صاٜذ ايعصسحٍٛ تكًٝد َ

صٔخْٚ َْٕؾ ظذ مـ يَِد ادذاهٛ إربًالٜ إٔالف ُْٕالر ظِالٔٓؿ مًالٖفٜ  مداخِٜ:

افتَِٔالالالد ويف ٍٕالالالس افقؿالالالٝ هُالالالذا ـًالالالٗال: أرى مالالالثالً إٔالالالف يقجالالالد صالالالٌٚب ـثالالالريـ 

جالالدًا.. صالالٌٚب بًّالالري، مالالثالً ًٕالالٖفف ظالالـ مًالالٖفٜ ؾالٕٔالالٜ وٕالالراه يًّالالؾ ظّالالالً ؾالالال:ي 

أو ؿالٚل إفٌالٚ:ي، أو ؿالٚل مالثالً يف  َٕقل فف: مـ أيـ فؽ هذا؟ يَقل: ؿٚل ابـ بالٚز،

افًالالراق ؿالالٚل افنالالٔخ إيالالٚد، وهُالالذا، و تالالرى أؿقافالالف هُالالذا، أؽِالالٛ حٚفالالف هُالالذا ؾٓالالؾ 

 هذا مـ افتَِٔد أم عقز هذا إمر.

افتَِٔالالالالد يالالالالٚ أشالالالالتٚذ ٓ بالالالالد مْالالالالف، فُالالالالـ ادٓالالالالؿ بٚفًْالالالالٌٜ فُالالالالؾ مًالالالالِؿ أٓ  افنالالالالٔخ:

 ؾَالف دؿٔالؼ حتالك يتًهٛ إٓ فُِتٚب وافًْٜ، هالذه ادًالٚئؾ احلََٔٔالٜ حتتالٚج إػ

ذاهٛ ادمٚ يَع اإلًٕٚن يف اإلؾراط أو افتٍريط، ٕحـ أن مٚ ـٚن ـالمْٚ حقل 

 ن ادَِديـ يتًٌقن افًْٜ.إإربًٜ، ـٚن ـالمْٚ إٔف ٓ عقز أن َٕقل: 

 إٔٚ ـًٗال يًْل.. مداخِٜ:

يت فالالالؽ يف افًالالالٗال فُالالالـ أرجالالالق مالالالٚ يالالالرتٌط شالالالٗال بالالالام شالالالٌؼ مالالالـ اإٔالالالٚ  افنالالالٔخ:

ؿقل: مٌدأ افًِؿ هالق افتَِٔالد.. مٌالدأ افًِالؿ هالق افتَِٔالد، فُالـ مْتٓالك افُالم، ؾٖٕٚ أ

افًِؿ هالق اخلالروج مالـ افتَِٔالد، ؾالٚٔن: إٔالٝ تًالٖل شالٗال يسصال  مالـ افًالٗال أن 

دون ادذهٛ احلٍْل وهٗٓء يَِدون افنٔخ ؾالن وافنٔخ ظالن، إٔٚ ِ  ََ هٗٓء يُ 
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 أرجق أن تٍرق بغ هذا وهذا، دٚذا؟

شالالّٔٝ بًوالالٓؿ مالالثالً افنالالٔخ ابالالـ بالالٚز مالالثالً بَالالدر مالالٚ  هالالٗٓء إصالالخٚص افالالذيـ

أويت مالـ ظِالؿ يًالتَل مالـ افُتالٚب وافًالْٜ وهالق إًٕالٚن مًالرض فِخىالٖ وافًْالالٔٚن 

وإػ اخالالالره، فُْالالالف ٓ يتًهالالالٛ دذهٌالالالف احلْالالالٌع افالالالذي ٕنالالالٖ ؾٔالالالف  ضٔالالالٛ! أيالالالـ مالالالٚ 

ظنالالٝ إذًا يف ادذهٌٔالالٜ شالالقاًء يف أؾًٌٕٚالالتٚن أو يف ترـٔالالٚ أو يف أفٌٕٚٔالالٚ أو يف ـالالؾ 

ؿِالالٔؿ فالالف ضٚبًالالف، بالالالد إتالالراك ٓ إافالالدٕٔٚ ؾٚدذهٌٔالالٜ هالالل ادًالالٔىر ظِٔالالف وـالالؾ  بالالالد

ًٚ، أفٌٕٚٔالالالٚ  يًرؾالالالقن اإلشالالالالم إٓ ادالالالذهٛ احلٍْالالالل فالالالٔس هْالالالٚك مالالالذهٛ اخالالالر إضالؿالالال

ـالالالالذفؽ.. ادٌالالالالالرب مالالالالٚ يًالالالالالر ف ؽالالالالالر ادالالالالذهٛ ادالالالالالٚفُل.. مكالالالال ؾٔٓالالالالالٚ ادالالالالالذهٛ 

 افنٚؾًل وادذهٛ احلٍْل إػ اخره.

ٚمل ٓ مالالذهٛ فالالف، مذهٌالالف مالالذهٛ مٍتٔالالف، وهالالذا ؾالالٚٔن: افًِالالامء يَقفالالقن: افًالال

َُٖفقا ﴿افُالم هق مْتٓالك افًِالؿ، دالٚذا؟ ٕن اهلل ظالز وجالؾ يف افَالران افُالريؿ  َؾٚشاْل

ـْ  قنَ َأْهَؾ افذ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َت ـُ  جًؾ إمٜ اإلشالمٜٔ ؿًّغ: [12]النح::﴾ِر إِْن 

يـ يًِّالالقن افًَالالؿ إـالالز وإظالالؿ هالالؿ افالالذيـ ٓ يًِّالالقن، ويَٚبِالالف افًَالالؿ افالالذ

ؾٖوجٛ ظذ افًَؿ إول أن يًٖل افًَؿ أخر، مٚ أوجٛ ظذ افًَالؿ إول 

ًٚ ومالالذاهٛ وضالالرق ؿالالددًا، ٓ وإٕالالام ؿالالٚل قالالؿ:  ًٚ وأحزابالال َُٖفقا ﴿أن يتٍرؿالالقا صالالًٔ َؾْٚشالال

ـْ  َؾ افالالالذ  قنَ َأْهالالال الالال ُّ َِ ًْ ْاْلالالُتْؿ ٓ َت ـُ أهالالالؾ افالالالذـر يًْالالالقن يًْالالالل: يتهالالالِقا  [12]النحةةة::﴾ِر إِْن 

ًٚ ٓ، وإٕالالالالالالالالام بالالالالالالالالٕٚمقات بىريالالالالالالالالؼ اش َؾ ﴿تحوالالالالالالالالٚر إرواح؟ ضًٌالالالالالالالال َُٖفقا َأْهالالالالالالالال َؾْٚشالالالالالالالال

رِ  ـْ  أي: افًِامء افذيـ هؿ بغ طٓرإُٔؿ. [12]النح::﴾افذ 

أن: أي إًٕٚن ودظْٚ ٕتُِؿ ظْؽ إٔٝ، إذا ـْٝ ظٚئش يف مجٚظٜ مذهٌٔغ 
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ًٌر توؾالالالٔٓؿ بًالالالض افًِالالالامء يف ادالالالذهٛ فُالالالـ تالالالرى أن أحالالالدهؿ ظْالالالده ؿِٔالالالؾ بالالالٚف

ّالالالالقا هالالالالذه افُِّالالالالٜ؟ يًْالالالالل: فالالالالٔس ظْالالالالده هالالالالذا اجلّالالالالالقد افًالالالالقري: )حلِحالالالالٜ( تٍٓ

ادذهٌل ؿد يٖخذ مـ مذهٛ اخر مٚ يُقن هق أرج  ظْالده، تىّالئـ ًٍٕالؽ إػ 

 هذا أو إػ أوفئؽ.. إػ هذا.

ؾٚفتَِٔد ٓ ٕجٚة مْف وفُـ اخلىقة ادٍرووٜ أن يًًك اإلًٕالٚن فٔىٌالؼ مثالؾ 

ـْ ﴿ؿقفف تًٚػ افًٚبؼ ذـره:  َؾ افالذ  َُٖفقا َأهاْل قنَ  رِ َؾٚشاْل اُّل َِ ًْ ْاْلُتْؿ ٓ َت ـُ  [12]النحة::﴾إِْن 

مٚ يتًّؽ بنخص أو بّذهٛ ٓ حئد ظْف ؿٔد صًرة، افقء افثٚ:ي: أن يتّثالؾ 

َذ َبِهالال ﴿دائالالاًم يف مْىَِالالف ؿقفالالف تًالالٚػ:  قا إَِػ اهلل ِ َظالال ٌِِٔع َأْدُظالال ِذِه َشالال ْؾ َهالال ٚ ُؿالال الال َٕ َرٍة َأ

ِْل ًَ ٌَ ـِ ات  ِديـ مٍَقدة، فُـ ظْد هٗٓء افٌهرة أن ظْد ادَ [161]يوسف:﴾َوَم

افالذيـ يَقفالقا فالؽ: شالًّْٚ افنالٔخ ؾالالالن، دالٚذا ترـالقا مالذهٌٓؿ و ًالُقا بٚفنالالٔخ 

ؾالالالالالن؟ أفالالالالٔس ٕ الالالالؿ ييْالالالالقن ؾٔالالالالف افًِالالالالؿ؟ ضٔالالالالٛ! فُالالالالـ بالالالالٚفًُس ظْالالالالدمٚ ترـالالالالقا 

ًٚ وٓ يًالٚرًا  ادذهٛ ٕن ادذهٛ يًرؾقن إٔف مالٚر بخالط ٓ حئالد ظْالف ٓ ئّْٔال

فِالالذي  ٓالاللهلل أـالالز فالالٔس امُالالـ يَالالقل: وجٓالالٝ وجاحلٍْالالل مالالثالً ظْالالدمٚ يَالالقل: ا

ًٚ أبالالالدًا، دالالالٚذا؟ ٕن ادالالالذهٛ احلٍْالالالل ـالالالؾ ـتالالالٛ  ؾىالالالر افًالالالاموات وإرض حٍْٔالالال

ًٚ دظالالٚء آشالالتٍتٚح: شالالٌحٕٚؽ افِٓالالؿ،  ًٚ أو مًٌالالى افٍَالالف شالالقاًء مالالٚ ـالالٚن مْٓالالٚ مِخهالال

افنالالالٚؾًل بالالالٚفًُس مالالالـ ذفالالالؽ وجٓالالالٝ وجٓالالالل، فالالالٔس هْالالالٚك أبالالالدًا يف مالالالرة يَالالالقل: 

افالالذي يًالالٖل افنالالٔخ ابالالـ بالالٚز أو ؽالالره يَالالقل فالالؽ: يالالٚ أخالالل!  شالالٌحٕٚؽ افِٓالالؿ، بٔالالْام

هالالذا إدظٔالالٜ ـِٓالالٚ صالالحٝ ظالالـ افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم ؾالال٘ن اشالالتٍت  هبالالذا جالالٚز أو 

 هبذا جٚز فُـ إؾوؾ أن تْقع.

ًٚ ٕؾراد فُالـ هالٗٓء  ؾّـ ينًروا هٗٓء ادَِديـ دظْٚ ًّٕٔٓؿ مَِديـ أيو
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مالالذهٌل.. هالالٗٓء شالالٚئريـ  خالالر مالالـ أوفئالالؽ أؾالالراد  ٕن أوفئالالؽ شالالٚئريـ ظالالذ خالالط

ظالالالذ خالالالط شالالالٍِل، إذا صالالال  احلالالالديٞ ؾٓالالالق مالالالذهٌل  فالالالذفؽ إذا ـالالالٚن وٓ بالالالد مالالالـ 

ًٚ: إٔالؽ تًالٔش  افتَِٔد ؾرق ـٌر جدًا بالغ تَِٔالد وتَِٔالد، ـالام ضبالٝ فالؽ مالثالً إٍال

يف مالالذهٛ حٍْالالل وؾٔالالف ظِالالامء ـثالالر هبالالذا ادالالذهٛ فُالالـ  الالد أحالالدهؿ ظْالالده رء 

ذهٌٔالالٜ ؾًٍْالالؽ تىّالالئـ إػ هالالذا أـثالالر مالالـ افًِالالؿ بٚحلالالديٞ ورء مالالـ ادروٕالالٜ اد

مـ ؽره، ؾٖوػ وأوػ إذا ـٚن هذا افًٚمل ؿٚل: ٓ، إٔٚ ٓ أتٌع ادذهٛ، إٔٚ أتٌالع 

احلؼ يف أي مذهٛ ـٚن شتىّئـ فف أـثر وشتَقل ـام ؿٚل أوفئؽ افالذيـ َِٕالٝ 

 ًٚ ظْٓؿ  ٕٕف فٔس ادٍالروض يف ـالؾ مًالِؿ أن يُالقن ضٚفالٛ ظِالؿ، فالٔس مٍرووال

ًٚ: فٔس مٍروض يف ـؾ ضٚفٛ ظِؿ إٔف حيٍظ أدفالٜ ادًالٖفٜ هذا، هذا أوًٓ،  وثٕٚٔ

افتل اؿتْع ؾٔٓٚ ئٍُف هق مثالً وإٔٚ أضب مثؾ بًٔط جدًا إٔف شٖل: خروج افالدم 

يَْض افقوقء؟ ؿِٝ فف إٔٚ: ٓ، ٓ يَْض افقوقء ورويٝ فف ؿهٜ فُالـ افَهالٜ 

ْالالده هالالذه مالالع افالالزمـ دخِالالٝ مالالـ هْالالٚ وخرجالالٝ مالالـ هْالالٚ، مالالٚذا بَالالل ظْالالده؟ بَالالل ظ

اخلالصٜ إٔف واهلل افدم ٓ يَْض افقوقء  ٕٕف يف زمـ افرشقل وؿًٝ حٚدثٜ.. 

شتًالالالالالٖفْل مالالالالالٚ هالالالالالل احلٚدثالالالالالٜ؟ ٓ أذـرهالالالالالٚ  ٕن هالالالالالذا مالالالالالـ ظٚمالالالالالٜ ادًالالالالالِّغ فالالالالالٔس 

 مٍروض ؾٔف أن حيٍظ افدفٔؾ، فُـ ؾٓؿ خالصٜ احلُؿ.

وإٔٚ أؿقل هبذه ادْٚشٌٜ: يف بًض إخقإْٚ افًٍِٔغ يٍُِقا أؾالراد ادًالِّغ 

ـِٓالالالالؿ أن يهالالالالٌحقا ـالالالالٖ ؿ جمتٓالالالالديـ يًْالالالالل: يًرؾالالالالقا ادًالالالالٖفٜ ومالالالالـ أيالالالالـ أتالالالالٝ! 

شتجده يُّـ ٓ يٍٓؿ رء يًالٖل شالٗال يَالقل افًالٚمل عالقز أو ٓ عالقز، يَالقل 

افالدفٔؾ فالـ يٍٓالؿ  ٕن ادًالٖفٜ فالٔس مالـ  فُ اُّل ٓ  ٍَ حالٚول يُ  قفف: مٚ هق افدفٔؾ، وهق ف

ًٚ جالدًا، شالئِٝ افقوقح ـٚفنّس يف رابًٜ افْٓٚر ؾٔٓٚ دؿالٜ، وأضب مالثالً   بًالٔى
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ًٚ يف حالالديٞ صالالحٔ :  ظِالالاًم مالالـ أتالالك مًالالجدي هالالذا يىِالالٛ ؾٔالالف »أول أمالالس هٚتٍٔالال

هالالالؾ هالالالذا احلُالالالؿ خالالالٚص بًّالالالجد  افًالالالٗال:ـالالالٚن  شـالالالٚن ـٚدجٚهالالالد يف شالالالٌٔؾ اهلل

افرشالالقل أو ينالالّؾ ـالالؾ ادًالالٚجد؟ ؿِالالٝ فالالف: ٓ، احلالالديٞ فالالٔس خالالٚص بًّالالجد 

مًالالجدي »يَالالقل:  افرشالالقل، ؿالالٚل ال: مالالٚ هالالق افالالدفٔؾ؟ مًالالذور هالالق  ٕن احلالالديٞ

ؿِالالٝ فالالف: يالالٚ أخالالل! فالالٔس ـالالؾ مًالالٖفٜ امُالالـ ظٚمالالٜ افْالالٚس أن يٍّٓالالقا افالالدفٔؾ  شهالالذا

 شصالالة يف مًالجدي هالذا بالٖفػ صالالة»ؾٔٓٚ، ؿٚل ال: إذًا شَْقل: افرشالقل ؿالٚل: 

 إذًا: ـؾ ادًٚجد بٖفػ صالة.

ؾّـ اخلىٖ أن ُِٕػ افْٚس مٚ ٓ يىَٔقن، أول هذا اخلىٖ أن ُِٕالػ افْالٚس 

ؿ ظِامء، هذا تُِٔػ بٚفٌٚضؾ بؾ مـ اخلىٖ أن ُِٕػ ـؾ افْالٚس أن يُقٕقا ـِٓ

ًٚ هالالذا خىالالٖ فُالالـ ـالالام جالالٚء يف إثالالر ظالالـ بًالالض افًالالِػ  يُقٕالالقا ضالالالب ظِالالؿ أيوالال

ًٚ وٓ تُالالـ افرابًالالٜ ؾتِٓالالؽ، افٔالالقم أـثالالر  ًٚ أو مالالتًِاًم أو مًالالتًّ افهالالٚف : ـالالـ ظٚدالال

جمالٚفس  افْٚس مع إشػ يف افًَؿ افرابع ٓ هيّف يًٖل وٓ يتًِؿ وٓ حيي

َرٌة ﴿افًِالالؿ، بالالٚفًُس إذا ـالالٚن يف جمِالالس ظِالالؿ يٍْالالر:  ٍِ تَْْ الال ًْ الالٌر ُم ُْؿ مُحُ   َٖ الال ْت  *ـَ َؾالالر 

َقَرةٍ  ًْ ـْ َؿ  ٕٕف مٚ اظتٚد احلٔٚة افًِّٜٔ. [61 - 66 ]الم:ثر:﴾ِم

ؾٚفنالالالٚهد: افتَِٔالالالد ٓ بالالالد مْالالالف وفُالالالـ تَِٔالالالد ظالالالـ تَِٔالالالد هْالالالٚك ؾالالالرق، ثالالالؿ افتَِٔالالالد 

 افٌٚيالالٜ وهالالل أن يُالالقن ظالالذ بهالالرة مالالـ وشالالِٜٔ وفالالٔس ؽٚيالالٜ، عالالٛ أن يْتٓالالل إػ

 ديْف، وـؾ مـ بحًٌف، ؾٖطـ إٔٚ أظىٔتؽ جقاب شٗافؽ إن صٚء اهلل.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 جزاك اهلل خر. افنٔخ:

 (  00: 41:  07/ 546) اهلدى والنور/
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 ضؤاٍ ايعامل ع٢ً ايديٌٝ

ادًالالالالٚئؾ آجتٓٚديالالالالٜ هالالالالؾ عالالالالٛ ظالالالالذ افًالالالالٚمل شالالالالٗال افًالالالالٚمل ظالالالالـ  مداخِالالالالٜ:

 دفِٔٓٚ؟

 إذا ـٚن امـ يٍٓؿ افدفٔؾ... وإٓ ؾال. افنٔخ:

 (44b/00:00:38رحلة النور )
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 إفتا٤ ايطا٥ٌ باملرٖب 

بًالالؿ اهلل، وافهالالالة ظالالذ رشالالقل اهلل.. أمالالٚ بًالالد: يًالالٖل شالالٚئؾ ؾَٔالالقل:  مداخِالالٜ:

مًٌِؿ حٍظ مذهًٌٚ مـ ادذاهٛ إربًٜ، وأخالذ بالف يف ظزائّالف ورخهالف، أعالقز 

 فف أن يٍتل بف افًٚئِغ؟

ٚ إٔالالف مالالذهٛ ؾالالالن،  نالالٔخ:اف الال ًٕ ٓ عالالقز فالالف أن يٍتالالل بالالام تًِالالؿ مالالـ مذهٌالالف إٓ بٔٚ

وفالالالٔس ظالالالذ أشالالالٚس إٔالالالف افًِالالالؿ افالالالذي تقصالالالؾ هالالالق بدراشالالالتف افنخهالالالٜٔ إفٔالالالف، ٕن 

ادَِالالالد فالالالٔس ظٚدًالالالٚ، ادَِالالالد هالالالق حالالالٍٚك حيُالالالل مالالالٚ شالالالًّف، وظالالالذ هالالالذا ؾًِٔالالالف أن 

قل: ن جالالقاب مالالٚ شالالٖفٝ ظالالذ ادالالذهٛ افالالذي درشالالتف وهالالق ـالالذا، وٓ يَالالإيَالالقل: 

اجلقاب ـذا، ٕن افٍرق بغ اجلقابغ: أن اجلقاب افثٚ:ي وهق اجلالزم بٖٕالف ـالذا، 

ؾٓالالذا صالالٖن افًالالٚمل افًالالٚر ف بٚفُتالالٚب وبٚفًالالْٜ، أمالالٚ ادَِالالد وفالالق ـالالٚن مالالـ ـٌالالٚر مالالـ 

 ييـ إٔف مـ ـٌٚر افًِامء، ؾام دام إٔف مَِد ؾٓق فٔس ظٚدًٚ.

 ظْد افًِامء افًٚمل هق ـام ؿٚل ابـ افَٔؿ رمحف اهلل: 

 اقعؾنننم ـنننال اَّلل ـنننال ر نننوقه

 

 

 

 ـننال اقصننحابة قننقس باقتؿوَننه 

ٍٛ مًالغ دون أن   هذا هالق افًالٚمل، أمالٚ افالذي يٍْالل حٔٚتالف يف دراشالٜ أؿالقال مالذه

يًالالر ف دفِٔالالف أهالالق مالالـ افُتالالٚب، أم مالالـ افًالالْٜ، أم مالالـ اإلمجالالٚع، أم مالالـ افَٔالالٚس؟ 

ظٚدًالالٚ، ؾٓالالذا هالالق ادَِالالد، وادَِالالد بٚتٍالالٚق افًِالالامء يًالالّك: جالالٚهاًل، وٓ يًالالّك: 
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فالالذفؽ جالالٚء يف ـتالالٛ افٍَالالف يف ـتالالٚب افَوالالٚء: وٓ عالالقز أن يالالقػ اجلٚهالالؾ، ؿالالٚل 

افنالالالٚرح: أي ادَِالالالد، مٓالالالام ـالالالٚن ظٚدًالالالٚ بّذهٌالالالف ؾٓالالالق مَِالالالٌد وفالالالٔس بٚفًالالالٚمل افالالالذي 

 عقز فف أن يٍتل.

ومـ ثّالرة اخلالال ف بالغ احلََٔالل وافًالٚمل افالذي أحًالـ تًالّٔتف بًالض هالٗٓء 

ادجٚزي، أي ادَِد، افٍالرق بالغ هالذا وذاك: أن ادَِديـ حْٔام شامه بال: افًٚمل 

ًٜ يٍتالالل اظالالتامًدا ظالالذ افالالدفٔؾ، إمالالٚ أن يَالالقل: ؿالالٚل اهلل، أو ؿالالٚل رشالالقل  افًالالٚمل حََٔالال

اهلل، أو اإلمجٚع ظذ هالذا، أو يَالقل: فالٔس هْالٚك ٕالٌص وإٕالام أجتٓالد رأيالل، وهالذا 

 اجتٓٚدي، ؾّـ ـٚن ظْده خٌر مْف ؾِٖٔتْٚ بف.

الام  ـالٚن أمٚ افًٚمل ادجٚزي أي: ا دَِد، ؾٓق افذي يَقل بًْٚء ظذ مذهٌف، وفاَل

ظٚمالالالٜ افْالالالٚس ٓ يٍرؿالالالقن بالالالغ افًِالالالؿ احلََٔالالالل وبالالالغ افًِالالالؿ ادجالالالٚزي، ؾًالالالذ هالالالذا 

افًٚمل ادجٚزي أن يَالقل: مالذهٌل ـالذا، وٓ يَالقل: اجلالقاب ـالذا، ٕٕالف ٓ يالدري 

 وٓ يًِؿ.

 (00:10:11(/313)سلسلة اهلدى والنور )
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 ايتكًٝدايفسم بني االتباع ٚ

ٚ ومتالك يُالقن مَِالًدا، مالٚ افٍالرق بالغ آتٌالٚع  مداخِٜ: اًًل متك يُالقن ادًالِؿ متٌ

 وافتَِٔد؟

افٍرق بغ آتٌٚع وافتَِٔد هق أن إصؾ يف ـؾ مًِؿ أن يُقن ـام  افنٔخ:

ْاِلالالالل ﴿ؿالالالالٚل تًالالالالٚػ:  ًَ ٌَ ـِ ات  ٚ َوَمالالالال الالالال َٕ َرٍة َأ
َذ َبِهالالالال قا إَِػ اهلل ِ َظالالالال ٌِِٔع َأْدُظالالالال ِذِه َشالالالال ْؾ َهالالالال ُؿالالالال

ـِغَ وَ  ـَ ادُْْؼِ ٚ ِم َٕ وٓ صالؽ وٓ ريالٛ ظْالد مجٔالع  [161]يوسف:﴾ُشٌَْحَٚن اهلل ِ َوَمٚ َأ

، ثالؿ أن ادَِالد ٓ يُالقن ظالذ  ًٓ افًِامء بؾ ومـ دو الؿ أن افتَِٔالد فالٔس ظِالاًم أو

ٚ ـٌالالًرا بالالغ هالالذا افتَِٔالالد وبالالغ  ديْالالفمالالـ  ةبهالالر ثًٕٚٔالالٚ، قالالذا عالالٛ أن ًِٕالالؿ أن ؾرًؿالال

ٚع بَّتٙالال افالالدفٔؾ، ؾٚفالالذي عًالالؾ ديدٕالالف دائالالاًم وأبالالًدا أن آتٌالالٚع افالالذي هالالق آتٌالال

يَِالد ويّقالال ظالالذ ؽالالر بهالالرة، أي: يّقالال ظالالذ ظّالالك، ؾٓالالذا فالالٔس مالالـ اإلشالالالم 

يف رء  وفالالالالذفؽ ٕحالالالالـ َٕالالالالقل: ٓ عالالالالقز فًِّالالالالِؿ، وٓ أظْالالالالل هْالالالالٚ افًِالالالالامء وٓ 

ٚ أن  اًَل ضالب افًِؿ، أظْل ظٚمٜ ادًِّغ حتك ... مالْٓؿ، ٓ عالقز فًِّالِؿ مىِ

بٚفتَِٔد.. أن عًؾ افتَِٔد ديًْٚ يتَرب بف إػ اهلل تٌٚرك وتًٚػ، ـالام ؿالٚل  يتديـ

 بًض ادٗفٍغ مـ اخلِػ مع إشػ افنديد، ؿٚل:

 .وواجٛ تَِٔد حز مْٓؿ

واجالالٛ! أي: جًالالؾ افتَِٔالالد إلمالالٚم مالالـ أئّالالٜ ادًالالِّغ أمالالًرا واجًٌالالٚ، أي: جًِالالف 
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ل يف افَٔالالٚس، ؿالالٚل: افَٔالالٚس ديْاًلالٚ، ٕحالالـ َٕالالقل يف افتَِٔالالد ـالالام ؿالالٚل اإلمالالٚم افنالالٚؾً

ضورة ٓ يهالٚر إفٔالالف إٓ حٔالْام ... افالالدفٔؾ مالـ افُتالالٚب وافًالْٜ أو إمجالالٚع إمالالٜ، 

ـالالذفؽ ٕحالالـ َٕالالقل: افتَِٔالالد ٓ عالالقز اختالالٚذه ديْاًلالٚ وفُْالالف ضورة ؾّالالـ مل يالالتُّـ 

مالالالـ ظٚمالالالٜ ادًالالالِّغ أو ضالالالالب افًِالالالؿ أن يًالالالر ف ادًالالالٖفٜ فالالالدفِٔٓٚ مالالالـ افُتالالالٚب 

ٚ وفُٔالالال الالال ًً تٌالالالٔ  فيالالالورات اقن ظالالالذ بهالالالرة مالالالـ ديْالالالف ؾْٓالالالٚ ... وافًالالالْٜ فُٔالالالقن متٌ

دحوقرات.. ؾْٓٚ عٛ افتَِٔد دالـ هالق أظِالؿ مْالف، أمالٚ أن عًالؾ افتَِٔالد ديًْالٚ ا

ًٓ ظالالالـ مرتٌالالالٜ آتٌالالالٚع افالالالذي هالالالق مًرؾالالالٜ ادًالالالٖفٜ بالالالدفِٔٓٚ مالالالـ  ؾْٔكالالال ف بالالالذفؽ أو

افُتالالٚب وافًالالْٜ ؾوالالاًل ظالالـ مرتٌالالٜ آجتٓالالٚد افتالالل هالالل أظالالذ مراتالالٛ افٌهالالرة يف 

ـ، هالالالذا أن عًالالالؾ افتَِٔالالالد ديْاًلالالٚ يكالالالؾف ظالالالـ أن يُالالالقن ظالالالذ بهالالالرة وظالالالـ أن افالالالدي

 يًر ف أدفٜ ادًٚئؾ يف افؼيًٜ ؾٓذا ٓ عقز يف ديـ اهلل تٌٚرك وتًٚػ.

إًذا: افٍالرق بالالغ افتَِٔالالد وبالغ آتٌالالٚع هالالق ـالالٚفٍرق بالغ افٌهالالر وإظّالالك، وهالالؾ 

 يًتقي افٌهر وإظّك؟ ٓ يًتقيٚن مثاًل.

 (00:22:43/ 3 –اإلمارات  )أسىلة وفًاوى
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ُٜامل  َٕٛ اتباع ايديٌٝ َسِختُرٖبٕٛ 

 ِٖٚ جيتٗدٕٚ فُٝا ال دلاٍ يالجتٗاد فٝ٘

 ؿقفف: "تًٚفٔؿ اإلشالم"َٕؾ اإلمٚم ظـ صٚحٛ ـتٚب 

 ،يًْل جٓالرا ؿالدام اجلْالٚزة ¢ٓ بٖس بٚفتِٓٔؾ وافتٌُر وافهالة ظذ افٌْل 

 ،وتًالرض فِالتُِؿ ؾٔالف ويف ورثتالف ،ويف ترـالف ازدراء بالف ،ٕٕف صٚر صًٚرا فِّٔالٝ

 وفقؿٔؾ بقجقبف مل يًٌد !

 ثؿ ؿٚل اإلمٚم:

وهالالذا مالالع ـقٕالالف مالالـ افٌالالدع ادحدثالالٜ افتالالل ٓ أصالالؾ قالالٚ يف افًالالْٜ ؾِالالؿ يَالالؾ هبالالٚ 

وإٕالك ٕظجالٛ أصالد افًجالٛ مالـ هالٗٓء ادتالٖخريـ افالذيـ  ،أحد مـ إئّٜ أيوالٚ

ذهٛ ظالذ حيرمقن ظذ ضٚفالٛ افًِالؿ أن يتٌالع احلالديٞ افهالحٔ  بحجالٜ أن ادال

ثؿ عتٓدون هؿ ؾٔٓٚ ٓ جمٚل فالجتٓٚد ؾٔف ٕٕف خالال ف افًالْٜ وخالال ف  ،خالؾف

وايؿ اهلل إ:ي ٕـٚد أمٔؾ إػ إخذ  ،مٚ ؿٚل إئّٜ أيوٚ افذيـ يزظّقن تَِٔدهؿ

بَالالالالالقل مالالالالالـ يَالالالالالقل مالالالالالـ ادتالالالالالٖخريـ بًالالالالالد بالالالالالٚب آجتٓالالالالالٚد حالالالالالغ أرى مثالالالالالؾ هالالالالالذه 

َِٔالالالالد إلمالالالالٚم ! ؾالالالال٘ن هالالالالٗٓء آجتٓالالالالٚدات افتالالالالل ٓ يالالالالدل ظِٔٓالالالالٚ دفٔالالالالؾ ذظالالالالك وٓ ت

وإؾًالالالٚدهؿ أـثالالالر مالالالـ  ،ادَِالالالديـ إن اجتٓالالالدوا ـالالالٚن خىالالالٗهؿ أـثالالالر مالالالـ إصالالالٚبتٓؿ

 واهلل ادًتًٚن . ،إصالحٓؿ

 .(607-1/606الضعيفة )
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 ايصٝذ يًُطًُني بايعص١ُ  ا٤دع

 َٔ ايتعصب املرٖيب

 ؿٚل اإلمٚم: 

تٌالٚع أشٖل اهلل ال وفالؽ أن يًهالّْٚ مالـ افتًهالٛ ادالذهٌل، ويقؾَْالٚ وإيالٚك ٓ

 احلؼ مع مـ ـٚن وأن ٕدور مًف حٔٞ دار.

 .(9/375الضعيفة )

 ايصٝذ حيُد اهلل إٔ عصُ٘ َٔ ايتعصب املرٖيب

 ؿٚل اإلمٚم:

يوالالٔع احلالالؼ بًالالٌٛ افتًهالالٛ ادالالذهٌل، واهلل تًالالٚػ هالالق ادحّالالقد أن ظٚؾٕٚالالٚ 

مْالالف، ورزؿْالالٚ حالالٛ افًْٜوٕكالالعٚ، وافتًهالالٛ قالالٚ وحالالدهٚ، ؾِِالالف احلّالالد ظالالذ مالالٚ 

 ادزيد مـ ؾوِف يف أخرة وإوػ. أظىك، وأشٖفف

 .(12/1/150الضعيفة )
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 ايتعصب املرٖيبخطس 

 ؿٚل اإلمٚم مُْرا ظذ بًض متًهٌٜ احلٍْٜٔ:

ٚ دؾٚظالالٚ ظالالـ إمالالٚمُؿ مالالع إٔالالف فالالٔس بِّالالٔؿ، ٕٕالالف  الال ًٕ ٚ ودورا الال ًٍ ـٍالالٚـؿ أهيالالٚ افَالالقم ف

 وؿػ ظْد مٚ ظِؿ، ؾًُِٔؿ بٚتٌٚع مٚ ثٌالٝ يف افًالْٜ ؾ٘ الٚ هالل إصالؾ ؾال٘ذا ؾٚتالٝ

 اإلمٚم ؾِؿ تٍتُؿ، وؿٚمٝ هبٚ احلجٜ ظُِٔؿ.

 .(12/1/298الضعيفة )

 إذا مل ْتبع املراٖب األزبع١ فُٔ ْتبع؟

ًٚ  تْه  مٚذا افًٚئؾ:  ،مًالغ مالذهٛ ٕتٌع ٓ دام مٚ إربًٜ ف ئّٜ بٚفًٌْٜ ضًٌ

 ادًالِّغ بغ خال ف إػ مثالً  يٗدي ؿد إئّٜ مثالً  ـٚن إذا ٕتٌع بٖن تْه  مٚذا

 ٕتٌالع أن تْهال  مالٚذا مًالغ مالذهٛ متٌالع اإلًٕالٚن يُالقن ؿد إربًٜ ذاهٛاد مثؾ

 ؟ اهلل صٚء إن

 جمّالالالالالؾ افًالالالالالٗال هالالالالالذا ظالالالالالـ جالالالالالقايب إٔالالالالالٚ ،احلََٔالالالالالٜ مٓالالالالالؿ شالالالالالٗال هالالالالالذا افنالالالالالٔخ:

 افًالالالالِػ ـالالالالٚن ـالالالالام ًٕالالالالقد أن وهالالالالق ،افًِالالالالؿ أوفالالالالقا فشالالالالٍّٔٓ وادجّالالالالؾ هالالالالؾ،ومٍ

 ؟ٛمالذاه افهالٚف  افًالِػ يف هْالٚك ـالٚن هالؾ :أظْالل ،ادجّالؾ هق هذا ،افهٚف 

 ًٚ ًٚ  اجلالالقاب ؟ؾَٓالالٚء ظِالالامء ـِٓالالؿ ـالالٕٚقا هالالؾ ضٔالالٛ ،ٓ اجلالالقاب: ضًٌالال  إذاً  ،ٓ أيوالال
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 مالالْٓؿ ؾالالرد ـالالؾ يُالالـ مل إٔالالف ٚفرؽؿبالال ادجتّالالع ذاك أي ،صالالحٔ  جالالقاهبام شالالٗافغ

 ًٚ  ايالالٜ يىٌَالالقن ـالالٕٚقا ؟يًٍِالالقن ـالالٕٚقا ؾالالامذا ،مالالذاهٛ هْالالٚك يُالالـ مل ذفالالؽ مالالع ظٚدالال

َُٖفقاؾَ ﴿ تًٚػ ؿقفف وهل افًٚبَٜ اجلًِٜ يف ذـرعٚ ـْٝ رِ  َأْهَؾ  ْٚش ـْ ُْْتؿْ  إِنْ  افذ   ـُ

قنَ  ٓ ُّ َِ ًْ  .[12:النح:]﴾َت

 مثالؾ إػ ًٕالقد أن فْالٚ ـٔالػ ،يتَدمف ادٍهؾ اجلقاب ،ادجّؾ اجلقاب هذا

 وؽالالالر ظِالالامء ًٕالالقد أن وإػ ،مذهٌٔالالٜ ٓ إػ ًٕالالقد أن أي ،إول افًالالِػ ـالالٚن مالالٚ

 هالؾ ،جالداً  ؽريٌالٜ ًٌضافال يراهالٚ ؿالد ظَٔالدة أظتَالد إٔالٚ ؟افقاحد ادجتّع يف ظِامء

 ـالالٚن مالالٚذا فُالالـ ؟مٔالالٜ مٔالالٜ ادًالالٚي حٔالالٞ مالالـ صالالٚيف يًْالالل إول ادجتّالالع ـالالٚن

 ـالٚن ـالام هالذا جمتًّْالٚ يًالقد بالٖن َْٕالع ٕحالـ إذاً  ،وافهالٍٚء افهالالح ؟ظِٔالف يٌِٛ

 ـالؾ ادجتّالع ذاك ـالٚن هالؾ :ثٕٚٔالٜ خىالقة .افهالالح ظِٔالف يٌِالٛ أن ادجتّع ذاك

 فًِالالالف افًالالالٗال ،ٓ :شالالالٌؼ ؟ظِالالالامء ـِٓالالالؿ ـالالالٕٚقا هالالالؾ ،ٓ اجلالالالقاب: ؟جٓالالالًٚٓ  أؾالالالراده

 بالالالذ ؟افًِالالالؿ ؾالالالراغ بًالالالد ؿالالالٚئّغ يًْالالالل ؾالالالٔٓؿ افًِالالالامء ـالالالٚن هالالالؾ أرجالالالق ـالالالام إخالالالر

 هالالالالٗٓء أن بحٔالالالالٞ اجلٓالالالالٚل ظالالالالدد مالالالالع يتْٚشالالالالٛ ظالالالالددهؿ يًْالالالالل ـالالالالٕٚقا هالالالالؾ بًّْالالالالك

 يهالًٛ ؿد أؾتل مثالً  واحد مش ،ِتٓؿئأش يف ومالذاً  قؿ مِجٖ عدون اجلٓٚل

 إذاً  شالٗاال ووال  ،ظِالامء ـثرون مٍتقن مٚذا ظْدهؿ وإٕام ،ـِٓؿ فف يرجًقا إٔف

 مالالـ عالالدون اجلٓالالٚل يًْالالل ،صالال  اجلٓالالالء ظالالدد ًٕالالٌٜ مالالع افًِالالامء ظالالدد ًٕالالٌٜ ـالالٚن

 أن وافًالٌٛ ،ـالذفؽ إمالر فالٔس أن أمالٚ ،يًالٖفقن مالـ عالدون اجلٓٚل ،يًٖفقن

 افرجالقع ظالـ ظِالامء  الؿإ ظالْٓؿ يَالٚل ـامال مجالٚهر وأظالرض تَِٔالدا أصٌ  افًِؿ

 يٌٌْالل مالـ أن إفٔالف بٚإلوٚؾٜ بٚضـ فف هذا وافًْٜ افُتٚب إشٚشٜٔ درادهٚ إػ

 هالٗٓء فًِالٗال احتٔالٚجٓؿ ظْد افْٚس يرجع ظٚدًٚ  يهٌ  حتك بٚفًِؿ يْنٌؾ أن
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 أذـالالر وإٔالالٚ ،بًالالد أوا الالٚ جالالٚء مالالٚ أمالالقر إ الالٚ ؾٔٓالالٚ يَالالٚل مالالٚ أؿالالؾ أخالالرى بالالٖمقر إنالالٌِقا

 شالٔٚد ٕنالٚط أن يقجالد ٕالفأ اجلرائد يف ؿرأتؿ أو شًّتؿ إُٔؿ بد ٓ مثالً  فُؿ

ًٚ  أظِْالالقا حٔالالٞ اجلزائالالر يف ًٚ  إضابالال  أؤيالالد ٓ إٔالالٚ ،هالالذا مالالـ رء بٌُِالالؿ يُّالالـ ظٚمالال

 مالالٚ :فُالالؿ أؿالالقل أن هالالق افنالالٚهد فُالالـ جالالداً  وـثالالرة ـثالالرة ٕشالالٌٚب اإلضاب هالالذا

 مجًْالالالالل فإلشالالالالالم متحًّالالالالغ ادًالالالالِّغ مالالالالـ ماليالالالالغ ةالالالالس ٕحالالالالق هْالالالالٚك يالالالالٖيت

ًٚ  ظالالالامن يف هْالالالٚ بًوالالالٓؿ مالالالع جمِالالالس  أن ينالالالتٌِقا أن ظِالالالٔٓؿ إُٔالالالرت ٖٕالالالٚؾ ،ؿريٌالالال

 وأظْالالالالل افًِالالالالؿ اثْالالالالغ بنالالالالٔئغ إًٍٔالالالالُؿ تنالالالالٌِقا أن عالالالالٛ قالالالالؿ وؿِالالالالٝ بٚفًٔٚشالالالالٜ

 ادثالالالٚل ذفالالالؽ مالالالـ ،مْالالالف فالالالٔس امالالالٚ ادالالالقروث افًِالالالؿ هالالالذا تهالالالٍٜٔ خٚصالالالٜ بهالالالقرة

 ـثالالالرة أخالالالرى أمالالالقر ظالالالـ ؾوالالالالً  فِّالالالذهٛ ادخالالالٚفػ وراء افهالالالالة ـراهالالالٜ افًالالالٚبؼ

 افهالٚظد افْٚصالئ اجلٔالؾ تربٔالٜ ،وبٚفسبٔالٜ ٜبٚفتهالٍٔ إًٍٔالُؿ تنالٌِقن جالداً  وـثرة

 ثالثغ ٕحق تًدون اجلزائر يف إٔتؿ :قؿ ؿِٝ ،ادهٍك اإلشالم هذا ظذ أن

 بٚدئالٚت يًْالل هؿ ادٚديٜ أمراوُؿ يًٚجلقن افذيـ إضٌٚء ترى ،مًِؿ مِٔقن

ًٚ  :ؿالالٚفقا ؟ادٗفٍالالٜ بالالٕٚفق ف ٓاو  أفالالق ف ظْالالدـؿ هالالؾ :ؿِالالٝ ،ادٗفٍالالٜ إفالالق ف ضًٌالال

 ادًالالالِّٜ افدوفالالالٜ إؿٚمالالالٜ ضريَالالالٜ ظالالالـ تًالالالٖفقهؿ أن احتجالالالتؿ إذا افًِالالالامء مالالالـ مٗفٍالالالٜ

 بًوالالٓؿ مالالع وظالؿالالتٓؿ بًٌالالٚدعؿ بهالالالعؿ بٖصالالخٚص ادتًَِالالٜ إحُالالٚم وظالالـ

 مالالٚ ٓ  او افًالالدد هالالذا بًْالالٌٜ ظِالالامء ظْالالدـؿ يف ،اخالالره إػ إوٓد افالالزوجغ افالالًٌض

 تًالالالالتٌَقا أن نتريالالالالدو ـٔالالالالػ إذاً  ،ظْالالالالدٕٚ يف مالالالٚ افقاؿالالالالع :ؿالالالالٚفقا ؟ظِالالالالامء ظْالالالدـؿ يف

 افالالدظٚة ٕحالالد حُّالالٜ حتََالالقا مل بًالالد وإٔالالتؿ ادًالالِّٜ افدوفالالٜ تَّٔالالقا وأن افْتالالٚئٟ

 رشالالقل بًالالد وحالالل هْالالٚك ـالالٚن فالالق أؿالالقل ـْالالٝ إٔالالٚ ،احلالالٚض افًكالال يف اإلشالالالمٔغ

 يف فُالؿ تَالٚم ،ؿِقبُؿ يف اإلشالم دوفٜ أؿّٔقا» :افقحل مـ هذا فَِٝ ¢  اهلل
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 .شأروُؿ

 حتَٔالالالالالؼ إػ افًالالالالالقدة يٌٌْالالالالالل إٔالالالالالف تٍهالالالالالٔعاف اجلالالالالالقاب ـِالالالالالف هالالالالالذا مالالالالالـ افنالالالالالٚهد

 ـالالام إمالالر وفُالالـ ،مثِالالف يُالالقن أن يُّالالـ ٓ ادثالالٚال افالالذي اجلٔالالؾ ذاك ادجتّالالع

 :ؿٔؾ

 منننثؾفم تؽوكنننوا مل إن ؿتَنننبفوا

 

 

 ؿننننال  بنننناقؽرام اقتَننننبه إن 

 يًالقد أن إؿالؾ ظالذ أو ادًالِّقن يًالقد ٕن وتًالٚػ تٌٚرك اهلل يٖذن وفريثام  

 إُٔالؿ مالٚ مثالؾ حلالؼ وإٕالف مْالف بالد ٓ وهالذا ادجتّالع كذا مثالؾ إػ ادًِّغ بًض

 افالْٟٓ هالذا إػ يًالقدوا ـِٓالؿ ادًالِّغ مالـ ادِّْٔالٜ اداليالغ هالذه أمالٚ ،تْىَقن

 أن ريالثام إػ افقاؿالع ظْالف ئٌْْالٚ مالٚ ظالـ بًٔد فُـ ،ؿدير رء ـؾ ظذ اهلل افًِٔؿ

 ٌٔالٜادذه افٍرؿالٜ ظالذ شَٔاال افالذي ادجتّع ذفؽ حتَٔؼ إػ ادًِّغ يًقد

 افتالالالٚريخ ٕن ،مٚتُٔٔالالالٜقأت افٔالالالقم يَقفالالالقن ـالالالام بهالالالقرة احلزبٔالالالٜ افتُالالالتالت وظالالالذ

 أي يف مٚ أحزاب يف مٚ ضرق يف مٚ مذاهٛ يف مٚيف اإلشالم إول  ًٍٕف ئًد

 ٓ ئالذحْٔ أؿالقل ٚإٔال ،إؿٚمتالف ظِْٔالٚ ادٍالروض ادجتّالع هالذا يًالقد ريثام إػ ،رء

ًٚ  يالالالدرس أن مالالالـ مًالالالِؿ فُالالالؾ بالالالد  يىِالالالٛ أن أراد إذا إربًالالالٜ ادالالالذاهٛ مالالالـ مالالالذهٌ

ًٚ  ادالالذاهٛ هالالذه مالالـ دالالذهٛ دراشالالتف عًالالؾ أٓ واحالالد بؼالالط وفُالالـ ،افًِالالؿ  ،ديْالال

ًٚ  ًِٕالالالؿ ـالالالام افالالالديـ ٕن  ،اإلشالالالالم اهلل ظْالالالد افالالالديـ إن افُالالالريؿ افَالالالران بالالالْص مجًٔالالال

 ،اإلشالم ـؾ اإلشالم يّثؾ مذهٛ هْٚك يقجد ٓ فِّتًهٌٜ هْٚ أؿقل أن وأريد

 دالالذهٛ تًهالالٌٝ إٔالالٝ ؾالال٘ذا واوالال  ،اإلشالالالم ثالالؾ  بّجّقظٓالالٚ ادالالذاهٛ وإٕالالام

 يُّالـ ٓ إخالرى ادالذاهٛ ٕن اإلشالالم مالـ ـٌالراً ؿًالاًم  ؤًٝ هذا بتًهٌؽ

 ادالالذهٛ هالالذا نإ َٕالالقل أن ًٕالالتىٔع ٓ إْٔالالٚ ـالالام ،اإلشالالالم مالالـ خٚفٔالالٜ إ الالٚ َٕالالقل أن
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ًٚ  مالثالً  فُالؿ ضبالٝ ؾٖٕالٚ ،اإلشالالم ـالؾ هالق ظِٔالف ٕنٖت إٔٚ افذي  أفٌالٚ:ي إٔالٚ أ:ي إٍال

 ،احلٍْالالل ادالالذهٛ إٔالالف إٓ اإلشالالالم يًرؾالالقن ٓ إتالالراك مثالالؾ وإفٌالالٚن أفٌالالٚ:ي بالالـا

 مالالـ اإلشالالم يّثالؾ ٓ احلٍْالل ادالالذهٛ إٔالف ظرؾالٝ وجالؾ ظالالز  اهلل بٍوالؾ إٔالٚ فُالـ

 دائالالالرة ظالالالـ اخلٚرجالالالٜ ادالالالذاهٛ ظالالالـ ؾوالالالالً  هُالالالذا ادالالالذاهٛ وـالالالؾ ،يٚئالالالف إػ أفٍالالالف

 أن ظْٔالؽ ٕهالٛ والع فُالـ ادالذاهٛ مالـ مالذهٛ بىريالؼ افًِالؿ ضِالٛا افًْٜ، إذاً 

 ادىالٚبع هالذه بًالٌٛ ومالذفؾ مٔنال افٔالقم وهالذا ،ـالٚن حٔثام احلؼ تٌٚعا إػ تهؾ

 مالٚ وحالديثٓٚ ؿالديّٓٚ افُتالٛ مالـ ادٗفٍالٜ إفالق ف افْٚس إػ تَدم أصٌحٝ افتل

 بًالالٌٛ يًالالتىٔع حْٔئالالذ ؾٚفٌٚحالالٞ هبالالٚ يقثالالؼ أن يُّالالـ ٓ ومالالٚ ،هبالالٚ يقثالالؼ أن يُّالالـ

 يف ادًالالالالٚئؾ مالالالالـ ـثالالالالر ظالالالالذ ر فيتًالالالال أن ظكالالالالٕٚ يف تد  َجالالالال  افتالالالالل افقشالالالالِٜٔ هالالالالذه

ًٚ  ـِالف فالٔس ٕٕالف دذهٌالٜ يتًهٛ ٓ وحْٔئذ ،احلؼ هل إخرى ادذاهٛ  إشالالم

 وفًالالع شالالٖفٝ مالالٚ جالالقاب هالالق هالالذا ،خالؾالالف فالالف يتٌالالغ مل دام مالالٚ فالالف يتًهالالٛ وإٕالالام

 . أجتٌؽ

 (00:  09: 42/   539) اهلدى والنور / 
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 طاع١ ايعًُا٤

قا ﴿تًالٚػ: أخ يًٖل يَقل: ًِٕالؿ مالـ ؿقفالف  افًٚئؾ: اًُل ٔ
ـَ اَمْاُلقا َأضِ ِذي اَلٚ اف ال ٚ َأهي  ياَل

ؿ ُُ ُشقَل َوُأْواِل إَْمِر ِمْْ قا افر  ًُ ٔ
 ، وجقب ضٚظٜ افًِامء ظذ ؿقٍل ﴾اهلل َ َوَأضِ

  ظذ ؿقل مـ ؿٚل؟ افنٔخ:

  .ظذ ؿقل افًٚئؾ:

  ظذ ؿقل؟ افنٔخ:

ٜ إذا قيالٔوفُـ هؾ عٛ ظالذ ضٚفالٛ افًِالؿ ضٚظالٜ افًالٚمل يف أمالقر دٕ افًٚئؾ:

  ـٚن يًتىٔع تٍْٔذ ذفؽ افىِٛ؟

  وفُـ هؾ عٛ مٚذا؟ افنٔخ:

هالالؾ عالالٛ ظالالذ ضٚفالالٛ افًِالالؿ ضٚظالالٜ افًالالٚمل يف أمالالقر دٕٔقيالالٜ إذا ـالالٚن  افًالالٚئؾ:

  يًتىٔع تٍْٔذ ذفؽ افىِٛ؟

  إذا ـٚن يًتىٔع تٍْٔذ ذفؽ افىِٛ؟ افنٔخ:

قي، وضٚفالالالٛ افًِالالالؿ يًالالالتىٔع ٔالالالٕي أن افًالالالٚمل ضِالالالٛ مْالالالف تٍْٔالالالذ أمالالالر دأ افًالالالٚئؾ:

  تٍْٔذ افىِٛ، ؾٓؾ ظذ ضٚفٛ افًِؿ ضٚظٜ افًٚمل؟

إمر حيتٚج إػ إيوالٚح أـثالر، يًْالل ادىِالقب مالـ ضٚفالٛ افًِالؿ أمالر  افنٔخ:
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  يتًِؼ بف أم بٚفًٚمل؟

  ْقي؟يأمر د افًٚئؾ:

  .هق أمر ديْقي، فُـ يتًِؼ بٚفًٚمل؟ إٔٝ افًٚئؾ افنٔخ:

  مٜ مثالً؟ٕيب مثٚل مثالً إٔٝ تىِٛ مْل رء فًٍْؽ خد افًٚئؾ:

  اذهٛ اصسي ال بَدوٕس مثالً؟ افنٔخ:

وأشالالتىٔع ذفالالؽ ومًالالل وؿالالٝ؟ ؾالالٔام طٓالالر فْالالٚ أن طالالٚهر أيالالٜ تقجالالٛ  افًالالٚئؾ:

  ظّع ضٚظٜ هذا افًٚمل، ضٚدٚ إٔٚ اشتىٔع ذفؽ، ؾٓؾ هذا صحٔ  أو خىٖ؟

  .هذا مش بس خىٖ، شٔئ افنٔخ:

  ٕريد افٌٔٚن؟ افًٚئؾ:

  .بٕٚمقر افدئْٜ، وإٓ أووٚع منٚيخ افىرق ادراد بٚٔيٜ ؾٔام يتًِؼ افنٔخ:

  منٚيخ افىرق ٓ ٕىًٔٓؿ، ٕ ؿ خيٚفٍقن افُتٚب وافًْٜ؟ افًٚئؾ:

ضٔٛ، اهلل يرى ظْٓؿ مـ حٔٞ اشتخدامٓؿ دريدهيؿ، يًْالل أيالش  افنٔخ:

يىِٛ مْف ويًِّقا تًِٔاًم، أمٚ أ ؿ فق أ ؿ ؿٚل رشقل اهلل ـذا، فقوا أدبالراهؿ، 

  .هذا ٓ عقز

ًٚ تّٕ ¢ٕحـ ٕريد إذا ؿِٝ فْٚ ؿٚل رشقل اهلل  افًٚئؾ: ثؾ، وإذا ضٌِٝ مْٚ صٔئ

ًٚ؟   ًٕتىًٔف ّٕتثؾ أيو

ٓ، خىالالالالٖ، هالالالالذا ذك يف افٍِالالالالظ، إٔالالالالٝ أن أذـالالالالٝ يف افٍِالالالالظ، أي  افنالالالالٔخ:

   .ًٕؿ، إذا ـْٝ تٌْٓٝ دٚ ؿِٝ ؾٍُٔٔؽ ذفؽ ظـ اإلظٚدة
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ًٚ ظْدٕٚ أن افىٚظٜ افًٚئؾ:   بٚدًرو ف؟ يٚ أشتٚذٕٚ أفٔس مًروؾ

ًٚ و افنٔخ:   ٓ ظٚدة؟اافىٚظٜ بٚدًرو ف ذظ

  .ذظًٚ  افًٚئؾ:

  .ؾٖٕٝ مٚ تٌحٞ يف ٕقاحل ذظٜٔ افنٔخ:

  إٔٚ أشٖل ظـ خدمٜ افًِامء بنُؾ ظٚم، مٚ حُّٓٚ؟ افًٚئؾ:

  .أمر مرؽقب ؾٔف بال صؽ افنٔخ:

  يًْل ٓ يِزم افقجقب ظذ أي حٚل؟ افًٚئؾ:

  .مٚ أطـ افنٔخ:

 : .. ( 26:  13/  12والنور / ) اهلدى 
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 َٓاقص١ املرٖبٝني

 تقوالٔ  يًْالل وفُالـ فِنالٔخشٖفٝ ؿٌؾ ؿِٔؾ  افذي افًٗال ؾؤِتُؿ صٔخ-

 افهالالالِقات يف ؿْالالالٝ ¢  اهلل افرشالالالقلإوػ  افَالالالرون مالالالثالً  يًْالالالل ف ئّالالالٜ بٚفًْالالالٌٜ

 إئّالالالالٜ بًالالالالض وفُالالالالـ ،افَْالالالالقت يف بًْٔٓالالالالٚ صالالالالالة حيالالالالدد ومل ،افْقاؾالالالالؾ اخلّالالالالس

 ¢  افرشالالالقل أن افًالالالْٜ أن ؿؿِالالالٝ قالالال وإذا ،دائالالالامً  افٍجالالالر صالالالالة يف دائالالالامً  يَْتالالالقن

 قالالؿ ؿِالالٝ وإذا ،افنالالٚؾًل وفُالالـ ؿالالٚفقا اخلّالالس افهالالِقات ويف ْالالقازلاف يف ؿْالالٝ

 ؿْالالالالٝ وؿالالالالٚل ؾئشالالالال ظٌالالالالٚس ابالالالالـ أن ظالالالالذ افنالالالالٚؾًل اشالالالالتدٓل .. ظٌالالالالٚس ابالالالالـ ؿالالالالٚفقا

 هالؾ خالر اهلل جزاك هؾ هذه ظذ ردك ؾام ،احلديٞ يف هذا أبداً  افٍجر افرشقل

 اإلمالٚم ظالذ يًتّالد اإلمالٚم تٌالٚعا يًْالل أم هؿءورا َْٕٝو إيٚدي رؾع يف تًٌٓؿٕ

 ؟ يًٍِٓٚ مل ¢  افرشقل ٕن ٕسـٓٚ أم بففٖٔتؿ 

فُالالالـ  تهالالالحٔحٓٚ عالالالٛ إخىالالالٚء بًالالالض ؾٔالالالف وفُالالالـ مٍٓالالالقم شالالالٗافؽ افنالالالٔخ:

ًٚ  أشٚء ؽري يُقن وؿد ؾٓامً  أشٖت إٔٚفًع   .ٕري أن ؾْريد ٕىَ

 ؟ ظٌٚس ابـ حديٞ هق مٚ

 ؿْالالالٝ دائالالالامً  ؿْالالالٝ :ؿالالالٚل ؟افٍجالالالر ¢  اهلل رشالالالقل ؿْالالالٝ هالالالؾ ؾئشالالال إٔالالالف اخِالالالٜ:مد

 . أبداً  افٍجر

 ؟ أبداً  افٍجر ؿْٝ ـٔػ افنٔخ:
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 . احلديٞ روايٜ مـ شًّتف مٚ هذا مداخِٜ:

 شالالالجؾ وؿالالالد افُالالالالم هالالالذا يًالالالجؾ أن أخنالالالك إٔالالالٚ ٕ:ي حالالالٚل ـالالالؾ ظالالالذ افنالالالٔخ:

 افْالالالالٚس ٗمْغادالالالال تٍْالالالالع وافالالالالذـرى أذـالالالالر إٔالالالالٚ أوًٓ  ،حالالالالريص تالالالالقي ٓ)إَىالالالالٚع( 

 ظٚصالالالقا ٕ الالالؿ احلالالالرارة هالالالذه بّثالالالؾ وادْٚؿنالالالٜ افٌحالالالٞ مًٓالالالؿ ئٍالالالد ٓ ادالالالذهٌٔغ

 فالؽ ؾًالَٔقل ،ـالذا ؿالٚل افهالحٚيب ؾالالن إٔالٝ قالؿ تَالقل مٚ ؾّجرد حٔٚعؿ هُذا

 يريد ظِؿ ضٚفٛ ـؾ أن أرى ؾٖٕٚ وفذفؽ ،مْف أظِؿ إٔٝ يًْل ،ـذا ؿٚل افنٚؾًل

ًٚ  يْٚؿش أن  ٓ اجلالق هئالئ وأن  ٓٔالداً  ادْٚؿنٜ ديي بغ يَدم أن مـ بد ٓ مذهٌٔ

 إؿالؾ ظالذ هالذا فالف خهالؿ يًالقد ٓ فُالل بالؾ ،وحُّف رأيف ادذهٌل فٔتٌَؾ أؿقل

 يرجالالق هالالق افًالالْٜ تٌالالٚعا إػ ادالالذهٌٔغ يالالدظق أن يريالالد افالالذي يًْالالل ،ـالمالالل مٍٓالالقم

 يتخالالالذك أٓ افثالالالٚ:ي ،جالالالداً  صالالالًٛ وهالالالذا افًالالالْٜ إتٌالالالٚع أحالالالدمهٚ اثْالالالغ صالالالٔئغ مالالالْٓؿ

ٌِٔؾِ  إَِػ  اْدعُ ﴿ افًالٌٔؾ هالق ؾالام ،ؾشالٓ وهذا خهامً  ِٜ  َرب الَؽ  شاَل اَّل ُْ ِٜ  بِٚحْلِ  َوادَْْقِظياَل

 ِٜ َْ ًَ تِل َوَجِٚدْقُؿْ  احْلَ ـُ  ِهَل  بِٚف  ًَ  مذهٌل أمٚمل أتهقر إٔٚ ؾٚٔن [136:النح:]﴾َأْح

هالذه افزهالٜ  يف إٔالٚ هؾ ،يَْٝ يَْٝ دائامً  وأراه ،خٍِف وأصع دذهٌف متًهٛ

 هبالالٚ أؤمالالـ إٔالالٚ افتالالل افًالالْٜ خمالالٚفػ وهالالق خٍِالالف بٚفهالالالة ِٔالالٝابت أؿالالقل ابتِٔالالٝافتالالل 

 ؿالد افالذي افَْالٚش هالذا مثالؾ يف مًالف أدخالؾ حتالك جالقاً  وبْٔالف بْٔالل هٔالٖت يًْالل هؾ

 اهالالالالالذ يف مًالالالالالف أدخالالالالالؾ بالالالالالٖن ال ؾًٔالالالالالّ  اجلالالالالالق هالالالالالذا هٔالالالالالٖت ـْالالالالالٝ إن أوًٓ  يهالالالالالدم

 ٕٚؿنفأ اجلزئٜٔ هذه يف ٕٚؿنفأ أن ؾٌدل وإٓ ،بخٚصٜ اجلزئٜٔ هذه يف ادقوقع

 يالدظق مالـ إٔهال  إٔالٚ هالذا ،صخهالف يفمٓٚمجتالف هالق  ظالـ بًٔالد ىريَٜبو دٌدأا يف

 .مْٓٚ بد ٓ افتل افْهٔحٜ هبذه افًْٜ تٌٚعا إػ

 يف وأبالداً  دائالامً  افٍجالر يف افَْالقت افتالزام :أوًٓ  أؿالقل شالٗافؽ ظالـ ًٚ جقاب فُـ
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 ٕٚزفالالٜ يف هالالؿ يالالقم ـالالؾ يف إشالالػ مالالع ادًالالِّقن ـالالٚن وإن ٕٚزفالالٜ يف مالالٚ أو ٕٚزفالالٜ

 أن تًالتىٔع مالٚ إٔالٝ ؾٔالؽ اهلل بالٚرك فُالـ ،افهالحٔحٜ افًالْٜ يف أصالؾ فالف سفالٔ هالذا

 افؼاليًٜ ـِٔالٜ يف يدرشقن افذيـ افدـٚترة بؾ افؼيًٜ ـِٜٔ مـ ادتخرجغ تَْع

 ،هالالالٗٓء ادًالالالِّغ ظٚمالالٜ تَْالالالع أن ؾوالالالالً  مالالذهٌٓؿ خالالالال ف ظالالالذ تَالالًْٓؿ تَالالالدر مالالٚ

 فُالالالـ أؿالالالقل ؾٖٕالالالٚ ،وإفالالالخ وافرويالالالٜافتالالالٗدة  مالالالـ رء إػ حتتالالالٚج ادًالالالٖفٜ وفالالالذفؽ

 مالالٚ يًْالل ظْالدهؿ فالٔس افالذيـ إئّالٜ هالٗٓء مالالـ أؿالقل مالٚ شالٍٔٓؿ افالذي مالـ تهالقر

 أـثر افتَِٔدي بٚفٍَف وإٕام وافًْٜ بٚفُتٚب فٔس افًِؿ مـ ؾٔف يُقن أن يٍسض

 أن حتالالك افالالدوائر مالالـ دائالالرة أي يف وطٍٔالالٜ ـالالٖي وطٍٔالالٜ إشالالػ مالالع افٔالالقم إئّالالٜ

 أن تهالالالقر ادٓالالالؿ ،افٍٚحتالالالٜ اءةؿالالالر حيًالالالـ ٓ ،افَالالالران ؿالالالراءة حيًالالالـ ٓ بًوالالالٓؿ

 بف ؿٚل صحٔ  افٍجر يف افَْقت هذا أخل يٚ فف ؾٖؿقل ذهّٛمت رجؾ إٔٚ أمٚمل

 رواه ٕٕالالف صالالحٔ  ؽالالر حالالديٞ إفٔالالف اشالالتْد افالالذي احلالالديٞ فُالالـ افنالالٚؾًل اإلمالالٚم

 إٔالالس ظالالـ ٜافًٚفٔالال أيب ظالالـ افالالرازي جًٍالالر أيب ضريالالؼ مالالـ شادًالالتدرك» يف احلالالٚـؿ

 ؾالالالالٚرق حتالالالالك افٍجالالالالر صالالالالالة يف يَْالالالالٝ ¢  اهلل لرشالالالالق زال مالالالالٚ» :ؿالالالالٚل مٚفالالالالؽ ابالالالالـ

 افالالرازي جًٍالالر أبالالٚ بالالٖن افالالذهٌل رده فُالالـ ،اإلشالالْٚد صالالحٔ  احلالالٚـؿ وؿالالٚل ،شافالالدٕٔٚ

 ،بالالالف افًّالالالؾ عالالالقز ٓ والالالًٔػ احلالالالديٞ هالالالذا ؾالالال٘ذاً  احلالالالديٞ يف بَالالالقي فالالالٔس هالالالذا

ًٚ  أو ساحالالالٜ إمالالالٚ عالالالٚدفْل يُّالالالـ ،ظِٔالالالؽ يٍٓالالالؿ فالالالـ ،ظِٔالالالؽ حالالالٍٔٓؿ  إٔالالالٝتِّٔحالالال

 ظِالؿ إػ ظِّالف مجًالٝ إٔالٚ فُالـ مْالف أظِالؿ إٔالٚ مالٚ إٔٚ ٓ ،لافنٚؾً اإلمٚم مـ أظِؿ

 بٍوالؾ بٍوالع فالٔس فُـ مْف أظِؿ إٔٚ افتل ادًٖفٜ هل يُّـ ،أخريـ إئّٜ

 هْالالالٚك يقجالالالد فالالالف أؿالالالقل وبًالالالديـ ،بًِّٓالالالؿ اشالالالتْجدت إٔالالالٚ افالالالذيـ أخالالالريـ إئّالالالٜ

 صالحٔ  ب٘شالْٚد شصالحٔحف» يف خزيّالٜ ابالـ رواه مٚفالؽ ابالـ إٔس ظـ اخر حديٞ
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 :ؿٚل ،افؤًػ احلديٞ ظْف روى افذي ًٍٕف ظْف اهلل رِض مٚفؽ ابـ إٔس ظـ

 رجالالؾ تريالالد قالالذا ،شؿالالقم ظالالذ أو فَالالقم دظالالٚ إذا إٓ يَْالالٝ ¢  اهلل رشالالقل ـالالٚن مالالٚ»

 يتجالالالٚوب فالالالـ بٚفٌٚفالالالٛ أو مًالالالؽ  الالالٚوب وهالالالٚ افؼالالاليًٜ ـِٔالالالٜ مالالالـ متخالالالرج دـتالالالقر

 مالالٚذا مالالع افٌالالٚل ضقفالالٜ ومالالـ افهالالز... مالالـ رء إػ حتتالالٚج ادًالالٖفٜ وفالالذفؽ مًالالؽ

 وتًٍالالؾ مًالالف تَْالالٝ إٔالالٝ افٍجالالر صالالالة يف يَْالالٝ افالالذي هالالذا ؾالال٘ذاً  ،افًِالالؿ يف بًالالىٜ

 ؿُالالؾِ أصالالٚبقا ؾالال٘ن بُالالؿ يهالالِقن ؿالالٚل افرشالالقل ٕن ـٚمِالالٜ صالالالة أجالالر وفالالؽ ؾًِالالف

 . ًٕؿ خِهْٚ ضٔٛ وظِٔٓؿ ؾُِؿ وٗأخى وإن وقؿ

ًٚ  هذا أفٔس بف تٍوِٝ افذي احلديٞ أنمداخِٜ:  ؟ مذهٌ

 .افًْٜ ظذ ؿٚئؿ مذهٛ هذا ُـف صؽ بال مذهٛ هذا افنٔخ:

  (00:  30: 04/   539) اهلدى والنور / 
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 كًبايضٛابط اضتفتا٤ 

إٔالٝ ؿِالٝ إٔالف ظالذ اجلٚهالؾ أن  ،صالٔخ بٚفًْالٌٜ فَوالٜٔ اشالتٍٝ ؿٌِالؽ مداخِٜ:

يًالالٖل افًالالٚمل، ؾٓالالذا اجلٚهالالؾ ؿالالٚل: إٔالالٚ شالالٖفٝ افًالالٚمل ؾالالالن وشالالٖفٝ افًالالٚمل ؾالالالن، 

 لـذا، ظُس مٚ ؿٚل ذفؽ، واهلل إٔٚ يرتٚح ؿٌِؾَٚل افًٚمل ؾالن ـذا وافًٚمل ؾالن 

 فًِٚمل افٍال:ي، يَقل: إٔٚ شٖفٝ.

هالالق شالالٖل هالالق مالالٚ شالالٖل، شالالٖل ظالالـ رأي ؾالالالن، ورأي ؾالالالن، ؾتوالالٚرب  افنالالٔخ:

افرأيٚن ؾٚختٚر هق مٚ حيِق فف، فُـ هق مٚ شٖل ظـ دفٔؾ ؾالن وظـ دفٔؾ ؾالن، 

ذا يًّالالالالؾ، يرجالالالالع ظّالالالالؾ هالالالالق مراجحالالالالٜ، وبًالالالالديـ واهلل والالالالٚع هالالالالق بالالالالغ افالالالالدفِٔغ مالالالالٚ

يًتٍتل ؿٌِف، فُـ يتَل ربف يف آشالتٍتٚء ومالٚ يتٌالع هالقاه، ؾالٚدٓؿ يف ادقوالقع 

مالالالش يًالالالٖل مالالالٚ رأيالالالؽ إٔالالالٝ: حالالالرام، مالالالٚ رأيالالالؽ إٔالالالٝ: حالالالالل، واهلل هالالالذا يف ؿٌِالالالل: 

حالالالل، هالالذا ؾٔالالف ينالال ؾٔالالف ـالالذا، ٓ، مالالٚ هُالالذا افًالالٗال يُالالقن، مالالٚ دام ادًالالٖفٜ ؾٔٓالالٚ 

ؿالالٚل، افالالذي ؿالالٚل حالالرام أو ٓ عالالقز مالالٚ  ؿٔالالؾ وؿالالٚل، ٓزم يًالالٖل ظالالـ دفٔالالؾ ـالالؾ مالالـ

دفِٔف، افذي ؿٚل عقز أو ٓ بٖس ؾٔف مٚ دفِٔف، بًد ذفؽ يًّؾ هذا اإلًٕٚن وفالق 

ًٚ يًّالالؾ رء مالالـ ادراجحالالٜ وآجتٓالالٚد، وـالالؾ عتٓالالد بحًالالٛ مالالٚ  ًٚ ظٚمٔالال ـالالٚن أمٔالال

ًٚ إٓ وشًٓٚ، ؾ٘ذا  أويت مـ ظَؾ مـ ظِؿ مـ جٓؾ.. إفخ، ٕٕف ٓ يُِػ اهلل ًٍٕ

ظالالز وجالالؾ مْالالف إٔالالف اتَالالك اهلل ظالالز وجالالؾ بًالالد أن أحًالالـ افًالالٗال ظالالذ هالالذا  ظِالالؿ اهلل

ًٚ ظالالذ مًرؾالالٜ  افقصالالػ افالالذي ذـرٕالالٚه إذا ظِالالؿ اهلل ظالالز وجالالؾ مْالالف أ ٕالالف ـالالٚن حريهالال
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حُالالالؿ اهلل ظالالالز وجالالالؾ ؾالالالٔام شالالالٖل ثالالالؿ أصالالالُؾ ظِٔالالالف إمالالالر ومالالالٚ اشالالالتىٚع إٔالالالف يًّالالالؾ 

مالٕٚع ٕٕالف  مراجحٜ بغ افَقفغ ؾٚتَك اهلل وؿٚل: إٔٚ ٍٕز اضّٖٕالٝ فُالذا، مالٚ ؾٔالف

هالالذا ـالالام يَالالٚل: اخالالر افالالدواء افُالالل، مالالٚ ؾٔالالف ظْالالده ضريالالؼ إٓ هالالذا، فُالالـ ٕحالالـ أوًٓ 

افذي يَع ـثرًا يًّع يف اإلذاظٜ هْٚ يف افًًقديٜ أفخ واهلل إٔٚ ارتٚح ؿٌِل قالذا 

ًٚ: شالٖل ؾالالن مالٚ رأيالؽ، وؾالالن مالٚ رأيالؽ،  افرأي ويّق ظِٔف، أو مثِام ذـرٕٚ إٍال

ل ظالالالـ رأي، وهْالالٚ تتوالالالٚرب أراء ـثالالرًا، مْالالالذ أيالالالٚم هالالذا مالالالٚ شالالٖل ظالالالـ افًِالالؿ، شالالالٖ

ؿريٌٜ أوؿٍٝ شٔٚرة ... مالـ أجالؾ إٔالزل ظالذ افٌِالد حلٚجالٜ دول افًجالالت رـٌالٝ 

بتُز ـٚن صالٌٚل افراديالق ؿِالٝ فالف: مالـ ؾوالِؽ أوؿٍالف، أوؿٍالف، افيالٚهر صالًر إٔالف 

ظذ إؿؾ رجؾ متديـ، وربام طـ هبذا افنالٌٜٔ أن ظْالده رء مالـ افًِالؿ شالٖفْل 

أيب ج افالالدم يالالَْض افقوالالقء أم ٓ؟ ؿِالالٝ فالالف: ٓ، ؿالالٚل ال: هالالذا مالالذهٛ ظالالـ خالالرو

ٜ ٍْٔ ل؟ ؿِٝ فف: ٓ، هذا مالذهٛ اإلمالٚم ح ًٚؾ رمحالف اهلل، وإٔالٚ تٚبًالٝ احلالديٞ  افنال

مثؾ افذي يَقل: مٚ بٔدهٚ مزح، ٕريد َٕىع ادًٚؾٜ، ؿِٝ فف: إٔٚ مٚ عقز فًِٚمل 

اٜلإذا شئؾ ظـ مًٖفٜ يَالقل فًِالٚئؾ: اجلالقاب ـالذا ظالذ مالذهٛ  ٍْٔ ، أو ظالذ أيب ح

لمالالذهٛ  ًٚؾ ، ٕٕالالف شٔوالالٔع هالالذا افًالالٚمل افًالالٚئؾ بالالغ هالالذه ادالالذاهٛ ومالالٚ ؾٔالالف افنالال

ًٚ يَالالدم فالالؽ اجلالالقاب افالالذي  ظْالالده ؿالالدرة أن يًّالالؾ مراجحالالٜ بْٔٓالالٚ، فُالالـ افًالالٚمل حَالال

ثٚبالالالٝ يف افًالالالْٜ، ؾٖٕالالالٝ دالالالٚ تريالالالد  قالالال ظالالالذ ذع ٓزم تُالالالقن مىّالالالئـ أن هالالالذا 

ضريالؼ إئّالٜ، ظْالدك رأي إٔالٝ  ، وفالٔس مالـ¢افؼع جٚء مـ ضريالؼ رشالقل اهلل 

 ظـ إئّٜ إربًٜ مـ هؿ مٚ ترمجتٓؿ ـذا؟

ؿٚل ال: ٓ واهلل، أشّع ظْٓؿ، ؾًِّٝ فف ذح ظـ إئّٜ افالذيـ جالٚؤوا بًالد 

افرشالالالالقل بْحالالالالق ؿالالالالرٕغ مالالالالـ افزمالالالالٚن، وـالالالالؾ واحالالالالد فالالالالف اجتٓالالالالٚده، ومًالالالالرض فِخىالالالالٖ 

ل اهلل ، ؾال٘ذا جالٚء احلُالؿ ظالـ رشالق¢وافهقاب، فُـ خىٖ بًٔد ظـ رشالقل اهلل 
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ؾُِالالالالف صالالالالقاب، ٓ يٖتٔالالالالف افٌٚضالالالالؾ مالالالالـ بالالالالغ يديالالالالف وٓ مالالالالـ خٍِالالالالف، أمالالالالٚ ظالالالالـ إئّالالالالٜ 

اجتٓالالٚدات ؾّالالْٓؿ مالالـ أصالالٚب ومالالْٓؿ مالالـ أخىالالٖ، ومالالـ أصالالٚب ؾِالالف أجالالران ومالالـ 

 أخىٖ فف أجر واحد،  ْٔٚ هُذا حتك وصِْٚ إػ مْزفْٚ وٕزفْٚ.

ـالالالٚن افنالالالٚهد: أن افٔالالالقم مهالالالٌٜٔ افًالالالٚمل اإلشالالالالمل مالالالٚ ؾٔالالالف تقظٔالالالٜ إشالالالالمٜٔ ـالالالام 

إمالالالالالر يف افًٓالالالالالد إول، يًْالالالالالل: أن مالالالالالٚ يٍالالالالالرق افْالالالالالٚس بالالالالالغ افالالالالالديـ مالالالالالثالً وبالالالالالغ 

ادالالالالالذهٛ، أو بالالالالالغ اإلشالالالالالالم وبالالالالالغ ادالالالالالذهٛ، ٓ يٍرؿالالالالالقا بٔالالالالالْٓام، ؾٔتهالالالالالقروا أن 

ادالالذهٛ هالالق اإلشالالالم هالالق افالالديـ، ومالالـ اثالالٚر ظالالدم هالالذا افتٍريالالؼ إٔالالؽ تالالٖيت أشالالئِٜ 

اإلشالالالالم، اإلشالالالالم  تًالالالًّٓٚ يف اإلذاظالالالٜ رأي اإلشالالالالم يف ـالالالذا ـالالالذا وـالالالذا، رأي

ظْالالده حُالالؿ مالالٚ ظْالالده رأي، فُْالالٚ فًالالْٚ ظٚينالالغ يف أحُالالٚم اإلشالالالم، ظٚينالالغ يف 

اراء افًِالالالامء، وفالالالذفؽ تٌالالالر حتالالالك افتًٌالالالر افالالالذي يًالالالز ظالالالـ واؿًٓالالالؿ فَٔقفالالالقا: رأي 

اإلشالم ـذا يًْقن رأي بًض ظِامء ادًِّغ، أمٚ اإلشالم ظْالده حُالؿ، ظْالده 

يديف وٓ مـ خٍِف، إذا ؿٙ اهلل ورشقفف أمرًا  ؿوٚء مزم ٓ يٖتٔف افٌٚضؾ مـ بغ

أن يُالالالقن قالالالؿ اخلالالالرة، مالالالٚ ؾٔالالالف اختٔالالالٚر هْالالالٚ أبالالالدًا، هُالالالذا حُالالالؿ اهلل، فُالالالـ افْالالالٚس 

ًٚ وشالالْٜ، وظٚينالالغ يف اراء افًِالالامء، ومالالـ اثالالٚر ذفالالؽ  بًٔالالديـ  ظالالـ أحُالالٚم اهلل ـتٚبالال

اهلل  جًِقا فؽ ٕدوة يٖتقا بدـتقريـ أو ثالثٜ افذيـ مٚ درشالقا افؼاليًٜ مالـ ـتالٚب

يَرر فؽ افرأي افًالٚئد يف مًالٖفٜ مالٚ يَالقل فالؽ: هالذا  ¢ومـ حديٞ رشقل اهلل 

رأي افٍَٓالالٚء، وادًالالٖفٜ خمتِالالػ ؾٔٓالالٚ، ؾٔالالف ؾَٓالالٚء ـٌالالٚر ؿالالٚفقا بخالالال ف مالالٚ يًْالالٌقٕف 

إػ افٍَٓٚء، ادَهقد تًِٔؽ هذا إمر افقاؿالع بالٚٓظتامد ظالذ رأي ؿٚفالف بًالض 

َٓٚء، ـٖٕالف رأي جمّالع ظِٔالف وفالٔس افٍَٓٚء، ؾٓؿ يىَِقن ويَقفقن: هذا رأي افٍ

مـ اإلمجٚع بًٌٔؾ، يًْل: أمقر خىالرة جالدًا مْحرؾالٜ شالٌٌٓٚ أن ادًالِّغ افٔالقم 

ٓ يقجالالد ؾالالٔٓؿ إٓ ؿِٔالالؾ جالالدًا امالالـ يًالالرؾٓؿ بحََٔالالٜ افالالديـ واإلشالالالم مالالٚ هالالق، ـالالام 
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ؿؿالالٚل اإلمالالٚم  الأل ـ اَف وإٔالالٚ أؿالالقل هالالذا افُالالالم فالالٔس امُالالـ أن تًالالًّقه -رمحالالف اهلل  ابالال

ؿبًض افٌالد افًربٜٔ أو يف أـثر افٌالد افًربٜٔ، مٚذا ؿٚل مـ إذاظٜ يف  أل ـ اَف  -؟ابال

 ـالم حؼ:

 اقعؾنننم ـنننال اَّلل ـنننال ر نننوقه

 

 

 

 ـننال اقصننحابة قننقس باقتؿوَننه 

 ما اقعؾم كصبك قؾخالف  نػاهة 

 

 بننػ اقر ننول وبننػ رأي ؿؼقننه 

 فال وال جحد اقصنػات وكػقفنا 

 

 حننذرًا مننن اقتعطقننل واقتَننبقه 

 ؿالالٚل رشالالقل اهلل، افٔالالقم اشالالّع أي ؾتالالقى ٓ  الالدهٚ مَروٕالالٜ بَالالٚل افًِالالؿ ؿالالٚل اهلل 

ًٚ، ؾهالدق رشالقل اهلل:  ًٚ وشالًٔقد »اهلل وؿٚل رشقل اهلل إضالؿ إن اإلشالالم بالدأ ؽريٌال

ًٚ ؾىقبك فٌِربٚء حقن مالٚ أؾًالد افْالٚس مالـ ِِ هاْل مـ هؿ افٌربٚء؟ هالؿ افالذيـ يُ  ،ؽريٌ

 .ششْتل مـ بًدي

ؾغ بالٚفًِؿ يف ـالؾ بِالد يْىٌالؼ هالذا إير إػ هذا افقصػ ظذ ـؿ مـ ادًرو

افقصػ، هؿ افذيـ يهِحقن مٚ أؾًد افْٚس مـ شْتل بًد، أيـ هٗٓء افًِالامء 

ًٚ مالالالـ  افالالالذيـ يهالالالِحقن مالالالٚ أؾًالالالد افْالالالٚس ظالالالذ ضِٔالالالٜ هالالالذه افَالالالرون أربًالالالٜ ظؼالالال ؿرٕالالال

 شْتف ظِٔف افًالم، إٓ مٚ ٕدر جدًا.

 هذا تًٍر افرشقل فٌِربٚء. مداخِٜ:

ًٚ، فُالالالـ إوػ روايتالالالٚن هالالالذه إحالالالد افنالالالٔخ: امهٚ، وإخالالالرى وهالالالذا واؿالالالع أيوالالال

 ًٚ أدق، ٕن افقاؿع يف افروايٜ افثٕٜٚٔ منٚهد، ينسك يف مًرؾتف ادًالِّقن مجًٔال

ًٚ افالالالالذيـ ٓ يالالالالزال ظْالالالالدهؿ بَٔالالالالٜ مالالالالـ ديالالالالـ، أمالالالالٚ افروايالالالالٜ إوػ هالالالالؿ  افالالالالذيـ »تَريٌالالالال

، هالذه افالذيـ ييالـ أ الؿ مالـ أهالؾ شيهِحقن مٚ أؾًد افْالٚس مالـ شالْتل مالـ بًالدي

هالالالؿ بًٔالالالدون ظالالالـ هالالالذا افٍٓالالالؿ، ؾالالالامذا َٕالالالقل ظالالالـ مجالالالٚهر ادًالالالِّغ، أمالالالٚ  افًِالالالؿ
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افروايٜ افثٕٜٚٔ ؾقاوحٜ جدًا يٍّٓٓٚ ـالؾ إًٕالٚن، ؿالٚفقا: مالـ هالؿ افٌربالٚء يالٚ رشالقل 

اهلل؟ ؿالالٚل: هالالؿ ٕالالٚس ؿِِٔالالقن صالالٚحلقن بالالغ ٕالالٚس ـثالالريـ مالالـ يًهالالٔٓؿ أـثالالر امالالـ 

 .يىًٔٓؿ، هذا أمر واو  جداً 

 (  00 : 00: 26/ 146) اهلدى والنور /

ويَٚبؾ هٗٓء افْالٚس افالذيـ ٓ هيتّالقن بتهالحٔ  افًَٔالدة، وتهالحٔ   افنٔخ:

ًٚ هيتّالالالقن آهالالالتامم افقاجالالالٛ  ادٍالالالٚهٔؿ ٕالالالٚس اخالالالرون ظالالالذ ظُالالالس هالالالٗٓء  ٚمالالال

بًّرؾٜ احلؼ امٚ اختِػ ؾٔف افْٚس وفُْٓؿ يًٚدون أصد ادًٚداة ذفؽ اجلالْس 

ْالٚ  الٚه اجلامظالٚت إول، واحلؼ بالغ هالٗٓء وهالٗٓء، عالٛ إذًا أن يُالقن مقؿٍ

بالؾ وفالق رأى  ا رأى ادًِؿ يف أخٔف خىالٖاإلشالمٜٔ مقؿػ إخقة ادٗمْٜ، وإذ

مْالالالالف خىٔئالالالالٜ، ؾِالالالالٔس يٌٌْالالالالل يف حَالالالالف أن يًٚديالالالالف بالالالالؾ ظِٔالالالالف أن يْهالالالالحف وأن يُالالالالقن 

ٌِِٔؾ ﴿ٕهالالحف إيالالٚه بالالٚفرؾؼ واحلُّالالٜ ادالالٖمقر هبالالٚ يف افُتالالٚب وافًالالْٜ  اْدُع إَِػ َشالال

ِٜ َوادَْ  الالال َّ ُْ
الالالَؽ بِٚحْلِ ـُ َرب  الالال ًَ َل َأْح تِل ِهالالال ِٚدْقُْؿ باِلالالٚف  ِٜ َوَجالالال َْ الالال ًَ ِٜ احْلَ  [136]النحةةة::﴾ْقِظَيالالال

ويٌٌْل أن يالحظ هٗٓء افذيـ هيتّقن بًّرؾٜ احلؼ امٚ اختِالػ ؾٔالف افْالٚس أن 

شٚئر افْٚس إذا ـٕٚقا يف خىٖ ؾٕ٘ام هؿ ـٚدرى افذيـ عٛ أن يًٚجلقا بُالؾ 

ٌِيالٜ، ؾالال جالرم أن اهلل ظالز إخالص وبُؾ رؾؼ وٓ عالقز أن يًالٚمِقا بٚفنالدة واف

ِٛ ﴿وجالالالالؾ خٚضالالالالٛ ٌٕٔالالالالف ظِٔالالالالف افًالالالالالم تًِالالالالٔاًم فْالالالالٚ:  الالالال ِْ ََ الالالالٚ َؽِِالالالالَٔظ اْف َٝ َؾيظ ْاْلالالال ـُ ْق  َوَفالالالال

ـْ َحْقفَِؽ  قا ِم و  ٍَ ْٕ  .[161]آ: عمران:﴾ٓ

ؾالالالالدظقتْٚ إذًا افتالالالالل تْحكالالالال يف اتٌالالالالٚع افُتالالالالٚب وافًالالالالْٜ وظالالالالذ مالالالالْٟٓ افًالالالالِػ 

خٚصالٓٚ وإٕالام ختالٚفٍٓؿ افهٚف  ٓ تًٚدي مجٚظٜ مـ اجلامظٚت اإلشالمٜٔ ٕص

يف بًالالالالالض أؾُٚرهالالالالالٚ أو مْٚهجٓالالالالالٚ، وهالالالالالذا امالالالالالٚ يقجالالالالالٛ ظِْٔالالالالالٚ أن ْٕهالالالالالحٓؿ وأن 

 ٕدظقهؿ مٓام اصتىقا ومٓام ابتًدوا ظـ شٌِْٔٚ افذي هق شٌٔؾ ربْٚ.

 (00:  01: 01/   170) اهلدى والنور / 
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 ٌٖ جيٛش يًُبتدئ يف طًب ايعًِ 

 اتباع َرٖب َعني؟

ًٚ مالالالٚ ظالالالذ  فًالالالٗال:ا هالالالؾ عالالالقز فٌِّتالالالدئ مالالالثالً يف ضِالالالٛ افًِالالالؿ أن يتٌالالالع مالالالذهٌ

ًٚ يف افدراشٜ  شٌٔؾ افدراشٜ ؾَط، فُـ وفق اجتٓد مـ أوقٚ ومل يتٌع شٌٔالً مًْٔ

ًٚ ظالالذ شالالٌٔؾ افدراشالالٜ، ذيىالالٜ أن ٓ يَِالالد  مالالْياًم، يُّالالـ .... ـالالام فالالق تٌالالع مالالذهٌ

 ؾٔام تٌغ فف؟

ًٚ، وو افنالالٔخ: والالع ٕهالالٛ ظْٔٔالالف افُِّالالٜ اجلِّٔالالٜ افتالالل إذا ؿِالالد أو درس مالالذهٌ

ًٚ ظالالـ أيب احلًالالْٚت افُِْالالقي، بًّْالالك: ـِالالام تٌْٔالالٝ فالالف مًالالٖفٜ مالالـ ذاك  َِٕتٓالالٚ إٍالال

دالالالذهٛ افالالالذي يدرشالالالف أ الالالٚ هالالالذه ادًالالالٖفٜ ظالالالذ خالالالال ف افًالالالْٜ ترـٓالالالٚ،و فالالالق ـالالالٚن ا

ًٚ فًالالالْٜ افرشالالالقل  ًٚ قالالالٚ ـّالالالذهٛ، اتٌٚظالالال ، ؾٓالالالذا مالالالٚ ؾٔالالالف ظْالالالدي مالالالٕٚع، ويف ¢دارشالالال

 شالالٌٔؾ افٔالالقم دالالـ يريالالد أن يالالدرس افًِالالؿ مالالٚدام أن افٌٚفالالٛ احلََٔالالٜ إٔالالٚ أؿالالقل: ٓ

ظذ ادًِّغ هالق افتالزام مالذهٛ مًالغ، فالق إٔالف رجالع إػ افًٓالد إول افهالحٚبٜ 

وافتالالٚبًغ وأتٌالالٚظٓؿ حٔالالٞ مل يُالالـ هْالالٚك إمالالٚم يتٌالالع دون ؽالالره، مالالثالً: ـِْالالٚ يًِالالؿ 

–ثالالالؿ افالالذيـ يِالالالق ؿ  -يًْالالالل: افهالالحٚبٜ–خالالر افْالالالٚس ؿالالر:ي »: ¢ؿالالقل افرشالالالقل 

ؾالالالالْحـ ًِٕالالالالؿ إٔالالالالف مل يُالالالالـ يف  ش-أتٌالالالالٚع افتالالالالٚبًغ–ثالالالالؿ افالالالالذيـ يِالالالالق ؿ  -افتالالالالٚبًغ

افهالالحٚبٜ مالالـ هالالق بُالالري وٓ مالالـ هالالق ظّالالري، وٓ مالالـ هالالق ظالالثام:ي، وٓ مالالـ هالالق 

ظِقي، وإٕام ـٕٚقا يًٖفقن أهؾ افًِؿ مْٓؿ، ٓ يقجالد واحالد يَالقل: إٔالٚ ٓ أشالٖل 
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ء مالالـ ذفالالؽ، وهُالالذا وٓ أشالالتٍٔد وٓ أؿِالالد إٓ أبالالٚ بُالالر، أو إٓ ظّالالر، مل يُالالـ ر

ًٚ ٓ َٕالالالقل بدراشالالالٜ  ًٚ دوالالال يَالالالٚل ظالالالـ افتالالالٚبًغ، ؾِالالالق ـالالالٚن جقٕالالالٚ افٔالالالقم جالالالقًا شالالالٍِٔ

مذهٛ مًغ، ٕن هذه افدراشٜ إٕام هل ـام تدرس افَقإغ إرؤٜ مـ حٔٞ 

، فُالالالـ ¢إٔالالالف ٓ عالالالٛ ظالالالذ ادًالالالِؿ إٓ أن يالالالدرس ـتالالالٚب اهلل وشالالالْٜ رشالالالقل اهلل 

ب٘مُٚن ضٚفٛ افًِؿ أن يٍٓالؿ ـتالٚب اهلل  بًٌٛ هذا افزمـ ادديد افىقيؾ مل يًد

إٓ مالالـ ضريالالؼ ادالالذاهٛ، فُالالـ هْالالٚ يف مزفَالالٜ، ؾٓالالذه دراشالالٜ  ¢وشالالْٜ رشالالقل اهلل 

مالالع أ الالٚ هالالل افًالالٌٔؾ ـالالام ؿِْالالٚ فٍٓالالؿ افُتالالٚب وافًالالْٜ ؾٓالالل وشالالِٜٔ وفًٔالالٝ ؽٚيالالٜ، 

ؾٍالالل ـثالالر مالالـ إحٔالالٚن ـالالام ٕالالرى تَِْالالٛ إػ ؽٚيالالٜ، ؾتًْالالك افٌٚيالالٜ احلََٔٔالالٜ وهالالل 

 افُتٚب وافًْٜ.

ؾ٘ذا ـٚن افالدارس ـالام ؿِالٝ دالذهٛ مالٚ هالق ٓ يدرشالف فٔجًِالف هدؾالف إشالّك 

وإظالالذ وإٕالالام ـقشالالِٜٔ فِتًالالر ف ظالالذ هالالذا افٍَالالف، ثالالؿ فتّٔٔالالز مالالٚ واؾالالؼ افًالالْٜ امالالٚ 

 خٚفٍٓٚ.

 : .. ( 21:  44/   39) اهلدى والنور /  
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 ًِِؿ؟هؾ يِزم ضٚفٛ افًِؿ تَِٔد إئّٜ إربًٜ؟ يف بدايٜ ضٌِف ف مداخِٜ:

ًٚ إٔالالالالٝ تَهالالالالد تَِٔالالالالد أحالالالالد إئّالالالالٜ إربًالالالالٜ، ؾالالالال٘ن تَِٔالالالالد إربًالالالالٜ  افنالالالالٔخ: ضًٌالالالال

منُِٜ، ًٕؿ، يِزمف وٓ يِزمف؟! يِزمف إذا ـٚن ئًش يف جمتّع ٓ عد ؾٔف مـ 

  ٕن هالذا هالق إصالؾ ـالام ؿالٚل ¢يٍتٔف ظذ ـتٚب اهلل وظذ حديٞ رشقل اهلل 

ـُ ﴿تًالالٚػ:  ِر إِْن  ـْ َؾ افالالذ  َُٖفقا َأْهالال قنَ َؾْٚشالال الال ُّ َِ ًْ ؾحْٔئالالذ ٓ بالالد مالالـ  [12]النحةة::﴾ْاْلالُتْؿ ٓ َت

ًٚ مالالـ هالالذه ادالالذاهٛ إربًالالٜ ادتًٌالالٜ ظْالالد ادًالالِّغ وأن يّقالال  أن يالالدرس مالالذهٌ

 ¢ظالالالذ هالالالداهؿ بؼالالالط أن ٓ يِتالالالزم ذفالالالؽ افتالالالزام ادًالالالِؿ افهالالالٚدق يف شالالالْٜ ٌٕٔالالالف 

ا مٚمالف ؾال٘ذا بالدإفٔثٌٝ افٍرق يف ًٍٕف بغ إيامٕف بًهّٜ ٌٕٔف وإيامٕف بًدم ظهالّٜ 

فالالف.. بٌِالالف بىريالالؼ مالالٚ أن مًالالٖفٜ مالالـ ادًالالٚئؾ افتالالل درشالالٓٚ يف مذهٌالالف خيالالٚفػ شالالْٜ 

، ¢صالالحٔحٜ حْٔئالالذ يالالدع ؿالالقل ادالالذهٛ افالالذي درشالالف ٓتٌٚظالالف حلالالديٞ افرشالالقل 

وٓ يًٍالالالؾ ـالالالام يًٍالالالؾ ادَِالالالدة، هالالالؾ ٕحالالالـ أظِالالالؿ مالالالـ اإلمالالالٚم.. ٓ، فًالالالْٚ أظِالالالؿ مالالالـ 

ٜ ادًالالِّغ اإلمالالٚم فُالالـ إٔالالٝ حٔالالْام أخالالذت بٚحلالالديٞ وؿالالد أخالالذ بالالف إمالالٚم مالالـ أئّالال

طِِالٝ ظالذ تَِٔالدك  ٕٕالؽ يف احلٚفالٜ إوػ إذا ؾٍل هذه احلٚفٜ إٔٝ خر امالٚ 

ًٚ زائالالد شالالْٜ هالالذا خالالر فالالف، هبالالذه افهالالقرة  ًٚ، يف احلٚفالالٜ إخالالرى تتٌالالع إمٚمالال تَِالالد إمٚمالال

امُالالالـ اإلًٕالالالٚن أن يتّالالالذهٛ وإٓ إصالالالؾ أن يُالالالقن ادًالالالِؿ ـالالالام ـالالالٚن افًالالالِػ 

ٍالالٚء إربًالالٜ مالالثالً ومالالع ذفالالؽ مل يقجالالد افهالالٚف ، فَالالد ـالالٚن ؾالالٔٓؿ ظِالالامء ـٌالالٚر ـٚخلِ
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يف افهالالحٚبٜ ويف افتالالٚبًغ ومالالـ بًالالدهؿ مالالـ ادَتالالديـ هبالالؿ مالالـ ؿالالٚل: إٔالالٚ مالالذهٌل 

بُري، وذاك يَقل ظّري، وثٚفٞ ظثام:ي، ورابع ظِقي مل يُـ رء مالـ هالذا 

قنَ ﴿إٕالالالام ـالالالٚن هالالالدهيؿ:  الالال ُّ َِ ًْ ْاْلالالُتْؿ ٓ َت ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالالالذ  َُٖفقا َأْهالالال مالالالـ  [12]النحةةة::﴾َؾْٚشالالال

ًٚ شٖفقه و ًُقا بٍتقاه ؽر ٕٚطريـ مٚ هق رأي ؾالن يٚ تالرى؟! هالذا  ظرؾقه ظٚد

 فٔس مـ افؼع يف رء أبدًا فًع أووحٝ اجلقاب؟

ضٔالالٛ يالالٚ صالالٔخ! بٚفًْالالٌٜ هالالؾ خىالالٖ مالالـ يَالالقل إٔالالٚ حْالالٌع، إٔالالٚ صالالٚؾًل  مداخِالالٜ:

 خىٖ هذا؟

ًْل: هذا اخلىٖ يٖيت فٔس مـ ؿقفف إذا ـٚن افَِٚض ؿٚل: إٔٚ حٌْع ي افنٔخ:

درشٝ افٍَف احلٌْع.. إٔالٚ صالٚؾًل درشالٝ افٍَالف افنالٚؾًل، فالٔس ؾٔالف خىالٖ فُالـ 

ًٚ تًهالالالٛ فإلمالالالٚم ظالالالذ خالالالال ف افًالالالْٜ افتالالالل تٌْٔالالالٝ فالالالف  إذا تًهالالالٛ ـالالالام ذـالالالرت إٍالالال

 يُقن خىٖ.

 : .. (  45:  32/   79) اهلدى والنور /   
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ًهالٛ يَقل افًٌض ٓ بالد مالـ افتّالذهٛ يف أول ضريالؼ افًِالؿ دون ت افًٚئؾ:

حتك يْوٌط فؽ إمالر، وتْوالٌط فالؽ إفٍالٚظ آصالىالحٜٔ ظْالد أهالؾ افًِالؿ ثالؿ 

 بًد ذفؽ تْير وتٌحٞ بٚفسجٔ  وافزهٚن وافدفٔؾ ؾام هق رأيُؿ؟

هالالالالالذا هالالالالالق افالالالالالرأي مالالالالالع ؿٔالالالالالد، ٕحالالالالالـ دائالالالالالاًم ٕٗـالالالالالد بالالالالالٖن واجالالالالالٛ افالالالالالدظٚة  افنالالالالالٔخ:

ًٚ أن يًالالالقدوا دجالالالتًّٓؿ إػ هالالالدي ادجتّالالالع إول، ـٔالالالػ ـالالالٚن  اإلشالالالالمٔغ حَالالال

دجتّالالع إول، هالالؾ ـالالٚن هْالالٚك مالالذاهٛ، هالالؾ ـالالٚن هْالالٚك مالالذهٛ بالالغ افهالالحٚبٜ، ا

 مذهٛ يًّك بُري، واخر يًّك ظّري، وثٚفٞ ظثام:ي، ورابع ظِقي؟

 ¢ٓ إٕالالالام ـالالالٕٚقا ؾًالالالالً أمالالالٜ واحالالالدة، وٓ صالالالؽ أن أصالالالحٚب افٌْالالالل  اجلالالالقاب:

فًٔقا ـِٓؿ ظِامء، بؾ ـام ٍٕٓؿ مـ ـتٛ أهؾ افًِؿ أؿِٓؿ ـٚن مـ أهؾ افًِالؿ، 

ٓ ﴿مالالالالالالٚ مجٓالالالالالالقرهؿ ؾُالالالالالالٚن ـالالالالالالام أصالالالالالالٚر افَالالالالالالران: أ ْاْلالالالالالتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا أَْهالالالالالالَؾ افالالالالالالذ  َؾْٚشالالالالالال

قنَ  ُّ َِ ًْ ، اجلّٓقر ـالٕٚقا يًالٖفقن يتَهالدون يف شالٗاقؿ رجالالً مالْٓؿ [12]النح::﴾َت

يتًهالالالالٌقن فالالالالف دون أخالالالالريـ، اجلالالالالقاب ٓ مالالالالـ تٔنالالالال قالالالالؿ مالالالالـ أهالالالالؾ افًِالالالالؿ مالالالالـ 

عالالالٛ ـالالالام يَالالالٚل افتالالالٚريخ ئًالالالد افهالالالحٚبٜ شالالالٖفقه دون افتحٔالالالز ظالالالذ واحالالالد مالالالْٓؿ، 

ًٍٕالالف، فُالالـ افتالالٚريخ ئًالالد ًٍٕالالف بًٍالالؾ أهالالؾ افتالالٚريخ، ؾٖريالالد أن أؿالالقل: افَٔالالد هالالق 

إلًٕالالالٚن أن يالالالدرس دراشالالالٜ فصالالالحٔ  مالالالٚ جالالالٚء يف افًالالالٗال افًكالالال احلالالالٚض يٌٌْالالالل 

ٕيٚمٔالالالالٜ مذهٌٔالالالالٜ فُالالالالـ افَٔالالالالد افالالالالذي أريالالالالد أن أؿقفالالالالف هالالالالذا يف ادجتًّالالالالٚت افًٚمالالالالٜ 
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ا ؿٔالالد فرجالالؾ مالالٚ إٔالالف يًالالٔش يف بِالالد، أو يف ؿريالالٜ ادًروؾالالٜ افٔالالقم بٚفتّالالذهٛ أمالالٚ إذ

ؾٔٓالالٚ أؾالالراد مالالـ أهالالؾ افًِالالؿ، افالالذيـ ٓ يتًهالالٌقن دالالذهٛ مالالـ ادالالذاهٛ إربًالالٜ، 

وإٕالالام مالالْٓجٓؿ افُتالالٚب وافًالالْٜ ؾٓالالذا افالالًٌض ادَالالٔؿ يف هالالذه افٌِالالد فالالٔس فالالف أن 

يالالدرس هالالذه افدراشالالٜ افتالالل ؿِْالالٚ ظْٓالالٚ أ الالٚ هالالل افٔالالقم وإٕالالام ظِٔالالف أن يالالدرس ظالالذ 

ِامء دراشٜ ظالذ افُتالٚب وافًالْٜ يف ـالؾ أحُالٚم افؼاليًٜ، أمالٚ إذا ـالٚن هٗٓء افً

ٓ يقجد ـام هق افقاؿع ف شػ إٓ ظِامء مذهٌٔغ ؾال يًًف إٓ أن يدرس ظذ 

أحالالدهؿ ثالالؿ بًالالد ذفالالؽ يتقشالالع يف دراشالالٜ افًالالْٜ ودراشالالٜ تٍٚشالالر إئّالالٜ  فٔتًالالر ف 

ًّٔؾ افسجٔ  ظذ أدفٜ افؼيًٜ وظذ مٚ ذهٛ إفٔف ـؾ مذهٛ مـ آشتٌْٚط ؾ

حٔالالْام يهالالؾ إػ هالالذه ادْزفالالٜ هالالذا افَالالقل هالالق افالالذي أردتالالف إػ ذاك افًالالٗال افالالذي 

 أؿررتف فُـ مع هذه افؤّّٜ.

 ( 00: 11: 44/ 391) اهلدى والنور / 

 باب َٓ٘

ًٚ  مداخِالالٜ: شالالٗافف إول يَالالقل: يًالالٖل ظالالـ فزومٔالالٜ اتٌالالٚع افنالالٚب ادالالتًِؿ مالالذهٌ

ٔٞ مـ افىٔٛ ؾام رأيالؽ هبالذا؟ أتهالقر حتك يٌزر ظِّف وينتد ظقده ؾّٔٔز اخلٌ

 هذه مًروؾٜ فُـ ٕريد أن ًّٕع مْؽ، مـ أجؾ َْٕؾ فف.

ًٚ ظالـ مثالالؾ هالذا  افنالٔخ: ن إمالر خيتِالػ بالالٚختال ف إ افًالٗال:ٕحالـ َٕالقل جقابال

ادجتّالالالالع افالالالالذي يًالالالالٔش ؾٔالالالالف ذاك افنالالالالٚب، ؾالالالال٘ن ـالالالالٚن يًالالالالٔش يف جمتّالالالالع مالالالالذهٌل 

 يًرؾالالالقن شالالالقى أن خٚصالالالتٓؿ ٓ يًرؾالالالقن افُتالالالٚب وافًالالالْٜ حتالالالك يًالالالتًغ هبالالالؿ، ٓ

يتّالالالذهٛ أحالالالدهؿ حتالالالك فالالالق وصالالالؾ مرتٌالالالٜ افالالالدـتقراة إٓ أن تُالالالقن دراشالالالتف ظالالالذ 
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مذهٛ مـ ادذاهٛ إربًٜ، هذا هق افٌٚفٛ يف ادجتًّٚت اإلشالمٜٔ افٔقم، 

ؾّالالـ ـالالٚن يف مثالالؾ هالالذا ادجتّالالع ؾالالال بالالد فالالف مالالـ أن تُالالقن دراشالالتف مذهٌٔالالٜ ظالالذ 

ٓ شالالٌٔؾ فىِالالٛ افًِالالؿ افؼالالظل يف إؿالالؾ أن تُالالقن دراشالالتف ابتالالداًء مذهٌٔالالٜ  ٕٕالالف 

 مثؾ ذاك ادجتّع إٓ ظذ هذا إشِقب ادذهٌل.

وَٕسح ظذ مالـ ابالتع مالـ افنالٌٚب بّثالؾ هالذا ادجتّالع افالذي ٓ يًالٚظده إٓ 

ظالالذ هالالذه افدراشالالٜ ادذهٌٔالالٜ أن يوالالع ٕهالالٛ ظْٔٔالالف أن ٓ يًتَالالد أن هالالذه افدراشالالٜ 

مالـ ادالذاهٛ ادتًٌالٜ فالدى تًٚوي: ؿٚل اهلل.. ؿٚل رشالقل اهلل، وإٕالام هالق مالذهٛ 

 أهؾ افًْٜ يف هذا افًك.

ًٚ يف جمتّالع هالذه صالٍتف، أمالٚ مالـ ـالٚن يًالٔش يف جمتّالع..  هذا مالـ ـالٚن ظٚينال

ظِالالامؤه ٓ يتًٌالالقن  ٜوهالالذا يُالالٚد أن يُالالقن ٕالالٚدرًا يف أـثالالر افالالٌالد اإلشالالالمٜٔ خٚصالال

ًٚ إٕالالام يتًٌالالقن افُتالالٚب وافًالالْٜ شالالقاء ـالالٚن مالالع زيالالد أو بُالالر مالالـ إئّالالٜ، ًٚ مًْٔالال  مالالذهٌ

ؾٌٌْٔل أن يُقن واحلٚفٜ هذه دراشٜ هذا افنٚب مـ ـتٛ ؽر مذهٌٔالٜ وهالل مالع 

ـق ٚ ؿِِٜٔ ؾٓل تٍت  فف بالٚب افٍَالف وافٍٓالؿ مالـ افُتالٚب وافًالْٜ، فُْالف بالال صالؽ 

شالالٍٔقتف افقالالء افُثالالر مالالـ افًِالالؿ فَِالالٜ ادهالالٚدر افتالالل تًالالٚظده ظالالذ هالالذه افْقظٔالالٜ 

خ اإلشالالالالالم ابالالالالـ تّٔٔالالالالٜ مالالالالـ افدراشالالالالٜ افٍَٓٔالالالالٜ إٓ إٔالالالالف شالالالالٔجد هْالالالالٚك يف ـتالالالالٛ صالالالالٔ

ًٚ ع جمالٚل أؾَالف وعًِالف ش ال قَ وتِّٔذه افٌٚر بـ ؿٔؿ اجلقزيٜ مٚ يُ  يف أن يتًالر ف  واثَال

ًٜ مالالـ افُتالالٚب وافًالالْٜ، ثالالؿ يًالالٚظده ظالالذ ادوفالالق مالالع افالالزمـ ظالالذ ادًالالٚئؾ  ًالالتٌْى

ذفالالالؽ ـالالالام يًالالالٚظده ـتالالالٛ افنالالالالٔخغ ادالالالذـقريـ افًِالالالامء ادقجالالالقدون يف ذفالالالالؽ 

 ادجتّع.

  إٔف خيتِػ مـ جمتّع ظذ جمتّع اخالر، وينالسط إذًا: اجلقاب أن وو
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يف ادجتّالالالع إول افالالالذي يًالالالٔش ؾٔالالالف ذفالالالؽ افنالالالٚب أن عًالالالؾ دراشالالالتف ادذهٌٔالالالٜ 

ًٚ مٚ وفق بًد شْغ ضقيِٜ إػ  وشِٜٔ وفٔس ؽٚيٜ، إٕام افٌٚيٜ هق أن يهؾ وفق يقم

 أن يتٍَف ظذ افُتٚب وافًْٜ. 

 ( 00:  44: 30/   517) اهلدى والنور / 

 ٘باب َٓ

ًٕالالالّع ظْالالالد بًالالالض ادنالالالٚيخ يَقفالالالقن ضٚفالالالٛ افًِالالالؿ ظِٔالالالِف أن يالالالدرس  افًالالالٚئؾ:

ًٚ مٍْردًا ثؿ بًد ذفؽ إمٚ أن يُِّقا ـالمٓؿ أو يَىًقه ؾ٘ذا أرادوا إـامفالف يَقفالقن  ،مذهٌ

 .؟!هؾ هذا افُالم صحٔ  أم ٓ ،فًِؿثؿ بًد  ذفؽ يَرأ مٚ صٚء مـ ـتٛ ا

فُالالـ فٌٔالالٚن بىالالالن هالالذا  ،راً ًالالٖل ظْالالف ـثالالٕهالالذا افًالالٗال   ،افنالالٔخ : تالالٚرة وتالالٚرة

ـٔالالػ شالالٍِْٚ افهالالٚف   ،افؼالالط أن يالالدخؾ يف تالالٚرة وٓ يالالدخؾ يف افتالالٚرة إخالالرى

 ًٚ ًٚ مًْٔال ًٚ ٓ يًالتىٔع  ،يتٍَٓقن ؾٔف ب٘ذن اهلل ظز وجؾ هؾ ـٕٚقا يِتزمالقن مالذهٌ ضًٌال

ًٚ، واو  إػ هْٚ . ًٚ مًْٔ  أحد مـ أوفئؽ أن يَقل ـٕٚقا يِتزمقن مذهٌ

 ...افًٚئؾ:

ًٚ .افنٔخ : ؾ٘ذ ًٚ مًْٔ  ًا بىؾ ؿققؿ إف ينسط يف ضٚفٛ افًِؿ أن يدرس مذهٌ

 بٚرك اهلل ؾُٔؿ. افًٚئؾ:

 ٕ:ي ؿِٝ تٚرة ؾتٚرة . ،افنٔخ : فُـ فُِالم تتّٜ

 ًٕؿ. افًٚئؾ:

أن افتٚرة إخالرى تِتَالل مالع ذاك افؼالط، إٔالٚ ؿِالٝ مالرة إذا ـالٚن  ،افنٔخ : أه

ن ويَرأ إحٚديٞ ويَالرأ افٍَالف وهالق هْٚك ؿريٜ صٌرة ؾٔٓٚ رجؾ ظٚمل يَرأ افَرا

ؾٓالٗٓء شالُٚن افَريالٜ ـٔالػ قالؿ أن  ،ٕنٖ ظذ مذهٛ مـ هذه ادذاهٛ إربًالٜ
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إٓ هالالذا  ،وهالالؿ ـِٓالالؿ أمٔالالقن ،ومالالٚ عالالقز ومالالٚ ٓ عالالقز ،يًرؾالالقا احلالالالل واحلالالرام

إذا  ،افنالالالالٔخ صالالالالٔخ افَريالالالالٜ ؾٓالالالالق افرجالالالالؾ افًالالالالٚمل بّالالالالذهٛ مالالالالـ ادالالالالذاهٛ إربًالالالالٜ

ٚ﴿اشتحيالالالالالٕٚ ؿقفالالالالالف تًالالالالالٚػ :  َٓ ًَ ٓ  ُوْشالالالالال ٚ إِ الالالالال ًً ٍْ َٕ الالالالالُػ اهلل ُ   ِ َُ ـالالالالالٚن  [315]البقةةةةةرة:﴾ٓ ُي

ًٚ جدًا أن أهؾ افَريٜ هٗٓء ٓ يُّْٓؿ أن يتٍَٓقا  يف ديالْٓؿ إٓ  اجلقاُب واوح

 واو  . ،ومًْك ذفؽ مـ ضريؼ مذهٛ افنٔخ ،مـ ضريؼ هذا افنٔخ

 واو . افًٚئؾ:

ادثالالالٚل افالالالذي  صالالالٌرتُف  افنالالالٔخ : إذًا هالالالذا ضوري بٚفًْالالالٌٜ قالالالذا اجلالالالق أو قالالالذا

فُـ ْٕتَؾ إػ مثٚل اخر يف بِدة يف ظٚصّٜ ؾٔٓٚ مـ ـؾ ادذاهٛ وؾٔٓالٚ  ،جداً 

وهالالذا  ،هالالذا حٍْالالل وهالالذا صالالٚؾًل ،ظِالالامء يف ادالالذاهٛ آربًالالٜ ،مالالـ ـالالؾ افًِالالامء

وربام صًٔل وزيدي واػ اخالره، ويف مالـ  ،وهذا حٌْع ،وهذا مٚفُل ،صٚؾًل

ًٚ مـ هذه ادذاهٛ ٕن هذا تَِٔد وافتَِٔد أهؾ احلديٞ افذيـ ٓ يِتزمقن مذه ٌ

أمٚ ٕحـ أن  ،ًٕقد إػ مثٚل افَريٜ افهٌرة ،يف ديـ اهلل ٓ عقز إٓ فِيورة

 ًٚ يف ؿريالالٜ ـٌالالرة ظٚصالالّٜ وؾٔٓالالٚ مالالـ خمتِالالػ افًِالالامء  ومالالْٓؿ أهالالؾ احلالالديٞ أيوالال

 بٚضٌؾ ذضٓؿ افًٚبؼ ٕٕف هْٚ يقجد مـ أهؾ افًِؿ بٚفُتٚب وافًْٜ افذيـ ٕجقا

ؾًذ هالٗٓء يٌٌْالل أن ،ووؿٍقا مالع افالدفٔؾ  مالـ افُتالٚب وافًالْٜ ،مـ ربَٜ افتَِٔد

ؾالالالال٘ذا ؾروالالالالْٚ هالالالالذه افَريالالالالٜ هالالالالذه وشالالالالط أن بالالالالغ افَريالالالالٜ  ،يدرشالالالالقا افًِالالالالؿ وافٍَالالالالف

افهالالالالٌرة إوػ وافَريالالالالٜ افٌُالالالالرة إخالالالالرى ٍٕالالالالسض ؿريالالالالٜ ؾٔٓالالالالٚ ظِالالالالامء مالالالالـ ـالالالالؾ 

فٌِالالالد موالالالىرون أن ؾالالال٘ذا أهالالالؾ هالالالذا ا ،ادالالالذاهٛ إٓ ادالالالذهٛ  افًالالالٍِل احلالالالديثل

 ،يدرشقا ظالذ مالذهٛ مالـ مالذاهٛ هالٗٓء افًِالامء  ٕ الؿ ٓ شالٌٔؾ قالؿ إٓ ذفالؽ

 هُذا. ،واو  اجلقاب

 (00:  35: 41/   580) اهلدى والنور / 
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 باب َٓ٘

إذا ـالالالالٚن اإلًٕالالالالٚن يف بدايالالالالٜ افىِالالالالٛ.. ضِالالالالٛ افًِالالالالؿ، هالالالالؾ يتًّالالالالؽ  مداخِالالالالٜ:

  آجتٓٚد؟بّذهٛ مًغ يتٍَف ظِٔف ثؿ عتٓد بًد ذفؽ، أم يٌدأ يف

تِالؽ افًالٓقفٜ افتالل يتهالقرهٚ بٓجتٓالٚد فالٔس آ مالٚ يٌالدأ بٚٓجتٓالٚد، و افنٔخ:

بًالالالالض افْالالالالٚس افٔالالالالقم، يف ظكالالالالٕٚ احلالالالالٚض مالالالالع إشالالالالػ يٌِالالالالٛ ظالالالالذ افنالالالالًقب 

إػ  واحالدةً  اإلشالمٜٔ افتَِٔد ادالذهٌل، وضٚفالٛ افًِالؿ ٓ يًالتىٔع أن يٍَالز ؿٍالزةً 

 جتٓالالٚد، ٓ يًالالتىٔع أن يٍَالالز ؿٍالالزةً ادرتٌالالٜ افقشالالىك افتالالل هالالل بالالغ افتَِٔالالد وبالالغ آ

خالالالر مالالالـ افتَِٔالالالد ودون هالالالل إػ ادرتٌالالالٜ افقشالالالىك وهالالالل آتٌالالالٚع وافتالالالل  واحالالالدةً 

آجتٓالالالٚد، ٓ يًالالالتىٔع  ٕن اجلالالالق افالالالذي ئًنالالالف جالالالق تَِٔالالالدي، ـالالالؾ مجٚظالالالٜ تتٌالالالع 

مالالذهًٌٚ مالالـ ادالالذاهٛ إربًالالٜ، ؾالال٘ذا ـالالٚن ادًالالِؿ يف مثالالؾ هالالذه إجالالقاء ؾًِٔالالف أن 

ادقجقدة بغ يديف وافنٔقخ افذيـ يدرشقن مـ تِؽ  يدرس افٍَف مـ ادهٚدر

افُتٛ، وهق صالٔقخ افتَِٔالد، وفُالـ عالٛ أن يالدرس مالع ذفالؽ افقشالٚئؾ افًِّٔالٜ 

افتل تًٚظده ظالذ ؾٓالؿ افُتالٚب وافًالْٜ ؾوالاًل ظالـ ؾٓالؿ أؿالقال افًِالامء شالقاء مالـ 

ـالالٚن مالالْٓؿ مالالـ ادتَالالدمغ أو ادتالالٖخريـ  ٕن دراشالالٜ هالالذه افقشالالٚئؾ ـًِالالؿ افْحالالق 

وٕحق ذفؽ ؾواًل ظـ أصقل افٍَالف وأصالقل احلالديٞ، ذفالؽ يُّْالف أن  وافك ف

إػ يتدرج يف شِؿ افقصقل إػ ادرتٌٜ افقشىك أٓ وهل آتٌٚع، ثؿ بًد ذفؽ 

ئؾ إػ أن يهالالاٌل   أن عتٓالالالد يف تالالالرجٔ  بًالالالض إؿالالالقال ظالالالذ بًالالالض يف بًالالالض ادًالالاٚل



 طالب العله والتنذٍب ----------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

707 

 .ؾ حديثٜظٚدًٚ متًُّْٚ بٚإلؾتٚء ؾٔام ؿد يْزل ظذ افْٚس مـ مًٚئؾ أو منٚـ

ادٍالالروض أن يُالالقن ادجتّالالع اإلشالالالمل ـالالام ـالالٚن ادجتّالالع إول يف ظٓالالد 

افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم وافتالالٚبًغ وأتٌالالٚظٓؿ، وفُالالـ هالالذا حيتالالٚج إػ جٓالالقد ـثالالرة 

يًالالالقد ادجتّالالالع اإلشالالالالمل شالالالرتف إوػ افالالالذي ـالالالٚن ؾٔالالالف وفالالالريثام وـثالالالرة جالالالًدا، 

 ؿ يف هالالالذا افزمالالالٚن، وإٕالالالام ظٚمالالالٜ ادًالالالِّغ ٓ يتًٌالالالقن مالالالذهًٌٚ مًْٔاًلالالٚ ـالالالام هالالالق صالالالٖ

 ًٚ بٚفُتالالٚب وبٚفًالالْٜ ؾٍٔتٔالالف ؾٔهالالٌ   ـالالٕٚقا يًالالٖفقن افًالالٚمل افٍَٔالالف، أي: افًٚمالالؾ حَالال

 إمر يف افًٓد إول. نمل مذهًٌٚ قذا ادًتٍتل، هُذا ـٚٚؾتقى هذا افً

وـذفؽ يٌٌْل أن يًقد إمر يف ـؾ زمٚن ويف ـؾ مُٚن، وفُـ هذا حيتٚج 

افًِالالالؿ افٔالالالقم موالالالىر أن يالالالدرس  ٛا، فالالالذفؽ ؾىٚفالالالإػ جٓالالالقد جٌالالالٚرة وجٌالالالٚرة جالالالدً 

افٍَالف ادالذهٌل، وفُالـ ٓ عالقز فالف أن عًِالف ديًْالٚ أن يتًٌالد اهلل بالف وفالق ظِالؿ ؾالالٔام 

بًالد مالـ زمالـ ؿريالالٛ أو بًٔالد أن بًالض ادًالٚئؾ افتالالل جالٚءت ؾٔالف خالال ف افُتالالٚب 

ن وافًْٜ، ؾٍل هذه احلٚفٜ ٓ عقز فف أن ييؾ مًَِدا دذهٌالف مالٚ دام إٔالف تٌالغ فالف أ

البتداء فافهقاب وفق يف بًض ادًٚئؾ يف مذهٛ ؽر مذهٌف، هذا هق افىريؼ 

يف ضريؼ افًِؿ، أمالٚ هالذا افٍَالز افالذي ٕالراه مالـ بًالض افنالٌٚب ادتحًّالغ حٔالٞ 

يدظقن آجتٓٚد وهالؿ بًالد مالٚ وصالِقا إػ مرتٌالٜ آتٌالٚع افتالل هالل مرتٌالٜ دٚوفالٜ 

افثْالالٚء ؽِالالط، ؾالالال تالالرجٔ  ؿالالقل ظالالذ ؿالالقل، وفالالذفؽ ؾخالالر إمالالقر افقشالالط، وحالالٛ 

عالالالقز فًِّالالالِؿ أن يَْالالالع بٚفتَِٔالالالد وفالالالق صالالالٚر مالالالـ ـٌالالالٚر افنالالالٔقخ ـالالالام إٔالالالف ٓ عالالالقز 

فٌِّتالالالالالدئ يف ضِالالالالالٛ افًِالالالالالؿ أن يٍَالالالالالز ؿٍالالالالالًزا إػ مرتٌالالالالالٜ آتٌالالالالالٚع وهالالالالالق ٓ يًالالالالالتىٔع 

 افسجٔ  ؾواًل ظـ أن يتُّـ أن عتٓد ويًىل اراء يف مًٚئؾ مل يًٌؼ إفٔٓٚ.

 (00:09:33/ 2 –أهل احلدوث واألثر)فًاوى جدة 



 طالب العله والتنذٍب ----------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

707 

 

ُّ  املراٖب أفضٌ يطايب ايعًِ؟ أ

 أي ادذاهٛ أؾوؾ وأوصؾ فىِٛ افًِؿ ... مداخِٜ:

افنالالالٚؾًل وأمحالالالد، ٕ الالالام أؿالالالرب إػ افًالالالْٜ بُثالالالر، أمالالالٚ أمحالالالد ٕٕالالالف  افنالالالٔخ:

ًٚ مالالالالالـ ـالالالالالؾ إئّالالالالالٜ، وهالالالالالذه حََٔالالالالالٜ يًرؾٓالالالالالٚ ـالالالالالؾ مالالالالالـ درس افًالالالالالْٜ،  أوشالالالالالع اضالظالالالالال

ؿالالالقى مالالالـ اإلمالالالٚم أمحالالالد يف وافنالالالٚؾًل مالالالع إٔالالالف مِالالالؿ بًَالالالؿ ـٌالالالر مالالالـ افًالالالْٜ ؾٓالالالق أ

ًٚ يف  مًرؾالالالٜ افٌِالالالٜ افًربٔالالالٜ واداهبالالالٚ، ثالالالؿ بٖصالالالقل افٍَالالالف وهالالالق أول مالالالـ ووالالالع ـتٚبالالال

إصالالقل، وهالالق افُتالالٚب ادًالالرو ف بٚشالالؿ افرشالالٚفٜ، وفالالذفؽ يًالالتًغ ضٚفالالٛ افًِالالؿ 

بٍَالالالف هالالالذا وحالالالديٞ ذاك، ؾٔجّالالالع اخلالالالريـ مالالالـ افالالالرجِغ، وؿالالالد ثٌالالالٝ ظالالالـ اإلمالالالٚم 

ّالٜ وؾوالِٓؿ وخالقؾٓؿ مالـ رهبالؿ، ؿالٚل: افنٚؾًل رمحف اهلل وهذا مـ إٕهٚ ف إئ

يٚ أمحد ! إٔالٝ أظِالؿ بٚحلالديٞ مْالل، ؾال٘ذا جالٚءك احلالديٞ صالحٔ  ؾالٖظِّْل بالف، 

 ،ًٚ ًٚ أو مكالي ًٚ أو صالٚمٔ فًِالف ذـالر بالالدًا أخالرى، ويف هالذا ُٕتالٜ وشقاء ـالٚن حجٚزيال

أو إصٚرة ٕٚظّٜ فإلمٚم افنٚؾًل إػ ظدم تَِٔالده إلمٚمالف مٚفالؽ إمالٚم دار اقجالرة، 

دم إحٚديالالٞ احلجٚزيالالٜ ظالالذ ـالالؾ أحٚديالالٞ افالالٌالد إخالالرى، وفالالف مٚفالالؽ ـالالٚن يَالال

ٕيالالر يف ذفالالؽ، ظالالذ اظتٌالالٚر إٔالالف ـالالٚن مَالالر ٕخٌالالٜ افهالالحٚبٜ، حٔالالٞ ـالالٚن هْالالٚك  ٜوجٓالال

افرشالالقل ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم يف ادديْالالٜ، واشالالتَر ؾٔٓالالٚ ـٌالالٚر افهالالحٚبٜ، ومالالٚت 

مالالالالـ مالالالالٚت مالالالالْٓؿ ؾٔٓالالالالٚ، أبالالالالق بُالالالالر وظّالالالالر وظالالالالثامن رِض اهلل ظالالالالْٓؿ، فُالالالالـ مًِالالالالقم 

ًٚ أن ـثالرًا مالـ افهالحٚبٜ رحِالقا إػ افالٌالد إخالرى، وَِٕالقا مًٓالؿ مالٚ ـالٚن تٚ رخئ
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، ؾال يٌٌْل هدر هذا افًِؿ افذي ـالٚن ¢يف صدورهؿ مـ ظِؿ تَِقه مـ ٌٕٔٓؿ 

 يف صدورهؿ، فذفؽ ؿٚل افنٚؾًل: إٔٝ أظِؿ مْل بٚحلديٞ. دٚذا؟

اًم ٕن افنالالالالٚؾًل أؿالالالالٚم يف مُالالالالٜ، ثالالالالؿ رحالالالالؾ إػ مكالالالال، ؾٚشالالالالتٍٚد يف مكالالالال ظِالالالال

جديدًا مل يُـ ظِٔف مـ ؿٌالؾ، وفالذفؽ صالٚر فالف مالذهٌٚن ؿالديؿ وحالديٞ، ودجالرد 

إٔف إتَؾ مـ إؿِٔؿ إػ اخالر اتًالًٝ دائالرة مًِقمٚتالف وصالٚر ظْالده مالذهٌغ، ؾالامذا 

ًٚ وصالالالامًٓ  ًٚ وؽربالالال يَالالالقل اإلًٕالالالٚن بٚفًْالالالٌٜ فإلمالالالٚم أمحالالالد افالالالذي ضالالالٚ ف افالالالٌالد ذؿالالال

ًٚ يف شالالٌٔؾ مجالالع افًِالالؿ مالالـ افًِالالامء افالالذيـ ر ووه بٕٚشالالٕٚٔد ظالالـ افهالالحٚبٜ وجْقبالال

 افذيـ ـٕٚقا يتٍرؿقن يف خمتِػ افٌالد، بًٌٛ افٍتقحٚت اإلشالمٜٔ.

ًٚ ؾالٖخز:ي بالف ؾٖٕالٝ أظِالؿ بالف مْالل، شالقاء  يٚ أمحد! إذا جٚءك احلديٞ صحٔح

.ًٚ ًٚ أم مكي ًٚ أو صٚمٔ  ـٚن حجٚزي

فُالالالالـ مالالالالـ حٔالالالالٞ آشالالالالتٌْٚط وافٍٓالالالالؿ فِْهالالالالقص وأيالالالالٚت اإلمالالالالٚم افنالالالالٚؾًل 

درس حٔٚتالالف هالالق أظِالالؿ مالالـ اإلمالالٚم أمحالالد، فالالذفؽ مالالٚ يالالدرس افالالذي  بنالٓٚدة ـالالؾ مالالـ

ًٚ فَِهالد افالذي شالٌؼ افًالٗال واجلالقاب ظْالف ؾٔختالٚر مالذهٛ   يريد أن يدرس مذهٌ

 اإلمٚم افنٚؾًل أو مذهٛ اإلمٚم أمحد.

ًٚ اخر: أن اإلمٚم افنٚؾًل مـ حٔالٞ أتٌٚظالف فالف مزيالٜ ٓ تقجالد  زد إػ ذفؽ صٔئ

وأحرص ظذ اتٌٚع ؿٚظدة إئّٜ ـِٓؿ وهل: إذا يف أتٌٚع أخريـ، أتٌٚظف أـثر 

صالالال  احلالالالديٞ ؾٓالالالق مالالالذهٌل، ؾٍالالالل افنالالالٚؾًٜٔ مجٚظالالالٜ ـثالالالر جالالالدًا طٓالالالروا مالالالـ بالالالغ 

افنٚؾًٜٔ بٖ ؿ خٚفٍقا اإلمٚم افنٚؾًل يف ـثر مالـ ادًالٚئؾ، بٔالْام ٓ تُالٚد تالرى 

ًٚ مالالالـ افًِالالالامء افالالالذيـ جالالالٚءوا مالالالـ بًالالالد مالالالـ إحْالالالٚ ف أو ادقافالالالؽ خالالالٚفٍقا  صخهالالال

ًٚ مْٓؿ فْهٓؿ افذي هق أصؾ: إذا ص  احلديٞ ؾٓق مذهٌل.ٌأئّتٓؿ ات  ٚظ
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ؾٚفالالذي يالالدرس ادالالذهٛ افنالالٚؾًل يًالالتٍٔد مالالـ هالالذه افدراشالالٚت اجلديالالدة افتالالل 

وؿًالالٝ مالالـ أتٌالالٚع اإلمالالٚم افنالالٚؾًل وهالالؿ واوالالًقن ٕهالالٛ أظٔالالْٓؿ ؿقفالالف: إذا صالال  

احلالالديٞ ؾٓالالق مالالذهٌل، ومزيالالٜ أخالالرى وجالالد يف افنالالٚؾًٜٔ مالالـ أئّالالٜ احلالالديٞ أـثالالر 

ّالالالٜ احلالالالديٞ يف ادالالالذهٛ احلٍْالالالل، افالالالذيـ ينالالالٚر إفالالالٔٓؿ بٚفٌْالالالٚن مالالالـ بُثالالالر مالالالـ أئ

إحْالالالٚ ف افالالالذيـ ظْالالالدهؿ ظِالالالؿ احلالالالديٞ ؿِِٔالالالقن جالالالدًا، بٔالالالْام يف افنالالالٚؾًٜٔ ـثالالالر، 

و الالالد يف افنالالالٚؾًٜٔ ـتالالالٛ ختالالالريٟ أحٚديالالالٞ ادالالالذهٛ افنالالالٚؾًل، ـتالالالٛ، بٔالالالْام ٓ 

ًٚ واحدًا، وهق ٕهٛ افرايٜ ٕحٚديٞ اقداي  ٜ. د يف ادذهٛ احلٍْل إٓ ـتٚب

 افُتٛ هؾ ؾٔف ؽر تِخٔص احلٌر مـ ختٚريٟ ـتٛ افنٚؾًٜٔ؟ مداخِٜ:

ًٚ ؾٔالالف ـتالالٛ ـثالالرة، افتِخالالٔص شالالٌَف ابالالـ ادَِالالـ وظْالالدك ختالالريٟ  افنالالٔخ: ضًٌالال

احلالالالٚؾظ افًراؿالالالل مالالالثالً يف إحٔالالالٚء ظِالالالقم افالالالديـ فٌِالالالزاال، وافزرـقالالال، يف ـتالالالٛ 

ٜ، ـثالالالالرة ختالالالالريٟ قالالالالؿ، ـْالالالالٝ أذت إػ بًوالالالالٓٚ يف مَدمالالالالٜ إحٚديالالالالٞ افوالالالالًٍٔ

احلََٜٔ هذه مزايالٚ ترؾالع مالـ صالٖن ادالذهٛ افنالٚؾًل، و ًِالف يف ادَدمالٜ دالـ 

ًٚ مـ ادذاهٛ إربًٜ.  يريد أن يدرس مذهٌ

ًٚ اخريـ: وهق إٔف يًتًّؾ افرأي ـثالرًا،  ادذهٛ احلٍْل فف مزيٜ تًجٛ ٕٚش

وهذه افْٚحٜٔ تًجٛ افًكيغ افٔقم، افذيـ يريدون أن عًِقا افديـ يتجٚوب 

ؽٌٚت وافىٌِٚت افتل ختتِػ بالٚختال ف افزمالٚن وادُالٚن، ؾًٔجٌالقن هبالذا مع افر

ادذهٛ أـثالر مالـ إظجالٚهبؿ فِّالذاهٛ إخالرى، وبخٚصالٜ مالذهٛ اإلمالٚم أمحالد 

 افذي يٗثر افًْٜ ظذ أي رء اخر.

 : .. ( 53/ .. :   39) اهلدى والنور /  
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 حهِ ايتكًٝد يف 

 ايتصخٝح ٚايتضعٝف
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 ا٤ ٌٖ جيٛش تكًٝد ايعًُ

 تصخٝخا ٚتضعٝفا؟

هؾ عقز فىٚفٛ افًِؿ أن يَِد أحالد ظِالامء احلالديٞ يف تهالحٔحف  مداخِٜ:

 وتؤًٍف ـٚحلٚؾظ ابـ حجر وؽره.

ًٚ يف  افنالالالٔخ: ًٚ يف احلالالالديٞ أو يَِالالالد ظٚدالالال ٓ ؾالالالرق بالالالغ ادًالالالِؿ أن يَِالالالد ظٚدالالال

افٍَالالالالالف، ـالالالالالؾ مالالالالالـ إمالالالالالريـ جالالالالالٚئز بالالالالالؾ واجالالالالالٛ بٚفًْالالالالالٌٜ فِجٚهالالالالالؾ  ٕن اهلل يَالالالالالقل: 

فُ ﴿ َٖ قنَ َؾْٚش ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َت ـُ ِر إِْن  ـْ  .[12]النح::﴾قا َأْهَؾ افذ 

 ضٚفٛ افًِؿ؟ مداخِٜ:

اشالالالّع يالالالٚ أخالالالل، اشالالالّع دالالالٚ يْتٓالالالل اجلالالالقاب بًالالالديـ إٔالالالٝ شالالالتَقل مالالالٚ  افنالالالٔخ:

 ظْدك.

 ومع ذفؽ بتخِْٔل إٔٚ أؿىع شًِِٜ بحثل...

 أؿقل فؽ: ضٚفٛ افًِؿ ظٚمل شتَقل: ٓ.

 ؽر ظٚمل. مداخِٜ:

ًٚ افالالالالالالالالالالالرد أ مداخِالالالالالالالالالالالٜ: ْاْلالالالالالالالالالالُتْؿ ٓ ﴿خالالالالالالالالالالالذٕٚه شالالالالالالالالالالالٍِ ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالالالالالالالالالالالذ  َُٖفقا َأْهالالالالالالالالالالال َؾْٚشالالالالالالالالالالال

قنَ  ُّ َِ ًْ ، وهْالٚ يف احلََٔالٜ يُّالـ خىالٖ أن مْتؼال يف هالذا افزمالٚن، [12]النحة::﴾َت
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يًْل: ضٚفٛ ظِؿ جمرد مٚ ينًر إٔالف ؾالٚق أبالٚه أو جالده  ٕن أبالقه وجالده أمٔالغ مالٚ 

 يًرؾقا رء، هذا صقيٜ صٚر مٚذا؟ ظٚمل هٚه؟

 زاك اهلل خر! ج مداخِٜ:

ًٚ وهق ٓ يزال يف مٚذا؟ يَقفقا ظْالف يف افنالٚم يف  افنٔخ: يتقهؿ إٔف صٚر ظٚد

افرؿراق، تًتًِّقا إٔتؿ هالذه افُِّالٜ ؟ افرؿالراق ادَهالقد أن مالٚ ء افٌحالر بتًالر ف 

ٕٚتل، ـالالؾ مالالـ ؾٔالالف ... هالالق افرؿالالراق هالالذا أول ادالالٚء، شالالظالالذ افًالالٚحؾ.. ظٌالالٚرة ظالالـ 

... 

يف افرؿالالراق يًْالالل: ٓ يالالزال ظالالذ ضالالر ف افًالالٚحؾ، ؾٓالالذا ضٚفالالٛ افًِالالؿ ٓ يالالزال 

افًِالالؿ بحالالر وهالالق يف أول افًالالٚحؾ، مالالع ذفالالؽ ُيٌالالتذ ـثالالر مالالـ ضالالالب افًِالالؿ افٔالالقم 

 ًُ ٛ وبالالالٚفٌرور، برؾًالالقا رأشالالالٓؿ هْالالٚك، وفًالالالٚن حالالٚقؿ ـالالالذفؽ يَالالقل مالالالثِام ْجالال بٚف

يَقفقا ظْٚ يف دمنالؼ: يالٚ أرض اصالتدي مالٚ أحالد ظِٔالؽ ادي، هالذا ؽالرور ظجٔالٛ، 

 ِٔؾ.إٔف ؾٓؿ ؿ دبّجر

 اخلالصٜ: ًٕتّر يف اإلجٚبٜ:

الالال ََ ٓ بالالالد فُالالالؾ مًالالالِؿ مالالالـ أن يُ  ًٚ، فُالالالـ هالالالذا افتَِٔالالالد ِ  وهْالالالٚ افنالالالٚهد يف –د ظٚدالالال

ًٚ، بًّْالالك: إٔالالٚ أؿِالالد  -اجلالالقاب ًٚ، ٓ عالالقز أن يهالالٌ  مالالذهٌ ٓ عالالقز أن يهالالٌ  ديْالال

هذا افرجؾ يف ظِؿ احلديٞ، فُـ يف رجؾ ثٚ:ي هْٚك يف ظِؿ احلديٞ، دالٚذا 

ف، ٓ إٔالالٚ هالالذا صالالٔخل، مالالٚ أتًالالر ف ظالالذ ادنالالٚئخ ـِٓالالؿ، ويُّالالـ إٔالالٚ مالالٚ أشالالتٍٔد مْالال

 يُقٕقا أظِؿ مـ صٔخف ادزظقم.

ـذفؽ يف افٍَف مٚ يٖخذ افٍَف إٓ مـ هذا افنٔخ، ؿد يُقن هْالٚك ؾَٓالٚء أـثالر 
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مْف، شقاء مـ ادٚوغ أو إحٔٚء افٌٚؿغ، مٚ ؾٔف ؾرق ظْدٕٚ، ؾُالام إٔالف ٓ عالقز 

 ًٚ ًٚ مًْٔ  يف افٍَف.  فًِِّؿ أن يَِد إمٚم

ًٚ يف احلالديٞ، فُالـ ـالام يَالقل اإلمالٚم افنالٚؾًل  ـالذفؽ ٓ عالقز أن يَِالد إمٚمال

يف افَٔٚس، افَٔٚس ضورة، وإٔٚ أؿقل: افتَِٔالد ضورة، فُالـ إذا تٌالغ فالف شالقاء 

يف افٍَالالف أو يف احلالالديٞ أن صالالٔخف أخىالالٖ يف ادًالالٖفٜ افٍَٓٔالالف افٍالٕٔالالٜ بالالدفٔؾ أن 

تٌالالع صالالٔخف، حٔئالالذ ٓ عالالقز أن يتًّالالؽ افنالالٔخ أخالالر جالالٚء بالالدفٔؾ يالالَْض افَالالقل 

بَقل: صٔخف، وإٓ يُقن أصٚبف مٚ أصٚب افٔٓقد وافْهٚرى افذيـ ؿٚل اهلل ؾٔٓؿ 

﴿ِ ـْ ُدوِن اهلل  َُذوا َأْحٌََٚرُهْؿ َوُرْهٌََٚ ُْؿ َأْرَبًٚبٚ ِم  .[21]التوب::﴾اخت 

ًٚ يف احلالديٞ، إذا تهالقرٕ ٚ ٍٕس هذا افُالم افالذي َٕقفالف يف افٍَالف َٕقفالف أيوال

ًٚ يف ؿريالالٜ مالالٚ ؾٔالالف هْالالٚك ؽالالر صالالقيخ، مالالٚ ؾٔالالف ظْالالده ؽالالره، مالالٚذا شالالًٍٔؾ؟ هالالذا  إًٕالالٕٚ

افنالالالقيخ هالالالذا أحًالالالـ مْالالالف هالالالق؟ ؾٓالالالق يًالالالٖفف يُّالالالـ مالالالٚ يًالالالر ف رء مالالالـ احلالالالديٞ 

بٔوالالالىر يًالالالٖفف ظالالالـ احلالالالديٞ هالالالذاك بَالالالل هالالالق وديْالالالف وتَالالالقاه، إذا ـالالالٚن خينالالالك اهلل 

مًالالالٚفٜ ؾَٓٔالالالٜ  يَالالالقل: واهلل إٔالالالٚ مالالالٚ ظْالالالدي ظِالالالؿ يف احلالالالديٞ، إذا ـالالالٚن مالالالتًِؿ ـالالالؿ

بٔجٚوبف ظذ حًٛ مٚ ؿرأ أحًـ مٚ هذا اجلٚهؾ يٍتل ًٍٕف بًٍْف، ؾ٘ذا ؾروْٚ 

ٕالالف يف هالالذيؽ افَريالالٜ ؿِٔالالؾ، يف ظالالٚمل يف احلالالديٞ مالالٚ ؾٔالالف ؽالالره، ؾٓالالق ٓزم يَِالالده، أ

فُـ إذا اهلل مجًف بًٚمل اخر يف ظِالؿ احلالديٞ تٌالغ فالف إٔالف هالذا أظِالؿ مالـ هالذاك، 

ؾ يتًّؽ يف إول يف بًض أؿقافف وافذي مالٚ مٚ ييؾ يتًّؽ بٕٚول ٓ، إذا ط

ه ؾٔالف ٓ عالقز يتًّالؽ ؾٔالف، إذًا ٗه هذا واجٌف، فُـ ؾٔام تٌغ فف خىالٗتٌغ فف خى

ٓ ؾرق يف افٍَف وٓ يف احلديٞ مـ حٔٞ إٔف عٛ افتَِٔد فِيورة وفُالـ ٓ 

ًٚ ٕتًٌد بف ٓ خيرج ظْف ؿٔد صًره.  عقز يًْل افتَِٔد ديْ

 ( 00:  26: 36/   176) اهلدى والنور /  
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 باب َٓ٘

يٚ صٔخْٚ بٚرك اهلل ؾٔؽ بٚفًْالٌٜ إػ ادًالٖفٜ يتالذرع ؾٔٓالٚ ادَِالدة يف  مداخِٜ:

ن إافالالالرد ظالالالذ مالالالـ يالالالدظق إػ افُتالالالٚب وافًالالالْٜ وافًْٚيالالالٜ بٚحلالالالديٞ وهالالالل ؿالالالققؿ: 

ؿٌقل تهحٔ  احلالديٞ وتوالًٍٔف مالـ ٍٕالس افٌالٚب افالذي يٌَالؾ ؾٔالف ؿالقل ظالٚمل يف 

ذفالؽ افهالًْٚ:ي يف رشالٚفتف ادًروؾالٜ ب٘رصالٚد افَْالٚد يف مًٚئؾ افٍَف، ؾرد ظِٔٓؿ 

افتٍريالالؼ بالالغ ؿٌالالقل ؿالالقل افًالالٚمل يف مًالالٚئؾ افٍَالالف، وبالالغ ؿٌالالقل ؿالالقل ادحالالدث يف 

قاحد افتهحٔ  احلديٞ وتؤًٍف، بٖن تهحٔ  احلديٞ وتؤًٍف ؿٌقٌل خلز 

افًالالدل افثَالالٜ افالالذي اتٍالالؼ ظالالذ ؿٌقفالالف، وأن تهالالحٔ  احلالالديٞ وتوالالًٍٔف هالالق مٌْالالل 

ن أادًِقمالٚت ادتًَِالٜ بٚإلشالْٚد ادًالغ حالقل افرجالٚل ومالٚ صالٚهبف، و ظذ وؾرة

آختال ف يف افتهحٔ  وافتؤًػ هالق مٌْالل ظالذ آخالتال ف يف حهالقل هالذه 

ادًِقمالالٚت أو ظالالدمٓٚ، ؾٓالالؾ هالالذا افُالالالم صالالحٔ ، ومالالٚ ؿالالقفُؿ ؾالالّٔـ أورد ظالالذ 

ذفؽ يف تهحٔ  احلديٞ وتؤًٍف أن هْٚك َٕٚط ؿد خيتِػ ٕير ادحدث أو 

 هح  وادوًػ ؾٔٓٚ بْٚء ظذ تًَِٓٚ بٌٚب اجتٓٚدي؟اد

يالالٚ أخالالل إٔالالٚ أرى أن ادنالالُِٜ فًٔالالٝ إٕالالف احلالالديٞ ؿالالٚئؿ ظالالذ آتٌالالٚع  افنالالٔخ:

ادٖمقريـ بف، وهذا خيٚفػ افتَِٔد ادْٓل ظْف فًٔٝ هذه هل ادنالُِٜ  ٕ:ي 

ًٚ يف ذات ٍٕزالال هبالالذا افتٍريالؼ، أوًٓ ـَْٚظالالٜ صخهالالٜٔ ٓ  ًٚ فًالالٝ مَتًْال إٔالٚ صخهالالٔ

ق ظْالالدي بالالغ أن يتٌالالع ادًالالِؿ جمتٓالالدًا يف ؿقفالالف ظالالـ رء مالالٚ هالالذا حالالرام وهالالذا ؾالالر
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افتحريؿ بال صؽ ؿٚم إمٚ ظذ ايٜ، وإمٚ ظذ حديٞ صالحٔ  ظْالده، وبالغ اتٌٚظْالٚ 

فالالالف أو تَِٔالالالدٕٚ إيالالالٚه يف ؿقفالالالف هالالالذا احلالالالديٞ افالالالذي إٔالالالٚ بْٔالالالٝ ظِٔالالالف ذاك احلُالالالؿ مالالالـ 

إذا وجْٓٚهالالٚ يف  افتًِالالٔؿ هالالق حالالديٞ صالالحٔ  ظْالالدي، يًْالالل أطالالـ أن ادًالالٖفٜ هْالالٚ

هذه افهقرة مـ افتٍريؼ بغ افتَِٔد يف افٍَف وآتٌالٚع يف احلالديٞ ٓ ٕالْج  يف 

ًٚ بالالٚفٍرق بالالغ إمالالريـ،  ًٚ، يًْالالل إٔالالٚ فًالالٝ مَتًْالال اجلالالقاب ظالالذ إؿالالؾ إٔالالٚ صخهالالٔ

وفًالالالالالؾ ادثالالالالالٚل افًالالالالالٚبؼ يقوالالالالال  فُالالالالالؿ ذفالالالالالؽ، أي: حٔالالالالالْام يَالالالالالقل ادجتٓالالالالالد آت 

ـ يف أمتل أؿالقام»: ¢رشالقل اهلل  ادًٚز ف حرام، َٕقل فف مٚ افدفٔؾ، ؿٚل قٕ  شفُٔ

 إػ اخره.

ؾٚتٌٚظْٚ وإٔٚ أراج  بغ اتٌٚع وبغ تَِٔد  ٕٕف يف افْٓٚيٜ بدٕٚ ٕحط ظذ أحد 

افتًٌريـ  ٕن تًالّٔتْٚ ٓتٌٚظْالٚ فَالقل اإلمالٚم بالٚفتحريؿ يف أمالر مالٚ هالق اتٌالٚع فالٔس 

ًٚ، افتًالالالّٜٔ ـالالالام هالالالق ٓ خيٍالالالٚـؿ يف  تَِٔالالالدًا أو افًُالالالس ًٕالالالّٔف تَِٔالالالدًا فالالالٔس اتٌٚظالالال

ًٚ ٓ يٌر مـ حَٚئؼ ادًّٔٚت ص ؟   اظتَٚدي مجًٔ

 ًٕؿ. مداخِٜ:

إذًا ٕحالـ إذا اتًٌْالٚ أمالر اهلل ظالالز وجالؾ شالقاء يف افتهالحٔ  فِحالالديٞ أو  افنالٔخ:

افتؤًػ أو يف افتحريؿ وافتحِٔؾ، ؾْحـ اتًٌْٚ أمر اهلل ؾًالّقه مالٚ صالئتؿ تَِٔالدًا 

ًٚ، إٔالالالٚ أؿالالالقل هالالالذا وإٔالالالٚ مالالالـ أوفئالالالؽ  افالالالذيـ يٍرؿالالالقن بالالالغ آجتٓالالالٚد وآتٌالالالٚع أو اتٌٚظالالال

وافتَِٔد  حتك مٚ يذهٛ ظـ بٚفُؿ إْٔل مع أوفئؽ افذيـ يٍرؿالقن بالغ آجتٓالٚد 

وبالالالالغ آتٌالالالالٚع وبالالالالغ افتَِٔالالالالد، فُالالالالـ أن ٕحالالالالـ يف مْٚؿنالالالالٜ جزئٔالالالالٜ ضالالالالرح افًالالالالٗال 

ًٚ، ؾٖٕالالٚ ٓ أريالالد أن ٕالالدير افٌحالالٞ، هالالؾ إٔالالٚ إذا اتًٌالالٝ اإلمالالٚم افٌخالالٚري يف  حققالالٚ إٍالال

حلديٞ مٚ أو توالًٍٔف حلالديٞ اخالر هالذا اتٌالٚع أم تَِٔالد، مالٚ هيّْالٚ هالذا تهحٔحف 
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ًٚ بٚفتهالالحٔ  وافتوالالًٔػ،  أن، إٕالالام هيّْالالٚ هالالؾ عالالٛ ظالالع إٔالالٚ، وإٔالالٚ فًالالٝ ظٚدالال

هالالؾ عالالٛ ظالالع أن أحُالالؿ ظَالالع ورأيالالل ؾوالالالً ظالالـ هالالقاي أن أصالالح  وأوالالًػ 

بجٓالالدي أم ظالالع أن اتٌالالع هالالذا افًالالٚمل، مالالٚ ؿالالٚل ؿِالالٝ، ؿالالٚل صالال  ؿِالالٝ صالال ، ؿالالٚل 

ؿِٝ وًػ، ـذفؽ بٚدَٚبؾ إذا ؿٚل اإلمٚم افنٚؾًل أو ؽره مالـ إئّالٜ وًػ 

هذا حالرام، أو هالذا جالٚئز ؾٖٕالٚ تٌْٔالٝ ؿقفالف، فًالٝ أن يف صالدد افتحَٔالؼ إٕالف هالذا 

ًٚ يف أن هالالالذا احلُالالالؿ ٓ  افتٌْالالالل هالالالق اتٌالالالٚع أم تَِٔالالالد؟ فُالالالـ ٓ أطالالالـ أن هْالالالٚك خالؾالالال

ًٚ وإٕالالالام إٔالالال ٚ خمٚضالالالٛ بّثالالالؾ ؿقفالالالف خالالالال ف ؾٔالالالف، أي: أ:ي إٔالالالٚ بٚظتٌالالالٚري فًالالالٝ ظٚدالالال

قنَ ﴿تًٚػ:  ُّ َِ ًْ ٓ َت ْْتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا أَْهَؾ افذ  ًٚ هالذا  [12]النحة::﴾َؾْٚش وإٔالٚ شالٖفٝ ظٚدال

حالل أم حرام، ؿٚل ال حرام، ؾتٌْٔتف ٓ أؿقل أن اتًٌتف، وٓ أؿقل أن ؿِدتف، 

فؼالع يف ٕٕف أن ٓ ٕريد أن ٕخقض يف هذه افَؤٜ بٚفالذات، ؾٓالؾ إٔالٚ اتًٌالٝ ا

هذه احلٚفٜ أم ٓ؟ ٓ صؽ أن اجلقاب ًٕؿ. ؾًِٝ مٚ عٛ ظالع  ٕ:ي أئتّالرت 

القنَ ﴿بَقفف تًٚػ:  ُّ َِ ًْ ٓ َت ْاْلتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا أَْهالَؾ افالذ  إمالٚم بخالٚري أو  [12]النحة::﴾َؾْٚش

مًالالالِؿ شالالالٖفٝ ظالالالـ حديثالالالف ؿالالالٚل صالالالحٔ  ؾٚتًٌتالالالف، وؿالالالٚل يف حالالالديٞ اخالالالر والالالًٔػ 

 ؾتٌْٔتف ... 

ؿ اجلالالقاب ودون افًالالدول إػ افتٍريالالؼ بالالغ آتٌالالٚع وافتَِٔالالد، ٕالالدخؾ يف صالالّٔ

ًٚ إن صالٚء اهلل، إذا ـالٚن ـالؾ امالـ تٌْالك ؿالقل اإلمالٚم  ؾٓذا فًِالف يالٖيت افٌحالٞ ؾٔالف ؿريٌال

ادهح  وادوًػ، ؿالقل اإلمالٚم ادحالدث ادهالح  أو ادوالًػ ومالـ تٌْالك 

ـ ؿقل اإلمٚم ادحرم أو ادحِؾ وهق جٚهؾ يُقن ؿد ٍٕذ احلُؿ افؼظل، ٕح

ًٕٖل أن أوفئؽ افذيـ أوردوا هذا افًٗال، هؾ إٔتؿ مًْٚ يف أن افقاجالٛ ظالذ 

 ـؾ مًِؿ ؽر ظٚمل أن يتٌع افٍَٔف يف ؾَٓف وادحدث يف حديثف أم ٓ؟
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 أن إٔٚ أوجف افًٗال فؽ، أٓ يرد ظِٔٓؿ هذا افًٗال؟

ًٚ إٔف يرد. مداخِٜ:  ييٓر ضًٌ

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 افذي ييٓر إٔف يرد. مداخِٜ:

أحًْٝ يف هذا افتحَؼ، ؾام هق جقاهبؿ ؾٔام تيـ مـ اتهٚفؽ هبالؿ  فنٔخ:ا

واشالالتامظؽ فنالالٌٓٚعؿ، أمالالٚ إٔالالٚ ؾالالٖؿقل فالالٔس قالالؿ جالالقاب، وحْٔئالالذ شالالِٔتَقن مًْالالٚ 

رؽؿ إٔقؾٓؿ هذا آفتَٚء افذي يِزمٓؿ بٖن يُقٕقا مًْٚ وفالٔس ظِْٔالٚ، ذفالؽ ْٕٕالٚ 

مل اجلٚهالؾ، ٓ ٍٕالرق ٕحـ يف افقؿٝ ٓ ٍٕرق بغ وجقب اتٌٚع فَْقل أن افًٚ

أن بغ وجقب اتٌٚظف أو تٌْٔف فَقل ادحالدث، وبالغ تٌْٔالف فَالقل افٍَٔالف، ـالذفؽ 

ًٚ أن  ًٚ، ظِٔٓؿ أيو هؿ ظِٔف بٚدَٚبؾ بْٚء ظذ هذا آشتيٓٚر افذي اشتيٓرتف إٍ

ٓ يٍرؿالالالقا بالالالغ تٌْالالالٔٓؿ أو ًٕالالالّٔف تَِٔالالالدهؿ  ٕ الالالؿ هالالالؿ يتٌْالالالقن هالالالذه افٍِيالالالٜ، وٓ 

ًٚ، ح ْٔئالالذ ظِالالٔٓؿ أن يتٌْالالقا مًْالالٚ ـالالام يَِالالدون ؾَٓالالٚءهؿ ظِالالٔٓؿ أن يُْرو الالٚ مىَِالال

يَِالالالالدوا دالالالالدثٔٓؿ، ؾٓالالالالؿ يِتَالالالالقن مًْالالالالٚ يف وجالالالالقب افًّالالالالؾ بالالالالٕٚمريـ ـالالالالام ؿِالالالالٝ 

ًٚ إػ ؿالقل ادحالدثغ،  مًتيٓرًا، وخيتٍِالقن ظْالٚ ظّالالً  ؾال٘ ؿ ٓ يًرجالقن إضالؿال

وبذفؽ خينون جٓقد إفالق ف ادٗفٍالٜ مالـ ظِالامء احلالديٞ ضِٔالٜ هالذه افَالرون 

ىقيِالالالالٜ، ثالالالالؿ عّالالالالدون ظالالالالذ اتٌالالالالٚع افًؼالالالالات أو ادئالالالالٚت مالالالالـ افٍَٓالالالالٚء، دجالالالالرد اف

ًٚ خٍٔالالٜ، ؾالالام  افتَِٔالالد ؾالالْحـ أن ًُٕالالس ظِالالٔٓؿ افًالالٗال، وإذا اشالالتيٓرت متقجًالال

ظِٔؽ إٓ أن تًُس ظِالٔٓؿ افًالٗال، ؿقفالقا فْالٚ مالٚ افٍالرق بْْٔالٚ وبٔالُْؿ؟ مالٚ افالذي 

ُقن جالالالقاهبؿ تُْروٕالالالف ظِْٔالالالٚ؟ ٕحالالالـ َِٕالالالد إئّالالالٜ يف افتهالالالحٔ  وافتوالالالًٔػ شالالالٔ
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 هُذا، أفٔس ـذفؽ؟ 

ًٚ. مداخِٜ:  ضًٌ

ًٚ ـالقيس، إذًا: ٕحالـ َِٕالد  افنٔخ: بس هقن مٚ ؾٔش اشتيٓٚر هْٚ اجلقاب ئَْال

ظِالالالامء احلالالالديٞ ظالالالذ أحالالالد تًٌالالالرهؿ يف افتهالالالحٔ  وافتوالالالًٔػ ظّالالالالً بَالالالقل اهلل 

الالالالالقنَ ﴿تًالالالالالٚػ:  ُّ َِ ًْ ٓ َت ْاْلالالالالتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا أَْهالالالالالَؾ افالالالالالذ  َْل باِلالالالالِف ﴿.. [12]النحةةةةة::﴾َؾْٚشالالالالال َؾْٚشالالالالاٖل

، ؾٖٕتؿ مٚ مقؿٍُؿ مالـ هالذا اجلٔالؾ افًيالٔؿ افوالخؿ مالـ ظِالامء [61]الفرقان:﴾َخًٌِرا

ادًِّغ ادحدثغ افذيـ ٓ يًتٌْل ؾَٓٚءـؿ ظـ اتٌٚظٓؿ وإن صالئتؿ ؿِالتؿ ظالـ 

ًٚ، وفالذفؽ ؾٓالؿ يف جٓٚفالٜ يًّٓالقن، ؾالال  تَِٔدهؿ إ الؿ ٓ ئَّالقن جلٓالقدهؿ وزٕال

  وبالالالغ احلالالالديٞ افوالالالًٔػ ظِالالالاًم بالالالٖن ـثالالالرًا مالالالـ زون بالالالغ احلالالالديٞ افهالالالحٔٔ الالال َّ يُ 

الالال ََ ؾَٓالالالٚئٓؿ ادتالالالٖخريـ ادُ  الالال ديـ يٖخالالالذون ظالالالذ مالالالـ تَ ِ  مٓؿ مالالالـ افٍَٓالالالٚء افٌُالالالٚر د  ََ

ظْدهؿ يف ادذهٛ، يٖخذون ظِٔٓؿ ظؼات إحٚديٞ افؤًٍٜ، بؾ ـثر مْٓٚ 

 مـ إحٚديٞ ادقوقظٜ.

الالالالدون هالالالالؿ مًْالالالالٚ يف وجالالالالقب افرجالالالال  ِ قع إػ ظِالالالالامء إذًا: افٍَٓالالالالٚء إًٍٔالالالالٓؿ ادَ

احلديٞ يف افتهحٔ  وافتؤًػ، ؾام بٚل هالٗٓء ادَِالديـ يريالدون أن ئَّالقا 

ٕحـ ُْٕالر افتَِٔالد، وَٕالع يف افتَِٔالد، أن ٕحالـ ٕالدخؾ  ٚاحلجٜ ظِْٔٚ بزظّٓؿ إٔ

ًٚ، هؾ ٕحـ مثِٓؿ يف افتَِٔد؟ تُ ِْ يف ذاك ادقوقع افذي أج   صتٚن  اجلقاب:ف إٍ

 مٚ بْْٔٚ وبْٔٓؿ. 

 افنٚظر؟مٚذا يَقل 

 ؿننننلَن اقثرَننننا مننننن اقثننننرى

 

 

 

 وأَنننن معاوَنننة منننن عنننغ 
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ًٚ، ٕحالـ ٓ ٕالديـ اهلل تٌالٚرك وتًالٚػ بٚفتَِٔالد، أمالٚ  ٕحـ أوًٓ ٕختِػ ظْٓؿ  ٚم

 هؿ ؾٔتديْقن بٚفتَِٔد واو ؟

 ًٕؿ. مداخِٜ: 

 أشٖفؽ مٚ تٌٔٛ ظْل خِٔؽ مًل. افنٔخ:

 ًٕؿ يٚ صٔخْٚ. مداخِٜ:

ًٚ، ٕ افنالالٔخ: حالالـ ٓ ٕتالالديـ بٚفتَِٔالالد، أمالالٚ هالالؿ ؾٔتالالديْقن ٕحالالـ ٍٕالالسق ظالالْٓؿ  ٚمالال

بٚفتَِٔالالد، أي: هالالٗٓء اداليالالغ مالالـ ادَِالالديـ أحالالدهؿ يَالالقل: إٔالالٚ حٍْالالل، وأخالالر 

يَقل: إٔٚ صٚؾًل، وافثٚفٞ يَالقل: مالٚفُل، وافرابالع حْالٌع، ٓ يقجالد يف افٍريالؼ 

ادخالالٚفػ قالالؿ وٕحالالـ وأظْالالل هبالالؿ ٕحالالـ مًؼالال ًٕالالّٔٓؿ ال احلالالديٞ أهالالؾ افًالالْٜ 

ف  ادْتّالالغ إػ اتٌالالٚظٓؿ ٕحالالـ افًالالٍِٔغ فًالالْٚ مالالثِٓؿ  ٕٕالالف ٓ أهالالؾ افًالالِػ افهالالٚ

يقجالالد ؾْٔالالٚ مالالـ يَالالقل: إٔالالٚ بخالالٚري ؾالالال أؿٌالالؾ إٓ مالالٚ صالالححف افٌخالالٚري ومالالٚ والالًٍف 

افٌخالالٚري، وظالالذ ذفالالؽ ؾالالال  الالد ؾْٔالالٚ مالالـ يَالالقل: إٔالالٚ مًالالِّل إذا صالال  افتًٌالالر، أو 

ًٚ هالذا افرجالؾ  أمحدي أو ... إػ اخره، وفذفؽ ؾتجد ـًالمٜ ومثٚل واؿًل  ٚمال

إفٌالالالالٚ:ي افالالالالذي ابالالالالتع بالالالالًٌض أصالالالالحٚبف افهالالالالٚحلغ، وادًْٔالالالالغ فالالالالف ظالالالالذ اخلالالالالر 

ًٚ شالالالُِقا ضريَالالالف،  وافٌحالالالٞ وافتحَٔالالالؼ إػ اخالالالره ؾَالالالد ابالالالتع بْالالالٚس اخالالالريـ أيوالالال

فُْٓؿ خٚفٍقه يف ظؼات مـ إحٚديٞ دٚذا؟ ٕ الؿ يِتَالقن مًْالٚ يف إصالؾ 

فالالدفٔؾ مالالع مالالـ ـالالٚن إٔالالف ٓ تَِٔالالد ظْالالدٕٚ فنالالخص مًالالغ، وإٕالالام ٕحالالـ ٕتٌالالع أيالالش؟ ا

فنالًر افًالٚبؼ افالذي بالدأ وحٔٞ مٚ ـالٚن، أمالٚ ادَِالدون ؾًِٔالقا ـالذفؽ، هْالٚ يالٖيت ا

ًٚ أوفف.  إٍ
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 ؿحسننبؽم هننذا اقتػنناوت بقــننا

 

 

 وفنننل إكنننا  بننن  ؿقنننه َـضنننح 

إذًا: ٕحـ َٕالقل فَِِّالديـ بًٌالٚرة أخالرى: ٕحالـ ٓ ُْٕالر جمالرد افتَِٔالد، وهالذه  

 ًٚ ، ٕحالالـ ٓ ُْٕالالر مٌالالدأ افتَِٔالالد، وإٕالالام أرجالالق أن تُالالقن افٍُالالرة طالالٚهرة فالالديْٚ مجًٔالال

ًٚ ٓ حيالالٚل ظْالالف ؿٔالالد صالالًرة، هالالذا افالالذي  ًٚ وديْالال ُْٕالالر افتالالديـ بٚفتَِٔالالد، وجًِالالف مالالذهٌ

ُْٕالالره، أمالالٚ آتٌالالٚع فًالالٚمل ٕثالالؼ بًِّالالف شالالّٔتّقه تَِٔالالدًا ظالالذ افالالرأس وافًالالغ، هالالذا 

واجٛ، مٚ هيّْالٚ أن افتًالّٜٔ، تَِٔالد أم اتٌالٚع، ٕحالـ ًٕالّٔف اتٌالٚع دالٚذا؟ فٍِالرق 

ذي بْْٔٚ وبْٔٓؿ، أي: إذا مٚ طٓر هْٚك خىٖ هذا افًٚمل ترـْٚه، وٌٕذٕٚ ؿقفالف ٌٕالذ اف

افْقاة، بْٔام هؿ يتديْقن بف ظذ ؿٚظدة ادثؾ افًٚمل )ظْزة وفق ضٚرت( أو ظذ 

احلُٚيٜ افتل ؿِٔٝ : أظىْل مجؾ ؿٚل فف: ٕٚؿالٜ، ؿالٚل فالف: ٓ مجالؾ هالل ٕٚؿالٜ وهالق 

ُْالالالر افتالالالديـ بٚفتَِٔالالالد، وٓ ُْٕالالالر افتَِٔالالالد يَالالالقل: أظىْالالالل مجالالالالً إػ اخالالالره، ؾالالال٘ذًا ٕ

فيورة ٓ بد أن يهؾ إفٔٓٚ أـز ظٚمل يف افدٕٔٚ ٓ يًتىٔع أن يْجق مـ افتَِٔد  

ٍٜ مالالٚ ؾٔٓالالٚ د ًٚ ظالالـ مًالالٖف ل ؿالالٜ ٓ صالالؽ أن هالالذا افًالالٚمل حٔالالْام يًالالْٖٕٕالالٚ إذا شالالٖفْٚ ظٚدالال

ظالالـ مثالالؾ هالالذه ادًالالٖفٜ افدؿَٔالالٜ ظَِالالف افٌٚضالالؾ يًّالالؾ أحًالالـ مالالـ افٌُّٔالالقتر صالالْع 

افٌؼالال افٔالالقم، يف حليالالٚت مثالالؾ افالالزق يًتحيالال أيالالٚت وإحٚديالالٞ افتالالل تدٕالالدن 

حقل مالٚ شالئؾ ؾٔخالرج بجالقاب، هالذه افهالقرة افناليًٜ افتالل جٚفالٝ يف ذهالـ هالذا 

الال رهالالٚ ظالالذ افنٚصالالٜ جُمَ ِٓ يْ ول ٓ يًالالتىٔع أن يُ ٗافًالالٚمل ادًالال دة واوالالحٜ ادًالالٚمل ً 

ًٚ، ويتًٌالالقن هالالذا  ًٚ أيالالش؟ جلّٔالالع افْالالٚس حتالالك افًٚمالالٜ ؾَٔتًْالالقن  ٚمالال اإلمالالٚم اتٌٚظالال

ظالالذ بهالالرة وبْٔالالٜ، ٓ. فالالٔس هْالالٚ إٓ أن يَقفالالقا: افًالالٚمل افٍالالال:ي ؿالالٚل ـالالذا، وٕحالالـ 

مالالٖمقرون بٚتٌٚظالالف، أٓ تنالالًرون مًالالل بالالٖن هْالالٚك يف اإلشالالالم مثالالؾ هالالذه ادًالالٚئؾ 

 افدؿَٜٔ؟
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 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ ؾٖجٚبْالٚ بُالذا افنٔخ: ، ٓ بد، ؾال٘ذًا: مالٚ واجالٛ افًٚمالٜ؟ أن يَقفالقا: شالٖفْٚ ؾالٕال

وٕحالالالـ ًٕتَالالالد أن افرجالالالؾ ظالالالٚمل ... إػ اخالالالره، فُالالالـ إذا بالالالدا قالالالذا افًالالالٚئؾ أن هالالالذا 

ًٚ بٚفتَِٔالالد ـالالام يًٍالالؾ مجالالٚهر  جالالقاب خىالالٖ مالالٚ يتثٌالالٞ بالالف  ٕٕالالف فالالٔس مَِالالدًا متالالديْ

 افْٚس، فًؾ يف هذا ـٍٚيٜ.

... يالالٚ صالالٔخ مجالالٚهر افْالالٚس مالالـ ادَهالالقد ؾالالٔٓؿ يًْالالل، يًْالالل: بَٔالالٜ  مداخِالالٜ:

 ًْل مٚ ظدا افًٍِٔغ أو أهؾ احلديٞ؟ادذاهٛ ـِٓٚ ادَهقدة ي

تٌٚع أ، أتُِؿ ظـ إٔٚ مٚ أتُِؿ ظـ ادذاهٛ بٚرك اهلل ؾٔؽ أصز ظع   افنٔخ:

 ادذاهٛ.

 تٌٚظٓؿ.أهق  مداخِٜ:

 بس ؾٔف ؾرق بغ أتٌٚع ادذاهٛ وادذاهٛ. افنٔخ:

 موٌقط. مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 ص . مداخِٜ:

تالالالالالتُِؿ؟ إٔالالالالالٚ بالالالالالتُِؿ ظالالالالالـ ضٔالالالالالٛ! وبخٚصالالالالالٜ إٔالالالالالؽ إٔالالالالالٝ ؿِالالالالالٝ ظّالالالالالـ  افنالالالالالٔخ:

 ادقجقديـ افٔقم ظذ وجف إرض، هذول دـ يتًٌقن.

 يًْل: ؿهدي فق أن جٚء واحد.. مداخِٜ:

 :ي شٗاال.ن  ٓ. ظٍقًا بدك  ٚوبْل حتك مٚ خُتَ  افنٔخ:
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ضٔالالٛ، مجالالٚهر افْالالٚس مًيّٓالالؿ إمالالٚ بَِٔالالدوا إمالالٚم واحالالد أو بَِٔالالدوا  مداخِالالٜ:

ٜ بَِٔالالالد مالالالثالً افنالالالٚؾًل وادًالالالٖفٜ افثٕٚٔالالالٜ جمّقظالالالٜ أئّالالالٜ، يًْالالالل: يف هالالالذه ادًالالالٖف

بَِٔالالد احلٍْالالل، بٚفثٚفثالالٜ بَِٔالالد بٔجالالقز مٚفالالؽ، أو يِتالالزم يف رأي واحالالد مالالْٓؿ، افالالع 

ًٚ بًالالد أن يثالالؼ  ٕالالف هالالذا ادالالذهٛ أو هالالذا اإلمالالٚم ـالالٚن أيتٔنالال فالالف آضالالالع ظِٔالالف، ضًٌالال

ًٚ هالقن  ًٚ بدرجالٜ ضًٌال ٕالف يف مًالٚئؾ دؿَٔالٜ مالٚ أظذ صقاب، يف مًيالؿ إمالقر ضًٌال

ًٚ، ؾام ٕىِٛ مـ ـؾ واحد ظٚمٜ؟بٔ  َدر افًٚمل خيقض ؾٔٓٚ ضًٌ

افًَالع  إٔٝ بتُرر افَقل افع ضبتف إٔٚ مثٚل بٚفنٚصٜ، وافٌُّٔالقتر افنٔخ:

ًٚ: إٕالالف ظٚمالالٜ افْالالٚس مالالٚ بًٔالالتىًٔقا  هالالذا، بتُالالرره أن ٓ تالالْس ـالمالالل، إٔالالٚ ؿِالالٝ إٍالال

افًٚمل إٕف يؼحٓٚ يًرؾقا دؿٚئؼ ادًٚئؾ ومٚ يًتىًٔقن يًرؾقا أدفتٓٚ، وفق أراد 

 فف، ؾال يًتىٔع أن يٍّٓٓٚ.

 إذًا مش ؽِط إن اإلًٕٚن يَِد إمٚم مًغ؟ مداخِٜ:

إٔالالٚ اشالالالػ إٕالالف يُّالالـ ٕول مالالالرة بِْتَالالل مالالع بًالالالض وعالالري مثالالؾ هالالالذا  افنالالٔخ:

احلالالالديٞ ؾٌٔالالالدو إٕالالالف ٓ بالالالد مالالالـ تُالالالرار هالالالذا احلالالالديٞ حلتالالالك يالالالتجذ فًِالالالٚمع مالالالٚذا 

مالالرة، ٕحالالـ بالالٚرك اهلل ؾٔالالؽ ٍٕالالرق بالالغ أظْالالل، فًِالالؽ أن شالالتذـر مالالٚ ؿِتالالف أـثالالر مالالـ 

افتَِٔد ؾال بد مْف حتك فٌُٚر افًِامء، وبغ افتديـ بٚفتَِٔد شًّٝ ـِّٜ افتديـ 

 بٚفتَِٔد؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ٓ ٓ؟ مٚ طٓر فؽ افٍرق.اضٔٛ طٓر فؽ افٍرق و افنٔخ:

 طٓر ال افٍرق، بس إٔٚ أبْل ظذ افدروس افًٚبَٜ. مداخِٜ:
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ؿِالٝ أن مالٚ هالق افٍالرق بالغ افتَِٔالد افالذي إٔالٚ بَالقل  مٚ ظِٔش، ؿؾ ال افنٔخ:

 إٔف ؿد يَِد افًٚمل ادجتٓد، وبغ افتديـ بٚفتَِٔد مٚ افٍرق؟

افتالالالديـ بٚفتَِٔالالالد إٕالالالف يًْالالالل بَِٔالالالد ؾالالالالن مالالالـ افْالالالٚس شالالالقاء ـالالالٚن ظالالالذ  مداخِالالالٜ:

 صقاب ظذ خىٖ، يًْل: مذهٌف افتَِٔد بس.

فٔالالالالؽ، افٔالالالالقم مجالالالالٚهر ظرؾالالالالٝ ؾالالالالٚفزم، أن ًٕالالالالقد إػ شالالالالٗافؽ أظٔالالالالد إ افنالالالالٔخ:

 ادًِّغ أفًٔقا ظذ هذا؟

 ٓ أظتَد ذفؽ. مداخِٜ:

 ـٔػ؟ افنٔخ:

إٕالالف مجالالٚهر ادًالالِّغ إ الالؿ يًْالالل: افقاحالالد بُٔالالقن ظالالٚر ف إٕالالف هالالذه  مداخِالالٜ:

 ادًٖفٜ.

ٓ. ٓ مالالش ظالالٚر ف، مالالٚ بْحُالالل ظالالٚر ف هالالال، أن بالالٚرك اهلل ؾٔالالؽ دالالٚ  افنالالٔخ:

، وبٔنّؾ ضالب افًِؿ وبٔنالّؾ واحد بَٔقل مجٚهر ادًِّغ بٔنّؾ افًِامء

 مـ دو ؿ ص ؟

 ص  ... ـؾ ادًِّغ. مداخِٜ:

ـؾ ادًِّغ، هل إٔالٚ ذـالرت ثالثالٜ أصالْٚ ف: افًِالامء وضالالب افًِالؿ  افنٔخ:

ومـ دو ؿ ظٚمٜ ادًِّغ، دٚ يىِؼ ـِّٜ اجلامهر أي إؿًٚم افثالثٜ يٌِٛ 

 ظِٔٓٚ اشؿ اجلامهريٜ؟

ًٚ. مداخِٜ:  افثٚفٞ ضًٌ
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 أفٔس ـذفؽ؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ؾٖٕٚ أظْل هٗٓء مٚ هق رأيؽ بئف بًد مٚ حددت فؽ هبذا افتحديد؟ افنٔخ:

فالالالق يالالالٚ دـتالالالقر ختالالالع شالالالٗافؽ ٕالالالٚبع مالالالـ افُتالالالٚب افالالالع ؿرأتالالالف ـتالالالٚب  مداخِالالالٜ:

ًٚ ؿد تٖخذ اجلقاب يًْل ..  افٌقضل يُقن هٔؽ تَريٌ

ٕالالالف إٔالالالٚ ٓ إٔالالالٚ بخىئالالالؽ  ٕٕالالالؽ ؿىًالالالٝ شًِالالالِٜ افٌحالالالٞ بْٔالالالل وبْٔالالالف  ٕ افنالالالٔخ:

ووالالالالحٝ فالالالالف مالالالالٚ يف افًالالالالٚمل اإلشالالالالالمل ـٚفىٌَالالالالٚت، افىٌَالالالالٜ إؿالالالالؾ هالالالالؿ افًِالالالالامء، 

وإـثالالالر صالالالقيٜ هالالالؿ ضالالالالب افًِالالالؿ، وفالالالق بالالالدٕٚ ٕتًٍِالالالػ صالالالقيٜ بزيالالالٚدة يف افُالالالالم 

شق ف ًَٕؿ ضالب افًِؿ إػ أؿًٚم، وَٕقل: هالذه إؿًالٚم افُثالرة، ومالٚ بّْٔٓالٚ 

ًْالٌٜ، صالق بَالل؟ بَالل افتٍهٔؾ أؿِٓؿ ضالالب افًِالؿ افؼالظل صال ؟ صالقؾقا ـالؿ اف

اجلامهالالالر، يالالالدخؾ يف اجلامهالالالر ضالالالالب افًِالالالؿ ؽالالالر افًِالالالؿ افؼالالالظل صالالال  أم ٓ؟ 

أن إٔٚ جًِٝ ٍٕز مع افدـتقر يف هالذا افقاؿالع أـثالر افًالٚمل اإلشالالمل هالق مالـ 

افًَالالالؿ افثٚفالالالٞ افالالالذي يالالالدخؾ ؾٔالالالف ضالالالالب افًِالالالؿ ؽالالالر افًِالالالؿ افؼالالالظل، هالالالذول مالالالٚ 

ؾًل ـام ؿٚل هق إٕف بًوٓؿ بّٔقال دـتقر إٕف هذا حٍْل وهذا صٚافبًِٔؿ مًل 

ظذ مذهٛ مًغ، و بًوٓؿ ؿٚل: مٚ بّٔق ظذ مالذهٛ مًالغ خٍالٝ احلََٔالٜ 

إٕالالالف يَالالالقل بّٔقالالال ظالالالذ أربالالالع، خٍالالالٝ إٕالالالف يَالالالقل هٔالالالؽ، فُالالالـ احلّالالالد هلل مالالالٚ ؿالالالٚل، 

صٚيػ صِقن، فُـ ٕحـ ٓ َٕقل بئف اجلّٓقر هذا افالع أـثالره مالـ افًَالؿ افالذي 

ن ـالالؾ واحالالد مالالـ هالالٗٓء فالالق ـالالٚن أجٓالالؾ مالالـ أبالالق ٓ يًِالالؿ، هالالذول يالالٚ دـتالالقر يتالالديْق

جٓؾ بٔجل ظْد افنٔخ بًٖٔفف ظـ مًٖفٜ افنالٔخ ًٍٕالف صالق بَِٔالف؟ صالق مالذهٌؽ؟ 
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بَٔقل فف يٚ شٔدي افنٔخ إٔٚ حٍِٝ يّغ إٕف ـذا وـذا ؾٓؾ تُقن مرايت ضٚفَٜ، 

 ٓ ٓ؟ابَٔقفف صق مذهٌؽ يٚ ابْل؟ بَٔقل فف: إٔٚ حٍْل. ص  هذا افُالم و

 .... مداخِٜ:

 مٚ تآخذ:ي مٚ فؽ ظٚيش يف هذا ادجتّع إٔٝ. افنٔخ:

مٚ ظِٔش مٚ أؿدر أؿقل ص  وإٔٚ يًْل مش مَتْع إٕف ص   ٕ:ي إٔٚ  مداخِٜ:

 مٚ صٍٝ هذه ..

هذا هق بَقل فؽ إٔٝ مٚ إٔٝ ظالٚيش ادجتّالع، ؾال٘ذا شالّحٝ بئالف إذًا  افنٔخ:

 ـٔػ فتْٚؿش ادقوقع؟

، بحُالالالؿ ظالالالذ ... بالالالس ... بْالالالٚؿش مالالالـ خالالالالل افْالالالٚس افالالالع بنالالالقؾٓؿ مداخِالالالٜ:

 بحُل ظْٓؿ ...

هالالذه ... بالالٚرك اهلل ؾٔالالؽ بالالٖي ؿًالالؿ بتحىْالالل إيالالٚه، إٔالالٚ مالالٚ أؾالالرض ظِٔالالؽ  افنالالٔخ:

 رأيل.

 افًَؿ افثٚفٞ. مداخِٜ:

 ضٔٛ هذا هق. افنٔخ:

افًَالالالؿ افثٚفالالالٞ، بالالالس افًَالالالؿ افثٚفالالالٞ مالالالش مًيّالالالف مالالالـ افْالالالقع افالالالذي  مداخِالالالٜ:

ل فِنالالالالٔخ بالالالالدي ظالالالالذ وصالالالالٍٝ ال إيالالالالٚه، إٕالالالالف يًْالالالالل مِتالالالالزم بّالالالالذهٛ وبٔجالالالالل بَٔالالالالق

 ادذهٛ افٍال:ي.

 فف بّٔق ظذ أربًٜ.ل وٓ صق بتًقي بّٔق بدك تَق افنٔخ:
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 مش ظذ أربًٜ ٓ. مداخِٜ:

 إذًا ظذ أيش بّٔق؟ افنٔخ:

يثالالؼ ؾالالٔٓؿ افالالع يًْالالل: إذا بٔتٔنالال فالالف إٕالالف صالالٚ ف رأي مالالثالً أحالالد إئّالالٜ  مداخِالالٜ:

 يف ادًٖفٜ يّق ظِٔف.

ٓ هالالالذول ؿِٔالالالؾ شالالالٌحٚن اهلل! هالالالذول افالالالع او يالالالٚ أخالالالل هالالالذول مجٓالالالقر افنالالالٔخ:

بتتحالالالدث إٔالالالٝ ظالالالْٓؿ ٕحالالالـ ًٕالالالرؾٓؿ، فُالالالـ هالالالذول بّٔثِالالالقا خِْٔالالالٚ ٕيالالالب مثالالالٚل 

مهالالٌر جالالدًا جالالدًا، افًالالٚمل اإلشالالالمل ظٌالالٚرة ظالالـ مٚئالالٜ صالالخص، هالالؾ مٚئالالٜ صالالخص 

بَْقل ظؼة مْٓؿ ظؼة ظِامء، وةًٜ ظؼ مْٓؿ ضالب ظِؿ، صق بَل ظْدٕٚ 

 ةًٜ وشًٌغ ص ؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

هالالذه اخلًّالالٜ وافًالالًٌغ هالالذول مالالٚ بالالغ احلٍْالالل وافنالالٚؾًل ومالالٚفُل  افنالالٔخ:

وحٌْع  ل بتَقل ؾٔالف مالْٓؿ وإٔالٚ بًالرؾٓؿ يُّالـ مثِالؽ أو أحًالـ ؾٔالف مالْٓؿ إذا 

اؿتًْقا بقجٜٓ ٕير ؽر مذهٌف افع ظٚش ؾٔف بّٔق ظِٔف، بَقل فالؽ ًٕالؿ، فُالـ 

 ًٕؿ؟مٚ ًٌٕٜ هٗٓء بٚفًٌْٜ فِخًّٜ وافًًٌغ أـثريٜ أم أؿِٜٔ 

 إٔٚ أخٚفٍؽ افرأي يف هذا؟ مداخِٜ:

 مٚ ظِٔش ًّٕع بس رأي.. افنٔخ:

إٔٚ مع مًرؾتل ... إٔٚ مع مًرؾتل ومع ... ومالٚ إػ ذفالؽ صالٚيػ، إٔالٚ  مداخِٜ:

مـ احلٌِْٜٔ، مْىَتْٚ مـ اجلْٚبٜ وفُـ حتك أن صٚيػ وأؿًؿ أ:ي ٓ أشالتىٔع 

اإلشالمل، وتًِّْٚ يف  أن أمل بٚدذهٛ احلٌْع يف ـؾ رء، أخذٕٚ يف افديـ
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افالالالديـ اإلشالالالالمل تًِّْالالالٚ مالالالـ أشالالالٚتذٕٚ مالالالـ افنالالالٔقخ وؽالالالر ذفالالالؽ، وٓ أظالالالر ف أي 

رء مْٓالالٚ ظالالذ أي مالالذهٛ مالالـ ادالالذاهٛ افقالالء افالالع بآخالالذ مالالـ افًالالٚمل هالالذا إٕالالف 

هالالذا افقالالء صالال  صالالٚيػ؟ بًالالد ذفالالؽ أؿالالرأ يف بًالالض إحٔالالٚن أو ايت فًالالٚمل اخالالر 

ًٚ مالٚ ظالالـ ذفالؽ أؿالالٔ س برأيالل إٕالف هالالؾ هالذا افهالال  أو وأشالّع مْالف رء خمالالٚفػ ٕقظال

هالالذا بٌالالض افْيالالر ظالالـ أي مالالذهٛ هالالذا، وهالالذا إٔالالٚ مالالتًِؿ ؾالالام بٚفالالؽ بًٚمالالٜ افْالالٚس، 

يًْل: حتك اإلًٕٚن افع بَٔقل إٔٚ حٌْع أو إٔٚ مٚفُل أو إٔٚ صٚؾًل وٓ يًر ف 

بٚفوٌط مٚ هق هذا ادذهٛ  ٕٕف ٓ يقجالد أحالد ؿالرأ هالذا ادالذهٛ حتالك افُتالٛ 

 ؽر متقؾرة؟

 هٝخِ افنٔخ:

 خِهٝ. مداخِٜ:

إٔٚ أوًٓ بٍِٝ ٕيرك إٕالؽ صالٚدرت احلالديٞ بْٔالل وبالغ افالدـتقر هالذه  افنٔخ:

ًٚ ؿًّٝ افْٚس  ًٚ إٔٝ يٚ أشتٚذ ضٌٔٛ فًٝ ضٚفٛ ظِؿ ذظل، وإٔٚ إٍ أوًٓ، ثٕٚٔ

أؿًٚم، ؿِٝ: ظِامء، وؿِٝ ضالب ظِالؿ، وبًالديـ ضالالب افًِالؿ ؿًالّتٓؿ أؿًالٚم 

ًٚ، وؿِٝ: ؿًؿ مْٓؿ ضالب افًِؿ افؼظل، إٔٝ وٓ مٗاخذة  يىٚبؼ افقاؿع  ٚم

مالالالٚ إٔالالالٝ ضٚفالالالٛ ظِالالالؿ ذظالالالل  فالالالذفؽ إٔالالالٝ فًالالالٝ مالالالـ هالالالٗٓء افالالالذي درس افٍَالالالف 

ًٚ أو احلْالالالٌع ـالالالام  ًٚ، أو درس افٍَالالالف افنالالالٚؾًل ؾُالالالٚن صالالالٚؾًٔ احلٍْالالالل ؾُالالالٚن حٍْٔالالال

ذـرت. إٔٝ فًٝ مـ هالٗٓء، وفالذفؽ ؾٖٕالٝ ٓ  ثالؾ اجلّٓالقر افالذي إٔالٚ بالتُِؿ 

درشالالالقا ثَٚؾالالالٜ ظكالالاليٜ ظِّٔالالالٜ فالالالٔس قالالالٚ ظالؿالالالٜ  ظْالالالف، إٔالالالٝ  ثالالالؾ ضٌَالالالٜ مالالالـ افْالالالٚس

بٚفثَٚؾٜ افؼالظٜٔ، فُالـ ظْالده رء مالـ افالقظل وإٓتٌالٚه وافًَالؾ وافتٍُالر مالٚ هالق 

جٚمالالد، مالالٚ هالالق أبِالالد بِٔالالد ؾًٌٔالالتًّؾ ظَِالالف وبٔنالالق ف واهلل افنالالٔخ ؾالالالن بَٔالالقل ـالالذا 
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وافنالالالٔخ ؾالالالالن بَٔالالالقل ـالالالذا بًّٔالالالؾ رء مالالالـ آجتٓالالالٚد يف افتٍُالالالر يف حالالالدوده، 

ٕالالٝ إفٔالالف ًٍٕالالف، وإؼالالح فالالف صالالدره، فُالالـ إٔالالٝ يف واد وإٔالالٚ يف ٖاضّويًّالالؾ بالالام 

واد، إٔٚ بتُِؿ ظـ ضالب ـِٔٚت افؼيًٜ، وأتُِؿ ظـ افدـتقر افٌقضل وأمثٚفالف 

مـ افالع دارشالغ افؼاليًٜ صالق ف مالٚ بَٔقفالقا، هالؾ عالٛ افتًّالؽ بّالذهٛ مًالغ 

ـ هالالذا أم ٓ؟ إٔالالٚ أن بًالالقد فِالالدـتقر إٔالالٚ بًالالٖفف: صالالق جالالقاب افالالدـتقر افٌالالقضل ظالال

افًٗال؟ حْٔئذ شًِٔؿ إٕالف ـالمالل افًالٚبؼ هالق افالذي يتّثالؾ يف افًالٚمل اإلشالالمل 

افٔالالالقم ـًَالالالؿ ثٚفالالالٞ هالالالق اجلّٓالالالقر، إذا ـالالالٚن افالالالدـتقر افٌالالالقضل بٔكالالالح يف بًالالالض 

رشالالٚئِف إٕالالف افتًّالالؽ بّالالذهٛ مًالالغ هالالذا واجالالٛ، وظالالدم افتًّالالؽ بّالالذهٛ مًالالغ 

ؾالالالامذا َٕالالالقل؟ ؾالالالام  س افؼالالاليًٜر  دَ هالالالق ؿْىالالالرة افالدئْالالالٜ واإلحلالالالٚد، وهالالالذا رجالالالؾ ُيالالال 

تآخالالالذو:ي إذا إٔالالالٝ ضٌٔالالالٛ وإشالالالتٚذ ضٌٔالالالٛ ؾٓالالالق مالالالٚ درس هالالالذه ادنالالالٚـؾ وهالالالذه 

ًٚ، وهذا ـتٚبف يكح هبذا افذي   َقفف.يادًٚئؾ إضالؿ

 مـ ظْقإف. مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 مـ ظْقإف. مداخِٜ:

 د افؼيًٜ اإلشالمٜٔ.د  افالمذهٌٜٔ أخىر بدظٜ ُعَ  مداخِٜ:

 ؿرأت ... مداخِٜ:

 ٓ مٚ ؿرأت. نٔخ:اف

 بس يًْل موّقٕف مش هٔؽ. مداخِٜ:

 مٚ ظِٔش. افنٔخ:
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 ظْقإف مٚ ظِٔش فٔس شٖفتؽ إٔٝ ؿرأتف ٕٕف ظْقإف .. مداخِٜ:

يًْالالالل إٔالالالٝ أن بتٍٔالالالدٕٚ ؾٚئالالالدة جديالالالدة جالالالزاك اهلل خالالالر، افًْالالالقان ؽالالالر  افنالالالٔخ:

 مًْقن ـقيس؟

 ... مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 إٔٝ ؿِٝ يف جمٚل واو . مداخِٜ:

 إيف ًٕؿ. مداخِٜ:

ل بٚفالؽ افًْالقان ؽالر مًْالقن، افًْالقان افالع بًٔالًّف مالـ ق  مٚ ظِالٔش ضاَل  افنٔخ:

 ن مٚ هق؟قَ ْْ ًَ ف ادُ ئَ ـٚن بثَٚؾتف بًٔتُْره، وإٔٝ مًْٚ يف هذا آشتُْٚر هٚت بَ 

 ادًْقن إٕف  ٚيٜ احلديٞ بٔحُل إٕف افع بده يتٌع مذهٛ مًغ. مداخِٜ:

أخالالالل رشالالالٚفٜ مٗفٍالالالٜ مالالالش  ٚيالالالٜ احلالالالديٞ، صالالالق  مالالالٚ ؾٔالالالف  ٚيالالالٜ حالالالديٞ افنالالالٔخ:

 موّقن افرشٚفٜ؟

 موّق ٚ موّق ٚ. مداخِٜ:

 إيف صق موّق ٚ؟ افنٔخ:

إٕالالف افالالع بالالده يتٌالالع مالالذهٛ مًالالغ واحالالد ب٘مُٕٚالالف يتًٌالالف ومالالٚ ؾٔالالف ظِٔالالف  مداخِالالٜ:

حالالرج، وافالالع بالالده يتٌالالع مالالذهٛ أو يًالالِؽ يَِالالد ظالالدة مالالذاهٛ يًْالالل: هالالذه ادًالالٖفٜ 

 ًٖفٜ افثٕٜٚٔ يَِد ؾٔٓٚ احلٌْع مٚ ؾٔف ظِٔف حرج.يَِد ؾٔٓٚ افنٚؾًل، واد

 خالص؟ افنٔخ:
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 إذا ـٚن مـ افًٚمٜ. مداخِٜ:

 خالص؟ افنٔخ:

ؽر ضٚفٛ افًِؿ وؽالر افًالٚمل، افًالٚمل ٓزم يْكال إذا ـالٚن ظالٚمل ؾًالالً  مداخِٜ:

 ٓزم يْك هق بثَٚؾتف وبدراشتف افقء افه .

ٝ بتَقل إٕؽ ؿٚرئٓٚ، وهٚوّٓٚ ظذ مـ هق برد يف افرشٚفٜ افع إٔ افنٔخ:

 ظذ مـ يرد؟ ،إن صٚء اهلل ؾٓامً 

 رد ظذ رشٚفٜ اخلجْدي. مداخِٜ:

 إيف اخلجْدي صق بَٔقل؟ افنٔخ:

اخلْجدي إٔالٚ حٚوفالٝ أجٔالٛ رشالٚفتف صالحٔ  ٕٕالف مالٚ حٌٔالٝ اظتّالد  مداخِٜ:

ظالالذ افُتالالٚب ًٍٕالالف، يًْالالل حٌٔالالٝ أظتّالالد ظالالذ افُتالالٚب، وظالالذ رد ـتٚبالالف، وظالالذ 

ب ثٚفالالٞ مالالرة فالالذفؽ ضٌِتالالف مالالـ إخ أبالالق أمحالالد عٔالالٛ فالالف افرشالالٚفٜ، تًِٔالالؼ افُتالالٚ

 وعٔٛ فف افرد ظذ رشٚفٜ ...

 مٚ جٚوبتْل. افنٔخ:

 مٚ بٔجقز تَقل ال إٕف ... مداخِٜ:

صق بدي اشتْٚك فتجٔٛ رشٚفٜ اخلجْدي اهلل يرمحف؟ إٔٚ بَالقل فالؽ:  افنٔخ:

 صق ؾّٓٝ؟

إلًٕالٚن افالع بتتالقؾر ظْالده مٍٓقم افالع ؾّٓتالف إٔالٚ أن اخلجْالدي ؿالٚل ا مداخِٜ:

ـتٛ احلالديٞ وـتالٛ افًالْٜ ؾَالط ب٘مُٕٚالف إٕالف ئّالز بْٔٓالٚ ويَالٚرن بْٔٓالٚ، وٓزم مالٚ 
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 يرــ فرأي ؾالن أو ؾالن.

 إٔٝ هال حىٔٝ ـِّٜ ؾَط هٔؽ بَٔقل اخلجْدي؟ افنٔخ:

 إٔٚ مٚ أؿقل هٔؽ بَٔقل اخلجْدي هٔؽ ؾّٓٝ ... مداخِٜ:

 إٔٚ بًٖفؽ شٗال اهلل يرى ظِٔؽ. افنٔخ:

 يٚ شٔدي هٔؽ ؾّٓٝ مـ افرشٚفٜ. مداخِٜ:

 إيف ؾّٓٝ إٕف بَٔقل ؾَط ظْده ـؿ ـتٚب مـ ـتٛ احلديٞ؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ ٕؿالقال افهالحٚبٜ وافتالٚبًغ وافٍَٓالٚء  افنٔخ: مق صحٔ ، يًْل: ٓ ئَؿ وزٕ

 ادجتٓديـ هٔؽ إٔٝ ؾّٓٝ مـ رشٚفٜ افٌقضل؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 اء.هذا هق ظغ آؾس افنٔخ:

 إٔٚ ... مداخِٜ:

ؾالالٚهؿ، إٔالالٝ ٕحالالـ مْٓجالالؽ صالالحٔ ، بالالس بَْالالقل فالالؽ صالالق ؾّٓالالٝ مالالـ  افنالالٔخ:

 افٌقضل؟

 هذا افع ؾّٓتف. مداخِٜ:

 هذا خىٖ. افنٔخ:

 ... احلََٜٔ مش إٕف يًْل: مٚ بِٔقمؽ افنٔخ يف هذا. مداخِٜ:
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 أبدًا. افنٔخ:

در مـ صالٖن إٔالٚ حٌٔالٝ أؿالقل فالؽ: صالق بَٔالقل اخلجْالدي  ٕ:ي مالٚ بَال مداخِٜ:

 أؿقل فؽ صق بَٔقل هٔؽ ؾّٓٝ مـ افرشٚفٜ.

 إٔٝ بتَقل افٌقضل بَٔقل ظـ اخلجْدي ـذا. افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

أيالالالقه. وحتٍيالالالؽ افالالالع أديتالالالف امالالالٚ تنالالالُر ظِٔالالالف، فُالالالـ إٔالالالٚ بَالالالقل فالالالؽ  افنالالالٔخ:

اخلجْدي ٓ يَقل هذا افذي أؾّٓؽ إيٚه افدـتقر افٌقضل، ومالـ افًجٚئالٛ إٕالؽ 

قإالف خمىالئ ويف ادًْالقن مهالٔٛ، وهالذه ظّرهالٚ إٔٝ بتَالقل: إن افٌالقضل يف ظْ

مٚ صٚرت رجؾ ظالٚمل ودـتالقر يف ـِٔالٜ افؼاليًٜ وبٔالدرس يف افؼاليًٜ إػ اخالره 

مٚ يًر ف يوع ظْقان فرشٚفتف إٓ ود موّقن افرشٚفٜ واهلل إ ٚ إلحدى افُز، 

يٚ أخل افدـتقر افٌقضل يُْر ظذ ادًالِّغ افٔالقم ادثٍَالغ افالذيـ يدرشالقن مالٚ 

قم ظْده هق يف ـِٔتالف بٚفٍَالف ادَالٚرن، وبَٔالٚبِقا أدفالٜ ادالذاهٛ بًوالٓٚ يًّك افٔ

 يف بًض.

ؾٓالالالٗٓء ادثٍَالالالغ افالالالع بٔدرشالالالقا افٍَالالالف ادَالالالٚرن، وبٔحىالالالقا ـتالالالٛ افًالالالْٜ بالالالغ 

أيدهيؿ بٔدرشقا أدفٜ افٍريَغ، بٔنقؾقا أدفٜ هذا ادذهٛ أرج  مـ هذه إدفٜ 

ٛ أن ٕٖخالالذ بالالف، هالالذا افالالذي يف ادالالذهٛ افثالالٚ:ي، بَٔقفالالقا: هالالذا هالالق افالالذي ٕحالالـ عالال

يُْالالره افٌالالقضل، مالالش افٌالالقضل بُْٔالالر ظالالذ واحالالد جالالٚي ـالالام يَالالٚل مالالـ وراء افٌَالالر 

بَٔقل: إٔٚ بدي أؾٓؿ مـ افَران وافًْٜ وهق ٓ حيًـ أن يتِق ايٜ مـ ـتٚب اهلل، 

 أو حديٞ مـ رشقل اهلل، هذا أمر جمّع ظِٔف ؾٚهؿ ظع؟

 (  00:  22:  45/ 331) اهلدى والنور/



 ذكه التكليد يف التصريح والتضعيف ----------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

778 

 
 ٌ عٓد اختالف ايعًُا٤ ايعُ

 يف ايتصخٝح ٚايتضعٝف

مٚ هق وٚبط إخذ بٚحلديٞ افذي صالححف بًالض ظِالامء احلالديٞ  مداخِٜ:

 ووًٍف افًٌض أخر؟

هذا جقابف ـِّٜ واحدة  ٕٕف ٓ جقاب ظِٔف.. وٚبىف: أن يُقن مـ  افنٔخ:

ًٚ بَقاظالالالد ظِالالالامء احلالالالديٞ وبٖصالالالققؿ وبالالالام  أهالالالؾ احلالالالديٞ، أي: أن يُالالالقن ظٚدالالال

قا يف تالالالالالراجؿ رواة احلالالالالالديٞ وبخٚصالالالالالٜ هالالالالالذا احلالالالالالديٞ افالالالالالذي اختِالالالالالػ ؾٔالالالالالف ؿالالالالالٚف

وبًوٓؿ يَقل: صحٔ ، وبًوٓؿ يَقل: ؤًػ، ٓ يًالتىٔع مالـ ٓ ظِالؿ ظْالده 

أن يتالالدخؾ فِحُالالؿ بالالغ ادختٍِالالغ مالالـ أهالالؾ احلالالديٞ يف افتهالالحٔ  وافتوالالًٔػ 

 إٓ إذا ـٚن هق ثٚفثٓؿ يف ظِؿ احلديٞ، وإٔٚ أؿرب فُؿ هذا بّثٚل:

ٚك ؿقاظد ووقابط متٍؼ ظِٔٓٚ، فُـ هْٚك أصٔٚء خمتِالػ ؾٔٓالٚ ٓ صؽ أن هْ

ًٚ مٚ هل افَٚظدة دًرؾٜ افهالقاب  ًٚ هذا افًٗال ينٌف  ٚم ـٚدًٚئؾ افٍَٜٓٔ  ٚم

بالالغ ؿالالقفغ خمتٍِالالغ يف بًالالض ادًالالٚئؾ افٍرظٔالالٜ؟ أحالالد افًِالالامء يَالالقل: إذا افٌْالالٝ 

مل اخر يَالقل: ٓ افٌٚفٌٜ زوجٝ ًٍٕٓٚ بًٍْٓٚ بٌر إذن وفٔٓٚ ؾُْٚحٓٚ بٚضؾ، ظٚ

ُٕٚحٓٚ صحٔ ، مٚ هل افَٚظدة أو افوٚبط دًرؾٜ افهقاب بغ هذيـ افَقفغ، 

.ًٚ  هذا ينٌف ذاك  ٚم

ًٚ بًِؿ أصقل افٍَف ـام َٕقل بٚفًٌْٜ فًِالٗال  اجلقاب:أؿقل:  أن تُقن ظٚد
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ًٚ ؾٔالف مالـ افَالديؿ،  ًٚ بًِؿ أصقل احلديٞ، ؿد يُقن افراوي خمتٍِال أن تُقن ظٚد

  احلالديٞ اظتّالد ظالذ ثَالٜ، وبًوالٓؿ ؿالٚل: والًٔػ، ؾٚفالذي صالح   بًوٓؿ ؿٚل:

َؼ وافذي َو  ػ احلديٞ اظتّد ظذ ؿقل مـ والًػ، ضٔالٛ! ـٔالػ ً  ؿقل مـ َوث 

ًٚ فِتّٔٔالالز؟ ًٕالالؿ، شالالَْقل فالالؽ: ارجالالع إػ ظِالالؿ ادهالالىِ  يَالالقل فالالؽ: إذا  .. والالٚبى

الال قَ جالالٚء مثالالؾ هالالذا آخالالتال ف صالالخص يُ  الال ؼ وصالالخص يوالالًػ يَالالٚل: اجلالالرح مُ ث  م د  ََ

م د  افتًديؾ، هذه ؿٚظدة.. اجلرح مَدم ظذ افتًديؾ أي: ؿقل مـ وًػ ؿُ ظذ 

ؼ فُـ هذا ظذ إضالؿف اجلقاب؟ ٓ، أوًٓ: اجلرح مَالدم ظالذ ث  ظذ ؿقل مـ وَ 

ًٚ مٍنالًا، أمالٚ جمالرد والًٔػ؟ ٓ، يَالدم افتقثٔالؼ ظالذ ٔ  ٌَ افتًديؾ إذا ـٚن اجلرح مُ  ْ

 افتؤًػ  ٕٕف ٓ حجٜ ظْده.

ًٚ: َجالالال   افًالالالٌٛ عالالالٛ دراشالالالٜ افًالالالٌٛ.. إن ـالالالٚن افًالالالٌٛ فالالالف ظالؿالالالٜ غ  وَبالالال ح ر  ثٕٚٔالالال

بٚفروايٜ ٕيب مثٚل يًْل بٚرز: ـٖن يُقن متٓاًم يف صدؿف، ؾحْٔئذ هالذا جالرح 

ًٚ ووالًف ث ال م ظالذ تقثٔالؼ مالـ وَ د  ََ  يُ ن  ٍَ مُ  ؼ فُالـ هالذا وحالده ؾَالط؟ ٓ، َٕالقل: أيوال

ػ دء ؿالد يُالقن أحًالـ مالـ هالذا فُالـ مالع ذفالؽ يَالدم اجلالرح ـالٖن يَالقل: والالًٔ

احلٍالالالالظ، ويالالالالٖيت بالالالالًٌض افنالالالالقاهد تالالالالدل ظالالالالذ شالالالالقء حٍيالالالالف يف خمٚفٍتالالالالف فِثَالالالالٚت 

 ؾحْٔئذ َٕقل: اجلرح مَدم ظذ افتًديؾ.

ًٚ أشالٌٚب ثٕٚٔالٜ  ؾٓذا مـ شَٔقم ؾٔف؟ افًٚمل بًِالؿ احلالديٞ، ويُالقن هْالٚك أيوال

 وافٌحٞ يف هذا ضقيؾ وضقيؾ جدًا فُْل أختكه بّثٚل واحد:

ًٚ دـ َو   احلديٞ فٔس حّ يُقن ظّدة مـ َص  ػ، وهذه مـ افَْالٚط ً  خمٚفٍ

ػ يف ٕٚحٜٔ، فُـ خيتِػ ظْف يف ٕٚحٜٔ ً  َو   يتٍؼ مع ادُ ح  َه افدؿَٜٔ أي: ادُ 

ًٚ بخهقص احلديٞ وادُ ٔ  ًَ ػ وًػ إشْٚدًا مُ ً  َو أخرى، ادُ    فِحديٞ ح  َه ْ

 ًٚ صٚرـف يف افوًػ فُـ وجد فف إشْٚدًا اخر، ؿد يُقن هذا اإلشْٚد إمٚ صحٔح
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ًٚ فذاتالالالالف ؾالالالٚت ادوالالالالًػ فِحالالالالديٞ، أو فذاتالالال ف ؾالالالالٚت ادوالالالالًػ فِحالالالديٞ أو حًالالالالْ

ؤًػ مثالؾ إول فُالـ أحالدمهٚ يَالقي أخالر، هالذا مالـ أشالٌٚب آخالتال ف ؾالام 

هل افوٚبىٜ؟ تريد ظٚمل فِحديٞ ؾْٓٚ إذًا ييٓر مٚ هل افوالٚبىٜ؟ أن يرجالع إػ 

 ظِؿ ادهىِ .

بالالٖن افًالالٍِٔغ  يالالدظل افالالًٌض افًالالٚئؾ:تتّالالٔؿ قالالذا ادقوالالقع: يَالالقل  مداخِالالٜ:

يوًٍقن أحٚديٞ صحٝ ظْد إئّٜ إربًٜ أو بًوٓؿ، ويهححقن مٚ يقاؾالؼ 

 مْٓجٓؿ ادخٚفػ فِّذهٌٜٔ، ؾام هق رأيُؿ؟

 أؿقل: هذه دظقى بٚضِٜ وهق ـام ؿٔؾ: افنٔخ:

 واقنندعاوي مننا مل تؼقؿننوا عؾقفننا

 

 

 

 بقـننننات أبـاؤهننننا أدعقننننا  

يتًهالالالٌقن إلمالالالٚم مالالالـ أئّالالالٜ  افًالالالٍِٔقن افٍالالالرق بٔالالالْٓؿ وبالالالغ ادالالالذهٌٔغ أ الالالؿ ٓ 

ادًالالالالالِّغ، ٓ يف افٍَالالالالالف وٓ يف احلالالالالالديٞ وٓ يف رء اخالالالالالر وإٕالالالالالام يْتهالالالالالحقن 

بْهالالٔحٜ إئّالالٜ إًٍٔالالٓؿ افالالذيـ  الالقا ظالالـ تَِٔالالدهؿ وؿالالٚفقا ٕتٌالالٚظٓؿ: خالالذوا مالالـ 

حٔالالٞ أخالالذٕٚ، ٕحالالـ ٕحالالٚول أن ٕٖخالالذ مالالـ حٔالالٞ هالالؿ أخالالذوا، هالالؿ مالالثالً أخالالذوا ظالالـ 

مالالالٚ تَٔالالالدوا بهالالالحٚيب مًالالالغ، تالالالٚرة  افهالالالحٚبٜ وافهالالالحٚبٜ ظالالالـ رشالالالقل اهلل، فُالالالْٓؿ

بُالالالر.. تالالالٚرة ظالالالـ ظّالالالر.. ـالالالام هالالالؿ  جالالالقا هالالالذا ادالالالْٟٓ يف خالالالر  أيب :أخالالالذوا ظالالالـ

ًٚ ًٍٕالؾ ؾًِٓالؿ ٕٖخالذ مالـ مالذاهٌٓؿ مالٚ واؾالؼ  ¢افْٚس بًالد رشالقل اهلل  ؾالْحـ أيوال

ًٚ.. تالالٚرة  افُتالالٚب وافًالالْٜ افهالالحٔحٜ ٓ ٕتًهالالٛ ٕحالالد مالالْٓؿ ؾتالالٚرة ٕالالقاؾَٓؿ مجًٔالال

ًٚ  ْٕٕالالالالٚ يف  هالالالذه احلٚفالالالالٜ افثٕٚٔالالالٜ أخالالالذٕٚ وؾالالالالؼ مالالالٚ ـالالالالٚن ظِٔالالالف أئّالالالالٜ ٕخالالالٚفٍٓؿ مجًٔالالال

 اخرون وهُذا.

ؾٚدظٚء إْٔٚ ٕخٚفػ إئّٜ أو بًض إئّٜ فتٖئد مذهٌْٚ ٕحـ فٔس فْٚ مذهٛ 

 .مًغ.. مذهٌْٚ أن ٕدور مع احلؼ حٔٞ ـٚن وهذا افذي أمروٕٚ بف

 .(01:  22: 43/   310) اهلدى والنور / 
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 ٌٖ ايرٜٔ حيهُٕٛ بايكٛاْني  

 ايٛضع١ٝ خيسجٕٛ َٔ امل١ً

ـْ مَلْ يف بًالالض افًِالالامء يَقفالالقن ظالذ ؿالالقل اهلل شالالٌحٕٚف وتًالالٚػ:  مداخِالٜ: ﴿َوَمالال

ْؿ باَِم إََٔزَل اهلل ُ َؾُْٖوَفئَِؽ ُهؿُ  ُُ ٚؾُِروَن  حَيْ َُ  .[11]المائ:ة:﴾اْف

ـْ مَلْ حَيْ ﴿ ْؿ باَِم إََٔزَل اهلل ُ َؾُْٖوَفئَِؽ ُهؿُ َوَم دُِقنَ  ُُ  ... إػ اخره. [16]المائ:ة:﴾افيٚ 

يَقفالالالقن: حالالالغ يَقفالالالقن: هالالالذا خيالالالرج مالالالـ ادِالالالٜ، ويف مالالالْٓؿ مالالالـ يَالالالقل: فالالالٔس 

ًٚ مالالالالـ ادِالالالالٜ، مالالالالع افًِالالالالؿ افٔالالالالقم أـثالالالالر افٌِالالالالدان إٓ مالالالالـ رحالالالالؿ اهلل حيُّالالالالقن  خمرجالالالال

قإغ خيرجالالالقن مالالالـ ادِالالالٜ وافًٔالالالٚذ بالالالٚفَقإغ، ؾٓالالالؾ هالالالٗٓء افالالالذيـ حيُّالالالقن بالالالٚفَ

 بٚهلل، أم ٓ خيرجقا مـ ادِٜ؟

تًٍالالر أيالالٚت افالالثالث هالالذه افتالالل أذت إفٔٓالالٚ ذـالالر إمالالٚم ادٍنالاليـ  اجلالالقاب:

 َؾُْٖوَفِئالالالالالالالالالَؽ ُهالالالالالالالالالؿُ ﴿وهالالالالالالالالالق: دّالالالالالالالالالد بالالالالالالالالالـ جريالالالالالالالالالر افىالالالالالالالالالزي أن مًْالالالالالالالالالك هالالالالالالالالالذه أيالالالالالالالالالٜ: 

ٚؾُِرونَ  الالال َُ صالالالٖٕف صالالالٖن  إذا اشالالالتحؾ احلُالالالؿ بٌالالالر مالالالٚ إٔالالالزل اهلل، ؾُٔالالالقن [11]المائةةة:ة:﴾اْف

افٍُالالالالالالٚر، فُالالالالالالـ عالالالالالالٛ أن يالحالالالالالالظ أن آشالالالالالالتحالل ؿًالالالالالالامن: اشالالالالالالتحالل ؿٌِالالالالالالل، 

 واشتحالل ظّع.

افذي خيرج مـ ادِٜ هق: آشتحالل افٌَِل، أمٚ آشالتحالل افًّالع ؾُالؾ 

إوشٚط واؿًقن ؾٔف، افذي ينق وافذي يز:ي، وافذي يٌالش وافالذي إػ اخالره 
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ًٚ، وٓ ؾالالرق بالالغ ـِٓالالؿ يقاؿًالالقن هالالذه ادًالالٚي، ويرتٌُق الالٚ وي ًالالتحِق ٚ ظِّٔالال

هالالٗٓء، وبالالغ مالالـ حيُالالؿ بٌالالر مالالٚ إٔالالزل اهلل ـِٓالالؿ جمرمالالقن، ـالالؾ إوشالالٚط وفُالالـ 

 ـام ؿٔؾ: حْٕٚٔؽ بًض افؼ أهقن مـ بًض.

ذاك افالالذي يالالرايب وافربالالٚ مالالـ أـالالز افٌُالالٚئر ـالالام تًِّالالقن إن اشالالتحؾ ذفالالؽ بٌَِالالف 

، وداخالالؾ يف ظّالالقم ارتالالد ظالالـ ديْالالف وإذا اظالالس ف بًّهالالٔتف ؾٓالالق ؾٚشالالؼ أمالالره إػ اهلل

ـْ َيَنٚءُ ﴿ؿقفف تًٚػ:  َ
ٚ ُدوَن َذفَِؽ دِ ُر َم ٍِ ٌْ َك بِِف َوَي ُر أَْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ ٓ َي  .[11]النساء:﴾إِن  اهلل َ 

ـذفؽ ـؾ مـ حيُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل إن حُؿ بام حُؿ بف، وفق يف حُقمٜ 

هالذا واحدة مش ضوري يف ـالؾ إحُالٚم، وفالق يف حُقمالٜ واحالدة إذا رأى أن 

احلُؿ هق افذي يهِ  قذا افزمٚن بخالال ف حُالؿ اإلشالالم ؾَالد ارتالد ظالـ ديْالف، 

فٔس يف ـؾ إحُٚم وفق يف حُؿ واحالد، ؾالام بٚفالؽ إذا ـالٚن يًتحًالـ احلُالؿ 

ًٚ ؾٓالق مرتالد ظالـ  بُؾ افَقإغ افتل هق يىٌَٓٚ ظذ إمالٜ، ؾال٘ن اشالتحؾ ذفالؽ ؿٌِٔال

هُالالذا، وهالالذا خالالال ف ديْالالف، أمالالٚ فالالق حقشالالٛ وٕالالقؿش ؾَٔالالؾ فالالف: دالالٚذا إٔالالٝ تًٍالالؾ 

افؼع؟ اهلل يتقب ظِْٔٚ وإن صٚء اهلل ٕتُّـ مـ احلُؿ بالام إٔالزل اهلل، ؾٓالذا فالٔس 

 ـٍره ـٍر مِٜ، وإٕام هق ـٍر ظّع.

ام اشتٍدٕٚه مـ ـالم صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ يف ـتٌالف تًَالٔؿ افٍُالر فذفؽ ؾّ

، وـٍر إػ ؿًّغ بؾ إػ أربًٜ أؿًٚم، فُـ مهٚ يف افْتٔجٜ ؿًّغ: ـٍر ظّع

اظتَالالالٚدي، ـٍالالالر فٍيالالالل وـٍالالالر ؿٌِالالالل، ـٍالالالر فٍيالالالل وـٍالالالر ؿٌِالالالل، افٍُالالالر افٍِيالالالل ٓ 

 خيرج مـ ادِٜ افذي خيرج هق افٍُر افٌَِل.

ـذفؽ افٍُر افًّع ٓ خيرج مـ ادِٜ، إٕام افٍُر آظتَالٚدي، ؾّالـ اظتَالد 
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أن حُالالاًم مالالـ أحُالالٚم اإلشالالالم ؽالالر صالالٚف  يف هالالذا افزمالالٚن، ؾٓالالذا ـالالٚؾر مرتالالد ظالالـ 

 افديـ.

أمالالٚ مالالـ يًالالس ف بٖٕالالف يٌٌْالالل أن يىٌالالؼ فُْالالف خيٚفٍالالف، ؾنالالٖٕف صالالٖن أوفئالالؽ افًٍالالَٜ 

افالالذيـ يزٕالالقن ويالالٖـِقن افربالالٚ وٕحالالق ذفالالؽ، ويف هالالذا افَالالدر ـٍٚيالالٜ واحلّالالد هلل رب 

 افًٚدغ.

 : .. (  55:  53/   85) اهلدى والنور /  
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 إقا١َ احلج١ ع٢ً احلانِ  

 ايرٟ ال حيهِ مبا أْصٍ اهلل

افنالالٔخ بٚفًْالالٌٜ فَوالالٜٔ افتٍُالالر وبخٚصالالٜ تٍُالالر احلُالالٚم ؾالال٘ن ؾوالالِٜٔ  افًالالٗال:

افَقل ظْدٕٚ بام خيص هذه ادًٖفٜ وؿقل افًْٜ واجلامظٜ بًدم افتٍُر افًْٔل 

فُـ ٕريد مـ ؾؤِتُؿ إفَٚء افوقء ظذ ؾرع مـ ؾالروع هالذه ادًالٖفٜ وحُّالف، 

ًٚ بًْٔالف ـٚحلالٚـؿ افالذي ٓ حيُالؿ بالام إٔالز ل اهلل ًِٕؿ إٔالف ٓ يُّالـ أن ٍُٕالر صخهال

 الده مالالـ زٕالالكويالالزظؿ إٔالالف مًالالِؿ وأن ديالالـ افدوفالالٜ اإلشالالالم مالالع ؾنالالق افًٍالالٚد يف بالال

وةالالالر واجلٓالالالر بٚدًالالالٚي وٕحالالالق ذفالالالؽ إٓ بًالالالد إؿٚمالالالٜ احلجالالالٜ ظِٔالالالف، ؾٕٚشالالالئِٜ 

ادىروحالالالٜ هالالالل: ـٔالالالػ تُالالالقن إؿٚمالالالٜ احلجالالالٜ؟ مالالالـ افالالالذي ئَّٓالالالٚ؟ متالالالك يهالالال  أن 

هالالالؾ ينالالالسط يف يَالالالٚل إْٔالالالٚ أؿّْالالالٚ ظِٔالالالف احلجالالالٜ؟ ثالالالؿ مالالالٚ هالالالل ٕقظٔالالالٜ هالالالذه احلجالالالٜ و

إؿٚمتٓالالالٚ أن يًَالالالد فَالالالٚء مًالالالف، وهالالالذه أشالالالئِٜ وإصالالالُٚٓت تًالالالسض ضٌِالالالٜ افًِالالالؿ وٓ 

ًٚ، ؾْرجق مالـ ؾوالِٜٔ صالٔخْٚ أن يالثِٟ صالدورٕٚ وأن ينالٍل  ًٚ صٚؾٔ عدون قٚ جقاب

 ؽِِْٔٚ بجقاب ؾٚصؾ يف هذا ادقوقع وأجرـؿ ظذ اهلل. 

إذا ظرؾْالٚ أن ، و¢ٓ صؽ أن احلجٜ هالل ؿالٚل اهلل وؿالٚل رشالقل اهلل  اجلقاب:

هذه احلجٜ ؾٌدهل جدًا أن ًٕالر ف افقالء أخالر وهالق جالقاب صالىر مالـ إشالئِٜ 

افتل جٚءت جمّقظٜ وهق مـ افذي ئَؿ هذه احلجالٜ؟ ؾالٚجلقاب يُالقن بىًٌٔالٜ 
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احلالالالٚل أن افالالالذي يَالالالٔؿ هالالالذه إمالالالٚ هالالالق افرجالالالؾ افًالالالٚمل افًالالالٚر ف بّالالالدفقٓت افُتالالالٚب 

ـثر امـ ربالام ٓ يهال  أن  وافًْٜ، ومـ اخلىٖ افنٚئع يف هذا افزمٚن أن يتقهؿ

  ؿ مـ أهؾ افًِؿ. إوا يف صٍق ف ضالب افًِؿ ؾوالً ظـ أن يَٚل َؼ حُيْ 

ـثالالر مالالـ هالالٗٓء ًٕالالًّٓؿ يف ـثالالر مالالـ إحٔالالٚن إٔالالف ؾالالالن افهالالقيف إٔالالٚ أؿّالالٝ 

احلجالالٜ ظِٔالالف وهالالق ضقيِالالٛ مٌتالالدئ يف افًِالالؿ وييالالـ إٔالالف أؿالالٚم احلجالالٜ، وؿالالد يُالالقن 

ًٚ ـُثر مـ ظِامء ا فًك احلالٚض افالذيـ خترجالقا مالـ بًالض ذفؽ افهقيف ظٚد

اجلٚمًالالالالٚت ـجٚمًالالالالٜ إزهالالالالر وؽرهالالالالٚ، ؾٓالالالالؿ يُقٕالالالالقن ظالالالالٚدة أؿقيالالالالٚء ؾالالالالٔام يًالالالالّك 

ظْدهؿ بًِقم أفٜ، ؾٖٔيت ضٚفٛ فًِِؿ وعٚدفف ويْٚؿنف ثؿ يْتٓل مـ بًد ذفؽ 

 فَٔقل بٖٕف أؿٚم احلجٜ ظِٔف. 

ًٚ يف مًرؾٜ افُتٚب وافًْٜ وأؿال قال افًالِػ ٓ ئَؿ احلجٜ إٓ مـ ـٚن متُّْ

افهالالالٚف  رِض اهلل ظالالالْٓؿ، ـالالالام يَالالالقل أو ـالالالام ينالالالر إػ ذفالالالؽ اإلمالالالٚم ابالالالـ افَالالالٔؿ 

 اجلقزيٜ ؾٔام هق مَْقل ظْف منٓقرًا: 

 اقعؾنننم ـنننال اَّلل ـنننال ر نننوقه

 

 

 

 ـننال اقصننحابة قننقس باقتؿوَننه 

 ما اقعؾم كصبك قؾخالف  نػاهة 

 

 ؿؼقننهرأي بننػ اقر ننول وبننػ  

َٔؿ احلجالٜ هالق افًالٚر ف ادالتُّـ بٚفُتالٚب إػ اخر افُالم، ؾٚفنٚهد افذي ي 

ظػ هذا افًٗال، هؾ عٛ أن ٚوافًْٜ وأؿقال افًِػ افهٚف ، ثؿ جٚء يف تو

 تُقن إؿٚمٜ احلجٜ ظِٔف مٌٚذة أم ٓ؟ 

اجلقاب بال صؽ أن احلجٜ إؿقى وإٕهع وإبغ هق مقاجٜٓ ادْحر ف 

ًٚ فقجالالالف، فُالالالـ إذا ـالالالٚن ذفالالالؽ ؿالالالد ٓ يتٔنالالال ًٚ فالالالًٌض  وافوالالالٚل بٚحلجالالالٜ وجٓالالال أحٕٔٚالالال
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افْالالالٚس أو فالالالًٌض افالالالدظٚة مالالالـ أهالالالؾ افًِالالالؿ، ؾٕٚؿالالالؾ أن يرشالالالؾ إفٔالالالف خىالالالٚب وأن 

ًٚ بًالٌؾ مل تُالـ متٔنالة مالـ ؿٌالؾ،  وشٚئؾ اإلرشٚل وافتًّٜٔ وافتٌِٔغ مٔنالة  ٚمال

ًٚ يُّالالـ أن يَالالٚل إن احلجالٜ ؿالالد أؿّٔالالٝ ظالذ ؾالالالن، ثالالؿ  ؾٌٓالذه افىريَالالٜ افثٕٚٔالالٜ أيوال

افتدؿٔؼ يف هذه إشئِٜ ؾٔام فق ـالٚن احلُالؿ  يف  ٚيٜ ادىٚ ف ظْدمٚ ئٍدٕٚ هذا

ًٚ ٕٕالالف يستالالٛ مالالـ وراء إؿٚمالالٜ احلجالالٜ  ٔٔالالز افُالالٚؾر مالالـ  بٔالالدٕٚ ٕحالالـ فالالق ـْالالٚ حُٚمالال

ًٚ ثؿ بدر مْف مٚ بف خيرج  ادًِؿ، وبخٚصٜ إذا ـٚن هذا ادًِؿ ـٚن مًِاًم وراثٔ

ف ظـ ديْف ؾٔهٌ  مرتدًا وادرتد يف حُؿ اإلشالم عٛ أن يَتالؾ، ـالام ؿالٚل ظِٔال

 . شمـ بدل ديْف ؾٚؿتِقه»افهالة وافًالم: 

ؾ٘ؿٚمٜ احلجٜ قٚ هذا إثر ؾٔام فق ـٚن ادَٔؿ فِحجٜ يف يده افًِىٜ أمٚ إذا 

ـٚن أؾراد مالـ افْالٚس وفالق ـالٕٚقا مالـ أهالؾ افًِالؿ ؾٖؿالٚم احلجالٜ ظالذ مالثالً: احلالٚـؿ 

ًٚ إْٔالالٚ أؿّْالالٚ احل جالالٜ ظِٔالالف افٍالالال:ي ثالالؿ اشالالتّر هالالذا احلالالٚـؿ يف ضٌٕٔٚالالف ٓ ئٍالالدٕٚ صالالٔئ

شقى أمٚم اهلل ظز وجؾ يقم افًٌٞ وافْنقر بحٔٞ إٔف ٓ يٌَك فف ظذر فَٔقل إٔف 

 أهؾ افًِؿ مٚ أظِّق:ي ومٚ أؾٚدو:ي. 

فُـ فٔس مـ أثالر إؿٚمالٜ احلجالٜ مالٚ يتالقهؿ بًالض افٌالالة مالـ اإلشالالمٔغ افٔالقم 

إْٔالالٚ مالالٚ دمْالالٚ أؿّْالالٚ احلجالالٜ ؾِالالٔس أمٚمْالالٚ إٓ اخلالالروج، هالالذا اخلالالروج ٓ يالالزر بّثالالؾ 

هالالذه اإلؿٚمالالٜ فِحجالالٜ، ؾ٘ؿٚمالالٜ احلجالالٜ تٍٔالالدٕٚ مالالـ حٔالالٞ ؾَالالط أن يُالالقن هالالذا افالالذي 

أؿّٔالالٝ ظِٔالالف احلجالالٜ ٓ يٖخالالذ بتالبٌْٔالالٚ يالالقم افَٔٚمالالٜ فَٔالالقل فْالالٚ أمالالٚم ربْالالٚ دالالٚذا مل 

ًٚ ظْالالف، فُالـ ٓ يًْالالل ذفالؽ إٔالالف عالقز فْالالٚ أن  تالدفْل ظالذ احلالالؼ وؿالد رأيتْالالل مْحرؾال

شالالػ تالالٚريخ ظكالالٕٚ احلالالٚض ٕخالالرج ظالالذ هالالٗٓء ٕن هالالذا اخلالالروج ـالالام.. مالالع إ

يٗـالالالد بٖٕالالالف يستالالالٛ مْالالالف مٍٚشالالالد ـثالالالرة وـٌالالالرة جالالالدًا، مْٓالالالٚ إزهالالالٚق افٍْالالالقس وؿتالالالؾ 
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 إبريٚء وافًْٚء وإضٍٚل وٕحق ذفؽ. 

فذفؽ ـٚن امٚ تقارثف اخلِػ ظـ افًِػ يف ظَٚئدهؿ إٔف ٓ عقز اخلالروج 

ن ظذ احلُٚم، فٔس مًْك ذفؽ أن أصؾ اخلروج ؽر جالٚئز وإٕالام مًْالك ذفالؽ أ

هذا اخلروج يستٛ مْف مًٍدة دون أيٜ مهِحٜ، وإٓ فق اؾسوْٚ صالقرة أن أمالٜ 

ًٚ يف  أو مجٚظالالالٜ مالالالـ ادًالالالِّغ اشالالالتًدوا آشالالالتًداديـ افِالالالذيـ أذٕالالالٚ إفالالالٔٓام إٍالالال

ةٍ ﴿اإلجٚبالالٜ ظالالـ ؿقفالالف تًالالٚػ:  ـْ ُؿالالق  تُْؿ ِمالال ًْ ٚ اْشالالتََى وا َقاُلالْؿ َمالال اشالالتًدوا  [56]األنفةةا::﴾َوأَِظالالد 

ٔالالالٞ إٔالالالف ؽِالالالٛ ظالالالذ طالالالْٓؿ بالالالٖ ؿ يًالالالتىًٔقن أن يٌَِالالالقا ٕيالالالٚم اشالالالتًدادًا ـالالالٚمالً بح

احلُالالؿ، حْٔئالالذ تالالٖيت مرحِالالٜ ٓ يُّالالـ إٓ افَالالقل هبالالٚ، وٓ يًالالٌَـ إػ أذان أحالالد 

 ن هذه ادرحِٜ هل حتَٔؼ ثقرة أو حتَٔؼ إَالب ٓ. إإْٔل شٖؿقل 

حالالالالٝ فالالالالذفؽ يف بًالالالالض تًَِٔالالالالٚيت وـتٚبالالالالٚيت ٓ يقجالالالالد يف ٓ يقجالالالالد ـالالالالام َس  

ٜ أو ٕحق ذفؽ، وفُـ ـؾ مٚ ّف إَالب ظًُري أو ثقرة دمقياإلشالم رء اش

تٔف بىرؾٔالالالالالالف ٌَ ًْ ُنالالالالالال وا هالالالالالالذا آشالالالالالالتًداد بِ أن يًٍِالالالالالالف هالالالالالالٗٓء افالالالالالالذيـ اشالالالالالالتًد   يًالالالالالالتىٔع

آشالالتًداد افروحالالل وآشالالتًداد ادالالٚدي بحٔالالٞ أ الالؿ يًالالتىًٔقن أن يزيِالالقا ظالالـ 

ام ـالام احلُؿ احلٚـؿ افالذي ٓ حيُالؿ بالام إٔالزل اهلل فالٔس بثالقرة وٓ بالَٕٚالب وإٕال

ٚف تِل ِهالالالالَل ﴿ؿالالالالٚل تًالالالالٚػ:  دِْقُْؿ باِلالالال ِٜ َوَجالالالاٚل َ الالالاْل ًَ ِٜ احْلَ ِٜ َوادَْْقِظَيالالالال الالالال َّ ُْ
الالالالَؽ بِٚحْلِ ٌِِٔؾ َرب  اْدُع إَِػ َشالالالال

ـُ  ًَ  . [136]النح::﴾أَْح

اإلشالالالالم بالالالال صالالالؽ جالالالٚء فتُالالالقن ـِّالالالٜ اهلل هالالالل افًِٔالالالٚ، ـالالالام ؿالالالٚل ظِٔالالالف افهالالالالة 

د اهلل ٌَالال ًْ ٜ بٚفًالالٔػ حتالالك يُ بالالغ يالالدي افًالالٚظ ُٝ ثْالال ًِ بُ »وافًالالالم يف احلالالديٞ افثٚبالالٝ: 

الالال وحالالده ٓ ذيالالالؽ فالالالف، وجًالالالؾ رزؿالالالل حتالالالٝ طالالالؾ ردالالالل، وُج  ؾ افالالالذل وافهالالالٌٚر ًِ

 . شظذ مـ خٚفػ أمري، ؾّـ تنٌف بَقم ؾٓق مْٓؿ
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أمالالالالرت أن أؿٚتالالالالؾ افْالالالالٚس حتالالالالك »وؿالالالالٚل ظِٔالالالالف افًالالالالالم يف احلالالالالديٞ افهالالالالحٔ : 

ّقا ينالالالالالٓدوا أن ٓ إفالالالالالف إٓ اهلل وأن دّالالالالالدًا رشالالالالالقل اهلل، ؾالالالالال٘ذا ؿٚفقهالالالالالٚ ؾَالالالالالد ظهالالالالال

 . شدمٚءهؿ وأمقاقؿ إٓ بحَٓٚ وحًٚهبؿ ظْد اهلل تٌٚرك وتًٚػ

فالالدظقة افْالالٚس إػ ظٌالالٚدة اهلل وحالالده ٓ  ¢يف افقؿالالٝ افالالذي بًالالٞ رشالالقل اهلل 

ًٚ إٕف مل يًٌٞ بٚفًٔػ إٓ ـقشِٜٔ فتحَٔالؼ افالدظقة  ذيؽ فف وبًٞ بٚفًٔػ أيو

ة هالالالق دظالالالقة بًّْالالالك: أن ؿتالالالٚل ادًالالالِّغ فٍُِالالالٚر فالالالٔس ؽٚيالالالٜ إٕالالالام افٌٚيالالالٜ افقحٔالالالد

ؾِف »افٍُٚر إػ اإليامن بٚهلل ظز وجؾ، ؾّـ اشتجٚب ؾُام جٚء يف إحٚديٞ: 

الَراَه يِف ﴿، ومـ أبك وفف أن يٖبك بدفٔؾ أيالٜ ادًروؾالٜ: شمٚ فْٚ وظِٔف مٚ ظِْٔٚ ـْ ٓ إِ

ـَ  ْصُد ِم َ افر  ـِ َؿْد تٌََغ  ي ٌَل   افد  ٚ أن يدؾع ؾ٘ن أبك خر بغ أمريـ اثْغ: إم [365]البقرة:شاف

اجلزيٜ ظـ يد وهق صالٚؽر وإمالٚ افًالٔػ، ؾٚفًالٔػ جالٚء يف ادرحِالٜ افثٚفثالٜ، هالذه 

َٕىالالالالٜ عالالالالٛ أن ٍّٕٓٓالالالالٚ جٔالالالالدًا ٕن أظالالالالداء اإلشالالالالالم مالالالالـ افٌالالالالربٔغ أو ادتٌالالالالربغ 

ًٜ مثؾ هذا احلديٞ ويزظّقن أن اإلشالم إتؼ بَقة افًٔػ.   يتخذون صٌٓ

ضريؼ افالدظقة ؾقؿٍْالٚ يف  افًٔػ يٖيت ـام رأيتؿ يف اخر مرحِٜ مـ وؿػ يف

ًٚ يّقال إػ اخالر ادالدى ؾٔالسك  وجٓف بٚفًالٔػ، ومالـ تالرك ضريالؼ افالدظقة مٍتقحال

وصٖٕف ظالذ أن يثٌالٝ فِحُالؿ اإلشالالمل إٔالف خٚوالع ٕحُٚمالف ودفٔالؾ ظالذ ذفالؽ 

 إٔف يدؾع اجلزيٜ ظـ يد وهق صٚؽر. 

هذا مًرو ف مـ أحُٚم اإلشالم، حْٔئذ ًٕالقد إػ مالٚ ـْالٚ يف صالدده]إَىٚع[ 

قا بحالالالٚـؿ حيُالالالؿ بٌالالالر مالالالٚ إٔالالالزل اهلل، وـالالالٚن ظْالالالدهؿ مالالالـ آشالالالتًداد افروحالالالل ابتِالالال

َالقا ثالقرة َ  وادٚدي مٚ يُّْٓؿ مـ أن ئَّقا دوفٜ اإلشالم ؾال عقز قؿ أن حُيَ 

ًٚ وإٕام ظِٔٓؿ أن يالدظقا احلالٚـؿ إػ حُالؿ اإلشالالم وأن خُياَل  وه إمالٚ أن ر  أو إَالب
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فِالالذيـ يريالالدون أن حيُّالالقا بالالام إٔالالزل  حتُالالؿ بالالام إٔالالزل اهلل وإمالالٚ أن تٍالالت  افىريالالؼ

اهلل، ؾالال٘ن اشالالتجٚب ؾٌٓالالٚ وًّٕالالٜ، ٕن افٍُالالٚر يًالالٚمِقهؿ هالالذه ادًٚمِالالٜ، ؾالالٕٚوػ 

وأوػ إذا ـٚن هق ييٓر اإلشالم ـام جٚء يف افًٗال، ؾال٘ن أبالك ووؿالػ يف وجالف 

 هٗٓء اجلٓٚل حْٔذاك ٓبد مـ اشتًامل افًٔػ. 

ـ ومتٓٔئغ دقاجٓالٜ مالـ يَالػ حْٔام يُقن هٗٓء مًتًدي ؟فُْْٚ َٕقل متك

 يف شٌٔؾ افدظقة ادًِّٜ، أمٚ افَٔٚم بثقرة أو إَالب ظًُري ؾٓذا ٓ عقز. 

 (  00:  05: 06/ 210) اهلدى والنور / 
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 َع٢ٓ ايهفس ايبٛاح

ؾٌٚيًْالالالٚه  ¢بالالالـ افهالالالٚمٝ دظٕٚالالالٚ رشالالالقل اهلل ظٌالالالٚدة جالالالٚء يف حالالالديٞ  مداخِالالالٜ:

ّع وافىٚظالالالٜ يف مْنالالالىْٚ ومُرهْالالالٚ، ؾُالالالٚن ؾالالالٔام أخالالالذ ظِْٔالالالٚ أن بٚيًْالالالٚه ظالالالذ افًالالال

إٓ أن تالالروا ـٍالالرًا »وظنالالٕٚ وينالالٕٚ، وأثالالرة ظِْٔالالٚ، وأن ٓ ْٕالالٚزع إمالالر أهِالالف ؿالالٚل: 

ًٚ ظْالالدـؿ مالالـ اهلل ؾٔالالف برهالالٚن ؾٚفًالالٗال ادىالالروح هالالق تقوالالٔ  مًْالالك افٍُالالر  شبقاحالال

 افٌقاح؟

ٜ يَتْع هبٚ يف ًٍٕف ج  يًْل افٍُر افكي  افذي فٔس ظْد صٚحٌف ُح  افنٔخ:

ظالـ أن يًالتىٔع أن يَْالع هبالٚ ؽالره، ؾٚحلجالٜ هْالٚ هالل احلجالٜ افَٚضًالٜ افٌّْٔالٜ  ؾوالً 

أن يٖيت بحجٜ ظذ افٍُر افذي ًٕالّٔف ٕحالـ، أمالٚ إذا ـالٚن جالٚء بحجالٜ هالق مَتْالع 

 ُٕ ؾ ِ  ًَ هبٚ ؾال عقز اخلروج ظِٔف ٕٕف خٚفػ مًٓقدٕٚ وخٚفػ مًِقمٚتْٚ، وهبذا 

المل يف خالؾتالف بَقفالف بالٖن ؾتْٜ ادالٖمقن افًٌالٚد حٔالٞ خالرج ظالذ افًالٚمل اإلشال

افَالالالران خمِالالالقق، ؾٓالالالؿ مالالالٚ خرجالالالقا ظِٔالالالف.. ؾْجالالالد افًالالالٚمل اإلشالالالالمل يقمئالالالذ وؾٔالالالف 

افًِامء افٍىٚحؾ مالـ ادحالدثغ وافٍَٓالٚء وإئّالٜ مالٚ خرجالقا ظِالٔٓؿ وهالؿ ـالٕٚقا 

بالالال صالالؽ يًْالالل أؿالالقى مْالالٚ افٔالالقم يف اخلالالروج ظِالالٔٓؿ فُالالْٓؿ دالالٚ ـالالٕٚقا يتٌْالالقن هالالذا 

ًِّغ أن خيرجقا ظالذ حُالٚمٓؿ وأمالرائٓؿ إٓ إذا احلُؿ وهق إٔف ٓ عقز فِّ

ًٚ، مالالٚرأوا مْالالف افٍُالالر افٌالالقاح، ٕن افٍُالالر افٌالالقاح يُّالالـ أن  رأوا مالالْٓؿ ـٍالالرًا بقاحالال

ًٚ مالالالـ  ٍّٕٓالالالف بالالالام يًالالالز ظْالالالف بًالالالض افًِالالالامء يف بًالالالض ادْٚشالالالٌٚت بالالالام ـالالالٚن مًِقمالالال
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افالالالالالديـ بٚفيالالالالالورة يًْالالالالالل حُالالالالالؿ ينالالالالالسك يف مًرؾتالالالالالف اخلٚصالالالالالٜ وافًٚمالالالالالٜ، افًالالالالالٚمل 

ًٚ مٚ اشتٌٚحٜ أمر مَىقع حتريّف مثالً مالـ افالديـ واجلٚهؾ  ؾ٘ذا أظِـ احلٚـؿ يقم

ًٚ،  ًٚ بٚفيالالورة حْٔئالالذ تًالالَط افًٌٔالالٜ افتالالل بقيالالع هبالالٚ ٕٕالالف ارتُالالٛ ـٍالالرًا بقاحالال سحيالال

أمالالالٚ مًالالالٖفٜ خِالالالؼ افَالالالران صالالالحٔ  أ الالالٚ خىالالالٖ بالالالال صالالالؽ فُالالالـ أيالالالـ افالالالدفٔؾ ظِالالالامء 

خرجالالالالالٝ  افًالالالالالِػ، افهالالالالالحٚبٜ إوفالالالالالقن مالالالالالٚ تُِّالالالالالقا يف هالالالالالذه افَوالالالالالٜٔ فُالالالالالـ دالالالالالٚ

ًٚ ظـ إدفٜ افؼظٜٔ ؾَالٚفقا  ن ـالالم إادًتزفٜ هبذه افًَٔدة افٌٚضِٜ ادْحرؾٜ ضًٌ

اهلل خمِالالقق اوالالىر ظِالالامء افًالالْٜ وبخٚصالالٜ مالالْٓؿ ظِالالامء احلالالديٞ أن يَالالٚبِقا هالالذا 

افَالالقل بَْٔوالالف وهالالق افهالالٍٜ، وأن يَقفالالقا ـالالالم اهلل صالالٍٜ مالالـ صالالٍٚتف وٓ ُيًَالالؾ أن 

ًٚ فُـ هذا أصٌف رء بام يًّك بًِؿ افُالم، وفَْؾ ظٌٚرة أخالرى  يُقن خمِقؿ

أصٌف رء بٚفًٍٍِٜ مـ يٍٓؿ أن هذه صٍٜ وافهالٍٜ تٌالع فِالذات، وافالذات ؿديّالٜ 

وافهالالٍٚت ؿديّالالٜ ؾِٔالالزم مْالالف أن افُالالالم فالالٔس خمِالالقق  ٕن هالالذا صالالٍٜ فِخالالٚفؼ..، 

هالالذه أمالالقر اجتٓٚديالالٜ اشالالتٌْٚضٜٔ وفًٔالالٝ ـالالؾ أمالالقر اجتٓٚديالالٜ اشالالتٌْٚضٜٔ بٚضِالالٜ وٓ 

ُالالالـ خيتِالالالػ إمالالالر بالالالغ مالالالٚ هالالالق مْهالالالقص ظِٔالالالف وبالالالغ مالالالٚ هالالالق هالالالل ـِٓالالالٚ صالالالقاب ف

 بىريؼ آجتٓٚد وآشتٌْٚط. 

 (  00:  57: 05/ 211) اهلدى والنور / 

فالالذفؽ ٕجالالد افًِالالامء يقمئالالذ مالالٚ ؿالالٚبِقا والالالفٜ ادٓالالدي بالالٚخلروج ظِٔالالف   افنالالٔخ:

ًٚ، وفالالذفؽ فَالقا مالالٚ فَالقا مالالـ  ٕٓالف صالحٔ  جالالٚء بالٖمر مُْالالر فُالـ مالالٚ جالٚء ـٍالالرًا بقاحال

ٛ وافًجـ وربام ادقت وافَتؾ ومالٚ خرجالقا ظِٔالف، وهْالٚ أن ٕحالـ بًالد افتًذي

أن تٌّغ فْٚ مٚ هق افٍُر افٌقاح وضبْٚ بًض إمثِٜ مٚ ؾٚئدة ؾٓالؿ هالذا احلالديٞ 

يف هذا افًك حٔٞ ٓ بًٜٔ، إٔٚ أظتَد أن افذيـ يثرون هذا افًٗال وأمثٚفالف هالؿ 
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ديالد افالذي تٌْتالف مجٚظالٜ ادحدثغ، هالؿ حيِّالقن افٍُالر اجل اخلقارجمـ مجٚظٜ 

 شّقا بحؼ أو بٌٚضؾ بجامظٜ افٍُر واقجرة.

 افتٍُر. مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 افتٍُر واقجرة. مداخِٜ:

افتٍُر واقجرة ًٕؿ، هٗٓء يريدون إْٔٚ ٕرى أن افٍُر افٌقاح مـ  افنٔخ:

ـثالالالر مالالالـ احلُالالالٚم ادًالالالِّغ.. إذًا عالالالقز اخلالالالروج ظِالالالٔٓؿ، ٕحالالالـ َٕالالالقل قالالالؿ يف 

صؾ إٔتؿ مٚ بٚيًتؿ، ادًٖفٜ أهقن امٚ يتهقرون، فُْٓٚ أخىر امٚ يزظّالقن، إ

يًْالالل مالالـ زاويالالٜ هالالل أهالالقن ومالالـ زاويالالٜ أخىالالر، يف إصالالؾ فالالٔس هْالالٚك إمالالٚم بقيالالع 

ًٚ مالالع  حلتالالك ًٕالالحٛ افًٌٔالالٜ وؿالالد رأيْالالٚ افٍُالالر افٌالالقاح!... ٓ مالالٚ ؾٔالالف مرتالالٚحغ مجًٔالال

حّالالؾ طِّالالف وضٌٕٔٚالالف إشالالػ مرتالالٚحغ، هالالق ٓزم يُالالقن ظْالالدٕٚ إمالالٚم وٌٕٚيًالالف وٕت

و..، إػ اخالالره إٓ أن ٕالالرى هالالذا افٍُالالر افكالالي  ؾٍالالل إصالالؾ مًالالسحيغ مالالٚ ؾٔالالف 

ظْدٕٚ بًٜٔ، فُـ إمر أخىر هؾ عقز اخلروج وفق رأيْٚ افٍُر افٌالقاح يف هالذا 

افزمالالالالٚن احلالالالالديٞ يًالالالالّ  فْالالالالٚ فالالالالق ـْالالالالٚ مٌالالالالٚيًغ ورأيْالالالالٚ افٍُالالالالر سيالالالال  يًالالالالّ  فْالالالالٚ 

ب أوػ أن يًالالّ  فْالالٚ اخلالالروج وفالالٔس بالالٚخلروج ظِالالٔٓؿ وبًالالدم ضالالٚظتٓؿ، ؾّالالـ بالالٚ

فْالالٚ بًٔالالٜ واوالال ؟ فُالالـ هالالؾ يًالالّ  أن فْالالٚ ديْْالالٚ بالالٖن ٕخالالرج ظالالذ هالالذا احلالالٚـؿ أو 

ذاك؟ أطالالـ ظالالرؾتؿ اجلالالقاب امالالٚ شالالٌؼ، ٕن هالالذا اخلالالروج شالالتُقن ظٚؿٌتالالف ذ مالالـ 

 نف أن.ٔهذا افقوع افذي ٕحـ ًٕ

 ... مداخِٜ:
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 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 ظٚؿٌٜ اخلروج. مداخِٜ:

ًٚ يف ظالدة وؿالٚئع وؿًالٝ ظٚؿٌٜ ا افنٔخ: خلروج ًٕؿ، وهذا ـام ؿِٝ أذٕٚ إٍال

ًٚ، ؾٓالٗٓء مجٚظالٜ اقجالرة وافتٍُالر  مع إشػ بًٌٛ اخلروج افٌر مالٖذون ؾَٓال

ًٚ مالالالـ اإلشالالالالم وحتًّالالالقا فالالالف وإىَِالالالقا يًِّالالالقن فالالالف بٍّٓالالالقمٓؿ افالالالذي  ظرؾالالالقا صالالالٔئ

ء إحرؾالالالقا ؾٔالالالف ـثالالالر مالالالـ جقإٌالالالف وٕقاحٔالالالف ؾُٕٚالالالٝ ظالالالٚؿٌتٓؿ أن أثالالالٚروا ؾتْالالالٜ صالالالام

ُروا افدظقة يف ـثر مـ افٌالد ظؼات افًْغ...  بُامء ظّٔٚء وَأخ 

 ( 00:  00: 33/ 211) اهلدى والنور /
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 (َٔ مل حيهِ)تفطري آ١ٜ 

مٚ هالق افتًٍالر افهالحٔ  فَالقل ربْالٚ تٌالٚرك وتًالٚػ يف  افًٚئؾ:يَقل  افًٗال:

ْوَفئِ  ﴿ـتٚبف:  ُٖ ْؿ بِاَم َإَٔزَل اهلل ُ َؾ ُُ ـْ مَلْ حَيْ ٚؾُِرونَ َوَم َُ  .[11]المائ:ة:﴾َؽ ُهُؿ اْف

ًٕالالالؿ. افتًٍالالالر افهالالالحٔ  هالالالق مالالٚ جالالالٚء يف تًٍالالالر ابالالالـ جريالالالر افىالالالزي  اجلالالقاب:

وتًٍالالر ابالالـ ـثالالر افدمنالالَل أن ادَهالالقد بٚفُالالٚؾرون هْالالٚ: هالالؿ افالالذيـ ٓ يٗمْالالقن 

بؼيًٜ اهلل تٌٚرك وتًٚػ أي: ٓ حيُّقن بام إٔزل اهلل  ٕ الؿ ٓ يالرون مالٚ إٔالزل 

 ًٚ ًٚ فِحُؿ بالف يف ـالؾ زمالٚن، ويف ـالؾ مُالٚن، ؾُالؾ مالـ اظتَالد هالذا اهلل ذظ صٚحل

آظتَٚد ـٚفٔٓقد افذيـ يف حَٓؿ ٕزفالٝ هالذه أيالٜ افُريّالٜ، يُالقن ـالٚؾرًا مرتالدًا 

ظالالالـ ديْالالالف، وفُالالالـ هْالالالٚ رء ٓبالالالد مالالالـ ذـالالالره: إن امالالالـ بؼالالاليًٜ اهلل تٌالالالٚرك وتًالالالٚػ، 

ٚ، إمالٚ ـالالً وإمالٚ وأ ٚ صٚحلٜ فُؾ زمٚن، وفُؾ مُٚن، وفُْالف ٓ حيُالؿ ؾًالالً هبال

ًٚ أو جالالالزًأ ؾِالالالف ٕهالالالٔٛ مالالالـ هالالالذه أيالالالٜ، فالالالف ٕهالالالٔٛ مالالالـ هالالالذه أيالالالٜ، فُالالالـ هالالالذا  بًوالالال

افْهالٔٛ ٓ يهالؾ بالف إػ أن خيالالرج ظالـ دائالرة اإلشالالالم، ؾٔجالٛ أن ًِٕالؿ أن هْالالٚك 

ًٚ، اإليامن هق افذي اشتَر يف افَِٛ، واإلشالم: هق أثر هذا  ًٚ وهْٚك إشالم إيامٕ

وإبالالالدان، وبًْالالالٌٜ ؿالالالقة اإليالالالامن افالالالذي يُالالالقن اإليالالالامن افالالالذي ييٓالالالر ظالالالذ اجلًالالالد 

 فَِٛ ادٗمـ يُقن صالح طٚهر هذا اإلًٕٚن واشتَٚمٜ جقارحف وبدٕف.

ـالالام أصالالٚر ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم إػ هالالذه احلََٔالالٜ بَقفالالف يف حالالديٞ افالالًْامن 

إػ أن يَقل ظِٔف افهالة  شإن احلالل بغ واحلرام بغ ...»بـ بنر افذي أوفف: 
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وإن يف اجلًالالالالالد موالالالالالٌٜ إذا صالالالالالِحٝ صالالالالالِ  اجلًالالالالالد ـِالالالالالف، وإذا  أٓ»وافًالالالالالالم: 

 .شؾًدت ؾًد اجلًد ـِف أٓ وهل: افَِٛ

ؾهالالالالالالالح افيالالالالالالٚهر مالالالالالالرتٌط بهالالالالالالالح افٌالالالالالالٚضـ بنالالالالالالٓٚدة هالالالالالالذا احلالالالالالالديٞ وبًالالالالالالض 

إحٚديالالالالٞ إخالالالالرى افتالالالالل شالالالالٌؼ ذـرهالالالالٚ يف ابتالالالالداء هالالالالذه اجلًِالالالالٜ، فُالالالالـ إذا ـالالالالٚن 

ٚ، هالالالالذا افهالالالالالح بًْالالالالٌٜ ؿالالالالقة اإليالالالالامن يُالالالالقن ًٕالالالالٌٜ افهالالالالالح يف افٌالالالالدن ـالالالالام ذـرٕالالالال

بقالالالالالء مالالالالالـ إحُالالالالالٚم اإلشالالالالالالمٜٔ،  ؾ  افيالالالالالٚهر هالالالالالق اإلشالالالالالالم، ؾالالالالال٘ذا ادًالالالالالِؿ أَخالالالالال 

ؾالالالٚإلخالل هالالالذا ٓ خيرجالالالف ظالالالـ دائالالالرة اإلشالالالالم ؿالالالد خيرجالالالف ظالالالـ دائالالالرة اإليالالالامن، 

ادىِالالالؼ أي: افُٚمالالالؾ، بًالالالض افًِالالالامء يٍنالالالون ؿقفالالالف ظِٔالالالف افهالالالالة وافًالالالالم يف 

 ش:ي حالالغ يالالز:ي وهالالق مالالٗمـٓ يالالز:ي افالالزا»احلالالديٞ افهالالحٔ : افالالزا:ي حالالغ يالالز:ي، 

ٓ أحالد مالـ ادًالِّغ افالذيـ  اجلالقاب:هؾ افزا:ي إذا زٕك ـٍالر وارتالد ظالـ ديْالف؟ 

مالالالالـ  افًالالالالْٜ واجلامظالالالالٜ يَقفالالالقن بالالالالٖن افزٕالالالالك أو ؽالالالالر افزٕالالالالك هالالالؿ ظالالالالذ ضريَالالالالٜ أهالالالالؾ

 ادًٚي، بؾ ومـ افٌُٚئر خيرج ادًِؿ مـ دائرة اإلشالم.

 ش:ي حالالغ يالالز:ي وهالالق مالالٗمـ؟ٓ يالالز:ي افالالزا»إذًا: مالالٚ مًْالالك ؿقفالالف ظِٔالالف افًالالالم: 

ًٚ ـٚمؾ اإليامن، فُـ هق بذفؽ ٓ خيرج ظالـ دائالرة اإلشالالم،  أي: ٓ يُقن مٗمْ

وصالالٌف بًوالالٓؿ اإليالالامن بالالدائرة وحالالقل هالالذه افالالدائرة دائالالرة أخالالرى حتالالٔط بٚفالالدائرة 

إوػ، ؾحْٔام زٕك افزا:ي خرج مـ افدائرة إوػ أي: اإليامن افُٚمالؾ، فُْالف 

 خرى وهل: دائرة اإلشالم ؾٓق ٓ يزال مًِاًم.مٚ خرج مـ افدائرة إ

ـذفؽ ـؾ مالـ يًهال اهلل ظالز وجالؾ أي مًهالٜٔ ـٕٚالٝ، ٓ عالقز إخراجالف مالـ 

ًٚ امالالالٚ يتًِالالالؼ  افالالالدائرة إخالالالرى افُالالالزى وهالالالل: دائالالالرة اإلشالالالالم إٓ إذا جحالالالد صالالالٔئ

بٚفدائرة إوػ أي: دائرة اإليامن، ؾ٘ذا إُٔر مٚ جٚء يف افؼع، وهذا اإلُٕٚر فف 
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 بٚإليامن حْٔئذ خرج ظـ دائرة اإليامن، وظـ دائرة اإلشالم. ظالؿٜ

ُؿ ﴿ؾٚٔيالالالالالالالالالالالالٜ افًالالالالالالالالالالالالٚبَٜ:  ْوَفئِالالالالالالالالالالالالَؽ ُهالالالالالالالالالالالال ُٖ ْؿ باِلالالالالالالالالالالالاَم َإٔالالالالالالالالالالالالَزَل اهلل ُ َؾ الالالالالالالالالالالال ُُ ـْ مَلْ حَيْ َوَمالالالالالالالالالالالال

ٚؾُِرونَ  الال َُ إن ـالالٚن افالالذي ٓ حيُالالؿ يُْالالر صالالالح افؼالاليًٜ أن حيُالالؿ  [11]المائةة:ة:﴾اْف

ة اإليالالالالامن، ودائالالالالرة ٚ يف ـالالالالؾ زمالالالالٚن ومُالالالالٚن، ؾَالالالالد خالالالالرج ظالالالالـ افالالالالدائرتغ: دائالالالالرهبالالالال

 اإلشالم أي: صٚر مرتدًا ظـ ديـ اهلل تٌٚرك وتًٚػ.

أمالالٚ إن ـالالٚن يالالٗمـ بالالام يف افالالدائرة إوػ وهالالق: وجالالقب احلُالالؿ بالالام إٔالالزل اهلل، 

ًٚ ٓ حيُالالؿ بالالام إٔالالزل اهلل إمالالٚ ـالالالً وإمالالٚ جالالزًء، ؾحْٔئالالذ  فُالالـ هالالق ؾًالالالً ـالالام ؿِْالالٚ إٍالال

ٓ يالالزال داخالالؾ افالالدائرة إخالالرى  خالالرج ظالالـ دائالالرة اإليالالامن افالالدائرة افُٚمِالالٜ، وفُْالالف

وهالالالل دائالالالرة اإلشالالالالم  فالالالذفؽ ؿالالالٚل ترمجالالالٚن افَالالالران ظٌالالالد اهلل بالالالـ ظٌالالالٚس رِض اهلل 

ْؿ باِلالالاَم َإٔالالالَزَل اهلل ُ ﴿ظالالالْٓام ؿالالالٚل: فالالالٔس إمالالالر يف تًٍالالالر هالالالذه أيالالالٜ:  الالال ُُ ـْ مَلْ حَيْ َوَمالالال

ٚؾُِرونَ  َُ ْوَفئَِؽ ُهُؿ اْف ُٖ ٌالالة ؿالدياًم، ـام يَقفالقن: أي: ـالام يَقفالقن اف [11]المائ:ة:﴾َؾ

ًٚ: إٕالف افٍُالر بًْٔالف؟ ؿالٚل: ٓ ابالـ ظٌالٚس يَالقل: ٓ إٕالام  ويَقل بًوٓؿ افٔقم حالديث

هق ـٍر دون ـٍالر، إٕالام هالق ـٍالر دون ـٍالر، وهالذه اجلِّالٜ افتالل ٕىالؼ هبالٚ ترمجالٚن 

افَران وؾن هبٚ تِؽ أيٜ افُريّٜ ظِٔٓٚ صقاهد ظديدة جدًا مـ افًْٜ بؾ ومـ 

 افَران افُريؿ.

هالالالحٔ  ادتٍالالالؼ ظالالالذ صالالالحتف بالالالغ افنالالالٔخغ: إٔالالالف ظِٔالالالف افًالالالالم يف احلالالالديٞ اف

 .ششٌٚب ادًِؿ ؾًقق، وؿتٚفف ـٍر»ؿٚل: 

ؾٚدًالالالِؿ حٔالالالْام يَٚتالالالؾ أخالالالٚه ادًالالالِؿ ـٍالالالر بالالالْص هالالالذا احلالالالديٞ ـٍالالالرًا، فُالالالـ 

احٍيقا جٔدًا ـِّٜ ظٌد اهلل بـ ظٌٚس ـٍر دون ـٍر، مٚ افالدفٔؾ ظالذ ذفالؽ؟ أدفالٜ 
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ًٚ مْٓالالالٚ: ؿقفالالالف تٌالالالٚر ِمَِْغ ﴿ك وتًالالالٚػ: ـثالالالرة ـالالالام ؿِالالالٝ إٍالالال ْٗ ُالالال ـَ ادْ
تَالالالِٚن ِمالالال ٍَ َوإِْن َضٚئِ

الالل  ٌِ
ل َتٌْ

تاِلال ُِقا اف  ٚتِ الال ََ َرى َؾ َذ إُْخالال ٚ َظالال َدامُهَ ْٝ إِْحالال الال ٌَ ِْ٘ن َب اَم َؾالال ُٓ ُحقا َبْٔالالَْ
ِِ َْٖصالال الالقا َؾ ُِ اْؿتَتَ

لَء إَِػ َأْمِر اهلل ِ ٍِ  .[1]الحجرات:﴾َحت ك َت

بٚؽٔالالالٜ، إحالالالدامهٚ مًتديالالالٜ حالالالدامهٚ: إؾالالال٘ذًا: هْالالالٚ ضٚئٍتالالالٚن مالالالـ ادالالالٗمْغ اؿتتِالالالقا 

الال حِ ادُ  مالالرت افىٚئٍالالٜ ادًالالِّٜأُ  ٜ أن يَالالٚتِقا افىٚئٍالالٜ افٌٚؽٔالالٜ، فُالالـ ٕحالالـ ٕالالرى هْالالٚ َ 

يف ٕالالالص أيالالالٜ أن اهلل ظالالالز وجالالالؾ مالالالٚ رؾالالالع ظالالالْٓؿ اشالالالؿ اإليالالالامن، وهالالالق ؿقفالالالف تٌالالالٚرك 

ُِقا﴿وتًٚػ:  ِمَِْغ اْؿتَتَ ْٗ ـَ ادُْ تَِٚن ِم ٍَ  .[1]الحجرات:﴾َوإِْن َضٚئِ

ٌالالٚة افالالذيـ يَالالٚتِقن أهالالؾ احلالالؼ هالالؿ مٗمْالالقن مالالـ جٓالالٜ، وفُالالـ ؾالال٘ذًا: هالالٗٓء افٌ

وؿًالالقا يف افٍُالالر مالالـ جٓالالٜ أخالالرى، ذفالالؽ هالالق مًْالالك ؿالالقل ابالالـ ظٌالالٚس : ـٍالالر دون 

 ـٍر.

ؿُ ﴿ول ظْٓالالالالٚ: ٗؾالالالال٘ذًا: أيالالالالٜ ادًالالالال ْوَفئِالالالالَؽ ُهالالالال ُٖ ْؿ باِلالالالاَم َإٔالالالالَزَل اهلل ُ َؾ الالالال ُُ ـْ مَلْ حَيْ  َوَمالالالال

ٚؾُِرونَ  َُ  .[11]المائ:ة:﴾اْف

ـٍالالر ظّالالؾ، ؾّالالـ جحالالد ذظٔالالٜ افًّالالؾ بالالٚفَران ؾٓالالق  إٕالالام تًْالالل ـٍالالر جحالالقد أو

ـٚؾر مرتالد ظالـ ديْالف، ومالـ اظالس ف وأؿالر بالذفؽ ؾٓالق مالٗمـ، وفُْالف إيامٕالف ٕالٚؿص  

ٕٕالالف ٓ يًّالالؾ بالالام يالالٗمـ بالالف، مالالـ هْالالٚ ؿالالٚل أهالالؾ افًِالالؿ: بالالٖن اإليالالامن يزيالالد، ويالالَْص 

 وزيٚدتف افىٚظٜ، وَٕهٕٚف ادًهٜٔ.

 (00:  28: 01/   218) اهلدى والنور / 
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 َٓ٘باب 

 )إَىٚع(

ظذ إضالؿف ف ظامل ـِٓٚ، وافًَٔدة وـؾ رء، أو خيص احلُؿ  مداخِٜ:

 افؼظل.

ٓ مٚ خيص احلُؿ افؼظل، خيص افًَٔدة، أي: مالـ مل حيُالؿ بالام  افنٔخ:

إٔزل اهلل مًتَدًا أن ظدم احلُؿ بام إٔزل اهلل هق افهقاب مًتَدًا أن احلُؿ بٌر 

 ٚمل وهق افُٚؾر وهق افٍٚشؼ.مٚ إٔزل اهلل هق افهقاب، ؾٓق افي

 -مالالٚ بّْٔٓالالل ظالالريف أو ؽالالر ظالالريف–أمالالٚ مالالـ حُالالؿ بحُالالؿ خالالٚفػ ؾٔالالف افؼالالع 

فُْف يًتَد إٔف خمٚفػ فِؼع، وأن افهقاب هق افؼع، ؾٓذا فٔس ـٚؾرًا، وإٕام 

يالالالٖـِقن افربالالالٚ، وينالالالؿقن، ويزٕالالالقن.. إػ اخالالالره،  ـهالالالق يف زمالالالرة افًهالالالٚة، ـٚفالالالذي

٘ذا اؿالسن مالع هالذه ادخٚفٍالٜ خمٚفٍالٜ ؿٌِٔالٜ ـالام هٗٓء ـِٓالؿ خيالٚفٍقن افؼاليًٜ، ؾال

يَقفالالالالقن يف بًالالالالض افالالالالٌالد، تَالالالالقل فالالالالف: صالالالالؾ مالالالالثالً، يَالالالالقل فالالالالؽ: بالالالالال صالالالالالة.. بالالالالال 

ضٓالالالٚرة.. هالالالذا ـالالالٚن يف زمالالالـ مٙالالال وإَٙالالال، هالالالذا هالالالق افٍُالالالر  ٕٕالالالف يًتَالالالد بٌَِالالالف 

 خال ف مٚ ذع ربْٚ تٌٚرك وتًٚػ.

فالالؽ: اهلل يتالالقب ظِْٔالالٚ إذا ؿٔالالؾ فِّالالرايب مالالثالً: دالالٚذا إٔالالٝ تٖـالالؾ احلالالرام؟ يَالالقل 

 بدٕٚ ًٕٔش. هذا فٔس ـٚؾرًا.
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 أمٚ إذا ؿٚل: بال حرام.. بال حالل.. ؾَد ـٍر.

بٚختهٚر، وهذا بحالٞ ضقيالؾ جالدًا وظًالك اهلل أن عًّْالٚ يف مْٚشالٌٜ أخالرى: 

 وـٍر ظّع. ،ن افٍُر ؿًامن: ـٍر اظتَٚديإ

ر افًّالع افٍُر آظتَٚدي هق افذي يًتَد اظتَٚد افٍُٚر، ؾٓذا مرتد، وافٍُال

 افذي يًّؾ ظّؾ افٍُٚر، فُـ ٓ يًتَد اظتَٚدهؿ.

 يًتَد ًٍٕف إٔف مَك. مداخِٜ:

 مَك خمىئ. افنٔخ:

 (  00:  28:  35/ 247) اهلدى والنور/ 
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 إضالّ ايٓجاشٞ

ربٚفًْالالٌٜ دقوالالقع  مداخِالالٜ: جالاٚل ؿبٚظتٌالالٚر إٔالالف ثٌالالٝ فْالالٚ إٔالالف  اْف ، فُالالـ مالالٚ مًالاِل

 دظالالٚ إػ اإلشالالالم، ٓ ظّالالؾ رء وهالالق ٕالالدري دالالٚذا هالالق مل حيُالالؿ بٚإلشالالالم، وٓ

 بٔده افًِىٜ، وهق حٚـؿ ومىٚفٛ بتحُٔؿ ذع اهلل.

 يُتؿ إيامٕف ظْدك أم مٚ ؾٔف؟ مًِؿؾٔف  افنٔخ:

ـْ َمـ؟ مداخِٜ:  ؾٔف، فُـ مق صٚحٛ افًِىٜ، يُتؿ إيامٕف خيٚ ف ِم

 خٚيػ مثؾ مٚ خيٚ ف احلُٚم يف اخر افزمٚن. افنٔخ:

 ْٚ يف مًٖفٜ ومـ مل حيُؿ بام إٔزل اهللحجٜ ؿقيٜ واهلل صٔخ مداخِٜ:

 احلََٜٔ يًْل إٔف هق حٚـؿ.. مداخِٜ:

 احلََٜٔ إٔؽ مٚ إتٌٓٝ. افنٔخ:

 ...فنق فهٚت  مداخِٜ:

 ... افنٔخ:

يًْالالالالل: هالالالالذا فالالالالف ظالالالالذر إٔالالالالف خيالالالالٚ ف وٓ يًّالالالالؾ بٚإلشالالالالالم وٓ يًالالالالٔش  مداخِالالالالٜ:

 فإلشالم.

ؾٓالالق فالالٔس بًالالذر،  ظالالذر بٚفًْالالٌٜ فَالالقة اإليالالامن بٚفًْالالٌٜ فوالالًػ اإليالالامن افنالالٔخ:
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 ... بْٔف وبغ ربف.

ظِٔالالف، صالالالة افهالالحٚبٜ ظِٔالالف، يًْالالل: هالالذه  ¢يًْالالل: صالالالة افرشالالقل  مداخِالالٜ:

 مـ افرشقل فف. ةصٓٚدة ـٌر

 ... توًػ افنٓٚدة هذه، هذه افىِٜ افتل ضًِٝ ؾٔٓٚ حٚمٜٔ. افنٔخ:

جٚرمٚ ثٌٝ أن  مداخِٜ:  إيامٕف ـٚن ؤًػ؟ اْف

 ٕف...بٚفًٌْٜ إٔف عٓر ب٘يام افنٔخ:

صالالٔخْٚ امُالالـ ًٕالالتدل مالالـ هالالذه افَهالالٜ ظالالذ ؿوالالٜٔ احلُالالؿ بالالام إٔالالزل  مداخِالالٜ:

 اهلل..

 ... مداخِٜ:

 ... وهق افذي ؿٚل: إٔف فقٓ إنٌٚفف بٚحلُؿ جلٚء وؽًؾ ؿدمل. افنٔخ:

 ذفؽ هرؿؾ يٚ صٔخ. مداخِٜ:

 ذفؽ هرؿؾ. افنٔخ:

 ؿدمل مـ؟ مداخِٜ:

 ؿدمل رشقل اهلل ظِٔف افهالة وافًالم. مداخِٜ:

 هذا هرؿؾ ؿٚقٚ. داخِٜ:م

 ... ظجٌٜٔ جدًا، ؾٔٓٚ مـ احلُؿ وافًز ... مداخِٜ:

 أيـ ٕالؿٔٓٚ أشتٚذٕٚ. مداخِٜ:
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خٚريأول حديٞ يف  مداخِٜ: خٚريشٚبع يف صحٔ   اٌف  .اٌف

 أول؟ مداخِٜ:

خٚريشٚبع حديٞ يف صحٔ   مداخِٜ:  اخر ـتٚب بدء افقحل. اٌف

ربٚفًْالالٌٜ دقوالالقع  افًالالٗال: جالاٚل ـقٕالالف أظِالالـ افٌْالالل ظِٔالالف افهالالالة ، يًْالالل: اْف

وافًالالالم افهالالالة ظِٔالالف، هالالذه إصالالٚرة واوالالحٜ ظالالذ إٔالالف مالالٚت ظالالذ اإلشالالالم، فُْالالف 

ؿك مـ ٕٚحٜٔ أخرى يف مقوقع وهق حٚـؿ بتحُٔؿ ذع اهلل ظز وجؾ، ؾْريد 

 تًَِٔؽ حقل هذا ادقوقع؟

إٔالالالٚ ٓ أعّالالالف بٚفتَهالالالر مٌالالالٚذة، وفُْالالالل أؿالالالقل: إٕالالالف إن ـالالالٚن ظْالالالد ربْالالالٚ  افنالالالٔخ:

ٚرك وتًالالٚػ ؽالالر مًالالذور وفالالٔس يف تىٌَٔالالف أحُالالٚم افؼالالع ابتالالداء، بالالؾ ؿٌالالؾ ـالالؾ تٌالال

ذفالالؽ يف دظقتالالف فنالالًٌف افالالذي هالالق حالالٚـؿ ظِٔالالف إػ اإليالالامن بّثالالؾ مالالٚ هالالق امالالـ بالالف، 

ؾٓالالالذا ؿٌالالالؾ أن يىٌالالالؼ إحُالالالٚم افؼالالالظٜٔ، ٕن إحُالالالٚم افؼالالالظٜٔ تتىِالالالٛ وجالالالقد 

ٖ ؿ صالالٖٕف دُالالقم قالالؿ يتٌَِالالقن هالالذه إحُالالٚم، ؾالال٘ذا ـالالٚن صالالًٌف مالالـ افْهالالٚرى صالال

ؿٌؾ أن هيديف اهلل ظز وجؾ فإلشالم، ؾِٔس مـ ادؼوع بؾ وٓ مـ ادًَالقل ٓ 

مالالـ ؿريالالٛ وٓ مالالـ بًٔالالد أن حيُّٓالالؿ بٚإلشالالالم، وهالالؿ ٓ يًِّالالقن ظالالـ اإلشالالالم 

ًٚ، بالالؾ إن أول مالالٚ عالالٛ ظِٔالالف هالالق أن يالالدظقهؿ إػ اإلشالالالم، وأن يقوالال  قالالؿ  صالالٔئ

َٕقل إٔف مَك يف ترـف فتحُٔؿ هذا اإلشالم افذي امـ بف. عٛ ظِٔف، ؿٌؾ أن 

 أحُٚم ربف ظز وجؾ.

ًٚ هق أن يدظقهؿ إػ هالذا اإلشالالم افالذي امالـ هالق  ؾٚفقء افقاو  افٌغ  ٚم

يف افُتٚب افذي ـٚن أرشِف إػ هرؿؾ مِؽ  ¢بف، ـام أصٚر إػ ذفؽ رشقفْٚ 
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 افروم ؿٚل فف: أشِؿ تًِؿ، ؾٕ٘ام ظِٔؽ إثؿ إرئًغ.

 مرتغ. يٗتؽ اهلل أجرك مداخِٜ:

مرتغ، ؾ٘ن مل تًٍؾ ؾٕ٘ام ظِٔؽ إثؿ إرئًغ، ؾالدظٚه افرشالقل ظِٔالف  افنٔخ:

افًالالالم أول مالالٚ دظالالٚه إػ أن يالالدخؾ يف اإلشالالالم، ثالالؿ بٚفتالالٚال أن يالالدظق إريًالالٔغ 

وهالالؿ افنالالًٛ وهالالؿ افٍالحالالغ إػ أن يٗمْالالقا بّثالالؾ مالالٚ امالالـ بالالف، ويُالالقن بالالذفؽ فالالف 

 ف بّثؾ مٚ امـ هق بف.أجران: أجر إيامٕف وأجر تًٌٌف إليامن صًٌ

جٚرأؿقل: هذا هق ـٚن افقاجٛ ظذ  رمحالف اهلل، فُالـ ٓ أؿالقل ـالام جالٚء  اْف

إٕالالف مَكالال يف ظالالدم تىٌَٔالالف ف حُالالٚم، ٕن إحُالالٚم هْالالٚ ؽالالر واردة،  افًالالٗال:يف 

فُالالـ ؿالالالد يُالالالقن مَكالالالًا يف ظالالدم دظقتالالالف فنالالالًٌف إػ أن يٗمْالالالقا بّثالالؾ مالالالٚ امالالالـ بالالالف، 

ًٚ بٖٕالف ـالٚن مَكالًا أو ؾْحـ ُٕؾ إمر إػ اهلل ظز وجؾ ًٚ أو إعٚب ، وٓ َٕىع شٌِ

ًٚ يُالتؿ إيامٕالف، فُالـ دالٚذا؟ اهلل  ـٚن ؽر مَكال، فُالـ أشالقأ أحقافالف إٔالف ـالٚن مٗمْال

أظِالالؿ دالالٚذا، ؾالال٘ن ـالالٚن فالالف ظالالذر ظْالالد اهلل واهلل يًالالر ف ويٌَالالؾ وإٓ ؾالالال يٌَالالؾ ظالالذره، 

ثالر مالـ فُـ ذفؽ ٓ خيرجف ظـ دائرة اإليامن، ؾٓق مٗمـ، صالٖٕف يف هالذا صالٖن ـ

حُالالٚم زمْٕٚالالٚ افٔالالقم افالالذيـ ييٓالالر مالالْٓؿ بًالالض اإلشالالالمٔٚت، وييٓالالر مالالْٓؿ أصالالٔٚء 

ًٚ بتىٌٔالالالؼ أحُالالالٚم اهلل وذيًتالالالف  مًٚـًالالالٜ، ومالالالـ أبرزهالالالٚ: أ الالالؿ ٓ ييٓالالالرون اهتاممالالال

تٌٚرك وتًٚػ، ؾالال صالؽ أن هالذا تَهالر، ـالام أن ذاك تَهالر، فُالـ إمالٚ أن يُالقن 

وهالٗٓء إػ اهلل ظالز وجالؾ، مًذور أو أٓ يُقن مًذور، ؾحًٚب ـؾ مالـ هالٗٓء 

ؾّـ مل يُـ مًذورًا ؾٓق يًتحؼ افًَٚب وافًذاب ظْد اهلل تٌٚرك وتًالٚػ، وإن 

ـالالٚن مًالالذورًا ؾربْالالٚ ظالالز وجالالؾ يًٚمالالؾ ـالالؾ إًٕالالٚن بالالام يًالالر ف مالالـ حََٔالالٜ أمالالره، هالالذا 

جٚررأيل يف مقوقع   رمحف اهلل. اْف
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ٚرك شالالالٗال: إن ـالالالٚن افيالالالـ يف هالالالذه ادًالالالٖفٜ أ الالالٚ تٍْالالالذ ظالالالذ مًالالالٖفٜ تٍُالالالر تالالال

 افهالة واحلُٚم.

ٓ، ٕحـ ربىْٚ يف اجلقاب بًّٖفٜ احلُٚم، وأن تُِّْٚ بقء مـ  افنٔخ:

افتٍهٔؾ، أمٚ ؿؤٜ ترك افهالة مٚ ـٚن خٚضرًا يف افٌٚل، فُـ إٔٚ أن خيىر يف 

بالٚال رء اخالر، وهالق يتًِالالؼ بتىٌٔالؼ إحُالٚم، إٔالالف هالق فالق امالالـ هالق وصالًٌف ؾِالالٔس 

ذه افنالالالالظٜ ظالالالذ إحُالالالٚم، ٕٕالالالالف فالالالٔس ظالالالٚيش مالالالالع ع هبالالالِِالالال ى  مالالالـ ادتٔنالالال فالالالالف أن يَ 

ًٚ أن يًالٚرع يف تىٌٔالؼ إحُالٚم افتالل  افرشقل ظِٔالف افًالالم، وفالذفؽ ؾِالٔس مٍُِال

ٕزفالٝ ظالالذ افٌْالل ظِٔالالف افًالالالم، وإٕالام يُّالالـ أن يَالٚل: مالالٚ يًِالالؿ مالـ ذفالالؽ يىٌَالالف، 

 هذا هق.

إذًا أشتٚذي افٍُر ادًْقب إػ ظدم حتُٔؿ ذع اهلل ظز وجؾ هق  مداخِٜ:

ام ًِٕالالؿ مالالـ أن افٍُالالر دون ـٍالالر، وـٍالالر ظّالالع وـٍالالر اظتَالالٚدي، وهُالالذا، يًْالالل: بالال

 هذا يْىٌؼ ظذ أيٜ حًٛ افتخهٔص.

 أي ًٕؿ، خيتِػ اختال ف إصخٚص. افنٔخ:

ـؿ ـٚؾر ؾًالً، وؿد يُقن ـٚؾر ـٍر ظّالع مالثالً، مالثالً ٚؿد يُقن احل مداخِٜ:

ىٌالؼ افهالٚف  مالـ افؼاليًٜ فق ؿٚل: واهلل ٕىٌؼ مٚ صالِ  مالـ افؼاليًٜ اإلشالالمٜٔ، ٕ

ًٚ ظالالالذ  اإلشالالالالمٜٔ، ؾٔالالالف أحُالالالٚم ٓ تهالالالِ  قالالالذا افزمالالالٚن، هالالالذا ًٕالالالًّف ٕحالالالـ أحٕٔٚالالال

 بًض افَوٚة أو احلُٚم يَقفقا ويكحقا بّثؾ هذا افُالم.

 إذًا ـٍر افَوٚة وٓ تٍُر احلُٚم. افنٔخ:

 ًٕؿ ٕحـ شًّْٚه مـ ٕٚس ؿوٚة أـثر رء إٔٚ شًّتف احلََٜٔ. مداخِٜ:
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 ًٌِقن افًامئؿ؟وي مداخِٜ:

 ٓ، مدٕٔغ، ؿوٚة مدٕٔغ. مداخِٜ:

: فُالالـ هالالق صالالٚظر بالالٖن هالالذه افَوالالٜٔ خمٚفٍالالٜ فؼالاليًٜ اهلل ظالالز مداخِالالٜ مالالـ اخالالر

وجؾ، ويتّْك فق إٔف يًتىٔع أن حيُؿ بؼيًٜ اهلل، وؾًالالً ؾٔالف ٕالٚس مالـ افَوالٚة 

اددٕٔغ ظْالدهؿ هالذا افنالًقر، يَالقل: يالٚ فٔالٝ ٕىٌالؼ افؼاليًٜ اإلشالالمٜٔ، ٕتّْالك، 

ُالالالـ مالالالٚ يىِالالالع بٖيالالالديْٚ، ٕٕالالالٚ مَٔالالالديـ هبالالالذه افْهالالالقص افتالالالل بالالالغ أيالالالديْٚ، ؾٓالالالذا مالالالٚ ف

حُّف، يًتُْر هذا افَٕٚقن ويَقل فؽ: إٔف خمٚفػ فِؼع، هذا يىِع يد بٔدي 

أؿىالالع يالالد افًالالالٚرق أحُالالؿ بَىالالالع يالالد افنالالالٚرع أؾًالالؾ، وفُالالالـ مالالٚ أ ُالالالـ، مالالٚ ظْالالالدي 

 صالحٔٚت، يًْل: هؾ هٗٓء ظِّقا مًهٜٔ خمٚفٍٜ فِؼع؟

 هذا يًِؿ ظذ افًٗال افًٚبؼ. خ:افنٔ

 افًٗال هق ًٍٕف. مداخِٜ:

 .مًِؿأن هذا مًهٜٔ يًتز ظِّف، وهق  مداخِٜ:

 فٔس ـٚؾراً  افنٔخ:

 فٔس ـٚؾرًا. مداخِٜ:

 (00:  49: 58/ 257) اهلدى والنور / 

 (00:  51: 53/ 257) اهلدى والنور / 

 (00:  52: 10/ 257) اهلدى والنور / 

 (00:  57: 23/ 257/ ) اهلدى والنور 

 (00:  02: 12/ 258) اهلدى والنور / 
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 َباٜع١ َٔ ال حيهِ مبا أْصٍ اهلل

 صٔخ هؾ عقز أن ٌٕٚيع مـ ٓ حيُؿ بام إٔزل اهلل؟  مداخِٜ:

 هؾ عقز مٚذا؟ افنٔخ:

: ت مٔتالالاٜل  مداخِالالاٜل ت مالالاٚل يع ومالالاٚل افًٌٔالالاٜل أن يف حالالالديٞ أن ظّالالالر يًْالالالل: ...مالالاـل ٓ يٌالالاٚل

 ؟ ن مثالً يف حُٚم مـ ٓ حيُؿ بام إٔزل اهللجٚهِٜٔ ؾُٔػ ٌٕٚيع أ

 مٚذا تٌٚيع يًْل مٚ ؾّٓٝ؟  افنٔخ:

بًٔالالٜ فإلمالالٚم يًْالالل أو احلالالٚـؿ مالالثالً ـٔالالػ ادٌٚيًالالٜ مالالثالً إذا ـالالٚن هالالق  مداخِالالٜ:

 حيُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل؟ 

ٕالف يقجالد بًٔالٜ افٔالقم؟ افًٌٔالٜ ٓ تُالقن إٓ فِخٍِٔالٜ إمـ افذي ؿالٚل فالؽ  افنٔخ:

ًٚ.افذي خيتٚره اد  ًِّقن مجًٔ

 د. وهؾ عقز تًد   مداخِٜ:

 ٓ مٚ عقز مٚ عقز.  افنٔخ:

 أحًـ اهلل إفٔؽ يٚ صٔخ.  مداخِٜ:

 وإيٚك. افنٔخ:

 (  00:  13: 22/ 337) اهلدى والنور /
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ُٜ  ٌ ايصسٜع١طَِّعاملٛقف َٔ احلانِ ايرٟ 

 مالالٚ مقؿٍْالالٚ مالالـ احلالالٚـؿ افالالذي يًىالالؾ ذيًالالٜ اهلل شالالٌحٕٚف وتًالالٚػ وٓ افًالالٗال:

 حيُؿ هبٚ، وهؾ عقز اخلروج ظْف؟

 تَهد هؾ عقز اخلروج ظِٔف. افنٔخ:

 ظِٔف ًٕؿ. افًٚئؾ:

فالالٔس ظْالالف  ٕن اخلالالروج ظْالالف شالالٓؾ، وهالالذا هالالق افقاجالالٛ إذا وجالالدت  افنالالٔخ:

 حٚـاًم خرًا مْف. واو .

 هذا اجلقاب دٚ مل تًٖل ظْف.

 يًْل ودٚربتف ـام يَقل افًٌض. افًٚئؾ:

ؾٓالالالذا شالالالٗال هالالالق ـالالالام يَالالالٚل افٔالالالقم مقوالالالٜ افًالالالٚظٜ،  أمالالالٚ اخلالالالروج ظِٔالالالف افنالالالٔخ:

بٚفًْالالٌٜ فِنالالٌٚب يف افًالالٚمل اإلشالالالمل، مالالْٓؿ مالالـ يًالالٖل ويَالالػ ظْالالد جالالقاب أهالالؾ 

افًِؿ، ومْٓؿ مـ ٓ يًٖل ويالتحّس وحيالٚول اخلالروج ظالذ احلالٚـؿ، ثالؿ هالق ٓ 

ًٚ، ؾٚفذي أريد أن أؿقفالف: اخلالروج ظالذ احلالٚـؿ مالـ افْٚحٔالٜ  يًتىٔع أن يًٍؾ صٔئ

 أمر جٚئز وؿد عٛ، فُـ بؼط أن ٕرى افٍُر افكي  افٌقاح. افؼظٜٔ هق

افؼط افثٚ:ي: أن يُقن ب٘مُٚن افنًٛ أن خيرج ظذ هذا احلٚـؿ وئًىر 
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ظِٔالالالف وحيالالالؾ دِالالالف، دون إراؿالالالٜ دمالالالٚء ـثالالالرة وـثالالالرة جالالالدًا، ؾوالالالالً ظالالالـ مالالالٚ إذا ـالالالٚن 

ظالذ  افنًٛ ـالام هالق افقاؿالع افٔالقم يف ـالؾ افالٌالد اإلشالالمٜٔ ٓ يًالتىٔع اخلالروج

احلُالالالالٚم، ذفالالالالؽ ٕن احلُالالالالٚم ؿالالالالد أحالالالالٚضقا إًٍٔالالالالٓؿ بالالالالٖٕقاع مالالالالـ افَالالالالقة وافًالالالالالح، 

ًٚ يدؾًقن بف ذ مـ ؿد خيالرج ظِالٔٓؿ مالـ صالًٌٓؿ أو  ًٚ وشٔٚج وجًِقا ذفؽ حٚئى

 أمتٓؿ.

وفذفؽ ؾٕٖٚ يف اظتَٚدي فق ـٚن اجلالقاب عالقز اخلالروج ظالذ احلُالٚم ؿالقًٓ  

ذه إيالالالالٚم هالالالالق ؽالالالالر ذي واحالالالالدًا وبالالالالدون أي تٍهالالالالٔؾ، ؾٖٕالالالالٚ أؿالالالالقل: افًالالالالٗال يف هالالالال

ًٚ يًالالتىًٔقن أن خيرجالالقا  مقوالالقع  ٕٕالالف ٓ يقجالالد مالالـ خيالالرج، وفالالق وجالالدٕٚ صالالًقب

 ظذ حُٚمٓؿ فَِْٚ قؿ أخرجقا ظذ افٍُٚر ؿٌِٓؿ.

ؾالال٘ذًا: هالالذا افًالالٗال فالالٔس فالالف دالالؾ مالالـ اإلظالالراب ـالالام يَقفالالقا افْحقيالالقن، فُالالـ  

ذا مقجالقد مـ افْٚحٜٔ افؼالظٜٔ عالقز اخلالروج ظالذ احلالٚـؿ إذا أظِالـ ـٍالره، وهال

يف بًالالالالالض افالالالالالٌالد مالالالالالع إشالالالالالػ افنالالالالالديد وفُالالالالالـ فالالالالالٔس هْالالالالالٚك صالالالالالًٛ يًالالالالالتىٔع أن 

 خيرج... ويًُٛ اجلقفٜ وحيؾ دِف.

وقالالذا ٕحالالـ َٕالالقل ظالالذ افنالالًقب اإلشالالالمٜٔ أن يًْالالقا بالالام يُّالالْٓؿ مالالـ افَٔالالٚم 

ًٚ مهالالالٍك، ثالالالؿ أن يربالالالقا إًٍٔالالالٓؿ ظالالالذ هالالالذا اإلشالالالالم  بالالالٖن يتًِّالالالقا اإلشالالالالم إشالالالالم

يَقمالالالقا بالالالف وفالالالق ـالالالٚن احلالالالٚـؿ ـالالالٚؾرًا أو مِحالالالدًا، ؾالالالال افهالالالحٔ ، هالالالذا يُّالالالْٓؿ أن 

يْنالالالٌِقن ظالالالـ مالالالٚ هالالالق يف ضالالالقظٓؿ ويف ؿالالالدرعؿ بتٍُالالالرهؿ بٚفَٔالالالٚم بالالالام فالالالٔس يف 

 ضٚؿتٓؿ، ًٕؿ.

 (  00: 06: 56/ 440) اهلدى والنور /
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ُٜ  فٕٛ ع٢ً ايبغا٤ِسِصحهِ احلهاّ ايرٜٔ 

ض بالالالد خالالقة أن يالالٚ صالالٔخل، يَالالقل: بًالاليف شالالٗال ؿدمالالف ال أحالالد اإل افًالالٚئؾ:

ادًالالِّغ تنالالتٓر ؾٔٓالالٚ دور افٌٌالالٚء وتؼالال ف افدوفالالٜ ظِٔٓالالٚ وتًىالالل افٌٌٚيالالٚ أجالالقرًا 

 ظـ افٌٌل أو ظـ هذا  ¢ظذ افٌٌٚء ومًِقمٚ  ل افٌْل 

 ظـ مٓر افٌٌل. مداخِٜ:

ًٕالالؿ، ظالالـ مٓالالر افٌٌالالل، ؾالالامذا تَقفالالقن يف هالالذا ومالالٚذا يًْالالل تقجٓالالقن  افًالالٚئؾ:

 حقل هذا.

 ا وذاك. يًْل هؾ يٍُر احلٚـؿ هبذ مداخِٜ:

اه، هذا فًٔالٝ أول خمٚفٍالف مالـ هالذه افَالقإغ، بالال صالؽ هالذا ٕالقع مالـ  افنٔخ:

ًٚ، ؾالال٘ن مالالـ يؼالالع هالالذا اافٍُالالر، ؾَالالد يُالالقن ـٍالالرًا  ًٚ، وؿالالد يُالالقن ـٍالالرًا ظِّٔالال ظتَٚديالال

افَٕٚقن ظالذ إٔالف جالٚئز ومٌالٚح ؾٓالق ـٍالرًا خيالرج صالٚحٌف مالـ ادِالٜ أمالٚ مالـ يؼالظف 

بالالٖي ضريالالؼ مالالـ افىالالرق ـٚفنالالؿٜ،  ـٓالالٗٓء افالالذيـ يالالٖـِقن أمالالقال افْالالٚس بٚفٌٚضالالؾ

ًٚ ؾّالالالالـ  وافنالالالالؿٜ ادَْْالالالالٜ، ـالالالالٚفٌْقك مالالالالثالً ـالالالالؾ هالالالالذه إصالالالالٔٚء هالالالالل درمالالالالف إشالالالالالمٔ

ؾر مرتالد ظاـل ديْالف، أماٚل ماـل اشالتحِٓٚ  اشتحِٓٚ ومل يًس ف بتحريؿ افؼع إيٚهٚ ؾٓالذا ـاٚل

ؿ.. إػ  ن افالالالذي ينالالالق وافالالالذي يًالالالتٌٔٛ ويالالاْل ٕف صالالاٚل ًٚ بّخٚفٍتٓالالاٚل بٚفؼالالاليًٜ، ؾنالالاٖل مًسؾالالال

ي ٓ خيالالرج بٚرتُٚهبالاٚل مالاـل دائالالرة اإلشالالالم مالاٚل دام ٓ يالالزال  اخالالره، ـالالؾ هالالذه  يتٌْالالكمًالاٚل

 .حُؿ اإلشالم، ؾ٘ذا مل يتٌْك هذه افًَٔدة ؾٓق حغ ذاك ـٚؾرظَٔدة 

 (  00: 03: 42/ 441) اهلدى والنور / 
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 احلهِ بغري َا أْصٍ اهلل

شالالٗال: مالالٚ هالالق واجالالٛ ادًالالِّغ  الالٚه حُالالٚمٓؿ إذا طٓالالر مالالـ هالالٗٓء احلُالالٚم 

وافربالالالٚ واخلّالالالر  ذع اهلل، وإبٚحالالالٜ افزٕالالالكٚفٍالالالٜ فِؼالالالع مثالالالؾ حتُالالالٔؿ ؽالالالر أمالالقر خم

 ومقآة افٍُٚر، وافزاءة مـ ادًِّغ ..إفخ؟

أمٚ مٚ هالق حُالؿ ادًالِّغ  الٚه هالٗٓء احلُالٚم ؾٓالق ـالام َٕالقل ٕحالـ  افنٔخ:

ًٚ ٓ عالالٛ ظِالالٔٓؿ رء  الالٚهٓؿ، فُالالـ عالالٛ ظِالالٔٓؿ ـالالؾ  ًٚ ٓ رء، مٌالالدئٔ مٌالالدئٔ

 ا؟رء  ٚهٓؿ، وـٔػ هذ

ًٚ ـالالؾ رء،  ًٚ، فُالالـ عالالٛ ظِالالٔٓؿ مًالالتٌَِٔ ٓ عالالٛ ظِالالٔٓؿ  الالٚهٓؿ رء إٔالال

وذفالالالالالؽ ٓ يتحَالالالالالؼ إٓ بالالالالالام ًٕالالالالالّٔف ٕحالالالالالـ بٚفتهالالالالالٍٜٔ وافسبٔالالالالالٜ، وذفالالالالالؽ بالالالالالٖن يًْالالالالالك 

 ًٜ ًٚ  الٚه هالٗٓء احلُالٚم  ادًِّقن افذيـ حََٔ ًٚ إشالالمٔ يريدون أن يتخذوا مقؿٍال

ٔدوا يف إًٍٔٓؿ شرة افذيـ ٓ حيُّقن بام إٔزل اهلل، هٗٓء عٛ ظِٔٓؿ أن يً

شالالالٍِٓؿ افهالالالٚف ، وبخٚصالالالٜ افًالالالِػ إول افالالالذي ـالالالٚن ظِالالالٔٓؿ ٌْٕٔالالالٚ صالالالِقات اهلل 

 وشالمف ظِٔٓؿ، ٕحـ َٕقل: ٓبد مـ افتهٍٜٔ وافسبٜٔ بغ يدي ذفؽ، دٚذا؟

ًٚ مالـ مًالٚداة افٍُالٚر، ومالـ أن  ¢ٕن افٌْل  افذي بًٞ يف مُٜ مل يهْع صالٔئ

ًٚ و ًٚ حربٔ ًٚ ظدائٔ ًٚ ـام يَقفقن يتخذ  ٚهٓؿ مقؿٍ ًٚ دظقي إٕام اختذ  ٚهٓؿ مقؿٍ

افٔالالالقم مالالالـ حٔالالالٞ افالالالدظقة إػ ٓ إفالالالف إٓ اهلل، إػ ظٌالالالٚدة اهلل وحالالالده ٓ ذيالالالؽ فالالالف، 



 كتاب احلكه بغري ما أىزل اهلل ------------------------------------- المة األلباىي يف امليَخجامع تزاث الع

707 

واشتّر ـامتًِّقن ظذ ذفؽ ثالثٜ ظؼة شْٜ وهق يف مُٜ ثؿ هٚجر، وافَهالٜ 

ًٚ، يف هالالذه افًالالْقات افًؼالال زائالالد ثالالالث شالالْغ مل  مًروؾالالٜ فالالدى ادًالالِّغ مجًٔالال

ٍالالالالٜ افرشالالالالقل ظِٔالالالالف افًالالالالالم شالالالالقى افالالالالدظقة، أي: تًِالالالالٔؿ مالالالالـ اشالالالالتجٚب تُالالالالـ وطٔ

فدظقتالالالف مالالالٚ يِالالالزمٓؿ مالالالـ أن يتًرؾالالالقا ظالالالذ أحُالالالٚم ديالالالْٓؿ افتالالالل ـٕٚالالالٝ تْالالالزل تالالالسى 

واحدة بًد أخالرى، وـالٚن وٓ صالؽ ظِٔالف افهالالة وافًالالم يًْالك بتًِالٔؿ أصالحٚبف 

 وتالالربٔتٓؿ ظالالذ هالالذا اإلشالالالم ادهالالٍك، وفالالذفؽ دالالٚ ابتِالالقا وظالالذبقا صالالزوا صالالزاً 

ظئاًم جدًا، حتك أذن قؿ مـ رهبؿ تٌٚرك وتًالٚػ بالٚقجرة إوػ إػ احلٌنالٜ 

مرتغ ـام هق مًِقم، ثؿ بٚقجرة إخرة إػ ادديْالٜ ادْالقرة، ثالؿ بالدأ افرشالقل 

 ظِٔف افًالم هْٚك يوع افْقاة إلؿٚمٜ افدوفٜ ادًِّٜ.

جالالزءًا يف بًالالض  أن إٔالالتؿ إذا ٕيالالرتؿ إػ افًالالٚمل اإلشالالالمل ـالالالً أو ٕيالالرتؿ إفٔالالف

 ،ًٚ ًٚ صالالحٔح ًٚ يهالالدق ظِٔالالف بٖٕالالف تًِالالؿ تًِالالاًم إشالالالمٔ افالالٌالد ؾًالالق ف ٓ  الالدون صالالًٌ

زائالالد تربالالك ظالالذ هالالذا اإلشالالالم افهالالحٔ ، هالالذا ٓ وجالالقد فالالف، وفالالذفؽ ؾالالْحـ ًٕتَالالد 

جٚزمغ أن أي حترك حزيب أو تُتؾ شٔٚد ٓ يَقم ظذ هذا إشالٚس أي: ٓ 

صالال  هالالذا افتًٌالالر ٕ:ي ٕول مالالرة أؿقفالالف ئًالالد إػ أذهالالٚن ادتحالالرـغ مالالٚ ؾًِالالف إذا 

شالالالالالالٔد ادتحالالالالالالرـغ، وهالالالالالالق افرشالالالالالالقل ظِٔالالالالالالف افهالالالالالالالة وافًالالالالالالالم إػ هالالالالالالٗٓء افالالالالالالذيـ 

يتحرـقن بٖحزاب ـثرة ومتًددة ادْٚهٟ، إذا مل يًُِقا مًِؽ افرشالقل ظِٔالف 

افًالالالم افالالذي يْحكالال يف أشٚشالالغ اثْالالغ أو رـٔالالزتغ ظئّتالالغ افتهالالٍٜٔ وافسبٔالالٜ 

ًٚ ؾال ؾٚئدة مـ هذه افت ًٚ، مالذـرًا بالٖن هْالٚك ؾرؿال ُتالت ومالـ هالذه احلزبٔالٚت إضالؿال

ف مالـ افتهالالٍٜٔ، َالـٌالرًا جالدًا بالغ ادًالِّغ افٔالقم مالـ حٔالٞ مالٚ عالٛ ظِالٔٓؿ حتَٔ

وبغ ادًِّغ إوفغ، ادًِّقن إوفقن مل يُقٕقا بحٚجٜ إػ افتهالٍٜٔ ٕن 

م، افالالقحل ـالالٚن يْالالزل ظِالالٔٓؿ صالالٍقًا، ؽالالر منالالقب بالالٖي رء دخٔالالؾ ظالالذ اإلشالالال
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صالدق ؾالٔٓؿ ادًالِّغ وهذا أمالر بالدهل طالٚهر جالدًان أمالٚ افٔالقم ؾالٖٕتؿ تًِّالقن أن 

وشالالتٍسق أمتالالل ظالالذ ثالالالث »ؿقفالالف ظِٔالالف افًالالالم وأـثالالر يف احلالالديٞ ادًالالرو ف: 

إفالالخ احلالالديٞ، أن هالالؾ ادًالالِّقن  شوشالالًٌغ ؾرؿالالٜ ـِٓالالٚ يف افْالالٚر إٓ واحالالدة...

افتهالٍٜٔ وافسبٔالٜ؟ افذيـ يريدون أن يتحرـقا هالؾ هالؿ يتحرـالقا ظالذ أشالٚس مالـ 

يف طْالالل ٓ، ٕن هالالذه افتهالالٍٜٔ حتتالالٚج إػ زمالالـ ضقيالالؾ ومديالالد، ـالالؿ مالالـ افًالالْغ 

احتالالٚج والالد افتهالالٍٜٔ؟ تًِّالالقن مالالٚذا أظْالالل بوالالد افتهالالٍٜٔ، يًْالالل: ـالالؿ مٙالال ظالالذ 

اإلشالم ويدخؾ ؾٔف مٚ فٔس مـ اإلشالم؟ شالْغ ـثالرة وـثالرة جالدًا، خٚصالٜ بًالد 

 افَرون افثالثٜ ادنٓقد قٚ بٚخلريٜ.

إذًا: ؾُام ًِٕؿ دائاًم وأبدًا: إذا ـٚن افتخريٛ حيتٚج إػ جٓد وتًٛ وافٌْٚء 

حيتالالٚج إػ تًالالٛ أـثالالر، وإذا ـالالٚن افتخريالالٛ افالالذي يَالالسن بالالف تًالالٛ هالالق أشالالٓؾ مالالـ 

.ًٚ  افتًّر ؾ٘ذًا: افتًّر أصًٛ ويٖخذ زمْ

إذًا: ٕحـ أن ٓ يقجالد فالديْٚ ذاك اإلشالالم افالذي ـالٚن يف ظٓالده ظِٔالف افًالالم 

مالـ »ظز ظـ جزء مْف حْٔام ؿٚل ظِٔف افًالم يف حؼ ظٌد اهلل بالـ مًالًقد: افذي 

ًٚ ـالالام إٔالالزل ؾَِٔالالرأه ظالالذ ؿالالراءة ابالالـ أم ظٌالالد ًٚ ضريالال ، ؾٓالالؾ شأراد أن يَالالرأ افَالالران ؽوالال

اإلشالالالم افٔالالقم ؽالالض ضالالري، اإلشالالالم ـُالالؾ هالالؾ هالالق ؽالالض ضالالري ـالالام إٔالالزل؟ ٓ، 

 افًالالالالِقك، ؾْٓالالالالٚك اخالالالالتال ف يف افًَٚئالالالالد، واخالالالالتال ف يف إحُالالالالٚم، واخالالالالتال ف يف

وأووالالال  رء ؿوالالالٜٔ إحٚديالالالٞ افوالالالًٍٜٔ وادقوالالالقظٜ افتالالالل يًرؾٓالالالٚ إضٍالالالٚل 

يَِْٓالٚ افهٌٚر، أن افًْٜ فًٔٝ مهٍٚة ـام ـٕٚٝ يقم ـٚن افرشقل ظِٔالف افًالالم 

 أصحٚبف.

إذًا: ؾالالْحـ بحٚجالالٜ إػ هالالٚتغ افرـٔالالزتغ: افتهالالٍٜٔ وافسبٔالالٜ، وظالالذ هالالذه ٕحالالـ 

ًٚ: هالق  وـالالؾ أؾالراد ادًالالِّغ ٕالٖمرهؿ بالالٖن يتًِّالالقا ٕدٕالدن، وفالالذفؽ ؿِْالٚ مالالٚ ؿِْالٚ إٍالال
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اإلشالم وأن يًالتًْٔقا بَالدر اإلمُالٚن هبالؿ ظالذ أن يٍّٓالقه ـالام إٔالزل، وأن يربالقا 

فالف  إًٍٔٓؿ تربٜٔ، مٚ يُقن تًِّٓؿ فًِِؿ ـام يَقفالقن فًِِالؿ ؾَالط، وإٕالام يُالقن 

ًٚ، و الالْؿ َوَرُشالالقُفُف  َوُؿالالؾِ  ﴿فًِّالالؾ أيوالال ُُ َِ َّ ى اهلل ُ َظ الالَرَ ًَ الالقا َؾ ُِ َّ ِمْاُلالقَن َوَشالالُسَد وَن إَِػ اْظ ْٗ َواْدُ

ُِقنَ  َّ ًْ ْتُْؿ َت ـُ ْؿ باَِم  ُُ ٌ ُئ َُْٔ َٚدةِ َؾ َٓ ِٛ َوافن  ْٔ ٌَ  .[166]التوب::﴾َظٚمِلِ اْف

 ًٕؿ.

شٗال: حتك يٚ صٔخ فق رأيْٚ مثالً مـ هٗٓء احلُٚم ـٍر بقاح، حتك يالٚ صالٔخ 

 مثالً ٕرى مْٓؿ ـٍر بقاح.

 ظٍقًا حتك تًٍؾ مٚذا؟ افنٔخ:

 بقاح. اً ٓ، مٚذا ًٍٕؾ إذا رأيْٚ مْٓؿ ـٍر ًٚئؾ:اف

 اجلقاب مٚ شًّٝ. افنٔخ:

 مٚ شًّتف. افًٚئؾ:

ًٚ مْل. افنٔخ:  مٚ شًّٝ إٍ

 حتك وفق أخرجْٚ مـ ديٚرٕٚ؟ افًٚئؾ:

اهلل  أـز، افرشقل أخرج مـ ديالٚره، شالٌحٚن اهلل! اشالّع: ٕحالـ أوشالع  افنٔخ:

ديـ اهلل بالالف، فُالالـ خِْٔالالٚ ٕتقشالالع امالالٚ ؿالالد ييالالـ افالالًٌض، ٕحالالـ َٕالالقل افُالالالم افالالذي ٕالال

ًٚ، مالالٚذا ب٘مُْٕٚالالٚ، وٕحالالـ مل  ؿِٔالالؾ، مالالٚذا ب٘مُْٕٚالالٚ أن ًٍٕالالؾ إذا مالالٚ رأيْالالٚ ـٍالالرًا بقاحالال

 ٕحَؼ افرـٔزتغ افًٚبَتغ؟ افًٗال واو ؟

 واو . افًٚئؾ:
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 ضٔٛ، اجلقاب مٚ هق؟ افنٔخ:

 اجلقاب إٔف ٓبد أن تُقن ظدة يٚ صٔخ، ظدة ظِّٜٔ ظدة حربٜٔ. افًٚئؾ:

وهالالالذا افالالالذي ٕحالالالـ ٕدٕالالالدن حقفالالالف، فُالالالـ مالالالٚ أجٌتْالالالل مالالالٚذا ًٍٕالالالؾ  الالالٚه  :افنالالالٔخ

ًٚ، مالالالٚذا ًٍٕالالالؾ، هالالالؾ ظْالالالدٕٚ ؽالالالر أن ًٕٔالالالد  هالالالٗٓء افٍُالالالٚر افالالالذيـ رأيْالالالٚ ـٍالالالرًا ساحالالال

افتالالٚريخ إول، مالالٚذا ؾًالالؾ افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم حٔالالْام رأى إصالالْٚم ظالالذ طٓالالر 

 افًٌُٜ، مٚذا ؾًؾ؟ هؾ حىّٓٚ؟

 وفُـ تزأ مْٓٚ يٚ صٔخ. افًٚئؾ:

 مٚ أجٌتْل. افنٔخ:

 مٚ حىّٓٚ وفُـ تزأ مْٓٚ. افًٚئؾ:

 ؾ٘ذًا: افتزؤ ـٔػ ـٚن؟ افنٔخ:

 ـٚن بٚفًِٚن. افًٚئؾ:

 ضٔٛ وهذا افذي َٕقفف؟ أراك تْٓزم بنظٜ، اثٌٝ. افنٔخ:

ـالالٚن يرؾالالع افًالالُغ يف افىالالقر ادُالالل  ¢شالالٗال: يًْالالل: ؾٔالالف حالالديٞ أن افٌْالالل 

 ويَقل دؼـل ؿريش: جئتُؿ بٚفذب .

خ: ٜ مالاـل ظْالالدـؿ، أمالاٚل ؿقفالالف: جئالالتُؿ بٚفالالذب  ؾٓالالذا  افنالأل غ هالالذه حٚصالأل ن يرؾالالع افًالاُل ـالاٚل

 .صحٔ ، أمٚ إٔف بٚفًُغ يرؾًٓٚ ؾٓذه حٚصٜٔ مـ ظْدـؿ أو امـ أشًُّؿ ذفؽ

 يف افىقر ادُل يَقل. مداخِٜ:

 مٚ أدري واهلل أن إٔٝ تذـرٕٚ... افنٔخ:
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 ... يَقل: جئتُؿ بٚفذب . مداخِٜ:

ا احلديٞ، فُـ أن افتًٚؤل هالؾ هالق يف افىالقر ًٕؿ ٕحـ ًٕر ف هذ افنٔخ:

اهلل ظز  أمحدٓ يًْل.. شٌحٚن اهلل إٔٚ ذاك ادُل أو ادد:ي، وشقاء ـٚن هذا أو 

ًٚ ـِّالٜ إًٔالٔتٓٚ  حئكوجؾ أن افذي  وئًش مع افًْٜ يتٖثر هبٚ، إٔٚ ؿِٝ فُالؿ إٍال

 فًؾ بًض اإلخقان يذـر:ي إيٚهٚ، بٚفًٌْٜ دٚ يتًِؼ بٚفدوفٜ، ؿِٝ..

 رجؾ مِٜ ٓ رجؾ دوفٜ. داخِٜ:م

اصِٔخ: ٓ ٓ، ؿٌؾ ؿٌالؾ، ؿِالٝ ـِّالٜ: ٕحالٚرب افدوفالٜ أو ٓ ٕحٚرهبالٚ، ٕحٚرهبالٚ 

وٓ ٕحٚرهبالالٚ، تالالذـرتؿ هالالذه افُِّالالٜ؟ ؾَالالقال: ٕحٚرهبالالٚ هالالق افالالذب ، فُالالـ فالالٔس هالالق 

ء  افذب  ادًتًجؾ افذي يتٌٚدر إػ افذهـ، هالق افالذب  أجالؾ يًْالل: ٕحاـل ٕتٓٔاٖل فَِواٚل

ًٚ، ـثالرًا ماٚل أؿالقل: ٓبالد إٔالف ظذ هذه افىقاؽٔ ٝ، أمٚ أن ؾْحـ ٓ ًٕتىٔع أن ًّٕؾ صٔئ

قن ؿالالدياًم بجامظالاٜل افتٍُالالر واقجالالرة، وأن  ٕقا يًالاّل ش مالاـل ـالاٚل ُؿ رء مالاـل رصالاٚل وصالاِل

 .يًّقن بٚدجٚهديـ أو اجلٓٚد، ٓبد بٌُِؿ رء مـ دظقعؿ

 وهذا هق افذي ضرأ أن. مداخِٜ:

ًٚ يف دٚربالالٜ احلُالالالٚم  إٔالالٚ أظالالر ف هالالذا، ؾٓالالٗٓء يرؾًالالقن افنالالٔخ: صالالقعؿ ظٚفٔالال

افالالذيـ حيُّالالقن بٌالالر مالالٚ أ ٕالالزل اهلل، أفالالٔس ـالالذفؽ؟ ضٔالالٛ، هالالٗٓء ٓ ٕالالتُِؿ ظالالـ 

مَٚصدهؿ وضقايٚهؿ هذا ظِّف ظْد ريب، فُْل أؿقل: هٗٓء أضٍٚل مٌرر هبؿ، 

إٔٚ أؿقل قٗٓء: ؿٚتِقهؿ هٚ هؿ أمٚمُؿ يف ـؾ بالد اإلشالم هؾ يًتىًٔقن أن 

ًٚ؟ ًٕؿ  ًٚ، إٔٚ أـرر هذه افٌّْالٜ ادتًٚروالٜ، يًِّقا صٔئ ًٚ ومٚ ظِّقا صٔئ ظِّقا صٔئ

ًٚ ـثالالريـ يف شالالٌٔؾ إؿٚمالالٜ  ًٚ أهُِالالقا ٕٚشالال ًٚ، ظِّالالقا صالالٔئ ًٚ ومالالٚ ظِّالالقا صالالٔئ ظِّالالقا صالالٔئ

احلُالالالؿ بٚإلشالالالالم، ومالالالٚ ظِّالالالقا، ـُِالالالؿ يالالالذـر مالالالٚ وؿالالالع يف ادًالالالجد احلالالالرام، ؾتْالالالٜ 

ٚؿٌالالالٜ؟ رجًالالالٝ ادًالالالجد احلالالالرام، ثالالالؿ ؾتْالالالٜ مكالالال وؾتْالالالٜ شالالالقريٚ، ؾالالالامذا ـٕٚالالالٝ افً

افدظقة افََٓرى مٚ صٚء اهلل مـ شْغ، ذفؽ ٕ ؿ يٌتِقن بٚٓشالتًجٚل بالٕٚمقر، 
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وهْٚك حُّٜ تَقل: مـ اشتًجؾ افقء ؿٌؾ أوإف ابتع بحرمٕٚف، ؾٓالٗٓء أن 

يرؾًالالالالقن أصالالالالقاعؿ ظٚفٔالالالالٜ، ويٍرؿالالالالقن بالالالالغ اجلامظالالالالٚت اإلشالالالالالمٜٔ ٕن هالالالالٗٓء ٓ 

ًٚ شقى أن يزيدوا يَٚتِقن هٗٓء احلُٚم، ضٔٛ هؿ يَٚتِقن ؟ هؿ ٓ يًٍِقن صٔئ

ًٚ، وإٓ ؾالال٘ ؿ ٓ يًالالتىًٔقن أن  يف افٍرؿالالٜ ؾرؿالالٜ، وأن يزيالالدوا يف ادًالالِّغ والالًٍ

يَالالالالٚتِقا هالالالالٗٓء احلُالالالالٚم، وهالالالالؿ مًالالالالتًدون بُالالالالؾ شالالالالالح مالالالالٚدي وأوفئالالالالؽ افالالالالذيـ 

ًٚ ثالالؿ ٓ يًٍِالالقن  يزظّالالقن بٖٕالالف عالالٛ ظِْٔالالٚ أن َٕٚتالالؾ هالالٗٓء ْٕٕالالٚ رأيْالالٚ ـٍالالرًا بقاحالال

ًٚ، دالالٚذا؟ َ  ﴿ٕ الالؿ مالالٚ اشالالتًدوا، ـالالام ؿالالٚل تًالالٚػ:  صالالٔئ َٕ وا َفالالُف َوَفالالْق أََراُدوا اخْلاُلالُروَج  َظالالد 

ةً  ، ؾالال٘ذًا: ٕحالالـ ٕتخالالذ افًالالدة وهالالل ظالالذ افرـٔالالزتغ افًالالٚبَتغ ذـالالرًا، [15]التوبةة::﴾ُظالالد 

ٓبالالد مالالـ افتهالالٍٜٔ وافسبٔالالٜ، وهالالٗٓء افالالذيـ يْتّالالقن أن إػ اجلٓالالٚد هالالؿ احلََٔالالٜ 

بٚفنالالٔخ فٌالالٜ، فالالٔس ؾالالٔٓؿ صالالٔخ مًالالـ، يًْالالل: جالالرب فالالٔس ؾالالٔٓؿ صالالٔخ أوًٓ أظْالالل 

إمالالقر وظالالر ف أووالالٚع افْالالٚس وافنالالًقب وضٌالالٚئًٓؿ وأخالؿٓالالؿ، ؾوالالالً ظالالـ أن 

يُالالقن ؾالالٔٓؿ صالالٔخ فٌالالٜ وظِالالاًم، ـِٓالالؿ مالالـ إحالالداث افالالذي جالالٚء ذـالالرهؿ يف بًالالض 

اخلالالالالالالقارج إوفالالالالالالغ حالالالالالالدثٚء إحالالالالالالالم، وفالالالالالالذفؽ ٓ يٌٌْالالالالالالل أن ٌٕالالالالالالس بّثالالالالالالؾ هالالالالالالذه 

ُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل إلؿٚمالٜ احلُالؿ بالام إٔالزل اهلل آشتًجٚٓت فَِوٚء ظذ احل

ٕن إمالالالر ٓ يُالالالقن بّجالالالرد هالالالذه افًقاضالالالػ اجلٚدالالالٜ افتالالالل ٓ حالالالدود قالالالٚ، ومالالالٚ 

 أحًـ مٚ ؿٔؾ:

 أوردهننا  ننعد و ننعد مَننتؿل

 

 

 

 ما هؽذا َنا  نعد تنورد اإلبنل 

 ( 00:  28:  58/ 467) اهلدى والنور/  

 ( 00:  38:  36/ 467) اهلدى والنور/

 ( 00:  40:  27/ 467دى والنور/) اهل
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 احلهِ بني املتداصُني

 افتْٚزع يف أمر.. مداخِٜ:

 بغ صخهغ. افنٔخ:

 أمر اهلل تٌٚرك وتًٚػ. مداخِٜ:

أ ٔالالٝ شالالٗافؽ؟ احلالالٚـؿ فالالف حٚفتالالٚن: احلٚفالالٜ إوػ: أن حيُالالؿ بالالام  افنالالٔخ:

م إٔزل اهلل ؾال٘ذا ـالٚن ـالذفؽ ؾالال عالقز رد حُّالف وفالق ـالٚن خالال ف هالقى ادحُالق

ٚ مالالـ ـتالالٚب اهلل ومالالـ حالالديٞ رشالالقل اهلل  الال ًً  ¢ظِٔالالف، أمالالٚ إذا ـالالٚن حُّالالف فالالٔس ٕٚب

ف جالالالالقاب ِالالالالؾِِّحُالالالالقم ظِٔالالالالف أن يالالالالرده، بالالالالؾ ظِٔالالالالف أن يالالالالرده، ؾّٓالالالالٝ جالالالالقايب؟ وفً

 شٗافؽ؟

... ثؿ اختٚروا صخًهٚ مٚ يتْٚشٛ مًف، يًْل: ... أظِّٓؿ ـام ٕرى  مداخِٜ:

 تْالالٚزظقا ظِٔالالالف يف أمالالالر يًْالالل، ثالالالؿ حُالالالؿ بٔالالْٓؿ يف هالالالذا إمالالالر.. حُالالؿ بٔالالالْٓؿ ؾالالالٔام

 افدٕٔٚ أو أمر أخرة ـام يُقن ؿد وؿع..

 يًقد اجلقاب بٚرك اهلل ؾٔؽ، فٔس يف بٕٔٚؽ رء جديد. افنٔخ:

أؿهالالالد احلُالالالؿ افالالالذي ٓ يُالالالقن ؿالالالد ووالالالًف اإلمالالالٚم أو اخلٍِٔالالالٜ أو أن  مداخِالالالٜ:

 يُقن حٚـؿ ..
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هالالالؾ وإٔالالالٚ أؿهالالالد ؾالالالرد مالالالـ هالالالٗٓء اإلخالالالقان، ٓ أؿهالالالد احلالالالٚـؿ افًالالالٚم،  افنالالالٔخ:

ذيـ رجًالالالالٚ إػ هالالالالذا ِالالالالحُالالالالؿ بُتالالالالٚب اهلل وبًالالالالْٜ رشالالالالقل اهلل بالالالالغ ادتخٚصالالالالّغ اف

احلٚـؿ؟ أو ٓ أحالدمهٚ، ؾًٔالقد جالقايب افًالٚبؼ، ؾالال ؾالرق ظْالدي بالغ اإلمالٚم، مالـ 

هالالق؟ اخلٍِٔالالٜ وبالالغ ٕٚئٌالالف وبالالغ ٕٚئالالٛ افْٚئالالٛ إػ أن يالالٖيت إػ دُالالؿ حيُالالؿ بالالغ 

ؼالالالالوط ظالالالالذ هالالالالذا صخهالالالالغ خمتٍِالالالالغ يف ؿوالالالالٜٔ بًالالالالٔىٜ أو خىالالالالرة، إذا ـالالالالٚن م

احلٚـؿ فًّْف: حالٚـاًم جمالًٚزا واوال ؟ فُالـ ـالٚن مالـ ادؼالوط ظِٔالف إمالٚ أصالًٚفٜ 

ٕٕالالف مًالالِؿ وإمالالٚ حوالالٚرة يف ادجِالالس ؿٔالالؾ فالالف: ٕحالالـ ٕختالالٚرك حُالالاًم أن حتُالالؿ 

ٚ  ¢بْْٔالالالالٚ بُتالالالالٚب اهلل وحالالالالديٞ رشالالالالقل اهلل  الالالال ًٍ ؾحُالالالالؿ بٔالالالالْٓؿ وـالالالالٚن حُّالالالالف خمٚف

 فُِتٚب وافًْٜ، ٓ يٍْذ هذا احلُؿ.

 ام جقابؽ إٔٝ؟ إٔٚ ؿهدك ؾّٓتف وٓ تيـ أ:ي مٚ ؾّٓتف.هذا جقايب، ؾ

 ... مداخِٜ:

 إًذا تَقل ؿهدك ـذا، هف! إٔٝ ؿهدك إٔٚ ؾّٓتف. افنٔخ:

 وفُـ إٔٚ مل أؾٓؿ ... مداخِٜ:

 ... دٚذا ٓ تٍٓؿ؟ افنٔخ:

 ظذ هذه أيٜ ... مع افُالم افًٚبؼ. مداخِٜ:

ؿوالالٜٔ خالؾٔالالٜ مٚديالالٜ بْٔالالل  بالالٚرك اهلل ؾٔالالؽ! إٔالالٚ أحُّالالؽ إٔالالٝ وزيالالد يف افنالٔخ:

وبغ هذا، وأصسط ظُِٔام أن حتُام بٕٚدفٜ افؼظٜٔ، ؾحُّٝ بْْٔالٚ بٚفَالٕٚقن 

افًقينالالي أو افَالالٕٚقن افٍرٕزالال أو ؿالالؾ مالالٚ صالالئٝ مالالـ افَالالقإغ إروالالٜٔ، يُالالقن 

 حُّؽ ٕٚؾًذا؟



 كتاب احلكه بغري ما أىزل اهلل ------------------------------------- المة األلباىي يف امليَخجامع تزاث الع

737 

 ٓ. مداخِٜ:

 إًذا دٚذا تَقل: مٚ ؾّٓٝ ظع. افنٔخ:

 دمهٚ ؾُٔقن رد حُؿ اهلل.وإذا حُؿ ورد احلُؿ مـ أح مداخِٜ:

أظالالقذ بالالٚهلل! يًْالالل: صالالحٔ  إٔالالٝ ٓ تٍّْٓالالل! إٔالالٚ أؿالالقل فالالؽ بالالٚرك اهلل  افنالالٔخ:

ؾٔؽ! حُؿ ادحُؿ حُؿ بٚفَٕٚقن افٍرٕزال مالٚ حُالؿ بالٚحلُؿ افؼالظل، ؾالرده 

 أحدمهٚ مٚ بَل يف ادقوقع، أيُقن ٕٚؾًذا؟

 ... مداخِٜ:

 إتٓك إمر، أو أيًوٚ تَهد صٔئًٚ اخر؟ افنٔخ:

 ؿِٝ تٍٓؿ ؿهدي؟ ِٜ:مداخ

 ًٕؿ ؾّٓٝ ؿهدك، أمٚ ان ال أن أؾٓؿ ؿهدك مع ـؾ هذا افُالم؟! افنٔخ:

 (00:31:35/ 5 –)فًاوى جدة 
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 ايدعا٤ ع٢ً احلهاّ  

 ايرٜٔ ٜضسٕٚ باأل١َ

 :¢ؿٚل رشقل اهلل 

ر أّمتالل» ْؼ ظِٔالف، ومالـ َواَل  -افِّٓؿ ! َمـ َواِلَ مالـ أماْل َُ ؼ  ظِالٔٓؿ  ؾٚصال ًٚ َؾناَل صالٔئ

ًٚ ؾرَؾَؼ هبؿ  ؾٚرُؾْؼ مـ أْمر   .شبفِ  أّمتل صٔئ

 ب فف اإلمٚم بَقفف:ق  بَ 

 ظذ احلُٚم افذيـ يّيون بٕٚمٜ وٓ حيُّقن بٚفًْٜ. - ¢ -دظٚء افٌْل 

 .(7/2/1347الصحيحة )
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 احلهاّ املضًٕٛ

 :¢ؿٚل رشقل اهلل 

 .شٚ أخٚ ف ظذ أمتل إئّٜ ادوِقن أخق ف م»

 وِقن.]بقب فف اإلمٚم بَقفف[ : احلُٚم اد

 .(4/109الصحيحة )

 ايطغا٠ ٚقتٌ ايعًُا٤

 إٔف ؿٚل: ¢روي ظـ افٌْل 

ؾٔٚفٔالالٝ افًِالالامء  ،ؾ افِهالالقصتَالال َْ ِالالقن ؾٔالالف ـالالام يُ تَ َْ فٔالالٖتغ ظالالذ افًِالالامء زمالالٚن يُ »

 .شيقمئذ حتٚمَقا

 ؿٚل اإلمٚم: مُْر.

افنالىر إول مْالف،  -مع إشػ  -ثؿ ؿٚل: واحلديٞ مع وًٍف، ؾَد حتَؼ 

ن بًالالض افىٌالٚة يف بًالالض افالالٌالد افًربٔالالٜ، ؿالالد ؿتِالالٝ أائالالد: ؾَالد ٕؼالالت بًالالض اجلر

(، بًد أن  7775بًض افًِامء وضالب افًِؿ يف هذه إيٚم أوائؾ هذه افًْٜ ) 

شجْقهؿ صٓقرًا وشْغ بتّٜٓ إٓتًٚب فِقهٚبٜٔ! وهق يًِّقن إٔف ٓ أصؾ قٚ 

يف واؿالالالع افًالالالٚمل اإلشالالالالمل، وأ الالالٚ ـٕٚالالالٝ اختَِالالالٝ فٌالالالرض شالالالٔٚد، وهظالالالٚن 
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تٌغ فِْالالالالٚس أ الالالالٚ ٓ حََٔالالالالٜ قالالالالٚ، حتالالالالك تًٍْالالالالٝ ومٚتالالالالٝ، ثالالالالؿ أحٔتٓالالالالٚ افًٔٚشالالالالٜ مالالالالٚ

افٌٚصالالّٜ جمالالددًا فتٍريالالؼ إمالالٜ، وخدمالالٜ فِٔٓالالقد ومالالـ وراءهالالؿ! ؾًْالالٖل اهلل تًالالٚػ 

ًٚ، إٕف خر مًٗول.  أن ئٍُْٚ ذهؿ مجًٔ

 .(14/1/54الضعيفة )

ُٜ ُٕٛ نتاب اهلل فأصابِٗ َا هَِّخاحلهاّ ٚاحملهَٕٛٛ ال 

 أصابِٗ

مالٚ أصالٚهبؿ،   -حُٚمالٚ ودُالقمغ–اإلمٚم: فَالد أصالٚب أـثالر ادًالِّغ  ؿٚل

ّقن ـتٚب اهلل، وهق بغ أيدهيؿ، ؾحُٚمٓؿ اشتٌدفقا افذي هالق ُ  ؾٖـثرهؿ ٓ حُيَ 

ّالالقا افَالالقإغ، وأظروالالقا ظالالـ ـتالالٚب رب افًالالٚدغ، ُ  حَ أدٕالالك بٚفالالذي هالالق خالالر، ؾَ 

ٌْالالالالالٚء وـثالالالالالرا مالالالالالـ واتالالالالًٌٓؿ ادحُقمالالالالالقن إٓ افَِٔالالالالالؾ، ؾٓالالالالالؿ يًالالالالتٌٔحقن افربالالالالالٚ واف

 ادًٚي...واهلل ادًتًٚن.

 .(1/135"صحيح موارد الظمآن")
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 احلهِ مبا أْصٍ اهلل بني احلهاّ ٚاحملهَٛني

 

قُل  ْؾ َأْوَص َرُشالال ـَ َأباِلالك َأْوَ  َهالال ُٝ َظٌْالالَد اهلل ِ ْبالال ْف َٖ َٚل شاَل الال ٍف َؿالال ـِ ُمَك  َٜ ْبالال َحالال ِْ ـْ َض ظاَل

تاِلال -¢-اهلل ِ  ـُ : َؾِِالالَؿ  ُٝ الال ِْ َٚل َٓ. ُؿ الال ََ ُروا ؟ َؾ ، َأْو َؾِِالالَؿ ُأِمالال ُٜ  ٔ
َغ اْفَقِصالال ِّ ِِ الال ًْ ُ َذ ادْ َٛ َظالال

. ؟ َؿَٚل َأْوَص بُِِتَِٚب اهلل ِ َظز  َوَجؾ  ِٜ
 بِْٚفَقِصٔ 

 )أخرجف مًِؿ(

 ؿٚل اإلمٚم: 

ؿِالالالٝ : أي بٚفًّالالالؾ بالالالام ؾٔالالالف، وافتحالالالٚـؿ إفٔالالالف ظْالالالد افتْالالالٚزع، وؿالالالد صالالالٚرت هالالالذه 

ًالالالِّغ افٔالالالقم، أمالالالٚ حُالالالٚمٓؿ افقصالالالٜٔ افًئّالالالٜ ـٖ الالالٚ مًْالالالقخٜ ظْالالالد مجالالالٚهر اد

ؾ٘ ؿ أظروقا ظـ افًّؾ بف واتًٌقا افَقإغ افتل شْٓٚ افٍُٚر، وأمٚ مجٓقرهؿ 

ؾ٘ ؿ يٖبقن افتحٚـؿ إفٔف يف مقاضـ افْزاع إػ إخذ بالآراء افرجالٚل ومالذاهٌٓؿ، 

ٚ الال ـً ؾالال٘ػ اهلل ادنالالتُك،  ،وؿًْالالقا مْالالف بتالوتالالف يف بٔالالقعؿ، وظالالذ ؿٌالالقر مقتالالٚهؿ تز

 ن.وبف ادًتًٚ

 .(254"حتقيق خمًصر صحيح مسلم" )ص
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 ٌٖ تطبٝل أْع١ُ ايهفس ايطٝاض١ٝ 

ُٜ  نفسا بٛاحا دَُّعٚاالقتصاد١ٜ 

 بالالالالالالد يف وآؿتهالالالالالٚديٜ افًٔٚشالالالالالٜٔ افٍُالالالالالر إٔيّالالالالالٜ تىٌٔالالالالالؼ يًالالالالالد هالالالالالؾ افًالالالالالٚئؾ:

 افَالقة أهالؾ ؿٌالؾ ماـل بٚفًٔػ مْٚبذعؿ حُؿ ؾام ـذفؽ ـٚن وإن بقاحًٚ  ـٍراً  ادًِّغ

 ؟افُٚؾرة افقؤًٜ إٕيّٜ هذه يىٌؼ مـ حُؿ هق ومٚ مثالً  اجلٔش وادًْٜ

 ؟ إول افًٗال هق ؾام شًٗٓ  شًٗٓ  إشئِٜ أظد أو افًٗال أظد أوًٓ : افنٔخ

 ـٍالالالالراً  ادًالالالالِّغ بالالالالالد يف وآؿتهالالالالٚديٜ افًٔٚشالالالالٜٔ تىٌٔالالالالؼ يًالالالالد هالالالالؾ افًالالالالٚئؾ:

ًٚ؟  بقاح

 يتًِالؼ وإٕالام ؾَالط بٚفًّالؾ يتًِالؼ ٓ افكالي  افٌالقاح افٍُالر يتًِؼ هذا افنٔخ:

 ـٍالالراً  ـالالٚؾراً  ذظٔالالٜ دخٚفٍالالٜ مرتُالالٛ ـالالؾ ـالالٚن وإٓ بٚفًّالالؾ تَالالسن افتالالل بٚفًَٔالالدة

 صالؽ بالال افٌُالٚئر مـ ـٌرة ارتُٛ هذا ،بٚفربٚ ويتًٚمؾ افربٚ يٖـؾ ؾٚفذي ،بقاحًٚ 

 ،مالالالثالً  بْالالالؽ مالالالدير ،افربالالالٚ يٖـالالالؾ مالالالـ حالالالقل هالالالذا افتَِٔالالالدي افًالالالٗال يالالالرد ٓ ؾِالالالامذا

 مرتٌُٔٓالالٚ بالالغ وؾالالرق افربالالٚ اـالالؾ بالالغ قؾالالر ٓ ،يٍُالالر هالالذا هالالؾ ،افٌْالالؽ يف مقطالالػ

 إذا إٓ ردة ـٍر يٍُروا مل أو ردة ـٍر أي بقاحًٚ  ـٍراً  ـٍروا أ ؿ حٔٞ مـ شقاء

 مالالالـ ؽالالره ظالالذ بالالذفؽ ؾّٔالالز ؿٌِالالف يف واشالالتَر ًٍٕالالف يف وؿالالر بقالالء أحالالدهؿ  ٔالالز

 آظتَالالالٚد، هالالالذا هالالالق مالالالٚ وتًالالالٚػ تٌالالالٚرك فِالالالرب ادًهالالالٜٔ يف فالالالف ادنالالالٚرـغ أوفئالالالؽ
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ًٚ  بالالالٚافر اشالالالتحؾ ؾّالالالـ ًٚ  ؿٌِالالال  ـالالالؾ ذفالالالؽ ظالالالذ وؿالالالس ديْالالالف ظالالالـ مرتالالالد ـالالالٚؾر ؾٓالالالق وؿٚفٌالالال

 وهالالق حققالالٚ افًالالٗال يف تدٕالالدن إٔالالٝ افتالالل وادًهالالٜٔ إٔالالٚ هدعالالٚ افتالالل ادًالالٚي

 احلُالٚم مالـ ؾَالط فالٔس اهلل إٔالزل مالٚ بٌر حيُؿ ـٚن ؾّـ اهلل إٔزل مٚ بٌر احلُؿ

 افٌْالؽ ـّدير ادٍقوغ مـ افَوٚة مـ أيدهيؿ حتٝ أيوًٚ  وافذيـ بؾ افرؤوس

 اجلالالقاب ؟يٍُالالرون هالالؾ فُالالـ افربالالٚ إثالالؿ ارتُالالٚب يف ينالالسـقن ـِٓالالؿ دوٕالالف ومالالـ

 افالالالذي افدوفالالٜ رئالالالٔس ظالالذ َٕالالقل ـالالالذفؽ ـالالٚؾر ؾٓالالالق بٌَِالالف ؾًِالالف اشالالالتحؾ مالالـ شالالٌؼ

 سحيٜ وخمٚفٍٜ إثؿ ذفؽ ـؾ يٍْذهٚ امـ دوٕف ومـ افقؤًٜ بٚفَقإغ حيُؿ

 هالالالٗٓء مالالالـ اشالالالتحؾ مالالالـ ـالالالؾ اجلالالالقاب وسيالالال  بالالالقاح ـٍالالالر هالالالق هالالالؾ فُالالالـ فِؼالالالع

 اهلل إٔالزل مالٚ بٌالر احلُالؿ هذا اشتحؾ مـ مرؤوس أصٌر إػ افرئٔس مـ إؾراد

 .هق مٚ افثٚ:ي وافرؿؿ واحد رؿؿ شٗافؽ جقاب هذا ديْف ظـ ارتد ؿد ؾٓق بٌَِف

 افَالالقة أهالالؾ ؿٌالالؾ مالالـ بٚفًالالٔػ عؿذمْٚبالال حُالالؿ ؾالالام ـالالذفؽ ـالالٚن وإن مداخِالالٜ:

 ؟ اجلٔش مثؾ وادًْٜ

ًٚ  ًالقرياف بالٚفتًٌر ظالذ يًالِؿ طْالل يف افًالٗال هالذا اجلٔش مثؾ افنٔخ:  ضًٌال

ؿ ال ظالالالذ يًالالاِل ًٚ  صالالالدر شالالاٗل ال هالالالذا افقرؿٔالالاٜل افًِّالالاٜل حالالالقل إٍالالال ل   يتًِالالالؼ شالالاٗل  ـٔالالالػبٚخلٔالالاٚل

ًٚ  تتهالالالقر  هالالالذا مالالاـل جالالالزء وهالالالق اهلل إٔالالالزل مالالاٚل بٌالالالر احلُالالالؿ ظالالالذ خيالالالرج أن يًالالالتىٔع جٔنالالال

 ؟افثٚفٞ افًٗال هق مٚ واؿًًٔٚ  ــ خٔٚفًٔٚ  تُـ ٓ وفذفؽ خٔٚل هذا احلُؿ

 ؟ افُٚؾرة افقؤًٜ إٕيّٜ هذه يىٌؼ مـ حُؿ هق ومٚ مداخِٜ:

 .اجلقاب شٌؼ افنٔخ:

 ( 00:  22:  43/ 541) اهلدى والنور/

 ( 00:  31:  44/ 541) اهلدى والنور/
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 حهِ َٔ ٜفسم بني ايصسٜع١ ٚايعكٝد٠

ق بالغ افؼاليًٜ وافًَٔالدة، افؼاليًٜ ـْيالٚم وافًَٔالدة ر  اٍَل مٚ حُؿ مـ يُ  مداخِٜ:

ًٚ؟ ـ٘يامن بٚهلل ًٚ رازؿ  خٚفَ

 ظٍقًا أريد أن أؾٓؿ مٚذا يريد مـ افتٍريؼ هذا؟ افنٔخ:

ن افتؼالالالالاليع مقـالالالالالقل فٌْالالالالالل ادم بحٔالالالالالٞ يْيّالالالالالقهؿ بحًالالالالالٛ إيَالالالالالقل  مداخِالالالالالٜ:

 ًٚ طالالالروؾٓؿ وبحًالالالٛ مًٚصالالالٓؿ، وفُالالالـ افًَٔالالالدة ٓ تتٌالالالر ؾالالالْحـ ٕالالالٗمـ بالالالٚهلل خٚفَالالال

ًٚ وفُـ افؼيًٜ يًْل: مـ بٚب افٍَف ومـ بٚب افتؼيع.  رازؿ

 ْل: افؼيًٜ تتٌر؟ يً افنٔخ:

 ًٕؿ. يَهد هُذا. مداخِٜ:

ًٚ هذا ٓ عقز هذا ـٍر  ٕن اهلل ظز وجالؾ حٔالْام ؿالٚل:  افنٔخ: ـْ مَلْ ﴿ضًٌ َوماَل

ْؿ بِاَم َإَٔزَل اهلل ُ  ُُ ٚؾُِرونَ حَيْ اَُل ُؿ اْف ْوَفئَِؽ هاُل ُٖ ، ؿالٚل: مالـ مل حيُالؿ، مالٚ [11]المائة:ة:﴾َؾ

 ؿٚل مـ مل يًتَد.

ًٔؿ َٕقل: هذا اصىالح ظَٔدة وذيًٜ ـام فالق وظذ ـؾ حٚل مثؾ هذا افتَ

ؿِْٚ مًٚمالت وأخالق، مٚ ؾٔف مٕٚع مـ هذا افتًَٔؿ فُـ بؼط أن ٕجًالؾ ذفالؽ 

ـِف هق ديـ اإلشالم، ؾام جٚء يف ديـ اإلشالم وجالٛ تٌْٔالف شالقاء ـالٚن ظَٔالدة أو 

ًٚ أو مًٚمِالالٜ، ـالالؾ هالالذا إشالالالم، ؾربْالالٚ ظالالز وجالالؾ  ـالالٚن ذيًالالٜ وحُالالاًم أو ـالالٚن شالالِقـ
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ـَ ﴿يَالالالالقل: 
َرِة ِمالالالال َق يِف أِخالالالال ٌَالالالالَؾ ِمْاْلالالالُف َوُهالالالال َْ ـْ ُي الالالال َِ الِم ِديْاًلالالالٚ َؾ ْرَ اإِلْشالالالال ـْ َيٌْتَالالالالِغ َؽالالالال َوَمالالالال

ـَ اخْلَِٚهِ  ، ؾ٘ذا ـٚن ادَهقد مـ هذا افتٍريؼ هالق حتَٔالؼ ـِّالٜ [16]آ: عمران:﴾ي

 افديـ هلل وافقضـ فِجّٔع ؾٍٔلء أن هذا هق افوالل ادٌغ.  :ٕكإٜٔ

 .(00: 36: 35/   353) اهلدى والنور / 
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 حهِ اخلسٚج ع٢ً احلهاّ
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 حهِ اخلسٚج ع٢ً احلانِ

أن حيُّالالالقن بٌالالالر مالالالٚ إٔالالالزل اهلل واخلالالالروج م ٚاحلُالالالن إأخقٕالالالٚ ؿالالالٚل  افًالالالٚئؾ:

هالالالٚتغ افُِّتالالالغ يًْالالالل ٕرجالالالق أن تًِالالالؼ بٚختهالالالٚر  ،ذا ٓ ٌٕالالالٚيعٚظِالالالٔٓؿ ذظالالالٚ ودالالال

 ظِٔٓام وجزاك اهلل خر .

مٚ هق جٚئز ومـ هق مالٚ هالق ؽالر جالٚئز أطالـ اخلروج ظذ احلُٚم مْف  افنٔخ:

 هذا افتًَٔؿ يٚ أبق دّد تًرؾف .

 ٓ أظرؾف . مداخِٜ:

جزاك اهلل خر اخلروج اجلٚئز هق افذي أبٚحف افرشالقل  ظِٔالف افًالالم   افنٔخ:

مالٚ مل  روايالٜؿالٚل ٓ مالٚ صالِقا ويف  ،بؼط أن ٕرى ـٍرا بقاحٚ ظًُف ؾال َٕالٚتِٓؿ

 ًٚ روج ظالالالذ احلُالالالٚم يًَْالالالؿ إػ ؿًالالالّغ جالالالٚئز وؽالالالر ؾالالال٘ذن اخلالالال ،تالالالروا ـٍالالالرا بقاحالالال

ؽر اجلٚئز هق إذا ـٚن هْٚك حُٚم طِّٜ ييِّقن إًٍٔٓؿ بٕٚحراؾٓؿ ظالـ  ،جٚئز

ـتالالٚب رهبالالؿ افالالذيـ طِّالالقا إًٍٔالالٓؿ بالالٕٚحراؾٓؿ ظالالـ احلُالالؿ بالالام إٔالالزل اهلل ؿِالالٔال أو 

ؾالال٘ذا مل يقجالالد  ،ـثالالرا ثالالؿ طِّالالقا صالالًقهبؿ بًالالدم حتُالالّٔٓؿ بٚفؼالالع ؿِالالٔال أو ـثالالراً 

ٍُالالر افٌالالقاح مل عالالز اخلالالروج إذا وجالالد افٍُالالر افٌالالقاح وجالالٛ اخلالالروج أو ظالالذ اف

هالالالالؾ يًالالالالتىٔع ؾالالالالرد فَْالالالالؾ هالالالالق أبالالالالق دّالالالالد ادالالالالتحّس  أن ،إؿالالالالؾ جالالالالٚز اخلالالالالروج

فٌِّٚيًالالٜ هالالالؾ يًالالالتىٔع أن خيالالرج ظالالالذ افدوفالالالٜ افتالالالل عالالقز اخلالالالروج ظِٔٓالالالٚ ٕ الالالٚ 

 وؿًٝ يف افٍُر افكي  هؾ يتُّـ مـ اخلروج .
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 ظْٓؿ وـٚؾر بديْٓؿ إن صٚء اهلل ومٗمـ بديـ دّد .ًٕؿ إٔٚ خٚرج  مداخِٜ:

هيديؽ يٚ أبق دّد اخلروج افذي  ،مٌربٚ اهلل َت شٚرت مؼؿٜ وِهْ  افنٔخ:

اخلالالالروج اجلالالالٚئز ظالالالذ احلالالالٚـؿ  ،وفالالالٔس بٚفًْالالالٌٜ فًِالالالٚجز) إَىالالالٚع ( ٕحالالالـ ٕالالالتُِؿ 

افُٚؾر إٕام عٛ ظالذ ادًالتىٔع فِخالروج أمالٚ مالـ ـالٚن ؽالر مًالتىٔع شالقاء ـالٚن 

بؾ ٓ عقز قؿ  ،ؾرديـ أو مجٚظٜ ؾٓٗٓء ٓ عٛ ظِٔٓؿ اخلروج أوٓ وأؾردا 

 ًٚ ومٚ وؿع يف افًالٚمل اإلشالالمل يف  ،ٕ ؿ يَِقن بًٍٖٕٓؿ فِتُِٜٓ ،اخلروج ثٕٚٔ

برهٜ افَرن هذا اجلديد اقجري يٍُل ظزة إػ أن أي خالروج ظالذ احلُالٚم مل 

ؾالالال تٍُالالر ؾَالالط بقجالالقب وفالالذفؽ  ،تتخالالذ فالالف ظدتالالف إٕالالام ظٚؿٌالالٜ أمالالره خنالالإٚ مٌْٔالالٚ

وٓ تٍُالالالالر يف اخلالالالالروج ظالالالالذ  ،مٌٚيًالالالالٜ خٍِٔالالالالٜ فًِّالالالالِّغ إٕالالالالام ؾُالالالالر يف افىالالالالرق

احلالالٚـؿ افُالالٚؾر وإٕالالام ؾُالالر يف ضريالالؼ اخلالالروج وآشالالتًداد قالالذا اخلالالروج وهالالذا 

آشتًداد فالف ؿًالامن مًْالقي وهالق مالٚ ـْْٔالٚ ظْالف بٚفتهالٍٜٔ ومالٚدي وهالق مالٚ يالدخؾ 

هبالالذه افتهالالٍٜٔ وافسبٔالالٜ ؾٔقمئالالذ يٍالالرح  يَالالقم ادًالالِّقن ؾحٔالالْاميف مٍٓالالقم افسبٔالالٜ 

 ادٗمْقن بْك اهلل.

 (  00:  40:  20/ 788) اهلدى والنور/
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 باب َٓ٘

صالالالٔخ يقجالالالد شالالالٗال: أحالالالد اإلخالالالقة هالالالق مالالالـ ضٌِالالالٜ افًِالالالؿ إن صالالالٚء اهلل  مداخِالالالٜ:

تٌٚرك وتًالٚػ وٕالرى ؾٔالف اخلالر افُثالر، وفُالـ تُِالؿ بًّالٖفٜ هالل: ؿالٚل يف ؿوالٜٔ 

أن أتُِالالؿ هبالالذه ادًالالٖفٜ شالالٌؼ افُالالالم بقالالء ؾَالالٚل  ؾَالالٚل: ؿٌالالؾ، احلالالٚـؿ افٍٚشالالؼ

اخلالالالروج ظالالالذ احلُالالالٚم ٓ يالالالٖيت إٓ بؼالالال، مْالالالذ يًْالالالل: ظٓالالالد افدوفالالالٜ إمقيالالالٜ ومالالالـ 

بًالالالده يَالالالقل هالالالذا اخلالالالروج مالالالٚ أتالالالك ظالالالذ إمالالالٜ إٓ بؼالالال مًالالالتىر، وفُالالالـ إذا هالالالذا 

ًٚ وأويت بخر مْف وفالق أهؾ احلٚـؿ يًْل: ُخِع مـ ؿٌؾ  احلؾ وافًَد وـٚن ؾٚشَ

ًٚ يرظالالك ادًٍالالدة يًْالالل: هالالؾ ـٕٚالالٝ ـٌالالرة أو صالالٌرـالالٚن ب أو  ةًٍّالالدة ؿِِٔالالٜ، ضًٌالال

ـذا، ؾ٘ذا ـٕٚٝ مًٍدة ؿِِٜٔ جدًا وؿتؾ ؾٔٓٚ صخص أو صخهالغ أو ثالثالٜ، ؾٓالؾ 

هالالالالؾ ينالالالالْع هبالالالالذا افرجالالالالؾ  -وؿالالالالٚل هالالالالذا افُالالالالالم بّجِالالالالس خالالالالٚص  -هالالالالذا افرجالالالالؾ 

 ويتُِؿ ظِٔف وهيجر وحيذر مْف؟ 

إلجٚبٜ ظـ بٔٝ افَهٔد ـام يَٚل مـ هذا إٔٚ أرى بٚرك اهلل ؾٔؽ ؿٌؾ ا افنٔخ:

ؿٌالؾ اإلجٚبالٜ ظالـ هالذا  ،افًٗال وهق: هالؾ هيجالر ؿٚئالؾ هالذا افُالالم؟ أو حيالذر مْالف

أؿالالقل: ضالالرق مثالالؾ هالالذا ادقوالالقع يف هالالذا افزمالالٚن هالالق ـالالام يَقفالالقن افٔالالقم ؽالالر ذي 

مقوقع  ٕٕف أوًٓ ٓ يقجد ظْالدك أهالؾ حالؾ وظَالد، أيالـ هالٗٓء؟! ؾىالرح مًالٖفٜ 

ذ ٍ ال َْ ٚئٍالٜ مالـ أهالؾ افًِالؿ إذا ؿالٚفقا يًالّع فَالققؿ وإذا أمالروا يُ ؿٚئّٜ ظذ وجالقد ض

أمرهؿ هذا مع إشػ ؽر مقجقد افٔقم يف افًٚمل اإلشالمل، ؾِالذفؽ ٓ يٌٌْالل 
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 ًِّٜٔ ٕ ٚ أوًٓ. اففىالب افًِؿ أن يثروا مثؾ هذه ادًٚئؾ افْيريٜ ؽر 

 بؾ خٔٚفٜٔ.  مداخِٜ:

ء اهلل، افْيريالالالٜ هالالالذه ٕ الالالٚ ختالالالٚفػ وشالالالٖٔيت يف  الالالٚم اجلالالالقاب إن صالالالٚ افنالالالٔخ:

مْٟٓ افًِػ افذيـ ـٚن أحدهؿ إذا شئؾ ظالـ مًالٖفٜ ٓ يٌالٚدر إػ اإلجٚبالٜ ظِٔٓالٚ 

إٓ أن يَالالالقل هالالالؾ وؿالالالع ذفالالالؽ؟ ؾالالال٘ن ؿالالالٚل: ًٕالالالؿ أجالالالٚب وإٓ ؿالالالٚل: إتيالالالر حتالالالك تَالالالع 

 وشتجد مـ يٍتٔؽ.

ؾّالالـ مالالْٟٓ افًالالِػ افهالالٚف  أٓ يٌحثالالقا ادًالالٚئؾ افْيريالالٜ أو ـالالام ؿالالٚل إشالالتٚذ 

اخلٔٚفٜٔ، فُـ أريالد أن أؿالقل: هْالٚك مًالٚئؾ ؿالد تُالقن إثٚرعالٚ مالـ هالذا افٌالٚب  هْٚ

يًْالالل: خٔٚفٔالالٜ أو ٕيريالالٜ دوالالٜ، فُالالـ ٓ يستالالٛ مالالـ ورائٓالالٚ أي مًٍالالدة شالالقى أن 

ذفؽ مـ بٚب ٕٚؾِٜ افًِؿ بؾ مـ افس ف يف افًِؿ، ـام هق مًالرو ف ظالـ ـثالر مالـ 

ٚفٔالٜ ٕيريالٜ وٓ يُّالـ أن ظِامء احلٍْٜٔ افَدامك  افذي ـٕٚقا يٍسوقن أمقرًا خٔ

تتحَؼ، وهْٚك أمثِٜ ـثرة وـثرة جالدًا، ـّثالؾ مالثالً: رجالؾ مالٚت وخِالػ شالًٌغ 

جالالالد أيالالالـ شالالالًٌغ جالالالد؟ ؾُالالالؾ جالالالد مالالالٚذا يالالالرث؟ خٔالالالٚل يف خٔالالالٚل! بًالالالض افنالالالٚؾًٜٔ 

شٌَقا مجٚظٚت احلٍْٜٔ يف اخلٔٚل ويًْل: أهؾقا ؾٔالف بالؾ يًْالل: شالُِقا شالٌٔالً 

مثالً: فق أن رجالً جٚمع زوجتف ؾٍِٕٚؼ ظوالقه  ٓ يٌٌْل أن يتٍِظ بف ؾَٚل ؿٚئِٓؿ

ؾَِغ ؾِؼ مْف دخؾ وأخر مل يدخؾ هؾ عٛ ظِٔف ؽًؾ اجلْٚبٜ أم ٓ؟ بحٞ 

 يف هذه إمقر ـام ترى يًْل، فُـ ٓ تستٛ ظِٔٓٚ مًٍدة.

أمٚ مٚ جٚء افًالٗال ظْالف هالذا يستالٛ مالـ ورائالف مٍٚشالد يستالٛ مالـ ورائٓالٚ إثالٚرة 

حيُّالالق ؿ وبحُالالؿ ؽالالر افالالذي ذظالالف اهلل ظالالز وجالالؾ،  افٍالالتـ بالالغ ادًالالِّغ ومالالـ
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وٕحـ ـام يَٚل مٚ ؾْٔٚ أن مـ ادخٚفٍٚت افتل ٕنُق مْٓالٚ مالـ احلُالٚم ئٍُْالٚ 

مالالٚ ٕحالالـ بحٚجالالٜ أن أن ٕوالالٔػ إػ هالالذه إمالالقر افتالالل ٕالالتُِؿ ؾٔٓالالٚ بحالالؼ أن ٕثالالر 

احلُالالالٚم بالالالٖن ٕتحالالالدث إٔالالالف إذا ـالالالٚن هْالالالٚك حالالالٚـؿ ؾٚشالالالؼ وفُالالالـ اخلالالالروج ظِٔالالالف ؿالالالد 

هِحٜ بٖؿؾ مًٍده مالـ هالذا افُالالم! إذا رأى ذفالؽ أهالؾ افًِالؿ.. أهالؾ يتحَؼ اد

 احلؾ وافًَد أيـ هٗٓء؟

فالالذفؽ إٔالالٚ أؿالالقل: أـثالالر مالالـ هالالذا إٔالالٚ أؿالالقل: اخلالالروج ادْهالالقص ظِٔالالف يف افًالالْٜ 

 ًٚ ًٚ  ،ـالالام تًِّالالقن حٔالالٞ ؿالالٚل: مالالٚ مل تالالروا ـٍالالرًا بقاحالال ؾالال٘ذا رأيْالالٚ افٍُالالر افٌالالقاح أيوالال

ذفالالؽ هالالذا اخلالالروج افالالذي أبٚحالالف افرشالالقل هبالالذا احلالالديٞ عالالقز فْالالٚ اخلالالروج، مالالع 

ظِٔالالف افًالالالم يف هالالذا احلالالديٞ خٚضالالٛ أمالالٜ اإلشالالالم أي: افتالالل تالالتُّـ مالالـ افَٔالالٚم 

بقاجالالٛ اخلالالروج، ؾالالْحـ أن ٕتًالالٚءل هالالؾ هْالالٚك أمالالٜ مًالالِّٜ تًالالتىٔع أن ختالالرج 

ظذ حٚـؿ مـ حُٚم ادًِّغ وتىٔ  بف فٔحِقا دِف حٚـاًم حيُالؿ بالام إٔالزل 

مقجالالقد  ٕن إمالالٜ متٍرؿالالٜ ظالالذ ًٍٕالالٓٚ أصالالد افتٍالالرق اهلل؟ مالالع إشالالػ هالالذا ؽالالر 

ُؿالالقا ﴿وافتٍالالرق ـالالام تًِّالالقن والالًػ:  ـَ َؾر  ِذي الال ـَ اف 
ـَِغ * ِمالال الال ـَ ادُْْؼِ

الالقا ِمالال ُٕ ق ُُ َوٓ َت

قنَ  َدهْيِْؿ َؾِرُحالال ْزٍب باِلالاَم َفالال ؾ  ِحالال الال ـُ  ٚ ًً َٔ
ُٕقا ِصالال ٚ الال ـَ ْؿ َو ُٓ وأيالالٚت  [23 - 21]الةةرو:  ﴾ِديالالَْ

 ق ؾنؾ ووًػ وإػ اخره.مًروؾٜ افتل تْص ظذ أن افتٍرق ه

هالالذا يف احلالالٚـؿ افالالذي يًْالالل: ذر ؿرٕالالف بالالٚفٍُر ٓ عالالقز اخلالالروج ظِٔالالف إٓ مالالع 

افالالالتُّـ مالالالـ اخلالالالروج ظِٔالالالف وآشالالالتٍٚدة مالالالـ هالالالذا اخلالالالروج، أمالالالٚ احلالالالٚـؿ افٍٚشالالالؼ 

ًٚ  ٕٕف خيٚفػ أوًٓ احلديٞ إٔف ٓ عٔز إٓ إذا  ؾٓذا ٓ عقز اخلقض ؾٔف إضالؿ

 رأيْٚ افٍُر افكي .

ذه افتقصالالالالالٜٔ وادَدمالالالالالٜ أؿالالالالالقل: ذاك افنالالالالالخص أو ضٚفالالالالالٛ افًِالالالالالؿ ـالالالالالام بًالالالالالد هالالالالال
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وصٍٝ إذا ؿالٚل مثالؾ هالذا افُالالم، ؾٖٕالٚ ٓ أرى جمالرد مثالؾ هالذا افُالالم إٔالف عالقز 

ًٚ ٓ ئٍالده  ٕٕالف ٓ  مَٚضًتف  ٕن شالٌٔؾ ادَٚضًالٜ يف هالذا افزمالٚن ـالٚخلروج  ٚمال

يْالالٚ مالالـ ـالالؾ إًٕالالٚن يقجالالد ؾْٔالالٚ واحالالد إٓ فالالف ـِّالالٜ.. فالالف زفالالٜ.. فالالف خىٔئالالٜ، ؾالال٘ذا مالالٚ رأ

ًٚ ظالذ تٍالرق، فُالـ إذا ـْالٚ ٓ ٕالرى مَٚضًتالف ؾٌٌْٔالل  خىٖ هٍقة ؿٚضًْالٚه زدٕالٚ تٍرؿال

 ه حتك ٓ يٌس بُالمف مـ فٔس ظْده ظِؿ مـ ظٚمٜ افْٚس.ٖغ خىأن ٌٕ

ؾٓالالالذا جالالالقايب وهالالالق بٚختهالالالٚر ادَٚضًالالالٜ ؽالالالر واردة، ٕحالالالـ َٕالالالقل: افٔالالالقم هْالالالٚك 

 اخالالالره، مالالالع ذفالالالؽ فالالالق أظِْالالالٝ ٕالالالٚس يٌٌْالالالل مَالالالٚضًتٓؿ مالالالـ افًٍالالالٚق وافٍجالالالٚر وإػ

ادَٚضًٜ هؿ ؿٚضًقك، ـام يَالقل ذفالؽ ادثالؾ افًالقري: أن رجالؾ ـالٚن ٓ يهالع 

وتالالالٚب وؿالالالالرر أن يهالالالالع، ذهالالالالٛ فًِّالالالالجد ٕول مالالالرة وجالالالالده مًالالالالُر، ؿالالالالٚل: إٔالالالالٝ 

مًُر وإٔٚ مٌىالؾ، ؾِالق أردٕالٚ ٕحالـ َٕالٚضع ـالؾ هالٗٓء افالذيـ يًالتحَقن ادَٚضًالٜ 

ٕؽٌِٜٔ افٌٚفٌٜ، متك تُالقن ادَٚضًالٜ فًٔقا شٚئِغ ظْٚ، ٕن ؽر افهٚحلغ هؿ ا

مؼوظٜ؟ ـام ؾًؾ افرشقل ظِٔف افًالم بٚفًٌْٜ فِثالثٜ افذيـ خٍِقا، ادجتّع 

إشالالالمل ـِٓالالؿ يتًّالالُقن إذا صالالدر أمالالر مالالـ افرشالالقل فزوجالالٜ أحالالدهؿ اذهٌالالل إػ 

بٔٝ أهِؽ واترـٔالف، افٔالقم فالق ؾًِالٝ افٔالقم مالع افزوجالٜ افتالل تنالتُٔؽ وهالذا يَالع 

زوجل يًُر.. زوجل ٓ يهع.. زوجل ـذا وـذا،  ّالع  مًل ومع إشتٚذ:

تًالالع وتًالالًغ مهالالٌٜٔ، َٕالالقل قالالٚ: هالالذا ٓ عالالقز إٔالالٝ تٌَالالل حتالالٝ ظهالالّتف، وهالالذا 

رجؾ ؾٚشؼ وظذ ؿقل بًض افًِامء ـٚؾر، تًقد تَقل فالؽ وإوٓد مالٚذا ًٍٕالؾ 

 هبؿ؟ دٚذا تًٖال، دٚذا تًٖال مٚ دام مًؽ هؿ إوٓد!

ٜٔ افٔقم ٓ يقجد ظْدٕٚ جمتّالع يىٌَٓالٚ، ؾال٘ذا ؿٔالؾ ؿهدي: أن إحُٚم افؼظ

ًٚ فالالالف، مالالالـ افالالالذي شالالالٔتجٚوب مًالالالؽ؟  فِْالالالٚس: ؾالالالالن عالالالٛ مَٚضًتالالالف، دالالالٚذا؟ تٖديٌالالال
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فالالذفؽ شالالالح ادَٚضًالالٜ افٔالالقم ؽالالر مالالِٚض مالالع افًٍالالٚق وافٍجالالٚر، ؾّالالـ بالالٚب أوػ 

ًٚ دجالالرد هٍالالقة أو خىالالٖ صالالدر مْالالف مالالـ افْٚحٔالالٜ افًِّٔالالٜ،  أن ٓ يَالالٚضع بًوالالْٚ بًوالال

ٜ أخالالالرى ٓ عالالالقز افًالالالُقت ظالالالذ هالالالذا اخلىالالالٖ وبخٚصالالالٜ إذا ـالالالٚن فُالالالـ مالالالـ جٓالالال

 يستٛ مـ ورائف مًٍدة اجتامظٜٔ، هذا مٚ ظْدي واهلل أظِؿ. 

ًٚ ... هق يًْل: .جزاك اهلل خر صٔخْٚ!  مداخِٜ: .. افًٗال افذي يىرحف أيو

ًٚ، ظْالدٕٚ مالـ يالتُِؿ يَالقل أهالؾ احلالؾ وافًَالد، أهالؾ  ٍٕس افًٗال يالرد بًوالف بًوال

ٓ يقجالالالالدون إٓ يف جمتّالالالالع إشالالالالالمل س ف، يًْالالالالل: هالالالالؿ افالالالالذيـ  احلالالالالؾ وافًَالالالالد

يَررون وهؿ افذيـ يٌالدؤون وهالؿ افالذيـ يْتٓالقن، وفالذفؽ احلََٔالٜ ظْالدمٚ َٕالقل: 

 ؾ مًٖفٜ تتًِؼ بٚفزمٚن افذي يقجد ؾٔف أهؾ احلؾ وافًَد. يأهؾ احلؾ وافًَد ت

 ٓ يقجد يٚ شٔدي افٔقم أهؾ ظَد.  افنٔخ:

 أهؾ حؾ وظَد، ـؾ ادًِّغ. ـؾ ادًِّغ افٔقم  مداخِٜ:

يٚ صٔخ أن اخلروج ظذ.. إمجٚع إمالٜ ظالذ ذفالؽ ظالدم اخلالروج  مداخِٜ:

 ظذ احلٚـؿ افٍٚشؼ، إمجٚع بذفؽ؟

 اخلروج ظذ احلٚـؿ افٍٚشؼ؟ افنٔخ:

 ظدم اخلروج ظذ احلٚـؿ افٍٚشؼ؟  مداخِٜ:

 ٓ تٗاخذ:ي، أريد أن أصٚرحؽ يًْل.  افنٔخ:

 ؽ إٔٚ إَٔؾ ـالم اهلل يٌٚرك ؾٔؽ ؾَط. اهلل يٌٚرك ؾٔ مداخِٜ:

 جزاك اهلل خر، وهذا أهقن ظع.  افنٔخ:



 ذكه اخلزود على احلكاو ------------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

788 

 أحًـ اهلل إفٔؽ ... افُالم.  مداخِٜ:

وإفٔالالؽ: يالالٚ أخالالل! حالالديثْٚ افًالالٚبؼ ظالالـ افرشالالقل ئٍُْالالٚ، هالالق مَٔالالد أن  افنالالٔخ:

اخلالالالروج ٓ عالالالالقز إٓ بؼالالالط افٍُالالالالر افكالالالي ، مالالالالٚ مًْالالالك حْٔئالالالالٍذ افٍٚشالالالؼ عالالالالقز 

ٚ مًْالالالالك إمجالالالالٚع أو ٓ يقجالالالالد إمجالالالالٚع؟ شالالالالٖؿقل فالالالالؽ ٓ يقجالالالالد اخلالالالالروج أو ٓ؟ مالالالال

إمجٚع، ضٔٛ! أي مًٖفٜ ؾٔٓٚ إمجالٚع واهلل يَالقل وإٔالٝ تَالقل ظالـ افرجالؾ ضٚفالٛ 

وُه إَِػ اهلل ِ ﴿ظِالالالالالؿ، ؾٓالالالالالق يَالالالالالرأ مًْالالالالالك ؿقفالالالالالف تًالالالالالٚػ:  ُرد   َؾالالالالال
ٍ
ء ِْ٘ن َتْاَلالالالالَٚزْظُتْؿ يِف َرْ َؾالالالالال

قلِ  ُشالال إفالالق ف مالالـ ادًالالٚئؾ، ضٔالالٛ! اختِالالػ افًِالالامء يف مئالالٚت  [61]النسةةاء:﴾َوافر 

هالالالالؾ ٕخِالالالالص مالالالالـ ادنالالالالُِٜ إٔالالالالف يقجالالالالد إمجالالالالٚع أو ٓ يقجالالالالد إمجالالالالٚع؟ ؾالالالال٘ذا ـالالالالٚن 

 اجلقاب ٓ يقجد إمجٚع خِهْٚ؟ أو جلٖٕٚ إػ ؿقفف تًٚػ. 

 ؿقفف تًٚػ ًٕؿ.  مداخِٜ:

إذًا دالالٚذا يىالالرح هالالذا افًالالٗال؟ ذاك افًالالٚئؾ دالالٚذا يىالالرح؟ مالالٚ دام هالالق  افنالالٔخ:

إٔٚ ٓ هيّْل ـثرًا ؾٓالؿ ادًالٖفٜ مالـ جٓالٜ  شبقاحًٚ  مٚ مل تروا ـٍراً »أمٚم احلديٞ: 

اإلمجالالالٚع  ٕن اإلمجالالالٚع ؾٔالالالف أؿٚويالالالؾ ـثالالالرة وـثالالالرة جالالالدًا، مالالالٚ هالالالق اإلمجالالالٚع افالالالذي 

تَالالالقم بالالالف احلجالالالٜ؟ هالالالؾ هالالالق إمجالالالٚع إمالالالٜ بُالالالؾ ضٌَٚعالالالٚ مالالالـ ظِالالالامء.. مالالالـ ضالالالالب 

ظِؿ.. مـ ظٚمٜ ادًالِّغ، أم اإلمجالٚع هالق إمجالٚع خٚصالٜ ادًالِّغ وظِامئٓالؿ 

إػ اخره، هق إمجٚع أهؾ ادديْٜ أو إمجالٚع أهالؾ افُقؾالٜ وإٓ إػ اخالره،  أم، أم

ْرَ ﴿اهلل ظز وجؾ يَقل:  ُف اْقاُلَدى َوَيت ٌاِلْع ؽاَل َ فاَل ِد َمٚ َتٌَغ  ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَنِٚؿِؼ افر  َوَم

ْ َؿ َوَشَٚءْت َمِهرً  َٓ ْهِِِف َج ُٕ ِف َمٚ َتَقػ  َو َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ  .[116]النساء:﴾اَشٌِِٔؾ ادُْ

إٔالالٚ أظتَالالد أن ضٚفالالٛ افًِالالؿ افالالذي يتًالالٚءل يف أي مًالالٖفٜ ظِٔٓالالٚ إمجالالٚع أم ٓ؟ 
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 :ًٚ ٌِِٔؾ ﴿هالالالالالالالالالالالالذا مل يَتْالالالالالالالالالالالالع بدٓفالالالالالالالالالالالالٜ أيالالالالالالالالالالالالٜ ادالالالالالالالالالالالالذـقرة إٍالالالالالالالالالالالال ْرَ َشالالالالالالالالالالالال َوَيت ٌاِلالالالالالالالالالالالْع َؽالالالالالالالالالالالال

ِمِْغَ  ْٗ ٕ:ي إٔٚ شٖظُس افًالٗال وأجًِالف ظالذ افهالقرة افتٚفٔالٜ:  [116]النساء:﴾ادُْ

شالٌٔؾ ادالٗمْغ أن رجالالً ٕهالٛ ًٍٕالف بَالقة افًالالح ؾٖٕٚ أتًٚءل وأؿقل: هالؾ مالـ 

حالالالٚـاًم ظالالالذ ادًالالالِّغ، هالالالؾ عالالالقز اخلالالالروج ظالالالذ هالالالذا اخلالالالٚرج وافالالالذي ٕهالالالٛ 

ًٍٕف حٚـاًم ظذ ادًِّغ؟ افذي ًٕرؾف يف ـؾ هذه افَالرون أن افًِالامء يٍتالقن 

بالالالال ٓ عالالالقز، دالالالٚذا؟ فِّحٚؾيالالالٜ ظالالالذ دمالالالٚء ادًالالالِّغ مالالالـ افٍالالالريَغ افالالالذيـ مالالالع 

 يـ يريدون أن خيرجقا ظذ هذا اخلٚرجل. اخلٚرجل وافذ

ؾًٌٔؾ ادٗمْغ هق ظدم اخلروج فِّحٚؾيالٜ ظالذ دمالٚء ادًالِّغ، ثالؿ أظالقد 

إػ ٍٕالالس افًالالٗال افًالالٚبؼ إٔالالف إذا ـالالٚن اخلالالروج ظالالذ احلالالٚـؿ افٍٚشالالؼ بالالرأي أهالالؾ 

احلؾ وافًَد يتىِٛ إراؿٜ ؿِٔؾ مـ افدمٚء ـٔػ يْوٌط هذا افَِٔالؾ؟ وهالؾ هالذه 

ٜ افتل يُّـ اإلًٕٚن أن يَْْٓٚ؟ أو هذه أمالقر ؾقوالقيٜ دوالٜ مـ إمقر ادٚدي

ٓ إذا ؾت  بالٚب افَتالٚل بالغ ؾالريَغ ٓ تًالر ف مْتٓالك هالذا افَتالٚل إػ اخالره، فالذفؽ 

مالٚ مل تالروا »ؾٚدًٖفٜ أوًٓ: ؾٔٓٚ خمٚفٍٜ فِالْص افكالي  فِحالديٞ افًالٚبؼ ذـالره: 

 ًٚ ًٚ: ٓ يُّالالالالـ والالالالٌط ادًٍالالالالدة افَِِٔالالالالٜ حٔالالالالْام شـٍالالالالرًا بقاحالالالال يثالالالالٚر افَتالالالالٚل بالالالالغ  وثٕٚٔالالالال

 ضٚئٍتغ مـ ادًِّغ. 

 هْٚ يٚ صٔخْٚ يرد رء.  مداخِٜ:

 تٍوؾ! افنٔخ:

 يًَّقن اخلروج بٚفثقرة إػ ؿًّغ: مداخِٜ:

ؾَٔقفالالالالقن ثالالالالقرة بٔوالالالالٚء، وثالالالالقرة محالالالالراء، افثالالالالقرة افٌٔوالالالالٚء: افتالالالالل ٓ تالالالالراق ؾٔٓالالالالٚ 
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ٔالالالٚس افالالالدمٚء، وافثالالالقرة احلّالالالراء: افتالالالل تًالالالٍؽ ؾٔٓالالالٚ افالالالدمٚء، وـالالالٖن افَٔالالالٚس هالالالذا ؿ

مْوٌط يف ـالؾ مُالٚن ويف ـالؾ زمالٚن، ثالؿ فْالٚ مالـ افقاؿالع ظْالدمٚ خٚفٍْالٚ ظالـ افٍَالف 

افهالالالحٔ  يف هالالالذه ادًالالالٖفٜ بٚفالالالذات فْالالالٚ مالالالـ افقاؿالالالع افالالالذي يٗشالالالػ جالالالدًا جالالالدًا، أن 

اخلالالروج ٓ حيالالدث أن ظالالذ مالالـ خيالالرج ظالالـ احلالالٚـؿ وإٕالالام افالالذيـ خرجالالقا ظالالـ 

ذفؽ مالـ افقاؿالع  احلُٚم صٚر ـؾ مْٓؿ يريد اخلروج ظذ أخر، وٓ أدل ظذ

افذي ئًنف إؾٌٕٚٔقن أن ـؾ يالقم تًالٍؽ مئالٚت بالؾ أفالق ف مالـ إرواح تزهالؼ 

 ودمٚء تًٚل ظذ أرض إؾٌٚن.

ًٚ إػ أن تقجالالالد يف ٍٕالالالقس هالالالٗٓء  ثالالالؿ رء اخالالالر: هالالالذا شالالالقء افٍٓالالالؿ أدى أيوالالال

اخلالالالالالالٚرجغ بًوالالالالالالٓؿ ظالالالالالالذ بًالالالالالالض أن يقجالالالالالالد حالالالالالالٛ افًالالالالالالٔىرة وحالالالالالالٛ افتِّالالالالالالؽ 

ػ مالْٓؿ أو افَالقي إذا أراد أن يًتْكال ظالذ وآشتٔالء ظذ افُرد أن افؤً

 أخٔف ٓ يًتْك إٓ بّـ هق خٚرج ظذ ادِٜ ٓ ظذ احلٚـؿ ... ؾَط.

 ًٕؿ. افنٔخ:

ًٚ واؿالالالع يف أؾًٌٕٚالالالتٚن، هالالالذه افهالالالقر مٖشالالالٚويٜ رهٌٔالالالٜ،  مداخِالالالٜ: ـالالالام هالالالق أيوالالال

وفالذفؽ جالقاب صالٔخْٚ جالزاه اهلل خالرًا يف هالالذه ادًالٖفٜ ًٕتَالد إٔالف هالق افٍهالالؾ يف 

 زاه اهلل خرًا. هذا وج

إٔٚ أرى مـ  ٚم ٕهال  ذفالؽ افنالخص افالذي أذت إفٔالف، أن يًِالؿ أو  افنٔخ:

ظالالالذ إؿالالالؾ يالالالذـر إن ـالالالٚن ؿالالالد ظِالالالؿ مالالالـ ؿٌالالالؾ أن اإلصالالالالح افٔالالالقم ٓ يٌالالالدأ بالالالٚفثقرة 

وبالالٚخلروج ظالالالذ احلالالالٚـؿ افُالالٚؾر ؾوالالالالً بالالالٚخلروج ظالالذ احلالالالٚـؿ افٍٚشالالالؼ، وإٕالالالام 

مالالالالـ ظؼالالالالات افًالالالالْغ: بٚفتهالالالالٍٜٔ اإلصالالالالالح يٌالالالالدأ ـالالالالام َٕالالالالقل ٕحالالالالـ دائالالالالاًم وأبالالالالدًا 
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 وافسبٜٔ.

ؾ٘ن ـٚن افرجؾ مًْٚ يف هذا ادْٟٓ ؾٔذـر هبذا ويٍُل، وإن ـالٚن فالٔس مًْالٚ 

ؾٌٌْٔالالالالالل أن يًِالالالالالؿ وأن ٍٕٓالالالالالؿ مْالالالالالف ـٔالالالالالػ يريالالالالالد وبّالالالالالـ يريالالالالالد أن خيالالالالالرج ...، أـثالالالالالر 

ادًالالِّغ جِٓالالٜ وأـثالالر ادًالالِّغ افالالذيـ يًِّالالقن بًالالض إحُالالٚم افؼالالظٜٔ هالالؿ 

ٔٚت ظٚريٚت، مًٚمالعؿ خمٚفٍٜ ٕحُالٚم افؼاليًٜ يف خيٚفٍق ٚ، ؾًْٚئٓؿ ـٚش

ًٚ ًٕتَالالد بالالٖن ٕكالال اهلل فًٌالالٚده ادالالٗمْغ  ـثالالر مالالـ ٕقاحٔٓالالٚ إػ اخالالره، وٕحالالـ مجًٔالال

ؿْ ﴿مؼالالالوط بُِّالالالٜ واحالالالدة:  ـُ الالال وا اهلل َ َيُْكْ الالال وٕكالالال اهلل إٕالالالام  [7]محمةةة::﴾إِْن َتُْكُ

ًٚ: بٚفًّؾ، وافًِؿ افٔقم ـام تًِّق ًٚ ؾٔالف إحالرا ف يُقن أوًٓ: بٚفًِؿ ثٕٚٔ ن مجًٔال

ـٌر جدًا أن افًِؿ افذي ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚف ، وفذفؽ ؾٍل احلالديٞ افالذي 

شِط »إػ اخره  شإذا تٌٚيًتؿ بٚفًْٜٔ وأخذتؿ أذٕٚب افٌَر»تًرؾقٕف افذي مىًِف: 

 .شاهلل ظُِٔؿ ذًٓ ٓ يْزظف ظُْؿ حتك ترجًقا إػ ديُْؿ

َالالط يف افٍالالروع بالؾ وـالالام يَقفالالقن افالديـ افٔالالقم فالالف مٍالٚهٔؿ ظديالالدة جالالدًا وفالٔس ؾ

يف إصالالقل، فالالٔس ؾَالالط يف إحُالالٚم بالالؾ ويف افًَٚئالالد، ؾالالٖٕتؿ تًرؾالالقا افٔالالقم أـثالالر 

ادًالالالالِّغ إمالالالالٚ أصالالالالٚظرة أو مٚتريديالالالالٜ، أهبالالالالٗٓء يْتكالالالال اإلشالالالالالم؟ إذًا: ٓ بالالالالد مالالالالـ 

شالالالالالِط اهلل ظِالالالالالُٔؿ ذًٓ ٓ يْزظالالالالالف ظالالالالالُْؿ حتالالالالالك ترجًالالالالالقا إػ »افتهالالالالالٍٜٔ وافسبٔالالالالالٜ، 

افهالحٔ ، ؾال٘ذًا عالٛ أن ٌٕالدأ بتٍٓالٔؿ افْالٚس هالذا اإلشالالم  أي: بٚدٍٓقم شديُْؿ

الالال ﴿بالالالٚدٍٓقم افهالالالحٔ  وتالالالربٔتٓؿ ظالالالذ ذفالالالؽ:  ِمْاُلالالقَن * بَِْْكِ ْٗ ُ َرُح ادْ الالال ٍْ َوَيْقَمئِالالالٍذ َي

أمالالالٚ ؽالالالر هالالالذا افًالالالالٌٔؾ ٓ يُّالالالـ أبالالالدًا أن يًالالالقد إػ ادًالالالالِّغ  [6 - 1]الةةةرو: ﴾اهلل ِ

 ظزهؿ وجمدهؿ. 

ن هذا إمالر ٓ يالٖيت بخالر ظالذ هالذه إمالٜ، هق يف بدايٜ ـالمف بغ أ مداخِٜ:
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 وفُـ إن تقؾر ذفؽ إمر ؾال بٖس، إن تقؾر هذا إمر. 

 هؾ يتقؾر؟  افنٔخ:

 ؿٚل إذا تقؾر هذا إمر، وهذا بًٔد جدًا يَقل.  مداخِٜ:

 ٓ يٌٌْل، مٚ افٍٚئدة مـ افٌحٞ؟ يُقن ... بًٔد.  افنٔخ:

هالذا افرجالؾ مالـ افتنالْٔع وـالالم  ؿٚقٚ ـِّٜ ثؿ أصٌ  مٚ أصالٌ  ظالذ مداخِٜ:

وهجالالر ومالالٚ إػ ذفالالؽ، وإٕالالام ؿالالٚل هالالذا يًْالالل: هالالذا إمالالر ٓ يالالٖيت بخالالر، وفُالالـ إذا 

تقؾرت هذه افؼوط: ظدم ادًٍالدة وأهالؾ حالؾ وظَالد ومالٚ إػ ذفالؽ، َٕالقل ؾالال 

 بٖس بذفؽ، وفُـ هذا ٓ يتقؾر ثؿ أخذ ينْع بف ويتُِؿ ظِٔف مـ هذا افٌٚب. 

خل عٛ أن يْهال  افرجالؾ، ئٍُْالٚ مالٚ ؾْٔالٚ، عالٛ ظذ ـؾ حٚل يٚ أ افنٔخ:

أن ٌٕحٞ إمقر افقاؿًٜٔ وًٕٚجلٓٚ وًِٕؿ افْٚس إيٚهٚ وٕريب إًٍٔالْٚ ظِٔٓالٚ، أمالٚ 

إمالالالقر هالالالالذه افْيريالالالالٜ واخلٔٚفٔالالالٜ ٓ عالالالالقز إثٚرعالالالالٚ، يٍُالالالالل افْتٔجالالالٜ هالالالالذه مالالالالٚ هالالالالل 

 افْتٔجٜ؟ أن افرجؾ ؿقضع، إذًا: هق شٌٌف إٔف أثٚر هذه ادنُِٜ. 

ٔالالدًا فُالالالم صالالٔخْٚ يف اجلٓالالؾ افالالذي ٕريالالد مًٚجلتالالف، حتالالك يًْالالل: تٖصالالَرة: شالالٌٌ

بالٚفقحل مالٚ ـٕٚالٝ  ¢حٍيف اهلل، إحُٚم افؼظٜٔ حغ ـٕٚٝ تْالزل ظالذ افٌْالل 

تْالالالالزل فتًالالالالٚفٟ أصالالالالٔٚء مًالالالالتٌَِٜٔ ؽالالالالر مْيالالالالقرة وؽالالالالر واؿًٔالالالالٜ، وإٕالالالالام ـٕٚالالالالٝ تًالالالالٚفٟ 

فًالٗآت إصٔٚء افقاؿًٜٔ، وفذفؽ افرشقل ظِٔف افهالة وافًالالم يف ـثالر مالـ ا

ـالالٚن يتقؿالالػ وٓ عٔالالٛ حتالالك يٖتٔالالف افالالقحل، وهالالذه وؿالالٚئع فًٔالالٝ واؿًالالٜ واحالالدة 

وؿالالالٚئع ـثالالالرة، ؾّالالالـ هْالالالٚ.. حتالالالك أشالالالِقب افالالالدظقة اإلشالالالالمٜٔ افهالالالحٔ  عالالالٛ أن 

ًٚ، ؾًْالالدمٚ َٕالالقل مثالالؾ مالالٚ ذـالالر صالالٔخْٚ  يًتّالالد هالالذه افىريَالالٜ وٓ خيالالٚفػ ظْٓالالٚ إضالؿالال
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ًٚ إٔف ـٚن افًٚمل إذا شئؾ يف مًٖفٜ ؾَٔالقل: هالؾ و ؿًالٝ؟ ؾال٘ذا وؿًالٝ أجالٚهبؿ أيو

 وإٓ ؿٚل: إتيروا حتك تَع وهذا هق افهحٔ  وافًِٔؿ.

ومالـ هْالالٚ يًْالل إخقإْالالٚ يف ـالؾ إٔحالالٚء افًالٚمل اإلشالالالمل إٔالٚ أؿالالقل: يًالٕٚقن مالالـ 

وبْالالٚء ؾالالراغ ـٌالالر هالالذا افٍالالراغ هالالق افالالذي أوؿًٓالالؿ يف ختٔالالؾ إصالالٔٚء ؿٌالالؾ وؿقظٓالالٚ، 

يتهالالقر افقالالء إٔالالف وؿالالع ختٔالالؾ هالالذه إصالالٔٚء،  بًالض إحُالالٚم وافتهالالقرات ؾًالالذ

ثالالؿ يهالالدر حُّالالف يف افقاؿالالع، يًْالالل اخالالر مالالٚ.. أن إخ شالالِٔامن أطالالـ شالالٔىًِْل 

ن افنالٔخ افٌالزاال يف هالذا دّالد افٌالزاال يَالقل: أؾتالك بٖٕالف ٓ إظذ مًالٖفٜ يَالقل 

فدوفالٜ افٔٓالقد  اً عقز زيٚرة ادًجد إؿلال أن، دالٚذا؟ ؿالٚل: ٕٕالف يًتالز تٖئالد

 .يًتز تٖيد فدوفٜ افٔٓقد

 اهلل أـز! افنٔخ:

إيالالالالر افتْالالالالٚؿض أن بالالالالغ افٍتٔالالالالٚ وبالالالالغ افقاؿالالالالع افالالالالذي ئًنالالالالف افًالالالالٚمل  مداخِالالالالٜ:

اإلشالمل ـِف، ادًِّقن هْٚك يف ؾًِالىغ ويف ـالؾ أرض مالـ أرض اإلشالالم 

ًٚ ادًجد إؿل هق أوػ افٌَِتالغ وثٚفالٞ احلالرمغ وإٔالف يالزار  يَقفقن بٖن ضًٌ

رام، ؾالالالام افالالالذي حيِّالالالف ظالالالذ أن يٍتالالالل ـالالالام يالالالزار ادًالالالجد افٌْالالالقي وادًالالالجد احلالالال

هبالالذه افٍتٔالالٚ.. مالالٚ افالالذي حيِّالالف ظالالذ ذفالالؽ؟ ؾٖٕالالٚ أؿالالقل بٖٕالالف هالالذه افٍتٔالالٚ مًُقشالالٜ 

.ًٚ   ٚم

وظْالالدمٚ صالالٔخْٚ أصالالدر ؾتٔالالٚه يف ؿوالالٜٔ اقجالالرة ادَٔالالدة بتَٔٔالالدات ـثالالرة جالالدًا، 

وأن اقجالالالرة يٌٌْالالالل أن تُالالالقن يف داخالالالؾ أرض ؾًِالالالىغ ثالالالؿ إذا مل تًالالالع اإلًٕالالالٚن 

ؾًِىغ فَٔٔؿ ذيًٜ اهلل ظز وجؾ ويتُّـ مـ إحٔٚء ديْالف خيالرج ادًِؿ أرض 
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إػ خالالٚرج أرض ؾًِالالىغ ؿٚمالالٝ افالالدٕٔٚ ومل تًَالالد، ؾالالٚٔن مالالٚذا يَالالقل ادًالالِّقن 

هيالالالٚ أخىالالالر أن خيالالالرج مًالالالِؿ هيالالالٚب أن يف هالالالذه افٍتٔالالالٚ.. ؾتٔالالالٖ دّالالالد افٌالالالزاال، أ

ع يف ديْالالف أم أن يّتْالالع ادًالالِّقن ظالالـ زيالالٚرة ادًالالجد إؿلالال افالالذي ذ يالالٜجْٚ

جد»: ¢اهلل زيٚرتالالالالف ظالالالالذ فًالالالالٚن ٌٕٔالالالالف  ل إٓ إػ ثالالالالالث مًالالالاٚل يَالالالالقل:  شٓ تنالالالالد افرحالالالاٚل

ظجٔٛ تٖئد دوفٜ افٔٓقد، زيٚرة إؿل ؾٔٓٚ تٖئد.. ومـ افالذي يالزور إؿلال إٓ ماـل 

ؿ يًالالالتىٔع أن يالالالدخؾ إػ أرض  س ـالالؾ مًالالاِل يالالتُّـ أن يالالالدخؾ إػ أرض ؾًِالالالىغ وفالالأل

 .ؾًِىغ

جقا يف ثامٕٜٔ وأربًالغ وشالًٌٜ وشالتغ أهؾ ؾًِىغ افذيـ هٚجروا مْٓٚ وخر

ٓ يًالالالالالالالتىًٔقن أن أن يالالالالالالالدخِقا أرض ؾًِالالالالالالالىغ إٓ بٚحلهالالالالالالالقل ظالالالالالالالذ إذن مالالالالالالالـ 

افًالالِىٚت افٔٓقديالالٜ، إذًا: أيالالـ افتٖئالالد فِٔٓالالقد يف هالالذه افٍتٔالالٚ افتالالل إذا زار ادًالالِؿ 

 ؾٔٓٚ يُقن مٗيدًا فِٔٓقد. 

 اهلل ادًتًٚن.  افنٔخ:

 ( 00:  00: 57/   799) اهلدى والنور / 

 ( 00:  13: 00/   799) اهلدى والنور / 

 باب َٓ٘

 مـ حديٞ ثقبٚن إٔف ؿٚل: ¢روي ظـ افٌْل 

ؾالالال٘ن مل يًٍِالالالقا ؾوالالالًقا شالالالٔقؾُؿ ظالالالـ  ،اشالالالتَّٔقا فَالالالريش مالالالٚ اشالالالتَٚمقا فُالالالؿ»

 .شؾٖبٔدوا خياءهؿ ،ظقاتَُؿ
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 .ؿٚل اإلمٚم:ؤًػ

 ثؿ َٕؾ ـالم اإلمٚم أمحد مَررا فف ؾَٚل:

: شالالالًّٝ أبالالالٚ ظٌالالالد اهلل ؿالالالٚل : إحٚديالالالٞ خالالالال ف  ؿالالالٚل حٌْالالالؾ»وؿالالالٚل اخلالالالالل : 

افًالّع وافىٚظالٜ »: وؿالٚل ، شوفقفًٌد جمالدع ،اشّع وأضع»:   ¢ؿٚل افٌْل  ،هذا

مالالالـ إحٚديالالالٞ  ¢ؾٚفالالالذي يالالالروى ظالالالـ افٌْالالالل  ،شيف ظنالالالك وينالالالك وأثالالالرة ظِٔالالالؽ

 .ش ومٚ أدري مٚ وجٓف؟ ،خال ف حديٞ ثقبٚن

احلالالديٞ ؟ ؾَالالٚل : ؿالالٚل : شالالٖفٝ أمحالالد ظالالـ هالالذا  ٖظالالـ مْٓالال»ثالالؿ ؿالالٚل اخلالالالل: 

شالالالٚمل بالالالـ أيب اجلًالالالد مل يِالالالؼ ثقبالالالٚن . وشالالالٖفتف ظالالالـ ظالالالع بالالالـ ظالالالٚبس  ،فالالالٔس يهالالال 

حيدث ظْف احلام:ي ظـ أيب ؾزارة ظـ أيب صٚف  مقػ أم هٕٚكء ظـ أم هٕٚكء 

 .شهق مُْر ،: مثؾ حديٞ ثقبٚن .. ؾَٚل : فٔس يه  ¢ؿٚفٝ : ؿٚل رشقل اهلل 

 .(4/147) «الضعيفة»
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 باب َٓ٘

 ٌٔؼ.: افتىادَِل

 أيش؟ افنٔخ:

 : تىٌٔؼ إظالن افؼيًٜ اإلشالمٜٔ.ادَِل

 اه. تىٌٔؼ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ. افنٔخ:

 : اه تىٌَٔٓٚ.ادَِل

 تىٌٔؼ ... جزئل مٚ ـع، يًْل ضٌَقا افؼيًٜ اإلشالمٜٔ يف... مداخِٜ:

 يٚ مجٚظٜ مٚ ٕريد أن ٕدور ـام يَٚل يف حَِٜ مٍرؽٜ. افنٔخ:

 فًِٗال يٚ صٔخ.: ٓ، هذه مَدمٜ ادَِل

 خر إن صٚء اهلل، تٍوؾ. افنٔخ:

: ؾالالٚفتىٌٔؼ اجلزئالالل افالالالذي ضٌَالالقه بٚفًْالالٌٜ فْالالٚ ٕحالالالـ، ًِٕالالؿ إٔالالف هالالذا مالالالٚ ادَِالالل

حؼ، حتك افتىٌٔؼ اجلزئالل مالثالً يف احلجالٚب ضٌَالقا فالٔس ذظالل حجالٚب فالٔس 

 ذظل.

 ًٕؿ. افنٔخ:



 ذكه اخلزود على احلكاو ------------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

733 

 : إٕام حجٚب ميٓر حجٚب وفٔس ؾٔف أي مـ افهٍٚت افؼظٜٔ افتلادَِل

 يف افُتٚب وافًْٜ.

 ضٔٛ. افنٔخ:

: ؾزوالالقا يف افٌْالالٚء ويف أصالالٔٚء أخالالرى ـثالالرة مالالـ افتىٌَٔالالٚت اجلزئٔالالٜ ادَِالالل

ؾالال٘ذا خرجْالالٚ أو إذا ـالالٚن يف إخالالقان مَتًْالالغ هبالالذا اخلالالروج بحُالالؿ إٔالالف هالالذه افدوفالالٜ 

يًْالالالل إظالالالالن وفالالالٔس رء اخالالالر، يًْالالالل ؿالالالد يُالالالقن تَالالالرب إػ إيالالالران ... ـالالالذا، أو 

هالالٚئؾ جٓٚديالالٜ مقجالالقدة داخالالؾ تتقؿالالػ يف أراء مالالثالً إظالالالن فُالالذا وـالالذا، ؾٍالالل ؾ

روج، ؾٓالؾ افنالٔخ يالديْٚ ؾُالرة أوشالع يف اخلالبغ مثالً اراء افنٔخ يف مًالٖفٜ ظالدم 

 هذا ادجٚل.

ٓ هالالف ٓ أوشالالع امالالٚ شالالٌؼ يالالٚ أخالالل بالالٚرك اهلل ؾٔالالؽ. اؾالالسض أن هالالٗٓء  افنالالٔخ:

ًٍالالف احلُالالٚم ـٍالالٚر، مالالٚذا تًٍالالؾ؟ شالالٌؼ اجلالالقاب، يٌٌْالالل ـنالالًٛ مًالالِؿ أن هئالالئ ٕ

فٔتالالالالالقػ احلُالالالالالؿ بٚإلشالالالالالالم، أمالالالالالٚ اخلالالالالالروج ظالالالالالذ هالالالالالٗٓء ؾًالالالالالًٔقد بٚفيالالالالالر ظالالالالالذ 

ادًِّغ إًٍٔٓؿ ـام هق واؿع ومنٚهد يف ـثر مـ بالد اإلشالالم، ؾِالامذا إٔالٝ 

يًْالالل تيالالب بًالالض إمثِالالٜ وتَالالقل: طالالٚهرًا يًْالالل يَقفالالقن بٚحلجالالٚب فُالالـ فالالٔس 

أتالٚتقرك بزمٕٚالف هق احلجٚب افؼظل، اؾسض أ ؿ ؾًِقا ـام ؾًالؾ ٓ شالّ  اهلل 

حٔالالٞ أظِالالـ بٖٕالالف اإلشالالالم ٓ يهالالِ  فتىٌَٔالالف يف هالالذا افزمالالٚن، مالالٚذا يًٍالالؾ افنالالًٛ 

 خيرج؟

 ادَِل: خيرج.

 وفق ـٚن ؽر مًتىٔع، وفق ـٚن مل يتخذ افًدة. افنٔخ:
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 ادَِل: امـ اشتىٚع، امـ يًتىٔع إٔف خيرج يًْل مـ افنًٛ.

ًالتىٔع واختالذ أشالٌٚب إه، هْٚ بَك افٌحٞ ؾّٔـ يًالتىٔع، ؾّالـ ـالٚن ي افنٔخ:

آشتىٚظٜ ادًْقيٜ وادٚديٜ هذا هق واجٌف، فُـ إٔٝ دٚ تَالقل: ؾالّٔـ، أطْالؽ 

مل تًالالتقظٛ ادقوالالقع جٔالالدًا، فالالٔس ؾَالالط يف بِالالد ؽالالر بِالالدك، بالالؾ وٓ يف بِالالدك، 

هالالؾ هْالالٚك مًالالِّقن ظالالذ ظَٔالالدة واحالالدة وظالالذ تربٔالالٜ واحالالدة ـالالٖ ؿ جًالالد واحالالد 

 جقد افٔقم؟ ـٔػ إذًا تَقل يقجد؟خيرجقن ظذ احلٚـؿ افُٚؾر، تًتَد هذا مق

هالالالذا صالالالٔخْٚ بُٔالالالقن مهالالالٚ خمىىالالالغ بًالالالدمٚ خيرجالالالقا ظالالالذ احلالالالٚـؿ  مداخِالالالٜ:

 ويْتٓقا مْف خيىىقا يف بًوٓؿ افًٌض.

 اهلل ادًتًٚن. افنٔخ:

 إذا وجدت هذه افىٚئٍٜ يٚ صٔخ. مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 ادَِالالل: إذا وجالالدت هالالذه افىٚئٍالالٜ يف زمالالـ مالالـ إزمالالٚن ؾٓالالؾ خيرجالالقا ظالالذ

 احلٚـؿ وإن ـٚن ـٍره ـٍر دون ـٍر.

ًٚ، تُرار ظذ افْيٚم  افنٔخ: إٔٝ اهلل هيديؽ اهلل هيديؽ وهيديْٚ مًُؿ مجًٔ

افًًالُري مُالٚن رايال ، هالالذه إشالئِٜ ـِٓالٚ شالٌؼ اجلالالقاب ظْٓالٚ يالٚ أخالل، إذا ـالالٚن 

 هْٚك ـٍر بقاح وجٛ اخلروج ظْد آشتىٚظٜ، أؾّْٓٚ هذه افَْىٜ؟

ًٚ مالالـ بالالدٕٚ ُّٕالالؾ هالالذه بالال مداخِالالٜ: ًٚ ؿالالدري س يالالٚ صالالٔخ. أفالالٔس افتُّالالغ أمالالرًا ـقٕٔالال

 اهلل ظز وجؾ؟
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 شٌحٕٚف وتًٚػ، أفٔس افتُّغ ف رض؟ افنٔخ:

 ادَِل: أي افتُّغ ف رض.

 إيف. افنٔخ:

ًٚ بٚفًٌْٜ فًِِّؿ. ًٚ ذظٔ  ادَِل: ؿدري

 إيف. افنٔخ:

ـ ادَِل: أريد أن أصؾ إػ مٚذا؟ إػ أن ادًِّغ إذا وصِقا إػ مرحِٜ م

 افهالح وآشتَٚمٜ ؾ٘ن افتُّغ تَِٚئل حيهؾ مـ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ.

 ٓ بد، شْٜ اهلل يف خَِف. افنٔخ:

 ادَِل: شْٜ اهلل يف خَِف.

 مًِقم. افنٔخ:

 ادَِل: ًٕؿ.

 احلديٞ افذي يف مًتدرك احلٚـؿ. افنٔخ:

 ادَِل: ًٕؿ ...

ف إٓ اهلل ٓ إفالالف احلالالديٞ افالالذي يف مًالالتدرك احلالالٚـؿ افالالذي يَالالقل ٓ إفالال افنالالٔخ:

الال بَ »إٓ اهلل.  وادجالالد وافتُّالالغ يف إرض، ومالالـ  وافًالالْٚء هالالذه إمالالٜ بٚفرؾًالالٜ ؼ 

 .شظّؾ مْٓؿ ظّالً فِدٕٔٚ ؾِٔس فف يف أخرة مـ ٕهٔٛ

 ادَِل: اهلل أـز، اهلل أـز.
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هذه بنٚرة صدرت مـ افرشقل ظِٔالف افًالالم. فُالـ  شبؼ هذه إمٜ» افنٔخ:

ض إخقإْالالٚ احلالالٚضيـ إمالالٜ يف فٌالالٜ افؼالالع تًَْالالؿ إػ دالالـ هالالل؟ ـالالام يًِالالؿ بًالال

ؿًّغ: أمٜ افدظقة، وأمٜ اإلجٚبٜ، إمٜ تًَْالؿ إػ ؿًالّغ يف فٌالٜ افؼالع: أمالٜ 

افالالالالالدظقة، وأمالالالالالٜ اإلجٚبالالالالالٜ، أمالالالالالٜ افالالالالالدظقة: افًالالالالالٚمل ـِالالالالالف، مالالالالالدظقون إػ أن يتخالالالالالذوا 

 ،ًٚ َْ ﴿اإلشالم ديْ ـْ ُي اَِل الِم ِديْاًلٚ َؾ ْرَ اإِلشاْل ـْ َيٌْتاَلِغ ؽاَل ـَ َوماَل
َرِة ماِل َق يِف أخاِل ٌاَلَؾ ِمْاْلُف َوهاُل

ـَ  ي ، أمالالٜ افالالدظقة هالالؿ افالالذيـ اشالالتجٚبقا هلل وفِرشالالقل دالالٚ [16]آ: عمةةران:﴾اخْلاَلالِٚهِ

 دظٚهؿ.

 أمٜ اإلجٚبٜ. مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 أمٜ اإلجٚبٜ مداخِٜ:

 ادَِل: أمٜ اإلجٚبٜ.

خ: ًٚ، أي أ الالالؿ افنالالأل  أمالالالٜ اإلجٚبالالالٜ ًٕالالالؿ، أمالالالٜ افالالالدظقة هالالالؿ أهالالالؾ إرض مجًٔالالال

ًٚ، أمالالالالالٚ أمالالالالٜ اإلجٚبالالالالٜ ؾٓالالالالالؿ افالالالالذيـ اشالالالالالتجٚبقا هلل  مالالالالدظقون إػ تٌْالالالالل اإلشالالالالالالم ديْالالالال

وفِرشالالقل، هْالالٚ ٓ بالالد أن َٕالالػ ؿِالالٔالً، أمالالٜ افالالدظقة هالالل افتالالل أريالالدت يف مثالالؾ ؿقفالالف 

مٚ مـ رجؾ مـ هذه إمٜ مـ هيقدي أو ٕكا:ي يًّع يب ثالؿ ٓ »ظِٔف افًالم: 

ٚفرشقل ظِٔف افًالم ومل يٗمـ هذه أمٜ افدظقة، شّع ب شيٗمـ يب إٓ دخؾ افْٚر

بف، وهْٚ ٓ بد مـ فٍٝ افْير، شّع بف ظِٔف افًالم ظذ مٚ ـالٚن ظِٔالف مالـ ظَٔالدة 

الالذ ﴿افتقحٔالالد وإخالالالق افتالالل أثْالالك اهلل ظالالز وجالالؾ هبالالٚ ظِٔالالف حالالغ ؿالالٚل:  ًَ الالَؽ َف  ٕ َوإِ

الالٍؼ َظياِلالٔؿٍ  ُِ ، أريالالد مالالـ هالالذا أمالالريـ اثْالالغ: إمالالر إول: إٔالالف عالالٛ ظالالذ [1]القلةة::﴾ُخ
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ًٚ، فُالالل يَِْالالقا وصالالٍف إػ أمالالٜ افالالدظ ًٚ أن يٍّٓالالقا رشالالقل اهلل حَالال ٚة اإلشالالالمٔغ حَالال

ًٚ دالالٚ ـالالٚن ظِٔالالف افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم  ٕن هالالذه افالالدظقة افتالالل تَْالالؾ  افالالدظقة مىٚبَالال

ًٚ ٕن يتٌَِقهالالٚ  ٕٕالالف ؾىالالرة اهلل افتالالل  إػ افٍُالالٚر ظالالذ افقجالالف افهالالحٔ  تُالالقن شالالٌٌ

ؿالد خرجالٝ ظالذ افقصالػ ادىالٚبؼ ؾىر افْٚس ظِٔٓٚ، أمٚ إذا ـٕٚٝ افدظقة هالذه 

افهالالحٔ  دالالٚ ـٕٚالالٝ ظِٔالالف يف ظٓالالد افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم ؾالالٔام يتًِالالؼ بدظقتالالف، أو 

َِٕٝ أوصالٚ ف افرشالقل ظِٔالف افًالالم ظالذ خالال ف مالٚ ـالٚن واؿًالف ظِٔالف ـالٚن ذفالؽ 

، فْيالالب فُالالؿ مالالثالً إذا ؿٔالالؾ ¢تٍْالالرًا ٕمالالٜ افالالدظقة ظالالـ اإليالالامن بالالٚهلل وبرشالالقفف 

يـ حيُّقن ظَققؿ ادٚديٜ، إذا ؿدم إفٔٓؿ افرشقل فِْٚس إجٕٚٛ افٍُٚر افذ

ًٚ فالالف ظِٔالالف افًالالالم ٓ مالالـ حٔالالٞ هالالق بؼالال  ًٚ مىٚبَالال ظِٔالالف افًالالالم بقصالالػ فالالٔس وصالالٍ

الالال ﴿بحُالالالؿ ؿقفالالالف تًالالالٚػ:  ٚ َبَؼٌ الالال َٕ اَم َأ الالال  ٕ ْؾ إِ ، وٓ هالالالق وصالالالػ مىالالالٚبؼ [116]الكهةةةف:﴾ُؿالالال

ًٚ مهالالىٍك، إذا َٕالالؾ وصالالػ افرشالالقل بهالالٍٜ ٓ يىالالٚبؼ ٓ  فقصالالػ ـقٕالالف رشالالقًٓ ٌٕٔالال

ٍتف افٌؼالالاليٜ وٓ صالالالٍتف افٌْقيالالالٜ ـالالالٚن ذفالالالؽ مٍْالالالرًا فٍُِالالالٚر ظالالالـ اإليالالالامن بالالالف ظِٔالالالف صالالال

ن افرشالالقل إافهالالالة وافًالالالم، وٕتٔجالالٜ ذفالالؽ افٍُالالر بالالٚهلل ظالالز وجالالؾ، إذا ؿٔالالؾ مالالثالً 

أول خِالالؼ اهلل، وهالالذه ًٕالالًّٓٚ مالالـ ـثالالر مالالـ افالالٌالد اإلشالالالمٜٔ، مالالش مًَالالقل  ¢

ًٚ، وٓ وارد يف ـتٚب وٓ يف شْٜ ر ؾًُٔقن هذا  ¢شقل اهلل هذا افُالم مْىَٔ

افقصػ افذي يَْؾ إػ افٍُٚر حجر ظثرة يف ضريؼ إيام ؿ، وظذ ذفؽ ؾَس 

ـثرًا مـ إوصٚ ف افتل ًًّٕٓٚ يف بًالض بالالد اإلشالالم، مالثالً: رشالقل اهلل ـالٚن 

ٕقرًا، وـٚن مثالً فٔس فف طؾ إذا شٚر حتٝ افنّس، وإٔف ـٚن ٓ يَىالع افًالٔػ  

ثالالٚل هالالذه اخلراؾالالٚت افُثالالرة وافُثالالرة جالالدًا  فالالذفؽ ٕٕالالف ٕالالقر فالالٔس مالالٚدة، ومالالـ أم

مالالٚ مالالـ رجالالؾ مالالـ هالالذه إمالالٜ مالالـ »أردت أن أفٍالالٝ افْيالالر إػ ؿقفالالف ظِٔالالف افًالالالم: 
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ًٚ  شهيالالقدي أو ٕكالالا:ي يًالالّع يب  ًٚ وصالالٍ ًٚ ذظٔالال أي ظالالذ مالالٚ ـالالٚن هالالق ظِٔالالف وصالالٍ

ًٚ، يَقفالالالقن مالالثالً: افرشالالقل دالالالٚ وفدتالالف أمالالالف مالالٚ وفدتالالف ـالالالام تِالالد افًْالالالٚء  ًٚ ضًٌٔٔالال بؼالالي

ٕبْالالٚء وإٕالالام خالالرج مالالـ هعالالٚ، أيالالش هالالذا؟ تَالالديس فِرشالالقل مالالـ أن خيالالرج مالالـ ا

ٍؼ َظياِلٔؿٍ ﴿ذفؽ ادخرج، يٚ مجٚظٜ ـٍك أن اهلل ؿالٚل:  اُِل اًَلذ ُخ ٕ الَؽ َف ، [1]القلة::﴾َوإِ

ؾ٘ذا َٕؾ اإلشالم ظذ شجٔتف وظذ ضًٌٔتف افتل إٔزقٚ اهلل ظز وجؾ، ومـ ذفؽ 

ًٚ جالالدًا يف أن إٔالف ظِٔالالف افًالالالم بؼالال مهالالىٍك ظْالالد اهلل ظالالز و ًٚ ؿقيالال جالالؾ ـالالٚن هالالذا شالالٌٌ

ًٚ، ؾٖريالد أن أصالؾ أن إػ أمالٜ اإلجٚبالٜ، مالـ هالل  يدخؾ افْٚس يف ديـ اهلل أؾقاجال

أمالالالٜ اإلجٚبالالالٜ؟ هالالالل افتالالالل تَتكالالال ؾَالالالط ظالالالذ أن تَالالالقل: ٓ إفالالالف إٓ اهلل، ثالالالؿ ٓ تٍٓالالالؿ 

ًٚ يف جًِالالٜ شالالٚبَٜ، وفالالئـ ؾّٓالالٝ ؾالالال تَالالقم  مًْالالك هالالذا افُِّالالٜ ـالالام ذحْٚهالالٚ ؿريٌالال

وبَّتوالالٔٚعٚ، مالالٚ تُالالقن هالالذه هالالل، ؿالالد تُالالقن إمالالٜ مالالـ جٕٚالالٛ، فُالالـ  بِقازمٓالالٚ

بؼال هالذه إمالٜ »فًٔٝ هل افتل ظْٚهٚ افرشقل، وهْٚ افنٚهد مـ افُالم بَقفف: 

ْٚء وادجالالد وافتُّالالغ يف إرض، ومالالـ ظّالالؾ مالالْٓؿ ظّالالالً فِالالدٕٔٚ ًالالبٚفرؾًالالٜ واف

وتنالالٚد، ، ٕحالالـ ٕالالرى افٔالالقم مالالثالً مًالالٚجد ترؾالالع، شؾِالالٔس فالالف يف أخالالرة مالالـ ٕهالالٔٛ

فُالالـ أوًٓ افٌٚفالالٛ ظالالذ هالالذه إمالالقال أ الالٚ ؽالالر ٕئٍالالٜ، ؽالالر، مالالٚ هالالل مالالـ مًُالالٛ 

ضٔٛ، ثؿ فق ـٚن مـ مًُٛ ضٔٛ، ؾٓل ٓ تَقم ظذ تَقى مـ اهلل  ٕ ٚ تٌْك 

، إذًا إخقإْالالالالٚ إتٌٓالالالالقا ٓ يُّالالالالـ أن ُٕالالالالقن أمالالالالٜ ¢ظالالالالذ خالالالالال ف شالالالالْٜ رشالالالالقل اهلل 

بالام أمرٕالٚ اهلل ظالز وجالؾ ورشالقفف  اإلجٚبٜ فُٔقن فْٚ افًز يف إرض إٓ إذا ظِّْٚ

مـ افَٔٚم بٚفٍرائض، وإٓتٓٚء ظالـ ادحرمالٚت يقمئالٍذ يالقم يًالتجٔٛ ادًالِّقن 

 هلل وفِرشقل، ؾٔقمئٍذ يٍرح ادٗمْقن بْك اهلل.

 ادَِل: َٕىٜ َٕىٜ مّٜٓ يٚ صٔخ.
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 تٍوؾ. افنٔخ:

ُُ ﴿ادَِالالالالالل: وهالالالالالل يف ؿقفالالالالالف تًالالالالالٚػ:  ْْ ـَ اَمْاُلالالالالقا ِمالالالالال ِذي الالالالال َد اهلل ُ اف  الالالالالقا َوَظالالالالال ُِ ِّ ْؿ َوَظ

ـ   َْ ُ ال َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ ٌِِْ ـْ ؿاَل
ـَ ماِل ِذي َػ اف ال َِ تَْخ اَم اشاْل اَـل ؿ يِف إَْرِض  ُٓ  ْ ٍَ

تَْخِِ اًْل ٚحِلَِٚت َفَٔ افه 

َٙ َقُؿْ  ِذي اْرَت ُؿ اف  ُٓ ، مٚ هق يُّْٓؿ، فٔس افتُّغ فذوات [66]النور:﴾َقُْؿ ِديَْ

 هٚه.

 صحٔ ، أيقه. افنٔخ:

ذِ ﴿ادَِالالالالالل:  الالالالال ُؿ اف  ُٓ ْؿ َأمْ ِديالالالالالَْ ِٓ ْقؾِ ِد َخالالالالال الالالالال ًْ ـْ َب
ْؿ ِمالالالالال ُٓ َفْ  ٌَُٔالالالالالد  الالالالال َقاُلالالالالْؿ َوَف َٙ  ْاًلالالالالٚي اْرَت

قَن يِب َصْٔئًٚ ـُ ِْل ٓ ُيْؼِ َٕ ٌُُدو ًْ  .[66]النور:﴾َي

 ؾ٘ذًا عٛ أن ٍٕٓؿ افديـ افذي ارتوٚه. افنٔخ:

 ادَِل: افذي ارتوٚه، 

 ًٕؿ. افنٔخ:

ْ الال ﴿ادَِالالل: ذط... يف أيالالٜ إخالالرى   ُ ـَ إِْن َم ِذي الال ُٚمقا اف  ُٚهْؿ يِف إَْرِض َأَؿالال

 ُٜ ِر َوهللِ ِ َظِٚؿٌَالالالالالالال الالالالالالال َُ ـِ ادُْْْ ُرو ِف َوَ اَلالالالالالالْقا َظالالالالالالال ًْ ُروا باِلالالالالالالٚدَْ َٚة َوَأَمالالالالالالال الالالالالالال ـَ ُقا افز  الَة َواَتالالالالالالال الالالالالالال افه 

 .[11]الحج:﴾إُُمقرِ 

 ًٕؿ، اهلل أـز. افنٔخ:

 ادَِل: هؾ افتُّغ وشِٜٔ أم ؽٚيٜ؟ ـام تٍوِتؿ يقم إمس.

 ٓ. افنٔخ:

 ذا ٓ تىٌَقن اإلشالم يف حَُؿ إٔتؿ؟ادَِل: دٚ
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 هق ـذفؽ. افنٔخ:

 ادَِل: مل ٓ حتُّقن ذع اهلل يف حٔٚتُؿ إٔتؿ؟

 اهلل أـز، ًٕؿ. افنٔخ:

 ادَِل: إذا افتُّغ هق وشِٜٔ إػ تىٌٔؼ حُؿ اهلل ظز وجؾ.

 هق هُذا، ضٔٛ يٚ أشتٚذ حًٌل أن إذا شّحتؿ. افنٔخ:

 ادَِل: بٚرك اهلل ؾٔؽ.

 ( 00:  35:  55/ 752ى والنور/) اهلد 

 ( 00:  37:  17/ 752) اهلدى والنور/

 ( 00:  37:  45/ 752) اهلدى والنور/

 (     00:  39:  00/ 752) اهلدى والنور/

 باب َٓ٘

إذًا: افٔالالالقم إذا ـالالالٚن هْالالالٚك مجٚظالالالٚت يف خمتِالالالػ افالالالٌالد اإلشالالالالمٜٔ ؿالالالد تِتَالالالل 

ٟ، وفُالالالْٓؿ ٓ يًالالالتىًٔقن مجٚظالالالٜ مالالالع مجٚظالالالٜ يف افًَٔالالالدة، ويف افٍُالالالر وادالالالْٓ

افَِٚء وآفتَٚء بًالٌٛ هالذه إحُالٚم افتالل امُالـ أن ًٕالّٔٓٚ بالام ينالٌف إحُالٚم 

افًرؾٜٔ، افٔقم ٓ تًتىٔع إٔٝ أهيٚ ادًالِؿ افالذي تًالٔش هْالٚ يف ظالامن أن تالدخؾ 

ًٚ إػ مُالالالٜ إػ بٔالالالٝ اهلل احلالالالرام إٓ ـالالالام تالالالدخؾ إػ بِالالالد ـالالالٚؾر  متالالالك صالالالئٝ جْقبالالال

ك أشٓؾ مالـ دخقفالؽ هْالٚ يف اجلْالقب إػ بٔالٝ اهلل مؼك، بؾ ربام دخقفؽ هْٚ
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احلالالالالالرام ؾوالالالالالالً ظالالالالالـ افنالالالالالامل أن تالالالالالدخؾ يف شالالالالالقريٚ دالالالالالٚذا؟ ٕن هالالالالالذه إحُالالالالالٚم 

 احلٚـّٜ وافًٚئدة وادًٔىرة مل تَٚم ظذ ذيًٜ اهلل ظز وجؾ.

واحالالالدة وادالالالْٟٓ  ةؾَالالالد يُالالالقن هْالالالٚك مجٚظالالالٚت متٍرؿالالالٜ هْالالالٚ وهْالالالٚك، وافٍُالالالر

ـالالؾ مالالْٓؿ يف حالالدود اشالالتىٚظتف، ويربالالقن واحالالد وافًَٔالالدة واحالالدة، ؾٓالالؿ يهالالٍقن 

ًٚ إًٍٔالالٓؿ وذوهيالالالؿ ظالالذ رء مالالـ ذفالالالؽ، فُالالـ مل تقجالالد هالالالذه افىٚئٍالالٜ افتالالالل  أيوالال

ةٍ ﴿تالالتُّـ مالالـ حتَٔالالؼ:  ق  ـْ ُؿالال
ُتْؿ ِمالال ًْ تََى ٚ اْشالال وا َقاُلالْؿ َمالال د  هالالذا أمالالر  [56]األنفةةا::﴾َوَأِظالال

 واو  ٓ حيتٚج إػ جدل.

ٓؿ، ٓ ٕالالداهْٓؿ ٓ فالالذفؽ ًٕتالالز اخلالالروج ظالالذ هالالٗٓء احلُالالٚم وٕحالالـ ٓ ٕالالزـٔ

َٕالالالقل: ٓ عالالالقز فًِّالالالِّغ أن خيرجالالالقا ظِالالالٔٓؿ  ٕ الالالؿ ٓ يًالالالتحَقن اخلالالالروج، 

وٕ ؿ حيُّقن بام إٔزل اهلل ؾال يًتحَقن اخلروج مٚ َٕالقل هالذا، مالع إشالػ 

افَالالالالالقإغ هالالالالالل احلٚـّالالالالالٜ، فُالالالالالـ ٍٕالالالالالرق بالالالالالغ حالالالالالٚـؿ وحالالالالالٚـؿ، بالالالالالغ حالالالالالٚـؿ حيُالالالالالؿ 

ذ ؿٔالٚمٓؿ بنالًٚئر اهلل يف بٚفَٕٚقن، وفُـ يهع ويهقم، ويًٚظد ادًِّغ ظال

 بْٚء ادًٚجد ومٚ صٚبف ذفؽ.

وبالالغ حالالٚـؿ اخالالر يّْالالع ادًالالِّغ أن يهالالقمقا صالالٓر رموالالٚن، يّْالالع ادًالالِّغ 

ًٚ يًْل: ؾرق بغ حٚـؿ وحٚـؿ.  مـ أن يوحقا بّْٚشٌٜ افًٔد اؿتهٚدي

فُـ افنٚهد ٕحـ َٕقل: ٓ عقز اخلروج ظالذ هالٗٓء احلُالٚم بٌالض افْيالر 

ًٚ،  أوًٓ ظالالـ تٍالالٚوعؿ ـالالام ذـرٕالالٚ، وإٕالالام ٕٕالالف هالالذا اخلالالروج فالالٔس أن زمٕٚالالف ذظالال

وا﴿وٕٕف عٛ أن حيََقا ادًْك ادَهقد مـ ؿقفف تًٚػ:   [56]األنفا::﴾َوَأِظد 

أي: أظالالالدوا إًٍٔالالالُؿ ـالالالام ؿالالالٚل أحالالالد احلُالالالامء ادًالالالٚسيـ افٔالالالقم: أؿّٔالالالقا دوفالالالٜ 
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 اإلشالم يف ؿِقبُؿ تَؿ فُؿ يف أروُؿ.

 دون ـثرًا مـ هٗٓء افذيـ يهٔحقن وافدشتقر  هذه حُّٜ متْٚهٜٔ جدًا،

إشالالالالالالمْٚ، ٓ ئَّالالالالالقن إشالالالالالالمٓؿ يف ظَالالالالالر دارهالالالالالؿ يف بٔالالالالالقعؿ حٔالالالالالٞ ٓ يتالالالالالدخؾ 

 افَٕٚقن يف مًْٓؿ مـ إؿٚمٜ حُؿ اإلشالم.

مـ جٜٓ ٓ يًٍِقن مٚ يًتىًٔقن، ومالـ جٓالٜ يىٌِالقن مالٚ ٓ يًالتىًٔقن، ؾٓالذا 

، ومحٚؿٜ، وإمٚ أ الؿ يًرؾالقن ـِف يدل ظذ أحد صٔئغ: إمٚ ظذ جٓؾ بٚإلشالم

 ويْحرؾقن.

أطالالالـ هالالالذا ادَالالالدار يٍُالالالل فٌٔالالالٚن أن مثالالالؾ هالالالذا اخلالالالروج ٓ عالالالقز ؿٌالالالؾ إظالالالداد 

إظالالداد افًالالدة ادًْقيالالٜ ؿٌالالؾ ـالالؾ رء، ـالالام ؾًالالؾ رشالالقل اهلل وصالالدق اهلل إذ  ،افًالالدة

ق﴿يَالالقل:  َٚن َيْرُجالال الال ـَ ـْ  ٌٜ دَِالال َْ الال ًَ َقٌة َح قِل اهلل ِ ُأْشالال ْؿ يِف َرُشالال الال ُُ َٚن َف الال ـَ ْد  الال ََ اهلل َ َواْفَٔالالْقَم  َف

 .[31]األحزاب:﴾أِخرَ 

وؿٌالالالؾ أن أ الالالل اجلالالالقاب ظالالالـ ذاك افًالالالٗال ٓبالالالد أن أجٔالالالٛ ظالالالـ شالالالٗال والالالٌىف 

ًٚ حٔالالٞ َٕالالؾ ظالالـ أحالالالد  أحالالدهؿ بٚفٌحالالٞ افًالالٚبؼ افالالذي شالالًّتؿ أن  ٚمالالالف ٓحَالال

احلالالالٚضيـ يف  الالالٚم أو يف اجلًِالالالٜ افًالالالٚبَٜ إٔالالالف ؿالالالٚل: ومالالالٚذا ًٍٕالالالؾ بَقفالالالف ظِٔالالالف 

مُْالالالرًا ؾٌِٔالالالره بٔالالالده، ؾالالال٘ن مل يًالالالتىع ؾًٌِالالالٕٚف، ؾالالال٘ن مل  مالالالـ رأى مالالالُْؿ»افًالالالالم: 

 .شيًتىع ؾٌٌَِف، وذفؽ أوًػ اإليامن

هالذا آشالتدٓل أو هالذه افنالٌٜٓ، إن مل َٕالؾ آشالتدٓل، يالدفْٚ ظالذ  اجلقاب:

، يًْالل: مالٚ اً إٔف هٗٓء افذيـ يَِقن بًٍٖٕٓؿ يف افتُِٜٓ مٚ ظرؾقا اإلشالالم طالٚهر

ًٚ م  هٍك، شٌحٚن اهلل، وبودهٚ تتٌغ إصٔٚء.ؾّٓقا اإلشالم ؾٓاًم صحٔح
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هْالالٚك ظِالالامء قالالؿ وز الالؿ مالالـ اخلِالالػ، وٓ أؿالالقل مالالـ افًالالِػ ؾنالالوا احلالالديٞ 

َٕٔض اشتدٓل هٗٓء هبالذا احلالديٞ والدان ٓ عتًّالٚن، واحلالؼ بٔالْٓام، ـٔالػ 

 ذفؽ؟

دالالالالـ   شؾٌِٔالالالالره بٔالالالالده»أوفئالالالالؽ افالالالالًٌض مالالالالـ افًِالالالالامء ؿالالالالٚفقا: مًْالالالالك احلالالالالديٞ: 

مالـ رأى مالالُْؿ  شمالـ رأى مالالُْؿ مُْالرًا ؾٌِٔالره بٔالالده»، اخلىالٚب؟ ؿالٚفقا: فِحُالالٚم

أهيالالٚ  شمالالـ رأى مالالُْؿ مُْالالرًا ؾٌِٔالالره بٔالالده، ؾالال٘ن مل يًالالتىع ؾًٌِالالٕٚف»أهيالالٚ احلُالالٚم، 

افًِالالامء، ومالالـ مل يًالالتىع ؾٌٌَِالالف أي: مالالـ ظٚمالالٜ افْالالٚس، هالالذا تًٍالالر فِحالالديٞ هالالق 

بًالض  افتًىٔؾ مثؾ تِؽ إمثِٜ افتل ؿالدمْٚهٚ هْالٚك يف اجلًِالٜ افًالٚبَٜ مالٚ ؾًالؾ

ًٚ حٔالالٞ ؾنالالوا افْهالالقص بتًٍالالرهٚ افالالذي ٓ  افىقائالالػ اإلشالالالمٜٔ ؿالالدياًم وحالالديث

ًٚ، هالالذا افتٍهالالٔؾ بٚضالالؾ  ُٕٕالالؿ تنالالًرون مًالالل اخلىالالٚب  يالالدل ظِٔٓالالٚ فٌالالٜ وٓ ذظالال

ٌٜ ﴿ـٚٔيالالٜ:   شمالالـ رأى مالالُْؿ مُْالالراً »ف مالالٜ:  الال ْؿ ُأم  ُُ ْْ ـْ ِمالال ُُ تَ  [161]آ: عمةةران:﴾َوْفالال

ْدظُ ﴿مالالُْؿ مًؼالال إمالالٜ أمالالٜ،  ٌٜ َيالال الال ْقَن ُأم  الال َٓ ُرو ِف َوَيْْ ًْ ُْٖمُروَن باِلالٚدَْ قَن إَِػ اخْلاَلالْرِ َوَيالال

ـِ  رِ  َظ َُ  .[161]آ: عمران:﴾ادُْْْ

ًٚ ودُالالقمغ   شمالالـ رأى مالُْؿ»ـالذفؽ ؿالالٚل ظِٔالالف افًالالالم:  مًؼالال إمالالٜ حُٚمالال

مالالالالـ رأى مالالالالُْؿ مُْالالالالرًا ؾٌِٔالالالالره بٔالالالالده، ؾالالالال٘ن مل »ظِالالالالامء وضالالالالالب ظِالالالالؿ وؽالالالالرهؿ، 

ٌف وذفؽ أوالًػ اإليالامن، وفالٔس وراء ذفالؽ يًتىع ؾًٌِٕٚف، ؾ٘ن مل يًتىع ؾٌَِ

هذا تًٍر وهق ـام ترون بٚضؾ، يَٚبِف ٕٚس اخرون ومـ   شمثَٚل ذرة مـ إيامن

أوفئالالؽ هالالٗٓء افالالذيـ خيرجالالقن ظالالذ احلُالالٚم ويَالالٚبِق ؿ ؿٌالالؾ آشالالتًداد افالالذي 

ًٚ يَقفالالالالقن: مالالالالٚذا ًٍٕالالالالؾ بحالالالالديٞ:  أي:  شمالالالالـ رأى مالالالالُْؿ مُْالالالالراً »أذت إفٔالالالالف إٍالالالال

  مٚ إٔزل اهلل، ؾ٘ذًا: عٛ مٚذا؟ أن َٕٚومٓؿ.احلُٚم حيُّقن بٌر
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ٕحالالالـ َٕالالالقل: يَالالالقل افًِالالالامء: ٓ أؿالالالقل بْالالالًٚء ظالالالذ حالالالديٞ، وفُْالالالل أذـالالالر بٖٕالالالف 

مالـ »حديٞ ؤًػ، فُـ ـام أؿقل يف ـثر مـ إحٚديٞ مًْالٚه صالحٔ  ؿالٚل: 

حالالديٞ يًْالالٛ إػ افرشالالقل ويالالذـر يف   شـالالٚن امالالرًا بالالٚدًرو ف ؾِٔالالٖمر بالالٚدًرو ف

ظِالقم افالديـ فٌِالزاال، فُالـ ادخالرج احلالٚؾظ افًراؿالل بالغ  بًض افُتٛ ـ٘حٔالٚء

 إٔف حديٞ ؤًػ.

فُْْالالالٚ َٕالالالقل مًْالالالٚه صالالالحٔ ، دالالالٚذا؟ ٕن هْالالالٚك ؿقاظالالالد إشالالالالمٜٔ ذظٔالالالٜ مّٓالالالٜ 

جدًا عٛ ظذ ـؾ مًالِؿ ضٚفالٛ ظِالؿ ؾوالالً ظالـ ظالٚمل أن يُالقن ظالذ ظِالؿ هبالٚ، 

وأن يتالالالالالالذـر أيالالالالالالٜ ؿٚظالالالالالالدة يوالالالالالالًٓٚ افًِالالالالالالامء يُقٕالالالالالالقن ؿالالالالالالد أخالالالالالالذوهٚ مالالالالالالـ خمتِالالالالالالػ 

 فْهقص، وفٔس مـ ٕص واحد.ا

هذا إخذ ٓ حيًْف ـؾ ضٚفالٛ ظِالؿ، بالؾ ؿالد ٓ حيًالْف ـثالر مالـ أهالؾ افًِالؿ، 

ؾًالالالالذ ـالالالالؾ ظالالالالٚمل ؾوالالالالالً ظالالالالـ ضٚفالالالالٛ ظِالالالالؿ أن يًالالالالتٍٔد مالالالالـ جٓالالالالقد افًِالالالالامء افالالالالذيـ 

 شٌَقه.

مـ ـٚن امرًا بٚدًرو ف ؾِٖٔمر »مـ هذه افَقاظد مٚ ذـرت يف هذا احلديٞ: 

 .شبٚدًرو ف

دالالٚ ٕكالاله اهلل ظالالذ  ¢دل ظالالذ هالالذه افَٚظالالدة رشالالقل اهلل ؾالالٚٔن: مثالالٚل امالالٚ يالال

ًٚ، وأدى افًّالرة ودخالالؾ جالق ف افًٌُالٜ وصالالذ هلل  ـٍالٚر ؿالريش، ودخالؾ مُالالٜ ؾٚحتال

رـًتالالغ، ؾِالالام خالالرج أرادت زوجتالالف ظٚئنالالٜ رِض اهلل تًالالٚػ ظْٓالالٚ أن تًٍالالؾ ؾًالالؾ 

أي: أن تدخؾ افًٌُٜ وتهع رـًتالغ، وافًٌُالٜ يقمئالذ ـالٚفٔقم ٓ  ¢رشقل اهلل 

ِ ؿ  ٕٕالالالف افٌالالالٚب ـالالالام رأى مالالالـ حالالالٟ إفالالالدخقل إفٔٓالالالٚ يُّالالالـ ا الالال ًُ ٓ فِخالالالٚص، وإٓ بِ
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ًٚ يًْالالالالل:  مالالالالُْؿ أو اظتّالالالالر ظالالالالٚال ومٌِالالالالؼ دُالالالالؿ بالالالالٚإلؽالق وٓ يٍالالالالت  إٓ شٔٚشالالالالٔ

هٗٓء احلُالٚم وؿالد يُالقن ؾالٔٓؿ مالـ فالق ـالٚن هْالٚك حُالؿ ذظالل فَىالع رأشالف مالع 

 ذفؽ يدخؾ جق ف افًٌُٜ، ضٔٛ.

وزوجٓٚ، أن تدخؾ افًٌُالٜ وتهالع أرادت افًٔدة ظٚئنٜ أن تًٍؾ ؾًؾ ٌٕٔٓٚ 

ًٚ بٖهِالالالالف:   شيالالالالٚ ظٚئنالالالالٜ صالالالالع يف احلجالالالالر»رـًتالالالالغ ؾَالالالالٚل ظِٔالالالالف افًالالالالالم وـالالالالٚن رؾَٔالالالال

وتًرؾالالقن احلجالالر وهالالق ادحالالٚط بٚجلالالدار، ؾٕ٘الالف مالالـ افًٌُالالٜ، وإن ؿقمالالؽ دالالٚ بْالالقا 

افًٌُٜ ؿكت ؾٔٓؿ افٍَْٜ، ؾجًِقا احلجر خٚرج افًٌُٜ ؾهؾ يف احلجالر ؾٕ٘الف 

وفقٓ أن ؿقمؽ حديثل ظٓد بٚفؼك قدمٝ افًٌُٜ »مـ افًٌُٜ وافنٚهد ؿٚل: 

وفٌْٔتٓٚ ظذ أشالٚس إبالراهٔؿ ظِٔالف افًالالم، وجلًِالٝ قالٚ بالٚبغ مالع إرض بالٚب 

ًٚ خيرجالالالقن مْالالالف مالالالٚ أحالالالذ اإلشالالالالم ـِالالالف ينالالال، فُالالالـ مالالالٚ ؾًالالالؾ  شيالالالدخِقن مْالالالف، وبٚبالالال

افرشالالالالقل ظِٔالالالالف افًالالالالالم هالالالالذا، وهالالالالذا مالالالالـ تٌٔالالالالر ادُْالالالالر بٚفٔالالالالد  ٕن هالالالالذا مالالالالـ بْالالالالٚء 

ـٕٚٝ افًٌُٜ مثالً ٕ:ي ٓ أذـر أن مًٚحتٓٚ أن ؿد تُقن ظؼة يف  اجلٚهِٜٔ

ظؼالالة، أو ةًالالٜ ظؼالال ـالالٚن والالًػ ذفالالؽ أي: احلجالالر مالالـ افًٌُالالٜ ؾٍالالل خًالالٚرة، 

ؾالالٖراد افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم أن ئًالالد افًٌُالالٜ ظالالذ بْالالٚء ظالالذ أشالالٚس إبالالراهٔؿ ظِٔالالف 

 افًالم.

ٜ ظالالالالذ أشالالالالٚس أبٔالالالالف ؾالالالالٖراد افٌْالالالالل ظِٔالالالالف افهالالالالالة وافًالالالالالم أن ئًالالالالد بْالالالالٚء افًٌُالالالال

إبراهٔؿ ظِٔف افًالم مل يًٍؾ دٚذا؟ ٕٕف ٓ يريد تٌٔر ادُْالر وهالق افالذي ظِّْالٚ 

ٓ ٕٕالالالالف ظّالالالالؾ مَٚيًالالالالٜ بالالالالغ هالالالالذا   شمالالالالـ رأى مالالالالُْؿ مُْالالالالرًا ؾٌِٔالالالالره بٔالالالالده»وؿالالالالٚل: 

اإلصالح ومٚ ؿد يستٛ مْف مـ ؾًٚد، ومٚ ؿد يستٛ مـ هذا اإلصالح مـ ؾًٚد 

 ارتداد وًٍٚء اإليامن.
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وشالالٖفف  ¢يف بًالالض إحٚديالالٞ افهالالحٔحٜ أن رجالالالً جالالٚء إػ افٌْالالل  جالالٚءت

ظام عقز فِرجؾ افزوج أن عٚمع أو خيالٚفط زوجتالف وهالل حالٚئض، دالٚذا شالٖل 

هالالالذا افًالالالٗال؟ ٕن افٔٓالالالقد هالالالٗٓء افوالالالالل ادْحالالالرؾغ ظالالالـ افتالالالقراة ـالالالٕٚقا يالالالرون 

 وربالالالالام ٓ يزافالالالالقن ادتًّالالالالُغ مالالالالْٓؿ بٚفالالالالديـ، ٓ يزافالالالالقن ظالالالالذ هالالالالذا افوالالالالالل إذا

حٚوالٝ افزوجالالٜ حكالالوهٚ يف ؽرؾالالٜ ومل خيٚفىقهالٚ، افالالزوج هْالالٚ امْالالقع ظِٔالالف أن 

أن يالالالالدخؾ، مٍٚصالالالالِٜ تٚمالالالٜ ٕ الالالالٚ حالالالالٚئض ـٖ الالالالٚ  ٚهل هْالالالالٚك امْالالالالقع ظِٔٓالالال،تالالالدخؾ

مالٚ حيالؾ فِرجالؾ مالـ زوجتالف وهالل  ¢ٕجًٜ، ؾِالام شالٖل ذفالؽ افرجالؾ رشالقل اهلل 

ؾ اصالالالًْقا ـالالال»أي: إٓ اجلالالالامع،   شاصالالالًْقا ـالالالؾ رء إٓ افُْالالالٚح»حالالالٚئض؟ ؿالالالٚل: 

  شاصالًْقا ـالؾ رء إٓ افُْالٚح»احلٚئض اخلىالٚب فال زواج،   شرء مع افزوجٜ

مالٚ ٕالرى هالذا افرجالؾ إٓ يريالد أن خيٚفٍْالٚ يف ـالؾ »دٚ بِغ افٔٓالقد هالذا اخلالز ؿالٚل: 

 .شرء

ؿالالٚل فًٚئنالالالٜ يٌالالغ قالالٚ مالالالٚ يف خمىىالالف وهالالق: إظالالالٚدة بْالالٚء افًٌُالالالٜ  ¢ؾٚفرشالالقل 

فالقٓ أن »ع، مالٚ هالق ادالٕٚع ؿالٚل: ظذ أشٚس إبراهٔؿ ظِٔف افًالم، فُـ هْٚك مالٕٚ

فالق هالدم افًٌُالٜ مالٚذا يَالقل والًٍٚء   شؿقمؽ حديثق ظٓالد بٚفؼالك قالدمٝ افًٌُالٜ

 ًٚ اإليامن مٚذا؟ مالٚ خالال فْالٚ رء إٓ بالده يٌالره مالثِام ؿالٚل افٔٓالقد حٔالْام ؿالٚل جقابال

 .شاصًْقا ـؾ رء إٓ افُْٚح» افًٗال:ظـ ذاك 

ؿع ادًِؿ بغ مًٍدتغ ٓ حِٜٔ فالف هْٚ ؿٚظدة مْٓٚ أخذ افًِامء ؿققؿ: إذا و

ؾٔٓام ـالمهٚ ٓبد مْٓام، مٚذا يًٍؾ؟ ؿٚل: يرى رؽؿ إٍٔف بٚدًٍدة افهٌرى 

 يف شٌٔؾ دؾع ادًٍدة افُزى.

ؾالٚٔن ادًٍالدة افهالٌرى بٚفًْالٌٜ فًِّالالِّغ يف ـالؾ بالالد افالدٕٔٚ، هالذا احلُالالؿ 
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ـ إذا خالالرج بٌالالر مالالٚ إٔالالزل اهلل  ٕٕالالف هالالذا فالالٔس مالالـ صالالًْٓؿ، وفالالٔس بروالالٚهؿ، فُالال

جالالدوا رء  ٕٕالالف هالالذا قافْالالٚس ظالالذ هالالذا احلالالٚـؿ بالالدظقى تٌٔالالر ادُْالالر مالالٚ راح ي

افتٌٔر فُِّْر شق ف ٓ يٌروٕف، وـام يَقفقن يف بًض افالٌالد: افًالغ مالٚ تَٚبالؾ 

خمرز، افًغ افذي هل مـ صالحؿ وحلالؿ مالٚ تَٚبالؾ ضًْالٜ خمالرز، ؾٓالٗٓء افنالٌٚب 

غ اوٕالالالالٜ وأخالالالالرى وًٕالالالالّع أ الالالالؿ ادتحًّالالالالغ إلؿٚمالالالالٜ حُالالالالؿ اهلل يف إرض مالالالالٚ بالالالال

خرجالالالالقا، وأ الالالالؿ ؿتِالالالالقا ثالالالالؿ ًٕالالالالّع إٔالالالالف ؿتالالالالؾ مَٚبالالالالؾ ظؼالالالالة مالالالالـ هالالالالٗٓء اجلْالالالالقد أو 

افؼضٜ ؿتؾ مْٓؿ مٚئٜ، حٌس مْٓؿ أفق ف مٗفٍٜ هذا جلِٓٓؿ بٚفَٚظدة: إذا وؿع 

ادًالالِؿ بالالغ مًٍالالدتغ اختالالٚر أينالالمهٚ، فالالذفؽ ٕحالالـ َٕالالقل: ٓ يْالالٚيف افًالالًل يف 

ُتؿْ ﴿ًٚ: حتَٔالالالالالالالالؼ ؿقفالالالالالالالالف تًالالالالالالالالٚػ ادالالالالالالالالذـقر إٍالالالالالالالال ًْ تََى ٚ اْشالالالالالالالال الالالالالالالْؿ َمالالالالالالالال وا َقاُل د  ـْ  َوَأِظالالالالالالالال
ِمالالالالالالالال

ةٍ  ق  افًالالالًل يف هالالالذا بٌالالالض افْيالالالر أن ظالالالـ هالالالذا اخلالالالروج افالالالذي ٓ  [56]األنفةةةا::﴾ُؿالالال

فالالف ـالالام يَالالٚل حالالغ ذاك َٕالالقل: آحتجالالٚج   ٚ ًٚ ظالالذ إب ؾٚئالالدة مْالالف إٓ افيالالر إٓ والالٌث

أى هالالذا ؽٍِالالٜ ظالالـ ـالالقن افرشالالقل ر شمالالـ رأى مالالُْؿ مُْالالراً »بَقفالالف ظِٔالالف افًالالالم: 

بًالالض ادُْالالرات وشالالُٝ ظْٓالالٚ خنالالٜٔ أن يستالالٛ مالالـ وراء هالالذا ادُْالالر مًٍالالدة 

 أـز مـ تٌٔر ادُْر، وإٔٚ أذـر فُؿ أن مثًٚٓ أهقن مـ هذا افتٌٔر.

 ¢رأى رجؾ مـ أصحٚب افرشقل ظِٔف افًالم رؤيٚ ؾجٚء إفٔف وؿالص ظِٔالف 

ْالٜ ؾَِٔالٝ يٚ رشقل اهلل رأيٝ ٍٕز وإٔٚ أمق يف ضريَالل مالـ ضالرق اددي»ؿٚل: 

رجالالالً مالالـ افٔٓالالقد ؾَِالالٝ: ًٕالالؿ افَالالقم إٔالالتؿ مًؼالال افٔٓالالقد فالالقٓ إُٔالالؿ تؼالالـقن بالالٚهلل 

 .شؾتَقفقن: ظزير ابـ اهلل

افهالالحٚبٜ يَالالقل هالالذا افُالالالم فِٔٓالالقد يف ادْالالٚم، ًٕالالؿ افَالالقم إٔالالتؿ مًؼالال افٔٓالالقد 

فالالالقٓ إُٔالالالؿ تؼالالالـقن بالالالٚهلل ؾتَقفالالالقن: ظزيالالالر ابالالالـ اهلل ؾٖجٚبالالالف افٔٓالالالقدي يف ادْالالالٚم، 
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 .شقم إٔتؿ مًؼ ادًِّغ فقٓ إُٔؿ تَقفقن مٚ صٚء اهلل وصٚء دّدوًٕؿ افَ»

أن يَقفالالالقن افْالالالٚس هالالالذا افُالالالالم جلِٓٓالالالؿ بٚإلشالالالالم، ًٕالالالؿ افَالالالقم إٔالالالتؿ مًؼالالال 

ادًالالِّغ فالالقٓ إُٔالالؿ تَقفالالقن مالالٚ صالالٚء اهلل وصالالٚء دّالالد ؿالالٚل: ثالالؿ موالالٔٝ ؾَِٔالالٝ 

ُٕالالالالؿ رجالالالالالً مالالالالـ افْهالالالالٚرى ؾَِالالالالٝ فالالالالف: ًٕالالالالؿ افَالالالالقم إٔالالالالتؿ مًؼالالالال افْهالالالالٚرى فالالالالقٓ أ

 تؼـقن بٚهلل ؾتَقفقن: مٚ صٚء اهلل وصٚء دّد، هذا ٕكا:ي بَٔٚبؾ.

 ادًٔ . مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 ادًٔ . مداخِٜ:

اه ادًالالالٔ  ظٍالالالقًا ادًالالالِؿ يَالالالقل فِْكالالالا:ي: ًٕالالالؿ افَالالالقم إٔالالالتؿ مًؼالالال  افنالالالٔخ:

افْهالالالٚرى فالالالقٓ إُٔالالالؿ تؼالالالـقن بالالالٚهلل ؾتَقفالالالقن: ظًٔالالالك ابالالالـ اهلل ؾَٚبِالالالف افْكالالالا:ي 

ًالالؿ افَالالقم إٔالالتؿ مًؼالال ادًالالِّغ فالالقٓ إُٔالالؿ تؼالالـقن بالالٚهلل ؾتَقفالالقن: مالالٚ بَقفالالف: وٕ

 صٚء اهلل وصٚء دّد.

هالالؾ ؿههالالٝ ظالالذ »: ¢دالالٚ ؿالالص افَهالالٜ ظالالذ افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم ؿالالٚل فالالف 

أحالالالالد؟ ؿالالالالٚل: ٓ. ؾخىالالالالٛ افرشالالالالقل افهالالالالحٚبٜ ؿالالالالٚل: ضٚدالالالالٚ شالالالالًّٝ مالالالالُْؿ ـِّالالالالٜ 

ه افُِّالالالالالٜ إيالالالالالروا أيالالالالالـ افنالالالالالٚهد: يًالالالالالّع مالالالالالْٓؿ هالالالالالذ شتَقفق الالالالالٚ ؾٖشالالالالالتحٔل مالالالالالُْؿ

 ًٖ ؾًٔتحٔل مْٓؿ أن يٌٚدرهؿ بٚإلُٕٚر  ٕٕف ظِٔف افًالم يًِؿ أ ؿ يَقفق ٚ خىال

بٖفًالالْتٓؿ، وفالالالٔس ظَٔالالالدة مْحرؾالالٜ ظالالالـ افتقحٔالالالد يف ؿِالالقهبؿ، ؾَٔالالالقل قالالالؿ: ضٚدالالالٚ 

ٓ »شًّتٓٚ مُْؿ، ثؿ ؿص ظِٔٓؿ افرؤيٚ هذه ؾَٚل ظِٔف افًالم بًْٚء ظالذ ذفالؽ: 

 .ش، وفُـ فَٔؾ: مٚ صٚء اهلل وحدهيَقفـ أحدـؿ مٚ صٚء اهلل وصٚء دّد
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ًٚ تالالالرى مُْالالالرًا تٌالالالٚدر إُٕالالالٚره بالالالدك  إذًا: بالالالٚرك اهلل ؾالالالُٔؿ تٌٔالالالر ادُْالالالر مالالالش رأشالالال

تًّالالالالالؾ مالالالالالٚذا يَقفالالالالالقن افٔالالالالالقم يف افًِّٔالالالالالٜ احلًالالالالالٚبٜٔ؟ مًٚدفالالالالالٜ تَٚبالالالالالؾ احلًالالالالالْٚت 

 بٚفًٔئٚت وتقازن.

 تقازن. مداخِٜ:

ظالذ طْالؽ وتقازن ًٕؿ، تقازن بالغ احلًالْٚت وافًالٔئٚت، ؾال٘ذا ؽِالٛ  افنٔخ:

إٔف يف تٌٔرك قذا ادُْالر شالتُقن احلًالْٚت أـثالر مالـ افًالٔئٚت، وإٔالٝ مالٖجقر 

وإٔالالٝ مٍْالالذ قالالذا احلالالديٞ، أمالالٚ إذا بالالدا فالالؽ أن افًالالٔئٚت وادٍٚشالالد شالالتُقن أـثالالر 

مـ ادهٚف  افتالل تٌتٌالل مالـ إمالر بالٚدًرو ف وافْٓالل ظالـ ادُْالر ؾٖمًالؽ ـالام 

ًٚ ظالالالالـ أن يَالالالالقل ظالالالالـ هالالالالدم افًٌُالالالالٜ، بالالالالؾ ـالالالالام أمًالالالالؽ  ¢أمًالالالالؽ رشالالالالقل اهلل  أيٚمالالالال

ٓ يَقفـ أحالدـؿ مالٚ صالٚء اهلل وصالٚء دّالد، وفُالـ فَٔالؾ: مالٚ صالٚء اهلل »ٕصحٚبف: 

 .شوحده

 فًؾ هذا ٕختؿ بف اجلقاب ظـ افًٗال افًٚبؼ.

 ( 00:  00:  40/ 706) اهلدى والنور/

 ( 00:  21:  10/ 706) اهلدى والنور/
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 باب َٓ٘

يف افًٗال وهق: هؾ يثرب وامٚ شٌؼ يُّْْٚ أن ٕجٔٛ ظـ بًض مٚ  افنٔخ:

 ظذ مـ يٌٚيع ذفؽ احلٚـؿ؟

اجلالالالالالقاب يتوالالالالال  امالالالالالٚ شالالالالالٌؼ، أوًٓ: إذا ـالالالالالٚن ذفالالالالالؽ احلالالالالالٚـؿ بقيالالالالالع مالالالالالـ ظٚمالالالالالٜ 

ادًِّغ، أي أهالؾ صالقراهؿ، وفالق يف حالدود ـالام يَالٚل: ٓ جالقد إٓ بالٚدقجقد، 

وؾٓؿ ادَهقد مـ هذه افُِّالٜ، ؾحْٔئالذ ٓ تثريالٛ ظالذ مالـ يٌالٚيع هالذا احلالٚـؿ، 

يْهالٛ ظالذ مالـ يتخِالػ وفُالـ أؤـالد بالٖن هالذه افًٌٔالٜ افتالل ٓ يثالرب بؾ افتثريالٛ 

ظالالذ مالالـ بالالٚيع ويثالالرب مالالـ ختِالالػ ظالالـ افًٌٔالالٜ، هالالق افًٌٔالالٜ افتالالل عّالالع ظِٔٓالالٚ أهالالؾ 

احلالالؾ وافًَالالؾ مالالـ ادًالالِّغ ـٚؾالالٜ، فالالٔس يف بِالالد واحالالد، وإٕالالام يف بالالالد اإلشالالالم 

مٜٔ إػ وإٓ ؾًتتًدد افًٌٜٔ ويتًدد احلُٚم، وشتَع افٍقى بغ افدول اإلشال

ًٚ يف اجلامظالالالٚت  ًٚ، ـالالالام هالالالق افقاؿالالالع  ٚمالالال أن يهالالالؾ إمالالالر أن يَٚتالالالؾ بًوالالالٓؿ بًوالالال

ادتحزبالالالٜ، ؾُالالالؾ مجٚظالالالٜ قالالالٚ رأي، وـالالالؾ مجٚظالالالٜ تٌالالالٚيع رئًٔالالالٓٚ، وحْٔالالالذاك يَالالالع 

إٓنَٚق وآؾساق وافتدابر وافتٌٚؽض ـام هق منٚهد افٔالقم، وهالذه افتُالتالت 

ؿٚمالالٝ هْالالٚك حُقمالالٚت  وهالالذه افتحزبالالٚت هالالل حُقمالالٚت مهالالٌرة، ٕتهالالقر إٔالالف إذا

ظذ رؤوشٓٚ حُٚم ـِٓؿ بقيًقا مـ ؿٌؾ أهؾ تِؽ ادْىَٜ أو ذفؽ اإلؿِٔؿ بال 

صؽ أن ادهٌٜٔ شتُقن أـز مـ مهٌٜٔ تًدد إحزاب ومٌٚيًٜ رؤوس هالٗٓء 

إحزاب، فذفؽ ؾْحـ َٕقل مـ بٚيع بذفؽ افؼط ؾٓق ادهٔٛ، ومـ ختِػ 
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هالذه افٍِيالٜ افتالل جالٚءت يف ـثالر ؾٓق افذي خرج ظـ اجلامظٜ، ؾِالٔس اجلامظالٜ 

مالـ إحٚديالالٞ افهالالحٔحٜ افتالالل تالالٖمر بٚفتًّالؽ هبالالٚ ـحالالديٞ مالالثالً افٍالالرق وافٍرؿالالٜ 

افْٚجٜٔ، ؾٍٔٓٚ أ ٚ مـ صٍتٓٚ اجلامظٜ، ومالـ صالٍتٓٚ مالٚ ـالٚن ظِٔالف افرشالقل ظِٔالف 

ؾًِٔالالؽ بٚجلامظالالٜ  ؾالالٕ٘ام »: ¢افًالالالم وأصالالحٚبف افُالالرام، ومالالـ ذفالالؽ مالالثالً ؿقفالالف 

 .شافَٚصٜٔ يٖـؾ افذئٛ مـ افٌْؿ

ؾٚدَهالالالقد افالالالذيـ بالالالٚيًقا بًٔالالالٜ ذظٔالالالٜ، وافًٌٔالالالٜ افؼالالالظٜٔ ٓ تُالالالقن بِديالالالٜ وٓ 

 تُقن إؿِّٜٔٔ، وإٕام تُقن إشالمٜٔ. ًٕؿ.

أمٚ ضٚظتف افَٓريٜ إٔٚ مٚ ؾّٓٝ مٚ ادَهقد هبذه افىٚظٜ افَٓريٜ، ؾٓؾ يُّـ 

 افتقؤ  حتك أؾُر يف اجلقاب بًد تٌغ ادَهقد؟

افَهالالالد بٚفىٚظالالالٜ افَٓريالالالٜ إٔالالالف ؽالالالر راض ظالالالـ هالالالذه  افًالالالٚئؾ يَالالالقل أن مداخِالالالٜ:

 افًٌٜٔ، ؾٓق موىر قٚ اوىرارًا، وإٔف مَٓقر ظِٔٓٚ ؿٓرًا.

 افذي بٚيع؟ افنٔخ:

 افذي بٚيع. مداخِٜ:

مٚ أظتَالد أن هْالٚك ضورة فًٌِٔالٜ، ؾال٘ن وجالدت ؾًّالرو ف أن افَٚظالدة  افنٔخ:

، إٕالالام افيالالورة تٌالالٔ  ادحيالالقرات، وهالالل ـالالام هالالق مًِالالقم فًٔالالٝ ظالالذ إضالؿٓالالٚ

 افيورة تَدر بَدرهٚ.

أمٚ ؾٔام جٚء يف اخر افًٗال مـ ؿقل افًٚئؾ ظـ هؾ عقز اخلالروج ظِٔالف أم 

 ٓ؟

 هذه مًٖفٜ ختتِػ ظـ شٚبَتٓٚ، ؾَد وؿع يف اإلشالم...
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ًٚ ظالالذ مالالٚ  مداخِالالٜ : ظٍالالقا يالالٚ صالالٔخ فالالٔس ـالالذفؽ، بالالؾ هالالق يَالالقل يف إخالالر ظىٍالال

روج ظِٔالالف، هالالذا افالالذي أضٚظالالف شالالٌؼ، مالالع اظتَالالٚد ضٚظتالالف افَٓريالالٜ وظالالدم جالالقاز اخلالال

ًٚ يرى ظدم جالقاز اخلالروج ظِٔالف، ويالرى إٔالف حالٚـؿ مًالِؿ إذا ـٕٚالٝ افؼالوط  ؿٓري

 متقؾرة..

 إٔٚ مٚ بدأت بٚجلقاب، فق صزت ٕخذت اجلقاب. افنٔخ:

 ظٍقًا. مداخِٜ:

ٕحالالـ َٕالالقل أي حالالٚـؿ افٔالالقم، وفالالٔس هْالالٚك يف اظتَالالٚدي حالالٚـؿ بقيالالع  افنالالٔخ:

عتًّقا ظذ هذه افًٌٜٔ، إٕام هل بِديٜ إؿِّٜٔٔ،  بًٜٔ ذظٜٔ  ٕن ادًِّغ مل

 هذا اظتَٚدي.

ًٚ: أؿالالقل أي حالالٚـؿ افٔالالقم مالالـ حُالالٚم ادًالالِّغ افالالذيـ مل يَالالع مالالْٓؿ افٍُالالر  ثٕٚٔالال

افكي  ؾال عقز اخلروج ظِٔالف، وفالق مل يُالـ بقيالع مٌٚيًالٜ بٚفؼالوط افتالل شالٌؼ 

ًٚ، ؾَْالقل ٕحالـ: أي حالٚـؿ افٔالقم مًالِؿ مل يًِالـ افٍُالر ا فٌالقاح افكالي  ذـرهٚ إٍ

ٓ عالالالقز فىٚئٍالالالٜ مالالالـ ادًالالالِّغ أن خيرجالالالقا ظِٔالالالف، ذفالالالؽ ٕٕالالالف وؿالالالع يف افتالالالٚريخ 

اإلشالالالمل أن ـثالالرًا مالالـ افٌٌالالٚة بٌالالقا ظالالذ احلُالالٚم ادٌالالٚيًغ، ثالالؿ دالالٚ اشالالتَر قالالؿ 

احلُالالؿ مالالع بٌالالٔٓؿ وظالالدوا ؿ مل عالالز ظِالالامء ادًالالِّغ اخلالالروج ظِالالٔٓؿ، وذفالالؽ 

أن تًٍؽ هُذا هالدرًا  بالؾ إٔالٚ أؿالقل ـِف مـ بٚب ادحٚؾيٜ ظذ دمٚء ادًِّغ 

ًٚ، وفالالق ـالالٚن حالالٚـاًم ومًالالِؿ  افٔالالقم حتالالك فالالق ـالالٚن هْالالٚك حالالٚـؿ مًالالِؿ وفالالق جٌراؾٔالال

ًٚ أو يف صالالٓٚدة افٍْالالقس، ؾٖٕالالٚ هالالذا رأيالالل افنخهالال إٔالالف ٓ عالالقز اخلالالروج  جٌراؾٔالال

ظِٔف إٓ بؼوط ـثرة وـثرة جدًا أوقٚ أن يُقن ادًالِّقن ؿالد أظالدوا إًٍٔالٓؿ 
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ا فالالف بحالالٞ خمهالالص وأطالالـ إٔالالف مالالذـقر يف بًالالض إذضالالٜ فِخالالروج ظِٔالالف، وهالالذ

 حتَٔؼ مٚ أظز ظْف بُِّتغ مقجزتغ افتهٍٜٔ وافسبٜٔ.

حْٔام عتّع ادًِّقن يف بِد مٚ، يف إؿِٔؿ مٚ ظذ افتهٍٜٔ وافسبٜٔ، ومـ 

ًٚ وشْٜ، ومـ ذفالؽ ؿقفالف تًالٚػ:  افسبٜٔ افًّؾ بُؾ افْهقص افتل أمروا هبٚ ـتٚب

وا َقُ ﴿ ةٍ َوَأِظد  ـْ ُؿق  ُتْؿ ِم ًْ  .. إػ اخر أيٜ.[56]األنفا::﴾ْؿ َمٚ اْشتََى

ؾحٔالالْام ٕجالالد مثالالؾ هالالذه اجلامظالالٜ افتالالل ؿٚمالالٝ ظالالذ تىٌٔالالؼ اإلشالالالم ادهالالٍك 

وربٔالالٝ ظالالذ هالالذا اإلشالالالم ادهالالٍك، وؿٚمالالٝ ب٘ظالالداد افًالالدة ادًْقيالالٜ وادٚديالالٜ، 

ُالالـ حْٔئالالذ َٕالالقل عالالقز اخلالالروج ظالالذ هالالذا احلالالٚـؿ ادًِالالـ بالالٚفٍُر افكالالاح، وف

ًٚ ظالالالذ ذوط، وهالالالق إٕالالالذاره وظالالالدم افٌالالالدر بالالالف بىريَالالالٜ مالالالٚ يًالالالّك بثالالالقرات أو  أيوالالال

ًٚ يف اظتَالالٚدي أو ؾالالٔام أؾٓالالؿ مالالـ  بَٕٚالبالالٚت ظًالالُريٜ أو مالالٚ صالالٚبف ذفالالؽ، ؾٓالالذا أيوالال

 ٓ ٕجٔزه إٓ هبذا افؼط. ¢ـتٚب اهلل ومـ شْٜ رشقل اهلل 

بًض وإٔٚ أظتَد أن ؾٔام وؿع مـ ثقرات مـ بًض اجلامظٚت اإلشالمٜٔ يف 

افالالٌالد اإلشالالالمٜٔ بالالدءًا مالالـ مجٚظالالٜ اإليالالامن يف احلالالرم ادُالالل ومجٚظالالٜ افتٍُالالر 

 ًٚ واقجرة يف مك، ومجٚظٜ مالروان حديالد يف شالقريٚ، ثالؿ أن يف اجلزائالر أيوال

ْق َأَراُدوا اخْلاُلالالالُروَج ﴿َٕالالالالقل ٕحالالالالـ أن هالالالالذا ٓ عالالالالقز  ٕ الالالالؿ ـالالالالام ؿالالالالٚل تًالالالالٚػ:  َوَفالالالال

 َ ةً َٕ د  ُف ُظالالال وا َفالالال د  وفْالالالٚ ـالالالالم ضقيالالالؾ بٚفًْالالالٌٜ فِجزائالالالريغ ربالالالام هْالالالٚك ، [15]التوبةةة::﴾َظالالال

 بًض افتًجٔالت دٍقطٜ.

ًٚ يف هالالالذا افزمالالالٚن، دالالالٚ  إذًا:  ٚيالالالٜ هالالالذا افًالالالٗال ٕحالالالـ ٓ ٕجٔالالالز اخلالالالروج إضالؿالالال

يستٛ مـ ورائف مـ شٍؽ دمٚء ادًِّغ دون أي ؾٚئدة تذـر، بؾ بٖضار تْؼ 

افدظقة افًٍِٜٔ يف  وييٓر اثٚرهٚ يف ادجتًّٚت اإلشالمٜٔ، أول ذفؽ إتُٚس
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افٌالد احلجٚزيٜ بًٌٛ هذه افثقرة افتل ؿٚم هبٚ ذاك ادًرو ف بجٓالٔامن وبالذفؽ 

 يْتٓل جقايب ظـ هذا افًٗال.

 جزاـؿ اهلل خرًا. مداخِٜ:

 وإيٚـؿ. افنٔخ:

ؾٔام يتًِؼ هبذا افًٗال واجلزء إخر مـ اجلقاب يٚ صالٔخ، احالتٟ  مداخِٜ:

مل ـالالالام يف ؾتْالالالٜ ابالالالـ إصالالالًٞ، وخالالالروج بًوالالالٓؿ بالالالام وؿالالالع يف افتالالالٚريخ اإلشالالالال

ًٚ مٚ وؿع مـ  افُثر مـ افَراء ظذ رأشٓؿ شًٔد بـ جٌر ومـ ـٚن مًٓؿ، وأيو

ظٚئنالالٜ رِض اهلل ظْٓالالٚ وافالالزبر وضِحالالٜ مالالع ظالالع رِض اهلل ظالالْٓؿ أمجًالالغ، وأن 

ًٚ وفُـ مٚ حَؼ قؿ هذا ادىِقب، فُـ هالذا  هذا ؿد وؿع، وأن هذا يًد خروج

ؾٓالؾ هالذا آشالتدٓل بتِالؽ افَهالص افتالل وؿًاٝل يف افًٓالد إول  اخلروج إٔالف عالقز،

مٚ وؿع مـ ؾتْٜ إصًٞ ومٚ وؿع ماـل ظٚئناٜل  اً صحٔ ، ومٚ اجلقاب  ٕن هذا يثٚر ـثر

 .مع مـ ـٚن مًٓٚ مـ افهحٚبٜ يثٚر ـثرًا مـ أجؾ تزير ؿؤٜ اخلروج

 ًٕالالالؿ، اخلالالالروج ٓ عالالالقز يالالالٚ أخالالالل، وهالالالذه أدفالالالٜ ظالالالذ مالالالـ حيالالالتٟ هبالالالٚ افنالالالٔخ:

.ًٚ  وفًٔٝ صٚحلف إضالؿ

هْٚك حُّٜ تروى ظـ ظًٔك ظِٔف افًالالم وٓ هيّْالٚ صالحتٓٚ بَالدر مالٚ هيّْالٚ 

ًٚ يُالالقن خالالٚتؿ  ًٚ وأخالالزهؿ بالالٖن هْالالٚك ٌٕٔالال صالالحٜ مًْٚهالالٚ، إٔالالف وظالالظ احلالالقاريغ يقمالال

إٌٕٔٚء، وإٔف شالُٔقن بالغ يديالف إٌٔٔالٚء ـذبالٜ، ؾَالٚفقا فالف: ؾُٔالػ ّٕٔالز افهالٚدق مالـ 

 ر إفٔٓٚ وهل ؿقفف: مـ ثامرهؿ تًرؾق ؿ.افُٚذب، ؾٖجٚب احلُّٜ ادنٚ

ؾٓذا اخلروج وذاك اخلروج ومْف خروج ظٚئنٜ رِض اهلل ظْٓٚ، ٕحـ ًٕر ف 

حُالالالؿ هالالالذا اخلالالالروج مالالالـ افثّالالالرة، ؾٓالالالؾ افثّالالالرة ـٕٚالالالٝ مالالالرة أم حِالالالقة، ٓ صالالالؽ أن 
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افتٚريخ اإلشالمل افذي حدثْٚ هبذا اخلروج وذاك يٌْل بٖٕف ـٚن ذًا، وشٍُٝ 

هدرًا بدون ؾٚئالدة، وبخٚصالٜ ؾالٔام يتًِالؼ بخالروج افًالٔدة  دمٚء ادًِّغ وذهٌٝ

ظٚئنالٜ، افًالٔدة ظٚئنالٜ فَالالد ٕالدمٝ ظالذ خروجٓالٚ، وـٕٚالالٝ تٌُالل بُالًٚء مالرًا حتالالك 

يٌتؾ ةٚرهٚ وتتّْك أ ٚ مل تُـ ؿد خرجٝ ذاك اخلروج، وهْالٚك ُٕتالف ؿرأعالٚ 

ًٚ ٕنالالٛ  ًٚ أن صالالحٜ افًالالْد إٔالالف بٌِٓالالٚ أن خالؾالال يف بًالالض افُتالالٛ وٓ هيّْالالل أيوالال

، ؾتٖٓٔت فِخالروج ¢ ظٌٔد قٚ وظٌٔد فنخص اخر مـ أصحٚب رشقل اهلل بغ

ؾًٖقٚ ؿريٛ قٚ: إػ أيـ يٚ أم ادٗمْغ؟ ؿٚفٝ: فِْير يف اخلال ف افذي ٕنٛ 

بالالالغ هالالالٗٓء وهالالالٗٓء، بخهالالالقص بٌِالالالٜ ادظٚهالالالٚ ـالالالؾ مالالالـ افٍالالالريَغ، ؿالالالٚل قالالالٚ: يالالالٚ أم 

 ٌِٜ... يًْل.ادٗمْغ! أٓ ئٍُْٚ وؿًٜ افْٚؿٜ حتك تثري فْٚ وؿًٜ افٌ

 .... آحتجٚج بّثؾ هذا اخلروج أوًٓ هذا حجٜ ظِٔٓؿ  ٕٕف مل يُـ مْف ؾٚئدة

ًٚ: دالالٚذا ٕتًّالالؽ بخالالروج شالالًٔد بالالـ جٌالالر وٓ ٕتًّالالؽ بًالالدم خالالروج ـٌالالٚر  ثٕٚٔالال

افهحٚبٜ افذيـ ـٕٚقا يف ظٓده ـالٚبـ ظّالر وؽالره، ثالؿ تتالٚبع ظِالامء افًالِػ ـِٓالؿ 

 بًدم اخلروج ظذ احلٚـؿ.

روجالالٚن، خالالروج ؾُالالري وهالالذا هالالق أخىالالر، وخالالروج ظّالالع وهالالذا إذًا: هْالالٚك خ

ًٚ ؾٓالل ظِالٔٓؿ  ثّرة إول، ؾال عقز مثؾ هذا اخلالروج، وإدفالٜ افتالل ذـرعالٚ إٍال

 وفًٔٝ قؿ.

 ( 00:  00: 50/ 606) اهلدى والنور /

 ( 00:  12: 07/ 606) اهلدى والنور /
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 باب َٓ٘

 :ي.بًْقان افرد ظذ صٌٜٓ خىرة فِنٔخ إفٌٚ مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

ؿالالالٚل: ورد يف ـتالالالٚب افًَٔالالالدة افىحٚويالالالٜ ذح تًِٔالالالؼ إفٌالالالٚ:ي ضٌالالالع  مداخِالالالٜ:

ادرـز اإلشالالمل ظالٚم ـالذا يف ص ـالذا، ورد يف ادالتـ: وٓ ٕالرى اخلالروج ظالذ 

أئّتْالالٚ ووٓة أمقرٕالالالٚ وإن جالالٚروا، وٓ ٕالالالدظق ظِالالٔٓؿ، وٓ ْٕالالالزع يالالدًا مالالالـ ضالالالٚظتٓؿ. 

 إتٓك.

ؿالالالد ذـالالالر افنالالالٚرح يف ذفالالالؽ أحٚديالالالٞ ـثالالالرة  ؿالالالٚل افنالالالٔخ إفٌالالالٚ:ي يف اقالالالٚمش:

 تراهٚ خمرجٜ يف ـتٚبف.

ثالالالالؿ ؿالالالالٚل أي افنالالالالٚرح: وأمالالالالٚ فالالالالزوم ضالالالالٚظتٓؿ وإن جالالالالٚروا  ؾٕ٘الالالالف يستالالالالٛ ظالالالالذ  

 اخلروج مـ ضٚظتٓؿ مـ مٍٚشد أوًٚ ف مٚ حيهؾ مـ جقرهؿ.. إػ اخره.

ثالالؿ ظِالالؼ إفٌالالٚ:ي ظالالذ ـالالالم افنالالٚرح وؿالالٚل: ويف هالالذا بٔالالٚن فىريالالؼ اخلالالالص 

م افالالالالذيـ هالالالالؿ مالالالالـ جِالالالالدتْٚ ويتُِّالالالالقن بٖفًالالالالْتْٚ وهالالالالق أن يتالالالالقب مالالالالـ طِالالالالؿ احلُالالالالٚ

ادًالالالالِّقن إػ رهبالالالالؿ، ويهالالالالححقا ظَٔالالالالدعؿ، ويربالالالالقا إًٍٔالالالالٓؿ وأهِالالالالٔٓؿ ظالالالالذ 

ًٚ فَقفف تًٚػ:  ٚ ﴿اإلشالم افهحٔ  حتََٔ وا ماَل ُ ر  اٌَل ْقٍم َحت الك ُي اََل ُ َمٚ بِ ر  ٌَ إِن  اهلل َ ٓ ُي

ؿْ  ِٓ ًِ ٍُ ٕ َٖ  .[11]الرع::﴾بِ
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افالالالدظٚة ادًالالالٚسيـ بَقفالالالف: أؿّٔالالالقا دوفالالالٜ اإلشالالالالم يف  وإػ ذفالالالؽ أصالالالٚر أحالالالد

 ؿِقبُؿ تَؿ فُؿ ظذ أروُؿ.

وفالالالٔس ضريالالالؼ اخلالالالالص مالالالٚ يتالالالقهؿ بًالالالض افْالالالٚس وهالالالق افثالالالقرة بٚفًالالالالح ظالالالذ 

احلُٚم بقاشىٜ إَٓالبٚت افًًُريٜ، ؾ٘ ٚ مع ـق ٚ مـ بدع افًك احلٚض، 

 إٍٕالالس، وـالالذفؽ ؾٓالالل خمٚفٍالالٜ فْهالالقص افؼالاليًٜ افتالالل ؾٔٓالالٚ إمالالر بتٌٔالالر مالالٚ يف

ُه إِن  ﴿ؾال بد مـ إصالح افَٚظدة فتٖشالٔس افٌْٚيالٜ ظِٔٓالٚ،  ـْ َيُْكاُل ن  اهلل ُ ماَل َوَفَُْٔكاَل

ِقيٌّ َظِزيزٌ  ََ  .[16]الحج:﴾اهلل َ َف

يًِالالالالالؼ هالالالالالذا ادٗفالالالالالػ ظالالالالالذ ـالمُالالالالالؿ: وهالالالالالذا افتًِٔالالالالالؼ فِنالالالالالٔخ إفٌالالالالالٚ:ي ؾٔالالالالالف 

 مٌٚفىٚت خىرة وتٌِٔس صديد..

 .ظٍقًا أن أذـر هذا يٚ صٔخ

 ٓ مٚ ظِٔؽ ٕٚؿؾ افٍُر فٔس بُٚؾر. افنٔخ:

 جزاك اهلل خر. مداخِٜ:

 وٓ ئِؼ بٚفنٔخ وٓ مـ هق دوٕف بٚفًِؿ بُثر، وبٔٚن ذفؽ مٚ يع، ؿٚل:

ن يف واجٌالالٚت افىٚئٍالالٜ ادْهالالقرة جٓالالٚد احلُالالٚم ادرتالالديـ افالالذيـ حيُّالالقن إ

تالٚوى أمحالد بِدان ادًِّغ بٌر بالد اإلشالم، وذـرت هْٚك يف ذفالؽ افٌالٚب ؾ

صالالالٚـر ودّالالالد حٚمالالالد افٍَالالالل، ودّالالالد بالالالـ إبالالالراهٔؿ ال افنالالالٔخ يف تٍُالالالر هالالالٗٓء 

 احلُٚم.

 هق يتًٌَُؿ يٚ صٔخ.
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 يتًٌَْل، بس افُالم هذا ـِف ؿد مجع وأوظك بيْل. افنٔخ:

إٔٚ مٚ ؿِٝ أ ٚ ٓ عٛ اجلٓٚد، فُْل ؿِٝ عٛ اإلظداد قذا اجلٓٚد، ومٚ 

 اشؿ افُتٚب؟

 داد افًدة فِجٓٚد يف شٌٔؾ اهلل تًٚػ(.)افًّدة يف إظ مداخِٜ:

 ضٔٛ وإٔٚ مٚذا ؿِٝ؟ افنٔخ:

هالالق ـٖٕالالف جًالالؾ ـالمُالالؿ أن هالالذا افتهالالٍٜٔ وافسبٔالالٜ أمالالر مالالٚ يِالالزم، إذا  مداخِالالٜ:

 وجد فف مجٚظٜ بًٔىٜ يتحَؼ هبٚ افٌرض يٍُل.

 وفق ـٕٚقا ؽر مًِّغ ظّالً وٓ ظِاًم؟ افنٔخ:

ًٚ، هق يًتَد أن اجلٓٚد ه مداخِٜ: ق افقاجٛ أن ـؾ اجلامظٚت تًًك ٓ ضًٌ

 ؾٔف.

 هؾ يًتَد بٖن اجلٓٚد يَقم بف ٕٚس ؽر ظٚرؾغ ب٘شالمٓؿ؟ افنٔخ:

 مٚ أطـ هذا يٚ صٔخ. مداخِٜ:

مٚ أدري يًْل إٔٝ أيش ؿهدك هبذا افُالم، هذا ـالم مردود بٍْس  افنٔخ:

 ـالمل افذي ؿِتف..

ًٚ إفُـ ـْٝ ؾَالط أريالد أن أؿالقل  مداخِٜ: إٔالؽ إٔالٝ تَالقل  ٕالف يَْالؾ ظْالؽ ـالمال

 بٍُر إٕيّٜ افتل حتُؿ ادًِّغ بٌر ذيًٜ اإلشالم.

 يٚ أخل إٔٚ أظىٔتؽ اجلقاب أن جقاب ظـ شٗافؽ. افنٔخ:

ؿِالٝ فالؽ: ٓ عالقز اخلالالروج ظالذ احلالٚـؿ افالذي مل يكالالح بالٚفٍُر، بالؾ ؿِالالٝ 
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حتك احلُٚم أخريـ ٓ عقز اخلروج إٓ بًد إظداد افًدة، ؾ٘ذًا: ٕحـ ٕقجٛ 

ًٚ مًْالقي ومالٚدي يف ان اجلٓ ٚد فُـ ٓ بد مـ آشتًداد فف وآشتًداد ؿِٝ إٍال

 واحد.

 وهق يٚ صٔخ يرد هذا يف إخر،.. افسبٜٔ. مداخِٜ:

ًٚ ظْالالد  وضريالالؼ اخلالالالص هالالق اخلالالروج ظِالالٔٓؿ بٚفًالالالح، وهالالذا واجالالٛ إمجٚظالال

 افَدرة، وفٔس ضريؼ اخلالص جمرد افسبٜٔ.

 هؾ يٍٓؿ مًْك افسبٜٔ؟ افنٔخ:

 يًْل ـٖٕف: وإفٌٚ:ي دجقج بٚإلمجٚع. ٜ:مداخِ

 هق ؿٚل ظْد افَدرة، أيـ افَدرة؟ مداخِٜ:

 مٚ أدري. افنٔخ:

 ضٔٛ يٚ صٔخْٚ. مداخِٜ:

 .. إهقاء يٚ أخل تًّل افَِقب.افنٔخ:

 ( 00:  16: 48/ 606) اهلدى والنور /



 ذكه اخلزود على احلكاو ------------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

773 

 

 حهِ اخلسٚج ع٢ً حانِ شٝٛعٞ

ٚئؾ مالٚ احلُالؿ افؼالظل مالـ ورد شٗال مـ بًالض اإلخالقة، يَالقل افًال افًٚئؾ:

موالقا شالْقات يف إظالداد افنالٌٚب يف ذفالؽ أضٌِٜ افًِالؿ يف بِالد حُّالف صالٔقظل، 

افٌِد فتٌٔر ٕيٚم احلُؿ افُالٚؾر افنالٔقظل، ؾٚشالتىٚظقا أن عًّالقا أظالدادًا ـٌالرة 

 ًٚ مالالالـ افنالالالٌٚب مالالالـ خمتِالالالػ إٔحالالالٚء تِالالالؽ افالالالٌالد، ًٕالالالٌٜ ـٌالالالره مالالالْٓؿ تالالالدربقا تالالالدريٌ

ًٚ، جٔدًا، وحيِّالقن اف ًَٔالدة افهالحٔحٜ، وؿالد اظالدوا أشالِحٜ ٓ بالٚس هبالٚ، ظًُري

هالالؾ يًِْالالقن اجلٓالالٚد والالد ذفالالؽ احلُالالؿ افُالالٚؾر، أم يْتيالالرون دُالالقمغ بالالٚفٍُر، 

 ومٚ هق حُؿ اؽتٔٚل رؤوس ذفؽ افٍُر يف ذفؽ افٌِد، إلصًٚل جذوة اجلٓٚد؟

ك شالٚدت وحالرارة تقوالع يف ؽالر أمٚـْٓالٚ، ٓ  افنٔخ: هذا افًالٗال يّثالؾ، محاُل

ًٚ خىالرًا، ـٓالذا يُّـ اإلصالح أي  ًٚ إَالبٔال إصالح ـٚن، خٚصٜ إذا ـٚن إصالح

، حٔالالٞ ¢افالالذي يِّالال  افًالالٗال إفٔالالف، ٓ يُّالالـ أن يُالالقن إٓ ظالالذ ضريَالالف دّالالد 

ًٚ، يَتدون أو ظذ إؿؾ ادٍروض أن يَتالدوا بالٚفٌْل  يف  ¢إن ادًِّغ مجًٔ

اٚل ﴿ ـؾ رء، يف ـؾ حرـٜ وشُقن، ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ، حٔالْام ؿالٚل: ـَ الْد  ََ الْؿ َف ُُ َن َف

ثاِلًرا ـَ َر اهلل َ  ـَ ِخَر َوَذ َٚن َيْرُجق اهلل َ َواْفَْٔقَم ٔا ـَ ـْ  َ
ٌٜ دِ َْ ًَ ، [31]األحزاب:﴾يِف َرُشقِل اهلل ِ أُْشَقٌة َح

يَهالالالالد إالالالالف، هالالالالق ظِٔالالالالف افًالالالالالم ؿالالالالدوتْٚ يف ـالالالالؾ رء، شالالالالقاًء ـالالالالٚن ظيالالالالٔاًم أو ـالالالالٚن 

ـالالٚن عًالؾ ؾٚحتتٓالالٚ صالٌرًا، ـالذفؽ ؿقفالالف ظِٔالف افهالالة وافًالالالم، يف خىٌالف افتالل 

، إذا ـٚن إمر ¢أمٚ بًد، ؾ٘ن خر افُالم ـالم اهلل، وخر اقدي هدي دًّد 

ـذفؽ، ؾٔجٛ ظذ ـؾ مًِؿ، أو ـؾ ضٚئٍٜ مًِّٜ أو مجٚظٜ مًِّٜ، أ الؿ إذا 
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، يف ذفؽ إمر افذي هؿ ؿٚدمقن ¢أرادوا أمرًا، أن يوًقا أمٚمٓؿ هدي افٌْل 

ؾًالالؾ ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم، حتالالك هالالؿ يًٍِالالقا ظِٔالالف، ومؼالالؾقن ظِٔالالف، هالالؾ هُالالذا 

، هالالذه مَدمالالف ٓ بالالد فالالٔس ؾَالالط أن تُالالقن مًِقمالالٜ ظْالالد ¢بّثالالؾ ؾًِالالف، ويَتالالدوا بالالف 

، ـالالالالالام يَالالالالالٚل يف شالالالالالقيدا ًٜ ؿِالالالالالقهبؿ، ومالالالالالٚ  ءافنالالالالالٌٚب، بالالالالالؾ عالالالالالٛ أن تُالالالالالقن راشالالالالالخ

ًٚ مالالالٚ،  ـالالالالام ؾالالالٚٔن ،¢ اهلل رشالالالالقل هالالالدي ظالالالالذ إٓ يْىَِالالالقن ومالالالالٚ يتكالالالؾقن تكالالالالؾ

 افَالقإغ وضٌٔالٚن احلُالٚم، طِؿ مـ ٕنُقا أن ٕحـ ًٍف،ٕ ئًد افتٚريخ يَقفقن

 دالٚ ثالؿ افالدهر، مـ برهٜ اإلشالمٜٔ افٌالد اشتًّروا افذيـ افٍُٚر مـ أخذت افتل

 وتًالالالٚػ، تٌالالالٚرك اهلل حلُالالالؿ ادخٚفٍالالالٜ ؿالالالقإْٔٓؿ ورائٓالالالؿ مالالالـ خٍِالالالقا مْٓالالالٚ، خرجالالالقا

 ٕنالالُقا ورشالالقفف اهلل حلُالالؿ خمٚفٍتٓالالٚ ظالالذ هبالالٚ حيُّالالقن احلُالالٚم يزافالالقا ٓ ؾٓالالل

 وًٕالالجـ وٕيِالالؿ اهلل، فؼالاليًٜ ادخٚفٍالالٜ بٖحُالالٚمٓؿ، وًٕالالٚق افنالالُقى، هالالذه ٕحالالـ

 افالذي احلُالؿ، هالذا مالـ اخلالالص ٕريالد مًروؾالف، ؾتـ هذه أخره، إػ وو... وَٕتؾ

ًٚ  ـٚن شقءً  اهلل، إزل مٚ بٌر حُامً  هق ًٚ، ـٚن أو صٔقظٔ ًٚ  أي ـالٚن أو ديَّراضٔ  ٕيٚمال

 ؟ اخلالص ضريؼ هق ؾام اإلشالم، ٕيٚم هق فٔس

ضريالالؼ اخلالالالص هالالق ضريالالؼ افرشالالقل ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم، فَالالد ظالالٚش افٌْالالل 

ًٚ، ثالثالالالالالٜ ظؼالالالال شالالالالالْف يف مُالالالالٜ حتالالالالالٝ حُالالالالالؿ  ¢ يف دظقتالالالالف ـالالالالالام تًِّالالالالقن مجًٔالالالالال

 ًٚ ٕالف دظالك افْالٚس إػ ظٌالٚدة اهلل وحالده أ شقىافىٚؽقت، ؾامذا ؾًؾ، مل يًٍؾ صٔئ

اصالتد افوالٌط ظالذ  ٓ ذيؽ فف، وإػ تثٍَٔٓؿ، وتًريٍٓؿ بؼيًٜ رهبؿ، ثؿ دٚ

ادًالالالِّغ هْالالالٚك، أمالالالرهؿ بالالالٚن هيالالالٚجروا إػ احلٌنالالالٜ، ٕٕالالالف ـالالالٚن هْالالالٚك رجالالالؾ مالالالـ 

مِقك احلٌنٜ، ـٚن مـ ادِقك افًٚدفغ، وهق ادًرو ف اشّف بٚفْجالٚر، ؾالٖمر 

رشالالالالقل اهلل ظِٔالالالالف افًالالالالالم، مالالالالـ ـالالالالٚن ٓ يًالالالالتىٔع أن يهالالالالز، حتالالالالٝ ذفالالالالؽ احلُالالالالؿ 

افالالالذي ؾٔالالالف، افًالالالدل واحلريالالالٜ،  اجلالالالٚئر، أن خيالالالرج مالالالـ هالالالذا احلُالالالؿ إػ ذاك افٌِالالالد

حلٌنالٜ، وقالذا تالٚريخ مًالرو ف يف افًالرة، اوٕحق ذفؽ، ثؿ جٚء هجالره ثٕٚٔالٜ إػ 
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َر ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم أن هيالالٚجر هالالق بًٍْالالف إػ ادديْالالٜ بًالالد أن ـالالٚن ؿالالد  ثالالؿ ُأِمالال

اصالالىٍك مالالـ أهالالؾ ادديْالالٜ، رجالالًٚٓ امْالالقا بالالٚهلل ورشالالقفف، ـالالٚن ؿالالد اجتّالالع هبالالؿ، يف 

بٖٕالالالالف ؿالالالالد ؿٚمالالالالٝ ٕالالالالقاة مالالالالـ افرجالالالالٚل  ¢صالالالالًر أو ظالالالالر ف افٌْالالالالل  بًٔالالالالٜ افًٌَالالالالٜ، ؾِالالالالام

ادالالالالالٗمْغ يف ادديْالالالالالٜ، هالالالالالٚجر إفالالالالالٔٓؿ، وهْالالالالالٚك بالالالالالدأت هالالالالالذه افْالالالالالقاة تالالالالالٗيت أـِٓالالالالالٚ 

وثامرهالالالالٚ، و تالالالالد دظقعالالالالٚ، ؾتنالالالالّؾ بٔالالالالقت ـثالالالالر مالالالالـ بٔقتالالالالٚت ادديْالالالالٜ وأهِٓالالالالٚ، 

وجرت بًد ذفؽ ادًٚرك بغ ادًِّغ افذيـ ؽزوا يف ظَر دارهالؿ يف ادديْالٜ 

مالالـ مُالالٜ إػ ادديْالالٜ فَِوالالٚء ظالالذ هالالذه  امالالـ ادؼالالـغ، وافالالذيـ جالالٚؤوادْالالقرة 

افدظقة، إػ اخر مٚ هْٚفؽ مـ افًرة ادًروؾٜ، ؾٚٔن ٕتًجٛ ٕحـ مـ هالٗٓء 

، ويتًجِقن إمر بٚشالتٌٚق إمالقر ؿٌالؾ ¢افنٌٚب افذيـ خيٚفٍقن ضريَٜ افٌْل 

ًٚ مٚ.  أن يٖيت أوان اجلٓٚد، افذي ٓ بد مْف، يقم

اجلٓالٚد ٓ بالد فالف مالـ مَالدمٚت، أول ذفالؽ ؾٓالؿ اإلشالالم افهالحٔ ، وفُـ هذا 

ًٚ ـٚمالً، ؾٔقم يتجّع ضٚئٍٜ  ًٚ، و تىٌَٔف ظذ هٗٓء ادًِّغ تىٌَٔ ؾٓاًم صحٔح

مالـ افْالالٚس، يٌٌِالالقن اثْالالل ظؼالال أفالالػ مالالـ هالالٗٓء ادًالالِّغ افالالذيـ ؾّٓالالقا اإلشالالالم 

ًٚ، وضٌَالالالالقه يف ٍٕقشالالالالٓؿ، حْٔئالالالالًذ شالالالالق ف ٓ يُالالالالقن هبالالالالؿ حٚجالالالال ف أن ؾٓالالالالاًم صالالالالحٔح

يثقروا بؾ شٔثٚر ظِالٔٓؿ، ـالام وؿالع مالع افرشالقل ظِٔالف افهالالة وافًالالم، شٔوالٌط 

ظِالالالالالٔٓؿ وربالالالالالام شٔوالالالالالىرون إػ أن هيالالالالالٚجروا إػ مُالالالالالٚن اخالالالالالر إمالالالالالٚ فًٔالالالالالقدوا إػ 

بِدهؿ، أؿقي مٚ ـٕٚقا، أو أن يٗشًقا مجٚظتٓؿ،ويُتِقا مجًٓالؿ يف بِالٍد أخالر، 

عالالٛ ظالالذ أي ضٚئٍالالٜ وهالالذه إمالالقر بٔالالد اهلل ظالالز وجالالؾ، وفُالالـ ادَهالالقد هالالق إٔالالف 

تريد أن حتَؼ مٚ جٚء يف افًٗال، مالـ اجلٓالٚد يف شالٌٔؾ اهلل ظالز وجالؾ، وافَوالٚء 

ظالالالالذ افالالالالذيـ حيُّالالالالقن بٌالالالالر مالالالالٚ إٔالالالالزل اهلل، هالالالالذا ٓ بالالالالد فالالالالف مالالالالـ افٍٓالالالالؿ افهالالالالحٔ  

فإلشالم، وافتىٌٔؼ افهحٔ  قذا اإلشالم ظالذ ادِتالزمغ بالف، ويف اظتَالٚدي أن 

، يف أي أرض مالـ إراِض اإلشالالمٜٔ، هذا ٓ يقجالد افٔالقم مالع إشالػ افنالديد
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ًٚ، ؾًّْالالك ذفالالؽ إٔالالف فالالـ يتُالالقن هالالذه اجلامظالالٜ،وفـ  وذفالالؽ ٕن إمالالر إذا ـالالٚن خٍٔالال

تيٓالالالر ؿالالالقعؿ، وإٓ ؾالالالام بالالالٚقؿ يًِّالالالقن يف ـالالالام يَالالالٚل يف فِٔالالالٜ ٓ ؿّالالالر ؾٔٓالالالٚ، ومالالالٚ 

بالالالٚقؿ ٓ يًالالالتًْٔقن بٚدًالالالِّغ أخالالالريـ، افالالالذيـ ؿالالالد يِتَالالالقن مًٓالالالؿ، يف خىٓالالالؿ 

ًّالالالؾ بٚإلشالالالالم افهالالالحٔ ، فًُِالالالؿ تالالالذـرون بًالالالض اجلامظالالالٚت ادًالالالتَٔؿ، يف اف

افتل ؿٚمالٝ فتٍْٔالذ مثالؾ هالذا افٌالرض، يف بًالض افالٌالد اإلشالالمٜٔ، ثالؿ ـالٚن ظٚؿٌالٜ 

أمالالرهؿ أن رجًالالٝ افالالدظقة إػ افََٓالالرة، اخالالر رء وؿالالع يف شالالقريٚ مالالثالً، وٕحالالـ 

مـ شُٚن شقريٚ، بًد أن ثٚرت افثقرة افًقريٜ ود افًٌٞ وهق بال صؽ يًْل، 

ؽالالالر إشالالالالمل، بالالالؾ هالالالق حُالالالؿ ـالالالٚؾر، مالالالٚ ـالالالٚن ادًالالالِّقن يف شالالالقريٚ ؾَالالالط حُالالالؿ 

يًِّالالقن بالالٚن هْالالٚك مجٚظالالف يًِّالالقن هًا، وإٓ فالالق أظِْقهالالٚ فتجالالٚوب ادًالالِّقن 

مًٓؿ، مـ ـٚن يريد فف احلٔالٚة أخالرة، ؾالامذا ـٕٚالٝ افْتٔجالٜ، ـالام تًِّالقن ؿاال 

ظالالالالذ هالالالالذه احلرـالالالالٜ، وشالالالالٍُٝ دمالالالالٚء أفالالالالق ف ادًالالالالِّغ، مالالالالـ افنالالالالٌٚن وافرجالالالالٚل 

افًْالالالٚء، وإضٍالالالٚل، وهالالالدمٝ افٌٔالالالقت، بالالالؾ وادًالالالٚجد ظالالالذ مالالالـ ـالالالٚن ؾٔٓالالالٚ إػ و

 اخره، دٚذا ؟

، يف افَٔالالٚم بدوفالالٜ اإلشالالالم، فالالذفؽ أؿالالقل، ¢ٕ الالؿ مل يًالالُِقا ضريالالؼ افٌْالالل 

جالالالقاب هالالالذا افًالالالٗال بٚختهالالالٚر إْٔالالالٚ ٓ ْٕهالالال ، بالالالٖي حرـالالالف إَالبٔالالالٜ يالالالراد إؿٚمتٓالالالٚ 

هالالالدي افرشالالالقل ظِٔالالالف افًالالالالم، افٔالالالقم، فًالالالٌٌغ اثْالالالغ، افًالالالٌٛ إول إالالالف، خالالالال ف 

وافًٌٛ افثٚ:ي ٕن مثؾ هذه اخلالؾالٚت ؿالد جربالٝ، ؾِالؿ تٍِال  ومل تالْج ، ومالـ 

 رأى افًزة بٌره، ؾًِٔتز، هذا جقاب افًٗال.

 ( 00:  19: 50/ 429) اهلدى والنور /
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 ال طاع١ يًخانِ يف َعص١ٝ اهلل

 افنٔخ [ ] إَىٚع يف احلديٞ يف جمِس

فٔس دًالِؿ أن يىٔالع أحالدًا يف مًهالٜٔ اهلل ظالز وجالؾ شالقاء ـالٚن أمالرًا  افنٔخ:

ًٚ أو أي صخص اخر فف إمرة ووٓيٜ ظذ ادًالِؿ،  ًٚ أو ـٚن أب حٚـاًم أو ـٚن ظٚد

ؾال عالقز فالف إضٚظتالف يف مًهالٜٔ اهلل ظالز وجالؾ، هالذا هالق ادًْالك افالذي يٍّٓالف ـالؾ 

 ًٜ  إػ يقمْٚ هذا. ظريب وظِٔف جرى ظِامء ادًِّغ ؿٚضٌ

ومـ صٗم افتحزب وافتُتؾ اجلامظل ظذ ؽر افُتٚب وافًالْٜ، وإٕالام ظالذ 

مٚ يالزظؿ افالًٌض إٔالف مالـ ادهالِحٜ أن يتُتالؾ ادًالِّقن أو بًوالٓؿ ظالذ  ّالع 

خٚص يقوع فف مْٟٓ وٕيٚم ؽر مًتّد ظذ افُتالٚب وافًالْٜ، ويُالقن مالـ اثالٚر 

ِالالالػ تٖوقالالالٚ وتًٍالالالرهٚ ذاك افْيالالالٚم إٔالالالف إن صالالالقدم بالالالًٌض افْهالالالقص افؼالالالظٜٔ تُ

 تًٍرًا ٓ يتًٚرض مع ٕيٚمف. 

مالالـ إمثِالالٜ ظالالذ ذفالالؽ هالالذا احلالالديٞ افهالالحٔ ، وؿٌالالؾ اخلالالقض يف تقوالالٔ  

أرشالؾ هيالٜ وأمالر ظِالٔٓؿ  ¢ادثٚل ٕذـر بًٌٛ ورود احلديٞ، ذفالؽ أن افٌْالل 

أمرًا، ؾٌدا قذا إمر أن عرب أصالحٚبف يف ضالٚظتٓؿ إيالٚه، ؾالٖمرهؿ أن عًّالقا 

ًٚ، ـالال ٚن إمالالر واجالالٛ آتٌالالٚع افتٍْٔالالذ  ٕن مجالالع احلىالالٛ أمالالر ظالالٚدي ؾِالالؿ فالالف حىٌالال

يالالٖمرهؿ بّخٚفٍالالٜ فِؼالالع ؾجًّالالقا، ثالالؿ ؿالالٚل قالالؿ: أوؿالالدوا افْالالٚر يف هالالذا احلىالالٛ 

ؾًٍِالالقا، افتٍالالقا حققالالٚ ؾًٍِالالقا.. أفَالالقا إًٍٔالالُؿ ؾٔٓالالٚ وؿٍالالقا وٕيالالر بًوالالٓؿ فالالًٌض 
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ٓ ًٍٕالالؾ حتالالك ًٕالالٖل إٓ ؾالالرارًا مالالـ افْالالٚر، واهلل  ¢ؿالالٚفقا: واهلل مالالٚ امْالالٚ برشالالقل اهلل 

فالالالق دخِقهالالالٚ مالالالٚ خرجالالالقا »ؾَالالالٚل:  ¢، ؾٖرشالالالِقا رشالالالقًٓ إػ افٌْالالالل ¢رشالالالقل اهلل 

مالع ذفالؽ وجالد  شمْٓٚ إػ أن تَقم افًٚظٜ، ٓ ضٚظالٜ دخِالقق يف مًهالٜٔ اخلالٚفؼ

بًالالض افْالالٚس مالالـ تالالٖول احلالالديٞ بخالالال ف تٖويِالالف افهالالحٔ  ادًالالرو ف ؾَالالٚفقا: ٓ 

ع يًتَالد بالٖن مالٚ أمالر بالف مًهالٜٔ، ضٚظٜ دخِالقق يف مًهالٜٔ اخلالٚفؼ إذا ـالٚن ادىالٚ

أمالالٚ إذا ـالالٚن إمالالر أمالالر ٓ يًتَالالد أن مالالٚ أمالالر بالالف مًهالالٜٔ فُالالـ ادالالٖمقر يًتَالالد إٔالالف 

 مًهٜٔ ؾٔجقز فف إضٚظٜ إمر واحلٚفٜ هذه. 

وإٔالالٚ أذـالالر جٔالالدًا مْٚؿنالالٜ جالالرت بْٔالالل وبالالغ مجٚظالالٜ مالالـ حالالزب افتحريالالر، ـالالٚن 

ريٚ، وهالذا افًالجـ مجًْل مًٓؿ افًجـ يف احلًُٜ ظْدٕٚ يف صالامل ذق شالق

ًٚ جالدًا، وإوالقاء  ًٚ ظٚفٔال مـ ؾوٚئؾ ظٌالد افْالٚس ؾٓالق افالذي بْالٚه هْالٚك وـالٚن شالجْ

مًَِالالٜ بٚفًالالَػ مالالـ ؾالالقق، وحٔالالْام شالالٖفْٚهؿ ظِالالـ افنالال ؿالالٚل: حتالالك ٓ يْتحالالروا، 

 ظْدمٚ يًتًِّقن افزجٚج هذا فالٕتحٚر.

وشالالٌحٚن اهلل! افقالالء بٚفقالالء يالالذـر ـالالٚن افالالداؾع فًِالالٗال إْٔالالل حٔالالْام ظرؾالالٝ 

 اخالالر حليالالٜ وؿالالد أخالالذو:ي بًالالٔٚرة ٕٓالالدروؾر هالالذه افتالالل هالالل تٌالالع اجلالالٔش، إْٔالالل يف

شالالٖرؾع إػ شالالجـ احلًالالُٜ، أرشالالِٝ بنالالظٜ إػ أحالالد أوٓدي يالالٖتْٔل بهالالحٔ  

مًالالالِؿ وافنالالالْىٜ برايالالالٜ وؿِالالالؿ رصالالالٚص وإػ اخالالالره، مالالالـ أجالالالؾ أصالالالتٌؾ هْالالالٚك ؾٔالالالف، 

ثر افنٚهد: ؾحْٔام وصِْٚ إػ افًجـ وجدٕٚ هْٚك مجٚظٜ مـ حزب افتحرير أـ

ًٚ، ؾُْٚ ٕتْٚؿش مًٓؿ فٔالً  ٚرًا مـ مجِتٓالٚ هالذه ادًالٖفٜ  مـ ةًٜ ظؼ صخه

ًٜ أن إمالالر إذا أمالالر  وهْالالٚ افنالالٚهد: ؾيالالبٝ قالالؿ ادثالالؾ أيت: حٔالالْام ذـالالر ساحالال

بقالالالء وهالالالق ٓ يًتَالالالد أن هالالالذا إمالالالر حالالالرام ؾًالالالذ ادالالالٖمقريـ إضٚظتالالالف وفالالالق ـالالالٕٚقا 
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إٔالٝ مالٚذا تالرى يف ؿقفالف ظِٔالف  يًتَدون إٔف حرام، ضبالٝ فالف ادثالؾ أيت: ؿِالٝ:

هالالؾ تًتَالالد هالالذا أو إٔالالٝ مالالع رأي احلٍْٔالالٜ  شمالالٚ أشالالُر ـثالالره ؾَِِٔالالف حالالرام»افًالالالم: 

ن افَِٔالالؾ ادحالالرم هالالق: ةالالر افًْالالٛ ؾَالالط، أمالالٚ ادًالالُر مالالـ ؽالالر إافالالذيـ يَقفالالقن: 

م وافَِٔالالؾ جالٚئز، أتالالرى هالالذا افالرأي أو تالالرى ظّالالقم ر  َحالال هالق ادُ  هةالر افًْالالٛ ؾُثالالر

 شمالٚ أشالُر ـثالره ؿِِٔالف حالرام، ـالؾ مًالُر ةالر وـالؾ ةالر..»ؿقفف ظِٔالف افًالالم: 

ؿالالالٚل: ٓ إٔالالالالٚ أرى ـالالالالام جالالالالٚء يف احلالالالالديٞ، ؿِالالالالٝ فالالالالف: هالالالالٛ أن أمالالالالرك ـالالالالٚن حٍْالالالالل 

ادالالالالذهٛ، وفالالالالٔس ضوري يُالالالالقن حٍْالالالالل ادالالالالذهٛ يف ـالالالالؾ ادًالالالالٚئؾ يف هالالالالذه 

ةالالر افًْالالٛ، ... وإػ  يالالرى ذفالالؽ، ؾٖبالالٚح اخلّالالر ـِالالف مالالٚ ظالالدا ادًالالٖفٜ ؾَالالط هالالق

بًالالالد ظْالالالف أمالالالٚ أؿالالالؾ مالالالـ افُثالالالر اذب مْالالالف،  ٔالالالز فًٍْالالالؽ أن أاخالالالره، ؾَالالالط افُثالالالر 

ؿالالٚل: هالالذا إذا  شٓ ضٚظالالٜ دخِالالقق ...»تىًٔالالف؟ ؿالالٚل: ًٕالالؿ، ؿِالالٝ فالالف: واحلالالديٞ: 

ـٚن هق يرى أن هذا حرام هْٚ افنٚهد، وفذفؽ هذا افَٔد افالذي ووالًْٚه هْالٚ أمالر 

رأي  ضوري جدًا، وٓ أدري إذا ـٚن هق صالٚحٌْٚ ٓ يالزال ؾٔالف هالذه افٌَٔالٜ مالـ افال

ٕ:ي إٔالالٚ ظرؾتالالف مْالالذ ثالثالالغ شالالْٜ افتَٔالالٝ ؾٔالالف يف ادًالالجد احلالالرام، ومالالـ هْالالٚك هالالق 

 تٌْك ادذهٛ افًٍِل. 

 : .. ( 22. : 7/  13) اهلدى والنور /  
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 ٌٖ ايتعاٌَ يف ايطٛم ايطٛدا٤  

 رلايف١ يٛيٞ األَس

شٚئؾ يًٖل يَقل: هالؾ عالقز افتًٚمالؾ يف افًالقق افًالقداء يًْالل يف  مداخِٜ:

 هؾ افتًٚمؾ هبٚ خمٚفػ ٕمر وال إمر.افك ف، و

أمالالٚ افتًٚمالالؾ بٚفكالال ف هالالذا ؾالالال عالالقز، ٓ يف افًالالقق افًالالقداء وٓ يف  افنالالٔخ:

 افٌٔوٚء.

ٕن هالالالذه افًّالالالالت افقرؿٔالالالٜ فالالالٔس قالالالٚ ؿّٔالالالٜ ذاتٔالالالٜ، يًْالالالل ٓ ؾالالالرق، عالالالٛ أن 

تْتٌٓالالقا قالالذا، ٓ ؾالالرق بالالغ افكالال ف أن، وبٔالالْام ـالالٚن ؿٌالالؾ شالالْٜ مالالـ افزمالالٚن، حٔالالٞ 

أبقاب افكاؾغ مٍتحٜ، وتًتٌَؾ زبٚئْٓٚ، هذه افًقق افٌٔوٚء، أن ـْٝ  د 

 إٌَِٝ مٚذا؟ إػ شقق شقداء.

يقمئالالالالذ مل يُالالالالـ افتًٚمالالالالؾ بالالالالٚفًّالت افقرؿٔالالالالٜ س ف  الالالالٚرة، ٓ عالالالالقز يقمئالالالالذ 

 ؾوالً ظذ هذا افٔقم.

أمٚ هذه افُِّٜ افتل تنٚع يف هالذا افزمالٚن وهالل خمٚفٍالٜ وال إمالر، هالذه مالع 

ـثرًا مـ افدظٚة، افذيـ يزظّقن أ ؿ مالـ افالدظٚة إػ اإلشالالم،  إشػ يًتٌِٓٚ

ٓ عالالقز خمٚفٍالالٜ وال إمالالر، إٔالالٚ أؿالالقل مًٓالالؿ ٓ عالالقز فًِّالالِؿ أن خيالالٚفػ وال 

 إمر، فُـ مٚ صٌٌٜ مٚ صٍٜ هذا افقال؟
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إٔالالتؿ تًرؾالالقا أن افقٓيالالٜ ؿًالالّغ، ْٕتَالالؾ هبالالٚ إػ مقوالالقع فالالف ظالؿالالٜ افتهالالق ف، 

ّٜٔتًرؾقن أن  ـ ٔت  رشٚفٜ افٍرق بغ أوفٔٚء افرمحـ وأوفٔٚء افنٔىٚن.أفػ  اب

ؾٍالالل أوفٔالالٚء يالالزظؿ ـثالالر مالالـ افْالالٚس، أ الالؿ يىالالرون يف اجلالالق وٓ ـٚفهالالَر، وٓ  

ـٚفْنالالال، أـثالالالر مالالالـ ذفالالالؽ بحٔالالالٞ يهالالالٌ  هْالالالٚ ويهالالالع افيٓالالالر يف مُالالالٜ، وافًُالالالس 

 بٚفًُس وهُذا.

 هالالالٗٓء أوفٔالالالٚء وفُالالالـ أوفٔالالالٚء مالالالـ؟ أوفٔالالالٚء افنالالالٔىٚن، وفًٔالالالقا أوفٔالالالٚء افالالالرمحـ،

ّٔاٜلؾَالٚفقا بالٖن  ـ ٔت ًٚ مالـ هالالٗٓء متيالٚهريـ يف أزؿالالٜ  ابالال رمحالف اهلل ذات مالالرة رأى ٕٚشال

ًٚ وهالؿ مًًِالِقن بالٕٚؽالل، ومٌِِالقن  دمنؼ، هذا ؿٌؾ يُّالـ شالًٌٜ ؿالرون تَريٌال

بٕٚؾالالالالٚظل افوالالالالخٚم يف أظْالالالالٚؿٓؿ يرهٌالالالالقن افْالالالالٚس، وهبالالالالذا اإلرهالالالالٚب، يتيالالالالٚهرون 

ٓ تيالالالالالهؿ، وأ الالالالالؿ بالالالالالٖ ؿ أبْالالالالالٚء افنالالالالالٔقخ، أي صالالالالالٔقخ افىريالالالالالؼ، هالالالالالذه إؾالالالالالٚظل 

ـ يدخِقن افْٚر، وؾًالً يدخِقن افْٚر، فُالـ بحٔالؾ صالٔىٕٚٔف، فُالـ هالذا افرجالؾ  ابال

ّٜٔ ـَ ﴿رمحالف اهلل، فَالقة إيامٕالف بالٚهلل تٌالٚرك وتًالٚػ: وخٚصالٜ بَقفالف تًالٚػ:  ٔت الِذي َواف 

َْٚ َِ ٌُ ْؿ ُش ُٓ ِدَيْ  ْٓ ٚ َفَْ َْٔ
 .[51]العنكبوت:﴾َجَٚهُدوا ؾِ

َُْْكُ ُرُش ﴿وؿقفف:  ٚ َف  ٕ َٔٚإِ ْٕ َٔٚةِ افد  ـَ اَمُْقا يِف احْلَ ٚ َواف ِذي  .[61]غافر:﴾ََِْ

إمالالر أمالالر افٌِالالد يقمئالالذ دمنالالؼ، وؿالالٚل فالالف إٔالالٚ  ـالالٚن ؿالالد حتالالداهؿ، ودخالالؾ ظالالذ

أريد أن أدخؾ مع هٗٓء افتْقر، افذي هؿ يَِقن إًٍٔٓؿ ؾٔف، وٓ حيسؿقن ـالام 

ق أن تالالٖمر يزظّالالقن، ومالالـ احالالسق مْالالٚ ؾٓالالق افُالالٚذب، وفُالالـ ال ذط واحالالد، وهالال

ؾ أبالالدا ؿ بٚخلالالؾ ويًُالالقن  الال  ً ٌَ بْالالزع هالالذه افثٔالالٚب ظالالْٓؿ، وأن يالالدخِقا احلالالامم وُت

 ثٔٚب بٔوٚء ٕئٍٜ، ثؿ إٔٚ أدخؾ مًٓؿ افتْقر، ؾّـ احسق ؾٓق افُٚذب.
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يقمئالذ رؾٚظٔالالٜ بىٚئحٔالالٜ اشالامهٚ، ظالالر ف بالالٖن  ٜوافىريَالال ٜدالٚ شالالّع صالٔخ افىريَالال

ّٜٔافنٔخ  ـ ٔت دهْقن أبدا ؿ وثٔٚهبؿ بامدة ـنػ ه هٗٓء ودجِٓؿ، وأ ؿ ي اب

 ظٚزفٜ مـ افْٚر.

ادٚدة هذه ظرؾتّقهٚ أن أمٚ مـ ؿٌؾ ـٕٚٝ ـٚفًحر ٓ يًرؾٓٚ إٓ أؾالراد مالـ 

افْالالالالٚس، يًالالالالتٌِقن والالالالًٍٚء افًَالالالالقل وإحالالالالالم، وييٓالالالالرون قالالالالؿ أ الالالالؿ أصالالالالحٚب 

ـرامالالالٚت ومًجالالالزات بًالالالٌٛ إتًالالالٚهبؿ فِىريالالالؼ، ؾِالالالام ظالالالر ف صالالالٔخ افٌىٚئحٔالالالٜ أن 

ـ تصالٔخ اإلشالالالم  ّٔالاٜلابال ـنالالػ ههالؿ اظتالالذر ؿالالٚل إالف مالالٚ ظْالالده اشالتًداد إٔالالف يٌالالٚري  ٔ

ّٜٔصٔخ اإلشالم  ـ ٔت  ؾٓٗٓء أوفٔٚء افنٔىٚن وفٔس أوفٔٚء افرمحـ. ،اب

أظقد ٕؿقل: ٓ ٕريد أن َٕالٔس أوفٔالٚء إمالقر أن، ظالذ أوفٔالٚء افنالٔٚضغ يف 

فالذيـ ذاك افزمٚن، فُْالل أريالد أن أبالغ احلُالؿ افؼالظل يف مالـ هالؿ أوفٔالٚء إمالر ا

 عٛ ضٚظتٓؿ.

هالالؿ افالالذيـ يْىَِالالقن يف حُّٓالالؿ، وأمالالتٓؿ وفنالالًٌٓؿ، ظالالذ ـتالالٚب اهلل وظالالذ 

، ـالالام ـالالٚن اخلٍِالالٚء افراصالالدون ومالالـ شالالٚر شالالرهؿ مالالـ بًالالض ¢شالالْٜ رشالالقل اهلل، 

 ادِقك افذيـ جٚءوا مـ بًدهؿ.

هالالالالالٗٓء احلُالالالالالٚم افالالالالالذيـ يوالالالالالًقن ٕهالالالالالٛ أظٔالالالالالْٓؿ، حتُالالالالالٔؿ افؼالالالالاليًٜ، عالالالالالٛ 

بَٕٚقن وهذا افَٕٚقن يتىقر ويتٌالر مالٚ بالغ ظنالٜٔ إضٚظتٓؿ، أمٚ وال إمر حيُؿ 

ًٚ يف افًقق افٌٔوٚء إٌَِالٝ إػ شالقق شالقداء، وافَالٕٚقن اووحٚهٚ ـام رأيتؿ  ٍٕ

 ٓ يزال هق هق.

ًٚ ٕحالـ عالٛ أن ٕراظالل آحُالٚم افؼالظٜٔ إصالِٜٔ أن  ًّالالت افقرؿٔالٜ افأيو
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 حالالالالالدود هالالالالالذه ٓ عالالالالالقز ادتالالالالالٚجرة هبالالالالالٚ أبالالالالالدًا يف أي زمالالالالالٚن ويف أي مُالالالالالٚن إٓ يف

 افيورة واحلٚجٜ ادِحٜ فٍِرد.

ـرجؾ يٖيت مالثالً مالـ بالالد أجٌْٔالف يريالد أن يًالٔش يف هالذا افٌِالد، ؾالال بالد فالف أن  

 ٜ هْٚ، هذا موىر.ِيك ف افًِّٜ افقرؿٜٔ إجٌْٜٔ، بًّ

أمالالالٚ خٚصالالالٜ دالالالٚ يهالالالر موالالالٚربٜ يف إشالالالقاق وظالالالرؾتؿ مالالالـ ؿهالالالٜ افًالالالراق، دالالالٚ 

افًالالالراق وبالالالغ إيالالالران، إتؼالالال خالالالز بٖٕالالالف ووالالالًٝ احلالالالرب أوزارهالالالٚ واحلّالالالد هلل بالالالغ 

صسوا افًِّٜ افًراؿٔالٜ، اافًِّٜ افًراؿٜٔ افًراؿٔغ أن شتَقى، ؾرـض افْٚس و

 وهظٚن مٚ ؾقجٗا بيبٜ أخرى، ؾخنوا مٚ صٚء اهلل.

ؾٓذه هل ادَٚمرة يًْل، ؾال عقز فًِِّؿ أن يتالٚجر يف هالذه إمالقر، وإٕالام 

 ؾَط.يف حدود افيورة واحلٚجٜ ادِحٜ 

 (  00:  21: 12/ 229) اهلدى والنور /

 ( 00:  22: 25/ 229) اهلدى والنور /
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 حدٚد طاع١ األَسا٤

 افًٗال افثٚ:ي مٚ هل حدود افًّع وافىٚظٜ يف مجٚظٜ افدظقة؟ مداخِٜ:

فالالالٔس هْالالالٚك حالالالدود ٕن افىٚظالالالٜ افتالالالل  الالالٛ إٕالالالام هالالالل فنخهالالالغ يف  افنالالالٔخ:

وافًالم إول هق اخلٍِٜٔ وأخالر هالق افدٕٔٚ ؾَط مـ بًد افرشقل ظِٔف افهالة 

 ًٚ ًٚ صالٚر واجٌال افزوج، ؾ٘ذا أمر اخلٍِٜٔ بٖمر ـالٚن هالذا إمالر أصالِف يف افؼالع مٌٚحال

ًٚ عٛ ظِٔٓٚ أن تٍْذه، أمٚ  ـذفؽ افزوج إذا أمر زوجتف بٖمر مٚ وأصِف مٌٚح أيو

مـ شقى ذفؽ ؾال ضٚظٜ واجٌٜ، وإمر يًقد حْٔئذ إػ ادٖمقر بف إن رأى ؾًؾ 

 إن مل يًٍؾ ؾال إثؿ ظِٔف.و

 ( 00:  37: 47/   352) اهلدى والنور / 
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 َا حهِ ايكٝاّ بأعُاٍ يف ْفطٗا  

 َباح١ ٚايدٚي١ ال تطُح بٗا

هْالالٚك مًالالٖفٜ تًالالٚءل هبالالٚ ـثالالريـ امالالـ يٍالالدون إػ ادُِّالالٜ فًِّالالؾ،  مداخِالالٜ:

هالالالؿ يالالالٖتقن ظالالالذ ظَالالالقد مًْٔالالالٜ وأظالالالامل دالالالددة، ثالالالؿ ؾالالالٔام بًالالالد يتكالالالؾقن بًالالالض 

ت إخالالالرى ـالالالٖن عالالالد فالالالف ظّالالالؾ اخالالالر يف وؿتالالالف اخلالالالٚص خالالالٚرج افالالالدوام افتكالالالؾٚ

افرشّل أو ادتٍؼ ظِٔف يف افًَد، ؾًّٔالؾ يف هالذا افًّالؾ، بًوالٓؿ يتحالرج مْالف، 

أو افًٌض أخر ينسي فف شٔٚرة خٚصٜ بف ثؿ حيّؾ افْٚس بٕٚجرة، بْٔام مثالً 

ٕمالالر، ؾالالام افدوفالالٜ وافْيالالٚم ٓ يًالالّ  إٓ بٚفًالالٔٚرات افتٚـزالال ادخهقصالالٜ قالالذا ا

 هق احلُؿ يف مثؾ هذه إمقر؟

 أوًٓ: افتًٚؿد بغ مـ ومـ؟ افنٔخ:

 يُقن بغ صخص أو مٗشًٜ أو جٜٓ حُقمٜٔ. مداخِٜ:

مالالع صالالخص، أو مالالع ذـالالٜ قالالٚ مالالدير  ق أخالالل بالالغ مالالـ يتًٚمالالؾر  َؾالال إٔالالٚ أُ  افنالالٔخ:

ول، ظالالالالذ ذوط، حْٔئالالالالٍذ َٕالالالالقل ـالالالالام ؿالالالالٚل افرشالالالالقل ظِٔالالالالف افًالالالالالم امالالالالٚ هالالالالق مًالالالالٗ

وبغ أن خيٚفػ ادًالِؿ افْيالٚم احلالٚـؿ، مالـ  شٗمْقن ظْد ذوضٓؿاد»مًِقم: 

إمثِالٜ مالثالً ادًروؾالٜ وافتالل ـثالرًا مالٚ أشالٖل ظْٓالٚ: افٌربالٚء ٓ يًالّ  قالؿ بالالٚحلٟ 

إٓ ـؾ ةس شْقات مالثالً ؾُثالرًا مالٚ شالئِٝ: هالؾ عالقز ال أن أجالٚوز ادَٔالٚت 
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ًٜ ٕ:ي ٓ أظالالر ف هالالق مالالٚ ؿهالالده؟ أ ؿالالقل: ٓ، ٓ عالالقز، بٌالالر إحالالرام، أؿالالقل إٔالالٚ بداهالال

ٚ﴿صخص إذا شٓٚ أو ٕز:  إَل ْٖ َْٔٚ َأْو َأْخَى ًِ َٕ ٚ إِْن  َٕ اِخْذ َٗ َْٚ ٓ ُت مالع  [315]البقرة:﴾َرب 

ذفؽ يتدارك ويرجع، أمٚ ظّدًا هذا مٚ عقز، ؿٚل: فُـ مالٚ يًالّحقا فْالٚ، هْالٚ إذًا 

يُْنالػ افٌىالٚء وًٕالالر ف افًالٌٛ احلٚمالؾ ظالالذ مثالؾ ذفالؽ افًالالٗال افٌريالٛ، ؿالالٚل: 

قا فْالالٚ جمالالرد مالالٚ يروٕالٚ دالالرمغ هالالٚت ٕالالرى هقيتالؽ وـالالذا.. جالالقازك ؾ٘مالالٚ ٓ يًالّح

أن يُتنالالالالٍقا إٔالالالالف ؽريالالالالٛ أو خمتالالالالقم إٔالالالالف ؿالالالالد حالالالالٟ ؾرجًالالالالقه، ؾٖٕالالالالٚ أؾتٔالالالالٝ بؼالالالالط 

شالالٖذـره إٔالالف عالالقز فالالؽ يالالٚ أخالالل أن تتجالالٚوز هالالذا ادُالالٚن افالالذي ؾٔالالف هالالذا افٍحالالص 

وهالالالذه افدؿالالالٜ  ٕٕالالالف مُالالالٚن اإلحالالالرام فالالالٔس دهالالالقر بّالالالس أو مالالالسيـ أو ةًالالالٜ أو 

ؼالالالة أمتالالالٚر ادُالالالٚن واشالالالع، ؾَِالالالٝ: هالالالذا هالالالق ادخالالالرج ؾٖٕالالالٝ تالالالدخؾ ادَٔالالالٚت ظ

 وتتجٚوز افتٍتٔش بدون إحرام ثؿ تٌِس إحرامؽ وتتٚبع ضريَؽ.

هُالالذا أؾتٔالالٝ وبًالالد ذفالالؽ ٌٕٓالالٝ أن هالالذا ٓ يًالالر احلالالٚل  ٕ الالؿ يٍتنالالقن حتالالك 

ظْد احلرم... إػ بٚب احلرم، فُـ افنٚهد: فالق ؾروالْٚ ـالٚن إمالر هُالذا وقالذه 

 ة صقر ـثرة وظديدة جدًا.افهقر

ٕالالف ٓ عالالقز خمٚفٍالالٜ وال إمالالر.. افَٚظالالدة افتالالل إافؼالالط افالالذي أريالالد أن أؿقفالالف: 

تًالتًّؾ يف بالدـالؿ هْالٚك بُثالرة ودائالاًم يًتّالدون ظِٔٓالٚ: ٓ عالقز خمٚفٍالالٜ وال 

إمر، إٔٚ أؿقل هذا افُالم صحٔ  بؼط، وهق: إذا ـالٚن وال إمالر أصالدر أمالرًا 

ًٜ وإٕالالالام يف ذفالالالؽ  ¢ُتالالالٚب اهلل أو شالالالْٜ رشالالالقل اهلل مالالالٚ فالالالٔس ؾٔالالالف خمٚفٍالالالٜ ف ساحالالال

مراظٚة دهالِحٜ تتًِالؼ بٚدًالِّغ، وهالذا ٓ يُالقن إٓ بالٖن يُالقن هْالٚك جمِالس 

صالالالالقرى ؾٔالالالالف مالالالالـ خمتِالالالالػ آختهٚصالالالالٚت يف ـالالالالؾ افًِالالالالقم أوقالالالالٚ: ؾَالالالالف افُتالالالالٚب 

وافًالالالالْٜ، حٔالالالالْام يُالالالالقن مثالالالالؾ هالالالالذا ادجِالالالالس.. جمِالالالالس صالالالالقرى بٖوشالالالالع مًالالالالالٚ:ي 
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ًٚ أو أي افنقرى ؿٚئاًم يف دوفٜ  مالٚ، ثالؿ يهالدر مالـ هالذا ادجِالس ٕيالٚم شالّف ؿٕٚقٕال

 رء ويٍرض ظذ ادًِّغ حْٔئٍذ ٕحـ َٕقل: عٛ إضٚظٜ وال إمر.

أمالالالالالالٚ إذا ـالالالالالالٚن وال إمالالالالالالر ٓ يراظالالالالالالل حالالالالالالؼ افنالالالالالالقرى وٕيالالالالالالٚم افنالالالالالالقرى بُالالالالالالؾ 

تٍٚصِٔٓٚ، ؿد يًتنر وال إمر مـ ٓ ديـ فف.. مـ ٓ ؾَالف ظْالده.. وؿالد يًتنالر 

ًالٖفٜ مالـ ٕٚحٔالٜ مًْٔالٜ... وهالل ٕٚحٔالٜ اؿتهالٚديٜ دوالٜ مالثالً، أو مـ يْير إػ اد

إؿِّٔٔالالٜ دوالالٜ فًٔالالٝ مجٚظٔالالٜ إشالالالمٜٔ ظٚمالالٜ إػ اخالالره، ؾالالال ؿّٔالالٜ قالالذا افالالرأي 

 افهٚدر مـ وال إمر.

ؿْ  ﴿ؾحْٔام يُقن ـالام ؿالٚل تًالٚػ:  ُٓ قَرى َبٔاْلَْ ُرُهْؿ صاُل هْالٚك  [21]الشةورى:﴾َوَأماْل

 فنخهٜٔ، وادهٚف  افذاتٜٔ.عٛ إضٚظٜ وال إمر وترك أراء ا

 (  00:  52: 25/  638) اهلدى والنور / 

 (  00:  53: 51/  638) اهلدى والنور / 

 (  00:  56: 08/  638) اهلدى والنور / 

 (  00:  00: 38/  639) اهلدى والنور / 

 حهِ ايتخاٌٜ ع٢ً ايكٛاْني ايٛضع١ٝ

وخٚصالٜ يف ادًالالٚمالت مالٚ حُالالؿ افتحٚيالؾ ظالالذ افَالقإغ افقوالالًٜٔ،  مداخِالٜ:

ٍٜ خٚصٜ ٓ يتٖذى هبٚ افٌر؟   افتجٚريٜ فِحهقل ظذ مهِح

هذا شالٗال ٓ عالقز اإلجٚبالٜ ظِٔالف بجالقاٍب ظالٚم  ٕٕالف ؿالد يُالقن إمالر  افنٔخ:

 مالالـ اخلٕٔٚالالٜ، فُالالـ إذا مل يُالالـ هْالالٚك رء مالالـ اخلٕٔٚالالٜ، وـالالٚن ؾٔالالف 
ٍ
يتًِالالؼ بقالالء
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يقجد مالٕٚع بؼالط: إٔالف إذا حتَٔؼ مهِحٜ ٓ ختٚفػ افؼيًٜ، ؾحْٔئٍذ َٕقل: ٓ 

ـالالٚن والالٚمًْٚ فالالئال يُتنالالػ ظِّالالف ادخالالٚفػ فَِالالٕٚقن، ؾالال٘ذا مالالٚ اـتنالالػ مالالس افالالديـ 

 وافؼع افذي يتًّؽ بف هذا افذي ؾًؾ تِؽ افٍٚظِٜ. 

مالالثاًل: ؿوالالالٜٔ اجلالالالامرك وافتٓريالالٛ، هالالالذه اجلالالالامرك هالالالل بالالال صالالالؽ ؽالالالر ذظٔالالالٜ 

فًِِّؿ أن هيرب خٚصٜ بغ بِد إشالمل وبِد اخر، ؾُثًرا مٚ ًٕٖل: هؾ عقز 

 بوٚظٜ وٓ يدؾع ظِٔٓٚ 

َٕقل: إذا ـٚن رجاًل يّثؾ افتًّؽ بٚفالديـ وبٚإلشالالم، وخينالك أن يُْنالػ 

 ؾٔٓٚن اإلشالم، ؾال عقز يف هذه احلٚفٜ. 

ٚ، وتًالالٚضك وشالالٚئؾ افتٓريالالٛ بحٔالالٞ فالالق أفَالالل افَالالٌض  أمالالٚ إن ـالالٚن رجالالاًل ظٚدًيالال

بٚفؼالاليًٜ، ؾُّّالالـ  ظِٔالالف ٓ يْكالال ف ذهالالـ افَٚبوالالغ إػ افىًالالـ يف ادتًّالالُغ

 أن يَٚل بجقاز ذفؽ. 

 .(00:47:38(/189)سلسلة اهلدى والنور )
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 حهِ َاٍ َٔ ٜعٌُ يف بًد بدٕٚ إقا١َ

ن افالالذيـ يًِّالالقن يف افًالالًقديٜ بالالدون إ :أن أحالالد افًِالالامء ؿالالٚل :ؿٔالالؾاحلالالقيْل: 

إؿٚمالالٚت ؾًّٔالالؾ دالالدة ظٚم،ادالالٚل اال بٔخالالذوه خالالالل هالالذا افًالالٚم بالالدون إؿٚمالالٜ هالالذا 

ًٚ ادٚل فٔس  ٕٕف بٌر إذن وال إمر ذاك افراظالل افالذي يف افًالًقديٜ ...مٚٓ ضٌٔ

 ا؟ؾام رأيُؿ هبذ

مٚ ؿٚل مق حرام  ،ـثر خره إٔف ؿٚل مق ضٔٛ :إٔٚ بَقل بٚفٌٜ افنٚمٜٔ افنٔخ:-

 .وبس 

 .: .. ( 43:  38/   34  ) اهلدى والنور /
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 حهِ ايتخانِ إىل احملانِ
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 احلاي١ٝحهِ ايتخانِ إىل احملانِ 

... افْالالالزول إػ ادحالالالٚـؿ، وإٔالالالتؿ تًرؾالالالقن أن هالالالذه ادحالالالٚـؿ حتُالالالؿ مداخِالالالٜ:

بٌالالر مالالٚ إٔالالزل اهلل شالالٌحٕٚف وتًالالالٚػ، ؾالال٘ذا ؽِالالٛ ظالالذ طالالالـ افرجالالؾ بالالٖن هالالذا احلالالالؼ 

مٓوقم وٓ يُّـ احلهقل ظِٔالف إٓ بقاشالىٜ هالذه ادحالٚـؿ، وهالق يف ٕيالره إٔالف 

قز خٚصالٜ وأن يًِالؿ حؼ شقاء ـٚن ؿرض أو ـٚن أجرة.. إػ ؽر ذفؽ، ؾٓؾ ع

إٔالالف يقجالالد مالالـ افَوالالٚة مالالـ افْهالالٚرى وفالالٔس مالالـ ادًالالِّغ وإٔالالف ؿالالد يىٌَالالقن ظالالذ 

هالالالالذا افنالالالالخص أحُالالالالٚم تْالالالالٚؿض ذيًالالالالٜ اإلشالالالالالم، وهالالالالق ٓ يًِالالالالؿ موالالالالّقن هالالالالذه 

إحُٚم افذي ؿد ٓ يىٌَق ٚ، ؾٓؾ عقز افِجقء؟ وهؾ عقز فِّحٚمل افذي 

ـ هوالّٝ حَالقؿٓؿ، وافالذيـ يَقل إْٔل ٓ أداؾع إٓ ظالـ افْالٚس اديِالقمغ افالذي

 ٌٝ أمقاقؿ مـ  ٚر ومـ ؽرهؿ، وٓ أداؾع ظـ جْٚيٚت حيُؿ ؾٔٓٚ بٌر مالٚ 

إٔزل اهلل، ـًّٚئؾ افَتؾ ومٚ أصٌف ذفؽ، هؾ عقز فالف أن يالدخؾ ويالداؾع يف مثالؾ 

 هذه افَوٚيٚ؟

ًٚ عالقز، فُالـ أظتَالد إٔالف صالًٛ حتََٔالف، هالذا  افنٔخ: بٚفَٔد افذي ذـرتف ضًٌال

 ٚ:ي مـ افًٗال.جقاب افنؼ افث

أمٚ افنؼ إول ؾٖٕٚ صًرت أن شٗافؽ ؾٔف تْٚؿض  ٕٕف يف أول ـالمؽ أتالك 

 ؾٔف إٔف يًتَد إٔف..

يٌِالالالالالالٛ ظالالالالالالذ طْالالالالالالف بٖٕالالالالالالف حالالالالالالؼ فالالالالالالـ حيهالالالالالالؾ ظِٔالالالالالالف إذا مل يِجالالالالالالٖ إػ  مداخِالالالالالالٜ:
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 ادحُّٜ، ؾ٘ذا جلٖ يٌِٛ ظذ طْف إٔف شٔحهؾ ظذ هذا احلؼ.

حلالٚـؿ وؿالد يُالقن ٕكالا:ي، هذا هق، وبًد ذفؽ ؿِٝ إٔف ؿد حيُالؿ ا افنٔخ:

 ؾٓؾ تًْل إٔف ؿد حيُؿ بخال ف افؼع؟

ًٕؿ، ؿالد حيّالؾ هالذا افنالخص أـثالر امالٚ ظِٔالف، يدؾًالف رشالقم وأصالٔٚء  مداخِٜ:

ثٕٜٚٔ وشجـ وؽرهٚ، يًْل ٓ يَػ افَوٚء إػ حد حتهٔؾ احلَقق ؾَط، ؾَد 

 يتجٚوزهٚ يف امتٕٓٚف أو يف...

 إذًا ٕحـ مٚ ؾّْٓٚ ظِٔؽ. افنٔخ:

ص اديِالالقم وزيالالد هالالق افَالالِٚض، افيالالٚمل هالالق ذاك بُالالر، إٔالالٚ أريالالد مْالالف إٔالالٚ افنالالخ

أفػ ديْٚر، إٔٚ أن ال ٕيرة يف افَوٚء بهقرة ظٚمٜ أن إٔف إذا ؿدمٝ صالُقى 

 ظذ هذا اإلًٕٚن شٖحهؾ ظذ إفػ ديْٚر أو فـ أحهِف؟

بحهالالِف فُالالـ يُّالالـ يًالالجْقه ويالالدؾًقه ـالالامن ؽرامالالٚت ويًْالالل يزيالالد  مداخِالالٜ:

 ورشقم ادحُّٜ ورشقم دٚمٚة، ويًْل أصٔٚء.. ظذ هذا افقء،

إذا ـٕٚالالٝ ادخٚفٍالالٜ تَالالػ يف هالالذه افهالالقرة افالالذي إٔالالٝ تهالالقرهٚ أن  افنالالٔخ:

ؾٓالالالالق ادًالالالالٗول فالالالالٔس اديِالالالالقم افالالالالذي يىٚفالالالالٛ بحَالالالالف، أمالالالالٚ إذا ـٕٚالالالالٝ ادحُّالالالالٜ 

 شتًىٔف أـثر امٚ يًتحؼ، هذا افذي ٓ عقز افتحٚـؿ ؾٔف.

 يًْل أـثر مـ إفػ ديْٚر؟ مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 جزاك اهلل خر. مداخِٜ:
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 واو  اجلقاب؟ افنٔخ:

 واو . مداخِٜ:

 أهالً وشٓالً. افنٔخ:

 (  00:  00: 38/ 274) اهلدى والنور /

 باب َٓ٘

أن هالالؾ عالالقز افتحالالٚـؿ إػ ادحالالٚـؿ إذا ـٕٚالالٝ فالالدي ؿوالالٜٔ يًْالالل:  مداخِالالٜ:

عالالقز يالالٚ  إٔالالٚ ميِالالقم يف ؿوالالٜٔ وٕالالذهٛ ٕتحالالٚـؿ إػ هالالذه ادحالالٚـؿ افقوالالًٜٔ هالالؾ

 صٔخ؟

ٓ عقز إٓ مـ ـٚن موىرًا ومٚ يىِٛ إٓ مالٚ شالّ  فالف بالف افؼالع، ٓ  افنٔخ:

عالالالقز افتحالالالٚـؿ إفالالالٔٓؿ دالالالٚ هالالالق مًِالالالقم امالالالٚ ذـالالالرت إٓ مالالالـ ـالالالٚن موالالالىرًا وهالالالق ٓ 

يٌتٌالالل مالالـ وراء ذفالالؽ اشالالتٌالل افَالالقإغ افقوالالًٜٔ فِقصالالقل إػ مالالٚ فالالٔس فالالف ؾٔالالف 

 حؼ.

 ( 00:  59: 29/ 336) اهلدى والنور /



 ذكه دراسة الكواىني الوضعية ----------------------------------- لباىي يف امليَخجامع تزاث العالمة األ

730 

  

 

 

 

 حهِ دزاض١ ايكٛاْني ايٛضع١ٝ
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 س زَِّدحهِ دخٍٛ اجلاَعات اييت ُت

 ايكٛاْني ايٛضع١ٝ

 َٕٚقن ووًل تدرس افأن هذا  معـِٜٔ احلَقق  دخقلهؾ عقز يٚ صٔخْٚ -

إذا مل يُالالـ هْالالٚك اخالالتالط وهالالذا مالالع إشالالػ مٍْالالل وتًِّالالقن أن ٍٕالالل افٍْالالل -

مالالـ  ًٚ س يف تِالالؽ افُِٔالالٜ متُّْالالوـالالٚن افالالدار ،ؾالال٘ذا مل يُالالـ هْالالٚك اخالالتالط ،إثٌالالٚت

 ،ٚفٌٔقعبالالمًرؾتالالف بٕٚحُالالٚم افؼالالظٜٔ وبخٚصالالٜ مالالٚ ـالالٚن مْٓالالٚ متًَِالالٚ بٚدًالالٚمالت و

جالالالالالؾ اإلضالالالالالالع وافتقشالالالالالع يف مًرؾالالالالالٜ هالالالالالذه أؾالالالالالدرس ذاك افْيالالالالالٚم أو افَالالالالالٕٚقن مالالالالالـ 

ادًالالالالٚمالت أو هالالالالذه افَالالالالقإغ افتالالالالل تالالالالدار هبالالالالٚ افالالالالدول افٔالالالالقم حتالالالالك بًالالالالض افالالالالدول 

 .وإٓ ؾال ،ؾ٘ذا ـٚن ـذفؽ جٚز ،اإلشالمٜٔ

 : .. (  57:  31/ 35) اهلدى والنور /
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 حهِ دزاض١ ايكإْٛ ايٛضعٞ

إٔالالٚ أضٚفالالٛ يف تالالقجٔٓل إن صالالٚء اهلل ٕالالٚوي أدرس ؿالالٕٚقن حَالالقق يف  مداخِالالٜ:

 اجلٚمًٜ إردٕٜٔ.

 اهلل حيٍيؽ. افنٔخ:

 أيش تْهحْٚ؟ مداخِٜ:

 إٔهحؽ أٓ تدرس افَٕٚقن، ادرس افؼع. افنٔخ:

 ؾٔؽ.اهلل يٌٚرك  مداخِٜ:

 وؾٔؽ بٚرك. افنٔخ:

 ( 00:  23: 35/ 325) اهلدى والنور / 
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 ات ــــــــــَتفسق
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 األ١ُ٥ َٔ قسٜض

 :¢ؿٚل رشقل اهلل 

 افْٚس تٌع فَريش يف اخلر وافؼ.

 وؿٚل:

مًالالِّٓؿ تٌالالع دًالالِّٓؿ و ـالالٚؾرهؿ تٌالالع  ،افْالالٚس تٌالالع فَالالريش يف هالالذا افنالالٖن»

 .شفُٚؾرهؿ

 : إئّٜ مـ ؿريش.  [بَقففبقب اإلمٚم قذه إحٚديٞ ]

 : [ثؿ ؿٚل]

ؿِٝ : و يف هالذه إحٚديالٞ افهالحٔحٜ رد سيال  ظالذ بًالض افٍالرق افوالٚفٜ 

ادالالالٗفٍغ و إحالالالزاب اإلشالالالالمٜٔ حالالالديثٚ افالالالذيـ ٓ ينالالالسضقن يف  ؿالالالديام و بًالالالض

 ًٚ ًٚ  اخلٍِٔالالالٜ أن يُالالالقن ظربٔالالال . و أظجالالالٛ مالالالـ ذفالالالؽ أن يٗفالالالػ أحالالالد ادنالالالٚيخ  ؿرصالالالٔ

ذـالالالر يف أوقالالالٚ افؼالالالوط افتالالالل   شاإلشالالالالمٜٔ افدوفالالالٜ»ادالالالدظغ فًِالالالٍِٜٔ رشالالالٚفٜ يف 

متجٚهال ـؾ هذه إحٚديٞ و ؽرهالٚ  عٛ أن تتقؾر يف اخلٍِٜٔ إٓ هذا افؼط

افْيالالالالالالر ظالالالالالالـ افٌحالالالالالالٞ يف  و دالالالالالالٚ ذـرتالالالالالالف بالالالالالالذفؽ تًٌالالالالالالؿ صالالالالالالٚرؾٚ ،امالالالالالالٚ يف مًْٚهالالالالالالٚ

أذٕالالٚ إفالالٔٓؿ  و ٓ أدري أـالالٚن ذفالالؽ ٕٕالالف ٓ يالالرى هالالذا افؼالالط ـٚفالالذيـ ،ادقوالالقع

ـالالٚن هالالذا أو  و شالالقاء ،ف ـالالٚن ؽالالر مًالالتًد فٌِحالالٞ مالالـ افْٚحٔالالٜ افًِّٔالالٜأم إٔالال ،إٍالالٚ
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يتالٖثر  ؾٚفقاجٛ ظالذ ـالؾ مٗفالػ أن يتجالرد فِحالؼ يف ـالؾ مالٚ يُتالٛ و أن ٓ ،ذاك

 ؾٔالالالالالف بٚ الالالالالٚه حالالالالالزيب أو تٔالالالالالٚر شالالالالالٔٚد و ٓ يِتالالالالالزم يف ذفالالالالالؽ مقاؾَالالالالالٜ اجلّٓالالالالالقر أو

 خمٚفٍتٓؿ . و اهلل وال افتقؾٔؼ .

 .(3/7) «الصحيحة»
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 يف قسٜض َع٢ٓ اخلالف١

... حقل إحٚديٞ افقاردة إٕف اخلالؾٜ يف ؿريش، مٚ هالل احلُّالٜ  مداخِٜ:

 مْف وصق أثره ظِْٔٚ يف إيٚم هذه؟

أمالالٚ مالالٚ هالالل احلُّالالٜ ؾٖٕالالٚ والالد افالالذيـ يًالالٖفقن ظالالـ احلُّالالٜ وبتًرؾالالقا  افنالالٔخ:

 افًٌٛ، إذا مٚ بتًرؾقا حتك أذح فُؿ، أمٚ ...

 ... مداخِٜ:

 ـٔػ؟ افنٔخ:

ًٚ يًْل:  مداخِٜ:  أحٕٔٚ

 إن بدت يًْل. مداخِٜ:

مالالٚ ظِالالٔش ٕحالالـ مالالٚ بْٖيالالد إشالالئِٜ ـِٓالالٚ وفالالق ـٕٚالالٝ حُّالالٜ طالالٚهرة إٕالالف  افنالالٔخ:

احلُّالالٜ افالالع ؿٚفقهالالٚ بٚفًْالالٌٜ قالالذا احلالالديٞ مٙالال زمٚ الالٚ  ٕٕالالف ؿالالٚفقا: إٕالالف هالالذا 

بٚظتٌٚر إٕف افًرب ـٕٚقا خيوًقن فَريش، وـٕٚٝ ؿريش يًْل مثؾ صالخص يف 

هالالل صالالٔخ افٌَٚئالالؾ، ؾُالالٕٚقا خيوالالًقن قالالؿ، ؾٓالالذا ؿٌِٔالالٜ )صالالٔخ(، ؾَالالريش ـٌَِٔالالٜ 

فَالالالٛ شالالالٔٚد ذظالالالل يف ان واحالالالد، أن مٙالالال مٚؾٔالالالف ظالالالرب وٓ يف ؿالالالريش وٓ 

يف، ؿؤٜ ؾقى مثؾ مٚ إٔتقا صٚيٍغ يف افٌِد افقاحد، فالذفؽ إٔالٚ ذحالٝ فُالؿ 

يُّالالالـ أـثالالالر مالالالـ مالالالرة مل أظالالالد أضّالالالئـ فتقجٔالالالف مثالالالؾ هالالالذه إشالالالئِٜ ٕشالالالٌٚب ـثالالالرة 
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ًٚ ؿ د أشٖل ظالـ حُّالٜ يف ٕالص ؾٖجٔالٛ، ٕالص ثالٚ:ي ؾٖجٔالٛ، أووحٓٚ إٔٚ صخهٔ

ٕص ثٚفٞ ٓ بد مٚ أظجز، هذول افع تربقا مًالل، وٕنالٖوا مًالل إٕالف بًٔالٖفقا ظالـ 

حُّالالٜ رء بجالالٚوهبؿ، يالالقم إٔالالٚ أؿالالػ أؿالالقل ٓ أدري، دخِٓالالؿ بئالالف افنالالؽ يف هالالذا 

ًٚ إٕالف  احلُؿ، هؾ إٔٚ ظٚجز ظـ تًِِٔف وتقجٔٓف وبٔٚن حُّتف، ؾٖٕٚ وجدت ظِّٔ

ًٚ إٕالف افؼاليًٜ هذا ر ء مي، إذًا يٖيت احلُّٜ ظٍق اخلٚضر، مٚ ظْدي مٕٚع ضًٌ

ـِٓالالالٚ حُالالالؿ، أمالالالٚ اختالالالٚذ مالالالذهٛ ـالالالام يًٍالالالؾ ـثالالالر مالالالـ افُتالالالٚب اإلشالالالالمٔغ افٔالالالقم 

تىِالالالالٛ احلُالالالالؿ حُالالالالؿ افتؼالالالاليع، حتالالالالك بًوالالالالٓؿ أفٍالالالالقا بًالالالالض افُتالالالالٛ، هالالالالذا هالالالالق 

إحرا ف خٍل جدًا وخىر، ادٓؿ ٕحـ َٕقل هذا حُؿ ذظل، ادَهقد مجع 

ًِّغ ظذ رجؾ يُقن فف صالٍٚت ظديالدة ؿِالام تتالقؾر يف ادرصال  فِخالؾالٜ، اد

ًٚ، مٚ هل احلُّٜ؟ بٔجقز تيٓالر احلُّالٜ  ًٚ ؿرصٔ مـ هذه افهٍٚت أن يُقن ظربٔ

ًٚ، بٔجالالقز تيٓالالر ؾالالٔام بًالالد، فُالالـ ٕحالالـ ظِْٔالالٚ ٕىٌالالؼ افالالْص  ًٚ، ومالالٚ تيٓالالر ٓحَالال شالالٚبَ

 افؼظل، ؾام هق افًٗال ادٓؿ ؾغ هذا افًٗال؟

 ثر ظّؾ هذا ظذ ووع ادًِّغ يف افًك احلٚض؟أ مداخِٜ:

هالالذا افًالالٗال فالالٔس بالالٖهؿ إٔالالف مالالٚ هالالل ذوط احلالالٚـؿ ادًالالِؿ، يًْالالل:  افنالالٔخ:

 ًٚ اخلٍِٔالالالٜ ادًالالالِؿ؟ هالالالؾ مالالالثالً يهالالال  أن يُالالالقن اخلٍِٔالالالٜ جالالالٚهالً بٚفؼالالاليًٜ؟ ضًٌالالال

 اجلقاب ٓ.

ًٚ؟ مداخِٜ:  حتك وفق ـٚن ؿرصٔ

ًٚ، ضٔالالٛ فالالٔش ٕحالالـ هالالذا ادَهالالقد، إذًا ٓ، إذًا عالالٛ أن  افنالالٔخ: يُالالقن ظٚدالال

ٕتًّالالؽ يف افالالع جالالٚء ؾٔالالف افالالْص، وبًْْالالك ذوط أخالالرى، هالالؾ عالالقز أن يُالالقن 

ًٚ ٓ يَرأ وٓ يُتالٛ؟  ًٚ؟  اجلالقاب:أمٔ ٓ.  اجلالقاب:ٓ. هالؾ عالقز أن يُالقن جٌٕٚال
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 ًٚ ًٕالالؿ، مالالٚ يُالالقن والالًٔػ افنخهالالٜٔ، ؾْٓالالٚ  اجلالالقاب:هالالؾ عالالٛ أن يُالالقن ظهالالٚمٔ

ؾٔالالف، يًِّالالالقا أيالالش مقازٕالالٜ ظْالالدٕٚ واحالالالد  بئالالف ويالالـ هالالذا ادجتّالالع افالالالع بالالدٕٚ ٕحِالالؿ

ؿرر، وظْدٕٚ واحد ظريب ؽر ؿرر، وظْدٕٚ ثٚفٞ أظجّل، واهلل هالذا ؿالرر 

فُْف جٚهؾ، هالذا ظالريب فُْالف ظالٚمل، شالَّىْٚ هالذاك، يهالروا مالع مالـ؟ مالع افًالريب 

وإظجّالالل. ًّٕالالؾ ـالالامن مٍٚوالالِٜ بالالغ هالالذول آثْالالغ بْنالالق ف أهيالالام بتتالالقؾر ؾٔالالف 

اخلهالالالٚل افتالالالل ٕالالالص افًِالالالامء ظالالالذ اصالالالساط وجقدهالالالٚ يف ادجّقظالالالٜ إـثالالالر مالالالـ 

ًٚ، فُالالالـ وجالالالدٕٚ إظجّالالالل  اخلٍِٔالالٜ ادًالالالِؿ وٕرصالالالحف فِخالؾالالالٜ وفالالالق ـالالالٚن أظجّٔالالال

وافًريب مًالتقيٚن ؾًِْٔالٚ أن ٕرصال  افًالريب، وجالدٕٚ افًالريب مالـ ؿٌِٔالٜ ؽالر ؿالريش 

وؿرر متًٚويغ بس هذا يٍقق بٚفَرصٜٔ هق ادرص  وًٕتٖذُٕؿ وجزاـؿ اهلل 

 خرًا.

 ٓ يف اإلمٚرة ...ايف اخلالؾٜ ؾَط و اخِٜ:مد

أي: وال ظِالالُٔؿ  شوإن وال ظِالالُٔؿ ظٌالالد حٌقالال»ٓ يف اخلالؾالالٜ بالالس  افنالالٔخ:

 ظٌد حٌق مـ اخلٍِٜٔ افًريب افَرر ًٕؿ.

 (  00:  31: 16/ 139) اهلدى والنور /

يالالالالٚ صالالالالٔخ ؾٔالالالالف زيالالالالٚدة ؾالالالال٘ن افَالالالالرر أويت ؿالالالالقة رجِالالالالغ يف افًٔٚشالالالالٜ  مداخِالالالالٜ:

 ًْك ؾٓؾ هذه افزيٚدة صحٔحٜ؟واحلُؿ وهبذا اد

واهلل إٔٝ ذـرتْل ؾٔٓٚ أن، بس مٚ إٔالٚ مًتحيال إذا ـٕٚالٝ صالحٔحٜ  افنٔخ:

 أم ٓ...

 ( 00:  37: 37/ 139) اهلدى والنور / 
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 حهِ ايعٌُ نُٛظف عٓد أ١ُ٥ اجلٛز

ًٚ ظْالالالد أئّالالالٜ  ¢جالالالٚء  الالالل افٌْالالالل  مداخِالالالٜ: ًٚ أو ذضٔالالال أن يُالالالقن ادًالالالِؿ جٚبٔالالال

 تٚذٕٚ حٍيف اهلل..اجلقر ؾٚفرجٚء مـ أش

 ٓ تَؾ جقر اجلقر. افنٔخ:

ظْالالد أئّالالٜ اجلالالقر ؾٚفرجالالٚء مالالـ أشالالتٚذٕٚ حٍيالالف اهلل أن يؼالالح فْالالٚ هالالذا  مداخِالالٜ:

 احلديٞ مع بٔٚن وجٓف وـٍٜٔٔ تىٌَٔف يف ظكٕٚ احلٚض؟

احلََٔالالالٜ أن هالالالذا احلالالالديٞ إٔالالالٚ أؾّٓالالالف ظالالالذ إٔالالالف مًالالالٚظدة مالالالـ هالالالٗٓء  افنالالالٔخ:

ة مالالالْٓؿ ٕئّالالالٜ اجلالالالقر ظالالالذ جالالالقرهؿ، إن ادالالالقطٍغ يف هالالالذه افقطالالالٚئػ.. مًالالالٚظد

ـٚن إمر ـذفؽ امالـ يتقطالػ يف رء مالـ هالذه افقطالٚئػ إمالر ٓ حيتالٚج إػ 

ذح بٔالالالٚن ؾٌٌْٔالالالل ظالالالذ ـالالالؾ مًالالالِؿ أن ٓ يُالالالقن قالالالؿ أجالالالرًا، وأن ٓ يُالالالقن قالالالؿ 

ًٚ، أمالالالٚ إذا ـالالالٚن إمالالالر فالالالٔس ؾٔالالالف إظٕٚالالالٜ ظالالالذ اجلالالالقر وظالالالذ رء مالالالـ افيِالالالؿ  مقطٍالالال

ًٚ ؾالالال  ؾِالالٔس هالالذا هالالق ادَهالالقد مالالـ احلالالديٞ ؾٔجالالقز حالالغ ذفالالؽ، أمالالٚ إٔالالٚ صخهالالٔ

 أظتَد أن إمر خيِص ويْجق مـ اجلقر.

 ( 00:  55: 42/ 211) اهلدى والنور /
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 حهِ االشتغاٍ يف ضًو ايكضا٤

بًالالالالالؿ اهلل وافهالالالالالالة وافًالالالالالالم ظالالالالالذ رشالالالالالقل اهلل، يٚصالالالالالٔخ مالالالالالٚ حُالالالالالؿ  افًالالالالالٚئؾ:

وفالالالالالٜ ٓ تٖخالالالالالذ آصالالالالالتٌٚل يف شالالالالالِؽ افَوالالالالالٚء أو ادحٚمالالالالالٚة ظِالالالالالاًم بٖٕالالالالالف ذفالالالالالؽ يف د

بٕٚحُٚم افؼظٜٔ ادٌْثَٜ مـ افُتٚب وافًْٜ وإٕام بٚفَقإغ افقؤًٜ ادًٌْثٜ 

 مـ افٌرب؟

ًٕالالالؿ ٓ أظتَالالالد جالالالقاز تًالالالٚضل ادحٚمالالالٚة يف افًكالالال احلالالالٚض فًِالالالٌٛ  افنالالالٔخ:

ًا جالالدًا ويف طْالالل إٔالالف ٓ يُّالالـ  افالذي ذـالالره إخ افًالالٚئؾ إٓ إذا اؾسوالالْٚ أمالالرًا َظِنالال

 :ؾرت ؾٔف خهِتٚن ظزيزتٚن يف هذا افزمٚنأن يِتزمف إٓ مـ تق

أن يُالالقن ادحالالٚمل ؿالالد درس افًِالالؿ افؼالالظل ادًالالتَك مالالـ  :اخلهالالِٜ إوػ

وهالالذا  ،افُتالالٚب وافًالالْٜ مالالـ جٓالالٜ ـالالام درس افَالالقإغ إروالالٜٔ مالالـ جٓالالٜ أخالالرى

وحده ـٚيف إْٔٚ إذا تهقرٕٚه أن ٕجده صٌف مًتحٔؾ ٕن هالٗٓء ادحالٚمغ افالذيـ 

ٜٔ يٖخذ ذفؽ مـ حٔٚعؿ شْغ ضقيِٜ ؾّتك يتٍرغ مثِالف يدرشقن افَقإغ إرو

أن يدرس افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ظذ والقء افُتالٚب وافًالْٜ ـالام هالق افقاجالٛ ظالذ 

.ًٚ  ـؾ ظٚمل يريد أن يتٌْك حُاًم ذظٔ

ًٚ مثالالؾ إول أن ٕتهالالقر أن هالالذا ادحالالٚمل يف  :افقالالء افثالالٚ:ي وهالالق ظزيالالز أيوالال

أن يالالداؾع ظالالـ حالالؼ فالالف ؾٓالالق يالالدرس ؽٚيالالٜ افْزاهالالٜ ؾحٔالالْام يٖتٔالالف صالالخص يىِالالٛ مْالالف 
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هالالذا احلالالؼ ظالالذ والالقء افًِّالالغ افالالذيـ ظْالالده ظِالالؿ افُتالالٚب وافًالالْٜ وظِالالؿ افَالالٕٚقن 

ؾالال٘ذا وجالالد وشالالِٜٔ امُْالالٜ مالالـ افْٚحٔالالٜ افَٕٚقٕٔالالٜ أن يهالالؾ إػ احلالالؼ  ،افالالذي درشالالف

افذي يدظٔف ادقـؾ فف وٓ خيٚفػ ذفؽ ظِّف بٚفؼيًٜ حْٔئٍذ يتقػ افدؾٚع ظْف 

ثٌالٝ ظِٔالف ادحالٚمل شالْٜ أو شالْتغ ؾنالظٚن مالٚ شالتّٔؾ بالف  فُـ هذا أظتَد إٔالف إن

إهالالقاء وخيالالرج ظالالـ دائالالرة ضِالالٛ احلالالؼ شالالقاء ـالالٚن فِّقـالالؾ فالالف أو ظِٔالالف ويّقالال 

حًٛ ادهِحٜ ادٚديٜ افتل تدر ظِٔف افٍٚئدة، هذا صًٛ جالدًا فالذفؽ َٕالقل ٓ 

 عقز ادحٚمٚة يف حدود افَقإغ ادرظٜٔ يف هذا افزمٚن.

 تٍوؾ.

 (01:58:26( /20أهل احلدوث واألثر ) -)فًاوى جدة
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 مجاع١ جُٗٝإ

بٚفًْالالالٌٜ فِجامظالالالٜ افتالالالل هُِالالالٝ يف احلالالالرم ادُالالالل بَٔالالالٚدة جٓالالالٔامن  مداخِالالالٜ:

افًتٌٔالالالل ؾَالالالد جالالالٚء يف رشالالالٚفٜ افالالالقٓء وافالالالزاء ف شالالالتٚذ ظٌالالالد افالالالرمحـ ظٌالالالد اخلالالالٚفؼ 

ؾالالام رأيُالالؿ يف إضالالالق هالالذا افقصالالػ؟  ،وصالالٍف قالالذه اجلامظالالٜ أ الالٚ مالالـ اخلالالقارج

ًٚ يف ـتٚبالالالف وهالالالؾ هالالالؿ ؾًالالال الً مالالالـ اخلالالالقارج  ٕن ابالالالـ تّٔٔالالالٜ رمحالالالف اهلل ؿالالالد ذـالالالر ؾرؿالالال

جمّقع افٍتٚوى بغ افٌٌٚة واخلقارج، وإذا مٚ ضٌَّٝ هذا افٍرق يالحظ أن هذه 

 اجلامظٜ مـ صْػ افٌٌٚة وٓ يه  إضالق فٍظ اخلقارج ظِٔٓؿ واهلل أظِؿ؟

يف ٓ صالالالالؽ أن هالالالالٗٓء فًٔالالالالقا خالالالالقارج ٕن ـِّالالالالٜ اخلالالالالقارج حتّالالالالؾ  افنالالالالٔخ:

ًٚ تٌْتالالالالف هالالالالذه افىٚئٍالالالالٜ خالالالالٚفٍقا افؼالالالاليًٜ وافُتالالالالٚب  ًٚ وضريَالالالال ًٚ خٚصالالالال ضقايٚهالالالالٚ مْٓجالالالال

وافًْٜ يف ـثر مـ افْالقاحل، وفالذفؽ أخالذوا هالذا آشالؿ اخلالقارج فالٔس دجالرد 

أ الالالؿ خيرجالالالقن ظالالالذ إئّالالالٜ وإٕالالالام خيرجالالالقن ظالالالـ ٕهالالالقص افُتالالالٚب وافؼالالاليًٜ، 

ٜ يف ادٚئالٜ فُالْٓؿ ؾِٔس هْٚك ضٚئٍٜ مـ أهؾ افًْٜ يتٌْقن ظَٔدة أهالؾ افًالْٜ مٚئال

وا ؾخرجقا ظذ احلٚـؿ ادًِؿ، ؾَٔٚل قؿ مع ـق ؿ خرجالقا ٓ يَالٚل قالؿ صذ  

 الالالؿ مالالالـ اخلالالالقارج ٕٕالالالف ـِّالالالٜ اخلالالالقارج قالالالٚ دٓفالالالٜ خٚصالالالٜ حتّالالالؾ يف ضقايٚهالالالٚ إ

إحراؾالٚت ـثالرة وظديالدة ؽالر إحالرا ف اخلالروج ظالـ ضٚظالٜ احلالٚـؿ وإثالٚرة افٍالتـ 

جٓالالٔامن هالالذا ٓ يُّالالـ أن ًٕتالالزه إٔالالف  بالالغ احلُالالٚم وبالالغ ادًالالِّغ، ؾالالال صالالؽ أن

ـٚن مـ اخلقارج، أمٚ إٔالف خالرج.. خالرج فُالـ مالٚ ؾٔالف تالالزم بالغ ـقٕالف خالرج وبالغ 
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ؿ يف مًالٖفٜ مالـ ادًالٚئؾ   ُ ـقٕف مـ اخلقارج، يف افٌِٜ افًربٜٔ يَٚل ؾالن إذا ُح

الالَؿ..  َِ ًٚ بٖٕالالف ظالالدل، أو حُالالؿ حُالالاًم ؽالالر ذظالالل يَالالٚل بٖٕالالف َط ؾحُالالؿ حُالالاًم ذظٔالال

مالالالـ احلالالٚفتغ ٓ ُيَالالالٚل يف إول حالالٚـؿ ظالالالٚدل، وٓ يَالالٚل يف افثالالالٚ:ي  فُالالـ يف ـالالؾ

حالالالٚـؿ طالالالٚمل دجالالالرد أن إول ظالالالدل يف ؿوالالالٜٔ واحالالالدة، وأخالالالر أشالالالٚء وطِالالالؿ يف 

ؿوالالٜٔ واحالالدة وإٕالالام ُيْيالالر ؾالالٔام يٌِالالٛ ظالالذ هالالذا اإلًٕالالٚن، ٕحالالـ ًٕالالر ف مالالـ تالالٚريخ 

ب مثؾ فِيِؿ واجلقر وؿتالؾ اف ٍْالقس إول أن احلجٚج بـ يقشػ افثٍَل َمْيَ

مالـ ـٌالٚر ظِالامء افتالٚبًغ ورواة احلالديٞ،  شالًٔد بالـ جٌالرافزيئٜ وحًٌف إٔالف ؿتالؾ 

ًٚ مالالٚ يف ؿوالالٜٔ مالالٚ؟ ٓ بالالد إٔالالف ظالالدل ـثالالرًا  تالالرى هالالذا احلجالالٚج افيالالٚمل مالالٚ ظالالدل يقمالال

 وـثرًا، فُـ مٚ هق افذي ؽِٛ ظِٔف؟ ؽِٛ ظِٔف افيِؿ وبف ُظر ف.

ُالل وهالؿ بالال صالؽ يف ؾٓٗٓء اجلامظٜ افذيـ خرجقا وأثالٚروا ؾتْالٜ احلالرم اد

ذفالالالالؽ ـالالالالٕٚقا خمىئالالالالغ أصالالالالد اخلىالالالالٖ مالالالالٚ خرجالالالالقا يف رء اخالالالالر وٓ تٌْالالالالقا ظَٔالالالالدة 

اخلقارج بام يتًِؼ بتٍُر ادذٕٛ ادرتُالٛ افٌُالرة، مالٚ تٌْالقا ظَٔالدة اخلالقارج 

افتل تَقل بٖن اهلل ٓ ُيرى يف يقم افَٔٚمٜ أو يف أخرة، بْٔام أهؾ افًْٜ يَقفالقن 

نالالالٌٔف وضب مالالالـ مثالالالٚل.. ؾتًالالالّٔتٓؿ خالالالقارج ؾٔالالالف يالالالراه ادٗمْالالالقن بٌالالالر ـٔالالالػ وت

مٌٚفٌالالٜ بالالٚفىًـ يف هالالٗٓء وحًالالٌٓؿ أ الالؿ بٌالالقا واظتالالدوا يف هالالذا اخلالالروج وـالالٕٚقا 

ًٚ فًالالالالٍؽ دمالالالالٚء بريئالالالالٜ مالالالالـ ـالالالالؾ مالالالالـ ادًالالالالِّغ افالالالالذيـ ـالالالالٕٚقا يف ذاك احلالالالالرم  شالالالالٌٌ

مٓٚمجغ أو مداؾًغ أو مًٚدغ، هذا رأيل بٚفًٌْٜ قالذا افًالٗال فًالع أحىالٝ 

 ٗال وإٓ بَل رء هْٚك؟ب٘جٚبٜ ظـ افً

 جزاك اهلل خر. مداخِٜ:

 ( 00:  04: 15/ 211) اهلدى والنور /
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 ٌٖ ٜكاٍ اهلل ٖٛ احلانِ

يذـرون يف ـتٛ إصقل أن اهلل هق احلالٚـؿ وٓ حالٚـؿ ؽالره، ؾٓالؾ  مداخِٜ:

يهالالال  إضالالالالق هالالالذا افٍِالالالظ ظالالالذ اهلل شالالالٌحٕٚف وتًالالالٚػ؟ أم أ الالالٚ مالالالـ بالالالٚب اإلخٌالالالٚر 

 واهلل ـذا.. ـَقفْٚ: اهلل مقجقد

 هق ـذفؽ مـ بٚب اإلخٌٚر.  افنٔخ:

 يٚ صٔخ ... مٚ هق افوٚبط يف بٚب اإلخٌٚر؟  مداخِٜ:

أن ٓ تِتزم أن تَقل: اهلل حالٚـؿ تًالّٔف هبالذا آشالؿ مٌتالدع، فُالـ هالذا  افنٔخ:

غَ ﴿مًْالالالك تٖخالالالذه مالالالـ ايالالالٚت:  ِّ ِؿ احْلاَلالالٚـِ َُ َْٖح َْٔس اهلل ُ باِلالال مالالالثالً، وٕحالالالق  [1]التةةةين:﴾َأَفالالال

 ا هق افوٚبط.ذفؽ، هذ

 .: .. ( 16:  35/  13) اهلدى والنور / 
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 إطالم يفغ صاحب اجلالي١ ع٢ً احلانِ

ظْدمٚ يًْل أشٖل إٔٚ يف بٚفًٌْٜ فِحديٞ يف ادًٚجد امْقع يًْل  مداخِٜ:

هْالالالالٚك يف افًالالالالًقديٜ إٓ بالالالالٖمر رشالالالالّل، ؾالالالالٖؿقل فإلمالالالالٚم مالالالالثالً: إٔالالالالٚ ظْالالالالدي أمالالالالر مالالالالـ 

صالالالٚحٛ اجلالفالالالٜ، وؿِالالالٝ يف بًالالالض صالالالٚحٛ اجلالفالالالٜ، إٔالالالٚ ظْالالالدي أمالالالر إذن مالالالـ 

ادجالالٚفس يًْالالل ؾَالالٚم بًوالالٓؿ أيالالد وبًوالالٓؿ ؿالالٚل: ٓ يٌٌْالالل أن تَالالقل هالالذا، وإٔالالٚ 

ٌٜ َيْدُظقَن إَِػ اخْلَْرِ ﴿أظْل بهٚحٛ اجلالفٜ يًْل ظْدي:  ْؿ ُأم  ُُ ـْ ِمْْ ُُ ]آ: ﴾َوْفتَ

 وحٚط هذه أيٜ، هؾ يه  أن يىِؼ صٚحٛ اجلالفٜ هلل ظز وجؾ؟ [161عمران:

 ٓ عقز. افنٔخ:

 وتقريٜ، إٔٚ أظْٔٓٚ تقريٜ. مداخِٜ:

ٓ عقز، ٕن هذه افتقريٜ. إٔٝ إتٓٔٝ مـ افًٗال، خٚئػ يُقن فف  افنٔخ:

 ذيؾ.

 ٓ ٓ، ... يٚ صٔخ. مداخِٜ:

خالالالالالص؟ هالالالالذه افتقريالالالالٜ مالالالالٚ  الالالالقز، ٕن افتقريالالالالٜ افتالالالالل جالالالالٚءت ظالالالالـ  افنالالالالٔخ:

ِّغ. مٍٓالالقم افرشالالقل ظِٔالالف افًالالالم هالالل فِتقريالالٜ ظالالذ افٍُالالٚر وفالالٔس ظالالذ ادًالال

 إػ هْٚ؟

ًٚ: هذه افتقريٜ ؾٔٓالٚ إؾالٚدة خالال ف مالٚ يَهالد ادالقري هبالٚ، خالال ف مالٚ يَهالد  ثٕٚٔ



 متفزقات --------------------------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

707 

ادقري هبٚ، ؾٖوفئؽ افْٚس يٍّٓالقن مْالؽ أن صالٚحٛ اجلالفالٜ هالق ادِالؽ، ٕٕالف 

هالالالذا افتًٌالالالر يف اصالالالىالح أهالالالؾ هالالالذا افزمالالالٚن افالالالذيـ ٓ يتالالالٖدبقن  –مالالالع إشالالالػ  –

بٕٚشالالامء وإفَالالٚب مالالـ اداب اإلشالالالم مالالٚ بالالآداب اإلشالالالم وبخٚصالالٜ ؾالالٔام يتًِالالؼ 

يٍّٓالالالقن مالالالـ ـِّالالالٜ صالالالٚحٛ اجلالفالالالٜ إٓ مالالالٚ يًالالالز ظْالالالف بًالالالض ادًتالالالدفغ بٚدِالالالؽ 

 ادًيؿ.

ؾالالالال٘ذًا هْالالالالٚ عالالالالٛ ظِٔالالالالؽ وظالالالالذ أمثٚفالالالالؽ أن يتالالالالٖدب بالالالالٖثر ظالالالالع رِض اهلل ظْالالالالف 

 افَٚئؾ: ـِّقا افْٚس ظذ ؿدر ظَققؿ، أتريدون أن يُذب اهلل ورشقفف؟.

ر ظَالالققؿ. إٔالالٝ صالالحٔ  تالالقري، فُالالْٓؿ يٍّٓالالقن مْالالؽ ـِّالالقا افْالالٚس ظالالذ ؿالالد

إٔالالؽ مًٓالالؿ، مًٓالالؿ يف إضالالالق هالالذا افَِالالٛ ظالالذ مالالـ ٓ عالالقز إضالؿالالف ظِٔالالف، ومالالـ 

 هْٚ جٚء ادْع وجٚء اخلىٖ.

أمالالٚ هالالل افتقريالالٜ بحٔالالٞ إٔالالف فالالٔس ؾٔٓالالٚ يًْالالل إضار وفالالق إضار مًْالالقي ؾُالالري 

 ؾٓذه افتقريٜ ؽر جٚئزة. 

ٓ ضر وٓ »إشالالئِٜ أذح حالالديٞ: ؿٌالالؾ أن تالالٖيت أطالالـ ـْالالٝ بّْٚشالالٌٜ بًالالض 

وأن مًْك هذا احلالديٞ ٓ عالقز افيالر بًٍْالؽ وفالق بالٚخلر، وٓ عالقز  شضار

اإلضار بٌالالالالالالرك وفالالالالالالق بالالالالالالٚخلر، ؾًّْالالالالالالك هالالالالالالذا: أن ادًالالالالالالِؿ ٓ عالالالالالالقز أن يالالالالالالقري 

بٚإلضار بٚٔخريـ، وافؼ إضار حْٔام  ًِٓؿ يٍّٓقن ظْؽ خال ف مٚ إٔالٝ 

 ظِٔف. واو ؟ ضٔٛ.

 (00:  12: 01/   216لنور / ) اهلدى وا 
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 ٌٖ ٖٓاى عٗد شسعٞ ًٜصّ صاحب٘  

 بايطاع١ يف املٓصط ٚاملهسٙ

افًالالالالٗال افثٚفالالالالٞ: هالالالالؾ هْالالالالٚك ظٓالالالالد ذظالالالالل يِالالالالزم صالالالالٚحٌف بٚفًالالالالّع  مداخِالالالالٜ:

وافىٚظٜ يف ادْنط وادُالره ؾالٔام أحالٛ وـالره يف إضالٚر هالذا افتُتالؾ مالع تٌِٔالٛ 

 ادهِحٜ افؼظٜٔ؟

قاب ظالالذ هالالذا، افًالالٗال هالالذا مالالٚ ؾٔالالف أطالالـ شالالٌؼ اجلالالقاب.. شالالٌؼ اجلالال افنالالٔخ:

 رء جديد بٚفًٌْٜ فًِٗال افًٚبؼ.

 هْٚك افًٓد يًْل. مداخِٜ:

فالالالالٔس هالالالالذا احلُالالالالؿ إٓ فِخٍِٔالالالالٜ افىٚظالالالالٜ يف ادْنالالالالط وادُالالالالره هالالالالق  افنالالالالٔخ:

 فِخٍِٜٔ وبس.

 وافًٓد ٓ يِزم رء؟ مداخِٜ:

 شٌؼ اجلقاب. افنٔخ:

 ( 00:  00: 00/   352) اهلدى والنور / 
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 قا١َ احلج١ ع٢ً احلهاّنٝف١ٝ إ

إؿٚمالالالٜ احلجالالالٜ ظالالالذ احلُالالالٚم، يًْالالالل: تًريالالالػ احلجالالالٜ، وـٍٔٔالالالٜ إؿٚمالالالٜ  افًالالالٗال:

 احلجٜ، ومـ ئَّٓٚ؟

ًٚ: ئَّٓٚ بُتٚب اهلل وحديٞ رشقل اهلل  افنٔخ: ئَّٓٚ أوًٓ أهؾ افًِؿ، وثٕٚٔ

ًٚ مٚ هق افثٚفٞ؟¢  ، وظّؾ افًِػ افهٚف ، ومٚ أدري إٔٝ ؿِٝ ثٚفث

 جٜ.تًريػ احل افًٚئؾ:

َٔؿتًريػ احلجٜ، ـام ؿٚل  افنٔخ: ـ اف  رمحف اهلل: اب

 اقعؾنننم ـنننال اَّلل ـنننال ر نننوقه

 

 

 

 ـننال اقصننحابة قننقس باقتؿوَننه 

 ما اقعؾم كصبك قؾخالف  نػاهة 

 

 بننػ اقر ننول وبننػ رأي ؿؼقننه 

 ؾٚحلجٜ هق ؿٚل اهلل وؿٚل رشقل اهلل. 

ة، أم ظالـ ضريالؼ بٚفًٌْٜ فٍُِٜٔٔ، تُقن بىريَٜ مٌٚذة أم ؽالر مٌالٚذ افًٚئؾ:

 افرشٚئؾ.

ٓ، ادٌٚذة فًٔٝ ضوريٜ ٕن افرشقل ظِٔف افًالم دٚ دظٚ مِقك  افنٔخ:

ًٚ أرشالؾ إفالٔٓؿ  ًٚ وأحٕٔٚال افٍُر إػ اإلشالم مالٚ دظالٚهؿ مٌالٚذة، أرشالؾ إفالٔٓؿ خىٚبال

رشالالالقًٓ مالالالـ ضرؾالالالف ظِٔالالالف افًالالالالم، ؾِالالالٔس مالالالـ افيالالالوري أن تُالالالقن احلجالالالٜ ؿٚئّالالالٜ 
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أن أن ٕحـ فق اتهِْٚ مع افالذي ٕريالد أن َٕالٔؿ  مٌٚذة، وإٕام بقاشىٜ، وبخٚصٜ

احلجٜ ظِٔف، حتك فق اتهِْٚ ظِٔف مٌٚذة ؾٚحلجٜ مْٚ إفٔف َٕدم مٚ ؿالٚل اهلل وؿالٚل 

 ،ًٚ رشالقل اهلل، وبالغ افرشالقل ظِٔالالف افًالالم افالذي بٌِْالٚ ذيًالالٜ اهلل أربًالٜ ظؼالة ؿرٕالال

ٕريالد أن َٕالٔؿ ؾ٘ذًا: ؾٔالف وشالٚئط هْالٚ فتٌِٔالغ احلجالٜ حتالك فالق اتهالِْٚ مٌالٚذة بٚفالذي 

ظِٔف احلجٜ، ؾٚدٓؿ تٌِٔغ احلجٜ إفٔف إمٚ بقاشالىٜ صالخص يالذهٛ إفٔالف ـالام جالٚء 

فُالـ  شأؾوؾ اجلٓٚد ـِّالٜ حالؼ تَالٚل أمالٚم شالِىٚن جالٚئر»يف احلديٞ افهحٔ : 

هالالذا فالالق أرشالالؾ إفٔالالف خىالالٚب وبْٔالالٝ فالالف ادًالالٖفٜ بٖدفتٓالالٚ مالالـ افُتالالٚب وافًالالْٜ ؾَالالد 

 أؿّٔٝ ظِٔف احلجٜ.

 (  00:  13:  20/ 468) اهلدى والنور/
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 حٍٛ َاْعٞ ايصنا٠

يف افٌحالالٞ صالالٔخْٚ َٕىالالٜ طٓالالرت ال أثْالالٚء مْٚؿنالالٜ افتٍُالالر يف مًالالٖفٜ  افًالالٗال:

 مْع افزـٚة، ؾٖحٛ أن أظروٓٚ ٕرى رأيُؿ ؾٔٓٚ.

 تٍوؾ. افنٔخ:

الرظالذ أيب  ظّالرْٚ يف ٍٕالس احلالديٞ دالٚ  إُٔالر ٔخصال افًٚئؾ: الر، ؿالٚل أبالق ُب  ُب

مْالالالالع افزـالالالالٚة بًْٔٓالالالٚ، وإٕالالالالام مالالالالـ أجالالالالؾ ـِّالالالٜ تالالالالدل ظالالالالذ إٔالالالف مالالالالٚ ؿالالالالٚتِٓؿ مالالالالـ أجالالالؾ 

ًٚ أو ظَالالالالًٚٓ ـالالالالٕٚقا يٗدوٕالالالالف »تقاضالالالالٗهؿ ظالالالالذ ادْالالالالع، ؾَالالالالٚل:  واهلل فالالالالق مًْالالالالق:ي ظْٚؿالالالال

وهالالذا افًْالالٚق أو افًَالالٚل مًْالالف ٓ يٍُالالر ؾوالالالً ظالالـ أن  شفرشالالقل اهلل فَالالٚتِتٓؿ ظِٔالالف

 يُقن مـ أرـٚن اإلشالم ادسوـٜ أو ـذا. هذا أوًٓ.

ًٚ: افٌْل ظِٔف افهالة واف ًالم يَقل يف حديٞ هبز بـ حُٔؿ ظـ أبٔف ظـ ثٕٚٔ

ؾِؿ يَالؾ: ـٍالره أو ؿتِالف أو رء مالـ  شومـ مًْٓٚ ؾٕ٘ٚ اخذوهٚ وصىر مٚفف»جده: 

هالالالذا، ؾالالالدل هالالالذا أن مَٚتِتالالالف رِض اهلل ظْالالالف قالالالؿ إٕالالالام هالالالق فتقاضالالالٗهؿ ظالالالذ مًْٓالالالٚ 

 ومَٚتِتٓؿ ظِٔٓٚ، وخٚصٜ يف طرو ف افردة وحرب افردة ومٚ صٚبف ذفؽ.

 زاك اهلل خر.أحًْٝ ج افنٔخ:

 ( 00:  15:  41/ 468) اهلدى والنور/

 ( 00:  13:  20/ 468) اهلدى والنور/
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 ايدعا٤ يٛيٞ األَس

)إَىالالالٚع( فالالالذفؽ ؾٓالالالذا احلالالالٚـؿ شالالالقاًء ـالالالٚن يف شالالالقريٚ يف بالدٕالالالٚ، أو ـالالالٚن يف 

ًٚ مالٚ أن يثالقر افنالًٛ افًراؿالل  افًراق يف بالدـؿ هالذا احلالٚـؿ شالٔقال وٓ بالد يقمال

ًٚ، افالالالالدول افتالالالالل احتِالالالالقا وتًٚوٕالالالالٝ مًٓالالالالؿ بًالالالالض افالالالالدول وافًالالالالقري ادًالالالالِؿ  حَالالالال

اإلشالالالالالمٜٔ هالالالالؿ فًٔالالالالقا ـٚحلُقمالالالالٜ افًراؿٔالالالالٜ مالالالالع افنالالالالًٛ افًراؿالالالالل، هالالالالؿ يّثِالالالالقن 

صًقهبؿ وصًقهبؿ  الثِٓؿ ؾِالق ذهالٛ بالقش شالٖٔيت ثالٚ:ي مالـ هالق أبالقش! ظرؾالٝ 

ـٔالالالالػ؟ فُالالالالـ إمالالالالر فالالالالٔس ـالالالالذفؽ بٚفًْالالالالٌٜ فِالالالالٌالد اإلشالالالالالمٜٔ  ٕ الالالالؿ ٓ يّثِالالالالقن 

أبالالالالدًا  وفالالالالذفؽ ؾٖٕالالالالٚ ٓ هيّْالالالالل افْيالالالالر إػ احلالالالالٚـؿ بَالالالالدر مالالالالٚ  افنالالالالًقب اإلشالالالالالمٜٔ

هيّْالالالل افْيالالالر إػ افنالالالًٛ ادحُالالالقم ؾّالالالـ هْالالالٚ عالالالٛ افْيالالالر إػ ؿٚظالالالدة شالالالٚبَٜ: 

افيالالورات تٌالالٔ  ادحيالالقرات مالالع والالّّٜٔ: افيالالورة تَالالدر بَالالدرهٚ، ؾِالالق احتالالؾ 

إمريُٚن افالٌالد اإلشالالمٜٔ أن شالُٔقن افقوالع يف ادًالتٌَؾ أشالقأ بُثالر مالـ 

امر افًالراق مالثالً فُِقيالٝ، ؾٓالذا افالذي ٕحالـ ْٕيالر إفٔالف مالـ افْٚحٔالٜ افْيريالٜ، اشتً

أمالالالٚ مالالالـ افْٚحٔالالالٜ افؼالالالظٜٔ ؾٚفَوالالالٜٔ واوالالالحٜ: إٕالالالٚ ٓ ًٕالالالتًغ بّؼالالالك، بالالالؾ إٕالالالٚ فالالالـ 

 ًٕتًغ بّؼك.. فـ فِتٖبٔد..

... ثالؿ يالٖيت هْالٚ رء ٓ يْيالر إفٔالف هالذا افًالٚئؾ ادتًّالؽ بالدظقى افيالالورة! 

ًٚ أو هالالؾ عالالقز دًالالِؿ أن يالالدخؾ م ٍالالٚزة يٌِالالٛ ظالالذ طْالالف إٔالالف شالالَِٔك حتٍالالف جقظالال

ًٚ ؾٔتًالالالرض ٓشالالالتحالل مالالالٚ حالالالرم اهلل! هالالالف، هالالالذا مثالالالؾ ادًالالالتًْٔغ بٚفٍُالالالٚر   ظىنالالال
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ٕ ؿ فـ يٖخذوا افًدة وآشتًداد دَٚومٜ ضٌٔٚن ـىٌٔٚن صدام مالثالً ؾًٚصالقا 

شالالالالْغ ضقيِالالالالٜ وهالالالالؿ يًِْالالالالقن يف افنالالالالًقب اإلشالالالالالمٜٔ إٔالالالالف هْالالالالٚك تَالالالالدم وصالالالالْٚظٜ 

ـْ ﴿اخالالره، أمالالٚ افًّالالؾ بَقفالالف تًالالٚػ: وحوالالٚرة وإػ 
ُتْؿ ِمالال ًْ تََى ٚ اْشالال وا َقاُلالْؿ َمالال د  َوَأِظالال

ؿْ  ـُ ُدو  ُدو  اهلل ِ َوظاَل ِٚط اخْلَٔاْلِؾ ُتْرِهٌاُلقَن باِلِف ظاَل ـْ ِرباَل ٍة َوِم مل يُالـ رء  [56]األنفةا::﴾ُؿق 

.ًٚ  هْٚك إضالؿ

مالٚ  فق أن افًًقديٜ مثالً تًٚضٝ وشٚئؾ آشتًداد دالؿٚة ضٌٔٚن صدام مثالً 

ـٕٚٝ بحٚجٜ أن تًتًغ بٖمريُٚ وبريىٕٚٔٚ، بالؾ ربالام مل تُالـ بحٚجالٜ أن تًالتًغ 

حتك بًٌض افدول افًربٜٔ ادًِّٜ، ومع ذفالؽ ؾُالام ؿٔالؾ: حْٕٚٔالؽ بًالض افؼال 

مـ بًض، فق ـٕٚٝ افًًقديٜ مًتًدة وؿٚئّٜ بٚفقاجٛ افؼظل مالـ آشالتًداد 

هالالالذا  ٕن هْالالالٚ مالالالٚذا  ادالالالٚدي وادًْالالالقي يف ان واحالالالد فقؿٍالالالٝ يف وجالالالف افىٚؽٔالالالٜ

يَقفالالقن؟ مالالٚ دام افىٚؽٔالالٜ هالالذا اشالالتقػ ظالالذ افُقيالالٝ إذًا شالالٖٔيت دور افًالالًقديٜ، 

ًٚ جلالالٖت إػ آشالالتًٕٜٚ بٚفُالالٚؾر، هالالالذا ٓ  ضٔالالٛ! أيالالـ اشالالتًدادات افًالالًقديٜ رأشالالال

عالالالقز، ؾٓالالالذا مثِالالالالف مثالالالؾ مالالالـ ظالالالالرض ًٍٕالالالف فالالالدخقل مٍالالالالٚزة وهالالالق مل يًالالالتًد قالالالالذا 

جٚة، جزاك اهلل خر، فًع أجٌتالؽ ظالـ افدخقل.. مل يٖخذ إشٌٚب احلٔىٜ وافْ

 شٗافؽ.

 صٔخْٚ! ظْدمٚ َٕقل: ٓ يٌِٛ أفػ مـ.. مداخِٜ:

هذا حديٞ ظـ افرشقل ظِٔف افًالم، أيـ هؿ هٗٓء؟! هٗٓء ـًالدد  افنٔخ:

 :ًٚ أوًٓ فٔس مقجقدًا  ٕ ؿ عٛ أن يُقٕقا ظذ ؿِٛ رجؾ واحد، ًٕالؿ، وثٕٚٔال

ٚ ﴿بَٜ: إذا وجالالالالالالالالالالالالدوا ؾٔجالالالالالالالالالالالالٛ أن يىٌَالالالالالالالالالالالالقا أيالالالالالالالالالالالالٜ افًالالالالالالالالالالالالٚ الالالالالالالالالالالْؿ َمالالالالالالالالالالالال وا َقاُل د  َوَأِظالالالالالالالالالالالال

ُتؿْ  ًْ  فٔس هْٚك إظداد. [56]األنفا::﴾اْشتََى
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خٚصالالالٜ وافالالالدول افًربٔالالالٜ أن تالالالرى ظالالالالدوهٚ بجٌٕٚٓالالالٚ وهالالالل مًالالالتًدة بٖحالالالالدث 

أشِحٜ افًكال احلالٚض افٔالقم، وٕحالـ ؿٚظالديـ ٕتٍالرج وٕتالٌج  بالٖمقر جٌٕٚٔالٜ امالٚ 

هالالٚر فوالالًٍٚء يًالالّك بٚدُْٔالالؽ وافهالالْٚظٜ وٕحالالق ذفالالؽ، أمالالٚ افْيالالر افًٌٔالالد وإٓت

.ًٚ  ادًِّغ يف ـثر افٌالد اإلشالمٜٔ ؾذفؽ ٓ هيتّقن بف إضالؿ

ًٚ هْالٚك ضورة! واهلل  ويٍُل يف ادقوقع إظٕٚالٜ روشالٔٚ بالٚداليغ، هالذا أيوال

 ادًتًٚن.

 (  00: 53:  46/ 546) اهلدى والنور/
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 باب َٓ٘

 حُؿ افدظٚء فِقاال دون روٚه . ،ًٕؿ افًٚئؾ:

 ظّره مٚ يرى. افنٔخ:

 ًٕؿ. افًٚئؾ:

 افنٔخ : بَٔقفقا ظّره مٚ يرى.

 بدون ان يُقن افداظل . افًٚئؾ:

 ٓ هق افوّر برجع إػ أؿرب مذـقر. افنٔخ:

 هق صٔخْٚ ذـر وّر ادخٚضٛ دون روٚك . افًٚئؾ:

 افنٔخ : ظذ ـؾ حٚل وو  شٗافؽ ٕٕف صٚر هال شقء تٍٚهؿ .

 افذي يدظق.حُؿ افدظٚء فِقاال دون روٚ افداظل  افًٚئؾ:

هالالالذا يقوالالال  أمالالالٚ فالالالق وؿٍالالالٝ دون روالالالُٚه برجالالالع افوالالالّر ٕؿالالالرب  ،هالالالٚ افنالالالٔخ:

 مذـقر.

 إٔٚ ؿِٝ روٚك دون روٚه. افًٚئؾ:

 بٚظتٌٚري ـداظٜٔ. مداخِٜ:
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 ًٕؿ افًٚئؾ:

 صق افٍرق بغ روٚه وايش افثٚ:ي. افنٔخ:

 روٚك بٚفُٚ ف ـٖٕف مٚ حُؿ أن تدظق وإٔٝ  فذفؽ يُقن روٚك. مداخِٜ:

 ًا مرة أخرى  عٛ أن عّس افُٚ ف .إذ افنٔخ:

 اهلل حيٍيؽ يٚ صٔخْٚ. ،يف ظِؿ افتجقيد هذا افًٚئؾ:

 افنٔخ : يًْل تَقل روٚك .

 روٚك. ،ًٕؿ افًٚئؾ:

 افنٔخ : يًْل ... يهؾ إػ ظْدي.

 اهلل حيٍيؽ، ...روٚك. افًٚئؾ:

 افنٔخ : يًْل أـرَه.

 ًٕؿ. افًٚئؾ:

 ًٚ  افنٔخ : أخذت اجلقاب شٚبَ

 .ًٕؿافًٚئؾ:

 ص . افنٔخ:

ضٔالالالٛ يًْالالالل ربالالالام ذـالالالر فالالالؽ افنالالالٔخ إخ أبالالالق ضالالالالل أ:ي إمالالالٌٚم  ،ًٕالالالؿ افًالالالٚئؾ:

 ،وخىٔالالٛ  يف افًالالراق ووجالالقدي يف ادًالالجد افالالذي ٓ ًِٕالالُؿ  هْالالٚك ؿْالالٚة فِالالدظقة

ربالام يًْالل  ،وبقجالقد هالذا افؼالط ،أن افداظٜٔ عّد يًىؾ إن حرَم مـ ادًالجد
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يًْل  ،إذا وجد بقجقد افدظٚء فِقاالمٚ أريد أن أؿٔؿ افٍْع أو أبغ افٍْع ؾٔف ٍٕع 

 بٖٕٜ احلٚفٜ خٚصٜ واوحٜ يًْل .

 مداخِٜ : هق أزيؾ أو ظزَل مـ مْهٌِف.

 افنٔخ : ...ؿِٝ أول  إٔٝ هذه .

 مداخِٜ : ًٕؿ.

 افنٔخ : ضٔٛ.

افًالٌٛ إٔالف رؾالض أن يالدظق فِالرئٔس أو فِالقاال هْالٚك يف خىٌالٜ  ،ًٕؿ مداخِٜ:

هالذه إوػ  ،أن يدظق فف وهق ؽر راضٍ  اجلًّٜ، ؾٓق يًٖل يًْل إذا ـٚن عقز

وشٌؼ، وإذا ـٚن هْٚك يًْل جقاز يف هذه ادًٖفٜ، يًْل صٌٜٔ افدظٚء إذا أجٔز 

 هذا إذا هْٚك صٌٜٔ يًْل  تْه  هبٚ.

ًٚ ودظقت هؾ ادنُِٜ تْتٓل هبذا افدظٚء  افنٔخ : إذا شٚيرت اجلامظٜ مٌدئٔ

  الر دالٚ بًالده وـالام ؿٔالؾ وإٓ فذفؽ  ذيقل يًْل ؿد خينك أن تُقن هالذه ضًالامً 

ؾالالال٘ذا ـْالالالٝ تيالالالـ أو  ،وصالالالٚحٛ افالالالدار أدرى بالالالام ؾٔٓالالالٚ ،أهالالالؾ مُالالالٜ أدرى بنالالالًٚهبٚ

يٌِٛ ظذ افيـ بالٚدًْل بالٚفتًٌر بٕٚصال  إٔالف حتالؾ ادنالُِٜ ويُّالـ حتهالٔؾ  

تِالالالؽ افٍقائالالالد افوالالالٚئًٜ بٚدقاؾَالالالٜ ظالالالذ هالالالذه افٌدظالالالٜ امُالالالـ افتًالالالٚم  هبالالالٚ أمالالالٚ إذا 

هق أن يُقن مٚ بًدهٚ ؿؤٜ أخرى  ختوع   ـٕٚٝ هل ـام تهقرت إٔٚ احتامًٓ 

فٌالالالالزاال يف ـتٚبالالالالف مالالالالـ منالالالالٚيخ قالالالالٚ افثٕٚٔالالالالٜ وافثٚفثالالالالٜ وتهالالالالر بًالالالالديـ  ـالالالالام يَالالالالقل ا

 ، واو  اجلقاب .افرشقم

 ًٕؿ واو . افًٚئؾ:
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ثالؿ إن ـٕٚالٝ إوػ يُالقن دظٚئالؽ ٓ يُالقن ؾٔالف خمٚفٍالٜ ٕٕالف  ،افنٔخ : ضٔالٛ

ٍالٜ أخالرى إالف ُٕالقن ّٕالدح احلالٚـؿ ئٍُْٚ خمٚفٍٜ أن افٌدظٜ، ؾال َٕالع يف خمٚف

افذي حيُؿ بٌر مٚ إٔالزل اهلل وإٕالام ٕالدظق فالف بٚقدايالٜ وافتقؾٔالؼ وإصالالح افٌىٕٚالٜ 

ًٚ. ،وٕحق ذفؽ مـ ادًٚ:ي افهحٔحٜ ُٝ أيو  فًع أجٌ

 ًٕؿ. افًٚئؾ:

 احلّد هلل. افنٔخ:

 (00:  19: 48/   580) اهلدى والنور / 

  

 إطالقٗا؟ٌٖ قاعد٠ نُا تهْٛٛا ٜٛىل عًٝهِ ع٢ً 

 إٔف ؿٚل: ¢روي ظـ افٌْل 

 . "ـام تُقٕقا يقػ ظُِٔؿ  "

 ؿٚل اإلمٚم: ؤًػ .

ؾَالالد حالالدثْٚ  ،ثالالؿ ؿالالٚل: ثالالؿ إن احلالالديٞ مًْالالٚه ؽالالر صالالحٔ  ظالالذ إضالؿالالف ظْالالدي

 افتٚريخ تقال رجؾ صٚف  ظَٛ أمر ؽر صٚف  وافنًٛ هق هق !

 .(491 -490/ 1الضعيفة )
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 ٌٖ ايصٛز٣ َع١ًُ أّ ًَص١َ

 احلزم تًتنر أهؾ افرأي ثؿ تىًٔٓؿ. إٔف ؿٚل: ¢ٌْل روي ظـ اف

 ؿٚل اإلمٚم : ؤًػ.

 ثؿ ؿٚل:

واحلالالالديٞ دفٔالالالؾ دالالالـ يَالالالقل افٔالالالقم بالالالٖن افنالالالقرى مِزمالالالٜ ف مالالالر بٕٚخالالالذ بالالالام 

ٚ دالٚ ـالٚن  اًَل أصٚروا ظِٔالف، ويَالقل اخالرون بٖ الٚ مًِّالٜ ؾَالط، وهالق افالذي ٕالراه مقاؾ

 ظِٔف افًِػ.

 .(10/1/446الضعيفة )
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 يًخهاّ إٔ ٜٗربٛا  ْصٝخ١ ايصٝذ

 أْفطِٗ باإلضالّ

 ظـ أيب هريرة ؿٚل : 

ؾَالالالالٚفقا : ؿالالالالد ذهالالالالٛ أهالالالالؾ افالالالالدثقر  ¢) إن ؾَالالالالراء ادٓالالالالٚجريـ أتالالالالقا رشالالالالقل اهلل 

بٚفالالالالدرجٚت افًالالالالذ وافًْالالالالٔؿ ادَالالالالٔؿ ؾَالالالالٚل ومالالالالٚ ذاك ؿالالالالٚفقا يهالالالالِقن ـالالالالام ٕهالالالالع 

ويهالالقمقن ـالالام ٕهالالقم ويتهالالدؿقن وٓ ٕتهالالدق ويًتَالالقن وٓ ًٕتالالؼ ؾَالالٚل رشالالقل 

ُؿ صٔئٚ تدرـقن بف مـ شٌَُؿ وتًٌَقن بف مـ بًالدـؿ وٓ ُّ ِِ ظْ أؾال أُ »:  ¢اهلل 

: ؿٚفقا بذ يٚ رشقل اهلل ؿٚل  شام صًْتؿقن أحد أؾوؾ مُْؿ إٓ مـ صْع مثِيُ

الالال تُ » . ؿالالالٚل أبالالالق شحقن وتُالالالزون وحتّالالالدون دبالالالر ـالالالؾ صالالالالة ثالثالالالٚ وثالثالالالغ مالالالرةٌ  ًَ

شالالّع إخقإْالالٚ أهالالؾ ؾَالالٚفقا  ¢صالالٚف  : ؾرجالالع ؾَالالراء ادٓالالٚجريـ إػ رشالالقل اهلل 

ف مالالـ ٔالالذفالالؽ ؾوالالؾ اهلل يٗت»:  ¢إمالالقال بالالام ؾًِْالالٚ ؾًٍِالالقا مثِالالف ؾَالالٚل رشالالقل اهلل 

: إٓ ظْالالالد مًالالالِؿ ويف روايالالالٜ فٌِخالالالٚري . وفالالالٔس ؿالالالقل أيب صالالالٚف  إػ اخالالالرهشينالالالٚء

. بدل ثالثٚ ش وتُزون ظؼاً  وحتّدون ظؼاً  تًٌحقن يف دبر ـؾ صالة ظؼاً »

 وثالثغ . متٍؼ ظِٔف.

 :[مًَِٚ ظذ ظٌٚرة: شّع إخقإْٚ مـ أهؾ إمقال ؿٚل اإلمٚم]

ب اإلشالالالم مالالالـ ٍٕالالقس هالالالٗٓء افٍَالالراء، ؾالالال٘ ؿ مالالع صالالالًقرهؿ ذ  تٖمالالؾ ـٔالالػ َهالالال 
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بالالالالٚفٌقن افنٚشالالالالع بٔالالالالْٓؿ وبالالالالغ إؽْٔالالالالٚء مالالالالـ افقجٓالالالالٜ ادٚفٔالالالالٜ، ؾالالالال٘ ؿ مالالالالع ذفالالالالؽ مل 

يَّتالالالقهؿ، وٓ اظتالالالزوهؿ أظالالالداء قالالالؿ، ـالالالام هالالالق افنالالالٖن يف ادجتًّالالالٚت افَٚئّالالالٜ 

وهؿ إخقإالالالالٚ قالالالالؿ، ؾًالالالالذ ادًالالالالِّغ وخٚصالالالالالٜ د  ئ ادٚديالالالالٜ، بالالالالؾ َظالالالالال ظالالالالذ ادٌالالالالٚد

الال  بقا ٍٕقشالالٓؿ بٚإلشالالالم ويتخالالذوه دشالالتقرا قالالؿ إن ـالالٕٚقا يريالالدون ذ  حُالالٚمٓؿ أن هُيَ

 افًًٚدة يف افدٕٔٚ وأخرة.

 .(1/305"حتقيق مشكاة املصابيح" )
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 حه١َٛ املسأ٠

فٍالالالرق بالالالغ مالالالٚ ا افًالالالٗال:ل مالالالُْؿ ٖ... جئالالالٝ مالالالـ افٌٚـًالالالتٚن ... أشالالال مداخِالالالٜ:

ِّالالالالرأة وبالالالالغ حُقمالالالالٜ افًٌالالالالد؟ بًالالالالض افًِالالالالامء يَقفالالالالقن: ٓ ؾالالالالرق بالالالالغ فاحلُقمالالالالٜ 

 حُقمٜ ادرأة وبغ حُقمٜ افًٌد..

 حُقمٜ أو.. مداخِٜ:

 حُقمٜ حُقمٜ.. مداخِٜ:

 يًْل: إٔٝ أن تتقػ ادرأة؟ افنٔخ:

أن تتقػ ادرأة أو أن يتقػ افًٌد.. يًْل: ٓ ؾرق بْٔٓؿ، مٚ رأيُالؿ  مداخِٜ:

 هذه ادًٖفٜ؟يف 

هالالذا شالالٗال ذظالالل شالالٔٚد وهالالق مالالـ مقاوالالٔع افًالالٚظٜ ؾًالالالً وبخٚصالالٜ  افنالالٔخ:

 يف بًض افٌالد اإلشالمٜٔ افتل حتُّٓٚ امرأة.

 ؿٌؾ اجلقاب ظـ هذا افًٗال ..

 مٚ ؾّْٓٚ هذا افًٗال يٚ صٔخ. مداخِٜ:

مالالالٚ افٍالالالرق بالالالغ أن حيُالالالؿ افرجالالالٚل رجالالالؾ مالالالْٓؿ أو أن حيُّٓالالالؿ امالالالرأة  افنالالالٔخ:

 ًِّٜ..مْٓـ يًْل: م
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 ظٌد.. إخ يًٖل: ظٌد. مداخِٜ:

 ظٌد يًْل: رؿٔؼ؟ افنٔخ:

 ًٕؿ رؿٔؼ. مداخِٜ:

هالالالذا فالالالٔس فالالالف ظالؿالالالٜ افٔالالالقم.. افًالؿالالالٜ وادنالالالُِٜ امالالالرأة ورجالالالؾ وأيالالالـ  افنالالالٔخ:

 افًٌٔد افٔقم؟

إن أمالالالر ظِالالالُٔؿ ظٌالالالد »: ¢بًالالالض افًِالالالامء يَقفالالالقن: ؿالالالٚل رشالالالقل اهلل  مداخِالالالٜ:

ٜ رشالالالقفف ؾالالالٚتًٌقه.. هالالالذه ادًالالالٖفٜ يالالالٚ يًْالالالل: يَالالالقدـؿ إػ ـتالالالٚب اهلل وشالالالْ شحٌقالال

 أشتٚذ! يًْل:..

ًالالالالالٗال، وفُالالالالالـ مالالالالالٚ ظالؿالالالالالٜ هالالالالالذا افًالالالالالٗال بٖووالالالالالٚظْٚ افؾّٓالالالالالٝ أن  افنالالالالالٔخ:

 احلٚضة؟ هؾ هْٚك أحرار وظٌٔد؟

ًٕالالؿ، يَقفالالقن، يًْالالل: إذا شالالِىٝ ظِالالُٔؿ ادالالرأة ٓ بالالٖس، وـالالذفؽ  مداخِالالٜ:

 افًٌد يًْل إذا ..

هالذا شالٗافف ؾًالٖجٔٛ ظْالف بًالد أن  ضٔٛ! ... إذًا: بًد أن ووال  أخٕٚالٚ افنٔخ:

  دم إصؾ افذي أؿٚمقه ظِٔف.

 إن حُؿ ادرأة يف اإلشالم مردود ٕمريـ اثْغ:

إول: يالالالالرد بًّالالالالؾ ادًالالالالِّغ ضِٔالالالالٜ هالالالالذه افَالالالالرون افىقيِالالالالٜ افتالالالالل ـالالالالٚن ظالالالالذ 

ًٚ ـٚخلٍِالالٚء افراصالالديـ،  ادًالالِّغ حُالالٚم ـثالالرون مالالْٓؿ مالالـ يىٌالالؼ اإلشالالالم  ٚمالال

ًٚ مالالْ ٓؿ وهُالالذا درجالالٚت، أي: إن ظالالذ مالالر هالالذه افًالالْغ ؿالالد ومالالْٓؿ مالالـ يُالالقن ؿريٌالال
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ًٚ يْحالالالر ف ـثالالالرًا أو ؿِالالالٔالً ظالالالـ  ـالالالٚن اإلشالالالالم حيُالالالؿ وفالالالق إٔالالالف ـالالالٚن بًوالالالٓؿ أحٕٔٚالالال

ًٚ يف هالالذه  احلُالالؿ بٚإلشالالالم يف بًالالض اجلزئٔالالٚت وفُالالـ واحلّالالد هلل مل يَالالع مىَِالال

افَالالالالرون افىقيِالالالالٜ أن امالالالالرأة حُّالالالالٝ ادًالالالالِّغ ـالالالالام هالالالالق افنالالالالٖن يف بًالالالالض بالالالالالد 

جِٔز ومـ ؿِدهؿ أو تنٌف هبؿ، ؾجريالٚن ظّالؾ ادًالِّغ ظالذ ظالدم افٍُٚر ـٚإلٕ

ًٚ مْٓالالٚ هالالق افالالدفٔؾ دالالـ ـالالٚن يالالٗمـ بّثالالؾ ؿقفالالف  تقفٔالالٜ ادالالرأة اخلالؾالالٜ ومالالٚ ـالالٚن ؿريٌالال

ْرَ ﴿تٌالالٚرك وتًالالٚػ:  الَدى َوَيت ٌاِلالْع َؽالال ُف اْقاُل َ َفالال ٚ َتٌَالالغ  ِد َمالال الال ًْ ـْ َب
قَل ِمالال ُشالال ِٚؿِؼ افر  ـْ ُيَنالال َوَمالال

 ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ْ َؿ َوَشَٚءْت َمِهًراَشٌِِٔؾ ادُْ َٓ ْهِِِف َج ُٕ ِف َمٚ َتَقػ  َو  .[116]النساء:﴾َقف 

افنٚهد مـ هذه أيٜ ـام تًروْٚ بقء مـ افتٍهالٔؾ يف جًِالٜ شالٚبَٜ: إٕالام 

ِمِْغَ ﴿هق ؿقفف تًٚػ:  ْٗ مٚ اؿتك رب افًٚدغ ظذ ؿقفف  ﴾َوَيت ٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

ـْ يُ ﴿يف هذه أيٜ:  َ َفُف اْقَُدى َوَيت ٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ َوَم ِد َمٚ َتٌَغ  ًْ ـْ َب ُشقَل ِم َنِٚؿِؼ افر 

ٚ َتالالالالَقػ   ِف َمالالالال الالالال َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ُالالالال وإٕالالالالام ظىالالالالػ ظالالالالذ منالالالالٚؿَٜ افرشالالالالقل:  [116]النسةةةةاء:﴾ادْ

ِمِْغَ ﴿ ْٗ ُالال ٌِِٔؾ ادْ ْرَ َشالال ؾالالام احلُّالالٜ مالالـ هالالذه اجلِّالالٜ ادًىقؾالالٜ ظالالذ:  ﴾َوَيت ٌاِلالْع َؽالال

ـْ ﴿ ُشقَل  َوَم ِمِْغَ ﴿ ﴾ُيَنِٚؿِؼ افر  ْٗ  ؟﴾َوَيت ٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

احلُّالٜ: أن ادالٗمْغ هالؿ افالذيـ يَِْالالقن ادالْٟٓ افالذي شالٚر ظِٔالف ادًالالِّقن 

إوفقن  مـ أجؾ ذفؽ جٚءت إحٚديٞ تسا تٖمرٕٚ بٚتٌٚع افًِػ إول، ومـ 

ػ افهالالالالٚف  أجالالالالؾ ذفالالالالؽ ـالالالالام ؿِْالالالالٚ يف دالالالالٚضة شالالالالٌَٝ: ٕحالالالالـ ْٕتّالالالالل إػ افًالالالالِ

وأحالالالالدٕٚ يَالالالالقل ظالالالالـ ًٍٕالالالالف ويرجالالالالق أن يُالالالالقن ـالالالالذفؽ بالالالالٖن ؿقفْالالالالٚ: شالالالالٍِل ـَقفْالالالالٚ: 

مالالالٗمـ، فُالالالـ هْالالالٚك ؾالالالرق ـٌالالالر بالالالغ مالالالـ يَالالالقل: مالالالٗمـ ؾٓالالالذه افُِّالالالٜ يف افًكالالال 

احلالالالٚض تنالالالّؾ افالالالثالث وشالالالًٌغ ؾرؿالالالٜ.. تنالالالّؾ حتالالالك افَٚديٕٚٔالالالٜ افالالالذيـ خربالالالقا 

 الالؿ إن حٔالالٞ ظَٔالالدة ـثالالر مالالـ ادًالالِّغ وبخٚصالالٜ هْالالٚك يف اقْالالد ويف افٌٚـًالالتٚ
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ظالالقا أن افٌْالالقة مل تْتٓالالل بًالالد، وإٔالالف أتالالك ٌٕالالل ظْالالدهؿ زظالالؿ وإٔالالف شالالٖٔيت مالالـ بًالالده اد  

أٓ إن »ؿالٚل:  ¢ٓؿ صحٔ  بؤّّٜ إٌٔٔٚء ـذبٜ  ٕن افٌْل مإٌٔٔٚء اخرون وـال

 .شافرشٚفٜ وافٌْقة ؿد إَىًٝ ؾال رشقل وٓ ٌٕل بًدي

فُِتالالالالٚب وفًِالالالالْٜ مالالالالـ بٕٔٚالالالالف  ¢افنالالالالٚهد: افًالالالالِػ َِٕالالالالقا إفْٔالالالالٚ مالالالالٚ ؾًالالالالؾ افٌْالالالالل 

ًٚ فًِّالِّغ ؾحٔالْام مل ٕجالد  افَقفٜٔ ؾتَِك اخلِػ ذفؽ ظـ افًالِػ ؾهالٚر ضريَال

يف ـالالالؾ هالالالذه افَالالالرون وبخٚصالالالٜ مْٓالالالٚ افثالثالالالٜ ادنالالالٓقد قالالالٚ بٚخلريالالالٜ امالالالرأة تقفالالالٝ 

ؾالالالذفؽ افالالالدفٔؾ ظالالالذ أن شالالالٌٔؾ ادالالالٗمْغ أن ٓ يتالالالقٓهؿ امالالالرأة، هالالالذا هالالالق افالالالدفٔؾ 

َوَيت ٌاِلالْع ﴿ويًالالل هالالذه أيالالٜ ودٓفتٓالالٚ:  إول وهالالق دفٔالالؾ ؿالالقي جالالدًا جالالدًا دالالـ يٍَالالف

ِمِْغَ  ْٗ  .[116]النساء:﴾َؽْرَ َشٌِِٔؾ ادُْ

فَالالد وصالالؾ اهالالتامم بًالالض افًِالالامء إػ تَالالديؿ افًالالْٜ افًِّٔالالٜ افتالالل جالالرى ظِٔٓالالٚ 

ادًِّقن ظالذ أؿقافالف ظِٔالف افهالالة وافًالالم  ذفالؽ ٕن افَالقل ؿالد حيتّالؾ أـثالر 

ؾالالال يُّالالـ أن حيّالالؾ إٓ ظالالذ وجالالف  مالالـ وجالالف مالالـ افتًٍالالر، أمالالٚ افْٚحٔالالٜ افًِّٔالالٜ

 واحد.

ِدهَيُاَم ﴿خالالذ مالالثالً: ؿقفالالف تًالالٚػ:  قا َأْيالال ًُ ْٚؿَى ُٜ َؾالال ِٚرَؿ الال  ً ِٚرُق َواف الال  ً  [21]المائةة:ة:﴾َواف

ؾِق أن رجالً جٚء إػ هذا افْص افَالرا:ي افالذي ٓ يٖتٔالف افٌٚضالؾ مالـ بالغ يديالف وٓ 

ادُْالٛ، بالالامذا  مالـ خٍِالف ؾالالٖتك بالرأي جديالد.. ؾالالٚؿىًقا أيالدهيام ٓ شالّ  اهلل مالالـ

ًٚ هالالذه يالالد،  افًالالْٜ  اجلالالقاب:ٕحٚججالالف؟ هالالذه يالالد.. أو ؿالالٚل: مالالـ ظْالالد ادرؾالالؼ.. أيوالال

افًِّٜٔ افتالل جالرى ظِٔٓالٚ افرشالقل ظِٔالف افًالالم وتًٌالف ظالذ ذفالؽ أصالحٚبف، هالذه 

، وهالالذه ؿٚظالالدة هٚمالالٜ ¢هالالل احلجالالٜ افَٚضًالالٜ يف حتديالالد ادالالراد مالالـ أؿالالقال افٌْالالل 

 ذـر، هذا هق افدفٔؾ إول.جدًا ؾٖرجق أن تُقن مُْؿ ظذ بٚل وظذ 
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ر بحُّتف افٌٚفٌٜ أن ٕهالٛ افًجالؿ أهالؾ د  افدفٔؾ افثٚ:ي: أن اهلل ظز وجؾ ؿد ؿَ 

مالٚ أؾِال  ؿالقم »ظـ ذفالؽ، ؿالٚل:  ¢ؾٚرس بًد وؾٚة مُِٓؿ امرأة ؾِام أخز افٌْل 

 .شوفقا أمرهؿ امرأة

واحلََٔالالالٜ يالالالٚ إخقإْالالالٚ! فالالالق أن ادًالالالِؿ تٖمالالالؾ يف هالالالذا احلالالالديٞ وحالالالده فقجالالالده 

 ًٚ ًٚ ظـ أن يُ  ـٚؾٔ قا ظِٔٓؿ امرأة  ٕن مًْك ف  قَ فٔهد ادًِّغ فق ـٕٚقا مٗمْغ حَ

ذفالالالؽ بًِالالالٚن احلالالالٚل وإمالالالر ـالالالام يَالالالقل افًِالالالامء: فًالالالٚن احلالالالٚل إٔىالالالؼ مالالالـ فًالالالٚن 

ادَالالالٚل أن افَوالالالٜٔ إًًُالالالٝ يف تِالالالؽ افالالالٌالد ؾهالالالٚرت افًْالالالٚء رجالالالًٚٓ وافرجالالالٚل 

حًالالٛ ذيًالالٜ اهلل ظالالز و ؿ ر صالالًٕٗالالًٚء  ٕ الالؿ مل عالالدوا مالالـ يتالالقػ أمالالرهؿ ويالالدي

وجؾ إٓ امرأة، ٓ صؽ أن هذا افقاؿع وحالده يٍُالل أن هالٗٓء افَالقم ٓ يٍِحالقن 

مالالٚ أؾِالال  ؿالالقم وفالالقا أمالالرهؿ »هبالالذه افًٌالالٚرة افكالالحيٜ:  ¢ؾُٔالالػ وؿالالد أخالالز افٌْالالل 

 .شامرأة

 ًٚ ًٚ إٔف ٓ عقز يف اإلشالم ادتقارث ظِّٔال إذا ثٌٝ وهق ثٚبٝ إن صٚء اهلل ئَْ

ٗيالالد هالالذا افًّالالؾ بَقفالالف ظِٔالالف افًالالالم أن يتالالقٓهؿ امالالرأة.. إذا وٓ يف اإلشالالالم اد

ثٌالالٝ هالالذا يُالالقن ذفالالؽ مَدمالالٜ فِجالالقاب ظالالـ ؿِالالٛ بًالالض افْالالٚس احلََٔالالٜ، وهالالل 

أجٚز أن يتقػ أمر ادًِّغ رجؾ أظجّل حٌق، ؾالْحـ  ¢ن افٌْل إؿققؿ: 

ًٚ بالغ احلالديٞ افالذي يتُ قن ظِٔالف وبالغ ئالٕجٔٛ ظـ هذا بام ؿٚفف أهالؾ افًِالؿ مجًال

ًٚ، وهالالؿ بالالذفؽ حَيْ ر  ًَ يٞ افالالذي ٓ يُ احلالالد ون إًٍٔالالٓؿ يف زمالالرة ُؼالال جالالقن إفٔالالف مىَِالال

ءهؿ ويالالالدظقن مْالالالف مالالالٚ أهالالالؾ إهالالالقاء افالالالذيـ يٖخالالالذون مالالالـ اإلشالالالالم مالالالٚ يقاؾالالالؼ أهالالالقا

 هؿ.خيٚفػ أهقاء

ٕحالالالـ َٕالالالقل: فَالالالد ؿالالالٚل ظِٔالالالف افهالالالالة وافًالالالالم ـالالالام تالالالقاتر ذفالالالؽ بنالالالٓٚدة أمالالالر 
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هالذا  شإئّالٜ مالـ ؿالريش»: ¢فف ادٗمْغ أمحد بـ حجر افًًَال:ي ؿٚل: إن ؿق

ًٚ بنالٓٚدة أمالر ادالٗمْغ  ًٚ بؾ وهق متقاتر أيوال حديٞ صحٔ  وفٔس ؾَط صحٔح

ًٚ ؾٔام ًِٕؿ.  يف زمْف وبًد زمْف أيو

ًٚ يف احلالالالالٚـؿ افالالالالذي يريالالالالد أن  ¢إذًا: رشالالالالقفْٚ  يوالالالالع يف هالالالالذا احلالالالالديٞ ذضالالالال

ًٚ، وإٔٚ أظِالؿ أن بًالض ذوي إهالقاء ؿالد ياًم حيُؿ ادًِّغ وهق أن يُقن ؿرصٔ

ًٚ يتٖوفقن هذا احلالديٞ بالام ذـالره أحالد مالٗرخٔٓؿ ؿالدياًم أن ذفالؽ ـالٚن ٕن  وحديث

ًٚ ـٕٚالالالٝ صالالالقفٜ وـٕٚالالالٝ قالالالؿ ؿالالالقة ومُٕٚالالالٜ ومْزفالالالٜ يف افًالالالرب حٔالالالٞ ـالالالٕٚقا  ؿرينالالال

خيوالالًقن قالالؿ وراثالالٜ وإجالالالًٓ وتَالالديرًا قالالؿ وظالالذ هالالذا جالالٚء ؿقفالالف ظِٔالالف افًالالالم: 

فٌَِٔالالٜ افًربٔالالٜ بالالغ ؿٌِٔالالٜ أمالالٚ بًالالد أن تٍُُالالٝ هالالذه افرابىالالٜ ا شإئّالالٜ مالالـ ؿالالريش»

ؿريش وشٚئر افٌَٚئؾ مل يٌؼ هْٚك جمٚل فالشتّرار فتحُٔؿ هذا احلالديٞ  ٕٕالف 

ًٚ فًِامئْالالالٚ ظالالالذ هالالالذا افتٖويالالالؾ فؿٔالالالؾ يف زظّٓالالالؿ  ًٚ، وردٕالالالٚ تًٌالالال ًِالالالٌٛ ادالالالذـقر إٍالالال

افذي هق أصالٌف بٚفتًىٔالؾ يف مقوالقع ايالٚت افهالٍٚت وأحٚديالٞ افهالٍٚت.. ردٕالٚ 

 .شٓ يزال هذا إمر يف ؿريش مٚ بَل مْٓؿ اثْٚن»: ¢ظذ هذا افتٖويؾ بَقفف 

إذًا: تالالالالٖويِٓؿ احلالالالالديٞ إول  ٕ الالالالٚ ـٕٚالالالالٝ ظالالالالذ حالالالالد تًٌالالالالرهؿ يف افًكالالالال 

احلٚض ذيًٜ زمْٜٔ، يٌىؾ هذا افتٖويؾ هذا احلديٞ افهحٔ .. إذا ظرؾْٚ هذه 

ًٚ ٕيالالالرًا فيروؾْالالالٚ احلالالالٚضة  احلََٔالالالٜ وجمالالالٚل افُالالالالم يف هالالالذه ادًالالالٖفٜ واشالالالع أيوالالال

ًٚ هالالذه ادَدمالالٜ فإلجٚبالالٜ ظالالـ افنالالٌٜٓ افتالالل ذـرهالالٚ إخ  فُالالـ ٓ بالالد مالالـ ربالالط أيوالال

.ًٚ  افٍٚوؾ إٍ

ًٚ ظالالالالـ  ُضالالالالُرقفَالالالالد جالالالالٚء يف افًالالالالْـ ومًالالالالْد أمحالالالالد ومالالالالـ  يَالالالالقي بًوالالالالٓٚ بًوالالالال

ًٚ ؾَالٚفقا:  ¢افًربٚض بـ شٚريٜ رِض اهلل تًٚػ ظْالف ظالـ افٌْالل  إٔالف خىالٌٓؿ يقمال
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بالالدًا، ؿالالٚل ظِٔالالف افًالالالم: يالالٚ رشالالقل اهلل! أوصالالْٚ وصالالٜٔ ٓ ٕحتالالٚج إػ أحالالد بًالالدهٚ أ»

أوصالالُٔؿ بتَالالالقى اهلل وافًالالالّع وافىٚظالالالٜ وإن وال ظِالالُٔؿ ظٌالالالد حٌقالالال، وإٕالالالف مالالالـ 

ًٚ ـثالالالالرًا ؾًِالالالالُٔؿ بًالالالالْتل وشالالالالْٜ اخلٍِالالالالٚء افراصالالالالديـ  يًالالالالش مالالالالُْؿ ؾًالالالالرى اختالؾالالالال

ادٓالالديغ مالالـ بًالالدي ظوالالقا ظِٔٓالالٚ بٚفْقاجالالذ، وإيالالٚـؿ ودالالدثٚت إمالالقر ؾالال٘ن ـالالؾ 

روايالالالٜ وهالالالل صالالالحٔحٜ يف ؽالالالر هالالالذا وزاد يف  شددثالالالٜ بدظالالالٜ وـالالالؾ بدظالالالٜ والالالالفٜ

 .شوـؾ والفٜ يف افْٚر»احلديٞ: 

وفف صقاهد بًوٓٚ يف  شوإن وال ظُِٔؿ ظٌد حٌق»إذًا: ؿقفف ظِٔف افًالم: 

صحٔ  مًِؿ، ٓ يًْل: وإن وال ظُِٔؿ مـ ٕٚس ٓ حيُّقن ذيًٜ اهلل وإٕام 

ٚ شالٌؼ وال ظُِٔؿ مـ حٚـؿ حيُؿ بام إٔالزل اهلل  ٕن هالذا احلالٚـؿ ؿالد ظرؾْالٚ امال

ٍٜ مالالٚ  ًٚ ظالالذ وٓيالال ًٚ ؾٓالالذا إذا وػ  ظٌالالدًا حٌنالالٔ ًٚ ؿرصالالٔ إٔالالف ينالالسط ؾٔالالف أن يُالالقن ظربٔالال

 وجٛ إضٚظتف  ٓ ٕٕف ظٌد حٌق وإٕام ٕٕف وٓه مًِؿ ؿرر فف حؼ افقٓيٜ.

ًٚ جرى ظّؾ ادًِّغ ؾْٓٚ ٕحـ أمالٚم ؿوالٔتغ اثْتالغ ٓ تْالٚؾر  وظذ هذا أيو

 وٓ تًٚرض بْٔٓام:

افقٓيالالٜ افُالالزى، جالالرى ادًالالِّقن ظالالذ إٔالالف ينالالسط ؾٔٓالالٚ أن  افَوالالٜٔ إوػ:

.ًٚ ًٚ ؿرصٔ  يُقن ظربٔ

ًٚ جرى ظّؾ  ًٚ، ظذ هذا أيو افقٓيٜ افهٌرى: ٓ ينسط ؾٔٓٚ أن يُقن ؿرصٔ

ادًِّغ، وإذا ظرؾْٚ هذه احلََٜٔ تؿ آشالتدٓل افهالحٔ  ظالذ رد دظالقى مالـ 

ًٚ »يتخالالذ حالالديٞ:  عالالقز تقفٔالالٜ ادالالرأة  ْٕٕالالٚ  دفالالٔالً ظالالذ إٔالالف شوإن ـالالٚن ظٌالالدًا حٌنالالٔ

ًٚ ؾٓالالالق أوػ بٚفقٓيالالالٜ افتالالالل تِٔالالالؼ بالالالف ظالالالذ افتٍهالالالٔؾ  شالالالَْقل: إن ـالالالٚن ظٌالالالدًا حٌنالالالٔ
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ًٚ ذـره.. أوػ مـ ادرأة افَرصٜٔ  ٕن ادرأة افَرصالٜٔ فالٔس قالٚ وٓيالٜ  افًٚبؼ إٍ

ًٚ، ؾٌذفؽ يْتٓل مٚ ظْدي مـ اجلقاب ظـ ذاك افًٗال.  بحُؿ مٚ شٌؼ إٍ

 : .. ( 33/ .. : 390) اهلدى والنور /
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 اخلالف ايعال١َ األيباْٞ ٚفك٘
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 ؟ٌٖ االختالف زمح١

 :¢ؿٚل رشقل اهلل 

« ًٚ رـؿ، وإُٔتؿ بًِدي أصُد اختالؾ ُٓ  . شؿِد اختٍُِتؿ وإٔٚ بغ أط

 ؿٚل اإلمٚم:

 (، ومـ ضريَف:783/70878/ 77) شادهْػ» أخرجف ظٌدافرزاق يف

ظالـ مًّالر ظالـ افزهالري ظالـ شالالْٚن  (7/730) شادًجالؿ افٌُالر»افىالزا:ي يف 

 بـ أيب شْٚن إٔف شّع حًغ بـ ظع حيدث:

ًٚ(، ؾًالالٖفف ظالالام خٌالالٖ فالالف؟ ؾَالالٚل: دخ. - ¢ -أن افٌْالالل  خٌالالٖ ٓبالالـ صالالٔٚد )دخٕٚالال

 ؾَٚل:

 .شاخًٖ؟ ؾِـ تًدو ؿدرك »

 : - ¢ -ؾِام وػ ؿٚل افٌْل 

 .شمٚؿٚل؟»

 ؾَٚل بًوٓؿ:

 دخ. وؿٚل بًوٓؿ:

 .. ؾذـره.:.- ¢ -بؾ ؿٚل: زخ. ؾَٚل افٌْل 



 العالمة األلباىي وفكُ اخلالف ------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

783 

 ؿِٝ: وهذا إشْٚد صحٔ .

 ( مـ ضريؼ ظٌداهلل بـ صٚف : حدثْل افِٔٞ:7303ثؿ رواه افىزا:ي )

 (:8/5حدثْل ُظَٔؾ ]ظـ[ ابـ صٓٚب بف. وؿٚل اقٔثّل )

 .شْٚديـ، ورجٚل أحدمهٚ رجٚل افهحٔ رواه افىزا:ي ب٘ش»

 ؾٔالالالالفوـٖٕالالالالف يًْالالالالل إول، وافثالالالالٚ:ي ـالالالالذفؽ ظْالالالالدي فالالالالقٓ أن ظٌالالالالداهلل بالالالالـ صالالالالٚف  

والالًػ مالالـ ؿٌالالؾ حٍيالالف، وفُْالالف امالالـ يًتنالالٓد بالالف، ؾٔالالزداد احلالالديٞ بالالف ؿالالقة ظالالذ 

إيالالالٚه ظالالالـ )افالالالدخٚن(  - ¢ -ؿالالالقة. واظِالالالؿ أن أحٚديالالالٞ ابالالالـ صالالالٔٚد وشالالالٗال افٌْالالالل 

،ؾالالالالالالٕٚير: شافًالالالالالالْـ»و شافهالالالالالالحٔ »وظجالالالالالالزه ظالالالالالالـ اجلالالالالالالقاب ـثالالالالالالرة، وبًوالالالالالالٓٚ يف 

)ادالحالالؿ(، وفالالٔس هالالذا ؾٔٓالالٚ،  شصالالحٔ  شالالْـ أيب داود»(، و5333) شادنالالُٚة»

 - ¢ -إٕالام خرجتالف هْالالٚ ٕمالريـ: إول: دالالٚ ؾٔالف مالالـ افزيالٚدة ظِٔٓالالٚ مالـ شالالٗافف و

 .شؿد اختٍِتؿ...»ظِٔٓؿ بَقفف:  - ¢ -أصحٚبف ظام ؿٚل ابـ صٔٚد، ورده 

وأخر: إْٔل أردت أن أذـالر بالف أوفئالؽ افٌالٚؾِغ افالذيـ يًْالٌقن إػ افالديـ مالٚ 

اختال ف »أو:  شرمحٜ اختال ف أمتل»ؿٚل:  - ¢ -فٔس مْف، ؾَٔقفقن: إن افٌْل 

، وؽر ذفؽ امٚ بْٔٝ ووًف يف دِف، وقذا ؾٓؿ يَرون شأصحٚيب فُؿ رمحٜ

ًٚ فُِتٚب وافًْٜ ـام بْٔف  ًٚ، خالؾ آختال ف افنديد بغ ادذاهٛ ويتخذوٕف ديْ

، ويٌِق بًض أوفئؽ ؾٔزظؿ أن فُؾ ؿقل مـ تِؽ -رمحٓؿ اهلل تًٚػ -افًِامء

 -فًالالْٜ  ـخالالروج افالالدم مالالثالً، ؾٔتخِٔالالقن أن افٌْالالل إؿالالقال ادتْٚؿوالالٜ دفالالٔالً مالالـ ا

شئؾ مرة ظْف، ؾٖجٚب بٖٕف يَْض افقوقء، وشئؾ مرة أخرى ؾٖجٚب بٖٕف  - ¢

ٓ يَْض! وٕحق ذفؽ مـ افتخٔالت افتل ٓ أصؾ قٚ يف افًْٜ، ويْندون هبذه 
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ؿ( يف مدح افٌْل   : - ¢ -ادْٚشٌٜ ؿقل )ُبقصرهي 

ِ ِٓؿ ِمـ رُشقِل اهللِ مُ  ـُ سو ِّ  ...ِت

 وؽر ذفؽ مـ إؿقال افتل مل يَِٓٚ ظٚمل مـ ؿٌؾ.

ؾًِالالؾ يف أوفئالالؽ افٌالالٚؾِغ مالالـ يتٌْالالف مالالـ ؽٍِتالالف، ويًالالقد إػ رصالالده حالالغ يالالرون 

اخالالتالؾٓؿ يف حتديالالد  -رِض اهلل ظالالْٓؿ -ٓ يالالرى مالالـ افهالالحٚبٜ- ¢ -افٌْالالل 

خ( أو )افالزخ(؟ مالع أن مثالؾ هالذا آخالتال ف فالٔس  مٚ ؿٚال ابـ صٔٚد  هالؾ هالق )افالد 

ًٚ ـام هق طٚهر، فًِٓالؿ حالغ يتٌْٓالقن قالذا يتٌالغ قالؿ إٔالف   -فف ظالؿٜ بٚفديـ مىَِ

 ٓ يرى مْٓؿ آختال ف يف افديـ وٓ يَره مـ بٚب أوػ. - ¢

اخالالالالتال ف  -رمحالالالالف اهلل -وهالالالالق افالالالالذي يًالالالالّٔف ابالالالالـ تّٔٔالالالالٜ -ؾالالالالٚحلؼ أن اخلالالالالال ف

 إٕام هق َّٕٜ وفٔس برمحٜ. -توٚد

ًتالالالذر ظالالالـ ادختٍِالالالغ بًالالالذر مًَالالالقل، وحًالالالٛ ادًالالالِؿ افٌهالالالر يف ديْالالالف أن ي

ًٚ مالالٖجقرون ظالالذ افتٍهالالٔؾ افالالقارد يف احلالالديٞ. أمالالٚ أن يَالالر  ويًتَالالد بالالٖ ؿ مجًٔالال

آختال ف ًٍٕف ويداؾع ظْف، بدظقى افدؾٚع ظـ إئّٜ، ـام يًِـ ذفؽ بًوٓؿ 

يف بًالالض اإلذاظالالٚت اإلشالالالمٜٔ، ؾالالذفؽ مالالـ افتالالدفٔس ظالالذ افْالالٚس، واخلِالالط بالالغ 

 .افًالمٜ يف ديْْٚ وظَقفْٚ احلؼ وافٌٚضؾ. ًٕٖل اهلل

 .(773-7/2/771الصحيحة )
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 باب َٓ٘

 إٔف ؿٚل: ¢روي ظـ افٌْل 

 .شاختال ف أمتل رمحٜ»

 ؿٚل اإلمٚم: ٓ أصؾ فف.

 ثؿ ؿٚل:

الالالال وإن مالالالالـ اثالالالالٚر هالالالالذا احلالالالالديٞ افًالالالالٔئٜ أن ـثالالالالرا مالالالالـ ادًالالالالِّغ يُ  ون بًالالالالٌٌف ر  َِ

أبالدا افرجالقع هبالٚ وٓ حيالٚوفقن  ،آختال ف افنديد افقاؿع بغ ادذاهٛ إربًالٜ

بالالؾ  ،ـالالام أمالالرهؿ بالالذفؽ أئّالالتٓؿ رِض اهلل ظالالْٓؿ ،إػ افُتالالٚب وافًالالْٜ افهالالحٔحٜ

إن أوفئؽ فرون مذاهٛ هٗٓء إئّٜ رِض اهلل ظْٓؿ إٕام هالل ـؼالائع متًالددة 

! يَقفقن هذا مع ظِّٓؿ بام بْٔٓٚ مـ اختال ف وتًٚرض ٓ يُّالـ افتقؾٔالؼ بْٔٓالٚ 

وهالذا مالٚ ٓ  ،ٌالقل افالًٌض أخالر ادقاؾالؼ فالفوؿ ،فِالدفٔؾ إٓ برد بًوٓٚ ادخٚفػ

يًٍِالالقن ! وبالالذفؽ ؾَالالد ًٕالالٌقا إػ افؼالاليًٜ افتْالالٚؿض ! وهالالق وحالالده دفٔالالؾ ظالالذ إٔالالف 

وفقـالالٚن ﴿فالٔس مالـ اهلل ظالالز وجالؾ فالالق ـالٕٚقا يتالٖمِقن ؿقفالالف تًالٚػ يف حالالؼ افَالران : 

ًٚ  مالالـ ظْالالد ؽالالر اهلل فقجالالدوا ؾٚٔيالالٜ سحيالالٜ يف أن آخالالتال ف  ﴾ـثالالراً  ؾٔالالف اختالؾالال

 ورمحٜ مْزفٜ ؟ . ،ؾُٔػ يه  إذن جًِف ذيًٜ متًٌٜ ،اهلل فٔس مـ

وبًالالالٌٛ هالالالذا احلالالالديٞ وٕحالالالقه طالالالؾ أـثالالالر ادًالالالِّغ بًالالالد إئّالالالٜ إربًالالالٜ إػ 



 العالمة األلباىي وفكُ اخلالف ------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

730 

وفالق أ الؿ ـالٕٚقا يالرون  ،افٔقم خمتٍِغ يف ـثر مالـ ادًالٚئؾ آظتَٚديالٜ وافًِّٔالٜ

أن اخلالالالال ف ذ ـالالالام ؿالالالٚل ابالالالـ مًالالالًقد وؽالالالره رِض اهلل ظالالالْٓؿ ودفالالالٝ ظالالالذ ذمالالالف 

وٕمُالالالْٓؿ  ،فًالالالًقا إػ آتٍالالالٚق ،افَرإٔالالالٜ وإحٚديالالالٞ افٌْقيالالالٜ افُثالالالرة ٔيالالالٚتا

ذفؽ يف أـثر هذه ادًٚئؾ بام ٕهٛ اهلل تًٚػ ظِٔٓٚ مـ إدفالٜ افتالل يًالر ف هبالٚ 

ثالالالالؿ ظالالالالذر بًوالالالالٓؿ بًوالالالالٚ ؾالالالالٔام ؿالالالالد  ،واحلالالالالؼ مالالالالـ افٌٚضالالالالؾ ،افهالالالالقاب مالالالالـ اخلىالالالالٖ

وأن  ، ف رمحالالالٜوفُالالالـ دالالالٚذا هالالالذا افًالالالًل وهالالالؿ يالالالرون أن آخالالالتال ،خيتٍِالالالقن ؾٔالالالف

ادذاهٛ ظذ اختالؾٓٚ ـؼائع متًددة ! وإن صئٝ أن ترى أثر هذا آختال ف 

 الد ؾٔٓالٚ أربًالٜ دٚريالٛ يهالذ  ،ؾٕٚير إػ ـثر مـ ادًالٚجد ،واإلسار ظِٔف

 ؾٔٓٚ أربًٜ مـ إئّٜ !

وفُالالالالؾ مالالالالْٓؿ مجٚظالالالالٜ يْتيالالالالرون افهالالالالالة مالالالالع إمالالالالٚمٓؿ ـالالالالٖ ؿ أصالالالالحٚب أديالالالالٚن 

يَالالالالقل : إن مالالالذاهٌٓؿ ـؼالالالالائع متًالالالالددة ! يًٍِالالالالقن  خمتٍِالالالٜ ! وـٔالالالالػ ٓ وظالالالالٚدٓؿ

 : ¢ذفؽ وهؿ يًِّقن ؿقفف 

وفُالالالالْٓؿ  ،رواه مًالالالالِؿ وؽالالالالره شإذا أؿّٔالالالالٝ افهالالالالالة ؾالالالالال صالالالالالة إٓ ادُتقبالالالالٜ»

يًالالالالتجٔزون خمٚفٍالالالالٜ هالالالالذا احلالالالالديٞ وؽالالالالره دٚؾيالالالالٜ مالالالالْٓؿ ظالالالالذ ادالالالالذهٛ ـالالالالٖن 

ادالالالذهٛ مًيالالالؿ ظْالالالدهؿ ودٍالالالقظ أـثالالالر مالالالـ أحٚديثالالالف ظِٔالالالف افهالالالالة وافًالالالالم ! 

ؾٚفقاجالالالٛ دٚوفالالٜ افالالالتخِص  ،افَالالقل أن آخالالالتال ف مالالذمقم يف افؼالاليًٜ ِالالٜومج

وٓ تْالالالٚزظقا ﴿ٌٚب والالالًػ إمالالالٜ ـالالالام ؿالالالٚل تًالالالٚػ : ٕٕالالالف مالالالـ أشالالال ،مْالالالف مالالالٚ أمُالالالـ

أمالالالالٚ افروالالالالٚ بالالالالف وتًالالالالّٔتف رمحالالالالٜ ؾخالالالالال ف أيالالالالٚت  ،﴾ؾتٍنالالالالِقا وتالالالالذهٛ رحيُالالالالؿ

 وٓ مًالالتْد فالالف إٓ هالالذا احلالالديٞ افالالذي ٓ أصالالؾ فالالف ظالالـ ،افُريّالالٜ ادكالالحٜ بذمالالف

 . ¢رشقل اهلل 
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 ،وهْالالالٚ ؿالالالد يالالالرد شالالالٗال وهالالالق : إن افهالالالحٚبٜ ؿالالالد اختٍِالالالقا وهالالالؿ أؾٚوالالالؾ افْالالالٚس

 أؾِٔحَٓؿ افذم ادذـقر ؟ .

( : ـالالال مالالٚ  08 - 03/  5وؿالالد أجالالٚب ظْالالف ابالالـ حالالزم رمحالالف اهلل تًالالٚػ ؾَالالٚل ) 

ووجٓتالالالف  ،ٕن ـالالالؾ امالالالرئ مالالالْٓؿ حتالالالرى شالالالٌٔؾ اهلل ،يِحالالالؼ أوفئالالالؽ رء مالالالـ هالالالذا

وؿالالد  ،ر أجالالرا واحالالدا فْٔتالالف اجلِّٔالالٜ يف إرادة اخلالالرؾالالٚدخىئ مالالْٓؿ مالالٖجق ،احلالالؼ

رؾالالالالالع ظالالالالالْٓؿ اإلثالالالالالؿ يف خىالالالالالالئٓؿ ٕ الالالالالؿ مل يتًّالالالالالدوه وٓ ؿهالالالالالدوه وٓ اشالالالالالالتٕٓٚقا 

وهُذا ـؾ مًِؿ إػ يقم افَٔٚمٜ ؾالٔام  ،وادهٔٛ مْٓؿ مٖجقر أجريـ ،بىٌِٓؿ

دالـ  ،وإٕالام افالذم ادالذـقر وافقظٔالد ادْهالقص ،خٍل ظِٔف مـ افديـ ومل يٌٌِف

بًالد بِالقغ افالْص إفٔالف  ¢وـالالم افٌْالل  ،ًِؼ بحٌؾ اهلل تًالٚػ وهالق افَالرانترك افت

داظٔالٚ إػ  ،مَِالدا ظٚمالدا فالخالتال ف ،وتًِالؼ بٍالالن وؾالالن ،وؿٔٚم احلجٜ بف ظِٔالف

وافًالالْٜ  متحريالالٚ يف دظالالقاه بالالرد افَالالران ،ؿٚصالالدا فٍِرؿالالٜ ،ظهالالٌٜٔ ومحٔالالٜ اجلٚهِٔالالٜ

وتالالالرك افَالالالران  ،ٚهِٔتالالالفوإن خٚفٍٓالالالٚ تًِالالالؼ بج ،ؾالالال٘ن واؾَٓالالالٚ افالالالْص أخالالالذ بالالالف ،إفٔٓالالالٚ

 ادختٍِقن ادذمقمقن . ؾٓٗٓء هؿ ،¢وـالم افٌْل 

وضٌَٜ أخرى وهؿ ؿقم بٌِٝ هبؿ رؿٜ افديـ وؿِٜ افتَقى إػ ضِٛ مٚ واؾالؼ 

 ،ؾٓالالالؿ يٖخالالالذون مالالالٚ ـالالالٚن رخهالالالٜ يف ؿالالالقل ـالالالؾ ظالالالٚمل ،أهالالالقاءهؿ يف ؿالالالقل ـالالالؾ ؿٚئالالالؾ

 . ¢مَِديـ فف ؽر ضٚفٌغ مٚ أو جٌف افْص ظـ اهلل وظـ رشقفف 

وهالالق أخالالذ ؿالالقل  ،ادًالالرو ف ظْالالد افٍَٓالالٚء شافتٍِٔالالؼ»نالالر يف اخالالر ـالمالالف إػ وي

 ،وؿالالد اختٍِالالقا يف جالالقازه ،وإٕالالام اتٌٚظالالٚ فِٓالالق ى أو افالالرخص ،افًالالٚمل بالالدون دفٔالالؾ

و الالالالقيزه مًالالالالتقحك مالالالالـ هالالالالذا  ،واحلالالالالؼ حتريّالالالالف فقجالالالالقه ٓ جمالالالالٚل أن فٌٔٚ الالالالٚ

وـالؾ هالذا مالـ  ! شمالـ ؿِالد ظٚدالٚ فَالل اهلل شالٚدٚ»وظِٔف اشالتْد مالـ ؿالٚل :  احلديٞ
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يقم ٓ يٍْع  ﴿ؾُـ يف حذر مْٓٚ إن ـْٝ ترجقافْجٚة  ،اثٚر إحٚديٞ افؤًٍٜ

 .﴾مٚل وٓ بْقن إٓ مـ أتك اهلل بَِٛ شِٔؿ

 .(144-1/141)«الضعيفة»
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 باب َٓ٘

 إٔف ؿٚل: ¢روي ظـ افٌْل 

ؾالالال٘ن مل  ،ٓ ظالالالذر ٕحالالالدـؿ يف ترـالالالف ،مٓالالالام أوتٔالالالتؿ مالالالـ ـتالالالٚب اهلل ؾٚفًّالالالؾ بالالالف»

ؾالالام ؿالالٚل  ،ؾالال٘ن مل يُالالـ شالالْٜ مْالالل مٚوالالٜٔ ،ؾًالالْٜ مْالالل مٚوالالٜٔ ،ب اهلليُالالـ يف ـتالالٚ

 ،ؾٖهيالالالٚ أخالالالذتؿ بالالالف اهتالالالديتؿ ،إن أصالالالحٚيب بّْزفالالالٜ افْجالالالقم يف افًالالالامء ،أصالالالحٚيب

 .شواختال ف أصحٚيب فُؿ رمحٜ

 ؿٚل اإلمٚم: مقوقع .

 ثؿ ؿٚل:

ؾالال٘ذا ظرؾالالٝ هالالذا ؾّالالـ افٌريالالٛ ؿالالقل افًالالٔقضل يف افرشالالٚفٜ ادنالالٚر إفٔٓالالٚ : يف 

 ،بالالالالٚختال ف ادالالالالذاهٛ بًالالالالده يف افٍالالالالروع ¢مْٓالالالالٚ إخٌالالالالٚره  ،ؾقائالالالالدهالالالالذا احلالالالالديٞ 

وروالالٚه بالالذفؽ وتَريالالره ظِٔالالف  ،ٕٕالالف مالالـ اإلخٌالالٚر بٚدٌٌٔالالٚت ،وذفالالؽ مالالـ مًجزاتالالف

وافتخٔر فُِِّػ يف إخذ بٖهيالٚ صالٚء ... ؾَٔالٚل فالف : أثٌالٝ  ،حٔٞ جًِف رمحٜ

َالالقل ومالٚ ذـالره مالـ افتخٔالر بٚضالؾ ٓ يُّالـ دًالِؿ أن يِتالزم اف ،افًالرش ثالؿ إَالش

وافًّالالؾ بالالف ظالالذ إضالؿالالف ٕٕالالف يالالٗدي إػ افتحِالالؾ مالالـ افتُالالٚفٔػ افؼالالظٜٔ ـالالام ٓ 

 خيٍك .

 .(147-1/146) «الضعيفة»
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 باب َٓ٘

 إٔف ؿٚل: ¢روي ظـ افٌْل 

ؾالٖوحك اهلل إال يالٚ دّالد  ،شٖفٝ ريب ؾالٔام اختِالػ ؾٔالف أصالحٚيب مالـ بًالدي»

ؾّالالـ  ،بًوالالٓٚ أوالالقأ مالالـ بًالالض ،إن أصالالحٚبؽ ظْالالدي بّْزفالالٜ افْجالالقم يف افًالالامء

 .شأخذ بقء امٚ هؿ ظِٔف مـ اختالؾٓؿ ؾٓق ظْدي ظذ هدى

 ؿٚل اإلمٚم: مقوقع .

ثالالؿ ؿالالٚل: روى ظالالـ ادالالز:ي رمحالالف اهلل إٔالالف ؿالالٚل : إن صالال  هالالذا اخلالالز ؾًّْالالٚه : 

ٓ عالالقز  ،ؾُِٓالالؿ ثَالالٜ مالالٗ ـ ظالالذ مالالٚ جالالٚء بالالف ،ؾالالٔام َِٕالالقا ظْالالف وصالالٓدوا بالالف ظِٔالالف

قـالالٚن ظْالالد إًٍٔالالٓؿ ـالالذفؽ مالالٚ خىالالٖ وأمالالٚ مالالٚ ؿالالٚفقا ؾٔالالف بالالرأهيؿ ؾِ ،ظْالالدي ؽالالر هالالذا

وٓ رجالالالع مالالالْٓؿ أحالالالد إػ ؿالالالقل  ،وٓ إُٔالالالر بًوالالالٓؿ ظالالالذ بًالالالض ،بًوالالالٓؿ بًوالالالٚ

 صٚحٌف ؾتدبر .

ظ احلالديٞ خالال ف ادًْالك افالذي محِالف ظِٔالف ادالز:ي رمحالف  ؿِٝ : افيٚهر مـ أفٍاٚل

فقه بالالالالرأهيؿ ،اهلل ال اخالالالالر ظالالالالذ أن  ،بالالالالؾ ادالالالالراد مالالالاٚل ؿالالالاٚل وظِٔالالالالف يُالالالالقن مًْالالالالك احلالالالالديٞ دفالالالأل

عٔالز  ¢إذ ـٔػ يًقغ فْٚ أن ٕتهالقر أن افٌْالل  ،¢فٔس مـ ـالمف  احلديٞ مقوقع

مل وادتقشالط يف افًِالؿ وماـل هالق  فْٚ أن َٕتدي بُؾ رجؾ مـ افهحٚبٜ مع أن ؾٔٓؿ افًاٚل

ٖيت ذـالره  ئؿ بٖـِالف ! ـالام شأل دون ذفؽ ! وـٚن ؾٔٓؿ مثال مـ يرى أن افزد ٓ يٍىر افهاٚل

 .بًد حديٞ

 .(149-1/147) «الضعيفة»
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 باب َٓ٘

 إٔف ؿٚل: ¢ظـ افٌْل  روي

 .شإٕام أصحٚيب مثؾ افْجقم ؾٖهيؿ أخذتؿ بَقفف اهتديتؿ»

 .ؿٚل اإلمٚم: مقوقع

 ثؿ ؿٚل: 

بالالؾ ٓ  ،( : ؾَالالد طٓالالر أن هالالذه افروايالالٜ ٓ تثٌالالٝ أصالالال 87/  0ؿالالٚل ابالالـ حالالزم ) 

ومالالالٚ يْىالالالؼ ظالالالـ ﴿:  ¢ٕن اهلل تًالالالٚػ يَالالالقل يف صالالالٍٜ ٌٕٔالالالف  ،صالالالؽ أ الالالٚ مُذوبالالالٜ

ؾالالال٘ذا ـالالٚن ـالمالالالف ظِٔالالف افهالالالالة وافًالالالالم يف  ،﴾قحك إن هالالالق إٓ وحالالل يالالال ،ىاقالالق

ومٚ ـالٚن مالـ اهلل تًالٚػ ؾالال  ،افؼيًٜ حَٚ ـِف وواجٌٚ ؾٓق مـ اهلل تًٚػ بال صؽ

ًٚ  ﴿خيتِالالالالػ ؾٔالالالالف فَقفالالالالف تًالالالالٚػ :   وفقـالالالالٚن مالالالالـ ظْالالالالد ؽالالالالر اهلل فقجالالالالدوا ؾٔالالالالف اختالؾالالالال

 .﴾ـثراً 

ؾّالالالالـ  ،﴾وٓ تْالالالالٚزظقا ﴿وؿالالالالد  الالالالك تًالالالالٚػ ظالالالالـ افتٍالالالالرق وآخالالالالتال ف بَقفالالالالف : 

بٚتٌٚع ـؾ ؿٚئؾ مالـ افهالحٚبٜ رِض اهلل ظالْٓؿ وؾالٔٓؿ  ¢ادحٚل أن يٖمر رشقفف 

وفقـالالٚن ذفالالؽ فُالالٚن بٔالالع اخلّالالر حالالالٓ اؿتالالداء  ،وؽالالره حيرمالالف ،مالالـ حيِالالؾ افقالالء

وحرامالٚ  ،وفُٚن أـؾ افزد فِهالٚئؿ حالالٓ اؿتالداء بالٖيب ضِحالٜ ،بًّرة بـ جْدب

اجٌٚ بًع وظثامن وضِحٜ وفُٚن ترك افًٌؾ مـ اإلـًٚل و ،اؿتداء بٌره مْٓؿ
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وأيب أيالالقب وأيب بالالـ ـًالالٛ وحرامالالٚ اؿتالالداء بًٚئنالالٜ وابالالـ ظّالالر وـالالؾ هالالذا مالالروى 

 ظْدٕٚ بٕٚشٕٚٔد افهحٔحٜ .

ت مالالالـ افهالالالحٚبٜ وأخىالالالٖوا ؾٔٓالالالٚ ثالالالؿ أضالالالٚل يف بٔالالالٚن بًالالالض أراء افتالالالل صالالالدر

( : ؾُٔالالالػ عالالالقز  80/  0ثالالالؿ ؿالالالٚل )  ،وبًالالالد امٚتالالالف ¢، وذفالالالؽ يف حٔٚتالالالف افًالالالْٜ

 ويهٌٔقن ؟ ! . تَِٔد ؿقم خيىئقن

( حتالالٝ بالالٚب ذم آخالالتال ف : وإٕالالام افٍالالرض ظِْٔالالٚ  03/  5وؿالالٚل ؿٌالالؾ ذفالالؽ ) 

ومالٚ صال  ظالـ  ،اتٌٚع مٚ جٚء بف افَران ظـ اهلل تًالٚػ افالذي ذع فْالٚ ديالـ اإلشالالم

افذي أمره اهلل تًٚػ بٌٔٚن افديـ ... ؾه  أن آختال ف ٓ عٛ  ¢رشقل اهلل 

واحتجالالقا بالالام روي  ،ا : آخالالتال ف رمحالالٜوؿالالد ؽِالالط ؿالالقم ؾَالالٚفق ،أن يراظالالك أصالالال

ؿالالالالالٚل : وهالالالالالذا  ،شأصالالالالالحٚيب ـالالالالالٚفْجقم بالالالالالٖهيؿ اؿتالالالالالديتؿ اهتالالالالالديتؿ»:  ¢ظالالالالالـ افٌْالالالالالل 

 احلديٞ بٚضؾ مُذوب مـ تقفٔد أهؾ افًٍؼ فقجقه ضوريٜ .

 أحدهٚ : إٔف مل يه  مـ ضريؼ افَْؾ .

 وهالق ظِٔالف افًالالم ؿالد أخالز أن ،مل عز أن يٖمر بام  ك ظْالف ¢وافثٚ:ي : إٔف 

 ،وـالالالذب ظّالالالر يف تٖويالالالؾ تٖوفالالالف يف اقجالالالرة ،أبالالالٚ بُالالالر ؿالالالد أخىالالالٖ يف تًٍالالالر ؾنالالاله

افالالالذي ٓ  ؾّالالالـ ادحالالالٚل ادّتْالالالع ،وخىالالالٖ أبالالالٚ افًالالالْٚبؾ يف ؾتٔالالالٚ أؾتالالالك هبالالالٚ يف افًالالالدة

 عقز افٌتٜ أن يُقن ظِٔف افًالم يٖمر بٚتٌٚع مٚ ؿد أخز إٔف خىٖ .

 ،ـ هذه افهٍٜم ¢وحٚصٚ فف  ،ؾُٔقن حْٔئذ أمر بٚخلىٖ تًٚػ اهلل ظـ ذفؽ

ؾالالال عالالقز أن يٖمرٕالالٚ بٚتٌالالٚع  ،وهالالق ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم ؿالالد أخالالز أ الالؿ خيىئالالقن

إٓ أن يُالالقن ظِٔالالف افًالالالم أراد َِٕٓالالؿ دالالٚ رووا ظْالالف ؾٓالالذا صالالحٔ   ،مالالـ خيىالاللء
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 ؾَد اهتدى افْٚؿؾ . ،ؾّـ أهيؿ َٕؾ ،ٕ ؿ رِض اهلل ظْٓؿ ـِٓؿ ثَٚت

وتنالالالالٌٔف ادنالالالالٌف  ،ؿقفالالالالف احلالالالالؼبالالالالؾ  ،ٓ يَالالالالقل افٌٚضالالالالؾ ¢وافثٚفالالالالٞ : أن افٌْالالالالل 

 ،ٕٕف مالـ أراد جٓالٜ مىِالع اجلالدي ،فِّهٌٔغ بٚفْجقم تنٌٔف ؾٚشد وـذب طٚهر

 ،بؾ ؿد وؾ والٓ بًٔالدا وأخىالٖ خىالٖ ؾٚحنالٚ ،ؾٖم جٜٓ مىِع افنضٚن مل هيتد

ؾٌىالالالؾ افتنالالالٌٔف ادالالالذـقر وووالالال   ،وفالالالٔس ـالالالؾ افْجالالالقم هيتالالالدى هبالالالٚ يف ـالالالؾ ضريالالالؼ

ًٚ ـذب ذفؽ احلديٞ وشَقضف ووقحٚ ضور  .ي

 .(152-1/149الضعيفة )

 باب َٓ٘

 ؿٚل اإلمٚم مًَِٚ ظذ حديٞ صالة افًك يف بْل ؿرييٜ:

ظالالذ افالالدظٚة مالالـ افًالالٍِٔغ  ( : حيالالتٟ بًالالض افْالالٚس افٔالالقم هبالالذا احلالالديٞ)تٌْٔالالف

إػ افُتالالالٚب  وؽالالالرهؿ افالالالذي يالالالدظقن إػ افرجالالالقع ؾالالالٔام اختِالالالػ ؾٔالالالف ادًالالالِّقن

خالالال ف افهالالحٚبٜ يف هالالذه  أؿالالر ¢حيالالتٟ أوفئالالؽ ظالالذ هالالٗٓء بالالٖن افٌْالالل  ،وافًالالْٜ

إٔالالالالف مل يًْالالالالػ  ٕٕالالالالف فالالالالٔس يف احلالالالالديٞ إٓ ،وهالالالالل حجالالالالٜ داحوالالالالٜ واهٔالالالالٜ ،افَهالالالالٜ

أن مالالالـ  وؾٔالالالف ،وهالالالذا يتٍالالالؼ  ٚمالالالٚ مالالالع حالالالديٞ آجتٓالالالٚد ادًالالالرو ف ،واحالالالدا مالالالْٓؿ

 ؾُٔالػ يًَالؾ أن يًْالػ مالـ ؿالد أجالر ؟! وأمالٚ محالؾ ،اجتٓد ؾٖخىٖ ؾِف أجر واحالد

ٚفٍتالالف فِْهالالقص افَٚضًالالٜ أمالالرة احلالالديٞ ظالالذ اإلؿالالرار فِخالالال ف ؾٓالالق بٚضالالؾ دخ

ؾالالال٘ن »ـَقفالالالف تًالالالٚػ :  ،إػ افُتالالالٚب وافًالالالْٜ ظْالالالد افتْالالالٚزع وآخالالالتال ف بالالالٚفرجقع

رء ؾالالالردوه إػ اهلل وافرشالالالقل إن ـْالالالتؿ تٗمْالالالقن بالالالٚهلل وافٔالالالقم أخالالالر  تْالالالٚزظتؿ يف

ومالالٚ ـالالٚن دالالٗمـ وٓ مٗمْالالٜ إذا ؿٙالال اهلل ». وؿقفالالف  شوأحًالالـ تالالٖويال  ذفالالؽ خالالراً 
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أيٜ . وإن ظجٌل ٓ يُٚد يْتٓل   شقن قؿ اخلرة مـ أمرهؿأمرا أن يُ ورشقفف

ؾ٘ذا دظقا إػ افتحٚـؿ إفٔالف ؿالٚفقا :  ،يزظّقن أ ؿ يدظقن إػ اإلشالم مـ إٔٚس

! وهالالالق حالالالديٞ والالالًٔػ ٓ شاخالالالتال ف أمتالالالل رمحالالالٜ»افهالالالالة وافًالالالالم :  ؿالالالٚل ظِٔالالالف

تًالالٚػ اهلل  وهالالؿ يَالالرؤون ؿالالقل ،حتََٔالالف يف أول هالالذه افًًِالالِٜ أصالالؾ فالالف ـالالام تَالالدم

إٕالالام ـالالٚن ؿالالقل ادالالٗمْغ إذا دظالالقا إػ اهلل ورشالالقفف فالالٔحُؿ » يف ادًالالِّغ حَالالٚ:

. وؿالالد بًالالط افَالالقل يف شوأضًْالالٚ وأوفئالالؽ هالالؿ ادٍِحالالقن بٔالالْٓؿ أن يَقفالالقا شالالًّْٚ

 ،ويف ؿقل أحد افالدظٚة : ٕتًالٚون ظالذ مالٚ اتٍَْالٚ ظِٔالف ،هذه ادًٖفٜ بًض افقء

ـِّالالالٜ »ٔالالالؼ ال ـتٌتالالالف ظالالالذ رشالالالٚفٜ يف تًِ ،اختٍِْالالالٚ ؾٔالالالف ويًالالالذر بًوالالالْٚ بًوالالالٚ ؾالالالٔام

 .ف يتٚح ال إظٚدة افْير ؾٔف ويْؼيًؿ ًٍٕف ! فًِ ٕحد ادًٚسيـ مل ششقاء

 .(4/448) «الضعيفة»
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 ضبب اختالفات اجلُاعات ايط١ٝٓ

بٚفًْالالالالالٌٜ ٓختالؾالالالالالٚت اجلامظالالالالالٚت افًالالالالالْٜٔ هالالالالالؾ هالالالالالل اختالؾالالالالالٚت يف  افًالالالالالٗال:

مالثالً يف روايالٚت خمتٍِالٜ  إصقل يًْالل: مثالؾ افًَٔالدة اإلشالالمٜٔ، أو اختالؾالٚت

 مثؾ إحٚديٞ ..

 ظٍقًا حتك أشتىٔع اجلقاب مٚ تًْل بٖهؾ افًْٜ يًْل: ؿدياًم؟ افنٔخ:

ًٚ َ يًْل ادقجقديـ أن َٕقل. افًٗال:  ؿدياًم وحديث

 صًٛ ؿِٔالً اجلقاب ظـ هذا افًٗال إٓ بًد  ٓٔد افنٔخ:

ثالالالٜ ذفالالالؽ وـالالالؾ هالالالذه ؿالالالدياًم مًالالالرو ف ظْالالالد افًِالالالامء وافٍَٓالالالٚء أن أهالالالؾ افًالالالْٜ ثال

ادالالذاهٛ تْتّالالالل إػ افًالالالْٜ بٌالالض افْيالالالر ظالالالـ صالالالقاهبٚ وخىئٓالالٚ فُالالالـ ٌٕٓالالالٝ مالالالـ 

 حٔٞ إٓتامء ؾٓذه ادذاهٛ هل ثالثٜ يف افًَٔدة، وأربًٜ يف افٍروع.

ؾٚدالالذاهٛ افثالثالالٜ ادتًَِالالٜ بٚفًَٔالالدة هالالل: مالالذهٛ أهالالؾ احلالالديٞ وهالالق افالالذي 

 ٕتٌْٚه وٓ ٕرى بف بديالً.

 ادٚتريديٜ.وادذهٛ افثٚ:ي: مذهٛ 

 وادذهٛ افثٚفٞ: إصًريٜ، أو إصٚظرة.

ًٚ مالـ  أمٚ ؾٔام يتًِؼ بٚدًٚئؾ افٍَٓٔالٜ ؾُُِالؿ يًالر ف أن ادالذاهٛ أربًالٜ ضًٌال
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أهالالالؾ افًالالالْٜ: ادالالالذهٛ احلٍْالالالل وادالالالٚفُل وافنالالالٚؾًل واحلْالالالٌع، افٔالالالقم خيتِالالالػ 

بًض آختال ف هذا افتٍهٔؾ ؾِٔس هْٚك أن ضٚئٍٜ تْتّل إػ افًْٜ بالٚدًْك 

ًٚ، مًروؾغ بٖشامء متًددة وـِٓٚ تْتٓل إػ افًّؾ بٚحلالديٞ ا فًٚم إتامًء ثؿ تٌْٔ

وافًْٜ ؾٍل اقْالد وافٌٚـًالتٚن يَالٚل: أهالؾ احلالديٞ مالثالً، يف مكال يَالٚل: إٔهالٚر 

افًْٜ، يف شقريٚ وهٚهْٚ يَٚل: افًٍِٔقن، ؾٓٗٓء يْتّقن ساحٜ إػ افًْٜ وٓ 

ًٚ مالالـ هالالذه ادالالذاهٛ بٚفالالذات  فًِّٓالالؿ بالالٖن يف ـالالؾ مالالذهٛ مالالـ افًالالْٜ يتٌْالالقن مالالذهٌ

ومـ احلديٞ مٚ ٓ يقجد يف ادذاهٛ إخرى، ؾ٘ذا هؿ إتّالقا دالذهٛ واحالد 

ؾَالالالالد يٍالالالالقعؿ رء مالالالالـ اخلالالالالر ادقجالالالالقد يف ادالالالالذاهٛ إخالالالالرى افِٓالالالالؿ إٓ ؾالالالالٔام 

يتًِؼ بٚفًَٔدة ؾٓؿ يتًُّقن بّذهٛ أهؾ احلديٞ وأهؾ افًْٜ وظذ رأشٓؿ 

أهؾ احلديٞ ؾٔام يتًِؼ بٚفًَٔالدة يٍّٓالقن افُتالٚب اإلمٚم أمحد رمحف اهلل  ٕن 

 ًٚ ًٚ فِّالالذاهٛ إخالالرى امالالٚ ذـرٕالالٚه إٍالال وافًالالْٜ ظالالذ مالالْٟٓ افًالالِػ افهالالٚف  خالؾالال

ـٚدٚتريديالالالٜ وإصالالالًريٜ ؾٓالالالؿ ٓ يتٌْالالالقن هالالالذا إشالالالِقب أو هالالالذا ادالالالْٟٓ يف ؾٓالالالؿ 

ًٚ ٕحالـ ظالذ مالْٟٓ افًالِػ  افُتٚب ويف افًْٜ، أي: ٓ يَقفقن: ٓ إتامًء وٓ تٌْٔ

 افهٚف  يف ؾٓؿ أيٚت ويف ؾٓؿ إحٚديٞ.

بؾ ؿد ؿٚل بًوٓؿ ـِّٜ ـْٚ ٕتّْك أن ٓ يَققٚ، وهل ـِّالٜ منالٓقرة مًالِّٜ 

ظْالالدهؿ ٓ صالالٜٔ ؾٔٓالالٚ ومالالع إشالالػ حٔالالٞ ؿالالٚفقا: مالالذهٛ افًالالِػ أشالالِؿ ومالالذهٛ 

اخلِالالػ أظِالالؿ وأحُالالؿ، ؾٓالالذا افتٍهالالٔؾ بٚفًْالالٌٜ فِٔالالقم ٓ يْىٌالالؼ دالالٚذا؟ ٕٕالالؽ إذا 

ٚحٜٔ إوػ، أي: ؾٔام يتًِؼ بٚفًَٔدة ؾٖٕٝ ٕٚدرًا مٚ  الد أخذت ادًٖفٜ مـ افْ

مالالـ يَالالقل فالالؽ: إٔالالٚ أصالالًري أو إٔالالٚ مٚتريالالدي مالالٚ  الالد مالالـ يَققالالٚ  ٕٕالالف مالالع إشالالػ 

افنديد مل تًد افًَٔدة تدرس دراشٜ جٚمًٜ يف اددارس بالؾ يف اجلٚمًالٚت إٓ 
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تقجالد ٕتػ متٍرؿٜ، وإذا درشٝ يف افٌٚفالٛ خيتِالػ ذفالؽ بالٚختال ف افالٌالد افتالل 

 ؾٔٓٚ تِؽ اجلٚمًٚت.

مالالثالً: يف ادٌالالالرب، ادٌالالرب ـِالالالف ابتالالالداًء مالالـ فٌٔٔالالالٚ مالالثالً وإتٓالالالًٚء إػ ادٌالالالرب 

ؾٓالالؿ يدرشالالقن افًَٔالالدة إصالالًريٜ، ـالالذفؽ مالالثالً يف مكالال، بٔالالْام يف افالالٌالد افسـٔالالٜ 

مالالالثالً وـثالالالر مالالالـ بالالالالد إظالالالٚجؿ ؿالالالدياًم يدرشالالالقن مالالالذهٛ ادٚتريالالالدي، فُالالالـ افٔالالالقم 

ًٚ، ـالالالام إٔالالالف والالالٚع أن يَالالالقل والالالٚظٝ هالالالذه افتخههالالالٚت بٚ فًالالالٌٛ افالالالذي ذـرتالالالف إٍالالال

واحد مـ ظٚمٜ افْٚس: إٔٚ حٍْل أو صٚؾًل أو مٚفُل أو حْالٌع إٓ مالٚ ٕالدر جالدًا 

ًٚ مل يًد افٍَف يدرس يف اجلٚمًٚت ـام ـٚن افٍَف يدرس ؿدياًم  دٚذا؟ ٕٕف أيو

ًٚ ـالام ٕنالٚهد أن دـتالقر متخال رج يف احلَِٚت افًِّٔالٜ يف ادًالٚجد، وإٕالام أيوال

مًالالف صالالٓٚدة يف افؼالاليًٜ فُالالـ هالالق مل يالالدرس إٓ مًالالٚئؾ ؿِِٔالالٜ متٍرؿالالٜ ؾالالٔام يتًِالالؼ 

بٚفٍَف  ٕٕف افىريَٜ افًٚبَٜ افتل ـٕٚٝ إٍٔع وأثّر ضريَٜ احلَِٚت مل تًد أن 

 مقجقدة مع إشػ افنديد يف ادًٚجد.

مل يٌالالالالالؼ إذًا يف ادٔالالالالالدان ادقجالالالالالقد افٔالالالالالقم إٓ مالالالالالـ يْتّالالالالالل إػ افًالالالالالْٜ ساحالالالالالٜ 

ًٚ  ومْٓجًٚ  شقاًء بٚفًَٔدة أو يف افٍَف، أمٚ ادالذاهٛ افَديّالٜ ؾٓالل ـالام ذـالرت إٍال

قن وإصًريقن وافٍَف ـالام تًِّالقن يثالثٜ يف افًَٔدة: أهؾ احلديٞ وادٚتريد

 افٔقم.

هالالالذه ادالالالذاهٛ ـِٓالالالٚ بالالالال صالالالؽ ٓ يقجالالالد مالالالذهٛ مْٓالالالٚ يتالالالزأ مالالالـ افًالالالْٜ أو مالالالـ 

ًٚ افًّالالالالؾ بٚحلالالالالديٞ، وهالالالالذه َٕىالالالالٜ يف افقاؿالالالالع عالالالالٛ إٓتٌالالالالٚ ْمْاَلالالالٚ إًٕالالالالٕٚ ه قالالالالٚ ... َؿق 

مًالالالِاًم يَالالالقل: إٔالالالٚ ٓ أظّالالالؾ بٚحلالالالديٞ، ؾٓالالالذا خالالالرج مالالالـ مجٚظالالالٜ ادًالالالِّغ  ٕن 

احلالالديٞ هالالق افالالذي بالالف يًالالتىٔع افًالالٚمل أن يٍٓالالؿ ـالالالم اهلل تٌالالٚرك وتًالالٚػ، وفالالذفؽ 
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ترـٝ أمريـ فـ »أـد هذا ادًْك ظِٔف افهالة وافًالم يف احلديٞ ادًرو ف: 

 ـتالالالالالٚب اهلل وشالالالالالْتل وٓ يتٍرؿالالالالالٚ حتالالالالالك يالالالالالردا ظالالالالالع توالالالالالِقا مالالالالالٚ إن  ًالالالالالُتؿ هبالالالالالام

ؾْجالالالد ادًالالالِؿ يَالالالقل: إٔالالالٚ ٓ اخالالالذ بٚحلالالالديٞ، فُالالالـ يقجالالالد مًالالالِّقن  شاحلالالالقض

بٕٚفق ف ادٗفٍٜ، بؾ يقجد ماليغ مالـ يًٍِالقن ذفالؽ ظّالالً وفالٔس اظتَالٚدًا، وؿالد 

 عدون قؿ مـ إظذار مٚ يُقن ظذرًا ظْد اهلل ظز وجؾ ومٚ ٓ يُقن.

تخالالالرجغ مالالالـ ـِٔالالالٚت افؼالالاليًٜ ٓ يتجالالالٚوبقن مالالالع افالالالدظقة مالالالثالً: ـثالالالر مالالالـ اد

افًالالالٍِٜٔ افتالالالل تالالالدظقا مجٔالالالع ادًالالالِّغ فًِّالالالؾ بالالالام ثٌالالالٝ يف افًالالالْٜ وظالالالدم افتالالالزام 

مذهٛ مًغ ٕن ذفؽ مٚ أمر بالف افَالران وافًالْٜ أوًٓ ثالؿ مالٚ أمالرت بالف إئّالٜ أئّالٜ 

ًٚ ؾِالامذا ٓ يٍَالقن بالٚدقؿػ مالع اجلّٓالقر افالداظل إػ افًّالؾ بٚف ُتالٚب افٍَف ثٕٚٔال

وافًالالالْٜ، يَقفالالالقن فالالالؽ: ٕحالالالـ مالالالٚ َٕالالالدر أو مالالالٚ ظْالالالدٕٚ ضٚؿالالالٜ هالالالذه حتتالالالٚج إػ ظِالالالؿ 

 بٚفُتٚب وافًْٜ وظِؿ أصقل احلديٞ وظِؿ أصقل افٍَف وإػ اخره.

ًٚ بحٞ ضقيؾ وفْٚ ظِٔف أجقبٜ ـثرة فُـ افَهد أن أن َٕقل:  ن إوهذا ضًٌ

بٚفُتالٚب  ادقجقد يف افًالٚحٜ أن ٓ تقجالد ٕالٚس سحيالغ يالدظقن إػ افًّالؾ

وافًْٜ إٓ افذيـ يْتّقن إػ افًّؾ بٚحلديٞ وافًالْٜ، أمالٚ أخالرون ؾُالؾ مالْٓؿ 

ؿالالالٕٚع بالالالام درس أو بالالالام مل يالالالدرس إن ـالالالٚن درس ادٚتريديالالالٜ ؾٓالالالق مٚتريالالالدي وهالالالذا 

يٌِٛ ظالذ إتالراك ادتًهالٌغ  الٚم افتًهالٛ فِامتريديالٜ يف افًَٔالدة وفِحٍْٔالٜ 

 يف افٍروع.

ظْالالالدٕٚ يف شالالالقريٚ: هالالالٚت يالالالدك وّٕقالالال ٓ  أمالالالٚ مجالالالٚهر افْالالالٚس ؾُالالالام يَقفالالالقن

يًر ف هق حٍْل أو صٚؾًل؟ وفذفؽ ٕجد ـثر مـ أئّٜ ادًٚجد مـ ٕٚحٜٔ تالراه 

 ًٚ يهالالع ـٖٕالالف صالالٚؾًل، مالالـ ٕٚحٔالالٜ أخالالرى تالالراه ـٖٕالالف حٍْالالل ؾٓالالق ـالالام يَقفالالقن أيوالال
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 ظْدٕٚ: حٍْنًل 

 يًْل: ـقـتٔؾ أشتٚذٕٚ   مداخِٜ:

ًٚ جالدًا  الد إمالٚم يرؾالافنٔخ: ع يديالف وحيالرص ظالذ افَْالقت يًْالل مالثالً واوالح

يف صالة افٍجر ـٖٕف مـ افقاجٌٚت، فُْف ٓ يتقرك يف افهالة يف افتنالٓد دائالاًم 

يٍالالالسش يٍالالالسش، مالالالع إٔالالالف هالالالذا مالالالذهٛ اإلمالالالٚم افنالالالٚؾًل أوًٓ، وامالالالٚ حالالالض  ظِٔالالالف 

ٌٕالالف  شادجّالالقع ذح ادٓالالذب»بهالالقرة خٚصالالٜ اإلمالالٚم افْالالقوي يف ـتٚبالالف افًيالالٔؿ: 

ًالالالالالٜ بالالالالالٚفتقرك هالالالالالذه، وفًِالالالالالف والالالالالؿ إفٔٓالالالالالٚ بجًِالالالالالٜ ظالالالالالذ إٔالالالالالف عالالالالالٛ آظتْالالالالالٚء بٚجلِ

ًٚ ٓ يًٍِق الالٚ، ؾالالام تالالدري هالالذا حٍْالالل ٕٕالالف مالالٚ يتالالقرك ومالالٚ  آشالالساحٜ، وهالالذه أيوالال

عِالالس جًِالالٜ آشالالساحٜ، فُالالـ اؿتْالالع إٔالالف رؾالالع افٔالالديـ شالالْٜ ؾٓالالق يرؾالالع، أو ظالالذ 

افًُالالس مالالـ ذفالالؽ هالالق صالالٚؾًل ؾرؾالالع تَِٔالالدًا دذهٌالالف فُالالـ مالالٚ بٔتالالقرك وٓ عِالالس 

ًٚ فِْٚس.جًِٜ آشساحٜ   تًٌ

ٓ أدري ـْالالالالٝ أجٌتالالالالؽ ظالالالالام شالالالالٖفتف؟ فُالالالالـ إذا ـالالالالٚن هْالالالالٚك أصالالالالٔٚء بحٚجالالالالٜ إػ 

 اشتٔوٚح ؾام ظْدي مٕٚع.

 يٚ صٔخ! ... أـّؾ ظذ شٗافف أو أشتقو  .. افًٗال:

 ٓ، اشّ  ال اجًِف هق يًىل ؾرصٜ فٌره .. افنٔخ:

 تٍوِقا... إشئِٜ ترتٌط ظذ ٍٕس ادقوقع ... مداخِٜ:

 ختال ف يف افٍروع أو إصقل؟آ افًٗال:

 ـالمهٚ . افنٔخ:
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 يف إصقل يٚ صٔخ مثؾ مٚذا يًْل؟ افًٗال:

 ٕٖخذ ادذاهٛ افثالثٜ، هذه أصقل أو ؾروع؟  افنٔخ:

 أصقل.. مداخِٜ:

 ٓ تْىَقن؟ اهٛ افثالثٜ أصقل أو ؾروع؟ مٚ فُؿادذ افنٔخ:

 أصقل .. مداخِٜ:

 افًَٔدة ؾَالط، أس إصالقل هذه أصقل مٚ هل ؾروع ٕ ٚ تٌحٞ يف افنٔخ:

ـِٓالالٚ اإليالالامن  ٕٕالالف بالالدون إيالالامن ٓ يٍْالالع أي رء ـالالام هالالق مَىالالقع بالالف ظْالالد مجٔالالع 

ادًالالِّغ، ؾالالام رأيُالالؿ إذا ـالالٚن افًِالالامء اختٍِالالقا يف هالالذا إس ويف هالالذا إصالالؾ 

أٓ وهق اإليامن؟! اختٍِقا ؾٔف، هؾ اإليامن ؿقل وظّؾ أو اظتَالٚد وظّالؾ ويتٌالع 

ًٚ افَقل،   أم هق اظتَٚد وفٔس افًّؾ مـ اإليامن؟ مذهٌٚن:افًّؾ ضًٌ

أهالالؾ احلالالديٞ وإصالالٚظرة يَقفالالقن: ؿقفالالٜ احلالالؼ يف اظتَٚدٕالالٚ: اإليالالامن اظتَالالٚد 

ـَ ﴿وظّؾ  وفذفؽ ٓ تٖيت ايٜ تذـر اإليامن إٓ وتذـر مًف افًّؾ افهٚف   ِذي اف ال

ٚحِلَِٚت  ُِقا افه  ِّ  .[36]البقرة:﴾اَمُْقا َوَظ

ن هالالالق آظتَالالالٚد ؾَالالالط وفالالالٔس افًّالالالؾ افهالالالٚف  مالالالـ ادٚتريديالالالٜ يَقفالالالقن: اإليالالالام

اإليامن، هذا اختال ف ـام ؿِْٚ يف أصؾ افؼيًٜ وهق اإليامن، تٍرظالٝ مالـ هالذا 

آخالالالتال ف اخالالالتال ف اخالالالر: هالالالؾ يزيالالالد اإليالالالامن ويالالالَْص، أم ٓ يزيالالالد وٓ يالالالَْص؟ 

ؿقٓن: مـ يَقل: بٖن اإليامن اظتَٚد وظّؾ يَقل: يزيد ويَْص، زيٚدتف افىٚظٜ 

 دًهٜٔ.وَٕهٕٚف ا

مالالـ يَالالقل: بالالٖن اإليالالامن اظتَالالٚد وفالالٔس يالالدخؾ ؾٔالالف افًّالالؾ افهالالٚف  يَقفالالقا: ٓ 
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 يزيد وٓ يَْص.

أن وصِْٚ يف هذه افَؤٜ اقٚمٜ إػ إٔف يقجالد اختالؾالٚن أو يقجالد مالذهٌٚن 

يف افًَٔالالدة يف افٍٓالالؿ، فُالالـ تٍالالرع مالالـ هالالذا آخالالتال ف اخالالتال ف ؾَٓالالل، ٓ يالالزال 

قز دالالـ يًتَالالد أن اإليالالامن ٓ يزيالالد وٓ مًالالىقرًا يف بىالالقن افُتالالٛ وهالالق: هالالؾ عالال

يالالَْص أن يتالالزوج امالالرأة تًتَالالد بالالٖن اإليالالامن يزيالالد ويالالَْص أم ٓ عالالقز؟ صالالدرت 

َالالقن مالالذهٌٓؿ يَقفالالقن: افالالذيـ يَقفالالقن: ٌ  ىَ ؾتالالقى بٖٕالالف ٓ عالالقز دالالٚذا؟ أن هالالؿ يُ 

بٖن اإليامن يزيد ويَْص إذا شئؾ أحدهؿ: هؾ إٔٝ مٗمـ؟ يَالقل: إٔالٚ مالٗمـ إن 

افذيـ يَقفقن: ٓ يزيد وٓ يَْص إذا ؿٔؾ قالؿ: هالؾ إٔالٝ مالٗمـ يَالقل صٚء اهلل، و

ًٚ يَالالقل: إٔالالٚ ٓ أتالالزوج امالالرأة  ًٚ، هالالذا افالالذي يَالالقل: إٔالالٚ مالالٗمـ حَالال فالالؽ: إٔالالٚ مالالٗمـ حَالال

 تنؽ يف إيام ٚ تَقل: إٔٚ مٗمْٜ إن صٚء اهلل.

أن  هُذا صدرت ؾتقى وظّؾ هبٚ أصحٚب هذا افرأي ظؼالات افًالْغ، إػ

ٓالالؿ وفًالالؾ بًالالض احلالالٚضيـ يًرؾالالقن تًٍالالر.. مىٌالالقع هالالذا ئجالالٚء أحالالد ـٌالالٚر ظِام

افتًٍر تًٍر أبالق افًالًقد مٍتالل افثَِالغ، هالذا مالـ ـٌالٚر ظِالامء إحْالٚ ف، أجالٚب 

وؿالالد شالالئؾ: هالالؾ عالالقز حلٍْالالل أن يتالالزوج بنالالٚؾًٜٔ؟ ؿالالٚل: عالالقز تْالالزيالً قالالٚ مْزفالالٜ 

أهالالالؾ افُتالالالٚب، وهالالالذا مًْالالالٚه مالالالع إشالالالػ: مًْالالالٚه خىالالالر ٓ عالالالقز افًُالالالس عالالالقز 

بٚظتٌٚره رجؾ أن يتزوج صٚؾًٜٔ بٚظتٌٚرهٚ امرأة صٚرت ـٚفُتٚبٜٔ، فُـ  فِحٍْل

افُتالالٚيب عالالقز فالالف أن يتالالزوج مًالالِّٜ؟! ٓ، ؾالالام عالالقز فِنالالٚؾًل افالالذي ينالالؽ يف 

إيامٕف بزظّٓؿ أن يتزوج حٍْٜٔ، هذا ـِف مُتقب يف افُتٛ، وإن صئتؿ شّٔٝ 

 فُؿ بًض أشامئٓٚ.

صالقل يف أس إصالقل، ثالؿ هذا يٚ مجٚظالٜ مقجالقد وخالال ف ـالام تالرون يف إ
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هْالالٚك مًالالٚئؾ ـثالالرة وـثالالرة جالالدًا فالالٔس مالالـ افًالالٓؾ ظالالذ ظٚمالالٜ افْالالٚس أن يالالدرـقهٚ 

ـٓذه ادًٖفٜ، إٔتؿ تًِّالقن أن اخلالال ف افَالديؿ افالذي أثالٚره ادًتزفالٜ خٚصالٜ يف 

 زمـ دوفٜ ادٖمقن افًٌٚد.

: هذا افَران هؾ هق ـالم اهلل، أم فالٔس بُالالم اهلل؟ ؾٖهالؾ افًالْٜ ـِٓالؿ يَقفالقن

افَالالالالالران ـالالالالالالم اهلل، ادًتزفالالالالالٜ يَقفالالالالالقا: ٓ، هالالالالالذا افَالالالالالران ـالالالالالالم اهلل فُالالالالالـ ـالالالالالالم اهلل 

خمِقق يًْل: فٔس هق بُالم اهلل ظز وجؾ، هْٚ أن تيٓر افدؿٜ يف ادقوقع  

ًٚ، أهالالالالؾ احلالالالالديٞ  ًٚ وخيتٍِالالالالقن مًْالالالال ٕن مالالالالذاهٛ افًالالالالْٜ افثالثالالالالٜ أن يِتَالالالالقا فٍيالالالال

ًٚ، وهالالق ـالالالم يَقفالالقا: ـالالالم اهلل صالالٍٜ مالالـ صالالٍٚت اهلل ويًالالتحٔ ؾ أن يُالالقن خمِقؿالال

مًالالّقع تًالالالًّف ادالئُالالالٜ.. تًالالالًّف افرشالالالؾ.. ٕن اهلل يَالالالقل مالالالثالً افالالالذي ؿالالالٚل يف 

ْع دَِالالٚ ﴿حالالؼ مقشالالك: ـِالالؿ اهلل مقشالالك تُِالالٔاًم، ؿالالٚل فالالف دالالٚ ـِّالالف تُِالالٔاًم:  ِّ تَ َؾْٚشالال

ال *ُيقَحك  ٚ َؾْٚظٌاُلْد:ِي َوَأؿاِلِؿ افه ال إَل ٓ  َأ َف إِ ٚ اهلل ُ ٓ إِفاَل إَل ْاِلل َأ  ٕ ِريإِ ـْ  [11-12]طة::﴾َة فاِلِذ

 ؾ٘ذًا: ؿٚل فف: اشتّع، أي: ـالم اهلل مًّقع.

ًٚ بٖن ـالم اهلل أحر ف وهذا مٚ سح  ويًز ظْف ظِامء احلديٞ أهؾ افًْٜ حَ

مـ ؿالرأ افَالران ؾِالف بُالؾ حالر ف »بف ظِٔف افهالة وافًالم يف احلديٞ افهحٔ : 

حالالر ف ومالالٔؿ  ظؼالال حًالالْٚت، ٓ أؿالالقل: أفالالػ ٓم مالالٔؿ حالالر ف بالالؾ أفالالػ حالالر ف وٓم

ؾُالالالالم اهلل ظْالالالد أهالالالؾ احلالالالديٞ مًالالالّقع ظْالالالد ادهالالالىٍغ إخٔالالالٚر، وفالالالف  شحالالالر ف

 أحر ف.

أمٚ ظْد ادذهٌغ أخريـ مـ أهؾ افًْٜ ؾُالم اهلل ظْدهؿ فٔس بحر ف وٓ 

هالالق مًالالّقع ويًالالزون ظالالـ هالالذا افٍْالالل بًٌالالٚرة مثٌتالالٜ يف زظّٓالالؿ ـالالالم اهلل ٍٕزالال، 

ًٚ ـالالالالالٚفًِؿ ويَقفالالالالالقن بالالالالالٚفُالم افٍْزالالالالال أي: افُالالالالالالم افٍْزالالالالال  يف تًٌالالالالالرهؿ  ٚمالالالالال



 العالمة األلباىي وفكُ اخلالف ------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

303 

اإلقالالل، أي: ٓ هالالق يًالالّع وٓ هالالق يالالرى وٓ أي رء، هْالالٚ اصالالتد افْالالزاع بالالغ أهالالؾ 

احلالالديٞ وبالالغ إصالالٚظرة وادٚتريديالالٜ  ٕن هالالٗٓء ظْالالدمٚ يَقفالالقن: ـالالالم اهلل ؽالالر 

خمِقق يًْقن: افُالم افٍْز، يًْل: يًْقن مٚ ينٌف افًِؿ اإلقل ادًتَر يف 

 ٕٚف وتًٚػ، ٓ يًْقن مٚ ئًْف احلديٞ ومٚ ئًْف افَران.افذات اإلقٜٔ شٌح

فق أراد اإلًٕٚن حيك أيٚت فربام بٌِٝ ادئٚت افتل ؾٔٓالٚ خمٚضٌالٜ اهلل ظالز 

َدمَ ﴿وجالالالالالؾ فالالالالالًٌض خَِالالالالالف:  ِٔ ُجُدوا  ِٜ اْشالالالالال الالالالال َُ الئِ َّ ِْ
ْاَلالالالالٚ فِ ِْ ، ؿالالالالالٚل [21]البقةةةةةرة:﴾َوإِْذ ُؿ

ُٝ ﴿إلبِالالٔس:  الال َْ َِ ُجَد دَِالالٚ َخ الال ًْ َؽ َأْن َت الال ًَ ٚ َمَْ ؿالالٚل: ؿالالٚل! مالالٚ هالالذا  [76]ص:﴾بَِٔالالَدي   َمالال

افُالالالالالالم؟! ظْالالالالالد أهالالالالالؾ احلالالالالالديٞ ظالالالالالرؾتؿ، يًْالالالالالل: ربْالالالالالٚ خيٚضالالالالالٛ ادم.. خيٚضالالالالالٛ 

ادالئُالالٜ.. خيٚضالالٛ إبِالالٔس يف حليالالٜ مًْٔالالٜ، وإذ هالالذه طرؾٔالالٜ يف افٌِالالٜ افًربٔالالٜ، 

َدمَ ﴿يف طر ف مًغ ربْٚ ؿٚل فِّالئُٜ:  ِٔ  .[21]البقرة:﴾اْشُجُدوا 

ٍْزالالالال وٓ يَقفالالالالقن بالالالالٚفُالم افٍِيالالالالل ؾٓالالالالٗٓء أمالالالالٚ افالالالالذيـ يَقفالالالالقن بالالالالٚفُالم اف

ٚ ﴿يَقفالقن ومالـ ظجالٛ مالٚ يَقفالقن ربْالٚ ظْالدمٚ ؿالٚل دقشالك:  َؽ َيالال
ْٔاِل ِّ اِْلَؽ بَِٔ ٚ تِ َوماَل

ك﴿مْذ إزل ربْالٚ يَالقل:  [17]ط::﴾ُمقَشك ٚ ُمقشاَل َؽ ياَل
ْٔاِل ِّ اِْلَؽ بَِٔ ٚ تِ  [17]طة::﴾َوماَل

يَقفالالالقن ؾٓالالالذا خالالالال ف احلََٔالالالٜ يالالالٗدي إػ إُٕالالالٚر مًجالالالزة افَالالالران  ٕن ادًتزفالالالٜ 

 ساحٜ: هذا خمِقق.

ًٚ مالالع ادًتزفالالٜ ظَٔالالدةَ ً  ٕ الال ٓ  ؿإصالالٚظرة وادٚتريديالالٜ مالالع أهالالؾ احلالالديٞ فٍيالال

يُْرون افًِؿ اإلقل افَٚئؿ يف ذات اهلل ظز وجؾ وصٌٔف مٚ اختَِالقه مالـ آشالؿ 

 ًٚ افُالم افٍْز، خال ف افقاؿع يًْل: مع إشػ ظذ ظُس مٚ تًًّقن  ٚمال

ـٚترة ادًالالٚسيـ أن اخلالالال ف يالالٚ أخالالل يف افٍالالروع مالالـ بًالالض ادحالالٚضيـ وافالالد

وفٔس يف إصقل! هذا يف افقاؿع إذا مٚ ؿِْٚ: تؤِؾ ؾٓق جٓؾ ظّٔؼ بٚفؼيًٜ 
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 بٚفُتٚب وافًْٜ وواؿع ادذاهٛ اإلشالمٜٔ ادجقدة افٔقم.

ترى هؾ هذا يف إصقل أم يف افٍالروع؟ ؿالقل أئّالٜ افٍَالف: إذا صال  احلالديٞ 

 ؾروع؟ ؾٓق مذهٌل، هذا أصقل أو 

 ... مداخِٜ:

ضٔالالالالٛ! هالالالالٚت افٔالالالالقم ماليالالالالغ ادًالالالالِّغ ٓ يقاؾَالالالالقا مًالالالالؽ ظالالالالذ هالالالالذا  افنالالالالٔخ:

 إصؾ بؾ ؿٚل ؿٚئِٓؿ: 

وواجالالٛ تَِٔالالد حالالز مالالْٓؿ.. وواجالالٛ تَِٔالالد حالالز مالالْٓؿ.. مالالـ إربًالالٜ هالالٗٓء، 

ؾٖٕالالٝ مالالٚ عالالٛ فالالؽ أن تتٌالالع افًالالْٜ مالالـ هْالالٚ ومالالـ هْالالٚ ومالالـ هْالالٚ فُالالـ ٓزم تُالالقن 

ٚؾًل ؿالالال ، ـٔالالالػ هالالالذا ومل تُالالالـ هالالالذه ادذهٌٔالالالٜ حٍْالالالل ؿالالال  أو مالالالٚفُل ؿالالال  أو صالالال

افوالالَٜٔ ؿٌالالؾ إئّالالٜ إربًالالٜ؟ وـالالٚن هْالالٚك مالالـ ؿٌالالؾ ظؼالالات بالالؾ مئالالٚت بالالؾ أفالالق ف 

إئّالالالالٜ وظالالالالذ رأس إئّالالالالٜ اخلٍِالالالالٚء إربًالالالالٜ ؾٓالالالالؾ ـالالالالٚن يف زمالالالالٚ ؿ بُالالالالريغ.. 

ظّريغ.. ظثامٕٔغ.. ظِقيغ.. مل يُـ رء مـ ذفالؽ، اخلالال ف مالع إشالػ مالٚ 

 هق يف افٍروع ؾَط ..

وُه إَِػ اهلل ِ ﴿إحالالالرا ف ظالالالـ أصالالالقل مالالالـ افؼالالاليًٜ:  ُرد   َؾالالال
ٍ
ء ِْ٘ن َتْاَلالالَٚزْظُتْؿ يِف َرْ َؾالالال

ـُ  الالالالالالالالال ًَ ْرٌ َوَأْح ِر َذفاِلالالالالالالالالَؽ َخالالالالالالالالال ِمْاُلالالالالالالالالقَن باِلالالالالالالالالٚهلل ِ َواْفَٔالالالالالالالالالْقِم أِخالالالالالالالالال ْٗ ْالالالالالالالالالُتْؿ ُت ـُ قِل إِْن  ُشالالالالالالالالال َوافر 

ِْٖوياًل  خالذ أن مالـ صالئٝ مالـ إئّالٜ، ٓ أظْالل أئّالٜ ادًالٚجد  ٕن  [61]النسةاء:﴾َت

ٓء ؽالالالٚفٌٓؿ ؽالالالٚفٌٓؿ ٓ ؾَالالالف ظْالالالدهؿ، وطٍٔالالالٜ مالالالـ مجِالالالٜ افقطالالالٚئػ يف افالالالدوائر هالالالٗ

هالالذه، مالالٚ أظْالالل هالالٗٓء فُالالـ أظْالالل افٌُالالٚر افالالذيـ يَقفالالقن ظِالالامء ويَقفالالقن دـالالٚترة 

دظالالقهؿ اوإػ اخالالره، شالالتجد ـالالؾ مالالْٓؿ ظالالذ مالالذهٛ، هالالذا حٍْالالل وهالالذا صالالٚؾًل، 
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ًٚ، إذًا: أيالـ اخلالال  ف يف افٍالروع؟ إػ افتحٚـؿ إػ افُتٚب وافًْٜ ٓ  د  ٚوب

 اخلال ف يف إصقل بؾ يف أصقل إصقل.

وٓ يتًهالالٛ ٕي  ¢يًْالالل: أوػ فإلًٕالالٚن أن يتٌالالع هالالدي افرشالالقل  مداخِالالٜ:

 مذهٛ مـ ادذاهٛ؟

ًٚ! فُالالالـ.. هْالالالٚك مالحيالالالٜ مّٓالالالٜ: شالالالٌحٚن اهلل! شالالالْٜ اهلل يف  افنالالالٔخ: ًٕالالالؿ ضًٌالالال

ًٚ فَقفالالالالالالالالف تًالالالالالالالالٚػ:  ـُ ﴿خَِالالالالالالالالف إؾالالالالالالالالراط وتٍالالالالالالالالريط خالؾالالالالالالالال ْاَلالالالالالالالٚ ِْ ًَ َذفَِؽ َج الالالالالالالال ـَ ًٜ َو الالالالالالالال ْؿ ُأم 

ًىٚ أؾالالالالراد  اشالالالالتّرار مجالالالالقد ادًالالالالِّغ ظالالالالٚمتٓؿ وخٚصالالالالتٓؿ إٓ [112]البقةةةةرة:﴾َوَشالالالال

ؿِِٔغ ضِٜٔ هذه افَرون ادديدة ظذ افتّذهٛ هذا أوجد ردة ؾًؾ، ردة افًٍؾ 

هذه ابتداًء ـٕٚٝ جٔدة وهق رجقع إػ مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهالٚف  أي: افًّالؾ 

غ، فُالالـ هالالذا افرجالالقع أن بًالالٌٛ بٚفُتالالٚب وافًالالْٜ دون تًهالالٛ ٕئّالالٜ ادًالالِّ

ًٚ ؾهالٚر رجالؾ  إٔف فٔس فالف والقابط وؿقاظالد مجٚظٔالٜ أظىالك ردة ؾًالؾ ظًُالٜٔ  ٚمال

ًٚ يَرأ حديٞ أو يًّع حديٞ، أصالٌ  هالق مالـ افيالوري  ٓ يًر ف مـ افٍَف صٔئ

يًالالالالِط ؾّٓالالالالف وإصالالالال  أن َٕالالالالقل: جِٓالالالالف يف هالالالالذا احلالالالالديٞ ويتٌْالالالالك مْالالالالف حُالالالالؿ 

ن ـالالؾ إًٕالالٚن يًّالالؾ جمتٓالالد وإمالالر ويالالذهٛ، يف زظّالالف إٔالالف مالالـ افًالالٓؾ بُّالالٚن أ

 فٔس ـذفؽ.

 وٕمر مٚ ٕحـ َٕقل دائاًم وأبدًا ـام ؿٚل ظِامؤٕٚ مـ ؿٌؾ:

 وفننل خننر ِف اتبنناك مننن  ننؾح

 

 

 

 وفل رش ِف ابتنداك منن خؾنح 

ُتالالالرى! افًالالالِػ إول.. افَالالالرون افثالثالالالٜ ادنالالالٓقد قالالالؿ بٚخلريالالالٜ.. افهالالالحٚبٜ  

ء بٚفُتالالٚب وافًالالْٜ؟ ٓ، افَِٔالالؾ وافتالالٚبًقن قالالؿ وأتٌالالٚظٓؿ، هالالؾ ـالالٕٚقا ـِٓالالؿ ظِالالام
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مالالـ افهالالحٚبٜ ـالالٕٚقا هالالؿ افًِالالامء ومجٓالالقرهؿ مل يُقٕالالقا ظِالالامء، هالالذا افقاؿالالع ربْالالٚ 

ًٚ يف ؿقفالالالف تًالالالٚػ:  ْاْلالالُتْؿ ٓ ﴿ظالالالز وجالالالؾ ووالالالع فالالالف مْٓٚجالالال ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالالالذ  َُٖفقا َأْهالالال َؾْٚشالالال

قنَ  الال ُّ َِ ًْ  ؾٚفًالالِػ إول: ـالالٕٚقا يًرؾالالقن مَالالدار ظِّٓالالؿ أي: يًرؾالالقن [12]النحةة::﴾َت

مًرؾٜ مًٖفٜ مٚ ٍٕقشٓؿ، وأ ؿ فًٔقا مـ أهؾ افًِؿ ؾحْٔئذ إذا مٚ احتٚجقا إػ 

ون يف افَالالالران أو يًالالالًّقن ظالالالذ إؿالالالؾ ؿالالالقل اهلل ظالالالز وجالالالؾ: شالالالٖفقا  ٕ الالالؿ يَالالالرؤ

قنَ ﴿ الال ُّ َِ ًْ ْاْلُتْؿ ٓ َت ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالالذ  َُٖفقا َأْهالال ؾربْالٚ يف هالالذه أيالالٜ جًالالؾ  [12]النحةة::﴾َؾٚشاْل

 :ادجتّع اإلشالمل ؿًّغ

ًٚ خالال ف افقاجالٛ  أهؾ ذـر وأهؾ جٓؾ وأوجٛ ظذ ـؾ مالـ افًَالّغ واجٌال

افذي ظذ أخر، ؾٖوجٛ ظذ مـ ٓ ظِؿ ظْده أن يًٖل أهالؾ افًِالؿ، وأوجالٛ 

مالالـ »ظالالذ أهالالؾ افًِالالؿ أن عٌٔالالقا، وأـالالد ذفالالؽ ظِٔالالف افًالالالم يف حديثالالف ادنالالٓقر: 

ع مع إشػ أن ادجتّ شؾُتّف أجلؿ يقم افَٔٚمٜ بِجٚم مـ ٕٚر شئؾ ظـ ظِؿ

مٚ هق جمتّع إشالمل مـ جقإٛ ـثرة وـثرة جدًا، فُـ أخىرهالٚ مالـ افزاويالٜ 

ًٚ، يًْالالل: مالالـ زاويالالٜ اخلالالالص مالالـ افتَِٔالالد افالالذي  اإلشالالالمٜٔ مالالٚ هالالل إشالالالمٜٔ أيوالال

ران ظذ افَِقب ادئٚت مـ افًْغ ؾٌزظؿ اخلالص وؿًْٚ يف منُِٜ مًٚـًالٜ 

ه بٌالالالر ظِالالالؿ، ؾٓالالالق ربالالالام ٓ  وهالالالق أن يٍتالالالل ـالالالؾ إًٕالالالٚن بًٍْالالالف ًٍٕالالالف بالالالؾ وربالالالام ْرَ َؽالالال

حيًالالالالـ تالالالالالوة ايالالالالٜ ـالالالالام هالالالالل مَالالالالروءة أو مُتقبالالالالٜ يف افَالالالالران افُالالالالريؿ ؾوالالالالالً ظالالالالـ 

ْاْلُتْؿ ﴿حديٞ ٌٕقي مع ذفؽ ؾٓق خيؾ بتىٌٔؼ هذه أيٜ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ افذ  َؾْٚش

قنَ  ُّ َِ ًْ  .[12]النح::﴾ٓ َت

افْالٚس وافًجالٛ ومـ أشٌٚب ذفؽ: ؾًٚد اخلِالؼ ورـالقب افٌالرور يف ٍٕالقس 

ؾٖصالالٌ  ضٚفالالٛ افًِالالؿ إن ـالالٚن ضٚفالالٛ ظِالالؿ دجالالرد أن ينالالًر بٖٕالالف ظْالالده ؿِٔالالؾ مالالـ 
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افًِالالؿ صالالٚر فًالالٚن حٚفالالف ـالالام يَقفالالقن ظْالالدٕٚ يف شالالقريٚ: يالالٚ أرض اصالالتدي مالالٚ أحالالد 

ًٚ ؿِالالٔالً جالالدًا ؾٓالالٗٓء يف واد  ظِٔالالؽ ؿالالدي، وهالالق ٓ يُالالٚد يٍٓالالؿ مالالـ افًِالالؿ إٓ صالالٔئ

ادالالذاهٛ يف واد اخالالر، واحلالالؼ  وادتزمتالالقن اجلٚمالالدون ظالالذ تَِٔالالد ادالالذهٛ بالالؾ

ْاْلُتْؿ ﴿وشط بغ ذفؽ وهق حتُٔؿ ؾًع فميٜ افًٚبَٜ:  ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالذ  َُٖفقا َأهاْل َؾٚشاْل

قنَ  ُّ َِ ًْ  .[12]النح::﴾ٓ َت

ويَقفالالقن: يف إحٚديالالٞ افتالالل تالالذـر ـحالالديٞ ٓ أصالالؾ فالالف فُالالـ هالالق حُّالالٜ: 

ًٍالالٓؿ  ٕ الالؿ )مالالـ ظالالر ف ًٍٕالالف ؾَالالد ظالالر ف ربالالف( ؾالالٖـثر افْالالٚس افٔالالقم ٓ يًرؾالالقن إٔ

ثالالالالث مُِٓالالالٚت: »رـالالالٌٓؿ افًجالالالٛ وافٌالالالرور، اهلل أـالالالز.. احلالالالديٞ افالالالذي يَالالالقل: 

هذا داء مـ إدواء افتل   شص  مىٚع، وهقى متٌع، وإظجٚب ـؾ ذي رأي برأيف

 ٕحـ مهٚبقن أن يف هذا افزمـ، ًٕؿ؟

 هذا حديٞ؟ افًٗال:

 صحٔ  هذا ..  افنٔخ:

 .شؾًِٔؽ بخقيهٜ ًٍٕؽ» افًٗال:

 ثالث مُِٓٚت. شخقيهٜ ًٍٕؽ»ذا حديٞ صحٔ  فُـ دع ه افنٔخ:

بٚفًْالالٌٜ شالالٗال إخ هْالالٚ: شالالًّٝ أحالالدهؿ يَالالقل: أن مالالـ اجلٚمًالالٚت افًالالٗال:

ًٚ ٓ تالالالالالالالالدرس افًَٔالالالالالالالالدة إٓ ظَٔالالالالالالالالدة إصالالالالالالالالٚظرة إٓ جالالالالالالالالٚمًتغ..  اإلشالالالالالالالالالمٜٔ حٚفٔالالالالالالالال

ًٚ: افًربٔالالالٜ افًالالالًقديٜ ويف ؿىالالالر أمالالالٚ مالالالثالً  اجلٚمًالالالٚت ظٍالالالقًا مالالالـ ٕٚحٔالالالٜ افالالالدول ضًٌالالال

ٕردٕٔالالالالالٜ وجٚمًالالالالالٜ افُقيالالالالالٝ وـالالالالالذا إػ اخالالالالالره ؾالالالالالال تالالالالالدرس افًَٔالالالالالدة اجلٚمًالالالالالٖت ا

 افهحٔحٜ ؾٓؾ هذا صحٔ ؟
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ًٚ. افنٔخ: ًٚ هذا صحٔ  وهذا مٚ أدحْٚ إفٔف إٍ  إيف ضًٌ

يًْالالل بٚفتحديالالد حتالالك اإلًٕالالٚن يالالدرك ـثالالر مالالـ افالالع تٍوالالِٝ دـالالٚترة  افًالالٗال:

جالالت يف افًِؿ ؾَف ويف ـذا ويف ـذا.. ؾٔخرج ظذ افتٍِزيقن وخيرج يف اد

ؾِالالق ظرؾْالالٚ مهالالٚدر هالالٗٓء ومهالالٚدر ظِّٓالالؿ إن صالالٚء اهلل ٕتحالالرص مالالـ ؾتالالٚوهيؿ أو 

 َٕقل ؾٔٓؿ: ـذا وـذا ؾِق شّحٝ يًْل: تًَٛ ظذ هذا.

ظالالالذ ـالالالؾ حالالالٚل هالالالذا افالالالذي أدحالالالٝ إفٔالالالف هالالالق افقاؿالالالع وإٔالالالٚ أذت إػ  افنالالالٔخ:

ًٚ، ظْدمٚ ؿِٝ يف ادٌرب بىقفف مـ ذؿف إػ ؽربف تدرس افًَٔدة  رء مْف إٍ

ًٚ ؾٓالق أصالًري ظَٔالدة ـالذفؽ إ صًريٜ  ٕٕف هْٚك تالالزم واؿًالل ـالؾ مالٚ فُالل ؾَٓال

ًٚ أصالالًري ظَٔالالدًة، ـالالذفؽ إٓ افَِٔالالؾ: ـالالؾ حْالالٌع ؾٓالالق  ًٚ ؾٓالالق أيوالال ـالالؾ صالالٚؾًل ؾَٓالال

ًٚ ظَٔالالدة أصالالًري إٓ ٕالالقادر خٚصالالٜ يف افًكالال احلالالٚض، وهالالذا بالالال صالالؽ يًالالقد  أيوالال

ػ وافالالذيـ جالالٚؤوا افٍوالالؾ ؾٔالالف إػ اإلمالالٚم دّالالد بالالـ ظٌالالد افقهالالٚب رمحالالف اهلل تًالالٚ

مـ بًدهؿ، وافذي يكحقن بٚفالدظقة إػ افًّالؾ بٚفُتالٚب وافًالْٜ ـٚفنالٔخ ابالـ 

بالالٚز وأمثٚفالالف فُالالـ ادالالذاهٛ افثالثالالٜ هالالذه خٚصالالٜ بٚدٚفُٔالالٜ وافنالالٚؾًٜٔ ؾٓالالٗٓء ٓ 

 يُّـ أن يُقٕقا يف افًَٔدة إٓ أصٚظرة.

ًٚ ٓ يُّـ إٓ هُذا، ًٕؿ. ًٚ أن يُقن مٚتريدي  وـؾ حٍْل فزام

ًٚ؟ افًٗال:  فزام

هالذا مًالتحٔؾ  ًٚ ًٕؿ، ؾال  د مثالً حٍْل أصًري أو صٚؾًل مٚتريالدي افًٗال:

ًٚ وأهالالالؾ احلالالالديٞ ؾًالالالتجد ـثالالالريـ  ـقاؿالالالع، فُالالالـ إذا رجًالالالٝ إػ أهالالالؾ افًالالالْٜ حَالالال

ًٚ وأصالالالقًٓ فُالالالـ حٔالالالْام هالالالداهؿ اهلل ظالالالز وجالالالؾ  مالالالْٓؿ ظٚصالالالقا يف جالالالق حٍْالالالل ؾروظالالال
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ًٚ مل يٌَالالالالقا أحْالالالالٚ ف ٓ يف إصالالالالقل وٓ يف افٍالالالال روع، وإٕالالالالام أخالالالالذوا ف صالالالالقل حَالالالال

احلؼ حٔثام ـٚن ؾّك يٌِٛ ظِٔٓٚ افتّذهٛ بٚدذهٛ افنٚؾًل ؾْٓٚك تدرس 

 افًَٔدة إصًريٜ.

ًٚ: إتراك مٚ يًرؾقن إٓ ادذهٛ ادٚتريالدي.. احلْٚبِالٜ خيتٍِالقن:  وؿِٝ إٍ

ًٚ ظالالالـ حْٚبِالالالٜ يف بالالالالد أخالالالرى، مالالالثالً: ٕحالالالـ يف  حْٚبِالالالٜ بالالالالد ٕجالالالد خيتٍِالالالقن  ٚمالالال

بِالٜ يف بًالض افالٌالد افؼالؿٜٔ ظالـ دمنالؼ... ورحٌٔالٜ وديالر ظىٔالٜ شقريٚ ظْدٕٚ حْٚ

وٕحالالق ذفالالؽ هالالٗٓء يف افٍالالروع حْٚبِالالٜ ويف افًَٔالالدة أصالالٚظرة، هالالٗٓء أصالالٚهبؿ مالالٚ 

أصالالالٚب إصالالالٚظرة، أي: ترـالالالقا مالالالذهٛ إمالالالٚمٓؿ إول، إمالالالٚم افًالالالْٜ اإلمالالالٚم أمحالالالد 

وتالٖثروا بٚدالذهٛ مالذهٛ إصالٚظرة، وأن ٓ أؿالقل بٚدالذهٛ إصالًري  ٕ:ي 

 :ًٚ  ن هٗٓء أصٚهبؿ أي: حْٚبِٜ شقريٚ وأمثٚقؿ مٚ أصٚب إصٚظرة.إؿِٝ إٍ

إصالالالٚظرة يْتّالالالقن إػ أيب احلًالالالـ إصالالالًري، فُالالالـ أبالالالق احلًالالالـ إصالالالًري 

رجالالالع ظالالالـ أصالالالًريتف واتٌالالالع مالالالذهٛ اإلمالالالٚم أمحالالالد بالالالـ حٌْالالالؾ وفالالالف ـتالالالٚب هالالالٚم جالالالدًا 

 مالذهٛ مذهٌالف هْالٚك ظالذ شاإلبٕٚالٜ يف أصالقل افديٕٚالٜ»مىٌقع ظالدة مالرات اشالّف: 

أهؾ احلديٞ مذهٛ اإلمٚم أمحد، فٔٝ إصٚظرة يًِّقن هبذا افُتٚب يف ـالؾ 

ًٚ هْالالٚ يٌِالالٛ ظِٔٓالالٚ  بالالالد اإلشالالالم إن ـالالٚن يف مالالثالً مكالال أو هْالالٚ  ٕٕالالف أٓحالالظ أيوالال

مـ ٕٚحٜٔ افٍروع افتّذهٛ بٚدذهٛ افنٚؾًل وافُثر مْٓؿ ٓ يًرؾقن افًَٔدة 

ٚ بَالالالالالدر مالالالالالٚ يًرؾالالالالالقن ادالالالالالذهٛ ادٚتريديالالالالالٜ بٌالالالالالض افْيالالالالالر ظالالالالالـ صالالالالالقاهبٚ أو خىئٓالالالالال

 إصًري.

ؾٚفدراشالالٜ يف اجلٚمًالالٚت يف هالالذه افالالٌالد هالالل احلََٔالالٜ مالالـ ٕٚحٔالالٜ افٍالالروع إمالالٚ 

مجقدًا ظذ مذهٛ مًغ أو ظذ ضريَٜ مٚ ؿِْٚه َٕالً ظـ آصالىالح افًالقري: 
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حٍْنالالالالًل، أو مالالالالٚ يًالالالالّك بٚٓصالالالالىالح افٍَٓالالالالل: بالالالالٚفتٍِٔؼ ؾْٓالالالالٚك تَِٔالالالالد وهْالالالالٚك 

ًٚ ٓ عقز بْٔام افتَِٔد ٓ بد مْف. تٍِٔؼ، افتَِٔد: هق اتٌٚع  إمٚم مًغ وهذا ضًٌ

ًٚ يف افتًِٔؼ ظذ ؿقفف تًالٚػ:  ْاْلُتْؿ ٓ ﴿ؿِْٚ ٕحـ إٍ ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالذ  َُٖفقا َأهاْل َؾٚشاْل

قنَ  الال ُّ َِ ًْ ن ظٚمالالٜ افْالالٚس يًالالٖفقا أهالالؾ افالالذـر فُالالـ أهالالؾ افالالذـر ؾالالٔٓؿ إ [12]النحةة::﴾َت

ـ  فٍالالالالرد مالالالالـ أؾالالالالراد اخلالالالالر وافزـالالالالٜ فالالالالٔس زيالالالالد وبُالالالالر وإتٓالالالالك إمالالالالر ، ٓ، ـِالالالالام َظالالالال

ادًالالِّغ أن يًالالٖل ظالالـ مًالالٖفٜ فالالٔس مالالـ افالالالزم أن يتًهالالٛ ويتَهالالد فنالالخص 

مًالالالغ وإٕالالالام يًالالالٖل مالالالـ يًتَالالالد إٔالالالف مالالالـ أهالالالؾ افًِالالالؿ ؾحْٔئالالالذ وجالالالٛ ظِٔالالالف آتٌالالالٚع: 

رِ ﴿ ـْ َُٖفقا َأْهَؾ افذ  مـ أجؾ مٚذا؟ مـ أجؾ افًّؾ بَققؿ، أم مالـ  [12]النح::﴾َؾْٚش

ًٚ افًّؾ بَققؿ.أجؾ خمٚفٍتٓؿ، ضٌ ً 

 : .. (  15:  27/ 51) اهلدى والنور /
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 حٍٛ االختالف يف األصٍٛ ٚيف ايفسٚع

افالالالًٌض يَالالالقل: افٍالالالروع مقجالالالقدة يف افًَٔالالالدة ويف افًٌالالالٚدات، مالالالثالً  مداخِالالالٜ:

رأى اهلل  ¢مقوالالقع رؤيالالٜ اهلل هالالؾ هالالذا مالالـ افٍالالروع؟ أؿهالالد يف افالالدٕٔٚ هالالؾ افٌْالالل 

 ره، هؾ هذا مـ افٍروع أو مـ إصقل؟شٌحٕٚف وتًٚػ يف ادًراج أو مل ي

ًٚ ظالالذ هالالذا آخالالتال ف بالالغ افهالالحٚبٜ يف  إذا ـالالٚن مالالـ افٍالالروع ؾٓالالؾ عالالقز ؿٔٚشالال

هذه افَْىالٜ أن خيتِالػ ادًالِّقن يف ؿوالٜٔ افًالرش وبًالض مالٚ يتًِالؼ بٕٚشالامء 

 وافهٍٚت؟

 اجلقاب ظذ هذا افًٗال يُقن مـ ٕٚحٔتغ: افنٔخ:

 ف افًالٚئد ظْالد ادتالٖخريـ بالٖن اإلشالالم إوػ: أن هذا افًٗال ٕٚبع مـ افًالر

يًَْالالالالالؿ إػ ؿًالالالالالّغ: أصالالالالالقل، وؾالالالالالروع، هالالالالالذا افتًَالالالالالٔؿ عالالالالالٛ أن ًِٕالالالالالؿ إٔالالالالالف مالالالالالـ 

دالالالالالالدثٚت إمالالالالالالقر، وإٔالالالالالالف أمالالالالالالر ٓ يًرؾالالالالالالف افهالالالالالالحٚبٜ وٓ افتالالالالالالٚبًقن، وٓ إئّالالالالالالٜ 

ادجتٓالالدون وإٕالالالام هالالالذا افتًَالالالٔؿ ٌٕالالالع مالالـ ادًتزفالالالٜ ثالالالؿ هت ظالالالدواه إػ ؽالالالرهؿ 

 ًْٜ.امـ يْتّقن إػ مجٚظٜ أهؾ اف

فالالٔس هْالالٚك يف اإلشالالالم رء اشالالّف ؾالالرع واخالالر اشالالّف أصالالؾ، وهالالذا ظالالذ ـالالؾ 

ًٚ، وفِْالالالالٚس أن  حالالالالٚل إن شالالالالِؿ بالالالالف ؾالالالالٕ٘ام يًالالالالِؿ بالالالالف ظالالالالذ إٔالالالالف اصالالالالىالح وفالالالالٔس ديْالالالال

يهالالالالىِحقا ظالالالالذ مالالالالٚ صالالالالٚءوا وفُالالالالـ بؼالالالالط أٓ يرتٌالالالالقا ظالالالالذ مالالالالٚ اصالالالالىِحقا ظِٔالالالالف 
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ًٚ متٌٚيْٜ.  أحُٚم

إٔف ٓ ؾالرق بالغ إصالقل  مـ هْٚ يٖيت اجلقاب مـ افْٚحٜٔ إخرى: إذا ظرؾْٚ

وافٍروع بؾ ـؾ مٚ جالٚء يف افُتالٚب وافًالْٜ ؾٔجالٛ اتٌٚظالف وعالٛ دٚوفالٜ ؾّٓالف 

 ظذ افقجف افهحٔ  ٓ ؾرق يف ذفؽ بغ ؾرع وأصؾ.

 وهق افْٚحٜٔ افثٕٜٚٔ: اجلقاب:إذا ظرؾْٚ هذه احلََٜٔ شٓؾ ظِْٔٚ 

ي عالالقز آخالالتال ف ؾالالٔام يًالالّقٕف يف إصالالقل ـالالام عالالقز يف افٍالالروع فُالالـ أ

ًٚ أن هْٚك اختالؾغ اثْغ: اختال ف يًقد  ٕقع مـ إٔقاع آختال ف؟ إٔٚ ذـرت إٍ

إػ ادٍٚهٔؿ ـام وؿع ٕصحٚب افرشقل ظِٔف افًالالم يف ؿهالٜ افهالالة يف بْالل 

ؿرييالالالالٜ هالالالالذا ضًٌٔالالالالل واخالالالالتال ف متًّالالالالد مَهالالالالقد حيّالالالالؾ ظِٔالالالالف افتُتالالالالؾ احلالالالالزيب 

:ي ؾٔام يًالّقٕف يف وافتًهٛ ادذهٌل، شقاء ـٚن آختال ف مـ هذا افْقع افثٚ

افٍالالالالروع أو يف إصالالالالقل ؾٓالالالالق امالالالالٚ  الالالالك رب افًالالالالٚدغ يف ـتٚبالالالالف افُالالالالريؿ يف ايالالالالٜ 

ُِقا﴿شالالالالٌَٝ:  َنالالالال ٍْ قَفُف َوٓ َتْاَلالالالَٚزُظقا َؾتَ قا اهلل َ َوَرُشالالالال الالالال ًُ ٔ
بخالالالالال ف  [15]األنفةةةةا::﴾َوَأضِ

آختال ف أخر افذي يْتٟ مـ آختال ف يف افٍٓؿ ؾًقاء ـٚن هذا افٍٓؿ ؾالٔام 

ًٚ ؾٚدختٍِقن يف ذفؽ مًذورون. يًّقٕف أصالً   أو يًّقٕف ؾرظ

إذًا: حٔالالالالالالْام ٕريالالالالالالد أن ٕجٔالالالالالالٛ ظالالالالالالـ مثالالالالالالؾ هالالالالالالذا افًالالالالالالٗال ؾٔجالالالالالالٛ أن ٕتالالالالالالذـر أن 

 آختال ف اختالؾغ:

ًٚ أن  اخالالتال ف مالالذمقم، واخالالتال ف ؽالالر مالالذمقم، ٓ أؿالالقل: امالالدوح، عالالٛ أيوالال

ُٕالالقن دؿَٔالالغ ؾٓالالاًم وتًٌالالرًا، إذا ـالالٚن آخالالتال ف اخالالتال ف ؾٓالالؿ ؾٓالالق اخالالتال ف ؽالالر 

مالالذمقم، شالالقاء ـالالٚن يف افًَٔالالدة أو يف إصالالقل حًالالٛ آصالالىالح ادالالذـقر، أو 
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ًٚ مالالٚ دام أن افًالالٌٛ احلٚمالالؾ  ـالالٚن يف افٍالالروع، مالالٚ ييالال مثالالؾ هالالذا آخالالتال ف إضالؿالال

 ظِٔف إٕام هق اختال ف أؾٓٚم افْٚس يف ؾٓؿ افْهقص.

أمالالٚ إذا ـالالٚن آخالالتال ف إٕالالام حيّالالؾ ظِٔالالف افتحالالزب وافتُتالالؾ وافتًهالالٛ ؾٓالالذا 

قم شالالالقاء ـالالالٚن يف افٍالالالروع أو ـالالالٚن يف إصالالالقل، إذًا: آخالالالتال ف امَالالالقت ومالالالذم

 ًٚ ادَهالالالالقد وافالالالالذي ٓ حيالالالالٚول أصالالالالحٚبف اخلالالالالالص مْالالالالف ؾٓالالالالق ـِالالالالف مالالالالذمقم ؾروظالالالال

 وأصقًٓ.

وافًُالالس بالالٚفًُس: آخالالتال ف ؾالالٔام يًالالّقٕف يف إصالالقل ويف افٍالالروع دون 

تًهالالالٛ ودون حتالالالزب وإٕالالالام ٕنالالالٖ ذفالالالؽ بًالالالٌٛ آخالالالتال ف يف إؾٓالالالٚم ؾٓالالالذا أمالالالر 

ٚ ﴿ اإلشالالم بْالًٚء ظالذ افَٚظالدة افًئّالٜ ادَالررة ؾٔالف: جالٚئز يف الال ًً ٍْ َٕ  ُ ِ الُػ اهلل  َُ ٓ ُي

ٚ َٓ ًَ ٓ  ُوْش  .[315]البقرة:﴾إِ

أن أصالالالحٚب افرشالالالقل  افًالالالٗال:ؾالالال٘ذا ظالالالدٕٚ إػ ادثالالالٚل ادىالالالروح يف تقافٔالالالػ 

ظِٔالالالالالف افًالالالالالالم اختٍِالالالالالقا يف ـالالالالالقن افرشالالالالالقل ظِٔالالالالالف افًالالالالالالم رأى ربالالالالالف فِٔالالالالالٜ اإلهاء 

ره؟ ؾًالً اختٍِقا، ؾٔتقهؿ بًالض افْالٚس وهْالٚ يالٖيت افُْتالٜ افتالل وادًراج أو مل ي

ًٚ: ٓ بالالالالٖس يف أن يهالالالالىِ  افْالالالالٚس ظالالالالذ بًالالالالض آصالالالالىالحٚت فُالالالالـ  ؿِْٚهالالالالٚ إٍالالالال

 بؼط أن ٓ تٌْك أحُٚم ظذ هذه آصىالحٚت هل أحُٚم خمٚفٍٜ فِؼيًٜ.

ؾْٓالالالالٚ يَالالالالقل بًالالالالض افْالالالالٚس: ٓ ًٕالالالالتىٔع أن َٕالالالالقل: إن افرؤيالالالالٜ.. رؤيالالالالٜ اهلل افتالالالالل 

ِػ ؾٔٓٚ أصحٚب افرشالقل ؾوالالً ظّالـ بًالدهؿ رؤيتالف فربالف هالل مًالٖفٜ ؾرظٔالٜ اخت

أو مًٖفٜ حُّٔالٜ وإٕالام هالل مًالٖفٜ أصالقفٜٔ ظَٚئديالٜ ؾال٘ذًا دالٚذا يالٖيت افًالٗال هْالٚ 

افالالالالذي ٕنالالالالٖ مْالالالالف تقجٔالالالالالف هالالالالذا افًالالالالٗال، دالالالالٚذا تُْالالالالالرون ظالالالالذ ادٚتريديالالالالٜ وظالالالالالذ 
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افًالالِػ افهالالٚف  إصالالٚظرة  ٕ الالؿ تٌْالالقا ظَٚئالالد أو أصالالقًٓ ختالالٚفػ مالالٚ ـالالٚن ظِٔالالف 

وافًالالالِػ افهالالالٚف  إًٍٔالالالٓؿ اختٍِالالالقا يف بًالالالض هالالالذه إصالالالقل.. يف بًالالالض هالالالذه 

افًَٚئالالد وآخالالتال ف يف زظالالؿ هالالٗٓء افالالذيـ ؿًالالّقا افؼالاليًٜ إػ أصالالقل وؾالالروع 

يَقفالالالالقن: إٕالالالالام عالالالالقز آخالالالالتال ف يف افٍالالالالروع دون إصالالالالقل، فُالالالالْٓؿ يف افقاؿالالالالع 

ًٚ فالالالالٔس يف ا فٍالالالالروع بالالالالؾ ويف يهالالالالىدمقن بالالالالٚفقاؿع ؾالالالالرون افهالالالالحٚبٜ اختٍِالالالالقا أيوالالالال

إصقل ؾٚشتٌِقهٚ ؾرصٜ يٌْقا ظذ ذفؽ اإلُٕٚر ظذ افذيـ خيٚفٍقن افًِػ 

يف ؾّٓٓؿ فًٌض أيٚت ادتًَِٜ بهقرة ظٚمٜ بٕٚمقر افٌٌٜٔٔ مْٓٚ مًٖفٜ رؤيٜ 

 افرشقل ظِٔف افًالم ربف فِٜٔ اإلهاء، ومْٓٚ افرمحـ ظذ افًرش اشتقى.

إمقر افتل يًالّق ٚ أمالقر أصالقل  ؾْحـ َٕقل: ـام ُْٕر آختال ف يف هذه

وظَٚئالالالالد ٓ ؾالالالالرق ظْالالالالدٕٚ، ٕحالالالالـ ُْٕالالالالر هالالالالذا آخالالالالتال ف ـالالالالام ُْٕالالالالر اخالالالالتالؾٓؿ يف 

تًهٌٓؿ فَققؿ: هذه افهالة صالحٔحٜ، وأوفئالؽ يَقفالقن: بٚضِالٜ، هالذا افقوالقء 

ًٚ فُِتالٚب  صحٔ  واخرون يَقفقن: ؽر صحٔ  وٕحق ذفؽ، ـؾ مالٚ ـالٚن خمٚفٍال

افرجقع إػ مٚ بؤّّٜ إػ افُتٚب وافًْٜ وافًْٜ ؾْحـ ُْٕره وًٕقد يف ذفؽ 

ًٚ وأزـالٚهؿ ؾٓالاًم  أضٓالرـٚن ظِٔف افًِػ افهٚف   وذفؽ ٕ ؿ ـٕٚقا  افْالٚس ؿِقبال

 إػ اخر مٚ هْٚك مـ صٍٚت مًروؾٜ ؾٔٓؿ.

مالالـ ذفالالؽ: أ الالؿ ـالالٕٚقا أؿالالرب ظٓالالدًا بالالٚفَران وبحالالديٞ افرشالالقل ظِٔالالف افهالالالة 

 وافًالم.

ؼ بالالغ مًالالٖفٜ وأخالالرى بالالدظقى هالالذه مالالـ اخلىالالٖ افتٍريالال اجلالالقاب:إذًا: خالصالالٜ 

إصالالالقل وهالالالذه افٍالالالروع، ومالالالٚ دام أن افهالالالحٚبٜ اختٍِالالالقا يف إصالالالقل ؾٔجالالالقز أن 

 ٕختِػ يف إصقل.
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ًٚ ظالالالـ ؾٓالالالؿ خالالالٚص وفالالالٔس ظالالالـ  جقابْالالالٚ: إذا ـالالالٚن آخالالالتال ف يف إصالالالقل ٕٚصالالالئ

تًهالالالٛ فًَٔالالالدة مًْٔالالالٜ أو دالالالذهٛ مًالالالغ ؾٓالالالذا جالالالٚئز، ومالالالـ هالالالذا افٌالالالٚب اختِالالالػ 

الم يف تِالالالالؽ ادًالالالالٖفٜ افتالالالالل ذـالالالالره افًالالالالٚئؾ ـّثالالالالٚل، أصالالالالحٚب افرشالالالالقل ظِٔالالالالف افًالالالال

 ربف؟ ¢وهل: هؾ رأى رشقل اهلل 

 مْٓؿ مـ ؿٚل: راه، ومْٓؿ مـ ؿٚل: مل يره.

وفُالالـ: مالالٚ افالالذي يَهالالده هالالٗٓء حٔالالْام يَقفالالقن: مالالٚ دام أن افهالالحٚبٜ اختٍِالالقا 

يف إصالالالالالالقل يف حالالالالالالد تًٌالالالالالالرهؿ ؾالالالالالال٘ذًا: دالالالالالالٚذا تُْالالالالالالرون آخالالالالالالتال ف ظِْٔالالالالالالٚ ٕحالالالالالالـ 

 أن هذا اختال ف يف إصقل.ادتٖخريـ بحجٜ 

ٕحالالالـ َٕالالالقل: فالالالٔس بحجالالالٜ إٔالالالف اخالالالتال ف يف إصالالالقل ؾَالالالط، وإٕالالالام ٕحالالالـ ُْٕالالالر 

ًٚ شالالالالقاًء ـالالالالٚن يف إصالالالالقل أو ـالالالالٚن يف  ًٚ متًٌالالالال آخالالالالتال ف ـِالالالالف مالالالالٚ دام صالالالالٚر مالالالالذهٌ

افٍالروع، وَٕالر آخالتال ف افهالٚدر ظالـ إخالالالص وظالـ حالرص يف ؾٓالؿ افالْص مالالـ 

ًٚ ومالع ذفالالؽ اختٍِالٝ  ادٍالالٚهٔؿ ؾالْحـ َٕالالر هالالذا وٓ افُتالٚب وافًالالْٜ ؾٓالاًم صالالحٔح

ُْٕالالره، ومًْالالك َٕالالره: أي: ٓ ٕتخالالذ افالالذيـ خيالالٚفٍقن رأيْالالٚ يف هالالذه ادًالالٖفٜ افتالالل 

ًٚ فْالالٚ  ٕ الالؿ خٚفٍقٕالالٚ بٚجتٓالالٚد  يًالالّق ٚ مالالـ افًَالالؾ.. ٓ ٕتخالالذهؿ أظالالداء وخهالالقم

مالالالْٓؿ، فُْْالالالٚ ُْٕالالالر افتًهالالالٛ ادالالالذهٌل بهالالالقرة ظٚمالالالٜ شالالالقاء ـالالالٚن هالالالذا افتًهالالالٛ 

ًٚ بٕٚصقل أو افٍروع.  متًَِ

 هذا أطـ جقاب شٗافؽ هذا.

 ( 00:  04: 07/   170) اهلدى والنور / 
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 االختالف بني األ١ُ٥

هبالذه ادْٚشالٌٜ حيًالـ أن أذـالر ٕن ادْٚشالٌٚت ؿالد تٍقتْالٚ، هالذا افالذي  افنالٔخ:

تًرؾقٕف حًـ افًَٚ ف اتهؾ يب أـثر مـ مرة، اخر مرة شالٖفْل إٔالف مالٚذا تَقفالقن 

روٕالالف؟ إٔالالٚ ذـالالرت فالالف أن ُِ ْْ وٕالالف أو تُ رُ َِ تُ يف اخالالتال ف إئّالالٜ؟ هالالؾ هالالذا آخالالتال ف 

آختال ف ظذ ٕقظغ اختال ف تْقع واختال ف توٚد، ؾ٘ذا ـٚن مـ افْالقع إول 

 ؾْحـ َٕره، ؿٚل: مثٚفف؟ 

ؿِْٚ فف: مثٚل أدظٜٔ آشتٍتٚح وإٔقاع افتنٓد وافهالة اإلبراهّٜٔٔ، وإذا ـالٚن 

 ٚفٍف هق خىٖ واو . توٚد ؾْحـ ًٕتَد أن احلؼ واحد وأن مٚ خيافمـ اختال ف 

الالالالُل ﴿وذـالالرت فالالالف أيالالٜ ؿالالالٚل تًالالٚػ:  ٓ  افو  الالالَد احْلاَلالؼ  إِ ًْ أخالالالذ  [23]يةةةون :﴾َؾالالالاَمَذا َب

حيٚول أن عد ثٌالرة فٔهالؾ إػ هالد ف فالف ٓ خيٍالٚه، ؾًرؾالٝ مَهالده، ؾَِالٝ فالف: 

 -إٔالالٝ مالالٚ رأيالالؽ؟ ؿالالٚل: إذا ـالالٚن اخلالالال ف مالالع ـالالؾٍّ مالالـ ادختٍِالالغ أو ادختٍِالالغ 

يٞ ؾالالْحـ َٕالالر هالالذا اخلالالال ف، ؾًرؾالالٝ إٔالالف يريالالد أن ٓ حالالد -ظالالذ حًالالٛ افقاؿالالع

 تْقع واختال ف افتوٚد. افيٍرق بغ اختال ف 

 فُؾ جمتٓد ٕهٔٛ.  مداخِٜ:

ًٕالالؿ، ؿِالالٝ: ومالالٚذا تَالالقل يف حالالديٞ هْالالٚ افنالالٚهد ـّثالالٚل دالالٚ ٕحالالـ يف  افنالالٔخ:

صالالحٔ ؟ ؿالالٚل: صالالحٔ ،  شمالالـ مالالس ذـالالره ؾِٔتقوالالٖ»صالالدده، مالالٚ تَالالقل يف حالالديٞ 
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بٖٕف صحٔ  ٕٕف يقاؾؼ مذهٌف، ؿِٝ فف: هؾ تًّؾ بف؟  ٓحيقا أن عٔٛ ؾقراً 

. هالالؾ هالالق شهالالؾ هالالق إٓ بوالالًٜ مْالالؽ»ؿالالٚل: ًٕالالؿ، ؿِالالٝ فالالف: مالالٚذا تَالالقل يف حالالديٞ 

 صحٔ ؟ بدأت احلٔدة، ؿٚل: بًوٓؿ يهححف وبًوٓؿ يوًٍف. 

ؿِٝ: دٚذا هذه احلٔالدة، ؿالٚل: مالٚ حالدت، ؿِالٝ: ٓ دالٚ شالٖفتؽ ظالـ احلالديٞ 

أخر بالدأت تنالُؽ، بًوالٓؿ صالححقهٚ،  إول ؿِٝ صحٔ ، دٚ شٖفتؽ ظـ

إٔٚ أشٖفؽ ظْؽ إٔٝ مٚ تَقل يف هذا احلديٞ، إٔٚ أظر ف اخلال ف فُـ إٔالٝ مالٚ 

 . بهحتفرأيؽ صحٔ  وإٓ ؤًػ؟ مٚ وشًف إٓ أن يًس ف 

الال ؾْٓالالٚ وؿالالع، ؿِالالٝ: هالالؾ تَالالقل بالالف؟ ؿالالٚل: ٓ، ؿِالالٝ: إذًا إٔالالٝ خُتَ  ئ اإلمالالٚم أيب ى 

ٔ  وٓ رء يف ذفالالالؽ وٓ يٗخالالالذ حٍْٔالالالٜ افالالالذي يَالالالقل: بٖٕالالالف عالالالقز افقوالالالقء صالالالح

 بٚحلديٞ إول، ظـ مًٖفٜ مـ أراد أن يتقوٖ. 

 ...  مداخِٜ:

أي ًٕالالالؿ. وبًالالالديـ اشالالالتّررت مًالالالف يف رء مالالالـ افْهالالالٔحٜ فُالالالـ مالالالـ  افنالالالٔخ:

افًٔالالٚر افثَٔالالؾ، ؿِالالٝ: فالالذفؽ إٔالالٚ ٓ أرؽالالٛ أن أفتَالالل مًالالؽ ٕٕالالف ٓ ييٓالالر ال إٔالالؽ 

إن صالالٚء اهلل. بًالالد ؿِٔالالؾ ظالالٚد  تريالالد احلالالؼ يف افقاؿالالع، وفالالذفؽ أؿالالقل: افًالالالم ظِٔالالؽ

افرجالالؾ وؿالالٚل: فَالالد ـنالالٍٝ صالالٌٜٓ ـٕٚالالٝ فالالدي ؾٖٕالالٚ أريالالد أن أشالالٖفؽ شالالٗآً اخالالر، 

 ؿِٝ: ٓ اشتًداد ظْدي ٕن افنٌٜٓ افتل ـنٍتٓٚ ٓ تزال ظْدك ؿٚئّٜ ـام هل. 

 ( 00:  54: 04/ 210) اهلدى والنور /

حالالالدثغ افنالالالٚهد إذا مالالالٚ جالالالٚءه مثالالالؾ هالالالذا ادثالالالٚل ٓ صالالالؽ إٔالالالف شالالالٔجد بًالالالض اد

ٚر ـٔالالالػ يًالالالتىٔع أن يٖخالالالذ بحالالالديٞ يَالالالقل حيوالالالًٍقن احلالالالديٞ افثالالالٚ:ي ؾٓالالالق شالالالٔ
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يتقوالالالٖ وبحالالالديٞ ٓ يتقوالالالٖ؟ إمالالالٚ أن عالالالري ظِّٔالالالٜ تهالالالٍٜٔ ويًالالالسي  مالالالـ أحالالالد 

احلالالالديثغ إذا ـالالالالٚن هْالالالالٚك جمالالالالٚل مالالالالـ افْٚحٔالالالٜ احلديثٔالالالالٜ وإٓ ٓ بالالالالد أن يْتَالالالالؾ مالالالالـ 

حيتالالالٚج بالالالال  ادجالالٚل احلالالالديثل إػ ادجالالالٚل افٍَٓالالالل ؾٔقؾالالالؼ بالالالغ احلالالالديثغ، وهالالالذا

صالؽ إػ مًرؾالالٜ افَقاظالالد افًِّٔالالٜ إصالالقفٜٔ، ؾال٘ذا ـالالٚن ضٚفالالٛ افًِالالؿ هبالالذه ادثٚبالالٜ 

اجلالالقاب أن َٕالالقل ٓ عالالٛ ظِٔالالف أن يًالالٖل أهالالؾ افالالذـر  ْٕٕالالٚ ٕحالالـ َٕالالقل يف ـثالالر 

َُٖفقا أَْهالالَؾ ﴿ن ربْالالٚ ظالالز وجالالؾ يف مثالالؾ ؿقفالالف تًالالٚػ: إمالالـ أجقبتْالالٚ ودٚضاتْالالٚ  َؾْٚشالال

ٓ تَ  ْاْلالتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ الالقنَ افالالذ  ُّ َِ ؿالالد جًالالؾ ادجتّالالع اإلشالالالمل ؿًالالّغ: ؿًالالؿ  [12]النحةة::﴾ًْ

عٛ ظِٔف افًٗال، وؿًؿ عٛ ظِٔف اجلقاب.. وفٔس هْٚك حؾ وشط، مرتٌالٜ 

وشىك، إمالٚ أهالؾ ظِالؿ ؾًِالٔٓؿ أن عٌٔالقا، وإمالٚ ؽالر أهالؾ ظِالؿ ؾًِالٔٓؿ أن يًالٖفقا 

ٚروا أوفئؽ هُذا  ؾىالالب افًِالؿ إذا وصالِقا إػ ادرتٌالٜ أ الؿ ظِالامء ؾٓالٗٓء صال

ظِالالالامء وفًٔالالالقا بحٚجالالالٜ إػ أن يًالالالٖفقا أهالالالؾ افًِالالالؿ، وإٓ ؾٓالالالؿ داخِالالالقن يف ظالالالداد 

اجلّٓالالقر افالالذيـ ظِالالٔٓؿ أن يًالالٖفقا أهالالؾ افًِالالؿ، ؾّالالـ وجالالد يف ًٍٕالالف هالالذه افَالالدرة 

افًِّٜٔ فَْؾ أن مًرؾتف بٚفٌِٜ افًربٔالٜ، مًرؾتالف بًِالؿ أصالقل احلالديٞ واجلالرح 

ىرًا مالـ زمالٚن خيتالز ًٍٕالف وافتًديؾ، مًرؾتف بٖصقل افٍَالف وؿٙال ظالذ ذفالؽ صال

يف اشالتٌْٚط إحُالٚم وظروالٓٚ ظالذ مالٚ درس مالـ أؿالقال افًِالامء افالذيـ اختٍِالقا 

يف ـثالالر مالالـ ادًالالٚئؾ هالالذا فالالٔس واجالالٛ ظِٔالالف أن يًالالٖل أهالالؾ افًِالالؿ، أمالالٚ إذا ـالالٚن 

فٔس ـذفؽ ؾْحـ ًٕتَد ؿقل افذيـ ؿٚفقا بٖٕف ٓ بد مـ افرجقع إػ أهالؾ افًِالؿ  

ًٚ مالـ  ؿّٔالٜ آتٌالٚع ؾٔجالٛ أن ًٕالر ف أن هْالٚك ثالثالٜ مراتالٛ فُـ هذا ٓ حيط صالٔئ

ؾالالٔام يتًِالالؼ هبالالذا ادجتّالالع افالالذي جًِالالف ربْالالٚ ظالالز وجالالؾ مالالـ حٔالالٞ ادًرؾالالٜ بالالٚفًِؿ 

ًٚ ؾْٓالالالالٚك مرتٌالالالالٜ وشالالالالىك، ؾالالالالٖـثر افْالالالالٚس هالالالالؿ  واجلٓالالالالؾ بالالالالف ؿًالالالالّغ ـالالالالام ذـرٕالالالالٚ إٍالالالال
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مَِالدون.. حالرام حالرام، حالالل حالالل، هالذا هالق افتَِٔالد  وهالذا افالذي ٕحالـ ٕحالالّذر 

ع اإلشالالالمل أن يَالالع يف مثِالالف ٕٕالالف عالالٛ ظِٔالالف أن يْىِالالؼ يف ظٌٚدتالالف مْالالف ادجتّالال

ٌِِٔع أَْدُظالالق﴿فربالالف فُٔالالقن ظالالذ بهالالرة مالالـ ديْالالف ـالالام ؿالالٚل تًالالٚػ:  إَِػ اهلل ِ  اُؿالالْؾ َهالالِذهِ َشالال

ـِ  ٚ َوَم َٕ ـَ  َظَذ َبِهَرةٍ َأ ٚ ِم َٕ ٚ َأ ًَِْل َوُشٌَْحَٚن اهلل ِ َوَم ٌَ ـِغَ  ات  َِالدون ؾٚد [161]يوسةف:﴾ادُْْؼِ

فًٔالالقا ظالالذ بهالالرة حالالتاًم، فُالالـ ادتًٌالالقن افالالذيـ مالالـ ديالالد ؿ أن يًرؾالالقا أن ؿالالقل 

، ٓ ¢هالذا افًالٚمل أو ذاك هالق ٕالٚبع مالالـ دفٔالؾ مالـ ـتالٚب اهلل أو حالديٞ رشالالقل اهلل 

عالالقز ٕحالالد أن خيٚفٍالالف، أو هالالق افالالرأي وآجتٓالالٚد، و افالالرأي وآجتٓالالٚد مًالالرض 

ادًالِّغ إـالز وهالؿ افالذيـ فِخىٖ وفِهقاب، هذا إٕام يًٍِف ؿِٜ مالـ مجٓالقر 

 ٓ ًٚ ًٕالالّٔٓؿ بالالٚدتًٌغ، ؾِالالٔس مالالـ افيالالوري أن ُيهالالٌ  هالالٗٓء ظِالالامء فُالالـ أيوالال

أؿالالالقل فالالالٔس مالالالـ افيالالالوري بالالالؾ فالالالٔس مالالالـ اجلالالالٚئز أن يوالالالِقا يف ٕنالالالٚط ادَِالالالديـ 

ؾْٓٚك مرتٌالٜ وشالىك ٓ هالؿ ظِالامء وٓ هالؿ مَِالدون وإٕالام هالؿ متٌكالون متًٌالقن 

هق رأيل وحًٌْٚ أن هذه اجلًِٜ، وظًك فًِِامء ظذ بهرة مـ ديْٓؿ، هذا 

 أن ٕراـؿ مرة أخرى يف ظقدتُؿ فًِّرة، وظّرة متٌَِٜ إن صٚء اهلل.

 (  00:  00: 36/ 211) اهلدى والنور /
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 االختالف يف طسٜك١ ايٛصٍٛ إىل ايطعاد٠

يًًك افْٚس يف افقصالقل إػ افًالًٚدة ؾتًالددت مالذاهٌٓؿ يف هالذا،  مداخِٜ:

غ فِْالالالٚس مًالالالٚمل يف ضالالالريَٓؿ فِقصالالالقل إػ افًالالالًٚدة مالالالٚذا فالالالق أراد صالالالٔخْٚ أن يٌالالال

 يًٍؾ؟

مٚ أطـ يف هذا اختال ف إٓ بغ افٍالشٍٜ، أمٚ بالغ اإلشالالمٔغ افالذيـ  افنٔخ:

يٗمْالقن بالٚهلل ورشالقفف ويٗمْالقن بٖٕالف فالٔس هْالٚك ضريالؼ فِقصالقل إػ افًالالًٚدة يف 

 هالالالالق افالالالالدٕٔٚ وأخالالالالرة إٓ افتًّالالالالؽ بٚإلشالالالالالم ؾِالالالالٔس هْالالالالٚك أجقبالالالالٜ متًالالالالددة إٕالالالالام

افتًّالالؽ بٚإلشالالالم، وافًُالالس بالالٚفًُس مالالـ أراد افنالالَٚوة أظالالرض ظالالـ اإلشالالالم، 

ـْ ﴿ وذفالالالؽ واوالالال  جالالالدًا يف ايالالالٚت ـثالالالرة ـَقفالالالف تًالالالٚػ يف أيالالالٜ ادًروؾالالالٜ: َوَمالالال

ك  اَّل ِٜ َأْظ َٔٚماَل
َِ ْقَم اْف ُه ياَل ْحُؼاُل َٕ ٚ َو ًُ ًٜ َوْ َٔن ًِ ِري َؾِ٘ن  َفُف َم ـْ ـْ ِذ َٚل َرب  * َأْظَرَض َظ ؿاَل

تَ  ًرا مِلَ َحَؼْ ُٝ َبهاِل ْال ـُ ْد  ك َوؿاَل َّ َذفَِؽ * ِْل َأْظ اَـل ٚ َو َٓ ٔتَ
اًِل َذفَِؽ َأَتتاْلَؽ اَيُٚتْاَلٚ َؾَْ اَـل َٚل  ؿاَل

ك  ًَ  . [135-131]ط::﴾اْفَْٔقَم ُتْ

وفُالالالـ افالالالذي عالالالٛ أن ٕتٌْالالالف فالالالف هالالالل حََٔالالالٜ ظئّالالالٜ جالالالدًا ومٗدالالالٜ مالالالـ ٕٚحٔالالالٜ 

ًٚ بًوالالٓؿ، أٓ  أخالالرى فٍَالالدان ـثالالر مالالـ ادًالالِّغ قالالٚ ظِالالاًم ـثالالرون مالالْٓؿ وتىٌَٔالال

وؾٓالالؿ افًالالِػ افهالالٚف  قالالام  ¢وهالالل: أن اإلشالالالم بُتالالٚب اهلل وشالالْٜ رشالالقل اهلل 

ًٚ مل  هالالالق افًالالالالج فُالالالؾ إدواء وإمالالالراض افًٍْالالالٜٔ افتالالالل إذا أصالالالٚبٝ أمالالالٜ أو صالالالًٌ

 تىًؿ هذه إمٜ أو هذا افنًٛ ضًؿ افًًٚدة.
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اإلشالالالم ادًالالتَك مالالـ افُتالالٚب وافًالالْٜ ومالالْٟٓ افًالالِػ افهالالٚف  هالالق افًالالالج، 

افذي أريد أن أدٕدن حقفف أن: هذا افًالج دخِف ـثر مـ ادقاد  وفُـ افقء

 ًٚ افٌريٌالالالٜ افتالالالل إن مل َٕالالالؾ: إٕالالالف أؾًالالالدتف بٚفُِٔالالالٜ ؾالالالال أؿالالالؾ إٕالالالف مًْالالالٝ ـقٕالالالف ظالجالالال

حٚشاًم، ذفؽ امٚ دخؾ يف هذا اإلشالالم مالٚ فالٔس مْالف شالقاٌء مالٚ ـالٚن هالذا افالدخٔؾ 

ؽ ؾَالالالد يَِْالالالٛ هالالالذا يف افًَٔالالالدة أو يف افًٌالالالٚدة أو يف افًالالالِقك وإخالالالالق، وفالالالذف

اإلشالم بًٌٛ مٚ أصٚبف مـ هالذه إمالقر افدخِٔالٜ ظِٔالف إٔالف ٓ ييٓالر أثالره يف ذاك 

ادجتّالالع افالالذي يالالديـ بالالف، ؾالالال يُالالقن افًٔالالٛ هالالق مالالـ اإلشالالالم وإٕالالام افًٔالالٛ امالالٚ 

دخؾ يف هذا اإلشالم، وفذفؽ ؾْحـ ِٕ  وٕدٕدن دائاًم وأبالدًا إْٔالٚ إذا ـْالٚ ٌٕتٌالل 

إٓ اإلشالالالالالم وفُالالالالـ فالالالالٔس اإلشالالالالالم  –ـالالالالام ؿِْالالالالٚ  –هالالالالذه افًالالالالًٚدة وٓ ضريالالالالؼ قالالالالٚ 

بٍّٓقمالالالف إذا صالالال  افتًٌالالالر ادىالالالٚضل، إٕالالالام بٍّٓالالالقم خالالالٚص ؿالالالٚئؿ ظالالالذ افُتالالالٚب 

 وافًْٜ وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚف ، حْٔئذ ؾٓق مٌْع افًًٚدة وٓ رء شقاه.

وظالالالذ ـالالالؾ حالالالٚل: ؾٖٕالالالٚ أرى أن مثالالالؾ هالالالذا افًالالالٗال ؿالالالد حيًالالالـ ضرؿالالالف يف بًالالالض 

بؾ وؿد ٓ عتؿ بدراشٜ اإلشالم، وإٕالام عالتؿ بدراشالٜ اجلٚمًٚت افتل ٓ ختتص 

ًٚ أو مالٚ صالٚبف ذفالؽ،  ًٚ أو ـالٚن ؾًِالٍٜ أو ـالٚن ظِامٕٔال افثَٚؾٜ افًٚمٜ شقاء ـٚن إشالالم

وإٓ مٍٓقمف بغ ادًِّغ أٓ شالًٚدة إٓ افتًّالؽ بٚإلشالالم، فُالـ إٔالٚ أردت أن 

 أؤػ إفٔف افتًّؽ بٚإلشالم بٍّٓقمف افهحٔ .

 (00: 33: 51/   311 ) اهلدى والنور /

يٚ صٔخ، إٔٚ ـْٝ أخذت مُْؿ رشٚفٜ صقرعٚ اشّٓٚ رشٚفٜ افنالٔخ  مداخِٜ:

ظٌد افرمحـ بـ ٕٚس افًًدي اشّٓٚ: افقشالٚئؾ ادٍٔالدة فِحٔالٚة افًالًٔدة، ظالذ 

 ؿِٜ أوراؿٓٚ مـ أظيؿ مٚ ـتٛ صٔخْٚ.
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 مٚ صٚء اهلل. افنٔخ:

ًٚ،  مداخِٜ: ًٚ متوالٚيَ ًٚ مّٓقمال ًٚ مٌّقمال يًْالل ٓ تًالًف افالدٕٔٚ يَرأهالٚ فق أن إًٕٕٚ

 شٌحٚن اهلل! يًْل إن جٚز افتًٌر ـٖ ٚ شحر.

 مٚ صٚء اهلل. افنٔخ:

 إي واهلل، افقشٚئؾ ادٍٔدة فِحٔٚة افًًٔدة رائًٜ جدًا يٚ صٔخ. مداخِٜ:

 ظِٔؽ هبٚ. افنٔخ:

يًْالل ظئّالٜ شالٌحٚن اهلل! فِنالٔخ ظٌالد افالرمحـ بالـ ٕالٚس افًالًدي.  مداخِٜ:

 أشتٚذي.

 ؿ.ًٕ افنٔخ:

 ( 00:  39: 33/   311) اهلدى والنور / 



 العالمة األلباىي وفكُ اخلالف ------------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباىي يف امليَخ

373 

 

 اختالف ايفتا٣ٚ

: يًالٖل شالٚئؾ ؾَٔالقل: ٕنالٚهد يف هالذه إيالٚم وهلل احلّالد  والٜ ظِّٔالٜ ادَِل

ضٌٜٔ، وبخٚصٜ بغ افنٌٚب ادًِؿ افهٚظد، وهذه افْٓوٜ تقاجٓٓالٚ إصالُٚٓت 

ض ظالالالدة، مالالالـ أمهٓالالالٚ اخالالالتال ف أهالالالؾ افًِالالالؿ يف افٍتٔالالالٚ  امالالالٚ يالالالٗدي إػ حتالالالر افالالالًٌ

بالالالالٚرك اهلل -واوالالالالىراهبؿ  ؾالالالالام هالالالالق مقؿالالالالػ افنالالالالٌٚب ادًالالالالِؿ مالالالالـ ذفالالالالؽ  أؾٔالالالالدوٕٚ 

 ؟-ؾُٔؿ

هالالالذا افًالالالٗال بالالالال صالالالؽ مالالالـ وحالالالل افًالالالٚظٜ، وؿالالالد شالالالًّْٚه يف رحِتْالالالٚ  افنالالالٔخ:

افًٚبَٜ مرارًا وتُالرارًا، واإلصالُٚل هالذا يف افقاؿالع إٕالام يالرد ظالذ افنالٌٚب افالذيـ 

ٚء ظالالـ بًالالض افًالالِػ مل يالالتُّـ ؾالالٔٓؿ ادالالْٟٓ افًِّالالل افهالالحٔ ، أظْالالل بالالف مالالٚ جالال

ـالالٚبـ ظٌالالٚس ومالالـ تًٌالالف مالالـ إئّالالٜ ـّجٚهالالد ومٚفالالؽ وؽرمهالالٚ: مالالٚ مالالـ أحالالد إٓ 

، هالالالالذه -¢-يٗخالالالالذ مالالالالـ ؿقفالالالالف ويالالالالرد إٓ صالالالالٚحٛ هالالالالذا افَالالالالز، وأصالالالالٚر إػ افٌْالالالالل 

حََٜٔ عٛ أن يًتحيهٚ صٌٚبْٚ ادًِؿ افىٚفالٛ فًِِالؿ افهالحٔ ، وفالٔس هالق 

ًا وتُالالرارًا ظالالذ مالالْٟٓ افًالالِػ إٓ ؿالالٚل اهلل وؿالالٚل رشالالقل اهلل، وظالالذ مالالٚ أـالالدٕٚ مالالرار

تٌٚرك -افهٚف ، ويٌٌْل ظِٔف أن يًتحي حََٜٔ أخرى، حََٜٔ ؿرإٜٔ، ؿٚل اهلل 

َغ ﴿: -وتًٚػ اٍِل قَن خُمْتَِِ َدًة َوٓ َيَزافاُل ًٜ َواحاِل َؾ افْ َٚس ُأم  ًَ َؽ جَلَ ٓ  * َوَفْق َصَٚء َرب  إِ

ؿْ  آُل ََ َِ َؽ َوفَِذفَِؽ َخ ـْ َرِحَؿ َرب  ؾالٚٓختال ف ٓ مْجالٚة مْالف وٓ ، [111-111]هو:: ﴾َم

يف خَِالالف، وفالالـ  الالد فًالالْٜ اهلل تٌالالديالً فُالالـ  -ظالالز وجالالؾ-، هالالذه شالالْٜ اهلل خالالالص
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اخلالالال ف مْالالف مالالٚ هالالق يًالالذر ظِٔالالف افْالالٚس ومْالالف مالالٚ ٓ يًالالذرون ظِٔالالف، يًالالذرون ظالالذ 

َٚء َرب الَؽ ﴿اخلال ف افذي ٓ بد مْف، وهق مالٚ أصالٚرت أيالٜ افًالٚبَٜ افالذـر:  ْق صاَل َوفاَل

َؾ  ًَ ًٜ َواِحَدةً  جَلَ ، ؾربْٚ مٚ صٚء أن عًالؾ افْالٚس ظالذ مالْٟٓ [111هو::] ﴾افْ َٚس ُأم 

واحد، وظذ ؾٓؿ واحد، وفق ـٚن ـذفؽ فُٚن أحؼ افْٚس بذفؽ هالؿ أصالحٚب 

افذيـ هؿ خر افْٚس ـالام جالٚء ذفالؽ ساحالٜ يف احلالديٞ ادتالقاتر  -¢-افٌْل 

رـٓٚ مالالـ يٍّٓٓالالٚ بحُّالالٜ افٌٚفٌالالٜ ؿالالد يالالد -ظالالز وجالالؾ-ادًالالرو ف، وفُالالـ صالالٚء اهلل 

وؿالد ٓ يالالدرـٓٚ أـثالر افْالالٚس، وٓ ييالالٕٚ ذفالؽ، ؾالالٚخلال ف أمالالر ضًٌٔالل ـالالام ذـرٕالالٚ، 

أمٚ آخالتال ف وافتخٚصالؿ مالـ أجالؾ شالقء افتٍالٚهؿ يف ادًالٖفٜ افقاحالدة، هالذا هالق 

ادحيالالالالقر، وهالالالالذا هالالالالق ادّْالالالالقع، وهالالالالذا هالالالالق افالالالالذي ٕجالالالالٚ مْالالالالف افًالالالالِػ ووؿالالالالع ؾٔالالالالف 

يٌٌْالالالالالل قالالالالالؿ أن يًالالالالالتٌربقا  اخلِالالالالالػ، إذا اشتحيالالالالال افنالالالالالٌٚب هالالالالالذه احلََٔالالالالالٜ، ؾالالالالالال

اخالالتال ف بًالالض افًِالالامء، وبخٚصالالٜ إذا ـالالٕٚقا امالالـ ينالالِّٓؿ ادالالْٟٓ افقاحالالد وهالالق 

ادْٟٓ احلؼ: افُتٚب وافًْٜ وظذ مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚف ، ٓ يًتُْروا 

دوا اخلالالالص ايف خَِالالف، وإذا أر -ظالالز وجالالؾ-ذفالالؽ وٓ يًالالتٌربقه  ٕٕالالف شالالْٜ اهلل 

ؾ افًِالالالالؿ، وهالالالالق ادْهالالالالقص ظِٔالالالالف يف افَالالالالران مْالالالالف ؾًِالالالالٔٓؿ أن يًالالالالُِقا شالالالالٌٔؾ أهالالالال

ِٚدِؿغَ ﴿افُالالالريؿ:  ْالالالُتْؿ َصالالال ـُ ْؿ إِْن  ُُ َٕ ٚ ُٚتقا ُبْرَهالالال ْؾ َهالالال ، ؾالالال٘ذا ورد إػ [111]البقةةةرة: ﴾ُؿالالال

ضٚفٛ افًِؿ ؿقٓن متٌٚيْٚن أو أـثر ظـ ظٚدغ ؾٚوِغ، وافيـ أ ام متًٚويٚن 

ٓ عالقز فالف يف افًِؿ وافٍوؾ، ؾٔحٚر وؿد حيؼ فف أن حيتالٚر بالٚدئ افالرأي، فُالـ 

أن يًالالالتّر يف ذفالالالؽ  ٕن ظِٔالالالف أن يًالالالٖل افالالالدفٔؾ أن يىِالالالٛ افالالالدفٔؾ مالالالـ ـالالالٍؾ مالالالـ 

افًٚدغ، شقاء ـٚن افُالالم مًٓالام مٌالٚذة أو بقاشالىٜ ادراشالِٜ، أو ادٓٚتٍالٜ أو 

ٕحق ذفؽ مـ افقشٚئؾ افتالل تتٔنال افٔالقم، ؾًٌالد أن يًالّع دفٔالؾ ـالؾ مالْٓؿ، ؾِالٔس 
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أو أن يالالٗثر ظّالالروًا ظالالذ زيالالد، بالالؾ هالالق هالالق بالالٚدُِػ بالالٖن يالالٗثر زيالالدًا ظالالذ ظّالالرو، 

يتٌع مـ ـٚن مًف افدفٔؾ افذي اضّٖٕٝ فف افٍْس، وإؼح فف افهدر، وفًؾ هذا 

اشالالتٍٝ ؿٌِالالؽ »: -ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم-وبالالف يْتٓالالل اجلالالقاب مالالـ مًالالٚ:ي ؿقفالالف 

جالالالٚءك ؿالالالقٓن مالالالـ ظالالالٚدغ جِِٔالالالغ ؾٚشالالالتٍٝ ؿٌِالالالؽ بًالالالد أن  شوإن أؾتالالالٚك ادٍتالالالقن

هيالالام مالالٚل ؿٌِالالؽ ؾٓالالق افالالذي إذا أخالالذت بالالف ـْالالٝ مًالالذورًا تًتقوالال  فِالالدفٔؾ ؾالال٘ػ أ

، أمٚ أن تتًهٛ ٕحدمهٚ ظذ أخر، ؾٓذا هالق شالٌٔؾ -تٌٚرك وتًٚػ-ظْد اهلل 

وأخرجْٚ ظـ شٌِٔٓؿ إػ شالٌٔؾ افكالاط  -ظز وجؾ-ادَِديـ افذيـ ٕجٕٚٚ اهلل 

 ادًتَٔؿ، واحلّد هلل رب افًٚدغ.

 ( 00:  34:  31/ 375) اهلدى والنور/
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ُٜ  ني أحدنِ ايعصس...ًَّصحٍٛ حدٜث ال 

افُالالم ؾٔالف   شِغ أحالدـؿ افًكال إٓ يف بْالل ؿريوالٜٓ يَه »حديٞ:  مداخِٜ:

 ـثر، يًْل: يًتدل بف بًض ادٌتدظٜ دٚ يريدون، ؾْريد افٍٓؿ افهحٔ ..؟

ًٚ مالالالالالـ منالالالالالٚـؾ افًالالالالالٚظٜ ومالالالالالـ بًالالالالالض  افنالالالالالٔخ: هْالالالالالٚ شالالالالالٗال يَالالالالالقل وهالالالالالق أيوالالالالال

امالالـ يريالالدون تًالالِٔؽ افقاؿالالع افًالالٔئ افالالذي  اجلامظالالٚت.. هالالذه اجلامظالالٜ أو تِالالؽ

ًٚ وإٕالالالالام  ظِٔالالالالف ادًالالالالِّقن مالالالالع إشالالالالػ افنالالالالديد وٓ يريالالالالدون يف إرض إصالالالالالح

يريالالالدون أن يالالالدظق افَالالالديؿ ظالالالذ ؿدمالالالف، وٓ يريالالالدون أن حئالالالقا افًالالالْٜ افتالالالل أمٚعالالالٚ 

افْالالٚس بًالالٌٛ جِٓٓالالؿ أو بًالالٌٛ إمهالالٚقؿ وٓ يريالالدون أن يالالدخِقا حتالالٝ ظّالالقم 

ًٚ: احلديٞ افًٚبؼ بًد ؾّٓف  مالـ شالـ يف اإلشالالم شالْٜ حًالْٜ ؾِالف »ؾٓالاًم صالحٔح

 احلديٞ. شأجرهٚ وأجر مـ ظّؾ هبٚ إػ يقم افَٔٚمٜ

أؿقل: يتنٌٞ ـثر مـ افْٚس وؾٔٓؿ بًض افدظٚة ظذ إبَٚء اخلالؾالٚت افتالل 

تقارثْٚهٚ افٔقم ضِٜٔ هذه افَرون افىقيِٜ، وهالذه اخلالؾالٚت فٔتٓالٚ وؿٍالٝ ظْالد مالٚ 

مالالالٚ أؿالالالقل: فٔالالالٝ هالالالذه اخلالؾالالالٚت وؿًالالالٝ ظْالالالد مالالالٚ  يًالالالّق ٚ خىالالالٖ.. أؿالالالقل وأظْالالالل

ًٚ أصقًٓ. ًٚ وفُْٓٚ مع إشػ  ٚوزعٚ إػ مٚ يًّق ٚ أيو  يًّق ٚ ؾروظ

ًٚ ويًالالّق ٚ أصالالقًٓ أن هالالذه بدظالالٜ ظكالاليٜ  وأظْالالل إٔالالٚ بَالالقال: يًالالّق ٚ ؾروظالال

دخِٝ يف ادًِّغ وجًِٝ افؼيًٜ ظْدهؿ ؿًّغ: ؿًؿ عٛ آهتامم بف، 
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 امم بف، مـ ؾًؾ ذفؽ ؾَد أحًـ ومـ ٓ ؾال حرج.وؿًؿ ٓ عٛ آهت

افتًَالٔؿ ادالذـقر: أن هالٗٓء افالذيـ ذهٌالقا  -إن صال  هالذا افتًٌالر-ومـ صٗم 

إفٔالالالف شالالالق ف ٓ يًٍِالالالقن ٓ بالالالام شالالالّقه بٕٚصالالالقل وٓ بالالالٚفٍروع وإٕالالالام يًالالالقد ديالالالْٓؿ 

 ٕن تًَٔؿ اإلشالم إػ أصقل وؾروع:هقًى  ذفؽ 

وافًالالْٜ، وهالالذا ـالالام تالالرون مالالع إشالالػ أوًٓ: حيتالالٚج إػ ظِالالؿ واشالالع بٚفُتالالٚب 

افنديد أهِف يف هالذا افًكال ؿِٔالؾ وؿِٔالؾ جالدًا، ٕن أـثالر مالـ ييالـ أ الؿ مالـ أهالؾ 

افًِالالؿ، إٕالالام هالالؿ أهالالؾ ظِالالؿ بٚدالالذهٛ أو بٚدالالذاهٛ، أمالالٚ افَالالران وافًالالْٜ، وافًالالْٜ 

افهالالحٔحٜ بخٚصالالٜ ؾَِٔالالؾ جالالدًا مالالـ ظِالالامء افًكالال احلالالٚض امالالـ يتهالالٍقن هبالالذا 

 افًِؿ افهحٔ .

ًٚ حيتالٚج إػ أؿقل: فت ًَٔؿ أو فتحَٔؼ اإلشالم وجًِف ؿًّغ أصقًٓ وؾروظال

 هذا افًِؿ افقاشع بٚفُتٚب وافًْٜ.

ًٚ: هالالالالؾ يُّالالالالـ فًِّالالالالِّغ فالالالالق اجتًّالالالالقا ظالالالالذ صالالالالًٔد واحالالالالد ويف مُالالالالٚن  وثٕٚٔالالال

واحالد، ـالؾ أهالالؾ افًِالؿ، وأهالالؾ افًِالؿ بحالالؼ، فالق اجتًّالالقا ظالذ صالالًٔد واحالد، هالالؾ 

ًٚ يتٍَالالالالقن  يُّالالالالْٓؿ أن عًِالالالالقا اإلشالالالالالم ؿًالالالالّغ: أصالالالالقًٓ  يتٍَالالالالقن ظِٔٓالالالالٚ وؾروظالالالال

ظِٔٓٚ، أم شٌَٔك هْٚك بًض ادًٚئؾ امُـ بًوٓؿ يدخِٓٚ يف افًَالؿ إول، 

 وبًوٓؿ يدخِٓٚ يف افًَؿ أخر.

ؾحْٔئذ مٚ حٚل ظٚمٜ ادًِّغ إذا ـٚن أهؾ افًِؿ خيتٍِقن، وهق ـام ترون  

َغ ﴿حتالالالالك أن صالالالالدق اهلل افًيالالالالٔؿ:  الالالال ٍِ الالالالَؽ إِ * َوٓ َيَزاُفالالالالقَن خُمْتَِِ َؿ َرب 
ـْ َرِحالالالال ٓ  َمالالالال

ؿْ  ُٓ ََ َِ  .[111-111]هو::﴾َوفَِذفَِؽ َخ
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ؾالال٘ذًا: اخلالالال ف مالالـ ضًٌٔالالٜ افٌؼالال، ؾِالالق اجتًّالالقا يف صالالًٔد واحالالد، وأرادوا أن 

ئٌْقا فِْٚس مٚ عقز أن يُقن مالـ افًَالؿ إول، ومالٚ عالقز مالـ افًَالؿ أخالر، 

تَالالالٚدي دالالالٚ  ُْالالالقا مالالالـ آتٍالالالٚق ظالالالذ ذفالالالؽ، بالالالؾ شالالالٔيِقن خمتٍِالالالغ، فالالالذفؽ اظ

اجلٚزم إٔف ٓ عقز افتٍريالؼ بالغ ذع وذع، ؾَٔالٚل هالذا أصالؾ ٓ عالقز افتٓالٚون 

 بف، وهذا ؾرع عقز افتٓٚون بف.

ًٕؿ إذا ـٚن ادَهقد بٚفٍرع وإصؾ هق مٚ يَٚبؾ افٍرض ويَٚبؾ افًْٜ هذا 

بال صؽ امُـ، فُالـ فالٔس هالذا هالق ادَهالقد، ادَهالقد هالق مالٚ يتًِالؼ بٚفًَٔالدة 

ٌالالالٚدة، ومالالالٚ ـالالالٚن متًِالالالؼ بٚفًَٔالالالدة وهالالالق إصالالالؾ وهالالالق افالالالذي عالالالٛ ومالالالٚ يتًِالالالؼ بٚفً

آظالالالالالتامد وافتًّالالالالالؽ بالالالالالف وظالالالالالدم اإلخالالالالالالل بقالالالالالء مْالالالالالف، ومالالالالالٚ يتًِالالالالالؼ بٚفًٌالالالالالٚدات 

ًٚ، وهذا  ًٚ فَل اهلل شٚد ؾٚخلىٛ شٓؾ وبخٚصٜ أ ؿ جٚؤوا بًّقل مـ ؿِد ظٚد

فنٓرة هذه اجلِّٜ يتقهؿ ـثر مـ افْٚس أ ٚ حديٞ ظـ افرشقل ظِٔف افًالم، 

وٓ أصالالالؾ فالالالف حتالالالك يف إحٚديالالالٞ ادقوالالالقظٜ، ٓ أصالالالؾ قالالالذه اجلِّالالالٜ: مالالالـ ؿِالالالد 

ًٚ، حتالالك يف إحٚديالالٞ ادقوالالقظٜ، وًٕالالتىٔع أن َٕالالقل هالالذا  ًٚ فَالالل اهلل شالالٚد ظٚدالال

حديٞ مقوقع ضٚزج، يًْل حديٞ يف افًك احلٚض، وهذا مـ منٚـؾ هالذا 

، ؾّالـ افًك إٔف تروج هْٚك ظٌالٚرات مل ٕجالدهٚ حتالك يف إحٚديالٞ ادقوالقظٜ

 أيـ جٚءت؟

ع افذي جٚءت إحٚديٞ ادقوقظٜ افَديّٜ افتل ووًٝ قالٚ ٌمـ ذاك ادْ

ـتٛ ادقوقظٚت، وافنٚهد يًتدل أوفئؽ افذيـ أذٕٚ إفالٔٓؿ ظالذ مًْالك هالذه 

ًٚ، بحالديٞ صالحٔ  واشالتدٓقؿ هالذا ينالالٌف  ًٚ فَالل اهلل شالالٚد اجلِّالٜ: مالـ ؿِالد ظٚدال

ًٚ مالالـ حٔالالٞ إٓحالالرا ف ظالالـ مًْالالٚه افهالالحٔ  ـ ادٌتدظالالٜ بَالالققؿ أن  لٚشالالتدٓ ٚمالال
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مالٚ هالق هالذا  شمـ شـ يف اإلشالم شْٜ حًْٜ»يف اإلشالم بدظٜ حًْٜ، بحديٞ: 

احلديٞ افهحٔ  افالذي رـالـ إفٔالف أوفئالؽ افالذيـ يَالررون اخلالال ف، وٓ يريالدون 

وُه إَِػ ﴿أبدًا محؾ ادًِّغ إػ ؿقل رب افًٚدغ:   َؾُرد 
ٍ
ء َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ يِف َرْ

ـُ  اهلل ِ الالالالالالال ًَ ْرٌ َوَأْح ِمْاُلالالالالالالقَن باِلالالالالالالٚهلل ِ َواْفَٔالالالالالالالْقِم أخالالالالالالالِر َذفاِلالالالالالالَؽ َخالالالالالالال ْٗ ْالالالالالالالُتْؿ ُت ـُ قِل إِْن  ُشالالالالالالال َوافر 

ِْٖوياًل   .[61]النساء:﴾َت

  ﴿تٖمِقا مًل هذه أيٜ: 
ٍ
ء مٚ ؿٚل ظَٔدة وؽر ظَٔدة،  ﴾َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ يِف َرْ

ًٚ، وإٕالالالام يف أي رء مالالالـ أحُالالالٚم افؼالالاليًٜ، إ ن تْالالالٚزظتؿ يف مالالالٚ ؿالالالٚل أصالالالالً وؾرظالالال

ِمْاُلقَن باِلٚهلل ِ َواْفٔاَلْقِم أخالِر ﴿رء  ْٗ ْالُتْؿ ُت ـُ قِل إِْن  شاُل وُه إَِػ اهلل ِ َوافر  .. أيالٜ، ﴾َؾُرد 

هالالٗٓء افالالذيـ ٓ يريالالدون، وٓ يْىَِالالقن مًْالالٚ إلصالالالح مالالٚ أؾًالالد افْالالٚس مالالـ ؿٌِْالالٚ، 

ضٚئٍالالالٜ مالالالـ  ¢يَقفالالالقن: حجتْالالالٚ يف ذفالالالؽ حالالالديٞ بْالالالل ؿرييالالالٜ دالالالٚ أرشالالالؾ افٌْالالالل 

 ،شٓ يهِغ أحدـؿ افًك إٓ يف بْالل ؿرييالٜ»حٚبف إػ بْل ؿرييٜ ؿٚل قؿ: أص

درـٓؿ وؿٝ افًك ؾتٍرؿقا إػ ؿًّغ إػ ؿقفغ أوإىَِقا وهؿ منظقن، ثؿ 

مالالْٓؿ مالالـ ؿالالٚل ٓ بالالد أن ٕهالالع افًكالال ؿٌالالؾ خالالروج وؿتٓالالٚ ومالالْٓؿ مالالـ ؿالالٚل ٓ ٌْٕٔالالٚ 

تٍِقا ٕالالٚس مالالْٓؿ ؾًالالالً ؾالالٚخ ،شٓ يهالالِغ أحالالدـؿ افًكالال إٓ يف بْالالل ؿرييالالٜ»ؿالالٚل: 

صالِقا افًكالال يف افقؿالٝ ادًتالالٚد ؿٌالالؾ ؽالروب افنالالّس وٕالالٚس أخالروا افهالالالة دالالٚ 

وذـالالالروا فالالالف اخلالالالال ف افالالالذي وؿالالالع بٔالالالْٓؿ، اخلىالالالٖ أن مالالالـ  ¢رجًالالالقا إػ افٌْالالالل 

ًٖ ظّالالدًا أو شالالٓقًا رهبالالؿ اظِالالؿ هبالالؿ فُالالـ  أوفئالالؽ افْالالٚس أ الالؿ يالالروون احلالالديٞ خىالال

مالـ افٍالريَغ ظالذ ظِّٓالؿ وهالذا خىالٚء  اؿر ـالً  ¢افقاؿع أ ؿ يَقفقن أن افٌْل 

ًٜ أمالٚ افروايالٜ ٓن احلالديٞ يف افهالحٔحغ ـالام ذـرٕالٚ مالـ روايالٜ ظٌالد  ًٜ ودراي رواي

 اهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب رِض اهلل ظْٓام.
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دالالالٚ شالالالّع اخالالالتالؾٓؿ ؿالالالٚل ابالالالـ ظّالالالر ؾِالالالؿ يًْالالالػ ضٚئٍالالالٜ  ¢ؾٓالالالق ؿالالالٚل أن افٌْالالالل 

ًٚ وإٕام  مل يًْػ وهذا هق مَتٙ مْٓؿ مل يًْػ ضٚئٍٜ مْٓؿ، فٔس أؿرهؿ مجًٔ

ًٚ إن صالٚء اهلل مالـ ؿقفالف ظِٔالف افهالالة  افؼيًٜ بَقاظدهٚ افًٚمالٜ ـالام تًِّالقن مجًٔال

إذا حُالالؿ احلالالٚـؿ ؾٚجتٓالالد ؾٖصالالٚب ؾِالالف أجالالران، وإن أخىالالٖ ؾِالالف أجالالالر »وافًالالالم: 

ًٚ هذه مجِٜ  ،شواحد إذا افذي يُقن مٖجقرا ٓيًْػ ومـ هْٚ يٌٌْل أن ٕٖخذ أدب

ؾًّالذرة مالـ هالذا احلالديٞ يٌٌْالل أن ٕٖخالذ إْٔالٚ إذا رأيْالٚ  مًسوٜ ؿد تىقل ـثالرًا،

ًٚ مـ أئّٜ ادًِّغ ؿد خٚفػ شْٜ مـ افًْـ افهحٔحٜ، ٓ يٌٌْالل أن ٕحالط  إمٚم

ظِٔف وأن ٕىًـ ؾٔف، وإٕام أن ِٕتّس فف ظذرًا  ذفؽ إٔف ـٚن جمتٓدًا ؾ٘ن أصالٚب 

شالالم ؾِف أجالران وان أخىالٖ ؾِالف أجالر واحالد، ومالـ إظالذار افتالل ذحٓالٚ صالٔخ اإل

ذح مالالـ هالالذه  شظالالـ إئّالالٜ إظالالالم ادالالالمرؾالالع »ابالالـ تّٔٔالالف رمحالالف اهلل يف ـتٚبالالف 

إشٌٚب أن افًْٜ مل تُـ ؿد  ًّٝ يقمئذ، ؾَد ـٕٚٝ افًْٜ متٍرؿٜ يف افٌالد 

اإلشالمٜٔ افتل تٍرق إفٔٓٚ إوفالقن مالـ أصالحٚب افرشالقل ظِٔالف افًالالم، ؾٌالذفؽ 

يف مالالالالٚ بًالالالالد أن عًّالالالالقا هالالالالذه  هالالالالؿؤتٍرؿالالالالٝ افًالالالالْٜ ومل يالالالالتُّـ ادًالالالالِّقن ظِام

افًْٜ، إٓ يف افَرن افثٚ:ي أخرًا وافَرن افثٚفٞ وهُالذا.. وفالذفؽ ـالٚن مالـ مٔالزة 

مـ تٖخر مـ ظِامء ادًِّغ يتّٔز  ٕٕالف مجالع مالـ افًالْٜ أـثالر مالـ اإلمالٚم افالذي 

ًٚ هق اخرهؿ ظكًا ؾٖـثر إئّالٜ  ؿٌِف، وفذفؽ ٕجد افقاؿع ينٓد أن أـثرهؿ مجً

ًٜ و ًٚ فِحديٞ إٓمٚم امحد ثؿ صٔخف افنٚؾًل، ثالؿ صالٔخف اإلمالٚم إربًٜ شْ مجً

مٚفالالؽ، أخالالرًا يالالٖيت اإلمالالٚم إول مالالـ حٔالالٞ افًكالال وهالالق أبالالق حٍْٔالالٜ، وهالالق أؿِٓالالؿ 

ًٚ  بًٌٛ إٔف مل خيرج مـ افُقؾٜ افتل ٕنٖ ؾٔٓٚ وترظرع ؾ ٔٓالٚ إٓ ٕالٚدرًا جالدًا حديث

افنالالالٚؾًل يف  أو ظّالالالرة، ؾِالالالؿ يىالالالػ افالالالٌالد عّالالالع افًالالالْٜ ـالالالام ؾًالالالؾ بّْٚشالالالٌٜ حالالالٟ
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 رحِتف إػ مك وـام ؾًؾ تِّٔذه اإلمٚم امحد حٔٞ ضٚ ف افٌالد.

ًٚ مالع مالحيالٜ  افنٚهد ؾَقفف يف احلديٞ مل يًْالػ ضٚئٍالٜ مالْٓؿ، يًْالجؿ  ٚمال

أ الالؿ ـالالٕٚقا جمتٓالالديـ أمالالٚ أؿالالرهؿ ظالالذ ذفالالؽ ٓ، ٕن هالالذه مًالالٖفٜ افنالال ؾٔٓالالٚ إٔالالف مل 

رح ًٍٕالالف بًٍْالالف، دالالٚذا مل يٌالالغ هْالالٚ يالالرد شالالٗال تَِٔالالدي، أو ـالالام يَقفالالقن افٔالالقم يىالال

يٌغ افرشقل ظِٔف افًالم افىٚئٍٜ افتل أصٚبٝ وافىٚئٍٜ افتل أخىٖت بْٔام ٕجد 

ًٚ.. )إَىٚع(، أخرى جٚء يف شْـ أيب داوود وؽره أن رجِالغ  خال ف ذفؽ  ٚم

خرجالالٚ مًالالٚؾريـ، ثالالؿ حيالالعؿ افهالالالة ومل عالالدا ادالالٚء  ¢مالالـ أصالالحٚب افٌْالالل 

ؿ وجدا ادٚء أحدمهٚ أظٚد افهالة وأخر مل يًد، ؾتّٔام صًٔدًا ضٌٔٚ وصِٔٚ، ث

فالالؽ أجالالرك مالالرتغ وفِالالذي مل »ؿالالٚل فِالالذي أظالالٚد افهالالالة:  ¢ؾِالالام ظالالٚدا إػ افٌْالالل 

ًٚ واحلالالديٞ ذو صالالجقن  ،شيًالالد أصالالٌٝ افًالالْٜ ًٚ هالالذا احلالالديٞ واحلالالديٞ أيوالال أيوالال

ترى هؾ إؾوؾ افذي أظٚد، أم افذي مل يًد؟ أو بًٌٚرة أخرى: إذا وؿًالٝ هالذه 

ًٚ يَع ـثالرًا وهْالٚ افنالٚهد، هالؾ افًالْٜ أو افَهٜ ف ًٌض افْٚس ؾٔام بًد، وهذا ضًٌ

هؾ افه  أن ئًالد مالـ صالذ متالّٔاًم بًالد أن عالد ادالٚء، أم يَتكال ظالذ افهالالة 

افتالالالل صالالالالهٚ وٓ ئًالالالد؟ إن وؿٍْالالالٚ دون تٖمالالالؾ مالالالٚ يف احلالالالديٞ افًالالالٚبؼ ؿالالالد يتٌالالالٚدر 

فالالالالالؽ أجالالالالالرك »ل: فِالالالالالذهـ، أن إؾوالالالالالؾ أن ئًالالالالالد  ٕن افرشالالالالالقل ظِٔالالالالالف افًالالالالالالم ؿالالالالالٚ

فُالالالـ هالالالذا اجلالالالقاب خىالالالٖ ٕحالالالـ َٕالالالقل ؿالالالٚل فالالالف فالالالؽ أجالالالرك مالالالرتغ  ٕٕالالالف  ،شمالالالرتغ

اجتٓالالد، وٕٕالالف مل يُالالـ بالالغ يديالالف افًالالْٜ، أمالالٚ وواؿًْالالٚ افٔالالقم إْٔالالٚ ظرؾْالالٚ افًالالْٜ وأن 

ؾالالال٘ذًا: مالالالـ ابالالالتع  ،شأصالالالٌٝ افًالالالْٜ»اهلل ظِٔالالالف وشالالالِؿ ؿالالالٚل فِالالالذي مل يًالالالد:  ¢افٌْالالالل 

قم  ٕن ذاك ـالالٚن مًالالذورًا جمتٓالالدًا، وٓ بّثالالؾ مالالٚ ابالالتع افالالذي أظالالٚد ؾالالال ئًالالد افٔالال

اجتٓالالالٚد يف مالالالالقرد افالالالْص وٓ عالالالالقز خمٚفٍالالالالٜ افًالالالْٜ، وؿالالالالد ؿالالالٚل ظِٔالالالالف افًالالالالالم يف 
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 .شؾّـ رؽٛ ظـ شْتل ؾِٔس مْل»احلديٞ افهحٔ : 

ؾ٘ذًا: يف هذه احلٚدثٜ ٍٕٓؿ إٔف مـ صذ متّٔاًم، ثؿ وجد ادالٚء إٔالف ٓ يًالقد   

 ٕٕف خال ف افًْٜ.

وفٍالالن:  شفؽ أجرك مالرتغ»ثٜ أن افرشقل ؿٚل فٍالن: افنٚهد مـ هذه احلٚد

 ودٚذا مل يَؾ إٔتؿ أصٌتؿ افًْٜ، وإٔتؿ فُؿ أجرـؿ مرتغ؟ ،شأصٌٝ افًْٜ»

ٕن هذه احلٚدثٜ مل تتُالرر، حٚدثالٜ خمٚفٍالٜ صالالة ٕيالٚم افهالالة، ٓ  اجلقاب:

صالة بًد افًك حتالك تٌالرب افنالّس، ومالـ أدرك رـًالٜ مالـ صالالة افًكال ؾَالد 

كالالال، ومالالالـ مل يالالالدرك ؾالالالال صالالالالة فالالالف، هالالالذه احلٚدثالالالٜ فالالالـ تتُالالالرر، وفالالالذفؽ أدرك افً

اـتٍالالك ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم بٖٕالالف مل يًْالالػ دالالٚذا؟ ٓ تتُالالرر يٍالالسض أن مثالالؾ 

ًٚ يَالالع ؾٔٓالالٚ اخلٍِٔالالٜ إول اخلٍِٔالالٜ افراصالالد يَالالقل دالالـ يرشالالِٓؿ  هالالذه احلٚدثالالٜ  ٚمالال

خِالالػ هالالٗٓء إػ مُالالٚن مالالٚ: ٓ تهالالِقا افًكالال إٓ يف ذفالالؽ ادُالالٚن، شالالق ف ٓ يت

ادًالالالالِّقن إذا تالالالالدارـٓؿ افقؿالالالالٝ  ٕ الالالالؿ يًِّالالالالقن أن اإلشالالالالالم ؿالالالالد تالالالالؿ ـالالالالام ؿالالالالٚل 

الؿُ ﴿تًٚػ:  ُُ ُٝ َف تاِلل َوَرِوأل َّ ًْ
ِ ْؿٕ  ُُ ْٔ ال َِ ُٝ َظ ال ّْ َ ْؿ َوأَْ  ُُ َ ْؿ دِياْل ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ اإِلْشالالَم  اْفَْٔقَم َأ

اًلاٚل ٔالالف ، ؾالال٘ذا ـالالٚن مالالـ ادُّالالـ أن تتٌالالر إحُالالٚم يف زمالالـ افرشالالقل ظِ[2]المائةة:ة:﴾دِْي

افًالالالم  ٕن افالالقحل ـالالٚن ٓ يالالزال يْالالزل ظِٔالالف تالالسًا، ؾالالذفؽ ٓ شالالٌٔؾ إفٔالالف بًالالد وؾالالٚة 

ًٚ راصدًا ؿٚل فىٚئٍٜ مْٓؿ: ٓ تهِقا افًك ¢افٌْل  ، ؾِق أن خٍِٜٔ مًِاًم ؿرصٔ

ًٚ ودالٚ وؿالع بٔالْٓؿ  إٓ يف مُٚن ـذا، ثؿ وٚق ظِٔٓؿ افًك فقجٛ ظِٔٓؿ مجًٔال

ًٚ أ الؿ يهالِقن أن،  أو يهالِقن يف ذفالؽ ادُالٚن، افًالٌٛ أن أي اخالتال ف إضالؿال

يف حٚدثالالالٜ بْالالالل ؿرييالالالٜ ـالالالٚن هْالالالٚك صالالالٌٜٓ فالالالدى بًوالالالٓؿ أن يف هالالالذا حُالالالؿ جديالالالد 

أمٚ فق وؿع مثالؾ  ،شٓ يهِغ أحدـؿ افًك إٓ يف بْل ؿرييٜ»ؿٚل:  ¢افرشقل 
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ًٚ وٓ تَٔٔالدًا يف  ذفؽ بًد افرشقل ظِٔف افًالالم، ؾِالٔس ٕحالد أن يالدخؾ ختهٔهال

ًٚ بًالد وؾالٚة افرشالقل ظِٔالف افهالالة وافًالالم  ٕن افُالالم ٕص ظٚم، وٓ مٌالدءًا ظٚمال

 ؿد تؿ وٓ جمٚل فالشتدراك ظِٔف.

 (  00:  00: 44/ 391) اهلدى والنور /
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 اخلالف بني أتباع األ١ُ٥

 بالف حتالدث افالذي احلالديٞ أن افنالٔخ ؾؤِٜ مـ أشّع أن أحٌٌٝ افذي افتقؤ -

 أؾُالالٚرهؿ إحىالاٝل امالالـ ادًالالِّغ بًالالض وإٕالالام احلٍْالالل وٓ افنالالٚؾًل يَِالالف مل

 هذا يَقفقا أن هلل ؾحٚصٚ افنٚؾًل واإلمٚم احلٍْل اإلمٚم أمٚ فإلشالم ؿؾٓٚمٓوأ

 .افُالم

 هالالالق إٕالالالام ـالالالذفؽ فالالالٔس إٔالالالف اشالالالػ فُالالالـ ـالالالذفؽ إمالالالر يُالالالقن أن ٕتّْالالالك هالالالذا-

 حٍْٔالالالٜ أبالالالٚ اإلمالالالٚم ٕجالالالؾ ـْالالالٚ إذا يالالالٖيت ؾالالالٔام مًالالالل تُالالالقن أن أريالالالد وبًالالالديـ اجتٓالالالٚد

 مالـ مالثالً  ٕجالؾ ؿأتٌالٚظٓ ٕجالؾ ًٍٕالف افقؿالٝ يف حـؾالْ وأمحالد، ومٚفًُٚ  وافنٚؾًل

ًٚ  قفالفؿ ذـرٕٚ افذيافراؾًل  افنٚؾًٜٔ  ،مهالححًٚ  بًالده مالـ جالٚء افالذي وافْالقوي إٍال

اقالالالامم  ابالالالـ ـٚإلمالالالٚم أتٌالالالٚظٓؿ مالالالـ حٍْٔالالالٜ أيب بًالالالد جالالالٚء مالالالـ ٕجالالالؾ يًْالالالل وـالالالذفؽ

 ٓ وٕحالـ إؾُالٚر هذه أصٚظقا افذيـ هؿ هٗٓء وفُـ ،إفخصٚحٛ ؾت  افَدير 

 أٓ واإلٕهالٚ ف افًالدل يريالد مالـ بالغ افٍالرق هق وهذا ٕقاؾَٓؿ ٓ فُْْٚ ،ٕٗاخذهؿ

 مهالالالالٚ ف إػ يالالالالرؾًٓؿ أن أي أئّالالالالتٓؿ يف افنالالالالًٜٔ زظالالالالؿ إػ مهالالالالٚ ف إئّالالالالٜ يرؾالالالالع

 ،اجلِٓالٜ بًالض يًٍالؾ ـام ويوِِٓؿ ويذمٓؿ أيوًٚ  ظِٔٓؿ حيط إٔف وٓ ،افًهّٜ

ٚنَ ﴿تًالالالٚػ ؿالالالٚل ـالالالام احلالالالؼ إٕالالالام ٓ الالال ـَ ْغَ  َو ٚ َذفاِلالالَؽ  َبالالال  هالالالذا مثالالالؾ [57:فرقةةةانال]﴾َؿَقاًمالالال

 وإن أجالالران ؾِالف ؾٖصالٚب احلالالٚـؿ حُالؿ إذا فُالـ افَالديؿ مْالالذ إشالػ مالع مقجالقد

 ضٚفٛ يًجٛ ؿقًٓ  ؿٚل مـ إصحٚب ـٌٚر مـ ًِٕؿ ٕحـ ،واحد أجر ؾِف أخىٖ
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 ضٍالٖوأ افالزد مـ أـؾ إذا رموٚن يف افهٚئؿ بٖن ؿٚل مـ ؾٔٓؿ مْف ادٌتدي افًِؿ

 بٚفًالْد وؿًالٝ خٔٚفٔالٜ فًٔالٝ وؿًالٝ ٜؿه وهذه صٚئؿ ؾٓق وجقؾف ظىنف حر بف

 افًالالم ظِٔالف  افرشالقل ظالـ ادالروي افهالحٔ  احلالديٞ ًٕالر ف بالف افذي افهحٔ 

 بالرداً  افًالامء ؾٖمىرت رموٚن يف أصحٚبف مع صٚئامً  ـٚن افهحٚبٜ مـ رجالً  أن

 وهالالق افًالالامء مالـ برـالالٜ هالذه بىًالالٚم فالٔسؿالٚل هالالذا:  صالالٚئؿ إٔالٝ فالالف ؿالٚفقا يٖـالالؾ هالذا

ظالالذ ؾًِالالف  ٕقاؾَالالف ٓ خمىالالئ فُْالالف جِٔالالؾ صالالحٚيب وهالالق ًٍٕالالف يف ؿالالٚم هُالالذا ،مْالالف

 مالالـ ٓ ُأشالالّٔفو افراصالالديـ اخلٍِالالٚء أحالالد يف جمتٓالالد ٕٕالالف ؾًِالالف ظالالذ ٕٗاخالالذه وٓ

 افقوالالالقء إٓ ظِٔالالالف ؾِالالالٔس يْالالالزل مل ثالالالؿ وأهُِٓالالالٚ زوجتالالالف جٓالالالدا فالالالق رجالالالؾ أن ؿالالالٚل

 اراء  ٚوبالالٝ أن بًالالد صالالقاهبٚ مالالـ خىٖهالالٚ ظرؾْالالٚ جالالداً  ؽريٌالالٜ اراء تقجالالد وهُالالذا

 افتهالٍٜٔ وأبالداً  دائالامً  هبالٚ ٕالٖمر ٕحالـ افتل افتهٍٜٔ إجراء وأمُْْٚ دفتٓؿوأ افًِامء

 ؾالالالالن َٕالالالقل وحٔالالالْام أخىالالالٖ ؾالالالالن أصالالالٚب ؾالالالالن َٕالالالقل أن يُّْْالالالٚ ذئالالالحْٔ وافسبٔالالالٜ

 . ؽره ضٔٛ ،وتًٚػ تٌٚرك اهلل ظْد أجر فف َٕقل بؾ ًٕتٌف وٓ ًٌٕٔف مٚ أخىٖ

   (00:  05: 09/   539) اهلدى والنور / 
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 بني ايصٝذ ٚعًُا٤ احلجاش االختالف

 ـتٌتٓٚ. ،يٚ صٔخ مـ خالل ؿراءة  بًض افُتٛ افتل ـتٌتٓٚ حيتؽ افًٚئؾ:

 افنٔخ : ًٕؿ، ًٕؿ.

ٓحيْٚ بًض آختالؾٚت ؾٔام بالغ ؿقفالؽ وؿالقل اهالؾ احلجالٚز  ،ًٕؿ افًٚئؾ:

هالذا اخلالال ف هالؾ أشٚشالُف يف مًالٖفٜ  افتهالحٔ  وافتوالًٔػ  ،يف  بًض ادًالٚئؾ

 تدل هبٚ ـؾ ضر ف .ف حٚديٞ افتل يً

ؿالالالد يُالالالقن هْالالالٚك شالالالٌٛ اخالالالر وحيًالالالـ يف  ،فالالالٔس دائالالالامً  ،فالالالٔس دائالالالامً  افنالالالٔخ:

 تقؤ  ادًٖفٜ أن تٖيت بّثٚل أو أـثر .

 بّثٚل . افًٚئؾ:

 بّثٚل أو أـثر. افنٔخ:

 هؾ يًْل افٍرق يف ادًٖفٜ. ،صالة افتًٚبٔ  ،مثٚل ظذ ذفؽ افًٚئؾ:

ًٚ مـ ا وو  افنٔخ:  ،فًالٗال واجلالقاب يف ان واحالدأن ادثٚل يقو  جٌٕٚ

اجلالالقاب إول أن شالالٌٛ اخلالالال ف هالالق  اخالالتال ف يف  ،إٔالالٚ أجٌٔالالَؽ  بجالالقابغ اثْالالغ

ؾٖحالالالدٕٚ يىِالالالع ظالالالذ ثالثالالالٜ ضالالالرق مالالالثالً  ،افىالالالرق افتالالالل اضِالالالع ظِٔٓالالالٚ أحالالالد افٍالالالريَغ

واخلالالال ف ؿالالد يُالالقن أدق مالالـ هالالذا اخلالالال ف حٔالالٞ  ،وأخالالر يىِالالع ظالالذ ضالالريَغ

بًالالالض رواة هالالالذه افىالالالرق ؾٓالالالذا افالالالًٌض مالالالـ  يًالالالقد إػ رأي ـالالالؾٍّ مالالالـ افٍالالالريَغ يف
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ًٚ دء احلٍالظ، هالذا افالراوي ؿالد يُالقن  افرواة ؿد يُقن ظْالد أحالد افٍالريَغ والًٍٔ

ًٚ يف حٍيالفِ  ًٚ اخالر  ،ظْد أحالد افٍالريَغ والًٍٔ فُْالف عالد يف افىريالؼ إخالرى راويال

الال ُٔ مثِالالُف، ؾَ  مهٚ بالالٕٚخر وهالالذا امالالٚ يالالدخؾ يف بًالالض ظِالالقم  احلالالديٞ امالالٚ ي أحالالدَ ق  ََ

ن احلالالالالديٞ إبًالالالالٚت وافنالالالالقاهد ومْالالالالف خيالالالالرُج بٚفَٚظالالالالدة افتالالالالل تَالالالالقل يًالالالالّك بٚدتٚ

ًٚ، أن ـثالالرا مالالـ افالالذيـ ينالالتٌِقن  ـُ ٕالالرى  ؿالالدياًم وحالالديث يتَالالقى بُٚؾالالٜ افىالالرق، ؾالالْح

إػ افَٚظالالالالالالدة  ؿهبالالالالالالذا افًِالالالالالالؿ ويوالالالالالالًٍقن بًالالالالالالض إحٚديالالالالالالٞ ٓ يرؾًالالالالالالقا رؤوشالالالالالالٓ

ًٚ، أي تَقيالالٜ احلالالديٞ بُٚؾالالٜ افىالالرق، بٚختهالالٚر  اخلالالال ف هْالالٚ يًالالقد  ادالالذـقرة إٍالال

 ًٚ ًٚ ظِّٔالال ًٚ أوًٓ ثالالؿ تىٌَٔالال إػ تٍالالٚوت ادختٍِالالغ يف مًالالرؾتٓؿ بًِالالؿ احلالالديٞ ٕيريالال

ًٚ يف احلالالديٞ  ب آخالالتال ف وؿالالد يراظالالل بًوالالٓؿ مًْالالًك ثٕٚٔالالٚ، هالالذا مالالـ أشالالٌٚ ؽريٌالال

ؾًٔٚظدُه ظذ ترجٔ  وًػ احلالديٞ، بٔالْام ٓ يقاؾالؼ افالًٌض إخالر ظالذ هالذه 

ًٚ أخر أن بًض ظِامء افًِػ  ،ؿد ظّالَؾ هبالذا احلالديٞ ادالحيٜ بؾ يالحُظ صٔئ

ًٚ فِحالالديٞ بًالالد أن ؿالالقاه بّجّالالقع افىالالرق، ؾٓالالذا ادثالالٚل ق  ََ ؾًٔتالالز ذفالالؽ صالالٚهدًا مُ  يالال

يٌالالالغ فالالالؽ شالالالٌٛ مالالالـ أشالالالٌٚب آخالالالتالق وهالالالق آخالالالتال ف يف تهالالالحٔ  احلالالالديٞ 

 وتؤًٍِف.

 ًٕؿ افًٚئؾ:

 وشٌٛ هذا آختال ف هق مٚ ذـرتُف  ومٚ ذحتُف فؽ إٍٚ. افنٔخ:

 ( 00:  30: 25/   580) اهلدى والنور / 
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 نٝف ْتعاٌَ َع املدايفني  

 إذا ناْت ايك٠ٛ هلِ

وهُالالذا، ويَِالالقن  -¢-: ضًالالـ يف إوفٔالالٚء وافهالالٚحلغ، وافرشالالقل ادَِالالل

ًٚ.... هْٚك هْٚك إٔٚس ـثريـ ؿد يًًّقن قؿ يًْل، ومْٓؿ مـ ظال مْالٚبر،  ضًٌ

قا ظالـ ادْالٚبر وظالـ  ُٕح ال افالدظقة وؿالد وأؽٌِٓؿ هُذا  ٕن افذيـ هؿ ظذ حؼ ؿد 

 ٓ ًٚ ؿٔدوا وأطْؽ تًِالؿ يالٚ صالٔخْٚ. ومالْٓؿ مالـ إجالر ف مًٓالؿ إمالٚ مالداراة إمالٚ خقؾال

 ًٚ ًِٕؿ. مٚذا يٌٌْل ظِْٔٚ يف هذه ادرحِالٜ؟ ـٔالػ ٕالقاجٓٓؿ؟ إن واجْٓالٚهؿ وجٓال

فقجالالف هالالذا ٓ خيِالالقا مالالـ إْٔالالٚ شالالق ف ٕتًالالرض ٕصالالٔٚء ظديالالدة يًْالالل، امُالالـ ؾٔٓالالٚ 

مالالع افدوفالالٜ أو مالالع ٕالالٚس..... واهلل هالالالك يًْالالل، امُالالـ إٔالالف يف ظْالالدهؿ تًٚهالالد.... 

تًالالٚػ أظِالالؿ، أو أ الالؿ عًِالالقن أن هالالذا افالالذي يًالالٚدهيؿ أو يٌالالغ قالالؿ احلالالؼ بالالٖ ؿ 

يوالالًقن فالالف يف دوائالالر مًْٔالالٜ بٖٕالالف يىًْالالقن ؾٔالالف، يىًْالالقن امُالالـ يف ظروالالف، يًْالالل 

ًٚ فالالٔس ظالالذ افكالالاط ادًالالتَٔؿ فُالالل يَِِالالقا مالالـ  يريالالدون أن عًِقٕالالف فالالٔس شالالقي

أظِؿ َٕقل: ٕحـ مٚوغ يف افتًِٔؿ يًْل افًِؿ افؼظل صٖٕف، ٕحـ واهلل تًٚػ 

افهحٔ  افالذي مالـ خالفالف ٌٕالغ فِْالٚس أصالحٜٔ ادالْٟٓ، وافنالٌٚب أو افْالٚس هالؿ 

 افذيـ ئّزون بغ هذا وهذا، ؾٍُٜٔٔ....

إٔالٝ أن تًالٖل ـٍٔٔالالٜ افتًٚمالؾ مالع هالالٗٓء،  -بالالٚرك اهلل ؾٔالؽ-يالٚ أخالل  افنالٔخ:
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 إذا ؿِالالالٝ فالالالؽ: افوالالالًٔػ يقاجالالالف ومالالالـ ؿٌالالالؾ ؿِالالالٝ: هالالالؾ ٕالالالقاجٓٓؿ؟ مالالالٚ تٗاخالالالذ:ي

 افَقي؟

ًٚ، مٚ ظْده ؿدرة ظذ ادقاجٜٓ.ادَِل  : ٓ ضًٌ

يِف ﴿ؾالال٘ذًا افًالالٗال مالالـ أصالالِف ؽالالر وارد. ادقاجٓالالٜ ؽالالر واردة، وفُالالـ  افنالالٔخ:

 ٌٜ َْ الال ًَ َقٌة َح قِل اهلل ِ ُأْشالال ، ؾّالالـ حٔالالٞ افوالالًػ وافَالالقة ووالالًُؿ [31]األحةةزاب: ﴾َرُشالال

يف ـثر مـ افٌالد اإلشالمٜٔ أصٌف بّقؿالػ أن ـام هق ووع ـثر مـ افًٍِٔغ 

افهالالالالحٚبٜ يف افًٓالالالالد ادُالالالالالل مالالالالـ حٔالالالالالٞ افوالالالالًػ وفالالالالٔس مالالالالالـ حٔالالالالٞ إحُالالالالالٚم 

الال افؼالالظٜٔ، وأطالالـ تُ  ًٚ بًالالض إذضالالٜ ر  ٍَ ق مًالالل بالالغ هالالذا وهالالذا  ْٕٕالالٚ ًٕالالّع أحٕٔٚالال

تُالالالٚد تُالالالقن هالالالذه إذضالالالٜ سحيالالالٜ بٖٕالالالف أن ٕحالالالـ عالالالٛ أن ًٕالالالقد إػ افًٓالالالد 

حُالالٚم افؼالالظٜٔ ٓ عالالقز دًالالِؿ أن يَالالع ؾٔالالف، فُالالـ ادُالالل، وهالالذا ؾٔالالف تًىٔالالؾ ف 

مـ حٔٞ افوًػ وافَقة، ـثر مـ ادًِّغ يف ـثالر مالـ افالٌالد اإلشالالمٜٔ هالؿ 

 ـٚفهحٚبٜ يف افًٓد ادُل، ؾامذا ـٕٚقا يًٍِقن؟ ـٕٚقا يقاجٓقن؟ ؿؾ: ٓ.

 ادَِل: ًٕؿ.

ـٕٚقا  وشٖؿقل مٚ هق أـثر: هؾ ـٕٚقا يٍُرون يف ادقاجٜٓ؟ ٓ، مٚذا افنٔخ:

يٍُالالرون، ـالالٕٚقا يٍُالالرون يف ادٓالالٚجرة أي يف اقجالالرة وهالالذا افالالذي وؿالالع يف أول 

 جرة افثٕٜٚٔ ثؿ اقجرة إػ ادديْٜ.اقإمر مـ هجرة احلٌنٜ ثؿ 

قا بالالٚفًِؿ وافًّالالؾ هبالالذا ْاَلال ًْ هالالق ـالالام أدحالالٝ إٔالالٝ يف بًالالض ـِامتالالؽ هالالق أن تُ 

ظْالف بُِّتالغ بالال: افًِؿ، يًْل ـالؾ واحالد مْالٚ يف حالدود اشالتىٚظتف هيالتؿ بالام ُْٕالل 

افتهالالٍٜٔ وافسبٔالالٜ، ؾْحالالٚول أن ٕتٌْالالك اإلشالالالم يف حالالدود إمُٕٚٔالالٜ ـالالؾ واحالالد مْالالٚ، 
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واحالالد دائرتالالف والالَٜٔ صالالٌرة واحالالد أـالالز واحالالد أـالالز، ظالالذ هالالذا ثالالؿ مالالع هالالذا افًِالالؿ 

ظِٔالالالف -يَالالالسن بالالالف افًّالالالؾ، وهالالالق تربٔالالالٜ إًٍٔالالالْٚ ومالالالـ يِالالالقذ بْالالالٚ، هُالالالذا بالالالدأ افرشالالالقل 

ًٚ ْٕهالٛ افالدظقة وهُالذا يٌْ -افهالة وافًالم ٌالل ٕحالـ أن ًٕالتـ بًالْتف، أمالٚ رأشال

حالالالًٚٓ  الالالٚه افىقاؽٔالالالٝ ادختٍِالالالٜ إشالالالامء واحلزبٔالالالٚت وٕحالالالق ذفالالالؽ، هالالالذا يًْالالالل 

فالالٔس مالالـ افؼالالع بالالؾ وٓ مالالـ افًَالالؾ يف رء، ؾالالام ظِالالُٔؿ إٓ افًِالالؿ وافًّالالؾ، ثالالؿ 

هالالالق افالالالذي عًالالالؾ اخلٚ الالالٜ فِوالالالًٍٚء وفِّتًّالالالُغ بٚفُتالالالٚب  -ظالالالز وجالالالؾ-ربْالالالٚ 

ًٚ مالالالالالـ إُٔالالالالالؿ تًْالالالالالٌقن إػ افىًالالالالالـ يف وافًالالالالالْٜ، وٓ هيّالالالالالُْؿ مالالالالالٚ أ ذت إفٔالالالالالف إٍالالالالال

افرشالالقل وإوفٔالالٚء وافهالالٚحلغ وإئّالالٜ وإػ اخالالره  ٕٕالالف هالالذه شالالْٜ اهلل يف خَِالالف 

دائاًم احلؼ يف خهٚم ويف جالدال مالع افٌٚضالؾ، واخلٚ الٜ فِّتَالغ، ـالام ؿالٚل رب 

  ﴾ؾٖمٚ افزبد ؾٔذهٛ جًٍٚء وأمٚ مٚ يٍْالع افْالٚس ؾُّٔالٞ يف إرض﴿افًٚدغ، 

فؽ ٕحـ ْٕه  إخقإْٚ أن يّنقا اققيْٜ، وٓ يًٍِقن ـام يَقفالقن يف بًالض فذ

افٌالد افًقريٜ: حيِّقا هٚفًِؿ بٚفًرض ويّنقا، ٓ، وإٕالام رويالدًا رويالدًا، ـالام 

تِل ﴿ؿٚل تًٚػ:  ِٚدْقُْؿ باِلٚف  ِٜ َوجاَل َْ اًَل ِٜ احْلَ ِٜ َوادَْْقِظياَل َّ ُْ
َؽ بِٚحْلِ اْدُع إَِػ َشٌِِٔؾ َرب 

ـُ ِهَل َأْح  ، أمٚ إٔف يَٚل ؾُٔؿ ـذا وـذا، ؿد ؿٔؾ يف افرشقل مٚ هق [136]النح::﴾ًَ

ًٚ فالالف:  -ظالالز وجالالؾ-أـثالالر مالالـ ذفالالؽ، وؿالالٚل اهلل  ْد ِؿٔالالَؾ ﴿مًالالِٔ ٚ َؿالال ٓ  َمالال َؽ إِ ُٚل َفالال الال ََ ٚ ُي َمالال

ـْ َؿٌَِِْؽ  ُشِؾ ِم  .[12]فصلت:﴾فِِر 

 ادَِل: ... امُـ يقاجٓقٕٚ ـثرًا، وٕحـ ٓ بد مـ افتٌٔغ وافتقؤ 

 هٚه... ٔخ:افن

ادَِل: إن اشتىًْٚ يف هالذا  وهْالٚك رء مٓالؿ ؾالٚتْل حََٔالٜ بالٖ ؿ يَقفالقن: 

ٕحـ شٍِٔقن، وٕحـ ظالذ افُتالٚب وافًالْٜ، وهالذا أخىالر مالٚ يُالقن ؾْٔخالدع هبالؿ 
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 صٌٚب وٕٚس ـثرون.

ُْتْؿ َصِٚدِؿغَ ﴿َٕقل قؿ:  افنٔخ: ـُ ْؿ إِْن  ُُ َٕ  .[111]البقرة: ﴾َهُٚتقا ُبْرَهٚ

ٌٔؾ ادثالٚل يف اجلًّالالٜ يًْالالل يف صالالة اجلًّالالٜ بروجالالقا ادَِالل: يف ظالالذ شالال

: ادًالِّقن وافًّالؾ -جالزاه اهلل خالراً -ـتٚب فنالٔخْٚ ظٌالد افالرمحـ ظٌالد اخلالٚفؼ 

 افًٔٚد.

 اه افنٔخ:

 ادَِل: وٕحـ يف افًراق ـام يًِؿ بًض إخقة إٔف ٓ عقز آشتًْٚخ.

 ٓ.. افنٔخ:

 ادَِل: امْقع، آشتًْٚخ ٓ عقز.

 أيقه. افنٔخ:

 ادَِل: افُتٛ ادًتًْخٜ وأي مًتًْخ.

 اهلل أـز. افنٔخ:

.ًٚ  ادَِل:  ٚئٔ

 اهلل أـز. افنٔخ:

ًٚ أمالالٚ ادًالالٚجد بًالالض ادًالالٚجد مًتًْالالخ هالالذا افُتٔالالٛ  ادَِالالل: وهالالٗٓء ظِْالال

ويقزع هف هف يٌٚع بٖثامن يًْل تُٚد تُقن مًتدفٜ، فُالل يقمهالقن افْالٚس افالذيـ 

إٔالالالالف هُالالالالذا يف إحالالالالداث أو يف  -¢-ٌْالالالالل يهالالالالِقن بٖٕالالالالف يًْالالالالل مالالالالـ مْٓجٔالالالالٜ اف

 افتْئامت.
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 هٚه افنٔخ:

 ادَِل: اإلشالمٜٔ أو ؽرهٚ.

 أي ًٕؿ. افنٔخ:

ادَِل: ؾٚختِط... هق إن ـٚن يف فَالٚء فُالؿ بٚفُٚشالٔٝ جالزاـؿ اهلل خالرًا يف 

إن صالٚء -افرد ظذ هذا، ٕحـ حََٜٔ ٕروجف فِْٚس حتالك يٍّٓالقن بًالض إخقتْالٚ 

 .-اهلل

 أي ًٕؿ. افنٔخ:

ادَِالالل: وفُالالـ حََٔالالٜ هالالذا ٓ يٍُالالل يًْالالل، يًْالالل إن ـالالٚن هْالالٚك ردودًا ردودًا 

هْالالالٚك، هالالالذا مالالالـ  -إن صالالالٚء اهلل-ـتٚبٔالالالٜ فًالالالٓقفٜ افَْالالالؾ يًْالالالل تَْالالالؾ بنالالالُؾ أؾوالالالؾ 

ٕٚحٜٔ. مـ ٕٚحٜٔ إخرى هؿ يقافقن احلُقمٜ هْٚك، وامُالـ أن يٗيالدو ؿ يف 

ْالز، ٓ أشالّ  يف مًٚئؾ، بؾ إن بًوٓؿ يَقل: ٓ أشّ  يف بٔتل يًْل ظالذ اد

بٔتل أن يًٛ أو يَٚل ظذ افىٚؽقت ؾالن، ٓ أؿٌالؾ، وبًوالٓؿ ٓ يٍُالره حََٔالٜ 

أو يٍُالالالالر ؽالالالالره، ويَالالالالقل بالالالالٖن افْالالالالٚس هالالالالؿ ظالالالالذ أصالالالالِٓؿ مًالالالالِّقن وٓ عالالالالقز إٔالالالالف 

، هذا فٔس مـ صْٖٕٚ، وفُـ ٓ بد مـ  ًٜ تٍُروٕف، وٕحـ ٓ َٕقل بتٍُرهؿ حََٔ

، وإن أسوا ؾالالام -إن صالالٚء اهلل-احلالالؼ افتقوالالٔ  وافتٌٔالالغ، ؾالال٘ن اهتالالدوا ؾٓالالؿ ظالالذ 

-افًّالالالالؾ حََٔالالالالٜ هْالالالالٚ صالالالالٔخْٚ مًٓالالالالؿ، إن أس افْالالالالٚس ظالالالالذ أ الالالالؿ يؼالالالالـقن بالالالالٚهلل 

احلالالالالالؼ يف افًَٚئالالالالالد مالالالالالثالً.  -¢-وٓ هيتالالالالالدون هبالالالالالدي افٌْالالالالالل  -شالالالالالٌحٕٚف وتًالالالالالٚػ

ؾٍُٜٔٔ افتًٚمؾ مًٓؿ، هؾ أن َٕقل: هٗٓء ـٍٚر، أم ؾًِٓؿ ـٍر أمٚ مٚذا، أم هذا 

 فٔس مـ صْٖٕٚ أصالً.
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ٓ يالالالالالٚ أخالالالالالل، أوًٓ: ٓ عالالالالالقز ادٌالالالالالٚدرة مٌالالالالالٚدرة ادًالالالالالِؿ إػ تٍُالالالالالر  افنالالالالالٔخ:

ًٚ مـ أصًٛ إمالقر، وٓ  ادًِؿ  ٕٕف افتٍُر مـ أخىر إمقر هذا أوًٓ، وثٕٚٔ

ًٚ يف  يًالالالالتىٔع أن يتَالالالالدم إػ احلُالالالالؿ ظالالالالذ إًٕالالالالٚن بٖٕالالالالف ـٍالالالالر إٓ مالالالالـ ـالالالالٚن متُّْالالالال

افذيـ ظرؾالقا بربٚضالٜ اجلالٖش  افُتٚب وافًْٜ مًرؾٜ وظِاًم، هذا أوًٓ ثؿ ـٚن مـ

وظالالالدم آشتًالالالالم فِٓالالالقى، افالالالذي إذا تٌِالالالٛ ظالالالذ صالالالٚحٌف أظالالالامه ظالالالـ أن يٌكالالال 

احلالالؼ افالالذي جالالٚء بالالف افؼالالع، هالالذا مالالـ جٓالالٜ، مالالـ جٓالالٜ أخالالرى فالالٔس هْالالٚك يالالٚ أخالالل 

، شالالالقاًء ـالالالٕٚقا مالالالـ وؾٚئالالالدة تالالالذـر مالالالـ وراء إظالالالالن افتٍُالالالر فزيالالالد أو بُالالالر أو ظّالالالر

ًٕقد ٕحـ إػ إصالؾ افالذي فٍالٝ ٕيالرك  احلُٚم أو ـٕٚقا مـ ادحُقمغ  ٕٕف

تٌالالالٚرك -إفٔالالالف، ٕحالالالـ أن والالالًٍٚء، ؾالالالْحـ أن يف مقوالالالع يتقجالالالف إفْٔالالالٚ ؿالالالقل ربْالالالٚ 

ؾ  إَِذا ﴿: -وتًالالالالالٚػ ـْ َوالالالالال ْؿ َمالالالالال ـُ الالالالال ْؿ ٓ َيُي  ُُ الالالالال ًَ ٍُ ْؿ َإٔ ُُ ْٔ الالالالال َِ ـَ اَمْاُلالالالالقا َظ ِذي الالالالال الالالالالٚ اف  َ ٚ َأهي  َيالالالالال

ؾالالالن ـالالٚؾر حْٔئالالٍذ هالالذا  ، أمالالٚ دالالٚ بالالدك تًِالالـ: )ؾالالالن ـالالٚؾر[166]المائةة:ة: ﴾اْهتَالالَدْيُتؿْ 

عٛ أن يُقن مًف هذا شٔػ أن يالدظق هالذا افُالٚؾر ؾٔتقبالف ؾال٘ن تالٚب وإٓ ؿتالؾ(، 

أيـ ٕحـ وأيـ هذا احلُؿ، وفذفؽ مٚ يٌٌْالل أن ٕدٕالدن حالقل افتٍُالر، بالؾ حتالك 

أؿقل وحتك حقل افتؤِؾ، فًالْٚ ٕحالـ يف مقؿالع افَالقة حتالك افتوالِٔؾ افالذي هالق 

ٚ ؽرٕٚ ظٚد هٗٓء ؾوِِقٕٚ، بالؾ إن ـٍرٕالٚ ؽرٕالٚ أيش دون افتٍُر  ْٕٕٚ إذا وِِْ

ظٚد هالٗٓء بتٍُرٕالٚ، بالؾ هالؿ يٍُروْٕالٚ وظالذ إؿالؾ يوالِِقٕٚ وٕحالـ ٓ ٍُٕالرهؿ 

وٓ.. دٚذا؟ ٕ ؿ يْيرون هؿ مـ ؾقق، ويْيالرون إػ إْٔالٚ والًٍٚء، وفالذفؽ مالٚ 

يٌٌْالالل ٕحالالـ ٍُٕالالر يف مقوالالقع افتٍُالالر، بالالؾ حتالالك وٓ مقوالالقع افتوالالِٔؾ، وإٕالالام 

َق ﴿تًالالٚػ:  ـالالام ؿالالٚل ر  الال ٍَ ٌَُؾ َؾتَ الال  ً قا اف الال ًُ قُه َوٓ َتت ٌِ ًُ ٌِ ٚت  ٔاًم َؾالال َِ تَ الال ًْ ل ُم
اضاِلال َذا ِسَ َوَأن  َهالال

ٌِِِٔفِ  ـْ َشالال ْؿ َظالال الال ُُ ـْ ﴿: -ظالالز وجالالؾ-، وؿالالٚل [162]األنعةةا:: ﴾بِ ـْ َوَمالال ِم ْٗ ُٔالال ِْ َٚء َؾ ـْ َصالال الال َّ َؾ
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رْ  الالال ٍُ ُْ َٔ ِْ َٚء َؾ  -ؾظالالالز وجالالال-، ؾالالالْحـ ًٕالالالرض دظقتْالالالٚ ـالالالام إٔزقالالالٚ اهلل [31]الكهةةةف: ﴾َصالالال

صالالٚؾٜٔ مَْالالٚة ظالالـ ـالالؾ دخٔالالؾ ظالالذ مالالر هالالذه افًالالْغ افىقيِالالٜ مالالٚ اشالالتىًْٚ إػ ذفالالؽ 

شالالالالٌٔالً، ٕٕالالالالف احلََٔالالالالٜ هالالالالذا إمالالالالر حيتالالالالٚج إػ جٓالالالالقد جٌالالالالٚرة، ومالالالالـ ظِالالالالامء ـٌالالالالٚر 

وؾحالالالقل ظٚصالالالقا حٔالالالٚعؿ يف دراشالالالٜ افُتالالالٚب وافًالالالْٜ حتالالالك يتُّْالالالقا مالالالـ تهالالالٍٜٔ 

م افٍَٓٔالالالٜ أو يف اإلشالالالالم امالالالٚ دخالالالؾ ؾٔالالالف شالالالقاء يف افًَٚئالالالد أو شالالالقاًء يف إحُالالالٚ

افًِقك وإخالق، أو يف  ٔٔز إحٚديالٞ افوالًٍٜٔ مالـ ادقوالقظٜ إػ اخالره، 

هذه افتهٍٜٔ مـ ـؾ هذه اجلقإٛ ادتًَِالٜ بٚإلشالالم، هالذه يف احلََٔالٜ حتتالٚج 

إػ ظِالالامء ـٌالالٚر، وـثالالريـ مٌْثالالغ يف افًالالٚمل اإلشالالالمل، ومالالع ذفالالؽ ؾٓالالٗٓء ـالالام 

 ؿٚل افنٚظر:

 ا ـؾنننقالً ودُّ وـننند فننناكوا إذا ُعننن

 

 

 

 ؿصاروا اققوم أـنل منن اقؼؾقنل 

وظالالذ هالالذا ؾىٚفالالٛ افًِالالؿ مالالـ أمثٚفْالالٚ يَْالالع بالالٖن يٍٓالالؿ هالالق يف ًٍٕالالف أوًٓ هالالالذا  

ًٚ -اإلشالم وأن يىٌَف يف ًٍٕف  يف حالدود اإلمُالٚن، ثالؿ يَْالؾ هالذه افالدائرة  -أيوال

مـ ًٍٕف إػ مـ حقفف إن ـٚن فف زوجٜ ؾزوجتف، إن ـٚن فف مْٓٚ أوٓد ؾالٖوٓده، 

إن ـٚن فف أصحٚب وهُذا، ـٚحلهالقة تَِالك يف ادالٚء  فـٚن فف جران ؾجرإإن 

اقالالٚدئ ؾتًّالالؾ أيالالش افالالدائرة إوػ وافثٕٚٔالالٜ وافثٚفثالالٜ حتالالك توالالٔع افالالدوائر بًالالٌٛ 

يَقل:  -ظِٔف افًالم-شًٜ إٓتنٚر، هُذا إتؼ اإلشالم يف إول، وافرشقل 

ًٚ ؾىقبك فٌِر» ًٚ وشًٔقد ؽريٌ ، مـ هؿ افٌربٚء؟ فَد جٚء شبٚءإن اإلشالم بدأ ؽريٌ

يف ظدة مْٚشالٌٚت صال  مْٓالٚ مْٚشالٌتٚن:  -ظِٔف افهالة وافًالم-تًٍر افرشقل 

هؿ ٕٚس ؿِِٔقن صٚحلقن بغ »: مـ هؿ افٌربٚء؟ ؿٚل: -ظِٔف افًالم-مرة شئؾ 

، وهالالالذا افقصالالالػ مْىٌالالالؼ أن شٕالالالٚس ـثالالالريـ، مالالالـ يًهالالالٔٓؿ أـثالالالر امالالالـ يىالالالًٔٓؿ
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ًٚ، وافقصػ افثٚ:ي وهذا أ يف مْٚشالٌٜ أخالرى  -ظِٔالف افًالالم-ظالز وإٔالدر ؿالٚل  ٚم

هالالالؿ افالالالذيـ » شهالالالؿ افالالالذيـ يهالالالِحقن مالالالٚ أؾًالالالد افْالالالٚس مالالالـ شالالالْتل مالالالـ بًالالالدي»ؿالالالٚل: 

اإلؾًالٚد بحالالر ٓ شالٚحؾ فالالف، ـالالؾ  شيهالِحقن مالالٚ أؾًالد افْالالٚس مالـ شالالْتل مالـ بًالالدي

د وافٌدظٜ حتٔٚ، وهُذا، ؾٚفذي يريد أن يهِ  مٚ أؾًد ًَ ٍْ هذه افَرون وافًْٜ تُ 

ًٚ يف مًرؾالالٜ افُتالالالٚب افْالالٚس يٌٌْالالل  ًٚ متوالالالًِ ًٚ: أوًٓ متُّْالال أن يُالالالقن ـالالام ؿِْالالالٚ إٍالال

ًٚ هلل  ًٚ: أن يُقن خمِه يف  -ظز وجالؾ-وافًْٜ ومٚ ـٚن ظِٔف شٍِْٚ افهٚف ، ثٕٚٔ

ًٚ  ٕن افقطٍٜٔ ـام ٕنٚهد يف ـؾ افٌالد اإلشالمٜٔ هل  ظِّف، أن ٓ يُقن مقطٍ

دود هالذا افىالقق إن ـالٚن ِؽٌؾ هل ضقٌق يف ظْؼ ادقطٍغ ٓ يتحرـالقن إٓ يف حال

ًٚ ـالالالٚفٍرس يّالالالد قالالالٚ يف ادَالالالقد ؾٔتحالالالرك يف حالالالدود هالالالذا  منالالالدودًا أو ـالالالٚن مرخٔالالال

ادَقد، إن ـٚن ؿهرًا ـٕٚٝ افدائرة افتالل تالدور ؾٔٓالٚ وتٖـالؾ ؾٔٓالٚ ؿِِٔالٜ جالدًا وإن 

مالالالالالد قالالالالالٚ تقشالالالالالًٝ وهُالالالالالذا، ؾِالالالالالذفؽ ؾالالالالالْحـ أن يف ؽربالالالالالٜ موالالالالالٚظٍٜ إصالالالالالُٚل 

ِالالالقن ب٘شالالالالمٓؿ افالالالذي ٓ يالالالزال ّٓ يًوإفالالالقان، ؽربالالالٜ مالالالـ حٔالالالٞ أن ادًالالالِّغ 

ًٚ فالالالدهيؿ وإٔالالالف مالالالـ اإلشالالالالم وإٔالالالف فالالالٔس ؾٔالالالف اخالالالتال ف، مالالالثالً تالالالزج افًْالالالٚء،  مًروؾالالال

واحلّالالد هلل ؾالالٔام أظِالالؿ إٔالالف ٓ يقجالالد هْالالٚك ظِالالامء ئٌحالالقن تالالزج افًْالالٚء، ٓ يقجالالد 

هْٚك أحالزاب إشالالمٜٔ ئٌحالقن تالزج افًْالٚء، فُالـ هالذا افتالزج واؿالع، ؾٍالل هْالٚك 

هلل ـالالالام إٔزفالالالٝ، مالالالع ذفالالالؽ ؾٓالالالل مسوـالالالٜ، فُالالالـ أخىالالالر مالالالـ هالالالذا أحُالالالٚم واحلّالالالد 

أحُٚم ؿٌِٝ طٓرًا فٌىـ، وؽالر احلُالؿ افؼالظل ؾٔٓالٚ، هالذا هالق ادٓالؿ وهالذا هالق 

افالالالالالالذي يٌٌْالالالالالالل أن هيالالالالالالتؿ ظِالالالالالالامء ادًالالالالالالِّغ افْٚصالالالالالالحغ بتٌٔالالالالالالره، وهالالالالالالٗٓء هالالالالالالؿ 

هؿ افالذيـ يهالِحقن مالٚ أؾًالد افْالٚس مالـ »ادَهقدون بٚحلديٞ افثٚ:ي: افٌربٚء 

، وٕحالالـ ٕنالالٚهد واحلّالالد هلل إٔالالف يقجالالد يف افًالالٚمل اإلشالالالمل مالالٚ شبًالالديشالالْتل مالالـ 
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ًٚ بالالال افهالالحقة اإلشالالالمٜٔ، فُالالـ هالالذه افهالالحقة أوًٓ هالالل يف خىقعالالٚ  أصالالٌ  مًروؾالال

إوػ، يف خىقعالالالالٚ إوػ، و هالالالالل حتتالالالالٚج إػ خىالالالالقات ـثالالالالرة وـثالالالالرة جالالالالدًا 

ًٚ يف صحقة مـ افْٚحٜٔ افٍُريٜ وافًِّٔالٜ، فُالـ ٓ يقجالد  ومديدة وضقيِٜ، وثٕٚٔ

هْالالٚك صالالحقة أخالؿٔالالٜ، وأن مالالٚ يَالالع مالالـ بالالغ إحالالزاب ادختٍِالالٜ يف ـثالالر مالالـ 

إحٔٚن إٕام شٌٌف ؾًٚد إخالق  فٔس ٕٕف ؾالن عٓؾ إٔف احلؼ مع ؾالن، هذا 

ًٚ ؿالد ٓ يُالقن ومالع ذفالؽ  الد افًالداء افنالديد بالغ احلالزبغ   ؿد يُالقن فُالـ أحٕٔٚال

ٚس ؾٓؿ ٓ يْىَِقن مـ ظِّٓؿ، وإٕام دٚذا؟ ٕن إهقاء تًِىٝ ظذ أـثر افْ

ًٚ إيْىَِالالالقن مالالالـ أهالالالقيتٓؿ  قالالالذا ٕحالالالـ َٕالالالقل  ٕالالالف ظِْٔالالالٚ ٕحالالالـ أن أن ًّٕالالالؾ مَروٕالالال

ِمْاُلالقَن ﴿افًّالالؾ بالالٚفًِؿ افْالالٚؾع:  ْٗ ُ قُفُف َوادْ ْؿ َوَرُشالال الال ُُ َِ َّ ى اهلل ُ َظ َرَ الال ًَ الالقا َؾ ُِ َّ ِؾ اْظ َوُؿالال

َٚدِة ؾَ  َٓ الال ِٛ َوافن  ْٔالال ٌَ ٚمِلِ اْف وَن إَِػ َظالال د  ُسَ الالقنَ َوَشالال ُِ َّ ًْ ْالالُتْؿ َت ـُ ْؿ باِلالاَم  ُُ ، [166]التوبةة::﴾ٌَُْٔ الالُئ

 فًؾ يف هذا افَدر أن ـٍٚيٜ.

 ( 00:  00: 39/ 675) اهلدى والنور /
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 أدب احلٛاز ٚاخلالف

ٚ يف دٚورات أهؾ افًْٜ مٚ هل أداب افتل عٛ ادحٚؾيٜ ظِٔٓ مداخِٜ:

ر إػ إثالالالٚرة زوابالالالع أراء وحالالالؾ آختالؾالالالٚت  حتالالالك ٓ يتحالالالقل احلالالالقا ظْالالالد تٌالالالٚدل

 افٍتـ وافٍرؿٜ أو يُقن دورًا ؾًًٚٓ؟

هذا أطـ جقابف ؾٔام شٌؼ، وتِخٔهف: افتزام افْه  وافتزام افهدق،  افنٔخ:

وأزيد ظذ مٚ شٌؼ: أن يُقن افرد افٌٚيٜ مـ وراء ذفؽ هالق افتًٌالد وافتَالرب إػ 

ًٚ اهلل تٌالالالٚرك وتًالالالٚػ بّثالالالؾ هالالالذا افالالالرد، وٓ يُالالالقن ذفالالالؽ إٓ بالالالٖن يُالالالقن افالالالر د خٚفهالالال

فقجالالف اهلل تٌالالٚرك وتًالالٚػ، وٓ يُالالقن مالالـ بالالٚب إرواء صالالٍٚء ؽالالٔظ ؿٌِالالف ظالالذ أخٔالالف 

ًٚ شالالٌؼ يف ٍٕالالس اجلالالقاب ظالالـ افًالالٗال إول،  ادًالالِؿ، ؾٓالالذا افًالالٗال جقابالالف أيوالال

.ًٚ  وهذا تِخٔهف تَريٌ

 ( 00:  14: 16/   698) اهلدى والنور / 
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 حهِ َٓهس اإلمجاع 

ًٚ ٕهالؾ افًالْٜ واجلامظالالٜ هالؾ يُالقن مالـ يُْالر حجٔالٜ اإل افًالٚئؾ: مجالٚع خمٚفٍال

 يف هذا افٌٚب؟

وافالالذي ًٕتَالالده وٕالالديـ اهلل  ،اإلمجالالٚع ـالالام تًِّالالقن فالالف تًالالٚريػ ـثالالرة افنالالٔخ:

ه بالؾ ؿالد يٍُالر جٚحالده إٕالام هالق ر مُْالرُ ذَ اًْل تٌٚرك وتًٚػ بف أن اإلمجٚع افذي ٓ يُ 

ئٍٜ مـ أمٚ إمجٚع ضٚ ،ادًِقم ـام يَقل ابـ حزم رمحف اهلل مـ افديـ بٚفيورة

أهالالالالؾ افًِالالالالؿ أو مجٓالالالالقر مالالالالـ أهالالالالؾ افًِالالالالؿ مالالالالع وجالالالالقد ادخالالالالٚفٍغ قالالالالؿ هالالالالذا فالالالالٔس 

 ًٚ ن مثالالؾ هالالذا اإلمجالالٚع افالالذي ٓ يًالالر ف فالالف خمالالٚفػ يٌٌْالالل إوإن ـْالالٚ َٕالالقل  ،إمجٚظالال

افتزامالالالالالف ويٌٌْالالالالالل اتٌٚظالالالالالف إٓ بحجالالالالالٜ ؿقيالالالالالٜ ٕٚهوالالالالالٜ تالالالالالدؾع ادخالالالالالٚفػ إػ خمٚفٍالالالالالٜ 

وهذا مـ مًٚ:ي ؿقفالف  اجلّٓقر وإٓ إن مل تُـ هذه احلجٜ ؾًِٔف أن يتٌع هٗٓء

َ َفُف اقَُدى َوَيت ٌِْع َؽْرَ َشٌِِٔؾ ﴿تٌٚرك وتًٚػ   ِد َمٚ َتٌَغ  ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَنِٚؿِؼ افر  َوَم

ًرا َٚءْت َمِهالالال ْ َؿ َوَشالالال الالال َٓ ِِِف َج ْهالالال ُٕ ٚ َتالالالَقػ  َو ِف َمالالال الالال َقف  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ؾًالالالٌٔؾ  [116النسةةةاء:] ﴾ادُالالال

مًِقك ومىروق ظْد مجٚهر ادًِّغ ؾِالق  ادٗمْغ هق افًٌٔؾ ادًرو ف إٔف

َالٚ ﴿ـٕٚٝ ادًٖفٜ خالؾٜٔ مًروؾٜ اخلال ف حْٔئذ جٚء ؿقفف تٌٚرك وتًالٚػ   ٚ َأهي  َيال

ِْ٘ن َتْاَلالَٚزْظُتْؿ يِف  ْؿ َؾالال ُُ ْْ ِر ِمالال قَل َوُأواِل إَْمالال ُشالال قا افر  الال ًُ ٔ
قا اهللَ َوَأضِ الال ًُ ٔ

ـَ َاَمْاُلالقا َأضِ ِذي الال اف 

وُه إَِػ اهللِ وَ  ُرد   َؾالالال
ٍ
ء ْرٌ َرْ ِر َذفاِلالالَؽ َخالالال ِمْاُلالالقَن باِلالالٚهللِ َوافَٔالالالْقِم أَِخالالال ْٗ ْاْلالالُتْؿ ُت ـُ قِل إِْن  ُشالالال افر 

ِْٖوياًل  ـُ َت ًَ  ًٕؿ. [61النساء:] ﴾َوَأْح
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افَٔالالالٚس مالالالـ إُٔالالالر مالالالثالً حجٔالالالٜ اإلمجالالالٚع وافَٔالالالٚس هالالالؾ يًتالالالز مالالالثالً  مداخِالالالٜ:

 خمٚفػ ....

قاب ظذ دٚذا إٔٝ ختِط بغ اإلمجٚع وافَٔٚس وؿد إتْٓٔٚ مـ اجل افنٔخ:

 اإلمجٚع، أن افًٗال ظذ افَٔٚس؟

 هق ٍٕس افًٗال ظـ اإلمجٚع وافَٔٚس ؟  مداخِٜ:

افَٔالالٚس يف اظتَالالٚدي  افْالالٚس يف ذفالالؽ ظالالذ ثالثالالٜ مالالذاهٛ، مالالذهٌٚن  افنالالٔخ:

ظذ ضريف َٕٔض، افذيـ إُٔروا افَٔٚس ـٚفيٚهريٜ، وافذيـ تقشًقا يف تىٌٔالؼ 

ًٚ إػ درجٜ أ ؿ يَدمقٕالف أحٔ ًٚ ظالذ افالْص، واحلالؼ افتقشالط بالغ افَٔٚس تقشً ٕٚال

هٗٓء وهٗٓء، وأحًـ مٚ وجدت مـ ظٌٚرات افًِػ وإئّٜ هق ؿالقل اإلمالٚم 

ؾالالالالال يِجالالالالٖ ادًالالالالِؿ إػ  شافَٔالالالالٚس ضورة»افنالالالالٚؾًل رمحالالالالف اهلل أٓ وهالالالالق ؿقفالالالالف: 

ًٚ إٔالف هالؾ عالقز  اشتًامل افَٔٚس إٓ فِيورة، وهذا يقصِْٚ إػ شٗال إخ إٍ

أي ٓ بالالد مالالـ اشالالتًامل افالالرأي يف بًالالض إحُالالٚم افتالالل ٓ فًِّالالِؿ أن يٍتالالل بالالٚفر

ًٚ يرــ إفٔالف ويًتّالد ظِٔالف، مالـ هْالٚ ـالٚن ؿالقل اإلمالٚم افنالٚؾًل  عد افًٚمل ؾٔٓٚ ٕه

افَٔالالٚس ضورة وإحُالالٚم افتالالل ٓ بالالد يف احلََٔالالٜ مالالـ افِجالالقء إػ افَٔالالٚس ؾٔٓالالٚ 

ًٚ ـثرة، وـالام يَالقل بًالض افًِالامء بحالؼ إٔالف إذا إُٔرٕالٚ افَٔالٚس ؾَالد خنالٕ ٚ إٔقاظال

مالالالالـ افٍَالالالالف افُثالالالالر، وإن ـالالالالٚن ابالالالالـ حالالالالزم رمحالالالالف اهلل يالالالالدؾع هالالالالذه احلجالالالالٜ بَقفالالالالف يف 

افْهالالقص افًٚمالالٜ مالالٚ يٌْالالل ويٍُالالل ظالالـ اشالالتًامل افَٔالالٚس، وفالالذفؽ يالالذـر بًالالض 

افراديـ ظِٔف وأطـ مـ بًض إمثِٜ ظذ ذفؽ أن ابـ حزم ًٍٕف يَع يف بًالض 

م افنالالٚؾًل افَٔالالٚس إحٔالالٚن يف افَٔالالٚس افالالذي إُٔالالره وذفالالؽ مهالالداق ؿالالقل اإلمالالٚ

 ضورة .
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هْالالٚك بٚدْٚشالالٌٜ رشالالٚفٜ يالالٚ صالالٔخ افهالالًْٚ:ي شالالامهٚ آؿتٌالالٚس دًرؾالالٜ  مداخِالالٜ:

َالالٝ وهالالل أن َ  احلالالؼ مالالـ إٔالالقاع افَٔالالٚس، وهالالذه رشالالٚفٜ ـٕٚالالٝ خمىقضالالٜ وؿالالد ُح 

 حتٝ افىٌع إن صٚء اهلل تًٚػ .

 وأن أيش؟ افنٔخ:

ًٚ حتٝ افىٌع شتخرج ظام ؿريٛ إن صٚء اهلل ؿٚل ب مداخِٜ: ّثؾ مٚ ؿِٝ  ٚمال

 ن افْٚس بغ إؾراط وتٍريط ووشط، وؾهؾ افتٍهٔؾ افذي ذـرتف.إ

 .اً مٚ صٚء اهلل جزاه اهلل خر افنٔخ:

 ( 00:  39: 27/   791) اهلدى والنور / 
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 َٛقف ايعا١َ َٔ اختالف ايفتا٣ٚ

شالالٚئؾ يَالالقل: إذا أؾتالالك بًالالض افًِالالامء بًّالالٖفٜ مالالٚ، وأؾتالالك ؾريالالؼ مالالـ  مداخِالالٜ:

 ر بًُس افٍتقى إوػ، ؾٖهيام يتٌع افًٚمٜ؟افًِامء اخ

ٜ إ اجلالالالقاب: الالال ن ظٚمالالالٜ ادًالالالِّغ عالالالٛ أن يُالالالقن ظْالالالدهؿ ثَٚؾالالالٜ ظٚمالالالٜ.. افًٚم 

عٛ أن يُقن ظْدهؿ ثَٚؾٜ إشالمٜٔ ظٚمٜ، أظْل: مـ افثَٚؾٜ افًٚمٜ افتل عالٛ 

أن يًرؾٓالالٚ ـالالؾ مًالالِؿ وفالالق ـالالٚن مالالـ افًٚمالالٜ، أن يًالالر ف أن احلالالؼ ٓ يتًالالدد، ؾالال٘ذا مالالٚ 

ك ـام جٚء يف افًٗال ؿقٓن متْٚؿوٚن، عٛ أن يًتحي هذا افًٚمل ـٚن هْٚ

َد احْلَؼ  ﴿أن أحدمهٚ هق افهقاب، وأخر هق اخلىٖ، فَقل ظز وجؾ:  ًْ َؾاَمَذا َب

الُل  ٓ  افو   .[23]يون :﴾إِ

وإذا اشتحي هالذه افَٚظالدة حٍالزه ذفالؽ إػ أن يًالٖل أهالؾ افًِالؿ، إٔالٝ تَالقل 

ٚ  جالالٚئز، وإٔالالٝ تَالالقل ؽالالر جالالٚئز، الال ًَ مالالٚ دفِٔالالؽ.. مالالٚ دفِٔالالؽ؟ هالالذا شالالٍٔت  أمٚمالالف ضري

مـ افٍٓؿ وافقظل ؾٔختٚر حْٔئٍذ مالٚ إؼالحٝ فالف ًٍٕالف واضّالٖن فالف ؿٌِالف، ويُالقن 

مٖجقًرا، أمٚ أن يًّالؾ بخالال ف هالذه افَٚظالدة افؼالظٜٔ، وأن يَالقل ـالام يَالقل ـثالر 

؟ مـ افْٚس افٔالقم: مالـ ؿِالد ظٚداًلٚ فَالل اهلل شالٚدًٚ، ومالـ أيالـ جالٚءت هالذه اجلِّالٜ

، وإٕالالالام هالالالل ظالالالذ أفًالالالْٜ ¢فًٔالالالٝ ٓ يف ـتالالالٚب اهلل، وٓ يف حالالالديٞ رشالالالقل اهلل 

 افًٚمٜ: مـ ؿِد ظٚدًٚ فَل اهلل شٚدًٚ.. ٓ.
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ٚ: ؿالٚل  اًٍل فُـ مـ اتٌع هدى اهلل ؾٓالق ادٓتالدي، ومالـ والؾ ؾًِٔٓالٚ، ؿِْالٚ فُالؿ إ

قنَ ﴿اهلل  الال ُّ َِ ًْ ْاْلالُتْؿ ٓ َت ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افالالذ  َُٖفقا َأْهالال رِ ﴿ؿالالٚل  [12]النحةة::﴾َؾْٚشالال ـْ َؾ افالالذ   ﴾َأْهالال

أهالالالالؾ افالالالالذـر فالالالالٔس ادَهالالالالقد بٚفالالالالذـر هْالالالالٚ هالالالالق افالالالالذـر افالالالالذي يًرؾالالالالف بًالالالالض جِٓالالالالٜ 

افهالالالقؾٜٔ افالالالذي هالالالق افالالالرؿص يف افالالالذـر واجلْالالالقن ؾٔالالالف، ويًالالالّقٕف ـالالالام ؿالالالٚل ظِٔالالالف 

يًالّقن افالرؿص وافتقاجالد  شيًّق ٚ بٌر اشّٓٚ»افًالم يف ؽر هذه ادْٚشٌٜ: 

ًِالٛ، مالع إثالؿ أخالر وهالق تًالّٜٔ إصالٔٚء ذـًرا هلل ظالز وجالؾ، وإٕالام هالق افِٓالق واف

 بٌر أشامئٓٚ افؼظٜٔ.

َ ﴿ؾٚفالذـر يف أيالٜ هالق افَالران، ـالام ؿالٚل ظالز وجالؾ:  َر فُِتٌَالالغ  ـْ َوَإَٔزْفْاَلٚ إَِفٔاْلَؽ افالذ 

ؿْ  ِٓ َل إَِفْٔ ز  ُٕ ِر إِْن ﴿ؾٚفذـر هْٚ هق افَران،  [11]النح::﴾فِِْ ِٚس َمٚ  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ افذ  َؾْٚش

ُْْتْؿ  قنَ ـُ ُّ َِ ًْ وهْٚ تٌْٔف اخر قالذا افًالٚئؾ افالذي يًالٖل: هالذا يَالقل  [12]النح::﴾ٓ َت

جالالالٚئز وهالالالذا يَالالالقل جالالالٚئز، يالالالٚ أخالالالل إيالالالر! هالالالؾ هْالالالٚ ظِالالالامء ؾًالالالاًل.. هالالالؾ هالالالؿ ظِالالالامء 

، أم مهالالالٚ خمتٍِالالالٚن أصالالالد آخالالالتال ف؟ هالالالذا ¢بُتالالالٚب اهلل، وبحالالالديٞ رشالالالقل اهلل 

 يّقالالال ظالالالذ ، وذاك ربالالالام¢يٍتالالالل ظالالالذ ـتالالالٚب اهلل، وظالالالذ حالالالديٞ رشالالالقل اهلل 

أربالع، أي: ٓ يّقالال ظالالذ افُتالٚب وافًالالْٜ، وإٕالالام ادالذاهٛ إربًالالٜ، يٖخالالذ مْٓالالٚ 

 هق مٚ ينتٓل.

ؾنتٚن بغ هذا وبغ هذا، فذفؽ يٌٌْل أن ئّز افًالٚمل.. ٕحالـ َٕالقل: ظالٚمل، 

ٚ ـالٚن  إًل ٚ، وفالق ـالٚن جمْق إًل فٔس مًْٚه إٔف ٓ يًَؾ.. ٓ، فق ـٚن ٓ يًَؾ ـٚن جمْق

ؾ إٓ إٔالالف فالالٔس بًالالٚمل، إًذا: عالالٛ أن ينالالٌؾ ظَِالالف، ؾحٔالالْام ؽالالر مُِالالػ، فُْالالف يًَالال

يٖتٔالالف ؿالالقٓن، ؾ٘مالالٚ أن يُالالقن أحالالدمهٚ صالالدر مالالـ ؽالالر ظالالٚمل، ؾِالالٔس قالالذا افَالالقل أي 

وزن، ؾٔهالالالالالٍك افَالالالالالقل إول، وؿالالالالالد يَالالالالالع وهالالالالالذا ٓ ُْٕالالالالالره: أن ـالالالالالاًل مالالالالالْٓام ظالالالالالٚمل 
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 بٚفُتٚب وافًْٜ، فُـ ادًٖفٜ مـ مقاضـ افْزاع واخلال ف، وهذا يَع ـام وؿع

ؿالالدياًم، ويُّالالـ أن يَالالع افٔالالقم، هْالالٚ ٓ بالالد قالالذا افًالالٚمل مالالـ أن ينالالٌؾ ظَِالالف، وأن 

ؾ ظالالالالـ شالالالالٌٔؾ اهلل، وؿالالالالد ؿالالالالٚل ظِٔالالالالف والالالالعالالالالرد ًٍٕالالالالف ظالالالالـ هالالالالقاه وٓ يتٌالالالالع اقالالالالقى ؾٔ

 .شادجٚهد مـ جٚهد هقاه هلل»افًالم: 

فُـ مع إشػ افنديد إذا ـٚن خٚصٜ افْٚس افٔقم يًتَربقن إمقر، يَقل 

ؿ مالالـ رشالالقل اهلل مِالالتّس، مالالٚ ٕٚشالالٌف مالالـ هالالذه ادالالذاهٛ أخالالذ فالالؽ: يالالٚ أخالالل! وـِٓالال

 هبٚ، ؾامذا َٕقل ظـ افًٚمٜ، وـام ؿٔؾ:

 إذا فان رب اقبقت باقندف ضنارًبا

 

 

 ؿال عذ اقسنافـػ ؿقنه إال اقنرـص 

ؾالال٘ذا ـالالٚن اخلٚصالالٜ هُالالذا صالالٖ ؿ إٓ مالالـ صالالٚء اهلل وؿِٔالالٌؾ مالالٚ هالالؿ، ؾالالامذا يُالالقن  

الالال  ُٕ فًٚمالالالٜ بالالالٖن افالالالديـ فالالالٔس هالالالقًى وإٕالالالام هالالالق ر اخلٚصالالالٜ واـ  ذَ حالالالٚل افًٚمالالالٜ؟! ٕحالالالـ 

 افًِؿ، وظذ افًٚمٜ أن يتًِّقا ـٔػ يًٖفقن.

وفًالالع ذـالالرت أـثالالر مالالـ مالالرة يف بًالالض هالالذه ادجالالٚفس اجلٚمًالالٜ ادٌٚرـالالٜ إن 

ٜ  ¢صٚء اهلل، ذاك احلديٞ افذي أخرجف أبق داود يف شْْف أن افٌْالل  أرشالؾ هياًل

الام  اشالتَٔظ صالٌٚح فِجٓٚد يف شٌٔؾ اهلل، ؾٖصٔٛ أحدهؿ بجراحٚت يف بدٕال اَِل ف، ؾ

يقم، وجد ًٍٕف بحٚجٜ إػ افًٌؾ، ؾًٖل مـ حقفف: أعدون فالف رخهالٜ يف أٓ 

يٌتًالالؾ، ؿالالٚفقا: ٓ، ٓ بالالد فالالؽ مالالـ افًٌالالؾ، ؾٚؽتًالالؾ ؾالالامت، ٕن اجلراحالالٚت افتالالل 

ـٚن أصٔٛ ؾٔٓٚ، َفالام  أصٚهبٚ ادٚء ؿٔ َحٝ وأصٚهبٚ افهدأ وٕحق ذفؽ وارتًٍٝ 

 احلرارة ومٚت افرجؾ.

الال  َِ ؽوالالٛ ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم أصالالد افٌوالالٛ،  ¢الام  بِالالغ خالالزه رشالالقل اهلل ؾ
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أي: افذيـ أؾتالقه بٖٕالف ٓ بالد فالف مالـ افًٌالؾ، ـالٕٚقا شالٌٛ  شؿتِقه ؿٚتِٓؿ اهلل»وؿٚل: 

ؿتِالالقه ؿالالٚتِٓؿ اهلل، أٓ شالالئِقا حالالغ جِٓالالقا، ؾالالٕ٘ام صالالٍٚء افًالالل افًالالٗال، إٕالالام »ؿتِالالف: 

 وؾَط. شؿـٚن ئٍُف أن ييب ضًبٜ بٍُٔف إرض ويتّٔ

ؾً٘ذا: هٗٓء أؾتقه بٌر ظِؿ، ؾْٖخذ مـ هذا احلديٞ ظزة، إٔف ٓ يٌٌْل فًٚمٜ 

ظك فالالالف افًِالالالؿ،  د  ظل افًِالالالؿ، أو ُيالالال د  افْالالالٚس أن يًالالالٖفقا أي صالالالخٍص ـالالالٚن امالالالـ ؿالالالد َيالالال

وإٕام مـ ظرؾٝ أهيٚ ادًِؿ إٔف ٓ يٍتل إٓ وهالق يهالدر مالـ ؿالٚل اهلل ؿالٚل رشالقل 

ف شٗافؽ إفٔف، أمٚ هٗٓء افْٚس افذيـ يَقفقن مٚ ٓ ج  قَ اهلل، هذا افذي يٌٌْل أن تُ 

 يًِّقن، ويٍتقن بٌر مٚ جٚء يف افُتٚب وافًْٜ، ؾٓٗٓء فًٔقا بٚفًِامء.

ظالْٓؿ حٔالْام ؿالٚل، ـالام يف صالحٔ  افٌخالٚري  ¢وهٗٓء هؿ افذيـ تٌْٖ افٌْالل 

ومًالِؿ مالالـ حالالديٞ ظٌالالد اهلل بالالـ ظّالرو بالالـ افًالالٚص رِض اهلل تًالالٚػ ظالالْٓام، ؿالالٚل: 

إن اهلل ٓ يْتالالزع افًِالالؿ إتزاظٓالالٚ مالالـ صالالدور افًِالالامء، وفُْالالف »: ¢قل اهلل ؿالالٚل رشالال

ٚ جٓالًٚٓ،  يٌَض افًِؿ بٌَض افًِامء، حتك إذا مل يٌؼ ظٚداًلٚ اختالذ افْالٚس رؤوشاًل

 .شؾًئِقا ؾٖؾتقا بٌر ظِؿ ؾٖوِقا وأوِقا

أ الؿ مالـ أهالؾ افًِالؿ، ؾَٔالع  ـّ يَ وفغ افٔقم امـ يُ هذا هق واؿع ـثر مـ ادًٗ

افًٚمل يف حرة، هذا يَقل حرام وهذا يَقل حالل، أو هذا يَقل ؾرض  افًٚئؾ

 وهذا يَقل شْٜ، أو ؽر ذفؽ مـ ادًٚئؾ اخلالؾٜٔ.

عالالالالٛ إجالالالالراء ظِّٔالالالالٜ تهالالالالٍٜٔ يف أذهالالالالٚن ـالالالالؾ افًٚمالالالالٜ تهالالالالٍٜٔ افًالالالالٚمل بٚفُتالالالالٚب 

وافًالالْٜ، ظالالـ افًالالٚمل افالالذي هالالق ـالالام ؿالالٚل بًالالض افيرؾالالٚء يف بالدٕالالٚ افًالالقريٜ، ؿالالٚل: 

. ؿًؿ ظٚمل ظٚمؾ، وؿًؿ ظٚمؾ ظٚمل!.. ظٚمل ظٚمؾ، أي بًِّالف، افًِامء ؿًامن.
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واخر ظٚمؾ ظٚمل، يًْل: ظٚمالؾ حٚفالف ظالٚمل وفالٔس هالق مالـ افًِالؿ يف رء، وهالذا 

 مع إشػ مقجقد، وافذي ٓ يًر ف عرب.

اشالالٖل مالالـ صالالئٝ امالالـ تيالالـ مالالـ أهالالؾ افًِالالؿ ادًالالروؾغ ظْالالد افْالالٚس، وٓ ًٕالالؿ 

مًالٖفٜ ؾَٓٔالٜ ؾٔٓالٚ خالال ف، شالَٔقل فالؽ وفق بٚفَِٛ، شالِق مالـ صالئتؿ، مالع أن هالذه 

بًْٚء ظذ مذهٌف افذي ترظرع وٕنٖ وصٚب ظِٔف، شالٍٔتٔؽ بالف، شالتَقل فالف: مالٚ هالق 

افدفٔؾ؟ شَٔقل: ٕحـ مالـ أهالؾ افالدفٔؾ.. ٕحالـ مالٚ افالذي يٍّْٓالٚ افالدفٔؾ؟ هالذا إذا 

ـٚن سي ، أمٚ إذا ـالٚن ـتالٔاًم شالَٔقل فالؽ: إٔالٝ مالٚ افالذي يًرؾالؽ بٚفالدفٔؾ؟ ؾٓالق 

ٔالالالالالؾ ؽالالالالالره، هالالالالالذا مالالالالالع إشالالالالالػ واؿالالالالالع ـثالالالالالر مالالالالالـ افْالالالالالٚس افٔالالالالالقم، يًالالالالالس جِٓالالالالالف بتجٓ

 وادًتًٚن اهلل.

 (00:12:25(/455) )سلسلة اهلدى والنور
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 نٝف ٜعسف خاص١ ايٓاس ايساجح 

 مما ٚقع فٝ٘ اختالف؟

بًالالض افًِالالامء خيتِالالػ يف أراء، واحالالد يَالالقل رأي، افثالالٚ:ي يَالالقل:  مداخِالالٜ:

ظِالالؿ وٓ أهالالؾ.. يًْالالل: ظٚمالالٜ  ٓ، هالالذا خىالالٖ، هالالذا صالال ، وٍٕالالسض إْٔالالٚ فًالالْٚ أهالالؾ

ٚ! ٕريالالد أن ًٕالالر ف إصالالقل واخلىالالٖ يف ... فالالق ... ظالالذ هالالذا يَالالقل  الال ًً افٌؼالال ... ضٌ

فؽ: ... وافثٚ:ي ؿٚل: هذا خىٖ هالذا فالٔس ظالذ ... ؾالام رأي حيالتؽ، اخالتال ف 

 افًِامء يف ؿؤٜ مًْٜٔ، وؿؤٜ عّؽ..

دًِّغ ٓ مثؾ هذه افَؤٜ افًٌٛ يف وؿقع اإلصُٚل هق أن ظٚمٜ ا افنٔخ:

تقجالد ظْالالدهؿ أثالالر هالذه افُِّالالٜ افتالالل ًٕالالًّٓٚ ـثالًرا يف افًكالال احلالالٚض وبخٚصالالٜ 

يف هذه افٌالد، مٚ هل هذه افُِّالٜ؟ افتقظٔالٜ، فالٔس ظْالد اجلّٓالقر وظالل ومًرؾالٜ 

، ثالالؿ فالالٔس ظْالالدهؿ وظالالل بالالام عالالٛ أن يُالالقن مالالقؿٍٓؿ  ًٓ ظٚمالالٜ بًالالٌٛ اخلالالال ف أو

يف احلالالالديٞ افوالالالًٔػ:  مالالالـ هالالالذا اخلالالالال ف، ؾالالالٚفُثرون مالالالْٓؿ يَقفالالالقن ـالالالام جالالالٚء

ؾَٔالالالرون آخالالالتال ف مٓالالالام ـالالالٚن صالالالديًدا وـثالالالًرا، وافَِٔالالالؾ  شاخالالالتال ف أمتالالالل رمحالالالٜ»

مْٓؿ يريد أن يَا ظذ اخلال ف جذرًيٚ بحٔٞ أن يهٌ  افًِامء مٚ بغ ظنالٜٔ 

ووالالالحٚهٚ ظالالالذ ؿالالالقل واحالالالد يف ـالالالؾ ادًالالالٚئؾ افتالالالل اختِالالالػ ؾٔٓالالالٚ افٍَٓالالالٚء ؿالالالدياًم، 

حُّتالالف افٌٚفٌالالٜ ؿٙالال وٓ مالالرد فَوالالٚئف وهالالذا أمالالر مًالالتحٔؾ! ٕن اهلل ظالالز وجالالؾ ب
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َغ ﴿ؾَٚل ظز وجؾ:  اٍِل قَن خُمْتَِِ َدًة َوٓ َيَزافاُل ًٜ َواحاِل َؾ افْ الَٚس ُأم ال اًَل َؽ جَلَ َوَفْق َصَٚء َرب 

َؽ  ـْ َرِحَؿ َرب  ٓ  َم  .[111 - 111]هو:: ﴾* إِ

وآخالالالتال ف خالؾالالالٚن: إول: اخالالالتال ف تالالالراحؿ وتٍالالالٚهؿ، وأخالالالر: اخالالالتال ف 

ًالالٚدي، إول هالالق افالالذي ٓ مْالالٚص مْالالف وهالالق افالالذي ـالالٚن ظِٔالالف تًالالٚرض وتوالالٚد وت

شالٍِْٚ افهالٚف ، ـالٕٚقا خمتٍِالغ وفُالالْٓؿ مل يُقٕالقا متًالٚديـ وٓ متٍالرؿغ بًالالٌٛ 

ـَ ﴿اخلال ف دٚ شًّتؿ مـ أيٜ افًٚبؼ:  ِذي ـَ اف ال
ـَِغ * ماِل ـَ ادُْْؼِ ُٕقا ِم ق ُُ َوٓ َت

ْزٍب  ؾ  ِحالال الال ـُ  ٚ ًً َٔ
ُٕقا ِصالال ٚ الال ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿالالقا ِديالالَْ قنَ  َؾر  َدهْيِْؿ َؾِرُحالال ؾالال٘ذا  [23 - 21]الةةرو:: ﴾باِلالاَم َفالال

اختٍِالالقا ؾالالال جمالالٚل  ¢ـالالٚن شالالٍِْٚ افهالالٚف  وظالالذ رأشالالٓؿ أصالالحٚب رشالالقل اهلل 

جلامظالالٜ أو فًكالال أو فَالالرن أٓ خيتٍِالالقا وفُالالـ يًالالًٓؿ مالالٚ وشالالع أصالالحٚب افٌْالالل 

حالالغ اختٍِالالقا أٓ يتًالالٚدوا وأٓ يتٌٚؽوالالقا، هالالذا آخالالتال ف ٓ بالالد مْالالف، عالالٛ  ¢

ا أي خالالال ف يًالالًّقٕف بالالغ ويًالالتُْروٓ ادًالالِّغ أن يًرؾالالقا ذفالالؽ،  ظالالذ ظٚمالالٜ

ظٚمل واخر  ٕن هذه مـ ضًٌٜٔ افٌؼ افتل ضًٌٓؿ اهلل ظِٔٓٚ ـام شٌَٝ اإلصالٚرة  

 إػ ذفؽ يف أيٜ افًٚبَٜ.

إذ إمر ـذفؽ ؾامذا ظذ ظٚمٜ ادًِّغ حْٔام يرون مثالؾ هالذا آخالتال ف؟ 

ِالالٝ: إٕالالف ٓ تقظٔالالٜ وٓ ثَٚؾالالٜ ظٚمالالٜ، ؾًٚمالالٜ هْالالٚ بٔالالٝ افَهالالٔد مالالـ ـِّتالالل حٔالالْام ؿ

ادًالالِّغ إػ مالالٚ ؿٌالالؾ ٕحالالق ربالالع ؿالالرن مالالـ افزمالالٚن ـالالٕٚقا ئًنالالقن ظالالذ ادذهٌٔالالٜ 

افوالالَٜٔ، ـالالؾ ؾالالرد مالالـ ماليالالغ ادًالالِّغ ؿالالٕٚع بّذهٌالالف، هالالذا حٍْالالل وذاك صالالٚؾًل 

إػ اخره، أمٚ أن ؾَد وجدت واحلّد هلل مٌٚدئ افهالحقة.. ٓ أؿالقل: وجالدت 

ل: وجدت مٌٚدئ افهحقة، ؾتٌْٓالقا ٕصالٔٚء مل يُالـ مالـ ؿالٌِٓؿ يف افهحقة، أؿق

ٚ قالالٚ، وفُالالـ هالالذا افتٌْالالف حيتالالٚج إػ تتّالالٜ، هالالذه افتتّالالٜ هالالق مالالٚ إٔالالٚ بهالالدد بٔالالٚن  الال ًٓ متٌْ
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رء مْٓالالالالٚ، وهالالالالق: إٔالالالالؽ أهيالالالالٚ ادًالالالالِؿ مٓالالالالام ـٕٚالالالالٝ ثَٚؾتالالالالؽ ؿقيالالالالٜ يف افؼالالالاليًٜ 

ٚ بالالغ ظالالٚدغ ؾالالسوى ؿِالالٔاًل ا ٕيالالر هالالؾ ـالالؾ اإلشالالالمٜٔ أو ؿِِٔالالٜ ؾالال٘ذا شالالًّٝ اختالًؾالال

امـ يَٚل إ ام ظٚدٚن مهٚ ؾًاًل مـ أهؾ افًِؿ؟ وؿد يُقن هْٚك ضٚفٛ وييـ 

ًٓ خيٚفػ ؾٔف افًِالامء ؾتهالر ادًالٖفٜ ؾٔٓالٚ خالال ف بالغ  إٔف مـ افًِامء، ؾَٔقل ؿق

ٚ بالالالغ ظالالالٚدغ  افًِالالالامء، ٓ، ؾالالال٘ذا ثٌالالالٝ مالالالثاًل بًالالالد هالالالذه ادالحيالالالٜ أن هْالالالٚك اختالًؾالالال

 :جِِٔغ هْٚ يٖيت افتٌْٔف افتٚال

إن ـْالالالٝ تًالالالتىٔع أن  ٔالالالز بالالالغ دفٔالالالؾ ودفٔالالالؾ ؾًِٔالالالؽ أن تًالالالر ف دفٔالالالؾ ـالالالؾ مالالالـ 

حتالالك ظٚمالالٜ افْالالٚس ظِالالٔٓؿ أن  فافًالالٚدغ، وأن تىّالالئـ بٚفالالدفٔؾ إؿالالقى، أظْالالل: إٔالال

عتٓالالدوا فُالالـ آجتٓالالٚد خيتِالالػ مالالـ صالالخص إػ اخالالر، ـٔالالػ عتٓالالد مالالثاًل مالالـ 

 ـٚن ظٚمًٔٚ، أؿقل: اجتٓٚده بٚفًٌْٜ إفٔف ـٚفتٚال:

 ؾتالقى ختالٚفػ ؾتالقى أخالر ؾًِٔالف أٓ يَالػ ظْالد افٍتالقى، هْالٚ يًّع مالـ ظالٚمل

تيٓر صقر ـثالرة وـثالرة جالًدا: ضٌِالٝ افالدفٔؾ مالـ أحالدمهٚ ؾَالٚل فالؽ: هالذا رأيالل 

وهذا اجتٓٚد، أو هذا مذهٌل، وضٌِٝ افدفٔؾ مـ أخر، ؾَٚل فؽ مثاًل: ؿٚل اهلل 

 :ؿٚل رشقل اهلل ؿٚل افًِػ إػ اخره، ـام ؿٚل ابـ افَٔؿ رمحف اهلل

 اقعؾنننم ـنننال اَّلل ـنننال ر نننوقه

 

 

 

 ـننال اقصننحابة قننقس باقتؿوَننه 

 ما اقعؾم كصبك قؾخالف  نػاًهة 

 

 بننػ اقر ننول وبننػ رأي ؿؼقننه 

ؾالال٘ذا إٔالالٝ شالالُِٝ هالالذا ادالالْٟٓ يف دٚوفالالٜ افتًالالر ف ظالالذ افالالدفٔؾ شالالٔيٓر فالالؽ  

افٍرق بغ افَقفغ، ؿِالٝ فالؽ: أحالدمهٚ يَالقل: هالذا رأيالل.. هالذا اجتٓالٚدي.. هالذا 

ٚ، أخر: يًتدل فؽ إمٚ بٚفُتٚب وإمٚ بٚفًْٜ وإمٚ بًّالؾ مذهٌل، هذ ًٕ ا يَع أحٔٚ
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افًِػ افهٚف ، حْٔذاك شتجد ًٍٕؽ  ٔؾ إػ رأي هذا افًالٚمل واجتٓالٚده وٓ 

تِتٍالالٝ إػ رأي افًالالٚمل إول، وحْٔئٍالالذ يالالزول اإلصالالُٚل مالالـ ًٍٕالالؽ، هالالذه صالالقرة 

 وهل واوحٜ جًدا.

بدفٔؾ ـام جرى يف إمس افَريٛ وإذا اؾسوْٚ أن ـاًل مـ افًٚدغ اشتدٓ 

ظْالالالد افنالالالٔخ افٌْالالالٚ بًوالالالُؿ أطالالالـ ـالالالٚن حالالالًٚضا حٔالالالْام تْٚؿنالالالْٚ مالالالع أحالالالد إشالالالٚتذة 

إؾٚوالالالؾ حالالالقل افَالالالراءة وراء اإلمالالالٚم فٍِٚحتالالالٜ يف افهالالالالة اجلٓريالالالٜ، ؾٚفًالالالٚمًقن 

، ويًًّقن ؾام اضّٖٕٝ إفٔف افٍْس يٖخذ بف شقاء ـٚن مع زيد احلؼ أو مع ظّالر

ٚ ادٓالالؿ أٓ يُالالقن صالالٚحٛ  هالالقى وصالالٚحٛ ؽالالرض، وأٓ يُالالقن ـالالام جالالٚء مرؾقًظالال

ومقؿقًؾٚ وافالراج  افقؿالػ وهالق ظالذ ابالـ مًالًقد رِض اهلل ظْالف ؿالٚل: ٓ تُقٕالقا 

أحًالالْٚ وإن أشالالٚءوا طِّْالالٚ، وفُالالـ وضْالالقا إًٍٔالالالُؿ إن  قاإمًالالٜ تَقفالالقن إن أحًالالْ

وا ؾالالال تيِّالالقا، إًذا: عالالٛ ظالالذ ظٚمالالٜ ادًالالِّغ ؤأحًالالْقا أن حتًالالْقا، وإن أشالالٚ

ْقا إًٍٔٓؿ ظذ أن يًرؾقا احلؼ مع مـ، ثؿ يتًٌالقه ـالؾ يف حالدود ثَٚؾتالف ض  قَ أن يُ 

ٚ إٓ وشًٓٚ.ِ  َُ وظَِف وؾّٓف وٓ يُ  ًً  ػ اهلل ٍٕ

: اخلالالال ف ٓ يُّالالـ افَوالالٚء ظِٔالالف، ـالالٚن يف زمالالـ افرشالالقل واشالالتّر اخلالصالالٜ

إػ يقمْالالالٚ هالالالذا، ؾالالالال تىٌِالالالقا ادًالالالتحٔؾ، وإذ إمالالالر ـالالالذفؽ ؾالالالام مقؿالالالػ افًٚمالالالٜ؟ 

ٚ أن يَ مقؿٍٓؿ ـام ذح ًٍ ، وا افهالقاب، حْٔئاٍلذ صالٖ ؿ صالٖن ادجتٓالديـر  حاَل تَ ٝ إ

وا ؾِٓالالالالؿ أجالالالالر واحالالالالد، ادٓالالالالؿ: أٓ يُقٕالالالالقا ٗإن أصالالالالٚبقا ؾِٓالالالالؿ أجالالالالران، وإن أخىالالالال

 أصحٚب هقى وؽرض، وـٍك اهلل.

 (00:07:33/ 5 –أهل احلدوث واألثر)فًاوى جدة 
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 يباْٞ يف زأٟ ايعال١َ األ

 مجاع١ أْصاز ايط١ٓ مبصس
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 يصٝذ يف مجاع١ أْصاز ايط١ٓ مبصس زأٟ ا

 اب ايطبهٞطَّٚأتباع ايصٝذ ذلُٛد َخ

ًٚ مـ أحٚديٞ افرشقل ظِٔف افًالم َ  َح أريد ؿٌؾ ـؾ رء أن أُ  افنٔخ: ؼ حديث

ًٚ يف مثالالؾ هالالذا آجالالتامع افالالذي يَ  الال يف افهالالحٔحٜ ضًٌالال ْ تف فْالالٚ، ذفالالؽ احلالالديٞ هالالق ن 

 .شمـ ٓ ينُر افْٚس ٓ ينُر اهلل»ؿقفف ظِٔف افًالم: 

وأريالالد يف افقؿالالٝ ًٍٕالالف بًالالد تَالالديؿ هالالذا افنالالُر افقاجالالٛ ظالالع ابتالالداًء ثالالؿ ظالالذ 

 إخقإْٚ إتًٓٚء.

ًٚ وإٔالالؽ  أرجالالق فالالؽ يف هالالذا ادُالالٚن افالالذي ظرؾْالالٚ افالالدـتقر إٔالالؽ امتُِتالالف حالالديث

إٔٝ شٚع يف ختوالره وإمالداده وزرظالف، ؾالٖرجق فالؽ أن ئنال اهلل فالؽ مالٚ ؿهالدت 

 دٕٔٚ وأخرى.إفٔف أوًٓ وأن يُقن ظِّؽ هذا امٚ ئٍدك 

وافٍٚئدة ٓ تْحك بقجف مـ افقجالقه ؾٓالل ـثالرة وـثالرة جالدًا، بًوالٓٚ تْىٌالؼ 

ظذ ـؾ أرض ؾٔٓٚ ثّر أو حالٛ أو زرع يْتٍالع مْالف ادخِقؿالٚت بٖٕقاظٓالٚ مالٚ ـالٚن 

ًٚ، ٕٕف جالٚء يف إحٚديالٞ افهالحٔحٜ يف  ًٚ أو حٔقإ ًٚ، مٚ ـٚن إًٕٕٚ ًٚ أو صٚمت ٕٚضَ

ًٚ إٓ ويٖـؾ مْف ضالر أو حٔالقان أو إًٕالٚن افٌخٚري وؽره أن ادًِؿ مٚ يزر ع زرظ

 إٓ وفف ظذ ذفؽ أجر، أو ـام ؿٚل ظِٔف افًالم.

واحلََٔالالالٜ فالالالٔس هالالالذا هالالالق افالالالذي ؿهالالالدتف إفالالالٔٓؿ هبالالالذه افُِّالالالٜ، إٕالالالام هالالالذه صالالالٌف 
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مَدمالالٜ، وافالالذي أ ْالالٚه فالالؽ أن تهالالٌ  أروالالؽ هالالذه جْالالٜ خيالالاء بٚشالالَٜ آصالالجٚر 

فَِٚصالالديـ فالجالالتامع فًِِالالالؿ، افُثالالرة افالالثامر بحٔالالٞ يهالالٌ  مُٕٚالالالؽ هالالذا مالالٖوى 

وافًِؿ افهحٔ  ادًتَك مالـ افُتالٚب وافًالْٜ، متالذـرًا بالذفؽ رجالالً ـالٚن فالف أثالر 

ضٔالالٛ جالالدًا يف افَالالٚهرة بهالالقرة خٚصالالٜ مالالـ ادنالالٚيخ افٌُالالٚر ادنالالٓقريـ يف هالالذا 

.ًٚ ًٚ وإعٚب  افزمٚن مع ؾٚرق ـٌر بْٔؽ وبْٔف أن، وؾٚرق متٌٚيـ شٌِ

ّالالره أربًالالغ شالالْٜ، وإٔالالٝ واحلّالالد هلل فًالالٝ هالالق دالالٚ بالالدأ يف ضِالالٛ افًِالالؿ ـالالٚن ظ

أن تٌتالالدئ يف ضِالالٛ افًِالالؿ، ؾّالالـ هْالالٚ يالالٖيت آخالالتال ف بْٔالالؽ وبْٔالالف، فُالالـ هْالالٚك 

أمر يقجد اخالتال ف اخالر ومالـ ّٕالط أ ْالٚه فالؽ أن يتحَالؼ ؾٔالؽ وبىريَالٜ خالر مالـ 

افىريَالالالالٜ افتالالالالل حتََالالالالٝ فالالالالف، حٔالالالالٞ أن افرجالالالالؾ افٔالالالالقم فالالالالف مالالالالـ إتٌالالالالٚع مالالالالٚ يًالالالالدون 

ٔالالٜ فًِالالْٜ وفُْالالل ٓ بالالد ال مالالـ بٔالالٚن أن افًالالْٜ افتالالل ـالالٚن اداليالالغ، وهالالق ـالالٚن داظ

يالالدظق إفٔٓالالٚ هالالل بٍّٓقمالالف وبًِّالالف افالالذي ـالالٚن اشالالتٍٚده مالالـ أزهالالره، وفًالالؾ اجلّٔالالع 

ًٚ، وفالذفؽ ٕالرى أن افالذيـ  ًٚ، ظِاًم صالحٔح يًِّقن أن إزهر ٓ يَدم ظِاًم ٕٚوج

ًٚ راشالالالخٜ يف افًِالالالؿ افهالالالحٔ  مالالالٚ اشالالالتٍٚدوا ذفالالالؽ مالالالـ إزهالالالر ـالالالام  ـالالالٚن قالالالؿ ؿالالالدم

 يَقفقن إزهر افؼيػ.

ؾٓالالالذا افرجالالالؾ دخالالالؾ إزهالالالر وظّالالالره أربًالالالقن شالالالْٜ ٓ يًالالالر ف رء مالالالـ افَالالالراءة 

ًٚ، وافذي حرـف إػ ذفؽ  وهْٚ ادنٚهبٜ افتالل أرجالق أن تتحَالؼ  –وافُتٚبٜ إضالؿ

ـالالٚن فالالف بًالالتٚن يف افَالالٚهرة ؾُالالٚن يالالدظق أهالالؾ افًِالالؿ مالالـ  –بْٔالالؽ وبْٔالالف مالالـ جٕٚالالٛ 

اجلالالق يف بًالالتٕٚف، وهالالق رجالالؾ ضٔالالٛ وـالالريؿ أهالالؾ إزهالالر يالالدظقهؿ فِْزهالالٜ وتٌٔالالر 

ؾُٚن يُرمٓؿ وـٚن ينًر بٖٕف بحٚجٜ إػ آشتامع إػ إحٚديٞ افتل  الري 

بْٔٓؿ، ؾُٚن يًالتٍٔد مالـ ضريَالٜ إحوالٚرهؿ فًٌالتٕٚف وإـرامالف إيالٚهؿ يًالتٍٔد مالْٓؿ 
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 ظِاًم.

الال ر هالالذا افًِالالؿ أُ ومالالـ ـثالالرت مالالٚ تُالالر   َِ ل يف ًٍٕالالف حالالٛ افًِالالؿ، ؾالالدخؾ إزهالالر ف

ـالالام يَقفالالقن ظْالالدٕٚ يف دمنالالؼ إفالالػ مالالـ  –قن شالالْٜ وهالالق ٓ يًالالر ف وظّالالره أربًالال

افًهٚ افىقيِٜ ظْدٕٚ، وبًوٓؿ يف صامل شقريٚ ٓ يٍالرق  افًٌىٜٔ، افًٌىٜٔ هل

.ًٚ ًٚ  ٚم  بغ اخلّس وافىّس، ـٚن ظٚمٔ

ثؿ ٌٕغ يف دراشتف حتك أخذ افنٓٚدة افًٚدٜٔ افتل يًّق ٚ هْٚك، ويٌدو إٔالف 

ًٚ واهلل أظِؿ ؾ ٖخذ يدظق افْٚس إػ مٚ ظرؾف مالـ افًالْٜ وصالٚر فالف أتٌالٚع ـٚن خمِه

وأتٌٚع ـثرون جدًا، وإٔٚ ؿالٔض ال أن أذهالٛ إػ افَالٚهرة أـثالر مالـ مالرة وصالِٔٝ 

يف مًجدهؿ، ومًجدهؿ فًِف ادًجد افقحٔالد، أؿالقل: فًِالف ادًالجد افقحٔالد 

افذي بْل وفالٔس فالف دالراب، وفالٔس فالف ذفالؽ ادْالز افىقيالؾ افالذي يَىالع افهالػ 

 ق ف ؾًالً ظذ افًْٜ.أو افهٍ

ـالالذفؽ هالالؿ يًْالالالقن بٚدحٚؾيالالٜ ظالالالذ زهيالالؿ وبخٚصالالالٜ ؾالالٔام يتًِالالالؼ بٚفِحٔالالٜ ؾالالالال 

ًٚ، بخالالالالال ف مجٚظالالالالٜ إٔهالالالالٚر افًالالالالْٜ مالالالالع إشالالالالػ أـثالالالالرهؿ  تُالالالالٚد تالالالالرى ؾالالالالٔٓؿ حَِٔالالالال

حَِٔالالالالغ، إي ًٕالالالالؿ، وهالالالالؿ إٔهالالالالٚر افًالالالالْٜ، واشالالالالؿ اجلًّٔالالالالٜ مجًٔالالالالٜ إٔهالالالالٚر افًالالالالْٜ 

 ادحّديٜ.

اجلامظتالغ ويٌٌْالل أن يٖخالذ مالـ  وشٌحٚن اهلل! ـٔالػ اإلًٕالٚن يٖخالذ ظالزة مالـ

ـؾ مـ افىالٚئٍتغ خالر مالٚ ظْالدهؿ،  الد إٔهالٚر افًالْٜ يًْالقن بٚفًَٔالدة افهالحٔحٜ 

بخٚصالالالٜ مالالالٚ يتًِالالالؼ مْٓالالالٚ بٚفتقحٔالالالد وإشالالالامء وافهالالالٍٚت ؾٓالالالؿ مقحالالالدون شالالالٍِٔقن 

 بٚدٚئٜ مٚئٜ.
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ـالالذفؽ ؾالالٔام يتًِالالؼ بٕٚحُالالٚم افؼالالظٜٔ حيالالٚوفقن أن يٖخالالذوا مالالٚ ثٌالالٝ مْٓالالٚ يف 

ًٚ مـ ادذاهٛ ادتًٌٜ. افًْٜ، أي: دون ًٚ مًْٔ  أن يِتزمقا مذهٌ

مجٚظالالٜ افرجالالؾ هالالذا، وؾالالٚتْل أن أؿالالدم أن اجلامظالالٜ قالالٚ أشالالامء ظديالالدة، آشالالؿ 

ْٔغ، وقالؿ اشالؿ ثالٚ:ي ًٕالٌٜ إػ ًٕالٌٜ افنالٔخ  ًُ ادنٓقر هْٚك يف مك يًّك بٚف

تًٌٓؿ افًٌُٜٔ، ًٌٕٜ ثٚفثٜ افثٚفٞ ًٌٕٜ ٕيب افنٔخ وهل اخلىٚبٜٔ، ؾٓق دّقد 

ـ خىٚب افًٌُل، ؾٓؿ يف افنٓرة إصٓر ظْدهؿ افًْٜٔ، صٚع هذا بغ افًٚمٜ ب

دٚذا؟ ٓهتاممٓؿ بٚديٚهر، وهذا بال صؽ ٕحـ  تؿ بف فُـ ٕوع فف ادقازيـ 

ًٚ أو أردت أن أؿالالقل  –افًِّٔالالٜ افدؿَٔالالٜ، ؾٓالالؿ مالالثالً  ٓ  الالد ؾالالٔٓؿ  –ـالالام ؿِالالٝ إٍالال

ًٚ، ٓ  الالد ؾالالٔٓؿ رجالالؾ مَتكالال ظالالذ ؿًِْالالقة ؾَالال ط أو هُالالذا مالالثع، ٓ بالالد مالالٚ حَِٔالال

حيالالالط ظاممالالالٜ، ثالالالؿ ٓ بالالالد أن يُالالالقن قالالالذه افًاممالالالٜ ظذبالالالٜ ٕٕالالالف هُالالالذا ـٕٚالالالٝ ظاممالالالٜ 

 افرشقل ظِٔف افًالم.

ثالالالالؿ ـالالالالام تالالالالرون يف إضًّالالالالٜ ٓ يالالالالٖـِقن ـالالالالام يٖـالالالالؾ بًالالالالض افْالالالالٚس وإٔالالالالٚ مالالالالْٓؿ 

بٚدًَِالالٜ هالالذه وإٕالالام بٖيالالدهيؿ، ؾُٓالالذا افًالالْٜ. ؾًْالالدهؿ إؾالالراط وتٍالالريط ؾالالٔام يتًِالالؼ 

 بٚفًْٜ.

ذَ َبالٜ فًِاممالٜ ؾٓ ًَ ذه إمقر افتل مْٓٚ افًَِْقة أو افًاممٜ ظالذ افًَِْالقة أو اف

هذه بال صؽ أمقر ثٚبتالٜ ظالـ افرشالقل ظِٔالف افًالالم، فُالـ فالٔس قالٚ ظالؿالٜ بالامذا؟ 

 بٚفًٌٚدات. هذه امٚ ئًّٓٚ بًض افًِامء بًْـ افًٚدة.

أمالالقر ـالالذفؽ تٖـالالؾ بٔالالدك أو تٖـالالؾ بٚدًَِالالٜ أو افنالالقـٜ أو مالالٚ صالالٚبف ذفالالؽ هالالذه 

ظٚدات ٓ تدخؾ يف افًٌٚدات، ظذ أن إـؾ بٚفٔالد إذا ـالٚن أـالؾ هبالٚ بٚفٔالد مالـ 
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أجالالالؾ افًالالالْٜ، ؾجّٔالالالع افالالالذيـ يالالالٖـِقن افٔالالالقم بٚفٔالالالد خيالالالٚفٍقن افًالالالْٜ، ٕن افًالالالْٜ أن 

يٖـالالالؾ بالالالثالث أصالالالٚبع، ؾالالالام أرى واحالالالدًا مالالالـ هالالالٗٓء افالالالذيـ ابتِالالالقا بّخٚفٍالالالٜ افًالالالْٜ 

ٕـالالالؾ بثالثالالالٜ أصالالالٚبع مالالالـ يالالالده، وفالالالٔس بٕٚـالالالؾ بٚفٔالالالد مالالالٚ أرى مالالالْٓؿ يقاؾالالالؼ افًالالالْٜ بٚ

ؾ افهًٛ ٓ  ًَ ٜ مـ افقشٚئؾ افتل تُ ِـذفؽ افذي يٖـؾ بقشِٜٔ خمسظٜ ـٖي وشٔ

 –ـالام ؿِْالٚ يف أول اجلًِالٜ  –ب افًٌٔالد وٕحالق ذفالؽ. ؾٓالذه فالٔس قالٚ ظالؿالٜ ر  ََ وتُ 

 ٚ خِؼ اهلل ظز وجؾ فًٌٚده.بٚفؼيًٜ وإٕام هل ام

ًٚ ظِالالٔٓؿ أن يُالالقن قالالؿ ؾٚفتنالالدد يف هالالذه افْٚحٔالالٜ وؿالالع أوفئالالؽ ؾٔٓالال ٚ، ؾٓالالؿ فزامالال

ظاممٜ ويُقن قؿ ظذبٜ، ظذ إٔف مـ افثٚبٝ يف افًْٜ أن افرشقل مالٚ ـالٚن دائالاًم 

يالالالتًّؿ، تالالالٚرة يوالالالع افًَِْالالالقة بالالالدون ظاممالالالٜ، وتالالالٚرة ظاممالالالٜ بالالالدون ؿًِْالالالقة، وتالالالٚرة 

إذا افتَالالالٝ مالالالع  -وافالالالذي ينالالالُرون ظِٔالالالف  -عّالالالع بٔالالالْٓام، فُالالالـ افقالالالء افيالالالٚهر 

خالالالالص وادالالالقدة وادحٌالالالٜ خٚصالالالٜ مالالالـ بًوالالالٓؿ افالالالًٌض، أحالالالدهؿ  الالالد ؾالالالٔٓؿ اإل

مَٚبالالالؾ هالالالذا افٌِالالالق يف افتًّالالالؽ بٚفًالالالْٜ يقجالالالد ظْالالالدهؿ إحالالالرا ف خىالالالر جالالالدًا يف 

افًَٔالالالالالالدة، حٔالالالالالالٞ أ الالالالالالؿ أصالالالالالالٚظرة يف مالالالالالالٚذا؟ يف افهالالالالالالٍٚت، ؾٓالالالالالالؿ يتالالالالالالٖوفقن ايالالالالالالٚت 

افهالالالٍٚت، حتالالالك إن صالالالٔخٓؿ هالالالذا فالالالالف ـتالالالٚب خالالالٚص يف تٖويالالالؾ ايالالالٚت افهالالالالٍٚت، 

ـُ َظالالال ﴿وإثٌالالالٚت أن ايالالالٜ:  مْحَ تََقىافالالالر  ْرِش اْشالالال الالال ًَ هالالالل بًّْالالالك اشالالالتقػ  [6]طةةة::﴾َذ اْف

 وفٔس بًّْك اشتًذ.

ؾٚفنالالالٚهد: هالالالذا افرجالالالؾ يًْالالالل فالالالف حًالالالْٚت وفالالالف إحراؾالالالٚت، مالالالع ذفالالالؽ أن يف 

مكالال أو مالالٚ أدري احلََٔالالٜ أن ٕٕالالف إٔالالٚ أصالالع أـثالالر مالالـ ظؼالال شالالْغ مالالٚ أتالالٔ  ال 

غ بًالالالالٌٛ افالالالالذهٚب إػ مكالالالال، افالالالالذي أظرؾالالالالف ؿالالالالدياًم أ الالالالؿ ـالالالالٕٚقا يًالالالالدون بالالالالٚدالي

إخالالالص هالالذا افرجالالؾ يف دظقتالالف، وإٓحالالرا ف افالالذي ٕحالالـ ًٕالالده ظِٔالالف فًِالالف ـالالٚن 
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 بٚجتٓٚد مْف يٗجر ظِٔف إن صٚء اهلل.

خالصالالٜ افُالالالالم ـِالالالف: ؾٖٕالالالٚ أرجالالالق فالالالؽ أن يهالالالٌ  أو تهالالالٌ  هالالالذه إرض جْالالالٜ 

خيالالاء يتِالالذذ ظِٔٓالالٚ افًِالالالامء وضالالالب افًِالالؿ، ويُالالقن هالالالذا ادُالالٚن مْالالٚرة فْؼالالال 

فُِتالالالالٚب وافًالالالالْٜ، هالالالالذا افالالالالذي أردت أن أؿقفالالالالف هبالالالالذه افًِالالالالؿ افهالالالالحٔ  ادىالالالالٚبؼ 

 ادْٚشٌٜ.

 جزاك اهلل خر. مداخِٜ:

 وإيٚـؿ. افنٔخ:

 (00: 39: 216/15)«اهلدى والنور»
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 زأٟ ايصٝذ يف أْصاز ايط١ٓ مبصس

بٚفًْالالالٌٜ جلامظالالالٜ إٔهالالالٚر افًالالالْٜ ادحّديالالالٜ ؿالالالع رأيالالالؽ ؾٔٓالالالٚ وبًالالالديـ  افًالالالٚئؾ:

 أؿِؽ بَٜٔ افًٗال ؟

 ع ظِّٓؿ .خذ ظِّٓؿ ود افنٔخ:

 هف ؟ افًٚئؾ:

خالذ ظِّٓالؿ ودع ظِّٓالؿ خالذ ظِّٓالؿ ودع ظّالؾ أؾالراد مالْٓؿ  ؾّٓتْالل  افنٔخ:

 حًٌؽ حًٌؽ افًالم ظُِٔؿ .

 (00:  45: 19/   268) اهلدى والنور / 
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 اجملددٕٚ ٚايتجدٜد
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 َا دلاالت ايتجدٜد؟

ؾَالط،  يتٌٚدر ٕذهٚن افْٚس ظٚمٜ إٕالف ادَهالقد بٚدجالدديـ يف افالديـ افنٔخ:

بٔالالْام ادًالالالٖفٜ أوشالالالع مالالالـ ذفالالالؽ، ؾَالالالد يُالالالقن جمالالالدد يف افالالالديـ، ؿالالالد يُالالالقن جمالالالدد 

يًْالالالل: يف ـالالالؾ ؿالالالرن جمالالالدد يف افالالالديـ، جمالالالدد يف اجلٓالالالٚد، جمالالالدد يف آؿتهالالالٚد، 

جمالالدد يف افْيالالٚم افًًالالُري حًالالٛ افزمالالٚن يًْالالل إػ اخالالره، وفالالذفؽ ؾالالال يٌٌْالالل 

 ٕتهقر إٕف يف افَرن افقاحد ؾٔف جمدد واحد.

 ٚ ذحقا احلديٞ، وهذه ٕٚحٜٔ ـثر مّٜٓ.ًٕؿ هذا ذـروه د

 أشتٚذي ضٔٛ فٍظ احلديٞ مـ عدد قذه إمٜ ديْٓٚ. مداخِٜ:

 ذفؽ مـ  ٚم افديـ بٚرك اهلل ؾٔؽ. افنٔخ:

 مـ هذا افٌٚب فٔس مـ افْص إصع يًْل. مداخِٜ:

ٓ  ٕٕالالالف هالالالذا مالالالثالً ضريَالالالٜ اجلٓالالالٚد يف هالالالذا افزمالالالٚن، هالالالؾ هالالالل ضريَالالالٜ  افنالالالٔخ:

ًٚ ٓ، ؾالالالال٘ذًا: هالالالالؾ افالالالالع بالالالالده افٔالالالالقم عٚهالالالالد بٚفقشالالالالٚئؾ  اجلٓالالالالٚد يف ذاك افزمالالالالٚن ضًٌالالالال

احلديثالالٜ ٓزم يُالالقن ظْالالده ؾُالالر جمالالدد، وبخٚصالالٜ إٕالالف هالالذا افتجديالالد يتًِالالؼ بُٔالالػ 

 َٕٔؿ افهالة يف أثْٚء احلرب.

 بال صؽ صحٔ . مداخِٜ:

ًٚ مالالالٚ هالالالق يًْالالالل: رهٌٕٚٔالالالٜ مٍْهالالالؾ ظالالالـ  افنالالالٔخ: ٕٕالالالف اإلشالالالالم ـالالالام ًِٕالالالؿ مجًٔالالال
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 .احلٔٚة متُٚمؾ

... أشتٚذي أذـر إٕف بًض أهالؾ افًِالؿ يف ذح احلالديٞ ذـالروا إٔالف  مداخِٜ:

حر ف )مـ( يًْل: هق فٔس يَهد ؾٔف افَرن، وإٕام يًْل: جالٚء ُٕالرة ورء مالـ 

 هذا ؾٔنّؾ أـثر مـ واحد.

هالالذا ٓ بالد مْالالف  ٕٕالف هالالق بَٔالالقل: ـالؾ مٚئالالٜ شالْٜ، مالالٚ بَٔالقل: بالالس جمالالدد  افنالٔخ:

 ك صّقل.واحد، ؾالزم يُقن )مـ( ؾٔف مًْ

 (  01:  03: 04/ 138) اهلدى والنور /
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 ٌٖ ٜصرتط إٔ ٜهٕٛ اجملدد  

 َٔ أٌٖ ايط١ٓ؟

صالال  احلالالديٞ: أن ظالالذ رأس ـالالؾ مٚئالالٜ شالالْٜ مالالـ عالالدد قالالذه إمالالٜ  مداخِالالٜ:

 ديْٓٚ، ؾٓؾ ينسط بٚدجدديـ أن يُقٕقا مـ أهؾ افًْٜ أم ٓ ينسط؟

افًالالالٗال ينالالالٌف  ٓ صالالالؽ، افؼالالالط أشالالالٚد وهالالالذا افقاؿالالالع ظْالالالدي، هالالالذا افنالالالٔخ:

ظْالالدي ـالالام فالالق شالالٖل شالالٚئؾ وأرجالالق أٓ يهالالدر مثالالؾ هالالذا افًالالٗال مالالـ ذاك افًالالٚئؾ، 

ـام فق ؿٚل: هؾ ينسط أن يُقن مًِاًم؟ هذا افًٗال ٓ يرد بىًٌٜٔ احلٚل: هؾ 

 ينسط يف ادجدد أن يُقن مًِاًم؟ أطـ أن هذا مٚ خيىر ظذ بٚل إًٕٚن.

افًالالالٗال ؿالالالد خىالالالر يف بالالالٚل  أمالالالٚ هالالالؾ ينالالالسط أن يُالالالقن مالالالـ أهالالالؾ افًالالالْٜ؟ ؾٓالالالذا

ًٚ أن، و ٓ بالد أن يُالقن مالـ  اجلقاب:افًٌض، وفذفؽ جٚء هذا افًٗال مىروح

أهالالؾ افًالالْٜ، وفًالالٝ أظْالالل أن يُالالقن مالالـ أهالالؾ افًالالْٜ يًْالالل مالالـ افًِالالامء، وإٕالالام أن 

ًٚ ظالالـ اخلالالط افالالذي جٚءٕالالٚ ظالالـ شالالٍِْٚ  يُالالقن ظالالذ مالالْٟٓ أهالالؾ افًالالْٜ وفالالٔس مْحرؾالال

وهالالالذا وإن ـالالالٚن ٓ  –مْالالالف، وفُالالالـ ادجالالالدد افهالالالٚف  رِض اهلل ظالالالْٓؿ، ؾٓالالالذا ٓ بالالالد 

ادجالالدد ٓ ينالالسط أن يُالالقن  –يتًِالالؼ بٚفًالالٗال فُالالـ أظتَالالد أن ؾٔالالف ؾٚئالالدة ـالالزى 

جمددًا يف افديـ ؾَط، بؾ يف ـؾ مٚ يٍْع ادًِّغ، ؾَد يُقن مثالً جمالددًا يف 

افتٚريخ وؿد يُالقن جمالددًا يف افىالٛ وفُالـ يف والّـ افالدائرة افًالٚبَٜ أن يُالقن 
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 واجلامظٜ. مـ أهؾ افًْٜ

وظذ ذفؽ ؾًْتىٔع أن ٕتهقر أخرًا: إٔف يُّـ أن يُقن يف افًك افقاحد 

أـثالالالالر مالالالالـ جمالالالالدد واحالالالالد، إذا ٓحيْالالالالٚ هالالالالذا ادًْالالالالك افقاشالالالالع ؾُّّالالالالـ إٔالالالالٚ أتهالالالالقر 

 اجتامع ظديد مـ ادجدديـ ـٌؾ يف اختهٚصف يف ظك واحد.

 ( 00:  02: 46/   313) اهلدى والنور / 
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 ٚط٘؟َٔ ٖٛ اجملدد َٚا ٖٞ شس

مالـ هالق ادجالدد ومالٚ هالل ذوضالف وهالؾ ينالسط أن يُالقن ظالذ رأس  افًٚئؾ:

ًٚ مـ أي بدظٜ؟  افَرن وهؾ ينسط أن يُقن شٚد

 ظٍقًا أشًّْل افًٗال شٗآً شٗآً هؾ ينسط أوًٓ ؟  افنٔخ:

مالالـ هالالالق ادجالالدد، ومالالٚ هالالالل ذوضالالف، وهالالؾ ينالالالسط أن يُالالقن ظالالالذ   مداخِالالٜ:

 رأس افَرن  رأس مٚئٜ شْٜ؟

ؿالالػ هْالالٚ ؿِالالٔالً هالالذا افؼالالط ٓ بالالد مْالالف ٕٕالالف ٕالالص احلالالديٞ ظالالذ رأس   :افنالالٔخ

ًٚ؟  ـؾ مٚئٜ شْٜ ؾام أدري مٚ وراء افًٗال مع ـقن افْص مًروؾ

يًْالل ؿالالد يُالقن هْالالٚك صالخص مالـ افًِالالامء وجالد مالالثالً يف شالْٜ يًْالالل  مداخِالٜ:

 هال مثالً. 7750مثالً اصتٓر مثالً بٚفًِؿ واخلر وافهالح يف شْٜ مثالً 

 فٔس ظذ رأس.  افنٔخ:

 ؾٓذا هؾ يَٚل يف مثِف جمدد؟ مداخِٜ:

فٔس ظذ رأس ـؾ مٚئٜ شْٜ اظِقا ةًغ شتغ شًٌغ تًًغ إٕام   افنٔخ:

ٓ بد أن يهؾ إػ ادٚئٜ ثؿ  ؿد يتق  بًد ذفؽ بخّس بًؼ إفخ ويهدق ظِٔف 

 هذا احلديٞ.
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 ٜ؟َٕىٜ افٌدايٜ متك بدايٜ افتٚريخ متك  حتك يُقن مٚئٜ شْ مداخِٜ:

 رأس مٚئٜ شْٜ متك تُقن.  افنٔخ:

 اقجريٜ يَهد أم مٚذا؟ مداخِٜ:

ًٚ هجري هذا ٓ خال ف ؾٔف.  افنٔخ:  ضًٌ

 مـ افًٌثٜ مـ اقجرة؟ مداخِٜ:

 إخٌٚر افٌْل بٚحلديٞ مثالً ؟  افنٔخ:

مٚدام أن ادًِّغ اختذوا افتٚريخ اقجري هالق افتالٚريخ اإلشالالمل  مداخِٜ:

ًٕتىٔع اظتامد شقاه، تٍوؾ أيالش ظْالدك ٕحالـ إتٌٓالٝ  ؾٓذا هق افتٚريخ افذي ٓ

دٚ ؿِٝ مٚ دام أن ادًِّغ اظتّدوا افتٚريخ اقجري افًْٜ إوػ مـ اقجرة 

وافثٕٜٚٔ وافثٚفثٜ وهذا احلََٜٔ مثٚل يهدق فِتّثٔؾ بالف ظالذ أيالٜ افًالٚبَٜ ذـرهالٚ 

ًٚ ومل يهال  و جالٚء وهق شٌٔؾ ادٗمْغ، وحالديٞ ابالـ مًالًقد افالذي روي مرؾقظال

ًٚ وثٌٝ وهالق ؿقفالف رِض اهلل ظْالف ) ؾالام رأو ًٚ ؾٓالق حًالـ (  همقؿقؾ ادٗمْالقن حًالْ

ًٚ ظـ شِػؾال عقز فْٚ بًد هذا آتٍٚق وج بٚفتٚريخ  ريٚن ظّؾ ادًِّغ خٍِ

اقجالالالالري ؾْنالالالالُؽ متالالالالك بالالالالدأ رأس افًالالالالْٜ، ٓ شالالالالٌٔؾ دثالالالالؾ هالالالالذا افتنالالالالُٔؽ قالالالالذا 

 آتٍٚق افًّع بغ ادًِّغ.

وبالدأ بىِالٛ افًِالؿ  80هال أو و7730صخص وفد يف ظٚم يًْل مثالً  مداخِٜ:

ؾٓؾ يف مثالؾ هالذا يَالٚل إٔالف  7730وفُْف مٚ اصتٓر بٚفًِؿ وآجتٓٚد إٓ مثالً يف 

 جمدد؟

أن دخِْٚ يف مًٖفٜ أخرى أطـ إْٔٚ تقشًْٚ ـثرًا وابتًالدٕٚ ؿِالٔالً أو   افنٔخ:
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ًّالالٜ وتًالالًغ ٓ ـثالالرًا ظالالـ أصالالؾ افًالالٗال  ؿٌالالؾ ادٚئالالٜ إذا مالالٚت يف افتًالالًغ واخل

يهِ  أن َٕقل إٔالف جمالدد ظالذ رأس مٚئالٜ شالْٜ هالذه َٕىالٜ يٌٌْالل أن ٕتٍالؼ ظِٔٓالٚ، 

أمالالالٚ شالالالٗافؽ إخالالالر ؾالالالال خيٍالالالٚـؿ أن هْالالالٚك ـثالالالرًا مالالالـ ادًالالالٚئؾ افتالالالل حيتالالالٚر ؾٔٓالالالٚ 

ًٚ بنخهٔتف  افًٚمل مثؾ مٚء افٍرات افذي يْهٛ ظذ ادٚء إجٚج ؾٔيؾ دتٍي

ِٜٔ ؾٌغ أول إهٌٚبف ظذ افٌحر ادٚف  ثؿ يٌدأ ويؤع ويؤع حتك يذهٛ بٚفُ

وبالالغ إتٓٚئالالف هْالالٚ درجالالٚت ينالالؽ اإلًٕالالٚن هْالالٚ يالالٚ تالالرى يف افقشالالط هالالق هالالذا ادالالٚء 

ٓ ذاك مالالٚء افٌحالالر ادالالٚف  إجالالٚج، ينالالؽ فُالالـ ٕحالالـ ٌٕالالدأ مالالـ اافًالالذب افٍالالرات و

إول ٕتٍؼ ظِٔف، ؾٌٌْٔل أن ٕتٍؼ أن أن احلديٞ ٓ يهدق ظذ مـ مٚت ؿٌالؾ 

ٜ فُالالـ أن ٕٖخالالذ مثالالًٚٓ، تالالقيف ظالالذ رأس إربًالالغ هْالالٚ ٕالالذـرـؿ رأس ادٚئالالٜ شالالْ

بَٚظالالالدة هالالالل ؿٚظالالالدة فٌقيالالالٜ وذظٔالالالٜ يف ان واحالالالد وهالالالل افتالالالل تَالالالقل أن مالالالٚ ؿالالالٚرب 

افقء أظىل حُّف، ؾالٚٔن َٕالقل مالٚت ظالذ رأس ادٚئالٜ وةالس ؾالام يف صالؽ 

ظْدٕٚ بٖن هذا يهدق ظِٔف احلديٞ مٚئٜ وةس مٚئٜ وظؼ مٚئٜ وظؼيـ إفخ، 

ًٚ دالالالٚ  تهالالالؾ إػ إربًالالالغ دالالالٚ  الالالٚوزت اخلًّالالالغ وافًالالالتغ ؾٚدثالالالٚل واوالالال  إٍالالال

ظذ أ:ي أريد أن أؿقل ـِّٜ أخرة إٔف مالٚ هالل ؾٚئالدة اخلالقض افتٍهالٔع يف مثالؾ 

هذه افَؤٜ، ٕحالـ ٌَٕالل احلالديٞ ظالذ طالٚهره ؾّالـ صالدق ظِٔالف احلالديٞ بالدون 

س أو ظؼال اختال ف إٔف جدد افديـ ظذ رأس ادٚئٜ شْٜ شقاًء ابتًد بًالدهٚ ةال

ؾٓالالالذه بنالالالٚرة فالالالف وٓ ئٍالالالد ذفالالالؽ ؽالالالره أبالالالدًا فُالالالـ ادٓالالالؿ احلََٔالالالٜ أن ًٕالالالر ف بَٔالالالٜ 

افؼالالوط أو إشالالئِٜ افتالالل جالالٚء ذـرهالالٚ يف شالالٗافُؿ أمالالٚ هالالذا افتقشالالع ؾالالٖراه إٔالالف مالالـ 

 بٚب افس ف افًِّل. 

افرشالالقل ظِٔالالف افهالالالة وافًالالالم دالالٚ ؿالالٚل وافالالذي ٍٕزالال بٔالالده ٓ يالالٖيت  مداخِالالٜ:



 اجملددوٌ والتحديد --------------------------------------------- المة األلباىي يف امليَخجامع تزاث الع

380 

 إرض ٍٕالالالالس مٍْقشالالالالٜ أو ـالالالالام ؿالالالالٚل ظِٔالالالالف افهالالالالالة ظالالالالذ أمتالالالالل مٚئالالالالٜ ظالالالالٚم وظالالالالذ

وافًالم احلََٜٔ هذا احلديٞ ربام اشتٖٕس بف هبذا احلالديٞ أن اهلل يًٌالٞ ظالذ 

ـؾ رأس مٚئٜ ظٚم مـ عدد قٚ أمر ديْٓٚ ؾٖؿقل ربام ٕن افرشالقل ظِٔالف افهالالة 

وافًالالالالم حالالالدد مالالالـ ذفالالالؽ افقؿالالالٝ افالالالذي ؿالالالٚل ؾٔالالالف هالالالذا احلالالالديٞ، ؾٓالالالؾ يُّالالالـ أن 

 احلديٞ مثؾ مٚ يهدق ظذ ذاك؟يهدق هذا 

يًْل يًتز ـنٚهد واهلل هذا هق افيٚهر وهذه فٍتٜ ٕير جٔدة وجزاك   افنٔخ:

 اهلل خر.

هؾ ينسط أن يُالقن هالذا ادجالدد افالذي يُالقن ظالذ رأس ـالؾ مٚئالٜ  مداخِٜ:

ًٚ مـ ـؾ بدظٜ يًّك جمددًا؟  شٚد

 ومـ افذي يًِؿ مـ أي بدظٜ؟  افنٔخ:

ًٚ مالـ مْالٚهٟ أهالؾ افٌالدع وجالدد يف يًْالل حتك وفق ـٚن م مداخِٜ: ًٚ مْٓجال ِتزم

 رء مـ افديـ أو يف ؾـ مـ ؾْقن افًِؿ؟

أطـ هذه ادًٖفٜ ـًٚبَتٓٚ حْٔام دخِْٚ يف تٍٚصِٔٓٚ فُـ إٔٚ أؿالقل   افنٔخ:

 ن افتجديد ٓ يُقن يف جٜٓ واحدة إٔٚ أؿقل.إ

 ادجدد ذط أن يُقن ؾردًا واحدًا؟ مداخِٜ:

أن امالالٚ خىالالر يف افٌالالٚل َٕالالقل واحٍالالظ شالالٗافؽ ٓ ٕالالرى خِْٔالالٚ ْٕتٓالالل   افنالالٔخ:

ٕحـ أن ادجدد يُقن يف جٕٚٛ واحد يف افديـ ؾَد يُالقن افتجديالد يف افًِالؿ 

وافًِالالؿ فالالف ؾالالروع ـثالالرة ـالالام تًِّالالقن، ؿالالد يُالالقن افتجديالالد يف افتًٍالالر، ؿالالد يُالالقن 

افتجديالالالالالد يف احلالالالالالديٞ، ؿالالالالالد يُالالالالالقن افتجديالالالالالد يف افٍَالالالالالف ؿالالالالالد يُالالالالالقن افتجديالالالالالد يف 
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ًالالالالِّغ ودؾالالالالع صالالالالٚئِٜ افًالالالالدو، وؿالالالالد ٓ يُالالالالقن هالالالالق فالالالالٔس فالالالالف صالالالالِٜ افْٓالالالالقض بٚد

بٚفتجديالالد يف ٕالالقع مالالـ إٔالالقاع افًِالالقم افتالالل شالالٌؼ ذـرهالالٚ، إذًا أي  ديالالد يف افالالديـ 

يستالالٛ مالالـ ورائالالف ؿالالقة وظالالزة ومًْالالٜ فًِّالالِّغ ؾٓالالق جمالالدد وفالالق ـالالٚن مَكالالًا يف 

بًض اجلقإٛ، تٍوؾ مٚ ينسط أن يُقن ؾردًا، وافتٍهالٔؾ افًالٚبؼ هالق جالقاب 

 هذا افًٗال.ظـ 

 (00: 46: 25/   791) اهلدى والنور / 
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 حهِ ايعصيـــ١

 

  هؾ عقز بٞ ؾُر افًزفٜ يف هذا افزمٚن بغ ادًِّغ؟ افًٚئؾ:

  .ٓ، مٚ عقز افنٔخ:

 : .. (  25:  10/  12) اهلدى والنور / 

 باب َٓ٘

ػ فالف حَالٚ وهالق شاَل ْٗ مالٚ يُ  ٝ أخالراً ِ ال خالقان يًالٖل ويَالقل فَالد َح أحالد اإل شٗال:

ؾُالالر افًزفالالٜ وافالالدظقة إفٔالالٜ مالالع افًِالالؿ أن مالالـ يالالدظق إػ هالالذه افًزفالالٜ حيالالتٟ بًزفالالٜ 

ويَقل فَد ـٕٚٝ افًزفٜ بغ افهالحٚبٜ ثالؿ بالغ افتالٚبًغ ثالؿ بالغ تالٚبع  ،اإلمٚم مٚفؽ

مالالٚ مالالدى صالالحٜ هالالذا افَالالقل ومالالٚ هالالق مٍٓالالقم افًزفالالٜ يف ديالالـ اهلل شالالٌحٕٚف  ،افتالالٚبًغ

 وتًٚػ؟

وأمٚ مالٚ  ،يف افَقل هذا مٌٚفٌٜأطـ هذا حدث مٚ حدث أي صئ  مٚ اجلقاب:

افًزفالٜ إٕالام تؼالع حالغ  ،زمٚ الٚ بًالد يَْؾ ظـ مٚفؽ اهلل أظِالؿ بالف وافًزفالٜ مل يالِٖت 

احلزبٜٔ أو مٚ  وهق افَتؾ بغ ادًِّغ بًٌٛ افًهٌٔٚت افٌَِٜٔ أو ج،ريُثر اق

ٕالدرك زمٚ الٚ وظًالك أٓ بًد  أمٚ افًزفٜ هذه ؾٓل واحلّد هلل مل يِٖت  ،صٚبف ذفؽ
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ادالالالٗمـ افالالالذي » :وظالالالذ افًُالالالس مالالالـ ذفالالالؽ يَالالالقل افرشالالالقل  ظِٔالالالف افًالالالالم  ،ذفالالالؽ

ٓؿ وٓ يهالالز ظالالالذ ىافْالالٚس ويهالالالز ظالالذ أذاهالالالؿ خالالر مالالالـ افالالذي ٓ خيالالالٚف طخيالالٚف

زفالقا ظالذ إًٍٔالٓؿ يف ـالؾ زمالٚن وفالق ًًٓؿ خمتٍِٜ ٕٚس بْٔئوافْٚس ضٌٚ، شأذاهؿ

 ،خٚفىالٜ وفالق مالع افًٍالٚق وافٍجالٚروٕالٚس بٔحٌالقا اد ،يف ظٓد اخلٍِٚء افراصالديـ

واحلالالالؼ بالالالغ هالالالٗٓء وهالالالٗٓء ؾٚإلًٕالالالٚن خيالالالٚفط مالالالٚ مل عالالالد يف خمٚفىتالالالف أذى يف 

وإٔالالالالٚ ٓ أظتَالالالالد أن هْالالالالٚك يًْالالالالل  ،ًٍٕالالالالف يف ديْالالالالف أو يف بدٕالالالالف أو يف أوٓده وذريتالالالالف

 ،ًٕالالؿ هالالق زمالالٚن ؾالالتـ ،مًالالِؿ ظالالذ ظِالالؿ بٚفُتالالٚب وافًالالْٜ يَالالقل هالالذا زمالالٚن افًزفالالٜ

فُـ فٔس هق افالزمـ افالذي  ،يف افىرؿٚت ترى افتزج  ق ،زمٚن ؾتـ بال صؽ

الالال يُ  افٍالالالتـ بالالالغ ادًالالالِّغ  اصالالالتداد يف زمالالالـإٕالالالام يؼالالالع ذفالالالؽ  فٕالالالع ؾٔالالالف افًزفالالالٜ ْٕؼَ

ؾْٓالالالٚك يَالالالقل افرشالالالقل  ظِٔالالالف افًالالالالم  إذا ـالالالٚن ظْالالالدك  ،فتَالالالٚتِٓؿ بًوالالالٓؿ افالالالًٌض

 افًٔػ ؾٚضب بف افهخر.

ـ افالالذي يهالالز ادالالٗم» :ن احلالالديٞ  يَالالقلإ :يف بًالالض افْالالٚس يَالالقل افًالالٗال:

وأؾوالؾ مالـ ادالٗمـ افالذي ٓ وخمالٚفىتٓؿ  أذى افْالٚس ٜ افْٚس ظذىظذ خمٚف

إٔالالٚ ٓ أشالالتىٔع أن أصالالز ظالالذ هالالذه  :ؾَٔالالقل بًوالالٓؿ، شٜ افْالالٚسىالاليهالالز ظالالذ خمٚف

 فٍْز ؾٓؾ هذا افَقل صحٔ  ؟ آظتزالادخٚفىٜ فذفؽ يًْل  أرى 

ًف إٔف ٓ يًتٍٔد مـ إذا ـٚن هق عد يف ٍٕ :إٍٚ ؿِٝ ،إٔٚ ؿِٝ إٍٚ اجلقاب:

مالالالـ دظالالالقة ظٚمالالالٜ فُالالالـ هالالالذا ٓ يهالالٌ   ،خمٚفىالالٜ افْالالالٚس بالالالؾ ؿالالد يتيالالالر ؾٓالالالذا صالالٖٕف

افهٚحلٜ ؿد يُقن اإلًٕٚن مًْزل ظالـ افْالٚس  إزمْٜوؿِٝ هذا يف  ،ادًِّغ

 .مجًٔٚ ٓ يًتىٔع خمٚفىٜ افْٚس 

ٓ عالالقز بالالٞ هالالذا افٍُالالر افالالذي يَتْالالع بالالف هالالق ًٍٕالالف بالالغ  أشالالتٚذإذا يالالٚ  مداخِالالٜ:
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 .إفإخق

 .أي ًٕؿ افنٔخ:

 .أو محؾ إخقإف ظذ هذا إمر مداخِٜ:

 أي ًٕؿ . :افنٔخ

 : .. : .. (  27/  19) اهلدى والنور /  

 باب َٓ٘

ؼالالالع يف ـالالالؾ زمالالالٚن ومُالالالٚن، أم يف اخالالالر افزمالالالٚن ؾَالالالط تافًزفالالالٜ هالالالؾ  مداخِالالالٜ:

 مَٔدة يًْل؟

ع أن ... أي: يف ـؾ زمالٚن، هالذا هالق اإلضالالق، ومَٔالدة دالـ ٓ يًالتىٔ افنٔخ:

حيالالٚؾظ ظالالذ ديْالالف يف ... مالالـ ... اإلشالالالم، ... ؿالالٚل ظِٔالالف افًالالالم يف حالالديٞ ابالالـ 

 :ٚ ادالالٗمـ افالالذي خيالالٚفط افْالالٚس ويهالالز ظالالذ أذاهالالؿ خالالر مالالـ افالالذي ٓ »ظّالالر أيًوالال

حالالؼ بالالف ِؾّالالـ صالالز يف أي زمالالٚن ومُالالٚن ومل ي شخيالالٚفىٓؿ وٓ يهالالز ظالالذ أذاهالالؿ

ؿ ٕٕف ٓ يهز ظذ أذاهالؿ ؾتْٜ يف ديْف.. يف ... ؾٓق أؿقى مـ ذاك افذي يًتزق

... 

 ] هْٚ افهقت ؽر واو  [ 

 (46a/00:27:43)رحلة النور 
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 باب َٓ٘

ادَِالالل: افًالالٚئؾ يَالالقل: تًالالر ف مالالٚ يف هالالذا افزمالالٚن مالالـ افٍالالتـ وظالالدد ؾالالتـ، ثالالؿ 

ٚ ﴿يَالالقل: هالالؾ يًْالالل ظالالذ ادًالالِؿ أن يًتالالزل؟ ومالالٚذا تَالالقل يف ؿالالقل اهلل تًالالٚػ:  َيالال

 ُُ ْٔ الال َِ ـَ اَمْاُلالقا َظ ِذي الال الالٚ اف  َ ؿْ َأهي  ُُ الال ًَ ٍُ ؟وهالالؾ يُالالقن ـالالذفؽ ؿالالقل افٌْالالل [166]المائةة:ة:﴾ْؿ َإٔ

 إػ اخر احلديٞ، هذا افًٗال بس؟ شؾٚظتزل تِؽ افٍرق ـِٓٚ»حلذيٍٜ:  ¢

 هذا هقن افًٗال بَك ؾٔف ظدة أشئِٜ، ابدأ بٚفًٗال إول صق هقه؟ افنٔخ:

 ادَِل: هؾ ظذ ادًِؿ أن يًتزل.

إيامٕف وبٚختال ف زمٕٚف ومُٕٚف،  هٚه، ادًِؿ خيتِػ بٚختال ف أوًٓ  افنٔخ:

ؾّـ ـٚن ؿقي اإليامن وٓ خينك ظذ ًٍٕف أن يهٚب بٕٚحرا ف يف ظَٔدتالف أو 

يف شِقـف ؾٕٚؾوالؾ فالف أن خيالٚفط ادًالِّغ وأن ٓ يًتالزقؿ وهالذا ٕالص سيال  

يف ؿقفف ظِٔف افًالم افذي رواه افسمذي وؽره مالـ أهالؾ افًالْـ ظالـ ظٌالد اهلل بالـ 

ادالالالٗمـ افالالالذي »: ¢هلل  ظالالالْٓام ؿالالالٚل: ؿالالالٚل رشالالالقل اهلل ظّالالالر بالالالـ اخلىالالالٚب رِض ا

خيالالٚفط افْالالٚس ويهالالز ظالالذ أذاهالالؿ، خالالر مالالـ افالالذي ٓ خيالالٚفىٓؿ وٓ يهالالز ظالالذ 

، امالالٚ يالالتّؿ اجلالالقاب افًالالالٚبؼ أن إمالالر خيتِالالػ بالالٚختال ف إيالالامن ادًالالالِؿ شأذاهالالؿ

وبالالالالالٚختال ف زمٕٚالالالالالف ومُٕٚالالالالالف أن هْالالالالالٚك أحٚديالالالالالٞ يف صالالالالالحٔ  افٌخالالالالالٚري ومًالالالالالِؿ 

س يف زمالالـ افٍالالتـ رجالالؾ ظْالالده ؽالالْؿ ؾٓالالق يًتالالزل افْالالٚس يف وؽرمهالالٚ أن خالالر افْالالٚ
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صًٛ مـ هذه افنًٚب يٖـؾ ويؼب مالـ .... ويٍُالل افْالٚس مالـ ذه ويُتٍالل 

هالالق مالالـ ذ افْالالٚس، هالالذا يُالالقن يف زمالالـ افٍالالتـ، وٓ صالالؽ أن زمالالـ افٍالالتـ ختتِالالػ 

ًٚ تؿِالالٜ وـثالالرة ؾ ًالالقد ادًالالٖفٜ إػ مالحيالالٜ إيالالامن ادالالٗمـ، ؾّالالـ ـالالٚن ـالالام ؿِْالالٚ إٍالال

ًٚ يف ظَٔدتالالالف يف ظٌٚدتالالالف يف شالالالِقـف، إيامٕالالالف ؿق ًٚ وٓ خينالالالك ظالالالذ ًٍٕالالالف إحراؾالالال يالالال

بالالالالالالٕٚمر  س، وٓ صالالالالالالؽ أن يف بَٚئالالالالالف مًٓالالالالالالؿ شالالالالالَٔقمؾخالالالالالر فالالالالالالف أن يٌَالالالالالك مالالالالالالع افْالالالالالٚ

بٚدًرو ف وافْٓل ظالـ ادُْالر وادْٚصالحٜ وٕحالق ذفالؽ، ؾالذفؽ خالر فالف وأؾوالؾ 

 مـ أن يًتزل افْٚس، وأن يْجق بًٍْف، هذا افًٗال إول، افًٗال افثٚ:ي؟

ـْ ﴿: يف ؿقفف تًٚػ: ادَِل ْؿ َم ـُ ْؿ ٓ َيُي  ُُ ًَ ٍُ ْؿ َإٔ ُُ ْٔ َِ ـَ اَمُْقا َظ ِذي َٚ اف  َيٚ َأهي 

 . [166]المائ:ة:﴾َوؾ  إَِذا اْهتََدْيُتؿْ 

ًٚ يف افًالالْـ ويف مًالالْد  ،هالالذا احلالالدإػ  افنالالٔخ: أيالالٜ هالالذه جالالٚء تًٍالالرهٚ أيوالال

ظْف إٔف خىٛ افْالٚس  اإلمٚم أمحد مـ حديٞ أيب بُر افهديؼ رِض اهلل تًٚػ

ًٚ ؾَالٚل قالؿ: يالٚ أهيالٚ افْالٚس إُٕالؿ تتالٖوفقن هالذه أيالٜ بٌالر تٖويِٓالٚ شالّع افٌْالل  يقم

يالالالالٚ أهيالالالالٚ افْالالالالٚس مالالالالروا بالالالالٚدًرو ف وا الالالالقا ظالالالالـ ادُْالالالالر ؾالالالال٘ذا أمالالالالرتؿ »يَالالالالقل:  ¢

، ؾِالالٔس شبالالٚدًرو ف و ٔالالتؿ ظالالـ ادُْالالر ؾحْٔئالالٍذ ٓ ييالالـؿ مالالـ والالؾ إذا اهتالالديتؿ

بالٚدًرو ف  ىالقا رجِالُٔؿ بّٔالٜ بالٚردة، وٓ تالٖمروامًْك أيٜ: اظتزفالقا افْالٚس وح

، إذا أمالالرتؿ بالالٚدًرو ف و ٔالالتؿ ظالالـ ادُْالالر ومالالٚ  الالٚوب ٓ تْٓالالقا ظالالـ ادُْالالر، ٓ

، ومالـ  الٚم اهتالدائُؿ شٓ ييالـؿ مالـ والؾ إذا اهتالديتؿ»افْٚس مًُالؿ، ؾحْٔئالٍذ: 

إُٔالالالالؿ إذا رأيالالالالتؿ مُْالالالالرًا إُٔر الالالالقه، وإذا رأيالالالالتؿ أمالالالالرًا يًالالالالتدظل إمالالالالر بالالالالف، أمالالالالرتؿ 

دًرو ف، وهُالالالذا، هالالالذا افًالالالٗال افثالالالالٚ:ي. افًالالالٗال افثٚفالالالٞ فالالالف ظالؿالالالٜ بحالالالالديٞ بالالالٚ

 حذيٍٜ. 
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 ... مداخِٜ:

 .شؾدع تِؽ افٍرق ـِٓٚ»إي ًٕؿ، ؾٖيش،  افنٔخ:

 .شؾٚظتزل تِؽ افٍرق ـِٓٚ» مداخِٜ:

ًٚ، أي إذا تٍالالالالرق  افنالالالالٔخ: إي هالالالالذا احلالالالالديٞ فالالالالف ظالؿالالالالٜ بقوالالالالًْٚ احلالالالالٚض  ٚمالالالال

ًٚ وتُالالتالت ـالال ًٚ وأحزابالال يتًهالالٛ جلامظتالالف وحزبالالف، ؾالالال عالالقز  ؾٌّ ادًالالِّقن صالالًٔ

ؿالالالٜ مالالالـ هالالالذه افٍالالالرق إٓ ؾرؿالالالٜ واحالالالدة إذا رْ فًِّالالِؿ واحلٚفالالالٜ هالالالذه أن يْىالالالقي إػ ؾِ 

دت وظِٔٓالالٚ إمالالٚم بقيالالع مالالـ ادًالالِّغ ؾٌٌْٔالالل أن يُالالقن مالالع هالالذه افٍرؿالالٜ ومالالع ِجالال وُ 

هالالالذه افىٚئٍالالالٜ أمالالالٚ إذا مل يُالالالـ هْالالالٚك مجٚظالالالٜ وظِٔٓالالالٚ إمالالالٚم ؿالالالد بقيالالالع، ؾٔالالالدع افٍالالالرق 

ل هالذا يالدؾع افٍالرق ـِٓالٚ، يًْالل يًتالزل ظالذ رأس جٌالؾ، ٕ، وإٕالالام ْاِل ًْ ـِٓالٚ، وٓ يَ 

مًْٚه ٓ يتحزب فىٚئٍٜ ظذ ضٚئٍٜ، هذا هق ادَهقد بحديٞ حذيٍٜ رِض اهلل 

 تًٚػ ظْف.

 ( 01:  10:  25/ 760) اهلدى والنور/
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 77 ......................................... فًِْٜ: اتٌٚظًٚ  أئّتٓؿ أؿقال بًض ٚعإتٌ ترك
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 املأزب٘  أب٘ احلطَالػٗخ ضؤاالت 

 لمعالوٛ األلباٌ٘ -حفعْ اهلل–

سؤؤؤؤٖآت حلس ااًؤؤؤؤـ ايبقؤؤؤؤي ايبؤؤؤؤٕرس لنؤؤؤؤوٌك  ؤؤؤؤـ  سؤؤؤؤ طٓؾ اـًؤؤؤؤُٓ ين 

ـُياللٛ إـٌٙين، حتٜ طّقان: إجق ٛ إـٌٙٔٓٛ طىل حلسئُٛ حلس ااًـ اـدطقيؤٛ، 

 ؤؤؤؤ ، ايبقاؽؤؤؤؼ ـُٓؤؤؤقم 7370تًؤؤؤجٓؾ  ؤؤؤذا ايبجُؤؤؤس ل اـٓؤؤؤقم اـيؤؤؤٙذ لؤؤؤـ رجؤؤؤٚ تؤؤؤؿ 

 م. 7335اـثٙين لـ اـمْر اـثٙين طػ 

 ن ااِد هلل ٔحِده ؤًتيّٓف ؤًتًٌره، ؤيقذ  ٙهلل لـ ذور حلًٌّٔٙ  لداخُٛ:

وسٓئٙت حلط ـّٙ، لـ هيده اهلل ؽال لهؾ ـف ولـ يهُؾ ؽال  ٙدي ـف، وحلشؤْد حلن ٓ 

  ودده ٓ ذيؽ ـف، وحلشْد حلن محِدًا طٌده ورسقـف. ـف  ٓ اهلل

 حللٙ  يد:

ؤؤؤؤؤ  ث ؽْٓؤؤؤؤؤٙ ؿثؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤـ اـَؤؤؤؤؤالم د  ؽْؤؤؤؤذه حلسؤؤؤؤؤئُٛ تتنؤؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤؤٕٙلقر اـدطقيؤؤؤؤؤٛ واـتؤؤؤؤؤل ُ َ

واخلالف  ع صٌُٛ اـيُؿ  نٌٛ طٙلٛ، و ع اـؤدطٙة  نؤٌٛ خٙصؤٛ، وحلردت حلن حلـٍؤل 

اهلل تيؤٙغ لؤٙ استحيؤت لّْؤٙ طؤىل شؤٓخّٙ دٌىؤف اهلل تيؤٙغ ـَٓؤقن جقا ؤف  ن شؤٙء 

لدطً   ٕٙدـٛ ؽٌّٓيّٙ اهلل سٌحٙٔف وتيٙغ    يٍقل، ويٌّع اهلل اـدطقة لـ اخلالف 

 واـمٍٙق ااٙدث  ع ؿث  لـ صٌُٛ اـيُؿ.
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 وَ ِي الطمف الصاحل حتدٖدًا

ل  دايؤؤؤؤٛ إلؤؤؤؤر شؤؤؤؤٓخّٙ دٌىَؤؤؤؤؿ اهللة ليُؤؤؤؤقم حلن اـؤؤؤؤدطقة اـًؤؤؤؤٌُٓٛ تٍؤؤؤؤقم طؤؤؤؤىل 

نٙـح، و دث ل حتديد اـًُػ اـنٙـح اـَتٙب واـًّٛ وطىل لّْٞ اـًُػ اـ

ؤؤ قَ خؤالف  ؤؤع صٌُؤؤٛ اـيُؤؤؿ، ؽِؤـ ؾٙلؤؤؾ:  ؤؤؿ اـنؤؤحٙ ٛ ؽٍؤط، ولؤؤـ لُ  ؼ، ٓ  َهؤؤ ع ولؤؤـ لُ س 

 ؽ   ق اـراجح ل  ذا اـٌٙب دٌىَؿ اهلل؟ 

اـذي ٔيرؽف ؤديـ اهلل  ف: اـًُػ اـنٙـح يمؤِؾ اـٍؤرون اـثال ؤٛ اـؤذيـ  اـمٓخ:

ديٝ ايبتٌؤؤؤؼ طُٓؤؤؤف  ؤؤؤع اـمؤؤؤٓخع،  ؤؤؤؾ هلؤؤؤؿ  ٙخل يؤؤؤٛ، ل ااؤؤؤ ¢شؤؤؤْد رسؤؤؤقل اهلل 

اـذي وصؾ لٌُغ اـتؤقاتر  َثؤرة صرؾؤف طؤـ بؤع ؿٌؤ  لؤـ اـنؤحٙ ٛ ل اـنؤحٓحع 

 اـؤؤؤذيـ  ؤؤؤؿ ،يُؤؤؤق ؿ اـؤؤؤذيـ  ؤؤؤؿ ،ؾؤؤؤرين اـّؤؤؤٙس خؤؤؤ »ؾؤؤؤٙل:  ¢ول ؼ مهؤؤؤٙ حلن اـٌّؤؤؤل 

 .شيُق ؿ

ل  يؤؤض اـروايؤؤٙت اـتؤؤل   حل َؤؤـ لؤؤـ ا؛ؤؤزم  نؤؤحتْٙأ ٕ ؤؤٙ   تؤؤرد ل حلؿثؤؤر 

ًٙ اـٍؤرن اـرا ؤع، ؽؤٙـٍرون اـثال ؤٛ ايبمؤْقد هلؤٙ اـورق ايب ًٙ حلٔؤف ذؿؤر حليهؤ مٙر  ـْٓؤٙ نٌٔؤ

 ؤؤؿ ايبٍنؤؤقدون  ٙـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، و خٙصؤؤٛ حلن اـنؤؤحٙ ٛ  ، ٙخل يؤؤٛ  ؤؤل  ؤؤال شؤؤؽ

ريض اهلل طؤؤّْؿ ؿؤؤ  ييُؤؤؿ ؿؤؤؾ دارس ـتؤؤٙربْؿ حل ؤؤؿ  ًؤؤٌٚ أمؤؤًٙهلؿ  ٙـٌتقدؤؤٙت 

ؤؤؤ ؾؤؤؤقا ل تُؤؤؤؽ اـؤؤؤٌالد اـتؤؤؤل يَ ر  ٌَ اإلسؤؤؤاللٓٛ تَ   طؤؤؤز وجؤؤؤؾ هلؤؤؤؿ ؽتحْؤؤؤٙ، ؽُؤؤؤؿ تَؤؤؤـ  اهللن 

يؤٜ ل حلؽؤراد طؤىل إؾؤؾ ؾُُٓؤع ِ  حلدٙديثْؿ و  تَـ حلؾقاهلؿ واجتْٙداهتؿ ؾؤد َ َ 

 لّْؿ.
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ؤؤؤ و ٔؤؤؤ   ؤؤؤدحل َ َ  ع  ؤؤؤذه إدٙديؤؤؤٝ وتُؤؤؤؽ أراء وآجتْؤؤؤٙدات  ٙـًّؤؤؤٌٛ ـُجٓؤؤؤؾ ِ 

اـؤؤذي تال ؤؤؿ حلٓ و ؤؤؿ اـتؤؤٙ يقن، و َؤؤذا ؿُؤؤ  تؤؤٕخر اـؤؤزلـ ؿُؤؤ  تٓنؤؤ ـُِتؤؤٕخر حلن 

ع طُؿ ايبتٍدم، وحلطّل أن لٙ حلؾقل دع حلؾقل: اـيُؿ حلي: اـيُؤؿ اـؤذي ٍُٔؤقه جيِ

لٌٙذة، واـيُؿ اـذي استٌّوقه  ؿ  ًٌْٕٔؿ لـ ؿتٙب اهلل ولؤـ  ¢طـ رسقل اهلل 

 . ¢سّٛ رسقل اهلل 

 ؤؤؤؤذا اـيُؤؤؤؤؿ  ًٍؤؤؤؤِٓف أتٍؤؤؤؤؾ  غ بٙطؤؤؤؤٛ اـتؤؤؤؤٙ يعأ  ًؤؤؤؤٌٚ حلن  ؤؤؤؤٖٓء تٓنؤؤؤؤ هلؤؤؤؤؿ 

ؿٌؾ  حًٚ اجتْٙده..  حًؤٚ سؤٓٙدتف ل سؤٌٓؾ  آتنٙل  ًٍؿ ؿٌ  ؿٌؾ  حًٌف..

ًٙ ل صؤؤؤدور بٙطؤؤؤٛ لؤؤؤـ حلصؤؤؤحٙب  صُؤؤؤٚ اـيُؤؤؤؿ، تؤؤؤقؽر ـؤؤؤف لؤؤؤـ اـيُؤؤؤؿ لؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙن لٌثق ؤؤؤ

 .¢اـرسقل 

و َؤؤؤذا جؤؤؤٙء دور حلتٌؤؤؤٙع اـتؤؤؤٙ يع ؽٙٔتٍؤؤؤؾ طُؤؤؤؿ اـتؤؤؤٙ يع اـؤؤؤذي  ؤؤؤق  ِؤؤؤقع طُؤؤؤؿ 

اـنحٙ ٛ  غ  ِؤقع طُِْؤؿ  ؤؿ اؤٙ اجتْؤدوا وتٌٍْؤقا وؽنؤُقا  يؤض ايبًؤٙلؾ، 

وأتٍؤؤؾ  غ  ِؤؤقع حلصؤؤحٙب  ¢صؤؤٙر اـيُؤؤؿ اـؤؤذي صؤؤدر لؤؤـ رسؤؤقل اهلل و َؤؤذا 

ًٙ ل ¢اـرسؤؤقل  ، وـؤؤٓس  غ ؾُؤؤٚ رجؤؤؾ وادؤؤد لؤؤّْؿ،  ؤؤذا اـيُؤؤؿ اـؤؤذي ؿؤؤٙن لٌثق ؤؤ

 اـنحٙ ٛ أتٍؾ  غ اـتٙ يع، ولـ اـتٙ يع أتٍؾ  غ حلتٌٙطْؿ.

ل  ؤؤذا ااؤؤديٝ اـنؤؤحٓح اـؤؤذي  ¢ؤىؤؤرًا ٕ ؤؤؿ ٔؤؤٙـقا  ؤؤذه اـتزؿٓؤؤٛ لؤؤـ اـٌّؤؤل 

ًٙ،  ّٓ  ٓ ٔجد لثؾ  ذه اـتزؿٓٛ اـمؤٙلُٛ ـٍؤرون تُؤٜ  ؤذه اـٍؤرون اـثال ؤٛ ذؿر تف نٌٔ

ٓ ًٔتوٓع حلن ُٔحؼ هبؿ ؼ  ؿ اـُْؿ  ٓ حلؽرادًا ؾد يَقٔقن ل ؾرون تُتْؿ، وؿؤ  

ًٙ حلٓ و ق ؾقـؤف:   ٓ»ؾٙل طُٓف اـنالة واـًالم ل ااديٝ ايبتٌؼ طىل صحتف حليه

 غ نخؤر ااؤديٝ، وؿؤذـؽ ؾقـؤف طُٓؤف   شااؤؼ طؤىل ضؤٙ ريـ حللتؤل لؤـ صٙلٌؤٛ تؤزال

حللتؤؤؤؤؤل »اـًؤؤؤؤؤالم و ؤؤؤؤؤق  ن   يَؤؤؤؤؤـ ل اـنؤؤؤؤؤحٓحع ؽْؤؤؤؤؤق صؤؤؤؤؤحٓح  ِجِؤؤؤؤؤقع صرؾؤؤؤؤؤف: 
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 .شؿٙيبور ٓ يدرى اخل  ل حلوـف حلم ل نخره

هلذا ٔحـ ٓ ٔحق اخل  ؽٍط  ٙـنحٙ ٛ  ٙختنٙر ـًٌٌع: ـثّؤٙء اـرسؤقل طؤىل 

ـؤؤذي ؿؤؤٙن ـؤؤدى اـنؤؤحٙ ٛ اـَؤؤرام اـٍؤؤرون اـثال ؤؤٛ، وٕن اـتؤؤٙريخ يمؤؤْد  ؤؤٕن اـيُؤؤؿ ا

ًٙ لؤؤـ  ؤؤذيـ  ًٛ وطُؤؤً  لًؤؤتٌّو ًٙ وسؤؤّ طُؤؤً  لٍّؤؤقًٓ لؤؤـ ـٌؤؤظ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ؿتٙ ؤؤ

إصؤؤؤؤُع اـَؤؤؤؤريِع،  ؤؤؤؤذا اـيُؤؤؤؤؿ أتٍؤؤؤؤؾ  غ اـتؤؤؤؤٙ يع و ؤؤؤؤٖٓء  ؤؤؤؤدور ؿ ٍُٔؤؤؤؤقه  غ 

 حلتٌٙطْؿ.

هلؤؤذا: ؽٙـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح دٓؤؤّ  يوٍُؤؤف اـيُؤؤ ء  ٔؤؤ  يريؤؤدون اـنؤؤحٙ ٛ واـتؤؤٙ يع 

ٍؿ َطُِٓؿٌ ﴿تٌٙطْؿ،  ذا اـذي  دا ـّٙ ؽٓ  طُِّٙ: وحل ُْ  . [66]يوسف:﴾َوَؽْقَق ُؿؾ  ِذي ِط

ًٙ ولـ ؿٙن لؤـ إؽؤراد ؿٌؤٙر إلِؤٛ اـؤذي جؤٙ وا ل  لداخُٛ: ذؿرتؿ شٓخّٙ حليه

 ؾرون تُٜ اـٍرون اـثال ٛ. 

ًٙ.  اـمٓخ:   ق  ذا لٙ ذؿرٔٙ نٌٔ

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ:

 : .. (  01:  55/ 848) اهلدى والنور /
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 حٕه التطى٘ بالطمفٗٛ

ًٙ وحلٔؤؤتؿ تتَُِؤؤقن لؤؤع  يؤؤض  لداخُؤؤٛ: شؤؤٓخّٙ دٌىَؤؤؿ اهللة سؤؤِيٜ ـَؤؤؿ ذيوؤؤ

اـمٌٙب طّدلٙ ؿٙن يَّر طُؤَٓؿ اـتًؤِٓٛ  ٙـًؤٌُٓٛ، ؽًؤٕـتِقه لؤٙ  ؤق اسؤِؽ حلٔؤٜ؟ 

ؽٍٙل حلٔٙ: لًُؿ، ؽٍُٜ ـف: لًُؿ شٓيل، ؾٙل: ٓ لًُؿ سّل، ؽٍُٜ ـف: سّل ييّل 

ّل لٙتريؤؤدي، ؾؤؤٙل: ٓ، سؤؤّل طؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، ؽٍُؤؤتؿ ـؤؤف: حلشؤؤيري.. سؤؤ

ٔؤؤؤرتك  ؤؤؤذه ايبحؤؤؤٙضة اـوقيُؤؤؤٛ لًؤؤؤُؿ سؤؤؤّل طؤؤؤىل لؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح ؤٍؤؤؤقل: 

 سٌُل.

ؤؤؤ  ؤؤؤ دُ أن  ّؤؤؤٙ ٔيؤؤؤرف حلن اـؤؤؤدطقة اـًؤؤؤٌُٓٛ حَتْ ٙـػ لؤؤؤٙ طُٓؤؤؤف حل ؤؤؤؾ ث ؽْٓؤؤؤٙ حلشؤؤؤٓٙء ُ َ

ُٓؤؤؤف حل ؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؿ اـيُؤؤؤؿ، و يؤؤؤض اـًؤؤؤٌُٓع يتٌّؤؤؤقن حلؾؤؤؤقًٓ  ؤؤؤذه إؾؤؤؤقال  ؤؤؤٙـػ لؤؤؤٙ ط

اـٌَؤؤؤؤٙر لؤؤؤؤـ اـؤؤؤؤدطٙة اـًؤؤؤؤٌُٓع اـٓؤؤؤؤقم، ؽؤؤؤؤٗذا ؾُّؤؤؤؤٙ، ييّؤؤؤؤل:  ّؤؤؤؤٙ  شؤؤؤؤَٙل  يؤؤؤؤض اـوٌُؤؤؤؤٛ 

ًٙ سٌُٓقن ؽٙـَُِؤٛ ؼؤ  ؿٙؽٓؤٛأ ٕن لؤـ اـًؤٌُٓع لؤـ ٓ  يٍقـقن: و ذا ؾُّٙ ٔحـ حليه

يُتؤؤؤزم  ٕصؤؤؤقل اـؤؤؤدطقة اـًؤؤؤٌُٓٛ وبٙـٌْؤؤؤٙ، ؽّحتؤؤؤٙج  غ ؾٓؤؤؤد جديؤؤؤد  يؤؤؤد اـًؤؤؤٌُٓٛ، 

 غ ؾٓؤؤؤد و غ لتؤؤؤك؟  يؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب يًؤؤؤتَّر حلو  و َؤؤؤذا ؿُؤؤؤ  ضْؤؤؤر رء ادتجّؤؤؤٙ

 يًتمَؾ  ذا اإلشَٙل، ؽَٓػ يَقن ا؛قاب طُٓف؟ 

دطّؤؤل حلؽْؤؤؿ ؾٌؤؤؾ ؿؤؤؤؾ رء و ٓ ا؛ؤؤقاب طّؤؤدية لؤؤـ دٓؤؤٝ حلن  يؤؤؤض  اـمؤؤٓخ: 

إؽؤؤراد لؤؤـ ايبّتِؤؤع  غ اـًؤؤُػ بؤؤٙـٌقن، ؽِثؤؤؾ ؿثؤؤ  لؤؤـ ايبًؤؤُِع يّتِؤؤقن  غ 

ًٙ؟اإلسالم ولع ذـؽ ؽْؿ بٙـٌقن، ؽْؾ  تٙج   اإلسالم  غ ؾٓد حليه
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 ٓ، ٓ  تٙج اإلسالم  غ ؾٓد.  لداخُٛ:

 دطّل حلؽْؿ أن.. و ٓ  ذا ا؛قاب  بٙيل ييّل.  اـمٓخ: 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

 ـَـ لٙ  ق اإلشَٙل اـقاوح اـٌع دقل  ذا آٔتًٙب؟ اـمٓخ: 

 ًٙ ٔحؤؤـ ؾٌؤؤؾ ؿؤؤؾ رء ٔريؤؤد حلن ٔقوؤؤح ؿؤؤ  ؾُّؤؤٙ ل  يؤؤض ايبجؤؤٙـس حلن  ِؤؤٛ ؽرؾؤؤ

ًا جدًا  ع آٔتًٙب  غ اـًُػ و ؤع آٔتًؤٙب  غ ؼؤ  اـًؤُػ، سؤقاء ؿؤٙٔقا ؿٌ 

ًٙ حلو لؤؤٙ  ًٙ حلو صرؾؤؤ لؤؤـ إلِؤؤٛ ايبتٌؤؤقطع حلو ؿؤؤٙٔقا لؤؤـ إشؤؤخٙص اـؤؤذيـ حلٔمؤؤٖوا حلدزا ؤؤ

 شٙ ف ذـؽ.

 ن آٔتًؤؤؤؤٙب  غ اـًؤؤؤؤٌُٓٛ  ؤؤؤؤق أتًؤؤؤؤٙب  غ اـينؤؤؤؤِٛ،  ٓؤؤؤؤّ  حلي أتًؤؤؤؤٙب نخؤؤؤؤر 

ٙن  ؤؤؤذا حللؤؤؤرًا لًؤؤؤًُ  وٓ  ؤؤؤد ـَؤؤؤؾ لًؤؤؤُؿ حلن ؽُؤؤؤٓس  ؤؤؤق أتًؤؤؤٙب  غ اـينؤؤؤِٛ،  ذا ؿؤؤؤ

يًؤؤؤُؿ حلن لؤؤؤـ ذؿرٔؤؤؤٙ لؤؤؤـ اـنؤؤؤحٙ ٛ واـتؤؤؤٙ يع وحلتٌؤؤؤٙطْؿ اـرسؤؤؤقل حل ّؤؤؤك طُؤؤؤْٓؿ وحلن 

اخل  ؿُف ل  تٌؤٙطْؿ واـػؤ ؿُؤف ل فؤٙـٌتْؿ، أن لؤٙ  ؤق اإلشؤَٙل  ٙـهؤٌط  ذا 

ؿٙن  يض لؤـ يّتِؤل  غ اـًؤُػ اـنؤٙـح حلٔؤف بؤٙـػ حلؾؤقال اـيُؤ ء ايبمؤْقريـ، 

اطتٍؤؤؤؤٙدي ؾؤؤؤؤد بؤؤؤؤٙـػ لؤؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح اـؤؤؤؤذي ؿؤؤؤؤٙٔقا طُٓؤؤؤؤف، لؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤق   ؤؤؤؤؾ ل

 اإلشَٙل  ذًا؟ 

اإلشَٙل حلٔف  ذا ؾٓؾ ـُرجؾ: حلٜٔ سٌُل؟ ؽٍٙل: ٔيؤؿ حلٔؤٙ سؤٌُل، ؾؤٙل:  لداخُٛ:

 ًٙ لـ سٌُٓٛ لـ.. لؤـ حلي ٔؤقع لؤـ اـًؤٌُٓٛ.. حلٔؤٜ لؤـ اـًؤٌُٓٛ اـؤذيـ ييُِؤقن حلدزا ؤ

 اـٌٓيٙت اـتل  ّْٓؿ؟وبٙطٙت وحللراء ويٌيُقن لثالً اـيْقد حلو 

 صٓٚ، ٌٍٔك  ّٙ.  اـمٓخ: 
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 ٔيؿ.  لداخُٛ:

 ؤؤؾ  ّؤؤٙك لؤؤـ لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح لثؤؤؾ  ؤؤذا ايبيّؤؤك ايبًّؤؤقب  غ  اـمؤؤٓخ: 

 ٔقع لـ حلٔقاع اـًُػ اـٓقم؟ 

  ذا فٙـػ.  لداخُٛ:

  ذًا:  ذا ـٓس اس  ل اـًٌُٓٛ ل رء.  اـمٓخ: 

 ًِل ًٌٔف  ٙـًٌُٓٛ. ٔيؿ،  ذا فٙـػ ـًٌُُٓٛ، ـَـ  ق ي لداخُٛ:

ًٙ، لٙ  ق إ ر ل  ذا؟  اـمٓخ:   ؿٙـدرزي يًِل ًٌٔف سٌُٓ

 ؤؤؤؤق يٍؤؤؤؤقل ـؤؤؤؤؽ: ويبؤؤؤؤٙذا لؤؤؤؤٙ ٍٔؤؤؤؤقل: حل ؤؤؤؤؾ سؤؤؤؤّٛ وٓ ٌٔؤؤؤؤٙيل  ٕٙشؤؤؤؤيريٛ  لداخُؤؤؤؤٛ:

 وايبٙتريديٛ اـذيـ سِقا حلًٌْٔؿ حل ؾ سّٛ. 

ٕن حل ؾ اـًّٛ  ّٙك طؤرف طؤٙم، ؤحؤـ لٌَُؤقن حلن َُٔؤؿ اـّؤٙس طؤىل  اـمٓخ: 

 ؾدر طٍقهلؿ.

حلٔؤؤٙ دٓؤؤّ  ؿّؤؤٜ حلذؿؤؤر جٓؤؤدًا دٓؤؤّ  ؿّؤؤٜ ل ا؛ٙليؤؤٛ اإلسؤؤاللٓٛ، وؿّؤؤٜ حلدٔؤؤدن 

دؤؤؤقل اـؤؤؤدطقة  غ  تٌؤؤؤٙع اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح، ؿؤؤؤٙن  ّؤؤؤٙك  يؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب ايبؤؤؤتحِس 

ـؤؤٌيض إدؤؤزاب ؿؤؤٙإلخقان ايبًؤؤُِع ودؤؤزب اـتحريؤؤر و غ نخؤؤره، ؽَّؤؤٜ حلدطؤؤقا 

 ًٙ  ـْٓٙ وٓ يّتِل  غ  هبذه اـدطقة اـتل ٓ  د ـًُُِؿ اـّٙصح ـًٌّف حلن يَقن لّتِٓ

 سقا ٙ.

ؿؤؤٙن يٍؤؤقل: صٓؤؤٚة لؤؤٙ  ؤؤق اـٌؤؤرق  ؤؤع حلٔؤؤٜ تٍؤؤقل: حلٔؤؤٙ سؤؤٌُل، وؽؤؤالن يٍؤؤقل: حلٔؤؤٙ 

ًٙ.. حلٔؤؤٙ   خؤؤقاين، وؽؤؤالن: يٍؤؤقل دؤؤزس و غ نخؤؤره؟ ؽؤؤذؿرت حلٔؤؤٙ اـٌؤؤرق ايبؤؤذؿقر نٌٔؤؤ
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 حلٔتِل  غ اـينِٛ  غ لٙ ؿٙن طُٓف اـًُػ اـنٙـح..

سؤاللل اـٓؤؤقم وـؤؤٓس يّتِؤؤل  غ  ؤذا يّتِؤؤل  غ بٙطؤؤٛ  ؤل ؾويؤؤٛ لؤؤـ اـيؤؤٙ  اإل

 اـينِٛ اـتل ؿٜٙٔ ل اـٍرون اـثال ٛ ايبمْقد هلٙ  ٙخل يٛ..

ًٙ يّتِؤؤؤل  غ بٙطؤؤؤٛ حلخؤؤؤرى  ؤؤؤل حلؾؤؤؤؾ لؤؤؤـ إوغ  َثؤؤؤ ، ول اـيؤؤؤٙ   ذاك حليهؤؤؤ

 ايبقجقد اـٓقم  غ نخره.

ؽمتٙن  ع  ذه اـًٌّٛ و ع تُؽ اـًٌّٛ، و َذا  ذا حلراد ايبًُؿ حلن يّنح ًٌٔف 

ر ف ٓ يًيف  ٓ حلن يٌرق  ع  ذه اـًٌّٛ اـوؤٙ رة و ؤع تُؤؽ اـًّؤٚ اـتؤل  وحلن يتٍل

ؾد يَقن ؽْٓٙ لٙ   يَـ ل اـيْد إول، ؽٙٔن حلٔٙ حلؾؤقل:  ؤذا يٍؤقل: حلٔؤٜ لؤـ حلي 

ًٙ ولٌٙييؤؤؤٛ  غ نخؤؤؤره؟ ٔحؤؤؤـ ابٙطؤؤؤٛ لؤؤؤـ اـًؤؤؤُػ..  ًٙ وحلدزا ؤؤؤ ـؤؤؤذيـ يتخؤؤؤذون ر وسؤؤؤ

ذا لؤـ اـًؤُػ اـنؤٙـح، ـَؤـ ٍٔقل:  ذا ؿٙن  ذا ل اـًُػ اـنٙـح ؽّحـ ٍٔقل  

 . ذا   يَـ

 ؽٙـدطٙوي لٙ   تٍِٓقا طُْٓٙ  ّٓٙت حل ّٙ  ٙ حلدطٓٙء. 

ًٙ: ؿؤؾ ا؛ طؤٙت اإلسؤاللٓٛ تّتِؤل  ؽٙـٍهٓٛ ـًٜٓ ؾهٓٛ ادطٙء، وؿؤ  ؾُؤٜ نٌٔؤ

 غ اـيِؾ  ٙـَتٙب واـًّٛ، ؽحٓؤّ  يٍؤقل اـٍٙلؤؾ: يبؤٙذا ٓ َٔتٌؤل  ٙـتًؤِٓٛ  ؤذه؟ 

ؿؤؤؾ اـوقالؤؤػ لْؤؤ  ؿٙٔؤؤٜ ؾريٌؤؤٛ لؤؤـ اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ حلو ٍٔؤؤقل: ٕن اـمؤؤٙلع أن حلن 

 يٓؤدة طؤؤّْ  ؿُْؤؤؿ يٍؤؤقل ٔحؤؤـ طؤؤىل اـَتؤٙب واـًؤؤّٛ، وـَؤؤـ ٓ حلدؤؤد  ٌهؤؤؾ اهلل طؤؤز 

وجؤؤؾ يًؤؤتوٓع حلن يٍؤؤقل: ٔحؤؤـ طؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح  ٓ اـؤؤذيـ ؽيؤؤالً يتٌّؤؤقن 

.ًٙ  لّْٞ اـًُػ اـنٙـح.. دطقًة وطًُ  وسُقؿ

دطّؤؤٙ  –طؤؤٛ؟  ؤؤق يّىؤؤر  غ ايبًؤؤُِع اـًؤؤٌُٓع ؽؤؤٗذا ؾؤؤٙل ؾٙلؤؤؾ: حلٔؤؤٜ لؤؤـ حلي بٙ
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اـٓقم اـذيـ يّدطقن آٔتًٙب  غ اـًؤُػ اـنؤٙـح، ٓ يقجؤد طّؤدي ؽؤرق  -ٍٔقلة 

 ع ؽرد حلو بع يّتِل  غ اإلسالم و ق ٓ ييرف لـ اإلسالم  ٓ اسِف، و ع ؽرد 

 حلو بع يّتِل  غ اـًُػ و ق حل يد لٙ يَقن طـ اـًُػ اـنٙـح.

يٙ حلستٙذ ـًٜٓ  ِجرد آدطٙء، و ٔ   ق  ؾٙلٛ اـؤدطقى اـنؤحٓحٛ   ذًا: اـٍهٓٛ

 طىل لٙ يدطٓف اـٌرد حلو ا؛ِع.

ٔحـ ٔيرف  غ أن  ذا ؾٓؾ اـَتٙب واـًّٛ، حلو ٔحـ طىل اـَتٙب واـًّٛ يراد 

هبؿ لذ ٌٙن ليروؽٙن لـ طُ ء اـَالم ايبٙتريديٛ وإشٙطرة.. ا؛ٙليٙت اـتل ٓ 

ْٞ اـًؤؤؤؤٌُل ٓ يزاـؤؤؤؤقن ييتؤؤؤؤربون  ؤؤؤؤٙتع اـوؤؤؤؤٙلٌتع ل تؤؤؤؤدرس اـتؤؤؤؤدريس طؤؤؤؤىل ايبؤؤؤؤّ

 إصقل، حلي: ل اـيٍٙلد، ايبٙتريديٛ وإشٙطرة  ؿ حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ.

ـذـؽ لٙ دام  ذا آسؿ يوُؼ طىل لـ بٙـػ ل ؿث  حلو ل ؾُٓؾ لٙ ؿٙن طُٓف 

اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح ل ايبؤؤؤؤّْٞ واـيٍٓؤؤؤؤدة ؽؤؤؤؤ  يًٌّؤؤؤؤل ٔحؤؤؤؤـ حلن ًٔؤؤؤؤتيِؾ  ؤؤؤؤذا، و ٔؤؤؤؤ  

ًٙ يؤٖدي  غ ايبيّؤك اـنؤحٓح دٓؤّ  اسؤتيُِٜ ؿُِؤٛ ا؛ طؤٛ: اـًؤّٛ ًٔت يِؾ ـٌى

وا؛ طؤؤؤؤٛ  ٙصؤؤؤؤوالح صؤؤؤؤحٓح، ٔحؤؤؤؤـ ًٔؤؤؤؤتيِؾ  ؤؤؤؤذا اـٌُؤؤؤؤظ اـؤؤؤؤذي يؤؤؤؤٖدي ايبيّؤؤؤؤك 

اـنؤؤحٓح لؤؤـ تُؤؤؽ ا؛ُِؤؤٛ، ؤٌتيؤؤد طّْؤؤٙأ ٕ ؤؤؿ يؤؤدخُقن اـٓؤؤقم.. ؾؤؤد ٓ يؤؤدخُقن 

 لؤؤؤّْٞ اـؤؤؤذيـ يتٌّؤؤؤقن لؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح ويؤؤؤدخُقن حلوـئؤؤؤؽ اـؤؤؤذيـ ـًٓؤؤؤقا طؤؤؤىل

 اـًُػ اـنٙـح.

و ذا ؿٙن ايبٍنقد لـ استي ل ؿُ ت  ق  ٓٙن اـتيٌ  طـ إلر اـقاؾع ؽؤّحـ 

 لهورون  غ حلن ًٔتيِؾ  ذا اـٌُظ.

ًٙ حلّٔؤؤؤل دٓؤؤؤؤّ  ؿّؤؤؤؤٜ حل حؤؤؤٝ لؤؤؤؤع صال ّؤؤؤؤٙ  ّؤؤؤٙك ل ا؛ٙليؤؤؤؤٛ ل  ؤؤؤؤذا  وحلذؿؤؤؤر حليهؤؤؤؤ
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ايبقوؤؤؤؤقع ؿّؤؤؤؤٜ حلؾؤؤؤؤقل هلؤؤؤؤؿ: أخُيؤؤؤؤقا حلٔؤؤؤؤتؿ لؤؤؤؤـ آٔتًؤؤؤؤٙب  غ ااؤؤؤؤزب اـٌؤؤؤؤالين 

اؤؤؤؤؤزب اـٌؤؤؤؤؤالين، وأخُيؤؤؤؤؤقا لؤؤؤؤؤـ آٔتًؤؤؤؤؤٙب  غ ايبؤؤؤؤؤذ ٚ اـٌؤؤؤؤؤالين وايبؤؤؤؤؤذ ٚ وا

اـٌالين وايبذ ٚ اـٌالين دّٓئؤٍذ ٔحؤـ ٍٔؤقل: ٔحؤـ لًؤُِقن، حللؤٙ و ؤذه إسؤٙلل 

ًٙ ؽال طُّٓٙ ٔحـ  ذا ؾُّٙ ٔحـ  ًٙ لذ ٌٓ ًٙ وتينٌ ًٙ ل إلٛ ؽَرًا وواؾيٓ ؿُْٙ  ثؾ تٌرؾ

 يًؤؤتوٓع حلدؤؤد لؤؤـ حلوـئؤؤؽ  ذا ؿؤؤٙن ٔجِؤؤع  ؤؤذه آٔتًؤؤٙ ٙت ؿُْؤؤٙ ل ـٌىؤؤٛ وادؤؤدة ٓ

ًٙ  ٙاؼ حلن ي ري  ٕن دطقة اـًُػ اـنٙـح  ل دطقة ااؼ.   طٙيب

 لٙ شٙء اهلل.  لداخُٛ:

ـْ َ ْيِد َلٙ ﴿ؤًتدل طىل ذـؽ  ٙٔيٛ ايبيروؽٛ:  اـمٓخ:  ُسقَل ِل ـْ ُيَمِٙؾِؼ اـر  َوَل

لِ  ْٖ ُؤؤ ٌِِٓؾ ايبْ ْ َ َسؤؤ ْع َؼؤؤ
ؤَدى َوَيت ٌِؤؤ ُف اهْلُؤ ؤؤ ـَ  َ َٙءْت َتٌَؤؤع  ّ َؿ َوَسؤؤ ؤؤ َْ ِف َج

ُِ ْنؤؤ ُٔ ٙ َتؤؤَقغ  َو ِف َلؤؤ ؤؤ ـ  َق ُٔ َِّع 

طَُٓؿ  ًّتل وسؤّٛ اخلٌُؤٙء اـراشؤديـ »، وؾقـف طُٓف اـًالم: [115]النساء:﴾َلِنً ا

وسؤؤتٌرتق حللتؤؤل طؤؤىل  ؤؤالث وسؤؤٌيع ؽرؾؤؤٛ ؿُْؤؤٙ »، وؾقـؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤالم: شلؤؤـ  يؤؤدي

ول اـروايؤؤٛ  ش ؤؤل ا؛ طؤؤٛ ل اـّؤؤٙر  ٓ وادؤؤدة، ؾؤؤٙـقا لؤؤـ  ؤؤل يؤؤٙ رسؤؤقل اهلل؟ ؾؤؤٙل:

 .ش ل لٙ حلٔٙ طُٓف وحلصحٙس»إخرى اـتل دًّٙ ٙ: 

  ذًا: ٔحـ لٕلقرون  ٙتٌٙع اـَتٙب واـًّٛ ولٙ ؿٙن طُٓف اـنحٙ ٛ.

ًٙ: لٙ حلدد لّْؿ يٍقل: ٔحـ طىل  حللٙ أخرون ٓ يمرتصقن  ذاأ ـذـؽ ؾُٜ نٌٔ

ي.. حلشؤؤيري.. لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، ـَؤؤـ ؿُْؤؤؿ يٍؤؤقل ل إصؤؤقل: حلٔؤؤٙ لٙتريؤؤد

ليتؤؤؤزيل.. ل اـٌؤؤؤروع: حلٔؤؤؤٙ دٌّؤؤؤل.. حلٔؤؤؤٙ لؤؤؤٙـَل.. حلٔؤؤؤٙ شؤؤؤٙؽيل.. حلٔؤؤؤٙ دّؤؤؤٌظ.. وحليؤؤؤـ 

 لذ ٚ اـًُػ اـنٙـح، وايبًُؿ  ف طّد اـيُ ء ؾٙصٌٛ ؾقهلؿ:

ريوكللخريخللاريبريع مللسلري لل ري لل  

 

 

 

ريوكخريرشريبريعبتلاعلري ل ريخ ل  
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ب  ذا لؤؤؤٙ  ذًا: يؤؤؤٙ حلسؤؤؤتٙذة  يؤؤؤراد ؿ  ؤؤؤذه اـتمؤؤؤََٓٙت ٓ محؤؤؤؾ هلؤؤؤٙ لؤؤؤـ اإلطؤؤؤرا     

 ضْرت اآٍٍٛ. 

 اهلل  ٌىَؿ اهلل جيزيَؿ خ .  لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

يبؤؤؤٙ ؾُؤؤؤتؿ ل لًؤؤؤٕـٛ خُؤؤؤؼ اـٍؤؤؤرنن دٓؤؤؤّ  ؿؤؤؤٙٔقا يٍقـؤؤؤقن ـ لؤؤؤٙم  اً تٕؿٓؤؤؤد لداخُؤؤؤٛ:

حلمحؤؤد ل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ: حلٔؤؤف   يؤؤرد ل اـًؤؤّٛ حلن اـٍؤؤرنن ؼؤؤ  فُؤؤقق، ؽَؤؤٙن جقا ؤؤف 

 يبٙ ذؿرتؿ  ٙرك اهلل ؽَٓؿ. ايبحَؿ هلؿ: اسَتقا ًَٜٔ، ؽْذا تٕؿٓد 

  ذا  ق.  اـمٓخ: 

صٓؤؤٚة  ؤؤٙن ـّؤؤٙ لؤؤـ ا؛ؤؤقاب دٌىَؤؤؿ اهلل حلن  ؤؤرد حلن  يؤؤض اـًؤؤٌُٓع  لداخُؤؤٛ:

 خٙـٌقا ل  يض ايبًٙلؾ  ذا ٓ يًقغ ـّٙ حلن ٕٔيت  ٍٓد نخر ـالسؿ.

  ق ؿذا. اـمٓخ: 

 : .. ( 09:  20/ 848) اهلدى والنور /
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 حٕه التهتالت ٔاجلىعٗات

 ّؤؤٙ سؤؤٖال دؤؤقل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ يتنؤؤؾ هبؤؤٙ: اـًؤؤٌُل اـؤؤذي ييتٍؤؤد طٍٓؤؤدة  لداخُؤؤٛ:

اـًُػ ل إس ء واـنٌٙت، وطّؤده لؤّْٞ آسؤتدٓل اـَتؤٙب واـًؤّٛ ا تؤداًء ٓ 

يٕخذ  ِؤذ ٚ وٓ ؿؤذا، و ن ؿؤٙن ل ؿثؤ  لؤـ ايبقاوؤع يؤدخؾ رحليؤف واجتْؤٙده ولؤٙ 

ؤؤؤ ؼؤؤؤ  ذـؤؤؤؽ، ؽَ يىّؤؤؤف حلٔؤؤؤف لنؤؤؤُحٛ ذطٓؤؤؤٛ وحلٔؤؤؤف يٌّؤؤؤع اإلسؤؤؤالم ويرؽؤؤؤع اإلسؤؤؤالم و غ ق  ًَ

ًٛ و غ نخؤؤؤؤره، حلو ييِؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤثالً بيٓؤؤؤؤٛ  ؤؤؤؤذه  ًٙ و ٓيؤؤؤؤ ًٛ ودز ؤؤؤؤ ـًٌّؤؤؤؤف حلن يتخؤؤؤؤذ بٙطؤؤؤؤ

ؤؤ ا؛ِيٓؤؤٛ تؤؤدطؿ وتُ  ؤؤ يَ ي وتُ ق  ٍَ ؼ  ؤؤذه ااز ٓؤؤٛ  وريٍؤؤٛ حلخؤؤرى سؤؤقاًء ؿٙٔؤؤٜ ضؤؤٙ رة حلو ِ 

ًٙ ل  يض إدَٙم ..  لٙ طىل  يض ااَٙم حلو طؤىل  يؤض  خٌٓٛ، وبٙـٌّٙ حلدٓٙٔ

 ؾ  ذا اخلالف  ّّٓٙ و ّٓف يًقغ حلن ٍٔقل:  ق ـٓس طىل  ا؛ طٙت حلو ؼ  ذـؽ،

لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، و ٔؤؤ   ؤؤق لؤؤـ اـٌؤؤرق اهلٙـَؤؤٛ اـتؤؤل  ؤؤل ؼؤؤ  اـٌرؾؤؤٛ اـّٙجٓؤؤٛ 

 حلطّل لـ آ ّتع واـًٌيع ؽرؾٛ حلم ٓ؟

 ؤؤؤق اآٍٍؤؤؤٛ حلٔؤؤؤف ؿؤؤؤ  ٔمؤؤؤٙ د ل  ؤؤؤذا اـزلؤؤؤٙن  ّؤؤؤٙك  ؽؤؤؤراط وتٌؤؤؤريط ل  اـمؤؤؤٓخ: 

 ا؛قاب طـ لثؾ  ذا اـًٖال.

ر  غ اـمؤؤخص وحلن يٍؤؤٙس ويؤؤقزن ؿاللؤؤف  ٙـًٍؤؤوٙس ايبًؤؤتٍٓؿ، َىؤؤ ّْ يًٌّؤؤل حلن يُ 

ٔحـ  ذا ٔىرٔٙ  غ  يض حللِٛ اـًُػ اـنٙـح، و غ  يض نرالْؿ واجتْٙداهتؿ ٓ 

شؽ حلّٔٙ سؤّجد ؽؤْٓؿ  يؤض إخوؤٙء ايبخٙـٌؤٛ ـًُؤّٛ اـنؤحٓحٛ وـَؤـ لؤٙ دام حلّٔؤٙ 

ـًّٛ ولٙ ؿؤٙن طُٓؤف اـًؤُػ طرؽّٙ طّْؿ حل ؿ  ًَقا  ٙيبّْٞ اـنحٓح اـَتٙب وا
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اـنؤؤؤؤٙـح لؤؤؤؤع آخؤؤؤؤتالف ل  يؤؤؤؤض ا؛زلٓؤؤؤؤٙت، لؤؤؤؤثالً:  ذا صؤؤؤؤحٙس ؾؤؤؤؤٙل ؾؤؤؤؤقًٓ و  

بٙـٌف حلدد  ؾ يَقن دجٛ حلم ٓ؟ ؽٌيهْؿ يٍقل: ٔيؿ، و يهؤْؿ يٍؤقل: ٓ، لثؤؾ 

ًٙ طؤـ ؿقٔؤف حلٔؤؤف طؤىل لؤؤّْٞ   ؤذا آخؤتالف لؤؤٙ بؤرج  ؤذا ايبخؤؤٙـػ وـؤق ؿؤٙن فوئؤؤ

 ؽ.اـًُػ اـنٙـح ٓ برجف طـ ذـ

أن اـتٙريخ ييٓد ًٌٔف ؽيىل ًٌٔٛ  ذا ايبّتِل  غ اـًُػ اـنٙـح طىل ًٔؤٌٛ 

ؾر ؤؤؤؤف و يؤؤؤؤده ل حتٍٓؤؤؤؤؼ أتًؤؤؤؤٙ ف  غ اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح يٍؤؤؤؤٙل ؽٓؤؤؤؤف: حلٔؤؤؤؤف لؤؤؤؤع اـًؤؤؤؤُػ 

 اـنٙـح حلو فٙـػ ـًُُػ اـنٙـح.

وـذـؽ ؽال ينح حلن يوُؼ اـٍقل  ٗخراج لـ ؿٙن ييُؤـ وـؤق  ًُؤٙٔف طؤىل إؾؤؾ 

ًٙ لؤؤٙ دام حلٔؤؤف  لؤؤٙ   يؤؤٍّض  ٌيُؤؤف لؤؤٙ يٍقـؤؤف  ًُؤؤٙٔف، ٓ ينؤؤح حلن ٍٔؤؤقل حلٔؤؤف ـؤؤٓس سؤؤٌُٓ

يؤؤدطق  غ لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح.. لؤؤٙ دام يؤؤدطقا اـّؤؤٙس  غ  تٌؤؤٙع اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ 

وطدم اـتينٚ إللٙم لـ إلِٛ ؽهالً حلن يتينٚ ـوريؼ لـ اـورق ؽهالً طؤـ حلن 

ٙلؾ يتينؤؤؤؤؤؤٚ اؤؤؤؤؤؤزب لؤؤؤؤؤؤـ إدؤؤؤؤؤؤزاب، ـَؤؤؤؤؤؤـ ـؤؤؤؤؤؤف نراء يمؤؤؤؤؤؤذ ؽْٓؤؤؤؤؤؤٙ ل  يؤؤؤؤؤؤض ايبًؤؤؤؤؤؤ

 آجتْٙديٛ و ذا ٓ  د لّف، حللِٛ اـًُػ اختٌُقا ل  يض ايبًٙلؾ.

ـَؤؤـ ٔحؤؤـ هيِّؤؤٙ اـٍٙطؤؤدة:  ؤؤؾ  ؤؤق لؤؤٖلـ هبؤؤٙ..  ؤؤؾ  ؤؤق داع  ـْٓؤؤٙ؟ ٔحؤؤـ ٔيؤؤرف 

ؿ  ؾُّؤٙ حلؿثؤر لؤـ لؤرة: ٓ يقجؤد اـٓؤقم طؤىل وجؤف إرض بٙطؤٛ طؤىل إؾؤؾ اؤـ 

ؽْٓؿ حل دًا لـ يٍقل  يوٍُقن طىل حلًٌْٔؿ حل ؿ لـ حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ.. ٓ يقجد

 ؤؤؤٕن لؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح  ؤؤؤق خوؤؤؤٕ، ـؤؤؤق ؿؤؤؤٙن ٓ يتٌّؤؤؤٙه ؽيؤؤؤالً ـَؤؤؤـ ٓ يًؤؤؤتوٓع حلن 

 ٔف خوٕ. يٍقل: 

تٌٙع اـًُػ اـنٙـح ؽيالً ودطقة، وؾد بٙـػ ل  يؤض اؽْذا اـذي يدطق  غ 
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اـٌؤؤروع.. لؤؤٙ ًٔؤؤتوٓع حلن ٔخرجؤؤف لؤؤـ أتًؤؤٙ ف اـؤؤذي حلطُؤؤـ أتًؤؤٙ ف  ـٓؤؤف  ًؤؤٌٚ  يؤؤض 

َؤؤـ  ؤؤذه فٙـٌؤؤٙت ؾؤؤد تَؤؤقن ؽرديؤؤٛ، ييّؤؤل: تؤؤٖ ر ل شخنؤؤف حلو ل ايبخٙـٌؤؤٙت، ـ

حلؽؤؤراد يُؤؤقذون  ؤؤف، وؾؤؤد يَؤؤقن هلؤؤٙ حل ر ؤؤٙ ل ايبجتِؤؤع تؤؤٕ  ًا ؿٌؤؤ ًا جؤؤدًا، ؽًٌّؤؤٌٛ  ؤؤذا 

 اـتٕ   يَقن آ تيٙد طـ لّْٞ اـًُػ اـنٙـح حلو اؾرتا ف.

 حللؤؤٙ حلن ٔوُؤؤؼ طؤؤىل حلؽؤؤراد يؤؤدطقن  غ  تٌؤؤٙع اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ وـؤؤٓس  ؤؤذا ؽٍؤؤط  ؤؤؾ

وطؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح ـَؤؤـ ؾؤؤد بؤؤٙـٌقن ل  يؤؤض اـٍهؤؤٙيٙ، لؤؤٙ يًٌّؤؤل حلن 

ًٛ ؿ   ًُّٙ لثالً طـ  يهْؿ حل ؿ يٍقـقن:  ٔتِْْؿ  ٙيبخٙـٌٛ  ٓ  ذا حلطُّق ٙ ساد

ٔحؤـ ٔتٌؤع اـًؤُػ ل طٍٓؤؤدهتؿ.. ل طُِْؤؿ.. حللؤٙ ل وسؤؤٙلُْؿ ؽؤال،  ؤذا فؤؤٙـػ 

ًٙ ـؤؤؤؤؤدطقة اـًؤؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤؤٙـح،  ؤؤؤؤؤؾ فؤؤؤؤؤٙـػ ـؤؤؤؤؤدطقة  اـؤؤؤؤؤذي ا ؤؤؤؤؤتؿ  ¢اـرسؤؤؤؤؤقل جؤؤؤؤؤذري

  ٙـتقدٓد ل اـيْد ايبَل ؿ   ق ليُقم.

ا؛ طؤؤؤؤٙت إخؤؤؤؤرى اـؤؤؤؤذيـ يٍقـؤؤؤؤقن: ٔحؤؤؤؤـ طؤؤؤؤىل اـَتؤؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤّٛ ٓ هيتِؤؤؤؤقن 

ق وٓ ر  ٌَ ن  ذه اـدطقة اـٓقم تُ   ٙـدطقة  غ اـتقدٓد،  ؾ ؾد يقجد ؽْٓؿ لـ يٍقل: 

ؤؤ ُ َ  ـًٓؤؤقا سؤؤٌُٓع ؽؤؤٗن  عأ وـؤؤذـؽ ؽًٌّٓؤؤل   يٙد ؤؤٙ أن طؤؤـ اـؤؤدطقة،  ؤؤٖٓء دؤؤت ً ِ 

وصؾ  يض اـّٙس  غ لثؾ  ذه ايبرتٌٛ ل آ تيٙد طـ اـًؤُػ اـنؤٙـح وـؤق ؿؤٙن 

لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، ؽؤؤٗٔ   ؤؤل ؿُِؤؤٛ  ىليّتِؤؤل ل ؿاللؤؤف ول دطقتؤؤف  غ حلٔؤؤف طؤؤ

  ق ؾٙلُْٙ.

 : .. (20:  46/ 848) اهلدى والنور /

د ل لثؾ  ذه ايبًٕـٛ ة اخلالف ايبقجقد  صٓٚ طٌقًا شٓخّٙة ٔىرًا اِ  لداخُٛ:

 ؤع اـمؤؤٌٙب طّؤدٔٙ خٙصؤؤٛ ل اـؤِٓـ، وٓ حلسؤؤتٌيد حلن يَؤقن ل لّؤؤٙصؼ حلخؤرى طؤؤىل 
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 ؤذا ااؤٙل، ؤىؤرًا ٕن اـمؤؤٌٙب ل  ؤذه ايبًؤٕـٛ ؿؤ  ذؿؤؤرتؿ طؤىل  ؽؤراط وتٌؤؤريط، 

ًٙ ل  ذه ايبًٕـٛأ ٕن اـٍقاطد اـيٙلٛ ؿؤٌؾ يوٌٍْؤٙ  ؽٕريد  ٙرك اهلل ؽَٓؿ دًَ   ٙلٓ

 اه.طىل دًٚ لٙ ير

ًٛ لّىِؤؤٛ تّىؤؤًٓ   ًٙ بٙطؤؤ ؽِؤؤثالً: اـرجؤؤؾ اـؤؤذي ييتٍؤؤد طٍٓؤؤدة اـًؤؤُػ وطِؤؤؾ دز ؤؤ

ًٙ، و ؤؤذا اـتّىؤؤٓؿ طؤؤىل حللؤؤقر ؽؤؤٓ   ٓؤؤّْؿ جيتِيؤؤقن، ٓ  ًٙ حلو طٍّقديؤؤ ؿؤؤ  يٍقـؤؤقن  رلٓؤؤ

شؤؤؤؤؽ حل ؤؤؤؤؿ وؾؤؤؤؤد اجتِيؤؤؤؤقا طؤؤؤؤىل  ؤؤؤؤذا اـفؤؤؤؤء ؽحؤؤؤؤٌْؿ ـٌيهؤؤؤؤْؿ حلؿثؤؤؤؤر لؤؤؤؤـ وٓلْؤؤؤؤؿ 

خريـ، ـَـ  ق لـ  ٙب حل ؿ ـمخريـ، ودؽٙطْؿ طـ حلًٌْٔؿ حلؿثر لـ دؽٙطْؿ ـم

ييتٍدون حلن  ذا  ق اإلسؤالم، وحلن  ؤذه  ؤل اـًؤّٛ، لؤٙ ييتٍؤدون ل داخؤؾ حلًٌٔؤْؿ 

حل ؤؤؤؤؿ فؤؤؤؤٙـٌقن ـًُؤؤؤؤّٛ  ؤؤؤؤؿ يّؤؤؤؤٙؽحقن حلن  ؤؤؤؤذه  ؤؤؤؤل اـًؤؤؤؤّٛ، اَؤؤؤؤـ ل وؾؤؤؤؤٜ لؤؤؤؤـ 

إوؾؤؤٙت لؤؤٙ يىْؤؤر حلٔؤؤف طّؤؤده  ؤؤذا اـتّىؤؤٓؿ وٓ طّؤؤده  ؤؤذه اـٌٓيؤؤٛ، ـَؤؤـ ل وؾؤؤٜ لؤؤـ 

ْر يًُؿ  ٕن  ذا لقجقد ـَـ ل دًف حلن  ذا بدم إوؾٙت وإلر ؾد ؽٙح واشت

 ، ًٛ اـدطقة اـًٌُٓٛ اـٍٙلِٛ طىل اـَتٙب واـًّٛ و ٞ اـًُػ اـنٙـح ؾندًا ووسُٓ

  ذا ل دًف، و ذا اـذي يتَُؿ  ف.

ـَؤؤـ اـؤؤذي ٔؤؤؤراه ٔحؤؤـ ٔؤؤؤراه حلٔؤؤف ييِؤؤؤؼ لؤؤٙ يريؤؤده واجتْؤؤؤٙده  ؤؤق اـؤؤؤذي وصؤؤؾ  ـٓؤؤؤف 

حلخؤؤؤرى: يرتتؤؤؤٚ طؤؤؤىل  ؤؤؤذا لٓؤؤؤؾ  غ  اجتْؤؤؤٙده، و ؤؤؤذا إلؤؤؤر لؤؤؤـ ٔٙدٓؤؤؤٛ، لؤؤؤـ ٔٙدٓؤؤؤٛ

بٙطٙت حلخرى ود ا؛ طٛ اـًٌُٓٛ اـٍٙلِٛ، حلن اـًؤٌُٓع  ؤٖٓء لٌّؤرون وحل ؤؿ 

ًٙ ـَؤـ ـًٓؤقا ؿؤ  يوٍُؤقن  ؤؿ، و ؤؿ ـًٓؤقا لؤـ  وحل ؿ.. و ن ؿٙن  ّٙك لـ يٌّر دٍ

اـٍٙلِع  ٙـدطقة  ٔ   ؤؿ حلؽؤراد صؤًٙر ؽؤال تٖخؤذ زٓهتؤؿ و ٙسؤٚ طُْٓؤٙ ا؛ِٓؤع 

 ٙر.اـٌَٙر واـنً

 ؤؤؿ يّىؤؤرون  غ اـيِؤؤؾ ا؛ طؤؤل أخؤؤر لؤؤـ ا؛ طؤؤٙت إخؤؤرى واـتّىؤؤٓ ت 
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ًٙ وحل ؤؤؤٙ وحل ؤؤؤٙ وحل ؤؤؤٙ، و غ لتؤؤؤك  ًٙ ٔٙؽيؤؤؤ إخؤؤؤرى حل ؤؤؤٙ  ؤؤؤدم اإلسؤؤؤالم وتنؤؤؤٚ لنؤؤؤٌ

 ؤحـ ٔيٓش ؽقى، و غ لتك ؤحـ ٔيٓش طىل  ذا ااٙل؟  ذه ٔىرهتؿ.

طُِٓؤؤٛ طِؤؤؾ وؾؤؤد ييُِؤؤقن بيٓؤؤٛ..  ؤؤذه ا؛ِيٓؤؤٛ ؾؤؤد تَؤؤقن لؤؤثالً ل ضٙ ر ؤؤٙ 

 خ ي.. اـيِؾ اخل ي ليروف.

وؾد سِيٜ ؽتقاؿؿ: ل  ذا سُؿ لـ ااز ٓٛ، و ذا سُؿ لـ ؽتّٛ ايبؤٙل ؽؤّيؿ لؤٙ 

 ؤق، ـَؤـ ؾؤد يّؤٙزع اـٍٙلؤؾ  ّٕٔؤٙ سؤُِّٙ لؤـ  ؤذه إشؤٓٙء ويَؤقن طّؤده  ؤذه إشؤٓٙء 

 سقاء ؿٜٙٔ لّْجٓٛ حلو ؿٜٙٔ شخنٓٛ.

ؤؤؤ اـًؤؤؤٖال أن:  ؤؤؤؾ  ؤؤؤذه إشؤؤؤٓٙء اـتؤؤؤل ذؿرهتؤؤؤٙ تُ  غ حلن يٍؤؤؤٙل: ـًٓؤؤؤقا لؤؤؤـ حل ؤؤؤؾ ق  ًَ

اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ  ؤؤؿ لؤؤـ اـٌؤؤرق اهلٙـَؤؤٛ، حلو يٍؤؤٙل:  ؤؤؿ سؤؤٌُٓقن زـؤؤٜ حلؾؤؤدالْؿ ل 

  ذه إ قاب ؽال يتٙ يقن طىل ؾقهلؿ واـٍقل أخر: ٓ يًٙغ ل ااَؿ طُْٓؿ؟

ًٙ طؤؤـ ـًؤؤٙ ؿ و ؤؤذا اؤؤٙ يهؤؤيػ  اـمؤؤٓخ:  ـَؤؤـ حلٔؤؤٜ  ؤؤٙرك اهلل ؽٓؤؤؽ ؿؤؤررت صٌيؤؤ

 ؤؾ اـًؤّٛ وا؛ طؤٛ و  تؤذؿر اـًؤُػ اـنؤٙـح  ٓ حلخؤ ًا، لقؾٌْؿ، ؿؤررت ؿُِؤٛ حل

 ؽَٕ ؿ يميرون ل ؾرارة ٌٔقسْؿ حل ؿ ؽٓ   ؿ طُٓف ـًٓقا سٌُٓع. 

  ؿ يٍقـقن شٓخّٙ سٌُٓع ـَـ ر   حلين  ٙوزت ...  لداخُٛ:

 ٓ  ٕس،  ؿ يٍقـقن  َذا.  اـمٓخ: 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

يتٌّؤٙه اإلًٔؤٙن ليّؤك حلٔؤف يتٌّؤك لؤٙ  ٔحـ لٙ ليّؤك سؤٌُٓع.. ل حلي رء اـمٓخ: 

ؿٙن طُٓف اـًُػ اـنٙـح، أن  ذا اـتحزب و ذا اـتَتؤؾ  ؤؾ  َؤذا ؿؤٙن اـًؤُػ 

 اـنٙـح؟ 
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ًٙ.  لداخُٛ:  ـًٓقا ؿذـؽ ؾوي

سٍٓقـقن ٓ،  ذًا:  ؿ ـًٓقا سٌُٓع ل  ذه ايبًٕـٛ طىل إؾؤؾ، ؽؤٗذًا:  اـمٓخ: 

 . ٓ ينح هلؿ حلن يٍقـقا ٔحـ طىل اـَتٙب واـًّٛ

ـق حلسوا طىل  ذا اـٍقل وطىل  ذا ااؤٙل يٍؤٙل:   ؤؿ خؤٙرجقن لؤـ  لداخُٛ:

 اـًٌُٓع؟ 

 وخٙرجقن طـ اـًّٛ.  اـمٓخ: 

 وطـ اـًّٛ؟  لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 وطـ اـٌرؾٛ اـّٙجٓٛ؟ لداخُٛ:

 وطـ اـٌرؾٛ اـّٙجٓٛ  ال شؽ، لع لالدىٛ ؾٓدي اـًٙ ؼ.  اـمٓخ: 

 د حلن حلسِيفأ ٕن  ذا اـذي اـَالم دقـف. ٔيؿ  ق  ذا اـذي حلري لداخُٛ:

ًٙ ل ااؤؤؤؤؤديٝ:  اـمؤؤؤؤؤٓخ:  لؤؤؤؤؤٙ حلٔؤؤؤؤؤٙ طُٓؤؤؤؤؤف »ٕن اـٌرؾؤؤؤؤؤٛ اـّٙجٓؤؤؤؤؤٛ  ؤؤؤؤؤل ؿؤؤؤؤؤ  ؾُّؤؤؤؤؤٙ نٌٔؤؤؤؤؤ

، اـتؤؤؤٙ يقن ؿؤؤؤٙٔقا طؤؤؤىل لؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙن طُٓؤؤؤف اـنؤؤؤحٙ ٛ، حلتٌؤؤؤٙطْؿ ؿؤؤؤذـؽ، ؽؤؤؤٗذًا: شوحلصؤؤؤحٙس

 ؤؤؤؤؤٖٓء  ذا خؤؤؤؤؤٙـٌقا اـًؤؤؤؤؤّٛ ؽٍؤؤؤؤؤد خؤؤؤؤؤٙـٌقا اـنؤؤؤؤؤحٙ ٛ..  ذا خؤؤؤؤؤٙـٌقا اـنؤؤؤؤؤحٙ ٛ خؤؤؤؤؤٙـٌقا 

ٙ ؾُّٙ  ؤٕ ؿ خؤٙـٌقا اـًؤُػ، حلو خؤٙـٌقا اـتؤٙ يع، ّ وحلتٌٙطْؿ،  ذًا: سقاء طُٓاـتٙ يع

 حلو خٙـٌقا اـنحٙ ٛ، حلو خٙـٌقا اـًّٛ ؽَ  يٍٙل: ؿؾ اـدروب طىل اـوٙدقن.

ـَـ ٔحـ ٔريد حلن ٌٔع هلؿ حلن ٓ يًرتوا  ٕ ؿ  ؿ طىل اـًّٛ لٙ دام حل ؿ ـًٓقا 

 طىل اـًُػ اـنٙـح.
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ًٙ..  ؤؤؤذه اـتَؤؤؤتالت ـؤؤؤق حلٔؤؤؤٜ  ؤؤؤٙرك اهلل ؽٓؤؤؤؽ تَ ُِؤؤؤٜ  َؤؤؤالم يوؤؤؤٙ ؼ اـقاؾؤؤؤع  ٙلؤؤؤ

ؿٙٔؤؤٜ لؤؤٙ  ؤؤل هبؤؤذا اـٌيؤؤد طؤؤـ لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح.. اـتحؤؤزب  ؤؤذا واـتَتؤؤؾ وؾؤؤد 

 ًٙ ًٛ وتَؤؤتالً وحتز ؤؤ يٍؤؤرتن لؤؤع  ٓيؤؤٛ ـرلًٓؤؤْؿ ؽْؤؤذا اؤؤٙ يزيؤؤد ل ؽرؾؤؤٛ ايبًؤؤُِع ؽرؾؤؤ

ًٙ، و ؤؤؤؤؤذا لؤؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤؤق لّنؤؤؤؤؤقص طُٓؤؤؤؤؤف ل اـٍؤؤؤؤؤرنن اـَؤؤؤؤؤريؿ:  ؤؤؤؤؤقا ِلؤؤؤؤؤ ﴿ووؤؤؤؤؤيٌ ُٔ ق َُ ـَ َوٓ َت

ؿَِع  ؤؤؤؤؤؤ َدهْيِْؿ  *ايبُْْػِ ؤؤؤؤؤؤ ـَ ْزٍب  ِؤؤؤؤؤؤَ   ؾ  ِدؤؤؤؤؤؤ ًَٓيٙ ُؿؤؤؤؤؤؤ
ُٔقا ِشؤؤؤؤؤؤ ٙ ْؿ َوَؿؤؤؤؤؤؤ ُْ ُؾؤؤؤؤؤؤقا ِديؤؤؤؤؤؤَّ ـَ َؽر  ِذي ؤؤؤؤؤؤ ـ  ـَ ا

ِلؤؤؤؤؤؤ

 .[32 - 31 ]الروم:﴾َؽِرُدقنَ 

لؤؤؤؤٙ يًؤؤؤؤتوٓع حلدؤؤؤؤد لؤؤؤؤع إسؤؤؤؤػ اـمؤؤؤؤديد حلن يٍؤؤؤؤقل: ـؤؤؤؤٓس ؿؤؤؤؤؾ دؤؤؤؤزب  ؤؤؤؤ  ـؤؤؤؤدهيؿ 

ًٙ  ؤؤذه أيؤؤٛ، ؽردؤؤقن  تحؤؤزهبؿ ـًٓؤؤقا ؽؤؤردع  ؽردؤؤقن، ؽؤؤقاؾيْؿ يّوٌؤؤؼ طُؤؤْٓؿ  ٙلؤؤ

 يٍٓؤؤدهتؿ.. شؤؤتٙنة وحلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل وٓ ؽخؤؤر: حلٔؤؤٙ حلؽخؤؤر  ؤؤٕن اهلل طؤؤز وجؤؤؾ ينؤؤ يل ليرؽؤؤٛ 

اـًُػ اـنٙـح طُِْؿ وؽٍْْؿ وسُقؿْؿ، وحلن حلسيك ٕؿقن طىل خوٙ ؿ حلؽخؤر 

 حلٔٙ هبذا.

ـَـ ٓ حلدطق  غ اـتَتؾ وٓ  غ  ِعأ ٕن  ذا يٌرق بٙطٛ ايبًؤُِع حلؿثؤر 

ؿ ٔحؤـ طؤىل اـًؤّٛ يَؤذهبؿ ا تؤداًء حلن لثؤؾ  ؤذا اٙ  ؤؿ طُٓؤف لتٌرؾؤقنأ ـؤذـؽ ؾؤقهل

اـتَتؤؤؾ ٓ ييرؽؤؤف اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح.. ٓ ييرؽؤؤف اـنؤؤحٙ ٛ..   يَؤؤـ ل اـنؤؤحٙ ٛ لؤؤـ 

يٍؤؤقل: حلٔؤؤٙ  َؤؤري.. حلٔؤؤٙ طِؤؤري.. حلٔؤؤٙ طؤؤث ين.. حلٔؤؤٙ طُؤؤقي..  ٓ  يؤؤد حلن ذرت اـمؤؤٓيٛ 

 ؾر ٙ و د وا يٌثقن سِقلْؿ  ع لؤـ جؤٙ وا لؤـ  يؤد اـنؤحٙ ٛ و  يَؤـ هلؤؿ تُؤؽ

 اـمقؿٛ  ٓ ؽٓ   يد ؿ   ق ليُقم لـ اـتٙريخ.

أن  ٖٓء ييٓؤدون سؤ ة اـٌؤرق اـتؤل ؿؤٙن اـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم حلشؤٙر  ـْٓؤٙ ل 

ااديٝ اـًٙ ؼ ذؿره، واـذي  د ّٙ اـتٙريخ لؤٙ ؽيُؤقا  ٙيبًؤُِع لؤـ تٌؤرق ٔؤٙطؿ 

  ؿ لـ اـَٓد ـًُُِِع وؾتؾ ااَٙم ايبًُِع ؤحق ذـؽ.
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، ٔحؤؤـ جيؤؤٚ حلن ٔؤؤدطق  ؤؤٖٓء  ٙاَِؤؤٛ وايبقطىؤؤٛ ااًؤؤّٛ وٓ ؽٌؤؤٙرك اهلل ؽٓؤؤؽ

هيِّٙ اـتٌَ  واـتهُٓؾ ؿ  يًٙيل  يض اـّٙس، ـَـ ٌٔع هلؿ دٍٍٓٛ إلر حلٔؤف ٓ 

ٔجٙة هلٖٓء ايبًُِع وتٌرؾْؿ  ٓ  ٙـيقدة  غ لٙ ؿؤٙن طُٓؤف سؤٌُّٙ اـنؤٙـح، ـؤٓس 

ـؤؤٓس ؽٍؤؤط ل اـًٙيؤؤٛ  ؽٍؤؤط ل اـيٍٓؤؤدة، وـؤؤٓس ؽٍؤؤط ل اـيٌؤؤٙدة و ٔؤؤ  ل اـًؤؤُقك..

ًٙ، و ؿ بتٌُقن ليّٙ ل  ذا.   ؾ ول اـقسُٓٛ حليه

وـذـؽ ؽِـ ييُؤـ لؤّْؿ حل ؤؿ حلدؤرار ل ا ؤٙذ إسؤٙـٓٚ ل اـؤدطقة لؤثالً و ؤق 

بٙـػ اـرسقل ل حلسُق ف دٓٝ حلن اهلل طؤز وجؤؾ حلد ؤف وحلدًؤـ تٕديٌؤف وؾؤٙل لؤثالً: 

ْٓئًٙ َؾُِؤؤٓاًل ﴿ ْؿ َشؤؤ ِْ ْٓ ؤؤ ـَ ـُ  ِ ْرَؿ ْدَت َتؤؤ
ْد ؿِؤؤ ؤؤ ٍَ ، ٔحؤؤـ ٔتخؤؤذ  ؤؤذا اـرؿؤؤقن  ـؤؤْٓؿ [64]اإلسررراء:﴾ـَ

وسُٓٛ إلصالدْؿ ؽّجٓز اـدخقل لؤثالً ل اـربيبٙٔؤٙت اـتؤل حتَؤؿ  ًؤ  لؤٙ حلٔؤز اهلل 

  ٙسؿ لٙذا؟ حلسُقب اـدطقة تٍتيض ذـؽ ل  ذا اـزلٙن:

ري شللت خريو لل اري لل اريأوردهللس

 

 

 

ري سريهكذعرييلسري ل اري ل ردريع بلخ 

َلُر ﴿ف و ٔ  طىل حلسٙس: لٙ  َذا  دحل اـرسقل طُٓف اـًالم دطقت  ْٖ َؽْٙصَدْع  َِ  ُت

ؿِعَ  ؤؤ ـِ ايبُْْػِ ِرْض َطؤؤ ، ًٔؤؤٕل اهلل حلن هيؤؤديّٙ و يؤؤٙ ؿ سؤؤقاء اـقؤؤاط، [44]الحجررر:﴾َوحَلْطؤؤ

 ولٙذا  يد ذـؽ؟ 

 ق إلر ايبْؿ أن اـؤذي ووؤحتِقه ودًؤِتؿ اخلؤالف ؽٓؤف: حلن لؤـ  لداخُٛ:

تحؤزهبؿ ويؤقايل وييؤٙدي دطك  غ تَتؾ و غ دز ٓٛ وحلصؤٌح لؤـ اـؤذيـ يٌردؤقن  

ًٙ لـ دطقة حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ  طىل   ر  ذا اـذي ا ذه ـًٌّف ؽْذا يَقن خٙرج

  ؾ و تيٌ  حلدق لـ اـٌرؾٛ اـّٙجٓٛ. 

 ٔيؿ حلدًّٜ. اـمٓخ: 
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 : .. ( 27:  17/ 848) اهلدى والنور /

 يض اإلخقة ل  ذا ايبجٙل يقرد  شؤًَٙٓ: لؤٙذا يٍؤقل؟  اـًٖال: ّٙ  لداخُٛ:

قل لؤؤؤؤثالً:  ن لدرسؤؤؤؤٛ حل ؤؤؤؤؾ اـؤؤؤؤرحلي ؿؤؤؤؤؿ خٙـٌؤؤؤؤٜ حل ؤؤؤؤؾ ااؤؤؤؤديٝ، وؿؤؤؤؤؿ تينؤؤؤؤٚ يٍؤؤؤؤ

ؤؤؤ إدّؤؤؤٙف يبؤؤؤذ ٌْؿ،  ؤؤؤؾ حلٔؤؤؤتؿ تُ  دقن لؤؤؤثال دٌىَؤؤؤؿ اهلل  ؤؤؤٕن  ؤؤؤٖٓء إدّؤؤؤٙف َق 

ايبتينؤؤٌع اـؤؤذيـ ر ؤؤ  تَُِؤؤقا ل حللِؤؤٛ ايبؤؤذا ٚ إخؤؤرى  ًؤؤٌٚ  ؤؤذا ايبؤؤذ ٚ، 

اهلٙـَؤؤؤٛ   ؤؤؤؾ  ؤؤؤٖٓء برجؤؤؤقن لؤؤؤـ دالؤؤؤرة حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ وا؛ طؤؤؤٛ  غ دالؤؤؤرة اـٌؤؤؤرق

ن اخلؤؤالف  ّّٓؤؤٙ و ؤؤع  يؤؤض  ؤؤٖٓء اـًؤؤٌُٓع اـؤؤذيـ  آ ّتؤؤع واـًؤؤٌيع؟ يٍقـؤؤقن: 

خٙـٌقٔؤؤؤٙ ل  ؤؤؤذا اـٌؤؤؤٙب لؤؤؤٙ ينؤؤؤؾ  غ اخلؤؤؤالف  ؤؤؤع حل ؤؤؤؾ ااؤؤؤديٝ وحل ؤؤؤؾ اـؤؤؤرحلي، 

 ودَؿ حل ؾ ااديٝ طىل حل ؾ اـرحلي اـًٙ ؼ. 

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ن ؿؤؤؤٙن ؽْٓؤؤؤٙ ن لدرسؤؤؤٛ حل ؤؤؤؾ اـؤؤؤرحلي لدرسؤؤؤٛ  سؤؤؤاللٓٛ و   ؤؤؤؿ يٍقـؤؤؤقن   لداخُؤؤؤٛ:

حلخوؤؤٙء، ؽَٓؤؤػ يٍؤؤٙل طؤؤىل لؤؤـ طٍٓدتؤؤف طٍٓؤؤدة اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح ويؤؤدطق  غ اـَتؤؤٙب 

واـًؤؤّٛ ـَؤؤـ  ؤؤاله اهلل ا ؤؤتظ  ًِؤؤٕـٛ ااز ٓؤؤٛ ويىؤؤـ حلن اـؤؤدطقة  ؤؤدون دز ٓؤؤٛ ٓ تٍؤؤٓؿ 

ر صؤؤحٓح ق  َنؤؤ ـ سؤؤالم ؾٙلِؤؤٛ،  َؤؤذا يٍقـؤؤقن ـّؤؤٙ.. يٍقـؤؤقن ـّؤؤٙ: حلٔؤؤتؿ ـؤؤٓس طّؤؤدؿؿ تَ 

 إلؾٙلٛ اـدوـٛ اإلساللٓٛ. 

 صٓٚ، ًٕٔهلؿ.  مٓخ: اـ

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

  ؾ  ؿ يٍقلقن  ٙـدطقة  غ اـتقدٓد؟  اـمٓخ: 

 واـتّجؤٓؿ واـًؤحر عٔيؿ، اـؤدطقة  غ اـتقدٓؤد واـتحؤذير لؤـ اـٌٍؤقري لداخُٛ:
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 واـَْٙٔٛ. 

ٓ، ٓ دع تَتُْؿ وحتزهبؿ، لؤٙ اـؤذي يًُؤٚ طُؤْٓؿ.. يبؤٙذا تَتُؤقا..  اـمٓخ: 

 ا ـٓدطقا اـّٙس  غ اـتقدٓد؟ يبٙذا حتز قا؟ حتز قا وتَتُق

  َذا يٍقـقن.  لداخُٛ:

ٓ  ٕس يؤٙ حلسؤتٙذة اـٌَؤٙر يٍقـؤقن: ٔحؤـ طؤىل اهلؤدى وطؤىل اـنؤقاب،  اـمٓخ: 

لؤؤؤؤؤؤٙذا ... ـٍؤؤؤؤؤؤقهلؿ، ٔحؤؤؤؤؤؤـ أن ّٔٙؾمؤؤؤؤؤؤْؿ... ٔحؤؤؤؤؤؤـ ٍٔؤؤؤؤؤؤقل هلؤؤؤؤؤؤؿ: حلٔؤؤؤؤؤؤتؿ تؤؤؤؤؤؤدطقن  غ 

ؿ اـتقدٓد...  غ  تٌٙع اـَتٙب واـًّٛ، حلرؤٙ لثالً: طٌؤٙدتَؿ... صؤالتَؿ سؤُقؿَ

ل  ٓؤؤقتَؿ... ل ذريؤؤٙتَؿ ل ل  غ نخؤؤره،  ؤؤؾ  ؤؤؿ طؤؤىل لؤؤٙ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف اـًؤؤؤُػ 

اـنؤؤؤٙـح طؤؤؤىل دؤؤؤد تيٌؤؤؤ  ؿ: طؤؤؤىل اـًؤؤؤّٛ،  ن ؿؤؤؤٙٔقا ؿؤؤؤذـؽ  ذًا يبؤؤؤٙذا تَتُؤؤؤتؿ دون 

أخؤؤؤريـ يبؤؤؤٙذا   تؤؤؤدطق اـؤؤؤدطقة تّوُؤؤؤؼ  ؤؤؤع ؿؤؤؤؾ  ؤؤؤٖٓء ايبًؤؤؤُِع طؤؤؤىل اخؤؤؤتالف 

ـتحؤؤؤزب رء لؤؤؤٙ حلؾؤؤؤقل  ؤؤؤق حلدؤؤؤزاهبؿ ولؤؤؤذا ٌْؿ، ٓ  ؤؤؤد حلن لؤؤؤٙ وراء  ؤؤؤذا اـتَتؤؤؤؾ وا

ًٙ  غ  رء ؼ  فٌل  ؾ  ق ضؤٙ ر... ؿؤؾ تَتؤؾ... ؿؤؾ حتؤزب يَؤقن حلصؤُف لّتِٓؤ

 اـًُػ اـنٙـح  رد حلن يتَتؾ ييِؾ ل دالرة تَتُف ويًّك دطقتف. 

 اهلل ايبًتيٙن.  لداخُٛ:

 ٔحـ يبًّٙ  ذا يبس اـٓد.  اـمٓخ: 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

دطؤقة اـًؤُػ اـنؤٙـح ؽٌؤد وا يمؤتًُقن  لـ ؿث  اـ ؿؤٙٔقا ؽيؤالً طؤىل اـمٓخ: 

  ٙـتَتؾ واـتحزب، ييّل:  د وا يمتًُقن  ٙـًٓٙسٛ. 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:
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 ذًا: سٓٙسٛ ودطؤقة ـُتقدٓؤد طؤىل لؤٙ ؿؤٙن طُٓؤف اـًؤُػ اـنؤٙـح  ؤذا ٓ  اـمٓخ: 

يَِـ حل دًا..  ذا حللر يًؤتحٓؾأ ٕٔؤف حللؤر صٌٓيؤل جؤدًا ؿؤ  يًؤتحٓؾ لؤثالً: حلن يَؤقن 

ًٙ  َؤؤ ًٙ ل ؿؤؤؾ طُؤؤؿ، ٓ  ؤؤد حلن يِٓؤؤؾ  غ طُؤؤؿ حلؿثؤؤر لؤؤـ اـٌؤؤرد طٙيبؤؤ ؾ طُؤؤؿ.. لتخننؤؤ

 طُؿ  ذه سّٛ اهلل ل خٍُف، و ذه صٙؾٛ اإلًٔٙن اـتل ؽور اهلل طٌٙده طُْٓٙ.

ؽٗذا ؿٙٔقا حلرادوا حلن يمتًُقا  ٙـدطقة ؽ  حلسْؾ اـدطقة ولٙ حلؼّٙ ٙ طؤـ اـتَتؤؾ، 

يؤؤؤؤٛ  ِؤؤؤؤع إلؤؤؤؤقال.. و ذا حلرادوا حلن يمؤؤؤؤتًُقا  ًؤؤؤؤ  اـؤؤؤؤدطقة خؤؤؤؤذ لؤؤؤؤثالً بيٓؤؤؤؤٛ خ 

تًٙطد اـٌٍراء وايبًٙؿع.. حلٔٙ حلؾقل: ا؛ِيٓٛ اخل يٛ  ذه خؤ أ ٕ ؤٙ لؤـ ليؤٙين 

َِعِ ﴿ؾؤؤؤقل اهلل تٌؤؤؤٙرك وتيؤؤؤٙغ:  ؤؤؤ ًْ
ِ ِٙم ايبْ ىَل َصَيؤؤؤ قَن َطؤؤؤ ؤؤؤ ٙو  ،  ؤؤؤذا [11]الفجرررر:﴾َوٓ حَتَ

ااض طِؾ اخل  ومحهقض طُٓف ل اـٍرنن اـَريؿ، ـَـ  ذه لٙ تدطق ٓ  غ 

سِٓتف اـًؤّٛ حلو اـًؤُػ اـنؤٙـح حلو اـتقدٓؤد، ـَؤـ طِؤؾ اخلؤ .. ـَؤـ  اـيُؿ سقاء

ًٙ:  ذا ؿؤؤٙن ٓ ييؤؤٙدي حلوـئؤؤؽ اـؤؤذيـ يؤؤدطقن   ؤؤذا اـيِؤؤؾ اخلؤؤ ي ؿؤؤ  ٍُٔؤؤٜ طّؤؤل نٌٔؤؤ

ًٙ  غ نخؤره،  ًٙ وسُقؿ  غ حلن تيقد إلٛ  غ لٙ ؿٙن طُٓف سٌُّٙ اـنٙـح طٍٓدًة وؽٍْ

ٓء اـؤؤؤذيـ يتحز ؤؤؤقن حلوًٓ: ،يٍؤؤؤقل: ٔحؤؤؤـ  حٙجؤؤؤٛ  ـؤؤؤَٓؿ  ؤؤؤذا ٔيؤؤؤؿ اـيِؤؤؤؾ، ـَؤؤؤـ  ؤؤؤٖ

 يٌتيدون ؿؾ اـٌيد طـ اـدطقة  غ اـَتٙب واـًّٛ و خٙصٛ  غ اـتقدٓد.

أىؤؤؤؤر حلٔؤؤؤؤؤٜ  غ اـيؤؤؤؤؤٙ  اإلسؤؤؤؤؤاللل ؿؤؤؤؤؤ  تؤؤؤؤؤرىة حلؿثؤؤؤؤؤر ؿ حل يؤؤؤؤؤد لؤؤؤؤؤٙ يَقٔؤؤؤؤؤقن طؤؤؤؤؤـ 

اـتقدٓد، ولٙ حلؿثر اـدطٙة ولٙ حلؿثر اـتَتالت وا؛ طٙت ااز ٓؤٛ ـؤق ؿؤٙٔقا  ؤٖٓء 

تيُؤؤؤؤؤٓؿ  ؤؤؤؤؤٖٓء ايبًؤؤؤؤؤُِع اـتقدٓؤؤؤؤؤد واـيٌؤؤؤؤؤٙدة  يٌرؼؤؤؤؤؤقن جْؤؤؤؤؤقد ؿ ويقجْق ؤؤؤؤؤٙ  غ

اـنحٓحٛ ـقجدت اـيٙ  اإلساللل ؼ  لؤٙ  ؤؿ طُٓؤف اـٓؤقم لؤـ اـٌيؤد طؤـ اـتقدٓؤد 

 ؽهالً طـ اـًّٛ  ِيّٙ ٙ اـيٙم اـمٙلع.

ؽٙـٍنؤؤؤد:  ؤؤؤذا اـتحؤؤؤزب  ؤؤؤق جيؤؤؤٚ حلن يٌِْؤؤؤقا حل ؤؤؤؿ يٌيؤؤؤد ؿ  ن ؿؤؤؤٙٔقا صؤؤؤٙدؾع 
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ٓيقن اـٍٓؤؤٙم  قاجؤؤٚ اـؤؤدطقة  ؤؤٙٓٔت ء  غ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـحأ ٕ ؤؤؿ سؤؤقف ٓ يًؤؤتو

 غ اـَتٙب واـًّٛ وطىل لّْٞ اـًُػ اـنٙـح اـذي يّتِقن  ـٓف ؿؾ لٙ ل إلر 

يزطِؤؤؤقن حلّٔؤؤؤٙ تَتُّؤؤؤٙ، يبؤؤؤٙذا تَتُؤؤؤتؿ؟ ـُؤؤؤدطقة؟ة ٓ، حلصؤؤؤٌحٜ اـؤؤؤدطقة  يٓؤؤؤدًا طؤؤؤّْؿ 

ًٙ، و ؤؤؤذا  ؤؤؤق واؾؤؤؤع  ؤؤؤٖٓء ااؤؤؤز ٓع، حلروين بٙطؤؤؤٛ دز ٓؤؤؤٛ تّتِؤؤؤل  غ دطؤؤؤقة   ٙلؤؤؤ

ا؛ طٙت اـذي يدطق ؿ لـ اـػق ولـ اـًرب  غ نخره  اـًُػ اـنٙـح وؿؾ

حلصؤؤٌحقا ييرؽؤؤقن اـتقدٓؤؤد اـؤؤذي ييرؽؤؤف إصٌؤؤٙل اـنؤؤًٙر ل  يؤؤض  ؤؤالد اـتقدٓؤؤدأ 

ون طؤؤؤؤؤؤىل  ؤؤؤؤؤؤذه اـؤؤؤؤؤؤدطقة،  ٓؤؤؤؤؤؤّ  ٖٕ ؤؤؤؤؤؤؿ يػؤؤؤؤؤؤ ق ٙ ويٍُّق ؤؤؤؤؤؤٙ ل صؤؤؤؤؤؤًر ؿ ويّمؤؤؤؤؤؤ

ا؛ طؤؤٙت إخؤؤرى ٓ ييرؽؤؤقن اـتقدٓؤؤد و ؤؤٙر قن اـتقدٓؤؤد  َُِؤؤٛ وادؤؤدة و ؤؤل: 

  ذا وؾتف. ـٓس 

 اهلل ايبًتيٙن.  لداخُٛ:

ـٓس  ذا وؾتفة حلٔٙ حلطرف وؾع طظ دٙد ٛ وحلٔٙ ل ا؛ٙليٛ اإلسؤاللٓٛ،  اـمٓخ: 

ؿٙن  ّٙك اجت ع حلؾؾ لـ  ذا دّٓ  دخؾ طُّٓٙ رلٓس بٙطٛ وؿّؤٜ سؤٌحٙن اهللة 

حلٔٙ جٙـس طّد طتٌٛ اـٌٙب  ّٙك وا؛دران اتُئٛ  ٙإلخقان ؿّٜ حلٔٙ نخر وادد لؤر 

دؤؤدًا اًؤؤُؿ طُؤؤْٓؿ ؤحؤؤـ ٓ ٍٔؤؤقم ٕدؤؤد... ؽْؤؤق اوؤؤور حلن ينؤؤٙؽح ا؛ٙـًؤؤع و ؤؤف ي

 َ ؤؤ  يؤؤد وادؤؤد وحلٔؤؤٙ حلتٌؤؤرس ل وجْؤؤف... حلرى حلن وجْؤؤف َ  ؤؤ ر وتَ ي  .. ؽُؤؤ  وصؤؤؾ  يل    ًَ

وحلٔؤؤٙ نخؤؤر وادؤؤد  ّؤؤٙك طّؤؤد طتٌؤؤٛ اـٌؤؤٙب، ؾُؤؤٜ: يؤؤٙ حلسؤؤتٙذة يٍقـؤؤقن طّؤؤدٔٙ ل سؤؤقريٙ: 

  ٙر، ؾٙل: يؤٙ حلسؤتٙذة  ؤذا ـؤٓس وؾتؤف، ـَُِٛ  ٓا)طزيز  دون ؾٓٙم(  ق لٙ ؿٙد يًِع 

و دحل يٍُل محٙضة صقيُؤٛ طريهؤٛ حلّٔؤٙ ٓ ٔريؤد حلن ٔمؤتًؾ  ؤٙـٌروع، وأن ااؤزب 

اـٌيؤٝ ودؤؤزب آشؤؤرتاؿل ولؤؤٙ حلدري لؤؤٙذا؟ة ... ايبالدؤؤدة واـؤؤد ريع، و ؤؤق يمؤؤ  

  غ  ُدي، ييّل: سقريٙ  غ نخره.



 سؤاالت أبي احلسن للصيخ يف املسائل املنهحية ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

73 

ؾُؤٜ: ـؤٓس لؤـ اـؤالزم حلن صدر لّف ؿالم طجٓٚ جدًا، ؾُٜ ـؤف: يؤٙ حلسؤتٙذة حلٔؤٜ 

ٌٔحؤؤٝ ل ايبًؤؤٙلؾ اخلالؽٓؤؤٛ، ٓ يقجؤؤد رء أن  ٓ اختُؤؤػ ؽٓؤؤف دتؤؤك اـتقدٓؤؤد، 

ليّك ؿاللؽ حلٜٔ: حلٔؤف دتؤك اـتقدٓؤد ٓ ٌٔحؤٝ ؽٓؤف.. اختُؤػ ل اـتقدٓؤد وحلٔؤٙ ل 

اـمؤؤؤؤٙم صؤؤؤؤدرت رسؤؤؤؤٙـٛ  يّؤؤؤؤقان: ٓ  ـؤؤؤؤف  ٓ اهلل ـُمؤؤؤؤٓخ محِؤؤؤؤد اهلٙشؤؤؤؤِل ايبًؤؤؤؤرس، 

ؾ ؾٙسؤؤٓقن طّؤؤدٔٙ ل سؤؤقريٙ، يػؤؤح ٓ  ـؤؤف  ٓ اهلل ٓ سؤؤٙؿـ  ّؤؤٙك ل ا؛ٌؤؤؾ ل جٌؤؤ

رب  ٓ اهلل، ؾُؤؤٜ ـؤؤف  ؤؤذا اـَؤؤالم، ليّؤؤك ؿاللؤؤؽ يؤؤٙ حلسؤؤتٙذة حلٔؤؤف ٓ ٌٔحؤؤٝ دتؤؤك ل 

ق لؤؤـ يًؤؤِع  ؤؤذا اـَؤؤالم ـؤؤقٓ اـثٍؤؤٛ  ؤؤٙيبتَُؿ... لؤؤٙ ينؤؤدق حلٔؤؤف د  َنؤؤ اـتقدٓؤؤد، ٓ يُ 

مؤؤٓقطٓع ووؤؤد ًؾ؟ة أن جيؤؤٚ حلن ٔتيؤؤٙون وؤؤد اـتَ ْمؤؤ ؾؤؤٙل: وٓ ل  ؤؤذا يًٌّؤؤل حلن يُ 

 ايبالددة و غ نخره.

ؾُّٙ ـف: يٙ حلستٙذة وتتيٙون لع لـ؟ة لع ايبٖلّع، حلو لع ؼ  ايبٖلّع، وجرى  

ٍٔؤؤٙش صقيؤؤؾ  ّّٓؤؤٙ و ؤؤق رلؤؤٓس بٙطؤؤٛ يِثؤؤؾ بٙطؤؤٛ ليروؽؤؤٛ و غ نخؤؤره، وحلٔؤؤٙ حلرى 

 ؤؤؤذا يِثؤؤؤؾ  َاللؤؤؤف واؾؤؤؤع بٙطؤؤؤٙت لٍِٓؤؤؤٛ ل ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ اـؤؤؤٌالد اإلسؤؤؤاللٓٛأ ـؤؤؤذـؽ 

ب ـٓس لـ اـدطقة اـًٌُٓٛ، وٓ لـ اـًّٛ ايبحِديٛ  ؾ  ق خالف اـتَتؾ واـتحز

ؿَِع ﴿اـٍرنن ايبتٌؼ طُٓف:  ـَ ايبُْْػِ ُٔقا ِل ق َُ ُٔقا  *َوٓ َت ٙ ْؿ َوؿَؤ ُْ قا ِديؤَّ ؾُؤ ـَ َؽر  ِذي ـ ؤ ـَ ا ِل

َدهْيِْؿ َؽِرُدقنَ  ـَ  .[32 - 31 ]الروم:﴾ِشًَٓيٙ ُؿؾ  ِدْزٍب  َِ  

ٙ يًٌّؤؤل حلن  ؤؤتؿ..  ؤؤٕ ؿ  َؤؤذا يٍقـؤؤقن: لؤؤٙ دام خالصؤؤٛ اـَؤؤالم يؤؤٙ حلسؤؤتٙذة حلّٔؤؤٙ لؤؤ

ٌِِٓؾ َر  ؤَؽ ﴿ٔحـ طرؽّٙ سٌُّٓٙ وطرؽّٙ صريٍّٙ ؽ  طُّٓٙ  ٓ ؿ  ؾٙل ر ّؤٙ:  اْدُع  َِغ سَؤ

ـُ  ًَ تِل ِ َل حَلْد ـ   َوَجِٙدهْلُْؿ  ِٙ
ِٛ َّ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَى َِ َْ

 .[125]النحل:﴾ ِْٙاِ

 ُٔ ؿ لٙ  ل؟ اـقصؤقل  غ ااَؤؿ.. اـرسؤقل طُٓؤف  هلؿ طٙؾٌٛ دطقهتع  ٌَ جيٚ حلن 

ًٙ ـُقصقل  غ ااَؿ حلم ٓ؟ ٓ شؽ:  ًٙ يٍؤر َؿ »اـًالم ووع حلسُق  لٙ ترؿٜ شؤٓئ
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 ذًا: طُّٓؤؤؤٙ حلن ًٔؤؤؤُؽ سؤؤؤٌٓؾ اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف  ش غ اهلل تٌؤؤؤٙرك وتيؤؤؤٙغ  ٓ وحللؤؤؤرتَؿ  ؤؤؤف

 ّؤؤٙ:  غٌؤؤدحل  ٙـتقدٓؤؤد،  ؤؤؿ يٍقـؤؤقن ـاـًؤؤالم،  ؤؤ ذا  ؤؤدحل؟  ؤؤدحل  ٙـتقدٓؤؤد،  ذًا: ٔحؤؤـ ٔ

ؾ ٔؤؤدطق دتؤؤك تنؤؤٌح ىلتؤؤك؟ ٔحؤؤـ ٍٔؤؤقل: لؤؤٙ دالؤؤٜ إلؤؤٛ تيؤؤد ايباليؤؤع ؽؤؤّحـ سؤؤّ

ؤؤ قَ  ؤؤٖٓء ايباليؤؤع لُ  ديـ، وـؤؤـ ينؤؤٌحقا لقدؤؤديـأ ٕٔؤؤف ؿؤؤ  ؾؤؤٙل رب اـيؤؤٙيبع: د 

ًٛ َواِدَدةً ﴿ َؽ َ؛ََيَؾ اـّ َٙس حُلل  ْق َشَٙء َر   ـَ ـَـ طىل إؾؾ يًٌّل اـذيـ  [111]هود:﴾َو

 غ اإلسؤؤالم و ؾٙلؤؤٛ دَؤؤؿ اإلسؤؤالم طؤؤىل وجؤؤف إرض  ؤؤٖٓء  هيتِؤؤقن ل اـؤؤدطقة

طؤؤىل إؾؤؤؾ جيؤؤٚ حلن يًؤؤَُقا سؤؤٌٓؾ ايبؤؤٖلّع ولؤؤٙ يمؤؤٙؾٍقا اـرسؤؤقل وٓ بؤؤٙـٌقن 

 .ًٙ  سٌٓؾ ايبٖلّع،  ذا اـذي يًٌّل حلن ٍٔوع  ف وٓ ٔرتدد ؽٓف  صالؾ

 ؤؤؤٙرك اهلل ؽؤؤؤَٓؿ، شؤؤؤٓخّٙ دٌىَؤؤؤؿ اهلل،  ؤؤؤذه ايبًؤؤؤٕـٛ وهلل ااِؤؤؤد  ؤؤؤل  لداخُؤؤؤٛ:

 قتّٙ اـتل دالً  ٔدطق هبٙ. دط

 ااِد هلل.  اـمٓخ: 

ؤحؤؤٝ اـّؤؤٙس طؤؤىل اـؤؤدطقة اـًؤؤٌُٓٛ وتؤؤرك  ؤؤذا اـتَتؤؤؾ، ـَؤؤـ حلٔؤؤٙ حلرى  لداخُؤؤٛ:

حلٔؤف لؤؤـ إلٙٔؤؤٛ حلن حلٍٔؤؤؾ ؿؤؤؾ لؤؤٙ يٍقـؤقن وؿؤؤؾ لؤؤٙ يَِؤؤـ حلن يٍقـؤؤقا لؤؤـ حلجؤؤؾ حلٓ  ذا.. 

ر ييّل: صدرت لَّؿ ؽتقى وطُِّٙ هبٙ َٔقن ؿؾ لٙ يَِـ حلن جيؤٙب طُٓؤف ؾؤد ذؿؤ

ل ايبجُؤؤؤس، ؤَؤؤؤقن حلٔنؤؤؤٌّٙ  خقأّؤؤؤٙ وايبخؤؤؤٙـٌع ـّؤؤؤٙ واـؤؤؤدطٙة اـؤؤؤذيـ يؤؤؤرون ؼؤؤؤ  

 رحليّٙ حلو يرون ؼ  دطقتّٙ َٔقن حلٔنٌّٙ ؿ ؽٓ  ٔتَُؿ  ف طّْؿ. 

 حلدًّٜ. اـمٓخ: 

 : .. (  36:  30/ 848) اهلدى والنور /

ًٙ ؿٓؤؤػ يَؤؤقن ا؛ؤؤقاب طؤؤىل لؤؤـ اسؤؤتدل  لداخُؤؤٛ:  ؤؤٙرك اهلل ؽؤؤَٓؿة  ٍؤؤل يل حليهؤؤ
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حل ؾ اـَقؽٛ وحل ؾ اـرحلي اـذيـ ؿؿ خٙـٌقا حل ؾ اـًّٛ ل حلشٓٙء ولع ذـؤؽ   ِدرسٛ

  ؿ خٙرجقن طـ اـٌرؾٛ اـّٙجٓٛ.    يٍقـقا: 

ٔيؤؤؿ، حلوًٓ: ٔحؤؤـ ٍٔؤؤقل هلؤؤٖٓء: بتُؤؤػ اـقوؤؤع طؤؤ  ؿؤؤٙن طُٓؤؤف حلوـئؤؤؽ  اـمؤؤٓخ: 

اـَقؽٓقن وحللثٙهلؿ ط  ٔحـ طُٓف، حلوـئؽ ؿٙٔقا ييٓمقن ل دوـٛ  ساللٓٛ.. ؿٙٔقا 

قن حتٜ دَؿ  َؿ  ٙإلسؤالم، وٓ ييؤرف دَؤً  ؼؤ  دَؤؿ اإلسؤالم، ٔيؤؿ ييٓم

ًٙ، ـَؤؤـ ٓ حلدؤؤد لؤؤّْؿ   ّؤٙك حلدَؤؤٙم فتُؤؤػ ؽْٓؤؤٙ  ؤع اـٌٍْؤؤٙء حلًٌٔؤؤْؿ ؾؤؤديً  ودؤديث

ًٛ ؼ  اإلسالمأ وـذـؽ ؽير لثؾ تُؽ إؾقال لٙ ؿٙن يىْر لٙ  ًٙ وذيي يتٌّك ؾٙٔقٔ

ًٙ ل اـَتُؤؤؤٛ.. ؿتُؤؤؤٛ إلؤؤؤٛ اإلسؤؤؤال لٓٛ يقلئؤؤؤٍذأ ٕ ؤؤؤٙ ؿٙٔؤؤؤٜ لدطِؤؤؤٛ ؿؤؤؤٙن يىْؤؤؤر وؤؤؤيٌ

 ٙخلالؽٛ و ٙاَؿ  ٙإلسالم، حللٙ اـٓقم ؽٙيبًُِقن ؿ   ق واؾع لؤع إسؤػ ـؤٓس 

 ّؤؤٙك دؤؤٙؿؿ جيِيْؤؤؿأ ٕن  ؤؤذا ااؤؤٙؿؿ ـؤؤق ؿؤؤٙن ـؤؤف وجؤؤقد   يَؤؤـ  ّؤؤٙك لثؤؤؾ  ؤؤذه 

 اـتَتالت حلو  ذه إدزاب.

ًٙ اؤٙ يًٌّؤل حلن   ذه إدزاب تٍقم دٍٍٓٛ  زطؿ اـٍٙلِع هبٙ حل ؤؿ  ٍٍؤقن ٔقطؤ

 ٍٍف ااٙؿؿ ايبًُؿ حلو اخلٌُٓٛ اـذي  َؤؿ اـؤٌالد اإلسؤاللٓٛ ؿُْؤٙ، ؽْؤؿ دٓؤّ  

ٓ جيؤؤؤدون لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا ااؤؤؤٙؿؿ يتقمهؤؤؤقن حل ؤؤؤؿ  ًؤؤؤٌٚ  ؤؤؤذا اـتَتؤؤؤؾ و ؤؤؤذا اـتحؤؤؤزب 

ًٙ لؤؤؤؤؤـ اـقاجؤؤؤؤؤٚ،  ٓؤؤؤؤؤّ  واؾيْؤؤؤؤؤؿ حل ؤؤؤؤؤؿ يزيؤؤؤؤؤدون ل اـّؤؤؤؤؤٙر ٔؤؤؤؤؤٙرًاأ ٕن   ٍٍؤؤؤؤؤقن شؤؤؤؤؤٓئ

لًؤؤؤؤُؿ طُؤؤؤؤْٓؿ جيِيْؤؤؤؤؿ؟  ؤؤؤؤق  ايبًؤؤؤؤُِع اـٓؤؤؤؤقم لؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤق سؤؤؤؤٌٚ طؤؤؤؤدم وجؤؤؤؤقد دؤؤؤؤٙؿؿ

ا تيٙد ؿ طـ ديّْؿ ؽٕٓيت  ٖٓء و ٙسؿ حتٍٓؼ رء لؤـ اـقاجؤٚ ؿؤ  ٍُٔؤٜ حلٔؤٜ 

ًٙأ ـذـؽ  ًَْؿ  ِثؾ  يؤض اـتينؤٌٙت اـتؤل ٍٔر  ؤٙ  ًٙ يزيدون ل اـّٙر  ضال نٌٔ

ل اـتٙريخ حلن  ذا لٙ حلخرجْؿ طـ دالرة ايبُٛ.. ا؛ طٛ اـّٙجٓٛأ ٕ ؿ حلوًٓ: لـ 

ٔقا طىل لٙ ؿٙن طُٓؤف اـًؤُػ اـنؤٙـح، و ن ؿؤٙن  ّؤٙك يقجؤد رء دٓٝ اـيِقم ؿٙ
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لؤؤـ اخلؤؤروج ؿؤؤ  ٔمؤؤ  دٓؤؤّ  ٔؤؤذؿر ايبٙتريديؤؤٛ وإشؤؤٙطرة، ـَؤؤـ اـيؤؤٙ  اإلسؤؤاللل 

ؿٙن  ٙوِْؿ طىل طجر ؿ و جر ؿأ ٕن ااٙؿؿ ايبًُؿ  ق اـذي جيِيْؿ وٓ 

ن هلؤٙ تؤٕ  ًا يًٌح  ًٙٓ يبثؾ تُؽ اـَُ ت اـّٙ ٓٛ طـ إدَٙم اـػؤطٓٛ حلن يَؤق

لؤؤٙ ل وؤؤيػ شؤؤقؿٛ ايبًؤؤُِع  خؤؤالف  ؤؤذا اـّمؤؤقز و ؤؤذا اخلؤؤروج اـؤؤذي يمؤؤ ون 

 ؿ طىل اؽرتاض حلّٔٙ لنٌٓقن ل اهتٙلْؿ  ٙخلروج، حلن  ذا لثؾ لٙ ؿٙن طُٓف لثالً 

 اـَقؽٓقن لـ ايبخٙـٌٙت ولـ اـتينٌٙت.

حلن يٍقـؤقا ٔف اطرتاف  ٕٔؤف خوؤٕ، ـَؤّْؿ يريؤدون  هلذا  ذا ؿٙن ؿْذا ليّٙه: حلوًٓ: 

َقاءً ﴿ـؤؤؤؤؤؤؤؤٓس ـؤؤؤؤؤؤؤؤف ضر ؿؤؤؤؤؤؤؤؤ  حلن ذاك اخلؤؤؤؤؤؤؤؤالف   يَؤؤؤؤؤؤؤؤـ ـؤؤؤؤؤؤؤؤف ضر:  قا َسؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤ ًُ ْٓ ]آل ﴾ـَ

ذاك ؿٙـٌحر اـنٙل تٍُك ؽٓف ؾٙذورة ٓ يٖ ر، حللٙ اـٓؤقم اـٌحؤر اـنؤٙل  [113عمران:

ٓ وجقد ـفأ وـذـؽ ؽٓؤٖ ر ؽٓؤف حلؾؤؾ ؾؤٙذورة، ولؤـ  ّؤٙ جؤٙء اخلوؤٕ ل  ؤذا اـٍٓؤٙس، 

 واهلل حلطُؿ ٔيؿ. 

شٓخّٙ دٌىَؿ اهلل  ذا اـَؤالم اـؤذي ذؿر ؤقه يمؤِؾ لؤـ ؿؤٙن صٓٚة  لداخُٛ:

ييتٍؤؤؤد ل إسؤؤؤ ء واـنؤؤؤٌٙت طٍٓؤؤؤدة اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح، ويؤؤؤرى اـر ق ٓؤؤؤٛ وإـق ٓؤؤؤٛ 

وإسؤؤ ء واـنؤؤٌٙت ويٌنؤؤ ٙ ؿؤؤ  يٌنؤؤ ٙ شؤؤٓخ اإلسؤؤالم ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ، ويؤؤدرس ل 

ن  غ ؿتٚ ا ؤـ تِٓٓؤٛ ول ؿتؤٚ ا ؤـ اـٍؤٓؿ،  ؤذا اـَؤالم يمؤُِْؿ صٙيبؤٙ حل ؤؿ يؤدطق

ااز ٓؤؤٛ  ؤؤذه ااز ٓؤؤٛ اـتؤؤل ٔحؤؤـ ٔيترب ؤؤٙ تًؤؤٙطد ل تٌريؤؤؼ إلؤؤٛ ول شؤؤؼ اـثؤؤقب 

 دتك حلدت  غ لٙ وصؾ  ـٓف ايبًُِقن.

صٓٚ شٓخّٙة  ذا ـق حلٔف سح  ٕٔف دزس وسح  ٕٔف يؤدطق  غ دؤزب ويؤدطقا 

اـّٙس  غ  ٓيف ويدطقا اـّٙس  غ ؿؤذا ـؤق حلٔؤف   يقؤح  ؤذـؽ ـَؤـ يبؤس لّؤف  ؤذا 

ًٙ يمِؾ  ذا اـنّػ؟ اـفء،    ؾ دََِؿ حليه
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 ال شؽ وـًٙن ااٙل حلٔوؼ لـ ـًٙن ايبٍٙل.. ـًؤٙن ااؤٙل حلٔوؤؼ لؤـ  اـمٓخ: 

ـًؤٙن ايبٍؤٙل، ـَؤـ حلٔؤٙ حلطُؤؼ طؤىل ؿاللؤؽ ٓ يَِؤـ حلن يٍؤٙل حل ؤؿ يؤدطقن، اَؤـ 

حلن يٍٙل ييتٍدوه ل ؾؤرارة ٌٔقسؤْؿ، ـَؤـ حل ؤؿ يؤدطقن دز ٓؤٛ ودطؤٙء  غ ايبّؤٙ ٞ 

 اَـ حل دًا، واـقاؾع يمْد طىل ذـؽ.  اـًٌُٓٛ  ذا ؼ 

  ذا لـ دٓٝ اـقاؾع.  لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 حللٙ لـ دٓٝ اطتٍٙد ؿ ٓ ٌٔٙيل  ٙطتٍٙد ؿ.  لداخُٛ:

حلٔٙ حلؾقل: ؿثؤ  لؤـ إدؤزاب إخؤرى اـؤذيـ ؿّؤٙ ُٔتٍؤل هبؤؿ  ّؤٙك و ّؤٙ  اـمٓخ: 

ًٌٔؤْؿ ٓ يٌٓؤدون  ؿ ليّٙ ل اـيٍٓدة، ـَـ ـًٓقا ليّٙ ل ايبؤّْٞ، ؽْؤؿ يٌٓؤدون حل

ؼؤؤ  ؿ، يريؤؤدون حلن يٌٓؤؤدوا ؼؤؤ  ؿ  ن ؿؤؤٙن  ّؤؤٙك ؽٙلؤؤدة ؽْؤؤل ٔٙؽُؤؤٛ حللؤؤٙ حلن يٌٓؤؤدو ؿ 

ؽٙلؤؤدة  ؤؤل واجٌؤؤٛ  ؤؤذا لؤؤٙ ٓ يٌيُقٔؤؤف،  ذًا:  ؤؤٖٓء يًؤؤتٌٓدون ـؤؤذوات حلًٌٔؤؤْؿ حللؤؤٙ حلن 

يّػؤؤؤوا اـؤؤؤدطقة ل حلوـئؤؤؤؽ اـّؤؤؤٙس اـؤؤؤذيـ يتَتُؤؤؤقن لؤؤؤـ دؤؤؤقهلؿ  ؤؤؤذا خؤؤؤالف لؤؤؤّْٞ 

ًٛ ، اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، ييّؤؤل: ٓ بٌؤؤ ًٙ دٓؤؤث  ؿؤؤٙن ؿؤؤٙن داطٓؤؤ ٙك حلن اـرجؤؤؾ اـداطٓؤؤٛ دٍؤؤ

  ؿ ؿ  ؾٙل ذـؽ اـراجز اـٌٍٓف:

 اـيُؿ  ن صٌُتف ؿث ، واـيِر طـ حتنُٓف ؾن ، ؽٍدم إ ؿ لّف ؽٕٙ ؿ.

ؽْذا اـتٍؤديؿ إ ؤؿ ؽؤٕٙ ؿ ا؛ طؤٙت ااز ٓؤٛ لؤٙ تيرؽؤف حل ؤدًا، حللؤٙ اإلسؤالم  ؤق 

ذا؟  ؤؤؤٕٙ ؿ  ٙـتقدٓؤؤؤد، ؤحؤؤؤـ اـٓؤؤؤقم ٓ اـؤؤؤذي ؾؤؤؤرر  ؤؤؤذاأ ٕن ٌٔؤؤؤل اإلسؤؤؤالم  ؤؤؤدحل  ؤؤؤ 

يقجد  تِع ؿٙن ؿٌ ًا حلو صؤً ًا  ٓ و ؤق  حٙجؤٛ  غ دطؤقة اـتقدٓؤد واـيؤٙ  ؿُؤف 

 َذا  حٙجٛ ـُتقدٓد، ؽَؿ وؿؿ طّدٔٙ لـ بٙطٙت وحلدؤزاب و غ نخؤره، و ؤذه 
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ًٙ ل حل ؤؤؤؤؿ رء يتيُؤؤؤؤؼ  ٙإلسؤؤؤؤالم حلٓ و ؤؤؤؤق اـتقدٓؤؤؤؤد،  دطقهتؤؤؤؤٙ ٓ وجؤؤؤؤقد هلؤؤؤؤٙ  صالؾؤؤؤؤ

ٜ حلن ايبنؤؤؤٌٓٛ وؾٌؤؤؤٜ  ّؤؤؤٙ  ؤؤؤؾ  ؤؤؤؿ يتِْؤؤؤقن لؤؤؤـ يٍقلؤؤؤقن هبؤؤؤذا اـقاجؤؤؤٚ وحلؿؤؤؤرر: ـٓؤؤؤ

 إوجٚ  ٕ ؿ يٌرؾقن اـَُِٛ.

 : .. (47:  27/ 848) اهلدى والنور /

صٓٚة شٓخّٙ ل  ذه ايبًؤٕـٛ:  ؤؾ تتنؤقر حلٔؤف اَؤـ حلن يٍؤقم دؤزب  لداخُٛ:

وحلن يتٌؤؤؤؤؼ بٙطؤؤؤؤٛ طؤؤؤؤىل  ٓيؤؤؤؤٛ وحللؤؤؤؤ  وٓ يَؤؤؤؤقن  ّؤؤؤؤٙك وٓء و ؤؤؤؤراء لؤؤؤؤـ حلجؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤذه 

 ٓٛ؟  ؾ تتنقرون  ذا يٍع ل اـقجقد؟ ااز 

 ٓ حلتنقر.  اـمٓخ: 

 ٓ  د حلن يتٌيف وٓء و راء.  لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

 و ذا اـقٓء ٓ يَقن  ٓ ـقادد  ق اخلٌُٓٛ.  اـمٓخ: 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 : .. (54:  58/ 848) اهلدى والنور /

ًٙ  ؤؿ يًؤتدـقن ل لثؤؾ حلط هلؤؿ  ؤذا  ؤٌيض إدـؤٛ صٓٚة شؤٓخّٙ حلي لداخُٛ: هؤ

َقى﴿لثؤؤؤؾ:  ؤؤؤ ٍْ رِب  َواـت  ؤؤؤ ـْ ىَل ا ُٔقا َطؤؤؤ َٙو ِ﴿..  [2]المائرررد :﴾َوَتَيؤؤؤ قا  َِحٌْؤؤؤِؾ اهلل  ُِ
]آل ﴾َواْطتَِنؤؤؤ

يؤؤٕتقن  ِثؤؤؾ  ؤؤذه إدـؤؤٛ ويهؤؤيق ٙ، تؤؤرى حلن  ؤؤذه إدـؤؤٛ ووؤؤيٜ ل  [103عمررران:
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 ؼ  لقويْٙ؟

قع اـؤؤؤؤؤذي ؿّؤؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤؤدحلٔٙه  ؤؤؤؤؤؿ   ٔتِؤؤؤؤؤف:  ؤؤؤؤؤذا أن حلٔؤؤؤؤؤٜ ذؿرتّؤؤؤؤؤل  ٙيبقوؤؤؤؤؤ اـمؤؤؤؤؤٓخ: 

ٌُقَن ﴿آسؤؤؤتدٓل  ؤؤؤق اـؤؤؤذي ييؤؤؤؿ إؽَؤؤؤٙر ل اـيؤؤؤٙ  اإلسؤؤؤاللل اـٓؤؤؤقم:  ؤؤؤ ًَ ْؿ َ ْ َوُ ؤؤؤ

ُّقَن ُصًّْيٙ ًِ ُْؿ ُ ْ  . [104]الكهف:﴾حَل  

 اهلل ايبًتيٙن.  لداخُٛ:

طُٓؤؤف طِؤؤؾ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح ل  ؾُؤؤٜ وٓ حلزال: ؿؤؤؾ ٔؤؤص طؤؤٙم   جيؤؤر اـمؤؤٓخ: 

هبذا ا؛زء  ق  دطٛ ل اإلسالم، ؽٙٔن دّٓ  يريدون حلن يًؤتدـقا  جزء لٙ ؽٙـيِؾ

َقى﴿هبؤؤؤذه أيؤؤؤٛ اـَريِؤؤؤٛ:  ؤؤؤ ٍْ رِب  َواـت  ؤؤؤ ـْ ىَل ا ُٔقا َطؤؤؤ َٙو  ؤؤؤؾ  َؤؤؤذا ؿؤؤؤٙن  [2]المائرررد :﴾َوَتَيؤؤؤ

ايبًؤؤُِقن إوـؤؤقن؟ ؾٙطؤؤدة لِْؤؤٛ جؤؤدًا تمؤؤِؾ إصؤؤقل واـٌؤؤروع، ؽؤؤٗذا لؤؤٙ حلتٍّْؤؤٙ 

ؤؤ ايبًؤؤُؿ ٔجؤؤٙ لؤؤـ حلن يَؤؤقن وـؤؤق ل جٙٔؤؤٚ وادؤؤ ٌِ ق اـهؤؤٙـٛ، اـتيؤؤٙون طؤؤىل رَ د لؤؤـ اـ

ًٙ ؽهؤؤالً طؤؤـ حلٔؤؤف ٓ  ًٙ سؤؤٌُٓ ًٌّؤؤل حلن يَؤؤقن ياـؤؤرب واـتٍؤؤقى يًٌّؤؤل حلن ٓ بؤؤٙـػ لّْجؤؤ

ًٙ، و ق لٌرق ؿ  حلٜٔ طىل طُؿ  ذـؽ وذح ذـؽ،  لٌرؾ

 : .. (.55:  20/ 848) اهلدى والنور /

ٛ طؤؤؤىل  خؤؤؤقة اإليؤؤؤ نة وأن لؤؤؤع اـػؤؤؤيط اـتٙسؤؤؤع وإر يؤؤؤع  يؤؤؤد ايبٙلؤؤؤٛ اـثٙلّؤؤؤ

وادؤؤد، سؤؤٖآت حلس ااًؤؤـ ايبقؤؤي ايبؤؤٕرس لنؤؤوٌك  ؤؤـ  سؤؤ طٓؾ اـًؤؤُٓ ين 

ـُياللٛ إـٌٙين حتٜ طّقان: إجق ؤٛ إـٌٙٔٓؤٛ طؤىل حلسؤئُٛ حلس ااًؤـ اـدطقيؤٛ، 

 ؤؤؤؤ ، ايبقاؽؤؤؤؼ 7370تؤؤؤؿ تًؤؤؤجٓؾ  ؤؤؤذا ايبجُؤؤؤس ل اـٓؤؤؤقم اـثٙـؤؤؤٝ طػؤؤؤ لؤؤؤـ رجؤؤؤٚ 

 م.7335ـُٓقم اخلٙلس لـ اـمْر اـثٙين طػ 

  د:حللٙ  ي
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ؽؤؤؤٗن  ؤؤؤذا ايبجُؤؤؤس لؤؤؤـ بُؤؤؤٛ ايبجؤؤؤٙـس اـتؤؤؤل لؤؤؤـ اهلل هبؤؤؤٙ طُّٓؤؤؤٙ  ؤؤؤٙ؛ُقس لؤؤؤع 

شٓخّٙ دٌىؤف اهلل تيؤٙغ وتؤقٓه ودؽؤع طّؤف ؿؤؾ سؤقء ولَؤروه، وؿؤٙن  ؤذا ايبجُؤس 

لؤـ  جؤرة رسؤقل اهلل طُٓؤف  7370اـيٙذ ل ـُٓٛ اـرا ع طػ لؤـ شؤْر رجؤٚ سؤّٛ 

ًٙ و رؿؤٛ وطِر ؤٙ اـنالة واـًؤالم، ل لَتٌؤٛ شؤٓخّٙ زاد ؤٙ اهلل سؤٌحٙٔف  وتيؤٙغ يِّؤ

  ٙخل  ودؽع طّْٙ ؿؾ لَروه.

ل  ذا ايبجُس دٌىَؿ اهلل ؾٌؾ حلن حلذؿر اـًٖال حلريد حلن حل ًَُؿ ؿالم اـمٓخ 

ر ٓع  ؤـ  ؤٙدي ايبؤدخظ دٌىؤف اهلل تيؤٙغ، ؽٍؤد اتنؤؾ س اـٌٙردؤٛ وصُؤٚ لّؤل حلن 

ـيُؤؿ حل ًَُؿ وبٓع صال َؿ و خقأَؿ اـًالم، وصُٚ لَّؿ حلن تّنؤحقا صٌُؤٛ ا

وحلن تّنحقا حل ّٙء اـدطقة اـًٌُٓٛ  تقدٓد  جْؿ وآتٌٙق طىل ؿتٙب رهبؿ وسّٛ 

ٌْٔٓؿ طُٓف اـنالة واـًالم وترك ايبحد ٙت لؤـ إلؤقر اـتؤل  يؤؾ اـًؤٌُٓع ل 

َؿ ؿُِؤٛؤ تقجؤؤف  غ ًٔؤؤتِع لؤّؤ ء اهلل تيؤٙؤ ن شؤٙؤ ْؿ اـٌؤؤع، ؽؤٗؤ ؿؤؤؾ  ؤؤالد اـؤؤدٔٓٙ بتٌُؤؤقن ؽؤٓؤ   ٓؤّؤ

 . ن شٙء اهلل تيٙغ حلواصؾ ل سٖايل، دٌىَؿ اهللـمٌٙب اـدطقة اـًٌُٓٛ  ؿ  

 ؾٌؾ ؿؾ رء حلؾقل: طُٓؽ وطُٓف اـًالم ورمحٛ اهلل و رؿٙتف. اـمٓخ: 

حلؾؤؤقل: ـؤؤٓس طّؤؤدي رء  ِّٙسؤؤٌٛ لؤؤٙ صٌُؤؤف إخ اـؤؤدؿتقر اـر ٓؤؤع جؤؤزاه اهلل خؤؤ ًا 

اٙ َٔرره دالً  طؤىل لًؤٙلع  خقأّؤٙ وؼؤ  ؿ لؤـ وجؤقب اـتًِؤؽ  ؤ  ؿؤٙن طُٓؤف 

اـنٙـح، وحلّٔٙ ٓ َٔتٌؤل ل اـيقؤ ااؤٙض  ؤٕن ييتٍؤد ايبًؤُؿ حلٔؤف يَتٌؤل اـًُػ 

 ٙـرجقع  غ اـَتٙب واـًؤّٛ ؽٍؤط دون حلن يرجؤع  غ اـينؤِٛ ؿؤ  حلؾؤقل، حلٓ و ؤق 

اـتًِؤؤؤؤؤؽ  ؤؤؤؤؤ  ؿؤؤؤؤؤٙن طُٓؤؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤؤٙـح، وحلّٔؤؤؤؤؤٙ ٓ ٌٔؤؤؤؤؤرق ل ذـؤؤؤؤؤؽ  ؤؤؤؤؤع اـًٙيؤؤؤؤؤٛ 

اؤؤٙ جؤؤٙء ل اإلسؤؤالم، واـقسؤؤُٓٛ، وحلن ايبًؤؤُِع طُؤؤْٓؿ حلن هيتِؤؤقا  ؤؤٕٙ ؿ ؽؤؤٕٙ ؿ 

 و ذا ؿٙن ٓ  د لـ اـٌدء  فء  ٙـًٌّٛ ـٌيض اـٌالد.. 
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شٓخّٙة  ٙـًٌّٛ ـًُٖال اـذي ؿٙن ل ايبجُس اـًٙ ؼ، ودّٓ  تؤٕخر  لداخُٛ:

 ايبجُس رحليتؿ حلن يٖجؾ  ٍٓٛ ا؛قاب طُٓف ل  ُس نخر.

ًٙ طَُٓؿ، وحلؿِؾ ليَؿ  ٍ ٓٛ لٙ ؽٕريد حلن حلطٓد  نطٛ اـًٖال اـذي ؿٙن لورود

ؿّٜ  ندد اـَالم ؽٓف، وذـؽ لـ ايبيُقم شٓخّٙ ييّل حلن اـدطقة اـًٌُٓٛ ل لّذ 

ؽؤؤرتة ؿٙٔؤؤٜ وهلل ااِؤؤد تتؤؤّيؿ  ٍؤؤقة اـنؤؤػ و ٙسؤؤؽ اـنؤؤػ وتؤؤرا ط اإلخؤؤقة  ٓؤؤّْؿ 

اـٌؤؤع طؤؤىل ؿتؤؤٙب رهبؤؤؿ وسؤؤّٛ ٌٔؤؤْٓؿ طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم واـرجؤؤقع  غ طُ لْؤؤؿ 

ء رجيؤؤقا  غ طُ لْؤؤؿ وطرؽؤؤقا ؿُؤؤ  جؤؤد هلؤؤؿ جديؤؤد حلو دؤؤدث لؤؤـ ايبحؤؤد ٙت ر

 ااؼ ل ذاـؽ.

ـَؤؤؤـ  ؤؤؤدحل ل صؤؤؤػ اـؤؤؤدطقة اـًؤؤؤٌُٓٛ لؤؤؤـ اـمؤؤؤٌٙب، وؾؤؤؤد يَؤؤؤقن اؤؤؤـ  ؤؤؤؿ حلؿؤؤؤرب، 

ييّؤؤل: ل اـًؤؤـ رحلوا  غ حلن يتجْؤؤقا  غ طِؤؤؾ تّىِٓؤؤل ودؤؤزس وؼؤؤ  ذـؤؤؽ، إلؤؤر 

اـؤؤذي جيؤؤؾ ؿُِؤؤٛ اـؤؤدطٙة تتٌؤؤٙوت ؽؤؤٓ   ٓؤؤّْؿ  ؤؤع لقجؤؤٚ ذـؤؤؽ و ؤؤع محؤؤرم  ؤؤذا، 

ٕلر يٍقل ؿذا ويٍقل ؿذا دتك اختُط إلر طىل ؿثؤ  لؤـ صٌُؤٛ و ع لتقسط ل ا

 اـيُؿ.

وٓ بٌؤؤٙؿؿ شؤؤٓخّٙ حلن  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ ؿؤؤؿ حل ؤؤرت ل صؤؤٌقف  خقأّؤؤٙ ول ؿُِؤؤٛ 

 خقأّؤؤؤٙ دتؤؤؤؤك  ؤؤؤؤدحل  ّؤؤؤٙك لؤؤؤؤـ يًؤؤؤؤٙيل و ّؤؤؤٙك لؤؤؤؤـ جيٌؤؤؤؤقا و ّؤؤؤٙك ؿؤؤؤؤذا و ّؤؤؤؤٙك ؿؤؤؤؤذا، 

  اـًٖال:وذؿرت ـَؿ 

ٓ تٍقم ـُدطقة اـًٌُٓٛ ؾٙلِٛ  لٙ دَؿ اـذيـ يٌيُقن  ذه اـتّىٓ ت، ويٍقـقن

  ٓ هبذه اـتّىٓ ت.

واـتّىٓ ت صٌٓيتْٙ حلو  ٓئتْؤٙ: رجؤؾ يوُؤٚ لؤـ اـّؤٙس  ٓيؤٛ حلو طْؤدًا ؽٌٓٙييقٔؤف 
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إؿؤرب   حلو ييٙ دوه طىل  ذا إلر،  ؿ  يد ذـؽ إلراء اـنًٙر يَؤقن طُؤْٓؿ حللؤ

حلو ؼؤ  ذـؤؽ،  لّْؿ، و َذا يَؤقن ؿؤ  ييؤربون طّؤف  ؤٙـتّىٓؿ اهلرلؤل حلو اـيٍّؤقدي

 واختٌُٜ ؿُِٛ اـّٙس ل  ذا حلٕلر.

ؽٕـٍٓؤؤؤؤؤٜ طُؤؤؤؤؤَٓؿ  ؤؤؤؤؤذا اـًؤؤؤؤؤٖال، وذؿؤؤؤؤؤرتؿ ؽٓؤؤؤؤؤف جؤؤؤؤؤقا َؿ وؿُِؤؤؤؤؤتَؿ اـقؤؤؤؤؤ ٛ 

ااٙسؤؤِٛ ل  ؤؤذا إلؤؤر،  ٓ حلين ؿّؤؤٜ ل صؤؤدد اـمؤؤٌف حلو إدـؤؤٛ اـتؤؤل يًؤؤتدـقن هبؤؤٙ 

قا ﴿طىل لٙ يذ ٌقن  ـٓف، ؽذؿرت ـَؿ حل ؿ يًتدـقن  يِقم ؾقـف تيٙغ:  ُِ َواْطتَِن

ُٔقا ﴿وأيؤٙت اـتؤل تؤدل طؤىل آجؤت ع:  [103]آل عمرران:﴾َحٌِْؾ اهلل ِ َبًِٓيٙ ِ  َٙو َوَتيَؤ

َقى  ٍْ رِب  َواـت  ـْ  .[2]المائد :﴾َطىَل ا

ؽَّؤؤتؿ دٌىَؤؤؿ اهلل ل صؤؤدد اـَؤؤالم طؤؤىل ؾٙطؤؤدة صٙيبؤؤٙ ٌْٔؤؤتؿ طّْؤؤٙ ل ؿتؤؤٌَؿ 

 ؤؤف و ٙـًؤؤَؿ، و ؤؤل: حلن ؿؤؤؾ طِؤؤقم   يؤؤرد طِؤؤؾ اـًؤؤُػ طؤؤىل  يؤؤض حلجزالؤؤف حلو 

  ٙهلٓئٛ اـتل  ل لتّٙزع ؽْٓٙ، ؽَٓقن اـيِؾ  ذـؽ يَقن  دطٛ.

ٔحـ  ن شٙء اهلل ّٔتىر لَّؿ تٌنٓالً ل  ذه اـٍٙطدة، ؤّتىر لؤَّؿ  ن شؤٙء اهلل 

ًٙ ـتًؤِيقا لؤٙذا يٍقـؤقن دتؤك ٔيؤرفأ ّٕٔؤٙ ؽؤٓ   يؤد شؤٓخّٙ ٍٔٙ ؤؾ  ؤذه  صدرًا واسي

ل وادي، و ؤؤذا ل لديّؤؤٛ إشؤؤٓٙء ؿؤؤؾ لّؤؤٙ..  ؤؤذا ل سؤؤْؾ، وذاك ل جٌؤؤؾ، و ؤؤذا 

ٍٔٙ ؤؤؾ  ؤؤذه إشؤؤٓٙء، ؽٕردٔؤؤٙ حلن ٔيؤؤرف ا؛ؤؤقاب لؤؤَّؿ طًؤؤك حلن يٌّيّؤؤٙ اهلل سؤؤٌحٙٔف 

 وتيٙغ  ِثؾ  ذا ا؛قاب وتوِئـ اـٍُقب  ٕلر اهلل طز وجؾ. 

ًٔؤؤٕل اهلل ذـؤؤؽ، وؾٌؤؤؾ ا؛ؤؤقاب حلريؤؤد حلن اـٌؤؤٜ اـّىؤؤر  غ حلن ايبًؤؤُؿ ٓ  اـمؤؤٓخ: 

ًٙ، و ؤؤق: حلن يتٌؤؤؼ ايبًؤؤُِقن ؽهؤؤالً يًٌّؤؤل حلن يوِؤؤع ؽؤؤٓ   ؤؤق لًؤؤتحٓؾ طؤؤٙدة  وذطؤؤ

طؤؤـ ؼؤؤ  ؿ طؤؤىل ؿؤؤؾ لًؤؤٕـٛ بتٌُؤؤقن ؽْٓؤؤٙ، و ٔؤؤ  طُّٓؤؤٙ ٔحؤؤـ حلن ٔؤؤدطق  غ ااؤؤؼ 
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اـذي ٖٔلـ  ف ؤديـ اهلل  ؤف  ؤؿ ٓ طُّٓؤٙ  يؤد ذـؤؽ اسؤتجٙب اـّؤٙس ـؤدطقة ااؤؼ حلو 

َؽ ﴿: ¢  يًؤؤتجٌٓقاة و ذا ؿؤؤٙن اهلل طؤؤز وجؤؤؾ يٍؤؤقل ـٌّٓؤؤف  ؤؤ ًَ ٌْ َٔ ِٙخٌع  ؤؤَؽ َ ؤؤ  ُ َي َُ ىَل  َؽ َطؤؤ

ٙ ًٌ  حَلَسؤؤ
ِٝ ؤؤَذا اْاَؤؤِدي ِلُّؤؤقا هِبَ ْٖ ِٙرِ ْؿ  ِْن َ ْ ُي ، ؽؤؤ ذا يٍؤؤٙل ـّؤؤٙ ٔحؤؤـ ؤحؤؤـ [6]الكهررف:﴾نَ ؤؤ

؟ ؽٍٓؤؤٙل ـّؤؤٙ حلوؤؤيٙف حلوؤؤيٙف لؤؤٙ ؾٓؤؤؾ ـٌُّؤؤل ¢طّؤؤدٔٙ ٍٔوؤؤٛ لؤؤـ  حؤؤر طُؤؤؿ اـرسؤؤقل 

¢. 

هلؤؤذا لؤؤٙ يًٌّؤؤل حلن ٌَٔؤؤر حلن ٍّٔؤؤع  ؤؤذا و ؤؤذا، و ؤؤذا و ؤؤذا، و ٔؤؤ  حلن ٍُٔؤؤل دطقتّؤؤٙ 

دجتّٙ اـتؤل لتيّؤٙ اهلل طؤز وجؤؾ حلو حلٔيؤؿ اهلل هبؤٙ طُّٓؤٙ،  ؤؿ حلن ِٔيضؤ  وحلن ٍٔر ٙ لع

ًٙ ـّيِؾ    طُِّٙ.  ؾدل

ًٛ ـٍد  دا يل ل  ذه اـًّع اـوقيُؤٛ وحلٔؤٙ   يد  ذه اـَُِٛ ايبقجزة حلؾقل: دٍٍٓ

حلدرس اـَتٙب واـًّٛ ولٙ ؿٙن طُٓؤف سؤٌُّٙ اـنؤٙـح ريض اهلل طؤّْؿ  نؤقرة طٙلؤٛ، 

اـٌؤؤؤؤدع لؤؤؤؤـ ٔٙدٓؤؤؤؤٛ  ٙٔٓؤؤؤؤٛ، ؽٍؤؤؤؤد  ؤؤؤؤدا يل حلن اـٌؤؤؤؤدع ل  وحلدرس ؾقاطؤؤؤؤد حلو حلصؤؤؤؤقل طُؤؤؤؤؿ

اـًٙـٚ و ل اـتل يًِْٓٙ اإللؤٙم اـمؤٙصٌل  ٙـٌؤدع اإلوؤٙؽٓٛ ٓ بُؤق  دطؤٛ لّْؤٙ حلن 

يَقن هلٙ حلصؾ طؤٙم ل اـَتؤٙب حلو ل اـًؤّٛ، وحلن لٕخؤذ ايبٌتدطؤٛ سؤقاء ؿؤٙٔقا لؤـ 

ٓئٛ، حلو اـيُؤؤؤ ء اـؤؤؤذيـ اجتْؤؤؤدوا وذ ٌؤؤؤقا  غ تًٍؤؤؤٓؿ اـٌدطؤؤؤٛ:  غ  دطؤؤؤٛ دًؤؤؤّٛ وسؤؤؤ

ؾًؤؤِق ٙ  غ إؾًؤؤٙم اخلًِؤؤٛ اـتؤؤل يؤؤدور طُْٓؤؤٙ إدَؤؤٙم اخلًِؤؤٛ، حلو ؿؤؤٙٔقا لؤؤـ 

صؤؤالب اـيُؤؤؿ حلو لؤؤـ طٙلؤؤٛ ايبًؤؤُِع، ؿؤؤؾ  ؤؤٖٓء و ؤؤٖٓء، و ؤؤٖٓء ٓ ييؤؤدلقن حلن 

  تجقا طىل  دطتْؿ  ّص طٙم.

 ؤؤؤؤؿ يَؤؤؤؤقن لقؾؤؤؤؤػ حللثٙـّؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤـ حلتٌؤؤؤؤٙع اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح حلن يٍقـؤؤؤؤقا وـؤؤؤؤق  جُِؤؤؤؤٛ 

ًٙ، حلن ٍٔؤقل: ـؤؤق ؿؤؤٙن خؤؤ ًا  فتقؤة، وؾؤؤد  تؤؤٙجقن ًٙ شؤؤٙؽٓ  غ تٌنؤُْٓٙ و ٓٙ ؤؤٙ  ٓٙٔؤؤ

 ـًٌٍقٔٙ  ـٓف، حلو:
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ريوكللخريخللاريبريع مللسلري لل ري لل  

 

 

 

ريوكخريرشريبريعبتلاعلري ل ريخ ل  

ؽحٓؤؤؤّ   تجؤؤؤقن طؤؤؤىل  ؤؤؤدطتْؿ  ٔؤؤؤ   تجؤؤؤقن  ؤؤؤّص طؤؤؤٙم، ولؤؤؤٙ لؤؤؤـ  دطؤؤؤٛ لؤؤؤـ  

ًٙ طؤؤؤؤـ اإللؤؤؤؤٙم اـمؤؤؤؤٙصٌل حلٔؤؤؤؤف يًؤؤؤؤِٓف  ٙـٌدطؤؤؤؤٛ اإلوؤؤؤؤٙؽٓ ٛ  ٓ اـًٍؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤذي ٍُٔؤؤؤؤٜ نٌٔؤؤؤؤ

ًٙ، وـؤؤٓس ـّؤؤٙ دجؤؤٛ  ٓ حلن اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح   ييُِؤؤقا  ًٙ طٙلؤؤ وجيؤؤدون طؤؤىل ذـؤؤؽ ٔنؤؤ

 هبذا ا؛زء اٙ يمُِف ذـؽ اـّص اـيٙم.

ؤحؤؤـ ٔحِؤؤد اهلل طؤؤز وجؤؤؾ حلٔؤؤف ٓ يؤؤزال  ّؤؤٙك ؿثؤؤ  لؤؤـ اـًؤؤّـ اـتؤؤل جؤؤرى طُْٓؤؤٙ 

ًٙ يبٙ ؿٙن طُٓف اـٌّؤل  .. ٓ يؤزال اـّؤٙس دتؤك حلوـئؤؽ اـؤذيـ ¢اـًُػ اـنٙـح اتٌٙط

ًٙ  وؤٙؽٓٛ، ي يُِقن  ٙـيػات  ؾ  ٙيبئٙت لـ اـٌدع   يٌتؤدطقا ل تُؤؽ اـًؤّـ  ؤدط

وـذـؽ ؽُٓس أن ؿاللل لؤع  ؤٖٓء ايبٌتدطؤٛأ ٕن ؿاللؤل  ٔؤ  يتقجؤف  غ اـؤذيـ 

ؿؤؾ  دطؤٛ وؤالـٛ، وؿؤؾ وؤالـٛ ل » ؿ ليّٙ ل طِقم ؾقـف طُٓف اـنالة واـًالم: 

 . شٙ ـٓس لّف ؽْق ردلـ حلددث ل حللرٔٙ  ذا ل»: ¢، وؾقـف شاـّٙر

حللٙ اـَالم لع حلوـئؽ ؽٌحثف صقيؾ وصقيؾ جدًا، ؽٕٔٙ وجدت حلن ؿث ًا اٙ يٌيُف 

 يؤؤؤض حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ وحل ؤؤؤؾ ااؤؤؤديٝ لؤؤؤـ إلؤؤؤقر اـتيٌديؤؤؤٛ  ٔؤؤؤ  يّوٍُؤؤؤقن ـُيِؤؤؤؾ هبؤؤؤٙ 

 ّنؤؤقص طٙلؤؤٛ، ويَتٌؤؤقن ل آسؤؤتدٓل هبؤؤٙ طؤؤىل ذـؤؤؽ، وٓ جيؤؤدون هلؤؤؿ لٕخؤؤذًا 

ٔتٌؤؤؼ ليْؤؤؿ طؤؤىل اإلَٔؤؤٙر طُؤؤْٓؿ، وؿؤؤ  يٍؤؤٙل:  ن   ٓ لٕخؤؤذ حل ؤؤؾ اـٌؤؤدع اـؤؤذيـ ٔحؤؤـ

حلًٔؤؤك ؽُؤؤـ حلًٔؤؤك، ؿّؤؤٜ ؾؤؤرحلت لٍؤؤًٙٓ ل  ُؤؤٛ اـًؤؤٌُٓٛ ا؛ٙليؤؤٛ اـًؤؤٌُٓٛ اـتؤؤل ل 

جؤقاز اـؤدطٙء  اهلّد ٔيؿ، ٕدؤد طُؤ ء ااؤديٝ  ّؤٙك.. يؤذ ٚ ل  ؤذا ايبٍؤٙل  غ

ًٛ ويٕيت  ٙستدٓل طىل لٙ ذ ٚ  ـٓف    ٔحـ ل صدده أن  لـ  يد اـنالة بٙط

ؿؤؤ  يؤؤذؿر ذـؤؤؽ شؤؤٓخ اإلسؤؤالم  ¢آسؤؤتدٓل  ٙـيِقلؤؤٙت، ؤحؤؤـ ٔيُؤؤؿ حلن اـٌّؤؤل 

ا ؤؤؤـ تِٓٓؤؤؤٛ وا ؤؤؤـ اـٍؤؤؤٓؿ ا؛قزيؤؤؤٛ، وؿؤؤؤؾ لؤؤؤـ سؤؤؤٙر طؤؤؤىل درهبؤؤؤؿ: حلن آجؤؤؤت ع طؤؤؤىل 
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اـؤؤدطٙء  ؤؤؾ آجؤؤت ع طؤؤىل اـؤؤذؿر طٍؤؤٚ اـنؤؤالة  ؤؤؾ ول ؼؤؤ  اـنؤؤالة  ٔؤؤ   ؤؤل لؤؤـ 

ااؤديٝ يّؤزع لّؤزع  محد ٙت إلقر، ؽقجؤدت  ؤذا اـيؤٙ  اـٌٙوؤؾ و ؤق لؤـ حل ؤؾ

 .¢حلوـئؽ ايبٌتدطٛ اـذيـ  تجقن  ٙـيِقلٙت ل رء   يٍّؾ طـ رسقل اهلل 

وؾُؤؤٜ:  ّؤؤٙك لؤؤـ اـًؤؤّـ لؤؤٙ ٓ يؤؤزال اـّؤؤٙس ااِؤؤد هلل ييُِؤؤقن هبؤؤٙ ويبؤؤٙ يُحٍؤؤقا 

هبؤؤٙ  دطؤؤٛ  وؤؤٙؽٓٛ، ؽؤؤٕضب أن لؤؤثالً:  ّؤؤٙك لًؤؤٕـٛ خالؽٓؤؤٛ:  ؤؤؾ يرؽؤؤع يديؤؤف اـؤؤذي 

ؾؤد رؽؤع يديؤف  ¢ع حلٔؤف ؾؤد  ٌؤٜ ل ا؛ُِؤٛ حلن اـٌّؤل يٍّٜ ل ؾّقت اـقتر حلم ٓ؟ لؤ

ل ؾّؤؤقت اـؤؤقتر دٓؤؤّ  دطؤؤٙ طؤؤىل اـؤؤذيـ ؾتُؤؤقا اـًؤؤٌيع لؤؤـ اـٍؤؤراء ل صؤؤالة اـٌجؤؤر 

وجؤؤد طؤىل ؾؤؤقم ؿؤؤ  وجؤد طؤؤىل حلوـئؤؤؽ،  ¢وؿؤ  يٍؤؤقل حلٔؤس: لؤؤٙ رحليؤؤٜ رسؤقل اهلل 

 ؿٓػ؟ 

 ؾُٜ: ؾّقت اـقتر.  لداخُٛ:

ٓس ل ؾّؤقت اـؤقترأ ٕين حلردت ؾّؤقت اـؤقتر ؾُؤٜ لؤـ ؾٌؤؾ، حللؤٙ  ؤذا ـؤ اـمٓخ: 

حلن حلؾقل: ؽدطٙ طُؤْٓؿ ل صؤالة اـٌجؤر حلي ٔيؤؿ، وؿؤٙن يرؽؤع يديؤف، طؤىل اـؤرؼؿ لؤـ 

 ًٙ حلن  ؤؤذا ييوّٓؤؤٙ لٌتؤؤٙح  ؤؤقيز رؽؤؤع اـٓؤؤديـ ل ؾّؤؤقت اـّٙزـؤؤٛ أن ـَّّؤؤٙ ٔجؤؤد حليهؤؤ

 ّؤؤؤٙك  يؤؤؤض أ ؤؤؤٙر طؤؤؤـ طِؤؤؤر  ؤؤؤـ اخلوؤؤؤٙب وؼؤؤؤ ه حل ؤؤؤؿ ؿؤؤؤٙٔقا يرؽيؤؤؤقن حليؤؤؤدهيؿ ل 

ًٙ.ؾّقت اـقتر.. اـق  تر، لع  ذا ؾٓؾ وؾٓؾ، يػع حلو ٓ يػع، ٔدع  ذا جٌٙٔ

 ّؤؤٙك لؤؤقاصـ ل اـنؤؤالة يػؤؤع ؽْٓؤؤٙ اـؤؤدطٙء و خٙصؤؤٛ ؾقـؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤالم دٓؤؤّ  

، و ّٙك ااديٝ اـذي يرويف اـمٓخٙن ش ؿ ـٓتخ  لـ اـدطٙء لٙ شٙء»ذؿر اـتمْد: 

: ¢اهلل  حلو حلدؤؤدمهٙ لؤؤـ دؤؤديٝ حلس  ريؤؤرة ريض اهلل تيؤؤٙغ طّؤؤف ؾؤؤٙل: ؾؤؤٙل رسؤؤقل

ؽٗذا  دحل ايبنظ يٌّذ  ش ذا جُس حلددؿؿ ل اـتمْد إخ  ؽًُٓتيذ  ٙهلل لـ حلر ع»
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وؾؤؤد  ٌؤؤٜ  شيًؤؤتيٓذ  ؤؤٙهلل لؤؤـ حلر ؤؤع  ؤؤؿ يتخؤؤ  لؤؤـ اـؤؤدطٙء لؤؤٙ شؤؤٙء» ؤؤذا إلؤؤر اـٌّؤؤقي: 

اـُْؤؤؤؿ اؼٌؤؤؤريل لؤؤؤٙ ؾؤؤؤدلٜ ولؤؤؤٙ »ل صؤؤؤحٓح لًؤؤؤُؿ حلٔؤؤؤف ؿؤؤؤٙن يٍؤؤؤقل:  ¢طؤؤؤـ اـٌّؤؤؤل 

 ره. غ نخ شحلخرت ولٙ حلهرت ولٙ حلطُّٜ

ًٙ أن حلدؤدث رؽؤع اـٓؤؤديـ ل  ؤذا اـؤدطٙء، و ؤؤذا لثؤٙل، لثؤؤٙل  تؤرىة ـؤق حلن محؤؤد 

ول  ¢لـ طػات إلثُٛ اـتل ٓ تزال اـًّٛ طىل لؤٙ ؿٙٔؤٜ طُٓؤف ل طْؤد اـٌّؤل 

 طْد اـًُػ اـنٙـح   يهػ  ـْٓٙ رء لـ ايبحد ٙت.

 ؤؤؤق   ؤؤؤذا ؿِثؤؤؤٙل: ـؤؤؤق حلن رجؤؤؤالً رؽؤؤؤع يديؤؤؤف ل  ؤؤؤذا اـؤؤؤدطٙء..  ؤؤؤذا اـؤؤؤدطٙء اـؤؤؤذي

ًٛ تًٙطده طىل رؽع اـٓديـ؟ ٓ شؽ  ًٙ طٙل لػوع ؿ  ذؿرٔٙ، ترىة حلٓ جيد ٔنقص

 ن »وٓ ريٚة وذـؽ ليروف طّد صالب اـيُؿ ؿِثؾ ؾقـف طُٓف اـنالة واـًؤالم: 

ٓ شؤؤؽ حلن ٓ  شاهلل طؤؤز وجؤؤؾ ـًٓؤؤتحٓل لؤؤـ طٌؤؤده  ذا رؽؤؤع يديؤؤف حلن يردمهؤؤٙ خؤؤٙلٌتع

اـٍؤؤديؿ واـًؤؤٌُٓع ل اـتيٌؤؤ  ا؛ديؤؤد  حلؾؤؤقل ؽٍؤؤط حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ ل اـتيٌؤؤ 

 ؿ ليّٙ  ٕن رؽع اـٓديـ  ٙ  ّٙ ـٓس لـ اـًّٛ ل رء،  ؾ  ل اـٌدطؤٛ  يّْٓؤٙ.. ٓ 

ن  ٖٓء ؽٍؤط سؤَٓقٔقن ليّؤٙ،  ؤؾ دتؤك حل ؤؾ اـٌدطؤٛأ ٕ ؤؿ وااِؤد هلل  غ  حلؾقل 

 أن   يّتٌْقا ـدخقل  ذا اـٌرع  ذاك اـّص اـيٙم.

ًٙ حلراد  حلن ييٙٔؤؤؤؤدٔٙ ؿؤؤؤؤ  ييٙٔؤؤؤؤدٔٙ ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ شؤؤؤؤٌٙ ّٙ اـٓؤؤؤؤقمة اـمؤؤؤؤٓخ ؽِثٙـؤؤؤؤف حلن لٌتؤؤؤؤدط

صؤؤحح ٔحؤؤـ ٔهؤؤيػ.. دًؤؤـ  ؤؤذا حلؾؤؤرب  غ اـتهؤؤيٓػ..  غ نخؤؤره، ـؤؤق حلراد حل ؤؤؾ 

اـٌدطٛ حلو حلدد ؿ طىل إؾؾ حلن ييٙٔدٔٙ ويٍقل ؿ  يٍقـقن ل ؿؾ اـٌدع اإلوٙؽٓٛ 

طُؤؤْٓؿ؟  ؤؤذه: يؤؤٙ حلخؤؤل لؤؤٙذا ؽْٓؤؤٙ؟ة رؽؤؤع اـٓؤؤديـ اـرسؤؤقل ؾؤؤٙل ؿؤؤذا وؿؤؤذا،  ؤؤ ذا ٔؤؤرد 

ًٛ يبثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا اـَؤؤؤالم:  ؤؤؤذا ٔؤؤؤص طؤؤؤٙم طؤؤؤىل  ـؤؤؤٓس طّؤؤؤدٔٙ حل ؤؤؤدًا  ٓ لؤؤؤٙ سؤؤؤٌؼ  ٓٙٔؤؤؤف لٍدلؤؤؤ

 ا؛ؤقاب:اـرحلس واـيع، ـَـ اـذي ٔوؤؼ  ؤف  ؤؾ صٌٍؤف ل  ؤذا ا؛ؤزء  خنقصؤف؟ 
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 ٓ  ذًا:

ريوكللخريخللاريبريع مللسلري لل ري لل  

 

 

 

ريوكخريرشريبريعبتلاعلري ل ريخ ل  

ًٙ:  ّؤٙ يؤدخؾ جزلٓؤٙت ؿثؤ ة وؿثؤ ة جؤداً   ، ٓ هيِّؤٙ ا؛زلٓؤٙت اـتؤل ؿ  ؾُٜ نٌٔ

ًٙ ليػؤ اـًؤُػ طؤىل  َٔٙر ؤٙ سؤقاء ؿٙٔؤٜ ل إذان،  ٔحـ ٔتٌؼ وااِؤد هلل بٓيؤ

 حلو ل اـنالة، حلو ل اـنٓٙم، حلو ل ااٞ، حلو ل اـيِرة،  غ نخره.

وـيَُؤؤؿ تؤؤذؿرون حلٔؤؤف ؾؤؤد ينؤؤ يل بؤؤع  يؤؤض اـٌؤؤدع ل لّٙسؤؤؽ ااؤؤٞ واـيِؤؤرة 

 ء اهلل آٔتٌٙع  ف. لثالً، وصٌيٜ ووزطٜ وأتٌع لـ شٙ

ؽؤؤٕؾقل:  ن اـٌؤؤدع اـتؤؤل ٔريؤؤد حلن ِٔثؤؤؾ هلؤؤذا ـًؤؤّٙ  حٙجؤؤٛ اؤؤٙ  ؤؤق ليؤؤروف، ـَؤؤـ 

حلريد حلن ٔذؿر أن وؿ  يٍقـقن ل  ذا اـزلٙن: حلن ٔهع اـٍّٙط طـ ااروف، ؿّٙ 

ؾؤؤؤؤد ـٌتّؤؤؤؤٙ اـّىؤؤؤؤر  غ حلن  يؤؤؤؤض حل ؤؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤذيـ يؤؤؤؤذ ٌقن  غ اـيِؤؤؤؤؾ  ٍقـؤؤؤؤف طُٓؤؤؤؤف 

  ٔ  يٍيقن ل  ذه ايبخٙـٌٛ. شوحلطٌقا اـُحك»اـًالم: 

وـَّؤؤؤل حلريؤؤؤد حلن حلـٌؤؤؤٜ اـّىؤؤؤر  غ اـوريؤؤؤؼ اـتؤؤؤل يَِؤؤؤـ ٕدؤؤؤدٔٙ حلن ييتِؤؤؤد طُٓؤؤؤف 

دٓؤؤّ  ٍٔؤؤقل:  ن  ؤؤذا ا؛ؤؤزء لؤؤـ اـؤؤّص اـيؤؤٙم   جيؤؤري اـيِؤؤؾ  ؤؤف، لؤؤٙ  ؤؤق اـوريؤؤؼ؟ 

ًٛ لٙ ٓ ٔمؽ  ؤؾ ٔجؤزم  ٕ ؤٙ  دطؤٛ،  ؽٍد طقدٔٙ حل ؾ اـٌدطٛ حلّٔٙ  ذا حلَٔرٔٙ طُْٓؿ  دط

يقجد طّدك دديٝ يّْك طـ ذـؽ؟ ؽّحـ ـًّٙ  حٙجٛ  غ  َٔٙر ؿؤؾ يٍقـقا:  ؾ 

  دطٛ  ّص خٙص،  ٔ  ٔحـ َٔتٌل  مٓئع ا ّع: حلددمهٙ:

ًٙ ل  يؤؤؤض إدٙديؤؤؤٝ اـنؤؤؤحٓحٛ، ـَؤؤؤـ اآٍٍؤؤؤٛ حلن  اـيِؤؤؤقم اـؤؤؤذي ذؿرٔؤؤؤٙه نٌٔؤؤؤ

آستدٓل هبذا اـيِقم بمك حلن يدخؾ ؽٓف لٙ حلدخُّؤٙ ٔحؤـ ل طِقلؤٙت حلخؤرى، 

 غ ذـؤؤؤؤؽ اـهؤؤؤؤٙ ط يبيرؽؤؤؤؤٛ حلن  ؤؤؤؤذا ا؛ؤؤؤؤزء   ييِؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤف، ؽؤؤؤؤ   ؤؤؤؤق  ؽؤؤؤؤال  ؤؤؤؤد حلن ٍٔؤؤؤؤرن
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حلو لؤـ  يؤده    ¢اـهٙ ط؟ ٓ، شؽ حلن  ّٙك  يض إلؤقر ؾؤد ٍٔؤؾ  ـّٓؤٙ حلن اـٌّؤل 

 يٌيؾ ذـؽ، ـَـ  ذا ل اـقاؾع ؾُٓؾ جدًا.

تؤؤذؿرون لؤؤثالً ل صؤؤحٓح لًؤؤُؿ لؤؤـ دؤؤديٝ جؤؤٙ ر ؽؤؤٓ  حلذؿؤؤر يٍؤؤقل  ٕٔؤؤف   يَؤؤـ 

ًٛ حلو ٔحؤؤق ذـؤؤؽ، ؽْؤؤذا لالة اـيٓؤؤديـ، وٓ اـنؤؤالة جٙـنؤؤ ¢إذان ل طْؤؤد اـٌّؤؤل  يؤؤ

ٌٔل يبٙ  ق واؾع اـٓقم ل  يض اـٌالد يَقن ايبًُِقن  تِيع ل ايبًؤجد حلو 

ل ايبنؤؤؤؤؤؤىل اـؤؤؤؤؤؤذي حلدٓؤؤؤؤؤؤل ل  يؤؤؤؤؤؤض اـؤؤؤؤؤؤٌالد اإلسؤؤؤؤؤؤاللٓٛ وااِؤؤؤؤؤؤد هلل.. يَقٔؤؤؤؤؤؤقن 

يؤٛ، حلو لِٙيؤقن  ٓ ويٍؤقل ؾؤٙلُْؿ: اـنؤالة ج تِيع، ؽ  تٍٙم اـنالة و ؤؿ  ت

ٙ شٙ ف ذـؤؽ، لؤع حلن  ؤذا ؾؤد ٔؤص ل اـنؤحٓح حلٔؤف   يَؤـ ل زلؤـ اـرسؤقل طُٓؤف ل

اـًؤؤؤالم، ؽِثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا اـتّنؤؤؤٓص إلَٔؤؤؤٙر  دطؤؤؤٛ فٙـٌؤؤؤٛ ـًُؤؤؤّٛ ٔؤؤؤٙدر جؤؤؤدًا ل اـقاؾؤؤؤع، 

ؽؤؤٗذًا: لؤؤٙ  ؤؤق اـوريؤؤؼ يبيرؽؤؤٛ حلن  ؤؤذا ا؛ؤؤزء لؤؤـ حلي ٔؤؤص طؤؤٙم ٔؤؤدطل.. حلٔؤؤف محؤؤدث 

  ٙـرؼؿ حلٔف داخؾ ل اـّص اـيٙم؟

يًِك طّد اـيُ ء  ٙٓستٍراء، و ذا آستٍراء  ال شؤؽ اؤٙ   ق لٙ ييُؿ، حلو لٙ

ٓ يؤؤّْض  ؤؤف، حلو ٓ يَِؤؤـ حلن يتيؤؤرف طُٓؤؤف  ٓ حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ  ؤؤؾ حل ؤؤؾ ااؤؤديٝ اـؤؤذيـ 

يدرسقن ااديٝ ويَقن ديد ؿ دالً  ـٓالً  ٙرًا اـٌحؤٝ ل ؿتؤٚ اـًؤّٛ..  ؤٖٓء 

ـٌيُٓؤؤٛ واـتٍريريؤؤٛ.. يتَِّؤؤقن  ًؤؤٌٚ دراسؤؤتْؿ ـًُؤؤّٛ  ٕؾًؤؤٙلْٙ اـثال ؤؤٛ: اـٍقـٓؤؤٛ وا

  يٌيؤؤؤؤؤؾ اـفؤؤؤؤؤء اـٌؤؤؤؤؤالين، و ؤؤؤؤؤؿ ٓ  ¢ ؤؤؤؤؤٖٓء يًؤؤؤؤؤتوٓيقن حلن يٍقـؤؤؤؤؤقا:  ن اـٌّؤؤؤؤؤل 

   يٌيؾ  ذا. ¢يًتوٓيقن حلن يٍقـقا: ورد،  ؾ وٓ حلن يٍقـقا: روي حلن اـٌّل 

، وـقجؤقد ؾؤرالـ  ّؤٙك دٓؤّ ..  ؤذه ¢ـَّّٙ ٔيُؿ ذـؽ لـ تتٌيّٙ ـًؤ ة اـٌّؤل 

 ؿ ٓ ٔجد ل  ذه اـٍرالـ ؿُْٙ لٙ يمير  ٕٔف اؾرتن اـٍرالـ تتحدث دقل طٌٙدة لٙ، 

 هبٙ  ذا ا؛زء اـذي شُِف اـّص اـيٙم.
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دٌؤقا اـمؤٙرب »ؽِثٙـّٙ  ٙـًٌّٛ يبٙ سٌؼ لـ طِؤقم ؾقـؤف طُٓؤف اـنؤالة واـًؤالم: 

ؽَثؤؤ  لؤؤٙ جؤؤٙءت إدٙديؤؤٝ تتحؤؤدث  شوحلطٌؤؤقا اـُحؤؤك وخؤؤٙـٌقا اـْٓؤؤقد واـّنؤؤٙرى

ٌتف وطؤؤـ خٍُؤف و غ نخؤره، ولؤـ ذـؤؤؽ: طؤـ شؤ لؾ اـرسؤقل طُٓؤؤف اـًؤالم وطؤـ صؤ

حلٔف ؿٙن يٍص شٙر ف ؿ  ؿٙن   را ٓؿ طُٓف اـًالم يٌيؾ، وٓ تتيرض  ذه إخٌٙر 

ًٙ  ٕن آتف طُٓف اـنالة واـًالم ؿٜٙٔ صقيُٛ حلو ؾن ة.   صالؾ

ٔؤؤؤذؿر لؤؤؤٙ ـّؤؤؤٙ ولؤؤؤٙ طُّٓؤؤؤٙ، ٓ تتحؤؤؤدث  ؤؤؤذه إخٌؤؤؤٙر  فؤؤؤء لؤؤؤـ  ؤؤؤذا و ؤؤؤذا، ـَّّؤؤؤٙ 

 اـُحٓؤؤؤٛ حللؤؤؤر يًُؤؤؤٚ ل  يؤؤؤض اـؤؤؤٌالد اـير ٓؤؤؤٛ واـؤؤؤٌالد ٍٔؤؤؤقل:  ن ؿؤؤؤقن اـرجؤؤؤؾ ؾنؤؤؤ 

ًٙ ؿؤؤؤ   ؤؤؤق لمؤؤؤٙ د  ٙـًّؤؤؤٌٛ ـؤؤؤٌيض اـؤؤؤٌالد إخؤؤؤرى اـٌؤؤؤٙردة  ااؤؤؤٙرة، واـيَؤؤؤس  ٙلؤؤؤ

ًٙ، ؽٍقؤؤؤ اـُحٓؤؤؤٛ اؤؤؤٙ ٓ يٌُؤؤؤٜ  ؽًُٓؤؤؤٚ طُْٓؤؤؤٙ وؤؤؤخٙلٛ اـُحٓؤؤؤٛ وؿثتْؤؤؤٙ وصقهلؤؤؤٙ حليهؤؤؤ

 اـّىر  خالف صقل اـُحٓٛ خٙصٛ  ذا ؿٙن صقهلٙ صقل زالد يٌُٜ إٔىٙر.

 ّؤؤٙ ااؤؤديٝ  غ ذؿؤؤر اـهؤؤٙ ط يبيرؽؤؤٛ حلن اـًؤؤُػ   ييُِؤؤقا  جؤؤزء ـؤؤّص  وصؤؤؾ

طؤؤٙم، ؾُّؤؤٙ: ؾؤؤد يَؤؤقن  ّؤؤٙك روايؤؤٛ تٌّؤؤف  غ حلن ذاك ا؛ؤؤزء   ييِؤؤؾ  ؤؤف وض ّؤؤٙ لؤؤثالً 

هلؤؤذا  حؤؤديٝ جؤؤٙ ر ل صؤؤحٓح لًؤؤُؿ حلٔؤؤف   يَؤؤـ ل زلؤؤـ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم 

ؾ  ذا اـتٌّٓف طؤىل ٌٔؤل لث حلذان ـنالة اـيٓد وٓ اـنالة جٙليٛ وٓ رء لـ ذـؽ،

ٙ حلدد ف اـّٙس لثؾ  ذا اـّص ٔٙدر وجقده ييّل  ٙـًٌّٛ ـَثرة اـٌدع اـتؤل رء ا

ٜ، ؽَٓػ يَِّّٙ حلن ٔيرف  ذًا حلن جزًء لؤـ حلجؤزاء اـؤّص اـيؤٙم   جيؤر ِ  ٜ وصَ ِ  طَ 

 طُٓف اـيِؾ؟

ذؿرٔؤٙ  ؤؤٕن ذـؤؽ  ٔؤؤ  يؤتَِـ لؤؤـ ليرؽتؤؤف حل ؤؾ ااؤؤديٝ اـؤذيـ ؾهؤؤقا دٓؤؤٙهتؿ ل 

ف طؤؤىل لؤؤٙ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم ل دٓٙتؤؤف، وحلؾؤؤقل أن اـتيؤؤر

ًٙ ا ـ ؾٓؿ ا؛قزيٛ دّٓ  سئؾ:  ؤؾ  و تيٌ  نخر: ؿُ  استٌدٔٙه لـ ؿالم اإللٙم دٍ
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يَِؤؤؤـ ليرؽؤؤؤٛ ااؤؤؤديٝ ايبقوؤؤؤقع دون اـرجؤؤؤقع  غ اـًؤؤؤّد؟ ؽٕجؤؤؤٙب  ٙإلجيؤؤؤٙب، 

ًٙ ؼ  طِظ  ٓ  ٙـًّ ٌٛ ـٌيض اـّٙس و ذا ؾُٓؤؾ وـَّف جقاب يَٙد حلن يَقن ٔىري

جؤؤؤدًا جؤؤؤدًا، دٓؤؤؤٝ ؾؤؤؤٙل: ٔيؤؤؤؿ، لؤؤؤـ جؤؤؤرى ااؤؤؤديٝ اـٌّؤؤؤقي ل طروؾؤؤؤف  ؤؤؤرى اـؤؤؤدم 

وصؤؤؤؤؤٙر طّؤؤؤؤؤده ذوق يبيرؽؤؤؤؤؤٛ ؿؤؤؤؤؤالم اـرسؤؤؤؤؤقل طُٓؤؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤؤالم ؽْؤؤؤؤؤذا يَِّؤؤؤؤؤف حلن ييؤؤؤؤؤرف 

 ااديٝ لقوقع حلو ؼ  لقوقع دون حلن ييقد  غ اإلسّٙد.

.. ¢دؤديٝ اـرسؤقل ٓ شؽ وٓ ريٚ حلن اـذيـ  ٓقن دٓٙهتؿ ـٓالً  ؤٙرًا لؤع 

 ٖٓء ينٌح طّد ؿ طُؿ زالؤد طؤىل طُؤؿ اإلسؤّٙد.. ينؤٌح طّؤد ؿ طُؤؿ زالؤد طؤىل 

طُؤؤؿ اإلسؤؤّٙد، وـّيؤؤرب طّؤؤف  ؤؤ  طؤؤرب طّؤؤف اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ل ااؤؤديٝ ايبتٌؤؤؼ 

 . شل اـديـ فلـ يرد اهلل  ف خ ًا يٌٍْ»طُٓف: 

ٔف سٕل طظ حل»وؿ  جٙء ل صحٓح اـٌخٙري لـ دديٝ حلس جحٌٓٛ اـًقالل: 

 فؤء لؤـ اـيُؤؿ دون  ¢ ـ حلس صٙـٚ:  ؾ خنَؿ ليػ حل ؾ اـٌٜٓ رسؤقل اهلل 

وحلخرج دؤديٝ ؽهؤؾ ايبديّؤٛ:   شاـّٙس؟ ؾٙل: ٓ، اـُْؿ  ٓ لٙ ل ؾراب سٌٓل  ذا

«..ًٙ  غ نخؤؤؤؤؤره، و ٓ اـؤؤؤؤؤديٙت وا؛رادؤؤؤؤؤٙت  ؤؤؤؤؤؿ ؾؤؤؤؤؤٙل و ّؤؤؤؤؤٙ  شلؤؤؤؤؤـ نوى  ـْٓؤؤؤؤؤٙ محؤؤؤؤؤد 

 ؤؤذا اـٌْؤؤؿ ؾٙ ؤؤؾ ـُنؤؤيقد واهلٌؤؤقط،  شؿتٙ ؤؤف و ٓ ؽْؤؤً  يٖتٓؤؤف اهلل طٌؤؤدًا ل»اـمؤؤٙ د: 

ايبٌّٓؤٛ ـٍُؤرنن اـَؤريؿ طؤال، وؿُؤ   ¢ؽَُ  تيِؼ ايبًؤُؿ  دراسؤٛ سؤّٛ اـرسؤقل 

 ا تيد طّْٙ  ٌط.

 ذا إول  ق اـذي يتَِـ حلن يٍقل:  ذا إلر.. طىل اـرؼؿ لـ حلٔف يدخؾ ل 

غ ايبثؤؤٙل طِؤؤقم اـؤؤّص   جيؤؤر طُٓؤؤف طِؤؤؾ اـًؤؤُػ،  ؤؤذه  ؤؤل اـهؤؤٙ وٛ، ؽؤؤٗذا جئّؤؤٙ  

ًٙ، ٓ ل اـنؤحٙ ٛ وٓ ل اـتؤٙ يع، وٓ ل إلِؤٛ ايبجتْؤديـ  اـًٙ ؼ ٓ ٔجد لوٍُ

لؤؤـ يؤؤّص طؤؤىل حلن حلدؤؤدًا لؤؤـ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ؽّؤؤٙزًٓ ؿٙٔؤؤٜ آتؤؤف صقيُؤؤٛ، حلي: 
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يتيٌد اهلل طز وجؾ  ٗ ٍٙلْٙ طىل سؤجٓتْٙ وطؤىل صقهلؤٙ،  ؤؾ طؤىل اـيَؤس لؤـ ذـؤؽ 

ـ اـنؤؤحٙ ٛ  ؤؤٕ ؿ ؿؤؤٙٔقا يٕخؤؤذون لؤؤٙ زاد طؤؤـ ٔجؤؤد اـؤؤّص طؤؤـ  يؤؤض ايبمؤؤْقريـ لؤؤ

 اـٌٍهٛ.

ًٙ يٍؤؤقل ذـؤؤؽ ويٌيؤؤؾ ذـؤؤؽ، ؤجؤؤد ايبؤؤذ ٚ  ؤجؤؤد  لؤؤٙم اـًؤؤّٛ اإللؤؤٙم حلمحؤؤد حليهؤؤ

ااٌّؤؤؤل  نؤؤؤقرة خٙصؤؤؤٛ يؤؤؤّص طؤؤؤىل ذـؤؤؤؽ و َؤؤؤذا.. ؽحٓؤؤؤّ  ٔؤؤؤدرس  ؤؤؤذا اـتؤؤؤٙريخ 

ايبمؤؤؤؤحقن  ؤؤؤؤٙخل  وٓ ٔجؤؤؤؤد لؤؤؤؤـ يٍؤؤؤؤقل: آؤؤؤؤٛ ؽؤؤؤؤالن اـنؤؤؤؤحٙس ؿٙٔؤؤؤؤٜ زادت طؤؤؤؤـ 

ًٙ ؽٓ  ٔحـ ل صدده.اـٌٍهٛ.. ٓ ٔجد حلي ًٙ  ٓ  يض اـيِقلٙت اـتل ـًٜٓ ٔن  ه

و ذا يقصُّٙ  غ  يض لؤـ ؿتؤٚ اـٓؤقم ردًا طؤىل اـمؤٓخ إـٌؤٙين اـؤذي ؿؤٙن ؾؤد 

 ًٙ ٔؤؤص و ؤؤق لتمؤؤٌع هبؤؤذه اـٍٙطؤؤدة ؽْؤؤً ، و  يَؤؤـ  يؤؤد ؾؤؤد تمؤؤٌع هبؤؤٙ تيٌؤؤ ًا، حللؤؤٙ ؽٍْؤؤ

ًٙ: حلن  وطُؤؤً  ؽَؤؤٙن ؾؤؤد تمؤؤٌع هبؤؤٙ وؿؤؤٙن لؤؤـ ن ٙر ؤؤٙ حلٔؤؤف سح لّؤؤذ حلر يؤؤع سؤؤّٛ تٍريٌؤؤ

اـٍؤؤؤٌض  يؤؤؤد رؽؤؤؤع اـؤؤؤرحلس لؤؤؤـ اـرؿؤؤؤقع  ؤؤؤذه  دطؤؤؤٛ.. ؽٍٙلؤؤؤٜ ؾٓٙلؤؤؤٛ حلصؤؤؤحٙ ّٙ طُّٓؤؤؤٙ 

ٔحـ.. ؿٓػ يٍقل اـمٓخ  ذه  دطٛ؟ واـّص  ّٙك لقجقد؟  ؾ بٌك ذـؽ طؤىل 

اـمؤؤٓخ؟ ؾؤؤد يىّؤؤقن  ٕٔؤؤف خٌؤؤل طؤؤظ و ؤؤق لؤؤـ إدٙديؤؤٝ اـتؤؤل دػؤؤ ٙ ؽؤؤٓ  يًؤؤِٓف 

 ذا ؾؤٙم  ¢ٍؤقل: ؿؤٙن رسؤقل اهلل  ٕصؾ صٌٛ اـنالة؟؟ دديٝ والؾ  ـ دجر حلٔف ي

 غ اـنؤؤالة ووؤؤع اـِّٓؤؤك طؤؤىل اـٓنؤؤى.. ؿؤؤٙن  ذا ؾؤؤٙم ؽؤؤٙدتجقا هبؤؤذا اـؤؤّص اـيؤؤٙم، 

 ،ًٙ ًٙ حللٙم اـّٙس  لٙلؤ ؽٕٔٙ حلؾقل: رسقل اهلل ضؾ ينظ ٔحق طػيـ سّٛ، وينظ طُّ

ًٛ دؾٍٓؤٛ، ـؤق ؽروؤّٙ حل ؤؿ ؿؤٙٔقا ينؤُقن دالؤً  دالؤً  خٌُؤف، لؤع  وؿٙٔقا يراؾٌقٔؤف لراؾٌؤ

ًٛ دؾٍٓؤؤٛ، ؽؤؤٙ ـ طٌؤؤٙس ؽؤؤٓ  حلذؿؤؤر يٍؤؤقل: ؿّؤؤٙ ٔيؤؤرف  ذـؤؤؽ ؽؤؤٗ ؿ ؿؤؤٙٔقا يراؾٌقٔؤؤف لراؾٌؤؤ

ؾراءتؤؤف  ٙوؤؤوراب آتؤؤف.. ؿّؤؤٙ ٔيؤؤرف ؾراءتؤؤف ل اـنؤؤيٛ ٓ يقجؤؤد جْؤؤر  ٙوؤؤوراب 

 آتف،  ؾ يقجد رء ًٔتٌٓده؟
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 صٓٚ  ق ا ـ طٌٙسة حلو ا ـ طِر ؽٍط؟  لداخُٛ:

خؤؤق  ؤؤذا، طٌؤؤد اهلل و ؤؤذا طٌؤؤد حلٔؤؤٙ اـؤؤذي ل ذ ّؤؤل طؤؤىل ؿؤؤؾ دؤؤٙلة  ؤؤذا حل اـمؤؤٓخ: 

اهلل، ايبْؤؤؿ: حلن حلدؤؤد اـنؤؤحٙ ٛ يٍقـؤؤقن: ؿّؤؤٙ ٔيؤؤرف ؾؤؤراءة اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ل 

 ¢اـنؤؤؤالة اـنؤؤؤيٛ حلضؤؤؤـ ذؿؤؤؤر اـىْؤؤؤر  ٙوؤؤؤوراب آتؤؤؤف، تؤؤؤرىة ـؤؤؤق ؿؤؤؤٙن رسؤؤؤقل اهلل 

يٍؤؤٌض  يؤؤد رؽؤؤع اـؤؤرحلس لؤؤـ اـرؿؤؤقع بٌؤؤك  ؤؤذا طُؤؤْٓؿ؟  ؤؤؾ لؤؤـ ليٍؤؤقل؟ة ٔرجؤؤع 

، ¢يٍؤؤقل لؤؤؤع ؿثؤؤرة اـؤؤرواة ـنؤؤٌٛ صؤؤالة اـرسؤؤؤقل ـُهؤؤٙ وٛ واـٍٙلِؤؤٛ:  ؤؤؾ لؤؤـ ايب

و خٙصؤؤؤٛ ذاك اـؤؤؤذي حتؤؤؤدى اـيػؤؤؤة لؤؤؤـ إصؤؤؤحٙب، وؾؤؤؤٙل:  ين حلطَُِؤؤؤؿ  نؤؤؤالة 

ًٙ ٓ يؤروي حلٔؤف رحلى اـرسؤقل طُٓؤف  اً حلن حلدؤد ¢رسقل اهلل  لؤـ  ؤٖٓء وحلوـئؤؽ  صالؾؤ

 اـًالم ؾٌض دّٓ  رؽع رحلسف لـ اـرؿقع.

ًٙ اٙ يدخؾ لثؤًٙٓ: ؿٓؤػ ٔؤتَِـ لؤـ لي رؽؤٛ حلٔؤف   يٍؤٌضأ ّٕٔؤٙ ٔؤدرس  ذا حليه

حلدٙديٝ اـرسقل طُٓف اـًالم، و خٙصٛ دراستل اـتل ؿٙن اهلل طز وجؾ الؤتـ طؤظ 

ووؽٍّؤل ـتتٌؤع حلدٙديؤؤٝ اـنؤالة لؤـ لئؤؤٙت اـَتؤٚ إؿثؤر لّْؤؤٙ فوقصؤٛ يقلئؤذ ؽؤؤال 

ًٙ حلن اـٌّل  ًٙ دًّ ؿٙن  ذا رؽع رحلسف لـ اـرؿقع ووع اـِّٓك  ¢ٔجد ؽْٓٙ وٓ دديث

 ٓ جيدون هلؿ دـٓالً  ٓ آستدٓل  ٙـّص اـيٙم. طىل اـٓنى..

و ّؤؤؤٙ ؽٙرؾؤؤؤٛ حلرجؤؤؤق آٔتٌؤؤؤٙه هلؤؤؤٙ: ٔحؤؤؤـ دؤؤؤديثّٙ ل اـؤؤؤّص اـيؤؤؤٙم اـؤؤؤذي صؤؤؤدر لؤؤؤـ 

 :ًٙ حللؤؤٙ  ؤؤذا ااؤؤديٝ   شوحلطٌؤؤقا اـُحؤؤك»اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم ؿؤؤ  ؾُّؤؤٙ نٌٔؤؤ

ؽْؤؤق ـؤؤٓس ٔؤؤص اـرسؤؤقل..  ؤؤذا ااؤؤديٝ ـؤؤٓس ٔؤؤص اـرسؤؤقل اـؤؤذي يَِّّؤؤٙ حلن ٍٔؤؤقل 

ؾٙلُؤؤٛ:  ٔؤؤف ؾؤؤد حلطوؤؤل جقالؤؤع اـَُؤؤؿ، ـؤؤٓس ؿؤؤذـؽ  ٔؤؤ   ؤؤق رجؤؤؾ لؤؤـ حلصؤؤحٙب  ل

 اـرسقل طىل اـرحلس واـيع.
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ن  ؤؤذا ااؤديٝ ؽٓؤف دٓـؤٛ طٙلؤؤٛ تؤرىة  ؤؾ ؾنؤد ٙ  ؤؤذا   ؤذا حلوًٓة ؽؤٗذا لؤٙ ؾُّؤٙ: 

ًٙ   بوؤؤؤؤؤر ل  ٙـؤؤؤؤؤف  ؤؤؤؤؤذا ايبيّؤؤؤؤؤك اـؤؤؤؤؤذي يتمؤؤؤؤؤٌٝ  ؤؤؤؤؤف  ايبؤؤؤؤؤتَُؿ؟ حلٔؤؤؤؤؤٙ حلؾوؤؤؤؤؤع جٙزلؤؤؤؤؤ

؟ ٕن دؤؤؤديٝ والؤؤؤؾ ل صؤؤؤحٓح لًؤؤؤُؿ ؽٓؤؤؤف ايبًؤؤؤتدـقن  َاللؤؤؤف.. حلؾوؤؤؤع  ؤؤؤذـؽ  

رء لـ اـتقوؤٓح هلٓئؤٛ حلخؤرى.. ٕٔخؤذ لؤـ  ؤذا اـتقوؤٓح حلن  ؤذا اـنؤحٙس ـؤٓس 

ل ذ ّف  ذا اـٌٍض اـذي ؾُٜ وٓ حلزال حلؾقل:  ٔف  دطٛ ؿٓػ؟ ل صحٓح لًؤُؿ 

ٔف  حلن والؾ  ـ دجر ريض اهلل طّف ينػ صالة اـٌّل صال اهلل طُٓف وسُؿ ؽٍٓقل: 

.. يبؤؤؤٙ رؿؤؤؤع ؿؤؤؤرب ورؽؤؤؤع ىاـنؤؤؤالة ؿؤؤؤرب وووؤؤؤع اـِّٓؤؤؤك طؤؤؤىل اـٓنؤؤؤدٓؤؤؤّ  دخؤؤؤؾ ل 

يديؤؤف.. ويبؤؤٙ رؽؤؤع رحلسؤؤف لؤؤـ اـرؿؤؤقع ؾؤؤٙل: سؤؤِع اهلل يبؤؤـ محؤؤده ورؽؤؤع يديؤؤف ؿؤؤذـؽ، 

ًٙ وؽيؤؤالً..  ًٙ وووؤؤع يديؤؤف ؿؤؤذـؽ؟ة لؤؤع حل ؤؤ  ؾريٌتؤؤٙن ـٌىؤؤ ؿؤؤذـؽة يبؤؤٙذا   يٍؤؤؾ حليهؤؤ

 ؿذـؽ.

ًٙ ويتؤؤٙ ع صؤؤٌٛ صؤؤالة اـٌّؤؤل   ؤؤؿ ذؿؤؤر دٓؤؤّ  سؤؤجد طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم ؿؤؤرب حليهؤؤ

 ٙـٌٓؤؤٙن واـتٌنؤؤٓؾ اـؤؤذي ؾؤؤدر ـؤؤف يقلئؤؤٍذ،  ذًا:  ؤؤذا اـؤؤّص اـيؤؤٙم اـؤؤذي ؾٙـؤؤف  ؤؤذا  ¢

ًٙ ل ٔص طٙم ؾد يَقن ل اـٍؤرنن،  اـنحٙس  ق اٙ يٍقـف  يض إصقـٓع حلدٓٙٔ

ٔؤف   يؤرد  ؤف اـيِؤقمأ  وؾد يَقن لـ ؿالم اـرسقل طُٓف اـًالم، يٍقـؤقن ل لثُؤف: 

 ن  ذا اـيِقم ـٓس لرادًا. ٙيبًٕـٛ، ؽٍٓقـقن: ـقجقد ؾرالـ ادتٌٜ  

ؽٌل اـٍرنن نيٛ تذؿر اـريح اـتل طذب هبٙ  يض إؾقام اـًٙـٌع.. ينٌْٙ رب 

ؤؤؤٙ﴿اـيؤؤؤٙيبع  ٍقـؤؤؤف تٌؤؤؤٙرك وتيؤؤؤٙغ:  َ ْلِر َرهب  َٕ   ِؤؤؤ
ٍ
ء ؾ  َرْ ُر ُؿؤؤؤ َدل  ؽْؤؤؤذا  [25]األحقررراف:﴾ُتؤؤؤ

شؤؤؤٓٙء اـتؤؤؤل ؿؤؤؤٙٔقا  ؤؤؤؿ اـتؤؤؤدل  ٓ يمؤؤؤِؾ ؿؤؤؤؾ رء  ؤؤؤٙيبيّك اـيؤؤؤٙم، و ٔؤؤؤ  ييّؤؤؤل إ

ييٓمق ٙ ويتِتيقن هبٙ، ؽٙيبٍنقد: حلٔؤف ؾؤد يَؤقن  ّؤٙك  يؤض اـيٌؤٙرات سؤقاًء ل 

اـٍؤؤرنن اـَؤؤريؿ حلو ل حلدٙديؤؤٝ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ؽْٓؤؤٙ طِؤؤقم ـَؤؤـ  ؤؤذا اـيِؤؤقم 
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ؼؤؤؤ  لؤؤؤراد، وآسؤؤؤتدٓل طؤؤؤىل حلن  ؤؤؤذا اـيِؤؤؤقم ؼؤؤؤ  لؤؤؤراد  ٔؤؤؤ  يرجؤؤؤع ل ذـؤؤؤؽ  غ 

 اـٍرالـ.

ٔحؤؤـ ل صؤؤدده  ٔؤؤ   ؤؤل تتٌيّؤؤٙ ـًؤؤ ة اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ٔحؤؤـ ؾريّتّؤؤٙ ؽؤؤٓ 

ؽٓ  ؿٙن طُٓف لـ صالة وصؤٓٙم ودؤٞ وطِؤرة ؤحؤق ذـؤؽ، ؽؤٗذا   يٍّؤؾ طؤـ اـٌّؤل 

ًٙ: حلن  ًٙ تؤؤذؿرت شؤؤٓئ صؤؤىل اهلل طُٓؤؤف سؤؤُؿ ٔؤؤص حلٔؤؤف ؽيُؤؤف، وؿؤؤ  يٍؤؤقل ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ حليهؤؤ

  يٍؤعأ ٕٔؤف ـؤق  اهلِؿ تتقؽر ـٍّؾ لثؾ  ذه إلقر  ؿ   يٍّؾ ؽذـؽ دـٓؾ طىل حلٔؤف

وؾع ـروي، ؽؤٗذ    يؤرو لثؤؾ  ؤذه اهلٓئؤٛ اـتؤل ؿّؤٙ ل صؤدد ٙ ؽٙٓسؤتدٓل  ؤٙـيِقم 

 ّؤؤؤؤٙ وٓ سؤؤؤؤٓ  حلٔؤؤؤؤف ـؤؤؤؤٓس لؤؤؤؤـ ؿاللؤؤؤؤف طُٓؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤالم  ؤؤؤؤق اسؤؤؤؤتدٓل  جؤؤؤؤزء ٓ يٍنؤؤؤؤده 

ًٙ حلن والؤالً ريض اهلل  ًٙ روايٛ لًُؿ اـتل تقدل  ٙل ايبتَُؿ، و خٙصٛ حلّٔٙ ذؿرٔٙ نٌٔ

 لقوقع اـٌٍض طّد رؽع اـرحلس لـ اـرؿقع. طّف   يَـ ل ذ ّف

ًٙ ل صؤحٓح  ـٍد تذؿرت دّٓ  سِيٜ  ذه ااجٛ لؤـ  يهؤْؿ حلن  ّؤٙك دؤديث

ًٙ  قوؤع  اـٌخٙري ولـ روايتف طـ اإللٙم لٙـؽ، واإللؤٙم لٙـؤؽ ًٌٔؤف ؾؤد طٍؤد ـؤف  ٙ ؤ

اـِّٓك طىل اـٓنؤى ل اـنؤالة، يؤروي لٙـؤؽ ولؤـ صريٍؤف اـٌخؤٙري طؤـ سؤْؾ  ؤـ 

ـقا: ؿؤؤؤٙٔقا يؤؤؤٖلرون  قوؤؤؤع اـِّٓؤؤؤك طؤؤؤىل اـٓنؤؤؤى ل اـنؤؤؤالة، سؤؤؤيد اـًؤؤؤٙطدي ؾؤؤؤٙ

ًٙ ل لؤؤثُ  ٔحؤؤـ ٔجُؤؤس لؤؤثالً  ؤؤع  اـنؤؤالة حلطؤؤؿ لؤؤـ اـٍٓؤؤٙم،  ذًا ؾُّؤؤٙ هلؤؤؿ: ٔهؤؤع حليهؤؤ

اـًؤؤجدتع، وؾؤؤد تَؤؤقن اـًؤؤجدة صقيُؤؤٛ وصقيُؤؤٛ جؤؤدًا ل ؾٓؤؤٙم اـُٓؤؤؾ..  ؤؤذا   ؿؤؤٙن 

ٍؤٌض؟ لؤٙ جؤقاهبؿ يٍقم اـُٓؾ ويوٓؾ اـٍراءة واـرؿقع واـًجقد ولٙ  ّْٓ ، ؽْؤؾ ي

  ق جقا ّٙ.. لٙ جقاهبؿ  ق جقا ّٙة دٍٍٓٛ  ذا دـٓؾ لُزم ييّل. 

 صحٓح.  لداخُٛ:
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ًٙ  ٓ  ؤؤٕن يٍقـؤؤقا  ؤؤ  ٍٔؤؤقل،  ؤؤذا جؤؤزء   يٍّؤؤؾ  اـمؤؤٓخ:  وٓ جيؤؤدون لٌؤؤرًا  صالؾؤؤ

 اـيِؾ  ف، ؿذـؽ  ّٙك جزء   يٍّؾ اـيِؾ  ف. 

ذا آسؤؤتدٓل، طؤؤظ دًؤؤـ: شؤؤٓخّٙ ـؤؤق دٌىَؤؤؿ اهلل تٌّْؤؤقن لقوؤؤع اـنؤؤ ل  ؤؤ

يبؤؤؤٙذا اخؤؤؤرتتؿ  ؤؤؤع اـًؤؤؤجدتع؟  ّؤؤؤٙ ييّؤؤؤل .. يٌؤؤؤدوا  يؤؤؤض اإلخؤؤؤقة ؾؤؤؤد لؤؤؤٙ يتٌّْؤؤؤقن 

 ـُن.. حلٔٙ ؿّٜ سِيٜ  ذا دتك ؾرحلتف ل  يض رسٙلَُؿ. 

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ؾ ؽٓؤف  ٍَؤ طظ دًـ: ييّل: لقوع اـن ل اختٓؤٙرؿؿ  ؤذا ايبقوؤع  ؤق حلٔؤف   ُيّْ

ٍٛ يبقوع اـٓديـ.  ُٛ درؿ  صٌ

 . ٔيؿ اـمٓخ: 

طؤؤظ : ؽؤؤٙٔن طِؤؤقم اـؤؤّص يُؤؤزلْؿ  قوؤؤع اـٓؤؤديـ  ّؤؤٙأ ٕن  ّؤؤٙ اـؤؤّص يٍؤؤقل ل 

 اـنالة  ٙ شٓخّٙ؟ 

 ٓ  ق ؿذـؽ، ؤحـ ذؿرٔٙ  ذا ل  يض ايبٖـٌٙت.   اـمٓخ: 

 طظ: صحٓح، صحٓح. 

حلخل: واتٌؤٙق صٌُؤٛ اـيُؤؿ واـيؤقام حلن  ؤذا ايبقوؤع لؤٙ تقوؤع ؽٓؤف اـٓؤد لؤٙ خٌؤل 

  ٙـيِقم.

ًؤؤؤٕهلؿ:  ؟  ؤؤؤؾ ٍٔؤؤؤؾ طؤؤؤـ اـرسؤؤؤقل  ؤؤؤذا اـقوؤؤؤع؟ ٔحؤؤؤـ ٔيؤؤؤؿ، ٔحؤؤؤـ ٔ اـمؤؤؤٓخ: 

جقا ّٙ: طىل  ؤذا جؤرى ايبًؤُِقن.. ٔحؤـ  غ اـٓؤقم ولؤع استٍنؤٙلّٙ ـنؤٌٛ صؤالة 

ًٙ حلن اـٌّؤؤل  ¢اـٌّؤؤل  ؿؤؤؤٙن  ذا جُؤؤس  ؤؤع اـًؤؤؤجدتع ؿؤؤٙـّص اـؤؤؤذي  ¢  حلجؤؤد ٔنؤؤؤ
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وجدتؤؤف  ٙـتمؤؤْد: ووؤؤع اـِّٓؤؤك طؤؤىل ... اـِّٓؤؤك، واـٓنؤؤى طؤؤىل ... اـٓنؤؤى..   

.. يٌَّٓٙ أن جريٙن طِؾ ايبًُِع، ٔحـ ٔيقد أن ؽٍّقل: طؤىل لؤٙذا حلجد ذـؽ

 جرى طِؾ ايبًُِع  ٙـًٌّٛ ـٌٍُض  ذا؟ 

 ل رسٙـٛ ؿتٙ َؿ صٌٛ اـنالة.  ي ٙـًٌّٛ ـُتقجير لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ذؿرت حلٔٙ  ٕٙلس حلدد اإلخقة اـًيقديع ؿٙن يّنحّل طىل ٔنٓحٛ  لداخُٛ:

ؽٍُٜ ـف: يؤٙ حلخؤل ـؤٓس لقجؤقد و ؤذا اـَتؤٙب تيؤٙل ٍٔؤرحل ٔحؤـ ٔحق  ذه اـّنٓحٛ، 

و ق يٍؤقل: ًٔؤٙوي  ؤع  يو يٙك، ؽِريّٙ طىل ؿاللَؿ وؾد ذؿرت شٓخّٙ اـتقجير

 إلريـ: تٙرة ٔهع وتٙرة ٓ ٔهع وؿاللَؿ دقل  ذه ايبًٕـٛ. 

حلي ٔيؤؤؤؤؿ،  ؤؤؤؤق ٓ  ؤؤؤؤد حلن  يؤؤؤؤض ااؤؤؤؤٙضيـ يؤؤؤؤذؿرون حلن  يؤؤؤؤض اـؤؤؤؤذيـ  اـمؤؤؤؤٓخ: 

قوؤؤع  تجؤؤقن طُٓؤؤف  ؤؤ  يؤؤروى طؤؤـ اإللؤؤٙم حلمحؤؤد حلٔؤؤف سؤؤئؾ طؤؤـ يؤؤذ ٌقن  غ  ؤؤذا اـ

اـقوع  يد رؽع اـرحلس لـ اـرؿقع ؽٕجٙب  ٍقـف: ٓ  ٕس  ؤف،ة ؾُؤٜ: سؤٌحٙن اهللة 

 ؾ يٍقل  لؤٙم اـًؤّٛ ل سؤّٛ ٓ  ؤٕس  ؤف؟ة  ؤؾ يٍؤقل اإللؤٙم حلمحؤد ل سؤّٛ اـٍؤٌض 

ٍقـقٔؤف ل رء ل اـٍٓٙم إول: ٓ  ؤٕس  ؤف؟ة  ؤذا تيٌؤ  ٔيرؽؤف لؤـ اـٌٍْؤٙء حل ؤؿ ي

 ترؿف حلرجح لـ ؽيُف.

وحلٔؤؤٙ حلضؤؤـ حلن اإللؤؤٙم حلمحؤؤد رمحؤؤف اهلل اـؤؤذي ؾؤؤٙل  ؤؤذه اـٍقـؤؤٛ ؿٕٔؤؤف ؿؤؤٙن  ّؤؤٙك لؤؤـ 

 ؤؤرتلْؿ ويٍؤؤدر طُِْؤؤؿ حلٔؤؤف ذ ؤؤٚ لؤؤذ ٚ  يؤؤض لؤؤـ يؤؤذ ٚ اـٓؤؤقم لؤؤـ حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿ 

ًٙ اؤؤـ ٔحؤؤرتلْؿ ؤٍؤؤدر ؿ ؽٍؤؤدر طُِْؤؤؿ وؾؤؤٙل  ؤؤذه اـَُِؤؤٛ: ٓ  ؤؤٕس  ؤؤذـؽ،  حليهؤؤ

ؽيؤؾ ذـؤؽ  ¢واجتْؤٙد ـٌيهؤْؿ، حللؤٙ حلن ييتٍؤد حلن اـرسؤقل   ِيّك: لؤٙ دام حلٔؤف رحلي
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 و ق لع ذـؽ يٍقل: ٓ  ٕس  ف؟ة  ذا حل يد لٙ يَقن طـ ؽٍف  لٙم اـًّٛ.

ؽْذا لٙ  يين حلو لٙ يَِـ حلن ٍٔقـف  ٙـًٌّٛ هلذه اـٍٙطؤدة.. و ؤذه ؾٙطؤدة ل 

اـقاؾؤؤؤع لِْؤؤؤٛ جؤؤؤدًا وتمؤؤؤِؾ ؿؤؤؤ  ؾُّؤؤؤٙ ل إلؤؤؤس اـٍريؤؤؤٚ  ؤؤؤٖٓء اـؤؤؤذيـ  تجؤؤؤقن 

يض أيؤؤٙت إلدؤؤداث وسؤؤٙلؾ ل اـؤؤدطقة  ؤؤؿ ييُِؤؤقن ليّؤؤٙ حلن  ؤؤذه اـقسؤؤٙلؾ    ؤؤٌ

تَؤؤـ لػؤؤوطٛ لؤؤـ ؾٌؤؤؾ ؽْؤؤؿ يرؿّؤؤقن  ـْٓؤؤٙ  ؤؤدطقى حلن اـؤؤّص اـيؤؤٙم يمؤؤُِْٙ، ؽؤؤّحـ 

ٔحجْؿ  ِثؾ  ذا اـيُؿ  ن ؿٙٔقا لـ حل ؾ اـيُؿ حلوًٓ،  ؤؿ ؿؤٙٔقا لؤـ حل ؤؾ اإلٔنؤٙف 

 .ًٙ ٓٔٙ  

 ّؤؤٙ ل لًؤؤٙلؾ صؤؤٙـح حلس اـٌهؤؤؾ  شؤؤٓخّٙ جؤؤزاؿؿ اهلل خؤؤ  يؤؤٙ حلسؤؤتٙذية لداخُؤؤٛ:

طؤؤـ حل ٓؤؤف اإللؤؤٙم حلمحؤؤد رمحؤؤف اهلل ل ايبًؤؤٕـٛ سؤؤتٛ وسؤؤٌيع وسؤؤٌي لٛ، ؾُؤؤٜ: ؿٓؤؤػ 

ينؤؤّع اـرجؤؤؤؾ حلو ؿٓؤؤؤػ يهؤؤؤع اـرجؤؤؾ يؤؤؤده  يؤؤؤد لؤؤؤٙ يرؽؤؤع رحلسؤؤؤف لؤؤؤـ اـرؿؤؤؤقع.. حليهؤؤؤع 

 اـِّٓك طىل اـم ل حلم يًدهل ؟ ؾٙل: حلرجق حلن ٓ يهٓؼ ذـؽ  ن شٙء اهلل. 

 ى  ذه.  ذه طٌٙرة حلخر اـمٓخ: 

وايبؤؤذ ٚ شؤؤٓخّٙ ؿؤؤ  ل اـٌؤؤروع وايبٌؤؤدع واإلٔنؤؤٙف لؤؤٙذا يٍقـؤؤقن؟  لداخُؤؤٛ:

يٍقـقن:  ذا رؽع اـرجؤؾ رحلسؤف لؤـ اـرؿؤقع ؽٗٔؤف  ن شؤٙء حلرسؤؾ يديؤف و ن شؤٙء ووؤع 

 .ًٙ  يِّٓف طىل ش ـف، ويٍُّقن  ذا طـ حلمحد حليه

 ٔيؿ، حلٔٙ اـذي حلدٌىف طـ حلمحد  ق ٓ  ٕس  ف ل  يض ايبًٙلؾ.  اـمٓخ: 

ؿُِٛ: حلرجق حلن ٓ يهٓؼ ذـؽ  ن شٙء اهلل  ذه ييّل: حل ٙ ـًٜٓ ؾهٓٛ  لداخُٛ:

 سّٛ. 

 ٓ، ٓ  ل ؿ  ٍٔقل ل سقريٙ:  ذه تًُؿ طىل تُؽ.  اـمٓخ: 
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 اهلل حلؿرب.  لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ، ؿالمهٙ ل اـدٓـٛ دٓـٛ وا ٓٛ.  اـمٓخ: 

 ـق ؿٜٙٔ سّٛ  ٙ تٛ ..  لداخُٛ:

 تٌهؾ. ٓ لٙ يٍقل  َذا،  اـمٓخ: 

 اىٛ يٙ شٓخّٙ. لداخُٛ:

صٓؤؤٚة دٌىَؤؤؿ اهلل يؤؤٙ شؤؤٓخّٙ اإلخؤؤقان طّؤؤدلٙ يًؤؤتدـقن ل لثؤؤؾ  ؤؤذا  لداخُؤؤٛ:

اـٌؤؤٙب، وطّؤؤدلٙ حلؾؤؤقل اإلخؤؤقان حلؾؤؤقل، ييّؤؤل: اإلخؤؤقة اـؤؤذيـ اـًؤؤٖال طؤؤّْؿ، طّؤؤدلٙ 

ًٙ، جؤؤؤقا َؿ اـؤؤؤذي ذؿر ؤؤؤقه  ؤؤؤؾ  يتَُِؤؤؤقن ل  ؤؤؤذا يٍقـؤؤؤقن لؤؤؤثالً  ٙـيِقلؤؤؤٙت حليهؤؤؤ

ٌٓيؤؤؤؤٛ، وطؤؤؤؤىل اـيْؤؤؤؤقد  يِؤؤؤؤقم إدـؤؤؤؤٛ اـؤؤؤؤقاردة ل اـقؽؤؤؤؤٙء يمؤؤؤؤِؾ اسؤؤؤؤتدٓهلؿ طؤؤؤؤىل اـ

 ٙـيْد، ولدح اـذيـ يقؽقن اـيْقد،  ؿ يًؤتدـقن ل  ؤذا ايبقوؤع هبؤذه أيؤٙت، 

ًٙ؟   جقا َؿ إول  ق جقاب طُْٓٙ حليه

  ذا لٙ ؾُتف حلخ ًا.  اـمٓخ: 

 ٔيؿ. لداخُٛ:

: اـقؽؤؤٙء وحلزيؤؤد أن  يؤؤد حلن حلووؤؤحٜ حل ؤؤؿ  تجؤؤقن  ٙـقؽؤؤٙء  ؤؤٙـقطقد اـمؤؤٓخ: 

  ٙـقطقد رء وطٍد اـٌٓيٛ ـٓقىف هبٙ رء نخر. 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

ًٙ اـقؽؤؤٙء  ؤؤٙـقطقد،  ؤؤذا  اـمؤؤٓخ:  ًٙ طٙلؤؤ واـٌحؤؤٝ أن: ـؤؤٓس  ؤؤق  ٕٔؤؤف جيؤؤٚ وجق ؤؤ

حللر ؿ  ؾٓؾ: ٓ بتُػ ؽٓف ا ّؤٙن وٓ يّؤتوح  ؽٓؤف ؿٌمؤٙن، و ٔؤ  اـٌحؤٝ ل ذطٓؤٛ 
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ٙ، ٔحؤؤـ ٍٔؤؤقل: حل ٌؤؤٜ اـيؤؤرش  ؤؤؿ اـٌٓيؤؤٛ ؼؤؤ  اـٌٓيؤؤٛ اـَؤؤربى واـتؤؤل جيؤؤٚ اـقؽؤؤٙء هبؤؤ

أٍش.. حل ٌٜ  ذه اـٌٓيٛ  ؿ حلوجٚ اـقؽٙء هبٙ، ـَـ لٙ  ّل طىل  ٙصؾ ؽْق  ٙصؤؾ.. 

 لٙ  ّل طىل لٙ ٓ حلصؾ ـف ؽال حلصؾ ـف..

 ًٙ ًٙ و خٙصٛ اٙ هيِّٙ ٔحـ ؤيتربه دـؤٓالً لٍرؤؤ لٙ دام حلن طِؾ ايبًُِع بٓي

ـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح   يٍؤؤؤؿ طؤؤؤىل لؤؤؤع اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ ؿؤؤؤ  ذؿرٔؤؤؤٙ حلؿثؤؤؤر لؤؤؤـ لؤؤؤرة طِؤؤؤؾ ا

 ٓيٙت لتيددة ـٍٓٙل جيٚ اـقؽٙء  َؾ  ٓيٛ،  ؿ ٔحـ ٔيٓد اـتٌّٓف  غ ايبٌٙسد اـتل 

ترتتٚ طـ تَث   ذه اـٌٓيٙت و جيؤٙب اـقؽؤٙء هبؤٙ لؤـ زيؤٙدة ا ؤٙذ حلسؤٌٙب ـتٌريؤؼ 

ايبًؤؤُِع  ؤؤٕؿثر اؤؤٙ  ؤؤؿ لتٌرؾؤؤقن ؽٓؤؤف، ودَؤؤؿ إسؤؤٌٙب ؿحَؤؤؿ اـًٙيؤؤٙت.. اـًٙيؤؤٛ 

اـقصؤؤؤقل  ـْٓؤؤؤٙ و ؤؤؤل لػؤؤؤوطٛ  ٓ  قسؤؤؤُٓٛ ؽٙـقسؤؤؤُٓٛ وااٙـؤؤؤٛ  ؤؤؤذه اـتؤؤؤل ٓ يَِؤؤؤـ 

ًٙ: ؿؤؤؤؾ  واجٌؤؤؤٛ طّؤؤؤد حل ؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؿ وايبيرؽؤؤؤٛ  ٕصؤؤؤقل اـٌٍؤؤؤف، واـيَؤؤؤس  ؤؤؤٙـيَس  ٙلؤؤؤ

وسؤؤُٓٛ يرتتؤؤٚ لؤؤـ ورالْؤؤٙ لًٌؤؤدة ؽْؤؤل طّْٓؤؤٙ لًٌؤؤدة، ؽؤؤٗذًا: ـؤؤٓس اـَؤؤالم  قجؤؤقب 

اـقؽؤٙء هبؤٙ، اـقؽٙء  ٙـيْقد واـقطقد و ٔ  اـَالم ل طٍد  ٓيٛ يّقصقن هبٙ وجقب 

 .ًٙ   ذا ـٓس ـف حلصٌؾ وآستدٓل  ٙـيِقم  ّٙ ٓ يٌٓد شٓئ

 ذا يٙ شٓخّٙ جقاب لًتٍؾ اـذي ذؿر قه أن، دتك ـؤق سؤُِّٙ هلؤؿ  لداخُٛ:

  ٕن اـًُػ ؽيُقا ذـؽ.. طُِقا  ٓيٙت وؿذا ؽٙيبٌٙسد ا؛ٙريٛ أن. 

 و ذا صحٓح.  اـمٓخ: 

 .... إلٛ،  ذا جقاب لًتٍؾ ودده لداخُٛ:

 ٔيؿ .... اـمٓخ: 

ًٙ يًتدـقن يٍقـقن لثالً: ؾٙل شٓخ اإلسالم ا ـ تِٓٓٛ  لداخُٛ: ٕ ؿ شٓخّٙ حليه
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ل اـٌتؤؤٙوى، وييّؤؤل لؤؤـ ايبتؤؤٕخريـ لثؤؤؾ اإللؤؤٙم اـمؤؤقؿٙين ؿؤؤذـؽ ل ٔٓؤؤؾ إوصؤؤٙر 

حل ؤؤؤؿ ؾؤؤؤد ؾٙسؤؤؤقا اإللؤؤؤٙرة طؤؤؤىل  لؤؤؤٙرة اـًؤؤؤٌر.. اإللؤؤؤٙرة ل اايؤؤؤ طؤؤؤىل اإللؤؤؤٙرة ل 

 اـًٌر. 

  ٔيؿ. اـمٓخ: 

ؽٍؤؤؤؤٙل ييّؤؤؤؤل شؤؤؤؤٓخ اإلسؤؤؤؤالم ا ؤؤؤؤـ تِٓٓؤؤؤؤٛ:  ذا ؿؤؤؤؤٙن اـٌّؤؤؤؤل طُٓؤؤؤؤف اـنؤؤؤؤالة  لداخُؤؤؤؤٛ:

واـًؤؤالم ذع اإللؤؤٙرة ـثال ؤؤٛ يًؤؤ ون ل اـنؤؤحراء ؽُدلنؤؤٙر وـُِؤؤدن وـؤؤمٓف 

لـ اـّٙس لـ  ٙب حلوغ، ؿذـؽ ٌٔس اـَالم ؾٙـف اـمقؿٙين..  ؤؿ يًؤتدـقن  ِثؤؾ 

  ذا ايبقوع. 

 ـَـ  ّٙ يرد رء؟ اـمٓخ: 

 هؾ. تٌ لداخُٛ:

 ؤؤؤؿ    ير وؤؤؤقا  ٓيؤؤؤٛ هبؤؤؤذه اإللؤؤؤٙرة، ؽؤؤؤّحـ ًٔؤؤؤتوٓع حلن ٌٔؤؤؤؽ اـٌٓيؤؤؤٛ لؤؤؤـ  اـمؤؤؤٓخ: 

اإللؤؤؤؤٙرة، ٍٔؤؤؤؤقل  قجؤؤؤؤقب اإللؤؤؤؤٙرة ـَؤؤؤؤـ ٓ ٔؤؤؤؤر ط هبؤؤؤؤٙ  ٓيؤؤؤؤٛ ؤُؤؤؤؤزم حلن ااُؤؤؤؤػ هبؤؤؤؤٙ 

ًٛ  ٓ ل لينؤٓٛ اهلل طؤز  ًٛ طٙلؤ ؿٙاُػ ل اـٌٓيٛ اـَربى، وحلٔف جيٚ اإلصٙطٛ  صٙط

ْٙ ؽٓ  ـق حلخؾ هبٙ، ييّل لثالً:  ٖٓء وجؾ،  ٔ  ٔقجٚ  صٙطٛ طٙلٛ ـَـ ٓ ٔجيُ

اـثال ٛ اـذيـ سٙؽروا ؽٕدد ؿ   يوع حللؤ ه ٓ شؤؽ حلن  ؤذا ـؤٓس لمؤَقرًا ـَؤـ ٓ 

 يَقن  ذا ؿ    يوع حلل  إل .. حلل  إل .

 بُع ر ٍٛ اإلسالم لـ طٍّف.  لداخُٛ:

 ٔيؿ، ـٓس ؿذـؽ.  اـمٓخ: 

ٙ يٍقـؤؤؤقن: حلّٔؤؤؤؤٙ ٔيترب ؤؤؤٙ  لؤؤؤؤٙرة  ؤؤؤؿ حلصؤؤؤؤالً طّؤؤؤدلٙ َُِْٔؤؤؤؤؿ ل ذـؤؤؤؽ لؤؤؤؤ لداخُؤؤؤٛ:



 سؤاالت أبي احلسن للصيخ يف املسائل املنهحية ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

53 

 طىِك وـَـ  لٙرة طِؾ..  لٙرة ؿذا..  لٙرة ؿذا.. يٕتقن هلٙ  يٌٙرات حلخرى. 

 ٓ  ٕس ..  اـمٓخ: 

ـَؤؤـ شؤؤٓخّٙ حلٔؤؤٙ حلردت حلن حلؾؤؤقل: حلن آسؤؤتدٓل  َؤؤالم  مؤؤٓخ اإلسؤؤالم  لداخُؤؤٛ:

ىل ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ، حلوًٓ: دٓؤؤّ  رجيؤؤٜ  غ اـٌتؤؤٙوى شؤؤٓخ اإلسؤؤالم ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ تَُؤؤؿ طؤؤ

اإللؤؤٙرة اـيىِؤؤك.. طؤؤىل اـٌٓيؤؤٛ ـدلؤؤ  إطىؤؤؿ ؽؤؤٕتك  ٕٙدـؤؤٛ لؤؤـ اـٍؤؤرنن ولؤؤـ اـًؤؤّٛ 

 ولـ  ذا اـٍٓٙس. 

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

لؤؤٙ ؿؤؤٙن يؤؤتَُؿ طؤؤىل لثؤؤؾ  ؤؤذه اإللؤؤٙرات ايبحد ؤؤٛ اـتؤؤل لزؾؤؤٜ جًؤؤد  لداخُؤؤٛ:

 إلٛ. 

 ٓ شؽ.  اـمٓخ: 

وؤع ؽُؤ ذا ٓ اـفء اـثٙين:  ذا ؿؤٙٔقا يًؤتدـقن  ٙـٍٓؤٙس ل  ؤذا ايبق لداخُٛ:

يٕخؤؤذ اـٌؤؤرع دَؤؤؿ إصؤؤؾ؟ وإصؤؤؾ طّؤؤدٔٙ ييّؤؤل: ل اـًؤؤٌر ـؤؤٓس ؽٓؤؤف  ٓيؤؤٛ، ٔحؤؤـ 

 ًٔٙؽر ٔحـ بٙطٛ لٙ ٌٔٙيع إل  اـذي ليّٙ ٔيوٓف طْدًا و ٓيٛ. 

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 وـَـ حلٜٔ حلل ٔٙ.  لداخُٛ:

 صحٓح.  اـمٓخ: 

  ؿ اـٌٓيٛ.  ؽُ ذا يبٙ جٙ وا ل ااي طُِقا  ؿ اـيْد وطُِقا لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 
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ًٙ.. اـفؤؤؤء اـثٙـؤؤؤٝ: حلن اإللؤؤؤٙرة اـيىِؤؤؤك ؛ِؤؤؤع ؿُِؤؤؤٛ  لداخُؤؤؤٛ: ؽؤؤؤٗذًا:  ؤؤؤذا حليهؤؤؤ

 ايبًُِع، واإللٙرات ايبحد ٛ  ذه ؽرؾٜ ؿُِٛ ايبًُِع. 

 ٓ شؽ.  اـمٓخ: 

اـفء اـرا ؤع لؤـ دٓؤٝ اـّىؤر ل ٔىؤري حلٔؤٙ: ؿٓؤػ يتنؤقر ل اايؤ  لداخُٛ:

ـُرؿؤٚ  ذا ؿؤٙٔقا لٙلؤٛ حلن يًٍّؤِقا  غ طػؤة حللؤراء  طدة  لٙرات..  ؾ  ؿ جيٓزون

ًٙ..  ؤؤؿ لؤؤٙ جيٓؤؤزون ل  ًٙ ويردُؤؤقن سؤؤقي و ؤؤؿ يًؤؤ ون لًؤؤ ًا وادؤؤدًا، يهؤؤيّقن سؤؤقي

  ذا. 

 لٙ يٌيؾ  ذا  ٓ حلمحؼ.  اـمٓخ: 

ٔيؿ، و ؿ أن يٌيُقن ؾٓٙسْٙ وشٌْْٓٙ ل ااي  ؤل  ؤذه ااٙـؤٛ..  لداخُٛ:

   ل  ذه ااٙـٛ. ؾٓٙسْٙ وشٌْْٓٙ يٙ شٓخّٙ ل ااي

 صحٓح.  اـمٓخ: 

ؽٙٓسؤؤؤتدٓل  ِثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا اـؤؤؤّص لؤؤؤـ شؤؤؤٓخ اإلسؤؤؤالم ا ؤؤؤـ تِٓٓؤؤؤٛ حتُِّؤؤؤٙ،  لداخُؤؤؤٛ:

ًٙ يٍقـؤؤؤقن لؤؤؤثالً: ؽؤؤؤالن لؤؤؤـ  ًٙ ل ؿُؤؤؤ ت.. حلدٓٙٔؤؤؤ وـَؤؤؤـ  ؤؤؤؿ لؤؤؤٙذا يًؤؤؤتدـقن؟ حلدٓٙٔؤؤؤ

اـًؤؤُػ  ؤؤٙيع حلصؤؤحٙ ف.. ؽؤؤالن لؤؤـ اـًؤؤُػ ؾؤؤٙل  ؤؤٙييقين طؤؤىل ؿؤؤذا، ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ ؾؤؤٙل: 

،  ؿ ¢تُِٓذ شٓخف حلو اـتاللٓذ شٓخْؿ طىل صٙطٛ اهلل ورسقـف جيقز حلن ييٙ د اـ

ًٙ  ِثؤؤؾ..  ؤؤق اإلًٔؤؤٙن  ذا طجؤؤز دـُٓؤؤف حلو  ذا حلصؤؤٌح يؤؤتَُؿ  َؤؤالم ؼؤؤ   يًؤؤتدـقن حليهؤؤ

 ؿالم حل ؾ اـيُؿ يتمٌٝ  ٕي رء. 

 تيُؼ وـق  خٓقط اـٍِر، حلدًّٜ. اـمٓخ: 

ل طؤؤؤؤؤؤظ دًؤؤؤؤؤؤـ: حلسؤؤؤؤؤؤتٙذي دٌىؤؤؤؤؤؤؽ اهللة أن حلٔؤؤؤؤؤؤٜ ذؿؤؤؤؤؤؤرت ؾٓؤؤؤؤؤؤدًا لْؤؤؤؤؤؤً  جؤؤؤؤؤؤدًا 
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ايبقوؤؤقع ٓ  ؤؤد لؤؤـ حلن يٌّؤؤف  ـٓؤؤف و ؤؤق ؾهؤؤٓٛ حلن اإللؤؤٙرة اـتؤؤل أن لؤؤـ ايبَِؤؤـ حلن 

 ًُِْٔٙ هلؿ حلو ًُٔؿ هلؿ ؽْٓٙ  ل اإللٙرة اإلداريٛ  ن جٙز اـتيٌ . 

  ق  ذا لٙ ذؿرٔٙه.  اـمٓخ: 

ًٙ  ثؤؤؤؤقاب حلو  يٍؤؤؤؤٙب حلو ؿؤؤؤؤ   ؤؤؤؤد قن، يزجؤؤؤؤرون  لداخُؤؤؤؤٛ: وـؤؤؤؤٓس إلؤؤؤؤر لتيٍُؤؤؤؤ

  ويوردون ويًددون ويَّرون.

ًٙ اؤؤٙ يٌيُقٔؤؤف حل ؤؤؿ  ذا رحلوا ؽؤؤردًا لؤؤـ حلؽؤؤراد ااؤؤزب حلخؤؤؾ  ؤؤٌيض  اـمؤؤٓخ:  وحليهؤؤ

اـّىؤؤؤؤٙم اـؤؤؤؤذي  ؤؤؤؤؿ ووؤؤؤؤيقه بؤؤؤؤدوه،  ؤؤؤؤؿ  يؤؤؤؤد ذـؤؤؤؤؽ  لؤؤؤؤٙ حلن ييٓؤؤؤؤدوه  ـؤؤؤؤْٓؿ و لؤؤؤؤٙ حلن 

يٌنُقه، لٙ  ذا؟  ذا ليّٙه حل ؤؿ ووؤيقا ؽيؤالً ؿؤ  يٌيؤؾ ايبٍّّؤقن اـؤذيـ يهؤيقن 

ذا لؤؤـ لنؤؤُحٛ اـمؤؤيٚ، و َؤؤذا لؤؤـ اـٍؤؤقأع لؤؤٙ بؤؤٙـٌقن  ؤؤف اـػؤؤييٛ  ؤؤزطؿ حلن  ؤؤ

ؽيؤؤؾ  ؤؤٖٓء ااز ٓؤؤقن اإلسؤؤاللٓقن.. ؽيُؤؤقا  ٕتٌؤؤٙطْؿ لؤؤٙ يٌيُؤؤف ااَؤؤٙم  مؤؤيقهبؿ: 

ًٙ، واهلل ايبًتيٙن.   يًّقن هلؿ لـ اـٍقأع لٙ   يّزل اهلل  ف سُوٙٔ

ًٙ ٕٔؤؽ تيؤرف اـؤذيـ بٙـٌقّٔؤٙ ل  لداخُٛ: صٓٚ شٓخّٙ ل لًٕـٛ اإللٙرة حليه

ّٓٙ  َُِٛ حلو  جُِٛ لـ ؿاللَؿ أن، طّدلٙ ؾُتؿ ٔحـ،  ذا اـٌٙب ؾد  تجقن طُ

ييّل: اإللٙرة  دون  ٓيٛ ؿٙـٌٓيٛ اـَربى وؼ  ذـؽ ؽٍٓقـقن: اـمٓخ ؾد حلجٙزه ـّٙ، 

 ؤؤؾ تٍنؤؤدون  ؤؤذـؽ شؤؤٓخّٙ حلن حلي طِؤؤؾ ٓ  ؤؤد ـؤؤف لؤؤـ رجؤؤؾ يؤؤديره، ولؤؤـ لًؤؤٖول 

لؤثالً:  يقوح ـُجٙ ؾ حلو ـُجديد حلو اـذي ٓ ييرف..  ذا رء ٔحـ ٌٔيُؤف.. أن

حلٔؤؤٙ ل ايبرؿؤؤز طّؤؤدي حلٔؤؤٙ ؾؤؤٙلؿ طؤؤىل ايبرؿؤؤز حلطٙؾؤؤٚ اـوٙـؤؤٚ ايبٍقؤؤ ايبِْؤؤؾ اـؤؤذي 

يرتتٚ طىل  يض تقؽٙتف حلشٓٙء تيؤ  ؤدطقتّٙ، ـَؤـ ـؤٓس لؤـ  ؤٙب  لؤٙرة و ؤؿ ٓ 

ًٙ  ٓ  يد لٙ يًتٕذٔقن لّل.   ييّل ٓ يذ ٌقن  يٓدًا حلو ؾريٌ
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 رء نخر وـًٜٓ طٍق ٛ ذطٓٛ.  اـمٓخ: 

 ٙؾٌْؿ وـًٜٓ طٍق ٛ ذطٓٛ. ؽال ٔي لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 ٔ   ؤل ايبًؤٕـٛ.. وٓ حلؾؤقل:  ؤق طؤٙخم وٓ فؤٙـػ وٓ حلؽنؤؾ وٓ  لداخُٛ:

 ادخؾ وٓ طهقيٛ وٓ ؼ  ذـؽ، ؽٙـذي تيّقٔف  ًِٕـٛ اإللٙرة؟

ٔحؤؤؤـ سدّؤؤؤٙ حلؿثؤؤؤر لؤؤؤـ لؤؤؤرة: اـتّىؤؤؤٓؿ ٓ يَِؤؤؤـ  َٔؤؤؤٙره ؿٕصؤؤؤؾ، و ٔؤؤؤ   اـمؤؤؤٓخ: 

اؤٙ بؤٙـػ اـػؤييٛ، ض ؤٜ طؤىل ذـؤؽ لؤثالً: دٓؤّ   جيٚ  َٔؤٙر لؤٙ ؾؤد يُحؤؼ  ؤف

 يؤض اـًّؤقة وؾُؤـ ـؤف: ؼٌُّؤٙ اـرجؤٙل ؽٙجيؤؾ ـّؤٙ لقطؤدًا حلو ؿؤ   ¢جٙء  غ اـٌّل 

ًٙ يٕتْٓـ وييىْـ  ذا تّىٓؿ.  ؾُّٙ.. ؽجيؾ اـرسقل طُٓف اـًالم هلـ يقل

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

ٛ وا؛ٙليؤؤٛ ؿؤؤؾ وؿؤؤذـؽ ؾُّؤؤٙ: اـَتٙتٓؤؤٚ وايبؤؤدارس آ تدالٓؤؤٛ واـثٙٔقيؤؤ اـمؤؤٓخ: 

ًٙ ٓ  ؤؤد هلؤؤٙ لؤؤـ   ؤؤذا تّىؤؤٓؿ، وٓ  ؤؤد لؤؤـ لثؤؤؾ  ؤؤذا اـتّىؤؤٓؿ، و ذا ارتٍّٓؤؤٙ ؽٙـدوـؤؤٛ حليهؤؤ

تّىٓ ت، أىؤروا أن ؿؤؿ تٌّّؤقا ل تّىؤٓؿ اـوؤرق وؿؤؿ صٌٍؤقا ـٍُٙطؤدة اإلسؤاللٓٛ 

اـتل تًِك  ًد اـذرالع، ولٙ حلدًـ توٌٍْٓؿ  يٙ ٙ ل لقوقع اـوؤرق وإرصؤٌٛ 

ختٌُٛ ؤحق ذـؽ  ذا تّىٓؿ، ـَـ  ذا ـٓس ؽٓؤف رء  لؤٙ واإلشٙرات اـهقلٓٛ ايب

ًٙ ؿّص جٙ ر ؽٓ  يتيُؼ  ٙـنالة جٙليٛ  ٙـًٌّٛ ـنالة اـيٓؤديـ، حلو  حلن ييٙرض ٔن

ؿِخٙـٌٛ طِؾ جؤرى طُٓؤف اـًؤُػ اـنؤٙـح اؤٙ يتٍؤرب  ؤف ويؤديّقن اهلل  ؤف، ٓ  ؤذه 

حللؤؤر يٍؤؤره اـمؤؤٙرع، تّىؤؤٓ ت ٓ  ؤؤد هلؤؤٙ لّْؤؤٙ، ؽؤؤال حلدؤؤد يَّؤؤر حل ؤؤدًا حلن إصؤؤؾ اـتّىؤؤٓؿ 

و ٔ  اـٌحؤٝ ؽؤٓ  ؾؤد يُنؤؼ هبؤذا اـتّىؤٓؿ لؤـ حللؤقر  ؤٙـػ،  ؤٙـػ  لؤٙ ٔنؤقص 
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 .ًٙ  اـػييٛ حلو ؾقاطد ٙ ؿ  ذؿرٔٙ نٌٔ

ًٙ طّدلٙ تَُِّٙ لع ؿث  لؤـ اـمؤٌٙب اـؤذيـ  لداخُٛ:  ٙرك اهلل ؽَٓؿ، شٓخّٙ حليه

ٕدـؤؤؤؤؤٛ يؤؤؤؤؤدطقن  غ  ؤؤؤؤؤذه اـتّىؤؤؤؤؤٓ ت وذؿرٔؤؤؤؤؤٙ هلؤؤؤؤؤؿ إدٙديؤؤؤؤؤٝ اـؤؤؤؤؤقاردة ل  ؤؤؤؤؤذا وا

واـٍقاطؤؤؤد اـػؤؤؤطٓٛ ل لًؤؤؤٕـٛ اـٌٓيؤؤؤٛ، ؽٍؤؤؤٙـقا: أن ٔحؤؤؤـ لؤؤؤٙ ٔيِؤؤؤؾ  ٓيؤؤؤٛ  ٔؤؤؤ  ٌٔيؤؤؤؾ 

 طْدًا..  ٔ   ل ليٙ دة  ّّٓٙ و ع  يض اـوٌُٛ.

وؿؤؤ  تٌهؤؤُتؿ  ؤؤٙ؛قاب طؤؤىل اسؤؤتدٓهلؿ  ٙـقؽؤؤٙء  ؤؤٙـيْقد، ؽؤؤٕؾقل هلؤؤؿ: لؤؤٙ  ؤؤق 

ٙء  ؤٙـيْقد، حلوًٓ اـدـٓؾ طىل  جيٙب اـيْد حلوًٓ..  ؿ ـق وؾع اـيْد ٕٔيت  ٕدـؤٛ اـقؽؤ

  ذا آستدٓل.

اـفء اـثٙين: ايبيٙ دة لٌٙطُف  ع صرؽع، ؽُ ذا ٔنٌٜ ًٌٔؤؽ حلٔؤٜ واـّؤٙس 

يٕتقن ييٙ دؤؽ؟  ٚ حلين حلطٙ د ؼ ك، ويبٙذا حلٜٔ ٓ تؤٕيت تيٙ ؤدين؟ يبؤٙذا حلٔؤٙ 

ًٙ؟  ذًا:  ل صقرة  ٓيٛ و ن  دالً  اـذي نيت حلطٙ دك واـثٙين واـثٙـٝ واـّٙس بٓي

  ٙسؿ نخر،  ذا ا؛قاب شٓخّٙ صحٓح؟  سِٜٓ

 لٙلٛ صحٓح. اـمٓخ: 

  ٙرك اهلل ؽَٓؿ.  لداخُٛ:

 وحلزيد لـ  ٙب اـتٌّـ ل اـتيٌ   ن صح اـتيٌ : صقؽٓٛ طقيٛة  اـمٓخ: 

 اهلل حلؿرب. لداخُٛ:

ووؤؤح ـّؤؤٙ ل ا؛ؤؤقاب إول وؾؤؤد ووؤؤحتؿ إلؤؤر  ؤؤٕن لؤؤـ ؽيؤؤؾ ذـؤؤؽ  لداخُؤؤٛ:

 طؤؤٛ، ولؤؤـ دالؤؤرة اـٌرؾؤؤٛ اـّٙجٓؤؤٛ  غ دالؤؤرة اـٌؤؤرق ؽٍؤؤد خؤؤرج لؤؤـ دالؤؤرة اـًؤؤّٛ وا؛

 اهلٙـَٛ.
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 ّٙ يٍع ل اـٌّس رءة ؾد يٍقل ؾٙلؾ:   ذا يًؤِقن  ؤٖٓء؟ و ؤؿ   يُتزلؤقا 

ٓ طٍٓؤؤدة اخلؤؤقارج وٓ ايبرجئؤؤٛ وٓ اـمؤؤٓيٛ وٓ ايبيتزـؤؤٛ وٓ ا؛ِْٓؤؤٛ، و ؤؤذا ؽؤؤرع 

ؾؤؤد تؤؤؿ  دنؤؤٙ  ٙ  طؤؤـ سؤؤٖال سؤؤٙ ؼ:  ؤؤؾ آ ّتؤؤع واـًؤؤٌيع ؽرؾؤؤٛ إوالؤؤؾ اهلٙـَؤؤٛ

وطؤؤد ٙ؟ وحللثؤؤٙل  ؤؤٖٓء ٓ  ؤؤد حلن ينؤؤٌّقا ل ؽرؾؤؤٛ لؤؤـ  ؤؤذه اـٌؤؤرق، حلو حلن آ ّتؤؤع 

واـًؤؤٌيع ؽرؾؤؤٛ ؾهؤؤٓٛ ٓ زاـؤؤٜ لٌتقدؤؤٛ اَؤؤـ ؿُؤؤ  جؤؤد جديؤؤد حلاؤؤؼ هبؤؤٙ  غ حلن 

 تٌُغ  ذا اـيدد؟ 

 حللٙ  دنٙ  ٙ ؽْذا حللر ل اطتٍٙدي ٓ يَِـ.. وـًّٙ لٌَُع ؽٓف. اـمٓخ: 

ٌرؾٛ لـ تُؽ اـٌرق ؽْذا ـٓس  ٕٙلر اـالزمأ ّٕٔٙ ٔيترب اـذي حللٙ  ؾ يُحٍقن  

بؤؤرج طؤؤـ اإلسؤؤالم طِؤؤالً.. طِؤؤالً ل جزلٓؤؤٛ لؤؤٙ ذـؤؤؽ ٓ جييُّؤؤٙ ٔخرجؤؤف لؤؤـ دالؤؤرة 

ًٙ، و ٔ   ق ل  ذه ا؛زلٓٛ خرج طـ دَؿ اإلسالم.  اإلسالم لوٍُ

ًٙ ؿذـؽ  ذا ؿّٙ ٔؤتَُؿ ل ايبؤّْٞ اـًؤٌُل واـؤدطقة اـًؤٌُٓٛ:  ذا  ٌؤٜ حلن شخ نؤ

لؤؤٙ ل لًؤؤٕـٛ لؤؤٙ خؤؤرج طؤؤـ لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح ؽؤؤّحـ لؤؤٙ ٔحَؤؤؿ طُٓؤؤف  ٕٔؤؤف خؤؤرج 

اـًؤؤُػ، ـَّّؤؤٙ ٍٔؤؤقل ل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ:  ؤؤق  ؤؤال شؤؤؽ خؤؤٙـػ اـًؤؤُػ ؿؤؤ   ةطؤؤـ دالؤؤر

ؾُّؤؤؤؤٙ ل إول اـؤؤؤؤذي خؤؤؤؤٙـػ اإلسؤؤؤؤالم ل لًؤؤؤؤٕـٛ  ؤؤؤؤق خؤؤؤؤٙـػ اإلسؤؤؤؤالم، ـَّّؤؤؤؤٙ ٓ 

 اـًٌُٓٛ. ٔخرجف ل ؿؾ لـ ااٙـتع لـ دالرة اإلسالم ولـ دالرة

ٔيؤؤؤؤؿ،  ذًا:  ؤؤؤؤذا ووؤؤؤؤح شؤؤؤؤٓخّٙ حلو ؾٓؤؤؤؤد اـَؤؤؤؤالم اـؤؤؤؤذي ؽِْؤؤؤؤف ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ  لداخُؤؤؤؤٛ:

ا؛ٙـًؤؤؤع ل ايبجُؤؤؤس إول وؿّؤؤؤٜ حلٔؤؤؤٙ حلدؤؤؤد ؿ دتؤؤؤك تًؤؤؤٙءل ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ اإلخؤؤؤقة 

اـؤؤذيـ  ؤؤؿ صٌُؤؤٛ اـيُؤؤؿ اـٌَؤؤٙر، ؾؤؤٙـقا: لؤؤٙ طْؤؤدٔٙ طؤؤـ اـمؤؤٓخ اـٌتؤؤقى  ؤؤٕن  ؤؤذه اـٌؤؤرق 

ع ؽرؾؤؤؤٛ اهلٙـَؤؤؤٛ، و ٔؤؤؤ  طْؤؤؤدٔٙ حلٔؤؤؤف ايبخٙـٌؤؤؤٛ ـّؤؤؤٙ حل ؤؤؤٙ خٙرجؤؤؤٛ  غ اـثّتؤؤؤع واـًؤؤؤٌي
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بوئ و ذر لـ  ذه إخوٙء دون حلن ينؾ ااَؿ  غ  ؤذا إلؤر، ؽؤٙٔن يىْؤر 

ـّٙ حلَٔؿ تٍٓدون  ٕن  ذا اـٌيؾ اـؤذي  ؤق محؤؾ اـًؤٖال  ؤؿ شؤٙهبقا ؽٓؤف حلو خرجؤقا 

ؽٓؤؤؤف لؤؤؤـ دالؤؤؤرة اـٌرؾؤؤؤٛ اـّٙجٓؤؤؤٛ وٓ ييّؤؤؤل ذـؤؤؤؽ خؤؤؤروجْؿ  ٙـَُٓؤؤؤٛ لؤؤؤـ دالؤؤؤرة اـٌرؾؤؤؤٛ 

 اـّٙجٓٛ. 

 ذا اـذي ٔديـ اهلل  ف، وحلٔٙ لٙ حلطتٍد حلّٔل ؾُٜ   ؿ لـ اـٌرق اـهٙـٛأ  اـمٓخ: 

ًٙ، حلٔٙ لٙ حلطتٍد ل تُؽ ا؛ًُٛ ؾُٜ  ذا اـَالم،  ّٕٔل ؿث  لٙ حُلسٕل سٖآً س 

ًٙ ٔرتاجع  ًٕ ـٌىٓ وؿّٜ حلريد حلن يًِيّل اـػيط دتك  ذا ؿٙن  ّٙك خوٕ لٙ وـق خو

إدٓٙن خؤ ًا، ييّؤل: حلّٔؤل ٓ ينؤؾ س اـؤق ؿ  طّف، ـَّل حلضـ ل ٌٔز ل  يض

 غ  ؤؤؤذا ااهؤؤؤٓض حلن حلدَؤؤؤؿ طؤؤؤىل شؤؤؤخص لؤؤؤٙ  ٕٔؤؤؤف لؤؤؤـ اـٌرؾؤؤؤٛ اـهؤؤؤٙـٛ حلو اـٌؤؤؤرق 

 آ ّع واـًٌيع يبجرد فٙـٌٛ واددة.

ؽَثؤؤؤ ًا لؤؤؤٙ سؤؤؤئُٜ طؤؤؤـ إدؤؤؤزاب اـٍٙلِؤؤؤٛ اـٓؤؤؤقم و خٙصؤؤؤٛ دٓؤؤؤّ  يّنؤؤؤقن طؤؤؤىل 

ٛ؟ ؽؤٕؾقل: ٓأ ٕن  ؤٖٓء دزب اإلخقان ايبًُِع:  ؾ تيترب ؿ لـ اـٌرق اـهٙـ

ًٙ ـرلًٓؤْؿ إول دًؤـ اـٌّؤٙ رمحؤف اهلل حلٔؤف طؤىل ُِ يْ  ؿ يُ  حلؾؾ لٙ يٍٙل ؽْٓؿ:  ّقن تٌيؤ

اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ وطؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، و ن ؿٙٔؤؤٜ  ؤؤذه دطؤؤقى حتتؤؤٙج  غ 

تٌنؤؤُْٓٙ ؾؤؤقًٓ وتوٌٍْٓؤؤٙ طِؤؤالً، وذـؤؤؽ لؤؤٙ ٓ ٔؤؤراه ل ا؛ طؤؤٛ، ـَؤؤـ ٔحؤؤـ َٔتٌؤؤل 

ّؤؤؤقن آٔؤؤؤت ء  غ اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ ولؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح ـَؤؤؤّْؿ لؤؤؤّْؿ حل ؤؤؤؿ ييُ

بؤؤٙـٌقن ذـؤؤؽ ل ؾُٓؤؤؾ حلو ؿثؤؤ ، وؽؤؤْٓؿ حلؽؤؤراد  ؤؤؿ ليّؤؤٙ ل اـيٍٓؤؤدة ـَؤؤّْؿ ـًٓؤؤقا 

ًٙ طؤؤؤؤؤىل إؾؤؤؤؤؤؾ ٓ حلجؤؤؤؤؤد رخنؤؤؤؤؤٛ ٕدؤؤؤؤؤد حلن  ليّؤؤؤؤؤٙ ل ايبؤؤؤؤؤّْٞ، وـؤؤؤؤؤذـؽ ؽٕٔؤؤؤؤؤٙ شخنؤؤؤؤؤٓ

صٙيبؤؤٙ  ػؤؤ ؿ ل زلؤؤرة اـٌؤؤرق اـهؤؤٙـٛ، و ٔؤؤ   ؤؤؿ بٙـٌقّٔؤؤٙ ل لقاوؤؤع، ييّؤؤل: 

ّٔٙؾمؤؤؤْؿ ؤجؤؤؤٙدهلؿ ؽْٓؤؤؤٙ، حللؤؤؤٙ حل ؤؤؤؿ يًؤؤؤتحٍقن هبؤؤؤٙ حلن ُٔحٍْؤؤؤؿ  ٌرؾؤؤؤٛ لؤؤؤـ اـٌؤؤؤرق 
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ًٙ ييُّقٔؤؤؤؤؤف ويتٌّقٔؤؤؤؤؤف طؤؤؤؤؤىل خؤؤؤؤؤالف  اـهؤؤؤؤؤٙـٛ؟ ٓأ ٕن  ؤؤؤؤؤٖٓء   يتخؤؤؤؤؤذوا هلؤؤؤؤؤؿ لّْجؤؤؤؤؤ

اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ، حلو لؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙن طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح ؿؤؤؤ   ؤؤؤق شؤؤؤٕن اـٌؤؤؤرق إخؤؤؤرى 

ٛ اـتؤؤؤل يمؤؤؤ   ـْٓؤؤؤٙ ؽؤؤؤٗذا ؿؤؤؤٙن ايبيروؽؤؤؤٛ لّؤؤؤذ اـٍؤؤؤديؿ، ؽؤؤؤ  حلدري  ذا تالدؤؤؤظ ا؛ًُؤؤؤ

لقجقد لثؾ  ذا اـٌُظ ؽتٌُٜ ٔىري  ـٓف و ذا لؤٙ حلسؤتٌيده جؤدًا، وجؤزنك اهلل خؤ ًا 

 يٙ حل ٙ ااًـ طىل لٙ ٌْٔتّل، وـق حلن ؼ ك ؾٙل وحلٔٙ لّْؿ لٙ مهّل ذـؽ. 

 اَـ شٓخّٙ  ّٙ يقجد ٍٔوٛ.  لداخُٛ:

 تٌهؾ.  اـمٓخ: 

ًٙ دؤ لداخُٛ: ًٙ  ّٙ ذدؤٜ شؤٓخّٙ ذدؤ قل ـؤق حلٔؤؽ ؾُؤٜ  ؤذا اـفؤء ؽٕٔؤٜ صٌي

 تراجيٜ،  ؾ حل ٍل لٙ ؾُتف .. 

 حليـ ؾُٜ؟  اـمٓخ: 

 ـق حلٔؽ ؾُٜ.  لداخُٛ:

 ٓ، ٓ ٔتَُؿ  ُق أن،  اـمٓخ: 

 تًِيّل اـػيط وـَؾ دٙدث دديٝ. 

لؤؤؤـ  رؿؤؤؤٛ جؤؤؤقا َؿ  ؤؤؤذاة حلين حلردت حلن حلسؤؤؤٕل ل لًؤؤؤٕـٛ واختُؤؤؤػ ل  لداخُؤؤؤٛ:

ؿ  ّؤؤٙك ل اـؤؤِٓـ، وذـؤؤؽ حلَٔؤؤؿ سؤؤئُتؿ طؤؤـ تًٌؤؤ  ؿُِؤؤٛ لؤؤَّؿ  خقأّؤؤٙ صٌُؤؤٛ اـيُؤؤ

اإلخقان ايبًُِع  ؾ  ؿ لـ حل ؾ اـًّٛ؟ ؽٍُٜ: ؿٓػ يَقٔقن ؿذـؽ وهلؿ ؾدر 

حلر يع سّٛ و ؿ  ٙر قن اـًّٛ، ؽٍؤٙل ؿثؤ  لؤـ صٌُؤٛ اـيُؤؿ: اـمؤٓخ بؤرجْؿ  غ 

 اـٌرق اـهٙـٛ.
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ـ حلن ؾُٜ:  ذه اـَُِٛ لـ اـمٓخ ٓ يُزم لّْؤٙ حلن اـمؤٓخ يتٌّؤك لؤٙ ؾُؤتؿ، ؽَِِؤ

ًٙ ؽؤٓ   بٙـػ اـًّٛ وحلن  ٙرب حل ؾ اـًّٛ ويٌيؾ ؿذا رجؾ و ن ؿٙن ييّؤل فوئؤ

يٌيؤؤؤؤؾ و ؤؤؤؤذر لّؤؤؤؤف ويٌؤؤؤؤع خوؤؤؤؤٖه ويمؤؤؤؤْر  ؤؤؤؤف طؤؤؤؤىل دًؤؤؤؤٙب ايبنؤؤؤؤٙـح وايبٌٙسؤؤؤؤد 

واـٍقاطؤؤؤد اـػؤؤؤطٓٛ ل  ؤؤؤذا اـٌؤؤؤٙب،  ٓ حلٔؤؤؤف ٓ يُؤؤؤزم لؤؤؤـ ذـؤؤؤؽ حلن يَؤؤؤقن لؤؤؤـ اـٌؤؤؤرق 

ليْؤؤؤؤؿ، ؽٙاِؤؤؤؤد هلل ل  اـثّتؤؤؤؤع واـًؤؤؤؤٌيع اـٌرؾؤؤؤؤٛ اهلٙـَؤؤؤؤٛ ل ؿؤؤؤؤؾ حللؤؤؤؤره وينؤؤؤؤّػ

ًٙ طىل اـًٖال اـذي حلردت حلن حلسٕل ؽٓف،  ٙرك اهلل  ًٙ حليه جقا َؿ  ذا لٙ يَقن جقا 

 ؽَٓؿ. 

نخؤؤؤؤؤر: شؤؤؤؤؤٓخّٙة ل اـؤؤؤؤؤّص ؿاللَؤؤؤؤؤؿ ل ايبًؤؤؤؤؤٕـٛ اـًؤؤؤؤؤٙ ٍٛ حلٔؤؤؤؤؤف ؾؤؤؤؤؤٙل ـَؤؤؤؤؤؿ:  ؤؤؤؤؤؾ 

اـًؤؤٌُٓقن اـؤؤذيـ حتز ؤؤقا  ؤؤؾ خرجؤؤقا طؤؤـ اـٌرؾؤؤٛ اـّٙجٓؤؤٛ؟ ؾُؤؤتؿ: ٔيؤؤؿ خرجؤؤقا طؤؤـ 

 اـٌرؾٛ اـّٙجٓٛ. 

 ل  ذه ا؛زلٓٛ.  خ: اـمٓ

حل ؤؤق ااًؤؤـ:  ؤؤذا صٓؤؤٚة جٓؤؤد جؤؤدًا  ؤؤذا اـٍٓؤؤد ل هبؤؤذه ا؛زلٓؤؤٛ، ويٌؤؤع حللؤؤر ؿ 

ويّنؤؤحقن و ؤؤذر اـوٌُؤؤٛ لؤؤـ  ؤؤذه إشؤؤٓٙء ؿؤؤؾ  ؤؤذا جٙٔؤؤٚ، وؿؤؤقن حل ؤؤؿ ينؤؤٌّقن 

 و ػون ل اـٌرق اهلٙـَٛ رء نخر. 

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ًٙ ؿؤؤؤؤذـؽ  يؤؤؤؤض اإلخؤؤؤؤقة اـؤؤؤؤذيـ ا تُؤؤؤؤقا لداخُؤؤؤؤٛ:  ؤؤؤؤٙا س اـؤؤؤؤذي  شؤؤؤؤٓخّٙة حليهؤؤؤؤ

تيربون طّف ؿث ًا  رؼقة اـنٙ قن،  ذا اا س اـذي يٖدي هبؿ ل اـّْٙيٛ  غ حلن 

يرجيؤؤقا  غ  خؤؤقا ؿ ويرلؤؤق ؿ  ؤؤٕؾقال ؾٌٓحؤؤٛ، ؽِؤؤثالً طؤؤىل سؤؤٌٓؾ ايبثؤؤٙل:  يؤؤض 

صٌُؤؤؤٛ اـيُؤؤؤؿ يبؤؤؤٙ ؼؤؤؤٙـقا ل تٌَؤؤؤ  ااَؤؤؤٙم ول اـَؤؤؤالم طؤؤؤىل ااَؤؤؤٙم، و خؤؤؤقا ؿ 
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ك ؾقاطد ذطٓؤٛ ووؤقا ط ٕلؤر اـتٌَؤ  خٙصؤٛ ل يٍقـقن: إلر ـٓس ؿذـؽ،  ّٙ

 لًٕـٛ ااَٙم يبٙ يرتتٚ وراء ذـؽ لـ لٌٙسد.

ؽٍؤؤؤٙـقا: حلٔؤؤؤتؿ لرجئؤؤؤٛ لؤؤؤع ااَؤؤؤٙم.. خؤؤؤقارج لؤؤؤع اـؤؤؤدطٙة.. ؾدريؤؤؤٛ لؤؤؤع اـْٓؤؤؤقد.. 

رواؽؤؤض لؤؤع ا؛ طؤؤٙت،  ؤؤذا اـتًٍؤؤٓؿ اـر ؤؤٙطل يرلؤؤقن  خؤؤقا ؿ صٌُؤؤٛ اـيُؤؤؿ هبؤؤذا 

ٓ تٌَؤؤؤرون ؿؤؤؤ  ٌَٔؤؤؤر، وخؤؤؤقارج لؤؤؤع اـفؤؤؤء، يبؤؤؤٙذا لرجئؤؤؤٛ لؤؤؤع ااَؤؤؤٙم؟ َٕٔؤؤؤؿ 

اـيُؤؤ ء واـؤؤدطٙة؟ َٕٔؤؤؿ تتَُِؤؤقن طؤؤـ حلخوؤؤٙلْؿ وطٓؤؤقهبؿ، ولؤؤع ذـؤؤؽ يٍقـؤؤقن: 

وتٌَؤؤرو ؿ لؤؤع حل ؤؤؿ    ؤؤدث لؤؤـ اـًؤؤٌُٓع حل ؤؤؿ ؿٌؤؤروا وادؤؤدًا، ورواؽؤؤض لؤؤع 

ا؛ طٙت.. يبٙذا رواؽض لع ا؛ طٙت؟ َٕٔؿ ترؽهقن آٔت ء ليْؿ، وؿؤٕن 

رؽؤؤض ؽْؤؤق لؤؤذلقم سؤؤقاًء ؿٙٔؤؤٜ  حؤؤؼ حلو  ٌٙصؤؤؾ، حلي  ؿؤؤؾ لؤؤـ ؿؤؤٙن طّؤؤده رؽؤؤض لؤؤٙدة

ٔيؤؤؿ، وؾدريؤؤٛ لؤؤع اـْٓؤؤقد ؽؤؤَٗٔؿ سؤؤُِتؿ إلؤؤر ـُْٓؤؤقد وؾُؤؤتؿ   يٌؤؤؼ رء ليّؤؤٙ وٓ 

لّؤؤؤٙص لؤؤؤـ حلن يٌٍؤؤؤك اـْٓؤؤؤقد ؾؤؤؤٙ يع طؤؤؤىل اـّؤؤؤٙس وؿؤؤؤذا وؿؤؤؤذا، ؽؤؤؤال  ؤؤؤد حلن ًٔتًؤؤؤُؿ 

 ـُقاؾع وؾٌيتؿ ل لَتٌٙتَؿ ولًٙجدؿؿ و  تٍقلقا ـتً وا  ذا ااٙل. 

 و ؿ لٙذا ؽيُقا؟ دٙر قا اـْٓقد.   اـمٓخ:

و ؿ ل اآٍٍؤٛ ؿؤ  ذؿؤرتؿ حلؿثؤر لؤـ لؤرة لؤـ دخؤؾ ل صؤريٍْؿ يتؤٕ ر  لداخُٛ:

 هبؿ،  ق دخؾ ـًٓ  ؽٗذا  ف يتً .

 حٕه تهفري احلهاً:

 ّٙ يٙ شٓخّٙ ل  ذه ايبًٕـٛ يًتدـقن طىل  صالق تٌَ  ااَؤٙم  ٕدـؤٛ، ؿؤٙٔقا 

ٛ تٌَؤ  ااَؤٙم، ؾُّؤٙ هلؤؿ:  ؤؾ حلٔؤتؿ تٍقـؤقن حلن حلوًٓ طّدلٙ يتَُِقن ليّٙ ل ؾهؤٓ

ؿؾ لـ دَؿ  ً  لٙ حلٔؤز اهلل يٌَؤر؟ ؽؤٗذا ؾؤٙـقا: ٔيؤؿ، ؽَّؤٙ ٍٔؤقل هلؤؿ: لؤٙذا تٍقـؤقن 
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ٙم  ّؤل اـيٌؤٙس وحللؤراء َ ؤ ٙم  ّل حللٓٛ اـذيـ دَِقا  ً  لٙ حلٔؤز اهلل، وُد َ  لثالً ل ُد 

ٔؤؤرى ؿٌؤؤرًا حلن ُؤؤْٓؿ  ٓ ا؛ؤؤقر؟ واـؤؤذيـ حللؤؤر اـٌّؤؤل طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم  ٙـنؤؤرب ط

ًٙ، ؽُجؤؤٖوا  غ تًٓؤؤ  اـيٌؤؤٙرة  ًٙ، ليّؤؤك ذـؤؤؽ: حلن اـؤؤذي ؽيُؤؤقه ـؤؤٓس ؿٌؤؤرًا  قادؤؤ  قادؤؤ

ل دَؤؿ اهلل، د  ٌَؤ ل ذع اهلل ويُ د  ٌَؤ ؽٌدل لٙ يٍقـقن :  َؤؿ  ًؤ  لؤٙ حلٔؤزل اهلل، ؾؤٙـقا: يُ 

هلل ؽٍٙـقا: ٔحـ ًُٔؿ  تٌنٓؾ اـًُػ حلن لـ دَؿ  ً  لٙ حلٔز اهلل ليتٍدًا حلن دَؿ ا

 ؤؤق ااؤؤؼ ولؤؤٙ دؤؤؤف  ؤؤق اـٌٙصؤؤؾ..  ؤؤؾ ااؤؤالل و ؤؤرم ااؤؤرام  ٙطتٍؤؤٙده و ًُؤؤٙٔف، 

و ن ؿؤؤؤٙن  ٌيُؤؤؤف بؤؤؤٙـػ ذـؤؤؤؽ وييتٍؤؤؤد حلٔؤؤؤف ٓ جيؤؤؤقز حلن  َؤؤؤؿ لؤؤؤع اهلل رء، ٔحؤؤؤـ 

ٍٔقل: حلن  ذا ؿٌؤره ؿٌؤر طِؤظ، وحللؤٙ  ذا اطتٍؤد حلن دَِؤف حلؽهؤؾ لؤـ دَؤؿ اهلل، حلو 

، ؽْؤؤق ؿٌؤؤر اطتٍؤؤٙدي، ؾؤؤٙـقا: ًٔؤؤُؿ يًؤؤٙوي دَؤؤؿ اهلل، حلو جيؤؤقز ـؤؤف حلن  َؤؤؿ لؤؤع اهلل

ـَؿ  تٌنٓؾ اـًُػ ل ؾهؤٓٛ ااَؤؿ، حللؤٙ ؾهؤٓٛ اـتػؤيع ؽؤال ًٔؤُؿ ـَؤؿ ؽؤٗن لؤـ 

 ذع ل جزلٓٛ واددة يَقن ؿٙؽرًا. 

 طِالً حلم اطتٍٙدًا؟   اـمٓخ: 

ًٙ لـ اإلسالم.  لداخُٛ:  ٓ ييّل: اطتٍٙدًا وخروج

 ٓ، حلؾقل طِالً حلم اطتٍٙدًا؟ اـمٓخ: 

يٍقـقن: ٓ يقؤف  ؤذـؽ آسؤتحالل، وؿؤٙؽر ييّؤل: ؿؤٙؽر  ِجؤرد   ؿ لداخُٛ:

 طُِف. 

 طٌقًا، ٔحـ ٔرد طُْٓؿ أن.  اـمٓخ: 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

حلٜٔ   تٍق  ّٜٓ وجْٛ ٔىرك، ٔحـ ٍٔقل:  ؿ يٍقـقن: ـٓس ؿذـؽ  اـمٓخ: 
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لـ ذع دًَ ، ٔحـ ٍٔقل: ذع  لٙ ؾقًٓ و لٙ اطتٍؤٙدًا، ؽؤال ٔؤزال ٔحؤـ ل اـٍّوؤٛ 

 ـتل  ؿ اـتٍقا ليّٙ. ا

 ل إوغ اـتٍقا ليّٙ ؽْٓٙ؟ لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 و دـقا اسِْٙ ؤحـ ٓ ٔزال طىل  ذه اـتًقيٛ.  لداخُٛ:

حلي ٔيؤؿ، ؽؤّحـ ًٔؤٕهلؿ أن: َذطؤقا حلو ّذطؤقا اطتٍؤٙدًا حلم طِؤالً؟ ؽؤٗن  اـمٓخ: 

ٓ، ؾقًٓ،  ذًا:  ؿ خرجقا  ؿٙن ؾٙـقا اطتٍٙدًا ؽْؿ ليّٙ ؿ  ؿٙٔقا لـ ؾٌؾ، و ن ؾٙـقا:

طؤؤؤ  ؿؤؤؤٙٔقا ليّؤؤؤٙ،  ن ؾؤؤؤٙـقا: ذطؤؤؤقا طِؤؤؤالً وـؤؤؤٓس اطتٍؤؤؤٙدًا،   يًؤؤؤتٌٓدوا ؿؤؤؤ  حلذت 

 حلٜٔ ل ؿاللَؿ حل ؿ  دـقا إـٌٙظ.

ييّؤؤؤؤؤل: تٌؤؤؤؤؤّـ ل اـتيٌؤؤؤؤؤ  ـُتهؤؤؤؤؤُٓؾ، و ٓ يبؤؤؤؤؤٙذا اـٌؤؤؤؤؤرق  ؤؤؤؤؤع ذع ليّٙ ؤؤؤؤؤٙ: حلٔؤؤؤؤؤف 

يرجؤؤؤؤع  غ سؤؤؤؤٓحَؿ هبؤؤؤؤذا اـؤؤؤؤذي ذع، ؽَُِؤؤؤؤٛ ذع رجؤؤؤؤع  غ ااَؤؤؤؤؿ، وااَؤؤؤؤؿ 

اـيِؤؤؾ، واـيِؤؤؾ  لؤؤٙ حلن يٍؤؤرتن  ؤؤف طٍٓؤؤدة و لؤؤٙ حلن ٓ يٍؤؤرتن  ؤؤف طٍٓؤؤدة، ؽُؤؤؿ يًؤؤتٌٓدوا 

ًٙ لؤؤـ  ؤؤذا اـتالطؤؤٚ  ٕٙـٌؤؤٙظأ ّٕٔؤؤٙ سؤؤُّزلْؿ هبؤؤذا اـتًًُؤؤؾ ايبّوٍؤؤل اـؤؤذي ٓ  شؤؤٓئ

  ٙل ـف لـ اـتْرب لّف.

ًٙ دؤؤرب طؤؤىل ورق، وؿؤؤؾ  ًٙ دؤؤرب طؤؤىل ورق، ونخؤؤر   يهؤؤع ٔىٙلؤؤ رجؤؤؾ ووؤؤع ٔىٙلؤؤ

ٓٙ ل اـيِؾ هبذا اـّىؤٙم حلدؤدمهٙ سؤقد  ؤف، وأخؤر تؤرك اـنؤحٌٓٛ  ٓهؤٙء لّْ  اـتٍ

ـَؤؤّْ  يمؤؤرتؿٙن ل اـيِؤؤؾ،  ؤؤؾ بتٌُؤؤٙن؟ ؾؤؤد بتٌُؤؤٙن وؾؤؤد يُتٍٓؤؤٙن، ؾؤؤد يُتٍٓؤؤٙن 

ؿؤؤؤؾ لؤؤؤّْ  وؾؤؤؤد اختٌُؤؤؤٙ ل اـقسؤؤؤُٓٛ ؽٕدؤؤؤدمهٙ ؿتؤؤؤٚ وأخؤؤؤر   يَتؤؤؤٚ واتٌٍؤؤؤٙ ل 

 اـيِؾ ؽٙختٌُٙ ل اـقسُٓٛ.
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  ٓ يًؤؤتحؾ ل ؾؤؤرارة ؾٌُؤؤف  ؤؤذا اـؤؤذي طُِؤؤقا  ؤؤف ؾؤؤد يتٌٍؤؤٙن ل اـًٙيؤؤٛ ؿؤؤؾ لؤؤّْ

حلددمهٙ ؿتٚ وأخر   يَتٚ، ؿؾ لّْ  ٓ يًتحؾ ذـؽ  ٌٍُف واهلل حلطُؿ  ؤ  ل 

 ًٌٔف.

 ؤؤؤؤؾ ـيُؤؤؤؤف يٍؤؤؤؤقل: اهلل يتؤؤؤؤقب طُّٓؤؤؤؤٙ لهؤؤؤؤوريـ ٔحؤؤؤؤٙؽظ طؤؤؤؤىل اـَؤؤؤؤرد.. ٔريؤؤؤؤد حلن 

 ٔحٙؽظ طىل جٙ ّٙ.. طىل لّزـتّٙ  غ نخره،  ذا ؿٌر طِظ.

ٙ يًؤؤؤتحؾ ذـؤؤؤؽ  ٌٍُؤؤؤف ؽَٓؤؤؤقن ؿٌؤؤؤره ؿٌؤؤؤر اطتٍؤؤؤٙدًا، وـؤؤؤق   ؾؤؤؤد بتٌُؤؤؤٙن حلدؤؤؤدمه

يَتؤؤٚ وٓ ؿُِؤؤٛ وادؤؤدة.. اـؤؤذي طِؤؤؾ  ؤؤ  ؿتؤؤٚ حلدؤؤدمهٙ اسؤؤتحؾ ذـؤؤؽ  ٌٍُؤؤف وؾؤؤٙل 

اـػع  ذا اـذي جٙء  ف اإلسالم ؿٙن ول٘ زلٙٔف، ؤحـ أن ل زلؤٙن ؼؤ  ذاك 

يًؤتحؾ  اـزلٙن،  ذا حلؿٌر لـ اـذي ؿتٚ أ ٕٔف استحؾ لؤٙ ؽيؤؾ  ٌٍُؤف ذاك اـؤذي  

 لٙ ؽيؾ ولٙ ؿتٚ  ٌٍُف، ؽٗذًا:  ذا تالطٚ  ٕٙـٌٙظ يٙ حلستٙذ. 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

 اـّتٓجٛ واددة.  اـمٓخ: 

 (01: 11:  03/ 849) اهلدى والنور /

ًٙ تيُؤٍَٓؿ طؤىل اـتًٍؤٓؿ اـر ؤٙطل  لداخُٛ: صٓٚة حلخقٔٙ حل ق ااًـ يوُٚ حليهؤ

ا اـٌؤؤؤٙب، ويٍؤؤؤقل: حلن اـؤؤؤذي ٍُٔتؤؤؤف ـَؤؤؤؿ طؤؤؤـ  يؤؤؤض اـؤؤؤدطٙة اـؤؤؤذيـ بٙـٌقّٔؤؤؤٙ ل  ؤؤؤذ

اـًٌُٓع  ٖٓء لرجئٛ لع ااَٙم، وخقارج لؤع اـؤدطٙة، وؾدريؤٛ لؤع اـْٓؤقد، ول 

 ٌٔس اـقؾٜ رواؽض لع ا؛ طٙت. 

ٓ حلسؤؤتوٓع حلن حلطُؤؤؼ طؤؤىل  ؤؤذا اـتًٍؤؤٓؿ اـر ؤؤٙطلأ ٕٔؤؤف تًٍؤؤٓؿ محؤؤدث  اـمؤؤٓخ: 

ًٙ  ٕٔف تالطٚ  ٕٙـٌٙظ، ؽّحـ لرجئٛ لع  ااَؤٙم لٌتدع وداخؾ ؽٓ  حلذت  ـٓف نٌٔ
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 ّٓؤؤٙ هلؤؤؿ حلّٔؤؤٙ لؤؤع اـؤؤذي ذع إدَؤؤٙم واـتؤؤل جيؤؤؾ اـٌَؤؤر ؾًؤؤِع  غ نخؤؤره، ؽًُؤؤّٙ 

لرجئٛ  ٓ  ٙـًٌّٛ هلٖٓء اـذيـ يًِقن إشؤٓٙء  ًؤ  حلسؤ لْٙ، وحلخمؤك لؤٙ حلخمؤك 

، شيًِق ٙ  ًؤ  اسؤِْٙ»حلن يمُِْؿ وحلطٓد ؾقـف طُٓف اـًالم ل ؼ   ذه ايبًٕـٛ: 

 حللٙ اـثٙٔٓٛ لٙ  ل؟ 

 قارج لع اـدطٙة. خ لداخُٛ:

 ؿٓػ ييّل خقارج لع اـدطٙة؟  اـمٓخ: 

 يٌَرو ؿ.  لداخُٛ:

 لٙذا؟  اـمٓخ: 

 خقارج لع اـدطٙة.  لداخُٛ:

 يبٙذا؟  اـمٓخ: 

ييّؤؤل يٍؤؤقل ـؤؤؽ: يتَُِؤؤقن طؤؤىل طٓؤؤقهبؿ.. يتحؤؤد قن ؽؤؤْٓؿ..  ؤؤق ل  لداخُؤؤٛ:

لرجئؤٛأ ّٕٔؤٙ  اآٍٍٛ ايبًٕـٛ ٓ ايبرجئٛ.. ـق ييرؽقن لؤٙ ليّؤك ايبرجئؤٛ، لؤٙ ؾؤٙـقا

طّدلٙ ٍٔقل:  ؤذا ؿٌؤر طِؤظ ل  يؤض اـّؤٙس، وؿٌؤر اطتٍؤٙدي ل اـؤٌيض أخؤر، 

 لٙ ٍٔقل حلٔف ٓ يي لع اإلي ن لينٓٛ. 

ًٙ.  اـمٓخ:   لينٓٛ صٌي

 ٍٔقل:  ذا ٍٔص ل اإلي ن.  لداخُٛ:

 ٓ.  اـمٓخ: 

 ؿذـؽ اخلقارج لـ ِلـ صٌُٛ اـيُؤؿ يٌَؤر؟  ؤؿ حل يؤد اـّؤٙس طؤـ ؾهؤٓٛ لداخُٛ:
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 .ًٙ ًٙ جُٓ  اـتٌَ   ٓ  ذا ؿٙن إلر واوح

 صٓٚة ـَـ ٔريد حلن ٌْٔؿ اـٌٍٓٛ اـٌٙؾٓٛ لـ اـتًٍٓؿ اـر ٙطل لٙ  ق؟  اـمٓخ: 

 حل ؿ ؾدريٛ لع اـْٓقد.  لداخُٛ:

 ؿٓػ؟  اـمٓخ: 

 ييّل: رؿّقا ـدلر اـقاؾع واستًُِقا.  لداخُٛ:

اهلؤؤذر، لؤؤٙذا ؽيُؤؤقا   ؤؤذا: لؤؤٙ اـٌؤؤرق  ّّٓؤؤٙ و ٓؤؤّْؿ سؤؤقى ؤحؤؤـ حلجٌّؤؤٙ طؤؤـ اـمؤؤٓخ: 

  ؿ زيٙدة طُّٓٙ اهلل حلؿرب؟ة

 ٔيؿ، ورواؽض لع ا؛ طٙت.  لداخُٛ:

 اهلل حلؿرب، اهلل ايبًتيٙن و ذه اـثٙـثٛ حلو اـرا يٛ؟  اـمٓخ: 

 اـرا يٛ.  لداخُٛ:

 واـثٙـثٛ لٙذا ؿٜٙٔ؟  اـمٓخ: 

 ؾدريٛ لع اـْٓقد.. ؾدريٛ لع اـْٓقد.  لداخُٛ:

 لع اـدطٙة. اـتل ؾٌُْٙ: خقارج  لداخُٛ:

ٔيؤؤؤؿ، اهلل حلؿؤؤؤرب  ؤؤؤذا زيؤؤؤـ هلؤؤؤؿ اـمؤؤؤٓوٙن حلط هلؤؤؤؿ ؽٕوؤؤؤُْؿ طؤؤؤـ سؤؤؤقاء  اـمؤؤؤٓخ: 

ًٙ هبذا اـتًٍٓؿ، اهلل ايبًتيٙن.  اـًٌٓؾ،  ًٌقن حل ؿ  ًّقن صّي

 ( 01: 16:  01/ 849) اهلدى والنور /

صٓٚة  ؿ يٙ شٓخّٙ يًتدـقن طىل ؿاللْؿ.. وؾٌؾ لٙ حلذؿر استدٓهلؿ  لداخُٛ:
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ؾؤد تَُِؤٜ ليؤف ل  يؤض إدـؤٛ حلذؿر ؤٙ ـَؤؿ وحلطؤرف ؾؤقـَؿ ؽْٓؤٙ  ّٙك:  يهْؿ 

 دٌىَؿ اهلل. 

 تٌهؾ.  اـمٓخ: 

ؾُؤؤؤٜ هلؤؤؤؿ:  ذا ؿّؤؤؤتؿ تٍقـؤؤؤقن حلن ؿؤؤؤؾ لؤؤؤـ ذع ذؿؤؤؤرت.. هلؤؤؤؿ ايبثؤؤؤٙل  لداخُؤؤؤٛ:

 ًٙ شؤؤؤٓخّٙ اـؤؤؤذي ذؿرتؤؤؤف وحلخقٔؤؤؤٙ حل ؤؤؤق دؤؤؤٙتؿ يّىؤؤؤر  يل دؤؤؤٙل ؿاللؤؤؤؽأ ٕٔؤؤؤف يؤؤؤذؿر لقؾٌؤؤؤ

ذطؤؤقا  ؤؤدـقا  يؤؤض إشؤؤٓٙء اـتؤؤل  دؤؤدث هبؤؤذا، ؽِؤؤ  ؾُؤؤٜ هلؤؤؿ: ؾُؤؤٜ  ّؤؤق حللٓؤؤٛ ؾؤؤد

ؿٙٔؤؤٜ لقجؤؤقد طؤؤىل طْؤؤد اـٌّؤؤقة ؿؤؤ  حلـزلؤؤقا اـّؤؤٙس  ؤؤٙاَؿ اـؤؤقرا ل وحلن لؤؤـ رؽؤؤع 

 رحلسف ض ٜ طٍّف ل  ذا إلر. 

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

حللٓؤؤٛ   يٌؤؤدـقاأ ٕ ؤؤؿ طّؤؤدلٙ دَِؤؤقا  ؤؤٙاَؿ اـؤؤقرا ل  لن  ّؤؤ ؽٍؤؤٙـقا:  اـمؤؤٓخ: 

 ًٙ ًٙ واـػط حلن يَقن ؾرشٓ ؿْ ﴿: ؿٙن إل  ؾرشٓ ُْ  [31]الشرور::﴾َوحَلْلُرُ ْؿ ُشقَرى َ َّْٓ

 ذه ٓ اـتٌٙت  ـْٓٙ، ؽٍُٜ هلؤؿ:  ذا ؿؤٙٔقا   يٌؤدـقا لؤٙذا تٍقـؤقن ل دؤديٝ اـٌّؤل 

تَؤؤقن اـٌّؤؤقة ؽؤؤَٓؿ لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل حلن تَؤؤقن  ؤؤؿ يرؽيْؤؤٙ اهلل  ذا »طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم: 

ن  ؤؤؤؿ يرؽيْؤؤؤٙ اهلل  ذا شؤؤٙء،  ؤؤؤؿ تَؤؤقن خالؽؤؤؤٛ طؤؤىل لّْؤؤؤٙج اـٌّؤؤؤقة لؤؤٙ شؤؤؤٙء اهلل حلن تَؤؤق

 ذا ؿؤٙن ايبُؤؽ اـيؤٙض  ؤق ًٌٔؤف طؤىل ااٙـؤٛ اـتؤل   ششٙء،  ؿ يَقن لُؽ طٙض ..

 ؤؤؤؿ »ؿٙٔؤؤؤٜ طؤؤؤىل لّْؤؤؤٙج اـٌّؤؤؤقة إوغ، يبؤؤؤٙذا يٍؤؤؤقل اـٌّؤؤؤل طُٓؤؤؤف اـنؤؤؤالة واـًؤؤؤالم: 

  ذًا:  ّٙك تٌديؾ و ّٙ تًٓ ة  شيرؽيْٙ  ؿ يَقن لُؽ طٙض

 ٓ شؽ.  اـمٓخ: 

ثؾ  ؤذا، يٍقـؤقن:  ؤذا رء خٌٓؤػ.. رء  ؤع ـؤق و ؿ يٍقـقن ل ل لداخُٛ:
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 دـقا ؽٓؤف.. ؾُؤٜ هلؤؿ: اـٌَؤر ٓ يقجؤد ؽٓؤف خٌٓؤػ و ؤع، لؤـ  ٌؤٜ ؿٌؤره.. واـٌَؤر 

  ق درجٙت. 

لـ حلَٔر اـٌُؤظ لؤـ اـٍؤرنن ؿؤ  ـؤق حلَٔؤر نيؤٛ لؤـ اـٍؤرنن، حلو حلَٔؤر سؤقرة  اـمٓخ: 

 لـ اـٍرنن، حلو حلَٔر اـٍرنن ؿُف.

ـقن  ؤؤؤؤف؟ ل ااؤؤؤؤديٝ اـنؤؤؤؤحٓح ل ؾنؤؤؤؤٛ حلذؿؤؤؤؤر ـؤؤؤؤؽ شؤؤؤؤٓخ لؤؤؤؤٙذا يًؤؤؤؤتد اـمؤؤؤؤٓخ: 

ُؤؤؤذيـ زٔٓؤؤؤٙ، وؾؤؤؤد  ؤؤؤدٓ دَؤؤؤؿ اـؤؤؤرجؿ  ٙـتجٌٓؤؤؤٛ ـدؤؤؤديٝ حلٔؤؤؤس ل ؾنؤؤؤٛ اـْٓؤؤؤقديع ا

وأىؤرة  –ن اهلل سؤٌحٙٔف وتيؤٙغ دَؤؿ  ٌَؤر ؿ  واـتحِٓؿ وؼ  ذـؽ.. ؽٍٓقـؤقن: 

ن اهلل دَؤؿ  ٌَؤر ؿأ ٕ ؤؿ  ؤدـقا ذع   -اـَالم ل اـْٓقد شٓخّٙ  ٙرك اهلل ؽٓؽ 

 إلر.  اهلل ل  ذا

 لـ حليـ هلؿ  ذا اـتيُٓؾ؟  اـمٓخ: 

يٍقـؤؤقن: ااؤؤديٝ ؾنؤؤٛ سؤؤٓٙق ااؤؤديٝ حلن اهلل سؤؤٌحٙٔف وتيؤؤٙغ دَؤؤؿ  لداخُؤؤٛ:

  ٌَر ؿ دّٓ  ؽيُقا ذـؽ. 

 ااديٝ ييُؾ  َذا؟  اـمٓخ: 

 ؾنٛ دديٝ حلٔس دّٓ  ذؿر ييّل ..  لداخُٛ:

 ٓ، ٓ حلٔٙ حلسٕل سٖالأ ٕين  يٓد طْد ـَـ .  اـمٓخ: 

 ؿ ل ٔزول أيٛ.  ؽٓف ؽّزل، ييّل:  يدلٙ ذؿر اـٍنٛ ؿٙن ذـؽ  :لداخُٛ

 صٓٚة  اـمٓخ: 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:
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ـَؤؤـ  ؤؤذا ٓ ييّؤؤل حلن اـتٌَؤؤ  ؿؤؤٙن  ًؤؤٌٚ  ؤؤذه ا؛زلٓؤؤٛ، و ٔؤؤ  ؿٙٔؤؤٜ  اـمؤؤٓخ: 

 سٌٚ ٔزول أيٛ  ق  ذه ا؛زلٓٛ. 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

رواأ ٕ ؤؤؿ دَِؤؤقا ييّؤؤل: ٓ يَِّّؤؤٙ حلن ٔؤؤقاؽٍْؿ طؤؤىل ؾؤؤقهلؿ  ؤؤٕ ؿ ؿٌؤؤ اـمؤؤٓخ: 

 خالف لٙ دَؿ اهلل طز وجؾ طىل حلٔف يٕيت  ّٙ وٓ شؤؽ وٓ ريؤٚ اـتٌنؤٓؾ اـؤذي 

 ر ؿ  ف.ؿ  ذَ ٓ  د حلن ُٔ 

ًٙ و لؤٙ حلن يَؤقن  ٍٔقل: ٓ  د لـ اـتؤذؿ   ّؤٙ  ؤٕن آسؤتحالل  لؤٙ حلن يَؤقن طُِٓؤ

ًٙ، ؽؤؤؤٗذا ؿؤؤؤٙن ل ااؤؤؤديٝ تيُٓؤؤؤؾ ؿٌؤؤؤر ؿ  ًؤؤؤٌٚ  ؤؤؤذا ااَؤؤؤؿ و ؤؤؤذا ا؛ؤؤؤزء لؤؤؤـ  ؾٌُٓؤؤؤ

ًٙ طىل حلن اـٌَر اـيِظ إد و ؤؿ لتٌٍؤقن ليّؤٙ  -َٙم اـػطٓٛ ؽال يَقن ذـؽ ٔن

-  ًٙ طىل حلن اـٌَر اـيِظ برج طـ ايبُٛ، ييّؤل: اسؤتدٓهلؿ هبؤذا ٓ يٌٓؤد ؿ شؤٓئ

ًٙأ ّٕٔؤؤٙ سؤؤٍّقل هلؤؤؿ:  وا ؽْٓؤؤٙ دَؤؤؿ اـؤؤرجؿ    ـْٓؤؤقد ل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ اـتؤؤل َؼؤؤ ا صالؾؤؤ

 ًٙ ًٙ حلم طُِٓؤؤؤؤ ؟ ٓ  ؤؤؤؤد هلؤؤؤؤؿ لؤؤؤؤـ حلن يٍقـؤؤؤؤقا وادؤؤؤؤدة لؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤؾ ؿؤؤؤؤٙن ذـؤؤؤؤؽ اسؤؤؤؤتحالًٓ ؾٌُٓؤؤؤؤ

آ ّتؤؤؤع:  ن ؾؤؤؤٙـقا  ؤؤؤدـقا ؾؤؤؤقًٓ طِؤؤؤالً وـؤؤؤٓس اطتٍؤؤؤٙدًا ؽٙسؤؤؤتدٓهلؿ خوؤؤؤٕ طؤؤؤىل حلن اهلل 

ؿٌؤر ؿ  ًؤؤٌٚ تًٓؤؤ  ؿ  ؤؤذا ااَؤؤؿ، و ن ؾؤٙـقا: ٕ ؤؤؿ ؼؤؤ وا و ؤؤدـقا طٍٓؤؤدًة اـتٍؤؤقا 

 ليّٙ ؿ  اـتٍقا ليّٙ  ّٙك ؽ  يٌٓد ؿ رء آستدٓل هبذا ااديٝ 

ًٙ: ٔحؤؤـ  :لداخُؤؤٛ ٔيؤؤؿ،  ؤؤٙرك اهلل ؽؤؤَٓؿ،  ؤؤق  ؤؤذا شؤؤٓخّٙأ ٕين حلٔؤؤٙ ؾُؤؤٜ هلؤؤؿ حليهؤؤ

ٔريد ليرؽٛ محؾ اـّزاع.. محؾ اـّزاع ؽِٓـ يٍقل  ًُؤٙٔف:  ين حلولؤـ  ؤٕن دَؤؿ اهلل 

 ق ااؼ و ن ذطٜ خالف دَؿ اهلل طز وجؾ، ؽْؾ ـَؿ حلن اـْٓقد ؿٙٔقا لٍريـ 

ن ؾُتؿ: ـٓس ـّٙ دـٓؾ طىل حلن دَؿ اهلل  ق ااؼ و ؿ فوئقن ل ؽيُْؿ  ذا؟ ؽٗ
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 ًٙ ذـؤؤؽ، ؾُّؤؤٙ  ذًا:  ؤؤذا دـؤؤَُٓؿ ـؤؤٓس ل محؤؤؾ اـّؤؤزاع، ؽٍؤؤٙل يل ؾؤؤٙلُْؿ: وحلٔؤؤتؿ حليهؤؤ

ـؤؤٓس ليَؤؤؿ دـٓؤؤؾ حل ؤؤؿ  ٌَؤؤر ؿ آطتٍؤؤٙدي، ؾُؤؤٜ: وحلٔؤؤٙ ييّؤؤل..   حلدطؤؤل  ؤؤذا  ٔؤؤ  

  ق دـُٓؽ حلٜٔ ـٓس يل. 

 ٓ هيِّٙ ٔحـ ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 آدت ل ؽًٍٓط  ف آستدٓل.   ق دـُٓؽ حلٜٔ ؽدـُٓؽ تورق  ـٓف لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

واـفؤؤء اـثؤؤٙين: اـْٓؤؤقد ؿٌؤؤٙر  ؤؤدون لؤؤٙ  َِؤؤقا هبؤؤذا ااَؤؤؿ، ييّؤؤل:  لداخُؤؤٛ:

 ؿٌر ؿ سٙ ؼ هلذا اـفء. 

  ق ؿذـؽ،  ٙرك اهلل. اـمٓخ: 

 خؤؤؤقة اإليؤؤؤ نة وأن لؤؤؤع اـػؤؤؤيط اخلًِؤؤؤع  يؤؤؤد ايبٙلؤؤؤٛ اـثٙلّؤؤؤٛ طؤؤؤىل وادؤؤؤد، 

ي ايبؤٕرس لنؤوٌك  ؤـ  سؤ طٓؾ اـًؤُٓ ين ـُياللؤٛ سٖآت حلس ااًـ ايبق

إـٌؤؤؤٙين، حتؤؤؤٜ طّؤؤؤقان: إجق ؤؤؤٛ إـٌٙٔٓؤؤؤٛ طؤؤؤىل حلسؤؤؤئُٛ حلس ااًؤؤؤـ اـدطقيؤؤؤٛ، تؤؤؤؿ 

 ؤؤ ، ايبقاؽؤؼ اـًؤٙ ع طػؤ 7370تًجٓؾ  ذا ايبجُس ل اـٓقم اـتٙسع لؤـ رجؤٚ 

 م.7335لـ اـمْر اـثٙين طػ 

ًٙ يًتدـقن  ٍنٛ اـٓٙسؼ وؿالم ااٙ لداخُٛ: ؽظ ا ـ ؿث  ل يٙسؤؼ جَّٓؤز حليه

 خٙن وؾهٓتف لع اـتتٙر  ٕن لـ ذع دًَ  ؼ  دَؿ اهلل ؽٍد ؿٌر. 

 لَٙٔؽ راوح.  اـمٓخ: 

  ق،  ق.  لداخُٛ:
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 حل دًا. اـمٓخ: 

 ٌٔس اـَالم.  لداخُٛ:

 حل دًا.  اـمٓخ: 

 ٍٔقل هلؿ:  ؾ ؿٙٔقا  ٖٓء ييتٍدون  والن لٙ حلتك  ف جَّٓز خٙن؟  لداخُٛ:

 ؿ. ٔي اـمٓخ: 

 ؽٗن ؾٙـقا: ولٙ طّدؿؿ دـٓؾ حل ؿ ؿٙٔقا.. ؾُّٙ  ذًا: سٍط دـَُٓؿ.  لداخُٛ:

  ىل.  اـمٓخ: 

شؤؤٓخّٙ  وؤؤٙؽٛ  غ حلن ا ؤؤـ ؿثؤؤ  ل اـٌدايؤؤٛ واـّْٙيؤؤٛ طّؤؤدلٙ ذؿؤؤر اـٓٙسؤؤؼ  لداخُؤؤٛ:

 ٔف ؿٙن يدطل اـٌّقة.  ولقوقطف ؾٙل: 

 يٙ سالمة  اـمٓخ: 

 ٙسؼ  ذا. وحلٔف يتّٙول لـ طّد اهلل حلدَٙم اـٓ لداخُٛ:

 اهلل حلؿرب.  اـمٓخ: 

 ؽٙٔىر ؿٓػ اـدـٓؾ واستدٓهلؿ؟ة لداخُٛ:

ؿؤؤٕ ؿ يتٌيؤؤقن لؤؤٙ تمؤؤٙ ف لؤؤـ  اهلل حلؿؤؤرب، ٓ  ؤؤٖٓء يتٌيؤؤقن لؤؤٙ تمؤؤٙ ف..  ذاً  اـمؤؤٓخ: 

ٓ يٌيُقن  ٕخٌٙر اـتٙربٓٛ لٙ يٌيُقن  ؿَ ُِ اـٍرنن وحلدٙديٝ اـرسقل طُٓف اـًالم، ؽَ 

 ا  ق اهلقى واـيٓٙذ  ٙهلل.  ٙـٍرنن واـًّٛ؟ة  ذا  ق اهلقىة  ذ

يتنؤؤؾ هبؤؤذا يؤؤٙ شؤؤٓخّٙ ل ٌٔؤؤس  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ لًؤؤٕـٛ حلخؤؤرى و ؤؤل حل ؤؤؿ  لداخُؤؤٛ:

يٍقـؤؤؤؤؤقن:  ذا ذع ؽٍؤؤؤؤؤد اسؤؤؤؤؤتحؾ، و ن   يَؤؤؤؤؤـ ذـؤؤؤؤؤؽ ل ؾٌُؤؤؤؤؤف، ؽّْؤؤؤؤؤٙ سؤؤؤؤؤٖال:  ؤؤؤؤؤؾ 



 سؤاالت أبي احلسن للصيخ يف املسائل املنهحية ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

33 

 آستحالل .. 

 لَٙٔؽ راوح.  اـمٓخ: 

لؤٙ دؤرم حلي ٔيؿ،  ؾ آستحالل ٓ  د ؽٓف لؤـ اـّوؤؼ  ٙـًُؤٙن  تحُٓؤؾ  لداخُٛ:

 اهلل  يد  ؾٙلٛ ااجٛ طُٓف، حلو يَتٌك ؽٓف  ِجرد اـٌيؾ ل  يض ايبقاوع؟ 

آسؤؤتحالل  ؤؤق ؿؤؤٙـٌَر ٓ ؽؤؤرق  ؤؤع إلؤؤريـ، اـٌَؤؤر ؿٌُؤؤظ ـًؤؤقي حلدل  اـمؤؤٓخ: 

طىل ؿٌر اـقاؾع ؽٓف لـ دٓـٛ آستحالل حلٔف حلن  ذا ايبًؤتحؾ  ؤق ؿؤٙؽر، ؽؤٗذا ؿؤٙن 

ِع: ؿٌؤؤر بؤؤرج  ؤؤف لؤؤـ ايبُؤؤٛ، وؿٌؤؤر ٓ لقؾٌّؤؤٙ و ؤؤؿ ليّؤؤٙ حلن اـٌَؤؤر يًٍّؤؤؿ  غ ؾًؤؤ

ؤؤؤؤ  ًٙ َ  غ رَ ُبْ ج  ؤؤؤؤف لؤؤؤؤـ ايبُؤؤؤؤٛ، ؽؤؤؤؤٕوغ  ؤؤؤؤؿ حلوغ  ؤؤؤؤؿ حلوغ حلن آسؤؤؤؤتحالل يًٍّؤؤؤؤؿ حليهؤؤؤؤ

ج  ؤف لؤـ ايبُؤٛ وييؤقد  غ آسؤتحالل اـٌٍُؤل، واسؤؤتحالل رَ ؾًؤِع: اسؤتحالل ُبْؤ 

 ستحالل اـيِظ.ٓٓ برج  ف لـ ايبُٛ و ق ا

يهؤؤيٌف  يؤؤض ذوي إ ؤؤقاء ل  ؤؤؤذا ولؤؤـ  ّؤؤٙ ؾُّؤؤٙ ل دؤؤديٝ اـٌخؤؤٙري اـؤؤذي 

ٔـ ل ـَٓؤؤؤق»اـزلؤؤٙن، وتٍُٓؤؤدًا لؤؤؤـ  يهؤؤْؿ ٓ ؤؤـ دؤؤؤزم اإللؤؤٙم، ؾقـؤؤف طُٓؤؤؤف اـًؤؤالم: 

ًٙ يًتحُقن اار وااريؤر واخلِؤر وايبيؤٙزف، يًِؤقن ل هلؤق وـيؤٚ،  حللتل حلؾقال

 .شوينٌحقن وؾد لًخقا ؾردة وخّٙزير

ؿ يٌٓتؤقن طؤىل  ؤر ؽٙٓستحالل  ّٙ ؿتيٌ  ـًقي  تِؤؾ حلن يَؤقن ؽيؤالًأ ٕ ؤ

وليؤؤؤؤؤٙزف ولؤؤؤؤؤٙ شؤؤؤؤؤٙ ف ذـؤؤؤؤؤؽ، ويًؤؤؤؤؤتحٍقن ذـؤؤؤؤؤؽ اـيؤؤؤؤؤذاب ايبؤؤؤؤؤذؿقر ل ااؤؤؤؤؤديٝ، 

ًٙ و ؤذا حلووؤح وحلؾؤرب  غ اـيٍق ؤٛ ايبؤذؿقرة ل  و تِؾ حلن يَقن استحالًٓ ؾٌُٓؤ

  ذا ااديٝ.

ًٙ لؤؤـ ؿُِؤؤٛ آسؤؤتحالل  ذا لؤؤٙ وردت ل لَؤؤٙن لؤؤٙ حل ؤؤٙ  ؽؤؤٗذًا: لؤؤٙ يًؤؤتٌٓدون شؤؤٓئ
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اـٌَؤؤر ًٌٔؤؤْٙ ٓ تيّؤؤل ؿٌؤؤر اـؤؤردة دالؤؤً  وحل ؤؤدًا،  ؤؤذا لؤؤٙ  تيّؤؤل ؿٌؤؤر اـؤؤردةأ ٕن ـٌىؤؤٛ

 طّدي وحلرجقا اهلل طز وجؾ حلن يُِّْٙ رشدٔٙ، ٔيؿ. 

 شٓخّٙ ااديٝ اـذي حلشٙر  ـٓف حلخقٔٙ حل ق ااًـ.  لداخُٛ:

 لٙـف؟  اـمٓخ: 

 دديٝ اـرباء ل صحٓح لًُؿ.  لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ؽٍؤٙل:  ¢محًِ   ُقدًا، ؽؤدطٙ ؿ   ْٓقدي ¢لر طىل اـٌّل »ؾٙل:  لداخُٛ:

 . ش َذا  دون دد اـزاين ل ؿتٙ َؿ؟ ؾٙـقا: ٔيؿ

 ؿذ قا.  اـمٓخ: 

  ّٙ حل ؿ ٍٔوٛ شٓخّٙ ل ااديٝ ؿُف.  لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ؽؤؤؤؤدطٙ رجؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤـ طُ لْؤؤؤؤؿ: حلٔمؤؤؤؤدك  ؤؤؤؤٙهلل اـؤؤؤؤذي حلٔؤؤؤؤزل اـتؤؤؤؤقراة طؤؤؤؤىل »  لداخُؤؤؤؤٛ:

ٙـقا: ٓ، وـؤؤؤق ٓ حلٔؤؤؤؽ ٔمؤؤؤدتّل لقسؤؤؤكة حل َؤؤؤذا  ؤؤؤدون دؤؤؤد اـؤؤؤزاين ل ؿتؤؤؤٙ َؿ؟ ؾؤؤؤ

هبذا   حلخربك، ٔجده اـرجؿ وـَّف ؿثر ل حلذاؽّٙ ؽَّٙ  ذا حلخذٔٙ اـػيػ ترؿّٙه، 

و ذا حلخذٔٙ اـهيٓػ حلؾِّٙ طُٓف ااد، ؾُّٙ: تيٙـقا ؽُّجتِؤع طؤىل رء ٍِٔٓؤف طؤىل 

: ¢اـػؤؤيػ واـقوؤؤٓع ؽجيُّؤؤٙ اـتحِؤؤٓؿ وا؛ُؤؤد لَؤؤٙن اـؤؤرجؿ، ؽٍؤؤٙل رسؤؤقل اهلل 

َٙ ﴿حلول لـ حلدٓٙ حللرك  ذ حللٙتقه، ؽٕلر  ف ؽرجؿ ؽٕٔزل اهلل طز وجؾ: اـُْؿ  ين  َيٙ حَلهي 

رِ  ٌْؤ َُ ـْ ِٙرُطقَن ِل ا ًَؤ ـَ ُي ِذي ـ  َؽ ا ْٔ ُز ُسقُل ٓ َ ْ  ِْن حُلوتِٓؤُتْؿ ﴿ غ ؾقـؤف:  [41]المائرد :﴾اـر 



 سؤاالت أبي احلسن للصيخ يف املسائل املنهحية ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

33 

ُذوهُ  َذا َؽُخؤؤؤ ؽؤؤؤٗن حللؤؤؤرؿؿ  ؤؤؤٙـتحِٓؿ وا؛ُؤؤؤد  ¢يٍؤؤؤقل: التؤؤؤقا محِؤؤؤدًا  [41]المائرررد :﴾َ ؤؤؤ

ْؿ  ِؤَ  حَلٔؤَزَل ﴿اهلل تيؤٙغ:  له، و ن حلؽتٙؿؿ  ٙـرجؿ ؽٙدذروا ؽٕٔزؽخذو َُؤ ـْ َ ْ َ ْ َولَؤ

ٙؽُِرونَ  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ََ ـْ ُؿ ا َؽ ُ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
ئِؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ـَ ْو ُٕ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙيبُِقَن ﴿ [44]المائرررررررررررررد :﴾اهلل ُ َؽ  [45]المائرررررررررررررد :﴾اـى 

قنَ ﴿ ٍُ ِٙس ٌَ ـْ  . شؿُْٙ»حلو   شل اـٌَٙر ؿُْٙ [46]المائد :﴾ا

 ل اـٌَٙر.  اـمٓخ: 

ؽٙآٍٍؤؤٛ  ؤؤذا اـؤؤّص واوؤؤح جؤؤدًا حل ؤؤؿ ًٔؤؤٌقا اـتًٓؤؤ  ـَتؤؤٙب  شؤؤٓخّٙة لداخُؤؤٛ:

ذا ٔٙسؤؤٌّٓف  غ حلًٌٔؤؤْؿ ٔتٓجؤؤٛ اهلل، و ّؤؤٙ لقوؤؤع آطتٍؤؤٙد اـؤؤذي  ؤؤؿ ؽٓؤؤف، ـؤؤق ؿؤؤٙن  ؤؤ

 حلو ؿذا ٓ يَقن  ذا تٌَ ًا، حلـٓس ؿذـؽ يٙ حلستٙذٔٙ؟  شْقة

  ق ؿذـؽ ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 : .. (  01:  850/04) اهلدى والنور /
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 عَ املٕاشٌات

ًٙ  خقأّؤٙ  ؤٖٓء، حلو اـمؤٌٙب  ؤٖٓء بيؤقا حلشؤٓٙء  لداخُٛ: اآٍٍٛ شؤٓخّٙ حليهؤ

ؿثؤؤ ة لؤؤـ ذـؤؤؽ ؾؤؤقهلؿ: ٓ  ؤؤد يبؤؤـ حلراد حلن يؤؤتَُؿ ل رجؤؤؾ لٌتؤؤدع ؾؤؤد  ؤؤٙن ا تداطؤؤف 

ودر ؤؤف ـًُؤؤّٛ، حلو   يَؤؤـ ؿؤؤذـؽ ـَّؤؤف حلخوؤؤٕ ل لًؤؤٙلؾ تتنؤؤؾ  يٍٓؤؤدة حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ 

ؿ ل ذـؤؽ حلدؤد  ٓ لؤـ ذؿؤر  ٍٓؤٛ وا؛ طٛ حلو  ِّْٞ حل ؾ اـًّٛ وا؛ ع، ٓ يؤتَُ

دًؤؤؤّٙتف، ولؤؤؤٙ يًؤؤؤِقٔف  ٙـٍٙطؤؤؤدة: ل ايبقازٔؤؤؤٛ  ؤؤؤع ااًؤؤؤّٙت واـًؤؤؤٓئٙت، وحلـٌؤؤؤٜ 

ؿتؤؤٚ شؤؤٓخّٙ ل  ؤؤذا اـٌؤؤٙب ورسؤؤٙلؾ لؤؤـ  يؤؤض اـؤؤذيـ يؤؤرون  ؤؤذا اـؤؤرحلي،  ٕٔؤؤف ٓ  ؤؤد 

لؤؤؤّْٞ إوـؤؤؤع ل اـٍّؤؤؤد.. وٓ  ؤؤؤد لؤؤؤـ ذؿؤؤؤر ااًؤؤؤّٙت وذؿؤؤؤر اـًؤؤؤٓئٙت،  ؤؤؤؾ  ؤؤؤذه 

حلو  ّٙك لقاوع ٓ يوُؼ ؽْٓؤٙ  ؤذا إلؤر؟ ٔريؤد لؤَّؿ  ؤٙرك اـٍٙطدة طىل  صالؾْٙ، 

 اهلل ؽَٓؿ اـتٌنٓؾ ل  ذا إلر. 

 اـتٌنٓؾ:  اـمٓخ: 

 وؿؾ خ  ل اتٌٙع لـ سُػ ..

  ؾ ؿٙن اـًُػ يٌيُقن ذـؽ؟ 

 ؤؤؤؿ يًؤؤؤتدـقن دٌىؤؤؤؽ اهلل شؤؤؤٓخّٙ  ؤؤؤٌيض ايبقاوؤؤؤع لثؤؤؤؾ ييّؤؤؤل: ؿؤؤؤالم  لداخُؤؤؤٛ:

ااؤؤديٝ راؽيضؤؤ خٌٓؤؤٝ.. يًؤؤتدـقن  ؤؤٌيض إلِؤؤٛ ل اـمؤؤٓيٛ لؤؤثالً: ؽؤؤالن  ٍؤؤٛ ل 

 ؤؤؤذه ايبقاوؤؤؤع ويريؤؤؤدون حلن يٍِٓؤؤؤقا طُْٓؤؤؤٙ اـٍٙطؤؤؤدة  َٙلُْؤؤؤٙ دون اـّىؤؤؤر  غ نٓف 
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 اـّنقص اـذي ؽْٓٙ ؿذاب ولرتوك وويٓػ. 

 ؤؤذه صريٍؤؤٛ ايبٌتدطؤؤٛ، دٓؤؤّ  يؤؤتَُؿ اـيؤؤٙ   ٙاؤؤديٝ  رجؤؤؾ صؤؤٙـح..  اـمؤؤٓخ: 

يٍؤقل: حلٔؤف لًؤُؿ، وحلٔؤف  رجؾ صٙـح.. وطٙ  وؽٍٓف، ؽٍٓقل طّف: دء ااٌؤظ،  ؤؾ

 صٙـح، وحلٔف ؽٍٓف، وحلٔف يرجع  ـٓف .. 

 يَرم اـهٓػ وٓ يٖذي ا؛ٙر.  لداخُٛ:

يرجع  ـٓؤف ل اسؤتٌّٙط إدَؤٙم اـػؤطٓٛ؟ اهلل حلؿؤرب.. اآٍٍؤٛ اـٍٙطؤدة  اـمٓخ: 

اـًٙ ٍٛ لِْٛ جؤدًا تمؤِؾ ؽرطٓؤٙت طديؤدة خٙصؤٛ ل  ؤذا اـزلؤٙن.. خٙصؤٛ ل  ؤذا 

حلن اإلًٔٙن  ذا جؤٙءت لّٙسؤٌٛ ـٌٓؤٙن خوؤٕ، خوؤٕ لًؤُؿ  ن ؿؤٙن اـزلٙن، لـ حليـ هلؿ 

داطٓؤؤؤؤؤٛ حلو ؼؤؤؤؤؤ  داطٓؤؤؤؤؤٛ.. ٓزم حلن ييِؤؤؤؤؤؾ محؤؤؤؤؤٙضة ويؤؤؤؤؤذؿر محٙسؤؤؤؤؤّف لؤؤؤؤؤـ حلوهلؤؤؤؤؤٙ  غ 

 ..ٙ.نخر 

 ... شيٌٛ. لداخُٛ:

 اهلل حلؿرب، رء طجٓٚ واهللة  اـمٓخ: 

 اإلي ن  هع وستقن شيٌٛ.  لداخُٛ:

 رء طجٓٚة  اـمٓخ: 

قاوع اـتل تدـّٙ لثالً لـ ؿالم اـذ ٌل ل س  حلطالم ٔيؿ، و يض ايب لداخُٛ:

اـٌّالء حلو ل ؼ  ٙ حتِؾ شٓخّٙ طىل ؽقالد ؿؤٕن يَؤقن طّؤد اـرجؤؾ ؽقالؤد  تؤٙج 

  ـْٓٙ ايبًُِقن لثؾ ااديٝ. 

 ذا تٕـٓػ يٙ حلستٙذة ـًٜٓ ؾهٓٛ  َٔٙر لَّؤر حلو حللؤر  ِيؤروف، ييّؤل:  اـمٓخ: 



 سؤاالت أبي احلسن للصيخ يف املسائل املنهحية ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

87 

تريؤؤد حلن تَّؤؤر طؤؤىل ايبَّؤؤر  شرًا ؽًُٓؤؤ هلؤؤـ رحلى لؤؤَّؿ لَّؤؤ»اـرسؤؤقل دٓؤؤّ  يٍؤؤقل: 

  ذا وحتَل لٙ  ل محٙسّف. 

 لٙ ؾٙل: ـَّؽ تٌيؾ وتٌيؾ.  ش ئس اخلوٓٚ حلٜٔ ..»حلو دّٓ  ؾٙل:  لداخُٛ:

 اهلل حلؿرب.. اهلل حلؿرب.  اـمٓخ: 

طؤؤظ دًؤؤـ: شؤؤٓخّٙة لؤؤـ طجٙلؤؤٚ اسؤؤتدٓٓهتؿ ل  ؤؤذا ؾؤؤٙـقا: ر ّؤؤٙ طؤؤز وجؤؤؾ 

 طّدلٙ ذؿر اخلِر ذؿر ؽقالد ٙ. 

َٙء ﴿يؤؤٙ سؤؤالم اهلل حلؿؤؤربة  ؤؤٖٓء:  ـمؤؤٓخ: ا ؤؤ ًَ ِٛ َواْ تِ تَّْؤؤ ٌِ ـْ َٙء ا ؤؤ ًَ َٙ َف ِلّْؤؤُف اْ تِ ٙ َتَمؤؤ قَن َلؤؤ َيت ٌُِيؤؤ

ِْٕويُِفِ   سٌحٙن اهللة حلٔٙ شٙيػ ل طّد ؿ حلشٓٙء لٙ طّدٔٙ ٔحـ لّْٙ.  [6]آل عمران:﴾َت

ـَؤؤؤؤـ شؤؤؤؤٓخّٙ لؤؤؤؤٙ يؤؤؤؤٕتقن  ـٓؤؤؤؤؽ اـمؤؤؤؤٌٙب حلٔؤؤؤؤٜ  ّؤؤؤؤٙ.. لؤؤؤؤٙ يؤؤؤؤٕتقن  ـٓؤؤؤؤؽ  لداخُؤؤؤؤٛ:

  ِثؾ  ذه إشٓٙء ـَـ اـذيـ .. يَُِقٔؽ 

 طظ: ... شٓخّٙ ٔحـ رحليّٙه ؾرحلٔٙه. 

 ٓ، ٓ  ٕسة ـَـ  ّٙ ٓ يقجد طّدٔٙ.  اـمٓخ: 

 طظ: ـَـ  ّٙ.

 طظ:  ّٙ ؼ  اخل  لمْقر وهلل ااِد. 

 ٓ، ٓ حلؾقل:  ٙـًٌّٛ  ّٙ ييّل ٓ يقجد طّدٔٙ.  اـمٓخ: 

 ـدخ حلس ااًـ. طظ: ـذـؽ لـ ؽهؾ اهلل يٙ شٓخّٙ حلٔٙ ذؿرت 

 ٌٔع اهلل  قجقدؿؿ  ّٙ.  لداخُٛ:
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طؤؤظ: ؾُؤؤٜ ـؤؤف: لؤؤّْٞ اـمؤؤٓخ دٌىؤؤف اهلل ودطقتؤؤف وحلصؤؤقـف ل  ؤؤذا اـٌُؤؤد صٙؼٓؤؤٛ 

طىل ؿؾ حلدد، لؤع حلٔؤف يقجؤد حلٔؤٙس طّؤد ؿ إؽَؤٙر  ؤذه ـَؤّْؿ  غ أن لٌَؤقتع 

  ٌهؾ اهلل طز وجؾ. 

 لوٌقطع.  اـمٓخ: 

 . طظ: ؤًٕل اهلل يٙ شٓخّٙ حلن  ٌىَؿ

 اهلل يًَُِؿ.  اـمٓخ: 

ًٙ ود اـٌدع وحل ُْٙ.   طظ: و ... سدًا لّٓي

 اهلل  ٌىَؿ.  اـمٓخ: 

لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل ٓ ؾؤؤقة  ٓ  ؤؤٙهلل، ؿؤؤذـؽ شؤؤٓخّٙ اـمؤؤٌٙب  ؤؤٖٓء  ؤؤؿ، ييّؤؤل:  لداخُؤؤٛ:

اـقاوؤؤح حلن لؤؤـ ؿاللْؤؤؿ حل ؤؤؿ يَؤؤٙدون ٓ جيؤؤدون ؽرؾؤؤٛ تؤؤًٌض  ٓ صٌُؤؤٛ اـيُؤؤؿ حلو 

 حل ّٙء اـدطقة اـًٌُٓٛ. 

 حلطقذ  ٙهلل.  خ: اـمٓ

ؽِثؾ  ذا اـَالم اـًٙ ؼ ل لًؤٕـٛ ااًؤّٙت واـًؤٓئٙت، ل اآٍٍؤٛ  لداخُٛ:

ؽْٓٙ هتقيـ لـ حللر حل ؾ اـٌدع، ويؤذؿر اـرجؤؾ و ؤق صؤٙدٚ  دطؤٛ ولٍؤٙٓت خٌٓثؤٛ 

ؽٓؤؤذؿر  حًؤؤّٙتف  وحلٔؤؤف ؽيؤؤؾ وؽيؤؤؾ وؽيؤؤؾ، ـَؤؤـ ـؤؤف اجتْؤؤٙدات ٓ يقاؽؤؤؼ طُْٓؤؤٙ لؤؤثالً، 

ٛ فٙـٌتْٙ تًِك  ٙجتْٙدات ٓ يقاؽؼ طُْٓٙ، ل يٕيت ل إشٓٙء اـتل  ل واوح

ايبٍٙ ؤؤؾ يٍقـؤؤقن لؤؤثالً طؤؤىل اـًؤؤٌُٓع حل ؤؤؿ.. يبؤؤٙذا لؤؤٙ ييٙلؤؤؾ اـًؤؤٌُٓقن  ِثؤؤؾ  ؤؤذه 

ولٛ ـؤؤق ؿٙٔؤؤٜ صؤؤحٓحٛ؟ يبؤؤٙذا لؤؤٙ ييٙلؤؤؾ اـًؤؤٌُٓع ايبخؤؤٙـٌع هلؤؤؿ ٖاـٍٙطؤؤدة ايبمؤؤ

يؤؤقا طؤؤـ هبؤؤذا؟ ؽٓؤؤذؿرون حل ؤؤؿ وهلل ااِؤؤد داؽيؤؤقا طؤؤـ اـيٍٓؤؤدة ؤٌؤؤع اهلل هبؤؤؿ، وداؽ
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ًٙ وؿؤذا وؿؤذا،  ٔؤ  يؤذؿرون  اـتقدٓد و ّٓقا سّـ ؤػو ٙ ل اـّٙس، ودٙر قا  ؤدط

اخلؤؤؤ  اـؤؤؤذي طّؤؤؤد اـًؤؤؤٌُٓع يؤؤؤذؿر شؤؤؤٓخّٙ طؤؤؤىل سؤؤؤٌٓؾ اـؤؤؤتَْؿ  ؤؤؤٖٓء جٙـًؤؤؤقن ل 

 ايبَتٌٙت.. طّدٔٙ حلـػ ؿتٙب. 

  ع اـَتٚ اـنٌراء.  اـمٓخ: 

دٔٙ حلـؤؤؤػ ؿتؤؤؤٙب، حلي ٔيؤؤؤؿ، طّؤؤؤدٔٙ يؤؤؤٙ شؤؤؤٓخّٙ حلـؤؤؤػ ؿتؤؤؤٙب.. يٍقـؤؤؤقن: طّؤؤؤ لداخُؤؤٛ:

ًٙ حلـػ ووادؤد لؤٙذا ل لؤٙذا دنؤؾ جديؤد؟ و ن جئّؤٙ ـَُؤالم دؤقل ؾهؤٓٛ  حلـٌقا ؿتٙ 

اـؤؤؤدطقة  غ اـتقدٓؤؤؤد ؾؤؤؤد يًؤؤؤِك  ؤؤؤع  ؤؤؤذا تٌرؾؤؤؤٛ ـُنؤؤؤٌقف و ٌُُؤؤؤٛ ؽَريؤؤؤٛ، ؽؤؤؤ   ؤؤؤق 

دًؤؤؤؤؤؤّٙت اـًؤؤؤؤؤؤٌُٓع.. تٍّؤؤؤؤؤؤؾ ـُجٙٔؤؤؤؤؤؤٚ ايبٍٙ ؤؤؤؤؤؤؾ. جٙٔؤؤؤؤؤؤٚ ايبثٙـؤؤؤؤؤؤٚ واـيٓؤؤؤؤؤؤٙذ  ؤؤؤؤؤؤٙهلل، 

ٌقن ؽْٓؤؤٙ ـَؤؤـ هلؤؤؿ لقاؾؤؤػ ؿؤؤذا وؿؤؤذا، وايبٌتدطؤؤٛ وحلط هلؤؤؿ  ؤؤذه اجتْؤؤٙدات بؤؤٙـ

 ؽٙـٍٙطدة دٍٍٓٛ دتك   يّنٌق ٙ  ؿ اـٍٙلُقن هبٙ وٓ تيٙلُقا هبٙ لع ؼ  ؿ. 

 ييّل:  ؿ اـذيـ وويق ٙ   ييُِقا هبٙ.  اـمٓخ: 

 وحلول لـ ٍٔهْٙ،  ٙرك اهلل ؽَٓؿ. لداخُٛ:

  ق ؿذـؽ.  اـمٓخ: 

ًٙ يٍقـؤؤؤؤؤقن شؤؤؤؤؤٓخّٙ: ا؛ طؤؤؤؤؤٙت  ؤؤؤؤؤذه.. ا؛  لداخُؤؤؤؤؤٛ: طؤؤؤؤؤٙت اإلسؤؤؤؤؤاللٓٛ حليهؤؤؤؤؤ

 ايبقجقدة ضٙ رة صحٓٛ هبذا اـتيٌ . 

 يٙ سالمة  اـمٓخ: 

ًٙ، ؤًؤيك  غ اـتَٙلؤؾ ٓ ـُت ؿؤؾ  لداخُٛ: ضٙ رة صحٓٛ، ويَِؾ  يهْٙ  يهؤ

  َذا. 
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ًٙ طُٓؿ اـًُٙن.  اـمٓخ:   يٙ سالمة لّٙؽٍ

 اهلل حلؿرب. لداخُٛ:

 : .. (07/ .. : 850) اهلدى والنور /
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 احلصبٗٛ

ل اهلل اـيٙؽٓؤؤؤؤٛ، صٓؤؤؤؤٚ شؤؤؤؤٓخّٙة لؤؤؤؤـ جؤؤؤؤقا َؿ إول دؤؤؤؤقل ؾهؤؤؤؤٓٛ ًٔؤؤؤؤٕ لداخُؤؤؤؤٛ:

ااز ٓؤؤؤٛ: ذؿؤؤؤرتؿ حلن اـرجؤؤؤؾ و ن ؿؤؤؤٙن ل  ؤؤؤذا إلؤؤؤر يمؤؤؤٙ ف اـٌؤؤؤرق اهلٙـَؤؤؤٛ ـَّؤؤؤف ٓ 

ًٙ وطّده  دع؟   برج  ٙـَُٓٛ،  ؾ يٌْؿ لـ ذـؽ شٓخّٙ حلن اـرجؾ ؾد يَقن سّٓ

ًٙ.  اـمٓخ:   ٓ شؽ، وؾد ض ٜ ـؽ لثُع نٌٔ

 هلل صٓٚ  ٙرك اهلل ؽَٓؿة ٓ، ٓ ـًٜٓ  ذه؟ٔيؿ، دٌىَؿ ا لداخُٛ:

 يم  اـمٓخ  غ صقل اـُحٓٛ. لداخُٛ:

 وايبثؾ أخر.. لداخُٛ:

صٓؤؤؤٚة  ؤؤٙرك اهلل ؽؤؤؤَٓؿ،  ؤؤؤق اـمؤؤٓخ ؾؤؤؤد وطؤؤؤدين  ؤؤٙـَالم دؤؤؤقل لًؤؤؤٕـٛ  لداخُؤؤٛ:

اـٌٍهٛ وؾد وىف اـُُٓٛ، ذ ٚ لـ  يٓد وجٙء ل إخ  ختؿ  ٙـَالم طّدي،  ٙرك 

  حلن يٌّيّٙ  يَُِؿ. اهلل ؽَٓؿ، ًٕٔل اهلل

 اهلل يًُِؽ و ٌىؽ.  اـمٓخ: 

 ورس ااِد هلل ذح اهلل اـندر يبٙ ؾرر قه وهلل ااِد.  لداخُٛ:

 اهلل جيزيؽ اخل .  اـمٓخ: 

 ااِد هلل.  لداخُٛ:
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 حلٔٙ حلؾقل  ِثؾ  ذه ايبّٙسٌٛ: و ذا اٙ يمجيّل حلن حلوؽر وؾتل يبثُؽ.  اـمٓخ: 

 دٌىَؿ اهلل. اهلل يٌٙرك ؽَٓؿ  لداخُٛ:

حلؾؤؤقل إلخقأّؤؤٙ ل لثؤؤؾ  ؤؤذه ايبّٙسؤؤٌٛ:  ّؤؤٙك حلدٙديؤؤٝ   تثٌؤؤٜ طّؤؤدي  اـمؤؤٓخ: 

ًٙ ؽْٓؤٙ دَِؤٛ يًٌّؤل حلخؤذ ٙ واـيِؤؾ هبؤٙ، لؤـ  لـ دٓٝ  سؤّٙد ٙ، ـَّؤل حلرا ؤٙ حلدٓٙٔؤ

و ذا ل  شـٓس ايبيول  ٕؽهؾ لـ أخذ ـُندؾٛ» ذه إدٙديٝ دديٝ يٍقل: 

 ايبٙديٙت ؽ   ٙـَؿ ل ايبيّقيٙت؟ 

 حلسٕل اهلل حلن  ٌىَؿ لـ ؿؾ سقء، لٙ ٔحـ  ٓ دًّٛ لـ دًّٙتَؿ.  اخُٛ:لد

 اهلل يٌٙرك ؽٓؽ.  اـمٓخ: 

 ااِد هلل. لداخُٛ:

حلٔٙ ذؿرت حلضـ ـٌيض  خقأّٙ ااٙضيـ لٙ حلدري  ؾ جٙءت ايبّٙسٌٛ  اـمٓخ: 

ًٙ:يبَ  رك هبٙ؟ ـيظ ؽيُٜ ـَّل  ذًا حلُ ؿ  ذَ ُٕ  ًٙ هيي  ح  ـْٓٙ تُِٓح

 درود ل سؤؤؤؤؤقريٙ ل دلمؤؤؤؤؤؼ، و ؤؤؤؤؤق لؤؤؤؤؤـ ؿٌؤؤؤؤؤٙر اإلخؤؤؤؤؤقان رجؤؤؤؤؤؾ ؿؤؤؤؤؤٙن  يؤؤؤؤؤ

ايبًؤؤُِع ل لقؤؤ،  ؤؤؾ ـيُؤؤف لؤؤـ تاللؤؤذة دًؤؤـ اـٌّؤؤٙ، و ؤؤق ايبيؤؤروف  يٌؤؤد ااُؤؤٓؿ 

حل ق شٍٛ رمحف اهلل، ؿٙن حلرسؾ  يل جزًء لـ ؿتٙ ؤف: حتريؤر ايبؤرحلة ايبًؤُِٛ ل طْؤد 

ٕٔؤف حل ّؤك  اـٌّقة واـرسٙـٛ حلو ؿ  ؾٙل، ورحليتف ذؿر اسِل ل ايبٍدلؤٛ ؽيجٌؤٜ لّؤفأ

 طظ خ ًا وحلٔف تٍُك آ ت م  ٙـًّٛ لـ درود اـتل ؿٙن  ي ٙ ل دلمؼ.

ًٙ ؾؤؤٙل يل: وصؤؤُؽ ا؛ؤؤزء إول لؤؤـ ؿتؤؤٙب ؿؤؤذا، ؾُؤؤٜ  ؽؤؤٓ   يؤؤد اتنؤؤؾ س  ٙتٌٓؤؤ

ًٙ ـؤؤف: ٔيؤؤؿ، لؤؤـ حلٔؤؤٜ؟ ؾؤؤٙل: حلٔؤؤٙ ؽؤؤالن و ذا  ؤؤف دٓؤؤّ  سؤؤِيٜ صؤؤقتف وشؤؤٓ ؽّؤؤل ر  اؤؤٙ طَ  ئ

 وسؤْالً، ؾؤٙل: طّؤدي  يؤد جؤزءان وحلٔؤٙ حلريؤد  ًٌّف، ؾُٜ  ذا حلٜٔة ؾٙل: ٔيؤؿ، حل ؤالً 
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حلن حلـتٍؤؤل  ؤؤؽ ٔخؤؤذ رحليؤؤؽ ل اـَتؤؤٙب، لؤؤؤع حلٔؤؤف ؾؤؤرحلت ل ايبٍدلؤؤٛ تٍريؤؤر يبحِؤؤؤد 

ًٙ، ؽٍُؤؤٜ: ؿٓؤؤػ  ؤؤذا يَؤؤقن تُِٓؤؤذ إـٌؤؤٙين ولؤؤع  اـًؤؤزايل ليؤؤٙس واـٍروؤؤٙوي حليهؤؤ

ذـؤؤؤؽ ؽَتٙ ؤؤؤف يٍؤؤؤرر لؤؤؤـ  ؤؤؤذيـ اـؤؤؤذيـ ٓ يُتٍٓؤؤؤٙن لؤؤؤع لؤؤؤّْٞ إـٌؤؤؤٙين؟ ـَّؤؤؤل دٓؤؤؤّ  

طرؽتف جٓدًا، ؾُؤٜ: ٓ  ؤد يل لؤـ حلن حلؽؤرغ ـؤف ٌٔزؤ، وؽيؤالً واطدتؤف خؤ ًا، تذؿرتف و

ًٙ ل داري وؿؤؤذـؽ ؽيؤؤؾ و ٍؤؤل طّؤؤدي  وؾُؤؤٜ: حلٔؤؤٙ لًؤؤتيد ٓسؤؤتٌٍٙـؽ وـتّؤؤزل وؤؤٌٓ

ٔحؤؤق حلسؤؤٌقع، ؽُؤؤ  ذؿؤؤر حلخٙٔؤؤٙ حل ؤؤٙ ااًؤؤـ، ؾُؤؤٜ:  ؤؤذا حلوغ  ؤؤٕن يًؤؤتجٙب ـدطقتؤؤفأ 

َدَك َسَُّمؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ﴿وـؤؤؤؤؤؤؤؤؤذـؽ ؽٕٔؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙ لنؤؤؤؤؤؤؤؤؤور جؤؤؤؤؤؤؤؤؤدًا ّٕٔؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ؿؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ؾُؤؤؤؤؤؤؤؤؤٜ لؤؤؤؤؤؤؤؤؤرارًا:  د  َطُهؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

َِٕخَٓؽ   . [35]القصص:﴾ ِ

 ًٕٔل اهلل حلن  ٌىَؿ لـ ؿؾ سقء.  لداخُٛ:

 ٔحـ  ّٙ وحلٜٔ  ّٙك وييٙون حلددٔٙ أخر وـق ـًُِٙؽٙت اـٌيٓدة.  اـمٓخ: 

 ؿؾ طىل  ًرة. لداخُٛ:

ًٙ.  اـمٓخ:    ن شٙء اهلل، وحل الً وسْالً ولردٌ

 وردٚ اهلل  َؿ، و ٌىَؿ لـ ؿؾ سقء.  لداخُٛ:

 اهلل  ٌىؽ. ٓخ: اـم

 ويٌّيّٙ  يَُِؿ.  لداخُٛ:

 اهلل يًُِؽ.  اـمٓخ: 

 : .. (15/ .. : 850) اهلدى والنور /
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 األصٕه ٔالفسٔع

ًٙ خؤؤالف  ؤؤع صٌُؤؤٛ اـيُؤؤؿ  لداخُؤؤٛ: اهلل جيؤؤزيَؿ خؤؤ ًاة صٓؤؤٚ شؤؤٓخّٙ ؿُِؤؤٛ حليهؤؤ

دقل اصوالح إصقل واـٌروع، وؿالم شٓخ اإلسالم ا ـ تِٓٓٛ، و ٙـرؼؿ لـ حلٔف 

يُِف ؿث ًا ل ؿاللف، وؿذـؽ سِيتَؿ ل  يض ا؛ًُٙت تذؿرون لثؤؾ  ؤذا يًت

ددؤؤقال اـػؤؤطٓٛ ح ٓ ؼٌؤؤٙر طُٓؤؤف اـتًٍؤؤٓؿ ـآصؤؤوالح،  ؤؤؾ  صؤؤالق  ؤؤذا آصؤؤوال

 وإلقر اـػطٓٛ  غ حلصقل وؽروع؟ 

 حلؾقل  ٙرك اهلل ؽٓؽ.  اـمٓخ: 

 و يٙؿؿ.  لداخُٛ:

ـ  ذا ـٓس طىل  صالؾف،  ذا لٙ ٛ ل آصوالح، ـَؿ  تيُؿ ٓ لمٙد   اـمٓخ: 

د  ؤؤؤف هتؤؤؤقيـ حلدؤؤؤد اـًٍؤؤؤِع وؿؤؤؤؾ لؤؤؤّْ  لؤؤؤـ اـػؤؤؤع َنؤؤؤ ٍْ اصؤؤؤوُح طؤؤؤىل رء و  يُ 

ًٛ ل اـػؤع دون لؤٙ حلطوٙ ؤٙ اـػؤع ؽؤال وَ يْ  ًٌٚ  ذا آصوالح، حلو حلن يُ  ك ـف لّزـ

 لمٙدٛ ل آصوالح.

ثالً ٔرتك ٔحـ أن  ذه اـًٍِٛ ايبنوُح طُْٓٙ، ؤٕيت  غ تًٍؤٓؿ اـيٌؤٙدات لؤ

 غ ؽؤؤؤؤؤؤرض و غ سؤؤؤؤؤؤّٛ ؤؤؤؤؤؤؤرتك اـتٌنؤؤؤؤؤؤٓالت.. ؽؤؤؤؤؤؤرض وسؤؤؤؤؤؤّٛ ؤؤؤؤؤؤؤرتك اـتٌنؤؤؤؤؤؤٓالت 

ًٙأ ٕٔؤؤف ـؤؤٓس لٍنؤؤقدًا  إخؤؤرى.. ٓ لؤؤٙٔع لؤؤـ  ؤؤذا اـتًٍؤؤٓؿ و ن ؿؤؤٙن   يَؤؤـ سؤؤٙ ٍ

  ذاتف و ٔ  يٍند  ف  ٓٙن دٍٙلؼ ذطٓٛ.
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ٔحؤؤـ ٍٔؤؤقل: ؽؤؤرض وسؤؤّٛ، ؿُِؤؤٛ سؤؤّٛ لٍٙ ؤؤؾ ؽؤؤرض   يؤؤٕت اـتيٌؤؤ  ل اـػؤؤع.. 

ـ اـٍؤؤؤرنن، ـَؤؤؤـ جؤؤؤٙء لَؤؤؤٙن اـًؤؤؤّٛ اـتوؤؤؤقع، وذـؤؤؤؽ ل دؤؤؤديٝ ل اـًؤؤؤّٛ ؽهؤؤؤالً طؤؤؤ

صُحؤؤٛ  ؤؤـ طٌٓؤؤد اهلل اـؤؤذي ؽٓؤؤف حلن ذاك اـرجؤؤؾ سؤؤئؾ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم 

وذؿؤؤؤؤؤر  ؤؤؤؤؤٙؾل  ش ؤؤؤؤؤس صؤؤؤؤؤُقات ل ؿؤؤؤؤؤؾ يؤؤؤؤؤقم وـُٓؤؤؤؤؤٛ»طؤؤؤؤؤ  ؽؤؤؤؤؤرض اهلل طُٓؤؤؤؤؤف ؽٍؤؤؤؤؤٙل: 

ٓ،  ٓ حلن توؤؤقع، ؾؤؤٙل: »ااؤؤديٝ،  ؤؤؿ طؤؤٙد اـرجؤؤؾ ـٍٓؤؤقل:  ؤؤؾ طؤؤظ ؼؤؤ  ـ؟ ؾؤؤٙل: 

 يؤؤٙ رسؤؤؤقل اهلل ٓ حلزيؤؤؤد طُؤؤؤْٓـ وٓ حلٍٔؤؤؤص، ؾؤؤؤٙل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم: حلؽُؤؤؤح اـرجؤؤؤؾ  ن واهلل

ف  ٕن زيٙدة )وحل ٓف( شٙذة، ؽال  ؤد ٌ  َٔ وهبذه ايبّٙسٌٛ حلُ  شصدق.. دخؾ ا؛ّٛ  ن صدق

 حل ٙ لرت  ؽ  ن شٙء اهللة ٔيؿ.

ًٙ،  ؤؿ اصؤوُح  تًؤِٓٛ  ًٙ وتوقطؤ ايبٍنقد:  ذًا اـػع جيؾ اـيٌٙدة ؾًؤِع: ؽروؤ

 ِٜ اـًّٛ  غ حلؾًٙم حلخرى.ً   ًّٛ،  ؿ ؾُ  اـتوقع

 ذا اـتًٍٓؿ اصوالح ٓ لٙٔع لّف، ؿذـؽ لثالً تًٍٓؿ إدَؤٙم اـتؤل تؤدخؾ ل 

ًٙ ؽْؤق ايبحؤرم، و غ حتؤريؿ ؽٓؤف  دالرة ايبحرلٙت.. تًٍِْٓٙ  غ محرم حتؤريً   ٙتؤ

 يض اـّىر لـ دٓٝ صريؤؼ وروده، حلو لؤـ دٓؤٝ صريؤؼ دٓـتؤف ؽًؤِل  ؤذا اـًٍؤؿ 

ًٙ حلؾقل: ٓ لٙٔع  ٙيبَ ًٙ، حليه روه حتريً ، وؾٙ ؾ  ذا ايبَروه حتريً  لَروه تّزهي

ٔٙ ل اـَتٙب حلو ل اـًّٛ اسؤتي ل ؿُِؤٛ: دلـ  ذا آصوالح  ػط: حلّٔٙ  ذا وج

 ُٔ  ٙ طىل ن  ٌَ )اـَرا ٛ( ٓ ٌٔن ٙ  ٙٓصوالح ااٙدث و ل ؿرا ٛ تّزهيٓٛ و ٔ  

 ل، وطىل ذـؽ ؽٍس.اـيرس اـٍرنين اـػط حوقء آصوال

 ذا طرؽّٙ  ذه اآٍٍؤٛ ورجيّؤٙ  غ تًٍؤٓؿ اـػؤييٛ  يٙلؤٛ  غ حلصؤقل وؽؤروع ٓ 

ًٙ، ـَّؤل حلرى لؤع إسؤػ اـمؤديد  ًٙ لـ  ؤذا اـتًٍؤٓؿ  ٙـػؤط ايبؤذؿقر نٌٔؤ لٙٔع حليه

حلن  ؤؤذا اـتًٍؤؤٓؿ   يقؾؤؤػ طّؤؤد  ؤؤذا اـػؤؤط  ؤؤؾ حلـًؤؤل خٙصؤؤٛ ل اـيقؤؤ ااؤؤٙض.. 
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 نخؤؤره، ؽٕصؤؤٌحقا يًؤؤِقن اـػؤؤييٛ.. يًٍؤؤِق ٙ طقؤؤ اـٌؤؤتـ واهلؤؤرج وايبؤؤرج و غ

 غ ؾًؤؤِع نخؤؤريـ  ؤؤدطٓع ؽٍٓؤؤٙل: اـػؤؤييٛ ـؤؤٚ وؾػؤؤ، ولؤؤٙ يًٌّؤؤل ٔحؤؤـ اـٓؤؤقم حلن 

 تؿ  ٙـٍػ وطُّٓٙ  ٙـُٚ،  ذا يٍقـف ؿث  لؤـ حلؽؤراد إدؤزاب وٓ حلؾؤقل إدؤزاب 

.ًٙ  ؿَؾ  ٔنٙؽ

ف ؼؤ  جؤٙلز  ذا وصؾ اـتًٍٓؿ  غ  ؤذه اـًٍؤِٛ اـهؤٓزى دّٓؤذاك ٔحؤـ ٍٔؤقل  ٕٔؤ

ًٙ حل ؤؤؤؤدًا، وـؤؤؤؤزم لؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذا اـتًٍؤؤؤؤٓؿ ل اـيْؤؤؤؤد اـٍؤؤؤؤديؿ حل ؤؤؤؤؿ وصؤؤؤؤُقا  غ تًٍؤؤؤؤٓؿ  ذطؤؤؤؤ

 ًٙ حلدٙديٝ اـرسقل طُٓؤف اـًؤالم  غ إخؤذ هبؤٙ ل اـٌؤروع دون إصؤقل،  ؤذا حليهؤ

ًٙ، حللؤؤٙ ٔحؤؤـ  ذا ؾُّؤؤٙ  لؤؤثالً ؿؤؤ   دن دؤؤديٝ أدؤؤٙ لؤؤـ اإلخؤؤالل  ٙـػؤؤط ايبؤؤذؿقر نٌٔؤؤ

يؤؤض ا؛ًُؤؤٙت.. حلن دؤؤديٝ أدؤؤٙد ؿوريؤؤؼ ٓ يٌٓؤؤد وؤؤّٙ يبثؤؤؾ  ؤؤذا ل  ر  يَ حلضؤؤـ تَ 

اخلوٕ ـَؤـ يٌٓؤد ؼٌُؤٛ اـىؤـ، واـػؤع ؾؤد حللرٔؤٙ  ٕٙخؤذ  ؤ  يًُؤٚ طؤىل اـىؤـ ـؤٓس 

ؽٍؤؤط ل دؤؤديٝ جٙءٔؤؤٙ لؤؤـ صريؤؤؼ صؤؤحٓح طؤؤـ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ؤؤؾ و ٙجتْؤؤٙد 

 لؤؤٙم لؤؤـ حللِؤؤٛ ايبًؤؤُِع، ؽقصؤؤُقا  ًؤؤٌٚ لثؤؤؾ  ؤؤذه آصؤؤوالدٙت اـتؤؤل   ترطؤؤك 

حلو   يرطؤؤك ؽْٓؤؤٙ ذـؤؤؽ اـػؤؤط اـيؤؤوري اـتًِؤؤؽ  ؤؤف جؤؤدًا حلن جيُؤؤقا دؤؤؼ رطٙيتْؤؤٙ 

ًٌٕٔؤؤؤؤْؿ  ؤؤؤؤًٙٓ ـؤؤؤؤرؽض ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ إدٙديؤؤؤؤٝ اـثٙ تؤؤؤؤٛ طؤؤؤؤـ اـرسؤؤؤؤقل طُٓؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤالم 

 دطقى حل ٙ هلٙ طالؾٛ  ٕٙصقل وإصقل ٓ تثٌٜ  ٓ  دـٓؾ ؾويل اـثٌقت ؾويل 

 اـدٓـٛ.

ٜ  ف إدَٙم واـيٍٓؤدة وهبذه  ايبّٙسٌٛ طّدؿؿ رسٙـٛ ااديٝ أدٙد وحلٔف تثٌ

 طّدؿؿ؟  مهٙ رسٙـتٙن ؽَُتٙمهٙ طّدك؟ 

 ٓ لٙ طّدي  ٓ واددة.  لداخُٛ:
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شؤؤٓخّٙة ؿؤؤٕن رسؤؤٙـٛ خؤؤرب أدؤؤٙد ودجٓتؤؤف  ؤؤذه أن ـًٓؤؤٜ لقجؤؤقدة  لداخُؤؤٛ:

 طّدي.

 ـًٜٓ لقجقدة.  اـمٓخ: 

 دتك لٙ حلضـ طّدؿؿ، حللٙ ااديٝ دجٛ  ًٌّف لقجقد.  لداخُٛ:

 ااًـ.  حلي ٔيؿ، ولقجقد طّد حلسجقد طّدٔٙ لق اـمٓخ: 

ًٙ.  لداخُٛ:  صٌي

ايبٍنؤؤقد: ؽقصؤؤؾ  ؤؤف إلؤؤر  غ رد لئؤؤٙت إدٙديؤؤٝ اـنؤؤحٓحٛ هبؤؤذه  اـمؤؤٓخ: 

اـًٍِٛ اـتل   يرطقا ؽْٓٙ اـػط ايبذؿقر نٌٔٙ، وؾؤد طُِؤتؿ وٓ دٙجؤٛ  غ تَؤرار 

ًٙأ ٕ ؤؤؤؿ دٓؤؤؤّ  يمؤؤؤرتصقن   ؤؤؤٕن  ؤؤؤذا  ُِْؤؤؤؿ  غ رد دٓٓت اـٍؤؤؤرنن اـَؤؤؤريؿ حليهؤؤؤ

اـتقاتر ل ااديٝ اـذي يتهِـ طٍٓدة.. يمرتصقن اـدٓـٛ اـٍويٓٛ ل أيٛ اـتل 

ًٙ ييٙلُق ؤؤؤٙ ؿحؤؤؤديٝ أدؤؤؤٙد لؤؤؤـ  تتهؤؤِـ طٍٓؤؤؤدًة، ؽؤؤؤٗذا ؿٙٔؤؤؤٜ اـدٓـؤؤؤٛ ـًٓؤؤؤٜ ؾويٓؤؤؤ

دٓٝ حل ؿ ٓ ييُِقن هبٙ وبرجقن طـ دٓـتْٙ  وريؤؼ اـتٕويؤؾ، ؽؤال شؤؽ حلن  ؤذا 

صٛ حلن اـتًٍٓؿ ينح  ٙطتٌٙر اـػؤط وٓ لـ اـٌدع اـَث ة واـَث ة جدًا،  ذا خال

 ينح  ٗـًٙلف. 

ٔحؤؤـ ييّؤؤل ل ؿاللَؤؤؿ دؤؤقل أدؤؤٙد وحلٔؤؤف يٌٓؤؤد ؼٌُؤؤٛ اـىؤؤـ،  ؤؤذا ؿؤؤ   لداخُؤؤٛ:

ؾؤؤررتؿ لؤؤـ ؾٌؤؤؾ  ؤؤق اـٍؤؤقل اـؤؤراجح دتؤؤك حلَٔؤؤؿ ؾُؤؤتؿ و ؤؤذا  ؤؤال شؤؤؽ، ـَؤؤـ حلسؤؤٕل : 

رادات اـتؤؤل يقرد ؤؤٙ ايبخؤؤٙـٌقن ل  ؤؤذا اـٌؤؤٙب، يٍقـؤؤقن: ؽَٓؤؤػ اـيِؤؤؾ يؤؤ يؤؤض اإل

ٙديؤؤؤٝ أدؤؤؤٙد ل  ؤؤؤٙب اـنؤؤؤٌٙت و ؤؤؤل ٓ تٌٓؤؤؤد اـٍٓؤؤؤع حلو ٓ تٌٓؤؤؤد اـيُؤؤؤؿ، ؿٓؤؤؤػ  ٕد

ٔثٌؤؤٜ صؤؤٌٛ  ًٌُؤؤٛ اـىؤؤـ؟ ؽٗلؤؤٙ حلن ٓ تيُِؤؤقا هبؤؤٙ، و لؤؤٙ حلٔؤؤف يُؤؤزلَؿ حلن تٍقـؤؤقا:  ؤؤٕن 
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 حلدٙديٝ أدٙد تٌٓد اـيُؿ، ؿٓػ اخلروج لـ  ذا اإلشَٙل؟

  ذا ذع ؿاللْؿ حلم طٍؾ؟  اـمٓخ: 

 ٓ لـ طّد ؿ.  لداخُٛ:

 ؿٌكة سٍط ؿاللْؿ.  اـمٓخ: 

 ـَـ ؿث  لـ اإلـزالٙت  ل طٍُٓٛ ل ذاهتٙ.  لداخُٛ:

 ٓ، ـٓس  ّٙك  ـزام طٍظ فٙـػ ـُػع.  اـمٓخ: 

 ٍٔقل:  ذا اإلـزام اـيٍظ ؾد  ٌتٜ إدـٛ  خالؽف.  لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 ؽٍّٓيض.  لداخُٛ:

: زطِؤؤقا  ؤؤٕن حلدؤؤد وحلٔؤؤٙ ؾُؤؤٜ لؤؤرة.. لؤؤٙ حلدري  ؤؤذا لًؤؤجؾ حلو ٓ؟ ؾُؤؤٜ اـمؤؤٓخ: 

 حلؽراد دزب اـتحرير ذ ٚ  غ اـٓٙ ٙن ـٓدطق  غ اإلسالم. 

 دطّٙ ًِٔيْٙ لـ اـمٓخ.  لداخُٛ:

 ٓ حلدري ـَـ  ق.. ٓ حلدري  ًُف حلو سِيف. اـمٓخ: 

 ًِٔيْٙ لـ اـمٓخ.  لداخُٛ:

ؽؤؤذ ٚ  غ اـٓٙ ؤؤٙن ـٓؤؤدطق  غ اإلسؤؤالم، ؽَؤؤٙن لؤؤـ حلول  حق ؤؤف لؤؤٙ جؤؤٙء  اـمؤؤٓخ: 

تٍل اـديـ اـٌّْٙين رمحف اهلل اـذي طّقأف: صريؼ اإليؤ ن، ؽٍؤرحل  ل ؿتٙب شٓخْؿ

طُؤؤؤْٓؿ صريؤؤؤؼ اإليؤؤؤ ن ايبزطؤؤؤقم وؽٓؤؤؤف ؾؤؤؤقل اـمؤؤؤٓخ رمحؤؤؤف اهلل وطٌؤؤؤٙ طّؤؤؤٙ وطّؤؤؤف:  ؤؤؤٕن 
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اـيٍٓؤؤدة ٓ جيؤؤٚ إخؤؤذ ؽْٓؤؤٙ  حؤؤديٝ أدؤؤٙد، و يؤؤد حلن حلـٍؤؤك طؤؤدة محؤؤٙضات ل 

ؾؤٙل: يؤٙ ؽؤالنة  ايبقوقع وصؤؾ  غ  ؤذه اـٍّوؤٛ ؾؤٙم حلدؤد ااؤٙضيـ لؤـ حلذؿٓؤٙلْؿ

طؤؤىل  ؤؤذا حلٔؤؤٜ جيؤؤٚ حلن تيؤؤقد حلدراجؤؤؽ  غ  ؤؤالدك، وحلن تؤؤٕيت  يؤؤدد اـتؤؤقاترأ ٕٔؤؤؽ 

ن اـيٍٓؤؤؤؤؤدة ٓ تثٌؤؤؤؤؤٜ ل خؤؤؤؤؤرب  تٍّؤؤؤؤؤؾ دَؤؤؤؤؤً  ل اـػؤؤؤؤؤع يتيُؤؤؤؤؤؼ  ٙـيٍٓؤؤؤؤؤدة، وتٍؤؤؤؤؤقل: 

أدؤؤٙد، ؽٍقـؤؤؽ  ؤؤق طٍٓؤؤدة، ؽؤؤّحـ  ذا حلخؤؤذٔٙ  ٍقـؤؤؽ جيؤؤٚ حلن تيؤؤقد حلدراجؤؤؽ  غ 

  ـزام هلؿ.  ُدك وتٕيت  يدد اـتقاتر،  ذا دٍٍٓٛ

ؿؤؤٙن ؾؤؤد حلرسؤؤؾ دطؤؤٙة  غ ؿثؤؤ  لؤؤـ اـؤؤٌالد يؤؤدطقن  غ  ¢ؤحؤؤـ ٔيُؤؤؿ حلن اـٌّؤؤل 

اإلسؤؤالم و خٙصؤؤٛ  ؤؤالد اـؤؤِٓـ اـتؤؤل  ؤؤل دؤؤدود لؤؤع  ؤؤالد ااجؤؤٙز.. حلرسؤؤؾ  ـْٓؤؤٙ حل ؤؤٙ 

لقسؤؤك إشؤؤيري وليؤؤٙذ  ؤؤـ جٌؤؤؾ وطؤؤظ  ؤؤـ حلس صٙـؤؤٚ و غ نخؤؤره..  ؤؤٖٓء حلؽؤؤراد 

 ؿة حلم ؿؤؤ  جؤؤٙء اـؤؤّص اـنؤؤحٓح ل لؤؤٙذا ؿؤؤٙٔقا ييُِؤؤقن اـّؤؤٙس؟ اـٌؤؤروع ل تيٌؤؤ 

وااديٝ لـ دديٝ حلٔس، يبٙ حلرسؤؾ ليؤٙذ  غ اـؤِٓـ  ¢صحٓح لًُؿ حلن اـٌّل 

اهلل حلؿربة إصؤؾ إول   شـَٓـ حلول لٙ تدطق ؿ  ـٓف: شْٙدة حلن ٓ  ـف  ٓ اهلل»ؾٙل: 

ًٙ واددًا ؽٍط،  ؾ ؾٙلٜ ااجٛ طىل حل ؾ اـِٓـ  خرب اـقادد ول  حلرسؾ  ف شخن

 اـيٍٓدة؟

لؤؤع إسؤؤػ اـمؤؤديد ؛ْؤؤؾ  ؤؤٖٓء  ٙـػؤؤييٛ، و ؤؤذا لؤؤٙ ٔؤؤراه أتػؤؤت أؽؤؤٛ  ؤؤذه 

أن، يٍقـقن: اـيُؿ ٍٔؾ  قاسؤوٛ اـٌؤرد  ؤذا و ؤق ليؤٙذ ـَؤـ ااجؤٛ   تٍؤؿ، ؾُؤٜ 

ًٙ ـٓؤدطق  غ اإلسؤالم وااجؤٛ ٓ تٍؤقم  ؤف؟ة  هلؿ: ويَُؿة رسؤقل اهلل يرسؤؾ شخنؤ

ًٙ: يبؤؤؤٙذا حلو   ذًا: لؤؤؤٙ ؽٙلؤؤؤدة  ؤؤؤذا اإلرسؤؤؤٙل؟ ؽٙـمؤؤؤٙ د: حلن  ؤؤؤٖٓء دٓؤؤؤّ  يٍقـؤؤؤقن طٍُٓؤؤؤ

 ؿٓػ جيقز إخذ ل حلدٙديٝ اـنٌٙت  خرب أدٙد؟

ٔحؤؤـ جقا ّؤؤٙ: ٔتٌؤؤع اـػؤؤع  ؤؤدون ؽًُؤؤٌٛ..  ؤؤدون  دخؤؤٙل اـيٍؤؤؾ ؽؤؤٓ  ٓ يًؤؤتوٓع 
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 ُٔ ؾ دالً  طٍؾ اإلًٔٙن ؿًٙلر دقاسف ؽْؤق يّىؤر و ؤق يًؤِع ث  َِ اخلقض ؽٓف، ؤحـ 

ًٙ ـؤف دؤدو د، ؽْؤق  ذًا جيؤٚ حلن يٍؤػ طّؤد دؤدود ـَؤـ  غ دؤدود ليّٓؤٛ، وطٍُؤف حليهؤ

َُْؽ ُدُدوُد اهلل ِ َؽال َتْيتَُدوَ ٙ﴿اـػع:   .[224]البقر :﴾تِ

 ُٓ ؤؤ ىْ و ذا ؿؤؤٙن اهلل طؤؤز وجؤؤؾ حلرسؤؤؾ رسؤؤقـف  ٙهلؤؤدى وديؤؤـ ااؤؤؼ ـ ره طؤؤىل اـؤؤديـ ِْ

ؤؤؤؤ ؿُؤؤؤؤف، واـؤؤؤؤديـ يمؤؤؤؤِؾ اـيٍٙلؤؤؤؤد ويمؤؤؤؤِؾ إدَؤؤؤؤٙم، و  يُ  ق ل حلي ٔؤؤؤؤص ول حلي ر  ٌَ

دخؤؤؤؤقهلؿ ل اإلسؤؤؤؤالم.. لؤؤؤؤٙ ؽؤؤؤؤرق حل ؤؤؤؤدًا  ؤؤؤؤع إصؤؤؤؤقل  وسؤؤؤؤُٓٛ دطؤؤؤؤٙ اـّؤؤؤؤٙس هبؤؤؤؤٙ  غ

واـٌؤؤروع طؤؤىل دؤؤد تيٌؤؤ  ؿ، و ن ؿٙٔؤؤٜ  ؤؤذه اـتًٍؤؤٓ ت هلؤؤٙ وجٙ تْؤؤٙ ؽؤؤٓ  يتيُؤؤؼ 

  حَؿ أخذ هبٙ واـتٙرك هلٙ.

حلو  حللٙ لـ دٓٝ حلن ااجٛ تٍقم  خرب اـقادؤد ل اإلسؤالم ؿُؤف سؤقاء ؿؤٙن حلصؤالً 

ًٙ ؽٙإلسالم   يٌرق، واـدـٓؾ اـيِظ اـذي ؾٙم  ف سٌُّٙ اـنؤٙـح، واـٌتقدؤٙت  ؽرط

اإلساللٓٛ اـتل أتػ اإلسالم  ٕؽراد لـ اـؤدطٙة لؤـ اـتجؤٙر، ـؤٓس حلؽؤراد لؤـ اـؤدطٙة 

اـيُؤؤؤ ء ؿؤؤؤ  ؿؤؤؤٙن اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم يرسؤؤؤؾ ؿؤؤؤ  ؽيؤؤؤؾ  ؤؤؤٙـٍراء اـًؤؤؤٌيع اـؤؤؤذيـ 

حلرسؤُْؿ ـُؤدطقة، ؽْؤذا جقا ّؤٙ طؤـ تُؤؤؽ اـًٌُؤٌٛ اـيٍُٓؤٛ، ؽٓجؤٚ حلن ٌُٔؤٜ ٔىؤؤر ؿ 

اآٍٍٛ حلن ـُيٍؾ ددودًا ٓ جيقز حلن يتيدا ٙ ل واؾع اإلًٔٙن ؽهالً طـ   غ  ذه

 واؾع ذييٛ اإلسالم.

 : .. (  17: 40/ 850) اهلدى والنور /
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 حٕه البدعٛ ٔضٕابطّا

صٓؤؤؤٚة شؤؤؤٓخّٙ ل لًؤؤؤٕـٛ اـٌدطؤؤؤٛ وؿؤؤؤالم اإللؤؤؤٙم اـمؤؤؤٙصٌل ل ؾٓقد ؤؤؤٙ  لداخُؤؤؤٛ:

ؿر ؤٙ شؤٓخ اإلسؤالم ا ؤـ تِٓٓؤٛ ل وآدرتازات هبذه اـٍٓقد طـ ؼ  ٙ،  ّٙ ؿُِٛ ذ

( ؽِْؤؤٜ لّْؤؤٙ ؽْؤؤً  حلؾؤؤر ه طُؤؤَٓؿ حلوًٓ وحلذؿؤؤر 80اـٌتؤؤٙوى ا؛ؤؤزء اـثال ؤؤع صؤؤٌحٛ )

 ـَؿ لٙ ضْر يل  ؿ تقوحقن اـنقاب يل  ٙرك اهلل ؽَٓؿ.

 تٌهؾ.  اـمٓخ: 

ؾٙل شٓخ اإلسالم ا ـ تِٓٓٛ رمحف اهلل: وهلذا ؿٙن  يض اـيُ ء يٍقل  لداخُٛ:

ٛ واختالؽْؿ رمحٛ واسيٛ، وؿٙن طِر  ـ طٌؤد اـيزيؤز يٍؤقل:  بٙطْؿ دجٛ ؾٙصي

لؤؤؤٙ ينؤؤؤين حلن حلصؤؤؤحٙب رسؤؤؤقل اهلل طُٓؤؤؤف اـنؤؤؤالة واـًؤؤؤالم   بتٌُؤؤؤقاأ ٕ ؤؤؤؿ  ذا 

اجتِيقا طىل ؾقل ؽخٙـٌْؿ رجؾ ؿٙن وؤًٙٓ، و ذا اختٌُؤقا ؽٕخؤذ رجؤؾ  ٍؤقل  ؤذا 

 ورجؾ  ٍقل  ذا ؿٙن ل إلر سيٛ.

 ٓس ـٌٍُٓف حلن  ِؾ اـّٙس طىل لذ ٌف.وؿذـؽ ؾٙل ؼ  لٙـؽ لـ إلِٛ: ـ

ؿُِٛ طِؤر  ؤـ طٌؤد اـيزيؤز طؤىل اؽؤرتاض ًٔؤٌتْٙ  ـٓؤف حلو صؤحٛ ًٔؤٌتْٙ  ـٓؤف، ضْؤر 

يل حلٔؤؤؤف ٓ  َؤؤؤؿ طؤؤؤىل ؽيؤؤؤؾ لؤؤؤـ إؽيؤؤؤٙل  ٕٔؤؤؤف  دطؤؤؤٛ، حلو طؤؤؤىل ؽٙطُؤؤؤف  ٕٔؤؤؤف لٌتؤؤؤدع  ذا 

 ًٙ ؿٙٔؤؤٜ ايبًؤؤٕـٛ خالؽٓؤؤٛ  ؤؤع اـنؤؤحٙ ٛ، ؽؤؤٗذا اختٌُؤؤقا ؽْٓؤؤٙ و ن ؿؤؤٙن اـٍؤؤقل لرجقدؤؤ

هبؤؤؤذا اـٍؤؤؤقل ايبرجؤؤؤقح ؽٗ ؤؤؤٙ ٓ تًؤؤؤِك  دطؤؤؤٛ هلؤؤؤذا اـٍؤؤؤقل حلو يبؤؤؤـ يٍؤؤؤقل ـؤؤؤق وحلخؤؤؤذ 
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 طٜ  ذا ـزلؽ تٌديع اـذي ؾٙل هبذا لـ ؾٌؾ،  ؾ  ذا ؿالم صحٓح يٙ شٓخّٙ؟  د  

حلوًٓ:  ؤؤؤؾ اخلؤؤؤالف ايبؤؤؤذؿقر ل  ؤؤؤذه أ ؤؤؤٙر حلو ل  يهؤؤؤْٙ  ؤؤؤق ٌٔؤؤؤس  اـمؤؤؤٓخ: 

ِْٗن َتَّؤؤؤؤؤَٙزْطُتؿْ ﴿اخلؤؤؤؤؤالف ايبؤؤؤؤؤذؿقر ل أيؤؤؤؤؤٛ اـَريِؤؤؤؤؤٛ:  وُه  َِغ اهلل ِ  َؽؤؤؤؤؤ ُرد   َؽؤؤؤؤؤ
ٍ
ء ِل َرْ

قلِ  ُسؤؤ  غ نخؤؤر أيؤؤٛ؟ حلطتٍؤؤد حلن ا؛ؤؤقاب واوؤؤح ـؤؤدى ااؤؤٙضيـ  [54]النسرراء:﴾َواـر 

ًٙ  ٕٔف: ٓ، و ٓٙن  ذا: اخلالف ايبذؿقر ل  ذه أ ٙر  ق خالف ـؤٓس  ّؤٙك  بٓي

ٔؤؤؤؤص لؤؤؤؤع حلدؤؤؤؤد ايبختٌُؤؤؤؤع..  ؤؤؤؤذا اخلؤؤؤؤالف ايبؤؤؤؤذؿقر  ّؤؤؤؤٙ، ييّؤؤؤؤل: خؤؤؤؤالف اـؤؤؤؤرحلي 

ًٙ ل ؿتؤٙب اهلل حلو ل دؤديٝ رسؤقل وآجتْٙ د ٓ ييٙرض رحلي لؤـ  ؤذه أراء ٔنؤ

 ،  ذا حلوًٓ.¢اهلل 

ًٙ:  ذا ؿؤؤٙن ًٙ  و ٙٔٓؤؤ ٓ جيؤؤقز إخؤؤذ  ؤؤف وااٙـؤؤٛ اإللؤؤٙم اـؤؤذي ؾؤؤٙل  ؤؤرحلي خؤؤٙـػ ٔنؤؤ

ًٙ، حللؤؤؤٙ  ن   يَؤؤؤـ  ّؤؤؤٙك ٔؤؤؤص ؽؤؤؤال شؤؤؤؽ حلن   ؤؤؤذه واطتٌؤؤؤٙره رمحؤؤؤٛأ ٕٔؤؤؤف خؤؤؤٙـػ ٔنؤؤؤ

وـف حلن يٕخذ  ٕي ؾقل شؤٙء لؤـ  ؤذه إؾؤقال، ايبًُؿ وااٙـٛ  ذه ـف  ذه اـًٙطٛ، 

ـَـ ٔحـ ـّؤٙ ذوط ذؿرٔٙ ؤٙ ل  يؤض ايبّٙسؤٌٙت ـًؤد  ؤٙب اتٌؤٙع اهلؤقى.. حلن ٓ 

يٕخذ لـ  ذه إؾقال لٙ ؿٙن حلشْك ـًٌّف و ٔ  يٕخؤذ لؤـ  ؤذه إؾؤقال لؤٙ توِؤئـ 

  ـٓف ًٌٔف ويّػح ـف صدره.

ًٙ حلوًٓ  ًٙ ٓ ٌٔؤؤؤدع اقز ٓ جيؤؤؤ :ؽؤؤؤٗذا ؿؤؤؤٙن  ذًا  ؤؤؤذا اخلؤؤؤالف بؤؤؤٙـػ ٔنؤؤؤ تٌٙطؤؤؤف، و ٙٔٓؤؤؤ

اـٍٙلؾ  خالف اـّص، و ن ؿّٙ ٍٔقل:  ن ؾقـف  دطٛ، وحلٔٙ حلؽؤرق  ؤع حلن ٍٔؤقل: ؽؤالن 

وؾع ل اـٌَر وؽالن ؿٌر، وؿؤذـؽ ؽؤالن وؾؤع ل اـٌدطؤٛ وؽؤالن لٌتؤدع، ٓأ ّٕٔؤل 

حلؽْؿ وحلؿرر طىل لًٙليَؿ دتك ٓ تًّقن طجِتل وحلـٌٙٔٓتل، ؽٕؾقل: ؽالن لٌتدع 

ذـؽ حلٔف وؾع ل  دطٛ،  ق لـ شٕٔف حلٔف يٌتؤدع.. لٌتؤدع اسؤؿ ؽٙطؤؾ  ؤذا، ـٓس ليّٙه 

ؿ  ـق ؾُّٙ ؽالن طٙدل ـٓس ليّٙه : حلٔف طدل لرة واددة ل دٓٙتف ؽٕخذ  ذا آسؿ 
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 اـٌٙطؾ ؽٍٓؾ ؽٓف طٙدل و غ نخره.

ن ايبجتْؤد ؾؤد يٍؤع ل اـٌدطؤٛ وٓ شؤؽ، ـَؤـ ٓ حلـقلؤف هبؤٙ  ؽٙـٍند: حلٔٙ حلؾؤقل: 

ًٙ، حللٙ  ذا   يَؤـ  ّؤٙك حلي ٔؤص  وٓ حلصُؼ طُٓف اسؿ لٌتدع،  ذا ؽٓ   ذا خٙـػ ٔن

وؿٙن آجتْٙد لٌذوًٓ ـَؾ ايبتخٙـٌع  ٖٓء ؽٕٔٙ حلطتٍد حلن اـَالم هبؤذا اـٍٓؤد ل 

 محُف. 

 ؿالم طِر  ـ طٌد اـيزيز؟ لداخُٛ:

حلي ٔيؤؤؤؿ، ل محُؤؤؤف حلي ٔيؤؤؤؿ، حللؤؤؤٙ تيِِٓؤؤؤف ؿؤؤؤ  يٌيؤؤؤؾ حل ؤؤؤؾ اـٌدطؤؤؤٛ ؽيؤؤؤالً  اـمؤؤؤٓخ: 

يٙروؤقن اـًؤّـ  ِثؤؾ  ؤذه آختالؽؤٙت، ويؤقردون طُْٓؤٙ ااؤديٝ اـؤؤذي واـؤذيـ ي

محؤؤؾ  ؤؤذا ااؤؤديٝ ـؤؤق   شاخؤؤتالف حللتؤؤل رمحؤؤٛ»تيؤؤرف حلٔؤؤف وؤؤيٓػ وٓ حلصؤؤؾ ـؤؤف: 

 صح  ّٙ.. محؾ  ذا ااديٝ ـق صح  ّٙ. 

 . ل لًٕـٛ اجتْٙديٛ ـٓس ؽْٓٙ ٔص، خٙـػ ؽْٓٙ حلدد ايبجتْديـ  ذا اـّص لداخُٛ:

 حلي، ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ًٙ لـ اـَالم طىل صحتف؟  ُٛ:لداخ  لـ ٔٙدٓٛ  ذا إ ر شٓخّٙ تذؿر شٓئ

ٓ واهلل لٙ حلذؿؤر، ـَؤـ حلذؿؤر حلن  ؤذا لؤروي ل ؿتؤٙب جؤٙلع اـيُؤؿ ٓ ؤـ  اـمٓخ: 

 طٌد اـرب. 

  ٓٙن اـيُؿ وؽهُف.  لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ. اـمٓخ: 

 : .. ( 31: 58/ 850) اهلدى والنور /
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 حٕه إقاوٛ بعض الٍاع لمخدٔد

شٓخّٙ  ّٙ  يؤض اـمؤٌٙب ل ؽؤرتة لؤـ اـٌؤرتات ور ؤ  تَؤرر ل  يؤض  لداخُٛ:

اـٌُؤؤؤدان  ذا رحلوا اـرجؤؤؤؾ يػؤؤؤب اخلِؤؤؤر ل اـمؤؤؤٙرع ييؤؤؤ قٔف ويٕخذؤؤؤؤف ويٍِٓؤؤؤقن 

طُٓف ااد  ؿ حلًٌْٔؿ، ؽٗذا رحلوا رجالً يٌيؾ رء يٍقل  ؾٙلٛ اادود و ذا حللر ٓ 

 ًٌٔؤف ليوؤؾ هلؤذه ااؤدود  ٕل ، دتؤك ـؤق سؤُِّٙ  ٕٔؤف يؤرتٌط  ؤٕل  إلؤ ـف ارتٌٙط 

تََوْيُتؿْ ﴿ؽؤؤؤّحـ ٍٔؤؤؤٓؿ حللؤؤؤر اهلل:  ٙ اْسؤؤؤ قا اهلل َ َلؤؤؤ ٍُ ٙت  ، لؤؤؤٙ  ؤؤؤل ٔنؤؤؤٓحتَؿ [16]التغرررابن:﴾َؽؤؤؤ

 ـُمٌٙب ل  ذا اـٌٙب؟ 

حلٔؤؤٙ ٓ حلدري لؤؤٙ سؤؤٌؼ حلن تَُِّؤؤٙ ل لثؤؤؾ  ؤؤذه اـٍهؤؤٓٛ وذؿرٔؤؤٙ ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ  اـمؤؤٓخ: 

ت  ؤؤذه ايبّٙسؤؤٌٛ، وحلٔؤؤف ؿؤؤٙن يٍؤؤٓؿ  ؤؤذه ااؤؤدود، حلضؤؤـ حلٔؤؤف ل  يؤؤض ايبجؤؤٙـس جؤؤٙء

 وخالصٛ اـَالم اـذي اذؿره: حلٔف بتُػ إلر  ع طق وطق. 

 ٔيؿ ؾد ذؿر قه لـ ؾٌؾ.  لداخُٛ:

صٓؤؤؤٚة بتُؤؤؤػ إلؤؤؤر  ؤؤؤع طقؤؤؤ وطقؤؤؤ، و ؤؤؤع دؤؤؤٙؿؿ ونخؤؤؤر..  ؤؤؤع حلن  اـمؤؤٓخ: 

ؤؤؤ يَؤؤؤقن ااؤؤؤٙؿؿ يَ  ه حلو طؤؤؤىل إؾؤؤؤؾ يًؤؤؤِح ـؤؤؤٌيض حل ؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؿ  ؤؤؤٕن يتؤؤؤقغ  ؾٙلؤؤؤٛ ُن 

ٍذ ؽؤٓ  حلضؤـ: لؤـ حلجؤؾ ذـؤؽ ؿٙٔؤٜ اـٍهؤٙة وؿؤٙن ايبٌتؤقنأ ٕن اادود، وؾُّٙ يقلئ

ااؤؤؤؤٙؿؿ اـقادؤؤؤؤد اـراطؤؤؤؤل إول ٓ يَِّؤؤؤؤف حلن يٍؤؤؤؤٓؿ  ؤؤؤؤذه ااؤؤؤؤدود ؽْؤؤؤؤق يّٓؤؤؤؤٚ لّٙ ؤؤؤؤف 

اـٍهؤٙة حلو ايبٌتؤؤع حلو لؤؤٙ شؤؤٙ ف ذـؤؤؽ، ؽؤؤٗذا وجؤؤد  ّؤؤٙك لثؤؤؾ شؤؤٓخ اإلسؤؤالم ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ 

يٖيؤده ويٌؤٙرك يٌّذ اادود وااٙؿؿ ٓ يٍػ دجر طثرة ل صريٍف  ؾ ؾؤد يدطِؤف و



 سؤاالت أبي احلسن للصيخ يف املسائل املنهحية ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

700 

ـف سيٓف ؽْذا ٔي   ق يَقن، حللٙ  ن ؿٙن إلر طىل خالف ذـؽ ؽّحـ ٍٔؤقل هبؤذه 

ايبّٙسؤؤٌٛ:  ؾٙلؤؤٛ ااؤؤدود ـُحؤؤٙؿؿ وـؤؤٓس ـٌُؤؤرد وإؽؤؤرادأ ٕن ل اآٍٍؤؤٛ اـتقسؤؤع 

 ًٕ ًٕ.. وـؤؤق خوؤؤ ل  ؤؤذه اإلؾٙلؤؤٛ ؾؤؤد يقجؤؤد ؽتّؤؤٛ خٙصؤؤٛ ؽؤؤٓ   ذا ؾتؤؤؾ شؤؤخص وـؤؤق خوؤؤ

ٙتؾ ؽهالً ط   ذا ؿٙن ؾٙتؾ طِؤد ؽّْؤٙ تهؤؾ إ ؤقاء وحلريد  ؾٙلٛ ااد طىل  ذا اـٍ

وٓ يًتوٓيقن حلن يتٕٔقا وحلن يتحٍٍؤقا  ؤؾ ؿؤٙن اـٍتؤؾ طِؤدًا..  ؤؾ ؿؤٙن خوؤٕ ؽتؤزداد 

اـٌؤؤتـ  ؤؤع اـٌٍٙلؤؤؾ خٙصؤؤٛ  ذا ؿؤؤٙن  ّؤؤٙك طمؤؤٙلر لتيٙديؤؤٛ لتٌٙؼهؤؤٛ ؽًٓؤؤتِر اـثؤؤٕر  ؤؤع 

 اـٌٍٙلؾ ور   ؾرون ؿث ة و يٓدة وصقيُٛ.

ٛ اادود  ؿ ـُحَٙم  ٓ ل دٙـٛ لؤـ ااؤٙٓت اـتؤل ٓ ـذـؽ ؽٕٙصؾ ل  ؾٙل

يرتتٚ لّْٙ ؽًٙد  ع ااٙؿؿ وايبحَقم لـ جْٛ وؽًٙد  ؤع ايبحَؤقلع حلًٌٔؤْؿ 

 لـ جْٛ حلخرى. 

 : .. (37: 25/ 850) اهلدى والنور /
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 اضتباحٛ أوٕاه الهفاز

ثالً لٙ شٙء اهلل،  يض اـمٌٙب يٙ شٓخّٙ ل  يض ا؛ طٙت يٍقـقن لؤ لداخُٛ:

 ذا ؿؤؤٙن اـّؤؤٙس ؿٌؤؤٙرًا ؽٓجؤؤقز ـّؤؤٙ حلن ٕٔخؤؤذ حللؤؤقاهلؿ.. جيؤؤقز ـّؤؤٙ حلن ٕٔخؤؤذ سؤؤٓٙرهتؿ.. 

ًٙ يرؿؤؤٚ  ؤؤق سؤؤٓٙرتف ويِفؤؤ، ويٍقـؤؤقن:  يّؤؤزل اـرجؤؤؾ يقؾؤؤػ سؤؤٓٙرتف ـٓمؤؤرتي شؤؤٓئ

ًٙ هلؤؤؤٖٓء وٓ سؤؤؤٓ  اـؤؤؤٌالد   ؤؤؤٖٓء ؿٌؤؤؤٙر واـَؤؤؤٙؽر ييّؤؤؤل محؤؤؤٙرب سؤؤؤقاًء ؿؤؤؤٙن محٙر ؤؤؤ

ـ يٍؤؤٙل طُؤؤْٓؿ حل ؤؤؾ اـًؤؤٓٙدٛ وؼؤؤ  ذـؤؤؽ، اإلسؤؤاللٓٛ اـتؤؤل يٕتْٓؤؤٙ لؤؤـ.. ييّؤؤل: اـؤؤذي

يٍقل:  ٖٓء يٕتقن يًٌدون ل إرض ويًٌدون ل اـٌالد ويًتيِؾ ليْؿ  ذه 

إشؤؤٓٙء،  ذا وجؤؤد ؽرصؤؤٛ اَؤؤـ حلن يٍؤؤتُْؿ، حلو اَؤؤـ حلن ينؤؤق سؤؤٓٙرتف حلو ينؤؤق 

  ه إشٓٙء ييّل جٙلزة ل اـػييٛ؟لٙـف حلو يٌيؾ حلي رء،  ؾ  ذ

حلوًٓ:  ؤؤؤؤؤؤٖٓء صؤؤؤؤؤؤحٓح ؿٌؤؤؤؤؤؤٙر وحلؽًؤؤؤؤؤؤدوا ل إرض ـٌتؤؤؤؤؤؤٛ ٓ جيؤؤؤؤؤؤقز، ا اـمؤؤؤؤؤؤٓخ: 

واسؤؤؤتيِروا اـؤؤؤٌالد و غ نخؤؤؤره، ـَؤؤؤـ لؤؤؤع إسؤؤؤػ  ؤؤؤؿ يؤؤؤدخُقن  الدٔؤؤؤٙ  ٕلؤؤؤٙن لؤؤؤـ 

ااَؤؤؤؤٙم  ؤؤؤؤٖٓء اـىُِؤؤؤؤٛ، ودّٓئؤؤؤؤٍذ ؽْؤؤؤؤٖٓء يؤؤؤؤدخُقن ل ؾًؤؤؤؤؿ ايبيٙ ؤؤؤؤديـأ ٕٔؤؤؤؤف ٓ 

 بٌٙؿؿ حلن اـٌَٙر طّد اـٌٍْٙء يًٍِّقن  غ  ال ٛ حلؾًٙم:

 محٙر ع، وليٙ ديـ، وذلٓع.

لؤؤؤع إسؤؤؤػ   يٌؤؤؤؼ ذلٓؤؤؤقن  ّؤؤؤٙ،  ٔؤؤؤ  لثؤؤؤؾ لؤؤؤٙ ؾؤؤؤٙل ذاك اـرتؿؤؤؤل: ) ٌزؤؤؤ  ر ؤؤؤر( 

صؤؤٙروا لؤؤقاصّع، ٓ ؽؤؤرق  ؤؤع لًؤؤُؿ و ؤؤع ؿؤؤٙؽر، و ؤؤذا لؤؤـ بُؤؤٛ حتؤؤقير إـٌؤؤٙظ 

إلوٙطٛ اـتًِؽ  ٙـديـ واـتحِس ٕدَؤٙم اـؤديـ، لؤقاصـ ٓ تٍؤقل ٔقؤاين.. ٓ 
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قـؤؤقا: اـؤؤديـ هلل واـؤؤؤقصـ ـّقؤؤأٓٛ لؤؤٙذا يٍاَُِؤؤٛ اـتٍؤؤقل هيؤؤقدي.. ٓ ؽؤؤرق، و ؤؤذه 

 ـُجِٓع. 

 واـقصـ ـُجِٓع.  لداخُٛ:

لؤؤؤؤؤؤٙ هلل هلل، ولؤؤؤؤؤؤٙ ـٍٓقؤؤؤؤؤؤ ـٍٓقؤؤؤؤؤؤ، اهلل حلؿؤؤؤؤؤؤربة ٔقؤؤؤؤؤؤأٓٛ يوٌٍق ؤؤؤؤؤؤٙ طؤؤؤؤؤؤىل  اـمؤؤؤؤؤؤٓخ: 

 ايبًُِع  ِثؾ  ذه إـٌٙظ.

ايبْؤؤؤؤؤؿ: ذلٓؤؤؤؤؤقن اـٓؤؤؤؤؤقم ٓ يقجؤؤؤؤؤد  ٔؤؤؤؤؤ  لقاصّؤؤؤؤؤقن، ـَؤؤؤؤؤـ يقجؤؤؤؤؤد أن ليٙ ؤؤؤؤؤدون 

و ؤؤع  ؤؤٖٓء ايبحؤؤٙر ع، ؽؤؤ  دام  اتٌٙؾؤؤٙت تٍؤؤٙم لؤؤع إسؤؤػ  ؤؤع ااَؤؤٙم ايبًؤؤُِع

حل ؿ دخُقا  الدٔٙ  ٕلٙن ؽال جيؤقز ـّؤٙ حلن ًٔؤدر هبؤؿ ٓ ل لؤٙهلؿ وٓ ل حلطراوؤْؿ 

لـ ؾتؤؾ ليٙ ؤدًا »وٓ ل رء اٙ يي ؿ، و ّٙ يٕيت ؾقـف طُٓف اـنالة واـًالم: 

ليٙ ؤدًا ل  شل ؿّْف   يرح رالحؤٛ ا؛ّؤٛ، و ن ر ْؤٙ ـتقجؤد لؤـ لًؤ ة لٙلؤٛ طؤٙم

 .ش  يرح رالحٛ ا؛ّٛ، و ن ر ْٙ ـتقجد لـ لً ة لٙلٛ طٙم»ّْف.. ل حللٙٔف ؿ

ؽال جيقز آطتداء، و ذا لع إسػ ؽمق لثؤؾ  ؤذه اـّىريؤٛ  ؤع ؿثؤ  لؤـ حلؽؤراد 

 ايبًُِع اـٓقم سٌٌف ييقد  غ نؽتع ؽٓ  حلرى:

 أؽٛ إوغ:  ق ا؛ْؾ  ٕدَٙم اـديـ.

ايبًُِع دٓٝ حل ؿ حلصٌحقا ٓ  رلؤقن وٓ  أؽٛ اـثٙٔٓٛ: ؼٌُٜ ايبٙديٛ طىل

ًٙأ وـؤذـؽ ؿثؤرت طّؤدٔٙ اـٌّؤقك اـر قيؤٛأ ذـؤؽ ٕن مهْؤؿ بؤع ايبؤٙل   ُُقن طُِٓ

 ذا تٌٙييتؿ  ٙـيّٓٛ، وحلخؤذتؿ حلذٔؤٙب اـٌٍؤر وروؤٓتؿ »ؿ  ؾٙل طُٓف اـنالة واـًالم: 

دتؤؤؤك   ؤؤؤٙـزرع، وتؤؤؤرؿتؿ ا؛ْؤؤؤٙد ل سؤؤؤٌٓؾ اهلل سؤؤؤُط اهلل طُؤؤؤَٓؿ ذًٓ ٓ يّزطؤؤؤف طؤؤؤَّؿ

اـتٌؤؤٙيع  ٙـيّٓؤؤٛ ؽؤؤٍٙش ل  يؤؤض اـؤؤٌالد اإلسؤؤاللٓٛ و ٌتؤؤٙوى لؤؤـ  شترجيؤؤقا  غ ديؤؤَّؿ
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 يض اـيُ ء.. ٓ ٔتحدث أن طـ اـر ٙ ايبَمقف و ٔ  طـ  ٓع اـيّٓٛ، لٙ سٌٚ 

 ؤؤؤذا اـر ؤؤؤٙ ؼؤؤؤ  ايبَمؤؤؤقف ؽهؤؤؤالً طؤؤؤـ اـر ؤؤؤٙ ايبَمؤؤؤقف؟  ؤؤؤق دؤؤؤٚ اـؤؤؤدٔٓٙ وؿرا ٓؤؤؤٛ 

سؤؤتتداطك » ؤؤق ؾقـؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤالم:  ايبؤؤقت ؿؤؤ  جؤؤٙء ل ااؤؤديٝ اـنؤؤحٓح أخؤؤر،

طُؤؤؤَٓؿ إلؤؤؤؿ ؿؤؤؤ  تتؤؤؤداطك إؿُؤؤؤٛ  غ ؾنؤؤؤيتْٙ، ؾؤؤؤٙـقا: حلولؤؤؤـ ؾُؤؤؤٛ ٔحؤؤؤـ يقلئؤؤؤٍذ يؤؤؤٙ 

رسؤؤؤقل اهلل؟ ؾؤؤؤٙل: ٓ، حلٔؤؤؤتؿ يقلئؤؤؤذ ؿثؤؤؤ  وـَؤؤؤَّؿ ؼثؤؤؤٙء ؿًثؤؤؤٙء اـًؤؤؤٓؾ، وـّٓؤؤؤزطـ اهلل 

اـر ٌؤؤؤٛ لؤؤؤـ صؤؤؤدور طؤؤؤدوؿؿ، وـٍٓؤؤؤذؽـ ل ؾُؤؤؤق َؿ اـؤؤؤق ـ، ؾؤؤؤٙـقا: ولؤؤؤٙ اـؤؤؤق ـ يؤؤؤٙ 

ؽحٚ اـدٔٓٙ  ق اـًٌٚ اـثٙين اـذي  شٙل: دٚ اـدٔٓٙ وؿرا ٓٛ ايبقترسقل اهلل؟ ؾ

 ِؾ  ٖٓء اـمٌٙب طىل استحالل  ٖٓء اـٌَٙر اـذيـ يدخُقن  الد ايبًؤُِع 

  ٙتٌٙق و ِيٙ دة  ّْٓؿ و ع ااَٙم.

ـَؤؤؤـ إلؤؤؤر وصؤؤؤؾ  غ لؤؤؤٙ  ؤؤؤق حلخوؤؤؤر لؤؤؤـ ذـؤؤؤؽ..   ؤؤؤؿ يًؤؤؤتحُقن لؤؤؤٙل اـدوـؤؤؤٛ 

  ؾٓؤؾ ل شؤٕٔف ؽْؤق لؤّْؿ وؽؤْٓؿ طؤىل دؤد ؾؤقل ااٙؿِٛ ل  ُد ؿ و ق دٙؿؿ لْ

ايبثؤؤؤؾ اـيؤؤؤٙلل اـًؤؤؤقري: دود اخلؤؤؤؾ لّؤؤؤف ؽٓؤؤؤف، ؽيؤؤؤالم ينؤؤؤؾقن اـَْر ؤؤؤٙء وينؤؤؤؾقن 

ايبٓؤؤٙه ولؤؤٙ شؤؤٙ ف ذـؤؤؽ؟ حلن لؤؤٙل اـدوـؤؤٛ دؤؤالل.. لؤؤٙل اـدوـؤؤٛ  ؤؤق لٙـؤؤؽ ولؤؤٙل ؽؤؤالن 

وؽالن ـٓس ـُدوـٛ لٙل، ؽْل حللقاـّٙ ٔحـ، ؽٕٜٔ دّٓ  تنق لـ اـدوـٛ لٙ تنق 

رلؤؤٓس اـدوـؤؤٛ و ٔؤؤ  لؤؤـ  ِؤؤقع حلؽؤؤراد اـمؤؤيٚ اـؤؤذيـ  َِْؤؤؿ  ؤؤذا ااؤؤٙؿؿ  لؤؤـ

ًٙ، وهبذا اـٍدر ؿٌٙيٛ  ن شٙء اهلل.   ايبًُؿ وـق ؿٙن لًًُ  جًراؽٓ

تؤؤؤؤٙ ع، ييّؤؤؤؤل: ٓ زـّؤؤؤؤٙ ل اـًؤؤؤؤٖال  ؤؤؤؤذا يؤؤؤؤٙ شؤؤؤؤٓخّٙة  ؤؤؤؤؾ ااَؤؤؤؤؿ يتًؤؤؤؤ   لداخُؤؤؤؤٛ:

يْؤد وحللؤٙن، دٌىَؿ اهلل ـق ؿٙن ااؤٙؿؿ ؾؤد  ُؤغ اـٌَؤر آطتٍؤٙدي وحلدخؤؾ  ؤٖٓء  

  ؾ ااَؿ يتً ؟ 

 ٓ يتً أ ٕٔف سٓرتتٚ وراء ذـؽ لٌٙسد حلخرى.  اـمٓخ: 
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 صٓٚة واوح ٕ ٙ سترتتٚ طىل ذـؽ لٌٙسد حلخرى.  لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 لـ  ٙب ايبٌٙسد. لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ًٛ ؽؤؤؤؤؤٓ  يتنؤؤؤؤؤؾ  ٙـثؤؤؤؤؤٕر  لداخُؤؤؤؤؤٛ:  أن يبؤؤؤؤؤٙ ااِؤؤؤؤؤد هلل سؤؤؤؤؤِيٜ جؤؤؤؤؤقا َؿ وخٙصؤؤؤؤؤ

 وؽٓ  يتنؾ أن  ٙـَْر ٙء وايبٓٙه واـذي يٌيُف اـمٌٙب. اـٌٍظ، 

 ييّل: ؿٙن  ذا ل اـَتٙب لًوقرًا.  اـمٓخ: 

ااِؤؤؤد هلل، ذؿؤؤؤرت اـؤؤؤذيـ يرلؤؤؤقن حل ؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؿ اـٌَؤؤؤٙر حل ؤؤؤؿ ٓ ييرؽؤؤؤقن  لداخُؤؤؤٛ:

واؾؤؤع إلؤؤٛ، و ٔؤؤ   ؤؤؿ ييٓمؤؤقن ل  يؤؤض إشؤؤٓٙء خؤؤذوا لؤؤّْؿ ؽتؤؤٙوى ليّٓؤؤٛ ؽؤؤٓ  

ٙ ؽؤؤٓ  يتنؤؤؾ  ؤؤٕلراض إلؤؤٛ وحلدَٙلْؤؤٙ وواؾيْؤؤٙ وؿؤؤذا، يتنؤؤؾ  ٕدَؤؤٙم ذطٓؤؤٛ، حللؤؤ

وؿؤؤذا ؽؤؤال يٖخؤؤذ لّؤؤف  ؤؤذا اـفؤؤء، ؽؤؤٙهلل ايبًؤؤتيٙن اهلل ايبًؤؤتيٙن ؿؤؤؿ جيؤؤقرون وؿؤؤؿ 

 يىُِقن وـَـ ًٕٔل اهلل حلن هيديّٙ و يٙ ؿ ويردٔٙ  ـٓف لردًا بٓالً. 

 .: .. (40:  15/ 850) اهلدى والنور /

 ء حلرجئ  غ نخر ايبجُس. طظ دًـ: حلؾقل حل ق دٙتؿ ؿٙن طّده ر

 ٔيؿ، حلطوّٓٙ ّٔىر.  اـمٓخ: 

 حللٙ  يد: ¢حل ق دٙتؿ: صٓٚة ااِد هلل واـنالة واـًالم طىل رسقل اهلل 

يٙ شٓخ دٌىؽ اهلل حلٔٙ ٓزلٜ اـمٓخ لٌٍؾ ؾدر سٌع سّع حلو حلؿثر لـ ذـؽ ؾٌؾ 

ًٙ، وحلٔؤؤٙ حلريؤؤد حل ٍٔؤؤؾ لؤؤٙ دقـؤؤٜ  غ لرؿؤؤز حلخّٓؤؤٙ اـمؤؤٓخ حلس ااًؤؤـ دٌىْؤؤؿ اهلل بٓيؤؤ
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 ـٓؤؤؤؽ  ؤؤؤذا ؽٙـمؤؤؤٓخ لٌٍؤؤؤؾ دٌىؤؤؤف اهلل، ييّؤؤؤل: لؤؤؤٙ رحليؤؤؤٜ حلدؤؤؤدًا لثُؤؤؤف جيُؤؤؤؽ و ٌؤؤؤؽ 

 وييرف لٙ ـؽ. 

  ٙرك اهلل.  اـمٓخ: 

حل ؤؤؤق دؤؤؤٙتؿ: ييّؤؤؤل: لؤؤؤـ سؤؤؤٌؼ اـٍؤؤؤدم ل  ؤؤؤذا اـٌؤؤؤٙب،  ؤؤؤؾ يقؤؤؤح ويٍؤؤؤقل: اـمؤؤؤٓخ 

دٌىؤؤؤف اهلل  ؤؤؤق  لؤؤؤٙم  ؤؤؤذا اـيقؤؤؤ و ؤؤؤدد  ؤؤؤذا اـقؾؤؤؤٜ، و ؤؤؤق حلول لؤؤؤـ حلخؤؤؤذ  ٕيؤؤؤديّٙ، 

سؤؤؤؤؤٌحٙٔف وتيؤؤؤؤؤؤٙغ  ؤؤؤؤؤؤؿ  جْؤؤؤؤؤقده  ؤؤؤؤؤؤذه اـَتؤؤؤؤؤؤٚ واـتحٍٍٓؤؤؤؤؤؤٙت و ؤؤؤؤؤذا لؤؤؤؤؤؤـ ؽهؤؤؤؤؤؤؾ اهلل 

واـنحٓح واـهيٓػ واخل  اـٌَ ، دتك لرة لـ ايبرات ؾٙل  َؤالم حلؾؤقل ليّؤٙه 

ؾٙل: أن اـمٓخ ااِد هلل  ذا جٙءه لـ حل ؤؾ اـٌؤدع لؤـ يؤتَُؿ طؤىل ؿتٌؤف ؾؤٙل: ؽْؤق 

ًٙ وؾؤؤٙلؿ طؤؤىل يؤؤداؽ ع طؤؤـ يّؤؤٙؽح طّْؤؤٙ، ييّؤؤل: ليّؤؤك ؿاللؤؤؽ حلٔؤؤف نخؤؤذ ؿٕٔؤؤف نخؤؤذ ؽٕسؤؤ

اـًؤؤّٛ وطؤؤـ ؿتٌؤؤف، ؽؤؤٗذا حلتؤؤٓح ٕ ؤؤؾ اـٌؤؤدع ؽؤؤٗ ؿ سؤؤٓتَُِقن ل ؿتؤؤٚ اـمؤؤٓخ، ؽيؤؤىل 

حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ حلن يمؤؤؤِروا طؤؤؤـ سؤؤؤقاطد ؿ ويًؤؤؤتيدوا ـُؤؤؤدؽٙع طؤؤؤـ اـًؤؤؤّٛ وطؤؤؤـ ؿتؤؤؤٚ 

 ؤؤٖٓء اـؤؤذيـ  ؤؤؿ ييتؤؤربوا  ؤؤؿ  ؾؤؤٙدة  ؤؤذا اـزلؤؤٙن ل  ؤؤذا ايبٓؤؤدان، ؽؤؤٕردت يؤؤٙ شؤؤٓخ 

جؤؤدًا اهلل اـؤؤذي ييُؤؤؿ حلّٔؤؤٙ ٔحؤؤٌَؿ  هبؤؤذه اـَُِؤؤٛ ـتٌُؤؤغ لّزـؤؤٛ اـمؤؤٓخ طّؤؤدكأ ٕٔؤؤف لْؤؤؿ

 حلؿثر لـ ن ٙلّٙ. 

 اهلل جيزيؽ اخل .  اـمٓخ: 

 حل ق دٙتؿ: حلي واهلل. 

 اهلل يٌٙرك ؽٓؽ.  اـمٓخ: 

حل ق دٙتؿ: ؽحتؤك ٓ.. ييّؤل: ؾنؤدي  يؤض إدٓؤٙن ؾؤد ر ؤ  اـمؤٓخ يًؤٕل لؤثالً 

ؼؤؤ  تيؤؤرف  اجتْؤؤٙداتَؿ واجتْؤؤٙد اـيُؤؤ ء ل  يؤؤض إدٙديؤؤٝ ـؤؤق رحلى لؤؤثالً رحلي 
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ًٛ يبؤؤٙ  اـمؤؤٓخ: رحليَؤؤؿ ل  يؤؤض إدٙديؤؤٝ يٍؤؤقل  وـَّؤؤل حلخؤؤٙف لؤؤـ اـمؤؤٓخ خٙصؤؤ

ؿُِتِؤؤؤؤؤقه  ؤؤؤؤؤٙـتٌُقن ؾؤؤؤؤؤٙل: أن لؤؤؤؤؤٙ حلتَُؤؤؤؤؤؿ  فؤؤؤؤؤء حلٔؤؤؤؤؤٙ حلخؤؤؤؤؤٙف لؤؤؤؤؤـ اـمؤؤؤؤؤٓخ، ييّؤؤؤؤؤل: 

 ويهحؽ ؽٌَؾ اإلجالل وآدرتام وااٚ ييّل. 

 اهلل يٌٙرك ؽٓف.  اـمٓخ: 

  ٙرك اهلل ؽَٓؿ وجزنؿؿ اهلل خ .  لداخُٛ:

ايبًؤؤُِع  ؤؤف، اآٍٍؤؤٛ  ؤؤق ؿؤؤٙن لؤؤـ  خقأؤؤٙ اـوٌُؤؤٛ ل ا؛ٙليؤؤٛ  ويٌّؤؤع اـمؤؤٓخ: 

ايبجؤؤديـ واـٌؤؤٙرزيـ، و ن شؤؤٙء اهلل اـيُؤؤؿ اـؤؤذي اؿتًؤؤٌف  ّؤؤٙك ؾؤؤد ِٔؤؤك وازداد ؤٌؤؤع 

 اهلل  ف اـٌالد،  ن شٙء اهلل.

ًٙ ـٍد ذؿرتّل  فء ؿّٜ زورتؤف ل  طىل ؿؾ دٙل حل ًُف ساللل وشَري وحليه

ٙب حلو ا؛ٌُؤٙب ؽٕتًؤٙءل: طّؤدك طُؤؿ حلن طّؤد ٌٔز يبؤٙ ؾررٔؤٙ حلن ٍٔؤدم ـَؤؿ ااجؤ

 اـمٓخ لقجقد ًٔخٛ لـ ا؛ٌُٙب؟

 ٓ واهلل لٙ حلطرف. لداخُٛ:

 اـوٌيٛ ا؛ديدة ٓ.. لٙ.. لداخُٛ:

م ًٔخٛ. اـمٓخ:   طىل ؿؾ دٙل َؾد 

 ؾٌؾ حلن يٌدحل. لداخُٛ:

 : .. ( 47: 23/ 850) اهلدى والنور /

ـُُٓؤؤٛ ايبٙوؤؤٓٛ، ؾؤؤٙل: رحليؤؤٜ حلن حل ؤؤق ااًؤؤـ: حلخقٔؤؤٙ حل ؤؤق اـٌهؤؤؾ رحلى ر يؤؤٙ ؾٌؤؤؾ ا

اـمؤؤؤٓخ إـٌؤؤؤٙين دٌىؤؤؤف اهلل ل  ٓتؤؤؤف..  ؤؤؤق أن ٓ حلطرؽؤؤؤف حليؤؤؤـ  ٓتؤؤؤف ـَؤؤؤـ  ٓتؤؤؤف دقـؤؤؤف 
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حلشجٙر وزراطٛ وؿذا، لٙ ييرؽف.. ويٍقل: ؾد اجتِع طُٓف بٙطٙت لـ ؿؤؾ لَؤٙن، 

و ؤؤق ا؛ طؤؤٙت اإلسؤؤاللٓٛ بٙطؤؤٛ ؿؤؤذا، وبٙطؤؤٛ ؿؤؤذا، وبٙطؤؤٛ ؿؤؤذا.. بٙطؤؤٙت 

ٓؤؤٛ، واـمؤؤٓخ طّؤؤده صؤؤحٓح اـٌخؤؤٙري وصؤؤحٓح لًؤؤُؿ وتًٌؤؤ   سؤؤاللٓٛ لؤؤـ ؿؤؤؾ ٔٙد

 ا ـ ؿث .

 لٙ شٙء اهللة اـمٓخ: 

ٔيؤؤؤؿ،  ؤؤؤق يٍؤؤؤقل: التؤؤؤقين  ٌَؤؤؤٙرؿؿ حلؿُِْؤؤؤؿ وحلٔٙؾمؤؤؤْؿ، ؽْؤؤؤؿ يرطؤؤؤدون  لداخُؤؤؤٛ:

ًٙ  غ حلن اجتِيؤؤؤقا دمؤؤؤقد  ويِوؤؤرون ويهؤؤؤٍٓقن ويز ؤؤرون وجيِؤؤؤع  يهؤؤؤْؿ  يهؤؤ

 ٓؤٙ  ّؤٙ اـمؤٓخ إـٌؤٙين  ؿث ة، ؾٙل: ؽٕٔٙ جئٜ ـَؿ دٓٝ ٔحـ سٙؿّقن أن وؾؤٙل:

جٙءٔٙ خرب حل ؿ ؾد حلدؤدؾقا  ؤف ؿؤذا وؿؤذا.. ؽجئّؤٙ  ـؤَٓؿ وحلٔؤتؿ جٙـًؤقن، ؽخُؤؼ اهلل 

 سٌحٙٔف وتيٙغ  ح ة لـ ايبٙء حتٓط  ّٙ ودٙـٜ  ّّٓٙ و ّْٓؿ..

 دٓٙة دٓٙة  ن شٙء اهلل. اـمٓخ: 

 ٔيؤؤؤؿ، دٙـؤؤؤٜ  ّّٓؤؤؤٙ و ٓؤؤؤّْؿ ؽتٌرؾؤؤؤقا وجؤؤؤٙء  يؤؤؤد ذـؤؤؤؽ ؿٌؤؤؤٙر  ؤؤؤذه اـؤؤؤٌالد لداخُؤؤؤٛ:

اـًٙسٛ وايبُؽ وؼ  ذـؽ وجٙ وا وؾؤٙـقا ـُمؤٓخ: حلطُؤـ دطقتؤؽ وتَُؤؿ  ؤ  تؤراه 

 يريض اهلل سٌحٙٔف وتيٙغ وٓ تٌٙيل  ٕدد.

 لٙ شٙء اهللة ر يٙ دؼ  ن شٙء اهلل. اـمٓخ: 

 حلسٙل اهلل ذـؽ. لداخُٛ:

 ٔيؿ، لٙ  ل اـَتٚ يٙ حلستٙذ؟ ستًّّٓٙ حلٜٔ.. اـمٓخ: 

ن شؤؤٙء اهلل يَتؤؤٚ يل ؾٙلِؤؤٛ  ٕسؤؤ ء ؿتؤؤٌَؿأ ااِؤؤد هللة حلخقٔؤؤٙ ؽِْؤؤل   لداخُؤؤٛ:

ٕين  يهْٙ يَِـ ٓ حلطرف حل ٙ صدر، وحلٔٙ حلطرف طّدي، وحلؾقل  ذا اـؤذي ـؤٓس 
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لقجؤؤقدًا طّؤؤدي،  ن ؿؤؤٙن ل ينؤؤؿؿ ؽٙاِؤؤد هلل، وحلٔؤؤٙ حلطتؤؤربه ؾٌؤؤؾ ؿؤؤؾ رء ييّؤؤل: 

 ااِد هلل اـَتٙب  ق ل ايبَتٌٛ واَـ حلشرتيف ـَـ لَّؿ ـف شٕن نخر.

 طّدي  ّٙ ؿتٙب يّىر  يل و ق صحٓح إدب ايبٌرد طّدك؟ ٔيؿ، اـمٓخ: 

 ااِد هلل اشرتيتف  ذه اـًّٛ لـ ايبيرض ٔيؿ. لداخُٛ:

 طّد حل ق دٙتؿ؟ اـمٓخ: 

 طّدي اهلل يَرلؽ يٙ شٓخ.. ؾد اشرتيّٙ  ٕؼىل  ِـ .. لداخُٛ:

طّؤؤدٔٙ يؤؤٙ شؤؤٓخّٙة واهلل حلن صٌُؤؤٛ اـيُؤؤؿ يٌٓؤؤع اـقادؤؤد لؤؤّْؿ اـٌّدؾٓؤؤٛ دٍؤؤف  لداخُؤؤٛ:

 واـٌالد اـٌٍُٓٛ  ّٙك اـٌّدؾٓٛ  ذه رء ؿٌ  لٙ يتخىل لّف..

 حلرسُقا ـّٙ واددة  ْف. اـمٓخ: 

يٌٓؤؤع اـٌّؤؤؤدق.. يٌٓؤؤع ذ ؤؤٚ زوجتؤؤؤف.. يٌٓؤؤع ؿؤؤذا لؤؤؤـ حلجؤؤؾ حلن ييثؤؤر طؤؤؤىل  لداخُؤؤٛ:

 ؿتٙ ٙتَؿ ..

 ٙرك اهلل ؽَٓؿ، ٔحـ طؤىل ؿؤؾ دؤٙل  ؤدطقاتَؿ ٔيؤٓش، صٓؤٚ اـًًُؤُٛ  اـمٓخ: 

 اـنحٓحٛ ؿُْٙ طّدك؟

 ٔيؿ،  غ اخلٙلس. ُٛ:لداخ

 واـهيٌٓٛ؟ اـمٓخ: 

  غ اـرا ع ٔيؿ. لداخُٛ:

 لٙذا يقجد طّدٔٙ يٙ بٙطٛ؟ اـًّـ لٙ طّدٔٙ وـَـ لٙ اـذي طّدٔٙ؟ اـمٓخ: 

دتك حلخقٔٙ حل ق اـٌهؾ يٍقل: حلٔٙ حلريد حلن حلشَق ـُمٓخ إـٌٙين دٌىف  لداخُٛ:

ٔحؤـ ل دٙـؤٛ ييُؤؿ هبؤٙ اهلل اهلل: حلٔف طّدلٙ يي  اـَتؤٚ يهؤورٔٙ ـػؤالْٙ لؤرة  ٙٔٓؤٛ و
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 طز وجؾ ...

 تيرؽقن  ؾ طّده صحٓح إدب ايبٌرد؟ اـمٓخ: 

 طّده اشرتاه ؾٌُّٙ حل ق اـٌهؾ.. حلتك  ف لـ لق.. ٔزل ل لق وحلتك  ف.. لداخُٛ:

ؿّؤؤٜ حل ّؤؤك حلن ٔحىؤؤك  ؤؤٕن ٔخؤؤدلَؿ  ؤؤٌيض اـَتؤؤٚ حلؿثؤؤر اؤؤٙ دنؤؤؾ  اـمؤؤٓخ: 

 ؽجقدوا طُّٓٙ  ٙـيوٙء..

 ؿ يٙ شٓخّٙ ااِد هلل.. ٔحـ ٔتِّك حلي رء لـ طّدؿؿ..اهلل  ٌىَ لداخُٛ:

 ..صٓٚة  ّٙ لثالً ٓ يقجد رء تٍُل ٔىرة ـيُف يذؿرك    ـٓس طّدك اـمٓخ: 

 : .. (51/ .. : 850) اهلدى والنور /
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 صفخات وَ الٍكد الرات٘ يف بٗاُ 

 أخطاء نثري وَ املٍتطبني 

 لمدعٕٚ الطمفٗٛ
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ل ٔالمني ٌٔبر الفسقٛ ٌصٗخٛ لمطمفٗني بالسف

 ٔتسك اهلجس غري الػسع٘ ٔاالختالف...

 ن ااِؤؤؤد هلل ٔحِؤؤؤده ؤًؤؤؤتيّٓف ؤًؤؤؤتًٌره، ؤيؤؤؤقذ  ؤؤؤٙهلل لؤؤؤـ ذور حلًٌٔؤؤؤّٙ ولؤؤؤـ 

سٓئٙت حلط ـّٙ، لـ هيده اهلل ؽال لهؾ ـف، ولـ يهُؾ ؽال  ؤٙدي ـؤف، وحلشؤْد حلن ٓ 

  . ـف  ٓ اهلل ودده ٓ ذيؽ ـف، وحلشْد حلن محِدًا طٌده ورسقـف

قنَ ﴿ ُِ
ُِ
ًْ ْٔتُْؿ ُل ٓ  َوحَل ـ   ِ ٓ َ ُقُت ٙتِِف َو ٍَ قا اهلل َ َدؼ  ُت ٍُ ـَ نَلُّقا ات  ـ ِذي ٙ ا َ ٙ حلهَي   .[102]آل عمران:﴾َي

ؿُ ﴿ َُ قا َر   ٍُ ُس ات  ـّٙ  ٙ ا َ ٙ حلهَي  َ   َي ُْ ْ ٝ  ِلّؤ ٙ َوَ ؤ ؤ َْ ٙ َزْوَج ؤ َْ ؤَؼ ِلّْ َُ ؤٍس َواِدؤَدةٍ َوَخ ٌْ َٔ ـْ  ؤْؿ ِلؤ َُ ٍَ َُ ـ ِذي َخ  ا

ْؿ َرؾًٌِٓ  َُ ْٓ َُ َْرَدَٙم  ِن  اهلل َ َؿَٙن َط ـُقَن  ِِف َوٕا َٙء ًَ ـ ِذي َت قا اهلل َ ا ٍُ ًٙء َوات  ًَ
ًٓ َؿثًِ ا َؤِ  .[1]النساء:﴾ِٙرَجٙ

ًٓ َسؤؤؤِديًدا﴿ ؤؤؤقا َؾؤؤؤْق ـُ ؤؤؤقا اهلل َ َوُؾق ٍُ ـَ نَلُّؤؤؤقا ات  ؤؤؤِذي ـ  ٙ ا ؤؤؤ َ ٙ حلهَي  ؤؤؤ* َيؤؤؤ ٌِ ًْ ؤؤؤْؿ َوَي َُ ـَ ؤؤؤْؿ حلَْطَ  َُ ـَ ِْح  ؤؤؤْؿ ُيْنؤؤُؤ َُ ـَ ْر 

ـْ ُيوِعِ  ْؿ َوَل َُ ْد َؽَٙز َؽْقًزا َطىًِٓ   ُذُٔقَ  ٍَ ـَُف َؽ  .[61-60]األحزاب:﴾اهلل َ َوَرُسق

 حللٙ  يد:

، وذ إلؤؤؤؤؤقر ¢ؽؤؤؤؤؤٗن خؤؤؤؤؤ  اـَؤؤؤؤؤالم ؿؤؤؤؤؤالم اهلل، وخؤؤؤؤؤ  اهلؤؤؤؤؤدي  ؤؤؤؤؤدي محِؤؤؤؤؤد 

 محد ٙهتٙ، وؿؾ محد ٛ  دطٛ، وؿؾ  دطٛ والـٛ، وؿؾ والـٛ ل اـّٙر.

ًٙ ؾؤؤؤقل اـٌّؤؤؤل و يؤؤؤد: ؽِؤؤؤـ ايبيُؤؤؤقم طّؤؤؤدٔ اـؤؤؤديـ اـّنؤؤؤٓحٛ، اـؤؤؤديـ »: ¢ٙ بٓيؤؤؤ

اـّنؤؤٓحٛ، اـؤؤديـ اـّنؤؤٓحٛ، ؾؤؤٙـقا: يبؤؤـ يؤؤٙ رسؤؤقل اهللة ؾؤؤٙل: هلل وـَتٙ ؤؤف وـرسؤؤؤقـف 

، ؤحـ ايبًُِقن اـٓقم لـ طٙلٛ اـّؤٙس اـؤذيـ جيؤٚ شوٕلِٛ ايبًُِع وطٙلتْؿ
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ؤؤؤ قَ طؤؤؤىل ؿؤؤؤؾ ٔٙصؤؤؤح حلن يُ  ف اـّنؤؤؤح  ـؤؤؤْٓؿ، و نؤؤؤقرة  حلخؤؤؤص ٔحؤؤؤـ ليػؤؤؤ اـًؤؤؤٌُٓع ج 

ًٙ ؿٌ ًا لـ  ذا اـيدد اـهؤخؿ لؤـ ايبًؤُِع، ويٌخؤرون  ؤٕن اهلل ا ـذيـ يِثُقن جٌٙٔ

تٌٙرك وتيٙغ ؾد ؽهُْؿ طىل ؿث  لـ ايبًُِع  ٕن ين هلؤؿ ؽْؤؿ اـتقدٓؤد اـؤذي 

 ق حلصؾ اـّجٙة ل أخرة لـ اـيذاب ايبٍٓؿ،  ذا اـتقدٓد اـذي درسّٙه وطرؽّٙه 

وإسؤؤػ يِؤؤد ؾٌُؤؤل  ؤؤٕن لؤؤٙ تؤؤرون  ًٌٕٔؤؤّٙ  جٓؤؤدًا وحتٍٍّؤؤٙ  ؤؤف طٍٓؤؤدًة، وـَّؤؤل حلشؤؤير

ٙ  ؤق ليُؤقم لؤـ اـيِؤؾ  ٙـَتؤٙب واـًؤّٛ ٌّٙ طّد  ذه اـيٍٓدة وـقازلْٙ ادّٓ  وؾ

، ـٍؤد وؾٌّؤٙ  ؤذا ايبقؾؤػ اـقاجؤٚ طؤىل ¢وطدم تٍديؿ ؼؤ  ؿتؤٙب اهلل و سؤّٛ ٌٔٓؤف 

ؿؿؤؤؾ  لؤؤـ اـٌْؤؤؿ اـنؤؤحٓح ـُتقدٓؤؤد، واـيِؤؤؾ  ؤؤ   ٌؤؤٜ ل اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ  ؤؤ   لًؤُؤ

ؼ  ٙـٌٍؤؤف اـؤؤذي تٌؤؤرق  غ لؤؤذا ٚ شؤؤؤتك، وصرالؤؤؼ ؾؤؤددًا طؤؤىل لؤؤر  ؤؤذه اـًؤؤؤّع يتيُؤؤ

 اـوقيُٛ.

رتؤؤف ل لّٙسؤؤٌٙت ؿثؤؤ ة حلن  ؤؤذا اـيؤؤٙ  اإلسؤؤاللل  ؤؤ  ؽٓؤؤف ر  ـَؤؤـ يٌؤؤدو و ؤؤذا لؤؤٙ ؿَ 

رًا، اـًؤٌُٓقن حلًٌٔؤؤْؿ ؾؤؤد شؤًُقا طؤؤـ ٔٙدٓؤؤٛ  ٙلؤٛ لؤؤـ  ؤؤذا اإلسؤالم اـؤؤذي تٌّّٓؤؤٙه ؽَؤؤ

ًٙ شؤؤؤؤؤٙلالً ـَؤؤؤؤؤؾ شؤؤؤؤؤٖ ًٙ طٙلؤؤؤؤؤ ٙة، ولؤؤؤؤؤـ ذـؤؤؤؤؤؽ اـًؤؤؤؤؤُقك وآسؤؤؤؤؤتٍٙلٛ ل ون اآؤؤؤؤؤ سؤؤؤؤؤالل

اـوريؤؤؤؤؼ، ؽَثؤؤؤؤ  لّؤؤؤؤٙ ٓ يؤؤؤؤتْؿ هبؤؤؤؤذا ا؛ٙٔؤؤؤؤٚ لؤؤؤؤـ اإلسؤؤؤؤالم و ؤؤؤؤق حتًؤؤؤؤع اـًؤؤؤؤُقك 

 ن اـرجؤؤؾ »: ¢وحتًؤؤع إخؤؤالق، ؤٍؤؤرحل ل ؿتؤؤٚ اـًؤؤّٛ اـنؤؤحٓحٛ ؾؤؤقل اـٌّؤؤل 

ؤٍؤرحل ل اـٍؤرنن اـَؤريؿ حلٔؤف  شـٓدرك  حًؤـ خٍُؤف درجؤٛ ؾؤٙلؿ اـُٓؤؾ وصؤٙلؿ اـّْؤٙر

لل حلن بتُؤؤؤػ ايبًؤؤؤُِقن و خٙصؤؤؤٛ ٔحؤؤؤـ اـًؤؤؤٌُٓع  ؤؤؤع ـؤؤؤٓس لؤؤؤـ اخلُؤؤؤؼ اإلسؤؤؤال

ٓ ﴿حلًٌْٔؿ ٕلقر ٓ تقجٚ اخلالف واـّزاع، ٍٔرحل ل ذـؽ ؾقـف تٌٙرك وتيٙغ:  َو

ؿْ  َُ َٚ ِرُ  ٌَْمُُقا َوَتْذَ  ََّٙزُطقا ؽََت  .[46]األنفال:﴾َت

ًٙ حلن ًٔؤؤِع ـؤؤٓس ؽٍؤؤط ل اـؤؤٌالد اإلسؤؤاللٓٛ حلن ايبًؤؤُِع  و ن لؤؤـ ايبٖسؤؤػ دٍؤؤ
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غ صقالػ ؿث ة، وحلدزاب طديدة دتك ول ايبيرؽٛ اـٍٙلِٛ  ّْٓؿ و ؤع يتٌرؾقن  

اـٌَٙر ايبًتحُقن ـؤٌيض اـؤديٙر ؿٗخقأّؤٙ لؤثالً إؽًؤٙٔٓع، ؽَُّؤٙ ييُؤؿ حل ؤؿ أن 

ل ليرؿؤؤٛ لؤؤع اـمؤؤٓقطٓع، ـَؤؤـ لؤؤع إسؤؤػ ـٍؤؤد أًٍؤؤِقا  غ صقالؤؤػ، ولؤؤٙ سؤؤٌٚ 

جٓؤؤف  غ آتٌؤؤٙق ؤٌؤؤذ ذـؤؤؽ  ٓ اإلطؤؤراض طؤؤـ  يؤؤض لؤؤٙ جؤؤٙء ل اإلسؤؤالم لؤؤـ اـتق

َٚ ﴿اـمؤؤؤؤٍٙق واـّؤؤؤؤزاع، أيؤؤؤؤٛ اـًؤؤؤؤٙ ٍٛ س ؤؤؤؤٛ ل ذـؤؤؤؤؽ  ُقا َوَتؤؤؤؤْذَ  َمؤؤؤُؤ ٌْ َزُطقا ؽََت ٓ تََّؤؤؤٙؤ َو

ؿْ  َُ  .[46]األنفال:ري﴾ِرُ 

حلؾقل: ذا آختالف و ذا اـّزاع   يٍػ طّد ددود اـٌالد اـٌيٓدة طّؤٙ، وـَّؤف 

ًٙ  ـّٓٙ ٔحـ حلًٌّٔٙ، ؤحـ اـًٌُٓع اـذيـ ٔز طؿ حلّٔٙ ٔتًِؽ  ٙـَتٙب ؾد وصؾ حليه

واـًّٛ اـنحٓحٛ، ٓ َّٔر ؽهؾ اهلل تٌٙرك وتيٙغ طُّٓٙ،    تٌهؤؾ  ؤف لؤـ  دايتؤف 

ـّٙ  غ اـتقدٓد و غ اـيِؾ     ٌٜ  ٙـَتٙب واـًّٛ، وـَـ حلـٓس لؤـ اـثٙ ؤٜ ل 

ًٙ ؿ  حللرٔٙ اهلل طز وجؤؾ  اـَتٙب واـًّٛ حلٓ ٔتحٙسد وحلٓ ٔتٌٙؼض وحلن َٔقن  خقأ

 ل سّتف؟ ٔيؿ. ¢، ؤٌٓف ل اـَتٙب

 ُٔ ُٔ ٌ  وَ ذـؽ اٙ طرؽّٙه ليرؽٛ و   ًٙ، وطًك حلن  ؼ ذـؤؽ وحلن ًٔؤيك  ـٓؤف ٌ ؤ وَ ٍف طُِٓ

.ًٙ  دثٓث

لؤؤؤؤـ ايبٖسؤؤؤؤػ حلن  ّؤؤؤؤٙك رء لؤؤؤؤـ اـتٌؤؤؤؤرق ورء لؤؤؤؤـ اـتّؤؤؤؤٙزع، ٕسؤؤؤؤٌٙب تٙؽْؤؤؤؤٛ 

جدًا،وـذـؽ ؽٓجؤٚ حلن ٔهؤع ٔنؤٚ حلطّّٓؤٙ لؤٙ يًؤِك اـٓؤقم ل ـًؤٛ اـيقؤ ااؤٙض 

ـَؤؤؤـ  ؤؤؤٙيبيّك اـؤؤؤذي يًؤؤؤِح  ؤؤؤف اإلسؤؤؤالم، اـتًؤؤؤٙلح اـؤؤؤديّل ؾؤؤؤد   ٙـتًؤؤؤٙلح اـؤؤؤديّل،

تقسؤؤع دالرتؤؤف  غ دٓؤؤٝ ٓ يًؤؤِح ـ سؤؤالم، وـَؤؤـ  ٔحؤؤـ ٔيؤؤرف اـتًؤؤٙلح  ؤؤٙيبيّك 

ًٙ لؤؤـ ؼؤؤ  اـًؤؤٌُٓع ؽهؤؤالً طؤؤ   ذا ؿؤؤٙن لؤؤـ  اـنؤؤحٓح، وذـؤؤؽ ّٕٔؤؤٙ  ذا رحليّؤؤٙ شخنؤؤ

ٕ ل رء اـًٌُٓع حلن ـف رحلي خٙص حلو اجتْٙد خؤٙص، حلو  ؤؾ رحليّؤٙه ؽيؤالً ؾؤد حلخوؤ
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لـ تقؽٙتف حلٓ ٌٔؤٙدر  غ  ؤره،  ؤؿ  غ لٍٙصيتؤف،  ؤؾ جيؤٚ طُّٓؤٙ حلن ًٔؤُؽ صريؤؼ 

اـّنح اـؤذي ا تؤدحلٔٙ  ؤذه اـَُِؤٛ  ٙاؤديٝ: اـؤديـ اـّنؤٓحٛ اـؤديـ اـّنؤٓحٛ، ؽؤٗن 

ًتجٚ ؽُٓس طُّٓٙ لؤـ سؤٌٓؾ، وٓ ئنحّٙه ؽتجٙوب ليّٙ ؽذـؽ لٙ ًٌٔل، و ن   

ؾ طُّٓٙ حلن ٔىؾ ليف ٔتٙ يف  ٙـّنحٓٛ لٙ  ع اـٌّٓٛ جيقز ـّٙ حلن ٌٔٙدره وحلن ٍٔٙصيف،  

 ؿ طىل ا؛ٙدة.ٓواـٌّٓٛ، لٙ  ع نؤٛ وحلخرى، دتك يًتٍ

ٔحؤؤؤـ ٔالدؤؤؤظ ل ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ جًُؤؤؤٙتّٙ اخلٙصؤؤؤٛ ؽهؤؤؤالً طؤؤؤـ ؼ  ؤؤؤٙ  ؤؤؤٕن شخنؤؤؤع 

لتّٙزطع ل لًٕـٛ ؿؾ وادد يريؤد حلن جيؤر ايبقوؤقع  غ صؤٙاف، ؽْؤق ٓ يوردؤف 

طُٓؤؤف، ؿؤؤ   ؤؤق ايبٌؤؤروض حلن يَؤؤقن اـٌحؤؤٝ ـُقصؤؤقل لتجؤؤردًا طؤؤـ حلن يَؤؤقن ـؤؤف حلو 

 غ اآٍٍٛ اـتل حللر اهلل تٌٙرك وتيؤٙغ، وـؤٓس ٕضْؤر حلٔؤٙ حلين حلٔؤٙ ايبحؤؼ وذاك  ؤق 

خوئ، وـذـؽ جيٚ حلن ٔتؤذؿر هبؤذه ايبّٙسؤٌٛ  يؤض أيؤٙت و يؤض إدٙديؤٝ ايب

ًٙ اـنحٓحٛ اـتل لٙ حلضـ حلن حلدؤدًا لّؤٙ  ٌؤك طُٓؤف طُؤً ، وـَّْؤٙ  ٌؤك طُٓؤف توٌٓ ٍؤ

وطِالً، وـذـؽ ؽٗين ؾد استحيت استيٙٔٛ حلو  طٙٔٛ لـ ذاؿؤريت اـهؤيٌٓٛ  ؤٌيض 

اـّنؤؤقص لؤؤـ أيؤؤٙت اـَريِؤؤٛ اـتؤؤل تٌٓؤؤدٔٙ ل  ؤؤذا اـنؤؤدد، وتيؤؤقد  ّؤؤٙ  ن شؤؤٙء اهلل 

ًٙ واددًا ٓ يٍٙصع حلددٔٙ حلددًا لـ  خقأف،  ؾ يتٙ يف   غ حلن َٔقن يدًا واددة، وصٌ

  ٙيبقطىٛ واـّنٓحٛ.

قا اهلل َ ﴿ؾقل اهلل طز وجؾ: ؽَُّٙ ييُؿ  ٍُ ْؿ َوات  َُ ِلُّقَن  ِْخَقٌة َؽَْٕصُُِحقا َ ْعَ حلََخَقْي ْٖ ٔ َ  ايْبُ ِ 

ْؿ تُْرمَحُقنَ  َُ  ُ اـتٍقى  ّٙ  ل حللر طٙم  ٙٓ تيؤٙد طؤـ ؿؤؾ فٙـٌؤٛ هلل  [10]الحجرات:﴾ـََي

 ، ولؤؤؤـ ذـؤؤؤؽ آتٌؤؤؤٙع يبؤؤؤٙ حللؤؤؤر اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ ؤٌٓؤؤؤف لؤؤؤـ اهلؤؤؤدى¢طؤؤؤز وجؤؤؤؾ وـٌّٓؤؤؤف 

، ؽًٌّٓؤؤل شوحلصؤؤُحقا  ؤؤع حلخؤؤقيَؿ»واـّؤؤقر، ولّؤؤف لؤؤٙ ؾدلؤؤف  ؤؤع يؤؤدي إلؤؤر  ؤؤٙـتٍقى 

محٙوـٛ اإلصالح  ع اإلخقة  ذا لٙ  در  ٙدرة تؤدل طؤىل حلن  ّؤٙك رء اؤٙ يؤقدل 
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 ٌرؾٛ، واـٌرؾٛ  ذه ـًٜٓ محنقرة يبخٙـٌؤٛ اـيٍٓؤدة ؽٍؤط،  ؤؾ و ِخٙـٌؤٛ حلدَؤٙم 

َقٌة ﴿أيؤؤؤؤؤٛ: اـػؤؤؤؤؤييٛ اـتؤؤؤؤؤل جؤؤؤؤؤٙء هبؤؤؤؤؤٙ اإلسؤؤؤؤؤالم اـَؤؤؤؤؤريؿ،  ؤؤؤؤؤذه  ِلُّؤؤؤؤؤقَن  ِْخؤؤؤؤؤ ْٖ ُ ؤؤؤؤؤَ  ايبْ  ٔ ِ 

ْؿ ُتْرمَحُؤقنَ  َُؤ  ُ َي ـَ قا اهلل َ  ٍُ ْؿ َوات  َُ َْٕصُُِحقا َ ْعَ حَلَخَقْي ، ؽٙـرمحؤٛ اـتؤل [10]الحجررات:﴾َؽ

ًٙ لؤؤـ اهلل تٌؤؤٙرك وتيؤؤٙغ  ٔؤؤ  تَؤؤقن  تٍؤؤقى اهلل طؤؤز وجؤؤؾ، وـؤؤذـؽ حلن  ٔرجق ؤؤٙ بٓيؤؤ

ٙ ﴿اـَؤريؿ: ٔنؤُح  ؤع ايبختٌُؤع، ؿؤذـؽ جؤؤٙء ل اـٍؤرنن  ٌْؤِؾ اهلل ِ َبًِٓيؤؤ قا  َِح ُِ َواْطتَِنؤ

َْحتُْؿ  ْؿ َؽَْٕصؤٌؤ َُ ؤؤق ِ ُُ ـ َػ َ ؤؤْعَ ُؾ َٕ ْؿ  ِْذ ُؿّْؤؤتُْؿ حلَْطؤؤَداًء َؽؤؤ َُ ْٓ ؤؤ َُ َٛ اهلل ِ َط ؤؤ َِ ِْي ُؾؤؤقا َواْذُؿؤؤُروأ  ٌَر  ٓ َت ٙ َو ؤؤ ًٔ تِؤؤِف  ِْخَقا َِ  ِِّْي

ـَ  ؤؤَرةٍ ِلؤؤ ٌْ ٙ ُد ٌَ ؤؤَذؿُ  َوُؿّْؤؤتُْؿ َطؤؤىَل َشؤؤ ٍَ ْٔ َٕ ِر َؽ ـّ ؤٙؤ ؤؤْؿ هَتَْتؤؤُدونَ ا َُ  ُ ـََي ٙتِؤؤِف  ؤؤْؿ نَي َُ ـَ ُ اهلل ُ  ٌَؤؤع  ٙ َؿؤؤَذـَِؽ ُي ؤؤ َْ ]آل ﴾ْؿ ِلّْ

لٌؤؤؤٙذة، ؽٗٔؤؤؤف  ¢ٓ شؤؤؤؽ حلن  ؤؤؤذه أيؤؤؤٛ وجْؤؤؤٜ  غ حلصؤؤؤحٙب اـٌّؤؤؤل  [103عمرررران:

ـَ ﴿تيؤؤؤٙغ خؤؤؤٙصٌْؿ  ٍقـؤؤؤف:  ؤؤؤَرةٍ ِلؤؤؤ ٌْ ٙ ُد ٌَ ؤؤٙؤ َوُؿّْؤؤؤتُْؿ َطؤؤؤىَل َشؤؤؤ َْ ؤؤؤَذُؿْؿ ِلّْ ٍَ ْٔ َٕ ِر َؽ ـّ ؤؤٙؤ  ؤؤؤ ذا ؿؤؤؤٙن  ﴾ا

 ؟اإلٍٔٙذ

 ـؤؤؤْٓؿ  َتؤؤؤٙب اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ، وـٌٓٙٔؤؤؤف طُٓؤؤؤف اـنؤؤؤالة  ¢ ؤؤؤال شؤؤؤؽ  ٗرسؤؤؤٙل اـٌّؤؤؤل 

واـًؤؤؤالم، تؤؤؤرى  ؤؤؤؾ ـّؤؤؤٙ ٔنؤؤؤٓٚ لؤؤؤـ  ؤؤؤذه أيؤؤؤٛ؟ ٔحِؤؤؤد اهلل طؤؤؤىل حلن ـّؤؤؤٙ ٔنؤؤؤٓٚ ٓ 

يًؤؤؤتْٙن  ؤؤؤف ل فٙصٌؤؤؤٛ اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ ل  ؤؤؤذه أيؤؤؤٛ اـَريِؤؤؤٛ وخٙصؤؤؤٛ ل وسؤؤؤوْٙ 

ْؿ  ِْذ ُؿّْؤؤؤتُ ﴿ َُ ْٓ ؤؤؤ َُ َٛ اهلل ِ َط ؤؤؤ َِ ِْي ؤؤٙؤَواْذُؿؤؤؤُروأ  ًٔ تِؤؤؤِف  ِْخَقا َِ َْحتُْؿ  ِِّْي ْؿ َؽَْٕصؤؤٌؤ َُ ؤؤؤق ِ ُُ ـ َػ َ ؤؤؤْعَ ُؾ َٕ ]آل ﴾ْؿ حلَْطؤؤؤَداًء َؽؤؤؤ

لؤؤؤٙ اـؤؤؤذي حلـؤؤؤػ  ّّٓؤؤؤٙ وبيّؤؤؤٙ  ّؤؤؤٙ و ّؤؤؤٙك؟  ٔؤؤؤ   ؤؤؤق اإليؤؤؤ ن  قجؤؤؤقب  [103عمرررران:

اـرجؤؤؤقع  غ اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ، واـتحؤؤؤٙؿؿ  ـؤؤؤْٓ  دالؤؤؤً  حل ؤؤؤدًا، ؽؤؤؤٓ   ذا ٔىؤؤؤر حلو ضْؤؤؤر 

ٓؽؤؤؤرتاق، ؿؤؤؤ  ؾؤؤؤٙل تيؤؤؤٙغ ل أيؤؤؤٛ اـتؤؤؤل تيرؽق ؤؤؤٙ  ّؤؤؤٙك لؤؤؤٙ يؤؤؤقدل  ؤؤؤٙٓختالف وا

ِخؤؤؤِر ﴿جٓؤؤؤدًا:  َٓؤؤؤْقِم ٔا ـْ هلل ِ َوا ِلُّؤؤؤقَن  ِؤؤٙؤ ْٖ ُسؤؤؤقِل  ِْن ُؿّؤؤؤتُْؿ ُت ر   َؽؤؤؤُرد وُه  َِغ اهلل ِ َوـا
ٍ
ء َزْطتُْؿ ِل َرْ ِْن تََّؤؤٙؤ َؽؤؤٗؤ

ـُ َتِْٕوياًل  ًَ  طُّٓؤٙ، والؤتـ  ؤف  ذا اٙ حلٔيؿ اهلل تٌؤٙرك وتيؤٙغ [54]النساء:﴾َذـَِؽ َخْ ٌ َوحلَْد

ًٙ  يٙٔٙ  يِقم اـّص،  ّٓ  خٙصؤٚ اـنؤحٙ ٛ  خنؤقص اـؤّص،  ... طز وجؾ فٙصٌ
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َْحتُْؿ  ﴿حلٓ و ؤق ؾقـؤف:  ْؿ َؽَْٕصٌؤ َُ ؤق ِ ُُ ـ َػ َ ؤْعَ ُؾ َٕ ْؿ  ِْذ ُؿّْؤتُْؿ حلَْطؤَداًء َؽؤ َُ ْٓ ؤ َُ َٛ اهلل ِ َط ؤ َِ ِْي َواْذُؿؤُروأ 

ٙ ٌَ ٙ َوُؿّْؤؤتُْؿ َطؤؤىَل َشؤؤ ؤؤ ًٔ تِؤؤِف  ِْخَقا َِ ـَ   ِِّْي ؤؤَرةٍ ِلؤؤ ٌْ ؤٙؤ ُد َْ ؤؤَذُؿْؿ ِلّْ ٍَ ْٔ َٕ ِر َؽ ـّ ؤٙؤ ؿّؤؤٙ ؿؤؤ   [103]آل عمررران:﴾ا

ييٓش اـٓقم حلؿثر ايبًُِع و ؿ لًُِقن، ـَّْؿ ؿث ون لّْؿ  ن   ٍٔؾ حلؿثؤر ؿ 

ٓ  َوُ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤْؿ ﴿ينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدق ؽٓؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف ؾقـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف تٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙرك وتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙغ:  هلل ِ  ِ ـُ حلَْؿَثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُرُ ْؿ  ِؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙؤ ِل ْٖ ٙ ُيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َوَلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

ُؿقنَ  د هلل ؾد حلٍٔذٔٙ اهلل طز وجؾ لـ اـػؤك  ؤؾ لؤـ ؽّحـ وااِ [106]يوسف:﴾ُلْػِ

ؿؾ حلٔقاع اـػؤك، ؽْؤذه لؤـ حلؿؤرب اـؤّيؿ طُّٓؤٙ، وـَؤـ طُّٓؤٙ حلن ٔحٍؤؼ  ؤٙم ٔيِؤٛ اهلل 

ٌْؤِؾ ﴿طُّٓٙ  ٕن ٔتٌؼ وحلٓ ٔختُػ، ؿ  تٕلرٔؤٙ  ؤذه أيؤٛ ل لٍؤدلتْٙ:  قا  َِح ُِ َواْطتَِنؤ

ُؾقا ٌَر  ٓ َت ٙ َو  .[103]آل عمران:﴾اهلل ِ َبًِٓي

ًٙ ـُِحٙؽىٛ طىل وددة اـنػ ووددة اـَُِٛ وـق  اٙ يٖؿد، حلو اٙ يَقن سٌٌ

ًٙ: اـتّٙصح ل ديـ اهلل طؤز وجؤؾ، ـَؤـ  صدر لـ  ّٙك لٙ يقدل  ٙخلالف ؾُٜ نٌٔ

اْدُع  َِغ ﴿ ؤؤؤذه اـّنؤؤؤٓحٛ جيؤؤؤٚ حلن تَؤؤؤقن ؿؤؤؤ  حللؤؤؤر اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ ل أيؤؤؤٛ اـتٙـٓؤؤؤٛ: 

 ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَىؤؤ ؤ َِ َْ
ؤؤَؽ  ِْٙاِ ٌِِٓؾ َر   ؤؤُؿ  َسؤ َُ ؤؤَؽ ُ ؤَق حلَْط ـُ  ِن  َر   ؤ ًَ ـ تِل ِ ؤؤَل حلَْد دهِْلُْؿ  ِٙؤ  َوَجؤٙؤ

ِٛ َ ّؤ ًَ اْاَ

ـَ  تَِدي ْْ ِِف َوُ َق حلَْطَُُؿ  ِٙيْبُ ٌُِٓ ـْ َس ـْ َوؾ  َط َِ ِٛ ﴿ [125]النحل:ري﴾ ِ َِ َْ
ٌِِٓؾ َر  َؽ  ِْٙاِ اْدُع  َِغ َس

 ِٛ َ ؤّؤ ًَ  اْاَ
ِٛ ًا، ـَّّؤؤٙ لؤؤع إسؤؤػ ؿثؤؤ ًا لؤؤٙ  ؤؤذا ٍٔؤؤر ه ل اـٍؤؤرنن دالؤؤً  وحل ؤؤد ﴾َوايبَْْقِطَىؤؤ

ٔخرج طـ أيٛ، وٓ ٔوٌٍْٙ، وٓ ٔؤدطق  خقأّؤٙ ل ايبػؤب ول ايبؤّْٞ اـًؤٌُل 

ؽهؤؤالً طؤؤـ ؼؤؤ  ؿ ٔؤؤٙدرًا لؤؤٙ ًٔؤؤُؽ  ؤؤذا اـًؤؤٌٓؾ و ؤؤذا اـوريؤؤؼ اـؤؤذي حللرٔؤؤٙ اهلل تٌؤؤٙرك 

 وتيٙغ  ف.

﴿ ِٛ َ ؤؤؤؤؤؤؤّؤ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَىؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤ َِ َْ

ؤؤؤؤؤؤؤؤَؽ  ِْٙاِ ٌِِٓؾ َر   ـ تِل ِ ؤؤؤؤؤؤؤؤَل  اْدُع  َِغ َسؤؤؤؤؤؤؤؤ دهِْلُْؿ  ِؤؤؤؤؤؤؤٙؤ َوَجؤؤؤؤؤؤؤٙؤ

ـُ  ؤؤؤ ًَ ًٙ: رء لؤؤؤـ  [125]النحرررل:﴾حلَْد ايبجٙدـؤؤؤٛ  ؤؤؤٙـتل  ؤؤؤل حلدًؤؤؤـ تتوُؤؤؤٚ لؤؤؤٙ ؾُّؤؤؤٙه نٌٔؤؤؤ

 اـتًٙلح، و ذا اـتًٙلح يًتُزم لّٙ شٓئع ا ّع:
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وؤؤؤر ل  ٙـّؤؤؤٙ حلن بوؤؤؤر ؿؤؤؤؾ لّؤؤؤٙ ل  ٙـؤؤؤف حلٔؤؤؤف   يّؤؤؤزل طُٓؤؤؤف ب: حلن اـفؤؤؤء إول

قن فوئ، وحلن يَقن اـمخص اـذي اـقدل    طّده لـ رحلي و ق اَـ حلن يَ

جيٙدـؤؤف ويّٙؾمؤؤف  ؤؤق ايبنؤؤٓٚ، يًٌّؤؤل ؿؤؤؾ لّؤؤٙ دٓؤؤّ  يّؤؤٙؾش صؤؤٙدٌف حلن يًتحيؤؤ 

ًٙ، ؽَثؤؤ ًا لؤؤٙ   ؤذه  د ٓؤؤٛ حلّٔؤٙ ـًؤؤّٙ لينؤقلع، لْؤؤ  ؿؤٙن اـقادؤؤد لّؤٙ لؤؤتيًُ  حلو طٙيبؤ

يتحٍؤؤؼ ؾؤؤقل اـيُؤؤ ء: ؾؤؤد يقجؤؤد ل ايبٌهؤؤقل لؤؤٙ ٓ يقجؤؤد ل اـٌٙوؤؤؾ، ؾؤؤد يَؤؤقن 

ٕ وايبؤؤؤتيُؿ طؤؤؤىل صؤؤؤقاب، ؾؤؤؤد يَؤؤؤقن ايبؤؤؤتيُؿ طؤؤؤىل خوؤؤؤٕ وإلؤؤؤل اـيؤؤؤٙ  طؤؤؤىل خوؤؤؤ

اـؤؤؤذي ٓ ييُؤؤؤؿ يَؤؤؤقن طؤؤؤىل صؤؤؤقاب، و ؤؤؤذا آستحهؤؤؤٙر هلؤؤؤذه اآٍٍؤؤؤٛ اؤؤؤٙ جييؤؤؤؾ 

ًٙ لؤؤؤؤع صؤؤؤؤٙدٌف ل لّٙؾمؤؤؤؤتف، و ؤؤؤؤذا حلدب لؤؤؤؤٕخقذ لؤؤؤؤـ اـٍؤؤؤؤرنن  ًٙ لتقؾٌؤؤؤؤ اإلًٔؤؤؤؤٙن لتٕٔٓؤؤؤؤ

ؿؤؤؤؤٙن بٙصؤؤؤؤٚ ؾقلؤؤؤؤف  ¢اـَؤؤؤؤريؿأ ٕن اهلل طؤؤؤؤز وجؤؤؤؤؾ ؾؤؤؤؤد ذؿؤؤؤؤر ل ؿتٙ ؤؤؤؤف حلن اـٌّؤؤؤؤل 

وحلصؤؤؤؤؤؤحٙ ف ل  ¢ػؤؤؤؤؤؤؿع وشؤؤؤؤؤؤتٙن  ؤؤؤؤؤؤع ايبػؤؤؤؤؤؤؿع ل وؤؤؤؤؤؤالهلؿ و ؤؤؤؤؤؤع اـٌّؤؤؤؤؤؤل ايب

 ي  ؤؤؤؤؿ، لؤؤؤؤع ذـؤؤؤؤؽ ؾؤؤؤؤد حلد ؤؤؤؤف اهلل طؤؤؤؤز وجؤؤؤؤؾ هبؤؤؤؤذا إدب اـًؤؤؤؤٙلل اـؤؤؤؤذي طربٔؤؤؤؤٙ طّؤؤؤؤف 

ـََيؤىَل ُ ؤًدى حلَْو ِل َوؤالٍل ُلٌِؤعٍ ﴿ ٙـتًٙلح، وؾٙل ل اـٍؤرنن اـَؤريؿ:  ُؿْؿ  ٙؤ ٙ حلَْو  ِي  ؤ  ٔ  *َو ِ

ـُقَن َط   حلَْج  َٕ ًْ ٓ ُت ؤقنَ ُؾْؾ  ُُ َِ َُل َطؤ   َتْي ٕؤ ًْ ُٔ  ٓ ٙ َو ؽْؤذا لّتْؤك اـتًؤٙلح  [26-25]سرب::﴾َرْلَّ

ل حل ّؤؤٙء ايبّٙؾمؤؤٛ، ـؤؤٓس ؽٓؤؤف حلن يتّؤؤٙزل ايبًؤؤُؿ طؤؤـ طٍٓدتؤؤف، ـَؤؤـ ؽٓؤؤف اؽؤؤرتاض حلن 

حلدد اـٌؤريٍع  ؤق طؤىل خوؤٕ وأخؤر طؤىل وؤالل، لؤـ  ؤذا  ؤق اـٌريؤؼ؟    ؤدده 

يؤؤ ن ويٍؤؤقل هلؤؤؿ: حل ؤؤؿ  ن ؿٌؤؤروا  ؤؤ   ّؤؤٙ، ـَّؤؤف دالؤؤً  وحل ؤؤدًا دؤؤع يؤؤدطق ؿ  غ اإل

ُٚ ﴿جؤؤٙء  ؤؤف لؤؤـ طّؤؤد اهلل طؤؤز وجؤؤؾ، يٍؤؤقل هلؤؤؿ:  ـْ ُدوِن اهلل ِ َدَنؤؤ ٌُؤؤُدوَن ِلؤؤ ٙ َتْي ؤؤْؿ َوَلؤؤ َُ  ٔ ِ 

ٙ َواِرُدونَ  ْٔتُْؿ هَلَ ّ َؿ حَل َْ ل اـقؾٜ اـذي يٌنح هلؿ  يٍٓدتف و ِن  ؿ  [41]األنبياء:﴾َج

ـََيىَل ُ ًدى ﴿ّ  جيٙدهلؿ: ؽٓ   ذا استِروا ل فٙـٌتف، يٍقل هلؿ دٓ ٙ حلَْو  ِي ُٙؿْؿ   ٔ َو ِ

 ذا خوٙب اـرسقل طُٓف اـنالة واـًالم ـُِػؤؿع،  [24]سب::﴾حلَْو ِل َوالٍل ُلٌِعٍ 
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ؽَٓػ يًٌّل حلن يَقن فٙصٌٛ حلددٔٙ ـقادد لّٙ؟ ٓ شؽ حلٔف جيٚ حلن يتقاوع ـف، 

ف ؿؤؤ  يتٌٙطؤؤد اـيؤؤدو شؤؤيقاء، ويتٌٙطؤؤد طّؤؤ ٛوحلن يتًؤؤٙلح ليؤؤف، وحلٓ  ِؤؤؾ طُٓؤؤف محُؤؤ

 طـ طدوه.

ًدى حَلْو ﴿ ؤذه أيؤٛ  ٙلؤٛ جؤدًا، وطُّٓؤٙ حلن ٔتؤؤذؿر ٙ جٓؤدًا،  ىَل ُ ؤؤ يَؤ ـَ ُٙؿْؿ  ٙ حَلْو  ِي ؤ ٔ ؤ َو ِ

ُُقنَ * ِل َوالٍل ُلٌِعٍ  َِ َُٕل َط   َتْي ًْ ُٔ  ٓ ٙ َو ـُقَن َط   حلَْجَرْلَّ َٕ ًْ ٓ ُت  .[25]سب::﴾ُؾْؾ 

ًٙ ٔحؤؤؤـ  حٙجؤؤؤٛ  غ حلن ٔتؤؤؤذؿر ٙ و ّؤؤؤٙك  يؤؤؤض إدٙديؤؤؤٝ اـنؤؤؤحٓحٛ اـتؤؤؤل حليهؤؤؤ

ًٙ، وـؤؤٓس ؽٍؤؤط ؽَؤؤرًا وطُؤؤً ، و ؤؤق ؾقـؤؤف طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم:  ٓ تٍؤؤٙصيقا، »طُِٓؤؤ

ًٙ، وٓ  ؤؤؤؤؤؾ  وٓ تؤؤؤؤؤدا روا، وٓ تٌٙؼهؤؤؤؤؤقا، وٓ حتٙسؤؤؤؤؤدوا، وؿقٔؤؤؤؤؤقا طٌؤؤؤؤؤٙد اهلل  خقأؤؤؤؤؤ

ًٙ وحتٙسؤؤؤؤدًا، ٓ ٕلؤؤؤؤر  شيبًؤؤؤؤُؿ حلن هيجؤؤؤؤر حلخؤؤؤؤٙه ؽؤؤؤؤقق  ؤؤؤؤالث يبؤؤؤؤٙذا هيجؤؤؤؤره؟ تٌٙؼهؤؤؤؤ

طكؤؤ اهلل ورسؤؤقـف، و ٔؤؤ  حلسؤؤقحل لؤؤٙ يٍؤؤٙل: حلٔؤؤف طكؤؤ اهلل ورسؤؤقـف  ذطؤؤل، ٓ ٕٔؤؤف

ـًؤؤقء ؽِْؤؤف طّؤؤدي، ـَؤؤـ  ؤؤق   جيؤؤٙ ر  ٙيبينؤؤٓٛ،   يتيٍؤؤد حلن  ؤؤذه لينؤؤٓٛ ولؤؤع 

ذـؤؤؽ ؽْؤؤق يي ؤؤ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ، ؽجؤؤٙء حلدؤؤدٔٙ وؾٙصيؤؤف،  ؤؤذه ايبٍٙصيؤؤٛ لػؤؤوطٛ ٓ 

ر ايبّْؤل شؽ، ـَـ اـتٍٙصع  ًٌٚ اختالف إؽَٙر ول ايبٌؤٙ ٓؿ  ؤذا  ؤق اـتؤدا 

 شٓ تٍؤؤؤؤٙصيقا وٓ تؤؤؤؤدا روا، وٓ تٌٙؼهؤؤؤؤقا، وٓ حتٙسؤؤؤؤدوا»ل حلول  ؤؤؤؤذا ااؤؤؤؤديٝ: 

ًٙ  ؤؤؤؤذه اخلٍُٓؤؤؤؤٛ حلو  ؤؤؤؤذا اخلُؤؤؤؤؼ و ؤؤؤؤق اـتحٙسؤؤؤؤد اؤؤؤؤٙ دب  ؤؤؤؤع  يؤؤؤؤض  خقأّؤؤؤؤٙ  حليهؤؤؤؤ

ًٙ ل  يض ايبقاصـ دقل اـذي يتقغ  ـٍٙء اـَُِٛ  اـًٌُٓع، ؽّْٙك  ٙصؿ حلدٓٙٔ

غ، يؤؤؤٙ بٙطؤؤؤٛ اتٍؤؤؤقا اهلل ل حلًٌٔؤؤؤَؿ،  ذا حلو  ـٍؤؤؤٙء اـؤؤؤدرس...ٓ حلٔؤؤؤٙ حلوغ ٓ ذاك حلو

ؿؤؤٙن  ّؤؤٙك  ًٔؤؤٙن ـؤؤف رء لؤؤـ ايبيرؽؤؤٛ واـيُؤؤؿ ؽؤؤٕراد حلن يٍُؤؤل لؤؤٙ ييُِؤؤف  ؤؤع اـّؤؤٙس 

ؽؤؤدطقه ؽُٓؤؤتَُؿ وحلطّٓؤؤقه طؤؤىل ذـؤؤؽ، وٓ تّىؤؤروا  غ حلًٌٔؤؤَؿ لؤؤـ  ؤؤٙب آسؤؤتيالء 

وآسؤؤتٌَٙر طُٓؤؤف، ٕٔؤؤؽ حلٔؤؤٜ تّىؤؤر حلٔؤؤف دؤؤؤؽ ل اـيُؤؤؿ، وؾؤؤد ييَؤؤس  ؤؤق اـٍهؤؤٓٛ 
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اـمؤؤٍٙق ويٌؤؤدحل اـّؤؤزاع، و نؤؤؾ لؤؤـ وراء ذـؤؤؽ  ؤؤذه إلؤؤقر اـتؤؤل  ؤؤك طّْؤؤٙ  ؽٌٓؤؤدحل

ٓ تٍؤؤٙصيقا، وٓ تؤؤدا روا، وٓ »اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ل  ؤؤذا ااؤؤديٝ اـنؤؤحٓح: 

ًٙ، وٓ  ؤؾ يبًؤُؿ حلن هيجؤر حلخؤٙه  تٌٙؼهقا، وٓ حتٙسدوا، وؿقٔقا طٌؤٙد اهلل  خقأؤ

ديٝ  ؤؤؤق ل اـقاؾؤؤؤع لؤؤؤـ  ؤؤؤذا اهلجؤؤؤر جيؤؤؤٚ ؾويؤؤؤف و  ؤؤؤٙ ه،  ؤؤؤذا ااؤؤؤ شؽؤؤؤقق  ؤؤؤالث

ًٙ، ؽٍؤؤد حلؽًؤؤح ايبجؤؤٙل  رمحؤؤٛ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ طؤؤىل طٌؤؤٙدهأ ٕٔؤؤف   يِّؤؤع اهلجؤؤر لوٍُؤؤ

ـٌيض اـٌّقس ايبريهٛ حلن تمٌل ؼٓىْٙ ودٍؤد ٙ ودًؤد ٙ ل ضؤرف  ال ؤٛ حليؤٙم، 

يٌَل ـ ًٔٙن حلن يروي ؼٓظ ًٌٔف هبذه اـثال ٛ إيؤٙم، سؤِح ـؤف  ؤذـؽ، وـَؤـ  ذا 

وؿؤؤؤ  سؤؤؤٕٓيت ل  يؤؤؤض إدٙديؤؤؤٝ اـنؤؤؤحٓحٛ حلٔؤؤؤف جٙوز ؤؤؤٙ ؽٍؤؤؤد ارتَؤؤؤٚ ااؤؤؤرام، 

 ؤؤؤؤذـؽ حلي:  ذا جؤؤؤؤٙوز إيؤؤؤؤٙم اـثال ؤؤؤؤٛ اـتؤؤؤؤل سؤؤؤؤِح ـؤؤؤؤف اـمؤؤؤؤٙرع ؽْٓؤؤؤؤٙ  ٙيبٍٙصيؤؤؤؤٛ ؽْؤؤؤؤق 

ٓ  ؤؤؤؾ »يًؤؤؤتحؼ دخؤؤؤقل اـّؤؤؤٙر، جؤؤؤٙء ل ااؤؤؤديٝ أخؤؤؤر  يؤؤؤد ؾقـؤؤؤف طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم: 

يبًؤؤؤُؿ حلن هيجؤؤؤر حلخؤؤؤٙه ؽؤؤؤقق  ؤؤؤالث يُتٍٓؤؤؤٙن ؽٓيؤؤؤرض  ؤؤؤذا وييؤؤؤرض  ؤؤؤذا وخ مهؤؤؤٙ 

حلي:  ذا ؿؤؤٙن لؤؤـ اـنؤؤيٚ طؤؤىل  ؤؤذا ايبًؤؤُؿ اـؤؤذي  جؤؤر حلخؤؤٙه  شالماـؤؤذي يٌؤؤدحل  ٙـًؤؤ

ًٙ، وـَّف   يَّس  ذا اـقطٓؤد اـمؤديد لؤـ اـٌّؤل  حلٔؤف ٓ  ؤؾ ـؤف  ¢ ال ٛ حليٙم ترخن

آستِرار  يد  ال ٛ حليٙم ؽٕؾؾ لؤٙ يٌؤدو لؤـ اهلجؤر واـقطٓؤد ايبرتتؤٚ ... حلن تتحٍؤؼ 

ؽْٓؤؤٙ لتْؤؤٙجرون ؽؤؤقرًا لٌؤؤٙذة ايبؤؤقدة  ؤؤع لتْؤؤٙجريـ  يؤؤد اـثال ؤؤٛ إيؤؤٙم  اـتؤؤل ؿؤؤٙن 

يٌَؤؤل ـُخؤؤالص لؤؤـ  ؤؤذا اـقطٓؤؤد  ؤؤٕن يٌؤؤدحل حلخؤؤٙه  ٙـًؤؤالم، ؽٌيؤؤد ذـؤؤؽ اـًؤؤالم جيؤؤر 

اـَؤؤالم، واـَؤؤالم جيؤؤر ايبؤؤقدة .... ؤحؤؤق ذـؤؤؽ، وؿؤؤ  ؾٓؤؤؾ: حلول اـًٓؤؤٝ ؾوؤؤرة  ؤؤؿ 

يِّْر، ؽال حلؾؾ لـ حلن يٌٙدر ايبًُؿ حلخٙه اـذي ؿٙن  جره ل  ٙـٝ إيؤٙم  ٙـًؤالم 

 لـ وطٓد ايبْٙجرة ... ـثال ٛ حليٙم.ل ذـؽ اخلالص 

ولؤؤٙ ؽٓؤؤف لؤؤـ اـقطٓؤؤد يبؤؤـ هيجؤؤر  ¢اسؤؤِيقا ليؤؤل  ؤؤذا اـؤؤّص اـٌّؤؤقي لؤؤـ اـٌّؤؤل 
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تٌؤتح حل ؤقاب ا؛ّؤٛ يؤقم آ ّؤع واخلِؤٓس، ؽًٌٓؤر ـَؤؾ »: ¢حلخٙه  ً   حؤؼ، ؾؤٙل 

 ًٙ  ذا ٔحـ ًٔتٌػ  ف خ ًا، ّٕٔٙ ٔحـ اـؤدطٙة  غ اـتقدٓؤد،  شطٌد ٓ يػك  ٙهلل شٓئ

ـؤؤذيـ ٔرؽؤؤع رايؤؤٛ اـؤؤدطقة ـُتقدٓؤؤد، و غ ٌٔؤؤذ اإلذاك  ؤؤٙهلل ل حلي ٔؤؤقع لؤؤـ ؤحؤؤـ ا

حلٔؤقاع اـػؤؤك، ؽؤّىـ حلّٔؤؤٙ دخُّؤٙ ا؛ّؤؤٛ خؤ ًا  ؤؤدون دًؤٙب وٓ طؤؤذاب، وؿؤ  يٍؤؤٙل: 

ًٙ، ـؤؤؤٓس إلؤؤؤر ؿؤؤؤذـؽ، اسؤؤؤِيقا  ؤؤؤذا  ترأزيؤؤؤٜ. ّٕٔؤؤؤٙ لقدؤؤؤدون ٓ ٔػؤؤؤك  ؤؤؤٙهلل شؤؤؤٓئ

تٌتح حل ؤقاب ا؛ّؤٛ »ٙتَؿ: ااديٝ وطقه ودٙوـقا حلن تتِثُقه ل لّوٍَُؿ ل دٓ

ًٙ،  ٓ رجؤؾ ؿؤٙن  ّٓؤف  يقم آ ّع ويقم اخلِٓس، ؽًٌٓر ـَؾ طٌؤد ٓ يػؤك  ؤٙهلل شؤٓئ

ىِؤؤؤؤروا  ؤؤؤؤذيـ دتؤؤؤؤك ينؤؤؤؤوُحٙ، حلٔىؤؤؤؤروا  ؤؤؤؤذيـ دتؤؤؤؤك  ْٔ و ؤؤؤؤع حلخٓؤؤؤؤف شؤؤؤؤحّٙء، ؽٍٓؤؤؤؤٙل: حَل

ييّل: اصربوا طُْٓؿ ٓ تًٌؤروا هلؤؿ دتؤك  شينوُحٙ، حلٔىروا  ذيـ دتك ينوُحٙ

 ًٙ طىل هر لتٍٙ ُع.ينوُحٙ وييقدا  خقأ

تٌؤتح حل ؤقاب ا؛ّؤؤٛ يؤقم آ ّؤع ويؤؤقم اخلِؤٓس، ؽًٌٓؤر ـَؤؤؾ طٌؤد ٓ يػؤك  ؤؤٙهلل »

ًٙ،  ٓ رجؤؤؾ ؿؤؤٙن  ّٓؤؤف و ؤؤع حلخٓؤؤف شؤؤحّٙء، ؽٍٓؤؤٙل: حلٔىؤؤروا  ؤؤذيـ، حلٔىؤؤروا  ؤؤذيـ،  شؤؤٓئ

 ال ؤٛ ٓ ترؽؤع صؤالهتؿ ؽؤقق » ؤؿ ؾؤٙل طُٓؤف اـًؤالم ل دؤديٝ نخؤر:  شحلٔىروا  ذيـ

ًٙ  ر و ؤؤؿ ـؤؤف ؿؤؤٙر قن، والؤؤرحلة  ٙتؤؤٜ وزوجْؤؤٙ طُْٓؤؤٙ سؤؤٙخط،  وسؤؤْؿ: رجؤؤؾ حلم ؾقلؤؤ

حلي: لتٍٙصيؤؤؤؤؤؤٙن لتؤؤؤؤؤؤدا ران،  ذًا حللؤؤؤؤؤؤر ايبٍٙصيؤؤؤؤؤؤٛ وايبْؤؤؤؤؤؤٙجرة  شوحلخؤؤؤؤؤؤقان لتنؤؤؤؤؤؤٙرلٙن

ك ل اـؤؤرحلي  ؤؤذا لؤؤـ ن ؤؤٙره اـًؤؤٓئٛ حلن ار ذطؤؤل سؤؤقى آشؤؤرترَب  وايبتٙرؿؤؤٛ  ؤؤدون ُلؤؤ 

ـَِْٓف َيْنَيدُ ﴿اـنالة ٓ ترؽع  غ اهلل وٓ تٌٍؾ، ؿ  ؾٙل تيٙغ:  ُؾ   ِ َِ ـَْي ُٚ َوا  ٓ و  ُُِؿ ـا ََ ـْ ا

ٙـُِح َيْرَؽُيفُ  ن  ، ؽنالة  ذيـ ايبتنٙرلع ٓ ترؽع  غ اهلل تٌٙرك وتيؤٙغ [10]فاطر:﴾ـا

 وٓ تٌٍؾ.

ؿثؤؤؤؤ ًا لؤؤؤؤٙ تٍؤؤؤؤع ايبٍٙصيؤؤؤؤؤٛ وايبنؤؤؤؤٙرلٛ  ؤؤؤؤ  بوؤؤؤؤر ل  ؤؤؤؤؤٙل  ًٔؤؤؤؤٙن لؤؤؤؤـ اـىّؤؤؤؤؤقن 
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طؤؤـ حلن ٔىؤؤـ  وإو ؤٙم  ٕخٓؤؤف ايبًؤؤُؿ، ؽجؤٙء  ؤؤذا ااؤؤديٝ إخؤؤ  ـٓحؤذرٔٙ ويّْٙٔؤؤٙ

 يٙؿؿ واـىـ ؽؤٗن اـىؤـ حلؿؤذب » ٙيبًُؿ ضـ اـًقء، ؽٍٓقل طُٓف اـنالة واـًالم: 

ااديٝ، وٓ حتًًقا وٓ  ًًقا وٓ حتٙسدوا وٓ تٌٙؼهقا، وؿقٔقا طٌؤٙد اهلل 

ًٙ ؿ  حللرؿؿ اهلل تٌٙرك وتيٙغ  .ش خقأ

ل حلول ااؤؤؤؤديٝ يّْٙٔؤؤؤؤٙ طؤؤؤؤـ اـىؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤٕٙخ ايبًؤؤؤؤُؿ وييُؤؤؤؤؾ ذـؤؤؤؤؽ  ٕٔؤؤؤؤف حلؿؤؤؤؤذب 

اديٝ حلن تٍقل: ؽالن ؿذا وؽالن ؿذا، وـٓس طّدك طىل ذـؽ  ر ٙن لؤـ اهلل طؤز ا

وجؾ حلوًٓ،  ؿ ـق ؿٙن طّدك طىل ذـؽ  ر ٙن جيٓز ـؽ حلن تىـ  ٕخٓؽ ضـ اـًقء 

ؽؤؤال جيؤؤقز ـؤؤؽ حلن تًؤؤتًٌٓف،  ؤؤؾ طُٓؤؤؽ حلن تٌؤؤٙدر ؿؤؤ  ؾُّؤؤٙ ل حلول  ؤؤذه اـَُِؤؤٛ  ؤؤذه 

ٔؤٜ لوٙ ٍؤٛ ـُػؤييٛ، وؿثؤ ًا لؤٙ  غ ٔنحف و رشٙده وتقجْٓف اـقجْؤٛ اـتؤل ترا ؤٙ حل

يؤؤؤؤدؽع سؤؤؤؤقء اـىؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذا ايبًؤؤؤؤُؿ ايبزؤؤؤؤء ضّؤؤؤؤف  ٕخٓؤؤؤؤف ايبًؤؤؤؤُؿ  غ ارتَؤؤؤؤٙب  ؤؤؤؤذه 

ايبخٙـٌؤؤؤٙت اـتؤؤؤل طوٌْؤؤؤٙ اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم طؤؤؤىل ايبّْؤؤؤل لؤؤؤـ اـىؤؤؤـ  ٙيبًؤؤؤُؿ 

اـتجًؤؤؤؤس  ؤؤؤؤق تتٌؤؤؤؤع حلخوؤؤؤؤٙء   شٓ حتًًؤؤؤؤقا وٓ  ًًؤؤؤؤقا» شوٓ  ًًؤؤؤؤقا» ٍقـؤؤؤؤف: 

واـتحًس  يض اـيُ ء يٍقـقن:   ؤ   ِيّؤك  ايبًُؿ ـًِزه ويبزه واـويـ ؽٓف،

وادد، ـَـ اآٍٍؤٛ حلن اـتحًؤس ـؤف ليّؤك ؼؤ  ليّؤك اـتجًؤس، ٕٔؤف ٓ ينؤح ل 

 يؤؤض إدٓؤؤٙن حلن ٍٔؤؤٓؿ ـٌىؤؤٛ اـتجًؤؤس لٍؤؤٙم اـتحًؤؤس، ؽٌؤؤل اـٍؤؤرنن اـَؤؤريؿ ؾؤؤقل 

ـْ ُيقُسَػ ﴿طُٓف اـًالم ـٌّٓف:  ييٍقب قا ِل ًُ  ً  ق  ؽٙـتحًس [16]يوسف:﴾اْذَ ٌُقا َؽتََح

تتٌع حلخٌٙر اـمخص، وآست ع  غ ذـؽ، ؽّْٙ اـتحًس ؿٕٔف ل ااديٝ حلخص 

لؤؤـ اـتجًؤؤس، اـتحًؤؤس يَؤؤقن ل اخلؤؤ  ويَؤؤقن ل اـػؤؤ، حللؤؤٙ اـتجًؤؤس ؽْؤؤق ل 

ل  ؤؤؤذا ااؤؤؤديٝ يّْؤؤؤك طؤؤؤـ إلؤؤؤريـ، يّْؤؤؤك طؤؤؤـ تتٌؤؤؤع  ¢اـػؤؤؤ ودؤؤؤده، ؽٙـرسؤؤؤقل 

ذا ؿؤؤٙن ايبٍنؤؤقد حلخٌؤؤٙر اإلًٔؤؤٙن وطؤؤـ اـتجًؤؤس طُٓؤؤفأ ٕن إلؤؤقر  ٍِٙصؤؤد ٙ، ؽؤؤٗ
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لؤؤـ اـتحًؤؤس  ؤؤق اـقصؤؤقل  غ اخلؤؤ  ؽؤؤال  ؤؤٕس ؽٓؤؤف، حللؤؤٙ اـتجًؤؤس ؽُؤؤٓس ؽٓؤؤف خؤؤ  

ًٙ، ـؤؤذـؽ ٓ جيؤؤقز ـًُِؤؤُؿ حلن يتحًؤؤس وحلن يًؤؤتِع اؤؤديٝ ايبًؤؤُؿ  ٍنؤؤد   صالؾؤؤ

 تتٌع اخلوٕ واـيقرة، و يٍٙطف ؽٓ  ٓ يروٙه.

لؤع يبٙذا  ًؤد اإلًٔؤٙن حلخؤٙه ايبًؤُؿ؟  ؤذا حللؤر  شوٓ  ًًقا وٓ حتٙسدوا»

إسػ اـمديد يَٙد يَقن لٌوقرًا ل اإلًٔٙن، حلؾقل: يَٙد ٕين ٓ حلطتٍؤد حلن اهلل 

طؤؤز وجؤؤؾ ؽوؤؤر اإلًٔؤؤٙن طؤؤىل حلن  ًؤؤد حلخؤؤٙه ايبًؤؤُؿ، ؽُؤؤذـؽ ؾُؤؤٜ: يَؤؤٙد يَؤؤقن 

لٌوؤؤؤؤقرًا ـَثؤؤؤؤرة لؤؤؤؤٙ يًُؤؤؤؤٚ طؤؤؤؤىل اـّؤؤؤؤٙس لؤؤؤؤـ ااًؤؤؤؤد، واآٍٍؤؤؤؤٛ حلن داء ااًؤؤؤؤد داء 

ٙدي ايبؤٙيل واـًّؤٙء اـيُِؤل، ؽؤٙـًّل طهٙل، وؿث ًا لٙ يىْر  ع إؼّٓٙء اـًّٙء ايب

ًٙ ـؤؤدخقل  ـ لثُؤؤف  ؤؤؿ يَؤؤقن ذـؤؤؽ سؤؤٌٌ ـ لثُؤؤف، واـًّؤؤل طُؤؤً   ًؤؤد ِلؤؤ لؤؤًٙٓ  ًؤؤد ِلؤؤ

 اـًٌهٙء ايبتحٙسديـ.

ًٙ ـّؤؤؤؤؤٙ:  وٓ حتًًؤؤؤؤؤقا وٓ  ًًؤؤؤؤؤؤقا وٓ »ويٍؤؤؤؤؤقل اـرسؤؤؤؤؤقل طُٓؤؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤؤالم تٕديٌؤؤؤؤؤ

ًٙ ؿؤ  حل لؤرؿؿ اهلل تٌؤٙرك حتٙسدوا وٓ تٌٙؼهقا، وٓ تدا روا، وؿقٔقا طٌٙد اهلل  خقأؤ

ُؾؤؤؤؤؤقا﴿ييّؤؤؤؤؤل ل ؾقـؤؤؤؤؤف تيؤؤؤؤؤٙغ:  شوتيؤؤؤؤؤٙغ ر  ٌَ ٓ َت ٙ َو ؤؤؤؤؤِؾ اهلل ِ َبًِٓيؤؤؤؤؤ ٌْ قا  َِح ُِ ]آل ﴾َواْطتَِنؤؤؤؤؤ

 .[103عمران:

ؽْؤؤؤذه ؿُِؤؤؤٛ ولقطىؤؤؤٛ حلرجؤؤؤق حلن يٌّيّؤؤؤٙ اهلل تٌؤؤؤٙرك وتيؤؤؤٙغ هبؤؤؤٙ، وحلن  ٍؤؤؤؼ ؽّٓؤؤؤٙ 

ًٙ.ق  ُخ إُ   ة اـنٙدؾٛ اـتل حلشير حلّٔٙ  حٙجٛ  غ حتٍٍْٓٙ بٓي

طؤؤؤؤز وجؤؤؤؤؾ حلن ييّّٓؤؤؤؤٙ طؤؤؤؤىل صٙطتؤؤؤؤف ل ؿؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤٙ حللؤؤؤؤر، وسؤؤؤؤٌحٙٔؽ اـُْؤؤؤؤؿ  ًٔؤؤؤؤٕل اهلل

 و حِدك، حلشْد حلن ٓ  ـف  ٓ حلٜٔ، حلستًٌرك وحلتقب  ـٓؽ.

 : .. : .. (  44/ 23) اهلدى والنور /
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 الػدٚ عٍد الطمفٗني

لداخُٛ: صٓٚ ل لٌٙدثٙت إخ ؿ ل ٔيٜ اـًٌُٓع  ٙـًُىٛ وطدم اـرؽؼ ؽال حلدري 

ـًؤؤؤِٛ  ؤؤؤل سؤؤؤِٛ اـَثؤؤؤرة اـَؤؤؤٙ رة، اـّؤؤؤٙس اـتؤؤؤل  ؤؤؤل  ؤؤؤؾ تؤؤؤرون.. حلن  ؤؤؤذه ا

اـوٙلٌٛ ايبّنقرة  ن شٙء اهلل  ؿ اـًر ٙء، حلم  ل لٓؤزة ـؤٌيض إشؤخٙص 

 ولٙ  ل ٔنٓحتَؿ دقل  ذا إلر؟

واهلل يٙ حلخل، حلٔٙ حلطتٍد حلن هلذه اـتِْٛ حلصالً ـَـ يٌٙـغ ؽْٓٙ، ٓ ًٔتوٓع  اـمٓخ:

 ًٙ حلطتٍؤؤؤد دالؤؤؤً  حلن خنؤؤؤقم اـؤؤؤدطقة  حلن ٔؤؤؤربحل حلًٌٔؤؤؤّٙ لؤؤؤـ لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا اـيٓؤؤؤٚ، ـَؤؤؤـ حليهؤؤؤ

يٌٙـًقن  تٍدير ٙ، وـذـؽ حلسٌٙب  يهْٙ لؤـ صٌٓيؤٛ ا؛ طؤٛ، و يهؤْٙ لؤـ صٌٓيؤٛ 

خنؤؤقلْٙ، صٌٓيؤؤٛ ا؛ طؤؤٛ  ن ؿؤؤٙن  ّؤؤٙك بٙطؤؤٛ يؤؤٕلرون  ؤؤٙيبيروف ويّْؤؤقن طؤؤـ 

ايبَّؤؤر لؤؤـ ايبًؤؤُِع طٙلؤؤٛ، ؽْؤؤل  ؤؤذه اـوٙلٌؤؤٛ، وـؤؤذـؽ ؽحٓؤؤّ   ؤؤؿ يُحؤؤقن طؤؤىل 

يروف واـّْؤؤل طؤؤـ ايبَّؤؤر ينؤؤٌح  ؤؤذا  ٙـًّؤؤٌٛ ـمخؤؤريـ  يؤؤض إلؤؤقر  ؤؤٕٙلر  ؤؤٙيب

ايبتًؤؤؤؤٙ ُع  ٙـٍٓؤؤؤؤٙم هبؤؤؤؤذا اـقاجؤؤؤؤٚ ؽٓؤؤؤؤف شؤؤؤؤدة، ؽٓؤؤؤؤف توؤؤؤؤرف، وـؤؤؤؤذـؽ أن اإلطؤؤؤؤالم 

اـيؤؤؤؤؤٙيبل اـَؤؤؤؤؤٙؽر اـىؤؤؤؤؤٙ  يًؤؤؤؤؤِل  ؤؤؤؤؤٖٓء ايبتوؤؤؤؤؤرؽع  ٕٙصؤؤؤؤؤقـٓعأ ٕ ؤؤؤؤؤؿ صؤؤؤؤؤٙروا 

لتِٓؤؤزيـ طؤؤـ أخؤؤريـ  ؤؤٕ ؿ درينؤؤع ؿؤؤؾ ااؤؤرص ـُرجؤؤقع  ؤؤديّْؿ و ٗسؤؤاللْؿ 

يُؤؤؤقه دَؤؤؤؤً  يِفؤؤؤ طؤؤؤؤىل وجؤؤؤف إرض، ؽْؤؤؤؤذا لؤؤؤٙ يتيُؤؤؤؤؼ  قاؾؤؤؤع  ؤؤؤؤٖٓء  غ حلن جي

 اـًر ٙء حلو حل ؾ اـيٍٓدة حلو اـوٙلٌٛ ايبّنقرة.

ًٙ ؽؤْٓؿ حلو ل  يهؤْؿ و ؤذا ٓ بُؤق لّؤف حلي صٙلٌؤٛ وحلي  رء نخر ؾد يَقن طٌٓؤ
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ًٙ  يؤؤض اـمؤؤدة ؿؤؤٙن ٓ يًٌّؤؤل حلن تنؤؤدر، ـَؤؤـ  بٙطؤؤٛ، حل ؤؤؿ ؾؤؤد ينؤؤدر لؤؤّْؿ حلدٓٙٔؤؤ

يؤؤؤتيِؿ  غ ؿؤؤؤؾ لؤؤؤـ يّتًؤؤؤٚ  غ  ؤؤؤذا ايبؤؤؤّْٞ اـنؤؤؤحٓح، ؽتخؤؤؤرج  ؤؤؤذه يٌؤؤؤٙـغ ؽْٓؤؤؤٙ و

دّٓئؤؤذ ايبًؤؤٕـٛ طؤؤـ اآٍٍؤؤٛ  غ اخلٓؤؤٙل، ؽُْؤؤذيـ اـًؤؤٌٌع حلدؤؤدمهٙ يتيُؤؤؼ  حٍٍٓؤؤٛ 

 ٖٓء اـذيـ يٍقلقن  قاجٚ ٓ يٍؤقم  ؤف أخؤرون  ٓ لؤٙ ؾؤؾ ؤؤدر، وأخؤر يتيُؤؼ 

ّ   خنؤؤؤقلْؿ اـؤؤؤذيـ ٓ يروؤؤؤقن  ؤؤؤذا ايبؤؤؤّْٞ اـؤؤؤذي  ؤؤؤؿ يًؤؤؤ ون ؽٓؤؤؤف خٙصؤؤؤٛ دٓؤؤؤ

ييؤؤؤٙ؛قن حللؤؤؤقرًا  ؤؤؤؿ أخؤؤؤرون يًؤؤؤِق ٙ  ثٙٔقيؤؤؤٛ،  ؤؤؤذا  ذا حلٓن اـتيٌؤؤؤ  و ٓ سؤؤؤ  ٙ 

 ؾمقرًا وس  ٙ سٌٚ ل اـتٌريؼ..  غ نخر لٙ  ّٙك لـ اـتيٙ  ...

ًٙ طـ سٖاـؽ.  ؽْذا لٙ حلراه جقا 

 ( 00:  22:  16/ 609) اهلدى والنور/
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 الطمفٗٛ ٔالسفل ٔالمني

ف ٔنٓحٛ طٙلٛ ـُدطٙة ييّل ييّل ٔنٓحٛ دقل ؿٌٓٓٛ ج  قَ شق رحليؽ شٓخّٙ تُ -لداخُٛ 

ًٙ ل إردن؟ ًٙ صحٓح ًٙ طُِٓ  اـدطقة  غ  ؾٙلٛ لّْج

تٌٙع اـَتؤٙب واـًؤّٛ اجيٚ ؾٌؾ ؿؾ رء طىل  خقأّٙ اارينع طىل : اـمٓخ

حلن يتدارسؤؤق ٙ دراسؤؤٛ طُِٓؤؤٛ دؾٍٓؤؤٛ ؽْٓؤؤٙ اـؤؤقطل واـٌْؤؤؿ اـنؤؤحٓح وؽْٓؤؤٙ اـتؤؤٕين ل 

مخنؤؤٓٛ لؤؤـ اـؤؤذيـ يؤؤرون حلًٌٔؤؤْؿ حل ؤؤؿ صؤؤٙروا لؤؤـ صؤؤالب  ؤؤذا طؤؤدم تٌّؤؤل أراء اـ

وجيؤٚ  ٙإلوؤٙؽٛ  غ  ؤذا و ؤق دراسؤٛ  ؤذا اـيُؤؿ جيؤٚ حلن يَؤقن  ،اـيُؿ اـػؤيػ

 ،دتك ٓ يَقن طُِف دجٛ طُٓف لـ جْؤٛ ،دارس درينٙ طىل اـيِؾ    طُؿ  ؿؾ  

لر  ٙـٝ الدظ ل ذـؽ حل ؿ يًٌّل حلن يُ  ،ودتك يٌّع اهلل تٌٙرك وتيٙغ اـّٙس  يُِف

و ق:  ذا حلردٔٙ حلن ٔدطق اـّٙس  غ لٙ التـ اهلل  ف طُّٓٙ لـ اهلدى واـّقر ؽٓجٚ حلن 

 ،ٔرتؽؼ هبؤؿ وحلٓ ٔتمؤدد طُؤْٓؿ وحلٓ ٔىْؤر حللؤٙلْؿ  ّٕٔؤٙ لتِٓؤزون طُؤْٓؿ هبؤذا اـيُؤؿ

جيٚ حلن ٔيترب اـّٙس ؿؾ اـّٙس اـذيـ ٔؤرا ؿ  يٓؤديـ طؤـ  ؤدي اـرسؤقل صؤىل اهلل 

وٓ شؤؤؤؽ حلن ايبؤؤؤرض ايبيّؤؤؤقي حلشؤؤؤد  ،يتؤؤؤرب ؿ لؤؤؤرىطُٓؤؤؤف وطؤؤؤىل نـؤؤؤف وسؤؤؤُؿ حلن ٔ

و ذا ؿؤٙن لؤـ ايبٌؤروض ـُوٌٓؤٚ  ،وحلض طىل صؤٙدٌف لؤـ ايبؤرض ايبؤٙدي اـٌؤدين

اـٌدين حلن يرتؽؼ  ٙيبريض دتك يٍقل ؿث  لّْؿ حلن  يض ايبرى ييٙؽقن  ِجرد 

ؽؤؤؤٕوغ وحلوغ حلن يَؤؤؤقن صٙـؤؤؤٚ اـيُؤؤؤؿ اـؤؤؤذي  ،حلن يًؤؤؤِيقا ؿاللؤؤؤٙ ـوٌٓؤؤؤٙ لؤؤؤـ صٌٓؤؤؤٌْؿ

 ،و تٌٙع لٙ ؿٙن طُٓؤف سؤٌُّٙ اـنؤٙـح ،د اـّٙس و دايتْؿ  غ  تٌٙع اـًّٛيتقغ  رشٙ
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 ًٙ ًٙ  حلن يَؤؤؤقن رؽٍٓؤؤؤ و ذا ؿؤؤؤٙن اـٌّؤؤؤل  صؤؤؤىل اهلل طُٓؤؤؤف  ،ل ليؤؤؤٙلُتْؿ ل دطؤؤؤقهتؿ ـوٌٓؤؤؤ

وطؤؤؤىل نـؤؤؤف وسؤؤؤُؿ يَّؤؤؤر طؤؤؤىل اـًؤؤؤٓدة طٙلمؤؤؤٛ  ريض اهلل طّْؤؤؤٙ دٓؤؤؤّ  ؾًؤؤؤٜ ل رد 

اهلل طُٓف وطؤىل نـؤف وسؤُؿ اـًالم طىل ذـؽ اـْٓقدي اـذي دخؾ طىل اـٌّل  صىل 

ؽًؤؤؤؤؤاللف ؼؤؤؤؤؤ  واوؤؤؤؤؤح حلٔؤؤؤؤؤف سؤؤؤؤؤالم  .اـًؤؤؤؤؤٙم طُؤؤؤؤؤَٓؿ :ؽٍؤؤؤؤؤٙل ،ؽؤؤؤؤؤٕـقى ـًؤؤؤؤؤٙٔف  ٙـًؤؤؤؤؤالم

 ،اـؤذي  ؤق اـًؤٙم ،وٓ  ق واوح حلٔف دطٙء طىل سٓد ايبرسُع  ٙيبقت ،ايبًُِع

 ًٛ ًٛ س ؤؤ و ؤؤٙـوٌع ٓ يتجؤؤرحل حلن بٙصؤؤٚ اـرسؤؤقل  طُٓؤؤف  ،و ؤؤق   يّوؤؤؼ هبؤؤٙ ؽنؤؤٓح

ًٙ  ،ايبقت :حلي، شاـًٙم طُٓؽ» : ٍقـفواـدوـٛ ـف يقلئٍذ  ،اـًالم يبؤٙ ل  وـَّؤف حليهؤ

اـًؤؤالم اـؤؤذي  ؤؤق  ¢ٓ يّوُؤؤؼ ـٍُٓؤؤل طُٓؤؤف   ¢ـٌّل   ؤؤٌٙؤؤر ودٍؤؤد وؿُ  ل  ؾٌُؤؤف لؤؤـ ذُ 

و ٔؤؤؤ  ؼًِِْؤؤؤٙ  ،ؿؤؤؤ  جؤؤؤٙء ل ااؤؤؤديٝ اـنؤؤؤحٓح ،اسؤؤؤؿ لؤؤؤـ حلسؤؤؤ ء اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ

اـٌّؤؤؤل  ولؤؤؤـ إلؤؤؤر اـٌؤؤؤد ل حلٓ بٌؤؤؤك ذـؤؤؤؽ طؤؤؤىل ، شاـًؤؤؤٙم طُؤؤؤَٓؿ» :ٙ ؽٍؤؤؤٙلَْ يَ ٓ  وَوؤؤؤ 

 :ؽؤؤرد  طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ٗجيؤؤٙز وؼٙيؤؤٛ اإلجيؤؤٙز  ٍقـؤؤف ،صؤؤىل اهلل طُٓؤؤف وطؤؤىل نـؤؤف وسؤؤُؿ

حللؤؤؤٙ اـًؤؤؤٓدة طٙلمؤؤؤٛ و ؤؤؤل لؤؤؤـ وراء ااجؤؤؤٙب ؽؤؤؤ  ؿؤؤؤٙدت تًؤؤؤِع  ؤؤؤذا . شوطُؤؤؤَٓؿ»

وطُؤؤَٓؿ اـًؤؤٙم واـُيّؤؤٛ واـًهؤؤٚ » :اإلـؤؤقاء لؤؤـ ذاك اـْٓؤؤقدي  ٙـًؤؤالم دتؤؤك ؾٙـؤؤٜ

لؤٙ  ؤذا يؤٙ  :ؾؤٙل اـرسؤقل  طُٓؤف اـًؤالمؽُ  خؤرج اـْٓؤقدي  ش خقة اـٍردة واخلّٙزير

حل  تًؤؤؤِيل لؤؤؤٙ ؾُتؤؤؤف يؤؤؤٙ  :ؾؤؤؤٙل هلؤؤؤٙ ؟يؤؤؤٙ رسؤؤؤقل اهلل حل  تًؤؤؤِع لؤؤؤٙ ؾؤؤؤٙل :ؾٙـؤؤؤٜ ؟طٙلمؤؤؤٛ

ولؤٙ ؿؤٙن اـيّؤػ ل رء  ،لٙ ؿٙن اـرؽؤؼ ل رء  ٓ زأؤف» -و ّٙ اـمٙ د-طٙلمٛ 

 .ش ٓ شٙٔف

 و ذا ؿؤؤٙن  َؤؤذا يٍؤؤقل اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم يبؤؤـ خٙصؤؤٚ اـْٓؤؤقد  تُؤؤؽ اـُْجؤؤٛ

ٕ ؤؤٙ ؽِْؤؤٜ لؤؤـ اـْٓؤؤقدي حلٔؤؤف يؤؤدطقا  أهلؤؤٙ ذـؤؤؽ ؼ  اـٍٙسؤؤٓٛ و ؤؤل اـًؤؤٓدة طٙلمؤؤٛ وُدؤؤ 

ؽ ذا يًٌّل حلن يَقن لقؾٌّٙ لع  خقأّؤٙ اـؤذيـ يمؤرتؿقن  ، ٙيبقت ¢طىل اـٌّل  
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ؽؤؤؤال شؤؤؤؽ حلّٔؤؤؤٙ جيؤؤؤٚ حلن ٔرتؽؤؤؤؼ هبؤؤؤؿ وحلٓ ٔتمؤؤؤدد  ،ليّؤؤؤٙ طؤؤؤىل إؾؤؤؤؾ ل اـمؤؤؤْٙدتع

 .طُْٓؿ

 طُٓؤؤف وطؤؤىل نـؤؤف وسؤؤُؿ يبيؤؤٙذ ا ؤؤـ جٌؤؤؾ وهلؤؤذا ؿؤؤٙن لؤؤـ وصؤؤٓٛ اـٌّؤؤل   صؤؤىل اهلل

 ٙةً َطؤؤ وحلس لقسؤؤك إشؤؤيري ريض اهلل طؤؤّْ  حلن اـٌّؤؤل  طُٓؤؤف اـًؤؤالم يبؤؤٙ حلرسؤؤُْ  دُ 

ؤؤؤؤ يَ وينؤؤؤؤا وٓ تُ  ،اذ ٌؤؤؤؤٙ وتوٙوطؤؤؤؤٙ» غ اـؤؤؤؤِٓـ ؾؤؤؤؤٙل هلؤؤؤؤ   ؽْؤؤؤؤذا ؿُؤؤؤؤف وذاك اؤؤؤؤٙ  ،شان 

 .جييُّٙ ّٔتٌف ـَّقن ل دطقتّٙ لتًٙمحع لتٓٙهيـ لع اـّٙس

ذه ايبّٙسؤؤٌٛ وؿثؤؤ ًا لؤؤٙ حلؾؤؤقل  ن دطقتّؤؤٙ وااِؤؤد هلل  ؤؤل دطؤؤقة وؿؤؤ  حلؾؤؤقل ل  ؤؤ

 ،وؿُِؤؤٛ ااؤؼ  وٌٓيؤٛ ااؤٙل طؤىل اـّؤٙس  ٍُٓؤؤٛ ،واـّؤٙس طؤـ ااؤؼ ؼؤٙؽُقن ،ااؤؼ

ؽحًؤٌْؿ  ٍؤؾ  ،ؽٌَٓل   ًٍٙٓ طىل اـّٙس حلن ٔؤدطق ؿ  غ  ؤذا ااؤؼ اـثٍٓؤؾ طُؤْٓؿ

 اإل ٍؤٙل طُؤْٓؿ وذـؽ لؤٙ يًٌّؤل حلن يردطّؤٙ وحلن ينؤدٔٙ طؤـ حلن ٔزيؤد ل ،ؿُِٛ ااؼ

مديد ل دطقتّؤٙ  يؤٙ ؿ  غ ااؤؼ ٕٔؤف  ذا أهؤؿ  غ شؤدة تل استي ـّٙ حلسُقب اـ

ة ااؤؤؼ د   ذا أهؤؤؿ  غ دطؤؤقة اـّؤؤٙس ِشؤؤ  ،ة إسؤؤُقبد  و ٍُؤؤف طؤؤىل اـّؤؤٙس ِشؤؤ  ،ااؤؤؼ

ؤؤ ؽؤؤال يًٌّؤؤل حلن ٔهؤؤؿ  غ  ؤؤذا اـثِ  ،و ٍُؤؤف طُؤؤْٓؿ و ؤؤق دؤؤؼ ؤؤ ؾ  ِ ٍَ  ،ال نخؤؤر ـؤؤٓس  حؤؤؼٍْ

ا ـُّٙس طـ تٌٍؾ ااؼ اـثٍٓؾ  وٌٓيتف ؿ  اـثٍؾ اـثٙين صٙد     ذا يَقن  ذا ئذودّٓ

ٓاًل ﴿ؾٙل تيٙغ  ٍِ  َ ًٓ َْٓؽ َؾْق َُ ل َط
ٍِ ُْ ٙ َسُّ  ٔ  .[5]المزمل:﴾ ِ

وهلؤؤذا ؿؤؤٙن لؤؤـ ؿاللؤؤف  طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ٙـًّؤؤٌٛ يبيؤؤٙذ ل ؾنؤؤٛ  صٙـتؤؤف ـٍُؤؤراءة ل 

 ،ـنؤالة خٌُؤفصالة اـيمٙء تُؽ اإلصٙـٛ اـتل محُٜ حلدد إٔنٙر طىل حلن يٍوع ا

ؽَؤٙن ليؤٙذ يبؤٙ  ًُؤف اخلؤؤرب  ،ويؤرتك ا؛ طؤؤٛ ،ويّوُؤؼ  غ داره ،وحلن ينؤظ ودؤده

واسؤؤتيِؾ  ، ٔؤؤف لّؤؤٙؽؼ :دتؤؤك ؿؤؤٙن يٍؤؤقل ؽٓؤؤف ،يمؤؤتد ل ااِؤؤؾ طؤؤىل  ؤؤذا إٔنؤؤٙري

 ًٙ لّؤف لؤع ايبٌؤدحل اـيؤٙم ،ايبٌؤدحل اـيؤٙم  ليٙذ ريض اهلل طّف استيِؾ  ذا اـَُِؤٛ أوالؾؤ
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حلٔؤف لؤٙ ؿؤٙن »: شصؤحٓح لًؤُؿ»ل دديثف اـوقيؾ ل  اـذي يتحدث طّف ا ـ لًيقد

حلن اـؤؤؤذي » :وؿؤؤؤذـؽ  ّؤؤؤٙك دؤؤؤديٝ نخؤؤؤر، شيتخُؤؤؤػ طؤؤؤـ صؤؤؤالة ا؛ طؤؤؤٛ  ٓ لّؤؤؤٙؽؼ

اسؤؤؤتيِؾ ليؤؤؤٙذ  ؤؤؤذا  ،شيَؤؤؤقن ل ايبًؤؤؤجد  ؤؤؤؿ يًؤؤؤِع إذان  ؤؤؤؿ بؤؤؤرج ؽْؤؤؤق لّؤؤؤٙؽؼ

ٕن  ؤؤذا اـرجؤؤؾ   بؤؤرج  أآسؤؤتي ل اـيؤؤٙم ل دؤؤؼ ذـؤؤؽ اإلًٔؤؤٙن وؿؤؤٙن فوئؤؤٙ

ًٙ ـُْؤؤؤقىا و ٔؤؤؤ  ـيؤؤؤذر  ّٓؤؤؤف ـُرسؤؤؤقل  طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم  دٓؤؤؤّ  شؤؤؤَك ليؤؤؤٙذًا  ـٓؤؤؤف  ،تٌٙطؤؤؤ

ؿؤؤؤ   ؤؤؤق ليُؤؤؤقم ؽٍؤؤؤٙل ـؤؤؤف اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف  ،وراء ليؤؤؤٙذ ؽٕرسؤؤؤؾ اـرسؤؤؤقل  طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم

 حًؤٌؽ حلن  ؟ليؤٙذٙ حلؽتؤٙن حلٔؤٜ يؤ؟ ليؤٙذٙ ٙن حلٔؤٜ يؤحلؽت ؤ  ؟حلٜٔ يؤٙ ليؤٙذ ٙنٌ ت  ؽَ حل» :اـًالم

حلدؤؤؤدؿؿ  ذا حلم   ،لؤؤؤـ اـًؤؤؤقرؤحق ؤؤؤٙ  ،واـُٓؤؤؤؾ  ذا يًمؤؤؤك ،تٍؤؤؤرحل  ٙـمؤؤؤِس ووؤؤؤحٙ ٙ

ؤحؤـ  ،ؽٙـمٙ د حلن اـًٍقة واـمدة تيؤ ل اـؤدطقة ، غ نخر ااديٝ شؽُٓخٌػ

ـدسؤؤؤؤػ ٔالدؤؤؤؤظ ل ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ  خقأّؤؤؤؤٙ وؿُؤؤؤؤ  ؿؤؤؤؤٙن  ؤؤؤؤذا ااؤؤؤؤديٝ دؤؤؤؤديٝ طْؤؤؤؤده 

واـقاؾؤع حلٔؤف  ،ٕٔف يتنقر حلن اـمدة تٌّؤع ل اـؤدطقة أؽْٓٙ  ٙـدطقة ؿُ  ؿٙن شديداً 

قا ﴿ؾقـف طز وجؾ تي ودًٌَؿ هبذا اـندد  ه ؤ ٌَ ْٔ ٓ ِٚ ُْؤ ٍَ ـْ َٜ َؽى ؤٙ َؼُِؤَٓظ ا ْق ُؿّْؤ ـَؤ َو

ـْ َدْقـَِؽ   .[154]آل عمران:﴾ِل

ر  ّٕٔؤٙ اـٓؤؤقم ا تُّٓؤٙ  ٍّؤٓض لؤٙ ؿّؤؤٙ ا تُّٓؤٙ ل اـٍؤرون ايبٙوؤؤٓٛ ؿ ؤ ذَ وحلرى حليهؤٙ حلن حلُ 

 ،ؽهؤؤالً طؤؤـ صؤؤالب اـيُؤؤؿ ،اـًؤؤٙ ٍٛ ؿّؤؤٙ ا تُّٓؤؤٙ ل اـٍؤؤرون اـًؤؤٙ ٍٛ  جِؤؤقد اـيُؤؤ ء

ول٘ؤ  ؤذا ا؛ِؤقد طؤىل  ،ا تُّٓٙ  ٙ؛ِقد طـ اـتٍُٓؤد ايبؤذ ٌل ،طـ اـيٙلٛؽهالً 

ل صؤؤؤٓحٛ لٌٙرؿؤؤؤؤٛ ـُرجؤؤؤؤقع  غ اـَتؤؤؤؤٙب  ،أن ل ؽٓئؤؤؤؤٛ ،ايبًؤؤؤُِع ؾؤؤؤؤرون صقيُؤؤؤؤٛ

ٙ اـٓٙٔيؤٛ ،واـًّٛ ٙ و  َر َؤ َْؤ َُ ن ٍٔؤٓض ذـؤؽ أ اوـَّّؤٙ ٔمؤَق ،وٓ شؽ ؾؤد نتؤٜ حلؿ

لؤـ  اؽٕصؤٌحّٙ أن ٔمؤَق؛ِؤقد ا اؿّٙ ٔمَق ،طُٓف لـ ؾٌؾ اإلر اـذي ؿّٙ ٔمَق

ؽٕصؤؤٌح ؿؤؤؾ لؤؤـ سؤؤِع ؿُِؤؤٛ اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ و ؤؤق ٓ يٌٍؤؤف لؤؤـ اـَتؤؤٙب  ،آٔوؤؤالق
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وؾؤد  ،واـًّٛ شٓئٙ  ٔ   يض اـيٌٙرات و يض اـَُ ت يًِيْٙ لـ  يؤض اـؤدطٙة

ؽؤٓىـ حلٔؤف حلصؤٌح  ؤذـؽ طٙيبؤٙ  ،وؾد تَقن ل  يهؤْٙ خوؤٕ ،تَقن  ل ؿُ ت دؼ

ويتدخؾ  ،وحلٔٙ حلرى  ذا اـٍقل خوٕ ،وحلٔٙ رحليل ؿذا ،ذاحلٔٙ حلرى ؿ :جيقز ـف حلن يٍقل

و ذا دار  ،و ذه هلٙ حلخوٙر ٙ ...ًـ حلن يٍرحل دديثٙو ق ٓ ُ   ،وصً  ل ؿؾ ؿٌ ٍ 

تٌؤٙع لؤذ ٚ لؤـ ايبؤذا ٚ إر يؤٛ ا ذا دار إلر  ع  - ذا رحليل اـمخ -إلر 

طٓٙ آجتْؤؤٙددطٓٙ اـُلؤؤ  نؤؤٌح ؿؤؤؾ لًؤؤُؿٍ و ؤؤع حلن يُ  ،ٌيؤؤٛ وا؛ِؤؤقد طُْٓؤؤٙت  ايبُ  د   ،يُؤؤؿ ُلؤؤ

تٌؤؤؤٙع ايبؤؤؤذ ٚ وطؤؤؤدم اؽؤؤؤال شؤؤؤؽ حلن اـٌٍؤؤؤٙء طؤؤؤىل لؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙن طُٓؤؤؤف أ ؤؤؤٙء وإجؤؤؤداد لؤؤؤـ 

و ؤؤذا لؤؤـ  ؤؤٙب دّٙٔٓؤؤؽ  ،ذـؤؤؽ خؤؤ  ، ؤؤ راء ا؛ُْؤؤٛ اـؤؤذيـ لؤؤٙ درسؤؤقا اـيُؤؤؿ دآطتؤؤدا

 . يض اـػ حل قن لـ  يض

صحٓح حلن  يض ااَ ء حلو إد ٙء لـ اـيراؾٓع ؾٙل ؿُِٛ بُٓٛ جدا وـَـ 

حلدؤٚ  يل لؤـ حلن حلؾُؤد ؽٕصؤٓٚ ؾؤٙل  ئسؤتدراك بٓؤؾ ؾؤٙل: ٕن اجتْؤد ؽؤٕخوْٓٙ اؽ

ُٚ  ئدؤؤؤؤؤٚ  يل وـؤؤؤؤؤٓس خؤؤؤؤؤ  ٕن حلجتْؤؤؤؤؤد  ؽؤؤؤؤؤٕخو ٔؤؤؤؤؤ  ؾُؤؤؤؤؤٜ حل  يل لؤؤؤؤؤـ حلن حلؾُؤؤؤؤؤد  حلدؤؤؤؤؤ

و  حلؾؤؤؾ خؤؤ ا ٕن اخلوؤؤٕ  :ؾؤؤٙل ،جتْؤؤد ؽٕصؤؤٓٚحللؤؤـ حلن  يل   طٌؤؤقا حلدؤؤٚ  ،ؽٕصؤؤٓٚ

 .ـٓس خ  لـ اـنقاب

ل اـَتؤٙب ّ ؤ ٌَ ليّؤٙ ل اـؤدطقة وتَ  ـذـؽ جيٚ حلن ّٔنح  خقأّؤٙ اـؤذيـ يمؤرتؿقن

واـًؤؤؤؤّٛ حلٓ يًؤؤؤؤرتوا  ٌّقسؤؤؤؤْؿ وحلٓ يًؤؤؤؤرتوا  ؤؤؤؤٌيض ايبيُقلؤؤؤؤٙت اـتؤؤؤؤل حلخؤؤؤؤذو ٙ لؤؤؤؤـ 

ؽؤؤؤؤٗن  ؤؤؤؤذا يٌؤؤؤؤتح طُّٓؤؤؤؤٙ  ٙ ؤؤؤؤٙ  ٙـًّؤؤؤؤٌٛ  ،وـؤؤؤؤٓس ؿٙٔؤؤؤؤٜ  دراسؤؤؤؤتْؿ اـمخنؤؤؤؤٓٛ ،ؼؤؤؤؤ  ؿ

ٕن أخؤؤريـ  تجؤؤقن طُّٓؤؤٙ  ؤؤَٕٔؿ تًؤؤِحقن يبؤؤـ ٓ  ،ـّؤؤٙ  ؤؤرده َؾ ٌَؤؤ ـمخؤؤريـ ٓ ؾِ 

 ، ؤؤؤل اـينؤؤؤٙ اـوقيؤؤؤؾ :اـًٌؤؤؤوٓٛ شإـؤؤؤػ لؤؤؤـ اـًٌؤؤؤوٓٛ» :ٙ  ٙـمؤؤؤٙمييؤؤؤرف  ٍٓقـؤؤؤقا طّؤؤؤ

 ؤذا  ؤال شؤؽ طٓؤٚ ، شلؤٙ  ٓيؤرف اخلًِؤٛ لؤـ اـوًِؤٛ» :و يض اـؤٌالد  ّؤٙ يٍقـؤقن
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ـَؤؤؤـ  ؤؤؤال شؤؤؤؽ اـؤؤؤدطقة اـًؤؤؤٌُٓٛ ٓ تٍؤؤؤر  ٌّؤؤؤٙء أراء  ،يٖخؤؤؤذ طؤؤؤىل اـؤؤؤدطقة اـًؤؤؤٌُٓٛ

ـ صٌُؤؤٛ وـؤؤق ؿؤؤٙٔقا ؿؤؤذـؽ لؤؤ ،اـمخنؤؤٓٛ اـتؤؤل تٌّؤؤع لؤؤـ ٔؤؤٙس ـًٓؤؤقا لؤؤـ صٌُؤؤٛ اـيُؤؤؿ

وـؤؤذـؽ ؽؤؤّحـ ٍٔؤؤرتح طؤؤىل  ؤؤٖٓء حلن ٓ  ،اـيُؤؤؿ وـَؤؤّْؿ  يؤؤد لؤؤٙ ٔهؤؤجقا ل اـيُؤؤؿ

ٕن اـٍؤؤران اـَؤؤريؿ ؿؤؤ  تيُِؤؤقن جيؤؤؾ  أرالْؿ وحلن يًؤؤتيّٓقا  ٕ ؤؤؾ اـيُؤؤؿ وا  ؤؤد  تَؤؤ يْ يَ 

وؼؤؤؤ  طؤؤؤٙ  و َؤؤؤذا ؿؤؤؤٙن إلؤؤؤر ل ؿؤؤؤؾ اـيْؤؤؤقد اـًؤؤؤٙ ٍٛ  ،طؤؤؤٙ  : ؾًؤؤؤِععايبًؤؤؤُِ

 ،و ق ؾرن اـرسقل  طُٓؤف اـًؤالم وطقؤه ،ٔقراـٍرن إ ،ٛ ل اـٍرن إولو خٙص  

و ؤؤؤذا لؤؤؤؤٙ طّؤؤؤٙه اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ  ٍقـؤؤؤؤف  ،وؼؤؤؤ  طؤؤؤٙ  ،طؤؤؤؤٙ  :ؽٍؤؤؤد ؿؤؤؤٙن اـّؤؤؤٙس ؾًؤؤؤِع

قنَ ﴿ ُِ َُ ْؿِر  ِْن ُؿُّْتْؿ ٓ َتْي قا حَلْ َؾ اـذ  ـُ َٕ  .[43]النحل:﴾َؽْٙس

ل قن اـّٙس ييّتُ ٌْ  ٕن اـيُ ء لـ اـنحٙ ٛ اـذيـ ؿٙٔقا يُ  :يٍقل ا ـ اـٍٓؿ وؼ ه

وإـؤؤقف ايبٖـٌؤؤٛ وإـؤؤقف  ،لؤؤٙلتل طؤؤٙ  ، ٙـَؤؤٙد حلن يٌُؤؤغ طؤؤدد ؿ لؤؤٙلتل شؤؤخص

ايبٖـٌٛ لٙ ؿٙٔقا ؿ   ق شٕن ايباليؤع وـؤٓس إـؤقف ـَثؤرة ايبًؤُِع لؤٙ شؤٙء اهلل 

لؤؤٙ ؿؤؤٙن  ؤؤٖٓء اـؤؤذيـ  ؤؤؿ إـؤؤقف ايبٖـٌؤؤٛ لؤؤـ اـنؤؤحٙ ٛ  ،اـٓؤؤقم طؤؤىل وجؤؤف إرض

ؽٙسؤٕـقا حل ؤؾ ﴿يوٌٍقن ؾقـؤف تيؤٙغ و ٔ  ؿٙٔقا  ، ٓدي رحلي ،ؿؾ وادد  ٓيوك رحلي

 .﴾اـذؿر  ن ؿّتؿ ٓ تيُِقن

مؤْؿ ٓ  يَ و ًّٙء طىل  ؤذه أيؤٛ جيؤٚ حلن ّٔػؤ  ؤذه اآٍٍؤٛ  ؤع شؤٌٙ ّٙ اـًؤٌُل ؤُ 

طُْٓٙ  حٓٝ تَقن ٔنٚ حلطّْٓؿ دالً  وحل دًا حلٜٔ طٙ  طؤٙ   تْؤد تٌْؤؿ اـَتؤٙب 

وحلٔؤٙ اجتْؤدت ؽرحليؤٜ  ،ذاواـًّٛ لؤٙ حلٔؤٜ طؤٙ   ذًا ـؤٓس واجٌؤؽ حلن تٍؤقل حلٔؤٙ حلرى ؿؤ

حلو ؿؤٙن ل  ،سقاء ؿٙن ذـؽ ل تنحٓح دؤديٝ و ؤق ـؤٓس لؤـ حل ؤؾ ااؤديٝ ،ؿذا

 .استٌّٙط دَؿ و ق ـٓس لـ اـٌٍْٙء

ٕن  ﴾ؽًؤؤؤٕـقا حل ؤؤؤؾ اـؤؤؤذؿر  ن ؿّؤؤؤتؿ ٓ تيُِؤؤؤقن﴿ؽيُٓؤؤؤف  ذًا حلن  ٍؤؤؤؼ  ؤؤؤذه أيؤؤؤٛ 
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ثُْؿ لؤؤ ،ون طؤؤىل اإلؽتؤؤٙء و ؤؤؿ ـًٓؤؤقا لؤؤـ حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿ و اإلؽتؤؤٙء  ؤؤٖٓء اـؤؤذيـ يتجؤؤر

ؿِثؾ ذـؽ اـرجؾ اـذي دطٙ طُٓؤف اـرسؤقل  طُٓؤف اـًؤالم    ؤٕن هيَُؤف اهلل طؤز وجؤؾ 

تيُِقن  ذا ااديٝ اـذي  ،ٕٔف حلؽتك  ٌتقى ؾ٘  ًٌٌْٙ طىل ٌٔس  ريئٛ لًُِٛ

ؽُ  ؾؤٙتُقا اـٌَؤٙر وحللًؤقا  ،حلرسؾ هيٛ ¢حلن اـٌّل   » :شسّّف»رواه حل ق داوود ل 

ؽًؤؤٕل  ،ؾؤؤد ادؤتُؿ ول جًؤده جرادؤؤٙت ؿثؤ ةؾؤٙم حلدؤد ؿ و ،وحلصؤٌح هبؤؿ اـنؤؤٌٙح

 ،ؾؤؤٙل ٓ  ؤؤد ـؤؤؽ لؤؤـ حلن تًتًؤؤؾ ؟لؤؤـ دقـؤؤف  ؤؤؾ جيؤؤدون ـؤؤف رخنؤؤٛ ل حلن ٓ يًتًؤؤؾ

 ،ؾتُؤقه ؾؤٙتُْؿ اهلل :ؽٍؤٙل ،دطٙ طُٓؤفؽ ¢ؽُ   ُغ خربه رسقل اهلل   ،ؽٙؼتًؾ ؽ ت

 ؤؤذا ااؤؤديٝ جيؤؤٚ حلن يَؤؤقن  شاـًؤؤٖال ل  ؽؤؤٗٔ  شؤؤٌٙء اـَيؤؤ  ،حلٓ سؤؤٕـقا دؤؤع جُْؤؤقا

يتجؤؤر وا طؤؤىل اإلؽتؤؤٙء ؽٓنؤؤٌْٓؿ دالؤؤ  وحل ؤؤدا حللؤؤٙم حلطؤؤع صؤؤالب اـيُؤؤؿ دتؤؤك ٓ  لؤؤٙ ال

لؤؤٙ حلصؤؤٙب ذـؤؤؽ اـرجؤؤؾ اـؤؤذي دطؤؤٙ طُٓؤؤف اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم   ؤؤٕن يٍٙتُؤؤف اهلل  لثؤؤؾ

 .تٌٙرك وتيٙغ

 ،واـتجر  طىل اإلؽتؤٙء يٌؤدو اؤٙ سؤٌؼ لؤـ اـَؤالم ييؤقد و ٙـؤف طؤىل ايبٌتؤل حلوًٓ 

 ًٙ  ذا اسؤؤتٍر  ؤؤذا ايبيّؤؤك ل صؤؤالب اـيُؤؤؿ اـؤؤذيـ    ودّٓئؤؤذٍ  ،وطؤؤىل ايبٌتؤؤك  ؤؤف  ٙٔٓؤؤ

ينؤؤؤؤُقا  غ ليرؽؤؤؤؤٛ اـَتؤؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤّٛ وتتٌؤؤؤؤع حلؾؤؤؤؤقال إلِؤؤؤؤٛ وايبٌٙوؤؤؤؤُٛ وايبراجحؤؤؤؤٛ 

 ؤٖٓء ـ  ؤقا حلًٌٔؤْؿ  ،ؽِْؤٜ ؿؤذا ٙوحلٔؤ ،حلرى ؿؤذا ٙو ٔ   رد حلن يٍقل حلٔؤ ، ّْٓٙ

يقا ؼ  ؿ ؾِ قْ وحلن يُ  ،ُذيـ حلذت هل  حلوٓ حلن يٍيقا  ؿ ل اخلوٕـلـ ايبنٌٓتع ا

ل اخلوٕ وذـؽ  ٕن يًٕـقا حل ؾ اـيُؤؿ وٓ طُؤْٓؿ  يؤد ذـؤؽ حلخوؤٕ  ؤذا اـؤذي حلؽتؤٙه 

ؽٌؤدل حلن  ،ٕٔف  ن حلصٙب ؽٌْؤٙ ؤيِؤٜ و ن اخوؤٕ ؽؤٗٔ    ِؤف طؤىل لٌتٓؤف ،حلو حلصٙب

ط اـؤذي حلؽتؤٙه  ًؤ  طُؤؿ ؽُٓجيؤؾ اإل ؤؿ  ،يتحِؾ  ق  ًٌّؤف ٕٔؤف حلؽتؤك  ًؤ  طُؤؿ وور 

 .ُؿ ن حلؽتٙه  ً  ط ،طىل ؼ ه
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زوا  ؤع طؤٙ  ٓ ؤ َِ و ذا ٓ ييّك حلن ٓ يتحرى شؤٌٙ ّٙ ل سؤٖاهلؿ ٕ ؤؾ اـيُؤؿ حلن يُ 

و ؤؤؤؤع طؤؤؤؤٙ   ِؤؤؤؤذ ٚ وجْؤؤؤؤٙل ـَُتؤؤؤؤٙب  ، ؤؤؤؤع لؤؤؤؤدطل ـُيُؤؤؤؤؿ وطؤؤؤؤٙ  دٍٍٓؤؤؤؤٛ ،وطؤؤؤؤٙ 

دؤع ذاك ٓ  ،ويثؤؼ  ديّؤف ، ذه ؾهٓٛ حلخرى ايبْؿ حلن يًٕل لـ يثؤؼ  يُِؤف ،واـًّٛ

و؛ُْؤؤؤف  ،حلؽتؤؤؤك  ٕٔؤؤؤف ٓ  ؤؤؤد حلن يًتًؤؤؤؾيٍؤؤؤع ل ايبمؤؤؤَُٛ اـتؤؤؤل وؾؤؤؤع ؽْٓؤؤؤٙ  ذاك اـؤؤؤذي 

 ،وؽيؤؤؤالً حلضه وؿؤؤؤٙن سؤؤؤٌٚ وؽٙتؤؤؤف ،  يٌتؤؤؤف  جؤؤؤقاز اـتؤؤؤِٓؿ ٕن ايبؤؤؤٙء ييؤؤؤه ، ٙـًؤؤؤّٛ

ٍّؤؤؤٙ ـُيِؤؤؤؾ  ؤؤؤٙـيُؿ ؽ  قَ ؽْؤؤؤذه ؿُِؤؤؤٛ وـيؤؤؤظ حلصُؤؤؤٜ هبؤؤؤٙ ؽؤؤؤٕرجقا لؤؤؤـ اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ حلن يُ 

ٓ   ،ؽّؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤذوات حلًٌٔؤؤؤؤّٙر  يَ وحلن يُ  ،اـّؤؤؤؤٙؽع ور ٕن اـًؤؤؤؤر أ جييُّؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤـ ايبًؤؤؤؤرتيـ هبؤؤؤؤٙوحل

 لٌَُْف لٙ  يد ٙ لَُْٛ.

 (  00:  16: 51/ 181) اهلدى والنور /
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ُٖ  عٕا ضٌَِّٕصٗخٛ الطمفٗني أُ 

 صدٔزِي لبعطّي البعض

ُذوَن ﴿لداخُؤؤؤٛ: يؤؤؤٙ شؤؤؤٓخّٙ  ؤؤؤٙرك اهلل ؽؤؤؤَٓؿ، يٍؤؤؤقل اهلل جؤؤؤؾ جالـؤؤؤف:  ْٖ ـَ ُيؤؤؤ ِذي ؤؤؤ ـ  َوا

ِد اْد  ٍَ ٌُقا َؽ ًَ ْ ِ َلٙ اْؿَت ًَ ِلَِّٙت  ِ ْٖ ِلَِّع َوايبُْ ْٖ ٙ َو ِْ ً  ُلًٌِّٓٙايبُْ ًٔ تَٙ ُُقا هُبْ َِ  .[51]األحزاب:﴾َت

 صدق. اـمٓخ: 

يٍؤقل  ؤذا اـمؤٙب اـؤذي ٔتحؤدث طّؤف: يبؤٙذا تؤتَُؿ طؤىل ؽؤالن وتٍؤقل  لداخُٛ:

ؽٓف ؿؤذا وؿؤذا؟ يٍؤقل:  ين حل ًهؤف ل اهلل، يٍقـؤقن ـؤف: لؤٙ سؤٌٚ  ًهؤؽ ـؤف ل اهلل؟ 

 ٛ اـيُِٓٛ  غ ؽَٙ ٓٛ.يٍقل:  ذا جًُّٙ ل  ُس لع اـمٓخ ٔٙس  ٍُٓٚ ا؛ًُ

ورديّؤؤؤٙ طُٓؤؤؤف يؤؤؤٙ شؤؤؤٓخّٙ لؤؤؤع  يؤؤؤض اإلخؤؤؤقة: ؾُّؤؤؤٙ  ذا ؿؤؤؤٙن  ؤؤؤذا ااَؤؤؤل صؤؤؤحٓح 

ؽٙـمؤؤٓخ ٔؤؤٙس ٓ يًؤؤِح  ؤؤٕن تَؤؤقن ا؛ًُؤؤٛ اـيُِٓؤؤٛ جًُؤؤٛ َٔؤؤٜ ووؤؤحؽ. ؽؤؤ ذا 

ًٙ يٙ شٓخّٙ  ٙرك اهلل ؽَٓؿ تهٓػ طىل ؿُِتؽ إوغ، و ؾ ل لـ صال ؽ يؤٙ  حليه

 ٙ ٓٛ؟شٓخ لـ يٍُٚ جًُتَؿ اـيُِٓٛ  غ ؽَ

ٓ جيقز يَقن ل لٌٙـًٛ لـ حلدد اـٌريٍع،  ع اـذي يدطل حلٔؤف يٍُؤٚ  اـمٓخ: 

ًٙ اـقاؾؤؤع يمؤؤْد حلٔؤؤف ـؤؤٓس ؿؤؤذـؽ، ؽَٓؤؤقن ل  ا؛ًُؤؤٛ  غ جًُؤؤٛ ؽَٙ ٓؤؤٛ، و ؤؤذه صٌيؤؤ

اـَؤؤالم لٌٙـًؤؤٛ يبيّؤؤك حلٔؤؤف ؾؤؤد يٍؤؤع رء لؤؤـ ذـؤؤؽ، و ؤؤذا ٓ يرتؽؤؤع طّؤؤف حلي جًُؤؤٛأ 

ًٙ: ؾد تٍع ٔ  َتٛ  يؾ ا؛ًُٛ ؽْٓٙ ٔقع لـ اـٌَٙ ٛ.ّٕٔٙ حلوًٓ ؿُّٙ  ػ، و ٙٔٓ
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ـَؤؤؤـ ؾؤؤؤد تَؤؤؤقن ايبٌٙـًؤؤؤٛ ل اـَؤؤؤالم لؤؤؤـ حلجؤؤؤؾ ايبحٙؽىؤؤؤٛ طؤؤؤىل درلؤؤؤٛ ا؛ًُؤؤؤٛ، 

وطىل ؾدر ٙ لـ اـّٙدٓٛ اـيُِٓٛأ وـذـؽ ؽ  يًٌّؤل حلن ٔحؤٙس وحلن ٔؤدؾؼ ل لثؤؾ 

 ذه اـدؾٛ، لٙ دام حلن ؽْٓٙ ادت ل حلٔف يَقن ؽْٓٙ لٌٙـًٛ لـ اـورؽع، اـوؤرف اـؤذي 

ن  ّؤؤؤؤٙك ييّؤؤؤل ؾُؤؤؤؤٚ ا؛ًُؤؤؤؤٛ اـيُِٓؤؤؤٛ  غ جًُؤؤؤؤٛ ؽَٙ ٓؤؤؤٛ، ؽٓؤؤؤؤف لٌٙـًؤؤؤؤٛ، حلو يؤؤؤدطل حل

 ايبٌٙـًٛ لـ اـورف أخر اـذي يٍّؾ  ذا اـٍّؾ، وٓ يَقن إلر ؿذـؽ.

...  ؤؤؤٙرك اهلل ؽؤؤؤَٓؿ، يًٌّؤؤؤل طؤؤؤىل ايبًؤؤؤُِع و خٙصؤؤؤٛ ايبُتؤؤؤزلع لؤؤؤّْؿ حلن يًؤؤؤع 

ًٙ، وحلٓ  ِؤؤؾ  يهؤؤْؿ طؤؤىل  يؤؤض، وحلن جيؤؤري طؤؤىل سؤؤّـ لؤؤٙ يؤؤ روى،  يهؤؤْؿ  يهؤؤ

ًٙ لؤـ صؤحٛ لؤٙ يؤروى طؤـ طِؤر  ؤـ اخلوؤٙب ريض  حلؾقل لٙ يروىأ ٕين ـًٜ لتثٌت

اهلل طّف دع ؾٙل ل لثؾ  ذا اـٍّؾ: اـتِس ٕخٓؽ طذرًا. ييّل:  ذا ؾٙل ؽيالً ؿؤ  

ٍُٔؤٜ، وحلٔؤؤٙ حلسؤؤتٌيد ذـؤؽ، ـَؤؤـ ؾؤؤٙل ؿُِؤٛ لؤؤـ  ؤؤٙب ايبٌٙـًؤٛ وااؤؤرص طؤؤىل ٍٔؤؤٙوة 

ًٌؤؤل حلن ٔىؤؤـ  ؤؤف؟  ؤؤؾ يىؤؤـ اـويؤؤـ ل ا؛ًُؤؤٛ اؤؤٙ ييَؤؤر صؤؤٌق ٙ اـيُِؤؤل، لؤؤٙذا يّ

ذـؽ اـذي ؾد يٍُل ؽَٙ ٛ طروٛ، حلم يريد ايبحٙؽىٛ طؤىل ٍٔؤٙوة ا؛ًُؤٛ؟ اـؤتِس 

ٕخٓؤؤؽ طؤؤذرًاأ وـؤؤذـؽ ؽؤؤ  يًٌّؤؤل تقسؤؤٓع اـرؾؤؤع طؤؤىل اـراؾؤؤع، ؤًؤؤٕل اهلل طؤؤز وجؤؤؾ 

 حلن يُِّْٙ اـنقاب ؽٓ  ٕٔيت وؽٓ  ٔذر.

 ( 00: 45: 11/ 729) اهلدى والنور / 
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 ػاٖخ الدعٕٚ الطمفٗٛالتعصب مل

طّؤؤؤدٔٙ  ّؤؤؤٙك  يؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب ل  ؤؤؤٙدت إلؤؤؤر ؿؤؤؤٙٔقا يرتؤؤؤٙدقن لؤؤؤثالً  غ  لداخُؤؤؤٛ:

حلدؤؤد اـيُؤؤ ء وايبجِقطؤؤٛ اـثٙٔٓؤؤٛ ؿؤؤٙٔقا يرتؤؤٙدقن  غ طؤؤٙ  نخؤؤر،  ؤؤؿ توؤؤقرت  ؤؤذه 

ذا اـيؤٙ ، دتؤك حل ؤؿ هلؤإلقر  غ حلن حلصٌحٜ حتؤزب، ييّؤل حلصؤٌح ؿؤالً يتحؤزب 

  يهْؿ ؟ حلصٌحقا يتيٙدون وٓ جيًُقن لع

ًٙ  ذا ٓ جيقز ل اإلسالم، ٔحـ دالً  ٍٔقل ٓ دز ٓٛ ل اإلسالم،  اـمٓخ: صٌي

و ذا اـتينٚ  رلف اإلسالم، ٕن  ذا اـذي يتًِؤؽ  ؤرحلي اـيؤٙ  اـٌؤالين وذاك 

اـؤؤذي يتًِؤؤؽ  ؤؤرحلي طؤؤٙ  نخؤؤر، ٓ  ؤؤذا اـيؤؤٙ  وٓ ذاك  ؤؤؿ لينؤؤقلقن ؿؤؤ  إٌٔٓؤؤٙء 

يبًؤؤؤؤؤُِقن طؤؤؤؤؤىل حتٙ ؤؤؤؤؤٚ وتّٙصؤؤؤؤؤح وطؤؤؤؤؤدم واـرسؤؤؤؤؤؾ ؽُؤؤؤؤؤذاـؽ ؽًٌّٓؤؤؤؤؤل حلن ييؤؤؤؤؤٓش ا

، ؿؤؤؤؾ لؤؤؤٙ ¢شؤؤؤخص وادؤؤؤد  ؤؤؤق رسؤؤؤقل اهلل  اـتينؤؤؤٚ ٕي شؤؤؤخص ل اـؤؤؤدٔٓٙ،  ٓ

يَِـ حلن يٌيُف ايبًُؿ،  ق حلن يثؼ  يٙ ، ل طُِف، وـٌيده طـ لؤثالً دوؤٙم اـؤدٔٓٙ 

ًٙ اِؤؾ ايبقضؤػ طؤىل أحؤراف  وطـ اـقضٙلػ ااَقلٓٛ اـتل ؿث ًا لٙ تَقن سؤٌٌ

اـّؤؤٙس  ـٓؤؤف، ؽؤؤٗذا لًؤؤُؿ رحلى حلن  ؤؤذا اـيؤؤٙ  حلطُؤؤؿ لؤؤـ  ؤؤذا  طؤؤـ اـيُؤؤؿ اـؤؤذي يؤؤدطقا

وحلتٍك لـ  ؤذا و غ نخؤره، ٓ لؤٙٔع حلن يٕخؤذ  ٍقـؤف ـَؤـ  ؤدون حلن يويؤـ ل اـيؤٙ  

أخؤؤر، حلو ل اـمؤؤخص أخؤؤر، اـؤؤذي يتٌّؤؤك رحلي اـيؤؤٙ  أخؤؤر، ؽيُؤؤْٓؿ حلن يَقٔؤؤقا 

 ُٔ ؤؤ ؿؤؤ  ؾٓؤؤؾ ايبٖلّؤؤقن  ًٙ ح، يّنؤؤح  ين  يؤؤرى حلن اـيؤؤٙ  ، و ذا ؿؤؤٙن حلدؤؤد ؿ هؤؤْؿ  يهؤؤ

ؤؤؤؤ اـٌؤؤؤؤالين، حلطُؤؤؤؤؿ لؤؤؤؤـ ؽؤؤؤؤالن، يُ  م حلدـؤؤؤؤٛ و ؤؤؤؤرا ع ـمخؤؤؤؤر،  حٓؤؤؤؤٝ حلٔؤؤؤؤف يتٍٙر ؤؤؤؤٙن وٓ د  ٍَ
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يتيٙديٙن، ايبْؿ حلٔف ااز ٓٛ ل اإلسالم محرلؤف  ؤّص اـٍؤرنن اـَؤريؿ، ٕ ؤٙ تؤٖدي 

ـَ ﴿ غ لٙ ذؿرت لـ اـٌرؾؤٛ واـًٌهؤٙء واـيؤداوة واهلل طؤز وجؤؾ يٍؤقل: ؤقا ِلؤ ُٔ ق َُ ٓ َت  َو

ؤؤؤؤؿِعَ  ـَ  ﴿،[31]الررررروم:﴾ايبُْْػِ ؤؤؤؤَدهْيِْؿ  ِلؤؤؤؤ ـَ ٙ ُؿؤؤؤؤؾ  ِدؤؤؤؤْزٍب  ِؤؤؤؤَ   ًَي ُٙٔقا ِشؤؤؤٓؤ ْؿ َوَؿؤؤؤؤ ُْ َ ُؾؤؤؤؤقا دِيؤؤؤّؤ ـَ ؽَر  ؤؤؤؤِذي ـ  ا

ٓ »،ول  يؤؤؤؤؤؤض إدٙديؤؤؤؤؤؤٝ اـنؤؤؤؤؤؤحٓحٛ ل لًؤؤؤؤؤؤُؿ وؼؤؤؤؤؤؤ ه: [32]الررررررروم:﴾ؽَِرُدؤؤؤؤؤؤقنَ 

ًٙ ؿؤؤ  حللؤؤرؿؿ اهلل ، حلو ؿؤؤ  ؾؤؤٙل طُٓؤؤف اـنؤؤالة شتٌٙؼهؤؤقا، وٓ تؤؤدا روا، وؿقٔؤؤقا  خقأؤؤ

ٛ حتؤٜ  ؤذه اـؤّ  واـًالم، ؽَْذا جي ـتؤل حتؤٙول ىؿ اٚ حلن ييٓش ايبًُِقن خٙص ؤ

  طـ ديّْؿ وطـ حلخالؾْؿ. ٙـٍقة حلن حترف ايبًُِع

 ( 00: 13: 41/ 573) اهلدى والنور /
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 الطعَ يف عمىاء احلجاش ٔاتّاوّي  

 بأٌّي ٖدإٍُِ الطٕاغٗت

 ّؤؤؤٙك  يؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب ل  قـّؤؤؤدا ول ؼ  ؤؤؤٙ سؤؤؤٌُٓقن وااِؤؤؤد هلل ٓ ٔمؤؤؤؽ ل 

ٓدهتؿ، وـَـ يتَُِقن ؿؤالم دء ل  يؤض اـيُؤ ء، وخٙصؤٛ طُؤ ء ااجؤٙز، طٍ

يٍقـقن ٔحـ ٔٙس ٓ ٔثؼ هبؿأ ٕن  يهْؿ يدا ّقن اـوقاؼٜٓ،  ؾ  ذا صحٓح يٙ 

 شٓخ؟

ؤؤؤ ّْ اـؤؤؤذي يٌؤؤؤدو يل اؤؤؤٙ حلسؤؤؤِع  ٌّزؤؤؤ لٌؤؤؤٙذة و ؤؤؤ  حلسؤؤؤِع اؤؤؤٙ يُ  اـمؤؤؤٓخ:  يل  ؾٍَ

:ًٙ قن ل دؤؤؤؼ  يؤؤؤض اـيُؤؤؤ ء ن  ؤؤؤٖٓء اـؤؤؤذيـ يتَُِؤؤؤ   ٙـقاسؤؤؤوٛ ؿؤؤؤ  ؾُؤؤؤٜ حلٔؤؤؤٜ نٌٔؤؤؤ

ويًٌّق ؿ  غ حل ؿ يدا ّقن اـوقاؼٜٓ، ؽْٖٓء اـذيـ يتِْقن اـيُ ء ل اـيق 

ااؤؤؤٙض  ؤؤؤؿ  ؤؤؤال شؤؤؤؽ لؤؤؤـ اـمؤؤؤٌٙب، و ؤؤؤٖٓء اـمؤؤؤٌٙب ٓ ًٔؤؤؤتوٓع ٔحؤؤؤـ  ؤؤؤدورٔٙ حلن 

ٔزء اـىـ هبؿ حلي  ٍِٙصد ؿ، ـَّّٙ ٔزء اـىـ  يُِْؿ، ؽهحٙـٛ طُِْؿ وؾُٛ 

لل اـنؤؤحٓح،  ؤؤؿ  ؤؤٕٙخالق اإلسؤؤاللٓٛ اـتؤؤل يًٌّؤؤل حلن ليؤرؽتْؿ حلوًٓ  ٙـٌٍؤؤف اإلسؤؤال

يَقن اـمٌٙب ايبًُؿ ؾد رس ؤمئ طُْٓٙ،  ذا لع إسػ اٙ درلؤف ا؛ٓؤؾ لؤـ 

 اـمٌٙب ل اـيق ااٙض.

صؤؤحٓح حلٔؤؤف يقجؤؤد أن صؤؤحقة ؿؤؤ  يٍقـؤؤقن  سؤؤاللٓٛ، ـَّؤؤل حلؾؤؤقل: حلوًٓ:  ؤؤذه 

حلن تَؤؤقن ل خٙ تْؤؤٙ،  اـنؤحقة ل حلول لرادُْؤؤٙ، لؤؤٙ أتنؤؤٌٜ ل ايبردُؤؤٛ ؽهؤؤالً 
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ًٙ:  ذه اـنحقة صحقة ؽَريٛ طُِٓٛ   يٍرتن ليْٙ صحقة حلخالؾٓٛ.  و ٙٔٓ

ؽُؤذـؽ ٔحؤـ ّٔنؤح  ؤؤٖٓء اـمؤٌٙب  ؤٕن يٌَّؤقا طؤؤىل صُؤٚ اـيُؤؿ وحلن بُنؤؤقا 

ؽٓؤؤؤف هلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ حلوًٓ،  ؤؤؤؿ حلن هيؤؤؤذ قا حلًٌٔؤؤؤْؿ وير ق ؤؤؤٙ طؤؤؤىل إخؤؤؤالق اإلسؤؤؤاللٓٛ 

ًٙ، و ؿ  ن ؽيُقا ذـؤؽ حللًؤَقا حلـ ًؤّتْؿ طؤـ اخلؤقض ل حلطؤراض اـّؤٙس  يٙلؤٛ  ٙٔٓ

 ؽهالً طـ اخلقض ل حلطراض اـيُ ء خٙصٛأ ٕ ؿ خٙصٛ إلٛ.

 ( 00:  00: 44/   574) اهلدى والنور / 
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 نٗفٗٛ التعاون وع وَ خسج  

 عَ وٍّج الطمف

اَؿ طىل لـ خرج طـ لّْٞ اـًُػ اـنٙـح لـ حل ؾ ا اـًٙلؾ: ؿٌٓٓٛ اـتيٙلؾ حلو لٙ

دو ؤؤؤؿ، ؿٓؤؤؤػ اـتيٙلؤؤؤؾ ليْؤؤؤؿ وؿٓؤؤؤػ ؽؤؤؤٙاَؿ ليْؤؤؤؿ، لؤؤؤع اـيُؤؤؤؿ حلو لؤؤؤـ 

  ٖٓء، حلؽٓدؤٙ حلؽٙدؿؿ اهلل.

 ؤؤق  ؤؤٙرك اهلل ؽٓؤؤؽ، ؿؤؤ  يًٌّؤؤل حلن  ؤؤذا اـيؤؤٙ  حلو ايبؤؤتيُؿ حلن يتيٙلؤؤؾ لؤؤع  اـمؤؤٓخ:

طٙلؤٛ ايبًؤؤُِع و ؤؤق طؤؤىل لٍت٘ؤؤ اـّنؤٓحٛ، ييّؤؤل جيؤؤٚ دالؤؤً  ل دؤؤدود لَٙٔتؤؤف 

ًٙ حلو  ًٙ حلو  ٙتٌٓ ًٙ  ٕي وسُٓٛ لـ اـقسٙلؾ اـتل وؾدرتِف حلن يتنؾ ليْؿ شخنٓ حتريري

يَِؤؤؤـ هبؤؤؤٙ تٍؤؤؤديؿ اـّنؤؤؤٓحٛ وتٍؤؤؤديؿ اـيُؤؤؤؿ  غ  ؤؤؤٖٓء، وٓ يًٌّؤؤؤل يبجؤؤؤرد وؾؤؤؤقع 

ًٙ ٕن يٌتيؤؤد ايبًؤؤُؿ  ٍٚ حلو جقأؤؤٚ لؤؤـ اـيُؤؤؿ حلن ٔجيؤؤؾ ذـؤؤؽ سؤؤٌٌ اخؤؤتالف ل جٙٔؤؤ

طـ حلخٓف ايبًُؿ، حلٔٙ لٍتّع جؤدًا هبؤذا اـؤذي حلؾقـؤف  ػؤط حلن ٓ يىْؤر يل اـيّؤٙد لؤـ 

ذي بٙـٌّٙ ل لّْجّٙ ول دطقتّٙ ؽٗذا لٙ ضْر اـيّٙد دّٓئٍذ يٌٍك ؾٌٓؾ اـمخص اـ

 وؤؤؤؤٙطٛ اـقؾؤؤؤؤٜ ـالتنؤؤؤؤٙل هبؤؤؤؤؿ، و خٙصؤؤؤؤٛ حلٔؤؤؤؤف ؾؤؤؤؤدرات اإلًٔؤؤؤؤٙن محؤؤؤؤدودة ؽْؤؤؤؤق ٓ 

يًؤؤتوٓع حلن يٍُؤؤك ؿؤؤؾ ؽؤؤرد لؤؤـ حلؽؤؤراد حل ؤؤؾ اـٌُؤؤد ؽهؤؤالً طؤؤـ اـؤؤٌالد ؽهؤؤالً طؤؤـ اـؤؤدٔٓٙ 

 ؿُْٙ.

د لؤـ فٙصٌتؤف لؤـ لقاصؤُتف ؽٗذًا طُٓف حلن ينؾ لؤـ اـّؤٙس حلهيؤؿ حلؾؤرب حلن يًؤتٌٓ
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 لـ لنٙدؾتِف لـ لنٙدٌتِف حلؿثر لـ ؼ ِه، ؽٌٓدحل ؿ  ؾٙل ذـؽ اـمٙطر ل حلرجقزتف:

ريعل  لللللطريبتري  متللللل ريك لللللارري

 

 

 

ري ُللارري  ري لل ريهُللص  ر ريوعل  لل ر

 

 

ؽٍؤؤؤؤدم إ ؤؤؤؤؿ لّؤؤؤؤف ؽؤؤؤؤٕٓ ؿ، طؤؤؤؤىل  ؤؤؤؤذا اـؤؤؤؤقزان ؾؤؤؤؤدم إ ؤؤؤؤؿ ؽؤؤؤؤٕٓ ؿ،  ؤؤؤؤذا طّؤؤؤؤده 

 ؤؤؤذا  ذًا  ؤؤؤذا حلطوٓؤؤؤِف دنؤؤؤتع لؤؤؤـ اسؤؤؤتيداد ـؤؤؤٌْٓؿ طّؤؤؤؽ ويتجؤؤؤٙوب ليؤؤؤؽ حلؿثؤؤؤر لؤؤؤـ 

وؾتؽ ٓ تيوِٓف دنٛ واددة،  ّٙك شخص يًؤتحؼ  ؤالث دنؤص و َؤذا، ـَؤـ 

 ؤؤذا اـؤؤذي يًؤؤؤتحؼ دنؤؤٛ وادؤؤدة  ذا اسؤؤؤتويٜ حلن ٓ تٍويؤؤُف ٓ تٍويؤؤُف  ٓ  ذا ضْؤؤؤر 

 ـؽ طّٙدُه، واـيّٙد ؿٌٌر ؽال ؽٙلدة لـ  وٙطٛ اـقؾٜ ليف.

يـ ؿؤؤٙٔقا لؤؤثالً طؤؤىل اخلؤؤط و َؤؤذا يَؤؤقن جؤؤقاب اـًؤؤٖال حلن  ؤؤٖٓء اـؤؤٌيض اـؤؤذ

اـًٌُل  ؿ أخرصقا ل خط دزس  ذا ٓ يًٌّل حلن يٍٙصيُف  ؾ يًٌّل حلن ٔتٙ يؤُف ل 

اـيُؤؤؤؤؿ واـتؤؤؤؤذؿ  ؤحؤؤؤؤق ذـؤؤؤؤؽ، دتؤؤؤؤك ٔٓؤؤؤؤئَس لّؤؤؤؤف ٓ سؤؤؤؤِح اهلل، ؤحػؤؤؤؤُه ل زلؤؤؤؤرة 

ايبيٙٔؤؤؤديـ ايبًؤؤؤتَربيـ ؿؤؤؤ  ؾؤؤؤٙل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم: ٓ يؤؤؤدخؾ ا؛ّؤؤؤٛ لؤؤؤـ ؿؤؤؤٙن ل ؾٌُؤؤؤِف 

، ؾؤٙـقا يؤٙ رسؤقل اهلل ؽؤالن  ؤٚ اـنؤقم و... و غ نخؤره ـَٓؤقن لثٍٙل ذرة لؤـ ؿؤرب

ًٙ ؽذـؽ لـ اـَرب ٓ  د حلن اختق ااديٝ ٕين اؽرتض أؽ تيرؽُف، ؾؤٙـقا  ذًا  دًّ

لٙ  ق اـَرب، ؾٙل: اـَرب  ور ااؼ وؼِط اـّٙس، ؽؤٗذا شؤيرت لؤـ  ًٔؤٙن أؤف يٌوؤر 

ن تَؤؤؤقن ليْؤؤؤؿ ل ااؤؤؤؼ ويتَؤؤؤرب طُٓؤؤؤؽ ؽؤؤؤٌٙٔض يؤؤؤدك لّؤؤؤف، حللؤؤؤٙ أخؤؤؤرون ؽٓجؤؤؤٚ حل

 ددود استوٙطتؽ، ول  ذا اـٍدر ؿٌٙيٛ و ااِد هلل رب اـيٙيبع.

 ( 00: 34: 50/ 581) اهلدى والنور /
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 عدً إقباه طالب العمي 

 عمٜ الكسآُ الهسٖي

ًٙ اٙ حلاىف لع لداخُٛ  ذه اـنحقة اـوٌٓٛ واإلؾٌٙل  -ااِد هلل-: ُٔحظ حليه

تؤؤٙب اهلل وؿؤؤذـؽ تًٌؤؤ ه  ؤؤذه اـؤؤدروس طؤؤىل اـيُؤؤؿ حلن ًٔؤؤٌٛ اإلؾٌؤؤٙل طؤؤىل دٌؤؤظ ؿ

 ؾُُٓٛ جدًا.

 ٔٙدرة جدًا. اـمٓخ:

  ن   تَـ ليدولٛ، ؽ   ق رحليَؿ؟ لداخُٛ:

 ذا حلٔٙ لٙ ؾُتف ل  يض ا؛ًُٙت يٙ بٙطٛ ٔريد حلن ٔرى وادؤدًا لؤَّؿ  اـمٓخ:

 ٌظ اـٍرنن، دتك حلٔٙ لثالً  ذا ادتجٜ  غ نيؤٛ وحلٔؤٙ ٓ حلسؤتوٓع استحهؤٙر ٙ، ؽٕٔؤٙ 

  ٌيهؤؤَؿ، ٓ يقجؤؤد لؤؤـ  ٌؤؤظ اـٍؤؤرنن  ٓ لؤؤٙ ٔؤؤدر جؤؤدًا، واـًؤؤٌٚ  ؤؤق ؿُؤؤف حلسؤؤتيع

ًٙ ـقجف اهلل، لنٌٓٛ  ذه..  يدور  غ حلن صُٚ اـيُؿ اـٓقم ـٓس خٙـن

ًٙ دروس اـتًٌؤؤؤؤؤ ، أن ل اـريؤؤؤؤؤٙض طّؤؤؤؤؤدٔٙ دروس  لداخُؤؤؤؤؤٛ: ولؤؤؤؤؤـ ذـؤؤؤؤؤؽ حليهؤؤؤؤؤ

 اـتًٌ  محدودة جدًا.

 ٔيؿ؟ اـمٓخ:

 حلؾقل ـؽ.. لداخُٛ:

 ُؿ ااديٝ و س.أن دور ط اـمٓخ:

 ٔيؿ. لداخُٛ:

 واـًٌٚ واوح جدًا،  ق طدم اإلخالص ل صُٚ اـيُؿ هلل طز وجؾ. اـمٓخ:

 ( 00:  50: 23/   599) اهلدى والنور / 
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 طالب العمي املبتدؤُٔ  

 الرَٖ ٍٖاطخُٕ الهباز

وحلستًٌر اهلل حلرجؤق حلن يَؤقن  دًؤٙد ل ؼؤ  لَٙٔؤف، ـَّّؤل -لداخُٛ: وجدت حلن 

حلن  يض صٌُٛ اـيُؿ صًٙر ل اـًـ و ؿ ل  -ء لـ  ذا دحلت حلاظ ر

ا؛ُِٛ صٌٓؤقن وااِؤد هلل، ـَؤـ  ؤده  ؤس سؤّقات حلر ؤع سؤّقات  ؤدحل 

لثاًل ل طُؿ ااديٝ و د حلٔف  ؤٙول حلن يٌّؤل ًٌٔؤف حلٔؤف ييؤٙرض ؽؤالن، 

لثاًل ييٙرض إـٌؤٙين، حلو ل اـٌٍؤف ييؤٙرض حلو دتؤك ييؤٙرض اـمؤٓخ طٌؤد 

 طثِٓع، ؽْذه اـىٙ رة حلخٙف لّْٙ يٙ شٓخ.اـيزيز  ـ  ٙز حلو ا ـ 

 ٔحـ رجٙل وحلوـئؽ رجٙلة اـمٓخ:

 ؤؤؾ ؾؤؤٙـقا  ؤؤذا، ـَؤؤـ رد طُؤؤْٓؿ يؤؤٙ شؤؤٓخ، ؾؤؤٙل وادؤؤد:  ؤؤؿ رجؤؤٙل وحلٔؤؤٜ  لداخُؤؤٛ:

دجؤٙل، ٕن لؤؤرة ؿٙٔؤٜ اـٍهؤؤٓٛ طؤـ اـنؤؤحٙ ٛ، ووصؤؾ اـٍّؤؤٙش  غ اـنؤحٙ ٛ، ؾؤؤٙل: 

  ؿ رجٙل ؤحـ رجٙل، ؾٙل: ٓ،  ؿ رجٙل وحلٜٔ دجٙل.

 اهلل حلؿربة اـمٓخ:

ؽْذه ايبالدىٛ أن لّؤذ حليؤٙم حلتّؤٙؾش طؤـ صٙـؤٚ طُؤؿ وجؤزاه اهلل خؤ   لداخُٛ:

لْؤؤتؿ ل  ؤؤذا ا؛ٙٔؤؤٚ، ؽٍٓؤؤقل يل وادؤؤد لؤؤـ اإلخؤؤقان: ـَّؤؤف ييؤؤٙرض إـٌؤؤٙين حلو 

بتُؤؤػ لؤؤع إـٌؤؤٙين، ؽنؤؤٙرت اـٍهؤؤٓٛ.. وؽؤؤالن بتُؤؤػ لؤؤع اـمؤؤٓخ طٌؤؤد اـيزيؤؤز، 
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 وؽالن بتُػ لع اـمٓخ ا ـ طثِٓع.

 ؿٕ ٙ سُؿ أن صٙرت ـتحٍٓؼ ايب رب.. :لداخُٛ

 دٚ اـىْقر يٍوع اـىْقر. اـمٓخ:

 وحلطجٌتّل  ذه اـَُِٛ  ًُتّل طَّؿ.. لداخُٛ:

  ق  ذه نؽٛ اـمٌٙب ل اـيق ااٙض  ٓ لـ طنؿ اهلل وؾُٓؾ لٙ  ؿ. اـمٓخ:

 ٓ دقل وٓ ؾقة  ٓ  ٙهلل. لداخُٛ:

 واهلل ايبًتيٙن.. اهلل ايبًتيٙن. اـمٓخ:

 ( 00:  51: 27/   599اهلدى والنور / ) 
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 حٕه التطاوح وع أصخاب  

 البدع العكدٖٛ

اـًؤؤؤٖال: ؾؤؤؤٙل  يؤؤؤض اـّؤؤؤٙس  ن اـتًؤؤؤٙلح لؤؤؤع حل ؤؤؤؾ اـٌؤؤؤدع آطتٍٙديؤؤؤٛ اـًُٓىؤؤؤٛ لؤؤؤذ ٚ 

تٌٍُٓؤؤؤؤل ٓ يِؤؤؤؤس اإلسؤؤؤؤالم  نؤؤؤؤُٛ، ؽٍؤؤؤؤقل  ؤؤؤؤذا اـرجؤؤؤؤؾ اـٌؤؤؤؤدع آطتٍٙديؤؤؤؤٛ 

ـٌؤؤؤدع اـًُٓىؤؤؤٛ  ؤؤؤؾ  ؤؤؤق ؾٓؤؤؤد صؤؤؤحٓح،  ِيّؤؤؤك  ؤؤؤؾ اـتًؤؤؤٙلح لؤؤؤع ؼؤؤؤ  حل ؤؤؤؾ ا

 آطتٍٙديٛ واـًُٓىٛ جيقز ولـ اإلسالم؟

ًٙ ل ايبخٙـٌؤؤؤٛ  ؤؤؤع طٍٓؤؤؤدة وحلخؤؤؤرى، و خٙصؤؤؤٛ  ذا  اـمؤؤؤٓخ: ٓ شؤؤؤؽ حلن  ّؤؤؤٙك ؽرؾؤؤؤ

تذؿرٔٙ حلن اـتٌريؼ  ع اـيٍٓدة و ع إدَٙم اـػطٓٛ اـيُِٓٛ  ق  رد اصؤوالح، 

وـٍؤؤؤؤؤد ؿؤؤؤؤؤٙن هلؤؤؤؤؤذا آصؤؤؤؤؤوالح حل ؤؤؤؤؤره اـًؤؤؤؤؤٓئ ل  يؤؤؤؤؤض اـٌؤؤؤؤؤرق اإلسؤؤؤؤؤاللٓٛ ؾؤؤؤؤؤديً ، 

ًٙ، ؽٍؤؤؤد اسؤؤؤتًُقا  ؤؤؤذا اـتٌريؤؤؤؼ ـؤؤؤ دوا وجؤؤؤقب إخؤؤؤذ وا؛  طؤؤؤٙت اإلسؤؤؤاللٓٛ دؤؤؤديث

 يػؤؤات  ن   حلؾؤؤؾ ايبئؤؤٙت لؤؤـ إدٙديؤؤٝ اـنؤؤحٓحٛ  ؤؤدطقى حلن  ؤؤذه إدٙديؤؤٝ 

ـًٜٓ طُِٓٛ، و ٔ   ل اطتٍٙديؤٛ ؽَريؤٛ ـؤٓس هلؤٙ طالؾؤٛ  ٕٙدَؤٙم اـػؤطٓٛ، ولؤـ 

ٙوؤع ولؤـ يتٌّؤٙه لؤـ اـقاوح حلّٔؤل حلطّؤل هبؤذا اـٌٓؤٙن لؤـ يًّؤٚ  ـٓؤف اـٍؤقل لؤـ ايب

ايبيؤؤٙسيـ حلٔؤؤف ٓ جيؤؤٚ إخؤؤذ  حؤؤديٝ أدؤؤٙد ل اـيٍٓؤؤدة، ؽْؤؤذا  ؤؤال شؤؤؽ ؾؤؤقل 

 ٙصؤؤؤؾ ٓ يٍؤؤؤقم طُٓؤؤؤف دـٓؤؤؤؾ لؤؤؤـ اـػؤؤؤع ؽهؤؤؤالً طؤؤؤـ اـيٍؤؤؤؾ  ن ؿؤؤؤٙن ـُيٍؤؤؤؾ دجؤؤؤٛ ل 

إدَؤؤؤٙم اـػؤؤؤطٓٛ، ؽٓتٌّؤؤؤك  ؤؤؤذا  يؤؤؤض إدؤؤؤزاب اإلسؤؤؤاللٓٛ اـٓؤؤؤقم، ؽيٙروؤؤؤقا طؤؤؤـ 

ًٜٓ طُِٓٛ وردي طىل ذـؽ حلن حلي دَؤؿ إخذ  ٕدٙديٝ ؿث ة صحٓحٛأ ٕ ٙ ـ
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ذطل  ق حل ؿ لـ حلي طٍٓدة ذطٓٛ لـ دٓٝ تيُؤؼ  ؤذا ااَؤؿ  ؤٕٙلر  ٙـتيٌؤد  ؤف 

 غ اهلل تٌؤؤؤٙرك وتيؤؤؤٙغ، ؽَؤؤؤؾ دَؤؤؤؿ ذطؤؤؤل يتهؤؤؤِـ طٍٓؤؤؤدة وٓ طَؤؤؤس، ـؤؤؤٓس ؿؤؤؤؾ 

ًٙ، وإلر ل اطتٍٙدي واوح جدًا ٓ  تؤٙج  غ  ًٙ طُِٓ طٍٓدة تتهِـ دًَ  ذطٓ

ـَؤؤـ دًؤؤٌّٙ حلن ٕٔخؤؤذ لؤؤثالً وادؤؤدًا لؤؤـ حلي طٌؤؤٙدة لؤؤـ اـيٌؤؤٙدات  ؿثؤؤ  لؤؤـ اـتقوؤؤٓح

اـتل ٓ ينٌّق ٙ ل اـيٍٙلدأ ٕ ؤٙ لؤـ اـيُِٓؤٙت، ؽُؤق حلن رجؤالً صؤىل حلو صؤٙم حلو 

ؽيؾ حلي رء لـ اـيٌؤٙدات ايبيروؽؤٛ ل اـػؤع ـؤٓس  ّٓؤٛ اـتٍؤرب  غ اهلل واـتيٌؤد 

  ـٓف ؿٙن طُِف  ًٌٙء لّثقرًا.

ع ؿؤؤؾ طٌؤؤٙدة آطتٍؤؤٙد ؾٌؤؤؾ ؿؤؤؾ رء حلن  ؤؤذه اـيٌؤؤٙدة  ؤؤل  ذًا: ٓ  ؤؤد حلن يٍؤؤرتن لؤؤ

ذع لـ اهلل تٌٙرك وتيٙغ، ؽٗن ؽيُْٙ ؼ  لٍؤرون  ٙـيٌؤٙدة ؿؤٙن طُِؤف  ٌؤًٙء لّثؤقرًا، 

ؽؤٗذا ؿؤؤٙن إلؤر ؿؤؤذـؽ ٔيؤؤقد أن  غ حلن ؿؤؾ طٍٓؤؤدة جيؤؤٚ حلن يتٌّٙ ؤٙ ايبًؤؤُؿ سؤؤقاء 

ء يٌرؾؤؤقن  ؤؤع ؿٙٔؤؤٜ لٍرؤؤؤٛ  ٙـيِؤؤؾ حلو ؿٙٔؤؤٜ ؼؤؤ  لٍرؤؤؤٛ  ٙـيِؤؤؾ و يؤؤض اـيُؤؤ 

إلؤؤريـ، ؽٍٓقـؤؤقن اـيُِٓؤؤٙت اـيُِٓؤؤٙت و ؤؤذا اـتٌريؤؤؼ ـوٓؤؤػ، ؿٙصؤؤوالح ٓ لؤؤٙٔع 

 لّف، ـَـ اـيُِٓٙت ٓ يَِـ  ٓ حلن يًٌٍْٙ اـيُؿ..

 لتهِّٛ ـف. لداخُٛ:

ًٙ،  ذا ؿؤؤؤٙن إلؤؤؤر ؿؤؤؤذـؽ ٔيؤؤؤقد ـٌّؤؤؤرق حلو ـٌّؤؤؤع  اـمؤؤؤٓخ:  ؤؤؤال شؤؤؤؽ ؿؤؤؤ  ذؿرٔؤؤؤٙ نٌٔؤؤؤ

 اـٌرق  ع اطتٍٙد..

 صقيت()دنؾ  ّٙ أٍوٙع 

  ؾ يًتقي  ذا وذاك، ٓ يًتقيٙن. اـمٓخ:

 ذًا: ؿالمهٙ اشرتك ل طٍٓدة، وطىل دد لٙ ٍُٔؤٜ طِؤـ حلذت  ـٓؤف  ٕٔؤف طٍٓؤدة 



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

730 

ؼُٓىٛ وخٌٌٓٛ، ؽْذا لثٙل واوح حلن اـذي يَّر اـًّٛ بُٛ وتٌنٓالً ـٓس ؿٙـذي 

د رب يَّر جزءًا لـ اـًّٛ،  لٙ ـيذر ؽحّٓئذ  ؤذا ٓ  شؤَٙل ؽٓؤف حلٔؤف ؼؤ  لٖاخؤذ طّؤ

اـيؤؤؤؤٙيبع، حلو ـًؤؤؤؤ  طؤؤؤؤذر ؿٙ؛ْؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤثالً ؤحؤؤؤؤق ذـؤؤؤؤؽ، ؽْؤؤؤؤذا اـتًٍؤؤؤؤٓؿ و ن ؿؤؤؤؤٙن   

 ييجٌّل تيٌ ه  ٙـًُىٛ، وٓ حلدري  ؾ ٍٔؾ  ذا  ٙـٌُظ حلم  ٙيبيّك؟

  ٙـٌُظ يٙ شٓخ. لداخُٛ:

ٔيؤؿ، ـَؤـ حلطتٍؤد حلن اـتيٌؤ  حلٔؤف ؽٓؤف طٍٓؤدة حل ؤؿ لؤـ طٍٓؤدة، ؽْؤذا اـقاؾؤع  اـمٓخ:

.ًٙ  ؿ  ذدّٙ نٌٔ

؛قاب اـتٌريؼ  ع طٍٓدة وحلخرى  ذا حللر واؾع ٓ لرد ـف حلوًٓ،  ؿ طُ ء  ذًا: ا

اـًُػ ؽرؾقا ؽْؿ لثالً ؿٌروا ا؛ِْٓٛ، ونلّقا  ٌَر ؿ، وحلؽتقا  ٍتؾ رحلسْؿ، ـَـ 

ٓ يٌَؤؤؤرون لؤؤؤثالً اإل ٙوؤؤؤٓٛ اـؤؤؤذيـ يَّؤؤؤرون ر يؤؤؤٛ اهلل ل أخؤؤؤرة، ؿؤؤؤذـؽ ايبيتزـؤؤؤٛ 

َتٌؤؤؤقن  تهؤؤؤُُْٓؿ دون تٌَؤؤؤ  ؿ، اـؤؤؤذيـ يمؤؤؤٙرؿق ؿ ل  ؤؤؤذه اـهؤؤؤالـٛ، ـَؤؤؤّْؿ ي

ؽْؤؤذا حللؤؤر ل اطتٍؤؤٙدي ٓ يًٌّؤؤل حلن يتّؤؤٙؾش ؽٓؤؤف لؤؤـ دٓؤؤٝ تًٍؤؤٓؿ اـيٍٓؤؤدة  غ لْؤؤؿ 

 و غ حل ؿ.

وخؤؤذ لؤؤثالً اـٌحؤؤٝ اـؤؤذي صرؾّؤؤٙه ل إلؤؤس اـٍريؤؤٚ، و ؤؤذا ـيُؤؤف ينؤؤُح ـَٓؤؤقن 

لؤثالً ـٍؤؤقل أٔؤػ ذؿؤؤره حلن ؿؤؤؾ دَؤؿ ٓ  ؤؤد حلن يٍؤرتن  ؤؤف طٍٓؤؤدة، لؤٙذا ٍٔؤؤقل  ٕوـئؤؤؽ 

ؿؤؾ  دطؤٛ وؤالـٛ، وؿؤؾ وؤالـٛ »خٙـٌقا ؾقل اـرسقل صىل اهلل طظ وسُؿ: اـذيـ 

ؽٍؤؤؤٙـقا: ٓ، ـؤؤؤٓس إلؤؤؤر ؿؤؤؤذـؽ،  ّؤؤؤٙك  دطؤؤؤٛ دًؤؤؤّٛ و دطؤؤؤٛ سؤؤؤٓئٛ، ؿؤؤؤ    شل اـّؤؤؤٙر

ًٙ ل إلس دقل دديٝ:   .شلـ سـ ل اإلسالم سّٛ دًّٛ..»ذدّٙ حليه

  ذًا:  ؿ اطتٍدوا خالف  ذا ااديٝ ؽْؾ ٌَٔر ؿ؟
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ذا ؿِثؤؤؤٙل يَِؤؤؤـ حلن يَؤؤقن ـُيٍٓؤؤؤدة اخلٌٌٓؤؤؤٛ  حؤؤد تيٌؤؤؤ  لؤؤؤـ ٓ لؤؤٙ ٌَٔؤؤؤر ؿ، ؽْؤؤ

 ٍُٜٔ طّف ذـؽ اـتيٌ . ٔيؿ.

وـَـ ل ـٌظ اـتًؤٙلح، حللؤٙ يؤرى شؤٓخّٙ حلن  ؤذا يتيؤٙرض لؤع لؤٙ جؤٙء  لداخُٛ:

وطؤؤؤـ حلصؤؤؤحٙ ف وطؤؤؤـ سؤؤؤُػ  ؤؤؤذه إلؤؤؤٛ لؤؤؤـ اـتحؤؤؤذير لؤؤؤـ اـٌؤؤؤدع،  ¢طؤؤؤـ اـرسؤؤؤقل 

تؤؤؤٌَؿ: ادؤؤؤذروا صؤؤؤًٙر ويتِثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا ل ؾؤؤؤقل اـربهبؤؤؤٙري اـؤؤؤذي ٍُٔتِؤؤؤقه ل  يؤؤؤض ؿ

 ايبحد ٙت، ؽٗ ٙ تيقد دتك تن  ؿٌٙرا.

وؾؤؤقل ا ؤؤـ لًؤؤيقد ٕوـئؤؤؽ اـٌّؤؤر اـؤؤذيـ رن ؤؤؿ لتحٍُؤؤع ل ايبًؤؤجد، ؾؤؤٙل ل  

نخر ااديٝ اـذي روى طـ ا ـ لًيقد طـ حلس لقسك، ؾٙل: ؽرحليٜ حلوـئؽ اـٌّر 

 يٍٙتُقّٔٙ يقم اـّْروان.

 ؽٌُظ اـتًٙلح ٓ يرد طُٓف حلي  شَٙل؟ 

حلٔٙ ٓ حلؽْؤؿ لؤـ ؿُِؤٛ اـتًؤٙلح اـتؤل ٍُٔتْؤٙ طؤـ ايبقلؤٕ  ـٓؤف، حلن اـتًؤٙلح  اـمٓخ:

لتيُؤؤؼ  ٙـمؤؤخص ايبيتٍؤؤد، ٓ، اـتًؤؤٙلح يتيُؤؤؼ لؤؤع اـمؤؤخص أخؤؤر ايبيتٍؤؤد، حلي: 

  ّٙك رجالن ـّيرب طـ حلدد ؿ  ٕٔف سٌُل وأخر خٌُل.

اخلٌُؤؤل  ؤؤذا لٌتؤؤدع ؼريؤؤؼ ل اـٌؤؤدع، ؽٕٔؤؤٙ اـًؤؤٌُل حلتًؤؤٙلح ليؤؤف ٓ حلتًؤؤٙلح لؤؤع 

دطٛ، ؽٕؽرق  ع  دطٛ ؼُٓىٛ طىل دد تيٌ ه و ع  دطٛ خٌٌٓٛ، ؽٕٔؤٙ حلتًؤٙلح لؤع اـٌ

 اـٌدع اخلٌٌٓٛ دون اـًُٓىٛ، ٓ، ـٓس  ذا  ق ايبٍنقد.

ايبٍنقد حلٔٙ اـًٌُل حلتًٙلح لع اخلٌُل ل اـٌدطٛ اخلٌٌٓٛ دون اـًُٓىؤٛ،  ؤذا 

 شؤؽ خوؤٕأ اـذي حلؽِْف، ؽؤٗن ؿؤٙن  ّؤٙك وجؤف ـٌُْؤؿ أخؤر، ؽٕٔؤٙ حلطتٍؤد حلن  ؤذا  ؤال

ًٙ طؤؤؤىل ساط لًؤؤؤتٍٓؿ ل ؿؤؤؤؾ لؤؤؤٙ جؤؤؤٙء طؤؤؤـ اهلل  ٕن ايبًؤؤؤُؿ جيؤؤؤٚ حلن يِفؤؤؤ سؤؤؤقي
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ورسقـف، ٓ ؽرق أن حلؾقل ل اـيُِٓٙت  ع ؽريهٛ وسّٛ لٖؿدة، و ؤع ٔٙؽُؤٛ ؿؤؾ 

ًٙ ؿيِؤؾ   ذا و ذا و ذا جيٚ حلن يتٌّٙه ايبًُؿ حلوًٓ ؿٙطتٍٙد حلن  ؤذا لػؤوع، و ٙٔٓؤ

ًٙ طىل  لذ ٚ ذـؽ إطراس ؾٙل: واهلل يٙ رسقل اهللة.. ل ددود لٙ حلذٔٙ  ـٓف نٌٔ

 (  00:  16: 39/ 611) اهلدى والنور / 
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 الػدٚ يف التعاون وع املخالف

لداخُٛ: يٙ شٓخة سٖال نخر و ق إخ : و ؤق حلن  ّؤٙك لؤـ  ؤق سؤُٓط اـًُؤٙن طؤىل 

اـيُؤؤ ء  حٓؤٝؤ ٓ يراطؤؤل ؿٌؤؤ  وٓ صؤؤً ، لؤؤثاًل حلضب طؤؤىل ذـؤؤؽ لثؤؤًٙٓ: 

وصػ  ٕٙشيريٛ حلو ؾٓؤؾ: حلن ليتٍؤده حلشؤيري ؽتجؤده يتيؤرض  ؿؾ لـ  ق

ًٙ ؿثؤ ًا لؤـ  ـف ل ؿتٌف  ٕؾٌح إؾقال، ؽّريد ٔنٓحٛ هلذا اـرجؾ، خنقصؤ

اـّٙس اؼرتوا  ف حلو يٍقـقن: حلن ؽٓف س ت اـنٙاع، ؽّريد حلن تّنحف يٙ 

 شٓخة تقجف ـف ٔنٓحٛ. 

ذؿر ؿؤؾ لًؤُؿ  ؤ  ؽٓؤف لؤـ ٔيؿ، جزاك اهلل خ ، حلٔٙ حلطتٍد حلن اـيدل حلن ي اـمٓخ:

خ  وصقاب، وحلن يذؿر    ؽٓف لؤـ خوؤٕ وٓ حلؾؤقل: لؤـ ذأ ٕن اـػؤ حلخؤص لؤـ 

ًٙ، ؾؤؤد يَؤؤقن  اخلوؤؤٕ، حلٔؤؤٙ حلطتٍؤؤد حلن  ؤؤذا اـمؤؤخص ايبمؤؤٙر  ـٓؤؤف ل اـًؤؤٖال ـؤؤٓس ؽٍْٓؤؤ

ًٙ وـَـ اـنالح رء واـٌٍف رء نخر.  صٙا

اـيُؤؤؿ حلن يَؤؤقن وـيُؤؤف  ًؤؤـ س حلن حلذؿؤؤر  يٙؾٌؤؤٛ اـنؤؤالح اـؤؤذي   يٍؤؤرتن ليؤؤف 

طٙؾٌٛ  ذا اـنٙـح حلن  َؿ طىل ًٌٔف  ٙإلطدام، ؿ  دد ّٙ طُٓف اـنالة واـًالم 

ل ااؤؤؤديٝ اـنؤؤؤحٓح ايبتٌؤؤؤؼ طُٓؤؤؤف  ؤؤؤع اـٌخؤؤؤٙري ولًؤؤؤُؿ لؤؤؤـ دؤؤؤديٝ حلس  ريؤؤؤرة 

ؿؤٙن ؽؤِٓـ ؾؤؤٌَُؿ رجؤؾ ؾتؤؾ تًؤؤيٛ »: ¢ريض اهلل تيؤٙغ طّؤف ؾؤٙل: ؾؤؤٙل رسؤقل اهلل 

ًٙ، وحلراد حلن يتؤؤقب ؽًؤؤٕل    شطؤؤـ حلطُؤؤؿ حل ؤؤؾ إرض؟ ؽؤؤدل طؤؤىل را ؤؤٚوتًؤؤيع ًٌٔؤؤ

حلي: طٌؤؤؤد صؤؤؤٙـح لّؤؤؤزو طؤؤؤـ اـّؤؤؤٙس ـيٌؤؤؤٙدة اهلل طؤؤؤىل صؤؤؤريٍتْؿ يقلئؤؤؤٍذ لؤؤؤـ اـرت ؤؤؤٚ: 
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ًٙ ؽْؾ يل لـ تق ٛ؟ ؾٙل: ؾتُٜ تًؤيٛ » ؽجٙء  ـٓف وؾٙل: حلٔٙ ؾتُٜ تًيٛ وتًيع ًٌٔ

ًٙ وتًٕل  ؾ ـؽ لـ تق ٛ؟ ٓ تق ٛ ـؽ، ؽٍتُف وحلؿِؾ  ؤف اـيؤدد ايبٙلؤٛ   شوتًيع ًٌٔ

ًٙ ل تق تؤؤف، ـَؤؤـ وي ٌؤؤدو لؤؤـ تهؤؤٙطٓػ اـٍنؤؤٛ وسؤؤٓٙؾْٙ حلن رجؤؤالً ؽيؤؤالً ؿؤؤٙن فُنؤؤ

ًٙ يدـف طىل ايبّْٞ اـذي يًٌّل طُٓف حلن يّْجف:  ؽُؿ يزل يًٕل دتؤك دل »يريد طٙيب

طؤؤىل طؤؤٙ  ؽجؤؤٙء  ـٓؤؤف وؾؤؤٙل ـؤؤف:  ين ؾتُؤؤٜ لٙلؤؤٛ ٌٔؤؤس  ًؤؤ  دؤؤؼ، ؽْؤؤؾ يل لؤؤـ تق ؤؤٛ؟ 

 - ؤذا جؤقاب اـيؤٙ   -ض سؤقء ؾٙل: ولـ  قل  ّٓؽ و ؤع اـتق ؤٛ؟ة وـَّؤؽ  ؤٕر

ؽخؤرج يِفؤ وجؤٙءه إجؤؾ ل   شؽٙخرج لّْٙ  غ إرض اـٌالٔٓؤٛ اـنؤٙـح حل ُْؤٙ

اـوريؼ ؽتّٙزطتف لاللَٛ اـرمحٛ ولاللَٛ اـيذاب ؿؤؾ يؤدطل حلٔؤف لؤـ دٍؤف، ؽٕرسؤؾ 

اهلل  ـؤؤْٓؿ لُؤؤؽ  َؤؤؿ  ٓؤؤّْؿ ؽٍؤؤٙل هلؤؤؿ: ؾًٓؤؤقا لؤؤٙ  ّٓؤؤف و ؤؤع ؿؤؤؾ لؤؤـ اـٍؤؤريتع اـتؤؤل 

ؾنؤؤؤد  ـْٓؤؤؤٙ، ؽؤؤؤٗغ حلهيؤؤؤ  ؿؤؤؤٙن حلؾؤؤؤرب ؽؤؤؤٕاٍقه  ٕ ُْؤؤؤٙ، ؽٍٙسؤؤؤقا  خؤؤؤرج لّْؤؤؤٙ واـتؤؤؤل

 ؽقجدوه حلؾرب  غ اـٍريٛ اـتل خرج  ـْٓٙ ؽتقـٜ لاللَٛ اـرمحٛ  خراج رودف.

ًٙ،  ؤق ٓ  ًٙ ؿؤ  ٔرجؤق ؽْؤق ـؤٓس ؽٍْٓؤ اـمٙ د: حلضـ حلن  ؤذا اـرجؤؾ  ذا ؿؤٙن صؤٙا

 لؤؤـ اـّؤؤٙس يتنؤؤقر و ؤؤذا ـؤؤٓس  ؤؤق ؽريؤؤدًا، و ؤؤذه حلضؤؤـ حل ؤؤٙ ؽٙلؤؤدة لِْؤؤٛ جؤؤدًا، ؿثؤؤ 

يٌرؾؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤع اخلوؤؤؤؤٕ ل اـٌؤؤؤؤروع و ؤؤؤؤذا اصؤؤؤؤوالح يٌرؾؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤع اخلوؤؤؤؤٕ ل اـٌؤؤؤؤروع 

واخلوٕ ل إصقل، ؽٍٓقـقن: اخلوؤٕ ل اـٌؤروع لًتٌؤر  ذا صؤدر لؤـ اجتْؤٙد، حللؤٙ 

 اخلوٕ ل إصقل ؽً  لًتٌر،  ذا خوٕ.

واـًؤؤٌٚ حلوًٓ: ٓ دـٓؤؤؾ طؤؤؤىل  ؤؤذا اـتًٍؤؤٓؿ، حلطّؤؤؤل: تًٍؤؤٓؿ اـػؤؤييٛ  غ حلصؤؤؤقل 

 روع، وترتٓٚ  ذا ااَؿ طىل  ذا اـتًٍٓؿ  ذا ٓ حلصؾ ـف.وؽ

ًٙ: إدـؤؤٛ حلو  يهؤؤْٙ طؤؤىل إؾؤؤؾ تٖؿؤؤد حلن اإلًٔؤؤٙن ـؤؤق حلخوؤؤٕ دتؤؤك ؽؤؤٓ  يتيُؤؤؼ   ٙٔٓؤؤ

ًٙ، وحلؿؤؤرب دـٓؤؤؾ طؤؤىل ذـؤؤؽ: دؤؤديثٙن ا ّؤؤٙن يَِؤؤـ أن حلن   ٙـيٍٓؤؤدة ؽْؤؤق ليؤؤذور حليهؤؤ
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ه دٓؤؤؤؤّ  حلهدمهؤؤؤؤٙ هدًا، ااؤؤؤؤديٝ إول: دؤؤؤؤديٝ ذاك اـرجؤؤؤؤؾ اـؤؤؤؤذي بؤؤؤؤع حلوٓد

حلي حلب ؿّؤؤٜ ـَؤؤؿ؟ ؾؤؤٙـقا: خؤؤ  حلب، ؾؤؤٙل: ؽؤؤٗين لؤؤذٔٚ »ديؤه ايبؤؤقت ؽٍؤؤٙل هلؤؤؿ: 

ًٙ شديدًا، ؽٗذا حلٔٙ لؤٜ ؽخؤذوين ودرؾؤقين  لع رس وـئـ ؾدر اهلل طظ ـٓيذ ّل طذا 

ؽُؤؤؤ  لؤؤؤٙت  ش ٙـّؤؤؤٙر،  ؤؤؤؿ خؤؤؤذوا ٔنؤؤؤٌل ؽؤؤؤذروه ل اـؤؤؤريح واـّنؤؤؤػ اـثؤؤؤٙين ل اـٌحؤؤؤر

قر ل ا؛قر واـٌيد طـ اـػؤع حل يؤد لّْؤٙ: ٌٔذوا ؽٓف  ذه اـقصٓٛ اـتل ر   ٓ يتن

ًٙ ؽَٙن، ؽٍٙل اهلل طز وجؾ ـف: حلي طٌؤدية لؤٙ » ؽٍٙل اهلل طز وجؾ ـذراتف: ؿقين ؽالٔ

 .شمحُؽ طىل لٙ ؽيُٜ؟ ؾٙل: رس خمٓتؽ، ؾٙل: اذ ٚ ؽٍد ؼٌرت ـؽ

ؽْذا ؿٌر ٓ شؽ حلٔف ؿٌر، ٕٔف حلوص هبذه اـقصؤٓٛ ا؛ؤٙلرة  زطِؤف: ـٓهؤؾ طؤـ 

ِيَىؤؤَٙم ﴿ٍقـؤؤف تيؤؤٙغ: ر ؤؤف، يؤؤذؿرٔٙ   ـْ ؤؤِل ا ـْ ُ ْ َٙل َلؤؤ ُف َؾؤؤ ؤؤ ٍَ ُْ ؤؤ َخ َِٔزَ ثَاًل َو َّؤؤٙ َلؤؤ ـَ َب  َوَضَ

ٓؿٌ  َل َرِلؤؤ ؽْؤؤذا اـرجؤؤؾ يهؤؤِـ  ؤؤذه اـقصؤؤٓٛ حلن اهلل طؤؤز وجؤؤؾ ؼؤؤ  ؾؤؤٙدر  [61]يرر :﴾َوِ ؤؤ

ًٙ وخٙصٌؤؤف،  ًٙ، ـَؤؤـ اهلل حلدٓؤؤٙه وؾؤؤٙل ـؤؤف: ؿؤؤـ ؽالٔؤؤ طؤؤىل حلن ييٓؤؤده ؿؤؤ  ؿؤؤٙن  ػؤؤًا سؤؤقي

ُؤٓؿ  ؤ  ل اـنؤدور طؤرف لؤـ  ؤذا اإلًٔؤٙن حلٔؤف لؤٙ ؽيؤؾ ـَـ اهلل طؤز وجؤؾ و ؤق اـي

ؽيُتؤف حلٔؤؤف ؿؤؤٙن جٙدؤؤدًا ـٌُيؤٝ وـُّمؤؤقر و ٔؤؤ  ؿؤؤٙن اخلؤقف لؤؤـ اـيؤؤذاب ايبؤؤدخر ـؤؤف 

 وايبيرتف  ق  ف وحلٔف لًتحؼ ـف حلطِك  ن تف ؽٕوص هبذه اـقصٓٛ ا؛ٙلرة.

ًٙ لْؤؤؤؿ جؤؤدًا وـؤؤؤف طالؾؤؤؤٛ  حللؤؤٙ ااؤؤؤديٝ اـثؤؤٙين ؽْؤؤؤق ؾقـؤؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤؤالم، و ؤؤذا حليهؤؤؤ

ًٙ  ٙـس طديدة سٌٍٜ و ؤق ؾقـؤف طُٓؤف اـًؤالم:   ًِٕـٛ حل ؾ اـٌرتة، و ذه هلٙ صٌي

لؤؤٙ لؤؤـ رجؤؤؾ ل  ؤؤذه إلؤؤٛ لؤؤـ هيؤؤقدي حلو ٔقؤؤاين يًؤؤِع س  ؤؤؿ ٓ يؤؤٖلـ س  ٓ »

 ذًا:  ٖٓء اـذيـ   يًِيقا  ٙـرسقل طُٓف اـًالم ولؤٙتقا ؿٌؤٙرًا لؤٙتقا   شدخؾ اـّٙر

ًٙ ل لػؿع ٓ ييذ قن طىل ذؿْؿ وطىل و الهلؿ،  ؾ حلؾقل حلؿثر لـ ذـؤؽ تٌٍْؤ

ييّؤؤؤؤؤل:  حٍٍٓتؤؤؤؤؤلأ ّٕٔؤؤؤؤؤٙ  ن تنؤؤؤؤؤقرٔٙ حلن  يؤؤؤؤؤض  شيًؤؤؤؤؤِع س»ؾقـؤؤؤؤؤف طُٓؤؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤؤالم: 
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ديؤؤٙٔٓع ونلّؤؤقا ٙإورو ٓؤؤع: ؿٙـربيوؤؤٙن وإيبؤؤٙن وحللثؤؤٙهلؿ اؤؤـ تؤؤٕ روا  ؤؤدطقة اـٍ

ديؤٙن، و ؤق اـؤذي ؿؤٙن ٙ، وحلن حلدؤد ؿ  يؤٝ ل ؾ¢ ٕن  ّؤٙك حلٌٔٓؤٙء  يؤد رسؤقل اهلل 

 ًٙ ديؤؤٙين،  ؤؤؿ دؤؤرف اسؤؤِف ؽجيُؤؤف: ٙل ٔمؤؤٕتف إوغ:  ِؤؤ زا ؼؤؤالم حلمحؤؤد اـٍ ليروؽؤؤ

حلمحؤؤؤد ـًٙيؤؤؤٛ ل ًٌٔؤؤؤف ليروؽؤؤؤٛ، اـمؤؤؤٙ د:  ؤؤؤٖٓء إيبؤؤؤٙن واـربيوؤؤؤٙن اـؤؤؤذيـ وؤؤؤُُقا 

 ٙسؤؿ دطؤقة اإلسؤؤالم حلن اإلسؤالم يٍؤؤرر  ؤلء حلٌٔٓؤؤٙء  يؤد اـرسؤؤقل طُٓؤف اـًؤؤالم وحلن 

ًٙ اسؤِف ا؛ؤـ وـؤف  ذا حلدد ؿ: ل زا ؼالم حلمحد اـٍديٙين، وحلن اإلسال م يَّر خٍُ

ايبقاصٌٙت ايبيروؽٛ ل اـَتؤٙب واـًؤّٛ  غ نخؤره،  ؤٖٓء  ؤال شؤؽ حل ؤؿ وؤُقا، 

ًٙ؟   ٓ،  ذًا:  ذا ااديٝ ييوّٓٙ: ا؛قاب:ـَّْؿ  ؾ سِيقا  ف طُٓف اـًالم دٍ

ًٙ ؽْؤؿ ـًٓؤقا ليؤذ ع، هلؤؿ ليٙلُؤٛ ليروؽؤٛ ل  حلوًٓ: لـ   تًٌُْؿ اـؤدطقة لوٍُؤ

 ٍٓٙلٛ.طرصٙت يقم اـ

ًٙ:  ذا  ًُتْؿ دطقة اإلسالم مُحَ  ًٙ ٓ يٖاخذون د  ٌَ لُ  ةّ  ًَ ؽٛ لُ رّ  ٙٔٓ ـٛ ؽ لّقا هبٙ حليه

طُْٓؤؤٙ،  ذًا اـتٌريؤؤؼ  ؤؤع إصؤؤقل واـٌؤؤروع  ؤؤذا أحؤؤراف طؤؤـ اـَتؤؤٙب وطؤؤـ اـًؤؤّٛ، 

ن  ذا إخ اـنٙـح  ن شٙء اهلل جيٚ حلن ينُح طُِف طىل إؾؾ ل  ـذـؽ حلؾقل: 

ًٙ ل ؾهؤؤٓٛ لؤؤٙ لؤؤـ اـيٍٙلؤؤد:  ؽتؤؤقاه ا؛ؤؤٙلرةأ ٕن ؿؤؤقن اـرجؤؤؾ اـيؤؤٙ  اـٌٙوؤؤؾ لّحرؽؤؤ

ؿٕٙس ء واـنٌٙت ؤحق ذـؽ اٙ وؾؤع ؽٓؤف  يؤض إشؤٙطرة و يؤض ايبٙتريديؤٛ، 

ؽؤؤَِٓـ حلن يَؤؤقن ذـؤؤؽ  ٙجتْؤؤٙد لؤؤّْؿ وـؤؤٓس  ًؤؤقء ؾنؤؤد لؤؤّْؿ، ؽؤؤال جيؤؤقز  صؤؤالق 

يٌؤرق  ؤع   ذا اـٍقل  ٓ لٍٓدًا: لـ طُؿ ااؼ  ؿ أحرف طّف ؽْق ؿذا وؿذا،  ؤؿ ٓ

لؤؤـ أحؤؤرف ل لًؤؤٕـٛ إسؤؤ ء واـنؤؤٌٙت حلو لؤؤٙ يتيُؤؤؼ  ٙـيٍٓؤؤدة و ؤؤع لؤؤـ أحؤؤرف 

ل دَؤؤؤؤؤؿ ذطؤؤؤؤؤل، لؤؤؤؤؤثالً: لؤؤؤؤؤـ طؤؤؤؤؤرف حلن ااؤؤؤؤؤؼ لؤؤؤؤؤثالً: حلن خؤؤؤؤؤروج اـؤؤؤؤؤدم ٓ يؤؤؤؤؤٍّض 

اـقوؤؤؤقء، و ؤؤؤق يهؤؤؤؾ يقؤؤؤ لَؤؤؤٙ رًا ـددـؤؤؤٛ، وطؤؤؤىل ذـؤؤؤؽ ؽٍؤؤؤس ولؤؤؤٙ حلؿثؤؤؤر ايبًؤؤؤٙلؾ 
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َؤؤؤقن حل ر ؤؤؤٙ ل ايبجتِؤؤؤع اـٌرطٓؤؤؤٛ اـتؤؤؤل اختُؤؤؤػ ؽْٓؤؤؤٙ اـيُؤؤؤ ء واـتؤؤؤل  يهؤؤؤْٙ ؾؤؤؤد ي

  ؽًٙدًا حلؿثر  َث  لـ  يض ايبًٙلؾ اـتل  ل تتيُؼ ؽٍط ل اـيٍٓدة.

ترىة لـ حلَٔؤر ؿؤٌيض إدؤزاب اـٍٙلِؤٛ اـٓؤقم طؤىل إرض اإلسؤاللٓٛ.. حلَٔؤر 

طؤؤذاب اـٍؤؤرب، تؤؤرىة  ؤؤذا ضره حلؿثؤؤر حلم ذـؤؤؽ اـؤؤرحلي اـٌٍْؤؤل اـؤؤذي يٍؤؤقل:  ن اـٌتؤؤٙة 

هلؤؤٙ حلن تؤؤزوج ًٌٔؤؤْٙ  ًٌّؤؤْٙ دون  ذن وـْٓؤؤٙ ايبًؤؤُِٛ  ذا  ًُؤؤٜ سؤؤـ اـرشؤؤد ؽٓجؤؤقز 

ًٙ ـُحؤؤديٝ؟ حلي اـؤؤرحليع حلشؤؤد  ؽًؤؤٙدًا ل ايبجتِؤؤع؟  ٕول اـؤؤذي حلَٔؤؤر طؤؤذاب اخالؽؤؤ

اـٍؤؤرب حلم  ؤؤذا اـؤؤذي حلَٔؤؤر ذط  ذن اـؤؤقيل؟ ٓ شؤؤؽ حلن  ؤؤذا حلؿثؤؤر ؽًؤؤٙدًا، ـَؤؤـ  ؤؤذا 

ُتْؿ ﴿اسِف ؽروع وذاك حلصقل:  ْٔ قَ ٙ حَل ُِ ُْٓت  ِ ٓ  حَلْسَ ٌء َس َونَ ُٙ ُؿْؿ َلٙ حَلٔؤَزَل اهلل ُ  ِْن ِ َل  ِ

َوٙنٍ  ُْ ـْ ُس ٙ ِل  وهبذا اـٍدر ؿٌٙيٛ، وااِد هلل رب اـيٙيبع.  [23]النجم:﴾هِبَ

 جزاك اهلل خ .  لداخُٛ:

 ( 00:  32: 23/  635) اهلدى والنور / 

 (00:  40: 35/  635) اهلدى والنور / 
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 زأٙ الػٗخ فٗىَ ال ٖرتحي عمٜ العمىاء  

 يف أخطاء عكدٖٛ الرَٖ ٔقعٕا

اـًؤؤٖال: لؤؤٙ ؾؤؤقـَؿ يؤؤٙ شؤؤٓخ ؽؤؤِٓـ يٍؤؤقل: ٓ يؤؤرتدؿ طؤؤىل لؤؤـ خؤؤٙـػ طٍٓؤؤدة اـًؤؤُػ 

ؿٙـّقوي وا ـ دجر وا ـ دزم وا ـ ا؛قزي وؼ  ؿ، ولـ ايبيٙسيـ 

سٓد ؾوٚ ودًـ اـٌّٙ لع حلَٔؿ تيُِقن لٙ طّد اـٌّٙ ل لذؿرات اـدطقة 

 ؟شضالل اـٍرنن»واـداطٓٛ وطّد سٓد ؾوٚ ل 

ٔحؤؤؤـ ٔيتٍؤؤد حلن اـرمحؤؤؤٛ حلو  يٌؤؤؤٙرة حلصؤؤح اـؤؤؤدطٙء  ٙـرمحؤؤٛ جؤؤؤٙلز ـَؤؤؤؾ : ا؛ؤؤقاب

لًؤؤُؿ ومحرلؤؤٛ طؤؤىل ؿؤؤؾ ؿؤؤٙؽر، ؽؤؤٙ؛قاب  ؤؤذا يتٌؤؤرع طؤؤىل اطتٍؤؤٙد يٍؤؤقم ل ٌٔؤؤس 

اـمؤؤؤخص، ؽِؤؤؤـ ؿؤؤؤٙن يؤؤؤرى حلن  ؤؤؤٖٓء اـؤؤؤذيـ سؤؤؤِقا ل اـًؤؤؤٖال ول حللثؤؤؤٙهلؿ، يؤؤؤرى 

ٌرة، قز اـدطٙء هلؿ  ٙـرمحؤٛ و ؤٙيبًجيحل ؿ لًُِقن ؽٙ؛قاب طرف اٙ سٌؼ حلٔف 

ولـ ؿٙن يرى ٓ سِح اهلل حلن  ٖٓء ايبًُِع اـذيـ ذؿروا ل اـًؤٖال  ؤؿ ـًٓؤقا 

 لـ ايبًُِع ؽال جيقز اـرتدؿ طُْٓؿأ ٕن اـرمحٛ ؾد درلٜ طىل اـَٙؽريـ.

  ذا  ق ا؛قاب  ٙـًٌّٛ يبٙ جٙء ل اـًٖال.

طىل حلسٙس يٍقـقن  ؿ حلن لّْٞ اـًُػ حل ؿ ؿٙٔقا ٓ يرتمحقن طىل  لداخُٛ:

ؾ اـٌؤؤدع، ؽٌٙـتؤؤٙيل ييؤؤدون  ؤؤٖٓء اـؤؤذيـ ذؿؤؤروا ل اـًؤؤٖال لؤؤـ حل ؤؤؾ اـٌؤؤدع، ؽْؤؤؿ حل ؤؤ

 لـ  ذا اـٌٙب ٓ يرتمحقن طُْٓؿ.
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ٔحـ أن ؾُّٙ ؿُِٛ، اـرمحٛ  قز ـَؾ لًؤُؿ وٓ  ؤقز ـَُؤٙؽر،  ؤؾ  اـمٓخ:

  ذا اـَالم صحٓح حلم ٓ؟

 صحٓح. لداخُٛ:

ًٙ ؽٙـًؤؤؤؤٖال اـثؤؤؤؤٙين ؼؤؤؤؤ  وارد، و ن  اـمؤؤؤؤٓخ: ؿؤؤؤؤٙن ؼؤؤؤؤ  صؤؤؤؤحٓح  ن ؿؤؤؤؤٙن صؤؤؤؤحٓح

 ؽٙيبّٙؾمٛ واردة.

 طؤؤؤىل  ؤؤؤٖٓء اـؤؤؤذيـ يوُؤؤؤؼ طُؤؤؤْٓؿ  يهؤؤؤْؿ حل ؤؤؤؿ لؤؤؤـ حل ؤؤؤؾ اـٌؤؤؤدع، حلٓ ىل  َنؤؤؤ حلٓ يُ 

 طُؤؤؤؤْٓؿ صؤؤؤؤالة ايبًؤؤؤؤُِع ولؤؤؤؤـ طٍٙلؤؤؤؤد اـًؤؤؤؤُػ اـتؤؤؤؤل تقار ْؤؤؤؤٙ اخلُؤؤؤؤػ طؤؤؤؤـ ىل  َنؤؤؤؤ يُ 

اـًُػ حلٔؤف ينؤىل وراء ؿؤؾ  ؤر وؽؤٙجر وينؤىل طؤىل ؿؤؾ  ؤر وؽؤٙجر، حللؤٙ اـَؤٙؽر ؽؤال 

 ينىل طُٓف.

ء اـذيـ ٓ حلرى اـًٖال اـثٙين دقهلؿ حل ؿ لـ حل ؾ اـٌدع،  ؾ ينؤىل  ذًا:  ٖٓ

 طُْٓؿ حلم ٓ ينىل طُْٓؿ؟

ٓ حلريد حلن حلدخؾ ل ٍٔٙش  ٓ  ذا اووررت  غ ذـؽ، ؽٗن ؿٙن ا؛ؤقاب  ؤٕ ؿ 

 طُؤؤؤْٓؿ أتْؤؤؤك ايبقوؤؤؤقع و  يٌؤؤؤؼ ـًُؤؤؤٖال اـثؤؤؤٙين محؤؤؤؾ لؤؤؤـ اإلطؤؤؤراب ؿؤؤؤ  ىل  َنؤؤؤ يُ 

 ٝ لٌتقح ووارد.يٍقل اـّحقيقن، و ٓ ؽِجٙل اـٌح

صٓٚ واـذي يٍقل يٙ شٓخ ٓ ينىل طُْٓؿ طىل حلسٙس حل ؤؿ لؤـ حل ؤؾ  لداخُٛ:

 اـٌدع، ؽَٓػ يَقن ا؛قاب طّدك؟

 لٙ  ق اـدـٓؾ؟ اـمٓخ:

يًؤؤتدل  ٙـًؤؤُػ، لؤؤثالً يٌؤؤرق  ؤؤع اـًٌؤؤؼ واـٌجؤؤقر وحل ؤؤؾ اـٌؤؤدع اـؤؤذيـ  لداخُؤؤٛ:

جيٙـًؤؤق ؿ  يٌتؤؤدطقن ل اـؤؤديـ، ولؤؤٙ ؿؤؤٙن حل ؤؤؾ اـًؤؤُػ ينؤؤظ لؤؤع حل ؤؤؾ اـٌؤؤدع وٓ
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 وٓ يٖاؿُق ؿ وٓ يمٙر ق ؿ، ؽِـ  ذا اـٌٙب  ق يٍقل  ذا اـفء.

 ددت، ؽٙٔتٌف. اـمٓخ:

 لٙذا ؿٙن اـًٖال؟

 طـ اـنالة طُْٓؿ؟ لداخُٛ:

ٓ، ودؤؤؤؼ ـؤؤؤؽ حلن حتٓؤؤؤدأ ٕٔؤؤؤؽ حلصُؤؤؤٜ ا؛ؤؤؤقاب ل ؼؤؤؤ  جؤؤؤقاب، ؿؤؤؤٙن  اـمؤؤؤٓخ:

ي: لـ يٍقل لٙ  ق اـدـٓؾ؟ حلٜٔ ذؿرت اـدطقى، واـدطقى ؼ  اـدـٓؾ، حل اـًٖال:

  ٔف ٓ ينىل طىل ايبًُؿ ايبٌتدع، لٙ  ق اـدـٓؾ؟

  ق لٙ طّده دـٓؾ  ٓ  س ؽٍط يًتدل  ٌيؾ اـًُػ. لداخُٛ:

 حل ق دـٓؾ ؽيؾ اـًُػ؟ اـمٓخ:

  َذا يٍقل. لداخُٛ:

 صٓٚ، حليـ  ذا اـدـٓؾ؟ اـمٓخ:

  ق ٓ يذؿر، ـَـ اـَالم دالً  يَقن طٙم ل  ذا إلر. لداخُٛ:

اـًؤؤؤُػ حلـؤؤؤٓس ؿؤؤؤٙٔقا يٍؤؤؤٙصيقن  يؤؤؤض إشؤؤؤخٙص  ؤؤؤذٔٚ لؤؤؤٙ حلو  صٓؤؤؤٚ، اـمؤؤؤٓخ:

 ـٌدطٛ لٙ، ؽْؾ ليّك ذـؽ حل ؿ ؿٌرو ؿ؟

 ٓ. لداخُٛ:

  ذًا: دَِقا  ٗساللف. اـمٓخ:

  ىل. لداخُٛ:
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صٓٚ، ٔحـ لٙ طّدٔٙ وسط  ع لًؤُؿ وؿؤٙؽر، ييّؤل لؤٙ طّؤدٔٙ ؿٙيبيتزـؤٛ  اـمٓخ:

ِع، و لٙ ؿٙؽر ؽٓيٙلؤؾ ليٙلُؤٛ لّزـٛ  ع ايبّزـتع،  لٙ لًُؿ ؽٓيٙلؾ ليٙلُٛ ايبًُ

 اـَٙؽريـ.

 ؿ يؤٙ حلخؤل  ؤٙرك اهلل ؽٓؤؽ  ؤذه  ؤرد دطؤقى، حلن اـًؤُػ لؤٙ ؿؤٙٔقا ينؤُقن طؤىل 

طٙلؤؤؤٛ ايبٌتدطؤؤؤٛ، وطؤؤؤىل ؿؤؤؤؾ ايبٌتدطؤؤؤٛ،  ؤؤؤذه  ؤؤؤرد دطؤؤؤقى تٍؤؤؤقم ل حلذ ؤؤؤٙن  يؤؤؤض 

اـّؤؤؤؤٙس اـوٌٓؤؤؤؤع اـؤؤؤؤذيـ يٕخؤؤؤؤذون ايبًؤؤؤؤٙلؾ  حؤؤؤؤ س و يٙصٌؤؤؤؤٛ ؼؤؤؤؤ  لٍرؤؤؤؤؤٛ  ؤؤؤؤٙـيُؿ 

، وحلٔٙ ؾدلٜ ـؽ دٍٍٓٛ ٓ بتُػ ¢ؾٙل اهلل ؾٙل رسقل اهلل اـنحٓح اـٍٙلؿ طىل 

ؽْٓؤؤٙ ا ّؤؤٙن، و ؤؤل  لؤؤٙ لًؤؤُؿ و لؤؤٙ ؿؤؤٙؽر، ؽٙيبًؤؤُؿ لْؤؤ  ؿؤؤٙن شؤؤٕٔف، ينؤؤىل ويؤؤقرث 

ويؤؤقرث ويًًؤؤؾ ويٌَؤؤـ ويؤؤدؽـ ل لٍؤؤٙ ر ايبًؤؤُِع، و ن   يَؤؤـ لًؤؤًُ  ٌٔؤؤذ ٌٔؤؤذ 

ؾ  ُلَنؾ  لؤٙ اـّقاة ودؽـ ل ؾٌقر اـَٙؽريـ، ـٓس طّدٔٙ رء وسط، ـَـ  ن   ُيَن 

حلو طٙ  لٙ طىل لًُؿ لؤٙ ؽؤذـؽ ٓ ييّؤل حلن اـنؤالة طُٓؤف ٓ  ؤقز، و ٔؤ  ييّؤل حلٔؤف 

يرلل  غ دَِٛ ؾد ٓ تتحٍؼ  ذه ااَِٛ  ً ه، لثؾ إدٙديٝ اـذي ٓ  د حلٔؽ 

ًٙ لّْؤؤؤؤؤٙ اـتؤؤؤؤؤل يٍؤؤؤؤؤقل اـرسؤؤؤؤؤقل طُٓؤؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤؤالم ل  يهؤؤؤؤؤْٙ:  صؤؤؤؤؤُقا طؤؤؤؤؤىل  »تؤؤؤؤؤذؿر شؤؤؤؤؤٓئ

تؤرى نـرسؤقل ايبِتّؤع طؤـ اـنؤالة طؤىل لًؤُؿ  لٙ صىل اـرسقل طُٓف،  شصٙدٌَؿ

حل ؤؤؤؿ حلم اـيؤؤؤٙ  اـًؤؤؤٌُل  ذا التّؤؤؤع لؤؤؤـ اـنؤؤؤالة طؤؤؤىل ايبًؤؤؤُؿ حل ؤؤؤؿ، ؾؤؤؤؾ يل، لؤؤؤٙ  ؤؤؤق 

 إ ؿ؟

 .¢ترك اـٌّل  لداخُٛ:

ًٙ، ؽؤؤؤؤٗذا ؿؤؤؤؤٙن تؤؤؤؤرك اـرسؤؤؤقل اـنؤؤؤؤالة طؤؤؤؤىل لًؤؤؤؤُؿ ٓ يؤؤؤؤدل حلن ترؿؤؤؤؤف  اـمؤؤؤٓخ: دًؤؤؤؤّ

ئذ ترك طٙ  لـ طُ ء ـُنالة طُٓف، حلٔف ٓ جيقز اـنالة طُٓف، ؽِـ  ٙب حلوغ دّٓ

اـًُػ اـنالة طىل لًُؿ لٌتدع حلٔف ٓ يدل طىل حلٔف ٓ ينىل طُٓؤف،  ؤؿ  ن دل حلٔؤف 
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ٓ ينىل طُٓف ؽْؾ ليّك ذـؽ حلٔف ٓ يدطك ـؤف  ٙـرمحؤٛ وايبًٌؤرة لؤٙ دام حلّٔؤٙ ٔيتٍؤد 

 حلٔف لًُؿ؟

 ذًا:  ٙختنؤؤٙر التّؤؤٙع  يؤؤض اـًؤؤُػ طؤؤـ اـنؤؤالة طؤؤىل  يؤؤض ايبًؤؤُِع  ًؤؤٌٚ 

ؽ ٓ يٌّؤؤل ذطٓؤؤٛ اـنؤؤالة طؤؤىل ؿؤؤؾ لًؤؤُؿ ٕن  ؤؤذا لؤؤـ  ؤؤٙب اـزجؤؤر  دطؤؤٛ هلؤؤؿ ؽؤؤذـ

واـتٕديٚ ٕلثٙـف ؿ  ؽيؾ اـرسقل طُٓف اـًؤالم ل اـؤذي   ينؤؾ طُٓؤف، وـؤٓس ـؤف 

ذٔٚ  ٓ حلٔف لٙت وطُٓف ديـ، واـًٙل ولـ اـًِّٓؤٛ ؤحؤق ذـؤؽ، ؽؤٗذًا  ؤذا آلتّؤٙع، 

اك ٓ يؤدٓن طؤىل حلٔؤف حل ؿ لـ التّٙع  يض اـًُػ، ؽْذا وذ ¢حلي التّٙع اـرسقل 

 ٓ جيقز اـنالة طىل ايبًُؿ ايبٌتدع.

ًٙ ؿؤؤ  جيؤؤٚ حلن   ؤؤؿ  ّؤؤٙ ٓ  ؤؤد لؤؤـ  حؤؤٝ، جيؤؤٚ حلن ٔيؤؤرف لؤؤـ  ؤؤق ايبٌتؤؤدع،  ٙلؤؤ

ٔيرف لـ  ق اـَٙؽر، ؽّْٙ سٖال ؿؤ  يٍقـؤقن اـٓؤقم يوؤرح ًٌٔؤف:  ؤؾ ؿؤؾ لؤـ وؾؤع 

ف حلم ل اـٌَؤر وؾؤع اـٌَؤؤر طُٓؤف وؿؤذـؽ ؿؤؤؾ لؤـ وؾؤع ل اـٌدطؤؤٛ وؾيؤٜ اـٌدطؤٛ طُٓؤؤ

 إلر ـٓس ؿذـؽ؟

ًٙ ؽؤال  ؤد لؤـ   ذا ؿٙن ا؛ؤقاب ـؤٓس ؿؤذـؽ ِٔيضؤ ل ايبقوؤقع، و ن ؿؤٙن خٙؽٓؤ

  ٓٙٔف، حلطٓد ايبًٕـٛ  فء لـ اـتٌنٓؾ:

يريد هبٙ صؤٙدٌْٙ  ¢لٙ  ل اـٌدطٛ؟  ل إلر ااٙدث طىل خالف سّٛ اـٌّل 

ًٙ  غ اهلل تٌٙرك وتيٙغ، ؽْؾ ؿؾ لـ ا تدع  دطٛ يَقن  ًٙ؟حلن يزداد تٍر   لٌتدط

 حلريد حلن حلسِع ا؛قاب  ٙختنٙر، ٓ،  ىل؟

 ٓ. لداخُٛ:

  ذًا: لـ  ق ايبٌتدع؟ اـمٓخ:
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 اـذي تٍٙم طُٓف ااجٛ ويق  يد ذـؽ طىل  دطتف؟ لداخُٛ:

ًٙ، ؽْؤؤٖٓء اـؤؤذيـ ٍٔؤؤقل ٔحؤؤـ طُؤؤْٓؿ ٓ يؤؤرتدؿ طُؤؤْٓؿ،  ؤؤؾ حلؾِٓؤؤٜ  اـمؤؤٓخ: دًؤؤّ

 ااجٛ طُْٓؿ؟

 ؿ، حللٙ حلٜٔ لٙذا تٍقل.. طّدك.اهلل حلطُؿ. حلٔٙ حلؾقل لـ طّدي اهلل حلطُ

 ٌٔس جقا ؽ يٙ شٓخ. لداخُٛ:

 جزاك اهلل خ . اـمٓخ: 

  ذًا: لٙ  ق إصؾ ل  ٖٓء اإلسالم حلم اـٌَر؟

 اإلسالم. لداخُٛ:

 صٓٚ،  ذًا: إصؾ حلن يرتدؿ طُْٓؿ حلـٓس ؿذـؽ؟ اـمٓخ:

 ٔيؿ. لداخُٛ:

ًٙ ؽٍّؤؤقل: ٓ جيؤؤقز  ذًا: أتْؤؤٜ اـٍهؤؤٓٛ، ؽؤؤال جيؤؤقز حلن ٔتٌّؤؤك اـٓؤؤقم لؤؤذ اـمؤؤٓخ: ٌ 

اـؤؤرتدؿ طؤؤىل ؽؤؤالن وؽؤؤالن وؽؤؤالن لؤؤـ طٙلؤؤٛ ايبًؤؤُِع ؽهؤؤالً طؤؤـ خٙصؤؤتْؿ، ؽهؤؤالً 

 طـ طُ لْؿأ ـًٌٌع ا ّع، و ذا تُخٓص لٙ تٍدم:

حل ؤؿ  ن ؿؤٙٔقا لٌتؤدطع ؽؤال ٔيُؤؿ  :حل ؿ لًُِقن، اـًؤٌٚ اـثؤٙين :اـًٌٚ إول

  والهلؿ.حل ؿ حلؾِٜٓ طُْٓؿ ااجٛ وحلسوا طىل  دطتْؿ، وحلسوا طىل

هلؤؤؤؤذا حلٔؤؤؤؤٙ حلؾؤؤؤؤقل لؤؤؤؤـ إخوؤؤؤؤٙء اـٌٙدمؤؤؤؤٛ اـٓؤؤؤؤقم حلن اـمؤؤؤؤٌٙب ايبُتؤؤؤؤزم وايبتًِؤؤؤؤؽ 

 ٙـَتٙب واـًّٛ ؽٓ  يىؤـ  ؤق يٍؤع ل فٙـٌؤٛ اـَتؤٙب واـًؤّٛ لؤـ دٓؤٝ ٓ يؤدري 

وٓ يمؤؤؤير، و ٙـتؤؤؤٙيل  ؤؤؤؼ يل طؤؤؤىل لؤؤؤذ ٌْؿ حلن حلسؤؤؤِْٓؿ لٌتدطؤؤؤٛأ ٕ ؤؤؤؿ خؤؤؤٙـٌقا 
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  ؤٖٓء حل ؤؿ لًؤُِقن وحل ؤؿ اـَتٙب واـًؤّٛ، ـَؤـ ٓ حلخؤٙـػ لؤذ ٌل، إصؤؾ ل

ٓ يتٍندون اـٌدطٛ وٓ يَٙ رون ااجٛ وٓ يردون اـرب ٙن واـدـٓؾ، ـذـؽ ٍٔقل 

 حلخوٖوا لـ دٓٝ حلرادوا اـنقاب.

و ذا طرؽّؤؤٙ  ؤؤذه اآٍٍؤؤٛ ٔجقٔؤؤٙ لؤؤـ ؿثؤؤ  لؤؤـ إلؤؤقر اـمؤؤٙلَٛ ل  ؤؤذا اـزلؤؤٙن، 

ًٙ لؤـ  ولـ ذـؽ بٙطٛ اهلجؤرة واـتٌَؤ  اـتؤل ؿٙٔؤٜ ل لقؤ، وؿٙٔؤٜ ٔػؤت شؤٓئ

ًٙ وؿؤٙن ـّؤٙ  ّؤٙ  حلؽَٙر ٙ وؿٜٙٔ وصُٜ  غ سقريٙ يقم ؿّٜ  ّٙك،  ؿ  غ  ّٙ حليهؤ

 خؤؤؤؤقان طؤؤؤؤىل ايبؤؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤؤٌُل اـَتؤؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤّٛ، تؤؤؤؤٕ روا  تُؤؤؤؤؽ اـؤؤؤؤدطقى اـٌٙصُؤؤؤؤٛ، 

وترؿقا اـنالة لع ا؛ طؤٛ  ؤؾ وا؛ِيؤٛ، وؿؤٙٔقا ينؤُقن ل دور ؤؿ ول  ٓؤقهتؿ 

ا؛ًُؤؤؤؤٛ إوغ لؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤع ايبًؤؤؤؤرب دتؤؤؤؤك اجتِيّؤؤؤؤٙ ليْؤؤؤؤؿ، طٍؤؤؤؤدٔٙ  ؤؤؤؤالث جًُؤؤؤؤٙت، 

واـيمٙء، والتّيقا لؤـ اـنؤالة خٌُّؤٙ، حلطّؤل: خٌُّؤٙ ٔحؤـ اـًؤٌُٓع، ولؤٙ حلردت حلن 

حلؾؤؤقل خٌُؤؤلأ ٕين سؤؤٕحتدث طؤؤـ ٌٔزؤؤ، ؿؤؤٙٔقا يٍقـؤؤقن ٔحؤؤـ ٔيتِؤؤد طؤؤىل ؿتٌؤؤؽ 

ولؤؤؤؤؤع ذـؤؤؤؤؤؽ ٓ ينؤؤؤؤؤُقن خٌُؤؤؤؤؤلأ يبؤؤؤؤؤٙذا ٕ ؤؤؤؤؤؿ ٓ يٌَؤؤؤؤؤرون ايبًؤؤؤؤؤُِع اـؤؤؤؤؤذيـ  ؤؤؤؤؤؿ 

غ، ل ا؛ًُؤؤؤؤٛ اـثٙٔٓؤؤؤؤٛ ؿٙٔؤؤؤؤٜ ل طٍؤؤؤؤر دار ؤؤؤؤؿ، يٌَؤؤؤؤرو ؿ،  ؤؤؤؤذا ل ا؛ًُؤؤؤؤٛ إو

واسؤؤتِرت  غ ٔنؤؤػ اـُٓؤؤؾ، ـَؤؤـ  ؤؤدحلت اـٌمؤؤٙلر وااِؤؤد هلل تىْؤؤر ل اسؤؤتجٙ تْؿ 

ـؤؤؤدطقة ااؤؤؤؼ دٓؤؤؤٝ حلذٔؤؤؤٙ وحلؾِّؤؤؤٙ اـنؤؤؤالة وصؤؤؤُّٓٙ  ّؤؤؤٙك ؾٌٓؤؤؤؾ ٔنؤؤؤػ اـُٓؤؤؤؾ ؽنؤؤؤُقا 

 خٌُّٙ،  ذه ا؛ًُٛ اـثٙٔٓٛ. 

 حلذان اـٌجؤؤر، ؽؤؤرتة حللؤؤٙ ا؛ًُؤؤٛ اـثٙـثؤؤٛ ؽٍؤؤد اسؤؤتِرت لؤؤـ  يؤؤد صؤؤالة اـيمؤؤٙء  غ

وادؤؤدة، وؿٙٔؤؤٜ وااِؤؤد هلل اـٍٙوؤؤٓٛ، و ؤؤؿ  غ اـٓؤؤقم ليّؤؤٙ، وؾؤؤد ل٘ؤؤ طؤؤىل ذـؤؤؽ 

 ٔحق ا ّل طػة سّٛ، وااِد هلل.

ؽ   ل  ٓ شٌْٙت جٙءهتؿ لؤـ طؤدم ؽٍْْؤؿ ل اـَتؤٙب واـًؤّٛ، وـيُؤؽ تيُؤؿ 
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ور ّؤؤٙ يؤؤٙ حلخٙٔؤؤٙ خٙـؤؤد  ؤؤٕن اـتٌٍؤؤف ل اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ ـؤؤٓس حللؤؤرًا سؤؤْالً اـٓؤؤقم  يؤؤد حلن 

لذا ٚ شتك، وؽرق ؿث ة جدًا ل اـيٍٙلد ول اـٌٍف، ؽال يًتوٓع اـوٙـٚ اـّٙشئ 

حلن بقض ل خهؿ  ذه اخلالؽٙت  ٓ  يد زلـ لديد وصقيؾ جدًا لـ دراسٛ لؤٙ 

يًِك اـٓقم  ٙـٌٍف ايبٍٙرن ودراسٛ حلدـٛ ايبختٌُع ل إصقل ول اـٌروع و ذا 

ًٙ دتؤؤك ل اـقاؾؤؤع  تؤؤٙج  غ طِؤؤر لديؤؤد حلوًٓ  ،  ؤؤؿ  غ تقؽٓؤؤؼ لؤؤـ رب اـيؤؤٙيبع  ٙٔٓؤؤ

دّٓ   ¢يتَِـ ايبًُؿ حلن  ٍؼ اهلل طز وجؾ ـف دطقتف اـتل سّْٙ ـّٙ رسقل اهلل 

اـُْؤؿة ا ؤدين يبؤٙ اختُؤػ ؽٓؤف لؤـ ااؤؼ »ؿٙن يؤدطق ل  يؤض حلدطٓؤٛ صؤالة اـُٓؤؾ: 

 .ش ٗذٔؽأ  ٔؽ هتدي لـ تمٙء  غ ساط لًتٍٓؿ

اـٓؤؤؤقم طؤؤؤىل لؤؤؤذ ٚ اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ  ؤؤؤٕن  وـؤؤؤذـؽ ؽؤؤؤّحـ ّٔنؤؤؤح شؤؤؤٌٙ ّٙ اـّٙشؤؤؤئ

ًٙ يٌّق ؤٙ طؤىل  يؤض ضؤقا ر إدـؤٛأ ٕٔؤف  يتئدوا وحلن يرتووا وحلن ٓ ينؤدروا حلدَٙلؤ

ـؤؤٓس ؿؤؤؾ ضؤؤٙ ر يًٌّؤؤل ـًُِؤؤُؿ حلن يٍؤؤػ طّؤؤده، و ٓ طؤؤٙش ل  ٌُُؤؤٛ طُِٓؤؤٛ ٓ  ٙيؤؤٛ 

 هلٙ.

حلضّؽ تيُؿ حلن حلؾرب ايبؤذا ٚ  غ اـَتؤٙب واـًؤّٛ  ؤق لؤذ ٚ حل ؤؾ ااؤديٝ، 

ُؤؤؤؤؿ حلن حل ؤؤؤؤؾ ااؤؤؤؤديٝ ييتِؤؤؤؤدون طؤؤؤؤىل روايؤؤؤؤٛ ايبٌتدطؤؤؤؤٛ  ذا ؿؤؤؤؤٙٔقا  ٍؤؤؤؤؤٙت وحلٔؤؤؤؤؽ تي

صٙدؾع دٙؽىع، وليّك  ذا حل ؤؿ    ػؤو ؿ ل زلؤرة اـَؤٙؽريـ وٓ ل زلؤرة 

حلوـئؽ اـذيـ ٓ يرتمحقن طُْٓؿ،  ؾ حلٜٔ تيُؿ حلن  ّٙك ل  يض إلِؤٛ ايبتٌيؤع 

ًٙ  ٕٔؤف لًؤُؿ وـؤٓ س  ؤذا ؽٍؤط  ؤؾ وطؤٙ  اـٓقم، واـذيـ ٓ يمؽ طٙ  لًُؿ طٙ  دٍ

ؽٙوؤؾ ولؤؤع ذـؤؤؽ ؽٍؤؤد خؤؤٙـػ اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ وخؤؤٙـػ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح ل ؼؤؤ  لؤؤٙ 

لًٕـٛ، حلطّؤل  ؤذـؽ لؤثالً حلن اـؤّي ن  ؤـ  ٙ ؤٜ حل ؤٙ دٌّٓؤٛ رمحؤف اهلل اـؤذي يٍؤقل  ؤٕن 

اإلي ن ٓ يزيد وٓ يؤٍّص، واـؤذي يٍؤقل: ٓ جيؤقز ـًُِؤُؿ حلن يٍؤقل حلٔؤٙ لؤٖلـ  ن 
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 ن شؤؤؤٙء اهلل ؽُؤؤؤٓس لًؤؤؤًُ ، ٓ شؤؤؤؽ حلن  ؤؤؤذا اـٍؤؤؤقل  دطؤؤؤٛ ل شؤؤؤٙء اهلل. وحلٔؤؤؤف  ذا ؾؤؤؤٙل 

اـؤؤؤؤديـأ ٕٔؤؤؤؤف فؤؤؤؤٙـػ ـَُتؤؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤّٛ، ـَؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤق لؤؤؤؤٙ حلراد اـٌدطؤؤؤؤٛ  ؤؤؤؤق حلراد ااؤؤؤؤؼ 

ؽٕخوٕه، وـذـؽ ؽٌؤتح  ؤذا اـٌؤٙب لؤـ اـتمؤَٓؽ  يُؤ ء ايبًؤُِع سؤقاء ؿؤٙٔقا لؤـ 

قل اـًُػ حلو لـ اخلُػ ؽٌل ذـؽ فٙـٌٛ يبٙ طُٓف ايبًُِقن ور ّٙ طؤز وجؤؾ يٍؤ

ِٙؾِؼ ﴿ل اـٍؤؤرنن اـَؤؤريؿ:  ـْ ُيَمؤؤ ْ َ  َوَلؤؤ ْع َؼؤؤ
ُف اهْلُؤؤَدى َوَيت ٌِؤؤ ؤؤ ـَ  َ ٙ َتٌَؤؤع  ِد َلؤؤ ـْ َ ْيؤؤ

قَل ِلؤؤ ُسؤؤ اـر 

ّ َؿ َوَسَٙءْت َلِنً ا َْ ِف َج
ْنُِ ُٔ ِف َلٙ َتَقغ  َو ـ  َق ُٔ ِلَِّع  ْٖ  .[115]النساء:﴾َسٌِِٓؾ ايبُْ

ؤؤ ذَ وحلخؤؤ ًا: حلريؤؤد حلن حلُ  ًٙ ٓ ر  حٍٍٓؤؤٛ ٓ خؤؤالف ؽْٓؤؤٙ ـؿ  َّؤؤل حلريؤؤد حلن حلاؤؤؼ هبؤؤٙ شؤؤٓئ

يٌَر ؽٓف شٌٙ ّٙ... ل  ذا اـيق، تُؽ اآٍٍٛ  ل ؾقـف طُٓف اـًالم ل ؿث  لـ 

 ؤذه دٍٍٓؤٛ ٓ ريؤٚ ؽْٓؤٙ، وليؤروف تٌنؤٓؾ  شلـ ؿٌر لًًُ  ؽٍد ؿٌر»إدٙديٝ: 

 ذا ااديٝ ل  يض اـروايٙت إخرى حلٔف  ن ؿٙن اـذي ؿٌره ؿٙؽرًا ؽٍد حلصٙب، 

ت طُٓؤؤف ورجيؤؤٜ طُٓؤؤف،  ؤؤذا ٓ  تؤؤٙج  غ  حؤؤٝ ٕن ااؤؤديٝ ل ذـؤؤؽ و ٓ دؤؤٙر

ع لًؤؤًُ  ؽٗلؤؤٙ حلن يَؤؤقن  ؤؤذا لًؤؤُؿ د  سيؤؤح، ـَّؤؤل حلريؤؤد حلن حلاؤؤؼ  ؤؤف ؽؤؤٕؾقل: لؤؤـ َ ؤؤ 

ًٙ حلن شؤؤٌٙ ّٙ يٌؤؤدطقن  ًٙ، و ٓ ؽْؤؤق ايبٌتؤؤدع و ؤؤذا  ؤؤق اـقاؾؤؤع اـؤؤذي ؾُتؤؤف ـَؤؤؿ نٌٔؤؤ لٌتؤؤدط

ِقن وٓ يريدون اـٌدطٛ  ؾ  ؿ اـيُ ء و ؿ اـذيـ وؾيقا ل اـٌدطٛ، ـَّْؿ ٓ ييُ

  ٙر ق ٙ، ـَـ يندق طُْٓؿ ؾقل لـ ؾٙل ؾديً :

ريأوردهللسري لل اريو لل اري شللت خ

 

 

 

ري سريهكذعرييلسري ل اري ل ردريع بلخ 

ـؤؤذـؽ ٔحؤؤـ ّٔنؤؤح شؤؤٌٙ ّٙ ـُٓتزلؤؤقا اـيِؤؤؾ  ٙـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ ل دؤؤدود طُِْؤؤؿ  

ًٙ، وٓ يتوؤؤٙوـقا طؤؤىل ؼؤؤ  ؿ لؤؤـ لؤؤـ ٓ يٍرٔؤؤقن هبؤؤؿ طُؤؤً  وؽْؤؤً ، ور ؤؤ  و صؤؤالد

ؽِثؤؤؤؤؤؾ اـّؤؤؤؤؤقوي ولثؤؤؤؤؤؾ ااؤؤؤؤؤٙؽظ ا ؤؤؤؤؤـ دجؤؤؤؤؤر اـيًؤؤؤؤؤٍالين، حلطوّؤؤؤؤؤٙ اـٓؤؤؤؤؤقم ل اـيؤؤؤؤؤٙ  

اإلساللل لثؾ  ٖٓء اـرجُع، ودطؤؽ واـًؤٓد ؾوؤٚ،  ؤذا رجؤؾ ٔحؤـ ٔجُؤف طؤىل 
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 ،ًٙ ًٙ، ـَّؤؤف   يَؤؤـ طٙيبؤؤ ًٙ لّمؤؤئ ًٙ، ؿؤؤٙن حلديٌؤؤ جْؤؤٙده، ـَّؤؤف ٓ يزيؤؤد طؤؤىل ؿقٔؤؤف ؿؤؤٙن ؿٙتٌؤؤ

شؤؤٓٙء  ؤؤٙـػ ايبؤؤّْٞ اـنؤؤحٓح، حللؤؤٙ لؤؤـ ؽؤؤال ؼرا ؤؤٛ حلن ينؤؤدر لّؤؤف حلشؤؤٓٙء وحلشؤؤٓٙء وحل

ذؿؤر ليؤف لثؤؤؾ اـّؤقوي وا ؤؤـ دجؤر اـيًٍؤالين وحللثؤؤٙهلؿ ؽْؤؿ... لؤؤـ اـىُؤؿ حلن يٍؤؤٙل 

طؤؤؤّْؿ   ؤؤؤؿ لؤؤؤـ حل ؤؤؤؾ اـٌدطؤؤؤٛ، حلٔؤؤؤٙ حلطؤؤؤرف حل ؤؤؤ  لؤؤؤـ إشؤؤؤٙطرة ـَؤؤؤّْ  لؤؤؤٙ ؾنؤؤؤدوا 

فٙـٌؤؤٛ اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ و ٔؤؤ  ومهؤؤقا وضّؤؤقا حلن لؤؤٙ ور ؤؤقه لؤؤـ اـيٍٓؤؤدة إشؤؤيريٛ، 

 ّؤؤؤع، حلوًٓ: حلن اإللؤؤؤٙم إشؤؤؤيري يٍؤؤؤقل ذـؤؤؤؽ و ؤؤؤق ٓ يٍؤؤؤقل ذـؤؤؤؽ  ٓ ضّؤؤؤقا شؤؤؤٓئع ا

ًٙ وـٓس  نقاب. ًٙ: تقمهقه صقا   ؾديً أ ٕٔف رجع طّف، و ٙٔٓ

  ٙت لددك...

يٙ شٓخ.. ؿٙن اـًُػ لـ لّْجْؿ حلن ٓ  َِقا طىل اـرجؤؾ حلٔؤف لؤـ  لداخُٛ:

ىل حل ؾ اـٌدع ييد حل ؾ اـًّٛ  ٓ  ذا اتنػ  نٌٙت اـًّٛ، وحلٔف  ذا ا تدع حلو حل ّك ط

 ن اهلل ـٓس ل اـً ء ؽْق جِْل. لّْؿ، ؿ  ؿٙن يٍقل اـًُػ لثالً، لـ ؾٙل 

ًٙ،  ؤذا ٓ ييّؤل حلٔؤف  اـمٓخ: يقجؤد رء لؤـ ذـؤؽ، ـَؤـ ٓ تًّؤك لؤٙ ؾُتؤف ـؤؽ نٌٔؤ

ـؤؤؤٓس لًؤؤؤًُ ، ؿؤؤؤ  حلن التّؤؤؤٙع اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم لؤؤؤـ اـنؤؤؤالة طؤؤؤىل اـؤؤؤذي لؤؤؤٙت 

 اـؤؤذي ؾتؤؤؾ ٓ ييّؤؤل حلٔؤؤف ـؤؤٓس لًؤؤًُ ،  ؤؤذا يؤؤٙ وطُٓؤؤف ديؤؤـ حلو طؤؤىل اـؤؤذي ؼؤؤؾ حلو طؤؤىل

حلخل لـ  ٙب اـتٕديٚ ؿ  سٌؼ حلن ؾُّٙ ذـؽ،  ذا رء نخر، أ ؤٙر اـًؤٌُٓٛ  ذا   

تَـ لتهٙؽرة لتقاترة ؽال يًٌّل حلن يٖخذ طـ ؽؤرد لؤـ حلؽراد ؤٙ لؤّْٞ، طؤـ ؽؤرد لؤـ 

 حلؽراد ؤؤٙ ٓ يًٌّؤؤل حلن يٖخؤؤذ لؤؤـ ذـؤؤؽ لؤؤّْٞ،  ؤؤؿ يَؤؤقن  ؤؤذا ايبؤؤّْٞ خؤؤالف لؤؤٙ  ؤؤق

ليُقم طـ اـًُػ حلًٌْٔؿ، حلن ايبًُؿ ٓ برج لـ دالرة اإلسالم  ِجرد لينؤٓٛ 

حلو  دطٛ حلو ذم يرتٌَف، ؽؤٗذا وجؤدٔٙ لؤـ بؤٙـػ  ؤذه اـٍٙطؤدة ؛ٕٔؤٙ  غ تٕويُْؤٙ  ؤ  

ًٙ حلن  ذا لـ  ٙب اـتيزير واـتٕديٚ.  ذؿرتف ـؽ نٌٔ
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ااؤديٝ  طّدٔٙ ل اإللٙم اـٌخٙري ولٙ حلدراك لٙ اإللؤٙم اـٌخؤٙري،  يؤض طُؤ ء

ترك اإللٙم اـٌخٙري و  يرو طّف، يبٙذا؟ ؾٙل: ٕٔف ؽنؾ  ع ؾقل لـ يٍقل اـٍرنن 

فُقق  ذا وٙل لٌتدع ؿٙؽر طىل دًٚ اختالف اـيُ ء ل تيٙ   ؿ، و ع لـ 

، اإللؤؤؤٙم حلمحؤؤؤد حلاؤؤؤؼ لؤؤؤـ ؾؤؤؤٙل هبؤؤؤذه اـٍقـؤؤؤٛ ـٌىؤؤؤل شـٌىؤؤؤل  ؤؤؤٙـٍرنن فُؤؤؤقق»ؾؤؤؤٙل: 

ـؤؤؽ دَؤؤؿ  يؤؤض لؤؤـ جؤؤٙ وا  يؤؤد اإللؤؤٙم  ؤؤٙـٍرنن فُؤؤقق  ٙ؛ِْٓؤؤٛ، و ّؤؤٙء طؤؤىل ذ

طىل اـٌخٙري  ٕٔف ٓ يٖخذ لّف ٕٔف ؾؤٙل ؾقـؤٛ ا؛ِْٓؤٛ، ا؛ِْٓؤٛ ٓ يٍقـؤقن حلمحد 

ـٌىل ؽٍط  ٙـٍرنن فُقق، يٍقـقن اـٍرنن  ق ـٓس ؿالم اهلل  ٔؤ   ؤق فُؤقق لؤـ 

 خُؼ اهلل طز وجؾ.

 قند ؽؤؤ ذا يٍؤؤٙل ل اـٌخؤؤٙري اـؤؤذي ؾؤؤٙل ؿُِؤؤٛ ـٌىؤؤل  ؤؤٙـٍرنن فُؤؤقق، وايبحؤؤ

 ولّْؿ اإللٙم حلمحد، اـذي يٍقل لـ ؾٙل  ذه اـَُِٛ ؽْق جِْل؟

ٓ يَِـ حلن ٔنؤحح ؿؤالً لؤـ إلؤريـ  ٓ  تٕويؤؾ صؤحٓح يت شؤك لؤع اـٍقاطؤد، 

وؾٌؤؤؾ حلن حلليضؤؤ، حلٔؤؤٜ حلضؤؤـ تٌؤؤرق ليؤؤل  ؤؤع لؤؤـ يٍؤؤقل اـٍؤؤرنن فُؤؤقق، و ؤؤع لؤؤـ 

 يٍقل ـٌىل  ٙـٍرنن فُقق، حلـٓس ؿذـؽ؟

 ٔيؿ. لداخُٛ:

  ذا ٔجٓٚ طـ ؿُِٛ اإللٙم حلمحد لـ ؾؤٙل ـٌىؤل  ؤٙـٍرنن فُؤقق  ذًا:  اـمٓخ:

 ؽْق جِْل. لٙذا ٔجٓٚ طـ  ذا اـَالم؟

ٓ جؤؤؤقاب  ٓ لؤؤؤٙ ذؿرتؤؤؤف ـؤؤؤؽ، حتؤؤؤذيرًا لؤؤؤـ حلن يٍؤؤؤقل ايبًؤؤؤُؿ ؾؤؤؤقًٓ يتخؤؤؤذ ذرييؤؤؤٛ 

ٕ ؤؤؾ اـٌدطؤؤٛ واـهؤؤالـٛ و ؤؤؿ ا؛ِْٓؤؤٛ، ؽٍؤؤد يٍؤؤقل ؾٙلؤؤؾ ـتؤؤقريط لؤؤـ دقـؤؤف ـٌىؤؤل 

اـٍؤؤرنن، ـَؤؤـ ـؤؤٓس ضوري ؿؤؤؾ لًؤؤُؿ يؤؤتَُؿ  ؤؤٙـٍرنن فُؤؤقق، و ؤؤق ييّؤؤل ٌٔؤؤس 
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هبذه اـَُِٛ يَقن ؾنده ذاك اـٍند اـًٓئ ًٌٔف، ؽٙٔن اإللٙم اـٌخٙري  ق ـٓس 

 حٙجٛ  غ حلن يزؿك، ؽٙهلل طز وجؾ ؾؤد زؿؤٙه دٓؤٝ جيؤؾ ؿتٙ ؤف  يؤد اـٍؤرنن اـَؤريؿ 

ؿُؤؤف لٌٍؤؤقًٓ طّؤؤد طٙلؤؤٛ ايبًؤؤُِع طؤؤىل لؤؤٙ  ٓؤؤّْؿ لؤؤـ خؤؤالف، ؽؤؤٗذًا:  ؤؤق دٓؤؤّ  ؾؤؤٙل 

ًٙ، ـَـ اإللٙم حلمحد خؤٙف ؽٍؤٙل: لؤـ ؾؤٙل  ـٌىل ًٙ صحٓح  ٙـٍرنن فُقق طّك شٓئ

ؿؤؤذا ؽْؤؤق ؿؤؤذا،  ذًا:  ؤؤذا لؤؤـ  ؤؤٙب اـتحؤؤذير وـؤؤٓس لؤؤـ  ؤؤٙب آطتٍؤؤٙد حلن لؤؤـ ؾؤؤٙل ؿؤؤذا 

 ؽْق دٍٍٓٛ جِْٓٛ، ٓ.

وـؤؤذـؽ  ذا وجؤؤدٔٙ ل  يؤؤض طٌؤؤٙرات اـًؤؤُػ ااَؤؤؿ طؤؤىل لؤؤـ واؾؤؤع  دطؤؤٛ  ٕٔؤؤف 

 ـ  ٙب آطتٍٙد.لٌتدع، ؽْق لـ  ٙب اـتيزير وـٓس ل

ـيُؤؤف  ًؤؤـ ذؿؤؤره  ٙيبّٙسؤؤٌٛ إ ؤؤر ايبيؤؤروف طؤؤـ اإللؤؤٙم لٙـؤؤؽ يبؤؤٙ جؤؤٙءه سؤؤٙلؾ 

ؾٙل: يٙ لٙـؤؽة آسؤتقاء؟ ؾؤٙل: آسؤتقاء ليُؤقم، واـَٓؤػ  ْؤقل، واـًؤٖال طّؤف 

ًٙ  ِجؤؤؤؤرد لؤؤؤؤٙ سؤؤؤؤٕـف طؤؤؤؤـ   دطؤؤؤؤٛ، حلخرجؤؤؤؤقا اـرجؤؤؤؤؾ ؽٗٔؤؤؤؤف لٌتؤؤؤؤدع. ؽْؤؤؤؤق لؤؤؤؤٙ صؤؤؤؤٙر لٌتؤؤؤؤدط

ًٙ ـَؤؤؤـ خفؤؤؤ اإللؤؤؤٙم لٙـؤؤؤؽ حلن يرلؤؤؤل وراء ذـؤؤؤؽ  ا؛ؤؤؤقاب، ـَؤؤؤـ حلراد حلن يٌْؤؤؤؿ شؤؤؤٓئ

 فٙـٌٛ ـُيٍٓدة اـًٌُٓٛ، ؽٍٙل حلخرجقا اـرجؾ ؽٗٔف لٌتدع.

أىؤر أن ؿٓؤؤػ اـقسؤؤٙلؾ  تُؤؤػ،  ؤؤؾ تؤرى حلٔؤؤٜ وحلٔؤؤٙ و َؤؤر وطِؤؤر وزيؤؤد..  غ 

نخؤؤؤؤره، ـؤؤؤؤق سؤؤؤؤٕـّٙ وادؤؤؤؤد لؤؤؤؤـ طٙلؤؤؤؤٛ ايبًؤؤؤؤُِع حلو لؤؤؤؤـ خٙصؤؤؤؤٛ ايبًؤؤؤؤُِع لثؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤذا 

ذـؽ اـرجؤؤؤؾ ن ؽٍّؤؤؤقل: حلخرجؤؤؤقا اـًؤؤؤٖال؟ ٔجٌٓؤؤؤف ٌٔؤؤؤس جؤؤؤقاب لٙـؤؤؤؽ ؤُحٍؤؤؤف   ؤؤؤ

 اـرجؾ ؽٗٔف لٌتدع؟

 ٓ، يبٙذا؟

ٕن اـؤؤزلـ اختُؤؤػ، ؽٙـقسؤؤٙلؾ اـتؤؤل ؿٙٔؤؤٜ يقلئؤؤذ لٌٍقـؤؤٛ اـٓؤؤقم ـًٓؤؤٜ لٌٍقـؤؤٛأ 
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ٕ ؤؤؤٙ تيؤؤؤ حلؿثؤؤؤر اؤؤؤٙ تٌّؤؤؤع، و ؤؤؤذا اـَؤؤؤالم ـؤؤؤف صؤؤؤُٛ  ٌِؤؤؤدحل ايبٍٙصيؤؤؤٛ ايبيروؽؤؤؤٛ ل 

 اإلسالم، حلو اهلجر ل اهلل.

ـَّؤؤؤف ٓ ينؤؤؤظ، يػؤؤؤب دخؤؤؤٙن، يٌيؤؤؤؾ ؿثؤؤؤ ًا لؤؤؤٙ ًٔؤؤؤٕل ؽؤؤؤالن صؤؤؤديٍّٙ وصؤؤؤٙدٌّٙ 

 ؿذا..  غ نخره، ٍٔٙصيف؟

حلؾؤؤؤقل ـؤؤؤف: ٓ تٍٙصيؤؤؤف، ٕن لٍٙصيتؤؤؤؽ ـؤؤؤف  ؤؤؤق اـؤؤؤذي يريؤؤؤد  ؤؤؤق، لٍٙصيتؤؤؤؽ ـؤؤؤف ٓ 

تٌٓده،  ٙـيَس  تنه و يُف ل والـٛ، وحلذؿؤر هبؤذه ايبّٙسؤٌٛ لثؤؾ  ؤٙين  ٙـًّؤٌٛ 

ًؤؤؤجد ـؤؤؤذاك اـرجؤؤؤؾ اـٌٙسؤؤؤؼ اـتؤؤؤٙرك ـُنؤؤؤالة تؤؤؤٙب، وراح ينؤؤؤظ حلول صؤؤؤالة ل ايب

ًٙ، ؾٙل ـف حلٜٔ لًَر وحلٔٙ لٌوؾ، ؽْذا اـٌٙسؼ  ؾ يريد  ذا  و ذا  ف جيد اـٌٙب لًٍُ

ايبًؤؤُؿ يٍٙصيؤؤف،  ؤؤذا ـًؤؤٙن دٙـؤؤف، حلٔؤؤٜ لًؤؤَر حلٔؤؤٙ لٌوؤؤؾ،... ٕٔؤؤف صؤؤحٌٛ اـنؤؤٙـح 

ـُوٙـح  تحجر طُٓف لـ صالدف، و ذا اـوٙـح ٓ يرده، ؽٗذا اـنٙـح ؾٙصيؤف ؽؤذـؽ 

ٓؤؤٛ يؤؤراد هبؤؤٙ حتٍٓؤؤؼ لنؤؤُحٛ ذطٓؤؤٛ، و ؤؤق لؤؤٙ يريؤؤده، ـؤؤذـؽ ؽٙيبٍٙصيؤؤٛ وسؤؤُٓٛ ذط

تٕديؤؤؤٚ ايبْؤؤؤٙجر ايبٍؤؤؤٙصع، ؽؤؤؤٗذا ؿٙٔؤؤؤٜ ايبٍٙصيؤؤؤٛ ٓ تٖد ؤؤؤف  ؤؤؤؾ تزيؤؤؤده وؤؤؤالًٓ طؤؤؤىل 

 والل، دّٓئذ ٓ ترد ايبٍٙصيٛ ل ذـؽ.

ٔحـ اـٓقم ٓ يًٌّل حلن ٔتمٌٝ  ٙـقسٙلؾ اـتل ؿٙن يتيٙصٙ ٙ اـًُػ ٕ ؿ ؿٙٔقا 

شؤؤٙ دوا ؿٓؤؤػ حلووؤؤٙع ايبًؤؤُِع،  يّوٍُؤؤقن هبؤؤٙ لؤؤـ لقؾؤؤػ اـٍؤؤقة واـٌدطؤؤٛ، واـٓؤؤقم

وؤؤؤيٌٙء ل ؿؤؤؤؾ رء، ـؤؤؤٓس ؽٍؤؤؤط ل ااَقلؤؤؤٙت، إؽؤؤؤراد، إلؤؤؤر ؿؤؤؤ  ؾؤؤؤٙل طُٓؤؤؤف 

ًٙ ؽوؤؤق ك ـًُر ؤؤٙء، ؾؤؤٙـقا: لؤؤـ  ؤؤؿ يؤؤٙ »اـًؤؤالم:  ًٙ وسؤؤٓيقد ؼريٌؤؤ  ن اإلسؤؤالم  ؤؤدحل ؼريٌؤؤ

ْؿ حلؿثؤر اؤـ ٓرسقل اهلل؟ة ؾٙل: ٔٙس ؾُُٓؤقن صؤٙاقن  ؤع ٔؤٙس ؿثؤ يـ لؤـ يينؤ

تحّؤٙ  ؤٙب ايبٍٙصيؤٛ واهلجؤر واـتٌؤديع ٓزم ٔيؤٓش ل ا؛ٌؤٙل، ؽُق ٔحـ ؽ شيوٓيْؿ

ِٛ ﴿ ٔؤؤؤؤؤ  ٔحؤؤؤؤؤـ واجٌّؤؤؤؤؤٙ اـٓؤؤؤؤؤقم:  َّ ؤؤؤؤؤ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَىؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤ َِ َْ

ؤؤؤؤؤَؽ  ِْٙاِ ٌِِٓؾ َر   اْدُع  َِغ َسؤؤؤؤؤ
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ـُ  ًَ تِل ِ َل حَلْد ـ   .[125]النحل:﴾َوَجِٙدهْلُْؿ  ِٙ

ايبًؤٙلؾ اـتؤل  لـ  ٙم ايبًٕـٛ شٓخّٙ،  ذه ايبًٕـٛ ؿؤ  ٓدىؤتؿ لؤـ لداخُٛ:

تؤؤرتدد اـٓؤؤقم ؿثؤؤ ًا،.. اـٌحؤؤٝ اـتؤؤٙيل حلٌٔؤؤف دؤؤقل رء دتؤؤك تؤؤتؿ اـٌٙلؤؤدة  ن شؤؤٙء اهلل، 

و ؤؤؤذا رء يؤؤؤذؿره اإلخؤؤؤقة اـؤؤؤذيـ يتٌّؤؤؤقن  ؤؤؤذه ايبًؤؤؤٙلؾ، يٍقـؤؤؤقن ٔحؤؤؤـ ٍٔؤؤؤقل  يؤؤؤد 

اـرتدؿ طّْؿأ ٕن اـؤرتدؿ ـؤٓس  قاجؤٚ وجؤٙلز، ٔحؤـ ٓ ِّٔؤع وٓ ٔحؤرم اـؤرتدؿ، 

ؽٓؤؤؤف ٔؤؤؤقع  ّؤؤؤٙء وتزؿٓؤؤؤٛ ولؤؤؤدح ٕ ؤؤؤؾ اـٌؤؤؤدع  ؤؤؤٖٓء وـَؤؤؤـ ِٔتّؤؤؤع لّؤؤؤف دتؤؤؤك ٓ يَؤؤؤقن 

اـؤؤذيـ ؾؤؤد ٓ ٍٔؤؤقل   ؤؤؿ لٌتدطؤؤٛ لؤؤثالً، ؤحَؤؤؿ طُؤؤْٓؿ  ؤؤٕ ؿ لٌتدطؤؤٛ لؤؤـ اـَؤؤرباء، 

وـَؤؤـ لؤؤثالً ٓ ٔثّؤؤل طُؤؤْٓؿ وٓ ٍٔؤؤقل  ؤؤؿ حللِؤؤٛ لؤؤثالً،  ذا ورد ذؿؤؤر اـّؤؤقوي ٓ ٍٔؤؤقل 

ًٙ ويتحٙشؤقن اـٍّؤؾ طؤّْؿ واـيؤ زو  ـؤْٓؿ، ؾٙل اإللٙم اـّقوي،  ؾ  ؿ يتجٌّؤقن حلدٓٙٔؤ

دتك  يض  خقأّٙ ل محٙضة ـف ٍٔؾ طـ  يض  ؤٖٓء ٍٔؤقًٓ سؤٌُٓٛ ل اآٍٍؤٛ 

وتٖيد ايبّْٞ، ؽٍٙـقا ـف ؿٓػ حلٜٔ تٍّؾ طـ  ؤٖٓء؟ وحلطّؤل هبؤٖٓء أن ـؤٓس لؤـ 

ذؿر ؿ شؤٓخّٙ  ؤٕ ؿ لؤثالً ا ؤـ دجؤر حلو اـّؤقوي، وـَؤـ ٍٔؤؾ لؤثالً طؤـ اـًؤٓد ؾوؤٚ 

روؽؤؤؤؤؤقن حل ؤؤؤؤؤؿ ـًٓؤؤؤؤؤقا سؤؤؤؤؤٌُٓع، ؽٕٔؤؤؤؤؤٜ وؾؤؤؤؤؤٙل ؿٓؤؤؤؤؤػ تٍّؤؤؤؤؤؾ طؤؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤؤٖٓء، و ؤؤؤؤؤٖٓء لي

ًٙ  ذا ٍُٔؤؤٜ طؤؤّْؿ، ؽَٕٔؤؤؽ... طُؤؤْٓؿ و ٙـتؤؤٙيل تٍؤؤقل ـُّؤؤٙس  ؤؤٖٓء  و نؤؤٌتؽ سؤؤٌُٓ

سؤؤؤٌُٓقن، و ؤؤؤذا سؤؤؤٌٓؾ ـُتًريؤؤؤر لؤؤؤـ اـّؤؤؤٙس هبؤؤؤٖٓء ؽُيُْؤؤؤؿ ينؤؤؤٌحقن ؿِؤؤؤثُْؿ ل 

 اـٌدطٛ وآٔحراف واـٌيد طـ ا؛ٙدة.

 ؽٗذا رحليتؿ يٙ شٓخّٙ اـتيُٓؼ طىل  ذه.

ًٙ حلٔف ـؤق ؿؤٙن  ؤذا لٍنؤد ؿ حلٔؤف حلٔٙ ٓ حلطتٍ اـمٓخ: د حلن  ذا لٍند ؿ حلوًٓ، و ٙٔٓ

 حلسُقب ل اـتقطٓٛ، ؽٕٔٙ سٕؾقل:
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 ؤف؟  ٖٓء اـذيـ حلذت  ـْٓؿ  ؾ يٍر ون ؽتح اـٌٙري حلم ٓ يٍر

حليؤ  إلؤؤريـ اؽؤرتض ؽْؤؤق خوؤٕ  ٙـًّؤؤٌٛ  ـؤْٓؿ،  ن ؾٓؤؤؾ ٓ يٍؤر ون،  ذًا: لؤؤـ حليؤؤـ 

ًٙ وخال ًٙ وؽٍْؤؤ ًٙ..  غ نخؤؤره، يٌِْؤؤقن صؤؤحٓح اـٌخؤؤٙري ذدؤؤ ًٙ ودؤؤديث ًٙ ولنؤؤوُح ؽؤؤ

سؤؤؤقف ٓ جيؤؤؤدون ؽٓؤؤؤف اـػؤؤؤوح طّؤؤؤد اـٌخؤؤؤٙري ل اـؤؤؤدٔٓٙ ؿُْؤؤؤٙ سؤؤؤٌُٓٛ، ٓ جيؤؤؤدون 

ًٙ ؽًٓقجد لـ ذوح  ل  ًٙ ؿ  ٔريد ٔحـ ذح اـٌخٙري،  ؿ  ن وجد لػود سٌُٓ

ر وس حلؾؤؤؤالم ؽٍؤؤؤط، حللؤؤؤٙ  ؤؤؤذا اـٌحؤؤؤر اـزاخؤؤؤر لؤؤؤـ اـيُؤؤؤؿ ايبتهؤؤؤِـ وايبٌتؤؤؤقح طؤؤؤىل 

ؿ  ٓ جيدوا ل حلي ؿتؤٙب لؤـ اـَتؤٚ اـتؤل تقـؤٜ اـَؤالم صٙدٚ اـٌتح  ف طُٓف، 

 طىل صحٓح اـٌخٙري.

 ذًا:  ؤؤؤؤؿ سٓخنؤؤؤؤون طُؤؤؤؤً  ؿثؤؤؤؤ ًا، ؽؤؤؤؤٗن ؿؤؤؤؤٙٔقا ييّؤؤؤؤقن حلو يهؤؤؤؤِّقن  ؤؤؤؤذا اـَؤؤؤؤالم 

حتذير اـّٙس ل بُٛ لٙ  ؤذرون حل ؤؿ لؤٙ يّتٌيؤقن لؤـ ؿؤالم  ؤذا اإللؤٙم خنؤوا 

ودؽؤؤع ايبًٌؤؤدة ؿؤؤ   ؤؤق اـيُؤؤؿ لؤؤع حل ؤؤؿ  ٗلَؤؤٙ ؿ حلن جيِيؤؤقا  ؤؤع جُؤؤٚ ايبنؤؤُحٛ 

شؤؤٕن اـيُؤؤ ء، أن ٓ يقجؤؤد طؤؤٙ  ل اـؤؤدٔٓٙ لؤؤـ  يؤؤد اـيًؤؤٍالين ولؤؤـ  يؤؤد اـّؤؤقوي 

 غ اـٓؤؤؤقم يَِّؤؤؤف حلن يًؤؤؤتًّل لؤؤؤـ آسؤؤؤتٌٙدة لؤؤؤـ ذدؤؤؤْٓ ،  ؤؤؤذا ـٌُخؤؤؤٙري وذاك 

يبًُؿ، ولع ذـؽ ؽْؿ دّٓ  يًتٌٓدون لـ ؿتٙ ْٓ   ؿ ييرؽقن حل ؿ ل ؿث  لؤـ 

يبؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، ؽٙسؤؤتوٙطقا  يُِْؤؤؿ وـؤؤٓس  ايبًؤؤٙلؾ حلشؤؤٙطرة وفؤؤٙـٌقن

 جُْْؤؤؿ حلن يٕخؤؤذوا لؤؤـ  ؤؤذيـ اـَتؤؤٙ ع حلو لؤؤـ صؤؤٙدٌْٙ لؤؤـ اـيُؤؤؿ لؤؤٙ يؤؤٌّيْؿ، وحلن 

ييروؤؤقا طؤؤ  ييؤؤ ؿ وٓ يؤؤٌّيْؿ، ؽٕريؤؤد حلن حلؾؤؤقل حلٔؤؤٙ حلخمؤؤك لؤؤٙ حلخمؤؤٙه حلن يَؤؤقن 

وراء  ؤؤؤؤذا اـَؤؤؤؤالم ايبيًؤؤؤؤقل  ؤؤؤؤق اـتحؤؤؤؤذير لؤؤؤؤـ آٔتٌؤؤؤؤٙع لؤؤؤؤـ ؿتؤؤؤؤٌْؿ، ودّٓئؤؤؤؤذ ؽٓؤؤؤؤف 

 .خًٙرة

ًٙ، دّٓئذ لٙ ؽٙلدة  ؤذا   و ذا ؾٙـقا ٔحـ ّٔتٌع لـ ؿتٙهب  ؤٍرحلمهٙ ؤٍرلْ  حليه
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إسُقب  ٙٓلتّٙع طـ اـرتدؿ، و ق لًُؿ ؿ  ؾُّٙ ل حلول اـَالم،  ؿ لٙ اـٌٙلدة 

حلو لٙ اـثِرة  ع ؾقهلؿ: ٔحـ ٓ ٍٔقل  ٕٔف ٓ جيؤقز اـؤرتدؿ، ـَّّّؤٙ ٓ ٔؤرتدؿأ ٕٔؤف 

ًٙ ـٓس ؿؾ لـ وؾع ل اـٌدطٛ وؾيٜ اـٌدطٛ طُٓف، ـٓس خٙض اـٌدطٛ، ؾد ذؿرٔٙ ن ٌٔ

لؤؤـ وؾؤؤع ل اـٌَؤؤر وؾؤؤع اـٌَؤؤر طُٓؤؤف،  ؤؤذا تًٌُؤؤف اـٌَؤؤر وذاك تًٌُؤؤتف اـٌدطؤؤٛ، وؾؤؤد 

 ؾُّٙ ٔحـ  ذا.

ؽؤؤؤٗذًا:  ؤؤؤذا اـؤؤؤتحٌظ ٓ ؽٙلؤؤؤدة لّؤؤؤف أن،  ؤؤؤؿ يؤؤؤٙ حلخؤؤؤل سؤؤؤٌُٓٛ وخٌُٓؤؤؤٛ  ؤؤؤؾ اـيُؤؤؤ ء 

ؾٌْؿ لؤـ حللثؤٙل  ؤٖٓء إلِؤٛ اـذيـ ور ّٙ طّْؿ  ذه اـدطقة اـوٌٓٛ، حل َذا ؿٙن لؤق

ؿِقؾؤؤػ  ؤؤٖٓء حلو  ؤؤذا اـؤؤّشء اـّٙشؤؤئ ا؛ديؤؤد اؤؤـ يؤؤدطل اـًؤؤٌُٓٛ، حلوـئؤؤؽ ؿؤؤٙٔقا 

ؿْؤؤٖٓء، اـيَؤؤس  ؤؤق اـنؤؤقاب، اـوٌٓيؤؤل حلن يَؤؤقن  ؤؤٖٓء ؿٕوـئؤؤؽ اـؤؤذيـ سؤؤٌٍقٔٙ 

  غ  ذه اـدطقة اـنٙاٛ، ؼ  ذـؽ؟

 (  00: 00:  55/ 665) اهلدى والنور/
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 كٛ طَِّفسٚ ٔامُلفَِّهالتفسٖل بني البدعٛ امُل

 يف احلهي عمٜ السجن بأٌْ وَ أِن الطٍٛ

ن لؤـ ا تؤدع  دطؤٛ لٌَؤرة بؤرج طؤـ حل ؤؾ اـًؤّٛ، ولؤـ ا تؤدع  اـًٖال: اـٌيض يٍؤقل 

 دطؤؤٛ لًٌؤؤٍٛ ٓ بؤؤرج طؤؤـ حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ، ودتؤؤك ـؤؤق حلؾِٓؤؤٜ طُٓؤؤف ااجؤؤٛ، 

 وحلس طُْٓٙ،  ؾ ييد لـ حل ؾ اـًّٛ دّٓئذ؟

 حلطد. اـمٓخ:

 قل حلن لـ ا تدع  دطٛ لٌَرة برج طـ حل ؾ اـًّٛ..اـٌيض يٍ اـًٖال:

 حلوًٓ، لٙ  ل اـٌدطٛ ايبٌَرة ولٙ  ل اـٌدطٛ ؼ  ايبٌَرة؟ اـمٓخ:

  دطٛ لًٌٍٛ و دطٛ لٌَرة. لداخُٛ:

 لٙ  ل؟ اـمٓخ:

ايبٌَؤؤرة ؿؤؤٕن يٌتؤؤدع  دطؤؤٛ ؿٌريؤؤٛ لثؤؤؾ اـٍؤؤقل  يؤؤدم اسؤؤتقاء اهلل سؤؤٌحٙٔف  لداخُؤؤٛ:

لؤؤؤـ  ؤؤؤدع  دطؤؤؤٛ ايبًٌؤؤؤٍٛ ؿؤؤؤٕن يٍؤؤؤع ل  دطؤؤؤٛوتيؤؤؤٙغ طؤؤؤىل اـيؤؤؤرش ؤحؤؤؤق ذـؤؤؤؽ، واـٌ

 اـيٌٙدات ؿٙيبقـد لثالً.

ه لـ طُؿ اـَالم، اـتٌريؤؼ  ؤع ٖ ذا ؿالم ؼ  صحٓح،  ذا اـَالم لّم اـمٓخ:

، حلو اـٌدطؤؤؤؤؤؤؤؤٛ ل إدَؤؤؤؤؤؤؤؤٙم واـٌدطؤؤؤؤؤؤؤؤٛ ل ٛ، واـٌدطؤؤؤؤؤؤؤؤٛ اـٌروطٓؤؤؤؤؤؤؤٛاـٌدطؤؤؤؤؤؤؤٛ إصؤؤؤؤؤؤؤؤقـٓ
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 اـيٌٙدات،  ذا اـتٌريؼ  ق  دطٛ.

ؿًؤؤؤّٛ اـٌجؤؤؤر لؤؤؤؤثالً،  ¢لؤؤؤـ سؤؤؤّـ اـرسؤؤؤؤقل  حلرحليؤؤؤٜ ـؤؤؤق حلن رجؤؤؤالً جؤؤؤؤٙء  غ سؤؤؤّٛ

ًٙ وحلس طؤؤؤؤىل ذـؤؤؤؤؽ، لؤؤؤؤـ حلي ٔؤؤؤؤقع  ؤؤؤؤذه اـٌدطؤؤؤؤٛ، إوغ ايبٌَؤؤؤؤرة حلو  ؽجيُْؤؤؤؤٙ حلر يؤؤؤؤ

 ايبًٌٍٛ؟

 طىل اـتًٍٓؿ تَقن لـ ايبًٌٍٛ. لداخُٛ:

 ذا ؿالم  ٙصؾ، لـ إشٓٙء اـتل ور ْٙ اخلُػ طـ اـًُػ وحلطّل  ّؤٙ  اـمٓخ:

،  ؤؤق اـتٌريؤؤؼ  ؤؤع اخلوؤؤٕ ل اـٌؤؤروع  َُِؤؤٛ اـًؤؤُػ ؼؤؤ  ايبيّؤؤك آصؤؤوالدل  ّّٓؤؤٙ

واخلوؤؤؤٕ ل إصؤؤؤقل، اخلوؤؤؤٕ ل اـٌؤؤؤروع لًتٌؤؤؤر، اخلوؤؤؤٕ ل إصؤؤؤقل ؼؤؤؤ  لًتٌؤؤؤر، 

 ذا دَؤؿ ااؤٙؿؿ ؽٙجتْؤد ؽٕصؤٙب ؽُؤف حلجؤؤران، و ن »وااؤديٝ ايبيؤروف صؤحتف: 

،  ذا ل اـٌروع، حللٙ ل إصقل ؽٙخلوٕ ؼ  لًٌقر،  ذا ٓ شحلخوٕ ؽُف حلجر وادد

َتٙب وٓ ل اـًّٛ، وٓ ل حلؾقال اـًُػ اـنٙـح، ولٙ يقجد ل حلصؾ ـف ٓ ل اـ

ًٙ سقاء ؿٜٙٔ ل اـيٍٓدة  حلؾقال اـًُػ اـنٙـح ؽْٓٙ تر ٓٚ شديد طـ اـٌدطٛ لوٍُ

ًٙ ل اآٍٍؤؤؤؤٛ:    شلؤؤؤؤـ ؿٌؤؤؤؤر لًؤؤؤؤًُ  ؽٍؤؤؤؤد ؿٌؤؤؤؤر»حلو ؿٙٔؤؤؤؤٜ ل اـيٌؤؤؤؤٙدة، حلٔؤؤؤؤٙ ذؿؤؤؤؤرت نٌٔؤؤؤؤ

ؽؤؤؤرق طّؤؤؤدي  ؤؤؤع ؿٌؤؤؤر وحلاٍؤؤؤٜ هبؤؤؤٙ: لؤؤؤـ  ؤؤؤدع لًؤؤؤًُ ..  غ نخؤؤؤرهأ ٕن اآٍٍؤؤؤٛ ٓ 

و ع  دطٛ، ـق حلن لًؤًُ  ا تؤدع  دطؤٛ وتٌّٓؤٜ ـؤف  دطتؤف وحلس طُْٓؤٙ ؿٙيبثؤٙل اـؤذي 

ًٙ، ؽْق ؿ  ـق حلَٔؤر اسؤتقاء اهلل طؤىل خٍُؤف، حلو حلَٔؤر حلن اـٍؤرنن لؤـ ؿاللؤف  حلوردتف نٌٔ

ًٙ ٍٔقل  ًٙ،  جيٙ  ًٙ وٓ  جيٙ  ًٙ، ٓ سٌُ حلو.. حلو..  غ نخره، ٓ ؽرق  ع  ذا و ذا  صالؾ

ًٙ حلؾِٓؤؤٜ طُٓؤؤف ااجؤؤٛ، وذاك ؿٌؤؤر  ٙـػؤؤط ايبؤؤذؿقر  ؤؤ ذا ؿٌؤؤر  ٙـػؤؤط ايبؤؤذؿقر نٌٔؤؤ

ًٙ حلي ٓ تٌَر ٓ ل  ؤذا وٓ ل  ؤذا  ٓ  ًٙ، سٌُ ًٙ،  يد  ذ ؾٙلٜ ااجٛ،  ذا  جيٙ  نٌٔ

  ٙـػط ايبذؿقر.
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حلطؤؤقد ايبيتزـؤؤٛ واخلؤؤقارج يُتٍؤؤقن ل  يؤؤض اـهؤؤالٓت وبتٌُؤؤقن ل  يؤؤض، 

يتزـؤؤٛ  ؤؤٙـٍقل  ؤؤٕن اـٍؤؤرنن فُؤؤقق، وؾؤؤد ذؿؤؤرت ـؤؤؽ لؤؤثالً اخلؤؤقارج يُتٍؤؤقن لؤؤع ايب

ًٙ حلن ايبحؤؤؤد ع ٓ يٌَؤؤؤرون اخلؤؤؤقارج،  ذًا: ؿٓؤؤؤػ ٔجِؤؤؤع ل ذ ّّؤؤؤٙ حلن لؤؤؤـ حلَٔؤؤؤر  نٌٔؤؤؤ

طٍٓؤؤدة ؽْؤؤق ؿؤؤٙؽر، حللؤؤٙ لؤؤـ ا تؤؤدع  دطؤؤٛ ل اـيٌؤؤٙدة ؽْؤؤق ؽٙسؤؤؼ، و ؤؤٙ ٔحؤؤـ ٔؤؤرى حللِؤؤٛ 

 ااديٝ يروون طـ اخلقارج وطـ ايبيتزـٛ لع حل ؤؿ بؤٙـٌقن اـيٍٓؤدة اـنؤحٓحٛ

 ًٙ ل ؼ لٙ لًٕـٛ، ؽْؿ لثالً  ؤٖٓء اـؤذيـ ؾؤٙـقا  ؤٕن ؿؤالم اهلل فُؤقق يَّؤرون حليهؤ

ر يؤؤٛ اهلل ل أخؤؤرة،  ؤؤذا اإلَٔؤؤٙر واـؤؤذي ؾٌُؤؤف يّنؤؤٚ طُؤؤْٓ  تيريٌّؤؤٙ اـًؤؤٙ ؼ،  ؤؤق 

ؿٌر ـَـ ـٓس ؿؾ لـ وؾع ل اـٌَر وؾع اـٌَر طُٓف، ؿٓػ ٔقؽؼ دّٓ  ٔجد حللِٛ 

 ؤؤؤؤؤـ اـٍؤؤؤؤؤٓؿ  َِؤؤؤؤؤقن  هؤؤؤؤؤالل اخلؤؤؤؤؤقارج ااؤؤؤؤؤديٝ وحللِؤؤؤؤؤٛ اـًؤؤؤؤؤُػ ؿؤؤؤؤؤٙ ـ تِٓٓؤؤؤؤؤٛ وا

وايبيتزـؤؤؤؤٛ وٓ شؤؤؤؤؽ، ـَؤؤؤؤـ ٓ يٍقـؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤٕ ؿ ؿٌؤؤؤؤٙر لرتؤؤؤؤدون طؤؤؤؤـ ديؤؤؤؤّْؿأ ٕ ؤؤؤؤؿ 

ًٙ، ٔرجؤؤؤع  يهؤؤؤيقن ادؤؤؤت ل حلن إلؤؤؤر شؤؤؤٌف هلؤؤؤؿ حلوًٓ، وحلن ااجؤؤؤٛ   تٍؤؤؤؿ طُؤؤؤْٓؿ  ٙٔٓؤؤؤ

ٕصؾ لقوقطّٙ إول حلن  ٖٓء لٌتدطؤٛ، ـَؤـ لؤٙ ٔؤدري  ؤؾ  ؤؿ ؾنؤدوا اـٌدطؤٛ، 

ؿ..  غ نخؤؤره،  ؤؤذا  ؤؤق لؤؤّْٞ اـيُؤؤ ء  َِؤؤقن  هؤؤالل  ؤؤؾ حلؾِٓؤؤٜ ااجؤؤٛ طُؤؤْٓ

ايبيتزـؤؤؤؤؤٛ و هؤؤؤؤؤالل اخلؤؤؤؤؤؤقارج و هؤؤؤؤؤالل إشؤؤؤؤؤٙطرة ل ؼ لؤؤؤؤؤؤٙ لًؤؤؤؤؤٕـٛ، ـَؤؤؤؤؤؤّْؿ ٓ 

ًٙ، و ؤؤق  يٌَؤؤرو ؿ، ٓ برجؤؤق ؿ لؤؤـ دالؤؤرة اإلسؤؤالم، ـالدؤؤت ل اـؤؤذي ذؿرٔؤؤٙه نٌٔؤؤ

 ييقد  غ حللريـ حلذؿر هب : إول حل ؿ لٙ ؾندوا آ تداع وايبخٙـٌٛ و َذا..

ًٙ: حلّٔؤؤؤؤٙ ٓ ٔؤؤؤؤدري حلؾِٓؤؤؤؤٜ ااجؤؤؤؤٛ طُؤؤؤؤْٓؿ حلو ٓ، ؽؤؤؤؤٗذًا: دًؤؤؤؤٙهبؿ  غ اهلل وـّؤؤؤؤٙ   ٙٔٓؤؤؤؤ

ضٙ ر ؿ، ؽىٙ رم اإلسؤالم ولؤٙتقا طؤىل اإلسؤالم ودؽّؤقا ل لٍؤٙ ر ايبًؤُِع، ؽؤٗذًا 

  ؿ لًُِقن.

ؽٙـتٌريؼ  ذًا  ؤع اـٌدطؤٛ ايبٌَؤرة واـٌدطؤٛ ايبًٌؤٍٛ  ؤذا حلوًٓ تٌريؤؼ اصؤوالدل 
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ًٙ.ٔٙشئ لـ طُ ء اـَالم، و ًٙ ٓ دـٓؾ طُٓف  صالؾ ٓٔٙ  

ًٙ حلن  وحلختؿ اـَالم طىل  ذه ايبًٕـٛ  ٙـتذؿ   حديٝ يدـؽ طؤىل لؤٙ ذؿرتؤف نٌٔؤ

ـؤؤؤٓس ؿؤؤؤؾ لؤؤؤـ وؾؤؤؤع ل اـٌَؤؤؤر تًٌُؤؤؤف اـٌَؤؤؤر ووؾؤؤؤع اـٌَؤؤؤر طُٓؤؤؤف، حلطّؤؤؤل  ؤؤؤف دؤؤؤديٝ 

اـٌخٙري لـ روايٛ صحٙ ٓع جُُٓع ومهٙ حل ق سيٓد اخلدري ودذيٌؤٛ  ؤـ اـؤٓ ن، 

: ؿؤؤؤٙن ؽؤؤؤِٓـ ؾؤؤؤٌَُؿ رجؤؤؤؾ ديؤؤؤتف اـقؽؤؤؤٙة ؽجِؤؤؤع حلوٓده ¢ؾؤؤؤٙٓ: ؾؤؤؤٙل رسؤؤؤقل اهلل 

دقـف ؽٍٙل هلؿ: حلي حلب ؿّٜ ـَؤؿ؟ ؾؤٙـقا: خؤ  حلب. ؾؤٙل: ؽؤٗين لؤذٔٚ طؤىل رس، 

ًٙ شؤديدًا، ؽؤٗذا حلٔؤٙ لؤٜ ؽخؤذوين ودرؾؤقين  ٙـّؤٙر،  وـئـ ؾدر اهلل طظ ـٓيؤذ ّل طؤذا 

نؤٌف ل  ؿ ذروا ٔنٌل ل اـٌحر ؤنٌل ل اـريح، ؽ ت ؽحرؾقه  ٙـّٙر ؽؤذروا ٔ

ًٙ ؽَؤؤٙن، ؾؤؤٙل اهلل طؤؤز  اـؤؤريح ؤنؤؤٌف ل اـٌحؤؤر، ؽٍؤؤٙل اهلل طؤؤز وجؤؤؾ ـذراتؤؤف ؿؤؤقن ؽالٔؤؤ

وجؾ: حلي طٌدية لٙ محُؽ طىل لؤٙ ؽيُؤٜ؟ ؾؤٙل: رب خمؤٓتؽ. ؾؤٙل: اذ ؤٚ ؽٍؤد 

 ؼٌرت ـؽ.

 ؽٙٔن ٔحـ ٔتًٙءل ؿٌر  ذا اـرجؾ حلو   يٌَر؟

 ؿٌر. لداخُٛ:

 ؿٌر، ـَـ اهلل ؼٌر ـف. اـمٓخ:

 لٙ ؿٌر. لداخُٛ:

 حللٙ سِيٜ، ـٍقـف: وـئـ ؾدر اهلل طظ، لٙ ؿٌر؟ اـمٓخ:

 هبذا اـٍقل ٔيؿ. لداخُٛ:

 حلٔٙ لٙ دددت، ؾُٜ ؿٌر حلم ٓ؟ اـمٓخ:
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ؤحؤـ ٔيُؤؿ لؤـ اـٍؤؤرنن اـَؤريؿ حلن اهلل ٓ يًٌؤر حلن يػؤك  ؤؤف ويًٌؤر لؤٙ دون ذـؤؤؽ 

 يبـ يمٙء، ؿٓػ ا؛ِع؟

ف ويًٌر لٙ دون ذـؤؽ ا؛ِع يٌْؿ لـ اـَالم اـًٙ ؼ،  ن اهلل ٓ يًٌر حلن يػك  

 يبـ يمٙء، ٓ يًٌر حلن يػك  ف طٙلدًا لتيِدًا، لٙ رحليؽ هبذا اـٍٓد؟

 جٓد. لداخُٛ:

 ؿقيس، ـَـ لقجقد ل أيٛ؟ اـمٓخ:

 ؼ  لقجقد. لداخُٛ:

  ؾ حلتّٓٙ  ف طىل  قأٙ؟ اـمٓخ:

 ٓ. لداخُٛ:

ٙ  َذا اـػييٛ ٓ تٖخذ لـ نيٛ لـ دديٝ وادد، و ٔؤ  لؤـ  ِؤقع لؤ اـمٓخ:

جؤٙء  ؤؤف ايبًؤؤٕـٛ، ـؤؤذـؽ ـؤؤٓس ؽٍؤؤط ايبًؤؤٙلؾ اـٌٍْٓؤؤٛ جيؤؤٚ حلن  ِؤؤع ؿؤؤؾ ٔنقصؤؤْٙ 

دتك ٔيرف اـّٙسؤخ لؤـ ايبًّؤقخ واخلؤٙص لؤـ اـيؤٙم وايبوُؤؼ لؤـ ايبٍٓؤد،..  غ 

 ِن  اهلل َ ﴿نخره،  ؾ اـيٍٓدة حلوغ لـ ذـؤؽ  َثؤ ، ؽحٓؤّ  يػؤح اـيُؤ ء  ؤذه أيؤٛ: 

 ًْ ؤؤَك  ِؤؤِف َوَي ؤؤُر حلَْن ُيْػَ
ٌِ ًْ ءُ ٓ َي ـْ َيَمؤٙؤ َؤؤ

ٙ ُدوَن َذـِؤؤَؽ يبِ ؤؤُر َلؤؤ ، طؤؤٙدة ٓ يتيروؤؤقن [41]النسرراء:﴾ٌِ

يبثؤؤؤؾ  ؤؤؤذه اـتٌٙصؤؤؤٓؾ، ٕن إلؤؤؤر ؽؤؤؤٓ  يٌؤؤؤدو هلؤؤؤؿ واوؤؤؤح وٓ  تؤؤؤٙج  غ لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا 

اـتٌنؤؤٓؾ، ـَؤؤـ دٓؤؤّ  تؤؤٕيت اإلشؤؤَٙٓت واـمؤؤٌْٙت ؽّْؤؤٙ يهؤؤور اـيؤؤٙ  حلن يٌؤؤع لؤؤٙ 

حل ؤٙ ل ا؛ؤقر واـىُؤؿ طّده لـ طُؿ، ؽْؤذا اـرجؤؾ اـؤذي حلوص  قصؤٓٛ ٓ حلتنؤقر 

لثؤؤؾ،  رؾؤؤقه ل اـّؤؤٙر ـَؤؤل يهؤؤؾ طؤؤىل ر ؤؤف، واهلل  ٙواـهؤؤالـٛ يَِؤؤـ حلن يَؤؤقن هلؤؤ

ِيَىَٙم َوِ َل َرِلٓؿٌ ﴿يٍقل:  ـْ ِل ا ـْ ُ ْ ُف َؾَٙل َل ٍَ ُْ َِٔزَ َخ َّٙ َلثَاًل َو ـَ َب  ، [61]ي :﴾َوَضَ
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 ؤق تنؤقر  لع ذـؽ ر ّؤٙ ؼٌؤر ـؤفأ ٕن اـٌَؤر لؤٙ أيٍؤد ل ؾُؤٚ  ؤذا اإلًٔؤٙن، و ٔؤ 

 ًٙ ذٔق ف لع اهلل طز وجؾ وخقؽف لّف وحلن اهلل طز وجؾ  ذا وصؾ  ـٓف حلٔف سٓيذ ف طذا 

شؤؤؤديدًا،  ؤؤؤذه اـرؼٌؤؤؤٛ و ؤؤؤذه اخلمؤؤؤٓٛ حلطِؤؤؤٜ طُٓؤؤؤف اـيٍٓؤؤؤدة اـنؤؤؤحٓحٛ، ؽؤؤؤٕلر هبؤؤؤذه 

 .شاذ ٚ ؽٍد ؼٌرت ـؽ»اـقصٓٛ ا؛ٙلرة، وااديٝ واوح، 

ة اـقجؤؤقد لؤؤثالً ؿؤؤ   ذًا: ٓ يًٌّؤؤل ٔحؤؤـ حلن ٔتنؤؤقر حلن اـًؤؤٓد ؾوؤؤٚ وؾؤؤع ل ودؤؤد

ٔحـ ٔيتٍد حلٔف ؾٙصد ٙ وطٍد اـٍُٚ طُْٓٙ لثؾ ا ؤـ طؤرس  ؤذا اـؤذي حلوؤؾ لاليؤع 

لـ ايبًُِع اـنقؽٓع  غ نخره، ر    ذه.. ؽَريٛ صقؽٓٛ و ق سؤجع خوؤرت 

ل  ٙـؤؤف ولؤؤٙ حلدؤؤٙط  ٙيبًؤؤٕـٛ طُؤؤً ، ؽَتؤؤٚ تُؤؤؽ اـيٌؤؤٙرة اـتؤؤل ؿّؤؤٜ حلٔؤؤٙ لؤؤـ حلول لؤؤـ 

ٌَر، ّٕٔٙ لٙ ٔدري أيٍد اـٌَؤر ل ؾٌُؤف  ؤؿ  ؤؾ حلؾِٓؤٜ أتٍد ٙ، لٙ ٔحَؿ طُٓف  ٙـ

ااجٛ طُٓف و خٙصٛ و ق ل سجّف حلٔك ـؤف ذـؤؽ؟ هلؤذا ٓ ٔؤر ط  ؤع ؿؤقن ايبًؤُؿ 

وؾؤؤؤع ل اـٌَؤؤؤر و ؤؤؤع ؿقٔؤؤؤف ؿؤؤؤٙؽر، لؤؤؤٙ ٔؤؤؤر ط  ؤؤؤع حللؤؤؤريـ،  ؤؤؤذا حلوًٓ وؾؤؤؤد تَؤؤؤرر  ؤؤؤذا 

ًٙ ٓ ٌٔرق  ع اـٌدطٛ ل اـيٍٓدة و ع اـٌدطؤٛ ل اـ يٌؤٙدة، ؿالمهؤٙ  لؤٙ حتذيرًا، و ٙٔٓ

 والل و لٙ ؿٌر.

 وـيؾ ل  ذا اـٍدر ؿٌٙيٛ يٙ حل ٙ طٌد اـرمحـ.

 ( 00:  46:  05/ 664) اهلدى والنور/
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 ِن جيٕش الثٍاء عمٜ أِن البدع

طؤقا خدلؤٛ اإلسؤالم، وحل ؤؿ يًؤيقن لداخُٛ:  ؾ جيقز اـثّٙء طؤىل حل ؤؾ اـٌؤدع و ن اد  

 وراء ذـؽ ؿٙـرتاس ولـ طىل شٙؿُتف؟

ا؛قاب بتُػ  ٙختالف ايبٍٙم،  ذا ؿٙن ايبٍنقد  ٙـثّٙء طؤىل لًؤُؿ  :اـمٓخ

ًٙ وٓ ٍٔقل  ٔف لٌتدع  يد تُؽ ايبحٙضة اـوقيُٛ ٌٔرق  ع إلؤريـ  ن  ٔىّف لٌتدط

شٙء اهلل، ؽٗذا ؿٙن ايبٍنقد  ٙـثّؤٙء طُٓؤف  ؤق اـؤدؽٙع طّؤف  ؤٙه اـٌَؤٙر ؽْؤذا واجؤٚ، 

ؽٌؤؤؤؤل -يع لّْجؤؤؤؤف ودطؤؤؤؤقة اـّؤؤؤؤٙس  ـٓؤؤؤؤف حللؤؤؤؤٙ  ذا ؿؤؤؤؤٙن ايبٍنؤؤؤؤقد  ٙـثّؤؤؤؤٙء طُٓؤؤؤؤف  ؤؤؤؤق تؤؤؤؤز

 ٓ جيقز. ٔيؿ. -تٌنٓؾ

 جزاك اهلل خ . لداخُٛ:

 (  01:  00:  15/ 664) اهلدى والنور/
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 ِن ٖمصً غ٘ء غري إقاوٛ احلجٛ يف 

 التهفري ٔالتبدٖع ٔالتفطٗل

لداخُٛ:  ؾ يُؤزم ؼؤ   ؾٙلؤٛ ااجؤٛ ل ااَؤؿ طؤىل اـَؤٙؽر  ٕٔؤف ؿؤٙؽر وايبٌتؤدع  ٕٔؤف 

 ـٌٙسؼ  ٕٔف ؽٙسؼ ل آؾتّٙع و زاـٛ اـمٌْٛ؟لٌتدع وا

ٓ يُؤؤزم، ـَؤؤـ اـؤؤذي يُؤؤزم  ؤؤق اـيُؤؤؿ اـؤؤذي يٍؤؤٓؿ ااجؤؤٛ، حلي  ؤؤق وارث  اـمؤؤٓخ:

 وـٓس ؿؾ ؽرد لـ إؽراد. ¢رسقل اهلل 

 ( 01:  07:  05/ 664) اهلدى والنور/
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 ِن جيٕش التجطظ عمٜ أٌاع ٖسٖدُٔ 

 الطسز بعمىاء األوٛ

طؤىل حلٔؤٙس حلرادوا اـيؤر  يُؤ ء إلؤٛ حلو دطؤٙة إلؤٛ؟  ايبٍُل:  ؤؾ جيؤقز اـتجًؤس

 لـ حلجؾ ٌٔيد  ذا اـير طّْؿ  ؾ جيقز اـتجًس؟

ًٙ، ؿٓؤؤػ طؤؤرف  ؤؤذا اـؤؤذي يريؤؤد حلن  اـمؤؤٓخ: حلطتٍؤؤد حلٔؤؤف سؤؤٖال يؤؤٍّض  يهؤؤف  يهؤؤ

ًٙ يريدون اـير  ٕٙلٛ  ٓ  ٙـتجًس.  يتجًس حلن  ّٙك حلٔٙس

  ْف  ْف لداخُٛ:

 (  00: 43: 57/ 674) اهلدى والنور /
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 ِن تطبٗل حدٖث اعتصاه  

 الفسم ٍٖاضب عصسٌا

ًٙ دديٝ  ¢حلن رسقل اهلل  دذيٌٛ  ـ اـٓ نشٓخّٙ ل دديٝ  وااديٝ ليروف صٌي

 اـٌدطٛ ل اـنحٓحع.

 ٔيؿ. اـمٓخ:

؟ ؾؤٙل: طُٓؤؽ  خٙصؤٛ ¢ؽٍٙل ـؤف: لؤٙذا تؤٕلرين حلن حلؽيؤؾ يؤٙ رسؤقل اهلل  لداخُٛ:

حلصؤؤؾ شؤجرة دتؤؤك يؤؤدرؿؽ ايبؤؤقت  ًٌٔؤؽ واطتؤؤزل  ؤؤذه اـٌؤؤرق وـؤق حلن تيؤؤض طؤؤىل

  ؾ يّوٌؼ  ذا ااديٝ طىل واؾيّٙ ايبيٙس؟ اـًٖال:وحلٜٔ طىل ذـؽ، ف

ٔيؿ، ٓ شؽ حلن  ذا ااديٝ يّوٌؼ  ٙم آٔوٌٙق طؤىل ؿؤؾ ؽرؾؤٛ وؿؤؾ  اـمٓخ:

بٙطؤؤٛ حلو دؤؤزب تتَتؤؤؾ  يهؤؤْٙ طؤؤىل  يؤؤض وٓ تتيٙلؤؤؾ لؤؤع ا؛ طؤؤٙت اإلسؤؤاللٓٛ 

ة اإلسؤاللٓٛ اـنؤٙدؾٛ، و خٙصؤٛ  ذا لؤٙ ق  خُؤ إُ إخرى طىل لٙ حللر اهلل طز وجؤؾ لؤـ 

اؾرتن هبذه ا؛ طٙت حلو  ذه اـٌرق لٌٙييٙت يٌٙيع ـَؾ صٙلٌٛ لّْٙ حلل  يوٙع ؿ  

يوٙع اإللٙم إطىؿ اـذي جيؤٚ حلن ُيٌؤٙيع لؤـ بؤٙ   ايبًؤُِع، حلي لؤـ ايبيُؤقم 

ينؤؤٌح طّؤؤد طُؤؤ ء ايبًؤؤُِع حلن ااؤؤٙؿؿ ايبًؤؤُؿ اـؤؤذي يٌؤؤٙيع لؤؤـ ايبًؤؤُِع ؿٙؽؤؤٛ 

حللره واجٚ اإلصٙطٛ واـتٌّٓؤذ واـتوٌٓؤؼ  ٙـػؤط ايبيؤروف اـؤذي طؤرّب طّؤف اـرسؤقل 

طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم ل ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ إدٙديؤؤؤٝ  ِثؤؤؤؾ ؾقـؤؤؤف: ٓ صٙطؤؤؤٛ يبخُؤؤؤقق ل لينؤؤؤٓٛ 
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اخلؤؤؤٙـؼ، ؽؤؤؤٕلر ااؤؤؤٙؿؿ ايبًؤؤؤُؿ ايبٌؤؤؤٙيع لؤؤؤـ ايبًؤؤؤُِع جيؤؤؤٚ تٌّٓؤؤؤذه هبؤؤؤذا اـػؤؤؤط 

ػؤؤع جؤؤٙلز وـَؤؤـ  ؤؤق رحلى حلن  ؤؤذا ايبؤؤذؿقر، و ؤؤذا ليّؤؤٙه  ذا حللؤؤر  فؤؤء حلصؤؤُف ل اـ

إلر ا؛ٙلز اـذي ؿقٔف ل اـػع جٙلزًا ييّل سقاء طُٓؽ حلؽيُتف حلم ترؿتف،  ذا حللؤر 

ًٙ،  ؤذا   ف  ذا ااٙؿؿ ايبٌٙيع لؤـ ؾٌؤؾ ايبًؤُِع ؿٙؽؤٛ ينؤٌح تٌّٓؤذ  ؤذا إلؤر واجٌؤ

ـػؤع  ٙم حللر اـقاـديـ لع اـقـد،  ذا حللر حلدد اـقاـديـ وـده  ٕلر حلصُف جؤٙلز ل ا

وجؤؤؤٚ طؤؤؤىل  ؤؤؤذا اـقـؤؤؤد  صٙطتؤؤؤف وتوٌٍٓؤؤؤف، أن  ؤؤؤذه إدؤؤؤزاب و ؤؤؤذه ا؛ طؤؤؤٙت 

تًؤؤٍُٜ وحلخؤؤذت لرتٌؤؤٛ اإللؤؤٙم إطىؤؤؿ اـؤؤذي يٌؤؤٙيع لؤؤـ ؿؤؤؾ ايبًؤؤُِع، ولؤؤـ  ّؤؤٙ 

تزداد اـمٍٛ ويزداد اخلالف  ع ايبًُِعأ ٕن حلل   ذه ا؛ طٛ يٕلر  خالف لٙ 

 ايبًُِع  ًٌٚ لٙ يًِقٔف اـٓقم يٕلر حلل  تُؽ ا؛ طٛ، و َذا تزداد اـٌرؾٛ  ع

 ؤؤؤؤٙـتّىٓؿ، و ًؤؤؤؤٌٚ لؤؤؤؤٙ يًؤؤؤؤِقٔف  ٙـتؤؤؤؤٕل  ايبٖؾؤؤؤؤٜ وـَؤؤؤؤّْؿ يرتٌؤؤؤؤقن طُٓؤؤؤؤف إدَؤؤؤؤٙم 

 ايبتيٍُٛ  ٕٙل  اـذي  ق اإللٙم.

ًٙ واـٌرؾؤٛ  وحلٔٙ حلضب ـَؿ لثالً يٌع ـَؿ إ ر اـًٓئ اـذي يزيد اخلالف خالؽؤ

ايبًؤؤؤُِع ؽٕصؤؤؤدروا  ؽرؾؤؤؤٛ،  ّؤؤؤٙ ل إردن يقجؤؤؤد ؿؤؤؤ  تيُِؤؤؤقن بٙطؤؤؤٛ اإلخؤؤؤقان

ؾؤؤرارًا  ٍِٙصيؤؤٛ إـٌؤؤٙين ولٍٙصيؤؤٛ دروسؤؤف  ّؤؤٙ، وؽيؤؤالً ؿّؤؤٙ ٔؤؤرى حل ؤؤر  ؤؤذه ايبٍٙصيؤؤٛ 

دٓؤّ  يِؤر حلدؤؤدٔٙ  ِؤـ ؿؤؤٙن  ذا لؤر  ؤؤف حلخ لؤـ اإلخؤؤقان ايبًؤُِع  ؤؤٙدره  ٙـًؤالم حللؤؤٙ 

 يد اـٍؤرار َؽَٓؤْزَوّر طّؤف ويّحؤرف طّؤف وييؤرض طّؤف يبؤٙذا؟ ٕن اـٍٓؤٙدة ا ؤذت  ؤذا 

 صٙطتْٙ وـق ـٓس  ّٙك سٌٚ، ؿؤؾ اـًؤٌٚ  ؤق حلن إـٌؤٙين يؤدطق  غ اـٍرار ؽٓجٚ 

اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ وطؤؤؤىل لؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح، و ؤؤؤذه اـؤؤؤدطقة  ؤؤؤال شؤؤؤؽ تؤؤؤٖ ر ل 

 يض حلؽراد ا؛ طٛ وؽيالً  ذا اـفء وؾع، وحلٔذرو ؿ ـٌيهؤْؿ و يؤد ذـؤؽ  يؤش 

 يٍقـقا بدو ؿ؟
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 ؽنُق ؿ.. لداخُٛ:

 ٔيؿ.. لداخُٛ:

ؽنؤؤُق ؿ يبؤؤٙذا؟ ٕ ؤؤؿ صٌُؤؤقا لؤؤّْؿ حلٓ  يؤؤوا دروس بؤؤدو ؿ  ؤؤؿ  اـمؤؤٓخ:

 ًٙ إـٌٙين ؾٙـقا: يٙ بٙطٛ  ؤذا اـوُؤٚ حللؤر طجٓؤٚ جؤدًا إـٌؤٙين حلوًٓ ٓ يَتؤؾ دز ؤ

ًٙ ٔحؤـ ًٔؤتٌٓد  دتك يهٙرب دز َؿ  ٔ   ق يدطق  غ اتٌٙع اـَتٙب واـًّٛ، و ٙٔٓؤ

ٔحيؤ جًُؤٙت لـ دروسؤف لؤٙذا ًٔؤتٌٓد ل محؤٙضاتَؿ؟ ؽُؤ ذا تٕلرؤّؤٙ  ؤٕن ٓ 

 ٓ يَِـ  لٙ اـقٓء يَقن ـّٙ حلو ـُمٓخ. وأن ذا اـرجؾ؟ ؾٙـقا: 

 ازدواجٓٛ اـقٓء. لداخُٛ:

ٔيؤؤؤؿ ازدواجٓؤؤؤٛ اـؤؤؤقٓء سؤؤؤٌحٙن اهلل..ة وـؤؤؤذـؽ ؽٕٔؤؤؤذرو ؿ سؤؤؤتٛ حلشؤؤؤْر يؤؤؤٙ  اـمؤؤؤٓخ:

ًٙ  ؤؤؤؤع حلن َٔؤؤؤؤقن ليَؤؤؤؤؿ ؿؤؤؤؤٗخقان  ليّؤؤؤؤٙ يؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤع اـمؤؤؤؤٓخ، ؾؤؤؤؤٙـقا: ٓ ٔؤؤؤؤرى ٔحؤؤؤؤـ تيٙروؤؤؤؤ

لـ دروس اـمٓخ ؾؤٙـقا: ٓ،  يؤد سؤتٛ حلشؤْر دطؤق ؿ  يؤش لًُِع و ع حلن ًٔتٌٓد 

تٌع ـَؿ؟ ؾٙـقا: واهلل ٔحـ اـٌٙلدة اـتل ًٔتٌٓد ٙ لـ دروس اـمٓخ لؤٙ اسؤتٌدٔٙ ٙ 

ؿؤؤؾ  ؤؤذه اـًؤؤّع اـتؤؤل أتِّٓؤؤٙ ؽْٓؤؤٙ  ـؤؤَٓؿ، ؽٌنؤؤُق ؿ،  ؤؤذا حل ؤؤر لؤؤـ ن ؤؤٙر  ؤؤذه اـٌؤؤرق 

ذـؽ ؽيؤؤؤر  ؤؤؤذا اـتؤؤؤل حللؤؤؤر اـٌّؤؤؤل صؤؤؤىل اهلل طُٓؤؤؤف، ونـؤؤؤف وسؤؤؤُؿ  ٙطتزاهلؤؤؤٙ ؿُْؤؤؤٙ، وـؤؤؤ

اـتَتؾ اازس ـق   ًُِٔف يبس اـٓد ـٌَك دـٓالً طىل فٙـٌتْٙ ـُػؤع لثؤؾ  ؤذا 

ـَ ﴿ ﴾وٓ تَقٔؤؤقا لؤؤـ ايبػؤؤؿع ﴿ااؤؤديٝ ولثؤؤؾ أيؤؤٛ اـَريِؤؤٛ:  ُؾؤؤقا  ِلؤؤ ـَ َؽر  ِذي ؤؤ ـ  ا

َدهْيِْؿ َؽِرُدقنَ  ـَ ُٔقا ِشًَٓيٙ ُؿؾ  ِدْزٍب  َِ   ْؿ َوَؿٙ ُْ  .[32]الروم:﴾ِديَّ

ًٙ طؤؤؤؤىل ؿؤؤؤؤؾ هلؤؤؤؤذا ؽٙاؤؤؤؤد يٝ دؤؤؤؤديٝ دذيٌؤؤؤؤٛ ايبتٌؤؤؤؤؼ طؤؤؤؤىل صؤؤؤؤحتف يّوٌؤؤؤؤؼ  ٙلؤؤؤؤ

ًٙ هلؤؤؤٖٓء يتَتُؤؤؤقن  يهؤؤؤْؿ طؤؤؤىل  يؤؤؤض  إدؤؤؤزاب اـتؤؤؤل تتٍقؾؤؤؤع،  ؤؤؤذا دؤؤؤقارًا لّٙسؤؤؤٌ
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وؿؤؤؤٕ ؿ  ؤؤؤؿ ايبًؤؤؤُِقن وٓ رء نخؤؤؤر، ـؤؤؤذـؽ ٔحؤؤؤـ ٍٔؤؤؤقل و ؤؤؤذا اـقاؾؤؤؤع.. اـقاؾؤؤؤع 

ٛ يمْد هلذه اآٍٍٛ اـتل ٍٔقهلٙ  َؾ سادٛ، ٍٔقل: اـدطقة اإلسؤاللٓٛ اـنؤحٓح

وـًٓؤؤٜ  ؤؤل  ٓ اـؤؤدطقة اـًؤؤٌُٓٛ تتًؤؤع ـَؤؤؾ حلؽؤؤراد ايبًؤؤُِع وتًؤؤيْؿ وٓ طَؤؤس، 

وٓ يقجد  ّٙك بٙطٛ ٓ دزب اـتحرير وٓ بٙطٛ اإلخقان، وٓ بٙطٛ اـتٌُٓؤغ 

تتًع ـَؾ ؽرد لـ حلؽراد ايبًُِعأ ذـؽ ٕن لّْجّٙ لّْٞ اـَتٙب واـًؤّٛ وطؤىل 

يتجؤؤرد طؤؤـ حلن يتٌؤؤع اـَتؤؤؤٙب  لؤؤٙ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، وٓ يَِؤؤـ يبًؤؤُؿ حلن

واـًؤؤّٛ، ـَؤؤـ  ّؤؤٙ ااجؤؤٛ اـثٙـثؤؤٛ وإخؤؤ ة وطؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح  ّؤؤٙ يىْؤؤر 

اـٌرق  ع ؿؾ ايبًُِع اـذيـ يّدطقن حل ؿ طىل اـَتٙب واـًّٛ ـَّْؿ ٓ يُتٍؤقن 

ليّٙ طىل لّْٞ اـًُػ اـنؤٙـح، وـؤذـؽ حلٔؤٙ حلدٔؤدن دالؤً  وحل ؤدًا طؤىل  ؤذه اآٍٍؤٛ 

ًٙ اـٓؤؤقم، ٓ يًٌّؤؤل حلن تَؤؤقن و ؤؤل ٓ يٌَؤؤل  حلن تَؤؤقن دطؤؤقة اـؤؤدطٙة اإلسؤؤاللٓع دٍؤؤ

دطؤؤؤقهتؿ محنؤؤؤقرة  ٙـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ ؽٍؤؤؤط، ٓ  ؤؤؤد حلن يهؤؤؤِقا  غ دطؤؤؤقهتؿ وطؤؤؤىل 

لّْٞ اـًُػ اـنٙـح، واـًٌٚ ييقد  غ حللريـ ا ّؤع: حلدؤدمهٙ يتيُؤؼ  ٙـّنؤقص 

سؤاللٓٛ، حللؤٙ اـػطٓٛ وأخر يتيُؤؼ  ؤٕٙدقال اـقاؾيٓؤٛ ايبتيٍُؤٛ  َؤؾ اـوقالؤػ اإل

إلؤؤؤؤر إول ايبتيُؤؤؤؤؼ  ٙـّنؤؤؤؤقص اـػؤؤؤؤطٓٛ ؽؤؤؤؤّحـ ٔجؤؤؤؤد ل  ؤؤؤؤذه اـّنؤؤؤؤقص ذؿؤؤؤؤرًا 

قا اهلل َ ﴿ـفؤؤؤء نخؤؤؤر ؼؤؤؤ  اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ، ؿؤؤؤ  ٔجؤؤؤد لؤؤؤثالً لثؤؤؤؾ ؾقـؤؤؤف تيؤؤؤٙغ:  ُٓيؤؤؤ
حَلصِ

ؿْ  َُ ّْ ِر لِؤ قَل َوحُلْويِل إَْلؤؤ سُؤ قا اـر  ٓيُؤ
 ذًا ـؤق ؿؤٙن  ّؤؤٙك ويل حللؤر لٌؤؤٙيع  [54]النسرراء:﴾َوحَلصِ

ًٙ -ُِع ـقجٚ لـ ايبً ُٜ نٌٔؤ  صٙطتؤف ؿؤ  جيؤٚ طُّٓؤٙ  صٙطؤٛ اـَتؤٙب  -ؿ  ذد

ًٙ يبًٌؤؤؤدة  واـًؤؤؤّٛ، لؤؤؤع حلن  ؤؤؤذا ويل إلؤؤؤر ؾؤؤؤد بوؤؤؤئ  ؤؤؤق ولؤؤؤـ دقـؤؤؤف، ـَؤؤؤـ دؽيؤؤؤ

 ٓ :ًٙ اختالف أراء وجٚ طُّٓٙ  صٙطٛ  ذا اـؤقيل ويل إلؤر  ٙـػؤط ايبؤذؿقر نٌٔؤ

 صٙطٛ يبخُقق ل لينٓٛ اخلٙـؼ.
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ٍط دزب اـتحرير يتٌّك صٙطٛ ااٙؿؿ وـق خٙـػ ل  ّٙ وؾٌٛ لـ حلجؾ اـيربة ؽ

ذـؤؤؽ اـػؤؤع، و ؤؤذه لّٙؾمؤؤٛ جؤؤرت  ّٓؤؤل و ٓؤؤّْؿ دٓؤؤّ  بيّؤؤٙ اـًؤؤجـ ل سؤؤقريٙ 

وسؤؤجـ ليؤؤروف ل  ُؤؤد اسؤؤِْٙ ااًؤؤَٛ، و ؤؤذا اـًؤؤجـ يؤؤٙ حلسؤؤتٙذ لؤؤـ ؽهؤؤٙلع طٌؤؤد 

اـّؤؤؤٙس اـٌٍؤؤؤٓح سؤؤؤجـ طجٓؤؤؤٚ جؤؤؤدًا ارتٌٙطؤؤؤف ٔحؤؤؤق سؤؤؤتٛ حللتؤؤؤٙر سؤؤؤٌيٛ حللتؤؤؤٙر... ٔيؤؤؤؿ، 

ٍنؤٛ صقيُؤٛ  ٔؤ  ايبقوؤع اـمؤٙ د لّْؤٙ.. دخُؤٜ  ؤذه اـٍٙطؤٛ اـٌَؤ ة ايبٍنقد واـ

ًٙ لؤؤؤـ دؤؤؤزب اـتحريؤؤؤر، ؽَٙٔؤؤؤٜ  ؤؤؤري  ّٓؤؤؤل  جؤؤؤدًا وؽْٓؤؤؤٙ ٔحؤؤؤق  ًؤؤؤٛ طػؤؤؤ شخنؤؤؤ

 ،ًٙ و ٓؤؤؤؤؤّْؿ لّٙؾمؤؤؤؤؤٙت ؿثؤؤؤؤؤ ة، يتٌّؤؤؤؤؤقن حلن رحلي ااؤؤؤؤؤٙؿؿ جيؤؤؤؤؤٚ تٌّٓؤؤؤؤؤذه ضؤؤؤؤؤٙ رًا و ٙصّؤؤؤؤؤ

اـؤؤذي ؽيؤؤ ٜ هلؤؤؿ لؤؤثالً ؾُؤؤٜ:  ذا ؿؤؤٙن ااؤؤٙؿؿ يتٌّؤؤك رحلي ايبؤؤذ ٚ اـَؤؤقل و ؤؤق 

يٍقل  ؤٙـتٌريؼ  ؤع ايبًؤَر ايبتخؤذ لؤـ اـيّؤٚ وايبًؤَر ايبتخؤذ لؤـ ؼؤ  اـيّؤٚ، 

 ذا لذ ٚ حل ؾ اـرحلي، و ذا ايبذ ٚ ودده يدـّل حلٔٙ حلن أتًٙهبؿ  غ اـرحلي  ؤق 

ذاك اـؤؤرحلي اـؤؤذي ذلؤؤف اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، و ٓ ٓ رحلي طّؤؤد ؿأ ٕ ؤؤٙ ضٙ ريؤؤٛ لٍٓتؤؤٛ، 

ـ اـيّٚ وأخر لتخذ لـ اـذرة لؤـ  ّٙك سٙلالن ؿالمهٙ لًَر حلددمهٙ لتخذ ل

اـتِر لـ حلي لٙدة حلخرى..  ذا إول  رم لّف ؾُُٓف وؿث ه، ايبًَر ايبتخؤذ لؤـ 

اـيّؤؤٚ ل لؤؤذ ٌْؿ  ؤؤرم لّؤؤف ؾُُٓؤؤف وؿثؤؤ ه، حللؤؤٙ ايبًؤؤَر أخؤؤر ؽؤؤال  ؤؤرم لّؤؤف  ٓ 

اـَثؤؤ  ايبًؤؤَر، ؾُؤؤٜ و ؤؤذا اـٌحؤؤٝ ؽٓؤؤف صقيؤؤؾ ـَؤؤـ ـؤؤٓس  ّؤؤٙ اـمؤؤٙ د لّؤؤف، ؽٍُؤؤٜ 

ؾُؤؤؤٜ: ـؤؤؤق حلن ايبُؤؤؤؽ حلو ااؤؤؤٙؿؿ ايبًؤؤؤُؿ تٌّؤؤؤك  ؤؤؤذا ايبؤؤؤذ ٚ اـَؤؤؤقل ـُتحريؤؤؤري 

وحل ؤؤؤٙح اسؤؤؤت اد وليؤؤؤٙؾرة اخلِؤؤؤر ايبتخؤؤؤذ لؤؤؤـ ؼؤؤؤ  اـيّؤؤؤٚ،  ؤؤؤؾ توٓيؤؤؤف؟ ؾؤؤؤٙل: ٔيؤؤؤؿ 

حلصٓيف، و ق يرى حلٔف درام، ؽٍُّٙ ـف..  ّٙ اـيؤربة  ؤٙرك اهلل ؽؤَٓؿ.. لؤٙذا تٌيؤؾ  ٍقـؤف 

يجٌقا لؤٙ شؤٙء ـَؤؿ لؤـ طُٓف اـًالم: ٓ صٙطٛ يبخُقق ل لينٓٛ اخلٙـؼ؟ ؾٙل وت

تيجٚ، ؾٙل: ٓ صٙطٛ يبخُقق ل لينٓٛ اخلٙـؼ  ذا ؿؤٙن  ؤذا ايبخُؤقق يؤرى حلٔؤف 
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ن إدؤؤزاب اـٍٙلِؤؤٛ  لؤؤٙ حللؤؤر  ؤؤف  ؤؤق لينؤؤٓٛ... ؽؤؤٙهلل ايبًؤؤتيٙن، ؽٕٔؤؤٙ حلردت حلن حلؾؤؤقل 

اـٓؤؤؤقم  ؤؤؤل تٍؤؤؤقم طؤؤؤىل فٙـٌؤؤؤٛ اـػؤؤؤع ل ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ إدَؤؤؤٙم، لّْؤؤؤٙ دؤؤؤديٝ دذيٌؤؤؤٛ 

 ؿُْٙ وـق حلن تيض طىل جذع شجرة. دٓٝ ؾٙل: اطتزل تُؽ اـٌرق

ًٙ حلن اـؤؤدطقة اـًؤؤٌُٓٛ  ِؤؤع  ـَؤؤـ ٓ  ؤؤد لؤؤـ ـٌؤؤٜ ٔىؤؤر و ؤؤق يتيُؤؤؼ  ؤؤ  ذؿرتؤؤف نٌٔؤؤ

إلؤؤؤٛ، وحلي دطؤؤؤقة حلخؤؤؤرى تٌؤؤؤرق إلؤؤؤٛ.. ر ّؤؤؤٙ طؤؤؤز وجؤؤؤؾ يٍؤؤؤقل ل اـٍؤؤؤرنن اـَؤؤؤريؿ 

ِٙدِؾعَ ﴿ ؤؤ َع اـن  ؤؤقا َلؤؤ ُٔ ًٙ حل ؤؤدًا لؤؤـ يٌؤؤّرق  ؤؤع اـَتؤؤٙب  [114]التوبرر :﴾َوُؿق ٓ يَؤؤقن صؤؤٙدؾ

ًٙ  ّؤٙك حللؤران واـ ًّٛ لـ جْٛ و ع اـًؤُػ اـنؤٙـح لؤـ جْؤٛ حلخؤرى،  ؟ ؾُؤٜ نٌٔؤ

ا ّؤؤٙن حلدؤؤدمهٙ يتيُؤؤؼ  ٙـّنؤؤقص اـػؤؤطٓٛ، وإلؤؤر أخؤؤر يتيُؤؤؼ  ؤؤٕٙلقر اـقاؾيؤؤٛ، 

ـْ ُيَمِٙؾِؼ ﴿ؽّجد ل اـٍرنن لثؾ ؾقـف تٌٙرك وتيٙغ:  ُف  َوَل ـَ  َ ـْ َ ْيِد َلٙ َتٌَع  ُسقَل ِل اـر 

َٙءْت  اهْلُؤؤؤؤؤؤَدى َوَيت ٌِؤؤؤؤؤؤعْ  ّ َؿ َوَسؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤ َْ ِف َج
ُِ ْنؤؤؤؤؤؤ ُٔ ٙ َتؤؤؤؤؤؤَقغ  َو ِف َلؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤ ـ  َق ُٔ ِلَِّع  ْٖ ُؤؤؤؤؤؤ ٌِِٓؾ ايبْ ْ َ َسؤؤؤؤؤؤ َؼؤؤؤؤؤؤ

ً ا ٓ شؤؽ وٓ ريؤٚ حلن اهلل طؤز وجؤؾ دٓؤّ  ذؿؤر سؤٌٓؾ ايبؤٖلّع  [115]النساء:﴾َلنِؤ

ل أيٛ اَِٛ وؽٙلدة  ٙـًٛ وطىِٓٛ جدًاأ ٕن ؿالم اهلل طز وجؤؾ يتيؤٙغ ويرتؽؤع 

َِـ حلن تَقن أيٛ: ولـ يمٙؾؼ اـرسؤقل لؤـ  يؤد لؤٙ تٌؤع طـ اـيٌٝ، ؿٙن لـ ايب

ِلِّعَ ﴿ـف اهلدى ٔقـف لٙ تقغ.. ـَّف زاد ؽٍٙل:  ْٖ  [115]النساء:﴾َوَيت ٌِْع َؼْ َ َسٌِِٓؾ ايبُْ

ًٙ نخؤؤر و ؤؤق حلّٔؤؤٙ ل اتٌٙطّؤؤٙ ـَُتؤؤٙب واـًؤؤّٛ جيؤؤٚ حلن  يبؤؤٙذا؟ ـٖٓؿؤؤد حلن  ّؤؤٙك واجٌؤؤ

َوَيت ٌِْع ﴿ًُِقن إوـقن،  ذا  ق ايبٍنقد يَقن  ذا آتٌٙع طىل لٙ ؿٙن طُٓف ايب

ِلِّعَ  ْٖ  ؿ ايبًُِقن إوـؤقن، و ؤؿ حلول لؤٙ يمؤِؾ  ؤؿ  [115]النساء:﴾َؼْ َ َسٌِِٓؾ ايبُْ

حلصحٙب اـرسقل طُٓف اـًالم  ؿ اـذيـ يُق ؿ  ؿ اـذيـ يُق ؿ..  ذًا طّدٔٙ ؿتٙب 

اـوقالؤؤؤػ وإدؤؤؤزاب اهلل، وطّؤؤؤدٔٙ سؤؤؤّٛ رسؤؤؤقل اهلل، وطّؤؤؤدٔٙ سؤؤؤٌٓؾ ايبؤؤؤٖلّع، أن 

ًٙ  غ اتٌؤٙع سؤٌٓؾ  ؽهالً طـ ايبذا ٚ اـٍديِٛ وا؛ديدة ٓ ترشؤد وٓ تُتٌؤٜ لوٍُؤ
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ايبؤؤٖلّع اـؤؤذي تٕيؤؤد  ؤؤٌيض إدٙديؤؤٝ وحلٔؤؤٙ حلشؤؤ   ـْٓؤؤٙ ٕ ؤؤٙ ليروؽؤؤٛ  ـؤؤَٓؿ، حلوًٓ 

دؤؤديٝ اـٌؤؤرق اـثال ؤؤٛ واـًؤؤٌيع، دٓؤؤٝ ؾؤؤٙل: ؿُْؤؤٙ ل اـّؤؤٙر  ٓ وادؤؤدة، ؾؤؤٙـقا: لؤؤـ 

ؾٙل:  ل اـتل طؤىل لؤٙ حلٔؤٙ طُٓؤف وحلصؤحٙس، ٔجؤد  ّؤٙ وحلصؤحٙس  ل يٙ رسقل اهلل؟ 

ِلِّعَ  ﴿طؤؤىل ِٔؤؤط ؾقـؤؤف تيؤؤٙغ:  ْٖ ُؤؤ ٌِِٓؾ ايبْ ًٙ،  ذًا ٓ جيؤؤقز يبًؤؤُؿ اـٓؤؤقم حلن  ﴾َسؤؤ  ٙلؤؤ

يٍؤؤؤقل حلٔؤؤؤؤٙ حلؽْؤؤؤؿ لؤؤؤؤـ اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤّٛ ؿؤؤؤذا،  ؤؤؤؤؿ ٓ يُتٌؤؤؤٜ  غ لؤؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙن طُٓؤؤؤؤف سؤؤؤؤٌُّٙ 

ؽيُؤؤَٓؿ  ًؤؤؤّتل  اـنؤؤٙـح، يهؤؤؤٙف  غ  ؤؤذا ااؤؤؤديٝ دؤؤديٝ اـير ؤؤؤٙض  ؤؤـ سؤؤؤٙريٛ:

وسؤؤّٛ اخلٌُؤؤٙء اـراشؤؤديـ..  غ نخؤؤره،  ذًا  ّؤؤٙك سؤؤّتٙن: سؤؤّٛ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم 

وسؤؤؤّٛ اخلٌُؤؤؤٙء اـراشؤؤؤديـ، ؽؤؤؤال  ؤؤؤد  ذًا  ٙـًّؤؤؤٌٛ ٕلثٙـّؤؤؤٙ ٔحؤؤؤـ ايبتؤؤؤٕخريـ  يؤؤؤد  ؤؤؤذه 

اـٍؤؤؤؤؤؤرون اـوقيُؤؤؤؤؤؤٛ حلن ٔرجؤؤؤؤؤؤع  غ اـَتؤؤؤؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤؤؤّٛ وسؤؤؤؤؤؤٌٓؾ ايبؤؤؤؤؤؤٖلّع،  ّؤؤؤؤؤؤٙ يىْؤؤؤؤؤؤر 

إخؤرى اـٍٙلِؤٛ اـٓؤقم، حللؤٙ اخلؤقارج حللؤٙ ايبيتزـؤٛ  آختالف  ّّٓٙ و ع ا؛ طؤٙت

لّْؿ ؽؤٓ  ؿؤٙٔقا طُٓؤف  َب رُ حللٙ اـراؽهٛ ؽْٖٓء ؾد خٙـٌقا سٌٓؾ ايبٖلّع و ؿ لـ ؾَ 

لؤؤـ سؤؤٙ ؼ، ـَؤؤـ ٔحؤؤـ اـٓؤؤقم طُّٓؤؤٙ ؿؤؤ  ؾٓؤؤؾ: لؤؤـ رحلى اـيؤؤربة  ًؤؤ ه ؽُٓيتؤؤرب، يبؤؤٙذا 

ذا ايبؤّْٞ اـؤذي  ؤق  ؿ و  يُتزلؤقا  ؤءؿٜٙٔ  ذه اـٌرق ؾديً ؟ ٕ ؿ اتٌيقا حل ؤقا

ًٙ حلٔؤؤٙ حلؾؤؤص ـَؤؤؤؿ أن  اتٌؤؤٙع اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ وطؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، وختٙلؤؤ

لّٙؾمٛ جرت  ّٓل و ع حلدد ؿ تٌع ـَؿ حلٔف ٓ  د لـ ًٌٔٛ لٙ، حلي ٓ يٌَل اـٓؤقم 

ئؾ لؤؤؤٙ  ؤؤؤق لؤؤؤذ ٌؽ؟ لًؤؤؤُؿ، ٓ يٌَؤؤؤل و ن ؿؤؤؤٙن  ؤؤؤذا  ؤؤؤق  حلن يٍؤؤؤقل حلدؤؤؤدٔٙ  ذا لؤؤؤٙ ُسؤؤؤ

ًٙ وليٙ؛ؤؤٙت، إصؤؤؾ ـَؤؤـ  ؤؤد حللؤؤقر تقجؤؤٚ طؤؤىل  اـّؤؤٙس حلن جيؤؤدوا هلؤؤٙ حلدَٙلؤؤ

ؾُٜ ٕدد ؿ و ؿ لًُؿ ويّدطل حلٔؤف طؤىل اـَتؤٙب واـًؤّٛ، ـَؤـ  ٍؤدر ليُقلٙتؤف، 

أن  ؤؤؤذه ايبّٙؾمؤؤؤٛ سؤؤؤتٌع ـَؤؤؤؿ حلن إلؤؤؤر ؽٓؤؤؤف دؾؤؤؤٛ لتّٙ ٓؤؤؤٛ و ؤؤؤق ؿجؤؤؤقاب نخؤؤؤر حلو 

 ٕسُقب نخر طؤـ اـًؤٖال اـؤذي يتيُؤؼ  ِؤـ حلَٔؤر اـًؤُػ حلو اـًؤٌُٓٛ حلو آٔتًؤٙب 
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 ُٜ ـف: يٙ ؽالن ـق سٕـؽ سٙلؾ لٙ لذ ٌؽ، لٙذا  ٌٓف؟ ؾٙل: لًُؿ. ـْٓٙ، ؾ

 ـيؾ ايبّٙؾمٛ جرت  ّٙ ل  ذه اـًرؽٛ. لداخُٛ:

ؿّؤؤٜ حلٔؤؤٜ لقجؤؤقد و ٓ لؤؤٙ حلضؤؤـ ؿّؤؤٜ لقجؤؤقد،  ٔؤؤ  يَِؤؤـ دَّٓٙ ؤؤٙ..  اـمؤؤٓخ:

 خالصٛ.

ًٙ ؿذـؽ يٙ شٓخ. لداخُٛ:  سِيّٙ ل اـػيط حليه

 سِيتقه؟ اـمٓخ:

 سِيتْٙ لَّؿ. لداخُٛ:

  ذًا لٙ ؽٓف دٙجٛ.. ـمٓخ:ا

 ... لداخُٛ:

 ٓ  د ًِٔيْٙ يٙ شٓخ. لداخُٛ:

ؾُٜ ـف:  ذه دٓدة حلٔٙ ـق سٕـتؽ لٙ ديّؽ؟ ستٍقل: حلٔٙ لًُؿ، ـَؤـ حلٔؤٙ  اـمٓخ:

ًٙ ٓ ؽؤؤؤرق  ّٓؤؤؤؽ و ؤؤؤع اـراؽيضؤؤؤ  لؤؤؤٙ سؤؤؤٕـتؽ لؤؤؤٙ ديّؤؤؤؽ؟ لؤؤؤٙ لؤؤؤذ ٌؽ؟  ؤؤؤذا حلوًٓ،  ٙٔٓؤؤؤ

، وحلٔؤٙ حلريؤد حلن  ٓؤٚ واخلٙرجل واإل ٙيض وو..  غ نخره،  ق سٓجٓٚ  جقا ؤؽ

 جقاب تٌع واؾيؽ وتّنح اـّٙس حلن يَقٔقا لثُؽ، ؽحّٓ  تٍقل حلٜٔ: حلٔٙ لًُؿ 

و ق يٍقل لًُؿ وذاك يٍقل لًُؿ..  غ نخره، ؽيرف حلن ا؛قاب خوٕ ؽقوع ـؤف 

ًٙ  ؤذا ٓ يٌَؤل حلٔؤٙ حلسؤٕـؽ  ؾٓدًا ؽٍٙل: حلٔٙ لًُؿ طىل اـَتٙب واـًّٛ، ؾُؤٜ ـؤف: حليهؤ

ًٙ ـؤؤ ق سؤؤٕـٜ اـمؤؤٓيل حلو اإل ؤؤٙيض  ؤؤؾ يٍؤؤقل ـؤؤؽ حلٔؤؤٙ لًؤؤُؿ ـًؤؤٜ أن سؤؤٖآً جٌٙٔٓؤؤ

طىل اـَتٙب واـًّٛ حلم يٍقل ؾقـتؽ  ذه؟ ؾٙل:  ق ؿذـؽ، ؾُٜ:  ذًا ٔريد حلن تٌع 
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ًٙ و ٓ ذؿٜ ًٌٔؤؽ لؤع ؼؤ ك اؤـ حتَؤؿ  هؤالهلؿ وأحؤراؽْؿ طؤـ  واؾيؽ حليه

 اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ، اـرجؤؤؾ  غ دؤؤد لؤؤٙ ؿٌؤؤ  ل اطتٍؤؤٙدي طّؤؤده ييّؤؤل  ٔنؤؤٙف وطّؤؤده

ًٙ تٌؤؤع ـؤؤف حلن  ؤؤذا ا؛ؤؤقاب ٓ يٌَؤؤل   ؤؤرد و ن ؿٙٔؤؤٜ ليُقلٙتؤؤف  غ دؤؤد لؤؤٙ، ؽٕيهؤؤ

اـٓؤؤقم ؾُؤؤٜ:  ذًا لؤؤٙذا تٍؤؤقل؟ ؾؤؤٙل: حلؾؤؤقل طؤؤىل اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ وطؤؤىل لؤؤٙ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف 

ًٙ ؿؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤـ سؤؤؤؤٕـؽ وؿؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤٙ سؤؤؤؤئُٜ تريؤؤؤؤد حلن تيِؤؤؤؤؾ  اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح، ؾُؤؤؤؤٜ: دًؤؤؤؤّ

 اـنٙـح؟ محٙضة وتٍقل: حلٔٙ طىل اـَتٙب واـًّٛ وطىل لّْٞ اـًُػ

ًٙ وطؤؤؤؤىل لؤؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح، ييّؤؤؤؤل  ؾُؤؤؤٜ ـؤؤؤؤف: ييّؤؤؤل حلٔؤؤؤؤٜ أن ؾُؤؤؤؤٜ صؤؤؤقا 

لذ ٚ اـًُػ اـنٙـح  ق اـنقاب، ؾُٜ ـف: لـ يّتًٚ  غ  ذا ايبذ ٚ يَقن 

طؤؤىل صؤؤقاب؟ ؾؤؤٙل: ٔيؤؤؿ، ؾُؤؤٜ: دتؤؤك ُٔخؤؤص ايبحؤؤٙضة  ؤؤذه ؿُْؤؤٙ يؤؤٙ تؤؤرى لؤؤـ 

اـَتؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ اـّٙدٓؤؤٛ اـير ٓؤؤٛ جيؤؤؤقز حلن يٍؤؤقل لؤؤؤثظ حلٔؤؤٙ سؤؤٌُل، حلي لّتًؤؤؤٚ  غ 

وطؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح؟ ؽًؤؤَٜ اـرجؤؤؾ، ييّؤؤل حلؾؤؤؾ لؤؤٙ يٍؤؤٙل لٌحؤؤً   ن   

ًٙ... ؽٙـمٙ د  ٙرك اهلل ؽَٓؿ  ذه دٍٙلؼ  ذا اإلًٔٙن ؿٙن ؼٙؽالً ليّٙ ؿٙن  يَـ لٍتّي

  يٓدًا طـ اـَتٙب واـًّٛ وـق ادطك حلٔف طىل اـَتٙب واـًّٛ.

 خ ًا. شٓخّٙ ٕٔلؾ هلذا ا؛قاب جزاك اهلل لداخُٛ:

 تٌهؾ. اـمٓخ:

ت ؾرون اـٌرق تىْر ل  تِيٙت ايبًُِع ؿٙن يٍؤٙل شؤٓيل حلشٍرة: دع  د

وخؤؤؤؤٙرجل، ودتؤؤؤؤك يِٓؤؤؤؤز  ؤؤؤؤع  ؤؤؤؤٖٓء ولؤؤؤؤـ ؿؤؤؤؤٙن طؤؤؤؤىل ؼؤؤؤؤ  لؤؤؤؤّْٞ  ؤؤؤؤٙتع اـٌؤؤؤؤرؾتع 

اـيىِٓتؤؤع اـٌَ تؤؤع صؤؤٙر يٍؤؤٙل حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ، وـَؤؤـ لؤؤع إيؤؤٙم تؤؤداخُٜ 

  طُّٓٙ حلن ّٔوؼ هبذه اـَُِٛ طؤىل لؤٙ إلقر وتمٙؿُٜ اـنٌٙت وحلصٌح لـ اـيً
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.ًٙ ًٙ سٙ ٍ  ؿٙن يّوؼ طُْٓٙ سٌُ

 ٔيؿ. اـمٓخ:

شؤٍرة: ولؤـ  ّؤٙ ٔجؤد حلن ؿثؤ ًا لؤـ اـيُؤ ء حلو لؤـ ايبّتًؤٌع ـُيُؤؿ ولؤـ اـؤؤدطٙة 

ًٙ اـٌَٙر اـذيـ يمٙر  ـْٓؿ  ٙـٌّٙن طّدلٙ يريؤدون حلن يٍقـؤقا ؾؤقـتْؿ  اإلساللٓع حليه

ع وٓ ٌٔؤؤؤّرق، ؽؤؤؤال يٌّ ؤؤؤ ِّ ًؤؤؤل حلن ٔقجؤؤؤد  ؤؤؤذه إسؤؤؤ ء اـتؤؤؤل  ؤؤؤل لقجؤؤؤقدة ل ٔحؤؤؤـ ٔج

دٓٙتّٙ، وؿؾ ؽرؾٛ لـ  ذه اـٌرق حلو ا؛ طٛ لؤـ  ؤذه ا؛ طؤٙت تؤّدطل حل ؤٙ طؤىل 

لؤؤذ ٚ ؿؤؤذا حلو طؤؤىل لؤؤّْٞ ؿؤؤذا، ـؤؤذـؽ يًٌّؤؤل حلن يٍؤؤٙل حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ، ؽْؤؤؾ 

 هلذا ايبنوُح اـٍديؿ لَٙن اـٓقم ل دٓٙتّٙ اـتل ٔيٓمْٙ، ؽجزاك اهلل خ ًا؟

 و يٙك. مٓخ:اـ

حلٔٙ سٌؼ حلن ٔنحٜ حلدد اـدطٙة اـؤذيـ يٍؤٙل حلٔؤف لؤـ اـؤدطٙة حلن ٓ يًؤتيِؾ ؿُِؤٛ 

حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ وا؛ طؤؤؤٛ، وحلٔؤؤؤٙ حليبحؤؤؤٜ  غ سؤؤؤٌٚ ل ؿُِؤؤؤٛ لّؤؤؤل سؤؤؤٌٍٜأ ذـؤؤؤؽ ٕن 

ؿُِؤؤؤؤؤؤٛ حل ؤؤؤؤؤؤؾ اـًؤؤؤؤؤؤّٛ وا؛ طؤؤؤؤؤؤٛ  ٔؤؤؤؤؤؤ  يتٌؤؤؤؤؤؤٙدر لّْؤؤؤؤؤؤٙ حلن ايبٍنؤؤؤؤؤؤقد لّْؤؤؤؤؤؤٙ ايبٙتريديؤؤؤؤؤؤٛ 

س زيؤؤـ اـؤؤديـ طٙ ؤؤديـ هور لؤؤـ وإشؤؤٙطرة، وـؤؤذـؽ ل لْٙتٌؤؤٛ ٕول لؤؤرة يتنؤؤؾ 

ًٙ، وحلضـ ؾص طُٓؽ اـٍنٛ ا ّؽ طٙصؿ؟  ـّدن  ٙتٌٓ

  ي ٔيؿ. لداخُٛ:

ؽحديٝ صقيؾ  ّٓل و ّٓؤف ل  ٙيؤٛ ايبوؤٙف ؾُؤٜ ـؤف: حلٔؤٙ حلراك تًؤتيِؾ  اـمٓخ:

ؿُِٛ حل ؾ اـًّٛ وا؛ طؤٛ ؿثؤ ًا ل  ُتؤؽ اـًؤّٛ، وحلٔؤٙ حلرى حلن تؤدع  ؤذه اـَُِؤٛ 

ًٙ، حل ًٙ حلي اـؤذيـ يتٌيؤقن ـًٌُٚ اـذي ذؿرتف نٌٔ ن  ذه اـَُِٛ ٓ تيّل حل ؾ اـًّٛ دٍ

اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ طؤؤؤىل لؤؤؤٙ جؤؤؤٙء ل اـًؤؤؤّٛ لؤؤؤـ اتٌؤؤؤٙع اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح، ٓ تيّؤؤؤل  ؤؤؤذه 
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ًٙ حل دًا  ٔ  تيّل إشٙطرة وايبٙتريديٛ، ؽٕٔؤٙ حلرى حلٓ تًؤتيِؾ  ؤذه  اـَُِٛ اصوالد

ًٙ  يؤؤد ايبّٙؾمؤؤٛ اـوقيُؤؤٛ وحلٔؤؤف تؤؤربحل لؤؤـ اإلخؤؤقان  اـَُِؤؤٛ ل  ُتؤؤؽ..  ؤؤذا ؿؤؤٙن صٌيؤؤ

ايبًُِع لّذ طػيـ سّٛ وحلٔف سٌُل اـيٍٓدة، وحلٔف يداؽع طّل ل ؼٌٓتل، وو  غ 

نخؤؤره.. ؽٍُؤؤٜ ـؤؤف  ؤؤذه اـَُِؤؤٛ، ؾؤؤٙل: حلٔؤؤٙ لؤؤٙ حلرى ذـؤؤؽ، ؾُؤؤٜ: ـؤؤؽ رحليؤؤؽ، ـَؤؤـ حلٔؤؤٙ 

ًٙ، ؾُؤٜ ـؤف: حلٔؤٙ أن حلٔنؤحؽ  ؤٕن ٓ  حلؾقل ـؽ أن حلٔنحؽ لؤـ ؾٌؤؾ حل ؤديٜ ـؤف رحليؤ

ـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ ّٕٔؤؤٙ حللرٔؤؤٙ حلن َُٔؤؤؿ اـّؤؤٙس طؤؤىل ؾؤؤدر تًؤؤتيِؾ  ؤؤذه اـَُِؤؤٛ حل ؤؤؾ ا

طٍؤؤؤقهلؿ، طؤؤؤىل ؾؤؤؤدر لٌؤؤؤٙ ِْٓؿ، ؽٕٔؤؤؤٜ طّؤؤؤدلٙ تًؤؤؤتيِؾ  ؤؤؤذه اـَُِؤؤؤٛ  يُّؤؤؤٙ ٔحؤؤؤـ 

ٔنؤؤؤدق آهتٙلؤؤؤٙت اـتؤؤؤل ؿّؤؤؤٙ ًٔؤؤؤِيْٙ، وؾؤؤؤٙل يل ل حلول فٙصٌتؤؤؤف  يؤؤؤٙي، حلٔؤؤؤف ُيٍّؤؤؤؾ 

ي  ـٓؽ طّل حلشٓٙء ؽال تندؾْٙ، ؽٙستي ـؽ  ذه اـَُِٛ  ق ؿُِٛ سٓٙسٓٛ اـٓقم، حل

ٓ تريؤؤؤؤؤد حلن تّتًؤؤؤؤؤٚ  غ دطؤؤؤؤؤقة س ؤؤؤؤؤٛ دتؤؤؤؤؤك ٓ يٍؤؤؤؤؤٙل حلٔؤؤؤؤؤٜ ـًؤؤؤؤؤٜ لؤؤؤؤؤـ اإلخؤؤؤؤؤقان 

ايبًؤؤُِع، حلٔؤؤٜ ـًؤؤٜ لؤؤـ بٙطؤؤٛ اـتحريؤؤر، ٕ ؤؤؾ اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ.. و ؤؤذه ؿُِؤؤٛ 

 ِؤؤؤع ؿؤؤؤؾ  ؤؤؤٖٓء طؤؤؤىل لؤؤؤٙ  ٓؤؤؤّْؿ لؤؤؤـ اخؤؤؤتالف، حلٔؤؤؤٙ حلخمؤؤؤك حلن  ؤؤؤذه اـَُِؤؤؤٛ حلٔؤؤؤٜ 

و ٔ  حلٜٔ  وؼ ك يًتيُِْٙ هلذا اـٍند، و ذا ـٓس لـ حلسُقب اـًُػ اـنٙـح،

ؤؤؤَؽ ﴿طُٓؤؤؤؽ حلن تؤؤؤدطق  َؤؤؤؾ سادؤؤؤٛ و ؤؤؤذا ٓ يّؤؤؤٙل ؾقـؤؤؤف تيؤؤؤٙغ:  ٌِِٓؾ َر   اْدُع  َِغ َسؤؤؤ

 ِٛ َّ ؤؤ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَىؤؤ ؤؤ َِ َْ

 غ نخؤؤر أيؤؤٛ، يبؤؤٙ رنين حلّٔؤؤل أتٍُؤؤٜ  [125]النحررل:﴾ ِْٙاِ

لـ تٍديؿ رحليل  غ تٕؿٓد حلين حلٔٙ حلٔنحف  ذـؽ وطدين وطدًا ؾؤٙل: حلٔؤٙ سؤٕتٌّك  ؤذا 

رتى جؤؤقاب ذـؤؤؽ ل ايبجُؤؤٛ، ـَؤؤـ حلٔؤؤٙ  غ أن لؤؤٙ جؤؤٙءتّل وٓ جؤؤزء لؤؤـ  ؤؤذه وسؤؤ

ايبجُٛ  ّٓ  ؿٜٙٔ تٕتّٓل لـ ؾٌؾ حلجزاء لتٌرؾٛ، ؽْؾ لَّؿ لـ رحلى حل رًا يبثؾ  ذا 

 اـقطد؟

  ؾ  ق طِؾ  ّنٓحتف. لداخُٛ:
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 ؿٓػ؟ اـمٓخ:

 حلٔٙ ...  ٕن ٓ يرسؾ. لداخُٛ:

  َذا ييّل. اـمٓخ:

 ـَـ.. لداخُٛ:

 ٔيؿ؟ اـمٓخ:

ًٙ ـيُف حلطجٚ لـ ذـؽ شٓخّٙ. لداخُٛ:  رحليٜ شٓئ

  ٙه. اـمٓخ:

اّصُيٜ حلٔٙ ل ردُؤٛ حللريَؤٙ إخؤ ة طؤىل  ُؤٛ اـًؤّٛ طؤدديـ يٌحؤٝ  لداخُٛ:

 ؽْٓ  حتٜ طّقان اـنوريٛ.

 طجٓٚ..ة اـمٓخ:

 ٔيؿ. لداخُٛ:

 هبذا اـيّقان؟ لداخُٛ:

ًٙ، ويٌّؤؤؤل حتؤؤؤٜ  ؤؤؤذا اـيّؤؤؤقان  لداخُؤؤؤٛ: وجؤؤؤقد رء اسؤؤؤِف هبؤؤؤذا اـيّؤؤؤقان  ٙلؤؤؤ

ًٙ  غ بٙطؤؤٛ وٓ  غ دؤؤزب وحلٔؤؤٙ ؿؤؤذا وحلٔؤؤٙ ؿؤؤذا،  اـنؤؤوريٛ، ويٍؤؤقل: حلٔؤؤٙ   حلدع يقلؤؤ

ًٙ لؤؤـ  ييّؤؤل ؿؤؤؾ  ؤؤذا ؽٓؤؤف، ويؤؤرد طؤؤىل  يؤؤض ؾهؤؤٙيٙ اإلخؤؤقان ايبًؤؤُِع لؤؤٙ يؤؤذؿر جٌٙٔؤؤ

سؤؤؤ تف، ييّؤؤؤل ؿؤؤؤالم ل اآٍٍؤؤؤٛ ؼريؤؤؤٚ جؤؤؤدًاأ ٕٔؤؤؤف ييّؤؤؤل يَؤؤؤٙد يَؤؤؤقن لتؤؤؤقاترًا حلن 

طؤؤقة، ؽُؤؤ  يٌّؤؤل اسؤؤؿ اـنؤؤوريٛ  ؤؤذا حللؤؤر لؤؤٙ ؽٓؤؤف اـرجؤؤؾ صؤؤٙدٚ بٙطؤؤٛ ولؤؤّْٞ ود

 شؤؤَٙلأ ٕٔؤؤف  ؤؤق ٓ يؤؤٖلـ  فؤؤء اسؤؤِف اـنؤؤوريٛ، ـَؤؤـ  ذا لؤؤٙ يٌّؤؤل حلن يَؤؤقن  ؤؤق 
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ول طؤؤؤـ بٙطؤؤؤٛ حلو ؿؤؤؤذا، ؽّْؤؤؤٙ لقوؤؤؤع اـًرا ؤؤؤٛ، واهلل تيؤؤؤٙغ ٖرلؤؤؤٓس بٙطؤؤؤٛ حلو لًؤؤؤ

 حلطُؿ.

ؽٙخلالصؤؤؤؤؤؤٛ حلٔؤؤؤؤؤؤٙ ٓ حلرى اسؤؤؤؤؤؤتي ل  ؤؤؤؤؤؤذه اـَُِؤؤؤؤؤؤٛ ٕ ؤؤؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤؤؤـ حلسؤؤؤؤؤؤٙـٓٚ  اـمؤؤؤؤؤؤٓخ:

ع دٓٝ تريض ؿؾ صٙلٌٛ وؿؾ بٙطٛ لـ ايبًُِع، ؿؾ يٍقل ؿؤ  ؾُؤٜ اـًٓٙسٓ

ًٙ لـ اـذي يتربحل لـ أتًٙ  ـَُتٙب واـًّٛ؟ ٓ حلدد، ؽٗذًا حل ؾ اـًؤّٛ وا؛ طؤٛ  فنٌٔ

ؿؾ  ذه ا؛ طٙت اإلساللٓٛ اـٍٙلِٛ طىل وجف إرض،  ّٓ  حلن تٍؤقل حلٔؤٙ سؤٌُل 

اـؤذي جيِؤع ايبًؤُِع  حؤؼ،  ؽْق تيٌ  طـ اـيٍٓدة اـنؤحٓحٛ حلوًٓ وطؤـ اـتجِؤع

ًٙ حل ؿ يٍقـقن حلٔف  ذا ؾُّؤٙ ٔحؤـ سؤٌُٓقن  ؤذه ؿُِؤٛ تٌؤرق، وحلٔؤٙ  ولٙ حلذتؿ  ـْٓؿ نٌٔ

اـٍؤؤؤرنن اـَؤؤؤؤريؿ  حلسؤؤؤ ءاـرسؤؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم ايبٌؤؤؤّرق،  ؤؤؤؤؾ لؤؤؤـ  حلسؤؤؤ ءحلؾؤؤؤقل لؤؤؤـ 

ق  ؤؤؤؤؤع ايبًؤؤؤؤؤُؿ و ؤؤؤؤؤع ر  اـٌرؾؤؤؤؤؤٙن، دٓؤؤؤؤؤٝ يٌؤؤؤؤؤرق  ؤؤؤؤؤع ااؤؤؤؤؤؼ واـٌٙصؤؤؤؤؤؾ، واـرسؤؤؤؤؤقل َؽؤؤؤؤؤ 

 ؤؤؤـ وحل ٓؤؤؤف  ؤؤؤ ذا؟  ٙإلسؤؤؤالم،  ؤؤؤذا لًؤؤؤُؿ و ؤؤؤذا ؿؤؤؤٙؽر، ؽِؤؤؤـ ايبػؤؤؤك، ؽؤؤؤرق  ؤؤؤع آ

ًٙ لؤؤؤؤّْٞ اإلخؤؤؤؤقان  حلسؤؤؤؤٙـٓٚ اّدطؤؤؤؤٙء ايبّحؤؤؤؤرف طؤؤؤؤـ اـَتؤؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤّٛ ؿؤؤؤؤ  ؾُؤؤؤؤٜ نٌٔؤؤؤؤ

ُٜ لٙ حلؾقـف حلٔؤٙ طؤٙدة،  ؤؿ يٍقـؤقن  ِّ ػ، وحلضـ أن لٙ ؿ ٍّ ايبًُِع ؿتّؾ ّبع  ؿ  

ػ  ؤؤؤؿ ٓ  ٍٙؽؤؤؤٛ وٓ رء  ؤؤؤدـٓؾ ؿؤؤؤؾ  ؤؤؤذه اـًؤؤؤّع ٔحؤؤؤق سؤؤؤٌيع  ؤؤؤ ٍّ سؤؤؤّٛ حلو ّبؤؤؤع  ؤؤؤؿ  

ًٙ وطِؤؤؤؤؤالً    ٔؤؤؤؤؤع سؤؤؤؤؤّٛ واإلخؤؤؤؤؤقان ايبًؤؤؤؤؤُِقن ٓ يؤؤؤؤؤزدادون طُؤؤؤؤؤً  وؽْؤؤؤؤؤً  وصؤؤؤؤؤالد

 ٙإلسؤؤؤؤالم،  ذًا ٓ رء  ّؤؤؤؤٙك لؤؤؤؤـ اـثٍٙؽؤؤؤؤٛ، واـؤؤؤؤدـٓؾ حل ؤؤؤؤؿ جيِيؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤع اـًؤؤؤؤٌُل 

واخلٌُل وايبذ ٚ واـنقل وو  غ نخؤره، ؿٓؤػ  ٗلَؤٙ ؿ حلن جيِيؤقا  ؤع  ؤذه 

ٌؤؤؤؤٙ ٓؿ ايبتيؤؤؤؤددة؟  ؤؤؤؤذا ـؤؤؤؤٓس ايبتّٙؾهؤؤؤؤٙت حتؤؤؤؤٜ رايؤؤؤؤٛ وادؤؤؤؤدة ؽْٓؤؤؤؤٙ اإلسؤؤؤؤالم  ٙيب

ًٙ  ذا ؿٙن اـٌّل صىل اهلل طُٓف، ونـف وسُؿ ؿٙن  ذا ؾٙم ينظ ل اـُٓؾ يٌتؤتح   سالل

صؤؤالة اـٍٓؤؤٙم  ؤؤدطٙء اـُْؤؤؿ رب جربالٓؤؤؾ ولَٓٙلٓؤؤؾ و هاؽٓؤؤؾ  غ حلن يٍؤؤقل: ا ؤؤدين 
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يبٙ اختُػ ؽٓف لـ ااؤؼ  ٗذٔؤؽ  ٔؤؽ هتؤدي لؤـ تمؤٙء  غ ساط لًؤتٍٓؿ،  ذا ؿؤٙن 

ااؤؤؼ اـؤذي اختُؤؤػ ؽٓؤؤف اـّؤٙس ؤحؤؤـ ٔريؤؤد  غ وُؤؤٚ لؤـ اهلل حلن هيديؤؤف رسؤقل اهلل ي

آخؤتالف ؿثؤ ًا وؿثؤ ًا جؤدًا اـٓؤقم،  ؤؿ ٓ ٔؤدطق اهلل  ِثؤؾ لؤٙ دطؤٙ  ؤف رسؤقل اهلل،  ؤؤؾ 

 ًٙ ٍٔر آختالف ؤٍقل  ًُٙن ااٙل تٙرة و ًُٙن ايبٍؤٙل تؤٙرة حلخؤرى لؤـ ؾُؤد طٙيبؤ

ًٙ، حللؤؤٙ اتٌؤؤٙع اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ ًٙ، ؽؤؤٙهلل ايبًؤؤتيٙن، وٓ  ـٍؤؤل اهلل سؤؤٙيب ًٙ لًّؤؤٓ ؽنؤؤٙر ًٔؤؤٓ

 دقل وٓ ؾقة  ٓ  ٙهلل.

شؤؤؤٍرة: شؤؤؤٓخّٙ اؤؤؤٙ يؤؤؤرى اإلًٔؤؤؤٙن ييّؤؤؤل أن وتتٌيؤؤؤف حلدؤؤؤقال ايبًؤؤؤُِع ل ؿؤؤؤؾ 

 الد ؤؤؤؤؿ يؤؤؤؤرى حلو ر ؤؤؤؤ   ؤؤؤؤدث لؤؤؤؤٙ سؤؤؤؤَٓقن لؤؤؤؤـ حللؤؤؤؤر ٓ حلؾؤؤؤؤقل لؤؤؤؤـ حللؤؤؤؤر ايبًؤؤؤؤُِع 

ًٙ لـ ؼ  ايبًُِع ل  تِيٙت ا يبًُِع، ا؛ طٙت ايبتٌرؾٛ ؽٍط، و ٔ  حليه

حلٔؤؤؤٙ حلضؤؤؤـ واهلل حلطُؤؤؤؿ حلٔؤؤؤف سؤؤؤٕٓيت يؤؤؤقم طؤؤؤىل اـّؤؤؤٙس حلن يٍؤؤؤٙل حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ وا؛ طؤؤؤٛ ٓ 

ًٙ حل ؤؤؾ  ـُراؽهؤؤٛ واـمؤؤٓيٛ واخلؤؤقارج وحل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ ؽٍؤؤط، و ٔؤؤ  يٍؤؤٙل حليهؤؤ

اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤؤٛ ـًُِؤؤؤُِع وؼؤؤؤ  ايبًؤؤؤُِع  ؤؤؤدطقى حلٔؤؤؤف ٓ جيؤؤؤقز حلن ٌّٔؤؤؤذ  ؤؤؤٖٓء 

خؤقان ـّؤٙ وهلؤؿ لؤٙ ـّؤٙ وطُؤْٓؿ لؤٙ طُّٓؤٙ، وحلٔؤف اـذيـ ييٓمؤقن ل  تِيٙتّؤٙ ٕ ؤؿ  

جيٚ حلن يَقن  ّٙك التالف ٓ اختالف وحلن ـّٙ طدوًا حلؿرب لؤـ حلن ٔقجؤد اـٌرؾؤٛ حلو 

ٔزيد ؽْٓٙ وجيٚ طُّٓٙ حلن ٔجتِع طىل ؿُِٛ واددة وٓ هيِّٙ حلن يٍٙل  ذا ٔقاين 

 حلو  ذا لًُؿ ؽٗن اـديـ هلل وإرض ـُجِٓع.

 واـقصـ ـُجِٓع. اـمٓخ:

  ي ٔيؿ. اخُٛ:لد

 اهلل ايبًتيٙن. اـمٓخ:
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ـؤؤذـؽ ٔخُؤؤص  غ حلٔؤؤف ٓ ؽؤؤرق  ؤؤع لػؤؤك وؼؤؤ  لػؤؤك،  ؤؤع ٔقؤؤاين  لداخُؤؤٛ:

 وهيقدي و ع لًُؿ.

ـٍؤؤد جؤؤٙءين سؤؤٖال  ؤؤٙتٌل لؤؤـ اـؤؤِٓـ حلؿثؤؤر لؤؤـ لؤؤرة،  ؤؤؾ طّؤؤدي خوؤؤٙب  اـمؤؤٓخ:

ن اإلخؤؤقان ايبًؤؤُِع حتؤؤٙـٌقا لؤؤع اـٌيثٓؤؤع ولؤؤع  لوٌؤؤقع لرسؤؤؾ  ٙـٌؤؤٙؿس يٍؤؤقل: 

ٔٓع و ٙر قن اـًٌُٓع  ّٙك وييتؤربو ؿ حل ؤؿ يٌرؾؤقن اـنؤػ،  ؤذا اـؤذي اـيُ 

 تٍقـف.

  ذه يٙ شٓخ صقرة ا؛ريدة ... لداخُٛ:

و ٍٓؤؤٛ اـٌيؤؤٝ واإلصؤؤالح واـقدؤؤدوي اـّؤؤٙسي، دؤؤقل لػؤؤوع لٓثؤؤٙق  اـمؤؤٓخ:

 اـيِؾ، حلسِع اإلخقان ؽٍرة لِْٛ ل ايبٍٙل  ذا، واهلل ايبًتيٙن.

 ي خرب شٓخّٙ..  ذه لـ اـَرالٙت يٙ شٓخّٙ.واهلل حلٔٙ لٙ طّد لداخُٛ:

  ٙرك اهلل ؽٓؽ. اـمٓخ:

طؤؤظ دًؤؤـ:  ؤؤق تٕؿٓؤؤد يبؤؤٙ ذؿؤؤره شؤؤٓخّٙ  ؤؤذا ييّؤؤل ٍٔؤؤؾ ـُق ٍٓؤؤٛ اـتؤؤل  ؤؤل و ٍٓؤؤٛ 

اـتحؤؤٙـػ واتٌؤؤٙق وتيؤؤٙون سؤؤِق ٙ و ٍٓؤؤٛ اـٌيؤؤٝ واإلصؤؤالح.. اإلصؤؤالح اـؤؤظ  ؤؤق 

 دزب اإلخقان ايبًُِع  ّٙك ـٌُيٝ واإلصالح واـقددوي اـّٙسي.

 اهلل حلؿرب. اـمٓخ:

ًٙ وحتؤؤٜ  ؤؤذا ايبٍؤؤٙل  طؤؤظ دًؤؤـ: دؤؤقل لػؤؤوع لٓثؤؤٙق اـيِؤؤؾ اـًؤؤٓٙد.. صٌيؤؤ

ددث وٓ درج حللٙ اـويؤـ  ٙـًؤٌُٓع يؤٙ شؤٓخّٙ ؽٌؤل  ُؤٛ اإلصؤالح لؤٙذا يًؤِقن 

حتؤؤؤٜ طّؤؤؤقان: اـىؤؤؤٙ رة اـّجديؤؤؤٛ ل اـؤؤؤِٓـ  ؤؤؤع بؤؤؤقد اـتٌَؤؤؤ  طمؤؤؤقالٓٛ ااَؤؤؤؿ، 

 يـ، ولٕزق آٌٔراديٛ، وؼر ٛ اـتيٙلؾ.جرحلة اـٌتٓٙ، ادتَٙر اـٌْؿ،  ـًٙء أخر
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 اهلل حلؿرب. اـمٓخ:

 طظ دًـ: ل طدد نخر..  ذا  ق لّْجّٙ اـًٌُل.

 لٙ شٙء اهلل. اـمٓخ:

 ؤؤذا  ؤؤق لّْجّؤؤٙ اـًؤؤٌُل، وحللؤؤٙ حتؤؤٜ  ؤؤذه اـَُِؤؤٛ ؽحؤؤدث وٓ دؤؤرج،  لداخُؤؤٛ:

  ؾ ددث وؿؾ اارج لـ اـتٌُٓس واـتدـٓس، وٓ دقل وٓ ؾقة  ٓ  ٙهلل.

ًٙ حتؤؤٜ اـيّؤؤٙويـ اـؤؤظ  ؤؤؿ دٙصّْٓؤؤٙ يٍؤؤقل: ؽتحؤؤقا  ؤؤٙب  طؤؤظ دًؤؤـ: حلؾؤؤقل صٌيؤؤ

آجتْؤؤٙد ـُيؤؤٙصُع طؤؤـ نٓت اـٌحؤؤٝ ووؤؤقا ط آسؤؤتٌّٙط  ؤؤدطقى حتؤؤري اـؤؤدـٓؾ 

بؤؤؤٙـػ لؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ، ويٍؤؤؤقل: محؤؤؤؾ إلؤؤؤٛ طؤؤؤىل رحلي ليؤؤؤع واهتؤؤؤٙم ايبخؤؤؤٙـٌع 

ًؤع  ٙـٌدع ؽٓ  ؽٓف لتًؤع ـُّىؤر يّؤٙؾض ايبًؤُؽ اإلسؤاللل اـنؤحٓح، ؽَُِؤٛ ايبت

 ـُّىر  ذه طُ ٔٓٛ شٓقطٓٛ..

 يٖؽَقن.حلٔك : حلؾقل ؾٙتُْؿ اهلل شٍرة

 اهلل ايبًتيٙن. اـمٓخ:

 شٍرة: حلٔٙ حلؾقل شٓخّٙ ل ضّل  ؾ ل يٍّٓل.

 اطتٍٙدي. اـمٓخ:

: واطتٍؤؤؤؤؤؤٙدي ا؛ؤؤؤؤؤؤٙزم حلن  ؤؤؤؤؤؤذه ااُِؤؤؤؤؤؤٛ اـتؤؤؤؤؤؤل يمؤؤؤؤؤؤّْٙ حلوـئؤؤؤؤؤؤؽ ااز ٓؤؤؤؤؤؤقن شؤؤؤؤؤؤٍرة

ٍؤؤؤط حلرادوا حلن ير وؤؤؤقا وايبتَتُؤؤؤقن وٓ حلؾؤؤؤقل وؤؤؤد ؽَؤؤؤرة حلو طٍٓؤؤؤدة  ُِْؤؤؤٙ حلٔؤؤؤٙس ؽ

دؤؤٙض إلؤؤٛ   وؤؤْٓٙ وحلن يّجؤؤقا هبؤؤٙ اؤؤٙ  ؤؤل ؽٓؤؤف لؤؤـ اـؤؤرتدي ل اـيٍٙلؤؤد اـٌٙسؤؤدة 

وإ ٙصٓؾ ايبزيٌٛ، ؽٕؾقل ـٓس إلر يٍػ طّؤد  ؤذا ؽٍؤط و ٔؤ   ّؤٙك ييّؤل جٙٔؤٚ 
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يًٌّؤؤل حلن يُتٌؤؤٜ  ـٓؤؤف و ؤؤق جٙٔؤؤٚ ٌٔزؤؤ حتؤؤدث اـٍؤؤرنن اـَؤؤريؿ ل سؤؤقرة اـٌٍؤؤرة، 

ـْ حلَ ﴿
ـْ ِطّْؤؤِد َود  َؿثِؤؤٌ  ِلؤؤ

ًدا ِلؤؤ ؤؤ ًَ ًٙرا َد ؤؤ  ٌ ْؿ ُؿ ؤؤ َُ
ِد  ِيَ ِٔ ـْ َ ْيؤؤ

ْؿ ِلؤؤ َُ َٔ و ُرد  ْق َيؤؤ ؤؤ ـَ تَؤؤِٙب 
َِ ـْ ِؾ ا ْ ؤؤ

َ هَلُؤؤؿُ  ٙ َتٌَؤؤع  ِد َلؤؤ ـْ َ ْيؤؤ
ْؿ ِلؤؤ ِْ ؤؤ ًِ ٌُ ًٙ طؤؤـ ؾؤؤقم  [104]البقررر :﴾اْاَؤؤؼ   حَلٔ ؽْؤؤذه ؿؤؤ  ؾؤؤٙل اهلل حليهؤؤ

ؿْ ﴿صؤؤؤٙـح  ُْ ؤؤؤ ًُ ٌُ ْٔ ٙ حَل َْ َّتْ ٍَ تَْٓ ؤؤؤٙ َواْسؤؤؤ ُدوا هِبَ ْؤؤؤؿ جحؤؤؤدوا هبؤؤؤٙ ضؤؤؤٙ رًا ؽ [14]النمرررل:﴾َوَجَحؤؤؤ

ودٙر ق ٙ، وـَّْؿ ييُِقن حلن ااؼ ؽْٓٙ وـَّْؿ ٓ يريدون ذـؽ ٕ ؤؿ حلتؤقا لؤـ 

دًؤؤؤد، وؿؤؤؤؾ رء يرجؤؤؤك صؤؤؤالح ًٌٔؤؤؤف حلو ؿؤؤؤؾ  ًٔؤؤؤٙن يرجؤؤؤك صؤؤؤالح ًٌٔؤؤؤف  ٓ حلن 

 يَقن دٙسدًا.

 اهلل حلؿرب.. صدؾٜ .. صدؾٜ. اـمٓخ:

م يبؤٙ رحلوا دطقتؤف : اـْٓؤقد  ٔؤ  خؤٙـٌقا طؤـ حللؤر اـٌّؤل طُٓؤف اـنؤالة واـًؤالشٍرة

ت صدور اـّٙس وؾُقهبؿ وطٍقهلؿ وحلوؤحٜ هتؤدد وجؤقد اـْٓؤقد ؿٕلؤٛ ؿٙٔؤٜ لد

ًٙ  ؤؤٕن  تيؤؤٓش ل حلرض ا؛زيؤؤرة اـير ٓؤؤٛ، وحلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل و ؤؤذا ييّؤؤل ؾُتؤؤف لؤؤـ زلؤؤـ حليهؤؤ

اإلسالم  ذا   يٌدحل و ذا   ييد  غ حلرض اـيرب لـ جديد و ٓل  ؤذه إلؤٛ ؿؤ  

م ٓ ُيرجؤؤك لؤؤـ حل ُؤؤف حلن يَقٔؤؤقا ؿؤؤ  ؿؤؤٙٔقا، ؽؤؤٗذًا ؿٙٔؤؤٜ طُٓؤؤف ل سؤؤٙـٌْٙ ؽؤؤٗن اإلسؤؤال

 ٔ  حلويت  ٖٓء طّدلٙ رحلوا  ذه اـؤدطقة تمؤٓع ل اـّؤٙس و فؤ ودؤد ٙ لؤـ ؼؤ  

ؾقة تىٙ ر ٙ ؿ  يٍقـقن، ولـ ؼ  جْد ؿٌ  يٌذـؤف اـّؤٙس  ٕ ؤدا ؿ و فؤ  ٓنؤ 

ولؤؤؤؤؤـ ؼؤؤؤؤؤ  تيّؤؤؤؤؤٜ وٓ لمؤؤؤؤؤٍٛ، وـؤؤؤؤؤذـؽ رحلوا  ؤؤؤؤؤٕن  ؤؤؤؤؤذه اـؤؤؤؤؤدطقة هتؤؤؤؤؤدد وجؤؤؤؤؤقد  ؤؤؤؤؤذه 

ًٙ لتهٙلّع طىل محٙوـٛ صِس  ذه اـدطقة ٓ إ ًٙ ؽٌْقا لمرتؿع لي دزاب بٓي

 ؾّدر اهلل وــ يَقن هلؿ اـٌقز واـٌالحأ ٕن اهلل تٌٙرك وتيٙغ تٌَؾ هبٙ.

 ييّل شٕ ؿ شٕن ر وس اـْٓقد وصّٙديد ؾريش، اهلل ايبًتيٙن. اـمٓخ:

 ح لًٙء.شٍرة: ؽدالً  يٙ  خقان حلٔنحَؿ  ٕن تٍر وا ايبيقذات صٌٙ

 ( 00: 21: 49/   699) اهلدى والنور /  
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 حٕه ضٕابط التبدٖع

قر، تؤؤؿ تًؤؤجٓؾ  ؤؤذا طؤؤحتؤؤٜ طّؤؤقان: ؾؤؤراءة ل ؿتؤؤٙب اـًؤؤٌٓؾ ـُمؤؤٓخ طؤؤدٔٙن طر

 ؤؤؤ ايبقاؽؤؤؼ ، اـتٙسؤؤع طػؤؤ لؤؤـ اـمؤؤْر 7373ايبجُؤؤس ل اـٓؤؤقم اـًؤؤٙ ع لؤؤـ شؤؤيٌٙن 

 م.7333إول 

 .ااِد هلل واـنالة واـًالم طىل رسقل اهلل لداخُٛ:

ـؤديّٙ  يؤض إسؤئُٛ ـيؤؾ ؽهؤُٓٛ اـمؤٓخ حلس طٌؤد اـؤرمحـ جؤزاه اهلل خؤ ًا يتَؤرم 

 طُّٓٙ  ٙإلجٙ ٛة

ن اإلسؤؤؤالم  اـًؤؤؤٖال إول:  ؤؤؤؾ يَِؤؤؤـ لؤؤؤـ  ؤؤؤٙب اـتيُؤؤؤٓؿ واـتؤؤؤدريس حلن ٍٔؤؤؤقل: 

طٍٓؤؤدة ولؤؤّْٞ وذييؤؤٛ وحلخؤؤالق اسؤؤتدًٓٓ  ؤؤٌيض اـّنؤؤقص لؤؤـ اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ 

َّؤؤٙ ِلؤؤ ﴿ؿٍقـؤؤف تيؤؤٙغ:  ُْ ؾ  َجَي ؤؤ َُ ٙـِ ًٙجؤؤ َْ ًٛ َوِلّْ َطؤؤ ْؿ ِذْ َُ  ؤؤؿ »: ¢وؾقـؤؤف  [41]المائررد :﴾ّْ

 ذا حلتؤٙؿؿ لؤـ »: ¢طؤـ اخلالؽؤٛ ل نخؤر اـزلؤٙن، وؾقـؤف   شتَقن طىل لّْٙج اـٌّقة

ًٙ: ا؛زء  شتروقن خٍُف وديّف ؽزوجقه ؽّْٙ يقجد طوػ اـَؾ طىل ا؛زء، وحلدٓٙٔ

 طىل اـَؾ، ؽْؾ يَِـ لـ  ٙب اـتدريس واـتٌنٓؾ ذؿر لثؾ  ذا؟

م حلن ينؤؤؤوُحقا طؤؤؤىل لؤؤؤٙ  ؤؤؤق لؤؤؤـ ايبيُؤؤؤقم ؾؤؤؤقل حل ؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؿ: ـَؤؤؤؾ ؾؤؤؤق ـمؤؤؤٓخ: ا

وا وحلٔؤؤؤؤف ٓ لمؤؤؤؤٙدٛ ل آصؤؤؤؤوالح، ؽؤؤؤؤٗذا اصؤؤؤؤوُح ٔؤؤؤؤٙس طؤؤؤؤىل  يؤؤؤؤض اـتيؤؤؤؤٙ    شؤؤؤؤٙ

ًٙ،  ؾ ـيؤؾ ذـؤؽ  ًٙ  صالؾ وإـٌٙظ وؿٜٙٔ ٓ  ٙـػ اـػييٛ ؽال ٔرى لـ ذـؽ لٙٔي
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ُقم اـّحؤق واـقؤف ِقا اـّٙس طىل ؾدر طٍقهلؿ، ولٙ حلصقل اـٌٍف وطُ  لـ  ٙب ؿَ 

اؤؤٙ يًؤؤِك  يُؤؤقم أـؤؤٛ  ٓ لؤؤـ  ؤؤٙب آصؤؤوالح ـتًٓؤؤ  وصؤؤقل اـيُؤؤؿ  غ  هؤحؤؤق

 حلذ ٙن اـّٙس ٓ سٓ   يد حلن ضْرت اـًر ٛ  ٙيبًُِع.

ؽؤؤؤٗذا ؿؤؤؤٙن آصؤؤؤوالح ٓ بؤؤؤٙـػ اـػؤؤؤع ؽؤؤؤذـؽ لؤؤؤـ  ؤؤؤٙب اـتًٓؤؤؤ  طؤؤؤىل اـّؤؤؤٙس 

ض  ٙـقسؤؤؤؤؤؤٙلؾ اـتؤؤؤؤؤؤل حتؤؤؤؤؤؤدث ل  ؤؤؤؤؤؤذا اـزلؤؤؤؤؤؤٙن، وـَؤؤؤؤؤؤـ جيؤؤؤؤؤؤٚ حلن يالدؤؤؤؤؤؤظ حلن  يؤؤؤؤؤؤ

 آصوالدٙت  ٙـػ آصوالح اـػطل ؽحّٓذاك يًٌّل آ تيٙد طـ لثُف.

ّىر  غ لًٕـٛ و ل لثالً: ـٌىؤٛ اـَرا ؤٛ اسؤتيُِٜ ل  يؤض ؿتؤٚ اــٌٜ حل ّٙ 

اـٌٍف يبيّك اـتّزيف و ل ل اـٍؤرنن  ِيّؤك اـتحؤريؿ، ؽِثؤؾ  ؤذا آصؤوالح يًٌّؤل 

خٙـٌٛ ـُػييٛ ؽ  حلضؤـ حلدؤدًا آ تيٙد طّف، حللٙ  ذا اصوُح طىل حلـٌٙظ ٓ تق ؿ ايب

 لـ حل ؾ اـيُؿ يٍقل  يدم جقاز ٙ.

ًٙ ؽؤؤٓ  دؤؤدث لؤؤـ اـٌتّؤؤٛ ل  لداخُؤؤٛ: طّؤؤدٔٙ  يؤؤض اـٍقاطؤؤد يَِؤؤـ ٔنؤؤد ٙ هييؤؤ

 لًٕـٛ اـتٌديع ؽّيروْٙ طَُٓؿ..

 شٓخّٙ ل لًٕـٛ اـتٌديع ـف وؾٜ ... ؾُٓالً لـ حلجؾ ... ...  ذاً  لداخُٛ:

حلذصؤؤؤؤٛ دؤؤؤقل  ؤؤؤؤذا ايبقوؤؤؤقع اَؤؤؤؤـ  صٓؤؤؤؤٚة ًٔؤؤؤِع ٓ يَؤؤؤؤقن طّؤؤؤدك اـمؤؤؤٓخ: 

 ًِٔع؟

 ًٔجؾ أن حلو ٓ ًٔجؾ؟ لداخُٛ:

 سجؾ ـٓس  ّٙك لمَُٛ طّدي؟ اـمٓخ: 

اـٍٙطدة إوغ: حلن ايبٌتؤدع لْؤ  ؿٙٔؤٜ  دطتؤف لؤٙ   يؤٕت  ؤ  برجؤف  لداخُٛ:

ة وايبؤقآة وؼ  ؤٙ لؤـ دٍؤقق ق  خُؤ طـ اإلسالم ؽْق لًؤُؿ ـؤف دؤؼ اإلسؤالم لؤـ إُ 
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ؤؤؤَ  ﴿ٙ يؤؤؤزال لًؤؤؤًُ  داخؤؤؤالً ل طِؤؤؤقم اـّنؤؤؤقص ؿٍقـؤؤؤف تيؤؤؤٙغ: اإلسؤؤؤالمأ ٕٔؤؤؤف لؤؤؤ  ٔ ِ 

َقةٌ  ِلُّؤؤؤؤؤقَن  ِْخؤؤؤؤؤ ْٖ ُ ْؿ حَلْوـَِٓؤؤؤؤؤُٙء ﴿..  [10]الحجررررررات:﴾ايبْ ُْ ِلَّؤؤؤؤؤُٙت َ ْيُهؤؤؤؤؤ ْٖ ُ ِلُّؤؤؤؤؤقَن َوايبْ ْٖ ُ َوايبْ

و ذه ايبقآة ولّْٙ اـّقة لٍٓدة  ػوط ذطٓٛ ليروؽٛ لّْٙ:  [61]التوب :﴾َ ْيضٍ 

ًٙ ل  طٙٔتف طىل  دطتف يتٍقى هبذه ايبقحلن حلٓ  آة طىل حل ؾ اـًّٛ، وحلٓ تَقن سٌٌ

  غ ؼ  ذـؽ اٙ  ق لٌنؾ ل لهٙٔف.

 .. سجؾ  ذا؟.صٓٚة اـمٓخ: 

 ٔيؿ. لداخُٛ:

اآٍٍؤؤٛ حلن  ؤؤذا اـًؤؤٖال  ؤؤق جٓؤؤد وٓ يمؤؤؽ حلي طؤؤٙ  ل صؤؤحتف ـَؤؤـ  اـمؤؤٓخ: 

ًٙ حلن ٓ يَؤقن  ؤذا ايب ٌتؤدع لؤـ شؤٕٔف ـيُف يًٌّل حلن يهٙف  غ اـٍٓقد ايبؤذؿقرة نٌٔؤ

ًٙ حلن ٓ يَقن داطٓٛ ـٌدطتف.  آ تداع ل اـديـ حلوًٓ و ٙٔٓ

اـٍٙطدة اـثٙٔٓٛ: ؿ  حلٔف ـٓس ؿؾ لـ حلتك  ٌَر ؽْق ؿٙؽر وـٓس ؿؾ لـ  لداخُٛ:

حلتك  ًٌؼ ؽْق ؽٙسؼ، وـٓس ؿؾ لـ حلتؤك  جٙ ُٓؤٛ ؽْؤق جؤٙ ظ حلو جٙ ؤؾ، وؿؤذـؽ 

ًٙ طّ د حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ  ع لؤـ ـٓس ؿؾ لـ حلتك  ٌدطٛ ؽْق لٌتدعأ ٕن  ِٛ ؽرؾ

وؾؤؤع ل اـٌدطؤؤٛ و ؤؤع لؤؤـ حلدؤؤدث اـٌدطؤؤٛ وتٌّٙ ؤؤٙ ودطؤؤٙ  ـْٓؤؤٙ، و ؤؤذا حللؤؤر لتٌؤؤؼ طُٓؤؤف 

 وـٓس  ٙ ّٙ محؾ تٌنُٓف.

 ؤؤؤؤق ؿؤؤؤؤذـؽ ٓ شؤؤؤؤؽ وٓ ريؤؤؤؤٚأ ٕن ؿثؤؤؤؤ ًا لؤؤؤؤـ حل ؤؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؤؿ  ا؛ؤؤؤؤقاب:: مؤؤؤؤٓخاـ

واـٌهؾ يٍيقن  ًٌٚ اجتْٙداهتؿ ل  يض ايبخٙـٌٙت ـُػييٛ ؽْؿ  ٙتٌٙق حل ؤؾ 

ـيُؤؤؿ ٓ يٖاخؤؤذون طُْٓؤؤٙ وسؤؤقاء ؿٙٔؤؤٜ  ؤؤذه ايبخٙـٌؤؤٙت حلن يٍؤؤع ل اسؤؤتحالل لؤؤٙ ا

درم اهلل حلو ل حتريؿ لٙ حلدؾ اهلل، حلو حلن يٍع ل  دطٛ لؤٙ دام حلن ؿؤؾ ذـؤؽ وؾؤع لؤـ 
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 ؤؤذا اـيؤؤٙ   ٙجتْؤؤٙد لّؤؤف يٍنؤؤد  ؤؤف اـقصؤؤقل  غ ليرؽؤؤٛ ااؤؤؼ اـؤؤذي حلٔزـؤؤف اهلل طؤؤىل 

ّْٙيٛ حلخوؤٕ وٓ شؤؽ حلٔؤف ـؤٓس لؤٕزورًا ؾُٚ محِد طُٓف اـنالة واـًالم ـَّف ل اـ

 ؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤق لؤؤؤؤٕجقر حلجؤؤؤؤرًا وادؤؤؤؤدًا ؿؤؤؤؤ  جؤؤؤؤٙء ل ذـؤؤؤؤؽ ااؤؤؤؤديٝ اـنؤؤؤؤحٓح ايبؤؤؤؤروي ل 

 ذا دَؤؤؿ ااؤؤٙؿؿ ؽٙجتْؤؤد ؽٕصؤؤٙب ؽُؤؤف حلجؤؤران، »حلٔؤؤف ؾؤؤٙل:  ¢اـٌخؤؤٙري طؤؤـ اـٌّؤؤل 

 .شو ن حلخوٕ ؽُف حلجر وادد

ٌؤؤروع دون ر ايبجتْؤؤد ؽؤؤٓ   ذا حلخوؤؤٕ ل اـذَ ْيؤؤ ؾؤؤقن  ؤؤع حلن يُ ر  ٌَ و يؤؤض اـيُؤؤ ء يُ 

إصقل،  ذا اـتٌريؼ ٓ ٔجد ـف حلصالً وٓ دـٓالً ل اـَتٙب واـًّٛأ ٕن اـيُٛ  ق 

 لٙ حلن يٍند ااؼ ؽٕخوٕه ؽْق لٕجقر، حلو ٓ يٍند ااؼ ؽْؤق لؤٕزور وـؤق ؿؤٙن ل 

 اـٌروع دون إصقل.

ؽْؤؤؤذا اـَؤؤؤالم صؤؤؤحٓح جؤؤؤدًا وـيُؤؤؤف  ًؤؤؤـ حلن ٔؤؤؤدطؿ ذـؤؤؤؽ  ٙاؤؤؤديٝ اـؤؤؤذي رواه 

حلٔف رجالً اـ ؿٙن ؾٌَُؿ »حلس سيٓد اخلدري ريض اهلل طّف:  اـٌخٙري لـ دديٝ

ؿّؤٜ ـَؤؿ؟ ؾؤٙـقا: خؤ  حلب،  ٍب ديتف اـقؽٙة ؽجِع حلوٓده دقـف ؽٍٙل هلؤؿ: حلي حل

ًٙ شؤؤديدًا، ؽؤؤٗذا حلٔؤؤٙ لؤؤٜ  ؾؤؤٙل: ؽؤؤٗين لؤؤذٔٚ لؤؤع رس وـؤؤئـ ؾؤؤدر اهلل طؤؤظ ـٓيؤؤذ ّل طؤؤذا 

ؽُؤ  لؤٙت   شل ل اـٌحؤروا ٔنٌل ل اـريح ؤنٌر  ؾقين  ٙـّٙر  ؿ ذُ ر  ؽخذوين وَد 

ؽٍؤٙل اهلل »وا ٔنٌف ل اـريح واـّنػ أخؤر ل اـٌحؤر.. ر  ؾقه  ٙـّٙر وذَ ر  اـرجؾ َد 

ًٙ ؽَٙن،  ؿ ؾٙل اهلل طز وجؾ ـف: حلي طٌؤدية لؤٙ محُؤؽ  طز وجؾ ـذراتف: ؿقين ؽالٔ

 .شطىل لٙ ؽيُٜ؟ ؾٙل: يٙ ربة خمٓتؽ، ؾٙل: ؽٍد ؼٌرت ـؽ

ٌؤؤر ـؤؤف ذـؤؤؽأ ٕٔؤؤف   يَؤؤـ ؾٙصؤؤدًا اـٌَؤؤر ؽْؤؤذا رجؤؤؾ وؾؤؤع ل اـٌَؤؤر لؤؤع ذـؤؤؽ ؼ

ـَؤؤـ لؤؤؤـ  ؤؤؤقل تنؤؤقره ـُيؤؤؤذاب اـؤؤؤذي سؤؤٍُٓٙه  يؤؤؤدل اهلل طؤؤؤز وجؤؤؾ صؤؤؤدر لّؤؤؤف  ؤؤؤذا 

 اـٌَر، ؽُ  طُؿ اهلل طز وجؾ لٙ ل ؾٌُف ؾٙل اهلل ـف: ؾد ؼٌرت ـؽ.
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لؤؤـ  ّؤؤٙ اتٌؤؤؼ حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ طؤؤىل حلن اـٌَؤؤٙر اـؤؤذيـ لؤؤٙتقا ؿٌؤؤٙرًا و  تؤؤًٌُْؿ اـؤؤدطقة 

ٕن ااجؤٛ   تٍؤؿ طُؤْٓؿ، وـؤذـؽ ؽؤٗذا ؿؤٙن  ّؤٙك رجؤؾ طؤٙ  ؽْؿ ـًٓؤقا ليؤذ عأ 

لًؤؤؤُؿ حلخوؤؤؤٕ ل لًؤؤؤٕـٛ لؤؤؤٙ سؤؤؤقاء ؿٙٔؤؤؤٜ  ؤؤؤذه ايبًؤؤؤٕـٛ حلصؤؤؤقـٓٛ حلو طٍديؤؤؤٛ حلو ؿٙٔؤؤؤٜ 

ًٙ ؽؤؤٙهلل طؤؤز وجؤؤؾ ٓ يٖاخؤؤذه  ذا طُؤؤؿ لّؤؤف حلٔؤؤف ؿؤؤٙن ؾٙصؤؤدًا ليرؽؤؤٛ  ًٙ ؽرطٓؤؤ دَؤؤً  ذطٓؤؤ

 ااؼ، ؽْذا  ق ا؛قاب  ن شٙء اهلل.

ر، ٌ  ََ ؼ حلو يُ ً  ٌَ يُ  وؾ ... حلُ  َه ر حلو يُ جَ ـٓس ؿؾ لٌتدع هُيْ اـٍٙطدة اـثٙـثٛ:  لداخُٛ:

ًٙ ؾؤؤد ذؿر ؤؤٙ حل ؤؤؾ اـتحٍٓؤؤؼ لؤؤـ حللثؤؤٙل اإللؤؤٙم اـمؤؤٙصٌل واإللؤؤٙم ا ؤؤـ   ؤؤؾ  ن ـؤؤف ذوصؤؤ

 تِٓٓٛ طُْٓؿ رمحٛ اهلل ؽْؾ  ذا صحٓح؟

 ٔيؿ،  ذا صحٓح وسٌؼ ا؛قاب طّف. اـمٓخ: 

تٌؤؤؤدحل لؤؤؤـ  ؤؤؤدع اـقسؤؤؤٙلؾ  اـٍٙطؤؤؤدة اـرا يؤؤؤٛ: ـًٓؤؤؤٜ اـٌدطؤؤؤٛ سؤؤؤقاء، ؽْؤؤؤل لداخُؤؤؤٛ:

ًٙ وؿُْؤؤؤٙ  واـيؤؤؤٙدات  غ  ؤؤؤدع اـيٌؤؤؤٙدات وإؽَؤؤؤٙر وآطتٍؤؤؤٙدات و ن ؿؤؤؤٙن ؿُْؤؤؤٙ  ؤؤؤدط

 والـٛ وـَـ اـهالل يتٌٙوت ؿ  يتٌٙوت اـًٌؼ واـٌَر.

لؤٙ يًٌّؤل  دخٙهلؤٙ ل  ؤذا  .ٓ، لٙ يًٌّل  دخٙل اـيؤٙدات  ؤدع اـيٙديؤٛ.. اـمٓخ: 

 ايبجٙل.

  ذا ؾند  ٙـيٙدة تيٌدًا؟ لداخُٛ:

ًٛ و ٓ ؽٙـيؤؤؤٙدات ؿؤؤؤ  ؾؤؤؤٙل طُٓؤؤؤف  اـمؤؤؤٓخ:  ًٙ ؽٍٓؤؤؤده ؿتٙ ؤؤؤ  ؤؤؤذا ؾٓدتؤؤؤف أن حلٔؤؤؤٜ ـٌىؤؤؤ

اـيؤؤٙدات إلؤؤر ؽْٓؤؤٙ واسؤؤع جؤؤدًا، ـَؤؤـ  ذا لؤؤٙ   شحلٔؤؤتؿ حلطُؤؤؿ  ؤؤٕلقر دٔٓؤؤٙؿؿ»اـًؤؤالم: 

 ؾند هبٙ ؿ  ؾُٜ حلخ ًا اـتيٌد ؽحّٓئٍذ حلصٌحٜ طٌٙدة وخرجٜ طـ ؿق ٙ طٙدة.

 يٍند هبٙ لٙ يٍند  ٙـوريٍٛ اـػطٓٛ. اإللٙم اـمٙصٌل ؾٓد ٙ  ذا ؿٙن لداخُٛ:
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  ذا ؿٙن يٍند..؟ اـمٓخ: 

 هبٙ لٙ يٍند  ٙـوريٍٛ اـػطٓٛ. لداخُٛ:

 د؟ اـيٌٙدة.َن ٍْ  ذًا: لٙذا يُ  اـمٓخ: 

 اـيٙدات. لًٙلؾـَـ  ٙـًٌّٛ ـدصؾ ؼ   لداخُٛ:

حلٔؤؤٙ ٓ حلرى دػؤؤ اـيؤؤٙدة  ّؤؤٙ.. اـيٌؤؤٙرة.. حلطؤؤد طُّٓؤؤٙ اـيٌؤؤٙرة ل إخؤؤ ..  اـمؤؤٓخ: 

 سقاء لٙذا؟ ؿٙن إصقل حلو اـيٍٓدة حلو ل لٙذا؟

 ـًٜٓ اـٌدع سقاء.. لداخُٛ:

 صٓٚة ؿالم بٓؾ.. اـمٓخ: 

ؽْؤؤؤل تٌؤؤؤدحل لؤؤؤـ  ؤؤؤدع اـقسؤؤؤٙلؾ واـيؤؤؤٙدات  غ  ؤؤؤدع اـيٌؤؤؤٙدات وإؽَؤؤؤٙر  لداخُؤؤؤٛ:

ًٙ وؿُْٙ والـٛ، وـَـ اـهالل يتٌٙوت ؿؤ  يتٌؤٙوت  وآطتٍٙد، و ن ؿٙن ؿُْٙ  دط

 اـًٌؼ واـٌَر..

ٓ شؽ ل اـتٌؤٙوت، ـَؤـ اـٌدطؤٛ ل اـيؤٙدات  ذا تيٌؤد هبؤٙ دخُؤٜ ل  : اـمٓخ

 اـيٌٙدة.

  ذا ايبٍنقد صٓٚ. لداخُٛ:

وحلدَؤؤؤٙم ذـؤؤؤؽ لّقصؤؤؤٛ  نؤؤؤٙدٚ اـٌدطؤؤؤٛ وحلصؤؤؤقهلٙ وطُِؤؤؤف وديّؤؤؤف ودطقتؤؤؤف  ـْٓؤؤؤٙ 

ًٙ  ٙـٌدطٛ ًٌْٔٙ،  ذا.. ًٛ حليه  وخروجف طـ سٌٓؾ اـًُػ ل إصقل ولّقص

 صٓٚة ؾٓقد صحٓحٛ. اـمٓخ: 

اخلٙلًؤؤؤٛ:  ن حلدَؤؤؤٙم  ؤؤؤذه ايبًؤؤؤٙلؾ لؤؤؤـ اـتِٓٓؤؤؤز  ؤؤؤع ايبٌتؤؤؤدطع و ؤؤؤع  ُؤؤؤٛ:لداخ
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اـٌؤؤدع، ولؤؤٙ يُحؤؤؼ  ؤؤذـؽ ٓ ترجؤؤع  غ حلدؤؤداث إسؤؤّٙن  ؤؤؾ ترجؤؤع  غ حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿ 

واـتٍقى اـذيـ  َِقن ل اـٌدطٛ وايبٌتدطؤٛأ ذـؤؽ ٕن ليىؤؿ حلدؤداث إسؤّٙن 

ـٌؤؤؤؤدع اـيٍديؤؤؤؤٛ، واـٌؤؤؤؤدع ؾؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤع حلٔؤؤؤؤقاع اـٌؤؤؤؤدع وصٌٍؤؤؤؤٙت ايبٌتؤؤؤؤدطع ؽّْؤؤؤؤٙك ار  ٌَ ٓ يُ 

ايبّْجٓؤؤؤؤؤٛ، واـٌدطؤؤؤؤؤٛ ل اـيٌؤؤؤؤؤٙدة، واـٌدطؤؤؤؤؤٛ اإلوؤؤؤؤؤٙؽٓٛ، واـٌدطؤؤؤؤؤٛ آجتْٙديؤؤؤؤؤٛ، وٓ 

 يدرؿقن ايبنٙـح..

ٛ و يؤؤد ٙ اـٌدطؤؤٛ ٓؤؤحلوؤؤػ  غ اـٌدطؤؤٛ اإلوؤؤٙؽٓٛ حلو ؾٌُْؤؤٙ اـٌدطؤؤٛ اآٍٍ اـمؤؤٓخ: 

 اإلوٙؽٓٛ..

 ٔيؤؤؤؤؤؿ.. واـٌدطؤؤؤؤؤٛ آجتْٙديؤؤؤؤؤٛ وٓ يؤؤؤؤؤدرؿقن ايبنؤؤؤؤؤٙـح وايبٌٙسؤؤؤؤؤد وٓ لداخُؤؤؤؤؤٛ:

يٌِْؤؤقن لٍٙصؤؤد اـػؤؤييٛ اؤؤٙ  ؤؤق لٌنؤؤؾ ل لقاوؤؤع..  ؤؤع ؾقسؤؤع: ليّؤؤك اـٌدطؤؤٛ 

آجتْٙديؤؤٛ:  ؤؤل اـتؤؤل بتُؤؤػ طُْٓؤؤٙ حلصؤؤحٙب إصؤؤقل اـنؤؤحٓحٛ ولؤؤـ  ؤؤؿ حل ؤؤؾ 

ـالجتْؤؤٙد ولّؤؤٙصْؿ ؽْٓؤؤٙ ليتؤؤرب ؿؤؤٙختالؽْؿ ل صؤؤالة اـتًؤؤٙ ٓح وووؤؤع اـٓؤؤديـ  يؤؤد 

 اـرؽع لـ اـرؿقع طىل اـندر، و َذا..

رحل أن لؤـ ؿتٓؤٚ اـًؤٌٓؾ، ؽٕردٔؤٙ حلن ٔراجؤع  يؤض اـٍّؤٙط  ؤذا ٔحؤـ ٍٔؤ لداخُٛ:

اهلٙلؤؤؤٛ ؾٌؤؤؤؾ صٌٙطتؤؤؤفأ ّٕٔؤؤؤٙ ُٔؤؤؤزلْؿ  لؤؤؤٙ حلن يَؤؤؤقن ا ؤؤؤـ تِٓٓؤؤؤٛ لٌتؤؤؤدع حلو طٌؤؤؤد اهلل  ؤؤؤـ 

ًٙ ل لًٕـٛ صالة اـتًٙ ٓح.  ايبٌٙرك لٌتدط

 ٔيؿ. اـمٓخ: 

 ـذا  ذه دخُٜ ل لًِك.. لداخُٛ:

 ٓ  ذه وٓ  ذه واردة. اـمٓخ: 

 ٔيؿ. لداخُٛ:
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 ّؤؤؤؤٙ  ٙـًّؤؤؤؤٌٛ ـٍهؤؤؤؤٓٛ ووؤؤؤؤع اـٓؤؤؤؤديـ طؤؤؤؤىل اـنؤؤؤؤدر  يؤؤؤؤد  ...شؤؤؤؤٓخّٙ ل  خُؤؤؤؤٛ:لدا

حل ق دؤٙزم رد طؤىل لؤٙ ؾؤد  ٙاـرؿقع، ييّل: ل  اإلشٙرة اـقاردة  ّٙ اـتل ذؿر ٙ حلخقٔ

يٌْؿ لؤـ ؿاللَؤؿ ل اـنؤٌٛ حلن  ؤذه  دطؤٛ وؤالـٛ حلٔؤف يُؤزم لّْؤٙ طّؤد  يؤض اـّؤٙس 

ؿ ل لؤرة ؿؤٙن جؤٙء حلدؤد ُ ؤ ََ خّٙ تَ حلٔف لثالً اـمٓخ طٌد اـيزيز حلو ؿذا.. و ذا ؿالم شٓ

اإلخؤؤؤقة اـِّٓٓؤؤؤع ل  ٓؤؤؤٜ اـؤؤؤدؿتقر  ٙسؤؤؤؿ ؽٓنؤؤؤؾ، وتَُؤؤؤؿ حلسؤؤؤتٙذٔٙ صؤؤؤقيالً ل  ؤؤؤذه 

 ايبًٕـٛ حلٔف ٓ يُزم ااَؿ  ٙٓ تداع طىل صٙدٌْٙ  ذا ؿٙن  تْدًا و غ نخره.

 و ذا لهِـ ل  يض إسئُٛ اـًٙ ٍٛ، ٔيؿ. اـمٓخ: 

سؤٕل سؤ دٛ اـمؤٓخ طٌؤد اـيزيؤز جؤزاه اهلل ٙيبّٙسؤٌٛ حلراد  يؤض اـّؤٙس   لداخُٛ:

 خ  ل لثؾ  ذا ايبٍٙم ؽذؿرؿؿ ل ايبذيٙع  َؾ خ ..

 جزاه اهلل خ . اـمٓخ: 

وذؿؤؤر حلَٔؤؤؿ لؤؤـ حلٔنؤؤٙر اـًؤؤّٛ ولؤؤٙ ٔقؤؤت اـًؤؤّٛ  ِثؤؤؾ لؤؤٙ ٔقؤؤ ق ٙ » لداخُؤؤٛ:

خؤذ ٖوحلَٔؿ لـ حل ؾ آجتْٙد و  ييؤرج طؤىل  ؤذه اـَُِؤٛ وؾؤٙل ـَؤؾ رحليؤف وؿؤؾ ي

 .شك، و ذا يدل طىل  لٙلتف وصدؾفرْت لـ ؾقـف ويُ 

 لٙ شٙء اهلل. اـمٓخ: 

ًٙ  د  َيؤؤؤ اـًٙدسؤؤؤٛ: حلن لؤؤؤذ ٚ  لؤؤؤٙم لؤؤؤـ حللِؤؤؤٛ اـًؤؤؤُػ حلو ؾؤؤؤقًٓ ـؤؤؤف ٓ يُ  لداخُؤؤؤٛ: ديّؤؤؤ

 ـدلٛ..

 ؿٓػ؟ اـمٓخ: 

ًٙ ـدلؤؤؤٛ، وٓ  لداخُؤؤؤٛ: حلن لؤؤؤذ ٚ  لؤؤؤٙم لؤؤؤـ حللِؤؤؤٛ اـًؤؤؤُػ حلو ؾؤؤؤقًٓ ـؤؤؤف ٓ ييؤؤؤد ديّؤؤؤ

ًٙ و ًٙ هلؤؤؤؤٙ ؽهؤؤؤؤالً طؤؤؤؤـ حلن يَؤؤؤؤقن طٙيبؤؤؤؤ  ؾويؤؤؤؤلليؤؤؤؤٙسًا  ٓ حلن يٍؤؤؤؤقم طُٓؤؤؤؤف دـٓؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤذ ٌ
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اـثٌؤؤؤقت واوؤؤؤح اـدٓـؤؤؤٛ حلو  بؤؤؤٙع لتؤؤؤٍٓـ، ودَٙيؤؤؤٛ روايؤؤؤٛ طؤؤؤـ  لؤؤؤٙم ل لٌتؤؤؤدع ٓ 

..ًٙ ٓ يورد ذـؽ ااَؿ طىل ؿؾ لٌتدع ؿذا ؾؤٙل ؾؤٙلع  .تيدوا حلن تَقن دًَ  طّٓٓ

 .ايبٌتدطع واـًٙـع شٓخ اإلسالم رمحف اهلل ل اـٌتٙوى..

 لٙ شٙء اهلل. اـمٓخ: 

ؾؤؤؤٙل: وؿثؤؤؤ ًا لؤؤؤـ حلجق ؤؤؤٛ اإللؤؤؤٙم حلمحؤؤؤد وؼؤؤؤ ه لؤؤؤـ إلِؤؤؤٛ خؤؤؤرج طؤؤؤىل  اخُؤؤؤٛ:لد

ًٙ يبيؤؤع ؾؤؤد طُؤؤؿ دٙـؤؤف، ؽؤؤٗن ٖسؤؤٖال سؤؤٙلؾ ؾؤؤد طُؤؤؿ ايبًؤؤ ول دٙـؤؤف، حلو خؤؤرج خوٙ ؤؤ

 ًٙ ًٙ  -سؤؤٌحٙن اهلل  ؤؤذا اإللؤؤٙم ؿٕٔؤؤف  ؤؤع حلضْرٔؤؤٙة  –حلؾقالؤؤ ًٙ جيُؤؤقا  ؤؤذا طٙلؤؤ ؽؤؤٗن حلؾقالؤؤ

 ؽٙستيُِقا لـ اهلجر واإلَٔٙر لٙ   يٖلروا ..

 اهلل حلؿربة لٙ شٙء اهللة  لٙم يٙ سٓدي  لٙمة رمحف اهلل. ـمٓخ: ا

طقن و ؤؤؤل صٙلٌؤؤؤٛ جديؤؤؤدة ل  ؤؤؤذه إلؤؤؤٛ، ؾؤؤؤٙـقا: ٌؤؤؤد  ـَؤؤؤـ ؾؤؤؤٙل هلؤؤؤؿ ايبُ  لداخُؤؤؤٛ:

 ترتؿقن اإللٙم حلمحد وتٕتقن  غ ا ـ تِٓٓٛ؟ 

 اهلل هيدهيؿ. اـمٓخ: 

ع لـ رء زَ ّْ ن اـرؽؼ ٓ يَقن ل رء  ٓ زأف وٓ يُ حلاـٍٙطدة اـثٙلّٛ:  لداخُٛ:

ؤؤؤؤؤؤ َْ  ٓ شؤؤؤؤؤؤٙٔف..  ن اـرؽؤؤؤؤؤؤؼ لوُؤؤؤؤؤؤقب ل ؿؤؤؤؤؤؤؾ رء دتؤؤؤؤؤؤك لؤؤؤؤؤؤع اآقأؤؤؤؤؤؤٙت، وااِ  َِ ٛ

لؤؤؤؤٕلقرون هبؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤع ؿؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤدطق ول ؿؤؤؤؤؾ دطؤؤؤؤقة واـَُِؤؤؤؤٛ اـوٌٓؤؤؤؤٛ ادودؤؤؤؤٛ لؤؤؤؤع ؿؤؤؤؤؾ 

ًٙ حلو د  قَ فٙصٚ، سقاء ؿٙن لُ  ًٙ وسؤقاًء ؿؤٙن هيقديؤ ًٙ حلو لًًُ  لٌتؤدط ًٙ حلو طٙصٓ دًا تٍٓ

ًٙأ ٕن  ِؤؤٛ ؽؤؤر ًٙ حلو  قسؤؤٓ ق  ؤؤع اـؤدطقة و ؤؤع إلؤؤر  ؤؤٙيبيروف واـّْؤؤل طؤؤـ ٔقؤأٓ

 ايبَّر، و ِٛ ؽرق  ع اـدطقة و ع ا؛ْٙد.

 ّؤؤؤٙ لؤؤؤٙ حلدري  ذا ؿؤؤؤٙن يًٌّؤؤؤل حلن ووؤؤؤع اسؤؤؤتثّٙء وٓ  ؤؤؤد، حلو حلٔؤؤؤٜ تيّؤؤؤل  اـمؤؤؤٓخ: 
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آستثّٙء لقجؤقد ل إلؤر  ؤٙيبيروف واـّْؤل طؤـ ايبَّؤر، حلو  ؤذا آسؤتثّٙء ـؤٓس 

.. ًٙ  .ؿٙؽٓ

 لر  ٙيبيروف واـّْل طـ ايبَّر.ٓ، يمِؾ إ لداخُٛ:

حلؾند: اـُعة  ؾ  ق حللر لوؤرد لًؤتِر ل ؿؤؾ حللؤر، و ٓ  ّؤٙك حلدؤقال  اـمٓخ: 

 ؾد تَقن ااَِٛ ترك اـُع واستي ل اـمدة.

 يَِـ حلن ٍٔقل: ـَؾ لٍٙم لٍٙل. لداخُٛ:

 ذا ؾندي، ؽال  د لـ  شٙرة  غ آسؤتثّٙء ييّؤل: دٓؤّ  ٔتؤذؿر  يؤض  اـمٓخ: 

واـقؾؤؤؤٙلع اـتؤؤؤل وؾيؤؤؤٜ لؤؤؤـ اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـنؤؤؤالة واـًؤؤؤالم ؽْٓؤؤؤٙ شؤؤؤدة،  إدٙديؤؤؤٝ

ويٌَل  ٙـتيٌ  طـ ذـؽ دديٝ اـًٓدة طٙلمٛ ايبروي ل صحٓح اـٌخٙري اـذي 

ليّٙه ٓ حلذؿؤر أن اـٌُؤظ ـَؤـ سؤتذؿر ااؤديٝ اـؤذي ؽٓؤف:  ذا أتَْؤٜ محؤٙرم اهلل 

 .  يٍػ حللٙلف رء ..

 اً ٙر حلينؤؤمهٙ لؤؤٙ   يَؤؤـ   ؤؤً ، ؽؤؤٗذيـ ٓختؤؤخؤؤ  رسؤؤقل اهلل  ؤؤع حللؤؤر لؤؤٙ» لداخُؤؤٛ:

 ٓ  ـف  ٓ اهلل..  شؿٙن   ً  ؿٙن ..

 ؽٓف  ذه اـيٌٙرة: ؽٗذا أتَْٜ محٙرم اهلل.. اـمٓخ: 

 ..شلٙ أتٍؿ ـًٌّف ؾط ؽٗذا أتَْٜ محٙرم اهلل» لداخُٛ:

 ؤؤؤؤذا  ؤؤؤؤقة  ؤؤؤؤذه ؽْٓؤؤؤؤٙ شؤؤؤؤدة، اـمؤؤؤؤدة ل ووؤؤؤؤيْٙ دَِؤؤؤؤٛ.. ل محُْؤؤؤؤٙ  اـمؤؤؤؤٓخ: 

الً اـٍنٛ اـتل روا ٙ اإللٙم حلمحد ل لًّده لـ دديٝ طٌد اهلل دَِٛ.. ؿذـؽ لث

لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل وشؤؤئٜ يؤؤٙ » ؤؤـ طٌؤؤٙس دٓؤؤّ  خوؤؤٚ طُٓؤؤف اـًؤؤالم وؾؤؤٙم رجؤؤؾ ـٍٓؤؤقل ـؤؤف: 

 ؤؤذا  ؤؤال شؤؤؽ اـّؤؤٙس   شرسؤؤقل اهللة ؾؤؤٙل: حلجيُتّؤؤل هلل ٔؤؤدًا؟ ؾؤؤؾ: لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل ودؤؤده
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اـمؤؤدة اـتؤؤل صؤؤدت اـؤؤذيـ يوؤؤردون اسؤؤتي ل اـُؤؤع وااَِؤؤٛ ٓ ييجؤؤٌْؿ لثؤؤؾ  ؤؤذه 

لّؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤالم ل لثؤؤؾ  ؤؤذه ااٙد ؤؤٛأ ـؤؤذـؽ ٓ  ؤؤد لؤؤـ ـٌؤؤٜ اـّىؤؤر  غ لثؤؤؾ  ؤؤذا 

 د ٙ وتهٌْٓٙ.ق  ًَ آستثّٙء ؽُيُؽ تُ 

ًٙ وتيٍُؤقن  لداخُٛ: طٍُٜ.. ذؿر ل اـَتٙب ًٌٔف  يض اـٍقاطؤد ٍٔقهلؤٙ هييؤ

 طُْٓٙ..

 تٌهؾ. اـمٓخ: 

 ٙستْؿ اـًٓٙسٓٛ اـػطٓٛ.. ن  دف اإلسالم  ق  دايٛ اـّٙس  ؿ سٓ لداخُٛ:

 صٓٚة  ق ؿذـؽ.. اـمٓخ: 

ُمؤؤؤؤؤٌٙب تر قيؤؤؤؤؤٛ تٍؤؤؤؤؤقل:  ذا َدَِؤؤؤؤؤٜ ُدَِؤؤؤؤؤٜ، و ذا دطؤؤؤؤؤقت ـؾٙطؤؤؤؤؤدة  لداخُؤؤؤؤؤٛ:

ًٙ حلو خوؤؤٕ ٓ  ؤؤد حلن حتؤؤٙؿؿ طُٓؤؤف  حلجؤؤرت، ؽِْؤؤ  ؿؤؤٙن دَِؤؤؽ طؤؤىل أخؤؤريـ صؤؤقا 

 وتًٕل طّف، وحللٙ اـدطقة ؽِٕجقر طىل ؿؾ دٙل..

ن  ٙإلبؤؤٙل، واـَؤؤالم طؤؤـ ايبًؤؤُِع اـٍٙطؤؤدة اـثٙٔٓؤؤٛ: اـَؤؤالم طؤؤـ اـٌَؤؤٙر يَؤؤق

 وحلدقاهلؿ يَقن  ٙـتٌنٓؾ.

َالم طـ اـٌَؤٙر يَؤقن  ٙإلبؤٙل ـؤٓس اــَـ  ذا ؽٓف ٔىر.. اإلبٙل  اـمٓخ: 

 دالً  ..

ؤؤؤ  ؤؤؤذه ؿٍٙطؤؤؤدة ـَؤؤؤـ ٓ  ؤؤؤٕس حلن يُ  لداخُؤؤؤٛ: ًٙ لؤؤؤرة حلو لؤؤؤرتع.. ـَؤؤؤـ َّ ثْ تَ ًْ ك حلدٓٙٔؤؤؤ

ٙ ر ايبًؤؤؤُِع.. ؿؤؤؤؾ ؿٍٙطؤؤؤدة طٙلؤؤؤٛ حلٔؤؤؤف ٓ يًتٌنؤؤؤؾ ؿؤؤؤؾ رء طؤؤؤـ اـٌَؤؤؤٙر طؤؤؤىل لّؤؤؤ

رء طّْؿ.. طـ حلدقاهلؿ  حٓٝ يًُٚ  ذا طـ حلدقال ايبًُِع ؽَٓؤقن اـًٙـؤٚ 

آستٌنؤؤؤؤٙل طؤؤؤؤـ حلدؤؤؤؤقال اـٌَؤؤؤؤٙر ولؤؤؤؤٙ يٌيُقٔؤؤؤؤف ولؤؤؤؤٙ يَٓدؤؤؤؤؤف ـًُِؤؤؤؤُِع، ويًّؤؤؤؤك 
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 اخلوٓٚ اـذيـ يًِيقن اخلوٚ و ؿ حل ؾ..

ٓ  ؤؤد لّْؤؤٙ ويمؤؤير ؿؤؤؾ  اً ٔيؤؤؿ، ـَؤؤـ حلٔؤؤٜ يؤؤٙ حلسؤؤتٙذة  ؤؤؾ حلٔؤؤٜ تهؤؤع ؾٓؤؤقد اـمؤؤٓخ: 

 ٙدٝ  يورهتٙ، حللٙ دّٓ  تهع اـٍٙطدة و ل لوٍُٛ لٙ ؽْٓٙ  ذه اـٍٓؤقد ؽْؤل ؾؤد 

 تٌْؿ اـًٙلع خالف لٙ تٍند.

 ذدٜ اـٍٙطدة طىل اـقجف اـذي ذؿرٔٙ، ـَـ فتق ٙ.. لداخُٛ:

 صٓٚة ذدٜ حتتْٙ؟ اـمٓخ: 

ًٙ، ذؿرت وذدٜ حتتْٙ. لداخُٛ:  ٔيؿ، صٌي

 خ ًا  ن شٙء اهلل. اـمٓخ: 

تيرض خؤؤالل طػؤؤة دؾؤؤٙلؼ ؽٍؤؤط  ن شؤؤٙء اهلل  يؤؤض حلصؤؤقل اـوٙلٌؤؤٛ ًٔؤؤ لداخُؤؤٛ:

 ايبّنقرة حلو حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ، حلو حلصحٙب لّْٞ اـًُػ اـنٙـح..

لؤؤـ حلصؤؤقل حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ حلو  ؤؤذه اـوٙلٌؤؤٛ إصؤؤؾ حلو اـتًِؤؤؽ  ٙإلسؤؤالم 

ًٙ دون  زلؤؤٛ  ؤؤع حلصؤؤقل وؽؤؤروع وسؤؤّـ وواجٌؤؤٙت وؼؤؤ  ذـؤؤؽ اؤؤٙ ًٔؤؤِيف حلو  بٓيؤؤ

ٌؤؤؤٙب  غ ؼؤؤؤ  ذـؤؤؤؽ اؤؤؤؤٙ ًٔؤؤؤِع طؤؤؤىل حلن ل اإلسؤؤؤالم تؤؤؤدرج و ؤؤؤؤذا رء ؾمؤؤؤقر وـ

  ٙـًٌّٛ ـُيِؾ وإخذ  ٙإلسالم بُٛ رء نخر.

 تٍند اـتدرج ل اـدطقة. اـمٓخ: 

ول اـيِؤؾ  ذا دخؤؾ اـرجؤؾ اإلسؤؤالم.. ٔيؤؿ، حلن ٔؤدطق اـٌَؤٙر ٔؤؤًٌُْؿ  لداخُؤٛ:

 اإلسالم بُٛ ـَـ ٓ  ٕس  ٙـتدرج ليْؿ طىل دديٝ ليٙذ.

 ل اـدطقة. ٓخ: اـم
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 ل اـدطقة؟ لداخُٛ:

 ٔيؿ. اـمٓخ: 

ـَـ  ذا رجؾ حلراد حلن يٌدحل  ؤق اـيِؤؾ  يؤد دطقتؤف لؤـ اـٌَؤٙر يٌؤدحل حلوًٓ  لداخُٛ:

 غ  ه ٙـتقدٓد.. ؽْق  ٙـًٌّٛ ـَـ دطقة.. ـَـ  ٙـًّؤٌٛ ـُؤداخؾ ل اإلسؤالم ٔؤدطق

ّؤؤل: مهؤؤٙ اإلسؤؤالم ؽِؤؤـ طُِؤؤف  ؤؤق يٌٍؤؤؾ اـتقدٓؤؤد،  ؤؤؿ لؤؤـ طُِؤؤف اـنؤؤالة و َؤؤذا، يي

 وادد.

  ذا دطل اـَٙؽر  غ اإلسالم  ٙـتدرج.. اـمٓخ: 

ًٙ.. لداخُٛ:  صٙر اـيِؾ  ٙـتدرج تٍُٙلٓ

ٓ، ـٓس ذط، ييّل: ايبدطق اـذي استجٙب ـدطقة اإلسالم ـٓس لـ  اـمٓخ: 

اـؤؤالزم حلن ٌٔؤؤرض طُٓؤؤف اـتؤؤدرج.. ٔحؤؤـ ٌٔؤؤرض طؤؤىل حلًٌٔؤؤّٙ حلن تَؤؤقن دطقتّؤؤٙ طؤؤىل 

ؾ دطقة اإلسالم ودطقة اـتقدٓد ٌ  ٍَ ـَـ  ذا اـذي تَ  دديٝ ليٙذ اـذي حلذت  ـٓف،

وحلراد حلن يتقسع ل اـيِؾ  ٙإلسؤالم  ؤع اـٌؤرالض و ؤع لًؤتحٌٙت ولّؤدو ٙت، ٓ 

 ..ٍٔقل ـف: ٓ، اطِؾ ل اـٌرالض.

 ... لداخُٛ:

  ذًا ل اـدطقة. اـمٓخ: 

ق إصؤؤؾ اـثؤؤٙين.. ٔيؤؤؿ، اـؤؤدطقة  غ اـتقدٓؤؤد حلوًٓ واـتًِؤؤؽ  ؤؤٕٙخال لداخُؤؤٛ:

.ًٙ ٓٔٙ  

ًٙة واـيٌٙدات؟ة اـمٓخ:   اـتًِؽ  ٕٙخالق  ٙٔٓ



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

703 

ٔيؿة  ّٙ ـٌتّٙ اـّىر  غ لًٕـٛ لِْٛأ ٕن  يض اـّؤٙس يىّؤقن، ذؿرٔؤٙ  لداخُٛ:

 ؤؤذا ل اـتٌنؤؤٓؾ ٓ  ؤؤد لؤؤـ  ؤؤذا وذؿرٔؤؤٙ ؾٙطؤؤدة حتؤؤٜ  ؤؤذا إصؤؤؾ و ؤؤل:  صؤؤالح 

 طٍٙلد اـّٙس و صالح طٌٙداهتؿ وحتًع سُقؿْؿ. حتنحٓ

 صٓٚة اـمٓخ: 

ؾّٙ  ع ر  صٓٚة إصؾ اـثٙـٝ: ديّّٙ ديـ اتٌٙع ٓ ديـ ؽَر وا تداع، وؽَ  داخُٛ:ل

ٔؤٙ  ؤف  ٙـَتؤٙب واـًؤّٛ  ؤذا رْ لِ اـٌَؤر اـؤذي بؤٙـػ اـَتؤٙب واـًؤّٛ واـتٌَؤر اـؤذي حلُ 

 رء وذا رء نخر.

 حلؿٓد. اـمٓخ: 

ًٙ  ّؤؤٙك تٌنؤؤٓؾ ل  ؤؤذا  لداخُؤؤٛ: صٓؤؤٚة إصؤؤؾ اـرا ؤؤع: اـًؤؤِع واـوٙطؤؤٛ، وصٌيؤؤ

 ٓ بٌك طىل حللثٙـَؿ.ايبٍٙم 

إصؾ اخلٙلس:  ذا صح اـٍّؾ سُؿ اـيٍؾ، وؾُّٙ: حلو شؤْد.. وسؤُؿ وجؤدٔٙ ٙ 

 حل ُغ لـ شْد، حلو حل   وادد.

 ٓ اسف طـ ؿُِٛ شْد. اـمٓخ: 

 اسف..  ذا صح اـٍّؾ سُؿ اـيٍؾ. لداخُٛ:

 ٔيؿ. اـمٓخ: 

قل:  ذا ورد ؾُّٙ:  ؤذه اـٍٙطؤدة وسؤط  ؤع ؾٙطؤدتع وؤٙـتع، إوغ تٍؤ لداخُٛ:

اـٍّؤؤؤؤؾ دَؤؤؤؤؿ اـيٍؤؤؤؤؾ ؽْؤؤؤؤؿ بتٌُؤؤؤؤقن ليّؤؤؤؤٙ ل لًؤؤؤؤٕـتع: إوغ:  ذا ورد اـٍّؤؤؤؤؾ، ٓ 

 ينححقن وٓ يهيٌقن، واـثٙين: جييُقن اـيٍؾ دًَ  و ذه صريٍٛ ايبيتزـٛ.
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 ٔيؿ. اـمٓخ: 

واـٍٙطدة اـثٙٔٓٛ اـهٙـٛ ل اـوؤرف أخؤر:  ذا ورد اـٍّؤؾ  وؤؾ اـيٍؤؾ،  لداخُٛ:

 ـمٓيٛ.و ل لٙ ييتِد طُٓف ا

 ـَـ حل ّٙك حلدد يٍقل:  وؾ اـيٍؾ؟ اـمٓخ: 

  ؿ  َذا.. لداخُٛ:

 :  ذا ورد إ ر  وؾ اـّىر.نٓ،  ق يٍقـق اـمٓخ: 

 ر   حلتّٓٙ  ٙـَُِٛ ـًُٓٙق. لداخُٛ:

 ٔيؿ، ـَّْٙ ؽْٓٙ لٌٙـًٛ.. اـمٓخ: 

 ييّل: حل ؿ  ذا ورد إ ر  وؾ ٔيؿ.. اـّىر  ذا اـٍند. لداخُٛ:

 ؿالم صحٓح. ٔيؿ،  ذا اـمٓخ: 

 ٔيؿ، صٓٚة لداخُٛ:

 ... لداخُٛ:

  ذا ورد إ ر  وؾ اـّىر، حللٙ اـيٍؾ؟ اـمٓخ: 

 ٓ،  ذا ورد إ ر  وؾ اـّىر  ذا طّد حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ. لداخُٛ:

  ذا  ق. اـمٓخ: 

 ييّل: ٓ يّىرون ل .. لداخُٛ:

اـٍّؤؤؤؾ  وؤؤؤؾ حلٔؤؤؤٙ حلؾؤؤؤقل:  ّؤؤؤًٙء طؤؤؤىل ؾقـؤؤؤؽ حلٔؤؤؤف  ّؤؤؤٙك ؾؤؤؤقل يٍؤؤؤقل:  ذا جؤؤؤٙء  اـمؤؤؤٓخ: 
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 اـيٍؾ، لـ يٍقل  ذا؟

طؤ ل  حلؾقل: اـمٓيٛ،  ؤذا لؤذ ٌْؿ  ؤٕ ؿ يٌٍُؤقن تُؤؽ اـروايؤٙت دون  لداخُٛ:

دون تمؤؤؤؤؤًٓؾ ؽَؤؤؤؤؤر ؿ  ،ط هلؤؤؤؤؤؿ طٍُْؤؤؤؤؤؿ ل اـنؤؤؤؤؤحٛ.. .. دون .طٍُْؤؤؤؤؤؿ ل اـًؤؤؤؤؤّد

 .ؤىر ؿ..

اـمٓخ:   ّٙ ... اـفء..  ذا تَُِّؤٙ طؤـ حلًٌٔؤّٙ تَُِّؤٙ  ؤٕي طٌؤٙرة شؤئّٙ، حللؤٙ  ذا 

طـ ؼ ٔٙ ـٓس ؽؤٓ  ٌْٔؤؿ لؤّْؿ و ٔؤ  ؽؤٓ  ٍّٔؤؾ طؤّْؿ، ؽْؤؾ  ّؤٙك لؤّْؿ  ن تَُِّٙ 

ًٙ ؿؤؤٙن لؤؤـ اـٌؤؤرق اـهؤؤٙـٛ،  ؤؤؾ ؽؤؤْٓؿ لؤؤـ  ؿؤؤٙٔقا زيديؤؤٛ حلو شؤؤٓيٛ حلو راؽهؤؤٛ و ٓ و ٓ حليؤؤ

 يٍقل:  وؾ اـيٍؾ؟

ًٙ هبذا وؾد .. لداخُٛ:  ٓ حلستحي أن ٔن

 ؾندي:  ذه ـٌتٛ ٔىر ٓ  د لـ لراطٙهتٙ. اـمٓخ: 

ؿ، اـٌٙب اـثٙين: لـ صٌٙت اـوٙلٌٛ ايبّنقرة: صؤٌٛ آسؤتِراريٛ، ٔي لداخُٛ:

 غ يقلّؤٙ  ؤذا ؼؤ   ¢ؽٙـوٙلٌٛ ايبّنقرة هلٙ صٌٛ آسؤتِراريٛ لؤـ ـؤدن اـرسؤقل 

وٓ راطؤؤل وٓ  لؤؤٙم سؤؤقى  ¢لٍوقطؤؤٛ وٓ لٌتؤؤقرة، ؽُؤؤٓس هلؤؤٙ لٖسؤؤس  يؤؤد اـٌّؤؤل 

 ولـ سُؽ  ذا ايبًُؽ. ¢اـرسقل 

  ق ؿذـؽ. اـمٓخ: 

ٌٛ اـثٙٔٓؤؤٛ: آجؤؤت ع طؤؤىل اـتقدٓؤؤد وايبّْؤؤٙج وايبٌٙرؾؤؤٛ طُؤؤْٓ ، اـنؤؤ لداخُؤؤٛ:

ؽٙـوٙلٌؤؤؤٛ ايبّنؤؤؤقرة ٓ  تِؤؤؤع  ٓ طؤؤؤىل اـتقدٓؤؤؤد وايبّْؤؤؤٙج وٓ تٌؤؤؤٙرق اـّؤؤؤٙس  ٓ 

طُْٓ ، وؾد ورد لـ  ٙب اـػح ـتتهؤح  ؤذه اـنؤٌٛ، ؽْؤل ٓ  تِؤع طؤىل  ؤرد 

رتق خلؤؤالف ل ؽٍؤؤف حلو ز ؤؤد حلو سؤؤّٛ حلو واجؤؤٚ ؽهؤؤالً طؤؤـ سٓٙسؤؤٛ حلو جْؤؤٙد، وٓ تٌؤؤ
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سؤؤؤؤّٛ حلو واجؤؤؤؤٚ حلو لَؤؤؤؤروه حلو محؤؤؤؤرم حلو ٔزاطؤؤؤؤٙت شخنؤؤؤؤٓٛ حلو خالؽؤؤؤؤٙت  داريؤؤؤؤٛ حلو 

لقاؾػ سٓٙسٓٛ، وايبٍنقد  ؤٙٓجت ع  ّؤٙ حلن ٓ يَؤقن حلسؤٙس اجت طْؤٙ  ٓ طؤىل 

  ذا.

 صحٓح. اـمٓخ: 

اـنؤؤٌٛ اـثٙـثؤؤٛ: اـمؤؤِقـٓٛ ل دطؤؤقة اـّؤؤٙس ؿٙؽؤؤٛ، ؽٙـوٙلٌؤؤٛ اـّٙجٓؤؤٛ  ؤؤل  لداخُؤؤٛ:

ؿؤؤؤؾ طٌؤؤؤٙد اهلل ؽؤؤؤال  ؤؤؤص صٌٍؤؤؤٛ دون صٌٍؤؤؤٛ، وٓ ؽئؤؤؤٛ دون ؽئؤؤؤٛ، اـتؤؤؤل تمؤؤؤِؾ دطقهتؤؤؤٙ 

تمؤؤِؾ اـًّؤؤل واـٌٍؤؤ   ¢ َؤؤذا ؿٙٔؤؤٜ دطؤؤقة اـرسؤؤؾ، و َؤؤذا ؿٙٔؤؤٜ دطؤؤقة رسؤؤقـّٙ 

واـيىؤؤؤٓؿ واـنؤؤؤيُقك واـػؤؤؤيػ واـقوؤؤؤٓع  غ ؼؤؤؤ  ذـؤؤؤؽ.. تمؤؤؤِؾ ايبثٍؤؤؤػ طؤؤؤىل 

تيٌؤؤ   خقأّؤؤٙ ايبيؤؤٙسيـ واـيؤؤٙلل وايبؤؤتيُؿ وا؛ٙ ؤؤؾ وا؛ؤؤٙليل  غ ؼؤؤ  ذـؤؤؽ 

 ٕلٛ.لـ ا

ِذيًرا﴿ ق ؿذـؽ:  اـمٓخ:  َٔ ًٛ ـُِّ ِٙس َ ِمً ا َو ٓ  َؿٙؽ  ََّٙك  ِ ُْ  .[21]سب::﴾َوَلٙ حَلْرَس

 ّؤؤؤٙ لٌؤؤؤؤٙ ٓؿ ٔختقؤؤؤ ٙ وحلطّؤؤؤؤل  ٙيبٌؤؤؤٙ ٓؿ اـتؤؤؤل جيؤؤؤؤٚ طؤؤؤىل اـوٙلٌؤؤؤؤٛ  لداخُؤؤؤٛ:

 ايبّنقرة حلن تًُؽ سٌُْٓٙ ل تًٓ   ذا ايبجتِع: 

و ذا ٓ ييّل تربلٛ اـٌَٙر اٙ ايبٌْقم إول: ؿؾ لٙ حلصٙ ّٙ    ؿًٌٜ حليديّٙ، 

 يٌيُقن.

 ٔيؿ. اـمٓخ: 

 ايبٌْقم اـثٙين: تًٓ  واؾيّٙ  ٔ  يَقن  تًٓ  حلًٌّٔٙ حلوًٓ. لداخُٛ:

  ق ؿذـؽ. اـمٓخ: 
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 ايبٌْقم اـثٙـٝ: تر ٓٛ اـٌرد ووددة اـنػ ؾٌؾ لّٙجزة اـيدو. لداخُٛ:

 تُؽ سّٛ رسقل اهلل. اـمٓخ: 

ـٌنؤؤقل اـتؤؤل ذؿرٔٙ ؤؤٙ و ن شؤؤٙء اهلل سؤؤٍّٓد لؤؤٙ أتّْٓؤؤٙ لؤؤـ  يؤؤض  ؤؤذه ا لداخُؤؤٛ:

 ذؿر قه ل تنحٓح حلو وٌط  يض اـيٌٙرات.

  ن شٙء اهلل. اـمٓخ: 

 يؤؤؤض اـّؤؤؤٙس يمؤؤؤٓيقن حلن  ِؤؤؤٛ سؤؤؤٌُٓٛ  ديديؤؤؤٛ وسؤؤؤٌُٓٛ تٍُٓديؤؤؤٛ، لؤؤؤٙ  لداخُؤؤؤٛ:

 حٌذا ـق طُؼ اـمٓخ طىل لثؾ  ذا  ٌيض اـهقا ط.ؽسٌُٓٛ طروريٛ،  ؿٙتٌع

ٛ  ؤؤل اإلسؤؤالم  ؤؤٙيبٌْقم اـنؤؤحٓح اـؤؤذي ؿؤؤٙن طُٓؤؤف لؤؤٙذا ٍٔؤؤقل؟ اـًؤؤٌُٓ اـمؤؤٓخ: 

وحلصؤحٙ ف، ؽؤال يقجؤد  ّؤٙ سؤٌُٓٛ ؾديِؤٛ وسؤٌُٓٛ دديثؤٛ  ٓ  ذا ؾنؤد  ¢رسؤقل اهلل 

هبٙ صٙلٌٛ ليّٓٛ تّتِل  غ شخص حلو حلشخٙص ليّٓع وٓ يّتْجقن لّْٞ اـًُػ 

واـًّٛ طىل لٙ ؿٙن طُٓف اـًُػ إول ايبمْقد  اـنٙـح ل ؽْؿ ٔنقص اـَتٙب

خؤ  » ٙخل يؤٛ ل ااؤديٝ اـنؤحٓح  ؤؾ ايبتؤقاتر حلٓ و ؤق ؾقـؤف طُٓؤف اـًؤالم: هلؿ 

ؤحؤؤؤؤـ ٔالدؤؤؤؤظ ل اـيقؤؤؤؤ   شاـّؤؤؤؤٙس ؾؤؤؤؤرين،  ؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤذيـ يُؤؤؤؤق ؿ،  ؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤذيـ يُؤؤؤؤق ؿ

ااؤؤؤؤؤٙض اـتٌؤؤؤؤؤؤّـ ل اسؤؤؤؤؤؤتي ل  يؤؤؤؤؤؤض إـٌؤؤؤؤؤؤٙظ ـٌُؤؤؤؤؤؤٜ حلٔىؤؤؤؤؤؤٙر اـّؤؤؤؤؤؤٙس  غ  ؤؤؤؤؤؤٖٓء 

ؽٙـدطقة اـًٌُٓٛ ايبًتيُِع هلٙ و ل ل اـقاؾع ٓ تيرب طـ لّْٞ طُِل صحٓح، 

 تُؤؤؤػ ؿؤؤؤؾ آخؤؤؤتالف طؤؤؤـ اـؤؤؤدطقات إخؤؤؤرى ااز ٓؤؤؤٛ ؽْؤؤؤل ٓ تٌٍؤؤؤؾ تًٓؤؤؤ ًا وٓ 

تٌؤؤديالً  ٓ  ن ؿؤؤٙن اإلسؤؤالم يٌٍؤؤؾ تًٓؤؤ ًا وتٌؤؤديالً و ؤؤذا لًؤؤتحٓؾأ وـؤؤذـؽ ؽؤؤٙهلل طؤؤز 

َق ِل أخِؤ ﴿وجؾ دّٓ  ؾٙل:  ٌَؤَؾ ِلّْؤُف َو ُؤ ٍْ ـْ ُي َُ ـْ َيٌْتَِغ َؼْ َ اإِلْسالِم ِديًّٙ َؽ ـَ َوَل
َرِة لِؤ

ـَ  ي ٔيتٍد حلٔف ٓ ييّل هبذا اإلسالم اـذي ٓ يرى  ف  ؤديالً  [15]آل عمران:﴾اخْلَِٙهِ
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ًٙ  ٌِٙ ٓؿ شتك، و ٔ  ييّل اإلسالم اـذي حلٔزـف اهلل تٌٙرك وتيٙغ طىل ؾُٚ   سالل

ًٙ لّؤؤف لؤؤع ؾقـؤؤف طؤؤز  محِؤؤد طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم،  ؤؤؿ تؤؤقغ  ؤؤق  ٓٙٔؤؤف ـُّؤؤٙس  ٙو ؤؤ

ؿْ َوحَلٔ﴿: ـفوجؾ  ِْ ْٓ ـَ َل  ِ ز  ُٔ َ ـُِّ ِٙس َلٙ  ْؿَر ـُِتٌَع  َْٓؽ اـذ  ـَ ِ  َّٙ ـْ  ن .33 اـّحؾ:﴾َز

 ـٍُرنن  ذه  ؤل اـؤدطقة ع  ٌَ   َالم اـرسقل طُٓف اـًالم ايبُ ع  ٌَ  ذا اإلسالم ايبُ 

ًٙ  ؤق اـرجؤقع  اـًٌُٓٛ وـذـؽ ؽْل ٓ تٌٍؾ تًٓ ًا وٓ تٌديالً، ؽِـ ؿٙن يتٌّؤك لّْجؤ

ايبٌْؤؤقم اـنؤؤحٓح ؽْؤؤق ايبًؤؤُؿ اـؤؤذي ًٔؤؤتوٓع حلن ٔيؤؤرب طّؤؤف  ام هبؤؤذ غ  ؤؤذا اإلسؤؤال

ًٙ، وؾد بوئ ل  يض إط ل وؾد بوئ ل  يض إؽَٙر ؽْذا   ٕٔف سٌُل دٍ

ٓ يّجق لّف  ًٔٙن لْ  سؤِك وطؤال، ـَؤـ ايبؤّْٞ  ؤق ؾؤٙل اهلل ؾؤٙل رسؤقل اهلل ؿؤ  

  ـ اـٍٓؿ رمحف اهلل ل  يض حلشيٙره اـيُِٓٛ ا؛ُِٓٛ:ا ؾٙل

ريعل  لللطري لللساريعرري لللسارير للل ل 

 

 

 

ري للساريعلُلل سبسريلللصمريبسلت  يلل  

ري سريعل  طرينُمكريل خالفري لاسهس 

ري

ريبللاريعل  لل اريوبللاريرأ ري  صلل  

ري ريكالريوالريج اريعلُلاس ريوناصالس

ري

ريحللذرعمري لل ريعلت وصللخريوعلتشللمص  

ًٙ، ـَؤؤـ اـّؤؤٙس لؤؤع إسؤؤػ اـمؤؤديد يتٌيؤؤقن ري  ذًا: اـًؤؤٌُٓٛ ٓ تٌٍؤؤؾ تًٍؤؤًٓ   صالؾؤؤ

حل ؤؤؤؿ يؤؤؤٕتقن  ِنؤؤؤوُحٙت جديؤؤؤدة يرلؤؤؤقن هبؤؤؤٙ تَثؤؤؤ  اـّؤؤؤٙس   ؿ، ولؤؤؤـ ذـؤؤؤؽءحل ؤؤؤقا

 دقهلؿ.

وـيؾ هبؤذا اـٍؤدر ؿٌٙيؤٛ، وااِؤد هلل رب اـيؤٙيبع، وسؤٌحٙٔؽ اـُْؤؿ و حِؤدك 

 حلشْد حلن ٓ  ـف  ٓ حلٜٔ حلستًٌرك وحلتقب  ـٓؽ.

 ( 00:  00: 58/   795) اهلدى والنور /  
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 ٌصٗخٛ الػٗخ لمػباب بعدً االٌػػاه 

 ًا ٔتبدٖعًاباألغخاص جتسحي

ؤؤؤؤ حلريؤؤؤؤد حلن تُ  لداخُؤؤؤؤٛ: م ٔنؤؤؤؤٓحٛ  غ  يؤؤؤؤض اإلخؤؤؤؤقان صٌُؤؤؤؤٛ اـيُؤؤؤؤؿ  ّٙـؤؤؤؤؽ ل د  ٍَ

اـَقيؤؤٜ، ٓ بٌؤؤك طؤؤـ ديؤؤة اـمؤؤٓخ اـقوؤؤع ااؤؤٙيل ايبقجؤؤقد ل ؾهؤؤٓٛ اـٌتّؤؤٛ 

ايبقجؤؤقدة اـتؤؤل تؤؤرتى طؤؤىل شؤؤٌٙب اـنؤؤحقة ولؤؤـ وؤؤِّْٙ ؽتّؤؤٛ اإلخؤؤقان اـؤؤذيـ ل 

 غ ذـؽ، ولـ يٖيد لٙ  ؿ طُٓف  ايبَُِٛ اـير ٓٛ اـًيقديٛ إخ سٌر وسُ ن ولٙ

ل  يض اـٍهٙيٙ اـتل يدٔدٔقن دقهلٙ،  ذا إلر وصؾ  ـّٓٙ ييّؤل ل لّٙصٍّؤٙ ل 

قنَ ﴿اـَقيؤؤٜ  ؤؤؿ حلصؤؤٌح  ّٙـؤؤؽ ييّؤؤل:  َدهْيِْؿ َؽِرُدؤؤ ؤؤ ـَ ْزٍب  ِؤؤَ  
ؾ  ِدؤؤ  [53]المؤمنررون:﴾ُؿؤؤ

وحلٔؤٙ طل وصالً  ُٓىل، وؿؾ لّْؿ يٍقل حلٔؤٙ طؤىل اـقؤاط ايبًؤتٍٓؿ، د  وؿؾ  ًٔٙن يَ 

 صٙدٚ اـُقاء.. ـقاء اـًٌُٓٛ وحلداؽع طّْٙ.

 ؿ حلصٌحٜ أن ل اـٌّقس  ع اإلخقان لـ لّْؿ طىل اـّْٞ اـًٌُل  ن شٙء 

اهلل تٌؤؤٙرك وتيؤؤٙغ  ًؤؤٌٚ  ؤؤذه اـٍهؤؤٙيٙ، وٓ ـّؤؤٙ رء  ٓ  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ ترؿّؤؤٙ صُؤؤٚ 

ٙ ٔدٔؤدن ؿثؤ ة ؽٍِّؤ اً اـيُؿ وترؿّٙ ؾهٓٛ دٌظ ؿتٙب اهلل تٌؤٙرك وتيؤٙغ وترؿّؤٙ حللؤقر

 ٓ  ؤؤذه  ؿ  دؤؤقل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ، وحلخؤؤذٔٙ دتؤؤك ؿثؤؤ  لؤؤـ  خقأّؤؤٙ اـمؤؤٌٙب ـؤؤٓس هلؤؤؿ َ ؤؤ 

ايبًؤؤٕـٛ يتَُِؤؤقن  يؤؤرض ذـؤؤؽ اـرجؤؤؾ وذـؤؤؽ اإلًٔؤؤٙن، و ؤؤذا جيُؤؤف لوٓؤؤٛ لؤؤٙذا؟ 

لوٓؤؤؤٛ اـؤؤؤدطقة اـًؤؤؤٌُٓٛ واـؤؤؤدؽٙع طؤؤؤـ اـًؤؤؤّٛ يتَُِؤؤؤقن  يؤؤؤرض ؽؤؤؤالن وؽؤؤؤالن وؽؤؤؤالن، 

 ء وـٓس لٙ طّد ؿ لـ حلخوٙء. وؽالن  ؿ وصؾ إلر  غ ـتجريح  ٕشخٙص  ٖٓ
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 لـ خوٕ.  اـمٓخ: 

ٔيؿ، ؽٙـمٌٙب أن شٌٙ ّٙ ل لٍتٌؤؾ اـيِؤر طّؤدلٙ يؤٕيت، وحلضب ـؤؽ  لداخُٛ:

لثؾ وادد ييّل: اـذي ٔيرؽف طـ اإلخؤقان ايبًؤُِع طّؤدلٙ يُتؤزم اـمؤٙب ل ديؤـ 

اهلل تٌؤؤٙرك وتيؤؤٙغ يّؤؤتْٞ  ؤؤذا اـؤؤّْٞ  ذرؤؤؤف لؤؤـ لؤؤٙذا؟  ذرؤؤؤف لؤؤـ اـًؤؤٌُٓع، 

أن حلول لٙ يٕيت  ذا اـمٙب ـَل يتديـ حلو لٙ  ذرؤف لؤـ ذيؤط ؽؤالن، وذيؤط 

ؽؤالن، وذيؤؤط ؽؤالن و ؤؤذا  ؤؿ اهلؤؤؿ أن، وأن  ؤؤذا ديؤدن ؿثؤؤ  لؤـ اـمؤؤٌٙب دتؤؤك 

حلصؤؤٌح يِٓؤؤزون وييرؽؤؤقن:  ؤؤذا لٌتؤؤدع، و ؤؤذا وؤؤٙل، و ؤؤذا ؽٓؤؤف ؿؤؤذا، و ؤؤذا ؽٓؤؤف ؿؤؤذا، 

ـُرجؾ  ذا  ؤف ييّؤل: .. سؤئُٜ  و ذا يِدح حل ؾ اـٌدع و ذا يتَُؿ  َذا، و ن ؾُّٙ

لؤؤرة حلٔؤؤٙ حلتؤؤٙين ؾؤؤٙل: لؤؤٙ تٍؤؤقل ل اـمؤؤٓخ ؾوؤؤٚ؟ ؾُؤؤٜ: يؤؤٙ حلخؤؤلة حلٔؤؤٙ حلدٌؤؤف ل اهلل  ؤؤذا 

لًؤؤُؿ، وحل ًؤؤض لؤؤٙ طّؤؤده لؤؤـ حلخوؤؤٙء، حلدٌؤؤف  ؤؤذا لًؤؤُؿ  ايبحٌؤؤٛ اـيٙلؤؤٛ وحل ًؤؤض لؤؤٙ 

طّده لـ حلخوٙء،  ؿ حلخذوا  ذا يِدح حل ؾ اـٌدع ويٍقل ؽْٓؿ ؿذا وؿذا وجيٚ حلن 

و ذا اـدـٓؾ ايبقجقد، شٓخ ٔنٓحتؽ هلٖٓء اـمؤٌٙب،  ؤٙرك اهلل  ذر لـ  ٖٓء 

 ؽٓؽ. 

واهلل يؤؤؤٙ حلخؤؤؤل حلٔؤؤؤٙ رحليؤؤؤل طؤؤؤدم اـتيؤؤؤرض ـدشؤؤؤخٙص اـؤؤؤذيـ يِؤؤؤددقن حلو  اـمؤؤؤٓخ: 

ًٛ تؤؤؤؤٕتّٓل ل ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ اـُٓؤؤؤؤٙيل حلسؤؤؤؤئُٛ لؤؤؤؤـ اـَقيؤؤؤؤٜ ولؤؤؤؤـ  يٍؤؤؤؤددقن اـٓؤؤؤؤقم، ودٍٍٓؤؤؤؤ

حلو طُٓؤؤف، ؽٕٔؤؤٙ  اإللؤؤٙرات وؼ  ؤؤٙ، لؤؤٙ رحليؤؤؽ ل ؽؤؤالن؟ اؤؤٙ  ؤؤق يٌؤؤدوا حلٔؤؤف يِٓؤؤؾ  ـٓؤؤف

حلصؤؤؤده طؤؤؤـ لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا اـًؤؤؤٖال وحلؾؤؤؤقل ـؤؤؤف: اسؤؤؤٕل يؤؤؤٙ حلخؤؤؤل طؤؤؤ  يٌّيؤؤؤؽ اؤؤؤٙ يتيُؤؤؤؼ 

أ ٕن و ٗصالح طٍٓدتؽ وطٌٙدتؽ وحتًع خٍُؽ، ٓ تًٕل طـ زيد و َر وطِر

ل  ؤؤؤذا اـًؤؤؤٖال زيؤؤؤٙدة تمؤؤؤيٓؾ اـّؤؤؤٙر ٔؤؤؤٙرًا، ؽْؤؤؤق ؾؤؤؤد يَؤؤؤقن اـًؤؤؤٙلؾ لؤؤؤع  ؤؤؤٖٓء طؤؤؤىل 

  ؤؤذا صيّؤؤٜ ل ذاك حلو لؤؤددٜ حلوـئؤؤؽ حلو لؤؤع حلوـئؤؤؽ طؤؤىل  ؤؤٖٓء، ؽؤؤٗن لؤؤددٜ ل
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ًٙ واشتيًٙٓ.  ذاك صيّٜ ل  ذا، ؽْذا يزيد اـّٙر ؿ  ؾُّٙ ضال

رين  َُِؤؤٛ حل ؤؤق  َؤؤر اـنؤؤديؼ ل لّٙسؤؤٌٛ ؿ  ذَ هلؤؤذا ٔحؤؤـ ّٔنؤؤح  َُِؤؤٛ  ُِؤؤٛ ُتؤؤ 

ؤؤ وؽؤؤٙة اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم و ؤؤق اـمؤؤخص اـقدٓؤؤد اـؤؤذي جُيْ  ع ايبًؤؤُِقن ؿُْؤؤؿ ِِ

ر  خؤؤالف اخؤؤتالؽْؿ ل دؤؤٚ ؿثؤؤ  لؤؤـ طؤؤىل دٌؤؤف و ٓ لؤؤـ طؤؤدل طؤؤـ  ؤؤذا ااؤؤٚ ؿٌؤؤ

ًٙ وٓ يَقن ؿٌرًا.  اـنحٙ ٛ واـويـ ل  يهْؿ ؽْذا ل اـًٙـٚ يَقن ؽًٍ

حلريؤؤد حلن حلؾؤؤقل: لؤؤع حلن اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ؤؤق سؤؤٓد اـٌػؤؤ ودٌٓؤؤٚ ؿؤؤؾ لًؤؤُؿ 

 ًٙ وؤؤؤؤد لؤؤؤـ ٍٔؤؤؤؾ اخلؤؤؤرب  ؤؤؤؤٕن   ؤؤؤٙدر ؿ حل ؤؤؤق  َؤؤؤر اـنؤؤؤديؼ دٓؤؤؤؤّ  وؾؤؤؤػ طِؤؤؤر لتحًِؤؤؤ

اـرسقل لٙت، تيرؽقن اـٍنٛ، اـمٙ د: حلن حل ٙ  َر ؾؤٙل: لؤـ ؿؤٙن ييٌؤد محِؤدًا ؽؤٗن 

 محِدًا ؾد لٙت ولـ ؿٙن ييٌد اهلل ؽٗن اهلل دل  ٙؾل ٓ يِقت.

ؽٕٔؤؤؤؤٙ ٓ حلرى ـَؤؤؤؤؾ صٙلٌؤؤؤؤٛ لؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذه اـوقالؤؤؤؤػ حلن يتحز ؤؤؤؤقا ـٌؤؤؤؤالن طؤؤؤؤىل ؽؤؤؤؤالن حلو 

ًٙ، و ٔؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حلؾؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقل  ٍؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقل رب اـيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙيب َع ﴿ع: اـيَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس  ٙلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقا َلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ُٔ َوُؿق

ِٙدِؾعَ  ؤؤ وحلوـئؤؤؽ اـمؤؤٌٙب اـؤؤذيـ حلذت  ـؤؤْٓؿ  ؤؤؿ حلدؤؤؼ اـّؤؤٙس ل  [114]التوبرر :﴾اـن 

 ؤؤؤذه اـَُِؤؤؤٛ طؤؤؤىل  ؤؤؤٖٓء اـؤؤؤذيـ يتحًِؤؤؤقن ـزيؤؤؤد طؤؤؤىل  َؤؤؤر حلو ـٌَؤؤؤر طؤؤؤىل زيؤؤؤد حلن 

حقا طٍٓؤؤؤدهتؿ وطٌؤؤؤٙدهتؿ وسؤؤؤُقؿْؿ وٓ يتينؤؤؤٌقا ـمؤؤؤخص لؤؤؤـ ح  َنؤؤؤ هيتِؤؤؤقا  ؤؤؤٕن يُ 

لثؾ  ذا اـتينٚ حلوًٓ:  ق حلشٌف لٙ يَقن  يٌٙدة   ٖٓء إشخٙص حلو طُْٓؿأ ٕن

إشؤؤخٙص اـتؤؤل  ؤؤذه اـيٌؤؤٙدة اـتؤؤل دؤؤذر لّْؤؤٙ حل ؤؤق  َؤؤر اـنؤؤديؼ ل ؿُِتؤؤف اـًؤؤٙ ٍٛ: 

 .شلـ ؿٙن ييٌد محِدًا ؽٗن محِدًا ؾد لٙت ولـ ؿٙن ييٌد اهلل ؽٗن دل ٓ يِقت»

ؤؤ هلؤؤٖٓء إشؤؤخٙص حَتَ  ؽؤؤٙـتحِس   لؤؤٙم س ـًؤؤ  اـينؤؤِٛ، وإلؤؤر ؿؤؤ  ؾؤؤٙل اإلِ 

طُٓف  ٓ صؤٙدٚ  ؤذا  د  ورُ  دّ لٙـؽ..  لٙ دار اهلجرة رمحف اهلل: لٙ لّٙ لـ حلدد  ٓ رَ 
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، ؽؤؤٕي  ًٔؤؤٙن يتينؤؤٚ ـمؤؤخص.. ـيؤؤٙ .. ـداطٓؤؤٛ.. ¢اـٍؤؤرب وحلشؤؤٙر  غ ؾؤؤرب اـٌّؤؤل 

ًٙ وسقف جيؤد  ؽًقف جيد ؽٓف حلخوًٙء، حلو يتينٚ طىل نخر ؽًقف جيد ؽٓف صقا 

 ؽٓف خ ا.

ٔقا سؤؤٌٚ تٌؤؤرق  ؤؤٖٓء اـؤؤذيـ اختٌُؤؤقا وؿؤؤٙ وـؤؤذـؽ ٔحؤؤـ ؾٌؤؤؾ ؿؤؤؾ رء ّٔنؤؤح

صؤؤؤٙلٌتع حلو حلؿثؤؤؤر ّٔنؤؤؤح  ؤؤؤٖٓء ايبختٌُؤؤؤع  يهؤؤؤْؿ لؤؤؤع  اـمؤؤؤٌٙب لؤؤؤـ دؤؤؤقهلؿ  غ

 يؤؤؤؤض ل  يؤؤؤؤض ايبًؤؤؤؤٙلؾ، وحلٔؤؤؤؤٙ حلمحؤؤؤؤد اهلل حلن  ؤؤؤؤذا آخؤؤؤؤتالف ـؤؤؤؤٓس ل اطتٍؤؤؤؤٙدي 

اخؤؤتالف طٍٓؤؤدة و ٔؤؤ   ؤؤق اخؤؤتالف ل  يؤؤض ايبًؤؤٙلؾ اـتؤؤل يَِؤؤـ حلن ًٔؤؤِْٓٙ ل 

لؾ ؽرطٓٛ ـًٜٓ حلصقـٓٛ حلو جق ريٛ، ؽٗذا اختُػ اـيُ ء اصوالح ايبتٕخريـ لًٙ

ؽ  يًٌّؤل حلن يتٌؤرق لؤـ دؤقهلؿ  تٌؤرق طُ لْؤؿأ ٕن إلؤر ؿؤ  ؾؤٙل طُٓؤف اـنؤالة 

 ذا دَؤؤؤؤؿ ااؤؤؤؤٙؿؿ ؽٙجتْؤؤؤؤد ؽٕصؤؤؤؤٙب ؽُؤؤؤؤف حلجؤؤؤؤران، و ن حلخوؤؤؤؤٕ ؽُؤؤؤؤف حلجؤؤؤؤر »واـًؤؤؤؤالم: 

 .شوادد

طؤىل  يؤض، ؽّّنح  ٖٓء اـيُ ء حلو اـدطٙة ايبختٌُؤع حلن ٓ يتحٙلؤؾ  يهؤْؿ 

 يؤؤؤٙؿؿ واـىؤؤؤـ ؽؤؤؤٗن اـىؤؤؤـ حلؿؤؤؤذب  »وحلن يتيؤؤؤٙلُقا طؤؤؤىل حلسؤؤؤٙس ؾقـؤؤؤف طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم: 

ؽؤؤٗذا لؤؤٙ حلخوؤؤٕ زيؤؤد لؤؤـ اـّؤؤٙس ؽيُّٓؤؤٙ حلن ٌٔؤؤع ـؤؤف خوؤؤٕه  ؤؤٙـتل  ؤؤل حلدًؤؤـ  شااؤؤديٝ

وـؤؤؤٓس  ؤؤؤٙـتل  ؤؤؤل حلسؤؤؤقء، وؿؤؤؤؾ لؤؤؤـ ايبتخؤؤؤٙـٌع يًؤؤؤُؽ  ؤؤؤذا اـًؤؤؤٌٓؾأ ّٕٔؤؤؤٙ ٔؤؤؤدطل 

ًٙ حلّٔؤؤؤٙ سؤؤؤٌُٓقن حلي: حلّٔؤؤؤٙ ٔتٌؤؤؤع اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤ ٙـح ل لؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙٔقا طُٓؤؤؤف لؤؤؤـ  ؤؤؤدي بٓيؤؤؤ

 ولّْٞ وسُقك.

ؤحـ ٔيُؿ حل ؿ ؾد اختٌُقا ل ؿث  لـ ايبًٙلؾ ـَؤـ   يَؤـ  ؤذا آخؤتالف 

ًٙ،  ّٙك  يض إؾقال اـتل صحٜ طـ  ًٙ ٕن يتٌرؾقا وٕن ييٙدي  يهْؿ  يه سٌٌ

أ ٕٔؤف ٓ وجؤف ـؤف لؤـ اـنؤقاب ٕ يض اـًُػ اـنؤٙـح ـؤق تٌّٙ ؤٙ شؤخص اـٓؤقم خوؤ
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ٍٓٙلؤؤٛ وؤؤده ـَؤؤـ   تٍؤؤؿ اـٍٓٙلؤؤٛ وؤؤد ذـؤؤؽ اـنؤؤحٙس اـؤؤذي شؤؤذ ل رحلي ـٍٙلؤؤٜ اـ

 لٙ.. ل دَؿ لٙ.. طـ ااَؿ اـذي يتٌّٙه أخرون.

 ًٙ ؽٍؤؤد ؿؤؤٙن طِؤؤر  ؤؤـ اخلوؤؤٙب ريض اهلل تيؤؤٙغ طّؤؤف يّْؤؤك حلن  ؤؤٞ ااؤؤٙج لتِتيؤؤ

 ،ًٙ وسؤؤُؽ سؤؤٌُٓف ل  ؤؤؤذا اـّْؤؤل لؤؤـ  يؤؤؤده طؤؤث ن  ؤؤـ طٌؤؤؤٙن ريض اهلل طؤؤّْ  بٓيؤؤؤ

ًٙ  ؤك ااجؤٙج ليؤف حلن يتِتيؤقا  ؤٙـيِرة  غ ويبؤٙ دؤٞ طؤث ن  ل طْؤد خالؽتؤف حليهؤ

ااٞ ؽقؾػ ل وجْف طظ  ـ حلس صٙـٚ ريض اهلل تيٙغ طّف و ق ؽؤرد لؤـ حلؽؤراد 

إلٛ و ق اخلٌُٓٛ لـ  يؤده ؾؤٙل ـؤف: لؤٙ ـؤؽ تّْؤك طؤـ رء ؽيُّؤٙه ل طْؤد رسؤقل 

 ة ـٌٓؽ اـُْؿ  يِرة ودٞ.¢اهلل 

 غ ااؤٞ و ؤذا ييُّْؤٙ ل وجْؤف حلٔؤف  َؤذا اـًؤّٛ ذاك يّْك طـ اـتِتع  ٙـيِرة 

ُؤؤؤقا  رتلؤؤؤقن رحلي ؿؤؤؤؾ وادؤؤؤد وؾؤؤؤد ضلؤؤؤع ذـؤؤؤؽ   يتٌؤؤؤرق اـمؤؤؤيٚ لؤؤؤـ  ٓؤؤؤّْؿ و ٔؤؤؤ  

يُِٓؤؤقن ـؤؤرحلي اخلٌُٓؤؤٛأ ٕٔؤؤف خٌُٓؤؤٛ ايبًؤؤُِع  غ نخؤؤره، يبؤؤٙذا؟ ٕن اخلؤؤالف  ذا 

ٔمٚ  ؤع اـيُؤ ء ؽًٌّٓؤل حلن يٌٍؤك محنؤقرًا  ٓؤّْؿ وٓ يّتٍؤؾ طؤدوى  ؤذا اخلؤالف 

 اـميٚأ ٕن اـميٚ ـٓس طّده لـ اـرصٙٔٛ ولـ اانٙؽٛ واـٌَر  حٓؤٝ حلٔؤف  غ

 يِّيف لـ حلن يمتط ل اخلالف.

ؿؤذـؽ لؤؤثالً: ؿؤؤٙن طؤث ن  ؤؤـ طٌؤؤٙن يؤرى  ؤؤٕن اـرجؤؤؾ  ذا جؤٙلع زوجتؤؤف و  يِّؤؤل 

 ذا »ؽٌَٓٓف اـقوقء دون اـًًؾ، لع حلن  ذا فٙـػ ـُحديٝ اـنحٓح اـقؤيح: 

لع ذـؽ لٙ صٙر  ّٙك ؽتّؤٛ  شاـًًؾ حلٔزل حلو   يّزللس اخلتٙن اخلتٙن ؽٍد وجٚ 

وٓ صؤؤٙر خؤؤالف  ّٓؤؤف و ؤؤع طٙلمؤؤٛ لؤؤثالً اـتؤؤل  ؤؤل تؤؤروي ااؤؤديٝ ايبخؤؤٙـػ ـٍؤؤقل 

 طث ن ريض اهلل تيٙغ طّف.
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وحلؼؤؤرب لؤؤـ ذـؤؤؽ ؿُؤؤف وايبًؤؤٙلؾ ؿثؤؤ ة، و ٔؤؤ  ايبٍنؤؤقد اـتِثٓؤؤؾ واـتٍريؤؤٚ: حلن 

يبؤؤٙء حلن يتؤؤِٓؿ و ٔؤؤ  يىؤؤؾ طِؤؤر اخلوؤؤٙب ؿؤؤٙن يّْؤؤك اـرجؤؤؾ ايبًؤؤٙؽر اـؤؤذي ٓ جيؤؤد ا

 َذا  دون صالة دتك جيد ايبٙء، لع حلن أيؤٛ حلوًٓ ل ضٙ ر ؤٙ س ؤٛ اـدٓـؤٛ: 

ِيًٓدا َصٓ ًٌؤؤٙ﴿ قا صَؤ ؤؤ ُِ  ِ ًٙء َؽتََٓ ُدوا لَؤ
ؤؤ ْؿ َ ِ َُؤ و ُؤغ طِؤؤر  ؤـ اخلوؤؤٙب حلن حل ؤؤٙ  [43]النسرراء:﴾َؽ

د ايبٙء لقسك إشيري ؿٙن يٌتل ل زلـ طِر  ىٙ ر أيٛ: حلن ايبًٙؽر  ذا   جي

تؤؤؤؤِٓؿ، ؽٕرسؤؤؤؤؾ خٌُؤؤؤؤف ؾؤؤؤؤٙل:  ًُّؤؤؤؤل حلٔؤؤؤؤؽ تٍؤؤؤؤقل ؿؤؤؤؤذا وؿؤؤؤؤذا؟ ؾؤؤؤؤٙل ـؤؤؤؤف: ٔيؤؤؤؤؿ يؤؤؤؤٙ حللؤؤؤؤ  

ايبٖلّعة حلٓ تذؿر حلّٔٙ ؿّؤٙ ل سؤٌر، وحلّٔؤٙ حلجٌّّؤٙ ؽتِرؼؤٜ حلٔؤٜ وحلٔؤٙ  ؤٙـرتاب ويبؤٙ 

 ٔؤؤ  ؿؤؤٙن يٌَٓؤؤؽ حلن تيؤؤب »جئّؤٙ  غ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم وحلخربٔؤؤٙه اخلؤرب ؾؤؤٙل: 

ًٛ واددة و ًح هب  . شٙ وجْؽ وؿٌٓؽ ٌَٓؽ إرض ض 

 ٔ  ؿؤٙن يٌَٓؤؽ حلن »صٓٚة ايبٌروض: حلٓ تذؿر حلن اـرسقل طُٓف اـًالم ؾٙل: 

ًٛ وادؤدة و ًؤح هبؤ  وجْؤؽ وؿٌٓؤؽ ؾؤٙل: ٓ حلذؿؤر، ؾؤٙل  ؤؾ حللتّؤع  شتيب ض 

طؤؤؤـ اـٌتؤؤؤقى؟ ؾؤؤؤٙل: ٓ،  ٔؤؤؤ  ٔقـٓؤؤؤؽ لؤؤؤٙ تقـٓؤؤؤٜ، ييّؤؤؤل: ؿؤؤؤ  يٍقـؤؤؤقن اـٓؤؤؤقم: طؤؤؤىل 

نؤٛ  ؤذه،  ًٔؤٙن ـؤٓس حلٔؤٜ ؽٍؤط تًّؤك  ؤذا لًٖوـٓتؽ طىل ذلتؤؽ، حلٔؤٙ ٓ حلذؿؤر اـٍ

 حلل  ايبٖلّع ٔز. 

 ... لٙ  ق دـٓؾ طِر حلٔف طّدلٙ يٕيت...... لٙ دـٓؾ طِر لداخُٛ:

 دـُٓف إصؾ، إصؾ ايبٙء.  اـمٓخ: 

 إصؾ.  لداخُٛ:

إصؤؤؾ  ؤؤق ايبؤؤٙء، ايبْؤؤؿ: ؿؤؤؾ  ؤؤذا اخلؤؤالف وحلؿثؤؤر  َثؤؤ  جؤؤدًا لؤؤٙ ؿؤؤٙن  اـمؤؤٓخ: 

ًٙ ـتٌريؼ إلٛ ايب خذ  ؤراه وإلؤٛ تٌٍؤك وراء طُ لْؤٙ لؤـ ًُِٕٛأ ٕن اـيُؿ يسٌٌ
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اؾتّؤؤع هبؤؤذا اـؤؤرحلي ؽْؤؤق طؤؤىل  ؤؤدى ولؤؤـ اؾتّؤؤع  ؤؤذاك اـؤؤرحلي و ؤؤق طؤؤىل  ؤؤدى، ّٕٔؤؤٙ 

ًٙ:َػ ّْ ؾ وحلن تُ ج  ًَ ٍٔقل ٔحـ ؿُِٛ هبذه ايبّٙسٌٛ يًٌّل حلن تُ    حليه

ؿؤؤؤذـؽ   ش ن حلصؤؤؤٙب ؽُؤؤؤف حلجؤؤؤران و ن حلخوؤؤؤٕ ؽُؤؤؤف حلجؤؤؤر وادؤؤؤد»ؿؤؤؤ  حلن ايبجتْؤؤؤد: 

ًٙ حلصؤؤؤٙب اـؤؤؤ ًٙ صؤؤؤقا  ذي يتٌؤؤؤع ايبجتْؤؤؤد دَِؤؤؤف دَؤؤؤؿ ايبجتْؤؤؤد حلي: اـؤؤؤذي يتٌؤؤؤع رحليؤؤؤ

 ًٙ اإللٙم ايبجتْد ؽُف حلجران، ؽْؤذا اـؤذي اتٌيؤف طؤىل  ؤذا اـنؤقاب ؽْؤق لؤٕجقر حليهؤ

ًٙ إجؤؤؤر لتٌؤؤؤٙوت  -حلجؤؤؤريـ  ًٙ نخؤؤؤر وؿؤؤؤٙن  -صٌيؤؤؤ ـَؤؤؤـ حلجؤؤؤريـ، حللؤؤؤٙ اـؤؤؤذي اتٌؤؤؤع  لٙلؤؤؤ

ًٙ ؽْق لٕجقر حلجر وادد، ؿذـؽ اـذي اتٌيف ؽْق ل  ٕجقر حلجرًا واددًا.فوئ

ٛ َؾؤؤؤ رْ ؽؤؤٗذا وؾؤؤؤع اخلؤؤالف  ؤؤؤع اـيُؤؤ ء ؽؤؤؤ  يًٌّؤؤل حلن يَؤؤؤقن  ؤؤذا اخلؤؤؤالف سؤؤٌٚ ؽُ 

 ًٙ ًٙأ ٕ ؤؤؤؤؿ بٓيؤؤؤؤ  ٓؤؤؤؤّْؿ حلوًٓ، ولؤؤؤؤٙ يًٌّؤؤؤؤل حلن يَؤؤؤؤقن سؤؤؤؤٌٚ ؽرؾؤؤؤؤٛ  ؤؤؤؤع اـمؤؤؤؤيٚ  ٙٔٓؤؤؤؤ

.ًٙ ًٙ حلو لـ ؿٙن فوئ  لٕجقرون سقاء لـ ؿٙن لنٌٓ

وطؤؤؤؤؤىل   َؤؤؤؤؤذا ؿؤؤؤؤؤٙن سؤؤؤؤؤٌُّٙ اـنؤؤؤؤؤٙـح ؤحؤؤؤؤؤـ ٔؤؤؤؤؤزطؿ حلّٔؤؤؤؤؤٙ ِٔفؤؤؤؤؤ طؤؤؤؤؤىل لؤؤؤؤؤّْجْؿ

طل  ؤذه اـؤدطقى ويوٌٍْؤٙ د  صؤريٍتْؿ، ـَّؤل حلؾؤقل لؤع إسؤػ اـمؤديد: ؿثؤ  لّؤٙ يَؤ 

ًٙ خوؤؤ ًا جؤؤدًا، و ؤؤذه ن ٙر ؤؤٙ   غ دؤؤد ؿٌؤؤ  وـَّؤؤف يّحؤؤرف ل  يؤؤض اـتوٌٓؤؤؼ أحراؽؤؤ

أن تىْر، ول اـميٚ ؿّٙ ٔىـ حلٔؤف سؤَٓقن اـٍؤدوة ـُمؤيقب إخؤرى ل تُِؤٓؿ 

نؤؤٙـح.. اتٌؤؤٙع اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ وطؤؤىل و ِٓؤؤع  ؤؤذه اـمؤؤيقب طؤؤىل اتٌؤؤٙع اـًؤؤُػ اـ

لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، لؤؤع إسؤؤػ وؾؤؤع رء لؤؤـ اـتٌؤؤرق ـؤؤذـؽ ٔحؤؤـ ؿؤؤ  ّٔنؤؤح 

ايبختٌُؤؤع حلًٌٔؤؤْؿ لؤؤـ اـؤؤدطٙة حلو لؤؤـ اـيُؤؤ ء حلو صؤؤالب اـيُؤؤؿ حلن ٓ يتيؤؤٙدوا و ٔؤؤ  

ًٙ لؤؤؤؤع اـتؤؤؤؤزام اـتؤؤؤؤذؿ  واـّنؤؤؤؤٓحٛ  ؤؤؤؤٙـتل  ؤؤؤؤل  حلن يتحؤؤؤؤٙ قا وحلن ييؤؤؤؤذروا  يهؤؤؤؤْؿ  يهؤؤؤؤ

 حلدًـ.
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إلٛ  َؤؾ صٌٍٙهتؤٙ اؤـ ـًٓؤقا لؤـ اـيُؤ ء وٓ لؤـ صؤالب اـيُؤؿ  ؿذـؽ ّٔنح

ًٙ حلن ٓ يتؤٕ روا  ِثؤؾ  ؤذه اخلالؽؤٙت اـتؤل  و ٔ   ؿ لـ طٙلٛ ايبًؤُِع طُؤْٓؿ حليهؤ

يرو ؤؤؤٙ تٍؤؤؤع  ؤؤؤع  يؤؤؤض اـؤؤؤدطٙةأ ّٕٔؤؤؤٙ ٍٔؤؤؤرحل ل اـٍؤؤؤرنن اـَؤؤؤريؿ حلن اـتٌؤؤؤرق ل اـؤؤؤديـ 

ـَ ﴿ـؤؤؤؤٓس لؤؤؤؤـ صٌٓيؤؤؤؤٛ ايبًؤؤؤؤُِع و ٔؤؤؤؤ   ؤؤؤؤل لؤؤؤؤـ صؤؤؤؤٌٛ ايبػؤؤؤؤؿع: 
ؤؤؤؤقا ِلؤؤؤؤ ُٔ ق َُ َوٓ َت

قنَ  َدهْيِْؿ َؽِردُؤ ـَؤ ْزٍب  ِؤَ  
ؾ  دِؤ ًَٓيٙ ؿُؤ

ُٔقا شِؤ ٙ ْؿ َوؿَؤ ُْ قا ِديؤَّ ؾُؤ ـَ َؽر  ِذي ـ  ـَ ا َع * ِل
ؿِ  ﴾ايبُْْػِ

 .[32 -31]الروم:

ل سٌٓؾ ايبحٙؽىٛ طىل وددة اـنػ وبع اـَُِٛ ؾٙل طُٓف اـًؤالم ؿؤ  ل 

ينؤُقن  َؤؿ ؽؤٗن حلصؤٙ قا »ٙـّؤٙس: قن  ُ  نَؤ صحٓح اـٌخٙري ل دؼ إلِٛ اـذيـ يُ 

 ذًا: حلٜٔ حلهيٙ اـيؤٙلل اـؤذي ٓ يؤدخؾ ل  شوا ؽَُؿ وطُْٓؿٖؽَُؿ وهلؿ، و ن حلخو

ْؿِر ﴿روا ل ؾقـف تيٙغ: ؿِ ؾًؿ اـيُ ء اـذيـ ذُ  قا حَلْ َؾ اـذ  ـُ َٕ  ٖٓء  [43]النحل:﴾َؽْٙس

 ِْن ُؿّْؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُتْؿ ٓ ﴿اـيُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ء و ٔؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدخؾ ل اـوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف اـثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙين لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـ أيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٛ: 

قنَ تَ  ُِ َُ  .[43]النحل:﴾ْي

ؽؤؤؤٕٔتؿ ليػؤؤؤ ايبًؤؤؤُِع اـؤؤؤذيـ ٓ تيُِؤؤؤقن حلي: ـًؤؤؤتؿ لؤؤؤـ حل ؤؤؤؾ اـؤؤؤذؿر اـقاجؤؤؤٚ 

طُؤؤَٓؿ حلن تًؤؤٕـقا حل ؤؤؾ اـؤؤذؿر، وـؤؤٓس اـقاجؤؤٚ طُؤؤَٓؿ حلن تتينؤؤٌقا ـٌؤؤرد لؤؤـ حلؽؤؤراد 

ـِ ﴿اـذي ؿ  وصٌف اهلل طز وجؾ  حؼ:  ¢ ٖٓء اـيُ ء  ٓ رسقل  ُؼ طَؤ
َوَلٙ َيّْوِؤ

 .[ 4-3]النجم: ﴾ٓ  َوْدٌل ُيقَدكاهْلََقى *  ِْن ُ َق  ِ 

ؤؤ  داطٓؤؤٛ حلو حلي   يًٌّؤؤل حلن ٔتؤؤذؿر هبؤؤذه ايبّٙسؤؤٌٛ حلن حلي   َٔ طل ـؤؤف د  طؤؤٙ  ٓ يَِؤؤـ حلن 

طل ـؤف حلٔؤف  ؤريء لؤـ حلن يتٌؤع  ؤقاه وـؤق ل لًؤٕـٛ وادؤدة، د  اـينِٛ وٓ يَِـ حلن َٔ 

اـؤدطٙة وـذـؽ ؽال تر ط حلهيٙ ايبًُؿ لن ك  ٌرد لؤـ حلؽؤراد اـيُؤ ء حلو  داطٓؤٛ لؤـ 

 ٕلريـ ا ّع:
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 حلددمهٙ: لٍوقع  ف  َؾ لـ دون اـرسقل طُٓف اـًالم و ق اخلوٕ.

وإلر أخر: محتِؾ حلن يَقن ؾؤد طؤرف اـنؤقاب ـَّؤف اتٌؤع  ؤقاه ؽؤٕؽتك  ًؤ  

لؤؤؤٙ ييُؤؤؤؿ لؤؤؤـ ااؤؤؤؼ واـيُؤؤؤؿأ ـؤؤؤذـؽ ؽؤؤؤ  جيؤؤؤقز ـُيٙلؤؤؤٛ لؤؤؤـ ايبًؤؤؤُِع حلن يتينؤؤؤٌقا 

غ ل اـٍؤؤؤرنن اـَؤؤؤريؿ وهبؤؤؤذا اـٍؤؤؤقل ـداطٓؤؤؤٛ طؤؤؤىل داطٓؤؤؤٛ، و ٔؤؤؤ  إلؤؤؤر ؿؤؤؤ  ؾؤؤؤٙل تيؤؤؤٙ

َع ﴿اـَؤؤؤؤريؿ حل ؤؤؤؤل ا؛ؤؤؤؤقاب طؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذه ايبًؤؤؤؤٕـٛ، حلٓ و ؤؤؤؤق ؾقـؤؤؤؤف تيؤؤؤؤٙغ:  ؤؤؤؤقا َلؤؤؤؤ ُٔ َوُؿق

ِٙدِؾعَ   .[114]التوب :﴾اـن 

ؿؤؤؤ  ٔحؤؤؤـ ٍٔؤؤؤقل  ٙـًّؤؤؤٌٛ ـدلِؤؤؤٛ إر يؤؤؤٛ ٓ ٔتينؤؤؤٚ ـقادؤؤؤد لؤؤؤّْؿ و ٔؤؤؤ  ٕٔخؤؤؤذ 

يّتِؤل  غ  ااؼ لـ ؿؾ ؽرد لّْؿ وااؼ لمٙع  ٓؤّْؿ، ؿؤذـؽ يًٌّؤل طؤىل ؿؤؾ لؤـ

ًٙ و ٔ  يٕخذ ااؼ لـ  ًٙ، وٓ حلن يَقن طِري  تٌٙع اـًُػ اـنٙـح حلن ٓ يَقن زيدي

دٓٝ لٙ طرؽف لـ حلي شخص جٙءه،  َذا يًٌّل طىل طٙلٛ ايبًُِع حلن يَقٔؤقا، 

 ؤًٕل اهلل ـّٙ وـيٙلٛ ايبًُِع اهلدايٛ، وااِد هلل رب اـيٙيبع. 

ًٙ ل. شٓخ  ّٙ دٌىؽ اهلل اسِح يل صٌ لداخُٛ:  ي

 تٌهؾ.  اـمٓخ: 

ـَؤؤؤل حلرؽؤؤؤع  ن شؤؤؤٙء اهلل تٌؤؤؤٙرك وتيؤؤؤٙغ طؤؤؤـ  خؤؤؤقاين ا؛ْؤؤؤؾ ل  ؤؤؤذه  لداخُؤؤؤٛ:

ؿيِؤؤر  ¢ايبًؤؤٕـٛ، يٍؤؤقل ـؤؤؽ  يؤؤض إلثُؤؤٛ اـتؤؤل ذؿرهتؤؤٙ طؤؤـ صؤؤحٙ ٛ رسؤؤقل اهلل 

ريض اهلل طّؤؤف وطؤؤث ن،  ؤؤذه لؤؤـ ايبًؤؤٙلؾ اـٌٍْٓؤؤٛ وـؤؤٓس لؤؤـ ايبًؤؤٙلؾ ايبّْجٓؤؤٛ، 

ض حلو ر  حَ ؤ.. حللٙ حلٔف يِدح حل ؾ اـٌدع حلو حلٔؤف يُؤ وحللٙ اـذي بوئ ل ايبّْٞ وبوئ

هيٓٞ اـّٙس طىل ااَٙم حلو ؼ ه ؽْذا جيٚ حلن  ذر لّؤف، ؽْؤذا ؽؤرق و ؤذا ؽؤرق، 

جيُْؤؤٙ ديؤؤدن حلو حلايبًؤؤٕـٛ  ؤؤذه  ّْٓؤؤٙ ؽؤؤرق ؽؤؤٙـرد طُٓؤؤف يؤؤٙ شؤؤٓخ ؿٓؤؤػ.. لؤؤٙ ايبًؤؤٕـٛ، و
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 تَُؿ دالً  هبٙ، وحلضب ـؽ لثؾ دل  ٙرك اهلل ؽٓؽ.

 ٔيؿ. اـمٓخ: 

حلتٜ ؽتقى ـُمؤٓخ طٌؤد اـيزيؤز  ؤـ  ؤٙز دٌىؤف اهلل ل ؾهؤٓٛ اـًؤٖال طؤـ  ُٛ:لداخ

حلذصؤؤٛ سؤؤُ ن وسؤؤٌر ولؤؤٙ  غ ذـؤؤؽ وحل ؤؤٙ يًؤؤتٌٙد لّْؤؤٙ  ذا ؿٙٔؤؤٜ ؽْٓؤؤٙ لؤؤقاد طُِٓؤؤٛ 

، ؽؤتَُؿ حلدؤد اإلخؤقة وؾؤرحل  ؤذه ¢لـ ؾقـف ويرد  ٓ اـٌّل  يٖخذوحللٙ اخلوٕ ؽَؾ 

، و يؤؤدلٙ ؾؤؤرحل اـٌتؤؤقى اـٌتؤؤقى.. طروؤؤٜ طُٓؤؤف ل درس لؤؤـ اـؤؤدروس ؽٍؤؤرحل اـٌتؤؤقى

ؾٙل: ٔيؤؿ وزاد طؤىل تُؤؽ اـٌتؤقى  َؤالم ليؤع وؾؤٙل: ٕٔخؤذ  ؤذه إخوؤٙء وتقوؤع 

ل ذيؤؤؤط  ذا ؿؤؤؤٙن  ؤؤؤذا إلؤؤؤر.. ييّؤؤؤل: ؤحؤؤؤذر لؤؤؤـ إخوؤؤؤٙء ايبقجؤؤؤقدة وـَؤؤؤـ ٓ 

ٔحؤؤذر لؤؤـ اـرجؤؤٙل واـويؤؤـ ل إشؤؤخٙص و ٔؤؤ  ٔحؤؤذر لؤؤـ اـَُؤؤ ت ايبقجؤؤقدة 

ؽْٓؤؤٙ خؤؤ ،  يؤؤد  ؤؤذا ؿثؤؤ  لؤؤـ اـمؤؤٌٙب ؾؤؤٙل: اخلوؤؤٕ ؤٕخؤؤذ لؤؤٙ ؽْٓؤؤٙ لؤؤـ خؤؤ   ذا ؿؤؤٙن 

ؿٓػ يٍرحل  ذه اـٌتقى حللٙم بع لـ اـّٙس  ذا دـٓؾ طىل لدح  ٖٓء وآسؤت ع 

 غ حلذصؤؤؤؤتْؿ ولؤؤؤؤٙ  غ ذـؤؤؤؤؽ  ؤؤؤؤؿ حلخؤؤؤؤذوا  ؤؤؤؤذرون لؤؤؤؤـ ذـؤؤؤؤؽ اـمؤؤؤؤخص، وصؤؤؤؤُٜ 

ايبردُؤٛ  غ  ؤذه اـدرجؤٛ،  ؤؾ اـويؤؤـ ل ديؤـ اـرجؤؾ، سؤٌحٙن اهلل اـؤذي ٓ  ـؤؤف  ٓ 

  ق. 

 ذا اـمٓخ  ـ  ٙز؟   لداخُٛ:

ٓ  ق ؾٙل: واهلل لٙ ؾرحلت  ذه اـٌتقى  ٓ ـمخص ذـؽ اـيٙ  ا؛ُٓؾ  لداخُٛ:

حلٔؤؤٙ طّؤؤدلٙ حلؾؤؤرحل  ؤؤذه اـٌتؤؤقى ـَؤؤل حل ؤؤدت  ؤؤٖٓء اـّؤؤٙس، حلن  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ تَُؤؤؿ هبؤؤٙ 

طٙ  لـ طُ ء إلٛ اـذي يمٙر  ـؤْٓؿ  ٙـٌّؤٙن، ؽؤٗن ايبًؤٕـٛ حلتؤٜ لؤـ اـمؤٓخ ٔؤٙس 

ا ـ طثِٓع و ٖٓء حللِٛ  ذه اـدٔٓٙ ؽٍٓؤقل: ـَؤل هيؤدحل اـقوؤع حلو اـمٓخ ا ـ  ٙز حلو 
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وـَؤؤـ ٓ دؤؤقل وٓ ؾؤؤقة  ٓ  ؤؤٙهلل حلخؤؤذوا هيٓجؤؤقن ذـؤؤؽ إلؤؤر وحلصؤؤٌحٜ لمؤؤَُٛ ٓ 

  ٙيٛ هلٙ. 

طؤؤؤىل ؿؤؤؤؾ دؤؤؤٙل يؤؤؤٙ حلسؤؤؤتٙذية أن اـٍهؤؤؤٓٛ ـًٓؤؤؤٜ ؾهؤؤؤٓٛ طُِٓؤؤؤٛ ؾهؤؤؤٓٛ  اـمؤؤؤٓخ: 

ًٙ  غ حلٔؤؤف ؾؤؤد يتؤؤدخؾ اهلؤؤ قى ل ايبقوؤؤقع حلخالؾٓؤؤٛ، ؾهؤؤٓٛ حلخالؾٓؤؤٛ وؾؤؤد حلذت نٌٔؤؤ

 ودًؿ  ذا ايبقوقع لـ اـّٙدٓٛ اـيُِٓٛ  ق ؿ  ؾُٜ ل نخر اـَالم:

ؿ  حلّٔٙ ٓ ٔتينٚ إللٙم لـ إلِٛ إر يٛ و ؿ  ِع طؤىل طُِْؤؿ وؽهؤُْؿ 

ًٙ  ٓ و ؤؤؿ لوِئّؤؤقن ـنؤؤقا ف و ن  وخؤؤقؽْؿ لؤؤـ رهبؤؤؿ، وحل ؤؤؿ لؤؤٙ ؿؤؤٙٔقا يٍقـؤؤقن شؤؤٓئ

 ؤٖٓء حلٓ يتينؤٌقا ٕشؤخٙص  ؤؿ ؿٙٔقا ليروع ـُخوٕ ؿ  ذؿرٔؤٙ، ؽؤّحـ ّٔنؤح 

ـًٓؤؤقا ل اـيؤؤ  وٓ ل اـٌّؤؤ   ٙـًّؤؤٌٛ ـدلِؤؤٛ ايبتٍؤؤدلع، و ٔؤؤ  يٕخؤؤذون اـنؤؤقاب 

 لـ حلي شخص صدر لّف  ذا اـنقاب.

ليٙ؛ؤؤٛ إ ؤؤقاء  ؤؤذه لؤؤـ حلصؤؤيٚ إلؤؤقر، ـؤؤذـؽ ٔؤؤٕلر ؿ  تٍؤؤقى اهلل طؤؤز وجؤؤؾ 

، ¢رسؤقل اهلل  وطدم اـتٌٙؼض واـتّٙؽر اـؤذي  ّٓؤٙ طّؤف ل ؿتؤٙب اهلل ول دؤديٝ

ؽًِٙوت إخالق وسؤقء اـرت ٓؤٛ ٓ تيؤٙـٞ  َُِؤٛ لقطىؤٛ حلو ٔنؤٓحٛ، اخلوؤٕ يؤدـؾ 

طُٓف  ٙـَتٙب واـًّٛ، حللٙ  ذا ؿٙن  ًٔؤٙن ييؤرف ااؤؼ و ٓؤد طّؤف.. ييؤرف حلن  ؤذا 

ًٙ ؽٓتينٚ ـف.. ييرف حلن  ذا اإلًٔٙن أخر  ق لثؾ إول  .اإلًٔٙن ـٓس لينقل

ج  ٓ حلن يتٍؤؤل اهلل طؤؤز وجؤؤؾ ل ًٌٔؤؤف، و ؤؤذا لؤؤٙ ؽٓتينؤؤٚ طُٓؤؤف،  ؤؤذا ـؤؤٓس ـؤؤف طؤؤال

 يتٓن ـّٙ.

 وسٌحٙٔؽ اـُْؿ و حِدك حلشْد حلن ٓ  ـف  ٓ حلٜٔ حلستًٌرك وحلتقب  ـٓؽ.

 (00: 27: 26/   799) اهلدى والنور / 
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 التعصب لبعض املػاٖخ

ؾؤؤؤؤؤٙل: اـًؤؤؤؤؤٖال اـرا ؤؤؤؤؤع:  ّؤؤؤؤؤٙك  يؤؤؤؤؤض إشؤؤؤؤؤخٙص يتينؤؤؤؤؤٌقن ـؤؤؤؤؤٌيض  لداخُؤؤؤؤؤٛ:

 ٓء؟ايبمٙيخ، ؽ ذا تٍقل هلٖ

ٓ شؤؤؤؽ حلٔؤؤؤف ٓ جيؤؤؤقز يبًؤؤؤُؿ حلن يتينؤؤؤٚ ـمؤؤؤخص ل اـؤؤؤدٔٓٙ  ٓ ـٌّّٓؤؤؤٙ  اـمؤؤؤٓخ:

ٛ ـُيؤؤٙيبع، و ؤؤق اـؤؤذي ؽٍؤؤط طُٓؤؤف اـنؤؤالة ¢ أ ٕٔؤؤف  ؤؤق اـؤؤذي حلرسؤؤؾ رمًحؤؤٛ و داًيؤؤ

واـًالم حللرٔؤٙ  ٙ ؤٙذه حلسؤقة دًؤّٛ، وؿؤؾ اـيُؤ ء اـؤذيـ ًٔؤتٌٓد لؤـ طُؤقلْؿ  ٔؤ  

ؿ حلدٓء يؤدـقّٔٙ طؤىل لؤٙ ؿؤٙن طُٓؤف ًٔتٌٓد لّْؿ ٓ ـذواهتؿ وحلشخٙصْؿ و ٔ  ٕ ؤ

لـ اهلدى واـّقر، ؽٗذا لٙ تينٚ ايبًُؿ ـقادؤد لؤـ ايبمؤٙيخ سؤقاء ؿؤٙن  ¢ٌّٔٓٙ 

لـ إدٓٙء حلو إلقات ؽِيّك ذـؽ حلٔف ٔز رسٙـٛ اـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم وتمؤٌٝ 

ل اـيُؤؿ حلو ل اخلُؤؼ حلو ل  ¢هبذا اـمؤخص اـؤذي ٓ جيؤقز حلن يٍؤرن لؤع اـٌّؤل 

را ؤؤٛ دٓؤؤّ  حلؾؤؤقل:  ن تينؤؤٚ ايبًؤؤُؿ ـمؤؤخص حلو ـمؤؤٓخ وادؤؤد  ٔؤؤ  اـَ ل،ؽؤؤال ؼ

  ق  خالل لّف  مْٙدتف حلن محًِدا رسقل اهلل.

وـؤؤذـؽ ؽٕٔؤؤٙ دٓؤؤّ  حلذح اـمؤؤْٙدة  ؤؤٕن اهلل ودؤؤده ٓ ذك ـؤؤف وحلن محِؤؤًدا طٌؤؤده 

رسؤؤقـف حلؾؤؤقل:  ن اـمؤؤْٙدة إوغ تًؤؤتقجٚ طؤؤىل ايبًؤؤُؿ حلٓ يتخؤؤذ ليٌؤؤقًدا لؤؤع اهلل 

ـػؤك  يّٓؤف، ؿؤذـؽ  ٙـًّؤٌٛ ـُمؤْٙدة اـثٙٔٓؤٛ: حلن محِؤًدا رسؤقل اهلل حلدًدا و ٓ ؽْق ا

 ¢حلي: طٌؤؤده ورسؤؤقـف لؤؤـ ا ؤؤذ حلسؤؤًقة حلو ؾؤؤدًوة ـؤؤف ل  ؤؤذه اآؤؤٙة ؼؤؤ  رسؤؤقل اهلل 

ؿؤؤؤؤ  يٌيؤؤؤؤؾ ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ ايبتينؤؤؤؤٌٛ اـٓؤؤؤؤقم وؿؤؤؤؤ   ؤؤؤؤق لؤؤؤؤذ ٚ اـنؤؤؤؤقؽٓٛ اـؤؤؤؤذيـ يٍتؤؤؤؤدون 
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َؤؤؤربى حلٓ  يؤؤؤض  ؤؤؤٖٓء ؽخووؤؤؤقا يبريؤؤؤدهيؿ  ؤؤؤذه اـهؤؤؤالـٛ اـ  مؤؤؤٓقخْؿ وؾؤؤؤد طؤؤؤال

يتخؤؤؤذوا لؤؤؤع اـمؤؤؤٓخ حلسؤؤؤًقة حلخؤؤؤرى ؽٍؤؤؤٙـقا دون خجؤؤؤؾ حلو دٓؤؤؤٙء: لثؤؤؤؾ ايبريؤؤؤد يتخؤؤؤذ 

شؤؤٓخع ؿِثؤؤؾ ايبؤؤرحلة تتخؤؤذ زوجؤؤع، وـؤؤذـؽ ؽٍؤؤد اسؤؤتيٌدوا ايبريؤؤديـ وجيُؤؤق ؿ 

ون دٓٙتؤف رء لؤـ شؤٖ طًٌٓدا هلؿ  حٓٝ ؿّٙ ًِٔع طـ  يهْؿ  ٕٔؤف ٓ يتقؤف ل

ر لـ حلصحٙب اـرسقل ـُرسقل  ٓ حلن يًتم  شٓخف، ـٍد ا ذوا شٓقخ حلسًقة حلؿث

ؿٙٔقا يًؤٕـقٔف ؽؤٓ  يتيُؤؼ  مؤٖون طٌؤٙداهتؿ، حللؤٙ  ¢، ذـؽ ٕن حلصحٙب اـٌّل ¢

ون دٔٓؤؤٙ ؿ ل  ؤؤٓيْؿ وذالْؤؤؿ و ؤؤٙرهتؿ  ؤؤؾ يؤؤذ ٌقن..  ؤؤؾ يًؤؤٙؽرون حلم ل شؤؤٖ

ؿٙن لـ ؿ ل دطقتف وتًٌُٓؤف ـػؤييٛ ر ؤف حلن ؾؤٙل  ¢ٓ، ؽَٙٔقا حلدراًراأ ٕن اـٌّل 

رء لؤـ حللؤر ديؤَّؿ ؽؤٕتقا لّؤف لؤٙ اسؤتويتؿ، ولؤٙ حللؤرتَؿ لؤـ  لٙ حللرتَؿ لؤـ»هلؿ: 

 .شرء لـ حللر دٔٓٙؿؿ ؽٕٔتؿ حلطُؿ  ٕلقر دٔٓٙؿؿ

ٕصؤؤؤؤحٙ ف حلٔؤؤؤؤف   يؤؤؤؤٕت ـؤؤؤؤٓيُِْؿ حللؤؤؤؤقر اـؤؤؤؤدٔٓٙ واـًؤؤؤؤيل  ¢ـٍؤؤؤؤد حلووؤؤؤؤح اـٌّؤؤؤؤل 

واـيب ل إرض ل سٌٓؾ صُٚ اـرزق و ٔ  جٙء ـٓيُِْؿ لٙ يتٍقن اهلل تٌٙرك 

ـيٌٙدات واجتّؤٙب ايبحرلؤٙت، حللؤٙ شؤٓقخ اـنؤقؽٓٛ ؽٍؤد وتيٙغ  ف لـ اـوٙطٙت وا

استيٌدوا لريدهيؿ استيًٌٙدا ؿٙلاًل وحلومهؤق ؿ حل ؤؿ طُؤْٓؿ حلن يًتمؤ و ؿ ل ؿؤؾ 

رء لـ حللقر دٔٓٙ ؿ ؽهاًل طـ ديّْؿ، ؽٍد ؿٙن  ّٙك حلشخٙص ٔيرؽْؿ  ٕس لْؿ 

ٙؽر سؤٙؽر، ٓ يتزوج  ٓ  رحلي اـمٓخ وٓ يًٙؽر سٌرة  ٓ  رحلي اـمؤٓخ،  ن ؾؤٙل ـؤف سؤ

و ن ؾؤؤٙل ـؤؤف: ٓ تًؤؤٙؽر ٓ يًؤؤٙؽر، اسؤؤتيٌٙد سؤؤٌؼ حلي اسؤؤتيٌٙد ؿؤؤٙؽر لْؤؤ  سؤؤ  وطؤؤالأ 

ٕن اـَؤؤٙؽر يًؤؤتيٌدون اـّؤؤٙس لؤؤـ اـّٙدٓؤؤٛ ايبٙديؤؤٛ، حللؤؤٙ  ؤؤٖٓء ؽٍؤؤد اسؤؤتيٌدو ؿ لؤؤـ 

 اـّٙدٓٛ اـًٌّٓٛ، ؽْؿ حلذل لـ اـيٌٓد لع حلسٓٙد ؿ.

ٙك ل دلمؤؼ اـمؤٙم وحلٔٙ حلؾص ـَؿ ؾنٛ ؽْٓٙ طربة يبـ ييترب: حلدد ايبمؤٙيخ  ّؤ
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ول لًؤؤجد ل سؤؤقق لؤؤـ حلشؤؤْر إسؤؤقاق ل دلمؤؤؼ اسؤؤِف سؤؤقق ... ول لًؤؤجد 

اسِف لًجد ذ ؤٚ طؤـ ذ ّؤل.. ل وسؤط سؤقق ... ـيُؤف  يؤين ؽؤٓ   يؤد، ؾؤرر 

 ل اـدرس  اـٍنٛ اـتٙـٓٛ: 

ٙ ٕدؤؤؤد لريديؤؤؤف: اذ ؤؤؤٚ وحلتّؤؤؤل  ؤؤؤرحلس  حلن حلدؤؤؤد اـمؤؤؤٓقخ شؤؤؤٓقخ اـوريؤؤؤؼ ؾؤؤؤٙل يقًلؤؤؤ

ـمٓخ و ق ؽرح لنورأ ٕٔف ٌٔؤذ حللؤر اـمؤٓخ، ؽؤ  ؿؤٙن لؤـ حل ٓؽ، ؽٌيؾ وجٙء  غ ا

ٙ، ؾؤؤٙل ـؤؤف: حلٔؤؤٜ تىؤؤـ حلٔؤؤؽ ؽيؤؤاًل ؾتُؤؤٜ  ًَ اـمؤؤٓخ  ٓ حلن تًٌؤؤؿ ل وجؤؤف لريؤؤده وؤؤٙد

واـدك؟ ؾٙل: حلجؾ، ؾٙل: حلٔؤٙ نلؤرك  ٍتؤؾ حل ٓؤؽ،  ٔؤ  حللرتؤؽ  ٍتؤؾ ذاك اـرجؤؾأ ٕٔؤف 

ًؤقن صٙدٚ حللؤؽ، حللؤٙ حل ؤقك ؽْؤق ؼٙلؤٚ ولًؤٙؽر، ؾؤص  ؤذه اـٍنؤٛ واـّؤٙس ا؛ٙـ

ؿٕ ؿ لًحقريـ، لٙ حلدد يّوؤؼ  َُِؤٛ: ؿٓؤػ  ؤذا يَِؤـ حلن يٍؤٙل؟ة اـمؤٓخ يٍؤقل 

ـُِريؤؤد: اذ ؤؤٚ واؾتؤؤؾ حل ؤؤٙك ويٌّؤؤذ إلؤؤر و ن ؿؤؤٙن ل اـٌٙصؤؤؾ حل ؤؤٙه لؤؤٙ ؾتُؤؤف، لؤؤٙ حلدؤؤد 

 يتَُؿ  َُِٛ.

اـمٙ د: ؾص  ذه اـٍنٛ  ؤؿ  ّؤك طُْٓؤٙ دَؤً  ذطًٓؤٙ، ؾؤٙل: لؤـ  ّؤٙ يٖخؤذ  ؤٕن 

ٙـػ اـػؤع ل اـىؤٙ ر ؽٓجؤٚ  صٙطتؤف، يبؤٙذا؟ ٕن اـمٓخ  ذا حللر لريؤده  حَؤؿ بؤ

اـمٓخ يرى لٙ ٓ يرى ايبريد، حل  ترو ل اـٍنٛ ؿٓػ حللر ايبريؤد  ٍتؤؾ إب ـَؤـ 

ٙ ل  ًٍؤ تٌع ؽٓ   يد حلن  ذا صٙدٚ إم، وطىل ذـؽ ـق رحلى حلددؿؿ اـنؤُٓٚ ليُ

 طّؼ اـمٓخ ؽال جيقز حلن يَّر طُٓفأ ٕن اـمٓخ يرى لٙ ٓ يرى ايبريد.

ٌٔؤؤؤؤض اـؤؤؤؤدرس، ؤحؤؤؤؤـ ؿّؤؤؤؤٙ يقلئؤؤؤؤٍذ ٔنؤؤؤؤظ اـؤؤؤؤرتاويح ل لًؤؤؤؤجد طؤؤؤؤىل اـًؤؤؤؤّٛ وا

ؤجتِع ل دؿٙن ٕصُح ؽْٓٙ اـًٙطٙت، ؤجتِع ؽْٓٙ  يد ؿؾ صؤالة لؤـ ؿؤؾ ـٓؤؾ 

لؤؤؤؤـ رلهؤؤؤؤٙن، جؤؤؤؤٙءين شؤؤؤؤٙب لؤؤؤؤـ  خقأّؤؤؤؤٙ ؽٍؤؤؤؤص طؤؤؤؤظ  ؤؤؤؤذه اـٍنؤؤؤؤٛ ؿؤؤؤؤٙن دؤؤؤؤًٙضا 

ا؛ًُؤؤؤٛ، واَِؤؤؤٛ يريؤؤؤد ٙ اهلل لؤؤؤر اـمؤؤؤخص حللؤؤؤٙم اـؤؤؤدؿٙن و ؤؤؤق ؾريؤؤؤٚ ـنؤؤؤٙدٌل، 
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ض وراءه ؤؤؤٙداه، ؾؤٙـقا ـؤؤف: يؤؤٙ حل ؤٙ يقسؤؤػ تيؤٙل، دخؤؤؾ ؽٕ ؤؤٙر ليؤف لقوؤؤقع ؾنؤؤٛ ؽؤرؿ

اـمٓخ لع ايبريد، لٙ رحليؤؽ يؤٙ حل ؤق يقسؤػ ل  ؤذا اـؤدرس اـٓؤقم؟ لًؤٙؿع ؾؤٙل: لؤٙ 

شؤؤٙء اهلل ... لؤؤـ  ؤؤذا اـَؤؤالم اـًؤؤقي  ّؤؤٙك، ؽٕخؤؤذ يّٙؾمؤؤف: ؿٓؤؤػ يؤؤٕلر اـمؤؤٓخ حلن ... 

إوـٓٙء، ؾٙل: ... ؿالم، حلخً ا دخُٜ  ٕن يذ ح حل ٙه؟ ؾٙل ـف: حلٔتؿ تذؿروا ؿرالٙت 

حلٔٙ ليف ل ايبقوقع ؽٙـٍنٛ صقيُٛ،  ن ؿٙن ا؛دار  ذا وجْٜ  ـٓؤف نيؤٛ حلو دؤديٝ 

 يٌْؿ لّؽ ؽْق يٌْؿ لّؽة لٙ ؽْؿ لّٙ شٓئًٙ.

حلخؤؤؤؤً ا: ؾُؤؤؤؤٜ ل ٌٔزؤؤؤؤ: اضب لؤؤؤؤع  ؤؤؤؤذا اإلًٔؤؤؤؤٙن اـؤؤؤؤذي ... دؤؤؤؤس وٓ يمؤؤؤؤير 

قتر ااًؤٙس ؿؤ  يٍقـؤقن، ؾُؤٜ  َالم اهلل وٓ  حديٝ رسقل اهلل، اضب طىل اـ

ـف و ّؤٙ اـمؤٙ د لؤـ ؿؤؾ  ؤذه اـٍنؤٛ: يؤٙ حل ؤٙ يقسؤػة أن دطّؤٙ َٔؤقن س ؤع لؤع 

 يهّٙ اـٌيض: ـق حلن شٓخؽ حللرك  ؤٕن تؤذ ح واـؤدك،  ؤؾ تٌيؤؾ؟ لؤٙذا يتنؤقر لؤـ 

 ًٔٙن ليؤف ذرة لؤـ طٍؤؾ حلو  يؤ ن سؤقى حلن يٍؤقل: حلطؤقذ  ؤٙهلل، ٓة  ؤق لؤٙ ؾؤٙل  ؤذا، 

  يد  غ  ذه ايبّزـٛ.ؾٙل: حلٔٙ لٙ وصُٜ 

أىؤؤؤؤروا ؿؤؤؤؤؿ ؽيُؤؤؤؤقا ل  ؤؤؤؤٖٓء اـّؤؤؤؤٙس، ييّؤؤؤؤل: حلؽمؤؤؤؤُقا طٍؤؤؤؤقهلؿ ؽيؤؤؤؤاًل، حل ؤؤؤؤروا ل 

طٍقهلؿ   ييد يِٓزوا اارام لـ ااالل، لٙ جيؤقز اؤٙ ٓ جيؤقز،  ؤؾ وصؤُقا  غ 

اؾتؤؾ واـؤدك حلن  اـمؤٓخ: ذه ايبّزـٛ ييرتف حلٔف يوِع حلن ينؾ  غ لّزـٛ  ذا ؾٙل ـؤف 

حلٔٙ لٙ وصُٜ  يد  غ  ؤذه ايبّزـؤٛ، ؾُؤٜ ـؤف  ٙـًُؤٛ اـًؤقريٛ:  ن يٌّذ، يبٙ ؾٙل يل: 

 شٙء اهلل طِرك لٙ تنؾة طِرك لٙ تنؾ  غ  ذه ايبّزـٛ  ذهة ؾٙل  ق ...

ؽؤؤؤؤؤٙٔىروا أن ؿٓؤؤؤؤؤػ حلدى اإلخؤؤؤؤؤالل ٕن محِؤؤؤؤؤًدا رسؤؤؤؤؤقل اهلل اإلخؤؤؤؤؤالص ـؤؤؤؤؤف ل 

لأ آتٌؤٙع ودؤده ٓ ذيؤؤؽ ـؤف ل آتٌؤؤٙع ؿٓؤػ وؾؤع اـّؤؤٙس ل اـػؤك  ول اـهؤؤال

ؼؤ ه، ـؤذـؽ ٓ جيؤقز يبؤـ ؿؤٙن يؤٖلـ  ¢ٕ ؿ حلذؿؤقا ل آتٌؤٙع لؤع رسؤقل اهلل 
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 ٙهلل واـٓقم أخر حلن يتخذ ل  ذه اـدٔٓٙ شًٓخٙ وادًدا لْ  س  وطال.. لْ  ؿٙن 

ل ضّف طٙيبًٙ وصٙاًٙ و غ نخره، و ٔ  يَقن ؿٙـّحُٛ توقف طىل ؿؾ إشجٙر 

 وق ٙ ذاك اـيًؾ ايبمْقد  ٕٔؤف شؤٌٙء ـُّؤٙس،  وإز ٙر وتٕخذ لّْٙ لٙ  رج لـ

 َذا يًٌّل حلن يَقن ايبًُؿ يٕخذ لـ ؿؾ طٙ  لؤٙ طّؤده لؤـ طُؤؿ ؿؤ  ؿؤٙن طُؤ ء 

اـًؤؤُػ ريض اهلل طؤؤّْؿ، ؽْؤؤؿ ؾؤؤد تربؤؤقا ـَثؤؤ  لؤؤـ اـيُؤؤ ء  ؤؤٕ ؿ ؿؤؤٙن هلؤؤؿ لئؤؤٙت 

 اـمٓقخ حل ق دٌّٓٛ لثاًل رمحف اهلل ذؿروا ل تربتف حلٔف ؿٙن ـف حلـػ شٓخ.

ٔٙ ٓ هيِّل حلن يَقن  ذا اخلرب صحًٓحٙ  ٙـًؤّد واـروايؤٛ ـَؤـ  ؤذا لقجؤقد، وحل

ؽٗن اـَتٙب اـًٙ ؼ: اـروض اـّى  ل ترتٓؤٚ و ؤريٞ ليجؤؿ اـوؤرباين اـنؤً ، 

حلسؤؤؤؤُق ف ؽٓؤؤؤؤف.. و ؤؤؤؤذا حلسؤؤؤؤُقب ؽٓؤؤؤؤف ؽؤؤؤؤـ.. ؽٓؤؤؤؤف   ؤؤؤؤداع ـؤؤؤؤٓحٌظ حلسؤؤؤؤ ء شؤؤؤؤٓقخف رتؤؤؤؤٚ 

ـ  ؤؤٖٓء حلسؤؤ لْؿ طؤؤىل دؤؤروف حلـؤؤػ  ؤؤٙ.. دؤؤروف ايبيجؤؤؿ، وروى ـَؤؤؾ شؤؤٓخ لؤؤ

اـمؤؤؤٓقخ دؤؤؤديثًٙ وادؤؤؤًدا، ؿؤؤؤؿ طؤؤؤدد شؤؤؤٓقخف؟ حلؿثؤؤؤر لؤؤؤـ حلـؤؤؤػ شؤؤؤٓخ،  ؤؤؤذا لًؤؤؤجؾ ل 

ؿتٙب اسِف: ليجؤؿ اـوؤرباين اـنؤً ، حلؿثؤر لؤـ حلـؤػ شؤٓخ روى طؤـ ؿؤؾ شؤٓخ ل 

 ؤؤذا اـَتؤؤٙب ؽٍؤؤط دؤؤديثًٙ وادؤؤًدا، يٍنؤؤد حلن  ٌؤؤظ وجيِؤؤع حلسؤؤ ء شؤؤٓقخف،  ؤؤق ـؤؤف 

ٕوسؤؤؤؤؤط، وليجؤؤؤؤؤؿ  ال ؤؤؤؤؤٛ ؿتؤؤؤؤؤٚ: ليجؤؤؤؤؤؿ اـوؤؤؤؤؤرباين اـنؤؤؤؤؤً ، وليجؤؤؤؤؤؿ اـوؤؤؤؤؤرباين ا

اـوؤؤؤرباين اـٌَؤؤؤ ، اـنؤؤؤً  وإوسؤؤؤط حلسؤؤؤُقهب  وادؤؤؤد لؤؤؤـ دٓؤؤؤٝ حلٔؤؤؤف رتؤؤؤٚ حلسؤؤؤ ء 

اـمؤؤٓقخ، ـَؤؤـ بتُؤؤػ ايبيجؤؤؿ إوسؤؤط طؤؤـ ايبيجؤؤؿ اـنؤؤً  ؽٍؤؤط لؤؤـ دٓؤؤٝ حلٔؤؤف 

يذؿر ل إوسط ـُمٓخ اـقادد حلؿثر لـ دديٝ وادد، حللؤٙ ل اـنؤً  ؽٓؤذؿر ؽٓؤف 

 دديٝ وادد ؽُف حلؿثر لـ حلـػ شٓخ.

ٙأ ٕٔؤؤف ل اآٍٍؤؤٛ ؿؤؤؾ طؤؤٙ  يتِٓؤؤز طؤؤـ ؼؤؤ ه  يُؤؤؿ حلو  َؤؤذا ؿؤؤٙن ا ًٍ ـيُؤؤ ء سؤؤٙ 

 خُؼ حلو ديـ حلو صالح حلو لٙ شٙ ف ذـؽ، وحللٙ ايبيجؿ اـٌَ  و ق ايبيجؿ اـثٙـٝ 
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ٙ طؤؤؤـ ايبيجؤؤؤؿ اـنؤؤؤً  وإوسؤؤؤط، وخالصؤؤؤٛ  ـُوؤؤؤرباين ؽٕسؤؤؤُق ف ؽٓؤؤؤف بتُؤؤؤػ  ًٙلؤؤؤ

ٙم حلمحؤد ولًؤّد ذـؽ: حلٔؤف طؤىل صريٍؤٛ ايبًؤٙٔٓد، لؤـ ؿؤٙن لؤَّؿ ييؤرف لًؤّد اإللؤ

اـوٓٙـزؤؤؤ ؤحقمهؤؤؤٙ لؤؤؤـ ايبًؤؤؤٙٔٓد اـتؤؤؤل  ؤؤؤدحلت تىْؤؤؤر أن ل طؤؤؤٙ  ايبوٌقطؤؤؤٙت، 

ؽِيجؿ اـورباين اـٌَ  رتٌف طؤىل حلسؤ ء اـنؤحٙ ٛ،  ؤدحل  ٙـيػؤة ايبٌػؤيـ  ٙ؛ّؤٛ 

 ؤؤؿ  ؤؤدحل  ؤؤٕٙـػ واـٌؤؤٙء حلس  ؤؤـ ؿيؤؤٚ و َؤؤذا، ويؤؤذؿر  ّؤؤٙك ـَؤؤؾ صؤؤحٙس ؿثؤؤً ا لؤؤـ 

 إدٙديٝ وٓ يًتقطٚ حلدٙديثْؿ.

 وهبذا اـٍدر ؿٌٙيٛ وااِد هلل رب اـيٙيبع.

 (00:40:45/ (5فتاوى رابغ ))
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 التعادٙ ٔالتدابس بني طالب  

 العمي لالختالف

اهلل طُؤؤْٓؿ  ـ  يؤؤٙ شؤؤٓخ لؤؤٙ ...  ؤؤٙرك اهلل ؽٓؤؤؽة  ٙـًّؤؤٌٛ ـُمؤؤٌٙب اـؤؤذيـ َلؤؤ  لداخُؤؤٛ:

 ٙـؤؤؤؤدطقة اـًؤؤؤؤٌُٓٛ، واـؤؤؤؤذيـ ؾؤؤؤؤد اتٌٍؤؤؤؤقا  ٕٙصؤؤؤؤقل، وـَؤؤؤؤـ طّؤؤؤؤدلٙ يٌرتؾؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤٌيض 

ـٌؤؤؤروع،  ؤؤؤد ؿ يتيؤؤؤٙدون ل ذـؤؤؤؽ، وؿؤؤؤذـؽ لؤؤؤٙ  ؤؤؤل ٔنؤؤؤٓحتؽ  ٙـًّؤؤؤٌٛ ـُمؤؤؤٌٙب ا

سؤؤؤؤقاء اـؤؤؤؤذيـ أهؤؤؤؤِقا  غ اـؤؤؤؤدطقات اإلسؤؤؤؤاللٓٛ إخؤؤؤؤرى، حلو اـؤؤؤؤذيـ أهؤؤؤؤِقا  غ 

اـدطقة اـًٌُٓٛ اـ ييُِقن ايبىٙ رات واهلتٙؽٙت، و ؾ  ؤذا لؤـ لؤّْٞ اـًؤُػ 

 حلم ٓ؟

ااؤؤديٝ وحلصؤؤقل حللؤؤٙ صؤؤالب اـيُؤؤؿ اـؤؤذيـ يدرسؤؤقن إصؤؤُع: حلصؤؤقل  اـمؤؤٓخ:

ٓ  ٌ  وَ اـٌٍف، ؽْؤٖٓء طُؤْٓؿ حلن يُ  دوا حلدؤًدا لؤـ خُؤؼ ُ ؤ ٍَ  يُ ٍؤقا اـٌؤروع طؤىل إصؤقل وحل

اهلل و ٔؤؤؤ  يًؤؤؤتٌٓدون لؤؤؤـ ؿؤؤؤؾ طؤؤؤٙ  لؤؤؤـ طُؤؤؤ ء اـًؤؤؤُػ اـؤؤؤذيـ ؿؤؤؤٙٔقا طؤؤؤىل اـَتؤؤؤٙب 

 واـًّٛ ولّْٞ اـنحٙ ٛ واـذيـ تٌيق ؿ  ٗدًٙن،  ذا ٔنٓحتل ـوالب اـيُؿ.

د طـ اـتينٚ ايبٍِؤقت واـتمؤدد ايبؤذلقم وحلٓ لـ جٙٔٚ نخر: جيٚ حلن ٌٔتي

ٔتيٙدى.. حلٓ ييٙدي  يهّٙ  يًهٙ  ًؤٌٚ ااز ٓؤٛ حلو اـتَتؤؾ حلو آٔؤت ء  غ بٙطؤٛ 

لؤؤـ ا؛ طؤؤٙت، ويًٌّؤؤل حلن ٔتّٙصؤؤح ؤتؤؤقادد، و ذا رحليّؤؤٙ  يؤؤض اـّؤؤٙس  يٓؤؤديـ طؤؤـ 

ًٓ  اـَتٙب واـًّٛ طِاًل و ن ؿٙٔقا ؾد يّْجقن ل آٔتًٙب  غ اـَتٙب واـًّٛ ؾق
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 ذا رحليّؤؤؤؤٙ ؿ طِؤؤؤؤاًل  يٓؤؤؤؤديـ طؤؤؤؤـ ذـؤؤؤؤؽ ؽيُّٓؤؤؤؤٙ حلن ٔرتؽؤؤؤؤؼ هبؤؤؤؤؿ وحلن ٔؤؤؤؤدطق ؿ  غ حلن 

ٙ ل دٓٙتّؤؤٙ،  ًٓ حلن ٔجيُؤؤف ـّؤؤٙ لًّْجؤؤ ٙ ؾؤؤق يَقٔؤؤقا ليّؤؤٙ ل توٌٓؤؤؼ لؤؤٙ ّٔتِؤؤل  ـٓؤؤف بًٓيؤؤ

ِٛ ﴿ٔؤؤؤؤدطق ؿ ؿؤؤؤؤ  ؾؤؤؤؤٙل تيؤؤؤؤٙغ:  َّ ؤؤؤؤ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَىؤؤؤؤ ؤؤؤؤ َِ َْ

ؤؤؤؤَؽ  ِْٙاِ ٌِِٓؾ َر   اْدُع  َِغ َسؤؤؤؤ

ـُ َوَجٙدِ  ًَ تِل ِ َل حَلْد ـ   .[125]النحل:﴾هْلُْؿ  ِٙ

حللٙ  ذه اهلتٙؽٙت اـتل تتٌّٙ ٙ  يض ا؛ طٙت ؽْؤذه ل اآٍٍؤٛ ؿؤ  سؤٌؼ لؤـ 

اإلَٔؤؤؤٙر اـًؤؤؤٙ ؼ لؤؤؤـ اـتيؤؤؤٙرف ؽْؤؤؤق   يَؤؤؤـ ل ؿؤؤؤؾ اـٍؤؤؤرون، ٓ حلؾؤؤؤقل ل اـًؤؤؤُػ 

اـنٙـح ؽٍط اـذيـ  ؿ دجتّٙ و ؿ ؾدوتّٙ ؽٍط،  ؾ دتؤك اـٍؤرون اـتؤل جؤٙءت لؤـ 

ؤؤؤ   تَؤؤؤـ ؽؤؤؤْٓؿ لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذه اهلتٙؽؤؤؤٙت،  ٔؤؤؤ   ؤؤؤذه اهلتٙؽؤؤؤٙت ؾَ   يؤؤؤد ؿ دٔٙ ؽٓؤؤؤف اـًؤؤؤر ٓع ُ 

ل لؤؤـ اهلل تٌؤؤٙرك وتيؤؤٙغ، ؽْؤؤؿ ز  َّؤؤ واـٌَؤؤٙر وايبػؤؤؿع اـؤؤذيـ ـؤؤٓس طّؤؤد ؿ لّْؤؤٙج لُ 

ل ؿؾ يقم ل  دطٛ  ؤؾ ل وؤالـٛ، ؽيؤىل ايبًؤُِع حلن يٍتؤدوا ؽٍؤط  ؤ  ؿؤٙن طُٓؤف 

رين  يؤٙدة حلخؤرى ؿ  ذَ ؽْؤذه اهلتٙؽؤٙت تُؤ  اـًُػ اـنؤٙـح وٓ يزيؤدوا طؤىل ذـؤؽ شؤٓئًٙ،

 ٙ ٙ ؿؤؤٙن  ؤؤذا ايبجُؤؤس حلو حل ؤؤؾ  ؤؤذا ايبجُؤؤس جُقًسؤؤ ؤؤ ًً ـؤؤٌيض اـّؤؤٙس  ذا دخُؤؤقا  ُ

 حٓؤؤٝ يَِؤؤـ حلن  ؤؤذا اـؤؤداخؾ ينؤؤٙؽح ؿؤؤؾ ؽؤؤرد لؤؤـ حلؽؤؤراد ا؛ٙـًؤؤع، ؽَُؤؤ  سؤؤُؿ 

طىل ؽرد حلتٌيف  ًالم نخر ـٌُرد أخر و َذا دتك يّتْل لـ لنؤٙؽحٛ ا؛ٙـًؤع 

ٙ  دطٛ و ق  دطٛ  وٙؽٓٛأ ٕن اـًّٛ حلن ايبًُؿ  ذا دخؾ ايبجُس ؿُْؿ،  ذه حليًه 

يٍُل سالًلٙ وادًدا: اـًؤالم طُؤَٓؿ.. اـًؤالم طُؤَٓؿ ورمحؤٛ اهلل.. اـًؤالم طُؤَٓؿ 

ورمحؤؤؤؤؤؤٛ اهلل و رؿٙتؤؤؤؤؤؤف،  ن تٓنؤؤؤؤؤؤ ـؤؤؤؤؤؤف لنؤؤؤؤؤؤٙؽحتْؿ ؽٙيبنؤؤؤؤؤؤٙؽحٛ سؤؤؤؤؤؤّٛ ـٍؤؤؤؤؤؤقل  يؤؤؤؤؤؤض 

  ٓ وصٙؽحّٙ. ¢اـنحٙ ٛ: لٙ ـٍّٓٙ رسقل اهلل 

اـرتلذي حلذؿره ـت م صُتف هبذا ايبقوقع لـ  ٙب ؿ   و ّٙك دديٝ ل سّـ

يٍٙل: ٔرلل طنٌقريـ  حجر وادد، ليّٙه يُتٍل لع لٙ ٔحـ ؽٓف و سّٙده ويٓػ، 
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ؽؤؤٗذا دخؤؤؾ اـؤؤداخؾ ؽٙـًؤؤّٛ حلن يٍُؤؤل سؤؤالًلٙ  شلؤؤـ  ؤؤٙم اـتحٓؤؤٛ ايبنؤؤٙؽحٛ»حلٓ و ؤؤق: 

يٝ لؤرة وادؤؤدة،  ؤؤؿ  ن تٓنؤؤ ـؤؤف حلن ينؤٙؽح ااؤؤٙضيـ ؽؤؤذـؽ حلؽهؤؤؾ وحلؽهؤؤؾ ـُحؤؤد

ٙ لؤؤـ ؽيُؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤالم، وهلؤؤذا ااؤؤديٝ اـهؤؤيٓػ، ل  ؤؤ ًٌ اـنؤؤحٓح اـؤؤذي ذؿرتؤؤف نٔ

لثؤؤؾ  ؤؤذا ااؤؤديٝ اـهؤؤيٓػ يَِؤؤـ حلن يٍؤؤٙل: ييِؤؤؾ  ؤؤف ل ؽهؤؤٙلؾ إطؤؤ ل، و ؤؤذه 

ٍٔوؤؤٛ دؾٍٓؤؤٛ ودًٙسؤؤٛ جؤؤًدا يًٌؤؤؾ طّْؤؤٙ اـٍؤؤٙلُقن  جؤؤقاز اـٍؤؤقل  ٙاؤؤديٝ اـهؤؤيٓػ 

ه اـَُِؤؤؤؤٛ: جيؤؤؤؤقز اـيِؤؤؤؤؾ ل ؽهؤؤؤؤٙلؾ إطؤؤؤؤ لأ ٕ ؤؤؤؤؿ ل اآٍٍؤؤؤؤٛ  ن حلرادوا هبؤؤؤؤذ

 ٙاديٝ اـهيٓػ ل ؽهٙلؾ إط ل، حلي: جيقز   ٌؤٙت ذطٓؤٛ طِؤؾ لؤٙ وؽهؤؾ 

 ؤؤؤذا اـيِؤؤؤؾ  ٙاؤؤؤديٝ اـهؤؤؤيٓػ ؽْؤؤؤذا ٓ يٍقـؤؤؤف طؤؤؤٙ أ ٕن ؽٓؤؤؤف تػؤؤؤيًيٙ  ٙاؤؤؤديٝ 

 اـهيٓػ.

واـيُ ء لتٌٍقن  ٓ لؤـ شؤذ لؤـ  يؤض ايبتؤٕخريـ ؿؤٌيض اـً ريؤع وحللثؤٙهلؿ 

دَٙم اـػطٓٛ  ٕٙدٙديٝ اـهؤيٌٓٛ، وزطؤؿ حلن إلِؤٛ دٓٝ ؾٙـقا: جيقز   ٌٙت إ

حل ؿ حل ٌتقا حلدًَٙلٙ  ٕدٙديٝ وؤيٌٓٛ وؼٌؤؾ  ؤذا حلو  –و ذا ؿذب واؽرتاء طُْٓؿ  –

ٙ ٌِ ثْ تًٙؽؤؤؤؾ اهلل حلطُؤؤؤؿ  ّٓتؤؤؤفأ ٕن  يؤؤؤض إلِؤؤؤٛ ؾؤؤؤد يُ  ؤؤؤ ًٍ ٙ  ؤؤؤدون دؤؤؤديٝ لوُ تؤؤؤقن حلدًَٙلؤؤؤ

رء  و ٔؤؤ   ٙـٍٓؤؤٙس، و ًؤؤض اـّىؤؤر حلن  ؤؤذا اـٍٓؤؤٙس صؤؤحٓح حلو ـؤؤٓس صؤؤحٓح  ؤؤذا

ٙ ذطٓؤؤٛ  ٕٙدٙديؤؤٝ اـهؤؤيٌٓٛ، ؽؤؤٗذا  نخؤؤر، ؽؤؤال جيؤؤقز حلن ٍٔؤؤقل:   ؤؤؿ يثٌتؤؤقن حلدًَٙلؤؤ

ؿؤؤؤٙن اـؤؤؤذيـ يٍقـؤؤؤقن: جيؤؤؤقز اـيِؤؤؤؾ  ٙاؤؤؤديٝ اـهؤؤؤيٓػ ل ؽهؤؤؤٙلؾ إطؤؤؤ ل، حلي: 

ٙ  ٙاؤؤديٝ اـهؤؤيٓػ ؽْؤؤذا ٓ يٍقـؤؤف طؤؤٙ  اؤؤٙ يٍؤؤقل،  تػؤؤيع حلطؤؤ ل هلؤؤٙ ؽهؤؤؾ ذًطؤؤ

يٓػ ل ؽهؤؤؤٙلؾ إطؤؤؤ ل اـتؤؤؤل حللؤؤؤٙ  ن ؿؤؤؤٙٔقا ييّؤؤؤقن: جيؤؤؤقز اـيِؤؤؤؾ  ٙاؤؤؤديٝ اـهؤؤؤ

ٙ،  ؤؿ جؤٙء ااؤديٝ اـهؤيٓػ يثٌؤٜ   ٌٜ ذطٓتْٙ  دـٓؾ ينؤُح آدتجؤٙج  ؤف ذطًؤ

ؽهاًل هلذا اـذي  ٌٜ  ٙاديٝ اـنحٓح ؽال لٙٔع لـ ذـؽ، و ٙ ق ايبثٙل جٙءؿؿ 
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 ... اخلٙصر.

 ًذا:  ؤؤق يبؤؤٙ ـٍؤؤْٓؿ  ؤؤال  شلؤؤـ  ؤؤٙم اـتحٓؤؤٛ ايبنؤؤٙؽحٛ»..  شلؤؤٙ ـٍّٓؤؤٙ  ٓ وصؤؤٙؽحّٙ»

ُؿ طُؤؤؤؤْٓؿ،  ؤؤؤؤؿ صؤؤؤؤٙؽحْؿ، ؽِؤؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤٙم اـتحٓؤؤؤؤٛ ايبنؤؤؤؤٙؽحٛ، ٓ  ؤؤؤؤٕس لؤؤؤؤؤـ شؤؤؤؤؽ سؤؤؤؤ

ايبنٙؽحٛ  ًٙلٙ ـُتحٓٛ، ـَـ ٔحـ لٙ ٔثٌؤٜ  ؤذا ل ااؤديٝ اـهؤيٓػ،  ٔؤ  ٔثٌتؤف 

لؤؤـ  ِؤؤقع حلدٙديؤؤٝ ؽروؤؤٓٛ  ـٍؤؤٙء اـًؤؤالم وحلطّؤؤل لؤؤٙ حلؾؤؤقل.. ؽروؤؤٓٛ  ـٍؤؤٙء اـًؤؤالم 

ؽؤؤؤال  ؤؤؤد حلن  شطُٓؤؤؤف  ذا ـٍٓتؤؤؤف ؽًؤؤؤُؿ»وـؤؤؤٓس سؤؤؤّٓٛ  ـٍؤؤؤٙء اـًؤؤؤالمأ ٕن اـرسؤؤؤقل يٍؤؤؤقل: 

لؤٙ ـٍّٓؤٙ »اـرسقل دّٓ  ـٍل حلصحٙ ف سُؿ طُْٓؿ،  ؿ هلذا ااديٝ اـؤذي ذؿرٔؤٙه: 

 ًذا:  ٌٜ لـ  ِقع  ذيـ ااديثع طىل إؾؾ حلن لـ  ٙم اـتحٓٛ  ش ٓ وصٙؽحّٙ

ايبػوطٛ ايبنٙؽحٛ، ؽٗذا جٙء لثؾ  ذا ااديٝ وذؿرٔٙه لع  ٓٙن ويٌف ؽال  ٕس 

ح ؛ؤقاز اـيِؤؾ  ٙاؤديٝ اـهؤيٓػ ل ؽهؤٙلؾ إطؤ ل لـ ذـؽ، و ق لثٙل صؤٙـ

 اـتل  ٌتٜ ـٓس  ٙاديٝ اـهيٓػ، و ٔ   ٙاديٝ اـنحٓح.

  ذا لٙ  ي جقاً ٙ طىل اـًٖال اـًٙ ؼ.

 ... حليًهٙ تٌّٓف ... ـُمٌٙب. لداخُٛ:

 تٌهؾ. اـمٓخ:

 (00:05:26/ (3هـ )1408لقاءات املدينة لعام )



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

770 

 االختالط باجلىاعات  

 احلل هليلٗتبني 

حقن لؤؤـ ؾٌؤؤؾ حلٔؤؤٙس ـَؤؤل يؤؤذ ٌقن َنؤؤ ّْ شؤؤٓخة  ّؤؤٙك ؿثؤؤ  لؤؤـ اـمؤؤٌٙب يُ  لداخُؤؤٛ:

لع  يض ا؛ طؤٙت لؤـ حلجؤؾ حلن يٌّٓؤقا هلؤذه ا؛ طؤٙت، وؿؤ  تيُؤؿ يؤٙ شؤٓخ ٕن 

ٙ ل  ٓتؤؤؤف يٌؤؤؤع ـؤؤؤف، ـَؤؤؤـ طّؤؤؤدلٙ يَؤؤؤقن اـمؤؤؤخص ؾؤؤؤد  ؤؤؤ ًً اـتٌٓؤؤؤع طّؤؤؤدلٙ اـمؤؤؤخص جٙـ

ؿ ؽَٓؤػ يؤذ ٌقن ليْؤؿ ويٌّٓؤقن ى ـُدطقة ـَل ييول اـّٙس لؤٙ ـديؤف لؤـ طُؤد  َن تَ 

ٙ حلن  ّؤؤٙك ؿثؤؤً ا لؤؤـ اـمؤؤٌٙب ؾؤؤد ذ ٌؤؤقا هبؤؤذه اـوريٍؤؤٛ و  ييؤؤقدوا،  هلؤؤؿ؟ وخنقًصؤؤ

 دٓٝ أهِقا ـتُؽ ا؛ طٙت و  يرجيقا  غ  حٌقدٛ اـًٌُٓٛ.

 ذا اآٍٍٛ حللر واؾع لع إسػ لٙ ـف لـ داؽع، ٔحـ ٓ ٔرى لًٙٔيٙ لـ  اـمٓخ:

 ٙـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ حلن بؤؤؤٙـط ا؛ طؤؤؤٛ إخؤؤؤرى حلن بؤؤؤٙـط ايبًؤؤؤُؿ  ؤؤؤذا ايبتًِؤؤؤؽ 

ـؤؤٓس لؤؤـ  ؤؤٙب ايبدا ّؤؤٛ ... و ٔؤؤ  لؤؤـ  ؤؤٙب اـؤؤدطقة  غ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ ؿؤؤ  ؾُّؤؤٙ ل 

ؤؤَؽ ﴿أيؤؤٛ اـًؤؤؤٙ ٍٛ:  ٌِِٓؾ َر   ٙ لؤؤؤـ حلن بؤؤؤٙـط  [125]النحرررل:﴾اْدُع  َِغ َسؤؤؤ ؽؤؤؤال ٔؤؤرى لًٙٔيؤؤؤ

 ّؤٙ ذط اـداطٓٛ حلوـئؽ ا؛ طٙت إخرى اـذيـ  ؿ  حٙجٛ  غ دطقتّٙ، وـَؤـ 

ٓ  د لـ حلن ٔالدىف و ق: حلن  ذا اـذي ًٔتحٚ ـف حلن بٙـط حلوـئؽ اـّٙس جيؤٚ 

ًٓ لُ  ٙ َ  َِ تَ حلن يَؤؤقن حلو ٙ  ؤؤٕٙخالق ولتٕدً ؤؤ ؤؤ ًٍ ًّؤؤٙ ل طُِؤؤف  ؤؤ  يؤؤدطق  ـٓؤؤف، و ًٙٔٓؤؤٙ: لتخُ

 ٙٔداب اـتل تٕدب  ق هبٙ طىل  ذا ايبّْٞ اـذي سٙر طُٓف  ؤق وحلصؤحٙ ف، حللؤٙ  ذا 

ٓػ اـمخنؤؤؤٓٛ، ؽؤؤال ٔجٓؤؤؤز ـؤؤف حلن بؤؤؤٙـط حلوـئؤؤؽ اـّؤؤؤٙسأ ؿؤؤٙن وؤؤيٓػ اـيُؤؤؤؿ.. وؤؤي
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ؤف، وؿ  ؾٓؾ ل ايبثؾ اـًٙلر: اـنؤٙدٚ سؤٙدٚ، ر  جُ َٓ ٕ ؿ ؿ  حلشٙر اـًٙلؾ َس 

 ٓ لٖلًّؤؤٙ  –و ؤذا ليّؤؤك ذـؤؽ ايبثؤؾ  –ٓ تنؤٙدٚ »واـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم يٍؤؤقل: 

ؽهؤؤاًل ٓ تنؤؤٙدٚ  ٓ لٖلًّؤؤٙ يؤؤدـؽ طُِؤؤف ـًؤؤٙن دٙـؤؤف  شوٓ يٕؿؤؤؾ صيٙلؤؤؽ  ٓ تٍؤؤل

 طـ ـًٙن ؾٙـف طىل لٙ حلٜٔ  حٙجٛ  ـٓف لـ اـيُؿ واخلُؼ وإدب اإلساللل.

لؤؤؤؤـ  ّؤؤؤؤٙ جيؤؤؤؤٚ حلن ... و ؤؤؤؤذا حل ؤؤؤؤؿ لؤؤؤؤـ إلؤؤؤؤر اـًؤؤؤؤٙ ؼ: حلّٔؤؤؤؤٙ ٓ ٔؤؤؤؤرى ل اـمؤؤؤؤٌٙب 

ايبًُؿ حلن يًٙؽر لـ  الد اإلسالم  غ  الد اـٌَر واـٌجقر واـًٌؼ واخلالطٛ ل 

ٓس  ٌؤؤرض وٓ واجؤؤٚ طُٓؤؤف، ؽٓؤؤذ ٚ سؤؤٌٓؾ حلن يؤؤتيُؿ طُؤؤً  حلؾؤؤؾ لؤؤٙ يٍؤؤٙل ؽٓؤؤف:  ٔؤؤف ـؤؤ

 غ  ّٙك ؽٓتٕ ر  ٙيبحٓط اـذي ييٓش ؽٓف  ٙـيٙدات واـتٍٙـٓد وإخالق ويتٕ ر  ؤ  

يرى لـ تؤربج وؽًؤقق وؽجؤقر طُّؤل، ٓ ٔؤرى هلؤٖٓء اـمؤٌٙب حلن يؤذ ٌقا  غ تُؤؽ 

اـؤؤٌالد ل سؤؤٌٓؾ حتنؤؤٓؾ لؤؤٙ ؾؤؤد يَؤؤقن جؤؤٙلًزا ؽ جيؤؤقن و ؤؤؿ ؾؤؤد خنؤؤوا شؤؤٓئًٙ لؤؤـ 

حلٔٙ  ؤريء لؤـ » لـ ... وحلخالؾْؿ، ـذـؽ ؾٙل طُٓف اـنالة واـًالم: ديّْؿ حلو ؾًً  

لؤـ جؤٙلع ايبػؤك ؽْؤق »ول ااديٝ أخؤر:   شلًُؿ حلؾٙم  ع ضْراين ايبػؿع

ى ءايبًؤؤؤُؿ وايبػؤؤؤك ٓ تؤؤؤرتا»لؤؤؤـ جؤؤؤٙلع: حلي: خؤؤؤٙـط، ول دؤؤؤديٝ  ٙ ؤؤؤٜ:   شلثُؤؤؤف

 ًٌّؤؤؤؽ.. ا يؤؤؤد حلن  و ٔؤؤؤ  ٔؤؤؤٙر ؿؤؤؤؾ لؤؤؤّْ   يٓؤؤؤد طؤؤؤـ ٔؤؤؤٙر أخؤؤؤر، ؿّٙيؤؤؤٛ: أؤؤؤٞ شٔٙرمهؤؤؤٙ

  ٙور اـَٙؽر واـٌٙسؼأ ٕن اـوٌع هاق.

ؤؤؤ  ُٔ ر  حؤؤؤديٝ حلخرجؤؤؤف اإللؤؤؤٙم لًؤؤؤُؿ ل صؤؤؤحٓحف ور ؤؤؤ  ؿ  ذَ وـيُؤؤؤف لؤؤؤـ ايبٌٓؤؤؤد حلن 

ٙ ل صؤؤحٓحف، دؤؤديٝ رالؤؤع جؤؤًدا، ؽٓؤؤف   ٌؤؤٙت لؤؤٙ ؾؤؤد يىؤؤـ  يؤؤض لؤؤـ  اـٌخؤؤٙري حليًهؤؤ

ٛ طقؤؤؤؤًيٛ  ؤؤؤؤرًدة طؤؤؤؤـ اـتؤؤؤؤٕ ر  يدرسؤؤؤؤقن طُؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤٌّس لؤؤؤؤـ اـمؤؤؤؤٌٙب ايبًؤؤؤؤُؿ دراًسؤؤؤؤ

ـتقجٓؤؤؤؤف اـٍؤؤؤؤرنين وااؤؤؤؤديٝ اـٌّؤؤؤؤقي يىؤؤؤؤـ حلن لؤؤؤؤٙ ؾؤؤؤؤرحله ل طُؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤٌّس  ؤؤؤؤذا لؤؤؤؤـ  ٙ

اؿتمؤؤٙف إور ٓؤؤع، لؤؤـ ذـؤؤؽ لؤؤثاًل ؾؤؤقهلؿ:  ن اـٌٓئؤؤٛ تؤؤٖ ر سؤؤقاء ؿٙٔؤؤٜ  ؤؤذه اـٌٓئؤؤٛ 
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لٙديؤؤؤٛ حلم ؿٙٔؤؤؤٜ ليّقيؤؤؤٛ،  ؤؤؤذا لؤؤؤٕخقذ لؤؤؤـ ذييتّؤؤؤٙة ؽٙسؤؤؤِيقا دؤؤؤديٝ ٌٔؤؤؤَٓؿ اـؤؤؤذي 

اٛ وٓ ٔيؤؤؤؤؤٓش ل اـٌٓئؤؤؤؤؤٛ حل ٌؤؤؤؤؤٜ تؤؤؤؤؤٕ   اـٌٓئؤؤؤؤؤٛ وذع ـّؤؤؤؤؤٙ حلن ٔيؤؤؤؤؤٓش ل اـٌٓئؤؤؤؤؤٛ اـنؤؤؤؤؤٙ

ؿؤؤؤٙن ؽؤؤؤِٓـ »اـوٙاؤؤؤٛ دتؤؤؤك ٓ ٔتؤؤؤٕ ر  ؤؤؤٕخالق حل ُْؤؤؤٙ، ؾؤؤؤٙل طُٓؤؤؤف اـنؤؤؤالة واـًؤؤؤالم: 

ٙ،  ؤؤؿ حلراد حلن يتؤؤقب  غ اهلل ؽًؤؤٕل طؤؤـ حلطُؤؤؿ  ؤؤ ًً ؾؤؤٌَُؿ رجؤؤؾ ؾتؤؤؾ تًؤؤًيٛ وتًؤؤيع ٌٔ

ـ حلطُؤؤؤؿ حل ؤؤؤؾ يؤؤؤلؤؤؤـ ؿؤؤؤٙن دىؤؤؤف سؤؤؤٓئًٙ،  ؤؤؤق سؤؤؤٕل حل  شطؤؤؤىل را ؤؤؤٚ ل  دُ حل ؤؤؤؾ إرض َؽؤؤؤ 

 لتيٌد.إرض ؽدل طىل جٙ ؾ ـَّف 

و ؤؤذا لؤؤـ لنؤؤٌٓٛ اـّؤؤٙس ل ؿؤؤؾ طقؤؤ ود ؤؤر، يىّؤؤقن اـرجؤؤؾ ايبتيٌؤؤد حلٔؤؤف يتيٌؤؤد 

طؤؤىل طُؤؤؿ ؿؤؤٕ ؿ يتنؤؤقرون حلن اجؤؤت ع اـيُؤؤؿ واـنؤؤالح حللؤؤر ضوري لؤؤتالزم، لؤؤع 

ؤؤ إسؤؤػ ـؤؤٓس إلؤؤر ؿؤؤذـؽ، ؽَؤؤؿ لؤؤـ لتيٌؤؤد جٙ ؤؤؾ وؿؤؤؿ لؤؤـ طؤؤٙ  ؽٙسؤؤؼ، وؾَ   ُ  

ذي ؾتؤؤؾ تًؤؤًيٛ وتًؤؤيع جيتِؤؤع اـيُؤؤؿ واـنؤؤالح، ـؤؤذـؽ ؿؤؤٙن  ؤؤذا اـرجؤؤؾ اـٌؤؤٙجر اـؤؤ

ٙ  ًؤؤؤ  دؤؤؤؼ ؿؤؤؤٙن طؤؤؤٙؾاًل دٓؤؤؤّ  سؤؤؤٕل حلن َيؤؤؤ  ؤؤؤ ًً قه طؤؤؤىل حلطُؤؤؤؿ حل ؤؤؤؾ إرض ـَؤؤؤـ ـ  دُ ٌٔ

ؽجؤؤٙء ... وؾؤؤٙل ـؤؤف:  ين ؾتُؤؤٜ تًؤؤًيٛ وتًؤؤيع »وا اـدٓـؤؤٛ ؽؤؤدـقه طؤؤىل را ؤؤٚ،  حلسؤؤٙ

ٙ وتًؤٕل طؤـ اـتق ؤٛة ٓ تق ؤٛ  ًًؤ ٙ ؽْؾ يل لـ تق ٛ؟ ؾٙل: ؾتُٜ تًًيٛ وتًؤيع ٌٔ ًً ٌٔ

واـرجؤؤقع  غ اهلل طؤؤز  ٛ طؤؤىل اـتق ؤؤِقؤؤ ـَّؤؤف رجؤؤؾ لُ  شد ايبٙلؤؤٛـؤؤؽ، ؽٕؿِؤؤؾ  ؤؤف اـيؤؤد

ؽ  زال يًٕل طـ حلطُؿ حل ؾ إرض دتك دل طُٓف، ؽٕتٙه، وؾص ـف اـٍنٛ: »وجؾ 

 ين ؾتُؤؤؤٜ لٙلؤؤؤٛ ٌٔؤؤؤس  ًؤؤؤ  دؤؤؤؼ، ؽْؤؤؤؾ يل لؤؤؤـ تق ؤؤؤٛ؟ ؾؤؤؤٙل: لؤؤؤـ  ؤؤؤقل  ّٓؤؤؤؽ و ؤؤؤع 

ه اـٌٓئؤٛ  ؤذ شوـَّؽ  ٕرض سؤقء ؽؤٙخرج لّْؤٙ»أيت:  فواـمٙ د ل ؾقـ  شاـتق ٛ؟ة

 وتٕ   ٙة 

  ش..  ؤؤؤؤؤٕرض سؤؤؤؤؤقء ؽؤؤؤؤؤٙخرج لّْؤؤؤؤؤٙ  غ اـٍريؤؤؤؤؤٛ اـٌالٔٓؤؤؤؤؤٛ اـنؤؤؤؤؤٙـح حل ُْؤؤؤؤؤٙ، ؽخؤؤؤؤؤرج»

خروجؤؤف دـٓؤؤؾ حلٔؤؤف ؿؤؤٙن جؤؤًٙدا ل تق تؤؤف  غ ر ؤؤف، ويمؤؤٙء اهلل طؤؤز وجؤؤؾ حلن يتقؽؤؤٙه و ؤؤق 
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ل صريٍؤؤف ـٍُريؤؤٛ اـنؤؤٙاٛ، ؽتّٙزطتؤؤف لاللَؤؤٛ اـرمحؤؤٛ ولاللَؤؤٛ اـيؤؤذاب، ؿؤؤؾ لؤؤـ 

حلن يتؤقغ ؾؤٌض رودؤف، لاللَؤٛ اـيؤذاب ييُِؤقن لّؤف  اـوٙلٌتع يدطل  ٕٔف لـ دٍؤف

حلٔف ؾتؾ لٙلٛ ٌٔس  ً  دؼ، ؽِؤـ حلوغ  ؤٕن يٍؤٌض رودؤف  ٓ لؤـ لاللَؤٛ اـيؤذاب؟ 

لاللَؤؤٛ اـرمحؤؤٛ ٔىؤؤروا  غ اـيٙؾٌؤؤٛ و ؤؤل اخلٙ ؤؤٛ، وؿؤؤ  جؤؤٙء ل ااؤؤديٝ أخؤؤر 

 .ش ٔ  إط ل  ٙخلقاتٓؿ » ً   ذه ايبّٙسٌٛ: 

ٙ  َؤؿ  ٓؤّْؿ، ؽٍؤٙل هلؤؿ.. ؿٕٔؤف يٍؤقل: ااَؤؿ ؽٕرسؾ اهلل طز وجؾ  ـؤْٓؿ  ًَؤ لُ

سْؾ.. ؾًٓؤقا لؤٙ  ّٓؤف و ؤع ؿؤؾ لؤـ اـٍؤريتع ؽؤٗغ حلي اـٍؤريتع ؿؤٙن حلؾؤرب ؽؤٕاٍقه 

 ٕ ُْؤؤؤٙ، ؽٍٙسؤؤؤقا لؤؤؤٙ  ّٓؤؤؤف و ؤؤؤع اـٍريؤؤؤٛ اـتؤؤؤل خؤؤؤرج لّْؤؤؤٙ ولؤؤؤٙ  ّٓؤؤؤف و ؤؤؤع اـٍريؤؤؤٛ اـتؤؤؤل 

ًٙن ل حل ّٙء ؾند ٙ ؽقجدوه حلؾرب  غ  ذه اـٍريٛ اـنٙـح حل ُْٙ  ٍِدار لٓؾ اإلٔ

 لمٓف، ٕٔف ؿٙن لٙ يِف  َذا، و ٔ  ...  غ إلٙم ؽتقـتف لاللَٛ اـرمحٛ.

يؤرة لّْؤٙ تيُِؤٜ سؤٌؽ اـؤدلٙء، ؽٗ ؤٙ ؾريؤٛ ِذ   شاخؤرج لؤـ  ؤذه اـٍريؤٛ»اـمٙ د: 

 وأتٍؾ  غ اـٍريٛ اـنٙاٛ،  ًذا:

ري  ريعد ءريالري سخريو خري  ري  ينل 

 

 

 

ري ريبسد للسرتريي تللا ي لل  كللخري 

 (00:14:31/ (3هـ )1408ات املدينة لعام لقاء)   

 

 



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

730 

 

 ظاِسٚ طعَ طالب العمي يف بعطّي

 حلٔف ؾٙل: ¢روي طـ اـٌّل 

 ا، ويٍؤٌض اـيُؤؿ ليْؤؿ ، ؽّٓمؤٕ حلدؤداث يّؤزويٌٍض اهلل طز وجؾ اـيُ ء ؾٌهًٙ »

 .ش، ويَقن اـمٓخ ؽْٓؿ لًتهيٌٙ  يهْؿ طىل  يض ٔزو اـي  طىل اـي 

 ـّزو (.ؾٙل اإللٙم: لَّر  جُِٛ: ) ا

جؤؤٜ ر   ؤؤذا أ ولؤؤـ حلجؤؤؾ اـَّؤؤٙرة ايبمؤؤٙر  ـْٓؤؤٙ ل صؤؤدر  ؤؤذا اـٌحؤؤٝ َخ   ؤؤؿ ؾؤؤٙل:

ؿثؤ  لؤـ شؤٌٙب اـنؤحقة ايبزطقلؤٛ  ع، و ٓٙن طُُْٙ، لع حل ٙ  ثؾ واؾؤااديٝ  ّٙ

اـٓؤؤؤؤقم، اـؤؤؤؤذيـ يؤؤؤؤرد  يهؤؤؤؤْؿ طؤؤؤؤىل  يؤؤؤؤض، ويويؤؤؤؤـ  يهؤؤؤؤْؿ ل  يؤؤؤؤض ـُهؤؤؤؤًّٓٛ ٓ 

ْؿ، ؤٌؤؤؤؤزو ؿ  مؤؤؤؤتك  ؤؤؤؤؿ  غ  يؤؤؤؤض اـيُؤؤؤؤهيؿ وَذ  د  َيؤؤؤؤووصؤؤؤؤؾ تَ اـّنؤؤؤؤٓحٛ،   ء وحلؽٙوؤؤؤُؤ

دب اإلسؤؤؤالم:  د ع  ؤؤٕؤ ب، ؼؤؤؤ  لتؤؤٕؤ س لّؤؤٙؤ لؤؤـؤ   يؤؤؤردؿ صؤؤًؤ ٔٙ، وُيؤؤؤ»إـٍؤؤٙؤ ، ؾ  قَ ـؤؤٓؤ ر ؿٌ ٔؤؤٙؤ

ك دتؤؤك تقمهؤؤقا شوييؤؤرف ـيٙيبّؤٙؤ دٍؤؤف ، ولًؤؤروريـ  ّتؤؤػ لؤـؤ اـيُؤؤؿ بيؤؤقه لؤـؤ  ّؤٙؤ و ّؤٙؤ

ء ل  يؤؤض حلدٙديؤٝؤ اـٌؤؤتـ  وسؽؤؤقا ؾُؤؤقب  حل ؤؤؿ طؤؤىل رء، وـًٓؤؤقا طؤؤىل رء ؿؤؤ  جؤٙؤ

ـغ، اٙؤ يؤذؿرٔٙ  ٕؤ ؿ لـؤ اـؤذيـ ؿث   وى يٌّؤكء طـؤ جْؤؾ  ٙؤ ؾقال وؽتٙؤ ْؿ،  ٕؤ س طّؤ لـ اـّٙؤ

 : ٍقـف ل ااديٝ اـنحٓح ¢حلشٙر  ـْٓؿ اـٌّل 

ًٙ يّتزطؤؤف لؤؤـ اـيٌؤؤٙد، وـَؤؤـ يٍؤؤٌض اـيُؤؤؿ  ٍؤؤٌض  "  ن اهلل ٓ يٍؤؤٌض اـيُؤؤؿ أتزاطؤؤ

ًٙ جْؤؤًٙٓ، ؽًؤؤئُقا،  ًٙ أ ا ؤؤذ اـّؤؤٙس ر وسؤؤ ؽؤؤٕؽتقا  ًؤؤ  اـيُؤؤ ء، دتؤؤك  ذا   يٌؤؤؼ طٙيبؤؤ

 (. 533)  "اـروض اـّه  ". لتٌؼ طُٓف، و ق فرج ل"طُؿ، ؽهُقا وحلوُقا 

 .(557-14/2/555الضعيفة )
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 املطمي: ضمف٘ أٔ خمف٘حهي وَ ٖكٕه: 

ًٙ، ؽًؤ  اـًٖال ًٙ حلو خٌُٓؤ : يٍقل  يؤض اإلخؤقة: ٓ يقجؤد ل ايبًؤُِع  ٓ سؤٌُٓ

ًٙ ؽًؤؤ  ذـؤؤؽ ؽٕٔؤؤٜ خ ؿٌُؤؤل، ييّؤؤل: ذـؤؤؽ خٌُؤؤل، و لؤؤٙ حلن تَؤؤقن سؤؤٌُٓ طؤؤٙدي ٓ  لًؤُؤ

 جيقز، ؽٕؽٓدؤٙ؟

ووؤؤؤح، ٕن اـَُِؤؤؤٛ  ؤؤؤذه حلخمؤؤؤك حلن تيوؤؤؤل ليّؤؤؤك ر ؤؤؤ  حلؿثؤؤؤر اؤؤؤٙ حلٔؤؤؤٜ  اـمؤؤؤٓخ:

تريؤؤده، ييّؤؤل:  ؤؤؾ ييّؤؤل  ؤؤذا اـٍٙلؤؤؾ حلٔؤؤف لؤؤـ ؿؤؤٙن سؤؤٌُل ؽْؤؤق ايبًؤؤُؿ، ولؤؤـ ـؤؤٓس 

ًٙ ؽْق ؿٙؽر؟  سٌُٓ

ًٙ. لداخُٛ:  ـٓس  ًُِؿ، خٌُٓ

ؾ ييّؤل: و ؤذا اـؤذي خمؤٓتف، لؤٙ طُٓؤؽ،  ذًا: حلجؤٚ حلٔؤٜ طؤـ سؤٖايل:  ؤ اـمٓخ:

ًٙ ؽُؤؤٓس  ًٙ ؽْؤؤق ايبًؤؤُؿ ولؤؤـ   يَؤؤـ سؤؤٌُٓ وحتٌىؤؤٜ،  ؤؤؾ ييّؤؤل حلن لؤؤـ ؿؤؤٙن سؤؤٌُٓ

  ًُِؿ  ؾ  ق ؿٙؽر؟

 اهلل حلطُؿ. لداخُٛ:

 ؿٓػ اهلل حلطُؿ، حلٜٔ سٙلؾ، حلٔٙ حلريد حلجٙو ؽ. اـمٓخ:

  ٕٔف ٓ يقجد  ٓ سٌُل، ؽً  اـًٌُل ؽْق خٌُل ـٓس  ًُِؿ. لداخُٛ:

 ؿاللل اـذي خٌٜ لّف. رجيٜ  غ اـمٓخ:
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 اهلل حلطُؿ  زيٙدهتٙ. لًُؿحلصؾ  ذه ؿُِٛ ؼ   لداخُٛ:

م ل ايبًؤؤُؿ ؿؤؤ  ؾؤؤٙل طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالحلٔؤؤٙ خؤؤٙيػ، أىؤؤر يؤؤٙ حلخؤؤل،  اـمؤؤٓخ:

ااؤؤؤؤؤؤؤديٝ اـنؤؤؤؤؤؤؤحٓح، وحلرجؤؤؤؤؤؤؤق حلن ٓ يقؤؤؤؤؤؤؤؽّٙ حتًِؤؤؤؤؤؤؤّٙ ٔحؤؤؤؤؤؤؤـ اـًؤؤؤؤؤؤؤٌُٓع ـُؤؤؤؤؤؤؤدطقة 

اخلؤؤقارج ؾؤؤديً   اإلسؤؤاللٓٛ ااؤؤؼ حلن ٓ يقؤؤؽّٙ ذـؤؤؽ  غ اـقؾؤؤقع ؽؤؤٓ  وؾيؤؤٜ ؽٓؤؤف

ًٙ ؽْق  ًٙ، لـ اـٍقل حلن لـ ؿٙن سٌُٓ و ٓ ؽْق اـَؤٙؽر، حلرجؤق حلٓ ٍٔؤع ل  لًُؿودديث

ًٙأ ٕ ؤؤٙ  تّؤؤٙل اـػؤؤييٛ اـتؤؤل   ؤؤذه ايبنؤؤٌٓٛ اـتؤؤل وؾؤؤع ؽْٓؤؤٙ اخلؤؤقارج ؾؤؤديً  ودؤؤديث

حللؤرت حلن حلؾٙتؤؾ اـّؤٙس دتؤك يمؤْدوا حلن ٓ  ـؤف  ٓ اهلل وحلن »: ¢ؾٙـٜ  ًُؤٙن ٌْٔٓؤٙ 

اهلل، ؽؤؤؤٗذا ؾٙـق ؤؤؤٙ ؽٍؤؤؤد طنؤؤؤِقا لّؤؤؤل دلؤؤؤٙء ؿ وحللؤؤؤقاهلؿ  ٓ  حٍْؤؤؤٙ محِؤؤؤدًا رسؤؤؤقل 

ؿؽَؤؤؾ لؤؤـ ؾؤؤٙل: ٓ  ـؤؤف  ٓ اهلل ؽْؤؤق  شودًؤؤٙهبؿ طؤؤىل اهلل ، وٓ جيؤؤقز تٌَؤؤ ه  ٓ لًؤُؤ

 فء سيح اٙ  ق داخؾ ل  ٙب  َٔٙر لٙ  ق ليُقم لـ اـؤديـ  ٙـيؤورة،  ؤذا 

ًٙ:  يد تًٌُٓف ااجٛ وـٓس  َذا اـتٌَ  ط ىل ط  ٙ، ؽّحـ ٔيُؿ اـٓقم حلوًٓ، و ٙٔٓ

وجؤؤؤقد صقالؤؤؤػ ؿثؤؤؤ ة جؤؤؤدًا، وؿُْؤؤؤؿ يمؤؤؤْدون ليّؤؤؤٙ حلن ٓ  ـؤؤؤف  ٓ اهلل، وحلن محِؤؤؤدًا 

رسؤؤؤقل اهلل، وينؤؤؤُقن صؤؤؤالتّٙ، ويًؤؤؤتٌٍُقن ؾٌُتّؤؤؤٙ، وينؤؤؤقلقن صؤؤؤٓٙلّٙ، و جؤؤؤقن 

 ٓؤؤؤٜ ر ّؤؤؤٙ..  ـؤؤؤخ، ولؤؤؤع ذـؤؤؤؽ ؽْؤؤؤؿ بتٌُؤؤؤقن طّؤؤؤٙ ل ؾُٓؤؤؤؾ حلو ؿثؤؤؤ  ـؤؤؤٓس ؽٍؤؤؤط لؤؤؤـ 

ٙم اـٌرطٓؤؤٛ  ؤؤؾ ول ؿثؤؤ  لؤؤـ اـيٍٙلؤؤد اـٌَريؤؤٛ، ولؤؤع إدَؤؤٙم اـتؤؤل تًؤؤِك  ٕٙدَؤؤ

 ؤؿ ل  ذـؽ ٓ جيقز ـّٙ حلن ٌَٔر ؿ، و ٔ  حلوًٓ ؿخوقة حلوغ َٔتٌؤل  ؤٕن ٍٔؤقل: 

ًٙ: لـ حلؾِٜٓ ااجٛ طُٓف لـ صرف رجؤؾ  والل لٌع، ـَـ اـهالل درجٙت،  ٙٔٓ

آٍٍٛ طٙ   ٙـَتٙب واـًّٛ  ؿ حلس  ق  ّٓف و ع ر ف طىل ايبَٙ رة وطىل جحد ا

ًٙ يتهؤؤؤِـ  اـتؤؤؤل تٌّٓؤؤؤٜ ـؤؤؤف ؽْؤؤؤذا  ؤؤؤق اـَؤؤؤٙؽرأ ٕن اـَؤؤؤٙؽر يتهؤؤؤِـ ليّؤؤؤٙه ـًؤؤؤٛ، وذطؤؤؤ

ٙ ﴿ليّؤؤك سؤؤرت ااؤؤؼ  يؤؤد ضْؤؤقره، وهلؤؤذا جؤؤٙء ل اـٍؤؤرنن نيؤؤٛ:  َْ َّْت ٍَ ْٓ ٙ َواْسؤؤَت ؤؤ َوَجَحؤؤُدوا هِبَ
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ؿْ  ُْ ًُ ٌُ ْٔ ؽِـ تٌّٜٓ ـف دٍٍٓٛ لـ دٍٙلؼ اـػييٛ  ؿ ؿٙ ر وحلَٔر ؽْذا  ق  [14]النمل:﴾حَل

ٔحؤؤـ ؿؤؤٕؽراد ٓ ًٔؤؤتوٓع حلن ٔحَؤؤؿ  ٕٔؤؤف زيؤؤد لؤؤـ اـّؤؤٙس  ؤؤذا ؿؤؤٙؽر،  ٓ  ذا اـَؤؤٙؽر، و

حلطُؤؤـ  ًُؤؤٙٔف سادؤؤٛ ؿؤؤٕن يٍؤؤقل:  ؤؤذا اـؤؤذي تٍقـؤؤف دؤؤؼ ـَؤؤـ حلٔؤؤٙ ٓ حل لؤؤـ  ؤؤف،  ؤؤذا 

 يَقن ؿٙؽرًا.

ًٙ:  يؤؤض إشؤؤٙطرة  ٕٔخؤؤذ لؤؤثالً  يؤؤض ايبًؤؤٙلؾ اخلالؽٓؤؤٛ ايبيروؽؤؤٛ ؾؤؤديً  ودؤؤديث

ذه ايبًؤؤؤٕـٛ؟  ؤؤؤٖٓء  ؤؤؤال شؤؤؤؽ  ؤؤؤؿ اـؤؤؤذيـ يَّؤؤؤرون طُؤؤؤق اهلل طؤؤؤىل خٍُؤؤؤف، تيؤؤؤرف  ؤؤؤ

وؤؤٙـقن، ل ؾؤؤقهلؿ  ؤؤذا، و َٔؤؤٙر ؿ ـيُؤؤق اهلل طؤؤىل خٍُؤؤف، ـَؤؤـ ـؤؤق حلتٓؤؤتْؿ  ٙٔيؤؤٙت 

وإدٙديؤؤؤٝ  ؤؤؤؿ يًؤؤؤُِقن هبؤؤؤٙ وـَؤؤؤـ يٍقـؤؤؤقن: حلٔؤؤؤتؿ تٌِْق ؤؤؤٙ طؤؤؤىل وجؤؤؤف ؤحؤؤؤـ 

ٌِْْٔٙ طىل وجف، و َذا ؾؾ طىل اـذيـ يَّرون ر يؤٛ اهلل ل أخؤرة، وايبيتزـؤٛ 

 ؤؤؤؤذه اـر يؤؤؤؤٙ ويَّؤؤؤؤرون حلن ؿؤؤؤؤؾ رء  ٍؤؤؤؤدر، ؿؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤٖٓء ٓ  اـؤؤؤؤذيـ يَّؤؤؤؤرون  ؤؤؤؤذا حلو

ًٙ لٍوؤؤؤقع  ٌقهتؤؤؤٙ ـؤؤؤٓس ؽٍؤؤؤط طّؤؤؤد ؼؤؤؤ  ؿ، و ٔؤؤؤ  طّؤؤؤد ؿ، ـ ًؤؤؤٜ ٓيَّؤؤؤرون ٔنقصؤؤؤ

لٍوقع  ثٌقهتٙ، ؽْٖٓء   يَؤـ لؤـ طٍٓؤدة اـًؤُػ اـنؤٙـح تٌَؤ  ؿ، و ٔؤ  ؿؤٙٔقا 

  هلؿ طّٙده و ساره طىل  َٔٙر ااؼ.ّع ٌَ رون لـ تَ ٌ  ََ ُق ؿ ويُ ُ  َه يُ 

ًٙ ؽْؤق ايبًؤُؿ ؽٗ ذا طرؽّٙ  ذه اآٍٍٛ ؽّحـ ٓ ًٔؤتوٓع حلن ٍٔؤقل: لؤـ ؿؤٙن سؤٌُٓ

حللٙ اخلٌُل ؽُٓس  ًُِؿ، ٓ، ـَّّٙ ٍٔقل: حلوًٓ:  ٖٓء اخلُػ لّْؿ لـ ٓ ييرف 

لؤؤؤٙ اـًؤؤؤُػ ولؤؤؤٙ اخلُؤؤؤػ، ييّؤؤؤل: ذ ّؤؤؤف خؤؤؤٙيل، واـؤؤؤدطقة   تًٌُؤؤؤف ؿؤؤؤ   ًُتّؤؤؤٙ ٔحؤؤؤـ 

د اإلسؤؤؤؤؤاللٓٛ محؤؤؤؤؤٙس ـُؤؤؤؤؤدطقة اـًؤؤؤؤؤٌُٓع، وحلٔؤؤؤؤؤٙ يٌؤؤؤؤؤدو يل حلن  ّؤؤؤؤؤٙك ل  يؤؤؤؤؤض اـؤؤؤؤؤٌال

اـًؤؤٌُٓٛ محؤؤٙس طؤؤٙصٌل ؼؤؤ  طُِؤؤل، وـؤؤذـؽ ؽًٌّٓؤؤل حلن َٔؤؤٌح بؤؤٙح ٌٔقسؤؤّٙ وٓ 

ٔتقسع ل  صالق ؿُِؤٛ اـٌَؤر طؤىل ؼ ٔؤٙ، و ٔؤ  ٔحؤـ ل ؾؤرارة ٌٔقسؤّٙ ٔحِؤد اهلل 

طؤؤز وجؤؤؾ حلن  ؤؤدأٙ هلؤؤذا ااؤؤؼ اـؤؤذي اختُؤؤػ ؽٓؤؤف اـّؤؤٙس،  ؤؤؿ يَؤؤقن لقؾٌّؤؤٙ  ٙـًّؤؤٌٛ 

ؿٙـوٌٓؤؤٚ اـيؤؤٙرف  ِؤؤرض ايبؤؤريض، ؽْؤؤق يمؤؤٌؼ طُٓؤؤف ـمخؤؤريـ لقؾؤؤػ ايبمؤؤٌٍع 
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يبروف، و ٙول حلن يٍّؤذه لّؤف  َؤؾ وسؤُٓٛ يًؤتوٓيْٙ، ـؤٓس ٔجيُْؤٙ لًؤٕـٛ دؤرب 

خقأّٙ و ؿ لرى، وطُْٓؿ حلن ٔيّْٓؿ طىل لروْؿ  وؾتٙل، ٕن  ٖٓء لًُِقن 

 ؤٍدم هلؿ لٙ  ف يمٌقن لـ حللراوْؿ.

 (  00:  33:  07/ 468) اهلدى والنور/



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

735 

 

 ٚ ٔالٕقٕع يف أِن العميالدعا

شٓخ، اـظ ـف طالؾٛ هبذا ايبقوقع حلن ؿثؤ  لؤـ اـمؤٌٙب ؾؤد وؾيؤقا ل  ايبٍُل:

 ايبمٙيخ.

  ذا صحٓح. اـمٓخ:

 ؽ  ٔنٓحتَؿ هلٖٓء؟ ايبٍُل:

 خقأّٙ سِيقا ا؛قاب طـ لثؾ  ذا اـًٖال، و ق حلٔف ٓ جيقز هلؤٖٓء  اـمٓخ:

وا خوؤؤٖؾؤؤدم صؤؤدق ل اـيُؤؤؿأ ٕ ؤؤؿ حل اـمؤؤٌٙب حلن يّؤؤٙـقا لؤؤـ حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿ اـؤؤذيـ هلؤؤؿ

ل وجْؤؤٛ ٔىؤؤر  ؤؤٖٓء اـمؤؤٌٙب، طُؤؤً  حلٔؤؤف  ؤؤٖٓء اـمؤؤٌٙب دٓؤؤّ  بوؤؤٖون حلوـئؤؤؽ 

اـيُؤؤؤ ء ٓ يّوٍُؤؤؤقن لؤؤؤـ طُؤؤؤؿ، و ٔؤؤؤ  يّوٍُؤؤؤقن لؤؤؤـ طٙصٌؤؤؤٛ، وـؤؤؤذـؽ ؽؤؤؤٗن حلطجؤؤؤٌْؿ 

ؽتؤؤؤؤقى زيؤؤؤؤد لؤؤؤؤـ اـيُؤؤؤؤ ء ؽًؤؤؤؤٓقجد ل اـوؤؤؤؤرف أخؤؤؤؤر اـؤؤؤؤذيـ يتحًِؤؤؤؤقن ـُيُؤؤؤؤ ء 

ًٙ -ؾ ايبخؤؤٙـٌع ـؤؤذاك اـيؤؤٙ ،  ؤؤ سؤؤٌٍٓقا ٌٔؤؤس ايبقؾؤؤػ  ٙـًّؤؤٌٛ ـُمؤؤٓخ اـؤؤذي  -حليهؤؤ

 ؤؤؿ ليجٌؤؤقن  ٌتؤؤقاه و رحليؤؤف، وـؤؤذـؽ ؽؤؤّحـ ّٔنؤؤح اـمؤؤٌٙب حلن ٓ يتؤؤدخُقا ل لثؤؤؾ 

وا، ٔحؤـ ل اـيُؤ ء اـؤذيـ يؤرون حل ؤؿ حلخوؤٖ  ذه ايبًٙلؾ واـويـ واـًِز واـُِز

 ء  ًُّؤؤٙ حلن  يهؤؤْؿ وصؤؤؾ  ؤؤف حلن يوُؤؤؼ ؿُِؤؤٛ اـٌَؤؤر واـيٓؤؤٙذ  ؤؤٙهلل، طؤؤىل  يؤؤض اـيُؤؤ

اـذيـ ٔجُْؿ ؤَرب ؿ ؤحرتلْؿ ؿؾ آدرتام، و ذا سٌٌف ؿُف  ق أوالق اـّٙس 

ًٙ سؤؤقاء حلصؤؤٙ قا حلو حلخوؤؤ وا لؤؤـ اـيٙصٌؤؤٛ وـؤؤٓس طؤؤـ طُؤؤؿ، وـؤؤٓس طؤؤـ ٖؿؤؤ  ؾُّؤؤٙ نٌٔؤؤ

ؽَؤؤر، و ٔؤؤ  طٙصٌؤؤٛ جٙمحؤؤٛ،  ؤؤٖٓء يتينؤؤٌقن ـٌُتؤؤقى اـٌالٔٓؤؤٛ، و ؤؤٖٓء يتينؤؤٌقن 
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ًٙ ـُزيؤٙدة ل اشؤتيٙل ـٌُتقى إخرى ايبخٙـٌٛ ـدوغ، و َذا، ويَ قن ذـؤؽ سؤٌٌ

وآخؤؤتالف  ؤؤع ايبًؤؤُِع، وـؤؤذـؽ ؽؤؤّحـ حلَٔرٔؤؤٙ طؤؤىل  ؤؤٖٓء اـمؤؤٌٙب، وـؤؤق  راـّؤؤٙ

ؿؤؤؤٙٔقا ليّؤؤؤٙ لؤؤؤثالً ل اـؤؤؤرحلي حلن يويّؤؤؤقا ل أخؤؤؤريـ لؤؤؤـ اـيُؤؤؤ ء اـؤؤؤذيـ هلؤؤؤؿ رحلهيؤؤؤؿ 

 واجتْٙد ؿ.

 (  00:  46:  20/ 511) اهلدى والنور/
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 ذنس حطٍات املخالف عٍد السد عمْٗ

ؽهُٓٛ اـمٓخة  ؾ لـ لّْٞ اـًُػ ل حل ّٙء اـرد طىل ايبخٙـػ ذؿر  لداخُٛ:

 ُٛ طىل  ذا اـًٖال؟ن  ٌَ جق اإلجٙ ٛ لُ ااًّٙت؟ ٔر

 ذا  ذا ؿٙن ايبٍنؤقد  ؤق  ٓؤٙن ااؤؼ اـؤذي جؤٙءت لّٙسؤٌتف ؽْؤذا رء،  اـمٓخ:

و ذا ؿؤؤؤٙن ايبٍنؤؤؤقد تربؤؤؤٛ لؤؤؤـ ٔؤؤؤرى حلٔؤؤؤف حلخوؤؤؤٕ ل لًؤؤؤٕـٛ لؤؤؤٙ ؽْؤؤؤذا رء نخؤؤؤر، ل 

ًٙ دّٓ  يرد طؤىل ايبخؤٙـػ حلن تؤذؿر دًؤّٙتف، حللؤٙ  ذا ؿؤٙن ااٙ ـٛ إوغ ـٓس ذص

ًٙ حلن يتحؤدث طؤـ اـمؤخص ذاتؤف ؤًٌؤف  اـقوع خالف  ذا و ق اٙ حلذت  ـٓف نٌٔ

ؽّْؤؤٙ  ؤؤال شؤؤؽ يًٌّؤؤل حلٓ يتقجؤؤف اـّٙؾؤؤد  غ ذؿؤؤر حلخوٙلؤؤف و ٔؤؤ  يٍؤؤرن ليْؤؤٙ حلن يؤؤذؿر 

َوٓ ﴿تٌؤؤؤؤٙرك وتيؤؤؤؤٙغ: محٙسؤؤؤؤّف ودًؤؤؤؤّٙتف طؤؤؤؤىل حلسؤؤؤؤٙس لؤؤؤؤـ آٔوؤؤؤؤالق لؤؤؤؤـ ؾقـؤؤؤؤف 

َقى ؤؤؤ ٍْ َرُب ـُِت  َق حَلْؾؤؤؤ قا ُ ؤؤؤ ـُ ِد قا اْطؤؤؤ ـُ ِد ٓ  َتْيؤؤؤ ىَل حَل ْقٍم َطؤؤؤ َّ ُن َؾؤؤؤ ْؿ َشؤؤؤ َُ ِرَلّ  ؤؤؤ حللؤؤؤٙ  [1]المائرررد :﴾جَيْ

 رد طـ اـرد  ذا خالف لّْٞ اـًُػ اـنٙـح وخالف ايبيْقد لـ رد اـرسقل 

ًٕ، ول اطتٍٙدي إدٙدي ٝ اـتؤل طُٓف اـًالم طىل لـ وجد لـ  يض حلصحٙ ف خو

 وردت  ِثؾ  ذه ايبّٙسٌٛ ـق بيٜ ـَٙن لّْٙ رسٙـٛ.

و ؤؽ ؾويؤٜ طّؤؼ حلخٓؤؽ.. و ؤؤؽ »لؤثالً: ؾؤٙل يبؤـ لؤدح صؤٙدٌف ل وجْؤؤف: 

ًٙ حلخؤؤؤٙه ؽٍُٓؤؤؤؾ: » َؤؤؤذا  ؤؤؤالث لؤؤؤرات،  شؾويؤؤؤٜ طّؤؤؤؼ حلخٓؤؤؤؽ  ن ؿؤؤؤٙن حلدؤؤؤدؿؿ لٙددؤؤؤ

 حلو ؿ  ؾٙل طُٓف اـًالم. شحلدًٌف ؿذا وؿذا وٓ حلزؿل طىل اهلل حلدداً 

حلو خوٌتف حلو لقطىتؤف، ؽٍؤٙل  ¢اك اـرجؾ اـذي ؿٙن دٙضًا ؾقـف ؿذـؽ لثالً ذ
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ؽؤؤؤٙٔربى ـؤؤؤف اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم  نؤؤؤًٓٛ   شلؤؤؤٙ شؤؤؤٙء اهلل وشؤؤؤئٜ يؤؤؤٙ رسؤؤؤقل اهلل»ـؤؤؤف: 

ؽٕٙلثُؤؤٛ ؿثؤؤ ة  شحلجيُتّؤؤل هلل ٔؤؤدًا، ؾؤؤؾ: لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل ودؤؤده»آسؤؤتٌْٙم آسؤؤتَّٙري: 

 وؿث ة جدًا.

قـؤؤف حلدؤؤد ؽْؤؤذا ل اـقاؾؤؤع لؤؤـ ـٓقٔؤؤٛ  ؤؤؾ وـؤؤذـؽ ؽٕٔؤؤٙ حلطتؤؤرب  ؤؤذا اـػؤؤط  ن ؿؤؤٙن يٍ

لـ لٓقطٛ  يض اـدطٙة اـيقيع اـٓقم، دٓٝ حل ؿ ٓ يٌٍُقن اـندع  ٙاؼأ ٕن 

ؤؤؤ اـنؤؤؤدع  ؤؤؤٙاؼ لؤؤؤر، ؽ يؤؤؤدون حلن يُ  لقا  ؤؤؤع يؤؤؤدي ذـؤؤؤؽ رء لؤؤؤـ ترصٓؤؤؤٚ ا؛ؤؤؤق د  ٍَ

وتُّٓٓف، ؽٕٔٙ حلطتٍد  ذا خالف اـًّٛ، حلسٙـٓٚ  ٙـػ اـًّٛ ل ؿث  لـ اـّقادل، 

ٔؤف يًٍّؤؿ  غ حلؾًؤٙم لّْؤٙ: ذك ـٌىؤل،  خٙـٌٛ ؿ  ٍٔؤقل ٔحؤـ ل اـػؤك ـَـ ايب

ًٙ حلـٌٙظ ـًٜٓ لـ  لع حلٔف ذك ؽْق ذك ـٌىل ٓ برج طـ ايبُٛ، ـَـ  ّٙك حليه

ًٙ ـًٓؤؤؤٜ لؤؤؤـ اـًؤؤؤّٛ  ًؤؤؤٌٓؾ، لؤؤؤثالً: وحلٔؤؤؤٙ حلطتٍؤؤؤد حلن  يؤؤؤض  اـػؤؤؤك  ًؤؤؤٌٓؾ ـَّْؤؤؤٙ حليهؤؤؤ

ًٙأ ٕن  ؤؤؤذا  خقأّؤؤؤٙ اـؤؤؤدطٙة اـًؤؤؤٌُٓع طٍٓؤؤؤدًة ـَؤؤؤّْؿ ـًٓؤؤؤقا سؤؤؤٌُٓع  ًٙ ولّْجؤؤؤ سؤؤؤُقؿ

 اـًُقك يتوُٚ حللريـ ا ّع:

ؤؤؤ  ع ل ليرؽؤؤؤٛ دٓؤؤؤٙة اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم  يٙلؤؤؤٛ  تٌٙصؤؤؤُْٓٙ إلؤؤؤر إول: اـتقس 

 اـَٙلُٛ.

ًٙ: اـثٌؤؤؤٙت طؤؤؤىل  ؤؤؤذا ااؤؤؤؼ اـؤؤؤذي ٔؤؤؤديـ اهلل  ؤؤؤف وطؤؤؤدم  ؤؤؤٙراة اـّؤؤؤٙس طؤؤؤىل  و ٙٔٓؤؤؤ

 حلسٙـٌْٓؿ وطٙداهتؿ.

 َُِؤؤؤٛ: يؤؤؤٙ حلدٌٙ ّؤؤؤٙة ؽْؤؤؤؿ بٙطؤؤؤٛ  لؤؤؤثالً: حلول لؤؤؤـ طرؽّؤؤؤٙ ل فٙصٌؤؤؤٛ ا؛  ؤؤؤ 

ل فٙصٌؤؤٛ اـّؤؤٙس  ¢اـتٌُٓؤؤغ، ؽٕٔؤؤٙ حلتًؤؤٙءل ل ٌٔزؤؤ: تؤؤرىة  ؤؤؿ حل ؤؤدى لؤؤـ ٌّٔٓؤؤٙ 

ؤؤؤؤؤَؽ ﴿وحلـؤؤؤؤؤع وحلدَؤؤؤؤؤؿ، و ؤؤؤؤؤق ايبخٙصؤؤؤؤؤٚ لٌؤؤؤؤؤٙذة  ٍقـؤؤؤؤؤف تيؤؤؤؤؤٙغ:  ٌِِٓؾ َر   اْدُع  َِغ َسؤؤؤؤؤ
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ـُ  ًَ تِل ِ َل حَلْد ـ   َوَجِٙدهْلُْؿ  ِٙ
ِٛ َّ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَى َِ َْ

ؿؿ وؿؿ لـ  [125لنحل:]ا﴾ ِْٙاِ

خوؤؤٚ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ٓ ٔجؤؤد ؽْٓؤؤٙ لثؤؤؾ  ؤؤذه اـُٓقٔؤؤٛ، يؤؤٙ حلدٌٙ ّؤؤٙة وؾؤؤد يقجؤؤد 

لثؾ  ذه اـٌُىٛ حلـٌٙظ حلخرى ؾد ٓ حلستحي ٙ أن حلجد ل  يؤض إذصؤٛ اـتؤل 

 ًٙ حلسؤؤؤؤؤِيْٙ لؤؤؤؤؤـ  يؤؤؤؤؤض اـؤؤؤؤؤدطٙة  غ اـتقدٓؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤؿ لثُّؤؤؤؤؤٙ ل اـتقدٓؤؤؤؤؤد، ـَؤؤؤؤؤّْؿ حليهؤؤؤؤؤ

ًٙ ٔٙطِٛ.. ٔٙ طِؤٛ، ٔحؤـ ٔيؤرف حلهيؤٙ ايبًؤُِقن،  َؤذا اخلوؤٙب حلو يًتيُِقن حلـٌٙض

ٕؾؤؤؾ اـّنؤؤقص ل ذـؤؤؽ طؤؤـ رسؤؤقل اهلل ٔحؤق ذـؤؤؽ اؤؤٙ تؤؤقاترت حلو تَؤؤٙ رت طؤىل ا

¢. 

وهلذا ٔحـ ُٔح دالً  وحل دًا حلن يَقن لّْجّٙ وسُقؿّٙ طؤىل لؤٙ ؿؤٙن طُٓؤف سؤٌُّٙ 

اـنؤؤؤٙـح اـؤؤؤذيـ ينؤؤؤدطقن  ؤؤؤٙاؼ وٓ تٕخؤؤؤذ ؿ ل اهلل ـقلؤؤؤٛ ٓلؤؤؤؿ، ولؤؤؤع ذـؤؤؤؽ ؽؤؤؤ  

اـؤؤؤؤذي  ¢ٔقا حلشؤؤؤؤداء طؤؤؤؤىل ايبخؤؤؤؤٙـٌع وٓ ؿؤؤؤؤٙٔقا  ٓ لٍتؤؤؤؤديـ  ًؤؤؤؤّٛ رسؤؤؤؤقل اهلل ؿؤؤؤؤٙ

ِٚ ﴿خٙصٌف ر ّٙ طز وجؾ ل اـٍرنن اـَريؿ  ٍقـف تيٙغ:  ُْؤ ٍَ ـْ ٙ َؼَُِٓظ ا َٜ َؽى  ْق ُؿّْ ـَ َو

ـْ َدْقـَِؽ  قا ِل ه  ٌَ ْٔ إؿؤرب ل اـٌهؤؾ ؽٕصؤحٙ ف ٓ شؤؽ حلن هلؤؿ  [154]آل عمرران:﴾ٓ

ًٙ ل فٙصٌؤؤؤٛ ل ؿؤؤؤ ¢آؾتؤؤؤداء  ٙـرسؤؤؤقل  ؾ رء، ولؤؤؤـ ذـؤؤؤؽ حل ؤؤؤؿ   يَؤؤؤـ ؼُٓىؤؤؤ

 اـّٙس.

ًٙ ٓ  ؤد لؤـ حلن حلُ  ج  ـٓؤف:  ن تؤزيع فٙصٌؤٛ اـّؤٙس طؤىل خؤالف ر  طَؤ و ّٙ رء حليه

 ؤؤؤؤذا ايبؤؤؤؤّْٞ اـٌّؤؤؤؤقي واـًؤؤؤؤٌُل ؽّْؤؤؤؤٙك رء حل يؤؤؤؤد طؤؤؤؤـ اـنؤؤؤؤقاب دٓؤؤؤؤٝ يتقمهؤؤؤؤقن 

ًٙ، و ذا خوٕأ ٕن اـٌّؤل  ¢  يهْؿ طىل إؾؾ حلن استي ل اـمدة ٓ جيقز  صالؾ

ًٙ لؤؤؤـ صؤؤؤٌٙتف طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم، ولؤؤؤـ وصؤؤؤػ اهلل  يؤؤؤٙه  ٙاَِؤؤؤٛ ؿؤؤؤٙن  اـؤؤؤذي ذؿرٔؤؤؤٙ شؤؤؤٓئ

ًٙ ل ذـؽ  ٌّّٓؤٙ  ًٙ، ـق استيُِْٙ حلددٔٙ وؿٙن لتمٌْ  –ـٍؤٙل  ¢يًتيِؾ اـمدة حلدٓٙٔ

واطؤؤذروين  ذا ذؿؤؤرت اـتيٌؤؤ  اـًؤؤقريأ ٕن  ؤؤؤذا حلؾنؤؤد ؽٓؤؤف حللؤؤريـ ا ّؤؤع، اـُْجؤؤؤٛ 
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لٌْؤؤقم، يٍؤؤقل ا؛ٙ ؤؤؾ لؤؤّْؿ طّؤؤدلٙ  اـًؤؤقريٛ ؼؤؤ  ايبْهؤؤقلٛ ـَؤؤـ ايبٍنؤؤقد لّْؤؤٙ

رسؤؤقل اهلل ٓ يمؤؤتد  ٓ محؤؤؾ اـمؤؤدة  –وادؤد يّنؤؤحف: لؤؤٙ  ؤؤذه اـمؤؤدة يؤؤٙ رسؤؤقل اهللة 

 اـتل تَقن ااَِٛ  ّٙك.

لؤؤـ تيؤؤزى  يؤؤزاء ا؛ٙ ُٓؤؤٛ »وحلذؿؤؤر هبؤؤذه ايبّٙسؤؤٌٛ ؾقـؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤالم اـقؤؤيح: 

 ؤؿ ٓ ييُِؤقن ـق استيِؾ حلدؤدٔٙ لثؤؾ  ؤذا ـمؤدد طُٓؤف اـَّؤ  و  شؽٕطهقه هبـ حل ٓف

 حلن  ذا  ق حلسُقب اـرسقل طُٓف اـًالم.

ًٙ: ووؤؤؤع اـفؤؤؤء ل محُؤؤؤف،   ذًا: ااَِؤؤؤٛ ؿؤؤؤ   ؤؤؤق ليؤؤؤروف طّؤؤؤد اـيُؤؤؤ ء بٓيؤؤؤ

ؽٙـُع واـُوػ ل لُحف  ق اـػع وـَـ ـٓس ؿؤذـؽ دٓؤّ  يتوُؤٚ إلؤر اـمؤدة 

ًٙ ل ش لؾ اـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم لؤـ دؤديٝ طٙلمؤٛ ريض  واـًُىٛ، ؿ  جٙء حليه

 ٓ حلن تّتْؤؽ »تيٙغ طّف حل ٙ ؿٙٔؤٜ تٍؤقل، سؤٙطدؤٙ  ؤذؿر ااؤديٝ اـؤذي ؽٓؤف:  اهلل

 ..شدرلٙت اهلل

 لٙ أتٍؿ. لداخُٛ:

 .شلٙ أتٍؿ ـًٌّف .. »ٔيؿ  اـمٓخ:

 .شـًٌّف ؾط  ٓ حلن تّتْؽ درلٙت اهلل ¢لٙ أتٍؿ رسقل اهلل » لداخُٛ:

رء،  ؤؤذا لؤؤٙ   ؤؤذا  ؤؤق ااؤؤديٝ، ؽّْؤؤٙ ٓ يٍؤؤػ حللؤؤٙم ؼهؤؤٌف طُٓؤؤف اـًؤؤالم اـمؤؤٓخ:

 حلردت اـتذؿ   ف.

جؤؤؤؤزاك اهلل خؤؤؤؤ ، يتٌؤؤؤؤرع طؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذا ؾؤؤؤؤقل  يهؤؤؤؤْؿ، حلو اشؤؤؤؤرتاط  يهؤؤؤؤْؿ  لداخُؤؤؤؤٛ:

 ِيّك حلصح حلٔف ل دٙـٛ اـردود ٓ  د ؾٌؾ حلن يتٌع اـؤرد طؤـ.. ييّؤل:  ينؤٙل ًٔؤخٛ 

  غ ايبردود طُٓف دتك يّىر ؽْٓٙ ويٍقل:  ن  ذا لـ  ٞ اـًُػ.
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ًٙ، ـَؤؤـ  ن ت اـمؤؤٓخ: ٓنؤؤ وؿؤؤٙن يرجؤؤك لؤؤـ  ؤؤذا إسؤؤُقب ييّؤؤل  ؤؤذا ـؤؤٓس ذصؤؤ

اـتٍؤؤٙرب  ؤؤدون تمؤؤْ  اـٍهؤؤٓٛ  ؤؤع اـّؤؤٙس ؽْؤؤذا ٓ شؤؤؽ حلٔؤؤف حللؤؤر جٓؤؤد، حللؤؤٙ حلوًٓ: حلن 

ًٙ ؽْؤؤؤؤذا ـؤؤؤؤٓس لؤؤؤؤـ ااَِؤؤؤؤٛ ل رء  ًٙ طٙلؤؤؤؤ ًٙ: حلن ٔجيُؤؤؤؤف ذصؤؤؤؤ ًٙ، و ٙٔٓؤؤؤؤ ٔجيُؤؤؤؤف ذصؤؤؤؤ

ًٙ ليؤٙدن ؿِيؤٙدن اـؤذ ٚ واـٌهؤٛ ؽِؤـ طرؽؤٜ  ًٙ، واـّؤٙس ؿؤ  تيُِؤقن بٓيؤ  صالؾ

ّؤؤٙ طؤؤىل اخلؤؤط وطؤؤىل ايبؤؤّْٞ وحلٔؤؤف يتٌٍؤؤؾ اـّنؤؤٓحٛ ؽَتٌؤؤٜ  ـٓؤؤف دون حلن لّؤؤف حلٔؤؤف لي

 ،ًٙ تمْر  خوئف طىل إؾؤؾ ل وجْؤٛ ٔىؤرك حلٔؤٜ، ؽْؤذا جٓؤد، ـَؤـ  ؤذا ـؤٓس ذصؤ

ًٙة لؤؤـ حليؤؤـ حلن حتنؤؤؾ طؤؤىل طّقأؤؤف وطؤؤىل  ًٙ ـؤؤٓس حللؤؤرًا لًؤؤتوٙط ودتؤؤك ـؤؤق ؿؤؤٙن ذصؤؤ

ًٙ .لراسُتف  ؿ  ؾ يٕتٓؽ ا؛قاب لّف حلو ٓ يٕتٓؽ  ذه ؿُْٙ حللقر ض  ّٓٛ  ٙل

وحلٔؤؤؤٙ حلذؿؤؤؤر هبؤؤؤذه ايبّٙسؤؤؤؤٌٛ ؾنؤؤؤٛ ذؿرهتؤؤؤٙ ـؤؤؤؤٌيض  خقأّؤؤؤٙ ااؤؤؤٙضيـ ل  يؤؤؤؤض 

ايبّٙسؤؤؤؤٌٙت خالصؤؤؤؤتْٙ: حلن اـمؤؤؤؤٓخ تٍؤؤؤؤل اـؤؤؤؤديـ اـٌّْؤؤؤؤٙين لٖسؤؤؤؤس دؤؤؤؤزب اـتحريؤؤؤؤر 

اإلسؤؤاللل ايبيؤؤروف دتؤؤك اـٓؤؤقم،   يَؤؤـ ؾؤؤط جؤؤٙء ل زلّؤؤل  غ دلمؤؤؼ  غ طْؤؤد 

طرؽؤؤؤٜ فووؤؤؤف  ؾريؤؤؤٚ ؾٌؤؤؤؾ خروجؤؤؤل لؤؤؤـ دلمؤؤؤؼ، ؽجؤؤؤٙء وحلخؤؤؤربت اخلؤؤؤرب ؽزرتؤؤؤف،

ولّْجف وـًٜ أن ل صدد اإلصٙـٛ ل  ذا  ٔ  اـمٙ د: حلٔف ل٘ؤ طؤىل تيؤرل 

ًٙ دٓؤؤّ   يؤؤد ذـؤؤؽ طؤؤرض طؤؤظ حلدؤؤد   ٙـمؤؤٓخ  ؤؤذا حلوًٓ و ِّْجؤؤف ولؤؤّْٞ دز ؤؤف  ٙٔٓؤؤ

 خقأّؤؤٙ إز ؤؤريع اـؤؤذيـ  ؤؤدا ؿ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ  غ  ؤؤذا ايبؤؤّْٞ اـًؤؤٌُل ؽٍؤؤدم يل 

حتؤؤؤؤؤريؿ  جيؤؤؤؤؤٙر إرض، و ؤؤؤؤؤذا لؤؤؤؤؤـ ٔػؤؤؤؤؤة حلصؤؤؤؤؤدر ٙ دؤؤؤؤؤزب اـتحريؤؤؤؤؤر لقوؤؤؤؤؤقطْٙ: 

لّْجْؿ ودطقهتؿ، ؽٍرحلت ايبٍٙل وطرؽٜ ييّل حل ؿ يتٌّؤقن  ؤذه ايبًؤٕـٛ يبؤّْٞ 

 سٓٙد طّد ؿأ وـٓس ٕن إدـٛ اـػطٓٛ  ل اـتل حلوصُتْؿ  غ  ذه اـّتٓجٛ.

ؽًٕـّل صٙدٌل: لٙ رحليؽ؟ ؽٕخربتف    طّدي حلن  ذا ؿؤالم ؼؤ  صؤحٓح  ذا لؤٙ 

خنقص  ذه ايبًٕـٛ ؽٌْٓٙ تٌنٓؾ: جيقز  جيؤٙر إرض بيٜ إدـٛ اـقاردة  
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ـَـ  ً  ذوط ؾد يرتتٚ لـ ورالْٙ فٙصِٛ  ؤع ايبؤٖجر وايبًؤتٕجر، ؾؤٙل: لؤٙ 

رحليؤؤؽ تؤؤرد طُؤؤْٓؿة  ّؤؤٙ اـمؤؤٙ د أن: ؾُؤؤٜ: واهلل لؤؤٙ حلٔمؤؤط ـُؤؤرد طؤؤىل  ؤؤٖٓءأ ٕين 

وٓع حلن حلطتٍؤؤد حلن  ؤؤٖٓء ٓ يٌٓؤؤد ليْؤؤؿ اـَؤؤالمأ ٕٔؤؤف ااؤؤزس اـقادؤؤد لؤؤّْؿ ٓ يًؤؤت

ًٙ ـرحلي اازب و ن ؽيؾ ؽنؾ.. صرد طـ ااؤزب، ؽُؤٓس طّؤد ؿ  يٌدي رحليف فٙـٌ

 اـروح اـيُِٓٛ اـتل تًِح ـَؾ ؽرد وـق ؿٙن طىل رء لـ اـيُؿ حلن يٌدي رحليف.

ؾؤؤؤد يًؤؤؤِحقن  ٗ ؤؤؤداء اـؤؤؤرحلي ـَؤؤؤـ ٓ يًؤؤؤِحقن  ؤؤؤٙـتٌّلأ ٕن اـتٌّؤؤؤل طّؤؤؤد ؿ يبؤؤؤٙ 

ًٙ  ذا تٌّك يتٌّٙه رلٓس اازب  ق ؿٙخلٌُٓٛ.. اخلٌُٓٛ اـذ ي  َؿ ايبًُِع بٓي

ًٙ  ٓ حلن يتٌّؤك ذـؤؽ  ًٙ  ذا حلٔؤف ٓ جيؤقز ـًُِؤُؿ لْؤ  ؿؤٙن طٙيبؤ ًٙ  ؿ يٍررون حليه رحلي

ًٙ ـف  حٝ نخر.  اـرحلي،  ذا خوٕ  ال شؽ و ذا حليه

ـَؤؤؤؤـ اخلوؤؤؤؤٕ تهؤؤؤؤخؿ طّؤؤؤؤد ؿ دٓؤؤؤؤّ  حلطوؤؤؤؤقا  ؤؤؤؤذه اـنؤؤؤؤٌٛ ٍُٔق ؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤـ ااؤؤؤؤٙؿؿ 

ًٙ و ؤؤق اخلٌُٓؤؤٛ  غ رلؤؤٓس دؤؤزب، ؽؤؤال جيؤؤقز ٕدؤؤد لؤؤـ ايبّتِؤؤع  ـًُِؤؤُِع بٓيؤؤ

  غ  ذا اازب حلن يتٌّك خالف لٙ تٌّٙه.

ؽٍُٜ: لٙذا يٌٓد اـرد طُْٓؿ؟ ؽ  زال س  ثّل ويؤزيـ يل اـؤرد حلن  ّؤٙك..  ؤق 

يٍقل طـ ًٌٔف: تيرؽقن اـرجؾ حل ق ؽقاز اـنٙـح، ايبٍنقد: ؽٙستجٌٜ ـف وؿتٌؤٜ 

ًٙ لًٍٙٓ يقلئؤٍذ ؿّؤٜ ؾرحلتؤف ل  ُؤٛ ايبًؤُِقن اـتؤل ؿؤٙن  رد ووِِٜ ل اـرد حليه

ينؤؤدر ٙ يقلئؤؤٍذ اـمؤؤٓخ لنؤؤوٌك اـًؤؤٌٙطل رمحؤؤف اهلل، ـَٙتؤؤٚ  ٙؿًؤؤتٙين حلو  ّؤؤدي 

ًٙ لًؤؤُؿ ؽمؤؤُِٜ ايبٍؤؤٙـع ورديؤؤٜ طُؤؤْٓ ، ويٍقـؤؤقا طّؤؤدٔٙ ل اـمؤؤٙم: رادؤؤٜ  صٌيؤؤ

حليؤؤٙم وجؤؤٙءت حليؤؤٙم وأوؤؤقت اـًؤؤّقن وحلٔؤؤٙ ٓ حلدري لؤؤٙ  ؤؤق لقؾؤؤػ ااؤؤزب لؤؤـ  ؤؤذا 

يده، صٓٚة  ؾ ردوا طُٓف دتك حلطرف حلٔٙ خوئل لـ اـرد،  ؾ تٌٍُقه و ذا لٙ حلستٌ

ًٙ  ذا   حلطرؽف.  صقاس، حليه
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واـمٌٙب  ّٙك ل دلمؼ لتحِس ـٍُٙء  ّٓل و ع  ذا اـمٓخ لؤـ حلجؤؾ ييرؽؤقا 

اـنؤؤقابأ ٕٔؤؤف ؿؤؤ  تيُِؤؤقن ل ؿؤؤؾ لَؤؤٙن  تؤؤٙر  يؤؤض اـّؤؤٙس يؤؤٙ تؤؤرىة  ؤؤذا ليؤؤف 

ف ٌ  شَؤ وحلٔؤٙ حلُ  ،حلي  ًٔؤٙن ؿؤٙن اـنقاب حلو  ذا؟ وحلٔٙ دالً  حلؾقل: حلٔٙ لًتيد حلجتِع لع

دٙيل لـ دٓؤٝ آسؤتٌٙدة ؿٙيبّمؤٙر اـوؤٙـع واـّؤٙزل، ؽؤٗن اـتٍٓؤٜ لؤع لؤـ  ؤق حلؽٍؤف 

ًٙ لًتٌٓد طىل ؿؾ دٙل.  لّل استٌدت لّف.. ٓؾٜٓ لـ  ق دوين حلؽدتف، ؽٕٔٙ حليه

و ذا لٙ طروقه طىل اـمٓخ تٍل دّٓ  جٙء ؽٓ   يد وؿؤٙن اـيؤرض لؤـ حلخقٔؤٙ 

ًٙ اسؤِف طٌؤد اـؤرمحـ ؿؤٙن  يؤ درود حل ق محزة ا؛زالري ، حلخقه حلصًر لّف سؤّ

ؿثؤؤ ًا ولؤؤٙ ٔيؤؤده  ٓ لّؤؤٙ وؽّٓؤؤٙ، وـَؤؤـ طرؽّؤؤٙ  يؤؤض حلٔؤؤف  يؤؤ دٍُؤؤٙت اـمؤؤٓخ تٍؤؤل 

ًٙ ٔحؤؤـ ٓ ٔحؤؤذر لؤؤـ ذـؤؤؽأ ّٕٔؤؤٙ ٔيتٍؤؤد  ٍؤؤقل لؤؤـ ؾؤؤٙل: و هؤؤد ٙ تتٌؤؤع  اـؤؤديـ، وصٌيؤؤ

 إشٓٙء.

قطؤدًا لّؤف، وؽيؤالً ؽُ  طرؽٜ حلٔف  ي ؾُٜ ـؤف:  ذا ديؤ اـمؤٓخ ؽٕٔؤٙ حلصُؤٚ ل

ؾدم  ـٓف صٌُل ؽٙطتذر  ٕٔف ـٓس طّده وؾٜ، ؽٕٔٙ رؽهٜ  ذا آطتؤذار، وؾُؤٜ: حلٔؤٙ 

حلطرف لـ اـمٓخ تٍل اـديـ لـ حلخٌٙره حلٔف ٔمٓط ل اـدطقة جؤدًا، ؾؤد يَؤقن لؤثظ 

وؾؤد يَؤقن ؽؤؤقؾل حلو دوين ايبْؤؿ حلٔؤؤف ٔمؤٓط، وحلٔؤف يًؤؤتِع دتؤك لؤؤع طٙلؤٛ اـّؤؤٙس ل 

ٔف صٙـٚ  ؽ   ٙـف ييتذر طـ ـٍٙء  ًٔٙن حلؾؾ لٙ يٍٙل ؽٓف:  سٌٓؾ دطقهتؿ  غ دز ٓتف

طُؿ، ؽٕرجق حلن تٌُغ ردي ٓطتذاره، ؽرجؤع ا؛ؤقاب حلٔؤف ل لّٙسؤٌٛ حلخؤرى  ن شؤٙء 

 اهلل سٍُٓٙين ويٍّيّل  ٕٔف ـٓس طّده وؾٜ.

ًٙ ذ ٌؤؤٜ حليؤؤٙم وجؤؤٙءت حليؤؤٙمة ؽقجئؤؤٜ  ؤؤف وحلٔؤؤٙ ل محؤؤظ تنؤؤُٓح اـًؤؤٙطٙت،  حليهؤؤ

اخلؤٙرجل سؤٙطٙيت، واـؤداخظ لَتٌؤٛ لتقاوؤيٛأ ٕٔؤف ؿٜٙٔ دؿٙين ؾًِع: اـًٍؿ 

ًٙ: ايبَتٌؤؤؤٛ اـىٙ ريؤؤؤٛ ؿّؤؤؤٜ حلتؤؤؤردد طُْٓؤؤؤٙ،  حلوًٓ ؿّؤؤؤٜ لٌتؤؤؤدت ل صُؤؤؤٚ اـيُؤؤؤؿ، و ٙٔٓؤؤؤ
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ؽقجئؤؤٜ  ِجٓئؤؤف ؽٙسؤؤتٌٍُتف ودخُؤؤٜ  ؤؤف  غ ايبَتٌؤؤٛ ؽمؤؤَر وؾؤؤدر و غ نخؤؤره، وحلٔؤؤٙ 

حلطتؤؤؤؤؤذر حلن وؾتؤؤؤؤؤل وؤؤؤؤؤٓؼ جؤؤؤؤؤدًا جؤؤؤؤؤدًا وحلول ؽرصؤؤؤؤؤٛ تًؤؤؤؤؤّح ـٍُٙلؤؤؤؤؤؽ وآجؤؤؤؤؤت ع  ؤؤؤؤؤؽ 

تٌٙدة لـ طُِؽ ولؤـ  ؤذا اـَؤالم ا؛ِٓؤؾ اـيؤذب، وخؤتؿ ؿاللؤف  ٕٔؤف: ٔحؤـ وآس

ٔرجق لّؽ  ذا ـؽ لالدىٙت طىل  يض حلسئُتّٙ حلن تٍدلْٙ  ـّٓؤٙ ؤحؤـ ّٔىؤر  ـْٓؤٙ 

 يع آطتٌٙر، ؽٕٔٙ حلجٌتف  قؤادتل، ؾُؤٜ: يؤٙ حلسؤتٙذة  ؤذا ٓ يٌَؤلأ ٕٔؤف ؿؤ  حلٔؤٜ 

ًٙ  ٙيبٍٙ ؤؤؤؾ  حلريؤؤؤد حلن حلسؤؤؤتٌٓد اؤؤؤٙ طّؤؤؤدك، وحلٔؤؤؤٙ تريؤؤؤد حلن تًؤؤؤتٌٓد اؤؤؤٙ طّؤؤؤدي ؽٕٔؤؤؤٙ حليهؤؤؤ

 دخُٜ ليَؿ ل  ر ٛ.

 ّؤؤؤٙ اـمؤؤؤٙ د: دخُؤؤؤٜ ليَؤؤؤؿ ل  ر ؤؤؤٛ.. ؿتٌؤؤؤٜ ردًا طؤؤؤىل لٍؤؤؤٙـَؿ ل حتؤؤؤريؿ 

 جيٙر إرض و غ اـٓقم وؾد ل٘ سؤّع حلٔؤٙ ٓ حلدري  ؤؾ حلٔؤٙ فوؤئ حلو لنؤٓٚ، 

ل ئؤؽٕٜٔ استٌدت وٓ شؽ واـٌٙلدة ؾد تَؤقن حلٔؤؽ تٕؿؤدت لؤـ صؤقا ؽ ولؤـ خو

ًٙ سؤؤتٖؿدين ل صؤؤقاس، ترسؤؤؾ حلٔؤؤٙ، حلو اـ يَؤؤس ـَؤؤـ ـؤؤق ؿؤؤٙن اـيَؤؤس ؿّؤؤٜ حلٔؤؤٙ حليهؤؤ

يل اـؤؤرد ييّؤؤلأ وـؤؤذـؽ ؽٕٔؤؤٙ ٓ حلؾّؤؤع  ِجؤؤرد حلن حلؿتؤؤٚ ـؤؤؽ رحلي ل  يؤؤض ايبًؤؤٙلؾ 

 اـتل ؽْٓٙ وجْٛ ٔىر، ؽتًتٌٓد حلٜٔ وحلٔٙ  ٙيبٍٙ ؾ حلريد حلن حلستٌٓد.

ؽؤؤ  حلصؤؤٙل ااؤؤديٝ ليؤؤل ؾؤؤٙل: طؤؤىل ؿؤؤؾ دؤؤٙل حلطتؤؤذر ووؾتؤؤل وؤؤٓؼ وحلول ؽرصؤؤٛ 

يل حلٔؤؤؤٙ حلسؤؤؤٙرع  غ ـٍٙلؤؤؤؽ، و ؤؤؤذا ليّؤؤؤك ؿاللؤؤؤف، واـًؤؤؤالم طُؤؤؤَٓؿ وطُؤؤؤَٓؿ تًؤؤؤّح 

 اـًالم.

 ًٙ ًٙ: رادؤؤٜ حليؤؤٙم وجؤؤٙءت حليؤؤٙم وحلٔؤؤٙ لُؤؤح طؤؤىل اـٍُؤؤٙء، و ذا  ؤؤف يرسؤؤؾ  يل شؤؤٙ  حليهؤؤ

لؤؤـ صؤؤرا ُس اـمؤؤٙم، اـىؤؤٙ ر لتؤؤٕ ر  دطقتؤؤف وطؤؤىل رء لؤؤـ اـثٍٙؽؤؤٛ اـػؤؤطٓٛ ؽجؤؤٙء 

ت ع اـتٍّٓؤٙ سؤٙرت ايبّٙؾمؤٛ طّدي  غ اـدؿٙن ووويّٙ فوط ايبّٙؾمؤٛ، حلول اجؤ

وؿؤؤٙن لّٙؾمؤؤٛ حلوغ ٓ  ؤؤٕس ؽْٓؤؤٙ، ؽتقاطؤؤدٔٙ طؤؤىل لقطؤؤد  ؤؤٙن..   يؤؤٕت اـرجؤؤؾ، لؤؤـ 
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اـذي حلوصُف  يل؟ طٌد اـرمحـ ا؛زالري، لٙ جٙء دًٚ ايبقطد.. ذ ٌٜ حليٙم   

يؤؤؤٕت.. لؤؤؤٙ  ؤؤؤق اخلؤؤؤرب؟ ؾؤؤؤٙل: واهلل ايبخؤؤؤٙ رات تالدٍؤؤؤف وـؤؤؤذـؽ رجؤؤؤع حلدراجؤؤؤف  غ 

 هلل؟صرا ُس، خ   ن شٙء ا

ًٙ ذ ٌؤؤٜ حليؤؤٙم )و ذ حلخقٔؤؤٙ محِؤؤقد آسؤؤوٌّقيل  ؤؤؾ تيرؽؤؤقه؟  ؤؤذا ؿؤؤٙن لؤؤـ  حليهؤؤ

 خقأّٙ اـًٌُٓع  ّٙك ايبالزلؤع ـدروسؤّٙ طؤىل خُؤؼ ؽٓؤف(، ايبْؤؿ: ذات يؤقم وحلٔؤٙ 

ل اـؤؤدؿٙن رن جؤؤرس اـتٌُؤؤقن: اـًؤؤالم طُؤؤَٓؿ، وطُؤؤَٓؿ اـًؤؤالم.. ديؤؤ دٙـؤؤؽ، 

خ تٍل اـديـ، ؿٓػ؟ ؾؤٙل: ـؤف  لؤٙم خ   ن شٙء اهلل، ؾٙل: د رٔٙ ـؽ اجت ع لع اـمٓ

لًجد  ّٙك ؽقق ل دٙرة إؿراد ؽٍٙل: حلٔٙ اتنُٜ ليف وؾُٜ ـف: يٙ حلخلة طّدٔٙ 

 ًٙ شٌٙب لثٌٍع يريدون حلن جيتِيقا لع اـمٓخ تٍل اـؤديـ ؽخؤذ ـّؤٙ لقطؤد لّؤف، صٌيؤ

يٍؤؤقل آسؤؤوٌّقيل: حلٔؤؤف حلٔؤؤٙ لؤؤٙ ذؿرتؤؤؽ، وؽيؤؤالً حلخؤؤذ لّؤؤف لقطؤؤد وواؽؤؤؼ اـمؤؤٓخ حلضؤؤـ 

ًٙ  يؤد صؤالة اـيقؤأ ٕٔؤف صؤُّٓٙ اـيقؤ ل لًؤجد  ّؤٙك ؽؤقق، ؿٙن يقم  ا ّؤع ويٍّٓؤ

 ذ ٌّٙ صُّٓٙ وجًُّٙ.

أٌؤؤؤؤض ايبنؤؤؤؤُقن و ٍّٓؤؤؤؤٙ ٔحؤؤؤؤـ حلر يؤؤؤؤٛ حلو  ًؤؤؤؤٛ ؿؤؤؤؤٙن بُؤؤؤؤتْؿ إسؤؤؤؤتٙذ لىْؤؤؤؤر 

اـيىِل رمحف اهلل  ق لؤدير حلو رلؤٓس  ُؤٛ اـتِؤدن اإلسؤاللل، وايبحؤٙلل محِؤد 

ًٙ ي ًٙ ؿ ل اخلوٓٚ سَرت  ا؛ِيٓٛ، وؿٙن حليهؤ قلئؤٍذ لؤع ا؛ٙـًؤع رجؤؾ ؿؤٙن يقلؤ

لؤؤٙ رلؤؤٓس اإلخؤؤقان ايبًؤؤُِع اسؤؤِف صؤؤالح اـؤؤديـ )اـمؤؤٙش( ايبْؤؤؿ: واهلل لؤؤٙ حلصؤؤٙل 

وجْؤؤؤف ٔٙدٓؤؤؤٛ اـٌؤؤؤٙب رحلى اـمؤؤؤٓخ نيت ؽٍؤؤؤٙم ؿؤؤؤٙن آٔتىؤؤؤٙر و ذ حلدؤؤؤد ا؛ طؤؤؤٛ اـؤؤؤذيـ 

ًٙ ؿّؤؤٜ ؿؤؤٕين نخؤؤر ؿ، اـمؤؤٓخ ؿؤؤٙد يؤؤدخؾ ايبًؤؤجد يبؤؤٙ ؽؤؤقجئ  وؾؤؤٙلقا ؾِؤؤٜ حلٔؤؤٙ حليهؤؤ

رًة حلٔٙ جئٜ ليتذرًا، ؾٙـقا: يٙ حلسؤتٙذة ٔحؤـ طؤىل لقطؤد ولّتىؤريـ  ر يتل ؾٙل: ليذ

و غ نخؤؤؤره ؾؤؤؤٙل: واهلل صؤؤؤرحل حللؤؤؤر ضوري ولؤؤؤٙ ل طّؤؤؤدي وؾؤؤؤٜ، واـًؤؤؤالم طُؤؤؤَٓؿ 
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.ًٙ  ورجع حليه

ؽٍنؤؤدي  ؤؤذا اـػؤؤط يؤؤٙ حلخؤؤلة حتٍٍٓؤؤف صؤؤيٚ جؤؤدًاأ وـؤؤذـؽ ايبًؤؤٕـٛ ٓ تٖخؤؤذ 

ًٙ حلوًٓ..  ذص

 (  00:  00: 41/  638) اهلدى والنور / 

 (  00:  19: 10/  638اهلدى والنور / ) 



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

753 

 

 اخلالف بني املٍتىني إىل الهتاب ٔالطٍٛ

: لٙذا تّنحّٙ شٓخ، لٙذا تّنحّٙ ل  ذا ايبقوقع ييّل  يض إخقة ايبٍُل

ل اخلٙرج ييّل ييتربون لثؤؾ  ؤذه اـَتؤٚ ٓ يِحنؤق ٙ،  ؤرج اـَتؤٚ ويٌؤدحلوا 

يؤؤض  خؤؤقا ؿ لؤؤـ اـيّؤؤقان ؽٍؤؤط، يّىؤؤروا  غ اـيّؤؤقان ؽٍؤؤط، و ؤؤٙوـقا حلن يؤؤديّقا  

دون  حؤؤٓصأ ؽؤؤ   ؤؤل اـّنؤؤٓحٛ لؤؤـ دٓؤؤٝ اـؤؤدطقة ولؤؤـ دٓؤؤٝ اـّقؤؤة و غ ؼؤؤ  

 .- ٙرك اهلل ؽٓؽ-ذـؽ، 

لع  ذا ا؛قاب اـًٙ ؼ حلضـ يَِـ حلن ٕٔخذ ا؛ؤقاب طؤـ  ؤذا اـًؤٖال  اـمٓخ:

 اـالدؼ.

 ايبٍُل: ٔيؿ

ل أؤؤٛ  أن  ال شؽ ٔحـ ٔيٓش لمؤَُٛ ؿٌؤ ة جؤدًا، دٓؤٝ حلٔؤف ضْؤر اـمٓخ:

ااٙضة أن خالف  ع  يض اـوقالػ اـ يّتِقن  غ اـَتٙب واـًّٛ، ؽؤّحـ 

ّٔنح صالب اـيُؿ و خٙصٛ طٙلٛ ايبًُِع حلن ٓ يرؽيؤقا ر وسؤْؿ  غ لثؤؾ  ؤذه 

اخلالؽٙت لـ جْٛ، ولـ جْؤٛ حلخؤرى حلن ٓ يَقٔؤقا لؤع صٙلٌؤٛ طؤىل إخؤرىأ ٕٔؤف 

قاب لؤؤؤـ اخلوؤؤؤٕ حلو ااؤؤؤؼ لؤؤؤـ اـٌٙصؤؤؤؾ. ـؤؤؤٓس لؤؤؤـ اـًؤؤؤْؾ حل ؤؤؤدًا حلوًٓ حلن يِٓؤؤؤزوا اـنؤؤؤ

ًٙ و ذا لْؤؿ جؤدًا، ـؤٓس ؿؤؾ شؤخص يًؤتوٓع حلن  َؤؿ  ٙـًٍؤط واـيؤدل، وحلن  و ٙٔٓ

قا ُ َق حَلْؾَرُب ﴿يٍػ لع ؾقـف تيٙغ:  ـُ قا اْطِد ـُ ٓ  َتْيِد ْؿ َشَّ ُن َؾْقٍم َطىَل حَل َُ ِرَلّ  َوٓ جَيْ

َقى ؤؤؤؤ ٍْ ، ٓ سؤؤؤؤٓ   ذا ؿؤؤؤؤٙن  ؤؤؤؤقى ، ؽتحٍٓؤؤؤؤؼ اـيؤؤؤؤدل  ؤؤؤؤع ايبتخٙصؤؤؤؤِع[1]المائررررد : ﴾ـُِت 

اـرجؾ لع حلدد اخلنِع  ذا صيٚ جدًا جدًا، ؤحؤـ ٔيُؤؿ لؤـ اـًؤّٛ اـنؤحٓحٛ 
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ًٙ  ؤؤؤع اـّؤؤؤٙس ؾؤؤؤٙل: يؤؤؤٙ رسؤؤؤقل اهلل  -¢-حلن اـٌّؤؤؤل  ًٙ  غ اـؤؤؤِٓـ ؾٙوؤؤؤٓ يبؤؤؤٙ حلرسؤؤؤؾ طُٓؤؤؤ

طؤىل صؤدره  -طُٓؤف اـًؤالم-ترسُّل  غ ٔٙس وحلٔؤٙ ٓ حلطُؤؿ ؿٓؤػ حلؾيضؤ، ؽيؤب 

، حتٍٓؤؤؼ  ؤؤذا اـؤؤّص ل شدتؤؤك تًؤؤِع لؤؤّْ  ؿُؤؤْٓ  ٓ حتَؤؤؿ  ؤؤع ا ّؤؤع»وؾؤؤٙل ـؤؤف: 

ًٙ لّؤؤف، حتٍٓؤؤؼ اـيؤؤدل،  ؤؤؾ  ُٜ جٌٙٔؤؤ َٜ  ـْٓؤؤٙ وذدؤؤ لثؤؤؾ  ؤؤذه اخلالؽؤؤٙت اـتؤؤل حليبحؤؤ

حتٍٓؤؤؼ ااؤؤؼ ؾٌؤؤؾ اـيؤؤدل،  ؤؤذا ٓ يؤؤتَِـ لّؤؤف  ٓ خٙصؤؤٛ اخلٙصؤؤٛ لؤؤـ حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿأ 

ٕن  ؤؤٖٓء  ؤؤؿ اـؤؤذي  ٗلَؤؤٙ ؿ حلوًٓ حلن يٌٍؤؤقا طؤؤىل ؾؤؤقل  ؤؤٖٓء وطؤؤىل ؾؤؤقل حلوـئؤؤؽ 

يٍٙ ؤؾ ؾؤقل  ؤٖٓء هبؤٖٓء، ويًؤتخُص لؤـ ذـؤؽ اـنؤقاب لؤـ اـٍؤقـع، وؾؤد ٓ  ؿ 

ًٙ  ّؤؤٙك اخؤؤتالف  ؤؤع ايبؤؤذ ٌع و ؤؤع اـٍؤؤقـع  ٓ ؿؤؤ  يٍؤؤقل اـيُؤؤ ء ل  يَؤؤقن حلدٓٙٔؤؤ

 يض اخلالؽٙت  ٔف: خالف ـٌىل،  ذا ٓ يًتوٓيف  ٓ حلؽؤراد ؾُُٓؤع لؤـ اخلٙصؤٛ، 

دل،  ؤؤؤق طؤؤؤرف ااؤؤؤؼ لؤؤؤـ  ؤؤؤؿ لؤؤؤـ  ؤؤؤٖٓء اخلٙصؤؤؤٛ لؤؤؤـ ٓ يًؤؤؤتوٓع حلن  َؤؤؤؿ  ٙـيؤؤؤ

اـٌريٍع  ؾ  ّْٓ  اختالف حلو ـٓس  ّْٓ  اختالف، ؽٗذا ؿٙن  ٓؤّْ  اخؤتالف ؽٍؤد 

يَقن ااؼ لع ا؛ٙٔٚ اـذي طٙصٌتف ـًٜٓ ليف، ؽٓحٓؤد طؤـ اـيؤدل، وـؤذـؽ ؾؤٙل 

َرُب ﴿تيؤؤؤؤؤؤؤؤٙغ:  َق حَلْؾؤؤؤؤؤؤؤؤ قا ُ ؤؤؤؤؤؤؤؤ ـُ ِد قا اْطؤؤؤؤؤؤؤؤ ـُ ِد ٓ  َتْيؤؤؤؤؤؤؤؤ ىَل حَل ْقٍم َطؤؤؤؤؤؤؤؤ َّ ُن َؾؤؤؤؤؤؤؤؤ ْؿ َشؤؤؤؤؤؤؤؤ َُ ِرَلّ  ؤؤؤؤؤؤؤؤ َوٓ جَيْ

َقىـِ  ؤؤؤؤ ٍْ ِؤؤؤؤـ دو ؤؤؤؤؿ حلن ٓ ذـؽ ٔحؤؤؤؤـ ّٔنؤؤؤؤح صٌُؤؤؤؤٛ اـيُؤؤؤؤؿ ؽهؤؤؤؤالً ط، ـؤؤؤؤ[1]المائررررد :﴾ُت 

بقوقا  ذه ايبخٙوٛ، وحلن ٓ يٌٍقا  ٓ لع ااؼ اـذي ييرؽقٔف ؾٌؾ حلن تٍؤع  ؤذه 

 ايبمَُٛ حلو حلن تىْر  ذه اخلالؽٙت.

 .- ٙرك اهلل ؽٓؽ-ايبٍُل: 

 وؽٓؽ  ٙرك. اـمٓخ:

 ( 00: 35: 19/ 674) اهلدى والنور /
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 فسم بني احلٕاز الرٙ ٖدٔز بني أِن الطٍٛ ال 

 بعطّي البعض ٔاخلطاب الرٙ ٖٕجْ 

 وَ أِن الطٍٛ ألِن البدع

اـًؤؤٖال إول:  ؤؤؾ  ّؤؤٙك ؽؤؤروق  ؤؤع ااؤؤقار اـؤؤذي يؤؤدور  ؤؤع حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ و ؤؤع 

 اخلوٙب اـذي يقجف لـ سّل  غ لٌتدع؟ ولٙ  ل؟

  ؾ  ّٙك ؽروق.. اـمٓخ:

 ٔيؿ. لداخُٛ:

 روق  ع لٙ جيري  ع حل ؾ اـًّٛ.. ؾ  ّٙك ؽ اـمٓخ:

 ع ااقار اـذي يؤدور  ؤع حل ؤؾ اـًؤّٛ و ؤع اخلوؤٙب اـؤذي يقجؤف لؤـ  لداخُٛ:

 سّل  غ لٌتدع؟ ولٙ  ل؟

 ال شؤؽ حلن اـٌؤروق ؾؤد تَؤقن تؤٙرة ؾٙلِؤٛ وضؤٙ رة اـٌؤرق  ؤع لؤٙ جيؤري  اـمٓخ:

 ؤؾ اـًؤّٛ  ع حل ؾ اـًّٛ حلًٌْٔؿ لـ دقار حلو ٍٔٙش، و ع لٙ جيؤري  ؤع اـًؤّٛ حلو حل

لؤؤـ جْؤؤٛ وايبٌتدطؤؤٛ لؤؤـ جْؤؤٛ حلخؤؤرى، ذـؤؤؽ حلن ايبٌؤؤروض حلن لؤؤٙ جيؤؤري لؤؤـ ٍٔؤؤٙش 

ًٙ لؤـ لثؤؾ ؾقـؤف تٌؤٙرك  ودقار وردود  ع حل ؾ اـًّٛ حلًٌْٔؿ  ٔ  يَقن ذـؽ أوالؾؤ

َيْقِ ﴿وتيٙغ:  ـْ ل ُخْنٍ * َوا ٌِ ـَ َٙن  ًَ ِٙاَِٙت *  ِن  اإِلٔ ُُقا اـن 
ِِ ـَ نَلُّقا َوَط ِذي ـ  ٓ  ا ِ 

رْبِ َوتَ  ؤؤ ْقا  ِٙـن  ْقا  ِؤؤْٙاَؼ  َوَتَقاَصؤؤ ، ؽؤؤٕي ٍٔؤؤٙش حلو دؤؤقار يؤؤدور  ؤؤع [3-1:العصررر]﴾َقاَصؤؤ

ًٙ لـ لثؾ  ذه أيؤٛ:  ْقا  ِؤْٙاَؼ  ﴿حل ؾ اـًّٛ ؽال  د لـ حلن يَقن لّوٍُف ٔٙ ي َوَتَقاصَؤ

رْبِ   .[3:العصر]﴾َوَتَقاَصْقا  ِٙـن 
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ايبخؤٙـٌع هلؤؿ ل  وؿذـؽ يًٌّل حلن يَقن إلر  ع حل ؾ اـًؤّٛ لؤـ جْؤٛ و ؤع

اـًّٛ و ؿ ايبٌتدطٛ لـ جْؤٛ حلخؤرى، وـَؤـ ؾؤد بتُؤػ إسؤُقب  ؤع حل ؤؾ اـًؤّٛ 

 ع  يهْؿ اـٌيض، و ع حل ؾ اـًّٛ لـ جْٛ وايبٌتدطٛ لـ جْٛ حلخؤرى، ذـؤؽ حلن 

ايبٌروض دّٓ  جيري اـٍّٙش  ع حل ؾ اـًّٛ حلًٌْٔؿ حلن يالدىقا ل ذـؤؽ ؾقـؤف 

ؤؤؤؤؤؤؤؤُٙء ﴿ ِثؤؤؤؤؤؤؤؤؾ ؾقـؤؤؤؤؤؤؤؤف طؤؤؤؤؤؤؤؤز وجؤؤؤؤؤؤؤؤؾ:  تيؤؤؤؤؤؤؤؤٙغ اـؤؤؤؤؤؤؤؤذي صٌؤؤؤؤؤؤؤؤع  ؤؤؤؤؤؤؤؤف ايبًؤؤؤؤؤؤؤؤُِع طٙلؤؤؤؤؤؤؤؤٛ ُرمَحَ

ؿْ  ُْ ، حللؤؤٙ دٓؤؤّ  جيؤؤري اـٍّؤؤٙش  ؤؤع  ؤؤٖٓء ايبًؤؤُِع لؤؤـ حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ [24]الفررت :﴾َ ْٓؤؤَّ

و ؤؤع حل ؤؤؾ اـٌدطؤؤٛ ؽٍؤؤد يَؤؤقن  ّؤؤٙك رء لؤؤـ اـمؤؤدة واـًٍؤؤقة ل إسؤؤُقب تؤؤتالءم 

لع  سار حل ؾ اـٌدطٛ طىل  دطتْؿ،  ذا ؽٙرق  ع حل ؾ اـًّٛ  ؤع  يهؤْؿ اـؤٌيض 

  ؾ اـًّٛ دّٓ  يّٙؾمقن حلو يردون طىل حل ؾ اـٌدطٛ لـ جْٛ حلخرى.لـ جْٛ وحل

وـَؤؤؤـ يًٌّؤؤؤل حلن ٔالدؤؤؤظ ل ؿؤؤؤؾ  ؤؤؤٖٓء و ؤؤؤٖٓء حللؤؤؤرًا ٓ ٔزؿؤؤؤل  ؤؤؤف صٙلٌؤؤؤٛ دون 

حلخرى، حلو ٔويـ ل صٙلٌٛ دون حلخرىأ  ًٌٚ: اإلخالء  ٌِدحل ؾقـف تٌٙرك وتيٙغ: 

﴿ ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَىؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤ َِ َْ
ؤؤؤؤؤؤؤَؽ  ِْٙاِ ٌِِٓؾ َر   َل  اْدُع  َِغ َسؤؤؤؤؤؤؤ تِل ِ ؤؤؤؤؤؤؤ ـ  ِٙدهْلُْؿ  ِؤؤؤؤؤؤؤٙ  َوَجؤؤؤؤؤؤؤ

ِٛ َّ ؤؤؤؤؤؤؤ ًَ اْاَ

ـُ  ًَ ، ؽَث ًا لٙ يٍع دّٓ  يرد سّل طىل سّل يٍع حلن اـرد   يُتزم [125]النحل:﴾حَلْد

ؽٓف ااَِٛ،  ؾ   يُتزم ؽٓؤف لؤٙ  ؤق حل ؤؿ لؤـ ذـؤؽ و ؤق لؤٙ حلشؤٙر  ـٓؤف ر ّؤٙ طؤز وجؤؾ 

ْؿ َشَّ ُن َؾقْ ﴿ل لثؾ ؾقـف تٌٙرك وتيٙغ:  َُ ِرَلّ  قا ُ َق َوٓ جَيْ ـُ قا اْطِد ـُ ٓ  َتْيِد ٍم َطىَل حَل

َقى ٍْ ، ؽٍٓع ل ؿث  لـ إدٓٙن حلوًٓ: سؤقء إسؤُقب ل اـؤرد [1]المائد :﴾حَلْؾَرُب ـُِت 

لـ اـًّل طىل اـًّل، وحلؿثر لـ ذـؽ: طدم اـتزام إلٙٔؤٛ واـنؤدق ل اـؤرد طؤىل 

 ااؤؤؤٙض  يهؤؤؤْؿ اـؤؤؤٌيض، ؽْؤؤؤذا لؤؤؤع إسؤؤؤػ وؾؤؤؤع ؾؤؤؤديً  ويؤؤؤتجىل أن ل اـيقؤؤؤ

ًٙ  نؤؤؤقرة ؿّؤؤؤٙ ٔؤؤؤقد حلٓ ٔرا ؤؤؤٙ واؾيؤؤؤٛ ل ايبجتِؤؤؤع اـًؤؤؤّل اـؤؤؤذي ًٔؤؤؤِٓف ٔحؤؤؤـ:  دؤؤؤديث

  ٙيبجتِع اـًٌُل.

ًٙ طـ  ذا اـًٖال. ـ  يل جقا    ذا لٙ َيي

 ( 00:  08: 27/   698) اهلدى والنور / 
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ُٖ  ع املخالفدََّبوتٜ 

اـثؤٙين  ايبقاؽؤؼ:   7377يػؤيـ لؤـ ذي اـٍيؤدة واـتؿ  ذا ايبجُس ل اـثٙين 

 م لٓالدي.7337طػ لـ اـمْر اخلٙلس 

ااِد هلل رب اـيٙيبع، واـنالة واـًالم طىل رسؤقل اهلل، وطؤىل نـؤف وصؤحٌف 

 ولـ تٌيف  ٗدًٙن  غ يقم اـديـ.

ؽهؤؤُٓٛ اـمؤؤٓخ جؤؤزاؿؿ اهلل خؤؤ ًا ـؤؤدي  يؤؤض ايبًؤؤٙلؾ ؾؤؤد حلشؤؤَُٜ طؤؤظ وطؤؤىل 

خؤ ًا  ٙإلجٙ ؤٛ طُْٓؤٙ  ؼ ي لـ حل ؤؾ ايبديّؤٛ، ؽُؤق تٌهؤُتؿ لمؤَقريـ وجؤزاؿؿ اهلل

رج اـرجؤؤؤؾ لؤؤؤـ حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ،  ؤؤؤؾ  ذا   تٌنؤؤؤٓؾ لىّؤؤؤقن  َؤؤؤؿ، لّْؤؤؤٙ: لًؤؤؤٕـٛ: لتؤؤؤك ُبؤؤؤ

اطتٍد اطتٍٙدًا ؼؤ  اطتٍؤٙد ؿ، و ذا وؾؤع ل رء لؤـ إلؤقر ايبخٙـٌؤٛ ٕ ؤؾ اـًؤّٛ 

 ؾ جيقز  صالق اـٌدطٛ طُٓف لٌٙذة حلو  يد  ؾٙلٛ ااجٛ، و ذا ؿٜٙٔ  ؾٙلٛ ااجٛ 

يبؤؤقت ذـؤؤؽ اـرجؤؤؾ حلو ـٌيؤؤد اـزلؤؤٙن  ؤؤف، حلو ٕن ذـؤؤؽ اـرجؤؤؾ ؼؤؤ  ؼؤؤ  لتٓنؤؤةأ  لؤؤٙ 

 اَـ ايبٍٙ ُٛ ليف دتك تٍٙم طُٓف ااجٛ، ؽٕؽٓدؤٙ لمَقريـ؟

سٖاـؽ  ؤٙرك اهلل ؽٓؤؽ يتهؤِـ حلسؤئُٛ ؿثؤ ة، ؽُؤق حلٔؤؽ ؽرؾؤٜ  ؤع سؤٖال  اـمٓخ:

وسٖالأ حلو تهع اـقرؾٛ حللٙلل دتك حلطوٓؽ ا؛قاب طـ  ذه اـٌروع لؤـ إسؤئُٛ 

 اـتل يتهِّْٙ اـًٖال اـقادد. اـَث ة

 صٓٚ يٙ شٓخ حلٔٙ حلطٓد ايبًٕـٛ ٍٔوٛ ٍٔوٛ. لداخُٛ:
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 ٍٔوٛ.. ٍٔوٛ. اـمٓخ:

 صٓٚ. لداخُٛ:

 اـًٖال إول؟ اـمٓخ:

اـًؤؤؤؤٖال إول: لتؤؤؤؤك بؤؤؤؤرج اـرجؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤـ حل ؤؤؤؤؾ اـًؤؤؤؤّٛ،  ؤؤؤؤؾ  ذا اطتٍؤؤؤؤد  لداخُؤؤؤؤٛ:

  ؿ؟اطتٍٙدًا ؼ  اطتٍٙد ؿ، حلو  ذا وؾع ل رء ؾُٓؾ اٙ بٙـػ اطتٍٙد

ٔيؤؤؿ، حلؾؤؤقل واهلل طؤؤز وجؤؤؾ حلسؤؤٕـف اـتقؽٓؤؤؼ  غ اـنؤؤقاب ؽؤؤٓ  حلؾؤؤقل: ـٍؤؤد  اـمؤؤٓخ:

ًٙ حلن ايبًؤؤُؿ  ذا حلخوؤؤٕ ؽؤؤٓ  يًؤؤِك طّؤؤد  اشؤؤتْر  ؤؤع ؿثؤؤ  لؤؤـ اـيُؤؤ ء ؾؤؤديً  ودؤؤديث

اـيُ ء  ٙـٌروع ييذر، حللٙ  ذا حلخوٕ ل إصقل ل اـيٍٓدة ؽؤال ييؤذر، ٔحؤـ ٔيتٍؤد 

ًٙ: ٔيتٍؤؤؤؤد حلن ايبًؤؤؤؤُؿ ولؤؤؤؤـ  حلن  ؤؤؤؤذا اـتٌريؤؤؤؤؼ حلوًٓ ـؤؤؤؤٓس ـؤؤؤؤف دـٓؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤـ اـػؤؤؤؤع، و ٙٔٓؤؤؤؤ

اـقاجٚ طُٓف حلن يتٍند دالً  وحل دًا حلن ييؤرف ااؤؼ اؤٙ اختُؤػ ؽٓؤف اـّؤٙس، سؤقاء 

ًٙ ل إصقل حلو اـٌؤروع، حلو ل اـيٍٙلؤد حلو ل إدَؤٙم، ؽؤٗذا حلؽؤرغ  ؿٙن ذـؽ لتيٍُ

ف حلجؤر جْده يبيرؽؤٛ ااؤؼ ؽؤٓ  اختٌُؤقا ؽٓؤف، ؽؤٗن حلصؤٙب ؽُؤف حلجؤران، و ن حلخوؤٕ ؽُؤ

 ذا »وادد ؿ   ق ليُؤقم لؤـ دؤديٝ اـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم ايبؤروي ل اـنؤحٓح: 

،  ؤؤذا  ؤؤق شدَؤؤؿ ااؤؤٙؿؿ ؽٙجتْؤؤد ؽٕصؤؤٙب ؽُؤؤف حلجؤؤران، و ن حلخوؤؤٕ ؽُؤؤف حلجؤؤر وادؤؤد

 إصؾ حلوًٓ.

ًٙ طىل ليرؽٛ ااؼ،  ؿ حلخوٕه وـق ؿؤٙن ل اـيٍٓؤدة  ًٙ:  ذا ايبًُؿ ؿٙن درين ٓٔٙ 

ًٙ حلو ل إصقل ؽْؤق ؼؤ  لٖاخؤذ حلو ًٓ،  ؤؾ  ؤق لؤٕجقر طؤىل خوئؤف حلجؤرًا وادؤدًا  ٙٔٓؤ

ًٙ لؤؤؤـ دؤؤؤديٝ  ¢يبؤؤؤٙ سؤؤؤٌؼ ذؿؤؤؤره، يٖؿؤؤؤد  ؤؤؤذا حلن اـٌّؤؤؤل  ؾؤؤؤٙل ؿؤؤؤ  ل اـنؤؤؤحٓح حليهؤؤؤ

ؿؤؤؤٙن ؽؤؤؤِٓـ »ؾؤؤؤٙل:  ¢دذيٌؤؤؤٛ  ؤؤؤـ اـؤؤؤٓ ن وؼؤؤؤ ه لؤؤؤـ إصؤؤؤحٙب اـَؤؤؤرام، حلن اـٌّؤؤؤل 
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ؾٌَُؿ رجؾ   ييِؾ خ ًا ؾط، ؽُ  ديتف اـقؽٙة بع  ّٓف دقـف، ؽٍٙل هلؿ: حلي 

ؿّؤؤؤٜ ـَؤؤؤؿ؟ ؾؤؤؤٙـقا: خؤؤؤ  حلب، ؾؤؤؤٙل: ؽؤؤؤٗين لؤؤؤذٔٚ لؤؤؤع رس، وـؤؤؤئـ ؾؤؤؤدر اهلل طؤؤؤظ حلب 

ًٙ شديدًا، ؽؤٗذا حلٔؤٙ لؤٜ ؽخؤذوين ودرؾؤقين  ٙـّؤٙر،  ؤؿ ذروا ٔنؤٌل ل  ـٓيذ ّل طذا 

ايبؤٙء.. ل اـٌحؤؤر، ؤنؤؤٌل ل اـؤؤريح، ؽؤؤ ت اـرجؤؤؾ ودرؾؤؤقه  ٙـّؤؤٙر، وذروا ٔنؤؤٌف 

ًٙ، ؾٙل ل اـٌحر، ؤنٌف ل اـريح، ؾٙل اهلل طز وجؾ ـف:  ًٙ، ؽَٙن  ػًا سقي ؿـ ؽالٔ

ـف: حلي طٌدي لٙ محُؽ طىل لٙ ؽيُٜ؟ ؾؤٙل: رب خمؤٓتؽ، ؾؤٙل: ؽؤٗين ؾؤد ؼٌؤرت 

، ؽٙهلل طز وجؾ ؾد ؼٌر هلؤذا اإلًٔؤٙن لؤع حلٔؤف وؾؤع ل اـٌَؤر ول اـػؤكأ ٕٔؤف شـؽ

 قصؤؤٓتف  ؤؤذه اـتؤؤل ر ؤؤ  ٓ يَؤؤقن هلؤؤٙ لثٓؤؤؾ ل ؿؤؤؾ اـقصؤؤٙيٙ اـتؤؤل طُِّٙ ؤؤٙ، ووصؤؤؾ 

دٓٝ جقر ٙ وضُِْٙ، ؽٙهلل   يٖاخذه،  ؾ ؼٌر ـفأ ٕٔف طُؤؿ  ٕٔؤف لؤٙ   غ طُِّٙ لـ

ًٙ لّف.  حلوص هبذه اـقصٓٛ ا؛ٙلرة  ٓ خقؽ

 ذا ؿؤؤٙن ايبًؤؤُؿ يٌتًؤؤل وجؤؤف اهلل طؤؤز  ا؛ؤؤقاب:ؽؤؤٗذًا: ايبًؤؤُؿ أن يؤؤٕيت خالصؤؤٛ 

وجؾ ل ؿؾ لٙ يديـ اهلل  ؤف وييتٍؤد ؽٓؤف، ـَّؤف حلخوؤٕ اـنؤقاب، ؽؤال شؤؽ حلن اهلل طؤز 

ر ـؤؤف خوؤؤٕه،  ؤؤؾ ويؤؤٕجره حلجؤؤرًا وادؤؤدًا،  ؤؤذا اـؤؤذي ٔؤؤديـ اهلل  ؤؤف، ؤٌتؤؤل  ؤؤف وجؤؤؾ يًٌؤؤ

دالً  وحل دًا، وخالصٛ ذـؽ: حلٔف خالف إصؾ واـٍٙطدة، حلن اهلل ٓ يٖاخذ اإلًٔٙن 

ًٙ: يبثؤؤؾ  ؤؤذا ااؤؤديٝ اـنؤؤحٓح،  ؤؤذا  طؤؤىل لؤؤٙ حلخوؤؤٕ، و ٔؤؤ  طؤؤىل لؤؤٙ تيِؤؤده، و ٙٔٓؤؤ

 جقاب اـًٖال إول. ؽ ذا  يده؟

ده ذؿؤؤر شؤؤٓخ اإلسؤؤالم رمحؤؤف اهلل ل آؾتهؤؤٙء: ذؿؤؤر حلن اـرجؤؤؾ ؾؤؤد و يؤؤ لداخُؤؤٛ:

يثؤؤٙب طّؤؤؤد دهؤؤؤقره ل لقـؤؤؤد حلو  دطؤؤؤٛ طؤؤىل دًؤؤؤٚ ؾنؤؤؤده ؤٓتؤؤؤف، ؽؤؤؤ  تٍقـؤؤؤقن ل 

 ذـؽ؟

ًٙ  اـمؤؤٓخ: ًٙ، حلٔؤؤؤٜ ؾؤؤؤرحلت سؤؤؤٖآً تهؤؤؤِـ ؽروطؤؤؤ  ؤؤؤذا ـؤؤؤٓس سؤؤؤٖال،  ؤؤؤذا   يٍؤؤؤرحل نٌٔؤؤؤ
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 ؿث ة.

 حلي ٔيؿ. لداخُٛ:

 ؽيُؽ ؾٌزت ؾٌز اـًزٓن. اـمٓخ:

  يف ؾٌزت. لداخُٛ:

 يبٙذا ؾٌزت؟ اـمٓخ:

 طد  غ إول. لداخُٛ:

 ٔيقد  غ إول؟ لداخُٛ:

 ّٔؤؤٙ ؾُّؤؤٙ: سؤؤٖاـؽ إول تهؤؤِـ حلسؤؤئُٛ، ؽؤؤٙـٌرع إول أن حلطدتؤؤف طؤؤظ  اـمؤؤٓخ:

ًؤؤٖال إول حلٔؤؤف:  ؤؤؾ  ؤؤق بؤؤرج لؤؤـ حل ؤؤؾ اـوحلطوٓتؤؤؽ ا؛ؤؤقابأ ٕٔؤؤؽ  ّٓؤؤٜ طؤؤىل 

 ال إول.اـًّٛ وا؛ طٛ وحلسئُٛ ؿث ة جٙءت ل ٌٔس اـًٖ

 صٓٚ. لداخُٛ:

 ٔيؿ؟ اـمٓخ:

 أن  ؾ تريد ... أن؟ لداخُٛ:

 ييّل ل حلشٓٙء حلٜٔ أن ؾٌزت.. اـمٓخ:

 حلي ٔيؿ يٙ شٓخ ٔيؿ. لداخُٛ:

لؤؤؤٙ حلدري  ذا حلٔؤؤؤٜ اسؤؤؤتًّٜٓ طّْؤؤؤٙ ؽْؤؤؤذا شؤؤؤٕٔؽ، ـَؤؤؤـ حلٔؤؤؤٙ شؤؤؤٙطر  ٕٔؤؤؤؽ  اـمؤؤؤٓخ:

  حٙجٛ  غ  ٍٓٛ إسئُٛ.



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

705 

حل ؾ اـًّٛ،  ؾ  ذا اطتٍد اطتٍٙدًا ؼ  ٔيؿ، ؾُّٙ: لتك برج اـرجؾ لـ  لداخُٛ:

ًٙ يبؤؤٙ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ وـؤؤق ؿؤؤٙن ل ؽؤؤرع  اطتٍؤؤٙد ؿ، و ذا وؾؤؤع ل رء فٙـٌؤؤ

 وادد،  ؾ يوُؼ طُٓف حلٔف لٌتدع؟

 ؤٙه،  ؤذا سؤٖال لْؤؿ، ـَؤـ يَِؤـ حلن يٌْؤؿ جقا ؤف طؤىل وؤقء ا؛ؤقاب  اـمٓخ:

ب ؽٕخوؤؤٕ  ؤؤق ؽؤؤال طؤؤـ اـًؤؤٖال اـًؤؤٙ ؼ، ؽٍّؤؤقل:  ن ؿؤؤٙن ا تًؤؤك وجؤؤف ااؤؤؼ واـنؤؤقا

جيقز حلن يٍٙل:  ٔف ـٓس لـ حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ  ِجرد حلٔف وؾؤع ل خوؤٕ حلو ـٍّؤؾ 

 ؿ  جٙء ل سٖاـؽ: وؾع ل  دطٛ.

ؿث  ؿ  ييُؿ صؤالب اـيُؤؿ ؽهؤالً طؤـ حل ؤؾ اـيُؤؿ، ؿثؤ  لؤـ اـيُؤ ء يٍيؤقن ل 

 ٓ، ا؛قاب:اارام، وـَـ  ؾ يٍندون اارام؟ دٙشٙ ؿ، ؽْؾ يٕ ِقن  ذـؽ؟ 

ٓ ؽرق  ذًا  ع طٙ  يٍع ل استحالل لٙ درم اهلل  ٙجتْؤٙد  ؤق لؤٕجقر طُٓؤف، حلو  ؤع 

طٙ  نخر وؾع ل  دطٛ دون حلن يٍند ٙ، و ٔؤ  ؾنؤد اـًؤّٛ ؽٕخوٕ ؤٙ، ٓ ؽؤرق  ؤع 

 ذا و ذا، وـذـؽ ؽّحـ ٔمَق أن لـ  ذه اـثقرة اـتل  ؤٙرت ل اـًؤيقديٛ أن 

ؽؤؤْٓؿ لؤؤـ يىؤؤـ  ٕٔؤؤف خؤؤٙـػ حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ ل   ؤؤع حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ حلًٌٔؤؤْؿ، دٓؤؤٝ حلٔؤؤف ضْؤؤر

 يؤؤض ايبًؤؤٙلؾ، ؽٌؤؤدطقه وخرجؤؤقه طؤؤـ حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ، دًؤؤٌْؿ حلن يٍقـؤؤقا:  ٕٔؤؤف حلخوؤؤٕ 

حلوًٓ،  ؤؤؤؿ طُؤؤؤْٓؿ حلن يٍِٓؤؤؤقا ااجؤؤؤؤٛ لؤؤؤـ اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ، ولؤؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙن طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤؤُػ 

ًٙ، ؽْذا ـٓس لـ طٙدة حل ؾ اـًّٛ  ًٙ، حللٙ حلن يزيدوا ل اـٌرؾٛ ؽرؾٛ وخالؽ اـنٙـح  ٙٔٓ

 طؤؤٛ حل ؤؤدًا، ـؤؤذـؽ ؽؤؤال جيؤؤقز حلن يٌّؤؤذ لؤؤـ ؾؤؤد بوؤؤئ ل لًؤؤٕـٛ طؤؤىل اـتٌنؤؤٓؾ وا؛

اـًٙ ؼ، سؤقاء ؿٙٔؤٜ حلصؤُٓٛ حلو ؽرطٓؤٛ، ؿٙٔؤٜ طٍديؤٛ حلو ؽٍْٓؤٛ، ٓ جيؤقز حلن يهؤُؾ، 

 و ٔ  ييٙلؾ  ٙـذي  ق حلدًـ. ؼ ه.

و ذا  َـ حل ؾ اـًّٛ لـ  دهؤٙر ذـؤؽ اـمؤخص و ؾٙلؤٛ ااجؤٛ طُٓؤف  لداخُٛ:
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حل ؾ اـًّٛ، ولع ذـؽ حل ك اـرجقع  غ لٙ  ؿ طُٓف لـ ااؼ، ؽٓ  خٙـػ ؽٓف لّْٞ 

 ؽْؾ يٌدع حلو ٓ؟

ًٙ جقا ف لٌْقم،  ذا طٙٔد وحلس ؽَ  اـمٓخ: ع، حللٙ  ذا ؾٙل:   يىْر يل د  ٌَ ُٓ  ذا حليه

وجؤؤف اـنؤؤقاب ؽؤؤٓ  تٍقـؤؤقن:  ؤؤؾ  ؤؤق ييَؤؤس ذـؤؤؽ طُؤؤْٓؿ، و ؤؤق بوؤؤئْؿ  ؤؤدوره، 

 يًٌّؤل حلن ٔيتٍؤد حلّٔؤٙ طُِّؤٙ حلٔؤف اطتٍؤد ؽتٌٍك ايبًٕـٛ لًٕـٛ خالؽٓٛ  ّْٓؿ و ّٓؤف، وٓ

ًٙ، ـًؤؤّٙ ٔحؤؤـ ؿؤؤ  حلشؤؤٙر اـرسؤؤقل  ل ؾٌُؤؤف خؤؤالف لؤؤٙ يٌؤؤقح  ؤؤق  ًُؤؤٙٔف ؽَٓؤؤقن لّٙؽٍؤؤ

دٓؤؤؤّ  حلطُؤؤؤـ ذـؤؤؤؽ  ش ؤؤؤال شؤؤؤٍٍٜ طؤؤؤـ ؾٌُؤؤؤف»طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم ل ااؤؤؤديٝ اـنؤؤؤحٓح: 

ايبػك اـذي وؾع حتٜ ضب سٓػ ايبًُؿ، ؽٍؤٙل: حلشؤْد حلن ٓ  ـؤف  ٓ اهلل، ؽؤ  

ؽؤٕيـ حلٔؤٜ وؾؤقل: ٓ  ـؤف  ٓ اهلل، »وليروؽٛ اـٍنٛ، ؽٍؤٙل طُٓؤف اـًؤالم:   ٙٓه وؾتُف،

ًٙ لـ اـٍتؾ، ؽَٙن ؿاللف طُٓف اـًالم حلن  ؾٙل: يٙ رسقل اهلل، لٙ ؾٙهلٙ  ٓ تٍٓٛ حلو خقؽ

ًٙ  شؾٙل:  ال شٍٍٜ طـ ؾٌُف؟ و ق لػؤك، واـىؤٙ رة تمؤير  ؤال شؤؽ حلٔؤف ؾٙهلؤٙ خقؽؤ

ٓ  ـؤف  ٓ اهلل وحلن محِؤدًا رسؤقل اهلل، ويٍؤقل لـ اـٍتؾ، ؽ   ٙـّٙ  ٙيبًُؿ يمْد حلن 

 ٙـَتؤؤؤٙب و ٙـًؤؤؤّٛ ولؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح، ـَّؤؤؤف حلخوؤؤؤٕ ل لًؤؤؤٕـٛ وحلؾِٓؤؤؤٜ طُٓؤؤؤف 

ـٓس ؿؾ لـ جيٙدل يَقن طىل طُؤؿ،  فااجٛ، و ذا ٍٔقـف  فء لـ اـتحٌظأ ٕٔ

ـَّّٙ ٌٔرتض حلٔف ؽيالً حلؾِٜٓ طُٓف ااجٛ لؤـ طؤٙ  حلو لؤـ طُؤ ء حلؽٙوؤؾ، ـَّؤف لؤٙ 

ًٕ حلو حلخوؤؤٙء طؤؤىل بْؤؤرة لؤؤـ اؾ تّؤؤع هبؤؤٙ ؽحًؤؤٌٓف اهلل، وٓ جيؤؤقز ٔحؤؤـ حلن ًُٔؤؤٚ خوؤؤ

ًٙ ؽؤٓ  يتيُؤؼ  ٙـنؤالح واـوؤالح،  اـنقاب، إلر ل  ذه ايبًٕـٛ اـيُِٓٛ  ق  ٙلؤ

ؽال يَِـ يبًُؿ حلٓ يٍع ل فٙـٌٛ ذطٓٛ، حلي: ٓ د حلن يرتَٚ سٓئٛ حلو خوٓئؤٛ، 

ًٙ، ؽْؤؾ  ذا ر حليّؤٙ رجؤؤالً حلخوؤٕ خوٓئؤٛ لؤٙ، حلو ارتَؤؤٚ وؿؤؾ لّؤٙ خوؤٙء ؿؤ  ٔيُؤؤؿ بٓيؤ

  ً  لٙ ؾُّٙ: طّف ؽٙسؼ، ؾُّٙ طّف: ؽؤٙجر، وآ اـيؤربة  ؤ  يًُؤٚ؟  ؤ  يًُؤٚ، ؿؤذـؽ 
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.ًٙ  ايبًٕـٛ  ٙل

ًٙ ذؿر شٓخ اإلسالم رمحف اهلل تيٙغ ل اؾتهٙء اـقاط ايبًتٍٓؿ  لداخُٛ: صٌي

ؤحؤؤؤؤقه لؤؤؤؤـ ل فٙـٌؤؤؤؤٛ حل ؤؤؤؤؾ ا؛حؤؤؤؤٓؿ: حلن اـرجؤؤؤؤؾ ؾؤؤؤؤد  يؤؤؤؤ ل لّٙسؤؤؤؤٌٛ ؿِقـؤؤؤؤد 

اـٌؤؤدع، ويثؤؤٙب طؤؤىل دًؤؤؤـ ؾنؤؤده وطؤؤدم طُِؤؤؤف  ؤؤٕن ذـؤؤؽ إلؤؤؤر اـؤؤذي ديؤؤه حللؤؤؤر 

 ، ؽ  ؾقـَؿ ل ذـؽ؟¢فٙـػ يبٙ جٙء طـ اهلل ورسقـف 

ٓ شؤؤؽ حلن  ؤؤذا ؿؤؤالم رجؤؤؾ طؤؤٙ  ودًؤؤٌؽ حلن اـٍٙلؤؤؾ  ؤؤق شؤؤٓخ اإلسؤؤالم  اـمؤٓخ:

سٕؾقل ا ـ تِٓٓٛ ،  ق يٍقل: و ق ٓ ييُؿ، ؽْؾ ٍٔقل ـف: اطُؿ ؿؾ رء؟ ـَـ حلٔٙ 

ًٙ لـ لثؾ  ذه ايبقاوع، و ق ييُؿ حل ٙ  ًٙ نخر: جيقز ـًُُِؿ حلن  ي لقوي شٓئ

ًٙ، وٓ  يؤؤ ٙ لؤؤراءاة، و ٔؤؤ   لَُْؤؤٛ، وحل ؤؤٙ ؼؤؤ  لػؤؤوطٛ، ـَّؤؤف ٓ  يؤؤ ٙ تزـٌؤؤ

 ي ٙ ـَل يٌّف طىل طدم ذطٓتْٙ حلو  ذا   يتَِـ حلو يَِّؤف اـقوؤع اـيؤٙم لؤـ 

لؤؤٙ ؾؤؤد يٍؤؤع ل  ؤؤذا إلؤؤر، اؤؤٙ  ذا حلَٔؤؤره ٓ حلن يَّؤؤر حلصؤؤؾ  ؤؤذه اـٌدطؤؤٛ، ؽْؤؤق يَّؤؤر 

يرتتٚ طُٓؤف لًٌؤدة  ؤل حلؿؤرب لؤـ ايبنؤُحٛ اـتؤل  ؤق يٌّؤف طُْٓؤٙ ويؤذؿر اـّؤٙس هبؤٙ، 

ًٙ لؤؤؤؤـ اـٍٙطؤؤؤؤدة اـٌٍْٓؤؤؤؤٛ ايبيروؽؤؤؤؤٛ ـؤؤؤؤدى حل ؤؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؤؿ: حلن جُؤؤؤؤٚ  ًٙ أوالؾؤؤؤؤ  ؤؤؤؤذا صٌيؤؤؤؤ

ًٙ  ذا ؿٙٔؤٜ ايبًٌؤدة ايبىّؤقن وؾقطْؤٙ  ايبنُحٛ ؾٌؾ دؽع ايبًٌدة، واـيَس  ٙلؤ

حلؿثر لـ ايبنُحٛ اـتل يّمد ٙ، ؤحـ ٔيُؿ حلن اـٌّل اهلل طُٓف ونـف وسُؿ ؿٙن  ل 

 يؤؤؤ  ؤؤؤٙلع ايبػؤؤؤؿع ؤؤؤؤقادهيؿ، وٓ شؤؤؤؽ حلٔؤؤؤف ؿؤؤؤٙن يٍؤؤؤع ؽْٓؤؤؤٙ لَّؤؤؤرات ؿثؤؤؤ ة 

و ؤؤق ينؤؤظ ل ايبًؤؤجد ااؤؤرام ؿؤؤٙن  ¢وؿثؤؤ ة جؤؤدًا، ولؤؤـ لّؤؤٙ ٓ ييُؤؤؿ حلن اـٌّؤؤل 

و ؤؤق ينؤؤظ،  ¢ْؤؤره يؤؤٖذى وؿؤؤٙن يقوؤؤع اـًؤؤىل واـٍؤؤذى واـّجٙسؤؤٛ ر ؤؤ  طؤؤىل ض

ـَّف ؿٙن  ي ايبجٙـس ـٍٓقم  قاجٚ دطقهتؿ  غ اـتقدٓد ؿ   ؤق ليُؤقم لؤـ 

سؤؤ تف طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم، ـَّؤؤف  غ جٙٔؤؤٚ  ؤؤذا دٓؤؤّ  ؽؤؤتح اهلل ـؤؤف لَؤؤٛ ودخؤؤؾ 
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وصىل ل جؤقف اـَيٌؤٛ، وحلرادت اـًؤٓدة طٙلمؤٛ ريض اهلل تيؤٙغ طّْؤٙ حلن تٍتؤدي 

صظ ل ااجؤر، »يٌٛ، ؾٙل هلٙ طُٓف اـًالم:  ٌّْٓٙ وزوجْٙ ؽتنظ ل جقف اـَ

، شؽٗٔؤؤف لؤؤـ اـَيٌؤؤٛ و ن ؾقلؤؤؽ يبؤؤٙ ؾقؤؤت هبؤؤؿ اـٌٍّؤؤٛ حلخرجؤؤقا ااجؤؤر طؤؤـ اـَيٌؤؤٛ

وـؤؤؤقٓ حلن ؾقلؤؤؤؽ دؤؤؤديثل طْؤؤؤد  ٙـػؤؤؤك هلؤؤؤدلٜ »ؾؤؤؤٙل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم و ّؤؤؤٙ اـمؤؤؤٙ د: 

اـَيٌٛ وـٌّٓتْؤٙ طؤىل حلسؤٙس   ؤرا ٓؿ طُٓؤف اـًؤالم و؛يُؤٜ هلؤٙ  ؤٙ ع لؤع إرضأ 

ًٙ ي ًٙ برجقن لّف ٙ   .شدخُقن لّف و ٙ 

ؽؤؤٗذًا:  ؤؤق طُٓؤؤف اـًؤؤالم تؤؤرك اـَيٌؤؤٛ طؤؤىل اـؤؤٍّص اـؤؤذي جؤؤددت  ّؤؤٙءه اـيؤؤرب ل 

، شـؤؤؤقٓ حلن ؾقلؤؤؤؽ دؤؤؤديثل طْؤؤؤد  ٙـػؤؤؤك هلؤؤؤدلٜ اـَيٌؤؤؤٛ»ا؛ٙ ُٓؤؤؤٛ، يبؤؤؤٙذا؟ ؾؤؤؤٙل: 

ًٙ حلٔؤؤف ـؤؤق رحلوا اـرسؤؤقل طُٓؤؤف  خفؤؤ طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم لؤؤـ اـؤؤذيـ حلسؤؤُِقا دؤؤديث

ًٙ دتؤؤؤك  ٓؤؤؤٜ اهلل ااؤؤؤرام  دلؤؤؤف؟ة ؽؤؤؤٗذًا اـًؤؤؤالم  ؤؤؤدم اـَيٌؤؤؤٛ  ؤؤؤ ٙهة لؤؤؤٙ تؤؤؤرك ـّؤؤؤٙ شؤؤؤٓئ

اـرسقل طُٓف اـًالم ؾد سـ ـّٙ دَِٛ إلؤر  ؤٙيبيروف واـّْؤل طؤـ ايبَّؤر  ِثؤؾ 

  ذه اـَُِٛ اـوٌٓٛ.

ًٙ ؽٓؤؤف لَّؤؤر ؽٓؤؤف محؤؤدث ـَؤؤل ينؤؤُح ؽْؤؤؤق  ؽؤؤٗذا ديؤؤ رجؤؤؾ لمؤؤْدًا حلو لقوؤؤقط

ء طُٓؤف، ؽْؤق ؤٓتؤف ؿؤ  يٖجر طىل ذـؽ، حللٙ حلٔف ٓ ييُؿ حلٔف لَّر ومحؤدث ؽؤال ر

 ؾٙل شٓخ اإلسالم ا ـ تِٓٓٛ رمحف اهلل. حلضـ حلٔؽ حلخذت ا؛قاب وزيٙدة.

 ( 00: 01: 19/ 734) اهلدى والنور / 

 (  00: 16: 27/ 734) اهلدى والنور /
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 ِن اهلجس ٔالتخرٖس ٖهٌٕاُ  

 بعد إقاوٛ احلجٛ

ًِؤُؿ حلن تَؤقن إول ل لقوقع طٍٓدة اـقٓء واـرباء:  ؾ جيؤقز ـُ لداخُٛ:

طٍٓؤؤدة اـؤؤقٓء واـؤؤرباء طّؤؤده ضؤؤٙ رة ؾٌؤؤؾ ييّؤؤل:  ؾٙلؤؤٛ ااجؤؤٛ طؤؤىل اـمؤؤخص أخؤؤر 

 سقاء ؿٙن ؼ  لًُؿ حلو لـ ؼ  حل ؾ اـًّٛ حلو ييّل: لـ ايبّحرؽع  يض ...؟ 

 ذا رؽيٜ لؤـ ؿاللؤؽ اـؤقٓء واـؤرباء، تؤرى يًؤتٍٓؿ اـًؤٖال؟ ٕين حلرى  اـمٓخ:

 ذا رؽيّٙ ؿُِٛ اـقٓء واـرباء؟ حلٔف ٓ يقجد ارتٌٙط يًتٍٓؿ اـًٖال  

 ٓ لٙ يًتٍٓؿ. لداخُٛ:

ًٙ ـًُٖال، ٕن  ٙم سٖاـؽ.  اـمٓخ:  يبٙذا، حلٔٙ  ذًا ـًٜ ؽٙمه

 اـرباء..  ذًا: اـًٖال ؿٕٔف ؿٙن  نًٓٛ خٙصئٛ ٌٔل.. حلٔٙ حلؾند اـرباء  لداخُٛ:

ؿ دطّٙ ٔيٓد اـًٖال، لٙ  ق اـًٖال ؽؤٓ  يتيُؤؼ  ؤٙـرباء  ؤؾ جيؤقز ـًُِؤُ اـمٓخ:

 لٙذا؟ 

 حلن ييّل: حلن يٌدحل لـ شخص ..  لداخُٛ:

 أن ووح.  اـمٓخ:

لؤؤـ اـيِؤؤؾ إصؤؤؾ حلن يٌؤؤدحل لؤؤـ اـيِؤؤؾ ـَؤؤـ لؤؤـ شؤؤخص ييّؤؤل تُؤؤٌس  لداخُؤؤٛ:
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 هبذا اـيِؾ ؾٌؾ  ؾٙلٛ ااجٛ سقاء ؿٙن لـ ؼ  ايبًُِع حلو لـ ؼ  حل ؾ اـًّٛ. 

رى  ؤؤؤل أن ووؤؤؤح اـًؤؤؤٖال، اـؤؤؤرباء يَِؤؤؤـ حلن ٍٔؤؤؤٓؿ لٍٙلْؤؤؤٙ ـٌىؤؤؤٛ حلخؤؤؤ اـمؤؤؤٓخ:

حلووح ـٍُِنقد لـ اـًٖال  يد  ذا اـتقوٓح، ييّؤل:  لؤٙ ايبٍٙصيؤٛ و لؤٙ اهلجؤر، 

 صحٓح  ذا يٙ ترىة دتك حلليض ل اإلجٙ ٛ؟ 

 ايبٍٙصيٛ؟  لداخُٛ:

ٔيؿ، ييّل:  ؾ جيقز ـًُُِؿ حلن يٍٙصع اـَٙؽر وحلن ٓ يتيٙلؾ ليف وحلن  اـمٓخ:

يِؤؤؤؤؤؾ اـٓ يُتؤؤؤؤزم هيجؤؤؤؤره،  ؤؤؤؤؾ جيؤؤؤؤقز ـًُِؤؤؤؤؤُؿ حلن يٍؤؤؤؤٙصع ايبًؤؤؤؤُؿ اـٌٙسؤؤؤؤؤؼ اـؤؤؤؤذي 

  ٙإلسالم وحلن هيجره،  ذا  ق ايبٍنقد  ٙـًٖال حلم رء نخر؟ 

 .. اـتحذير، ييّل: لّف.  لداخُٛ:

 لٙذا؟  اـمٓخ:

 اـتحذير لّف ولـ دطقتف.  لداخُٛ:

اـتحذير لّف،  ذا اـتحذير لّؤف يالزلؤف ايبٍٙصيؤٛ واهلجؤر؟ ؾؤؾ:  ؤىل، حلو  اـمٓخ:

   د لـ تقوٓحف دتك ٔيرف ا؛قاب. يقاصُف  ؿ  ق  ذر لّف؟ ييّل: سٖال ٓ

 ... دتك حلؽْؿ ... لداخُٛ:

 حلؾقل: رجؾ  ذر اـّٙس طـ زيد لـ اـّٙس،  ؾ يقاصُف حلم يٍٙصيف؟  اـمٓخ:

 يٍٙصيف.  لداخُٛ:

صٓؤؤؤٚة  ذًا: يقجؤؤؤد تؤؤؤالزم، ل تؤؤؤالزم  ؤؤؤع إلؤؤؤريـ،  يؤؤؤد  ؤؤؤذا اـتقوؤؤؤٓح  اـمؤؤؤٓخ:

ٔحؤؤؤؤـ لؤؤؤؤـ  اـًؤؤؤؤٖال: إووؤؤؤؤح، حلؾؤؤؤؤقل أن حل َؤؤؤؤـ لؤؤؤؤـ اخلؤؤؤؤقض ل اإلجٙ ؤؤؤؤٛ طؤؤؤؤـ
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 لمَُتّٙ ل  ذا اـزلٙن حلّٔٙ ٔيٙـٞ إلقر  يقاصػ.

لؤؤؤـ اـمؤؤؤٌٙب اـٓؤؤؤقم ايبؤؤؤتحِس إلسؤؤؤاللف وديّؤؤؤف ييؤؤؤٙـٞ  اً ن ؿثؤؤؤ  حلردت حلن حلؾؤؤؤقل: 

 َٛ  يؤؤض ايبًؤؤٙلؾ اـٌٍْٓؤؤٛ اـدؾٍٓؤؤٛ ليٙ؛ؤؤٛ ؾٙلِؤؤٛ طؤؤىل اـيٙصٌؤؤٛ اإلسؤؤاللٓٛ.. ليٙ؛ؤؤ

ػ اـنٙـح، ؽٕٔٙ حلطتٍد حلن ؼ  لٍرؤٛ  ٙـيُؿ ايبًتّد  ٙـَتٙب واـًّٛ ولّْٞ اـًُ

لثؾ  ذا اـًؤٖال، حلي: اـتحؤذير.. ايبٍٙصيؤٛ.. اهلجؤر.. اـؤقٓء.. اـؤرباء..  ؤذه حللؤقر 

 :ًٙ  ٔ  تتيُؼ  ِجتِع  ساللل ؾقي  ٗلَٙٔف حلن  ٍؼ حلوًٓ: لثؾ  ذه إلقر، و ٙٔٓؤ

  ٗلَٙٔف حلن يًتثِر  ِراهتٙ اـٓٙٔيٛ واـّٙوجٛ.

رتن ليؤؤف ايبٍٙصيؤؤٛ واهلجؤؤر ل  ؤؤذا ؽؤؤٙٔن: اـتحؤؤذير ـؤؤٓس لؤؤـ اـيؤؤوري حلن يٍؤؤ

ًٙ ؽؤؤؤٕٙلقر  ؤؤؤذه ؿُْؤؤؤٙ جيؤؤؤٚ حلن  ًٙ اـؤؤؤزلـ، حللؤؤؤٙ دٓؤؤؤّ  يَؤؤؤقن  تِيّؤؤؤٙ  تِيؤؤؤ  سؤؤؤاللٓ

تَقن  تِيٛ، اـٓقم لثالً لثٙل واوح جدًا، ايبًُؿ اـذي ٓ  ٙؽظ طىل اـنالة 

 ع اـرجؾ و ع اـٌَر ترك »اـذي يندق طُٓف ااديٝ اـذي حلوردتف ل سٖاـؽ: 

ًٙ اـتيٌؤؤ  اـنؤؤحٓح  شتؤؤرك اـنؤؤالة ؽٍؤؤد ؿٌؤؤراـنؤؤالة ؽِؤؤـ   ؤؤذا اـرجؤؤؾ ؿؤؤ  ؾُؤؤٜ نٌٔؤؤ

ٔؤؤف ؽٙسؤؤؼ،  ؤؤذا  ن   يَؤؤـ ؿؤؤٙؽرًا لرتؤؤدًا طؤؤـ ديّؤؤف، وٓ  اـػؤؤطل ل دٍؤؤف حلن يٍؤؤٙل: 

يٍؤؤٙل  ٓ لؤؤـ  ؤؤٙب تّيؤؤٓؿ إـٌؤؤٙظ حلٔؤؤف ؼؤؤ  لُتؤؤزم،  ؤؤذا ؽٙسؤؤؼ، صٓؤؤٚة وذاك اـَؤؤٙؽر 

 حلن ٔؤؤتَُؿ طِؤؤـ  ؤؤق حلؽًؤؤؼ لّؤؤف،  ذًا ٔحؤؤـ ٔؤؤتَُؿ طؤؤـ  ؤؤذا  ؤؤؿ ؾؤؤد َٔؤؤقن  حٙجؤؤٛ  غ

 حلؽًؼ لّف و ق اـَٙؽر.

 ؤؤذا ايبًؤؤُؿ اـتؤؤٙرك ـُنؤؤالة اخلؤؤٙرج طؤؤـ صٙطؤؤٛ اهلل ؽْٓؤؤٙ، وـؤؤذـؽ يًؤؤتحؼ اسؤؤؿ 

ًٙ لٍٙصيتؤف  ؤذا  اـٌٙسؼ، ـق حلّٔٙ دذرٔٙ اـّٙس لّف ور وّٙ لع اـتحذير لّف لٙ ؾُٜ نٌٔ

ٙظ اـتحذير و ذه ايبٍٙصيٛ و ذا اهلجر ٓ يثِر اـثِرة ايبرجقة لؤـ ؿؤؾ  ؤذه إـٌؤ

اـثال ٛ: اـتحذير.. ايبٍٙصيٛ.. اهلجر، يبٙذا؟ ٕٔؤؽ  ن حلٔؤٜ ؾٙصيتؤف وجؤد طػؤات 
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ًٙ لّؤؤف وـؤؤٓس  لؤؤـ حللثٙـؤؤؽ يقاصؤؤُقٔف، وـؤؤذـؽ سؤؤتّيَس اـٍهؤؤٓٛ ؽتنؤؤٌح حلٔؤؤٜ لٍٙصيؤؤ

ًٙ لّؽ، ودّٓئذٍ ِ لٙ ؽٙلدة لٍٙصيتؽ  يٙه؟ة   ق لٍٙصي

اـًؤقريٛ تٍؤقل: ؾ سقري وـف لثؾ حلو لثٓؾ ـف  ّٙ، ـَؤـ اـيٌؤٙرة ثَ َِ رين  ِ ؿ  ذَ  ذا يُ 

ًٙ ـُنؤؤالة تؤؤٙب  غ اهلل وحلٔؤؤٙب، وٕول لؤؤرة يؤؤذ ٚ  غ   ًٙ تٙرؿؤؤ  ؤؤؿ زطِؤؤقا حلن ؽٙسؤؤٍ

ًٙ ؽٍٓؤؤقل: حلٔؤؤٜ لُ  ؤؤ ايبًؤؤجد ـٓنؤؤظ ؽٓجؤؤده لًٍُؤؤ ًٙ  ؤؤذا َ  ًَ ر وحلٔؤؤٙ لٌوؤؤؾ، لٌْؤؤقم صٌيؤؤ

 ايبثٙل.

صٓؤؤؤؤٚة ؿؤؤؤؤذـؽ ـًؤؤؤؤٙن دؤؤؤؤٙل  ؤؤؤؤذا اـٌٙسؤؤؤؤؼ اـٓؤؤؤؤقم اـتؤؤؤؤٙرك ـُنؤؤؤؤالة  ذا حلردت حلٔؤؤؤؤٜ 

لّف.. ٓ يٌٙيل  ؽ، يٍقل ـًٙن دٙـف: حلٜٔ لًؤَر وحلٔؤٙ   جره.. لٍٙصيتف.. اـتحذير

 لٌوؾ، حلٜٔ لٍٙصع وحلٔٙ حلؾوع لّؽ وحل يد طّؽ و َذا.

خالصؤٛ  ؤذا اـَؤالم: حلن لٌؤدحل ايبٍٙصيؤؤٛ اـٓؤقم واهلجؤر ؼؤ  واردأ ّٕٔؤٙ ل زلؤؤـ 

ويػ ايبًُِع، و ذه اـرا وٛ اـتل يؤر وْؿ اإلسؤالم اـنؤحٓح ايبتِثؤؾ ل ؾقـؤف 

لثؤؾ ايبؤٖلّع ل تؤقادد ؿ وتؤرامحْؿ ؿِثؤؾ »ديٝ اـنحٓح: طُٓف اـًالم ل اا

 شا؛ًؤؤد اـقادؤؤد،  ذا اشؤؤتَك لّؤؤف طهؤؤق تؤؤداطك ـؤؤف سؤؤٙلر ا؛ًؤؤد  ؤؤٙاِك واـًؤؤْر

ايبًؤؤُِقن اـٓؤؤقم ـًٓؤؤقا ؿؤؤذـؽ، وـؤؤذـؽ ؽُؤؤٓس طّؤؤدٔٙ اـٓؤؤقم وسؤؤُٓٛ يًٌّؤؤل آطؤؤت د 

آطؤؤت د طؤؤىل ؾقـؤؤف ر اـٓؤؤقم  ٓ ل ثَؤؤ يْ ٌَ ع وايبُ ز  قَ شؤؤِؾ  ؤؤذا اـتٌؤؤرق ايبُؤؤ  طُْٓؤؤٙ ل َ   

َل ﴿طز وجؾ:  تِل  ِؤ ـ  ِٛ َوَجِٙدهْلُْؿ  ِؤٙ َّ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَى َِ َْ

َؽ  ِْٙاِ اْدُع  َِغ َسٌِِٓؾ َر  

ـُ  ًَ   ذه  ل اـقسُٓٛ اـتل يًٌّل أن حلن ٔيتِد طُْٓٙ. [125]النحل:﴾حَلْد

ًٙ طؤؤـ اـٍٓؤؤٙم  ؤؤٌيض لؤؤٙ ؽؤؤرض اهلل طؤؤىل  ًٙ ليروؤؤ ًٙ ؽٙسؤؤٍ ايبًؤؤُؿ ؽؤؤٗذا رحليّؤؤٙ شخنؤؤ

ًٙ حلو حلشخٙصؤؤ  ؤؤؿ ٓ ًٔؤؤتوٓع حلن  ًٙ ؽّيىؤؤف ؤؤؤذؿره ؤرتؽؤؤؼ  ؤؤف، ؿؤؤذـؽ  ذا رحليّؤؤٙ شخنؤؤ
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 ؤؤؿ ؽًؤؤٙقأ ٕ ؤؤؿ ٌٔؤؤرتض حلن  ؤؤٙؽىقن طؤؤىل اـٌؤؤرالض ايبيروؽؤؤٛ ؽروؤؤٓتْٙ  ٍٔؤؤقل 

ٔؤف لؤـ ايبيُؤقم لؤـ  ووجقهبٙ طّد ايبًُِع ؿٙؽٛ، حلي:  ل لؤـ اـًٍؤؿ اـؤذي يٍؤٙل 

ِثؤؤؾ  ؤؤذه اـٌؤؤرالض ٓ بُؤؤقن هبؤؤٙ اـؤؤديـ  ٙـيؤؤورة، ؽٍؤؤد ٔجؤؤد حلشؤؤخٙص يٍقلؤؤقن  

 حٓؤؤؤٝ حلن لثؤؤؤٙ رهتؿ طؤؤؤىل  ؤؤؤذه اـٌؤؤؤرالض حتؤؤؤقل  ّّٓؤؤؤٙ و ؤؤؤع  صؤؤؤالق ؿُِؤؤؤٛ اـًٌؤؤؤؤؼ 

 طُْٓؿ،  ٙم؟

صٓؤؤؤؤؤٚة وـَؤؤؤؤؤـ لؤؤؤؤؤع ذـؤؤؤؤؤؽ يَِؤؤؤؤؤـ حلن يَؤؤؤؤؤقن ل  ؤؤؤؤؤٖٓء أحؤؤؤؤؤراف طؤؤؤؤؤـ اـيٍٓؤؤؤؤؤدة 

 ٙ ءاـنؤؤحٓحٛ ل لَؤؤٙن لؤؤٙ حلو طٍٙلؤؤد ؿثؤؤ ة اَؤؤـ  ؤؤذا، ؿؤؤٙـٌرق اـتؤؤل ًٔؤؤِع حلسؤؤ 

رق واـتؤؤؤؤٙريخ وٓ ٔجؤؤؤؤد هلؤؤؤؤٙ ذؿؤؤؤؤرًا ؿٕسؤؤؤؤ ء ل طقؤؤؤؤٔٙ اـٓؤؤؤؤقم لًؤؤؤؤجُٛ ل ؿتؤؤؤؤٚ اـٌؤؤؤؤ

ااؤؤؤٙض ـَؤؤؤـ ٔجؤؤؤد هلؤؤؤٙ حل ؤؤؤرًا ل واؾؤؤؤع ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ ا؛ طؤؤؤٙت اإلسؤؤؤاللٓٛ حلو إؽؤؤؤراد 

ايبًؤؤُِٛ، ايبيتزـؤؤٛ لؤؤثالً.. ا؛ربيؤؤٛ.. اـٍدريؤؤٛ.. اخلؤؤقارج..  غ نخؤؤره،  ؤؤذه اـٌؤؤرق 

د ؿؤؤؤؤٙن يقجؤؤؤؤد ؽْٓؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤـ أحؤؤؤؤرف طؤؤؤؤـ اـًؤؤؤؤّٛ ل اـيٍٓؤؤؤؤدة لؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤق ليتؤؤؤؤرب لؤؤؤؤـ اـيٌؤؤؤؤٙ

اـنٙاع، لع ذـؽ ؽْؤق لؤـ اـهؤٙـع لثؤؾ طِؤر  ؤـ طٌٓؤد ايبيتؤزيل  ؤذا ييؤب  ؤف 

ايبثؤؤؾ ل صؤؤالدف وتٍؤؤقاه وـَّؤؤف ؿؤؤٙن  ِؤؤؾ لؤؤذ ٚ آطتؤؤزال، ؽْؤؤذا ٓ يٍؤؤٙل طّؤؤف 

 ٔف وٙل طـ اـيٍٓدة اـنحٓحٛ. ؽٙسؼ ـَـ يٍٙل طّف 

و ذا اـّقع اـٓقم ـف وجؤقد ل إرض ايبًؤُِٛ، و ن ؿؤٙن ـؤٓس  ّؤٙك صٙلٌؤٛ حلو 

ٙطٛ يٍقـقن ٔحـ ليتزـؤٛ، حلٔؤٙ   حلسؤِع  ٓ  رجؤؾ وادؤد ييُّْؤٙ س ؤٛ ل  ؤذا ب

اـٌُد حللٙم اـّٙس يٍقل حلٔٙ: ليتزيل، يٍقهلٙ سادٛ: حلٔٙ ليتزيل، وؽيالً  ق ليتزيل 

 وحلوؾ لـ ذـؽ، وـًّٙ أن ل صدده.

ًٙ جيٚ حلن ٔرتؽؼ هبؿ وحلن ٍٔٓؿ ااجٛ طُْٓؿ  ؽٙـمٙ د: لثؾ  ٖٓء اـهٙـع حليه

، ولؤؤؤؤـ حلؾؤؤؤؤقال اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح وإلِؤؤؤؤٛ ¢تؤؤؤؤٙب اهلل، ولؤؤؤؤـ سؤؤؤؤّٛ رسؤؤؤؤقل اهلل لؤؤؤؤـ ؿ



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

733 

ايبجتْؤؤديـ،  َؤؤذا جيؤؤٚ حلن يَؤؤقن لقؾٌّؤؤٙ لؤؤـ ايبّحؤؤرؽع طؤؤـ اإلسؤؤالم  لؤؤٙ طِؤؤالً 

و لؤؤؤٙ ؽَؤؤؤرًا، ـؤؤؤريث  يتٍؤؤؤقى ايبًؤؤؤُِقن وينؤؤؤ  هلؤؤؤؿ صؤؤؤقـٛ ودوـؤؤؤٛ، ؽحّٓئؤؤؤٍذ  ؤؤؤٖٓء 

حلو وؤالل دؤع  دّٓ  يًٌُقن اإلسؤالم اـنؤحٓح  ؤؿ ٓ يرتؤدطقن طؤ   ؤؿ لؤـ ؽًؤؼ

ذاك هلؤؤؿ دَؤؤؿ نخؤؤر،  ؤؤذا ااَؤؤؿ ٓ يتيُؤؤؼ  ٌؤؤرد لؤؤـ حلؽؤؤراد ايبًؤؤُِع اـنؤؤٙاع، 

ًٙ  ن شؤٙء اهلل، ـيؤظ حلجٌتؤؽ  و ٔ  يتيُؼ  ٙاٙؿؿ ايبًُؿ و ذا طًك حلن يَقن ؾريٌؤ

 طـ سٖاـؽ؟ 

 ٔيؿ، تتِٛ لٙذا.. ؿذـؽ ؼ  ايبًُِع؟ لداخُٛ:

 ٔيؿ، ؿذـؽ  ال شؽ.  اـمٓخ:

 ّنٙرى  غ نخره. اـْٓقد واـ لداخُٛ:

اـٓؤؤؤقم لؤؤؤع إسؤؤؤػ يؤؤؤٙ حلخؤؤؤل ووؤؤؤع ايبًؤؤؤُِع ووؤؤؤع خوؤؤؤ  جؤؤؤدًا، اـٓؤؤؤقم  اـمؤؤؤٓخ:

اـّنٙرى  ؾ واـْٓقد  ؾ وايبجؤقس ييٓمؤقن ل اـؤقصـ اإلسؤاللل  ٙسؤؿ لؤقاصّع 

وٓ يٌؤؤؤؤرق ااَؤؤؤؤؿ ااؤؤؤؤٙؿؿ  ؤؤؤؤع لًؤؤؤؤُؿ و ؤؤؤؤع ؼؤؤؤؤ  لًؤؤؤؤُؿ، وؿُْؤؤؤؤؿ يمؤؤؤؤُِْؿ ؿُِؤؤؤؤٛ 

ُؾ ايبُْ ﴿لقاصـ، ور ّٙ طز وجؾ يٍقل:  ٙيبُْْجِرِلَع حَلَؽَّْجيَؤ َع ؿَؤ ِِ ُِ ْؿ َؿْٓؤَػ *  ًْؤ َُؤ ـَ  ٙ لَؤ

قنَ  ُِ َُ ـذـؽ  ذا ايبجتِع اـذي  ُغ  ف اـًٌٙد  غ  ذه ايبرتٌٛ  [35 - 36 ]القلم﴾حَتْ

ٓ جيؤؤؤقز ـٌؤؤؤرد لؤؤؤـ حلؽؤؤؤراد ايبًؤؤؤُِع اـنؤؤؤٙاع اـيؤؤؤٙلُع  يُِْؤؤؤؿ حلن جيؤؤؤٙهبقا  ؤؤؤذا 

يَِـ حلن تٍْر و ؤل  ايبجتِع  ٍقة سٓرتاجع  يد ٙ اـٍٍْرى، و ٔ   ٙـٍقة اـتل ٓ

 ؾقة ااجٛ واـٌٓٙن، ؼ ه. 

 ؿذـؽ تتِٛ يٙ شٓخ، ييّل: شٌٍٛ ايبًُؿ طُٓف ؾٌؾ ييّل  ؾٙلٛ.  لداخُٛ:

ِٛ ﴿ ؤؤق  ؤؤذا ؿؤؤؾ  ؤؤذا.. ييّؤؤل:  اـمؤؤٓخ: ِٛ َوايبَْْقِطَىؤؤ ؤؤ َِ َْ
ؤؤَؽ  ِْٙاِ ٌِِٓؾ َر   اْدُع  َِغ َسؤؤ
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 ِٛ َّ ؤؤ ًَ سؤؤٌٛ: ؿثؤؤ  لؤؤـ  خقأّؤؤٙ  ؤؤق  ؤؤذا ليّؤؤٙه، وحلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل هبؤؤذه ايبّٙ [125]النحررل:﴾اْاَ

ايبتحًِؤؤؤؤؤؤع ـ سؤؤؤؤؤؤالم اـنؤؤؤؤؤؤحٓح يّىؤؤؤؤؤؤرون  غ ايبًؤؤؤؤؤؤُِع أخؤؤؤؤؤؤريـ ايبّحؤؤؤؤؤؤرؽع 

 جُْْؿ طـ اـَتٙب واـًّٛ ٔىرة ازدراء وادتٍٙر ودٍؤد و ًؤض دؽؤع، لؤثالً: ؿثؤ  

لؤؤـ ايبمؤؤٙيخ جيٓؤؤزون آسؤؤتًٙ ٛ  ٕٙوـٓؤؤٙء واـنؤؤٙاع، جيٓؤؤزون لؤؤٙ دون ذـؤؤؽ لؤؤـ 

ٙيبع، جيٓؤؤزون اـؤؤؤرتدد  غ ؾٌؤؤؤقر ؿ واـتؤؤؤربك  ؤؤٙب حلوغ اـتقسؤؤؤؾ هبؤؤؤؿ دون رب اـيؤؤؤ

  ٙإلتٓٙن  ـْٓؿ و غ نخره.

وصّػ نخر  رلقن اتٌٙع اـَتٙب واـًّٛ  حجٛ حلن اـيٙلٛ ٓ يٌِْقن اـَتٙب 

واـًؤؤّٛ، ويقجٌؤؤقن طُؤؤْٓؿ اـتٍُٓؤؤد، ؽَٓؤؤقن لقؾؤؤػ أخؤؤريـ اـؤؤذيـ  ؤؤؿ ليّؤؤٙ طؤؤىل 

ـؤؤًٌض اـمؤؤديد اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ ولؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح ليؤؤٙداة  ؤؤٖٓء و ًهؤؤْؿ ا

ٔف ٓ يَِـ حلن يُتٍل  ذا لع  ذا،  ذا خوٕ، حلٔٙ حلؾقل:  ؤٖٓء.. وٓ حلتؤقرع   حٓٝ 

لؤؤؤؤـ حلن حلسؤؤؤؤِْٓؿ  ٙسؤؤؤؤِْؿ  ؤؤؤؤٖٓء وؤؤؤؤٙـقن طؤؤؤؤـ ااؤؤؤؤؼ وٓ  شؤؤؤؤَٙل ل  صؤؤؤؤالق  ؤؤؤؤذا 

ًٙ دع حلؾقل   ؿ وٙـقن طـ ااؼ، ؽٗن اهلل طز وجؾ حلصُؼ طىل ٌٔٓف  اـتيٌ   ساللٓ

ٓ  ﴿ٔؤؤؤؤزول اـؤؤؤؤقدل طُٓؤؤؤؤف يٍؤؤؤؤقل: طُٓؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤالم حلٔؤؤؤؤف دٓؤؤؤؤّ  ؿؤؤؤؤٙن ؾٌؤؤؤؤؾ  ٙ َدَك َوؤؤؤؤ َوَوَجؤؤؤؤ

َدى َْؤ ؽؤٗذًا:  ؤٖٓء اـؤذيـ بؤٙـٌقن اـَتؤٙب واـًؤّٛ ؽْؤؿ  ؤال شؤؽ  ؤؿ  [6]الضحى:﴾َؽ

وٙـقن، حلردت حلن حلؾقل: لٙ دالقا ؿذـؽ ؽْؤؿ لؤرى جيؤٚ حلن ٔمؤٌؼ طُؤْٓؿ، وحلن 

ؤؤؤؤ ﴿ٔيؤؤؤؤٙلُْؿ  ؤؤؤؤٙـرؽؼ ؤؤؤؤؤدطق ؿ ؿؤؤؤؤ  جؤؤؤؤٙء ل أيؤؤؤؤٛ اـًؤؤؤؤٙ ٍٛ:  ٌِِٓؾ َر   َؽ اْدُع  َِغ َسؤؤؤؤ

ـُ  ًَ تِل ِ َل حَلْد ـ   َوَجِٙدهْلُْؿ  ِٙ
ِٛ َّ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَى َِ َْ

 .[125]النحل:﴾ ِْٙاِ

وٓ ٔؤؤؤؤزال ل  ؤؤؤؤذا ايبقؾؤؤؤؤػ دتؤؤؤؤك يتٌؤؤؤؤع ـّؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤـ حلدؤؤؤؤد ؿ حلٔؤؤؤؤف لَؤؤؤؤٙ ر وجيحؤؤؤؤد 

ًٙ دّٓذاك يٕيت  ّؤٙ ؾؤقل ر ّؤٙ طؤز وجؤؾ:  ااٍٙلؼ، وحلن اـرؽؼ واـُع ليف ٓ يٌٓد شٓئ

ـِ اْ؛َ ﴿   ٙت اـًٖال اـذي  يده.  [144]األعراف:﴾ِٙ ُِعَ َوحَلْطِرْض َط
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ًٙ  لداخُٛ: حلؾند يٙ شٓخ أن دتك ّٔتٍؤؾ  غ اـًؤٖال اـثؤٙينأ ٕٔؤف لٌّنؤؾ  ٙلؤ

 ًٙ طـ إول،  ؾ  ؤذا  ٙـًّؤٌٛ ـُج طؤٛ ؿَؤؾ حلم ؽؤردًا ؽؤردًا،  ذا  ؤؿ تٌؤع حل ؤؿ بٓيؤ

َؤؤقن  ؤؤذا اـتوٌٓؤؤؤؼ بٙطؤؤٛ حلو صٙلٌؤؤٛ حلو ؿؤؤذا لَؤؤٙ ريـ،  ؤؤؾ  ذا ؾٙ ُؤؤٜ ؽؤؤردًا ؽؤؤردًا، ي

 طىل لًتقى اـٌرد؟ 

ٓ، لٙ يوٌؼ طىل ا؛ طٛ ٓ يوٌؼ طىل اـٌؤرد، ٔحؤـ ٍٔؤقل لؤثالً:  يؤض  اـمٓخ:

إدؤؤزاب ايبقجؤؤقدة اـٓؤؤقم طؤؤىل إرض اإلسؤؤاللٓٛ لؤؤع إسؤؤػ ٓ شؤؤؽ حلن ٔىٙلْؤؤٙ 

وؾٙٔق ٙ ؿٙؽر، ؿحزب اـٌيٝ لثالً واازب اـمٓقطل، ٓ شؽ حلن  ؤذه اـؤّىؿ  ؤل 

ًٙ ؽْق ؿٙؽر، ـَّّٙ ٔحـ ٔيرف لؤـ دٓؤٝ اـقاؾؤع ؿٙؽرة، وحلن لـ  يتٌّك  ذا اـّىٙم ديّ

ل ؿثؤؤ  لؤؤـ اـؤؤٌالد اإلسؤؤاللٓٛ خٙصؤؤٛ سؤؤقريٙ لؤؤثالً، حلن ؿثؤؤ ًا اؤؤـ ؿؤؤٙٔقا يّتِؤؤقن  غ 

قن وؿؤؤٙٔقا ينؤؤقلقن و ؤؤٙؽىقن طؤؤىل اـٌؤؤرالض محٙؽىؤؤٛ ؿٙلُؤؤٛ، ُ  َنؤؤ اـٌيؤؤٝ ؿؤؤٙٔقا يُ 

ااؤؤؤزب ؾؤؤؤٙـقا و ؤؤؤؿ لٌوُؤؤؤقن ل  روا لؤؤؤـ آٔؤؤؤت ء يبثؤؤؤؾ  ؤؤؤذاذ  روا وَدؤؤؤ ؿِؤؤؤ ؽؤؤؤٗذا لؤؤؤٙ ذُ 

ؾقهلؿ: وـَّّٙ ٌْٔؿ حل ؿ ٓ يتٌّقن اـٌيٝ  ديؾ اإلسالمأ ٕ ؿ يٍقـؤقن: يؤٙ حلخؤلة 

ًٙ ل  لٙذا ٌٔيؾ ٔريد حلن ٔيؤٓش، ؽِثؤؾ  ؤذا ؿِثؤؾ حلي ؽٙسؤؼ نخؤر يرتَؤٚ حللؤرًا محرلؤ

 سٌٓؾ اـيٓش.. ل سٌٓؾ حتنٓؾ اـرزق.

ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ ايبًؤؤؤُِع اـٓؤؤؤقم ولؤؤؤٙ حلؿثؤؤؤر اـنؤؤؤّٙلع وايبْؤؤؤـ واـتجؤؤؤٙرة اـتؤؤؤل يتيٙصٙ ؤؤؤٙ 

رهتؿ وؾُؤٜ هلؤؿ  ؤذا دؤرام و ؤذا دؤرام، يٍؤقل ـؤؽ: يؤٙ ؿ ؤ وؽْٓٙ محرلٙت، ؽؤٗذا لؤٙ ذَ 

حلخؤؤلة لؤؤٙذا ٌٔيؤؤؾ، واـوٓؤؤٚ لؤؤّْؿ يٍؤؤقل ـؤؤؽ: واهلل حلٔؤؤٙ حلؽَؤؤر حلن حلدنؤؤؾ طؤؤىل رء 

حلستِر ؽؤٓ  حلٔؤٙ ؽٓؤف و َؤذا،  ؤذا  طِؾ نخر يَقن ييّل: لػوع  غ دع يتٓن يل

 ّىٙم ولـ يتٌّك اـّىٙم طٍٓدًة.اـجيقز تٌَ  ؿ ؿ  ٌَٔر ؿُف يدل حلن  ٖٓء ٓ 

ـؤؤؤذـؽ ؽٍؤؤؤد يقجؤؤؤد حلؽؤؤؤراد ل لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذه إدؤؤؤزاب  ؤؤؤؿ ؽيؤؤؤالً ؿٌؤؤؤٙرأ ٕ ؤؤؤؿ تٌّؤؤؤقا 
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ٔىؤؤٙلْؿ  ؤؤديؾ اإلسؤؤالم، ويقجؤؤد ؽؤؤْٓؿ حلؽؤؤراد ـًٓؤؤقا ؿؤؤذـؽ، و ٔؤؤ  ؿؤؤ  ض ؤؤٜ لؤؤثالً 

ًٙ حلٔف يتخذ ذـؽ وسُٓٛ ـُيٓش، ٓ حلطّل: حلن  ذه وسُٓٛ جٙلزة ـَـ حل طّل: حلٔف لٙ نٌٔ

ًٙ وؽَؤؤرًا ؽؤؤال جيؤؤقز حلن ييٙلؤؤؾ ؿؤؤ  ييٙلؤؤؾ اـّىؤؤٙم ًٌٔؤؤف  دام حلٔؤؤف ٓ يتٌّؤؤٙه طٍٓؤؤدة ؤىٙلؤؤ

 ولـ يتٌّٙه طـ طٍٓدة.

 (  00: 11: 32/ 735) اهلدى والنور /

 (  00: 18: 32/ 735) اهلدى والنور /

 (  00: 32: 30/ 735) اهلدى والنور /
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 ضٕابط التبدٖع

حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ ويًؤؤ  طؤؤىل لّْجْؤؤٙ، وطؤؤرف  دؽٙطؤؤف ايبٍُؤؤل: رجؤؤؾ حلصؤؤقـف حلصؤؤقل 

ًٙ  يض إخوٙء ايبّْجٓٛأ ؽْؤؾ  ؤذر  طّْٙ، وخدلتف يبّْجْؿ، وتندر لّف حلدٓٙٔ

 لّف  مخنف حلم  تٌٓع حلخوٙلف؟

 إخرى وـًٜٓ إوغ. اـمٓخ:

 ( 00:  36:  08/ 751) اهلدى والنور/
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 حهي قٕه وَ ٖكٕه ضمف٘ 

 العكٗدٚ إخٕاٌ٘ املٍّج

لؤؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤؤدى اسؤؤؤؤؤتٍٙلٛ ؾؤؤؤؤؤقل: ؽؤؤؤؤؤالن سؤؤؤؤؤٌُل اـيٍٓؤؤؤؤؤدة وـَّؤؤؤؤؤف طؤؤؤؤؤىل لؤؤؤؤؤّْٞ  ايبٍُؤؤؤؤؤل:

اإلخؤقان، ؽْؤؤؾ ايبؤؤّْٞ ـؤؤٓس لؤؤـ اـيٍٓؤؤدة؟ و ؤؾ طْؤؤد  ؤؤذا اـتًٍؤؤٓؿ طّؤؤد اـًؤؤُػ حلو 

 وجد رجؾ سٌُل ايبيتٍد وـٓس  ًٌُل ايبّْٞ؟

ًٙ، ـَؤؤـ سؤؤَٓقن  اـمؤؤٓخ: ًٙ سؤؤٌُٓ ٓ يٌرتؾؤؤٙن يؤؤٙ حلخؤؤل، وٓ يَِؤؤـ حلن يَؤؤقن  خقأٓؤؤ

 ًٙ ًٙ ل  يٍض و خقأٓ ًٙ ل  يؤض، حللؤٙ حلن  سٌُٓ ًٙ ل  يض وسٌُٓ ل  يض، حلو  خقأٓ

ًٙ طؤؤؤؤىل لؤؤؤؤٙ ؿؤؤؤؤٙن طُٓؤؤؤؤف حلصؤؤؤؤحٙب اـرسؤؤؤؤقل طُٓؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤالم لثؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤذا حللؤؤؤؤر  يَؤؤؤؤقن سؤؤؤؤٌُٓ

لًؤؤؤتحٓؾ ا؛ِؤؤؤع  ٓؤؤؤّْ ، اإلخؤؤؤقان ايبًؤؤؤُِقن دطؤؤؤٙة، صٓؤؤؤٚ  ذا لؤؤؤٙذا يؤؤؤدطقن،  ؤؤؤؾ 

ًٙ،  ؤؾ  ؤق يؤدطق ًٙ سؤٌُٓ  يدطقن  غ دطقة اـًُػ اـنٙـح، ييّؤل  ذا تنؤقرٔٙ  خقأٓؤ

ًٙ، ـَؤؤـ ل جٙٔؤؤٚ يَؤؤقن  ا؛ؤؤقاب: غ اـؤؤدطقة اـًؤؤٌُٓٛ؟  ٓ، ؽؤؤٗذًا  ؤؤذا ـؤؤٓس سؤؤٌُٓ

 ؿذـؽ، ول جٙٔٚ نخر يَقن ـٓس ؿذـؽ.

 ايبٍُل: لٙ  ق اـٌرق؟

 اتنُٜ  َؿ طىل اـتٌُقن. لداخُٛ:

 نه. اـمٓخ:

 ايبٍُل: سٕـتؽ.
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  يف. اـمٓخ:

ٌل ايبٍُؤؤؤؤؤل: ؽٍُؤؤؤؤؤٜ يل: ٓ هيِّؤؤؤؤؤؽ حلوـئؤؤؤؤؤؽ اـؤؤؤؤؤذيـ يٌٍُؤؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤؤع ايبؤؤؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤؤؤُ

 اإلخقاين.

  ي واهلل. اـمٓخ:

 ايبٍُل: ؽال صٙروا سٌُٓع وٓ صٙروا  خقأٓع.

  ق ؿذـؽ،  ف اهلل حلؿرب. اـمٓخ:

 ( 00:  47:  43/ 751) اهلدى والنور/
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 ُ اجلىاعات غري الطمفٗٛإحهي وَ ٖكٕه  

 أخطس عمٜ األوٛ وَ الّٕٗد 

لٓٛ ايبيؤؤٙسة ؼؤؤ  ايبٍُؤؤل: لؤؤٙ لؤؤدى اسؤؤتٍٙلٛ ؾؤؤقل اـٍٙلؤؤؾ  ن ا؛ طؤؤٙت اإلسؤؤال

ا؛ طؤؤؤٛ اـًؤؤؤٌُٓٛ  ّؤؤؤٙ ؾؤؤؤٙل ا؛ طؤؤؤٛ إم،  ؤؤؤع ؾقسؤؤؤع اـًؤؤؤٌُٓٛ، حلشؤؤؤد خوؤؤؤرًا طؤؤؤىل 

ًٙ طؤىل ؾؤقل  ؤذه  اإلسالم لـ اـْٓقد واـّنٙرى ؿج طٛ اإلخؤقان ايبًؤُِع، ؾٓٙسؤ

 اـَُِٛ لـ ا ـ تِٓٓٛ دقل اـراؽهٛ؟

حؤؤزب ٓ لؤؤٙ حلطتٍؤؤد  ٓ حلن  ؤؤذا ٔؤؤقع جديؤؤد لؤؤـ اـًُؤؤق ؤؤؤقع جديؤؤد لؤؤـ اـت اـمؤؤٓخ:

واـتٌٙؼض واـتدا ر ل ؿؾ ا؛ طٙت اإلساللٓٛ ؽْٓٙ خ ، ؽْٓٙ ذ،  ااَؿ طىل 

ا؛ طؤؤٙت يؤؤٙ  خقأّؤؤٙ ؿؤؤٙاَؿ طؤؤىل إؽؤؤراد، ااَؤؤؿ طؤؤىل ا؛ طؤؤٙت يؤؤٙ  خقأّؤؤٙ 

ؿؤؤؤٙاَؿ طؤؤؤىل إؽؤؤؤراد، ؽؤؤؤال يقجؤؤؤد  ّؤؤؤٙك ؽؤؤؤرد لًؤؤؤُؿ بؤؤؤع خنؤؤؤٙل اـَؤؤؤ ل ؿُْؤؤؤٙ، 

الدؤؤف حلؿثؤؤر لؤؤـ صؤؤالدف، و ٔؤؤ   يؤؤض دون  يؤؤض، صؤؤالدف حلؿثؤؤر لؤؤـ صالدؤؤف، حلو ص

ؽحتؤؤؤؤك ل  ؤؤؤؤذه اـنؤؤؤؤقرة إخؤؤؤؤرى صالدؤؤؤؤف حلؿثؤؤؤؤر لؤؤؤؤـ صؤؤؤؤالدف لؤؤؤؤٙ يًٌّؤؤؤؤل حلن َّٔؤؤؤؤر 

اـنؤؤالح اـؤؤذي صؤؤدر لّؤؤف، ؽؤؤٙإلخقان ايبًؤؤُِقن ودؤؤزب اـتحريؤؤر وبٙطؤؤٛ اـتٌُٓؤؤغ 

ًٙ  يؤد طؤـ اإلسؤالم  لؤٙ جْؤالً و لؤٙ  ؤٙ الً، وـؤذـؽ  ؤذه  ؽْٓؿ خ ، ـَـ ؽْٓؿ حليه

ٓ جيؤؤقز حلن ٔوُؤؤؼ  ؤؤذا اـَؤؤالم،  ؤؤؾ ٓ جيؤؤقز حلن ؽْٓؤؤٙ خوؤؤقرة لتّٙ ٓؤؤٛ جؤؤدًا،  ٛاـٍقـؤؤ

ٔهُُْؿ، ٔحـ ؾُّؤٙ ل  يؤض جًُؤٙتّٙ: حلٔؤٙ ٓ حلرى حلن ٍٔؤقل: ؿؤؾ شؤٓيل ؽْؤق ؿؤٙؽر، 

ّٔؤؤٙ  ؤؤذا  ؤؤق ر ؤؤع ايبنؤؤحػ اـؤؤذي وؤؤٙع و ؤؤق لنؤؤحػ نـَؤؤـ حلي شؤؤٓيل يٍؤؤقل  ن ؾر
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ؽٙصِٛ، ؤحق ذـؽ لـ اـَُؤ ت ايبٌَؤرة و ؤق ييتٍؤد ٙ يؤديـ اهلل هبؤٙ، ؽْؤذا اـؤذي 

ؿٙؽر، حللٙ ٍٔقل: اـمٓيٛ ؿُْؿ ؿٌٙر،  ذا طٌٙرة طؤـ ؼُؤق ل اـؤديـ، ؽؤٕوغ  ٍٔقل  ٔف

 ؤؤؤؤؤؿ حلوغ حلن يوُؤؤؤؤؤؼ  ؤؤؤؤؤذا اـَؤؤؤؤؤالم  ٙـًّؤؤؤؤؤٌٛ ؛ طؤؤؤؤؤٙت اإلخؤؤؤؤؤقان ايبًؤؤؤؤؤُِع حلو ؼؤؤؤؤؤ  

 ا؛ طٙت اـتل  ِيْٙ ؿُْؿ دالرة اإلسالم، 

ـَؤؤـ  يهؤؤْؿ حلؾؤؤرب لؤؤـ  يؤؤض  غ اإلسؤؤالم، و يهؤؤْؿ حل يؤؤد طؤؤـ اإلسؤؤالم لؤؤـ 

 طؤؤؤؤؤٙت ؽؤؤؤؤؤْٓؿ خؤؤؤؤؤ  وؽؤؤؤؤؤْٓؿ دخؤؤؤؤؤـ ؿؤؤؤؤؤ  جؤؤؤؤؤٙء ل ااؤؤؤؤؤديٝ  يؤؤؤؤؤض،  ذًا ل ؿؤؤؤؤؤؾ ا؛

اـنؤؤؤحٓح، ؽؤؤؤّحـ ل اـقاؾؤؤؤع ٔؤؤؤرى حلن اـؤؤؤدطقة اـًؤؤؤٌُٓٛ  ؤؤؤل اـؤؤؤدطقة اـقدٓؤؤؤدة اـتؤؤؤل 

 ِؤؤؤع  ؤؤؤع ايبًؤؤؤُِعأ ٕ ؤؤؤٙ دطؤؤؤقة ااؤؤؤؼ اـتؤؤؤل ؿؤؤؤٙن طُْٓؤؤؤٙ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح، حللؤؤؤٙ 

ا؛ طٙت إخرى ؽٌْٓٙ وؽْٓٙ، وـذـؽ ٓ جيقز  صالق لثؾ  ذا اـَالم، ؽٗن ؽٓف 

ٓ  ﴿، وؽٓؤؤؤؤف فٙـٌؤؤؤؤٛ ـٍقـؤؤؤف تٌؤؤؤؤٙرك وتيؤؤؤؤٙغ: ضُؤؤؤؿ ىَل حَل ْقٍم َطؤؤؤؤ َّ ُن َؾؤؤؤؤ ْؿ َشؤؤؤؤ َُ ِرَلّ  ؤؤؤ َوٓ جَيْ

َقى ٍْ قا ُ َق حَلْؾَرُب ـُِت  ـُ قا اْطِد ـُ  .[1]المائد :﴾َتْيِد

 ( 00:  27:  25/ 752) اهلدى والنور/
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 ع الػٗخ عدٌاُ عسعٕزدَّحٕه وَ َب

طُٓؤؤؤف حلٔؤؤؤف لٌتؤؤؤدع وحلٔؤؤؤف دؤؤؤزس ؼ ُِؤؤؤ صْ ايبٍُؤؤؤل: اـمؤؤؤٓخ طؤؤؤدٔٙن طرطؤؤؤقر حل ؤؤؤق دؤؤؤٙزم حلُ 

  ًٓض.

 لٙ شٙء اهلل. اـمٓخ:

ر  ؤؤؤف طؤؤؤىل إشؤؤؤْٙد، ؽؤؤؤٌحَؿ ليؤؤؤرؽتَؿ  ؤؤؤف واتنؤؤؤٙـف ْ  ر لّؤؤؤف وُشؤؤؤ ذ  ايبٍُؤؤؤل: وُدؤؤؤ 

اـق ٓؤؤؼ  َؤؤؿ و وُؤؤٌَؿأ ؽْؤؤؾ تيرؽؤؤقن طّؤؤف  ؤؤذا لؤؤـ طؤؤدم سؤؤ ه طؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ 

 ؽّتربحل لّف ؤحذر لّف؟

ّٙ طىل اـدرب لّذ ؿؤٙن ا لّف؟ ؽٌٓ  طُِٜ  ق لي حلدذرؿؿ لـ حلن تترب اـمٓخ:

حلو ؿّؤؤٙ ل سؤؤقريٛ و ؤؤق ٓ يؤؤزال ليّؤؤٙ  ن شؤؤٙء اهلل  غ نخؤؤر رلؤؤؼ لؤؤـ دٓٙتّؤؤٙ بٓيّؤؤٙ، 

ؽْؤؤؤق شؤؤؤٙب لؤؤؤتحِس وسؤؤؤٌُل، وطّؤؤؤده ًٔؤؤؤٌٛ ليّٓؤؤؤٛ لؤؤؤـ اـيُؤؤؤؿ واـٌٍؤؤؤف ل اـَتؤؤؤٙب 

واـًّٛ، وٓ ٔزؿل طىل اهلل حلددًا، وـَـ اـترب  لّف ترب  لـ دطقتؤف ااؤؼ، و ؤذا ٓ 

 جيقز.

 (  00:  30:  49/ 752ر/) اهلدى والنو

ايبٍُؤؤل: ؿؤؤٙن  ؤؤقدي حلطؤؤرض حلـٌؤؤٙظ شؤؤٓخ اإلسؤؤالم وحلمحؤؤد  ؤؤـ دٌّؤؤؾ اـتؤؤل طؤؤىل 

 وقلْٙ ؾرر  يض اـّٙس  ذه اـيٌٙرة.

 طجٓٚ. اـمٓخ:
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 ايبٍُل: ٔيؿ.

 تٌهؾ. اـمٓخ:

ايبٍُؤؤل: حلمحؤؤد  ؤؤـ دٌّؤؤؾ حلرسؤؤؾ  ـٓؤؤف ايبتقؿؤؤؾ رسؤؤقًٓ، وؾؤؤٙل: طّؤؤدٔٙ رجؤؤٙل لؤؤـ 

 اـدوـٛ؟ حل ؾ إ قاء حلترى حلن ًٔتيُِْؿ ل

 مهِؿ اـمٓخ:

 ايبٍُل: ؽٍٙل حلمحد: يًتيِؾ اـْٓقد واـّنٙرى وٓ يًتيِؾ  ٖٓء.

 مهؿ اـمٓخ:

ايبٍُؤؤل: ؽُؤؤ  روجؤؤع حلمحؤؤد ؾؤؤٙل: اـْٓؤؤقد واـّنؤؤٙرى لٌهؤؤقدقن، وحللؤؤٙ  ؤؤٖٓء 

 ؽًٌُٓقن طىل اـّٙس ديّْؿ.

 ٔيؿ. اـمٓخ:

: دنؤؤؾ ايبٍُؤؤل:  ؤؤذه طٌؤؤٙرة ـ لؤؤٙم حلمحؤؤد، اـيٌؤؤٙرة اـثٙٔٓؤؤٛ ـمؤؤٓخ اإلسؤؤالم ؾؤؤٙل

طؤؤؤؤؤؤىل ايبًؤؤؤؤؤؤُِع لؤؤؤؤؤؤـ اـيؤؤؤؤؤؤر لؤؤؤؤؤؤـ اخلؤؤؤؤؤؤقارج لؤؤؤؤؤؤٙ    نؤؤؤؤؤؤؾ طُؤؤؤؤؤؤْٓؿ لؤؤؤؤؤؤـ اـْٓؤؤؤؤؤؤقد 

 واـّنٙرى.

 صٓٚ... اـمٓخ:

 ايبٍُل: ٔيؿ

 ... اـمٓخ:

 ايبٍُل: و ؿ خُوقا و ؿ خُوقا
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  ذا  ق اـمٓخ:

 ايبٍُل: ٔيؿ

ؽٙإللؤؤؤؤٙم حلمحؤؤؤؤد رمحؤؤؤؤف اهلل يؤؤؤؤتَُؿ طؤؤؤؤـ اخلؤؤؤؤٙرجع طؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤدي اـًؤؤؤؤُػ  اـمؤؤؤؤٓخ:

 اـنٙـح.

 ايبٍُل: ٔيؿ.

 ّٓ  اـًٖال يتيُؼ  رجؾ يتٌع لٙ ؿٙن طُٓف اـًُػ اـنٙـح، ولؤـ ٔؤٙس  اـمٓخ:

بؤؤؤٙـٌقن لؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح، ؽٌؤؤؤل اآٍٍؤؤؤٛ ؿؤؤؤالم اإللؤؤؤٙم حلمحؤؤؤد يّوٌؤؤؤؼ طؤؤؤىل 

  ٖٓء اـذيـ  ذرون اـّٙس لـ حلخّٓٙ  ذا.

 ايبٍُل: ٓ ٓ حلٔٙ لٙ حلتَُؿ طـ سٖال طدٔٙن.

  ذًا. اـمٓخ:

 وٓ شؽ ل ذـؽ.ايبٍُل: ٕن طدٔٙن لٙ  تٙج حلخقٔٙ 

  ذاً  اـمٓخ:

 ايبٍُل: اـًٖال إول.

 إول. اـمٓخ:

 ( 00:  31:  55/ 752) اهلدى والنور/

ايبٍُؤؤل: اـؤؤظ  ؤؤق:  ؤؤؾ اـنؤؤحٓح  ؤؤؾ  ؤؤل صؤؤحٓحٛ لٍقـؤؤٛ:  ن ضر اإلخؤؤقان 

 ايبًُِع طىل إلٛ حلطىؿ لـ ضر اـْٓقد واـّنٙرى؟
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 نه اـمٓخ:

 ايبٍُل:  ذه حليقه.

ٓ هبؤؤذا آطتٌؤؤٙر ؾؤؤد يَؤؤقن ضر ؤؤؿ حلؿثؤؤر، ؾؤؤد يَؤؤقن   ؤؤذا ييّؤؤل، ٔيؤؤؿ، اـمؤؤٓخ:

 ضر ؿ حلؿثر، ـَـ ٓ ٔيٙلُْؿ ليٙلُٛ اـْٓقد واـّنٙرى.

 ايبٍُل: ٓ شؽ، ٓ شؽ. ييّل ؿٕين  ٕمحد  ـ دٌّؾ رمحف اهلل.

  ق  ذا. اـمٓخ:

 ايبٍُل: لـ  ٙب إخذ  ٕخػ اـيريـ.

ايبٌٙـًؤؤٛ لؤؤٙ  صؤؤحٓح.  ؤؤذا ؿؤؤالم سؤؤُٓؿ ـَؤؤـ حلخمؤؤك حلن يَؤؤقن وراء  ؤؤذه اـمؤؤٓخ:

 وراء ٙ لـ اـتٌَ  

 ايبٍُل: ٓ شؽ.

 واإلخراج طـ دالرة اإلسالم ؤحق ذـؽ. اـمٓخ:

 ايبٍُل: ٔيؿ.

ًٙ. اـمٓخ:  حللٙ  ذا اـذي ذؿر قه ؽْق وارد  ٙل

 (  00:  33:  10/ 752) اهلدى والنور/
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 سٚفَِّهوَ ٔقع يف بدعٛ ُو

طُٓف لـ ؿتٚ شٓقخ اإلسؤالم  ايبٍُل: ... حلذتؿ حلن اـذي ٔمٕٔٙ طُٓف حلو اصُيّٙ

ؤؤ ََ ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ وا ؤؤـ اـٍؤؤٓؿ وا ؤؤـ طٌؤؤد اـق ؤؤٙب رمحْؤؤؿ اهلل تيؤؤٙغ حل ؤؤؿ ٓ يُ  رون لؤؤـ، ٌ 

وٓ يًؤؤٙرطقن  ٓ لؤؤـ حلتؤؤك  ٌدطؤؤٛ وـؤؤق ؿٙٔؤؤٜ لٌَؤؤرة  ٓ  يؤؤد حلن يًٌُؤؤف اـيُؤؤؿ وتٍؤؤٙم 

طُٓؤف ااجؤٛ، ؽْؤذه اـٍّوؤٛ ؿثؤ ًا لؤٙ تًٓؤٚ ييّؤل طؤـ حلذ ؤٙن اإلخؤقة، ؽٓيتؤرب اـقادؤد 

ًٙ حلو ؼؤ  ذـؤؽ، و خٙصؤٛ لّْؿ  حلو يرى حلٔف  ذا تَُؿ لع  ؤذا ايبٌتؤدع سؤقاء ؿؤٙن  لٙلؤ

ؽْؿ  ؤٙورون وجيؤٙدـقن إلِؤٛ ل  ؤذا إلؤر دؤقل  ؤذه اـٌدطؤٛ و ٓؤٙن خوقرهتؤٙ 

ًٙ، ؽرتى ايبٌتدع جيٙدل ل  ؤذا، ل ؿثؤ  لؤـ  وفٙـٌتْٙ ـديـ اإلسالم حلصالً وؽرط

مؤؤٛ، ؽٌٍٓؤؤك طؤؤىل لؤؤٙ  ؤؤق طُٓؤؤف لؤؤـ  دطؤؤٛ إدٓؤؤٙن ٓ يٌؤؤٙيل هبؤؤذا اـؤؤدـٓؾ وهبؤؤذه ايبّٙؾ

ًقه وحلؾٙلقا طُٓف ااجٛأ ؽْؾ ييترب  ذا اـٍّؤٙش حلو ُ  وٙـٛ، ؽ ى اإلخقة حل ؿ ؾد  َ 

لقه حلٔؤؤؤف ؿؤؤؤٍٙف ل  ؾٙلؤؤؤٛ ااجؤؤؤٛ طُٓؤؤؤف؟ ؽْؤؤؤذا د  ااؤؤؤقار حلو اـؤؤؤدـٓؾ حلو اـّنؤؤؤح اـؤؤؤذي َؾؤؤؤ 

 اـذي ٔريده.

ًٙ لؤٙ حلذٔؤٙ  ـٓؤف ل ؿاللّؤٙ اـًؤٙ ؼ دٓؤّ  ؾُّؤ اـمٓخ: ٙ: ٓ يًٌّؤل اـتنؤع  ذا حليهؤ

ل  صؤؤدار ؽتؤؤقى اـتٌَؤؤ أ ّٕٔؤؤٙ ٔؤؤرى اـٓؤؤقم ؿثؤؤ ًا لؤؤـ  خقأّؤؤٙ اـّٙشؤؤئع ل اـؤؤدطقة 

حل ؿ ؾد حلصؤٌٓقا  فؤء لؤـ اـًؤرور، ورء لؤـ دطؤقى ايبيرؽؤٛ واـيُؤؿ، ؽُؤذـؽ حلٔؤٙ 

ٓ حلطتٍد حلن ؿؾ صٙـٚ طُؿ،  ؾ حلطتٍؤد حلن ؿؤؾ طؤٙ  ؽهؤالً طؤـ صٙـؤٚ طُؤؿ يًؤتوٓع 

ًٙ ل اـهؤاللأ ٕن صٙـؤٚ حلن يٍٓؿ ااجٛ طىل خنِ ف لْ  ؿٙن  ذا اخلنؤؿ طريٍؤ
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اـيُؤؤؿ،  ؤؤؾ اـيؤؤٙ  وـٍّؤؤؾ اـًؤؤٌُل ؾؤؤد يَؤؤقن ل طٍٓدتؤؤف سؤؤًُٓ ، ـَؤؤـ ٓ طُؤؤؿ طّؤؤده 

حلشؤؤؤٓٙء  ض يؤؤؤ يبٌتؤؤؤدع ايبخؤؤؤٙـػ،  ٓ ل طّؤؤؤده  ٓؤؤؤؽ ؤؤؤٙاجٞ اـتؤؤؤل تٌوؤؤؤؾ دطؤؤؤقى ا

اصِؤؤٕن  ؤؤقه ل إصؤؤؾ ـنؤؤحٛ اـيٍٓؤؤدة هبؤؤٙ و ً  ؤؤٙ،  ؤؤؿ  ٍٓؤؤٜ ـديؤؤف ؾُٓؤؤؾ لؤؤـ ؿثؤؤ  

ؤؤؤ لؤؤؤـ تُؤؤؤؽ إدـؤؤؤٛ، ؽْؤؤؤق دٓؤؤؤّ  يُ  لْٙ يبؤؤؤـ بٙـٌؤؤؤف لؤؤؤـ ايبٌتدطؤؤؤٛ يىؤؤؤـ حلٔؤؤؤف ؾؤؤؤد حلؾؤؤؤٙم د  ٍَ

 ااجٛ وـٓس إلر ؿذـؽ،  ذا حلوًٓ يبٙ يتيُؼ هبٖٓء لـ  خقأّٙ صالب اـيُؿ.

ًٙ: لؤٙ اـؤذي يرتتؤؤٚ وراء:  ؤؾ حلؾؤٙم ااجؤٛ حلم ٓ؟  ؤؤؾ تٌّٓؤٜ ااجؤٛ ـُخنؤؤؿ   ٙٔٓؤ

خٌُؤؤف، و لؤؤٙ حلن ٓ يزاوجؤؤف حلو يّٙؿحؤؤف،  حلم ٓ؟ يرتتؤؤٚ حلدؤؤد شؤؤٓئع:  لؤؤٙ حلن ٓ ينؤؤظ

دع لؤٙ »رب لـ اـٍقاطد إسٙسٓٛ ل اـػييٛ: تَ يْ صٓٚ، ل ؾقـف طُٓف اـًالم اـذي يُ 

، ـَؤؤؤـ ٓ تتنؤؤؤع وتٍوؤؤؤع  ٕٔؤؤؤف  ؤؤؤذا ؿؤؤؤٙؽرأ ٕٔؤؤؤف حلٔؤؤؤٙ حلؾِؤؤؤٜ شيريٌؤؤؤؽ  غ لؤؤؤٙ ٓ يريٌؤؤؤؽ

ًٙ ؿؤؤؤ  ـؤؤؤق ؿؤؤؤٙن ؽيؤؤؤالً ؿؤؤؤٙؽرًا، ٓ  تنؤؤؤظ خٌُؤؤؤف، وٓ ااجؤؤؤٛ طُٓؤؤؤف، ـَؤؤؤـ طٙلُؤؤؤف طُِٓؤؤؤ

 لّف. تَّٙدف ٓ تتزوج

 وٓ تقاـٓف. لداخُٛ:

 ٔيؿ. اـمٓخ:

 وٓ تقاـٓف. لداخُٛ:

 ق  َذا، حللٙ ؾهٓٛ تٌَ  لًُؿ، ؽخوقرتف ليروؽٛ ل اإلسؤالم، هلؤذا  اـمٓخ:

ٔحؤؤؤـ ّٔنؤؤؤح  خقأّؤؤؤٙ اـّٙشؤؤؤئع حلن يتجؤؤؤٙو قا لؤؤؤع اـثِؤؤؤرة اـّْٙلٓؤؤؤٛ ؽؤؤؤٓ  ـؤؤؤق ؿؤؤؤٙن حلؾؤؤؤٙم 

ٌتدطؤؤؤؤٛ، و خٙصؤؤؤؤٛ حلن اـًؤؤؤؤُػ ؿؤؤؤؤٙٔقا ااجؤؤؤؤٛ ؽيؤؤؤؤالً، و ؤؤؤؤق آ تيؤؤؤؤٙد طؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤٖٓء ايب

ؤؤ  ؽؤؤقن  يُؤؤ ء اـَؤؤالم، حلي اـؤؤذي رَ يْ ٙـًؤؤٛ ايبٌتدطؤؤٛ، خٙصؤؤٛ اـؤؤذيـ يُ رون لؤؤـ ُ َ ذ  ُ َ

 ،ًٙ طّد ؿ شٌْٙت نرالٓٛ طٍُٓٛ، يٍػ صالب اـيُؿ حللٙلْٙ دٓٙرى، لٙ   ون جقا 

ٕٔف لٙ طّد ـ  ٙـيُؿ اـقاسع واـيٍؤؾ اـٍؤقي ايبؤتَِـ ل اـػؤييٛ دتؤك يًؤتوٓع 
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ًٙ، ٓ  ذا ؿؤؤ  يٍقـؤؤقن طّؤؤدٔٙ ل اـمؤؤٙم: حلن يٍؤؤٓ ؿ ااجؤؤٛ طُٓؤؤف ٍٔؤؤالً حلوًٓ  ؤؤؿ طٍؤؤالً  ٙٔٓؤؤ

 ا يد طـ اـػ وؼّل ـف. 

 ايبٍُل: جزاؿؿ اهلل خ ًا.

 و يٙك. اـمٓخ:

 .( 00:  22:  30/ 754) اهلدى والنور/



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

730 

 

 ضٕابط التبدٖع

 .حتٜ طّقان دقل لًٙلؾ اـتٌديع واـتقؾػ واـتٌع

 ؤؤؤؤ ايبقاؽؤؤؤؼ اـٓؤؤؤقم 7373ل اـرا ؤؤؤع طػؤؤؤ لؤؤؤـ صؤؤؤٌر تؤؤؤؿ تًؤؤؤجٓؾ  ؤؤؤذا ايبجُؤؤؤس 

  م7337اـثٙـٝ لـ اـٓقم اـًٙ ع 

 ًؿ اهلل اـؤرمحـ سؤِيّٙ ؽهؤُٓٛ اـمؤٓخ ذيوَؤؿ دؤقل اـٌؤدع واـتٌؤديع اـػؤيط 

 . اـًٙ ؼ دٌىَؿ اهلل ؤٌع  يَُِؿ و ّٙك  ٙرك هلل ؽَٓؿ سٖال

 . طٌقا وتٌديع لٙذا-

 . دقل اـٌدع لداخُٛ:

 . تيٓد ؿاللؽ ٓ ٓ حلريد حلن اـمٓخ:

حلؾقل يٙ شٓخ سؤِيّٙ ذيوَؤؿ دؤقل اـٌؤدع وايبٌتدطؤٛ اـػؤيط إخؤ   لداخُٛ:

 .  ذا وصُّٙ  غ اـًيقديٛ

عايبٌؤد   ـْ صدرت لّؽ ؿُِؤٛ تٌؤديع لَؤ  اـمٓخ: جؤزاك اهلل خؤ   ؤذه  ع ولؤـ ايبٌؤد 

 . اسحٌْٙ يٙ شٓخ

 . سحٌّٙ ٙ لداخُٛ:

ؼ دقل اـػيط اـًؤٙ ؼ ؿؤ  ٓ  ّٙك سٖال  ٙرك اهلل ؽَٓؿ يٙ شٓخ يتيُ لداخُٛ:
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بٌؤٙؿؿ اـؤؤدطقة اـًؤٌُٓٛ تيتِؤؤد طؤؤىل اـَتؤٙب واـًؤؤّٛ  ٌْؤؤؿ اـًؤُػ اـنؤؤٙـح  وؿؤؤ  

حلٔؤؤؤؤف ٓ ينؤؤؤؤح آدتجؤؤؤؤٙج  ؤؤؤؤٌيض أيؤؤؤؤٙت وإدٙديؤؤؤؤٝ لؤؤؤؤـ ؼؤؤؤؤ  اـرجؤؤؤؤقع  غ ؽْؤؤؤؤؿ 

 حلو ،اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح هلؤؤٙ وؿؤؤذا ٓ جيؤؤقز حلخؤؤذ حلؾؤؤقال اـًؤؤُػ ؿٍؤؤقهلؿ ا؛ِْٓؤؤٛ ؿٌؤؤٙر

فُؤؤؤؤقق ؽٗٔؤؤؤؤف ؿؤؤؤؤٙؽر لؤؤؤؤـ ؼؤؤؤؤ  حلن يرجؤؤؤؤع ـٌِْْؤؤؤؤؿ ل ن اـٍؤؤؤؤرنن  لؤؤؤؤـ ؾؤؤؤؤٙل  :ؿٍؤؤؤؤقهلؿ

ؽْؾ  ،حلو حلن يرجع ـٌِْْؿ ل تّزيُْٙ طىل إطٓٙن ايبقجقدة ل طق ؿ ،تّزيُْٙ

جيؤؤقز  ؤؤٙرك اهلل ؽؤؤَٓؿ ٕدؤؤد اـّؤؤٙس حلن يٕخؤؤذ  ؤؤذه اإلصالؾؤؤٙت ويّزهلؤؤٙ طؤؤىل ايبيؤؤع 

 حلم ٓ  ؤؤؤد لؤؤؤـ اـّىؤؤؤر  غ  ؤؤؤذه آصالؾؤؤؤٙت  ٌْؤؤؤؿ طُؤؤؤ ء حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ ،ل  ؤؤؤذا اـقؾؤؤؤٜ

وا؛ طؤؤؤٛ ل  ؤؤؤذا اـيقؤؤؤ ؽؤؤؤ  حلٔزـؤؤؤقه طؤؤؤىل إطٓؤؤؤٙن جؤؤؤٙز ـّؤؤؤٙ  ٔزاهلؤؤؤٙ لؤؤؤٙ تٍقـؤؤؤقن 

 دٌىَؿ اهلل ؟

حلؾقل  ذا اـًٖال لع إسػ يتَرر ؿث ا ل أؤؤٛ ااؤٙضة وجؤقاس  اـمٓخ:

يٌْؤؤؿ لؤؤـ حلجق ؤؤٛ سؤؤٙ ٍٛ يل لّؤؤذ اـًؤؤّع اـوقيُؤؤٛ دؤؤقل لؤؤـ  ؤؤؿ  ؤؤال شؤؤؽ طّؤؤدٔٙ لؤؤـ 

ٕن اـٌؤرق اـتؤل حلخؤرب  ، ؤٙ لؤـ اـٌؤرق اـَؤٙؽرة اـٌرق اـهٙـٛ  ن   ٍٔؾ ل ا؛ُِؤٛ 

ـَؤؤـ لؤؤّْؿ لؤؤـ  ،طّْؤؤٙ وحل ؤؤٙ ؿُْؤؤٙ ل اـّؤؤٙر ؽْؤؤل ؿُْؤؤٙ ل اـّؤؤٙر  ؤؤال شؤؤؽ¢اـٌّؤؤل  

 ه ؿٌؤؤراً ٖؽؤؤٗن ؿؤؤٙن خوؤؤ ،فئؤؤدًؤؤٚ خو ؿؤؤؾ   ،بُؤؤد ؽْٓؤؤٙ حل ؤؤدا ولؤؤّْؿ لؤؤـ يّجؤؤقا لّْؤؤٙ

و ٓ  اً طىل ؿٌره ؽْق ل اـّٙر خٙـؤدا ؽْٓؤٙ حل ؤد َس  ؾِٜٓ ااجٛ طُٓف  ؿ حلَ وحلُ  س ًٙ 

 ؽْق ل اـّٙر حتؤٜ لمؤٓئٛ اهلل طؤز وجؤؾ اـتؤل تمؤِؾ ؿؤؾ شؤخص  ٓ لؤـ ؿؤٙن ؿؤٙؽراً 

 ًٙ  .لػؿ

ؾؤؤؤقن ليؤؤؤل  ؤؤؤع اـٌَؤؤؤر واـػؤؤؤك ر  ٌَ و ّؤؤؤٙ ٓ  ؤؤؤد يل لؤؤؤـ وؾٌؤؤؤٛ ؾنؤؤؤ ة ـيَُؤؤؤؿ ٓ تُ 

وتيتٍدون ليل حلن ؿؤؾ ؿٌؤر ذك وحلن ؿؤؾ ذك ؿٌؤر  ذا ؿؤٙن إلؤر ؿؤذـؽ ؽٕليضؤ 

 . وؾٌٛ  ٙ ّٙل   ٙم ا؛قاب و لٙ ؽال  د يل لـ 
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 . ٓ حلرى اـتٌريؼ يٙ شٓخ لداخُٛ:

ٓ ترى اـتٌريؼ ااِد هلل ؽٕؾقل ؽِـ لٙت لـ اـٌرق اـهٙـٛ ؿٙؽرا وؾؤد  اـمٓخ:

ؤؤؤؤٙ ﴿حلؾِٓؤؤؤؤٜ طُٓؤؤؤؤف ااجؤؤؤؤٛ وضْؤؤؤؤرت ـؤؤؤؤف ايبحجؤؤؤؤٛ  ؤؤؤؤؿ ؿؤؤؤؤ  ؾؤؤؤؤٙل تيؤؤؤؤٙغ  ُدوا هِبَ َوَجَحؤؤؤؤ

ْؿ... ُْ ؤؤؤ ًُ ٌُ ْٔ ٙ حَل َْ َّتْ ٍَ تَْٓ  حلو ال  اـتٌَؤؤؤ  ُؿؤؤؤ ؽْؤؤؤذا اـّؤؤؤقع  ؤؤؤق اـؤؤؤذي يًؤؤؤتحؼ  [14]النمرررل:﴾َواْسؤؤؤ

ٔؤؤٙ حلؽٕٔؤؤٙ حلؾؤؤقل و ،بٙطؤؤٛ حلو شخنؤؤٙ ليّٓؤؤٙ  يّٓؤؤف  يؤؤد حتٍؤؤؼ  ؤؤذا اـقصؤؤػ ؽٓؤؤف اً ءزْ ُجؤؤ 

ؽٕٔؤؤٙ حلؾؤؤقل  ،حلطؤؤرف تقؤؤيح ؿثؤؤ  لؤؤـ طُ لّؤؤٙ وحلؽٙوؤؤُّٙ  تٌَؤؤ  اـمؤؤٓيٛ  ؤؤؾ اـراؽهؤؤٛ

 ُٔ ؤؤؤؤؤ ََ  ِثؤؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤؤذه ايبّٙسؤؤؤؤؤٌٛ ٔحؤؤؤؤؤـ  ر ؿ ل ا؛ُِؤؤؤؤؤٛ وـؤؤؤؤؤٓس ل اـتٌنؤؤؤؤؤٓؾ و ؤؤؤؤؤٙـتيٌ  ٌ 

يمؤؤْدون هبؤؤذا اـؤؤذي حلؾؤؤقل ول  ؤؤٙـس طديؤؤدة ٓ  اـًؤؤقري حلؾؤؤقل و يؤؤض  خقأّؤؤٙ

ؽِؤـ  ،جيقز اـتٌَ   ٙـَقم لٌْقم  ذا اـٌُظ طّدؿؿ و ٔ   ٕٙطٓؤٙن وإشؤخٙص

وؾع ل اـٌَر ٓ يُزم حلن يٍع اـٌَر طُٓف  ٓ  يد  ؾٙلٛ ااجٛ طُٓف واوح  ذا ؿؤٙن 

 .  ذا واوحٙ ؽِـ  ٙب حلوغ تيرف جقاب سٖاـؽ

 ( 00:  01:  00/ 782) اهلدى والنور/

شؤؤؤؤٓخ ؾؤؤؤؤٙل  يؤؤؤؤض ايبمؤؤؤؤٙيخ إؽٙوؤؤؤؤؾ  حيؤؤؤؤتَؿ ل جًُؤؤؤؤٛ طُؤؤؤؤؿ طؤؤؤؤدم اـٍٓؤؤؤؤٙم 

ـُداخؾ لـ إصقل ٕٔف ؽْؿ ـُنحٙ ٛ ـتؤقؾ  اـرسؤقل  طُٓؤف اـًؤالم  اـًؤٖال  ؤؾ 

ن اـػؤؤؤع ؿُؤؤؤف  ًؤؤؤتوٓع حلن ٍٔؤؤؤقل حلٔؤؤؤٙ ٔ وؤؤؤٙ ط يبيرؽؤؤؤٛ إصؤؤؤقل لؤؤؤـ ؼ  ؤؤؤٙ حلم  ّؤؤؤٙك

 ؟حلصقل

ف حلشؤؤَؾ طؤؤظ لؤؤٙ ؾُؤؤٜ نٌٔؤؤٙ ٓ  ؤؤذه لًؤؤٕـٛ اصؤؤوالدٓٛ محهؤؤٛ ـَؤؤـ ؿٕٔؤؤ اـمؤؤٓخ:

 . حلطد طظ دتك حلستقطٚ اـًٖال  ؿ حلتٌع  ؾ  ق صحٓح حلو ـٓس  نحٓح

ؾؤؤٙل  يؤؤض ايبمؤؤٙيخ إؽٙوؤؤؾ  حيؤؤتَؿ ل جًُؤؤٛ طُؤؤؿ طؤؤدم اـٍٓؤؤٙم  لداخُؤؤٛ:
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 . ـُداخؾ لـ إصقل ٕٔف ؽْؿ ـُنحٙ ٛ ـتقؾ  اـرسقل

ؽرطٓؤؤؤٛ   ؤؤؤذا تيٌؤؤؤ   ذا ؿؤؤؤٙن روطؤؤؤل ؽٓؤؤؤف آصؤؤؤوالح اـيُِؤؤؤل  ؤؤؤذه لًؤؤؤٕـٛ اـمؤؤؤٓخ:

وـًٓؤؤٜ لًؤؤٕـٛ حلصؤؤقـٓٛ ـَؤؤـ ـيؤؤؾ اـّٙؾؤؤؾ حلو اـًؤؤٙلع حلو اـّؤؤٙصؼ تًؤؤٙ ؾ  ؤؤذا حلو ذاك 

ؽٕٔؤؤؤٙ حلؾؤؤؤقل أن حلن لًؤؤؤٕـٛ اـٍٓؤؤؤٙم ـُؤؤؤداخؾ  ؤؤؤل لًؤؤؤٕـٛ  ، لؤؤؤٙ ل اـتيٌؤؤؤ  حلو ل اـٌْؤؤؤؿ

ٕ ؤؿ ييّؤقن  ٕٙصؤقل  ؤل اـٍقاطؤد  ،ؽرطٓٛ ل اصوالح اـيُؤ ء وـًٓؤٜ حلصؤقـٓٛ

ل ااٙـؤؤٛ إوغ دٓؤؤّ  ييّؤؤقن  ٕٙصؤؤقل   ؤؤؿ ،وتؤؤٙرة ييّؤؤقن  ٕٙصؤؤقل  ؤؤل اـيٍٙلؤؤد

اـٍقاطد ؽٓيّقن    يٍٙ ُْٙ  ٍقهلؿ اـٌروع و ذا طّؤقا  ٕٙصؤقل اـيٍٙلؤد ؽٓيّؤقن  ؤ  

صؤؤوالدع ٓ  ؤؤق لًؤؤٕـتّٙ  ؤؤذه  ؤؤل ـًٓؤؤٜ لؤؤـ إصؤؤقل طؤؤىل آ ،يٍٙ ُْؤؤٙ إدَؤؤٙم

ن لؤؤؤـ  ـَؤؤؤـ ـيؤؤؤؾ اـؤؤؤذي ؾؤؤؤٙل  ،ؾٙطؤؤؤدة وٓ  ؤؤؤل طٍديؤؤؤٛ و ٔؤؤؤ   ؤؤؤق ؽؤؤؤرع  ؤؤؤؿ  ؤؤؤق دَؤؤؤؿ

ُٔ  إصقل ًٙ ن  ٌَ اـيُِٓٛ حلٔف يًٌّل طُّٓٙ دّٓ   لٙ ؿ  جٙء ل سؤٖال إخ نٌٔؤٙ   دديث

ؽؤٕضـ حلن ؿُِؤٛ  ،  ذا ااديٝ طىل وقء ؽْؿ اـًُػ وتوٌٓؼ اـًُػ  يؤٙهن  ٌَ حلن يُ 

إصؤؤؤؤقل جؤؤؤؤٙءت ل لثؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤذه ايبّٙسؤؤؤؤٌٛ ٓ حلن ايبًؤؤؤؤٕـٛ ًٌٔؤؤؤؤْٙ و ؤؤؤؤق طؤؤؤؤدم اـٍٓؤؤؤؤٙم 

حلٔؤؤف ٓ يػؤؤع اـٍٓؤؤٙم ـُؤؤداخؾ  ؤؤق ـَؤؤـ صريٍؤؤٛ ؽِْْؤؤٙ  ،ـُؤؤداخؾ  ؤؤل لؤؤـ إصؤؤقل ٓ

اـرجقع  غ حلصؾ لـ حلصقل اـػؤييٛ و ؤق ؽْؤؿ  ؤذه إصؤقل لؤـ اـَتؤٙب واـًؤّٛ 

ُٔ  ،طىل لٙ ؿٙن طُٓف سٌُّٙ اـنؤٙـح طؤىل ؿؤؾ اـؤدطٙة   اٙدؤٙ دؤٙراً  ح  ُِؤ وـؤذـؽ ٔحؤـ 

اإلسؤؤاللٓع دٍؤؤٙ ايبتًِؤؤَع  ٙـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ صؤؤدؾٙ حلن ٓ يَتٌؤؤقا ل اـؤؤدطقة  غ 

 ،لؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح دون حلن يهؤؤؤِقا  غ ذـؤؤؤؽ ؾؤؤؤقهلؿ وطؤؤؤىل اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ

ذـؤؤؤؽ ّٕٔؤؤؤل ؾُؤؤؤٜ لؤؤؤرارا وتَؤؤؤرارا واطتٍؤؤؤد حلن  ؤؤؤذا حللؤؤؤر ٓزم جؤؤؤدا جؤؤؤدا ـَؤؤؤؾ داطٓؤؤؤٛ 

لًُؿ دٍٙ و ق حلٔف ل ؿؾ اـٌرق اـتل شُِْٙ دديٝ اـٌرق حلي ا ّع وسٌيع ؽرؾٛ 

ؾؤٛ لؤـ  ؤذه اهلٙـَٛ ٓ يقجد ؽْٓٙ ؽرؾٛ تٍقل ٔحـ ـًّٙ طىل اـَتٙب واـًؤّٛ ؿؤؾ ؽر
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اـٌرق تٍقل ٔحـ طىل اـَتٙب واـًّٛ  ذن لٙ  ق اـٌرق ا؛ق ري  ؤع  ؤذه اـٌؤرق 

اـتؤؤؤل تُتٍؤؤؤل لؤؤؤع اـٌرؾؤؤؤٛ اـّٙجٓؤؤؤٛ ل حل ؤؤؤؿ حليهؤؤؤٙ يتًِؤؤؤَقن  ٙـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ اـٌؤؤؤرق 

 وؿ  ؾٙل اـمٙطر: 

ريحسللمكطريهللذعريعلتاللسو ريبصننللس

 

 

 

ريوكللخريبنللسءريبلليري صلل ريين لل  

لـ تُؽ اـٌرق تٍقل ٔحـ طىل اـَتٙب  اـٌرق  ق حلٔؽ ٓ  د دتك اـٓقم ؽرؾٛ 

واـًؤّٛ ولؤؤٙ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح  ٓ اـٌرؾؤٛ اـّٙجٓؤؤٛ ؽْؤؤل اـتؤؤل  ٓؤؤزت لّْجؤؤٙ 

ؤحؤؤؤؤـ ٍٔؤؤؤؤقل  ؤؤؤؤذا ـؤؤؤؤٓس رحليؤؤؤؤٙ اجتْٙديؤؤؤؤٙ  ،وتوٌٍٓؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤٙٓٔت ء  غ اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح

استٌّٙصٓٙ محهٙ  ؾ  ق اـّص اـقيح ل اـٍرنن اـَريؿ ول اـًّٛ اـنحٓحٛ حللٙ 

ُف ﴿َؤؤؤريؿ ؽٍؤؤؤقل رب اـيؤؤؤٙيبع اـٍؤؤؤرنن اـ ؤؤؤ ـَ  َ ٙ َتٌَؤؤؤع  ِد َلؤؤؤ ـْ َ ْيؤؤؤ
قَل ِلؤؤؤ ُسؤؤؤ ِٙؾِؼ اـر  ـْ ُيَمؤؤؤ َوَلؤؤؤ

ً ا َٙءْت َلِنؤؤ ّ َؿ َوَسؤؤ ؤؤ َْ ِف َج
ُِ ْنؤؤ ُٔ ٙ َتؤؤَقغ  َو ِف َلؤؤ ؤؤ ـ  َق ُٔ ِلَِّع  ْٖ ُؤؤ ٌِِٓؾ ايبْ ْ َ َسؤؤ ْع َؼؤؤ

ري﴾اهْلُؤؤَدى َوَيت ٌِؤؤ

ايبٍنؤؤؤقد هبؤؤؤذه وٓ شؤؤؤؽ وٓ ريؤؤؤٚ حلن حلول لؤؤؤٙ يتٌؤؤؤٙدر  غ اـؤؤؤذ ـ حلن  ،[115]النسررراء:

اـَُِؤؤٛ سؤؤٌٓؾ ايبؤؤٖلّع  ٔؤؤ   ؤؤؿ اـًؤؤُػ إول اـؤؤذيـ شؤؤْد هلؤؤؿ رسؤؤقل اهلل  صؤؤىل 

اهلل طُٓف وطىل نـف وسُؿ  ٕ ؿ خ  اـٍرون ؿ  تيُِقن ل ااؤديٝ اـنؤحٓح  ؤؾ 

ولؤؤؤؤـ اخلوؤؤؤؤٕ لؤؤؤؤٙ  شخؤؤؤؤ  اـّؤؤؤؤٙس ؾؤؤؤؤرين»ااؤؤؤؤديٝ ايبتؤؤؤؤقاتر طّؤؤؤؤدي ول  حثؤؤؤؤف ؤٍُؤؤؤؤف 

خؤؤؤ  »:  ؾقـؤؤؤف طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم ٔؤؤؤ  ،تًؤؤؤِيقٔف لؤؤؤـ اـتيٌؤؤؤ   خؤؤؤ  اـٍؤؤؤرون

ؽْؤؤؤؤٖٓء حل ؤؤؤؤؾ اـٍؤؤؤؤرون اـثال ؤؤؤؤٛ  شاـّؤؤؤؤٙس ؾؤؤؤؤرين  ؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤذيـ يُؤؤؤؤق ؿ  ؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤذيـ يُؤؤؤؤق ؿ

ايبمْقد هلؿ هبذه اـمؤْٙدة اـٌّقيؤٛ اـوٌٓؤٛ  ؤؿ اـؤذي يٍنؤدون حلول لؤٙ يٍنؤد  ٍقـؤف 

ويمِؾ سٌٓؾ ايبؤٖلّع لؤـ سؤٙروا طؤىل سؤٌُٓف ؤحؤـ  ،تيٙغ سٌٓؾ ايبٖلّع صٌيًٙ 

اهلل طز وجؾ حلن َٔقن لـ  ٖٓء  ذا ؿؤٙن إلؤر ؿؤذـؽ ؽًٌّٓؤل ٔحؤـ حلن ُٔتؤزم ٔرجق 

ًٙ  وطِالً   ذا ايبّْٞ دطقةً   .وتوٌٍٓ
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َؿ لّٙؾمؤؤؤٛ صريٌؤؤؤٛ جؤؤؤرت  ّٓؤؤؤل و ؤؤؤع لؤؤؤـ يَ ِِ ْسؤؤؤ وـيُؤؤؤف لؤؤؤٙ  ًُؤؤؤتَؿ ؽٓحًؤؤؤـ حلن حلُ 

يمرتك ليّٙ ل ضورة اـرجؤقع  غ اـَتؤٙب واـًؤّٛ وـَؤـ ذ ّؤف ؿؤٙن ؽٙرؼؤٙ خٙـٓؤٙ 

 ؤؤذه سؤؤٌٓؾ ايبؤؤٖلّع ؿؤؤٙن ؾؤؤد زارين ل داري وحلٔزـتؤؤف وؤؤٌٓٙ لؤؤـ ضورة اـهؤؤِِٓٛ 

لـ  حلن هيدي اهلل ؾقلًٙ وٕين رجقت لـ آ ت م  ف حلن هيديف اهلل طز وجؾ  ،طّدي

ؽُ  ؿٙد وؾٜ أقاؽف  يد حليٙم حلجريٜ ايبحٙورة اـتٙـٓٛ  ّٓل و ّٓف ؾُٜ ـؤف  ،فلورا

 ،طؤـ ا؛ؤقابدٓؤدة  ؾُٜ  ؤذه .لًُؿ :ؾٙل ؟ـق سٕـؽ سٙلؾ لٙ لذ ٌؽ لٙذا تٍقل

ـَؤؤـ اـًؤؤٖال  ، ؤؤذا ا؛ؤؤقاب صؤؤحٓح ،تٍؤؤقل حلٔؤؤٙ لًؤؤُؿ ،لًؤؤُؿ ـؤؤق سؤؤٕـؽ لؤؤٙ ديّؤؤؽ

واـؤؤدـٓؾ حلّٔؤؤل سؤؤٕؾقل  ،ؽحٓؤؤّ  تٍؤؤقل حلٔؤؤٙ لًؤؤُؿ اطترب ؤؤٙ حلٔؤؤٙ دٓؤؤدة ،لؤؤٙ لؤؤذ ٌؽ :ؿؤؤٙن

ـؤؤؽ ـؤؤق حلّٔؤؤٙ سؤؤٕـّٙ حلي صٙلٌؤؤٛ حلو حلي ؽرؾؤؤٛ لؤؤـ اـٌؤؤرق اـهؤؤٙـٛ اـتؤؤل حلٔؤؤٜ تيرؽْؤؤٙ اـٓؤؤقم 

اسؤؤٕل اإل ؤؤٙيض واسؤؤٕل  ،هبؤؤذا ا؛ؤؤقاب حلتروؤؤٙه لّؤؤفسؤؤٕـّٙ ٙ  ؤؤذا اـًؤؤٖال وحلجٙ ؤؤؽ 

اخلؤؤؤؤؤٙرجل وايبرجئؤؤؤؤؤل وايبيتؤؤؤؤؤزيل واـمؤؤؤؤؤٓيل واـراؽيضؤؤؤؤؤ  غ نخؤؤؤؤؤره لؤؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤؤذ ٌؽ 

ـَّؽ ٓ تٍّع هبذا  ،ؾ اـتٍٓٛ ليؽ ؿ  ؽيُٜ حلٜٔ ليل يٍقل ـؽ حلٔٙ لًُؿِؽًٓتي

ؤؤؤ ؿَ طؤؤؤرف لؤؤؤٙ وراء إَ  ،ا؛ؤؤؤقاب  ذن لؤؤؤٙ  ؤؤؤق اـنؤؤؤقاب ل ا؛ؤؤؤقاب ٛ ؽٕجؤؤؤٙب حلخؤؤؤ ا َِ

حلوؤٙف ؿُِؤٛ  .حلٔٙ لًؤُؿ طؤىل اـَتؤٙب واـًؤّٛ :حليهٙ ؼ  صحٓح ؾٙلـَـ  جقاب 

 ،طؤؤؤىل اـتيٌؤؤؤ  اـيًؤؤؤَري ل  يؤؤؤض اـؤؤؤٌالد لَٙٔؤؤؤؽ راوح :ؾُؤؤؤٜ .اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ

ؾُؤؤٜ ـؤؤق سؤؤٕـّٙ ؾؤؤٙل يبؤؤٙ  ،تيرؽؤؤقن لَٙٔؤؤؽ راوح ييّؤؤل ل درؿؤؤٛ ـَؤؤـ لؤؤٙ ل تٍؤؤدم

 جؤؤقاهبؿ اـؤؤذي ؿؤؤٙن  ؤؤق جقا ؤؤؽ حلٓ يٍقـؤؤقن ـؤؤؽ ؿؤؤ  ؾُؤؤٜ حلوـئؤؤؽ اـؤؤذيـ   تؤؤرض

 ذن ٓ  ؤؤد لؤؤـ اـٍؤؤقل  :يتٌؤؤتح  ؤؤق ؾؤؤٙل .حلٔؤؤٜ ل ايبؤؤرة اـثٙٔٓؤؤٛ طؤؤىل اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ

ـَؤـ ـؤٓس ليّؤٙ   ؤق ليّؤٙ ؽَؤراً  ،طىل اـَتٙب واـًّٛ وطؤىل لؤّْٞ اـًؤُػ اـنؤٙـح

ًٙ  تيٌ اً  دًؤّٙ أن اتٌٍّؤٙ لؤـ دٓؤٝ ايبؤّْٞ ـَؤـ أن ٔريؤد حلن ٔيؤرب  :ؾُؤٜ ،وحلسُق 
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ؾؤؤؤٙل حلؾؤؤؤقل طؤؤؤىل  ؟ ٌؽ لؤؤؤٙذا تٍؤؤؤقلـؤؤؤق طؤؤؤدٔٙ لؤؤؤـ دٓؤؤؤٝ  ؤؤؤدحلٔٙ وسؤؤؤٕـؽ سؤؤؤٙلؾ لؤؤؤٙ لؤؤؤذ

حلٓ يقجؤد ل اـًُؤٛ اـير ٓؤٛ لؤٙ  :ؾُؤٜ ،اـَتٙب واـًّٛ وطىل لّْٞ اـًُػ اـنؤٙـح

يَِّّؤؤٙ لؤؤـ تُخؤؤٓص  ؤؤذه ا؛ُِؤؤٛ اـوقيُؤؤٛ ؿُؤؤ  سؤؤٕـؽ سؤؤٙلؾ تيوٓؤؤف  ؤؤذه اـَُٓمؤؤٛ 

ؽٕٔٙ استيع  ؽ  ،خوئ ل اـتيٌ حلُ ـق حلٔٙ رجؾ حلـٌٙين واـيرق دسٙس ؽٍد  ،اـوقيُٛ

حلٓ ييؤرب  ،حلٔؤٙ سؤٌُل :ذه ا؛ُِؤٛ ؿُْؤٙ وسؤٕـؽ سؤٙلؾ لؤٙ لؤذ ٌؽ ؾُؤٜخلنّٙ  ؽٗذا 

 .طـ  ذه اـيٌٙرة اـوقيُٛ ؽٕؾر هبذا ا؛قاب

 أ ذن ٔحؤؤـ يبؤؤٙذا أتًؤؤٌّٙ  غ اـًؤؤُػ ويبؤؤٙذا ًٔؤؤِل حلًٌٔؤؤّٙ  ٙـًؤؤُػ حلو اـًؤؤٌُل

ًٙ  ّٕٔٙ ٔريد حلن ٌْٔؿ اـّٙس دطقتّٙ ـٌىًٙ  ن  ذا اـٍٓٙم اـذي اطتؤٙده اـّؤٙس أ ،وتوٌٍٓ

ٌِْؤؤف ٌِْٔؤؤف طؤؤىل لؤؤٙ جؤؤرى طُٓؤؤف سؤؤٌُّٙ اـنؤؤٙـح  غ اـٓؤؤقم ٓ يؤؤزال ؿثؤؤ  لؤؤـ ؿٓؤؤػ ٔ

ؤؤ ٌَ اـيُؤؤ ء يُ  ؾ ـؤؤف اـّؤؤٙس ول ـٌؤؤظ حلن ُثؤؤ ِْ لؤؤـ حلدؤؤٚ حلن يَ » :ون ؾقـؤؤف  طُٓؤؤف اـًؤؤالمن 

 :ل تًٌؤؤؤ   ؤؤؤذا ااؤؤؤديٝ ؾؤؤؤقٓن ،شيتِثؤؤؾ ـؤؤؤف اـّؤؤؤٙس ؾٓٙلؤؤؤٙ ؽُٓتٌؤؤؤقحل لٍيؤؤؤده لؤؤـ اـّؤؤؤٙر

 -ؽيؤؤؾ ؽؤؤٙرس  يى لْؤؤٙ -جؤؤٙـس  إول لؤؤـ حلدؤؤٚ حلن يتِثؤؤؾ ـؤؤف اـّؤؤٙس ؾٓٙلؤؤٙ و ؤؤق

واـٍقل اـثٙين لـ حلدٚ  ذا دخؾ  ًُٙ حلن يٍقم اـّٙس ـؤف ؾٓٙلؤٙ ؿؤ  ـؤق حللؤر ؿ حلن 

 غ اـٓقم  ذا اـتًٌ  هبذا اـقجْع لقجقد  ذا جئّٙ  غ  ،يٍقلقا ـف ؽٙلتثُقا ٕلره

توٌٓؤؼ اـنؤؤحٙ ٛ واـرسؤؤقل  طُٓؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم  لؤؤع حلصؤحٙ ف اـَؤؤرام يبيّؤؤك  ؤؤذا 

يٝ ؿٓؤػ ؿؤؤٙن  ذا ؾٓؤؾ  ؤٙـٍقل إول حلي  ؤؤق جؤٙـس و ؤؿ ؾٓؤؤٙم ليّؤك ذـؤؽ حلٔؤؤف ااؤد

ـَؤؤـ  ،حلم ـًؤؤتؿ ليؤؤل ، ذا دخؤؤؾ وؾؤؤٙلقا   يمؤؤُِف ااؤؤديٝ حلـؤؤٓس ؿؤؤذـؽ حلٔؤؤتؿ ليؤؤل

اـًُػ   يٌِْقا ااديٝ  َذا واـدـٓؾ حلن سٌٚ روايٛ اـنحٙس هلؤذا ااؤديٝ 

« ًٙ ؾٙلقا حلي ؽيُؤقا  ؤف ؽيؤؾ ـٓس ٕٔف ؿٙن جٙـًٙ و شلـ حلدٚ حلن يتِثؾ ـف اـّٙس ؾٓٙل

و ٔؤؤؤؤ  روى  ؤؤؤؤذا ااؤؤؤؤديٝ دٓؤؤؤؤّ  دخؤؤؤؤؾ  ًُؤؤؤؤٙ ؿْؤؤؤؤذا  ،ؽؤؤؤؤٙرس واـؤؤؤؤروم  يى لْؤؤؤؤٙ
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ايبجُؤؤؤؤس ؽٍؤؤؤؤٙم ـؤؤؤؤف  يؤؤؤؤض اـّؤؤؤؤٙس ؽّْؤؤؤؤٙه طؤؤؤؤـ ذـؤؤؤؤؽ وؾؤؤؤؤٙل  ين سؤؤؤؤِيٜ رسؤؤؤؤقل اهلل  

ًٙ » :يٍؤؤقل¢  ذن  ؤؤذا  شؽُٓتٌؤؤقا لٍيؤؤده لؤؤـ اـّؤؤٙر لؤؤـ حلدؤؤٚ حلن يتِثؤؤؾ ـؤؤف اـّؤؤٙس ؾٓٙلؤؤ

قل ؽِْؤؤؤؤف  ؤؤؤؤٙيبيّك اـثؤؤؤؤٙين وـؤؤؤؤٓس اـنؤؤؤؤحٙس اـؤؤؤؤذي سؤؤؤؤِع  ؤؤؤؤذا ااؤؤؤؤديٝ لؤؤؤؤـ اـرسؤؤؤؤ

و َؤؤذا ؿٙٔؤؤٜ دٓؤؤٙة اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح ٓ ييرؽؤؤقن  ؤؤذا اـٍٓؤؤٙم اـؤؤذي  ، ؤؤٙيبيّك إول

 ًٙ  ،وٓ حلزيؤؤد طؤؤىل  ؤؤذا ،تيرؽقٔؤؤف ل  الدؿؤؤؿ لؤؤع حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿ واـٌهؤؤؾ وؼؤؤ  ؿ حليهؤؤ

 ؤؤؤؾ ؾؤؤؤد دؤؤؤد ّٙ لؤؤؤـ  ،ؽْؤؤؤذا اـٍٓؤؤؤٙم   يَؤؤؤـ ليروؽؤؤؤٙ ل طْؤؤؤد اـرسؤؤؤقل  طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم

لؤٙ ؿؤؤٙن شؤؤخص » :الة واـًؤالم  طػؤؤ سؤؤّع بدلؤف هلل ؾؤؤٙلصؤحٚ اـٌّؤؤل  طُٓؤف اـنؤؤ

وؿٙٔقا ٓ يٍقلقن ـف يبٙ ييُِؤقن لؤـ ؿرا ٓتؤف  ،ر يٛ¢حلدٚ  ـْٓؿ لـ رسقل اهلل  

و ؤؤؤق سؤؤؤٓد اـٌػؤؤؤ وحلصؤؤؤحٙ ف حلؽهؤؤؤؾ حلصؤؤؤحٙب ٌٔؤؤؤل ¢و ذا ؿؤؤؤٙن رسؤؤؤقل اهلل   شـؤؤؤذـؽ

ـؤٓس لّؤٙ » :طىل وجف إرض ؽْؿ حلطرف اـّؤٙس  ِثؤؾ ؾقـؤف  طُٓؤف اـنؤالة واـًؤالم

ؽٌّّٓؤٙ  ؤؤق ؿٌؤؤ  ؿ و ؤؤق  شوييؤؤرف ـيٙيبّؤؤٙ دٍؤؤف ،ويؤؤقؾر ؿٌ ٔؤٙ ،لؤـ   يؤؤردؿ صؤؤً ٔٙ

ولؤؤع ذـؤؤؽ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ذا دخؤؤؾ طُؤؤْٓؿ ٓ يٍقلؤؤقن ـؤؤف ؽِؤؤـ سؤؤَٓقن  ،طؤؤٙيبْؿ

 ،حلدؤؤؼ  ٙـٍٓؤؤٙم لّؤؤف ولؤؤـ سؤؤَٓقن حلطؤؤرف   حؤؤؼ اـيُؤؤ ء لؤؤـ حلصؤؤحٙ ف ٓ  ؤؤذا وٓ  ؤؤذا

ت ويؤؤؾ ٔيؤؤقد ل ؽِْؤؤف  غ لؤؤٙ  ذن ٔحؤؤـ حلي دؤؤديٝ جٙءٔؤؤٙ وتٕوـؤؤف اـيُؤؤ ء  ؤؤٌيض اـ

ؽٓؤؤؤف  شلؤؤؤـ حلدؤؤؤٚ حلن يتِثؤؤؤؾ» :و ؤؤؤق ،ؿؤؤؤٙن طُٓؤؤؤف سؤؤؤٌُّٙ اـنؤؤؤٙـح  ؤؤؤذا حلدؤؤؤد إدٙديؤؤؤٝ

 ّٙك دديٝ نخر وضٙ ره حللس  ِقوقع  ذا اـٍٓٙم و ن  ،ؾقٓن هتًٌ  ل تًٌ 

ؿٙن  يٓدا طّف  يد حلن يتٌع صقاب ؽِْف ؾقلقا  غ سٓدؿؿ دديٝ ليٙذ ؽٍؤد ذؿؤره 

ء ل حلدـٛ اـٍٙلُع  ٙستحٌٙب اـٍٓٙم ـُيٙ  واإللٙم اـّقوي ؿث  لـ اـػاح واـيُ 

رمحف اهلل ـف رسٙـٛ ل  ذا ايبقوقع ويًتدل هبذا ااديٝ و ؤذا لؤع إسؤػ ل 

اطتٍؤؤؤٙدي لؤؤؤـ زٓت اـيُؤؤؤ ء ل تًٌؤؤؤ   يؤؤؤض اـّنؤؤؤقص لؤؤؤـ اـّؤؤؤٙدٓتع لؤؤؤـ ٔٙدٓؤؤؤٛ 



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

738 

وـٓس  ش سٓدؿؿؾقلقا  غ» :حللٙ اـروايٛ ؽٙاديٝ  ٌُظ ،اـروايٛ ولـ ٔٙدٓٛ اـدرايٛ

 شؾقلؤؤؤؤقا  غ سؤؤؤؤٓدؿؿ» :وؼؤؤؤؤ ه شصؤؤؤؤحٓح اـٌخؤؤؤؤٙري»ااؤؤؤؤديٝ ل  ،ؾقلؤؤؤؤقا ـًؤؤؤؤٓدؿؿ

وحلضَّؿ حلؾقل  ذا دتك ٓ ٔتقسع ل اـٌد ٓٙت لـ ، شؾقلقا ـًٓدؿؿ»وـٓس  ٌُظ 

ؾقلؤؤقا »ؾؤؤقن ليؤؤل حليهؤؤٙ  ؤؤع لؤؤٙ طُٓؤؤف روايؤؤٛ ااؤؤديٝ ر  ٌَ إلؤؤقر ؽؤؤٕؾقل حلؾؤؤقل  ؤؤَٕٔؿ تُ 

حلٔؤتؿ ليؤل ل  شؾقلقا ـًؤٓدؿؿ»ون ؾند  غ  رؽف  يهْؿ د ٙو ع ل ش غ سٓدؿؿ

و ؤؤؤؤؤع اـتيٌؤؤؤؤؤ   شؾقلؤؤؤؤؤقا  غ سؤؤؤؤؤٓدؿؿ»اـٌؤؤؤؤؤرق  ؤؤؤؤؤع اـتيٌؤؤؤؤؤ يـ  ؤؤؤؤؤع اـتيٌؤؤؤؤؤ  اـنؤؤؤؤؤحٓح 

 ّؤٙك ؽؤرق ضؤؤٙ ر و ّؤٙء طؤؤىل  ؤذا اـٌؤؤرق  ؟حلـؤٓس ؿؤؤذـؽ شؾقلؤقا ـًؤؤٓدؿؿ»ايبحؤرف 

اـىٙ ر ااديٝ ؾقلقا  غ سؤٓدؿؿ ـؤٓس ـؤف طالؾؤٛ  ِقوؤقع اـؤداخؾ يؤدخؾ ؽٍٓؤقم 

ًٙ ؿرا اـّؤؤؤٙس ـؤؤؤف  وهلؤؤؤذا ٔحؤؤؤـ ٍٔؤؤؤقل  ،ٕن  ؤؤؤذا اـٍٓؤؤؤٙم ؾٓؤؤؤٙم ـؤؤؤف وـؤؤؤٓس  ـٓؤؤؤف وتيىؤؤؤٓ ً  لؤؤؤ

ًٙ س ٙ ل ذـؽ وـَؤـ لؤـ اـؤذي يٍؤقم  غ  اـٍٓٙم  ـٓف جٙلز ٕن ااديٝ جٙء ٔن

اـؤؤؤداخؾ حل ؤؤؤؾ ايبجُؤؤؤس ؿُْؤؤؤؿ  ٔؤؤؤ  يٍؤؤؤقم صؤؤؤٙدٚ ايبّؤؤؤزل ؽْؤؤؤق اـؤؤؤذي يؤؤؤذ ٚ  ـٓؤؤؤف 

ّؤؤٙ  ؤؤذه اآٍٍؤؤٛ  ذا طرؽ ،ويًؤؤتٌٍُف وجيًُؤؤف ل ايبّؤؤزل حلو ل ايبَؤؤٙن ايبّٙسؤؤٚ ـؤؤف

سؤؤٙطدٔٙ ليرؽتّؤؤٙ يبؤؤٙ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف سؤؤٌُّٙ اـنؤؤٙـح  غ حلن ٌْٔؤؤؿ  ؤؤذا ااؤؤديٝ ؿؤؤ  جؤؤٙء 

و خٙصؤؤؤٛ حلن  لؤؤؤٙم اـًؤؤؤّٛ اإللؤؤؤٙم حلمحؤؤؤد  ،ؾقلؤؤؤقا  غ سؤؤؤٓدؿؿ وـؤؤؤٓس ؾقلؤؤؤقا ـًؤؤؤٓدؿؿ

رمحؤؤؤف اهلل ؾؤؤؤد روى  ؤؤؤذا ااؤؤؤديٝ ل لًؤؤؤّده لؤؤؤـ روايؤؤؤٛ اـًؤؤؤٓدة طٙلمؤؤؤٛ ريض اهلل 

َٕ »ا  غ سؤؤؤٓدؿؿ تيؤؤؤٙغ طّْؤؤؤٙ ل ؾنؤؤؤٛ صقيُؤؤؤٛ  ٌُؤؤؤظ ؾقلؤؤؤق  ؤؤؤذه اـزيؤؤؤٙدة ؿؤؤؤ   شقهـُ زِ ْٔ ؽؤؤؤ

ؾ تٕويؤؤؤؤؾ وِؤؤؤؤ ٌْ يٍقـؤؤؤؤقن اـٓؤؤؤؤقم ل اـيقؤؤؤؤ ااؤؤؤؤٙض تهؤؤؤؤع اـٍّؤؤؤؤٙط طؤؤؤؤىل ااؤؤؤؤروف وتُ 

ااؤؤديٝ  ٕٔؤؤف إلؿؤؤرام اـؤؤداخؾ ويؤؤدل ويٖؿؤؤد حلن إلؤؤر  ٔؤؤ  ؾؤؤٙم ـُؤؤذ ٙب  غ اـًؤؤٓد 

 ًٙ ًٙ  و ؤؤؤق سؤؤؤيد ا ؤؤؤـ ليؤؤؤٙذ إلٔزاـؤؤؤف لؤؤؤـ دا تؤؤؤف ٕٔؤؤؤف ؿؤؤؤٙن لريهؤؤؤ ؽؤؤؤٗذن  ،ؿحُؤؤؤفحلل  لنؤؤؤٙ 

زال  ّؤؤٙ ـُحٙجؤؤٛ وـؤؤٓس ـالؿؤؤرام وآدؤؤرتام طؤؤىل  ؤؤذا اـهؤؤقء ٌْٔؤؤؿ ٔحؤؤـ اـٍٓؤؤٙم آٔؤؤ
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 ق حلصؾ ـَـ ايبًٕـٛ  ل ًٌْٔٙ ـًٓؤٜ حلصؤؾ ؽْؤل ؽؤرع ـيؤؾ ل  ؤذا لؤٙ يٌَؤل  ن 

 .شٙء اهلل

 ( 00:  06:  44/ 782) اهلدى والنور/

اـًٖال يٙ شٓخ يتيُؼ  ٙـتٕويؾ لٙ ؾقـَؿ دٌىَؤؿ اهلل و ؤٙرك ؽؤَٓؿ ل : اـًٙلؾ

 . ـيٌٙرة اـتٕويؾ يدؽع اـتٌَ  ذه ا

 . طٌقا اـتٕويؾ-

 ِيّؤك يؤٙ شؤٓخ حلن ؿؤؾ لتؤٕول  ،اـتٕويؾ يدؽع اـتٌَؤ  وٓ يؤدؽع اـتٌؤديع لداخُٛ:

لٌتؤؤؤدع ٓ حلٔؤؤؤف ؿؤؤؤٙؽر  ؤؤؤؾ  ؤؤؤذا اإلصؤؤؤالق صؤؤؤحٓح حلم ٓ  ؤؤؤد لؤؤؤـ تٌنؤؤؤٓؾ لّْؤؤؤٙ  ؤؤؤٙرك اهلل 

  .ؽَٓؿ

 . ٓ ـٓس صحٓحٙ اـمٓخ:

 . حلـٓس صحٓح يٙ شٓخ لداخُٛ:

ييّؤؤؤل  ؤؤؤذا اـٍؤؤؤقل يُجؤؤؤٕ  غ اـتٌؤؤؤديع دون  ،صؤؤؤحٓح واصؤؤؤرب طؤؤؤظـؤؤؤٓس  اـمؤؤؤٓخ:

ٔحـ ؾقـّٙ ل اـتٌديع ؿٍقـّٙ ل اـتٌَ  ايبذؿقر نٌٔٙ ل  ،اـتٌَ   ٙـًٌّٛ ـُتٕويؾ

 ُٔ ُٔ  ،ر  ٓ لـ حلؾِٜٓ طُٓف ااجٌٛ  ََ حلول ا؛ًُٛ حلي ٓ  ع  ٓ لـ حلؾِٜٓ طُٓؤف د  ٌِ وٓ 

حلو ـيؤؾ اـيٌؤٙرة  ، ٙجتْؤٙد خؤٙصئ لّؤفـَـ ؾد يَؤقن ا تداطؤف  ،وـق حلٔف ا تدع ،ااجٛ

 ،ؿؤؤؤؤ  حلن ايبجتْؤؤؤؤد ؾؤؤؤؤد يٍؤؤؤؤع ل اسؤؤؤؤتحالل لؤؤؤؤٙ دؤؤؤؤرم اهلل ،حلخؤؤؤؤص  ٙجتْؤؤؤؤٙد خوؤؤؤؤٕ لّؤؤؤؤف

حلؾؤقل ؿؤ  حلن ايبجتْؤد ؾؤد يٍؤع ل اسؤتحالل لؤٙ دؤرم  ؟اهتهِقن  ذه اـيٌٙرة حلم ٓ

 ،ـَـ  ق ٓ يٍند آستحالل و ٔ  جيتْد ويًتٌّط ؽٍٓع ل فٙـٌٛ ااؤرام ،اهلل

ل و ؤؤق ل اـؤؤّص اـؤؤذي  لؤؤٙ حلٔؤؤف   يتٌؤؤع دٓـتؤؤف حلو ل اـؤؤّص اـؤؤذي   حلو يٍؤؤقل دؤؤال



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

700 

دون حلن يٍنؤؤد اسؤؤتحالل ااؤؤرام ٓ ؽؤؤرق  ،ؽٍؤؤٙل لؤؤٙ ؾؤؤٙل ؽٙسؤؤتحؾ ااؤؤرام ،يؤؤرد  ـٓؤؤف

و ؤؤع لؤؤـ  ،و ؤؤع لؤؤـ يرتَؤؤٚ اـٌدطؤؤٛ  تْؤؤداً  ، ذن  ؤؤع لؤؤـ يًؤؤتحؾ ااؤؤرام  تْؤؤداً 

 وادؤؤدة لؤؤـ  ؤؤذه إلؤؤقر لؤؤـ يٌؤؤرق  ؤؤع وؿؤؤؾ   ٓ ؽؤؤرق حل ؤؤداً  ،يٍؤؤع ل اـٌَؤؤر  تْؤؤداً 

 . اـثال ٛ ؽْق لتّٙؽر لتّٙؾض

 ( 00:  28:  39/ 782) اهلدى والنور/

ًٔؤؤؤِع  ؤؤؤٙرك اهلل ؽؤؤؤَٓؿ يؤؤؤٙ شؤؤؤٓخ  ج طؤؤؤٛ يوُؤؤؤؼ طُْٓؤؤؤٙ بٙطؤؤؤٛ اـتقؾؤؤؤػ : اـًؤؤؤٙلؾ

واـتثٌٜ ؽْال تَرلتؿ  ٗطوٙلّٙ ٌٔذة شٙؽٓٛ وؿٙؽٓٛ دقهلٙ لـ  ق ايبٖسس هلٙ وحليـ 

 ؽَٓؿ يٙ شٓخ ؟ٔمٕت ولٙ  ل حلؽَٙر ٙ  ٙرك اهلل 

ـؤؤٓس طّؤؤدي طُؤؤؿ طؤؤـ بٙطؤؤٛ اـتقؾؤؤػ واـتثٌؤؤٜ يٌؤؤدو حلن ووؤؤيَؿ حلسؤؤقحل  اـمؤؤٓخ:

لـ وويّٙ لٙذا تيرؽقن حلٔؤتؿ ٔحؤـ ٔيؤرف اـقاؾٌؤٛ حللؤٙ اـتقؾؤػ واـتثٌؤٜ ؽْؤذه تيؤٙ   

 . دديثٛ

 ذه دٌىَؿ اهلل يٙ شٓخ يوُؼ طُْٓٙ بٙطٛ اـتقؾػ حلو بٙطؤٛ اـتٌؤع  لداخُٛ:

اـرجؾ إصؾ ؽٓف اـتقؾػ لثال ؽال يٍٙل طّؤف لًؤُؿ   ٖٓء يٙ شٓخ يٍقـقن لثال ل

وٓ ؿؤؤٙؽر وٓ سؤؤّل وٓ  ؤؤدطل دتؤؤك يتٌؤؤع حللؤؤره ؽؤؤ ذا تٍقـؤؤقن دٌىَؤؤؿ اهلل ل  ؤؤذه 

 . اـٍٙطدة ول  ذه ا؛ طٛ ول  ذه ايبٍٙـٛ

وـق سِيقه يٍقل حلشْد حلٓ  ـؤف  ٓ اهلل ومحِؤد رسؤقل اهلل ورحلوه ينؤظ  اـمٓخ:

 . لر  َذالع ايبًُِع يٌدوا حلن إ

 . ٔيؿ لداخُٛ:

 .وـق ييّل  ذا  ق لّتْك اـهالل اـمٓخ:



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

707 

ٓ سٓ  يٙ شٓخ يقجد طّدٔٙ ل اـًيقديٛ  يض اـٌئؤٙت  ؤدا ؿ اهلل ٓ  لداخُٛ:

ن إصؤؾ ل  ػ ل حللره دتك  يهْؿ يٍؤقل قؾ  تَ ِقن طىل اـرجؾ  حجٛ حلٔف لُ ُ  ًَ يُ 

ذا تقجْؤقن  ؤٖٓء وتّنؤحقن اـرجؾ اخقأٓتف حلو تًٌُٓٓتف دتك يتٌع حلٔف سؤٌُل ؽؤ 

 يٙ شٓخ؟

َٜ ﴿ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٖٓء اـمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٓخ: ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ًْ ـَ الَم  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ً ُؿ اـ َُ ْٓ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ـَ ك  ِ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ٍَ ـْ ـْ حَل َؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقا يبِ ـُ ق ٍُ ...َوٓ َت

ِلًّؤؤؤٙ... ْٖ ٍنؤؤؤٛ ايبؤؤؤذؿقرة ل اـنؤؤؤحٓحع يبؤؤؤٙ صؤؤؤٙر ايبػؤؤؤك حتؤؤؤٜ اـ [44]النسررراء:﴾ُل

ض ؤؤٛ اـًؤؤٓػ ؾؤؤٙل ٓ  ـؤؤف  ٓ اهلل ؽؤؤ   ٙٓ ؤؤٙ وؾتُؤؤف تيرؽؤؤقن ،  ؤؤال  طؤؤـ ؾٌُؤؤف؟  ؤؤٖٓء 

وا  ٌرؾؤٛ جديؤدة صٓؤٚ لؤـ  ِؤؾ وزر  ؤذه  ٌدوا حل ؿ لٌتدطؤٛ محؤد قن ييّؤل جؤٙي

  اـدطقة يٙ بٙطٛ طّدؿؿ؟

 ٌٜ ل دقل  ذه ايبقاوٓع ـ   ّٙك  يض اـَتٚ حلُ -لداخُٛ:

 . ـَـ لش ليروف يدطق  غ  ذا اـمٓخ:

لٙ  ق ليروف يٙ شٓخ اـمخص ـَـ ل ؿتٙب ـُحداد يَِـ سِيتؿ  :لداخُٛ

 . ؽٓف يٙ شٓخ

 .  ذا اـذي ؿٙن ل ايبديّٛ-مٓخ:اـ

 . حلي ٔيؿ لداخُٛ:

 . ن ٓ يزال ؽْٓٙوأ - اـمٓخ:

 . حلي ٔيؿ ٓ يزال لداخُٛ:

 . طجٓٚ لٙ اسؿ اـَتٙب اـمٓخ:
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 طٍٙلد اـيُ ء وطّدٔٙ يٙ شٓخ ايبٍدلٛ-لداخُٛ:

 . ـٓف ايبٍدلٛ ييّل اـمٓخ:

 . ييّل ؽْٓٙ  يهٙ ايبالدىٙت  ٙرك اهلل ؽٓؽ لداخُٛ:

 . ييّل اـَتٙب ؿُف ـٓس لّمقر اـمٓخ:

ٓ لّمقر يٙ شٓخ ول حللقر ؿث ة ـَّّٙ حلخذٔٙ لثؤؾ لؤٙ تٍؤقل ايبختقؤ  لداخُٛ:

 . ـيؾ ا؛ؾ يًّل طـ اـَؾ

صٓؤؤٚ طُِّؤؤٙ اـؤؤذي وصؤؤُّٙ حلٔؤؤف لؤؤـ تاللؤؤذة اـمؤؤٓخ إٔنؤؤٙري ل ايبديّؤؤٛ  اـمؤؤٓخ:

 . صحٓح  ذا اـَالم

 . محٙد إٔنٙري ٓ حلطُؿ يٙ شٓخ لداخُٛ:

ىل :جؤٙءؿؿ حلدؤد اإلخؤقة لؤـ اإللؤٙرات وؿؤٙن يًؤٕـؽ وؿؤٙن سؤٖال دؤقل حل ق ـؤٓ-

 . لـ  ق اـَٙؽر ولـ  ق ايبٌتدع ؿٙن يدور دقل  ذا إلر

ن طٙلٛ ايبًؤُِع لؤثال حلن   : ٙ طُٓؽ يٍقلحلييّل ل ؿُِٛ يٙ شٓخ حلؾر لداخُٛ:

طٙلؤؤٛ ايبًؤؤُِع لّؤؤذ زلؤؤـ طؤؤىل اإلرجؤؤٙء وؿؤؤذا طٙلؤؤٛ حل ؤؤؾ اـؤؤرحلي، ييّؤؤل طُٓؤؤفأ ولؤؤـ 

لؤـ دٙـؤف  اّوُؼ ٓ يثٌتقن ٕدد لؤـ اـّؤٙس حلٔؤف طؤىل اـًؤّٛ  ٓ  يؤد حلن يتٌّٓؤقايب ذا 

 . و ٓ ؽٕٙصؾ طّد ؿ حلٔف لرجئٛ

ٓ دقل وٓ ؾؤقة  ٓ  ؤٙهلل  ّؤٙ يىْؤر ـَؤؿ حلمهٓؤٛ اـتًِؤؽ  ِؤّْٞ اـًؤُػ  اـمٓخ:

والٓ  يٓد وحللثٙـف  ؾ  َه  ذا رجؾ أن صُؼ  ذا و ًؽ  ٌِْف ـَُتٙب واـًّٛ ؽَ 

 . طق ل ؿؾ لَٙن ؿثر ل ؿؾ
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شٓخ ٔحـ ؿّٙ ؾدي  إخ طظ اـتٍك ؽٓف وؿٙن ذؿر يل لقجز حلن طّده  لداخُٛ:

ؼُق اـرجؤؾ  ؤذا ؾؤدي  صٌيؤٙ طّؤده ؼُؤق اـرجؤؾ ل اـًؤّٛ وتوٌٍْٓؤٙ واـتمؤديد وؿؤذا 

  لـ  ذا اـٌٙب  ذا

يٙ شٓخ لـ اـمٌٙب أن لٙ ٍٔقل ؿثؤ  حلؼُؤٚ اـمؤٌٙب  اً ٓ سٓ  حلن ؿث لداخُٛ:

ايبؤؤؤّْٞ دتؤؤؤك  ن ويقجؤؤؤدون ل  يؤؤؤض ايبّؤؤؤٙصؼ ل ايبَُِؤؤؤٛ يّْجؤؤؤقن  ؤؤؤذايتقزطؤؤؤق

حلطؤؤؤؤؤؤرؽْؿ ٓ يًؤؤؤؤؤؤُِقن طُّٓؤؤؤؤؤؤٙ ؤحؤؤؤؤؤؤـ ٔتحُؤؤؤؤؤؤؼ ل دروس اـيُؤؤؤؤؤؤؿ طّؤؤؤؤؤؤد ايبمؤؤؤؤؤؤٙيخ ٓ 

  .يًُِقن

 . اهلل ايبًتيٙن ، ٖٓء خقارج ييّل يِمقن ل صريؼ اخلروج اـمٓخ:

يبؤٙذا  ؿ ؽًؤٕـف إخُ  ًَؤ دخؾ وادد لّْؿ طؤىل  يؤض اـمؤٌٙب ل ايبَتٌؤٛ ؽُؤؿ يُ  

 . ؿ ؾٙل اـًالم سّٛ حلي ٔيؿُ  ًَ ٓ تُ 

 .  ذا ـٍٓتف ؽًُؿ طُٓف اهلل حلؿرب 

 ( 00:  31:  42/ 782) اهلدى والنور/

 ( 00:  34:  40/ 782) اهلدى والنور/

يٙ شٓخ ل سٖال سادٛ جديد ويتيُؼ ل لًٕـٛ اـؤدطقة  غ اهلل طؤز وجؤؾ يؤٙ -

ة  يؤؤض اـتًؤؤجٓالت اإلسؤؤاللٓٛ شؤؤٓخ  ّؤؤٙك يؤؤٙ شؤؤٓخ لؤؤع إسؤؤػ وحلؾقهلؤؤٙ  َؤؤؾ لؤؤرار

طّؤؤدٔٙ ل ايبَُِؤؤٛ اـير ٓؤؤٛ اـًؤؤيقديٛ تتٌّؤؤك صريٍؤؤٛ ل اـتًؤؤجٓؾ  حٓؤؤٝ حل ؤؤٙ تهؤؤع 

تؤؤؤتَُؿ لؤؤؤثال  ٙهلؤؤؤٙتػ حلو ؼؤؤؤ ه  ةل طؤؤؤـ ايبؤؤؤقت حلو طؤؤؤـ لؤؤؤثال الؤؤؤرحلىؤؤؤلؤؤؤثال ذيؤؤؤط وط

 يؤؤض اـوجؤؤٙت دتؤؤك  ويهؤؤيقن لٍؤؤدم لٍدلؤؤٛ ل اـػؤؤيط  لؤؤٙ  يؤؤض ايبقسؤؤٍٓك حلو

ـٓؤؤقم ؽؤؤؤر   ـيَُؤؤؿ تًؤؤٕـقن اـمؤؤؤٓخ طؤؤظ يٍّؤؤؤؾ حلين حلسؤؤِيٜ اـػؤؤيط اـمؤؤؤٓخ طؤؤظ ا
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ـَؤؤؤؿ اـنؤؤؤقرة ؽيؤؤؤال واهلل محؤؤؤزن ييّؤؤؤل تتِثؤؤؤؾ  نؤؤؤقرة الؤؤؤرحلة تَُؤؤؤؿ رجؤؤؤؾ  ٙهلؤؤؤٙتػ 

واـرجؤؤؤؾ يؤؤؤذ ٚ  ٙـًؤؤؤٓٙرة  ؤؤؤق وايبؤؤؤرحلة واـنؤؤؤقت ل اـًؤؤؤٓٙرة تٍؤؤؤػ ويّؤؤؤزل اـرجؤؤؤؾ 

 ؿ  يد ذـؽ  ، ف اـٌحر ًٕٔل اهلل اـًاللٛ واـيٙؽٓٛذا ٚ ايبرحلة وصقت اـٌحر ؿٙٔف 

اـرجؾ وؿٕٔف وؾع ل زوجتف  ؿ  يد تقخ ايبرحلة  ؿ  يؤد ذـؤؽ يؤٕيت  تًِع صقت

ٕن لهؤِقن حلو طّؤقان اـػؤيط اـؤذلٙب اـٌػؤيٛ  ؤؿ  يؤد ذـؤؽ يؤٕيت  ،صقت اـؤذلٚ

 . ااًـ وسادٛ واـٍرنن و ذا لقجقد طّد اـمٓخ طظإدٙديٝ 

 . ييّل حلدٙديٝ وأيٙت اـٍرأٓٛ ؽٓف اـمٓخ:

 . لٛحلي ٔيؿ ـَـ  يد ايبٍد لداخُٛ:

 . ييّل ل اـّْل طـ  ذا اـفء اـمٓخ:

ييّؤؤؤل ؿؤؤؤٕ ؿ جيؤؤؤرون  غ حللؤؤؤر ًٔؤؤؤٕل اهلل اـًؤؤؤاللٛ ؽؤؤؤ ذا تّنؤؤؤح  ؤؤؤٖٓء  لداخُؤؤؤٛ:

 . ولٙذا اـيِؾ حلؽدٔٙ  ٙرك اهلل ؽٓؽ

 . واهلل يٙ حلخل ذ اـٌتـ لٙ جييؾ اآُؿ د ان اـمٓخ:

ويٍّؤؾ ـق سِحٜ يٙ شٓخ  ؤذا إسؤُقب يًؤتيِؾ ل إؽؤالم اـًر ٓؤٛ  لداخُٛ:

طـ صٙدٚ اـتًجٓالت اـذي ؽيؤؾ  ؤذا لٍقـؤٛ و ؤل ؿؤؾ صريٍؤٛ اسؤتيُِْٙ اـًؤرب 

 ؤجحٜ  ؽُّٙ استي هلٙ.

ٕن  ؤؤؤذه  ،وٓ جيؤؤؤقز ،ييّؤؤؤل اـًٙيؤؤؤٛ تؤؤؤربر اـقسؤؤؤُٓٛ  ؤؤؤذه ؾٙطؤؤؤدة هيقديؤؤؤٛ-اـمؤؤؤٓخ:

اـقسؤؤُٓٛ ؾؤؤد يٕخؤؤذ ٙ حل ؤؤؾ إ ؤؤقاء وٓ يًؤؤتِيقن ـُّنؤؤٓحٛ اـتؤؤل زطؤؤؿ حلٔؤؤف ؾؤؤدم  ؤؤذه 

ٙلح لؤؤؤـ اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ تيؤؤؤددت إسؤؤؤٌٙب وايبؤؤؤقت ايبٍدلؤؤؤٛ ـتقجٓؤؤؤف تُؤؤؤؽ اـّنؤؤؤ

وادؤؤؤؤد لؤؤؤؤدٔٙ يؤؤؤؤٙ حلسؤؤؤؤتٙذ  ِؤؤؤؤددك لؤؤؤؤٙذا طّؤؤؤؤدؿؿ ل ايبنؤؤؤؤٌٓٛ  ؤؤؤؤذه واهلل  ؤؤؤؤذه حلول لؤؤؤؤرة 
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 . حلسِيْٙ

ؿ  تيُِقن ل  ّٙك اـتقجف ايبقجقد  ؤع اـمؤٌٙب ايبًؤُِع و خٙصؤٛ  :شٍرة

 ؤؤؤؿ طؤؤؤىل لؤؤؤّْٞ اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ وٓ حلؾؤؤؤقل بؤؤؤٓيْؿ و ٔؤؤؤ  حلؾؤؤؤقل  اـؤؤؤذيـ يٍقـؤؤؤقن  

ت وـؤؤق د  صالؾْؤؤٙ دتؤؤك وـؤؤق حلَ  طؤؤـ اـوريؤؤؼ يؤؤرى  ؤؤٕن اـقسؤؤُٓٛ ـًٓؤؤٜ طؤؤىل  ذ  اـؤؤذي َشؤؤ 

ؿٜٙٔ  ل ل ذاهتٙ ؽٙسدة ؽٗ ٙ  ذا صُح حللر هبٙ ؽيُْٓؿ حلن يرتؿق ٙ ويًّؤقن حلو ٓ 

يٍقـؤؤقن هبؤؤذا اـٌْؤؤؿ حلو  ؤؤذا اـٌْؤؤؿ هلؤؤذه ايبٍقـؤؤٛ اـتؤؤل تًّؤؤٚ  غ لَٓؤؤٙؽٓظ اـًٙيؤؤٛ 

ـنقر لثال ويّيقن طىل اـذيـ يٍقـقن  ٗ ٙدؤٛ ؽْؿ يٍقـقن  تحريؿ ا ،تربر اـقاسوٛ

اـتِثٓؤؤؤؾ حلو اـتنؤؤؤقير ويؤؤؤرون  ؤؤؤٕن اـتِثٓؤؤؤؾ واـتنؤؤؤقير لؤؤؤـ إلؤؤؤقر ايبحرلؤؤؤٛ اـتؤؤؤل ٓ 

طـ اـتِثٓؤؾ  وـَـ  ّٙك وسُٓٛ يَِـ ا تداطْٙ حلو حلخذ ٙ لـ  ذا ؤًتًّل ، قز

 وطّدلؤذٍ  ،ٌل حلن ٔتِثؾ ايبنقر إشٓٙء  ٕسؤ طّٙ و ٕصؤقاتّٙواـتنقير ايبرحلي ؽَٓ

 ،َٔقن ؾد  ٌّّٙ واجتٌّّٙ اـقسُٓٛ ايبتٌؼ طىل درلتْٙ حلٓ و ل اـتنقير واـتِثٓؾ

وحلٔؤؤٙ دٍٍٓؤؤٛ  ، ؤؤؿ  ؤؤذه ا؛زلٓؤؤٛ يٕخؤؤذو ٙ ويرتٌؤؤقن طُْٓؤؤٙ  ؤؤذا إلؤؤر اـٌؤؤٙدش اـًؤؤٓئ

ؿ ؿتؤؤؤؤداطل إؿُؤؤؤؤٛ  غ لؤؤؤؤؿؤؤؤؤ  تٌهؤؤؤؤؾ شؤؤؤؤٓخّٙ حلّٔؤؤؤؤٙ ل حليؤؤؤؤٙم اـٌؤؤؤؤتـ ؽْٓؤؤؤؤٙ تتؤؤؤؤداطك إ

ـ سؤ طف ـؤٓس طؤـ ؾؤقل ؽٓؤف ـٓؤدؽع ؽتّؤٛ حلو وذ اـٌتـ لٙ ييجز اإلًٔٙن ط ،ؾنيتْٙ

ٔتؿ لْ  حليديَؿ حلـَـ حلؾقل  ٕن  ذا طالج ـٓس ل حليديّٙ وٓ ل  ،ؽتّتع حلو  الث

وحلصيٚ ولـ  حمًٙ دٙوـتؿ ٕن  ّٙك حليهٙ حللقر ؽقادش ؿث ة ور   تَقن حلشد ؽُ 

ؽٕؾقل اـيالج طّؤد  ؤٖٓء حلن يتنؤؾ ؽؤْٓؿ اتنؤٙل لٌؤٙذا اـؤذي  ، ذا ويًَٜ طّْٙ

وـَؤـ جيؤٚ طُّٓؤٙ حلن ٔؤذ ٚ  ،يقن  ذا ٓ يًّؤل حلن ٔىؤؾ ل ٍٔؤد هلؤؿ لؤـ  يٓؤدينّ

وحلن اـقصؤؤؤقل  غ حتنؤؤؤٓؾ  ، ـؤؤؤْٓؿ ؤٌؤؤؤع هلؤؤؤؿ ااَؤؤؤؿ اـػؤؤؤطل ل  ؤؤؤذه ايبًؤؤؤٕـٛ

 ًٙ و ن  ذا  ،اـًٙيٛ هبذه اـقاسوٛ وهبذه اـقسُٓٛ ٓ شؽ حل ٙ محرلٛ وٓ جيقز لوٍُ
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لٓٛ ل ايبًؤؤتٌٍؾ لؤؤٙ دام اؤؤٙ يٌؤؤتح  ٙ ؤؤٙ حلؿؤؤرب  وحلوسؤؤع وستنؤؤٌح اـتًؤؤجٓالت اإلسؤؤال

ور ؤؤ  يؤؤٕيت اـٓؤؤقم  ،حلّٔؤؤٙ ؽتحّؤؤٙ  ؤؤذا اـٌؤؤٙب وحلجزٔٙ ؤؤٙ سؤؤَٓقن  ّؤؤٙك ذ حلؿؤؤرب وحلؿؤؤرب

اـذي ٔرى ؽٓف اـٌٓديق اـذي يٌٓح اـٌٙدمٛ ايبّىقرة وايبًِقطٛ ليٙ حللرا ـٓس ؽٓؤف 

 ،قر ؽْذا حلوٓ ييّل حلن يٌّف  ٖٓء وبقؽقن  ٙهلل و ٙـٓقم أخر  غ ؼ  ذـؽىمح

ؤؤ يْ ـؤؤؽ حلن يُ  ؤؤؿ  يؤؤد ذ ؾ طؤؤىل تقطٓؤؤٛ اـمؤؤٌٙب  ؤؤٕن  ؤؤذه وسؤؤُٓٛ محرلؤؤٛ وحلٔؤؤف ٓ جيؤؤقز َِ

 ٙـًؤُوٙن  لؤٙٓ  عذاء لثؾ  ذا اـػيط وٓ اـتًجٓؾ طُٓف و ّؤٙك حليهؤٙ  ن اهلل ـٓؤز

 .  ٙـٍران عيز

 .  ذا  ق إصؾ لداخُٛ:

طؤؤؤؤـ ايبَّؤؤؤؤر وحلن واـّؤؤؤؤٙ ع ٓ  ؤؤؤؤٕس حلن تتنؤؤؤؤُقا  ؤؤؤؤٙٔلريـ  ؤؤؤؤٙيبيروف  لداخُؤؤؤؤٛ:

نؤؤؤؤقا هلؤؤؤؤؿ  ؤؤؤؤذه اـؤؤؤؤدور حلو  ؤؤؤؤذه اـتًؤؤؤؤجٓالت اـتؤؤؤؤل تَؤؤؤؤقن ل  ؤؤؤؤذا تٌّٓؤؤؤؤقا هلؤؤؤؤؿ حت

 . اـتًجٓؾ حلن تنٙدر لثؾ  ذه إذصٛ

اآٍٍؤؤؤٛ حلن  ؤؤؤذا اـًؤؤؤٖال ٕن  يؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب لقصؤؤؤقؽقن  ٙـًؤؤؤٌُٓقن -لدخُؤؤؤٛ:

 ٙـًٌُٓع ٓ يًِع ـّٙ يٙ شٓخ ؿ  ؾٓؾ حلٔؽ ـق ووؤيٜ .. اـرا ؤع ـٍٓؤؾ لٌتؤدع ـٍؤٙل 

ّٙ ؽٕردٔؤؤٙ اـّنؤؤٓحٛ تَؤؤقن لؤؤَّؿ ولؤؤـ اـمؤؤٓخ اـًؤؤٌُٓقن حلٔؤؤؽ لٌتؤؤدع ؽْؤؤؿ ٓ يًؤؤِيقٔ

حل ق لٙـؽ دتك تَقن حلوؾع طُْٓؿ ييّل  ذا ايبراد لؤـ اـًؤٖال وٓ ـٍنؤد اـتمؤْ  

 . هبؿ

طؤىل ؿؤؾ دؤٙل ـيُؤف ل ؿُِؤٛ اـمؤٓخ حل ؤق لٙـؤؽ لؤٙ ؽٓؤف اـًّٓؤٛ واـٌَٙيؤٛ  -اـمؤٓخ:

ـ حللٙ حلٔؤٙ ؽؤٕؾقل ـؤٓس إلؤر ؿؤ  يمؤٙع ل  ؤذا اـزلؤٙن حلن اـقسؤٙلؾ  تُؤػ ذطؤٙ طؤ

ايبٍٙصد وحلن ـُدطٙة ايبًُِع حلو اـداطٓٛ ايبًُؿ حلن يتخذ حلي وسؤُٓٛ يتقصؤؾ هبؤٙ 
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 غ حتٍٓؼ ؼٙيٛ ذطٓٛ ذـؽ ٕن  ذا ايبّوُؼ لـ تًقيغ ؿؾ وسُٓٛ  ؤزطؿ حتٍٓؤؼ 

ًٙ  ،ؼٙيٛ ذطٓٛ حلوٓ ـٓس ذـؽ لـ ايبيروف ذطًٙ  و ذا حل ؿ حلن اـقسٙلؾ ؽؤٓ   و ٙٔٓ

ٙ لؤؤؤؤؤـ صٙطؤؤؤؤؤٛ  ٙرهيؤؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤؤل حليهؤؤؤؤؤٙ لٍّقـؤؤؤؤؤٛ يتيُؤؤؤؤؤؼ  رت ٓؤؤؤؤؤٛ اـٌّؤؤؤؤؤقس وهتؤؤؤؤؤذيٌْٙ وتٍريٌْؤؤؤؤؤ

ٔحؤؤؤـ ٓ َّٔؤؤؤر حلن  يؤؤؤض اـقسؤؤؤٙلؾ ايبٙديؤؤؤٛ حل ؤؤؤٙ ترتؾؤؤؤك لؤؤؤع  ،ؿٙـًٙيؤؤؤٙت وؿٙيبٍٙصؤؤؤد

  يَـ لـ ايبًٓقر حتٍٍْٓؤٙ  ٓنؤ ل اـؤزلـ ايبؤٙيض  اـزلـ وتنٌح حتٍؼ حللقراً 

ٓ َّٔؤؤر وجؤؤقد لثؤؤؾ  ؤؤذه اـقسؤؤٙلؾ ؿؤؤ  ٔحؤؤـ أن ًٔؤؤجؾ لَؤؤرب صؤؤقت ؤحؤؤق ذـؤؤؽ 

نؤؤقير  يؤؤض ااؤؤقادث دون حلن تؤؤرى  ؤؤذه وسؤؤٙلؾ وجؤؤدت ل اؤؤٙ ذؿؤؤرتؿ نٌٔؤؤٙ لؤؤـ ت

وـَؤؤـ ٓ جيؤؤقز حلن ٔوُؤؤؼ اـَؤؤالم  جؤؤقاز اسؤؤتي هلٙ  ؤؤدطقى حلّٔؤؤٙ  ،اـيقؤؤ ااؤؤٙض

ٍٔنؤؤؤد حتٍٓؤؤؤؼ ؼٙيؤؤؤٛ ذطٓؤؤؤٛ ّٕٔؤؤؤٙ سؤؤؤٍّقل جيؤؤؤٚ حلن تَؤؤؤقن اـقسؤؤؤُٓٛ حليهؤؤؤٙ وسؤؤؤؤُٓٛ 

 .لػوطٛ

 :ماـقاؾؤؤع حلن  ؤؤذا ايبًؤؤٕـٛ هلؤؤٙ طالؾؤؤٛ  ٕصؤؤُع طُِٓؤؤع حلدؤؤدمهٙ ؾقـؤؤف  طُٓؤؤف اـًؤؤال

وأخر ايبيروف  ع اـيُ ء  ٙيبنٙـح  ،شؿؾ   دطٛ والـٛ وؿؾ والـٛ ل اـّٙر»

وـؤذـؽ وجؤد لؤـ    ،لٙ  تُط طّد  يض اـّؤٙس  ٙـٌدطؤٛ اـهؤالـٛ ؿث اً  ،ايبرسُٛ

وواوؤح جؤدا حلن ايبٍنؤقد  ،يٍؾ  جقاز تٌّل  ذه اـٍٙطدة و ل ايبنؤٙـح ايبرسؤُٛ

 ؤؤؤؾ جيؤؤؤقز  ،حتٍؤؤؤؼ ؼٙيؤؤؤٛ ذطٓؤؤؤٛ ٙيبنؤؤؤُحٛ ايبرسؤؤؤُٛ  ؤؤؤق وجؤؤؤقد سؤؤؤٌٚ حلو وسؤؤؤُٓٛ 

لؤؤّْؿ ولؤؤّْؿ لؤؤـ حلخؤؤذ  ،ا ؤؤٙذ  ؤؤذه اـقسؤؤُٓٛ لؤؤٙ دالؤؤٜ حل ؤؤٙ حتٍؤؤؼ ؼٙيؤؤٛ ذطٓؤؤٛ حلم ٓ

 ٙيبنُحٛ ايبرسُٛ ؾٙل  جؤقاز ذـؤؽ ولؤـ ٓ ؽؤال ـَؤـ اـقاؾؤع حلن اصؤالق اـٍؤقل ل 

و ؤؤؤذا  ،و ٔؤؤؤ  ٓ  ؤؤؤد لؤؤؤـ اـتٌنؤؤؤٓؾ ،ايبنؤؤؤٙـح ايبرسؤؤؤُٛ  جيٙ ؤؤؤٙ حلو سؤؤؤٌُٙ ـؤؤؤٓس  ًؤؤؤُٓؿ

ٔؤؤٜ  ـٓؤؤف ٌٔزؤؤ وأػؤؤح ـؤؤف صؤؤدري ؿّؤؤٜ اسؤؤتٌدتف لؤؤـ ؿؤؤالم ٕاـتٌنؤؤٓؾ اـؤؤذي اصِ

وحلٔٙ دّٓ  حلذؿر  ذه ايبًٕـٛ حلرى ـزالٙ طظ حلن  ،شٓخ اإلسالم ا ـ تِٓٓٛ رمحف اهلل
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حلذؿؤؤر شؤؤٓخ اإلسؤؤالم ٕٔؤؤف ييؤؤقد اـٌهؤؤؾ  ـٓؤؤف ل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ لؤؤـ  ؤؤٙب حلن لؤؤـ  رؿؤؤٛ 

ًٙ  و خٙصؤٛ  ذا ؿؤؤٙن ؾؤقًٓ  ،ؾٙلُؤف اـيُؤؿ طؤزو اـٍؤقل  غ ويهؤؤٙف  ،طىؤٓ ً  ًٙ وطُِٓؤ  ٙلؤ

 ؤق  ، غ ذـؽ حلٔف  ده ٔٙدرا ٓ  ده ل  وقن ؿتٚ اـيُ ء اـٌوٙدؾ لـ اـيُ ء

يؤؤؤؤؤٕيت  ٙـتٌنؤؤؤؤؤٓؾ اـتؤؤؤؤؤٙيل اـقسؤؤؤؤؤُٓٛ اـتؤؤؤؤؤل دؤؤؤؤؤد ٜ ويرجؤؤؤؤؤك لّْؤؤؤؤؤٙ  حتٍٓؤؤؤؤؤؼ لنؤؤؤؤؤُحٛ 

 ؤؤل ؿٙٔؤؤٜ ؾٙلِؤؤٛ ل طْؤؤد اـرسؤؤقل   ؤؤؾرس  ؤؤذه اـقسؤؤُٓٛ دْ جيؤؤٚ حلن ُتؤؤ  ،ـًُِؤؤُِع

ـدخؤذ هبؤٙ  ؽؤٗن ؿؤٙن ايبٍتيضؤ ؾؤٙل ً  ، يَؤـطُٓف اـًالم  ايبٍتيض ـدخذ هبؤٙ حلم  

ؽؤؤؤٓ   يؤؤؤد  ٙسؤؤؤؿ  ٙحتٍؤؤؤؼ اـًٙيؤؤؤٛ اـتؤؤؤل يرلؤؤؤل  ـْٓؤؤؤٙ ايبتًِؤؤؤؽ ؽْٓؤؤؤ و ؤؤؤل وسؤؤؤُٓٛ ؽيؤؤؤالً 

لؤؤع ذـؤؤؽ ؽٙـرسؤؤقل  صؤؤىل اهلل طُٓؤؤف وطؤؤىل نـؤؤف وسؤؤُؿ   يٕخؤؤذ  ،ايبنؤؤٙـح ايبرسؤؤُٛ

ؽؤؤال جيؤؤقز ـّؤؤٙ حلن ٕٔخؤؤذ هبؤؤذه اـقسؤؤُٓٛ  ،هبؤذه اـقسؤؤُٓٛ و ٙـتؤؤٙيل    ٍؤؤؼ تُؤؤؽ اـًٙيؤؤٛ

ٕن ل حلخؤذٔٙ  يٙ ؤٙ اسؤتدراؿٙ طؤىل اـرسؤقل   ؟يبؤٙذا ،وـق ؿٜٙٔ حتٍؼ ؼٙيٛ ذطٓؤٛ

ؿٙٔؤٜ  ؤذه اـقسؤُٓٛ  ؽُؤق ،اـٍٙلؾ لٙ ترؿؤٜ شؤٓئٙ يٍؤر َؿ  غ اهلل  ٓ وحللؤرتَؿ  ؤف¢

و ل لتٓنة ل طْده طُٓف اـًالم واَّٛ ـق ؿٜٙٔ لٍنقدة إلينٙل اـًٙيٛ اـتؤل 

قل  طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ؾؤؤد حلخؤؤذ هبؤؤٙ ولؤؤـ  ّؤؤٙ يٍنؤؤد هبؤؤٙ حلخؤؤ ا هبؤؤذه اـقسؤؤُٓٛ ـَؤؤٙن اـرسؤؤ

ؿُؤؤؤؤف ؽؤؤؤؤٓ   ذا ؿؤؤؤؤٙن اـًؤؤؤؤٌٚ   ؤؤؤؤذا ،يٍؤؤؤؤقل طُؤؤؤؤ ء اـًؤؤؤؤُػ ـؤؤؤؤق ؿؤؤؤؤٙن خؤؤؤؤ ا ـًؤؤؤؤٌٍقا  ـٓؤؤؤؤف

طىل  ذا ليؤروف ـؤديَؿ لّْؤٙ ولؤـ  ؾٙل  وإلثُٛ ايبٍتيض ـدخذ  تُؽ اـقسُٓٛ

إذان ـُنؤؤؤؤؤؤؤُقات اخلِؤؤؤؤؤؤؤس دون  ٍٓؤؤؤؤؤؤؤٛ اـنؤؤؤؤؤؤؤُقات إخؤؤؤؤؤؤؤرى وٓ سؤؤؤؤؤؤؤٓ   حلشؤؤؤؤؤؤؤْر ٙ

ؾؤؤؤؤؤؤقع ؿِثؤؤؤؤؤؤؾ صؤؤؤؤؤؤالة اـيٓؤؤؤؤؤؤديـ لؤؤؤؤؤؤثال حلو صؤؤؤؤؤؤالة اـًَؤؤؤؤؤؤقف حلو اـنؤؤؤؤؤُقات اـّؤؤؤؤؤؤٙدرة اـق

ن اـّؤؤؤٙس  حٙجؤؤؤٛ  غ إذان ايبؤؤؤذؿر هلؤؤؤؿ وايبٌّؤؤؤف هلؤؤؤؿ  ؤؤؤدخقل  دٓؤؤؤٝ  ،اخلًؤؤؤقف

    ¢اـقؾؤؤؤٜ ؿؤؤؤ   ؤؤؤق ايبٍنؤؤؤقد  ؤؤؤٕٙذان ـُنؤؤؤُقات اخلِؤؤؤس لؤؤؤع ذـؤؤؤؽ اـرسؤؤؤقل  

ؽٗذن ٓ جيقز ٔحؤـ حلن ٕٔخؤذ هبؤذه اـقسؤُٓٛ و ؤذا ايبٍنؤقد  ؤف  ،يٕخذ هبذه اـقسُٓٛ
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ولؤـ  ّؤٙ تيرؽؤقن وؤالـٛ  ،واـتمٌٓف حلي يبٙ ؾد  دث ؽٓ   يؤد لؤـ وسؤٙلؾ اـتِثٓؾ

ـؤؤق » :ٕن ا؛ؤؤقاب يٌْؤؤؿ اؤؤٙ سؤؤٌؼ  قوؤؤقح و تُخؤؤٓص ،دطؤؤٛ ااًؤؤٌّٛلؤؤـ يٍؤؤقل  ٙـ

ـَؤـ اـدؾؤٛ ل ايبقوؤقع ؾؤٙل ا ؤـ تِٓٓؤٛ رمحؤف اهلل حلن  ؤذا  ،شؿٙن خ ا ـًٌٍقٔٙ  ـٓف

طْد اـرسقل حلي اـرسؤقل  اـًٌٚ حلو  ذه اـقسُٓٛ ددث  يد حلن   تَـ لٙ ؿٙن ل

 ؟ةلٙ حلخذ هبٙ يبٙذا ٔحـ ٕٔخذ ؽْٓٙ

 ( 00:  37:  50/ 782) اهلدى والنور/

  (   00:  41:  20/ 782) اهلدى والنور/

 ؟ ـف  عايبٜٓ واـٍراءة ـف تٍُٓدا  يد لٙ تٍُع  شٓخّٙ ؿٓػ ييٙلؾ لـ يرى جقاز -

حلن ٍٔؤقل  ىحلن ٔيِؾ  ف سؤق و س لٙذا يَِّّٙ ٓ سٌٓؾ ـّٙ  ـٓف  ٓ  ٙـٌٓٙن اـمٓخ:

ْر...﴿ ؤؤؤ ٌُ َْ َٓ ُْ َٙء َؽ ـْ َشؤؤؤ ـْ َوَلؤؤؤ ِل ْٖ ُٓؤؤؤ ُْ َٙء َؽ ـْ َشؤؤؤ ؤؤؤ َِ وـًؤؤؤٜ طُؤؤؤْٓؿ  قؿٓؤؤؤؾ  [24]الكهرررف:﴾.. َؽ

 ـًٜ طُْٓؿ  ًِٓور  ن طُٓؽ  ٓ اـٌٓٙن صٙدٌؽ يّتىر  ّٙك اهلل حلؿرب ٔيؿ .

 ( 00:  24:  45/ 783) اهلدى والنور/
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 ٌصٗخٛ إىل غالٚ التبدٖع

 ؤؤؤؤ ايبقاؽؤؤؤؼ 7373جُؤؤؤس ل اـٓؤؤؤقم إول لؤؤؤـ ر ٓؤؤؤع أخؤؤؤر تؤؤؤؿ تًؤؤؤجٓؾ  ؤؤؤذا ايب

 م7337اـثٙلـ طػ لـ اـمْر اـتٙسع 

طّؤؤؤدٔٙ ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ اإلخؤؤؤقة اهلل  ًؤؤؤؿ اهلل واـنؤؤؤالة واـًؤؤؤالم طؤؤؤىل رسؤؤؤقل  لداخُؤؤؤٛ:

طّؤؤد ؿ ترؿٓؤؤز شؤؤديد شؤؤديد طؤؤىل ااٙؿِٓؤؤٛ واـتْؤؤقيـ لؤؤـ شؤؤٕن اـػؤؤك إؿؤؤرب ذك 

 اـٌٍقر وإضدٛ .

 ؿ طّف صٙدٌّٙ ل اـػيط .و ذا اـذي تَُ لداخُٛ:

  دالل . ويًِقه ذك سٙذجًٙ  لداخُٛ:

 لٙذا يًِقه ؟ اـمٓخ:

ؽٍٓقـؤقا ـؤق ؿؤٙن إٌٔٓؤٙء  ،ذك سٙذجٙ  دالل وحلخذوا  ؤذا طؤـ دطؤٙهتؿ لداخُٛ:

حلو ايبنؤؤُحقن  غ يؤؤقم اـٍٓٙلؤؤٛ  ؤؤٙر قن لؤؤـ حلـؤؤقان اـػؤؤك ايبّؤؤٙؾض ـَُِؤؤٛ ٓ  ـؤؤف 

ؽٍؤؤؤؤط يبؤؤؤؤٙ تيؤؤؤؤرض هلؤؤؤؤؿ حلدؤؤؤؤد ويبؤؤؤؤٙ وؾؤؤؤؤػ ل  ٓ اهلل لؤؤؤؤٙ يتيُؤؤؤؤؼ  ٕٙووؤؤؤؤٙع اـمؤؤؤؤيٌٓٛ 

 وجق ْؿ  ٓ اـٍُٓؾ لٙ تيٍَُٓؿ يٙ شٓخ ؟

تيٍُٓل  ق تيرض اـّٙس ـُداطٓٛ ـٓس  دؽٙ وـٓس ؾندا و ٔ  اـٍنؤد  اـمٓخ:

   يًتجٌٓقا ؽتُؽ سّـ   و ن ٜاـدطقة  غ اـّٙس ؽٗن استجٙ قا ؽٌْٙ ؤيِ تٌُٓغ

حلن اـؤؤؤؤديـ يؤؤؤؤٕلر  ؤؤؤؤٕن يتَُؤؤؤؤػ ؽَُِؤؤؤؤتْؿ  ؤؤؤؤذه تمؤؤؤؤير اـًؤؤؤؤٙلع ـؤؤؤؤف  ،اـؤؤؤؤذيـ لؤؤؤؤـ ؾؤؤؤؤٌُْؿ
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ؽٕٔؤٜ اـٓؤقم لؤثال  ذا دطٓؤٜ  ،يٙروؤعايباإلًٔٙن حلن يَقن لنؤٙدلٙ لؤـ أخؤريـ و

ـُتقدٓؤؤد ـؤؤـ بٙـٌؤؤؽ حلدؤؤد حللؤؤٙ  ذا اشؤؤتًُٜ  ٙـًٓٙسؤؤٛ ؽٓخٙـٌؤؤؽ وييٙديؤؤؽ ... ـؤؤخ 

 ؤؤؤ  ٓ  هيرؽؤؤؤقن ؤؤؤذا حلؿؤؤؤرب دـٓؤؤؤؾ حلن ا؛ طؤؤؤٛ ؿَثؤؤؤ  لؤؤؤـ حلؽؤؤؤراد اإلخؤؤؤقان ايبًؤؤؤُِع 

ـٍؤؤؤد سؤؤؤٕـٜ حلؿثؤؤؤر لؤؤؤـ لؤؤؤرة حلن رلؤؤؤٓس اإلخؤؤؤقان  ، ييُِؤؤؤقنييرؽؤؤؤقن ويتٌُىؤؤؤقن  ؤؤؤ  ٓ

ايبًؤؤُِع ل ا؛زالؤؤر يٍؤؤقل ـؤؤق ؿؤؤٙن اـرسؤؤقل  طُٓؤؤف اـًؤؤالم  اـٓؤؤقم ل  ؤؤذا اـيقؤؤ 

اإلًٔؤؤٙن  ذا تَُؤؤؿ  جْؤؤؾ ؽؤؤال يٍؤؤػ » ،ـُؤؤٌس ا؛ٙؿٓؤؤٜ واـٌّوُؤؤقن وطٍؤؤد ا؛راؽٓؤؤٜ

ٌِٓؾِ ﴿و ؤؤؤذا اـَؤؤؤالم لؤؤؤـ  ؤؤؤذا اـٌٍٓؤؤؤؾ خالصؤؤؤٛ  ،شجُْؤؤؤف رء حللؤؤؤٙم ؤؤؤَؽ  اْدُع  َِغ َسؤؤؤ َر  

ـُ ... ًَ تِل ِ َل حَلْد ـ   َوَجِٙدهْلُْؿ  ِٙ
ِٛ َّ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَى َِ َْ

 ؤذا  ؤق  [125]النحرل:﴾ ِْٙاِ

...﴿ايبٍنقد  ٌٛ َّ ًَ ْؿ ِل َرُسقِل اهلل ِ حُلْسَقٌة َد َُ ـَ ْد َؿَٙن  ٍَ ورسقل اهلل  [21]األحزاب:﴾ـَ

ييّؤؤل  ؤؤذا  ،طقة اـتقدٓؤؤد ؤؤد  ؤؤد واؽٌٕٙٔٓؤؤٙء ؿُْؤؤؿ  شؽٌْؤؤدا ؿ اؾتؤؤده»خقصؤؤٚ  ٍقـؤؤف 

ن ٔقح  طُٓف اـًالم  اـذي ـٌٝ ل ؾقلؤف  ؤّص اـٍؤران حلـؤػ سؤّٛ  اـَالم وحلٔٙ حلؾقل 

 ٖٓء اـَالم  ذا ـق ؿٙٔقا ييرؽقن لؤٙ  ، ٓ  ًع طٙلٙ لٙذا ؽيؾ هبذه إـػ سّٛ

إٌٔٓؤٙء  يٙلؤٛ ؤؤقح طُٓؤف  بو ئؤقنٕ ؤؿ  ،يتَُِقن  ف ـٌَروا وخرجقا طـ ايبُٛ

ٙصٛ ٕٔف  ٓز طىل سٙلر إٌٔٓٙء  ؤٕن  ؤٙرك اهلل طؤز وجؤؾ ل طِؤره ؽٌُؤٝ اـًالم  خ

 ًٙ  .ل ؾقلف حلـػ سّٛ  ٓ  ًع طٙل

ٔحؤؤؤـ ٔيُؤؤؤؿ حلن اـػؤؤؤالع اـتؤؤؤل تٍؤؤؤدلٜ ذييؤؤؤٛ اإلسؤؤؤالم   يَؤؤؤـ ؽْٓؤؤؤٙ  ؤؤؤذا اـٌٍؤؤؤف 

ًٙ  ،ون اآؤؤٙة ؿُْؤؤٖٙاـقاسؤؤع اـؤؤذي يمؤؤِؾ شؤؤ وـؤؤذـؽ ؽّؤؤقح   ،ييّؤؤل لًٌؤؤوًٙ  ؿؤؤٙن ؽٍْؤؤ

ؾٙم  ذا اـيِر اـوقيؾ ايبديد ايبٌٙرك  ٔ  ؿٙن مهف حلن اطٌدوا طُٓف اـًالم  دّٓ  حل

 ذا ؿالم يّٙل  ذا اـَالم وـذـؽ ؽْؿ جُْٛ  ٙيبرة و ؿ  ،اهلل واجتٌّقا اـوٙؼقت

يًؤؤؤَُقن أن سؤؤؤّـ اإلخؤؤؤقان ايبًؤؤؤُِع اـؤؤؤذيـ سِٓيضؤؤؤ طُؤؤؤْٓؿ ؾؤؤؤرن لؤؤؤـ اـزلؤؤؤٙن 
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 ًٙ اـّىؤؤؤؤٙم  سؤؤؤؤقى اهلتٙؽؤؤؤؤٙت واـنؤؤؤؤٓحٙت و ؤؤؤؤؿ طؤؤؤؤىل و ؤؤؤؤؿ   يٍؤؤؤؤدلقا ـ سؤؤؤؤالم شؤؤؤؤٓئ

ًٙ  ،اـيًؤؤَري لَٙٔؤؤؽ راوح وحلٔؤؤٙ  ،وـؤؤذـؽ ٓ يٌؤؤٙيل ؿؤؤالم  ؤؤٖٓء ،ٓ يتٍؤؤدلقا  صالؾؤؤ

حلتيجٚ لـ  يض  خقأّٙ صالب اـيُؿ لٙ يَٙدون يًِيقن وؤالـٛ لؤـ حلي جٙ ؤؾ 

لٙ يَٙدون يًِيقن والـٛ لـ حلي  ًٔٙن  ٓ يٕيت ويٍقل ـؽ لٙ رحليؽ ل ؿؤذا لؤـ 

  ٖٓء واهلل رجؾ ؿّٙ ل  ُس .

ٙ شٓخ ايبمَُٛ حلن  ؤٖٓء يتؤٌيْؿ ؿثؤ  جؤدا يٍقـؤقن لثؤؾ  ؤذا اـَؤالم ي لداخُٛ:

حلي حلٔؤؤؤف ـؤؤؤق ؿؤؤؤٙن ل طقؤؤؤٔٙ  ؤؤؤذا  ...  ¢ؿْؤؤؤذا ا؛زالؤؤؤري اـؤؤؤذي ؾؤؤؤٙل طؤؤؤـ اـرسؤؤؤقل  

ؽْؤٖٓء  ؤذا اـؤذي ؾؤٙل  ؤذا اـَؤالم ييّؤل داطٓؤٛ ؿؤٙن ليؤروف جؤدا  ،ـَٙن ؿذا وؿذا

لًتيد حلن تٍقل ـف  ويتٌيف ؿث  جدا دتك  يض إتٌٙع  ذا ؾُٜ هلؿ ؽالن حلخوٕ  ق

 طِر حلخوٕ اـمٙؽيل اخوٕ حللٙ ؽالن يٍٓؿ طُٓؽ اـدٔٓٙ وٓ يٍيد ٙ .

 ٙـتل  ل حلدًـ اـيُؿ ٔؤقر  ؤٖٓء  ٔدطقصٓٚ ...يٙ حلخل لٙ طُّٓٙ  ٓ حلن اـمٓخ:

يٍيؤؤقن ل  ؤؤذه اـهؤؤالٓت  ًؤؤٌٚ جُْْؤؤؿ  ٙإلسؤؤالم وـؤؤذـؽ لؤؤٙ طُّٓؤؤٙ  ٓ حلن ٔمؤؤٌؼ 

 ٓع لـ ااَِٛ وايبقطىٛ ااًّٛ .طُْٓؿ ؤيترب ؿ لرى ؤيٙ؛ْؿ    ًٔتو

 (   00:  01:  00/ 784) اهلدى والنور/

يٙ شٓخ جؤٙء  ـٓؤؽ طؤدد لؤـ اإلخؤقة اـٓ ٔٓؤع ويًؤٕـقٔؽ طؤـ ا؛ِيٓؤٛ  لداخُٛ:

ن  ؤؤؤٖٓء حلصؤؤؤحٙب ا؛ِيٓؤؤؤٛ اـٌالٔٓؤؤؤٛ  ؤؤؤؿ  وؾؤؤؤٙـقا وجؤؤؤٙء ل سؤؤؤٖاهلؿ تٌُؤؤؤٓس وؾؤؤؤٙل 

صؤقتف ل  ح  ّْؿ ؿثؤ  و ُؤ ر لؤذ  صٌُٛ اـمٓخ لٌٍؾ وؿذا وؿذا رؼؿ حلن اـمٓخ لٌٍؤؾ دَؤ 

ن   ؤؤؤؾ  ،اـتحؤؤؤذير لؤؤؤّْؿ  ؤؤؤؾ وتؤؤؤربحل لؤؤؤّْؿ و ؤؤؤؿ يويّؤؤؤقن ل اـمؤؤؤٓخ لٌٍؤؤؤؾ ؿثؤؤؤ  جؤؤؤداً 

 يهؤؤؤؤْؿ يٍؤؤؤؤقل ل ذيؤؤؤؤط اسؤؤؤؤِف دؤؤؤؤقار  ؤؤؤؤٙدي لؤؤؤؤع لٌٍؤؤؤؤؾ ا ؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤٙدي ؾؤؤؤؤٙل ـؤؤؤؤف حلٔؤؤؤؤٜ 
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و ذا تُِٓذ ـف يٍقل ـف حلٜٔ واـًزايل طّؤدي سؤقاء اـًؤزايل  ،واـًزايل طّدي سقاء

وحلدؤد ؿ و ؤق حليهؤٙ  ،ًّٛ  ٙسؿ اـدؽٙع طؤـ اـًؤّٛصيـ ل اـًّٛ وحلٜٔ تويـ ل اـ

حللؤٙ اـتيٌؤد،  لـ تاللٓذه ـَّف تُِٓذ طٙق ؾٙل يل حل ؾ ااديٝ ؽْٓؿ ؾًقة وؾُٛ ل 

وحليهؤٙ ل اـقؾؤٜ اـؤذي يثّؤقن طؤىل ايبٌتدطؤٛ ٓ حلؾؤقل ايبٌتدطؤٛ  ،ترى اـمٓخ لٌٍؤؾ

اـؤؤؤؤؤؤؤذيـ يمؤؤؤؤؤؤؤؽ ل ا تؤؤؤؤؤؤؤداطْؿ  ؤؤؤؤؤؤؤؾ ايبٌتدطؤؤؤؤؤؤؤٛ اـٌٍؤؤؤؤؤؤؤقريع رجؤؤؤؤؤؤؤؾ صؤؤؤؤؤؤؤقل طّؤؤؤؤؤؤؤدٔٙ ل 

لٌؤقيض ؿؤؾ رء ؽٓؤذ ٌقن طّؤده ويدرسؤقن  يت ؽٓف ؿؾ  ُٓٛ ييّؤل ؾٌؤقرديلق

 ،ؽؤؤالن اـنؤقل  ؤؤذا خؤ  لؤؤـ وؤٓؼ صؤؤدر لٌٍؤؤؾصؤؤدر  ٛردٙ ؤطّؤده  ؤؤؾ  يهؤْؿ ؾؤؤٙل 

وأن  ،قن اـًؤٙدة يرسؤُْؿ  غ اـًؤٍٙف  ّؤِٙ  ًَؤ اـؤذيـ يُ  حل ّؤٙءواـنقل  ؤذا يرسؤؾ 

ؿؤؤٙن ٔؤؤزل طؤؤظ   ؤؤدحل حلخؤؤربين طؤؤظ دًؤؤـ حل ؤؤق ااؤؤٙرث حل ؤؤؿ  ُؤؤغ طؤؤدد ؿ حلر يؤؤع واهلل

اخلؤؤؤرب  ؤؤؤؤذا ؿٙـنؤؤؤٙطٍٛ  ؤؤؤؤق يبؤؤؤٙ رحلى اـمؤؤؤؤٌٙب حلؾٌُؤؤؤقا طؤؤؤؤىل اـًؤؤؤّٛ ؽٕخؤؤؤؤذوا حل ّؤؤؤؤٙء ؿ 

ؽْؤؤؤٖٓء ااؤؤؤز ٓع حلصؤؤؤحٙب ا؛ِيٓؤؤؤٙت حلو ااؤؤؤز ٓع  يٙلؤؤؤٛ  ؤؤؤٖٓء  ،يرسؤؤؤُق ؿ  ّؤؤؤٙ

ؤؤؤ زَ واهلل يز ؤؤؤدون واهلل دتؤؤؤك سؤؤؤِيّٙ ؿ يُ  دون اـمؤؤؤٌٙب حلن يؤؤؤذ ٌقا ـُمؤؤؤٓخ لٌٍؤؤؤؾ ل   

 ؿ ءطٛ و ؿ يرسُقن  ٖٓء يرسؤُقن حل ّؤٙيبٌتداـقؾٜ اـذي يثّقن ؽٓف طىل  ٖٓء ا

 غ  ّؤؤٙ  غ اـًؤؤٍٙف وؼؤؤ ه ؽؤؤ   ؤؤق تيُؤؤٍَٓؿ يؤؤٙ شؤؤٓخ وؾؤؤد تيٌّؤؤٙ لؤؤّْؿ واهلل حلتيٌقٔؤؤٙ 

 واشًُقٔٙ ؟

حلٔٙ حلؾقل حلٜٔ  ؤداك اهلل يبؤٙذا هتؤتؿ هبؤٖٓء ٓ ُِٔؤؽ رء يؤٙ حلخؤل يبؤٙذا  اـمٓخ:

 .هتتؿ هبٖٓء  ٖٓء ؿثر ؼٌُقا اـدٔٓٙ ؿُْٙ اـٌٙصؾ  َذا

  ق يتٌيْؿ ؿث  . خُٛ:لدا

ِٙرِ ْؿ  ِْن ﴿لٙ  ق ايبّٙسٚ  ّٙ لـ أيٙت  اـمٓخ: ىَل ن َؤ َؽ طَؤ ًَؤ ٌْ َٔ ِٙخٌع  َؽ  َؤ  ُ َي َُ َؽ

ٙ ًٌ  حَلَسؤؤ
ِٝ ؤؤَذا اْاَؤؤِدي ِلُّؤؤقا هِبَ ْٖ خؤؤذ يؤؤٙ حلخؤؤل لقطىؤؤٛ وطؤؤربة لؤؤـ لقاسؤؤٙة  [6]الكهررف:﴾َ ْ ُي
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ال  رب اـيؤٙيبع ـٌّٓؤف اـَؤريؿ  ِثؤؾ  ؤذا اـَؤالم لؤع حلن حلوـئؤؽ ؿٌؤٙر  ولػؤؤؿع  لوُؤ

ٓ ـَؤؤؤـ طؤؤؤىل ؿؤؤؤؾ دؤؤؤٙل لؤؤؤٙ برجؤؤؤقن طؤؤؤـ دالؤؤؤرة ال   ن ؿؤؤؤٙٔقا ُوؤؤؤ و ؤؤؤٖٓء  غ نخؤؤؤره 

وـؤؤؤؤذـؽ ؽٕٔؤؤؤؤٙ حلتيجؤؤؤؤٚ واهلل ؿُؤؤؤؤ  وادؤؤؤؤد شؤؤؤؤٙف شؤؤؤؤخص حلو  ،اإلسؤؤؤؤالم وايبًؤؤؤؤُِع

حلشخٙص ؿٙٔقا يزطِقن حل ؿ لـ اـًٌُٓع  ؿ أحرؽؤقا يٍقـؤقن ل ؿؤذا وؿؤذا وؿؤذا 

 ،وؾؤؤؤد جيتِيؤؤؤؤٙن ، ٙ ؤؤؤؾ طؤؤؤـ شؤؤؤؤٓئع  لؤؤؤٙ طؤؤؤـ جْؤؤؤؾ و لؤؤؤؤٙ طؤؤؤـ ٔٙشؤؤؤئ ؤؤؤذا اـٍؤؤؤقل 

اـنقؽٓٛ ليروؽٛ طّْؿ يٍقـقا طّدٔٙ ل اـمٙم ؽالن لثؾ اـنقل ٓ يَّر وٓ يقل 

ؽيّده ـًٙن طذب ٕٔف لٙ ل طّده حللؤر  ؤٙيبيروف لؤٙ ل طّؤده  ؤل طؤـ ايبَّؤر لؤٙ 

 ٓؤؤؤؤّ  لؤؤؤؤـ ؿؤؤؤؤٙن طؤؤؤؤىل صريٍؤؤؤؤٛ اـًؤؤؤؤُػ  ،لؤؤؤؤٙ طّؤؤؤؤده  ًؤؤؤؤض ل اهلل ،طّؤؤؤؤده دؤؤؤؤٚ ل اهلل

ٕن  ، ق يؤتَُؿ تؤٙرة  ؤٙـُع تؤٙرة  ٙـمؤدة ، ويًٌض ل اهللاـنٙـح ؽْق  ٚ ل اهلل

اـنؤؤقل ٓ ييؤؤرف اـمؤؤدة ٕٔؤؤف لؤؤٙ هيِؤؤف آدَؤؤٙم  ، ؤؤذه سؤؤّٛ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم

 ؤؾ طؤىل طؤىل تٌٍٓؤؾ يؤده   َؾ ٌِؤ ٍْ حلن اـّؤٙس تَ هيِؤف  اـػطٓٛ هيِف جذب ؾُؤقب اـّؤٙس 

 ًٙ د حللؤؤٙ ذاك اـنؤؤقل لٌٍؤؤؾ لتمؤؤد ايٍقـؤؤقوـؤؤذـؽ  ؤؤٖٓء يبؤؤٙ  ،تٌٍٓؤؤؾ يديؤؤف ؿُتؤؤْٓ  ليؤؤ

 ًؤؤؤٌٚ جُْْؤؤؤؿ و ٓ  ًؤؤؤٌٚ  ؤؤؤٙ ُْؿ ورؿهؤؤؤْؿ وراء  ٓ ؽْؤؤؤق  ؤؤؤع ـؤؤؤع لؤؤؤٙ حلوتؤؤؤقا 

 لنٙاْؿ اـمخنٓٛ  ؿ حلٜٔ تٍقل جٙءين ٔٙس لـ  ٖٓء اـٓ ٔٓع  ؿ لٙذا وراء .

  س  ؿ حلرادوا يًٌُقا ؾٙـقا حلن . لداخُٛ:

 لٙذا ٌٔيؾ هلؿ . اـمٓخ:

ك يًِيقن ؿالم اـمٓخ ؽٗذا سِيقا ؽٕٔٙ سٕـٜ  ذا ٕن ؿث  صٌيٙ اـمٌٙب  ّٙ-

 ذا  ن شٙء اهلل  ؿ يتٌؤع هلؤؿ إلؤر  ؤس حلٔؤٙ حلذؿؤر ل ؽتؤقا ؿ اـمؤٓخ ووؤع ٍٔؤقد ؿ 

  ٙـٌّقك ٓ تذؿر شٓخّٙ .
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يٙ شٓخ حلجٌتْؿ  جٙ ٛ صحٓحٛ  ن ؿٜٙٔ دًٚ اـػؤوط وؿؤذا  ٔؤ   ؤؿ  اـمٓخ:

  َذا اهلل ايبًتيٙن ييّل .

 ٓ  تحزب واـػيط لقجقد ....لداخُٛ:

 يٙ حلخل لٙذا ٌٔيؾ هلؿ . ـمٓخ:ا

 ( 00:  07:  04/ 784) اهلدى والنور/

لؤؤـ  حللؤؤرل سؤؤٖال يؤؤٙ شؤؤٓخ يٍؤؤقل لؤؤٙذا تٍقـؤؤقن ؽؤؤِٓـ خؤؤٙـػ حللِؤؤٛ اإلسؤؤالم ل -

إلقر اـتل ؾد حلبيقا طُْٓٙ وؾٙلٜ طُٓف ااجؤٛ و  يرجؤع  ؤؾ زد طؤىل ذـؤؽ حلٔؤف 

اـٍرنن ويويـ ل  لجْؿ وٛ يِدح لـ يٍقل  ٍقل ق  ٌَ يِدح  يض اـنقؽٓٛ وايبُ 

 ؾ ويثّؤل طؤىل  يؤض اـزٔؤٙدق  ،اـنحٙ ٛ  ؾ ول إٌٔٓٙء ويًِْٓؿ حللِٛ ولمدديـ

اـؤؤذيـ حل ؤؤٙدقا اـؤؤردة وصيّؤؤقا ل اـيٍٓؤؤدة ول اـرسؤؤقل  طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ول اـنؤؤحٙ ٛ 

 ،وسؤِك زيًْؤؿ ووؤالهلؿ اجتْؤٙد ،اً ؿثؤ  اً ن ؽْٓؿ خ  ويٍقل  ،ول حل ؾ ااديٝ

ؽْؤؤؾ يَؤؤقن  ؤؤذا لٌتؤؤدطٙ و ؤؤؾ ٔيّٓؤؤف  ،يؤؤض اجتْؤؤٙداهتؿؽٍؤؤٙل و ن ؿّؤؤٙ ٔؤؤتحٌظ طؤؤـ  

ؤٍؤؤقل ؽؤؤالن لٌتؤؤدع حتؤؤذير ـدلؤؤٛ ؤنؤؤح هلل وـَتٙ ؤؤف وـرسؤؤقـف وٕلِؤؤٛ ايبًؤؤُِع 

 ؟وطٙلتْؿ

 ذؿر  ذا ل ؿتٙب . اـمٓخ:

 ل حللٙؿـ لتٌرؾٛ . لداخُٛ:

 ـٓس ل ؿتٙب . اـمٓخ:

 وحليهٙ ل  يض اـَتٚ . لداخُٛ:
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 صٓٚ لّْٙ . اـمٓخ:

 ذي لدح  ذا . ق اـ لداخُٛ:

 ٓ حتد ٓ حتد . اـمٓخ:

اـرجؤؤؤؤؤؾ اـؤؤؤؤؤذي ؾؤؤؤؤؤٙل  ؤؤؤؤؤذا ل  يؤؤؤؤؤض اـَتؤؤؤؤؤٚ ؾٙهلؤؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤؤثال ل اـيداـؤؤؤؤؤٛ  لداخُؤؤؤؤؤٛ:

الل اـٍؤؤؤران ـَؤؤؤـ اـؤؤؤذي يِددؤؤؤف وؾؤؤؤٙل طّؤؤؤف  تْؤؤؤد وؿؤؤؤذا ل ضؤؤؤآجت طٓؤؤؤٛ حلو ل 

شؤؤخص نخؤؤر دٙـؤؤف ؿحؤؤٙل  ؤؤذا ـؤؤف ؿتؤؤٙب اسؤؤِف  وحليهؤؤٙ ،ذيؤؤط ل  يؤؤض إذصؤؤٛ

َُؿ ؽْٓٙ طـ  يؤض إٌٔٓؤٙء طؤـ ٔؤقح لؤثال ؽٍؤٙل اخلالؽٛ وايبُؽ وـف ؿتٚ حلخرى ت

وطؤؤـ يقسؤؤػ يبؤؤٙ  ،حلٔؤؤف ؼٌُؤؤٜ طُٓؤؤف طٙصٌؤؤٛ ا؛ٙ ُٓؤؤٛ طّؤؤف يبؤؤٙ ؾؤؤٙل  ن ا ّؤؤل لؤؤـ حل ؤؤظ

دٌٓظ طُٓؿ ؾٙل  ذا دؿتٙتقري يوُٚ ٔنٚ  ؾٙل اجيُّل طىل خزالـ إرض  ين

 اـدؿتٙتقريٛ.

 لـ  ذا اـذي يٍقل  َذا  . اـمٓخ:

 ل ؿتٙب اخلالؽٛ وايبُؽ .-

 لـ  ق . :اـمٓخ

 ايبقدودي .-

 ولـ اـذي يِدح  ذا اـَالم . اـمٓخ:

 واهلل حلدد اـدطٙة لددْؿ .-

 ييّل ؼٌٓٛ حلدد اـدطٙة  ذا سِٓتف ؼٌٓٛ . اـمٓخ:

 ٓ  ن شٙء ـًٜٓ ؼٌٓٛ  ق اـمٓخ سُ ن لددف .-
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 تَُؿ .ايبـؽ لش  حلؾقل ذا اـَالم حلٔٙ  اـمٓخ:

 لددْؿ واهلل ل حلذصٛ . لداخُٛ:

 طظ .ؽِْٜ  اـمٓخ:

 حلطد اـًٖال . لداخُٛ:

 يٍقل اـمٓخ حللدح  ذا اـَالم حلم لدح صٙدٚ  ذا اـَالم . لداخُٛ:

 ٓ صٙدٚ  ذا اـَالم . لداخُٛ:

ب ق  صَؤ ؽؤٗذا لؤدح صؤٙدٚ اـَؤالم ؾؤد حللددؤف حلٔؤٙ ؽْؤؾ ليّؤك ذـؤؽ حلّٔؤل حلُ  اـمٓخ:

 ؿؾ لٙ ؾٙل .

 ٓ ييّل  ذا . لداخُٛ:

  . ذن لٙذا تيّل حلٜٔ هبذا اـًٖال اـمٓخ:

 ًُّٙ ل  يض إذصٛ ـٌيض ايبمٙيخ تَُِقا حل ؿ ذ ٌقا  ـٓؤف وؾؤٙل لداخُٛ:

يؤؤؤقم اـٍٓٙلؤؤؤٛ  سؤؤؤئُٜن ؽؤؤؤالن اـؤؤؤذي  ؤؤؤق ايبؤؤؤقدودي ؽٓؤؤؤف ؿؤؤؤذا وؿؤؤؤذا ؾؤؤؤٙل واهلل ـؤؤؤق  ـؤؤؤف 

 ؽّحـ اختُط طُّٓٙ  ذا إلر وؾُّٙ ًٕٔل ؽٓف اـمٓخ . لٙم و دد سٕؾقل 

ـ يٌٍؤقن ل خؤط شقف يٙ حلخل ٔحـ ّٔنؤحؽ واـمؤٌٙب أخؤريـ اـؤذي اـمٓخ:

لّحؤؤؤرف ؽؤؤؤٓ  يٌؤؤؤدو ـّؤؤؤٙ واهلل اطُؤؤؤؿ حلن لؤؤؤٙ تهؤؤؤٓيقا حلوؾؤؤؤٙتَؿ ل ٍٔؤؤؤد  يهؤؤؤَؿ  يهؤؤؤٙ 

ًٙ  ، ؤؤذا ـؤؤٓس لؤؤـ اـيُؤؤؿ ل رء وؽؤؤالن ؾؤؤٙل ؿؤؤذا ٕٔؤؤف حلوًٓ  ،وتٍقـؤؤقا ؿؤؤذا  ؤؤذا  :و ٙٔٓؤؤ

 ٔؤؤؤؤ  طُؤؤؤؤَٓؿ  ،اـنؤؤؤؤدور و ٍؤؤؤؤؼ إدٍؤؤؤؤٙد واـًٌهؤؤؤؤٙء ل اـٍُؤؤؤؤقب يؤؤؤؤقؼرإسؤؤؤؤُقب 

 ذا اـَالم ل لؤدح زيؤد لؤـ اـّؤٙس ٕن ـؤف  ؽٙـيُؿ  ق اـذي سَٓمػ  ؾ ، ٙـيُؿ
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لؤٙ  ،حلخوٙء ؿث ة  ق لثال  ؼ ـّٙ حلن ًٔؤِٓف صؤٙدٚ  دطؤٛ و ٙـتؤٙيل  ؤؾ  ؤق لٌتؤدع

 ٔمَقحلٔٙ حلٔنح  ٕن ٓ تتيٍِقا  ذا اـتيِؼ ٕن اآٍٍٛ ٔحـ  ،ـّٙ وهلذه اـتيٍِٙت

ل أن  ؤؤذه اـٌرؾؤؤٛ اـتؤؤل صؤؤرحلت طؤؤىل ايبّتًؤؤٌع طؤؤىل دطؤؤقة اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ حلو ٍٔؤؤق

اـٌّس  ظٔحـ طىل اـدطقة اـًٌُٓٛ  ذه اـٌرؾٛ واهلل حلطُؿ اـًٌٚ إؿرب ؽْٓٙ  ق د

 إلٙرة  ٙـًقء وـٓس  ق اخلالف ل  يض أراء اـٌَريٛ  ذه ٔنٓحتل .

يٙ شٓخّٙ اـنقرة ؾٙ ٛ جدا ؽٓ  جيؤري  ؤع اـمؤٌٙب ل ؿثؤ  لؤـ لداخؾ نخر: 

ع و ّؤؤؤؤؤؤٙك لٌتؤؤؤؤؤؤدطع ئؤؤؤؤؤؤ ٍؤؤؤؤؤؤٙع إرض وٓ ٔمؤؤؤؤؤؤؽ حلن  ّؤؤؤؤؤؤٙك لّحؤؤؤؤؤؤرؽع و ّؤؤؤؤؤؤٙك فو

وحلصؤؤؤؤٌحٜ ايبقاجْؤؤؤؤٛ ل ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ إدؤؤؤؤٙيع لقاجْؤؤؤؤٛ شخنؤؤؤؤٓٛ ولقاجْؤؤؤؤٛ ـٍُٓؤؤؤؤؾ 

واـٍٙل اٙ ٓ يمير اـمٌٙب لٙ يرتتؤٚ طؤىل ذـؤؽ لؤـ  وؤٙطٛ إوؾؤٙت و  ؤٙرة ؿثؤ  

وٓ ٔمؽ حلن ليْؿ ااؼ ـَـ ؿث  لـ  ،لـ ااٍد  ّْٓؿ  ذه لًٙـٛ ٓ يتٌّْقن هلٙ

ؿؤؤؿ  ،حلجؤؤزاء ٛاـٍؤؤرنن يٍؤؤقل يل حلدٌؤؤظ لؤؤـ  ال ؤؤسؤؤٕـف ؿؤؤؿ حتٌؤؤظ لؤؤـ حلاـمؤؤٌٙب طّؤؤدلٙ 

ـؽ تّٙؾش  ذه اـٍهٓٛ  الث سّقات  الث سّقات و ؿ جيًُقن زيد ليتؤرب ؼؤ  

لٌتدع ؿٙؽر ؼ  ؿٙؽر زٔديؼ ؼ  زٔديؼ ؾٙل لٙ ؾٙل لّحرف ؼ  لّحرف وؾد يَقن 

ييّؤؤؤل  ؤؤؿ يىّؤؤؤقن  ذا جؤؤٙء ؿ ٔٙصؤؤؤح وؾؤؤٙل ـؤؤؤف  ؤؤذا لهؤؤؤٓيٛ  ،لّحرؽؤؤٙ ويَؤؤؤقن وؤؤًٙٓ 

و ؤؤؤق يريؤؤؤد  ،ؼُؤؤؤٚ لؤؤؤـ  ؤؤؤذا يىّؤؤؤقن حلن اـّٙصؤؤؤح حلٔؤؤؤف لؤؤؤع  ؤؤؤٖٓء طجٓؤؤؤٚـدوؾؤؤؤٙت إ

ٔنؤؤؤحْؿ شؤؤؤٙب طِؤؤؤره سؤؤؤٌيٛ طػؤؤؤ سؤؤؤّٛ ٓ  ٌؤؤؤظ  ٓ اـٍُٓؤؤؤؾ و ؤؤؤق أن يّؤؤؤٙؾش ل 

يرتيثؤؤقن لًؤٙلؾ طٍِٓؤؤٛ جؤدا ؾؤؤد ييّؤؤل يتؤٕٔك ؽْٓؤؤٙ شؤٓخ اإلسؤؤالم ا ؤؤـ تِٓٓؤٛ وتاللٓؤؤذه 

 لثؾ  ذه اـٍهٙيٙ لثؾ  ذا . هبٙ  ّٓ   ؿ يتنطقن  غ

وؾؤد  ،لٙ رحليؽ  ٌالن ؽؤٕؽْؿ حلٔؤف لتحٓؤز ـؤف حلو طُٓؤف حُلسٕلحلٔٙ ؿث  لٙ  ييّل اـمٓخ:

ٔؤف  وؾد يَؤقن لؤـ  خقأّؤٙ اـٍؤدالك اـؤذي يٍؤٙل  ،يَقن اـذي يًٕل طّف لـ  خقأّٙ
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 ،استٍؿ ؿ  حللرت ،وحلٔٙ حلٔنح اـًٙلؾ يٙ حلخل لٙذا تريد  زيد و َر وطِر ،أحرف

اـوٙـح وايبخوئ لـ ايبنؤٓٚ  غ  ذا اـيُؿ سِٓٓز ـؽ اـنٙـح لـ  ،ؿ اـيُؿُ  يَ تَ 

 ؿ ٓ حتٍد طىل حلخٓؤؽ ايبًؤُؿ يبجؤرد حلٔؤف لؤٙ حلؾؤقل حلخوؤٕ  ؤؾ حلؾؤقل  ِجؤرد  ،نخره

ـَـ  ق أحؤرف ل لًؤٕـٛ  ّتؤع  ال ؤٛ وايبًؤٙلؾ إخؤرى لؤٙ أحؤرف  ،حلٔف أحرف

 ٔؤف  ؽّحـ ٔجد ل حللِٛ ااديٝ لؤـ يتٌٍُؤقن دديثؤف ويٍقـؤقا طّؤف ل تربتؤف  ،ؽْٓٙ

ـَؤـ  ،وؿُْؤٙ وؤالٓت ، ذه ؿُْٙ طٓؤقب ،ٔف ٔٙصٌل و ـخ و لرجٔف خٙ لرجئل و

ل طّؤؤد ؿ لٓؤؤزان يتًِؤؤَقن  ؤؤف وٓ يرجحؤؤقن ؿٌؤؤٛ سؤؤٓئٛ طؤؤىل ااًؤؤّٙت حلو سؤؤٓئتع 

شؤْٙدة حلن ٓ  ـؤف  ٓ اهلل وشؤْٙدة محِؤد  حلطىِْؤٙحلو  الث طىل بُٛ دًّٙت ولـ 

يتِْؤق ؿ حل ؤؿ حلٔٙ حلؾقل لثال ل سُ ن وحللثٙـف  يض  خقأّٙ اـًٌُٓع  ،رسقل اهلل

حلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل ٓ حلطُؤؤؿ حلٔؤؤف لؤؤـ اإلخؤؤقان ايبًؤؤُِع ـَؤؤـ ـٓؤؤٜ  ،ايبًؤؤُِعاإلخؤؤقان لؤؤـ 

 ؤؤٙ   اويٍقـؤؤقاإلخؤؤقان ايبًؤؤُِع لثُؤؤف اإلخؤؤقان ايبًؤؤُِع  ؤؤٙر قا دطؤؤقة اـتقدٓؤؤد 

ؤؤ تُ  َؤؤ ر  ٌَ حللؤؤٙ  ؤؤٖٓء ؽؤؤٓ  حلطتٍؤؤد وحل ؤؤؾ لَؤؤٛ حلدرى  مؤؤيٙهبٙ  ؤؤؿ  ،ق اـَُِؤؤٛز  ق إلؤؤٛ وُ 

 رسقن اـتقدٓد حلـٓس ؿذـؽ .يدطقن  غ اـتقدٓد ويد

 ٔيؿ . لداخُٛ:

ـٜٓ اإلخقان ايبًُِع يَقٔؤقن ؿؤذـؽ واهلل ل طّؤد ؿ طِؤؾ سؤٓٙد  اـمٓخ:

ٔيؤؤؤؿ اخلؤؤؤقارج ؿؤؤؤٙٔقا ؿؤؤؤذـؽ  ،ااَؤؤؤٙم و غ نخؤؤؤر طؤؤؤىلوطّؤؤؤد ؿ لؤؤؤٙ يمؤؤؤٌف اخلؤؤؤروج 

اخلقارج اـرسِٓع اـذيـ ٓ يمؽ اـيُ ء حلن ؾقل اـرسقل  طُٓف اـًالم  اخلقارج 

وا  ؤؤؿ اـؤؤذيـ خرجؤؤقا طؤؤىل طؤؤظ وحل ؤؤؿ برجؤؤقن لؤؤـ اـؤؤديـ دُ ِنؤؤ ٔؤؤ  ؾُ ؿؤؤالب اـّؤؤٙر  

ل ااؤؤؤؤؤديٝ ايبيؤؤؤؤؤروف ل  اـرلٓؤؤؤؤؤٛ لؤؤؤؤؤـاـًؤؤؤؤؤْؿ يِرؾؤؤؤؤؤقن لؤؤؤؤؤـ اـؤؤؤؤؤديـ ؿؤؤؤؤؤ  يِؤؤؤؤؤرق 

لع ذـؽ يؤروون ااؤديٝ طؤّْؿ وييتؤربو ؿ لًؤُِع  ايبٍنقديـ ؿ  ،اـنحٓحع
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.. َوٓ ﴿و ؤؤذا لؤؤـ ليؤؤٙين ؾقـؤؤف تيؤؤٙغ  ،ؽْؤؤؿ يؤؤدطقن وؤؤالٓهتؿ ويٌّٓؤؤقا دًؤؤّٙهتؿ

ؤؤؤ  َقى ...جَيْ ؤؤؤ ٍْ َرُب ـُِت  َق حَلْؾؤؤؤ قا ُ ؤؤؤ ـُ ِد قا اْطؤؤؤ ـُ ِد ٓ  َتْيؤؤؤ ىَل حَل ْقٍم َطؤؤؤ َّ ُن َؾؤؤؤ ْؿ َشؤؤؤ َُ  [1]المائرررد :﴾ِرَلّ 

ؽْٖٓء  ذا ؿٙن طّد ؿ أحراف لٙ حلطتٍد حلٔؤف أحؤراف ل اـيٍٓؤدة  ٔؤ   ؤق أحؤراف 

اـقسؤط اـتؤل  ٛوطىل ؿؾ دٙل ًٕٔل اهلل طز وجؤؾ حلن جييُّؤٙ لؤـ إلؤ إسُقبل 

 . طٓ ل اإلؽراط وٓ ل اـتٌري ٓ تٍع

يٙ شٓخ ٓ حلدري ل اـًٖال إول اـذي سٕـتؽ  يٙه  ؾ  ق ييترب خوٕ  لداخُٛ:

 ل اـيٍٓدة .

 لٙ  ق . اـمٓخ:

 ؾقهلؿ ـق ؿٙن إٌٔٓٙء وايبنُحقن  غ يقم اـٍٓٙلٛ  ٙر قن . لداخُٛ:

 ...حلٔٙ حلجٌتؽ طـ ٔقح  طُٓف اـًالم  .اـمٓخ:

 هلٙ حليهٙ . ذه  ق ؾٙ لداخُٛ:

 لـ  ق . اـمٓخ:

  ق اـمٓخ سُ ن . لداخُٛ:

 حليـ ؾٙهلٙ . اـمٓخ:

 ل  ذا اـَتٙب صٌحٛ لٙلٛ وسٌيع . لداخُٛ:

...يٍقل وحلن ييُِقا حلي  ٖٓء اـدطٙة حلٔف ـق ؿٙن إٌٔٓٙء حلو ايبنؤُحقن اـمٓخ:

يتيُؤؼ  غ يقم اـٍٓٙلٛ  ٙر قن لؤـ حلـؤقان اـػؤك ايبّؤٙؾض ـَُِؤٛ ٓ  ـؤف  ٓ اهلل لؤٙ 

 اـٍُٓؤؾ. ٕٙووٙع اـميٌٓٛ ؽٍط يبٙ تيرض هلؿ حلدد وٓ لٙ وؾػ ل وجق ْؿ  ٓ 
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 ٓ لٙ هلٙ لٌْقم لـ دٓٝ اـًُٛ اـير ٓٛ .ا ٙ ؿُِٛ اـميٌٓٛ  ّٙ هلٙ لٌْقم و

حلٔٙ اـذي حلؽِْؤف واهلل حلطُؤؿ ؾؤد حلؿؤقن فوؤئ ؽٓؤف إووؤٙع اـمؤيٌٓٛ  ؤل  لداخُٛ:

يٌٓٛ ييّل أن لثال حلؿثر اـّٙس طّد ؿ اـتل لقجقدة طّد اـّٙس لثال إووٙع اـم

 ؾٌقر واـوقاف طُْٓٙ واـّذور وؿذا وتيُٓؼ اخلرق وؿذا واهلل حلطُؿ .

 ٔيؿ ٔيؿ ـَـ  ؾ دطقة اـتقدٓد واؾٌٛ  غ  ّٙ . اـمٓخ:

 ؟ ؾ دطقة اـتقدٓد لٙذا لداخُٛ:

 ؟واؾٌٛ  غ  ّٙ ؽٍط ييّل محٙر ٛ اـػؿٓٙت اـميٌٓٛ اـمٓخ:

 ؿٙلؾ . ٓ  ؾ واـػك لداخُٛ:

ًٙ  ؽْق ييّل حلشخٙص ليّٓع يٌْؿ خوًٕ  ،صٓٚاـمٓخ: حل ؿ يروقن طـ  حلو صقا 

ااَؤؤؤؤٙم وطؤؤؤؤـ تقؤؤؤؤؽٙهتؿ ايبخٙـٌؤؤؤؤٛ ـُػؤؤؤؤييٛ و ٔؤؤؤؤ  ييّؤؤؤؤقن ؽٍؤؤؤؤط  ٗصؤؤؤؤالح ؾُؤؤؤؤقب 

ييّؤؤل حلن  ؟ٕين اسؤؤتويٜ حلن حلؼؤؤ  ـؤؤؽ لؤؤٙذا ييّؤؤل اـرجؤؤؾؿؤؤ ،اـمؤؤيٚ وحلؽؤؤراد اـمؤؤيٚ

طؤؤؤـ  واـروؤؤؤٙ ،َؤؤؤٙمحلؽؤؤؤراد اـمؤؤؤيٚ دون اا  ٗصؤؤؤالحدطؤؤؤقة ااؤؤؤؼ ٓ تّحقؤؤؤ ؽٍؤؤؤط 

 ؽٓ   ؿ يتقؽقن ؽٓف لـ فٙـٌٙت ذطٓٛ . ترؿْؿٙم وَاا تقؽٙت

  .يٙ شٓخ ا؛ُِٛ إخ   ؾ تَقن صحٓحٛ لداخُٛ:

 ًِٔع لـ حل ؾ لَٛ .اـمٓخ:

ؽٗلؤٙ  ،وتٌريط  ؽراطحلؾقل اآٍٍٛ ل ؿث  لـ اـٍهٙيٙ اـّٙس  ع لداخؾ نخر: 

ٙؿِٓؤؤؤٛ ويرتؿؤؤؤقن اـّؤؤؤٙس ل ذؿْؤؤؤؿ ؾؤؤؤقم ٓ يٌٍْؤؤؤقن دطؤؤؤقة اـتقدٓؤؤؤد  ٓ تقدٓؤؤؤد اا

و لؤؤؤؤؤؤٙ حلٔؤؤؤؤؤؤٙس نخؤؤؤؤؤؤرون ٓ  ٌؤؤؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤؤؤؾ  ،وؿؤؤؤؤؤؤ  يًؤؤؤؤؤؤِقٔف أن ذك اـٌٍؤؤؤؤؤؤقر ،إؿؤؤؤؤؤؤرب



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

777 

 ،ن اـتقدٓؤؤد ل دٙؿِٓؤؤٛ هلل طؤؤز وجؤؤؾ  ؤؤرد لؤؤٙ ؾؤؤٙل  ًٔؤؤٙن  شااؤؤٙء»يتحًًؤؤقن لؤؤـ 

 ؤؤؤؾ  ،وٓ يُتٌتؤؤؤقن  ـْٓؤؤؤٙ ٓ لؤؤؤـ ؾريؤؤؤٚ وٓ لؤؤؤـ  يٓؤؤؤد ،يتحًًؤؤؤقن لؤؤؤـ  ؤؤؤذه اـٍهؤؤؤٓٛ

ـٌٍؤقر و ذا طؤدـّٙ ل اـٍهؤٓٛ طؤرف اـنؤقاب حلن دطؤقة طُْٓؿ  ؿ ؿ  يًِك ذك ا

حلن تَؤؤؤقن ااٙؿِٓؤؤؤٛ هلل وؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ اـَتؤؤؤٙب  ،اـتقدٓؤؤؤد  ؤؤؤل دطؤؤؤقة تقدٓؤؤؤد ااٙؿِٓؤؤؤٛ

ييّؤؤل ااٙؿِٓؤؤٛ ايبوٍُؤؤٛ  ؾراءتّؤؤٍٙؤؤٙل حلن حلدٓٙٔؤؤٙ ييّؤؤل  ٙاٙؿِٓؤؤٛ لؤؤـ خؤؤالل يوااؤؼ 

ُقا وحلدٓٙٔؤؤؤٙ ييّؤؤؤؤقن هبؤؤؤٙ اـًٓٙسؤؤؤؤٛ اـتؤؤؤل وؤؤؤؤ ،اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؤؾ حلن إلؤؤؤر ؿُؤؤؤف يرجؤؤؤؤع  غ

 ؿَ ِْ ؽٗذا ؽُ  ،ن اـتقدٓد يمِؾ ـَال ا؛ْتع  ٙ ؽِـ اـيدل واإلٔنٙف حلن ٍٔقل ءورا

 ذا اـَالم يٙ حلخل طىل حلن إٌٔٓٙء ـؤق  ٍؤقا ؽٍؤط طؤىل حلن يِّيؤقا اـّؤٙس لؤـ اـٌٍؤقر 

 .اـَالم ىيبٙ اطرتوْؿ ليرتض  ذا  ق ؽحق

ٓ  ِؤؾ  ـَـ ل ٍٔوٛ  ٙٔٓٛ يٙ حلخل ولع آستئذان لـ شٓخّٙ ودٌٌّٓؤٙ اـَؤالم

ـَؤـ  ِؤؾ  ،و ٓ ؿؤٙن وؤؾ ؿثؤ  لؤـ اـّؤٙس ،طىل ؽْؿ اـرجؾ اـؤذي ؽِْؤف اـٍؤٙرت

ؽؤؤؤؤٗذا ؿؤؤؤؤٙن رجؤؤؤؤؾ  ، لؤؤؤؤٙ ل لقاؾؤؤؤؤع حلخؤؤؤؤرى حلو لؤؤؤؤـ واؾيؤؤؤؤف ،طؤؤؤؤىل ؿؤؤؤؤالم اـرجؤؤؤؤؾ أخؤؤؤؤر

 ،ليروف ل اـتقدٓد و ٙـتقدٓد اـَظ وداطٓٛ هلذا اـتقدٓد حلو حلٔف لـ ايبقدؤديـ

ٕٔؤف ـؤق محؤؾ طؤىل  ؤذا  ،محِؤؾ حلسؤقحلو ؾٙل ـٌىتع ؽؤال  ِؤؾ طؤىل حل  ؿ ؾٙل ـٌىٛ

 ؤؤؿ ٔحؤؤـ  ،ايبحِؤؤؾ ـَؤؤٙن زٔؤؤديؼ  َؤؤؾ ليّؤؤك اـَُِؤؤٛ وؿؤؤٙن خؤؤٙرج لؤؤـ لُؤؤٛ اإلسؤؤالم

حلو محُؤؤف ٔؤؤرى حلن واؾيؤؤف ـؤؤٓس ؿؤؤذـؽ ؽْؤؤذه لًؤؤٕـٛ جؤؤديرة و ٙيبّٙسؤؤٌٛ محؤؤؾ اـَؤؤالم 

حلٔٙ حلذؿر أن  ،اـًّٛ وا؛ طٛ حل ؾمحِؾ  ذه ؾٙطدة ـًٜٓ لـ ؾقاطد  حلطىل حلسق

ٌٔؤؤس  ؤؤذا اـَؤؤؤالم ؿٓؤؤػ محُؤؤف  يؤؤؤض  خقأّؤؤٙ إؽٙوؤؤؾ طؤؤؤىل  يؤؤٙ شؤؤٓخّٙ  ٙيبّٙسؤؤؤٌٛ

َالم لثؾ  ذا اـَالم يٍقل سٓد ؾوٚ ل  يض دء، وـيَُؿ تًددون اـمحِؾ 

ؿتٌف  ن طٌٙدة إصّٙم اـتل دطٙ   را ٓؿ طُٓف اـًالم ر ف حلن جيٌّف  ق و ّٓف  يٙ ٙ ٓ 
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 ُٓتْؿ حلو تتِثؤؤؤؾ ؽٍؤؤؤط ل تُؤؤؤؽ اـنؤؤؤقر اـًؤؤؤٙذجٛ اـتؤؤؤل ؿؤؤؤٙن يزاوهلؤؤؤٙ اـيؤؤؤرب ل جؤؤؤٙ

اـتل ؿٜٙٔ تزاوهلٙ شتك اـق ّٓٙت ل صقر شتك  ًؤِٛ ل حلدجؤٙر حلو حلشؤجٙر حلو 

 ن  ذه اـنقرة اـًٙذجٛ ؿُْٙ ٓ  ،دٓقان حلو ص  حلو ٔجؿ حلو ٔٙر حلو حلرواح حلو حلشٌٙح

 ،تًؤؤتًرق صؤؤقر اـػؤؤك  ؤؤٙهلل وٓ تًؤؤتًرق ؿؤؤؾ صؤؤقر اـيٌؤؤٙدة ـدصؤؤّٙم لؤؤـ دون اهلل

اـنؤقر اـًؤٙذجٛ واـقؾؤقف  ِؤدـقل اـػؤك  واـقؾقف  ٙيبؤدـقل اـػؤؿل طّؤد  ؤذه

اـتؤل ٓ  ٙيؤٛ هلؤٙ  إخؤرىطّد  ذه اـنؤقر اـًؤٙذجٛ يِّيّؤٙ لؤـ ر يؤٛ صؤقر اـػؤك 

اـٌػؤيٛ لؤـ صؤقر اـػؤك لؤٙ ييتؤقر  يويِّيّٙ لـ اـر يٛ اـنحٓحٛ آٍٍٛ لؤٙ ييؤرت

وٓ  ؤد لؤـ اـتيِؤؼ ل  دراك صٌٓيؤٛ  ،اـٌػيٛ لؤـ صؤقر اـػؤك وا؛ٙ ُٓؤٛ ا؛ديؤدة

ك وطالؾؤؤؤٛ إصؤؤؤّٙم هبؤؤؤٙ ؿؤؤؤ  حلٔؤؤؤف ٓ  ؤؤؤد لؤؤؤـ اـتيِؤؤؤؼ ل ليّؤؤؤك إصؤؤؤّٙم و ثؤؤؤؾ اـػؤؤؤ

ٔريد تيُٓؼ شٓخّٙ  ؤؿ ٍٔؤرحل  ،صقر ٙ ايبجردة ايبتجددة لع ا؛ٙ ُٓٙت ايبًتحد ٛ

 تيُٓؼ حلدد اإلخقة إؽٙوؾ طىل  ذا اـَالم .

ٓ شؤؽ ييّؤل  ؤذا اـَؤالم ؿؤالم سؤُٓؿ  ٙيبٓؤٛ لٓؤٛ ويٌَؤل ل ذـؤؽ ؾقـؤف  اـمٓخ:

ِ﴿ اـٍؤؤؤؤؤران اـَؤؤؤؤؤريؿ تيؤؤؤؤؤٙغ ل ـْ ُدوِن اهلل 
ٙ ِلؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤُذوا حَلْدٌَؤؤؤؤؤَٙرُ ْؿ َوُرْ ٌَؤؤؤؤؤَٙ ُْؿ حَلْرَ ًٙ ؤؤؤؤؤ َ ري﴾ا  

اـؤؤذي جؤؤٙء ل  ؤؤذه أيؤؤٛ يبؤؤٙ ٔزـؤؤٜ صٌيؤؤٙ  ؤؤل ٔزـؤؤٜ ل دؤؤؼ اـّنؤؤٙرى  [31]التوبرر :

 ؤؤـ  طؤؤديوؿؤؤٙن لؤؤـ اـيؤؤرب اـؤؤذيـ تّقؤؤوا ل ا؛ٙ ُٓؤؤٛ لؤؤع ؾُؤؤٛ ايبتّقؤؤيـ لؤؤّْؿ 

 لًؤؤؤّد اإللؤؤؤٙم»جؤؤؤؾ وحلسؤؤؤُؿ ل ؾنؤؤؤٛ لؤؤؤذؿقرة ل دؤؤؤٙتؿ اـوؤؤؤٙلل  ؤؤؤؿ  ؤؤؤداه اهلل طؤؤؤز و

 ؤؤـ دؤؤٙتؿ اـوؤؤٙلل ٕٔؤؤف  طؤؤديشؤؤَُٜ طؤؤىل ؽُؤؤ  ٔزـؤؤٜ  ؤؤذه أيؤؤٛ حلُ  ،وؼؤؤ ه شحلمحؤؤد

ؽِْْؤؤٙ  ِيّؤؤك اـػؤؤك اـؤؤذي يَِؤؤـ اـرجؤؤؾ حلن يَؤؤقن اـػؤؤك محنؤؤقر ؿُؤؤف ل  ؤؤذا 

ايبيّؤك  حلنؽٍٙل ـف  طُٓف اـًالم  لقوحٙ هلؿ  ،اـّقع لـ طٌٙدة إصّٙم واـق ّٓٙت

حلـًؤؤتؿ ؿّؤؤتؿ  ذا »ؼؤؤ  ذييتؤؤف ؾؤؤٙل ـؤؤف  تٌؤؤٙعاشؤؤِؾ ـُػؤؤك  ؤؤٙهلل طؤؤز وجؤؤؾ ل اـيؤؤٙم إ
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 ؤذا ؽٍؤد  حللؤٙؾؤٙل ، شدُُتِؤقه ًٙ ـَؤؿ درالؤ اُقُ  َد و ذا  ،لتِقهر  َد  لقا ـَؿ دالًٓ ر  َد 

ًٙ ؾٙل ؽؤذاك ا ؤٙذؿؿ  يؤٙ ؿ  ،ؿٙن ؽؤٙٔن  ؤذا ٔؤقع لؤـ اـػؤك ؼؤ   ،لؤـ دون اهلل حلر ٙ ؤ

 .حلن ااٙؿِٓٛ هلل طز وجؾ ُّقنيْ ظ دتك طّد اـذيـ يُ الَد لُ 

وحلٔؤؤٙ حلذؿؤؤر  ِثؤؤؾ  ؤؤذه ايبّٙسؤؤٌٛ يبؤؤٙ ؿّؤؤٜ ل دلمؤؤؼ ول فؤؤٓؿ اـ لؤؤقك  ٙـؤؤذات 

خؤقان اإلول لًجد صالح اـؤديـ  ٙـؤذات دٓؤّ  صؤيد ايبّؤرب خوٓؤٚ لؤـ شؤٌٙب 

سؤؤٌحٙن اهلل يبؤؤٙ صؤؤىل  ،ايبًؤؤُِع ويٍُؤؤل خوٌؤؤٛ ٔٙريؤؤٛ ل حلن ااٙؿِٓؤؤٛ هلل طؤؤز وجؤؤؾ

ؿٓؤؤؤػ ـٌؤؤؤٜ ٔىؤؤؤره  غ خوؤؤؤٕ ؤًؤؤؤٜٓ أن لؤؤؤٙ  ؤؤؤق وأتْؤؤؤك لؤؤؤـ اـنؤؤؤالة شؤؤؤقف أن 

ؾُؤٜ يؤٙ حلخؤل اهلل هيؤديؽ  ،ؾؤٙل ـَؤـ حلٔؤٙ دٌّؤل ،ؾُٜ ـف  ؤذا فؤٙـػ ـًُؤّٛ ،اخلوٕ

ؽؤ  ليّؤك ااٙؿِٓؤٛ ؽٍؤط حلن  ذا جؤٙءك  ،خوٌتؽ ؿُْٙ ل حلن ااٙؿِٓٛ هلل طؤز وجؤؾ

حللؤٙ  ذا  ،ٔؤف ٓزم تتًِؤؽ  ٙـػؤعحلؾٙل لٖلـ ؿٙؽر فؤٙـػ ـُػؤع ؽْؤذا  ؤق اـٌَؤر و

ك دَؤؤؿ لؤؤـ لًؤؤُؿ ؿؤؤٙن فؤؤٙـػ ـُػؤؤع  ؤؤذا تتٌيؤؤف لؤؤع فٙـٌتؤؤف ـُػؤؤع ؽؤؤٕيـ جؤؤٙء

 حلدًؤـايبيّؤك ل اآٍٍؤٛ ليّؤك شؤٙلؾ وجؤٙلع و ؤق  ؽْؤذا ،ااٙؿِٓٛ هلل طز وجؤؾ

ؤؤ قَ تَ ،دؽؤؤع شؤؤٌْٛ لؤؤـ ؾؤؤد يٍؤؤػ ؽٍؤؤٙل ؽٍؤؤط حلي ـؤؤٓس اـػؤؤك ؽٍؤؤط  ؤؤذا  ييّؤؤل دٓؤؤّ  ع س 

ف طّؤؤد محٙر ؤؤٛ وـؤؤذـؽ ٔحؤؤـ ٍٔؤؤقل حلن اـقؾؤؤق ،ايبيّؤؤك و ؤؤذه اـتقسؤؤيٛ  ؤؤل اإلسؤؤالم

و ؤذا  ،اـػؿٓٙت ل حلؽراد اـميٚ وترك ااَٙم اـذيـ  َِقن  ً  لؤٙ حلٔؤزل اهلل

ٓ ييّل حلن ٔدخؾ ل خهؿ اـتٌَ  و خراجف طـ ايبُٛ يٌَل حل ؿ  َِقن  ً  

لٙ حلٔزل اهلل واـتٌنٓؾ اـذي ٔديـ اهلل  ف حلن  ّٙك ؿٌر دون ؿٌؤر ل ؿٌؤر طِؤظ ول 

ااؼ  ق اـذي جييُّٙ ليتدـع وٓ ٔتًٙرع  غ تٌَ    ذا اـتٌنٓؾ ،ؿٌر اطتٍٙدي

 ؤؤؤع حلن ٌٔؤؤؤرق  ؤؤؤع دؤؤؤٙؿؿ يؤؤؤٖلـ  ؤؤؤ  ذع اهلل وـَؤؤؤـ يتٌؤؤؤع  ؤؤؤقاه ل  يؤؤؤض  ،ااَؤؤؤٙم

 ، ؤذا ا؛ٙٔؤٚ لؤـ اـتقدٓؤد جيؤٚ حليهؤٙ حلن يمؤتًؾ  ؤف اـؤدطٙة ،فٙـٌتؤف يبؤٙ ذع اهلل
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 التحؤؤٙن ن دطؤؤٙة اـتقدٓؤؤد اـٓؤؤقم ل ـَؤؤـ اآٍٍؤؤٛ حلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل ؿُِؤؤٛ س ؤؤٛ حلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل 

ٓ او زيؤؤدذـؽ ؿؤؤؾ ؾؤؤرار ينؤؤدر  ؤؤد ا؛ؤؤقاب  ؤؤذا حللؤؤر ويل إلؤؤر صؤؤح يؤؤٙ ـؤؤو ،لريؤؤر

ٓ،  ُٔ يبؤؤؤٙذا ٔحؤؤؤـ ٓ ٔتقجؤؤؤف  ذن  غ  ،ر لّؤؤؤفذ  َحؤؤؤ  ؤؤؤذا ويل إلؤؤؤر رجيّؤؤؤٙ وؾيّؤؤؤٙ ؽؤؤؤٓ  

ؽٙـيٌٙرة  ذه تمٌف  ٙلٙ ؿُِٛ  ،ؽٓ  يتيُؼ  ٙـميقب ((ؽٍط))اـدطقة  يٙلٛ وـٓس 

ل محٙر ؤؤٛ اـػؤؤؿٓٙت ايبتيٍُؤؤٛ  ٙـمؤؤيقب وتؤؤرك ؽٍؤؤط  ّؤؤٙك ؽْؤؤق ؾٓؤؤد ٙ  ؤؤٙـقؾقف 

 ااَٙم دون ٔنح دون حتذير دون  َٔٙر وـق لع طدم اخلروج واوح ا؛قاب .

 ٓ يًتُزم  ذا ايبقاجْٛ؟ -ايبداخؾ إخ :

 ٓ يًتُزم -اـمٓخ:

 ؤؤذا اـَؤؤالم اـؤؤذي ؿؤؤٕين  ىل ؤؤ  يؤؤظ طؤؤاـٌٙوؤؤؾ  طُؤؤؼ حلخقٔؤؤٙ-ايبؤؤداخؾ إخؤؤ 

ل  ؤؤذا اـَؤؤالم حلوٓ هتؤؤقيـ لؤؤـ دطؤؤقات  :ُقب طقؤؤيحلؽِْؤؤف ؿؤؤالم ا ؤؤـ اـٍؤؤٓؿ  ٕسؤؤ

 إٌٔٓٙء .

 ٓ  ذا ؿالم ا ـ اـٍٓؿ . اـمٓخ:

اـتؤؤل رؿؤؤزت طؤؤىل طٌؤؤٙدة إصؤؤّٙم وإو ؤؤٙن ٔيؤؤؿ  ؤؤؾ ل  ؤؤذا ايبؤؤداخؾ إخؤؤ : 

 هتقيـ .

 . لٌع اـمٓخ:

 ييّل ٓ .ايبداخؾ إخ : 

ًٙ  اـمٓخ:  .صٌي

ًٙ ايبداخؾ إخ :  حلطىؤؿ واؿؤرب حلٔؤقاع اـٌَؤر واـػؤك ؽٓف سف اـدطٙة طؤـ   ٙٔٓ
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اـؤؤذي دٙر ؤؤؤف ؿؤؤؾ إٌٔٓؤؤؤٙء وايبرسؤؤُقن وايبنؤؤؤُحقن وحلدرؿؤؤقا حلٔؤؤؤف اؿؤؤرب خوؤؤؤر طؤؤؤىل 

  ؾ ل  ذا اـَالم سف . ،اإلًٔٙٔٓٛ

 سف لٙ ل . اـمٓخ:

ًٙ ايبؤؤداخؾ إخؤؤ :  ؽٓؤؤف خُؤؤط  ؤؤع ؾهؤؤٙيٙ اـػؤؤك إؿؤؤرب وإصؤؤًر  ٓ يقجؤؤد . ٙـثؤؤ

 ٍهٙيٙ ايبيٙخم صً  ٙ وؿٌ  ٙ . و

 حليـ  ذا . ـمٓخ:ا

 واهلل لٙ ؽِْٜ حلٔٙ حلؾقل ـؽ حليـ .ايبداخؾ إخ : 

 ؟ ٌْؿ وٓ  دون ؽْؿ اـمٓخ:

 ن شؤؤؤؤٙء اهلل  ٌْؤؤؤؤؿ  يؤؤؤؤض اـّؤؤؤؤٙس يؤؤؤؤرون حلن لًؤؤؤؤٕـٛ ااٙؿِٓؤؤؤؤٛ : ايبؤؤؤؤداخؾ إخؤؤؤؤ 

وحللؤؤؤٙ ذك اـٌٍؤؤؤقر  نؤؤؤقرة لوٍُؤؤؤٛ ذك  ،وااؤؤؤٙؿؿ  نؤؤؤقرة طٙلؤؤؤٛ  ؤؤؤل ذك حلصؤؤؤًر

ؤؤ ٌَ وٓ يُ  ،ؿؤؤربحل وٓ  ، واـػؤؤك آطتٍؤؤٙدي  ٓ طّؤؤد ااؤؤٙؿؿُقن  ؤؤع اـػؤؤك اـيِؤؤظن 

 ،يؤؤؤدرجقن  ؤؤؤذا طؤؤؤىل اـّؤؤؤٙس اـؤؤؤذيـ يٍيؤؤؤقن ل اـػؤؤؤك ؿؤؤؤ  يًؤؤؤِك ل ذك اـٌٍؤؤؤقر

حلي ذك يؤؤٕيت  ؤؤف اـرجؤؤؾ ل ذك اـٌٍؤؤقر  ؤؤق خؤؤٙرج  ،ؽؤؤ ون  ؤؤذا ـؤؤٓس ؽٓؤؤف تٌنؤؤٓؾ

وحللؤٙ ذاك ؽٌٓؤف  ،دون  ؾٙلٛ ااجٛ  غ ؼ  ذـؽ ،دون جْؾ ،لـ ايبُٛ دون تٌنٓؾ

ًٙ   وـيؾ ،تٌنٓؾ  ،ن حلصٌٜ واـتًديد ـَؿ ؽَْذا ؽٓف خُط لؤع حلٔؤف ذؿؤر ؿاللؤٙ  ؤديي

حلي ٓ شؤؤؽ حلٔؤؤف سؤؤٙذج ؽؤؤال  ،اـثٙٔٓؤؤٛ يٍقـؤؤقن حلٔؤؤف وصؤؤػ اـػؤؤك  ؤؤذا سؤؤٙذج ٛ ؤؤؿ اـٍّوؤؤ

دون إصّٙم ذؿْؤؿ ٌيٍقل  ٖٓء اـذيـ يي ،حلدري  ؿ ؽِْقا لٙ ليّك سٙذج حلم ٓ

يُؤقن لثؤؾ ااؤديٝ وـَـ حلوـئؽ اـذيـ ييٌدون ولٙ ييٌدون ويوٓيؤقن ويٌ ،سٙذج

 ا؛ِٓؾ اـذي ذؿرتف ؽْذا ؿذـؽ داخؾ ل اـػك و ؿ ل اـيورة .
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  ؾ  ًـ حلن ٍٔقل طـ اـػك حلن ذك إو ٙن  دالل .ايبداخؾ اـِّٓل: 

 ٓ . حلو ٙرك اهلل ؽٓؽ ؿُِٛ ذك  دالل ٔزل ل اـٍران رء  حلخليٙ  اـمٓخ:

 ٓ .ايبداخؾ اـِّٓل: 

ٔحـ ًٔتقوح  ،لـ اـذي تَُؿ زيد لـ اـّٙس ،لٙ  ٙف وٓ ل اـًّٛ اـمٓخ:

 ،ٛ ؾٙلؤؤٛ ااجؤؤ ؤؤؾ يٍنؤؤد لؤؤـ ؿُِؤؤٛ  ؤؤدالل  ِيّؤؤك حلٔؤؤف ٓ بؤؤرج طؤؤـ ايبُؤؤٛ  يؤؤد  ،لّؤؤف

 ذن  ، ذا ؿؤؤٙن يريؤؤد اـتْؤؤقيـ لؤؤـ  ؤؤذا اـػؤؤك ،ؽؤؤٗن ؿؤؤٙن يٍنؤؤد  ؤؤذا َّٔؤؤر ذـؤؤؽ طُٓؤؤف

اـيؤرب  ف دالل حلٔٙ اـؤذي حلؽِْؤف ييّؤل حلٔؤ ،ٔحـ ًٔتقوح لّف لٙذا تريد  َُِٛ  دالل

و ّٓؤؤؤع لؤؤؤٙ ل طّؤؤؤد ؿ ييّؤؤؤل ؿتؤؤؤٙب ؿؤؤؤٙـْٓقد واـّنؤؤؤٙرى يرشؤؤؤد ؿ يؤؤؤدهلؿ طٙيمؤؤؤع 

وـؤؤؤق ل  يؤؤؤض اـّؤؤؤقادل اـتؤؤؤل  ٍٓؤؤؤٜ محٌقضؤؤؤٛ طّؤؤؤد حل ؤؤؤؾ اـَتؤؤؤٙب وؼؤؤؤ    ْٓؤؤؤدهيؿ،

لؤؤٙ  ، ؤؤذا اـؤؤذي ييّؤؤل حلٔؤؤف ذك  ؤؤدالل ،ؽْؤؤؿ و ّٓؤؤقن طٙيمؤؤع طؤؤىل ا؛ٙ ُٓؤؤٛ ،محرؽؤؤٛ

ٜ وحللثٙـؤؽ يريؤدون حلن وحلضؤـ حلٔؤؽ حلٔؤ ،حلؽْؿ حلٔف ييّل حلٔف ذك ٓ يًٌّؤل حلن هيؤتؿ  ؤف

صؤؤؤؤدرت لؤؤؤؤـ  يٌِْؤؤؤؤقا  َؤؤؤؤذا وـؤؤؤؤذـؽ ٓ تٌٍؤؤؤؤقا طّؤؤؤؤد  ؤؤؤؤذه اـَُؤؤؤؤ ت ٕ ؤؤؤؤٙ حلوٓ لؤؤؤؤٙ

لينؤؤؤقم و ٙٔٓؤؤؤٙ دؤؤؤٙوـقا حلن تٌِْؤؤؤقا لؤؤؤٙذا ييّؤؤؤل هبؤؤؤذه اـَُِؤؤؤٛ ؿؤؤؤ  يؤؤؤروى طؤؤؤـ  يؤؤؤض 

 ؤؤؤؤذا  ذا ؿٙٔؤؤؤؤٜ طٌؤؤؤؤٙرة ؽْٓؤؤؤؤٙ   ؤؤؤؤٙء يبؤؤؤؤٙ بؤؤؤؤٙـػ  شاـؤؤؤؤتِس ٕخٓؤؤؤؤؽ طؤؤؤؤذراً » :اـًؤؤؤؤُػ

 آدت ـع .حلدًـ صٓٚ ٔحُِْٙ طىل  حللٙ واهلل اـيٌٙرة لٙ  ل واوحٛ ،اـػع

 ( 00:  12:  05/ 784) اهلدى والنور/

 ( 00:  37:  50/ 784) اهلدى والنور/

ؾٌؤؾ صؤالة ايبًؤرب جيؤدر  ّؤٙ ـيؤؾ  ؤذا  ن شؤٙء اهلل ؽٓؤف  دايؤٛ : ايبداخؾ ايبَل

اـقادؤؤؤدة ؾٙطؤؤؤدة يبؤؤؤّْٞ دٓؤؤؤٙة   ٙإلـق ٓؤؤؤٛـُجِٓؤؤؤع يٍؤؤؤقل اـًؤؤؤٓد ؾوؤؤؤٚ  ن آطتٍؤؤؤٙد 
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لؤؤـ  رد طٍٓؤؤدة لًؤؤتَّٛ ل اـهؤؤ لر ودؤؤدود اـيٍٓؤؤدة حل يؤؤد ؿثؤؤ اً لتَٙلؤؤؾ وـؤؤٓس  ؤؤ

ٜ  غ ايبرجئٛ دون حلن يدري اـذيـ ٓ جيؤٙوزون ٌـ فؿٕٔ- رد آطتٍٙد اـًٙؿـ 

 ن ددود آطتٍٙد تتًع وترتالك دتك تتّٙول ؿؾ جقأٚ  -اإلي ن ددود اـٍُٚ 

ل اإلسؤالم  -ٕحلو ؿُِؤٛ خوؤ-وؾهٓٛ ااٙؿِٓٛ ؿذـؽ ؽروطْؤٙ  ،لـ جقأٚ اآٙة

ؾهؤؤٓٛ إخؤؤالق  ِجُِْؤؤٙ  ؤؤل  حلنؿؤؤ   ، ؤؤل ؾهؤؤٓٛ طٍٓؤؤدة وااٙؿِٓؤؤٛ ؾهؤؤٓٛ طٍٓؤؤدة

ؾهؤؤؤؤٓٛ طٍٓؤؤؤؤدة  ؤؤؤؤل ؾهؤؤؤؤٓٛ طٍٓؤؤؤؤدة ؽِؤؤؤؤـ اـيٍٓؤؤؤؤدة يٌّثؤؤؤؤؼ لؤؤؤؤّْٞ اآؤؤؤؤٙة اـؤؤؤؤذي يمؤؤؤؤِؾ 

 إخالق واـٍٓؿ ؿ  يمِؾ إووٙع واـػالع سقاء  ًقاء .

 صحٓح . اـمٓخ:

  ذا اـَالم صحٓح .: ايبَل

 حلي ٔيؿ . اـمٓخ:

حللؤٙ اـيٍٓؤدة  ،يٍقل حلخقٔٙ ييُؼ طؤىل  ؤذا اـَؤالم  ؤذا ؿؤالم دؤؼ وخُؤط: َلايب

 ؿ .ُ  ًَ ُِ ؽَ  لتَٙلؾؾٙطدة يبّْٞ دٓٙة 

 ااِد هلل صٓٚ . اـمٓخ:

وحللٙ حلن ددود اـيٍٓدة تتًع وترتالؤك دتؤك  ،و ذا حلؾره طىل ؿاللف ؿُف: ايبَل

ٛ وٓ ؾٙـؤؤف تتّؤؤٙول ؿؤؤؾ جقأؤؤٚ لؤؤـ جقأؤؤٚ اآؤؤٙة ؽْؤؤذا   يؤؤدل طُٓؤؤف ؿتؤؤٙب وٓ سؤؤّ

 طُ ء اإلسالم .

  ذا رجؾ سوحل . اـمٓخ:

 ؿالم ؼ  صحٓح .: ايبَل
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 ؟ ذا  ـْ لَ ، اَـ ٌْٔؿ حلي ٔيؿ اـمٓخ:

،لؤؤٙ : ايبَؤؤل  ٚ حلٓ  ،ؽْؤؤذا لؤؤـ شؤؤذوذات سؤؤٓد ؾوؤؤٚ ـٓقسؤؤع  ؤؤف دالؤؤرة اـتٌَؤؤ  حلدؤؤ

 ترون حلن  ذا  ـزام لٙ ٓ يُزم .

 .حلي ٔيؿ  ال شؽ اـمٓخ:

 ؤؤق يٌَؤؤر أخؤؤريـ  ؤؤرد حلي وادؤؤد بؤؤٙـػ لؤؤٙ  ،يبؤؤـ بؤؤٙـػ لّْجؤؤف :ايبَؤؤل

 لّْجف يريد سٓد هبذا يٌَر .

 . ًٙ حلٔٙ حلطتٍد اـرجؾ ـٓس طٙيب ،لٙ طرؽّٙ ذـؽ طّف اـمٓخ:

 ٓ شؽ ٔيؿ .: ايبَل

 هلٙم .اإلييّل لـ  ؿٕ ٙـَـ ـف ؿُ ت اآٍٍٛ خٙصٛ ل اـًجـ  اـمٓخ:

ؿؤالم ٓ ؤـ حلؾقل ؾؤد وجؤدت  ،و ق لع ذـؽ  ٓد طـ ذؿر ذك اـٌٍقر: ايبَل

ويٍؤؤقل اـتقدٓؤؤد يمؤؤِؾ ؿؤؤذا  ، ؤؤق ٌٔؤؤس اـَؤؤالم  ؤؤٙـت م ش طؤؤالم ايبؤؤقؾيع»اـٍؤؤٓؿ ل 

 ،يمؤؤؤٙ ف  ؤؤؤذا اـَؤؤؤالم ،ويمؤؤؤِؾ ؿؤؤؤذا ويٌّثؤؤؤؼ لؤؤؤـ اـٍُؤؤؤٚ  غ إطهؤؤؤٙء  غ ؼؤؤؤ  ذـؤؤؤؽ

لؤؤع حلن  خؤؤقا ؿ ل اـيٍٓؤؤدة  ،ؽٙآٍٍؤؤٛ حلتؤؤقا لؤؤـ جْؤؤٛ حل ؤؤؿ يٌنؤؤون ؿؤؤالم أخؤؤريـ

يرون حلن  ،س دٛ اـمٓخ طٌد اـيزيز وؼ هل وحللثٙ وايبّْٙج و خٙصٛ لـ حللثٙـَؿ 

  ذا إلر ٓ  تِؾ لثؾ  ذه إلقر اـتل محُقا ؿالم اـّٙس طُْٓٙ .

هبؤؤؤذه ايبّٙسؤؤؤٌٛ يبؤؤؤٙ ؿّؤؤؤٜ حلٔؤؤؤٙؾش بٙطؤؤؤٛ اـتحريؤؤؤر ل  ٙحلٔؤؤؤ ، ؤؤؤذا صؤؤؤحٓح اـمؤؤؤٓخ:

   وؿّؤؤٜ حلؾؤؤقل هلؤؤؿ  ،ٓ تثٌؤؤٜ  ؤؤف طٍٓؤدة أدؤٙدذ ؤٙهبؿ ول وؤؤالٓهتؿ ٕن دؤؤديٝ 

ًٙ  نتمرتصقدة وحلٔتؿ ؾقـَؿ  ذا طٍٓ ن ؽؤٕيـ  ،ودٓـٛ ل اـيٍٓدة اـدـٓؾ اـٍٙصع  ٌقت

خؤؤؤؤذ  ٓ لؤؤؤؤـ دؤؤؤؤديٝ ؾويؤؤؤؤل اـثٌؤؤؤؤقت ؾويؤؤؤؤل ٖاـؤؤؤؤدـٓؾ اـٍؤؤؤؤٙصع طؤؤؤؤىل حلن اـيٍٓؤؤؤؤدة ٓ ت
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ٕ ؿ توقروا ل  ؤذه  ،اـدٓـٛ وحل ٌٜ هلؿ  ٕ ؿ ـًٓقا ل طٍٓدة لّذ ٔمٕة دزهبؿ

ول اـذي ؿٙن لًؤوقرا اـٍقل إ ألاحلؾق ٛايبًٕـٛ  ٙـذات طىل  الث لرادؾ و ال 

ل اـوٌيٛ إوغ لـ ؿتٙب هلؿ ٓ حلذؿؤر أن لؤٙ ؿؤٙن اسؤِف ـَؤـ ؽٓؤف ؽنؤؾ  يّؤقان 

 َؤذا ٓ  ،يٍقـقن  ّٙك ٓ جيقز إخذ  حديٝ أدٙد ل اـيٍٓدة ،صريؼ اإلي ن

 ، ؤؤؿ صؤؤدرت اـوٌيؤؤٛ اـثٙٔٓؤؤٛ ـَُتؤؤٙب و ذا  ؤؤؿ يًؤؤتٌدـقن ٓ جيؤؤٚ  ؤؤال جيؤؤقز ،جيؤؤقز

ؽنؤؤؤؤٙرت اـيٍٓؤؤؤؤدة أن جيؤؤؤؤقز إخؤؤؤؤذ  جيؤؤؤؤٚ،ووؤؤؤؤيقا ٓ ؽرؽيؤؤؤؤقا ؿُِؤؤؤؤٛ ٓ جيؤؤؤؤقز و

طؤدـق ٙ  غ ٓ جيؤٚ  ،لـ ؾٌؾ ؿٙٔقا يٍقـؤقن ٓ جيؤقز ، حديٝ أدٙد ل اـيٍٓدة

حللؤٙ لؤـ ؾٌؤؾ  ،ٜ حلن تٕخؤذئحلٓ تٕخذ و ن شؤ شئٜييّل ييوٓؽ ااريٛ  ن  ،ٓ جيٚ

يزاـؤؤقن اـتوؤؤقر اـثٙـؤؤٝ ولؤؤٙ حلدري  ذا ؿؤؤٙٔقا ٓ  ، ؤؤذا اـتوؤؤقر اـثؤؤٙين ،ؾؤؤٙـقا ٓ جيؤؤقز

 ،جيٚ إخذ  حديٝ أدٙد  ِيّك اـتنديؼ وـٓس اـيٍٓدة :لًتٍريـ طُٓف ؾٙـقا

و ذا ٍٔٙش جرى  ّٓل و ع  يض حل ّٙء  ُدك  ،تالطٌقا  ٕٙـٌٙظ تنديؼ ٓ اـيٍٓدة

وجؤدت  ّؤٙك  ًؤٛ طػؤة دؤزس حتريؤري  ، ٙـذات دّٓ  بيّٙ سجـ ااًؤٌٛ

رؽؤؤؤقا لنؤؤؤوٌك  َؤؤؤري لؤؤؤٙ تي ،وطُؤؤؤْٓؿ رلؤؤؤٓس وادؤؤؤد دٌُؤؤؤل اسؤؤؤِف لنؤؤؤوٌك  َؤؤؤري

 ،ذو  ٓئؤٛ حلشؤٍروااِقي اـذي ؿٙن  ق  ٙدهلؿ اـٌَؤ  ؿؤٙن  ؤديـ صقيؤؾ  ،تيرؽقا

يٍٓؤدة ااؤزب ـحلي ٔيؿ ايبٍنقد ؾُٜ ـف حلٜٔ يٙ حلخؤل تؤتحِس  ،وٓ حلؾقل ذو  ٌٓٛ

تيتٍؤد حلن ااؤزب ؿؤٙن يؤرى لؤـ ؾٌؤؾ حلٔؤف ٓ  حلٓؾُٜ ـف  ؟ؾٙل ؿٓػ ،وحلٜٔ ٓ تيرؽْٙ

ٓ  :ؾُؤؤٜ .و ؤؤذا  ؤق طٍٓؤدتّٙ ،ٔيؤؿ :ؾؤٙل ؟ل اـيٍٓؤدة جيؤقز إخؤذ  حؤديٝ أدؤؤٙد

وحلخؤؤ ا ؾؤؤٙـقا  ،اـوٌيؤؤٛ اـثٙٔٓؤؤٛ :ؾُؤؤٜ ؟حليؤؤـ :ؾؤؤٙل جيؤؤٚ. وؾؤؤٙـقا ٓ ، ؤؤؿ صؤؤقروا  ؤؤذا

يتالطٌؤؤؤؤقن  ،اهلل حلؿؤؤؤؤرب ، جؤؤؤؤقاز إخؤؤؤؤذ ـَؤؤؤؤـ  ٙـتنؤؤؤؤديؼ وـؤؤؤؤٓس  ؤؤؤؤٙإلي ن و ٙٓطتٍؤؤؤؤٙد

ؿّؤؤٜ  ايبْؤؤؿ  ؤؤذه لٍدلؤؤٛ ، ٕٙـٌؤؤٙظ دتؤؤك لؤؤٙ يىْؤؤروا تؤؤراجيْؿ حللؤؤٙم حلؽؤؤراد دؤؤزهبؿ
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 -و ّؤٙ اـمؤٙ د-يؤٙ بٙطؤٛ  :ؾُؤٜ هلؤؿ ،ادتججٜ طُؤْٓؿ  ؤٕلقر ٓ ؾٌؤؾ هلؤؿ  رد ؤٙ

 ًٙ جؤؤٙء ؽٓؤؤف  ؤؤق ٓ  ؤؤد لؤؤـ  اإلسؤؤالم  َؤؤؾ لؤؤٙ :أن  ٙـًّؤؤٌٛ ـَُؤؤالم اـؤؤذي سؤؤِيّٙه نٌٔؤؤ

ًٙ  ،لؤـ اـيٍٓؤؤدة ؽريهؤؤٛ جردهتؤؤٙطٍٓؤدة حلٔؤؤٜ  ذا حلديؤؤٜ   ذا ا تيؤؤدت طؤؤـ  ،  تنؤؤّع شؤؤٓئ

ولؤؤـ بُؤؤٛ لؤؤٙ  ، غ نخؤؤر و..هبؤؤذا آ تيؤؤٙد و ٕن اهلل درلؤؤف لؤؤٙ تيٌؤؤدت اهلل لؤؤٙمحؤؤرم 

َٙن اـٍقل طىل اـيَس  ؤق ــق ؿٙن  ّٙك تٌريؼ  ع اـيٍٓدة و ع إدَٙم  :ُٜ ُْ ؾُ 

ذـؤؤؽ ٕن ؿؤؤؾ دَؤؤؿ يتهؤؤِـ طٍٓؤؤدة ؽؤؤٗذا طؤؤري  ؤؤذا ااَؤؤؿ  ،إؾؤؤرب  غ اـنؤؤقاب

تًؤتوٓع حلن تيتٍؤد وٓ  ٜؽٕٔؤ ، ّٓ  ـٓس ؿؾ طٍٓدة يتهِـ طِؤالً  ،لـ اـيٍٓدة  وؾ

لثال اإلي ن  يذاب اـٍرب و ؤؿ يمؤَقن ؽٓؤف  ،زلؽ حلي طِؾ  ٙـًٌّٛ هلذه اـيٍٓدةيُ

 ،ن طذاب اـٍرب ؼ   ٙ ٜ ٕٔؤف لؤٙ ل دـٓؤؾ ؾويؤل اـثٌؤقت ؾويؤل اـدٓـؤٛ ويٍقـقن 

ًٙ،دطقا ؿ  ذه    وٙلوـًّٙ صٌيٙ  ندد  ايبْؿ ؽٕٜٔ اطتٍٙدك حلن  ّؤٙك طؤذاب  حليه

ًٙ  ،لّوٍُؽ ل دٓٙتؽ ل طُِؤؽ ــ يً  رء لـ ،ؾرب وحللٙ لٙ ل طذاب ؾرب  صٌيؤ

ؤؤ  ،ل اـيٙؾٌؤؤٛ هلؤؤٙ تؤؤٕ   ـَؤؤـ حلريؤؤد تٌريؤؤؼ  ؤؤع إدَؤؤٙم اـػؤؤطٓٛ َُ دَؤؤؿ يتهؤؤِـ  ؾ  ؽ

ٔؤؤف حلتٍؤؤقل  ؤؤذا ؽؤؤرض حلي تيتٍؤؤد  ،تٍؤؤقل  ؤؤذا دؤؤرام حلي تيتٍؤؤد حلٔؤؤف دؤؤرام حلٔؤؤٜطٍٓؤؤدة 

ؽؤؤؤٗذن اإلسؤؤؤالم ؿُؤؤؤف طٍٓؤؤؤدة  ؤؤؤذه  ،يٍقـؤؤؤقن اخلًِؤؤؤٛ ؿؤؤؤ و َؤؤؤذا إدَؤؤؤٙم  ،ؽؤؤؤرض

ٓؤؤدة دؤؤع ذاك ٓ  ؤؤد حلن حتٌؤؤز صؤؤٙدٌْٙ طؤؤىل اـتجؤؤٙوب ليْؤؤٙ  ن و ؤؤذه اـيٍ ،دٍٍٓؤؤٛ

ًٙ  ،ؿٙن  رد  ي ن  ٙـًٓٚ نلـ  ٙـًٓٚ  حَؤؿ ذطؤل ؽْؤق ييِؤؾ  ؤف  و ن ؿٙن  ي ٔؤ

وض ٜ ـف لؤثال ؿّؤٜ اؤٙ ا تُٓؤٜ  ّؤٙك ل  ،طىل وقء لٙ تهِّف ااَؿ اـػطل

ييتٍؤدون حلن  اـهؤٙـع حل ؤؿاـٍٙديؤٙٔع  ؽِؤـ بُؤٛ طٍٙلؤد  اـٍٙديؤٙٔٓعدلمؼ  ٙدـٛ 

 ذ  ذا لثال حلؾقل رجالن  يد حلذان اـٌجر حلؽٕٔٙ  ،رؿيتل اـٌجر اـًّٛ مهٙ واجٌتٙن

ؾٙلؤؤؤٙ وصؤؤؤُٓٙ رؿيتؤؤؤع حلدؤؤؤدمهٙ  ّٓؤؤؤٛ اـًؤؤؤّٛ و ؤؤؤذا  ؤؤؤق اـنؤؤؤحٓح وأخؤؤؤر  ّٓؤؤؤٛ واجؤؤؤٚ 
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 ٔٓؤؤؤٛاـيٌؤؤؤٙدة  حل وُؤؤؤٜؽّٓؤؤؤٛ  ،ـَؤؤؤـ اختٌُؤؤؤٜ اـّٓؤؤؤٛ ،وادؤؤؤد ؾؽٙـيِؤؤؤ ،و ؤؤؤذا ؼؤؤؤ  صؤؤؤحٓح

اـيٍٓؤدة ؽؤال جيؤقز ؽنؤؾ  حلدَؤٙم اإلسؤالم  ؤق ذن ايبدار ل ؿؾ  ،صححٜ اـيٌٙدة

 ًٙ و ؤذا ٔؤقع لؤـ اـٌٍؤف اـؤذيـ يًٌّؤل حلن  اـيٍٓدة ل  يؤض اإلسؤالم دون  يؤض  صالؾؤ

 حلتٌّف ـف.

 ّٙ لثال  ؤؿ حلدٓٙٔؤٙ  خقأّؤٙ ل لًؤٕـٛ اـيٍٓؤدة وؼ  ؤٙ طّؤدلٙ ايبداخؾ ايبَل: 

و ٍٔؤؤؤقل لّْؤؤؤٙج وطٍٓؤؤؤدة وذييؤؤؤٛ لثؤؤؤؾ  يؤؤؤض نيؤؤؤٙت اـٍؤؤؤرنن اـتؤؤؤل ؽنؤؤؤُٜ لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا حل

اـيُؤؤؤؤؤؤ ء إؾؤؤؤؤؤؤدلقن اـؤؤؤؤؤؤذيـ ؾؤؤؤؤؤؤٙـقا طٌؤؤؤؤؤؤٙدات وطٍٓؤؤؤؤؤؤدة وليؤؤؤؤؤؤٙلالت ٓ يٌرؾؤؤؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤؤؤع 

 ؤؿ  ّؤٙ  ،و ع حلصؾ اـديـ ؿَؾواـتٍريٚ آصوالح اـذي  ق ـُتيُٓؿ وـُتدريس 

يٌدو يل لالدىتؤٙن حلن دؤزب اـتحريؤر وؼؤ ه ؽهؤال طؤـ حل ؤؿ ٓ يٌٍْؤقن ل اـؤديـ 

 طٍٓدة .ٓ يٌٍْقن ل اـًُٛ اـير ٓٛ طّدلٙ يٍقل تنديؼ دون 

 ن.نصٌيٙ  ذا خالف اـٍر اـمٓخ:

 ٔيؿ ، وايبالدىٛ  ذه وايبالدىٛ اـثٙٔٓٛ لالدىٛ آصوالح .ايبَل: 

ُف حَلمْحَُد ...﴿ اـمٓخ: ُِ ـْ َ ْيِدي اْس ْٕيِت ِل ا  َِرُسقٍل َي ً  ... [6]الصف:﴾.. َوُلٌَػ 

اإليؤؤ ن  هؤؤع  اـٌْؤؤؿييّؤؤل  ن حلصؤؤٌٜ ل   ¢اـًؤؤّٛ ؾؤؤقل اـرسؤؤقل   ...ايبَؤؤل: 

 حلطال ٙ ٓ  ـف  ٓ اهلل وحلدٔٙ ٙ  لٙصٛ إذى طـ اـوريؼ . شيٌٛسٌيقن و

يبؤؤؤٙ ؾؤؤؤٙل يريؤؤؤد حلن  ،ل ايبٍؤؤؤٙلـيؤؤؤؾ اـرجؤؤؤؾ ذؿؤؤؤر  ّؤؤؤٙ يؤؤؤٙ شؤؤؤٓخ ايبؤؤؤداخؾ اـِّٓؤؤؤل: 

ـيُؤؤف حلراد هبؤؤذا حلن اـًؤؤٓد ؾوؤؤٚ ؾؤؤٙل ل إلؤؤٛ اإلسؤؤاللٓٛ أن  ،يقسؤؤع دالؤؤرة اـتٌَؤؤ 

وؾؤؤؤؤٙل  ن  ؤؤؤؤذه  ،إوغٓؤؤؤؤٛ ٓ تيٓمؤؤؤؤْٙ ا؛ٙ ُل  ؤؤؤؤذا اـيقؤؤؤؤ حل ؤؤؤؤٙ تيؤؤؤؤٓش جٙ ُٓؤؤؤؤٛ 

ٛ  ن اإلسالم يرؽض  لًٙجد ٙ ليٙ د جٙ ُٓٛ و َِ َُ  ؤذا ؾرحلتؤف  ، ؤذه ايبجتِيؤٙتحَلْس
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 يٙ شٓخ . ل يّٓ

 ؤؤق  َؤؤل لؤؤٙ يمؤؤٙ ده ل لًؤؤٙجد  ، ؤؤق لقؤؤي ، ؤؤؾ ذ ٌؤؤٜ  غ لقؤؤ اـمؤؤٓخ:

 طـ اـًٜ زيّٚ واـٌدوي و غ نخره .

 ؽتَقن ؿؾ ايبًٙجد ل لق  َذا .ايبداخؾ اـِّٓل: 

ـَؤؤـ  ؤؤق يؤؤتَُؿ  نؤؤقرة  ،وٓ  ؤؤق يٍؤؤقل  ٙـَُٓؤؤٛ ،ٓ حلٔؤؤٙ لؤؤٙ نخؤؤذ  ٙـَُٓؤؤٛ خ:اـمؤؤٓ

 طٙلٛ .

 ـَـ  ق طؿ ايبجتِيٙت يٙ شٓخ .: ايبداخؾ اـِّٓل

ؤحؤؤـ  ،طؤؤىل ؿؤؤؾ دؤؤٙل اـرجؤؤؾ لؤؤٙت وأتٍؤؤؾ  غ رمحؤؤٛ اهلل و غ ؽهؤؤُف اـمؤؤٓخ:

 . ؿ  ٔنحتؽ نٌٔٙ ٓ تٌحثقا ل إشخٙص خٙصٛ  ذا  ؿٙٔقا أتٍُقا  غ رمحٛ اهلل

 ؤؤؾ يَِؤؤـ  ّؤؤٙ حلن ٍٔؤؤقل  ن ؾنؤؤد  ٙ؛ٙ ُٓؤؤٛ اـتٌَؤؤ  وتٌَؤؤ  : ايبؤؤداخؾ ايبَؤؤل

و ن ؾنؤؤؤؤد حلٔؤؤؤؤؽ لؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤر  ، ؤؤؤؤذه إلؤؤؤؤٛ ؽْؤؤؤؤذا وؤؤؤؤالل  يٓؤؤؤؤد  ذا ؾنؤؤؤؤد  ٍقـؤؤؤؤف ا؛ٙ ُٓؤؤؤؤٛ

ًٙ  ، ٙـمؤؤٙرع  ٓ طؤؤىل يِّٓؤؤؽ ؾؤؤ ر  ،اـتٙسؤؤع لؤؤرؾص ،واـؤؤدؿٙن اـثؤؤٙين يٌٓؤؤع  ؤؤقر طُّؤؤ

ٙلًؤؤٛ سؤؤـ ؾؤؤقأع ؼؤؤ  ذطٓؤؤٛ ؽؤؤٗن اخلحلزيؤؤٙء ؿٌؤؤٙر  اخلٙلًؤؤٛ ...اـرا يؤؤٛ ّ اـرا ؤؤع سؤؤٓ

 ؤؾ ؾؤٙل اـمؤٓخ محِؤد طٌؤد  ،ؾند لثؾ  ذا ؿ  ؾؤٙل ؽٓؤف جٙ ُٓؤٛ ؽْؤذا ؿؤالم ٓ يَّؤر

وحللؤٙ  ن ؾنؤد ل اـتٌَؤ  ؽؤٕٙلر ااِؤد هلل  ، ق حلشد لـ  ذا ل اـّؤٙس اـق ٙب لٙ

واوؤؤؤح ؽؤؤؤّحـ ٌٔنؤؤؤؾ وٓ هيِّؤؤؤٙ اـرجؤؤؤؾ  ذاتؤؤؤف  ن ؿؤؤؤٙن ؾنؤؤؤد اـتٌَؤؤؤ  ايبخؤؤؤرج لؤؤؤـ 

ـٛ ؤؤؤٕ ك وحللؤؤره  غ اهلل و ن ؿؤؤٙن ؾنؤؤده ا؛ٙ ُٓؤؤٛ اـتؤؤل ٔرا ؤؤٙ ؽؤؤال ايبُؤؤٛ ؽْؤؤذا وؤؤال

 تمؽ ليل حلن إلر ؿذـؽ .

 حلٜٔ حل ق لٙذا يٍقـقا ـؽ . اـمٓخ:
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 حل ق صُحٛ .اـِّٓل: 

شؤؤؤقف يؤؤؤٙ حل ؤؤؤق صُحؤؤؤٛ يٍؤؤؤقل اـرسؤؤؤقل  طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم  وـؤؤؤق ل ؼؤؤؤ   ؤؤؤذه  اـمؤؤؤٓخ:

م اـًٓد ؾوٚ حلو ؼ ه لٙ خٙ ٛ اـٌحٝ ل ؿال ش ٔ  إط ل  ٙخلقاتٓؿ» :ايبّٙسٌٛ

 حلٔف ؾند  َذا حلو ؾند  َذا .

 ...اـمٙ د حلٔف اـمٓخ ذؿر اـِّٓل: 

 ٓ حتٓد طـ ا؛قاب . اـمٓخ:

 لٙ ؾندت اآد يٙ شٓخ ؾندت حلن  ذا .اـِّٓل: 

 ٔؤؤؤؤ  حلذؿؤؤؤؤرك حلؾؤؤؤؤقل ٓ حتؤؤؤؤد طؤؤؤؤـ  ،حلٔؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤٙ حلتَُؤؤؤؤؿ ؾنؤؤؤؤدت حلم   تٍنؤؤؤؤد اـمؤؤؤؤٓخ:

 ،وؿؤذا اؿؤذا وؿؤذؼؤ ه ؾؤٙل  حلو ؾؾ لٙ  ل  ِرة اـٌحٝ ل حلن اـًٓد ؾوؤٚ ،ا؛قاب

 ؽ   ق ايبٍنقد لـ دَٙيتّٙ ـَاللف .

لٖـٌؤؤٙت  ؤؤذا اـرجؤؤؾ  جيُؤؤقا ٔحؤؤـ أن ٔريؤؤد حتؤؤذير ـُّؤؤٙس ٕن اـّؤؤٙس: اـِّٓؤؤل

ييّؤؤل دتؤؤك ؽٙؾؤؤٜ ل صٌٙطتْؤؤٙ وأتمؤؤٙر ٙ لٖـٌؤؤٙت إلِؤؤٛ ؽٓؤؤٙ شؤؤٓخ  ؤؤق ييّؤؤل طّؤؤده 

 حلخوٙء طٍٙلديف ؿث ة ويتَُؿ ل طث ن .

 اب . ذا  ق ا؛ق: اـمٓخ

 ٓ حلؾند حلن  ق هلذا يٙ شٓخ .: اـِّٓل

 يال تٌهُقا .: اـمٓخ

 ـَـ  س ـّٙ سٖال وادد ؽٍط .: اـِّٓل

 تٌهؾ .: اـمٓخ
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  ؾ ؾُتؿ لرة حلن ليٙ  ل اـوريؼ  ق تقدٓد ؿتٚ  ٕسُقب طقي ؟: اـِّٓل

حلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل حلن ل  ؤؤذا اـَتؤؤٙب ؽنؤؤؾ ؾؤؤٓؿ جؤؤدا حلضؤؤـ طّقأؤؤف ٓ  ـؤؤف  ٓ اهلل : اـمؤؤٓخ

وحلٔؤٙ ؾُؤٜ نٌٔؤٙ ولثؤؾ لؤٙ يٍقـؤقا طّؤدٔٙ ل اـمؤٙم طؤىل  ، ذا اـذي  حلؾقـف ،ةلّْٞ دٓٙ

ًٙ  ،ؼؤؤ  طٌٙيؤؤٛ لثؤؤؾ  ،وطُْٓؤؤٙ طُؤؤؿ ،ـَؤؤـ ـؤؤف ؿُؤؤ ت ل طُْٓؤؤٙ ٔؤؤقر ،اـرجؤؤؾ ـؤؤٓس طٙيبؤؤ

حلٔٙ حلطتٍد حلن  ذا اـيّقان  ذا ؿثؤ  لؤـ  خقأّؤٙ اـًؤٌُٓع لؤٙ تٌّؤقا ليّؤٙه  ،لّْٞ دٓٙة

 الم اـذي ؿّٙ ٔتَُِف نٌٔٙ .حلن ٓ  ـف  ٓ اهلل لّْٞ دٓٙة  ذا اـَ

ٍٜ  :ايبَل  لّذ  س وطػيـ سّٛ . وؾُتؿ ـّٙ  ذا اـَالم ـّٙ شخنٓٙ ل  ٓ

اـرجؾ ـؤف ؿتؤٙب اـيداـؤٛ آجت طٓؤٛ ٓ  اَـ حلٔٙ ٓ حلذؿر لٙ حلؾقل ـَـ : اـمٓخ

 ل ـف  حقث ؾِٓٛ جدا .ليٙ  ل اـوريؼ  ـَـ  ،ؾِٓٛ ـف

 ع ـؽ ـَؿ ؽَتٙ ع.لررت  ٙـمٓخ ر ٓع وحلطوٙين ؿتٙ : اـِّٓل

 ٓ ؿتٙ ع لوٌقطع .اؿتٙ ع خوٙ ع و: اـمٓخ

ًٙ  ،ٓ لوٌقطع: اـِّٓل  َؤذا »ٍؤرحل طُٓؤؽ و ؤق ؿتؤٙب ؿتؤٙب نخؤر حلراد حلن يُ  وحليهؤ

ؤؤؤؤؤ طَ    ؤؤؤؤؤٙذيـاـَتؤؤؤؤؤٙ ع ، واـَتؤؤؤؤؤٙ ع أخؤؤؤؤؤريـ ل لٖـٌؤؤؤؤؤٙت اـًؤؤؤؤؤٓد ؾوؤؤؤؤؤٚ شؿ إٌٔٓؤؤؤؤؤٙءُ 

تِؤؤد ؽٓؤؤف طؤؤىل واط شلوؤؤٙطـ اـًؤؤٓد ؾوؤؤٚ ل حلصؤؤحٙب رسؤؤقل اهلل»حلدؤؤد ؿ  يّؤؤقان 

 ًّٛ . اـًٓد ؾوٚ  يِقتوستع ؾٌؾ حلن  حلر يٛاـوٌيٛ اـًٙدسٛ طٙم 

 حلخل لٙذا يٌٓد اـَتٙب  ذا . ، اهلل هيديف،اهلل هيديف: اـمٓخ

و ؤذيـ اـَتؤٙ ع ، شطٍٙلؤده وؽَؤره»ُؤع طُؤْٓ  ول ؿتؤٙب يريدك حلن تو  : اـِّٓل

حلتقين  اإلخقةدتك  صٌيٙ جٙء اـٍُٙء  ذا اـنيع وؿٜٙٔ اـَتٚ ل اـٌٜٓ ؽ  ؿّٜ

ل ايبًجد وؾٙـقا يل ـٍٙء أن لع اـمٓخ ؽٙـَتٚ ل اـٌٜٓ ـَؤـ ًٔؤخٛ حلطوٓتْؤٙ 
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 ؤؤق يٍنؤؤد حلٔؤؤف لؤؤٙذا ؽْٓؤؤٙ حلخوؤؤٙء  ،يؤؤٙ شؤؤٓخطؤؤظ دًؤؤـ، لؤؤـ ؿؤؤؾ رء ًٔؤؤخٛ ـُمؤؤٓخ 

 ؿث ة طٍٙلديٛ.

ًٙ  ،ييّل يريدك اـٍند حلٔف  ذر اـّٙس لـ  ؤذا ،وؿذا حلٔؤف يبؤٙ يػؤح ٓ  خنقصؤ

و ٔؤؤؤؤؤؤ   ،ل حلن ٓ  ـؤؤؤؤؤؤف  ٓ اهلل ييّؤؤؤؤؤؤل ايبػؤؤؤؤؤؤؿقن ٓ يّؤؤؤؤؤؤٙزطقا ل  ؤؤؤؤؤؤذا ـؤؤؤؤؤؤف  ٓ اهلل يٍؤؤؤؤؤؤق

 ًٙ  ، ؤذه اـرسؤؤٙـٛ اـرسؤٙٓت جؤؤٙءت تيؤٙـٞ ؾهؤؤٓٛ اـر ق ٓؤٛ وـًٓؤؤٜ اإلـق ٓؤٛ خنقصؤؤ

 ،لؤؤؤـ تَُؤؤؤؿ ل  ؤؤؤذا حلدًؤؤؤـدتؤؤؤك ل ٓ  ـؤؤؤف  ٓ اهلل اـؤؤؤذي  يؤؤؤض اـّؤؤؤٙس يٍقـؤؤؤقن حلٔؤؤؤف 

 ،ٌٍٛ ؽٓف ايبػؿقن وؿؤذااـّٙس لت ،طّد ٓ  ـف  ٓ اهلل حلٔف تقدٓد اإلـق ٓٛ ذا  و ق 

  ٔ  اـٍهٓٛ  ٔ   ل ل تقدٓد اـر ق ٓٛ وؿرر  ذا ؿث ا .

  ٙـيَس اهلل هيديؽ حلٜٔ ؾرحلت  ًٌّؽ .-

ؾؤؤرحلت ؿتؤؤٙب اـمؤؤٓخ ر ٓؤؤع ٍٔؤؤؾ  شاللىؤؤاـ»حلي ٔيؤؤؿ  ؤؤس ؾرحلتؤؤف لؤؤٙ ؾرحلتؤؤف ل ؿتٙ ؤؤف -

ًٙ  ،طّؤؤف ٍُْٔؤؤٙ  ؤؤٙـّص ـيؤؤظ حلٔؤؤٙ  ،حلر ؤؤع لؤؤرات يؤؤتَُؿ هبؤؤذا ل طٌؤؤٙرات فتٌُؤؤٛ تٍريٌؤؤ

و ٔؤؤؤ   خؤؤؤالف، َؤؤؤذا ؽٍهؤؤٓٛ اإلـق ٓؤؤؤٛ   تَؤؤؤـ محؤؤؤؾ  :ؾؤؤؤٙل ،ؿتٌؤؤٜ  يهؤؤؤْٙ طٌٙرتؤؤؤف

ٙ اـرسؤؤٙـٛ ْؤؤو ؤؤل اـتؤؤل تقاجْ ،ؾهؤؤٓٛ اـر ق ٓؤؤٛ  ؤؤل اـتؤؤل ؿٙٔؤؤٜ تقاجْْؤؤٙ اـرسؤؤٙٓت

ؾؤد رد طُْٓؤٙ اـمؤٓخ طٌؤد اهلل   ؿ  ق حليهًٙ  ،ترى  ذا وؿث اً  ،إخ ة  غ نخر ؿاللف

ااَقلؤٛ اإلسؤاللٓٛ وؿؤذا حل ؤٙ تٍؤّـ  ٔف  ؼ ـّٙ  ذا ؿٙٔؤٜ ؾٙلؤٜ اـدويش ل ؾقـف 

 ؤؤؿ ؾؤؤقأع حلخؤؤذ ايبؤؤٙل لؤؤـ  ،ييّؤؤل شؤؤٌٜ ؿٓؤؤػ ييُِؤؤقا ؾؤؤقأع ـتّىؤؤٓؿ اآؤؤٙة ،ؾؤؤٙٔقن

ايبْؤؤؿ حلشؤؤٓٙء  ،ييّؤؤل ؽٓؤؤف ٔؤؤقع  ؤؤذا ؿؤؤالم آشؤؤرتاؿٓع ،ٕٔؤؤف لُؤؤؽ ـُج طؤؤٛ ،اـّؤؤٙس

وؿؤالم ؿثؤ  جؤدا  ،وحلمهْٙ ؿاللف ل لقسك يبٙ يٍقل اـٌتك اـينٌل ،ؿث ة يٙ شٓخ

ًٙ  ،الؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذ وحل ؤؤؤؤٙ تقجؤؤؤؤف  ،ٌٔؤؤؤؤل تٕويؤؤؤؤؾ اـَؤؤؤؤالم صؤؤؤؤٌٛ اـَؤؤؤؤالم هلل حل ؤؤؤؤٙ اإلرادة وحليهؤؤؤؤ

ؾقـف ل اـٍرنن حلٔف لـ صّيٛ اهلل لثال يبٙ ؾٙل اهلل سٌحٙٔف وتيٙغ ل  حليهًٙ  ،اإلرادة
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َوٓ هَتُِّؤؤؤقا َوٓ ﴿لؤؤؤـ صؤؤؤّيٛ اهلل ول سؤؤؤقرة نل طِؤؤؤران دؤؤؤؼ ؾؤؤؤٙل  ؤؤؤذا  (ص)قرة سؤؤؤ

ْقَن  ِ  َُ ُتُؿ إَْط ْٔ ُٔقا َوحَل َز ِلِّعَ حَتْ ْٖ ؾؤٙل ....دًؤٚ لؤٙ حلذؿؤره  [134]آل عمرران:﴾ْن ُؿُّْتْؿ ُل

 .س وا طىل ايبّْٞ اـذي .

ٚ دٙؽىتؤؤؤؽ  حٌؤؤؤظ  ؤؤؤذه اـّنؤؤؤقص اـتؤؤؤل  ؤؤؤل ِيؤؤؤ تْ وتُ  ؾَِؤؤؤ تَ وحلٔؤؤؤٜ يبؤؤؤٙذا : اـمؤؤؤٓخ

 .ـًٜٓ لـ ؿالم اـٌّقة واـرسٙـٛ

 : ٓ يٙ شٓخ.اـِّٓل

 ٓ .:ٓ تٍؾ  ؟يبٙذا يبٙذا: اـمٓخ

ؾؤؤؤؤرحلت  ؤؤؤؤذا ؤّٕؤؤؤؤل حلريؤؤؤؤد حلن حلصؤؤؤؤرح طُٓؤؤؤؤؽ  ؤؤؤؤذا  ؽٍؤؤؤؤط دتؤؤؤؤك حلٔؤؤؤؤٙ أن: اـِّٓؤؤؤؤل

 ؽحٙوـٜ حلّٔل .

 يبٙذا توردف طظ .: اـمٓخ

و ؤؤٙ  ذا ؾُؤؤٜ ؿؤؤالم تربواهلل يي ،حلوٓ دتؤؤك اـّؤؤٙس  ؤؤذرون  ؤؤذه اـَتؤؤٚ: اـِّٓؤؤل

 ل  ذا اطتربوه  ذه ؿتٚ  لٙم و دد .

حلسؤؤؤٕـؽ سؤؤؤٖال  ؤؤؤٖٓء اـؤؤؤذيـ ييتؤؤؤربون  ؤؤؤذه اـَتؤؤؤٚ لراجؤؤؤع  ؤؤؤدى  ؤؤؤؿ : اـمؤؤؤٓخ

 سٌُٓقن .

 واهلل .: ِّٓلاـ

 ٔيؿ حلٜٔ ٔٙوي حلٔؽ ٓ  ٓٚ طىل حلي سٖال .: اـمٓخ

و يهْؿ لـ  ، ؿ يٙ شٓخ ... يهْؿ لـ ؼ  اـًٌُٓع ؿٙإلخقان وؿذا: اـِّٓل

و يهؤؤْؿ اؤؤـ يٍؤؤقل حلٔؤؤف سؤؤٌُل حلو يٍؤؤقل  مؤؤَؾ دؾٓؤؤؼ  ، يؤؤض إدؤؤزاب إخؤؤرى
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ّٛ يٍؤؤقل ٔحؤـ لؤـ حل ؤؾ اـًؤؤ ،يٍؤقل ٔحؤـ لؤـ حل ؤؾ اـًؤؤّٛ وا؛ طؤٛ وٓ يٍؤقل سؤٌُل

 وا؛ طٛ .

 لٙ حلجٌٜ طىل سٖال اـمٓخ .: ايبَل

 لٙ ل ؽٙلدة .: اـمٓخ

  ق  ذا ؾُّٙ هلؿ دتك حلٜٔ يٙ شٓخ يبٙ تتَُؿ طىل لًٕـٛ .: اـِّٓل

لؤؤع لثُؤؤف ؿٓؤؤػ سؤؤٓتٌٙ ؿ  ذا ؿؤؤٙن حل ؤؤق صُحؤؤٛ لؤؤٙ يٍؤؤدر يؤؤتٌْؿ لؤؤع سؤؤٌُل : اـمؤؤٓخ

 .ٔمقفأخريـ حلخربين 

 يٙ شٓخ  ذا ؾُٜ حل ؿ سٌُٓع .: اـِّٓل

حلٔؤٙ حلؾؤقل ـؤؽ  ؟ٓ ٓآ دقل وٓ ؾقة  ٓ  ٙهلل حلٔؤٙ سؤٕـتؽ حل ؤؿ سؤٌُٓع و: خاـمٓ

ؿٓؤؤػ تًؤؤتوٓع حلن تتٌؤؤٙ ؿ لؤؤع أخؤؤريـ اـؤؤذيـ  ، ذا ؿّؤؤٜ ٓ تًؤؤتوٓع حلن تتٌؤؤٙ ؿ ليؤؤل

 ؟ؿٓػ ، ؿ خنقم اـدطقة

  ق ًٔتٌٓد لَّؿ ؤتيُؿ لَّؿ .: اـِّٓل

 وؿٓػ يَقن اـتيُؿ .: اـمٓخ

-..... 

 ،وؽَؤر ل صريٍؤٛ ا؛ؤقاب ،ـٓؤؽ سؤٖال ابؤع ذ ّؤؽ ذن دّٓ  يقجف  : اـمٓخ

لش ضوري  ٙوب  ن ؿٙن طّؤدك جؤقاب تٍؤقل حلٔؤٙ رحليؤل  ، ذا ؿٙن طّدك جقاب

حللؤؤؤٙ ٔحٍؤؤؤؼ طُِٓؤؤؤٙ ؾؤؤؤقل اـمؤؤؤٙطر  ،ؿؤؤؤذا وؿؤؤؤذا ينؤؤؤٌح  ّؤؤؤٙك حلخؤؤؤذ ورد ل  ّؤؤؤٙك ؽٙلؤؤؤدة

 ًٙ حلٔؤؤؤٙ حلٔنؤؤؤحؽ ٓ تمؤؤؤًؾ  ،شؤؤؤتٙن  ؤؤؤع لػؤؤؤق ولًؤؤؤرب سؤؤؤٙرت لػؤؤؤؾٛ وهت لًر ؤؤؤ
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ًٙ دٙؽىتؽ اـمٙ ٛ  حٌظ   ،ؾؤد ييؤك ،لؤٙ ٓ يٌّيؤؽ يٍّٓؤٙ وؾؤد ييؤك ـَؤـ ـؤٓس يٍّٓؤ

ٓ حتٌظ ؿالم ؽالن وؽالن وؽؤالن وؽؤالن اؤـ يًُؤٚ طؤىل ضّؤؽ حل ؤؿ ـًٓؤقا طؤىل 

اـقؤؤاط ايبًؤؤتٍٓؿ ليّؤؤٙ ٕٔؤؤؽ لؤؤٙ ؿٌُؤؤٜ ذطؤؤٙ  ؤؤٕن تؤؤرد طؤؤىل ؿؤؤؾ لؤؤـ بوؤؤلء لؤؤٙ 

 رحليؽ ل  ذا اـَالم.

 ؿالم صٓٚ يٙ شٓخ .: اـِّٓل

 ؟ل لالدىٛ طُٓف: اـمٓخ

 ؿالم صٓٚ  س ايبالدىٛ  ذا ؿٙن ـُتحذير لثال .: ـِّٓلا

 .؟ةحلٜٔ أن حتذرٔٙ: اـمٓخ

 ٓ  س اـّٙس لثال .: اـِّٓل

  ؟ةيبٙذا  ذن ،حلٔٙ حلسٕـؽ أن حتذرٔٙ: اـمٓخ

 ـُتٌٓٙن.: اـِّٓل

 ؟تٌع يبٙذا: اـمٓخ

  ّٙك ؾٌؾ ؾُٓؾ ذؿرت طٌٙرة .: اـِّٓل

 لـ حتذر . تريد حتذر .ييّل  حلؾقل ـؽ يبٙذا .. دٙد دٙد : اـمٓخ

ييّؤؤل يؤؤٙ شؤؤٓخ حلٔؤؤٙ سؤؤِيتؽ ؾُؤؤٜ حلٔؤؤف ل ؾهؤؤٓٛ ٓ  ـؤؤف  ٓ اهلل ؾؤؤٙل ٔيؤؤؿ حلن : اـِّٓؤؤل

 اآٙة .

 ٔيؿ واهلل حلٜٔ لٙ رحليؽ هبذا اـيّقان .: اـمٓخ
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 ....:اـِّٓل

 اـذي سِيتف لّل لٙ تيٍُٓؽ طُٓف  ِّٙسٌٛ ؾقـؽ .: اـمٓخ

حلن يٍقـؤقن حلٔؤؤٙ حلطُؤؿ ؿاللؤؤؽ ـَؤـ حلضؤؤـ واهلل حلطُؤؿ حلن اـّؤؤٙس سؤٌِْٓقن : اـِّٓؤل

اـّؤؤٙس يٍقـؤؤقن لؤؤٙذا واهلل اـمؤؤٓخ إـٌؤؤٙين حلٔؤؤتؿ يبؤؤٙذا تٍقـؤؤقن  ،صؤؤحٓح ٓ شؤؤؽ ؽٓؤؤف

ٕن  يهؤؤؤْؿ يؤؤدرس  ؤؤؤذا يؤؤدرس تًٌؤؤؤ  سؤؤقرة اإلخؤؤؤالص لؤؤـ تًٌؤؤؤ   ، ؤؤذا اخلوؤؤٕ

ويٍقل يبٙذا حلٜٔ تتَُؿ ؿذا اـمؤٓخ ؾوؤٚ حلدًؤـ لؤـ تَُؤؿ  ػؤح ٓ  ،اـًٓد ؾوٚ

اَؤـ  ،خ إـٌٙين ؾٙل ؿذا وؿذا يٍقـقن  ذا ويًٌُؤقنحلٔٙ سِيٜ اـمٓ ، ـف  ٓ اهلل

 يٙ شٓخ .اـيٙلٛ ؿث  حلٔٙ حلطرف  ذا ـَـ 

 ؤذا اـؤذي حتَٓؤف  لؤٙ ٔجؤك لؤـ لثؤؾيٙ شؤٓخ اتؤؼ اهلل ل ًٌٔؤؽ ؿؤالم اهلل : اـمٓخ

ًة  ﴿طؤؤؤـ اـّؤؤؤٙس اهلل لؤؤؤٙذا ؾؤؤؤٙل  ٙـًّؤؤؤٌٛ ـُْٓؤؤؤقد واـّنؤؤؤٙري  َقد  ْؿ َلؤؤؤ َرهَبُ َدن  حَلْؾؤؤؤ
تَِجؤؤؤ ـَ ... َو

ـَ  ِذي  ُ ََٔنَٙرى .. ـِ  ٙ  ٔ قا  ِ ـُ ـَ َؾٙ ِذي ـ  ل  ّؤٙء لؤـ اهلل ؟ ّٙ لؤٙذا يقجؤد  [12]المائد :﴾نَلُّقا ا

 جيٙوب خُٓف يتيُؿ يٙ حلخل حلخذ ورد .؟ لٙ ٓتٍدر تٍقل: طىل اـّنٙرى 

تَُِؤٛ أيؤٛ ايبٍنؤقد  ٙـّنؤٙرى اـؤذيـ  ؤؿ خٙشؤيقن هلل واـؤذيـ  َؤقا : اـِّٓل

ي حلؽِْؤؤف ـيؤؤظ حلؿؤؤقن خؤؤٙصئ  ؤؤس ـيؤؤظ حلريؤؤد حلن لؤؤـ خمؤؤٓٛ اهلل اـؤؤذيـ نلّؤؤقا  ؤؤذا اـؤؤذ

 حلسٕل .

اـّنؤؤٙرى اـؤؤذيـ ٔزـؤؤٜ ل دٍْؤؤؿ أيؤؤٛ  ؤؤؾ ؿؤؤٙٔقا لقدؤؤديـ  ؤؤؾ ؿؤؤٙٔقا : اـمؤؤٓخ

 طىل لُٛ طًٓك و ع طًٓك  س لٙلٛ سّٛ وزيٙدة .

 حلٔٙ لٙ حلطُؿ  س اـذي حلراه اـذي حلؽِْف لـ أيٛ لٙ حلريد حلن حلؾقل.: اـِّٓل

 ك .ليُٓش يٙ حلخل ؾقل لٙ طّد: اـمٓخ
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 حلٔف حل ّك طىل اـذيـ نلّقا لّْؿ  ٙـرسٙـٛ إخ ة هلذا .: اـِّٓل

 صحٓح واـْٓقد .: اـمٓخ

  ذا اـذي حلؽِْف واهلل حلطُؿ .، ذـؽ ٕن لّْؿ: اـِّٓل

 .ىق   اـْٓقد و ع اـّنٙرى  يٙلٛ َس ليُٓش يٙ حلخل  س  يٙلٛ سقى  ع: اـمٓخ

 ٓ اـْٓقد حلوؾ .: اـِّٓل

 نؤؤقرة طٙلؤؤٛ حللؤؤٙ حلٔؤؤف  ؤؤٖٓء ؿؤؤٙٔقا  ىٙرنؤؤ ّؤؤٙء طؤؤىل اـّؽّْؤؤٙ ل  ، ؤؤذا  ؤؤق: اـمؤؤٓخ

ٔحؤـ  غ أن ٔيتٍؤد حلن اهلل طؤز وجؤؾ ر ٙٔؤٙ وطُِّؤٙ  ٕٔؤف  ،نلّقا  ؤذا ـؤٓس لقوؤقطّٙ

 ًض اـّىر حلن ل لّْؿ صٙلٌٛ  ،ل ؽرق  ع اـّنٙرى ؿّنٙرى و ع اـْٓقد ؿْٓقد

اهلل   ؽٍٓؤؤٙلن يؤؤٛ خؤؤذ لثؤؤؾ  ؤؤذه أت  تُ حلو لؤؤٙ ل صٙلٌؤؤٛ حلسؤؤُِقا ؽؤؤال يًٌّؤؤل حلن  ،حلسؤؤُِقا

ُٝ ﴿طؤؤىل اـّنؤؤٙرى ؤؤؤدع ؾؤؤقل اهلل اـقؤؤيح حل ّؤؤك  ؤ قا  ِن  اهلل َ َ ٙـِؤ ـُ ٙ ـَ َؾؤؤ ِذي ؤؤ ـ  َر ا ؤؤ ٌَ ْد َؿ ؤؤ ٍَ ـَ

... ٍٛ حل ؤؤؿ يٕخؤؤذوا لؤؤـ اـٍؤؤرنن نيؤؤٛ و رؽؤؤقا دتؤؤك ؽٕٔؤؤٜ ٓ هتؤؤتؿ  ،[63]المائررد :﴾َ الَ ؤؤ

ٙين تَؤقن دـٓؤؾ ـهؤالهلؿ ؽهؤال حلن يٕخؤذوا ؿؤؤالم إـٌؤٙين ولؤـ  ؤق حلطؤىل لؤـ إـٌؤؤ

لؤثُ  يٍقـؤقا  ـؤٓش حلٔؤٜ  ،أحؤراؽْؿ ووؤالهلؿ يٖيؤدوالـ إـٌٙين لـ شؤٙن  ؿوحلطُ

 ؟لؤؤٙذا هيِؤؤؽ لؤؤـ ا؛ طؤؤٛ  ؤؤٖٓء (،لؤؤٙر ؤؤٙـيرض و ؿدٙلؤؤؾ اـًؤؤُ) ٙـمؤؤٙم طّؤؤدٔٙ 

 ًٙ  ،تًؤِع  ٙـمؤٓخ طٌؤد اهلل طؤزام جؤزاك اهلل خؤ  ،لٙ  ٙـًٌّٛ ـًُؤٓد ؾوؤٚ حلٔٙ ؾُٜ يقل

يبًؤؤُِع ولّؤؤذ ؾريؤؤٚ سؤؤٌع  غ  ؤؤ ن سؤؤّع ؿؤؤٙن  ّؤؤٙ لؤؤـ اإلخؤؤقان ا ،طٌؤؤد اهلل طؤؤزام

 ،ولٍٙصيؤؤؤؤؤٛ حل ؤؤؤؤؤق يقسؤؤؤؤؤػ ،اإلخؤؤؤؤؤقان ايبًؤؤؤؤؤُِع ا ؤؤؤؤؤذوا ؾؤؤؤؤؤرارا  ٍِٙصيؤؤؤؤؤٛ إـٌؤؤؤؤؤٙين

طُؤ  حلن طٌؤد اهلل طؤزام ؿؤٙن  ؤق اـرجؤؾ اـقدٓؤد  ،ولٍٙصيٛ ؿؾ لـ يّتِل  غ دطقتف

لـ  ع اإلخقان ايبًُِع اـذي ٓ يَٙد يًِع حلن اـمٓخ إـٌؤٙين طّؤده جًُؤٛ ل 
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 ٓ يَؤؤقن  ؤؤق لؤؤـ حلول ااهؤؤقر وليؤؤف دؽؤؤرت صؤؤً  وؾُؤؤؿ  َؤؤذا صؤؤً  جؤؤدا دار ؿؤؤذا 

 ًٙ يبؤٙ صؤدر ؾؤرار لٍٙصيؤٛ إـٌؤٙين لؤٙ  ،يَتٚ ؽٓؤف خالصؤٙت  ؤذا اـرجؤؾ اـؤقدود دٍؤ

ًٙ ٙطؤؤؤؤ ـٍٓتؤؤؤؤف ل لًؤؤؤؤجد صؤؤؤؤْٓٚ ٔحؤؤؤؤـ خؤؤؤؤٙرجقن لؤؤؤؤـ  ،د ديؤؤؤؤ طّؤؤؤؤد إـٌؤؤؤؤٙين  صالؾؤؤؤؤ

بؤؤٙـػ اـنؤؤالة سؤؤُِٜ طُٓؤؤف  وٌٓيؤؤٛ ااؤؤٙل سؤؤُؿ  ؤؤق طؤؤىل اسؤؤتحٓٙء ٕٔؤؤف لؤؤٙ يريؤؤد 

سؤحٙ ٛ صؤٓػ طؤ   :ؾؤٙل ؟ َؤذا اإلسؤالم يؤٕلرؿؿ ؟ـٓش  ذا يٙ شٓخ :ؾُٜ ،اـٍرار

، رادؤؤٜ حليؤؤٙم وجؤؤٙءت حليؤؤٙم ؿؤؤٙن جؤؤٙء زارين  غ اـٌٓؤؤٜ لؤؤٙ وجؤؤدين  ،ؾريؤؤٚ تٍّمؤؤع

صؤؤؤرق  ، ٙـٌُؤؤؤد حتؤؤؤٜيبؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙن  ٓتؤؤؤف  طّؤؤؤدي ٔىؤؤؤٙمتتٌؤؤؤع إخٌؤؤؤٙر طؤؤؤرف حلٔؤؤؤف اخلالصؤؤٛ: 

ولؤؤٙ وجؤؤؤدتؽ وحلٔؤؤٙ ؿؤؤ  تيُؤؤؤؿ ؾؤؤٙل حلٔؤؤٙ جئؤؤؤٜ  غ اـٌٓؤؤٜ  ،اـٌؤؤٙب دخؤؤؾ حل ؤؤال وسؤؤؤْال

حلٔؤٙ  َؤذا حلطرؽؤف ـَؤـ  :ؾُٜ ـؤف ،دريص طىل آستٌٙدة لـ طُِؽ لـ  ذا اـَالم

 :ؾٙل ؟حليـ ؿٌرت :ؾُٜ ـف ،اـًٓد ؾوٚ َت رْ ٌ  حلٜٔ ؿَ  :ؾٙل ،لٙ ليّك ايبخٙصٌٛ  ذه

حلضؤؤـ  ،سؤؤقرة ااديؤؤد  ؤؤق ؾؤؤرر طٍٓؤؤدة ودؤؤدة اـقجؤؤقد ل تًٌؤؤ  حلوًٓ  فحلٔؤؤٜ تٍؤؤقل حلٔؤؤ

ٍٔؤؾ ؿؤالم اـنؤقؽٓٛ وٓ يَِؤـ حلن يٌْؤؿ لّؤف  ،ٔيؤؿ :ؾُؤٜ ـؤف ،حلدؤد و ٙٔٓٙ  ٍؤؾ  ؤق اهلل

ـَـ لـ ؾٙطدتّٙ وحلٜٔ لـ حلطرف اـّٙس  ذـؽ ٕٔؽ  ، ٓ حلٔف يٍقل  قددة اـقجقد

ؽَٓؤػ  ش ٓ  يؤد  ؾٙلؤٛ ااجؤٛ ،ٓ ٌَٔر  ًٔؤٙن وـؤق وؾؤع ل اـٌَؤر» :تتٙ ع جًُٙيت

يبؤٙ جئؤٜ اتٌيؤؤٜ  ؾُؤٜ ـؤف ؟وحلٔؤٙ لقجؤقد  ؤؤع ضْؤقرؿؿ ،حلٔؤتؿ تيُّؤقن ايبٍٙصيؤٛ  ؤذه

شؤؤؤخص يتحٍؤؤؤؼ لّؤؤؤف صؤؤؤحٓح حلٔؤؤؤٙ حلؿٌؤؤؤر اـًؤؤؤٓد ؾوؤؤؤٚ ؿؤؤؤٙن ليؤؤؤف يقلئؤؤؤذ يبؤؤؤٙ جؤؤؤٙء حل ؤؤؤؾ 

ؾؤٙم  ،ؾُؤٜ ـؤف اـًؤٓد ؾوؤٚ  َؤذا يٍؤقل ل سؤقرة ؿؤذا ،اـّىٙم حلخقٔؤٙ طؤظ اـًؤوري

ونخؤؤر ؾُّؤؤٙ ـؤؤف يؤؤٙ  ،رجؤؤؾ يؤؤٖلـ  ؤؤٙهلل ورسؤؤقـف و ٙـتقدٓؤؤد فؽؤؤتح ل لَؤؤٙن نخؤؤر ؽٓؤؤف  ٕٔؤؤ

 ،قـؤؤف ـَّّؤؤٙ حلَٔرٔؤؤٙ  ؤؤذا اـٌٙصؤؤؾ اـؤؤذي ؾٙـؤؤفحلخؤؤل ٔحؤؤـ لؤؤٙ حلَٔرٔؤؤٙ  ؤؤذا ااؤؤؼ اـؤؤذي يٍ

ورؼؤؤؿ  ؤؤذه ا؛ًُؤؤٛ ؽؤؤٓ   يؤؤد راح ٔػؤؤ لٍؤؤٙـتع حلو  ال ؤؤٛ  نؤؤقرة لتتٙ يؤؤٛ ل  ُؤؤٛ 
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ايبْؤؤؤؤؿ ؾنؤؤؤؤٛ  ،ايبجتِؤؤؤؤع ل اـَقيؤؤؤؤٜ  يّؤؤؤؤقان اـمؤؤؤؤٓخ إـٌؤؤؤؤٙين يٌَؤؤؤؤر اـًؤؤؤؤٓد ؾوؤؤؤؤٚ

حلن ؽؤٙـظ  ٓٙخؤذ  ؤٍقل  َذا  ،صقيُٛ جدا ـَـ اـمٙ د لّْٙ حليـ ٔحـ ٍٔقل  َذا

وؤؤٚ ؿٌؤؤره إـٌؤؤٙين لثؤؤؾ اـؤؤذي يٕخؤؤذ حلن اـمؤؤٓخ إـٌؤؤٙين حل ّؤؤك طؤؤىل اـًؤؤٓد اـًؤؤٓد ؾ

 ٖٓء حل ؤؾ إ ؤقاء ؤحؤـ ٓ سؤٌٓؾ ـّؤٙ حلن ٍٔؤػ ل صؤريٍْؿ  ٓ  ..ؾوٚ ل لَٙن 

ِلِّعَ ﴿حلن ٔؤؤدطق اهلل هلؤؤؿ ؽٍؤؤط  ْٖ ؤؤقا ُلؤؤ ُٔ ق َُ ِرُه اـّ ؤؤَٙس َدت ؤؤك َي ؤؤ َْ َٜ ُت ؤؤ ْٔ َٕ  [44]يررون :﴾... حَلَؽ

حلٔؤؤٙ حلضؤؤـ دطْؤؤٙ ل تيُؤؤؿ اـًؤؤّٛ واـؤؤدطقة  غ اـًؤؤّٛ  وـؤؤذـؽ حلٔؤؤٙ ااؤؤرارة اـتؤؤل طّؤؤدك

وٓ حتؤؤط ييّؤؤل طؤؤداوة شخنؤؤٓٛ  ّٓؤؤؽ و ؤؤع اـّؤؤٙس ٓ  ،ؤػؤؤ ٙ  ؤؤع صؤؤٌقف إلؤؤٛ

 لقا لـ طِؾ صٙـح حلو صٙـح .لٙ ؾد   سٓ   ذا ؾدلقا  غ

 جزاك اهلل خ  .: اـِّٓل

 و يٙك  ن شٙء اهلل .: اـمٓخ

حلتف ؿتٙب اسِف اـيِؤالق سؤٓد ؾوؤٚ يٙ شٓخ طىل ؽَرة طٌد اهلل طزام ؾر: اـِّٓل

 .اـىٙ ر حلٔف يقزع ل  ٓمٙورؾرحلتف ؿتٓٚ يرد ؽٓف طَُٓؿ 

ولؤؤٙ  ،و ؤؤق لؤؤع إسؤؤػ ضؤؤٙ  ،ؾُؤؤٜ ـؤؤؽ يؤؤٙ حلخؤؤل رد طؤؤظ ل ايبجتِؤؤع اـمؤؤٓخ:

ـَؤؤـ حلٔؤؤٜ  ،ٕٔؤؤف لؤؤٙ ؿؤؤٙن هلؤؤٙ طالؾؤؤٛ  ٙيبّٙسؤؤٌٛ ،اـٍنؤؤٛـَؤؤؿ  ٍٓؤؤٛ  دَؤؤلحلدٌٓؤؤٜ حلين 

ؤؤ ؿَ أن تهؤؤورين اوؤؤورارا حلن حلُ  ادؤؤٜ حليؤؤٙم وجؤؤٙءت حليؤؤٙم ل وادؤؤد  ؤؤق ر ،ؾ اـٍنؤؤِٛ 

ؾؤؤٙل يل  ،اـٌَؤؤ  ؿّؤؤٜ لّؤؤذ  هؤؤع سؤؤّع حلتؤؤردد طُؤؤْٓؿحلخؤؤق ؿ لؤؤـ  ٓؤؤٜ لؤؤٙ اسؤؤِف حل ؤؤق 

 ..ٔريؤؤد اـُُٓؤؤٛ اـٌالٔٓؤؤٛ حتيؤؤ طّؤؤدٔٙ يَِؤؤـ اإلؽوؤؤٙر ل رلهؤؤٙن حلو لؤؤٙ حلدري ايبْؤؤؿ 

 ،ؾُٜ ـف حلٔٙ استجٓٚ ،ٕٔف داطل اـمٓخ طٌد اهلل طزام ؿٙن جٙء لـ حليـ لـ إؽًٙن

رجؤؾ ؽيؤؾ ليؤل ؿؤذا وؿؤذا  :ؾُؤٜ ؟لؤٙ  ؤق :ؾؤٙل ،حلستجٓٚ ـؤدطقتؽ  ػؤط ؾُٜ ـف
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وؽِْتؤؤؤف حلين لؤؤؤٙ حلؿٌؤؤؤر اـًؤؤؤٓد صؤؤؤْري ٔىؤؤؤٙم  يؤؤؤد لؤؤؤٙ ؿّؤؤؤٙ اجتِيّؤؤؤٙ ل  ٓؤؤؤٜ  طؤؤؤظ   ؽؤؤؤرد  

 ،راح ٔػؤؤ لٍؤؤٙـع  ال ؤؤٛ ل  ُؤؤٛ ايبجتِؤؤع ، حلن  ؤؤذا اـَؤؤالم ؿٌؤؤرع  َ ؤؤ ـَؤؤـ حلُ  ،ؾوؤؤٚ

 ،حلدٙسٌف طؤىل لؤٙ ؽيؤؾأن اشرتط طُٓؽ حلٔؽ تٌرغ يل ليف ل جًُٛ خٙصٛ دتك 

ل حلين لؤؤٙ حلؿٌؤؤر يؤؤرحل تيؤؤرفلؤؤٙ  ؤؤذا وحلٔؤؤٜ  :ؾُؤؤٜ ـؤؤف ،وؽيؤؤال خُؤؤقت  ؤؤف ؟ؿؤؤذـؽ :ؾؤؤٙل

وهبؤؤؤذا اـيّؤؤؤقان  ،ؿٓؤؤؤػ ردؤؤؤٜ ؿتٌؤؤؤٜ ايبٍؤؤؤٙٓت ل  ُؤؤؤٛ ايبجتِؤؤؤع ،اـًؤؤؤٓد ؾوؤؤؤٚ

وؾؤٙـقا  ،واهلل حلٔؤٙ ذ ٌؤٜ ل اـيِؤرة  غ لَؤٛ واـتٌؤقا دؤقيل اـمؤٌٙب :ؾؤٙل ؟اـهخؿ

ؤؤؤ ََ ن اـمؤؤؤٓخ إـٌؤؤؤٙين يُ   ؾُؤؤؤٜ ييّؤؤؤل حلٔؤؤؤٜ تتحؤؤؤرك ييّؤؤؤل  .ؾوؤؤؤٚ  غ نخؤؤؤره ر اـًؤؤؤٓدٌ 

ايبٌروض ؽٓؽ حلٔؽ تًتيِؾ طٍُؽ وطُِؽ  غ نخره اـمٙ د  ، يقاصػ اـمٌٙب

 ؤؤؤٕن ينؤؤؤحح لؤؤؤٙ ؾُتؤؤؤف ل ٌٔؤؤؤس ايبجُؤؤؤٛ  ُؤؤؤٛ  لؤؤؤٙ زـؤؤؤٜ  ؤؤؤف دتؤؤؤك حلخؤؤؤذت لّؤؤؤف طْؤؤؤداً 

 ؤٙب ،  ؤذا اـّؤٙس   ٕؽراد ،ًؾ  ٙـّٙستؾندي ٓ تم ،ايبجتِع ولٙ ؽيؾ ورمحف اهلل

 ٓ يّتْل . ٙب  ،ٓ يّتْل

 ( 00:  00:  50/ 785) اهلدى والنور/

 (  00:  11:  22/ 785) اهلدى والنور/

ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ اـمؤؤؤؤٌٙب خوؤؤؤؤٕ صٓؤؤؤؤٚ يؤؤؤؤٙ شؤؤؤؤٓخ  ّؤؤؤؤٙك حللؤؤؤؤر وؾهؤؤؤؤٓٛ وؾؤؤؤؤع ؽْٓؤؤؤؤٙ : اـِّٓؤؤؤؤل

ن  ؤؤؤذا وؾؤؤؤع ل حللؤؤؤر  خنقصؤؤؤٙ اـؤؤؤذيـ ذ ٌؤؤؤقا حلؽًًٙٔؤؤؤتٙن ؽٍٓقـؤؤؤقن لؤؤؤثال تٍؤؤؤقل هلؤؤؤؿ 

يٍقل ـؽ  ؤذا لؤٙ ذ ؤٚ  ّؤٙك  ،ذاخو  وتٌع هلؿ حلو حلن اـمٓخ اـٌالين تَُؿ ل  

 ،حلؾؤقل ـؤف حلن اـمؤٓخ إـٌؤٙين يٍؤقل ؿؤذا ،ولٙ طٙش اـقاؾع ييّل لٙ ذ ٚ  ّؤٙك لؤثال

ايبمؤؤٙيخ لؤؤـ ؾٌؤؤؾ ويؤؤٕتق ؿ  ؿؾُّؤؤٙ هلؤؤ ،ؽَؤؤٕ ؿ يٌرتوؤؤقن حلن اـمؤؤخص يَؤؤقن  ّؤؤٙك

لؤؤـ ؿؤؤذا وييوؤؤق ؿ ايبًؤؤٕـٛ ويٌتؤؤق ؿ ؽّنؤؤٓحٛ هلؤؤٖٓء يؤؤٙ شؤؤٓخ ٕن  ؤؤذا ايبٌْؤؤقم 

  ع..؟ هى
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ُ ْنّل لّفةةة.فٙصٌٙ  يض لـ دقـفن اـمٓخ    : َخ

حلن حلٔقب طـ اـمؤٓخ ـَؤـ حلٔنؤح حلخٙٔؤٙ وحلٔنؤح لٙ ؿٙن يًٌّل يل  حلؾقل : ايبَل

 ،ؿٓػ طرؽٜ حلٜٔ ااؼ لـ اـٌٙصؾ :اإلخقة بٓيٙ وحلسٕل إخ  ّٙ اـًٖال اـتٙيل

ؽْؤٖٓء حلؽهؤؾ اـًؤٌؾ  ،حلـؤٓس  ٙـؤدطقة ااًؤّٛ ،حلـٓس  ٙـيُؿ ،واـنقاب لـ اخلوٕ

ؼ اهلل طز وجؾ اإلًٔؤٙن ويًؤدد ؽ  قَ د ؿ  غ صُٚ اـيُؿ اـذي  ف يُ د  ًَ حلن تُ  هلؿ وـؽ

ولثؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤذه اـَُِؤؤؤؤٛ لؤؤؤؤـ ؽهؤؤؤؤُٓٛ شؤؤؤؤٓخّٙ ٓ تؤؤؤؤٖ ر إ ؤؤؤؤر اـؤؤؤؤذي يؤؤؤؤٖ ره اـيُؤؤؤؤؿ  ،خوؤؤؤؤٙه

ؤؤؤ ٍَ ؽٕٔؤؤؤٜ تُ  ،واـتٕصؤؤؤٓؾ اـتٍيٓؤؤؤدو ؤؤؤ َٖ د هلؤؤؤؿ وتُ ي  وحلن  ،ؾ حلن ااؤؤؤؼ ٓ يتيُؤؤؤؼ  ٙـرجؤؤؤٙلص 

وحللؤؤؤؤٙ تُؤؤؤؤؽ ايبجؤؤؤؤٙدٓت  ،ؼ  ٙـزلؤؤؤؤٙنوحلن ااؤؤؤؤؼ ٓ يتيُؤؤؤؤ ،ااؤؤؤؤؼ ٓ يتيُؤؤؤؤؼ  ٙيبَؤؤؤؤٙن

اـًؤٓد ؾوؤٚ ؿؤٙؽر ٓ جٓد ؼ  جٓد ،  وايبّٙؾمٙت اـتل  ري  ع اإلخقة إـٌٙين 

ؽؤؤالن اـَؤؤالم ٌٔؤؤس اـًؤؤٙ ؼ اـؤؤذي ؾُّؤؤٙه  ؤؤذا ـؤؤٓس ـؤؤف  ٙيؤؤٛ ـؤؤٓس ـؤؤف  ٙيؤؤٛ  ،لؤؤٙ ؿؤؤٙؽر

ؤؤؤؤ ْؿ طؤؤؤؤىل صُؤؤؤؤٚ اـيِ ث   صالؾؤؤؤؤٙ ؽَؤؤؤؤالم اـمؤؤؤؤٓخ سؤؤؤؤٍٓقل ـؤؤؤؤؽ ُدؤؤؤؤ  ادطْؤؤؤؤؿ  ٙاَِؤؤؤؤٛ  ،ؿُْ

ٓ  ُؼ  ّٓؽ و ّْٓؿ طداوات ـق ؿٙٔقا هيقد ل سٌٓؾ اـدطقة  ،ًّٛوايبقطىٛ اا

ؼؤؤ  سؤؤٌٓؾ ا؛ْؤؤٙد  ؤؤؾ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ اشؤؤرتط طُّٓؤؤٙ ل دطؤؤقة حل ؤؤؾ اـَتؤؤٙب حلن يَؤؤقن 

وٓ  ٙدـقا حل ؾ اـَتٙب  ٓ  ؤٙـتل  ؤل حلدًؤـ ؽؤ   ٙـؤؽ  ؤٗخقة  ، ٙـتل  ل حلدًـ

اـمؤؤٓخ حلن  ؽجؤؤقاب ،ـؤؤؽ لًؤؤُِع وـَؤؤـ لّحؤؤرؽع وؤؤٙـع فوئؤؤع  غ ؼؤؤ  ذـؤؤؽ

حتؤؤؤثْؿ طؤؤؤىل اـيُؤؤؤؿ و يؤؤؤؾ  ّٓؤؤؤؽ و ٓؤؤؤّْؿ لؤؤؤـ اـيالؾؤؤؤٛ إخؤؤؤقة اـيُِٓؤؤؤٛ لؤؤؤٙ يثٌتؤؤؤقن 

 لثُؽ ل ليرؽٛ ااؼ وؿَُؿ تتحًّقن ؤحـ ليَؿ ل اـدطقة  غ اهلل .

 تٌٍؾ اهلل لّؽ ٔنٓحتؽ . اـمٓخ:

وـَؤؤـ لؤؤدح اـمؤؤٓخ حلو  ّؤؤٙء اـمؤؤٓخ حلو حلي طؤؤٙ  لؤؤـ اـيُؤؤ ء ؿؤؤ   ،و يؤؤٙكايبَؤؤل، 

 نو ذا لؤؤددّٙ ايبؤؤٕلق ،م ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ ل إشؤؤٙطرة  ؤؤؾ ل ايبيتزـؤؤٛؽيؤؤؾ شؤؤٓخ اإلسؤؤال
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 ،ٓ ييّل  ذا وـٓس  ؤالزم  ؤذا حلّٔؤٙ ٖٔيؤد لذ ٌؤف ،ل جْٙده وؽتحف ـٌالد ايبًُِع

ول اـقؾٜ ًٌٔف ٓ ييّل اـويـ اـٍقل حلن ؽالن اخوٕ ل ؿذا وحلخوٕ ل ؿذا ييّل 

 :ِع ؿ  ؾٙل شٓخ اإلسالمؽْذه إصراف سٌحٙن اهلل ؿٓػ ا تظ ايبًُ ،اـتهُٓؾ

حلٓ يَقن جداـَؿ ل اـرجؾ  ٔؤ  يَؤقن ل  ،شلٙ لـ ؾقل  ٓ وؽٓف صرؽٙن ووسط»

يَتؤؤؤٚ  دايتؤؤؤف، ـيؤؤؤؾ اهلل سؤؤؤٌحٙٔف وتيؤؤؤٙغ  ،اـيُؤؤؤؿ وصُؤؤؤٚ اـيُؤؤؤؿ واـٍّؤؤؤٙش اـيُِؤؤؤل

و ٔؤ   ؤٝ  ،اـًٓد ؾوٚو وِرواـمٓخ ٓ ييّل حلٔف  ٝ طىل ؾراءة ؿتٚ زيد وطَ 

 ،اـؤؤؤذي طؤؤؤىل اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ وحلؾؤؤؤقال اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح ،طؤؤؤىل صُؤؤؤٚ اـيُؤؤؤؿ اـيُؤؤؤؿ

وـؤؤٓس  ؤؤذا دؤؤٝ لؤؤـ اـمؤؤٓخ ؿؤؤ  يٌْؤؤؿ وحلٔؤؤٙ حلدخؤؤؾ ٌٔزؤؤ حلدٓٙٔؤؤٙ ؿؤؤ  جؤؤٙءين إخ 

اـٌٙوؤؤؤؾ وسؤؤؤٕـّل ٌٔؤؤؤس إسؤؤؤئُٛ ولؤؤؤـ ؽهؤؤؤؾ اهلل وؾؤؤؤدره حلن واؽٍؤؤؤتَؿ ؾٌؤؤؤؾ حلن حلطُؤؤؤؿ 

حلن يٌتيدوا طـ لثؾ  ذه  :حلؾقاـَؿ ر   تَقن درؽٓٙ ووجْٜ ـف لثؾ  ذه اـّنٙلح

ليؤؤٙ  ل »حلن  ؤؤذا اـَؤؤالم ل  اً ايبْؤؤؿ ؾقـّؤؤٙ حلو ؾؤؤقل اـمؤؤٓخ جؤؤزاه اهلل خؤؤ  ،لؾايبًؤؤٙ

اـَالم صٓٚ ٓ ييّل حلٔف جيؾ اـمؤٓخ ؾوؤٚ لثؤؾ ا ؤـ ؿثؤ   ؤس يقؤح حلٔؤف  شاـوريؼ

خوٕ خوٕ ا ّع  ال ٛ حلّٔٙ ٓ حلوٓ ييّل  ذا  ،ؽْذه ٍٔوٛ جيٚ حلن ٔدرؿْٙ ،ـٓس  يٙ 

اهلل طؤز وجؤؾ حل ّؤك طؤىل اـّنؤٙرى ل حلؿثؤر ٔذؿر ـف وٓ دًؤّٛ ؿؤ  ذؿرٔؤٙ شؤٓخّٙ حلن 

ـْ  ِْن ﴿لؤؤؤـ لقوؤؤؤع  ْؿ َلؤؤؤ ُْ ّْ
ْٓؤؤؤَؽ َوِلؤؤؤ ـَ ِه  ِ د  َٖ َّوؤؤؤٍٙر ُيؤؤؤ

ٍِ َلّْؤؤؤُف  ِ ْٕ ـْ  ِْن َت تَؤؤؤِٙب َلؤؤؤ
َِ ـْ ِؾ ا ـْ حَلْ ؤؤؤ

َوِلؤؤؤ

َلُّْف.... ْٕ ًٙ  [65]آل عمران:﴾َت ؽٙـنؤقاب وااؤؼ حلن طؤىل اإلخؤقة  ،ؽْذا ٓ ييّؤل  صالؾؤ

 ،ٓ تيول طُ  ؿ  يًؤِق ٙ ؿتؤٚ اـثٍٙؽؤٛ ؿذـؽ حلٓ يٌَّقا طىل تُؽ اـَتٚ اـتل

وذودْؤٙ   ¢ ؾ طُْٓؿ اـرجقع  غ ؿتٚ اـتٕصٓؾ لـ ؿتؤٙب اهلل وسؤّٛ اـرسؤقل  

اللٓؤؤؤذه وؿتؤؤؤٚ اـمؤؤؤٙصٌل  غ ؼؤؤؤ  وؿتؤؤؤٚ ايبٖصؤؤؤُع واـيُؤؤؤ ء ؿمؤؤؤٓخ اإلسؤؤؤالم وت

 .ذـؽ
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لـ طُؿ  ؤذا اإلًٔؤٙن وؽٍْؤف  ،رتّل  َُِٛ اـمٙصٌل اـٌدطٛ اإلوٙؽٓٛؿ  ذَ  اـمٓخ:

ؤؤؤ اـتؤؤؤل طَ  ٛدؾٓؤؤؤؼ ـٌُدطؤؤؤٛ حلي اـٌدطؤؤؤٛ اـهؤؤؤالـ لإلسؤؤؤالم حلٔؤؤؤف جؤؤؤٙء  تًٍؤؤؤٓؿ طُِؤؤؤل ا ؿ ِ 

 ،دّٓ  ؿٙن بوٚ ويٍقل ؿؤؾ  دطؤٛ وؤالـٛ ، ٙـهالـٛ ¢ااَؿ طُْٓٙ اـرسقل  

ؤؤؤ ؾَ  ،وؿؤؤؤؾ وؤؤؤالـٛ ل اـّؤؤؤٙر  ،و دطؤؤؤٛ  وؤؤؤٙؽٓٛ ،ٛٓؤؤؤ دطؤؤؤٛ دٍٍٓ :اـٌدطؤؤؤٛ  غ ؾًؤؤؤِع ؿَ ً 

ًٙ -ؽٍؤؤٙل  ،وذح ايبٍنؤؤقد لؤؤـ ؿؤؤؾ لؤؤـ اـًٍؤؤِع ٛ ٓؤؤاـٌدطؤؤٛ اآٍٍ :-ليّؤؤٙه ٙلؤؤ صٌيؤؤ

 ًٛ ًٛ   ؤؤل اـتؤؤل تَؤؤقن فٙـٌؤؤٛ ـَُتؤؤٙب واـًؤؤّٛ حلو ٕدؤؤدمهٙ فٙـٌؤؤ وييؤؤب  ،س ؤؤ

 ،واخلؤروج ،وآطتزال ،طىل ذـؽ  يض إلثُٛ لـ اـيٍٙلد اـٌٙصُٛ ؿٙ؛ربيٛ لثالً 

 ؤذه  ؤل اـٌدطؤٛ  ،اٙ ٓ حلصؾ ـؤف ل اـَتؤٙب واـًؤّٛ  صالؾؤٙ  ؤٕي وجؤف لؤـ اـقجؤقه

ٛ اإلوؤؤؤؤٙؽٓٛ ؽْؤؤؤؤل اـتؤؤؤؤل  ذا ٔىؤؤؤؤرت  ـْٓؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤـ جٙٔؤؤؤؤٚ وجؤؤؤؤدهتٙ حللؤؤؤؤٙ اـٌدطؤؤؤؤ ،ٛٓؤؤؤؤاآٍٍ

ؽِؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذه  ،و ذا ٔىؤؤؤؤرت  ـْٓؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤـ جٙٔؤؤؤؤٚ نخؤؤؤؤر وجؤؤؤؤدهتٙ ؼؤؤؤؤ  لػؤؤؤؤوطٛ ،لػؤؤؤؤوطٛ

 ،وسٕذح  ذا  يض اـػح ،اآثٓٛ  تُػ اـٌدطٛ اإلوٙؽٓٛ طـ اـٌدطٛ اآٍٍٛ

فٙـٌؤؤؤٛ اـػؤؤؤع ؽؤؤؤٓ   ؤؤؤك ٓ يٍؤؤؤٙل  ؤؤؤذا  دطؤؤؤٛ و ٔؤؤؤ   :ـَؤؤؤـ ٓ  ؤؤؤد لؤؤؤـ وؾٌؤؤؤٛ ؾنؤؤؤ ة

ًؤّٓ يٙت حلو ايبال ؤل ايبٌتَؤرة أن اـتؤؤل اـؿثؤ  لؤـ اـّؤٙس يًؤِقن لؤثال  ،نؤٓٛلي

 ؤؤؤذه ٓ جيؤؤؤقز تًؤؤؤِٓتْٙ  ٙـٌدطؤؤؤٛ و ٔؤؤؤ   ؤؤؤذه  ،ؽْٓؤؤؤٙ اـًٌؤؤؤؼ واـٌجؤؤؤقر حلن  ؤؤؤذه  دطؤؤؤٛ

ـًقيٙ حلن  ذه  فليٙخم محرلٛ اـُْؿ  ٓ  قجف  يٓد طـ لقوقع اـٌدطٛ اـػطٓٛ حلٔ

ن  ؤؤذه  قد لؤؤـ ؿؤؤالم لؤؤـ يٍؤؤقل ـَؤؤـ لؤؤٙ  ؤؤذا ايبٍنؤؤؿٙٔؤؤٜ لقجؤؤقدة، اـًؤؤّ يٙت لؤؤٙ 

ـؤؤؤذـؽ اـٌدطؤؤؤٛ ل اـؤؤؤديـ ؿُْؤؤؤٙ لذلقلؤؤؤٛ و ؤؤؤل طؤؤؤىل اـًٍؤؤؤِع  ، ؤؤؤدع و ؤؤؤدع وؤؤؤالـٛ

 ًٙ ٛ ٓ حلصؤؾ هلؤٙ ل اـَتؤٙب واـًؤّٛ  ؤؾ  ؤل فٙـٌؤٛ ٓؤ لٙ  دطؤٛ دٍٍٓ ،ايبذؿقريـ نٌٔ

و لؤؤؤٙ حلن تَؤؤؤقن  دطؤؤؤٛ  ،ؿتُؤؤؤؽ إلثُؤؤؤٛ اـتؤؤؤل سؤؤؤٌؼ ذؿر ؤؤؤٙ ،يبؤؤؤٙ ل اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ

 ذا ٔىؤرت  ـْٓؤٙ لؤـ زاويؤٛ  ،ـْٓؤٙ لؤـ زاويؤٛ  ؤد ٙ لػؤوطٛ وٙؽٓٛ ؾُّؤٙ  ذا ٔىؤرت  
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وحلؿثر اـٌدع  ،ؽْل تًُٚ ؼ  ايبػوع طىل ايبػوع ،حلخرى  د ٙ ؼ  لػوطٛ

ييؤؤب  ؤؤق طؤؤىل ذـؤؤؽ  ،ايبقجؤؤقدة اـٓؤؤقم ل اـيؤؤٙ  اإلسؤؤاللل  ؤؤل لؤؤـ  ؤؤذا اـّؤؤقع

 ؤؤؤر آسؤؤؤتًٌٙر د ،لّْؤؤؤٙ لؤؤؤثال آسؤؤؤتًٌٙر د ؤؤؤر اـنؤؤؤالة  يؤؤؤض إلثُؤؤؤٛ اـقاوؤؤؤحٛ جؤؤؤداً 

 ،ؿؤٙن يًؤتًٌر اهلل تيؤٙغ  ذا سؤُؿ يٍؤقل  ؤذه سؤّٛ شصؤحٓح لًؤُؿ»اـنالة  ٙ ٜ ل 

ؽؤٗذن  ؤٙـّىر حلن هلؤذا  ،ـَـ رؽع اـنقت هبٙ ورؽع اـنقت بٙطٓٙ ؽْٓؤٙ  ؤذه  دطؤٛ

و ؤؤؤٙـّىر يبؤؤؤٙ حلوؤؤؤٓػ  غ  ؤؤؤذه اـًؤؤؤّٛ لؤؤؤـ ؿٌٓٓؤؤؤٛ ؼؤؤؤ   ،آسؤؤؤتًٌٙر حلصؤؤؤال ؽْؤؤؤل سؤؤؤّٛ

 ،ٙديؤٝ ايبحؤذرة لؤـ اـٌؤدعؽدخُٜ ل طِقم إد ،لػوطٛ صٙرت  دطٛ  وٙؽٓٛ

ؿؤٙن شؤٙليٙ ل زلٙٔؤف ؽؤٓ  يٌؤدو و ؤق يؤروي  ؿذـؽ لثال ييب لثال ييٙـٞ ؽٓؤف حللؤراً 

طىل ذـؤؽ ؾنؤتف دٓؤّ  وضؤػ  لٙلؤٙ ل لًؤجد ؾؤٙل اـّؤٙس اطتؤٙدوا طؤىل حلن اإللؤٙم 

 ، يدلٙ يًُؿ يُتٌٜ  غ اـّٙس ويٍُّْؿ اـذؿر  ؤؿ يرؽؤع يديؤف ويؤدطقا و ؤؿ يٖلّؤقن

حلم اتٌؤؤؤؤع اـًؤؤؤؤّٛ وـؤؤؤؤق  ،اـّؤؤؤؤٙس حلو حلخؤؤؤؤٙـػ اـًؤؤؤؤّٛ ...حللؤؤؤؤري  ؤؤؤؤؾ ؽٕٔؤؤؤؤٙ دؤؤؤؤرت ل  :ؾؤؤؤؤٙل

واـويؤـ ؽٓؤف لؤـ واـتجؤريح  َؤذا ؽيؤؾ وؽيؤال ؾٙلؤٜ سؤْٙم اـٍّؤد و ،طٙدوين اـّؤٙس

ؽْؤق يٍؤقل اـؤدطٙء  يؤد اـًؤالم ـؤف حلصؤؾ ل اـػؤع ـَؤـ اـؤدطٙء  صؤقب،ؿؾ ٔٙدٓٛ و

ء  ؤذه  وؤٙؽٙت حلاٍؤٜ  ٕصؤؾ اـؤدطٙ ٛ،طريه ٛهبذه اـٌَٓٓٛ بٙطٛ وبٙطٛ صقيُ

ؽنٙرت  دطٛ ؼ  لػوطٛ ؿؤ  ؾُؤٜ نٌٔؤٙ اـٌدطؤٛ اـتؤل  فؤ اـٓؤقم  ؤع ايبًؤُِع 

لؤثالً ٔىؤروا  غ إصؤؾ  دجؤتْؿرء طّد ؿ اـتل يًِق ٙ  دطٛ دًّٛ لٙ وحلسْؾ 

سؤؤقاء ل ايبٍدلؤؤٛ حلو ل ايبؤؤٖخرة يٍؤؤقل ـؤؤؽ يؤؤٙ حلخؤؤل اـنؤؤالة إذان  اـزيؤؤٙدة طؤؤىل 

اددة صىل اهلل طُٓؤف هبؤٙ طػؤة طىل اـرسقل ....اـرسقل ؾٙل لـ صىل طظ لرة و

ـَؤؤؤؤّْؿ جيُْؤؤؤؤقن حلن  ؤؤؤؤذه  وؤؤؤؤٙؽٙت حلاٍؤؤؤؤٜ ل  ؤؤؤؤذه اـّٙدٓؤؤؤؤٛ ايبػؤؤؤؤوطٛ ؽجيُؤؤؤؤٜ 

ايبػؤؤوطٛ وؤؤالٓ و دطؤؤٛ وٓ جيؤؤقز اـتٍؤؤرب هبؤؤٙ  غ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ  ؤؤذا لؤؤٙ يٍنؤؤده 
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 اـمٙصٌل رمحف اهلل  ٙـٌدطٛ اإلوٙؽٓٛ .

 ( 00:  19:  53/ 785) اهلدى والنور/

ٙلؤؤٙ ـٌُحؤؤٝ ؽؤؤ ى  يؤؤض حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿ لؤؤـ حل ؤؤؾ آجتْؤؤٙد ـؤؤق حلذٔؤؤتؿ ـّؤؤٙ   : ايبَؤؤل

ونخؤؤر لؤؤـ  ،وحلصؤؤقـف صؤؤحٓحٛ حلن  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ  دطؤؤٛ ٕن لّؤؤٙط ااَؤؤؿ طّؤؤده ليتؤؤرب

تنؤؤؤؤحٓح دؤؤؤؤديٝ حلو ليتؤؤؤؤرب ؿاـيُؤؤؤؤ ء ٓ يرا ؤؤؤؤٙ ٕ ؤؤؤؤٙ ؿؤؤؤؤذـؽ لّؤؤؤؤٙط ااَؤؤؤؤؿ طّؤؤؤؤده 

 ؤؤؤؤؾ يَِؤؤؤؤـ حلن ًٔؤؤؤؤِْٓٙ اصؤؤؤؤوالدٙ لؤؤؤؤثال اـٌدطؤؤؤؤٛ  ،تهؤؤؤؤيٓػ دؤؤؤؤديٝ  غ ؼؤؤؤؤ  ذـؤؤؤؤؽ

 آجتْٙديٛ .

سؤؤؤؤٌؼ حلن ذؿرٔؤؤؤؤٙ  ذا ؿؤؤؤؤٙن اـرجؤؤؤؤؾ وؾؤؤؤؤع  ل  دطؤؤؤؤٛ و ؤؤؤؤق لؤؤؤؤـ حل ؤؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؤؿ : ٓخاـمؤؤؤؤ

و ؤذا حللؤر حل ؤؿ  ،ؿ  ـق اسؤتحؾ محرلؤٙ ،واـٌهؾ وآجتْٙد ؽْق ٓ يالم طىل ذـؽ

اهلل ـَؤـ  ٙجتْؤٙد دون ؾنؤد  مَ ر  ؾد يٍع اـيٙ  ل اسؤتحالل لؤٙ دَؤ  ،لـ ؾهٓٛ اـٌدطٛ

لؤؤـ  تْؤؤد ـؤؤف حل ُٓؤؤٛ ل  ن  ؤؤذا اـؤؤذي وؾؤؤع ؽٓؤؤف دؤؤالل ٕٔؤؤف صؤؤدر ؽْؤؤؾ ٍٔؤؤقل  ،لّؤؤف

ـَـ  ذا  تْد وٓ يَّر طُٓؤف  ،وااالل دالل ،اارام درام ،آجتْٙد ٍٔقل ٓ

ـَؤـ  ؤذا ٓ ييّؤل حلّٔؤٙ ٔنؤقب دَِؤف ؤوُؤؼ  ،حلٔف اخوٕ ٕٔف لٕجقر طىل ؿؾ دؤٙل

ًٙ  ،طؤىل دَِؤؤف حلٔؤؤف صؤقاب وـيُؤف لؤؤـ  ؤؤٙب حلوغ  ،و ؤؤق ل اـقاؾؤؤع خوؤٕ ؿؤؤذـؽ  ٙلؤؤ

  دطؤؤؤؤٛ وخؤؤؤؤٙـػ ل ذـؤؤؤؤؽ اـًؤؤؤؤّٛ دون حلن يٍنؤؤؤؤد تُؤؤؤؤؽ  ذا وؾؤؤؤؤع اـيؤؤؤؤٙ  ايبجتْؤؤؤؤد ل

ٔؤؤف وؾؤؤع ل اـٌدطؤؤٛ وـَّؤؤف لؤؤٕجقر طؤؤىل لؤؤٙ صؤؤدر لّؤؤف ٕٔؤؤف طؤؤـ  ايبخٙـٌؤؤٛ حلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل 

 اجتْٙد .

 ؾ  ل ذط  ،ن  ّٙك  الث ذوط طىل ؿاللَؿ   ّٙءيَِـ حلن ٍٔقل : ايبَل

 ،حلن يَقن لؤـ حل ؤؾ اـيُؤؿ وحل ؤؾ آجتْؤٙد :ـَـ اَـ ـُتٌنٓؾ واـتدريٞ ،وادد
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 حلو حلن يَقن ذا حلصقل صحٓحٛ .

 وٓ يَقن لـ حل ؾ اـيُؿ .: اـمٓخ

حلو حلن يَؤؤؤقن لّؤؤؤٙط اجتْؤؤؤٙده لّٙصؤؤؤٙ صؤؤؤحٓحٙ ؿؤؤؤذـؽ ٓ يَؤؤؤقن لؤؤؤـ حل ؤؤؤؾ : ايبَؤؤؤل

 آجتْٙد  ٓ حلن يَقن لّٙصف لّٙط صحٓح .

 (  00:  23:  48/ 785) اهلدى والنور/
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 باب وٍْ

 طّدي  ِقطٛ لـ إسئُٛ جزاك اهلل خ :اـًٙلؾ: -

 ٖال إول:  ؾ يمرتط  ؾٙلٛ ااجٛ ل اـتٌديع واـتًٌٓؼ ؟اـً 

واهلل  ؤؤذا ا؛ؤؤقاب بتُؤؤػ  ؤؤٙختالف اـؤؤٌالد و ؤؤٙختالف اـًؤؤَٙن لؤؤـ  اـمؤؤٓخ:-

دٓؤؤٝ وجؤؤقد اـيُؤؤ ء اـؤؤذيـ يٍقلؤؤقن  قجؤؤقب حلو  قاجؤؤٚ اـتقطٓؤؤٛ واـؤؤدطقة، خُّٓؤؤٙ 

ع لؤـ ٔيهبٙ لثال ؿ  يٍقـقن ل اـٌالد اـًقريٛ طالويؤٛ، ييّؤل ؽؤٙرق ؿٌؤ  جؤدا  ؤ

ؿٙن ل  الد اـٌَر و ع بٙطٛ ؾد حلسُِقا دديثٙ، ؽْٖٓء  ال شؽ  دا ٛ ٓ جيقز 

آٔوؤؤؤالق  غ تٌَؤؤؤ  ؿ حلو تًٌؤؤؤٍْٓؿ حلو تٌؤؤؤدييْؿ لٌؤؤؤٙذة ٕ ؤؤؤؿ ييٓمؤؤؤقن ل جؤؤؤق 

دؤؤديٝ طْؤؤد  ٙإلسؤؤالم و ٙيبيرؽؤؤٛ  ٕٙدَؤؤٙم اإلسؤؤاللٓٛ،  ؤؤذا ل صؤؤرف، واـوؤؤرف 

تؤؤٙج إلؤؤر  غ  ؾٙلؤؤٛ ااجؤؤٛ اـثؤؤٙين  جؤؤق طُِؤؤل خؤؤٙـص جؤؤق  سؤؤاللل خؤؤٙـص لؤؤٙ  

ٕن ايبًؤؤٕـٛ ؾٙلِؤؤٛ  قاؾؤؤع صٌٓيؤؤٛ ا؛ؤؤق اإلسؤؤاللل واـيُِؤؤل،  ؤؤذان لؤؤثالن لتٌٙيّؤؤٙن 

 ٙلٙ، ؽٌال شؽ  ّْٓ  حللثُٛ لتيددة جدا  يهْٙ تٍرتب لـ ايبثٙل إول و يهؤْٙ 

تٍؤؤؤرتب لؤؤؤـ ايبثؤؤؤٙل اـثؤؤؤٙين و َذا...ـؤؤؤذـؽ ايبٍنؤؤؤقد لؤؤؤـ  ؤؤؤذا اـتِثٓؤؤؤؾ  ؤؤؤق حلٔؤؤؤف ٓ 

ًٙ جيقز  صالق اـ ًٙ  ٍؤقل سؤٌُ طؤـ ذاك اـًؤٖال، ؽؤال يٍؤٙل جيؤٚ، وٓ يٍؤٙل ٓ  حلو  جيٙ ؤ

جيؤؤٚ، و ٔؤؤ  ذـؤؤؽ بتُؤؤػ  ؤؤٙختالف اـّؤؤٙس اـؤؤذيـ يؤؤراد تٌَؤؤ  ؿ حلو تًٌؤؤٍْٓؿ حلو 

 تٌدييْؿ.

وإصؤؤؾ حلٔؤؤف ٓ جيؤؤقز تٌَؤؤ  ايبًؤؤُؿ و ٙـتؤؤٙيل تًٌؤؤٍٓف و ٙـتؤؤٙيل تٌدييؤؤف  ٓ  يؤؤد  
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لؤؤؤؤـ حلدٙديؤؤؤؤٝ صؤؤؤؤحٓحٛ أيؤؤؤؤٛ   ؾٙلؤؤؤؤٛ ااجؤؤؤؤٛ ـميؤؤؤؤٛ ايبيروؽؤؤؤؤٛ ولؤؤؤؤٙ جؤؤؤؤٙء ل ليّٙ ؤؤؤؤٙ

ذ  ﴿ايبيروؽؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٛ حلطّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل هبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙ ؾقـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙغ  ٙ ُؿّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙ ُلَيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َٝ .. َوَلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ٌَْيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َٔ  َِع َدت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك 

 ًٓ َغ .. ﴿ولثُْٙ [15]اإلسراء:﴾َرُسق َُؤ ـْ َ  ُِٔذَرُؿْؿ  ِؤِف َولَؤ
ِٕ ؿؤذـؽ ؾقـؤف  [14]األنعرام:﴾.. 

طُٓؤؤؤف اـنؤؤؤالة واـًؤؤؤالم  اـؤؤؤذي حلخرجؤؤؤف اإللؤؤؤٙم لًؤؤؤُؿ ل صؤؤؤحٓحف لؤؤؤـ دؤؤؤديٝ حلس 

ريؤرة ريض اهلل تيؤٙغ طّؤؤف ؾؤٙل: ؾؤؤٙل رسؤقل اهلل  صؤؤىل اهلل طُٓؤف وطؤؤىل نـؤف وسؤؤُؿ:   

لؤؤٙ لؤؤـ رجؤؤؾ لؤؤـ  ؤؤذه إلؤؤٛ لؤؤـ هيؤؤقدي حلو ٔقؤؤاين يًؤؤِع س  ؤؤؿ ٓ يؤؤٖلـ س  ٓ 

 دخؾ اـّٙر.

ؽٕؾقل: إصؾ  ق حلن تَقن ااجٛ ؾٙلِٛ طىل  ذه إصّٙف اـثال ؤٛ،  ؤذا  ؤق  

ٕلثُٛ اـتل ض ّٙ ٙ: ؽِـ ؿٙن طىل طُؿ حلو لّٙط ااَؿ، ؽٗذن ايبًٕـٛ  يد تُؽ ا

لـ اـّٙس ااجٛ ؾٙلٜ طُٓف  جٙزن هبذا تٌَ ه هبذا تًٌؤٍٓف  اً طىل  ٍٛ لـ حلن زيد

 هبذا تٌدييف و ٓ ؽال  ذا  ق ا؛قاب .

صٓٚ يٙ شٓخ  ذا ؿٙن  ذا حلؾٙم ااجٛ طؤٙ  لؤـ طُؤ ء ايبًؤُِع طؤىل اـًٙلؾ: -

حلو ل اـتًٌؤؤؤٓؼ  ؤؤؤؾ جيؤؤؤٚ طؤؤؤىل اإلًٔؤؤؤٙن شؤؤخص سؤؤؤقاء ل اـتٌَؤؤؤ  حلو ل اـتٌؤؤؤديع 

 ٓ ـف  ؾٙلٛ ااجٛ  ق  ًٌّف؟ التٙ يٛ  ذا اـيٙ  و

...ـؤؤؤؤٓس ذصؤؤؤؤٙ و ٔؤؤؤؤ  اـقاجؤؤؤؤٚ حلن يَؤؤؤؤقن ؾؤؤؤؤد اؾتّؤؤؤؤع حلن ااجؤؤؤؤٛ حلؾِٓؤؤؤؤٜ طؤؤؤؤىل -

 اـمخص اـذي يراد تٌَ ه حلو تٌدييف وحلن اـٍهٓٛ سًُُٛ ٓ  ٙيٛ هلٙ .

 .( 00:  05:  31/ 778) اهلدى والنور/

ك  يؤؤؤض اـٍقاطؤؤؤد يؤؤؤٙ شؤؤؤٓخ ييِؤؤؤؾ هبؤؤؤٙ  يؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب ولؤؤؤـ وؤؤؤِّْٙ :  ّؤؤؤٙاـًؤؤؤٙلؾ

ؾٙطدة: لـ   يٌَر اـَٙؽر ؽْق ؿؤٙؽر،  ؤؿ لؤـ   يٌؤدع ايبٌتؤدع ؽْؤق لٌتؤدع، وؾٙطؤدة 
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 حلخرى: لـ   يَـ ليّٙ ؽْق ودٔٙ، لٙ رحليؽ ل  ذه اـٍقاطد يٙ شٓخ ؟

ولؤؤؤـ حليؤؤؤـ جؤؤؤٙءت  ؤؤؤذه اـٍقاطؤؤؤد؟ة ولؤؤؤـ ؾيؤؤؤد ٙ؟ة  ؤؤؤذا يؤؤؤذؿرين  َّتؤؤؤٛ اـمؤؤؤٓخ: 

ٛ حلـٌٙٔٓؤؤؤٙ دَٙ ؤؤؤٙ ل  يؤؤؤض ايبجؤؤؤٙـس واـؤؤؤدي رمحؤؤؤف اهلل، ٓل  الدٔؤؤؤٙ إصؤؤؤُ تؤؤؤروى

اـٍنؤؤٛ تٍؤؤقل  ؤؤٕن رجؤؤال طٙيبؤؤٙ زار صؤؤديٍٙ ـؤؤف ل  ٓتؤؤف  ؤؤؿ يبؤؤٙ خؤؤرج لؤؤـ طّؤؤده ؿٌؤؤره، 

ؾٓؤؤؤؤؾ ـؤؤؤؤف يبؤؤؤؤٙ؟ طّؤؤؤؤدٔٙ طؤؤؤؤٙدة ل  الدٔؤؤؤؤٙ و ؤؤؤؤل طؤؤؤؤٙدة حلضؤؤؤؤـ لوؤؤؤؤردة ل  ؤؤؤؤالد إطؤؤؤؤٙجؿ 

ـتٍٙـٓؤؤد اـتؤؤل  تُؤؤػ ييىِؤؤقن حلو  رتلؤؤقن حلو يؤؤقؾرون اـيُؤؤ ء  ؤؤٌيض إطؤؤراف وا

 ٙختالف اـٌالد، لّْٙ رجؾ لثال دخؾ اـًرؽٛ ؤزل طُٓف ؽْق دع بؤرج يًٌّؤل حلن 

ُيدار اـّيؾ  حٓٝ حلن اـيٙ  ٓ يتَُػ حلٔف يُػ ويدور ؿٕٔف داخؾ و ٔ  جيد اـّيؾ 

لْٕٓ ـدّك ؾدلٓف ؽٓف، ؽْذا اـيٙ  يبٙ زار صديٍف وخرج وجد اـّيُع ؿ  مهٙ ييّل 

ن  ؤذا ؿٌؤر، يبؤٙذا؟ ٕٔؤف    مؤٓخ تؤرؿْ  ؿؤ  مهؤٙ، ؽٍؤٙل اـرجؤؾ اـيؤٙ  لٙ ادرتم اـ

 ؤؤرتم اـيؤؤٙ ، واـؤؤذي ٓ  ؤؤرتم اـيؤؤٙ  ٓ  ؤؤرتم اـيُؤؤؿ، واـؤؤذي ٓ  ؤؤرتم اـيُؤؤؿ ٓ 

 رتم لـ جؤٙء  ؤٙـيُؿ، واـؤذي جؤٙء  ؤٙـيُؿ محِؤد  طُٓؤف اـًؤالم،  و َؤذا سًُؤُْٙ 

  غ جربيؾ  غ رب اـيٙيبع، ؽٗذن  ق ؿٙؽر.

ا سؤؤٖال حلو  ؤؤذه ؾٙطؤؤدة ذؿرتّؤؤل هبؤؤذه اخلراؽؤؤٛةة ـؤؤٓس ذصؤؤٙ حل ؤؤدا حلن لؤؤـ ؿٌؤؤر  ؤؤذ 

شخنؤؤٙ وحلؾؤؤٙم طُٓؤؤف ااجؤؤٛ حلن يَؤؤقن ؿؤؤؾ اـّؤؤٙس ليؤؤف ل اـتٌَؤؤ ، ٕٔؤؤف ؾؤؤد يَؤؤقن 

ويؤؤرى اـيؤؤٙ  أخؤؤر حلٔؤؤف ٓ جيؤؤقز تٌَؤؤ ه، ؿؤؤذـؽ اـتًٌؤؤٓؼ، واـتٌؤؤديع، ؽْؤؤذه  لتؤؤٕوًٓ 

 ب ل ادطٙء اـيُؿ.اآٍٍٛ لـ ؽتـ اـيق ااٙض، ولـ تنع  يض اـمٌٙ

ؽٙيبٍنؤقد حلن  ؤؤذا اـتًًُؤؤؾ حلو  ؤذا اإلـؤؤزام ؼؤؤ  ٓزم حل ؤؤدا،  ؤذا  ؤؤٙب واسؤؤع ؾؤؤد  

يرى طٙ  حللرا واجٌؤٙ ويؤراه أخؤر ـؤٓس ؿؤذـؽ، ولؤٙ اختُؤػ اـيُؤ ء لؤـ ؾٌؤؾ ولؤـ 

 يد  ٓ ٕٔف  ٙب آجتْٙد ٓ يُزم أخؤريـ  ؤٕن يٕخؤذوا  رحليؤف اـؤذي يقجؤٚ إخؤذ 
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يبٍُد اـذي ٓ طُؤؿ طّؤده ؽْؤق اـؤذي جيؤٚ طُٓؤف حلن يٍُؤد، حلو  رحلي أخر،  ٔ   ق ا

لؤؤـ ؿؤؤٙن طٙيبؤؤٙ ؿٙـؤؤذي ؿٌؤؤر حلو ؽًؤؤؼ حلو  ؤؤدع وٓ يؤؤرى لّؤؤؽ رحلي ؽؤؤال يُزلؤؤف حل ؤؤدا حلن 

يتؤؤٙ ع ذـؤؤؽ اـيؤؤٙ ، و ؤؤذا ل اـىؤؤٙ ر لنؤؤٌٓٛ ؿٕ ؤؤٙ  ن شؤؤٙء اهلل لؤؤٙ أتػؤؤت  يؤؤد لؤؤـ 

  الدؿؿ  غ  الد حلخرى .

  الدٔٙ ؾهٓٛ اـتٌديع وؾهٓٛ اـتٌَ .واهلل يٙ شٓخ  ل لقجقدة ل اـًٙلؾ: -

حللؤؤٙ بٙطؤؤٛ اـتٌَؤؤ  ؽْؤؤؿ بٙطؤؤٛ ليؤؤروؽع حل ؤؤٙ  ؤؤدحلت لؤؤـ لقؤؤ وؿؤؤٙن  اـمؤؤٓخ:-

هلؿ ييّل ؽتّٛ  ّٙ ل ط ن ؾٌؾ استٓوٙين هلٙ حلي ؾٌؾ ٔحق حلر يٛ طػؤ سؤّٛ تٍريٌؤٙ، 

ـَؤؤـ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ  ؤؤدا ؿ واسؤؤتٍٙلقا ليّؤؤٙ طؤؤىل اـًؤؤّٛ، وؿؤؤذـؽ  يهؤؤْؿ جؤؤٙء  غ 

جلء  غ  ّٙ، ودٙوـقا حليهٙ حلن يّػوا ؽتّٛ اـتٌَ  ـَؤـ حليهؤٙ ر ّؤٙ دلمؼ ؾٌؾ ايب

لؤؤؤٙ وؽٍْؤؤؤؿ وااِؤؤؤد هلل ورجيؤؤؤقا  خٌؤؤؤل دّؤؤؤع، حللؤؤؤٙ  ؤؤؤذه اـهؤؤؤالـٛ ٓ تؤؤؤزال ل لقؤؤؤ 

ؾٙلِؤؤؤٛ وحلخمؤؤؤك  حلن يَؤؤؤقن ؾؤؤؤد ورد  ـؤؤؤَٓؿ رء لّْؤؤؤٙ  غ  يؤؤؤض صؤؤؤالب اـيُؤؤؤؿ واهلل 

 ايبًتيٙن .

  .( 00:  10:  38/ 778) اهلدى والنور/

 ّٙك  يض ايبًٙلؾ يٙ شٓخ اختٌُقا ؽْٓٙ حل ؾ اـيُؿ طّدٔٙ ؽِّْؿ لـ : اـًٙلؾ-

يٍؤؤؤقل  ٌؤؤؤدطٓتْٙ ولؤؤؤّْؿ لؤؤؤـ يٍؤؤؤقل  جقاز ؤؤؤٙ و يؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب لٍُؤؤؤدة ؽُثٍتؤؤؤف  ٙـيؤؤؤٙ  

اـؤؤذي ؾؤؤٙل  ؤؤٙ؛قاز حلخؤؤذ ل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ، ؽْؤؤؤؾ جيؤؤقز يؤؤٙ شؤؤٓخ ااَؤؤؿ طؤؤىل  ؤؤؤذا 

ْٓؤؤٙ: لًؤؤؤٕـٛ اـمؤؤخص ؿؤؤٙـويـ ل لّْجؤؤؤف حلو تٌدييؤؤف لؤؤـ حلجؤؤؤؾ ؽيُؤؤف  ؤؤذا ولثؤؤؤٙل طُ

اـتِثٓؾ..اـمؤؤٓخ محِؤؤد ا ؤؤـ طثِٓؤؤع ووؤؤع  يؤؤض اـػؤؤوط ويؤؤرى جقاز ؤؤٙ واـمؤؤٓخ 

طٌؤؤد اهلل  ؤؤـ جؤؤربيـ  يؤؤض لمؤؤٙيخ لثؤؤؾ اـمؤؤٓخ  َؤؤر حل ؤؤق زيؤؤد اـمؤؤٓخ ر ٓؤؤع ا ؤؤـ  ؤؤٙدي 
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 يٍقل  ٌدطٓتْٙ لٙ رحليؽ يٙ شٓخ ؟

سؤؤٌحٙن اهلل، اهلل حلؿؤؤرب، سؤؤٖاـؽ  ؤؤدحل  فؤؤء وأتْؤؤك  غ رء ل ضّؤؤل،  اـمؤؤٓخ:-

 ٕل سٖال وادد حلم حلؿثر لـ سٖال .ؽْؾ حلٜٔ تً

 سٖال وادد يٙ شٓخ .-

 ذن دؤؤؤؤدد سؤؤؤؤٖاـؽ، ٕين حلٔؤؤؤؤٙ شؤؤؤؤيرت حلن ؽٓؤؤؤؤف حلؿثؤؤؤؤر لؤؤؤؤـ سؤؤؤؤٖال دؤؤؤؤدد  اـمؤؤؤؤٓخ:-

 سٖاـؽ .

سؤؤؤٖال ااَؤؤؤؿ طؤؤؤىل اـمؤؤؤخص اـؤؤؤذي حلخؤؤؤذ  ٍؤؤؤقل اـمؤؤؤٓخ اـؤؤؤذي ؾؤؤؤٙل  ٙإل ٙدؤؤؤٛ -

 و جقاز ؽيؾ  ذا اـفء وايبثٙل لًٕـٛ اـتِثٓؾ.

 ٔيؿ ٔيؿ . اـمٓخ:-

حلٔٙ حلرى حلن اـتِثٓؾ  دطٛ واـمخص  ذا حلخذ  ٍقل لؤثال حلدؤد  ؾ جيقز ؿقين -

ايبمؤؤؤٙيخ اـٌَؤؤؤٙر اـؤؤؤذي يٍؤؤؤقل  ؤؤؤٙ؛قاز،  ؤؤؤؾ يل حلن حلصيؤؤؤـ ل لؤؤؤّْٞ  ؤؤؤذا اـمؤؤؤخص 

 حٓؤؤؤؤؤٝ حلين حلؾؤؤؤؤؤقل  ؤؤؤؤؤذا لؤؤؤؤؤّْٞ اإلخؤؤؤؤؤقان ايبًؤؤؤؤؤُِع ل  ؤؤؤؤؤذه ايبًؤؤؤؤؤٕـٛ حلو حلن يٌؤؤؤؤؤدع 

 شخص ٕٔف حلخذ ل  ذه ايبًٕـٛ طُ  حلن اـمخص لٍُد يٙ شٓخ .

 ـُيٙ  حلن يٍقل يبـ خٙـٌف ل رحليف حلن يٍقل ؽٓف شٓئٙ .  ؾ جيقزاـمٓخ: -

-. ٓ 

 و ذا اـَالم لـ  ٙب حلوغ حلخذت ا؛قاب .اـمٓخ: -

 ٔيؿ .-

 صٓٚ . اـمٓخ:-
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 جزاك اهلل خ  .-

 و يٙك . اـمٓخ:-

 .( 00:  16:  18/ 778) اهلدى والنور/

فؤؤؤء : ل ردود أن ل اـًؤؤؤٙدٛ طؤؤؤىل صؤؤؤالب اـيُؤؤؤؿ لؤؤؤع اـيُؤؤؤ ء واـاـًؤؤؤٙلؾ-

 ايبالدظ ل  ذه اـردود اهتٙم اـّٓٙت لٙذا ردؿؿ طىل  ذا حلو تًٌ ؿؿ ـف ؟

قا -  ٌ يتٍل اهلل  يش ردٔٙ ل  ذا ؟ة حلن يتٍؤقا اهلل ل  خقأّؤٙ ايبًؤُِع ،وحلن ُينَؤ

ٔقايؤؤؤؤؤٙ ؿ وؾُؤؤؤؤؤقهبؿ وحلٓ  ٍؤؤؤؤؤد  يهؤؤؤؤؤْؿ طؤؤؤؤؤىل  يؤؤؤؤؤض: ٓ حتٙسؤؤؤؤؤدوا وٓ تٌٙؼهؤؤؤؤؤقا 

ٔحؤؤؤـ ٍٔؤؤقل يؤؤؤٙ حلسؤؤتٙذ دالؤؤؤ  وحل ؤؤدا: لًؤؤؤٕـٛ وؿقٔؤؤقا طٌؤؤؤٙد اهلل  خقأؤؤٙ ؿؤؤؤ  حللؤؤرؿؿ اهلل، 

اـيؤؤٙ  اإلسؤؤاللل أن  ؤؤق  يؤؤد ؿ طؤؤـ شؤؤٓئع ا ّؤؤع ـَؤؤـ  دؤؤدامهٙ حلخؤؤذوا اـوريؤؤؼ، 

حللٙ إخرى ٓ، ٓ  د حلَٔؿ سِيتؿ ل  يض حلذصتل  يض ؿُ يت طـ اإلصالح 

يٌدحل لـ اـتنٌٓٛ واـرت ٓٛ ٓ  د سِيتؿ هبٙ ؽٙـتنٌٓٛ ؽْٓٙ رء لـ  ذا ـَـ اـرت ٓؤٛ 

ل اـيٙ  اإلساللل، ؽْؤذه لمؤَُٛ، ؽتجؤد صؤالب اـيُؤؿ اـؤذي يٌؤرتض ؽؤْٓؿ حلن  لٙ

يَقٔؤؤقا طؤؤىل حلؿِؤؤؾ خُؤؤؼ دًؤؤـ لؤؤٙ دىؤؤقا  ٓ  فؤؤء لؤؤـ اـيُؤؤؿ ؿؤؤٙن دجؤؤٛ طُؤؤْٓؿ 

ًٛ هلؿ، ؽ  ااؾ؟ ـٓس هلٙ  ٓ اهلل تٌٙرك وتيٙغ، ولـ ؿؤٙن درينؤٙ لؤـ  وـٓس دج

ئ حل ؾ اـيُؤؿ طؤىل حلن يِفؤ طؤىل  ؤٙتع اـرؿٓؤزتع اـتنؤٌٓٛ و اـرت ٓؤٛ ؽيُٓؤف  حلن ُيَّم ؤ

لـ دقـف طىل  ذا إسٙس لّذ ٔيقلؤٛ حلضٌؤٙره دتؤك  ذا ييّؤل ؿؤربوا ؤمؤئقا ٔمؤئقا 

ا  غ وجقب وطىل اـيُؿ اـنحٓح واـرت ٓٛ اـنحٓحٛ، حللٙ  ٖٓء اـٌَٙر اـذي ؽٙ 

اـتنٌٓٛ وحلخذوا  حظ واؽر حلو ؾريٚ  ذـؽ لّف، ؽْٖٓء ٔؤٙدر جؤدا ؽؤْٓؿ لؤـ  ؤق ؾؤد 

ٕخؤالق اـًؤٓئٛ ااًؤد وااٍؤد واـيٓؤٙذ  ؤٙهلل اـٓؤقم حللؤر ضؤٙ ر جؤدا صٌك ًٌٔف لـ ا
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دتك لؤـ  يؤض اخلٙصؤٛ دتؤك لؤـ  يؤض اخلٙصؤٛ دتؤك حلجؤد ٌٔزؤ لهؤورا حلدٓٙٔؤٙ 

ـَ نَلُّؤقا ﴿حلٔٙ حلؾقل  ىٙ ر ؾقـف تيٙغ ودع حلؾؤقل  ىؤٙ ر حلطّؤل لؤٙ حلؾؤقل  ِذي ـ ؤ َؤٙ ا ٙ حَلهي  يَؤ

ؾ   ـْ َوؤؤ ُؿْؿ َلؤؤ ؤؤ ْؿ ٓ َيُي  َُ ؤؤ ًَ ٌُ ْؿ حَلٔ َُ ْٓ ؤؤ َُ ؾُؤؤٜ ضؤؤٙ ر ٕن  [105]المائررد :﴾ َِذا اْ تَؤؤَدْيُتْؿ .. َط

ضٙ ر أيٛ ـٓس  ّٙك حللر  ٙيبيروف و ل طـ ايبَّؤر، ـَؤـ تيرؽؤقن دؤديٝ حلس 

س وذؿؤؤر هلؤؤؿ حل ؤؤؿ يتٕوـق ؤٙؤ طؤؤىل ؼؤؤ  تٕويُْؤٙؤ   َؤؤر اـنؤؤديؼ دٓؤّؤ  حلَٔؤؤر طؤؤىل  يؤؤض اـّؤٙؤ

 . طـ ايبَّر وذؿر ااديٝ اـذي يٕلر ايبًُِع حلن يٕلروا  ٙيبيروف وحلن يّْقا

ؽٙـىٙ رة ايبّتػة أن ل أؤٛ إخ ة ل اـًيقديٛ وؾٌؾ ذـؽ ل ؿث  لـ 

اـؤؤؤؤٌالد اإلسؤؤؤؤاللٓٛ  ؤؤؤؤذه اآٍٍؤؤؤؤٛ ـؤؤؤؤٓس هلؤؤؤؤٙ طؤؤؤؤالج  ٓ  ٕٙخؤؤؤؤذ  ٕٙسؤؤؤؤٌٙب ايبَِّؤؤؤؤٛ 

واـُجؤؤؤقء  غ اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ حلن ينؤؤؤُح حلدؤؤؤقال ايبًؤؤؤُِع و ٓ ؽؤؤؤال وجؤؤؤف  صالؾؤؤؤٙ حلن 

ـ يّتِؤقن  غ لّؤٙ ٞ اـًؤُػ اـنؤٙـح ـؤٓس  ّؤٙك اـدطٙة  غ اـَتٙب واـًّٛ واـؤذي

لوٍُٙ لٙ يًقغ هلؿ حلن يًٍِّقا  غ صٙلٌتع  ؾ  غ صقالػ ييؤٙين  يهؤْؿ  يهؤٙ، 

 ؿ صقؽٓقن و ؿ صٙلٌٛ واددة، ؿُْؿ يٍقل: حلٔٙ  ؿ  ـق ؿٙن  ّٙك سٌُٓقن وحلطدا

طؤؤىل اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ و ن ؿؤؤٙن  يهؤؤْؿ ٓ يؤؤرى  ؤؤٕن يّتًؤؤٚ  غ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح 

لؤؤؤـ ايبمؤؤؤٙؿؾ اـتؤؤؤل وؾيؤؤؤٜ طّؤؤؤدؿؿ دٓؤؤؤٝ حلن  يؤؤؤض اـوؤؤؤالب اـّٙشؤؤؤئع ؿؤؤؤ  و ؤؤؤذا 

سؤؤِيٜ ذيوؤؤٙ ـؤؤف حلٔؤؤف ٓ يريؤؤد حلن يٍؤؤقل حلٔؤؤٙ سؤؤٌُل وحلن لؤؤـ حلس طؤؤىل ذـؤؤؽ يًؤؤتتٙب 

 و ٓ ؾتؾ سِيتؿ  ذا .

 تراجع اـرجؾ يٙ شٓخ .-

 ااِد هلل  ػك اهلل  ٙخل  .-

 خرج ـف ذيط ل ذـؽ .-
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  ذا لٙ ٔريده .-

 ل حلٔٙ حلؾند حلن ؾهٓٛ اـتحزب .و ع ؾنده حلوٓ ؾٙ-

 اهلل هيديف .-

  ؿ ؾٙل وحلٔٙ حلتقب طـ  ذا اـٌُظ .-

جؤؤؤزاه اهلل خؤؤؤ  ذـؽ... ؤؤؤف ـَؤؤؤـ  ؤؤؤذا  ن دل طؤؤؤىل رء ؿؤؤؤ  يٍقـؤؤؤقن اـٓؤؤؤقم: حلن -

اـَُِٛ  ذه ـًٜٓ سُْٛ حلن يٍقل  ًٔؤٙن  ذا أتًؤٚ  ،درارة اـمٌٙب تًُٚ طُِْؿ

ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ حليؤؤـ  ؤؤذا لؤؤـ ذاك   غ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح يًؤؤتتٙب و ٓ ؾتؤؤؾ و ؤؤتٞ  َؤؤالم

  ذا اـػيط طّدؿؿ .

حلٔٙ حلخربين هبذا اـػيط اـمٓخ طٌد اهلل اـيٌٓالن ؿّٜ ؾٌؾ حليٙم ل اـريٙض وحلخربين -

 . هبذا اـػيط ـَـ  ن شٙء اهلل  ذا دنُٜ طىل ًٔخٛ حلن حلرسُْٙ ـؽ يٙ شٓخ

 جزاك اهلل خ  .-

 .( 00:  20:  05/ 778) اهلدى والنور/
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 املخالفالسد عمٜ 

: ٔرى ييّل ؿث ًا لـ... ايبّْٞ اـًٌُل دالٌع ل اهلجقم طىل ايبؤّْٞ ايبٍُل

 ؟اـًٌُل وطىل رلقزه ؿ  يٍٙل

 وطىل؟ اـمٓخ:

 : رلقزه لـ حللِٛ اـًُػ ؿٙ ـ تِٓٓٛ وا ـ اـٍٓؿ وا ـ طٌد اـق ٙب، ايبٍُل

  ي ٔيؿ. اـمٓخ:

ا ٓ ًٔؤِع صؤٓحٙت ايبٍُل: ودالٌؤقن ل  ؤذا اـيُؤؿ ٓ يٌؤرتون، ولؤع دحلهبؤؿ  ؤذ

وٓ وجٓٞ دقل  ذا اـيِؾ اـّٙؽر، ـَـ  ذا ييّل  ُغ اـًؤٓؾ اـز ؤك وتنؤدى هلؤذا 

اـتٓؤؤٙر اخلوؤؤ   مؤؤٕن اـؤؤرد تؤؤٕيت آٔتٍؤؤٙدات، تؤؤٕيت حلذؿؤؤر لؤؤثالً: اطتؤؤدى طُؤؤَٓؿ ؽؤؤالن 

داؽيتؿ، سِيتؿ اـنٓحٛ، طرؽتؿ  ذا ل سقريٙ،... لؤٙ حلدري  ؤذا إسؤُقب شؤديد 

اآُؤٛ، واـّؤٙس تٍؤقل حلن  ؤذا حلطؤداء شؤٓقطٓقن و يثٓؤع وٓ  د لـ ااَِٛ وٓ  ؤد 

ؤؤؤؤٙسيع وو  غ حلخؤؤؤره، ؽؤؤؤّحـ ٔؤؤؤرى  ؤؤؤذه اـوٙلٌؤؤؤٛ دالٌؤؤؤٛ ٓ تٌؤؤؤرت، ل لٖـٌؤؤؤٙت ل 

تيٍُٓؤؤؤؤٙت ل ؿؤؤؤؤذا وؿؤؤؤؤذا وؿؤؤؤؤذا، ؽؤؤؤؤ ذا ٔنؤؤؤؤّع،  ؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤـ ااَِؤؤؤؤٛ حلٔؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤٙ ٍٔؤؤؤؤدح ل 

ًٙ ؿجؤؤؤؤزء لؤؤؤؤـ  شؤؤؤؤٓقخْؿ حل ؤؤؤؤدًا، ؤًؤؤؤؤيك  ٌٓؤؤؤؤٙن ااؤؤؤؤؼ  ؤؤؤؤدون  ؤؤؤؤذا إسؤؤؤؤُقب، حلو حليهؤؤؤؤ

تنؤؤؤؤدى هلؤؤؤؤذا اـتٓؤؤؤؤٙر ؤٌؤؤؤؤع لؤؤؤؤٙ ؽٓؤؤؤؤف لؤؤؤؤـ ؼُؤؤؤؤق ولؤؤؤؤـ طؤؤؤؤدوان ولؤؤؤؤـ ٔقة ٓ  ؤؤؤؤد حلن اـؤؤؤؤدط

أحؤؤؤؤراف، ييّؤؤؤؤل  ؤؤؤؤؾ ٔجِؤؤؤؤع  ؤؤؤؤع إلؤؤؤؤريـ حلو ٔؤؤؤؤرجح جٙٔؤؤؤؤٚ اـًؤؤؤؤَقت، ؤِيضؤؤؤؤ 
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  دطقتّٙ  َذا  ٙدلع، و...  ذه ايبقجٙت... ايبٙشٓع؟

ٓ لؤؤٙ يٌَؤؤل  ؤؤذا؟ ٓ  ؤؤد لؤؤـ ا؛ِؤؤع  ؤؤع اـؤؤدطقة  غ ااؤؤؼ واـؤؤرد طؤؤىل  اـمؤؤٓخ:

و ؤؤؤٙر قن ااؤؤؤؼ واـؤؤؤدطٙة  ـٓؤؤؤف، و ؤؤؤذا ييّؤؤؤل حللؤؤؤر واوؤؤؤح جؤؤؤدًا لؤؤؤـ اـؤؤؤذيـ يٌوُؤؤؤقن 

 ؿاللّٙ اـًٙ ؼ، ؽٙـندع  ٙاؼ واستي ل ااَِٛ وايبقطىٛ.

 ايبٍُل: حلصٌح ل لٌْقم اـّٙس حلن  ذا ـٓس لـ ااَِٛ.

 ـٓس حليش؟ اـمٓخ:

 ايبٍُل: ـٓس لـ ااَِٛ، ايبّٙؾمٛ 

ًٙ رجيّؤؤؤٙ  غ اـّؤؤؤٙس، لؤؤؤٙ ـّؤؤؤٙ وـُّؤؤؤٙس، طُٓ اـمؤؤؤٓخ: ّؤؤؤٙ حلن ٔيؤؤؤرف ااؤؤؤؼ، وحلن حليهؤؤؤ

ٔتٍرب  غ اهلل طز وجؾ  ٙـدطقة  ـٓف، و ؿُّٙ ييُؿ ؾقـف تٌؤٙرك وتيؤٙغ ل اـًؤقرة، 

ؤؤؤؤ ﴿سؤؤؤؤقرة اـيقؤؤؤؤ:  َيْقِ ـْ ؤؤؤؤ *ريَوا ل ُخْنٍ ؤؤؤؤ ٌِ ـَ َٙن  ؤؤؤؤ ًَ ؤؤؤؤقا *ري ِن  اإِلٔ ُُ ِِ ـَ نَلُّؤؤؤؤقا َوَط ِذي ؤؤؤؤ ـ  ٓ  ا ِ 

رْبِ  ؤؤ ْقا  ِٙـن  ْقا  ِؤؤْٙاَؼ  َوَتَقاصَؤ ِٙاَِٙت َوَتَقاَصؤؤ ، ؽيُّٓؤؤٙ حلن ٔؤؤدطق  غ [3-1لعصررر:]ا﴾اـن ؤ

ااؤؤؤؼ وحلن ٔنؤؤؤرب طؤؤؤىل ذـؤؤؤؽ، وحلن ٓ َٔؤؤؤؾ وٓ ِٔؤؤؤؾ، لْؤؤؤ  تٕـؤؤؤٚ إطؤؤؤداء طُّٓؤؤؤٙ، 

وردوا طُّٓٙ ؤًٌقٔٙ  غ اـتمدد و غ ر   اخلروج ؤحق ذـؽ، ؽال هيِّٙ  ذا ؿٙن 

ـْ ﴿: ¢ر ّؤؤؤؤؤٙ طؤؤؤؤؤز وجؤؤؤؤؤؾ يٍؤؤؤؤؤقل ـٌّٓؤؤؤؤؤف 
ِؾ ِلؤؤؤؤؤ ُسؤؤؤؤؤ ْد ِؾٓؤؤؤؤؤَؾ ـُِر  ٙ َؾؤؤؤؤؤ ٓ  َلؤؤؤؤؤ َؽ  ِ ؤؤؤؤؤ ـَ ُٙل  ؤؤؤؤؤ ٍَ ٙ ُي َلؤؤؤؤؤ

، تؤرى لؤٙ ًٔؤؤٌتّٙ ٔحؤـ اـؤذيـ ٔؤؤزطؿ حلّٔؤٙ دطؤٙة، لؤؤٙ ًٔؤٌتّٙ  غ ٌّٔٓؤؤٙ [43]فصررلت:﴾َؾٌُِْؤَؽ 

طُٓف اـًالم، ٓ رء يذؿر، ؽٗذا ؿٙن اـٌَٙر واـهؤالل يتَُِؤقن طؤٙدة ل اـرسؤؾ، 

، ؽؤؤؤٗذًا ٔحؤؤؤـ جيؤؤؤٚ حلن  ؤؤؤلء حلًٌٔؤؤؤّٙ حلّٔؤؤؤٙ سًّؤؤؤِع لؤؤؤـ اـؤؤؤذيـ وؤؤؤُقا ¢ولؤؤؤّْؿ ٌّٔٓؤؤؤٙ 

ًٙ ؿثؤؤ ًا، ٓ  ؤؤد لؤؤـ حلن  ؤؤلء حلٔ ًٌؤؤّٙ، وحلن ٔنؤؤرب طؤؤىل دطقتّؤؤٙ ـّؤؤٖجر، ؿؤؤ  ؾؤؤٙل ؿاللؤؤ

ٍٙب ﴿تيٙغ:  ًَ ْ ِ ِد ًَ ٙ ُِروَن حَلْجَرُ ْؿ  ِ َ  ُيَقىف  اـن   ٔ  ، واهلل ايبًتيٙن.[10]الزمر:﴾ ِ
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 ايبٍُل: جزاؿؿ اهلل خ .

 و يٙؿؿ. اـمٓخ:
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 تطجٗن أغسطٛ ٔحماضسات 

 وَ لٗظ عمٜ وٍّج الطمف

ًؤجٓالت اإلسؤاللٓٛ إذصؤٛ، وؾؤد ... سٖال: حلٔٙ حلطِؾ ل  ؤٙل اـت لداخُٛ:

وـٓٛ طـ ٔػؤ حلذصؤٛ  يؤض لؤـ ٓ ٖيل حلن حلسٙل  يض حل ؾ اـيُؿ ؽٓ  يتيُؼ  ٙيبً

يّْجؤؤقن لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ، يّتِؤؤقن لؤؤثاًل ـؤؤٌيض ا؛ طؤؤٙت اـتؤؤل ٔيرؽْؤؤٙ ل اـًؤؤٙدٛ، 

ؿج طٛ اإلخقان ايبًؤُِع حلو اـتٌُٓؤغ حلو لؤٙ  غ ذـؤؽ، ؽٌيهؤْؿ حلؽتؤك  ؤٕٓ حلسؤجؾ 

إذصٛ  ٙيبرة، واـٌيض أخر ؾٙل:    لّْٙ لؤٙ تؤرى ؽٓؤف اـنؤالح  حلو حلٔػ  ذه

وٓ يَؤؤقن ؽٓؤؤف تقؤؤيح يبخٙـٌؤؤٛ يبؤؤّْٞ اـًؤؤُػ، ؽؤؤٙا ة لؤؤٙ زاـؤؤٜ تالزلّؤؤل دتؤؤك 

أن، وحلسؤؤٕل اهلل طؤؤز وجؤؤؤؾ حلن يزيؤؤؾ  ؤؤذه ااؤؤؤ ة  ؤؤ  تؤؤراه وتمؤؤؤ   ؤؤف طُّٓؤؤٙ ل  ؤؤؤذا 

 ايبجٙل، جزاؿؿ اهلل خ .

اـثؤؤٙين اـؤؤذي دَٓتؤؤف طؤؤـ  يؤؤض حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿ  ؤؤق ٓ شؤؤؽ طّؤؤدي حلن اـؤؤرحلي  اـمؤؤٓخ:

 ؤؤذا ااؤؤديٝ  شااَِؤؤٛ وؤؤٙـٛ ايبؤؤٖلـ، لؤؤـ حليؤؤـ سؤؤِيْٙ اـتٍوْؤؤٙ»اـنؤؤقابأ ٕن: 

ٙ ٓ ينؤؤؤح ووـؤؤؤع  يؤؤؤض اـّؤؤؤٙس ل  يؤؤؤض اـؤؤؤٌالد ؽَتٌؤؤؤقه ل  ًٌ و ن ؿؤؤؤٙن دؤؤؤديثًٙ وؤؤؤيٓ

، ¢اـُقدؤؤؤٙت وطٍُؤؤؤقه ل صؤؤؤدور ايبجؤؤؤٙـس طؤؤؤىل حلٔؤؤؤف دؤؤؤديٝ  ٙ ؤؤؤٜ طؤؤؤـ اـٌّؤؤؤل 

ّٙ لّؤؤؤف حلن يَؤؤؤقن دَِؤؤؤٛ ؽيؤؤؤاًل، ؽحّٓئٍؤؤؤذ ٔيِؤؤؤؾ هبؤؤؤٙ وٓ وـؤؤؤٓس  ٙـثٙ ؤؤؤٜ، وـَؤؤؤـ دًؤؤؤٌ

حلصؤؤحٙب ايبؤؤذا ٚ إخؤؤرى، ؽؤؤّحـ حلتٌؤؤٙع ااؤؤؼ  ٚٔتينؤٚ يبؤؤذ ٌّٙ اطتٌؤؤًٙرا  تينؤؤ

دثؤؤٓ  ؿؤؤٙن  ؤؤذا ااؤؤؼ، ولؤؤـ دٓؤؤٝ لؤؤٙ جؤؤٙء، ؽٙاَِؤؤٛ وؤؤٙـٛ ايبؤؤٖلـ حليؤؤـ وجؤؤد ٙ 



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

707 

 اـتٍوْٙ.

ؽؤؤٗذا وؾٌؤؤٜ طؤؤىل لٍؤؤٙل حلو طؤؤىل  حؤؤٝ طُِؤؤل ؛ طؤؤٛ لؤؤـ تُؤؤؽ ا؛ طؤؤٙت لؤؤع 

ٓ تؤّْٞ لؤّْٞ اـًؤُػ، ـَؤـ ؿؤٙن ؽْٓؤٙ تؤذؿ    يؤٙت اهلل..  ؤٌيض حلدٙديؤٝ  إسػ

اـنؤؤؤؤحٓحٛ ؽُؤؤؤؤٓس  ّؤؤؤؤٙك لؤؤؤؤٙ يِّؤؤؤؤع لؤؤؤؤـ ٔػؤؤؤؤ  ؤؤؤؤذا اـٌحؤؤؤؤقث  وريٍؤؤؤؤٛ  ¢رسؤؤؤؤقل اهلل 

 اـتًجٓؾ لٙ دام حلٔف ـٓس ؽْٓٙ لٙ بٙـػ اـَتٙب واـًّٛ ولّْٞ اـًُػ اـنٙـح.

 ايبٖـٌؤٙت و ذه ايبمؤَُٛ ل اـقاؾؤع ٓ تّحقؤ  ٙـتًؤجٓؾ  ؤؾ تتيؤداه دتؤك  غ

و ل حلؿثر أتمًٙرا لـ ايبًجالت  ذه، ؽْؾ ينح ـّٙذ اـَتٚ حلو  ٙلع اـَتٚ حلن 

يوٌع لٙ ـٓس طىل لّْٞ اـًؤُػ اـنؤٙـح، و ؤؾ جيؤقز ـؤف حلن يٌٓؤع ؿؤذـؽ لثؤؾ  ؤذه 

يبالدىؤؤٛ اؾؤؤد ٓ بُؤؤق ؿتؤؤٙب لؤؤٙ لؤؤـ فٙـٌؤؤٛ لؤؤٙ، و ٔؤؤ  اـيؤؤربة  ا؛ؤؤقاب:اـَتؤؤٚ؟ 

 شٓئع ا ّع:

داطٓؤؤؤؤٛ يبؤؤؤؤؤّْٞ  –وطؤؤؤؤىل ذـؤؤؤؤؽ اـتًؤؤؤؤؤجٓؾ  -اـَتؤؤؤؤؤٙب اـفؤؤؤؤء إول: حلٓ يَؤؤؤؤقن 

 بٙـػ لّْٞ اـًُػ اـنٙـح.

 ًٙٔٓٙ: حلن يَقن صقا ف يًُٚ خوٕه، لٙ لّٙ لـ حلدد  ٓ رد ورد طُٓف  ٓ صٙدٚ 

 ؤؤؤذا اـٍؤؤؤرب، وـؤؤؤذـؽ ؽٙـتًؤؤؤجٓؾ وصٌؤؤؤع اـَتؤؤؤٚ و ٓيْؤؤؤٙ جيؤؤؤٚ حلن يراطؤؤؤك ؽْٓؤؤؤٙ  ٙتؤؤؤٙن 

 اـٍٙطدتٙن.

ٙ حل ؤًدا ؾ ـٓس ؽٓف فٙـٌٛ ـُِؤّْٞ ٓو ذ سٕـٜ طـ تًج اـًؤٌُل ؽٕٔؤٙ ٓ حلرى لٙٔيًؤ

لؤؤؤـ ٔػؤؤؤ لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا اـتًؤؤؤجٓؾ،  ؤؤؤذا  ؤؤؤق اـؤؤؤذي يٍتهؤؤؤٓف اـيُؤؤؤؿ ويٍتهؤؤؤٓف اإلٔنؤؤؤٙف، 

ويٍتهٓف محٙوـٛ اـتٍريٚ  ع آختالؽٙت اـٍٙلِٛ اـٓقم  ع ا؛ طٙت اإلسؤاللٓٛ 

 لع إسػ.
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ًٓ هلؤؤؤؤذا إلؤؤؤؤر طؤؤؤؤـ  يؤؤؤؤض اـٍؤؤؤؤٙلُع  ؤؤؤؤٙيبّع لؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذا إلؤؤؤؤر،  لداخُؤؤؤؤٛ: اسؤؤؤؤتَ 

 ن ل ٔػؤؤ دؤؤديٝ حلو ذيؤؤط يبثؤؤؾ  ؤؤٖٓء ؽٓؤؤف تزؿٓؤؤٛ يبؤؤّْجْؿ ؿٕٔؤؤف روؤؤٙ  يٍقـؤؤقن:

  َؾ لٙ يٍقـقن.

جؤؤؤؤاًل حلـؤؤؤؤػ رسؤؤؤؤٙـٛ بؤؤؤؤع ؽْٓؤؤؤؤٙ رحلطتٍؤؤؤؤد حلن  ؤؤؤؤذا ؽٓؤؤؤؤف لٌٙـًؤؤؤؤٛ، ـؤؤؤؤق ؽروؤؤؤؤّٙ  اـمؤؤؤؤٓخ:

حلدٙديٝ إذؿٙر لـ صحٓح اـٌخٙري و ق ـٓس سٌُل ايبّْٞ، ؿٓؤػ ينؤدق  ؤذا 

لّْجف؟ ٓ، ٔحـ ٖٔيد لّْجّؤٙ اـَالم طُٓف؟ ولٙ صُٛ ٔػ لثؾ  ذه اـرسٙـٛ  تٕيٓد 

، ؽٕٔؤٙ حلطتٍؤد حلن ؽٓؤف ¢ ّػ رسٙـتفأ ٕٔف سُؽ صريٍتّٙ ل اختٓٙر لٙ صح طـ ٌّٔٓٙ 

 لٌٙـًٛ، اهلل حلطُؿ.

 (00:47:37/ 5 –أهل احلديث واألثر)فتاوى جدة 
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 نٗف تهُٕ وعاومٛ املخالف؟

اـًؤؤؤؤؤؤٖال إول: ؿٓؤؤؤؤؤؤػ تَؤؤؤؤؤؤقن ليٙلُؤؤؤؤؤؤٛ ايبخؤؤؤؤؤؤٙـػ  ؤؤؤؤؤؤع ايبتًؤؤؤؤؤؤٙ ُع  ايبٍُؤؤؤؤؤؤل:

ٙ ُْؿ  ؤؤؤذا يؤؤؤٖدي  غ اـتِٓٓؤؤؤع ل اـًؤؤؤّٓٛ،  ؤؤؤع ايبتمؤؤؤدديع تمؤؤؤدد ؿ  ؤؤؤذا ؾؤؤؤد وتًؤؤؤ

يؤؤؤٖدي  غ اـَثؤؤؤ  لؤؤؤٙ سؤؤؤِيّٙؿؿ تذؿرؤؤؤؤف لؤؤؤـ طؤؤؤدم  ؾٙلؤؤؤٛ ااجؤؤؤٛ طؤؤؤىل ايبخؤؤؤٙـػ، 

 دتك ٓ حلتيٌَؿ  تَرار لٙ ذؿر قه -ؿذـؽ–وؼ  ذـؽ، وحلؾقل  ذا 

 ـَـ تٍقم  يض اـمٌف لـ حلؽيٙل اـًُػ، ؿِثؾ ؾؤقل  يهؤْؿ: اـٍُؤقب وؤيٌٓٛ

لـ  -رمحف اهلل-واـمٌف خوٙؽٛ طّد  ٙـًٛ ايبٌتدطٛ، وؿذـؽ تٌّ  اإللٙم حلمحد 

 ااٙرث ايبحٙسٌل

 ... لداخُٛ:

 ٔيؿ. ٔيؿ. اـمٓخ:

  ك طـ ؾراءة ؿتٌف لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ. اـمٓخ:

و ؤؤؤع ليٙلُؤؤؤٛ  ؤؤؤذا ايبخؤؤؤٙـػ طؤؤؤىل لٓؤؤؤزان دًؤؤؤّٙتف وسؤؤؤٓئٙتف، ييّؤؤؤل  ّؤؤؤٙ  ايبٍُؤؤؤل:

ٓئٙتف،  ؤؤؤؿ ؿؤؤؤالم  يؤؤؤض اـًؤؤؤُػ ل اـتٌّؤؤؤ  لؤؤؤـ ؾٙطؤؤؤدة تٍؤؤؤقل: ّٔىؤؤؤر ل دًؤؤؤّٙتف وسؤؤؤ

 ايبٌتدطٛ و ن ؿٜٙٔ هلؿ دًّٙت.

 ٔيؿ. اـمٓخ:
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اـؤؤذي حلراه واهلل حلطُؤؤؿ حلن ؿؤؤالم اـًؤؤُػ يؤؤرد ل ا؛ؤؤق اـًؤؤٌُل، ييّؤؤل ل  اـمؤؤٓخ:

ًٙ  -¢-ا؛ق اـيٙلر  ٙإلي ن اـٍقي وآتٌٙع اـنحٓح ـٌُّل  واـنؤحٙ ٛ،  ؤق  ٙلؤ

ًٙ ـؤؤف  ؤؤذه سؤؤّٛ ليروؽؤؤٛ، ـَؤؤـ ل ؿٙيبٍٙصيؤؤٛ، لٍٙصيؤؤٛ ايبًؤؤُؿ ـًُِؤؤُؿ ت ر ٓؤؤٛ وتٕديٌؤؤ

اطتٍؤؤؤٙدي وؿثؤؤؤ ًا لؤؤؤٙ سؤؤؤئُٜ حلؾؤؤؤقل: زلّّؤؤؤٙ ٓ ينؤؤؤُح ـٍُِٙصيؤؤؤٛ، زلّّؤؤؤٙ  ذًا ٓ ينؤؤؤُح 

يبٍٙصيؤؤٛ ايبٌتدطؤؤٛأ ٕٔؤؤؤف ليّؤؤك ذـؤؤؤؽ حلن تيؤؤٓش طؤؤىل رحلس ا؛ٌؤؤؤؾ، حلن تّؤؤزوي طؤؤؤـ 

اـّٙس، وحلن تيتزهلؿ، ذـؽ ٕٔؽ دّٓ  تٍٙصع اـّؤٙس  لؤٙ ـًٌؤٍْؿ حلو ـٌؤدطتْؿ ؽؤال 

ن ـؤؤؽ ذـؤؤؽ إ ؤؤر اـؤؤذي ؿؤؤٙن يَؤؤقن ـؤؤف يؤؤقم ؿؤؤٙن حلوـئؤؤؽ اـًؤؤُػ اـؤؤذيـ تَُِؤؤقا يَؤؤق

 تُؽ اـَُ ت ودىقا اـّٙس طىل  ٌٙٔٛ حل ؤؾ اـٌؤدع، ذـؤؽ  ؤال شؤؽ حللؤر لًؤتٍك 

لثؤؤؤؾ ا؛ُؤؤؤٓس »اـتؤؤؤل لّْؤؤؤٙ لؤؤؤثالً دديثؤؤؤف ايبمؤؤؤْقر:  -¢-لؤؤؤـ تقجْٓؤؤؤٙت اـرسؤؤؤقل 

لؤؤٙ يٍقـؤؤف  ااؤؤديٝ ليؤؤروف، ؽْؤؤذا ااؤؤديٝ ييوّٓؤؤٙ شاـنؤؤٙـح ولثؤؤؾ ا؛ُؤؤٓس اـًؤؤقء

 يض اـٌالد ؿِثؾ: اـنٙدٚ سٙدٚ، اـنٙدٚ سٙدٚ، ـَؤـ  ٙـًؤٛ ايبٌتدطؤٛ 

رء، وآ تيؤؤؤٙد طؤؤؤّْؿ دتؤؤؤك اؤؤؤٙ يَثؤؤؤر اـًؤؤؤٖال طّؤؤؤف، ؽؤؤؤالن لؤؤؤثالً صؤؤؤقل يتقسؤؤؤؾ 

 ٌٕٙٔٓؤؤٙء واـرسؤؤؾ  غ نخؤؤره، و ؤؤق يؤؤٖم اـّؤؤٙس، ؽْؤؤؾ حلصؤؤظ خٌُؤؤف حلم ٓ؟ حلٔؤؤٙ  ٍؤؤقل: 

ٌٙدة لّؤؤؤف  ؤؤؤذا رء نخؤؤؤر، صؤؤؤظ خٌُؤؤؤف، ؽْؤؤؤذا رء ولنؤؤؤٙدٌتف و ٙـًؤؤؤتف وآسؤؤؤت

وحلضؤؤـ حلٔؤؤف يٖيؤؤدين ل  ؤؤذا ل  ؤؤذا اـتٌريؤؤؼ ويُتٍؤؤل لؤؤع اـتقجٓؤؤف اـًؤؤُػ ل  يؤؤض 

ًٙ حلٔؤؤؤف وصؤؤؤؾ  ـّٓؤؤؤٙ حلن لؤؤؤـ طٍٓؤؤؤدة اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح  تُؤؤؤؽ اـَُؤؤؤ ت اـتؤؤؤل ذؿرهتؤؤؤٙ نٌٔؤؤؤ

اـنالة وراء ؿؾ  ر وؽٙجر، واـنالة طىل ؿؾ  ر وؽٙجر، ؽؤٙٔن  َٓؤقن لؤـ اـتمؤدد 

ٌّؤؤ  اـّؤؤٙس لؤؤـ اـنؤؤالة وراء  ؤؤٖٓء إلِؤؤٛ اـؤؤذيـ ؾؤؤؾ حلن ٔتخؤؤذ  ؤؤذه اـَُؤؤ ت ل ت

لـ يَقن ؽؤْٓؿ طؤىل اـًؤّٛ، ؽتَؤقن اـيٙؾٌؤٛ حلن يُزلؤقا  ٓؤقهتؿ ودؤقأٓتْؿ وييوُؤقا 

ؿؤؤؤؾ  ؤؤؤر خُؤؤؤػ بٙطؤؤؤٛ ايبًؤؤؤُِع، ؽْؤؤؤذا يّؤؤؤٙل ؾؤؤؤقهلؿ  ٕٔؤؤؤف لؤؤؤـ اـيٍٓؤؤؤدة حلن تنؤؤؤظ 
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ًٙ حلن ٔحؤؤؤؤذر  ؤؤؤؤٖٓء لؤؤؤؤـ فٙـوؤؤؤؤٛ حل ؤؤؤؤؾ اـٌدطؤؤؤؤٛ وحل ؤؤؤؤؾ  وؽؤؤؤؤٙجر، وـَؤؤؤؤـ يَؤؤؤؤقن صؤؤؤؤقا 

ًٙ لؤؤؤـ دؤؤؤديٝ، ولؤؤؤـ ايبثؤؤؤؾ اـؤؤؤذي  ؤؤؤق خالصؤؤؤٛ ااؤؤؤديٝ: اـتنؤؤؤ قف يبؤؤؤٙ ذؿرٔؤؤؤٙه نٌٔؤؤؤ

 اـنٙدٚ سٙدٚ.  ذا رحليل واهلل حلطُؿ.

 ( 00:  49:  02/ 511) اهلدى والنور/
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 إقاوٛ احلجٛ عمٜ املخالف

 لتك ٍٔقل: حلؾِٜ طىل ؽالن ااجٛ؟  لداخُٛ:

طُٓؤؤؤف  حلوًٓ: جيؤؤؤٚ حلن يراطؤؤؤك  ّؤؤؤٙ اـمخنؤؤؤٙن ايبٍؤؤؤٓؿ ـُحجؤؤؤٛ، وايبٍؤؤؤٙم اـمؤؤؤٓخ:

 ٙـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ، ؽْؤؤؤذا اـػؤؤؤط  ااجؤؤؤٛ،  ذا ؿؤؤؤٙن ايبٍؤؤؤٓؿ ـُحجؤؤؤٛ ؽيؤؤؤالً رجؤؤؤؾ طؤؤؤٙ 

 إول.

اـػط اـثٙين: حلن يَقن ذا ؽنٙدٛ و ٓٙن  حٓٝ حلٔؤف يًؤتوٓع حلن يٍؤدم ـُّؤٙس لؤٙ 

ًٙ، ؽؤؤؤٕٙلر ٓ  ًٙ، حلو  ن ؿؤؤؤٙن حلطجِٓؤؤؤ طّؤؤؤده لؤؤؤـ طُؤؤؤؿ  ًُؤؤؤٙن طؤؤؤرس لٌؤؤؤع،  ن ؿؤؤؤٙن طر ٓؤؤؤ

ًٙ لؤؤٙ ذؿرٔؤؤٙه لؤؤـ اسؤؤتوٙ طٛ اـٌٓؤؤٙن ل ٌٔؤؤس اـقؾؤؤٜ، ؿؤؤ  حلشؤؤٙر  غ ذـؤؤؽ يتيؤؤدى حليهؤؤ

َ هَلُؤؿْ ﴿اـٍرنن ل ؾقـف:  ٌَؤع  ُٓ
ِ ِن َؾْقِلؤِفـ  ٙؤ ًَ

ُِ ِ   ٓ ـْ َرُسؤقٍل  ِ ٙ ِلؤ َُّْ ٙ حلَْرَسؤ . حلي: [4]إبرراهيم:﴾َوَلؤ

ًٙ ل ـًتف حلو ل ـًٛ ؾقلف وؿ  ذؿرٔٙ ؾٌؾ   ذا ؿٙن ايبٍٓؿ ـُحجٛ حلويت ؽنٙدٛ و ٓٙٔ

يًؤؤتوٓع حلن يٍؤؤقل: حلٔؤؤٙ حلؾِؤؤٜ ااجؤؤٛ  ٙـًّؤؤٌٛ يبؤؤٙ  ن ؿؤؤٙن طؤؤىل طُؤؤؿ، ؽْؤؤق دّٓؤؤذاك 

يتيُؤؤؤؤؼ  ؤؤؤؤف  ؤؤؤؤق، ـَؤؤؤؤـ يٌٍؤؤؤؤك اـوؤؤؤؤرف اـثؤؤؤؤٙين،  ؤؤؤؤؾ اـوؤؤؤؤرف اـثؤؤؤؤٙين طّؤؤؤؤده لؤؤؤؤـ اـٌْؤؤؤؤؿ 

واإلدراك وآستيداد اـٌّز ـتٌٍؾ،  ؾ طٌؤقًا حلخوؤٕت دتؤك تٌِْؤقا سادؤٛ،  ؤؾ 

طّؤؤؤؤده اسؤؤؤؤتيداد ـؤؤؤؤتٌْؿ لؤؤؤؤش ـتٌٍؤؤؤؤؾ، ؽٍؤؤؤؤد تَؤؤؤؤقن ااجؤؤؤؤٛ واوؤؤؤؤحٛ  ّٓؤؤؤؤٛ، وٓ يٌٍُْؤؤؤؤٙ 

ػك اـَٙؽر، ـَـ حلريد وحلطٓد لٙ حلريد، وحلؾقل:  ذا ؿٙن طّده استيداد ايبيرض ايب

ـٓؤؤؤتٌْؿ ااجؤؤؤٛ، ؽؤؤؤٗذا حتٍؤؤؤؼ اـػؤؤؤط إول ل ٌٔؤؤؤس ايبٌُؤؤؤغ،  ؤؤؤؿ تٌؤؤؤع  ؤؤؤٙيبٌُغ حلن 

ايبٌُؤؤغ اسؤؤتقطٚ ايبقوؤؤقع ل دجتؤؤف و ٓٙٔؤؤف دّٓؤؤذاك يَِؤؤـ حلن يٍؤؤقل: حلٔؤؤٙ حلؾِؤؤٜ 
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 ااجٛ طىل ؽالن. 

ًٙ لـ اـنيٚ حلن حلتنقر حلن حلي شخصٍ  يٍقل: حلٔٙ حلؾِٜ ااجؤٛ طؤىل  حلٔٙ شخنٓ

ؽؤالن، حلن ؿاللؤف لوؤٙ ؼ ـُقاؾؤؤع، صؤيٚ حلن حلتنؤقر  ؤؤذه اآٍٍؤٛأ ٕين ٓ حلجؤد،  ؤؤؾ 

ٓ حلؿٙد حلتنقر اجؤت ع اـػؤوط ل ايبٌُؤغ ٓ ايبٌُؤغ، ؽٍؤد حلدؤد اـوؤرؽع بتؤؾ ؽٓؤف 

 إلر، ؽال ينح حلن يٍٙل: حلؾِٜ ااجٛ طىل ؽالن  ذا لـ جْٛ.

لـ يدطل حلٔف حلٔٙ حلؾِٜ ااجٛ طىل ؽالن؟  ؤؾ  لـ جْٛ  ٙٔٓٛ لٙ ايبٍنقد  ٍقل

ايبٍنقد تٌَ ه؟ تٌَ ه لٙ  ٓجيؾ دد ؽٙصؾ  ّٓف و ع اـٌَر  ٓ اـػك، ؽْق  ذا 

اختٙر اـٌَر طىل اـػك ؽْق ؿٙؽر  ال شؽ، حللٙ ؤحـ ٔيٓش اـٓؤقم ل ؽؤقى لؤـ 

ّؤؤٙ ااريؤؤٛ ٓ دؤؤدود هلؤؤٙ، واإلًٔؤؤٙن دؤؤر ؽؤؤٓ  يٍؤؤقل، وؽؤؤٓ  يتقؤؤف، ؽٍّؤؤقل: حلٔؤؤف حلؾِ

ااجؤؤٛ، ؽؤؤ  اهلؤؤدف لؤؤـ وراء ذـؤؤؽ تٌَؤؤ ؟ ٓ تًؤؤتوٓع حلن تٍؤؤقل تٌَؤؤ ، حلٔؤؤٙ حلؾِؤؤٜ 

.ًٙ  ااجٛ طُٓف ؽْق ؿٙؽرأ ٕٔف يٍػ ل اـوريؼ لٙ ذؿرٔٙه نٌٔ

 ذًا:   يٌؼ  ّٙك  ٓ حلن ؿِاَلْ حللر  ذا اإلًٔٙن  غ اهلل طؤز وجؤؾ، ؽْؤق اـؤذي ييُؤؿ 

ُ غ، حلي:  ؾ حلؾِٜٓ  ُ غ وذاك ايبٌ ااجؤٛ طؤىل ايبٌُؤغ حلم ٓ؟ ور ؤؽ دٍٍٓٛ  ذا ايبٌ

اـيُؤٓؿ  ؤؤ  ل اـنؤؤدور ؽْؤق دًؤؤٌٓف، حللؤؤٙ ٔحؤـ ؽُّؤؤٙ ضؤؤٙ ر حلي لًؤُؿ يمؤؤْد حلن ٓ  ـؤؤف 

 ٓ اهلل، وحلن محِدًا رسقل اهلل  ٓ ل اـّٙدر جدًا جدًا حلن حلتنقر رجؾ طؤٙ  دٍٍٓؤٛ 

ؤؤؤَغ إلؤؤؤر وتٌِْؤؤؤف، ـَؤؤؤـ طٙٔؤؤؤد   ُ ؤؤؤغ، تٌ  ُ ل اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ، ول اـوؤؤؤرف أخؤؤؤر ايبٌ

وؿٌؤر، ؽْؤذا  ؤق اـؤذي يَِؤـ حلن يٍؤٙل:  ٔؤؤف ؿٌؤر، لؤع حلٔؤف ل  تِيّؤٙ  ؤذا ٓ يرتتؤؤٚ 

 وراء ذـؽ ؿٌ  حللرأ ٕن إدَٙم اـػطٓٛ ٓ توٌؼ،  ذا لٙ طّدي ...

 . : .. ( 8:  25/   24) اهلدى والنور /  
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 الٍصٗخٛ جيب أُ تكرتُ بالدلٗن

ًٙ،  ؤؾ جيؤقز اـتّؤٙزع صٓٚة يٙ شٓخ  ٙـًّؤٌٛ ـًُِؤٕـٛ اـتؤل ذؿؤرت سؤٙ  لداخُٛ: ٍ

 ؽْٓٙ؟ حلو اإلَٔٙر؟

 ٓ جيقز اـتّٙزع ؽْٓٙ وٓ ل ؼ  ٙ. اـمٓخ:

 ييّل: اـٍّٙش ... لداخُٛ:

ٓ، حلٔؤؤؤٙ حلجٌٓؤؤؤؽ طؤؤؤىل ـٌىؤؤؤؽ حللؤؤؤٙ  ذا حلردت  ؤؤؤؾ جيؤؤؤقز اـتٌٙدؤؤؤٝ ؽؤؤؤّيؿ،  اـمؤؤؤٓخ:

 جيقز اـتٌٙدٝ ـَـ ٓ جيقز اـتّٙزع.

 ... يرى وادد يّنحف ويٍقل: ... لداخُٛ:

ن يّنحف.. يبؤٙذا ٓ يّنؤحف، ـَؤـ لؤٙ يّنؤحف  ِجؤرد دطؤقاه.. واجٚ حل اـمٓخ:

يبؤٙذا حلٔؤٜ تيِؤؤؾ ؿؤذا و ؤؤذا ٓ جيؤقز..  ؤذا ٓ يٌَؤؤل  ؤق اَؤؤـ حلن يٍٙ ُؤؽ  ٙيبثؤؤؾ 

حلٔؤؤٜ يبؤؤٙذا تيِؤؤؾ  َؤؤذا  ؤؤذا ٓ جيؤؤقز، ـَؤؤـ  ذا حلردت حلن تّنؤؤحف وذؿرتؤؤف  ؤؤ  جؤؤٙء 

قجؤؤف لؤؤـ ؽيُؤؤف وؾقـؤؤف دّٓئؤؤذ تَؤؤقن اـّنؤؤٓحٛ ٔنؤؤٓحٛ وتَؤؤقن طؤؤىل اـ ¢طؤؤـ اـٌّؤؤل 

 ايبػوع.

 : .. ( 37:  50/   79) اهلدى والنور /  
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 نتاب اهلجس ٔحهىْ
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 حهي اهلجس

 ٙـًٌّٛ اإلًٔؤٙن لؤٙ هيجؤر ...  ذا  ؤذا اإلًٔؤٙن حلتؤك  ـٓؤف ولؤد يؤده يًؤُؿ  لداخُٛ:

 طُٓف ودٙول حلن يتَُؿ ليف ورؽض  ذا أخر لٙذا يٌيؾ؟

ٔؤؤؤؽ ترلؤؤؤل ل طّٓؤؤؤف رلؤؤؤٙد،  ذا صؤؤؤح  ؤؤؤذا ؽَؤؤؤٕٔ  تًؤؤؤٌف ايبؤؤؤؾ، ييّؤؤؤل: ؿٕ اـمؤؤؤٓخ:

 ؽٕٜٔ اطِؾ واجٌؽ وحلٜٔ لٙ طُٓؽ.

 ؿؿ لرة حلطٓد  ذا إلر. لداخُٛ:

 ؿؾ لٙ تٌيؾ تهٙطػ طُٓؽ إجر واشتد طُٓف اـقزر. اـمٓخ:

 : .. ( 56. : 7/ 25) اهلدى والنور /
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 باب وٍْ

لٙ  ؤل إسؤٌٙب اـتؤل  ٓؤز  جؤر ايبًؤُؿ؟و ذا حلجؤٙز ؽؤ   ؤل دؤدوده  لداخُٛ:

 يٛ، ولـ دٓٝ ايبدة؟ٓهلجر واـٍولـ ٔٙدٓٛ ا

إسؤؤٌٙب اـتؤؤل  ٓؤؤز  جؤؤر ايبًؤؤُؿ  ؤؤل  ؤؤال شؤؤؽ  سار ايبًؤؤُؿ طؤؤىل  اـمؤؤٓخ:

لقاؾيؤؤٛ ايبحرلؤؤٙت اـتؤؤل ييُؤؤؿ حل ؤؤٙ محرلؤؤٛ ل اإلسؤؤالم، ؽؤؤٗذا حلس طؤؤىل ذـؤؤؽ جؤؤٙز 

  جره ولٍٙصيتف.

 اـمؼ اـثٙين لـ ا؛قاب؟اـمٓخ:

 جؤر حلصؤحٙب اـٌؤدع حلذيؾ طىل ٌٔس اـًٖال لـ اـمؼ إول، حلؾؤقل:  لداخُٛ:

ًٙ؟  لـ  ذا اـٌٙب حليه

ًٙ. اـمٓخ: ًٙ ؿ  حليبحٜ نٌٔ  لـ  ذا اـٌٙب،  ذا يتوُٚ  ٓٙٔ

 حلٔف ييُؿ. لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ. اـمٓخ:

 ؽ   ل ددوده لـ دٓٝ اهلجر واـٍوٓيٛ وايبدة؟ لداخُٛ:

ااؤؤؤدود، واوؤؤؤح  ٕٔؤؤؤف  ذا اسؤؤؤتِر اـٌٙسؤؤؤؼ اـٌؤؤؤٙجر ايبقؤؤؤ طؤؤؤىل طنؤؤؤٓٙٔف  اـمؤؤؤٓخ:

أف ولٍٙصيتف دتؤك يتؤقب  غ اهلل طؤز وجؤؾ، ؽؤٗن تؤٙب تٌّؤٙ وطؤدٔٙ ـر ف، استِر  جر

 غ ايبقاصُٛ ؿ  يٕلرٔٙ ر ّٙ تٌٙرك وتيٙغ، ايبدة  ذًا  ل ل يد ايبٍَٙصع، ؽْق ل 

 يده حلن يوُْٓٙ ول يده حلن يٍق ٙ.

 : .. ( 19:  32/   67) اهلدى والنور /  
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تيؤؤؤؤددت آ ٙ ؤؤؤؤٙت وتيؤؤؤؤددت أن ول اـىؤؤؤؤروف اـتؤؤؤؤل ٔحؤؤؤؤـ ؽْٓؤؤؤؤٙ  لداخُؤؤؤؤٛ:

اـٌؤؤرق لؤؤـ دٓؤؤٝ آطتٍؤؤٙد ولؤؤـ دٓؤؤٝ اـتٕويؤؤؾ و غ نخؤؤره، ؽّْؤؤٙ سؤؤٖال: أن ينؤؤ  

إخ ايبًُؿ ٓ يًُؿ وٓ يرد اـًالم وٓ يؤزور وٓ يتٌؤع جّؤٙزة لؤـ  ؤق فؤٙـػ ـؤف 

ًٙ حلن ييدد ؽالن  ؤذا ؿؤذا ويٍؤقل ؿؤذا  ل ؽرؾتف حل دًا، و ن  ق لًُؿ لثُف  نؾ حليه

، فف وتيؤؤد طٓق ؤؤه ؼٌٓؤؤٛ و ؤؤذا لًؤؤُؿ وحلٔؤؤٜ تقوؤؤح لًؤؤٙولقل ـؤؤف:  ؤؤذوؿؤؤذا وؿؤؤذا، ؽٍّؤؤ

ؾؾ ـف:  ذا  ًض ل اهلل و ذا تٌٓٙن يبؤٙ  ؤق طُٓؤف، ؽّريؤد حلن ٔيؤرف ؿٓؤػ ٌٔؤرق  ؤع 

اـؤؤًٌض ل اهلل وتٌٓؤؤٙن إخوؤؤٙء  ؤؤدون حلن ٍٔؤؤع ل اـًٌٓؤؤٛ اـتؤؤل دؤؤذرٔٙ لّْؤؤٙ اـرسؤؤقل 

؟ ـؤؤق ؿؤؤٙن ؽٓؤؤف لؤؤٙ تٍؤؤقل حلوـؤؤق ؿؤؤٙن ؽٓؤؤف لؤؤٙ ٍٔؤؤقل يؤؤٙ رسؤؤقل اهلل»طُٓؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم: 

 ؽ  رحلي ديتَؿ ل  ذا؟ شؽٍد اؼتٌتف

حلٔٙ ٓ حلطُؿ حلن ايبًُؿ ٓ يٍُل اـًالم طىل حلخٓف ايبًُؿ و ق ييتٍد حلٔف  اـمٓخ:

ًٙ وؿؤؤقن ايبًؤؤُِع فتٌُؤؤع ؽْؤؤذا حللؤؤر ـؤؤٓس  لًؤؤُؿ و ؤؤذه لٍٙصيؤؤٛ ٓ  ؤؤقز  سؤؤاللٓ

ً   ؤؤؤؤع  ٙاؤؤؤؤديٝ  ؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤق ؾؤؤؤؤديؿ، ـَؤؤؤؤـ اـتّٙصؤؤؤؤح  ؤؤؤؤق اـؤؤؤؤذي جيؤؤؤؤٚ حلن يَؤؤؤؤقن ؾؤؤؤؤٙل

ايبًؤؤؤؤُِع، وحلن يتؤؤؤؤقاددوا وحلن يتحؤؤؤؤٙ قا ل اهلل طؤؤؤؤز وجؤؤؤؤؾ، ؽٙـتؤؤؤؤدا ر واـتٍؤؤؤؤٙصع حللؤؤؤؤر 

لّْؤؤل طّؤؤف ل اإلسؤؤالم، وااؤؤٚ ل اهلل حللؤؤر لرؼؤؤقب ل اإلسؤؤالم واـؤؤًٌض ل اهلل 

ؿؤؤؤؤذـؽ، ـَؤؤؤؤـ رب حلٔؤؤؤؤٙس ٓ  ًؤؤؤؤّقن اـتوٌٓؤؤؤؤؼ وحلٔؤؤؤؤٙ ؿثؤؤؤؤ ًا لؤؤؤؤٙ حلسؤؤؤؤٕل طؤؤؤؤـ لٍٙصيؤؤؤؤٛ 

 ايبًُؿ ٕخٓف ايبًُؿ ـًٌٚ لٙ ..
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  رد آختالف ل لًٕـٛ ؽٍْٓٛ .. لداخُٛ:

ؽٕٔؤؤؤٙ حلؾؤؤؤقل: ايبٍٙصيؤؤؤٛ اـٓؤؤؤقم و ن ؿٙٔؤؤؤٜ ل إصؤؤؤؾ  ؤؤؤل لػؤؤؤوطٛ ـَؤؤؤـ  اـمؤؤؤٓخ:

ًٙ  اـٓقم ـٓس  ق زلـ اـتوٌٓؼأ ٕٔؽ  ن حلردت حلن تٍٙصع ؿؾ لًُؿ حلَٔرت طُٓف شٓئ

يؤؤؤؤؤدًا ؽُؤؤؤؤؤٓس ـّؤؤؤؤؤٙ اـٓؤؤؤؤؤقم حلن ٔتيٙلؤؤؤؤؤؾ طؤؤؤؤؤىل صريٍؤؤؤؤؤٛ اـؤؤؤؤؤًٌض ل اهلل  ٍٓؤؤؤؤؤٜ ودٓؤؤؤؤؤدًا ذ

،  ؤؤؤذا  ٔؤؤؤ   ؤؤؤق وؾتؤؤؤف  ذا ؾقيؤؤؤٜ شؤؤؤقؿٛ ايبًؤؤؤُِع وؾؤؤؤقي لىْؤؤؤر وايبٍٙصيؤؤؤٛ ل اهلل

ايبًؤؤُِع ل تيؤؤٙلُْؿ  يهؤؤْؿ لؤؤع  يؤؤض دؤؤع ذاك.. دٓؤؤّ  يمؤؤذ ؽؤؤرد لؤؤـ إؽؤؤراد 

طؤؤـ اخلؤؤط ايبًؤؤتٍٓؿ ؽٍقصؤؤع، ل ذاك ايبٍٙصيؤؤٛ تَؤؤقن دواًء ـؤؤف وتر ٓؤؤٛ ـؤؤف، حللؤؤٙ أن 

 ؽُٓس  ذا زلٙٔف.

ـُنؤؤالة ويَثؤؤر اـتًؤؤٙ ل  ل لثؤؤؾ سؤؤقريٙ وإردن يَثؤؤر اـمؤؤٌٙب اـتؤؤٙرك ايبِْؤؤؾ

طؤؤـ  ؤؤذه اـٍهؤؤٓٛ ... زيؤؤد لؤؤـ اـّؤؤٙس: يل صؤؤديؼ ؿؤؤٙن لؤؤثالً ينؤؤظ ليّؤؤٙ  ؤؤؿ أحؤؤرف 

ؽرتك اـنالة ؽّنحّٙه ووطىّٙه وذؿرٔٙه ؽُؿ يتيظ و  يّتنح  ؾ حلؾٙصيف؟ ؽٕؾقل 

 ن ؾٙصيتؤؤؤؤؤف سؤؤؤؤٙطدتف طؤؤؤؤؤىل لؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤؤق ؽٓؤؤؤؤف لؤؤؤؤؤـ آٔحؤؤؤؤؤراف  ؽـؤؤؤؤف: ٓ، ٓ تٍٙصيؤؤؤؤؤفأ ٕٔؤؤؤؤ

ٙه  خقأؤؤؤؤؤف ايبًٌؤؤؤؤؤدون ل إرض وسؤؤؤؤؤٓتٍقى ل واـهؤؤؤؤؤالل، و ن ؾٙصيتؤؤؤؤؤف ؽًؤؤؤؤؤٓتٍُ

ًٙ ـؤف لؤع لراؾٌتؤؽ  يؤٙه  ٙيبقطىؤٛ تؤٙرة وتؤٙرة  ًٙ ولنؤٙدٌ أحراؽف ؽيُٓؽ حلن تىؾ لتٙ ي

 طًك اهلل طز وجؾ حلن هيديف.

ًٙ َ ـُنؤالة  ؤؿ تؤٙب، وحلتؤك حلول  طّدٔٙ ل سؤقريٙ لثؤؾ يٍؤقل:  ن شؤخص ؿؤٙن تٙرؿؤ

 ًٙ ؤؤؤ ؽٍؤؤؤٙل: حلٔؤؤؤٜ لُ لؤؤؤرة يريؤؤؤد حلن ينؤؤؤظ يؤؤؤذ ٚ  غ ايبًؤؤؤجد ؽقجؤؤؤده لًٍُؤؤؤ ر وحلٔؤؤؤٙ َ  ًَ

 ؾ.و  ٌَ لُ 

 ذا اـرجؾ اـذي يٍٙصع دّٓ  يٍٙصع يٍؤقل ـٍُِؤٙصع  َؤذا.. طِؤري ٓ حلريؤدك 
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وٓ تنؤؤؤٙدٌّل وٓ حلصؤؤؤٙدٌؽأ ـؤؤؤذـؽ ؽْؤؤؤذا ل اـيقؤؤؤ ااؤؤؤٙض ـؤؤؤٓس لؤؤؤـ ااَِؤؤؤٛ 

ًٙ طٍٓؤؤدة حلو  حل ؤؤدًا حلن ٍٔؤؤٙصع اـّؤؤٙس  ًؤؤٌٚ أحؤؤراؽْؿ سؤؤقاء ؿؤؤٙن  ؤؤذا آٔحؤؤراف ؽَريؤؤ

ًٙ سُقؿٓ ًٙ، و ٔؤ  طُّٓؤٙ حلن ٔنؤرب ل لنؤٙدٌتّٙ هلؤٖٓء وحلن ٓ ٔهؤُؾ وٓ ؿٙن أحراؽ

ًٙ و ٔؤ  طُّٓؤٙ  ٙـتؤذؿ  ؿؤ  ؾؤٙل  ٌَٔرأ ٕن  ذا اـتهُٓؾ و ذا اـتٌَ  ٓ يٌٓؤدٔٙ شؤٓئ

ِلِّعَ ﴿طز وجؾ:  ْٖ ُع ايبُْ ٌَ ْؿَرى َتّ ْر َؽِٗن  اـذ   ، ؼ ه.[55]الذاريات:﴾َوَذؿ 

ن يَؤؤقن وا ؤؤؼ لؤؤـ ًٌٔؤؤف، حلن ٓ يالدؤؤظ ل اـمؤؤخص اـؤؤذي ينؤؤٙدٚ حل لداخُؤؤٛ:

 يَقن يتٕ ر  ٕؽَٙر حلو  ًُقك اـمخص ايبّحرف..

 واهلل صدؾٜ ل  ذا..  ذا حللر ضوري جدًا، ٔيؿ. اـمٓخ:

 : .. (  49. : 5/   80) اهلدى والنور /  
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 لقوقع  جر ايبًُؿ  ؾ جيقز يٙ شٓخ؟. لداخُٛ:

ادّؤؤٙ وحلسؤؤتٙذ طؤؤىل اـتٌُؤؤقن   ٙـًّؤؤٌٛ يبقوؤؤقع  جؤؤر ايبًؤؤُؿ ؿّؤؤٙ دَّٓؤؤٙ لداخُؤؤٛ:

 ذيؽ اـٓقم  يديـ حلجُّٙ اـٌحٝ ل ايبقوقع.

ييّؤؤل: ليؤؤروف إدٙديؤؤٝ اـؤؤقاردة ل  جؤؤر ايبًؤؤُؿ واإل ؤؤؿ اـٌَؤؤ  اـؤؤظ يُحؤؤؼ 

ايبًؤؤُؿ لؤؤـ  جؤؤر حلخٓؤؤف ايبًؤؤُؿ، ؽٌؤؤدٔٙ ٔحؤؤـ إسؤؤتٙذ  َؤؤل ـّؤؤٙ هبؤؤذا ايبقوؤؤقع، 

 ييّل: ادّٙ  ػ ...

مؤؤؤؤٌف اـدؾؤؤؤؤٛ ل لقوؤؤؤؤقع اـًٌٓؤؤؤؤٛ ٓ شؤؤؤؤؽ حلن لقوؤؤؤؤقع اهلجؤؤؤؤر ؽٓؤؤؤؤف دؾؤؤؤؤٛ ت اـمؤؤؤؤٓخ:

ؽٙإلجٙ ٛ ل  ذيـ إلريـ ؿ  حلٔف ٓ جيقز اهلجر لـ ايبًُؿ ـًُِؤُؿ، ؿؤذـؽ ٓ 

جيؤؤقز ـًُِؤؤُؿ حلن يًؤؤتًٓٚ ايبًؤؤُؿ، وؿؤؤ  حلن ـًٌُٓؤؤٛ ايبحرلؤؤٛ اسؤؤتثّٙء ليؤؤروف ل 

اـػؤؤع، ؿؤؤذـؽ ـُْجؤؤر اسؤؤتثّٙء ل اـػؤؤع، ؽْجؤؤر ايبًؤؤُؿ ـًؤؤ  ايبًؤؤُؿ ـًؤؤ  سؤؤٌٚ 

 ؤؤٛ حليؤؤٙم، ولؤؤٙ وراء ذـؤؤؽ ؽْؤؤق دؤؤرام، ـُحؤؤديٝ ايبيؤؤروف ل ذطؤؤل، جيؤؤقز ؽٍؤؤط  ال

حلن هيجر حلخٙه ؽؤقق  ؤالث  لًُؿٓ  ؾ ـرجؾ »حلٔف ؾٙل:  ¢اـنحٓحع طـ اـٌّل 

 شيُتٍٓؤؤٙن ؽٓيؤؤرض  ؤؤذا طؤؤـ  ؤؤذا و ؤؤذا طؤؤـ  ؤؤذا وخ مهؤؤٙ اـؤؤذي يٌؤؤدحل حلخؤؤٙه  ٙـًؤؤالم

 ؤٛ ؽٌل  ذا ااديٝ  ٓؤٙن حتؤريؿ اهلجؤر لؤع اـرتخؤٓص  ؤٙهلجر ل  ؤذه إيؤٙم اـثال

حلو اـُٓٙيل اـثالث، و ذا ل اـقاؾؤع لؤـ وؤيػ اإلًٔؤٙن اـؤذي خٍُؤف اهلل طؤز وجؤؾ، 

ًٌٙ﴿ووصٌف  ٍقـف:  ُٙن َوِيٓ ًَ ؽر ّٙ طز وجؾ تُوػ  ف، ؽٕ ؤٙح  [21]النساء:﴾َوُخَُِؼ اإِلٔ
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ؿـف لؤـ  يؤض اـؤرتويح طؤـ ؼؤٓظ ًٌٔؤف  ٙـًّؤٌٛ ٕخ ـؤف   جؤره ؽؤال جيؤقز ـؤف، حلو  لًُؤ

 ٛ إيٙم،  ؿ يّتْل إلر ؽٗذا لٙ جٙز طىل ذـؽ ينٌح جيقز ـف حلن هيجره  ذه اـثال

ًٙ  ّص  ذا ااديٝ اـذي ؾٙل ل حلوـف: ٓ  ؾ حلي  رم.  اهلجر محرل

حللؤؤؤٙ ايبًؤؤؤتثّك لّؤؤؤف ؿؤؤؤ  ؾُّؤؤؤٙ، حلو ؿؤؤؤ  حلذٔؤؤؤٙ  غ ايبًؤؤؤتثّك لؤؤؤـ اـًٌٓؤؤؤٛ ايبحرلؤؤؤٛ 

ؽُؤؤٓس ذـؤؤؽ  ٓ  ذا ؿؤؤٙن اـٌٙطؤؤٝ طؤؤىل اهلجؤؤر  ؤؤق تر ٓؤؤٛ ايبْجؤؤقر، وسؽؤؤف طؤؤ  ؾؤؤد 

ًٙ ؽٓف لـ ايبخٙـٌٛ اـػؤطٓٛ، ؽؤٗذا  جؤره ايبًؤُؿ هلؤذا اـًؤرض و ؤق ؿؤ  يَق ن واؾي

 ق ضؤٙ ر ؼؤرض  صؤالدل ـؤٌّس  ؤذا ايبْجؤقر جؤٙز و ٓ   جيؤز، وييؤقد ااَؤؿ 

  غ إصؾ و ق حلٔف درام  يد  ال ٛ حليٙم.

وؿثؤؤؤؤؤؤ ا ًلؤؤؤؤؤؤٙ يٍؤؤؤؤؤؤع  ؤؤؤؤؤؤع اـّؤؤؤؤؤؤٙس حلن هيجؤؤؤؤؤؤر ايبًؤؤؤؤؤؤُؿ حلخؤؤؤؤؤؤٙه ٕلؤؤؤؤؤؤقر لٙديؤؤؤؤؤؤٛ، وـؤؤؤؤؤؤٓس 

ـؤؤٌّس ايبْجؤؤقر ؽٓتؤؤق ؿ اهلؤؤٙجر يتؤؤق ؿ حلٔؤؤف ل دٙـؤؤٛ  جؤؤره ـٍنؤؤد ٍذطؤؤل  تر ؤؤقي 

ًٙ، واـقاؾؤع حلٔؤف ـؤـ هيجؤرهأ ٕن ذـؤؽ رجؤؾ  ـذاك إخ ايبًُؿ  ق اـ  ًـ صّي

يرتَٚ حللؤرًا حلو لينؤٓٛ  ؤق لًؤتِر طُْٓؤٙ حلو لؤالزم هلؤٙ، و ٔؤ  لؤـ  ؤٙب  رواء ؼؤٓظ 

 ؾٌُف. 

ـ حلدق وـؤؤؤذـؽ ؽًِؤؤؤٕـٛ  جؤؤؤر ايبًؤؤؤُؿ ٕخٓؤؤؤف ايبًؤؤؤُؿ اهلجؤؤؤر اـػؤؤؤطل، و ؤؤؤق لؤؤؤ

إلؤؤقر اـتؤؤل جيؤؤٚ طؤؤىل ايبًؤؤُؿ حلن يَؤؤقن دؤؤذرًا حلشؤؤد ااؤؤذر لؤؤـ حلن يّجؤؤرف ؽٍٓؤؤع 

 ؽٓف وبٙـػ ااديٝ اـًٙ ؼ ايبحرم ـُْجر، و ق ٓ يدري وٓ يمير.

ييّؤؤل: حلسؤؤتٙذي صؤؤح ؾقـّؤؤٙ طؤؤىل ؾؤؤقل ... لقوؤؤقع اـًٌٓؤؤٛ حلٔؤؤف اـّٓؤؤٛ  ؤؤل  لداخُؤؤٛ:

 اـتل حتدد ا؛قاز وطدلف.

ق لرجؤؤع إطؤؤ ل ؿُْؤؤٙ ـُّٓؤؤٙت، ـَؤؤـ اـؤؤذي ٔيؤؤؿ،  ؤؤس اـّٓؤؤٛ  ؤؤال شؤؤؽ  ؤؤ اـمؤؤٓخ:
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حلردت حلن حلـٌؤؤٜ اـّىؤؤر  ـٓؤؤف حلٔؤؤف اإلًٔؤؤٙن يّتٌؤؤف ـًٌّؤؤف وٓ هيجؤؤر حلخؤؤٙه ـًؤؤٌٚ دٔٓؤؤقي 

محض ؽٓنؤقر ـؤف  ٕٔؤف  ٔؤ   ؤق  جؤره  ّٓؤٛ تٕديٌؤف، وؾؤد يَؤذب  ًٔؤٙن لؤثالً ويٌؤرتي 

ؽريٛ ؽْٓجره وـٓس  ذا اـَذب، حلو  ؤذا آؽؤرتاء لؤـ صٌٓيؤٛ ذـؤؽ ايبْجؤقر، و ٔؤ  

 اإلًٔؤؤؤؤٙن حلن يّنؤؤؤؤحف وحلن يؤؤؤؤذؿره  تحؤؤؤؤريؿ لؤؤؤؤٙ ؽيؤؤؤؤؾ، و ٓ  ذا ؽؤؤؤؤتح  ؤؤؤؤٙب  جؤؤؤؤر طؤؤؤؤىل

ًٕ ؽْؤؤؤؤذا ليّؤؤؤؤٙه حلٔؤؤؤؤف جيؤؤؤؤٚ طؤؤؤؤىل  ايبًؤؤؤؤُؿ ٕخٓؤؤؤؤف ايبًؤؤؤؤُؿ يبجؤؤؤؤرد حلٔؤؤؤؤف ارتَؤؤؤؤٚ خوؤؤؤؤ

ًٙ ؿؤؤؤؤ   ايبًؤؤؤؤُِع حلن يتْؤؤؤؤٙجروا، وحلن يتٍؤؤؤؤٙصيقا، وحلن يتؤؤؤؤدا روا، وحلٓ يَقٔؤؤؤؤقا  خقأؤؤؤؤ

  ـٓف.وصٌْؿ اهلل تٌٙرك وتيٙغ،  ذا اـذي حلردت حلن حلـٌٜ اـّىر 

 و يديـ اـديـ اـّنٓحٛ. لداخُٛ:

ييّؤؤؤل:  ذا لؤؤؤٙ حتٍؤؤؤؼ اـًؤؤؤرض لؤؤؤـ اـتٕديؤؤؤٚ لؤؤؤـ يٍؤؤؤرر حلن اـتٕديؤؤؤٚ ؾؤؤؤد  لداخُؤؤؤٛ:

 دنؾ؟

 ذا ضْر لـ اـرجؾ ايبْجقر اـتق ٛ واإلٔٙ ٛ، حلو طىل إؾؾ اطتذار طىل  اـمٓخ:

 لٙ ؽيؾ ـٓس ـّٙ حلؿثر لـ ذـؽ.

دور ايبًؤؤؤؤؤُِع  ييّؤؤؤؤؤل:  ذا حلس اهلؤؤؤؤؤٙجر رؼؤؤؤؤؤؿ تق ؤؤؤؤؤٛ ايبْجؤؤؤؤؤقر ؽمؤؤؤؤؤق لداخُؤؤؤؤؤٛ:

 أخريـ ايبًُِع أخريـ ...

  يد حلن تٙب. اـمٓخ:

تؤؤؤٙب اـرجؤؤؤؾ ٔيؤؤؤؿ طؤؤؤـ خوئؤؤؤف، واهلؤؤؤٙجر لؤؤؤٙ زال طؤؤؤىل  جؤؤؤره ولنؤؤؤِؿ  لداخُؤؤؤٛ:

 طُٓف، ؽْؾ  ّٙك دور ـدصحٙب وإؾٙرب وإ ؾ.

ؿٕين حلؽْؿ لـ سٖاـؽ واهلل حلطُؤؿ حلٔؤف لؤٙ  ؤق دور أخؤريـ ـؤٓس  ٙـًّؤٌٛ  اـمٓخ:

 ـُْٙجر، حلي:  ؾ يٍُّٚ إلر ؽْٓجر اهلٙجر؟ ـُِْجقر  ؾ  ٙـًٌّٛ
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،  لداخُؤؤؤٛ: ؤؤؤ ٓ... ايبْجؤؤؤقر تؤؤؤٙب وحلٔؤؤؤٙب واطؤؤؤرتف  خوئؤؤؤف، وـَؤؤؤـ اهلؤؤؤٙجر ُلِقّ

ؽْؤؤؾ يؤؤرتك حلم.. تَؤؤقن ييّؤؤل  ؤؤؾ  ّؤؤٙك واجؤؤٚ طؤؤىل لؤؤـ ييِؤؤؾ هبؤؤذا إلؤؤر حلن ييؤؤقد 

 طىل اهلٙجر ويٌّْف ...

اـمؤؤؤٓخ  و ؤؤؤق ٓ ؤؤؤد لؤؤؤـ ذـؤؤؤؽ،... حللؤؤؤٙ ؾهؤؤؤٓٛ  ٔؤؤؤف ٔنؤؤؤٓحٛ، ؽٍؤؤؤد ٔنؤؤؤح هبؤؤؤٙ اـمؤؤؤٓخ:

اخلوٓؤؤؤؤٚ حلٔؤؤؤؤف اـؤؤؤؤديـ اـّنؤؤؤؤٓحٛ، وؿؤؤؤؤٙن  ؤؤؤؤذا تؤؤؤؤذؿ ًا  قجؤؤؤؤقب اـتّٙصؤؤؤؤح، ؽؤؤؤؤٗذا ؿؤؤؤؤٙن 

ايبْجؤؤؤقر ؾؤؤؤد تؤؤؤٙب وحلٔؤؤؤٙب، واسؤؤؤتِر اهلؤؤؤٙجر ل  جؤؤؤره  يؤؤؤٙه ؽْؤؤؤق فوؤؤؤئ، ٓ ٍٔؤؤؤقل 

ًٙ، ٓ تٍُّؤؤٚ اـٍهؤؤؤٓٛ  ٓ حلن  ًٙ نٌٔؤؤ ٔحؤؤـ أن  ٍُؤؤٚ اـؤؤدور ؿؤؤؤ  حليبحؤؤٜ ييّؤؤل: لٙزدؤؤؤ

 .هيجر اهلٙجر، ـَّف يٌّف  ٔف أتْك دورك أن

و ذا لٙ دؤٙول ايبْجؤقر... وا ّؤع و ؤالث، وحلخؤذ اهلؤٙجر طؤىل  جؤره  لداخُٛ:

  ؾ  ّٙك رء لوُقب لّف؟ ...

 طٌقًا ايبْجقر ؽيؾ لٙذا. اـمٓخ:

دٙول حلؿثؤر لؤـ لؤرة حلن يًؤُؿ طؤىل أخؤر ويتٍؤرب  ـٓؤف وأخؤر رؽؤض  لداخُٛ:

ا ّؤؤع وحلس  غ لتؤؤك  ٓىؤؤؾ  ؤؤٙول، ييّؤؤل: يًؤؤٍط اـؤؤدور  ِجؤؤرد حلٔؤؤف  ؤؤٙول لؤؤرة و

 و الث حلم يًتِر صقل اـيِر  ٙول ...

  ٓتَُؿ طـ ايبْجقر.  ٓكحل ق  اـمٓخ:

ايبْجؤؤقر دؤؤٙول لؤؤع اهلؤؤٙجر  ٔؤؤف ييّؤؤل: ينؤؤُح ذات اـٌؤؤع لؤؤرة حلخؤؤرى،  لداخُؤؤٛ:

ودؤؤٙول ليؤؤف لؤؤرة وا ّؤؤع و ؤؤالث، و ؤؤذاك لقؤؤ طؤؤىل لقؾٌؤؤف، ؽؤؤدور ايبْجؤؤقر أن 

  ٙول ... يَتٌل  ِحٙوـٛ  ٙـثّتع  ثال ٛ وٓ يىؾ صقل اـيِر

  ذا لش ليٍقل ييّل ... اـمٓخ:
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  ذا سٖايل؟ لداخُٛ:

ؿقيس، و يد حلن ووؤح سؤٖاـؽ ؽْؤق أتْؤك دوره وتٍُّؤٚ اـٍهؤٓٛ طؤىل  اـمٓخ:

اهلٙجر ؽَٓقن  ق ييّل ن ً  ل اهلجر، وـذـؽ ؾُّٙ:  ٔف يّنح ٕٔف ٓ جيؤٚ طؤىل 

ًٙ  ٓ  ذا ؿٙن  ّٙك ييّل: ايبًٕـٛ تٕخذ ؽرع  ٙين  ّؤٙك  ايبْجقر حلؿثر اٙ ذؿرتف نٌٔ

 دٍقق لٙـٓٛ لثالً، و ذا ايبْجقر ٓ يٖدي  ذه ااٍقق.

 ... لٙ تٙب  ق. لداخُٛ:

 لٙ تٙب. اـمٓخ:

 ؽٗذا لٙ تٙب وٓ حلٔٙب. لداخُٛ:

 وـذـؽ حلٜٔ لٙ تٍند  ذا،  ذًا أتْك اـدور. اـمٓخ:

... يتٌؤؤرع طؤؤـ  ؤؤذا اـًؤؤٖال سؤؤٖال نخؤؤر  ٔؤؤف ؾؤؤد يَؤؤقن اهلؤؤٙجر اآٍٍؤؤٛ  لداخُؤؤٛ:

 ن ييّؤؤل  ؤؤق لؤؤٙ ؾقؤؤ إلؤؤر طؤؤىل ًٌٔؤؤف، ييّؤؤل: طِِؤؤف  ذا حل ُؤؤف وحلوٓده لّيؤؤف لؤؤـ ؿؤؤ

 ااديٝ لع أخر لع حلوٓده ولٙ شٙ ف، ؿذـؽ ييّل أن ... 

 وؾد تٌع ـُجِٓع حلن اـرجؾ تٙب وحلٔٙب. اـمٓخ:

 ٔيؿ. لداخُٛ:

 ٌٔس اـَالم ٓ جيقز هلٖٓء حلن يًتِروا ل ذـؽ. اـمٓخ:

يبقؾؤػ دتؤك  ن ٌٔؤس اـٍهؤٓٛ  ؤع آ ّؤع، دتؤك ـؤق صٓؤٚ، أًؤحٙب ا لداخُٛ:

أخر ايبْجقر لٙت أخر ييّل: ... حلوٓده وحلهتف، طًُ   ٕن ؿؾ  ًٔٙن لَُؤػ 

  ذاتف، ييّل: ؽٓف ؾهٓٛ  ع اـمخنع آ ّع.
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 ييّل: تٍند حل ق  ٓك  ٔف ايبْجقر ـف حلوٓد  جروا، ... اـمٓخ:

 ...  ًٌٌف. لداخُٛ:

  جيقزأ ٕٔف ٓ تزر وزر حلخرى. ًٌٌف  ذا ٓ اـمٓخ:

واوؤؤؤح لؤؤؤـ حلدٙديؤؤؤٝ ؿثؤؤؤ ة  ؤؤؤدٔٙ دـٓؤؤؤؾ إدٙديؤؤؤٝ اـؤؤؤظ تٌؤؤؤٓح و ٓؤؤؤز  لداخُؤؤؤٛ:

 ـًُُِؿ اهلجر.

اهلجؤؤؤؤر واؾؤؤؤؤع  ؤؤؤؤع اـنؤؤؤؤحٙ ٛ ذاك اـثال ؤؤؤؤٛ اـؤؤؤؤذيـ خٌُؤؤؤؤقا دٓؤؤؤؤٝ  جؤؤؤؤروا  اـمؤؤؤؤٓخ:

.ًٙ   ًع يقل

 اـدـٓؾ ٔص اـٍرنن. لداخُٛ:

 ايبًؤؤُِع  مؤؤَؾ طؤؤٙم  ؤؤذا اـؤؤدـٓؾ ييّؤؤل طؤؤىل حلسؤؤٙس حلٔؤؤف يّوٌؤؤؼ طؤؤىل لداخُؤؤٛ:

ـٓؤؤؤؾ يقوؤؤؤح ـًُؤؤؤ أ ٕٔؤؤؤف  ؤؤؤذا ٓ  ٔؤؤؤف دـٓؤؤؤؾ لؤؤؤـ اـًؤؤؤ ء، ييّؤؤؤل: ؽٓؤؤؤف ؼؤؤؤ ه ؿؤؤؤ ن داو

 ...اـدـٓؾ

ؾقـؽ  ٔف ؽٓف ؼؤ  أيؤٛ  ؤذا ؿؤ  يٍؤقل، و ؤذا يٍؤع ؿثؤ ًا ليّؤٙ خٙصؤٛ  ٔؤف  اـمٓخ:

وراء ا؛ؤؤؤدر ؽٓؤؤؤف لؤؤؤٙ وراء اهلؤؤؤٙتػ ل ؼؤؤؤ   ؤؤؤذا ااؤؤؤديٝ، وحلٔؤؤؤٙ  ٍؤؤؤقل هلؤؤؤؿ ييّؤؤؤل لؤؤؤٙ 

ـَؤؤؤؿ ؽْٓؤؤؤٙ دؤؤؤديثع  ااؤؤؤديٝ حلٔؤؤؤٜ  ؤؤؤدك ؼؤؤؤ ه، وحلٔؤؤؤٙ لؤؤؤثالً ٓزم حلجٓؤؤؤٚحلطجٌؤؤؤؽ  ؤؤؤذا 

 ال ٛ  ذا ٓ يتنقر، ايبْؿ  ذا ؿٙن  ٌٜ ل اـػع جقاز اهلجؤر ل اـٍؤرنن اـَؤريؿ 

لؤؤؤٙ يًٌّؤؤؤل حلن يٍؤؤؤٙل دّٓؤؤؤذاك ؽٓؤؤؤف ؼؤؤؤ   ؤؤؤذا اـؤؤؤدـٓؾ يبؤؤؤٙذا؟ ٕٔؤؤؤف  ؤؤؤذا اـًؤؤؤٖال يمؤؤؤير 

ٓؤؤؤؾ نخؤؤؤر،  ؤؤؤذا تٌّٓؤؤؤف ااؤؤؤٙضيـ  ٕٔؤؤؤف  ؤؤؤذا اـؤؤؤدـٓؾ ؼؤؤؤ  ؿؤؤؤٙل، وـؤؤؤذـؽ ٔحؤؤؤـ  ؤؤؤدٔٙ دـ

جؤؤؤٌٙٔل لٙـؤؤؤؤف طالؾؤؤؤؤٛ  ٙيبقوؤؤؤقع ؽٍؤؤؤؤط ـُتؤؤؤؤذؿ   ٗدًؤؤؤٙن اـًؤؤؤؤٖال، ودًؤؤؤؤـ اـًؤؤؤؤٖال 

 جؤؤر ًٔؤؤٙءه  ¢ٔنؤؤػ اـيُؤؤؿ ؿؤؤ  يٍؤؤٙل ؾؤؤديً ،  يؤؤد  ؤؤذا حلؾؤؤقل: ـٍؤؤد  ٌؤؤٜ حلن اـٌّؤؤل 
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شْرًا، وحلٔٙ حلخمك لٙ حلخمك حلٔؤف يؤٕيت سؤٖال لؤـ صؤرف  ؤٙين  ٔؤف ؿؤ ن ؽٓؤف ؼؤ   ؤذا 

 ٛ  ًّٙء اـرسقل، ٓ، ٔحـ  دٔٙ ٔمقف...ااديٝأ ٕٔف  ذا ااديٝ ـف طالؾ

واسِع ا؛قاب أن: ايبٍنقد لـ اهلجر إول ايبّنؤقص طُٓؤف ل اـٍؤرنن، 

وايبٍنؤؤؤؤقد لؤؤؤؤـ اهلجؤؤؤؤر اـثؤؤؤؤٙين ايبّنؤؤؤؤقص ل إدٙديؤؤؤؤٝ اـٌّقيؤؤؤؤٛ سؤؤؤؤٖال .؟.. ل 

 إذ ٙن،  ؾ  ق حللر تيٌدي محض ؼ  ليٍقل ايبيّك، حلم  ق ليٍقل ايبيّك؟

 .ليٍقل ايبيّك لداخُٛ:

ليٍقل ايبيّك،  ذًا:  ذا جٙء ٔص ودَِف ليٍقل ايبيّك لٙ  ق تيٌدي  اـمٓخ:

دّٓئؤؤذ ٍٔؤؤػ طّؤؤد  ؤؤذا اـؤؤّص وٓ ٔتيؤؤداه وٓ يقجؤؤد ؼؤؤ ه، ؽؤؤّحـ أن حللؤؤٙم ٔنؤؤع، 

يبٙذا اـرسقل طُٓف اـًالم حللر حلصؤحٙ ف اـَؤرام  ؤٕن يٍؤٙصيقا اـثال ؤٛ اـؤذيـ خٌُؤقا؟ 

ًٙ، يبٙذا اـرسقل  جر  ًٙ، دّٓئذ ٍٔقل: يبٙذا  جر ٓ شؽ ا؛قاب تٕديٌ ًٔٙءه؟ تٕديٌ

زيد طِؤرًا  ذا ؿؤٙن طؤىل ٌٔؤس اـؤقت ة ؽٌَٓٓؤف دـٓؤؾ اـٍؤرنن واـًؤّٛ اـنؤحٓحٛ، ـَؤـ 

اـٌؤؤرق  ؤؤال شؤؤؽ واوؤؤح جؤؤدًا  ٔؤؤف ـؤؤٓس  جؤؤر حلو لؤؤٙ ٔؤؤذ ٚ  يٓؤؤدًا  َؤؤؿ، ـؤؤٓس  جؤؤر 

إـٌؤؤؤٙين ـزيؤؤؤد و َؤؤؤر وطِؤؤؤر ؿْجؤؤؤر حلوـئؤؤؤؽ اـّؤؤؤٙس اـنؤؤؤحٙ ٛ اـؤؤؤذيـ حللؤؤؤروا لٌؤؤؤٙذة 

ئؤؤؽ اـؤؤذيـ خٌُؤؤقا، و ؤؤٕٙوغ وحلوغ ـؤؤٓس ؿْجؤؤر اـرسؤؤقل ـًّؤؤٙلف ٕٔؤؤف  ٍِٙصيؤؤٛ حلوـ

.ًٙ  لينقم، ـَـ ايبْؿ حلن يَقن  ذا اهلٙجر و ق إـٌٙين هيجر تٕديٌ

ًٙ يبؤؤؤـ؟ ـُِْجؤؤؤقر، ؽّْؤؤؤٙ  ن حلصؤؤؤٙب ل ذـؤؤؤؽ ؽْؤؤؤق لؤؤؤٕجقر  اـمؤؤؤٓخ: هيجؤؤؤر تٕديٌؤؤؤ

وؾدوتؤؤف اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ، و ن حلخوؤؤٕ وؿؤؤٙن  ّؤؤٙك  ؤؤٙل ٕدؤؤد حلن يؤؤدل  طؤؤىل وجؤؤف 

 حل دى  يل طٓقس ؟ ٍٔقل: يٙ حل ٙ  الل ردؿ اهلل الرءاً وٕ ؽّحـ ٔردٚ  ذـؽ واخل

طؤؤظ  ّؤؤٙ  ّؤؤٙ  ٓؤؤذؿرٔٙ  حؤؤديٝ و ؤؤق: حلن طٌؤؤد اهلل  ؤؤـ طِؤؤر اخلوؤؤٙب  :... اـمؤؤٓخ
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ًٙ طؤؤؤـ اـٌّؤؤؤل  ًٙ دؤؤؤديث حلٔؤؤؤف ؾؤؤؤٙل: حللؤؤؤذٔقا ـًُّؤؤؤٙء ـُخؤؤؤروج  غ ايبًؤؤؤٙجد  ¢روى يقلؤؤؤ

روج، ؾؤؤٙل اـقاـؤؤد ـقـؤؤده: حلؾؤؤقل  ٙـُٓؤؤؾ، ؽٍؤؤٙل حلدؤؤد حلوٓده: واهلل ٓ ًٔؤؤِح هلؤؤـ  ؤؤٙخل

ـؽ ؾٙل رسقل اهلل ؿذا وؿذا، وتٍقل: ٓ حلؽيؾ، واهلل لؤٙ ؿُِتؤؽ حل ؤدًا، حلٔؤٙ  ٍؤقل ـؤؽ 

ؾؤؤٙل رسؤؤقل اهلل، وحلٔؤؤٜ  تٍؤؤقل طَؤؤس لؤؤٙ ؾؤؤٙل رسؤؤقل اهلل، واهلل ٓ حلؿُِؤؤؽ حل ؤؤدًا، ولؤؤٙ 

ؿُِؤؤؤؤف دتؤؤؤؤك لؤؤؤؤٙت، وااؤؤؤؤديٝ ... حلسؤؤؤؤِع ... وااؤؤؤؤديٝ ل صؤؤؤؤحٓح لًؤؤؤؤُؿ، شؤؤؤؤق 

 ل ...  ّنقر ؾند ا ـ طِر

 تٕديٌف. لداخُٛ:

 تٕديٌف. اـمٓخ:

 ؽٓف دديٝ نخر لـ طّدي يٙ حلستٙذ. لداخُٛ:

  ٙت  ّمقف،  س  ن شٙء اهلل يَقن دديثؽ لثؾ دديثف ؾقي. اـمٓخ:

وادؤؤؤد لؤؤؤـ اـنؤؤؤحٙ ٛ بؤؤؤذف  ٓتنؤؤؤٓد  ٙخلؤؤؤذف طٌؤؤؤد اهلل  ؤؤؤـ ...  ؤؤؤٙؾل  لداخُؤؤؤٛ:

 ؤؤك طؤؤـ  ¢قل شؤؤٙ د وادؤؤد صؤؤحٙس نخؤؤر ٓ حلذؿؤؤر أن حلسؤؤ ء، ؾؤؤٙل ـؤؤف:  ن اـرسؤؤ

 اخلذف اـظ  ق ...  ذا  ٙـىرف ... ييّل، ؽقجدوه ...

 ٔيؿ، ٔيؿ. اـمٓخ:

ؽنؤؤٙر لؤؤرة حلخؤؤرى ؽقجؤؤد  ؤؤذا اـنؤؤحٙس اـؤؤظ  ٕٓخؤؤذه  ٓيِؤؤؾ طُِتؤؤف،  لداخُؤؤٛ:

ؽٍٙل ـف: حلٔٙ ؾُٜ ـؽ: اـرسقل طُٓف اـًالم  ك وحلٜٔ ٓ تزال تنٓد هبذا ... ؾٙل: 

  ين ٓ حلؿُِؽ حل دًا.

 ٔيؿ. اـمٓخ:
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طٌٙرتؤؤؤف دتؤؤؤك حلسؤؤؤتٙذ  ٍٓؤؤؤقل: واهلل ٓ يىُّؤؤؤل سؤؤؤٍػ ليؤؤؤؽ، ؿٓؤؤؤػ  ؤؤؤدٔٙ  ٛ:لداخُؤؤؤ

 اـذي  ك حلؿثر لـ  ال ٛ حليٙم. ¢ٔجِع  ذا اـيِؾ  حديٝ رسقل اهلل 

سؤؤٙمحؽ اهلل، سؤؤٙمحؽ اهلل يؤؤٙ دٌٌٓؤؤل ٔحؤؤـ  ٍّؤؤقل: اهلجؤؤر ايبحؤؤرم  ؤؤق  اـمؤؤٓخ:

 اهلجر اـدٔٓقي إلرواء ؼُٓؾ اـٌّس وؤد حليؤش؟  ؤذا اخلنؤؿ، حللؤٙ اهلجؤر ايبػؤوع

 ؽْق ـًٙيٛ تر قيٛ، ؽٙٔن سٖاـف ؼ  وارد.

صٓؤؤؤٚ تر ٓؤؤؤٛ طٌؤؤؤد اهلل  ؤؤؤـ طِؤؤؤر وـؤؤؤده ييّؤؤؤل:  تيتٍؤؤؤد  ن طٌؤؤؤد اهلل ، واـؤؤؤده  لداخُؤؤؤٛ:

ايبرس ٓ ّف، ايبرس ٓ ّف، ا ّف  تيتٍد  ٔف ييّل صحٙس لـ صحٙ ٛ رسقل اهلل، لٙ 

 ييّل: ارتدع وجيُف  ٔف خالص ا ّف...

حلخؤرى، ٔحؤـ  ؤدٔٙ ٔيؤرف طٌؤد اهلل  ؤـ طِؤر  ذه ؾهٓٛ حلخرى، ذه ؾهؤٓٛ  اـمٓخ:

ًٙ طؤؤؤىل لقؾٌؤؤؤف اخلؤؤؤٙصئ  ؤؤؤٙه دؤؤؤديٝ  يبؤؤؤٙذا  جؤؤؤر ا ّؤؤؤف، ولؤؤؤٙ ؿُِؤؤؤف دتؤؤؤك لؤؤؤٙت تٕديٌؤؤؤ

اـرسقل طُٓف اـًالم، حللٙ ؾهؤٓٛ تؤٙب وٓ لؤٙ تؤٙب،  ؤذه لؤٙ هتِّؤٙ ٔحؤـ  ٙيبقوؤقع، 

ٓ أحؤـ  ِّْٓؤؤٙ ٔيؤؤرف يبؤؤٙذا  جؤؤر طٌؤؤد اهلل ا ّؤؤف،  ؤؤؾ  ؤؤق ييّؤؤل إلرواء ؼؤؤٓظ ًٌٔؤؤف، و

ًٙ اديٝ ٌٔٓف وأتنٙرًا اديٝ ٌٔٓف؟  ق  ذا  ال شؽ، ؽٗذًا:  ذا  ؤق اـٌؤرق، أتٍٙل

وحلن اهلجؤؤر ايبػؤؤوع واهلجؤؤر ؼؤؤ  ايبػؤؤوع، ييّؤؤل: ا ّؤؤع  ٓتخٙصؤؤِقا  يهؤؤْؿ لؤؤع 

 يؤؤض  ؤؤق  ؤؤذا ؿثؤؤ ًا لؤؤٙ يٍؤؤع ٕلؤؤر دٔٓؤؤقي، ؽَؤؤ  ؾُّؤؤٙ ل ذح ااؤؤديٝ واـتيُٓؤؤؼ 

ديـ؟ خؤؤؤؤ  ؿ اـؤؤؤؤذي يٌؤؤؤؤدحل حلخؤؤؤؤٙه طُٓؤؤؤؤف ض ّؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤثالً   ؤؤؤؤؿ يتْؤؤؤؤٙجروا  ال ؤؤؤؤٛ حليؤؤؤؤٙم و يؤؤؤؤ

 ًٙ ًٙ ؿؤ  ؾُّؤٙ حليهؤ  ٙـًالم، ٕٔف لٙ ؽٓف  ّٙ  جر هلل، اهلجر هلل  ًٓتِر  ٓ  ذا ضْر جُٓؤ

ل  ٙم ااديٝ اـًٙ ؼ،  ٔف ايبْجقر تٙب وحلٔٙب  غ اهلل، لثالً:  ًٔؤٙن ٓ ينؤظ 

ؽْجؤؤؤؤره حلخؤؤؤؤقه حلو صؤؤؤؤديٍف حلو دٌٌٓؤؤؤؤف  غ نخؤؤؤؤره، و ؤؤؤؤع ـؤؤؤؤف سؤؤؤؤٌٚ اهلجؤؤؤؤر لؤؤؤؤٙ خال ؤؤؤؤٙ 

ٛ،ٕٔؽ حلٔؤؤٜ لؤؤٙ  تنؤؤظ، ضؤؤؾ لؤؤدة صقيُؤؤٛ ؾنؤؤ ة و ؤؤدحل اـرجؤؤؾ ينؤؤظ هلل طؤؤز ليِٓؤؤ
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 اهلجر و َذا. ذاوجؾ، راح اـًٌٚ  ٍل ايبربر هل

 (00: 21: 20/ 154)اهلدى والنور 
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 باب وٍْ

ـق ؿٙن يٙ شٓخ ييّل: رجؾ لـ اـيقام ينظ، ـَّف ل صٌتف حلٍٔؤر لؤـ  لداخُٛ:

نؾ  ّٓؽ و ّٓف ٍٔٙش ليع ؿٙن  ق  يُٚ، ؽِـ ييّل: ييرؽف يتيٚ،  ذا اـرجؾ د

ًٙ لًؤؤٕـٛ طٙديؤؤٛ، ؽٌيؤؤد حلن أتْؤؤؤٜ  ًٙ ؽٍْٓؤؤ ايبخوؤؤئ ؽٓؤؤف أتقؤؤ ـًؤؤ  ااؤؤؼ، ـؤؤٓس ٍٔٙشؤؤ

ايبّٙؾمؤؤؤٛ تٍُؤؤؤٙه ل اـوريؤؤؤؼ تٍؤؤؤقل: اـًؤؤؤالم طُؤؤؤَٓؿ ؽؤؤؤال يؤؤؤرد اـًؤؤؤالم، ؽٕٔؤؤؤٜ ؾويؤؤؤٜ 

اـًالم، وؽرح ؾٌُؽ  ٕٔف   يرد اـًالمأ ٕٔؽ رحليٜ ل ذـؽ ؿٌٙيؤٛ لؤـ ذه، ؽْؤؾ 

 لػوع، حلم حلٔف جيٚ حلن حلرى حلين حلسُؿ طُٓف ؿُ  حلـٍٙه؟  ذا اـيِؾ

 ن سؤُِٜ طُٓؤف ؿُؤ  ـٍٓتؤف ؽؤؤذـؽ  ؤق إؽهؤؾ، و ن حلطروؤٜ طّؤف ؽْؤؤق  اـمؤٓخ:

 جٙلز.

 جزاك اهلل خ . لداخُٛ:

 (00:  34: 58/  192) اهلدى والنور / 
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 باب وٍْ

جؤؤؤؤزاك اهلل خؤؤؤؤ .. سؤؤؤؤٖال يؤؤؤؤٙ شؤؤؤؤٓخ.. و ّؤؤؤؤٙك طّؤؤؤؤدٔٙ ل اـَقيؤؤؤؤٜ  ؤؤؤؤع  لداخُؤؤؤؤٛ:

 ِقطٛ اـمٌٙب لًُؿ لُتزم  د اـٌيض ٓ يرتٙح ـمخؤريـ، ؽؤ  ٕٔخؤذ طُٓؤف ل 

ًٙ ٌٔزؤؤ ٓ توِؤؤئـ ؽٓؤؤف، و ذا  ديّؤؤف  فؤؤء، ـَؤؤـ يٍؤؤقل حلٔؤؤٙ لؤؤٙ حلرتؤؤٙح ـؤؤف ييّؤؤل شخنؤؤٓ

: ؼّٓؤؤٚ ¢حُلَٔؤؤر طُٓؤؤف حلو لؤؤٙ حلشؤؤٌف ذـؤؤؽ استمؤؤْد  حؤؤديٝ ودفؤؤ طّؤؤدلٙ ؾؤؤٙل اـٌّؤؤل 

ًٙ  غ اـٌّل  ؾٙل: ؼّٓؤٚ طّؤل  ¢رسقل وـَـ اـ ¢طّل وجْؽ، ؽقدف جٙء تٙلٌ

اـرجؤؤؾ جؤؤٙءه تٙلؤؤٚ، ؽًٓتمؤؤْدون  ¢وجْؤؤؽ، ؽّْؤؤٙ ؾؤؤٙـقا ااٙـؤؤٛ اـًٌّؤؤٓٛ اـرسؤؤقل 

.ًٙ  هبذا ااديٝ ييّل، ؽُق تزيدٔٙ  يهٙد

ًٙ ـَؤؤؤؤـ ل ٌٔؤؤؤؤس  اـمؤؤؤؤٓخ:  ؤؤؤؤذا استمؤؤؤؤْٙد ل ؼؤؤؤؤ  محُؤؤؤؤف،  ؤؤؤؤق صؤؤؤؤحٓح جؤؤؤؤٙء تٙلٌؤؤؤؤ

يِؤف اـرسقل طُٓف اـًالم دنؤة ٓ  حْٓؤٙ إيؤٙم وٓ اـزلؤٙن  ًؤٌٚ ؾتؤؾ ودفؤ ـ

محزة ؽ ذا ؽيؾ  ذا اـذي ٓ يرتٙح  ـٓف لع  ذا اـذي ٓ يرتٙح؟ اـذي ؽيُف ليف ٓ 

رء، وـذـؽ ؽْذا آستدٓل ل اـقاؾع يدـّٙ حلٔٙ ٔيؤٓش ل زلؤـ ؾؤد تز ؤٚ اـّؤٙس 

ٙل وـًٓؤؤقا  يُؤؤ ء ؽْؤذا آسؤؤتدٓل  زيؤؤؾ  ّْؤ ؽٓؤف ؾٌؤؤؾ حلن يتحقؤم، وتيؤؤٙيبقا و ؤؤؿ ج

ًٙ، جؤؤدًا ٕٔؤؤف ٓ يوؤؤٙ ؼ ااٙد ؤؤٛ،  ؤؤٚ  ًٙ وطؤؤدوأ ًٙ يبًؤؤُؿ ضُؤؤً  و ًٓؤؤ ًٙ ؾتؤؤؾ حلخؤؤ حلن  ًٔؤؤٙٔ

ًٙ، وضْر لـ لّوٍُف ل دٓٙتف حلٔف تٙلٚ ؽيالً، ـَـ ؾؤٙل ـؤف ؼّٓؤٚ طّؤل  وجٙء  ـٓف تٙلٌ

وجْؽ،  ذا ـٓس ؿؤذاك ٕن  ؤذا ؾتؤؾ حلخؤٙه ضُؤً ، ؽؤال يريؤد حلن يتيَؤر صؤٌق دٓٙتؤف 

وجؾ حلن يٌٍّْؤٙ ل ل ر يٛ وجف ؾٙتؾ حلخٓف لثالً، وايبًٕـٛ  تُػ ؤًٕل اهلل طز 
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 اـديـ وييُِّٙ اـتٕويؾ.

 ييّل  ؾ  ق ن ؿ  ذـؽ يٙ شٓخ؟ لداخُٛ:

  ال شؽ ٕن  ذا لـ اـتدا ر، واـتٍٙصع. اـمٓخ:

 ـٓس لـ اهلقى؟ لداخُٛ:

  ق  الشؽ اتٌٙع اهلقى. اـمٓخ:

 (00: 11: 51/ 237) اهلدى والنور / 
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 أقطاً اهلجس

 جؤؤؤر ايبًؤؤؤُؿ ٕخٓؤؤؤف ايبًؤؤؤُؿ ل اهلجؤؤؤر ل اإلسؤؤؤالم  جؤؤؤران، اهلجؤؤؤر  اـمؤؤؤٓخ:

 ذع اهلل طىل ٔقطع:

إول: حلن هيجره ٕلر دٔٓقي محض، وـٓس لـ ايبْؿ حلن يَقن  ذا إلؤر ل 

اـدٔٓقي ايبٙدي، حلو ذوؾل ليّقي،  ٔ   ق دٔٓؤقي محؤض، ؽْؤذا اهلجؤر محؤرم ل 

 اإلسؤؤالم، يؤؤرخص ل لثُؤؤف  ال ؤؤٛ حليؤؤٙم ؽٍؤؤط، ؽؤؤٗذا اسؤؤتِر وزاد طؤؤىل اـثال ؤؤٛ إيؤؤٙم،

ًٙ، وذـؽ ؾقـف طُٓف اـنالة واـًؤالم:  ٓ  ؤؾ ـرجؤؾ لًؤُؿ حلن هيجؤر »ؽَٓقن درال

حلخٙه ؽقق  الث، يُتٍٓٙن ؽٓد ر  ؤذا طؤـ  ؤذا، و ؤذا طؤـ  ؤذا، وخ مهؤٙ اـؤذي يٌؤدحل 

 .شحلخٙه  ٙـًالم

)ؽقق  الث( حلي:  ال ؤٛ حليؤٙم، ليّؤٙه جيؤقز  ال ؤٛ حليؤٙم  ؤذه رخنؤٛ لؤـ اهلل تٌؤٙرك 

ـ  ؤؤؤٙب تٌمؤؤؤٓش اخلُؤؤؤؼأ ٕن اإلًٔؤؤؤٙن وؤؤؤٓؼ اخلُؤؤؤؼ، وتيؤؤؤٙغ ـيٌؤؤؤٙده ايبؤؤؤٖلّع، لؤؤؤ

ؽؤؤ وي ؼُُٓؤؤف ل لٍٙصيؤؤٛ حلخؤؤقه ايبًؤؤُؿ يؤؤقم، يؤؤقلع،  ال ؤؤٛ حليؤؤٙم، لؤؤٙ زاد طؤؤىل ذـؤؤؽ 

ؽْؤؤق دؤؤرام ٓ  ؤؤؾ، ـؤؤذـؽ وصؤؤػ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ؤؤذه ايبٍٙصيؤؤٛ  ٍقـؤؤف: ٓ 

  ؾ ـرجؾ لًُؿ حلن هيجر حلخٙه ؽقق  الث ـٓٙل حلو  ال ٛ حليٙم.

دد رايؤح ووادؤد جؤٙي، ؽٌؤدل حلن يٍُؤل حلدؤدمهٙ اـًؤالم طؤىل )يُتٍٓٙن( ييّل وا

 أخر، ويرده  ذا أخر.
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 )ؽٓيرض  ذا طـ  ذا، و ذا طـ  ذا( ييّل يتجٙ ؾ حلخٙه اـذي لر  ف. 

 ٓ  ؾ  ذا اـيِؾ  يد  ال ٛ حليٙم.

)وخ مهؤؤٙ اـؤؤذي يٌؤؤدحل حلخؤؤٙه  ٙـًؤؤالم(  ؤؤذه ا؛ُِؤؤٛ إخؤؤ ة لؤؤـ ااؤؤديٝ تيوّٓؤؤٙ 

 شٓئع ا ّع:

إول: حلن  ذا اهلجر ايبحرم يزول  ِجرد حلن يًُؿ طُٓف، و ذه سٓٙسٛ  اـفء

ذطٓٛ محٓدة جدًاأ ٕٔف لـ اـنيٚ تؤٕـٓػ اـٍُؤقب ايبتْؤٙجرة ايبتٌٙؼهؤٛ ؽجؤٕة، 

ـَؤؤـ اـمؤؤٙرع ااَؤؤٓؿ ؾؤؤدم ايبٌتؤؤٙح اـًؤؤْؾ، و ؤؤق حلٔؤؤف  ذا خٙصؤؤِٜ حلخؤؤٙك ل حللؤؤر 

ُٓؤؤؽ حلن تٍوؤؤع دٔٓؤؤقي، ول٘ؤؤ طؤؤىل ذـؤؤؽ ؽؤؤقق  ال ؤؤٛ حليؤؤٙم، ؽْؤؤذا دؤؤرام طُٓؤؤؽ، وط

ايبٍٙصيؤؤؤٛ، وحلن تٍوؤؤؤع ايبْؤؤؤٙجرة، وـؤؤؤٓس لؤؤؤـ اـيؤؤؤوري حلن تؤؤؤذ ٚ  غ  ٓتؤؤؤف،  ؤؤؤذا 

دًـ، و ذا بٓؾ، وحلن تيتذر  ـٓف، ـَـ  ذا  تؤٙج  غ  يؤ ن ؾؤقي جؤدًا، و ؤذا 

ؾُؤؤ  يقجؤؤد ل اـّؤؤٙس، ؽًؤؤْؾ اـمؤؤٙرع ااَؤؤٓؿ سؤؤٌٓؾ اخلؤؤالص لؤؤـ  ؤؤذه ايبْؤؤٙجرة 

رتؤف  ٙـًؤالم، اـًؤالم طُؤَٓؿ، ؽٍؤد ارتٌؤع وايبٍٙصيٛأ ٕٔؽ  ذا ـٍٓتف ل اـوريؤؼ  ٙد

ٓ شؤؤؽ حلن حلؽهؤؤُْ   شوخ مهؤؤٙ اـؤؤذي يٌؤؤدحل  ٙـًؤؤالم»اإل ؤؤؿ،  ؤؤذا يٖخؤؤذ لؤؤـ ؾقـؤؤف: 

 ذا اـؤذي ا تؤدحل اـًؤالم، ؽْؤذا اـؤذي ا تؤدحل اـًؤالم أتٍؤؾ لؤـ لردُؤٛ ارتَٙ ؤف ااؤرام 

 غ لردُٛ دخقـف ل صريؼ اإلسالم، ل لٖاخٙتف ٕخٓف ايبًُؿ، أخؤر  ؤال شؤؽ 

ًٙ لدا ر ولْٙجر ٕخٓف، أخر اـذي حلـٍل طُٓف اـًالم لؤـ إول... أخؤر   ق حليه

اـذي يرد اـًالم حل ؿ  ذا، ؤجٙ ذاك لـ اإل ؿ، وخ مهؤٙ اـؤذي يٌؤدحل  ٙـًؤالم، ؽؤٗذا 

زال   ؿ ايبْٙجرة وايبٍٙصيٛ  ٗـٍؤٙء اـًؤالم، ؽتَؤقن  ؤذه طؤٙدة اخلوؤقة إوغ ل 

ر ؤؤؤؤ   ٙيبنؤؤؤؤٙؽحٛ اـتؤؤؤؤل تيتؤؤؤؤرب لؤؤؤؤـ حلؾؤؤؤؤقى  اـتالؾؤؤؤؤل لؤؤؤؤرة حلخؤؤؤؤرى، وـؤؤؤؤق  ٙـًؤؤؤؤالم،  ؤؤؤؤؿ

إسٌٙب ل ٔٓؾ ايبًٌرة لـ اهلل تٌٙرك وتيؤٙغ، دٓؤٝ ؾؤٙل طُٓؤف اـنؤالة واـًؤالم: 



 كتاب اهلحر وحكنه ----------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

737 

لٙ لـ لًُِع يُتٍٓٙن ؽٓتنٙؽحٙن  ٓ حتٙتٜ طؤّْ  ذٔؤقهب  ؿؤ  يتحؤٙت اـؤقرق »

تيرؽؤؤؤقن اـمؤؤؤجر ل اخلريؤؤؤػ اـؤؤؤقرق ينؤؤؤٌر ويتًؤؤؤٙؾط،  شطؤؤؤـ اـمؤؤؤجر ل اخلريؤؤؤػ

 ًٙ ـؤؤؤف دٓؤؤؤّ  يتًؤؤؤٙؾط، ؿؤؤؤذـؽ تتًؤؤؤٙؾط ذٔؤؤؤقب ايبًؤؤؤُِع دؤؤؤع يُتٍٓؤؤؤٙن وتًؤؤؤِع صؤؤؤقت

 ويتنٙؽحٙن، تتًٙؾط طّْ  ذٔقهب ، ؿ  يتًٙؾط اـقرق طـ اـمجر ل اخلريػ.

  ذا  ذا ؿٜٙٔ ايبْٙجرة ل سٌٓؾ اـدٔٓٙ، سقاء ؿٙن لٙدة حلو ليّك.

 ًٙ ـؤف،  اـّقع اـثٙين لـ ايبْٙجرة وايبٍٙصيٛ حلن يٍٙصع ايبًُؿ حلخؤٙه ايبًؤُؿ تٕديٌؤ

ًٙ وتر ٓؤؤؤؤٛ، ؽْؤؤؤؤذا جيؤؤؤؤقز ل اإلسؤؤؤؤالم، هبؤؤؤؤذه اـّٓؤؤؤؤٛ ااًؤؤؤؤّٛ، وـؤؤؤؤٓس لؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤٙب  وتٌٕٔٓؤؤؤؤ

ًٙ، ولؤٙ يَؤقن ذـؤؽ  ٓ دٓؤّ   ًٙ، و ٔؤ  تٕديٌؤ ايبدا رة وايبٍٙصيٛ اـتل سٌؼ ذؿر ٙ نٌٔؤ

ًٙ يبينؤٓٛ هلل طؤز وجؤؾ ٓ يٌؤٙيل  ٙـّؤٙس، ٓ بؤش اهلل،  ًٙ ليُّؤ يَقن ايبٍؤٙصع لرتٌَؤ

ف حلخ لٖاخ ـف لنٙدق ـف، ؽٍٓٙصيف دّٓ  يراه ؾد خرج وٓ يًتحل لـ طٌٙد اهلل، وـ

 طـ ا؛ٙدة، و  يًتٍؿ طىل اـقاط ايبًتٍٓؿ.

و ؤؤؤذا دـُٓؤؤؤف ؾنؤؤؤٛ اـثال ؤؤؤٛ اـؤؤؤذيـ خٌُؤؤؤقا، ؾنؤؤؤٛ ؼؤؤؤزوة اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم ل 

تٌؤؤؤقك، و ُؤؤؤػ  يؤؤؤض اـنؤؤؤحٙ ٛ ولؤؤؤّْؿ ؿيؤؤؤٚ  ؤؤؤـ لٙـؤؤؤؽ   بؤؤؤرج ل اـًؤؤؤزو لؤؤؤع 

ق و يؤض اـنؤحٙ ٛ، ؽُؤ  رجؤع اـرسؤقل اـرسقل طُٓف اـًالم، و ٔؤ   ُؤػ طّؤف  ؤ

طُٓؤؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤؤالم لؤؤؤؤؤـ ؼؤؤؤؤؤزوة تٌؤؤؤؤؤقك، جؤؤؤؤؤٙء  ؤؤؤؤؤٖٓء وجؤؤؤؤؤٙء ؼؤؤؤؤؤ  ؿ لؤؤؤؤؤـ ايبتخٌُؤؤؤؤؤع لؤؤؤؤؤـ 

ايبّؤؤؤؤٙؽٍع، ؽَؤؤؤؤٙن ايبّؤؤؤؤٙؽٍقن ييتؤؤؤؤذرون  مؤؤؤؤتك ايبيؤؤؤؤٙذير اـَٙذ ؤؤؤؤٛ، واـرسؤؤؤؤقل طُٓؤؤؤؤف 

اـًؤؤالم يٌٍؤؤؾ طؤؤذر ؿ ويَؤؤؾ حللؤؤر ؿ  غ اهلل، حللؤؤٙ ؿيؤؤٚ  ؤؤـ لٙـؤؤؽ ؽنؤؤٙدق اـرسؤؤقل 

اؾع، ؾؤؤٙل ـؤؤف: واهلل يؤؤٙ رسؤؤقل اهللة لؤؤٙ س حلن حلؿؤؤذب طُٓؤؤؽأ طُٓؤؤف اـًؤؤالم وحلخؤؤربه  ؤؤٙـق

ٕين حلطُؿ  ّٔل  ن ؿذ ٜ طُٓؽ ؽًّٓجظ اـؤقدل ويَمؤػ اـَؤذب، حلٔؤٙ اشؤتًُٜ 

   ؿّٜ ؽٓؤف لؤـ ااؤرث واـؤزرع واـيؤع ؤحؤق ذـؤؽ، ؽؤٕلر اـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم 
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رت اـنحٙ ٛ  ٍِٙصيٛ  ٖٓء اـثال ٛ، ولّْؿ ؿيٚ  ـ لٙـؽ ريض اهلل طّف، واستِ

ايبٍٙصيؤؤؤٛ لؤؤؤدة صقيُؤؤؤٛ  ؤؤؤؿ حللؤؤؤر زوجؤؤؤٛ ؿيؤؤؤٚ  ؤؤؤـ لٙـؤؤؤؽ حلن  ؤؤؤرج لؤؤؤـ  ٓؤؤؤٜ ؿيؤؤؤٚ 

ًٙ، حللر اـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم اـنؤحٙ ٛ  وتذ ٚ  غ حل ُْٙ، ؽٌٍل ودٓدًا  ًع يقل

 ٕن ٓ بٙصٌق ؿ، ؽَٙن وادؤد لؤـ  ؤٖٓء اـثال ؤٛ يٍُؤك اـرجؤؾ ل اـوريؤؼ ويًؤُؿ 

سٌٓؾ تٕديٚ  ؤٖٓء ايبتخٌُؤع طُٓف ؽال يرد طُٓف اـًالم،  ذا ـٓس ؿذاك،  ذا ل 

،  ؿ ٔزـؤٜ اـتق ؤٛ لؤـ اهلل طؤىل رسؤقل ¢طـ ا؛ْٙد ل سٌٓؾ اهلل، ولع رسقل اهلل 

،  ؤٕن اهلل ؾؤؤد تؤؤٙب طؤؤىل  ؤؤٖٓء اـثال ؤٛ، ؽجؤؤٙء ؿيؤؤٚ  ؤؤـ لٙـؤؤؽ  غ رسؤؤقل اهلل ¢اهلل 

دٓؤؤّ   ػؤؤ لؤؤـ حلدؤؤد حلؾٙر ؤؤفأ  ٕٔؤؤف ؾؤؤد ٔؤؤزل ؽٓؤؤؽ اـتق ؤؤٛ لؤؤـ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ، ؽجؤؤٙء  ¢

رسؤقل طُٓؤؤف اـًؤالم، ؽٍؤؤٙم  ـٓؤف صُحؤؤٛ واسؤتٌٍُف و ّؤؤٕه  تق ؤٛ اهلل طُٓؤؤف، ودخؤؾ  غ اـ

 ؾنٛ صقيُٛ جدًا وؽْٓٙ طرب طىِٓٛ، و ل ل صحٓح اـٌخٙري.

اـمٙ د  ذه ايبٍٙصيٛ جٙلزة، و ل داخُؤٛ ل لٌؤدحل ااؤٚ ل اهلل، واـؤًٌض ل 

حلن  د اهلل، ـَـ  ذا اـفء لع إسػ اـٓقم حلصٌح ل خرب ؿٙن، ٔٙدرًا جدًا جدًا 

حلدؤؤؤدًا يٍؤؤؤٙصع ايبًؤؤؤُؿأ ٕٔؤؤؤف أحؤؤؤرف طؤؤؤـ اـوريؤؤؤؼ، ـَّؤؤؤف يٍٙصيؤؤؤف ـًؤؤؤٌٚ لؤؤؤٙدي لؤؤؤـ 

إسٌٙب اـتل سؤٌؼ اإلشؤٙرة  غ  يهؤْٙ،  ؤذا اـّؤقع لؤـ ايبْؤٙجرة هلل، ؽْؤق لؤٕجقر 

طُٓؤؤف صؤؤٙدٌف و ؤؤق ؼؤؤ  لؤؤٕ قم، و ؤؤذا اـؤؤذي ٔحؤؤـ اـٓؤؤقم  حٙجؤؤٛ  ـٓؤؤف، حللؤؤٙ ايبْؤؤٙجرة 

 ؤؤٛ حليؤؤٙم ؽٍؤؤط، ؽؤؤٗذا اسؤؤتِر ل ذـؤؤؽ ؽْؤؤق ـُؤؤدٔٓٙ ؽْؤؤذا دؤؤرام ٓ جيؤؤقز  ٓ  ٍِؤؤدار  ال

وخ مهؤؤؤٙ اـؤؤؤذي يٌؤؤؤدحل »دؤؤؤرام، وإلؤؤؤر ؿؤؤؤ  ؾؤؤؤٙل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم ل ااؤؤؤديٝ اـًؤؤؤٙ ؼ: 

  ذا  ق جقاب لٙ سٕـٜ،  ن شٙء اهلل. شحلخٙه  ٙـًالم

واـنؤُح  ؤؤع اـّؤؤٙس لؤـ خؤؤ  إطؤؤ ل، واـنؤؤُح  ؤع اـّؤؤٙس ٕمهٓتؤؤف  ٙإلسؤؤالم، 

ٛ  ٓؤّْؿ،  ؤذا حللؤر ضوري،  ؤس جيؤٚ حلجٙز اـرسقل حلن يَذب ل سٌٓؾ ايبنٙا
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حلن ييؤؤرف إسؤؤٌٙب اـدؾٍٓؤؤٛ دتؤؤك يؤؤتَِـ لؤؤـ ايبٍٙر ؤؤٛ واـتقؽٓؤؤؼ  ؤؤع وجْتؤؤل ٔىؤؤر 

 اـرجُع ايبتخٙصِع.

 : .. (  24. : 7/   95) اهلدى والنور /  
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 ِن. صخٗح أُ ِجس املبتدعٛ ال ٍٖبػ٘ 

ُٖ  ل يف ِرا الصواُ؟بََّطأُ 

  جر ايبٌتدطٛ ل  ذا اـزلٙن ٓ يوٌؼ؟اـًٙلؾ:  ؾ صحٓح لٙ ًِٔيف لـ حلن 

 ق يريد حلن يٍقل ٓ  ًـ حلن يوٌؼ،  ؾ صحٓح ٓ يوٌؼ  ق ٓ يوٌؤؼأ  اـمٓخ:

ٕن ايبٌتدطٛ واـًٌٙق واـٌجٙر  ؿ اـًٙـٌقن، ـَـ  ق يريد حلن يٍؤقل ٓ  ًؤـ حلن 

يوٌؤؤؤؼ، وؿؤؤؤٕن اـًؤؤؤٙلؾ ييّّٓؤؤؤل حلول لؤؤؤٙ ييّّٓؤؤؤل ؽؤؤؤٕؾقل ٔيؤؤؤؿ  ؤؤؤق ؿؤؤؤذـؽ ٓ  ًؤؤؤـ حلن 

ًٙ دٓؤؤّ  ض ؤؤٜ ايبثؤؤؾ اـمؤؤٙلل حلٔؤؤٜ لًؤؤَر وحلٔؤؤٙ يوٌؤؤؼ، وؾؤؤد ؾ ُؤؤٜ  ؤؤذا سادؤؤٛ نٌٔؤؤ

 لٌوؾ. ٔيؿ.

ـَـ لثالً  ذا وجدت  ٓئٛ، ؽٙـًٙـٚ ل  ذه اـٌٓئٛ لـ حل ؾ اـًّٛ لثالً،  لداخُٛ:

و ؤؤؤؿ وجؤؤؤدت  يؤؤؤض اـّقا ؤؤؤذ ا تؤؤؤدطقا ل ديؤؤؤـ اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ، ؽّْؤؤؤٙ  ؤؤؤؾ يوٌؤؤؤؼ حلم ٓ 

 يوٌؼ.

 .ٙ.. ل ا؛ طٛ ًٌْٔاـمٓخ:

ٌس  ذه اـٌٓئٛ اـتل يًقد ٙ حل ؾ ااؤؼ، وضْؤرت اـٌدطؤٛ ل  ؤذه ل ٔ لداخُٛ:

 ااٙـٛ لٙ ؾقـَؿ؟

جيٚ  ّٙ استي ل ااَِٛ، اـٌئٛ اـىٙ رة اـٍقيٛ  ؤؾ  ذا ؾٙصيؤٜ اـٌئؤٛ  اـمٓخ:

ايبّحرؽؤؤٛ طؤؤـ ا؛ طؤؤٛ، ييؤؤقد اـَؤؤالم اـًؤؤٙ ؼ،  ؤؤؾ ذـؤؤؽ يؤؤدؽع اـوٙلٌؤؤٛ ايبتًِؤؤَٛ 
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ٍٙصيع وايبْجقريـ لـ اـوٙلٌٛ  ٙاؼ حلم يي ٙ  ذا لـ جْتْؿ،  ؿ  ؾ يٌّع ايب

ايبّنقرة حلم يي ؿ،  ذا سٌؼ جقا ف ل ذـؽ، ييّؤل ٓ يًٌّؤل حلن ٕٔخؤذ لثؤؾ  ؤذه 

إلقر  ٙا س و ٙـيٙصٌؤٛ، و ٔؤ   ٙـرويؤٛ وإٔؤٙة وااَِؤٛ، ّٕٔؤٙ ٔحؤـ لؤثالً  ّؤٙ 

شؤؤذ وادؤؤد لؤؤـ  ؤؤٖٓء خؤؤٙـػ ا؛ طؤؤٛ،.. يؤؤٙ ؼؤؤ ة اهلل  ؤؤذا ؾؤؤٙصيقه، ٓ ترؽٍؤؤقا  ؤؤف، 

، حلرشؤؤؤدوه..  غ نخؤؤره، صؤؤؤٙدٌقه لؤؤؤدة، ؽؤؤٗذا يؤؤؤئس لّؤؤف حلوًٓ،  ؤؤؤؿ خفؤؤؤ حلن أنؤؤحقه

ًٙ، دّٓئؤذ يٍؤٙصع  ذا ؼُؤٚ طؤىل اـؤرحلي حلن ايبٍٙصيؤٛ  تني طدواه  غ زيد و َؤر  ٙٔٓؤ

  ل اـيالج، وؿ  يٍٙل نخر اـدواء اـَل.

حلٔؤؤٙ  نؤؤقرة طٙلؤؤٛ ٓ حلٔنؤؤح اـٓؤؤقم اسؤؤتي ل طؤؤالج ايبٍٙصيؤؤٛ حل ؤؤدًاأ ٕٔؤؤف ييؤؤ حلؿثؤؤر 

وحلؿؤؤؤؤرب دـٓؤؤؤؤؾ اـٌتّؤؤؤؤٛ اـٍٙلِؤؤؤؤٛ أن ل ااجؤؤؤؤٙز، ؿُْؤؤؤؤؿ  ِيْؤؤؤؤؿ دطؤؤؤؤقة  اؤؤؤؤٙ يٌّؤؤؤؤع،

ًٙ  لؤٙ ل اـًٓٙسؤٛ  ًٙ خٙصؤ اـتقدٓد ودطقة اـَتؤٙب واـًؤّٛ، ـَؤـ ٕن ـٌيهؤْؿ ٔمؤٙص

و لٙ ل  يض إؽَٙر اـتل ٓ تيرف لـ ؾٌؾ طـ حلدؤد لؤـ حل ؤؾ اـيُؤؿ، وؾؤد يَؤقن 

ًٙ، ؽؤؤال ٔتحِؤؤؾ حلي رء ًٔؤؤِيف لؤؤـ جديؤؤد و  خٙصؤؤٛ  ذا ؿؤؤٙن خوؤؤٕ وؾؤؤد يَؤؤقن صؤؤقا 

ًٙ ٔحٙر ف،  ذا خوٕ يٙ حلخل:  حللرًا َٔرًا ؽٓ  يٌدو ـّٙ  ٙدت اـرحلي، رحلس

ري  يلللاريقلللاي سمريالري صللل ري صللل 

 

 

 

ريوهللخري لل درييالل خريبللالريدخللست 

ٔحؤؤـ ٔتِّؤؤك اإلخؤؤقان ايبًؤؤُِع يَقٔؤؤقا ليّؤؤٙ ؽٍؤؤط طؤؤىل اـتقدٓؤؤد، دتؤؤك َٔؤؤقن  

خلالؽؤٙت يٌؤرق ليْؿ ولش راوٓع ليّٙ دتك ل اـيٍٓدة، ويٍقـقا  ن   ٙرة  ذه ا

اـنػ يٌرق ا؛ِع..  غ نخره،  ٖٓء اإلخقان اـذي أًٍؿ طّْؿ بٙطٛ حلو  ؿ 

أًٍؤؤِقا طؤؤـ بٙطؤؤٛ واهلل حلطُؤؤؿ،  ؤؤٖٓء ليّؤؤٙ طؤؤىل صؤؤقل اخلؤؤط ل اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ 

ولؤؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح، ـَؤؤؤؤـ جؤؤؤؤٙ وا  فؤؤؤؤء جديؤؤؤؤد ؽيؤؤؤؤالً  يهؤؤؤؤف خوؤؤؤؤٕ و يهؤؤؤؤف 

اـتحؤؤزب واـتينؤؤٚ، ؽٌٓؤؤّ  ؿّؤؤٙ صؤؤقاب، ؽُؤؤ ذا ّٔػؤؤ  ؤؤع  يهؤؤّٙ اـؤؤٌيض اـٌرؾؤؤٛ و
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ؿتُٛ سٔٙ ؿتُتع، صٙروا  ال ٛ، صٙروا... صٙروا هوريع..  غ نخره، اهلل حلؿرب، 

ولٙ ؽرق  ٓؤّْؿ رء يًؤتحؼ اـتٌريؤؼ، ـؤٓس  ّؤٙك خؤالف ل إلؤقر اـيىؤٙلؿ اـتؤل 

ًٙ حلن اـنؤؤؤحٙ ٛ  ٓ يَِؤؤؤـ حلن يتنؤؤؤقر حلن اـًؤؤؤٌُٓع بتٌُؤؤؤقن ؽْٓؤؤؤٙ، ٔحؤؤؤـ ٔيُؤؤؤؿ بٓيؤؤؤ

يؤض ايبًؤٙلؾ، ـَؤـ ايبؤّْٞ ؿؤٙن وادؤدًا، وـؤذـؽ ؽؤٗذا حلٔؤٜ تنؤقرت اختٌُقا ل  

حلن بٙطؤؤؤٛ لؤؤؤـ حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ وا؛ طؤؤؤٛ ولؤؤؤـ اـوٙلٌؤؤؤٛ ايبّنؤؤؤقرة شؤؤؤذ لؤؤؤّْؿ حلؽؤؤؤراد، 

ع يؤؤؤؤؤٙ حلخؤؤؤؤؤل، ؤحؤؤؤؤؤٙول حلن ٔحؤؤؤؤؤتٌظ هبؤؤؤؤؤؿ لؤؤؤؤؤع ا؛ طؤؤؤؤؤٛ، وٓ ُؤؤؤؤؤٕٔخؤؤؤؤؤذ ؿ  ؤؤؤؤؤٙـرؽؼ واـ

 رد  ٍٔٙصيْؿ وٓ  جر ؿ  ٓ  ذا خمّٓٙ لّْؿ خمٓٛ، و ذه ٓ تىْر ؽقرًا، ييّل

لؤؤٙ وادؤؤد رحلي ٔمؤؤز ؽٓؤؤف وذد طؤؤـ ا؛ طؤؤٛ،ٓ يًٌّؤؤل ؽؤؤقرًا حلن ٍٔٙصيؤؤف وحلن  جؤؤره، 

 و ٔ  ٔرتيٝ دتك ـيؾ اهلل طز وجؾ هيدي ؾٌُف حلو يتٌع ـّٙ حلن ترؿف  ق إوغ.

 (  01:  02:  02/ 664) اهلدى والنور/
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 وكاطعٛ املخالف ِٔجسٓ

 ؤٚ حلخؤقه ل اهلل ويَؤره هلل  يٙ شٓخ  ٙـًٌّٛ ـَُرا ٓٛ طىل اإلًٔؤٙن ٓ ؤد ان -

ٓ ـذاتف  ٙـًٌّٛ اوييول هلل ويِّع هلل اـَرا ٓٛ ايبٍنقد ان حلؿره اـمخص ـٌَره و

  ؟ال حلؿره ذاتفـ ذا ؿٙن لًُؿ وينظ لٙ  ل اـَرا ٓٛ ييّل حلن حلؿره لثالً ؽَره و

لؤؤؤؤٙ ل حلطتٍؤؤؤؤد أٌنؤؤؤؤٙل  ؤؤؤؤع إلؤؤؤؤريـ  ٓ  ذا وصؤؤؤؤؾ إلؤؤؤؤر ؿرا ٓؤؤؤؤٛ اـمؤؤؤؤخص  -

خؤؤؤٙـػ ـُػؤؤؤع  غ لٍٙصيتؤؤؤف ؽحّٓئؤؤؤذ ٓ جيؤؤؤقز ؿر ؤؤؤف  غ  ؤؤؤذا صؤؤؤٙدٚ اـيِؤؤؤؾ ايب

ااؤؤؤؤؤد، ييّؤؤؤؤؤل ايبٍٙصيؤؤؤؤؤٛ لؤؤؤؤؤٙ تَؤؤؤؤؤقن  ِجؤؤؤؤؤرد حلن ايبٍؤؤؤؤؤٙصع يٍؤؤؤؤؤع ل فٙـٌؤؤؤؤؤٛ ذطٓؤؤؤؤؤٛ 

ايبٍٙصيؤؤؤؤؤٛ ٓ تَؤؤؤؤؤؤقن  ِجؤؤؤؤؤرد حلن يٍؤؤؤؤؤؤع ايبٍؤؤؤؤؤؤٙصع ل فٙـٌؤؤؤؤؤٛ ذطٓؤؤؤؤؤؤٛ، و ٓ حلصؤؤؤؤؤؤٌح 

ايبجتِؤؤؤع اإلسؤؤؤاللل ؿُؤؤؤف لٌَؤؤؤؽ اـيؤؤؤرى ٕٔؤؤؤف ٓ بُؤؤؤق  ًٔؤؤؤٙن لّؤؤؤٙ ل رء يَؤؤؤره 

ّؤؤف  ًؤؤض اـّىؤؤر أؤؤف  ؤؤذه اـَرا ؤؤٛ ل دؤؤؼ لّٙسؤؤٚ، و ٔؤؤ  ٔحؤؤـ ٔؤؤتَُؿ أن أخؤؤر ل

دتك وـق ؿٙن ل دؼ ؽ   ٙـؽ  ذا ؿٜٙٔ ل  ٙصؾ ٓ بُق لّٙ حلدؤد  ٓ وؽٓؤف رء 

اٙ يَر ف أخر، ؽّْٙ ٓ ترد ايبٍٙصيٛ لـ حلجؾ  ذه اـَرا ٛ، ـَـ ٓ ٔتنقر حلّٔٙ 

ر لّؤف وٓ َٔؤره ايبنؤدر اـؤذي َٔره لـ  ذا اإلًٔٙن  ذا اـيِؾ اـًٓئ اـؤذي ينؤد

صدر لّف ؽْذان حللؤران ٓ يَِؤـ ؽؤؽ حلدؤدمهٙ طؤـ أخؤر، وـَّؤل حلؾؤقل حلّٔؤٙ يًٌّؤل 

حلن ٓ ًٔؤؤؤؤتُزم ؿرا ؤؤؤؤٛ اـمؤؤؤؤخص  ٙـيِؤؤؤؤؾ ايبَؤؤؤؤروه حلن تؤؤؤؤٖدي  ّؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤذه اـَرا ؤؤؤؤٛ  غ 

لٍٙصيتؤف، واوؤؤح، و ؤؤذه ايبٍٙصيؤؤٛ  ؤؤال شؤؤؽ  ؤؤل وسؤؤُٓٛ تر قيؤؤٛ ل اإلسؤؤالم وـَؤؤـ 

ًٙ يالدؤؤظ ل حلوًٓ ٓ توٌؤؤؼ  ٓ ل شؤؤخ ص ليؤؤع طِؤؤؾ حللؤؤرًا يَؤؤره ؼؤؤ  ليْؤؤقد و ٙٔٓؤؤ
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تر ٓؤٛ  ؤذا اإلًٔؤٙن و طٙدتؤف –ذـؽ  ؾ ايبٍٙصيؤٛ حتٍؤؼ اـًٙيؤٛ ايبّمؤقدة لّْؤٙ و ؤق 

ء اـقؤؤاط ؽؤؤٗذا ؿٙٔؤؤٜ ايبٍٙصيؤؤٛ حتٍٍؤؤٜ  ؤؤذه اـًٙيؤؤٛ ؽًٌّٓؤؤل دّٓئؤؤذ اإلتٓؤؤٙن  غ سؤؤقا

 هبٙ و ٓ ؽال.

لٍٙصيؤؤٛ شؤؤخص لؤؤثالً تؤؤٙرك  ؿثؤؤ  لؤؤـ  خقأّؤؤٙ ايبُتؤؤزلع دالؤؤً   ٓدٔؤؤدٔقا دؤؤقل -

صالة حلو لثالً ؼمٙش حلو ٔ م حلو يٕيت  يض لـ ايبَّرات ايبيروؽٛ ؽٕٓيت اـًٖال 

 ؾ ٍٔٙصيف، وؾد يَقن  ذا اـذي يراد لٍٙصيتف لـ إؾٙرب  ؾ لؤـ ذوي إردؤٙم 

ؽؤؤّحـ ٌُٔؤؤٜ ٔىؤؤر اـًؤؤٙلُع  غ  ؤؤذه اـٍٙطؤؤدة  ؤؤؾ حلٔؤؤٜ تمؤؤير  ٕٔؤؤؽ  ذا ؾٙصيؤؤٜ  ؤؤذا 

ًٙ شؤؤٕٓده حلم سؤؤَٓقن لقؾٌؤؤؤف ؿؤؤاـؤؤذي يٌيؤؤؾ ويٌيؤؤؾ سؤؤٌٓ ن ذاك اـرجؤؤؤؾ   حلؾؤؤقل حلدٓٙٔؤؤ

ًٙ ـيٌؤؤؤٙدة ر ؤؤف  ؤؤؿ تؤؤٙب ؽؤؤٓ  يٌؤؤدو وطؤؤزم طؤؤؤىل حلن  ًٙ طؤؤىل ًٌٔؤؤف تٙرؿؤؤ اـؤؤذي ؿؤؤٙن لنؤؤؽ

ينؤؤظ حلول صؤؤالة دخؤؤؾ ايبًؤؤجد ذ ؤؤٚ  غ ايبًؤؤجد و ذا ايبًؤؤجد لًؤؤَر ؽٍؤؤٙل: 

، حلٜٔ لًَر وحلٔٙ لٌوؾ، ؽٗذا ؿٙن  ذا اـذي يراد لٍٙصيتف لش لٌٙيل يبٍٙصيتؽ ـف

 يؤش اـٌٙلؤؤدة لؤؤـ ايبٍٙصيؤؤٛ دؤؤع ذاك  ؤؤؾ اـيَؤؤس  ؤؤق اـنؤؤقاب حلن تىؤؤؾ لقاصؤؤالً ـؤؤف 

ًٙ ـؤؤف لؤؤذؿرًا ـؤؤف ؿُؤؤ  سؤؤّحٜ ـؤؤؽ اـٌرصؤؤٛ، ؽؤؤٗذًا ايبٍٙصيؤؤٛ ـًٓؤؤٜ  ؤؤل ـًؤؤٌٚ  ٔٙصؤؤح

ييّؤؤل  ًؤؤٓط حلوًٓ  ؤؤؿ وـؤؤق ـًؤؤٌٚ يًؤؤتحؼ صؤؤٙدٌف ايبٍٙصيؤؤٛ جيؤؤٚ حلن ٔؤؤدرس ووؤؤع 

اـمؤديد حلن ايبجتِؤع ايبجتِع اـذي ٔحـ ٔيٓش ؽٓف، واٙ ٓ شؽ ؽٓؤف لؤع إسؤػ 

اـٓقم ٓ يًؤٙطد ايبًؤُِع اـؤذيـ يريؤدون حلن يٍؤٙصيقا ايبًؤُِع ٕن اـقاؾؤع سؤقف 

 ٓ يٌٙـقن هبذه ايبٍٙصيٛ 

 (00:  15: 13/   563) اهلدى والنور / 
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 حهي ِجس الػباب لمىطاجد اليت  

 س أئىتّا يف تطبٗل الطٍٛصَِّكُٖ

ًٙ  يض اـمٌٙب ل ايبًرب   ّٙك جؤرون ول  قـّدا وؼ  ٙ لؤـ اـٌُؤدان هيحليه

 بٙطٛ، وؾراءة اـٍرنن بٙطٛ. ¢ٌتدطٛ، لثاًل: اـنالة طىل رسقل اهلل ايبلًٙجد 

  ذا حلٜٔ تٍند حل ؿ هيجرون ايبًٙجد وـٓس هيٙجرون. اـمٓخ:

 .¢ٓ هيتِقن  ًّٛ اـرسقل  لداخُٛ:

 لثالً. اـمٓخ:

ٌقف وا؛ْؤؤؤؤر  ؤؤؤؤ لع وؿؤؤؤؤذـؽ ؾؤؤؤؤراءة اـٍؤؤؤؤرنن بٙطؤؤؤؤٛ،... تًؤؤؤؤقيٛ اـنؤؤؤؤ لداخُؤؤؤؤٛ:

 بٙطٛ وؼ  ذـؽ لـ اـٌتـ.

 ؤؤٖٓء إلِؤؤٛ اـؤؤذيـ  جؤؤرهتؿ ا؛ طؤؤٛ اـؤؤذيـ حلٔؤؤٜ تتحؤؤدث طؤؤّْؿ لؤؤـ  اـمؤؤٓخ:

 حلخوٙلْؿ حل ؿ ٓ يٍقلقن  ٙـًّـ حلؿذـؽ؟

 ٔيؿ. لداخُٛ:

ًٙ ـًُؤّٛ، حلي:  جؤر ايبًؤٙجد لؤـ حلجؤؾ تٍنؤ  حللِؤٛ  اـمٓخ:  ذا حللر ييترب فٙـٌ

 ؤؤذه ايبًؤؤٙجد ل توٌٓؤؤؼ إدَؤؤٙم اـػؤؤطٓٛ وطؤؤدم ا ؤؤت لْؿ  ٙـًؤؤّٛ ايبحِديؤؤٛ ٓ 

جيؤؤؤقز ـُحرينؤؤؤع طؤؤؤىل اتٌؤؤؤٙع اـًؤؤؤّٛ حلن هيجؤؤؤروا ايبًؤؤؤٙجد، اـُْؤؤؤؿ  ٓ  ذا  جؤؤؤروا 

لًجدًا ؽٓف لثؾ  ذه اـٌدع،  غ لًؤجد نخؤر ـؤٓس ؽٓؤف  دطؤٛ، حللؤٙ وحلن يَؤقن اهلجؤر 
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ًٙ ـَؾ ايبًٙجد، ؽ ْذا لثُف ؿِثؾ اـذي يٌّل ؾقًا ؿ  جٙء ل اـًٖال  جرًا لوٍُ

وهيؤؤدم لقؤؤاأ ٕن  ؾٙلؤؤٛ اـنؤؤالة حلو اـنؤؤُقات اخلِؤؤس لؤؤع بٙطؤؤٛ ايبًؤؤُِع ل 

ايبًٙجد ؽرض، وٓ جيقز ـًُُِؿ حلن ييرض حلو حلن هيِؾ اـٍٓؤٙم هبؤذا اـٌؤرض  ٓ 

ًٙ لـ حلجؾ حلن  يؤض  ًٙ حلن هيجر ايبًٙجد لوٍُ ـيذر ذطل، وـٓس لـ اـيذر  صالؾ

اإللٙم ًٌٔف بٙـػ اـًّٛ ل ؿث  حلو ل ؾُٓؾ،  ٓ لٙ ذؿرت ايبنُع وـق ؿٙن  ق 

ًٙ حلٔف  ذا ؿٙن يؤرتك ايبًؤجد اـؤذي  ؤق ؾريؤٚ لّؤف، ؽٓؤذ ٚ  غ لًؤجد نخؤرأ ٕٔؤف  نٌٔ

 خٙل طـ اـٌدطٛ، ؽْذا  ق اـيِؾ اـقاجٚ طىل اـذيـ يريدون اـتًِؽ  ٙـًّٛ.

د  ؤؤؤؤذا ذـؤؤؤؤؽ ٕن ايبًؤؤؤؤُؿ ل  ؤؤؤؤذا اـزلؤؤؤؤٙن ـؤؤؤؤق حلراد حلن يؤؤؤؤدؾؼ لؤؤؤؤع حللِؤؤؤؤٛ ايبًؤؤؤؤٙج

ًٙأ ٕٔؽ اـٓقم ؾُ   د لًجدًا ؾؤٙلً  طؤىل  اـتدؾٓؼ ـُزم لّف حلن ييتزل اـّٙس بٓي

اـًؤؤّٛ لؤؤـ بٓؤؤع اـّؤؤقادل،  ؤؤذا حللؤؤر لًؤؤتحٓؾأ ذـؤؤؽ ٕن ايبًؤؤٙجد ؿُْؤؤٙ حلو جُْؤؤٙ 

حلوًٓ تٌّك  ٕلقال ؼ  ٔىٌٓٛ، وتٌّك طىل ؿٌٓٓٙت فٙـٌٛ ـًُّٛ، ٓ تَٙد  د اـٓقم 

 ًٙ ًٙ لزخرؽؤؤؤ دتؤؤؤك لَؤؤؤٛ ودتؤؤؤك ايبديّؤؤؤٛ ؿؤؤؤ  تيُِؤؤؤقن، ؽؤؤؤٕيـ يؤؤؤذ ٚ لًؤؤؤجدًا  ٓ لزيّؤؤؤ

 ؤؤٖٓء  ذا ؿؤؤٙٔقا ٓ يريؤؤدون حلن ينؤؤُقا ل لًؤؤجد ؽٓؤؤف  دطؤؤٛ، ليّؤؤٙه حل ؤؤؿ سؤؤٓرتؿقن 

 بٙطٙت ايبًُِع ؿُْٙ، ويٌٍيقن ل زوايٙ  ٓقهتؿ وينُقن ؽْٓٙ.

و ّؤؤؤٙ يّوٌؤؤؤؼ طُؤؤؤْٓؿ حلدٙديؤؤؤٝ ؿثؤؤؤ ة ؽؤؤؤِٓـ خؤؤؤٙـػ ا؛ طؤؤؤٛ لؤؤؤٙت لٓتؤؤؤٛ جٙ ُٓؤؤؤٛ، 

ـ ؾد يدع لًؤجدًا  غ لًؤجد نخؤر حلؾؤؾ  دطؤٛ ٓ حلؾؤقل  ٔؤف ـؤٓس ؽّحـ ٔجد طذرًا يب

ؽٓف  دطٛ،  ذا ٓ وجقد ـؤف اـٓؤقم، ـَؤـ ؿؤ  ؾٓؤؾ ؾؤديً : دّٙٔٓؤؽ  يؤض اـػؤ حل ؤقن 

 لـ  يض.

ًٙ لّؤؤؤف حلو  يٓؤؤؤدًا لًؤؤؤجد تٍؤؤؤٙم ؽٓؤؤؤف  ؽؤؤؤٌيض ايبًؤؤؤٙجد يَِؤؤؤـ حلن جيؤؤؤد ايبًؤؤؤُؿ ؾريٌؤؤؤ

يُِؤؤؽ اـتقؤؤف اـنؤؤالة طؤؤىل اـًؤؤّٛ، ـَؤؤـ ؿُؤؤف ٍٔؤؤقش وؿُؤؤف زخؤؤٙرف، ـَؤؤـ  ؤؤذا ٓ 
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 ؽٓف.

سؤؤددوا »ؽٙيبًؤُؿ اـٓؤؤقم ؿؤؤ  ؾؤؤٙل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ل  يؤؤض إدٙديؤؤٝ اـنؤؤحٓحٛ: 

حللٙ حلن يوُٚ ايبًؤجد اـٌّؤقي اـؤذي ؿؤٙن ل زلؤـ اـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم،   شوؾٙر قا

ؽُؤـ جيؤؤده ل  ؤؤذا اـزلؤؤٙن، و ٙـتؤٙيل  ؤؤؾ ييتؤؤزل اـّؤؤٙس ل  ٓتؤف ويٍوؤؤع اـيالؾؤؤٛ  ّٓؤؤف 

حلصْر  الد اهلل، وؿ  جٙء ل ااؤديٝ اـنؤحٓح حلن و ع ايبًُِع ل حلؾدس ول 

خؤ  اـٌٍؤٙع ايبًؤٙجد، وذ »سئؾ طـ خ  اـٌٍٙع وطـ ذ اـٌٍٙع، ؽٍٙل:  ¢اـٌّل 

 .شاـٌٍٙع إسقاق

ؽؤؤؤٗذا ؿؤؤؤٙن ايبًؤؤؤُؿ يًٌؤؤؤك لًؤؤؤجدًا ـؤؤؤٓس ؽٓؤؤؤف حلي فٙـٌؤؤؤٛ ذطٓؤؤؤٛ، ليّؤؤؤك ذـؤؤؤؽ حلٔؤؤؤف 

اهلل طُٓؤؤف ونـؤؤف  سؤؤٓدع خؤؤ  اـٌٍؤؤٙع و ؤؤل ايبًؤؤٙجد، و ؤؤذا ٓ جيؤؤقزأ ٕن اـٌّؤؤل صؤؤىل

سؤؤؤؤُؿ ؿؤؤؤؤ  تيُِؤؤؤؤقن وٓ حلصٓؤؤؤؤؾ اـَؤؤؤؤالم ل  ؤؤؤؤذا دؤؤؤؤض وحلؿؤؤؤؤد اـنؤؤؤؤالة لؤؤؤؤع بٙطؤؤؤؤٛ 

ايبًؤؤُِع ل ايبًؤؤٙجد،  ؤؤؾ  ن اهلل طؤؤز وجؤؤؾ حللؤؤر  ؤؤذـؽ ل اـٍؤؤرنن اـَؤؤريؿ دٓؤؤّ  

اؿِِيعَ ﴿ؾٙل:  ر  َؿَٙة َواْرَؿُيقا َلَع ـا ز  الَة َونُتقا ـا ن  قا ـا ُِ  .[43]البقر :﴾َوحلَؾِٓ

يـ يتخٌُؤؤؤؤقن حلو هيجؤؤؤؤرون اـنؤؤؤؤالة ل ايبًؤؤؤؤٙجد، ؽْؤؤؤؤٖٓء وـؤؤؤؤذـؽ ؽْؤؤؤؤٖٓء اـؤؤؤؤذ

ـًٓؤؤقا طؤؤىل طُؤؤؿأ ٕ ؤؤؿ ـؤؤق ؿؤؤٙٔقا طؤؤىل طُؤؤؿ ـيرؽؤؤقا ؾٙطؤؤدة حلن ايبًؤؤُؿ  ذا وؾؤؤع  ؤؤع 

ذيـ اختٙر حلؾُْ  ذًا، ؽْؿ  لٙ حلن ينُقا ل  ذه ايبًٙجد اـتل ٓ يَُِقن ؽْٓٙ 

َّؤؤر  ٙـٓؤؤد وؾؤؤد  ٓ إلؤؤر  ؤؤٙيبيروف واـّْؤؤل طؤؤـ ايبَّؤؤر، ٓ يًؤؤتوٓيقن تًٓؤؤ ًا ـُِ

يًؤؤؤؤتوٓيقن  ٙـَُِؤؤؤؤٛ اـوٌٓؤؤؤؤٛ، ؽؤؤؤؤٗذا ترؿؤؤؤؤقا اـنؤؤؤؤالة ل  ؤؤؤؤذه ايبًؤؤؤؤٙجد  غ اـٌٓؤؤؤؤقت، 

ليّٙ ؤؤٙ ترؿؤؤؤقا اـٍٙطؤؤدة اـػؤؤؤطٓٛ حلن ايبًؤؤُؿ  ذا وؾؤؤؤع  ؤؤع ذيؤؤؤـ اختؤؤٙر حلخٌْؤؤؤٙ ذًا، 

ـَـ ؾُٜ حلن ايبًُؿ  ذا ؿٙن  ّٙك لًجد حلؾؾ فٙـٌٛ ـًُّٛ وؾنؤد ذاك ايبًؤجد 

 ق اـذي ٔحـ ٕٔلر  ف ؤحؤرص طُٓؤف ل دؤدود  وترك ايبًجد اـذي  جٌٙٔف، ؽْذا
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اسؤتوٙطتّٙ، يَِؤؤـ ٕلثؤٙل  ؤؤٖٓء اـّٙشؤؤئع ل اـيُؤؿ ر ؤؤ  ؾؤؤرحل حلدؤد ؿ لؤؤثالً حل ؤؤرًا ل 

سؤؤؤّـ حلس داود حلن ا ؤؤؤـ طِؤؤؤر دخؤؤؤؾ ايبًؤؤؤجد ؽًؤؤؤِع رجؤؤؤالً يثؤؤؤقب  ٙـنؤؤؤالة، يٍؤؤؤقل: 

ع، اـنالة اـنالة.. طّدٔٙ  ٙـمٙم  يد إذان يٌؤتح اـّٙؽؤذة ويوُؤع صؤقتف  غ اـمؤٙر

يٙ لنُع اـنؤالة، يؤٙ لنؤُع اـنؤالة، و ؤؾ ايبؤٖذن ٔؤٙدى دؤل  طؤىل اـنؤالة، دؤل  

ًٙ؟  ذا استدراك طىل اـمٙرع، وـذـؽ يبٙ سِع ا ـ طِر يبٙ دخؾ  طىل اـٌالح طٌث

 ايبًجد وسِع  ذا اـرجؾ يثقب، ؾٙل:  ذا لًجد ؽٓف  دطٛ وخرج لّف.

 غ لًؤؤجد ـؤؤٓس ؽٓؤؤف  ـَؤؤـ  ؤؤذا ٓ ييّؤؤل اتؤؤرك ايبًؤؤٙجد ؿُْؤؤٙ،  ؤؤذا ييّؤؤل اذ ؤؤٚ

 دطٛ، وـذـؽ ؽْٖٓء  ٔ  حلوتقا لؤـ ؾُؤٛ اـيُؤؿ، ولؤـ اـًُؤق ل اـًؤّٛ ول اـيٌؤٙدة، 

ًٙ ٕلتؤؤف:  ¢واـٌّؤؤل   ن ـَؤؤؾ طِؤؤؾ ذة، وـَؤؤؾ ذة ؽؤؤرتة، ؽِؤؤـ »ؿؤؤٙن يٍؤؤقل ٔٙصؤؤح

 .شؿٜٙٔ ؽرتتف  غ سّتل ؽٍد ا تدى، ولـ ؿٜٙٔ ؽرتتف  غ  دطٛ ؽٍد وؾ

ًٙ، ؽٍٓيؤؤؤقن ل  دطؤؤؤٛ  ؤؤؤؿ يٌؤؤؤرون لؤؤؤـ  يؤؤؤض اـٌؤؤؤدع اـتؤؤؤل ٓ  يَُِؤؤؤقن هلؤؤؤٙ  صؤؤؤالد

ًٙ، و َؤؤؤذا وؾيؤؤؤقا ل لؤؤؤذ ٚ حلس ٔؤؤؤقاس اـؤؤؤذي ؾؤؤؤٙل:  حلؿؤؤؤرب  ؤؤؤؿ يَُِؤؤؤقن هلؤؤؤٙ طالجؤؤؤ

 وداوين  ٙـتل ؿٜٙٔ  ل اـداء.

 ( 00:  07: 38/   574) اهلدى والنور / 
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ع، يٍؤؤقل اـًؤؤٙلؾ: لؤؤٙ دَؤؤؿ اـنؤؤالة ل ايبًؤؤٙجد اـتؤؤل تَثؤؤر ؽْٓؤؤٙ اـٌؤؤد اـًؤؤٖال:

 و ٙـتٙيل دَؿ اـنالة خُػ اإللٙم ايبٌتدع؟

ًٙ سٖال يَثر ؿث ًا ل  ؤذه أؤؤٛ و ؤق: و ن ؿؤٙن يٌػؤ  خؤ   ا؛قاب:  ذا حليه

لـ جْٛ، وـَّف يٌػ  ػؤ لؤـ جْؤٛ حلخؤرى، يٌػؤ  خؤ : حلن اارينؤع طؤىل اـًؤّٛ 

ًٙ ؿث  ًٙ  يد يقم، وحل ؿ حلصٌحقا يتٌّْقن ـٌدط ة ل ااِد هلل حلصٌحقا يتَٙ رون يقل

ايبًؤؤؤٙجد، ول إلِؤؤؤٛ وايبؤؤؤٖذٔع ؤحؤؤؤق ذـؤؤؤؽ، وـؤؤؤذـؽ ؽْؤؤؤؿ ؾؤؤؤد يتحرجؤؤؤقن لؤؤؤـ 

اـنؤؤؤالة ل  ؤؤؤذه ايبًؤؤؤٙجد ايبِتُئؤؤؤٛ  ٙـٌؤؤؤدع، ولؤؤؤـ آؾتؤؤؤداء هبؤؤؤٖٓء إلِؤؤؤٛ اـؤؤؤذيـ 

ًٙ ل  بؤؤٙـٌقن اـًؤؤّٛ ل ؿثؤؤ  لؤؤـ صؤؤُقاهتؿ، ؽْؤؤذا خؤؤ  ـَؤؤـ  غ لتؤؤك ًٔؤؤتِر حليهؤؤ

 ًٙ  ا ّع:  لثؾ  ذا اـًٖال، ؤحـ َٔرر دالً  حل دًا شٓئ

ًٙ طؤـ سؤُػ:  اـفء إول: لٙ يتيُؼ  ٙٓؾتداء  ٙإللٙم ايبٌتدع، ـٍد تقار ّٙ خٌُ

حلن لؤؤؤـ اـًؤؤؤّٛ اـنؤؤؤالة وراء اـؤؤؤرب واـٌؤؤؤٙجر،  ؤؤؤذه طٍٓؤؤؤدة تؤؤؤذؿر ل طٍٓؤؤؤدة حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ 

ًٙ ـُمؤٓيٛأ ٕن اـمؤٓيٛ ٓ يؤرون اـنؤالة  وا؛ طٛ، اـنالة وراء ؿؾ  ر وؽٙجر خالؽ

يٛ، ٓ إلؤؤر حلوؤؤؾ طّؤؤد ؿ  ٓ وراء  لؤؤٙم لينؤؤقم  وٌٓيؤؤٛ  ٓ ٓ حلؾؤؤقل  ٓ وراء اـمؤؤٓ

ااؤؤٙل طّؤؤؤد ؿ ٓ يَؤؤؤقن  ٓ لؤؤـ اـمؤؤؤٓيٛ لؤؤؤـ حل ؤؤؾ اـٌٓؤؤؤٜ، ؽٙـًؤؤؤُػ ؾيؤؤدوا ـّؤؤؤٙ  ؤؤؤذه 

اـٍٙطدة: حلن ٔنظ دتك وراء اـٌٙجر يبٙذا؟ ٕٔف جٙء ل حلدٙديٝ ؿث ة تٌٓدٔٙ  ؤٕن 

  ل صؤحٓح اـنالة وراء حللِٛ ا؛قر واـىُؿ جٙلزة لـ ذـؽ ؾقـف طُٓف اـًؤالم ؿؤ
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سَٓقن طَُٓؿ حللراء يٖخرون اـنالة طـ وؾتْٙ، ؽٗذا حلدرؿتِق ؿ ؽنؤُقا »لًُؿ: 

 .شحلٔتؿ اـنالة ل وؾتْٙ،  ؿ صُق ٙ ليْؿ، ؽٗ ٙ تَقن ـَؿ ٔٙؽُٛ

ينؤؤُقن »ؾؤؤٙل ل إلِؤؤٛ:  –و ؤؤق حل ؤؤؿ وحلشؤؤِؾ وحلطىؤؤؿ  –ول ااؤؤديٝ أخؤؤر 

 .شوا ؽَُؿ وطُْٓؿٖ َؿ ؽٗن حلصٙ قا ؽَُؿ وهلؿ، و ن حلخو

ٙذا هيؿ اإلًٔٙن و ق ينظ وراء ايبٌتدع ينظ طىل اـًّٛ و ٓ بٙـٌْٙ؟  ن ل

حلصٙب ؽُف وـّٙ، و ن حلخوٕ ؽيُٓف وـّٙ، ؽؤّحـ طؤىل ؿؤؾ دؤٙل ؿًؤٌٙٔع لثؤؾ ايبّمؤٙر 

وادد صٙـع ٔٙزل،  ن صُّٓٙ وراء  لٙم سؤّل ؽُّؤٙ، و ن صؤُّٓٙ وراء  لؤٙم  ؤدطل ؽُّؤٙ، 

، َٔرر  ذا دالً  وحل دًا  ٙـًٌّٛ ـالؾتداء ـَـ  دطتف طُٓف وٓ يُحٍّٙ لـ   ِْٙ رء

  ٕٙلِٛ  ٖٓء.

ًٙ لًؤؤٙـٛ صٙيبؤؤٙ ؿررٔٙ ؤؤٙ وذؿرٔؤؤٙ  ن ايبوُؤؤقب لؤؤـ ؿؤؤؾ لًؤؤُؿ حلن يٌتيؤؤد حلؽْؤؤذه حليهؤؤ

طِؤؤالً طؤؤـ اـنؤؤالة ل ايبًؤؤٙجد ايبزخرؽؤؤٛ وايبِتُئؤؤٛ  ٙـٌؤؤدع، وـَؤؤـ صؤؤدق رسؤؤقل 

ًٙ  »دٓؤؤؤٝ ؾؤؤؤٙل:  ¢اهلل  ًٙ وسؤؤؤٓيقد ؼريٌؤؤؤ يبًؤؤؤٙجد حلصؤؤؤٌحٜ ا ش ن اإلسؤؤؤالم  ؤؤؤدحل ؼريٌؤؤؤ

اـٓؤؤقم ٔؤؤٙدرًا لؤؤٙ  ؤؤد ؽْٓؤؤٙ لًؤؤجدًا ـؤؤٓس ؽٓؤؤف  دطؤؤٛ، حلو ـؤؤٓس ؽٓؤؤف لؤؤـ اـزخؤؤٙرف اـتؤؤل 

 هبٙ  غ اهلل تٌٙرك وتيٙغ. –زطِقا  –يتٍر قن 

ـؤؤق ؿؤؤٙن  ّؤؤٙك لًؤؤٙجد لؤؤـ اـّؤؤقطع ـٍُّؤؤٙ ٓ تنؤؤُقا ل  ؤؤذه ايبًؤؤٙجد اـتؤؤل ؽْٓؤؤٙ 

ٔؤؤف دخؤؤؾ  ؤؤذه اـزخؤؤٙرف، وؽْٓؤؤٙ  ؤؤذه اـٌؤؤدع ؽٍؤؤد  ٌؤؤٜ طؤؤـ ا ؤؤـ طِؤؤر ريض اهلل طّؤؤف حل

 ًٗٔٙن يٍقل  يد إذان يّٙدي وينٓح  اـىْر، و ذا  ف يٌٙجٕلًجدًا ـٓنظ صالة 

 ويٍقل: اـنالة اـنالة، ؽٍٙل ـنٙدٌف: اخرج لـ  ذا ايبًجد ؽٗن ؽٓف  دطٛ.

ٔحـ ـق حلردٔٙ حلن ٌٔيؾ ؽيؾ ا ـ طِر ـُزلّٙ اـٌٓقت، ـُزلّؤٙ اـؤدورأ ٕٔؤف ٓ يَؤٙد 
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ًٌؤؤط  ؤؤذه اـًؤؤجٙجٓد ولؤؤٙ ؽْٓؤؤٙ لؤؤـ صؤؤقر لًؤؤجد  ٓ وؽٓؤؤف لؤؤـ اـزخؤؤٙرف يٌَؤؤل اـ

ًٙ ؽْٓٙ صقر محرلٛ،  لٙ حلن تَؤقن صؤقرة محرلؤٛ ؽؤرس حلو ٔحؤق ذـؤؽ حلسؤد، حلو  حلدٓٙٔ

يَؤؤقن صؤؤٌُٙن حلو لؤؤٙ شؤؤٙ ف ذـؤؤؽ، ؽؤؤال يَؤؤٙد لًؤؤجد  ٓ وؽٓؤؤف لؤؤٙ يُْؤؤل، ـَؤؤـ دّٙٔٓؤؤؽ 

 يض اـػ حل قن لـ  يض،  ذا دار إلر  ع حلن حلصظ ؽرادى ل اـٌٓقت و ؤع حلن 

ًؤؤٙجد ايبزخرؽؤؤٛ واـتؤؤل يٖلْؤؤٙ إلِؤؤٛ ايبٌتدطؤؤٛ، ؽحّٓئؤؤذ ٔؤؤدؽع اـػؤؤ ٔنؤؤظ ل ايب

إؿرب  ٙـػ إصًر ٓ سٓ  حلٔف  ذا اـػؤ إؿؤرب ـًؤّٙ ٔحؤـ ييّؤل: لٌَُؤع ؽٓؤف حلو 

 لّٙ، و ٔ  يندر لـ ؼ ٔٙ.صدر 

َع ﴿ ذا تٕخرٔؤؤؤٙ طؤؤؤـ صؤؤؤالة ا؛ طؤؤؤٛ ؽٍؤؤؤد حل ِّؤؤؤٙ وخٙـٌّؤؤؤٙ ؾؤؤؤقل ر ّؤؤؤٙ:  قا َلؤؤؤ َواْرَؿُيؤؤؤ

اؿِِيعَ  الَة َونُتؤؤقا ﴿أ ٕٔؤؤف ؾؤؤٙل  ؤؤذه ا؛ُِؤؤٛ  يؤؤد ؾقـؤؤف: [43لبقررر :]ا﴾اـؤؤر  ؤؤ قا اـن  ؤؤ ُِ َوحَلِؾٓ

اؿِِيعَ  َؿَٙة َواْرَؿُيقا َلَع اـر   .[43]البقر :﴾اـز 

َع ﴿ـؤؤؤؤؤؤؤٓس  ّؤؤؤؤؤؤؤٙ تَؤؤؤؤؤؤؤرار، ؾؤؤؤؤؤؤؤٙل:  قا َلؤؤؤؤؤؤؤ َٙة َواْرَؿُيؤؤؤؤؤؤؤ َؿؤؤؤؤؤؤؤ الَة َونُتؤؤؤؤؤؤؤقا اـز  ؤؤؤؤؤؤؤ قا اـن  ؤؤؤؤؤؤؤ ُِ َوحَلِؾٓ

اؿِِيعَ   .[43]البقر :﴾اـر 

َع ﴿ ٙ:  ؤؤؤذه لالدىؤؤؤٛ جيؤؤؤٚ حلٓ ًّٔؤؤؤٙ قا َلؤؤؤ َٙة َواْرَؿُيؤؤؤ َؿؤؤؤ الَة َونُتؤؤؤقا اـز  ؤؤؤ قا اـن  ؤؤؤ ُِ َوحَلِؾٓ

اؿِِيعَ  ًٙ،  [43]البقر :﴾اـر  َع ﴿لٙ اـَّتٛ؟ حلؾِٓقا اـنالة حلي: حلدو ٙ حلداًء تٙل قا لَؤ َواْرَؿيُؤ

اؿِِيعَ   حلي: لع بٙطٛ ايبًُِع. [43]البقر :﴾اـر 

وـع طؤؤ  ٖٙ لًؤؤؽؤؤّحـ  ذا ترؿّؤؤٙ صؤؤالة ا؛ طؤؤٛ ل  ؤؤذه ايبًؤؤٙجد، ؤحؤؤـ ـًؤؤّ

ؽْٓؤؤؤٙ لؤؤؤـ زخؤؤؤٙرف، وطؤؤؤ  ؽْٓؤؤؤٙ لؤؤؤـ  سؤؤؤٙءة اـنؤؤؤالة لؤؤؤـ  يؤؤؤض إلِؤؤؤٛ، ؽؤؤؤّحـ ـًؤؤؤّٙ 

وـع طؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذه اإلسؤؤؤؤٙءة وتُؤؤؤؤؽ، ـَّّؤؤؤؤٙ َٔؤؤؤؤقن لًؤؤؤؤٖوـع  ذا صؤؤؤؤُّٓٙ ل  ٓقتّؤؤؤؤٙ ٖلًؤؤؤؤ

اؿِِيعَ ﴿ ِخٙـٌتّٙ ـٍقل ر ّٙ:   ٔيؿ. [43]البقر :﴾َواْرَؿُيقا َلَع اـر 

 ( 01:  01: 45/   190) اهلدى والنور / 
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 خٙصؤؤٛ وصؤؤُّٙ ؿٙسؤؤٜٓ نخؤؤر رء طؤؤـ ؿؤؤالم ـؤؤؽ طؤؤـ جْؤؤٙد إؽًؤؤٙن. لداخُؤؤٛ:

 وؽتٓٙك دقل جقاز اـنالة خُػ  اـٌٍقريع، ؽٙختُػ اـّٙس يٙ شٓخ. 

َع ﴿ اـمٓخ: ٌِؤ قَن ُفْتَُِ ـُ َؿ َر  ؤَؽ  *َوٓ َيَزا
ـْ َردِؤ ٓ  لَؤ  ؤذا ٔؤص  [114-111]هرود:﴾ ِ

ْق ﴿اـٍرنن اـَريؿ:  ـَ َع َو ٌِؤ قَن ُفْتَُِ ـُؤ َدًة َوٓ َيَزا ًٛ َوادِؤ َؾ اـّ ؤَٙس حُلل ؤ * َشَٙء َر  ؤَؽ َ؛َيَؤ

ـْ َرِدَؿ َر  َؽ  ٓ  َل ؽٙٓختالف صٌٓيل جدًا وٓ خالص وٓ ٔجٙة  [114-111]هود:﴾ ِ

لّؤؤؤؤؤؤف  ٓ  ٙٓطتنؤؤؤؤؤؤٙم  ٙـَتؤؤؤؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤؤؤّٛأ وـؤؤؤؤؤؤذـؽ  ن وؾؤؤؤؤؤؤع خؤؤؤؤؤؤالف ؽٓجؤؤؤؤؤؤٚ طؤؤؤؤؤؤىل 

 ايبختٌُع حللران ا ّٙن:

ول: حلن ٓ يَؤؤؤقن اخلؤؤؤالف سؤؤؤٌٚ شؤؤؤٍٙق واخؤؤؤتالف يؤؤؤٖدي  غ اـٌرؾؤؤؤٛ إلؤؤؤر إ

 و غ اـتحزب.

وإلر اـثٙين: حلن يرجيقا ل ذـؽ  غ اهلل ورسقـف .. ؿ  ؾٙل اهلل طز وجؤؾ ل 

ِلُّؤؤؤقَن  ِؤؤؤٙهلل ِ ﴿اـٍؤؤؤرنن:  ْٖ قِل  ِْن ُؿّؤؤؤُتْؿ ُت ُسؤؤؤ وُه  َِغ اهلل ِ َواـر  ُرد   َؽؤؤؤ
ٍ
ء ِْٗن َتَّؤؤؤَٙزْطُتْؿ ِل َرْ َؽؤؤؤ

ِْٕوياًل  ـُ َتؤؤ ؤؤ ًَ ْ ٌ َوحَلْد َؽ َخؤؤ
ِر َذـِؤؤ َٓؤؤْقِم أِخؤؤ ـْ وحلٔؤؤٙ حلطتٍؤؤد حلن ل ؿثؤؤ  لؤؤـ  [54]النسرراء:﴾َوا

 ايبًٙلؾ يٍع ؽْٓٙ  ؽراط وتٌريط. 

 (  00:  47: 13/ 337) اهلدى والنور /

لؤـ ايبًؤٙلؾ يٍؤع ؽْٓؤٙ  ؽؤراط وتٌؤريط، ؽَثؤ   اً ن ؿث  ؽٕردت حلن حلؾقل:  اـمٓخ:
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ـًؤؤّٛ يؤؤرون طؤؤدم اـنؤؤالة وراء ايبٌتدطؤؤٛ، ؤحؤؤـ ٍٔؤؤقل: لؤؤـ  خقأّؤؤٙ ايبتًِؤؤَع  ٙ

 ٖٓء ايبٌتدطؤٛ  لؤٙ حلن يَقٔؤقا طّؤدٔٙ ل دَِّؤٙ اـؤذي ضْؤر ـّؤٙ طُؤْٓؿ ؿٌؤٙرًا حلو حلن 

ًٙ، و ن ؿؤؤؤٙٔقا  يَقٔؤؤقا لًؤؤؤُِع، ؽؤؤٗن ؿؤؤؤٙٔقا ؿٌؤؤؤٙرًا ؽؤؤال تنؤؤؤح اـنؤؤؤالة خٌُْؤؤؿ  بٙطؤؤؤ

ـع ل لًؤؤؤُِع ؽٙـنؤؤؤالة خٌُْؤؤؤؿ صؤؤؤحٓحٛ، وـؤؤؤق ؿؤؤؤٙٔقا لؤؤؤـ ايبٌتدطؤؤؤٛ حلو ؿؤؤؤٙٔقا وؤؤؤٙ

  يض ايبًٙلؾ اـتل خرجقا ؽْٓٙ طـ اـًّٛ.

وطّدٔٙ دديٝ ل صحٓح اـٌخٙري لـ دديٝ حلس  ريرة ريض اهلل تيٙغ طّؤف 

ينؤؤُقن  َؤؤؿ ؽؤؤٗن حلصؤؤٙ قا ؽَُؤؤؿ وهلؤؤؿ، »ل دؤؤؼ إلِؤؤٛ:  ¢ؾؤؤٙل: ؾؤؤٙل رسؤؤقل اهلل 

ًٙ: حلن رجؤالً  شو ن حلخوٖوا ؽَُؿ وطُْٓؿ ، ودؤديٝ نخؤر ل صؤحٓح اـٌخؤٙري حليهؤ

ل  يؤؤؤض اـؤؤؤٌالد وحلضّْؤؤؤٙ ايبديّؤؤؤٛ ل زلؤؤؤـ إلؤؤؤقيع واسؤؤؤِف: طٌٍؤؤؤٛ  ؤؤؤـ لؤؤؤـ اـؤؤؤقٓة 

ًٙ حلر ؤع رؿيؤٙتأ ٕٔؤف ؿؤٙن سؤَران  اـقـٓد ؽؤٓ  حلذؿؤر صؤىل  ٙـّؤٙس صؤالة اـٌجؤر يقلؤ

ًٙ ـُخِؤؤر ؽْؤؤق ٓ يؤؤدري لؤؤٙذا ينؤؤظ، ولؤؤـ وؤؤالـف دٓؤؤّ  سؤؤُؿ لؤؤـ اـنؤؤالة ؾؤؤٙل  شؤؤٙر 

 هلؿ: حلزيدؿؿ؟ة  ق صىل اـٌجر حلر ع لع ذـؽ ؾٙل: حلزيدؿؿ؟ة

لؤؤؤؤٙ ٍٔؤؤؤؤؾ  ـّٓؤؤؤؤٙ وااؤؤؤؤديٝ ل صؤؤؤؤحٓح اـٌخؤؤؤؤٙري اـؤؤؤؤذي يؤؤؤؤروي إدٙديؤؤؤؤٝ ؿؤؤؤؤ  و

ًٙ   يٍّؾ حلن حلوـئؽ اـًُػ حلطٙدوا اـنالة اـتل صال ٙ هبؿ  جٙءت  حذاؽ  ٙ  ٙل

ًٙ، يبؤؤؤؤؤٙذا؟ ـُحؤؤؤؤؤديٝ إول:  ؿ ؽؤؤؤؤؤٗن حلصؤؤؤؤؤٙ قا ؽَُؤؤؤؤؤؿ وهلؤؤؤؤؤؿ، و ن ينؤؤؤؤؤُقن  َؤؤؤؤؤ»حلر يؤؤؤؤؤ

 . شوا ؽَُؿ وطُْٓؿحلخوٖ

ٌتدطؤٛ ٓ شؤؽ حلن اـَثؤ  لؤّْؿ حلرادوا  ذا لـ جْٛ، ولـ جْؤٛ حلخؤرى  ؤٖٓء ايب

اـنقاب ؽٕخوٖوهأ وـذـؽ ؽقاجٌّٙ ٔحـ حلن ٔحٙول  رشٙد ؿ و دايتْؿ وـٓس حلن 

ًٙ لؤؤٙ دالؤؤقا  ًٙ وحلطؤؤداًء ـّؤؤٙ، وايبّؤؤٙط ل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ ولؤؤٙ ذؿؤؤرت نٌٔؤؤ ٔتخؤؤذ ؿ خنؤؤقل

لًؤؤُِع ؽُْؤؤؿ لؤؤٙ ـّؤؤٙ وطُؤؤْٓؿ لؤؤٙ طُّٓؤؤٙ، و ذا خرجؤؤقا طؤؤـ دالؤؤرة اإلسؤؤالم وصؤؤٙروا 
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ـؤذيـ يٍقـؤقن  قدؤدة اـقجؤقد لؤثالً ؽْؤٖٓء ٓ تنؤح اـنؤالة خٌُْؤؿ، ـَؤـ ؿٌٙرًا ؿٙ

 ٖٓء ٓ يٍٙل   ؿ لٌتدطٛ، ايبٌتدطٛ لثؾ اخلقارج، لثؾ ايبيتزـؤٛ، لثؤؾ ايبرجئؤٛ، 

ؽْٖٓء حللِٛ ااديٝ ؿٙٔقا يروون إدٙديٝ طّْؿ  ػط حلن يَقٔقا صٙدؾع ؽؤٓ  

 ؿ طؤـ دالؤرة اإلسؤالم ـَؤـ يروون ودٙؽىع ـروايٙهتؿ، ولٙ ؿٌؤرو ؿ وٓ حلخرجؤق

حلطوؤؤق ؿ لؤؤٙ يًؤؤتحٍقن لؤؤـ ااَؤؤؿ حلٓ و ؤؤق خؤؤروجْؿ طؤؤـ اـًؤؤّٛأ ـؤؤذـؽ ٔحؤؤـ ٓ 

 ًٛ ًُٔؤؤٕل سادؤؤ ٔؤؤتحِس ـتحؤؤذير اـّؤؤٙس لؤؤـ اـنؤؤالة خُؤؤػ ايبٌتدطؤؤٛ،  ؤؤؾ ؿثؤؤ ًا لؤؤٙ 

ؽالن اإللٙم يتقسؾ  ٕٙوـٓٙء واـنٙاع،  ؾ ٔنظ خٌُف؟ حلؾؤقل: ٔيؤؿ  ؤؾ خؤرج 

 ( ذـؽ طـ دالرة ))...أٍوٙع...(

وهبؤؤؤؤؤذه اـوريٍؤؤؤؤؤٛ ل اطتٍؤؤؤؤؤٙدي يَِؤؤؤؤؤـ تٍريؤؤؤؤؤٚ وجؤؤؤؤؤقه اـّىؤؤؤؤؤر وآخؤؤؤؤؤتالف  ؤؤؤؤؤع 

ًٙ ل اإلسؤالم  ؤٕ ؿ خرجؤقا  ايبًُِع، حللٙ  ذا دَِّٙ طؤىل لؤـ ا تؤدع  دطؤٛ حلو  ؤدط

 لـ اإلسالم ازدادت شٍٛ اخلالف  ّّٓٙ و ع ايبًُِع و ذا  ال شؽ ٓ جيقز.

 ذا ؿٙن طّدؿؿ رء لؤـ  ذه وجْٛ ٔىرٔٙ ل اـنالة وراء ايبٌتدطٛ، ؽ  حلدري 

 . ٙايبالدىٙت ًِٔيْٙ ؤًتٌٓد 

 جزاك اهلل خ ًا يٙ شٓخ.  لداخُٛ:

 و يٙك.  اـمٓخ:

ٕٔف دتك ايبقؾػ اـًٙ ؼ حلو اـٍؤديؿ ـؤؽ،و ق ينؤؾ ااِؤد هلل، وؿؤٙن  لداخُٛ:

ًٙ  رت ٓؤٛ اـمؤٌٙب طّؤدٔٙ،  ايبقؾػ ييّل: دٙد  ٙ ْؿ وؿؤٙن  ؤذا إلؤر حلصؤٌح حلسٙسؤ

ًٙ لـ اـن  يٚ حلن يٌَّقن طّف. حلصٌح حلسٙس

 ؿٓػ ايبقؾػ اـًٙ ؼ لٙ  ق؟  اـمٓخ:
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شٓخة  ق ايبقؾػ ااٙسؿ  ٙه ايبٌتدطٛ، ودتك طّدٔٙ طـ ايبٌتدطٛ  لداخُٛ:

ؿؤؾ لؤؤـ يتقسؤؤؾ ؽْؤؤق لٌتؤؤدع.. ؿؤؤؾ لؤؤـ يًؤؤتًٓٝ ؽْؤؤق لٌتؤؤدع..  ؤؤؾ ينؤؤؾ ااؤؤد  غ حلن 

ًٙ ٓ يَؤٙد يَؤقن صٓؤٚ ييّؤل ل  ؤ ذا ؿؾ لـ    رك  صٌيف ل اـتمْد ييّل لقؾٌ

 إلر. 

 ٔيؿ.  اـمٓخ:

ؽٕصؤؤٌح شؤؤٓخ ييّؤؤل: حلسؤؤٙس ل لقؾؤؤػ اـمؤؤٌٙب  ؤؤذا حلٔؤؤف ااؤؤدة  ؤؤٙه  لداخُؤؤٛ:

..  ؤؤؤٙه ايبتقسؤؤؤُع، دؤؤؤدة تٙلؤؤؤٛأ ٕن طّؤؤؤدٔٙ يؤؤؤٙ شؤؤؤٓخ اـٌٍؤؤؤقريع  قؤؤؤادٛ اـٌٍؤؤؤقريع

حللؤؤؤر ؿ واوؤؤؤح وجؤؤؤظ واسؤؤؤتًٙ تْؿ  ًؤؤؤ  اهلل واوؤؤؤحٛ وٓ بٌْٓؤؤؤٙ لؤؤؤّْؿ حلدؤؤؤد،  ؤؤؤؾ 

ًٙ، وؿؤؤؤ   ؤؤؤق وييؤؤؤٙدون حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ هبؤؤؤٙ،  ؤؤؤؾ دتؤؤؤك  يَِؤؤؤرون طؤؤؤىل حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ حلدٓٙٔؤؤؤ

لقجقد أن، وتًٌٚ  ذا ل لمؤٙؿؾ ، ؽيّؤدلٙ سؤِيقا  ؤذه اـٌتؤقى اآٍٍؤٛ لؤّْؿ 

 ًٙ ًٙ وش ًٓ  ٓ حلن ااِد هلل لقؾػ حل ؾ اـيُؿ طّدٔٙ ؿٙن واوح لـ  ٍك يُتٌٜ يِّٓ

 وؽِْقا لرادك يٙ شٓخ، ؽٙاِد هلل ووحقا إلقر. 

هلل ؽٓؤؤؽ:  ؤؤذا اـؤؤذي تؤؤذؿره  ٙـًّؤؤٌٛ ـٌُؤؤدؿؿ اـؤؤٌالء طؤؤىل ؿؤؤؾ دؤؤٙل  ؤؤٙرك ا اـمؤؤٓخ:

 طٙم ل ؿؾ  الد اـدٔٓٙ  َذا، ييّل: حل ؾ اـٌدطٛ بٙصِقن حل ؾ اـًّٛ.

 (  00:  50: 59/ 337) اهلدى والنور /
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 الصالٚ خالف املبتدع

اـّؤٙس و ؤق دالؤً  لْؤ   يؤٖمحلود حلن حلسٕل لٙ طِؾ اإللٙم ايبٌتؤدع اـؤذي : اـًٙلؾ

 يًِع  ؾ يًٌهّٙ و ٍد طُّٓٙ  ؤؾ جيؤقز اـنؤالة خٌُؤف حلم ٓ حلم ـف ٓ حٍٔقم  ٙـّن

  تُػ اـٌدطٛ لـ دٓٝ ؿق ٙ حليـ ؿٜٙٔ ييّل ؟

 ييّل لـ دٓٝ  ّٙ لٌَرة حلو ؼ  لٌَرة ةاـمٓخ:

 حلو لٌَرة وؼ  لٌَرة جزاؿؿ اهلل خ ًا . لداخُٛ:

 حلوًٓ لؤؤؤؤٙ حلدري  ٙـًّؤؤؤؤٌٛ حلٔؤؤؤؤٜ ؿًؤؤؤؤٙلؾ ؿّؤؤؤؤٜ ل ا؛ًُؤؤؤؤٛ اـًؤؤؤؤٙ ٍٛ دٓؤؤؤؤّ  اـمؤؤؤؤٓخ:

 تَُِّٙ طـ اـمٓيٛ .

 ٔيؿ . لداخُٛ:

 .تذؿر مٌ  اـمٓيٛ حلو ؼ  ؿ  ٙـَقوحلٔف ٓ جيقز لٌٙدرة ايبًُؿ  غ تَ اـمٓخ:

 ٔيؿ . لداخُٛ:

ؽِـ  ٙب حلوغ ٓ جيقز حلن ٌَٔر لـ طىل إؾؾ محًقب حلٔف لّؤٙ وؽّٓؤٙ  اـمٓخ:

ًٙ و خٙصٛ ًٙ  قاد يٙ حلخل ٔحـ  لـ حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ  ٓ  ذا رحليّٙ لّف ؿٌرًا س 

حلن  ؤرجؤؤقٔيؤؤٓش ؿؤؤ  حلضؤؤـ ييّؤؤل يؤؤتجىل ـؤؤؽ لؤؤـ ا؛ًُؤؤٛ اـًؤؤٙ ٍٛ و ؤؤذه ا؛ًُؤؤٛ 

ٔتَِـ لـ جًُٛ حلو جًُٙت حلخرى وإلر  ٓد اهلل طز وجؾ تٌْؤؿ جٓؤدًا حلن اـّؤٙس 

قنَ ﴿صؤؤدق رب اـيؤؤٙيبع و ؤؤ ُِ َُ ـ  حَلْؿثَؤؤَر اـّ ؤؤِٙس ٓ َيْي
َِؤؤ ـَ ـؤؤذـؽ ؽؤؤال  [116]األعررراف:﴾َو
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 تٌَ  ؽرد لـ حلؽؤراد ايبًؤُِع لؤٙ دام حلٔؤف ينؤظ وحلٔؤٜ جيقز ـًُُِؿ حلن يٌٙدر  غ

أن ...حلٔؤؤؤؤؤٜ تقجؤؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤؤٖال طؤؤؤؤؤـ  لؤؤؤؤؤٙم ينؤؤؤؤؤظ  ٙـّؤؤؤؤؤٙس  ذًا ؾؤؤؤؤؤد جؤؤؤؤؤٙء ل ااؤؤؤؤؤديٝ 

وؿؤؤؤؾ لؤؤؤـ ٓ  ،اـنؤؤؤحٓح وـؤؤؤذـؽ ٔحؤؤؤـ ٔحؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب ايبًؤؤؤُؿ طؤؤؤىل دراسؤؤؤٛ اـًؤؤؤّٛ

ًٙ جؤؤؤؤٙء ل اـًؤؤؤؤّٛ  ،يدرسؤؤؤؤقن اـًؤؤؤؤّٛ يَقٔؤؤؤؤقن ل وؤؤؤؤالل ـَؤؤؤؤـ اـًّؤؤؤؤٌٛ  تُؤؤؤؤػ  ٙلؤؤؤؤ

تؤؤرى  ؤؤؾ ًٔؤؤتوٓع حلن ٌْٔؤؤؿ وحلن ٔتٌٍؤؤف ل  ؤؤذا  ،ٜ طؤؤـ ؾتؤؤؾ ايبنؤؤُعاـنؤؤحٓحٛ  ٓؤؤ

إوـؤؤقي حلن حلؾؤؤقل  ٓؤؤٜ طؤؤـ اـٍٓؤؤٙس حلـؤؤٓس لؤؤـ  ش ٓؤؤٜ طؤؤـ ؾتؤؤؾ ايبنؤؤُع» اـؤؤّص:

ٓ  ﴿تٌَؤؤ  ايبًؤؤُِع  ؤؤذا ؾٓؤؤٙس حلويل  ؤؤذا ؿٍقـؤؤف تيؤؤٙغ  ٌُؤؤُدوا  ِ ٓ  َتْي ؤؤَؽ حَل ؤؤ َر   َ٘ َوَؾ

ٙ ؤؤ ٙ  ِل  ًٔ ٙ ؤؤ ًَ ـِ  ِْد َدْي
َقاـِؤؤ ـْ ُٙه َو ِٙ ؤؤ ْؾ هَلُؤؤَ    ِي  ؤؤ ٍُ ٙ َؽؤؤال َت ؤؤ المُهَ

ٙ حَلْو ؿِ ُدمُهَ رَبَ حَلَدؤؤ
َِؤؤ ـْ ـ  ِطّْؤؤَدَك ا ًَ ُُ ٌْ َيؤؤ

ٙ ْرمُهَ َْ ٙـَػ  ؤ غ نخر أيٛ ؽْؾ جيقز ضب اـقـد ٕ ٓف  [23]اإلسراء:﴾حُلف  َوٓ َتّْ

حلوغ ٓ جيؤؤقز لؤؤٙ دام حلف دؤؤرام ؽٙـيؤؤب  ؤؤٙـَػ حلشؤؤد  يؤؤذاء لؤؤـ حلف  ؤؤذا  ٙبلؤؤـ  ؤؤ

ًٙ ل اـٍؤقل  ِثؤؾ اَؤره حلدؤد دتؤك ؾٓٙس حلوـقي و ؤذا ٓ يّ اسِف  ؤـ دؤزم يٍؤع حلدٓٙٔؤ

 :وؾؤد صؤح ؾقـؤف  طُٓؤف اـًؤالم ، ذا اـٍٓؤٙس لؤع حلٔؤف يَّؤره بُؤٛ وتٌنؤٓالً  ذا صؤح

َؤؤؤـ  ذًا لؤؤؤـ  ؤؤؤٙب حلوغ  ٓؤؤؤٜ طؤؤؤـ تٌَؤؤؤ  ايبنؤؤؤُع وـ ش ٓؤؤؤٜ طؤؤؤـ ؾتؤؤؤؾ ايبنؤؤؤُع»

ًٙ  دّٓ  ٔرى ٓ سِح اهلل لـ لنؾ ًٙ ؿٌرًا س  ًٙ حلو ـٓس  لٙل و ؤذا سقاء ؿٙن  لٙل

ذ ٓ جيؤؤقز ئؤؤـيؤؤؾ اـنؤؤقاب حلؾؤؤقل  ؤؤؾ ودّٓ ئؤؤذدٍٍٓؤؤٛ  تؤؤٙج  غ  حؤؤٝ خؤؤٙص دّٓ

ًٙ و ٔ   يد  ؾٙلٛ ااجٛ طُٓف  يؤد  ؾٙلؤٛ ااجؤٛ  تٌَ ه دتك ـق رحليّٙ لّف ؿٌرًا  قاد

ذ ٓ تنؤؤؤظ خٌُؤؤؤف وٓ جيؤؤؤقز حلن تيٙلُؤؤؤف طؤؤؤىل ئؤؤؤجؤؤؤر و  يرتؤؤؤدع دّٓديز ؤؤؤؿ    ،طُٓؤؤؤف

لؤـ إلِؤٛ حلو ل لٍتؤديـ ؽْؤؿ طؤىل إصؤؾ اطتٌٙره لًؤًُ  حللؤٙ طٙلؤٛ ايبنؤُع أن 

حللؤؤٙ اـنؤؤالة ؽِْؤؤ  ؿٙٔؤؤٜ صؤؤالتف ٓ تيجٌؤؤؽ سؤؤقاء  ؿ،وٓ جيؤؤقز تٌَؤؤ   ،لًؤؤُِقن

حلي ـٌّؤؤؤرتض  ؤؤؤق ايبخوؤؤؤئ ل  ٛت ؽنؤؤؤالتؽ خٌُؤؤؤف صؤؤؤحٓحٕحلٔؤؤؤٜ حلصؤؤؤٌٜ حلم حلخوؤؤؤ



 حكه الصالة خلف من تلبس ببدع -------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

373 

صالتف  ق ايبخوئ ل  دطتف وحلٔؤٜ ايبنؤٓٚ ل دَِؤؽ طُٓؤف  ٕٔؤف لٌتؤدع وـَؤـ 

 ؤذا ا؛ؤؤقاب ٓ تٕخؤذه لؤؤـ  ٛا صؤؤالتؽ خٌُؤف صؤؤحٓحلؤؤع  ؤذ ،وااِؤد هلل لؤٙ ؿٌرتؤؤف

ًٙ لؤؤـ ايبؤؤذا ٚ ايبتٌيؤؤٛ اـٓؤؤقم ؿؤؤٙاٌّل  ؿتؤؤٚ ايبؤؤذا ٚ حل ؤؤدًا ـؤؤق حلٔؤؤؽ درسؤؤٜ لؤؤذ ٌ

ٔقؤؤؤف طٍؤؤؤؾ ا؛ طؤؤؤٛ ايبًؤؤؤُِع وٕصؤؤؤٙب ايبًؤؤؤُِع اـٓؤؤؤقم ؿؤؤؤ  ا واـمؤؤؤٙؽيل ٓ

حلصٙب ايبًُِع ؾٌؤؾ ؾؤرون  ؤذه لؤ د وؾيؤٜ ل اـتؤٙريخ اإلسؤاللل اـٍؤديؿ ـٍؤد 

 ؽٓف لًُِقن ايبتينٌٛ وٓ حلريد حلن حلسِل ايبذ ٚ لر  ًِجد ينظجٙء حلن حلدد 

 .ؽٍٙل حللٙ نن هلذه اـًَّٓٛ حلن تًُؼ حل قاهبٙ طىل خالف لذ ٌف  ق

ـؤٓس شؤٓيٛ وٓ  ٛلًجد ينظ ؽٓف ايبًُِقن طىل لذ ٚ لـ ايبذا ٚ إر ي

خقارج وٓ زيديٛ وٓ  غ نخره لـ ايبذا ٚ إر يٛ ؽٍٙل  ذا ايبتينٚ ل دؼ 

ايبًجد حللٙ نن هلذه اـًَّٓٛ حلن تًُؼ حل قاهبٙ وؿذـؽ ؾٙل حلدؤد ؿ و ؤق ؾؤٙض   ذا

 لؤؤؤؤؤـ ا؛زيؤؤؤؤؤٛ ٕخؤؤؤؤؤذت رء إلؤؤؤؤؤر لؤؤؤؤؤـ  ٓؤؤؤؤؤدي ؿؤؤؤؤؤٙن ـؤؤؤؤؤق زطِؤؤؤؤؤف ل َؤؤؤؤؤؿ  ٙـػؤؤؤؤؤع 

 ل اـٓؤؤقم دتؤؤك ايبقجؤؤقدة اـٌؤؤروع  يؤؤض ٔوٌؤؤؼ حلن أن حلردٔؤؤٙ ـؤؤق ، َؤؤذا ،اـمؤؤٙؽيٓٛ

 ٕن اـمؤٙؽيل ءورا ااٌّؤل وٓ ااٌّل وراء اـمٙؽيل ينظ   اـَتٚ  ذه  يض

 ؾؤؤرحل لؤؤـ لؤؤَّؿ  ؤؤؾ شـُِؤؤذ ٚ ايبخؤؤٙـػ وراء اـنؤؤالة وتَؤؤره» :اآٌّؤؤٛ لتؤؤقن لؤؤـ

 وراء اـنؤؤؤؤؤؤالة تَؤؤؤؤؤؤره اـٍهؤؤؤؤؤؤٓٛ  ؤؤؤؤؤؤذه ل ّٔٙؾمؤؤؤؤؤؤف دتؤؤؤؤؤؤك اـمؤؤؤؤؤؤٙؽيل حلو ااٌّؤؤؤؤؤؤل اـٌٍؤؤؤؤؤؤف

 ؼؤؤؤ  ووؤؤؤقءه حلن اإللؤؤؤٙم وراء ايبنؤؤؤظ طؤؤؤرف  ذا تٌوؤؤؤؾ ؾؤؤؤد  ؤؤؤؾ ـُِؤؤؤذ ٚ ايبخؤؤؤٙـػ

  ؤؿ ؿٙلالً  اً ووقء تقوٕ ًٙ ٙؽيٓش رحلى دٌّل حلن ـق حللثُٛ ذـؽ طىل وض قا ،صحٓح

 ،الؤؤؤرحلة ولؤؤؤس تقوؤؤؤٕ دٌّؤؤؤل حلخوؤؤؤٕت حلٔؤؤؤٙ طٌؤؤؤقاً  ه ووؤؤؤق أؤؤؤتٍض ؽْؤؤؤذا الرحلتؤؤؤف لؤؤؤس

  ؤذا ؽٕلؤٙ ،ؽٙسؤد اـمٙؽيل ايبذ ٚ ل ـَـ ،صحٓح ااٌّل ايبذ ٚ ل ه ووق

 وطؤىل ،طّؤده ؽٙسؤد اـقوقء  ذا ٕن وراءه اـنالة صحٛ يرى ٓ اـمٙؽيل ااٌّل
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ًٙ  اـيَؤؤؤس ًٙ  حلن ـؤؤؤق  ٙلؤؤؤ  لذ ٌؤؤؤف ل ه ووؤؤؤق أؤؤؤتٍض  ؤؤؤذا دم لّؤؤؤف ؽخؤؤؤرج قوؤؤؤٕت دٌّٓؤؤؤ

 ا ؤذ حلن ؽُؤق ، ٙصُؤٛ صؤالة  ٙـؤدم اـقوؤقء أتٍؤٙض يؤرى يبؤـ  ٙـًّؤٌٛ خٌُؤف ؽٙـنالة

 ه ؽقوؤؤق وخؤؤرج ؿثؤؤ اً  ؿؤؤٙن لْؤؤ  اـؤؤدم  ؤؤٕن اـمؤؤٙؽيل اإللؤؤٙم لؤؤذ ٚ تٌّؤؤك ااٌّؤؤل

 . خٌُف ينظ لٙ صحٓح

 ؟ ااٌّل حلم ايبٙـَل ايبذ ٚ-

 يؤؤؤؤٍّض اـؤؤؤؤدم خؤؤؤؤروج يؤؤؤؤرى ااٌّؤؤؤؤل ؽؤؤؤؤْٓؿ ٔؤؤؤؤتَُؿ لؤؤؤؤذ ٌع أن حلؾؤؤؤؤقل حلٔؤؤؤؤٙ ٓ -

 لؤؤـ اـيَؤؤس وطؤؤىل ،صؤؤحٓح ه ؽقوؤؤق ايبؤؤرحلة لؤؤس و ذا ،ؾُؤؤٓالً  ؿؤؤٙن لْؤؤ  اـقوؤؤقء

 ٓ ؿثؤؤ اً  ؿؤؤٙن لْؤؤ  اـؤؤدم خؤؤروج ،اـقوؤؤقء يؤؤٍّض ايبؤؤرحلة لؤؤس يٍؤؤقل اـمؤؤٙؽيل ذـؤؤؽ

 . اـقوقء يٍّض

 اـًؤؤّٛ ل ا؛ؤؤقاب أن تًؤؤِع اـًؤؤّٛ سؤؤٌّٓٛ ّجؤؤٙةاـ سؤؤٌّٓٛ ٔرؿؤؤٚ حلن  ؤؤق اـّجؤؤٙة

 وهلؤؤؿ ؽَُؤؤؿ حلصؤؤٙ قا ؽؤؤٗن  َؤؤؿ ينؤؤُقن» إلِؤؤٛ دؤؤؼ ل واـًؤؤالم اـنؤؤالة طُٓؤؤف  ٙلؾؤؤ

 حلردت... ااَؤؤؿ  ؤؤذا و ِثؤؤؾ  ؤؤذا لؤؤـ حلوسؤؤع يقجؤؤد ٓ وطُؤؤْٓؿ ؽَُؤؤؿ واٖحلخوؤؤ و ن

 حلٔؤٜ واهلل حللؤٙ ايبًؤُِع  ِٓع اَـ ااَؿ  ذا  ِثؾ ايبيّك  ذا ٔحق حلؾقل حلن

ُٔقا َوٓ﴿ طّْٙ ّٓٙ  اـتل اـٌرؾٛ  ل ؽْذه  َذا لذ ٌل وحلٔٙ  َذا لذ ٌؽ ق َُ ـَ  َت  ِل

ؿِعَ  ؤؤؤؤؤؤ ـَ - ايبُْْػِ ـَ  ِلؤؤؤؤؤؤ ِذي ؤؤؤؤؤؤ ـ  ُؾؤؤؤؤؤؤقا ا ؿْ  َؽر  ُْ ُٔقا ِديؤؤؤؤؤؤَّ ٙ ًَٓيٙ َوَؿؤؤؤؤؤؤ
ؾ   ِشؤؤؤؤؤؤ ْزٍب  ُؿؤؤؤؤؤؤ َدهْيِؿْ   ِؤؤؤؤؤؤَ   ِدؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤ  ـَ

 .ؼ ه ًِٔع اهلل شٙء  ن ا؛قاب حلخذت ـيُؽ [32:الروم]﴾َؽِرُدقنَ 

   (00:  00: 40/   539) اهلدى والنور / 
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 الصالٚ خمف أِن البدع

ل: يؤؤرتدد لؤؤـ ؿثؤؤ  لؤؤـ اإلخؤؤقة ايبُتؤؤزلع وايبتحًِؤؤع ـُتًِؤؤؽ  ٙـًؤؤّٛ ايبٍُؤؤ

و ؤؤق اـنؤؤالة خُؤؤػ إلِؤؤٛ ايبٌتؤؤدطع، لؤؤـ حلشؤؤيريٛ حلو صؤؤقؽٓٛ لًٙـٓؤؤٛ  ن صؤؤح  ؤؤذا 

اـتيٌ ، اـ يٍقـقن  جقاز آستًٙ ٛ  ًؤ  اهلل ؽؤٓ  ٓ يٍؤدر طُٓؤف  ٓ اهلل، وحلن تؤرك 

ثر إدٓؤٙن وؼٙـؤٚ إوؾؤٙت، اـنالة خٌُْؿ سقف يٖدي  غ ترك ا؛ طٛ ل حلؿ

  ذ ؼٙـٚ إلِٛ طّدٔٙ  ٓ ؾُٓالً لّْؿ حل ؿ حل ؾ  دع.

 اهلل ايبًتيٙن. لداخُٛ:

 حل الً. اـمٓخ:

 ايبٍُل: ؽ  ؾقـَؿ. دام ؽهَُؿ.

ًٙ ٔحـ اـمٓخ:   ذا حلجٌّٙ طّف حلؿثر لـ لرة،  ٕن اـنالة. صٌي

 ايبٍُل: ٔيؿ

ًٙ اؤؤٙ  اـمؤؤٓخ: ور ؤؤف اخلُؤؤػ طؤؤـ اـًؤؤُػ لؤؤـ  ٔحؤؤـ ٔؤؤرى واـيُؤؤؿ طّؤؤد اهلل أوالؾؤؤ

ذطٓٛ اـنالة خُػ ؿؾ  ر  وؽٙجر، واـنالة طىل ؿؾ  ؤر وؽؤٙجر  ؤٕن اـنؤالة وراء 

 ٖٓء إلِٛ ايبٌتدطع  ل صالة صحٓحٛ، لٙ دلّٙ حلو لٙ دام اـذي يريد حلن ينظ 

طؤؤؤىل إؾؤؤؤؾ، ٍٔؤؤؤقل هبؤؤؤذا اـٍٓؤؤؤد يؤؤؤرى حلن  ؤؤؤذا اإللؤؤؤٙم  ؤؤؤ  طّؤؤؤده لؤؤؤـ  دطؤؤؤٛ حلو  ؤؤؤدع   

ًٙ ـؤؤؤٓس ؿؤؤؤؾ بؤؤؤرج طؤؤؤـ دالؤؤؤرة  اإلسؤؤؤالم وايبًؤؤؤُِع  ؤؤؤق لٌتؤؤؤدع، ـَؤؤؤـ  ؤؤؤال شؤؤؤؽ يٍّٓؤؤؤ
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لٌتدع ؿٙؽرًا،  ذا يٍع و ذ إلر ؿذـؽ ؽٙـًٖال ٓ  د لـ ؾٓده ووٌوف طىل إؾؾ 

لؤؤـ ايبجٓؤؤٚ، و ؤؤذا لؤؤٙ حلؽيُؤؤف، ؽؤؤٕؾقل:  ن ؿؤؤٙن ايبنؤؤظ وراء اإللؤؤٙم ايبٌتؤؤدع ؿؤؤٙن 

ًٙ حلو حلو  غ نخر لؤٙ  ّٙـؤؽ لؤـ ًٙ حلو حلشيري ًٙ حلو لٙتريدي حلسؤ ء وؽؤرق وحلدؤزاب،  صقؽٓ

 ن ؿٙن  ذا ايبنظ يؤرى حلٔؤف  ؤذا اإللؤٙم ايبٌتؤدع لؤٙ خؤرج طؤـ ؿقٔؤف لًؤًُ  دّٓئؤٍذ 

ترد اـٍٙطدة اـًؤٙ ٍٛ: اـنؤالة وراء ؿؤؾ  ؤر وؽؤٙجر، و ن ؿؤٙن يؤرى اـيَؤس لؤـ ذـؤؽ 

حلٔؤؤف ؿٌؤؤر دّٓئؤؤٍذ حللؤؤر  ؤؤد ل جؤؤدًا حلن اـنؤؤالة خٌُؤؤف ٓ تنؤؤح، وـَّّؤؤٙ ل اـقؾؤؤٜ ًٌٔؤؤف 

 صدار اـٌتؤٙوى ايبٌَؤرة يبًؤُؿ ؽهؤالً طؤـ لًؤُِع يبجؤرد  ٔحذر لـ اـتنع  غ

حلٔف وؾع ل  دطٛ وـق ؿٜٙٔ  ذه اـٌدطٛ ؿ  يٍقـقن اـٓقم: طٍديٛ، تتيُؼ  ٙـيٍٓدة، 

ؽؤؤال  ؤؤد لؤؤـ اـرتيؤؤٝ وطؤؤدم اـتنؤؤع ل  صؤؤدار ؽتؤؤقى اـتٌَؤؤ ، ـَؤؤـ ل اـقؾؤؤٜ ًٌٔؤؤف 

طؤىل اـًؤّٛ  ٔحـ ٍٔؤقل طؤىل ايبًؤُؿ حلن بتؤٙر اإللؤٙم اـؤذي ينؤظ خٌُؤف حلن يَؤقن

ًٙ،  ذا  ن تٓن ـف، و ٓ ؽٗذا لٙ دار إلر  ع حلن ينظ ودؤده  طٍٓدًة وطٌٙدًة وسُقؿ

ول داره، و ؤؤع حلن ينؤؤظ خُؤؤػ ذـؤؤؽ اإللؤؤٙم اـؤؤذي يٌدطؤؤف، ٓ، ينؤؤظ خٌُؤؤف حلوغ 

 لـ حلن ينظ ودده.

 محٙؽىٛ طىل لنُحٛ ... لداخُٛ:

 ؤذا اـًؤٖال لؤـ  ؤٙب حلي ٔيؿ،  ؿ لع ذـؤؽ ٍٔؤقل:  ذا ؿؤٙن دٍٍٓؤٛ يًؤٕل  اـمٓخ:

اـتٍؤؤقى واـؤؤقرع ؽٍّؤؤقل:  ؤؤٙب اـؤؤقرع واسؤؤع  ذا رجيؤؤٜ لؤؤـ ايبًؤؤجد ؽٕطؤؤد اـنؤؤالة 

 بٙطٛ لع حل ؾ  ٓتؽ.

 ايبٍُل: ؿ  دنؾ لـ  يض اـًُػ ؾديً .

 حلي ٔيؿ. اـمٓخ:
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 ايبٍُل: ؾٙل:  ن اـذيـ يٖخرون اـنالة طـ وؾتْٙ.

 ًٕـٛ. ق ؿذـؽ، اـنالة طـ وؾتْٙ.  ذا جقا ّٙ ل  ذه ايب اـمٓخ:

 ايبٍُل: وتَقن اـتل ينُْٓٙ خُػ اإللٙم ٔٙؽُٛ.

 ٔٙؽُٛ،  ي ٔيؿ. اـمٓخ:

  ٙرك اهلل ؽٓؽ. لداخُٛ:

 وؽٓؽ  ٙرك. ٔيؿ. اـمٓخ:

 (  00:  17:  15/ 754) اهلدى والنور/
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 االقتداء بإواً خمالف يف العكٗدٚ

 ... دّٙ اتنؤُّٙ ليؤؽ حللؤس، ييّؤل ولؤٙ ـٍّٓؤٙك، ؽٕطوّٓؤٙ ـؤدخ اخلوٓؤٚ اـًٙلؾ:

  يض اـٌَرة طـ لقوقع.

 حليقة. اـمٓخ:

وٓيؤؤؤٛ وصُؤؤؤٚ لّؤؤؤٙ ٔتنؤؤؤؾ ليؤؤؤؽ اـٓؤؤؤقم، ؽؤؤؤّحـ  ّؤؤؤٙ ل لديّؤؤؤٛ ارـؤؤؤٓؿ ل  اـًؤؤؤٙلؾ:

 ل حللريَٙ، ول طّدٔٙ لًجد ول ايبًجد ؽٓف  لٙم.تًَٙس 

سِع ا؛قاب، حلي  لٙم يٖم ايبًُِع ل حلي ٙحلٔٙ حلؽِّْل  ذه ايبًٕـٛ ؽ اـمٓخ:

رًا حلو حلي لَؤؤؤؤؤًٙن نخؤؤؤؤؤر  ؤؤؤؤؤذا اإللؤؤؤؤؤٙم، لؤؤؤؤؤٙ دام حلن لَؤؤؤؤؤًٙن ؿؤؤؤؤؤٙن لًؤؤؤؤؤجدًا حلو لنؤؤؤؤؤالً حلو دا

ايبنؤؤُع اـؤؤذيـ ينؤؤُقن خٌُؤؤف يرؤؤؤف لًؤؤًُ  ؽنؤؤالهتؿ خٌُؤؤف صؤؤحٓحٛ، لْؤؤ  ؿؤؤٙن 

رحلهيؤؤؤؿ ؽٓؤؤؤف، سؤؤؤقاًء لؤؤؤـ ٔٙدٓؤؤؤٛ اـيٍٓؤؤؤدة حلو لؤؤؤـ ٔٙدٓؤؤؤٛ اـًؤؤؤُقك واـيِؤؤؤؾ، ؽؤؤؤ  دام حلن 

فٙـٌتؤؤؤؤؤؤف يبؤؤؤؤؤؤـ ينؤؤؤؤؤؤُقن وراءه ل اـيٍٓؤؤؤؤؤؤدة حلو ل اـًؤؤؤؤؤؤُقك، ٓ  ُِْؤؤؤؤؤؤؿ طؤؤؤؤؤؤىل حلن 

ٌؤؤره وخروجؤؤف طؤؤـ دالؤؤرة اإلسؤؤالم ؽنؤؤالهتؿ خٌُؤؤف صؤؤحٓحٛ، ـٍقـؤؤف طُٓؤؤف ييتٍؤؤدوا ؿ

ؽؤؤؤؤٗن حلصؤؤؤؤٙ قا ؽَُؤؤؤؤؿ وهلؤؤؤؤؿ وحلن » :ل دؤؤؤؤؼ إلِؤؤؤؤٛ ينؤؤؤؤُقن  َؤؤؤؤؿ اـنؤؤؤؤالة واـًؤؤؤؤالم

،  ؤؤذا دؤؤديٝ ل صؤؤحٓح اـٌخؤؤٙري، لؤؤٙذا يٍؤؤقل ااؤؤديٝ شؽَُؤؤؿ وطُؤؤْٓؿ ٖواحلخوؤؤ

، شؽَُؤؤؤؿ وطُؤؤؤْٓؿ ِؤؤؤٛ ؽؤؤؤٗن حلصؤؤؤٙ قا ؽَُؤؤؤؿ وهلؤؤؤؿ و ن حلخوؤؤؤٖواينؤؤؤُقن  َؤؤؤؿ حلي إل»

ـَؤؤؤـ  ٙإلوؤؤؤٙؽٛ  غ  ؤؤؤذا ّٔنؤؤؤح ايبٍتؤؤؤديـ اـؤؤؤذيـ يمؤؤؤَقن لؤؤؤـ  لؤؤؤٙلْؿ رء لؤؤؤـ و

أحراف ل اـيٍٓدة حلو ل اـًُقك حلن  ٙوـقا استٌداـف  ً ه اـ  ق خؤ  لّؤف  ذا 
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 ًٙ وسؤيْٙ، ؽٗلؤٙلَؿ  ؤذا  لؤٙ حلن  ٓ ؿٙن ذاـؽ ل استوٙطتْؿ و ٓ ٓ يَُػ اهلل ًٌٔ

لٙلؤؤٛ وحلن تؤؤٕتقا  خؤؤ  لّؤؤف ؽْؤؤذا قؾَؿ ول ؾؤؤدرتَؿ حلن تٌيؤؤدوه طؤؤـ اإليَؤؤقن ل صؤؤ

واجؤؤؤؤؤٚ طُؤؤؤؤؤَٓؿ حللؤؤؤؤؤٙ  ن ؿٙٔؤؤؤؤؤٜ إخؤؤؤؤؤرى ؽحّٓئؤؤؤؤؤذ صؤؤؤؤؤالتَؿ خٌُؤؤؤؤؤف صؤؤؤؤؤحٓحٛ ؿؤؤؤؤؤ  

حلخربتَؿ و ذا ااَؤؿ اـػؤطل  ِثُؤف يَِؤـ ـًُِؤُِع حلن يتٍؤٙر قا لؤع اخؤتالؽْؿ 

 وحلن ٓ يتٍٙصيقا وحلن ٓ يتدا روا، ووح ـؽ ا؛قاب.

 ووح. اـًٙلؾ:

 صٓٚ حليش ؼ ه طّدك حليش طّدك. اـمٓخ:

 ٓ جيقز  يد حلن... اـنالة ـقددٔٙ، جيقز؟ ـًٙلؾ:ا

 ذا ؿؤؤؤؤٙن ايبًؤؤؤؤجد،  ذا ؿٙٔؤؤؤؤٜ ا؛ طؤؤؤٛ ل ايبًؤؤؤؤجد وـؤؤؤؤٓس ل خؤؤؤؤٙرج  اـمؤؤؤٓخ:

 لٙم راتٚ ولٖذن راتٚ جيِع ايبًُِع، ٔيؿ. ايبًجد وؿٙن ايبًجد ـف 

  ّٙك  لٙم راتٚ وـَـ لٙ ل لٖذن راتٚ. اـًٙلؾ:

و ؤؤؤذا ٓ ٔتنؤؤؤقره  ٓ ل  ؤؤؤالد ل  لؤؤؤٙم راتؤؤؤٚ وـؤؤؤٓس ـؤؤؤف لؤؤؤٖذن راتؤؤؤٚ،  اـمؤؤؤٓخ:

اـٌَؤؤؤؤر اـتؤؤؤؤل حلٔؤؤؤؤتؿ تيٓمؤؤؤؤقن ؽْٓؤؤؤؤٙ، وـؤؤؤؤذاـؽ طُؤؤؤؤَٓؿ حلن هتؤؤؤؤٙجروا لّْؤؤؤؤٙ، حللؤؤؤؤٙ ااَؤؤؤؤؿ 

اـػطل ؽتَرار ا؛ طٛ ل لًجد ـف لٖذن راتٚ و لٙم راتٚ جيِع ايبًؤُِع، 

ؽّْؤؤٙ ٓ جيؤؤقز تٌريؤؤؼ  ؤؤذه ا؛ طؤؤٛ  ج طؤؤٛ  ٙٔٓؤؤٛ حلو  ٙـثؤؤٛ حلو ؼ  ؤؤٙ، حللؤؤٙ  ذا حلختؤؤؾ 

 ٙ ؿ  ذؿرت، ؽحّٓئذ اـٌرار لـ تُؽ اـٌالد  ق اـقاجٚ.اـػصٙن حلو حلددمه

 جزاك اهلل خ ًا. اـًٙلؾ:

 و يٙك. اـمٓخ:
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ؽهُٓٛ اـمٓخ ل  ذه ااٙـٛ،  ؾ جيقز  ؾٙلٛ ا؛ طٛ ل  ٜٓ وـؤٓس  اـًٙلؾ:

 ل ايبًجد، لثالً  ال ٛ حلر يٛ  خقان ينُقا ل اـٌٜٓ ؟

 حلي دٙـف تيّل؟ اـمٓخ:

 لٙ ؽِْٜ يٙ شٓخ. اـًٙلؾ:

 حلي دٙـٛ تيّل، حلٜٔ  تٍقل ل  ذه ااٙـٛ. اـمٓخ:

ل دٙـؤٛ ييّؤل يقجؤد لؤـ  ؤذا إلؤٙم وطّؤده  ؤذه اـىؤروف وطّؤده  ؤذه  اـًٙلؾ:

دّٙ لثالً ل.... َٓٔقن لٌتدطع ٓ ٍٔٓؿ ا؛ طؤٛ ل ااـنٌٙت ؿٙـَذب وؼ  ٙ 

ل ؿِٓؤٛ ايبًجد وـَـ لثالً ٍِْٔٓٙ ل  ٜٓ لثالً ٔحـ  ال ٛ حلو حلر يف  خؤقان حلو ييّؤ

ه، ؤنظ ا؛ طٛ ل اـٌٜٓ اٙـّؤٙ ءلـ اإلخقان ٍِْٔٓٙ ل اـٌٜٓ وٓ ٔنظ ورا

  ؾ جيقز و ٓ ٓ جيقز؟

 يبٙذا ٓ تنُقن خٌُف. اـمٓخ:

 ييّل  قز صالتّٙ دتك ـق ؽٓف  ذه اـنٌٙت؟ اـًٙلؾ:

 واهلل حلٔٙ حليش تَُِٜ   ذا؟ اـمٓخ:

 حلسٕل سٖال  ٙين؟ٔيؿ، جزاك اهلل خ ، صٓٚ يٙ شٓخ اَـ  اـًٙلؾ:

 ( 00: 42: 37/ 442) اهلدى والنور / 
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 وتابعٛ اإلواً املخالف لمطٍٛ 

ًٙ حلٔؤؤف  لداخُؤؤٛ:  ذا اإللؤؤٙم ؾّؤؤٜ ل صؤؤالة اـٌجؤؤر ورؽؤؤع يؤؤده، وايبؤؤٕلقم ؿؤؤٙن طٙرؽؤؤ

 يٍّٜ ل صالة اـٌجر، ؽٙيبٕلقم ٓزم يرؽع ييّل: يديف ـٓتٙ ع اإللٙم ل اـرؽع؟

ًٙ، ؽًٌّٓل لتٙ يتف.  يف ٔيؿ.  ذا ؿٙن اإللٙم اـمٓخ: ًٙ وـٓس تينٌ  يٌيؾ ذـؽ، تديّ

  ذا اـذي سٌؼ. لداخُٛ:

ـُحديٝ اـًٙ ؼ، و ؤذه دٍٍٓؤٛ ايبًؤٕـٛ ؽْٓؤٙ دؾؤٛ، ؽٗٔؤف طُٓؤف اـًؤالم ل  اـمٓخ:

 ٔؤ  جيؤؾ إلؤٙم ـٓؤٖتؿ  ؤف، ؽؤٗذا ؿؤرب »ااديٝ اـًٙ ؼ اـذي ذؿرٔٙ صرؽف إول لّف 

قا، و ذا ؾؤؤؤٙل: سؤؤؤِع اهلل يبؤؤؤـ محؤؤؤده، ؽَؤؤؤربوا، و ذا ؾؤؤؤرحل ؽٕٔنؤؤؤتقا، و ذا رؿؤؤؤع ؽؤؤؤٙرؿي

ًٙ، و ذا  ؽٍقـقا ر ّٙ وـؽ ااِد، و ذا سجد ؽٙسجدوا، و ذا صىل ؾٙلً  ؽنُقا ؾٓٙلؤ

ًٙ حلبيع  .شصىل جٙـًٙ ً ؽنُقا جُقس

 ذا ااديٝ ٔص طىٓؿ جدًا ل حلن طىل ايبنظ حلن يتؤٙ ع اإللؤٙم دتؤك ـؤق ـؤزم 

ًٙ طُٓؤؤف، رؿؤؤـ ـؤؤٓس  ؤؤرؿـ ؽ ًٙ واجٌؤؤ ٍؤؤط ـؤؤٓس واجؤؤٚ، حلو سؤؤّٛأ ّٕٔؤؤٙ لّؤؤف حلن يؤؤرتك رؿّؤؤ

ًٙ حلن لؤؤـ حلرؿؤؤٙن اـنؤؤالة اـتؤؤل ٓ تنؤؤح اـنؤؤالة  ٓ هبؤؤٙ، اـٍٓؤؤٙم ؿؤؤ  ؾؤؤٙل  ٔيُؤؤؿ بٓيؤؤ

 .[231]البقر :﴾َوُؾقُلقا هللِ ِ َؾِٙٔتِعَ ﴿تيٙغ: 

ًٙ و ؤؤؤق يًؤؤؤتوٓع اـٍٓؤؤؤٙم صؤؤؤالتف  ٙصُؤؤؤف  خؤؤؤالف  ًٙ ـؤؤؤق حلن رجؤؤؤالً صؤؤؤىل ؽروؤؤؤ جٙـًؤؤؤ

ؾٙطؤؤؤدًا ـَؤؤؤـ جيؤؤؤؾ حلجر ؤؤؤٙ اـّنؤؤؤػ لؤؤؤـ  اـّٙؽُؤؤؤٛ، ؽٍؤؤؤد حلذن اـمؤؤؤٙرع ل صؤؤؤالة اـّٙؽُؤؤؤٛ
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 صالة اـٍٙلؿ.

حللؤؤٙ ا؛ُؤؤؤقس ل اـٌريهؤؤؤٛ  ًؤؤؤ  لؤؤؤرض وٓ طؤؤؤذر ؽٙـنؤؤؤالة  ٙصُؤؤؤٛ، لؤؤؤع ذـؤؤؤؽ  ذا  

ًٙ يبرض ؽيىل لـ خٌُف و ؤؿ حلصؤحٙء ؿُْؤؿ حلن ينؤُقا جٙـًؤع  صىل اإللٙم جٙـً

ًٙ هلذا ايبٌدحل اـيٙم  ، ولّٙسؤٌٛ  ؤذا ااؤديٝ ش ٔ  جيؾ اإللؤٙم ـٓؤٖتؿ  ؤف»ليف، حتٍٍٓ

ًٙ دا ؤؤؤٛ ـؤؤؤف ؽقؾؤؤؤع طّْؤؤؤٙ ؽٕصؤؤؤٓٚ ل حلؿحُؤؤؤف، ل طهؤؤؤده ¢ن اـٌّؤؤؤل حل ًٙ راؿٌؤؤؤ ، ؿؤؤؤٙن يقلؤؤؤ

ًٙ لؤـ شؤدة اـنؤدلٛ   يًؤتوودٜٙٔ صالة اـىْر، ؽنىل هب ع طُٓؤف اـًؤالم ؿ جٙـًؤ

ًٙ، ٕن  حلن ينؤؤظ ؾؤؤٙلً ، ؽالدؤؤظ طُٓؤؤف اـنؤؤالة اـًؤؤالم حلن اـّؤؤٙس خٌُؤؤف ينؤؤُقن ؾٓٙلؤؤ

ًٙ،  ؤؤذا  ؤؤق ايبٌؤؤروض حلوًٓ، وايبيْؤؤقد حل ؤؤؿ ينؤؤُقن خُ ٌؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤالم دالؤؤً  ؾٓٙلؤؤ

ؽٕشٙر  ـؤْٓؿ و ؤق ل اـنؤالة حلن اجًُؤقا، ؽجًُؤقا ويبؤٙ صؤىل ؾؤٙل طُٓؤف اـًؤالم: »

ًٙ حلن تٌيُؤؤؤقا شؤؤؤٕن ؽؤؤؤٙرس  يى لْؤؤٙ، يٍقلؤؤؤقن طؤؤؤىل رحلس لُؤؤؤقؿْؿ  ٔؤؤؤ    ن ؿؤؤدتؿ نٌٔؤؤؤ

  غ نخر ااديٝ. شجيؾ اإللٙم ـٖٓتؿ  ف، ؽٗذا ؿرب ؽَربوا

حلصؤؤحٙ ف إؾقيؤؤٙء إصؤؤحٙء حلن جيًُؤؤقاأ ، حللؤؤر ¢ؽؤؤّحـ ٔالدؤؤظ  ّؤؤٙ حلن اـٌّؤؤل 

ٕٔؤؤؤف جؤؤؤٙـس،  ؤؤؤق ٓ يًؤؤؤتوٓع حلن يٍؤؤؤقم ؽْؤؤؤق ليؤؤؤذور، ـَؤؤؤـ ايبٍتؤؤؤديـ يًؤؤؤتوٓيقن حلن 

 ،ًٙ ًٙ ايٍقلؤؤؤقاأ ـَؤؤؤـ اطتؤؤؤرب ؿ اـمؤؤؤٙرع ااَؤؤؤٓؿ ليؤؤؤذوريـ ل حلن ٓ ينؤؤؤُقا ؾٓٙلؤؤؤ تٌٙطؤؤؤ

ًٙ ليذورًا، وهلذا ٍٔؤقل   ذا »، يبؤٙ ذؿؤر  ؾقـؤف: ¢ن اـٌّؤل  ـ لٙم اـذي ينظ جٙـً

،   يَـ  ذا طىل سؤٌٓؾ اـتحديؤد ـ لؤت م  ؤف، شؽٙرؿيقا و ذا سجد ؽٙسجدوارؿع 

و ٔ  ؿٙن  ذا طىل سٌٓؾ اـتِثٓؾ وؽرق  ع حلن يَقن ذـؽ حتديدًا و ؤع حلن يَؤقن 

 ٔؤؤ  جيؤؤؾ اإللؤؤٙم » ثؤؤٓالً، ييّؤؤل: ؿٕلثُؤؤٛ ذؿر ؤؤٙ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ـتٕؿٓؤؤد لٌؤؤدحل 

 .شـٖٓتؿ  ف

ا ٔزؤؤ اـتمؤؤْد إول ؽٍؤؤٙم ؽيؤؤىل ايبٍتؤؤديـ طؤؤىل ؤحؤؤـ ٔيُؤؤؿ لؤؤثالً حلن اإللؤؤٙم  ذ
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و ؤؤؤذا ـؤؤؤف - يهؤؤؤْؿ حلن يٌّْؤؤؤف، حلن يٌؤؤؤتح طُٓؤؤؤف  َُِؤؤؤٛ سؤؤؤٌحٙن اهللة ؽؤؤؤٗن تؤؤؤذؿر رجؤؤؤع 

 ًٙ و ن   يتذؿر ل٘ استِر ؾٙلً ، ؽٍد ترك  ّؤٙ اـتمؤْد،  -تٌنٓؾ ـيظ حلذؿره ؾريٌ

ًٕ، ٔحـ ٔتٙ يف ل  ذا اخلوٕأ ٕٔف ليذور.  جُقس اـتمْد وؾراءة اـتمْد خو

د ؿؤؤؤؾ ايبًؤؤؤٙلؾ اخلالؽٓؤؤؤٛ اـتؤؤؤل وؾيؤؤؤٜ  ؤؤؤع إلِؤؤؤٛ، ؽؤؤؤٗذا ؿؤؤؤٙن اإللؤؤؤٙم  و َؤؤؤذا صؤؤؤر 

 ينظ صالة بٙـػ ؽْٓٙ اـًّٛ و ق ييتٍد حلٔف طىل اـًّٛ ؽّحـ ٓ ٔخٙـٌف.

ًٙ  ذا ترك اـًّٛ  لؤٙ مهؤالً ؽؤال يؤرد ا ؾتؤداء  ؤفأ ٕٔؤف ٓ لتٌؤع ـًُؤّٛ ٓحللٙ ؿ  ؾُّٙ نٌٔ

ـػ اـًؤؤؤؤّٛ وخؤؤؤؤٙـػ  لٙلؤؤؤؤف، ؽْؤؤؤؤق لتْؤؤؤؤٙون وٓ لتٌؤؤؤؤع ـ لؤؤؤؤٙم،  ّؤؤؤؤٙ ٔخٙـٌؤؤؤؤفأ ٕٔؤؤؤؤف خؤؤؤؤٙ

لتَٙسؾ ـٓس ليذورًا، ؽٙـٍٙطدة  ذًا ؽٓ  ؿٙن ليذورًا لـ ايبخٙـٌؤٛ اتٌِ ؤَع طُٓؤف و ٓ 

 ؽال اـًّٛ.

 : .. ( 27:  31/   75) اهلدى والنور /   
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 ِجس املطاجد اليت لٗطت عمٜ الطٍٛ

دن ايبٍُؤؤؤؤؤل:  ؤؤؤؤؤق طّؤؤؤؤؤدلٙ ؾُؤؤؤؤؤٜ ـؤؤؤؤؤؽ  ن  ِقطؤؤؤؤؤٛ لؤؤؤؤؤـ  خقأّؤؤؤؤؤٙ ل  دؤؤؤؤؤدى ايبؤؤؤؤؤ

اهلقـّديٛ هيجرون ايبًٙجد و ؿ يّتىرون ؽتؤقى لّؤؽ  ذا ؾُؤٜ هلؤؿ  ؤٙ؛قاز ؽْؤؿ 

سؤؤَٓقٔقن طؤؤىل حلتؤؤؿ اسؤؤتيداد ـُؤؤذ ٙب  غ ايبًؤؤٙجدأ  حجؤؤٞ حل ؤؤؿ  - ن شؤؤٙء اهلل-

ؿؤؤ  ذؿؤؤرت ـؤؤؽ حل ؤؤؿ لٌتدطؤؤٛ وحلن  يؤؤض إلِؤؤٛ  ٍُؤؤقن اؤؤٙ ؿ، ويًؤؤٌُقن  ٓؤؤٙهبؿ 

  غ ؼ  ذـؽ.

 ٛ  ج طٛ اـتٌَ  واهلجرة؟ييّل  ذا اـًٖال ـٓس ـف طالؾ اـمٓخ:

ايبٍُل:  ؿ ييّؤل ؿؤٕ ؿ ييّؤل  ُؤقا طؤـ  يؤض إؽَؤٙر، ـَؤـ ٓ زاـؤٜ  يؤض 

 اـرواسٚ. وذـؽ لـ  ّْٓٙ  جر ايبًٙجد وطدم اـنالة ؽْٓٙ، و ؾٙلٛ ا؛ِيٛ.

 ن ؿؤؤٙن  ؤؤٖٓء اـؤؤذيـ  جؤؤروا ايبًؤؤٙجد لؤؤـ بٙطؤؤٛ اهلجؤؤرة واـتٌَؤؤ أ  اـمؤؤٓخ:

 ؽٍد سٌؼ ا؛قاب. حللٙ  ن ؿٙٔقا..

حللٙ  ن ؿٙٔقا لـ بٙطٛ نخريـ ييّل   يتٕ روا  ٕؽَٙر بٙطٛ اهلجؤرة واـتٌَؤ  

ؽِثؾ  ٖٓء لّتػون ل اـيٙ  اإلساللل  َثرة دٓٝ يرون حلن اـنالة وراء ضْر 

ايبخؤؤٙـٌع حلو ايبٌتؤؤؤدطع حلو ٔحؤؤؤق ذـؤؤؤؽ ٓ تنؤؤؤح، ؽْؤؤؤذا ؽؤؤؤٓ  ٔيتٍؤؤؤد ؼُؤؤؤق ل اـػؤؤؤع 

ا؛ًُؤؤؤٛ حلو ل ؼ  ؤؤؤٙ  يؤؤؤض  ـؤؤؤٓس ـؤؤؤف حلصؤؤؤؾ، ؽؤؤؤال حلدري  ذا ؿّؤؤؤٜ ذؿؤؤؤرت ل تُؤؤؤؽ

ل دؤؤؤؤؼ إلِؤؤؤؤٛ:  -طُٓؤؤؤؤف اـنؤؤؤؤالة واـًؤؤؤؤالم-اـّنؤؤؤؤقص اـػؤؤؤؤطٓٛ اـتؤؤؤؤل لّْؤؤؤؤٙ ؾقـؤؤؤؤف 
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،  ؤؤؾ تؤؤذؿر شوا ؽَُؤؤؿ وطُؤؤْٓؿؿ ؽؤؤٗن حلصؤؤٙ قا ؽَُؤؤؿ وهلؤؤؿ، و ن حلخوؤؤٖقن  َؤؤُ  َنؤؤ يُ »

 ذؿرٔٙ لثؾ  ذا ااديٝ؟

 ايبٍُل: ٓ لٙ ذؿرت...

 لٙ ذؿرت. اـمٓخ:

 ايبٍُل: راجيٜ اـػيط حلٔٙ.

 ؤؤذا  ؤؤق ا؛ؤؤقاب، حلي: ٓ جيؤؤقز ٕي لًؤؤُؿ حلن يتخُؤؤػ طؤؤـ اـنؤؤالة   ذاً  اـمؤؤٓخ:

ل لًجد لـ ايبًٙجد لٙ دام حلن  ذا ايبًجد ينظ ؽٓف  لؤٙم لًؤُؿ وـؤق ؿؤٙن ل 

وجْؤؤؤؤٛ ؽَؤؤؤؤره حلو طٍٓدتؤؤؤؤف حلو ل سؤؤؤؤُقؿف وحلخالؾؤؤؤؤف رء لؤؤؤؤـ آٔحؤؤؤؤراف طؤؤؤؤـ  يؤؤؤؤض 

ًٙ ودالؤؤؤؤؤً  وحل ؤؤؤؤدًا  ؤؤؤؤؤٙٓ جت ع إدَؤؤؤؤٙم اـػؤؤؤؤطٓٛ، ؽٙإلسؤؤؤؤؤالم يؤؤؤؤٕلر ؿؤؤؤؤؤ  ٔيُؤؤؤؤؿ بٓيؤؤؤؤ

طُٓؤؤؤؤف اـنؤؤؤؤالة -واـتقدؤؤؤؤد وآ تيؤؤؤؤٙد طؤؤؤؤـ حلسؤؤؤؤٌٙب اـتٌؤؤؤؤرق، دتؤؤؤؤك وصؤؤؤؤؾ إلؤؤؤؤر  ؤؤؤؤف 

 غ حلن يٍؤؤقل لثؤؤؾ  ؤؤذا ااؤؤديٝ اـقؤؤيح ل اـدٓـؤؤٛ طؤؤىل صؤؤحٛ صؤؤالة   -واـًؤؤالم

-ايبٍتدي وراء اإللٙم وـق ؿٙن  ذا اإللؤٙم لٍقؤًا ل  يؤض اـّؤقادل، دٓؤٝ ؾؤٙل 

ؾٙل:   -اهلل تيٙغ طّفريض -ؿ  ل صحٓح اـٌخٙري لـ دديٝ حلس  ريرة  -¢

وا ؽَُؤؿ ؿ ؽٗن حلصٙ قا ؽَُؤؿ وهلؤؿ، و ن حلخوؤٖينُقن  َ»: -¢-ؾٙل رسقل اهلل 

، ؽّحـ  ن ؿٙن ـّٙ رحلي حلو حللر حلو ٔنٓحٛ ٔقجْْٙ  غ حلوـئؽ اـّٙس اـذيـ شوطُْٓؿ

اـؤؤذيـ ؾؤؤٙل ل دؤؤؼ إلِؤؤٛ لؤؤٙ سؤؤِيٜ  -¢-ذؿؤؤرهتؿ ؽؤؤّحـ ٔؤؤٕلر ؿ  ؤؤٕلر اـرسؤؤقل 

 :ًٙ ،  ؤذا  ؤق شوا ؽَُؿ وطُؤْٓؿٖقا ؽَُؿ وهلؿ، و ن حلخوينُقن  َؿ ؽٗن حلصٙ »نٌٔ

 ا؛قاب.

 ايبٍُل: جزاك اهلل خ .

 ( 00: 33: 16/ 523) اهلدى والنور /
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 الصالٚ خمف املتمبظ بػسنٗات

 وؤؤؤٙؽٛ  غ سؤؤؤٖال إخ،  ذا ؿؤؤؤٙن اإللؤؤؤٙم ؽٓؤؤؤف ٔؤؤؤقع لؤؤؤـ اـػؤؤؤك، لثؤؤؤؾ حلن  لداخُؤؤٛ:

ؾقؤؤؤؤ اـثٓؤؤؤؤٙب و غ لثؤؤؤؤؾ اـُحؤؤؤؤك و ¢يَتؤؤؤؤٚ اـؤؤؤؤت لؿ حلو يًؤؤؤؤتْزت  ًؤؤؤؤّٛ اـرسؤؤؤؤقل 

 نخره...

يٙ حلخل  ذا ؾهٓٛ اـُحٓؤٛ وؼ  ؤٙ،  ؤذا   ِؤف طؤىل جٌّؤف  ؤق، حللؤٙ اـػؤك  اـمٓخ:

ـٓس ؿؾ لؤـ  فؽْذا  ق إلر اخلو ، ـَـ جيٚ حلن ٔيُؿ ٔحـ ليػ حل ؾ اـًّٛ حلٔ

وؾؤؤع ل اـػؤؤك وؾؤؤع اـػؤؤك طُٓؤؤف، حلي: وأوٌؤؤؼ طُٓؤؤف دَؤؤؿ ايبػؤؤؿع، ؽؤؤذـؽ ٕن 

 هيِّٙ أن لـ  ذه إؾًٙم ؾً ن ا ّٙن.اـػك يًٍّؿ  غ حلؾًٙم، 

 اـًٍؿ إول: ذك ؾٌُل، وذك ـٌىل.

ًٙ ؾد يَقن  ذا اـػك اـٌُىل ليربًا  ًٙ ـٌىٓ ؽٗذا حلذك لًُؿ ينظ وينقم ذؿ

 ًٙ طؤؤـ ذك ؾٌُؤؤل، وؾؤؤد ٓ يَؤؤقن ؿؤؤذـؽ، ؽؤؤال جيؤؤقز ااَؤؤؿ طؤؤىل  ؤؤذا ايبػؤؤك ـٌىؤؤ

ًٙ  ٓ  يؤؤد آستٌنؤؤٙل لّؤؤف واـتٌٓؤؤٙ ن، ؽؤؤٗذا اؽرتوؤؤّٙ حلن ذؿؤؤف ؿؤؤٙن لؤؤـ  ٕٔؤؤف لػؤؤك ؾٌُؤؤ

اـّقع إول، ؽْذا لًُؿ ـف لٙ ـّٙ وطُٓف لٙ طُّٓٙ، وـيَُؿ سِيتؿ ؾقل اـٌّل صىل 

اهلل طُٓؤؤف ونـؤؤف سؤؤُؿ ـؤؤذـؽ اـرجؤؤؾ اـؤؤذي سؤؤِع خوٌؤؤٛ لؤؤـ اـٌّؤؤل صؤؤىل اهلل طُٓؤؤف ونـؤؤف 

لؤٙ شؤٙء اهلل وشؤئٜ، ؽٍؤٙل طُٓؤف اـًؤالم: »سُؿ ؽٕراد حلن يىْر ـف صٙطتف ـف، ؽٍٙل ـؤف: 

 . شهلل ٔدًا؟ة ؾؾ: لٙ شٙء اهلل وددهحلجيُتّل 
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  ذًا:  ذا حلذك ـَّف ذك ـٌىل.

ؿؤؤٙن يًٌّؤؤل حلن يٍؤؤقل: لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل  ؤؤؿ شؤؤئٜ، ؽٕخوؤؤٕ وؾؤؤٙل: لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل وشؤؤئٜ، 

ًٙ  ٍرٔف لع ر ف.  ؽجيُف ذيَ

ؽِـ  ذا اـٌٍٓؾ حلن رجؤالً لؤـ حلصؤحٙ ف صؤىل اهلل طُٓؤف ونـؤف سؤُؿ رحلى ل ايبّؤٙم 

  يؤؤض حلزؾؤؤٛ ايبديّؤؤٛ ـٍؤؤل رجؤؤالً لؤؤـ اـْٓؤؤقد، ؽٍؤؤٙل ـؤؤف ايبًؤؤُؿ:  ٓؤؤّ  ؿؤؤٙن يِفؤؤ ل

ٔيؤؤؿ اـٍؤؤقم حلٔؤؤتؿ ليػؤؤ اـْٓؤؤقد، ـؤؤقٓ حلَٔؤؤؿ تػؤؤؿقن  ؤؤٙهلل، ؽتٍقـؤؤقن: طزيؤؤر ا ؤؤـ اهلل، 

ؽٍٙل اـْٓقدي: ؤيؿ اـٍقم حلٔتؿ ليػ ايبًُِع ـقٓ حلَٔؿ تػؿقن  ٙهلل وتٍقـؤقن 

 لٙ شٙء اهلل وشٙء محِد.

ـ اـّنؤؤؤؤٙرى، ؽٍؤؤؤؤٙل ـؤؤؤؤف: ٔيؤؤؤؤؿ اـٍؤؤؤؤقم حلٔؤؤؤؤتؿ ليػؤؤؤؤ  ؤؤؤؤؿ سؤؤؤؤٙر ؾُؤؤؤؤٓالً ؽٍُؤؤؤؤل رجؤؤؤؤالً لؤؤؤؤ

اـّنٙرى ـقٓ حلَٔؿ تػؿقن  ٙهلل وتٍقـقن: طًٓك ا ـ اهلل. ؽٍٙل اـّقؤاين: ؤيؤؿ 

اـٍؤؤقم حلٔؤؤتؿ ليػؤؤ ايبًؤؤُِع ـؤؤقٓ حلَٔؤؤؿ تػؤؤؿقن  ؤؤٙهلل ؽتٍقـؤؤقن: لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل وشؤؤٙء 

 محِد.

 ؤؤؤؾ »وؾؤؤؤص طُٓؤؤؤف اـر يؤؤؤٙ، ؾؤؤؤٙل ـؤؤؤف:  ¢ؽُؤؤؤ  حلصؤؤؤٌح  ؤؤؤف اـنؤؤؤٌٙح جؤؤؤٙء  غ اـٌّؤؤؤل 

ؾننؤؤتْٙ طؤؤىل حلدؤؤد؟ ؾؤؤٙل: ٓ. ؽخوؤؤٚ طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم ل اـّؤؤٙس وؾؤؤٙل: يؤؤٙ 

حلهيؤؤؤٙ اـّؤؤؤٙسة صٙيبؤؤؤٙ ؿّؤؤؤٜ حلسؤؤؤِع حلدؤؤؤدؿؿ يٍؤؤؤقل: لؤؤؤٙ شؤؤؤٙء اهلل وشؤؤؤٙء محِؤؤؤد، حلٓ ؽؤؤؤال 

 .شد، وـَـ ؾقـقا: لٙ شٙء اهلل وددهتٍقـقا لٙ شٙء اهلل وشٙء محِ

 .شلٙ شٙء اهلل  ؿ شئٜ»ول روايٛ: 

ًٙ ؽْؤؤؤق لًؤؤؤُؿ، و ن ؽؤؤؤٗذا ؿؤؤؤٙن  ؤؤؤذا اـؤؤؤذي تٍؤؤؤ قل طّؤؤؤف حلٔؤؤؤف لػؤؤؤك ؿؤؤؤٙن ذؿؤؤؤف ـٌىٓؤؤؤ

ًٙ ٓ جيقز ايبٌؤٙدرة  غ تٌَؤ ه لؤٙ دام حلٔؤف  أَمػ حلن ذؿف ذك ؾٌُل، دّٓئذ حليه
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يمؤؤؤْد حلن ٓ  ـؤؤؤف  ٓ اهلل وحلن محِؤؤؤدًا رسؤؤؤقل اهلل  ٓ  يؤؤؤد حلن تٍؤؤؤٙم ااجؤؤؤٛ طُٓؤؤؤف، ؽؤؤؤٗذا 

اة، حللؤٙ دون  ؤذا حلؾِٜٓ ااجٛ طُٓف وحلس طىل ذؿف ووالـف، دّٓئذ ٌٔؤذ ٌٔؤذ اـّؤق

اـٌٓؤؤؤٙن ؽؤؤؤ  جيؤؤؤقز حلن يٌَؤؤؤر لًؤؤؤُؿ يمؤؤؤْد حلن ٓ  ـؤؤؤف  ٓ اهلل، وحلن محِؤؤؤدًا رسؤؤؤقل اهلل 

 ؽهالً طـ لٙ  ذا ؿٙن ينظ اـنُقات اخلِس، ويٖم ايبًُِع.

 ؽال  د لـ لالدىٛ  ذا اـتٌنٓؾ.

 ؼ ه طّدؿؿ رء؟

 و ذا ؿٙن يَتٚ  ٙلؿ؟ لداخُٛ:

ٍٔؤؤؤقل جيؤؤؤٚ اـتٌريؤؤؤؼ  ؤؤؤع اـٌَؤؤؤر  خوؤؤؤٕ يؤؤؤٙ حلخؤؤؤل،  ؤؤؤذا خوؤؤؤٕ، ـَؤؤؤـ ٔحؤؤؤـ اـمؤؤؤٓخ:

اـيِظ واـٌَر آطتٍٙدي، اـٌَر اـٌُىل واـٌَر اـٌٍُل،  ؤذا دؤرام ٓ جيؤقز ـؤف، 

 ـَـ ٓ جيقز تٌَ ه  ِجرد  ذه إط ل.

ييّل سِيتْؿ  يد صالة اـرتاويح يٍقـؤقن: سؤٌحٙن ايبُؤؽ اـٍؤدوس،  لداخُٛ:

 ؟¢ييّل:  ؾ ورد طـ رسقل اهلل 

 حٓحٛ لرويٛ ل سّـ اـًّٙلل  ٙـًّد اـنحٓح.ٔيؿ،  ذه سّٛ ص اـمٓخ:

 جزاؿؿ اهلل خ . لداخُٛ:

 ؤٙ  ؤديؾ ؿثؤ  لؤـ إشؤٓٙء اـتؤل تٍؤٙل  و ذه لؤـ اـًؤّـ اـتؤل جيؤٚ  دٓٙ اـمٓخ:

 ل فتُػ اـٌالد وؿؾ  ُد ـف تٍُٓده وطٙدتف واـًّـ ؾد حللٙهتٙ اـّٙس.

 .(00:  18: 30/   574دى والنور / ) اهل
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 733 ......................................  ؾ توٌٓؼ دديٝ اطتزال  اـٌرق يّٙسٚ طقٔٙ



 الفهرس ---------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

377 

 730 ................................................................ دقل وقا ط اـتٌديع

ًٙ وتٌدييًٙ   775 ................. ٔنٓحٛ اـمٓخ ـُمٌٙب  يدم آٔمًٙل   ٕٙشخٙص  ر 
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 حول مجاعة التبليغ

بًْٚء ظذ مٚ تٍوؾ بهف حدث بْٔل وبْٔٓؿ َٕٚش  وافدظقةصٌٚب افتٌِٔغ  ئؾ:افًٚ

أن افٌْهل  ظِٔهف افههالة وافًهالم  وؾٔف أدفهٜ إخ افُريؿ افَك يف افهالة فف حجتف 

ًٚ ثامٕٜٔ ؿٙ يف مُٜ  ابـ ظّر شتٜ أصٓر وهق يَك افهالة ؾٚفَك ٓ  ،ظؼة يقم

ويًِههؿ يف ًٍٕههف إْٔههٚ  أي مُههٚن.أو مههـ أحههدهؿ يههٖ  مههـ .. اجلّههع ؾهه٘ن   ،أتُِههؿ ظْههف

إْٔهٚ شهَْٔؿ يًِهؿ يًْهل يُهقن  ،أوراق امتحٚن ظؼهة أيهٚمفتهحٔح شَْٔؿ يف ظامن 

ظؼهههة أيهههٚم أراههههؿ بًّهههقن مهههٚ بهههغ افيٓهههر وافًكههه  يف ظهههامن أؿهههؾ مهههـ يًْهههل ...

يوههههٚي إفٔههههف وإٕههههام تُههههقن بٚفَكهههه  ٓؾههههسة إؿههههٚمتٓؿ يف ظههههامن وادٌهههرب وافًنههههٚء 

  .يف ذفؽؾام رأيُؿ اجلّع 

ؿ ههأهيهام أ ،وتهتُِؿ ظهـ اجلّهع ،تُِؿ ظهـ افَكهأضٔٛ إٔٝ بتَقل ٓ  افنٔخ:

 ؟يف رأيؽ

أن افٌْهل واهلل إمران مٓامن ...أمٚ افَك شهَٔقفقن ٕحهـ ظهذ رأهيهؿ  افًٚئؾ:

 ؿك.

ٕن افًههٗال حٔههدة، يًههجؾ ظِٔههؽ  ٚمههإتٌههف  حٔههدة،جؾ ظِٔههؽ ُشهه حٔههدة،  افنههٔخ:

  ؟ـٚن جقابؽـٚن أهيام أهؿ ظْدك تذـر مٚذا 

  .إمران مٓامنمداخؾ: 

 .هذا هق اجلقاب افنٔخ:
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 .يًْل اجلّع مداخِٜ:

ؾهههٖيـ  ،أهيهههام أههههؿ ،افًهههٗال أظٔهههدفُهههـ  ،إٔهههٚ بَهههقل بَقفهههؽ ـال هههٚ مٓهههؿ افنهههٔخ:

 .اجلقاب مٚ أطـ

 أهؿ ... مداخِٜ:

إن ـْهٝ ظهذ  ،ام ظْهدكأجهٛ بهمًِٔش ريح بٚفؽ إٕٝ ريح بٚفهؽ إٔهٝ  افنٔخ:

بًّْههك ٕههدفؽ ظههذ اخلىههٖ  ،ـْههٝ ظههذ خىههٖ ؾههْحـ مًههؽ صههقاب ؾههْحـ مًههؽ وإن

  ؟فتُقن ظذ صقاب أهيام أهؿ

رأيهل مهـ خهالل افدراشهٜ ادتقاوهًٜ وٓ  ، إٔهٚ أؿهقلاجلّع ظْدي أههؿ مداخِٜ:

  ٓؿ.يًْل ظْدمٚ ٕٚؿنتافَك  ،زفٝ تِّٔذا بًٔىٚ

  .م رأيؽ يف ادقوقعد  ٕٝ ؿَ أأن  ،دظؽ وإيٚهؿ افنٔخ:

ؿهقل بهٖن اجلّهع دهـ ههق ؽهر مًهٚؾر ووصهؾ إػ بِهد ارتهٚح افرأي إٔٚ أ مداخِٜ:

  ...ؾٔٓٚ

 .ٓ بقز وافَك افنٔخ:

 .اددة دامٝافَك بقز مٚ  مداخِٜ:

ويُهقن ههذا مهـ حيهؽ وفهق إٕهؽ ظهذ خىهٖ وـهام  ،صٚيػ إٕهؽ كُهل افنٔخ:

 أورثههٝ ضٚظههٜ خههر مههـ  وإًُههٚراً  ًٓ ذأورثههٝ ت أو رّ مًهههٜٔ َجهه  ب  رُ  :يًْههل قايَقفهه

اجلّههع وافَكهه بٚفًْههٌٜ فًِّههٚؾر  أوًٓ  ،افَوههٜٔ بههٚفًُس يههٚ أشههتٚذاشههتٌُٚرًا، ظههزًا و

ـ ـهٚن مًهٚؾرا  هع وؿكه وإذا ؿٔهؾ ٓ بهقز مَه  ،أمران متالزمٚن مـ حٔٞ اجلقاز

افَكهه ؾّههـ بههٚب أوػ ٓ بههقز اجلّههع وإذا ؿٔههؾ ٓ بههقز اجلّههع ٓ بههقز افَكهه 

افَكههه يف افًهههٍر أم اجلّهههع ههههذا ٕٕهههف ـال هههٚ مهههـ أحُهههٚم افًهههٍر فُهههـ أهيهههام أههههؿ 
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ٓ   ؟ اجلههقاب افَكهه أهههؿ دههٚ  بّههع واوههح ٕن ادًههٚؾر فههٔس فههف أن يههتؿ فُههـ فههف أ

ههههذا افُهههالم ؾههه٘ذا ـْهههٝ تهههرى أو تًهههتُْر ظهههذ ٕهههٚس بهههٖ ؿ يْزفهههقن يف ظهههامن وههههؿ 

مًههٚؾرون ؾٔجًّههقن فُههـ يف رأيههؽ أ ههؿ ؽههر مًههٚؾريـ ٕ ههؿ اشههتَروا ظؼههة أيههٚم 

إن فُهـ ذ ٓ بًّهقن ئهًهٚؾريـ وحْٔجقا ظـ ـق ؿ مـام تَقل ؾ٘ذا يف رأيؽ خر

ـٚن إمر ـذفؽ ؾٓؿ ٓ يَكون ٕن افَك مـ أحُهٚم افًهٍر ؾهام دام ههؿ  فًٔهقا 

وفههٔس  ههؿ اجلّههع ٕ ههؿ فًٔههقا مًههٚؾريـ فُههـ مههع افَكهه، مًههٚؾريـ   ؾِههٔس  ههؿ 

ذفههؽ تٌَههك ؿوههٜٔ افَكهه أهههؿ مههـ اجلّههع ٕن افَكهه أوٓ بههٛ يف افًههٍر وفههٔس 

ؾَههط أي ادًههٚؾر فههٔس فههف اخلههرة إن صههٚء تههؿ وإن صههٚء ؿكهه بههؾ واجههٛ ظِٔههف بههقز 

افهههالة يف ؾههرق وصههذ افَكهه بٔههْام اجلّههع فههف ؾٔههف اخلههرة إن صههٚء  ههع وإن صههٚء 

وؿتٓههٚ هههذه ؿوههٜٔ مّٓههٜ جههدا بٚفًْههٌٜ فًِّههٚؾر وؾٚرؿههٜ أخههرى وهههل أن اجلّههع بههغ 

ٔٚت افًٍر افهالتغ فٔس مـ خهقصٔٚت افًٍر بخالي افَك ؾٓق مـ خهقص

تههٛ إُٔهر ظِهٔٓؿ اظُهس إٔهٝ  بْٔام اجلّع يُّـ بّع اإلًٕٚن وهق مَٔؿ ؾه٘ذاً 

 .إذا ؿكوا وٓ تُْر ظِٔٓؿ إذا  ًقا ٕ ؿ بقز  ؿ اجلّع وفق ـٕٚقا مَّٔغ

 افٌٚب.حديٞ ظٚئنٜ  ريض اهلل ظْٓٚ يف -

 .ريح بٚفؽ مْف ًٕؿ مٚذا يَقل -

 .ن بّعافٌْل  ظِٔف افهالة وافًالم  ـٚ بٖن -

 .ريح بٚفؽ مْف صدق مـ ؿٚل ريح بٚفؽ حديٞ ؤًػ ٓ يهح-

وظرؾهٝ أين شهٖؿٔؿ إٔٚ شهٚؾرت إػ بِهد افذي ؾّٓتف مْؽ أن أن اإلًٕٚن إذا -

ؾٔٓٚ ظؼة أيٚم يًْهل ظِهؿ افَٔهغ أو مهٚ يزيهد ظهذ أربًهٜ أيهٚم ظهذ رأي افٍَٓهٚء ـهام 

ؾٓههؾ ...أتههؿ برأيههؽ وٓ ٕربًههٜ أيههٚم ؽههر يههقم افههدخقل ويههقم اخلههروج حههددوهٚ هههق 

 هذا شٗايل وأ ع أؿك 
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جقابؽ يف روايتؽ ٕثر ابـ ظّر مٚ أثر ابـ ظّر افذي حدثتْٚ بهف نٍٕهٚ بهٖن ابهـ -

 ظّر دٚ ـٚن هْٚك شتٜ أصٓر دٚذا ؿك شتٜ أصٓر 

 ٕٕف ـٚن  بٓؾ مدة اإلؿٚمٜ -

  ـٚن بٓؾ مدة اإلؿٚمٜ ٓ ٓ ظٍقا دٚذا  ع ودٚذا جٓؾ مدة اإلؿٚمٜ-

 وٓ يًِؿ متك شرحؾ . هبؿافثِٟ ٕٚزل ٕٕف ـٚن -

هذا هق اجلقاب ؾٓذا افهثِٟ افهذي ههق ـٚجلٌهٚل يًْهل مهٚ تتههقر مًهل إٔهف ظٌهد -

ظّههر ـههٚن قُههؿ ؿىًههٚ إٔههف مههٚ يًههتىٔع أن يّقهه بًههد ظؼههة أيههٚم ٕٕههف هههذه بههـ  اهلل

هؾ اجلٌٚل مـ افثِقج شقي ٓ تزول وٓ تذوب يف طري هذه إيٚم افَِِٜٔ يًْل 

تتهههقر إٔههف ـههٚن يَههقل هههق ـههام يَههقل بًههض افٍَٓههٚء افٔههقم بًْههٚؾر بُههرة بًْههٚؾر بًههد 

 .بُرة بًْٚؾر هذا خٔٚل وٓ مٚ ووح فؽ إمر

  .ٓ واوح إمر إٔف ـٚن يًري إٔف شقي تىقل وؿٝ إؿٚمتف-

ادٓؿ أن ًٕري أن ادًٚؾر مًٚؾر فٔس فف ظالؿهٜ بٕٚيهٚم افتهل يريهد أن ئَّٓهٚ -

يف  ¢ف افُهههع إذا صهههح افتًٌهههر ؾٓهههذا ههههق مًهههٚؾر يًْهههل افرشهههقل  وإٕهههام يف ووهههً

  .ؽزوة افٍتح أطـ شتٜ ظؼ يقم

 .ثامٕٜٔ ظؼ-

دهٚ بٍٔهتح مُهٜ حتهك تًهتَر  ¢بخٚصٜ هق افرشقل إظيؿ  ودٚ ؿٚئد جٔش -

مهٚ بهدوا يْهقي اإلؿٚمهٜ شهتٜ شهًٌٜ  ههق ٕهٝ إٕهفأإمقر بًد هذا افٍتح افًئؿ تتههقر 

تْئّٓهٚ ووهع رئهٔس ظهذ  ٚظهٜ وظهذ متٓٔهد إمهقر ٕٕهف  أيٚم أو أـثر مهـ ذفهؽ

 ًٚ إػ نخره وإدارة إمقر هذا يٖخذ زمٕٚؿٌِٔغ امظٜ خٚصٜ أن اجلؿٌِٜٔ وإػ نخره 

قـؾ إفٔف هذا إمر إٔف افَوهٜٔ مهٚ بتْحهؾ يهقمغ وثالثهٜ ي بًٔري افرئٔس ايل   ًٚ وزمٕٚ



 مجاعة التبليغ ----------------------------------------------------- األلباني يف املنهخجامع تراث العالمة 

77 

ٓههٚ يههقم أو يههقمغ أو ثالثههٜ أو وأربًههٜ وفههذفؽ دههٚ ـههٚن يٍههتح افههٌالد مههٚ ـههٚن يقؿههػ ؾٔ

أربًٜ ـام يف روايهٜ يف ؽهزوة تٌهقك أؿهٚم هْهٚك ظؼهيـ يقمهٚ وإن ـهٚن ؾٔٓهٚ ظهذ بهـ 

إٕهف إًٕهٚن ٕهزل بِهدة وؿهدر إٔهف بهدوا ؿّٜٔ أخل ٓ افَٔد زيد بـ جدظٚن افنٚهد ؾٓذا 

ههق ٓ يهزال يف ؽربهٜ افًهٍر ؾهام دام ٓ مَهٔاًم يُقن ؾٔٓٚ مخًٜ أيٚم مٚ يههر بهذفؽ 

ًٚ  ل ـام ؿٚل تًٚػ ؾّـ ـٚن مُْؿيزا ظِٔهف وجتهري أو ظهذ شهٍر ؾٓهق مًهٚؾر مريو

وا مهـ بِهدة ...وٕزفهقا هْهٚ ؾه٘ذا ـهٚن ههذا يف ؤحُٚم افًهٍر ههٚذول اجلامظهٜ إذا جهٚأ

 ٕههههههقواظههههههري افْههههههٚس افٔههههههقم شههههههٍرا وشههههههًٔقدون إػ هْههههههٚك ؾٓههههههؿ مًههههههٚؾرون إٓ إذا 

حٔههٞ جههٚءوا ادٓههؿ آشههتَرار يف هههذا ادُههٚن مههش هههؿ ؿٚصههدون أن يًههقدوا مههـ 

 .إذا ٕقاهٚ يهٌح مَٔام وفق إٔف ظذ شٍر بٖٕفهذه إيٚم إربًٜ فٔس ظِٔٓٚ دفٔؾ 

 . : .. (5:  27/ 35) اهلدى والنور /
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 مجاعة التبليغ صوفية عضسية

 ..؟مٚ رأيؽ يف  ٚظٜ افتٌِٔغافًٚئؾ:

ٜ مًرؾهؾه٘ذا ـهٚن ظْهدك  ،صهقؾٜٔ ظكهيٜ ،افتٌِٔهغ صهقؾٜٔ ظكهيٜ ٚظٜ  افنٔخ:

صهقي مٌزرؽٜ ظـ افهقؾٜٔ وأ ٚ مْحرؾٜ ظـ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ؾٓل صقؾٜٔ فُـ 

 .فًِك احلٚض فًِؽ ؾّٓتْل

 . : .. ( 8:  55/   83) اهلدى والنور /  
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 كلنة عً مجاعة التبليغ

افًههٗال إول: مههٚ هههق رأي صههٔخْٚ حٍيههف اهلل تًههٚػ يف ـتههٚب حٔههٚة افهههحٚبٜ؟  

 ُتٚب وادًتْغ بف وادنتٌِغ بتداوفف؟اء هذا افر  ومٚذا تْهح ؿُ 

ٓ إفف إٓ اهلل، هذا افًٗال يِتَل مهع شهٓرة ؿريٌهٜ جهدًا ؿوهْٔٚهٚ يف ؿريهٜ  افنٔخ:

مٚدبٚ، ٓ بد إُٔؿ تًرؾق ٚ، واشتّرت افًٓرة إػ بًهد مْتههػ افِٔهؾ، وـهٚن ؾٔٓهٚ 

مـ ـؾ اجلامظٚت أو إحزاب، ؾّـ حزب افتحرير ومهـ حهزب وإن ـهٕٚقا ههؿ ٓ 

ريدون أن يَقفقا حزب، ؾَِْؾ مٚ قٌهقن ومهـ  ٚظهٜ اإلخهقان ادًهِّغ، ومهـ ي

 ٚظههٜ افتٌِٔههغ، ـههؾ هههٗٓء ـههٕٚقا حههٚضيـ يف اجلًِههٜ، واوههىررٕٚ إػ افتحههدث 

وؿِْٚ ؾٔٓهٚ ـِّهٜ احلهؼ ٓ ٕهداهـ »ظـ هذه اجلامظٚت، وظـ بًض هذه إحزاب، 

ًٚ مُ  مٌههدأً ػ ، أن هههذه إحههزاب أوًٓ:  ههٚفشؾٔٓههٚ أحههدًا إن صههٚء اهلل هه إشههالمٔ ًٚ بههف َك  ح

ًٚ مهههٚ بًهههده تكهههيح يف ـتهههٚب اهلل، وووهههح ذفهههؽ رشهههقل اهلل صهههذ اهلل ظِٔهههف  تكهههق

هههه  ُٕ َوٓ ﴿ر بَقفههههف تًههههٚػ: ـ  ذَ وشههههالم يف أـثههههر مههههـ حههههديٞ واحههههد، وحًههههٌْٚ أن أن 

ـَ  ُٕقا ِم ق ُُ ـَِغ  َت ـَ * ادُْْؼِ ٚ  ِم ًً ُٕقا ِصَٔ ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿقا ِديَْ ـَ َؾر  ِذي َدهْيِْؿ اف  ْزٍب بِهاَم فَه ؾُّ حِه ـُ

قنَ  وموهههْٔٚ يف ههههذا ادقوهههقع، وؿِْهههٚ إن ههههذه اجلامظهههٚت  ،[13-13]الررر:   ﴾َؾِرُحههه

ادقجقدة أن بًض أؾرادهٚ، إ ؿ يْىَِقن يف تُتِٓؿ ويف كزهبؿ، فهٔس ظهذ 

ًٚ، ظهههذ إْٔهههٚ ٓ ٕحٌهههذ افًِهههؿ ادىِهههؼ، وإٕهههام ٕحهههض ظهههذ افًِهههؿ ادَٔهههد  ظِهههؿ مىَِههه

، وظهذ مهْٟٓ افًهِػ افههٚفح، ـهام جهٚء يف ـثهر ¢رشهقل اهلل  بُتٚب اهلل وبًْٜ

مههـ أيهههٚت وإحٚديههٞ، وٓ أريهههد أن ًٕٔهههد اجلًِههٜ افتهههل ـٕٚهههٝ هْههٚك، ؾهههال بهههد أن 
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أخٕٚٚ أبٚ أمحد ظْده ذيط يف ذفؽ، وفُـ ؿدمٝ يقمئًذ مثًٚٓ مـ واؿع حٔٚة ههذه 

تٓؿ وهٔههٖ ؿ اجلامظههٜ،  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، وـههٚن بجههٌٕٚل أحههدهؿ مههـ افههذيـ يههدل شههّ

ظههههذ افتًّههههؽ بٚفًههههْٜ، ؾٓههههق تَههههدم بًههههد صههههالة ادٌههههرب بٚفُِّههههٜ افتَِٔديههههٜ افتههههل 

تًههًّق ٚ دائههاًم وأبههدًا مههـ ادَههدم دههـ شههَِٔل افههدرس بًههد افهههالة، يَههقل: إٕههام 

 .أو مٚ ينٌف هذا افُالم ¢ؾالحْٚ وٕجٚحْٚ بٚتٌٚع شْٜ ٌْٕٔٚ 

ٌٌِٔٔههغ قرصههقن ظههذ ؾٖٕههٚ ؿِههٝ: مههٚ افههذي جًههؾ هههٗٓء اإلخههقان افىٌٔههغ افت 

هذه افُِّٜ، وههل مهـ إٕنهٚء أحهدهؿ، ويًروهقن ظهـ افًهْٜ، وهْهٚ افنهٚهد، افًهْٜ 

 :ؿِٝ  ؿ: ؾتحْٚ فُؿ هذه اجلًِٜ بخىٌٜ احلٚجٜ

إن احلّهههد هلل ٕحّهههد وًٕهههتًْٔف وًٕهههتٌٍره، وًٕهههقذ بهههٚهلل مهههـ ذور إًٍٔهههْٚ ومهههـ 

ي فهف، وأصهٓد أن ٓ شٔئٚت أظامفْٚ، مـ هيده اهلل ؾال موؾ فف، ومـ يوِؾ ؾال ههٚد

 .إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، وأصٓد أن حمّد ظٌده ورشقفف

أمهٚ بًهد »وـٚن افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم يزيد ظِٔٓهٚ يف ـثهر مهـ إحٔهٚن: 

، وذ إمهقر حمهدثٚ ٚ، ¢ؾ٘ن خر افُالم ـالم اهلل، وخر ا هدى ههدي حمّهد 

 .شفٜ يف افْٚروـؾ حمدثٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ والفٜ، وـؾ وال

دهههٚذا أظهههرض  ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ ظهههـ اؾتتهههٚح جًِهههٚ ؿ افًِّٔهههٜ بّثهههؾ ههههذه افًهههْٜ 

ادحّديٜ؟ ذفؽ ٕ ؿ ٓ يدرشقن افًهْٜ، ههؿ  ٚظهٜ ضٌٔهقن يرؽٌهقن يف افتَهرب 

إػ اهلل، وفههذفؽ جرجههقن ذفههؽ اخلههروج ادًٓههقد مههْٓؿ ؽههر ادًٓههقد مههـ شههٍِْٚ 

، ؾَِههههٝ فِنههههٔخ افههههذي ـههههٚن افهههههٚفح، جرجههههقن يف طههههْٓؿ أ ههههؿ قًههههْقن صههههًْٚ

بجٌْل: دٚذا ٓ كٔقن هذه افًْٜ احلًْٜ؟ ومـ شـ شْٜ حًهْٜ ؾِهف أجرههٚ وأجهر 

 .مـ ظّؾ هبٚ إػ يقم افَٔٚمٜ، دون أن يَْص مـ أجقرهؿ رء

إٔٚ ٓ أخص  ٚظهٜ افتٌِٔهغ بّخهٚفٍتٓؿ ههذه فًِهْٜ، بهؾ ههل اٚفٍهٜ ظٚمهٜ، ـهؾ  
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ٚذا؟ شهههٌؼ اجلهههقاب، ٕ هههؿ ٓ إحهههزاب وـهههؾ اجلامظهههٚت  هههٚفػ ههههذه افًهههْٜ دههه

يدٕهههدٕقن حهههقل دراشهههٜ افًهههْٜ أوًٓر ٕن ههههذه افدراشهههٜ تًِهههؿ افْهههٚس وتهههقؿيٓؿ مهههـ 

 .شٌٚ ؿ ومـ ٕقمٓؿ افًّٔؼ، وفذفؽ ؾُٔػ قٔقن افًْٜ وهؿ بِٓق ٚ

مهـ ؾوهٚئؾ ههذه اخلىٌهٜ ـهام ذحهٝ هْهٚك، وأوجهز هْهٚ مهٚ اشهتىًٝ إػ ذفهؽ 

ًٚ بخىٌهٜ ـٚن يَدم هذه اخلىٌه ¢شٌٔال، أن افٌْل  ٜ افتهل تًهري ظْهد افًِهامء  ًٔه

احلٚجٜ، ـٚن يَدمٓٚ بغ يدي ـؾ ـِّٜ، ـهؾ ًٕهّٔٓٚ حمهٚضة أو درس أو مقظيهٜ 

، وذ إمهههقر ¢خهههر ا هههدى ههههدى حمّهههد »أو مهههٚ صهههٚبف ذفهههؽ، ـهههٚن يهههذـر ؾٔٓهههٚ: 

مههٚ هههق  شحمههدثٚ ٚ، وـههؾ حمدثههٜ بدظههٜ، وـههؾ بدظههٜ وههالفٜ، وـههؾ وههالفٜ يف افْههٚر

اجلامظٚت اإلشالمٜٔ ـِٓٚ ظـ ههذه اخلىٌهٜ، إٔهٚ أؿهقل: إمهر افن يف إظراض ـؾ 

ثَههههَر ﴿يًههههقد إػ صههههٔئغ: افقههههء إول: إٔههههف يهههههدق ظِههههٔٓؿ ؿقفههههف تًههههٚػ:  ـْ ـ  َأ
َوَفُِهههه

قنَ  ههه ُّ َِ ًْ ، فُهههـ ٓ أشهههتىٔع أن أؿهههقل إٔهههف مهههٚ ضهههرق شهههّع [381]األعررر:ا  ﴾افْ هههِٚس ٓ َي

ًٚ، وٓ ؿههرأ هههذا احلههديٞ يف ـتههٚب مههٚ، وهههق  يف صههحٔح مًههِؿ أصههح أحههدهؿ مىَِهه

ـتههٚب بًههد ـتههٚب اهلل، وصههحٔح افٌخههٚري مقجههقد هههذا احلههديٞ ؾٔههف، ٓ أتهههقر أن 

ًٚ مـ هٗٓء ٓ ظِؿ ظْده هبذا احلديٞ  .أحد مىَِ

إذًا: مههههٚ افههههذي يكههههؾٓؿ أو يهههههدؾٓؿ ظههههـ افتًّههههؽ هبههههذه افًههههْٜ؟ أؿههههقل: ٕ ههههٚ  

  ٚفػ مْٓجٓؿ، ـٔػ؟

ـ يْتًههٌقن إػ افًههِػ افهههٚفح هههذا احلههديٞ يٗشههس ؿٚظههدة ٓ يتٌْٚهههٚ إٓ افههذي

، ؾهههال جتهههد شـهههؾ بدظهههٜ وهههالفٜ وـهههؾ وهههالفٜ يف افْهههٚر»مهههـ أمثٚفْهههٚ، وافَٚظهههدة ههههل: 

اإلخقان ادًِّغ وٓ حزب افتحرير وٓ  ٚظٜ تٌِٔغ، وإن ـهٚن هْهٚك  ٚظهٚت 

ـههؾ بدظههٜ »أخههرى يف بههالد أخههرى، ٓ جتههد مههْٓؿ أحههد يدٕههدن حههقل هههذه افَٚظههدة: 

 ظ، وفهههق أ هههؿ اظتهههٚدوا إحٔهههٚء ههههذه افًهههْٜر ٓشهههتَٔشٚروهههالفٜ، وـهههؾ وهههالفٜ يف افْههه
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ـههؾ » ههٚهرهؿ مههـ شههٌٚ ؿ، وفَههٚفقا  ههؿ: ـٔههػ إٔههتؿ تقاؾَههقا ظههذ هههذه اخلىٌههٜ: 

، وٕحـ ًًُّٕؿ دائاًم تَقفقن: ٓ، هْٚك بدظٜ شبدظٜ والفٜ وـؾ والفٜ يف افْٚر

يرـههههز يف أذهههههٚن أصههههحٚبٜ هههههذه افَٚظههههدة افًئّههههٜ اجلِِٔههههٜ،  ¢حًههههْٜ، وافرشههههقل 

وأمرهٚ ـام يَقل ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل يف ـتٚبف: اؿتوهٚء افكهاط ادًهتَٔؿ اٚفٍهٜ 

أصههههحٚب اجلحههههٔؿ، ردًا ظههههذ بًههههض افْههههٚس افههههذيـ يَقفههههقن أن هههههذا افًّههههقم ؽههههر 

يههزظؿ بًههض ادتههٖخريـ أن هههذا  شـههؾ بدظههٜ وههالفٜ وـههؾ وههالفٜ يف افْههٚر»مَهههقد 

ص، ثهؿ يهٖتقن بهًٌض افًّقم ادكهح بهف يف ههذا احلهديٞ ههق مهـ افًهٚم ادخههق

أصههٔٚء مههـ افروايههٚت مْٓههٚ مههٚ يهههح ومْٓههٚ مههٚ ٓ يهههح، يزظّههقن أن هههذه افروايههٚت 

ٓ، أي:  شـههؾ بدظههٜ وههالفٜ»: ¢اههههف  ههذه افًّههقم، ومًْههك ـالمٓههؿ أن ؿقفههف 

فههٔس ـههؾ بدظههٜ وههالفٜ، يَههقل ابههـ تّٔٔههٜ وهْههٚ افنههٚهد، وإٔههٚ أؿههرب ذفههؽ بّثههؾ، ٓ 

خههقص، وههق يُهرره مهـ افًهٚم اد ¢ يُّـ أن يُقن هذا افْص مـ رشهقل اهلل

دائههاًم وأبههدًا ظههذ مًههٚمع أصههحٚبٜ يف ـههؾ مْٚشههٌٜ يريههد أن يههتُِؿ ؾٔٓههٚ بههغ أصههحٚبٜ 

يًهتحٔؾ أن يُهقن ههذا مهـ افًهٚم  شـهؾ بدظهٜ وهالفٜ، وـهؾ وهالفٜ يف افْهٚر»يَقل: 

َهٚ ﴿افذي خقضٛ بَقفهف تًهٚػ:  ¢ادخهقص، ٕن ادٍروض ظذ افٌْل  ٚ َأهيُّ يَه

ُشقُل  َؽ  افر  ُّ
هِه ًْ َٚفتَُف َواهلل ُ َي َٝ ِرشَه ٌْ  ِ ْؾ َؾاَم َب ًَ ٍْ َؽ َوإِْن ََلْ َت ـْ َرب  ْغ َمٚ ُإِٔزَل إَِفَْٔؽ ِم  ِ َب

ـَ  ، ربؽ يًهّؽ مـ افْٚس افذيـ ؿد يَهدون افَوٚء ظِٔؽ [71]المائدة ﴾افْ ٚسِ  ِم

ٓٚ ققفهقن بْٔهؽ وبهغ تٌِٔهغ افرشهٚفٜ وتقوهٔح ..ؾٔحقفقن فق وصِقا إػ ههدؾٓؿ.

َٝ ﴿وبٔٚ هههٚ  ههه ٌْ  ِ اَم َب ْؾ َؾههه ههه ًَ ٍْ هههَؽ َوإِْن ََلْ َت ـْ َرب 
ٚ ُإٔهههِزَل إَِفْٔهههَؽ ِمههه ْغ َمههه ههه  ِ قُل َب ُشههه هههٚ افر  َ ٚ َأهيُّ َيههه

ـَ  َؽ ِمهه ُّ
ِههه ًْ َٚفتَُف َواهلل ُ َي ، وٓ بههد يل مههـ افتههذـرر ٕ ههٚ تٌِٔههغ [71]المائرردة ﴾افْ ههٚس ِرشَه

ٚ ُإٔهههزِ ﴿ادهههذـقر يف ههههذه أيهههٜ:  ¢افٌْهههل  ْغ َمههه ههه  ِ هههَؽ َب ـْ َرب 
يُهههقن ظهههذ  ﴾َل إَِفْٔهههَؽ ِمههه

 .وجٓغ تٌِٔغ افٍِظ وتٌِٔغ ادًْك

تٌِٔغ افرشقل ظِٔف افًالم افذي أمر بف يف هذه أيٜ ظذ وجٓغ: تٌِٔهغ افٍِهظ 
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وتٌِٔههغ ادًْههك، تٌِٔههغ افٍِههظ يًْههل: افٍِههظ افَههرنين ـههام إٔزفههف اهلل ظههذ ؿِههٛ حمّههد 

 ٕمر إول.ظِٔف افًالم ؾٓق مٖمقر بتٌٌِٔف. هذا هق ا

إمر افثٚين: افذي أمر بتٌٌِٔف مًْك هذه إفٍٚظ هذه أيٜ افُريّهٜ، وههذا ههق 

ِس ﴿ادَهقد مـ ؿقفف تٌٚرك وتًهٚػ يف أيهٜ إخهرى:  ِْ ٚه َ فِ ٌَهغ  َر فُِت ـْ ْٔهَؽ افهذ  ٚ إَِف َوإََٔزْفَْه

ؿْ  ِٓ ْٔ َل إَِفهه ههز  ُٕ  ٚ ٜ افًههٚبَٜ تًْههل: تٌِٔههغ ، هههذه أيههٜ ؽههر أيههٜ افًههٚبَٜ، أيهه[44]النحرر  ﴾َمهه

افٍِهههظ وتٌِٔهههغ ادًْهههك، أمهههٚ ههههذه أيهههٜ إخهههرى ؾهههٕ٘ام تًْهههل تٌِٔهههغ ادًْهههل بهههدفٔؾ: 

رَ ﴿ ـْ ٚ إَِفَْٔؽ افذ  أي: افَرنن. دٚذا؟ فتٌْٔف فِْٚس وبٕٔٚهف ظِٔهف افًهالم، وههذا ٓ  ﴾َوإََٔزْفَْ

 قتٚج إػ تٍهٔؾ ثالثٜ أؿًٚم بَقفف وبًٍِف وبتَريره.

ٜ رمحهههف اهلل يَهههقل: اشهههتّرار افرشهههقل ظِٔهههف افههههالة افًهههالم يف ؾههه٘ذًا: ابهههـ تّٔٔههه 

ظههههذ مًههههٚمع  شـههههؾ بدظههههٜ وههههالفٜ، وـههههؾ وههههالفٜ يف افْههههٚر»تُههههرار هههههذه افَٚظههههدة: 

أصههحٚبٜ يًههتحٔؾ أن يُههقن مههـ افًههٚم ادخهههقصر ٕٕههف ادٍههروض ظِٔههف وفههق مههرة 

ذ واحدة أن يٌغ بحُؿ مٚ ذـرٕٚ مـ أيهٚت، أن يٌهغ أن ههذا افهْص افًهٚم فهٔس ظه

ًٚ، بههؾ هههق ظِٔههف افهههالة وافًههالم مههـ متههٚم  ظّقمههف وصههّقفف وَل يًٍههؾ ذفههؽ إضالؿهه

مهـ أحهدث يف أمرٕهٚ »تٌٌِٔف دٚ أمره اهلل بف، ـٚن يٗـد هذه افَٚظهدة افًٚمهٜ ؾَٔهقل: 

ًٚ يف  شهههذا مههٚ فههٔس مْههف ؾٓههق رد إػ نخههر مههٚ هْٚفههؽ مههـ أحٚديههٞ أخههرى، وفًههْٚ أيوهه

 صددهٚ.

ـههؾ مًههُر مخههر »مثٚفههف:  شؾ وههالفٜ يف افْههٚرـههؾ بدظههٜ وههالفٜ، وـهه»أمههٚ مثههٚل: 

ٓ يُّـ أن َٕقل: فٔس ـؾ مًُر مخر وفٔس ـؾ مخر حرامهٚ،  شوـؾ مخر حرام

ـههٚن يُههرر هههذه افُِٔههٜ ظههذ مًههٚمع أصههحٚبف  ¢هههذا مههٚ يَقفههف مًههِؿر ٕن افٌْههل 

كههذيرا  ههؿ مههـ أن يؼههبقا مًههُرًا، أي مًههُر ـههٚن، شههقاء شههّل مخههرًا أو شههّل 

ًٚ أو صهٌّٕٚٔٚ أو.. إػ نخهره، ـهؾ ههذه إشهامء تهدل ظهذ اشهؿ ٌٕٔذًا أو شّل ويًه ُ
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ـهؾ مًهُر »يَهقل ـهام شهًّتؿ:  ¢واحد وهق اخلّر يف افٌِٜ افًربٔهٜ، وافرشهقل 

ـٔههػ يُّههـ أن َٕههقل: ٓ فههٔس ـههؾ مًههُر مخههر، بٚفتههٚيل  شمخههر، وـههؾ مخههر حههرام

 ـههؾ»ـٔههػ يُّههـ أن َٕههقل ٓ فههٔس ـههؾ بدظههٜ وههالفٜ، وهههق يَههقل يف ـههالً مههْٓام: 

ًٚ ممٚ ؿٚفف صٔخ  شمًُر مخر، ـؾ بدظٜ والفٜ هذا هق ادثٚل تٖـٔدًا دٚ شًّتؿ نٍٕ

اإلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل أن هذه افُِٜٔ افتل ـٚن افٌْهل يهذـرهٚ دائهاًم يف خىٌهٜ 

 احلٚجٜ ٓ يُّـ أن تُقن اههٜ.

قا ـههالم ؾههإٔههٚ أن نتههُٔؿ بّثههٚل ظُزهه أي فُِٔههٜ خههههٓٚ افرشههقل حتههك تًر

ـههههؾ مًههههُر مخههههر ـههههؾ بدظههههٜ »ـههههالم احلََٔههههٜ: ) ههههع ؾههههٖوظك( شههههًّتؿ:  افرشههههقل

 شـُِههؿ يههدخؾ اجلْههٜ إٓ مههـ أبههك»اشههًّقا أن افتَٔههٔؿ ـٔههػ يُههقن ؿههٚل:  شوههالفٜ

ًٚ فًٌِهٚدة  دخؾ اشتثْٚء هْٚ، ـٚن يُّـ أن يَقل: ـؾ بدظهٜ وهالفٜ إٓ مهٚ ـهٚن مقاؾَه

َٕههؾ مههـ ادًىِههغ، أو فِحًههْٜ أو مههٚ صههٚبف ذفههؽ دههٚ تًههًّقٕف مههـ ادههٗوفغ إن َل 

هههؾ بههقز فرشههقل  شـُِههؿ يههدخؾ اجلْههٜ إٓ مههـ أبههك»ؾَههٚل ظِٔههف افهههالة وافًههالم:

أن يَقل: ـُِؿ يدخؾ اجلْٜ، وهق يف ًٍٕف اشتثْٚء ٓ يُّـ هذا، ؾ٘ذًا: ـٔهػ  ¢

هذا فٔس ظذ ظّقمف مًْك ذفهؽ  شـؾ بدظٜ والفٜ»يتهقر هٗٓء افذيـ يَقفقن: 

ًٚ، وفههق ـهههٚن ذفههؽ يف بٚفهههف  رء مههٚ ¢أ ههؿ يًْههٌقن إػ افٌْهههل  ـهههٚن يف بٚفههف إضالؿههه

ًٜ أن يًههٚرع وفههق مههرة واحههدة إػ افتكههيح بٚٓشههتثْٚء  فُههٚن مههـ افقاجههٛ ظِٔههف ديٕٚهه

ـُِؿ يدخؾ اجلْٜ إٓ مـ أبهك ؿهٚفقا: ومهـ يهٖبك »ـام ؿٚل يف هذه افُِٜٔ إخرة: 

قا مًَقل واحد يٖبك دخقل اجلْٜ، مًَقل ومش مًَهقل. واشهًّ شيٚ رشقل اهلل؟!

 متٚم احلديٞ ؾٓق ـام يَٚل يف فٌٜ افًك احلٚض يوع افَْٚط ظذ احلروي.

ؿههٚفقا: ومههـ يههٖبك يههٚ رشههقل اهلل ؿههٚل: مههـ أضههٚظْل دخههؾ اجلْههٜ ومههـ ظهههٚين ..»

 .شدخؾ افْٚر
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ؾوهالً ظهـ أيهٚت افَرنٕٔهٜ وَل يههٖت  ¢ؾه٘ذًا: ـهؾ ـِٔهٜ تهٖ  يف أحٚديهٞ افٌْههل 

ـهههؾ »وبخٚصهههٜ إذا ـٕٚهههٝ مثهههؾ ـِٔهههٜ:  مهههٚ جهههههٓٚ ؾٔجهههٛ إبَٚؤههههٚ ظهههذ إضالؿٓهههٚ،

 يُررهٚ ظذ مًٚمع أصحٚبف بُؾ مْٚشٌٜ.  ¢افتل ـٚن افٌْل  شبدظٜ والفٜ

دهههٚذا ٓ قهههٚؾظ  ٓهههقر افهههدظٚة اإلشهههالمٔقن افٔهههقم ظهههذ ههههذه اخلىٌهههٜ  :ًٕهههقد

هههه َْ أي: مههههـ أراد أن تُ  افتههههل شههههامهٚ افًِههههامء بخىٌههههٜ احلٚجههههٜ؟ادٌٚرـههههٜ   حٚجتههههف َٙ

افًِههؿ خىٌههٜ احلٚجههٜ افٌْقيههٜ، دههٚذا يًروههقن ظْٓههٚر ٕ ههٚ  افًِّٔهٜ ؾَِٔههدم بههغ يههدي

 ٚفػ مْٓجٓؿ فٔس مـ مْٓجٓؿ مٚ  جف افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم يف هذه 

اخلىٌههههٜ، خىٌههههٜ احلٚجههههٜ، وهههههك ذم ظّههههقم افٌدظههههٜ وذفههههؽ يف افههههديـ ويف افًٌههههٚدة، 

ًٚ يف مٚدبهههٚ، ٓ يٍُهههل أن  وفهههذفؽ ؿِْهههٚ يف تِهههؽ اجلًِهههٜ هْهههٚك ـهههام ذـرٕهههٚ فُهههؿ نٍٕههه

تحّس ـههؾ  ٚظههٜ ـههؾ حههزب ـههؾ ضٚئٍههٜ تههتحّس جلامظتٓههٚ وتْىِههؼ بههدون ظِههؿ تهه

فئهؽ افهذيـ ٓ جرجهقن وفُهْٓؿ ووبدون وظل، ؾْْهح هٗٓء افذيـ جرجهقن وأ

فئهههؽ افهههذيـ ينهههٌِقن دههههرهؿ بٚفًٔٚشهههٜ، وـثهههر مهههْٓؿ ٓ يًرؾهههقن أن ويتُتِهههقن وأ

ًٚ بههٖمر اهلل ورشههقفف أن  قجههقا وأن يهههِقا وأن يهههقمقا ظههذ افًههْٜ، ٕههٖمرهؿ  ًٔهه

ههقنَ ﴿ؿههٚل تًههٚػ  ايتًِّههق ُّ َِ ًْ ٓ َي ـَ  هههِذي ههقَن َواف  ُّ َِ ًْ ـَ َي ههِذي ههتَِقي اف  ًْ ـهههال ٓ  [9]الزمرر: ﴾َههههْؾ َي

يًتقون، ؾًذ هذا َٕقل: بٚفًٌْٜ  ذا افًٗال ـتٚب افهحٚبٜ هق دفٔؾ دٚ َٕقل، 

إن َل ٕحـ افذي أفػ هذا افُتٚب فٔس ؾردا مـ أؾراد  ٚظهٜ افتٌِٔهغ بهؾ ههق رأس 

يُـ مـ رؤوشٓؿ ؾٓق رأس افرؤوس أفػ هذا افُتٚب، واجلامظٜ يْىَِقن ظهذ 

هههداه، وفُههـ هههذا افُتههٚب  ههع مههٚ هههٛ ودب أي: َل جهههص هههذا افُتههٚب ٕن 

فهههٔس ـُهههالم  ¢ر ٕن ـهههالم افرشهههقل ¢يهههذـر ؾٔهههف مهههٚ صهههح أوٓ: ظهههـ رشهههقل اهلل 

 ؽره مـ افْٚس، وفق ـٕٚقا أوفٔٚء وصٚحلغ.

ًٚ:ذـر روا  يٚت ـثرة ظـ افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ، ؾٔٓٚ أيوٚ مـ بٚب أوػ ثٕٚٔ
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افتل يف إحٚديٞ افتل ًٌٕٓٚ إػ افرشقل هل أصٔٚء ٓ تهح ًٌٕتٓٚ إػ افرشهقل 

، ظْههههد أهههههؾ افًِههههؿ بىريههههؼ مًرؾههههٜ احلههههديٞ ومًرؾههههٜ إشههههٕٚٔد وتههههراجؿ رجههههٚل ¢

روايههٚت إشههٕٚٔد وٕحههق ذفههؽ، مههـ بههٚب أوػ أن يههذـر يف هههذا افُتههٚب روايههٚت و

ـثرة جدًا ظـ افهحٚبٜ مهـ أؿهقا ؿ مهـ أؾًهٚ ؿ مهـ مهْٓجٓؿ مهـ شهِقـٓؿ وـثهر 

مْٓههٚ ٓ يهههح، ويًجٌْههل هبههذه ادْٚشههٌٜ ؿههقل فنههٔخ اإلشههالم ابههـ تّٔٔههٜ رمحههف اهلل 

ن ظهههذ ـهههؾ إ :وههههذا مهههـ ٍٕهههٔس ـالمهههف ودؿٔهههؼ مْٓجهههف افًِّهههل حٔهههٞ ؿهههٚل مهههٚ مًْهههٚه

ـههام يتثٌههٝ ؾههٔام يرويههف ظههـ اهلل  ¢بٚحههٞ أن يتثٌههٝ ؾههٔام يرويههف ظههـ أصههحٚب افٌْههل 

ٚ  ورشقفف ًٚ ؿهد أخِهقا هبه ًٚ ؾَط، ؿدياًم وحهديث س حديث ِامء ؿدياًم ؤف ِامت  ٚهر اًف هذه اُف

ب  ـتهٚه ههدر جههداً جههداً مثههؾ   ٕٚ ٓ مهه ب إ ُتهٚه ههقد ف ر"ؾههام ًت وضهٚه ٛ  "ٕٔههؾ ٕا ُتهه ـ اف ـٚين، هههذا مهه نههق ِف

ٍٚدة م شهت ء بدراشهتف وبٓٚ ٚه ظْت ِهؿ ظهذ ٓا حهض ضهالب اًف ـٕ  ح ْهف، مهع ذفهؽ جتهد قنهد افتلٕ 

ؽ ههذا  ِه ٓ ًي ُْهف  ، ف ٜ أو احلدٞي ٔي الم مع ا ٜ اُف ْٚشٌ غ وؽرهؿ ّب ًٚب ٜ وافت ٚب ؾٔف أؿقال افهح

ٌْهل  ٛ إػ اف ه ٚ يًْ ٝ مم ٛ افتٌث ام ب ،ـ  ٜٚب ٛ إػ افهح ٚ يًْ ٝ مم ٌٔؾ افتٌث ٌٔؾ وهق ش  ¢اًف

ٕٓحهراي، وههذه  ـ ا هع اإلشهالمل رء مه ٛ ادجّت ٚ يهٔه ـ هْه ًؾ ههذا، ومه ـ ٍي ٜ يف ؿؾ م ىه َٕ

ٚ دائههاًم وأبههداً  ِْهه ـ ؿ حهه ٜ جههدإً  ٜ مّٓهه هه ََٔ ن إاحل هٚه ٚـ  ٜ رشههقل اهلل وظههذ مهه ب اهلل وشهْه ـتهٚه  ٚ جْهه ن مْٓ

ـ جتهد يف  ٕٕؽ ف ٜ ؾَطر  ًْ ب واف ُٚت ْٚس إػ اف دظق اف قم أنٕ  ٍل أف ٓ ُي ٚفح،  ٚ افه ٍْ ِٔف شِ ظ

ـ ادر ٕٚقا مهه هه ؿ وفههقـ  ٜ مههْٓ ـ جتههد  ٚظهه ًٚ وؿههدياًم فهه ٜ حههديث ٍهه ت ادخِت ٜ أو ـههؾ هههذه اجلامظهٚه جئهه

قفقن هُذا ؿ َي ِٓ ،ـ  ًْٜ ب واف ُٚت ٚ ظذ اف ًْ ـ ف ح قفقنٕ  ، َي ًتزٜف ـ اد ٕٚقا م  .ـ

إذًا: مٚ هق افٍٚرق بغ هذه اجلامظٚت افتل ـِٓٚ تَقل وهل صٚدؿٜ ؾٔام تَقل،  

مههٚ ًٕههتىٔع أن ٕتّٓٓههٚ صههٚدؿٜ ؾههٔام تَههقل، ٕحههـ ظههذ افُتههٚب وافًههْٜ، فُْٓههٚ ؽههر 

 .هٚفح ريض اهلل تًٚػ ظْفصٚدؿٜ يف تىٌَٔٓام ـام ـٚن شٍِْٚ اف

مـ هْٚ َٕقل ٓ بد مـ مًرؾٜ مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ فًْتًغ بف ظذ ؾٓهؿ افُتهٚب 
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وافًْٜ، ؾ٘ذا جٚءتْٚ روايٜ ظـ بًض افهحٚبٜ وهل ؽر صحٔحٜ، وأخذٕٚ هبٚ ظذ 

، ًٚ أو مقوقظ ًٚ ؤًٍ ًٚ أشٚس أ ٚ بٔٚن فُِتٚب وافًْٜ، إحرؾْٚ ـام فق أخذٕٚ حديث

ٜٔ يَقل بٛ افتثٌٝ يف مٚ ٕرويف ظـ افهحٚبٜ، ـام ٕتثٌٝ ؾٔام ٕرويهف  ذا ابـ تّٔ

، هذا افُتٚب ـتهٚب افههحٚبٜ خهٚفػ ههذا افهْٟٓ افًِّهل وههق ¢ظـ اهلل ورشقفف 

ًٚ ظهـ ـتهٚب  ع مٚ هٛ ودب، وإٔٚ أضب فُؿ مهثالً مّهالً هه ق يَْهؾ مهثالً حهديث

فزوائد رجٚفف ثَهٚت، ع افزوائد يَقل رواه أمحد وافىزاين، وؿٚل يف مّع امّ

ثَٚت مهٚ  فون ؿٚل يف مّع افزوائد رجٚفؤافذيـ يتداوفقن هذا افُتٚب حْٔام يَر

افههههذي يٍّٓههههقن مْههههف ـههههام يَقفههههقن ظْههههدٕٚ يف بًههههض إظههههراب يف شههههقريٚ )خههههقش( 

 . حديٞ، مٚ دام رجٚفف ثَٚت أصحٚب حديٞ ثٚبٝ

ؾِهههٔس ٓ ظْهههد أههههؾ افًِهههؿ أي حهههديٞ يَهههقل ؾٔهههف أحهههد ادحهههدثغ رجٚفهههف ثَهههٚت، 

يًْهههل ذفهههؽ ههههذا ادحهههدث إٔهههف حهههديٞ صهههحٔح، بهههؾ أي حهههديٞ يَهههقل ؾٔهههف مٗفهههػ 

ًٚ فههههحٜ  افُتهههٚب رجٚفهههف رجهههٚل صهههحٔح ؾهههال يًْهههل إٔهههف صهههحٔح، وههههذا أصهههد إهيٚمههه

احلديٞ مـ ؿقفف إول، إذا ؿٚفقا رجٚفف ثَٚت ؿد يتقهؿ بًض افْٚس إٔف صحٔح، 

ذفؽ ٓ هذا وههذا يف  فُـ بٚإلهيٚم بٚفتًٌر افثٚين رجٚفف رجٚل افهحٔح أـثر، مع

ظِؿ احلديٞ يًْهل صهحٔح، اشهؿ حهديٞ إذا ـهٚن يٌٌْهل ظهذ مٗفهػ ههذا افُتهٚب 

أن جتٚره، مٚ َٕقل أن يهحح ـؾ هذه افروايٚت ويدؿؼ افَقل ؾٔٓٚر ٕٕهف احلََٔهٜ 

إٔهههٚ أظتَهههد إٔهههف فهههق أراد رجهههؾ ظهههَٚل متثٌهههٝ يريهههد أن يههههحح وأن يوهههًػ أن يٗفهههػ 

ف شْغ ظديهدةر ٕن احلهديٞ افقاحهد افتحَٔهؼ ـتٚب مثؾ ـتٚب افهحٚبٜر ٕخذ مْ

ؾٔهف ؿههد يٖخههذ مْههف شههٚظٚت، بههؾ ؿههد يٖخهذ مْههف يههقم وأيههٚم، وهههذا ٕحههـ ًٕرؾههف بٚفتجربههٜ 

ؾ٘ذا فق أردٕٚ أن ٕٗفػ مثؾ هذا افُتهٚب ظهذ ههذه افىريَهٜ ـهٚن يٖخهذ مْهف ظّهره أو 

بًض ظّره ظذ إؿؾ، فُـ ـْٚ ٕرجق مْف أن جتهٚر مهٚ صهح ظْهده بهٖؿرب ضريهؼ، 

 .بدون مٚ بلء جهص افُالم يف ـؾ حديٞ مـ هذه إحٚديٞ
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إذًا: هذا هق اجلقاب ظـ ـتٚب افهحٚبٜ إٔهف ٓ يٌٌْهل آظهتامد ظِٔهف إٓ بقهء  

مهههـ افهههتحٍظ، ـهههٖـثر افُتهههٛ وإٔهههٚ أوهههع أن بهههغ أيهههديُؿ ؿٚظهههدةر فُهههل ٓ كرمهههقا 

: ٕحههد آشههتٍٚدة مههـ مثههؾ هههذا افُتههٚب، ؾَقفههقا ـههؾ مههٚ رأيههتؿ حههديٞ مًههزو أوًٓ 

افهههههحٔحغ يف هههههذا افُتههههٚب أو يف ؽههههره يَههههقل رواه افٌخههههٚري رواه مًههههِؿ، رواه 

 . افٌخٚري رواه مًِؿ، ؾًوقا ظِٔٓٚ بٚفْقاجذ هذا أوًٓ 

ًٚ: إذا رأيتّقه َٕؾ ظـ أحهد ادحهدثغ إٔهف ؿهٚل ههذا احلهديٞ إشهْٚده صهحٔح  ثٕٚٔ

ًٚ متًههُقا بههف ومههٚ شههقى ذفههؽ، ؾًرجههقا ظْهه ف وٓ تًرجههقا أو ؿههٚل إشههْٚده حًههـ أيوهه

 . ظِٔف

 .بٚرك اهلل ؾٔؽ مداخِٜ:

 ؟ مداخِٜ يًْل افَٚظدة يف افُتٚب ًٍٕف وإٓ ؿٚظدة يف ظّقم افُتٛ

 (00: 13: 40/ 524) اهلدى والنور / 
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 أصل مً أصول مجاعة التبليغ

يَههقل افًههٚئؾ مههٚ رأيُههؿ بٖصههؾ مههـ أصههقل  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، وهههق أ ههؿ  مداخِههٜ:

ٜ أصهٔٚء أثْهٚء اخلهروج يف مهٚ يستهٛ ظهذ افُهالم يف ههذه يَقفقن ٓ ٕتُِؿ يف أربً

 .إصٔٚء مـ ادٍٚشد، وهل افًٔٚشٚت وافٍَٓٔٚت واخلالؾٔٚت واجلامظٚت

ًٕهٖل اهلل فْهٚ و هؿ ا دايهٜ، افًٔٚشهٚت:ٕحـ ٕهقاؾَٓؿ ظهذ ههذا افقهء  افنٔخ:

إول، وفُـ فهٔس ظهذ اإلضهالق، ٕحهـ ٕهرى ـهام حُٔهٝ ههذا أـثهر مهـ مهرة، فَهد 

حْٚ هْٚك يف شقريٚ واشتْىَْٚ مـ ادخهٚبرات ـهام يًٍِهقن مهع إشهػ يف ـهؾ امت

افههٌالد اإلشههالمٜٔ، ؿههٚل يل: إٔههٝ تًّههؾ جتّههع وتُتههؾ وٕحههق ذفههؽ.. وإٔههٚ أؿههقل إٔههٚ 

تُههههتع هههههذا فسصههههالح وفههههٔس فًِٔٚشههههٜ بًههههد مْٚؿنههههٜ ضقيِههههٜ جههههدًا ربههههام جههههٚوزت 

ًٚ ؼ افًٌثل مًٚٓ ٕن يٖخافًٚظٜ، ودٚ َل بد هذا ادًتْى مـ افْٚحٔهٜ  ذ ظع صٔئ

افَٕٚقٕٜٔ ؿهٚل: إذًا اذههٛ وابهؼ ظهذ دروشهؽ وفُهـ ٓ تهتُِؿ يف افًٔٚشهٜ، مهع إٔهف 

إٔٚ ؿِٝ فف بٚفتٍهٔؾ إٔف ٕحـ دظقتْٚ دظقة إصالحٜٔ وافرجقع إػ افُتٚب وافًْٜ 

ًٚ بقء مـ افتٍهٔؾ  .ـام تًًّقن دائاًم وأبدًا، ؿِٝ: إٔٚ ذـرت فؽ نٍٕ

: )فُههههـ ٓ تنههههتٌؾ بٚفًٔٚشههههٜ( يههههدؾًْل أن أبههههغ فههههؽ أن رجقظههههؽ إػ افَههههقل

ًٚ: ٕحهـ صهحٔح ٓ ٕنهتٌؾ بٚفًٔٚشهٜ وفُهـ فهٔس ههذار ٕن آصهتٌٚل بٚفًٔٚشهٜ  صٔئ

فههههٔس مههههـ اإلشههههالم ٓ افًٔٚشههههٜ مههههـ اإلشههههالم، وبًههههض ظِههههامء اإلشههههالم أفٍههههقا يف 

ًٚ وظههذ رأشههٓؿ صههٔخ اإلشههالم ابههـ تّٔٔههٜ ؾٚفدوفههٜ  افًٔٚشههٜ افؼههظٜٔ ؿههدياًم وحههديث

المٜٔ ٓ تًههٖفْل ظههـ افًٔٚشههٜر ٕٕههف مههٚ مًْههل افًٔٚشههٜ؟ شٔٚشههٜ افْههٚس يًْههل اإلشهه
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وتًهههِٔؽ أمهههقرهؿ ظهههذ مهههٚ يقاؾهههؼ مههههٚحلٓؿ يف افهههدٕٔٚ وإخهههرى، ٕحهههـ ٓ ُْٕهههر 

وجهههههقب آصهههههتٌٚل بٚفًٔٚشهههههٜ، فُْْهههههٚ رأيْهههههٚ وُهْهههههٚ افنهههههٚهد أن مهههههـ افًٔٚشهههههٜ تهههههرك 

ٌهرض أن إْٔهٚ ٕقاؾهؼ افًٔٚشٜ، رأيْٚ يف هذا افزمٚن مـ افًٔٚشٜ ترك افًٔٚشٜ، واف

ًٚ، فُههـ ٓ يُّهـ آشههتٌْٚء ظْٓههٚ وإٓ  اجلامظهٜ ظههذ ظهدم آصههتٌٚل بٚفًٔٚشههٜ وؿتٔه

ـٔػ يُّهـ إؿٚمهٜ افدوفهٜ ادًهِّٜ إٓ بّثهؾ ههذه افًٔٚشهٜ، وفُهـ افهذيـ يٌٌْهل أن 

ينههههتٌِقا بٚفًٔٚشههههٜ بههههٛ أن يُقٕههههقا ظِههههامء بههههٛ أن يُقٕههههقا ؾَٓههههٚء، أن يُقٕههههقا 

ٚفُتههٚب وافًههْٜ وافًههِػ افهههٚفح.. إػ نخههره، وفههذفؽ ظِههامء بههٚدًْك افهههحٔح ب

ٕحهههـ ٕهههقاؾَٓؿ ظهههذ ههههذا افؼهههط إول، وٓ ٕهههقاؾَٓؿ ٕهههقاؾَٓؿ، هُهههذا إ هههًٚٓ ٓ 

ٕقاؾَٓؿ تٍهٔالً، إٔٚ أؿقل أن مـ افًٔٚشٜ، ترك افًٔٚشٜ، أمٚ افٍَرة افثٕٚٔهٜ ؾًِهْٚ 

 . ٕقاؾَٓؿ ظِٔٓٚ وهق افٍَف

 . افٍَٓٔٚت مداخِٜ:

ـٔػ هذا ـٔػ يتهقر يف  ٚظٜ أوًٓ يًّقن إًٍٔٓؿ  ٚظٜ ؾَٓٔٚت  افنٔخ:

تٌِٔههغ، مههٚذا يريهههدون أن يٌٌِههقا فِْهههٚس، إمههٚ أن يٌٌِهههقا افًَٔههدة وههههؿ مههع إشهههػ ٓ 

يًٍِقن، ومٚ أدري ههذا دهٚذا ٓ يذـروٕهفر ٕن افٍَٓٔهٚت فًِٓهؿ يًْهقن بٚفٍَٓٔهٚت 

 . مٚ هق ظٚم وأصّؾ

 . افًٍق صٔخْٚ مداخِٜ:

 مٚذا بًد؟ افنٔخ:

 . اإلحداثٔٚت مداخِٜ:

ههههذا ههههق، ؾٚفٍَٓٔهههٚت إػ مهههٚذا يهههدظقن إذا ههههؿ إٔهههٚ ٓ أريهههد أؿهههقل أ هههؿ  افنهههٔخ:

يهههدظقن إػ مهههٚ يُّهههـ أن يهههدظقا إفٔهههف ـهههؾ ضٚئٍهههٜ متديْهههٜ ظهههذ وجهههف إرض، ؾهههٖٕتؿ 

تًِّهههقن مهههثالً أن  ٚظهههٜ افتٌنهههر مهههـ افْههههٚرى ههههؿ يهههدظقن إػ مهههٚ يًهههّقهٚ افتهههل 
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 . مىٌقظٜ يف اإلٕجٔؾ افًٚذ

 . افقصٚيٚ افًؼ مداخِٜ:

افقصههٚيٚ افًؼه ٓ تنههق ٓ تهزين ٓ تُههذب مهٚ أدري.. إػ نخههره ـههامن  افنهٔخ:

هههههذه إصههههٔٚء يههههدظق إفٔٓههههٚ اإلشههههالم، ؾهههه٘ذا ـههههٚن اجلامظههههٜ ٓ يريههههدون أن يٌحثههههقا يف 

ًٚ، فُههـ يف افٍَٓٔههٚت ورشههقل اهلل يَههقل:  مههـ يههرد »افًٔٚشههٜ ؿِْههٚ  ههؿ: ٓ بههٖس مٗؿتهه

، إٔههٚ أظتَههد جٚزمههٚ أن هههذه افٍَههرة شههٌٛ ووههًٓٚ هههق شٓههف يف افههديـاهلل بههف خههرًا يٍَ

ٍٕس افًٌٛ افذي قِّٓؿ ظذ ترك خىٌهٜ احلٚجهٜ وفًُِهؿ مهٚ ًٕهٔتؿ بًهد مهٚ ههق 

ـهههؾ بدظهههٜ وهههالفٜ وـهههؾ وهههالفٜ يف »افًهههٌٛ أ هههؿ ٓ يٗمْهههقن بَقفهههف ظِٔهههف افًهههالم: 

ًٚ ههههذه افَٚظهههدة افتهههل أشًهههٓٚ افرشهههقل ظِٔهههف وافًهههالم ـهههام ذـرٕٚههههٚ ف شافْهههٚر ُهههؿ نٍٕههه

وفهههذفؽ ؾٓههههؿ ٓ يًرجهههقن ظههههذ ههههذه افًههههْٜ ادسوـهههٜ وٓ قٔق ههههٚ ـهههذفؽ، دههههٚذا 

أظروقا ظـ افٍَٓٔهٚتر ٕ هؿ ٓ ؾَهف ظْهدهؿر ٕن افٍَهف ـهام ؿهٚل ابهـ افَهٔؿ رمحهف 

 اهلل:

ل رشهههههههههههقفف ل اهلل ؿههههههههههٚه ِهههههههههههؿ ؿههههههههههٚه  اًف

 

 

 

قيهههههههف  ٚفّت س ب ٜ فههههههٔه ٚب ل افههههههههح  ؿههههههٚه

ٍٚهٜ  ٜ ش خالؾ هٌؽ ِف ِؿٕ  ٚ اًف َٔهههههههفبهههههههغ افرشهههههههقل وبهههههههغ   م  رأي ؾ

ههههٚه  ٍٔٓ ٍٚت وٕ ٓ جحهههههد افهههههه  ـهههههال و

 

ٌٔف  ىٔههههههههؾ وافتنهههههههه ـ افًت  حههههههههذًر مهههههههه

ؾٓهههؿ ٓ يٌحثهههقن يف افٍَٓٔهههٚت بهههزظؿ إٔهههف يثهههر اخلهههالي، ٓ، ههههذا زظهههؿ يتًهههسون  

خٍِف، واحلََٜٔ أ ؿ ٓ قًْقن افٍَف ـؾ واحد ـام يَقفقا ظْدٕٚ بٚفنٚم:  ٚظٜ 

ٓ ؾههههرق بٔههههْٓؿ يف َٕىههههٜ  افتٌِٔههههغ مثههههؾ اإلخههههقان ادًههههِّغ مثههههؾ  ٚظههههٜ افتحريههههر،

واحهههدة، وههههل  ٚظهههٜ اإلخهههقان ادًهههِّغ بًّهههقا بهههغ افًهههٍِل وافههههقيف، بهههغ 

احلٍْهههل وافنهههٚؾًل وادهههٚفُل واحلْهههٌع، ويف بًهههض افيهههروي بهههغ افًهههْل وبهههغ 

افنًٔل هُذا افًٔٚشٜ تَتيض حزب افتحرير، ـذفؽ مٚ هيّٓؿ حتك فَد سحقا 
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دة، هههذا مههـ حًههْٚ ؿ فُْٓههٚ يف ًٍٕههٓٚ مههـ مههْٓجٓؿ أ ههؿ ٓ يتٌْههقن رأي يف افًَٔهه

ًٚ يف افًَٔهدة،  شٔئٜ، أمٚ  ٚظٜ افتٌِٔغ مٚ يكحقن هبذا فُْف واؿًٓؿ ٓ يتٌْقن رأيه

ًٚ يف افٍَفر ٕن افٍَف أفػ هْٚك مـ  ٚظٜ إزههر افؼهيػ  ـام أ ؿ ٓ يتٌْقن رأي

ي ـتههٚب اشههّف افٍَههف ظههذ ادههذاهٛ إربًههٜ، إذا أردت أن توههٔع يف ؽّههرة اخلههال

بههغ ادههذاهٛ إربًههٜ، إؿههرأ هههذا افُتههٚب وحْٔئههذ مههٚ  ههرج مْههف إٓ وإٔههٝ دايههخ مههٚ 

تًري إػ أي ؿقل يًْل تهذهٛ إفٔهف وتتًّهؽ بهف، ـهذفؽ دـهٚترة اجلٚمًهٚت افٔهقم 

يدرشهههقن افٍَهههف افهههذي يًهههّقٕف بٚفٍَهههف ادَهههٚرن ظهههذ ضريَهههٜ افٍَهههف ظهههذ ادهههذاهٛ 

ؿقل افنهٚؾًل... وبًهديـ أيهـ احلهؼ إربًٜ، يَقل فؽ: أبق حٍْٜٔ ؿٚل ـذا و.... و

الُل ﴿افههههذي ؿههههٚل اهلل ظههههز وجههههؾ ؾٔههههف:  هههه ٓ  افو  َد احْلَههههؼ  إِ هههه ًْ اَمَذا َب ، مههههٚ [13]يرررر ن  ﴾َؾهههه

ول ظْٓٚ بٖظِؿ مـ افًٚئؾ، ؾ٘ذًا: افذيـ ٓ ينتٌِقن بٚفٍَٓٔٚت فًٔهٝ شهٌٛ ٗادً

 ف وأرجهقافذي هق شٔد افٌؼه ؿٚضٌهٜ مهـ أشهامئ ¢إٔف يقؿع اخلالير ٕن افرشقل 

ف ادٍههرق شههامئف افٍههٚرق أو ادٍههرق، مههـ أشههامئأن تًههًّقا هههذا وأن كٍيههقه مههـ أ

هههه ف افٍرؿههههٚن، دههههٚذا رشههههقل اهلل مُ شههههامئـههههٚفَرنن افَههههرنن مههههـ أ ق بدظقتههههف بههههغ ر  ق َؾهههه ر  ٍَ

ادٗمـ وافُٚؾر ـٚن مـ ٕتٚئٟ ذفؽ ؾهرق بهغ افقافهد ووفهده ههذا ـهٚؾر مؼهك وههذا 

 .مٗمـ مذٕٛ

أن تٍههرق بٚفٌٚضههؾ، وٓ يٌٌْههل أن ٕخههٚي أن تٍههرق  إذًا دههٚذا ٕحههـ ٕخههٚي، ٕخههٚي

الُل ﴿بههٚحلؼر ٕن ربْههٚ يَههقل:  هه ٓ  افو  َد احْلَههؼ  إِ هه ًْ اَمَذا َب فُههـ احلََٔههٜ  [13]يرر ن  ﴾َؾهه

أ ؿ ٓ يًرؾقن احلهؼ مهـ افٌٚضهؾ، ٓ يًرؾهقن افههقاب مهـ اخلىهٖ وفهذفؽ متثِهقن 

 .ؾبٚدثؾ افًٚمل: )ا ريٌٜ ٕهػ افنجٚظٜ ( ٕٕف افع بده يدخ

 ...مداخِٜ:

ًٚ: )فههٔس حنههق افٌُههٜ( بههلء  افنههٔخ: ادَهههقد هههؿ ظرؾههقا أ ههؿ ـههام يَههٚل أيوهه
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يَهههقل مهههثالً ؿهههٚل أبهههق حٍْٔهههٜ: خهههروج افهههدم مٓهههام ؿهههؾ ؾٓهههق ٕهههٚؿض فِقوهههقء، واإلمهههٚم 

افنٚؾًل يَقل: مٓام ـثر ؾٓق ؽر ٕٚؿض فِقوقء، اإلمٚم أمحد يَهقل ومٚفهؽ مًهف 

ًٚ مـ ؿٌؾ: إٔف إن ـٚن ـثرًا َٕض،  .وإٓ ؾال يَْض أيو

صق بدهؿ مـ افدوصهٜ ههذه ؟ ههذه كتهٚج إػ إضهالع ظهذ أدفهٜ ادهذاهٛ أوًٓ، 

ًٚ، وههذا بتىِهٛ رء إوهٚيف ظهذ  ثؿ إجهراء مًٚدفهٜ ومراجحهٜ بهغ ههذه إدفهٜ ثٕٚٔه

وجقب مًرؾهٜ أؿهقال افٍَٓهٚء يتىِهٛ أن يًهري ظِهؿ احلهديٞ يف مههىِحف وظِهؿ 

وهههههذا أـثههههر افههههدـٚترة مههههش افًٚمههههٜ مههههـ  افتجههههريح وافتًههههديؾ يف جترقههههف وتقثَٔههههف،

 ٚظههٜ افتٌِٔههغ وأمثههٚ ؿ افههذيـ جرجههقن مههـ افههدظقة، هههٗٓء ٓ يًههتىًٔقن فُْههل 

ـْٝ أشتحًـ مْٓؿ أن يَقفقا ـام يَقفهقن يف إمهس افَريهٛ دهٚ ذـرٕهٚ فُهؿ ـْهٚ 

يف مٚدبهههٚ، وتُِّْهههٚ حهههقل  ٚظهههٚت مْهههف  ٚظهههٚت افتٌِٔهههغ ؿهههٚل يل أحهههدهؿ ممهههـ 

يل ذفههههؽر ٕٕههههف إٔههههٚ حووههههتٓؿ ظههههذ افًِههههؿ، ؿههههٚل يل ذفههههؽ  أحًههههـ افيههههـ بههههف، ؿههههٚل

منهههٚجْٚ يَقفهههقن فْهههٚ اذهٌهههقا إػ افًِهههامء وؿِهههٝ  هههؿ ٕحهههـ ٕريهههد أن تُقٕهههقا إٔهههتؿ 

افًِامء، إٔتؿ افذيـ  تّقن بهدظقة إمهٜ مهش إٔهتؿ تهذهٌقن يهٚ ظِهامء ثهؿ  رجهقن 

رجهق ظهدم وفًتؿ ظِامء... إذا تهرـٓؿ افٍَٓٔهٚتر ٕ هٚ تٍهرق إٔهٚ أؿق هٚ ساحهٜ وأ

 ادٗاخذةر ٕن احلؼ أحؼ أن يَٚل: هذا ظذر أؿٌح مـ ذٕٛ دٚذا؟

ًٚ: ٓ بد مـ افتٍريؼ بهغ احلهؼ  ٕٕف أوًٓ: ٓ يًز ظـ افًٌٛ احلََٔل، وٕٕف ثٕٚٔ

وافٌٚضؾ، بهغ افههقاب واخلىهٖ، وبخٚصهٜ مهٚ ـهٚن مهـ ذفهؽ متًِهؼ بٚفًَٔهدة، وههؿ 

 .ـام تًًّقن مٚذا ؿٚل يف افٍَرة افثٕٜٚٔ

 .خالؾٔٚت خِٜ:مدا

خالؾٔٚت هؾ هْٚك خالي يف افتقحٔد، ـثر مـ افدـٚترة يَقفقا مٚ يف  افنٔخ:

خالي يٚ أخل ـؾ ادًِّغ يَقفقا أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل صح، فُهؿ افَهقل رء 
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وافٍٓهههؿ واإليهههامن رء نخهههر، افُهههٚؾر حٔهههْام تَهههقم ؿٚئّهههٜ افدوفهههٜ ادًهههِّٜ إذا ؿهههٚل 

رأشههف مههـ ؿىٍههف ظهـ بدٕههف، وفُههـ هههؾ ٕجههٚ بههذفؽ مههـ  أصهٓد أن ٓ إفههف إٓ اهلل خِههص

اخلِهههقد يف افْهههٚر اجلهههقاب: إن ؾٓهههؿ افؼهههط إول إن ؾٓهههؿ ادًْهههك افههههحٔح  هههذه 

ًٚ، ٕجهههٚ مهههـ اخلِهههقد يف افْهههٚر يهههقم  افُِّهههٜ أوًٓ، ثهههؿ نمهههـ هبهههذا افٍٓهههؿ افههههحٔح ثٕٚٔههه

ًٚ ؽهههر  مَههههرون افَٔٚمهههٜ، أمهههٚ إذا َل يٍٓههههؿ أو بٚفتهههٚيل َل يههههٗمـر ْٕٕهههٚ ٓ ٕتههههقر إيامٕهههه

 . بٚفٍٓؿ افهحٔح، ؾٓؾ ادًِّقن افٔقم ـؾ ادًِّقن افذيـ يًدون ـؿ مِٔقن.

 . أفػ مِٔقن مداخِٜ:

أفػ مِٔقن أو يزيدون، ضٔٛ هؾ إفػ مِٔقن ـِٓؿ يَقفقن أصهٓد أن  افنٔخ:

 . ٓ إفف إٓ اهلل يُّـ يُقن مْٓؿ..

ًٚ يْجٔ ٓؿ مـ اخلِقد ضٔٛ هؾ هٗٓء اتٍَقا ظذ ؾٓؿ هذه افُِّٜ ؾٓاًم صحٔح

 يف افْٚر يقم افَٔٚمٜ. 

 (.  00: 47: 30/ 524) اهلدى والنور /

اجلهههقاب: مهههع إشهههػ افنهههديد َل يتٍَهههقار وفهههذفؽ ههههؿ دهههٚ ؿهههٚفقا ههههذه افُِّهههٜ 

ٓ  ﴿يًْههههههههقن مههههههههٚ يَقفههههههههقنر ْٕٕههههههههٚ إذا دخِْههههههههٚ يف مقوههههههههقع:  َف إِ ُف ٓ إَِفهههههههه هههههههه  ٕ ْؿ َأ َِ ْٚظ َؾهههههههه

ٚظههٜ  ههع وفًههْٚ  ٚظههٜ تٍريههؼ، هههذا : ؾرؿْههٚ افهههٍقي، وٕحههـ  [39]محمررد ﴾اهلل ُ

 فًٚن حٚ ؿ، وفًٚن ؿٚ ؿ.

أمٚ ٕحـ مًؼ افًِػ ؾَْق ٚ ساحٜ، وفُـ ؿٌؾ أن َٕق ٚ ٕدظؿ مذهٌْٚ: بام 

 .¢ـٚن ظِٔف رشقل اهلل 

ؾهههْحـ مٍرؿهههقن، ٍٕهههرق بهههغ احلهههؼ وافٌٚضهههؾ، بهههغ ادحَهههغ وبهههغ ادٌىِهههغ، وٓ 

 مـ أخريـ. ًٕقي بغ ادحَغ وادٌىِغ ـام يًٍؾ ؽرٕٚ
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دٚ ـْٝ يف دمنؼ، ـٚن هْٚك رشٚفٜ أفٍٓٚ أحد صٔقخ افىريَٜ افنٚذفٜٔ وأصِف 

مٌهههرع، ظْهههقن افرشهههٚفٜ: ٓ إفهههف آ اهلل، مهههٚ يف أ هههؾ مهههـ ههههذا، تهههدخؾ يف افهههداخؾ 

ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل: ٓ رب إٓ اهلل، هُذا ؾن أيهٜ افُريّهٜ، وفهق أن ـهٚؾرًا ؿهٚل: ٓ 

ًٚ، ٓ يف افدٕٔٚ وٓ يف  إفف إٓ اهلل هبذا ادًْك افذي ذحف هذا افنٚذيل مٚ أؾٚده صٔئ

 إخرى.

َذا ِؿٔههَؾ َ ُههْؿ ٓ ﴿دههٚذا؟ ٕن ادؼههـغ ـههٕٚقا يَقفههقن: ٓ رب إٓ اهلل، فُههْٓؿ: 
إِ

ونَ  ِزُ ُْ تَ ًْ ٓ  اهلل ُ َي  .[13]الصافات ﴾إَِفَف إِ

قحٔههههد ظههههذ افقجههههف إذن ههههؿ بًههههروبتٓؿ إصههههِٜٔ ـهههٕٚقا يًرؾههههقن مًْههههك ـِّهههٜ افت

ًٚر ٕ ههؿ ـٍههروا هبههذا ادًْههك  افهههحٔح، وفُههْٓؿ مًههرؾتٓؿ هههذه َل تٌههـ ظههْٓؿ صههٔئ

افهحٔح، وظذ افًُس مهـ ذفهؽ بًهض ادًهِّغ حٔهْام يَقفهقن: ٓ إفهف إٓ اهلل، 

ادؼههههـقن ٓ يَقفههههقن ٓ إفههههف إٓ اهللر ٕ ههههؿ إذا ؿههههٚفقا: ٓ إفههههف إٓ اهلل ٕههههٚؾَقا، وهههههؿ 

ؿ يًِّقن مًْك ٓ إفهف إٓ اهللر وفهذفؽ ٓ يَقفهقن ادًهِّقن يريدون أن يًِْقا، ؾٓ

ٓ يًِّهقن مًْههك ٓ إفههف إٓ اهلل إٓ افَِٔهؾ مههْٓؿ، وفههذفؽ ؾٓهؿ يَقفههقن ـِٓههؿ: ٓ إفههف 

إٓ اهلل، فُهههههههـ إذا أردت أن تٌهههههههغ  هههههههؿ: أن مهههههههٚ تًٍِقٕهههههههف مهههههههـ إتٔهههههههٚن إػ إوفٔهههههههٚء 

افههههههههالة ظْهههههههد وافههههههههٚحلغ، وافهههههههذبح ظْهههههههدهؿ، وافْهههههههذر  هههههههؿ، واحلِهههههههػ هبهههههههؿ، و

مَههٚبرهؿ... افههخ: هههذا ـٍههر بههه: ٓ إفههف إٓ اهللر ٕن مًْههك ٓ إفههف إٓ اهلل فههٔس هههق ذاك 

ادًْههك افههع ذـرٕههٚه ظههـ افنههٚذيل: ٓ رب إٓ اهلل، وإٕههام مًْههٚه: ٓ مًٌههقد بحههؼ إٓ 

اهلل تٌههٚرك وتًههٚػ، وحْٔئههٍذ حٔههْام يٍٓههؿ ادًههِؿ ـِّههٜ افنههٓٚدة، افُِّههٜ افىٌٔههٜ: ٓ 

ًٚ ـهههههام ؾّٓهههههف ؾٓهههههاًم إفهههههف إٓ اهلل ًٚ صهههههحٔح ًٚ ؾٔجهههههٛ أن يىٌَهههههف تىٌَٔههههه ، ؾٓهههههاًم صهههههحٔح

.ًٚ  صحٔح

ومههـ هْههٚ ييٓههر افٍههرق بههغ افههذيـ يٗمْههقن بههه: ٓ إفههف إٓ اهلل وبههٚدٍٓقم افهههحٔح 
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وبغ افذيـ يٗمْقن به: ٓ إفف إٓ اهلل بٚدٍٓقم ؽر افهحٔح،  تِػ تكهؾٚ ؿ يف 

 هذه احلٔٚة.

ًٚ هبذه افُِّٜ افىٌٜٔ ظذ ادًْهك افههحٔح يهذبح فٌهر اهلل، ويْهذر  فـ ٕجد مٗمْ

فٌر اهلل وقِػ بٌهر اهلل، ويههع فٌهر اهلل ظْهد ؿهز إٌٕٔهٚء وافههٚحلغ، فهـ جتهد 

ًٚ مـ ذفؽ، بْٔام أخرون، اهلل أـز!  ظْد هٗٓء صٔئ

ًههٔدي صههًٔٛ، وصههقؾقا افْههذور هْههٚك، وافْههذر فٌههر اهلل باذهٌههقا ظْههد مههٚ يًههّك: 

 .شمـ ذبح فٌر اهلل ؾٓق مًِقن»اهلل ؾٓق مًِقن ـام ؿٚل ظِٔف افًالم:  مـ ٕذر فٌر

ـٔػ مًِقن وهق بَٔقل: ٓ إفف إٓ اهلل؟ َل يٍٓؿ ٓ إفف إٓ اهلل، وفذفؽ ؾٚفهدظقة 

إػ اإلشهههالم بههههقرة ؽهههر مٍٓقمهههٜ فسٕهههٚم: ههههذه فًٔهههٝ دظهههقة اإلشهههالم، وإٕهههام ههههل 

اإلخهقان افىٌٔهغ مهـ  ٚظهٜ  دظقة إػ جٕٚٛ مهـ جقإهٛ اإلشهالم، وخهر  هٗٓء

 افتٌِٔغ صٔئٚن اثْٚن:

إول: هههق مههٚ ْٕهههحٓؿ دائههاًم: أن يتٍرؽههقا فىِههٛ افًِههؿ وٓ يتٍرؽههقا فِههدظقةر 

 ¢ٕن فِدظقة رجًٚٓ، وؿد ؿِٝ  ؿ هْٚك ويف ـؾ مُٚن: ههؾ تًِّهقن أن افٌْهل 

أرشهههؾ بٚفًؼهههات وافًؼهههيْٚت دظهههقة إػ ادؼهههـغ وإٓ أرشهههؾ أؾهههرادًا مهههـ ٕخٌهههٜ 

ِري، ودحٔههٜ  ًَ افهههحٚبٜ: ـًههع بههـ أع ضٚفههٛ، ومًههٚذ بههـ جٌههؾ، وأع مقشههك إْصهه

 افٌُِل؟

هٗٓء افدظٚة هؿ افذيـ ـٚن افرشقل ظِٔف افًالم يرشِٓؿ، ومرة واحدة وؿًٝ 

 ٚشٌٜ بٛ أن تًِّقا أن مًْك ؿهراءأن أرشؾ شًٌغ مـ ؿراء افهحٚبٜ، وهبذه ادْ

 افهحٚبٜ هؿ ظِامؤهؿ.

ًٚ ـَرائْهٚ افٔهقم قًهْقن افَهراءة وافستٔهؾ وافتجقيهد، ْٕٕٚ ٓ ٕتههقر يق مئهٍذ ؿٚرئه

ًٚ، افهحٚبٜ َل يُقٕقا هُذا.  فُـ ٓ يٍَٓقن مٚ يَرأون مـ افَرنن صٔئ
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ؾههههذهٌقا إػ ؿٌِٔههههٜ مؼههههـٜ وضٌِههههقا مههههْٓؿ أن يْزفههههقا فٔههههدظقا إػ اهلل ظههههز وجههههؾ 

ظِٔهف  أصهحٚب افرشهقل دروا هبؿ ؾَتِقهؿ، شهًٌغ مهـ ؿهراءؾٖظىقهؿ إمٚن ثؿ ؽ

 افًالم.

ع وجهد ظه ¢ودهٚ بٌِهف خهز ؿهتِٓؿ ؿهٚل إٔهس بهـ مٚفهؽ: ؾهام رأيهٝ رشهقل اهلل 

، ؾُهههٚن يهههدظق ظِهههٔٓؿ ويَهههقل يف صهههالة افٍجهههر ٕهههٚس ـهههام وجهههد ظهههذ ههههٗٓء افَهههراء

، وؿٌٚئهؾ أخههرى شهامهؿ ظِٔههف افًهالمر ٕ ههؿ شافِٓهؿ افًههـ رظهالً وذـههقان»وؽرههٚ: 

 ؿتِقا هٗٓء افهحٚبٜ مـ افَراء افُرام.

هُههذا ـههٚن افرشههقل ظِٔههف افًههالم يرشههؾ ظِههامء، ؾههام بههٚل هههٗٓء ادًههٗوفغ مههـ 

 ٚظههههٜ افتٌِٔههههغ ورئًٔههههٓؿ هْههههٚك يف افٌٚـًههههتٚن أو يف ا ْههههد يرشههههؾ ٕههههٚس ٓ ظِههههؿ 

 ظْدهؿ؟

 ٕٕف إن ـٚن ظْدهؿ ظِؿ بٛ أن يَتدوا بٚفرشقل ظِٔف افًالم.

َهٚ ﴿تًٚػ: مٚذا ؾًؾ افرشقل؟ إػ مٚذا دظٚ افرشقل حْٔام إٔزل ظِٔف ؿقل  َيٚ َأهيُّ

ُر  ث  َِٖٕذْر * ادُْد  ْ * ُؿْؿ َؾ ز  َُ َؽ َؾ  ؟[1-3]المدث: ﴾َوَرب 

ٌُههههههههههههههقا ﴿دظههههههههههههههٚ ـههههههههههههههام دظههههههههههههههٝ افرشههههههههههههههؾ مههههههههههههههـ ؿٌههههههههههههههؾ: 
ِ ٌُههههههههههههههُدوا اهلل َ َواْجتَْ َأِن ُاْظ

هههُٚؽقَت  ، ؾهههام  هههٗٓء افْهههٚس ٓ يهههدظقن إػ مهههٚ دظهههٚ افرشهههقل ظِٔهههف [17]النحررر  ﴾افى 

 ِٔؿ افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم؟افًالم وإػ مٚ دظٚ إصحٚب بتً

دٚ أرشؾ مًٚذًا إػ افّٔـ، مٚذا ؿٚل فف؟ ؿٚل:  ¢جٚء يف افهحٔحغ أن افٌْل 

، فهُٔـ أول مهٚ تهدظقهؿ إفٔهف: شفُٔـ أول مٚ تدظقهؿ إفٔف: صٓٚدة أن ٓ إفهف إٓ اهلل»

 :ًٚ ًٚ مههـ ـههؾ اجلامظههٚت افتههل ذـرٕٚهههٚ نٍٕهه مههـ صههٓٚدة أن ٓ إفههف إٓ اهلل. هههٗٓء  ًٔهه

إخقان مًِّغ، مـ حزب كرير، مـ  ٚظهٜ تٌِٔهغ، ٓ يُهقن مهـ أول مهٚ يهدظقن 

 إفٔف: صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل.
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 وهذا شٌٛ شٌؼ أن ذـرتف، أ ِف أن:

أوًٓ: فيْٓؿ أن ادًِّغ مٚ هؿ بحٚجهٜر ٕن ـهؾ ادًهِّغ بَٔقفهقا: ٓ إفهف إٓ 

ٚصؾ فُـ افقاؿع أن ادَههقد: اهلل، إذن ٕدظقهؿ إػ مٚذا؟ هذا اشّف: كهٔؾ ح

.ًٚ  ادظٓؿ إػ صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل أول مٚ تدظقهؿر ٕ ؿ ـٕٚقا ظرب

ًٚ ـٕٚقا إذا ؿٔهؾ ٓ إفهف إٓ اهلل يًهتُزونر ٕ هؿ يٍّٓهقن  وفذفؽ ـام ذحٝ نٍٕ

ـْ ﴿مًْههك: ٓ إفههف إٓ اهلل: ٓ مًٌههقد بحههؼ إٓ اهلل، أمههٚ افههرب ؾههام ـههٕٚقا يُْروٕههف: 
ئِ َوَفهه

ـ  اهلل َُش  قُف َُ َقاِت َوإَْرَض َفَٔ َّ  ً َؼ اف َِ ـْ َخ ْؿ َم ُٓ ْفتَ  .[33]لقمان ﴾َٖ

اجلههقاب: ادًههِّقن ٓ يٍّٓههقن صههٓٚدة افتقحٔههد، ـههام ؾّٓههف افًههرب، فُههـ هههؿ 

 يٗمْقن بٍِيٓٚ ويٍُرون بًّْٚهٚ.

 ؾِامذا ٓ تنتٌؾ هذه اجلامظٚت بدظقة ادًِّغ فِتقحٔد افهحٔح؟

ع ادًهههههِّغ افٔهههههقم، أ هههههؿ مْحرؾهههههقن ظهههههـ افتقحٔهههههد افًهههههٌٛ: ٓ يًِّهههههقن واؿههههه

 افهحٔح.

شٌٛ ثٚين: وهق أهؿ بٚفًٌْٜ إفهٔٓؿ إًٍٔهٓؿ ٓ يًِّهقن حََٔهٜ مًْهك: ٓ إفهف إٓ 

اهلل، وفذفؽ ٓ يدظقن افْهٚس إػ مًْهك: ٓ إفهف إٓ اهلل، ـهام أ هؿ ٓ يهدظقن افْهٚس 

 إػ أن ينٓدوا أن حمّدًا رشقل اهلل، دٚذا؟ فٍْس افًٌٌغ:

افًههٌٛ إول: أ ههؿ ينههٓدون أن حمّههدًا رشههقل اهلل، وإٔههٚ أظتَههد أ ههؿ ـههذفؽ، 

 فُـ جٚفٍقن هذه افنٓٚدة.

ٕٕههف يِههزم مههـ افتهههديؼ بههٖن حمّههدًا رشههقل اهلل: أٓ يتَههدم ادًههِّقن بههغ يههدي 

رشهههقل اهلل بهههرأي.. بٚجتٓهههٚد.. بْيهههٚم... ب... بهههه افهههخ، وههههذا مهههع إشهههػ مقجهههقد 

 وواؿع.
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اشتحًٚن، آشتحًٚن يف بًض ادذاهٛ ؿٔؾ بٖٕف دفٔؾ وأووح مثٚل: ؿؤٜ 

ذظهههل، ويف ادجتّهههع اإلشهههالمل ههههق ؿهههٚئؿ ظهههذ ؿهههدمر ٕ هههؿ يَقفهههقن ههههذه بدظهههٜ 

 حًْٜ وصق ؾٔٓٚ يٚ أخل... وافخ.

ًٚ بههههٛ ظههههذ افههههدظٚة اإلشههههالمٔغ أن يٌههههدأوا بنههههٓٚدة أن ٓ إفههههف إٓ اهلل وأن  أيوهههه

ًٚ وفٔس فٍيًٚ  ًٚ وذح  ؾَط: حمّدًا رشقل اهلل بٕٔٚ

ؾ٘ذن ٓ بقز ٕحـ أن َٕهقل بْٖٕهٚ ٕهدع افٍَٓٔهٚت، وٕهدع اخلالؾٔهٚتر ٕن مًْهك 

 ذفؽ أن ٕدع افدظقة إػ صٓٚدة ٓ إفف إٓ اهلل حمّدًا رشقل اهلل.

 وافرابع: مٚ هق؟

 اجلامظٚت اإلشالمٜٔ. مداخِٜ:

ًٚ ٓ يَْهههدون اجلامظهههٚت اإلشهههالمٜٔ: إٔهههٚ شهههٍِل وإٔهههٝ خٍِهههل، ٓ  افنهههٔخ: أيوههه

، دٚذا؟ ٕين ظذ حؼ أم ظذ بٚضؾ؟ ٓ: هذا يٍرق. أيش افٍٚئدة إذن مـ تْتَدين

دظقتههؽ إذا ترـتْههل يف وههاليل؟ وأيههش افٍٚئههدة افٍٚئههدة مههـ دظههق  إذا ترـتههؽ يف 

 والفؽ؟ وهُذا.

، أوص ¢بٛ أن َٕقل ـِّٜ احلؼ، أَل يَرأوا يف ـتٚب افههحٚبٜ أن افٌْهل 

اهلل فقمهٜ ٓئهؿ؟ ويهـ ههذا؟ ههٚي ؾَهرة، ههٚ  أبٚ ذر بًدة وصٚيٚ، ومْٓهٚ: أٓ تٖخهذه يف

 وصٜٔ مـ وصٚيٚ افرشقل ظِٔف افًالم ٕع ذر.

ؾٔجههههههٛ إذن أن ٕههههههتًِؿ وأن ًّٕههههههؾ بههههههام ًِٕههههههؿ، واإلظههههههراض أو افتًّههههههؽ هبههههههذه 

افٍَرات إربع مًْٚهٚ: إظراض ظـ افتًّؽ بٚإلشالم افذي جهٚء بهف ظِٔهف افههالة 

 وافًالم.

إػ افًِهؿ، ؾٓهؿ مهٚ أدري  ٚفًْهٌٜ إٔهف ٕهدظقهؿافَْىٜ افثٚفثهٜ: افهع ههل ب ادَِل:
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أو ظههـ ؽههر ظّههد يٍّٓههقن هههذه افُِّههٜ ظْههٚ خىههٖ، ؾَٔقفههقن وييْههقن إْٔههٚ  ظههـ ظّههد

ًٚ، وأن قٔىههههقا بههههٚفًِقم ـِٓههههٚ  حٔههههْام ٕريههههد بههههٚفًِؿ: أن قٍيههههقا ـتههههٛ افًههههْٜ حٍيهههه

 صٌرهٚ وـٌرهٚ، ؾّثؾ هذا يًْل فق تقؤح.

 ٓ مٚ َٕقفف ٕحـ بٛ. افنٔخ:

 : ًْٕل بٚفًِؿ: افًِؿ ادًتَك مـ افُتٚب وافًْٜ.ٕحـ أوًٓ 

ًٚ: بٖٕههف بههٛ ظههذ ادًهههِّغ أن يتًِّههقا فْٔجههقا مههـ هههذه ادًهههٚئؾ  وًْٕههل ثٕٚٔهه

إربًٜ: أي فْٔجقا مـ أن يًَقا يف اخلهالي، واخلهالي ؿهٚئؿ مهْٓؿ يرجهقن ب٘بَهٚء 

 هههذا اخلههالي بًههٌٛ بًههدهؿ ظههـ افًِههؿ، وـِههام تًِههؿ ادًههِؿ، وازداد ظِّههف، ـِههام

ًٚ ظـ آختالي، وربْٚ يَقل يف افَرنن ؾوهالً ظهـ ٌٕٔهف  ُٕهقا ﴿: ¢ـٚن ٕٚهٔ ق ُُ َوٓ َت

ـَِغ  هههه ـَ ادُْْؼِ
َدهْيِْؿ * ِمهههه ْزٍب بِههههاَم َفهههه ؾُّ ِحهههه هههه ـُ  ٚ ًً َٔ

ُٕقا ِصهههه ٚ هههه ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿههههقا ِديههههَْ ـَ َؾر  ِذي هههه ـَ اف 
ِمهههه

 ،  ههذا واؿهع اجلامظهٚت اإلشهالمٜٔ، ؾهٌامذا تَيضه؟ َٕيضه[13-13]الر:   ﴾َؾِرُحقنَ 

ظههذ هههذا بههٚفًِؿ افهههحٔح، ثههؿ ٕحههـ ٕريههد مههـ ظٚمههٜ ادًههِّغ أن يتًِّههقا صههٔئغ 

 اثْغ:

 مٚ يهححقن بف ظَٔد ؿ. 

 ومٚ يهححقن بف ظٌٚد ؿ. 

ٓ ٕريههد مههـ ـههؾ مًههِؿ أن يهههر ظالمههٜ يف افتًٍههر، يف احلههديٞ، يف افٍَههف، يف 

ظِهامن  افٌِٜ، ٓ، هذا فف ظِهامء يتخهههقن يف ذفهؽ، وههذا ؾهرض ـٍهٚئل، ؾهٚفًِؿ

ًٚ ٓ خالي بْٔٓؿ.  ـام يَقل افًِامء  ًٔ

 ظِؿ ؾرض ظغ وظِؿ ؾرض ـٍٚيٜ.

ؾههرض افًههغ: هههق مههٚ بههٛ ظههذ ـههؾ مًههِؿ أن يتًِّههف، وإٔههٚ أضب مثِههغ اثْههغ 
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 ؾَط اختهٚرًا فُِالم.

 ـؾ مًِؿ بٚفغ واجٛ ظِٔف أن يهع ٓ يًتثْك مـ هذه افهالة أحد مْٓؿ.

مههههٚ تهههههح بههههف افهههههالة: ذوط افهههههالة، إذن ـههههؾ مًههههِؿ ؾههههرض ظِٔههههف أن يههههتًِؿ 

 وأرـٚ ٚ، وواجٌٚ ٚ.

هههذا ؾهههرض ظهههذ ـهههؾ مًهههِؿ، هههؾ يَقمهههقن  ٚظهههٚت افتٌِٔهههغ يف إًٍٔهههٓؿ هبهههذا، 

 ؾوالً أن يٌٌِقه أخريـ؟

 اجلقاب: ٓ.

 ؾ٘ذن هؿ تٚرـقن ؾرض ظغ، ؾٓؿ مٗاخذون.

ٝ ادثؾ افثهٚين يَٚبهؾ ههذا: احلهٟ إػ بٔهٝ اهلل احلهرام فهٔس بهٛ احلهٟ إػ بٔه

َذ و﴿اهلل احلههرام ظههذ ـههؾ مًههِؿ بههٚفغ مُِههػر ذفههؽ ٕن اهلل ظههز وجههؾ ؿههٚل:  هللِ ِ َظهه

ـِ اْشتََىَٚع إَِفِْٔف َشٌِٔاًل   َم
ِٝ
ُّٟ اْفٌَْٔ ، ؾَهد ٓ يًهتىٔع ادًهِؿ: [91]آ  عم:ان ﴾افْ ِٚس ِح

إمٚ فٍَره وإمٚ دروف، أو فٌر شٌٛ نخر، ٓ يًتىٔع أن قٟ، ؾَْقل فف: ٓ بٛ 

تههههتًِؿ أحُهههٚم احلههههٟ، أمههههٚ أخهههرون ـههههام يًهههًّقن واحلّههههد هلل يف ـههههؾ ظِٔهههؽ أن 

رء، يف حجٚج إػ بٔهٝ اهلل احلهرام، فُهْٓؿ جِهقن هبهذا افٍهرض، ؾهال يتًِّهقن 

أحُٚم احلٟ. هٗٓء افذيـ يًتىًٔقن افذهٚب صٚر ؾرض ظغ ظِٔٓؿ أن يتًِّهقا 

ٓ بههٛ  أحُههٚم احلههٟ، أمههٚ أخههريـ وهههؿ اجلّٓههقر افههذيـ َل بههٛ ظِههٔٓؿ احلههٟ

 ظِٔٓؿ تًِؿ أحُٚم احلٟ.

مهههـ افهههذي بهههٛ ظِهههٔٓؿ أن يتًِّهههقا أحُهههٚم احلهههٟ؟ أوفئهههؽ افٍَٓهههٚء وافًِهههامء 

افذيـ يتقجف افْٚس إفٔٓؿ بٕٚشئِٜ ؾًِٔٓؿ أن يُقٕقا ظهذ ظِهؿ بهام ههؿ يتًروهقن 

 فًِٗال ظْف.
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مهٜ، ومثهؾ مهٚ ال  ؾ٘ذن ٕحـ ٓ ٕريد مـ ـهؾ ؾهرد مهـ أي  ٚظهٜ ـٕٚهٝ إٔهف يههر ظَ 

مهٚ رٕٔتهف بهٚوب. ٓ، ادثؾ افًهقري: ؾهالن ظهَٚل مثهؾ افههحـ افههْٔل ويهـ يَقل 

 ـؾ ؾرد يَقم بٚفقاجٛ افذي بٛ ظِٔف. ٕحـ ٕريد ؾَط

 افهالة: ـام ؿِْٚ: ـؾ واحد بٛ ظِٔف إذا بِغ شـ افتُِٔػ.

 افزـٚة: فًٔٝ ـذفؽ، احلٟ: فًٔٝ ـذفؽ.

 د اهلل.ؾ٘ذا بًض هذه إحُٚم: ؾرض ظغ: مـ َل يًٍؾ ؾٓق نثؿ ظْ

وفهههههذفؽ ٕحهههههـ ٕهههههرى  ٚظهههههٜ افتٌِٔهههههغ واإلخهههههقان ادًهههههِّغ وحهههههزب افتحريهههههر 

ـجامظهههههٜ، ٓ أؿهههههقل: ـهههههؾ ؾهههههرد مهههههْٓؿر ٕين ظهههههٚري إٔهههههف يف اإلخهههههقان، )ويف ـهههههؾ 

يّنهقن مًْهٚ ظهذ اخلهط افًهٍِل(ر ٕٕهف ٓ أحهد يًهتىٔع أن  اً اجلامظٚت هذه أؾراد

َوَأن  ﴿ْههٚ ظْههف: بُّ ل رَ بٚدفْههٚ يف أن هههذا اخلههط افههذي ٕحههـ مٚوههقن ؾٔههف، هههق افههذي ؿههٚ

ْؿ  ههه ُُ ٌِِِِٔف َذفِ ـْ َشههه ْؿ َظههه ههه ُُ َق بِ ر  ههه ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ههه ًُّ قا اف ههه ًُ قُه َوٓ َتت ٌِ ًُ ٌِ ٚت  ٔاًم َؾههه
َِ تَ ههه ًْ ل ُم

اضِههه َذا ِسَ َهههه

قنَ  َُ ْؿ َتت  ُُ  ِ ًَ ْؿ بِِف َف ـُ ٚ  .[331]األنعا  ﴾َوص 

)أن  وفذفؽ ؾْحـ ًِٕؿ بٚفتجربٜ ،ٓ أحد مـ هٗٓء يًتىٔع أن بٚدفْٚ يف هذا

يف ـؾ هذه اجلامظٚت أؾراد مًْٚ ظذ اخلط ظِاًم وظّالً، فُـ ـجامظٜ ـِٓهؿ ٓ 

 يَقمقن بٚفٍرض افًْٔل(.

: ـٔػ ـٚن يهع، مٚ يًرؾقن. ؾٓؿ إذن ¢أؿؾ رء أن يًرؾقا صالة افرشقل 

ٓ يَقمقن بٍرض افًغ. هذا افذي ٕريده مْٓؿ، فُهـ بٚإلوهٚؾٜ إػ ههذا ـهام ؿِهٝ 

ًٚ: ٕريد مْٓؿ أ ن يُقن ؾٔٓؿ ظِامء، ظِهامء يًْهل أحهٚضقا بَهدر ممُهـ مهـ افًِهؿ نٍٕ

.ًٚ ًٚ ـٍٚئٔ ًٚ، وبام بٛ وجقب ًٚ ظْٔٔ  بام بٛ وجقب

إٔههٚ ذاهههٛ إػ بٔههٝ اهلل احلههرام، ؾٓههؾ أحههٟ مههثالً: مٍههردًا، أم  افًههٚئؾ:ؾهه٘ذا شههٖفف 



 مجاعة التبليغ ----------------------------------------------------- األلباني يف املنهخجامع تراث العالمة 

73 

ًٚ؟ ًٚ، أم أحٟ متّتً  أحٟ ؿٚرٕ

ًٚ.يُّـ بٚوب مثؾ مٚ أجٚب ذاك ادٍتل افع ظِؿ أبٚه، و  ٕهٌف مٍتٔ

يُّههـ بًههض إخقإْههٚ مههٚ شههًّقهٚ افُْتههٜ وبخٚصههٜ إٔههف ضههٚل افههدرس، وبَٔقفههقا: 

ًٚ ظهرض فهف إ ن افًِؿ جٚي، ؾخِْٔٚ ٌِٕٓٚ صقيٜ يًْل هبٚ افُْتٜ هذه، زظّهقا أن مٍتٔه

شٍر، ؾَٚل ٕبٔف: اخٍِْل مـ بًدي، ؿهٚل فهف: يهٚ ابْهل ـٔهػ أخٍِهؽ مهـ بًهدك وإٔهٚ 

 رجؾ ٓ أظِؿ؟!

 إٔٚ بٚدفؽ ظذ ضريَٜ متق حٚفؽ فٌٚيٜ مٚ إٔٚ أظقد.ؿٚل فف: مًِٔش، 

 ؿٚل: هٚت، ٕنقي.

ؿٚل: إٔٝ جتِس ظذ افُرد مُٚين، وـِام جٚءك شٚئؾ، شٖفؽ أي شهٗال، 

 ؿؾ فف: يف ادًٖفٜ ؿقٓن.

 فف: يٚ ابْل، جزاك اهلل خرًا. لؿٚ

شٚؾر ادٍتل وجِس أبهقه مُٕٚهف، وصهٚروا افْهٚس ـٚفًهٚدة: أن ادٍتهل ههق افهع 

 بًٔىٔٓؿ اجلقاب حلؾ منٚـِٓؿ.

 مٚ يف ظْده جقاب ؽر: يٚ أخل يف ادًٖفٜ ؿقٓن.

إن ـهههٚن افًهههٗال مهههثالً: يهههٚ أخهههل إٔهههٚ ؿِهههٝ فزوجتهههل: روحهههل إٔهههٝ ضٚفَهههٜ، ـِهههام 

ِمؽ صٔخ... افخ. هذه ضَِٝ مْل و ؽ صٔخ، َحر 
ِِ  ِ  ٓ ٓ؟اح

مههههٚ يههههٚ ابْههههل يف ادًههههٖفٜ ؿههههقٓن: مههههْٓؿ مههههـ يَههههقل: ضَِههههٝ، ومههههْٓؿ مههههـ يَههههقل: 

 ضَِٝ.

 ٓ ٓ؟اإٔٚ ظِّٝ ـذا وـذا، جتٛ ظع افزـٚة و
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يف ادًٖفٜ ؿقٓن: مْٓؿ مـ يَقل: بٛ ومهْٓؿ، وظهذ ذفهؽ ؾَهس، وإٔهتؿ مهٚ 

 قتٚج إمر إػ ذح ـٌر.

ًٚ أحههد إذـٔههٚء إتٌههف: إٔههف هههذا افنههٔخ روتههغ   ظْههده مثههؾ ادًههجِٜ: مههٚ بٔههٛ صههٔئ

 ٖفٜ ؿقٓن.جديدًا أبدًا: يف ادًٖفٜ ؿقٓن.. يف ادً

ؿٚل  [31]إب:اهي  ﴾َأيِف اهلل ِ َصؽ  ﴿ؿٚل فرجؾ بجٌٕٚف دخِٔؽ اشٖل افنٔخ، ؿؾ فف: 

 ؟ ؿٚل: يف ادًٚفٜ ؿقٓن.[31]إب:اهي  ﴾َأيِف اهلل ِ َصؽ  ﴿ افنٔخ:فف: يٚ شٔدي 

أن ؿههد يههٖ  حههٚج ؿٚصههد فِحههٟ بًٔههٖل ظههـ ادنههٚيخ ممههـ ٓ ظِههؿ ظْههدهؿ مههـ 

ٚب وافًْٜ: صق بدي أحٟ يٚ صٔخ، مٍرد وٓ ؿٚرن، وٓ هذا افًِؿ افَٚئؿ ظذ افُت

 متّتع؟

 ًٚ بَٔقل فف: يف ثالث أؿقال، ؾٖهيٚ ؾًِٝ مٚر احلٚل، وبٔزيدهٚ: مهـ ؿِهد ظٚده

ًٚ، وإن صٚء اهلل مهٚ يَهقل: ؿهٚل رشهقل اهللر ٕن ههذا ٓ أصهؾ فهف، أمهٚ إٔهٚ  فَل اهلل شٚد

ًٚ. هههذ ًٚ فَههل اهلل شههٚد ا بههٛ أن يُههقن يف إمههٜ مههـ ـٍَههف هههذا ؾَههف: مههـ ؿِههد ظٚدهه

 يرؾع ظْٓٚ احلرة: ثالث أؿقال يف حجٜ حجٓٚ افرشقل؟ اظتزوا يٚ شٚمًغ.

 ،ًٚ افرشقل حهٟ يف زمٕٚهف حجهٜ واحهدة، اصهِقن: إن صهئٝ مٍهردًا، إن صهئٝ ؿٚرٕه

إن صههئٝ مًتّههرًا؟! ٓ بههد أن يُههقن احلههؼ واحههدر ٕن احلههؼ ٓ يتًههددر وفههذفؽ ؿههٚل 

م يف احلهديٞ افهع بتًهًّقه دائهاًم فُهـ ؿهؾ مهـ يْتٌهف افرشقل ظِٔف افهالة وافًال

إذا حُهؿ احلهٚـؿ ؾٚجتٓهد، ؾٖصهٚب ؾِهف أجهران، وإن أخىهٖ »ٕٓحراي افْهٚس ظْهف: 

 .شؾِف أجر واحد

 إذن ادًٖفٜ: يٚ خىٖ، يٚ صقاب.

ؾٓههههذه ثالثههههٜ أؿههههقال يف مًههههٖفٜ احلههههٟ، افههههع مههههٚ حههههٟ افرشههههقل يف حٔٚتههههف ـِٓههههٚ 
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حٔٚتههههفر ٕ ههههؿ ٓ يًِّههههقن، أو يًِّههههقن فُههههـ  ادٌٚرـههههٜ إٓ حجههههٜ واحههههدة يف نخههههر

 قٔدون، وـام يَٚل: أحالهٚ مر.

دههٚ وؿههػ ظههذ افهههٍٚ ؿههٚل فههف رجههؾ مههـ افهههحٚبٜ: يههٚ رشههقل اهلل،  ¢إن افٌْههل 

ًٚ بغ احلٟ وافًّرة، ومهع إٔهف ؿهٚل:  ًٚ جٚمً وفهق »ظّرتْٚ هذهر ٕن افرشقل ـٚن ؿٚرٕ

ًِتٓهٚ ظّهرة، ؾهٖحِقا أهيهٚ اشتٌَِٝ مهـ أمهري مهٚ اشهتدبرت دهٚ شهَٝ ا هدي، وجل

ًٚ، ؿهههٚل ذفهههؽ افًهههٚئؾ وههههق يف أشهههٍؾ جٌهههؾ شافْهههٚس ، يًْهههل: اجًِهههقا حجُهههؿ متتًههه

، شبههال ٕبههد إبههد»افهههٍٚ: يههٚ رشههقل اهلل، ظّرتْههٚ هههذه، أفًٚمْههٚ هههذا، أم فسبههد؟ ؿههٚل: 

 ظّرتْٚ هذه أفًٚمْٚ؟

، ٓ هل فسبد؟ ؿهٚل: ٓايًْل: خهقصٜٔ فْٚ يٚ أصحٚب افرشقل ظِٔف افًالم و

ؽ بهغ أصهٚبًف، ظِٔهف ٌ  بؾ ٕبد إبد، دخِٝ افًّرة يف احلٟ إػ يقم افَٔٚمٜ، وصَه 

 ًٚ ًٚ أووههههح مههههـ هههههذا افُههههالم ادّثههههؾ ظِّٔهههه افًههههالم. صههههقبدهؿ بَههههك ادًههههِّقن بٕٔٚهههه

 بتنٌٔؽ إصٚبع: دخِٝ افًّرة يف احلٟ إػ يقم افَٔٚمٜ؟!

ًٚ، إػ أن جتههد منههٚيخ ـٌههٚر جههرون احلجههٚج: أن كههٟ مٍههردًا، أ ن كههٟ ؿٚرٕهه

.ًٚ  أن كٟ متّتً

أفٌههك هههذه احلجههٟ ـِٓههٚ إٓ حههٟ افَههران بؼههط: أن يًههقق ا ههدي  ¢افرشههقل 

 مـ ذي احلٍِٜٔ بٚفًٌْٜ إفْٔٚ و ؿ.

مٚ يف أن شقق ا دي: واحهد ينهسي افٌهْؿ مهـ ذي احلٍِٔهٜ ويرـٌٓهٚ مًهف يف 

ًٚ  افًهههٔٚرة، ... ادَههههقد هْهههٚ ؽهههر واؿهههع، إذن َل يٌهههؼ ظْهههدهؿر ٕن افهههذي قهههٟ ؿٚرٕههه

ويًهههقق ا هههدي بُٔهههقن  هههع أيهههش؟ بهههغ احلهههٟ وافًّهههرة بُٔهههقن صهههدق ظِٔهههف ههههذا 

فق اشتٌَِٝ مـ أمري مٚ اشتدبرت دهٚ شهَٝ »احلديٞ، فُـ ٕز ؿقل افرشقل: 

. افههع مههٚ شوجلًِتٓههٚ ظّههرة، ؾههٖحِقا أهيههٚ افْههٚس -يًْههل مههـ ذي احلٍِٔههٜ–ا ههدي 
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ن  يتحِِهقا حتهك ظهع بـه أع ضٚفٛه ريض شٚؿقا ا دي، مع أ ؿ ٕٚويـ افَهران أمهرهؿ بٖه

ًٚ، ؾٌٌِههف أن  ًٚ مهـه افرشههقل ظِٔههف افًههالم، ـههام ذـرٕهٚه نٍٕهه ّـ مًٌقثهه ن يف افهٔه ػ ظْههف ـهٚه اهلل تًهٚه

وي  ¢افٌْههل  ّؿ صههىر ادًههجد احلههرام، فُهـه مهٚه بًٔههري صههق ٕهٚه ج، ؾهٔه ٜ حهٚه يف هههذه افًهْه

 .افرشقل، ؾٌِل بٖٕف حٟ ـحجٜ افرشقل ظِٔف افًالم

دخؾ ظذ زوجتف ؾٚضّٜ، ؾهرنه  ،ضٚي ضقاي افَدومشًك ودٚ جٚء إػ مُٜ و

ئٜ ٓشتٌَٚل زوجٓٚ، وافٌخقر يًّؾ ظِّف يف خّٔتٓٚ، ؿٚل  هٚ: مهٚ ههذا؟ ٔ  َٓ تَ حٚفٜ مُ 

 مُْرًا ظِٔٓٚ.

 هُذا، يًْل أمر. ¢ؾٖخزتف بٖن افٌْل 

يف حديٞ إٔف أهؾ بٔتهف ظِٔهف افًهالم  ًهقا بهغ احلهٟ وافًّهرة وكِِهقا، ؾِهام 

وهق ٓ يهزال يف إحرامهف، أمهٚ زوجتهف كِِهٝ،  ¢هٛ إػ افٌْل شّع ذفؽ مْٓٚ ذ

 ؾذـر ظع فِرشقل ظِٔف افًالم مٚذا رأى مـ ؾٚضّٜ.

 ؿٚل فف ظِٔف افًالم: بامذا أهِِٝ يٚ ظع؟

 ؿٚل: أهِِٝ ب٘هالل افٌْل.

.ًٚ  ؿٚل: ؾٖٕٚ أهِِٝ بٖين حٚج ؿٚرٕ

ًٚ وـههٚن ظههع شههٚق ا ههدي مًههف، ؾَههٚل فههف: إذن أمًههؽ ظههذ إحرامههؽ، ؾيهه ؾ ؿٚرٕهه

 بْٔام زوجتف متحِِٜ.

. ٓ بههقز شدخِههٝ افًّههرة يف احلههٟ إػ يههقم افَٔٚمههٜ»: ¢ؾهه٘ذن ؿههقل افرشههقل 

ًٚ مٍردًا.  دًِؿ أن قٟ حج

 دٚذا يِجٖ ـثر مـ افْٚس افٔقم إػ حٟ اإلؾراد؟

 هْٚك شٌٌٚن اثْٚن:
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 أحد ٚ: وهق نؾهٜ افًهَٚل اإلشهالمل افٔهقم: اجلٓهؾ بٚفًهْٜ، ٓ يًِّهقن مثهؾ ههذا

 .شدخِٝ افًّرة يف احلٟ إػ يقم افَٔٚمٜ»احلديٞ وؽره: 

افًههههههٌٛ افثههههههٚين: بًوههههههٓؿ يًِّههههههقن، وفُههههههـ قََههههههقن يف إًٍٔههههههٓؿ ؿههههههقل رب 

افًههٚدغ: فههٔش مههٚ يههذبح؟ بٔخنهه ثالثامئههٜ ريههٚل.. أربًامئههٜ ريههٚل، أو أؿههؾ أو أـثههر 

ًٚ: ٓ ذبهح،  ظذ حًٛ إثامنر فذفؽ هق بهٔحٟ حهٟ مٍهرد، ومهٚ ظِٔهف رء إضالؿه

 ٓ صٔٚم ثالثٜ أيٚم هْٚك، وٓ شًٌٜ أيٚم إذا رجع إػ بِده.و

 ذا افًالج يٚ إخقإْٚ ؾَد ضٚل ادجِس، وظِْٔٚ أن ٕهع: أن ٕذهٛ مٌُريـ 

 افًِؿ، افًِؿ.. افًِؿ، افًِؿ، ظُِٔؿ بىِٛ افًِؿ ظذ افتٍهٔؾ افًٚبؼ.

ًٚ ظِههامء، فُههـ ٕريههدـؿ أن تُقٕههقا ظِههامء دهه ٚ بههٛ ٓ ٕريههدـؿ أن تُقٕههقا  ًٔهه

 ظُِٔؿ مـ افًِؿ.

أن تُقٕقا ظِامء بهالتُؿ، أن تُقٕقا ظِامء بهٔٚمُؿر ٕن افهقم ـٚفهالة، 

أمٚ أن تُقٕهقا ظِهامء بٚفزـهٚة، وَل جتهٛ ظِهُٔؿ افزـهٚة، أن تُقٕهقا ظِهامء بهٚحلٟ، 

وَل بهههٛ ظِهههُٔؿ احلهههٟ، ٓ ٍُُِٕهههؿ هبهههذا، دظهههقا ههههذا اجلٕٚهههٛ مهههـ افًِهههؿ: وههههق 

 تخههغ.افًِؿ افٍُٚئل فًِِامء اد

ًٚ، ٕن اهلل ظهز وجهؾ أمهرـؿ بهذفؽ،  أمٚ افًِؿ إول ؾْٖمرـؿ بف، ِٕزمُؿ بف إفزامه

 شضِههٛ افًِههؿ ؾريوههٜ ظههذ ـههؾ مًههِؿ»ؿههد ؿههٚل يف احلههديٞ افهههحٔح:  ¢وافٌْههل 

 يًْل: افًِؿ افًْٔل.

 ؾٓل ؽهر صهحٔحٜ روايهٜ، وفًهْٚ بحٚجهٜ إفٔٓهٚ روايهٜر ٕ هٚ شومًِّٜ»أمٚ زيٚدة 

: مًهِؿ، وبهذفؽ ؾٚفرشهقل مهٚ ٕىهؼ بٍِيهف: يف ظّقم فٍيٜ مـ حٔٞ ادًْك تدخؾ

ومًهههِّٜ، وههههذا مهههـ جٓهههؾ افْهههٚس بٌِهههتٓؿ افًربٔهههٜ أـثهههرهؿ يهههروون احلهههديٞ هبهههذه 

، ههذه افزيهٚدة بٚضِهٜ ًٕهٌتٓٚ شضِٛ افًِؿ ؾريوهٜ ظهذ ـهؾ مًهِؿ ومًهِّٜ»افزيٚدة: 
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 ، وٓ حٚجهههٜ إفٔٓهههٚ فٌهههٜ، ٕ هههٚ تهههدخؾ يف ظّهههقم ؿقفهههف ظِٔهههف افًهههالم:¢إػ افٌْهههل 

 ، وـٍك اهلل ادٗمْغ افَتٚل، وفًؾ يف هذا افَدر ـٍٚيٜ.شمًِؿ»

ًٚ، صقي هذا صٚحٌؽ صق بده.  تقؤح هْٚ وهْٚ وهْٚك يف افداخؾ أيو

 (  00:  00: 43/ 525) اهلدى والنور /

 ( 00: 24: 17/ 525) اهلدى والنور /
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 حول بعض ممازضات مجاعة التبليغ

هْهٚك أمهقر  افًهٚئؾ: شٗال واحهد: يَهقل هْٚك ثالثٜ أشئِٜ  ًتٓؿ يف ادَِل:

 هههٓٚ  ٚظهٜ افتٌِٔههغ مثهؾ: افههدظٚء بًهد افههدرس بنهُؾ  ههٚظل، وافهدظٚء ؿٌههؾ 

اخلروج إػ اجلقفٜ، وووع إًٕٚن ظذ افذـر أثْٚء اخلروج إػ اجلقفٜ يًّقٕف: 

 افديْٚمق، إذا ؽٍؾ تًٍد اجلقفٜ.

 هٚي مٚ ؾّٓتٓٚ. افنٔخ:

يٌَههقن أحههدًا ظههذ افههذـر يف ادًههجد يههذـر اهلل، أثْههٚء اخلههروج فِجقفههٜ  ادَِههل:

ؾهه٘ذا اجلقفههٜ ـههٚن  ههٚ يًْههل مههردود ضٔههٛ، ؾٓههذا ؿكهه بٚفههذـر افههديْٚمق وإن ـههٚن هههذا 

ًٚ ظْف ويَِِقٕف.  واحلّد هلل بدإٔٚ ًّٕع تراجً

مع إشػ: َٕقل هذه إمقر ـِٓٚ مـ احلقادث، ومـ افٌهدع، ويٍُهل  افنٔخ:

فٌحهههههٞ افًهههههٚبَٜ، أن ههههههذا َل يُهههههـ مهههههـ ظّهههههؾ ادًهههههِؿ افًهههههْل ادتًّهههههؽ بٚفًهههههْٜ ا

افًههههِػ، واشههههسحْٚ مْههههف، وإٓ ـِههههام واحههههد جههههٚب فْههههٚ بدظههههٜ واشتحًههههْٚهٚ اتًٌْههههٚه 

 ظِٔٓٚ؟!

مههههـ هْههههٚ جههههٚءت افٌههههدع، ظْههههدٕٚ يف افنههههٚم ضريَههههٜ مههههـ ضههههرق افهههههقؾٜٔ اشههههّٓٚ: 

افَْنههههٌْديٜ، هههههذه افىريَههههٜ  تِههههػ ظههههـ افىههههرق إخههههرى بوههههالفٜ تٍههههقق افىههههرق 

ظهههههذ افوهههههالٓت ـِٓهههههٚ إخهههههرى. وههههههل: مهههههٚ يًهههههّق ٚ  إخهههههرى هبهههههذه افوهههههالفٜ

 بٚدراؿٌٜ.
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 إٔٚ أطـ أ ؿ أؿٚمقا مَٚم ادراؿٌٜ هذه افوالفٜ.

 مٚ هل ادراؿٌٜ يف افىريَٜ افَْنٌْديٜ؟

يٍروههقن ظههذ افتِّٔههذ أو ادريههد ظٍههقًار ٕن هههذا اصههىالحٓؿ، إذا جههٚء ادريههد 

ؼ وينهسط وينهسط ظِٔهف إٔهف يريد أن يٖخذ افىريَٜ مهـ افنهٔخ، ؾٌٔٚيًهف ظهذ افىريه

ذـر اهلل، ؾههال بههقز فههف أن يراؿههٛ اهلل، وإٕههام يراؿههٛ افنههٔخر ٕن ادريههد يههإذا جِههس 

 زظّقا ٓ يًتىٔع أن يهؾ إػ اهلل إٓ بىريؼ هذا افنٔخ.

أمٚ اتٌٚع شْٜ رشهقل اهلل ؾٓهذه ٓ تقصهِف إػ اهلل، إٕهام افنهٔخ ههق افهذي يقصهِف، 

حد هٗٓء ادنٚيخ ـهٚن يّقه مهع مريهد فهف بًهد ويذـرون يف مهٚدر مىٌقظٜ أن أ

ًٚ ظذ أخذ اخلي ظِٔف افًالم افًٌٜٔ مـ مقشهك:  أن أخذ مْف افًٌٜٔ أن يىًٔف ؿٔٚش

ًدا﴿ َٝ ُرْصههه ههه ّْ  ِ ـِ مِم ههٚه ُظ ههه َّ  ِ ًَ َذ َأْن ُت َؽ َظههه ههه ًُ ٌِ ْؾ َأت  ك َهههه ُف ُمقَشههه َٚل َفههه ـْ * َؿههه هههَؽ َفههه  ٕ َٚل إِ َؿههه

ا َل َصْزً ًِ تَىَِٔع َم ًْ  .[71-77]الكه  ﴾َت

منههك افنههٔخ وادريههد مًههف حتههك وصههؾ إػ صههط بحههر، مههٚ صههٚي إٓ افنههٔخ أخههذ 

بٔههد ادريههد، بههده جههقض ؾٔههف أيههش افٌحههر، تًرؾههقا افٌحههر يتههدرج، ؿههٚم هٔههؽ افَهههٜ 

 بتَقل، ونمْقا أن هذه ؿهٜ صحٔحٜ ومىٌقظٜ.

وشقس فِّريد، ؿٚل فف: ودٚ أحهس بهٚفٌرق ادريهد ـٔهػ و أجٚءؿٚل: افنٔىٚن 

ٞ بههٚهلل وتههسك افنههٔخ؟ ؿههٚم افنههٔخ ـٚصههػ ادريههد زظّههقا وظههري صههق إٔههٝ تًههتٌٔ

 وشقس فف افنٔىٚن: إٕف مٚ بٔجقز إٔٝ تًتٌٔٞ بٚفنٔخ وتسك رب افًٚدغ.

صههق وصههٔتؽ إٔههٚ؟ ٓزم تتًٌْههل.  افنههٔخ:افنههٔخ ـنههػ افقههء هههذا، ؿههٚم ؿههٚل فههف 

 ؾٚشتٌٚث بٚفنٔخ ومنك مًف يف افٌحر حتك افنط افثٚين.

افنههههٔخ مههههـ افنههههٔىٚن، وـههههٖن افنههههٔىٚن افههههع مههههٚ بْٔهههههح هههههق  ـٍههههر بههههٚهلل وإَٔههههذه
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 افْٚصح.

افنهههٚهد ههههذا ممهههٚ يَقفقٕهههف هْهههٚك مهههـ ؾقائهههد ربهههط ادريهههد، ؿٌِهههف بَِهههٛ افنهههٔخ، 

ؾَٔقل: إذا جًِٝ تذـر اهلل ٓ تراؿٛ رب افًٚدغر ٕٕؽ ٓ تًتىٔع وإٕام راؿهٛ 

 افنٔخ.

ظؼهة شهْٜ طهٚهرة  وطٓرت يف أوٕٜ إخرة ؿٌهؾ أن ن  هْهٚ بهٖـثر مهـ إحهدى

يف بٔقت هٗٓء افَْنٌْديغ، مثهؾ ههذه افٌرؾهٜ إذا ـٕٚهٝ افٌَِهٜ هُهذا مهثالً ؾههقرة 

افنههٔخ يف صههدر ادُههٚن، وحقافٔٓههٚ دٌههٚت ٕههقرر بحٔههٞ إٔههف ادريههد تههتجذ فههف هههذه 

 افهقرة افتل يٌٌْل إحراؿٓٚ.

 اهلل أـز. مداخِٜ:

 وٓ يراؿٛ رب افًٚدغ تٌٚرك وتًٚػ. افنٔخ:

ًههّقهٚ أيههش؟ رابىههٜ، وبٚفٌِههٜ إظجّٔههٜ يًههّقهٚ: رابىههٜ ذيٍههٜ، رابىههٜ هههذه بٔ

 ذيٍٜ، هُذا يَِْقن مريدهيؿ.

 مـ أيـ جٚءت هذه افرابىٜ؟ اشتحًْقهٚ فربط ؿِٛ ادريد بَِٛ افنٔخ.

وا هبههذا افههذيـ أيههش يًههّقٕف إٔههف هههذا بٔيههؾ يف ادًههجد يههذـر اهلل ؤمههـ أيههـ جههٚ

 ؟ديْٚمق هذا؟ بّٔد اجلامظٜ هْٚك بّدده

هههذا أوًٓ: يٍههسض إٔههف يُههقن مههـ افهههٚحلغ، هٔههؽ ادٍههروض حتههك إٔههف يُههقن 

 يًْل اِص يف ذـره، يف ارتٌٚضف مع ربف... افخ.

وبًههد هههذا: أن هههذا افرجههؾ ورضههقه، أظىههقه صههٌٌٜ: إٔههف رجههؾ صههٚفح، وإٔههف هههق 

 افذي يّدهؿ بٚفتقؾٔؼ يف خروجٓؿ يف دظق ؿ.

 ـذفؽ. ؾال صؽ أن هذا مـ افٌدع افُثرة ومٚ ؿٌِٓٚ
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 أظد ظِْٔٚ صقيٜ مـ إشئِٜ هقن.

افهههدظٚء بًهههد افٌٔهههٚن وافهههدرس وافهههدظٚء بنهههُؾ  هههٚظل، واحهههد يهههدظق  ادَِهههل:

وافٌَٔههٜ يٗمْههقن، وـههذفؽ افههدظٚء ؿٌههؾ اخلههروج إػ اجلقفههٜ، مههع تنههُٔؾ جههقٓت 

 جرجقن ؾَٔػ ظذ بٚب ادًجد ؾٔدظقن دظٚء متًِؼ بٚجلقفٜ وًٍٕٕٓؿ.

ـ اجل افنٔخ: ٚ يًٍْْٚـؾ هذا يٖ  م  .ٓؾ بٚفًْٜ، وًٕٖل اهلل أن يًِّْٚ م

 .ؽره

 (  00: 35: 14/ 525) اهلدى والنور /
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 حل مجاعة التبليغ  

 أو تضخيح مطازٍا؟

ًٚ ظههذ افههرؽؿ مههـ  ادَِههل: هههؾ إٔههتؿ تههدظقن إػ حههؾ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ حههال مىَِهه

، وفُـ افٍْع افًئؿ افذي حهؾ ظِٔف ـثر مـ افًقام، أم إُٔؿ تدظقن إػ إبَٚئٓٚ

مهههع إجهههراء تههههحٔحٚت وتههههقيٌٚت دهههٚ اظتٚدتهههف مهههـ اٚفٍهههٚت ذظٔهههٜ، وأصهههقل 

 بدظٜٔ.

ًٚ حٔهْام ؿِْهٚ: هْهٚك وهْهٚ  افنٔخ: ًٚ ظـ هذا افًٗال وهّْ أطـ شٌؼ اجلقاب أيو

 ظُِٔؿ أن تتًِّقا ؿٌؾ أن  رجقا، هذا هق اجلقاب.

 يًْل تهحٔح؟ ادَِل:

 تهحٔح افىريؼ افذي يًُِقٕف. افنٔخ:

 (.  00: 48: 44/ 525والنور /) اهلدى  



 مجاعة التبليغ ----------------------------------------------------- األلباني يف املنهخجامع تراث العالمة 

38 

 

 زأي الػيخ يف مجاعة التبليغ

 مٚ رأيؽ بٖمٜ افدظقة ؟افًٚئؾ:

تًْههل اشههؿ ؿههديؿ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ تًْههل  فوأطههـ إٔهه هههذا أشههؿ جديههد ظههع   افنههٔخ:

 ٚظههٜ افتٌِٔههغ إٔههٚ إػ أن مههٚ اؿتًْههٝ إن  ٚظههٜ افتٌِٔههغ حههزب واحلّههد هلل متههٚم 

إرض  ،ٜ ادْهههقرة دههٚذا ٕ ههٚ ٓ تًّههؾ بٚفًههْٜفُْههل مههٚ اؿتًْههٝ أ ههٚ هههل افىٚئٍهه

 ؟مًُقٕٜ هْٚ

...بدايتههف يَقفههقا إن ٕجٚحْههٚ وؾالحْههٚ يف افههدٕٔٚ وأخههرة بٚمتثههٚل أوامههر افًههٚئؾ:

 اهلل واجتْٚب ٕقاهٔف .

بههٚرك اهلل ؾٔههؽ إٔههٚ أريههد أن أرجههع فِنههٔخ ٕٕههف هههق افههذي شههًّْٚ افُِّههٜ  افنههٔخ:

هه ذَ هههذه وأريههد أن أُ  يف بْْٔهههٚ وبههغ أي ضٚئٍههٜ أو أي حههزب ظههداء أبهههدًا ره أن ٕحههـ مههٚ ـ 

وافًههٌٛ أن دظقتْههٚ تنههّؾ مههـ ـههؾ دظههقة ظههذ وجههف إرض هههٗٓء إخههقان هههٗٓء 

كرير هٗٓء تٌِٔغ إفخ ٕحـ َٕقل ؿٚل اهلل ؿٚل رشقل اهلل ؾّـ مهـ ادًهِّغ ؾّهـ 

مـ ادًِّغ يًهتىٔع افتهزؤ مهـ دظقتْهٚ ٓ أحهد وفُهـ يتهزأ افُثهرون مهـ دظقتْهٚ 

اشههًّقا هههذه افُِههامت ادتْٚؿوههٚت ثههؿ وؾَههقا بْٔٓههٚ إٔههٚ أؿههقل ٓ أحههد يًهههتىٔع أن 

جٚفٍْههههٚ يف دظقتْههههٚ فُههههـ إـثههههرون جٚفٍقْٕههههٚ أي ٓ جٚفٍقْٕههههٚ دظههههقة وساحههههٜ 

ًٚ وٌٕهدأ أن بًهٗافؽ وبخٚصهٜ افنهٔخ هْهٚ  ًٚ وتىٌَٔه وفُْٓؿ جٚفٍقْٕهٚ ؾًهالً ومْٓجه

هههذه يُرروهههٚ ُِٔنههٜ اددمقؽههٜ تِههؽ افبجههٌٕٚل ؾههْحـ ٕٖخههذ ظههذ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ 

دائاًم وأبدًا بغ يدي ـؾ ـِّٜ شَِٔٔٓٚ ادَِل مْٓؿ مٚ شًّٝ أحدهؿ حٔٚ  هذه 
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ًٚ اؾتتح درشف بخىٌٜ احلٚجٜ .  وؿد بٌِٝ ـام ترون مـ افُز ظتٔ

 ؽ يٚ صٔخْٚ .ٔبٚرك اهلل ؾ افًٚئؾ:

ٕٚ أخٌهٚر أفٔس هذا مـ افًْٜ ًٕؿ افًْٜ فُـ ٓ يًتْقن بٚفًهْٜ ٕحهـ ظْهد افنٔخ:

مًِقمهههٚت وفُْهههل يف اظتَهههٚدي أ هههؿ مهههع افهههزمـ بهههدأ يتًِّهههقا فُهههـ فهههٔس مهههـ ظْهههد 

إًٍٔهههٓؿ يتًِّهههقن مهههـ  ٚظهههٜ دظهههقة احلهههؼ وههههل دظهههقة افُتهههٚب وافًهههْٜ ـهههام إٔهههف 

يتًِّههقا فُههـ فههٔس مههْٓؿ وؾههٔٓؿ وإٕههام مههـ  ٚظههٜ دظههقة  واإخقإْههٚ ادًههِّغ بههدأ

ًههقا يريههدون أن يههٖـِقا أظىْههل افُتههٚب وافًههْٜ إفههخ ـههٕٚقا  ٚظههٜ افتٌِٔههغ دههٚ بتّ

ٕن افرشهقل ؿهٚل مهـ بهدأ ضًٚمهف  ؟دٚذا ٕريد أن ٌٕدأ افىًٚم بٚدِح ،ادِح يٚ أخل

 ،دهٚذا ،وههذا حهديٞ مهٚ إٔهزل اهلل بهف مهـ شهِىٚن ،بٚدِح ـهٚن صهٍٚء مهـ شهًٌغ داء

ِٝ يف ادديْهٜ ادْهقرة ويف دوفهٜ مههـ ئيًْهل إٔههٚ احلََٔهٜ شه ،ٕ هؿ مهٚ ظْهدهؿ ظِهؿ

تٌِٔههغ شههٖؿقل فُههؿ افإٔههٚ أؿههقل فُههؿ إٔههتؿ  ٚظههٜ  ؟مههٚ رأيههؽ بجامظههٜ افتٌِٔههغافههٌالد 

مهٚ مًْهك صهقؾٜٔ يًْهل  ،صهقؾٜٔ ظكهيٜ ،بُؾ ساحٜ  ٚظٜ تٌِٔغ صقؾٜٔ ظكيٜ

وإفخ وَٕنٌْديٜ ضريَٜ صٔخ مـ ادنٚئخ وجد هْٚك يف ا ْد يًىل ضريَٜ ؿٚدريٜ 

ٕجٚحْههههٚ وؾالحْههههٚ  وٓ مههههٚ تًِّق ههههٚ ـٔههههػ هههههذا يههههدظق إػ افُتههههٚب وافًههههْٜ يَههههقل

ـَِغ ﴿وربؽ يَقل  ،بٚفُتٚب وافًْٜ أيـ افًْٜ ـَ ادُْْؼِه
ُٕقا مِه ق ُُ ـَ  -َوٓ َت ِذي ـَ اف ه

مِه

ٚ ًً ُٕقا ِصَٔ ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿقا ِديَْ ٕحـ ـهٚن ئٍُْهٚ أربهع مهذاهٛ ٓ جٚءٕهٚ أربهع  [13]ال:   ﴾َؾر 

ًٚ ظهذ إبضرق أربًغ ضريؼ وـؾ هذه افىرق  أحهزاب ٚفهٜ ـامن مٚ اـتٍْٔهٚ جهٚء وهٌث

شٔٚشٜٔ اجتامظٜٔ اؿتهٚديٜ إفخ ؾُٔػ يًْل ؾالحْٚ وٕجٚحْٚ ورئهٔس افهدظقة ههذه 

ن ادهريض ٓ بهقز أن إتَهقل َٕنهٌْديٜ يًىل ضريَٜ ؾالٕٜٔ وضريَهٜ ؾالٕٔهٜ ضريَهٜ 

وإٕام ٓزم يًتحي صهٔخف ٕن افنهٔخ  ،يًتحي يف ذهْف دٚ يذـر ربف ظيّٜ اهلل

ويوههًقن صههقرة َٕنههٌْديٜ يف افنههٚم ضريَههٜ  وٕحههـ ظْههدٕٚ ،فربههف فهههق افههذي يقصههِ
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بهههٖٕقار حتهههك تتجًهههد افههههقرة يف ذههههـ ههههذا  يوهههٔٗو ٚافنهههٔخ أمهههٚمٓؿ يف افٌَِهههٜ و

مهٚ افهذي يقصهِؽ إٔهٝ إػ اهلل اهلل ٓ  ،مٚذا يًٍؾ يذـر اهلل مـ يراؿٛ افنٔخ دادري

شٜ ؾ٘ذًا ٕجٚحْٚ وؾالحْٚ يٚ  ٚظٜ هق بدرا ،بىريَٜ افنٔخإٓ  ٔفيُّْؽ أن تهؾ إف

افًْٜ وافًّؾ هبٚ ؾ٘ذا ـِّٜ مهٚ َٕق هٚ بهغ يهدي افهدرس وافرشهقل ـهٚن دائهاًم يَهقل 

هههذه افُِّههٜ بههغ يههدي دروشههف ـِٓههٚ ؾُٔههػ َٕههقل إْٔههٚ ٕجٚحْههٚ وؾالحْههٚ يف حٔٚتْههٚ 

 .ـِٓٚ

وبًديـ  ٚظٜ افتٌِٔهغ ٓ هيتّهقن بتههحٔح افًَٚئهد ٕحهـ دهٚذا ٕدٕهدن يف ههذه 

تهٍٜٔ  ،افىقيِٜ ٓ بد مـ افتهٍٜٔ وافسبٜٔ اجلًِٜ وتِؽ اجلًِٜ وـؾ هذه افًْغ

صههٔخ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ ٓ يَههقم هبههذا افقاجههٛ أبههدًا بههؾ هههق تههرك  ،ٚ دخههؾ ؾٔههفافههديـ ممهه

تٍّٓههقن  ،يْههف اهلل ئًْههفد ٚظتههف مههـ مثههؾ مههٚ يَقفههقا ظْههدٕٚ يف افنههٚم ـههؾ مههغ ظههذ 

دًروي أيـ فتٖمرن بٚ ،أيـ افديـ افْهٔحٜ ،هذه افُِّٜ هذا مٚ بقز يف اإلشالم

أيـ أيـ اجلامظٜ افتٌِٔغ يْيروا واحد يهع ظذ مذهٛ مهٚ  ،وفتْٓقن ظـ ادُْر

ينهههقي  ،يَهههقل فهههف افًهههْٜ يهههٚ أخهههل هُهههذا ٓ ٕحهههـ مهههٚ ٕريهههد أن ٍٕهههرق بهههغ ادًهههِّغ

ادًههِؿ أخههٚه ادًهههِؿ يىههقي حههقل افَهههز ؿههد ينههٚرـف يف افىهههقاي ؾوههالً أن تُْهههر 

هُهههذا  ،ٟٓ إػ اجلامظهههٜ إػ نخهههرهظِٔهههف دهههٚذا شٔٚشهههٜ مهههـ أجهههؾ أن َٕربهههف إػ ادهههْ

ْٔئًٚ ﴿دظههقة افرشههقل  ظِٔههف افًههالم ؿههٚل تًههٚػ يف افَههران  ْؿ َصهه ِٓ ْٔ ـُ إَِفهه ـَ ْر ْد ـِههْدَت َتهه هه ََ َف

ًٚ ؿِههٔالً إذًا ٕذؿْههٚك وههًػ احلٔههٚة  [14]اإلسرر:ا  ﴾َؿِِههٔاًل  فَههد ـههدت تههرــ إفههٔٓؿ صههٔئ

 ، بًههٔىًٚ هههذا رشههقل اهلل حههذره أن ئّههؾ إػ ادؼههـغ وفههق مههٔالً  ،ووههًػ ادههامت

ًٚ بٚهلل ظهز وجهؾ ُٕ  ،ؾٚٔن إذا رأيْٚ مًِؿ يىقي حقل افَز هذا أفٔس إذاـ َهر ـٔهػ 

 رزتهههههافٌٚيههههٜ » :ؿ ومههههـ شٔٚشههههتٓؿٓهههههذه شٔٚشههههٜ تِتَههههل مههههع افٍُهههههٚر ومههههْٓج ،هههههذا

مههثع  إٔههٚؾٖٕههٚ إذا شههٚيرت افْههٚس افوههٚفغ يف شههٌٔؾ تَههريٌٓؿ إػ افههديـ  ،شافقشههِٜٔ

شٔههع فُهـ صهالتف شهٖؿدمف فِهديـ حٔح صه ،ـّثؾ مـ يَدم رجؾ ويهٖخر أخهرى
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ًٚ ٓ  ،وؿٌِف مًِؼ بٚفؼك بٚهلل ظز وجؾ ؾِامذا ٓ أظِّٓؿ افًَٔدة وٕحـ ًِٕؿ  ًٔ

ؾرق أبدًا بغ ضٚئٍٜ وأخرى ٕن افَرنن واحلّد هلل حمٍقظ أن دظقة افرشهؾ ـٕٚهٝ 

ههههؾ  ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ يٌهههدؤون بٚفهههدظقة أن  ،تٌهههدأ أن يًٌهههدوا اهلل واجتٌْهههقا افىهههٚؽقت

هههههؾ  ٚظههههٜ اإلخههههقان ادًههههِّغ يٌههههدؤون هبههههذه  ،اظٌههههدوا اهلل واجتٌْههههقا افىههههٚؽقت

وفهذفؽ مهٚ يف ؾٚئهدة مهـ ـهؾ ههذه  ،هؾ  ٚظٜ حزب افتحرير أبدًا أبدًا أبهداً  ،افَْىٜ

وإٕههام ؾههرد واحههد يف افههدٕٔٚ ربْههٚ ظههز وجههؾ هيههدي بههف إفههقي إن َل َٕههؾ  ،احلزبٔههٚت

فههههذفؽ ٕحههههـ ْٕهههههح أٓ  ،ٔؿاداليههههغ ٕٕههههف مههههٚر ظههههذ خههههط وظههههذ ساط مًههههتَ

َذفَِؽ ﴿حزبٔههههٚت يف اإلشههههالم وأن ادًههههِّغ أمههههٜ واحههههدة ـههههام ؿههههٚل ظههههز وجههههؾ  هههه ـَ َو

َذ افْ هٚسِ  َداَء ظَه َٓ ُٕهقا صُه ق ُُ ًٜ َوَشًىٚ فِتَ ْؿ ُأم  ـُ َْٚ ِْ ًَ ؾٕٚمهٜ افقشهط ههذه  [341]البقر:ة ﴾َج

بف ٓ يُّههـ أن تُههقن إٓ بههٚفرجقع إػ مههٚ ـههٚن ظِٔههف افرشههقل  ظِٔههف افًههالم وأصههحٚ

 ....افُرام ؾٓؿ افَقم ٓ ينَك جًِٔٓؿ وٓ أظتَد 

كههههزهبؿ وتُههههتِٓؿ أـثههههرهؿ ٓ َٕههههر  ـإٔههههٚ أظتَههههد أن ـههههؾ هههههذه اجلامظههههٚت افههههذي

ًٚ ـِٓهههههؿ ؽهههههر  ،فُهههههـ رؤوشهههههٓؿ ادخِههههههقن ؾهههههٔٓؿ ؿِهههههٜ ،اِههههههقن مهههههٚ أؿهههههقل أيوههههه

إٔٚ أظهري أن حهزب افتحريهر يُْهر ضريَهٜ احلُهؿ  ،ن ؾٔٓؿ ؿِٜقادخِه ،اِهغ

ًٚ مههٚ دخههؾ  ،اإلخههقان ادًههِّقن ـههذفؽبٚفزدٕٚههٚت و ؾههام بههٚل حههزب افتحريههر يقمهه

ًٚ  ٚظههٚت مههْٓؿ  ،بًههض أؾههراده إػ افزدههٚن ثههؿ مههٚ بههٚل حههزب اإلخههقان دخههؾ أيوهه

دخههههقل  ٗيههههدواثههههؿ مههههٚ بههههٚل اإلخههههقان ادًههههِّغ جتٍِههههقن ٕههههٚس ي ،يف هههههذه افزمههههٚن

ب إذا ـٚن مٚ مًْك هذا احلز ،ٓ مٚ تًرؾقناتًرؾقن هذا و ،افزدٚن وٕٚس يُْروه

وهههذه ٕحههـ ًٕرؾٓههٚ مههـ بههالد افنههٚم  ،احلههزب افقاحههد اتِههػ مههع بًوههٓؿ افههًٌض

ام ْٕهح مـ ـتهٛ افٍَهف ههذا إخ هْٚ ظؿٌؾ أن أشُـ هذا افٌِد أظري هؾ شٖفْل 

ـٚن يف  ِٜ مٚ ذـرت ؾَف افًْٜ ؾَف افًْٜ هذا مٗفٍف افًٔد شهٚبؼ وههذا مهـ ـٌهٚر 

يَههٚل مههـ حههقاري حًههـ افٌْههٚ رمحههف رؤوس اإلخههقان ادًههِّغ يف مكهه بههؾ ـههام 
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ُهههههؿ اإلخهههههقان ادًهههههِّقن مًَْهههههّقن ظهههههذ ههههههذا افُتهههههٚب وظهههههذ ههههههذا مهههههٚ رأي ،اهلل

 ٚظههٜ ظْههدٕٚ يف دمنههؼ يف افنههٚم يف هايههٚهؿ افتْئّٔههٜ ادًروؾههٜ مههـ  ،ادٗفههػ

أجههؾ أن يتٍَٓههقا يف افههديـ يدرشههقن هههذا افُتههٚب وهههذا ٕهههٔحتْٚ  ههؿ إذهههٛ إػ 

وديههر ريٚ يف حِههٛ وبتًٌههر حِههٛ يف ؾًههط حِههٛ إخههقان ادًههِّقن يف صههامل شههق

إخهههقان وههههٗٓء  ،وهههٚعهههذا مٗفٍهههف يَقفهههقا هههذا افُتهههٚب مههٚ بهههقز تدريًهههف افههزور 

مههههٚ يف ظْههههدهؿ مههههْٟٓ ؾُههههري حههههزب افتحريههههر جتِههههػ ظههههـ هههههٗٓء يف  ،ادًههههِّغ

اإلشهههالم ـُهههؾ مهههٚ ظْهههدهؿ  أمهههٚ ،فُهههـ يف مًهههٚئؾ حمهههدودة ،ظْهههدهؿ مهههْٟٓ ؾُهههري

ن اإلخقان ادًهِّقن مٙه ظِهٔٓؿ شهتغ شهًٌغ شهْٜ مهٚ وإٔٚ أؿقل إػ أ ،دراشٜ

أدري بٚفوٌط مهٚ أخهرج اجلامظهٜ ظهَٚل ؾهٔٓؿ حتهك يتقجٓهقا دهٚ يِهزمٓؿ مهـ تًٍهر 

نيهههٜ مهههـ مًرؾهههٜ حهههديٞ صهههحٔح مهههـ وهههًٔػ مهههـ مًرؾهههٜ اخهههتالي افًِهههامء مهههٚ ههههق 

ًٚ أي ًٕهؿ واحهد  إذا مهٚ ؾٚئهدة ههذه افهدظقات  ،مهْٓؿفًهف مهٚ ٌٕهع صقاب ـام شهٖل نٍٕه

َس  ٚظٜ افتٌِٔهغ أن أيهـ افًِهامء ٕحهـ َٕهقل  يهٚ ؾ، واحلزبٔٚت وظذ ذفؽهذه 

هُهههذا اجًِهههقا يف  افًًٔهههقب وافًٔٚشهههٔٛ مهههـ وراء ٚظهههٜ بهههدل مهههٚ  رجهههقا مثهههؾ 

مهههٚ اجتّهههع ؿهههقم يف بٔهههٝ مهههـ »و ،ادًهههجد تدارشهههقا افَهههران ـهههام ؿهههٚل  ظِٔهههف افًهههالم

وحٍهههههتٓؿ  ،افرمحهههههٜؽنهههههٔتٓؿ  بٔهههههقت اهلل يتِهههههقن ـتهههههٚب اهلل ويتدارشهههههقٕف بٔهههههْٓؿ إٓ

 فجٓٚد فٍِْس ؾٔ فٓ دٚذا ٕن هذا اجلِقس ؾٔ شوذـرهؿ اهلل ؾّٔـ ظْده ،ادالئُٜ

أمهٚ أخهرج مهـ مُهٚن إػ مُهٚن بهده جِهد حك وفهذفؽ يَقفهقا بًهض افْهٚس افًِهؿ 

خٚصههههٜ إذا ـٕٚههههٝ إمُْههههٜ خيههههاء و ِٔههههٜ مثههههؾ أوروبههههٚ وأمريُههههٚ وافههههٌالد هههههذه 

ؾٓههٚت أيههـ دراشههٜ افًِههؿ أيههـ  ،دراشههٜ افًههْٜؾٖٔخههذون هبههذا ادْههٚطر وينههٌِقن ظههـ 

 ،أيهههـ متٔٔهههز افههههحٔح مهههـ افوهههًٔػ مهههـ احلهههديٞ ،افهههدظقة إػ افًَٔهههدة افههههحٔح

أظىْٔهههل إخهههقان مًهههِّغ يًرؾهههقن يههههِقن صهههالة افرشهههقل  ظِٔهههف افًهههالم أظىْٔهههل 

أبهدًا ـهؾ مهـ ؟ مـ  ٚظهٜ افتٌِٔهغ افرشهقل؟،حزب كرير قًهْقن يههِقن صهالة 
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ذًا مٚ هق اإلصالح هذا ومهٚ ههل ههذه افهدظقة  ٚظهٜ افتٌِٔهغ ظذ مذهٛ اهلل ئًْف إ

وٕحهـ  ،اشؿ ظذ ؽر مًّك يٚ  ٚظٜ افذي يريد يٌِغ بٛ أن يُقن رجؾ ظهَٚل

 فْٚ بحقث متًدده مع إخقإْٚ  ٚظٜ افتٌِٔغ هْٚك يف ظامن ويف ؽر ظامن .

 يف ظْده أذضٜ. مداخِٜ:

تٌِٔغ ههؾ شهًّتؿ بهٖن افرشهقل  ٕحـ َٕقل افًْٜ هؾ شًّتؿ يٚ  ٚظٜ اف افنٔخ:

ًٚ مهههـ ظِهههامء افههههحٚبٜ ومًهههف  ًٚ مهههٚ يف حٔٚتهههف ادٌٚرـهههٜ أرشهههؾ ظٚدههه ظِٔهههف افًهههالم يقمههه

 ،مٚ أطهُْؿ شهًّتؿ بّثهؾ ههذا إخٌهٚر ،ظؼة أو ظؼيـ أو ثالثغ ممـ ٓ يًِّقن

 ٚفُـ ٓ صؽ شًّتؿ ـام شًّْٚ وظِّْٚ إٔف أرشؾ مًٚذ داظٜٔ إػ افّٔـ وأرشؾ أب

ًٚ  ههؿ تىٚوظههٚ وتٔههٚها وٓ تًههٚهامقشههك مًههف وؿهه أو ـههام ؿههٚل  ظِٔههف  ،ٚل  ههؿ ٕٚصههح

ًٚ إػ افّٔـ أرشؾ قل افٌُِ ،افًالم  إػ هرؿؾ إفخ ًٕؿ . لأرشؾ ظع أيو

 مهًٛ بـ ظّر . مداخِٜ:

ذهٌهقا  ٚظهٜ افَهراء افًهًٌغ ؿهٚرئ ؿهراء  ، مهٚ صهٚء اهللرمهًٛ ابـ ظّ افنٔخ:

شهًٌغ ؿهٚرئ وفهٔس افْهقازل فؼهظٜٔ ؿْهقت  ٕخٌٜ افهحٚبٜ افذيـ ؿتِٓؿ ـٚن شهٌٛ

مههٚ صههٚء  ٚظههٜ افتٌِٔههغ يههدؾًقا ظؼههة ظؼههيـ ثالثههغ أحًههـ  ،شههًٌغ مههـ افهههحٚبٜ

ًٚ  ،مـ ؾٔٓؿ ٓ يًري يهع صالة افرشقل  ظِٔف افًالم دهٚذا وإن  ،ٕٕهف فهٔس ظٚده

ًٚ مههٚ ظههري هههذه افهههالة مههـ ظِّههف وإٕههام اـتًههٌف مههـ  ـههٚن يًههري يهههع أؿههقل نشههٍ

هههذا افًِههؿ ظههذ أتٍههف حٚجههٜ هههذا يٍههٔض افًِههؿ مههْٓؿ حتههك  يٌْههعبههٛ أن  ،ٓ ،ؽههره

 .ء اهلل ٕحـ مًُؿ افًٚظٜ اثْٚ ظؼٕهٔحٜ وذـرى وافذـرى تٍْع ادٗمْغ ومٚ صٚ

 افًِامء ...ويًِّقا . مداخِٜ:

ٕن هذا اخلروج افذي صٍْتّقه إٔتؿ فٔس فف أصؾ يف افًْٜ أم افًِامء  افنٔخ:

بْٚ إفُٔؿ فُـ ...إٔٚ دٚ ـْٝ يف دمنؼ يف افنٚم ـْٝ هؿ جرجقن مٚ افذي جٚء 
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أخرج بًٔٚر  افًجهقز فقحهدي وؿهد يُهقن مًهل بًهض إخقإْهٚ ـهام تهرون أذههٛ 

 إػ محص محٚ حِٛ...إفخ ـِٓٚ يف شٌٔؾ اهلل .

 اهلل بزيؽ اخلر . مداخِٜ:

 فُـ ٕحـ ٕريد  ٚظٜ ظِامء ...هذا افذي ٕريده مْٓؿ . افنٔخ:

 ( 00:  00: 48/   540ر / ) اهلدى والنو 
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 ٍل مجاعة التبليغ مً الفسق؟

 ؟¢هؾ اإلخقان وافتٌِٔغ مـ افٍرق افتل أخز ظْٓٚ افٌْل  مداخِٜ:

ٓ، اإلخقان ادًِّقن ؾٔٓؿ مـ  ٔع افىقائػ، ؾهٔٓؿ شهٍِٔقن، ؾهٔٓؿ  افنٔخ:

خٍِٔههقن، ؾههٔٓؿ صههًٜٔ، ؾههٔٓؿ ـههذا وـههذا، ؾههال يهههح أن يىِههؼ ظِههٔٓؿ صههٍٜ واحههدة، 

ًٚ خهههالي افُتهههٚب وافًهههْٜ مهههـ أؾهههرادهؿ ؾٓهههق فهههٔس مهههـ وإٕهههام ٕ َهههقل مهههـ تٌْهههك مْٓجههه

افٍرؿٜ افْٚجٜٔ، بؾ هق مـ افٍرؿٜ ا ٚفُٜ، أمٚ  ٚظٜ واهلل إٔٚ بَهقل افًهٍِٔغ أن مهٚ 

 بَقل ظْٓؿ أ ؿ مـ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ، افًٍِٔغ، مٚ رأيُؿ؟

 وٓ َٕقل مْٟٓ افًِػ. مداخِٜ:

ًٚ. افنٔخ:  ضًٌ

 إؾراد.احلُؿ ظذ  مداخِٜ:

 أحًْٝ. افنٔخ:

 يِف شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّدك، أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ، أشتٌٍرك وأتقب إفٔؽ.

 افِٓؿ اجًِْٚ مـ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ. مداخِٜ:

 افِٓؿ نمغ. افنٔخ:

 (  01:  07:  48/ 664) اهلدى والنور/
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 حول مجاعة التبليغ

 ٍٜٔ؟هْٚ شٗال: مٚ افٍرق بغ  ٚظٜ افتٌِٔغ وافًِ مداخِٜ:

 صتٚن مٚ بْٔٓام! ؿد ؿٔؾ ؿدياًم: افنٔخ:

 فأأأأيلث يا ملأأأأر  أأأأث يا أأأأم 

 

 

 وألأأأأث  ةرولأأأأ   أأأأث  أأأأي 

 ٚظهههههٜ افتٌِٔهههههغ ٓ يهههههدظقن إػ اتٌهههههٚع افُتهههههٚب وافًهههههْٜ وظهههههذ مهههههْٟٓ افًهههههِػ   

افهههٚفح بههؾ ؿههد قههٚربقن هههذه افههدظقة ـههام قٚرهبههٚ ـثههر مههـ اجلامظههٚت إخههرى 

ظقن إػ افتخِهههههؼ بهههههًٌض إخهههههالق بهههههزظؿ أ هههههٚ تٍهههههرق وٓ جتّهههههع، وإٕهههههام ههههههؿ يهههههد

اإلشههالمٜٔ وهههذا بههال صههؽ مههـ حمٚشههْٓؿ، وـثههرون مههْٓؿ ًٕههرؾٓؿ بٖصخٚصههٓؿ يف 

بًض افٌالد اإلشالمٜٔ اِهقن وفُْٓؿ مهٚ ظرؾهقا افىريهؼ افتهل تقصهِٓؿ إػ اهلل 

تٌههٚرك وتًههٚػ أٓ وهههق ضريههؼ افُتههٚب وافًههْٜ وظههذ مههٚ ـههٚن ظِٔههف شههٍِْٚ افهههٚفح، 

ٚر إ ؿ يؼحقن ٕتٌٚظٓ ًٍ ؿ مًْك افُِّٜ افىٌٜٔ ظذ ٕحق وفق مقجز ـام ذـرت نٕ

 ٕن ذفؽ يْٚيف واؿع ـثر مـ  ٚظٜ افتٌِٔغ يف بًض افٌالد اإلشالمٜٔ.

هْٚ أريد أن أذـهر صهٔئًٚ مهـ جتربتهل:  ٚظهٜ افتٌِٔهغ  ٚظهٜ اإلخهقان ادًهِّغ 

 مههـ جٓهههٜ واحهههدة: وههههل أن دظهههقة  ٚظههٜ افتٌِٔهههغ ههههل ـهههدظقة اإلخهههقان ادًهههِّغ

وـههههؾ دظههههقة تْتّههههل إػ اإلشههههالم، ٓ يُّههههـ ٕي  ٚظههههٜ ظههههذ وجههههف إرض مههههـ 

ادًههِّغ افههذيـ يهههِقن صههالتْٚ ويًههتٌَِقن ؿٌِتْههٚ، ٓ يُّههـ ٕحههد مههـ هههٗٓء أن 

يُْههر أن يُههقن ظههذ افُتههٚب وافًههْٜ، ؾُِٓههؿ يههدظقن أ ههؿ ظههذ افُتههٚب وافًههْٜ، 

وافًهْٜ، ثهؿ يف فُـ افٍهرق أن بًوهٓؿ يهدظل وبتٓهد ـهؾ جٓهده يف ؾٓهؿ افُتهٚب 
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تىٌٔههؼ هههذا افٍٓههؿ ظههذ ًٍٕههف وظههذ ذويههف ومههـ حقفههف، ثههؿ ظههذ إصههٚظتف يف افًههَٚل 

اإلشالمل ـِف، وهذا افقصػ ٓ يههدق إٓ ظهذ  ٚظهٜ واحهدة يْتّهقن ؾًهاًل إػ 

افُتٚب وافًْٜ وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح ويًرؾهقن بٖشهامء متًهددة ـِٓهٚ تهٗدي 

مههٚ ـههٚن ظِٔههف افهههحٚبٜ، يف بًههض افههٌالد إػ حََٔههٜ واحههدة هههل افُتههٚب وافًههْٜ و

يًههّقن دظههق ؿ بٚفههدظقة افًههٍِٜٔ، يف بًههض يف بههالد أخههرى يًههّقن يْتّههقن إفٔٓههٚ 

بٖههههؾ احلهههديٞ، أو يًهههّقن بٖٕههههٚر افًهههْٜ، ههههٗٓء ؾَهههط ههههؿ افهههذيـ قََهههقن ههههذا 

إٓههتامء إػ افُتههٚب وافًههْٜ وافًّههؾ بههام جههٚء ؾههٔٓام وظههذ مههْٟٓ افًههِػ افهههٚفح 

 ٓؿ.يف حدود اشتىٚظت

أمههٚ اجلامظههٚت إخههرى ؾِههٔس  ههؿ مههـ هههذه افههدظقة إٓ آشههؿ، ؾُِٓههؿ يَههقل: 

ٕحهههـ ظهههذ افُتهههٚب وافًهههْٜ، وٓ يًهههتىٔع أحهههد أن يتهههزأ مهههـ افُتهههٚب وافًهههْٜ وإٓ 

 خرج مـ دائرة ادًِّغ.

ؾٚإلخقان ادًِّقن مثاًل جتٍِقن مـ إؿِٔؿ إػ نخر، ؾتجهد بًوهٓؿ مهذهٌٔغ 

ٚ مه ًٕه ٚ، أو صقؾٔغ، وجتهد أحٔٚ ْٓؿ شهٍِٔغ يف افًَٔهدة، ـهذفؽ  ٚظهٜ افتٌِٔهغ متٚمًه

وهذا رء أظرؾف يف ـؾ مـ اجلامظتغ مًرؾهٜ صخههٜٔ، مهـ ـهٚن ؾهٔٓؿ مقحهًدا أو 

شههٍِل افًَٔههدة َل تٖتههف هههذه افًَٔههدة مههـ اجلامظههٜ افتههل هههق يْتّههل إفٔٓههٚ، ؾههٚإلخقان 

امظهٜ، ادًِّقن فٔس فهدهيؿ ظَٔهدة مقحهدة يقجٌق هٚ ظهذ ـهؾ ؾهرد مهـ أؾهراد اجل

ٚ، و هههذا جتهههد ـهههؾ مهههـ  ـهههذفؽ  ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ فهههٔس ظْهههدهؿ رء مهههـ ههههذا إضالًؿههه

اجلامظتغ خِٔط مـ افْهٚس مهـ اتِهػ ادهذاهٛ، ؾتجهد يف اإلخهقان ادًهِّغ 

 احلٍْل وافنٚؾًل وادٚفُل واحلٌْع وإصًري وادٚتريدي وافهقيف.

ٜ وؿقيههٜ يف مكهه وؿههد أدرـْههٚ زمًْههٚ حٔههْام ـٕٚههٝ ؿٚئّههٜ اإلخههقان ادًههِّغ ؿٚئّهه

ـههٚن يف مُتههٌٓؿ اخلههٚص يف اإلدارة بًههض افنههًٜٔ، ؾٓههؿ إًذا بًّههقن يف دائههر ؿ 
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 ،ٚ ـؾ مًِؿ دون تٍريؼ بغ مـ ـٚن إشالمف صحًٔحٚ، وبغ مـ ـٚن إشالمف مْحرؾًه

ـهههذفؽ  ٚظههههٜ افتٌِٔههههغ هههههؿ هيتّههههقن ؾَهههط بههههًٌض افْههههٚس وتههههٖديٌٓؿ ظههههذ افهههههدق 

حٚؾيهههٜ ظهههذ افههههالة يف ادًهههٚجد، ههههذه وافًٌههد ظهههـ افُهههذب، وأداء إمٕٚهههٜ، واد

أصههههٔٚء حًههههْٜ بههههال صههههؽ ٓ أحههههد جههههٚفٍٓؿ ؾٔٓههههٚ، فُههههـ جتههههد ؾههههٔٓؿ ـههههام ذـرٕههههٚ ظههههـ 

اإلخههههههههقان ادًههههههههِّغ احلٍْههههههههل وافنههههههههٚؾًل ادههههههههٚفُل واحلْههههههههٌع، وادٚتريههههههههدي 

وإصًري، وافهقيف ادتقشط ادًتهدل، وافههقيف افٌهٚيل افهذي وؿهع يف افَهقل 

؟ ٕن هههٚتغ اجلامظتههغ فههٔس  ههؿ مههْٟٓ ظِّههل بقحههدة افقجههقد وٕحههق ذفههؽ، دههٚذا

يههدظقن افْههٚس إػ اتٌٚظههف ـههام هههق صههٖن اجلامظههٚت افتههل ؿِْههٚ ظههْٓؿ: إ ههؿ يًرؾههقن 

 بٖشامء فُـ دظق ؿ ـام ؿٚل ابـ افَٔؿ رمحف اهلل يف بًض أصًٚره افِىٍٜٔ:

 ياةلأأأا  أأأرا ير  أأأرا ر أأأ ا 

 

 

 

  أأرا يااأأ ري  اأأوم يرا م لأأ  

  فرًه   ر ياةلا ىابك الخالف 

 

 

 يأأا يام أأ ا ويأأا رأ  ف وأأ  

 كال وال ج د يااأفر  وىفوهأر 

 

 حأأًًري  أأث يا ةووأأش ويا  أأبو  

ؾُههؾ مههـ جههٚفػ هههذا ادههْٟٓ افًههٍِل مههـ اجلامظههٚت إخههرى ؾهه٘ن وجههد يف  

بًض أؾرادهٚ رء مـ هذا ادْٟٓ افهحٔح ؾَد جٚء ؿ مـ ؽرهؿ وَل تٌْع مهـ 

 دظق ؿ، هذا افذي ًٕرؾف.

ِػ بٚختالي ؿرب افٌالد افتل جرج ؾٔٓٚ هٗٓء اجلامظٚت فِدظقة، وهذا جت

ؾهه٘ن ـٕٚههٝ افههٌالد بههالد اصههتٓر ؾٔٓههٚ افتقحٔههد ؾجامظههٜ افتٌِٔههغ واإلخههقان ادًههِّغ 

يُقٕهههقن ظهههذ رء مهههـ افٍٓهههؿ فًَِٔهههدة افههههحٔحٜ، أمهههٚ مهههٚ يتًِهههؼ بهههٚجلّقد ظهههذ 

ـ مهـ مًرؾهٜ ادذهٛ ؾُؾ مْٓؿ راٍض وؿٕٚع بهام ظِٔهف مهـ ادهذهٛ دون أن يهتُّ

 يف ظٌٚداتف ومًٚمالتف. ¢مٚ ـٚن ظِٔف رشقل اهلل 

 هذا مٚ يُّْْل أن أن أؿقفف بٚفًٌْٜ فذاك افًٗال.

 (00:41:33/ (2فتاوى رابغ ))
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مههههٚرأي ؾوههههِٔتُؿ يف  ٚظههههٜ افتٌِٔههههغ وهههههؾ تْهههههح بههههٚخلروج مًٓههههؿ  افًههههٚئؾ:

 ومٚدور افًِامء وضٌِٜ افًِؿ جتٚهٓؿ؟

ذٕهههههٚ مهههههراًرا رأيْهههههٚ يف  ٚظهههههٜ افتٌِٔهههههغ وخالصهههههتف :أن اجلامظهههههٜ فَهههههد أ افنهههههٔخ:

وفُهههـ اخلهههر ٓيقجهههد إٓ  يف افىريهههؼ افهههذي جهههٚء بهههف  ،ـجامظهههٜ ؿهههد يريهههدوَن اخلهههر

وأن هههذا اخلههروج إٕههام هههق بدظههٜ افًكهه احلههٚض ٓ يًرؾههف ظِههامء  ،- ¢ -حمّههد 

 ٚ ًٍه حٚديهٞ وههؿ ـثهًرا مهٚقتجقن بهًٌض إ ،-ؾوهالً ظهـ افًهِػ  -ادًِّغ خِ

ْٕهههههحٓؿ بههههٖن  -وٕٓههههزال  -وفههههذفؽ ؾههههْحـ ـْههههٚ  ،افتههههل هههههل ظِههههٔٓؿ وفًٔههههٝ  ههههؿ

وأن يتحَِههههقا يف بٔههههقت اهلل ظههههز وجههههؾ فتههههدارس  ،جرجههههقا يف شههههٌٔؾ ضِههههٛ افًِههههؿ

ٕهقا ظهذ افتجهرف، وضِٛ ظِؿ احلديٞ وافِّ ُّٓ ٍَ افَرنن وتالوتف وتَ   ؤٍَف ؾ٘ ؿ ؿد ُمر 

ثههٌر مههْٓؿ ُٓقًههْقن تههالوة نيههٜ وظههذ إفَههٚء ادههقاظظ وافْهههٚئح وـ ،ظههذ اخلىههٛ

 يف افَرنن ـام ُإِٔزفٝ ! .

إن شههههّحقا بههههٕٚمر بههههٚدًروي وافْٓههههل ظههههـ  -وافههههذي ٕههههراه أن اخلههههروج مًٓههههؿ 

ِٛ َٕؾ افهدظقة إػ مهـ ههؿ بحٚجهٜ إفٔٓهٚ -ادُْر   ،ر ؾٚخلروج مًٓؿ مـ بٚب واج

أ هؿ  -ٔهٜ ؾوهالً ظهـ افهٌالد إظجّ -وفُـ افذي ًٕرؾف يف ـثر مـ افٌالد افًربٜٔ 

ٓيًههّحقن فِْٚصههحغ بْهههحٓؿ وٓبههدظق ؿ إػ افًّههؾ بٚفُتههٚب وافًههْٜ إٓ يف 

يتْههٚم مههع  ،وذفههؽ ادههْٟٓ وههٔؼ جههًدا ،حههدود ادههْٟٓ افههذي ووههًقُه يف إًٍٔههٓؿ

ٕههههقص افؼهههيًٜ افتهههل تهههٖمر ضٚئٍهههٜ مهههـ إمهههٜ ظهههذ إؿهههؾ أن تَهههقم بقاجهههٛ إمهههر 
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 بٚدًروي وافْٓل ظـ ادُْر.

ر يف هههههذه اجلامظههههٜ وؿههههد تُِّْههههٚ ؾههههٔٓؿ مههههراًرا وتُههههراًرا بههههام هههههذا رأيْههههٚ بٚختهههههٚ

افههديـ  ،افههديـ افْهههٔحٜ»:  ¢يَتوههٔف واجههٛ افْهههٔحٜ افههذي جههٚء يف ؿههقل افٌْههل 

هلل وفُتٚبههف وفرشههقفف »ؿههٚفقا: دههـ يٚرشههقل اهلل ؟ ؿههٚل:  شافْهههٔحٜ، افههديـ افْهههٔحٜ

 .هذا رأيْٚ ؾٔٓؿ. تٍوؾ شوٕئّٜ ادًِّغ وظٚمتٓؿ

 (01:58:26( /28أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 بٚفًٌْٜ ... يدظقن مـ بًض افنٌٚب ... هؾ افدظقة واجٌٜ ظِٔٓؿ؟ مداخِٜ:

 يدظقن، تًْل: دظقة فسشالم؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ظرؾٝ، ضٔٛ! هٗٓء افذيـ يدظقن فسشالم، يًرؾقن اإلشالم؟ افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

 ا يدظقن؟!إًذا: إػ مٚذ افنٔخ:

 يتًِّقن ... مداخِٜ:

يتًِّقن يف ظَر دورهؿ وبالدهؿر ٕن ؾٚؿد افقء ٓ يًىٔف، ؾجامظهٜ  افنٔخ:

افتٌِٔغ هذه ؿِتٓٚ إٔٚ ؿدياًم وٓ أزال أؿق ٚ حديثًٚ وبًًٔدا وبًًٔدا جهًدا إٓ إذا تٌهروا 

ٜ ـام ٕرجق:  ٚظهٜ افتٌِٔهغ أو دظهقة  ٚظهٜ افتٌِٔهغ ههل صهقؾٜٔ ظكهيٜ، وافههقؾٔ

دائاًم ؿٚئّٜ ظذ اجلٓؾ بٚإلشالم، وفذفؽ أضوا بٚدًِّغ أـثر ممهٚ ًٍٕهقا، وإٔهٚ 

حهههغ أؿهههقل: أـثهههر ممهههٚ ًٍٕهههقا، تٍّٓهههقن جٔهههًدا أ هههؿ يًٍْهههقن، وـثهههر مهههـ أههههؾ افًِهههؿ 

وافٍوههؾ يٖخههذون هههذا اجلٕٚههٛ، ويٌوههقن وٓ أشههتىٔع أن أؿههقل: يتٌٚوههقن ظههذ 

وربْههٚ ظههز وجههؾ دههٚ حههرم اخلّههر اجلٕٚههٛ إول، أ ههؿ ييههون أـثههر ممههٚ يًٍْههقن، 

ذـههر بههٖن ؾٔٓههٚ مْههٚؾع فِْههٚس، وفُههـ ذهههٚ وإثّٓههٚ أـههز مههـ ًٍٕٓههٚ، ؾههً٘ذا: ٓ يًههقغ 

ٕحهههد أن يًّههههؾ دظٚيههههٜ جلامظههههٜ افتٌِٔهههغ بههههام ييٓههههر  ههههؿ مهههـ أثههههر صههههٚفح يف بًههههض 
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افْهههقاحل وبًهههض إصهههخٚص، بهههؾ ظِْٔهههٚ أن ْٕيهههر ظٚؿٌهههٜ ههههذه افهههدظقة افتهههل تْىِهههؼ 

ؾٚفهقؾٜٔ مْذ افَهديؿ حتهك ههذا افهزمـ  هٚ مْهٚؾع وفُهـ  مَروٕٜ بٚجلٓؾ بٚإلشالم،

 صٖ ٚ يف ذفؽ صٖن اخلّر ادحرمٜ  ٚ مْٚؾع فُـ  ٚ شٔئٚت و ٚ نثٚم ـثرة.

ٕحـ يف دمنهؼ ـْهٚ ٕهرى حنهًدا ظيهٔاًم حهقل بًهض ـٌهٚر صهٔقخ افههقؾٜٔ، وـْهٚ 

ًٕهههّع وًٕتَهههد أن مهههٚ ًٕهههّع ثٚبهههٝ وصهههحٔح، أن ـثهههًرا مهههـ افًٍهههٚق وافٍجهههٚر تهههٚبقا 

وإٔههٚبقا إػ اهلل مههـ ؾًههَٓؿ وؾجههقرهؿ بًههٌٛ هههذا افههقاظظ افهههقيف، ؾههال يُّههـ أن 

ُْٕر أن  ٗٓء افهقؾٜٔ تٖثًرا يف تَقيؿ اظقجٚج بًض افْٚس وفق بًض افتَقيؿ، 

وفُههـ مههٚ ظٚؿٌههٜ ذفههؽ؟ ظٚؿٌههٜ ذفههؽ أ ههؿ يهههِحقن مههـ جٓههٜ ويًٍههدون مههـ جٓههٜ 

ا بقاشههههىٜ وظيٓههههؿ أخههههرى، مههههٚذا تتهههههقرون مههههـ صههههخص ؾًههههاًل إٔههههٚس تههههٚبقا وإٔههههٚبق

ودرشههٓؿ إػ نخههره، وفُههـ امههتست أؾُههٚرهؿ بٕٚٓحراؾههٚت اخلىههرة ظههـ افًَٔههدة 

 اإلشالمٜٔ افهحٔحٜ.

ممهههٚ وؿهههع يل ؿهههدياًم يُّهههـ مهههـ ثالثهههغ أو أربًهههغ شهههْٜ: صهههِْٔٚ صهههالة افَٔهههٚم يف 

رموههٚن يف مًههجد مّٓههؾ مههـ افهههالةر ٕن ادًههٚجد إخههرى يهههِقن ؾٔٓههٚ صههالة 

 ظؼهيـ دؿَٔهٜ! ؾُْهٚ ٕههع صهالة ؿٔهٚم يف ٕحهق شهٚظٜ مهـ افَٔٚم بًؼيـ رـًهٜ يف

افزمٚن يف حدود افًْٜ افتل ٕىَٔٓٚ، ثؿ أذهٛ إػ دـٚين حٔٞ ـْٝ يقمئٍذ أصِح 

افًههههٚظٚت، ؾُٔههههقن اجتامظْههههٚ يف ابتههههداء افههههدظقة يف هههههذه افههههدـٚن، ؾجههههٚءين أحههههد 

إخقإْههههٚ ؾههههذـر يل بٖٕههههف حيهههه درس افنههههٔخ ؾههههالن وٓ بههههٖس مههههـ تًههههّٔتفر ُٕٕههههؿ 

ًّقن بٚشههّف وهههق: أمحههد ـٍتههٚرو وافههذي هههق مٍتههل اجلّٓقريههٜ افًههقريٜ أن، تًهه

وهق مـ ؿٌؾ ورث خالؾٜ ادنٔخٜ.. منٔخٜ افىريَٜ افَْنٌْديٜ مـ صٔخف حمّهد 

 أمغ، ؾُٚن هق خٍِٔتف مـ بًده، وـٚن يًىل افىريؼ فُؾ مـ يٖتٔف.

قل ـهههٚن يهههدرس، ؾَهههٚل يل صهههٚحٌل: بٖٕهههف شهههّع افِِٔهههٜ درس افنهههٔخ ـٍتهههٚرو يَههه



 مجاعة التبليغ ----------------------------------------------------- األلباني يف املنهخجامع تراث العالمة 

07 

يَص ؾهٔام ؿهص ظِٔهف مهـ افَههص، وههق ؿههٚص مهٚهر يٖخهذ بٕٚفٌهٚب، ينهٌف إػ 

حد ـٌهر مهع اخهتالي نخهر بْٔهف وبهغ افنهٔخ ادكهي ـنهؽ.. ـنهؽ واظهظ خىهر 

ؾًهاًل يٖخهذ بٕٚفٌهٚب، فُهـ مهع إشههػ ظِّهف ممهزوج بخراؾهٚت وأحٚديهٞ وههًٍٜٔ 

ٚ، وهههق ومقوههقظٜ وٕحههق ذفههؽ، هههذا ـههذفؽ يًْههل: ظِّههف مْحههري ظههـ افًههْٜ متٚ ًمهه

صقيف وصٔخ ضريَٜ ويٍُل، فُـ فف أشٚفٔٛ ئًىر ؾٔٓٚ ظهذ ؿِهقب احلهٚضيـ 

ٚ ـههام ذـههرت، ذـههر يف افههدرس.. صههٚحٌل ٓ يههزال قههدثْل:  هه ًٕ وئٍههد يف ذفههؽ أحٔٚ

 ذـر يف افدرس افَهٜ افتٚفٜٔ:

ٚ دريهههد فهههف: اذههههٛ و تْهههل بهههرأس أبٔهههؽ، أزظهههؿ بهههٖن صهههًٔخٚ مهههـ افنهههٔقخ ؿهههٚل يقًمههه

ٚ منههوًرا، َل؟ ٕٕههف أضههٚع وذهههٛ وؾهههؾ رأس أبٔههف  مههـ بدٕههف وجههٚء إػ صههٔخف ؾرًحهه

ٚ يف  ًُ صٔخف وفق بَتؾ أبٔفر ٕن افنٔخ يرى مٚ ٓ يرى ادريد، ؾتًٌهؿ افنهٔخ وهٚح

وجٓف ؿٚئاًل فف: أتيـ إٔؽ ؾًاًل ؿتِٝ وافدك؟ ؿٚل فف: إًذا؟! ؿٚل فهف: ٓ يهٚ مًهُغ! 

ذا ؽهر مًَهقل، فُهـ أبقك مًٚؾر وهذا صٚحٛ أمؽ، إٔٚ نمرك بٖن تَتهؾ أبهٚك؟! هه

 هذا صٚحٛ أمؽ.

ؿص هذه افَهٜ ظذ مٚ ؾٔٓٚ مهـ وهالل وإحهراي فٌْٔهل ظِٔٓهٚ مهٚ يهٖ : بهٛ 

ظههذ ادريههد إذا أمههره افنههٔخ بههٖمر اههٚفػ فِؼههع أن يٍْههذ هههذا إمههرر ٕن افنههٔخ 

يههرى مههٚ ٓ يههرى ادريههد ويًِههؿ مههٚ ٓ يًِههؿ، أٓ تههرون ـٔههػ ؿههٚل فِّريههد: اؿتههؾ أبههٚك، 

ر ـؾ افىٚظٜ فِنٔخ، فُـ َل يَتؾ أبٚه، إٕام ؿتؾ صهٚحٛ أمهف، ؿهص يل وإذا بف ييٓ

هذه افَهٜ صٚحٌْٚ وٕحـ جٚفًقن يف افدـٚن بًهد صهالة افَٔهٚم، ربْهٚ يرشهؾ ؿريًٌهٚ 

فف اشّف: أبق يقشػ، وههق ابهـ خٚفتهف، مهر أمهٚم افهدـٚن ؾَهٚم صهٚحٌل ؾْهٚداه: يهٚ أبهق 

ر افقصهٚيٚ افتهل ـهٚن يهقص يقشػ! إتٌف ؾرجع افََٓرى، وؿهػ أمهٚم افهدـٚن ؾتهذـ

هبٚ أن هذا رجؾ وهٚع.. هذا رجؾ خٚمزه.. مهذهٛ خهٚمس، ٓ بهقز مًٚذتهف 
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ٚ حتههك أثههر ظِٔههف ؿريٌههف وخوههع فرؽٌتههف  هه ًً وٓ افههدخقل ظْههده وإػ نخههره، ؾقؿههػ بٚئ

ودخؾ، ثؿ أخذ صٚحٌل يْٚؿنف ؿٚئاًل فف: ـٔػ رأيٝ افدرس افِِٜٔ يٚ أبق يقشهػ؟ 

 مٚ صٚء اهلل! جتِٔٚت، هذا تًٌر ظْد ... جتِٔٚت! يًْل: درس افنٔخ، ؿٚل فف:

بًهههض إخقإْهههٚ افيرؾهههٚء ـهههٚن حٔهههْام يًهههّع مثهههؾ ههههذه افُِّهههٜ يَهههرن مًٓهههٚ صهههٍٜ 

أخرى يَقل: جتِٔٚت بَِٜ! بَِٜ ظْهدٕٚ ٕكهاين يف بهٚب ذؿهل ذؿهل دمنهؼ ههل 

حههٚرة وحمِههٜ افْهههٚرى، ؾٓههق بههٚئع مخههقر وـٚتههٛ ظههذ ٓؾتههٜ بخههط ـٌههر: جتِٔههٚت 

: اخلّر، ؾَٔقفقن بًهض إخقإْهٚ حٔهْام يًهًّقن: مهٚ صهٚء اهلل جتِٔهٚت، بَِٜ، يًْل

 ًٕؿ جتِٔٚت بَِٜ! 

ؿهٚل فهف: ضٔهٛ! مهٚ رأيهؽ ؾهٔام شهًّٝ ؿههٜ افنهٔخ وأمهره فِّريهد أن يَتهؾ أبههٚه؟ 

ٕهههف ضٚفهههٛ ظِهههؿ، إٕهههام ههههق مًهههتّع، ٓ إأخهههذا يتْٚؿنهههٚن، صهههٚحٌْٚ ٓ يههههح أن يَهههٚل 

ؾُْههٝ إٔههٚ وراء افىٚوفههٜ افتههل أظّههؾ يًههتىٔع أن بههقل وأن يَههقل يف هههذا افٌحههٞ، 

ؾٔٓههههههٚ يف افتهههههههِٔح، ؾَّههههههٝ إفٔههههههف يًْههههههل: وجههههههدت إٔههههههف ٓ بههههههد مههههههـ أن أتههههههدخؾ يف 

ًٓ ؿهٜ بٚضِهٜ  ادقوقع، حٚوفٝ خالصٜ بام ظْدي مـ ظِؿ أن أبغ فف بٖن هذا أو

 رة تزويًرا ؾٚوًحٚ، وثًٕٚٔٚ: هذه اٚفٍٜ سقٜ فِؼيًٜ.و  زَ ومُ 

هلل يههرى ظِٔههؽ! ـٔههػ يههدخؾ يف ظَِههؽ إٔههف أمههر مههثاًل ؿِههٝ فههف: يههٚ أبههق يقشههػ ا

بَتؾ هذا افرجؾ يف افيٚهر هق أبقه، فُـ يف افٌٚضـ افهذي يًِّهف افنهٔخ مهـ ههق؟ 

صهههٚحٛ أمهههف، ؾٓهههق إًذا زاٍن وافهههزاين يًهههتحؼ افَتهههؾ، ـٔهههػ يهههدخؾ يف ظَِهههؽ ههههذا 

: إذا أمر هذا ادريد بَتؾ هذا افرجؾ ٕٕف ز ًٓ اٍن افتزير وهذا افتًِٔؾ مـ افنٔخ، أو

ًٓ واحهًدا،  ٚ، وههل حمههْٜ، وههل تًهتحؼ افَتهؾ ؿهق ؾِامذا ترك أمف وهل زإٜٔ أيوًه

أمٚ افرجؾ ؾُّٔـ أن يُقن ؽر حمهـ ؾال يًتحؼ افَتؾ، ؾٓٛ إٔف حمهـ دٚذا 

أمهههر بَتهههؾ ههههذا وتهههرك إم افزإٔهههٜ، ـٔهههػ يهههدخؾ يف ظَِهههؽ أن يُهههقن ههههذا افُهههالم 
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فتههل ٓ بههقز أن يَههقم هبههٚ إٓ صههحٔح؟ ثههؿ هههؾ فِنههٔخ أن يٍْههذ احلههدود افؼههظٜٔ ا

 ٚم؟ُ  مر احلُ ة إَ َٓ وُ 

وأخههذت إٔهههحف هبههذه إصههٔٚء وهههق ـههٚحلجر إصههؿ ٓ يًههتجٔٛ، أخههًرا ؿِههٝ 

يف ٍٕزههه: ٓ بهههد مهههـ أن أضب، يَقفهههقن ظْهههدٕٚ: ظهههذ افهههقتر احلًهههٚس! ؿِهههٝ فهههف: 

 أن يهٚ أبهق يقشهػ فهق أن افنهٔخ أمهرك بهٖن تَتهؾ أبهٚك، ههؾ تًهتجٔٛ فهف تَتِهف؟ هْهٚ

افنههههٚهد، ؿههههٚل: إٔههههٚ مههههٚ وصههههِٝ بًههههد إػ هههههذا ادَههههٚم! وػ مههههدبًرا ٓ يًَههههٛ، مههههٚذا 

تٍّٓهههقن مهههـ ههههذا اإلًٕهههٚن؟ ههههق يههههع ويههههقم وإػ نخهههره، وتقجٔٓهههٚت افنهههٔخ 

ادٌٚرـٜ يًْل: هق مًتٍٔد مْٓٚ، فُـ هذا يْتيهر أن يههؾ إػ مَهٚم إذا ؿهٚل افنهٔخ 

 فف: اذبح أبٚك، يَقل: حٚض ويًتجٔٛ.

 يهِحقن مـ جٜٓ ويًٍدون أـثر مـ جٜٓ أخرى.إًذا: هٗٓء 

ؾجامظههٜ افتٌِٔههغ مههٚ يَرٕههقا دظههق ؿ بههٚفًِؿ افهههحٔح ادًههتْد بٚفُتههٚب وافًههْٜ 

ؾيرهؿ أـثر مـ ًٍٕٓؿ، وٓ بقز تٖئهدهؿ ظهذ مهٚ ههؿ ظِٔهف،  هذا إٔهٚ إٔههحٓؿ 

ًٓ تهههالوة افَههههرنن افُههههريؿ، ٓ  دائهههاًم وأبههههًدا أن بًِهههقا يف ادًههههٚجد، ويتًِّههههقن أو

ًْقن تالوة افَهرنن، ثًٕٚٔهٚ: أن يتهدبروا افَهرنن وأن يٍّٓهقه، ثٚفثًهٚ: أن يتٍَٓهقا يف ق

افًهههْٜ، ههههؿ صهههٖ ؿ يف ههههذا صهههٖن  ٚظهههٜ اإلخهههقان ادًهههِّغ، ههههذا حٍْهههل وههههذا 

صههٚؾًل وهههذا مههٚفُل وهههذا حْههٌع، وربههام يُههقن ؾههٔٓؿ افنههًٔل وافراؾيضهه، وإٕههام 

دٕٚ يف افنهٚم: ـهؾ مهـ ظهذ ديْهف ادَهقد افتُتٔؾ وافتجّٔع وـؾ مـ.. يَقفهقا ظْه

ِْ٘ن َتَْهههَٚزْظُتْؿ يِف ﴿اهلل ئًْهههف! أمهههٚ افتحُهههٔؿ إػ افُتهههٚب وافًهههْٜ ـهههام ؿهههٚل تًهههٚػ:  َؾههه

ْرٌ  ِر َذفِههههَؽ َخهههه ِمُْههههقَن بِههههٚهلل ِ َواْفَٔههههْقِم أِخهههه ْٗ ْههههُتْؿ ُت ـُ قِل إِْن  ُشهههه وُه إَِػ اهلل ِ َوافر  ُردُّ  َؾهههه
ٍ
ء َرْ

ِْٖوياًل  ـُ َت ًَ  .[39]النسا  ﴾َوَأْح

 (01:13:59( /8أهل احلديث واألثر )-)فتاوى جدة
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 ملاذا ال يوجد عيد الطلفيني حطً تعامل 

 كنا ٍو عيد مجاعة التبليغ

أخ يًٖل ويَقل: وصٍٝ إْٔٚ مًؼ افًٍِٔغ ٓ ٕحًهـ افتًٚمهؾ، فُهـ  افًٚئؾ:

ٕرى أهؾ دظقة افتٌِٔغ يقجد ظْهدهؿ مهٚ ٓ يقجهد ظْهدٕٚ ممهٚ ذـهرت ؾهام افًهٌٛ يف 

  ذفؽ؟

 ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ، إٔهههٚ مهههٚ أحُهههؿ يقجهههد أو ٓ يقجهههد، فُهههـ إمهههر احلًهههـ  افنهههٔخ:

ادقجقد ظْد ـؾ  ٚظٜ بٛ أن تُقن يف ـؾ  ٚظٜ تٌتٌل وجف اهلل ظز وجهؾ، 

ؾجامظههٜ افتٌِٔههغ مُتِههغ فِتجّههع، وهههذا افتجّههع يٍههرض ظِههٔٓؿ افتخِههؼ بقههء مههـ 

ن يٖخهههذ مهههـ ـهههؾ إخهههالق افتهههل فٍهههٝ ٕيهههري إفٔٓهههٚ، وفهههذفؽ بهههٛ ظهههذ ادًهههِؿ أ

ضٚئٍٜ، مـ ـؾ  ٚظٜ أحًـ مٚ ظْدهؿ، ويهدع افزهء افهذي ظْهدهؿ، وهُهذا، أمهٚ 

صق افًٌٛ؟ افًٌٛ واوح، وهق تُتؾ، ؾجامظٜ افتٌِٔهغ أحًهـ افتُتهؾ، فُهـ مهع 

إشػ ظذ ؽر ظِؿ، وفذفؽ تيٓر مْٓؿ أصٔٚء  ٚفػ افؼيًٜ، ؾْحـ ٕٖخذ مـ 

ًٚ يٖخذوا مـ حمٚشْْٚ، وب ذفؽ تُتّؾ اجلامظهٜ ادًهِّٜ افتهل حمٚشْٓؿ وهؿ أيو

   .يرجك أن تَقم أو يَقم ادجتّع اإلشالمل ظذ يدهيٚ.ًٕؿ

 : .. (  27. : 9/ 12) اهلدى والنور /
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 التفسيق بني املدزع والداعي  

 يف ٍيئة إلقاء الدزع

ًٚ، أمههٚ إتَههقل  ٚظههٜ افتٌِٔههغ:  ادَِههل: ن افًههْٜ فِّههدرس أن يَِههل درشههف جٚفًهه

 يدظق إػ اهلل وهق ؿٚئؿ ظذ رجِٔف، ممًؽ بًهٚ. افداظل ؾٚفًْٜ أن

ظجٔههٛ، هههذا بَههك بٔههذـرٕٚ ومههٚ يف مههٚل فِتقشههع أ ههؿ ٓ يٍرؿههقن بههغ  افنههٔخ:

افًههْٜ افتًٌديههٜ وافًههْٜ افًٚديههٜ، يًْههل: افرشههقل ظِٔههف افًههالم ـههٚن فههف ظهههٚ تًههّك: 

بٚدحجـ،  ٚ ظٍُٜ، وـٕٚٝ تْهٛ فف يف افًراء إذا صهذ، خٚصهٜ يف ادههذ، 

 ٕٝ تْهٛ فف يهع إفٔٓٚ.ـٚ

ؾٓههذه ـههٚن يًههتًِّٓٚ افرشههقل ظِٔههف افًههالم فِحٚجههٜ، ـههام جههٚء يف ؿهههٜ مقشههك 

ك ﴿ظِٔهف افًهالم حٔههْام شهٖفف ربْههٚ ظهز وجههؾ:  ٚ ُمقَشهه َؽ يَه
ِْٔهه ِّ ِْهَؽ بَِٔ ٚ تِ َل * َومَه َٚل ِههه ؿَه

ُِرُب  ٚ مَه َٓه ل َويِلَ ؾِٔ ِّه َذ َؽَْ ٚ ظَه ٚ َوَأُهشُّ هِبَ َٓ ْٔ َِ ُٖ َظ ـ  َرىَظَهَٚي َأَتَق ، [38-31]طر: ﴾ُأخْه

 يدؾع ظْف افقحقش مـ احلٔقإٚت، مـ افٌؼ افخ.

فُـ إذا ـهٚن مهثالً خهرج مهـ بٔتهف إػ ادًهجد، وههق ؿهقي افٌْٔهٜ، صهٚب، ؾِهامذا 

يتُههع ظِٔٓههٚ؟ مههٚ يتُههع ظِٔٓههٚ، فُههـ إٔههٚ أدري مههٚ هههق افًههٌٛ أ ههؿ أوًٓ: ٓ يًرؾههقن 

 .هذه افَٚظدة: افتٍريؼ بغ شْٜ افًٚدة وشْٜ افًٌٚدة

شْٜ افًٌٚدة: هل افتهل َٕتهدي ؾٔٓهٚ بٚفرشهقل ظِٔهف افًهالم: شهْٜ افًهٚدة: مهٚ ـٍِْهٚ 

 بٚتٌٚع افرشقل ظِٔف افًالم هبٚ.
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مههثالً: هههال هْههٚ بههٚ صههقي أصههُٚل وأفههقان، واحههد حههٚضط حىههٜ بٔوههٜ وؾههقق مْٓههٚ 

 ظَٚل، هذا خٚفػ افًْٜ بزظّٓؿ.

ّٓؿ! ثٚفههٞ: نخههر بقههء مْههف حىههٜ بٔوههٜ ومههٚ ؾٔٓههٚ ظَههٚل، هههذا واؾههؼ افًههْٜ بههزظ

 حىٜ محراء أو َٕٚط محراء... افخ، خٚفػ افًْٜ.

 ؿًِْقة مزخرؾٜ ؾٔٓٚ َٕقش  ِٜٔ.. خٚفػ افًْٜ.

شهْٜ افًهٚدات  ،مٚ  ٚ ظالؿٜ ـؾ هذا افَوٚيٚ بٚفًْٜ افتًٌديٜ، ههذه شهْٜ افًهٚدات

  تِػ ظـ شْٜ افًٌٚدات.

ومتُهههع ؾٓههذا... هههق افًههٌٛ إول: أ هههؿ جًِههقا أن افههداظل يهههدظق وهههق ؿههٚئؿ، 

 ظذ ظهٚ.

افًٌٛ افثهٚين: وههذا بهٛ أن كٍيهقه جٔهدًار ٕٕهف مهْٟٓ ظِّهل، أ هؿ يَهرأون 

يف إحٚديهههٞ: افًههههٚ شهههْٜ إٌٕٔهههٚء، وههههذا حهههديٞ مقوهههقع. ؾٓهههؿ ٓ يٍرؿهههقن بهههغ 

حهههههديٞ صهههههحٔح وحهههههديٞ وهههههًٔػ، ؾًٔتّهههههدون ظهههههذ احلهههههديٞ ادقوهههههقع ـهههههام 

ًـ بٚدًِؿ أن يًتّد يًتّدون ظذ افًهٚ، وـؾ هذا آظتامد وهذا آظتامد ق

ظِٔهههف، وافٌحهههٞ يًْهههل احلََٔهههٜ ضقيهههؾ، وضقيهههؾ جهههدًا، فُْْهههل أريهههد أن أؿهههقل: ظهههذ 

ترـهٝ ؾهُٔؿ »هٗٓء أن يًْقا بدراشٜ افًْٜ، ؾٓهل ـهام ؿهٚل ظِٔهف افههالة وافًهالم: 

أمريـ، فـ توِقا مٚ إن متًُتؿ هبٚ: ـتٚب اهلل وشْتل، وفـ يتٍرؿٚ حتك يردا ظّع 

احلٚرث يٌؼٕٚ بٖن افَههٜ إخهرة، مهٚ يًهّقٕف: بٚفهديْٚمق،  . وأخقٕٚ أبقشاحلقض

 ًٚ بهههدأت تَهههؾ، وإٔهههٚ أرجهههق ههههذا مهههـ أثهههر افهههدظقة افًهههٍِٜٔ افتهههل تٌكههه افْهههٚس  ًٔههه

بديْٓؿ، وإن ـٕٚقا هؿ أحزاب متٍرؿغ، فُْٓؿ مـ افْٚحٜٔ افًِّٜٔ ٓ يًتٌْقن ظـ 

 افتثَػ بٚفثَٚؾٜ افًٍِٜٔ.

ًٚ ظْههد  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، أ ههؿ إٔههٚ أظِههؿ مههـ ؿههديؿ وأطههـ أن هههذا أصهه ًٚ مًْههٔ ٌح ًٕههٔ
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ـههٕٚقا إذا جًِههقا ظههذ مٚئههدة افىًههٚم، أو شههٍرة افىًههٚم بههدأوا بههٚدِح، بههدأوا بههٚدِح 

وفق رء فىٔػ، دٚذا؟ ٕٕف هْٚك حديٞ: مـ بدأ ضًٚمف بٚدِح ـٍك ذ شهًٌغ 

 داء. حديٞ ـذاك احلديٞ: افًهٚ شْٜ إٌٕٔٚء، حديٞ ٓ أصؾ فف.

ٛ  وٕ ههؿ ئًنهه قن هُههذا شههٌِٓالً بههغ افههساث، مههـ إحٚديههٞ افتههل ؾٔٓههٚ مههٚ ههه

ودب  ممٚ صح ومهٚ َل يههح، ؾٓهؿ يًِّهقن بُهؾ مهٚ يًهًّقن، مهٚ يف ظْهدهؿ ظِهؿ، 

 ًٚ ٓ أؿهههقل ههههذا بٚفًْهههٌٜ فًِٚمهههٜ أن، ٓ، إٔهههٚ أظْهههل خٚصهههتٓؿر ْٕٕهههٚ ؿهههدمْٚ مثهههًٚٓ نٍٕههه

ؿ يًههتَقن مههـ هههذا حٔههْام تُِّْههٚ ظههـ ـتههٚب افهههحٚبٜ، وأن ؾٔههف مههٚ هههٛ ودب. ؾٓهه

ادًغ، وؾٔف افقء افًُر افذيـ ٓ يًّـ وٓ يٌْل مـ جقع، و ذا افَدر ـٍٚيٜ، 

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

 ( 00: 42: 37/ 525) اهلدى والنور /
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 ٍل يػرتط العله يف امُلَبلِّغ

بٌِهقا ظْهل وفهق نيهٜ وحهدثقا ظهـ بْههل »: ¢يَهقل هْهٚ.. يَهقل افرشهقل  مداخِهٜ:

صهدق رشهقل  شٓ حرج ؾّـ ـهذب ظهع متًّهدًا ؾِٔتٌهقأ مًَهده مهـ افْهٚرإهائٔؾ و

 .¢اهلل 

ههغ فههديـ  افًههٚئؾ:إذًا: يَههقل   ِ ًٚ يف أن يُههقن ادٌُ ٕهههٚب افتٌِٔههغ نيههٜ، وفههٔس ذضهه

ًٚ أن يُههقن مههـ أهههؾ افههذـر، حٔههٞ أن أول مههٚ أشههِؿ افىٍٔههؾ  ًٚ، وفههٔس ذضهه اهلل ظٚدهه

اذههٛ وبِهغ »ؿهٚل فهف:  ¢افرشهقل افدود ـٚن ٓ يًِؿ افُثر مـ افَهرنن، وفُهـ 

مٚ درجٜ صحٜ احلديٞ افهذي  -يتٌع إػ ٍٕس ادقوقع شٗال نخر-، ثؿ شؿقمؽ

، وإذا َل يَههؿ مههـ هههق مُِههػ بههدظقة شـقٕههقا ـٚفٌٔههٞ أوتههقا افْههٚس مْههٚز ؿ»يَههقل: 

 افْٚس ـٚفًَٚلَ مثالً..

 افًَِٚل. افنٔخ:

هذا افزمٚن افذي ـثر ـٚفًَٚل مثالً، ؾّـ هق ادُِػ بدظقة افْٚس يف  مداخِٜ:

 ؾٔف افًٍٚد بٚرك اهلل ؾُٔؿ يٚ صٔخ؟

ضٔههههٛ. أوًٓ: أجٔههههٛ ظههههذ مههههٚ بَههههل يف ذهْههههل مههههـ إشههههئِٜ، احلههههديٞ  افنههههٔخ:

بٌِهقا ظْهل وفهق »ادًروي فًِف ـام ؿٚل إخ ... اإلجٚبهٜ ظهـ احلهديٞ افههحٔح: 

 نيههٜ، وحههدثقا ظههـ بْههل إهائٔههؾ وٓ حههرج، ومههـ ـههذب ظههع متًّههدًا ؾِٔتٌههقأ مًَههده

، افُالم حقل هذا احلديٞ قتهٚج ؾًهالً إػ حمهٚضة ضقيِهٜ، ؾٖٕهٚ أؿهقل شمـ افْٚر

بٌِهقا ظْههل »ٕن احلهديٞ قتهقي ظهذ ثهالث ؾَهرات:  افًهٚئؾ:يف حهدود مهٚ شهٖل 
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ههههذه افٍَهههرة  شوحهههدثقا ظههـ بْهههل إهائٔهههؾ وٓ حههرج»هههذه افٍَهههرة إوػ،  شوفههق نيهههٜ

هل افٍَرة افثٚفثٜ، افًٚئؾ  شمـ افْٚرومـ ـذب ظع متًّدًا ؾِٔتٌقأ مًَده »افثٕٜٚٔ، 

هيّههف مههـ شههٗافف مههٚ يتًِههؼ بههٚفٍَرة إوػ مههـ هههذا احلههديٞ، ؾٓههق يٌْههل ظههذ هههذه 

ًٚ جهدًا ظهذ أشهٚس  شبٌِقا ظْل وفق نيٜ»: ¢افٍَرة وهل ؿقفف  يٌْل ظِٔف بْٚء صٚهَ

واوهههح افدٓفهههٜ جهههدًا ٓ جتِهههػ ؾٔٓهههٚ اثْهههٚن وههههل:  ¢ؽهههر متهههغر ذفهههؽ ٕن ؿقفهههف 

مهـ افَهرنن  شبٌِهقا ظْهل وفهق نيهٜ»، أوًٓ: فهٔس مًْهك احلهديٞ: شظْل وفق نيٜبٌِقا »

ؾَط، بؾ احلديٞ أظؿ وأصّؾ مـ هذا ادًْك، ؾٓق يًْل: بٌِقا ظْل وفق نيٜ افتل 

هل  ِٜ مـ افَرنن أو مـ حديٞ افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم، وٓ أحد يَقل: 

ًٚ، ٓ أحههد  إذا ـههٚن هْههٚك رجههؾ مههـ ظٚمههٜ ادًههِّغ ـههام جههٚء يف افًههٗال فههٔس ظٚدهه

 ًٚ ًٚ صحٔح ًٚ جٔدًا أو حديث ًٚ وقٍظ نيٜ مـ افَرنن حٍي يَقل: أن مـ ـٚن فٔس ظٚد

ٓ أحد يَقل: إٔف ٓ بقز  ذا افًٚمل أن يٌِهغ مهـ ٓ يًِهؿ، ومهـ ٓ  ¢ظـ افٌْل 

خههز ظْههده بتِههؽ أيههٜ أو بههذفؽ احلههديٞ ٓ أحههد يَههقل إٓ بههام دل ظِٔههف احلههديٞ، 

ديٞ بههٚخلروج ادٌتههدع ادههْيؿ ـههام ذـرٕههٚ يف فِٔههٜ شههٚبَٜ إٔههف ثالثههٜ أيههٚم ؾههربط احلهه

أربًههغ يههقم إػ نخههره ربههط هههذا احلههديٞ بههذفؽ اخلههروج ادَههْـ بَههٕٚقن ٓ يًرؾههف 

ادًِّقن إٓ يف هذا افًك هذا يف افقاؿع مـ بٚب كّٔؾ حديٞ افرشقل ظِٔهف 

ن ـْهٝ يف أشهقأ إحهقال مهـ افهالة وافًالم مٚ ٓ يتحّؾ، ؾٖٕٝ يٚ أهيٚ افًهٚئؾ إ

ًٚ وٓ إٔهٝ ضٚفهٛ ظِهؿ، فُْهؽ كٍهظ نيهٜ مهـ ـتهٚب اهلل  ظٚمٜ ادًِّغ فًهٝ ظٚده

 ًٚ مههٚ أحههد يْٓههٚك أن تًِّٓههٚ مههـ ٓ يًِّٓههٚ وٓ يًرؾٓههٚ، ـههذفؽ إذا ـْههٝ كٍههظ حههديث

ٓ أحههد يْٓههٚك أن تٌِههغ هههذه احلههديٞ إػ مههـ َل يًِّههف  ¢مههـ أحٚديههٞ رشههقل اهلل 

أمههر متٍههؼ ظِٔههف، فُههـ مههٚ  ههذا احلههديٞ وذاك اخلههروج افههذي  أو َل يًههّع بههف، هههذا

افًٚئؾ ربام يًِؿ بف وبتٍٚصِٔف أـثر مْل، ٕحـ ؿِْٚ  ٗٓء اإلخقان افىٌٔغ افذيـ 

قرصههههقن ظههههذ اخلههههروج ذاك اخلههههروج افههههذي يًههههّقٕف يف شههههٌٔؾ اهلل، اؿًههههدوا يف 
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أن ذفهههههؽ خهههههر فُهههههؿ مهههههـ  ¢بٔهههههقت اهلل وتًِّهههههقا ـتهههههٚب اهلل وحهههههديٞ رشهههههقل اهلل 

  رجقا هذا اخلروج افذي ٓ يًرؾف شٍُِؿ.

ؾهه٘ذًا: هههذا احلههديٞ فههٔس فههف ظالؿههٜ بههام ٕحههـ ْٕهههحٓؿ بههف، ٓ تْيّههقا اخلههروج 

ثالثهههٜ أيهههٚم، ٓ تْيّهههقا اخلهههروج بهههٖربًغ يهههقم، ؾِٔخهههرج افًهههَٚل أو ضٚفهههٛ افًِهههؿ أو 

افذي ٓ يًِؿ إٓ نيٜ أو حديٞ واحد، وفْٔتَؾ إػ مِس ؾٔهف مهـ ههؿ بحٚجهٜ إػ 

ه أيٜ أو هذا افًِؿ مٚ أحد يَقل هذا، فُـ هذا اخلروج ادهْيؿ هبهذه افههقرة هذ

وافتههههل ٓ يًههههتىٔع أحههههد مههههـ هههههٗٓء افههههذيـ ابتِههههقا هبههههذا اخلههههروج أن يههههٖ  بجامظههههٜ 

خرجقا هذا اخلروج ؿٌؾ مخًغ شْٜ، ؾوالً ؿٌؾ ؿرن، ؾوالً إٔف يٖتْٔٚ بخروج يف 

، يف ظٓههد إئّههٜ ادجتٓههديـ، ظٓههد افرشههقل يف ظٓههد افهههحٚبٜ، يف ظٓههد افتههٚبًغ

 ًٚ إٕههام ـههٚن اخلههروج ـههام ذـرٕههٚ فُههؿ أحٚديههٞ ـثههرة: أرشههؾ مًههٚذًا وحههده أرشههؾ ظِٔهه

وحههده، أرشههؾ أبههٚ مقشههك وحههده، أرشههؾ دحٔههٜ افٌُِههل وحههده، أيههـ أرشههؾ مخًههغ 

ًٚ أيـ هذا؟ إن هل إٓ بدظٜ ابتدظٓٚ ههٗٓء اإلخهقان، فهذفؽ  ًٚ ظؼيـ صخه صخه

ػ ضِههٛ افًِههؿ وأن يىٌَههقا احلههديٞ افههذي اؾتتحههٝ ٕحههـ ْٕهههحٓؿ بههٖن يًههقدوا إ

ومههههههٚ جِههههههس ؿههههههقم يف بٔههههههٝ مههههههـ بٔههههههقت اهلل يتِههههههقن ـتههههههٚب اهلل »هههههههذه اجلًِههههههٜ بههههههف: 

.. إػ نخر احلهديٞ افهذي ذـرٕهٚه، وبهذفؽ شٕف بْٔٓؿ إٓ ؽنٔتٓؿ افرمحٜقويتدارش

يتٍَٓقن يف افديـ ويٌٌِقن مـ حق ؿ، ثؿ ٕؤػ إػ مٚ ـْٚ ذـرٕٚ ومٚ أذٕٚ إفٔهف 

يههذهٌقن إػ  شبٌِههقا ظْههل وفههق نيههٜ»ن: مههٚ بههٚل هههٗٓء افههذيـ قتجههقن بحههديٞ: أ

أوروبهههٚ، َل يٌهههؼ هْهههٚ مهههـ ادًهههِّغ مهههـ قتهههٚج إػ مثهههؾ ههههذا افتًِهههٔؿ؟ بهههذ ورع، 

هْههٚك يف افَههرى، هْههٚك يف افٌههقادي مههـ ٓ قًههـ أن يَههرأ افٍٚكههٜ، بههؾ إٔههٚ أؿههقل: 

يوهههٜ يَهههقم أحهههدهؿ ويَهههدم ههههٗٓء افهههذيـ جهههرت ظهههٚد ؿ بًهههدمٚ يههههع اإلمهههٚم افٍر

ـِّتههف بُِّههٜ هههؿ ابتههدظقهٚ، وأظروههقا ظههـ خىٌههٜ احلٚجههٜ افتههل ٕحههـ ٕههذـرـؿ هبههٚ 

 ش¢أمههٚ بًههد: ؾهه٘ن خههر افُههالم ـههالم اهلل وخههر ا ههدي هههدي حمّههد »دائههاًم وأبههدًا: 
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ٜ ههذه افهع ههؿ حهٚؾيغ  هٚ، ٓٚ مـ أحد مْٓؿ أبهدًا، أمهٚ افُِٔنهإػ نخره، مٚ شًّت

 ، يُّـ واحد مـ احلٚضيـ قٍيٓٚ، مٚذا يَقفقا؟واهلل إٔٚ مٚ أحٍيٓٚ

 إن ؾقزٕٚ وٕجٚحْٚ.. مداخِٜ:

 هٚه، ٓ ؾالح فْٚ.. افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

 إٓ ... ظنٚن ... افنٔخ:

 .¢هق بٚمتثٚل أوامر اهلل وظذ ضريؼ افرشقل  مداخِٜ:

هذا ـالم  ٔؾ أوًٓ مـ حٔٞ مًْهٚه،  ٔهؾ مهـ حٔهٞ مًْهٚه، فُهـ إٔهٚ  افنٔخ:

ظههههري افْههههٚس إن صههههٚء اهلل أ ههههؿ ٓ يًرؾههههقن افًههههْٜ، فههههق ظرؾههههقا افًههههْٜ فِزمههههقا مههههـ أ

ادًههٚجد، بٔههقت اهلل، وفتدارشههقا افَههرنن بٔههْٓؿ، هُههذا يًٍههؾ مههـ ظههري افًههْٜ: إن 

هههل إٓ ـِّههٜ هههق ؿٚئِٓههٚ، يَههقل: ٓ ؾههالح وٓ ٕجههٚح فْههٚ إٓ بٚتٌههٚع افَههرنن وافًههْٜ، 

ههههذه افُِّهههٜ افتهههل صهههٍْٓٚ  ـِّهههٜ حهههؼ، فُهههـ فهههٔس مهههـ احلهههؼ اؾتتهههٚح اخلىٌهههٜ بّثهههؾ

ههههذه  ¢افهههذي ذع اهلل ظهههذ فًهههٚن ٌٕٔهههف  ¢صهههٔخٓؿ أو أحهههد صهههٔقخٓؿ، أمهههٚ ٌْٕٔهههٚ 

اخلىٌههٜ افتههل تههذـر دائههاًم ادًههِّغ بههٖن ـههؾ بدظههٜ وههالفٜ، وـههؾ وههالفٜ يف افْههٚر، 

دههٚذا ٓ قههٚؾيقن ظههذ هههذه افًههْٜ، وهههؿ يَقفههقن: ٓ حٔههٚة فْههٚ إٓ بٚفًههْٜ؟ إذًا: مههٚ 

و ٔؾ، ثؿ بًد ذفؽ خذ مٚ صئٝ أو مٚ َل تنٖ مـ اٚفٍهٚت  هق إٓ ـالم مًًقل

، شبٌِقا ظْهل وفهق نيهٜ»فًِْٜ، افُالم ظذ هذا يًْل يٍُل إػ هْٚ بٚفًٌْٜ جلِّٜ: 

فُـ ٓ أريد أن أذهٛ بًٔدًا ظـ شٗال نخر، يَقل: حٔٞ أن أول مهٚ أشهِؿ افىٍٔهؾ 

اذههٛ وبِهغ »فهف: ؿهٚل  ¢افدود ـٚن ٓ يًِؿ افُثر مـ افَهرنن، وفُهـ افرشهقل 

، ٕحـ أن ٕتًٚءل: قتجقن هبذا، هذا أوًٓ ٓ جٚفٍْٚ، ٓ جهٚفػ ؿقفْهٚ، شؿقمؽ

اذههههٛ وبِهههغ ؿقمهههؽ، ٕحهههـ مهههٚ َٕهههقل: ٓ بهههقز افقاحهههد أن يهههذهٛ ويٌِهههغ ؿقمهههف مهههٚ 
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ًٚ: إٔهههٝ تًِهههؿ نيهههٜ اذههههٛ إػ ادحِهههٜ افٍالٕٔهههٜ، إػ  يًِّهههف مهههـ افًِهههؿ، إٔهههٚ ؿِهههٝ نٍٕههه

وأؿهههقل -يهههٜ افٍالٕٔهههٜ وذـهههرهؿ بهههام تًِهههؿ، ؾٓهههذا احلهههديٞ افَريهههٜ افٍالٕٔهههٜ، إػ افٌٚد

: إن صح ؾٓق مًْٚ وظِٔٓؿ وفٔس  ؿ بؾ ظِٔٓؿر ٕن افرشقل يَهقل هْهٚ -متحٍيًٚ 

، ¢مههٚذا يههٌٌِٓؿ؟ مههٚ تًِّههف مههـ رشههقل اهلل   شاذهههٛ وبِههغ ؿقمههؽ»فِههدود هههذا: 

يف  دٚ شٖل افرشقل ظام ؾرض اهلل ظِٔف»مثؾ ذاك افرجؾ افذي ذـرٕٚ فُؿ حديثف: 

ـؾ يقم وفِٜٔ ؿٚل: مخس صِقات يف ـؾ يقم وفِٜٔ، ؿٚل: هؾ ظع ؽرهـ؟ ؿٚل: 

ههذا إذا ؿهٚل فهف  شٓ، إٓ أن تىقع، ؿٚل: واهلل يٚ رشقل اهلل ٓ أزيد ظِٔٓـ وٓ إَٔهص

افرشقل: اذهٛ إػ ؿقمؽ وبٌِٓؿ، هذا ـالم حهؼ وٕحهـ َٕهقل بهف، ـهؾ مهـ يهتًِؿ 

ًٚ وهق ظذ مثؾ افَٔغ بف، بٛ أن يٌٌِف ؽره، ؾٚٓحتجٚج هبذا احلديٞ دفٔؾ  صٔئ

واهلل أظِؿ أن افذي ـتٛ هذا افًٗال أو هذه افقريَٜ مٚ ؾٓؿ ٕحهـ مهٚ َٕقفهف بٚفًْهٌٜ 

فهههدظقة افتٌِٔهههغ ادًروؾهههٜ افٔهههقم، ٕحهههـ ٌِٕهههغ ومهههٚ جئهههٝ مهههـ ظهههامن إػ هْهههٚ وؿىًْهههٚ 

ًٚ إٓ مهـ أجهؾ افتٌِٔهغ، ؾهْحـ ٓ ٕحهٚرب افت ٌِٔهغ، بهؾ مًٚؾٜ أربًامئٜ ـِٔق مهس تَريٌه

ٕٗيهههد افتٌِٔهههغ، فُهههـ افتٌِٔهههغ ادؼهههوع بُتهههٚب اهلل وبحهههديٞ رشهههقل اهلل، ؾهههٖي رء 

ًٚ ؾًِٔههف أن يٌٌِههف،  بحههديٞ افههدود هههذا شههقى مههٚ َٕقفههف ٕحههـ؟ مههـ ـههٚن يًِههؿ صههٔئ

فُههـ ٓ يوههؿ إػ هههذا افتٌِٔههغ هٔئههٜ مههٚ ـههٚن مههـ ادٌٌِههغ ٓ مههـ هههذا وٓ مههـ ؽههره، 

هههذا: خههذ مًههؽ مخًههٜ أو ظؼههة واذهههٛ  ؾٚفرشههقل ظِٔههف افًههالم مههٚ ؿههٚل فِههدود

وادع، ضٔهههٛ إٔهههٝ اذههههٛ وادع، أمهههٚ أخهههرون ؾِٔجًِهههقا وفٔتًِّهههقا يف ادًهههجد، 

ادًههجد بْههل دههٚذا؟ فههٔس فِهههالة ؾَههط، بههؾ وفًِِههؿ وافتًِههٔؿ، وإٔههتؿ تًِّههقن أن 

مٚ صٚروا ظِهامء وٓ صهٚروا ؾَٓهٚء وٓ صهٚروا أبىهٚل افهدٕٔٚ يف  ¢أصحٚب افٌْل 

ًٚ: ـٕٚههههٝ ¢افهههههحٔحٜ إٓ مههههـ مًههههجد افرشههههقل افثَٚؾههههٜ افًِّٔههههٜ  ، ؾُههههام ؿِْههههٚ نٍٕهههه

ادًٚجد ظٚمرة بٚفدروس واحلَِٚت افًِّٔهٜ، أن ٓ يقجهد ؾٔٓهٚ رء مهـ ذفهؽ، 

هههٗٓء اإلخههقان افههذيـ يٌِههٛ ظههذ طْْههٚ أ ههؿ يريههدون افتَههرب  -إذاً -ؾههْحـ ْٕهههح 
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 ينهههسط ؾٔهههف إػ اهلل ظهههز وجهههؾ، فُهههـ ـهههام ـْهههٚ ذـرٕهههٚ دائهههاًم وأبهههدًا: افتَهههرب إػ اهلل

 ذضٚن:

أوًٓ: اإلخالص هلل يف ذفؽ، وهذا مٚ ٕيْف يف هذه اجلامظٜ ويف ـؾ مًهِؿ إن 

 صٚء اهلل.

افؼهههط افثهههٚين، وههههذا مهههٚ ٓ ٕيْهههف يف اجلامظهههٜ: أن يُهههقن ظهههذ شهههْٜ رشهههقل اهلل 

، إٔٚ فق شٖفٝ افُٚتٛ هذا إٔهٚ أؿهقل بكهاحٜ: ٓ قيهين حٚفهف أن، ههؾ ههق ¢

 أظرؾهههف، فههق شهههٖفٝ هههذا افرجهههؾ ـٚتههٛ افًهههٗال، هههؾ ههههق صههحٔح أم وهههًٔػ، إٔههٚ ٓ

حهههههديٞ صهههههحٔح، يف طْهههههل إٔهههههف ٓ يًهههههتىٔع أن يَهههههقل: إٕهههههف حهههههديٞ صهههههحٔح رواه 

دٚذا؟ ٕن اجلامظٜ ٓ يدٕدٕقن حقل حديٞ افرشقل ظِٔف  ،رواه مًِؿ ،افٌخٚري

افًالم، وضٚدٚ شهًّْٚ أحهدهؿ يٖخهذ ريهٚض افههٚحلغ ظْهدٕٚ يف ظهامن أو دمنهؼ 

حديٞ اثْغ ثالثٜ ظذ حًٛ ٕنٚضف وٕنٚط اجلامظهٜ، فُهـ واهلل ههق  افنٚم، يَرأ

افههذي يَههرأ ٓ يههدري مههٚ يَههرأ، ٓ يٍٓههؿ مههٚ يَههرأ، ؾوههالً ظّههـ حقفههف، مههٚ افٍٚئههدة ؿرإٔههٚ 

، شيف افهديـ فمـ يرد اهلل بف خرًا يٍَٓه»يَقل:  ¢احلديٞ ومٚ ؾنٕٚه؟ رشقل اهلل 

وَٕهرأ احلهديٞ وّٕهر فِحهديٞ افثهٚين  ّف بٚفديـ، ؾ٘ذًا: ٕٖخذ ريٚض افههٚحلغٓ  ٍَ يُ 

ًٚ إٓ مٚ شًّْٚه بٖذْٕٚ هذه وخرج مـ إذن إخرى، ٓ يُقن افًِهؿ  ومٚ ؾّْٓٚ صٔئ

هُههههذا، فههههذفؽ ٕحههههـ ْٕهههههحٓؿ اِهههههغ: ادٗمْههههقن ٕهههههحٜ فًٌوههههٓؿ.. بًوههههٓؿ 

فههًٌض، ْٕهههحٓؿ أن ينههٌِقا إًٍٔههٓؿ بىِههٛ افًِههؿ، بدارشههٜ ؿههرنن، وبتًٍههره مههـ 

حلههٚؾظ ابههـ ـثههر ومههٚ اختكهه مْههف بٚختهههٚر شههِٔؿ، ودراشههٜ تًٍههر مقثههقق ـتًٍههر ا

احلديٞ افٌْقي ـّثؾ هذا افُتٚب ريٚض افهٚحلغ، هذا مـ افُتٛ افْٚدرة افتل 

ؿهههههد ادٗفهههههػ  هههههع إحٚديهههههٞ افههههههحٔحٜ ؾٔهههههف، وإن ـهههههٚن ٓ جِهههههق مهههههـ بًهههههض 

إحٚديٞ افتل ؾٔٓٚ وًػ، فُـ حديٞ  ع ؾٔف مٚ يتًِؼ بٕٚخالق، ؾٔام يتًِؼ 
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ِقك، بٚفههههز، بهههٚخلقي مهههـ اهلل واخلنهههقع.. وٕحهههق ذفهههؽ، ههههذا رء  ٔهههؾ بٚفًههه

ون احلديٞ، ؤه هُذا ـام ـٕٚقا يَقفقن ظْدٕٚ يف افنٚم، ـٕٚقا يَرؤجدًا، فُـ َٕر

ون حديٞ يف صحٔح ؤدٚذا؟ ؿٚفقا: فِزـٜ، أي: فٔس فًِّؾ بف، دٚذا؟ ـٕٚقا يَر

ري و مًههِؿ ظههـ ابههـ افٌخههٚري وهههق وههد صههال ؿ، مههثالً حههديٞ يف صههحٔح افٌخههٚ

إذا ـههز فِهههالة رؾههع يديههف، ثههؿ إذا  ¢ـههٚن رشههقل اهلل »ظّههر ريض اهلل تًههٚػ ظْههف: 

افَهههٚرئ  شرـهههع رؾهههع يديهههف وـهههز، ثهههؿ إذا ؿهههٚل: شهههّع اهلل دهههـ محهههده رؾهههع يديهههف وـهههز

حٍْل، يَرأ هذا احلديٞ وٓ يًّؾ بف، دٚذا؟ ٕن مذهٌف يَقل: مٚ يف رؾع افٔديـ 

دٚذا تَرأ احلديٞ؟ فِزـٜ. شٌحٚن اهلل! ـٔػ ـٕٚهٝ افزـهٜ ظْد افرـقع وافرؾع.. 

ْرِع ﴿أٓ تًّهههههههؾ بهههههههام تَهههههههرأ؟! َٕهههههههرأ افَهههههههرنن فِزـهههههههٜ مهههههههثالً:  ٚ َوُيههههههه َبههههههه ُؼ اهلل ُ افر  َحههههههه ّْ َي

َدَؿِٚت  هههه ، إٔههههٝ تَههههرأ هههههذه أيههههٜ وتههههراع وٓ تتهههههدق، دههههٚذا تَههههرأ [317]البقرررر:ة ﴾افه 

اٚفٍٜ مهٚ تَهرأ مهـ ـهالم اهلل أو مهـ  افَرنن؟ فِزـٜ! شٌحٚن اهلل! متك ـٕٚٝ افزـٜ

 ؟¢حديٞ رشقل اهلل 

إذًا: هذا افُتهٚب وههق ريهٚض افههٚحلغ فسمهٚم افْهقوي رمحهف اهلل ٕحهـ ْٕههح 

بَراءتههف، فُههـ بَههراءة ؾٓههؿ ووظههل ودراشههٜ وفههٔس ظههذ افىريَههٜ افتههل يَقفههقن ؾٔٓههٚ: 

ْرنَن َأَؾال يَ ﴿َٕرؤه ؾَط فِزـٜ، ٓ برـٜ يف اجلٓؾ، ربْٚ ظز وجؾ يَقل:  َُ ُروَن اْف تََدب 

ُٚ َهٚه ٍَ ههقٍب َأْؿ ُِ َذ ُؿ ، ؾههام يٍُههل أن َٕههرأ افَههرنن فِزـههٜ، ثههؿ ٕحههـ ٓ [34]محمررد ﴾َأْم َظهه

 ٍٕٓؿ هذا افذي َٕرؤه إٓ أفٍٚظ ؿِِٜٔ وؿِِٜٔ جدًا، هذه ٕهٔحتْٚ إلخقإْٚ هٗٓء.

 ضٔٛ تٍوؾ. افنٔخ:

 ( 00:  00:  41/ 715) اهلدى والنور/

 ( 00:  07:  14/ 715) اهلدى والنور/

...ؿد بْٔتؿ بّحٚضة أمهس وؿٌهؾ أمهس بٖٕهف افهذي يَهقم بتٌِٔهغ ديهـ اهلل مداخِٜ:
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ًٚ، وذـهههههرتؿ مهههههٚ ذوط ههههههذا افًهههههَٚل  تٌهههههٚرك وتًهههههٚػ، يًْهههههل: ذط أن يُهههههقن ظٚدههههه

ًٚ بٚدذاهٛ إربًٜ وإػ نخره.  وصٍٚت هذا افًَٚل أن يُقن ظٚد

 ًٕؿ. افنٔخ:

ٚ إٔههتؿ، ؾههٚفٔقم ذـههرتؿ أن مههـ يٍَههف مًههٖفٜ مههـ افؼههوط افتههل ذـرمتقههه مداخِههٜ:

ًٜ صههحٔحٜ ؾٌِِٔههغ هبههٚ وَل تههذـره بههٕٚمس، وفُههـ هههذا افٔههقم  ًٚ أو نيهه ًٚ صههحٔح حههديث

 اختِػ هذا افُالم.

 ٓ، مٚ اختِػ. افنٔخ:

 َل تذـر أمس هذا افُالم. مداخِٜ:

 اشًّْل بٚرك اهلل ؾٔؽ، إٔٚ أن افهع ؿِتهف ههق افتٌِٔهغ وفهق نيهٜ ـهام ؿهٚل، افنٔخ:

أمههٚ اخلههروج إٓىههالق مههـ ؿريههٜ إػ أخههرى، مههـ بِههد إػ نخههر، مههـ بههالد ادًههِّغ 

إػ بههالد افُههٚؾريـ هههذا قتههٚج إػ أهههؾ افًِههؿ، وؿِههٝ إٔههٚ يف تِههؽ ادحههٚضة أن 

ًٚ، أمههٚ هههذا افههذي  هههذا شههٔتًرض دًههٚئؾ ٓ يًههري اجلههقاب ظْٓههٚ إٓ مههـ ـههٚن ظٚدهه

ًٚ، هذا تٌِٔغ نيٜ يًِّٓٚ يٌٌِٓٚ إػ  ؽره، أمٚ اخلروج إٓىالق يًْهل مهثِام ؿِْٚه نٍٕ

ًٚ ويف إمههس افَريههٛ وافًٌٔههد، افرشههقل ظِٔههف افًههالم مههـ  ٕيههب بٖمثِههٜ، وؿِْههٚ نٍٕهه

دحٔهٜ افٌُِهل ..  ،ظهع بهـ أع ضٚفهٛ ،أرشؾ إػ افّٔـ؟ مًٚذ بـ جٌؾ، أبٚ مقشك

ًٚ وٓ صهؽر  إػ نخره، أرشِٓؿ دظٚة، هذا هق اخلروج، هذا ينهسط أن يُهقن ظٚده

ٕ ،ًٚ ٕههف يتًههرض دًههٚئؾ مههٚ يًههري هههذا افههذي ؿههٚبع هْههٚ وحٍههظ نيههٜ، أو حٍههظ حههديث

ودٚذا إٔهٚ ذـهرت فُهؿ حهديٞ ذاك افهذي أصهٚبتف اجلراحهٚت ثهؿ احهتِؿ، ؾًهٖل مهـ 

حقفههف، ؾههٖؾتقه إٔههف ٓبههد مههٚ يٌتًههؾ ؾٚؽتًههؾ ومههٚت، مثههؾ هههذه افقاؿًههٜ مههٚ يٍُههل أن 

ٓبد مٚ  ؽر ظِامء، ٓ تْسر ٕ ؿ ـٕٚقا واحد يٍتل وهق فٔس بًَٚل، وفذفؽ أؾتقه

ـههؾ واحههد مههـ احلههٚضيـ يٖخههذ ادقوههقع مههـ  ٔههع جقإٌههف، وإٔههٚ صههحٔح ؿِههٝ 



 مجاعة التبليغ ----------------------------------------------------- األلباني يف املنهخجامع تراث العالمة 

38 

ًٚ ظذ:  : تًري إٔهٝ نيهٜ بٌِٓهٚ إػ ؽهرك، فُهـ مهٚ ؿِهٝ: شبٌِقا ظْل وفق نيٜ»تًَِٔ

 اخرج وشٚؾر مـ بِد إػ بِد نخر وإٔٝ رجؾ ٓ تًِؿ مـ افًِؿ إٓ ؿِٔالً.

ُٕ اخلإذًا:  غ أمهريـ: بهغ اخلهروج فِهدظقة، وبهغ تٌِٔهغ مهٚ تًِّهف مهـ ق بر  ٍَ الصٜ 

 حُؿ ذظل وإٔٝ ظذ ظِؿ بف، هذا رء وذاك اخلروج رء نخر.

ذـههرتؿ يههٚ صههٔخ هْههٚ بٖٕههف يًْههل.. إٔههتؿ أتٔههتؿ جههزاـؿ اهلل خههر مههـ ظههامن  مداخِههٜ:

مًهههٚؾٜ أربًامئهههٜ ـِٔهههق مهههس مهههـ افًٌَهههٜ مهههـ أجهههؾ ههههذا افتٌِٔهههغ، وفُهههـ أن تَقمهههقن 

هذا.. بتٌِٔغ مٚ ظْدـؿ مـ ديـ اهلل ظز وجؾ يًْل مـ ؾَف ديـ اهلل ظز وجهؾ، بتٌِٔغ 

إذا إٔههٚس يًْههل هههؿ يف بٔههٝ اهلل ظههز وجههؾ، هههؿ هههداهؿ اهلل ظههز وجههؾ، وفُههـ إٔههٚس 

ـثههريـ جههدًا جههدًا، هههؿ يًْههل يف ؽوههٛ اهلل يف مًهههٜٔ اهلل ظههز وجههؾ، بًٔههديـ ظههـ 

ديـ إفٌهٚين جهزاه اهلل خهر بٔٝ اهلل ظهز وجهؾ ٓ يًِّهقن أن افنهٔخ حمّهد ٕهٚس افه

ًٚ إٔف أتك، ؾُٔػ ٌِٕغ هٗٓء، وفٔس هٗٓء افذيـ هداهؿ  ظْٚ وظـ ادًِّغ  ًٔ

اهلل ظهههز وجهههؾ، ٕريهههد ههههٗٓء افهههذيـ ههههؿ يتخٌىهههقن يف مًههههٜٔ اهلل ظهههز وجهههؾ، ـٔهههػ 

 تٌٌِٔٓؿ هٗٓء؟

شهههٌؼ اجلهههقاب، إٔهههٝ أن شهههًّٝ مهههٚ حهههدثتؽ بهههف، اذههههٛ إػ افٌٔهههٝ،  افنهههٔخ:

ّؾ، اذهٛ إػ ادحهؾ افهذي إٔهٝ تًّهؾ ؾٔهف وبِهغ مهـ حقفهؽ، إٔهٝ اذهٛ إػ افً

مههٚ خرجههٝ يف شههٌٔؾ اهلل ـههام يَقفههقن اجلامظههٜ، إٔههٝ تٌِههغ وهههذا مههـ أدب افرشههقل 

ظِٔف افًالم إٔف ـٚن إذا خىٛ يف افْٚس خٚصٜ يف احلند افٌُر يف احلٟ إـز 

ؾٌِِٔهغ » هؿ: ، ـٚن يىِٛ مـ افْٚس ويَهقل شافِٓؿ ؾٚصٓد، افِٓؿ هؾ بٌِٝ»ؿٚل: 

، ؾههههٚفتٌِٔغ أخههههل رء، واخلههههروج يف.. إٔههههٚ أرجههههق أن تٍههههرق بههههغ شافنههههٚهد افٌٚئههههٛ

 إمريـ.

 ًٕؿ ًٕؿ، أؾرق ؾّٓٝ ذفؽ. ًٕؿ. مداخِٜ:
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 ـقيس. افنٔخ:

ًٚ ظهـ اخلهروج إػ بهالد  مداخِٜ: ضٔهٛ، أن إٔهتؿ ذـهرتؿ جهزاـؿ اهلل خهر ظقوه

إٔههههتؿ، وفُههههـ ؿِههههتؿ  افٍُههههر دفِههههٝ ظههههـ هههههذا ينههههسط إػ ذوط ـثههههرة ذـرمتقهههههٚ

إؾوؾ مـ ذفؽ وأـد مـ ذفؽ هٗٓء افَهرى مهـ أههؾ افٌٚديهٜ وإظهراب افهذيـ 

ٓ قًْقن ؿراءة افٍٚكٜ حتك قًْقن افقوهقء، ههٗٓء افْهٚس ههؾ أذههٛ إفهٔٓؿ 

 إٔٚ، إذا ـْٝ أحًـ ؿراءة افٍٚكٜ..؟

ًٕؿ، اذهٛ إفهٔٓؿ وظِّٓهؿ مهٚ إٔهٝ ظهذ ظِهؿ بهف وبهس، اذههٛ وبٌِٓهؿ  افنٔخ:

 مٚ إٔٝ ظذ ظِؿ بف وبس.

 جزاـؿ اهلل خر. مداخِٜ:

ؾههه٘ذا شهههئِٝ شهههٗآً، تَهههقل: ٓ أدري، إٔهههٚ ظهههٚري إٔهههف بًهههض افْهههٚس ـهههام  افنهههٔخ:

بٌِْل وافًٓهدة ظهذ افهراوي ذههٛ إػ ؿريهٜ يهدظقهؿ، ؾقجهد أههؾ افَريهٜ يىقؾهقن 

ًٚ، ؾىٚي مًٓؿ، دٚذا؟ ؿهٚل: فٔجِهٛ ؿِهقهبؿ إفٔهف، إذا دظهٚهؿ  حقل ؿز يًّقٕف وفٔ

ٚ ﴿إػ اإلشههالم يًههًّقن مْههف، فُْههف إذا ؿههٚل  ههؿ ـههام يف افَههرنن افُههريؿ:  ْؿ َوَمهه هه ُُ  ٕ إِ

ُتْؿ َ َٚ َواِرُدونَ  ْٕ ْ َؿ َأ َٓ ُٛ َج ـْ ُدوِن اهلل ِ َحَه ٌُُدوَن ِم ًْ ٍٕروا مْف، ؾىٚي  [98]األنبيا  ﴾َت

ًٚ مهٚ يًٍهؾ ههذا افهع ذـهر.. ههذا افًٍه ؾ مًٓؿ حتك بِٛ ؿِقهبؿ، هذا فق ـٚن ظٚد

أبدًا، فُـ اجلٓؾ يٗدي بهٚحٌف أن يَع يف حمذوره افع هق خرج مهـ أجهؾ تٌْٔهف 

قا يف مثِهف، فُهـ ههق وؿهع يف ِهافْٚس أٓ يًَقا يف مثِف، مش أٓ يًَقا ؾٔهف، أٓ يًٍ

مثؾ هذا ادُْر مـ بٚب.. فًِؽ تًّع ؿٚظدة يتٍِظ هبٚ بًض افْٚس ممـ ٓ ظِؿ 

ـهالم ذظهل أبهدًا، ههذا ـهالم افٔٓهقد، افهذيـ ظْدهؿ: افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ، هذا مهش 

يَتِهههههقن ويًهههههٌِقن ويًهههههٍُقن افهههههدمٚء، و.. و.. إػ نخهههههره: افٌٚيهههههٜ تهههههزر افقشهههههِٜٔ، 

ًٚ، أمٚ إذا ـٚن  ًٚ وؾَٔٓ ؾٚدًِؿ إذا ـٚن خرج فٔدظق دظقة ظٚمٜ بٛ أن يُقن ظٚد



 مجاعة التبليغ ----------------------------------------------------- األلباني يف املنهخجامع تراث العالمة 

80 

بٌِهقا ظْهل وفهق »خرج يهدظق ؾَهط ظهذ مهٚ ههق ظِهؿ بهف ؾٓهذا ـهام جهٚء يف احلهديٞ: 

، فُههههـ إٔههههٚ افههههذي أظرؾههههف أ ههههؿ يتقرضههههقنر ٕ ههههؿ ييْههههقن أ ههههؿ يٌٌِههههقن دظههههقة شيههههٜن

إذا  افًههٗال:اإلشههالم، ودظههقة اإلشههالم واشههًٜ وظريوههٜ جههدًا، ؾٖٕههٝ أن أحًههْٝ 

ذهٌٝ إػ افٌٚديٜ ودظق ؿ إػ مٚ تًرؾف مـ اإلشالم مٚ يف مٕٚع، فُـ دٚذا تٖخذ 

ـ ههذا افْيهٚم مهٚ إٔهزل اهلل ؾٔهف مخًٜ ظؼة مًؽ، دٚذا؟ هُهذا افْيهٚم ظْهدهؿ، فُه

 مـ شِىٚن.

 يٚ صٔخ هْٚ.. جزاك اهلل خر. مداخِٜ:

 وإيٚك. افنٔخ:

فههق أن هههٗٓء افْههٚس افههذيـ يًْههل بٌِههتٓؿ مههٚ أظِههؿ مههـ أيههٜ واحلههديٞ  مداخِههٜ:

وـٕٚقا يف ؽوٛ اهلل ثؿ اهتدوا إػ اهلل تٌٚرك وتًٚػ، وفُـ ٕقاجف منُِٜ صًٌٜ 

ههههذا اإلًٕهههٚن هيتهههدي إػ اهلل ظهههز وجهههؾ، وفُهههـ أصهههحٚب جهههدًا يف ههههذه إيهههٚم، أن 

ًٚ يٌَقا يالحَقٕهف فهٔالً  هٚرًا، حتهك ظْهد  افًقء ورؾَٚء افًقء ممُـ ـٚن مًٓؿ شٚبَ

 ادًجد ظْدمٚ جرج مـ ادًجد يتٍَِقٕف حتك يوِقه ظـ..

 ظـ شٌٔؾ اهلل. افنٔخ:

ٚ احلهؾ ظهـ شهٌٔؾ اهلل ظهز وجهؾ، ؾِهق ههذا اإلًٕهٚن أو ههذا افنهخص، مه مداخِٜ:

حتك ٕحٍظ هذا افنخص افذي هداه اهلل ظز وجهؾ جديهد، مهٚ افًهٌٔؾ حتهك ٕحٍيهف 

 مـ هٗٓء افْٚس افذيـ يوِقن ظـ شٌٔؾ اهلل؟

اجلهههقاب ظْهههدٕٚ، فهههٔس اخلهههروج، وإٕهههام تهههرك اخلهههروج، وبوهههدهٚ تتٌهههغ  افنهههٔخ:

إصٔٚء، افًالج هق افٌَٚء حٔهٞ إٔهٝ مهع ههٗٓء افْهٚس افهذيـ اهتهدوا ظهذ يهديؽ، 

تٖخههذهؿ  ههرج مًٓههؿ ٓ، هههذا توههِٔؾ  ههؿ، إيههر ـٔههػ ؿههٚل ظِٔههف افهههالة  مههش أن

وافًههههالم.. متههههك يُههههقن اخلههههروج ومتههههك ٓ يُههههقن اخلههههروج، ٓ بههههقز فًِّههههِؿ أن 
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جههرج مههـ دار اإلشههالم إػ دار افٍُههر، وهههذا مًههروي، أن جههرج مههـ دار اإلشههالم 

 دار إػ دار افٍُهههههر، فُهههههـ افًُهههههس ههههههق افههههههقاب: أن جهههههرج مهههههـ دار افٍُهههههر إػ

اإلشهههالم، بهههؾ إٔهههٚ أؿهههقل: ٓ بهههقز أن  هههرج مهههـ احليههه إػ افٌهههداوة، ههههذا يُّهههـ 

جديههد بٚفًْههٌٜ فههًٌض افْههٚس! ٓ بههقز أن  ههرج مههـ احليهه إػ افٌههداوة، دههٚذا؟ 

ٕن احلوهههٚرة ؾٔٓهههٚ ظِهههؿ ؾٔٓهههٚ ثَٚؾهههٜ، ؾٔٓهههٚ مًهههٚجد، ؾٔٓهههٚ مهههدارس، ؾٔٓهههٚ.. ؾٔٓهههٚ إػ 

بًههههض افٌههههدو: مههههٚ ؾٔٓههههٚ إٓ تنههههقل، إٓ نخههههره، يف افٌههههداوة مههههٚ ؾٔٓههههٚ ؽههههر ـههههام يَههههقل 

، مًههروي شمههـ بههدا جٍههٚ»صههحراء، إٓ هههٚ افٌٚديههٜ، ثههؿ ؿههٚل ظِٔههف افهههالة وافًههالم: 

ًٚ ًٕههؿ مًههروي؟  ًٚ شمههـ بههدا جٍههٚ»مًْههك هههذا احلههديٞ ضًٌهه ، يًْههل: يهههٌح ضًٌههف جٍِهه

 :ًٚ ًٚ جٚؾهههه ًٚ، ويههههٖمر شمههههـ بههههدا جٍههههٚ»ؿٚشههههٔ ، ؾٚإلشههههالم يههههٖمر احليههههي أن ييههههؾ حيههههي

ًٚ، بهههههؾ يف زمهههههـ افٌهههههدوي أن يتحههههه ًٚ، ويْٓهههههك احليهههههي أن يتحهههههقل بهههههدوي قل حيهههههي

افرشههقل ظِٔههف افًههالم إظههراب افههذيـ ـههٕٚقا ئًنههقن يف افٌههقادي مههٚ ـههٚن يؼههـٓؿ 

يف افٌْٚئؿ افتل تٖ  إػ ادًهِّغ بًهٌٛ افٍتقحهٚت اإلشهالمٜٔ، إٓ بهق ئًنهقا 

 .¢يف احلي مع افرشقل 

ؾٖٕههٚ ضبههٝ فههؽ مههثالً أن بههغ اخلالصههٜ: يف خههروج مؼههوع يف بَههٚء مؼههوع، 

ًٚ، فُهـ  حيي وبغ بدوي، شٖضب فهؽ مثهؾ أههؿ مهـ ههذا بُثهر، ههق ذـرتهف نٍٕه

بقء أذـره أن بٚفتٍهٔؾ: ٓ بقز فًِِّؿ ـام يَع افٔقم مهع إشهػ أن يًهٚؾر 

مههههههـ دار اإلشههههههالم إػ دار افٍُههههههر ـٖمريُههههههٚ وبريىٕٚٔههههههٚ وأدٕٚٔههههههٚ، هْههههههٚك ـثههههههر مههههههـ 

ٚذا؟ ٕن اجلههق افههذي ئًنههقن ؾٔههف يههٗثر ؾههٔٓؿ، جههق ـههٚؾر جههق ادًههِّغ ئًنههقن، دهه

ؾههٚجر، جههق خالظههٜ، جههق.. جههق إػ نخههره، ٓبههد أن يىههًٌٓؿ بقههء مههـ تِههؽ إدواء 

افتههل يف تِههؽ إجههقاء، ظههذ افًُههس مههـ ذفههؽ، يههٖمر مههـ ؿههد يًههِؿ يف تِههؽ افههٌالد 

افٌٔئههٜ، إن  مههـ بههالد افٍُههر أن يًههٔش يف بههالد اإلشههالم، دههٚذا؟ دههٚ ذـرٕههٚه مههـ تههٖثر

، وههق بٔئهٜ اإلشهالم، وإن ـٕٚهٝ افٌٔئهٜ ؽهر ٝ افٌٔئهٜ صهٚحلٜ ـهٚن تٖثرههٚ صهٚحلًٚ ـٕٚ
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ًٚ، فههذفؽ ؿههٚل ظِٔههف افًههالم:  مههـ جههٚمع »صههٚحلٜ وهههل بٔئههٜ افٍُههٚر ـههٚن تٖثرهههٚ شههٔئ

إٔٚ بهريء »، وؿٚل: شادًِؿ وادؼك ٓ تساءى ٕٚر ٚ»، وؿٚل: شادؼك ؾٓق مثِف

 .شٔؿ بغ طٓراين ادؼـغمـ ـؾ مًِؿ أؿٚم أو يَ

إذًا: افًُس هق افهقاب، ادؼك إذا أشِؿ بٛ أن هيٚجر مـ بِد افٍُر إػ 

بههالد اإلشههالم، أمههٚ ادًههِؿ أن يًههٚؾر مههـ بِههد اإلشههالم إػ بِههد افٍُههر هههذا ٓ بههقز 

ًٚ، وبًههض إحٚديههٞ افههقاردة تٗـههد فْههٚ مًْههك هههذه افؼههيًٜ افٌههراء يف هههذه  إشههالمٔ

ًٚ مهٚ ؿهقل افٌْهل ادًٖفٜ، ٓبد أ مثهؾ اجلِهٔس افههٚفح ـّثهؾ »: ¢ُٕهؿ شهًّتؿ يقمه

ًٚ، وإٔههٚ أظتزهههٚ ؾرصههٜ ـههام ؾًِههٝ  شبههٚئع ادًههؽ إمههٚ أن قههذيؽ أي: يًىٔههؽ مٕٚهه

مثهههؾ »مًههل جهههزاك اهلل خهههرًار ٕين يُّهههـ يقمئهههذ مههٚ ضِهههع بٔهههدي أن أجٚزيهههؽ خهههرًا: 

ًٚ  شاجلِهههٔس افههههٚفح ـّثهههؾ بهههٚئع ادًهههؽ إمهههٚ أن قهههذيؽ ، ـهههام أي: يًىٔهههؽ مٕٚههه

وإمههٚ أن تنههسي مْههف، وإمههٚ أن تنههؿ مْههف »ؾًِههٝ إٔههٝ، مههٚ أخههذت ثّههـ افىٔههٛ هههذا، 

 .شرائحٜ ضٌٜٔ

ًٚ، وفُـ افربح  إذًا: اجلِٔس افهٚفح ظذ ـؾ حٚل إٔٝ إذا جٚفًتف تُقن رابح

درجهههٚت، أـهههز درجهههٜ ـٌهههٚئع ادًهههؽ يًىٔهههؽ مهههٚن، ادرتٌهههٜ افثٕٚٔهههٜ: تنهههسي مْهههف 

ومثهههؾ »نخهههره، ظهههذ إؿهههؾ تنهههؿ رائحهههٜ ضٌٔهههٜ: أحًهههـ مهههٚ تْهههزل افًهههقق وتهههدور إػ 

، شاجلِٔس افًقء ـّثؾ احلداد إمٚ أن قرق ثٔٚبؽ وإمهٚ أن تنهؿ مْهف رائحهٜ ـرهيهٜ

هههذا حههديٞ يٌههغ فههؽ تههٖثر افٌٔئههٜ مههـ خههر أو ذ، وأظيههؿ مههـ هههذا يف بٔههٚن أو يف 

تهقير هذا افتٖثر حديٞ يف افهحٔحغ ظـ أع هريرة ريض اهلل تًٚػ ظْف ؿهٚل: 

ًٚ بٌهر حهؼ، ثهؿ »: ¢ل رشقل اهلل ؿٚ ـٚن رجؾ ؾّٔـ ؿٌُِؿ ؿتؾ تًًٜ وتًًغ ًٍٕه

صههق مًْههك؟ مههٚ دل  شأراد أن يتههقب، ؾًههٖل ظههـ أظِههؿ أهههؾ إرض ؾههدل ظههذ راهههٛ

ؾهذهٛ إفٔهف وؿهص ظِٔهف افَههٜ: إٔهف إٔهٚ »ظذ ظهَٚل، دل ظهذ متًٌهد راههٛ جٚههؾ: 
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ًٚ، هههؾ يل مههـ تقبههٜ؟ ؿههٚل: ؿتِههٝ افًههدد ـِههف وتٍُههر  رجههؾ ؿتِههٝ تًههًٜ وتًههًغ ًٍٕهه

ههذا رجهؾ ذيهر افهذي ؿتهؾ أراق تًهًٜ وتًهًغ ٍٕهس بٌهر  شإٔؽ تتقب ٓ تقبٜ فهؽ

حؼ مٚ هق بًٔد ظِٔف أن يُّؾ افًهدد وهُهذا ؾًهؾ، ؿىهع رأس افراههٛ ههذا وـّهؾ 

افًدد مْف مٚئٜ، فُـ افرجؾ اِص، صحٔح ؾٚجر ؿٚتؾ، فُْهف اِهص مهـ حٔهٞ 

يف هههذه ادههرة ظههذ ظههَٚل،  ل  ل حتههك دَ ؾههام زال يًههٖ»إٔههف يٌحههٞ ظههـ ضريههؼ افتقبههٜ، 

، صهقؾقا افٍهرق شؾذهٛ إفٔف وؿٚل فف: إٔٚ ؿتِٝ مٚئٜ ٍٕس بٌر حهؼ ههؾ يل مهـ تقبهٜ

بغ افًَٚل وبهغ اجلٚههؾ، ؾهْحـ ٕخنهك إٔهف يَهع افتٌٌِٔهل يف مثهؾ مهٚ وؿهع افراههٛر 

ومـ ققل بْٔهؽ وبهغ افتقبهٜ، وفُْهؽ بهٖرض شهقء »ٕٕف ؽر ظَٚل، افًَٚل ؿٚل فف: 

خرج مْٓههٚ إػ إرض افٍالٕٔههٜ.. وفُْههؽ بههٖرض شههقء ؾههٚخرج مْٓههٚ إػ افَريههٜ ؾههٚ

 .شافٍالٕٜٔ افهٚفح أهِٓٚ ؾخرج

إذًا: هذا ؾًالً يريد أن يتقب، دٚذا؟ ظهؿ يًهٖل ظهـ ظهَٚل دهٚ دل ظهذ ظهَٚل ؿهٚل 

فهههف: اتهههرك افَريهههٜ افتهههل إٔهههٝ ظنهههٝ ؾٔٓهههٚر ٕ هههٚ ؿريهههٜ ؾهههٚجرة تًْٔهههؽ ظهههذ ادُْهههر، 

، بهدك تىهقل ششّع وأضٚع وخرج»ٜ: ٔاذهٛ إػ افَريٜ افٍالٕوفذفؽ اخرج مْٓٚ و

ؾخهههرج »بٚفهههؽ صهههقيف، مهههٚدام ضقفهههٝ ـهههؾ ههههٚ ادهههدة ههههل، مهههٚ بَهههك ظِٔهههؽ إٓ ؿِهههٔالً، 

يّقهه إػ افَريههٜ افهههٚفح أهِٓههٚ، يف افىريههؼ جههٚءه ادههقت، تَههدير افًزيههز افًِههٔؿ، 

مالئُهٜ  ؾتْٚزظتف مالئُهٜ افرمحهٜ ومالئُهٜ افًهذاب ـهؾ يهدظل أن ههذا مهـ حههتْٚ،

، وادالئُهٜ ٓ يًِّهقن إٓ مهٚ أظِّٓهؿ اهلل، ؾٓهؿ شافًذاب: ؿتؾ مٚئٜ ٍٕهس بٌهر حهؼ

يًِّقن أن هذا ؿٚتؾ مٚئٜ صخص بٌر حؼ، ٓ يًرؾقن تقبتف، فُـ مالئُٜ افرمحٜ 

اختِػ افٍريَٚن مـ يٌَض روحف، »أظِّٓؿ اهلل ظز وجؾ بٖٕف تٚب إػ اهلل وإٔٚب: 

ًٚ، وؿهههٚ ل  هههؿ: ؿًٔهههقا مهههٚ بْٔهههف وبهههغ ـهههؾ مهههـ افَهههريتغ إػ أي ؾٖرشهههؾ اهلل إفهههٔٓؿ مُِههه

افَههريتغ ـههٚن أؿههرب ؾههٖحلَقه بٖهِٓههٚ، ؾَٚشههقا ؾقجههدوه أؿههرب إػ افَريههٜ افهههٚفح 

 .شأهِٓٚ مـ افَريٜ افتل خرج مْٓٚ، ؾتقفتف مالئُٜ افرمحٜ
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إذًا: افٌٔئٜ تٗثر، ؾٚفذي يذهٛ فِدظقة إذًا مًْك هذا افُالم ـِف ـتِخٔص افذي 

ًٚ وٓ يٍُل أن يُقن ظٚبدًا.جرج فِدظ  قة بٛ أن يُقن ظٚد

ًٚ: ٓ فٌَٔك يف تِؽ إرايض ادقبقءة مًْك وفٔس مٚدة، وإٕام يٌِغ افدظقة  ثٕٚٔ

 ثؿ يًقد إػ مٚ هق ؾٔف.. بدري!

 ... مداخِٜ:

ادٓههؿ: هُههذا يٌٌْههل فًِّههِؿ أن يٍٓههؿ افؼههع ظههذ حههدود مههٚ جههٚء يف  افنههٔخ:

 افُتٚب وافًْٜ.

ٍرق بغ اخلروج فِهدظقة وبهغ أن يٌِهغ أي مًهِؿ أخهٚه ادًهِؿ خالصٜ: ٕحـ ٕ

 مٚ تًِّف مـ افًِؿ، أن تٍوؾ.

 احْٚ اخسٕٚ إن صٚء اهلل ... مـ ظِؿ افنٔخ إن صٚء اهلل. مداخِٜ:

 ... مداخِٜ:

 جزاك اهلل خر. افنٔخ:

ًٚ، وـٚن ههذا يف افٌهٚل ههٗٓء احلهديثغ  مداخِٜ: ضٔٛ، ذـرتؿ إٔتؿ احلديثغ نٍٕ

أذـرهٚ اشتٌدآً بام ظْدي، ؾٖؿقل: إٔتؿ ذـرتؿ أن افٌٔئهٜ، بهٛ أن تُهقن افٌٔئهٜ  أن

شِّٜٔ  ذا اإلًٕٚن افتٚئٛ، وفُـ إٔتؿ تًِّقن أن يف مثالً افًٌَهٜ، وؿهد ؿِْهٚ يف 

افٌدايههٜ، ٓ تقجههد افٌٔئههٜ، افٌٔئههٜ افهههٚحلٜ ٓ تقجههد، فههق ؿِْههٚ يهههع هههذا افرجههؾ وإٔههف 

ٜ وافًهٚظتغ، بِهس يف بٔئهٜ صهٚحلٜ يف بٔهٝ اهلل ظهز يًَد مًْٚ بِس مًْهٚ افًهٚظ

وجههؾ أو يف مْههزل أحههد افْههٚس افههذيـ يًْههل يِتزمههقن مههْٟٓ أهههؾ افًههْٜ واجلامظههٜ 

شٚظٜ أو شٚظتغ، ؾًٌد ذفؽ يريد أن يذهٛ فٌٔتف، يتٍَِف أهؾ افًقء، ؾٖؿقل: يًْل 

ًهٚء ذـرتؿ اجلِٔس افهٚفح، ؾٓق ههذا افرجهؾ يًْهل اإلًٕهٚن ... جهٚء مهع إٔهٚس جِ
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مثِٓؿ مثؾ اجلِٔس افهٚفح وـهٕٚقا أـثهر مهـ ٍٕهر واحهد، وجِهس وإيهٚهؿ يف مُهٚن 

أصٌح مـ هذا ادُٚن مثؾ افَريٜ، مثؾ افَهرى ههذه ؿهرى افٌٚديهٜ ٓ يقجهد ؾٔٓهٚ ؾهتـ 

ـٍهههتـ افًْهههٚء يف ادهههدن احليههه، افَهههرى  ِهههق مهههـ ههههذه افٍهههتـ، إٓ أن يُهههقن ؾٔٓهههٚ 

ًرا ﴿: افْههههههٚس أههههههههؾ إظهههههههراب ـهههههههام وصهههههههٍٓؿ اهلل ظهههههههز وجهههههههؾ ههههههه ٍْ ـُ دُّ  َراُب َأَصههههههه إَْظههههههه

ٚ ٚؿًه ٍَ ، وفُهـ فهٔس ههذا بٌٔتْهٚ، إٕهف يًْهل افٍهتـ حهقل ههذا اإلًٕهٚن مهـ [91]الت بة ﴾َوِٕ

ؾتـ ًٕٚء وؾتـ زخرؾٜ افدٕٔٚ ٓ تقجد يف هذه افَرى، بًد ذفؽ يُقن هذا اإلًٕٚن 

يف بٔهههٝ اهلل ظهههز وجهههؾ حقفهههف ممهههـ يهههذـرون اهلل ظهههز وجهههؾ مهههثِٓؿ ـّثهههؾ اجلِهههٔس 

 ٓ يرى افٍتـ أمٚم ظْٔٔف، ويٌَك يف ذـر اهلل هذا..افهٚفح 

ـههههؾ افُههههالم افههههع ظههههؿ بتحُٔههههف هههههق ـالمههههل إٔههههٚ، فُههههـ مههههٚ ظالؿههههٜ هههههذا  افنههههٔخ:

ًٚ، ؾهٚٔن.. ومهٚ  بٚخلروج يٚ أخل بهٚرك اهلل ؾٔهؽ ادَهْـ ادهْيؿ افهع حُْٔهٚ ظْهف نٍٕه

 ظالؿٜ هذا افُالم بٚفذهٚب إػ أمريُٚ وأوربٚ؟

 أؿهد افذهٚب إػ أمريُٚ وهذا، أؿههد افهذهٚب إػ إٔٚ ٓ أؿهد.. ٓ مداخِٜ:

 هذه افَرى..

يههٚ أخههل ٕحههـ ٕحُههل ظههـ دظههقة ؿٚئّههٜ أن، إٔههٝ مههٚذا تَهههد، إٔههٚ أؿههقل  افنههٔخ:

فهههؽ: إٔهههٝ كُهههل ظْهههف أن، ٕحهههـ ههههذا ـالمْهههٚ، فُهههـ ٕحهههـ ٕهههتُِؿ ظهههـ اخلهههروج 

ٗـههد ادًههّك بخههروج يف شههٌٔؾ اهلل، إٔههٝ تيههـ إْٔههٚ ُْٕههر افٌٔئههٜ افهههٚحلٜ، وٕحههـ ٕ

فههؽ افٌٔئههٜ افهههٚحلٜ وأثرهههٚ وافٌٔئههٜ افىٚحلههٜ وأثرهههٚ، ٕحههـ ٕههذـر فههؽ هههذه إصههٔٚء، 

ؾٖٕهههٝ أن تدٕهههدن حهههقل مهههٚ ظْهههدٕٚ، ٕحهههـ ٕدٕهههدن حهههقل مهههٚ ظْهههد ؽرٕهههٚ ممهههٚ يًهههّقٕف 

بههٚخلروج يف شههٌٔؾ اهلل، ؾههٚٔن إٔههٚ ضبههٝ فههؽ مههثالً أمههٚ تًِههؿ أن اجلامظههٜ يههذهٌقن 

 إػ أوروبٚ، ؿؾ يل ًٕؿ.

 إٔٚ أظِؿ ذفؽ.ًٕؿ..  مداخِٜ:
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ًٚ. افنٔخ:  ضٔٛ، هذا فف ظالؿٜ بُالمؽ؟ ؿؾ ٓر ٕٕف فٔس جقًا صٚحل

ًٚ. مداخِٜ:  فٔس جقًا صٚحل

ضٔههٛ، ؾٖٕههٚ أخههٚفػ هههذا اخلههروج وأؤيههد هههذا افٌَههٚء، ؾٖٕههٝ أن تَههقل:  افنههٔخ:

ـَ  ر حقفههههؽ  ٚظههههٜ ث هههه ادديْههههٜ افتههههل إٔههههٝ ؾٔٓههههٚ أن هْههههٚ افًٌَههههٜ، إٔههههٚ ٓ أؿههههقل فههههؽ: 

ٓهؿ يّنهقا مهع  ٚظهٜ صهٚحلغ، ِ  هٗٓء افذيـ هداهؿ اهلل وَخ  صٚحلغ وجٔٛ مـ

ًٚ جهدًا حٔهْام  ًٖ ؾٚحنه إٔٚ إُٔر هذا؟ إٔٚ أدظق إػ هذا يٚ أخهل، إٔهٝ أن  ىهع خىه

تُرر ظذ مًٚمع افْٚس وظذ مًٚمًل أصٔٚء ٕحـ ٕهديـ اهلل هبهٚ وٕتَهرب إػ اهلل 

، يٚ أخل مٌْع افتّر هْٚك، هبٚ، ويُقن مثِؽ ـام ؿٔؾ ؿدياًم: ـْٚؿؾ افتّر إػ هجر

َهههههقل بًِهههههْٕٚٚ ٕحهههههـ: ههههههذه بوهههههٚظتْٚ ردت إفْٔهههههٚ، أيهههههش تُِهههههؿ إٔهههههٝ، ٕحهههههـ تؾٖٕهههههٝ 

مقوهههقظْٚ اخلهههروج ادًهههروي ادًهههّك: خهههروج يف شهههٌٔؾ اهلل ثالثهههٜ أيهههٚم أربًهههغ 

يههقم.. إػ نخههره، اتههرك أهِههؽ، اتههرك صههٌِؽ وٓ تًههٖل ظههـ أي رء، ومههـ افههذي 

ٚجهههٜ إػ اجلهههق افههههٚفح، يُّهههـ افٔهههقم جهههرج؟ ههههق افهههذي إٔهههٝ كُهههل ظْهههف إٔهههف بح

بُِّههٜ شههًّٓٚ مههـ أحههد إخقإْههٚ هههٗٓء افتٌٌِٔٔههغ واهلل ؾههتح فههف ؿٌِههف فسيههامن ونمههـ 

ًٚ يٖخذوه ويًحٌقه مًٓؿ إػ أيـ؟ إػ افٌداوة فَِريٜ ربام فِْٓد  وبدأ يهع، رأش

افًهههْد.. إػ نخهههره، ههههذا مهههٚ يههههِح، مهههش ههههذا مقوهههقظْٚ افهههع إٔهههٝ كُهههل ؾٔهههف، 

هذا اخلروج هٚ افع إٔٝ تًرؾف جٔدًا ومٚ فؽ بحٚجٜ إػ ذح إيٚه، أمٚ مقوقظْٚ 

إبهههٚد جهههق صهههٚفح فْهههٚس تهههٚبقا وإٔهههٚبقا إػ اهلل ظهههز وجهههؾ؟ ؾٓهههذا ٕحهههـ افهههذي ٕريهههده 

فِْٚس ـؾ افْهٚس، ؾٌهٚرك اهلل ؾٔهؽ، افهَْط افتهل أثر هٚ مهٚ ههل مقوهقع بحهٞ أوًٓ، 

يؿ ادَههْـ بٖصههٔٚء وٓ هههل مقوههقع خههالي، مقوههقع اخلههالي هههذا اخلههروج ادههْ

ًٚ: دههههٚذا ٓ يٍتتحههههقن دروشههههٓؿ وـِّههههتٓؿ بخىٌههههٜ  فههههٔس مههههـ افًههههْٜ، إٔههههٚ ذـههههرت نٍٕهههه

احلٚجههٜ؟ دههٚذا ؿههؾ يل؟ إمههٚ أن يًِّههقا افًههْٜ ومههع ذفههؽ يًٚـًههق ٚ، أو ٓ يًِّههقن 
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 افًْٜ وفذفؽ هؿ ٓ يًِّقن هبٚ أحالهٚ مره، صق بدٕٚ َٕقل.

قٕهٚ يف ـتهٌُؿ ومهراجًُؿ افتهل إٔهتؿ جهزاـؿ اهلل خهر دائهاًم ـهام ظقدمت مداخِٜ:

 ون يف خىٌٜ احلٚجٜ.ؤتُتٌق ٚ، تٌد

 ضٔٛ. افنٔخ:

وفُـ إذا ٕيرٕٚ إػ ـتٛ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ أو افًالمٜ ابـ افَٔؿ  مداخِٜ:

جتدهؿ ٓ يذـروا هذه خىٌٜ احلٚجٜ  ،اجلقزيٜ أو إػ نخره مـ افًِامء أو افْقوي

ًٚ، مههههع أ ههههٚ.. ٕحههههـ ٕٖخههههذ بًٍههههؾ رشهههه وٓ ٕٖخههههذ ؾًِٓههههؿ، فُههههْٓؿ ٓ  ¢قل اهلل  ٚئٔهههه

ًٚ، َل يذـروا يًْل خىٌٜ احلٚجٜ يف مَدمٜ ـتٌٓؿ.  يذـرو ٚ  ٚئٔ

إٔههٝ أن ٕههٚؿض ومَْههقض، إٔههٝ ٕههٚؿض ومَْقض،)إَىههٚع( مههٚ أؾٓههؿ  افنههٔخ:

مههـ ـالمههؽ مههع إٔههف يف رد ظِٔههؽ ـٌههر جههدًا، إذا ـْههٝ إٔههٝ مهههٔٛ وٓ أؿههقل إٔههٝ 

أن ابههههـ تّٔٔههههٜ و ابههههـ افَههههٔؿ اجلقزيههههٜ مههههٚ صههههٚدقر ٕٕههههؽ صههههٚدق، إذا ـْههههٝ مهههههٔٛ 

يذـروا هذه اخلىٌٜ، فُـ افرشقل ذـرهٚ وإٔٝ تَقل: مهع رشهقل اهلل، صهق افٍٚئهدة 

 مـ ؿقفؽ إٔف ابـ تّٜٔٔ ٓ يًٍؾ؟ مـ صٚن تالؿل ظذر جلامظتؽ؟

 ... مداخِٜ:

 اشّح يل.. اشّح يل، إذًا: مـ صٚن أيش، دٚذا تذـر؟ افنٔخ:

 يًْل بس مرد افًِؿ فٔس إٓ. ٓ، دجرد فًِِؿ مداخِٜ:

يههٖخل إٔههٚ أظِههؿ هههذا وراح أرد ظِٔههؽ أن، ابههـ تّٔٔههٜ ٕحههـ أخههذٕٚ هههذه  افنههٔخ:

افًْٜ، ابـ تّٜٔٔ هق افذي أحٔٚ ههذه افًهْٜ، فُهـ فهٔس ههذا بهٕٚمر افقاجهٛ يف ـهؾ 

ـتههٚب يف ـههؾ ـتههٚب، إٔههٚ واحلّههد هلل فًِّههل بجٓههؾ ادًههِّغ افٔههقم هبههذه افًههْٜ إٔههٚ 

ومْههف إٔههٚ اشههتٍدت هههذه افًههْٜ، مههـ بًههض ـتٌههف،  ،أـثههر مههـ ابههـ تّٔٔههٜأواطههٛ ظِٔٓههٚ 
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فُـ احلديٞ صحٔح يف مًهِؿ مهذـقر هبهذا، ؾٖٕهٝ أن دهٚ تَهقل: إيهف جهزاك اهلل 

خر إٔٝ هٚ افًْٜ تًّؾ هبٚ.. فُـ ابـ تّٜٔٔ ـٚن يًّهؾ.. أيهش وراء ههذا افُهالم؟ 

وتىًهـ ؾٔهف إٔهف اهٚفػ  فق أدء افيـ: يًْل إٔٝ تريد أن تٌّز مـ ؿْٚة ابهـ تّٔٔهٜ

 فًِْٜ مٚ تريد هذا صح، إذًا: مٚذا تريد؟ فًِِؿ! أيش افٍٚئدة ...

 ظذر  ٗٓء مثؾ ظذر.. مداخِٜ:

... هذا هق، طٓر مٚ وراء إـّٜ، طٓر مٚ وراء إـّٜ، إٔٚ أظهذر ههٗٓء  افنٔخ:

 ًٚ ًٚ  -أظهط بٚفهؽ-مٚ أظذر هٗٓء، فٔش؟ أن إٔٝ تَدم إيل حجٜ ظِهٔٓؿ نشهٍ ، نشهٍ

دٚذا؟ مـ ؾوؾ اهلل ظهز وجهؾ ظهع إٔهف ههٚ اخلىٌهٜ ههذه مهٚ ـْهٚ ًٕهًّٓٚ مهـ خىٔهٛ 

يف افدٕٔٚ، دٕٔٚ اإلشالم ـِٓٚ، ٓ يف افنهٚم وٓ يف احلجهٚز وٓ يف افًهًقديٜ.. إػ 

نخره، فُـ ربْٚ أ ّْٚ أحْٔٔٚ هذه افًهْٜ وأفٍْهٚ رشهٚفٜ بًْهقان: خىٌهٜ احلٚجهٜ افتهل 

ًٚ يًِّٓٚ أصحٚبف ¢ـٚن رشقل اهلل  ، إتؼت هذه اخلىٌهٜ وجتهدهٚ تًهًّٓٚ أحٕٔٚه

مههـ بًههض اخلىٌههٚء افههذيـ فًٔههقا مًْههٚ ظههذ اخلههط، دههٚذا؟ ٕٕههف منههٔٓؿ مًْههٚ ظههذ 

اخلهههط بهههدهٚ جٓهههٚد بهههدهٚ مٚهبهههٜ ادٌتدظهههٜ وافىهههرق وادتًههههٌغ فِّهههذاهٛ وإػ 

نخره، فُـ هذه خىٌٜ ودظٚء وإػ نخهره، مهٚ ؾٔٓهٚ ادجٚهبهٜ افتهل كتهٚج إػ رء 

ٓههٚد وإػ نخههره، ؾًْههًّٓٚ مههـ أؾههراد مههـ  ٚظههٚت أخههرى فًٔههقا مًْههٚ ظههذ مههـ اجل

اخلهههط، دهههٚذا؟ فًهههٓقفتٓٚ، ومهههٚ بهههٚل  ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ افهههع بٍٔتتحهههقا ـِام هههؿ مٓهههام 

 ،ًٚ ـٕٚههٝ ؿهههرة، مٓههام ـٕٚههٝ بٚجههٜ، تًرؾههقن ـِّههٜ بٚجههٜ؟ هههذه فٍيههٜ شههقريٜ ضًٌهه

 ؟بٚجٜ: يًْل: )دهٚن َجَرد( صق بتَقفقا إٔتؿ مٚ ين ظٚري

 ـٚحلٜ. مداخِٜ:

 ـٚحلٜ أحًْتؿ. افنٔخ:

 ... مداخِٜ:
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إيف، ؾُِّٜ ئَِٓٚ هذا افرجؾ متحّس ظٚمل يُن يف أيٜ، يُن يف  افنٔخ:

احلههديٞ ٓ يًههري يَههرأ يَههقل: افُِٔنههٜ هههذه: ٓ حٔههٚة وٓ ٕجههٚح وٓ ؾههالح فْههٚ إٓ 

صهالة  بُذا وـذا، وبًهديـ شهَِٔل ـِّهٜ حيهة ؾهالن.. إػ نخهره، ؾْرجهق إٔهف بًهد

افًهههْٜ جتًِهههقن تًهههًّقن، ضٔهههٛ يهههٚ أخهههل ؿهههؾ: إن احلّهههد هلل ٕحّهههده وًٕهههتًْٔف.. 

شتُقن ذـرت اهلل وذـرت خىٌهٜ رشهقل اهلل إػ نخهره، دهٚذا  ٚظهٜ افتٌِٔهغ افهع 

دائاًم يدٕدٕقا حقل افًْٜ، مٚ قٔقا هذه افًهْٜ، واجلامظهٚت إخهرى افهع مهٚ ههل 

ٚذا؟ ٕٕههف هههذه هههل افىريَههٜ، افرجههؾ مًْههٚ ظههذ اخلههط ظههذ افًههْٜ حههٚؾيقا ظِٔٓههٚ دهه

افهههقيف ظْههدمٚ يَِههـ أتٌٚظههف أوراد وأذـههٚر، شههتَِك أـثههر هههذه إذـههٚر ٓ صههِٜ  ههٚ 

بٚفًْٜ هل ادتًُّغ ؾٔٓٚ ـٖ ٚ مـ وحهل افًهامء، دهٚذا؟ افنهٔخ هُهذا، افىريهؼ 

هُههذا، مههثِام يَقفههقن افٔههقم: افَههٕٚقن هُههذا، يههٚ أخههل هههذا افَههٕٚقن اههٚفػ فِؼههع، 

فْيههٚم، ؾٚدنههُِٜ إٔههف أيههْام أتٔههٝ  ههٚ جتههدهٚ بٚجههٜ، جتههدهٚ جههرداء ـٚحِههٜ هُههذا ا

ـام ؿٔؾ، إٔٚ أذـر مرة وهذه ؾٔٓٚ ُٕتٜ وؾٔٓٚ ظزة، وإٔٚ صٚب يُّـ حلٔتل مهزؽزة 

ًٚ، دخِٝ ادًجد يف ظْهدٕٚ يف دمنهؼ يف ادًهٚجد تقوهع خنهٌٚت مهـ  ـْٝ صٚب

افًْهؾ بهال مٗاخهذة صٚن ووهع افًْهٚل، مثهؾ صهْدوق صهٌر يًْهل، إٔهٚ ؾهٝ ووهًٝ 

ههههذه افٌَِهههٜ وههههذه افههههْدوق ههههذا حمىهههقط هُهههذا ووهههًتف هُهههذا، يًْهههل بهههقزه إػ 

افٌَِٜ مثالً وافًُٛ إػ مٚ يَٚبؾ ادهِغ، واحد صٔخ درويش جٚفس ؿٚل يل: يٚ 

ؾههالن حههط افًْههؾ هُههذا، بههدل مههٚ كىههف هُههذا حىههف هُههذا، يًْههل: حىٔتههف بههٚفىقل 

ا شهههٔدي ؾهههالن ـهههٚن يًّهههؾ، اهلل أـهههز! حىهههف بهههٚفًرض، ؿِهههٝ فهههف: دهههٚذا؟ ؿهههٚل: هُهههذ

شههٔدي ؾههالن ـههٚن يًّههؾ هُههذا، فُههـ شههٔدي حمّههد مههٚ بِٔتٍتههقا ـٔههػ ـههٚن يًّههؾ، 

فذفؽ بٚفتٚيل أوراد افنٚذيل ؽر أوراد افَٚدري أوراد افتٔجٚين .. إػ نخره، دٚذا 

ٓ قٍيههقن ظههذ أوراد افرشههقل ظِٔههف افًههالم ظههذ إؿههؾ ـّحههٚؾيتٓؿ ظههذ أوراد 

 صٔقخٓؿ؟
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تٌِٔغ مٚ أظري إٔٝ تًري هذا أو ٓ، مـ رئًٔهٓٚ مهـ صهٔخٓٚ افٔهقم يف افًكه اف

 احلٚض، أفٔس واحد ظَٚل هْٚك يف ا ْد أو يف افٌٚـًتٚن؟

 حمّد ... مداخِٜ:

 ضٔٛ، هذا يٌٚيع أتٌٚظف ظذ أربًٜ ضرق صقؾٜٔ، هذا شْل هُذا؟! افنٔخ:

 مٚ هل؟ مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 مٚ هل أربع ضرق؟ مداخِٜ:

ضههرق افَْنههٌْديٜ ومههٚ أدري أيههش.. افنٚشههتٜٔ مههٚ أدري مههٚ هههل إشههامء  فنههٔخ:ا

 واهلل مٚ أحٍيٓٚ..

 .... افنٚذفٜٔ.. مداخِٜ:

 وفٔس مـ افيوري إٔف.. افنٔخ:

 ... افٌجًتٜٔ. مداخِٜ:

 بجًتٜٔ، إيف، إير افٍِيٜ أظجّٜٔ.. افنٔخ:

 ... ذفؽ. مداخِٜ:

افىهرق؟ فهٔس مٓهؿ، ادٓهؿ إٔهف فًٔهٝ ادٓؿ بٚرك اهلل ؾٔؽ، مٚ ههل ههذه  افنٔخ:

مههـ ضريهههؼ حمّهههد ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم، دههٚذا ههههذا افرجهههؾ افًهههَٚل افٍٚوهههؾ افهههع 

يَِههـ افْههٚس ههههذه افىههرق ـِٓههٚ، دهههٚذا ٓ يْهههح إخقإههف أ هههؿ يقاطٌههقا ظههذ خىٌهههٜ 

احلٚجٜ، ترى هذا رجؾ ظهَٚل ؾٚوهؾ ٓ يًهري خىٌهٜ احلٚجهٜ؟ إٔهٚ ٓ أتههقر إٔهف مهٚ 

ٜ، إذًا: دٚذا ٓ يْؼوهٚ بغ أصحٚبف، ودهٚذا ههؿ ٓ يتًٌهقن إذا يًري خىٌٜ احلٚج
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ـههٚن أمههرهؿ؟ إٔههٚ أظتَههد هههق مههٚ أمههرهؿ، هههق مههٚ ظِّٓههؿ هههذه اخلىٌههٜ خىٌههٜ احلٚجههٜ، 

وفههذفؽ تَِههٚهؿ حمههٚؾيغ فٔتّٔههزوا ظههذ افههدظقات إخههرى هبههذه آؾتتٚحٔههٜ افتههل 

ٚبًٜ رشقل اهلل، ثؿ ههؿ ٓ ٕحُل ظْٓٚ، إٔف ؾٔٓٚ مثالً تذـر بٖن افٍالح وافْجٚح بّت

 ، ؾًذ ـؾ حٚل ٕحـ..¢يتٚبًقن رشقل اهلل 

يههٚ صههٔخ فههق شههّحٝ.. ظٍههقًا يههٚ إخقإههٚ، يف ظْههدي بّْٚشههٌٜ اخلههروج يههٚ  مداخِههٜ:

صهههٔخْٚ، ظْهههدٕٚ جهههٚر يف افًهههقق يًّهههؾ تهههٚجر، ههههداه اهلل ظهههز وجهههؾ فِههههالة وفسبٔهههٜ 

ًٚ تههردد ظِْٔههٚ هُههذا رء بًههٔط، وبًههدهٚ ؿههٚل: إٔههٚ أريههد أن  افِحٔههٜ، وبًههد مههدة ضًٌهه

ًٚ، ؿٌؾ اخلروج ظٍقًا صٔخْٚ ـٕٚقا ينُقن أهِف أمف وأبقه وأخقاتفر ٕٕهف  أخرج ضًٌ

شٚــ يف صَٜ مـ صَؼ ؾٔٓٚ ظامرة يًْل ـؾ إخقإف شٚـْغ ؾٔٓٚ، ـٚن بل يَهقل 

يل: يههٚ أبههٚ فههٔذ، مههٚذا شههٖؾًؾ مههع أوٓدير ٕ ههؿ دائههاًم جدتههف تههٖثر ظِههٔٓؿ كيهه، 

ل ـذا تًٚل ـذا، ؿِٝ: ٓزم تْتٌف ظذ أوٓدك وٓزم ـذا ودائاًم تٍِزيقن ظْدٕٚ تًٚ

أذـره، ويهىحٛ دائاًم أوٓده مًف إػ ادًجد، مًجد ظّر افذي ههق ظْهدٕٚ يف 

 افزرؿٚء.

 أي ًٕؿ. افنٔخ:

وؾجٖة افتػ ظِٔف أحد افنٌٚب مهـ رجهٚل افتٌِٔهغ وؿهٚل فهف: أن اخهرج،  مداخِٜ:

ْههٚ أوٓده يف ادًههجد يهههِقن أبههدًا، واهلل هههذا وؾًههالً يًْههل خههرج مًههف، مههٚ ظههدٕٚ رأي

افُهههالم إٔهههف صهههحٔح افهههع إٔهههٚ أؿقفهههف، وأ هههؾ بٔتهههف بًهههدمٚ ـهههٚن.. ورجًهههٝ بْتهههف إػ 

افتٍِزيقن مع جد ٚر ٕٕهف أيهش ـِٓهؿ بًهامرة واحهدة أي ًٕهؿ، ؾٓهق ٓ يهزال صهٔخْٚ 

ًٚ جرج أربًٜ صٓقر ومٚ قٔد ظذ بٔتف ويرجع ظهذ بٔتهف، وبٔتهف أن به دل مهٚ أحٕٔٚ

 يهِحف ويْتٌف ظِٔف، أن بٔتف يرجع إػ اخلِػ.

أن ٕههامذج يههٚ أخ ـثههرة وـثههرة جههدًا، ٕحههـ مْههذ بوههع صههٓقر ذهٌْههٚ إػ  افنههٔخ:
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أيهـ أبهق ظٌهد  ،مىٚر ظامن ٓشتٌَٚل أحد افؤقي ٓ أظهري مهـ ـهٚن.. أبهق ظٌهد اهلل

 اهلل ؟

 ... أي ًٕؿ.مداخِٜ:

 وافؤػ هٚ هق. مداخِٜ:

 ؟ـْٝ مًل افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

 هٚه؟ افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

ادٓههؿ رأيْههٚ صههٚب مِتحههل ٓ أظههري إٔههٝ حُٔههٝ مًههف حتههك ظرؾْههٚ إٔههف  افنههٔخ:

 يريد أن يْزل مًْٚ إػ ظامن مـ مىٚر ظامن.

 أي ًٕؿ. مداخِٜ:

ؿِٝ فف: إٔٚ مًهل ههٚهل شهٔٚر ، ؿِهٝ فهف: تٍوهؾ، رـهٛ مًْهٚ، ضًٌٔهل  افنٔخ:

ذهٌٝ.. إػ نخره، وإذا بف قُل فْٚ إٔف حي مٚصغ يف افىريؼ: أيـ ـْٝ.. أيـ 

مهٗمتر  ٚظهٜ افتٌِٔههغ افهذي ظَههد مهٚ أدري يف ـراتقهه يف ؽهره ًٕههٔٝ، ادٓهؿ ـههؿ 

 ؿدر اددة يٚ أبٚ ظٌد اهلل افع ؿوٚهٚ، تذـر؟

 ٓ واهلل. مداخِٜ:

ادٓؿ ظٚش مدة ضقيِٜ ؾٔٓٚ، ؿِٝ فهف: مهٚ ههل افُِهامت وادحهٚضات  افنٔخ:

ٚش مدة ضقيِٜ هْٚك ثالثغ يقم أؿؾ أـثر ًٕٔٝ، واهلل وهق مهـ افتل شًّتّقهٚ، ظ

اجلامظهههٜ افهههذي قيههه مًٓهههؿ دائهههاًم يَهههقل: واهلل مهههٚ شهههًّْٚ رء جديهههد، إٓ ؿوهههٜٔ 

افهدق وإمٕٜٚ و.. و.. مـ هذه افُِامت ادًروؾٜ دائاًم، ؾٖٕهٚ رأيهٝ مهـ واجٌهل 
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ط مهٚ مًْهك ٓ إفهف إٓ شٖفتف: هؾ تًري يٚ أخل مٚ مًْك ٓ إفف إٓ اهلل؟ مٚ ظهري ذ

اهلل، ضٔٛ مٚذا ؾًِٝ إٔٝ ترـٝ ظامن وذهٌٝ هْٚك وبَٔهٝ ادهدة افىقيِهٜ ـِٓهٚ، 

وبًد ذفؽ إٔٝ تَقل: مٚ شًّْٚ رء جديد، ضٔٛ مٚ هل هذه افرحِٜ ومٚ هق هذا 

افًههٍر، مههٚ هههل افَّٔههٜ افًِّٔههٜ افتههل إٔههٝ صههددت افرحههؾ إفٔٓههٚ، ثههؿ ترجههع تَههقل: مههٚ 

أؿههقل: وبوههدهٚ تتٌههغ إصههٔٚء، إٔههٝ أن تالحههظ هْههٚ أن شههًّْٚ رء جديههد، ؾٖٕههٚ 

واحد يًىس تَِك اجلامظٜ ـِٓؿ يَقفهقن فهف: يرمحهؽ اهلل، ههؾ ههذا تالحيهف ظْهد 

  ٚظٜ افتٌِٔغ؟ ؿؾ يل: ٓ، إن ـٚن واحد.. واحد اثْغ ممُـ..

 افذيـ بِٓقن هذه افًْٜ يىٌَق ٚ ؾقراً  مداخِٜ:

ؾًهههالًر ٕٕهههف افهههذي يًهههري يًهههري،  ههههذا جهههقاب وفهههق مٗاخهههذة شهههٔٚد، افنهههٔخ:

وافذي مٚ يًري مٚ يًري هذه مٍٓقمهٜ، فُهـ إٔهٚ أؿهقل: ـجامظهٜ ـجامظهٜ، يُّهـ 

هههههذا يُههههقن افرجههههؾ ظههههٚمل وذاك.. وذاك إػ نخههههره، فُههههـ ظْههههدمٚ يًههههًّقا تقجٔههههف 

وتًِٔؿ أن افرشقل ؿٚل، ؾحؼ ظهذ ـهؾ مهـ شهًّف أن ينهّتف، صهٚروا ـِْهٚ يًرؾهقا، 

ًٚ، ؾٓهههؾ افههههحٌٜ ههههذه واخلهههروج إ ػ نخهههره ههههذا احلََٔهههٜ فهههق ـهههٚن يف شهههٌٔؾ اهلل حَههه

ًٚ؟ دهٚذا؟ ٕن صهحٚبٜ افرشهقل ـهام ؿهٚل  ًٚ أو صٚر ظٚده فهٚروا  ٚظٜ افتٌِٔغ ظٚمٔ

ًٓ ﴿يف افَرنن:  ق ٔ هَغ َرشُه َٞ يِف إُم  ًَه ِذي َب ، ـهٕٚقا أمٔهغ مهع ذفهؽ [3]الجمعرة ﴾ُهَق اف ه

ٌِٔهغ ٓ يقجهد ظْهدهؿ ههذا إؾهؼ ـٕٚقا هؿ ادثٍَغ، وهؿ افًِامء، فُهـ  ٚظهٜ افت

 افًِّل افقاشع مـ ـٌٚرهؿ ؾوالً ظـ أن يَِْقا ذفؽ افًِؿ إػ صٌٚرهؿ.

اخلالصههٜ:  ٚظههٜ افتٌِٔههغ احلََٔههٜ إٔههٚ ؿِههٝ وهههق ٓ أزال أؿههقل، وإٔههٚ مههٚ أحَههد 

ظهههههذ مًهههههِؿ ؾوهههههالً ظهههههـ أن أحَهههههد ظهههههذ  ٚظهههههٜ، فُهههههـ ههههههذا ٓ يًّْْهههههل مهههههـ أن 

،  ٚظههٜ افتٌِٔههغ صههقؾٜٔ ظكههيٜ، شفْهههٔحٜافههديـ ا»أصههٚرحٓؿ بههٚحلؼ، مههـ بههٚب: 

صقؾٜٔ ظكيٜ، دٚذا؟ فًِؽ إٔٝ تًِؿ إٔف مـ مهْٓجٓؿ أ هؿ ٓ يٌحثهقن ههذه شهْٜ 

وههههذه بدظهههٜ صهههح أو ٓ؟ ٓ يٌحثهههقن، أ هههؿ يَقفهههقا فِْهههٚس ٕتٌهههٚظٓؿ أن ههههذه شهههْٜ 
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حههٚؾيقا ظِٔٓههٚ، وهههذه بدظههٜ إيههٚـؿ وإيٚهههٚ، ٓ، مههٚ يثههرون هههذهر ٕٕههف.. أو تَههقل: أن 

ادًههههٖفٜ يف ادههههذهٛ افٍههههالين مقاؾههههؼ فًِههههْٜ، أمههههٚ ادًههههٖفٜ افٍالٕٔههههٜ اٚفٍههههٜ هههههذه 

 فًِْٜ، مٚ يثرون هذه افَوٚيٚر ٕ ؿ يَقفقن: هذا يٍرق، ؿؾ يل: صح أو ٓ؟

 صح ًٕؿ. مداخِٜ:

 إٔٝ ظٚري. افنٔخ:

ًٚ.. مداخِٜ:  بام ذـرتؿ شٚبَ

 مٚ أجٌتْل.. افنٔخ:

 فٔس ظْدهؿ افًِؿ افُٚيف.. مداخِٜ:

 اشّح يل.. اشّح يل يف.. افنٔخ:

 ؾًدم افًِؿ ظْدهؿ ٓ بٚبقا أن ًٕؿ.. مداخِٜ:

 اشّح يل بٚرك اهلل ؾٔؽ، ؿؾ يل: صح، ؿؾ يل: فٔس صحٔح. افنٔخ:

 صح. مداخِٜ:

خههههر افُههههالم مههههٚ ؿههههؾ ودل، أن بُالمههههؽ هههههذا جتًِْههههل أؾّٓههههؽ إٔههههؽ  افنههههٔخ:

 تٌٌِٔل وفق مٚ ـْٝ تٌٌِٔل..

ري مههـ ؿٌههؾ ذفههؽ، مههـ أول مههٚ تُِّههٝ مًههؽ، إٔههٚ أؾٓههؿ إٔههؽ إٔههٝ تًهه مداخِههٜ:

 وفُـ إٔٚ ٓ أتًهٛ إػ  ٚظٜ افتٌِٔغ أو فٌرهؿ..

 يٚ أخل بٚرك اهلل ؾٔؽ. افنٔخ:

 ... ًٕؿ. مداخِٜ:

 إٔٚ ٓ أتُِؿ ظـ صخهؽ. افنٔخ:
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 ًٕؿ. مداخِٜ:

إٔٚ أحُل ظـ دظقة اجلامظٜ، ٓ تَهقل إٔهٝ، إٔهٚ أظهري إٔهؽ فهق ـْهٝ..  افنٔخ:

َوٓ ُيٌَْ ُئههَؽ ِمثْههُؾ ﴿مههٚ حيههت هههذا ادجِههس، إٔههٚ أظههري هههذا: فههق ـْههٝ مثههؾ ؽههرك 

ن هذه اجلامظٜ مـ إحراؾٓؿ ظـ افًْٜ أ ؿ إ، فُـ إٔٚ أؿقل فؽ: [34]فاط: ﴾َخٌِرٍ 

ٓ يَقفقن: هذا شْٜ وهذا بدظهٜ، ههذه شهْٜ ؾًِهُٔؿ هبهٚ، وههذه بدظهٜ ؾ٘يهٚـؿ وإيٚههٚ 

رؾههع يههديؽ ظْهههد افرـههقع وافرؾهههع ن افًهههْٜ يف افهههالة إٔهههؽ تإٓ، وٓ يَقفههقن مههثالً: 

مْفر ٕٕف ؿد يُقن ظْدهؿ أحْهٚي، وخٚصهٜ أن صهٔخٓؿ يُّهـ يُهقن حٍْهل هْهٚك 

ؾًُِٔؿ بًْتل وشْٜ اخلٍِٚء افراصديـ ادٓديغ »ؾٔخٚفٍٓؿ، ٓ يٌحثقن مقوقع: 

 ، ـؾ هذا ٓ يٌحثقٕف أبدًا.شمـ بًدي

 بٚرك اهلل ؾٔؽ، جزاك اهلل خر. مداخِٜ:

 فتقحٔد؟هؾ يٌحثقن ا افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

ههههؾ يٌحثهههقن ـهههام ؿِْهههٚ فُهههؿ: ٓ ًٌٕهههد إٓ اهلل، وٓ ًٌٕهههد اهلل إٓ بهههام ذع  افنهههٔخ:

 اهلل؟ أبدًا فـ تًًّقا هذا افُالم.

 ( 00:  31:  37/ 715) اهلدى والنور/ 

 (   01:  01:  10/ 715) اهلدى والنور/



 مجاعة التبليغ ----------------------------------------------------- األلباني يف املنهخجامع تراث العالمة 

30 

 

 السدود على اإلخواٌ املطلنني والتبليغ

افُهههههالم يف اجلامظهههههٚت اإلشهههههالمٜٔ ادًهههههٚسة، ـهههههٚفتٌِٔغ يهههههٚ صهههههٔخ!  مداخِهههههٜ:

 واإلخقان ادًِّغ ..

 ... ـالمْٚ ... افنٔخ:

 مههْٟٓ خىههٖ ادههْٟٓ ظْههدهؿ، هههؾ غ  َبهه ٓ، يًْههل: هههؾ إٔههٚ مههثالً إذا أريههد أُ  مداخِههٜ:

ل مههثالً أؿههقل: ؾههالن ظْههده ـههذا وـههذا، أو مههـ بههٚب ادهههِحٜ تههرك ّ  َشهه بههقز يل أن أُ 

 هذا؟

فِهرهط افهذيـ جهٚؤوا  ¢ػ، إصؾ يف ذفهؽ ـهام جهٚء ظهـ افٌْهل جتِ افنٔخ:

ؾِؿ بدوه ؾًٖفقا ًٕٚءه شهٖفقه ظهـ ظٌٚدتهف ظِٔهف افههالة وافًهالم..  ¢إػ افٌْل 

ظههـ ؿٔٚمههف بٚفِٔههؾ وصههٔٚمف يف افْٓههٚر وؿربٕٚههف مههـ افًْههٚء، ؾههٖخز ؿ بههام يًِّههـ مههـ 

م ويٍىهر ويتهزوج ذفؽ وـٚن خالصٜ ذفؽ إٔف ظِٔف افًالم يَقم افِٔؾ ويْهٚم ويههق

ه دههههٚ جههههٚء ؾًْههههٚؤ ¢افًْههههٚء، ؾٚفَهههههٜ ضقيِههههٜ ومًروؾههههٜ فًِٓههههٚ، ادٓههههؿ: أن افٌْههههل 

أخزٕههف بههام ؿههٚل افههرهط، أحههدهؿ ؿههٚل: إٔههٚ أصههقم افههدهر وٓ أؾىههر، افثههٚين ؿههٚل: إٔههٚ 

أؿهههقم افِٔهههؾ وٓ إٔهههٚم، وافثٚفهههٞ ؿهههٚل: إٔهههٚ ٓ أتهههزوج افًْهههٚء، ؾخىهههٛ افرشهههقل ظِٔهههف 

ؿٚل: مٚ بٚل أؿقام، َل يَهؾ: مهٚ  شيَقفقن ـذا وـذا وـذا مٚ بٚل أؿقام»افًالم وؿٚل: 

بٚل ؾالن وؾالن، وهذا مـ أدبف ظِٔف افًالم إٔف يقري وٓ يكحر ٕن ٓ ؾٚئدة مـ 

ؾوح افْٚس بَدر مٚ افٍٚئدة بٌٔٚن خىٖ افْٚس فُل يْتٌف ادخىع وأٓ يَع ؾٔف ؽر 

وـهذا، أمهٚ إين أخنهٚـؿ هلل مٚ بٚل أؿقام يَقفهقن ـهذا »ادخىع، ؾَٚل ظِٔف افًالم: 
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مٚ إين أصقم وأؾىر، وأؿقم افِٔؾ وإٔٚم، وأتزوج افًْٚء، ؾّـ رؽهٛ أوأتَٚـؿ هلل.. 

 .شظـ شْتل ؾِٔس مْل

ـام شًّٝ ـٚن مـ أدبف أن يَقل: مهٚ بهٚل أؿهقام يَقفهقن ـهذا وـهذا،  ¢ؾٚفٌْل  

ؾههههه٘ذا ـٕٚهههههٝ ادههههههِحٜ تتحَهههههؼ دون تًهههههّٜٔ صهههههخص أو أصهههههخٚص أو  ٚظهههههٜ أو 

ؾٍُٔههل وإن ـٕٚههٝ ٓ تٍٓههؿ وٓ تتحَههؼ ادهههِحٜ ؾههال مههٕٚع مههـ أن يَههٚل:  ٚظههٚت 

إن اجلامظٜ افٍالٕٜٔ تَقل ـذا وتًٍؾ ـذا مع حُؿ ذع اهلل ظز وجؾ يف ذفؽ ؾام 

ًٚ، واوح؟  يف مٕٚع حْٔذاك بٚفؼط ادذـقر نٍٕ

 (17b/00:07:08)رحلة النور 
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 اعة التبليغحله اخلسوج مع مج

إذا ـْههٝ إٔههٚ مَههٌالً ظههذ افههديـ وفههٔس فههدي ظِههؿ ودظههقين  ٚظههٜ بههٖن  مداخِههٜ:

أخههرج مًٓههؿ إػ افههدظقة ؾحههذرين بًههض اإلخههقة افههذيـ ئَّههقن يف ادًههٚجد أن 

هٗٓء اجلامظٜ اشّٓؿ  ٚظٜ افتٌِٔغ وٓ قؼ يل اخلهروج مًٓهؿر ٕ هؿ ظْهدهؿ 

 مًتَدات ؾٚشدة ؾام أؾًؾ؟

 ؿ، مٚ ادنُِٜ اضِٛ افًِؿ.اضِٛ افًِ افنٔخ:

 يًْل: هؾ بقز يل اخلروج أن؟ مداخِٜ:

خههههروجٓؿ فههههٔس مههههـ افًههههْٜ، جِقشههههٓؿ يف ادًههههٚجد يىٌِههههقن افًِههههؿ  افنههههٔخ:

ويتدارشهههههقن ـتهههههٚب اهلل ـهههههام جهههههٚء يف احلهههههديٞ افههههههحٔح ههههههذا ههههههق افؼهههههع، أمهههههٚ 

خروجٓؿ هُذا  ٚظٚت وأـثرهؿ ٓ يًِّقن مـ اإلشهالم إٓ افقهء افَِٔهؾ ههذا 

ٚ خهههٚفٍقا ادًهههِّغ مهههـ ظٓهههد افرشهههقل إػ ههههذا افًٓهههد، ؿٌهههؾ ههههذا افهههزمـ بْحهههق ممههه

ثالثههههغ شههههْٜ أو أربًههههغ شههههْٜ َل يُههههـ هْههههٚك  ٚظههههٜ جرجههههقن هُههههذا بٚفًؼههههات 

وبٚدئٚت وٓ يقجد ؾهٔٓؿ ربهام وٓ ظهَٚل واحهد، وأههؾ افًِهؿ مْتؼهون يف إردن 

ّقا، ـهذفؽ ٕحهـ ويف شقريٚ وٕحـ ْٕهحٓؿ بٖن بًِقا مٚفس افًِؿ وأن يتًِ

ْٕههحؽ.. ٕحهـ َٕهقل فهؽ: احيه حَِهٚت افًِهؿ ومهٚفس افًِهؿ وتًِهؿ أمهٚ هههذا 

 اخلروج ؾِٔس فف أصؾ يف افًْٜ.

 : .. (  43:  17/   81) اهلدى والنور /  
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يههٚ صههٔخ! ذـههرت بٚفًْههٌٜ فِتٌِٔههغ، ضٔههٛ! إذا ـههٚن ... هههؾ بههقز فههف أن  مداخِههٜ:

ا مًٓهؿ ٕن يَهٚمقا يف ههذا ادقوهقع  ٚظهٜ يْهح افنهٌٚب ادٌتهدئغ أٓ جرجهق

افتٌِٔههغ ويَقفههقا: إٔههتؿ جتًِههقا ... وافْههٚس متههقت ظههذ افٍُههر ؾههٔام مٙهه وظههَٚل 

نٓي ماليههغ يههدخِقا اإلشههالم وـههؿ مههـ ـههٚؾر وـههؿ مههـ صههٚرب مخههر شههُر مخههر 

أشهههِؿ واهتهههدى ظهههذ أيهههدهيؿ ؾٔهههداؾًقن هبهههذه افىريَهههٜ واإلًٕهههٚن افًهههٚضٍل يْهههدؾع 

شهههِقب افهههذي يتُِّهههقا بهههف، ؾٓهههؾ بهههقز فْهههٚ أن ْٕههههح افنهههٌٚب ويهههذهٛ مًٓهههؿ بٕٚ

 ادٌتدئغ أن ٓ جرجقا أم ٓر ٕ ؿ يًٚروقا مثؾ هذا ادقوقع.

ًٚ ْٕهههحٓؿ بههٖن جرجهقا وإن ـههٚن ؽههر  افنهٔخ: يههٚ صهٔخ اخلههروج إن ـههٚن مؼهوظ

ًٚ ْٕهههح  مؼههوع ْٕهههحٓؿ أٓ جرجههقا إتٓههك افٌحههٞ ... اخلههروج إن ـههٚن مؼههوظ

رجههقا وإن ـههٚن ؽههر مؼههوع ـههام ًٕتَههد ؾْْهههحٓؿ أٓ جرجههقا وأن افنههٌٚب أن ج

 بًِقا يف ادًٚجد يَرؤوا افَرنن ويدرشقن افًِؿ.

 : .. ( 53:  45/   81) اهلدى والنور /  
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افًههٚئؾ : يًْههل افقاحههد إذا إٔتًههٛ إػ أي مّقظههٜ زي مههثالً  ٚظههٜ افتٌِٔههغ أو 

فِنٌٚب أـثر إٔف احْٚ ُٕقن متجٓهغ فقهء أو أو او ؾزوقا مٚؾٔش مٚ ؾٔش مقجف 

مًغ  واحْٚ بْنقي فًٌض اجلامظٚت بُٔقٕقا متٓديـ وان ٕجتٓد زهيؿ بحٔٞ 

إٔههف يٌِههغ أو بَٔههقل فِْههٚس يف افَٓههٚوي او مههثالً أو يف إمههٚــ إيل بًَٔههدوا ؾٔٓههٚ يف 

 افىرؿٚت وـذا .

ِ ؿ يف اجلِّههٜ وفههٔس  هه ًَ بٚفتٍهههٔؾ إذا افنههٔخ : ًٕههؿ إٔههٚ ؿِههٝ يههٚ أخههل ـالمههؽ ُم

ـٕٚٝ اجلامظٜ افتل يريدهٚ هذا اإلًٕٚن افذي ؿد يتًُع يف افىرؿٚت ـهام أذت 

إفٔف إٔف خر فف مـ هذا افتًُع أن يْوؿ إػ تِؽ اجلامظٜ إذا ـٕٚٝ هذه اجلامظٜ 

أو ؽرههههٚ تهههدظقا إػ اإلشهههالم بٚدًرؾهههٜ بٚإلشهههالم وبٚفُتهههٚب وافًهههْٜ ؾٓهههذا واجهههٛ 

هٚدؿغ أمٚ إذا ـٕٚقا ٓ ظِؿ ظْهدهؿ ٓ يًرؾهقن افُتهٚب ٕن اهلل يَقل وـقٕقا مع اف

ٓ يًرؾقن افًْٜ ٓ ئّزون احلديٞ افهحٔح مـ افؤًػ ٓ يٍرؿقن بغ مهٚ ثٌهٝ 

 يف افًْٜ ومٚ جٚء يف ادذهٛ أو يف افىريؼ أو يف ٕحق ذفؽ ...

 ( 00:  41: 52/   268) اهلدى والنور /  



 ذكه اخلرود مع مجاعة التبليغ -------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

707 

 باب ميُ

ٔحتُؿ إػ  ٚظٜ افتٌِٔغ ـثرًا واحلّد هلل، اشتٍٚد ادًِّقن مـ ٕه افًٗال:

ؽهههر إٔهههف يٌهههدو أن أصهههقل ههههذه اجلامظهههٜ وشهههِقـٓٚ ٓ يًهههتىٔع أحهههد أن يٌهههره، ؾهههام 

ؿقفُؿ يف خروج بًض ضٌِٜ افًِؿ مـ افًٍِٔغ مع  ٚظٜ افتٌِٔغ ظذ ؽر ؿهد 

اخلههروج، وإٕههام فتهههحٔح إؾُههٚر، وتًِههٔؿ افتقحٔههد، وبههٞ افًههْـ بٔههْٓؿ، وخٚصههٜ 

 ؿد دًقا اشتجٚبٜ مْٓؿ دـ خرج مًٓؿ؟أ ؿ 

افههذي ًٕرؾههف ظههـ هههٗٓء اجلامظههٜ مههـ منههٚرـٜ بًههض إخقإْههٚ افًههٍِٔغ  افنههٔخ:

 ههؿ يف بًههض أشههٍٚرهؿ ورحال ههؿ أ ههؿ ٓ يٌَِههقن دظههق ؿ إػ افُتههٚب وافًههْٜ، 

.ًٚ  صٖ ؿ يف ذفؽ صٖن ـؾ إحزاب إخرى افتل أذت إفٔٓٚ نٍٕ

 دظقتُؿ تٍرق افْٚس!. ويَقفقن وبئس مٚ يَقفقن: إن 

وٕحههـ َٕههقل: صههدؿتؿ، إن دظقتْههٚ دظههقة حههؼ، ؾٓههل تٍههرق بههغ احلههؼ وافٌٚضههؾ، 

وهل تٍرق ؾًالً بغ ادحؼ وادٌىؾ، وفذفؽ ؾال ؽرابٜ أن يُقن مـ أشامء افٌْهل 

افتهههههل ٓ يًرؾٓهههههٚ ههههههٗٓء افهههههدظٚة اإلشهههههالمٔغ، زظّهههههقا أ هههههؿ دظهههههٚة إشهههههالمٔقن،  ¢

 : ادٍرق.¢امء افٌْل بِٓقن حتك هذه افًٚظٜ أن مـ أش

إن ههههههٗٓء افْهههههٚس إذا شهههههًّقا ـِّهههههٜ مٍهههههرق، ومهههههـ أشهههههامء افرشهههههقلر ضٚصهههههٝ 

أذهههٚ ؿ، وظِههٝ أصههقا ؿ، ذفههؽر ٕ ههؿ ٓ يٍّٓههقن اإلشههالم، مههٚ جههٚء يف إٌٕٔههٚء 

وافرشهههؾ، وٓ إٔزفههههٝ ظِهههٔٓؿ افُتههههٛر إٓ  هههذا افتٍريههههؼ بهههغ احلههههؼ وبهههغ افٌٚضههههؾ، 

وا أخرون ؤؾٓؿ مٍرؿقن وٓ صؽ، صٚ وفُٔقن ادًِّقن مع احلؼ ود افٌٚضؾ،
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أم أبهههقا، وفهههذفؽ ؾهههٖمر ضًٌٔهههل جهههدًا أن افهههدظقات إخهههرى افتهههل يف افًهههٚحٜ افٔهههقم، 

وافتل َل تَؿ ظذ ههذا ادهْٟٓ افههحٔح، أمهر ضًٌٔهل جهدًا أن ٓ يتٌَِهقا دظهقة ؾهرد 

ممٚ يف  ٓقرهؿر ٕن ذفهؽ شٔكهؾٓؿ ظهـ مهْٓجٓؿ وظهـ دظهق ؿر ٕ هٚ ؿٚئّهٜ 

ٟٓ افهههدظقة: افُتهههٚب وافًهههْٜ وظهههذ مهههْٟٓ افًهههِػ افههههٚفح، ههههذا ظهههذ خهههالي مهههْ

ؿهد تىهقروا بًهض افقهء  قاافذي ًٕرؾف ظْٓؿ أو ـْٚ ًٕرؾهف ظهْٓؿ، وظًهك أن يُقٕه

ـام جٚء يف شٗافؽ، وتٌغ  ؿ أ ؿ يف احلََٔهٜ حٔهْام جرجهقن ـهام يَقفهقن يف 

 ًٚ مههـ ديههْٓؿ شههٌٔؾ اهلل، ؾٓههؿ جرجههقن حٔههٚرى ـههٚفٔٓقد وافْهههٚرى، ٓ يًرؾههقن صههٔئ

رًا ؿِههههٔالً، ؾهههه٘ذا ـههههٚن هههههٗٓء صههههًروا بجِٓٓههههؿ ب٘شههههالمٓؿ بههههديْٓؿ، وصههههًروا زإٓ ٕهههه

بٚإلوٚؾٜ إػ ذفؽ إػ أن هْٚك ضٚئٍٜ مـ ادًِّغ وهؿ افذيـ يًّقن يف بًهض 

افهٌالد بٚفًهٍِٔغ ويف بهالد أخهرى بٖٕهههٚر افًهْٜ، ويف بهالد أخهرى بٖههؾ احلههديٞ، 

صهًروا أ هؿ بحٚجهٜ إػ ظِّٓهؿ، يُّهـ وـِٓٚ تِتَل ظهذ ههذا ادهْٟٓ افههحٔح، 

أن يُههقن هههذا، ؾساجًههقا ظههـ مههقؿٍٓؿ افًههٌِل افًههٚبؼ، وخوههًقا دنههٚرـٜ بًههض 

 اإؾههراد افًههٍِٔغ  ههؿ يف رحِههتٓؿ، وأشههٍٚرهؿ ـههام ؿِْههٚ، وشههّحقا  ههؿ بههٖن يههدظق

هٗٓء اجلامظٚت احلٔٚرى إػ افُتٚب وافًْٜ، حْٔئذ إٔٚ أؿقل: بهٛ ظهذ أؾهراد 

ًٍِٔغ أن جرجقا مًٓؿ وفُـ بؼط أن يرؾًهقا افرايهٜ، أن دظهق ؿ مـ إخقإْٚ اف

دظههقة إشههالمٜٔ شههٍِٜٔ وفًٔههٝ إشههالمٜٔ شههٍِٜٔ صههقؾٜٔ تٌٌِٔٔههٜ ـههام ؿٔههؾ بههًٌض هههذا 

ًٚ. ٓ، وإٕهههام ههههل شهههٍِٜٔ حموهههٜ، ؾههه٘ذا شهههّح  افُهههالم ؿهههدياًم، وؿهههد يوهههؿ إفٔهههف حهههديث

تحريههر أو ؽههرهؿ، هههٗٓء أو أوفئههؽ افتٌٌِٔٔههقن أو اإلخههقان ادًههِّقن، أو حههزب اف

أوفئههؽ افْههٚس  اؿههد يقجههد هْههٚك أحههزاب أخههرى فههًٌض إؾههراد افًههٍِٔغ، بههٖن يههدظق

إػ دظهههههق ؿ بُهههههؾ ووهههههقح، وبهههههدون ؿٔهههههقد وذوط، ؾحْٔهههههذاك إٔهههههٚ أرى إٔهههههف مهههههـ 

افقاجههٛ ظههذ بًههض افههدظٚة افًههٍِٔغ أن جههٚفىقهؿ، وفُههـ ظِههٔٓؿ ؿٌههؾ ـههؾ رء 

ٕف هُذا افًْٜ أن ٕخرج ثالثٜ أيٚم أن يٌْٓقهؿ: ٕحـ مٚ خرجْٚ مًُؿ ثالثٜ أيٚمر ٕ



 ذكه اخلرود مع مجاعة التبليغ -------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

703 

ًٚ أو أي تَٔٔههد أو ٕيههٚم هههؿ ووههًقه ٓ أصههؾ فههف يف افُتههٚب وافًههْٜ،  أو أربًههغ يقمهه

وإن ـٚن دظٚ ؿ قٚوفقن تًقيغ مثؾ هذه افَٔقد افتل مٚ إٔزل اهلل هبٚ مـ شِىٚن، 

ًٚ ـْههٚ متًّههغ مههع بًههض أؾههراد مههـ هههٗٓء اجلامظههٜ افههذيـ ٕيههـ ؾههٔٓؿ افًَههؾ  وؿريٌهه

فٍٓهههؿ واإلخهههالص، ؾٓهههق ـهههٚن متهههٖثرًا بىًٌٔهههٜ احلهههٚل بهههدظٚيٚت، بهههؾ َٕهههقل بًٌهههٚرة وا

وشٓؿ  هٗٓء إؾهراد، ؾٓهؿ يَِْهق ؿ احلجهٟ، إذا ؿِْهٚ  هؿ ؤأووح، بتقجٔٓٚت ر

مههثالً: مههـ أيههـ فُههؿ هههذا اخلههروج  ٚظههٚت ـٚفزٕههٚبر،  رجههقن هُههذا بٚفًؼههات 

ًٚ؟ أجٚبقك ؾقراً  ، فَْقا تَِهغ: افرشهقل ظِٔهف وهؿ جِٜٓ ٓ يًرؾقن مـ اإلشالم صٔئ

افًههالم بزمٕٚههف خههرج شههًٌقن يف وؿًههٜ بئههر مًقٕههٜ، شههًٌغ مههـ افهههحٚبٜ وؿتِههقا يف 

 شٌٔؾ اهلل.

ؾْههههذـرهؿ: يههههٚ  ٚظههههٜ! اتَههههقا اهلل، هههههٗٓء افًههههًٌقن ـههههٕٚقا مههههـ خههههرة أصههههحٚب 

 ًٚ افرشههقل ظِٔههف افًههالم، وفههذفؽ يَههٚل ؾههٔٓؿ مههـ افَههراء، وافرشههقل ـههام ًِٕههؿ  ًٔهه

ؾٓههههٗٓء مههههٚ ـههههٕٚقا مههههـ اجلِٓههههٜ ـههههام إٔههههتؿ  شهؿ فُتههههٚب اهللؤفَههههقم أؿههههريههههٗم ا»يَههههقل: 

تًٍِقن، ؾٚفدفٔؾ ؽر مدفقل، وافدظقة أخص مـ افدفٔؾ، افدفٔؾ ٓ ينُِّؿ أبدًا، 

وفههذفؽ ؾٚشههسوا إًٍٔههُؿ، واشههسوا جُِٓههؿ، وٓ تًههتدفقا بههام هههق ظِههُٔؿ وفههٔس 

 فُؿ.

هههٗٓء افْههٚس،  وؿههٚل يل هههذا افنههخص، وٕول مههرة أشههّع هههذا افههدفٔؾ مههـ مثههؾ

ؿههٚل: أفههٔس هْههٚك رجههؾ ؿتههؾ ـههام جههٚء يف احلههديٞ افهههحٔح، ؿتههؾ تًههًٜ وتًههًغ 

ًٚ، وخرج إػ بِد نخر. ًٍٕ 

 ًٚ ًٚ إػ اهلل مٓٚجرًا يف شهٌٔؾ اهلل، مًروه ؿِٝ: شٌحٚن اهلل! هذا افرجؾ خرج تٚئٌ

ظههـ افٌِههد افههذي تربههك ؾٔههف تربٔههٜ شههقءر ٕن ذفههؽ افًههَٚل واحلههديٞ تًرؾقٕههف، ؾههْحـ 

 إفُٔؿ خالصتف.َٕدم 
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ًٚ، ؿهٚل فهف: إٕهؽ بهٖرض شهقء، ؾهٚخرج مْٓهٚ  ًٚ وافْٚصهح صهدؿ ٕن ذفهؽ افًهَٚل حَه

 إػ إرض افهٚفح أهِٓٚ.

 ؾُٔػ إٔٝ تًتدل هبذا احلديٞ؟ هذا خرج إػ إرض افهٚحلٜ أهِٓٚ.

 ؾَٚل: خرج وفُل ٓ يًقد.

يريهههد أن يّٓهههد إٔهههف خهههرج فٔتْيهههػ مهههـ ادًهههٚد يف تِهههؽ افٌِهههدة ثهههؿ يًهههقد إػ 

 بِدتف.

ؿِههٝ: وإٔههتؿ تًٍِههقن هُههذا، إٔههتؿ ظههذ افًُههس مههـ ذفههؽ،  رجههقن إػ بههالد 

افًٍههؼ وافٍجهههقر، إػ بههالد أوروبهههٚ وأمريُههٚ وٕحهههق ذفههؽ، ؾخهههٚفٍتؿ احلههديٞ، ههههق 

 خرج فٔتىٓر، إٔتؿ  رجقن فتتِقثقا.

ثؿ ـٔػ تًقدون إػ افٌِد مٚ دام خرجتؿ مْف ـام خرج ذاك، ٓ، إٔتؿ تًًُقٕف 

.ًٚ  متٚم

جههرى افَْههٚش ضههقيالً حههقل أدفههتٓؿ افتههل يَِْق ههٚ، ؾهه٘ذا شههّحقا فههًٌض  وهُههذا

إخقإْهههههٚ افًهههههٍِٔغ بهههههٖن جهههههٚفىقهؿ وأن يْٚصهههههحقهؿ وأن يْٚؿنهههههقهؿ ظهههههذ وهههههقء 

افُتههٚب وافًههْٜ، ؾههال صههؽ أن هههذا ـًههٛ جِٔههؾ فِههدظقة افًههٍِٜٔ، أي:  ٔههٖت  ههؿ 

رك أرض واشههههتًدت هههههذه إرض فتتٌَههههؾ هههههذا افٌٔههههٞ ادرشههههؾ إفههههٔٓؿ مههههـ اهلل تٌههههٚ

ًٚ هبذا افَٔد. ًٕؿ.  وتًٚػ، وهل افدظقة افًٍِٜٔ، ٓ أرى مًٕٚ

 ( 00:  40: 02/   280) اهلدى والنور / 
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ٕحههـ احلّههد ًٕههري أن  ٚظههٜ افتٌِٔههغ ظْههدهؿ مههـ افٌههدع.. مههـ بًههض  مداخِههٜ:

افوههههههالٓت يًْههههههل واجلٓههههههؾ، ؾهههههه٘ذا ـههههههٚن اإلًٕههههههٚن.. إذا ـٕٚههههههٝ  ٚظههههههٜ مههههههـ هههههههذه 

ؾٔٓٚ أخػ افير، أؿؾ رء إمر افذي إٔٝ خٚرج مًهف  اجلامظٚت .... اإلًٕٚن

ظههذ ؾههرض ـههٚن ظْههده ٕههقع مههـ افًِههؿ وإٔههف يٖخههذ مههثالً ـههالم ابههـ بههٚز.. ـههالم افنههٔخ 

ٕهههههٚس حيهههههتؽ.. وـهههههٚن أؿهههههؾ ًٕهههههٌٜ وهههههالل وأؿهههههؾ ًٕهههههٌٜ بهههههدع مقجهههههقدة يف ههههههذه 

اجلامظٜ، هؾ بقز اخلروج مًٓٚ إذا ـٚن اإلًٕٚن ينًر أن يسؿك ظْده اإليهامن.. 

إٔههف مههٚ يتههٖثر يًْههل بنههُؾ ـٌههر وإٔههف ممُههـ يًههتٍٔد ويسؿههك ظْههده اإليههامن ويهههٌح 

ًٚ يَرأ يف افُتٛ ممُـ ًٕري أن أي رء  ظْده افذي يَرأه يف افُتٛ يًْل: حٚفٔ

ًٚ متوًوهع خٚصهٜ ادجتّهع افهذي ٕحهـ ًٕهٔش ؾٔهف  حرام فُهـ يُهقن اإليهامن ًٕهٌٔ

ًٚ ـنٌٚب يًْل ؽر متزوج، ممُـ اإلًٕٚن إذا خرج مع  ٚظٜ ـٚن أؿؾ  وخهقص

مهههثِام ذـهههرت أؿهههؾ ًٕهههٌٜ ضر وأؿهههؾ ًٕهههٌٜ بهههدع مقجهههقدة يف ههههذه اجلامظهههٜ وخهههرج 

ًٚ يًْههل: ظههذ ؿههدر افًِههؿ  ويًههري أن هههذه بدظههٜ وهههذه ؽههر بدظههٜ، يًْههل: ممٔههز ًٕههٌٔ

افههذي ظْههده، ؾٓههؾ بههقز أن جههرج إذا أمههـ افٍتْههٜ وأمههـ ظههذ ًٍٕههف مههٚ يًْههٚق، مههع 

ًٚ يوهىر مهثالً إػ اخلهروج مهـ ادًهجد، افًِؿ أ هؿ إذا دظهقا بهدظٚء  ه ٚظل أحٕٔٚه

ًٚ أن يٌغ فسمر أن هذا ٓ بقز وأن هذا مٚ جرى ظِٔف ؾًؾ  وإذا ـٚن يًتىٔع أحٕٔٚ

افًِػ وٓ افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم، ؾٓؾ بقز أن اإلًٕٚن جرج مًٓؿ إذا 

 ـٚن ينًر بٍٚئدة وؾُر جٔد..
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ز مهههٚ  هههٚي مْهههف وجهههقاب مٍههههؾ إٔهههٚ أظىٔهههؽ اجلهههقاب.. جهههقاب مهههقج افنهههٔخ:

 تًٌْط مْف..

اجلههههقاب ادههههقجز: بههههقز وٓ بههههقز.. وافتٍهههههٔؾ: إذا ـههههٚن افههههذي جههههرج يف 

حهدود مههٚ ذـهرت إٔههٝ إٔههف وهٚمـ ظههذ ًٍٕههف إٔهف مههٚ يْحههري مهع اجلامظههٜ إػ نخههره 

ًٚ أن يهٖمر بهٚدًروي ويْٓهك ظهـ ادُْهر، إذا  بقز بؼط ويف حهدود مهٚ يًِهؿ أيوه

ًٚ بٚحلُّهههٜ وبهههٚفتل ههههل  ًٚ رأى مهههـ اجلامظهههٜ صهههٔئ جهههٚفػ ؾْٔٓهههٚهؿ ظهههـ ذفهههؽ وضًٌههه

أحًـ ـام هق ٕص افَرنن افُريؿ، أمٚ إذا ـٕٚقا ـام ًِٕؿ ظْٓؿ يٍروقن ظذ ـؾ 

مـ جرج مًٓؿ أن يِتزمقا أدب افىريهؼ أي: أدب  ٚظهٜ افتٌِٔهغ وههق أن جوهع 

مهـ » فْيٚم افىريؼ تًٌٓؿ وفرئًٔٓؿ وٓ يًتىٔع أن يهتُِؿ بُِّهٜ تهدخؾ يف بهٚب:

رأى مُْؿ مُْرًا ؾٌِٔره بٔده، ؾ٘ن َل يًتىع ؾًٌِٕٚف، ؾ٘ن َل يًتىع ؾٌٌَِف وذفؽ 

إذا ـهههٕٚقا ققفهههقن بْٔهههف وبهههغ افَٔهههٚم هبهههذا افقاجهههٛ ؾهههال بهههقز فهههف  شأوهههًػ اإليهههامن

 اخلروج مًٓؿ.

ومهـ فههقازم هههذا افؼههط أن يٌههغ فِجامظهٜ أن خههروجُؿ هههذا ادَههْـ بثالثههٜ أيههٚم 

ق ذفهههؽ مهههـ افَٔهههقد ادًروؾهههٜ ظْهههدهؿ ٓ أصهههؾ فهههف يف افًهههْٜ، أو بهههٖربًغ يهههقم أو ٕحههه

وحْٔئههذ أظتَههد أ ههؿ إن شههّحقا فههف شههُٔقن هههذه بدايههٜ خههر مههْٓؿ وإن َل يًههّحقا 

ـهههام ًٕهههّع ظهههْٓؿ ؾحْٔئهههذ َٕهههقل: ٓ بهههقز ٕمثٚفْهههٚ مهههـ افًهههٍِٔغ اخلهههروج مًٓهههؿر 

ٕ هههؿ يف ههههذه احلٚفهههٜ يُقٕهههقن ـجامظهههٜ اإلخهههقان ادًهههِّغ يٍروهههقن حهههزبٔتٓؿ 

هه ذ ـههؾ مههـ جههٚفىٓؿ وٓ يًههّحقن فههف أن يُ ظهه ًٚ ؾٔههف افْهههٔحٜ وافههديـ د  ََ م إفههٔٓؿ رأيهه

 افْهٔحٜ.

وا يتُِّهقن ؤوٕحـ ًِٕؿ ظـ اجلامظٜ أن ـثهرًا مهـ إخقإْهٚ خهٚفىقهؿ ودهٚ بهد

 يف افتقحٔد وإٔف هذه شْٜ وهذه بدظٜ ؿٚفقا: هذا فٔس مـ ٕيٚمْٚ.



 ذكه اخلرود مع مجاعة التبليغ -------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

708 

 فًِف اجلقاب واوح؟

ًٚ فُههـ أتٔههٝ مههـ أجههؾ أن اهلل بزيههؽ اخلههر،  مداخِههٜ: احلََٔههٜ إٔههٚ خرجههٝ أيوهه

 أشتقوح إمر، ؾُٚن إمر افذي خرجْٚ مًف يًْل: يتٌَؾ مْل...

إٔٚ ٓ هيّْل إمر.. هيّْل ادهٖمقر، إمهر بْٔهؽ بْٔهف بَٔقفهؽ.. ـهالم  افنٔخ:

ومٚ صٚء اهلل وبٚرك اهلل وإػ نخره، فُـ هذا بْٔؽ وبْٔف، ٕحـ هيّْٚ ههذه افٌهْامت 

تل هق يًقؿٓـ، إػ أيـ يًقؿٓؿ ظذ افًْٜ أو ظذ افٌدظٜ، ههذا ادٓهؿ، وٕحهـ اف

ًٕهههري أن ههههٗٓء بًهههض إمهههراء مهههْٓؿ افتٌٌِٔٔهههغ ادىًّهههغ بٚفًهههٍِٜٔ، ٕحهههـ ههههذا 

ًٚ ٓ يُقن ؾَط يف بًض افرؤوس، واوح افُالم؟  افتىًٔؿ ٕريد أن يُقن ظٚم

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 إفههف إٓ إٔههٝ، أشههتٌٍرك وأتههقب شههٌحٕٚؽ افِٓههؿ وبحّههدك، أصههٓد أن ٓ افنههٔخ:

 إفٔؽ.

 (00: 45: 52/ 309) اهلدى والنور /
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يف ظْدٕٚ هْٚ بًض إخقان يف ادًجد ويف هذه ادديْٜ مهـ  ٚظهٜ  افًٚئؾ:

افتٌِٔههغ إٔههٚ ضٚفههٛ يف اجلٚمًههٜ هْههٚ ومههرات يًْههل أـههقن يف حههرة ٕن اإلخههقان يههٖتقا 

أو رء، وبًههههههض اإلخههههههقان يًْههههههل يههههههزوروين يَقفههههههقا يل اضِههههههع مًْههههههٚ يف خههههههروج 

قههههٚوفقن... ظْههههدمٚ...مع  ٚظههههٜ مٌتدظههههٜ واخلههههروج مًٓههههؿ يًههههٚظدهؿ يف افٌههههدع 

و...أصٔٚء حمدثٜ ظذ افديـ ؾٖٕٚ مٚ أدري مهٚ رأيهؽ ههؾ بهقز اخلهروج مًٓهؿ؟ أو 

 بدظٜ أو حٚجٜ.

ٓ مههههٚ ْٕهههههحؽ أن  ههههرج مًٓههههؿ ٕن هههههٗٓء أوًٓ فههههٔس ظْههههدهؿ ظِههههؿ  افنههههٔخ:

م افتَِٔدي، ؾوالً ظـ اإلشالم افًٍِل، هٗٓء هيتّقن هبذا بٚإلشالم حتك اإلشال

.ًٚ  اخلروج افًددي وظددهؿ ٓ يًٚوي ظٚد

وفهههذافؽ ٕحهههـ ْٕههههحٓؿ ـهههام ْٕههههحؽ إٔهههٝ مًٓهههؿ أن تِزمهههقا ادًهههٚجد، وأن  

، ¢تِزمقا حَِٚت افذـر، وهل حَِهٚت افًِهؿ دراشهٜ ـتهٚب اهلل وشهْٜ رشهقل اهلل 

ت هبههٚ هههذه دٌٔههل هههذا ؾٓههل وشههِٜٔ ظكههيٜ تٍههرهههذا هههق افقاجههٛ، أمههٚ اخلههروج افتٌِ

اجلامظهههٜ افتهههل إٔهههٚ اشهههّٔٓٚ بٖ هههٚ صهههقؾٜٔ ظكهههيف أي أ هههٚ  ٚظهههف ورثهههقا رء مهههـ 

افىههههرق ضههههرق افهههههقؾٜٔ فُههههـ حههههٚوفقا أن بًِقهههههٚ  تِههههػ يف بًههههض ميٚهرهههههٚ 

وأصُٚ ٚ ظهـ افىهرق افههقؾٜٔ افًهٚبَٜ وههق هبهذا افتْيهٔؿ افهذي يًهّقٕف بهٚخلروج 

اخلههروج فههٔس مههـ شههٌٔؾ اهلل بههؾ هههق مههـ افًٌههد ـههام شههًّٝ ٓن يف شههٌٔؾ اهلل هههذا 

ومههٚ ـههٚن هْههٚك يف جٔههؾ مههـ هههذه  ًٚ ادًههِّغ مٙهه ظِههٔٓؿ هههذه إربًههٜ ظؼهه ؿرٕهه
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إجٔهههٚل وبخٚصهههٜ افَهههرن إول وافثهههٚين وافثٚفهههٞ  ٚظهههف جرجهههقن فِهههدظقة وههههؿ 

 بحٚجهف فِهدظقة وإٕههام ـهٚن افرشهقل ظِٔههف افههالة وافًههالم يرشهؾ مهـ هههقا ظهَٚل مههـ

ظِههامء افهههحٚبٜ ـًّههٚذ بههـ جٌههؾ، وظههع بههـ أع ضٚفههٛ، وأع مقشههك إصههًري، 

ودحٔف افٌُِل وٕحقهؿ ـٚن يرشؾ افًِهامء فٔهدظقا ادًهِّغ أمهٚ أن جهرج ظؼهة 

ظؼهههيـ صهههخص ـهههام يًٍهههؾ  ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ ؾٓهههذا بهههال صهههؽ مهههـ حمهههدثٚت إمهههقر 

بدظف وـؾ إيٚـؿ وحمدثٚت إمقر ؾ٘ن ـؾ حمدثٜ »ؾًِِؽ شًّٝ ؿقل افرشقل: 

 . شوـؾ والفٜ يف افْٚر»ويف احلديٞ أخر  شبدظٜ والفف

 جزاك اهلل خرًا يٚ صٔخ. افًٚئؾ:

 وإيٚك. افنٔخ:

 (  00: 48: 37/ 442) اهلدى والنور / 
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 اخلسوج مع مجاعة التبليغ كنَس للصواج

يف أخ مههههـ اإلخههههقة أراد أن يىِههههٛ أخههههٝ مههههـ إخههههقات، وأبقهههههٚ أخ  افًههههٗال:

 وٓ ٕزـل ظذ اهلل أحد، ؾٚفرجؾ اصسط مًف ذط، أوًٓ: ٓ مٓهر ٕحًٌف ظذ خر

 وٓ صداق وٓ أي رء، وفُـ ؿٚل فف:  رج أربع صٓقر يف شٌٔؾ اهلل.

 مًِٔش ظٍقًا ٕٕف افًٗال تقؿػ... 

 إٔٚ مٚ... إٔٚ اشّع فؽ.  افنٔخ:

إخ ؿٚل فف:  رج أربع صٓقر يف شهٌٔؾ اهلل وبهدون أي رء أظىٔهؽ  افًٚئؾ:

 بْتل. 

 مٚ صٚء اهلل.  افنٔخ:

بس بّجرد إٔؽ  رج أربع صٓقر يف شٌٔؾ اهلل، ؾٓذا إخ أن يًْل  افًٚئؾ:

حمتههٚر، هههق ٓ يريههد جههرج وفُْههف يريههد افٌْههٝ، ؾههام ادخههرج مههـ هههذا يًْههل، إخ 

 يًٖل افًٗال ويريد افرد ضوري؟

ؿقل ظـ مثؾ أطـ شٌؼ اجلقاب ٓ أؿقل ظـ هذا وإٕام أؿقل وأظْل مٚ أ افنٔخ:

 هذا، أتدري ـٔػ؟

 ـٔػ؟ مداخِٜ:

 افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ أم ٓ تزر؟ افنٔخ:



 ذكه اخلرود مع مجاعة التبليغ -------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

777 

 ًٕؿ. مداخِٜ:

يف  َٜ افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ، ـْهٝ مًْهٚأن هذا ؾّْٓٚ مـ ادحٚضة افًٚب افنٔخ:

 ٓ ٓ ؟اافٌحٞ افًٚبؼ و

 ...افًٚئؾ:

ًٚ ـْٝ مًْٚ ؟ افنٔخ:  أطْف ـٚن ؽٚئٌ

 ًٕؿ ـْٝ مًُؿ. افًٚئؾ:

 ـٔػ، هؾ افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ؟ فنٔخ:ا

 ًٕؿ. افًٚئؾ:

ًٚ  افنههٔخ: إٔههٚ مههٚ أحههٛ افْههٚس افههذيـ يًّْههقن يل بههٚفُالم، أريههد أن يُههقن متٍٚ هه

 مًل، بٚرك اهلل ؾٔؽ، ٕهػ افًِؿ ٓ أدري أفٔس ـذفؽ؟

 أي ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ ظههههـ مقوههههقظْٚ افًههههٚبؼ وَل تتٌْٔههههف، ؾههههال تههههًْؿ يل يف  افنههههٔخ: ؾهههه٘ذا ـْههههٝ ؽٚئٌهههه

ًٚ ؾًههتًرض ًٍٕههؽ ٓمتحههٚن بًههٔط ـالمهه ؽ وؿههؾ يل مههٚ إتٌٓههٝ، أمههٚ إذا ـْههٝ ؾٚ هه

جهههدًا، ؾهههام مًْهههك افٌٚيهههٜ تهههزر افقشهههِٜٔ، وههههؾ ههههذه ؿٚظهههدة إشهههالمٜٔ أم ؿٚظهههدة ؽهههر 

 إشالمٔف؟

 واهلل ًٕرؾٓٚ.  افًٚئؾ:

ًٚ: أن هههذه ؿٚظههدة فًٔههٝ إشههالمٔف، وفُههـ ادًههِّقن يْىَِههقن  افنههٔخ: ؿِْههٚ نٍٕهه

ًٚ ويٗمْههقن هبههٚ ظّههالً، وضبْههٚ أمثِههف ظديههدة وظديههدة مْٓههٚ، ؾٓههؿ يٍُههرون هبههٚ  فًههٕٚ

جهدًا، إذا ـْههٝ تهذـر هههذا افهذي يوههع مٚفهف يف افٌْههؽ، ويىِهع فههف أفهػ، ظؼههة نٓي 
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ربههههٚ، يَههههقل: إٔههههٚ أحًههههـ نخههههذ هههههذا ادههههٚل وأتهههههدق بههههف، وؿِْههههٚ فٔتٓههههٚ َل تههههزين وَل 

 تتهدؿل، تذـر هذا افٌحٞ؟

 ... افُالم.مداخِٜ:

إمثِههٜ إخههرى مْٓههٚ أن ـثههر مههـ ادًههِّغ افٔههقم  ـههذفؽ ضبْههٚ بًههض افنههٔخ:

يًروههقن ًٕههٚئٓؿ فٍِتْههٜ، وفتههزل هبههـ إؿههدام يف شههٌٔؾ كهههٔؾ ظِههؿ، هههذا افًِههؿ 

ًٚ، ـههٖن تتخههرج مًههِّٜ ضٌٌٔههٜ،  ًٚ، وإٕههام هههق ؾههرض ـٍٚئٔهه ًٚ ظْٔٔهه أؿههقل أن فههٔس ؾروهه

ٜ، أن فُههـ إٔههتؿ تًِّههقن أن  ههرج افىٌٌٔههٜ افٔههقم ٓ بههد أن تتًههرض فُثههر مههـ افٍتْهه

 ٚفط افنٌٚب وافرجٚل مـ دـٚترة مـ تالمذة.. إػ نخهره، ؾُٔهػ يًهتٌٔح بًهض 

 ادًِّغ أن يًروقا بْٚ ؿ دثؾ هذه افٍتْف، افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ.

 ( 00: 55: 33/ 443) اهلدى والنور /
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 اخلسوج يف ضبيل اهلل لليطاء

ٌِٔهههغ حٔهههٞ يًهههٖل خهههروج ادهههرأة فِهههدظقة ـهههام يًٍِهههف بًهههض رجهههٚل افت مداخِهههٜ:

 هؿ مًٓؿ، هؾ هذا جٚئز أم ؽر جٚئز؟ءجرجقن مهىحٌغ ًٕٚ

 مٚ ظِٔش احلََٜٔ بدظٜ أخرى مٚ ـْٚ ًًّٕٓٚ مـ ؿٌؾ. افنٔخ:

ـْههههههٝ أؿههههههقل مْههههههذ شههههههْغ: حٔههههههْام بههههههدأ بًههههههض افْههههههٚس تًههههههّٜٔ بًههههههض افٍتٔههههههٚت 

ادتخرجههٚت مههـ بًههض افُِٔههٚت افؼههظٜٔ يًههّق ؿ أو يًههّق ـ: داظٔههٚت، ؿِْههٚ: 

ـهٚن يف اإلشهالم داظٔهٚت؟! فَهد ـٕٚهٝ أم ادهٗمْغ ظٚئنهٜ ريض  شٌحٚن اهلل! متك

اهلل تًههٚػ ظْٓههٚ مههـ افٍَههف وافًِههؿ، بحٔههٞ أ ههٚ ؾٚؿههٝ يف ذفههؽ ـثههرًا مههـ أصههحٚب 

، وـٕٚقا ٕجؾ ذفؽ يًرؾقن  ٚ ؿدرهٚ وشٚبَٔتٓٚ يف ههذا ادجهٚلر ٕ هٚ ¢افٌْل 

بنههٓٚدتف  ¢ٌْههل افٌُههر، ثههؿ ـٕٚههٝ أحههٛ افًْههٚء إػ اف ¢ـٕٚههٝ أوًٓ زوجههٜ افٌْههل 

 هق، ومع ذفؽ مٚ ـٕٚٝ تًٚؾر فِدظقة، وٓ ـٕٚٝ  رج هذا اخلروج.

ًٚ بٚإلصههههٚرة، واإلصههههٚرة تٌْههههل افٌِٔههههٛ ظههههـ سيههههح  ًٚ مُتٍٔهههه إٔههههٚ ضبههههٝ مههههثالً نٍٕهههه

افًٌهههٚرة: بههههٖن اخلههههروج  ٚظههههٚت هُههههذا فههههٔس ؾههههٔٓؿ إٓ ظههههَٚل واحههههد أو صههههٌف ظههههَٚل 

ـههام اؾتتحْههٚ ادجِههس هههذا وأخههرون ٓ ظِههؿ ظْههدهؿ، ؾْْهههحٓؿ ـْههٚ وٓ ٕههزال أن 

ومٚ اجتّع ؿقم يف بٔٝ مـ بٔقت اهلل »وؽره بّثؾ ؿقفف ظِٔف افًالم افًٚبؼ ذـره: 

، ْٕهحٓؿ دائاًم وأبدًا بديؾ هذا اخلروج افذي شيتِقن ـتٚب اهلل ويتدارشقٕف بْٔٓؿ

ًٚ، ٓ أؿههقل فههٔس  ههؿ شههِػ يف افًههِػ افههذيـ  فههٔس  ههؿ شههِػ مْههذ أربًههٜ ظؼهه ؿرٕهه

ًٚ يّهههثِٓؿ افَهههرو ن افثالثهههٜ ؾَهههط، يف ـهههؾ ههههذه افًههههقر اإلشهههالمٜٔ َل يًهههٌؼ أن ظٚدههه
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جرج ومًف ظؼة.. ظؼيـ.. ثالثغ.. أو أـثر ٕجؾ تٌِٔغ افهدظقة، تٌِٔهغ افهدظقة 

بحٚجٜ إػ افًِامء، وفٔس إػ مـ فًٔقا بًِهامء، ؾُْهٝ إٔههح ههٗٓء بهٖن يِزمهقا 

ًٚ مههـ بٔههقت اهلل ظههز وجههؾ يتِههقن ـتههٚب اهلل ويتدارشههق ٕف بٔههْٓؿر حتههك يُههقن ؾههٔٓؿ بٔتهه

ظههَٚل ؾَٔههف، إذا مههٚ وؿههػ جىههٛ يف افْههٚس ٓ يِحههـ بههتالوة نيههٜ مههـ نيههٚت اهلل، وٓ 

جىههع يف تههالوة حههديٞ مههـ أحٚديههٞ رشههقل اهلل، وهههذا مههع إشههػ ًٕههًّف ـثههرًا 

وـثههرًا جههدًا، ـْههٚ ْٕهههحٓؿ بههٖن بًِههقا يف بٔههقت اهلل ويتًِّههقن، وإػ أن ٕحههـ 

ادثهؾ افًهٚمل: ـْهٚ كهٝ ادىهر ـْهٚ كهٝ ...، ـْهٚ ٕنهُق مهـ ٍٕٚجٖ ـْهٚ ـهام يَهقل 

خههههروج مههههـ فًٔههههقا مههههـ أهههههؾ افًِههههؿ مههههـ افرجههههٚل، وإذا أن ٍٕٚجههههٖ أن ادًههههٖفٜ أو 

افًدوى هت حتك إػ افًْٚء، أٓ يًِهؿ ههٗٓء أن اهلل ظهز وجهؾ أوًٓ إٔهزل نيهٜ يف 

ًٚ ًٕهههٚء إمهههٜ يف أصهههخٚص ًٕهههٚء ٌٕههه ل إمهههٜ: افَهههرنن سقهههٜ، ؾَهههٚل تًهههٚػ اٚضٌههه

ِٜ إُوَػ ﴿ ٔ هههه
َج اجْلَِٚهِِ َزُّ ـَ َتهههه ْج َز  ـ  َوٓ َتهههه ُُ

ُٔههههقتِ ْرَن يِف ُب ، مًْههههك: [11]األحررررزا  ﴾َوَؿهههه

)وؿرن( اشتَررن، أي: اشُـ، أي: ٓ  رجـ مهـ بٔهقتُـ، وإذا خهرجتـ حلٚجهٜ 

 ٓ بد فُـ مْٓٚ: )ؾال تزجـ تزج اجلٚهِٜٔ إوػ(.

ٕؾوؾ فِّرأة أٓ  هرج فتههع مهع  ٚظهٜ أن ا ¢أٓ يًِؿ هٗٓء ؿقل افٌْل 

، بؾ ؿٚفهٝ افًهٔدة شوبٔق ـ خر  ـ»ادًِّغ، حٔٞ ؿٚل رشقل رب افًٚدغ: 

مٚ أحدث افًْٚء مـ بًده دًْٓـ  ¢ظٚئنٜ ريض اهلل تًٚػ ظْٓٚ: )فق ظِؿ افٌْل 

ْؿ ﴿ادًٚجد(، ظِٔف افهالة وافًالم جهٚء بٚإلشهالم افقشهط:  ـُ َْهٚ ِْ ًَ َذفَِؽ َج َـه ًٜ َو ُأم ه

ًىٚ ، ٓ إؾههراط ؾٔههف وٓ تٍههريط، ٓ ؽِههق ؾٔههف وٓ توههٔٔع، وإٕههام ـههام [341]البقرر:ة ﴾َوَشهه

ٚ﴿ؿههههٚل:  َؽ َؿَقاًمهههه
ْغَ َذفِهههه َٚن َبهههه هههه ـَ ، مههههٚ حههههرم ظههههذ افًْههههٚء أن ينههههٚرــ [71]الف:قرررران ﴾َو

، مههٚ حههرم ذفههؽ شوبٔههق ـ خههر  ههـ»ادًههِّغ بٚفهههالة يف ادًههٚجد، فُههـ ؿههٚل: 

ًٚ أن تههع يف ادًهجد فتًهّع ظِٔف افهالة وافًهالمر ٕ ن ادهرأة ؿهد كتهٚج أحٕٔٚه

ًٚر  مقظيهههٜ أو تهههتًِؿ ظِهههاًم، وبخٚصهههٜ يف زمهههـ ؿهههؾ ؾٔهههف ادًِّهههقن وادتًِّهههقن مًههه
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وفذفؽ مع إشػ جتدون ادًٚجد افٔقم خٚويٜ ظذ ظروصٓٚ، ؾال دروس تَِك 

ؾٔٓٚ، إٔٚ أدرـٝ ـثرًا مـ حَِٚت افًِهؿ يف بًهض ادًهٚجد هْهٚك يف دمنهؼ فُهـ 

مههٚ خرجههٝ مههـ دمنههؼ إػ هههذا افٌِههد إٓ وَل يٌههؼ هْههٚك مههـ يههذـر اهلل ظههز وجههؾ يف 

مًههجد مههـ ادًههٚجد إٓ هههذا افقههء افروتْٔههل ـههام يَقفههقن افٔههقم: خىٌههٜ  ًههٜ.. 

خىٌهههٜ ظٔهههد إصهههٌر أو إـهههز وبهههس، أمهههٚ حَِهههٚت تَهههٚم وههههذا مهههٚ صهههٚهده يف ؿهههديؿ 

.ًٚ  افزمٚن ؾِؿ يٌؼ فذفؽ ذـر مىَِ

وؿرن يف »افذي إٔزل اهلل ظِٔف وخٚضٛ ًٕٚءه بَقفف:  ¢ٌْل افنٚهد: أن هذا اف

، ؾٌههر ًٕههٚء افرشههقل ظِٔههف افًههالم أحههقج إػ مثههؾ هههذا اخلىههٚب اإل ههل، شبٔههقتُـ

ـذفؽ حض افًْٚء ظذ أن يِتزمـ يف أدائٓـ فٍرائوٓـ اخلّس بٔهق ـ، وؿهٚل: 

ًٚ ادههشوبٔق ـ خر  ـ» ِغ بًهد ، ؾُٔػ هٗٓء، يَقل أحدهؿ حْٔام يَقم مٌْٓه

ًٚ افًهْٜ شهْٜ افٌْهل  افهذي ـهٚن  ¢شالم اإلمٚم مـ افٍريوٜ بًٌهٚرة خهٚفٍقا ؾٔٓهٚ أيوه

 :ًٚ أمٚ بًد: ؾه٘ن خهر »يٍتتح ؾٔٓٚ أو هبٚ ـؾ خىٌف وـؾ مقاظيف، وؿد شًّتّقهٚ نٍٕ

إػ نخهر، أمهٚ ههؿ ؾٖٕهٚ واهلل مهع   ش..¢افُالم ـالم اهلل، وخر ا دي ههدي حمّهد 

، فُـ يف ذهْل ¢ ٚر ٕين يف ؽْك ظْٓٚ بخىٌٜ افٌْل شامظل  ٚ ـثرًا مٚ حي

بًهههض إفٍهههٚظ مْٓهههٚ وإٔهههتؿ تهههذـرو ٚ أحًهههـ مْهههل، وههههل افتهههل يَقفهههقن: ٕجٚحْهههٚ 

، ¢، بههس، أوًٓ: هههذه افُِّههٜ  ههٚفػ شههْٜ افٌْههل ¢وؾالحْههٚ إٓ بٚتٌههٚع شههْٜ ٌْٕٔههٚ 

ًٚ يف بًههض إمثِههٜ افًههٚبَٜ، إن ـههٕٚقا ٓ يًِّق ههٚ ؾٓههذا  مههر، وإن ـههام ؿِههٝ فُههؿ نٍٕهه

ـهٕٚقا يًِّق هٚ ثههؿ يًروهقن ؾٓههذا أمهر، ؾٓهؾ َل يىههرق شهّع هههٗٓء افهذيـ يههذـرون 

، ؾُٔهههههػ ¢دائهههههاًم: أن ؾهههههالح ههههههذه إمهههههٜ وٕجٚحٓهههههٚ وؾالحٓهههههٚ بٚتٌهههههٚع شهههههْٜ افٌْهههههل 

يف ظؼات ادْىَِٚت افتهل يْىَِق هٚ، مْٓهٚ ههذه افُِّهٜ  ¢جٚفٍقن شْٜ افٌْل 

ٌْٕٔهههٚ، رشهههقفْٚ ـهههٚن ٓ يَهههقل ههههذا  بهههغ يهههدي افهههدرس: ٕجٚحْهههٚ وؾالحْهههٚ بٚتٌهههٚع شهههْٜ

أمٚ بًد: ؾ٘ن خر افُالم ـالم اهلل، وخر ا دي ههدي حمّهد »افُالم، ـٚن يَقل: 
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، إن ـٕٚقا ٓ يًِّهقن ؾٓهذا ذ، وإن ـهٕٚقا يًِّهقن ؾٓهق أذ، وإٔهٚ أؿهقل: إ هؿ ش¢

 يًِّقن، دٚذا؟

ن أن ـثرًا مـ هٗٓء ضٌٔل افَِقب  أؿق ٚ بُؾ ْٕٕل أظِؿ مـ دمنؼ ومـ َظام 

ون ـتهٚب ؤساحٜ، فُهْٓؿ فًٔهقا صهٚحلل افًِهؿ، مهٚ ظْهدهؿ ظِهؿ، أظِهؿ أ هؿ يَهر

ريههٚض افهههٚحلغ فسمههٚم افْههقوي رمحههف اهلل، يف ريههٚض افهههٚحلغ هههذا احلههديٞ 

افهههذي ـهههٚن افرشهههقل ظِٔهههف افًهههالم يٍتهههتح خىٌهههف، ؾههه٘ذن ههههؿ يًِّهههقن ههههذه اخلىٌهههٜ، 

ٌههٜ ادٍَِههٜ بتِههؽ افُِههامت افتههل ؾٔٓههٚ بههديؾ هههذه اخلى ¢ودههٚذا ٓ يتًٌههقن افٌْههل 

يَقفق ههٚ ثههؿ جههٚفٍقن ظِّٓههٚ، إٔههٚ أخنههك مههٚ أخنههك أ ههؿ ٓ يًٍِههقن ذفههؽ ٕ هههؿ 

، شـؾ بدظٜ والفٜ، وـؾ والفٜ يف افْهٚر»فًٔقا مع أهؾ افًْٜ يف ؿقل ٌٕل افًْٜ: 

 بؾ إن دظق ؿ ؿٚئّٜ ظذ ظدم إثٚرة: هذه شْٜ وهذه بدظٜ.

ًٚ جههههرجـ مههههع افرجههههٚل، شههههٌحٚن رع! ... أن ٍٕٚجههههٖ بٖٕههههف بههههدأت افًْههههٚء أيوهههه

افْٚس هؿ أصهحٚب افرشهقل ظِٔهف افًهالم، ههؿ أصهحٚب إئّهٜ إظهالم، بهدءًا مهـ 

ًٚ ب٘مههههٚم افًههههْٜ أمحههههد بههههـ حٌْههههؾ، هههههؾ ـههههٚن ًٕههههٚء هههههٗٓء إئّههههٜ  أع حٍْٔههههٜ وتربًٔهههه

 جرجـ مع أزواجٓؿ مـ افًِامء وإئّٜ يف شٌٔؾ افدظقة؟

 ء؟!ٓ ثؿ ٓ ثؿ ٓ، ؾُٔػ يًٍؾ هٗٓ

إذًا: هذا يٗـد أن ههٗٓء جهٚفٍقن ؿهق ؿ بٖؾًهٚ ؿ، افٍهالح بٚتٌهٚع شهْٜ افرشهقل 

، ؾٓهال ضٌَقههٚ واتًٌهقا شهْٜ افرشهقل ¢فُـ ... وفق أ ٚ َل تتَِهك ظهـ رشهقل اهلل 

 ظِٔف افًالم؟

ّْههٚ شههْٜ ٌْٕٔههٚ ِ  ًَ ذـرى تٍْههع ادههٗمْغ، وًٕههٖل اهلل ظههز وجههؾ أن يُ افههتِههؽ ذـههرى و

 ذيـ يًِّقن ويًِّقن ويًِّقن بام يًِّقن، تٍوؾ.، وأن بًِْٚ مـ اف¢

 (  00: 43: 12/ 686) اهلدى والنور /
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 اخلسوج يف ضبيل اهلل

أرجهق أن تٍٔهدوٕٚ حهقل اخلهروج يف شهٌٔؾ اهلل ـداظٔهٜ إػ اهلل شهٌحٕٚف  مداخِٜ:

ًٚ، وهههؾ هههذا افًّههؾ مههـ افًههْٜ؟ ومههٚ مًْههك ؿههقل  وتًههٚػ ثالثههٜ أيههٚم أو أربًههقن يقمهه

 ؟شخر فؽ مـ محر افًْؿ اً واحد ٚ ظع! ٕن هيدي اهلل بؽ رجالً ي»: ¢افرشقل 

مهههـ محهههر افهههًْؿ. َٕهههقل: اخلهههروج يف شهههٌٔؾ اهلل فهههف مٍٓهههقم ذظهههل وفهههف  افنهههٔخ:

ًٚ أن ـههؾ بدظههٜ يف اإلشههالم وههالفٜ وفههق ـههٚن يههراد هبههٚ  مٍٓههقم بههدظل، وظههرؾتؿ شههٚبَ

بٚتٌهٚع مهٚ ـهٚن  –ـهام ظهرؾتؿ  –زيٚدة افتَهرب إػ اهلل ظهز وجهؾ ؾهٕ٘ام يُهقن افتَهرب 

 .¢ظِٔف افٌْل 

اخلروج يف شٌٔؾ ضِٛ افًِؿ، ضٚفٛ افًِؿ حْٔام جهرج مهـ بٔتهف أو مهـ ظِّهف 

فىِٛ افًِؿ ؾٓق يف شهٌٔؾ اهلل، بهؾ افًٚمهؾ افهذي جهرج إػ ظّهٍؾ قههؾ بهف رزؿهف 

ًٚ يف شٌٔؾ اهلل، ٓ صؽ أن افًٌٔؾ إول أؾوؾ مـ افًٌٔؾ أخر،  احلالل ؾٓق أيو

إول ظٌٚدة حموٜ، وؿد ؿٚل ظِٔف افههالة وافًهالم ؾهٔام أخرجهف ذفؽ ٕن افًٌٔؾ 

ًٚ »اإلمههٚم مًههِؿ يف صههحٔحف:  ًٚ يِههتّس بههف ظِههاًم شههِؽ اهلل بههف ضريَهه مههـ شههِؽ ضريَهه

 .شإػ اجلْٜ

إن ادالئُٜ فتوع »ؿٚل:  ¢وأخرج افسمذي واإلمٚم أمحد وؽر ٚ أن افٌْل 

ًٚ بههام يهههْع جههرج فًٔههػ ًٍٕههف ظههـ  فُههـ حتههك افههذي شأجْحتٓههٚ فىٚفههٛ افًِههؿ روهه

ًٚ يًتزه افنٚرع احلُٔؿ  أـؾ احلرام بؾ فًٍٔٓٚ ظـ شٗال ؽر اهلل ظز وجؾ هذا أيو

ًٚ يف شهٌٔؾ اهلل تٌهٚرك وتًهٚػ، ؾَههد جهٚء يف احلهديٞ افههحٔح أن افٌْههل   ¢خروجه
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ًٚ بغ أصهحٚبف ذات يهقم حٔهْام مهر صهٚب ؾهرأى أصهحٚبف مهـ ؿقتهف وجِهده  ـٚن جٚفً

ا: فههههق أن هههههذا ـههههٚن يف شههههٌٔؾ اهلل، ؾَههههٚل ظِٔههههف افهههههالة وٕنههههٚضف مههههٚ أظجههههٌٓؿ ؾَههههٚفق

إن ـههٚن هههذا خههرج يًههًك ظههذ أوٓد فههف صههٌٚر ؾٓههق يف شههٌٔؾ اهلل، وإن »وافًههالم: 

 .شـٚن خرج يًًك ظذ أبقيـ صٔخغ ـٌريـ ؾٓق يف شٌٔؾ اهلل

ؾ٘ذًا: شٌٔؾ اهلل مًْك واشع جدًا ينّؾ ـؾ ظٌٚدة وـؾ ضٚظٜ. ؾٚخلروج فِدظقة 

ًٚ، ؾٓق مـ إمقر افتل  يف شٌٔؾ اهلل ٓ صؽ أن هذا أمر مؼوع بؾ وؿد يُقن واجٌ

يَههٚل ؾٔٓههٚ يف ادثههؾ افًههرع افَههديؿ: هههذا أمههر ٓ جتِههػ ؾٔههف اثْههٚن وٓ يْههتىح ؾٔههف 

ظْههزان. فُههـ إذا أحههٚط بههٚخلروج يف افههدظقة إػ اهلل ظههز وجههؾ مههٚ َل يُههـ يف ظٓههد 

زمرة أو يف ظّقم مٚ  وـذفؽ يف ظٓد افًِػ افهٚفح دخؾ اخلروج يف ¢افٌْل 

ـؾ بدظٜ وهالفٜ، »: ¢شًّتؿ مـ ادحٚضة افًٚبَٜ وحًٌُؿ تذـرًا مْٓٚ ؿقفف 

 .شوـؾ والفٜ يف افْٚر

وشههرة إصههحٚب افُههرام  ¢إٔههٚ أظتَههد أن مههـ ـههٚن ظْههده ظِههؿ بًههرة افرشههقل 

وإئّهههٜ إظهههالم وتهههٚريخ اإلشهههالم بًٚمهههٜ ـهههؾ ههههذه افَهههرون افتهههل موهههٝ إػ ههههذا 

ًٚ ظذ افْحق افذي جٚء اإلصٚرة إفٔف يف افًٗال. افًك فـ بد  خروج

ًٚ، ؾهههٔام َل يهههذـر  يف افًهههٗال خهههروج ثالثهههٜ أيهههٚم، يف افًهههٗال خهههروج أربًهههغ يقمههه

خههروج  ٚظههٜ ـثههرة ؾَههرة إػ ؿريههٜ، إػ مديْههٜ بههؾ ربههام إػ إؿِههٔؿ، بههؾ ربههام إػ 

ـ  ﴿بًض افدول افُٚؾرة، أـثرهؿ يهدق ؾٔٓؿ ؿقل اهلل ظز وجؾ: 
ثََر افْ ِٚس  َوَفُِ ـْ َأ

قنَ  ُّ َِ ًْ  .[381]األع:ا  ﴾ٓ َي

ثَهَر ﴿هذا اخلروج افذي يهدق يف هذه اجلامظٜ، هذه أيٜ افُريّهٜ:  ـْ ـ  َأ
َوَفُِه

قنَ  ُّ َِ ًْ ًٚ  [381]األع:ا  ﴾افْ ِٚس ٓ َي ًٚ بخروج مَٔد بثالثٜ أيهٚم أو بهٖربًغ يقمه مَروٕ

ًٚ هذا بال صؽ زيٚدة دخِٝ يف افديـ يف افًك احلٚ ض، وفهـ يًهتىٔع ظهَٚل مىَِه
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أن يٖ  بٖثر وفهق واههل ووهًٔػ أن افًهِػ افههٚفح ـهٕٚقا يَْْهقن اخلهروج بثالثهٜ 

ًٚ. هههذا افههذي جههٚء يف افًههٗال. أو جرجههقن  أيههٚم، أو يَْْههقن اخلههروج بههٖربًغ يقمهه

.ًٚ  هُذا  ٚظٚت هذا َل يُـ إضالؿ

مقر بهف يف افَهرنن أمٚ أن جرج ظَٚل مـ ظِامء ادًِّغ ؾٓذا هق افقاجٛ ادهٖ

ُْٖمُروَن ﴿افُههريؿ يف مثههؾ ؿقفههف ظههز وجههؾ:  ْدُظقَن إَِػ اخْلَههْرِ َوَيهه ٌٜ َيهه هه ْؿ ُأم  ُُ ْْ
ـْ ِمهه ُُ تَ َوْفهه

ـِ  ْقَن َظهه هه َٓ ُروِي َوَيْْ ًْ رِ  بِههٚدَْ هه َُ إمههٜ ٓ صههؽ أن ادَهههقد هْههٚ  [314]آ  عمرر:ان ﴾ادُْْْ

 اجلامظٜ.

زمـ ؿِٔالً ٕن ادَهقد أن وهْٚ ٓ بد يل مـ وؿٍٜ وهل مّٜٓ جدًا وفق ضٚل اف 

آجههههتامع إٕههههام هههههق فًِِههههؿ، وافًِههههؿ ـههههام ؿٔههههؾ: افًِههههؿ إن ضٌِتههههف ـثههههر وافًّههههر ظههههـ 

كههههِٔف ؿههههر ؾَهههدم إههههؿ مْهههف ؾهههٕٚهؿ، وإٔهههٚ أظتَهههد أن ههههذه افَْىهههٜ افتهههل رأيهههٝ 

ههههٚ وههههل ؿهههقل ربْهههٚ ظهههز رُ ـْ ٍٕزههه موهههىرًا أن أؿهههػ ظْهههدهٚ بّْٚشهههٌٜ أيهههٜ افًهههٚبؼ ذِ 

ـْ ِمهه ﴿وجههؾ:  ُُ تَ ٌٜ َوْفهه هه ْؿ ُأم  ُُ أمههٜ، مههٚ مًْههك إمههٜ؟  ٚظههٜ. هههذه  [314]آ  عمرر:ان ﴾ْْ

أيههههٜ بههههٛ أن ٍّٕٓٓههههٚ ؾنهههههٚ ظِههههامء افتًٍههههر وافتًٍههههر افًههههٍِل، فههههٔس افتًٍههههر 

افٌدظل، افتًٍر افًهٍِل افهذي يٍنه افَهرنن أول مهٚ يٍنه بهٚفَرنن، ثهؿ يٍنه إن َل 

ة وافًهالم وٓ بهد، ؾه٘ن يُـ هْٚك نيٜ تٍن نيٜ ؾٍٔن بحديٞ افرشهقل ظِٔهف افههال

َل يُـ هْٚك حديٞ وٓ ؿرنن ؾحْٔئذ يٍن بٕٚثر شهقاء ـهٚن ظهـ افههحٚبٜ أو ظهـ 

افتهههٚبًغ أو ظهههـ أتٌهههٚظٓؿ، ٕن ههههٗٓء ههههؿ ادَههههقد بَقفهههف ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم: 

 .شخر افْٚس ؿرين ثؿ افذيـ يِق ؿ ثؿ افذيـ يِق ؿ»

وي وادًهّك بٚفهدر ادْثهقر مـ أجؾ ذفؽ أفػ احلٚؾظ افًهٔقضل ـتٚبهف ادًهر

يف افتًٍر ادهٖثقر، فهٔس افتًٍهر افًَهع وافًَهقل هْهٚك تتٍهٚوت وتتٍهٚوت جهدًا. 

هذه افٍِيٜ إمهٜ يف ههذه أيهٜ بهٛ تًٍهرهٚ أوًٓ: ظهذ وهقء مهٚ ؾنهه افًهِػ، 
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ثؿ ظذ وقء تىٌٔؼ افرشقل ظِٔف افًالم، ٕن هذه أيٜ أول مٚ ٕزفٝ ٕزفهٝ ظهذ 

ٓق افذي شٔتقػ تىٌَٔٓٚ وبٔٚ ٚ فِْٚس إمهٚ بَقفهف، وإمهٚ بًٍِهف، ؾ ¢ؿِٛ افرشقل 

 وإمٚ بتَريره.

ٌٜ ﴿وأن:  هه ْؿ ُأم  ُُ ْْ
ـْ ِمهه ُُ تَ هههذه إمههٜ هههل  ٚظههٜ تههدظق إػ  [314]آ  عمرر:ان ﴾َوْفهه

اخلر وتٖمر بٚدًروي وتْٓك ظـ ادُْهر فهٔس يف مُهٚن واحهد، وإٕهام ههذه إمهٜ 

تّع اإلشالمل، ؾَد يُقن هْٚ ظَٚل أو اثْغ تقزع ظذ ادج –أي هذه اجلامظٜ  –

أو ثالثٜ وهْٚك ـذفؽ، يًْل بٛ أن قَؼ افٍرض افٍُٚئل افذي يًرؾهف افٍَٓهٚء 

 بٖٕف إذا ؿٚم بف افًٌض شَط ظـ افٌٚؿغ.

إذا ـههٚن هْههٚك ؿريتههٚن مههثالً ويف إحههدا ٚ رجههؾ ظههَٚل، ظههَٚل بًّْههك افُِّههٜ وهههق 

فَريههٜ إخههرى افتههل فههٔس ؾٔٓههٚ ظههَٚل يٌههغ يًِههؿ أهههؾ بِههده فُْههف ٓ جههرج إػ تِههؽ ا

 ؿ أحُٚم اهلل ظز وجؾ، هذا افًهَٚل بهٛ أٓ يْحكه يف ههذه افَريهٜ وإٕهام يْتَهؾ 

إػ افَريههٜ إخههرى، أي: قَههؼ افقاجههٛ هْههٚك وهْههٚك. وإذا ـههٚن يف افَريههٜ ظِههامء 

و هههذا مههع إشههػ ؽههر متحَههؼ يف هههذا افزمههٚن حتههك يف ـثههر مههـ افههٌالد  –ـثههرون 

هٗٓء بٛ أن قََهقا ههذا افقاجهٛ افهذي ذـهره اهلل ظهز وجهؾ يف أيهٜ  –ٌرة افُ

 افًٚبَٜ.

ًٚ: ٓ يتهههقر افَْههٚش وافْههزاع واخلههالي يف مقوههقع اخلههروج  إذًا ـههام ؿِههٝ نٍٕهه

ًٚ: هههذه مًههٖفٜ ٓ جتِههػ ؾٔٓههٚ اثْههٚن  فتًِههٔؿ افْههٚس وتٌِههٌٔٓؿ دظههقة اهلل ـههام ؿِههٝ نٍٕهه

ُـ مـ افذي جرج؟ وـٔػ جرج؟ هؾ ئَد وٓ يْتىح ؾٔٓٚ ـٌنٚن أو ظْزان. وف

ًٚ؟ وههذا افْيهٚم مهٚ جهٚء يف اإلشهالم. مهٚ ههق ادهٕٚع  خروجف بثالثٜ أيٚم وأربًغ يقمه

إٔف يُقن بدل ثالثٜ أيٚم أربًٜ أيٚم إذا تٔن فف ذفؽ؟ دٚذا هذا افتَٔٔد؟ إذا مٚ تٔن 

ًهٜ ظؼهة؟ ودهٚذا فف إٓ يقم واحد دٚذا ثالثٜ أيٚم؟ ودٚذا مٚ هق ظؼة مهٚ ههق مخ
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مهٚ ههق صهٓقر؟ هههذا افتحديهد ٓ أصهؾ فههف ٓ يف ـتهٚب اهلل وٓ يف حهديٞ رشههقل اهلل 

وٓ يف أثٚر ظـ افًهِػ افههٚفح وٓ يف أؿهقال إئّهٜ إربًهٜ افهذي ٕهدظل ٕحهـ 

 ٓقر أههؾ افًهْٜ واجلامظهٜ إْٔهٚ ْٕتٓهل يف أحُٚمْهٚ ويف ؾَْٓهٚ إػ ههٗٓء إئّهٜ 

ًٚ.إربًٜ، ٓ أحد مْٓؿ ي ًٚ مـ هذا إضالؿ  ذـر صٔئ

إذًا مـ أيـ جلء هبذا افَٔد افثالثهل؟ ومهـ أيهـ جهلء هبهذا افَٔهد إربًْٔهل؟ ثهؿ 

مـ أيـ جلء هبذا اخلروج افزراؾٚت واجلامظٚت؟ أهُهذا ـهٚن إئّهٜ ادتَهدمقن 

 يًٍِقن؟ حٚصٚ. 

ًٚ حلديٞ افرشقل ظِٔف افًالم:  خر ا دى هدى حمّد »دائاًم ٕحـ ٕذـر اتٌٚظ

ـهههٚن  ¢ٓ أحهههد مهههـ ضهههالب افًِهههؿ ؾوهههالً ظهههـ أههههؾ افًِهههؿ ٓ يهههذـر أن افٌْهههل  ش¢

 ًٚ يرشههؾ أؾههرادًا مههـ خٚصههٜ أصههحٚبف، أرشههؾ مههثالً مًههٚذًا إػ افههّٔـ وأرشههؾ تههٚرة ظِٔهه

ًٚ إػ افهههّٔـ وأرشهههؾ دحٔهههٜ افرومهههل إػ افهههروم.  إػ افهههّٔـ وأرشهههؾ أبهههٚ مقشهههك أيوههه

الة وافًهههالم يرشهههؾ ٕخٌهههٜ ظٍهههقًا. دحٔهههٜ افٌُِهههل إػ افهههروم، وهُهههذا ـهههٚن ظِٔهههف افهههه

أرشهؾ  ¢ؾَٓٚء أصحٚبف وظِامئٓؿ، وـذفؽ أرشؾ مرة وهذه َل تتُهرر يف حٔٚتهف 

ًٚ فدظقة افٌَٚئؾ افًربٜٔ ادؼـٜ افتل ظٚصٝ يف اجلٚهِٜٔ بٚفدخقل يف  شًٌغ ؿٚرئ

ًٚ، ؾَتِقا وؽدر هبؿ ـام هق مهذـقر يف صهحٔح افٌخهٚري وؽهره مهـ  اإلشالم أؾقاج

 ـتٛ افًْٜ.

هههههههٗٓء خرجههههههقا يف شهههههٌٔؾ اهلل وٓ صههههههؽ، يف شههههههٌٔؾ افههههههدظقة إػ اهلل افنهههههٚهد: 

وتٍْٔههذًا فميههٜ افًههٚبَٜ، فُههـ هههؾ خههرج مًٓههؿ مههـ ظٚمههٜ افهههحٚبٜ؟ ٓ، ٓ رء مههـ 

ذفؽ أبدًا. يذـر أهؾ افًِهؿ بٚفًهرة وبتهٚريخ افههحٚبٜ ومهْٓؿ ابهـ ؿهٔؿ اجلقزيهٜ يف 

ٚبٜ افهذي ـهٕٚقا يًهدون أن افهح شإظالم ادقؿًغ ظـ رب افًٚدغ»ـتٚبف افًئؿ: 

َؾ ﴿إفههقي ادٗفٍههٜ ـههٕٚقا مههـ اجلّٓههقر افههذي يههٖمرهؿ رهبههؿ يف ؿقفههف:  َُٖفقا َأْههه َؾْٚشهه
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قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َت ـُ ِر إِْن  ـْ أـثر افهحٚبٜ افذيـ يًدون إفقي ادٗفٍهٜ  [41]النح  ﴾افذ 

 ـٕٚقا اٚضٌغ هبذه أيٜ.

ذ ابهههـ تّٔٔهههٜ، يَهههقل: افههههحٚبٜ أههههؾ افهههذـر مهههْٓؿ؟ يَهههقل ابهههـ ؿهههٔؿ اجلقزيهههٜ تِّٔههه

افًِامء افذيـ ـٕٚقا يٍتقن أوفئؽ اجلّٓقر هؿ يًْل يٌٌِهقن ادٚئهٜ، ظٍهقًا ادهٚئتغ 

أو يزيهههدون ؿِهههٔالً أو يَِهههقن، ؾَٓهههٚء افههههحٚبٜ إذًا ٕحهههق مهههٚئتغ وافٌهههٚؿل واجهههٌٓؿ أن 

 يًٖفقا هٗٓء.

ء مًههٚذًا إػ افههّٔـ هههؾ خههرج أحههد مههـ هههٗٓ ¢تههرى! حٔههْام أرشههؾ رشههقل اهلل 

صحٌٜ هذا افًَٚل أو ذاك افًَٚل مـ أصهحٚب افرشهقل ظِٔهف افًهالم؟ اجلهقاب: ٓ. 

ًٚ أن ههذا اخلهروج  وهذا هق افتٚريخ بغ أيديْٚ. فذفؽ ٕحـ بٚإلؾٚوٜ إػ مهٚ ؿِْهٚ نٍٕه

ادَْـ ادقصقي هبذه افهٍٜ بهٚفرؽؿ إٔهف جهٚفػ مهٚ ـهٚن ظِٔهف افًهِػ، وافًِهامء 

 دائاًم يَقفقن: 

  أأث  أأل وكأأش خأأا ب ي بأأر  

 

 

 

 وكش رش ب يي أدي   أث خلأ  

 

 

ٕحـ حْٔام ٕتحدث ظـ أمر مٚ إٕام ٕتحهدث ظهـ افىريهؼ وافًهِقك افهذي بهٛ 

ظههذ ادًههِّغ افههذيـ يريههدون أن يتَربههقا إػ اهلل زفٍههك، ٓ ٕههتُِؿ ظههام يف ٕٔههٚ ؿ 

مهـ حًههـ افَهههد وحًههـ افًٌههٚدة وافتَههرب إػ اهلل هههذا أمههر ٓ ٕتههدخؾ ؾٔههف، ٕٕههف ٓ 

ٚ يف افهدور إٓ اهلل ظهز وجهؾ، مهع ذفهؽ ؾهْحـ ؿهد صهٚهدٕٚ ـثهرًا مهـ ههٗٓء يًِؿ م

افذيـ جرجقن ذفؽ اخلروج افذي يًّقٕف يف شٌٔؾ اهلل، رأيْٚ يف شقريٚ ودمنؼ 

ًٚ ضٌٔهغ صهٚحلغ جرجهقن هلل ظهز  ن ٕٚشه ومحٚه وحِٛ وٕحهق ذفهؽ ـهذفؽ يف ظهام 

ًٚ، ٓ بهههد  أن يَهههسن مهههع افَههههد وجهههؾ، فُهههـ إمهههر ٓ يٍُهههل أن يُهههقن افَههههد حًهههْ

احلًهههـ مهههع افْٔهههٜ احلًهههْٜ افًِهههؿ افْهههٚؾع. وأفَْٔهههٚ ـِّهههٜ مْهههذ أيهههٚم ؿريٌهههٜ حهههقل ؿقفهههف 

ِف ﴿تًههٚػ:  هه ٌَههَٚدِة َرب 
ًِ ْك بِ هه ٚحِلًٚ َوٓ ُيْؼِ اًل َصهه هه َّ ْؾ َظ هه َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ هه َٚء َرب  هه ََ

قا فِ َٚن َيْرُجهه هه ـَ ـْ  هه َّ َؾ
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ًدا بًٌٚدتهههف ربهههف ظهههز وجهههؾ  ٓ يؼهههك بًٌهههٚدة ربهههف أحهههدًا أي: فٌٔتٌهههل [331]الكهررر  ﴾َأَحهه

 وحده ٓ ذيؽ فف. 

وهههههذا ٕحههههـ ٓ ٕنههههؽ يف هههههٗٓء ادًههههِّغ أو ؽههههرهؿ ممههههـ يتًٌههههدون اهلل وفههههق 

، افْقايههٚ طٚهرهههٚ ضٌٔههٜ وٓ بههقز فْههٚ إٓ أن ًٕتَههد هههذا ¢بّخٚفٍههٜ شههْٜ رشههقل اهلل 

 افيٚهر، فُْْٚ ٓ ًٕتىٔع إٓ أن ٌِٕغ هٗٓء بُٖٕؿ ـام ؿٔؾ:

 أوردهأأر  أأةد و أأةد   أأ مش

 

 

 

  ر هكًي لأر  أةد  أ رد ي يأش 

ًٚ، ثهههؿ ٓ يٍُهههل أن   افهههذي جهههرج يف شهههٌٔؾ اهلل أول رء بهههٛ أن يُهههقن ظٚدههه

ًٚ بٍَههف مههـ ؾَههف ادههذاهٛ إربًههٜ ٕن ادههذاهٛ ـثههرة وهْههٚك خالؾههٚت  يُههقن ظٚدهه

ـثههرة يف مًههٚئؾ ظديههدة تًههد بٚدئههٚت إن َل َٕههؾ بههٕٚفقي، وبخٚصههٜ إذا ذهٌههقا إػ 

الل وهْهٚك افًٓهر وافٍُهر واخلالظهٜ وافًٍهؼ وافٍجهقر إػ نخهره بالد افٍُر وافو

ًٚ يف ـتههٚب اهلل ويف حههديٞ رشههقل اهلل   ¢ؾَههد يًههٖفقن شههٗآً، ؾهه٘ذا َل يُههـ متٍَٓهه

 ويف أثٚر افًٍِٜٔ َل يًتىع أن بٔٛ.

ًٚ وههههق مًهههِح  ًٚ متحًّههه يهههروون هْهههٚك ظْهههدٕٚ ُٕتهههٜ يف شهههقريٚ، يَقفهههقن: أن ظٚمٔههه

 مهـ افٔٓهقد ؾٖخهذ بتالبٔهٛ ثٔٚبهف وؿهٚل فهف أوًٓ: أشهِؿ بٚخلْجر يف وشىف فَل رجالً 

وإٓ ؿتِتؽ، ؾٚرجتػ مـ خقؾف مـ افَتؾ. ؿٚل: دخِؽ، مهٚذا أؿهقل؟ ؿهٚل: واهلل مهٚ 

 .ًٚ ههَؽ إَْمثَههُٚل ﴿أدري. هههذا مههتحّس، هههذا ؿٌِههف ضٔههٛ فُههـ بِههغ بههف اجلٓههؾ ضًٌهه ِْ َوتِ

ُرونَ  هه  ُ ٍَ ْؿ َيتَ هه ُٓ  ِ ًَ ٚ فِِْ ههِٚس َف هُبَ هه ْيِ بِههغ بههف اجلٓههؾ إٔههف ٓ يههدري أن يَِههـ  [33 ]الحشرر:﴾َٕ

ادؼك أن يَهقل: ٓ إفهف إٓ اهلل، فُهـ ادًهٖفٜ بٚفًْهٌٜ دهـ جهرج فِهدظقة إػ اهلل 

 .ًٚ  أدق بُثر مـ هذه افُْتٜ افتل رويْٚهٚ نٍٕ

فههذفؽ ٕحههـ ْٕهههح إخقإْههٚ هههٗٓء وـههؾ مًههِؿ يٌتٌههل وجههف اهلل بههام يههديـ اهلل بههف 

ذي ٓ مثٔؾ فف يف مٚ مٙ مـ ـؾ افَرون أن بًِقا خرًا  ؿ مـ هذا اخلروج اف
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يف بٔٝ مـ بٔقت اهلل يتدارشهقن ـتهٚب اهلل ويتِقٕهف بٔهْٓؿ ويُهقن ؾهٔٓؿ رجهؾ ظهَٚل 

بٚفتًٍر، ظَٚل بٚحلديٞ، ظَٚل بٚفٍَف ذفؽ خر  ؿ وأبَك مـ هذا اخلهروج افهذي 

ل أن يَِْهقه ، ثؿ َل يٌـ ظذ افًِؿ افذي يٌٌْه¢َل يٌـ أوًٓ ظذ هدي رشقل اهلل 

 إػ أخريـ.

إذًا: إن ـٚن هْهٚك مهثالً ظؼهة أصهخٚص مهـ ههٗٓء ادتحًّهغ فتٌِٔهغ دظهقة اهلل 

ًٚ، ؾٔٓؿ واحد هق افذي ئِؼ بف أن يُقن داظٜٔ ٕٕهف ؾٚؿهد افقهء ٓ يًىٔهف. ههذه  حَ

حََٜٔ بدهٜٔ. ؾ٘ذا ـهٚن مهـ بهغ ههٗٓء افًؼهة واحهد يههح أن يُهقن داظٔهٜ إػ اهلل 

دًههٚذ بههـ جٌههؾ حٔههْام أرشههِف فٔههدظق افْههٚس، ؿههٚل فههف:  ¢ل رشههقل اهلل ـّثههؾ مههٚ ؿههٚ

فهههُٔـ أول مهههٚ تهههدظقهؿ ههههق صهههٓٚدة أن ٓ إفهههف إٓ اهلل وأن حمّهههدًا رشهههقل اهلل، ؾههه٘ن »

وهُههذا.  شاشههتجٚبقا فههؽ ؾّههرهؿ بٚفهههالة، ؾهه٘ن هههؿ اشههتجٚبقا فههؽ ؾّههرهؿ بٚفهههٔٚم

وـهههام يَهههٚل:  أن ههههذا اخلهههروج ٕجهههد ؾٔهههف اٚفٍهههٜ أخهههرى، وافُهههالم بهههر بًوهههف،

ًٚ بٚفُتهٚب وافًهْٜ، وأن  احلديٞ ذو صجقن. يٌٌْهل ظهذ ـهؾ داظٔهٜ أن يُهقن ظٚده

وا ؤجرج اثْغ ثالثهٜ ويتقزظهقن يف اجلامظهٜ يٌٌِهقن افْهٚس، بهٛ ظِهٔٓؿ أن يٌهد

، ٕن اإلشهالم افٔهقم ـهام ؿهٚل ظِٔهف افههالة وافًهالم: ¢بّثؾ مهٚ بهدأ بهف رشهقل اهلل 

ًٚ وشًٔق» ًٚ ؾىقبك فٌِربٚءإن اإلشالم بدأ ؽريٌ  .شد ؽريٌ

مههـ ههههٗٓء افٌربههٚء يههٚ رشهههقل اهلل؟ »، ؿٔههؾ فههف: ¢جههٚء هْههٚك افًههٗال إػ افٌْهههل 

ههذا  شأجٚب: هؿ ٕهٚس ؿِِٔهقن صهٚحلقن بهغ ٕهٚس مهـ يًههٔٓؿ أـثهر ممهـ يىهًٔٓؿ

وصػ وهذا منهٚهد افٔهقم، افهذيـ يًههقن اهلل مهع إشهػ أـثهر ممهـ يىًٔهقن اهلل، 

ٓقن ظهـ ادُْهر أو ـهام ؿهٚل تًهٚػ. وافهذيـ يهدظقن وافذيـ يٖمرون بٚدًروي ويْ

 إػ اخلر ويٖمرون بٚدًروي ويْٓقن ظـ ادُْر .... افهٚحلغ ؿِٜ. 

إذًا هْٚك ظْدٕٚ ثالثٜ أؿًٚم، أـثر افْٚس افٔقم ظهٚة يًْل ٓ يىًٔقن اهلل. افذيـ 
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 يىًٔهههقن اهلل ؿًهههامن: ؿًهههؿ ظهههَٚل وؿًهههؿ ؽهههر ظهههَٚل. ههههذا افًَهههؿ افًهههَٚل ههههق إؿهههؾ،

يًْل  –افٌربٚء هؿ ٕٚس ؿِِٔقن صٚحلقن مـ يًهٔٓؿ »ؿٚل:  ¢دٚذا؟ ٕن افٌْل 

 .شأـثر ممـ يىًٔٓؿ –حْٔام يدظق ؿ 

ظهههـ افٌربهههٚء: مهههـ ههههؿ؟ وههههذا أدق بُثهههر مهههـ  ¢مهههرة أخهههرى: شهههئؾ رشهههقل اهلل 

ههؿ افهذيـ يههِحقن مهٚ أؾًهد افْهٚس »افقصػ إول. ؿهٚل ظِٔهف افههالة وافًهالم: 

 .شمـ شْتل مـ بًدي

ؾّههـ »: ¢هْههٚ ٓ بههد يل مههـ وؿٍههٜ ـتِههؽ افقؿٍههٜ افتههل وؿٍْٚهههٚ مًُههؿ ظْههد ؿقفههف 

مههٚ هههل افًههْٜ؟ هههل افًههْٜ يًْههل بًّْههك دون افٍههرض  شرؽههٛ ظههـ شههْتل ؾِههٔس مْههل

 افقاجٛ؟ ٓ. هل ضريَتل ومْٓجل وذيًٜ اهلل افتل جئٝ هبٚ.

ًٚ بهههٛ أن تٍنهه افًهههْٜ هبهههذا ادًْههك، ؾَهههٚل ظِٔهههف افًههالم:   ههههؿ افهههذيـ»هْههٚ أيوههه

أي: مهههـ ضريَتهههل افتهههل جئهههٝ هبهههٚ  شقٔهههقن مهههٚ أؾًهههد افْهههٚس مهههـ شهههْتل مهههـ بًهههدي

ـهام ذـهرت  ¢إفُٔؿ. مٚ ههل أظيهؿ شهْٜ؟ ههل صهٓٚدة أن ٓ إفهف إٓ اهلل، ٕن افٌْهل 

ًٚ مـ حديٞ مًٚذ:   .شفُٔـ أول مٚ تدظقهؿ إفٔف صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل»نٍٕ

ٚجهههٜ إػ أن يهههدظقهؿ إػ افهههذيـ جرجهههقن إذًا افٔهههقم يف بًهههض افهههٌالد فًٔهههقا بح

 –صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهللر ٕ ؿ مًٓؿ ينٓدون أن ٓ إفهف إٓ اهلل، فُهـ ههؿ بحٚجهٜ 

أن يذـروهؿ بًّْك هذه افُِّٜ افىٌٜٔ. مٚ مًْهك  –ـام ؾًِْٚ يف أول هذه اجلًِٜ 

ًٚ: أـثهر ادًهِّغ افٔهقم ٓ يًرؾهقن حََٔهٜ ههذه افنهٓٚدة  ٓ إفف إٓ اهلل؟ إٔٚ أؿقل نشٍ

ًٚ وظّههالً. مههثالً: مههـ مههُْؿ ٓ يًِههؿ أن هْههٚك  ؾُههرًا وظِههاًم وبٚفتههٚيل جٚفٍق ههٚ تىٌَٔهه

ؿٌهههقر بًهههض إوفٔهههٚء وافههههٚحلغ يَههههدون بٚفهههدظٚء مهههـ دون اهلل ظهههز وجهههؾ؟ مهههـ 

مُْؿ ٓ يًِهؿ أن هْهٚك مًهٚجد دؾْهٝ وبْٔهٝ ظهذ ؿٌهقر أوفٔهٚء وصهٚحلغ؟ تَههد 

ٜ مههـ افًْههٚء افَِههٔالت افًَههؾ هههذه افٌَههقر مههـ دون اهلل ظههز وجههؾ فالشتنههٍٚء خٚصهه
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وافديـ. مـ مُْؿ ٓ يًِؿ هذه احلَٚئؼ ادٗشٍٜ جدًا؟ ومـ مُْؿ ٓ يًِؿ أن هذا 

ِٚجَد هللِ ِ َؾال َتْدُظقا َمَع اهلل ِ َأَحًدا﴿يْٚيف ؿقل اهلل ظز وجؾ:  ًَ  .[38]الجن ﴾َوَأن  ادَْ

ٓ إفهف  –أول هذه افُِّٜ ـام ؿِْٚ يف  –هذا ـِف يْٚيف مًْك ٓ إفف إٓ اهلل، ْٕٕٚ 

 إٓ اهلل.

ِٚجَد هللِ ِ َؾهههال ﴿ومهههـ مهههُْؿ ٓ يًِهههؿ أن ههههذا يْهههٚيف ؿهههقل اهلل ظهههز وجهههؾ:  ههه ًَ َ َوَأن  ادْ

ْٕٕهٚ ـهام ؿِْهٚ  –؟ هذا ـِف يْٚيف مًْك ٓ إفف إٓ اهلل  [38]الجن ﴾َتْدُظقا َمَع اهلل ِ َأَحًدا

مًٌهقد بحهؼ يف افقجهقد يف افُهقن  ٓ إفهف إٓ اهلل مًْٚههٚ: ٓ –يف أول هذه افُِّهٜ 

 ـِف إٓ اهلل تٌٚرك وتًٚػ.

إذًا: إذا إتؼههه افهههدظٚة يف بًهههض افهههٌالد أو يف بًهههض افَهههرى افتهههل ٓ يقجهههد ؾٔٓهههٚ 

مههذـر وٓ مًِههؿ بههٛ أن يٌههدءوا بؼههع اإلشههالم مههـ أشههف ومههـ أصههِف إول وهههق 

ع إٔههف أشههٚس صههٓٚدة أن ٓ إفههف إٓ اهلل وأن حمّههدًا رشههقل اهلل. هههذا بحههٞ مىههقي مهه

ًٚ ظههـ هههذه  ًٚ وتىٌَٔهه اإلشههالم وأشههٚس افههديـ، وـثههر مههـ ادًههِّغ هههؿ ؽههٚئٌقن ؾَٓهه

افنههٓٚدة افىٌٔههٜ افتههل مههـ نثٚرهههٚ افًئّههٜ جههدًا أن مههـ مههٚت وهههق ينههٓد أن ٓ إفههف إٓ 

ًٚ مـ ؿٌِف حرم اهلل بدٕف ظذ افْٚر.  اهلل اِه

يُّههـ أن يُهههقن هههذا اإلخههالص حٔههْام يَهههقل هههذه افنههٓٚدة افىٌٔههٜ مهههـ ؿٌِههف ٓ 

ـههذفؽ إٓ بًههد أن يٍٓههؿ هههذه افنههٓٚدة مههٚ مًْٚهههٚ، ومههٚذا فقازمٓههٚ، ـههذفؽ افنههٓٚدة 

ٕٚههٝ حمههٚضة ـِٓههٚ حههقل هههذه افنههٓٚدة ٓ إفههف إٓ اهلل افثٕٚٔههٜ: حمّههد رشههقل اهلل. ـ

حمّههههد رشههههقل اهلل أٓ تًٌههههد مًههههف ؽههههره، اهلل واحههههد يف ظٌٚدتههههف. أن أخلههههص تِههههؽ 

اتٌٚظههف. وهههذا تًٌههر ؿههد تًههتٌربقٕف وفُْههف ـههام  ادحههٚضة ؾههٖؿقل: حمّههد واحههد يف

قنَ ﴿ؿٚل:  َُ ْؿ َتْىِ ُُ  ٕ ُف حَلَؼ  ِمثَْؾ َمٚ َأ  ٕ  .[31]الذا:يات ﴾إِ

اهلل واحد يف ظٌٚدتف وحمّد واحد يف اتٌٚظف، وافدفٔؾ مٚ رواه اإلمٚم أمحهد يف 
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ًٚ هبهههذا احلهههديٞ  مًهههْده. وأ هههل ههههذه افُِّهههٜ وؿهههد صهههٚرت افًهههٚظٜ افتٚشهههًٜ متٚمههه

ٔح. روى اإلمههٚم أمحههد يف مًههْده مههـ حههديٞ جههٚبر بههـ ظٌههد اهلل إٕهههٚري افهههح

ًٚ صحٍٜٔ، شٖفف ظْٓهٚ ؿهٚل:  ¢أن افٌْل »ريض اهلل تًٚػ ظْف:  رأى يف يد ظّر يقم

هههذه صههحٍٜٔ مههـ افتههقراة ـتٌٓههٚ يل رجههؾ مههـ افٔٓههقد، ؾَههٚل ظِٔههف افهههالة وافًههالم: 

متٓقـهقن  شٔٓقد وافْههٚرى؟أمتٓقـقن إٔتؿ يٚ ظّر، أمتٓقـقن إٔتؿ ـام  قـٝ اف

ـهههام  قـهههٝ افٔٓهههقد وافْههههٚرى، وافهههذي ٍٕهههس حمّهههد »يًْهههل: صهههٚـقن مرتهههٚبقن. 

ًٚ دٚ وشًف إٓ اتٌٚظل  .شبٔده! فق ـٚن مقشك حٔ

قيِن ﴿إذًا: متٌقظْهههٚ واحهههد، وفهههذفؽ ؿهههٚل تًهههٚػ:  ًُ ٌِ ٚت  ٌُّهههقَن اهلل َ َؾههه
ْْهههُتْؿ ُكِ ـُ ْؾ إِْن  ُؿههه

ؿُ  ُُ ٌِههههٌْ . وافًههههالم ظِههههُٔؿ ورمحههههٜ اهلل وبرـٚتههههف، وشههههٌحٕٚؽ [13]آ  عمرررر:ان ﴾اهلل ُ ُقْ

 افِٓؿ وبحّدك، أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشتٌٍرك وأتقب إفٔؽ.

 ( 00:  00:  39/ 712) اهلدى والنور/ 

 ( 00:  30:  16/ 712) اهلدى والنور/
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 اخلسوج مع مجاعة التبليغ

ٌٜ فِخروج مع ؾؤِٜ افنٔخ حٍيؽ اهلل! أرجق مُْؿ افْهٔحٜ بٚفًْ مداخِٜ:   

 ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ، حٔهههٞ أن ههههذه اجلامظهههٜ بهههدأت تٖخهههذ بًهههض افنهههٌٚب يف اخلهههروج 

 وافْهٔحٜ حٔٞ يقجد صٌٚب ـثرون جرجقن مًٓؿ وجزاـؿ اهلل خًرا. 

ٕحههههـ ًٕههههٔش يف جقٕههههٚ افًههههقري وإردين يف ٍٕههههس اجلههههق افههههذي إٔههههتؿ  افنههههٔخ:

ػ اإلشههالم افههذي تههذـرون أن إُٔههؿ تًٔنههقن ؾٔههف، ٓ صههؽ أن أي  ٚظههٜ تْتّههل إ

أصههِف إول ورـْههف إشههٚد صههٓٚدة أن ٓ إفههف إٓ اهلل وأن حمّههًدا رشههقل اهلل، ؾٓههق 

ٚ حههديٞ افٌْههل  ًٍه بههؾ أحٚديههٞ  ¢مْهٚ فههف مههٚ فْههٚ وظِٔههف مهٚ ظِْٔههٚ، وفُههـ ؿههد شههًّتؿ نٕ

ٚ بًوههٓٚ أن افٍرؿههٜ افْٚجٔههٜ إٕههام هههل افتههل تتًٌههد اهلل تٌههٚرك وتًههٚػ  هه ًٍ ـثههرة ذـرٕههٚ نٕ

وظهذ مهٚ ـهٚن ظِٔهف أصهحٚبف ومهٚ اتهًٌٓؿ ظِٔهف مهـ  ¢ِٔهف رشهقل اهلل ظذ مٚ ـٚن ظ

 جٚؤوا مـ بًدهؿ ب٘حًٚن إػ يقم افديـ.

أهؾ افَرون افثالثٜ بٚخلريٜ، ؾّـ شٚر ظهذ درهبهؿ ؾٓهق  ¢فذفؽ خص افٌْل 

 مًٓؿ، وٕدظق اهلل تٌٚرك وتًٚػ رافذي ًٕر مًٓؿ ومـ خرج ظـ ضريَٓؿ ؾال ًٕ

 افًر ظذ هذا افكاط ادًتَٔؿ.أن يقؾَْٚ وإيٚهؿ ظذ 

ٕحـ ًٕهري مهـ ههٗٓء اجلامظهٜ أن ؾهٔٓؿ خهًرا ـثهًرا، وأ هؿ يف افٌٚفهٛ ييْهقن 

أن مٚ ههؿ ظِٔهف مهـ ههذا اخلهروج أ هؿ ظهذ خهر وٓ أدل ظهذ طهْٓؿ ههذا مهـ أ هؿ 

ٚ يف شههٌٔؾ اهلل، هههذا اصههىالح حههٚدث ٕمههر حههٚدث  يًههّقن خههروجٓؿ هههذا: خروًجهه

، فهق أن بًهض أههؾ افًِهؿ ¢ٚ اٚفػ دٚ ـٚن ظِٔف افٌْهل أو يف أمر حٚدث ـال 
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فُههٚن هههذا ممههٚ  ¢خرجههقا فِههدظقة إػ اهلل إػ ـتههٚب اهلل وإػ حههديٞ رشههقل اهلل 

قّههدون ظِٔههف، وبخٚصههٜ يف ههههذا افًكهه احلههٚض افههذي ـثهههر ؾٔههف ظههدد ادًهههِّغ 

وؿههههؾ ؾٔههههف ظههههدد ادرصههههديـ، ؾِههههق خههههرج مههههـ ظِامئٓههههؿ أؾههههراد ـثههههرون يْتؼههههون يف 

ػ افٌالد اإلشالمٜٔ يدظقن إمٜ إػ اتٌٚع افُتٚب وافًْٜ فُٚن ذفؽ ممهٚ ٓ اتِ

جتِػ ؾٔف اثْٚن وٓ يْتىح ؾٔف ـٌنٚن، ؾ٘ن اخلهروج يف شهٌٔؾ افهدظقة إػ اهلل مهـ 

أهههؾ افًِههؿ هههل شههْٜ إٌٕٔههٚء وافرشههؾ وافهههحٚبٜ افههذيـ شههٚروا ظههذ درهبههؿ وظههذ 

 ضريَٓؿ.

إػ بِد نخهر ؿهد ٓ يُهقن ؾهٔٓؿ إٓ ظهَٚل  أمٚ خروج افًؼات أو ادئٚت مـ بِد

وٕحهـ ْٕههح ههٗٓء أن  ¢أو ضٚفٛ ظِؿ، ؾٓذا بهال صهؽ َل يُهـ ظِٔهف رشهقل اهلل 

جههرج ظِامئٓههؿ إذا ـههٚن فههدهيؿ ظِههامء بههٚدًْك افهههحٔح وهههق: افًههَٚل بُتههٚب اهلل 

وبحههديٞ رشههقل اهلل وظههذ مههْٟٓ افًههِػ افهههٚفح ْٕهههح أن جههرج مههـ ـههٚن مههـ 

ادهههههْٟٓ فهههههدظقة افْهههههٚس وههههههدايتٓؿ وإرصهههههٚدهؿ، ـهههههام ْٕههههههح ظِامئٓهههههؿ ظهههههذ ههههههذا 

أخريـ افذيـ جرجقن مع مثهؾ ههذا افًهَٚل زراؾهٚت و ٚظهٚت ـثهرة، ْٕههحٓؿ 

أن يًٌَههقا يف بالدهههؿ وأن يهههسددوا ظههذ مًههٚجدهؿ، وأن يًَهههدوا هْههٚك احلَِهههٚت 

ٚ »افًِّٜٔ افتهل جهٚء وصهٍٓٚ يف بًهض إحٚديهٞ افههحٔحٜ:  ًًه مهٚ جِهس ؿهقم مِ

ههههه ؾٔهههههف ـتهههههٚب اهلل ويتدارشهههههقٕف بٔهههههْٓؿ إٓ ٕزفهههههٝ ظِهههههٔٓؿ افًهههههُْٜٔ، وَح  يتِهههههقن تٓؿ ٍ 

هههه ، وذَ ادالئُههههٜ، وؽنههههٔتٓؿ افرمحههههٜ هههههذا خههههر  ههههؿ مههههـ أن  شهؿ اهلل ؾههههّٔـ ظْههههدهرَ ـَ

 جرجقا ـام ذـرٕٚ وهؿ ٓ ظِؿ ظْدهؿ.

ٚ بٖن مثؾ هذا اخلروج جٚفػ افًْٜ مرتغ: ًٍ  ؿِٝ نٕ

وج افُثههر ظههدده افَِٔههؾ ظِّههف َل يُههـ ادههرة إوػ: ظًِّٔههٚ ؾهه٘ن مثههؾ هههذا اخلههر

ٚ إػ هههذا افَههرن إخههر مههـ بًههد تِههؽ افَههرون افىقيِههٜ، ؾوههاًل ظههـ افَههرون  مًروًؾهه
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ادنهههٓقد  هههؿ بٚخلريهههٜ، ؾٓهههذا بهههال صهههؽ مهههـ حمهههدثٚت إمهههقر، أي: ههههذا اخلهههروج 

، وٓ يف ظٓههد اخلٍِههٚء افراصههديـ، ¢هبههذه افُثههرة افُههٚثرة َل يُههـ يف ظٓههد افٌْههل 

إئّهههٜ ادجتٓهههديـ، وٓ يف ظٓهههد افًِهههامء ادَِهههديـ إػ ههههذا افًكههه وٓ يف ظٓهههد 

حهههدثٝ ههههذه اجلامظهههٜ جرجهههقن هبهههذه افُثهههرة افُهههٚثرة بهههدل أن بًِهههقا ـهههام ؿِْهههٚ 

 يتدارشقن ـتٚب اهلل تٌٚرك وتًٚػ ؾٓذا مـ حمدثٚت إمقر.

ٚ يف شهٌٔؾ  ًٚ ظذ إبٚفٜ: يًّقن ههذا اخلهروج بٌهر اشهّف يًهّقٕف: خروجًه ووٌث

ٚ وؽهر ذفهؽ مهـ اهلل و ووًقا فف ٕيًٚمٚ، هذا افْيٚم ٓ أصؾ فف ثالثٜ أيٚم أربًغ يقمًه

 افتٍٚصٔؾ افتل ٓ أشتحيهٚ أن ؾٓل حمدثٜ ؾًاًل واشاًم.

وظْههههدٕٚ بًههههض إخٌههههٚر افُثههههرة أ ههههؿ بًههههٌٛ ظههههدم مًههههرؾتٓؿ بههههٚفًِؿ افهههههحٔح 

 يًَهههقن يف ـثهههر مهههـ ادنهههُالت ؾتهههٚرة يهههروون إحٚديهههٞ افوهههًٍٜٔ وادقوهههقظٜ

وتٚرة يٍتقن بٍتٚوى يتًٌقن ؾٔٓهٚ صهًٔخٚ دون أن يًرؾهقا مٖخهذه ومههدره مهـ ـتهٚب 

 اهلل تٌٚرك وتًٚػ.

مـ أجؾ هذا وهذا وفْٚ مهٚفس ـثهرة وفَهٚءات ظديهدة مهع بًهض إؾهراد مهْٓؿ 

ممهههـ ٕرجهههق أن يُقٕهههقا اِههههغ يف خهههروجٓؿ ههههذا وإن ـهههٕٚقا اىئهههغ وإذا ـهههٚن 

ِف فهٔس مؼهوًظٚ ؾَههده احلًهـ ٓ ئٍهده افًّؾ ؿهده ؿهد ؾٚظِف حًـ فُـ ظّ

ـهههام جهههٚء يف حهههديٞ افٌخهههٚري  ¢صهههٔئًٚ مهههٚ دام أن ظِّهههف ظهههذ خهههالي شهههْٜ افٌْهههل 

مـ أحدث »: ¢ومًِؿ مـ حديٞ ظٚئنٜ ريض اهلل تًٚػ ظْٓٚ ؿٚفٝ: ؿٚل افٌْل 

ظهذ ذم ـههؾ  ¢وـهذفؽ جههرى أصهحٚب افٌْههل  شيف أمرٕهٚ هههذا مهٚ فههٔس مْهف ؾٓههق رد

د افْٚس حًْٜ ـام صح ظـ ظٌد اهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب ادحدثٚت وفق ـٕٚٝ ظْ

ظٌههد اهلل  فريض اهلل ظههْٓام ؿههٚل: ـههؾ بدظههٜ وههالفٜ وإن رنهههٚ افْههٚس حًههْٜ هههذا يَقفهه

بـ ظّر بـ اخلىٚب: ـؾ بدظٜ وهالفٜ وإن رنههٚ افْهٚس حًهْٜ، ؾّحهدثٚت إمهقر 
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فذفؽ و ¢هل مـ ادحدثٚت فِْٚسر ٕ ٚ مـ تِؽ افىرق افتل أصٚر إفٔٓٚ افٌْل 

ْٕهههههح وُٕههههرر افْهههههٔحٜ بههههٚفًقدة إػ افًههههْٜ ؾٍٔٓههههٚ افٍُٚيههههٜ ـههههام ؿههههٚل ظٌههههد اهلل بههههـ 

 مًًقد ريض اهلل تًٚػ ظْف: اؿتهٚد يف شْٜ خر مـ اجتٓٚد يف بدظٜ.

ٓ صههؽ أن هههٗٓء افههذيـ جرجههقن ذفههؽ اخلههروج إ ههؿ بتٓههدون ؾُثههر مههْٓؿ 

ٚ ؾههههٔام يًىههههؾ أظامفههههف يًىههههؾ مهههههٚحلف يًىههههؾ جتٚرتههههف يههههسك أهِههههف وأوٓده  خٚرًجهههه

يزظّقن يف شٌٔؾ اهلل ؾٓذا اجتٓٚد فق ـٚن ظذ افًْٜ ـام .... وفُْف ـهام ؿهٚل ظٌهد 

اهلل بهههـ مًهههًقد: اؿتههههٚد يف شهههْٜ خهههر مهههـ اجتٓهههٚد يف بدظهههٜ، وإفهههُٔؿ أخهههًرا ؿههههٜ 

وؿًٝ  ذا افهحٚع اجلِٔهؾ ظٌهد اهلل بهـ مًهًقد ريض اهلل تًهٚػ ظْهف يىٌهؼ ؾًِهف 

 شْٜ خر مـ اجتٓٚد يف بدظٜ. ظذ ؿقفف افًٚبؼ: اؿتهٚد يف

مقشهههك إصهههًري  ٚفَهههد روى اإلمهههٚم افهههدارمل يف شهههْْف بًهههْده افههههحٔح أن أبههه

ريض اهلل ظْف وههق صهحٚع جِٔهؾ ـهام تًِّهقن جهٚء ذات صهٌٚح إػ بٔهٝ دار ابهـ 

مًًقد ؾقجد افْهٚس ظْهده يْتيروٕهف ؾِهام خهرج ؿهٚل يهٚ أبهٚ ظٌهد افهرمحـ فَهد رأيهٝ 

ٚ يف ادًهههجد صهههٔئًٚ إُٔ ههه ًٍ ع بهههغ إٓ خهههًرا، إيهههروا ـٔهههػ  ههه َل أر رتهههف واحلّهههد هللنٕ

إٓ خًرا ذفؽ هق آجتٓٚد يف افٌدظٜ، ؿٚل: مهٚذا رأيهٝ  إُٚره فِقء مع إٔف َل ير

ٚ ويف وشط ـؾ حَِٜ مْٓٚ رجؾ  ًَ يٚ أبك مقشك؟ ؿٚل: رأيٝ يف ادًجد إٔٚس حِ

ؾ مْٓؿ حله يَقل دـ حقفف: شٌحقا ـذا امحدوا ـذا ـزوا ـذا، وأمٚم ـؾ رج

يًههد بههف افتًههٌٔح وافتٌُههر وافتحّٔههد، ؿههٚل ابههـ مًههًقد ريض اهلل ظْههف: أؾههال إُٔههرت 

وا شهٔئٚ ؿ وإٔهٚ افوهٚمـ  هؿ أن ٓ يوهٔع مهـ حًهْٚ ؿ دُّ ًُه ظِٔٓؿ أؾال أمر ؿ أن يَ 

رء، ؿههٚل: ٓ إتيههٚر أمههرك أو إتيههٚر رأيههؽ ؾٓههذا خِههؼ مههـ أخههالق شههٍِْٚ افهههٚفح 

ٕظِهههؿ مْهههف وٓ يتَهههدم بهههغ يديهههف فتكهههي إٓ بًهههد أن يًهههسي افًهههَٚل بٍوهههؾ أخٔهههف ا

 يًتٖذٕف.
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هذه  ِٜ مًسوٜ فَْٔس إًٍْٔٚ افٔقم مهع أدب ذفهؽ افًهِػ افههٚفح بًوهٓؿ 

ًٓ مهههٚ إٓ ويٌتهههدر  مهههع بًهههض ؾٍهههل ـثهههر مهههـ ادجهههٚفس ٓ يُهههٚد يىهههرح شهههٚئؾ مهههٚ شهههٗا

ًٓ ٓ يًهُتقن  بٚجلقاب بًهض إؿهزام وهًٚي افًِهؿ وههؿ يهرون هْهٚك ظِهامء ؾحهق

فٔتُِؿ مـ قؼ فف افُالم، إيروا افٍهرق بهغ ههذا افزمهٚن وبهغ ذاك افزمهٚن، إن أبهٚ 

مقشههك دههٚ رأى مههٚ إُٔههره ؿههٚل: حتههك أشتنههر مههـ هههق أظِههؿ مْههل وهههق ظٌههد اهلل بههـ 

مًههًقد فههذفؽ دههٚ ؿههٚل ابههـ مًههًقد فههف: أؾههال إُٔههرت ظِههٔٓؿ أؾههال أمههر ؿ أن يًههدوا 

ؿ رء؟ ؿٚل فف: ٓ، إتيٚر أمرك أو شٔئٚ ؿ ووّْٝ  ؿ أن ٓ يؤع مـ حًْٚ 

 إتيٚر رأيؽ.

ؾرجههههع ابههههـ مًههههًقد إػ داره وخههههرج متِههههثام ٓ يههههرى مْههههف إٓ ظْٔههههٚه حتههههك دخههههؾ 

ادًجد ورأى مٚ وصػ فف حْٔئٍذ ـنػ ظـ وجٓف افَْهٚع وافِثهٚم وؿهٚل: وقُهؿ 

ؿٚفقا وصهدؿقا  ¢مٚ هذا افذي تهًْقن إٔٚ ظٌد اهلل بـ مًًقد صحٚع رشقل اهلل 

ؿٚفقا وهذا صٖن ـثر مـ افذيـ يُقٕهقن اِههغ يف ابتهداظٓؿ فُهـ يُقٕهقن  ؾٔام

متًٌغ ظذ ؽر هدى مـ رهبؿ، ؿهٚفقا دهٚ شهًّقا إُٕهٚر ابهـ مًهًقد افٌهٚفغ ظِهٔٓؿ 

ؿههٚفقا: واهلل يههٚ أبههٚ ظٌههد افههرمحـ مههٚ أردٕههٚ إػ اخلههر، هْههٚ افنههٚهد مههـ هههذه افَهههٜ أن 

 ُف. مرد ؿهد اخلٚرج يف شِقك ضريؼ مٚ َل يًِ

.. أن يُهقن ظهذ افُتهٚب وافًهْٜ،  هذا ؿهٚل ابهـ مًهًقد رًدا ظِهٔٓؿ يف  افنٔخ:

يٚ أبٚ ظٌد افهرمحـ! مهٚ  -ـْٜٔ ظٌد اهلل بـ مًًقد  -ؿق ؿ: واهلل يٚ أبٚ ظٌد افرمحـ 

أردٕههٚ إٓ اخلههر ؿههٚل: وـههؿ مههـ مريههد فِخههر ٓ يهههٌٔف، حُّههٜ بٚفٌههٜ وـههؿ مههـ مريههد 

 دياًم: فِخر ٓ يهٌٔف، هذا ـام ؿٔؾ ؿ

  مج ي يانجرة ومل  سلك  سراكهر

 

 

 

 إن ياسفون  ال جتم   ىل ياوأبم 

ٓ بهههد فًِهههٍْٜٔ مهههـ مهههٚء شهههٚئؾ ؾتًهههر ومتقههه ؾٔهههف، هُهههذا ٓ بهههد فًِّهههِؿ مهههـ أن  
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يُقن ضريَف افًْٜ حتك يهؾ بف إػ اجلْٜ، ؿٚل ابـ مًًقد: وـؿ مـ مريد فِخهر 

ابـ مًًقد مٗـًدا ؿقفف: إن حمًّدا ٓ يهٌٔف، دٚذا؟ ٕٕف َل يًِؽ ضريَف، ثؿ ؿٚل 

ٚ يَههرؤون افَههرنن ٓ بههٚوز حْههٚجرهؿ»حههدثْٚ ؾَههٚل:  ¢ ـْٚيههٜ ظههـ أ ههؿ  شإن أؿقاًمهه

يَهههرؤون افَهههرنن بٖفًهههْتٓؿ ؾَهههط، وفُهههـ مهههٚ يَرؤوٕهههف ٓ يههههؾ إػ ؿِهههقهبؿ، حهههدثْٚ 

إن أؿقاًمٚ يَرؤون افَرنن ٓ بٚوز حْٚجرهؿ، يّرؿهقن مهـ افهديـ »: ¢يَقل ٌْٕٔٚ 

 -وهْهٚ افًهزة افٌٚفٌهٜ  -ؿٚل صٚهد ههذه افَههٜ: ؾَِهد  شافًٓؿ مـ افرمٜٔ ـام يّرق

ؿٚل افنٚهد ادنٚر إفٔف: ؾَِهد رأيْهٚ أوفئهؽ إؿهقام يَٚتِقْٕهٚ يهقم افْٓهروان، إتٓهٝ 

 افَهٜ افتل رواهٚ افدارمل يف شْْف بًْده افهحٔح ظـ ابـ مًًقد.

، وفُهـ بىريَهٜ مهٚ جهٚء مٚ مًْك  ٚيٜ هٗٓء إؿهقام افهذيـ جًِهقا يهذـرون اهلل

، مٚ ـٕٚٝ ظٚؿٌٜ أمرهؿ؟ ؿهٚل افهراوي: ؾَِهد رأيْهٚ أوفئهؽ إؿهقام ¢هبٚ رشقل اهلل 

يَٚتِقْٕههٚ مههع اخلههقارج يههقم افْٓههروان حٔههْام ؿههٚتِٓؿ ظههع بههـ أع ضٚفههٛ ريض اهلل 

تًهههٚػ ظْهههف ؾٚشتٖصهههؾ صهههٖؾتٓؿ، وـهههٚن مهههْٓؿ أصهههحٚب احلَِهههٚت يًْهههل: أصهههحٚب 

ل افههههٚحلٜ، وفهههذفؽ ؿهههٚل تًهههٚػ يف افَهههرنن افُهههريؿ، افْقايهههٚ افىٌٔهههٜ وفُهههـ فسظهههام

وبههذفؽ أخههتؿ هههذا اجلههقاب وؿههد ضههٚل بًههض اجلههقاب ؾههٖرجق ادًههذرة، واجلههقاب 

َٚن ﴿يتحّؾ إضٚفٜ أـثر ؾٖـثر، وحًٌْٚ أن ٕختؿ هذا اجلهقاب بَقفهف تًهٚػ:  َـه ـْ  َّه َؾ

ْك  اًل َصٚحِلًٚ َوٓ ُيْؼِ َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َرب  ََ
ِف َأَحًداَيْرُجقا فِ ٌََٚدِة َرب 

ًِ ؿٚل  [331]الكه  ﴾بِ

ٚحِلًٚ﴿ظِهههامء افتًٍهههر:  اًل َصههه ههه َّ ْؾ َظ ههه َّ ًْ َٔ ِْ ْك ﴿ظهههذ افًهههْٜ  [331]الكهررر  ﴾َؾ ههه َوٓ ُيْؼِ

ًدا ِف َأَحهه هه ٌَههَٚدِة َرب 
ًِ ٚ هلل، ؾهه٘ذا اختههؾ أحههد  [331]الكهرر  ﴾بِ أي: ؾِههُٔـ يف ظٌٚدتههف اًِههه

اهلل ظز وجهؾ أن قْٔٔهٚ ظهذ افًهْٜ هذيـ افؼضغ ذهٛ افًّؾ هًٌٚء مْثقًرا، ًٕٖل 

 وأن ئّتْٚ ظِٔٓٚ.

 (33a/00:28:51( )33b/00:00:00)رحلة النور
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 مجاعة التبليغ، ومدة اخلسوج

مههٚ رأيُههؿ يف  ٚظههٜ افتٌِٔههغ ـههدظقة، وهههؾ  افًههٚئؾ:هْههٚ شههٗال يَههقل  مداخِههٜ:

 مدة اخلروج واردة يف افًْٜ؟

اتكه وـِّهٜ احلهؼ بهٛ هذا افًٗال شٗال افًٚظٜ، وإٔٚ يل جقاب  افنٔخ:

أن تَٚل: افذي أظتَده أن دظقة افتٌِٔغ هل صقؾٜٔ ظكيٜ، ٓ تَقم ظذ ـتهٚب اهلل 

 مههـ ظْقإههف، هههذا غ  ٌَهه ، وإمههر ـههام يَههٚل: ادُتههقب مُ ¢وٓ ظههذ شههْٜ رشههقل اهلل 

اخلهههههروج افهههههذي جرجقٕهههههف وقددوٕهههههف بثالثهههههٜ أيهههههٚم أو بهههههٖربًغ يهههههقم، وقهههههٚوفقن 

ٚ، هههذا آشههتدٓل ظههذ ذفههؽ بههٌ ًض افْهههقص افتههل ٓ صههِٜ  ههٚ بٚدقوههقع إضالًؿهه

اخلههروج ئٍُْههٚ ٕحههـ مًؼهه ادْتّههغ إػ افًههِػ افهههٚفح، وهههذا إٓههتامء حههؼ ٓ 

ٓ يْتًٛ إفٔهف، إٓهتامء إػ افًهِػ افههٚفح، بهٛ أن تًرؾهقا ههذه إبقز دًِؿ 

احلََٔههٜ، فههٔس ـههٕٚٓتامء إػ صههخص يَههٚل إٕههف صههٚحٛ مههذهٛ ـههذا، أو إػ صههٔخ 

يَٚل إٕف صٚحٛ افىريَٜ افٍالٕٜٔ، أو إػ رجؾ يَٚل إٕف صٚحٛ اجلًّٜٔ افٍالٕٜٔ، 

إٓههههتامء إػ افًههههِػ إههههتامء إػ افًهههههّٜ، وإٓههههتامء إػ ؽههههرهؿ إههههتامء إػ ؽههههر 

 مًهقم.

وا ؤهٗٓء اجلامظٜ يٍُل أن ٍٕٓؿ ٕحـ ادْتّغ إػ افًهِػ افههٚفح أ هؿ جهٚ

يُههههـ مههههـ ؾًههههؾ افًههههِػ بههههؾ وٓ مههههـ ؾًههههؾ  بتْيههههٔؿ يف اخلههههروج فِتٌِٔههههغ زظّههههقا َل

ٚ يف تِهؽ افَهرون افىقيِهٜ  اخلِػر ٕن هذا حدث يف هذا افًك وَل يُـ مًروؾًه

مهههـ افًهههِػ إػ مهههـ بًهههدهؿ مهههـ اخلِهههػ إػ مْتههههػ ههههذا افَهههرن ءًا ادديهههدة، بهههد
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 تَريًٌٚ.

ثؿ إن مـ ظجٌل أ ؿ جرجقن فِتٌِٔغ وهؿ يًسؾقن أ ؿ فًٔقا أههاًل فِتٌِٔهغ، 

يًٍهههؾ حٔههْام ـهههٚن يرشهههؾ  ¢إٕهههام يَههقم بهههف أهههؾ افًِهههؿ ـههام ـهههٚن رشههقل اهلل  افتٌِٔههغ

افرشههؾ مههـ أصههحٚبف مههـ أؾٚوههؾ أصههحٚبف مههـ ظِامئٓههؿ وؾَٓههٚئٓؿ فًِّٔههقا افْههٚس 

افهههديـ واإلشهههالم، ؾٖرشهههؾ ظًِٔهههٚ وحهههده.. أرشهههؾ أبهههٚ مقشهههك وحهههده.. أرشهههؾ مًهههًٚذا 

فُههْٓؿ فههٔس وحههده، مههٚ أرشههؾ مًههف مههٚ صههٚء اهلل مههـ أؾههراد افهههحٚبٜ وهههؿ صههحٚبٜ، 

ظْههدهؿ مههـ افًِههؿ مههٚ ظْههد هههٗٓء إؾههراد، ؾههامذا َٕههقل ظّههـ فههٔس يَههرن بٚفههذـر مههع 

بًِٓهؿ، ههٗٓء افههحٚبٜ افهذيـ  ¢أؿؾ افهحٚبٜ ظِاًم، حٔٞ َل يُـ رشقل اهلل 

ٚ ودظهاًم ٕمثهٚل أوفئهؽ افًِهامء مهـ افههحٚبٜ افهذيـ ذـرٕهٚهؿ،  ًٍه ٓ ظِؿ ظْهدهؿ ردي

ام بٚدئههٚت وظِههٔٓؿ صههخص ربههام ٓ يُههقن بٔههْام هههٗٓء جرجههقن بٚفًؼههات وربهه

ظٚدًٚ، بؾ ربام ٓ يُقن ضٚفٛ ظِؿ، إٕهام ظْهده بًهض ادًِقمهٚت افتَىٓهٚ مهـ هْهٚ 

افَديّههٜ: ؾٚؿههد افقههء ٓ  ؿوهْههٚك أمههٚ أخههرون ؾٓههؿ مههـ ظٚمههٜ افْههٚس، ومههـ احلُهه

 يًىٔف، ؾام افذي يٌِغ هٗٓء إػ افْٚس وهؿ تًّقا بجامظٜ افتٌِٔغ؟

قريٚ ويف ظههامن أن بًِههقا وأن ئَّههقا يف بالدهههؿ، وأن ٕحههـ ْٕهههحٓؿ يف شهه

يتًِّهههقا ويتٍَٓهههقا يف افهههديـ، وخٚصهههٜ أن يدرشهههقا ظَٔهههدة افتقحٔهههد افتهههل ٓ يههههح 

إيامن ادٗمـ مٓام ـٚن صٚحلًٚ.. مٓام ـٚن صٚئاًم ؿٚئاًم إٓ بًد تههحٔح افًَٔهدة، 

وأن  ْٕههههههحٓؿ بهههههٖن بًِهههههقا.. ئَّهههههقا يف بالدههههههؿ وأن يتحَِهههههقا يف مًهههههٚجدهؿ،

يتًِّقا افًِؿ افْٚؾع مـ أههؾ افًِهؿ هْهٚك بهديؾ أن جرجهقا هُهذا، وربهام يهذهٌقن 

 ٚ ًً إػ بالد افٍُر وافوالل حٔٞ هْٚك ادٌريٚت افُثرة افتل ٓ جٍك ظِْٔٚ  ٔ

مٌِههغ تٖثرهههٚ، خٚصههٜ ظههذ افههذيـ يًههٚؾرون ٕول مههرة بّثههؾ هههذه ادْٚشههٌٜ ؾههرون 

ّهههل فَّٔٔهههقا احلجهههٜ ظهههذ مهههـ يَِقٕهههف مهههـ هْهههٚك افٍهههتـ وفهههٔس ظْهههدهؿ افًهههالح افًِ
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افْٚس، شقًاء ـٕٚقا مـ شُٚن افٌالد افذيـ  ؿ فٌتٓؿ وههٗٓء ٓ يًرؾهقن صهٔئًٚ مهـ 

 فٌتٓؿ.

ومـ ذط افتٌِٔغ أن يُهقن ادٌِهغ ظٚدًهٚ بًِهٚن افَهقم ـهام أصهٚر إػ ذفهؽ ربْهٚ 

ِِ ﴿ظههههز وجههههؾ يف افَههههرنن افُههههريؿ:  ٓ  بِ قٍل إِ ـْ َرُشهههه
َْٚ ِمهههه ِْ ٚ َأْرَشهههه َ َوَمهههه ٌَُٔههههغ 

ِف فِ ِٚن َؿْقِمهههه هههه ًَ

ؾُٔػ يًتىٔع هٗٓء أن يٌٌِقا افًِؿ وههؿ يًسؾهقن بهٖ ؿ ٓ ظِهؿ  [4]إب:اهي  ﴾َ ُؿْ 

ظْههدهؿ، وـٔههػ يًههتىًٔقن أن يٌٌِههقا افًِههؿ وهههؿ ٓ فًههٚن فههدهيؿ فٍَٔٓههقا أوفئههؽ 

 افَقم.

 هذه ـِّٜ تَٚل جقاًبٚ  ذا افًٗال.

قتجهقن ظهذ اخلهروج، يَقفهقن: دائاًم ًّٕع ظْدهؿ يَقفقن، يًْل:  مداخِٜ:

إيهههههروا إػ افههههههحٚبٜ، ههههههؿ مهههههـ أههههههؾ مُهههههٜ وادديْهههههٜ وؿٌهههههقرهؿ يف بخهههههٚرى ويف 

 شّرؿْد، هٗٓء خرجقا فِتٌِٔغ، ؾام رد ؾؤِتُؿ ظذ ذفؽ؟

فٔتْهههٚ ٕخهههرج ـهههام خهههرج أوفئهههؽ افَهههقم! خرجهههقا مٚههههديـ.. ؽهههزاة، مهههٚ  افنهههٔخ:

وٓ مههههـ ؽههههرهؿ مههههـ خرجههههقا هههههذا اخلههههروج افههههذي ٓ يَههههسن مههههع إشههههػ ٓ مههههْٓؿ 

ادًِّغر ٕن إووهٚع ـهام تًِّهقن ٓ تًهٚظد ادًهِّغ مهع إشهػ أن يَقمهقا 

بقاجههههٛ اجلٓهههههٚد يف شههههٌٔؾ اهلل، حٔهههههٞ صههههٚر ههههههذا اجلٓههههٚد ؾهههههرض ظههههغ ظهههههذ ـهههههؾ 

ادًهههِّغ، ؾِٔهههٝ خهههروج ههههٗٓء يُهههقن فْخهههرج مًٓهههؿ فْجٚههههد يف شهههٌٔؾ اهلل ـهههام 

جهقا مٚههديـ يف شهٌٔؾ جٚهد أوفئؽ إصهحٚب إوفهقن ومهـ بًهدهؿ حٔهٞ خر

اهلل إػ أؿٚد بالد افدٕٔٚ، ؾٓذا يَٚل ظذ تًٌر افٍَٓٚء: ؿٔٚس مع افٍٚرق، أوفئؽ 

خرجهههههقا ؽهههههزاة مٚههههههديـ يف شهههههٌٔؾ اهلل، ههههههٗٓء ٓ جرجهههههقن، وٕحهههههـ مًٓهههههؿ مهههههع 

إشهػ ٓ ٕههزئ إًٍٔهْٚ، ـِْههٚ ٓ ٕخهرج فِجٓههٚد يف شهٌٔؾ اهلل، وهههذا واجهٛ ظْٔههل، 

ـام تًِّهقن، فُهـ مهـ احلهؼ أن ًٕهري اخلىهٖ وأن َٕهر بهفر  ؾَد ؽزيْٚ يف ظَر دارٕٚ
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ٕن إؿرارٕٚ بف قِّْٚ إػ أن ًٕٚجلف بام يُّْْٚ مـ افقشٚئؾ، أمهٚ إذا جحهدٕٚ احلهؼ 

 افًامء ظـ إرض. دَ ًْ وؿٌِْٚ احلََٜٔ ؾًْيؾ بًٔديـ ظـ احلؼ بُ 

أن  ؾٓؿ إذا أرادوا أن جرجقا ـام خرج إوفقن ؾّـ افذي يُْر ظِهٔٓؿ، بحثْهٚ

جههرج ٕههٚس يًسؾههقن إٔههف ٓ ظِههؿ ظْههدهؿ، دههٚذا؟ فتٌِٔههغ اإلشههالم، ؾٚؿههد افقههء ٓ 

 يًىٔف، ؾً٘ذا: صتٚن مٚ بغ افَٔٚس وادَٔس ظِٔف، ًٕؿ.

ًٓ  ٚظههٜ ؾٔههؽ ... بههٚرك اهلل ، ٓ تٖخههذ مههـ ـالمههل  ِههٜ تدٕههدن حق ههٚ، هههؿ أو

الم، هههؿ يًسؾههقن تٌِٔههغ يٌٌِههقن مههٚذا؟ افتههقراة.. اإلٕجٔههؾ.. اإلشههالم، يٌٌِههقن اإلشهه

بهههٖ ؿ فًٔهههقا ؾَٓهههٚء يف اإلشهههالم، ؾهههً٘ذا ؾٚؿهههد افقهههء ٓ يًىٔهههف، ٕحهههـ ٓ ُْٕهههر إمهههر 

بهههٚدًروي وافْٓهههل ظهههـ ادُْهههر وافتْٚصهههح وافتٍهههٚهؿ، ههههذا ٓ يُْهههره مًهههِؿ، فُهههـ 

ن بًْقان افتٌِٔغ، تٌِٔهغ مهٚذا؟ تٌِٔهغ اإلشهالم، وٕحهـ قَ ْْ ًَ ٕحـ ُْٕر هذا افتْئؿ ادُ 

يف افتٍٚصههٔؾ، هههؿ ٓ يههدخِقن يف افتٍَههف يف افُتههٚب وافًههْٜر  مههٚ أردٕههٚ أن ٕخههقض

 ق، وٕحـ ٕرى أن افدظقة إػ افُتٚب وافًْٜ هق افقاجٛ.ر  ٍَ ٕ ؿ يَقفقن: هذا يُ 

ًٓ وإن ـْهٝ أظتَهد إٔهف مٓهقل فهدى ـثهر مهـ  وفًع ٓ أؿدم إفهُٔؿ أمهًرا مٓهق

غ بًهههههٌٛ افتهههههل ؽٍهههههؾ ظْٓهههههٚ ـثهههههر مهههههـ ادًهههههِّ ¢افْهههههٚس: إن مهههههـ أشهههههامء افٌْهههههل 

تقجٔٓهههٚت ؿهههد تُهههقن مْهههٚ وؿهههد تُهههقن مهههـ ؽرٕهههٚ، أي: ؿهههد تُهههقن مْهههٚ ٕحهههـ مًؼههه 

ادًِّغ، وؿد تُقن مقحك هبٚ إفْٔٚ مـ ؽرٕٚ، مـ أشامئف ظِٔف افًالم: ادٍرق، 

ق؟ واوح جًدا، يٍرق بغ احلؼ وافٌٚضهؾ.. يٍهرق بهغ ر  ٍَ تًرؾقن هذا! مٚ مًْك ادُ 

ؾر، وهُهذا، ؾهً٘ذا حٔهْام ٕحهـ ٕريهد أن ٕهدظق ادٗمـ وادؼك.. بغ ادقحد وافُٚ

إػ اإلشالم بٛ أن َٕقل: ؿٚل اهلل ؿٚل رشقل اهلل، وٓ َٕقل: ٓ، ٕحـ مٚ ٌٕحهٞ 

ظههـ مًههٚئؾ خالؾٔههٜ، ٓ يقجههد هْههٚك مًههٖفٜ متٍههؼ ظِٔٓههٚ إٓ مههٚ ؿههؾ وٕههدر، حتههك يف 

 افتقحٔد يقجد خالي.
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يف دمنهؼ مْهذ ٕحهق أـثهر ـْٝ ؿرأ هٚ  ًٜ ػ رشٚفف  إن بًض أؾراد  ٚظٜ افتٌِٔغ أَ 

مههـ ظؼهه شههْغ، ؾههام جههٚء ... ـِّههٜ: ٓ إفههف إٓ اهلل، ؾنهههٚ بَقفههف: ٓ مًٌههقد إٓ اهلل، 

ـٔهههػ ٓ مًٌهههقد إٓ اهلل، وادًٌهههقدات يف افقاؿهههع ـثهههرة وـثهههرة جهههًدا؟! فُهههـ أههههؾ 

افًِههههؿ يَقفههههقن يف تًٍههههر هههههذه افُِّههههٜ افىٌٔههههٜ: ٓ مًٌههههقد بحههههؼ إٓ اهلل، وإٓ ؾَههههد 

ٚد افٌَههههر يًٍِههههقن بٚدًههههِّغ مههههٚ يًٍِههههقن وهههههؿ ٌ هههه وافًههههزى وأن ظُ  ظٌههههدت افههههالت

ئًنقن مًٓؿ وبجٌٕٚٓؿ مع ذفؽ يٍن هذه افُِّٜ افىٌٜٔ تًًٍرا يًقد إػ افؼك 

وفههٔس إػ افتقحٔههد اخلههٚفص حٔههٞ يَههقل: ٓ مًٌههقد إٓ اهلل، هههذا مههـ ـههٚن يًههري 

 رأشهٓؿ ادًهّك ظَٔدة وحدة افقجقد، افهذي يهٗمـ هبهٚ ـٌهٚر ؽهالة افههقؾٜٔ وظهذ

بٌر اشّف: حمٔهل افهديـ بهـ ظهرع ادهدؾقن ظْهدٕٚ يف شهقريٚ، افهذي يًهري ظَٔهدة 

ههههذا اإلًٕهههٚن افهههذي يَهههقل: ـهههؾ مهههٚ تهههراه بًْٔهههؽ ؾٓهههق اهلل، وافهههذي يَهههقل: دهههٚ ظٌهههد 

 د يف افُقن ؾٓق إفف.ٌَ ًْ ادجقس افْٚر مٚ ظٌدوا إٓ افقاحد افَٓٚر، إًذا: ـؾ رء يُ 

ل هبهٚ ؽهالة قَٚس يًقد إػ تٖئد وحدة افقجقد افتل يَههذا افتًٍر اخلٚضع اف

افهقؾٜٔ، وافتل أ ع ظِامء ادًِّغ مهـ أههؾ احلهديٞ وادٚتريديهٜ وإصهٚظرة 

ر مههـ ؿههقل افٔٓههقد وافْهههٚرى، ٓ ٍههوادًتزفههٜ ظههذ أن افَههقل بقحههدة افقجههقد هههق أـ

شههههٔام وابههههـ ظههههرع هههههذا يَههههقل يف ـتٚبههههف: ؾهههههقص احلُههههؿ: إٕههههام ـٍههههرت افٔٓههههقد 

وافْهههٚرى ٕ ههؿ حكههوا اهلل، ؾههٚفٔٓقد حكههوا اهلل يف ظزيههر، وافْهههٚرى حكههوا 

اهلل يف إب بههزظّٓؿ وآبههـ هههق روح افَههدس، ؿههٚل هههق: أمههٚ ٕحههـ ؾَههد وحههدٕٚ اهلل 

يف ـؾ رء، ـؾ مٚ تراه بًْٔؽ ؾٓق اهلل، جٚء هذا افتًٍهر افَهٚس فًهدم اههتاممٓؿ 

د افتهل ههل افٍههؾ بهغ ادهٗمـ وافُهٚؾر بٚفًِؿ افْٚؾع ؾَٚل يف تًٍهر ـِّهٜ افتقحٔه

 ؾٍنهٚ بجِّٜ تًٚوي وحدة افقجقد: ٓ مًٌقد إٓ اهلل.

احلهههؼ أن مًْهههك ههههذه افُِّهههٜ افىٌٔهههٜ: ٓ مًٌهههقد بحهههؼ يف افقجهههقد إٓ اهلل، ؾٍٔهههف 
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 .إثٌٚت إفقهٜٔ هلل وحده، وٍٕس ادًٌقدات إخرى افٌٚضِٜ

أن افَوهٜٔ فًٔهٝ ؿوههٜٔ ههذه اوهىررت إػ افتحهدث ظْٓههٚ ٕفٍهٝ ٕيهر افًههٚئؾ 

دظههههقة فههههٔس مٍٓههههقم مًٚدٓههههٚ، وٓ واوههههح مرامٔٓههههٚ ومٌٚزهيههههٚ، إٕههههام ٕحههههـ ٕخههههرج 

فِهههدظقة، مهههٚ ههههل افهههدظقة؟ فهههق شهههٖفتٓؿ ظهههـ افتقحٔهههد وأؿًهههٚمف: تقحٔهههد افربقبٔهههٜ.. 

 ،ٚ تقحٔههد إفقهٔههٜ.. تقحٔههد إشههامء وافهههٍٚت، فههق شههٖفتٓؿ مههٚ ؿههدمقا إفٔههؽ جقاًبهه

ٚفىتف فًٌض  ٚظٜ افتقحٔد وافدظٚة إػ وفئـ ـٚن بًوٓؿ يًري ذفؽ بًٌٛ ا

افًِػ افههٚفح ظهري ذفهؽ وفُْهف ٓ يْؼهه بٔهْٓؿ ٕن ههذا يٍهرق، ؾرشهقل اهلل مهـ 

ف ادٍههرق يٍههرق بههغ احلههؼ وافٌٚضههؾ، ؾههْحـ بههٛ أٓ ًٕههتحل مههـ احلههؼ، أٓ ئأشههام

َٕهههقل: ٕحهههـ ٓ ٌٕهههغ احلهههؼر ٕن ههههذا يٍهههرق، يٍهههرق بهههغ مهههـ ومهههـ؟! إذا ـْهههٚ ٕحهههـ 

ٚ أخىهههٖ وبْٔهههٝ فهههف مًهههِّغ متّ ًٕ ًهههغ ظهههذ اتٌهههٚع افُتهههٚب وافًهههْٜ، ورأيهههٝ إًٕهههٚ

خىهههٖه، أو رنين إٔهههٚ أخىهههٖت ؾٌهههغ يل خىئهههل، أيهههـ افتٍريهههؼ؟ ههههذا مهههـ مًهههٚين ؿقفهههف 

ٚحِلَِٚت ﴿تًٚػ:  ُِهقا افه ه ِّ ـَ نَمُْهقا َوَظ ِذي ٓ  اف ه ل ُخْنٍه * إِ ٍِ َٚن َف ًَ ْكِ * إِن  اإِلٕ ًَ َواْف

ْزِ َوَتَقاَصْقا بِٚحْلَؼ  وَ   .[1 - 3]العص:  ﴾َتَقاَصْقا بِٚفه 

 (00:24:26/ 6 –)أسئلة وفتاوى اإلمارات 
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 ىقاش مع األضتاذ عقل  

 حول مجاعة التبليغ

صههههٔخل افٔههههقم حههههدث مًههههل رء فًِْههههٚ إن صههههٚء اهلل ًٕههههتٍٔد مههههـ إخ  مداخِههههٜ:

وزبههقن مههـ زبههٚئْل، وـثههر  رجههؾ ؾٚوههؾ ل افتٌِٔههغ،ٚرجهه افٍٚوههؾ، أحههد إخقإْههٚ مههـ

يٖ  ظْدي إػ ادحؾ وينسي مـ ظْهدي بًهض افٌوهٚئع، فُهـ افٔهقم وجدتهف يف 

حٚفههف ظجٌٔههٜ يههٚ صههٔخْٚ، دخههؾ بخنههقٕٜ وشههِؿ ظههع، ؾَٔههقل يل: إٔههٚ أريههد أن أشههٚؾر، 

وأخههرج يف شهههٌٔؾ اهلل، ؿِهههٝ فههف: جٔهههد إػ أيهههـ؟ ؿههٚل: إػ افٌٚـًهههتٚن وإػ افٌٍِهههغ 

 افٔٚبهههٚن. ؿِهههٝ فهههف: أفهههٔس مهههـ ذوط اخلهههروج افًهههْٜ أن وإن صهههٚء اهلل شهههٖذهٛ إػ

يُقن افذي جرج ظْده ظِؿ، ؿٚل: فٔس ذط هذا، إٔٚ أريد أن أدظق وـذا.. دظقة 

افذي أظرؾف مـ افًهْٜ أن افهذي جهرج وفهٔس هْهٚك مهٕٚع فسيهٚم  ٚو...، ؾَِٝ فف: إٔ

ًٚ إٔهههههٚ  وفسصهههههٓر وفًِهههههٚظٚت، ظِٔهههههف أن جهههههرج ويهههههدظق ويُهههههقن ظْهههههده ظِهههههؿ، ضًٌههههه

اشههههتٌربٝ، يَههههقل: إٔههههتؿ خِههههُٔؿ جٚفًههههغ يف حمالتُههههؿ وإٔههههتؿ ـههههذا، يَهههههد إٔههههف 

شٖخرج وأريد أن أروح، ؿِٝ فف: يٚ رجٚل، أن افٌِد ظْدٕٚ هْٚ بحٚجٜ أصهالً إػ 

دظقة، وإٔٚ إٔهحؽ تٌَك هْٚ ظْد أوٓدك وظْد زوجتؽ، وفٔس هْهٚك داع إػ أن 

افًِهههؿ بنهههُؾ ظهههٚم فهههٔس  هههرج، ٕٕهههف فهههٔس ظْهههدك افًِهههؿ، وفهههٔس افًِهههؿ افُهههٚيف، 

، ؿِههههٝ: صههههحٔح، هههههذا شبٌِههههقا ظْههههل وفههههق نيههههٜ»: ¢ظْههههدك، ؿههههٚل: يَههههقل افرشههههقل 

احلههديٞ ٓ َٕههقل ظْههف رء، أي ًٕههؿ، وفُههـ فًههٝ إٔههٝ ادُِههػ ؾٔٓههٚ إٓ بقههء 

مًههههغ، ـههههٖن تًههههري جههههقاب شههههٗال، ممُههههـ أن جتههههٚوب هههههٗٓء افْههههٚس ظههههذ هههههذا 

افرجهؾ وـٖٕهؽ ؾًِهٝ مًهف ز ؾافقء، ظذ اشتىٚظتؽ، مٚ وجدتف يٚ صٔخْٚ إٓ وٕر
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بًهههٌٜٔ حتههك ـْههٝ أـِّههف، وظْههدي ًٕههٚء يف ادحههؾ، حتههك اشههتٌربٝ مههـ ظهههٌٔتف 

مههع أين أظههري إٔههف هههٚدئ، ويَههقل: إٔههٚ يف ـثههريـ ظههذ يههدي تههٚبقا، وإٔههٚ ـههذا، وإٔههٚ 

ًٚ رء جٔههد، رء ضٔههٛ،  ـْههٝ أظّههؾ ـههذا، وإٔههٚ ـْههٝ أشههٚوي ـههذا، ؿِههٝ فههف: ضًٌهه

 وفُـ ادع يف هذا افٌِد.

صٔخْٚ ادًرؾٜ بخههقص افهدظقة  هٗٓء افهذي فهٔس ظْهدهؿ ظِهؿ ظهذ ٕريد يٚ 

اإلضالق، ـٔػ يسـقا أوٓدهؿ وًٕٚءهؿ، وهذا افرجؾ افذي ـٚن مقجقد ظْدي، 

ـٚن يٖخذ ظْدي بًهض افٌوهٚئع بٚفهديـر ٕٕهف حٚفتهف ؽهر مًٔهقرة، ؾُٔهػ شهٔخرج 

ي امهرأة يهٚ صهٔخ واهلل! أ هٚ دخِهٝ ظْهدووؿهٝ ، افًهٍريٚتهذا، وـؿ شتٍُِف هذه 

مرة ـٕٚٝ تيـ بٖين أظري زوجٓٚ، ؾنهُٝ إٔهف ترـٓهٚ بهدون مكهوي وخهرج وفهف 

أصههٓر خههٚرج بههدون مكههوي ظْههدٕٚ أن، افههديـ ٓ يَههقل هُههذا يههٚ صههٔخ، افههديـ ٓ 

يًّؾ هُهذا يهٚ صهٔخ، ؾَِهٝ فهف: افهديـ ٓ يَهقل ههذا، وٓ يًّهؾ هُهذا، وظِٔهؽ أن 

 تهزي يٚ أخٝ، ؾجزاك اهلل خر يٚ صٔخْٚ ٕهٔحٜ.

ظذ ـؾ حٚل هذه ادًهٖفٜ تتُهرر ـثهرًا، وٕحهـ جًِهتْٚ افٔهقم مهع إخ  افنٔخ:

ظَههؾ هْههٚ خٚصههٜ، بخٚصههٜ إٔههؽ إٔههٝ أول ـالمههؽ مقجههف فههف، ؾههام أدري إذا ـههٚن هههق 

 يريد أن يتُِؿ بقء أو ٕحـ ٕريد أن ًّٕع مٚذا ظْده مـ أشئِٜ أو ٕجٚوبف ظِٔٓٚ.

 ... يقم افَٔٚمٜ.مداخِٜ:

ًٚ صههٔخل  مداخِههٜ: دههٚ شههًّٝ إخ ؿههٚل إٔههٚ ـْههٝ خههٚرج ورجًههٝ ؾههذـرين ضًٌهه

 بحٚدثٜ افٔقم، وهذه حٚدثٜ افٔقم شٌحٚن اهلل.

 أي ًٕؿ، يهر تًًِؾ إؾُٚر. افنٔخ:

مداخِههٜ قظَههؾي: ضٔههٛ مًِههٔش يههٚ صههٔخل إٔههٚ افًههٗال مقجههف فههؽ، فُههـ أريههد أن 

ًٚ ظذ..  أتىٍؾ بٚإلجٚبٜ ؿِٔالً جزئٔ



 نقاش ذول مجاعة التبليغ ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

733 

 تٍوؾ يٚ أخل. افنٔخ:

 (  00:  00: 35/ 275/) اهلدى والنور 

أوًٓ: اخلروج يف شٌٔؾ اهلل مـ خهالل جتربتهل إٔهٚ، ههق يُهقن بحًهٛ  مداخِٜ:

ًٚ ؾٓهههق جهههرج يًِهههؿ، وإن ـهههٚن ؽهههر ظهههَٚل  حهههٚل اإلًٕهههٚن، إن ـهههٚن ههههذا اإلًٕهههٚن ظٚدههه

ؾٔخههرج يههتًِؿ، وافههتًِؿ يف اخلههروج يف شههٌٔؾ اهلل فههٔس تًِههؿ ظِههؿ ادًههٚئؾ وظِههؿ 

ِهؿ افٍوهٚئؾ حتهك يْؼهح افَِهٛ وافههدر، ؾُٔهقن احلديٞ وافٍَف، وفُـ تًِهؿ ظ

ظْد اإلًٕٚن افرؽٌٜ واإلؿٌٚل ظذ ضٚظٜ اهلل ظز وجؾ، وادحٚؾيهٜ ظهذ أوامهر اهلل، 

، ويُقن اخلروج يف شٌٔؾ اهلل حتك تٖ  افههٍٚت ¢وادحٚؾيٜ ظذ شْٜ افٌْل 

اإليامٕٔههههٜ افتههههل ٓ يُّههههـ أن تههههٖ  فسًٕههههٚن مههههـ خههههالل افَههههراءة، حتههههك تههههٖ  هههههذه 

فهههٍٚت فسًٕههٚن، يًْههل: مههثالً صههٍٚت افهههز، ؾههٚخلروج يف شههٌٔؾ اهلل جههرج ؾٔههف ا

افًهههَٚل واجلٚههههؾ، افًهههَٚل يًِهههؿ، واجلٚههههؾ وإمهههل وضٚفهههٛ افًِهههؿ يهههتًِؿ، وافًِهههؿ 

يُهههقن ظِهههؿ افٍوهههٚئؾ حتهههك يْؼهههح افَِهههٛ وافههههدر فتىٌٔهههؼ مهههٚ يًهههّعر ٕٕهههف فهههٔس 

ِٔهههف يهههقم افَٔٚمهههٜ، ادٓهههؿ أن بّهههع اإلًٕهههٚن مًِقمهههٚت وٓ يىٌَٓهههٚ ؾتُهههقن حجهههٜ ظ

وحتك يٖ  ؾٔف ظيّٜ افًْٜ وتَديرهٚ وتًئّٓٚ، إٔٚ رأيٝ واحد يف بٚـًهتٚن ـهٚن 

يتقوهٖ، ههق رجهؾ ظّهره حههقايل شهًٌغ ثامٕهغ شهْٜ، وؿههٚفقا ههذا مهـ رظهٚة إؽْههٚم، 

وفُـ دٚ ـٚن يتقوٖ ـٚن يٌحٞ يف أجٔٚبف، وبنهُؾ مهذهقل ـٕٚهٝ إؿٚمهٜ افههالة 

رء، ؾَهههٚفقا فهههف: ظهههذ مهههٚذا تٌحهههٞ، ههههؾ وهههٚظٝ  ؿريٌهههٜ، ؾُهههٚن يٌحهههٞ ـٖٕهههف ؾٚؿهههد

ؾِقس هؾ وٚظٝ أوراق أو رء. ؿهٚل: ٓ، ادًهقاك، أيهـ ادًهقاك. يٌحهٞ ظهـ 

مًقاك، ؿٚفقا: يٚ صٔخ بًهٔىٜ ادًهقاك، صهؾ افههالة مٌَقفهٜ بهدون مًهقاك، ؿهٚل: 

صههحٔح، وفُههـ ؾوههِٜٔ افًهههقاك، ـٔههػ أصههع بههدون شهههقاك. ؾُههٚن مٓههتؿ جهههدًا أن 

بًههض إحٚديههٞ ظههـ ؾوههؾ افًههقاك خٚصههٜ مههع افقوههقء ومههع يىٌههؼ افًههْٜ، وذـههر 
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افههههههالة، ؾٓهههههذا مهههههٚ ٕجهههههده يف ـثهههههر مهههههـ افًِهههههامء افهههههذيـ يٖخهههههذون افُتهههههٛ ومًٓهههههؿ 

افنههٓٚدات وافههدـتقراة، جتههد واحههد ؿههد متههر أشههٚبٔع وصههٓقر مههٚ محههؾ افًههقاك ؾٔههف، 

ـههههذفؽ آهههههتامم بهههههالة اجلامظههههٜ، آهههههتامم يف إمههههر بههههٚدًروي وافْٓههههل ظههههـ 

د افُثهههر مهههـ افًِهههامء بِهههس يف مهههٚفس ـِٓهههٚ مُْهههرات وٓ قهههرك ادُْهههر، جتههه

ًٚ، ٓ بٖشِقب حًـ وٓ بٌر حًـ.  شٚـْ

ؾًيّههٜ افههديـ وأ ٔههٜ افههديـ تههٖ  يف افَِههٛ مههـ خههالل اخلههروج يف شههٌٔؾ اهلل، 

تىٌٔؼ افًْٜ يف افٌٔٝ ظذ أهؾ افٌٔهٝ، ظهذ صهخص يف افًّهؾ.. يف افًهقق، يف 

 ٚء.افتًٚمؾ مع إؿٚرب، مع إصدؿ

وـههههذفؽ افهههههٍٚت اإليامٕٔههههٜ مثههههؾ افهههههز واحلِههههؿ وادًههههٚحمٜ وافًٍههههق، ابتههههدار 

افهههدظقة فسصهههالح بهههغ افْهههٚس، ـثهههر مهههـ افْهههٚس أظهههرؾٓؿ ـهههٚن متُهههز جهههدًا يُهههقن 

اىهههع واحلهههؼ ظِٔهههف، ويهههٖ  صهههٚحٛ احلهههؼ يًتًهههّحف حتهههك يههههِح بْٔهههف وبْٔهههف، 

خههرج يف ؾُِههـ يههرؾض، ويتًْههٝ ويتُههز ويقصههِٓٚ ٕظههذ ادًههتقيٚت، فُههـ دههٚ 

شٌٔؾ اهلل أصٌح هغ فغ ظْده افهٍٚت اإليامٕٜٔ، يًٍق وفق ـٚن احلؼ فف، ويًٚمح 

بحَهههف، ورأيهههٝ واحهههد ـهههٚن حمتهههٚج جهههدًا مهههـ افْٚحٔهههٜ ادٚديهههٜ وفهههف ظْهههد واحهههد ظؼههه 

دٕٕٚر ـٚن أؿروٓٚ إيٚه مْذ ظؼ شْقات، وذفؽ دٚ أخذهٚ ـهٚن وظهده بًهد أيهٚم أو 

ـٚن حمتٚج وتذـر أن فف ظؼه دٕهٕٚر ظْهد ذفهؽ  يف  ٚيٜ افنٓر يردهٚ، ؾٓذا افرجؾ

افرجههؾ، ؾَههٚل أريههد أن أذهههٛ أن أخههذ ؾِههقد، ؾتههذـر حههديٞ افٌْههل ظِٔههف افًههالم، 

ؾههذ رـًتهغ،  شتٗدون احلؼ افذي ظُِٔؿ، وتًهٖفقن اهلل احلهؼ افهذي فُهؿ»ؿٚل: 

وضِٛ مـ اهلل أن يِٓؿ ذفؽ افرجهؾ أن يهٖ  فهف بٚدهٚل هبهذا افهديـ، يف ٍٕهس افٔهقم 

بًد ؾسة ؿهرة مٚ صٚي إٓ رجؾ داخهؾ ظِٔهف وشهِؿ ظِٔهف وؿهٚل فهف: يهٚ أخهل واهلل و

إٔٚ تذـرتؽ إٔؽ يف يقم مـ إيٚم أظىٔتْهل ظؼه دٕهٕٚر، وإٔهٚ ـْهٝ ٕٚشهٔٓٚ ؾًْهٔٝ 
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أن أردهههههٚ فههههؽ، ؾٚحلّههههد هلل أن تههههذـرت ؾتٍوههههؾ افًؼهههه دٕههههٕٚر، بٔههههْام يُّههههـ فههههق 

ٚول أن يىٌَف يذهٛ يرؾع ظِٔهف صٚرت مع أي إًٕٚن مٚ تًِؿ هذا احلديٞ وَل ق

 ؿؤٜ ويًّؾ ظِٔف دظقى ويًّؾ منٚـؾ.

وهُهههههذا ـثهههههر وجهههههدٕٚ ٕهههههٚس ـهههههٚن ظْهههههدهؿ ادُْهههههرات وإصهههههٔٚء ادحرمهههههٜ يف  

افٌٔقت، ؾِام خرجقا يف شٌٔؾ اهلل ظهذ افهرؽؿ مهـ ؿِهٜ افًِهؿ فُهـ دهٚ رجًهقا إػ 

ات وأصِحقا مهٚ وا بحرـٜ افتٌٔر بحُّٜ وبرؾؼ وهبدوء، أزافقا ادُْرؤافٌٔٝ بد

يف افٌٔههٝ، وافزوجههٜ صههِحٝ وإوٓد صههِحقا، صههٚر افٌٔههٝ يَههٚل ظْههف إشههالمل، 

تنههؿ ؾٔههف رائحههٜ اإلشههالم، بٔههْام ـثههر مههـ افْههٚس مههع احسامههل فًِِههؿ وأهههؾ افًِههؿ، 

ضالب مثالً  رجقا مـ ـِٔهٜ افؼهيًٜ، أبهدًا ـٖٕهف بٔهٝ هيهقدي أو ٕكهاين، افههقر 

أظهري بًهض افْهٚس  هرج مهـ ـِٔهٜ افؼهيًٜ  وافتامثٔؾ ومـ  ٔع إصهٔٚء، حتهك

زمههالء يل وهههؿ ٓ يهههِقن، أظههري واحههد  ههرج مههـ ـِٔههٜ افؼههيًٜ يف افٍههسة افتههل 

ًٚ ومًهف مٚجًهتر غ  ـْٝ إٔٚ أدرس ؾٔٓٚ ادًٚحٜ، ومٚ ـٚن يهع، وواحهد ظُه   ؿٚوهٔ

 يف افؼيًٜ وهق ٓ يهع.

 .. مْف ـثر.افنٔخ:

ًِهؿ ـهذفؽ يف ـِٔههٚت افؼهيًٜ يتًٚمههؾ ًٕهؿ، وجتههد ـثهر مهـ ضههالب اف مداخِهٜ:

 بٚفربٚ ويتًٚمؾ بٚدحرمٚت، ويًتّع إؽٚين وادقشَٔك.

ؾٚخلروج يف شٌٔؾ اهلل جلّٔع مًتقيٚت إمٜ، اجلٚهؾ افذي ٓ يٍَف يف افديـ 

رء، وضٚفهٛ افًِههؿ ادتقشههط وافًههَٚل، ؾُههؾ واحهد يٖخههذ ظههذ ؿههدر حٚفههف، إمههٚ أن 

 خرجْٚ مهع ظِهامء يف شهٌٔؾ اهلل اشهتٍدٕٚ مهْٓؿ يُقن ظَٚل ؾًِٔؿ وئٍد، واحلّد هلل

ـثههر، مههْٓؿ افههدـتقر ًٕههامن أبههق افِٔههؾ، أشههتٚذ افتًٍههر ـههٚن يف اجلٚمًههٜ اإلشههالمٜٔ 

وأن يف افٌٚـًهههتٚن، وخرجْهههٚ مهههع ٕهههٚس ؿهههدمٚء يف افهههدظقة، مهههٚ ههههؿ ظِهههامء وفُهههـ 
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مٚرشقا افدظقة مْذ أمهد ضقيهؾ، ؾُهٚن ظْهدهؿ صهٍٚت إيامٕٔهٜ ظجٌٔهٜ، يًْهل كهس 

 ٔٓؿ اإلخالص وافْقر وافزـٜ.ؾ

هؾ تيـ أن هذه احلًْٚت افتل ذـر ٚ ٓ تقجد إٓ يف اجلامظٜ افذيـ  افنٔخ:

 جرجقن ـام يَقفقن يف شٌٔؾ اهلل؟

 ٓ، هل مقجقدة يف ـثر مـ افْٚس. مداخِٜ:

إذا ـٚن هذا افقء مقجقد يف ؽر  ٚظٜ افتٌِٔغ مثالً، ؾُٔػ حههِقا  افنٔخ:

 .ذفؽ بىريؼ اخلروج

 ًٕؿ، بىريؼ اخلروج هؿ حهِقا هذه افهٍٚت.... مداخِٜ:

يُّهههـ َل تٍٓهههؿ ظهههع، ـهههٚن شهههٗايل بهههٚرك اهلل ؾٔهههؽ: أٓ يقجهههد  ٚظهههٜ  افنهههٔخ:

نخرون متخَِقن بٕٚخالق افتل ذـر ٚ وربهام بٌرههٚ وبٖحًهـ مْٓهٚ، وفًٔهقا مهـ 

  ٚظٜ افتٌِٔغ، وإٓ هؾ اخلهٚل احلًْٜ حمهقرة يف  ٚظٜ افتٌِٔغ؟

 ٓ مقجقدة يف ـِٓؿ. :مداخِٜ

 هذا ـٚن شٗايل إول. افنٔخ:

ههه افًهههٗال افثهههٚين: ههههؾ ههههٗٓء افهههذيـ ههههؿ فًٔهههقا مهههـ  ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ َح  ِقا ههههذه ه 

هه اخلهههٚل احلًههْٜ بٚفىريَههٜ ًٍٕههٓٚ افتههل ُقَ  ِٓٚ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ أم بىريَههٜ أخههرى، ه 

ؿ فًٔههقا ؾهه٘ن ؿِههٝ هههل بىريَههٜ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ مههٚ أطْههؽ تَههقل هههذار ٕٕههؽ تًِههؿ أ هه

 مـ  ٚظٜ افتٌِٔغ وٓ هؿ ظذ مْٟٓ  ٚظٜ افتٌِٔغ.

أطـ شتَقل هذا أو فهديؽ رأي نخهرر ٕين شهٖؿقل: حههِقا مهٚ حههِقا بىريَهٜ 

 أخرى ؽر ضريَٜ اخلروج هذا.

ن إظهههامل افتهههل إأريهههد أن أؿهههقل مهههع احسامهههل وفهههق ؿىًهههٝ حهههديثؽ:  مداخِهههٜ:
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 ٚ وهق ؽر خٚرج يف افدظقة.يامرشٓٚ اإلًٕٚن وهق خٚرج يف افدظقة ؿد يامرشٓ

حًههـ، هههذا افههذي ٕريههده، وٓ قتههٚج إمههر إػ ذحر ٕن إٔههٚ ووههًٝ  افنههٔخ:

ضههههريَتغ، ضريَههههٜ اخلههههروج ـههههام تَقفههههقن يف شههههٌٔؾ اهلل فتحهههههٔؾ هههههذه افهههههٍٚت، 

 وضريَٜ ؽر اخلروج، ؾُؾ مـ افىريَغ قهِقا ؾٔف خهٚل بدفٔؾ افقاؿع.

 افقجقد ًٕؿ. مداخِٜ:

 ـقيس. افنٔخ:

ذًا: إٔٚ أريد أن أفٍٝ ٕيرك وإٔهٝ إن صهٚء اهلل اشهؿ ظهذ مًهّك )ظَهؾ( شهتٍٓؿ إ

 مٚ أؿقل.

إذًا: إذا ـٚن هْٚك ضريَٜ أخرى متُـ هبٚ مـ متُـ مـ كهٔؾ تِؽ افهٍٚت 

افتل تًّق ٚ بٚفهٍٚت اإليامٕٜٔ، ؾ٘ذًا: ٓ يٌٌْل أن ٕقهؿ افْٚس وفق بٌر ؿهد أن 

ٜ هههق اخلههروج ادًههّك بههٚخلروج يف شههٌٔؾ افىريههؼ فتُّٔههؾ هههذه افهههٍٚت اإليامٕٔهه

ٔاًم ﴿اهللر ٕٕهههف حْٔئهههذ ٍٕٓهههؿ افْهههٚس إٔهههف ـهههام ؿهههٚل تًهههٚػ:  َِ تَ ههه ًْ ل ُم
اضِههه َذا ِسَ َوَأن  َهههه

ـْ َشٌِِِٔفِ  ْؿ َظ ُُ َق بِ ر  ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ًُّ قا اف ًُ قُه َوٓ َتت ٌِ ًُ ٌِ  .[331]األنعا  ﴾َؾٚت 

 حٚصٚ اهلل مٚ َٕقل هذا. مداخِٜ:

هذا، فذفؽ ؿِٝ فؽ: وإٓ شْوهىر َٕهقل هُهذا وإٔهٝ تَهقل إٔٚ أظري  افنٔخ:

 هُذا.

إذًا: دههٚذا ٕحههـ حههٚضغ دأبْههٚ بههدأب افههدظقة إػ اخلههروج يف شههٌٔؾ اهلل ظههذ مههٚ 

ًٚ أن افْههٚس جرجههقا فههٔس ظْههدهؿ ظِههؿ، فُههْٓؿ يتًِّههقن. هههذه  ذـرٕههٚ وذـههرت أيوهه

 واحدة يٚ أشتٚذ ظَؾ.

 أجٔٛ ظِٔٓٚ. مداخِٜ:



 نقاش ذول مجاعة التبليغ ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

733 

ب ظِٔٓهههٚر ٕين أؿهههقل مهههٚ إٔهههٝ مقاؾهههؼ ظِٔهههف، ـٔهههػ ٓ فهههٔس ظْهههدك جهههقا افنهههٔخ:

 جتٔٛ ظِٔف.

 تقؤح. مداخِٜ:

ٓ، ٓ قتٚج إمر، إمٚ إٔؽ مقاؾؼ أو اٚفػ. إذا مقاؾؼ إٔٚ أمقه يف  افنٔخ:

 شٌٔعر ٕٕف شٌِٔؽ، وإن ـْٝ اٚفػ، ؾٖؿقل فؽ: تٍوؾ بغ.

 ٓ مقاؾؼ. مداخِٜ:

 هذا هق، ؾٚشّح يل إذًا. افنٔخ:

ُٚٓت ـثههرة جههدًا ظههذ هههذا افًّههؾ أوًٓ، وظههذ هههذه افتًههّٜٔ شههرد ظِْٔههٚ إصهه

ًٚ وهق اخلروج يف شٌٔؾ اهلل.  ثٕٚٔ

أظتَهههد إٔهههف إن خٍهههل ظهههذ بًهههض افْهههٚس مهههٚ شهههٖؿقفف، ؾهههال أؿهههقل يف طْهههل بهههؾ يف 

، وأن ¢اظتَههٚدي إٔههف شههقي ٓ جٍههك ظِٔههؽ، وهههق أن خههر ا ههدى هههدى حمّههد 

 إمر ـام ؿٔؾ مـ أهؾ افًِؿ:

 ر   أأث  أأل وكأأش خأأا ب ي بأأ

 

 

 

 وكش رش ب يي أدي   أث خلأ  

إذا ـٚن هذا ـام ؿِٝ بٚفًٌْٜ إفٔؽ، إٔف إن ـٚن هْٚك مـ جٚفػ مٚ أؿهقل ؾٖٕهٝ  

، وأن ـههؾ ¢فًههٝ مههْٓؿ، بههؾ إٔههٝ مًْههٚ ؾههٔام َٕههقل، إٔههف خههر ا ههدى هههدى حمّههد 

 خر يف اتٌٚع مـ شِػ، وـؾ ذ يف ابتداع مـ خِػ.

يف شههٌٔؾ اهلل، شههٌٔؾ اهلل ـههٚن مقجههقدًا  أن ٕحههـ ًٕههّل هههذا اخلههروج بههٚخلروج

 يف افَرون افثالثٜ ادنٓقد  ٚ بٚخلريٜ أو مٍَقدًا؟

 مقجقدًا. مداخِٜ:
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ٓ تًتىٔع إٔٝ أن تَقل إُٔر، وؽرك ؿد يَقل، أمٚ إٔٝ بهقرة خٚصٜ  افنٔخ:

ادًّك بًَؾ، مٚ تًتىٔع إٓ إٔف ـٚن مقجقدًا، ؾٓؾ تًِهؿ وجهقد ههذا اخلهروج يف 

افههذي ـههٚن ؾٔههف اخلههروج يف شههٌٔؾ اهلل مًٓههقدًا ومًّههقًٓ بههف، ؾٓههؾ إٔههٝ ذفههؽ افههزمـ 

تًتَههد إٔههف هههذا اخلههروج افههذي يَههقم بههف أن  ٚظههٜ افتٌِٔههغ ـههٚن مقجههقدًا يف ذفههؽ 

 افزمٚن، أي زمٚن وجقد اخلروج يف شٌٔؾ اهلل، مٚ أطْؽ تًتىٔع أن تَقل ًٕؿ.

 إٔٚ أشتىٔع أن أؿقل ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ، أمٚ أن بدأ..تٍوؾ، أن هْ افنٔخ:  ٚ منْٔٚ يف خط متٍَغ متٚم

 آؾساق. مداخِٜ:

... فُهههـ شهههِْتَل إن صهههٚء اهلل. تٍوهههؾ ٕنهههقي مهههٚ دفِٔهههؽ ظهههذ أن ههههذا افنهههٔخ:

ًٚ اخلههروج يف شههٌٔؾ  اخلههروج ـههٚن مقجههقدًا يف ذفههؽ افزمههٚن افههذي ـههٚن ؾٔههف متحََهه

ههقرٕٚ ٕحهـ، اهلل، إٔٚ أرى افَؤٜ متْٚؿوهٜ، يًْهل مقجهقد وؽهر مقجهقد، ههذا يف ت

إٔٝ شتَربْٚ  ذا افقء افذي ٕتهقره متْٚؿض، وأثٌٝ فْٚ أيهـ ـهٚن ههذا اخلهروج 

 ومتك بدأ ومتك وؿػ؟

 ٓ إفف إٓ اهلل، حمّد رشقل اهلل. مداخِٜ:

ًٚ ظِهههؿ احلهههديٞ إٔهههٝ أشهههتٚذٕٚ ؾٔهههف، ؿههههٜ افرجهههؾ افهههذي ؿتهههؾ تًهههًٜ وتًهههًغ  ضًٌههه

وؿهٚل فهف: أريهد أن أتهقب، ؿهٚل ٍٕس،  ٚيٜ افَهٜ إٔهف ظْهدمٚ جهٚء إػ افرجهؾ افًهَٚل 

 فف: ًٕؿ، فؽ تقبٜ.

 هؾ بقز أن أؿٚضع ـالمؽ؟ افنٔخ:

 تٍوؾ. مداخِٜ:

 إٔٝ افيٚهر مٚ أدرـٝ شٗايل. افنٔخ:
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 أدرـٝ فُـ هذا ـَّدمٜ. مداخِٜ:

ٓ، بس بتُقن اىع، خٚصٜ وإٔؽ تَهقل يف احلهديٞ ـهذا، احلهديٞ  افنٔخ:

، فههف ظالؿههٜ بخههروج صههخص مًههغ افههذي تريههد أن تههذـره فههٔس فههف ظالؿههٜ بخههروجُؿ

ئًش يف جق ؾٚشد، ؾٔٗمر مـ افًَٚل وفٔس مـ افراههٛ اجلٚههؾ، يهٗمر بهٖن يْتَهؾ 

إػ بِههدة أخههرى صههٚفح أهِٓههٚ. وؾًههالً يًههتجٔٛ ويٖتٔههف ادههقت يف افىريههؼ وتتههقٓه 

 مالئُٜ افرمحٜ. مٚ ظالؿٜ هذا بٚفذي ًٕٖل ظْف؟

دة، وٕحتهههٚج إػ بٔئهههٜ صهههٚحلٜ افًالؿهههٜ وثَٔهههٜ، إْٔهههٚ ًٕهههٔش يف بٔئهههٜ ؾٚشههه مداخِهههٜ:

 حتك ٕهِح ؾٔٓٚ.

 يٚ صٔخ، إٔتؿ ترجًقن إػ افٌٔئٜ افٍٚشدة بٚرك اهلل ؾُٔؿ. افنٔخ:

ٕرجهههع إػ افٌٔئهههٜ افٍٚشهههدة حتهههك ٕههههِحٓٚ أو حتهههك ًٕهههٔش ؾٔٓهههٚ وٕحهههـ  مداخِهههٜ:

 حمٍقطغ مـ هذا افًٍٚد ادقجقد.

ًٚ. افنٔخ:  ٓ وٓ مٗاخذة، هذه مٌٚفىٜ مُنقؾٜ متٚم

 ٔػ؟ـ مداخِٜ:

ُٕٕؿ إذا رجًهٝ إػ افٌٔئهٜ فتههِحقهٚ، ؾِهامذا  رجهقن مْٓهٚ، ؾهٚبَقا  افنٔخ:

. ضٔٛ شإٕؽ بٖرض شقء ؾٚخرج مْٓٚ»ؾٔٓٚ وأصِحقهٚر ٕن ذفؽ احلديٞ يَقل: 

إٔهههتؿ  رجهههقا وترجًهههقا، ؾهههام افهههذي جهههٚب ههههذا احلهههديٞ  هههذا احلهههديٞ، فهههٔس فهههف 

 ًتًّؾ افذي شّٔٝ بف.ظالؿٜ يٚ أشتٚذ أبدًا، ؾٌٚرك اهلل ؾٔؽ إٔٚ أرجق أن ت

 إن صٚء اهلل أشتًِّف. مداخِٜ:

اشههّح يل، ٓ تتههٖثر بٚفتَِْٔههٚت افتههل تَِْٓههٚ مههـ اجلامظههٜ، مههـ احلههزبر  افنههٔخ:

 ٕن هذه منُِٜ إحزاب افَٚئّٜ افٔقم ظذ وجف إرض.
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 احلّد هلل فًٝ حزع وٓ... مداخِٜ:

 إٔٚ ؿِٝ فؽ اجلامظٜ أوًٓ أو احلزب. افنٔخ:

 ؿ.ًٕ مداخِٜ:

ؾٖٕههٝ خههذ مههـ آثْههغ مههٚ يْٚشههٌؽ، ٓ تٖخههذ آشههؿ افههذي يْٚشههٌؽ إٕههؽ  افنههٔخ:

ترد ظهع، ٓ خهذ شهّٔٓٚ  ٚظهٜ، شهّٔٓٚ حهزب، شهّٔٓٚ مهٚ صهئٝ، ؾٖٕهٚ فقؿِهٝ فهؽ 

 حزبؽ، إٔٝ شتَقل يل احلّد اهلل اجلامظٜ فًٔٝ حزب.

ادٓههؿ هههذا افتَِههغ افههذي تَِْههف إحههزاب ٕؾرادهههٚ ٕحههـ ًِّٕههف دههس افٔههد يف 

ظٜ افتٌِٔغ، رجؾ ـٓذا افذي ضب بف مثالً ٓ يًري يُّـ يههع مثهؾ افْهٚس  ٚ

نخههذ حجههٜ ضٚدههٚ شههًّتٓٚ مههـ افًههَٚل وادههتًِؿ واجلٚهههؾ ـِٓههؿ شههقاء مههـ  ٚظههٜ 

 مـ أيـ تًِّٓٚ؟ شبٌِقا ظْل وفق نيٜ»افتٌِٔغ، يَقل فؽ افرشقل ؿٚل: 

احههد يههٖ  ٕحهـ إههٌح صهقتْٚ ٕتحههدث بٖحٚديهٞ افرشههقل ظِٔههف افًهالم، ٕههٚدر مهٚ و

قٍههههظ حههههديٞر ٕٕههههف ٓ َِٕههههْٓؿ ٓزم كٍههههظ هههههذا احلههههديٞ، وفُههههـ ٕههههروي  ههههؿ 

أحٚديههٞ بٚفًؼههات وادئههٚت، فُههـ هْههٚ يف تقجٔههف اهههص إٔههف احٍيههقا، يَقفههقن 

 .شبٌِقا ظْل وفق نيٜ»ـذا.. واجلقاب ـذا.. وإػ نخره، 

هههذا احلههديٞ صههحٔح، فُههـ هههذا مَِههـ افرجههؾ، وفههذفؽ دههٚ يههٖ  ويههتُِؿ مًههف 

ظَٚل، هق يذـر فف افقء افذي شهًّف، فُهـ ٓ يًهري أن ههذه فهف ظالؿهٜ هبهذا رجؾ 

 افُالم افذي يًًّف أو ٓ.

ؾٖٕٚ أرجقك وإٔٚ ثَتل بؽ ـٌرة وـٌرة جهدًا إٔهؽ تًهتًّؾ ظَِهؽ، افَههٜ ههذه  

ًٚ ثههؿ اهلل أراد فههف ا دايههٜ، ؾههٖراد أن   ههٚ ظالؿههٜ بًٕ٘ههٚن ذيههر ؿتههؾ تًههًٜ وتًههًغ ًٍٕهه

ضريَٜ افتقبٜ مٚ هل، ؾًٖل ظـ أظِؿ أهؾ إرض، ؾهدل ظهذ  يتقب فُـ ٓ يًري
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راهههٛ، يًْههل ظههذ جٚهههؾ متًٌههد، ؾههذهٛ إفٔههف وؿههٚل فههف: إٔههٚ ؿتِههٝ تًههًٜ وتًههًغ 

ًٚ، هؾ يل مـ تقبٜ؟ ؿتِٝ تًًٜ وتًًغ تقبٜ وتريد أن تتهقب، فهٔس فهؽ تقبهٜ.  ًٍٕ

 ـّؾ افًدد فِامئٜ.

ؾٔههدل ظههذ ظههَٚل يههذهٛ فُههـ افرجههؾ يريههد أن يتههقب ؾًههالً ـههام ؿههرأت، ؾًٔههٖل، 

ظْده، ويَقل فف: إٔٚ ؿتِهٝ مٚئهٜ صهخص بٌهر حهؼ، ههؾ يل مهـ تقبهٜ، ؿهٚل فهف: ـٔهػ 

ٓ، وفُْهؽ بهٖرض شههقء ؾهٚخرج مْٓههٚ، واذههٛ إػ افَريهٜ افٍالٕٔههٜ افههٚفح أهِٓههٚ، 

 ؾخرج افرجؾ.

صق جٚب يٚ أشتٚذ ظَؾ هذا  ذا؟ وجٚهبتؽ بُؾ ساحٜ، ؿِٝ فهؽ: فهق إُٔهؿ 

ٚجر ؿ إػ بههههالد خههههر مههههـ هههههذا، أؿههههقل فههههؽ: أصههههٌٝ يف تههههرـتؿ هههههذه افههههٌالد وههههه

اشتنههٓٚدك يف احلههديٞ، فُههـ إٔههتؿ  رجههقا مههـ هْههٚ تٌٌٔههقا أربًههغ يههقم أو أؿههؾ أو 

أـثر، وترجًقا فٍْس افٌِدة افٍٚشد أهِٓٚ، ـٔػ تًتدفقن هبذا احلديٞ ظهذ ههذا 

 افًٍؾ؟ 

أن يًههٔش أن هههق ظْههدمٚ ؿههٚل فههف: اذهههٛ إػ افَريههٜ افهههٚحلٜ، ؿهههده  مداخِههٜ:

 ؾٔٓٚ حتك يّقت إػ إبد، أو ؿهده حتك يىّئـ إيامٕف وتهِح أحقافف و..

 ـؾ هذا... مـ متٚم افتًِٔؿ وٓ مٗاخذة. افنٔخ:

ًٚ. مداخِٜ:  مْىَٔ

ًٚ جهههٚوبْل، صهههق افَههههد مهههـ ههههذا؟ إٔهههف ٓ يّهههقت هْهههٚك.  افنهههٔخ: جهههٚوبْل مْىَٔههه

هههِح حٚفههف ومههٚ أفههٔس ـههذفؽ. هههذا خىههٖ، ؿهههده إٔههف يههذهٛ إػ تِههؽ افٌِههد حتههك يْ

 يْقي افرجقع إػ إرض افٍٚشدة افتل هرب مْٓٚ.

ـههام تًِههؿ ـههٚن قههرم ظههذ افههذيـ هههٚجروا مههـ مُههٜ إػ ادديْههٜ أن  ¢افرشههقل 
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يُّثهههقا يف مُهههٜ أـثهههر مهههـ ثالثهههٜ أيهههٚم، وههههؿ ههههٚجروا مهههـ مُهههٜ إػ ادديْهههٜ، ومُهههٜ 

ًٚ بامئٜ أفهػ صهالة ، فُهـ حتهك أؾوؾ مـ ادديْٜ، وافهالة ؾٔٓٚ ـام تًِّقن  ًٔ

ٓ يْههٚيف هجههر ؿ، خرجههقا مههـ مُههٜ مٓههٚجريـ يف شههٌٔؾ اهلل إػ ادديْههٜ، ؾٔحْههقا 

إػ وضههْٓؿ، إػ بِههدهؿ، ٓ، فُههؿ بههس بَههٚء ثالثههٜ أيههٚم، وترجًههقا إػ بِههدـؿ افتههل 

 هٚجرتؿ مْٓٚ.

ؾٚحلََٜٔ هذا احلديٞ إٔٚ أذـره بّْٚشٌٜ ـثهرة وإخ ظْهده مئهٚت إذضهٜ مهـ 

افتههل أتُِههؿ ؾٔٓههٚ، مههـ  ِتٓههٚ هههذا احلههديٞ بٚفههذات إٔههٚ  ادحههٚضات وافُِههامت

أٓ وإن يف اجلًد موٌٜ إذا صِحٝ صِح اجلًد ـِف، وإذا »أوًف يف مقوقع: 

ههههذا افَِهههٛ يُهههقن صهههالحف بههههالح  شؾًهههدت ؾًهههد اجلًهههد ـِهههف أٓ وههههل افَِهههٛ

اجلقارح، وصهالح اجلهقارح يُهقن بّخٚفىهٜ إخٔهٚر ومْٚبهذة إذار، وافرشهقل 

ذـهر أحٚديهٞ ـثههرة جهدًا جههدًا يٗـهد ؾٔٓههٚ  -وٓ أريههد أن أضٔهؾ ظِٔههؽ–م ظِٔهف افًهال

 أي: خٚفىف. شمـ جٚمع ادؼك ؾٓق مثِف»ظذ صحٌٜ إخٔٚر ؾَٔقل: 

 .شإٔٚ بريء مـ مًِؿ ئَؿ بغ طٓراين ادؼـغ»ويَقل: 

 .شادٗمـ وادؼك ٓ تساءى ٕٚر ٚ»ويَقل: 

ًٚ ضقيالً فتٖـٔد ضر صح ٌٜ إذار، وحًٌؽ تذـرًا ؿقفف ظِٔف وأذـر هْٚ ـالم

مثههؾ اجلِههٔس افهههٚفح » شمثههؾ اجلِههٔس افًههقء»و شمثههؾ اجلِههٔس افهههٚفح»افًههالم: 

ـٌههٚئع ادًههؽ إمههٚ أن قههذيؽ وإمههٚ أن تنههسي مْههف وإمههٚ أن تنههؿ مْههف رائحههٜ ضٌٔههٜ، 

ومثهههؾ اجلِهههٔس افًهههقء ـّثهههؾ حهههداد إمهههٚ أن قهههرق ثٔٚبهههؽ وإمهههٚ أن تنهههؿ مْهههف رائحهههٜ 

 .شـرهيٜ

فرجههؾ افًههَٚل ٕهههح افرجههؾ إٔههف يههسك هههذه إرض افًههٔع أهِٓههٚ، وهيههٚجر ؾٓههذا ا

إػ إرض افههٚفح أهِٓههٚ، فهٔس فُههل يتٌوههع مهـ هْههٚك صهالح ويرجههع، ٓ، فُههل 
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 قهـ حٚفف يف هذا ادُٚن افهٚفح، ويسبك وئًش مٚ صٚء اهلل فف أن ئًش.

 ؾّـ أيـ ٕٖخذ إٔف ذهٛ إػ هْٚك حتك يتزود؟

 إٔٚ احلََٜٔ نشػ جدًا إٔف ظَِؽ يؼد مع هذه إوهٚم. وإير يٚ أشتٚذ ظَؾ،

 إٔٝ أن تَقل: هؾ يٚ ترى ذهٛ فُل يّقت هْٚك أو فُل يًقد.

ًٚ مـ أي زاويٜ درشْٚ احلديٞ مْٓٚ.  إٔٚ أرى احلديٞ فٔس فف ظالؿٜ إضالؿ

أخهههرًا ـٖٕهههؽ بتَهههقل: إٔهههف ذههههٛ حتهههك يْههههِح هْهههٚك وبًهههد ذفهههؽ يًهههقد فهههسرض 

 ٓٚ.افٍٚشدة فُل يهِح ؾٔ

ضٔهههٛ: ههههٗٓء اجلامظهههٜ افهههذيـ يهههذهٌقا إػ ؾرًٕهههٚ أم افًٓهههر وافًٍهههؼ وافٍجهههقر 

ويٖتقن إػ هْٚ، ذهٌقا مهثِام ذههٛ ذفهؽ افرجهؾ إػ إرض افههٚفح أهِٓهٚ، فُهل 

 يتحهْقا بٕٚخالق افهٚحلٜ هْٚك ويرجًقا إػ هْٚ يهِحقا يٚ أشتٚذ؟

روج ادَههههْـ ؾٚحلََٔههههٜ فههههٔس فههههف ظالؿههههٜ بههههٖي وجههههف مههههـ افقجههههقه أبههههدًا هبههههذا اخلهههه

ادههْيؿ، ومههٚ أريههد أن ٕههذهٛ بًٔههدًا، إٔههٚ ٓ أزال إٔتيههر اجلههقاب افقاوههحر ٕٕههف إٔههٝ 

أجٌٝ بحديٞ ظـ صخص، إٔهٚ ـهٚن شهٗايل: إٔهف ههؾ تًِهؿ يف افقؿهٝ افهذي تًتَهد 

ـههام ًٕتَههد أن اخلههروج يف شههٌٔؾ اهلل ـههٚن مقجههقدًا مههـ ؿٌههؾ، هههذا اخلههروج، ٓ تههٖت 

 يل بنخص، أظىْل حديٞ.

 ٝ مـ اإلجٚبٜ، إٔٚ أتٔٝ هبذا ؿِٝ ـَّدمٜ.ٔٚ مٚ إتٓإٔ مداخِٜ:

 ٔؾ جدًا هذه مَدمٜ، فُـ مَدمهٜ ـهام تهرى فهٔس  هٚ أصهؾ أبهدًا هبهذا  افنٔخ:

اخلهههروج اجلامظهههل ادَهههْـ ادهههْيؿ، إٕهههام ههههق خهههروج مهههـ أرض ؾٚشهههدة إػ أرض 

ًٚ. صح أو ٓ؟  صٚحلٜ، وٕحـ فٔس بْْٔٚ خالي يف هذا إضالؿ

 صح. مداخِٜ:
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 ذًا صق ظالؿٜ )حهؾ هْٚ إَىٚع صق (.إ افنٔخ:

 إٔٚ جٌٝ هذا ظذ مًتقى افٍرد. مداخِٜ:

فههٔس هههذا شههٗايل بههٚرك اهلل ؾٔههؽ، وإٔههٝ تًِههؿ إْٔههل فًههٝ بحٚجههٜ إٔههؽ  افنههٔخ:

ًٜ ﴿تٖ  وتذـر يل هذا احلهديٞ ـهام ؿِهٝر ْٕٕهٚ ًٕهري:  ًَ
ـْ َأْرُض اهلل ِ َواشِه ُُه َأََلْ َت

ٚ هه َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓه . فُهل جههرج اإلًٕهٚن مههـ وضْهف افههذي وفهد ؾٔههف إذا شههٚء [91]النسررا  ﴾َؾُت

أهِههههف إػ بِههههد نخههههر أهِههههف صههههٚحلقن. هههههذه هههههق دٓفههههٜ احلههههديٞ، وٕحههههـ فههههٔس هههههذا 

 خالؾْٚ.

بحثْهههٚ أن ههههق ههههذا اخلهههروج اجلامظهههل، ههههؾ تًِّهههف ـهههٚن مقجهههقدًا يف افَهههرون 

ٕهٝ: افثالثٜ ادنٓقد  ٚ بٚخلريٜ وادتٍَقن ٕحـ وإيهٚك أ هٚ خهر افَهرون، ؿِهٝ أ

ٍؿ َظِِهٔؿٌ ﴿ًٕؿ، وإٔٚ أطـ هذا بًٔهد كََٔهف، فُهـ:  ِْه ؾ  ِذي ِظ ُـه ْقَق  . [17]ي سر  ﴾َوؾَه

 ؾتٍوؾ ـٔػ ـٚن وأيـ ـٚن هذا اخلروج؟

 ادًروؾغ بٚفَراء... ¢اجلامظٜ افذيـ بًثٓؿ افرشقل  مداخِٜ:

ًٚ مههـ  ِههٜ افتَِْٔههٚت،  افنههٔخ: ًٚ أوههىر أن أؿٚضًههؽ يههٚ أخههلر ٕن هههذه أيوهه أيوهه

 ٔٓٚ منٚجُؿ وضالبُؿ إػ نخره.ٕٚؿنْٚ ؾ

هههٗٓء افههذيـ خرجههقا بههٚرك اهلل ؾٔههؽ ٕخٌههٜ مههـ أصههحٚب افرشههقل اشههّٓؿ افَههراء 

إػ افٔقم، َل جرجقا جِٜٓ ظِهٔٓؿ رئهٔس واحهد، وفهٔس هْهٚك داظهل إػ أن َٕهقل 

هذا افرئٔس افقاحد قتٚج رئٔس أظهذ مْهفر ٕٕهف فهٔس ؾهٔٓؿ ظِهامء، فُهـ ٍٕهسض 

ًٚ إٔف أظِؿ ظِامء افدٕٔ ٚ، فُـ افذيـ مًف جِٜٓ، أمٚ هْٚك افرشقل أرشؾ شًٌغ ؿٚرئ

فهٔس ههق افَهٚرئ يف زمْٕٚهٚ. صههحٔح أو  ¢وافَهٚرئ تًهري إٔهٝ يف زمهـ افرشههقل 

 ٓ؟
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 صحٔح. مداخِٜ:

إذًا: هههٗٓء دظههٚة بًّْههك افُِّههٜ يههدظقن افْههٚس إػ مههٚ هههداهؿ اهلل إفٔههف  افنههٔخ:

وههؿ ظِهامء وههؿ قٍيهقن افَهرنن.. بقاشىٜ ٌْٕٔٚ ظِٔف افهالة وافًالم، ؾٓهؿ ؿهراء 

ًٚ هذا اخلروج ٕحـ فٔس بحثْٚ ؾٔف.  وإػ نخره، أيو

ًٚ وواحههد شههٚر  إٔههٚ أؿههقل فههؽ: فههق خههرج ظٚدههٚن مههـ هههذه افههدار واحههد شههٚر ذؿهه

ًٚ، هؾ يَقل أحد أن هذا اخلروج ٓ بقز؟ ٓ أحد يَقل هذا أبدًا.  ؽرب

 ٓ أحد يَقل. مداخِٜ:

أن تتٖمهؾ يف افًهٗال مهٚ ههق: ههذا اخلهروج افهذيـ بٚرك اهلل ؾٔؽ، ؾٖرجق  افنٔخ:

 تًّقه يف شٌٔؾ اهلل، متك بدأ ومتك وؿػ؟

 .¢بدأ بٌدايٜ بًثٜ افٌْل  مداخِٜ:

ًٚ ًٕٔٝ مٚ ذَ  افنٔخ:  رتؽ أن.ـ  أيو

يههٚ أخههل ٕحههـ ٓ ٕههتُِؿ ظههـ خههروج افٍههرد، إٔههٚ ضبههٝ فههؽ مثههؾ أن بًههٚدغ، 

ة يف شههٌٔؾ اهلل، هههؾ هههق هههذا اخلههروج ب فِههدظقر  ق وواحههد َؽهه ظههٚدغ إذا واحههد َذ  

 افذي ٕتُِؿ ظْف، ٓ، هذا خروج ظِامء.

شهههٖؿقل فهههؽ أن: إٔهههٚ شهههٖضب فهههؽ مثهههؾ يف ٍٕزههه، إٔهههٚ بَٔهههٝ ثالثهههغ شهههْٜ يف 

شقريٚ، أخرج بقحدي بٍٕٚرادي، هذا ٓ يُْره أحد، وهذا هق دظقة افرشهقل ظِٔهف 

 افًالم، ؾٖٕٝ تَقل بدأ بٚفرشقل ظِٔف افًالم.

 ٚذ افٌحٞ...ٓ يٚ أشت

 إٔٝ ٓ كٛ... صزك ظع مداخِٜ:
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ًٚ، بس ٓ أريد أؤع وؿتؽ، وبٚفتٚيل تؤع وؿتل. افنٔخ:  إٔٚ صٚبر مًؽ متٚم

إٔهٚ أريهد أن أظههرض ظِٔهؽ احلجهٟ افهذي ظْههدي، حتهك إذا ـٕٚهٝ خىههٖ  مداخِهٜ:

 تٌْٔٓٚ يل ؾٔام بًد.

ََٜٔ إٔٚ طْل ٓ بس إٔٚ أريد رء مٚ أمتْٚه مـ ؽرك، اظىْل بٚفؽ، احل افنٔخ:

ؾٔههؽ ؽههر طْههل يف افْههٚس أخههريـ، يًْههل ؿٌههؾ مههٚ تَِههل ظههع حججههؽ ؾُههر ؾٔٓههٚ 

واؾٓههؿ مههٚذا أريههد. أريههد حجههٜ جتٔههز  ههذه اجلامظههٜ هههذا اخلههروج افنههٚمؾ اجلههٚمع، 

افههذي ؾههٔٓؿ مههثِام ؿِههٝ فههؽ ظههَٚل إذا مههٚ ؿِْههٚ ظههقيِؿ، إذا مههٚ ؿِْههٚ... إػ نخههره، أمههٚ 

ًٚ، ههههذا  افْهههقع مهههـ اخلهههروج أيهههـ دفِٔهههف؟ أتٔهههٝ بحهههديٞ افهههذيـ مًهههف ٓ يًرؾهههقن صهههٔئ

ًٚ، يههٚ أخههل ؿههراء هههٗٓء  ًٚ، ثْٔههٝ بًههًٌغ ؿٚرئهه افرجههؾ افههذي ؿتههؾ تًههًٜ وتًههًغ ًٍٕهه

 ظِامء، ثِثٝ أخرًا ؿِٝ حمّد ظِٔف افًالم وحده، شٌحٚن اهلل.

إٔٚ أريد دفٔؾ إٔٝ مَتْع ؾٔف، أمٚ إذا ـْٝ تَقل واهلل إٔٚ بًرض ظِٔهؽ مهٚ ظْهدي 

شًّتٓٚ، مٚ رأيؽ ؾٔٓٚ، هذا بحٞ نخر، فُـ إٔٚ رأيتؽ متحّس مـ احلجٟ افذي 

ًٚ يف اجلقاب ٕخقٕٚ ههذا افهذي مهٚ ٕهدري أريهد بْهٚ خهرًا أم ذ ظْهدمٚ أثهٚر ههذا  متٚم

ادقوههقع، وٕحههـ فههٔس ٕجههؾ هههذا افتَْٔههٚ واجتًّْههٚ، وـههام ؿِههٝ يف أول افُههالم 

 جقاب فف، ٕحـ هذا افقؿٝ اهص فؽ وفسخ افذي ـْٝ مًف.

 بٚرك اهلل ؾٔؽ، جزاك اهلل خر، ٕحـ ًٕتٍٔد... ٜ:مداخِ

أمههٚ هههق يَقفههقا ظْههدٕٚ يف افنههٚم يههدخؾ إشههٍغ، ؾٓههذا َل يُههـ ظههذ افٌههٚل  افنههٔخ:

 ينٓد اهلل.

 ٓ إن صٚء اهلل يُقن خر ـالمف. مداخِٜ:

 ظذ ـؾ حٚل بٚرك اهلل ؾٔؽ. افنٔخ:
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 ربام يُقن ظْدي مًِقمٚت أطْٓٚ صح وهل خىٖ ؾقوحتٓٚ. مداخِٜ:

 هذا ممُـ بٚرك اهلل ؾٔؽ، فُـ وؿتٓٚ ضريَٜ افٌحٞ ممُـ جتِػ. افنٔخ:

هْٚك ؾرق بغ إًٕٚن مثالً أتْٚؿش إٔٚ وؽرك يف مًٖفٜ، ويَهقل يل: ؿهٚل رشهقل 

ـههذا وـههذا، وهههق ظّههؾ يل مَدمههٜ إٕههف إٔههٝ ًٕههري اههتص بٚحلههديٞ وـههذا  ¢اهلل 

 وـذا.. إػ نخره.

ٖفْل ههذا احلهديٞ صهحٔح أو فهٔس ضٔهٛ إٔهٝ تَهقل يل: ؿهٚل رشهقل اهلل، ٓ تًه

صحٔح، ٓ جتًِْل إٔٚ أؿقل فؽ هذا حديٞ مقوقع يٚ أخل افذي كتٟ ؾٔف. هؾ 

 ؾّٓٝ ظع؟

 ؾٚهؿ. مداخِٜ:

ُرونَ ﴿ افنٔخ:  ُ ٍَ ْؿ َيتَ ُٓ  ِ ًَ ٚ فِِْ ِٚس َف هُبَ َْٕيِ َِْؽ إَْمثَُٚل   .[33]الحش: ﴾َوتِ

 جزاك اهلل خر. مداخِٜ:

دههههٚ ـههههٚن جههههرج إػ افٍُههههٚر يف  ¢أن افرشههههقل إٔههههٚ أريههههد أن أشههههٖل شههههٗال: 

أشقاؿٓؿ ويف حمال ؿ ويدظقهؿ ـٚن مًف مثؾ أبق بُر وأشٚمٜ بـ زيد أو زيد بـ 

 حٚرثٜ.

ًٚ. افنٔخ:  ممُـ يُقن مًف واحد اثْغ ضًٌ

 واحد اثْغ أو أـثر. مداخِٜ:

 ممُـ يُقن فٔس هْٚك مٕٚع. افنٔخ:

 فًالم.ؾٚفًَٚل ؾٔٓؿ هق افرشقل ظِٔف ا مداخِٜ:

 ظِٔف افهالة وافًالم. ًٕؿ. افنٔخ:
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وافهههذيـ مًهههف ههههؿ بٚفتٖـٔهههد أؿهههؾ ظِهههاًم مْهههف إن َل َٕهههؾ يًْهههل ؿهههد يُقٕهههقا  مداخِهههٜ:

 جِٜٓ يف بٚدئ أمر افدظقة، مٚ ـٚن ظْدهؿ رصٔد مـ افًِؿ وٓ ـٚن ظْدهؿ...

 ظْدمٚ تهؾ إػ هذه افَْىٜ جتِػ اجلقاب. افنٔخ:

 أو ؾٔام بًد؟ هؾ هذا اخلروج ـٚن يف أول افدظقة

هذا يف أول افدظقة، يًْل دٚ افرشقل ظِٔف افًالم ـٚن جرج مع أبق  مداخِٜ:

ـههدفٔؾ يدفههف ظههذ افْههٚس  ¢بُههر وـههٚن أبههق بُههر يًههري افٌَٚئههؾ ويُههقن مههع افٌْههل 

 ويًرؾف ظِٔٓؿ، يف بٚدئ أمر افدظقة.

هْٚ تٌغ أن خروجف ـهٚن فٔهدل افرشهقل ظهذ رء ههق بحٚجهٜ فهف، وهْهٚ  افنٔخ:

 جٝ افَؤٜ ظام ٕحـ بهدده.خر

 هذا اخلروج أَل يُـ فف أثر يف ٍٕس أبق بُر ريض اهلل ظْف؟ مداخِٜ:

 وهؾ إٔٚ إُٔر هذا بٚرك اهلل ؾٔؽ؟ افنٔخ:

 ٓ تُْر هذا. مداخِٜ:

 ؾِامذا تًٖل هذا افًٗال؟ افنٔخ:

 إٔٚ أريد أن أخِص إػ ٕتٔجٜ. مداخِٜ:

 تٍوؾ. افنٔخ:

ٔٓؿ إًٕهههٚن مهههتًِؿ أو ظهههَٚل أو ضٚفهههٛ ظِهههؿ، إٔهههف إذا خرجهههٝ  ٚظهههٜ ؾههه مداخِهههٜ:

ومًههف ٕههٚس أمٔههغ جِٓههٜ ظهههٚة وفُههـ يريههدوا أن يًههتٍٔدوا ظِههؿ وصههٍٚت وإيههامن، 

 هؾ َٕقل إن هذا افقء ٓ بقز أم مٚذا َٕقل ؾٔف؟

 إذا إٔٝ تَػ ظْد حدود افًٗال ومٚ تًٚفٟ افقاؿع فف جقاب. افنٔخ:
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 قاب نخر. ؾام افذي تريده؟أمٚ إذا ـٚن ؿهدك بٚفًٗال مًٚجلٜ افقاؿع ؾِف ج

 ـالمؽ مش واوح، مٚذا تًْل بٖظٚفٟ افقاؿع؟ مداخِٜ:

افقاؿع افٌحهٞ ؾٔهف، ههذا اخلهروج افقاؿهع افٔهقم افهذي خهرج مهـ ا ْهد أو  افنٔخ:

مـ افًْد، ٓ أدري مـ أيـ، وظؿ افٌالد اإلشالمٜٔ مهٚ صهٚء اهلل مْٓهٚ، ههق ههذا افهذي 

 تًٖل ظْف إٔٝ أو ظٌٚرة ظـ خروج مهٌر؟

 ٓ هذا افذي أؿهده. مداخِٜ:

 مٚذا افذي تَهده؟ هذا اخلروج؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 هذا هق افذي أشٖفؽ ظْف.... افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

أؿقل فؽ: ٓ، اخلروج ادهٌر دائاًم مقجقد يف ـؾ ظك يف ـؾ ؿىهر  افنٔخ:

 يف ـؾ مك.

 هذا صحٔح. مداخِٜ:

تًههٖفف إٔههٝ ويُههقن اجلههقاب إٔههٚ وفههذفؽ هْههٚك ؾههرق بههغ افًههٗال افههذي  افنههٔخ:

 أؿقل فؽ: ًٕؿ هذا مقجقد، وهذا مؼوع، تٗـد يل إٔٝ وتَقل: هذا صحٔح. 

 فُـ هذا افهحٔح ٓ يهحح هذا اخلروج افذي ٕحـ أن ٕدٕدن حقفف.

 دٚذا؟ مداخِٜ:

ٕٕههف إٔههٚ وإٔههٝ متٍَههغ أن هههذا اخلههروج إول افههذي اتٍَْههٚ ظههذ صههحتف  افنههٔخ:

ًٚ، مقجههقد يف ـههؾ ظكهه ويف ـههؾ ؿىههر ومكهه، فُههـ هههذا مقجههقد، ـههام ؿِههٝ إٔههٚ  نٍٕهه
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ًٚ يف ـؾ افَرون اإلشالمٜٔ افتل موٝ.  اخلروج ٓ أصؾ فف إضالؿ

 أٓ َٕقل أن ذفؽ اخلروج افذي أؿريْٚه هق أصؾ  ذا اخلروج؟ مداخِٜ:

 ٓ. افنٔخ:

 وَل. مداخِٜ:

 أبدًا، هذا افذي يَقل، شٖفٍٝ ٕيرك فقء. افنٔخ:

حًْقا ـهؾ بدظهٜ  هرج افٔهقم وؿٌهؾ افٔهقم ويهذـروا فهؽ أدفهٜ هذا مثؾ افذي يًت

ظٚمٜ، هذه إدفٜ افًٚمٜ ٓ تنّؾ هذه احلٚدثٜ اخلٚصهٜ، ودظْهٚ ٕٖخهذ مثهٚل ههق مهـ 

 ِٜ.مثأبًط إ

يَههقل ؿههٚئِٓؿ: دههٚذا تُْههروا افهههالة ظههذ افرشههقل بًههد إذان، أٓ ينههّؾ هههذا 

ُِّقا ظَ ﴿افهالة بًد إذان ؿقفف تًٚػ مثالً:  ِِٔاًم َص ًْه قا َت ُّ  ِ ِْٔف َوَش ؟ [37]األحزا  ﴾َِ

مههههـ صههههذ ظِٔههههف مههههرة واحههههدة صههههذ اهلل ظِٔههههف هبههههٚ »أٓ ينههههِّف ؿقفههههف ظِٔههههف افًههههالم: 

 ؟شظؼا

اجلقاب: ٓ يهٚ أخهلر ٕٕهف ههذا إذان مؼهوع وأحلهؼ بهف رء َل يُهـ مهـ ؿٌهؾ 

بههًٌض  نههٓقد  ههٚ بٚخلريههٜ، ؾههٚٔن اشههتدٓفؽيف ـههؾ هههذه افَههرون افتههل موههٝ اد

افْهههقص افًٚمههٜ ظهههذ هههذه احلٚدثهههٜ هههذا اشههتدٓل خىهههٖ. دههٚذا إٔهههٚ بههدأت ـالمهههل 

، ¢بههههٚرك اهلل ؾٔههههؽ مًههههؽ ؿِههههٝ فههههؽ: إْٔههههٚ متٍَههههغ أن خههههر ا ههههدى هههههدى حمّههههد 

 ومتٍَغ ظذ ؿق ؿ:

 وكأأش خأأا ب ي بأأر   أأث  أأل 

 

 

 

 وكش رش ب يي أدي   أث خلأ  

ًٚ مهٚ يًهتىٔع إًٕهٚن ظْهده  ذرة مهـ ظَهؾ أو ظِهؿ  ؾٓذا اخلروج ادقجقد أن ئَْ

ٕههف ـههٚن يف مههٚ مٙهه مههـ افَههرون ٓ َٕههقل افَههرون افثالثههٜ بههس، ـههؾ هههذه إأن يَههقل 
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 افَرون، هذه حدثٝ يف هذا افزمٚن وٓ صؽ.

 أيـ وصِْٚ. مداخِٜ:

وصِْٚ بٚرك اهلل ؾٔؽ أن آشتدٓل بٚفَوٚيٚ اخلٚصٜ ظهذ ؿوهٚيٚ ظٚمهٜ  افنٔخ:

 خر يف اتٌٚع مـ شِػ.  هذا خىٖ، وادًٔٚر ٓ تًْك ادًٔٚر: وـؾ

ًٚ ـهههٚن مهههـ ؿٌهههؾ، فُهههـ  وفًِهههؽ تهههذـر دهههٚ ؿِهههٝ فهههؽ اخلهههروج يف شهههٌٔؾ اهلل ئَْههه

 هذا اخلروج يف شٌٔؾ اهلل ـٚن مـ ؿٌؾ؟ افًٗال:

هبهههذا افنهههُؾ ادتًهههٚري ظِٔهههف بهههٚفتَْغ وافتْيهههٔؿ افهههذي ذـهههرت، ٓ مهههٚ  مداخِهههٜ:

 ـٚن.

 هذا هق، هذا هق افذي يريح. افنٔخ:

 ٔس ظذ إصؾ.فُـ ٕحـ َٕ مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 افَٔٚس ظذ إصؾ. مداخِٜ:

إٔهههٚ أريهههد أن أشهههٖفؽ شهههٗال مهههثالً: ههههؾ ـهههٚن مهههثالً افههههحٚبٜ ريض اهلل ظهههْٓؿ ابهههـ 

ظٌٚس ـقٕف مٗفػ وظَٚل يف افتًٍر، ههؾ ـهٚن بِهس مثهؾ جًِهتؽ ههذه يف ههذه 

 ٜٔ؟ادُتٌٜ وأمٚمف ضٚوفف وظْده افرؾقي وظْده إجٓزة افُٓربٚئٜٔ واإلفُسوٕ

 ٓ واهلل. افنٔخ:

 مٚ ـٚن، ؾٓؾ َٕقل هذا افًّؾ... مداخِٜ:

دههههٚذا إٔههههٝ أن صههههٚر فههههؽ شههههٚظٜ تتًههههٛ حٚفههههؽ، فُههههل مههههٚ تَههههقل هههههذا  افنههههٔخ:

اخلهروج مههٚ ـههٚن، دههٚذا؟ دههٚذا ٓ تُههـ مههثع أؿههقل فههؽ: ٓ واهلل مههٚ ـههٚن ابههـ ظٌههٚس 
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كهٚول جتٔههٛ هُهذا. دهٚذا إٔهٝ ٓ تَههقل ههذا اخلهروج ٓ واهلل مهٚ ـههٚن، دهٚذا؟... 

حههديٞ واحههد واثْههغ وثالثههٜ.. إػ نخههره، فُههل مههثِام يَقفههقا ظْههدٕٚ يف افنههٚم وٓ 

مٗاخذة: مـ صٚن ٌٕىل افًاموات بٕٚبٚوات. دٚذا؟ ٕجؾ هذا إٔٚ أؿهقل فهؽ: يهٚ 

 ظَؾ، خِٔؽ ظَؾ.

ًٚ مههههـ بهههالد افًٍههههؼ  أؿهههقل فههههؽ: إٔهههٝ ٓ تههههتَِـ ٕهههٚؿش أدفههههٜ، خهههروج افرجههههؾ هربههه

فح أهِٓههههٚ، َٕههههٔس ظِٔههههف خههههروج ادًههههِّغ مههههـ بِههههدهؿ وافٍجههههقر إػ افٌِههههد افهههههٚ

افهههٚفح ظههذ ظجههره وبجههره إػ بههالد افًٍههؼ وافٍجههقر، إػ أمريُههٚ، إػ بريىٕٚٔههٚ، 

 هذا يَٚس ظذ هذا؟ شٌحٚن اهلل!

ابههـ حههزم افيههٚهري مههـ ـٌههٚر ظِههامء إٕههدفس، ويًههّك بٚفيههٚهرير ٕٕههف يًتّههد 

جههدًا، وفًههْٚ أن يف هههذا ظههذ افْهههقص يف افيههٚهر بىريَههٜ ؾٔٓههٚ  ههقد متْههٚهل 

ًٚ جلامهر افًِامء.  افهدد، مـ  قده يُْر افَٔٚس خالؾ

وافَٔهههههٚس يف احلََٔهههههٜ ههههههق افهههههدفٔؾ افرابهههههع فًِهههههؽ تهههههذـر مًهههههل افَهههههرنن وافًهههههْٜ 

واإل هههٚع وافَٔهههٚس، ؾهههُخر إدفهههٜ إربًهههٜ ههههق افَٔهههٚس، فدؿتهههف، فهههٔس ـهههؾ واحهههد 

َٔس، وٓ مٗاخهذة أؿهقل يًتىٔع أن ئَس، خذ بٚفؽ، فٔس ـؾ واحد يًتىٔع أن ي

ًٚ وبخٚصٜ مع إخهقاين افهذي أصهًر  فؽر ٕين إٔٚ أوًٓ ظنٝ ـؾ هذا افزمٚن سق

 ؾٔٓؿ ب٘خالص، وإٔٝ مْٓؿ إن صٚء اهلل.

 بٚرك اهلل ؾٔؽ. مداخِٜ:

 إٔٚ أؿقل فؽ: إٔٝ ٓ يىِع بٔدك أن تَٔس، افذي يريد أن ئَس. افنٔخ:

 مق إٔٚ افع بَٔس.  مداخِٜ:

، إٔههٝ أن ضِههع مْههؽ إٔههف َٕههٔس هههذه ظههذ هههذه وإػ نخههره، اشههّح يل افنههٔخ:
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 فُـ هذا فٔس ضٚفع مْؽ، ضٚفع مـ ؽرك.

ًٚ مـ ؽري وإٔٚ َِٕٝ ...  مداخِٜ:  ضًٌ

 فذفؽ إٔٚ أؿقل فؽ ؾُر. افنٔخ:

افنٚهد افَٔٚس فدؿتف  ٓقر ظِامء افًْٜ جًِقه يف ادرتٌٜ افرابًهٜ، ابهـ حهزم 

مْههف ظٌههٚرة، دههٚ يْههٚؿش افَٚئًههغ افههذيـ ئًَههقا، إُٔههره بٚفُِٔههٜ، فُههـ إٔههٚ تًجٌْههل 

ًٚ، افَٔٚشهههٚت ٓ بتْهههزل مٔهههزان وٓ  احلََٔهههٜ يْهههٚؿش ؿٔٚشهههٚت بهههٚفتًٌر افًهههقري أيوههه

ههٚن، افَٔٚشههٚت بًٔههدة ظههـ افهههقاب ـههؾ افًٌههد، مههثالً أن إٔههٚ ظنههٝ يف ادههذهٛ  َبٖب 

ًٚ بىِهه ٝ احلٍْههل، ادههذهٛ احلٍْههل يَههقل فههؽ: إذا تُِههؿ ادهههع يف صههالتف شههٚهٔ

ًٚ ظذ ادتًّد.  صالتف. مٚ افدفٔؾ؟ ؿٚل: ؿٔٚش

ٚس افًهههٚهل ظهههذ ادتًّهههد، ابهههـ  ههه ََ اهلل أـهههز ههههذا ؿٔهههٚس افَْهههٔض ظهههذ َٕٔوهههف، ُي

حهههزم... ظْهههدمٚ يْهههٚؿش أؿهههقال ـٓهههذه، وؿٔٚشهههٚت ـٓهههذه، مهههٚذا يَهههقل، ـِٔنهههٜ ظْهههده، 

 يًْل: يُررهٚ دائاًم، يَقل: أوًٓ افَٔٚس ـِف بٚضؾ. 

 مف، وفق ـٚن هذا حؼ فُٚن هذا مْف ظغ افٌٚضؾ.فُـ إٔٚ صٚهدي يف متٚم ـال

 ؾّٓٝ ـالمف؟

 ...   مداخِٜ:

افنٚهد، افَٔٚس يٚ أخل فٔس بًٓؾ أبدًا، رء بر فقء، ظِامء ٕجد  افنٔخ:

ظِهههامء حمسمهههغ، وههههؿ أحًهههـ ادقجهههقديـ افٔهههقم ظهههذ وجهههف إرض اإلشهههالمٜٔ، 

ًٚ، ٕٕههف فهههٔس هْههٚك ؽرههههٚ، وفُههـ مهههع ذفههؽ  هههؿ أصههٔٚء ٕ حهههـ ٓ ٕقاؾههؼ ظِٔٓهههٚ، ضًٌهه

افًهههٌٛ ظهههدم دؿهههٜ افْيهههر، ؾٖٕهههٝ تًهههري مهههثالً أ هههؿ يوهههًقن أيهههدهيؿ بًهههد افرؾهههع مهههـ 

 افرـقع.
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 ًٕؿ.  مداخِٜ:

ًٚ  ؿ حجٜ، ٓ يَقفقن رء ظـ ظٌٞ، فُـ ٕحـ ٕريد  افنٔخ: مٚ حجتٓؿ، ضًٌ

 أن ٕدرس هذه احلجٜ، ٕتٖمؾ ؾٔٓٚ، هؾ هل صقاب أو خىٖ.

م يف افهالة ووع افّْٔهك ظهذ افٔنهى، ؿهٚم إذا ؿٚ ¢يَقفقن: ـٚن رشقل اهلل 

 يف افهالة هذا ؿٔٚم. ـالم صحٔح.

إٔٚ أؿقل: هذا دفٔؾ ٓ يْٓض مع إٔف إٔٚ أؿقل مًٓؿ أن هذا حديٞ صحٔح، ـٚن 

إذا ؿٚم يف افهالة ووع افّْٔهك ظهذ افٔنهى، صهحٔح، فُهـ ههذا افَٔهٚم افثهٚين مهٚ 

يْهههٛ ظههذ افَٔههٚم إول،  افههدفٔؾ إٔههف داخههؾ يف هههذا افههْص افههذي أول مههٚ يْهههٛ

 واوح ـالمل إػ هْٚ.

 هذاك ـالم ظٚم ومٚ ...  مداخِٜ:

أحًْٝ، وافنٚهد إٔهف ٓ يٍُهل افقاحهد مهْٓؿ يَهقل: يهٚ أخهل ههذا ـهالم  افنٔخ:

ٕص ظٚم ينّؾ افَٔٚم إول وينّؾ افَٔٚم افثهٚينر ْٕٕهٚ َٕهقل إٔهف جهٚءت ٕههقص 

ى يف افَٔهٚم إول، ؾٓهؾ ظْهدـؿ ـثرة يف أن افرشقل ـٚن يوع افّْٔك ظهذ افٔنه

 ٕص واحد أن افرشقل ـٚن يوع يف افَٔٚم افثٚين، ٓ وجقد  ذا افْص.

إذًا: هذا افدفٔؾ افًٚم ٓ يهِح آشتدٓل بف يف خهقص هذا افًّؾ اخلٚص. 

 واوح.

أؿرب ادقوقع بقء مٚ وؿع بًد، فُـ أخنك أن يَهع، إذا دخِهقا  ٚظهٜ يف 

ًٚ.. إػ  وؿههٝ افيٓههر مههثالً، وواحههد ًٚ مههـ ادًههجد، وافثههٚين ؽربهه يريههد أن يهههع ذؿهه

يد »نخره، وواحد يْٚدي ويدظق يٚ إخقإْٚ تًٚفقا ٕهع  ٚظٜ، ؿٚل ظِٔف افًالم: 

. ههذا حههديٞ. ؾهدظقٕٚ ٕههع افًهْٜ افٌَِٔههٜ  ٚظهٜ. وربهام يتٌههع شاهلل ظهذ اجلامظهٜ
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وظؼهيـ  صالة اجلامظٜ تٍوهؾ صهالة افٍهرد بخّهس»هذا احلديٞ بحديٞ ثٚين: 

صههالة افرجههؾ مههع افرجههؾ »وربههام يِحَههف بحههديٞ ثٚفههٞ:  شأو بًههٌع وظؼههيـ درجههٜ

 وهُذا. شأزـك مـ صالتف وحده، وصالة افثالثٜ أزـك مـ صالة آثْغ ..

أحٚديٞ صحٔحٜ، فُهـ اشهتدٓل ؽهر صهحٔح، يهٚ تهرى بهامذا َٕهدر ٕهرد ٕحهـ يهٚ 

افتجّٔهههع فههههالة افًهههْٜ  أشهههتٚذ ظهههذ ههههٗٓء افهههذيـ اشهههتدفقا ظِْٔهههٚ هبهههذه افيهههٚهرة يف

فههٔس ظْههدٕٚ حههديٞ أن افرشههقل ؿههٚل: ٓ تهههِقا افًههْٜ افٌَِٔههٜ  ٚظههٜ، فههٔس ظْههدٕٚ 

 حديٞ هُذا، فُـ مٚذا ظْدٕٚ؟

 ؾًؾ افٌْل وافهحٚبٜ.  مداخِٜ:

 أيقة، بٚرك اهلل ؾٔؽ، ؾٓؾ ؾًؾ افهحٚبٜ هذا؟  افنٔخ:

ًٚ؟  اجلقاب: ٓ، ؾٓؾ يٚ ترى: ؾّٓقا هذه إحٚديٞ ؾٓاًم صحٔح

 قاب: بذ.اجل

 ترى ؾّٓٓؿ ـٚن ـٍّٓؽ إٔٝ؟

ًٚ، هؾ ترـقا تىٌٔؼ مٚ ؾّٓهقا وأتٔهٝ  اجلقاب: ٓر ٕٕف فق ـٚن اجلقاب بذ أيو

إٔههٝ تًههتدرك، حٔههٞ صههٚرـتٓؿ ؾههٔام ؾّٓههقا فُههـ خههٚفٍتٓؿ يف افتىٌٔههؼر ٕ ههؿ مههٚ 

 ضٌَقا.

 اجلقاب: ٓ.

فف شِػ  هذا ادثٚل بٚرك اهلل ؾٔؽ يقوح فؽ إٔف أي تُتؾ، أي جتّع َل يًٌؼ

يف افًٓقد افىٚهرة افْرة، هذا ٕحـ شْجد فف شْد مثِام هذا افرجؾ وجد فف ثالث 

شههْدات، ثالثههٜ أحٚديههٞ، فُههـ آشههتدٓل هبههذه إحٚديههٞ خىههٖر ٕٕههف افًههِػ َل 

يًٍِههههقا هههههذا، ٕٕههههف ؿٔههههٚس صههههقرة ظههههذ ؿٔههههٚس صههههقرة هههههذا أمههههر صههههًٛ جههههدًا أوًٓ، 
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ة ادجتًّهٚت اإلشهالمٜٔ إوػ وبخٚصٜ إذا تًٚرض، وهْٚ بٔٝ افَههٔد، مهع حٔهٚ

ؾوههالً ظههـ ادجتًّههٚت افههدٕٔٚر ٕن هْههٚك أصههٔٚء مههثالً تٌههرت وتٌههدفٝ بًههد افَههرون 

افثالثههٜ، فُههـ هْهههٚك أصههٔٚء واحلّهههد هلل ٓ ٕههزال حمتٍيهههغ ؾٔٓههٚ، ٓ ؾهههرق بههغ شهههِػ 

وبغ خِػ، مثالً ٕحٚؾظ ظهذ افههِقات يف ادًهٚجد، ههذا تقارثهف ادًهِؿ خِهػ 

ك أصٔٚء يًٍِٓٚ اخلِػ مهٚ يًٍِٓهٚ افًهِػ، فهذفؽ ؾٖٕهٚ أريهد أن ظـ شِػ، فُـ هْٚ

تْتٌهههف  هههذه ادالحيهههٜ: آشهههتدٓل بٚفْههههقص افتهههل َل بهههر ظِٔٓهههٚ ظّهههؾ افًهههِػ، 

ًٚ ـثهههرة جهههدًا ٕتٍهههؼ ظهههذ إُٕٚرههههٚ ؾَٔهههٔؿ احلجهههٜ ظِْٔهههٚ  ؾٓهههذا خىهههٖ يٍهههتح أمٚمْهههٚ بهههدظ

 أصحٚهبٚ بٍْس إدفٜ افتل ٕحـ ٕريد أن ٕزر واؿًْٚ احلٚيل.

 ا ؾٔام يتًِؼ بٚخلروج يف شٌٔؾ اهلل، هذا اخلروج ادًروي افٔقم.هذ

فُـ يٚ أشتٚذ أٓ ترى مًل إْٔٚ ًٕقد فسمر ادتٍؼ ظِٔف، إٔهف إٔهٝ ذـهرت وٕحهـ 

ٓ ُْٕر هذا، أن ـثر مهـ افْهٚس صهِحٝ أحهقا ؿ هبهذا اخلهروج، ؾٖٕهٚ فٍهٝ ٕيهرك 

ًٚ صههههِحٝ أحههههقا  ؿ بٌههههر هههههذا إػ أن هْههههٚك ٕههههٚس مههههـ أهههههؾ افًِههههؿ وؽههههرهؿ أيوهههه

اخلروج، ؾٖٓ ترى مًل إٔف بدل مـ أن جرج افٍرد مـ هٗٓء افذيـ هؿ مهـ ظٚمهٜ 

 افْٚس وبٚفتًٌر افًقري بدل مٚ ينْىىقا.

 (  00:  05: 32/ 275) اهلدى والنور / 

يًْهل يٌتًهدوا ظهـ بِهدهؿ وأهِٓهؿ، وو... إػ نخهره، أفهٔس إوػ هبهؿ  افنٔخ:

ُتِهههههقا حَِهههههٚت يف ادًهههههٚجد يدرشهههههقن ؾٔٓهههههٚ أن بًِهههههقا يف بِهههههدهؿ ـجامظهههههٜ يت

افَههههرنن، يدرشههههقن ؾٔٓههههٚ افًههههْٜ، يدرشههههقن ؾٔٓههههٚ افٍَههههف، أفههههٔس هههههذا أوػ مههههـ هههههذا 

 اخلروج؟

 هذا ـالم ضٔٛ. مداخِٜ:

بٚرك اهلل، فذفؽ ٕحـ ْٕهح هٗٓء وإٔٚ أظري جٔدًا بٖٕف ـثر مـ افذيـ  افنٔخ:
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 ، وفُـ:جرجقن، جرجقن فقجف اهلل، ٓ يريدون جزاًء وٓ صُقراً 

 أوردهأأر  أأةد و أأةد   أأ مش

 

 

 

  ر هكًي لأر  أةد  أ رد ي يأش 

ؾٓٗٓء ادخِهغ ٕحـ ـالمْٚ مًٓهؿ، وإٓ ـهؾ  ٚظهٜ ؾهٔٓؿ مٌروهغ، ههٗٓء  

ًٚ يدرشٓؿ افَرنن مثالً وافتجقيد يف مًجد مـ  ادخِهغ فٔتْٚدوا، فٔجدوا صخه

جتّع ؿقم يف بٔٝ مـ مٚ ا»ادًٚجد، يف بٔٝ مـ بٔقت اهلل ـام ؿٚل ظِٔف افًالم: 

بٔقت اهلل يتِقن ـتٚب اهلل ويتدارشقٕف بْٔٓؿ، إٓ ٕزفهٝ ظِهٔٓؿ افًهُْٜٔ، وؽنهٔتٓؿ 

 .شافرمحٜ، وحٍتٓؿ ادالئُٜ، وذـرهؿ اهلل ؾّٔـ ظْده

أفٔس هذا أوػ مـ هذه افنْىىٜ ومـ هذا افتٍهرق إػ افهٌالد، وٓ صهؽ إٔهف إذا 

ًٚ إٔف إذا ـْٝ ابتِٔٝ بًّهؾ ويف ا فٌرؾهٜ افتهل تًّهؾ ؾٔٓهٚ بًهض افًْهٚء، ٕهحتؽ نٍٕ

ؿِْههٚ إٔهههف هههقن بَهههك وإٔههٚ ٓ أظهههري موههىر أو ؽهههر موههىر، فُهههـ إٔههٚ إٔههههحؽ أن ٓ 

تًٔش يف جق ـٓذا، ؾهام بٚفهؽ افهذي يًهٔش مهـ هْهٚ مثهؾ افٍهالح افهذي ٓ يًهري مهٚ 

هههل ادديْههٜ افتههل ؾٔٓههٚ ـههؾ مههٚ ينههتٓٔف ومههٚ ٓ ينههتٓٔف، و... هبههذه افىههٚئرة ذهٌههقا إػ 

 ًؼ وافٍجقر، ورأوا أصًُٚٓ وأفقإٚ.بالد افٍ

ًٚ، وٓ ظِهاًم وؾُهرًا  ًٚ أخالؿٔه أيـ ادْٚظٜ، أيـ افتحههـ افهذي كههْقه، ٓ تربقيه

ًٚ مـ هذه افْٚحٜٔ مٚ هل ادًٖفٜ... ًٚ، ؾام أدري أيو  وتقجٔٓ

ًٚ ظههع صههقي، إٔههٝ مههٚ صههٚء اهلل ظْههدك بحههر زاخههر وإٔههٚ ظْههدي ـههٚس  مداخِههٜ: رؾَهه

 صٌر بٖخذ صقي صقي.

 ؾٔؽ افزـٜ. ٔخ:افن

 بٚرك اهلل ؾٔؽ. مداخِٜ:

 أرٕٚ افزـٜ افتل ظْدك. افنٔخ:
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 اهلل يٌٚرك ؾٔؽ. مداخِٜ:

افُههالم افههذي تٍوههِٝ ؾٔههف ممتههٚز، وإٔههٚ احلََٔههٜ اشههتٍدت أصههٔٚء ـثههرة مههـ هههذه 

 اجلًِٜ.

 جزاك اهلل خر. افنٔخ:

 وجزى اهلل خر أخقٕٚ افذي ضرح ههذا ادقوهقع، وـهام ؿِهٝ اجلًِهٜ مداخِٜ:

ًٚ يل.  ـٕٚٝ فقجٓل وهذا افُالم أيو

جههزاك اهلل خههر، ؾٖٕههٚ واحلّههد هلل مههٚ خههٚب وٓ جٔههٛ طْههل ؾٔههؽ، ؾٖٕههٝ  افنههٔخ:

 اشؿ ظذ مًّك.

 بٚرك اهلل ؾٔؽ. مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

افُالم افذي تٍوِٝ ؾٔف بٚفًٌْٜ أن إؾوهؾ أن بًِهقا يف ادًهجد  مداخِٜ:

ْل ٕحـ يف اخلهروج يف شهٌٔؾ اهلل ٕهتًِؿ ويتًِّقا افَرنن، هذا احلََٜٔ حٚصؾ، يً

مههـ بههغ إصههٔٚء افتههل ٕتًِّٓههٚ أو ٕرـههز ظِٔٓههٚ، ضِههٛ افًِههؿ مههع افههذـر، هههذا مههـ بههغ 

افههههههههههٍٚت افًهههههههههٝ افتهههههههههل ٕتًِّٓهههههههههٚ، أول واحهههههههههدة: افَٔهههههههههغ ظهههههههههذ ٓ إفهههههههههف إٓ اهلل 

 اإليامن،افثٕٜٚٔ: اخلنقع واخلوقع، وافثٚفثٜ: ضِٛ افًِؿ مع افذـر.

افًِهههامء وتًيهههٔؿ مهههٚفس افًِهههؿ، وضوري أن اإلًٕهههٚن ؾٔقصهههقٕٚ إٔهههف احهههسام 

بِس إػ ظَٚل دراشهٜ مْتيّهٜ ظْهده، بحٔهٞ إٔهف يًهتٍٔد ظِهؿ يف  ٔهع مهٚٓت 

ًٚ حَِهٜ  افديـ، وخٚصٜ مٚ هيّف، واحلّد هلل يًْل، يٚ ريٝ فق ـٚن فؽ إٔٝ صخههٔ

 ظِؿ ٕحٚؾظ ظِٔٓهٚ بٚشهتّرار، ؾُهٚن ههذه أمْٔتهل مهـ زمهٚن مهـ أول مهٚ ظرؾتهؽ هْهٚ،

 فُـ فيروؾؽ اخلٚصٜ وإحقال افتل تًٔش، ؾٓذا ؽر ممُـ.



 نقاش ذول مجاعة التبليغ ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

737 

 هذه افيروي اخلٚصٜ، مٚذا تًْل، تًرؾٓٚ جٔدًا طرويف اخلٚصٜ؟ افنٔخ:

 واهلل.... مداخِٜ:

 ٕٕف أخنك إٔؽ مٚ تًرؾٓٚ. افنٔخ:

أظهههري إٔهههؽ ممْهههقع مهههـ إؿٚمهههٜ حَِهههٚت ظِهههؿ يف افٌٔهههٝ ظْهههدك أو يف  مداخِهههٜ:

 ادًجد.

ٕهههٚ شهههًّٝ بًهههض افْهههٚس، دهههٚذا افنهههٔخ ٓ جهههرج؟ وههههؿ حًهههـ، ٕٕهههف أ افنهههٔخ:

 يَقفقا هُذا مًذوريـ، ٕ ؿ ٓ يًرؾقن احلََٜٔ.

واهلل إٔههٚ أداؾههع ظْههؽ ـثههرًا، يًههٖفقْٕل هههذا افًههٗال، دههٚذا؟ أؿههقل  ههؿ  مداخِههٜ:

 افنٔخ يٚ أخل ممْقع مـ ؿٌؾ افدوفٜ، وهذا ظذره.

َههههٚئؼ وفههههٔس يف ادَهههههقد إٔههههف بههههٛ اإلًٕههههٚن ادًههههِؿ يًههههٔش يف احل افنههههٔخ:

 إوهٚم.

 بٚفوٌط يًْل. مداخِٜ:

خٚصههٜ ؾههٔام يتًِههؼ بههٚإلخقان ادًههِّغ، ؾُثههر مههـ افْههٚس يًههٖفقا هههذا  افنههٔخ:

افًهٗال، ويُْهروا يف إًٍٔهٓؿ أو بٖفًهْتٓؿ بًوههٓؿ، ؾٖٕهٚ خنهٔٝ إٔهف يُهقن تنههب 

إفٔههههؽ رء مههههـ افٍُههههرة إٔههههف افنههههٔخ دههههٚذا ٓ جههههرج، وإٔههههٝ ؽههههر مقجههههقد ظْههههدك 

ًٚ، فذفؽ إٔٚ رـزت أن أظري مٚ هق، اجلقاب، ظْد ك اجلقاب افًٚم افذي ذـرتف نٍٕ

 ؾٖٕٝ ظٚري بٚفوٌط مٚ هق.

 ٓ إٔٚ أداؾع ظْؽ يف هذا ادجٚل يًْل. مداخِٜ:

جزاك اهلل خر، واهلل إٔٚ يٚ أشتٚذ ظَؾ إٔٚ ٓ أتُِؿ فُهل تهداؾع ظْهل، بهؾ  افنٔخ:

 افهقاب إٔؽ تداؾع ظـ ًٍٕؽر ٕٕف إٔٚ أخقك ادًِؿ.
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 بٚرك اهلل ؾٔؽ. داخِٜ:م

يف بٌهر حهؼ، إٔهٚ بوهجر  فُـ ـثر مـ افْٚس ييْهقا إٔهف إذا ضًهـ افْهٚس افنٔخ:

زههههؼ مهههـ احلٔهههٚة، إٔهههٚ واهلل بتهههذـر يف بًهههض مهههٚ ـْهههٝ ؿهههرأت ظهههـ احلًهههـ بز وؾهههروبْ

افٌكي رمحف اهلل افتٚبًل اجلِٔؾ إٔف بٌِف ـِّٜ ظـ بًض حٚؿديف وحٚشديف، وإٔف 

 يًتٌٌٔٓؿ.

ـِّهههٜ فٌقيهههٜ ظهههذ ا هههٚمش اشتًٍهههٚر ظهههـ ـِّهههٜ، ههههؾ بهههقز أن  ظٍهههقاً  مداخِهههٜ:

 أؿقل: حٚؿديف؟ حٚشديف صحٔح أمٚ حٚؿديف؟

 شٗافؽ يًْل مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ أو افًربٜٔ؟ افنٔخ:

 ٓ، افٌِقيٜ. مداخِٜ:

 ... فٔش ٓ.افنٔخ:

 َٕقل احلٚؿديـ ظِٔف. مداخِٜ:

 حٚؿديههف مثههؾ ٕحههـ ٕوههٔػ افوههّر إػ احلَههد وًٕههَط افْههقن، وتهههر افنههٔخ:

 طٚدٔف أو افيٚدقن فف.

 ًٕؿ صحٔح. مداخِٜ:

ًٚ  افنٔخ: افنٚهد، ؾْٚدى افٌالم تًٌهف إٔهف خهذ ههذا افىٌهؼ ؾٔهف مهـ ـهؾ ؾٚـٓهٜ زوجه

وؿدمههف إػ ؾههالن ؿههؾ فههف: هههذا يَههقل فههؽ ؾههالن، جههزاء احلًههْٚت افتههل ترشههِٓٚ إيل 

.ًٚ  تٌٚظ

ًهههٌٚن، فهههق طِّْهههل ؾٖٕهههٚ احلََٔهههٜ ٓ أوهههجر فٍْزههه مهههـ ههههذه افْٚحٔهههٜر ٕين إٔهههٚ ـ

ًٚ، فٔس ـثر أهؿ إٔف أحهؾ ههذا احلهؼ مْهف، فُهـ إذا ضِهع  إًٕٚن وهذا مقجقد مٚدي

بٔهههدي ٓ أؿكههه. وهههع يف بٚفهههؽ، فُهههـ إذا احتهههٚج إمهههر إػ جٓهههد ـٌهههر، أؿهههقل: اهلل 
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حًٌٔف، ويهقم افَٔٚمهٜ اهلل شهٍُٔر يل مهـ تٍُهر شهٔئٚ  ظهذ حًهٚب حًهْٚتف، ؾٖٕهٚ 

 شٖـقن افربحٚن يًْل.

فٔس ؿهدي أن اجلامظٜ ٓ يتُِّقن ظع، فُـ ؿههدي أ هؿ ٓ يًَهقا يف ؾٖٕٚ 

اخلىٖ، ٓ يًَقا يف افٌٌٜٔ. ؾٖٕٚ بٍوؾ اهلل ظز وجؾ دٚ ـْٝ يف دمنهؼ بهٚفرؽؿ مهـ 

، واشتدظٔٝ مرارًا وتُرارًا إػ ادخٚبرات وشجْٝ مهرتغ  صدة ادخٚبرات ظع 

ٕهف ممْهقع  هرج مهـ دمنهؼ ل افؼهضٜ وؽرههٚ أئهصٓقرًا.. وإػ نخره، ويرشؾ ورا

يف شٌٔؾ افْنٚط افذي تًِّف، وهذه ـؾ احلرـٚت مـ افنٔقخ وفهٔس مهـ احلُهٚم 

افذي دائاًم ٕحتٟ ظِٔٓؿ بٖ ؿ قُّقن بٌر مٚ إٔزفف اهلل، مع ذفؽ ؾٖٕٚ ـْٝ دائهاًم 

أمتثههؾ بٚحلُّههٜ افتههل تههروى ظههـ مًٚويههٜ بههـ أع شههٍٔٚن ريض اهلل ظههْٓام، ؿههٚل: فههق 

فنًٛ صًرة مٚ أترـٓٚ تَْىهع، ؿٔهؾ فهف: ـٔهػ؟ ؿهٚل: ـِهام أرخهقا ـٕٚٝ بْٔل وبغ ا

 هؿ أصد إٔٚ، وـِام يندوا هؿ أرخل إٔٚ، ؾال أجًِٓٚ تَْىع.

إٔٚ ـْٝ أمق مع هذه افًٔٚشٜ مع اجلامظٜ هْٚك، ممْقع  هرج مهـ افٌٔهٝ... 

 ،ًٚ ًٚ مًْهٔ مٍٓقم،  ًٜ  ًتغ، صٓر صٓريـ.. إػ نخره، حتك تهر افَوهٜٔ ًٕهٔ

أتًهههههههٖٕػ ٕنهههههههٚضل مهههههههـ جديهههههههد، ويًهههههههقد ادنهههههههٚيخ ويَهههههههدمقا اشهههههههتدظٚءات، يهههههههٚٓ 

ًٚ ظذ شٌٔؾ افُْتٜ.  وبٚدْٚشٌٜ ظذ شٌٔؾ أوًٓ افًزة، وثٕٚٔ

إٔٚ فٌٚد ـام تراين ممُـ َٕقل فٌٚس ظٚم افْٚس أو صهًٌل، مهرة ادٍتهل افًهٚم 

ِٝ إفٔههف اشههتدظٚء يَههقل ظْٓههٚ بٚفنههٚم موههٌَىٜ،  مههـ هْههٚك مههٚت إػ رمحههٜ اهلل، ُأْرِشهه

مٍتههل إدفههٛ، إدفههٛ تَههع صههامل شههقريٚ ؽرهبههٚ، مههٚ بههغ حِههٛ وافالذؿٔههٜ، ؾٖٕههٚ َِٕههٝ 

افههدظقة مههـ دمنههؼ إػ محههص، محههك، حِههٛ، واشههتَررت هبههذه ادْههٚضؼ، وبًههد 

ًٚ إػ  دفهٛ بهدإٔٚ ٕهسدد ظِٔٓهٚ وصهٚر واحلّهد هلل إدفٛ وافالذؿٔهٜ، إذفؽ حقفٝ ؽرب

هههذا افرجههؾ يههٖ   جتههٚوب جٔههد ضٔههٛ، كههرك ادٍتههل وههدٕٚ وأرشههؾ موههٌىٜ، أن
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ويًّهؾ ؾهتـ ظْههدٕٚ ويَهقل ـهذا ويًٍههؾ ـهذا.. إػ نخهره، ٕرجههق مًْهف، جهٚءتْل ورؿههٜ 

مـ افؼضٜ بيورة مَٚبِٜ وزيهر افداخِٔهٜ، ذهٌْهٚ، يًهتجقبْل وزيهر افداخِٔهٜ إٔهؽ 

يف ظِٔههؽ أؿههقال إٔههؽ تههذهٛ تِههؽ افههٌالد، وتًّههؾ منههٚـؾ وؾههتـ، وافنههًٛ إًَههؿ 

يْكهوا افًهْٜ وٕهٚس يْكهوا افٌدظهٜ، وهُهذا  ؿًّغ، وؾًالً إًَهؿ ؿًهّغ، ٕهٚس

 شْٜ اهلل يف خَِف وفـ جتد فًْٜ اهلل تٌديالً.

يَههقل افههقزير: فههذفؽ ٕحههـ موههىريـ مههع إشههػ أن ٌٌِٕههؽ إٔههؽ ممْههقع  ههرج 

مههـ بِههدك دمنههؼ إػ تِههؽ افههٌالد، ٕٕههف أتٕٚههٚ موههٌىٜ وهههذا مٍتههك اجلّٓقريههٜ ـِٓههٚ، 

 إفٌهٚين إػ اجلزيهرة، اجلزيهرة بًٞ ضِٛ وهذا افنٚهد افىِٛ ٍٕهل حمّهد ٕهٚس

 ظْدٕٚ يًْل مْىَٜ جرداء ؿٚحِٜ مٚ بغ افًراق وترـٔٚ أوًٓ.

 اهلل أـز. مداخِٜ:

 أي ًٕؿ، أوًٓ  افنٔخ:

ًٚ، صهههق اّهههـ ههههذا  وافثهههٚين وهْهههٚ افنهههٚهد وافًهههزة، وٕهههزع افًُهههقة افًِّٔهههٜ ثٕٚٔههه

 ادٍتل ادًُغ افذي مٚ يًري زمٕٚف؟

 .إف جٌٜ و ظاممٜ مداخِٜ:

 ًٕؿ ويـ اجلٌٜ و افًاممٜ. افنٔخ:

افنهههٚهد يًْهههل فهههقٓ حهههزب افًٌهههٞ ومنهههٚيخ افًهههقء ـٕٚهههٝ شهههقريٚ إٌَِهههٝ ـِٓهههٚ 

 ـتٚب وشْٜ، فُـ فُؾ أجؾ ـتٚب.

ًٚ، أتْٔٚ إػ هْٚ بدإٍٕٔٚس ٕنٚط،  ؾٖٕٚ احلّد هلل ـْٝ ٕنٔط هْٚك يف افدظقة متٚم

ف... ههؾ دخِهٝ إػ ـٚن نخهر اجهتامع يف بٔهٝ افنهٔخ أمحهد ظىٔهٜ ظهذ افًهىح ؾٔه

 بٔٝ أمحد ورأيٝ افًىح؟
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 ًٕؿ. مداخِٜ:

واشع جدًا، حض افًىح افرواد، بًد ـؿ يقم أتْٔٚ ضٌِتْٚ ادخٚبرات..  افنٔخ:

إػ نخههره، وبًههد ذفههؽ ٍٕههل ظههذ ضههقل اخلههط بههدون مٓههؾ أن اإلًٕههٚن يٌههر مالبًههف 

ْههٚ إػ شههقريٚ، وبًههد ذفههؽ شههٚؾرت إػ بًههض افههٌالد إخههرى ههه ِْ َِ ُٕ ل ظههذ إؿههؾ، 

اإلمههٚرات افًربٔههٜ وبَٔههٝ هْههٚك شههتٜ أصههٓر، ؾههٔام بًههد شههّح فْههٚ بههٚفرجقع إػ هْههٚ، 

ٌْههههههٚء هههههههذا بؼههههههط بههههههس مههههههٚ يف وأثثههههههٝ بٔههههههٝ وإٍَٔههههههٝ ـههههههؾ رء ادخرتههههههف  ههههههذا اف

، فُـ تٌٚرك اهلل أحًـ اخلٚفَغ، فهق إٔهٚ أردت أن أخىهط  هذا ٓ يىِهع اجتامظٚت

 بٔدي.

 أجٝ مـ بٚب افُريؿ. مداخِٜ:

 ًههٝ ـههؾ  تههل وـههؾ ٕنههٚضل مههٚ بَههل مههـ هههذا افْنههٚط يف  إٔههٚ أن افنههٔخ:

شههٌٔؾ افتههٖفٔػ وٕؼهه افًِههؿ بههدون مقاجٓههٜ ومَٚبِههٜ، بقاشههىٜ أثههٚر وافُتههٛ مههثِام 

ًٚ ـِّهٜ ضٌٔهٜ، جهزاك اهلل خهرًا، ؾُتٌهل أن يف  إٔٝ حيتؽ تِؽ افًٚظٜ ؿِتٓهٚ نٍٕه

ًٚ جهههههٚءين ًهههههٔٚ، يف افًهههههَٚل ـِهههههف، ؤٕوبريىٕٚٔهههههٚ يف أدٕٚٔهههههٚ يف أمريُهههههٚ، يف إٔد ؿريٌههههه

مُتههههههقب مههههههـ أمريُههههههٚ، مس ههههههغ ـتههههههٚع نداب افزؾههههههٚي إػ افٌِههههههٜ اإلٕجِٔزيههههههٜ، 

ومس هههغ يف ترـٔهههٚ ـتهههٚع حجهههٚب ادهههرأة ادًهههِّٜ، وصهههٍٜ افههههالة يهههسجؿ يف 

 ا ْد أو افٌٚـًتٚن ٓ أدري، كذير افًٚجد مسجؿ إػ نخره..

 هؾ يٖخذون مْؽ إذن مًٌؼ بٚفس ٜ؟ مداخِٜ:

ذي يهههر بًههد أن بًِقٕههٚ كههٝ أمههر واؿههع وـثههر خههرهؿ هههٗٓء ٓ، افهه افنههٔخ:

ًٚ ٓ يًٖفقا.   افذيـ يراجًقٕٚ بًد ذفؽ، أمٚ بًض افْٚس إضالؿ

 يس قا وييؾ.. مداخِٜ:
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 ... يًْل..افنٔخ:

 مٚ مقؿٍؽ مْٓؿ؟ مداخِٜ:

إٔٚ ـْٝ شٖؿقل فهؽ مهٚ ههق مهقؿٍل، مهقؿٍل ـْهٝ ذـرتهف دهـ ـهٚن يَهقم  افنٔخ:

ًٚ.ظذ ضٌٚظٜ ـتٌل و ًٚ، ثؿ يف فٌْٚن ٓحَ  هق ادُتٛ اإلشالمل يف دمنؼ شٚبَ

 ...مداخِٜ:

ًٕهههؿ، ؿٌهههؾ مهههٚ أشهههتقضـ هْهههٚ يف ههههذا افٌِهههد، ـْهههٝ أتهههردد مهههـ دمنهههؼ إػ  افنهههٔخ:

بههروت، يف مٚئههٜ ـِٔههق مههس يًْههل، وظْههدي شههٔٚرة هْههٚك ٓ بههٖس ؾٔٓههٚ ـههٚن، حههدثْل 

ع، هؾ تًهّع ؾٔهف يف ذات يقم دٚ ذهٌٝ إفٔف، أن هذا ادٍتل افٌُر حًـ افؼبت

 جدة.

 ًٕؿ، شًقدي. ًٕؿ. مداخِٜ:

 .. افهٚبقين.مداخِٜ:

ًٕههؿ متهٚم، هههذا افرجهؾ ضٌههع ـتهٚع صههٍٜ افههالة، ضٌههع مْهف أربًههغ أفههػ  افنهٔخ:

ًٚ، صههٚحٌْٚ صههٚحٛ ادُتههٛ يريههد أن يَههٔؿ دظههقة  ًٕههخٜ، وـتههٛ ظِٔٓههٚ يههقزع مٕٚهه

 ظِٔفر ٕٕف ضٌع بدون إذن، ٓ مـ ادٗفػ وٓ مـ افْٚذ.

وهههق يًههري أن افَههقة إشٚشههٜٔ مههـ ادٗفههػ، إذا ؿههدم اظههساض يًْههل، وبًههديـ 

ًٚ إٔهٚ فهٔس  يف ادْزفٜ افثٕٜٚٔ افْٚذ، ؿِٝ فف: واهلل يٚ أشتٚذ، مٚ دام ووع يقزع مٕٚه

يل ـههالم، بههؾ إٔههٚ أصههُر ـههؾ واحههد ٓ يتههٚجر بُتٌههل جتههٚرة مٚديههٜ وإٕههام يرجههق أجههر 

 ذ ذفؽ.أخرة، ؾٖٕٚ ذيؽ مًف ؾٔٓٚ، وأصُره ظ

ًٚ ظهههذ أـتهههٚيف إٔهههٚ وأـتهههٚي افْهههٚذ، ؾٓهههذا ههههق افيِهههؿ بًْٔهههف وٓ  أمهههٚ يتهههٚجر مٚديههه

ٕروههٚه، فُههـ مههٚ فْههٚ حِٔههٜ، مههٚ ًٕههتىٔع ٕحههط دأبْههٚ بههدأب افًههٚرؿغ ومههٚ أـثههرهؿ يف 



 نقاش ذول مجاعة التبليغ ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

733 

 هذا افزمٚن، أطـ أظىٔتؽ جقاب شٗافؽ أو بَل رء؟

 أحًْٝ بٚرك اهلل ؾٔؽ. مداخِٜ:

 جزاك اهلل خر. افنٔخ:

ن هههههذا ادْههههع مههههـ افههههدظقة ؾههههرض ظههههع اجلِههههقس هْههههٚ فُههههل أتههههٚبع إٔههههٚ افنههههٚهد إ

 منٚريًل افًِّٜٔ. ًٕؿ.

 يٚ أشتٚذٕٚ ٕريد اشتًٍٚر فق شّحٝ. مداخِٜ:

 خر. تٍوؾ. افنٔخ:

 اهلل يٌٚرك ؾٔؽ. مداخِٜ:

 (00:  00: 34/   276) اهلدى والنور / 
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 ىضيخة إىل مجاعة التبليغ

 مٚ هل اٚفٍٚت  ٚظٜ افتٌِٔغ، ومٚ هق افًالج  ٚ؟ افًٚئؾ:يًٖل  ال:افًٗ

اجلههقاب: افًههالج هههق افًِههؿ، وهههق ـههام ْٕهههحٓؿ دائههاًم وأبههدًا بههدل أن جرجههقا 

هههذا اخلههروج افههذي ٓ أصههؾ فههف يف افًههْٜ وهههؿ ؿههد جًِههقه شههْٜ متًٌههٜ، ؾًِههٔٓؿ أن 

ـام إٔزل، ؾ٘ن ـثرًا  بًِقا يف ادًٚجد ويتًِّقا احلديٞ وافٍَف وتالوة افَرنن

ممـ يتُِّقن مْٓؿ وهذه يف افقاؿع شْٜ شهٔئٜ شهْقهٚ يف افْهٚس، برئهق ؿ ظهذ 

أن يتُِّقا ؾال قًـ أن يَرأ أيٜ ؾوالً ظـ أن قًـ أن يَرأ احلهديٞ افٌْهقي، 

أو يٍنهههه أيههههٜ واحلههههديٞ  تًٍههههرًا، إمههههر افههههذي يهههههدق ظِههههٔٓؿ مههههٚ جههههٚء يف ظِههههؿ 

ًٚ مهىِح احلديٞ أن ظذ ضٚ فٛ افًِؿ أن يتًِؿ افٌِٜ افًربٜٔ، حتهك إذا ؿهرأ حهديث

ًٚ ٓ جىع ؾٔف، وٓ يُن ؾٔهف، ويَهرأه ـهام ٕىهؼ بهف افرشهقل ظِٔهف افًهالم، وإٓ  ٌٕقي

 شمـ ؿٚل ظع مٚ َل أؿؾ ؾِٔتٌقأ مًَده مـ افْٚر»دخؾ يف ظّقم ؿقفف ظِٔف افًالم: 

َههرأ مههٚ يف افُتههٚب، حتههك افُتههٚب بههغ أيههدهيؿ وهههق يَههرأ مههـ ـتههٚب ٓ قًههـ أن ي

ًٚ، موٌقط بٚفٍتحٜ وافُنة وافوّٜ، مع ذفؽ هٗٓء افذيـ  ؾ أيو  ُ وافُتٚب من

ًٕههًّٓؿ يف ـثههر مههـ ادًههٚجد ٓ قًههْقن تههالوة حههديٞ افرشههقل ظِٔههف افًههالم، 

ؾوالً ظهـ أ هؿ ٓ قًهْقن تًٍهره، ؾوهالً ظهـ أ هؿ ٓ يًهتىًٔقن بٔهٚن مهٚ ؾٔهف مهـ 

ا مًههتًّغ اجلٚفًههغ فديههف بحٚجههٜ ـههزى إػ هههذا إحُههٚم، وافٍَههف افههذيـ يُقٕههق

 ط مـ افًْٜ.ٌافٍَف ادًتْ

 ًٚ فهذفؽ ؾًههالج ههٗٓء هههق أن يًههقدوا إػ احلَِهٚت افًِّٔههٜ افتههل أذٕهٚ إفٔٓههٚ نٍٕهه
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ًٚ بٚحلهههديٞ،  ًٚ بٚفتجقيهههد، ظٚدههه ًٚ بهههٚفَراءات ظٚدههه يف ادًهههٚجد، وأن جتهههٚروا ظٚدههه

ًٚ بٚفتًٍر، ؾٔتًِّقن.  ظٚد

ًر أحههههدهؿ إٔههههف صههههٚر يف مُْتههههف ويف ؿدرتههههف أن يههههدظق افْههههٚس بًههههد ذفههههؽ إذا صهههه 

ؾقاجههٛ ظِٔههف أن يههدظق افْههٚس، أمههٚ هههؿ يًههّقن إًٍٔههٓؿ بجامظههٜ افههدظقة، افههدظقة 

دظههقة إػ اإلشههالم،  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، تٌِٔههغ اإلشههالم، فُههـ هههذا اإلشههالم بههٛ أن 

ِ غ حتك يًٓؾ افتٌِٔغ، وإٓ ؾٍٚؿد افقء ٓ يًىٔف، و فذفؽ ٕحـ يٍٓؿ مـ هذا ادٌ

ًٚ يف افههدظقة، وفُههـ يهههدق  ًٚ، وٕنههٚض ْٕهههحٓؿ، ْٕٕههٚ ٕجههد يف ـثههر مههْٓؿ إخالصهه

 ؾٔٓؿ مٚ ؿٔؾ ؿدياًم:

 أوردهأأر  أأةد و أأةد   أأ مش

 

 

  ر هكًي لأر  أةد  أ رد ي يأش 

مٚ هُذا يٚ  ٚظٜ تُقن افدظقة إػ اإلشالم، افدظقة إػ اإلشهالم كتهٚج إػ  

افهههٌالد إػ بهههالد افٍُهههر وافوهههالل يف  ظِهههامء ؿهههديريـ خٚصهههٜ إذا خرجهههقا مهههـ ههههذه

أوروبههٚ وأمريُههٚ، ؾْٓههٚك تههٖتْٔل رشههٚٓت وصههٌٓٚت مههٚ خىههرت يف بههٚيل يف افههٌالد 

 اإلشالمٜٔ، ؾّـ أيـ يٖتقن بٚجلقاب ظِٔٓٚ.

ؾٚؿههد افقههء ٓ يًىٔههف، إٔههٚ أظتَههد أن هههٗٓء  ٚظههٜ افتٌِٔههغ إذا ـههٕٚقا يريههدون أن 

ن يُقٕقا ضالب ظِؿ، بؾ بٛ ظِهٔٓؿ يُقٕقا حََٜٔ مٌٌِغ فسشالم ٓ ئٍُٓؿ أ

أن يُقٕهههقا ظِهههامء وأن يُقٕهههقا متٓهههديـ، متٓهههديـ يًْهههل: يًهههتٌْىقن إحُهههٚم 

 افؼظٜٔ مـ افُتٚب وافًْٜ، دٚذا؟

ٕ ههؿ يههذهٌقن إػ بههالد ظٚدا ههٚ وتَٚفٔههدهٚ وأخالؿٓههٚ ومنههٚـِٓٚ ؽههر مههٚ ظْههدٕٚ 

رط أحهدهؿ ؾهٔيـ أن مْٓٚ، ؾّـ أيـ يٖتقن بٚجلقاب، ٓ جقاب ظْدهؿ، بؾ ؿهد يتهق

ظْده رء مـ افًِؿ ؾٍٔتل ـهام أؾتهك أوفئهؽ افههحٚبٜ ذفهؽ اجلهريح ؾَتِهقه، أؾتهقه 

إن اهلل ٓ »بٌر ظِؿ ؾوِقا وأوِقا ـام ؿٚل ظِٔف افًالم يف احلديٞ ادتٍؼ ظِٔف: 
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ًٚ مهـ صهدور افًِهامء، وفُْهف يَهٌض افًِهؿ بَهٌض افًِهامء، حتهك  يْتزع افًِؿ إتزاظه

قاؤا ذ افْٚس ر إذا َل يٌؼ ظٚدًٚ  قا وأوِه ؾتقا بٌهر ظِهؿ ؾوِه ًٓ ؾًهئِقا ؾٖه ًٚ جٓٚه ههذه  شوش

 .حََٜٔ أن ـثرًا مـ افْٚس يٍتقن بٌر ظِؿ، ؾٔوِقن ويوِقن ؽرهؿ

ًٚ: ٓ يٍُههل أن   فههذفؽ افههذيـ يريههدون أن يْىَِههقا فِههدظقة أؿههقل أـههرر مههٚ ؿِتههف نٍٕهه

مهههـ افُتهههٚب يُقٕهههقا ضهههالب ظِهههؿ، بهههٛ أن يُقٕهههقا ظِهههامء يًهههتٌْىقن إحُهههٚم 

وافًْٜ، وإٓ ؾهال يًهتىًٔقن أن يٌٌِهقا اإلشهالم، خٚصهٜ يف تِهؽ افهٌالد، وإٔهٚ أ هل 

ؾهٖؿقل: أخهتؿ بُِّهٜ ٕن احلََٔهٜ صهٚرت  ،هذه إجقبهٜ بٚظتٌهٚر أن يٌهدأ افهدرس

 افًٚظٜ افتٚشًٜ، وافهقت بدأ يتٌر مًْٚ.

إٕدفزه ؾٔف مًٖفٜ فٍٝ ٕيري إفٔٓٚ ظَٚل مـ ظِامء إٕهدفس، وههق ابهـ رصهد 

ادهههٚفُل ادهههذهٛ ضب مهههثالً فًِهههَٚل ادجتٓهههد وافًهههَٚل ادَِهههد، مثهههؾ رائهههع جهههدًا، 

وؾٔف ظزة دـ يًتز، ؿٚل: مثؾ ادجتٓد ومثؾ ادَِهد ـّثهؾ بهٚئع اخلٍهٚي وصهٕٚع 

وصههٕٚع إحذيههٜ، ؿههٚل: يههٖ  افرجههؾ إػ بههٚئع  -إحذيههٜ–اخلٍههٚي، بههٚئع اخلٍههٚي 

.. ًٚ ًٚ مًْٔههه ؾ اخلٍهههٚي ؾٔىِهههٛ مْهههف ؿٔٚشههه . ٕحهههـ َٕهههقل: ؿٔهههٚس يًْهههل: ٕهههٚدر جهههدًا، ِرْجههه

وخّٜ ظريوٜ وؿهرة، يٍُر بٚئع اخلٍٚي يف افْامذج ظْده مٚ وجد هذا افَٔٚس 

افٌريٛ، يَقل فف: مع افًالمٜ مٚ ظْدي، يذهٛ إػ صٕٚع اخلٍٚي يَقل فف: أريهد 

خػ مـ ههذا افَٔهٚس، يَهقل فهف: حهٚض، يًْهل: شٔههْع، ههذا مثهؾ ادجتٓهد وذاك 

َِههد، ؾّههـ أيههـ يههٖ  هههٗٓء بٕٚجقبههٜ ظههذ إشههئِٜ إذا مههٚ ضرحههٝ ظِههٔٓؿ مثههؾ اد

خٚصههههٜ يف تِههههؽ افههههٌالد، فههههذفؽ ْٕهههههحٓؿ وٕٗـههههد افْهههههٔحٜ  ههههؿ، مههههٚ دام ظْههههدهؿ 

ْرٌة ظهههذ اإلشهههالم وتٌٌِٔهههف فِْهههٚس أن يًٍُهههقا ظهههذ ضِهههٛ افًِهههؿ مهههٚ  إخهههالص وَؽههه

هذا افًِؿ،  اشتىٚظقا إػ ذفؽ شٌٔالً، بًد ذفؽ ظًك اهلل ظز وجؾ أن يُّْٓؿ مـ

 ويٍتح  ؿ مٚل افدظقة إػ اهلل بحؼ، وإٓ ؾٍٚؿد افقء ٓ يًىٔف.

 . : .. : .. ( 3/ 22) اهلدى والنور /
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 ىضيخة جلناعة التبليغ  

 وبياٌ املؤاخرات عليَه

حهههؾ افتٌههٚس ظْههد بًههض اإلخههقة، ؿههرؤوا ـتههٚب اجلامظههٚت اإلشههالمٜٔ يف  افًههٗال:

ًٚ ؾهههٔام ي تًِهههؼ بجامظهههٜ افتٌِٔهههغ، ؾٔهههٚ فٔهههٝ وهههقء افُتهههٚب وافًهههْٜ، خهقصههه

 تقوح فْٚ....؟

، وههذا بهال صهؽ ¢اجلقاب: ٕحـ ظذ خىتْٚ يف أن خر ا دى هدى حمّهد 

واحلّهههد هلل ٕهههص متٍهههؼ ظِٔهههف بهههغ ـهههؾ اجلامظهههٚت اإلشهههالمٜٔ، ٓ أحهههد يَهههقل: خهههر 

ٜا دى هدى  ٍْٔ ٚفؽأو  أبق ح لأو  م ًٚؾ ، ؾُِٓهؿ يًتَهدون أن ههٗٓء مهـ أمحهدأو  افنه

وافٍوؾ، وهدؾٓؿ اتٌٚع افرشهقل ظِٔهف افًهالم وافًهر ظهذ ههداه، ؾٓهذا  أهؾ افًِؿ

ًٚ خههر ا ههدى هههدى حمّههد  ، مههع هههذا ¢إصههؾ ادتٍههؼ ظِٔههف بههغ ادًههِّغ  ًٔهه

آتٍههٚق ؾْٓههٚك اخههتالي يف تىٌَٔههف، ويف جًههؾ هههذه افَٚظههدة افٌْقيههٜ حََٔههٜ متقهه 

ًٚ ؾٔف.  ظذ وجف إرض، هْٚ يهٌح إمر اتٍِ

 ًٚ بٚفًٌْٜ دقوقع افًِؿ مٚ هق، وؿِْٚ: إٕهف ؿهٚل اهلل ؿهٚل رشهقفف، ههذا  ؾتحدثْٚ نٍٕ

إذًا ٓ خههالي ؾٔههف، فُههـ واؿههع إمههر افٔههقم إٔههؽ ٕههٚدرًا مههٚ تًههّع جههقاب ظههَٚل بٔههٛ 

ًٚ: يَههقل فههؽ:  ظههـ شههٗال شههٚئؾ ؾَٔههقل فههؽ: ؿههٚل اهلل ؿههٚل رشههقفف، وإٕههام ـههام ؿِْههٚ نٍٕهه

ًٚ، ؾ٘ذًا: ادٓؿ افٔقم هق أن ؿٚل ؾالن، ؾَقفف ؿٚل ؾالن، فٔس مـ افًِؿ ـام ذ ـرٕٚ نٍٕ

يتَِهل ادًههِّقن ظهذ افَقاظههد افؼههظٜٔ ادتٍهؼ ظِٔٓههٚ بٔههْٓؿ، ويّنهقا ظِٔٓههٚ، ومههٚ 
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ًٚ، ؾْحـ َٕقل: خر ا دى هدى حمّد  ، ثؿ بًهد ذفهؽ تهرى ههذا ¢بًِقهٚ جٌٕٚ

يهههههع يف صههههالة، صههههقرة صههههالة، وهههههذا صههههقرة ثٕٚٔههههٜ، وهههههذا وهههههذا إفههههخ، ـههههذفؽ 

 احلٟ.. إفخ.افقوقء وافهٔٚم و

 دٚذا، مٚ هق افًٌٛ؟

، دههٚذا؟ ٕن جًههؾ ¢افًههٌٛ أ ههؿ مههٚ ضٌَههقا ؿٚظههدة: خههر ا ههدي هههدي حمّههد 

هههذه افَٚظههدة حََٔههٜ واؿًٔههٜ يف حٔٚتْههٚ افدئْههٜ يتىِههٛ افًِههؿ بَههٚل اهلل وؿههٚل رشههقل 

اهلل، وبخٚصههٜ دههٚ ؿههٚل رشههقل اهلل ممههٚ صههح ظْههف وآبتًههٚد ظههام َل يهههح ظْههف، ؾههٖيـ 

 يـ تىٌَٔف يف واؿًْٚ افٔقم؟هذا افْٟٓ وأ

ٕٖ  إػ افًٗال ؾَْقل: فٔس  ٚظٜ افتٌِٔغ ـؾ اجلامظٚت اإلشالمٜٔ يَقفهقن 

، فُههههـ  ٚظههههٜ افتٌِٔههههغ وؽههههرهؿ ٓ ٕخهههههٓؿ ¢مًْههههٚ: خههههر ا ههههدي هههههدي حمّههههد 

بٚفههذـر، ٕن ادنههُِٜ ظٚمههٜ، هههؾ تقحههدت ظَٔههدة هههذه اجلامظههٚت وهههل وجههدت 

أؾههههراد  ٚظههههٜ افتٌِٔههههغ هههههؾ ظَٔههههد ؿ  ظههههذ وجههههف إرض افٔههههقم مههههـ شههههْغ ضقيِههههٜ،

 تقحدت، هؾ ظٌٚد ؿ تقحدت هؾ هؾ.. إفخ؟

يف اظتَههههههٚدي أؿههههههقل: ٓ، ٕٕههههههف شههههههتجد ؾههههههٔٓؿ احلٍْههههههل وافنههههههٚؾًل وادههههههٚفُل 

واحلْههٌع ـههام هههق مقجههقد يف ؽههر  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، ؾههام ؾٔههف ؾههرق بههغ هههذه اجلامظههٜ 

تٌِٔغ ٕهٚس ئِّهقن وبغ تِؽ اجلامظٜ مـ هذه احلٔثٜٔ، ـذفؽ شتجد يف  ٚظٜ اف

ًٚ، فُهـ ٓ بهدون ؾهٔٓؿ ظِهامء  ؾًالً إػ افتًّؽ بٚفُتٚب وافًْٜ، ـهام ذحْهٚ نٍٕه

يههدفق ؿ ظههذ افُتههٚب وافًههْٜ، وإٕههام هههؿ يِتَىههقن مههـ أي ظههَٚل ييْههقن ؾٔههف افًِههؿ 

بٚفُتٚب وافًْٜ ؾام دام يد ؿ ظذ افُتٚب وافًْٜ ؾٓؿ يتًٌقن ذفؽ، دٚذا؟ ٕٕهف 

ٓزم ٕحهههـ ٕتٌهههع افُتهههٚب وافًهههْٜ، فُهههـ  هههٚهرهؿ فًٔهههقا  ظَٔهههد ؿ اشهههتَٚمٝ إٔهههف

 ـذفؽ، مٚ هق افًٌٛ؟
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ٕ ههؿ فًٔههٝ مقحههدة ؾُههر ؿ، وٓ هههؿ متَِههغ هههذه افٍُههرة مقحههدة مههـ ٍٕههس 

افدظقة افتل يًهّق ٚ بهدظقة افتٌِٔهغ، دهٚذا تههدر مهْٓؿ ـثهر مهـ إمهقر ادخٚفٍهٜ 

ظهٚت اإلشهالمٜٔ، وههق مهٚ فًِْٜ؟ مـ ذفهؽ مهٚ تٍهردوا ومتٔهزوا بهف ظهذ شهٚئر ا جلام

يًههههّقٕف بههههٚخلروج يف شههههٌٔؾ  اهلل، ويًْههههقن بههههذفؽ اخلههههروج  ٚظههههٚت إػ بًههههض 

 افَرى إػ بًض اددن، إػ بًض افدول، وؿد تُقن دول ؽر إشالمٜٔ.

ؾْحـ ٍِٕٝ ٕيرهؿ دائاًم وأبدًا: اخلروج يف شٌٔؾ اهلل أمر بهٛر ٕن افرشهقل 

ًٚ يِههتّس ؾٔههف»ظِٔههف افًههالم:  ًٚ إػ اجلْههٜ  مههـ شههِؽ ضريَهه ، شظِههاًم شههٓؾ اهلل بههف ضريَهه

، ههؾ هُهذا ¢فُـ إذا ـهق ؿ يٗمْهقن مًْهٚ ـهام ًٕتَهد: خهر ا هدى ههدى حمّهد 

ـههههٚن افرشههههقل ظِٔههههف افًههههالم وأصههههحٚبف افُههههرام جرجههههقن بٚفًؼههههات فِههههدظقة إػ 

 اإلشالم.

 مٚ اخلىٖ يف اخلروج؟ مداخِٜ:

 مْل أن؟ اخلىٖ مٚ شًّتف، اخلىٖ مٚ شًّتف، مٚذا شًّٝ افنٔخ:

جرجههقن، مههش هُههذا،  ¢شههًّٝ أ ههؿ مههٚ ـههٕٚقا صههحٚبٜ رشههقل اهلل  مداخِههٜ:

وفُهـ ـٕٚهٝ ظْهدهؿ بٔئههٜ  تِهػ ظهـ بٔئتْههٚ أن، إٔهٚ مهثالً إٔهٚ مههدرس إٔهٚ ضٌٔهٛ إٔههٚ 

ًٚ يهذهٌقن إػ ادًهجد بًهد تًهِٔؿ  مْٓدس إٔٚ ٕجهٚر إٔهٚ حهداد قفهٔس افْهٚسي  ًٔه

ا خرجْههٚ إػ افَههرى ثالثههٜ أيههٚم ...، اإلمههٚم يف افقؿههٝ افههذي بههٛ، وفُههـ ٕحههـ إذ

ٕحههـ ٕتٍههرغ ... ؾٖٕههٚ دههٚ أتٍههرغ أشههٌقع مههثالً، إٔههٚ أول رء أشههتٍٔد أتًِههؿ مههـ افههذي 

ًٚ ظْههدمٚ ٕخههرج ٕجههد إٔههٚس ٓ يهههِقن، يًْههل: مههثالً ظْههدمٚ  أظِههؿ مْههل، وبًههديـ ثٕٚٔهه

 ٕتُِؿ يف ادًجد ...

بتههزوره، مههٚ هههق  ظٍههقًا، افٌحههٞ افًِّههل بههده صههقيٜ إٔههٚة، إتههف دخِههٝ إٔههؽ افنههٔخ:

هههههههذا افٌحههههههٞ، افزيههههههٚرة يف اهلل مىِقبههههههٜ، افتْٚصههههههح مىِههههههقب، وإمههههههر بههههههٚدًروي 
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مىِقب، وافْٓل ظـ ادُْر مىِقب، فُـ ٕحـ ؿِْهٚ فهؽ: ٕحهـ ٕهتُِؿ ظهـ ؿوهٜٔ 

يتٍههرد هبههٚ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ ظههـ ـههؾ اجلامظههٚت، أن افههذي تَقفههف مههٚ تٍههردت  ٚظههٜ 

ه رء مـ افًِؿ، ورء مـ افٌرة ظذ افتٌِٔغ، ـؾ مـ ظْده ؽرة فسشالم، وظْد

 ادًِّغ يًٍؾ هذا افذي تَقفف.

إٔهههههٚ أتُِهههههؿ أن ظهههههـ ههههههذا اخلهههههروج، وأشهههههتدل بٚفًهههههْٜ، وأتُِهههههؿ بَٚظهههههدة ؿِهههههٝ 

ًٚ: خر ا دى هدى حمّد  وـررت ؿقيل هذا بٖٕف ٓ جتِػ ؾٔٓٚ ادًِّقن إضالؿ

 افٔههقم يف افْههٚس يف زمٕٚههف ـههٕٚقا أحههقج إػ افًِههؿ مههـ ادًههِّغ ¢، ؾّحّههد ¢

زمْٕٚهههٚ، دهههٚذا؟ ٕٕهههف ـهههٚن حمهههٚط بٚفٍُهههٚر، ؾُهههٚن يرشهههؾ افرجهههؾ افًهههَٚل مهههْٓؿ، ومهههٚ 

ًٚ، إٕههام هههؿ يتًِّههقن مههـ أهههؾ  يرشههؾ فههف مخًههٜ ظؼههة رديههػ  ههؿ، ٓ يًِّههقن صههٔئ

ًٚ أرشههؾ مًههٚذًا  افًِههؿ ادقجههقديـ ـههؾ يف بِههده، ؾٓههق ـههام تًِّههقن ؾههٔام أطههـ  ًٔهه

ًِٔٚ رشؾ وحده، أرشؾ أبٚ مقشك إصًري وحده، أ ، أرشؾ أبٚ ظٌٔدة بهـ اجلهراح، ظ

أرشؾ دحٜٔ إفخ، مٚ وجدٕٚه ظِٔف افههالة وافًهالم ضِٔهٜ حٔٚتهف ادٌٚرـهٜ أرشهؾ مهع 

افًَٚل مـ افهحٚبٜ ٕٚس ؽر ظِامء، يهذهٌقن إػ افهّٔـ، مهٚذا يقجهد يف افهّٔـ، مهٚ 

ؾٔٓههههٚ ؽههههر ذك وـٍههههر، ؾتهههههقرت إٔههههف احلٚجههههٜ مقجههههقدة يف زمههههـ افرشههههقل ظِٔههههف 

 افًالم.

فههذفؽ َٕههقل ٕحههـ: افههدظقة أشٚشههٓٚ افًِههؿ بٚفُتههٚب وافًههْٜ، وإٔههٚ فٍههٝ ٕيههرك و

إػ رء ـْٝ نمؾ وأرجق إٔف بدل مٚ تدٕدن حقل ؿؤٜ ٓ خالي ؾٔٓهٚ، إٔهف زيهٚرة 

 ُّٝ ؾههالن، وإٔههف دههٚذا ٓ تهههع يف ادًههجد، وأصههٔٚء، هههذه مههٚ ؾٔٓههٚ خههالي، فُههـ فٍهه

ا أدرى هبهٚ، ظَٔهد ؿ مهٚ ههل ٕيرـؿ هذه  ٚظٜ افتٌِٔغ مٙ ظِٔٓٚ ـذا شْغ إٔتهق

مقحههدة، صههِقا ؿ مههٚ هههل مقحههدة، ظٌههٚدا ؿ مههٚ هههل مقحههدة، إذًا: مههٚ هههق افتٌِٔههغ 

 افذي تٌٌِقه فِْٚس وإٔتؿ مٚ بٌِتؿ إًٍُٔؿ بًد.
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 ييأأدأ ينفسأأك فرعهأأر  أأث  وهأأر

 

 

 

 فإذي يى هت ] ن  فيىت حكأوا  

ًٚ فههههٚحٌْٚ ههههذا، ابهههدأ بًٍْهههؽ   ثهههؿ بّهههـ تًقفهههف، ادٓهههؿ ابهههدأ بًٍْهههؽ ـهههام ؿِْهههٚ نٍٕههه

 ؾجامظٜ افتٌِٔغ مٚذا يٌٌِقن إذا ـٕٚقا هؿ بًد مٚ اتٍَقا يف افًَٔدة.

بًهههد ذفهههؽ إٔهههٝ تهههتُِؿ حهههقل ههههذه افَْهههٚط، مهههٚ تهههٖ  يل بَْهههٚط مهههٚ ؾٔٓهههٚ خهههالي 

 واحلّد هلل ـزيٚرة ادريض وتٚرك افهالة، إمر بٚدًروي إفخ.

إفهههخ،  ظَٔهههد ؿ مهههٚ ههههل مقحهههدة، صهههِقا ؿ مهههٚ ههههل مقحهههدة، صهههٔٚمٓؿ حجٓهههؿ

اإلشهههالم ـِهههف ـُهههؾ إن صهههئٝ أن تٖخهههذه ـُهههؾ ؾٖٕهههٚ مًهههؽ، وإن صهههئٝ أن تٖخهههذ مْهههف 

ًٚ مًؽ، يف حد  افَقاظد وإصقل وإرـٚن ادّٜٓ مـ اإليامن واإلشالم ؾٖٕٚ أيو

ًٚ، بههؾ ـثههر مههْٓؿ ٕكههح:  ظِّههل إٔههٚ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ ٓ يًِّههقا هبههذه افْههقاحل إضالؿهه

ٕحـ ٓ ٕريد ٕثر خالؾٚت بغ ادًِّغ،  ٕحـ مٚ ٌٕحٞ يف إمقر افًَٚئديٜ، ٕن

ًٚ هؿ ٓ يٌحثقا يف تهحٔح افهِقات وافًٌٚدات ظذ افًْٜ.. إفخ.  وفذفؽ أيو

ؾهههه٘ذًا: ؾٚؿههههد افقههههء ٓ يًىٔههههف، يههههدظقن إػ اإلشههههالم مههههٚ هههههق اإلشههههالم؟ صههههِقا، 

صهههقمقا زـهههقا إفهههخ، فُهههـ فهههق جهههٚء شهههٚئؾ يًهههٖل افداظٔهههٜ فهههٔس افًهههٚمل ادهههٚر مهههع 

افتٌِٔغ، ؿهٚل فهف: مهـ ؾوهِؽ ظِّْهل ـٔهػ ـهٚن رشهقل اهلل يههع؟ افداظٜٔ جلامظٜ 

مٚ ؾٔف جقاب، دٚذا؟ ٕٕف مـ إصؾ مـ ادرجع افذيـ يًتَقن مْف ٓ هق متقجهف 

بُِٔتههف إػ أن يَِههـ ًٍٕههف ؿٌههؾ ـههؾ رء اإلشههالم ظههذ افٌحههٞ افًههٚبؼ: ـتههٚب اهلل 

يَههٜ واحههدة ، ؿههد يُههقن متَٔههد بّههذهٛ واحههد، ؿههد يُههقن فههف ضر¢وشههْٜ رشههقل اهلل 

مههـ افىههرق افُثههرة، وافتههل يتحههدث ظْٓههٚ بًههض افهههقؾٜٔ، ؾَٔقفههقن دون أي تههردد: 

افىرق إػ اهلل بًدد إٍٔٚس اخلالئؼ، ؾُّٔـ ههذا افنهٔخ فهف ضريهؼ مهـ ههذه افىهرق 

ًٚ إٔف َل يُهـ رء مهـ ذفهؽ يف افَهرون افثالثهٜ  افُثرة افتل ينٓد أهؾ افًِؿ  ًٔ

ًُقُه ﴿ ظز وجؾ يَقل: ادنٓقد  ٚ بٚخلريٜ، ـٔػ واهلل ِ ٚتٌ  ٔاًم َؾه
َِ هَت ًْ اضِل ُم َوأَن  َهَذا ِسَ
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ٌَُؾ  ًُّ ًُقا اف ِ ٓ تَتٌ  ِف﴿أي: افىرق  ﴾َو ٌِِٔ ـْ َشه هْؿ َظه ُُ َق بِ هر  ٍَ ؾه٘ذا ـهٚن افهرأس  ،[331]األنعرا   ﴾ ِؾََت

افههداظل وافههذي هههق خىههط جلامظههٜ افتٌِٔههغ هههق ًٍٕههف متّههذهٛ بّههذهٛ حٍْههل أو 

متىرق بىريؼ مـ هذه افىرق، ومهٚ ههق ههذا اإلشهالم إذًا  صٚؾًل أو ؽره، هق ًٍٕف

 افذيـ هؿ يدظقن اإلشالم افٔقم؟

افههههالة، ٕحهههـ ًٕهههّع ـثهههرًا وًٕهههري ههههذه احلََٔهههٜ ـثهههر ٕهههٚس مهههٚ ـهههٕٚقا يههههِقن 

وصههٚروا يهههِقن، مههـ يُْههر هههذا، ًٕههري ٕحههـ صههقؾٜٔ ؽههالة يف ـههؾ بههالد اإلشههالم 

ٜ منٚئخ صقؾٜٔ يٖخذون أمهقال وبخٚصٜ يف شقريٚ افتل ظنٝ إٔٚ ؾٔٓٚ شْغ ضقيِ

افْهههٚس وئًنهههقن ظهههذ جٔهههقب أتٌهههٚظٓؿ، ومهههع ذفهههؽ ـثهههر ٕهههٚس شهههُٚرى مخهههريـ 

اهتدوا ظذ أيدهيؿ، هذا يذـر ـٕٚقا مٚ يهِقا، يهِقا، فُـ هؾ هذا هق ادَهقد 

مثهؾ افًهَٚل افهذي ٓ يًّهؾ »أن اإلًٕٚن يُقن مثِف ـام ؿٚل ظِٔهف افههالة وافًهالم: 

مهههههٚ ههههههق ههههههذا ادَههههههقد،  شييضهههههء فِْهههههٚس وقهههههرق ًٍٕهههههفبًِّهههههف ـّثهههههؾ ادههههههٌٚح 

ادَهقد هق أن ادًِؿ يدظق ظذ بهرة مـ ديْف ـام ؿِْهٚ، ومهـ أيهـ تَِهك ههذا؟ 

ًٚ ؾٔههدرس افُتههٚب وافًههْٜ، وإمههٚ أن يتَِههك افُتههٚب  ؿِْههٚ: إمههٚ بًٍْههف أن يُههقن ظٚدهه

هه وافًههْٜ ممههـ هههق ظههَٚل هبههام، ٕحههـ مههٚ ٕههرى هههذا يف  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، وأُ  أؿههقل: ر ور  ـَ

ًٚ مههههـ هههههذه احلٔثٔههههٜ، وهههههق إٔههههف مههههٚ  ـههههؾ هههههذه افًههههْغ مثههههؾ اإلخههههقان ادًههههِّغ متٚمهههه

تقحهههدت أؾُهههٚرهؿ، ـهههام يقجهههد يف اإلخهههقان شهههٍِل يقجهههد صهههقيف يقجهههد مهههذهٌل 

ًٚ ًٕههري هههذا مههـ تههٚرجٔٓؿ افىقيههؾ، أي إشههالم  يقجههد يف بًههض افههٌالد صههًٔل أيوهه

 هذا افذي يدظقن إفٔف.

ُٝ فؽ مٚ افذي يٗ خذ ظِهٔٓؿ إٔهٚ إٔههحٓؿ يهٚ  ٚظهٜ بهدل مهٚ أن بًد أن ووح

 :ًٚ  هههرج ههههذا اخلهههروج افهههذي أوًٓ َل يُهههـ يف ظٓهههد افرشهههقل ظِٔهههف افًهههالم، وثٕٚٔههه

تْيّقٕهههف تْيهههٔاًم ٓ أصهههؾ فهههف يف اإلشهههالم، ثهههالث أيهههٚم أربًهههغ يهههقم مهههٚ أدري أصهههٔٚء 
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تٍهِٜٔٔ ٓ أحٍيٓهٚ أن ومهٚ فْهٚ ؾٔٓهٚ، ؾٌهدل ههذا اخلهروج افهذي َل يُهـ يف افًٓهد 

ٕهههقر إول، اجًِهههقا يهههٚ أخهههل يف ادًهههٚجد، وادرشهههقا ـتهههٚب اهلل، إمهههٚ مهههـ ظْهههد إ

إًٍٔههُؿ إن ـْههتؿ مههـ افًَههؿ إول، وإمههٚ ـههام ؿِْههٚ: ؾٚشههٖفقا أهههؾ افههذـر إن ـْههتؿ ٓ 

 تًِّقن.

ًًّٕٓؿ ـثرًا يٍتتحقن افدرس بُِّٜ  ِٔهٜ جهدًا، إٔهٚ مهٚ حٍيتٓهٚ بهٚفىٌع إٔهتؿ 

افقاحد بًد مٚ يههِقا افٍريوهٜ ؿٌهؾ أن يههِقا  تًرؾق ٚ، مٚ هل افُِّٜ افتل ئَِٓٚ

 افًْٜ يَقفقا مثالً ـِّٜ تنٌف.

 ... مداخِٜ:

ًٚ، ضٔٛ ... واتٌٚع شهْٜ رشهقل اهلل، فُهـ فهق شهٖفتف مهٚ  افنٔخ: ًٕؿ  أحًْٝ متٚم

هل افًْٜ يف هذه افهالة افتل صِٔتٓٚ أن؟ مٚ يدري، ادٓؿ بِهس بًهد افههالة 

تههٚب هههق، يَههرأ فههف حههديثغ ثالثههٜ، ٓ يؼههح، وٓ ويٍههتح ريههٚض افهههٚحلغ وًٕههؿ افُ

وبَٔقفههقا  ،افْههٚسيٌههغ، وٓ يقوههح، يَههرأ مثههؾ مههٚ وجههده يف افُتههٚب، ثههؿ يْكههي 

 ظْدٕٚ يف افنٚم.

 .تٔتل تٔتل مثِام رحتل جٔتل

مٚ ؾّٓٝ يهٚ أخهل مهـ احلهديٞ؟ واهلل افنهٔخ مهٚ ذح فْهٚ، دهٚذا َل يؼهح؟ ٕن 

ؽ بهدل مهٚ يوهًٔقا أوؿهٚ ؿ بَهراءة أحٚديهٞ مهٚ ؾٚؿد افقء ٓ يًىٔف يهٚ أخهل، وفهذف

ؾّٓقهٚ خؾ واحد أو اثْهغ مهـ إفهقي ادٗفٍهٜ مهْٓؿ يتخههص يف افًِهؿ: تًٍهر 

حههديٞ فٌههٜ إفههخ، ثههؿ بّههع افْههٚس حقفههف ويههدظقهؿ إػ اإلشههالم، ويههدظقهؿ ظههذ 

بهرة، أمٚ ظذ هذه افىريَٜ  ٚظٜ افتٌِٔغ يٌٌِقن اإلشالم، ضٔٛ مٚ هل افًَٔدة 

بههٛ ظههذ ادًههِؿ أن يًتَههدهٚ، أهههل إصههًريٜ مههثالً أم ادٚتريديههٜ أم ظَٔههدة افتههل 

ًٚ: ـهؾ ظهذ حًهٛ مهٚ تَِهك، إمهٚ مهـ أبهقه وأمهف  أهؾ احلديٞ؟ مثؾ مٚ ؿِٝ فهؽ نٍٕه
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وجهههده، وإمهههٚ مهههـ إزههههر افؼهههيػ أو اجلٚمًهههٜ اإلشهههالمٜٔ أو إفهههخ، وإمهههٚ ؾٓهههق ؾهههٚرغ 

ًٚ مٚ ؾٔف ظْده ٓ هُذا وٓ هُذا. مٚ   هق افًٌٛ؟افذهـ متٚم

أوًٓ: فههٔس مههـ ٕيههٚمٓؿ أن يٍّٓههقا  ههٚظتٓؿ افًَٔههدة، فههٔس مههـ ٕيههٚمٓؿ، فههٔس 

 مـ مْٓٚجٓؿ.

ًٚ: فهههٔس مهههـ دظهههق ؿ أن يٍّٓهههقا افْهههٚس افًهههْٜ وافٌدظهههٜ، وافنهههٚظر افًهههرع  ثٕٚٔههه

 ادكي افَديؿ: يَقل:

 ظرؾٝ افؼ ٓ فِؼ فُـ فتقؿٔف، ومـ ٓ يًري افؼ مـ اخلر يَع ؾٔف

امننًريٜ مٖخقذة مـ حديٞ وهذه احلُّٜ اف ـ أف ٜ ب افذي ؿٚل ظـ ًٍٕف:  حذٍي

ظهـ اخلهر وـْهٝ أشهٖفف ظهـ افؼه اٚؾهٜ  ¢ـٚن افْٚس يًٖفقن افْهٚس رشهقل اهلل 

 أن يدرـْل...

:ًٚ  قؾٌٌْٔل أٓ يُقن آمري ـام ؿٚل افنٚظر أيو

 أوردهأأر  أأةد و أأةد   أأ مش

 

 

 

  ر هكًي لأر  أةد  أ رد ي يأش 

إلشههالم ٓبههد تًرؾههقا مًْههك اإلشههالم بههدًأ مههـ اإليههامن تريههدون تههدظقا إػ ا  

بٔهْام ٕحهـ جِهقس ظْهد رشهقل اهلل »وه، إلخهقان يَهرؤوهذا احلديٞ يُّـ بًض ا

إذ جٚء رجؾ صديد بٔٚض افثٔٚب صهديد شهقاد افنهًر، وٓ يًرؾهف مْهٚ أحهد، وٓ  ¢

، ؾٖشههْد رـٌتٔههف وووههع يديههف ظههذ ¢يههرى ظِٔههف أثههر افًههٍر، حتههك جِههس إػ افٌْههل 

 يف، وؿٚل: يٚ حمّد! أخزين ظـ اإليامن، ؿٚل اإليامن: ـذا..ؾخذ

 ..... إفخ.شؿٚل: أخزين ظـ اإلشالم، اإلشالم: ـذا

اإليههامن بههٚهلل مههٚ شههًّٝ مههرة أحههد إخقإْههٚ هههٗٓء أتههك ذح ـِّههٜ اإليههامن بههٚهلل، 

ّٜٔههذه يُّـ تٖفٔػ مِهدات ظِٔٓهٚ، وئٍُهؽ يهٚ أخهل أن صهٔخ اإلشهالم  ـ ٔت فهف  ابه
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ف ـتٚب اإليهامن، وهْهٚ ـتهٛ ؿديّهٜ دحهدثغ ـهٚبـ أع صهٌٜٔ وأع ظٌٔهد مِد اشّ

 افَٚشؿ بـ شالم وؽره ـِٓٚ كٝ ـتٚب اإليامن، مٚ هق اإليامن، اإليامن بٚهلل؟

ادًِّغ يٗمْقن بٚهلل، افْههٚرى يٗمْهقن بهٚهلل، افٔٓهقد يٗمْهقن بهٚهلل، افُهؾ ؽهر 

ٓء إيامٕههف بههٚهلل جتِههػ ظههـ زٕههديؼ ؽههر دهههري يههٗمـ بههٚهلل، فُههـ ـههؾ واحههد مههـ هههٗ

ًٚ مٚ هق هذا اإليامن افهذي ههق افؼهط إول يف اإليهامن؟ مهٚ  إيامن أخريـ، وأيو

يدرس هذا ادقوقع أبدًا، هذا اإليامن مثالً يدخؾ ؾٔهف اإليهامن بقحدإٔهٜ ذات اهلل 

ظز وجؾ، يدخؾ ؾٔف اإليامن بقحدإٔهٜ أفقهٔهٜ اهلل بحٔهٞ ٓ يًٌهد شهقاه، يهدخؾ ؾٔهف 

ٕٜٔ اهلل يف صٍٚتف، يدخؾ ؾٔف وحدإٜٔ اهلل يف صٍٚتف، ـؾ هذه إصٔٚء  ٚظٜ وحدا

.ًٚ  افتٌِٔغ مٚ يدٕدٕقن حق ٚ إضالؿ

إذًا: يهههٚ أخهههل مهههٚ ههههق اإلشهههالم افهههذي تهههدظقن إفٔهههف؟ بهههس يهههٚ أخهههل ... صهههع تًهههٚل 

صهههِقا ـهههام رأيتّهههقين »صهههع، ـِّهههٜ حهههؼ مهههٚ ؾٔٓهههٚ إصهههُٚل، فُهههـ أيهههـ إٔهههتؿ وؿقفهههف: 

 .شمْٚشُُؿ ؾ٘ين ٓ أدري فًع ٓ أفَٚـؿ بًد ظٚمل هذا خذوا ظْل»، شأصع

إذًا: ٕحههـ ٕهههٔحتْٚ أن يتٍَههف فههٔس ـِٓههؿ أفههقي مٗفٍههٜ وؿههد يُقٕههقا ماليههغ، ٓ، 

ظؼههات مئههٚت مههْٓؿ، وهههٗٓء هههؿ افههذيـ يقجٓههق ؿ إػ اتٌههٚع ـتههٚب اهلل وحههديٞ 

ٔهههف رشهههقل اهلل، أمهههٚ اخلهههروج ؾهههال جهههرج إٓ أههههؾ افًِهههؿ هُهههذا .. ههههدي افرشهههقل ظِ

افًههههالم. أمههههٚ افتٌِٔههههغ ؾُههههؾ إًٕههههٚن يٌِههههغ مههههٚ يًِههههؿ، فُههههـ هههههذا افتٌِٔههههغ ٓ يههههْيؿ هههههذا 

افتْيههههٔؿ، ـٔههههػ يًّههههؾ  ٚظههههٜ مههههـ افنههههٌِٜٔ افًههههامل، يسـههههقا أهههههٚفٔٓؿ وأوٓدهههههؿ 

ويذهٌقا إػ أوروبٚ وأمريُٚ، يًَدوا يٚ أخل يف ظَر دارهؿ ويتٍَٓقا يف ديـ اهلل، 

 اهلل ظِٔف و شِؿ.ويتًِّقا ـام ؾًؾ أصحٚب رشقل اهلل صذ 

، مهههـ ههههؿ افهههذيـ ؾّٓهههقا ههههذه ¢ٕحهههـ ُٕهههرر َٕهههقل: خهههر ا هههدى ههههدى حمّهههد 

 افَٚظدة اجلقهريٜ أـثر مْٚ؟
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بهههال صهههؽ، ههههؿ أصهههحٚب افرشهههقل ظِٔهههف افًهههالم، ثهههؿ افهههذيـ يِهههق ؿ، ثهههؿ افهههذيـ 

ًٚ، ومٓهههام ـْهههٚ يف ل يِهههق ؿ، ٕحهههـ َٕهههق  هههؿ مٙههه ظهههذ اإلشهههالم أربًهههٜ ظؼههه ؿرٕههه

إشٚفٔٛ ...إفخ، ؾْحـ افٔقم يف افَرن افرابع ظؼ  حًٚب هذا افزمٚن واختالي

ـههههؾ هههههذه افَههههرون هههههذه مههههٚ ؾٔههههف  ٚظههههٜ مههههـ أهههههؾ افًِههههؿ يىًِههههقا هُههههذا بٚفًؼههههات 

وادئٚت يىقؾقن افٌالد يف شٌٔؾ افهدظقة، دهٚذا َل يًٍِهقا ههذا؟ فهذفؽ يَهقل أههؾ 

 افًِؿ:

 وكأأش خأأا ب ي بأأر   أأث  أأل 

 

 

 خِههػي   أأث  أأدوكأأش رش ب يي 

ٌٜ ﴿ْهههههٚؿش يف شهههههٌٔؾ افهههههدظقةر ٕن اهلل يَهههههقل: ٓ أ حهههههد ي  ههههه ْؿ أُم  ُُ ْ ـْ ِمههههْه ُُ ]آ  ﴾َوْفهههههَت

فُهههـ افٌحهههٞ يُهههقن يف أشهههِقب افهههدظقة، يف ضريَهههٜ افهههدظقة، ؾهههٔام  ،[314عمررر:ان 

أدخهههؾ ؾٔٓهههٚ مهههـ أمهههقر َل تُهههـ يف ظٓهههد افرشهههقل، أووهههحٓٚ إٔهههف جهههرج مهههـ ٓ ظِهههؿ 

جٌٕٚههؽ واجِههس ظْههده، جههرج دههٚذا؟ فٔههتًِؿ، يههٚ أخههل اؿًههد يف بٔتههؽ وادًههجد ب

 هْٚك وتًِؿ مـ أهؾ افًِؿ.

دههٚذا إذا خرجههٝ إػ ؿريههٜ ثٕٚٔههٜ وجًِههٝ يف ادًههجد تههتًِؿ وٍٕههس  مداخِههٜ:

 ادًجد أيش افٍرق؟

يٚ حٌٌٔل مٚ هق هذا افٌحٞ اهلل يرى ظِٔؽ، ٓ  ِْٔٚ ٕدخؾ يف َٕٚط  افنٔخ:

! أؿهقل مٚ هل مقوع اخلالي، إٔٚ فًِؽ مٚ تًرؾْل، ...، إٔٝ تَقيل ايش ادهٕٚع؟

فؽ: إؿربقن أوػ بٚدًروي، أههؾ بٔتهؽ جرإهؽ إفهخ، ثهؿ إػ مهٚذا تهدظق، أههؾ 

بٔتههؽ إٔههٝ ظِّهههتٓؿ، إٔههٚ وٓ مٗاخهههذة هههذا افٌحههٞ بْٔهههل وبْٔههؽ خهههٚص، إٔههٝ أههههؾ 

بٔتههؽ ؾّٓههتٓؿ افًَٔههدة، ؾّٓههتٓؿ ـٍٔٔههٜ صههالة افرشههقل ظِٔههف افًههالم، إٔههٚ أؿههقل فههؽ: 

ٔغ، إٔٚ مٚ أدري، فُهـ أؾهسض إٔهؽ مهـ ٓ، دٚذا؟ ظذ اظتٌٚر إٔؽ مـ  ٚظٜ افتٌِ

 ٚظٜ افتٌِٔغ،  ٚظٜ افتٌِٔغ ٓ يتًِّقن ـٍٜٔٔ صالة افرشقل، وٓ يًِّقن ـٍٜٔٔ 
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احلههٟ إػ بٔههٝ اهلل احلههرام، ٓ يتًِّههقن وٓ يًِّههقن إفههخ، ؾٖٕههٝ إذًا ظههذ اظتٌههٚرك 

ؾرد مـ أؾراد  ٚظهٜ افتٌِٔهغ أههؾ بٔتهؽ افهذيـ إٔهٝ ظهٚيش مًهٚهؿ وافهذي كوهْٓٚ 

كتوههْؽ.. إفههخ، وهههل أؿههرب افْههٚس إفٔههؽ إٔههٝ ؿّههٝ هبههذا افقاجههٛ حتههك تههسك و

وتروح إػ ؿريٜ أخرى تَقل: مٚ ادٕٚع؟ أؿقل فؽ: مٚ ؾٔف مٕٚع، فُـ ابهدأ بًٍْهؽ 

ثههؿ بّههـ ئِههؽ، دههٚذا تههسك بِههدك، يًْههل: ؿِههٜ اجلٓههؾ يف بِههدك حتههك تههروح إػ بِههد 

ؾْٔٚ، ٕحهـ ٕريهد مئهٚت افًِهامء أخرى، حتك تروح إػ أوروبٚ، ٓ يٚ أخل، مٚ ؾْٔٚ ـٚ

افدظٚة، مئٚت حتك ئٍُْٚ ؿٔٚم افقاجٛ بًديـ ْٕتَؾ مثالً َ إػ افزرؿٚء إػ ـذا إػ 

ـهههذا، مهههش ٕهههروح إػ أوروبهههٚ، ؾهههٖيـ افهههدظٚة، ههههذا بحثْهههٚ يهههٚ أخهههل، ؾٚؿهههد افقهههء ٓ 

يًىٔهف، ؾٔهف ظْهدٕٚ ُٕتهٜ يف افنهٚم يهذـروهٚ، يَقفهقا: إن رجهؾ مهـ إـهراد مههتحّس 

فُـ ـردي ٓ يًري مـ اإلشالم إٓ افقء افَِٔؾ، فَل رجؾ مـ افٔٓقد  فسشالم

ٓ  شهههٖؿتِؽ  ،يف افىريهههؼ واخلْجهههر يف حوهههْف، شهههحٛ اخلْجهههر وؿهههٚل فهههف: اشهههِؿ و

ؿههٚل: مههٚذا أؿههقل؟ ؿههٚل: واهلل ٓ أدري، مههٚ هههذا احلههامس، مههٚ أؾههٚده، هههق ٓ يههدري أن 

ذا احلههامس اجِههس يههٚ يَِههـ هههذا افٔٓههقدي اإلشههالم مههٚ هههق، ؾههْحـ َٕههقل فههف ؿٌههؾ ههه

 أخل تًِؿ مٚ هق اإلشالم، ثؿ بٌِف فِْٚس بٚفتل هل أحًـ.

وهذا يٍُل يف بٔٚن مٚ يٗخهذ ظهذ  ٚظهٜ افتٌِٔهغ، وإٓ افهدخقل يف افتٍٚصهٔؾ 

مٚ فْٚ و هٚ، ٕن إمهر قتهٚج حْٔئهذ إػ بحهٞ تهٚرجل، وافًهْد صهحٔح أم افًهْد 

ًٚ هههق هههذا اخلههروج فههٔس صههحٔح، فًههْٚ يف هههذا افهههدد، فُههـ افقههء افقاوهه ح متٚمهه

ًٚ ؿِٔالً.  مع  ٚظٚت ٓ يًرؾقن مـ اإلشالم إٓ صٔئ

 هذا آ ٚم بًٔد ظـ افقاؿع . مداخِٜ:

 ظٍقًا هذا آ ٚم حدده يل مـ ؾوِؽ حتك أؾّٓف. افنٔخ:

...افههذي افتهههل يههتٓؿ  ٚظههٜ افهههدظقة هبههذه آ ٚمههٚت مهههٚ خههرج مًٓهههؿ  مداخِههٜ:



 نضائح جلناعة التبليغ --------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

737 

 حتك يٍٓؿ ...

تؽ يٚ أخل اهلل يرى ظِٔؽ دظْٚ مـ افُِهامت افتهل مهٚ تٍٓهؿ ظٍقًا شٖف افنٔخ:

 ادخٚضٛ، إٔٚ شٖفتؽ هذا آ ٚم مٚ هق هذا آ ٚم؟

 آ ٚم ٓ يهِقن ـام يهع افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم. مداخِٜ:

ـٔهههههػ ا هههههٚم ٕحهههههـ ٕنهههههقؾٓؿ، ـٔهههههػ ا هههههٚم يهههههٚ أخهههههل اهلل هيهههههديؽ، ٕن  افنهههههٔخ:

ؽرك مـ  ٚظهٜ افتٌِٔهغ، إذًا: دهٚذا تَهقل ههذا  هذا...ٕحىؽ كٝ افقاؿع إٔٝ أو

 ا ٚم اهلل يرى ظِٔؽ، ٕحـ ٕراهؿ.

قخالصتٓٚ إٔف يف  ٚظٜ افتٌِٔغ مـ يتًِؿ افهالة وؾٔٓؿ حرص ظذ  مداخِٜ:

 ذفؽ، وإٔف ظْده ـتٚب يف صٍٜ افهالةي.

يل إٔههٝ تَههقل: أوًٓ : هههذا ا ههٚم، ٕحههـ ٓ ٕههتٓؿ افْههٚس، وٕحههـ  اشههّح افنههٔخ:

فْههٚس ظههذ أٓ ٕههتٓؿ مًههِاًم، اجلامظههٜ ظٚينههغ يف ادههريخ أم ظٚينههغ يف أحههرص ا

 أروْٚ؟

 ظٚينغ يف أروْٚ. مداخِٜ:

يهههِقا يف مًهههٚجدهؿ أم يف مًههٚجدٕٚ، ـٔهههػ ا ههٚم وٕحهههـ ٕههراهؿ، ثهههؿ  افنههٔخ:

فُههـ اإلًٕههٚن ربههام ٕول مههرة ٓ يرشههخ افُههالم  ،ـالمههؽ إٔههٝ يٗيههد ـالمههل افًههٚبؼ

افرشقل ظِٔف افًهالم إٔهف إذا تُِهؿ بٚفُِّهٜ أظٚدههٚ  وفذفؽ ـٚن مـ شْٜ ،ٕول مرة

ًٚ: إذا وجههدٕٚ يف  ٚظههٜ افتٌِٔههغ مههـ يهههع ظههذ  ًٚ فههتٍٓؿ ظْههف، إٔههٚ ؿِههٝ فههؽ نٍٕهه ثالثهه

افًههْٜ هههذه افًههْٜ مههٚ جههٚء ؿ مههـ دظههق ؿ، هههذه افًههْٜ جههٚء ؿ مههـ ؽههرهؿ، ؾههْحـ 

ـْ َوَصه﴿ٕريد هذه افًْٜ تٌدأ مـ ظْدهؿ، ؾٖٕٝ أن ـهام جهٚء يف افَهرنن:  ِهٌد ِمه َد َصٚه ِٓ

هٚه َٓ
ِِ إٔههٝ تَههقل: صههٚر فههؽ شههْتغ تهههع، احلّههد هلل، وتهههع ظههذ  ،[37]ي سرر  ﴾أَْه
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ـتٚب صٍٜ صهالة افرشهقل، دهٚذا ٓ تههع ظهذ ـتهٚب صهدر مهـ  ٚظهٜ افتٌِٔهغ؟ 

ٕٕههف ٓ وجههقد دثهههؾ هههذا افُتهههٚب، ثههؿ ٕرجهههع إػ أهههؿ رء ٕرجهههع أيوههٚ افًَٔهههدة، 

ًٚ تهرى إْٔهٚ ٕهتّٓٓؿ يف أ هؿ ٓ ًٚ تَهقل أيو ن إ يًتْهقن بٚفًَٔهدة وتٌِٔهغ افًَٔهدة، أيوه

حقن أ هؿ ٓ يهدظقن إػ ظَٔهدة، وٓ ٕهدظق َك  هذا ا ٚم، وهؿ يكحقن بذفؽ، يُ 

إػ ـتٚب أو شْٜ، ـؾ إًٕهٚن يًهقد دذهٌهف، ؾٖٕهٝ أن جهٚءك صهٍٜ افههالة ٓ مهـ 

ػ مٚ ـٚن ضريؼ دظقة افتٌِٔغ، هؾ دظقة افتٌِٔغ تتٌْك صٍٜ افهالة ـُتٚب مرصد إ

ظِٔف افرشقل ظِٔف افًالم يف هذه افًٌٚدة، ٓ، فُـ ـؾ واحد هق يٍْك ومذهٌف، ٓ 

 يامًٕقا إٔؽ إٔٝ تَرأ صٍٜ افهالة فٍالن، أو ـتٚب افهالة فٍالن.. إفخ.

إٔٚ أريد أن أؿقل: افًْٜ بٛ أن تٌْع مـ  ٚظٜ افتٌِٔهغ، وفهٔس أن تَْهؾ إفهٔٓؿ 

... اإلشههههالم، ومههههٚ دام ظْههههدهؿ أن هههههذا  مههههـ  ٚظههههٚت أخههههرى، مههههٚ دامههههقا يريههههدون

وأصههع يل  ةمحههٚس، ؾٖٕههٝ أن تَههقل: إٔههٚ داخههؾ يف اإلشههالم وٓ مٗنخههذة جديههد

شْتغ، ضٔٛ هٚت يل إًٕٚن تًتَد بٖٕف ظذ مـ  ٚظٜ افتٌِٔغ فسى حْٔئٍذ صهدق 

ـالمههههل، وتُههههقن بًٔههههد ظههههـ ا ههههٚمل بههههام فههههٔس يف  بههههٖين تتّْٓههههل أين أ ّٓههههؿ، إٔههههٚ 

يل جًِههٚت مًٓههؿ، وأظههرؾٓؿ هْههٚ ويههزوروين ويٌحثههقا مًههل.. إفههخ، أظههرؾٓؿ ... و

ؾٖٕٚ فًٝ بًٔد ظْٓؿ وٓ جٚهؾ هبؿ حتك تَقل: مٚ بقز ا ٚمٓؿ، فُـ إٔٝ تتٓؿ 

إْٔٚ ٕتٓؿ، ٕحـ ٕتُِؿ ظـ ظِؿ، وبخٚصٜ إٝ بتَقل ... صٍٜ افهالة، ؾًْدك إٔٝ 

ٜ افتٌِٔههغ ظنههٚن تههتجذ فههؽ احلَههٚئؼ حََٔههٜ أي صههخص مههـ اإلخههقان مههٚ بههغ  ٚظهه

أثٌٝ إٔف هق رأس يف افدظقة يًْل: ظْده ظِؿ بٚفُتٚب وافًْٜ.. إفخ، ..... بحٞ 

أخقي وبًٚط أمحهدي ـهام يَقفهقن وٌٕحهٞ يف ادقوهقع، وافهديـ افْههٔحٜ ـهام 

 تًِؿ مـ ؿقفف ظِٔف افًالم.

 ... مداخِٜ:
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 افدـتقر مـ؟ افنٔخ:

 .... مداخِٜ:

إٔهف فٍهٝ ٕيهر بًهض ا إلخهقان صحٔح، صهحٔح، فُهـ مهٚ متهٚم افٌحهٞ،  افنٔخ:

افههذيـ ـههٕٚقا مًههف إٔههف ـههالم افنههٔخ صههحٔح، ضٔههٛ مههٚ اشههتٍدٕٚ ٕحههـ أن ـههالم افنههٔخ 

صههحٔح و ٚظههٜ افتٌِٔههغ بههٚداليغ مههٚ ظْههدهؿ خههز هبههذا افهههحٔح، هههذه ادنههُِٜ، 

ضٔٛ  ٚظٜ افتٌِٔغ يٚ أخل بٚختهٚر ٕحـ ٕنُر  كًّٓؿ وٓ ٕنهُر إىالؿٓهؿ، 

ل، هههذا احلههامس بههٛ أن يَههسن بههٚفًِؿ، وافًِههؿ ـههام هههذا خههر افُههالم مههٚ ؿههؾ ود

شههًّٝ يف ـالمههل إول ؿههٚل اهلل ؿههٚل رشههقل اهلل، يًْههل: أن إذا ٕريههد ًٕههري هههؾ 

 ٚظٜ افتٌِٔغ هؿ ظْدهؿ مـ يٌْٓٓؿ وهذا افتٌْٔف صهٚدر مهـ ظْهده مهٚ يههع صهالة 

افرشههقل نخههذًا مههـ ؽههره، تٌْههٔٓٓؿ هههذا حههديٞ صههحٔح هههذا حههديٞ وههًٔػ، حتههك 

َٚل مـ  ٚظهٜ افتٌِٔهغ يُهقن ظهذ بههرة مهـ ديْهف، مهٚ ؾهٔٓؿ واحهد، يهدظقن إػ افً

افًْٜ، مٚ جتد واحد ظْده هذه افًْٚيٜ، ؾِهامذا؟ ٕن ههذا اخلهط إحهري ظهـ اخلهط 

ًُقهُ ﴿ادًتَٔؿ  ِ ٚتٌ  ٔاًم َؾ
َِ َت ًْ اضِل ُم  .[331]األنعا  ﴾َوأَن  َهَذا ِسَ

افًِّههل أبهههدًا، دهههٚ تَهههقل: إٔهههٚ مهههٚ  بًههديـ ... افًقاضهههػ يهههٚ أشهههتٚذ ٓ تٍٔهههد افٌحهههٞ

ـْههٝ أصههع ست أصههع بٍوههِٓؿ، إٔههٚ أصههٓد وأوؿههع ظههذ ذفههؽ مثِههؽ ظؼههات 

ومئهههٚت، فُهههـ ههههٗٓء افهههذيـ يههههِقن مهههٚ ههههل افههههالة، ههههل افههههالة افتهههل صهههالهٚ 

ت وإتٓهههك افرشهههقل ظِٔهههف افًهههالم؟ ٓ، ادٓهههؿ إٔهههف يههههع صهههالة مهههـ ههههذه افههههِقا

فف، ـؿ مـ ؿٚئؿ ٓ صالة فف، ـؿ مـ صٚئؿ ٓ  ٓ صالة ؾ  َه إمر، أي صالة، رب مُ 

صٔٚم فف.. إفخ، وحهديٞ ادزهء صهالتف فًِهؽ تهذـره، وههق افهذي يَهقل وههق يف 

ري:صههههحٔح  خهههٚه جههههٚء رجههههؾ إػ ادًههههجد ورشههههقل اهلل بِههههس يف ٕٚحٔههههٜ مْههههف » اٌف

ؾَهٚل: افًهالم ظِٔهؽ يهٚ رشهقل اهلل! ؿهٚل: وظِٔهؽ افًهالم  ¢ؾهذ، ثؿ أتك افٌْل 
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َل تهههؾ، ؾرجههع افرجههؾ، يف إخههر يتٌههغ فِرجههؾ إٔههف ٓ قًههـ  ارجههع ؾهههؾ ؾٕ٘ههؽ

افههههالة ؾًٔتهههذر، يَهههقل: واهلل يهههٚ رشهههقل اهلل ٓ أحًهههـ ؽرههههٚ ؾًِّْهههل، ؾَهههٚل ظِٔهههف 

افًالم: إذا إٔٝ ؿّٝ إػ افههالة ؾتقوهٖ ـهام أمهرك اهلل ثهؿ اشهتٌَؾ افٌَِهٜ ثهؿ ـهز، 

 ،ًٚ ثههؿ ترؾههع حتههك تىّههئـ ثههؿ اؿههرأ مههٚ تٔنهه مههـ افَههرنن، ثههؿ ارـههع حتههك تىّههئـ راـًهه

ؿٚئاًم، ثؿ اشجد حتك تىّئـ شٚجدًا، ثؿ ارؾع حتك تىّئـ شهٚجدًا، ثهؿ ارؾهع حتهك 

ًٚ، ثههؿ اشههجد حتههك تىّههئـ شههٚجدًا، ثههؿ اؾًههؾ ذفههؽ يف صههالتؽ ـِٓههٚ،  تىّههئـ جٚفًهه

ؾ٘ن إٔٝ أمتّٝ ذفؽ ؾَد متٝ صالتؽ، وإن إٔٝ إَٔهٝ مـ ذفؽ ؾَهد إَٔههٝ 

ؾة ٓ صهالة فههف ، ؾهام دام أن افقاحههد ٓ يههع َِْٕههٚه مههـ شيف صهالتؽ، ؾُههؿ مهـ ُمَههه

ترك افهالة إػ صالة ٓ صالة فف، ٓ، ٕريد َِْٕف إػ صهالة تُهقن مٌَقفهٜ ظْهد اهلل 

، ¢شههٌحٕٚف وتًههٚػ، ـٔههػ ًٕههري هههذه افهههالة مٌَقفههٜ أم ٓ؟ مههـ شههْٜ رشههقل اهلل 

 ترـهههٝ ؾهههُٔؿ»إذا مهههٚ درشهههْٚ شهههْٜ رشهههقل اهلل مهههٚ اهتهههديْٚ، فهههذفؽ ؿهههٚل ظِٔهههف افًهههالم: 

ؾٚفههذي يريههد يهههع ـههام  شأمههريـ فههـ توههِقا مههٚ إن متًههُتؿ هبههام: ـتههٚب اهلل وشههْتل

ـهٚن افرشهقل يهههع بهٛ أن يًهري شههْٜ افرشهقل يف صهالتف، هههؾ يريهد قهٟ ـههام 

حٟ افرشقل بٛ أن يًري صٍٜ حجٜ افرشقل، أمٚ هٚت يدك وامق مع افْٚس 

يَقل ظٚمٜ افْٚس: أهيٚ  هذا مٚ هق تٌِٔغ، هذا مٚ هق إشالم، هذه ظٚدة افْٚس، وـام

هههؿْ ﴿افْههٚس اتًٌهههقا افْههٚس، ٓ مهههٚ هُهههذا أمرٕههٚ،  ُُ ـْ َرب  ْؿ ِمههه ُُ ْٔ هههِزَل إَِفهه ْٕ ٚ ُأ ـَ َمههه هه ًَ هههقا أَْح ًُ ِ  ﴾َواتٌ 

ُرونَ ﴿ ،[33]الزمرر:  ـ  ٚ َتههَذ اًل َمهه ِِهٔه َء َؿ َٔهٚه
ـْ ُدوِٕههِف أَْوفِ ههقا ِمهه ًُ ِ ٓ تَتٌ  ههْؿ َو ُُ ـْ َرب  ْؿ ِمهه ُُ ْٔ ههِزَل إَِفهه ْٕ ٚ ُأ ههقا َمهه ًُ ِ  ﴾اتٌ 

، أمهٚ احلًـهأحًـ مٚ إٔهزل إفهُٔؿ مهـ ربهؽ، واهلل ٕحهـ ئٍُْهٚ إٔهف ٕتٌهع  [1]األع:ا  

ِ ؿ  ًَ إحًـ هذا يريد ٕٚس مـ ؾقق ـثر ـثر، فُـ أول افٌٔٞ ؿىرة ثؿ يّْٓر، َؾُْ

افْٚس افهالة افتل تهح، بًهد ذفهؽ ٕهٖمرهؿ بٕٚصهٔٚء افتهل إذا أخهذ هبهٚ ادًهِؿ مهٚ 

آضّئْٚن يف افرـقع وافًجقد ومٚ بْٔٓام رـهـ مهـ  يُقن أخؾ  يف افهالة، مثالً:

أرـههههٚن افهههههالة، فُههههـ اخلنههههقع يف افهههههالة مههههٚ هههههق رـههههـ، فُههههـ ربْههههٚ أثْههههك ظههههذ 
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ِمُْههقنَ ﴿اخلٚصههًغ:  ْٗ ههَح اْدُ َِ ًُقنَ * َؿههْد أَْؾ ـَ ُهههْؿ يِف َصههالِ ِْؿ َخِٚصهه ههِذي .. [3-3]المؤمنرر ن ﴾اف 

ظِٔهف افًهالم فِّزهء صهالتف: إفخ، ؾْحـ ٕريد إًٕٚن يههع وٓ يَهٚل فهف ـهام ؿهٚل 

 ارجع ؾهؾ ؾٕ٘ؽ َل تهؾ.

بًههد ذفههؽ َٕههقل فههف: يههٚ أخههل ٓزم  نههع يف افهههالة، ٓزم تتٖمههؾ ؾههٔام تَههرأ مههـ 

 ـتٚب اهلل..إفخ.

خالصٜ افَقل يٚ أخل: ٕحـ ٕتُِؿ ظـ ظِؿ وٓ مٗاخذة، ومٚ ٕتٓؿ مًِاًم مش 

ْهههٔحٜ، فهههذفؽ مًههِّغ، مههش ماليهههغ مههْٓؿ، وإٕههام ٕهههتُِؿ ظههـ بهههرة، وافهههديـ اف

 َٕقل  ؿ: اظِّقا ثؿ بٌِقا، أمٚ افًُس هذا ٓ بقز.

: قخالصههتٓٚ أن مَهههد افههدظقة أ ههٚ أداة تههدظق افْههٚس إػ مداخِههٜ ؽههر واوههحٜ

إؿٚمٜ افديـ، وذـر افًٚئؾ أن مـ يتُِؿ ظهذ اخلهروج يف شهٌٔؾ اهلل ظِٔهف ن بربهف 

ي ؿههٚل ظههـ  ٚظههٜ وذـههر ـههذفؽ أن افنههٔخ أبههٚ بُههر اجلزائههر ،ـههٖع احلًههـ افْههدوي

 افتٌِٔغ أ ٚ مدرشٜ متَِْٜي.

يههٚ أخههل! بههٚرك اهلل ؾٔههؽ إٔههٚ ٕهههحتؽ ٕهههٔحٜ، احلههامس يف افههدظقة ٓ  افنههٔخ:

ًٚ، افٌحههٞ افًِّههل يريههد إٔههٚة وهههدوء إفههخ، إٔههٝ دههٚ تَههقل  ئٍههد،  احلههامس دظههف جٌٕٚهه

 افديـ وتدظق إػ افديـ أٓ بٛ ظِٔؽ أن تُقن ؾٚهؿ فِديـ؟

 ًٕؿ ... مداخِٜ:

وتًسؾههههقن إُٔههههؿ ٓ ًٕههههري احلههههديٞ افهههههحٔح مههههـ  ذاً إـٔههههػ تههههدظقن  ٔخ:افنهههه

افوههًٔػ.. إفههخ، دههٚ تههٖ  تَِههل حمههٚضة أو تًّههؾ وظههظ أو تههذـر.. إفههخ، جىههر 

بٌٚفؽ حديٞ مـ صٚن ٕهح افْٚس، وتَقل: ؿٚل رشقل اهلل،  وإٔٝ مٚ إٔٝ دارس 

 فٜ؟يف احلديٞ، وإٔٝ ٓ تًري صحٔحف مـ ؤًٍف، مٚذا تًّؾ يف هذه احلٚ
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 إٔٚ أؿقل فؽ: احْٚ ظْدٕٚ يف بٔٚن أٓ ٕتُِؿ بٚحلديٞ افؤًػ. مداخِٜ:

ؾؽ بٚحلديٞ افؤًػ؟ افنٔخ:  هذه حٔدة، إٔٚ أؿقل فؽ: مٚ َظر 

إٔٚ ؿِٝ فؽ: إٔٚ دٚ ن  بُتٚب أول رء مُتقب مثالً حديٞ حًـ  مداخِٜ:

 حديٞ صحٔح، ...

دظقة،  ٚظهههٜ إٔهههٚ ٓ أحُهههل ظهههـ صخههههؽ إٔهههٚ أحُهههل ظهههـ  ٚظهههٜ افههه افنهههٔخ:

افدظقة افذيـ ممتديـ مـ افًْد وا ْد إفخ، هٗٓء هؾ يًتىًٔقن متٔٔز افهحٔح 

ًٚ: يف  ٚظههٜ افتٌِٔههغ  مههـ افوههًٔػ، إٔههٝ كُههل ظههـ ًٍٕههؽ، وإٔههٚ ؿِههٝ فههؽ شههٍِ

ٕٚس شٍِٔغ مـ إخقإْٚ مـ أهؾ احلديٞ، ـام إٔف يف  ٚظهٜ اإلخهقان ادًهِّغ 

افههدظقة يههٚ أخههل، إٔههٚ أتُِههؿ ظههـ افههدظقة، ؾٔههف شههٍِٔغ إفههخ، فُههـ هههٗٓء ٓ يّثِههقن 

وإٔهههٝ تَهههقل: افهههذي مهههٚ دخهههؾ يف افهههدظقة مهههٚ يًرؾٓهههٚ، افهههدظقة فًٔهههٝ ه، افهههدظقة 

ؿٚمٝ ظذ ـتٚب اهلل وشْٜ رشقل اهلل ـام يِٓجقن بغ يدي ـؾ درس، ضٔٛ! أيـ 

هههذه افههدظقة وٕحههـ ًٕههّع دروشههٓؿ وًٕههّع مههقاظيٓؿ وٕههرى أؾُههٚر مْحرؾههٜ ظههـ 

ًٚ أ هؿ  افُتٚب وافًْٜ، ظَٔهدة مْحرؾهٜ ظهـ افُتهٚب وافًهْٜ، وإٔهٝ أن ـهررت نٍٕه

، ¢ظْههدهؿ هدايههٜ، أمههٚ مههٚ ظْههدهؿ تًِههٔؿ وتٌِٔههغ افًَٔههدة افتههل جههٚء هبههٚ رشههقل اهلل 

يًْههل: أن إٔههتؿ  ٚظههٜ مههٚ أدري اثْههغ ثالثههٜ أربًههٜ مههـ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، فههق شههٖفُؿ 

ًٚ يٌْهع مهـ دظهقة شٚئؾ شٗال افرشقل فِجٚريٜ: أيـ اهلل؟ هؾ جقابُؿ إن ـٚن صهقا ب

افتٌِٔهههغ أم مهههـ دظهههقة أخهههرى، وإن ـهههٚن خىهههٖ ؾُٔهههػ ٓ تًرؾهههقن اجلهههقاب افههههحٔح 

  ذا افًٗال؟

 أن فق شٖفْٚك إٔٝ: أيـ اهلل؟ مٚ جقابؽ؟

ههذه ادًهٖفٜ،  ظعجقاع فـ أظىٔؽ اجلقاب افهحٔح ٕٕف مٚ مرت  مداخِٜ:

 إٔٝ ٓ تٌحٞ يف هذا افقء.
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ؽ مههٚ يٌُههل، إٔههٚ أوههحؽ وإٔههٝ وههحُٝ  ٓ، إٔههٚ أوههحؽ، ذ افوههح افنههٔخ:

أن، إٔٚ أوحؽ مـ ؿٓري ومـ أشٍل ظذ ادًِّغ أ ؿ يًَدوا بْٔنهٌؾ بٌهره 

ـْ َوهههههههؾ  إَِذا ﴿ويًْهههههههقا إًٍٔهههههههٓؿ،  ْؿ َمههههههه ـُ ههههههه ٓ َيُيُّ ْؿ  ُُ ههههههه ًَ ٍُ ْؿ إَٔ ُُ ْٔ ههههههه َِ ـَ نَمُْهههههههقا َظ هههههههِذي ٚ اف  ههههههه َ ٚ أهَيُّ َيههههههه

وهذه مًٖفٜ ظَٔدة؟ ظَٔهدة أيهـ ، دٚذا ٓ يُقن ظْدك جقاب [313]المائدة ﴾اْهتََدْيتُؿْ 

اهلل مٚ ظْدك جقاب  ٚ، إٔٝ مٚ ظْدك جقاب ٕٕؽ تًسي ابـ شْتغ، وافذي ابـ 

ظؼهههة وظؼهههيـ، ظْهههده جهههقاب أم ٓ؟ إٔهههٚ أؿهههقل: مهههٚ ظْهههده جهههقاب، وإن ـهههٚن ظْهههده 

جههقاب ؾُٔههقن خههالي افًههْٜ، تَههقل يل: إٔههٝ ٓ تههتٓؿ افْههٚس، ... تٍوههؾ يههٚ أخههل، 

ِٔٓههٚ، إن ـههٚن صههح َٕههقل فُههؿ: مههـ أيههـ أخههذمتقهٚ مههـ هههذه ظَٔههدة مههٚ جههقابُؿ ظ

 ٚظٜ افتٌِٔغ؟ َٕقل فُؿ: ٓ،  ٚظٜ افتٌِٔغ مٚ تٌحٞ هذه ادًٚئؾ، وإذا ـٚن مٚ 

ظْهههدـؿ جهههقاب ؾٚدنهههُِٜ أصهههُؾ، دهههٚذا؟ ظَٔهههدة مهههٚ تًرؾقههههٚ وظٚينهههغ تٌٌِهههقن 

قاهبٚ، افْٚس دظقة اإلشالم وإٔتؿ هذه افًَٔدة إػ أن مٚ ظرؾتّقهٚ وٓ ظرؾتقا ج

 ٓ يهر هذا.

 أظىْٚ اجلقاب ؾؤِٜ افنٔخ. مداخِٜ:

اجلهقاب، فُهـ إٔهٝ دهٚذا ٓ تًىْٔهل  ظهعإٔٚ أظىٔؽ اجلقاب، واجٛ  افنٔخ:

 جقاب؟

 إٔٚ يُّـ أظىٔؽ جقاب مٚ يًجٌؽ. مداخِٜ:

اهلل أـههز، فههٔش إٔههٝ تريههد تًىْٔههل جههقاب يًجٌْههل أو ٓ يًجٌْههل، ٕحههـ  افنههٔخ:

يؿ هْٚ إٔف دخقل ادًجد ويهع هلل تًٚػ مٚ ـتٛ اهلل مـ شٚظٜ وظيْٚ أخٕٚٚ افَد

فؽ، وٓ جتٚدل افْٚس، ؾٖٕٝ أن تَقل: أظىٔؽ جهقاب يُّهـ مهٚ يًجٌهؽ، مهٚذا 

 تريد مْل يًجٌْل أو ٓ، إٔٝ اؿهد وجف اهلل.

 يُّـ أؿقل أن اهلل أؿرب إػ اإلًٕٚن مـ حٌؾ افقريد. مداخِٜ:
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أيهههـ اهلل، إٔهههٝ تًهههري حهههديٞ  ٓ، ههههذا فهههٔس جهههقاب، ههههذا فهههٔس جهههقاب افنههٔخ:

 اجلٚريٜ؟

 ٓ مٚ أظري. مداخِٜ:

 هذا هق، فُـ ؽرك مـ اإلخقان ادقجقديـ يًرؾقن جقاب أيـ اهلل؟ افنٔخ:

 مٚ أظري مداخِٜ:

 ـٔػ. افنٔخ:

ههْرِش اْشههتََقى﴿اهلل جههؾ جههاله ـههام ذـههر يف افَههرنن افُههريؿ ...  افًههٗال: ًَ  ﴾َظههَذ اْف

 .[3]ط: 

ًَْرشِ ﴿ افنٔخ:  مٚ مًْك اشتقى؟ [3]ط: ﴾اْشتََقى َظَذ اْف

 أي هق أظذ جؾ جاله. افًٚئؾ:

يًْههههل: تًههههري إٔههههٝ ادٍنههههيـ هْههههٚ يَقفههههقا بًوههههٓؿ: اشههههتقى بًّْههههك  افنههههٔخ:

اشتقػ، وبًوٓؿ يَقفهقا اشهتقى بًّْهك اشهتًذ، ؾٖٕهٝ جهزاك اهلل خهر دهٚ جٌهٝ 

هههههؾ  أيههههٜ هههههذا جههههقاب مههههٚ ؾٔههههف ـههههالم، ؿههههٚل اهلل وإتٓههههك إمههههر، فُههههـ بًههههد مههههٚ ٕههههرى

آشههتدٓل هبههذه أيههٜ ظههذ أي تًٍههر مههـ افتًٍههريـ ادههذـقر يف ـتههٛ افتٍٚشههر، 

اشههتقى بًّْههك اشههتقػ واشههتقى بًّْههك اشههتًذ، هههذا اجلههقاب يٖخههذه أخقٕههٚ هْههٚ 

جههقاب صهههحٔح ٕٕهههف أوًٓ مًتّهههد ظهههذ أيههٜ ومًتّهههد ظهههذ افتًٍهههر افههههحٔح، إٔهههٚ 

 فتٌِٔغ؟أشٖفؽ أن: هؾ هذه افًَٔدة تَِْتٓٚ مـ  ٚظٜ ا

 ٓ. مداخِٜ:

أرأيٝ! ؾْحـ هذا مقوقظْٚ يٚ أخل، وافديـ افْهٔحٜ،  ٚظٜ افتٌِٔهغ  افنٔخ:

ظههذ رأشههْٚ وظْٔههٚ متحًّههغ ويههدظقن ووإفههخ، فُههـ يههدظقن إػ أصههٔٚء ادههدظقيـ 
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يًرؾق ٚ، ـؾ مٚ يف إمر أ هؿ بحٚجهٜ إػ مهـ قهرـٓؿ ويهقظيٓؿ، أمهٚ إذا أمهرت 

ؿواحد بٚفههالة ؾٓهؾ  ظٔهٜ افههالة؟ أشهقأ واحهد يَهقل فهؽ: اهلل يتهقب يُْهر ذ مًِه

يًههههتحؾ ذب اخلّههههر.. إفههههخ، ظِٔههههؽ، إذا  ٔتههههف ظههههـ ذب اخلّههههر مههههٚ أحههههد مههههْٓؿ 

، إٔٚ ؿِٝ فؽ: أمر بًّروي و ل ظهـ مُْهر، فُهـ ههٗٓء افهذيـ يريهدون أن تذـر

يَقمقا بٚفقاجٛ افٍُٚئل، بٚفٍرض افٍُٚئل ظِهٔٓؿ أن يَقمهقا ؿٌهؾ ذفهؽ بهٚفٍرض 

ًٚ، ث ¢إٔف يهحح ظَٔدتف هلل أوًٓ، ثؿ فٌْٔف  مًِؿض ظغ ظذ ـؾ افًْٔل، ؾر ؿ ثٕٚٔ

ؿ ظههههـ  ٚظههههٜ أظههههرؾٓؿ جٔههههدًا، إذا ـههههٚن ظْههههدهؿ ظَٔههههدة ِههههُثههههؿ .. إفههههخ، ؾٖٕههههٚ دههههٚ أت

دظههق ؿ، أخههذوهٚ مههـ ؽههرهؿ وهههذا مههـ صههحٔحٜ أو ظٌههٚدة صههحٔحٜ مههٚ هههل ٕٚبًههٜ 

هههالة ؾٚهتههديٝ إػ رون ظِٔههف ـههٖؾراد، إٔههٝ أخههذت صههٍٜ افَُ ْنهه رون  ظِٔههف، يُ َُ ْنهه يُ 

صهههالة افٌْهههل، وأخهههذ ههههذا افًَٔهههدة افههههحٔحٜ مهههـ ؽهههر  ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ، ؾٚشهههتَٚمٝ 

افًَٔههدة.. إفههخ، هههذا رء جٔههد، فُههـ هههذا ٕههٚبع مههـ ؽههر دظههقة افتٌِٔههغ، ؾههْحـ ٕريههد 

قا ًُّ نِه هذه احلًْٚت وهذه إذـٚر افهحٔحٜ أن تٌْع مـ  ٚظٜ افتٌِٔغ ًٍٕٓٚ، ويُ 

وههؿ ٓ يًِّهقن ؾٍٚؿهد افقهء ٓ يًىٔهف، ؾًِِهف ووهح فهؽ  هبٚ ظذ افًَٚل ـِف، أمهٚ

إن صههٚء اهلل إْٔههل ٓ أ ههؿ إًٕههٚن بههام فههٔس ؾٔههف، وأين حههريص ظههذ اجلامظههٜ هههٗٓء 

 أ ؿ يُقٕقا دظٚة إػ اإلشالم ظذ ؿٚظدة بًثٜ افرشقل ظِٔف افًالم بًّٚذ وؽره.

قهؿ إفٔهههف أرشهههؾ مًهههٚذًا إػ افهههّٔـ ؿهههٚل فهههف: فهههُٔـ أول مهههٚ تهههدظ ¢دهههٚ افرشهههقل 

 صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل ...

إٔٚ أؿقل فؽ: ٓ، افرشقل يَقل: فُٔـ أول مٚ تدع افْٚس إفٔهف: صهٓٚدة أن ٓ إفهف 

 إٓ  اهلل، افْٚس، شقاء ـٕٚقا ـٍٚرًا أو ـٕٚقا مًِّغ، دٚذا؟

هْٚ افًِؿ أن ييٓر فؽ ـٔػ يَسح إمر، افٍُهٚر يَتكه ويُتٍهك مهْٓؿ حتهك 

ن يَقفقا: ٓ إفهف إٓ اهلل حمّهد رشهقل اهلل حتهك يُقٕهقا مًهِّغ، يهروا مًِّغ أ
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أمههٚ هههؿ ٓ يهههرون بههذفؽ مههٗمْغ، إذا ؿههٚل افُههٚؾر ٓ إفههف إٓ اهلل حمّههد رشههقل اهلل 

 ًٚ ًٚ يًْهل: ٕٚجٔه صٚر مًِاًم، صٚر فف مٚ فْٚ وظِٔف مٚ ظِْٔٚ، فُـ ٓ يهر بهذفؽ مٗمْه

 ظْد اهلل تٌٚرك وتًٚػ، وـٔػ وَل؟

أن افنٓٚدتغ إظالن فسشالم، فُـ ههذا فهٔس مًْهٚه إٔهف ؾٓهؿ اإلشهالم : اجلقاب

افذي أوفف اإليامن، هذا قتٚج إػ زمـ، مع افزمـ شٔتٌغ فسمٜ ادًِّٜ فِحٚـؿ 

ًٚ، ؿٚ ههٚ تَٔههٜ،  ادًههِؿ أن هههذا افُههٚؾر افههذي ؿههٚل: أصههٓد أن ٓ إفههف إٓ اهلل ؿٚ ههٚ ٍٕٚؿهه

ًٚ مهههـ ... مهههع افهههزم ًٚ مهههـ اإلشهههالم، خقؾههه ـ شهههٔتٌغ، ؾههه٘ذا ـْهههٝ تهههدظق ادًهههِؿ خقؾههه

ؾتههدظقه أول مههٚ تههدظقه إػ صههٓٚدة أن ٓ إفههف إٓ اهلل، فُههـ هْههٚ جتِههػ إمههر، هههذا 

صٚهد يهع ويتنٓد يف افهالة وخٚرج افهالة، فُـ هْٚ وطٍٔتؽ أن تؼح فف 

صٓٚدة ٓ إفف إٓ اهلل، افُٚؾر فًٝ بحٚجٜ فِؼح، ٕٕؽ ... يًْل: إذا صهح افتًٌهر 

ه مثههؾ افىًههؿ، بههل ويههروح فسشههالم، ادٍتههٚح هههق أن ينههٓد أن ٓ إفههف إٓ اهلل، ًٕتهز

ًٚ يقم فَٚء اهلل ظهز وجهؾ ويُهقن مهـ أههؾ اجلْهٜ ٓزم  أمٚ إذا ـٚن يريد أن يُقن ٕٚجٔ

هذا ادٍتٚح ـام يَقل بًض افًهِػ ـهؾ مٍتهٚح ٓبهد مهٚ يُهقن فهف أشهْٚن، إذا مهٚ فهف 

 إفف إٓ اهلل ٓبهد مهـ أن يُهقن فهف أشهْٚن، مهٚ ههل أشْٚن ٓ يٍتح، ؾ٘ذًا هذا ادٍتٚح ٓ

أشهههههْٕٚف؟ تتّهههههٜ أرـهههههٚن اإليهههههامن واإلشهههههالم مثهههههؾ افههههههالة وو.. إفهههههخ، فُهههههـ افٔهههههقم 

ادًهههِّقن خٚصههههٜ إظهههٚجؿ حتههههك  افًههههرب افًهههرب إوفههههقن افهههذيـ أرشههههؾ إفههههٔٓؿ 

افرشههقل ظِٔههف افًههالم وهههؿ ؿههريش ـههٕٚقا يٍّٓههقن مههٚ مًْههك ٓ إفههف إٓ اهلل، وفههذفؽ 

ِزُونَ ﴿أيٜ تَقل:  ـٍروا، ُْ هَت ًْ ٓ  اهلل ُ َي ٓ إَِفهَف إِ وـهذفؽ ؿهٚل  ،[13]الصرافات ﴾إَِذا ؿَِٔؾ َ ُْؿ 

ههههههههٌء ﴿تًههههههههٚػ يف افَههههههههرنن افُههههههههريؿ، ؿههههههههٚفقا:  ٚ َواِحههههههههًدا إِن  َهههههههههَذا َفَقْ َٜ إَِ ًهههههههه ِ َهههههههه ههههههههَؾ ٔا ًَ أََج

ٌب  ـٍههروا، افٍٓههؿ افههذي ؾّٓههف افٍُههٚر مههـ أيههٜ ٓ إفههف إٓ اهلل ؾّٓههقا و [3]ص ﴾ُظَجهٚه

 ادًِّقن افٔقم إٓ افَِٔؾ مْٓؿ نمْقا وَل يٍّٓقا.
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 مٚ ؾّٓقا مثؾ ؾٓؿ افٍُٚر. مداخِٜ:

بٚرك اهلل ؾٔؽ، صٚيػ إخ وفٔد ؾٓامن، فُـ ههذا افٍٓهؿ فهٔس ٕهٚبع مهـ  افنٔخ:

افدظقة، هذا ييك، ادًِّقن افٔهقم ٓ يٍّٓهقن ؾٓهؿ افٍُهٚر بهال إفهف إٓ اهلل، فُهـ 

َؾ ﴿فئههؽ، أوفئههؽ ؾّٓههقا وـٍههروا، وفههذفؽ اشههتُْروا: ؾٔههف ؾههرق بههغ هههٗٓء وأو هه ًَ َأَج

ٌء ُظَجٌٚب  َٜ إَِ ًٚ َواِحًدا إِن  َهَذا َفَقْ َ أمٚ ادًِّقن يَقل فهؽ: أصهٓد  ،[3]ص ﴾أِ 

أن ٓ إفههههف إٓ اهلل، نمْههههٝ بههههٚهلل وبّالئُتههههف وبٌْٔههههف، فُههههـ مههههٚ مًْههههك: ٓ إفههههف إٓ اهلل؟ 

وجههد ؾههٔٓؿ مههـ ظههري ادًْههك ـٍههر بههٚدًْك أـثههرهؿ أن ٓ يًِّههقن ادًْههك، و إذا 

ًٚ، هذه افٌحهقث إٔهٚ أريهد  ٚظهٜ افتٌِٔهغ يُقٕهقا منهًٌغ ؾٔٓهٚ مهـ ـٌهرهؿ إػ  ظِّٔ

صهههٌرهؿ، ٕن ههههذا فهههف ظالؿهههٜ بٚفًَٔهههدة، ـهههؾ رء دون افًَٔهههدة شهههٓؾ، ـهههام ؿههههٚل 

ٚ ُدوَن َذفِهَؽ ﴿تًٚػ:  هُر َمه ٍِ ٌْ َك بِِف َوَي ُر أَْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ ٓ َي ءُ  إِن  اهلل َ  ـْ َيَنٚه َه
فهق ؾروهْٚ  [48]النسرا   ﴾دِ

إًٕههٚن أظٌههد افْههٚس أتَههك افْههٚس فُههـ ظَٔدتههف خههراب يٌههٚب ٓ ئٍههده رء، وافههذي 

ًٚ ومهٚت وهههق ينههٓد أن ٓ إفههف إٓ اهلل خهر مههـ ذاك بههٖفقي ادههرات،  ؿتهؾ تًههًغ ًٍٕهه

هذه  افًَٚئد فٔس  ٚظٜ افتٌِٔغ وبس،  ٚهر ادًِّغ وٚئًغ ظْٓٚ، فُـ مـ 

اخههذ؟ يٗاخههذ افههذي أظِههـ رايههٜ افههدظقة وفههٔس هْههٚ يف أوروبههٚ وأمريُههٚ، فُههـ إػ يٗ

 مٚذا يدظقن؟ واهلل مٚذا يَقل؟ واهلل ٓ أدري، شٌحٚن اهلل هذه ظَٔدة.

ؾٚٔن ٓ إفف إٓ اهلل مًْٚه بٚفٌِٜ افًربٜٔ افتل ؾّٓٓٚ افًهرب ثهؿ ـٍهر بًوهٓؿ هبهٚ: 

حتههههك بًههههض افرشههههٚئؾ ادىٌقظههههٜ  ٓ مًٌههههقد بحههههؼ يف افقجههههقد إٓ اهلل. أـثههههر افْههههٚس

ـتٛ: ٓ مًٌقد إٓ اهلل، هذا ـٍر، ٓ مًٌقد بحؼ إٓ اهلل، ٓ مًٌهقد إٓ اهلل ههذا ـٍهر، 

ٕن ادًٌههقدات ـثههرة جههدًا، ادًٌههقدات افتههل تًٌههد مههـ دون اهلل ـثههرة يف افقاؿههع، 

 فُههـ ـههؾ هههذه بٚضِههٜ إٓ ظٌههٚدة اهلل وحههده ٓ ذيههؽ فههف، ؾهه٘ذا ؿِْههٚ فههًٌض ادًههِّغ

ؾّٓقا ههذا ادًْهك افههحٔح: ٓ إفهف إٓ اهلل أي: ٓ مًٌهقد بحهؼ يف افقجهقد إٓ اهلل، 
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هذا مًْك صحٔح، وهذا افذي يْجق بف ادًِؿ مـ افؼك بٚهلل ظز وجؾ، فُـ هؾ 

ًٚ بههههف ٓ يَْوههههف بًّههههؾ فههههف، مههههٚ أ ـثههههر  ـههههؾ مههههـ ؾٓههههؿ هههههذا افٍٓههههؿ افهههههحٔح طههههؾ مٗمْهههه

ّد رشقل اهلل يًٌد ؽر اهلل، دهٚذا يًٌهد افْقاؿض، ؾتجد مـ يَقل: ٓ إفف إٓ اهلل حم

ؽهههر اهلل؟ ٕٕهههف فهههٔس ؾهههٚهؿ مهههٚ ههههل افًٌهههٚدة، وفهههذفؽ إٔهههٚ أدٕهههدن وأكنههه أن  ٚظهههٜ 

ًٚ، دههههٚذا؟ فههههٔس ـههههٖؾراد، افَٔههههٚدة  افتٌِٔههههغ هههههذه افٌحههههقث ـِٓههههٚ وههههٚربغ ظْٓههههٚ صههههٍح

 ؾٚروٜ ظذ اجلامظٜ أ ؿ يٌتًدوا ظـ هذه افَوٚيٚ.

ؿـٔهههػ  اهلل بهههٚدًْك افههههحٔح ٍٕهههسض هُهههذا، ثهههؿ ههههق ينهههٓد أن ٓ إفهههف إٓ  مًههِه

ًٚ، ؿِْٚ: ٕٕف يًٌد ؽر اهلل، ـٔػ يتهقر  يًٌهد ؽهر اهلل،  مًِؿيٍُر هبذا ادًْك ظِّٔ

ؾٔف ماليغ ادًِّغ افذيـ يًٌدون ؽر اهلل بٚداليغ، أن ـقٕف يهع وٓبد وفق 

ف، ويَههقل يف يف رـًههٜ افههقتر افرـًههٜ افقحٔههدة ٓبههد يَههرأ افٍٚكههٜ حتههك تهههح صههالت

ًِغُ ﴿افٍٚكٜ: يٚ رب!  تَ ًْ َٕ َٚك  ٌُُد َوإِي  ًْ َٕ َٚك  ، أي: بهؽ وحهدك ًٕهتًغ، [3]الفاتحرة ﴾إِي 

ٓ بٌرك، مٚ رأيؽ افٔقم يف اداليغ ادًِّغ افذيـ يٖتقن بٌداد مـ أجؾ افنٔخ 

 وزيْٛ يف مك. احلًغظٌد افَٚدر، افذي يًّقٕف افٌٚز، ويٖتقن 

 ؿ.يًتًْٔقا هب مداخِٜ:

، مهدد يهٚ بهدوي.. أمحهدًٕؿ، يذهٌقن إػ هْٚك مـ أجؾ: مدد يهٚ شهٔدي  افنٔخ:

ًِغُ ﴿إفههههخ، أيههههـ  ههههَت ًْ َٕ َك  هههٚه ٌُههههُد َوإِي  ًْ َٕ َك  هههٚه ؟ مههههٚ ؾّٓههههقا مههههٚ هههههل افًٌههههٚدة افتههههل [3]الفاتحررررة ﴾إِي 

قكهٚ يف اهلل، ٕٕف يَقل: إيٚك ًٌٕهد مهٚ يهدري إٔهف إذا شهجد تًيهٔاًم فنهخص إٔهف 

مٚ يدري هذا ادًْك أبدًا، مٚ يدري إٔف إذا ٕذر فًِهٔدة زيْهٛ أو ظٌده مـ دون اهلل، 

اخلي أو صًٔٛ أو مٚ أدري أيش مٚ يدري أن ههذا افهذبح ههق ذك بهٚهلل ظهز وجهؾ 

وـٍر بًٌٚدتف، دهٚذا؟ ٕٕهف فهٔس مًِهؿ، ههق أمهل ٓ يَهرأ وٓ يُتهٛ جٔهد، فُهـ ؿِْهٚ 

فُتهههٚب وافًهههْٜ ؾٌٚفُتهههٚب افتًِهههٔؿ يُهههقن بىهههريَتغ، إمهههٚ إذا ـهههٚن ؿهههٚدرًا ظهههذ ؾٓهههؿ ا
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ههقنَ ﴿وافًههْٜ مٌههٚذة، وإمههٚ  ُّ َِ ًْ ٓ َت ْْههتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا أَْهههَؾ افههذ  أيههـ أهههؾ  ،[41]النحرر  ﴾َؾْٚشهه

افذـر؟ أهؾ افذـر فهق شهٖفتٓؿ ههذا افًهٗال افٔهقم فهـ بهٚوب ظِٔهؽ هبهذا افتٍههٔؾ 

َٕههرأ هههذه وفههـ يٍّٓههؽ افتقحٔههد وٓ ذوط افًٌههٚدة، اهلل يَههقل يف افَههرنن افُههريؿ و

 [373]األنعرررا   ﴾ُؿهههْؾ إِن  َصهههالِ  ﴿أيهههٜ، فُهههـ أـثرٕهههٚ ٓ يٍّٓٓهههٚ وبٚفتهههٚيل ٓ يىٌَٓهههٚ 

ُِل ﴿صال  مٍٓقمف،  ًُه ُٕ مهٚ مًْهك ًٕهُل؟ ذبٔحتهل،  [373]األنعرا  ﴾إِن  َصالِ  َو

ٚدَِغَ  َوحَمَْٔهههَٚي ﴿ ههه ًَ ِ  هللِ ِ َرب  اْف يهههَؽ َفهههفُ ﴿ [373]األنعرررا  ﴾َومَمَههٚه ، [371ا  ]األنعررر﴾ٓ َذِ

ضٔههههٛ إٔههههٝ تَههههقل: إٔههههٚ ٕههههذرت افذبٔحههههٜ إػ شههههٔدي صههههًٔٛ، وهههههذا فًٌههههد افَههههٚدر، 

وافًههههٔدة زيْههههٛ واحلًههههغ .. إفههههخ، هههههذا ـِههههف إذاك بههههٚهلل ظههههز وجههههؾ، ٕن اهلل ؿههههرن 

َي ﴿افًْههههههههُٜٔ مههههههههع افهههههههههالة، ؾَههههههههٚل:  َٔهههههههٚه ِل َوحَمْ هههههههُه ًُ ُٕ ِ  هللِ ِ َرب   إِن  َصههههههههالِ  َو َومَمَهههههههٚه

ًَٚدَِغَ  ... شمًِهقن مهـ ذبهح فٌهر اهلل»، وافرشقل ظِٔف افًالم يَقل: [373]األنعا  ﴾اْف

ماليههههههغ ادًههههههِّغ ينههههههٓدوا أن ٓ إفههههههف إٓ اهلل وأن حمّههههههدًا رشههههههقل اهلل، ويهههههههِقا 

مهٚ ؾٚئهدة ويهقمقا ويُّـ يَقمقا افِٔؾ وافْٚس ٕٔٚم، فُهـ ظَٔدتهف خهراب يٌهٚب،  

صؾ افنٓٚدة افتل يدخؾ ادًهِؿ إػ اإلشهالم افهالة وؿد  أذك بٚهللر ٕٕف يف إ

مههٚ ؾّٓٓههٚ قـٍٓههؿي افُههٚؾر إٔههف يههدخؾ اإلشههالم بنههٓٚدة أن ٓ إفههف إٓ اهلل، فُههـ هههذا 

يُّـ يرجع جده صحٚع مـ أتٌهٚع افرشهقل  مًِؿابـ  مًِؿابـ  مًِؿادًِؿ ابـ 

هلل، ثهؿ ظِٔف افًالم، مٚ ؾٚئدة ظٚش ههذه افًهْغ ـِٓهٚ وههق ٓ يٍَهف مًْهك ٓ إفهف إٓ ا

ًٚ، دٚذا؟ ٕٕف مٚ ؾٓؿ افًٌٚدة افتل ٓ يًٌهد هبهٚ إٓ اهلل  إن ؾَف ذفؽ وؾٓؿ ـٍر بف ظِّٔ

 مٚ هل هذه افًٌٚدة.

ومٚ أـثر مٚ ترى أن احلِهػ بٌهر اهلل ظهذ ؽهر هدايهٜ، ٕدٕهك مْٚشهٌٜ، بحٔهٚ  

بحٔٚة أمل بهرأس أع بهرأس جهدي، ويُّهـ مهٚ ؾهُٔؿ واحهد إٓ وؿهرأ ؿهقل افرشهقل 

ؾهه٘ذًا: هههذا اإليههامن افههذي هههق افههرــ  شمههـ حِههػ بٌههر اهلل ؾَههد أذك»افًههالم:  ظِٔههف

إول دههٚ شههٖل جزيههؾ افرشههقل ظِٔههف افًههالم مههٚ اإليههامن؟ ؿههٚل: اإليههامن أن تههٗمـ 
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بٚهلل، ؾٖول اإليامن بٚهلل أن تٗمـ بقحدإٔتف يف ذاتف ويف ظٌٚدتهف ويف صهٍٚتف، افٔهقم 

دنٚيخ يىًِقن ظذ افٌٔٛ، وٕحـ ظْدٕٚ ماليغ مـ افهقؾٜٔ يًتَدون أن بًض ا

يف افنههٚم ـههٕٚقا افتالمههذة ادًههٚـغ يَههقل: إٔههٚ أحٌٌههٝ افنههٔخ ظههـ ـنههػ صههٚؾف يف 

ـهههههقا افنهههههٔخ مهههههع رب  ؿٌِهههههل، واهلل ؿهههههٚل ظِهههههٔؿ بهههههام يف افههههههدور رب افًهههههٚدغ، ذ 

افًٚدغ إٔف يىِع ظذ مٚ يف ؿٌِف، أراد أن يًٖفف شٗال، وإذا افنهٔخ بٚوبهف بهدون 

 ٖفف، ...، هذا ذك بٚهلل ظز وجؾ.مٚ يً

ظْههههدك ؿهههههٔدة افٌقصههههري افتههههل ٓ يههههزال ـٌههههٚر ادنههههٚيخ يف هههههذا افههههٌالد وؽههههره 

وا ؾٔٓٚ ؿهٔدة افٌقصهري، ؤقىقا ذبٜ ادٚء يف افقشط ويًِّقا حَِٜ ذـر ويَر

 وؾٔٓٚ افٍُر افكيح افذي يَقل:

 فإن  أث جأ دا ياأدىور و  أر

 

 

 و ث  ل  ك  لا يال ح ويا لا 

 هذا خىٚب فِرشقل ظِٔف افهالة وافًالم:  

 ومـ ظِقمؽ  ؾ٘ن مـ جقدك افدٕٔٚ وض ٚ

افهههذي يًهههري افٌِهههٜ افًربٔهههٜ يٍٓهههؿ )مهههـ( ههههذه تًٌٔوهههٜٔ يًهههّقهٚ، يًْهههل: بًهههض 

ظِقمههؽ يههٚ رشههقل اهلل ظِههؿ افِههقح وافَِههؿ، هههذا افٍُههر افكههيح مههع ذفههؽ ضٚمههٜ .... 

جههههؾ كههههؾ ؾٔٓههههٚ برـههههٚت هههههذه يتٌههههٚرـقا يف هههههذا افٍُههههر، يوههههًقا ذبههههٜ ادههههٚء مههههـ أ

اجلًِٜ، مٚ هل ههذه اجلًِهٜ؟ إذاك بهٚهلل ظهز وجهؾ، مهٚ شهٌٛ ههذا يهٚ أخهل؟ شهٌٌف 

أن ادًهههِّغ فًٔهههقا مًهههِّغ، ههههٗٓء مًهههِّغ، ٕن... ـهههٚؾر إذا ؿهههٚل ٓ إفهههف إٓ اهلل 

ؿحمّههد رشههقل اهلل صههٚر  ، فُههـ ـثههر مههـ هههٗٓء ادًههِّغ ميِههقمغ مههـ ؿٌههؾ مًهِه

ؾ ظِامؤهههؿ، ٕ ههؿ ٓ يؼههحقن  ههؿ مًْههك هههذه افُِّههٜ دظههٚ ؿ، ميِههقمغ مههـ ؿٌهه

مههـ ؿههٚل ٓ إفههف إٓ اهلل »افىٌٔههٜ افتههل هههل مٍتههٚح دخههقل اجلْههٜ ـههام ؿههٚل ظِٔههف افًههالم: 

ًٚ مـ دهره أي: يقم افَٔٚمٜ، فق ـٚن مرتُٛ افتًهًٜ وافتًهًغ ادًههٜٔ   شًٍٕتف يقم
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ف صٓٚدة ٓ إفف إٓ اهلل، مـ افٌُٚئر يدخؾ افْٚر ويتىٓر ويتًذب مٚ صٚء اهلل، ثؿ تْجٔ

ًٚ، ًٕهؿ،  فُـ أي صٓٚدة هذه؟ إٔؽ تٗمـ بًّْٚهٚ أوًٓ، ثؿ ؽر مٍٓقمٜ بًّْٚههٚ ثٕٚٔه

ًٚ، ههههذه ادًهههٚين ـِٓهههٚ  ًٚ صهههحٔح ًٚ ومىٌَهههٜ تىٌَٔههه ٓزم تُهههقن مٍٓقمهههٜ ؾٓهههاًم صهههحٔح

إمههٜ اإلشههالمٜٔ مههش بههس  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، إمههٜ اإلشههالمٜٔ بحٚجههٜ أن يٍّٓقهههٚ، 

ًٚ إٓ وبًد ذفؽ ـهؾ ؾه رد يهدظق إفٔٓهٚ بحًهٛ مهٚ بٌِهف مهـ افًِهؿ، وٓ يُِهػ اهلل ًٍٕه

 وشًٓٚ.

أمههٚ ًْٕههك ٕحههـ حٚفْههٚ وًَٕههد ٕنههتٌؾ بٌرٕههٚ واهلل هههذا ٓ يًٍِههف إٓ إًٕههٚن مٌٍههؾ 

يًْههل: مٌٍههؾ يف أحههط درجههٚت افٌٍِههٜ، دههٚذا؟ ابههدأ بًٍْههؽ، افؼههع هُههذا ظِّْههٚ، 

ههههههههه﴿ؿهههههههههرنن وشهههههههههْٜ،  َِ ـَ نَمُْهههههههههقا َظ هههههههههِذي ٚ اف  ههههههههه َ ٚ أهَيُّ ـْ َوهههههههههؾ  إَِذا َيههههههههه ْؿ َمههههههههه ـُ ههههههههه ٓ َيُيُّ ْؿ  ُُ ههههههههه ًَ ٍُ ْؿ إَٔ ُُ ْٔ

تًِؿ وظِؿ، اشهتجٚبقا ؾٌٓهٚ، مهٚ اشهتجٚبقا ٓ ييهـؿ مهـ وهؾ  [313]المائدة ﴾اْهتََدْيتُؿْ 

 إذا اهتديتؿ، ؾٚؿد افقء ٓ يًىٔف. 

افقههء افههذي حُٔههٝ ظْههف إٔههف يههَْص  ٚظههٜ افههدظقة افًِههؿ أو افًِههامء  مداخِهٜ:

مْف أـثر رء داخؾ إردن، أمٚ يف بهالد خهٚرج ههذه هذا مقجقد، وخٚصٜ ٕنُل 

افٌالد احلّد هلل وجدٕٚ ظِامء ـثر، وفُـ يف داخؾ هذا افٌِد يَْص هذا يٚ صهٔخ، 

أمهههٚ ؾٔههههف رء ثههههٚين وهههههق ظِّٔهههٜ ظههههدم ترـٔههههزهؿ ظههههذ ـِّهههٜ افتقحٔههههد هههههذا افقههههء 

دد يتههدربقا ينههٌِقا أوؿههٚ ؿ مهه ـ إشههٚد افههذي .... وخٚصههٜ ظْههدمٚ يُههقن ؾٔههف ُجهه

بُهههرة يف افههههٌٚح افًهههٚظٜ تًهههًٜ افههههٌٚح إػ مهههٚ ؿٌهههؾ صهههالة افيٓهههر بْههههػ شهههٚظٜ، 

افهههذي ههههق افتهههدرب ظهههذ شهههٝ صهههٍٚت، مهههـ ههههذه افههههٍٚت أوًٓ: افَٔهههغ ادتّثهههؾ 

بٚفُِّٜ افىٌٜٔ ٓ إفف إٓ اهلل حمّد رشهقل اهلل، تًٍهرهٚ أي: ٓ مًٌهقد بحهؼ إٓ اهلل 

، ههههذه ¢. إٓ ضريهههؼ افرشهههقل ـهههام ذـهههرت، وٓ ضريهههؼ تقصهههِْٚ إػ مروهههٚت اهلل..

 أول صٍٜ .
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 هذا حؼ. افنٔخ:

مـ افهٍٚت افتهل يتهدربقا ظِٔٓهٚ يف ههذا اخلهروج. تهٖ  افههٍٜ افثٕٚٔهٜ  مداخِٜ:

 افتل هل افهالة، بٚب اخلنقع واخلوقع، افهٍٜ افثٚفثٜ افتل هل افًِؿ.

ظٍههقًا، بههس افهههالة أخههل يدٕههدٕقا حههقل اخلنههقع واخلوههقع، فُههـ مههٚ  افنههٔخ:

حقل صٍٜ افهالة ادٌَقفٜ ظْد اهلل، ٕن افرشقل ظِٔف افًهالم ـهٚن يَهقل:  يدٕدٕقا

إػ أن  شإن افرجههؾ فٔهههع افهههالة مههٚ يُتههٛ فههف مْٓههٚ إٓ ظؼهههٚ تًههًٓٚ ثّْٓههٚ...»

. ؾٓههذا إذا مههٚ وههّّْٚ إػ حههض افْههٚس ظههذ اخلنههقع شٕهههٍٓٚ»ؿههٚل ظِٔههف افًههالم: 

واجٌٚ هههٚ مهههٚ ُٕهههقن ـِّْهههٚ واخلوهههقع هلل يف افههههالة إتَهههٚن افههههالة ظهههذ أرـٚ هههٚ و

 افقاجٛ افذي أخذ ظذ أهؾ افًِؿ.

 ٓ صؽ يف ذفؽ. مداخِٜ:

فُهـ ههؿ مهٚ يًٍِهقن ههذا يهٚ أخهل، ؾٔجهٛ إٔهٝ واحهد مثهؾ حُٚيتهؽ إٔهف  افنٔخ:

يههذـر هههٗٓء إٔههف ٓ يٍُههل ٕوههٔع مخههس دؿههٚئؼ ظؼهه دؿههٚئؼ ظؼههيـ أـثههر أؿههؾ حههقل 

 أن تٗخذ افهالة ـُؾ، جٕٚٛ واحد ؾَط ممٚ يتًِؼ بٚفهالة وهق اخلنقع، وإٕام

وفٔس ضوري  يٗخذ هذا مـ ـتٚع أو مـ ـتٚب ؽري، يٖخذوٕف مـ ـتٛ افًْٜ 

 وهل مُتقبٜ.

 ضٔٛ إٔٝ تَقل: إٔف وجدت ظِامء هْٚك فُـ هْٚ مٚ ؾٔف ظِامء.

 ؾٔف فُـ أؿالء. مداخِٜ:

ًٕههؿ ًٕههؿ، هْههٚك هههؾ ـْههٝ تًههّع افٌحههٞ يف افتقحٔههد وإٔقاظههف تقحٔههد  افنههٔخ:

 حٔد إفقهٜٔ تقحٔد افهٍٚت، مٚ أظتَد هذا؟افربقبٜٔ تق

ٕحـ ـٕٚٝ جًِتْٚ إٔٝ تًري يُّـ ٕجِس يف هذا ادًهجد يهقم أو  مداخِٜ:
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يقمغ وْٕتَؾ، يًْل: ممُهـ ًٕهّع درس أو بٔهٚن ٕههػ شهٚظٜ شهٚظٜ شهٚظتغ بهس 

 فٔس أـثر.

ًٕؿ، فُـ إٔٚ أؿقل ـٖصقل افدظقة، ـؾ دظقة  هٚ أصهق ٚ، يًْهل مهثالً:  افنٔخ:

افهههدظقة افًهههٍِٜٔ مهههٚ أصهههق ٚ؟ افرجهههقع إػ افُتهههٚب وافًهههْٜ ومهههْٟٓ افًهههِػ ههههذه 

افهٚفح، ثالثٜ أصٔٚء: افُتٚب وافًهْٜ وظهذ مهْٟٓ افًهِػ افههٚفح، ههذه أصهق ٚ 

ـٖشهٚس، بًهديـ يهٖ  افتٍههٔؾ بهدًأ مههـ افًَٔهدة إػ ـٍٔٔهٜ افىًهٚم وافؼهاب وٕحههق 

ٚ آظتْهٚء بٚفتقحٔهد هبهذا ذفؽ، ـؾ هذا يف افًْٜ، ؾٖصقل دظقة افتٌِٔغ مٚ أطهـ ؾٔٓه

ًٚ مْهههف، وافهههذي بهههف يْجهههق ادًهههِؿ ظْهههد اهلل تٌهههٚرك  افتٍههههٔؾ افهههذي ذحهههٝ فُهههؿ جٌٕٚههه

وتًهههٚػ، فهههٔس ههههذا مهههـ أصهههقل دظهههقة افتٌِٔهههغ ٓ هْهههٚ وٓ هْهههٚك، ؾٚدنهههُِٜ فًٔهههٝ 

منههُِٜ إٔههف مههٚ ؾٔههف ظْههدٕٚ هْههٚ ظِههامء ـثههريـ ـههام تَههقل إٔههٝ بٔههْام هْههٚك ؾٔههف ظِههامء 

نههُِٜ، أن فههق ؾههرض أضب فههؽ مثههٚل: فههق ؾههرض ـتههٚب ـثههريـ، فًٔههٝ هههذه اد

ًٚ ظذ ـؾ ؾرد مهـ أؾهراد  صٍٜ صالة افٌْل أو ؽره ممٚ هق ظذ مْٓجف، وجًؾ فزام

 ٚظههٜ افتٌِٔههغ إٔههف يتّثههؾ صههٍٜ افهههالة مههـ هههذا افُتههٚب، أٓ تههرى مًههل أن  ٚظههٜ 

ـِٓهههؿ افتٌِٔهههغ مهههٚ ؾٔهههف ؾهههرق بهههغ ا ْهههدي وافٌٚـًهههتٚين وافزتٌهههٚيل ادًهههِؿ.. إفهههخ، 

شههُٔقٕقا ظههذ صههالة واحههدة، دههٚذا؟ ٕٕههف ؾههرض ظِههٔٓؿ مههْٟٓ أ ههؿ يٖخههذوا مههثالً 

افهالة مـ هذا افُتٚب، أو ـام ههق واؿهع أن مهثالً ريهٚض افههٚحلغ ؾهرض ظهذ 

 ٚظٜ افتٌِٔغ أ هؿ يتٌْهقا ـهؾ أحٚديهٞ ريهٚض افههٚحلغ مهع افٍٓهؿ افههحٔح وفهق 

مههـ أؾههراد  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، فههٔس  ب٘بههٚز  ههٚ، راح يهههر وحههدة ؾُريههٜ بههغ ـههؾ ؾههرد

مقجقد هذا افقء، وفذفؽ هذا مـ إصٔٚء افذي يْهح  ٚظٜ افتٌِٔهغ أن تهدخؾ 

 يف برٕٚمٓؿ.

 هذا رء ضٔٛ . مداخِٜ:



 نضائح جلناعة التبليغ --------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

770 

بههههٚرك اهلل ؾٔههههؽ، وإٔههههٚ أظِههههؿ أن هههههذا فههههٔس ؾَههههط يًْههههل فههههٔس داخههههؾ يف  افنههههٔخ:

ْههقرة، وـْههٝ ادههْٟٓ، بههؾ هههؿ ٓ يًٍِههقن، إٔههٚ ظنههٝ ثههالث شههْقات يف ادديْههٜ اد

أرى أرى دظٚ ؿ يف ادًجد افٌْقي، مٚ يدٕدٕقا حقل افتقحٔد، مع  أ ؿ يف ظَر 

ظ ؿِهٔالً مهـ افُهالم حهقل بًهض   ٍ تََح دار افتقحٔد هْهٚك، هْهٚ مهثالً ممُهـ اإلًٕهٚن يَه

ادًههٚئؾ، مههثالً: أضب فههؽ مثههٚل، افتقشههؾ بٌههر اهلل يههٗدي مههع ـثههر مههـ افًٚمههٜ إػ 

تًههٚػ، هْههٚ بًههٌٛ أن اجلههق مههٚ هههق جههق تقحٔههدي مثههؾ مههٚ هههق اإلذاك بههٚهلل تٌههٚرك و

مههثالً يف افًههًقديٜ، ربههام اإلًٕههٚن افههداظل افههقاظظ ادرصههد يتحٚصههك إٔههف يههتُِؿ يف 

ًٚ يف افهههزمـ إخهههر ـهههام ههههق يف  مثهههؾ ههههذا ادقوهههقع، أمهههٚ هْهههٚك ... افتقحٔهههد تَريٌههه

افٌحهقث  افزمـ إول زمـ افرشقل ظِٔهف افًهالم، مهع ذفهؽ ٓ يدٕهدٕقن حهقل ههذه

ًٚ، دٚذا؟  إضالؿ

ٕٕهههف فهههٔس داخهههؾ يف مهههْٓجٓؿ، ؾهههْحـ ٕريهههد ٕوهههٔػ إػ مْٓهههٚج دظهههقة  ٚظهههٜ 

افتٌِٔههغ آظتْههٚء بههام اظتْههك بههف افرشههقل ظِٔههف افًههالم ضِٔههٜ حٔٚتههف ادٌٚرـههٜ يف مُههٜ 

ُؽقَت  أَنِ ﴿ هٚه ٌُههقا افى 
ِ ٌُههُدوا اهلل َ َواْجتَْ ٝ ؾًٌههٚدة اهلل واجتْههٚب افىههٚؽقت فتثٌهه ،[17]النحرر  ﴾اُْظ

هذه افًَٔدة يف افَِقب كتٚج إػ شْغ، خٚصٜ مع إظٚجؿ، خٚصهٜ مهع افًهرب 

ًٚ، ؾًهدم  افذيـ اشهتًجّقا صهٚروا ظجهاًم، وابتًهدوا ظهـ ؾٓهؿ اإلشهالم ؾٓهاًم صهحٔح

اظتْههههههٚؤهؿ هبههههههذه افْٚحٔههههههٜ يف افقاؿههههههع هههههههق ممههههههٚ بههههههٛ أن يدٕههههههدن حههههههقل ٕهههههههحٓؿ 

 وتذـرهؿ بذفؽ إن صٚء اهلل.

ذـر فؽ اثْغ، افتل يتٌْق ٚ هق افُالم افًٝ صٍٚت هق بغ  مداخِٜ:أبق فٔذ  

رك بٚفٌٚؿل حتك إذا ـٚن ظْدك تًِٔؼ ظِٔٓؿ؟ ًـّ  فق يٌغ فؽ، وَيذ

: إوػ: ـِّهٜ افتقحٔهد ٓ إفهف إٓ اهلل حمّهد رشهقل اهلل، افثهٚين: مداخِٜ أخرى

افهههالة بٚخلنههقع واخلوههقع، وافهههٍٜ افثٚفثههٜ: افًِههؿ مههع افههذـر، افههذـر افههذي ورد 
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، وافهٍٜ افرابًٜ: إـرام ادًهِّغ حتهك تتقفهد بهف ظهذ ؽهرار حٔهٚة ¢افرشقل ظـ 

، وافهههٍٜ اخلٚمًههٜ هههل ¢افهههحٚبٜ ريض اهلل ظْههف افتههل ـٕٚههٝ يف ظٓههد افرشههقل 

اإلخههههالص، وهههههذا أهههههؿ رء، أن تُههههقن  ٔههههع هههههذه إظههههامل تُههههقن خٚفهههههٜ هلل 

، هذه افهٍٚت تًٚػ، افهٍٜ افًٚدشٜ هل: افدظقة إػ اهلل واخلروج يف شٌٔؾ اهلل

ًٚ تربقا ظِٔٓٚ يف أثْٚء اخلروج.  افًتٜ افتل تَريٌ

 مٚ ادَهقد بٚفًِؿ، أيش ؿِٝ افًِؿ ومٚذا؟ افنٔخ:

 افًِؿ مع افذـر. مداخِٜ:

 مٚ ادَهقد بٚفًِؿ؟ افنٔخ:

ظِههؿ افههديـ، أن ًِٕههؿ مههٚ هلل ظِْٔههٚ خههالل إربًههٜ وافًؼههيـ شههٚظٜ، مههٚ  مداخِههٜ:

 ادىِقب مْٚ.

 مش داخؾ يف ظِؿ افًَٔدة؟ يًْل: افنٔخ:

 ...إصؾ، إذا  ـؾ مقجقديـ افًَٔدة ـؾ رء، افًَٔدة هل إشٚس مداخِٜ:

هبذا افُالم صهحٔح فُهـ فهٔس ٕهٚبع مهـ مهْٟٓ افهدظقة، ههذه ادنهُِٜ،  افنٔخ:

هههذا افُههالم صههحٔح فُههـ فههٔس ٕههٚبع مههـ مههْٟٓ افههدظقة، يًْههل: أن افًِههؿ يًِّههقن 

ِ ّقن افًَٔدة، يًِّقن  افتقحٔد بٖؿًٚمف افثالثٜ؟ ؾٓؾ يً

ِ ّقن، يًِّقن قمٚي ؾٔف بٔٚن ظٚم فِْٚس مداخِٜ:  ٓ، ٓ يً

 ٓ يٍُل افٌٔٚن افًٚم ٓ يٍُل. افنٔخ:

 افتًِٔؿ مثالً يف حَِٚت تًِٔؿ أو ـذا، ؾٓذا ٓ... مداخِٜ:

ؿ: إن افتٌِٔههغ وافههدظقة إػ اهلل واجههٛ ظههذ ـههؾ مداخِههٜ أخههرى ؾههٔام يًِههؿ،  مًهِه



 نضائح جلناعة التبليغ --------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

777 

ظـ شٌٔؾ افدظقة ٓ يٌٌْل إٓ فًَِٚل افهذي يهتًِؿ قيه ًٍٕهف جٔهدًا وأمٚ اخلروج 

 حتك يٗهِف إٔف قيدظق افْٚسي.

 ًٕؿ أحًْٝ. افنٔخ:

 . : .. : .. (3/ 22) اهلدى والنور /
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  ¢أٍنية التػبُ بالييب

 ِسمذيي:قؿٚل اإلمٚم يف مَدمٜ اتك افنامئؾ ف

ٚ إػ افتًري  ًً إْٕل ٕرجق اًِهٚ أن يُقن هذا افُتٚب هٚدًيٚ فًِِّّغ  ٔ

مههـ اخلِههؼ افُههريؿ، ومههٚ ـههٚن متحًِٔههٚ بههف مههـ افنههامئؾ  ¢ظههذ مههٚ ـههٚن ظِٔههف ٌْٕٔههٚ 

افُريّٜ، ؾهٔحِّٓؿ ذفهؽ ظهذ آهتهداء هبديهف، وافتخِهؼ بٖخالؿهف، وآؿتٌهٚس مهـ 

أن يًْههقا ؿههقل اهلل تٌههٚرك وتًههٚػ: فَههد ـههٚن ٕههقره، يف زمههـ ـههٚد ـثههر مههـ ادًههِّغ 

، شوافٔهقم أخهر وذـهر اهلل ـثهًرا فُؿ يف رشقل اهلل أشقة حًْٜ دهـ ـهٚن يرجهق اهلل

 ¢وؾٔٓؿ بًض اخلٚصٜ مـ بًض افدظٚة وؽرهؿ، افذيـ زهدوا ظهـ آئتًهٚء بهف 

يف ـثهههر مهههـ هديهههف وأدبهههف، ـتقاوهههًف يف فٌٚشهههف، وهديهههف يف ضًٚمهههف وذابهههف وٕقمهههف 

د ادتًٌهغ فًهْتف يف اتٌٚظهف وص يف بًهض  ¢التف وظٌٚدتف، بؾ وجد ؾهٔٓؿ مهـ ُيزه ه

ٚ هه ًً وتَهههر افثٔههٚب إػ مههٚ ؾههقق افًٌُههغ، ويًتههزون  ،ذفههؽ، ـٕٚـههؾ وافؼههب جٚف

 ذفؽ تندًدا ومًٍْرا فٌر ادًِّغ ظـ اإلشالم.

 .(10خمتصر الشمائل احملمدية )ص
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 بياٌ حله التػبُ باللفاز

 ذوط اجلٌِٚب افؼظل فِّرأةي: قذـر اإلمٚم وّـ

 :)أن ٓ ينٌف فٌٚس افُٚؾرات(: افؼط افًٚبع

افتنههٌف بٚفٍُههٚر  –رجههًٚٓ وًٕههًٚء  –دههٚ تَههرر يف افؼههع إٔههف ٓ بههقز فًِّههِّغ 

ؿٚظههدة ظئّههٜ يف  شههقاء يف ظٌههٚدا ؿ أو أظٔههٚدهؿ أو أزيههٚئٓؿ اخلٚصههٜ هبههؿ . وهههذه

حتههك افههذيـ  ـثههر مههـ ادًههِّغ شههػ افؼههيًٜ اإلشههالمٜٔ خههرج ظْٓههٚ افٔههقم  مههع إ

ًٚ َْ ًْ يُ  ًٚ ٕهقائٓؿ، أو إجراؾ قن مْٓؿ بٖمقر افديـ وافدظقة إفٔف ه جٓالً بديْٓؿ، أو تًٌ

ٚب ذل ٌمع ظٚدات افًكه احلهٚض وتَٚفٔهد أوربهٚ افُهٚؾرة، حتهك ـهٚن ذفهؽ مهـ أشه

هه ﴿ادًههِّغ ووههًٍٓؿ، وشههٔىرة إجٕٚههٛ ظِههٔٓؿ، واشههتًامرهؿ  ٌَ َٓ ُي ٚ إِن  اهللَ  ُ َمهه ر 

ؿْ  ِٓ ًِ ٍُ ْٕ َٖ وا َمٚ بِ ُ ر  ٌَ ْقٍم َحت ك ُي ََ
 فق ـٕٚقا يًِّقن. [33ال:عد ] ﴾بِ

هه ًْ ويٌٌْههل أن  يُ  ؿ أن إدفههٜ ظههذ صههحٜ هههذه افَٚظههدة ادّٓههٜ ـثههرة يف افُتههٚب َِ

وافًههْٜ، وإن ـٕٚههٝ أدفههٜ افُتههٚب مِّههٜ ر ؾٚفًههْٜ تٍنهههٚ وتٌْٔٓههٚ ـههام هههق صههٖ ٚ 

 دائاًم.

 :(78 – 70ًٚػ يف) اجلٚثٜٔ : ؾّـ أيٚت ؿقفف ت

ٔ ٌَهِٚت ﴿ -7 ـَ افى 
َة َوَرَزْؿَُْٚهْؿ مِه ٌُق  َؿ َوافُّْ ُْ ائَِٔؾ افُِتََٚب َواحلُ ْد َنَتَْْٔٚ َبِْل إِْهَ ََ َوَف

دِ  ًْه ـْ َب
ٓ  ِمهه قا إِ ٍُه َِ اَم اْختَ ِر َؾهه ـَ إَمْه

ٚدََِغ . َوَنَتَْْٔهُٚهْؿ َبٔ َْههٍٚت مِه هه ًَ َذ اف َُْٚهْؿ ظَه ِْ ٚ  َوَؾو ه َمهه

قَن  ٍُه تَِِ ُٕقا ؾِٔهِف َجْ ٚ ـَ ِٜ ؾِٔاَم  ََٔٚم
َِ ْؿ َيْقَم اف ُٓ يِض َبَْْٔ َْ َؽ َي ْؿ إِن  َرب  ُٓ ًٔٚ َبَْْٔ ٌْ ُؿ َب ِْ

ًِ َجَٚءُهُؿ اف
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قنَ  هه ُّ َِ ًْ َٓ َي ـَ  ِذي هه َقاَء اف  َٓ َتت ٌِههْع َأْههه ٚ َو هه َٓ ًْ ٌِ ِر َؾٚت  ـَ إَْمهه
ٍٜ ِمهه هه ًَ ي َذ َذِ َْههَٚك َظهه ِْ ًَ  ﴾. ُثههؿ  َج

 .[38 الجاثية]

 (: 8ؿٚل صٔخ اإِلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل يف )آؿتوٚء()ص

أخههز شههٌحٕٚف وتًههٚػ إٔههف إًٔههؿ ظههذ بْههل إهائٔههؾ بههًْؿ افههديـ وافههدٕٔٚ، وأ ههؿ »

ًٚ مهـ بًوهٓؿ ظهذ بًهض، ثهؿ جًهؾ حمّهدًا  ظهذ  اختٍِقا بًد ملء افًِهؿ بٌٔه

أهقاء افذيـ ٓ يًِّقن، تٌٚظٓٚ، و ٚه ظـ إتٌٚع ٚذيًٜ مـ إمر ذظٓٚ فف وأمره ب

قاؤهؿ ( : ههق مهٚ  وؿد دخؾ يف قافذيـ ٓ يًِّقن ي ـؾ مهـ خهٚفػ ذيًتهف ، و) أهْه

هيقوٕههف، ومههٚ ظِٔههف ادؼههـقن مههـ هههدهيؿ افيههٚهر، افههذي هههق مههـ مقجٌههٚت ديههْٓؿ 

تٌههٚع دهٚ هيقوٕههف، و ههذا يٍههرح اافٌٚضهؾ، وتقابههع ذفههؽ ؾٓههؿ هيقوٕهف ، ومههقاؾَتٓؿ ؾٔههف 

ًهِّغ يف بًهض أمهقرهؿ وينهون بهف، ويهقدون أن فهق بهذفقا افُٚؾرون بّقاؾَٜ اد

تٌههٚع أهههقائٓؿ، وأظههقن اوفههق ؾههرض أن فههٔس افًٍههؾ مههـ  ،مههًٚٓ ظيههٔاًم فٔحهههؾ ذفههؽ

ظههذ حهههقل مروههٚة اهلل يف ترـٓههٚ، وأن مههقاؾَتٓؿ يف ذفههؽ ؿههد تُههقن ذريًههٜ إػ 

وأي إمهههريـ  شمهههـ حهههٚم حهههقل احلّهههك أوصهههؽ أن يقاؿًهههف»مهههقاؾَتٓؿ يف ؽهههره ؾههه٘ن 

 ر حهؾ ادَهقد يف اجلِّٜ، وإن ـٚن إول أطٓر.ٚنـ

 ي: 73 – 70ومـ هذا افٌٚب ؿقفف تًٚػ يف ق افرظد : 

ـْ ُيُُِْْر ﴿ -7 ـَ إَْحَزاِب َم ِزَل إَِفَْٔؽ َوِم ْٕ َرُحقَن بِاَم ُأ ٍْ ـَ َنَتَُْْٔٚهُؿ افُِتََٚب َي ِذي َواف 

ٌُههَد اهللَ ْرُت َأْن َأْظ ههاَم ُأِمهه  ٕ ْؾ إِ ُف ُؿهه َوهه ًْ َذفَِؽ  َب هه ـَ َُِب . َو ق َوإَِفْٔههِف َمهه َك بِههِف إَِفْٔههِف َأْدُظهه َٓ ُأْذِ َو

ـَ اهللِ 
َؽ ِمهه ٚ َفهه ِؿ َمهه هه ِْ

ًِ ـَ اف
َٚءَك ِمهه َدَمٚ َجهه هه ًْ َقاَءُهْؿ َب َٝ َأْههه هه ًْ ٌَ ـِ ات 

ئِ اًم َظَربًِّٔههٚ َوَفهه هه ُْ َزْفَْههُٚه ُح ْٕ َأ

َٓ َواٍق  ـْ َويِلة َو  .[11ال:عد ] ﴾ِم

تَههدم ذـههره وهههؿ إحههزاب اهلل أظِههؿ إػ مههٚ و –وافوههّر يف قأهههقاَءهؿي يًههقد 

ًٚ مهـ افَهرنن مهـ هيهقدي أو  افذيـ يُْرون بًوف، ؾدخؾ يف ذفؽ ـؾ مـ إُٔهر صهٔئ
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ـَ ﴿ٕكاين ؽر  ٚ، وؿهد ؿهٚل تًهٚػ: 
َٚءَك مِه ٚ جَه ِد مَه ًْه ـْ َب

َقاَءُهْؿ مِه َٝ َأهْه ًْه ٌَ ـِ ات 
ئِ َوفَه

ِْؿِ  ًِ   .﴾اف

ديهههْٓؿ ر إتٌهههٚع ٕههههقائٓؿ، بهههؾ  ومتهههٚبًتٓؿ ؾهههٔام جتههههقن بهههف مهههـ ديهههْٓؿ وتقابهههع

 .شقهؾ إتٌٚع أهقائٓؿ بام هق دون ذفؽ

 ي:  70وؿٚل تًٚػ يف ق احلديد : 

7- ﴿ َٓ ـَ احلَههؼ  َو
َزَل ِمهه هه َٕ  ٚ ِر اهللِ َوَمهه ـْ ِذ

ْؿ فِهه ههقهُبُ ُِ َع ُؿ َنهه ـَ َنَمُْههقا َأْن َ ْ ِذي هه  ِ
ِْٖن فِ َأََلْ َيهه

ـْ َؿٌْهه 
ـَ ُأوُتههقا افُِتَههَٚب ِمهه ِذي هه ٚف  ـَ ههقا  ُٕ ق ُُ ثِههٌر َي ـَ ْؿ َو ههقهُبُ ُِ ْٝ ُؿ هه ًَ ََ ُد َؾ ُؿ إََمهه ِٓ ْٔ هه َِ ُؾ َؾَىههَٚل َظ

قنَ  َُ ْؿ َؾِٚش ُٓ   .﴾ِمْْ

 (:37ؿٚل صٔخ اإِلشالم )ص

ًٚ يف افْٓهل » ؾَقفف : ق وٓ َيُقٕقاي  ٌل مىِؼ ظهـ منهٚهبتٓؿ، وههق خهٚص أيوه

 .شظـ منٚهبتٓؿ يف ؿًقة ؿِقهبؿ، وؿًقة افَِقب مـ ثّرات ادًٚد

 ( :  770/  3تًٍر هذه أيٜ )  وؿٚل ابـ ـثر ظْد

 .شو ذا  ك اهلل ادٗمْغ أن يتنٌٓقا هبؿ يف رء مـ إمقر إصِٜٔ وافٍرظٜٔ

 ي:703ومـ ذفؽ ؿقفف تًٚػ يف ق افٌَرة: 

ـَ ﴿ -3 ٚؾِِري هه َُ ِْ
قا َوفِ ًُ َّ ٚ َواْشهه هه َٕ ُيْر ْٕ قا ا قا َراِظَْههٚ َوُؿقُفهه قُفهه َُ َٓ َت ـَ َنَمُْههقا  ِذي هه ههٚ اف  َ ٚ َأهيُّ َيهه

 (:738/  7ؿٚل احلٚؾظ ابـ ـثر )  ﴾َذاٌب َأفِٔؿٌ ظَ 

 هههك اهلل تًهههٚػ ظٌهههٚده ادهههٗمْغ أن يتنهههٌٓقا بٚفُهههٚؾريـ يف مَهههٚ ؿ وؾًهههٚ ؿ، »

وذفؽ أن افٔٓقد ـٕٚقا يًٕٚقن مـ افُالم مٚ ؾٔف تقريٜ دٚ يَههدوٕف مهـ افتَْهٔص ر 

ٚ، ويقرون بٚفرظقٕٜ، ظِٔٓؿ فًٚئـ اهلل، ؾ٘ذا أرادوا أن يَقفقا: اشّع فْٚ، ؿٚفقا: راظْ

َْٚ ﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ًْ
ِّ
قَن شَه قفُه َُ ِف َوَي

ًِ ـْ َمَقاوِه َؿ ظَه
ِِه َُ ؾُهقَن اف ر  ُٚدوا ُقَ ـَ هَه ِذي ـَ اف ه

مِه
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ُٚفقا  ُهْؿ ؿَه ْق َأ    َوفَه
ـِ ي ًْهٚ يِف افهد  ًْ ْؿ َوَض ِٓ

َْتِ ًِه ْف َٖ ٍع َوَراِظَْهٚ َفًّٔهٚ بِ َّ ًْه ْرَ ُم ْع ؽَه َّ َوَظَهَْْٔٚ َواْش

َْٚ َوأَ  ًْ
ِّ
ِرِهْؿ َشهه هه ٍْ ُُ ُؿ اهللُ بِ ُٓ َْ هه ًَ ـْ َف

َقَم َوَفُِهه ا َ ُههْؿ َوَأْؿهه ْرً َٚن َخهه هه َُ ٚ َف هه َٕ ُيْر ْٕ ْع َوا َّ َْههٚ َواْشهه ًْ َض

ٓ  َؿِِٔاًل  ِمُْقَن إِ ْٗ  .ي30افًْٚء:ق ﴾َؾاَل ُي

ِ ّقا إٕهام يَقفهقن: َٖ ؿ ـهٕٚقا إذا شه  وـذفؽ جٚءت إحٚديهٞ بٚإِلخٌهٚر ظهْٓؿ به

ؾهٔٓؿ، وٓ يًهتجٚب  هؿ ظِْٔهٚ، وافٌهرض أن اهلل وإٕهام يًهتجٚب فْهٚ  ،(7)شوظُِٔؿ »

 .شتًٚػ  ك ادٗمْغ ظـ منٚهبٜ افُٚؾريـ ؿقًٓ وؾًالً 

 (:77هذه أيٜ مٚ اتكه ) ص  وؿٚل صٔخ اإِلشالم ظْد

ؿهٚل ؿتههٚدة وؽههره : ـٕٚههٝ افٔٓههقد تَقفهف اشههتٓزاًء، ؾُههره اهلل فِّههٗمْغ أن يَقفههقا »

ًٚ: ـٕٚهٝه افٔٓههق ل أيوهه ًؽ، يًههتٓزئقن بههذفؽ،  د تَههقل فٌِْههل مثههؾ ؿههق ؿ، وؿهٚه راظْهٚه شهّه

ههه ، ٕن وـٕٚههٝه يف افٔٓهههقد ؿٌٔحههٜه ، ؾٓهههذا يٌهههغ أن ههههذه افُِّههٜه ُ ِ ّقن ظههـه ؿق ههٚه َل ادًههِه

، دهٚه  ّغ َل تُهـه ؿٌٔحهٜه ، ومهـه ادًهِه ، وإن ـٕٚهٝه مهـه افٔٓههقد ؿٌٔحهٜه ٕقا يَقفق هٚه افٔٓههقد ـهٚه

 .شؽروٓؿـٚن يف منٚهبتٓؿ ؾٔٓٚ مـ منٚهبٜ افٍُٚر وتىريَٓؿ إػ بِقغ 

ويف افٌٚب نيٚت أخرى، وؾٔام ذـرٕٚ ـٍٚيٜ، ؾّهـ صهٚء افقؿهقي ظِٔٓهٚ ؾِْٔيرههٚ 

 (.37و  77و  73 -8)ص:  شآؿتوٚء»يف 

ؾتٌههههغ مههههـ أيههههٚت ادتَدمههههٜ أن تههههرك هههههدي افٍُههههٚر وافتنههههٌف هبههههؿ يف أظام ههههؿ 

وأؿقا ؿ وأهقائٓؿر مـ ادَٚصد وافٌٚيٚت افتل أشًٓٚ وجٚء هبٚ افَرنن افُهريؿ، 

بٌٔهههٚن ذفهههؽ وتٍههههِٔف فسمهههٜ، وحََهههف يف أمهههقر ـثهههرة مهههـ ؾهههروع  د ؿهههٚم افٌْهههل وؿههه

، وصًروا إٔف ظِٔف افؼيًٜ، حتك ظري ذفؽ افٔٓقد افذيـ ـٕٚقا يف مديْٜ افٌْل 

افًههالم يريههد أن جههٚفٍٓؿ يف ـههؾ صههٗو ؿ اخلٚصههٜ هبههؿ، ـههام روى إٔههس بههـ مِههؽ 

 ريض اهلل ظْف : 

                                                           

 . ( 770/  773/  7 ))افهحٔحٜ (( )ع فف مٚ أوردتف يفيف هذا اإلضالق ٕير ُيراج(7)
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ؾهههههٔٓؿ َل يٗاـِقههههههٚ، وَل بٚمًقههههههٚ يف  أن افٔٓهههههقد ـهههههٕٚقا إذا حٚوهههههٝ ادهههههرأة»

 ، ؾٖٕزل اهلل تًٚػ : افٌْل   افٌٔقت، ؾًٖل أصحٚب افٌْل 

ٔضِ  ﴿ َٚء يِف ادَِحههههه ههههه ًَ ْٚظتَِزُفقا افْ  َق َأًذى َؾههههه ْؾ ُههههه ِٔض ُؿههههه ـِ ادَِحههههه َؽ َظههههه َٕ َُٖفق هههه ًْ  ﴾َوَي

 . [333البق:ة ]

، ؾٌِهغ ذفهؽ شاصًْقا ـؾ رء إٓ افُْٚح» : إػ نخر أيٜ، ؾَٚل رشقل اهلل 

ًٚ إٓ خٚفٍْههٚ ؾٔههف، ؾجههٚء  افٔٓههقد، ؾَههٚفقا: مههٚ يريههد هههذا افرجههؾ أن يههدع مههـ أمرٕههٚ صههٔئ

أشههٔد بههـ حوههر، وظٌههٚد بههـ بؼهه، ؾَههٚٓ: يههٚ رشههقل اهلل إن افٔٓههقد تَههقل ـههذا وـههذا، 

حتهك طْْهٚ أن ؿهد وجهد ظِهٔٓام، ؾخرجهٚ،  أؾال ٕجٚمًٓـ؟ ؾتٌر وجف رشهقل اهلل 

، ؾٖرشؾ يف نثٚر ٚ، ؾًَٚ ٚ، ؾًرؾٚ أن َل  افٌْل ؾٚشتٌَِٓام هديٜ مـ فٌـ إػ

  .(7)شبد ظِٔٓام

                                                           

، وؿهٚل "صهحٔحٔٓام "( يف  777 -/  777/  7وأبهق ظقإهٜ )  ،( 703/  7جف مًهِؿ ) هأخر(7)

 :افسمذي

 ".حديٞ حًـ صحٔح"

(. ؿهههٚل صهههٔخ 750)رؿهههؿ  "صهههحٔح شهههْـ أع داود"وتُِّْهههٚ ظِٔهههف يف  ،وؿهههد أخرجهههف ؽهههرهؿ

 :"آؿتوٚء"اإلشالم يف 

احلديٞ يدل ظذ ـثرة مٚ ذظف اهلل فٌْٔف مـ اٚفٍٜ افٔٓقد، بؾ ظهذ إٔهف خهٚفٍٓؿ يف  ؾٓذا"

ًٚ إٓ خٚفٍْٚ ؾٔف"ظٚمٜ أمقرهؿ حتك ؿٚفقا:   . "مٚ يريد أن يدع مـ أمرٕٚ صٔئ

ومٌٕٚهههٜ  ،، وتهههٚرة يف وصهههٍٜتهههٚرة تُهههقن يف أصهههؾ احلُهههؿ –ـهههام شهههٌْْٔف  –ثهههؿ إن ادخٚفٍهههٜ 

مَٚربههٜ احلههٚئض يف  ؾ خقفٍههقا يف وصههٍف، حٔههٞ ذع اهللاحلههٚئض َل جههٚفٍقا يف أصههِف، بهه

مههٚ ذظههف اهلل ر  ، ؾِههام أراد بًههض افهههحٚبٜ أن يتًههدى يف ادخٚفٍههٜ إػ تههركؽههر حمههؾ إذى

 .تٌر وجف افرشقل

وهذا افٌٚب بٚب افىٓهٚرة ـهٚن ظهذ افٔٓهقد ؾٔهف أؽهالل ظئّهٜ، ؾٚبتهدع افْههٚرى تهرك ذفهؽ ـِهف 

ًٚ بال  ذع مـ اهلل، ؾٓهدى اهلل إمهٜ افقشهط بهام ذع  هٚ إػ افقشهط حتك أ ؿ ٓ يْجًقن صٔئ
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وأمهههٚ افًهههْٜ ؾٚفْههههقص ؾٔٓهههٚ ـثهههرة ضٌٔهههٜ يف تٖئهههد افَٚظهههدة ادتَدمهههٜ، وههههل ٓ  

 يف بههٚب واحههد مههـ أبههقاب افؼههيًٜ ادىٓههرة ـٚفهههالة مههثالً، بههؾ ؿههد تًههد ٚ كههتْح

دات، وهههل بٔههٚن وتٍهههٔؾ إػ ؽرهههٚ مههـ افًٌههٚدات وأداب وآجتامظٔههٚت وافًههٚ

دههٚ أ ههؾ يف أيههٚت افًههٚبَٜ وٕحقهههٚ ـههام ؿههدمٝ اإلصههٚرة إفٔههف. وهههٚ ٕحههـ أوٓء 

 ًٕقؿٓٚ بغ يديؽ ر فتُقن ظذ بهرة ؾٔام ذهٌْٚ إفٔف:

 ظـ أع ظّر بـ إٔس ظـ ظّقمٜ فف مـ إٕهٚر ؿٚل: -7

 فِههههالة ـٔهههػ بّهههع افْهههٚس  هههٚ، ؾَٔهههؾ فهههف : إههههٛ رايهههٜ ظْهههد اههههتؿ افٌْهههل»

ًٚ، ؾِههؿ يًجٌههف ذفههؽ، ؿههٚل: ؾههذـر فههف  حوههقر افهههالة، ؾهه٘ذا رأوهههٚ نذن بًوههٓؿ بًوهه

ٌُّقر )ويف روايههٜ : صههٌقر افٔٓههقد( هه ْْههعر يًههغ: افن  َُ ؾِههؿ يًجٌههف ذفههؽ، وؿههٚل: هههق  ،(7)اف

مـ أمر افٔٓقد، ؿٚل: ؾذـر فف افْٚؿقس، ؾَٚل: هق مـ أمر افْهٚرى، ؾٕٚكهي ظٌهد 

. شإذان يف مْٚمههف أى، ؾههر  ههؿ رشههقل اهللاهلل بههـ زيههد بههـ ظٌههد ربههف، وهههق مٓههتؿ 

 .(7)احلديٞ

                                                                                                                                        

ًٚ مؼههوظًٚ مههـ ذفههؽ، وإن ـههٚن مههٚ ـههٚ ، ؾٚجتْههٚب مههٚ َل يؼههع اهلل اجتْٚبههف ن ظِٔههف افٔٓههقد ـههٚن أيوهه

 .ش، وخر ا دى هدى حمّدذع اهلل اجتْٚبف مَٚربٜ فِْهٚرىمَٚربٜ فِٔٓقد، ومالبًٜ مٚ 

 .فٌققهق ا(7)

يْههٚه يف ـتٚبْههٚ وهههق حههديٞ صههحٔح(7) وذـرٕههٚ ؾٔههف مههـ  ،(577)رؿههؿ  شصههحٔح شههْـ أع داود» ُرو 

 (:50وافنٚهد مْف واوح، وهق ـام ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص ،صححف مـ إئّٜ

دٚ ـره بقق افٔٓقد ادٍْقخ بهٚفٍؿ، وٕهٚؿقس افْههٚرى اديهوب بٚفٔهد ر ظِهؾ  إن افٌْل »

افْههٚرى ر ٕن ذـهر افقصهػ ظَٔهٛ احلُهؿ  وظِؾ ههذا بٖٕهف مهـ أمهر ،هذا بٖٕف مـ أمر افٔٓقد

ههذا مهع أن ؿهرن   ،يدل ظذ إٔف ظِٜ فف، وههذا يَتيضه  ٔهف ظهام ههق مهـ أمهر افٔٓهقد وافْههٚرى

 ،وإٔههف ـههٚن ُييههب بههٚفٌقق يف ظٓههده ،: إن أصههِف مههٖخقذ ظههـ مقشههك ظِٔههف افًههالملافٔٓههقد يَههٚ
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وهههق  ،ٚرهؿ ورهٌههٚ ؿإذ ظٚمههٜ ذائههع افْهههٚرى أحههدثٓٚ أحٌهه ،وأمههٚ ٕههٚؿقس افْهههٚرى ؾٌّتههدع

ًٚ ر ٕٕههف مههـ أمههر افٔٓههقد  ًٚ يف ؽههر افهههالة أيوهه يَتيضهه ـراهههٜ هههذا افْههقع مههـ إصههقات مىَِهه

وإٕهام  ،ؾ٘ن افْهٚرى ييبقن بٚفْقاؿٔس يف أوؿٚت متًددة ؽر أوؿٚت ظٌهٚد ؿ ،وافْهٚرى

ب صهههًٚر افهههديـ احلْٔهههػ إذان ادتوهههّـ فسظهههالن بهههذـر اهلل شهههٌحٕٚف، افهههذي بهههف تٍهههتح أبهههقا

 وتْزل افرمحٜ. ،و رب افنٔٚضغ ،افًامء

 –صهًٚر افٔٓهقد وافْههٚرى  –وؿد ابتذ ـثر مـ هذه إمٜ مـ ادِقك وؽرهؿ هبذا افنهًٚر 

حتههك إٕههٚ رأيْههٚهؿ يف هههذا اخلّههٔس احلَههر افهههٌر يٌخههرون افٌخههقر وييههبقن فههف بْههقاؿٔس 

وؿههههٚت افهههههِقات حتههههك إن مههههـ ادِههههقك مههههـ ـههههٚن ييههههب بههههٕٚبقاق وافههههدبٚدب يف أ ،صههههٌٚر

ًٚ اخلّس ! وهق ٍٕس مٚ ـرهف رشقل اهلل  ، ومْٓؿ مـ ـٚن ييب هبٚ ضريف افْٓٚر ر تنٌٓ

 مْف ـام زظؿ بذي افَرٕغ، ووـؾ مٚ دون ذفؽ إػ مِقك إضراي .

وهههذه ادنههٚهبٜ فِٔٓههقد وافْهههٚرى وفسظههٚجؿ مههـ افههروم وافٍههرس ر دههٚ ؽٌِههٝ ظههذ مِههقك 

ودخِهقا ؾهٔام ـرههف اهلل ورشهقفف ر شهِط  ،بهف ههدى ادًهِّغ افؼق هل وأمثٚ ٚ ممهٚ خهٚفٍقا

اهلل ظِٔٓؿ افسك افُٚؾريـ ادقظقد بَتٚ ؿ، حتك ؾًِقا يف افًٌٚد وافٌالد مٚ َل بر يف دوفٜ 

 ر ـام تَدم ."فسـٌـ شْـ مـ ـٚن ؿٌُِؿ":  اإلشالم مثِف، وذفؽ تهديؼ ؿقفف 

ن وؿهههٝ احلهههرب إٓ افًهههُْٜٔ وذـهههر اهلل وـهههٚن ادًهههِّقن ظهههذ ظٓهههد ٌٕهههٔٓؿ وبًهههده ٓ يًرؾهههق

 :-وهق مـ ـٌٚر افتٚبًغ  –شٌحٕٚف. ؿٚل ؿٔس بـ ظٌٚد 

ـٕٚقا يًتحٌقن خٍض افهقت ظْد افذـر وظْد افَتهٚل وظْهد اجلْهٚئز . وـهذفؽ شهٚئر أثهٚر 

تَتيضهه أ ههؿ ـٕٚههٝ ظِههٔٓؿ افًههُْٜٔ يف هههذه ادههقاضـ مههع امههتالء افَِههقب بههذـر اهلل وإجالفههف 

وـٚن رؾهع افههقت يف ههذه ادهقاضـ افثالثهٜ مهـ  ،أن حٚ ؿ يف افهالة ـذفؽـام  ،وإـرامف

 ."ثؿ ؿد ابتذ هبٚ ـثر مـ هذه إمٜ  ،ظٚدة أهؾ افُتٚب وإظٚجؿ

ًٚ ؿقفههههف ظِٔههههف افهههههالة افًههههالم :  ؿِههههٝ: وينههههٓد دههههٚ ذـههههره مههههـ ـراهههههٜ صههههقت اجلههههرس مىَِهههه

 ."اجلرس مزمٚر افنٔىٚن"
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(، واخلىٔهههٛ 335/  7حلهههٚـؿ ) وا ،( 307/  7د ) (، وأبهههق داو 707/  0أخرجهههف مًهههِؿ ) 

 (.737و  700/  7(، وـذا أمحد )757/  5(، وافٌَٔٓل ) 30/ 77)

 ويف حديٞ نخر :

ًٜ ؾٔٓٚ جرس" ُٜ رؾَ  ."ٓ تهحٛ ادالئُ

 وأبق داود ظْف ظـ أم شِّٜ. ؿٚل ادْٚوي : ،رواه مًِؿ ظـ أع هريرة

 ."ًٚ بهقت افْٚؿقس وصُِفؿٚل ابـ حجر : افُراهٜ فهقتف ٕن ؾٔف صٌٓ"

ـجهرس شههٚظٜ  ،ؿِهٝ: وؿهد أحهدثٝ يف هههذا افًكه أجهراس متْقظهٜ ٕؽههراض اتٍِهٜ ٕٚؾًهٜ

 ،وجهرس دوائهر احلُقمهٜ، وافهدور ،وجهرس ا هٚتػ )افتٍِهقن( ،ادٌْف افذي يقؿظ مـ افْقم

 ؾٓؾ يدخؾ هذا يف إحٚديٞ ادذـقرة ومٚ يف مًْٚهٚ ؟ ،وٕحق ذفؽ

 .ٓ ينٌف افْٚؿقس ٓ يف صقتف وٓ يف صقرتف . واهلل أظِؿ  وذفؽ ٕٕف ،وجقاع : ٓ

ؾهه٘ن صههق ٚ ينههٌف  ،بًههض افًههٚظٚت افٌُههٚر افتههل تًِههؼ ظههذ اجلههدرانأجههراس وهههذا بخههالي 

 ًٚ وفههذفؽ ؾٓههذا افْههقع مههـ افًههٚظٚت ٓ يٌٌْههل فًِّههِؿ أن ُيههدِخِٓٚ إػ  ،صههقت افْههٚؿقس متٚمهه

ؿٌٔهؾ أن يهدق جرشهٓٚ! مثهؾ شهٚظٜ فْهدن وٓ شٔام أن بًوهٓٚ تًهزي مهٚ ينهٌف ادقشهَٔك  ،داره

 افتل تًّع مـ إذاظتٓٚ وادًروؾٜ بٚشؿ )بؽ بـ( .

 ،وممههٚ يٗشههػ فههف أن هههذا افْههقع مههـ افًههٚظٚت ؿههد أخههذ يٌههزو ادًههِّغ حتههك يف مًههٚجدهؿ

بًههٌٛ جِٓٓههؿ بؼههيًتٓؿ ! ـثههرًا مههٚ شههًّْٚ اإلمههٚم يَههرأ يف افهههالة بًههض أيههٚت افتههل تْههدد 

ًٚ ومذـرًا بٚفتثِٔٞ ! واإلمٚم و ٚظتهف وافْٚ ،بٚفؼك وافتثِٔٞ ؿقس يدق مـ ؾقق رأشف مْٚدي

 يف ؽٍِتٓؿ شٚهقن .

ُٝ ٕٚؿقشههٓٚ دون أن أمههس نفتٓههٚ  ،وفَههد ـْههٝ ـِههام دخِههٝ مًههجدًا ؾٔههف مثههؾ هههذه افًههٚظٜ هه ِْ ظى 

ومههٚ ـْههٝ أؾًههؾ ذفههؽ إٓ بًههد أن أفَههل ـِّههٜ أذح  ،بًههقء ر ْٕٕههل شههٚظٚ  مههٚهر واحلّههد هلل

وأؿههًْٓؿ بيههورة تىٓههر ادًههجد مْههف، ومههع  ،فؼههع يف مثههؾ هههذا افْههٚؿقسؾٔٓههٚ وجٓههٜ ٕيههر ا

 ًٚ ٓ يقاؾَهههقن ظهههذ ذفهههؽ ر بحجهههٜ أن افنهههٔخ ؾهههالن  –مهههع اؿتْهههٚظٓؿ  –ذفهههؽ ؾَهههد ـهههٕٚقا أحٕٔٚههه
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 ظـ ظّرو بـ ظًٌٜ ؿٚل: -7

ؿِٝ: يٚ بْل اهلل! أخزين ظهام ظِّهؽ اهلل، وأجِٓهف، أخهزين ظهـ افههالة ؿهٚل: »

صههؾ صههالة افهههٌح، ثههؿ أؿكهه ظههـ افهههالة حههغ تىِههع افنههّس حتههك ترتٍههع، ؾ٘ ههٚ 

افٍُٚر. ثؿ صهؾ ؾه٘ن افههالة  تىِع حغ تىِع بغ ؿرين صٔىٚن، وحْٔئذ يًجد  ٚ

منههٓقدة حموههقرة حتههك يًههتٌَؾ افيههؾ بههٚفرمح، ثههؿ أؿكهه ظههـ افهههالة، ؾهه٘ن حْٔئههذ 

قرة، حتهك تههع يهتًجر جْٓؿ، ؾ٘ذا أؿٌؾ افٍهلء ؾههؾ، ؾه٘ن افههالة منهٓقدة حم

افًك، ثؿ أؿك ظـ افهالة حغ تٌهرب افنهّس، ؾ٘ هٚ تٌهرب بهغ ؿهرين صهٔىٚن، 

 .(7)شوحْٔئذ يًجد  ٚ افٍُٚر

                                                                                                                                        

ومهٚ  ،ومهٚ أحهد مهْٓؿ اظهسض ! ههذا يف شهقريٜ ،وافًَٚل ؾهالن وؾهالن صهِقا يف ههذا ادًهجد

ر ب ـّ حتهههك  ،ٚفؼهههك تٌهههزو بهههالد افتقحٔهههد )افًهههًقديٜ(ـْهههٝ أطهههـ أن مثهههؾ ههههذه افًهههٚظٜ افتهههل تهههذ

(، ؾدهنهْٚ حهغ شهًّْٚ دق 7787دخِٝ مع صََٔل مْر مًجد ؿٌٚء يف مقشؿ احلٟ )شْٜ 

وفًؾ إمٚمهههههف ـهههههٚن ؾهههههٔٓؿ، ،افْههههٚؿقس مهههههـ شهههههٚظتٓٚ ! ؾُِّْههههٚ بًهههههض افَهههههٚئّغ ظهههههذ ادًههههجد

ًٚ يف ادًههجد  ،ًْههقاوهظههٚن مههٚ اؿت ،وأؿًْْههٚهؿ بًههد جههقاز اشههتًامل هههذه افًههٚظٜ وخهقصهه

 ،وفُْٚ دٚ ضٌِْٚ مْٓؿ أن يًّحقا فْٚ بتًىٔؾ ٕٚؿقشٓٚ أبقا، وؿٚفقا: هذا فٔس مـ اختهٚصهْٚ

 :وشْرؾع ادًٖفٜ إػ أويل إمر ! ؾَِْٚ: صتٚن بغ إمس وافٔقم . وصدق رشقل اهلل 

هههقا ربُهههؿ" ََ ِْ ( . وههههذه 7778. ))افههههحٔحٜ(( )"مهههٚ مهههـ ظهههٚم إٓ افهههذي بًهههده ذ مْهههف حتهههك َت

 قافذـرى تٍْع ادٗمْغي. ذـرى و

( 757/  3و  33/  3وأخرجههف افٌَٔٓههل )  ،وأثههر ؿههٔس بههـ ظٌههٚد ادتَههدم يف ـههالم ابههـ تّٔٔههٜ

 ،(770/  7(، واحلهههٚـؿ ) 373/  7وأخهههرج افنهههىر إول مْهههف أبهههق داود )  ،ب٘شهههْٚد صهههحٔح

ًٚ ظذ ذضٓام.  وروى فف صٚهدًا مرؾقظ

 ."صحٔحٔٓام "( يف  783 – 780/  7ٕٜ ) وأبق ظقا ،( 703 – 708/  7أخرجف مًِؿ ) (7)



 كتاب الوالء والرباء ---------------------------------------------- لباني يف املنهخجامع تراث العالمة األ

775 

ؿٌهههؾ أن  ؿٚل:شهههًّٝ افٌْهههل –وههههق ابهههـ ظٌهههد اهلل افهههٌجع  –ظهههـ جْهههدب  -7

 يّقت بخّس وهق يَقل:

... أٓ وإن مههـ ـههٚن ؿههٌُِؿ ـههٕٚقا يتخههذون ؿٌههقر إٌٔٔههٚئٓؿ وصههٚحلٔٓؿ مًههٚجد، »

 .(7)شأٓ ؾال تتخذوا افٌَقر مًٚجد، إين أ ٚـؿ ظـ ذفؽ

                                                                                                                                        

 (:77ؿٚل ابـ تّٜٔٔ )ص

هًَ ظـ افهالة وؿٝ ضِهقع افنهّس ووؿهٝ افٌهروب ر مُ  ؾَد  ك " اًل بٖ هٚ تىِهع وتٌهرب ِ 

مـ ٓ يَهد افًجقد إٓ هلل وإٔف حْٔئذ يًجد  ٚ افٍُٚر . ومًِقم أن ادٗ ،بغ ؿرين صٔىٚن

صههٔىٚن، وٓ أن افٍُههٚر ضِقظٓههٚ وؽروهبههٚ بههغ ؿههرين ، وأـثههر افْههٚس ؿههد ٓ يًِّههقن أن تًههٚػ

 ك ظـ افهالة يف ههذا افقؿهٝ حًهاًم دهٚدة ادنهٚهبٜ بُهؾ ضريهؼ  ٕف إ، ثؿ يًجدون  ٚ

وـٚن ؾٔهف تٌْٔهف ظهذ أن ـهؾ مهٚ يًٍِهف ادؼهـقن مهـ افًٌهٚدات وٕحقههٚ ممهٚ يُهقن ـٍهرًا أو  ..

شهدًا فِذريًهٜ  ،هدوا بهف ؿههد ادؼهـغادٗمْقن ظـ طٚهره، وإن َل يَ كَٓ ْْ مًهٜٔ بٚفْٜٔر يُ 

 وحًاًم فِامدة ...

ن َل يُهـ افًٚبهد يَههد ذفهؽ إو ،و ذا  ك ظهـ افههالة إػ مهٚ ُظٌهد مهـ دون اهلل يف اجلِّهٜ

... دٚ ؾٔف مـ منٚهبٜ افًهجقد فٌهر اهللر ؾهٕٚير ـٔهػ ؿىًهٝ افؼهيًٜ ادنهٚهبٜ يف اجلٓهٚت 

 ويف إوؿٚت !

بؾ هذا أصد  ،ـذفؽ ٓ يهع إػ مٚ يهِقن فف ،فتل يهِقن إفٔٓٚوـام ٓ يهع إػ افٌَِٜ ا

ؾ٘ن افٌَِٜ ذيًٜ مـ افؼائع ؿد  تِػ بٚختالي ذائهع إٌٕٔهٚء ر أمهٚ افًهجقد فٌهر  ،ؾًٚداً 

ـْ اهلل وظٌٚدتف ؾٓق حمرم يف افديـ افذي اتٍَهٝ ظِٔهف رشهؾ اهلل ـهام ؿهٚل شهٌحٕٚف : ق َْٖل َمه َواْشه

 ِِ ٌْ ـْ َؿ َْٚ ِم ِْ ٌَُدونَ َأْرَش ًْ ًٜ ُي ـِ َنِ َ مْحَ ـْ ُدوِن افر  َْٚ ِم ِْ ًَ َْٚ َأَج
ِِ ـْ ُرُش  .  "يَؽ ِم

، وابههـ شههًد "صههحٔحٔٓام "( يف  307/  7وأبههق ظقإههٜ )  ،( 08 – 03/  7أخرجههف مًههِؿ ) (7)

أن افذي ـهٕٚقا ؿٌِْهٚ   (رشقل اهلل)وصػ  "( : 57ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص ،(75/  7/  7)
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 :ظـ صداد بـ أوس ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل -3

 .(7)شر ؾ٘ ؿ ٓ يهِقن يف ًٕٚ ؿ، وٓ يف خٍٚؾٓؿخٚفٍقا افٔٓقد»

 :ظـ ظٌد اهلل بـ ظّر ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  -5 

، وٓ تنهههههتِّقا ـٚصهههههتامل (7)إذا صهههههذ أحهههههدـؿ يف ثهههههقب ؾِٔنهههههده ظهههههذ حَهههههقه»

                                                                                                                                        

وافتهههحٔح  ،"ظْههد"ٌٕٔههٚء وافهههٚحلغ مًههٚجد، وظَههٛ ) يف إصههؾ : ـههٕٚقا يتخههذون ؿٌههقر إ

 ٕهف إوؿهٚل:  ،فٍٚء أن ٓ يتخذوا افٌَقر مًٚجدامـ ادخىقضٜ( هذا افقصػ بٚفْٓل بحري 

وإمهٚ مقجهٛ  ،ؾٍٔف دٓفٜ ظذ أن ا ٚذ مـ ؿٌِْٚ شٌٛ فْْٓٔٚ، إمٚ ميٓر فِْٓهل ،يْٕٓٚٚ ظـ ذفؽ

فهٜ وظالمهٜ ظهذ أن اهلل يْٕٓٚهٚ ظْٓهٚ، أو أ هٚ ظِهٜ مَتوهٜٔ وذفؽ يَتيضه أن أظام هؿ دٓ ،فِْٓل

 وظذ افتَديريـ يًِؿ أن اٚفٍتٓؿ أمر مىِقب فِنٚرع يف اجلِّٜ . ،فِْٓل

... وفهههٔس ههههذا مقوهههع  وافْٓهههل ظهههـ ههههذا افًّهههؾ بًِْهههٜ افٔٓهههقد وافْههههٚرى مًهههتٍٔض ظْهههف

ؽر واحد مـ ظِامء  وإن ـٚن كريؿ ذفؽ ذـره ،اشتَهٚء ذفؽ ر إذا افٌرض افَٚظدة افُِٜٔ

 ."افىقائػ مـ أصحٚب مٚفؽ وافنٚؾًل وأمحد وؽرهؿ

، ، وذـرٕهههٚ هْهههٚك مهههـ صهههححف مهههـ إئّهههٜ(053بهههرؿؿ ) "صهههحٔح شهههْـ أع داود"رويْهههٚه يف (7)

  ، ؾهَٖمَر " صٍٜ صالة افٌْهل "ويف  ريٟ  "افثّر ادًتىٚب "وتُِّْٚ ظذ ؾَٓف يف 

 ًٚ ثههؿ خههص  ،أن جههْس ادخٚفٍههٜ أمههر مَهههقد فِنههٚرعؾٓههق دفٔههؾ ظههذ  ،بّخٚفٍههٜ افٔٓههقد مىَِهه

وفههٔس ذفههؽ مههـ ؿٌٔههؾ  هههٔص افًههٚم أو  ،بٚفههذـر اههٚفٍتٓؿ بٚفهههالة يف افًْههٚل واخلٍههٚي

 بؾ هق مـ ؿٌٔؾ ذـر بًض أؾراد افًٚم . ،تَٔٔد ادىِؼ

 :(73ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

ف : قاخِهههع ، د هههٚ ؿٔهههؾ فهههوههههذا مهههع أن ٕهههزع افٔٓهههقد ًٕهههٚ ؿ مهههٖخقذ ظهههـ مقشهههك ظِٔهههف افًهههالم"

 ."ًِٕٔؽي

 هق مًَد اإلزار، و ًف أْحِؼ وأحَٚء. (7)
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 .(7)شافٔٓقد

 ظـ جٚبر بـ ظٌد اهلل ؿٚل: -0

س ؾههههههِْٔٚ وراَءه وههههههق ؿٚظهههههد، وأبهههههق بُهههههر ُيًهههههّع افْهههههٚ اصهههههتُك رشهههههقل اهلل »

ًٚ، ؾٖصههٚر إفْٔههٚ ؾًَههدٕٚ، ؾهههِْٔٚ بهههالتف ؿًههقدًا، ؾِههام ْرَ ٌِهه ُْ تَ  ه، ؾٚفتٍههٝ إفْٔههٚ ؾرنٕههٚ ؿٔٚمهه

 ؿس وافهههروم، يَقمهههقن ظهههذ مِهههقـٓؿ، وههههشهههِؿ ؿهههٚل : إن ـهههدتؿ فتًٍِهههقن ؾًهههؾ ؾهههٚر

ًٚ، وإن صههذ ؿٚظههدًا  ؿًهقد، ؾههال تًٍِهقا، ائتّههقا بهٖئّتُؿ، إن صههذ ؿهٚئاًم ؾهههِقا ؿٔٚمه

 .(7)شؾهِقا ؿًقداً 

                                                           

(، 035) "صهحٔح أع داود"أخرجف افٌَٔٓل وافىحٚوي بًْد صحٔح، وؿد رويْهٚ ٕحهقه يف (7)

ًٚ يف رؾًف . ،ورجحْٚ هْٚك أن احلديٞ مرؾقع  وإن ـٚن تردد راويف أحٕٔٚ

 ( :37ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

مـ روايٜ جٚبر وؽره إٔف أمر يف افثقب افوهٔؼ بهٚٓتزار  وهذا ادًْك صحٔح ظـ افٌْل "

وٓ ينههههتّؾ "وهههههق ؿههههقل  ٓههههقر أهههههؾ افًِههههؿ... وإٕههههام افٌههههرض إٔههههف ؿههههٚل :  ،دون آصههههتامل

ر ؾهه٘ن إوههٚؾٜ ادْٓههل ظْههف إػ افٔٓههقد دفٔههؾ ظههذ أن  ههذا اإلوههٚؾٜ تههٖثرًا يف "اصههتامل افٔٓههقد

 ."افْٓل ر ـام تَدم افتٌْٔف ظِٔف 

خرجْههٚه مههـ ثالثههٜ  ،وهههق مًههتٍٔض ظههـ جههٚبر ،"صههحٔحٔٓام"وأبههق ظقإههٜ يف  أخرجههف مًههِؿ(7)

 هريٟ صهٍٜ صهالة "(، ويف 073و  075رؿهؿ ) "صهحٔح أع داود"ضرق ظْهف أوردٕٚههٚ يف 

 وافزيٚدة يف نخره ظْد أع داود وؽره ب٘شْٚد صحٔح. ،"افٌْل

 ( :77ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

وظِهؾ ذفهؽ بهٖن ؿٔهٚم  ،افهذي ههق ؾهرض يف افههالةؾٍل هذا احلديٞ إٔهف أمهرهؿ بهسك افَٔهٚم "

ومًِقم  ،ادٖمقمغ مع ؿًقد اإلمٚم ينٌف ؾًؾ ؾٚرس وافروم بًيامئٓؿ يف ؿٔٚمٓؿ وهؿ ؿًقد

وهههذا تنههديد ظيههٔؿ يف افْٓههل ظههـ افَٔههٚم فِرجههؾ  ،أن ادههٖمقم إٕههام ٕههقى أن يَههقم هلل ٓ إلمٚمههف
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 .شوٓ تًٍِقا ـام يًٍؾ أهؾ ؾٚرس بًيامئٓٚ» روايٜ: زاد يف

 ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْف: -3

                                                                                                                                        

ًٚ ظههام ينههٌف ذفههؽ ،افَٚظههد و ههذا  ههك ظههـ افًههجقد هلل بههغ  ،فههؽوإن َل يَهههد بههف ذ ،و ههك أيوهه

ًٚ  ،وظهـ افههالة إػ مهٚ ظٌهد مهـ دون اهلل ـٚفْهٚر وٕحقههٚ ،يدي افرجؾ ويف ههذا احلهديٞ أيوه

ؾٓهؾ  ،"ؾهال تًٍِهقا"وإن ـٕٚهٝ ٕٔتْهٚ ؽهر ٕٔهتٓؿ فَقفهف : ، ل ظـ ظام ينٌف ؾًؾ ؾٚرس وافهروم

 بًد هذا يف افْٓل ظـ منٚهبتٓؿ يف مرد افهقرة ؽٚيٜ ؟!

ٕن  ،ؾه٘ن احلجهٜ مْهف ؿٚئّههٜ ،حلهديٞ شهقاء ـهٚن حمُهاًم يف ؿًهقد اإلمهٚم أو مًْهقخًٚ ثهؿ ههذا ا

مثؾ  ،وإٕام يَتيض إٔف ؿد ظٚروٓٚ مٚ ترجح ظِٔٓٚ ،ًٕخ افًَقد ٓ يدل ظذ ؾًٚد تِؽ افًِٜ

ًٚ يف افههههالة وههههذا حمهههؾ  ،ؾهههال يًهههَط افٍهههرض بّجهههرد ادنهههٚهبٜ افههههقريٜ ،ـهههقن افَٔهههٚم ؾروههه

ًٚ وأمٚ ادنهٚهبٜ ا ،اجتٓٚد ِهؽ افًِهٜ افتهل ظِهؾ هبهٚ ـٕٚهٝ ت –ـهذا  –فههقريٜ إذا َل تًهَط ؾروه

 ،شِّٜٔ ظـ مًٚرض أو ًٕخ ر ٕن افَٔٚم يف افهالة فٔس بّنٚهبٜ يف احلََٜٔ رشقل اهلل

ؾههال بههد أن يُههقن ؽرهههٚ  ،ثههؿ ًٕههخ مههع بَههٚء افًِههٜ ،ؾههٚحلُؿ إذا ظِههؾ بًِههٜ ،ؾههال يُههقن حمههذوراً 

ههذا  ،أمهٚ أن تُهقن يف ًٍٕهٓٚ بٚضِهٜ ؾٓهذا حمهٚل ،ههٚترجح ظِٔٓٚ وؿهٝ افًْهخ أو وهًػ تٖثر

ؾُٔهػ وافههحٔح أن ههذا احلهديٞ حمُهؿ ؿهد ظّهؾ بهف ؽهر  ،ـِف فق ـٚن احلُؿ هْٚ مًْهقخًٚ 

وؿهههد  ،مهههع ـهههق ؿ ظِّهههقا بههههالتف يف مروهههف ،واحهههد مهههـ افههههحٚبٜ بًهههد وؾهههٚة رشهههقل اهلل 

يٞ ادهههرض اشهههتٍٚض ظْهههف إمهههر بهههف اشتٍٚوهههٜ صهههحٔحٜ سقهههٜ يّتْهههع مًٓهههٚ أن يُهههقن حهههد

ًٚ فف ظذ مٚ هق مَرر يف ؽر هذا ادقوع، )ؾٓق حمُهؿ ( إمهٚ بجهقاز إمهريـ ر إذ ؾًهؾ  ٕٚشخ

وافهههالة افتههل ابتههدأهٚ  ،وإمههٚ بههٚفٍرق بههغ ادٌتههدئ فِهههالة ؿٚظههداً  ،افَٔههٚم ٓ يْههٚيف ؾًههؾ افًَههقد

دة افتههل وفًههدم ادًٍهه ،"وإذا صههذ ؿٚظههدًا "اإلمههٚم ؿههٚئاًم فًههدم دخههقل هههذه افهههالة يف ؿقفههف : 

وٕحههق  ،وٕن بْههٚء ؾًههؾ نخههر افهههالة ظههذ أو ههٚ أوػ مههـ بْٚئٓههٚ ظههذ صههالة اإلمههٚم ،ظِههؾ هبههٚ

 ."ذفؽ مـ إمقر ادذـقرة وؽر هذا ادقوع
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 ههههك رجههههالً وههههق جههههٚفس مًتّههههد ظهههذ يههههده افٔنههههى يف افهههههالة،  أن افٌْهههل»

، ويف روايههٜ: ٓ جتِههس هُههذا، إٕههام هههذه جًِههٜ افههذيـ شإ ههٚ صههالة افٔٓههقد»ؾَههٚل:

 .(7)شبقنذ  ًَ يُ 

 :شاجلْٚئز»ومـ 

 :اهلل ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ظـ جرير بـ ظٌد-8

ؼ ٕهؾ افُتٚب»  .(7)شافِحد فْٚ، وافن 

                                                           

افروايهههٜ إوػ فِحهههٚـؿ وؽهههره ب٘شهههْٚد صهههحٔح. وإخهههرى ٕمحهههد بًهههْد حًهههـ ظهههذ ذط  (7)

( مهـ 7، وإير مٚ يٖ  بهرؿؿ )" ريٟ صٍٜ صالة افٌْل "وؿد تُِّْٚ ظِٔٓام يف  ،مًِؿ

 ."أداب وافًٚدات"

 (:77ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

مًِِههٜ بٖ هٚ جًِههٜ ادًههذبغ، وهههذه مٌٚفٌههٜ يف  ،ؾٍهل هههذا احلههديٞ افْٓههل ظهـ هههذه اجلًِههٜ"

ًٚ ؾههروى افٌخههٚري ظههـ منههوق ظههـ ظٚئنههٜ أ ههٚ ـٕٚههٝ تُههره أن بًههؾ  مٌٕٚههٜ هههدهيؿ . وأيوهه

ًٚ مـ حديٞ أع هريرة ؿٚل: ُ ل ظـ وتَقل : إن افٔٓ ،يده يف خٚستف قد تًٍِف . ورواه أيو

 ."( ورواه مًِؿ بٍِظ : ) ك رشقل اهلل  ،افتخك يف افهالة

 )تٌْٔف(: أخرج أبق داود حديٞ ابـ ظّر هذا بٍِظ :

تٍههرد بههف  ،ُههر هبههذا افٍِههظْوهههق م ،" ههك أن يًتّههد افرجههؾ ظههذ يههده إذا  ههض يف افهههالة "

د وؽره وخٚفٍف اإلمٚم أمح ،ظٌدادِؽ افٌزايل، وهق شٔع احلٍظ صٔخ أع داود حمّد بـ

 (.303)رؿؿ "شًِِٜ إحٚديٞ افؤًٍٜ"، وؿد ؾهِٝ افَقل يف ذفؽ يف يف فٍيف

(، وفهف  37/  7/  7وؽر هٚ ـهٚبـ شهًد )  ،وأمحهد ،"منهُؾ أثهٚر"أخرجف افىحٚوي يف  (7)

َٕهد "مهٚ ؾٔٓهٚ مهـ افُهالم يف  وؿهد تُِّهٝ ظهذ ضرؿهف، وبْٔهٝ ،صٚهد مـ حهديٞ ابهـ ظٌهٚس

 ( :77فُـ ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص ،(733رؿؿ )  "ـتٚب افتٚج
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 :شافهقم» ومـ

 :ؿٚل ظـ ظّرو بـ افًٚص أن رشقل اهلل -7

 .(7)شِٜ افًحرـْ َؾْهُؾ مٚبغ صٔٚمْٚ وصٔٚم أهؾ افُتٚب أَ »

 :ظـ أع هريرة ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل   -7

ههههههه ٓ يهههههههزال افهههههههديـ طهههههههٚهرًا مهههههههٚ ظَ » ، ٕن افٔٓهههههههقد وافْههههههههٚرى ؾ افْهههههههٚس افٍىهههههههرج 

 .(7)شيٗخرون

ظـ فٔذ امرأة بنر ابـ اخلهٚصهٜٔ ريض اهلل ظْهف وظْٓهٚ ؿٚفهٝ: أردت أن   -7

 هٚين ظهـ ذفهؽ،  أصقم يقمغ مقاصِٜ، ؾْٓهٚين ظْهف بنهر، وؿهٚل: إن رشهقل اهلل

 وؿٚل:

مههرـؿ أإٕههام يًٍههؾ ذفههؽ افْهههٚرى، صههقمقا ـههام أمههرـؿ اهلل، وأمتههقا افهههقم ـههام »

 .(7)شأمتقا افهٔٚم إػ افِٔؾي، ؾ٘ذا ـٚن افِٔؾ ؾٖؾىروا ر وقاهلل

                                                                                                                                        

وؾٔف افتٌْٔهف ظهذ اٚفٍتْهٚ ٕههؾ  ،فُـ يهدق بًوٓٚ بًوًٚ  ،وهق مروي مـ ضرق ؾٔٓٚ فغ"

  ."افُتٚب حتك يف ووع ادٔٝ يف أشػ افَز

 ( .707و  733/  3وأمحد )  ،"افًْـ"وأصحٚب  ،(777 -  770/  7أخرجف مًِؿ ) (7)

 ."افتًَِٔٚت اجلٔٚد ظذ زاد ادًٚد"رواه افسمذي وأمحد ب٘شْٚد حًـ، وؿد خرجْٚه يف (7)

 ؿٚل صٔخ اإلشالم:

 ،وهههذا ٕههص يف أن طٓههقر افههديـ احلٚصههؾ بتًجٔههؾ افٍىههر ٕجههؾ اٚفٍههٜ افٔٓههقد وافْهههٚرى"

ًٚ فيٓقر افديـ، ؾٕ٘ام ادَهقد ب٘رشٚل افرشؾ  أن ييٓر ديـ اهلل ظهذ وإذا ـٚن اٚفٍتٓؿ شٌٌ

 ."ؾتُقن ٍٕس اٚفٍتٓؿ مـ أـز مَٚصد افًٌثٜ ،افديـ ـِف

ـ ضريهؼ ( مه73)ص "آؿتوهٚء"(، وـذا شًٔد بـ مْهقر ـام يف 775/  5أخرجف أمحد ) (7)
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 ظـ ابـ ظٌٚس ؿٚل:  -3

يقم ظٚصقراء وأمر بهٔٚمف، ؿٚفقا : يهٚ رشهقل اهلل ! إٕهف  حغ صٚم رشقل اهلل »

: ؾه٘ذا ـهٚن افًهٚم ادٌَهؾ إن صهٚء ّف افٔٓقد وافْهٚرى ؟ ؾَٚل رشقل اهللي  ًَ يقم تُ 

 .(7)شِؿ يٖت افًٚم ادٌَؾ حتك تقيف رشقل اهللاهلل صّْٚ افٔقم افتٚشع، ؿٚل: ؾ

 ظـ أم شِّٜ ريض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ:  -5

يهٚم، يههقم يهقم افًهٌٝ ويهقم إحهد أـثهر ممهٚ يههقم مهـ إ ـٚن رشقل اهلل » 

                                                                                                                                        

وفهههٔذ صهههحٚبٜٔ ـهههام يف  ،ظهههـ أبٔهههف ظْٓهههٚ . وههههذا إشهههْٚد صهههحٔح طظٌٔهههد اهلل بهههـ إيهههٚد بهههـ فَهههٔ

وظٌد بـ محٔهد  ،( فِىزاين أيوًٚ  703/  3) "افٍتح"ؾظ يف وؽره، وظزاه احلٚ "افتَريٛ"

 ب٘شْٚد صحٔح إػ فٔذ. "تًٍر ٚ"وابـ أع حٚتؿ يف 

 ؿٚل صٔخ اإلشالم :

وينهٌف أن يُهقن  ،ؾًِؾ افْٓل ظـ افقصٚل بٖٕف صقم افْهٚرى، وههق ـهام ؿهٚل رشهقل اهلل  "

 ."مـ رهٌٕٚٔتٓؿ افتل ابتدظقهٚ

 (، وؽر ٚ.783/  3افٌَٔٓل ) و ،(757/  7أخرجف مًِؿ )(7)

 (:37ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

هههَُ ؾٓهههذا يهههقم ظٚصهههقراء يهههقم ؾٚوهههؾ يُ " ، وأمهههر بههههٔٚمف، ل اهللصهههٚمف رشهههق ،ر شهههْٜ مٚوهههٍٜٔ 

 ،أمهر بّخهٚفٍتٓؿ ،ٕهف يهقم تًيّهف افٔٓهقد وافْههٚرىإ، ثؿ دٚ ؿٔؾ فف )ؿٌٔهؾ وؾٚتهف(: ورؽٛ ؾٔف

افًِههامء مههْٓؿ اإلمههٚم أمحههد أن يهههقم  و ههذا اشههتحٛ ،وظههزم ظههذ ذفههؽ ،بوههؿ يههقم أخههر إفٔههف

وبهههذفؽ ظِِهههٝ افههههحٚبٜ ريض اهلل ظهههْٓؿ . ؿهههٚل شهههًٔد ابهههـ مْههههقر:  ،تٚشهههقظٚء وظٚصهههقراء

 ."خٚفٍقا افٔٓقد ،حدثْٚ ... ظـ ابـ ظٌٚس : صقمقا افتٚشع وافًٚذ

وؿهههد روى ٕحهههقه  ،(783/  3وأخرجهههف افٌَٔٓهههل ) ،ؿِهههٝ : وإشهههْٚده صهههحٔح ظهههذ ذضٓهههام

ًٚ بًْد ؤًػ  . مرؾقظ
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 .(7)شويَقل: إ ام يقمٚ ظٔد ادؼـغ، ؾٖٕٚ أحٛ أن أخٚفٍٓؿ

                                                           

( مههـ 707/  3ومههـ ضريَههف افٌَٔٓههل )  ،( 370/  7واحلههٚـؿ )  ،( 773/  0أخرجههف أمحههد ) (7)

ضريؼ ظٌداهلل بـ حمّد بـ ظّر بـ ظع ظـ أبٔف ظـ ـريٛ ظْٓٚ . وهذا إشْٚد حًـ ، وؿهٚل 

ًٚ ابههـ خزيّههٜ ـههام يف ،وواؾَههف افههذهٌل ،"صههحٔح"احلههٚـؿ:   "ٕٔههؾ إوضههٚن "وصههححف أيوهه

ًٚ.وًٌٕف ٓب ،( 3/773)  ـ حٌٚن أيو

ًٚ  "شهههْـ"( فهههه 773/  7)  "افهههزاد"وؿهههد ظهههزاه ابهههـ افَهههٔؿ يف  وتًٌهههف احلهههٚؾظ يف  ،افًْهههٚئل أيوههه

ٕين َل أجههده يف  ،فههف "افًههْـ افُههزى "(، وافيههٚهر أ ههام يَهههدان  738/  70)  "افٍههتح"

وهههههق إٕههههام يَْههههؾ ؾٔههههف ظههههـ  ،"افههههذخٚئر"، وفههههذفؽ َل يههههقرده افْٚبِزهههه يف "شههههْْف افهههههٌرى"

 (، وؿٚل: 738/  7)  "ادجّع"بؾ أورده ا ٔثّل يف  ،ـام ٕص يف ادَدمٜ "افهٌرى"

 ."، ورجٚفف ثَٚت، وصححف ابـ حٌٚن"افٌُر"رواه افىزاين يف "

وأصهههٚر "ثهههؿ ؿهههٚل احلهههٚؾظ :  ،حٔهههٞ َل يًهههزه فًِّهههْد، وـٖٕهههف ؿهههد ؾٚتهههف ذفهههؽ ،وهههذا ؿههههقر مْهههف

وأيههٚم  ،ٕحههد ظٔههد ظْههد افْهههٚرىوا ،إػ أن يههقم افًههٌٝ ظٔههد ظْههد افٔٓههقد "يقمههٚ ظٔههد"بَقفههف: 

ويًتٍٚد مـ ههذا أن افهذي ؿٚفهف بًهض افنهٚؾًٜٔ مهـ ـراههٜ  ،ؾخٚفٍٓؿ بهٔٚمٓٚ ،افًٔد ٓ تهٚم

بههؾ إوػ يف ادحٚؾيههٜ ظههذ ذفههؽ يههقم اجلًّههٜ ـههام  ،إؾههراد افًههٌٝ وـههذا إحههد فههٔس جٔههداً 

ًٚ وؾهههرا ،ورد احلهههديٞ افههههحٔح ؾٔهههف دي امتثهههًٚٓ وأمهههٚ افًهههٌٝ وإحهههد ؾهههٕٚوػ أن يههههٚمٚ مًههه

فًّقم إمهر بّخٚفٍهٜ أههؾ افُتهٚب، ثهؿ ؿهٚل : وؿهد  ًهٝ ادًهٚئؾ افتهل وردت إحٚديهٞ 

وؿههد أودظتٓههٚ ـتهٚع افههذي أشههّٔتف  ،ؾههزادت ظهذ افثالثههغ حُهامً  ،ؾٔٓهٚ بّخٚفٍههٜ أههؾ افُتههٚب

 .")افَقل افثٌٝ يف افهقم يقم افًٌٝ(

افثالثههغ حُههاًم افتَىتٓههٚ مههـ  ؿِههٝ: وافههذي تٔنهه يل  ًههف مْٓههٚ يف هههذه افًجٚفههٜ ؿريههٛ مههـ

ًٚ ؤٕػ . واحلّد هلل ظذ تقؾَٔف وهدايتف.  ثالثغ حديث

وإٔهف مهـ  ،(7033) "شًِِٜ إحٚديٞ افؤًٍٜ"بْٔتف يف  ،ثؿ بدا يل أن يف احلديٞ وًًٍٚ 
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 :شاحلٟ»ومـ 

 ظـ ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف ؿٚل: -7

حتهههههك تؼهههههق افنهههههّس ظهههههذ (7) ش هههههع»إن ادؼهههههـغ ـهههههٕٚقا ٓ ئٍوهههههقن مهههههـ »

، ؾههدؾع ؿٌههؾ أن ، وـههٕٚقا يَقفههقن: أذق ثٌههر ـههٔام ٌٕههر، ؾخههٚفٍٓؿ افٌْههل(7)شثٌههر»

 .(7)شتىِع افنّس

                                                                                                                                        

ذح "افْٚحٔههههٜ افٍَٓٔههههٜ ٓ ُيؼههههع صههههقم افًههههٌٝ إٓ يف افٍههههرض ر ـههههام حُههههٚه افىحههههٚوي يف 

ًٚ يف ؿقفههف  ،ـ بًههض أهههؾ افًِههؿ( ظهه 733/  7) "ادًههٚين ًٚ ظٚمهه ٓ " "وذفههؽ فْٓٔههف   ظْههف  ٔهه

( . 300) "اإلرواء"، وهههههق اههههرج يف "تهههههقمقا يههههقم افًههههٌٝ إٓ ؾههههٔام اؾههههسض ظِههههُٔؿ ...

وآشهتدراك  ،(503/  7) "صحٔح افسؽٔٛ"وراجع تًَِٔل ظِٔف مـ افْٚحٜٔ افٍَٜٓٔ ظذ 

 / ادًٚري .افىًٌٜ اجلديدة  "افهحٔحٜ"( نخر افثٚين مـ 70)

 ؿٔؾ: شّٔٝ بف ٕن ندم وحقاء ظِٔٓام افًالم دٚ ُأْهٌِىٚ اجتًّٚ هبٚ! ،أي : مزدفٍٜ(7)

 جٌؾ مًروي ظْد مُٜ .(7)

 ،( 33 – 38/  7وافًْهههههههٚئل )  ،( 705/  7وأبهههههههق داود  )  ،( 378/  7أخرجهههههههف افٌخهههههههٚري ) (7)

، وابههههههـ مٚجههههههف ( 00 – 53/  7وافههههههدارمل )  ،بتحٍههههههٜ إحههههههقذي( – 703/  7وافسمههههههذي ) 

 735و  735و  700و  83وأمحهههههههههد )رؿهههههههههؿ  ،(775 – 773/  5وافٌَٔٓههههههههل )  ،( 7/737)

 ."حًـ صحٔح"وؿٚل افسمذي :  ،( 785و

 ( :53ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

. ؿِٝ : وهذا  "وؿد روي يف هذا احلديٞ ؾٔام أطْف إٔف ؿٚل : خٚفػ هديْٚ هدي ادؼـغ 

وإٕام ههق يف حهديٞ  ،ذـره يف رء مـ ضرق احلديٞوهؿ مْف رمحٜ اهلل، ؾِٔس هذا افذي 

( مهههـ ضريهههؼ ابهههـ جهههريٟ ظهههـ حمّهههد بهههـ ؿهههٔس بهههـ 78/  73/  70نخهههر أخرجهههف افىهههزاين ) 

ؾحّههد  ،بًرؾههٜ خىٌْههٚ رشههقل اهلل"ارمههٜ ظههـ ادًههقر بههـ ارمههٜ ريض اهلل ظههْٓام ؿههٚل : 
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 :شافذبٚئح»ومـ 

 ظـ راؾع بـ خديٟ ؿٚل: -7

أ هر : مهٚ ؿِٝ يٚ رشقل اهلل إٕهٚ مالؿهق افًهدو ؽهدًا، وفًٔهٝ مًْهٚ مهدى؟ ؿهٚل »

ـ  وافيٍهَر، وشهٚحدثؽ: أمهٚ افًهـ ؾًيهؿ، وأمهٚ  افدم وذـر اشهؿ اهلل ؾُهؾ، فهٔس افًه

 .(7)شافيٍر ؾّدى احلٌنٜ

                                                                                                                                        

ؾًقن مههـ هههٚ هْههٚ ظْههد اهلل وأثْههك ظِٔههف، ثههؿ ؿههٚل: أمههٚ بًههد ر ؾهه٘ن أهههؾ افؼههك وإوثههٚن ـههٕٚقا يههد

 ،ؽروب افنّس حتك تُقن افنّس ظذ رؤوس اجلٌٚل مثؾ ظامئؿ افرجٚل ظذ رؤوشٓٚ

وـٕٚقا يهدؾًقن مهـ ادنهًر احلهرام ظْهد ضِهقع افنهّس ظهذ رؤوس  ،هديْٚ اٚفػ هدهيؿ

/  7و 733/  7. وأخرجههف احلههٚـؿ ) "هههديْٚ اههٚفػ  ههدهيؿ  ،اجلٌههٚل مثههؾ ظامئههؿ افرجههٚل

 وؾٔف ٕير مـ وجٓغ: ،، وواؾَف افذهٌل"ظذ ذط افنٔخغ وؿٚل: صحٔح ،(577

. ًٚ  إول : أن حمّد بـ ؿٔس بـ ارمٜ َل يرو فف افٌخٚري مىَِ

إذا ؿههٚل: "، وؿههٚل أمحههد : "ادٔههزان"أخههر: أن ابههـ جههريٟ يههدفس ـههام ؿههٚل افههذهٌل ًٍٕههف يف 

 ."ر حًٌؽ بف"شًّٝ"أو "أخزوٕٚ"

 ؾ ظًْْٜ ؾُٕٚٝ ظِٜ.ب ،وإٔٝ ترى إٔف َل يكح بًامظٜ هْٚ

رواه "ثههؿ ؿهههٚل :  ،( مثههؾ روايههٜ احلههٚـؿ755/  7) "ادجّههع"واحلههديٞ أورده ا ٔثّههل يف 

 ."افىزاين يف افٌُر، ورجٚفف رجٚل افهحٔح

(، وأبهههههههههق داود  33و  38/  0) (، ومًهههههههههِؿ  557و  573 – 577/  3أخرجهههههههههف افٌخهههههههههٚري ) (7)

 ،(783/  7وابههـ مٚجههف )  ،(757 – 750/  7وافسمههذي )  ،(7/703(، وافًْههٚئل )7/0)

 "ذح ادًٚين "(، وافىحٚوي يف 730/  3و  307/  7وأمحد )  ،(733/  3وافٌَٔٓل ) 

(7/700. ) 

 ( : 55 – 53ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص
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 :شإضًّٜ»ومـ  

ؿِههٝ : يههٚ رشههقل اهلل ! إين أشههٖفؽ ظههـ ضًههٚم ٓ »ظههـ ظههدي بههـ حههٚتؿ، ؿههٚل:  -7

ًٚ وٚرظٝ ؾٔف ٕكإٜٔدأ ًٚ، ؿٚل:ٓ تدع صٔئ  . (7)ش(7)ظف إٓ كرج

                                                                                                                                        

ـهام ظِهؾ افًهـ بٖٕهف ظيهؿ . وؿهد  ،ظـ افذبح بٚفيٍر مًِاًل بٖ ٚ مهدى احلٌنهٜ  ك افٌْل "

ههههؾ افهههرأي إػ أن ظِههٜ افْٓهههل ـهههقن افهههذبح بٚفًهههـ وافيٍهههر ؾهههذهٛ أ ،اختِههػ افٍَٓهههٚء يف ههههذا

وشقؽقا ظذ هذا افذبَح بٚفًـ وافيٍر  ،وادْخَْٜ حمرمٜ ،أو هق ميْٜ اخلْؼ ،ينٌف اخلْؼ

ف، واجلّٓهقر مًْهقا مهـ ذفهؽ ادْزوظغ ٕن افتذـٜٔ بٚٔٓت ادٍْههِٜ ادحهددة ٓ خْهؼ ؾٔه

 ًٚ ادحهههدد افهههذي ٓ  إٔهههف مهههـ ؿؾًِههه ، هههر افهههدمافيٍهههر ممهههٚ أواشهههتثْك افًهههـ  ، ٕن افٌْهههل مىَِههه

ًٚ َل يًهتثْفخ، وفق ـٚن فُقٕهف  بقز افتذـٜٔ بف واديْهٜ إٕهام تَهٚم مَهٚم احلََٔهٜ إذا ـٕٚهٝ  ،َْه

ًٚ ؾٕ٘هههف اهههٚفػ  ،ؾٖمهههٚ مهههع طٓقرههههٚ وإوهههٌٚضٓٚ ؾهههال ،احلُّهههٜ خٍٍٔهههٜ أو ؽهههر مْوهههٌىٜ وأيوههه

 "افيٍههر ؾّههدى احلٌنههٜ وأمههٚ": ... ؾَقفههف ،ادْهههقص يف احلههديٞ فتًِٔههؾ رشههقل اهلل

 –وههق ـقٕهف مهدى احلٌنهٜ  –يَتيضه أن ههذا افقصهػ  ،"وشٖحدثُؿ ظـ ذفهؽ "بًد ؿقفف : 

ًٚ مههـ أوصههٚي افًِههٜ أو  ،أو دفههٔاًل ظههذ افًِههٜ ،فههف تههٖثر يف ادْههع، إمههٚ أن يُههقن ظِههٜ أو وصههٍ

ظهـ ؾٔجقز أن يُقن  ٔهف  ،ؾٔذـقن هبٚ دون شٚئر إمؿ ،واحلٌنٜ يف أطٍٚرهؿ ضقل ،دفِٔٓٚ

 مٚ خالصتف : "افٍتح". ويف  "ذفؽ دٚ ؾٔف مـ منٚهبتٓؿ ؾٔام جتهقن بف 

، أي : وههؿ ـٍهٚر وؿهد  ٔهتؿ ظهـ افتنهٌف هبهؿ . ؿٚفهف ابهـ "وأمهٚ افيٍهر ؾّهدى احلٌنهٜ "ؿقفف: "

واظهسض ظِٔهف بٖٕهف فهق ـهٚن ـهذفؽ ٓمتْهع افهذبح بٚفًهُغ وشهٚئر مهٚ  ،افهالح وتًٌف افْقوي

وأمهٚ مهٚ يِحهؼ هبهٚ ؾٓهق افهذي يًتهز  ،ٖن افذبح بٚفًهُغ ههق إصهؾوأجٔٛ ب ،يذبح بف افٍُٚر

ومـ ثؿ ـٕٚقا يًٖفقن ظـ جقاز افذبح بٌر افًهُغ وصهٌٓٓٚ ـهام شهٖٔ   ،ؾٔف افتنٌٔف فهٍْٓٚ

 ."واوحًٚ 

ًٚ )  733/  3وافٌَٔٓهل )  ،(733و  758/  3أخرجف أمحهد ) (7) ر (783/  7(، وافسمهذي أيوه
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 :شوافزيْٜ افٌِٚس»ومـ 

ظهههع ثهههقبغ  رأى رشهههقل اهلل»ظهههـ ظٌهههد اهلل بهههـ ظّهههرو بهههـ افًهههٚص ؿهههٚل:  -7

 .(7)شمًهٍريـ، ؾَٚل: إن  هذه مـ ثٔٚب افٍُٚر ؾال تًٌِٓٚ

                                                                                                                                        

ـ ؿىههري ؿههٚل: شههًّٝ ظههدي بههـ حههرب ؿههٚل: شههًّٝ مههري بههمههـ ضريههؼ صههًٌٜ ظههـ شههامك بههـ 

 ،/ اإلحًههٚن (. وهههذا شهْد حًههـ بههام بًههده77/  733/  7، وـههذا رواه ابهـ حٌههٚن ) حهٚتؿ بههف

وؿههد وثَههف ابههـ حٌهٚن، وؿههٚل ؾٔههف احلههٚؾظ يف  ،ؽههر مههري بههـ ؿىهري ،رجٚفهف ثَههٚت رجههٚل مًهِؿ

 :"افتَريٛ"

ًٚ 737/  7داود ) أبق  ؾَد أخرجف ،وَل يتٍرد بف ،، أي : إذا تقبع"مٌَقل" ، (، وافسمهذي أيوه

( ر مههههـ ضههههرق ظههههـ  773و  770/  5افٌَٔٓههههل، وأمحههههد )  وـههههذا ،( 737/  7وابههههـ مٚجههههف ) 

وشههٖفف  –يَههقل  شههامك بههـ حههرب: حههدثْل ؿٌٔهههٜ بههـ هِههٛ ظههـ أبٔههف ؿههٚل: شههًّٝ افٌْههل 

ًٚ أكرج مْف ؟   ؾَٚل : -رجؾ ؾَٚل : إن مـ افىًٚم ضًٚم

 ."وٚرظٝ ؾٔف افْكإٜٔ ٓ يتخِجـ يف ًٍٕؽ رء"

 ًٚ ههذا "وؿهٚل افسمهذي : ،وهذا اإلشْٚد ـٚفذي ؿٌِف، إٓ أن ؿٌٔهٜ بـ هِٛ وثَف افًجع أيوه

 ."حديٞ حًـ

أي : صههٚهبٝ ٕجِههف أهههؾ ادِههٜ افْكههإٜٔ مههـ حٔههٞ امتْههٚظٓؿ  إذا وؿههع يف ؿِههٛ أحههدهؿ إٔههف (7)

تحههرج ؾٕ٘هؽ إن ؾًِهٝ ذفههؽ ر وادًْهك : ٓ ت ،وههذا يف ادًْههك تًِٔهؾ افْٓهل ،حهرام أو مُهروه

يف  "كٍهههٜ إحهههقذي"وهههٚرظٝ ؾٔهههف افْكهههإٜٔ ر ؾٕ٘هههف مهههـ دأب افْههههٚرى وتهههرهٌٓؿ . ـهههذا يف 

ًٚ صٚهدًا حلديٞ ظدي.  ذح حديٞ هِٛ أ  ؿريٌ

وأمحههههههد  ،( 730/  3واحلههههههٚـؿ )  ،( 738/  7وافًْههههههٚئل )  ،( 733/  0أخرجههههههف مًههههههِؿ ) (7)

 "ادحهههههههههههههدث افٍٚصهههههههههههههؾ  "ي يف فرامٓرمههههههههههههزوا ،(777و  703و  737و  703و  7/707)

 وؿٚل احلٚـؿ: ،(03/7)ق
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إيٚـؿ وفٌقس افرهٌٚن، ؾٕ٘ف مـ تزيهٚ هبهؿ أو »ظـ ظع ريض اهلل ظْف رؾًف:   -7

 .(7)شتنٌف، ؾِٔس مْل

                                                                                                                                        

 وؿد وهؿ يف اشتدراـف ظذ مًِؿ . ،"وَل جرجٚه  ،حديٞ صحٔح ظذ ذط افنٔخغ"

 – 53ويف هذا احلديٞ افْٓل ظـ فٌس ثٔٚب افٍُٚر اخلٚصهٜ هبهؿ. ؿهٚل صهٔخ اإلشهالم )ص

راد أ هٚ ممهٚ يًهتحِف افٍُهٚر وشهقاء أ ،وظِؾ افْٓهل ظهـ فًٌهٓٚ بٖ هٚ مهـ ثٔهٚب افٍُهٚر" :(58

بٖ ؿ يًتّتًقن بخالؿٓؿ يف افدٕٔٚ، أو ممٚ يًتٚده افٍُٚر فذفؽ ر ـام إٔف يف احلهديٞ ؿهٚل : 

، و ههذا ـههٚن "وهههل فِّههٗمْغ يف أخههرة ،إ ههؿ يًههتّتًقن بُٕٔههٜ افههذهٛ وافٍوههٜ يف افههدٕٔٚ"

ًٚ بٚفٍُههٚر  "هههحٔحغاف"ؾٍههل  ،افًِهامء بًِههقن ا ههٚذ احلريهر وأواين افههذهٛ وافٍوههٜ تنهٌٓ

ـتٛ إفْٔٚ ظّر ريض اهلل وٕحـ بٖذربٔجٚن مع ظتٌهٜ بهـ ؾرؿهد: يهٚ "ظـ أع ظثامن افْٓدي ؿٚل

ؾٚصٌع ادًِّغ يف رحهٚ ؿ ممهٚ تنهٌع مْهف يف  ،ظتٌٜ! إٕف فٔس مـ ـد أبٔؽ وٓ مـ ـد أمؽ

 هههك ظهههـ  ؾههه٘ن رشهههقل اهلل ،وفٌهههقس احلريهههر ،وزي أههههؾ افؼهههك ،وإيهههٚك وافتهههًْؿ ،رحِهههؽ

إصههههههًٌٔف افقشههههههىك وافًههههههٌٚبٜ  ورؾههههههع فْههههههٚ رشههههههقل اهلل ،وؿههههههٚل: إٓ هُههههههذا ،احلريههههههرفٌههههههقس 

 ."ووّٓام

ًٚ ؾهرأى ؾٔهف  وروى أبق بُر اخلالل ب٘شْٚده ظـ حمّد بـ شريـ أن حذيٍٜ بهـ افهٔامن أتهك بٔته

 ،( حٚرشتٚن( ؾٔف أبهٚريؼ افههٍر وافرصهٚص ؾِهؿ يدخِهف7/  50حٚدثتغ )يف ادخىقضٜ )ق

ًٚ مهـ زي افًجهؿ ،ٓهق مهْٓؿوؿٚل : مهـ تنهٌف بَهقم ؾ وؿهٚل: ،ؾخرج ،ويف فٍهظ نخهر : ؾهرأى صهٔئ

 ."مـ تنٌف بَقم ؾٓق مْٓؿ

 .( 777/  70)  "افٍتح"ف . ـذا يف بًْد ٓ بٖس ب "إوشط "أخرجف افىزاين يف (7)

ؾَههد وؿٍههٝ  ،وأؿههقل أن يف هههذه افىًٌههٜ: فًههؾ احلههٚؾظ يًْههل : ٓ بههٖس بًههْده يف افنههقاهد

وفههذفؽ بههٚدرت إػ  ،ن ؾٔههف ظِههاًل توههىرين إػ احلُههؿ ظِٔههف بٚفوههًػؾتٌههغ أ ،ظههذ إشههْٚده

ؾٔهههف هْهههٚك، واهلل تًهههٚػ ههههق وتٍههههٔؾ افَهههقل  ،(7773) "إحٚديهههٞ افوهههًٍٜٔ"إخراجهههف يف 
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 ظـ أع ُأمٚمٜ ؿٚل:  -7

ظههذ منههٔخٜ مههـ إٕهههٚر بههٔض حلههٚهؿ، ؾَههٚل : يههٚ مًؼهه   خههرج رشههقل اهلل»

!  إٕهٚر! محروا وصٍروا، وخٚفٍقا أههؾ افُتهٚب، ؿهٚل: ؾَِْهٚ : يهٚ رشهقل اهلل 

: تنهوفقا وائتهزروا  إن أههؾ افُتهٚب يتنهوفقن وٓ يهٖتزرون! ؾَهٚل رشهقل اهلل

ب يتخٍٍهقن وٓ وخٚفٍقا أهؾ افُتهٚب، ؿهٚل : ؾَِْهٚ : يهٚ رشهقل اهلل ! إن أههؾ افُتهٚ

يْتًِقن! ؿٚل : ؾتخٍٍقا وإتًِقا وخٚفٍقا أهؾ افُتٚب . ؿهٚل ؿِْهٚ : يهٚ رشهقل اهلل ! 

ؿههههقا شهههٌٚفُؿ،  ، ؿهههٚل (7)إن أههههؾ افُتهههٚب يَههههقن ظثهههْٕٚٔٓؿ ويهههقؾرون شهههٌٚ ؿ

 .(7)شووؾروا ظثُْٕٚٔؿ، وخٚفٍقا أهؾ افُتٚب

                                                                                                                                        

 .ا ٚدي

 وهل افنٚرب. ،و)افًٌٚل(  ع )شٌِٜ( بٚفتحريؽ ،وهل افِحٜٔ ،افًثٕٚغ:  ع ظثْقن (7)

 فَٚشؿ ؿٚل: شًّٝ أبٚ أمٚمٜ بف.( مـ ضريؼ ا 703/  5أخرجف أمحد ) (7)

وههق ابهـ ظٌهد افهرمحـ أبهق ظٌهد  –ؿِٝ: وههذا إشهْٚد حًهـ، رجٚفهف ـِٓهؿ ثَهٚت ؽهر افَٚشهؿ 

(:  777/  5)  "ادجّهههع"وؿهههٚل ا ٔثّهههل يف  ،وههههق حًهههـ احلهههديٞ –افهههرمحـ افدمنهههَل 

 وؾٔف ـالم ٓ ،رواه أمحد وافىزاين ورجٚل أمحد رجٚل افهحٔح ر خال افَٚشؿ، وهق ثَٜ"

 ."يي

وفٔس مـ رجٚل افهحٔح ر ٓ افٌخٚري وٓ مًِؿ .  ،وؾٔف أن صٔخ أمحد ؾٔف : زيد بـ قٔك

ؾجًِف مْٓؿ شٓق مْف . ثؿ ذـر فِحديٞ صهٚهدًا مهـ روايهٜ جهٚبر بهـ ظٌهداهلل ظهـ افىهزاين يف 

 ؿٚل يف نخره: ،"إوشط"

 ."وخٚفٍقا أوفٔٚء افنٔىٚن بُؾ مٚ اشتىًتؿ "

وأخههههرج افىههههزاين "وؿههههٚل:  ،( 737/  3)  "افٍهههتح"احلههههٚؾظ يف وحهههديٞ أع أمٚمههههٜ حًههههْف 

 . "ٕحقه مـ حديٞ إٔس 
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 : ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْف ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل -3

 .(7)شقا ادؼـغ ر أحٍقا افنقارب، وأوؾقا افِحكخٚفٍ»

                                                           

وافٌَٔٓل  ،(783/  7وأبق ظقإٜ ) ،( 757/  7ومًِؿ )  ،( 788/  70أخرجف افٌخٚري  )  (7)

 ،"ادؼهـقن"، بهدل: "ادجهقس"إٓ أن أبهٚ ظقإهٜ ؿهٚل :  ،مـ ضريؼ ٕٚؾع ظْهف ،( 750/  7)

بـ مٓران ظـ ظٌد اهلل بـ ظّر ( ر مـ ضريؼ مّٔقن  757/  7فٌَٔٓل ) وينٓد فف مٚ أخرجف ا

 ؾَٚل: ،ادجقس ـر فرشقل اهللؿٚل: ذُ 

 ."ؾخٚفٍقهؿ ،وقَِقن حلٚهؿ ،إ ؿ يقؾرون شٌٚ ؿ"

ؾِؿ أجد مـ تر ف . فُـ أخرجف ابـ  ،ورجٚفف ثَٚت ؽر أع بُر حمّد بـ جًٍر ادزـل

 "وفههههههذفؽ خرجتههههههف يف  ،مههههههـ ضريههههههؼ أخههههههرىاإلحًههههههٚن(  -7357) "فصههههههحٔح" حٌههههههٚن يف

ًٚ حديٞ أع هريرة أ  بًده7873) "افهحٔحٜ  ؾٍٔف : ،( . وينٓد فف أيو

 : "افٍتح"و ذا ؿٚل احلٚؾظ يف  ،"خٚفٍقا ادجقس "

 ."ومْٓؿ مـ ـٚن قَِٓٚ  ،ؾ٘ ؿ ـٕٚقا يَهقن حلٚهؿ ،وهق ادراد يف حديٞ ابـ ظّر"

 ( :78ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

ًٚ ب ؾهههٖمر " وههههذه  ،وأوؾهههقا افِحهههك ،ثهههؿ ؿهههٚل : أحٍهههقا افنهههقارب ،ّخٚفٍهههٜ ادؼهههـغ مىَِههه

ؿههٚل:  ،ؾهه٘ن اإلبههدال يَههع يف اجلّههؾ ـههام يَههع يف ادٍههردات ،اجلِّههٜ افثٕٚٔههٜ بههدل مههـ إوػ

وإن ظْٔههٝ يف  ،ؾٍِههظ اٚفٍههٜ ادؼههـغ دفٔههؾ ظههذ أن جههْس ادخٚفٍههٜ أمههر مَهههقد فِنههٚرع

ـههام يَههٚل : أـههرم وههٍٔؽ ر  ،ٜ تَههديؿ افًههٚم ظههذ اخلههٚصؾهه٘ن تَههديؿ ادخٚفٍههٜ ظِهه ،هههذا افًٍههؾ

ثهؿ ظْٔهٝ افًٍهؾ  ،دفٔؾ ظذ أن إـرام افوهٔػ مَههقد ،ؾٖمرك بٚإلـرام أوًٓ  ،أضًّف وحٚدثف

ًٚ يف ذفههؽ افقؿههٝ وافتَريههر مههـ هههذا احلههديٞ صههٌٔف بههٚفتَرير مههـ ؿقفههف: ٓ  ،افههذي يُههقن إـرامهه

 . "يهٌٌقن ؾخٚفٍٓؿ

وهههق احلههديٞ ادههذـقر  ،يٞ، ثههؿ ذـههر حههديٞ أع هريههرةشههٖٔ  هههذا احلههديٞ بًههد هههذا بحههد
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)شجزوا افنقارب وأرخقا افِحك ر خٚفٍقا ادجقس»
1
). 

 : وظْف ؿٚل : ؿٚل افٌْل  -0

)شإن افٔٓقد وافْهٚرى ٓ يهٌٌقن، ؾخٚفٍقهؿ »
2
). 

                                                                                                                                        

 وافتٚيل  ربف. ،أظاله

وأمحههههد  ،( 750/  7وافٌَٔٓههههل )  ،( 788/  7وأبههههق ظقإههههٜ )  ،( 757/  7أخرجههههف مًههههِؿ ) (7)

( ر مـ ضريؼ افًالء بـ ظٌد افرمحـ ظـ أبٔهف ظْهف. وفهف صهٚهد مهـ حهديٞ  700و  757/ 7)

وههق  ،وؾٔف احلًهـ بهـ جًٍهر،رواه افٌزار "وؿٚل:  ،( 700/  5)  "ادجّع"أورده يف ،إٔس

 . "ؤًػ مسوك

ًٚ ؿٚل صٔخ اإلشالم: 777/  7وؿد أخرجف افىحٚوي )   ( مـ ضريؼ أخرى ؤًٍٜ أيو

ؾًَهههٛ إمهههر بٚفقصهههػ ادنهههتؼ ادْٚشهههٛ، وذفهههؽ دفٔهههؾ ظهههذ أن اٚفٍهههٜ ادجهههقس أمهههر "

وإن ـههٚن إطٓههر  ،بًههض ظِههٜ مَههقد فِنههٚرع، وهههق افًِههٜ يف هههذا احلُههؿ، أو ظِههٜ أخههرى أو

و هذا دهٚ ؾٓهؿ افًهِػ ـراههٜ افتنهٌف بهٚدجقس يف ههذا وؽهرهر  ،ظْد اإلضهالق إٔهف ظِهٜ تٚمهٜ

مـ هدي ادجقس، وؿٚل ادروزي : شٖفٝ  ـرهقا أصٔٚء ؽر مْهقصٜ بًْٔٓٚ ظـ افٌْل 

ـ ومهه ،ظههـ حِههؼ افٍَههٚ؟ ؾَههٚل: هههق مههـ ؾًههؾ ادجههقس –يًْههل أمحههد بههـ حٌْههؾ  –أبههٚ ظٌههداهلل 

 تنٌف بَقم ؾٓق مْٓؿ...

 ،وذـههر اخلههالل ظههـ ادًتّههر بههـ شههِٔامن افتّّٔههل ؿههٚل: ـههٚن أع إذا جههز صههًره َل قِههؼ ؿٍههٚه

ؿٔؾ فف: َل؟ ؿهٚل: ـهٚن يُهره أن يتنهٌف بهٚفًجؿ . وافًهِػ تهٚرة يًِِهقن افُراههٜ بٚفتنهٌف بٖههؾ 

فههههههٚدق مهههههع أن ا ،افُتهههههٚب، وتهههههٚرة بٚفتنهههههٌف بٕٚظهههههٚجؿ، وـهههههال افًِتهههههغ مْههههههقص يف افًهههههْٜ

 ."ؿد أخز بقؿقع ادنٚهبٜ  ٗٓء وهٗٓء ر ـام ؿدمْٚ بٕٔٚف ادهدوق 

، وافًْههٚئل ( 735/  7وأبههق داود )  ،( 755/  0ومًههِؿ )  ،( 737/  70أخرجههف افٌخههٚري )(7)
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 ( . 307و  703و  700و  730/  7وأمحد )  ،(787/  7وابـ مٚجف )  ،( 7/737)

 ( : 705/  7)  "ٕٔؾ إوضٚر"ؿٚل افنقـٚين يف 

ههههل اٚفٍهههٜ افٔٓهههقد  ،وتٌٔهههر افنهههٔٛ ،واحلهههديٞ يهههدل ظهههذ أن افًِهههٜ يف ذظٔهههٜ افههههٌٚغ "

يٌهٚفغ يف اٚفٍهٜ أههؾ  وؿهد ـهٚن رشهقل اهلل ،وهبذا يتٖـد اشهتحٌٚب اخلوهٚب ،وافْهٚرى

و هههذا تهههرى ادهههٗرخغ يف  ،وههههذه افًهههْٜ ؿهههد ـثهههر اصهههتٌٚل افًهههِػ هبهههٚ ،ويهههٖمر هبهههٚ ،افُتهههٚب

ؿههههٚل ابههههـ اجلههههقزي : ؿههههد  ،"وـههههٚن ٓ جوههههٛ"، "وـههههٚن جوههههٛ"فههههقن : افههههساجؿ  ههههؿ يَق

وؿههٚل أمحههد بههـ حٌْههؾ وؿههد رأى رجههاًل ؿههد خوههٛ  ،اختهههٛ  ٚظههٜ مههـ افهههحٚبٜ وافتههٚبًغ

ًٚ مـ افًْٜ  . "وؾرح بف حغ رنه صٌغ هبٚ ،حلٔف : إين ٕرى رجاًل قٔك مٔت

 ( بًد أن ذـر احلديٞ :73وؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

وذفهؽ يَتيضهه أن يُهقن جهْس اهٚفٍتٓؿ أمهرًا مَههقدًا فِنههٚرعر  ،ّخهٚفٍتٓؿههذا ؾٔهف أمهٌر ب"

وإن ـهههٚن إمهههر بٚدخٚفٍهههٜ يف تٌٔهههر  ،ٕٕهههف إن ـهههٚن إمهههر بجهههْس ادخٚفٍهههٜ حههههؾ ادَههههقد

أو  ،أو ظِههٜ أخههرى ،ؾٚدخٚفٍههٜ إمههٚ ظِههٜ مٍههردة ،افنههًر ؾَههطر ؾٓههق ٕجههؾ مههٚ ؾٔههف مههـ ادخٚفٍههٜ

مهٖمقرًا هبهٚ مىِقبهٜ فِنهٚرع ر ٕن افًٍهؾ ادهٖمقر   وظذ  ٔع افتَهديرات تُهقن ،بًض ظِٜ

َ ظْف بٍِ ر  ؾهال بهد أن يُهقن مهٚ مْهف آصهتَٚق ظ منتؼ مـ مًْك أظؿ مهـ ذفهؽ افًٍهؾبف إذا ُظز 

 ًٚ ـهام فهق ؿٔهؾ  ،ٓ شٔام إن طٓر فْٚ أن ادًْك ادنتؼ مْف مًْهك مْٚشهٛ فِحُّهٜ ،أمرًا مىِقب

 ،ر بًّْهك : اخٍهض صهقتؽ فهف"وؿهره"خ افٌُر: وفِنٔ ،ر بًّْك: أضًّف"أـرمف"فِؤػ : 

 ."وذفؽ فقجقه ،أو ٕحقه

( وؾٔهف مهـ افٍقائهد افًِّٔهٜ مهٚ ٓ يقجهد يف ؽهره، وممهٚ 78ؿِٝ: ثؿ أضٚل يف بٔٚ هٚ إػ )ص

 ( : 73جٚء ؾٔف )ص

وههههذا وإن دل ظهههذ أن اهههٚفٍتٓؿ أمهههر مَههههقد فِؼهههع، ؾهههذفؽ ٓ يٍْهههل أن تُهههقن يف ٍٕهههس "

 ؾ٘ن هْٚ صٔئغ : ،مهِحٜ مَهقدة مع ؿىع افْير ظـ اٚفٍتٓؿ افًٍؾ افذي خقفٍقا ؾٔف

دهٚ  ،أحد ٚ : أن ٍٕس ادخٚفٍٜ  ؿ يف ا دي افيهٚهر مههِحٜ ومًٍْهٜ فًٌهٚد اهلل ادهٗمْغ



 كتاب الوالء والرباء ---------------------------------------------- لباني يف املنهخجامع تراث العالمة األ

737 

 : وظْف ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل   -3

 .(7)شوٓ تنٌٓقا بٚفٔٓقد وٓ بٚفْهٚرىؽروا افنٔٛ، »

                                                                                                                                        

وإٕههام  ،يف اههٚفٍتٓؿ مههـ ادجٌٕٚههٜ وادٌٚيْههٜ افتههل تقجههٛ ادٌٚظههدة ظههـ أظههامل أهههؾ اجلحههٔؿ

حتههك رأى مههٚ اتهههػ بههف ادٌوههقب ظِههٔٓؿ  ييٓههر بًههض ادهههِحٜ يف ذفههؽ دههـ تْههقر ؿٌِههف

 وافوٚفقن مـ ادرض افذي ضره أصد مـ ضر أمراض إبدان.

 ًٚ  ،ؾْٔٓههل ظْههف ،وافثههٚين : أن ٍٕههس مههٚ هههؿ ظِٔههف مههـ ا ههدى واخلِههؼ ؿههد يُههقن ميههًا أو مَْههه

 ،دٚ ؾٔف مـ ادًٍْٜ وافُامل ،ويٗمر بوده

مٚ بٖيدهيؿ مهـ إظهامل ادٌتدظهٜ  : إمٚ مي أو ٕٚؿص، ٕنوفٔس رء مـ أمقرهؿ إٓ وهق

 ،وادًْههقخٜ وٕحقهههٚ ميههة، ومههٚ بٖيههدهيؿ ممههٚ َل يًْههخ أصههِف، ؾٓههق يٌَههؾ افزيههٚدة وافههَْص

وٓ يتههههقر أن يُهههقن رء مهههـ  ،ؾّخهههٚفٍتٓؿ ؾٔهههف بهههٖن يؼهههع مهههٚ قههههِف ظهههذ وجهههف افُهههامل

ك مههٚ هههؿ حتهه ،إذًا ادخٚفٍههٜ  ههؿ ؾٔٓههٚ مًٍْههٜ وصههالح فْههٚ يف ـههؾ أمههقرهؿ ،أمههقرهؿ ـههٚماًل ؿههط

 أو بام هق أهؿ ،ظِٔف مـ إتَٚن أمقر دٕٔٚهؿ ؿد يُقن ميًا بٚٔخرة

 هؾر وأمقرٚؾٚدخٚفٍٜ ؾٔف صالح فْٚ ... وحََٜٔ إمر أن  ٔع أظامل افُ ،مْف مـ أمر افدٕٔٚ

ظهذ افهتامم  هوفق ؾهرض صهالح رء مهـ أمهقر ،ٓ بد ؾٔٓٚ مـ خالل يًّْٓٚ أن تتؿ مًٍْٜ هبٚ

ؾٚحلّههد هلل ظههذ  ،وإمههٚ ٕٚؿهههٜ ،وفُههـ ـههؾ أمههقره إمههٚ ؾٚشههدة ،أخههرة ٓ شههتحؼ بههذفؽ ثههقاب

ؾَهد تٌهغ أن ٍٕهس  ،وأم ـؾ خر ـام قٛ ربْٚ ويهرى ،ًّٕٜ اإلشالم افتل هل أظيؿ افًْؿ

و ذا ـٚن اإلمٚم أمحد وؽره مـ إئّٜ يًِِهقن  ،اٚفٍتٓؿ أمر مَهقد فِنٚرع يف اجلِّٜ

 ٚق بًض افَْقل يف ذفؽ ظـ أمحد .. ثؿ ش"إمر بٚفهٌغ بًِٜ ادخٚفٍٜ

 ( مـ ضريؼ حمّد بـ ظّرو ظـ أع شِّٜ ظْف. 333و  707/  7أخرجف أمحد ) (7)

وتٚبًهف  ،اإلحًهٚن( -5333) "صهحٔحٜ"ؿِٝ : وهذا إشْٚد حًـ. وأخرجهف ابهـ حٌهٚن يف 

حهديٞ "(، وؿهٚل:  55/  7وافسمهذي )  ،(750/  7ظّر بـ أع شِّٜ ظـ أبٔف ظـ أمحهد ) 
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 وفف صقاهد ـثرة: ،"حٔح حًـ ص

(: حههدثْٚ حمّههد بههـ ـْٚشههٜ: حههدثْٚ 7375أخرجههف أمحههد )رؿههؿ  ،مْٓههٚ ظههـ افههزبر بههـ افًههقام

دون  ،. ؾذـرهؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ،هنٚم بـ ظروة ظـ ظثامن بـ ظروة ظـ أبٔف ظـ افزبر

بهههق وأ ،(738/  7. ومهههـ ضريهههؼ ابهههـ ـْٚشهههٜ ههههذا أخرجهههف افًْهههٚئل ) "وٓ بٚفْههههٚرى"ؿقفهههف : 

 ( .305 – 303/  5واخلىٔٛ )  ،( 780/  7ًٕٔؿ ) 

 ،تٍهرد بهف ابهـ ـْٚشهٜ ،ؽريهٛ مهـ حهديٞ ظهروة"ؿِٝ : وهذا إشْٚد صهحٔح، وؿهٚل أبهق ًٕهٔؿ: 

وأبهق  ،وأمحهد بهـ حٌْهؾ ،وحدث بف ظـ ابـ ـْٚشٜ إئّٜ ر أبق بُر بـ أع صهٌٜٔ ، وابهـ ّٕهر

 ."خٔثّٜ

حُهك ابهـ مًهغ وافهدار ؿىْهل بٚإلرشهٚل ـهام  ؾٖصٚر هبذا إػ أن اإلشْٚد صحٔح، فُهـ أظِهف

 :ذفؽ اخلىٔٛ، وؿٚل افدار ؿىْل

ثههههؿ أخرجههههف افًْههههٚئل  ،"رواه احلٍهههٚظ مههههـ أصههههحٚب هنههههٚم ظههههـ هنههههٚم ظهههـ ظههههروة مرشههههاًل "

( مهههـ ضريهههؼ أمحهههد بهههـ جْهههٚب احلهههدثل : حهههدثْٚ ظًٔهههك بهههـ يهههقٕس ظهههـ  33/  3واخلىٔهههٛ )

. ًٚ  هنٚم بـ ظروة ظـ أبٔف ظـ ابـ ظّر مرؾقظ

ًٚ  ،شهْٚد صههحٔح ظهذ ذط مًهِؿوههذا إ ؾَهٚل افًْهٚئل بًههد أن شهٚؿف وافههذي  ،فُْههف أظهؾ أيوهه

 ."ـال ٚ ؽر حمٍقظ "ؿٌِف : 

 . "تٍرد بـ أمحد بـ جْٚب ظـ ظًٔك  "وؿٚل اخلىٔٛ: 

 ،فحٔوـهؾ ههذه إشهٕٚٔد ظهـ هنهٚم صهح ،ؾال يي تٍرد ٚ هبذا اإلشهْٚد ،ؿِٝ: و ٚ ثَتٚن

 وهذا مْٓٚ. ،شٕٚٔدوؿد ـٚن فف يف هذا احلديٞ ظدة أ

(ر مهـ ضريهؼ ظٌهد اهلل بهـ أمحهد إههقازي 738/ 3و 305/  5ومْٓٚ مٚ أخرجهف اخلىٔهٛ ) 

اجلههقافَٔل: حههدثْٚ زيههد بههـ احلههريش : حههدثْٚ ابههـ رجههٚء ظههـ شههٍٔٚن ظههـ هنههٚم ابههـ ُظههروة ظههـ 

ًٚ بف.  أبٔف ظـ ظٚئنٜ مرؾقظ

ؽهر زيهد بهـ احلهريش ر  ،رجٚفهف ـِٓهؿ ثَهٚت مًروؾهقن ،وهذا إشْٚد ٓ بٖس بف يف ادتٚبًهٚت
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 ، وؿٚل:"افًِٚن"أورده يف 

وَل يتٍهرد بهف،  ": ربام أخىٖ، وؿٚل ابـ افَىٚن : مٓقل احلٚل"افثَٚت"ؿٚل ابـ حٌٚن يف "

 ."بـ أع زـريٚ افًٌٚين ظـ هنٚم وهُذا رواه أبق مروان قٔك" "ؾَد ؿٚل اخلىٔٛ ظٌَٔف 

 وؿٚل افدارؿىْل:

 ."ظـ هنٚم وـذفؽ روى حٍص بـ ظّر احلٌىل "

فُـ قٔك بـ أع زـريٚ وحٍص بهـ ظّهر وهًٍٔٚن، ؾٚفًّهدة ظهذ روايهٜ شهٍٔٚن، وؿهد أورد 

رواه افىهزاين يف "وؿهٚل:  ،( 707 – 700/  5) "ادجّهع"ا ٔثّل حديٞ ظٚئنٜ هذا يف 

وبَٜٔ رجٚفف  ،وافيٚهر إٔف ثَٜ ٕٕف أـثر ظْف ،وَل أظرؾف ،ظـ صٔخ فف اشّف أمحد "إوشط "

 ."ثَٚت 

 737/  7/  70/  7)  "إوشهههههط"ومهههههـ صهههههقاهد ههههههذا احلهههههديٞ مهههههٚ أخرجهههههف افىهههههزاين يف 

 بسؿّٔل( ظـ إٔس بـ مٚفؽ ؿٚل:

ًٚ ظْهههه مههههٚفُؿ ٓ "ؾَههههٚل :  ،ؾههههرنهؿ بههههٔض افِحههههك ،ؾههههدخِٝ ظِٔههههف افٔٓههههقد افٌْههههل  دـْههههٚ يقمهههه

 ."تٌرون؟

 ."وا ر وإيٚي وافًقاد ر  ُؿ ؽَ فُْ  ":  ؾَٔؾ : إ ؿ يُرهقن ! ؾَٚل افٌْل 

 ."وهق حديٞ حًـ ،وبَٜٔ رجٚفف ثَٚت ،وؾٔف ابـ  ًٜٔ"( :  700/  5ؿٚل ا ٔثّل ) 

 افنقاهد .وؿِٝ : وبٚجلِّٜ ؾٚحلديٞ صحٔح هبذه افىرق 

 ؿٚل صٔخ اإلشالم :

وافْٓهههههل ظهههههـ  ،أدل ظهههههذ إمهههههر بّخهههههٚفٍتٓؿ –يريهههههد ادهههههذـقر يف ادهههههتـ  –وههههههذا افٍِهههههظ "

 بَههٚء بٔههٚض افنههٔٛ افههذي فههٔس مههـ ؾًِْههٚ، ؾههسْن منههٚهبتٓؿ ؾٕ٘ههف إذا  ههك ظههـ افتنههٌف هبههؿ يف

ًٚ  ،يْٓهههك ظهههـ إحهههداث افتنهههٌف هبهههؿ أوػ بخهههالي  ،و هههذا ـهههٚن ههههذا افتنهههٌف هبهههؿ يُهههقن حرامههه

 ."إول

 وؿٚل ادْٚوي :
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 ظـ ابـ ظٌٚس ؿٚل: -8

ٛ مقاؾَٜ أهؾ افُتٚب ؾٔام َل يٗمر ؾٔهف، وـهٚن أههؾ افُتهٚب ق ـٚن افٌْل »

ٕٚصهٔتف،  ؿهقن رؤوشهٓؿ، ؾًهدل افٌْهل رِ ٍْ فقن أصهًٚرهؿ، وـهٚن ادؼهـقن يَ ًدِ يُ 

 .(7)شثؿ ؾرق بًد

                                                                                                                                        

" ًٚ  ."ؾ٘ن افًزة بًّقم افٍِظ ،وؾٔف ٕدب اٚفٍٜ افٔٓقد وافْهٚرى مىَِ

(، وأبههههق 87/  3ومًههههِؿ )  (،733/  70و  777/  3/ و 333/  0أخرجههههف افٌخههههٚري )(7)

 7703وأمحهههد )رؿهههؿ  ،(78 7/ 7(، وابهههـ مٚجهههف ) 737/  7وافًْهههٚئل) ،(737/  7داود )

، ؾههٖوهؿ إٔههف "افًههْـ"(. وؿههد ظههزاه بًوههٓؿ فِنههٔخغ وأصههحٚب 7333و  7005و  7707و

 (.7707)رؿؿ  "افذخٚئر"وفٔس ـذفؽ. وَل يًزه  إفٔف افْٚبِز يف  ،يف افسمذي أيوًٚ 

ًر! أن أمر افٌْل ؾٍل احلديٞ   اشتَر أخرًا ظذ اٚفٍٜ أهؾ افُتٚب حتك يف افن 

 (:87ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

ٓ  {أن}و ذا صٚر افٍرق صًٚر ادًِّغ، وـٚن مـ افؼوط ادؼوضٜ ظذ أهؾ افذمٜ "

وهههذا ـههام أن اهلل ذع يف أول إمههر اشههتٌَٚل بٔههٝ ادَههدس مقاؾَههٜ ٕهههؾ  ،يٍرؿههقا صههًقرهؿ

رهؿ مهـ افًهٍٓٚء ؽهوأخهز ظهـ افٔٓهقد و ،ؿ إٕهف ًٕهخ ذفهؽ وأمهره بٚشهتٌَٚل افًٌُهٜثه ،افُتٚب

 ."أ ؿ شَٔقفقن ق مٚ وٓ هؿ ظـ ؿٌِتٓؿ افتل ـٕٚقا ظِٔٓٚي 

أن أهههؾ "، وهههق : "افٍههتح"وافنهه يف مقاؾَتههف ٕهههؾ افُتههٚب أول إمههر مههٚ ذـههره احلههٚؾظ يف 

افُتههههٚب يتًّههههُقن بؼههههيًٜ يف وٕن أهههههؾ  ،إوثههههٚن أبًههههد ظههههـ اإليههههامن مههههـ أهههههؾ افُتههههٚب

ام ِهؾ ،وفق أدت مهقاؾَتٓؿ إػ اٚفٍهٜ أههؾ إوثهٚن ،ؾُٚن قٛ مقاؾَتٓؿ فٔتٖفٍٓؿ ،اجلِّٜ

رهؿ، متحوهٝ أشِؿ أهؾ إوثهٚن افهذيـ مًهف وافهذيـ حقفهف، واشهتّر أههؾ افُتهٚب ظهذ ـٍه

 "ادخٚفٍٜ ٕهؾ افُتٚب

 (: 77/  77) "افٍتح "ؿٚل احلٚؾظ يف 
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 :شأداب وافًٚدات»ومـ 

ًٚ :  ظـ جٚبر بـ ظٌداهلل-7  مرؾقظ

 .(7)،(7)شٓ تًِّقا تًِٔؿ افٔٓقد، ؾ٘ن تًِّٔٓؿ بٚفرؤوس وإـػ واإلصٚرة»

                                                                                                                                        

 ."ْد جٔدأخرجف افًْٚئل بً"

وهههق ؾٔههف  ،ثههؿ ضٌههع هههذا ،فههف "ظّههؾ افٔههقم وافِِٔههٜ "أو يف  "ْف افُههزىْشهه"ؿِههٝ : وفًِههف يف 

 "(. وؿهد أورده ا ٔثّهل يف 7387) "افهحٔحٜ"(، وؾٔف ظًْْٜ أع افزبر. إير 730برؿؿ )

 ( بْحقه، ثؿ ؿٚل: 78/  8) "ادجّع

. وينههٓد فههف "رجههٚل افهههحٔح، ورجههٚل أع يًههع "إوشههط"رواه أبههق يًههع وافىههزاين يف "

( مـ ضريهؼ ابهـ  ًٔهٜ ظهـ ظّهرو بهـ صهًٔٛ ظهـ أبٔهف ظهـ جهده 7/780مٚ أخرجف افسمذي )

ؾههه٘ن  ،ٓ تنهههٌٓقا بهههٚفٔٓقد وٓ بٚفْههههٚرى ،ؿهههٚل : فهههٔس مْهههٚ مهههـ تنهههٌف بٌرٕهههٚ أن رشهههقل اهلل 

 تًِٔؿ افٔٓقد بٚإلصٚرة بٕٚصٚبع، وتًِٔؿ افْهٚرى اإلصٚرة بٕٚـػ . وؿٚل:

 ."شْٚد ؤًػ هذا اإل"

وإيههر  ،واحلههديٞ افههذي ؿٌِههف ينههٓد دههٚ رواه ،ؿِههٝ: وابههـ  ًٔههٜ إٕههام وههًػ مههـ ؿٌههؾ حٍيههف

  احلديٞ أ :

 ؿٚل افْقوي:(7)

" ًٚ ًٚ وذظههه وإٓ ؾٓهههل  ،وافْٓهههل ظهههـ افًهههالم بٚإلصهههٚرة اههههقص بّهههـ ؿهههدر ظهههذ افٍِهههظ حًههه

ًٌٔههههههد مؼههههههوظٜ دههههههـ يُههههههقن يف صههههههٌؾ يًّْههههههف يف افههههههتٍِظ بجههههههقاب افًههههههالم ـٚدهههههههع واف

 ."افٍتح". ذـره يف "وـذا افًالم ظذ إصؿ  ،وإخرس

ًٚ  –بٚشهتثْٚء مهـ شهٌؼ  –ؿِهٝ : ثهؿ إن احلهديٞ ظهٚم ينهّؾ  أو  ،مهـ شهِؿ بٚإلصهٚرة وافٍِهظ مًهه

وههق إفَهٚء افًهالم  –وإن ـٚن  هذا أصد اٚفٍٜر جلًّف بغ ترك افًهْٜ  ،بٚإلصٚرة دون افٍِظ

 وافتنٌف بٚفٍُٚر. –أو رّده 
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ٚ بحديٞ يف ثٌقتف ٕيهروأمٚ افْق  "إذـهٚر "ؾَهٚل يف  ،وي ؾَد محِف ظذ هذا إخر حمتجًّ

 ( ظَٛ حديٞ ظّرو بـ صًٔٛ ادتَدم :777)

مهر يف  وأمٚ احلديٞ افذي رويْٚه يف ـتٚب افسمذي ظـ أشامء بْٝ يزيد أن رشهقل اهلل "

ًٚ وظهٌٜ مـ افًْٚء ؿًقد مهذي : حهديٞ حًهـ . ؾٖصٚر بٔده بٚفتًهِٔؿ، ؿهٚل افس ،ادًجد يقم

ويهدل ظههذ ههذا أن أبههٚ داود روى هههذا  ، هع بههغ افٍِهظ واإلصههٚرة ؾٓهذا حمّههقل ظهذ إٔههف 

 ."وؿٚل يف روايتف : ؾًِؿ ظِْٔٚ ،احلديٞ

ؿِٝ: حديٞ أشامء هذا ٓ يهح، ؾال يههِح فالظهتامد ظِٔهف يف إجهٚزة مهٚ دل مىِهؼ حهديٞ 

وههق اتِهػ  ،ٓر بهـ حقصهٛ ظْٓهٚجٚبر وؽره ظذ مًْهف، وذفهؽ ٕن إشهْٚده يهدور ظهذ صه

 وؿد ؿٚل ؾٔف ابـ ظدي: ،ؾٔف

ـثههر  ،صههدوق":  "افتَريههٛ"، ؿههٚل احلههٚؾظ يف "وٓ يتههديـ بحديثههف  ،هههق ممههـ ٓ قههتٟ بههف"

 ."اإلرشٚل وإوهٚم

وفهذفؽ ٓ ٕنهؽ أن مهٚ تٍهرد بهف أو  ،وـثرة أوهٚمف ممهٚ ٓ ينهؽ ؾٔهف مهـ تتٌهع روايتهف وأحٚديثهف

 قههتٟ بههف، وإٕههام يًتههز بههف يف افنههقاهد وادتٚبًههٚت، وؿههد تٍههرد بههذـر اختِههػ ظِٔههف ؾٔههف ر إٔههف ٓ

بؾ اختِػ ظِٔف ؾٔٓٚر ؾّْٓؿ مـ أثٌتٓٚ ظْف، ومهْٓؿ مهـ َل يهذـرهٚ  ،اإلصٚرة يف هذا احلديٞ

 ،(757)ص "إدب ادٍرد"وافٌخٚري يف  ،( 780/  7افٌتٜ، ؾَد أخرج حديثف افسمذي ) 

 :ٚل افسمذيظٌد احلّٔد بـ هبرام ظـ صٓر بف . وؿ ( ر مـ ضريؼ358 – 353/  0وأمحد ) 

ٓ بٖس بحديٞ ظٌد احلّٔد بهـ هبهرام ظهـ صهٓر  "ؿٚل أمحد بـ حٌْؾ ،وهذا حديٞ حًـ"

وؿهههٚل : إٕهههام تُِهههؿ ؾٔهههف ابهههـ  ،وؿهههقى أمهههره  ،ؿهههٚل حمّهههد : صهههٓر حًهههـ احلهههديٞ ،بهههـ حقصهههٛ

 ."ظقن

 ًٚ وؿهههد ذـهههرت فهههؽ  ،"ٓهههذيٛ هههذيٛ افت"ؾهههٕٚير تر تهههف يف  ،ؿِهههٝ : ؿهههد تُِهههؿ ؾٔهههف ؽهههره أيوههه

 خالصٜ مٚ يًتٍٚد مـ أؿقا ؿ ؾٔف.

 ،(7/738، وابـ مٚجف )( 733/  7وافدارمل )  ،( 737/  7ثؿ أخرج احلديٞ أبق داود ) 
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يَهقل : أخزتهف  ،( مـ ضريؼ ابـ أع حًهغ شهًّف مهـ صهٓر بهـ حقصهٛ 357/  0وأمحد ) 

 -. ؾِهههؿ يهههذـر ابهههـ أع احلًهههغيف ًٕهههقة ؾًهههِؿ ظِْٔهههٚ أشهههامء ابْهههٜ يزيهههد : مهههر ظِْٔهههٚ افٌْهههل 

 ،ؾٚختٍِههٚ ،وذـرهههٚ ظٌههد احلّٔههد بههـ هبههرام ،ظْههف اإلصههٚرة –واشههّف ظٌههد اهلل بههـ ظٌههد افههرمحـ 

ٕٕههف ثَههٜ ظْههد اجلّٔههع ـههام ؿههٚل ابههـ  ،وروايههٜ ابههـ أع حًههغ ظْههدي أرجههح ،ؾقجههٛ افسجههٔح

فهٔس مهـ ؾٓهق مهـ ـقٕهف  ،وفٔس ـذفؽ ابـ هبرام ،"افهحٔحغ "وهق حمتٟ بف يف  ،ظٌد افز

 ،"إٕف هيؿ"ؾَد ؿٔؾ ؾٔف:  ،رجٚ ام

ر ٕن ههذا "زيهٚدة افثَهٜ مٌَقفهٜ"ر ؾال يهِح أن يًٚرض بروايتف ويَهٚل:  "ٓ قتٟ بحديثف"و

وفٔس إمر ـذفؽ  ،"ادهىِح "حمِف ؾٔام فق ـٚن افزائد ثَٜ ؿقي احلٍظ ـام هق مٌغ يف 

 ؾتٌْف. ،هْٚ

ه افزيههٚدة ظههـ صههٓر، ؾههذفؽ يههدل ظههذ أن صههٓرًا ظههذ إْٔههٚ فههق ؾروههْٚ أن ابههـ هبههرام ؿههد حٍههظ هههذ

قهـ آظهههتامد ظِٔٓهههٚ وذفهههؽ ممهههٚ يههه ،وتهههٚرة ٓ ،ًٍٕهههف ـهههٚن يوهههىرب ؾٔٓهههٚ، ؾُهههٚن يروهيهههٚ تهههٚرة

ؾَههههٚل  ،. ويٗيههههد هههههذا أن احلههههديٞ رواه ؽههههر صههههٓر ظههههـ أشههههامء بههههدون افزيههههٚدةوٓحتجههههٚج هبههههٚ

 :"إدب "افٌخٚري يف 

بـ أع ؽْٔهٜ ظهـ حمّهد بهـ مٓهٚجر ظهـ أبٔهف حدثْٚ اِد ؿٚل: حدثْٚ مٌؼ بـ إشامظٔؾ ظـ ا

 ظـ أشامء ابْٜ يزيد إٕهٚريٜ:

 ؾًِؿ ظِْٔٚ . ،وإٔٚ يف جقار أتراب يل مرع افٌْل 

ورجٚفههف ثَههٚت ر رجههٚل افهههحٔح، ؽههر مٓههٚجر وافههد  ،وهههذا إشههْٚد صههحٔح إن صههٚء اهلل تًههٚػ

ٕٚخههذ بحديثههف (، ؾ 373/  5) "افثَهٚت"وذـههره ابهـ حٌههٚن يف  ،وؿههد روى ظْهف  ههع ،حمّهد

ؾٓههق أظِههؿ بحههديثٓٚ مههـ صههٓر وبههذفؽ يثٌههٝ أن  ،وٓ شههٔام وهههق مههقػ أشههامء هههذه ،هههذا أوػ

ؾهال قهتٟ  ،أصؾ احلديٞ صهحٔح، وأن ذـهر اإلصهٚرة ؾٔهف مُْهر مهـ أوههٚم صهٓر بهـ حقصهٛ

 وٓ يًٚرض احلديٞ افذي ٕحـ يف صدد افُالم ظِٔف . ،هبٚ

وافٍِههظ افههذي ؾٔههف اإلصههٚرة :  ،ق حههديٞ أشههامءبًههد أن شههٚ "افٍههتح")تٌْٔههف( : ؿههٚل احلههٚؾظ يف 
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 ظـ افؼيد بـ شقيد ؿٚل : -7

وإٔهههٚ جهههٚفس هُهههذا، وؿهههد ووهههًٝ يهههدي افٔنهههى خِهههػ  مهههرع رشهههقل اهلل »

 .(7)شطٓري، واتُٖت ظذ أفٜٔ يدي، ؾَٚل: أتًَد ِؿًدة ادٌوقب ظِٔٓؿ؟!

                                                                                                                                        

 ."وفف صٚهد مـ حديٞ جٚبر ظـ أمحد"

 . "كٍٜ إحقذي"وَِٕف ظـ ادٌٚرـٍقري يف 

، ؾههه٘ن "جريهههر"وافههههقاب :  ،شهههٌؼ ؿِهههؿ مهههـ احلهههٚؾظ "جهههٚبر"ويٌِهههٛ ظهههذ افيهههـ أن ؿقفهههف : 

 ( وؽر حديثف وفٍيف: 78/  8)  "ادجّع"ا ٔثّل َل يقرد يف 

(، و  707و  753/  3)  "ادًهههههْد"، وههههههق يف "ؾًهههههِؿ ظِههههٔٓـ ،ذ ًٕهههههقةظهههه مههههر افٌْهههههل"

وؿهههد تُِهههؿ ظِٔهههف  ،وافىهههزاين ،( وأع يًهههع777ٓبهههـ افًهههْل )رؿهههؿ  "ظّهههؾ افٔهههقم وافِِٔهههٜ"

ؿهههٚل  ،ويف بًهههض ضرؿهههف جهههٚبر ظهههـ ضهههٚرق افتّٔهههل ،ا ٔثّهههل بهههام يهههدل ظهههذ اوهههىراب إشهههْٚده

بٖٕف ههق،  "افتًجٔؾ"زم احلٚؾظ يف . وج"ؾ٘ن ـٚن جٚبر هق اجلًٍل ؾٓق ؤًػ"ا ٔثّل : 

 واهلل أظِؿ. ،ؾٕ٘ف وؿع يف افًْد جٚبر بـ ظٌد اهلل، واجلًٍل اشؿ أبٔف يزيد، ؾٚؾسؿٚ ،وؾٔف ٕير

 "و هذا ـههٕٚقا يُرهههقن افتًههِٔؿ بٚفٔههدر ـههام ؿههٚل ظىههٚء بههـ أع ربههٚح ؾههٔام أخرجههف افٌخههٚري يف (7)

 . "فهحٔحا "وإشْٚد صحٔح ظذ ذضف يف  ،(730) "إدب ادٍرد

( ، وؿهههٚل  788/  3( ، وأمحهههد )  703/  3( ، واحلهههٚـؿ   ) 735/  7أخرجهههف أبهههق داود ) (7)

 ، وواؾَف افذهٌل . "صحٔح اإلشْٚد"احلٚـؿ : 

ؿِٝ : بؾ هق ظذ ذط افٌخٚري ، وابـ جريٟ ؿد سح بٚفتحهديٞ ظْهد ظٌهد افهرزاق ، ـهام 

 بتحََٔل( . -7783فًٌد احلؼ اإلصٌٔع )رؿؿ  "ـتٚب إحُٚم "يف 

( ، ؾزافهههٝ  7058/  738/  7)  "مههههْػ ظٌههد افههرزاق"ثههؿ رأيتههف ـههام ذـهههره ظٌههد احلههؼ يف 

 (ًٚ ( ظههـ 73537/  375/  70افًِههٜ ، وصههح احلههديٞ واحلّههد هلل. وروى ظٌههد افههرزاق أيوهه

ًههٚن ظههذ يههده افٔنههى إذا ـههٚن أن يًتّههد اإلٕ زجههر رشههقل اهلل"قٔههك بههـ أع ـثههرر ؿههٚل: 
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 : ٚل:ؿٚل رشقل اهللظـ شًد بـ أع وؿٚص ؿ -7

)شيف دورهٚ (7)ٕيٍقا أؾْٔتُؿ، وٓ تنٌٓقا بٚفٔٓقد ر جتّع إـٌَٚء »
2
). 

                                                                                                                                        

 ."يٖـؾ

 ٚفف ثَٚتر فُْف مًوؾ ، ويف ظّقم افذي ؿٌِف مٚ يٗيد هذا. واهلل أظِؿ.ؿِٝ: ورج

 وينٓد فف حديٞ ابـ ظّر:

ًٚ يههههده يف افههههالة، ؾَهههٚل:  أن رشهههقل اهلل ٓ جتِههههس هُهههذا ر إٕهههام هههههذه "رأى رجهههاًل شهههٚؿى

 . "جًِٜ افذيـ يًذبقن

ص  3)رؿهههؿ  "افههههالة"( بًهههْد حًهههـ صهههحٔح، وؿهههد تَهههدم يف 5337أخرجهههف أمحهههد )رؿهههؿ 

737.) 

ـٌِك ( بٚفُن وافَك، يف 7) ْٚشٜ":  "افَٚمقس"( ع ) ُُ  ."ـه)إػ(: اف

( مـ ضريؼ أع افىٔٛ هٚرون 773/  7)  "افُْك "حديٞ حًـ، أخرجف افدوٓع يف  (7)

يف إصهؾ : شهًٔد وههق  –بـ حمّد ؿٚل: حهدثْٚ بُهر بهـ شهامر ظهـ ظهٚمر بهـ شهًد ظهـ شهًد 

 :ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل -كريػ

 ،ضٔهٛ قهٛ افىٔهٛ ،ـهريؿ قهٛ افُهرم ،جهقاد قهٛ اجلهقد ، ٕئػ قٛ افْيٚؾٜإن اهلل"

، ورجٚفف ثَٚت ر ؽر أع افىٔٛ هٚرون بـ حمّد، وهق ؤًػ جهدًا. "ؾْيٍقا ... احلديٞ

فُـ أخرجف افسمذي مـ ضريهؼ أخهرى ظهـ خٚفهد بهـ إفٔهٚس ظهـ صهٚفح بهـ أع حًهٚن ؿهٚل: 

ًٚ ظِٔهههف. ؿهههٚل: ؾهههذـرت ذفهههؽ دٓهههٚجر بهههـ شهههًّٝ شهههًٔد بهههـ ادًهههٔٛ يَهههقل: ؾهههذـره مقؿقؾههه

حههديٞ "مثِهف . وؿههٚل افسمهذي : ؾَهٚل: حدثْٔههف ظهٚمر بهـ شههًد ظهـ أبٔهف ظههـ افٌْهل  ،مًهامر

 ."وخٚفد بـ إفٔٚس يوًػ ،ؽريٛ

ًٚ  "ٚمعاجلههه"ويزيهههده ؿهههقة مهههٚ يف  ،ؿِهههٝ : وؿهههد يتَهههقى بهههٚفىريؼ إول ًٚ مرؾقظههه ظهههـ شهههًد أيوههه

وؿهٚل  ،"إوشهط". رواه افىهزاين يف "يهػ أؾْٔتٓهٚضٓروا أؾْٔتُؿ، ؾه٘ن افٔٓهقد ٓ تْ": بٍِظ
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 :ظـ ظٌد اهلل بـ مًًقد ريض اهلل ظْف ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل -3

افًٌُتههههٚن ادقشههههقمتٚن افِتههههٚن تزجههههران زجههههرًا، ؾ٘ ههههٚ مٔنهههه  (7)إيههههٚـؿ وهٚتههههٚن»

)شافًجؿ
2
). 

                                                                                                                                        

 افنٚرح ادْٚوي:

 . "ؿٚل ا ٔثّل : رجٚفف رجٚل افهحٔح ر خال صٔخ افىزاين "

 ًٚ ؾٓههق صههٚهد ؿههقي فَِههدر افههذي أوردٕههٚ مههـ  ،ؿِههٝ: ؾٓههذه افىريههؼ ؽههر افىههريَغ إوفٔههغ ؿىًهه

 احلديٞ  واهلل تًٚػ أظِؿ.

ؾرأيهٝ  ،( 7/  77)  "ائد ادًجهؿ افههٌر وإوشهطزو"ثؿ وؿٍٝ ظذ إشْٚد افىزاين يف 

وههههق  ،وهههق ظههع بهههـ شههًٔد ،رجٚفههف رجههٚل افههههحٔح ـههام ؿههٚل ا ٔثّهههل خههال صههٔخ افىهههزاين

 وافراجح إٔف حًـ احلديٞ إذا َل جٚفػ . ،وهق اتِػ ؾٔف ،افرازي

، وشههْده ( 7/  05/  7)  "افزهههد"وفِحههديٞ صههٚهد مرشههؾ، أخرجههف وـٔههع بههـ اجلههراح يف 

ًٚ هبذه افىرق .ؤًػ  . وبٚجلِّٜر ؾٚحلديٞ ثٚبٝ ؿىً

 وهل فٌٜ صحٔحٜ مًروؾٜ. ،وهل ظذ فٌٜ مـ يِزم ادثْك إفػ ،هُذا افروايٜ(7)

(، مههـ ضريههؼ إبههراهٔؿ بههـ مًههِؿ  775/  70(، وافٌَٔٓههل )3707أخرجههف اإلمههٚم أمحههد )رؿههؿ  (7)

 ا جري ظـ أع إحقص ظْف .

ًٚ وا جههري هههذا وههًٔػ، وؿههد ورد ظْههف مق ًٚ ظههذ ابههـ مًههًقد . وأخرجههف افٌَٔٓههل أيوهه  ،ؿقؾهه

 ."إٕف ادحٍقظ"وؿٚل: 

 "ادجّههههع"ؾَههههد أورده ا ٔثّههههل يف  ،ؿِههههٝ فُههههـ افيههههٚهر إٔههههف ورد مههههـ ظههههر ضريههههؼ ا جههههري

، ورجهٚل افىهزاين رجهٚل رواه أمحهد وافىهزاين"وؿٚل:  ،( بٚفٍِظ ادذـقر أظاله 8/777)

 ."افهحٔح

ل ظههذ أن افىههزاين رواه مههـ ضريههؼ ؽههره، ؾتَههقى وا جههري فههٔس مههـ رجههٚل افهههحٔح، ؾههد
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 :شمتْقظٚت»

 يَقل : ٚب ريض اهلل ظْف : شًّٝ افٌْلظـ ظّر بـ اخلى -7

                                                                                                                                        

وؿهههٚل ارجهههف  ،"افُنهههٚي  "ؾَهههد جهههٚء احلهههديٞ يف ،وٓ شهههٔام أن فهههف صهههٚهداً  ،احلهههديٞ  بهههف

 ( : 735رؿؿ  78/  3احلٚؾظ افًًَالين )

رواه ابهـ مردويههف مهـ حههديٞ شهّرة بههـ جْهدب، ومههـ حهديٞ أع مقشههك إصهًري ٕحههقه، "

مههـ وجٓههغ ظههـ أع إحههقص ظههـ ظٌههداهلل بههـ  "دٍههردإدب ا"ورواه أمحههد وافٌخههٚري يف

 ."مًًقد 

وهق  ،( مـ ضريؼ ظٌدادِؽ ظـ أع إحقص بف مقؿقؾًٚ 783ؿِٝ : هق ظْد افٌخٚري )ص

ًٚ ـام تَدم وصْٔع احلٚؾظ يقهؿ أ ام أخرجٚه ـال ٚ ،ظْد أمحد مـ ضريؼ ا جري مرؾقظ

ًٚ أو مرؾقظًٚ   وفٔس ـذفؽ. ،مقؿقؾ

 ًـ أو صحٔح . واهلل أظِؿ.وبٚجلِّٜ ؾٚحلديٞ ح

(، وابهههـ ظهههدي يف 0707/  373/  8)  "ادههههْػ "واحلهههديٞ أخرجهههف ابهههـ أع صهههٌٜٔ يف 

 ؿٚل:  ،(7/777) "افُٚمؾ"تر ٜ ا جري مـ 

وأحٚديثهف ظٚمتٓهٚ مًهتَّٜٔ ادهتـ،  ،وإبراهٔؿ ا جهري حهدث ظْهف صهًٌٜ وافثهقري وؽر هٚ"

وههههق ظْهههدي مم هههـ يُتهههٛ  ،ص ظهههـ ظٌهههداهللوإٕهههام إُٔهههروا ظِٔهههف ـثهههرة روايتهههف ظهههـ أع إحهههق

 ."حديثف

ُشههئؾ ظههـ  ( صههٚهدًا ظههـ ؿتههٚدةر ؿههٚل : بٌِْههٚ أن رشههقل اهلل 0735وروى فههف ابههـ أع صههٌٜٔ ) 

 ."إ ٚ مٔن إظٚجؿ"افًِٛ بٚفًٌُغ؟ ؾَٚل: 

 ؿٚل: وـٚن ؿتٚدة يُره افًِٛ بُؾ رء حتك يُره افًِٛ بٚحلل.

  بٖس بف يف افنقاهد.ؿِٝ: وإشْٚده صحٔحر فُْف مرشؾر ؾال
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فهقا: قـام أضهرت افْههٚرى ظًٔهك ابهـ مهريؿ، إٕهام إٔهٚ ظٌهداهلل، ؾَ (7) ٓ ُتىروين»

                                                           

 :"افنامئؾ"ؿٚل ادْٚوي ظذ  ،بوؿ أول مـ اإلضراء(7)

 ،ؾههههٚدًْك : ٓ جتههههٚوزوا احلهههد يف مههههدحل بٌههههر افقاؿههههع ،وههههق ادٌٚفٌههههٜ يف ادههههدح وافٌِهههق"

ؾٔجرـؿ ذفؽ إػ افٍُهر ـهام جهر افْههٚرى دهٚ جتهٚوزوا احلهد يف مهدح ظًٔهك ظِٔهف افًهالم 

ًٚ . ؿٚ  ل:بٌر افقاؿع وا ذوه إ 

ويههح أن يُهقن فهٔس  ،يف زظهؿ إفقهٔهٜ "ـام أضرت افْههٚرى ظًٔهك"وافتنٌٔف يف ؿقفف: 

 ."ؾُٔقن أظؿ ،ؾٔف بؾ فًٌْٜ مٚ فٔس ،بّجرد ذفؽ

ؿِٝ : وهذا هق افههحٔح، ْٕٕهٚ ًِٕهؿ بٚفيهورة أن افْههٚرى ؿهد أضهروا ظًٔهك ظِٔهف افًهالم 

ًٚ  بٚفْههٚرى، ؾْٔٓهك يُهقن تنهٌ بام فهٔس ؾٔهف ؾّدح ادًِّغ فٌِْل  ،بٌر إفقهٜٔ أيوًٚ  ٓ

 :ظْف ٕمريـ

ًٚ يف ًٍٕف ًٚ مـ أن يّدح بف . وهق  ،إول : ـقٕف ـذب  أرؾع مَٚم

وخنهٜٔ أن يهٗدي ذفهؽ إػ مهٚ ادظتهف افْههٚرى يف ٌٕهٔٓؿ مهـ إفقهٔهٜ  ،أخر : شدًا فِذريًهٜ

 وذفههؽ ،ظههذ رؽههؿ مههـ هههذا احلههديٞ وؽههره ،وٕحقهههٚ. وؿههد وؿههع يف هههذا بًههض ادًههِّغ

 :مهداق ؿقفف

ًٚ بذراع" .  "حتك فق دخِهقا جحهر وهٛ فهدخِتّقه ،فتتًٌـ شْـ مـ ؿٌُِؿ صزًا بنز وذراظ

 ( .35 -37) "طالل اجلْٜ"وهق ارج يف  ،متٍؼ ظِٔف

ًٚ افٌْل   :ؿِٝ: ومع ذفؽ ؾْٕ٘ٚ ٓ ٕزال ًّٕع بًوٓؿ يسٕؿ بَقل افَٚئؾ اٚضٌ

 مؽ ظِؿ افِقح وافَِؿ!ؾ٘ن مـ جقدك افدٕٔٚ وض ٚ           ومـ ظِق

 ،ربقبٔتههف وأفقهٔتههفيف ؾٓههذا ذك يف بًههض صههٍٚتف تًههٚػ، ؾهه٘ن اهلل ظههز وجههؾ ـههام إٔههف واحههد 

ٓ ينهههٚرـف يف رء مْٓهههٚ أحهههد مهههـ اِقؿٚتهههف، مٓهههام شهههّٝ  ،ؾُهههذفؽ ههههق واحهههد يف صهههٍٚتف

 شٔد افٌؼ يًّع جٚريٜ تَقل يف ؽْٚئٓٚ افزيء: ؾٓذا ٌْٕٔٚ حمّد ،وظِٝ رتٌتف ،مْزفتف

 .ْٚ ٌٕل يًِؿ مٚ يف ؽدوؾٔ
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)شظٌُد اهلل ورشقفف
1
). 

 ظـ أع واؿد افِٔثل :  -7

                                                                                                                                        

 . أخرجف افٌخٚري وؽره . "دظل هذا وؿقيل افذي ـْٝ تَقفغ": ؾَٔقل  ٚ 

 ؾٖيـ ؿقل هذه اجلٚريٜ ممٚ يردده بًض ادًِّغ مْذ مئٚت افًْغ:

 ومـ ظِقمؽ ظِؿ افِقح وافَِؿ!

بههؾ يًِههؿ مههٚ ـههٚن ومههٚ شههُٔقن ممههٚ شههىره افَِههؿ يف  ،ؾٓههق ظْههدهؿ فههٔس يًِههؿ ؾَههط مههٚ يف ؽههد

افِقح ادحٍقظ ! بؾ هق بًض ظِّف !! شٌحٕٚؽ ههذا هبتهٚن ظيهٔؿ وإثهؿ مٌهغ. ومهـ ـهٚن فهف 

يهرى مهـ  ،وٕحقههٚ ،اضالع ظذ ـتٛ افهقؾٜٔ وافتل يًّق ٚ بٚحلَٚئؼ )!(، وـتهٛ ادقافهد

 هذا افٌَٔؾ افًجٛ افًجٚب .

قال افتهل وؿد يتقهؿ ـثر مـ افْٚس افذيـ يريدون أن قًْقا افيـ بُؾ افْهٚس أن ههذه إؿه

وأن ـثههريـ مههْٓؿ ٓ جىههر يف بههٚ ؿ  ،دون مًٕٚٔٓههٚ افيههٚهرة مْٓههٚٓ يَههه تَههٚل يف مدحههف 

... ؾَهد  "مٚ ـؾ مهٚ يتّْهك ادهرء يدرـهف"وفُـ :  ،ذفؽ. وٕحـ ٕتّْك أن يُقن هذا صحٔحًٚ 

شههههًّْٚ مههههـ إٔههههٚس ييههههـ ؾههههٔٓؿ افًِههههؿ وافهههههالح مههههٚ بًِْههههٚ موههههىريـ أن ٕزههههء افيههههـ هبههههؿ 

ًٚ( ـهٚن يهدرس يف مًهجد بْهل ونخر  ،وبًَٚئدهؿ ًٚ مهْٓؿ )هِهؽ ؿريٌه مٚ وؿع مـ ذفؽ أن صهٔخ

ؾنهه ؿقفههف تًههٚػ يف شههقرة احلديههد ق هههق إول وأخههر وافيههٚهر وافٌههٚضـ وهههق بُههؾ  ،أمٔههٜ

حهههٚول أن يِىهههػ إمهههر بقهههء مهههـ  ،، ؾِهههام اظهههُسض ظِٔهههفؿهههٚل ههههق حمّهههد ،رء ظِهههٔؿ ي

ؿٔهؾ فهف اؿهرأ أيهٜ افتهل بًهدهٚ: ق ههق افهذي ؾِهام  ،مكهًا ظهذ إرجهٚع افوهّر إفٔهف  ،افتٖويهؾ

ؾٓؾ هق حمّهد؟ ؾٌٓهٝ ...  ،خِؼ افًاموات وإرض يف شتٜ أيٚم ثؿ اشتقى ظذ افًرشي

 ومـ يًِؿ مذهٛ افَٚئِغ بقحدة افقجقد، ٓ يًتٌرب صدور مثؾ هذه افٍُريٚت مْٓؿ .

 ،( 707 / 7)"افنهههههههههامئؾ"وافسمهههههههههذي يف  ،( 773/  77و  787/ 0أخرجهههههههههف افٌخهههههههههٚري ) (7)

 .(737و 777و  703و  753د )رؿؿ وأمح ،(75وافىٔٚفز)رؿؿ ،(  7/770وافدارمل )
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دهٚ خهرج إػ حْهغ، مهر  بنهجرة فِّؼهـغ، ُيَهٚل  هٚ : ذات  أن رشقل اهلل »

رؿهٚفقا : يهٚ رشهقل اهلل! اجًهؾ (ويًٍُهقن حق هٚ)، ظِٔٓهٚ أشهِحتٓؿ يًَِهقنإٔقاط، 

 : فْٚ ذات إٔقاط ـام  ؿ ذات إٔقاط، ؾَٚل افٌْل 

َ ًٚه ﴿شٌحٚن اهلل )ويف روايٜ : اهلل أـز(! هذا ـام ؿٚل ؿقم مقشك :»
ْؾ َفَْهٚ إِ ًَه اْج

 ٌٜ َ اَم َ ُْؿ َنِ   .(7)ش(شْٜ شْٜ)، وافذي ٍٕز بٔده ر فسـٌـ شْٜ مـ ـٚن ؿٌُِؿ ﴾ـَ

 :ظـ ظٌد اهلل بـ ظّر ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل -7

ُٝ بههغ يههدي افًههٚظٜ بٚفًههٔػ، حتههك يُ » ههؾ ٌَهه ًْ ُبًثهه ًِ َد اهلل وحههده ٓ ذيههؽ فههف، وُج

ٌٚر ظذ َمـ خٚفػ أمري،  َؾ ًِ رزؿل كٝ طؾ رحمل، وُج  مهـ تنهٌ ف وافذفٜ وافه 

                                                           

(، وافروايههٜ إخههرى فههف مههع  778/  5( وافًههٔٚق فههف، وأمحههد )  777/  7(أخرجههف افسمههذي ) 7)

وهههذا إشههْٚد  "افزيههٚدات افتههل بههغ افَقشههغ مههـ ضريههؼ افزهههري ظههـ شههْٚن بههـ أع شههْٚن ظْههف . 

 . "فنٔخغ صحٔح ظذ ذط ا

 ،(7/700)  "إؽٚثٜ افٍِٓٚن"ٔؿ يف . وؿقاه ابـ افَ"حديٞ حًـ صحٔح"وؿٚل افسمذي : 

، وهههههذا وهههههؿ مْههههف رمحههههف اهلل، "صههههحٔحٜ "( فٌِخههههٚري يف 705/ 7وظههههزاه يف مُههههٚن نخههههر )

 ،( إٓ افسمهههههذي70307) "افهههههذخٚئر"، وَل يًهههههزه افْٚبِزههههه يف "افههههههحٔح"ؾِهههههٔس ههههههق يف 

وـٖٕههف ذهههؾ ( مههـ ضريههؼ ابههـ جريههر وأمحههد ؾَههط، 737/  7) "رهتًٍهه "وأورده ابههـ ـثههر يف

 د افًتٜ، وإٓ دٚ أبًد افْجًٜ!ظـ ـقٕف يف افسمذي أح

ًٚ  ،ظِههههٔٓؿ ذفههههؽ افَههههقل دنههههٚهبتف فَههههقل افٔٓههههقد ؾَههههد إُٔههههر  مههههع طٓههههقر افٍههههرق بٔههههْٓام فٍيهههه

ًٚ  ،وؿهههداً  ٜ، وفههق ـٕٚههٝ افْٔههٜ صههٚحل ،ؾٓههق دفٔههؾ واوههح ظههذ أن منههٚهبٜ افٍُههٚر مُْههرة ذظهه

ًٚ وههق ؿٚظهد، وأمهره  ومثؾ هذه افَههٜ يف افدٓفهٜ ظهذ مهٚ ذـرٕهٚ ؿههٜ صهال ؿ وراءه  ؿٔٚمه

 ؾراجًٓٚ . ،وؿد تَدمٝ مع افُالم ظِٔٓٚ ،إيٚهؿ بٚفًَقد
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)شبَقم ؾٓق مْٓؿ
1
). 

                                                           

 "افٍَٔههههههههف وادتٍَههههههههف"(، واخلىٔههههههههٛ يف  5003و  5775و  5773أخرجههههههههف أمحههههههههد )رؿههههههههؿ  (7)

افهههرمحـ بهههـ ثٚبهههٝ بهههـ ثقبهههٚن : ( ر مهههـ ضريهههؼ ظٌهههد  7/  30/  73(، وابهههـ ظًهههٚـر ) 7/37)

 حدثْٚ حًٚن بـ ظىٜٔ ظـ أع مْٔٛ اجلرر ظْف.

 "فصههههحٔح" ييهههه، وؿههههد ظِههههؼ افٌخههههٚري يف وهههههذا إشههههْٚد حًههههـ، ويف ابههههـ ثٚبههههٝ ـههههالم ٓ

ههههق ضهههري مهههـ حهههديٞ أخرجهههف أمحهههد مهههـ ":  "ذحهههف"( بًوهههف، وؿهههٚل احلهههٚؾظ يف 0/35)

ـ أع صههههٌٜٔ مههههـ ضريههههؼ ضريههههؼ أع مْٔههههٛ ... وفههههف صههههٚهد مرشههههؾ ب٘شههههْٚد حًههههـ أخرجههههف ابهههه

 ."بتاممف إوزاظل ظـ شًٔد بـ جٌِٜ ظـ افٌْل 

وؿهٚل ابهـ  ،( مهـ ضريهؼ ابهـ ثٚبهٝ بهف 737/  7ؿِٝ: وأخرج افَىًهٜ إخهرة مْهف أبهق داود ) 

 . "وهذا إشْٚد جٔد"(: 73)ص "آؿتوٚء"تّٜٔٔ يف 

 "شْده صحٔح"( :  737/  7) " ريٟ اإلحٔٚء"وؿٚل احلٚؾظ افًراؿل يف 

 ( : 777/  70) "افٍتح"ؿٚل احلٚؾظ يف و

بِههههقغ "( . وذـههههر يف  733/  70)  "افٍههههتح"وثٌتههههف احلههههٚؾظ ابههههـ حجههههر يف  ،"شههههْده حًههههـ"

ًٚ  ،بؼح افهًْٚين( أن ابـ حٌٚن صححف –773/ 3) "ادرام وؿد وجدت ٓبـ ثقبٚن متٚبً

ًٚ، ؾَههٚل افىحههٚوي يف  ٚ حمّههد بههـ ( : وحههدثْٚ أبههق أمٔههٜ: حههدث88ْ/  7) "منههُؾ أثههٚر"ؿقيهه

 وهٛ بـ ظىٜٔ : حدثْٚ افقفٔد بـ مًِؿ: حدثْٚ إوزاظل ظـ حًٚن بـ ظىٜٔ بف.

وهذا إشْٚد صهحٔح، رجٚفهف ـِٓهؿ ثَهٚت مًروؾهقن، فهقٓ أن افقفٔهد بهـ مًهِؿ يهدفس تهدفٔس 

 وَل يكح بًامع إوزاظل مـ حًٚن . واهلل أظِؿ . ،افتًقيٜ

شهقد . و هذا افَىًهٜ صهٚهد مهـ حهديٞ وأبق أمٔهٜ اشهّف حمّهد بهـ إبهراهٔؿ بهـ مًهِؿ افىر

ووهًٍف  ،وؿد وثَف ؽر واحد ،وؾٔف ظع بـ ؽراب ،"إوشط"أخرجف افىزاين يف ،حذيٍٜ

 ( .70/737) "ادجّع"بًوٓؿ، وبَٜٔ رجٚفف ثَٚتر ـام يف 
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 ؿٚل صٔخ اإلشالم :

وهههذا احلههديٞ أؿههؾ أحقافههف أن يَتيضهه كههريؿ افتنههٌف هبههؿ، وإن ـههٚن طههٚهره يَتيضهه ـٍههر "

وهق ٕير مٚ شهْذـره ظهـ ظٌهداهلل  ،دتنٌف هبؿ ـام يف ؿقل: ق ومـ يتق ؿ مُْؿ ؾٕ٘ف مْٓؿيا

 بـ ظّرو إٔف ؿٚل:

وتنههٌف هبههؿ حتههك يّههقتر حؼهه  ،وصههْع ٕههروزهؿ ومٓرجههٚ ؿ ،مههـ بْههل بههٖرض ادؼههـغ"

 ."مًٓؿ يقم افَٔٚمٜ

ض ذفؽ، وؿهد ويَتيض كريؿ أبًٚ ،ؾٕ٘ف يقجٛ افٍُر ،ؾَد قّؾ هذا ظذ افتنٌف ادىِؼ

ؾههه٘ن ـهههٚن ـٍهههرًا أو مًههههٜٔ أو  ،قّهههؾ ظهههذ إٔهههف مهههْٓؿ يف افَهههدر ادنهههسك افهههذي صهههٚهبٓؿ ؾٔهههف

ًٚ. ،صًٚرًا  ٚ ـٚن حُّف ـذفؽ  وبُؾ حٚل يَتيض كريؿ افتنٌف بًِٜ ـقٕف تنٌٓ

ٕجؾ أ ؿ ؾًِقه وهق ٕٚدر، ومـ تٌع ؽره يف ؾًهؾ فٌهرض فهف  ،وافتنٌف يًؿ مـ ؾًؾ افقء

أصهؾ افًٍهؾ مهٖخقذًا ظهـ ذفهؽ افٌهر، ؾٖمهٚ مهـ ؾًهؾ افقهء واتٍهؼ أن افٌههر  إذا ـهٚن ،يف ذفهؽ

 ًٚ ًٚ ٕيههر ،وَل يٖخههذه أحههد ٚ ظههـ صههٚحٌف ،ؾًِههف أيوهه فُههـ ؿههد يْٓههك ظههـ  ،ؾٍههل ـههقن هههذا تنههٌٓ

ـهههام أمهههر بههههٌغ افِحهههك وإحٍهههٚء  ،ودهههٚ ؾٔهههف مهههـ ادخٚفٍهههٜ ،ههههذا فهههئال يُهههقن ذريًهههٜ إػ افتنهههٌف

ر دفٔههؾ ظههذ أن افتنههٌف هبههؿ "ٔٛ وٓ تنههٌٓقا بههٚفٔٓقدؽههروا افنهه": مههع أن ؿقفههف ،افنههقارب

 وهههذا أبِههغ مههـ ادقاؾَههٜ ،قهههؾ بٌههر ؿهههد مْههٚ وٓ ؾًههؾ . بههؾ مههرد تههرك تٌٔههر مههٚ خِههؼ ؾْٔههٚ

إٔهف  هك ظهـ افتنهٌف  وؿد روى يف ههذا احلهديٞ ظهـ ابهـ ظّهر ظهـ افٌْهل  ،افًٍِٜٔ آتٍٚؿٜٔ

افَههٚيض أبههق يًههعر وهبههذا احههتٟ ؽههر . ذـههره "مههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق مههْٓؿ "وؿههٚل:  ،بٕٚظههٚجؿ

. ثهؿ ذـهر بًهض افَْهقل يف ذفهؽ "واحد مـ افًِامء ظذ ـراهٜ أصٔٚء مـ زي ؽر ادًهِّغ

 ؾّْٓٚ: ،ظـ أمحد وؽره

 ،ؿٚل حمّد بـ أع حرب: شئؾ أمحد ظـ ًٕؾ شْدي جرج ؾٔف ؟ ؾُرهف فِرجؾ وادرأة"

وأـهره افكهار، وؿهٚل : ههق مهـ  ،( وؿٚل: إن ـٚن فُِْٔػ وافقوهقء )ؿِهٝ : يًْهل : ؾهال بهٖس

 ."زي إظٚجؿ
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ـ مَٚصههههد افؼههههيًٜ ؾثٌههههٝ ممههههٚ تَههههدم أن اٚفٍههههٜ افٍُههههٚر وتههههرك افتنههههٌف هبههههؿ مهههه

اإلشههههالمٜٔ افًِٔههههٚ، ؾٚفقاجههههٛ ظههههذ ـههههؾ مًههههِؿ رجههههًٚٓ وًٕههههًٚء أن يراظههههقا ذفههههؽ يف 

صههٗو ؿ ـِٓههٚ، وبهههقرة خٚصههٜ يف أزيههٚئٓؿ وأفًٌههتٓؿ ر دههٚ ظِّههٝ مههـ افْهههقص 

اخلٚصههٜ ؾٔٓههٚ، وبههذفؽ يتحَههؼ صههحٜ افؼههط افًههٚبع يف زي ادههرأة. هههذا ر ؿههد ييههـ 

ر تًٌُّهدي حمهض، وفهٔس ـهذفؽ، بهؾ ههق بًض افْٚس أن هذه ادخٚفٍٜ إٕهام ههل أمه

 ًٚ مًَقل ادًْك، واوح احلُّٜ، ؾَد تَرر ظْد افًِامء ادحََغ أن هْٚك ارتٌٚض

ًٚ بههغ افيههٚهر وافٌههٚضـ، وأن فههسول تههٖثرًا يف أخههر ر إن خههرًا ؾخههر، وإن ذًا  وثَٔهه

 ه.ؾؼ، وإن ـٚن ذفؽ ممٚ ؿد ٓ ينًر بف اإلًٕٚن يف ًٍٕف، وفُـ ؿد يراه يف ؽر

                                                                                                                                        

ًٚ يف بٔهههٚن إ هههٚع ادًهههِّغ ظهههذ مهههٚ أؾٚدتهههف إحٚديهههٞ  ثهههؿ ظَهههد صهههٔخ اإلشهههالم ؾههههاًل خٚصههه

وأورد ؾٔهههف أؿهههقال  ،وافْٓهههل ظهههـ افتنهههٌف هبهههؿ ،وأيهههٚت ادتَدمهههٜ مهههـ إمهههر بّخٚفٍهههٜ افٍُهههٚر

ذفههؽ ؾقائههد ظزيههزة ؿِههام ووههّـ  ،افهههحٚبٜ يف ذفههؽ، ومههٚ ورد ظههـ إئّههٜ إربًههٜ وؽههرهؿ

 وؿد ؿٚل يف خٚمتتف : ،(03 – 58ؾراجع )ص ،يقؾؼ  ٚ ؽره

وبههههدون مههههٚ ذـرٕههههٚه يًِههههؿ إ ههههٚع إمههههٜ ظههههذ ـراهههههٜ افتنههههٌف بٖهههههؾ افُتههههٚب وإظههههٚجؿ يف "

وإمهٚ ٓظتَهٚد بًوهٓؿ إٔهف فهٔس مهـ ههدي  ،وإن ـهٕٚقا ؿهد جتٍِهقن يف بًهض افٍهروع ،اجلِّٜ

ًٚ أو ٓظتَهههٚده أن ؾٔهههف دفههه ،افٍُهههٚر ؿ مًّهههقن ظهههذ اتٌهههٚع  هههأو فٌهههر ذفهههؽ، ـهههام أ ،ٔاًل راجحههه

ًٚ مهـ ذفهؽ افْهقع تٖويهؾ  . وؿهٚل افههًْٚين "افُتٚب وافًْٜ، وإن ـٚن ؿد جٚفػ بًوٓؿ صهٔئ

 : "يف : شٌؾ افًالم

واحلديٞ دال ظذ أن مـ تنٌف بٚفًٍٚق ـٚن مْٓؿ أو افٍُٚر أو ادٌتدظٜ يف أي رء ممٚ "

ؿههٚفقا: ؾهه٘ذا تنههٌف بٚفُههٚؾر يف زي واظتَههد أن  ،مرـههقب أو هٔئههٜجتهههقن بههف ر مههـ مٌِههقس أو 

مهْٓؿ مهـ يَهقل: يٍُهر، وههق  ،ـٍر، ؾه٘ن َل يًتَهد ؾٍٔهف خهالي بهغ افٍَٓهٚء ،يُقن بذفؽ مثِف

 ."طٚهر احلديٞ، ومْٓؿ مـ ؿٚل : ٓ يٍُر، وفُـ يٗدب 
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 (:700 – 705ؿٚل صٔخ اإلشالم رمحف اهلل ) ص

وهذا أمر ينٓد بف احلهس وافتجربهٜ، حتهك إن افهرجِغ إذا ـهٚن مهـ بِهد واحهد، »

ثؿ اجتًّٚ يف دار ؽربٜ ر ـٚن بْٔٓام مـ ادقدة وآئتالي أمر ظئؿ، وإن ـهٚن يف 

 افٌِد ٕقع مك ٚ َل يُقٕٚ متًٚرَؾغ، أو ـٕٚٚ متٓٚجَرْيـ، وذفؽ ٕن آصساك يف

 وصػ اختهٚ بف ظـ بِد افٌربٜ.

بؾ فق اجتّع رجالن يف شٍر أو بِد ؽريٛ، وـٕٚٝ بْٔٓام منٚهبٜ يف افًاممٜ، 

ن بْٔٓام مـ آئتالي أـثر ممٚ ٚأو افثٔٚب، أو افنًر، أو ادرـقب، ٕحق ذفؽ ر فُ

 بغ ؽر ٚ.

ًٚ مهههٚ ٓ يههه ٖفٍقن وـهههذفؽ جتهههد أربهههٚب افههههْٚظٚت افدٕٔقيهههٜ يهههٖفػ بًوهههٓؿ بًوههه

ؽرهؿ، حتهك إن ذفهؽ يُهقن مهع ادًهٚداة وادحٚربهٜ، إمهٚ ظهذ ادِهؽ، وإمهٚ ظهذ 

 –وإن تٌٚظهدت ديهٚرهؿ وممهٚفُٓؿ  –افديـ، وجتد ادِقك وٕحقهؿ مهـ افرؤشهٚء 

ًٜ ورظٚيٜ مهـ بًوهٓؿ فهًٌض ، وههذا ـِهف مقجهٛ افىٌهٚع بْٔٓؿ مْٚشٌٜ تِقرث منٚهب

 . ومَتوٚه، إٓ أن يّْع مـ ذفؽ ديـ أو ؽرض خٚص

ؾ٘ذا ـٕٚٝ ادنٚهبٜ يف ُأمقر دٕٔقيٜ تقرث ادحٌٜ وادقآة، ؾُٔػ بٚدنٚهبٜ 

يف ُأمقر دئْٜ؟! ؾ٘ن إؾوٚءهٚ إػ ٕقع مـ ادقآة أـثر وأصد، وادحٌٜ وادقآة 

ِر ﴿ ههؿ تْههٚيف اإليههامن ... وؿههٚل شههٌحٕٚف :  ِمُْههقَن بِههٚهللِ َوافَٔههْقِم أَِخهه ْٗ ٚ ُي ُد َؿْقًمهه
هه َٓ جَتِ

ْؿ ُيَقادُّ  قا َنَبَٚءُهْؿ َأْو َأْبََْٚءُهْؿ َأْو إِْخَقاَ ُْؿ َأْو َظِنَرَ ُ ُٕ ٚ ـَ ـْ َحٚد  اهللَ َوَرُشقَفُف َوَفْق  وَن َم

َدُهْؿ بِهُروٍح ِمْْهفُ  ُِقهِبُِؿ اإِلياَمَن َوَأي  َٛ يِف ُؿ تَ ـَ َؽ 
، ؾهٖخز شهٌحٕٚف [33المجادلرة ] ﴾ُأوَفئِ

رًا، ؾّهـ واد  افٍُهٚر ؾِهٔس بّهٗمـ، وادنهٚهبٜ وتًٚػ إٔف ٓ يقجهد مهٗمـ يهقادُّ ـهٚؾ

ة، ؾتُقن حمرمٜ  .شافيٚهرة ميْٜ ادقاد 

 (:3-0وؿٚل يف مُٚن نخر )ص
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وهذا إمقر افٌٚضْٜ وافيٚهرة بْٔٓام ارتٌٚط ومْٚشٌٜ، ؾ٘ن مٚ يَقم بٚفَِٛ مـ »

افنًقر واحلٚل يقجٛ أمقرًا طٚهرة، ومٚ يَقم بٚفيٚهر مـ شهٚئر إظهامل يقجهٛ 

بٚحلُّهٜ افتهل ههل شهْتف، وههل  ِٛ صًقرًا وأحهقآً، وؿهد بًهٞ اهلل حمّهدًا فَِ

افؼظٜ وادْٓٚج افذي ذظهف فهف، ؾُهٚن مهـ ههذا احلُّهٜ أن ذع فهف مهـ إظهامل 

وإؿقال مٚ يٌٚيـ شٌٔؾ ادٌوهقب ظِهٔٓؿ وافوهٚفغ، ؾهٖمر بّخهٚفٍتٓؿ يف ا هدى 

 ر ٕمقر: افيٚهر، وإن َل ييٓر فُثر مـ اخلِؼ يف ذفؽ مًٍدة

ًٚ وتنههٚـالً بههغ ادتنههٚهبغ،  مْٓههٚ: أن ادنههٚرـٜ يف ا ههدى افيههٚهر تههقرث تْٚشههٌ

ن افالبهههس ٘يَهههقد إػ مقاؾَهههٜ مهههٚ يف إخهههالق وإظهههامل، وههههذا أمهههر حمًهههقس، ؾههه

ثٔٚب أهؾ افًِؿ بد مـ ًٍٕف ٕهقع إوهامم إفهٔٓؿ، وافالبهس ثٔهٚب اجلْهد ادَٚتِهٜ 

ٍؼ بههٖخ هه ُِّ ًٚ فههذفؽ ر إٓ أن مههثالً بههد مههـ ًٍٕههف ٕههقع َ  الِؿٓؿ، ويهههر ضًٌههف متَٚوههٔ

 يًّْف مٕٚع .

ومْٓههٚ أن ادخٚفٍههٜ يف ا ههدى افيههٚهر تقجههٛ مٌٚيْههٜ ومٍٚرؿههٜ تقجههٛ إَٓىههٚع 

ظههههههـ مقجٌههههههٚت افٌوههههههٛ، وأشههههههٌٚب افوههههههالل، وإًٓىههههههٚي ظههههههذ أهههههههؾ ا ههههههدى 

وافروهههههقان، وكَهههههؼ مهههههٚ ؿىهههههع اهلل مهههههـ ادهههههقآة بهههههغ جْهههههده ادٍِحهههههغ وأظدائهههههف 

 –ـِههام ـههٚن افَِههٛ أتههؿ حٔههٚة، وأظههري بٚإلشههالم افههذي هههق اإلشههالم اخلههٚهيـ، و

ًٚ بّجرد آظتَهٚدات مهـ حٔهٞ اجلِّهٜ  فًٝ أظْل مرد افتقشؿ بف طٚهرًا أو بٚضْ

ًٚ وطٚهرًا أتؿ – ، وبًهده ظهـ أخالؿٓهؿ ـٚن إحًٚشف بٍّٚرؿٜ افٔٓقد وافْهٚرى بٚضْ

 ادقجقدة يف بًض ادًِّغ أصد.

 ههدى افيههٚهر تقجههٛ آخههتالط افيههٚهر، حتههك يرتٍههع ومْٓههٚ أن منههٚرـتٓؿ يف ا

ٔةغ، وبهغ ادٌوهقب ظِهٔٓؿ وافوهٚفغ ... إػ 
افتّٔٔز طٚهرًا بغ ادَٓهدي غ ادَروِه

 ؽر ذفؽ مـ إشٌٚب احلُّٜٔ.
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ًٚ فهق جتهرد ظهـ منهٚهبتٓؿ،  ًٚ حموه هذا إذا َل يُـ ذفهؽ ا هدي افيهٚهر إٓ مٌٚحه

صههًٌٜ مههـ صههًٛ افٍُههر، ؾّههقاؾَتٓؿ ؾٔههف  ؾٖمههٚ إن ـههٚن مههـ مقجٌههٚت ـٍههرهؿ ر ـههٚن

 .شمقاؾَٜ يف ٕقع مـ إٔقاع مًٚصٔٓؿ، ؾٓذا أصؾ يٌٌْل أن يتٍىـ فف

 (:8-3وـٚن ؿد ؿٚل يف أول افُتٚب )ص

وهْههٚ ُٕتههٜ ... وهههل أن إمههر بّقاؾَههٜ ؿههقم أو بّخههٚفٍتٓؿ ؿههد يُههقن ٕن ٍٕههس »

ٓؿ أو ؿههههد مهههقاؾَتٓؿ أو ٍٕهههس مهههقاؾَتٓؿ ر مههههِحٜ، وـهههذفؽ ٍٕهههس ؿههههد اهههٚفٍت

ٍٕههههس اههههٚفٍتٓؿ ر مهههههِحٜ، بًّْههههك أن ذفههههؽ افًٍههههؾ يتوههههّـ مهههههِحٜ فًٌِهههههد أو 

مًٍدة، وإن ـٚن ذفؽ افًٍؾ افذي حهِٝ بهف ادقاؾَهٜ أو ادخٚفٍهٜ فهق جتهرد ظهـ 

ادقاؾَهههٜ وادخٚفٍهههٜ َل يُهههـ ؾٔهههف تِهههؽ ادههههِحٜ أو ادًٍهههدة، و هههذا ٕحهههـ ْٕتٍهههع 

قٓ أ ؿ ؾًِقهٚ فربام ؿد ـٚن ل، فوافًٚبَغ يف أظام بٍْس متٚبًتْٚ فرشقل اهلل 

ٌهتٓؿ، وائهتالي ؿِقبْهٚ بَِهقهبؿ، وأن حمٓ يُقن فْٚ مهِحٜ ر دٚ يقرث ذفؽ مهـ 

ذفهؽ يههدظقٕٚ إػ مهقاؾَتٓؿ يف أمههقر أخههرى، إػ ؽهر ذفههؽ مههـ افٍقائهد، ـههذفؽ ؿههد 

ٕتيههر بّقاؾَتْههٚ افُههٚؾريـ يف أظههامل فههقٓ أ ههؿ يًٍِق ههٚ َل ٕتيههر بًٍِٓههٚ، وؿههد 

بٚدقاؾَهههٜ وادخٚفٍهههٜر ٕن ذفهههؽ افًٍهههؾ افهههذي يقاؾهههؼ ؾٔهههف أو جهههٚفػ يُهههقن إمهههر 

متوّـ فِّهِحٜ أو ادًٍدة وفق َل يًٍِقه ر فُـ ظز ظْف بٚدقاؾَهٜ وادخٚفٍهٜ 

ظذ شٌٔؾ افدٓفٜ وافتًريهػ، ؾتُهقن مهقاؾَتٓؿ دفهٔالً ظهذ ادًٍهدة، واهٚفٍتٓؿ 

ذا افتَدير مـ بٚب ؿٔٚس دفٔالً ظذ ادهِحٜ، واظتٌٚر ادقاؾَٜ وادخٚفٍٜ ظذ ه

أظْهل احلُّهٜ  –افدٓفٜ، وظذ إول مـ بهٚب ؿٔهٚس افًِهٜ، وؿهد بتّهع إمهران 

، ومـ ٍٕس منهٚرـتٓؿ ؾٔهف افْٚصئٜ مـ ٍٕس افًٍؾ افذي واؾَْٚهؿ أو خٚفٍْٚهؿ ؾٔف

، ؾهال بهد وهذا هق افٌٚفٛ ظذ ادقاؾَٜ وادخٚفٍٜ ادٖمقر هبام وادْٓل ظهْٓام –

تٌهٚظٓؿ، ومهقاؾَتٓؿ اادًْك، ؾٕ٘ف بف ُيًهري مًْهك  هل اهلل فْهٚ ظهـ  مـ افتٍىـ  ذا
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ًٚ ومَٔداً   .شمىَِ

يف ؿقفهههف افهههذي رواه ؿِهههٝ: وههههذا آرتٌهههٚط بهههغ افيهههٚهر وافٌهههٚضـ ممهههٚ ؿهههرره 

 افًْامن بـ بنر ؿٚل : 

، حتهك رأى (7) يًقي صٍقؾْٚ حتهك ـهٖٕام يًهقي هبهٚ افَهداح ـٚن رشقل اهلل »

ٚ ؿد ظَِْٚ ظْف،  ٕ ًٚ، ؾَٚل :  أ  ثؿ خرج يقم

ؿ، ويف روايهههههٜ: » ُُ ـ  اهلل بهههههغ ُوجهههههقِه ٍَ
ُٔخهههههٚفِ ن  صهههههٍقؾُؿ أو َف قُّ ههههه ًَ ظٌهههههٚد اهلل ! َفُت

 .(7)شؿِقبُؿ

ممهٚ يقصهؾ إػ  –وفهق يف تًهقيٜ افههػ  –ؾٖصٚر إػ أن آختالي يف افيٚهر 

يْٓهل  ، ؾدل ظذ أن افيٚهر فف تهٖثر يف افٌهٚضـ، وفهذفؽ رأيْهٚهاختالي افَِقب

 ـ افتٍرق، حتك يف جِقس اجلامظٜ، وقيين أن يف ذفؽ حديثٚن :ظ

 ظـ جٚبر بـ شّرة ؿٚل : -7

ًٚ خرج ظِْٔٚ رشقل اهلل »  .(5)ش(3)، ؾَٚل : مٚيل أراـؿ ِظزيـ؟!(7)، ؾرنٕٚ ِحَِ

                                                           

ؾ . ، ع )ؿدح( (7)  وهق افًٓؿ ؿٌؾ أن يراش وُيْه 

إيهر  ،وافروايٜ إخرى ٕع داود بًْد صهحٔح ،"صحٔحٓام"إٜ يف أخرجف مًِؿ وأبق ظق(7)

 .(003–008)رؿؿ "صحٔح أع داود "ـتٚبْٚ 

وحُههك اجلههقهري وؽههره ؾتحٓههٚ  ، ههع حَِههٜ ب٘شههُٚن افههالم ،هههق بُنهه احلههٚء وؾتحٓههٚ فٌتههٚن(7)

 يف فٌٜ ؤًٍٜ.

ٓههل ظههـ افتٍههرق وإمههر افقاحههدة : ظههزة . مًْههٚه افْ ،وهههق بتخٍٔههػ افههزاي ،أي: متٍههرؿغ  ٚظههٜ(3)

 فِْقوي. "ذح مًِؿ"بٚٓجتامع . ـذا يف 

 ."ادًجؿ افٌُر"(، وافىزاين يف  37/  5(، وأمحد )  77/  7أخرجف مًِؿ )  ( 5)
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 ظـ أع ثًٌِٜ اخلنْل ؿٚل :-7

 :قل اهلل ٚب وإوديهٜ، ؾَهٚل رشهًَ ؿهقا يف افنِه ر  ٍَ ـٚن افْٚس إذا ٕزفقا مْهزًٓ تَ »

ؾِؿ يْزل بًد ذفؽ ، افنًٚب وإوديٜ إٕام ذفُؿ مـ افنٔىٚن هؿُؿ يف هذرُّ ٍَ إن تَ »

 .(7)شمْزًٓ إٓ إوؿ بًوٓؿ إػ بًض، حتك يَٚل: فق بًط ظِٔٓؿ ثقاب فًّٓؿ

 .واحلقار مْف (777-707)صشجٌِٚب ادرأة ادًِّٜ»

 

 باب ميُ

ع  يف حِههؼ افههذؿقن ؟ يًْههل تًىْٔههل رأي افؼهه –يًْههل  –بههدي يههٚ أخههل  افًههٚئؾ:

 بٔجقز  ؿ يف افؼع حِؼ افذؿـ أو ٓ ؟ –يًْل  –حِؼ افذؿـ: هؾ يٚ ترى 

 : ٓ بقز .افنٔخ إفٌٚين رمحف اهلل

ًٚ ؟ افًٚئؾ:  ٓ بقز، ؿىً

ًٚ وبٚتٍٚق إئّٜ إربًٜ . افنٔخ:  ٓ بقز ؿىً

؟ شّْههههههٜفًهههههـ اهلل افْٚمههههههٜ وادت»مهههههٚ مًْهههههك افتهههههّْص يف احلهههههديٞ:  افًهههههٚئؾ:

افتههّْص: هههق صههٔؾ افنههًر افههع ظههذ .. ؾههقق افههذؿـ أو خٍِههف أو ـٔههػ ؟ ق وشههٗافف 

                                                           

/  7مههههههقارد(، واحلههههههٚـؿ )  -7003(، وابههههههـ حٌههههههٚن )  370و  303/  7(أخرجههههههف أبههههههق داود )7)

( ر مهـ ضريهؼ افقفٔهد ابهـ مًهِؿ:  737/  3وأمحهد )  (،3/757(، ومـ ضريَف افٌَٔٓل )775

 إٔف شّع شِؿ بـ منُؿ يَقل: حدثْٚ أبق ثًٌِٜ اخلنْل. –يًْل : ابـ زبر  –حدثْٚ ظٌد اهلل 

 ، وواؾَف افذهٌل."صحٔح اإلشْٚد"هذا إشْٚد متهؾ صحٔح، وؿٚل احلٚـؿ: 

 .و)زبر( جد ظٌد اهلل، واشؿ أبٔف افًالء
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 ؽر واوح ي .

 ¢يف ـهؾ مُهٚن يف احلٚجههٛ، افهقجْتغ، افقجهف، ـهؾ رء، افرشههقل  افنهٔخ:

مٚ أذن ؾٔف بٚفّْص، بس، إٔتقا تًرؾقا أطـ أن ٕتػ اإلبط مـ افٍىرة، ؾْتهػ اإلبهط 

جْتغ، ٕتػ افِحٜٔ، حَِٓٚ حرام، ؾْتٍٓٚ حرام، شْٜ فُـ ٕتػ احلٚجٌغ، ٕتػ افق

فًهههههههههـ اهلل افْٚمههههههههههٚت وادتّْههههههههههٚت وافقاصهههههههههامت »: ¢ؾِهههههههههام ؿهههههههههٚل افرشهههههههههقل 

  شادٌههرات خلِههؼ اهلل فِحًههـ -خههتؿ احلههديٞ بَقفههف-وادًتقصههامت وافٍٚجلههٚت

ًٚ ؾٔهف شهْٜ افرشهقل ظِٔهف افًهالم ؾٓهق  ًٚ وجتّهالً اٚفٍه ؾُؾ رء يًٍِف ادًِؿ تزيْه

حٍههههقا »احلههههديٞ، وبخٚصههههٜ إٔههههف افِحٔههههٜ ؾٔههههف أحٚديههههٞ ـثههههرة جههههدًا:  داخههههؾ يف هههههذا

خهههههههٚفٍقا »يف روايهههههههٜ:  شافنهههههههٚرب، وأظٍهههههههقا افِحهههههههك، خهههههههٚفٍقا افٔٓهههههههقد وافْههههههههٚرى

فًـ اهلل ادتنٌٓغ مـ افرجٚل بٚفًْٚء وادتنٌٓٚت مـ افًْٚء »بًديـ:  شادجقس

رٕٚ افُهٚؾر، ٕحهـ ظنهْٚ زمهـ اشهتًّ –يٚ أخقإْٚ ادًِّغ  –يف احلََٜٔ  شبٚفرجٚل

هقن إٓجِٔز وهقٕٔؽ ؾرًٕٚ ومٚ أدري، وفْدن ... إػ نخهره، ههدويل دهٚ دخِهقا 

إفٔٓههههٚ ظههههٚدا ؿ وتَٚفٔههههدهؿ وأزيههههٚءهؿ، ؾههههٕٚىٌع  ههههٚهر  اافههههٌالد اإلشههههالمٜٔ أدخِههههق

دٕٚ يف نخههر زمههٚن بًٔههديـ  ادًههِّغ هبههذه ادخههٚزي ـِٓههٚ، وبخٚصههٜ إههف ٕحههـ ُوِجهه

بٜٔ اإلشالمٜٔ، ؾام ـٚن ؾٔف ظْدٕٚ مْٚظٜ إٔف َٕٚوم ظـ ظِؿ اإلشالم، بًٔديـ ظـ افس

هٚفتَٚفٔد افتل جٚء هبٚ افُٚؾر إػ بالدٕٚ، وخرج افُهٚؾر إػ حٔهٞ ٓ رجًهٜ، فُهـ 

ِ ػ ظٚداتف وتَٚفٔده ـام ٕنٚهدهٚ افٔهقم، وإن ـهٚن افٔهقم احلّهد هلل  ِ ػ ثَٚؾتف، خ خ

افٌٔهٞ ؿىهر ثهؿ يّْٓهر، ؾٔف صحقة ؾٔف ؾٔئٜ ؾٔف  وٜ بال صؽ، فُـ ـهام يَهٚل: أول 

يهههٖ  بخهههر إن صهههٚء اهلل ويُثهههر، ٕحهههـ أدرـْهههٚ ضهههالب افًِهههؿ بدمنهههؼ قىهههقا ظاممهههٜ 

يًّقهٚ ظْدٕٚ ) دِٔؽ (، يًْل: صٍراء بس  هٚ ووهًٔتٓٚ اخلٚصهٜ، ضهالب افًِهؿ 

ـِٓههههؿ حَِٔههههغ، وصههههًٚرهؿ: افٍِههههٜ افهههههٍراء، مههههع إٔههههف افٍِههههٜ هههههذه مههههٚ  ههههٚ أصههههؾ يف 

 –إربًههٜ وؽههر إربًههٜ، نمههريـ ؾٔٓههٚ وإحٚديههٞ  افؼههيًٜ، بٔههْام افِحٔههٜ ادههذاهٛ
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ًٚ، بههس هههذا افنههًٚر فىٚفههٛ افًِههؿ،  –ـههام ذـرٕههٚ بًوههٓٚ  مههٚ  ههٚ ؿّٔههٜ ظْههدهؿ إضالؿهه

ؾههًُٕٚس ادقوههقع افٔههقم، افٔههقم تالؿههل صههٌٚب مههٚ هههؿ بىههالب ظِههؿ ه مثههؾ مههٚ إٔههتؿ 

 ، حٚصههٚ¢شههْٜ افرشههقل  –أوًٓ  –صههٚيٍغ ه مِتحههغ، صههق افًههٌٛ ؟ ؾّٓههقا أن هههذا 

إٔف قِؼ حلٔتف يف زمْف وفق مرة، وهق مًروي يف أوصٚؾف ظِٔف افًالم إٔف ـٚن فف 

حلٔهههٜ جِِٔهههٜ وظئّهههٜ، وبٚإلوهههٚؾٜ إػ شهههْتف افًٍِٔهههٜ: شهههْتف افَقفٔهههٜ، حهههض ظِٔٓهههٚ، 

ؾٚفتٍهٝ افْهٚس  هذه احلَهٚئؼ افؼهظٜٔ ؾههٚروا يّنهقا ظِٔٓهٚ ويىٌَقههٚ، فُهـ بَههل 

ٜ، وفههذفؽ ٕحههـ ْٕهههح ـههؾ مًههِؿ ؽٔههقر ـثههرون متههٖثريـ بٚفًههٚدات افَديّههٜ افًههٚبَ

هههص حٚفهههف مهههـ   ِ ظهههذ ديْهههف وظهههذ آؿتهههداء بًهههْٜ ٌٕٔهههف ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم إٔهههف ج

مههههٌٜٔ حِهههؼ افِحٔهههٜ، ٕٕهههف ههههذا بهههال صهههؽ ؾًهههؼ ومًههههٜٔ ؾٔهههف خهههالي فَِهههرنن، ؾٔهههف 

خالي فًٍؾ افرشقل ظِٔف افًالم، ؾٔف خالي ٕؿقافف، ؾٔف تنٌف بٚفٍُٚر، ؾٔف تنهٌف 

ًٚ بٚفًْههٚء، صههق  بههدـؿ مهههٌٜٔ اـههز مههـ هٔههؽ ؟ وًٕههٖل اهلل ظههز وجههؾ إٔههف يقؾَْههٚ  ًٔهه

 إلتٌٚع افًْٜ حٔٞ مٚ ـٕٚٝ، وُٕتٍل هبذا افَدر واحلّد هلل رب افًٚدغ .

 : .. (18: 29/  3) اهلدى والنور / 
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 باب ميُ

مهـ تنهٌف بَهقم ؾٓهق »أن يف ... يَقل افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم:  مداخِٜ:

ن مههٚ َٕههقل يًْههل: يف بًَههٜ مًْٔههٜ فُههـ يف أـثههر افٌِههدان اإلشههالمٜٔ وٕحههـ أ شمههْٓؿ

يف تنههٌف، افههع أثههٚر هههذا افًههٗال يف يههقم مههـ إيههٚم أخ فْههٚ مههـ ادًههِّغ فههٌس هههق 

افُقت، يًْل: فٌس ـقت ؿهر ظهذ ثهقب ؿهٚل: يهٚ أخهل ادًهِّغ إٔهٝ تنهٌٓٝ 

ذا اجلُههٝ ؾههام بٖظهداء اإلشههالم وؿهٚل: شههٌحٚن اهلل إٔهٚ فًٌههٝ ثههقب وفًٌهٝ ظِٔههف هه

ًٚ فُهـ إٔهٝ  بٚفؽ بٚفذي يٌِس افٌْىِقن واجلٚـٝ وافُرؾٝ؟ ؿٚل: هذا متنهٌف ـِٔه

ؿٚربههٝ مههـ افتنههٌف، ؾْريههد هههؾ هههذا ادتنههٌف هههذا افٌِههٚس افههذي يِههٌس أن هههؾ هههق 

مًْٚتف: أ ؿ خرجهقا مهـ مِهٜ اإلشهالم أو تنهٌٓقا بٕٚظهداء ؾٓهؿ مهـ إظهداء ووهح 

 ًِّغ واؿًغ يف هذه ادنُِٜ؟فْٚ هذا احلديٞ: مع افًِؿ أن اد

ٓ يًْههل: إٔههف خههرج مههـ  شمههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق مههْٓؿ»ًٕههؿ. بههٚرك اهلل ؾٔههؽ  افنههٔخ:

 دائرة اإلشالم.

 احلّد هلل. مداخِٜ:

وهْههٚك أحٚديههٞ ـثههرة جههٚءت ظههذ هههذه افقشههِٜٔ وظههذ هههذه افىريَههٜ  افنههٔخ:

 .شمـ ؽش ؾِٔس مْٚ»أو  شفٔس مْٚ مـ ؽش»مثالً: 

ـثهههر مهههـ إحٚديهههٞ أوردههههٚ اإلمهههٚم أبهههق جًٍهههر  شٕٚهههٚ يف افِٔهههؾفهههٔس مْهههٚ مهههـ رم»

افىحههٚوي يف ـتٚبههف منههُؾ أثههٚر ثههؿ ؾنهههٚ ظههذ أن ادَهههقد: بّثههؾ هههذا افتًٌههر 

إٔف فٔس ظذ هديْٚ، وظذ ضريَتْٚ، وٓ يًْل إٔف ـٍهر وارتهد ظهـ ديْهف وافًٔهٚذ بهٚهلل 
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 تًٚػ، هذا أوًٓ.

نهٌف، ؾُِهام ـٕٚهٝ طهٚهرة افتنهٌف ؿقيهٜ افتنٌف درجٚت: مـ حٔٞ ؿقة طٚهرة افت 

ًٚ، وـِهههام وهههًٍٝ ههههذه افيهههٚهرة ـهههٚن بًٔهههدًا افتحهههريؿ يهههدور بهههغ  جِٔهههٜ، ـهههٚن حمرمههه

 اإلبٚحٜ وافُراهٜ، فْيب ظذ ذفؽ بًض إمثِٜ: 

ادًِؿ افذي يتٌَع يٌِس افزٕٔىٜ افًٌَٜ، هذا ووع صًٚر افٍُر وؽىٚء افٍُر 

ف، ههذه فُْهف يًَهد افىهقق يوهع افىهقق ظذ رأشهف، ؾٓهذا افتنهٌف ادحهرم ظهذ رأشه

 ظذ صدره، وهق مٚ يًّك به....

 افُرؾتٜ. مداخِٜ:

افُرؾتٜ، ههذا يف افتنهٌف ؿريهٛ مهـ افزٕٔىهٜ، فُهـ فهٔس ـٚفزٕٔىهٜر ٕن  افنٔخ:

افزٕٔىٜ ؽىٚء يًْل: مـ يراه يَقل: هذا جقرج أو إٔىْٔقس أو مٚ صٚبف ذفؽ، ؾٓهق 

 شالم ادًِّغ. ٓ جىر يف بٚفف أن يَِٚه بٚفًالم

افثههٚين: ؿريههٛ مْههف، وهُههذا افههذي يِههٌس افٌْىِههقن، هههق ـٚفههذي يوههع اجلراؾٔههٝ 

ؼ وأشقأ مـ ٕٚحٜٔ ٓ مـ ٕٚحٜٔ افتنٌف ؾَط، وإٕام مـ ٕٚحٔهٜ إٔهف قجهؿ ْهْٚ يف افً

افًقرة خٚصٜ حْٔام يرـع ويًهجد، وههذا ٓ بهقز بىًٌٔهٜ احلهٚل، فُهـ ٕهٖ  أن 

ٓ يَِههههل يف بههههٚل مههههـ يًٌِههههف إٕههههف هههههذا متنههههٌف  إػ اجلٚـههههٝ، اجلٚـههههٝ هههههذا وحههههده

بٚفٍُهههٚرر ٕٕهههٚ ـهههام ؿِهههٝ إٔهههٝ ظهههـ ذاك افرجهههؾ ههههق ٓبهههس افَّهههٔص ههههذا، وؾقؿهههف 

اجلٚـههٝ، اجلٚـههٝ ؾههٔام يٌههدوا يل هههق ـٚحلههذاء ـٚفًْههؾ افههذي يًٌِههف افٔههقم ـثههر مههـ 

 افْٚس ؽر افنٚروخ أو افهْدل مٚ أدري مٚذا تًّقٕف.

 ...  مداخِٜ:

 أدري. هذا افذي ٓ افنٔخ:
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 هذا افنٌنٛ هذا. مداخِٜ:

 افنٌنٛ، ًٕؿ. افنٔخ:

 احلذاء هذا إوروع مٚذا تًّقٕف؟ افذي أظاله افربٚط؟

 َٕقل: ... مداخِٜ:

 مٚذا؟ افنٔخ:

 إول حذاء وهذا ...  مداخِٜ:

 افُْدرة.  افنٔخ:

 جزمٜ يًْل. مداخِٜ:

حلههذاء افههذي ٕحههـ اجلزمههٜ ًٕههّٔٓٚ دههٚ تُههقن ضقيِههٜ إػ هْههٚ، أن هههذا ا افنههٔخ:

 إػ هْٚ ؽر ادربط هْٚ.

 ًٕؿ هذا احلذاء، هذا ... يٚ صٔخ أفٔس هق اددرشٜ أن يدرشقن ...  مداخِٜ:

افُْدرة هذه فٌٚس أوروع، فُـ دٚ يًٌِف أحدٕٚ افٔقم، مٚ ييٓهر ظِٔهف  افنٔخ:

إٔف متنٌف بٕٚروبٔغ، ومهـ هْهٚ: يًهتَٔؿ ؾٓهؿ حهديٞ ادٌهرة بهـ صهًٌٜ يف صهحٔح 

ـٚن يف شٍر ؾِام أصٌح افهٌٚح خرج مًهف فَوهٚء احلٚجهٜ،  ¢ي أن افٌْل افٌخٚر

وـٚن ؿد فٌس جٌٜ رومٜٔ ؤَٜ افُّغ، ؾِام أراد أن يتقوٖ وأن ينهّر مهٚ اشهتىٚع 

فوههَٔٓٚ ؾههٖخرج يههده ظِٔههف افًههالم مههـ صههٌِف، وصههٛ ادههٚء ظِٔههف ادٌههرة بههـ صههًٌٜ 

ًٚ اخلٍههههغ، ؾٓههههؿ ادٌههههرة بههههٖن يْههههزظٓام  ؾَههههٚل: دظٓههههام ؾهههه٘ين وتقوههههٖ، وـههههٚن ٓبًهههه

 أدخِتٓام ضٚهرتغ.

ؿههٚل افًِههامء: أن افرشههقل ظِٔههف افًههالم يف فًٌههف اجلٌههٜ هههذه افرومٔههٜ ذفههؽر ٕٕههف 
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ًٚ بههٚفروم يقمئههذ، وفههذفؽ فههٌس افرشههقل ظِٔههف  ًٚ خٚصهه ًٚ، وَل يُههـ زيهه ًٚ ظٚمهه ـههٚن فٌٚشهه

افًالم هذه اجلٌهٜ، وٓبهد مهـ ههذا افتٍههٔؾ، وههذا منهٓقر افتٍههٔؾ جٔهد جهدًا يف 

ٍْٔههههٜ حٔههههٞ يَقفههههقن: افثههههقب إذا ـههههٚن مههههـ خهقصههههٚت افٍُههههٚر، ؾِههههٌس ـتههههٛ احل

ًٚ، ؾه٘ذا  ادًِّغ فف حرام، وإذا بدأ يْتؼ ويًٌِف ادًِّقن ؾحْٔئذ يهٌح مُروهه

ًٚ ـٚجلٌٜ افتل فًٌٓٚ  ًٚ مٌٚح ًٚ ٓ ؾرق بغ مًِؿ وبغ ـٚؾر، ؾٔهٌح صٔئ ًٚ ظٚم صٚر صٔئ

 افرشقل ظِٔف افًالم.

 ًٕؿ يٚ صٔخ. مداخِٜ:

ؾٔجٛ أن ٕالحظ هذا افتٍريؼ، ـِام ـٚن طٚهرة افتنٌف يف ادًِؿ ؿقيٜ  افنٔخ:

ًٚ مههـ احلرمههٜ، أو هههق يف احلرمههٜ واؿههع ٓ مْههٚط، ـِههام خههط  ـِههام ـههٚن احلُههؿ ؿريٌهه

 افتنٌف خط يف احلرمٜ.

 إذا ظؿ مثالً افتنٌف؟ مداخِٜ:

إذا ظؿ بحٔٞ إٔف صٚر بٚفًٌْٜ فِهٚحلغ وافىٚحلغ حْٔئذ يٖخذ حُؿ  افنٔخ:

 إلبٚحٜ، وهذا مثٚل تًرؾقن مٚ يًّك يف بِد دمنؼ وؽرهٚ ضربقش؟ا

 أي ًٕؿ. مًروي ًٕؿ. مداخِٜ:

 افىربقش إمحر هذا. افنٔخ:

 ًٕؿ ًٕؿ افذي ـذا ... مداخِٜ:

ههههذا فٌهههٚس أصهههِف: رومهههٚين دهههٚ ؽهههزوا إتهههراك تِهههؽ افهههٌالد واؾتتحقههههٚ  افنهههٔخ:

إػ إتههراك إػ افًههرب  ؾًٚصههقا مًٓههؿ تههٖثروا بٌِههٚش افىربههقش ؾٕٚتَههؾ افىربههقش

إػ نخههره، وظههؿ إػ أن افْهههٚرى يف فٌْههٚن يتىربنههقن يًٌِههقن افىربههقش، وهههق 

يف إصهههؾ: أخهههذوه مهههـ أتهههراك ادًهههِّغ حٔهههٞ ـهههٕٚقا قُّهههقن فٌْهههٚن، وإتهههراك 
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إصؾ أخذوه مـ افرومٚن ـٚن هؿ ـٍٚر افْهٚرى ـام تًِّقن، وافًِهامء يَقفهقن 

 .... مٚذا يَقفقن؟ إمر إذا ظؿ 

 ... مداخِٜ:

ًٚ ٓ  افنٔخ: ًٕؿ افنٚهد مثٚل مـ واؿع ادًِّغ افٔقم إذا رأيٝ مًِاًم متىربن

جىههههر يف بٚفههههؽ أن هههههذا متنههههٌف بٚفرومههههٚنر ٕن افرومههههٚن َل يًههههقدوا يًٌِههههقن هههههذا 

افٌِهههٚس، فهههذفؽ ههههذا افتٍههههٔؾ ههههق تٍههههٔؾ ؾَٓهههل دؿٔهههؼ، ويهههٗدي إػ ؾٓهههؿ احلُهههؿ 

تٍههريط وإٓ شههَٔقل اجلٚهههؾ: أن هههذا افرشههقل افؼههظل بههدون تىههري ٓ إؾههراط وٓ 

تنهههٌف بهههٚفرومر ٕٕهههف دهههٚ فهههٌس اجلٌهههٜ افرومٔهههٜ حٚصهههٚ، فُهههـ ههههذا فٌهههٚس ظهههٚم ـهههٚن  ¢

ًٚ يف ذفههؽ افزمههٚن، ؾِههٌس افرشههقل ظِٔههف افًههالم  ينههّؾ افًههرب، وينههّؾ افههروم أيوهه

 هذا افٌِٚس، وفٔس ؾٔف طٚهرة افتنٌف.

 أحًـ اهلل إفٔؽ. مداخِٜ:

 : .. ( 45: 14/   85) اهلدى والنور /  
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يف ظَر دارهؿ ويف بالد إشالمٓؿ، ـٚن أتٔح يل مْذ ٕحق ظؼ شْقات  افنٔخ:

أن أشهههٚؾر إػ بريىٕٚٔهههٚ، وضٍْهههٚ بًهههض افهههٌالد حهههقايل فْهههدن، وـهههٚن افقؿهههٝ رموهههٚن 

ؾدظٕٚٚ أحد افدظٚة اإلشالمٔغ هْٚك يف بِدة ًٕٔٝ واهلل مٚ أشّٓٚ ؾّٓٝ ؾٔام بًد 

أبههق إظههذ ادههقدودي رمحههف اهلل، دظٕٚههٚ ٍٕىههر ظْههده يف  فنههٔخ:اأن هههق مههـ  ٚظههٜ 

رموههٚن ؾههذهٌْٚ إفٔههف، واشههتٌَِْٚ افرجههؾ اشههتًٌَٚٓ جٔههدًا ونًٕههْٚ مْههف رصههدًا، مِتحههل 

ًٚ أوروبٜٔ جٚـٝ وبْىِقن وواوع اجلراؾٔٝ.  افرجؾ وٓبس بدفٜ ضًٌ

م وزي مـ افرصد افذي نًٕتف مْف ضًّْل ؾٔف أن أتُِؿ مًهف ؾهٔام يتًِهؼ بٚإلشهال

ادًههههِّغ وظههههدم افتنههههٌف بٚفُههههٚؾريـ، وؿِههههٝ فههههف بكههههاحٜ: إٔههههؽ إٔههههٝ مههههٚ صههههٚء اهلل 

متًّههؽ بههام يَقفههقن افًههْٜ وهههق أـثههر مههـ شههْٜ ؾٓههق واجههٛ، ؾ٘ظٍههٚء افِحٔههٜ ؾههرض 

وحَِٓههٚ إثههؿر ٕن ؾٔههف اٚفٍههٜ فًديههد مههـ افْهههقص افهههحٔحٜ ظههـ افرشههقل ظِٔههف 

ُـ يف طْل إٔؽ إٔهٝ ظهذ افًالم، ؾٖٕٝ ربْٚ ظٚؾٚك مـ هذا وربٔٝ هذه افِحٜٔ ف

ظِؿر ٕن هق ضٚفٛ ظِؿ صًرت، ظذ ظِؿ بٖن افرشقل ظِٔف افًالم  ك ادًهِؿ 

أن يتنٌف بٚفٍُٚر، وبخٚصٜ إٔٝ تًٔش يف بالد افٍُر هْٚ، ؾّـ يْير إفٔؽ ٓ يُٚد 

يًرؾؽ إٔؽ مًِؿ، وأـز زي يّثهؾ افٍُهر ههق: اجلراؾٔهٝر ٕن ـهقن إًٕهٚن يِهٌس 

بههف حههر افههزد وذ احلههر وافههزد، أمههٚ هههذه افًَههدة هْههٚ  جٚـههٝ، جٚـههٝ يًْههل: يههدؾع

افههذي يوههًٓٚ اإلًٕههٚن ؾههال ؾٚئههدة مْٓههٚ إٓ إوههٚظٜ افقؿههٝ يف ترـٔزهههٚ ظههذ افىريَههٜ 

 افتل تْٚشٛ ادُٚن، وتنٌف هبٗٓء افٍُٚر.
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ًٚ حههؾ  ومههـ ضٌٔههٜ ؿِههٛ هههذا اإلًٕههٚن وٕحههـ ظههذ مٚئههدة اإلؾىههٚر يف رموههٚن رأشهه

ًٚ ؾُهٚن هيهع افتجهٚوب، فُهـ افهذي يًْهل: أزظجْهل بًهد  تِؽ افربىٜ ورمٚهٚ أروه

أن أؾرحْههل ـثههرًا بههام ؾًههؾ ؿههٚل يل: احلََٔههٜ ٕحههـ ووههًْٚ هههذه افًَههدة اجلراؾٔههٝر 

ٕن افزيىٕٚٔغ هْٚ يْيرون إػ افًٍِهىْٔٔغ ٕيهرة إهٕٚهٜ واحتَهٚرر ٕ هؿ بًِهقن 

ؿّٔههههٓؿ هُهههذا ؽهههر مهههزر وبهههدون جراؾٔهههٝ، ؿِهههٝ فهههف: شهههٚحمؽ اهلل ؾٖٕهههٝ تنهههٚيع 

ٍٚر هٗٓء ظذ احتَٚر إخقإؽ ادًِّغ بًٌٛ ظدم تزهيؿ بهزي افٍُهٚر ؾٓهذا افُ

ـام يَٚل: ظذر أؿٌح مـ ذٕٛ، ...  ذا اإلًٕٚن افىٔٛ َل يًتىع إٓ أن يتٖثر بذاك 

اجلههق، ؾٓههذه كتههٚج إػ ظِههؿ متههغ وتربٔههٜ صههحٔحٜ، ؾههال يًههتىٔع ادًههِؿ أبههدًا يف 

واوح جدًا أن افٌالد افتهل ظٚصهٝ أربًهٜ بالد افٍُر أن قٔٚ حٔٚة إشالمٜٔ، وإمر 

 ظؼ ؿرن يف تىٌٔؼ اإلشالم .. 

 ( 01: 01: 44/   137) اهلدى والنور / 
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يًهههٖل افًهههٚئؾ ؾَٔهههقل مهههـ ادًِهههقم ظْهههدٕٚ ؿهههقفُؿ بٚفًْهههٌٜ فِوهههٚبط يف  افًهههٚئؾ:

حُؿ افتنٌف بٌِٚس افٍُٚر وأ هؿ اتههقن بًٌِهف دون ادًهِّغ  ؾهام ههق رأيُهؿ 

افًٌض مـ أن إمر ؿد َظؿ  أن وَل يٌؼ مـ افٌِٚس مٚ هق خهٚص بٚفٍُهٚر  بام ؿٚفف

 أو خٚص بٚدًِّغ ؾجٚز فًٌف فسًٕٚن أو ...

ًٚ  افنٔخ: ًٚ مًْٔه ؿ  إٓ إذا ـهٚن يَههد ٕقظه ًٕؿ ٓ أظتَد أن ـالم ههذا افَٚئهؾ بٖٕهف ظَه

ذفههؽ وإٓ مههـ افٌِههٚس ـههه مههثالً  افَّههٔص  افَهههر إـههامم أو هههذا اجلٚـٔههٝ أو ٕحههق 

ؾّـ فٌٚس افٍُٚر افًٌَٜ افزٕٔىٜ ههؾ يَهقل ؿٚئهٌؾ يًهري أووهٚع ادًهِّغ يف ـهؾ 

ًٚ ٓ ؾهههههرق يف ذفهههههؽ بهههههغ  ًٚ ظٚمههههه بالدههههههؿ بهههههٖن افزٕٔىهههههٜ افًٌَهههههٜ ههههههذه أصهههههٌحٝ فٌٚشههههه

ادًههِّغ وافُههٚؾريـ ؟ اجلههقاب . ٓ  ـههذفؽ مههثالً ْٕههزل درجههٜ ؾَْههقل ظَههدة افرؿٌههٜ 

ًٚ ينّؾ )يرمحؽ اهلل(  ينهّؾ هذا فًٔٝ  اجلراؾٔٝهذه ايل بًّٔقهٚ  ًٚ ظٚم  –فٌٚش

ًٚ يف ـؾ بالد افدٕٔٚ، فُـ ـهٖن ههذا افَٚئهؾ افهذي يَهقل ههذا  –إيش  ادًِّغ  ًٔ

ُـّ افهدٕٔٚ إٕهام ههل  ًٚ ؾٔام يَقل إٕف ـذفؽ افٍالح  افهذي َييُه افُالم ـٖٕف إن ـٚن صٚدؿ

ٚ وإٔيه مْٓهٚ أن هْهٚك ؿهرى أوشهع مْٓهٚ واـهز مْٓه رؿريتف ٕٕهف َل جهرج مْٓهٚ وَل يه

ؾوالً ظـ مدن ؾوالً ظـ ظقاصؿ ...افخ . وإٓ ـٔػ يُْر حََٜٔ ٓ تزال واحلّد 

هلل ؿٚئّههٜ أن ـثههرًا مههـ أفًٌههٜ افٍُههٚر ٓ تههزال خٚصههٜ هبههؿ وَل ينههٚرـٓؿ ادًههِّقن 

ًٚ مثِغ واوحغ افًٌَٜ واجلراؾٔٝ ظَدة افرؿٌٜ  ؾٔٓٚ واحلّد هلل ـام ضبْٚ مثالً إٍٔ

ادًهههِّغ  –إيهههش  –ل ههههذان ادثهههٚٓن جهههتص هبهههؿ افٍُهههٚر دون ٓ تهههزال أو ٓ يهههزا
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وربههام يُههقن هْههٚك أفًٌههٜ أخههرى يُّههـ افتّثٔههؾ هبههٚ وخٚصههٜ مههٚ ـههٚن مْٓههٚ متًِههؼ 

بٚفًْههٚء ؾُثههر مههـ أفًٌههٜ افُههٚؾرات وافٍٚشههَٚت ٓ يًٌِههٓٚ ادًههِامت واحلّههد هلل 

ؿ  زي مههـ فُههـ ادٓههؿ أن ْٕيههر إػ افقاؿههع إذا  ؾهه٘ذًا ٓ يهههح إضههالق هههذا افُههالم َظهه

إزيٚء ـؾ بالد اإلشالم بحٔٞ إذا جٚء مثالً افسـل ادتٌَع بًٌَتهف إػ بهالد افنهٚم 

ومههر بههف ادًههِؿ يَههؾ فههف افًههالم ظِههُٔؿ دههٚذا ٕٕههف ٓ قّههؾ يف رأشههف رايههٜ افٍُههر، 

فُـ إن َل يَؾ فف ذفؽ  ؾًّْك هذا بٖٕف ٓ يزال يوع هذا اإلًٕٚن ظذ افٍُر ظِؿ 

ًٚ حتك يَٚل  رأشف ؾ٘ذن افًٌَٜ ًٚ ظٚم  ٕف بقز فًٌف .. هذا مٚ ظْدي .إَل تهٌح فٌٚش

 ًٕؿ. 

يههٚ صههٔخ بٚفًْههٌٜ فِتنههٌف افههذي ظههؿ مثههؾ اجلٚـٔههٝ وافنههوال فقحههدهؿ  افًههٚئؾ:

 هُذا يًْل هذا ظؿ يف  ٔع افٌالد يف افنٌٚب يًٌِقن ...

 ٕحـ بِدٕٚ مـ افٌالد هف بِدٕٚ مـ هذه افٌالد ؟  افنٔخ:

 ًٕؿ . افًٚئؾ:

 إٔير أن . نٔخ:اف

 ٓ ْٕير يف افنٚرع . افًٚئؾ:

 يف  افنٚرع ٕحـ هُذا مـ افنٚرع جئْٚ  .. افنٔخ:

 ادَهد مـ افًٗال . افًٚئؾ:

إٔههٚ أظههري ادَهههد .. فُههـ إٔههٝ تًههري ادَهههد مههـ اجلههقاب مههٚ هههق،  افنههٔخ:

ادَههههد ان ههههذا افتًّهههٔؿ خىهههٖ وههههذا ادثهههٚل أمٚمهههؽ افٌْىهههٚل وأيهههش ذـهههرت إٔهههٝ 

.ًٚ  أيو

 اجلٚـٔٝ أو افَّٔص . ًٚئؾ:اف
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ًٚ  افنههههٔخ: ن اجلٚـٔهههههٝ صههههحٔح فٌههههٚس ظههههٚم حتههههك ادنهههههٚيخ يف إإحْههههٚ ؿِْههههٚ إٍٔهههه

افًًقديٜ يًْل افٌِد افتل ييب هبٚ ادثؾ يف افتًهٛ وافتندد فِتَٚفٔد افَديّهٜ 

وهذا ممٚ ينُرون ظِٔف يًٌِقن اجلٚـٔٝ ٕن اجلٚـٔٝ أن فًٌف ـٌِس افرشقل 

فِجٌٜ تنٌٔف افرومٜٔ ؤَٜ افُّغ إٔهٚ فهق أردت أتقوهٖ بهدي ظِٔف افًالم بال تنٌٔف 

إٔزظههف واؾًههؾ ـههام ؾًههؾ افرشههقل ظِٔههف افًههالم ؾٓههذا مثههٚل صههحٔح أمههٚ افٌْىههٚل . ٓ . 

إٔٝ ٓ تهرى يف ـثهر مهـ افهٌالد اإلشهالمٜٔ إٓ افَّهص ههذه اجلالبٔهٜ أو افدصداصهٜ 

 أو مٚ صٚبف ذفؽ هذا مٚ تًّقٕف يف بالدـؿ .

 . افَّٔص افًٚئؾ:

ًٚ وههذا ههق آشهتًامل افًهرع افَهديؿ، يًْهل دهٚ جهٚء يف  افنٔخ: افَّٔص حًهْ

رأة تهع يف ؿّٔص يًْل افدصداصٜ افىقيِٜ شٚبغ يًهس طهٚهر ـتٛ افًْٜ بٖن اد

ؿدمٔٓٚ طٚهر ؿدمٔٓٚ، افنهٚهد فُهـ افٌْىهٚل ؾٔهف منهُِٜ أخهرى ؽهر افتنهٌف بٚفٍُهٚر 

ًٚ نخهر افٌْىهٚل يوهٔؼ فٌٚشهف بْهٚس ٓ يًهتىًٔقن  ًٚ بهر صهٔئ تٖمِقا مًل ـٔػ أن صهٔئ

الم افٌْىهههٚل اجلِهههقس ظهههذ إرض مٍٓهههقم ههههذا افُههه نأو ظهههذ إؿهههؾ ٓ يًهههتّرؤو

إٕههام يًٌِههف ٕههٚس فههٔس مههـ ظههٚد ؿ وفههٔس مههـ تَٚفٔههدهؿ أن بًِههقا ظههذ إرض 

مٌههٚذة ذفههؽ ٕن تٌههْىِٓؿ بههٚفٌْىِقن قههقل بٔههْٓؿ وبههغ افههتُّـ مههـ اجلِههقس يف 

إرض ٕٕف يتٍتؼ مـ ـثر مٚ هق مندد يف تٍهِٔف ظذ افٍخذيـ وظذ افرجِغ، 

وههههؿ دائهههاًم وأبهههدًا بًِهههقن ظهههذ وفهههذفؽ ـهههٚن مهههـ ٕتٔجهههٜ ذفهههؽ ا هههذوا افُهههراد 

افُراد، ٕحـ أخذٕٚ افٌْىِٜ هذه مـ افٍُٚر، َجر  هذا أن ٓ بِس ظهذ إرض 

إٓ ٕههٚدرًا وإٕههام ظههذ افُههراد، ٓ بههٖس بههٚجلِقس ظههذ افُههراد إذا جههٚز يل أن 

أؿقل إٔف مهـ افًهْٜ ؾٓهق مهـ افًهْٜ ٕن افرشهقل جِهس ظهذ افُهرد فُهـ أريهد أن 

تًًِههؾ، فُههـ هههذا جههر إػ منههٚـؾ أخههرى ؾٚفههذي يتٌْىههؾ يهههع أصههؾ مههـ هههذا بٚف
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 متٌْىالً ؾٓق يرـهع وٓ يًهتىٔع إٓ أن يرـهع ٕٕهف مًهِؿ ويًهجد وٓ يًهتىٔع إٓ أن

ًٚ دون أي كٍهظ يًجد ٕٕف مًِؿ فُْف ينًر بٖٕف إ ن شجد ـام ًٕجد ٕحهـ  ًٔه

ء مهههـ برؾهههع رء مهههـ افثهههقب ؾٓهههق ٓ يًهههتىٔع أن يًٍهههؾ ذفهههؽ ؾهههال بهههد أن يرؾهههع ر

افٌْىِههههقن فًههههٌٌغ أثْههههغ افًههههٌٛ إول حتههههك مههههٚ يُْنهههه افُههههقي افٌْىِههههقن تًرؾههههف 

افهٍٔل هذا ثهؿ حتهك ههق يًهتىٔع أن يًهجد ـهام يٌٌْهل وإٓ ههق ظهدى ظِٔهف ومًْهف 

مـ اجلِقس ـام يٌٌْل ثؿ ههق إذا رـهع تُهٚد أن تهرى، وؿهد ابتِٔهٝ إٔهٝ وإٔهٚ وـِْهٚ 

إشهالم ههذا فهٔس مهـ اإلشهالم، ؾه٘ذا أن ٕهع خٍِف تُٚد ترى ؾَِتل افدبر هؾ هذا 

مٚ شجد تُٚد أن ترى خههٔتٔف مًهّتغ بهغ ؾخذيهف ههذا مهـ اإلشهالم ؾِهق ؾروهْٚ 

ًٚ ٓ شّح اهلل، ؾٌَٔك هْٚك أمر مُروه أصد افُراهٜ  ًٚ ظٚم أن هذا افٌِٚس صٚر  فٌٚش

ـام يَقل احلٍْٜٔ ـراهٜ كرئّهف ٕٕهف بًهد افًهقرة افتهل أمرٕهٚ بًهسهٚ، وإن ـهٚن 

افٍَٓٚء مع إشػ افنديد ٕ ؿ ؾٔام يٌد َل يروا هذه افيٚهرة يَقفقن حتك  بًض

َس بثههقب ٓ يُنههػ فههقن افٌؼههة وٓ بههٖس أن  هه ًْ احلْٚبِههٜ يَقفههقن افًههقرة بههٛ أن ُت

أٓ يُنػ فقن  –أيش –يهٍف ٓ بٖس إحًـ ٓ يهػ ٓ بٖس أن يهػ ادٓؿ 

ًك احلهٚض وممُهـ أن أن افٌؼة، إٔٚ أؿقل شٌحٚن رع ـٔػ يَٚل هذا ويف اف

ًٚ ؾٓهههل تِهههٌس مهههثالً مهههـ ههههذا  تهههرى امهههرأة ـٚشهههٜٔ ظٚريهههٜ ـهههام جهههٚء يف احلهههديٞ متٚمههه

ـ مههٚ تههرى افٌؼههة هههؾ اجلههراب افههذي يّتههد مههـ ؿههدمٓٚ إػ ؾخههذهٚ وـِههف مًههؿ فُهه

هل بٔوٚء أم شّراء أم صٍراء تهرى ههق ههذا ههق افثهقب افهذي أمهر بهف افرشهقل ظِٔهف 

ْهههٚ يف حجهههٚب ادهههرأة بهههٛ أٓ يههههػ وأٓ ينهههػ ٓ افًهههالم حٚصهههك هلل، فهههذفؽ ؿِ

 ًٚ يههههػ قجهههؿ وٓ ينهههػ يًْهههل يقريْهههٚ فهههقن افٌؼهههة، ؾٓهههذا افٌْىِهههقن فهههق ـهههٚن فٌٚشههه

ًٚ ؾٓههق قجههؿ افًههقرة، وهههذا ٓ بههقز  ًٚ إشههالمٔ ًٚ ٓ شههّح اهلل وٓ يُههقن فٌٚشهه إشههالمٔ

ًٚ وهههههق اههههٚفػ إيف ديههههـ اهلل ظههههز وجههههؾ، ؾُٔههههػ يَههههٚل  ًٚ إشههههالمٔ ن هههههذا صههههٚر فٌٚشهههه

شالم أوًٓ ثؿ َل يْتؼ يف ـثر مـ بِهدان اإلشهالم، أن افًهًقديٜ افهذي يٌِهٛ فس
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ًٚ  ههذه افههٌالد  ظِٔٓههٚ هههؾ يٌِههٛ ظِٔٓههٚ افتٌْىههؾ أم افههتَّص افههتَّص إذًا ٓ َٕههٔؿ وزٕهه

ٕن يف بهههالد شهههقريٚ مهههثالً واجلزائهههر وادٌهههرب وو افهههخ .إتؼههه افتٌْىهههؾ ٓ اإلشهههالم 

ن افثقب إذا ـٚن أصِف إؽ ٕحـ ٓ ٕزال َٕقل أوشع مـ ذفؽ بُثر واحلّد هلل فذف

ًٚ بحٔٞ خرج ظـ ـقٕف يّثؾ افٍُٚر ؾٓق بقز فُهـ  ًٚ ثؿ ظؿ ادًِّغ  ًٔ اجٌْٔ

بؼهههط أن ٓ يُهههقن فهههف صهههٌٌٜ أو صهههٍٜ أخهههرى  هههٚفػ افؼهههيًٜ ـهههام ههههق افنهههٖن يف 

 افٌْىٚل .. واوح .. ؽره .

 جزك اهلل خر يٚ صٔخ . افًٚئؾ:

 وإيٚك . افنٔخ:

أؿقل ؿٌؾ مٚ تٍوهؾ افنهٔخ ... ـهٚن ورد رء مهـ ههذه ادًهٖفٜ ؾهًٌض  :افًٚئؾ

إخههقة ـْههٚ تْٚؿنههْٚ مًٓههؿ يف هههذه ادًههٖفٜ ؾَِْههقا افَههقل افههذي ذـرَتههف ظههـ بًههض 

احلْٚبِههف بٖٕههف ٓ بههقز أن افثههقب أن ينههػ ظههـ افِههقن أمههٚ إذا وصههػ مههٚ يف إصههُٚل 

ٓهذا مهٚ وصهػ مهٚ كتهف ـْٝ ذـرت  ؿ ؿِٝ ان فق أتْٔٚ بًٕ٘ٚن ظٚري دهْٚه بقيهف ؾ

 وفُـ مًؿ ؾٓؾ هذا بقز ؿٚفقا ٓ مع أن هذا افَقل يِزمٓؿ .

اخذة  ذهٌهٝ بًٔهدًا ههذه افههقرة واؿًٔهٜ مهـ ؽهر واؿهع فُـ إٔٝ وٓ مٗ افنٔخ:

إٕام هق متثٔؾ فِتٍٓٔؿ ٓ بٖس ؾٔٓٚ، فُهـ يهٚ أخهل إٔهٝ بتًهري  ٓ مقاخهذه أن إٔهٚ 

ل صٌٚع وٓ مٗاخذه إٔٚ أذـر فؽ رء مـ ـام يَٚل ؾال إًٔك ـْٝ يف أو َٕس إن أ

تٚريخ حٔٚ  ـهٚن تًتهز إٔهٝ وؽهرك ؾهّٔـ ههق يف صهٌٚبؽ إٔهٚ يف أول حٔهٚ  ـْهٝ 

ًٚ بحوهقر ادٌٚريهٚت يف ـهرة افَههدم وادههٚرظٜ وٕحهق ذفهؽ وبههقرة خٚصههٜ  مٌرمه

بًههض إبىههٚل وأذـههر مههْٓؿ واحههد أشههّف  ـههذا افٌحههرة ـههٚن قيهه يف مُههٚن اشههّف 

ًٚ يًِْقن يف ظْدٕٚ ادرج إ خي هذا ادرج ـٚن يدخؾ ؾٔف فًٌٜ ـرة افَدم وأحٕٔٚ

فهههههًٌض  –أيهههههش  –اجلريهههههدة أن افٌىهههههؾ افٍهههههالين افٌحهههههرة مهههههثالً شهههههًٔرض ظوهههههالت 
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ٕههٚ أذـههر جٔههدًا وؿههػ ظههذ مْهههٜ ٓ يِههٌس رء شههقى افتٌههٚن إضٍههٚل وهههق مههْٓؿ ؾٖ

فًهههقرتغ تًرؾهههقن افتٌهههٚن، ههههق افنهههوال فهههٔس فهههف أـهههامم، يًْهههل هُهههذا، يًْهههل يًهههس ا

ؾال إًٔك ههذا ادْيهر رجهؾ ظهٚري وٓبهس ههذا افتٌهٚن فُهـ  زى ؾَِٝ إن إٔسافُ

ظقرتف إمٚمٜٔ مْتًيٜ بٚرزة ٕٚتئٜ هذا افٌِٚس بقز يف اإلشالم؟ أؾروف إٔف رجؾ 

متنههول مههق ٓبههس تٌههٚن ٓبههس هوال ـههام يَههقل افٍَٓههٚء يًههس ظههقرة افرجههؾ مههـ 

ظههض ظههذ افٍخههذيـ وظههذ افًههقأتغ،  افنههة إػ افرـٌههٜ فُههـ هههذا افٌِههٚس ظٚوههد

مـ يَقل هذا مُروه يًْل جٚئز فُـ مع افُراهٜ، ثؿ أخرًا أخرًا وهذا نخهر مثهٚل 

ظْههههدي فسؿْههههٚع مههههـ ٓ يَتْههههع ؿههههدياًم ـههههٚن يقجههههد يف افهههههٔدفٔٚت ؿٌههههؾ ان يٌتُههههروا 

احلٌههقب دْههع احلّههؾ ـههٚن هْههٚك ـقاصههٔؽ بالشههتٔؽ يًٌِههف افرجههؾ ظههذ ظوههقه، 

قم مههههٌرة افقاحهههد مْههههٚب أصهههًٌتف بٔجهههقا يُقصهههقك صهههٌرة وههههذا فهههف أمثِهههٜ افٔههه

ههذيؽ افُٔنهقـٜ ـهٕٚقا افرجهؾ بُٔزه افًوهق تًٌهف وبٔجهٚمع  –صهٚيػ  –ئًُٓٚ 

ًٚ، ؾٓؾ افًٚؿؾ ادًِ ن هذا افرجؾ إذا أطٓر ظوقه  أمٚم رجهؾ ؿ يَقل إزوجتف متٚم

خهههر وههههق ـٚشهههك ظوهههقه بّثهههؾ ههههذا ؽهههر مُهههروه مهههـ يَهههقل ههههذا يَهههقل ٓ أيًهههري ن

 ع افْٚس وٓ يًري بٖحقا ؿ .أووٚ

 ( 00: 04: 48/   271) اهلدى والنور / 
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 باب ميُ

 بٚفًٌْٜ فِّتنٌف بٚفٍُٚر يًْل فف حُؿ افتحريؿ أو افٍُر . افًٚئؾ:

 ـٍر . افنٔخ:

 أيف . افًٚئؾ:

ٓ مههٚ يف ـٍههر افٍُههر ظْههدٕٚ ٕقظههٚن: ـٍههر ظّههع . وـٍههر اظتَههٚدي: ؾُههؾ  افنههٔخ:

ف ادًههِؿ يُّهههـ أن يَهههٚل إٕهههف ـٍههر ظّهههع إذا ـهههٚن ههههذا ظّههؾ يًِّهههف افٍُهههٚر إذا ؾًِههه

افًّهههؾ حمهههرم يف اإلشهههالم فُهههـ إذا ـهههٚن دون ذفهههؽ ٓ بهههقز أن يىِهههؼ ظِٔهههف فٍهههظ 

افٍُر، ؾٖٕٚ طْْٝ إٔؽ شتَػ يف شٗافؽ أن ـؾ تنٌف هق حرام، هذا افًٗال هٚم، 

ٓ َٕههقل ٕحههـ إٕههف ـٍههر إٓ ظههذ  ،فُههـ إٔههٝ أتًٌههٝ حههرام أم ـٍههر؟ ؾههٚجلقاب ظرؾتههف

فتٍهههههٔؾ افثههههٚين افههههذي يههههرد مههههـ شههههٗافؽ أو شههههٗال ؽههههرك، هههههؾ ـههههؾ تنههههٌف حههههرام؟ ا

ًٚ بحٔههٞ يوههٔع افنخهههٜٔ  اجلههقاب: ٓ، بًوههف أصههد مههـ بًههض، إذا ـههٚن افتنههٌف ؿقيهه

اإلشههالمٜٔ ؾٓههذا حههرام بههال صههؽ، أمههٚ إذا ـههٚن افتنههٌف دون ذفههؽ بحٔههٞ إٔههف ٓ يوههٔع 

ٓ َٕههقل إٔههف حههرام، افنخهههٜٔ اإلشههالمٜٔ فُههـ يَههٚل هههذا فههٌس فٌههٚس افٍُههٚر، ؾٓههذا 

فُْههف ؿههد يُههقن ؿريٌههٚ ً مههـ احلرمههٜ، بٚختهههٚر َٕههقل افتنههٌف يالحههظ ؾٔههف  ؿههقة طههٚهرة 

افتنٌف، وـِام ـٕٚٝ طٚهرة افتنٌف بٚفٍُٚر أؿقى ـِام ـٚن ذفؽ حرام، وـِام ههذه 

 ًٚ افيٚهرة تدٕٝ يْزل احلُؿ افؼظل مـ افتحريؿ إػ افُراهٜ وهذه افُراهٜ أيو

ٓ يٌٌْههل ٕحهههـ أن ٕتقشههع يف هههذا افتٍهههٔؾ افٍَٓههل بٚفًْهههٌٜ درجههٚت، وادٓههؿ إٔههف 

فًٚمههٜ افْههٚس ٕحههـ َٕههقل هههذا مههـ بههٚب ٕٚؾِههٜ افًِههؿ وإٓ بههٛ أن ًّٕههؾ افْهههقص 
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ًٚ فِْههٚس، ٓ َٕههقل هههذا تنههٌف بِههغ مرتٌههٜ احلههرام أو َل يٌِههغ مههـ  افؼههظٜٔ إظههامًٓ ظٚمهه

ؾهال تًٌِهف  تنٌف بَقم ؾٓق مْٓؿ وهذا مهـ فٌهٚس افٍُهٚر ـهام جهٚء يف صهحٔح مًهِؿ

وإتٓههك إمههر، أمههٚ افتًّههؼ هههذا افتًّههؼ ٓ يٍْههع ظٚمههٜ افْههٚس ؿههد يٍْههع خٚصههٜ افْههٚس  

ضٌِههٜ افًِههؿ فُههـ ظٚمههٜ افْههٚس ٓ بههقز أن ٍٕهههؾ  ههؿ هههذا افتٍهههٔؾ ٕن حههغ ذاك 

شهههٔتٌع هههههقاه وشهههَٔقل يف ـههههؾ ظّهههؾ يتنههههٌف ؾٔههههف بٚفٍُهههٚر هههههذا مهههـ افْههههقع اخلٍٔههههػ 

 مًِٔش .

 ( 00: 22: 05/   271) اهلدى والنور / 

 

 باب ميُ

ًٚ مـ أجؾ افٌحٞ افًِّل ادًتٍٔد: أخقٕهٚ وفٔهد  مداخِٜ: هق صٔخْٚ! يٌدو ضًٌ

يًْل: مَتْع برأي فِنٔخ ابـ ظثّٔغ إٔف مثهؾ ههذه افَوهٚيٚ ظرؾٔهٜ يًْهل: يْيهر ؾٔٓهٚ 

إػ افٌٔئههٜ افتههل افْههٚس يُقٕههقا ؾٔٓههٚ أو مههٚ يتًههٚرؾقن ظِٔٓههٚ، يًْههل: حتههك مثههؾ افثههقب 

ذا افذي ًٌِٕف، أو مثؾ افًاممٜ أو افٌسة افتل يًّقهٚ أو رء مهـ مثالً افَّٔص ه

 هذا يًْل، مـ بٚب افٍٚئدة يًْل فق .. 

ًٚ حهههقل حهههض افرشهههقل ظِٔهههف افًهههالم ظهههذ اٚفٍهههٜ  افنهههٔخ: فًِهههؽ شهههًّٝ بحثههه

 ادؼـغ، وأن اٚفٍٜ ادؼـغ هل ؽر افتنٌف بٚفٍُٚر؟ 

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

ت أو درشهههٝ أو أي رء ؿِهههٝ ؾٌَّهههقل أؿهههقل: فًِهههؽ شهههًّٝ أو ؿهههرأ افنهههٔخ:

 مْؽ، يًْل: هْٚك ؿؤتٚن: 
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افَؤٜ إوػ: أظتَد إٔف ٓ  ٍك ظذ مًِؿ وبخٚصٜ إذا ـٚن ظْده رء مـ 

 افثَٚؾٜ افؼظٜٔ أٓ وهل: افتنٌف بٚفٍُٚر هذه مًٖفٜ مًروؾٜ فديُؿ أفٔس ـذفؽ؟ 

 بذ.  مداخِٜ:

ادؼههـغ، ظْههدك ؾُههرة  ًٕههؿ، فُههـ هْههٚك مًههٖفٜ أخههرى وهههل اٚفٍههٜ افنههٔخ:

 ظْٓٚ؟ 

 اٚفٍٜ ادؼـغ؟  مداخِٜ:

ًٕؿ، يًْل: يف ظٚدا ؿ.. يف تَٚفٔدهؿ.. حتك ؾٔام فهٔس  هؿ خهرة يف  افنٔخ:

 ذوات إًٍٔٓؿ. 

 ٓ.  مداخِٜ:

 ظْدك ؾُرة؟ افنٔخ:

 واهلل ظْدي رء مـ افٍُرة.  مداخِٜ:

 ًٕؿ.  افنٔخ:

 أؿقل ظْدي رء مـ افٍُرة. مداخِٜ:

 ًٕؿ، يًَْْٚ مْؽ افَِٔؾ مْٓٚ ؾٓٚ ٚ. افنٔخ:

واهلل يًْهههل: يف مهههٚ يٌهههدو يف مهههٚ مٙههه ظهههع مهههـ ؿهههراءة فُتهههٚب صهههٔخ  مداخِهههٜ:

اإلشههالم: اؿتوههٚء افكههاط ادًههتَٔؿ وؽههره ؾههٔام يتًِههؼ بههٚدٌِس أن ـههؾ مههٚ اظتههٚده 

ادؼههـقن يف افِههٌس وتًههٚرؾقا ظِٔههف يف فًٌههف، يًْههل: اشههتًامل ادًههِؿ يف مًٌِههف 

 يف مًٌِف مٌِس ادؼـغ ؾٓذا يدخؾ يف بٚب افتنٌف فًِف.  يًْل فٔامثؾ

يَقفهههقا ظْهههدٕٚ بهههٚفتًٌر افًهههقري: صهههُِتٓٚ، يًْهههل: ظَِتٓهههٚ، حهههغ ؿِهههٝ:  افنهههٔخ:
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 فًِف.

يههههههههٚ صههههههههٔخ! ؾهههههههههؾ افٌحههههههههٞ ... تٍريههههههههؼ بههههههههغ... صههههههههُؾ ادؼههههههههـغ  مداخِههههههههٜ:

 واٚفٍتٓؿ...

 ًٕؿ. افنٔخ:

 ٌف ...إٔٝ أن ذـرت افتنٌف، ختّٝ ـالمؽ بٚفتن مداخِٜ:

 ... ٓ ؽر هذا، هق بدأ بٚدخٚفٍٜ، بدأ حديثف، ثؿ إتٓك إػ افتنٌف. افنٔخ:

 ًٕؿ هذا هق. مداخِٜ:

 فًِؽ ـْٝ تَهد بٚدخٚفٍٜ افسك، وبٚفتنٌف افًٍؾ يًْل.  مداخِٜ:

 أؿهد بٚدخٚفٍٜ مٚذا ؿِٝ؟ افنٔخ:

 بٚدخٚفٍٜ افسك. مداخِٜ:

 مٚذا؟  افنٔخ:

 افسك.  مداخِٜ:

 فسك. ا افنٔخ:

ٓ، أؿهد افًٍؾ، افًٍؾ افذي جٚفػ ؾًِٓؿ، إٔٚ أردت مـ شهٗايل وٓ  افنٔخ:

 مقنخذة هق تقؾر افقؿٝ. 

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

ًٚ:  افنٔخ: ٕف ٕحـ شٌَْك هْٚ ٕهػ شٚظٜ، ؾٖردت أن أصؾ إخٚصٜ وؿد ؿِْٚ نٍٕ

مًههؽ إػ مقوههقع افًههٚدة اجلٚريههٜ افٔههقم يف بًههض افههٌالد اإلشههالمٜٔ مههـ إٓىههالق 

ًا، أردت أن أفٍهٝ افْيهر أن ههذه ظهٚدة ؽهر ن  افىرؿٚت وافدخقل يف افهالة ُح  يف
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إشههالمٜٔ وإٕههام هههل ظههٚدة أجٌْٔههٜ، وحْٔئههذ ؾهه٘ن ؿٔههؾ: بٖٕههف ٓ تنههٌف يف ذفههؽ ؾٖؿههؾ مههٚ 

ن ظِْٔٚ أن َٕهد اٚفٍٜ افٍُٚر ؾٔام هؿ مـ ظٚدا ؿ، وافهذي يًْهل قًهؿ إيَٚل: 

قد وافْهههههٚرى ٓ يهههههٌٌقن صههههًقرهؿ إن افٔٓهههه»ادقوههههقع هههههق ؿقفههههف ظِٔههههف افًههههالم: 

 .شؾخٚفٍقهؿ

وـِْٚ يًِؿ أن افنٔٛ فٔس مـ إؾًهٚل آختٔٚريهٜ افتهل فسًٕهٚن ؿهدرة واختٔهٚر 

 اهلل ِ َتٌْهههِدياًل ﴿أٓ ينهههٔٛ شهههْٜ اهلل يف خَِهههف: 
ِٜ  ْ ههه ًُ

هههَد فِ ـْ جَتِ ؾُهههام  [73]األحرررزا  ﴾َوَفههه

مهههـ  ¢ل ينهههٔٛ ادًهههِؿ ينهههٔٛ افُهههٚؾر، ههههذه حََٔهههٜ منهههٚهدة، مهههع ذفهههؽ افرشهههق

اهتاممف بتُقيـ صخههٜٔ ادًهِؿ  هٚه ؾهٔام إذا صهٚب مهثع أن يههٌغ صهٌٔف اٚفٍهٜ 

فِٔٓهقد، هْهٚ ٓ يَهٚل: إٔهٚ تنهٌٓٝ ههذا افنهٔخ ادًهِؿ تنهٌف بهذفؽ افنهٔخ افُهٚؾر مهٚ 

يَههههٚل هههههذار ٕن هههههذا فههههٔس مههههـ ؾًِههههف وٓ مههههـ ؾًههههعر وفُههههـ هْههههٚ يههههٖ  مقوههههقع 

يف صههههٌٔٓؿ افههههذي هههههق فههههٔس مههههـ  ادخٚفٍههههٜ، ؾٚفرشههههقل يٖمرٕههههٚ بههههٖن ٕخههههٚفػ افٍُههههٚر

 صًْٓؿ، واوح؟ 

 ًٕؿ، ًٕؿ.  مداخِٜ:

ؾههٚٔن: إذا ـههٚن هْههٚك ظههٚدة فٍُِههٚر، وٕحههـ أن ٕوههع بههغ يههديؽ مههثالً  افنههٔخ:

ًٚ فًِؽ تَتْع أوًٓ بف ثؿ تَتدي بْٚ ؾٔف، ؾٖٕٝ ترى أن أؽٌِْٚ يوع افًٚظٜ يف  ظِّٔ

 يّْٚه وافًٚدة أن تقوع يف افٔنى، ظٚدة مـ هذه؟

 ظٚدة مـ أوجد افًٚظٜ. خِٜ:مدا

 مـ افذي أوجد هذه افًٚظٜ؟ افنٔخ:

 افيٚهر أهؾ افٍُر، أهؾ افٌٚضؾ... مداخِٜ:

 أرى كٍظ إذًا، يَقل: افيٚهر. افنٔخ:
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 ... افيٚهر وافٌٚضـ. مداخِٜ:

 هذه هل ادنُِٜ، واحلََٜٔ يٚ أشتٚذ هذا هق افيٚهر واحلََٜٔ.. افنٔخ:

 ء اهلل. هذه هل احلََٜٔ إن صٚ مداخِٜ:

إن صٚء اهلل، ٓ هذه شٍْنهٚ إن صٚء اهلل مثؾ مٚ ؿٚل يًْهل ابهـ تّٔٔهٜ اهلل  افنٔخ:

ًٚ، أفٔس ـذفؽ؟ ًٚ ٓ تًَِٔ  يرمحف: كََٔ

 بذ.  مداخِٜ:

ًٕهههؿ، إذًا: ههههذه افًهههٚظٜ ًْٕهههل افًهههٚظٜ افٔدويهههٜ وٓ ٕهههتُِؿ ظهههـ افًهههٚظٜ  افنهههٔخ:

 اجلداريٜ دـ؟

 صٚردٚن. مداخِٜ:

ٚ ٕهههتُِؿ ظهههـ افًهههٚظٜ اجلداريهههٜ، وإٕهههام ٕهههتُِؿ ظهههـ افًهههٚظٜ صهههٚردٚن، مههه افنهههٔخ:

افٔدويهههههٜ ههههههذه أوجهههههدهٚ افٍُهههههٚر واظتهههههٚدوا أن يوهههههًقهٚ يف صهههههامئِٓؿ، ؾهههههْحـ أن 

ٕتَهههرب إػ اهلل بهههٖن ٕوهههًٓٚ يف أيامْٕهههٚ، دهههٚذا؟ ْٕٕهههٚ َٕهههقل: إذا ـهههٚن افرشهههقل ظِٔهههف 

 فٔس مـ صًْْٚ، أؾ
ٍ
ال ٕخٚفٍٓؿ افهالة وافًالم يٖمرٕٚ بٖن ٕخٚفػ افٍُٚر يف رء

بقء هق مـ صًْْٚ؟! ـؾ يقم ٕتقوهٖ مهرتغ ثالثهٜ وٕحهط بٖيهديْٚ افٔنهى ههذا مهـ 

صههًْْٚ فُههـ ٕخههٚفٍٓؿر ْٕٕههٚ ًٕههتىٔع أن ًٍٕههؾ هُههذا وٕتَههرب إػ اهلل بههذفؽ زفٍههك 

 وظذ ذفؽ ؾَس، بٚرك اهلل ؾٔؽ. 

جههههزاك اهلل خههههر، وإٔههههٝ تههههرى أهههههؾ افًِههههؿ، وضههههالب افًِههههؿ، وأهههههؾ اجلٓههههؾ مههههـ 

ًٚ ٓ يْتٌٓقن  هذه افَْىهٜ وههل مهـ ؿوهٚيٚ صهٔخ اإلشهالم ابهـ تّٔٔهٜ ادًِّغ   ًٔ

ًٚ أن يّنههههقا.. مههههٚ أؿههههقل:  رمحههههف اهللر وفههههذفؽ َل يُههههـ مههههـ ظههههٚدة ادًههههِّغ إضالؿهههه

أحدهؿ هؿ أن يّنقا ـجامظٜ يف افىرؿٚت حنًا إٕام حدث ههذا بًهد أن اشهتًّر 
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 يىهقي أن فهف وؿهدر ٜاإلشهالمٔ افهٌالد يًهري وافهذي ،افٍُٚر بًهض افهٌالد اإلشهالمٜٔ

 يف ظنهههٝ إٔهههٝ أن يًهههتًّر، َل صهههًٛ وبهههغ اشهههتًّر صهههًٛ بهههغ افٍهههرق بهههد ؾٔٓهههٚ

  افًًقديٜ. افٌالد

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

افٌالد افًًقديٜ مٚ ؿٌؾ بوع شْغ مٚ ـْٝ ترى حٚهًا بْٔام احلنه يف  افنٔخ:

 افٌالد افًقريٜ وهْٚ ويف مك مُتًح يف افنٌٚب. 

 ِٔف. وهق ادتًٚري ظ مداخِٜ:

 ًٕؿ.  افنٔخ:

 أؿقل: هق ادتًٚري ظِٔف.  مداخِٜ:

 ٓ هق ادتًٚري ظِٔف فق ؿٔدت ـالمؽ افٔقم ـْٚ وؿٍْٚ مًؽ.  افنٔخ:

 افٔقم أؿهد إٔٚ.  مداخِٜ:

 ًٕؿ فُـ ٕحـ يف صدد أن هذا افًري مـ أيـ جٚءٕٚ؟  افنٔخ:

 مًتقرد.  مداخِٜ:

 مـ اشتًامر افٍُٚر بٚرك اهلل ؾٔؽ.  افنٔخ:

 إي ًٕؿ.  ِٜ:مداخ

 وهْٚ افنٚهد افٌالد افًًقديٜ.  افنٔخ:

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

وٓ تٗاخذينر ٕٕف ـالم بر ـالم ؿٌؾ اشتًامرهٚ افٔهقم مهٚ ـهٚن يًهري  افنٔخ:

 ؾٔٓٚ هذه افًٚدة. 
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 إي ًٕؿ.  مداخِٜ:

إٓ بًد أن خٚفط افًًقديقن بًٌٛ أن ؾتحٝ أمٚمٓؿ إذوٕٚت فًِهٍر  افنٔخ:

ريُههٚ وبًوههٓؿ مههـ أجههؾ أن يتًِّههقا بًههض افًِههقم بحًههـ ٕٔههٜ إػ بههالد افٌههرب وأم

وبٌرهههٚ ٓ هيههؿ، بههدأ احلنهه يْتؼهه يف افههٌالد افًههًقديٜ، ظْههدٕٚ ٕحههـ يف دمنههؼ إٔههٚ 

 رأيٝ طٚهرتغ اثْتغ: 

إوػ: احلنهه، ٕحههـ يف شههقريٚ اشههتًّرٕٚ مههع إشههػ اشههتًامرًا مديههدًا ضههقيالً 

قوههههٜ يف افنههههٌٚب حِههههؼ افِحٔههههٜ مههههـ ؾرًٕههههٚ وٓ بههههد ؿههههرأتؿ أو شههههًّتؿ، ـٕٚههههٝ اد

وافنهههٚربر ٕن ههههذه ظهههٚدة افٍرًٕهههٔغ، ؾِهههام ذههههٛ افٍرًٕهههٔقن وجهههٚء افزيىهههٕٚٔقن، 

افزيىٕٚٔقن يربقن صقارهبؿ وقَِقن حلهٚهؿ وصهٚرت افيهٚهرة ههذه بهغ افنهٌٚب 

مْتؼههة، اجلْههقد يف افًٓههد افٍرٕزهه ـههٕٚقا قَِههقا  ههؿ بههدون يًْههل ٕيههٚم، دههٚ جههٚء 

 .افزيىٚن

َِههقا جلْههقدهؿ حالؿههٜ إٕجِٔزيههٜ وهههل قَِههقا هُههذا ويسـههقا ؿِههٔالً أصههٌحقا ق

 هْٚ أصٌف مٚ يُقن بامذا؟ 

 بٚفَزع.  مداخِٜ:

بٚفَزع ؾٚفٌالد هذه يًْل تٖثرت بٚفتٔهٚرات افٌربٔهٜ مهـ ؿريهٛ ومهـ بًٔهد  افنٔخ:

وجتِههػ ذفههؽ بًههٔىرة آشههتًامر مٌههٚذة أو بىريَههٜ ؽههر مٌههٚذة فههذفؽ ؾٚحلنهه 

، ادًههِّقن مههـ ؿٌههؾ ـٖمههٜ ـنههًٛ مههٚ يًرؾههقن احلنهه بههؾ ؿههد ذـههر هههذه ظههٚدة أجٌْٔههٜ

افٍَٓههههٚء ادتههههٖخرون يف ـتههههٌٓؿ أن مههههـ ـههههٚن يّقهههه يف افىريههههؼ حههههٚهًا ؾنههههٓٚدتف 

مرؾقوٜ، ـهٕٚقا يًتزوٕهف اهالً بهٚدروءة ؾوهالً ظهـ مهـ وٓ مٗاخهذةر ٕن إرض 

 ... يُّـ مًُقٕٜ، ؾوالً ظّـ يُقن حِٔؼ افِحٜٔ ؾٓذا شٚؿط مٚذا؟ افنٓٚدة

ؾٚفَهههد: بههٛ ٕحههـ أن ٕالحههظ ؿٚظههدة ؿهههد اٚفٍههٜ افٍُههٚر وفههٔس ؾَههط ظههدم 
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 فافتنٌف هبهؿر وفهذفؽ ؾٚفقهء افهذي ذـهره أخقٕهٚ أبهق احلهٚرث وههذا ظهذ مًهٗوفٔت

ن ههذه افًهٚدات إمهر ؾٔٓهٚ أمهر واشهع، إٔهٚ ٚ أدري: أن بًض ادنٚيخ يَقفهقا: إإٔٚ م

ٜ مهـ ٍٕهس ادًهِّغ، أمهٚ أن تُهقن أؿقل بَقفف هذا فُـ بَٔد أ ٚ تُقن ظٚدة ٕٚبً

ظههههٚدة مًههههتقردة مههههـ افٍُههههٚر وشههههٌٌٓٚ هههههق اشههههتًامر افٍُههههٚر آشههههتًامر افههههقضْل أو 

 افٍُري ؾٓذا يٖ  هْٚ هذه افَٚظدة ا ٚمٜ أٓ وهل: خٚفٍقا ادؼـغ.

وـْههٝ  ًههٝ إحٚديههٞ افتههل جههٚءت يف هههذا افٌههٚب فههدظؿ ذط مههـ ذوط 

 ينهههههٌف فٌهههههٚس افٍُهههههٚر، حجهههههٚب ادهههههرأة حجهههههٚب ادهههههرأة ادًهههههِّٜ افهههههذي ههههههق أن ٓ

ًٚ ؾٔٓههٚ  ادًههِّٜ بههٛ أن ٓ ينههٌف فٌههٚس افٍُههٚر، ؾجًّههٝ يقمئههذ ٕحههق أربًههغ حههديث

كههذير افرشههقل ظِٔههف افًههالم ظههـ مقاؾَههٜ ادؼههـغ واحلههض ظههذ اههٚفٍتٓؿ، مههـ 

هههذه يُّههـ  شهههديْٚ خههٚفػ هههدي ادؼههـغ»ذفههؽ ؿقفههف يف بًههض مْٚشههؽ احلههٟ: 

 .شهديْٚ خٚفػ هدي ادؼـغ»فٍٜ ًٕٔٝ أن: اإلؾٚوٜ مـ ظرؾٚت أو مزد

 شهديْٚ خٚفػ ههدي ادؼهـغ»إذًا: هذه ٕيٚم حٔٚة ادًِؿ يف إمقر افًٚديٜ: 

فههههذفؽ مههههٚ أرؽههههٛ دًههههِؿ وبخٚصههههٜ إذا ـههههٚن مههههـ إخقإْههههٚ ضههههالب افًِههههؿ أن يتههههٖثر 

بههٕٚجقاء افتههل يًههٔش ؾٔٓههٚر ٕٕههف ٕخنههك أن ٓ يَههػ هههذا ظْههد حههد وفههق بقههء مههـ 

فتل وؿع ؾٔٓٚ بًهض مهـ ينهٚر إفهٔٓؿ بٚفٌْهٚن أ هؿ مهـ أههؾ افًِهؿ يف بًهض افتُويؾ ا

افٌالد اإلشالمٜٔ، مثالً: حِؼ افِحٜٔ ؿهد وجهد ظْهدٕٚ يف دمنهؼ ويف مكه ومنهٚيخ 

ن هههذه ظههٚدة إإزهههر يُّههـ تًرؾههقن أـثههرهؿ قَِههقا حلههٚهؿ وجههد ؾههٔٓؿ مههـ ؿههٚل: 

وجتهههٚهِقا إحٚديهههٞ وادًهههِؿ حهههر ؾٔٓهههٚ، وههههذه مهههٚ  هههٚ ظالؿهههٜ بٚفهههديـ وافًٌهههٚدة، 

 اخلٚصٜ افتل وردت بخهقص افِحٜٔ.

ؾٓهذا مههٚ أردت بٕٔٚههف بّْٚشههٌٜ افًههر يف افىرؿههٚت حههٚه افههرأس، ويًجٌْههل هبههذه 

ادْٚشهههٌٜ روايهههٜ ـْهههٝ ؿرأ هههٚ يف رشهههٚفٜ صهههٔخ اإلشهههالم ابهههـ تّٔٔهههٜ حجهههٚب ادهههرأة 
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ًٚ مهقٓه يههع حهٚه ا فهرأس وفٌٚشٓٚ يف افهالة ذـر أن ظٌد اهلل بـ ظّهر رأى ٕٚؾًه

ؾَٚل فف: أرأيٝ فق إٔؽ ذهٌٝ إػ أحد هٗٓء إمراء أتَٚبِهف أو تهذهٛ إفٔهف هُهذا 

حٚه افرأس ؿٚل: ٓ، ؿٚل: ؾٚهلل أحؼ أن يتزيـ فف، أظجٌتْل ؾًالً ههذه افروايهٜ وإن 

ـْٝ حتك ههذه افًهٚظٜ َل أظثهر ظهذ أصهؾ  هٚ يف افُتهٛ افتهل وؿٍهٝ ظِٔٓهٚ، وإن 

ًٚ إػ  افهذي ههق مقوهع افنهٚهد اجلهزءـٚن  مْٓهٚ مقجهقد يف شهْـ أع داود ومرؾقظه

مهههـ ـهههٚن فهههف إزار ورداء ؾِٔتهههزر »: ¢افرشهههقل ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم، وههههق ؿقفهههف 

هذه اجلِّٜ افتل جٚءت يف أثر ابـ ظّر افذي   شوفرتدي ؾ٘ن اهلل أحؼ أن يتزيـ فف

ًٚ إػ افٌْههل   ؾهه٘ن اهلل»: ¢ذـههره ابههـ تّٔٔههٜ مْهههقص ظِٔههف يف شههْـ أع داود مرؾقظهه

فُههـ ؾٚئههدة إثههر أ ههٚ جههٚءت يف افهههّٔؿ يًْههل: مثههٚل افههذي فههف  شأحههؼ أن يتههزيـ فههف

ظالؿٜ بٚفهالة حٚه افرأس، وهذه مًٖفٜ تُِؿ ؾٔٓٚ افٍَٓٚء ادتٖخرون وبخٚصهٜ 

ل: إذا ٕهقى اخلنهقع احلٍْٜٔ: مْٓؿ  ٓؿ مـه ؿٚه س، مْه ل: ٓ بٖه ٓؿ مـه ؿٚه ل: يُهره، مْه مـ ؿٚه

ًٚ مهع  تًَٔهدٕٚ فهف بدظٜه مـه افَهقل يف اإلشهالم أن يتَهرب إػ اهلل ظهز  ؾٓق أؾوؾ، وهذا ضًٌه

 . وجؾ بقء مٚ ؾًِف افرشقل ظِٔف افًالم وٓ حض ظِٔف

 ( 00: 27: 34/ 341) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

ًٕههههؿ، شههههٗال نخههههر: حُههههؿ فههههٌس افٌْىِههههقن، أو افهههههالة يف افٌْىِههههقن،  افًههههٚئؾ:

 صخص يٌِس بْىِقن؟ خِػوحُؿ افهالة 

ًٚ، ههق فٌهٚس أورع افٌْىِقن  افنٔخ: ًٚ إشهالمٔ فف مهٌٔتٚن: إوػ إٔف فٔس فٌٚشه

ويُّـ أن َٕقل: مْٓهل، وفُهْٓؿ تٌٌِهٝ ظِهٔٓؿ ظهٚدا ؿ وأخالؿٓهؿ افهال إشهالمٜٔ 

ؾتٍْْقا يف تٍهٔؾ افٌْىِقن ـام تًري، وـؾ ـؿ شْٜ يىًِهقا فهؽ بّقوهٜ  تِهػ 

إػ ظٓههد ظههـ شههٚبَتٓٚ، هههذا مههـ زي افٍُههٚر وفههٔس مههـ زي ادًههِّغ، ادًههِّقن 

ؿريٛ ـٕٚقا يتنوفقن يًٌِقن افنوال افٍوٍٚض، هذه ادهٌٜٔ إوػ وهق إٔهف 

 مـ ظٚدات افٍُٚر وٓ بقز فًِِّّغ أن يتنٌٓقا بٚفٍُٚر.

وهْههههٚ ٓبههههد يل مههههـ افتههههذـر بقههههء ضٚدههههٚ يههههذـر بّثههههؾ هههههذه ادْٚشههههٌٜ، يَقفههههقن 

ب تتٌْىههؾ، ن افٌْىِههقن صههٚر فٌههٚس أممههل، ـههؾ إمههؿ وـههؾ افنههًقإبًوههٓؿ يَههقل: 

ؾَْقل: إن اؾسوْٚ أن إمهر ـهذفؽ وفهٔس ـهذفؽ، ٕٕهف ٓ يهزال يف ـثهر مهـ افهٌالد 

اإلشالمٜٔ قٚؾيقن ظذ افزي اإلشالمل وإن ـٕٚٝ  تِهػ مهـ صهُؾ إػ نخهر، 

ؾَْقل: هٛ أن إمر ـذفؽ، يًْل: صٚر فٌٚس ظٚم، هْٚ يٖ  حُهؿ ذظهل جديهد 

ًٚ ؾَههط بههٖٓ يتنهه ٌف بٚفٍُههٚر، بههؾ هههق مُِههػ بههٖن يتَهههد وهههق أن ادًههِؿ فههٔس مٍُِهه

اٚفٍٜ افٍُٚر، اٚفٍتٓؿ يف رء مٚ ؾٔف أي ضر فق ؾًِف ادًِؿ، فُـ مع ذفؽ 

يٌٌْل أن يتَهد اٚفٍٜ افُٚؾر، وافهدفٔؾ ظهذ ذفهؽ حهديٞ رائهع جهدًا، وههق ؿقفهف 

يًْههل: مههـ شههْٜ اهلل  شإن افٔٓههقد وافْهههٚرى ٓ يهههٌٌقن صههًقرهؿ ؾخههٚفٍقهؿ»: ¢
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ٌهٚده إٔهف ؾهرض افنهٔٛ ظهذ اإلًٕهٚن شهقاء ـهٚن ذـهرًا أو إٔثهك، مًهِاًم افُقٕٜٔ يف ظ

أو ـٚؾرًا، إذا بِهغ شهـ مًْٔهٜ  تِهػ مهـ بهالد إػ بهالد أخهرى ٓبهد مهٚ ييٓهر بٔهٚض 

ؿافنًر وهق افنٔٛ، ؾَد جتد  صهٚيٛ وجتهد ـهٚؾر هيهقدي أو ٕكهاين أو ـهٚؾر  مًِه

ٔهده مهـ إمهر رء مِحد صٚيٛ،  ع بْٔٓام افنٔٛ فٔس فهْع رء، وفق ـهٚن ب

خٚصٜ هٗٓء افٍُٚر مٚ صٚب أحد مْٓؿ أبدًا، ٕن افنٔٛ ظْهدهؿ بٌهٔض، أمهٚ ظْهد 

ادًِّغ ؾَهد ذـهر افرشهقل ظِٔهف افًهالم يف بًهض إحٚديهٞ أن افنهٔٛ يف وجهف 

 ادًِؿ ٕقر.

أو  مًِؿظذ ـؾ حٚل هذا ؾرض مـ اهلل ظذ افْٚس أن ينٌٔقا، دون تٍريؼ بغ 

ًِاًم ؿد صٚب وجٚره افُٚؾر صٚب مٚ َٕقل: هذا تنٌف هبهذا، ٕٕهف ـٚؾر، ؾ٘ذا رأيْٚ م

فههههٔس مههههـ ؾًِههههف، وإٕههههام هههههق مههههـ ؾًههههؾ رب افًههههٚدغ، مههههع ذفههههؽ ؿههههٚل ظِٔههههف افهههههالة 

 وافًالم: خٚفٍقا افٔٓقد وافْهٚرى، اصٌٌقا صًقرـؿ ؾ٘ ؿ ٓ يهًٌقن.

ٌٔؾ إذًا: هبذا احلديٞ ووع فْٚ افرشقل ظِٔهف افًهالم ههذه افَٚظهدة ا ٚمهٜ يف شه

حههرص ادًههِّغ ظههذ أن قههٚؾيقا ظههذ صخهههٔتٓؿ ادًههِّٜ، حتههك يف رء ٓ 

يُِّقٕههف، فههق ـههٚن يِّههؽ أحههدهؿ مههٚ صههٚب ـههام ؿِْههٚ، فُههـ يِّههؽ افهههٌغ، ؾَٔههقل 

افرشقل ظِٔهف افًهالم فًِّهِؿ: اصهٌغ صهًرك  وخهٚفػ بهذفؽ افُهٚؾر مهـ افٔٓهقد أو 

ـِٓهههٚ، ٕحهههـ فهههٔس افْههههٚرى أو ؽهههرهؿ، ؾهههٚفٌْىِقن فهههق ؾروهههْٚ إٔهههف صهههٚع يف إمهههؿ 

ضوري ًٌِٕههف، بههؾ ضوري ٕتَهههد اٚفٍههٜ افُههٚؾر يف هههذا افٌِههٚس يُههقن فٌٚشههْٚ 

ؽهههر فٌٚشهههٓؿ، ههههذا ههههق افًٔهههٛ إول يف افٌْىِهههقن، وههههق إمهههٚ ادنهههٚهبٜ وإمهههٚ تهههرك 

 ادخٚفٍٜ، واوح إػ هْٚ؟

ؾٔف افًٔٛ افثٚين وهذا أهؿ بُثر جدًا، وهق إٔف قجؿ افًهقرة، وافٍُهٚر مهٚ ؾٔهف 

نداب، مههٚ ؾٔههف ظْههدهؿ بحههٞ اشههّف ظههقرة ادههرأة وظههقرة افرجههؾ، ـههؾ هههذه ظْههدهؿ 
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ؿ ؾٔههف فههف ؿٔههقد وذوط،  ٓؿ مههع مهٚه ؾٔههف مهـه تٌههديؾ وتٌٔههر، أمهٚه ادًهِه ٚء فًٔهٝه يف ديهْه إصهٔه

 .افًْٚء  ـ ظقرة، وافرجٚل  ؿ ظقرة، وإضٍٚل افهٌٚر  ؿ ظقرة.. إفخ

ًٚ افًهههقرة  ؾِهههام يِهههٌس ادًهههِؿ افٌْىهههٚل ؾٓهههق قجهههؿ افًهههقرة افههههٌرى بهههؾ وأحٕٔٚههه

افُزى، خٚصٜ إذا صذ رـع وشجد ؾْٓٚ تتجًد افًقرة افُزى، وهذا ٓ بهقز 

ؿيف ديههـ اإلشههالم، وفههذفؽ ؾٌٌْٔههل ظههذ ـههؾ  أن يٌههر هههذا افٌِههٚس إػ فٌههٚس  مًهِه

إشالمل، أول مٚ صٚع افٌْىهٚل ههذا بهغ ادًهِّغ وـهٕٚقا ٓ يزافهقن حريههغ ظهذ 

قا ظهههههذ افٌْىهههههٚل رء زائهههههد ظهههههذ افٌْىهههههٚل افتًّهههههؽ بهههههٚٔداب اإلشهههههالمٜٔ أدخِههههه

إجٌْههههههل، ؾجًِههههههقا مْههههههف مههههههٚ هههههههق يف افهههههههقرة بْىههههههٚل ويف ظههههههدم كجههههههٔؿ افًههههههقرة 

ـٚفنههوال، ـههٕٚقا ظْههدٕٚ يف افنههٚم يًههّق ٚ بههٚفٌْىِقن اإلؾرٕجههل، أو افٌْىِههقن فههف 

 اشؿ ثٚين إٔٚ ًٕٔتف: ادحُّع.

 إول اإلؾرٕجل. مداخِٜ:

مل شههّقه ادحُّههع، دههٚذا؟ ٕن إؾْديههٜ ًٕههؿ، وبًههديـ هههذا اإلشههال افنههٔخ:

افهههذيـ ـهههٕٚقا مهههقطٍغ يف ادحهههٚـؿ افؼهههظٜٔ ههههؿ أول مهههـ تنهههب إفهههٔٓؿ افًهههدوى 

بٚفتنههٌف بٚفٍُههٚر، فُههـ ٓ يههزال ظْههدهؿ ديههـ، خٚصههٜ ؾههٔام يتًِههؼ بٚفهههالة ؾههٖدخِقا 

 فٌِْىٚل تقشًٜ جًِقهٚ مٚذا يًّقهٚ؟

 بًِٚت. مداخِٜ:

ىهٚل ٓ يًهض ظهذ افٍخهذ وٓ ظهذ اإلفٔتهغ، بًِٚت، ؾحْٔئٍذ يهر افٌْ افنٔخ:

يُقن ظِٔف مثؾ افنوال، بس بدل مٚ يُهقن فهف دـهٜ فهف أزرار أمٚمٔهٜ، فُهـ ههذا مهع 

 افزمـ راح صٚر يف خز ـٚن، ؾٚٔن مٚ ترى إٓ هذه افٌْىِقٕٚت افؤَٜ.

 رجع مقوٜ هذا. مداخِٜ:

 رجع مقوٜ ًٕؿ. افنٔخ:
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 يٚ صٔخ ... مداخِٜ:

ًٚ إٔف ـؾ يقم رأيْٚ مقوهٜ ٕحهـ بْىِهقن يًهّقهٚ ظْهدٕٚ اٚفٍٚت ؿ افنٔخ: ِْٚ نٍٕ

ذفًههتقن، جههٚـؿ آشههؿ ... رء ؽريههٛ تَِههٚه هْههٚ وههٔؼ وكههٝ ظههريض أظههرض 

 مـ افنوال مـ ؾقق، يذهٛ ويٖ  هُذا.

 هوال مًُقس. مداخِٜ:

شٌحٚن اهلل، ههذا مهـ تالظهٛ افنهٔىٚن بٌْهل اإلًٕهٚن، ادًهِؿ بهٛ أن  افنٔخ:

ٔتف اإلشههالمٜٔ، إٔههٚ ؿِههٝ يف بًههض ادْٚشههٌٚت ـٓههذه ادْٚشههٌٜ قههٚؾظ ظههذ صخههه

ؿِٝ: ادًِؿ فهق ؾروهْٚ إٔهف افهتَط بىهٚئرة هِٔهقـٌس اديِهٜ ورمهل يف بهٚريس ورنه 

ؿافٍُههٚر ٓزم يَقفههقا: هههذا  ، ٕن زيههف جتِههػ ظههـ زي افٍُههٚر، أيههـ هههذا، افٔههقم مًهِه

ٜ مهثالً ـْهٚ ٕهرى ادًِّقن افذي ظْدهؿ رء مـ افزي اإلشالمل ـٚفٌالد افًًقدي

ًٚ، ـههٚن ظههرع صههٚر  ًٚ يرـٌههقا افىههٚئرة حتههك افًْههٚء وإذ تههرى يتٌههر افنههُؾ متٚمهه أحٕٔٚهه

إؾرٕجههل، ـههٚن مههٚ ؾٔههف ـراؾٔههٝ صههٚر ؾٔههف ـراؾٔههٝ، ـههٚن مههٚ ؾٔههف جٚـٔههٝ، ـههٚن واوههع 

ًٚ، هههذا إن  مههثالً .. وظَههٚل، أزافههف ـِههف وأصههٌح حههٚه افههرأس ـٖٕههف رجههؾ أجٌْههل متٚمهه

فٔهههقم ؾهههٕ٘ام يهههدل ظهههذ أن ادًهههِّغ افٔهههقم ٓ يًتهههزون دل ظهههذ رء ـهههام يَقفهههقن ا

بههديْٓؿ، هههذه مهههٌٜٔ افههدهر، ؾًههذ ادًههِّغ أن ئًههدوا ٕيههر ؿ إػ واؿًٓههؿ، وأن 

يًههقدوا إػ افًّههؾ بؼههيًٜ رهبههؿر ٕٕههف ٓ ٕجههٚة  ههؿ إٓ بههٚفًقدة إػ اإلشههالم ـههام 

، وروههٔتؿ إذا تٌههٚيًتؿ بٚفًْٔههٜ، وأخههذتؿ أذٕههٚب افٌَههر»جههٚء يف احلههديٞ افهههحٔح: 

بهههٚفزرع، وتهههرـتؿ اجلٓهههٚد يف شهههٌٔؾ اهلل شهههِط اهلل ظِهههُٔؿ ذًٓ ٓ يْزظهههف ظهههُْؿ حتهههك 

ؾًْههٖل اهلل ظههز وجههؾ أن يِّْٓههٚ رصههدٕٚ، وأن يًِّْههٚ ديههـ ربْههٚ،  شترجًههقا إػ ديههُْؿ

 وأن يِّْٓٚ افًّؾ بام ظِّْٚ، ًٕٖل اهلل ذفؽ.

 ( 00: 45: 09/   493) اهلدى والنور / 

 ( 00: 47: 02/   493) اهلدى والنور / 
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جههزاـؿ اهلل خههرا شههٗال أخههر متههك بههقز فًِّههِؿ أن يقاؾههؼ أهههؾ افٍُههر  افًههٚئؾ:

 يف هدهيؿ افيٚهر ؟ 

ِرَه ﴿إذا خق ظذ ًٍٕف افير وا الك ـام جٚء يف نيٜ شٚبَٜ  افنٔخ: ـْ ـْ ُأ ٓ  َم إِ

إِلياَمنِ  ـ  بِهٚه ههِئ َّ ٌُههُف ُمْى ِْ حلههديٞ افههذي يههذـر يف ـتههٚب ، وـههام جههٚء يف ا[317]النحرر   ﴾َوَؿ

افتقحٔههد حههديٞ افذبٚبههٜ وهههق ؽههر صههحٔح إٔههف ضٌِههقا مههـ ـههؾ مههـ افههرجِغ إٔههف يَههدم 

أيش وفق ذبٚبٜ ؾٖحد ٚ ؿدم ؾَتؾ وأخر ؿدم ؾدخؾ افْٚر ؾٓذا احلديٞ ٓ يههح 

ًٚ يتْههٚم مههع مٌههٚدئ ¢أوًٓ رؾًههف إػ افٌْههل  ، إٕههام هههق مقؿههقي ظههذ شههِامن، وثٕٚٔهه

حٔٞ إن ادُره ٓ يٗاخذ ظذ مهٚ أـهره ظِٔهف، ؾه٘ذا ـهٚن افرجهؾ افؼيًٜ وؿقاظدهٚ 

أخر افذي ؿدم ذبٚبٜ دخؾ افْٚر دهٚذا يهدخؾ افْهٚر وظهامر بهـ يهٚه ؿهٚل ظهـ افٌْهل 

ظِٔف افًالم هق شهٚحر ههق صهٚظر، ههق ـهذاب، ؾٓهذا ـٍهر وفُْهف ـٍهر فٍيهل، وفهٔس 

ظهههٚد أن يقاؾهههؼ بهههٚفٍُر افٌَِهههل ؾًهههذ، ههههذا يُّهههـ فًِّهههِؿ إذا اوهههىر ؽهههر بهههٚغ وٓ 

افُههٚؾر ظههذ صههُِف ظههذ هديههف ؾٓههق جههٚئز، وفُههـ ـههام يَههٚل يف افٍَههف افيههورات 

تٌهههههٔح ادحيهههههقرات، وفُهههههـ فهههههٔس ظهههههذ ههههههذا اإلضهههههالق ٕ هههههؿ ؿٔهههههدوهٚ بَهههههق ؿ 

ًٚ تردٕههٚ ؾتههٚوى أو أشههئِٜ مههـ اجلزائههر  وافيههورة تَههدر بَههدرهٚ، أن ـههؾ فِٔههٜ تَريٌهه

بههف وظههـ ظدائههف فًِّههِّغ ؾٖخههذ حٔههٞ احلههٚـؿ اجلزائههري أن، يًْههل ـؼهه ظههـ ٕٚ

ًٚ يٖخذوٕهههف إػ افًهههجـ  ًٚ مِتحٔههه يُْهههؾ بٚإلشهههالمٔغ،... ؾههههٚروا ـهههؾ مهههٚ يهههرون صهههٚب

وقَِههقن حلٔتههف إن َل قَِٓههٚ بًٍْههف، ؾتُههٚثرت إشههئِٜ مههـ هههٗٓء افنههٌٚب هههؾ 

بههههههقز  ههههههؿ أن قَِههههههقا ؾٖٕههههههٚ ـههههههٚن جههههههقاع ٓ بههههههقز أن كِههههههؼ حلٔتههههههؽ بًٍْههههههؽ 

ٚفٜ تُقن نثهاًم، أمهٚ كَِٓهٚ وتيٓهر أمهٚمٓؿ ـًٕ٘هٚن ؾِٔحَِقهٚ هؿ ٕٕف يف هذه احل

أورع أجٌْههل وفِخههالص مههـ مههٚذا مههـ افًههجـ، ضٔههٛ شههٔدٕٚ يقشههػ ظِٔههف افًههالم 

أمههههٚ أخههههذوُه وـٌِههههقُه وؽِِههههقُه  ﴾ؿههههٚل رع افًههههجـ أحههههٛ إيل  ممههههٚ يههههدظقْٕل إفٔههههف﴿
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 وحَِقا فف حلٔتف، هذا مُْر وٓ شٌٔؾ فالظساض ظِِٔف أبدًا، فًع أجٌتؽ.

ًٕؿ، ظْدي بٍْس ادقوقع يدظل ويزظؿ إٔف بهٚري أههؾ افٌٚضهؾ يف  ئؾ:افًٚ

شههٌٔؾ افههدظقة أو مهههِحٜ افههدظقة أو حتههك قَههؼ اتهههٚل مًٓههؿ بههٚرهيؿ ويتَههرب 

إفٔٓؿ يَقل إين أدظقهؿ، ومـ هذا افُالم، ؾٓؾ يف هذا افتٖويؾ يًْل ـذفؽ يًْل 

 بقز  فف ان بٚرهيؿ هذه ادجٚراة ؟

مـ ؿٚظدة افٔٓقد، افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ  وٓ بقز ههذا يف  حٚصٚ هلل، هذا افنٔخ:

 اإلشالم ـٔػ يُقن داظٜٔ فسشالم وهق جٚفػ اإلشالم .

ظهههع حًهههـ: صهههٔخْٚ يف رء مهههٚ أدري فًهههؾ اإلخهههقة يف اجلزائهههر ظهههذ ـثهههرة مهههٚ 

يتهههِقن بههؽ ؿههد ذـههروا فههؽ أو َل يههذـروا إٔههف ؿههد اصههدر هْههٚك ؿههٕٚقن خههٚص يّْههع 

 ِحٜٔ، وإظٍٚء افِحٜٔ، ؾٓؾ ذـر فؽ أحد.فٌس افثقب وإضالق اف

 ٓ، ـَٕٚقن، مٚ حدا ذـر يل بًد . افنٔخ:

ظههههع حًههههـ: ؿههههٚفقا يل أ ههههؿ ؿٌههههؾ يههههقمغ أو ثالثههههٜ اتهههههِقا  ؿههههٚفقا صههههدر ؿههههٕٚقن  

 رشّل هبذا افقء .

أظقذ بٚهلل، أظقذ بٚهلل، ٓ حقل وٓ ؿهقة إٓ بهٚهلل، ههذا مهـ نثهٚر اشهتًجٚل  افنٔخ:

 . إصٔٚء ؿٌؾ أوا ٚ

 .ظع حًـ: ؿد يٌِغ ادتٖين بًض حٚجتُف، وؿد يُقن  مع ادًتًجؾ افزفُؾ 

 اهلل أـز. إيف واهلل. افنٔخ:

وصههٔخْٚ جههزاه اهلل خههر دائههاًم  يتهههؾ بههف اجلزائريههقن ـههٚن يُههرر ظِههٔٓؿ  افًههٚئؾ:

ًٚ ؿٌهؾ أوإهف، ظقؿهٛ بحرمٕٚهف،  دائاًم دائاًم، افَٚظدة افٍَٜٓٔ ادًروؾٜ مـ تًجؾ صهٔئ

 رًا مٚ تُِؿ هبٚ فُـ شٌحٚن اهلل .يًْل ـث

 ( 00: 09: 39/   580) اهلدى والنور / 

 ( 00: 13: 30/   580) اهلدى والنور / 
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احلََٔهههٜ: أن يف طهههٚهرة ؾئًهههٜ جهههدًا يف افنهههٌٚب افْٚصهههع ٕراههههٚ يف ادًهههٚجد  

 وبخٚصٜ يف أيٚم اجلًّٜ.

دَههههقد ؾٔٓهههٚ مهههـ ـهههؾ ٓ أريهههد أن أتُِهههؿ ظهههـ إؿّنهههٜ ادزرـنهههٜ  ادزخرؾهههٜ ا

فهههقنر ٕٕهههف ههههذا وإن ـهههٚن ٓ ٕروهههٚه بههههقرة ظٚمهههٜ، فُهههـ ٓ ٕدٕهههدن حقفهههفر ٕٕهههف مهههـ 

إمقر اجلٚئزة، فُْل أريد أن أتُِؿ ظـ افَّهٚن ذات افهقر، وـهؾ يهقم افٍُهٚر 

ٜ جديههدة، مههـ أيههٚم وههديههؾ جديههد ومققيٌزوْٕههٚ يف ظَههر دارٕههٚ، ـههؾ يههقم بًٌٔثههقا فْههٚ م

دي يهههههع مههههٚ يف صههههقرة، فُههههـ افٍُههههٚر هههههٗٓء يهههه بههههغ  صههههٚبؿريههههٛ صههههٌؾ بههههٚيل

إخٌٚث، ـٖ ؿ يًْل ئُدوْٕٚ حتك يف إفًٌٜ افتل يرشِق ٚ إفْٔٚ، مٚ يف شهقى 

أؿههالم زرق هٔههؽ، أصههُٚل وأفههقان وبًههديـ مههٚ تنههقي ؽههره صههٚر ـٔههػ؟ صههِٔٛ، 

بًّّٔههقا إصههُٚل إؿههالم هههذه بًههديـ صههِٔٛ، يًْههل يريههدوا يّقهههقا ظههذ افْههٚس 

افنيًٜ مٚ ؾٔٓٚ رء، فُـ فق مٚ تتٖمؾ ؾٔٓٚ تنهقي يف صهٌِٚن ؾًهالً،  افْيرة مٚذا؟

وتههع وافهههِٔٛ أمٚمههؽ دهٚذا؟ ٕٕههف افنههٚب واؿههػ أمٚمهؽ يهههع بههغ يههدي اهلل، 

ؾُْٝ أريد أن أتُِؿ ظـ افَّهٚن افذي ؾٔٓٚ صقر وخّٜ يف افههدر يف افيٓهر، 

 ورأيْٚ بًض ادقديالت يف اجلقإٛ إػ نخره!.

ًٚ هٗٓء ي نبهٚؤهؿ ههؿ افهذيـ يهدؾًقن أؿهؾ  –ـهام ؿِْهٚ  –ًْل ادًٗول ظهْٓؿ ضًٌ

إمههقال افتههل ينههسون هبههٚ هههذه إفًٌههٜ إن ـههٚن فههٔس أبههٚء وإمٓههٚت هههؿ افههذيـ 

ينسون مٌٚذة هذه إفًٌٜ إن ـٚن وإٔٚ أظتَد إٔف يف ـثهر مهـ إحٔهٚن ههؿ افهذيـ 



 كتاب الوالء والرباء ---------------------------------------------- لباني يف املنهخجامع تراث العالمة األ

730 

د، ثؿ ههؿ يًروهقا ظهذ يًرون مع إوٓد وينسون هذه افَّهٚن  ٗٓء إوٓ

إوٓد هذا افَّٔص يًجٌؽ؟ ٓ، ههذه مهٚ أظجٌْهل إيهف ـٔهػ إذا رأى صهقرة تٖخهذ 

بًَِف يٌٚرـقا فف ؾٔٓٚ،  ذا بٛ أن تٖخذوا حهذرـؿ، وبهٛ أن تًِّهقا أضٍهٚفُؿ 

وأوٓدـههههؿ أن يًٌِههههقا إفًٌههههٜ افًههههٚذجٜ، أي: افِههههقن افقاحههههد إػ نخههههره، فُههههـ مههههٚ 

ظهههـ إٔهههف ٓ ذي يِٓهههل اإلًٕهههٚن يف صهههالتف ؾوهههالً يُهههقن افزخهههري ههههذا مزخهههري افههه

ٚن مهقرة صقر حمرمٜ يف اإلشالم ٓ شٔام إذا ـٕٚهٝ بقز أن تُقن هذه افَّه

صهههقرة متثهههؾ ؾتهههٚة، متثهههؾ متزجهههٜ، متثهههؾ رؿٚصهههٜ تهههرؿص وٕحهههق ذفهههؽ، ههههذه أذواق 

افٍُهههٚر افههههذيـ أمرٕههههٚ اهلل ظههههز وجههههؾ يف افَههههرنن افُههههريؿ بههههٖن َٕههههٚتِٓؿ وإذا بْههههٚ ٕحههههـ 

 وٚظتٓؿ، وٕتنٌف بٖفًٌتٓؿ، هذه ذـرى وافذـرى تٍْع ادٗمْغ.ًٕتٌوع ب

صٔخْٚ مًيؿ افُتٚبٚت مرة ؿرأ ٚ مـ تَريهر صهحٍل مًيهؿ افُتٚبهٚت  مداخِٜ:

 ـِامت ؽر.

 ذيٍٜ. افنٔخ:

 ؽر ذيٍٜ. مداخِٜ:

 اهلل أـز. افنٔخ:

ًٚ تَرير  مداخِٜ: د ظـ افدؾٚتر افتهل تهٖ  مهـ بهالوأمس يف اجلريدة ـٚن ؾٔف أيو

وـههذا، يَههقل فههؽ: هههذه افههدؾٚتر وبًههض افُتههٛ ظِٔٓههٚ ـِههامت ٓ أخالؿٔههٜ وٓ  بههره

 تربقيٜ تًٚل ـذا واظّؾ ـذا وشقي ـذا.

 اهلل أـز. افنٔخ:

ًٕههؿ، ؾٓههؿ يىرحههقا يًْههل ادنههُِٜ ظههذ وزارة افسبٔههٜ إٔههف حتههك تُههقن  مداخِههٜ:

 وزارة افسبٜٔ هذا يف افسبٜٔ.
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 ؿقة إٓ بٚهلل. اهلل ادًتًٚن وٓ حقل وٓ افنٔخ:

ًٚ بغ افيٚهر وافٌٚضـ، وإٔف إذا صِح افيٚهر صِح افٌهٚضـ، وإذا إ ن هْٚك ارتٌٚض

ؾ ظجٔهههٛ، ظٍهههقًا فهههٔس تٍهههٚؤل، تهههرابط ُظههه صهههِح افٌهههٚضـ صهههِح افيهههٚهر، ؾٌٔهههْٓام تٍٚ

 ظجٔٛ جدًا، ًٕؿ.

وفههذفؽ ؾ٘صههالح افيههقاهر مههـ إصههالح افٌههقاضـ، إصههالح افيههقاهر، و ههذا جتههد 

جهههٚء يف بًهههض إحٚديهههٞ جتِهههػ ظهههـ ههههدي ادهههٗمْغ  أن ههههدي ادؼهههـغ ـهههام

مْىَِٓؿ يف حٔٚ ؿ، يف مٚفًٓؿ يف دخهق ؿ يف خهروجٓؿ يف فَهٚئٓؿ بًوهٓؿ 

فهًٌض حًههٌُؿ مههـ ذفهؽ: كٔههٜ بًوههٓؿ فههًٌض بٕٚٓحْهٚء، أو برؾههع افًٌَههٜ، وٕحههق 

ذفؽ مـ افتٍُِٚت افتل ؿٚمٝ ظِٔٓٚ حٔٚة إظٚجؿ مهـ ؿٌهؾ، ؾٓهذه ـِّهٜ إظهٚجؿ 

أضَِٝ يراد هبٚ ؽر ادًهِّغ، ـهام أن ظْهد إظهٚجؿ ادًهِّغ اشهتًامل افتل إذا 

مًٚـس فف، إذا أضِؼ ظْدهؿ افًرب ؾٚدراد هبؿ: ادًِّقن خالي افًرب افهذيـ 

 يزظّقن أ ؿ يدظقن إػ افَقمٜٔ افًربٜٔ، اهلل أـز، مٍٚرؿٚت ظجٌٜٔ جدًا.

رب إذا ؿٚل ؾالن ظرع إظٚجؿ إذا ؿٚفقا ؾالن ظرع يًْل مًِؿ ظرع، أمٚ افً

 شقاًء ـٚن ٕكاين وإٓ هيقدي وإٓ ٓ ديْل ظرب وإتٓك إمر.

ؾٕٚظٚجؿ ـٕٚقا مـ ؿٌؾ يىِهؼ ظهذ مهـ فهٔس مًهِاًم، وفهذفؽ ؿهٚل ظِٔهف افًهالم 

صذ ذات يقم بٖصحٚبف صالة افيٓهر، وههق جهٚفس،  ¢يف احلديٞ افذي ؾٔف إٔف 

ًٚ ؾٖصهٚر إفهٔٓؿ أن اجًِهقا، ؾجًِهقا دهٚ شهِؿ ؿهٚل:  ؾَٚم مهع أصهحٚبف مهـ خٍِهف ؿٔٚمه

ًٚ ؾًههههؾ ؾههههٚرس بًيامئٓههههٚ يَقمههههقن ظههههذ رؤوشههههٓؿ وهههههؿ » إن ـههههدتؿ أن تًٍِههههقا نٍٕهههه

جٚفًهههقن، إٕهههام جًهههؾ اإلمهههٚم فٔهههٗتؿ بهههف ؾههه٘ذا ـهههز ؾُهههزوا، وإذا رـهههع ؾهههٚرـًقا، وإذا 

 ًٚ ًٚ ؾهههِقا جِقشهه ًٚ، وإذا صههذ جٚفًه شهجد ؾٚشههجدوا، وإذا صهذ ؿههٚئاًم ؾهههِقا ؿٔٚمه

 .شأ ًغ
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بٚدًِّغ مـ حٔٞ إٔف بٛ ظِٔٓؿ أن  ¢ذا احلديٞ اهتامم افرشقل ؾٍل ه

قههٚؾيقا ظههذ صخهههٔتٓؿ ادًههِّٜ، وأن يتّٔههزوا ؾٔٓههٚ ظههـ إظههٚجؿ أي: افٍُهههٚر 

ًٚ إصههؾ ؾٔههف إٔههف رـههـ  حتههك يف افهههالة، حتههك فههق أدى هبههؿ إػ ذفههؽ أن يسـههقا رـْهه

ظهههٚجؿ مهههـ حٔهههٞ أي: افههههالة ؾسبىهههٚل ههههذه افيهههٚهرة افقثْٔهههٜ افتهههل ـهههٚن ظِٔٓهههٚ إ

ًٚ ٓ ؾهرق  يَقمقن ظذ رؤوشٓؿ وهؿ ؿٔهٚم، ؿهٚل  هؿ: اجًِهقا، مهع إْٔهٚ ًِٕهؿ  ًٔه

بههغ ظههَٚل وؽههر ظههَٚل، ومثَههػ وؽههر مثَههػ افٍههرق اجلههقهري بههغ طههٚهرة إظههٚجؿ 

افههههذيـ يَقمههههقن ظههههذ رؤوس مِههههقـٓؿ، وطههههٚهرة ؿٔههههٚم أصههههحٚب افرشههههقل خِههههػ 

إٕهههههام يَههههههدون بَٔهههههٚمٓؿ رب افرشهههههقل يف افههههههالة حٔهههههٞ أ هههههؿ ؿهههههٚمقا هلل ؿهههههٕٚتغ، 

ًٚ ظهههذ افَهههٚئّغ خٍِهههف،  ¢افًهههٚدغ، وحٔهههٞ أن افٌْهههل  مهههٚ جِهههس متُهههزًا متًجرؾههه

وإٕههام جِههس موههىرًا مههع هههٚتغ افٍههٚرؿتغ افٌُرتههغ بههغ طههٚهرة ادًههِّغ خِههػ 

ٓ تتنٌٓقا يف افهالة ٓ »افرشقل، وطٚهرة إظٚجؿ خِػ مِقـٓؿ مع ذفؽ ؿٚل: 

ًٚ أ ًغ تَقمقا خٍِل اجًِقا، وإذا ًٚ ؾهِقا جِقش  .شصذ جٚفً

افقاؿهع: أن حٔٚتْهٚ ومٚفًهْٚ ـِٓهٚ بحٚجهٜ إػ تىٌٔهؼ، مْٓهٚ: إٔهف افٌُْٚيهٚت ههذه 

ههه افُهههراد صهههًْٝ  هههؿ، وٕحهههـ ؿَ  ن أحهههدهؿ بِهههس ـهههٚإلمزاضقر إدٕٚهؿ حٔهههٞ ِ 

 يًْل يرى حٚفف مًتُز.

 (  00: 46: 39/ 626) اهلدى والنور / 

 (  00: 50: 29/ 626) اهلدى والنور /

 (  00: 51: 26/ 626) اهلدى والنور /

 (  00: 52: 08/ 626) اهلدى والنور /
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جهههزاك اهلل خهههر، يهههٚ صهههٔخ فهههق ترتهههٛ ظّهههؾ.. ؿهههد تَهههدمٝ فًّهههؾ مًهههغ  مداخِهههٜ:

وتىِهههٛ مْهههل افًّهههؾ أين إٔهههزع ههههذه ادالبهههس وأفهههٌس بْىهههٚل وؿّهههٔص، ههههؾ يًْهههل 

 أتَدم  ذا افًّؾ؟

ٕن هههذا افٌِههٚس افههذي ابههتع بههف افنههٌٚب ادًههِؿ ٕحههـ مههٚ ْٕهههح هبههذار  افنههٔخ:

ًٚ، إوهٚؾٜ إػ ذفهؽ أن اهلل ظهز وجهؾ يَهقل:  ًٚ إشهالمٔ ـْ َيت هِؼ اهلل َ ﴿افٔقم فهٔس فٌٚشه َومَه

ْؾ َفُف َاَْرًجٚ  ًَ ُٛ * َبْ
ًِ تَ ُٞ ٓ َقْ ـْ َحْٔ ، وـِام اتَك ادًِؿ [1]الطالق ﴾َوَيْرُزْؿُف ِم

ًُهههس بهههٚفًُس، وؿهههد ؿهههٚل ظِٔهههف افههههالة ربهههف ـِهههام ـهههٚن رزؿهههف أحهههؾ وأضٔهههٛ، واف

ًٚ فهـ متهقت حتهك »وافًالم يف احلديٞ افهحٔح:  يٚ أهيٚ افْهٚس اتَهقا اهلل ؾه٘ن ًٍٕه

، ههذا شتًتُّؾ رزؿٓٚ وأجِٓهٚ، ؾهٖ ِقا يف افىِهٛ ؾهٕ٘ام ظْهد اهلل ٓ يْهٚل بهٚحلرام

 هق اجلقاب.

 جزاـؿ اهلل خر. مداخِٜ:

 وإيٚك. افنٔخ:

 (  00: 31: 15/ 806) اهلدى والنور /
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 :¢ؿٚل رشقل اهلل 

 .شإن هذا مـ فٌٚس افٍُٚر ؾال تًٌِٓٚ »

 بقب ظِٔف اإلمٚم بَقفف : افْٓل ظـ فٌٚس افٍُٚر. ثؿ ؿٚل:

( و ابهههههـ شهههههًد  777و  703و  707/  7( و أمحهههههد )  733/  0رواه مًهههههِؿ ) 

مـ ضرق ظـ هنٚم افدشتقائل ظـ قٔك بهـ أع ـثهر حهدثْل حمّهد  ( 705/ 3)

أن ابـ مًدان أخزه أن جٌر بـ ٍٕر أخزه ظـ ظٌد اهلل بهـ  إبراهٔؿ بـ احلٚرث بـ

 رأى ظِٔف ثقبٔف مًهٍريـ ؾَٚل : ؾذـره. ¢ظّرو أن رشقل اهلل 

ثؿ ؿهٚل: و يف احلهديٞ دفٔهؾ ظهذ إٔهف ٓ بهقز فًِّهِؿ أن يِهٌس فٌهٚس افٍُهٚر 

ًٚ  ٓٚ ؿًامً ـْٝ ؿد  ًٝ مْ ،و إحٚديٞ يف ذفؽ ـثرة ،وأن يتزيٚ بزهيؿ ممهٚ  ضٌٔ

ّٜحجههٚب ادههرأة »و أودظتٓههٚ يف ـتههٚع  ،ورد يف اتِههػ أبههقاب افؼههيًٜ  ،شادًهِه

ر يف  ،ؾراجًٓٚ ؾ٘ ٚ مّٜٓ ف بٚفٍُٚه خٚصٜ و إٔف ؿد صٚع يف ـثر مـ افٌالد اإلشالمٜٔ افتنٌه

الد  دا ؿ حتههههك ؾههههرض رء مهههـه ذفههههؽ ظههههذ اجلْههههقد يف ـههههؾ أو جههههؾ افهههٌه أفًٌههههتٓؿ و ظهههٚه

ر ،قهؿ افًٌَهٜهؾٖفًٌهه ،اإلشههالمٜٔ س ينهًه ن يف ذفههؽ أدٕههك اٚفٍهٜه  حتههك َل يًههد أـثههر افْهٚه بهٖه

 . ؾٕ٘ٚ هلل و إٕٚ إفٔف راجًقن ،فِؼيًٜ اإلشالمٜٔ

 .(281-4/280الصحيحة )
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 ق عيد الطعاوسَُّفُ باللفاز بالَتبَُّػالَت

 :¢ؿٚل رشقل اهلل 

ٓ  و ،إذا ضًههؿ أحههدـؿ ؾًههَىٝ فَّتههف مههـ يههده ؾِههّٔط مههٚ رابههف مْٓههٚ و فٔىًّٓههٚ»

ؾه٘ن افرجهؾ ٓ يهدري يف  ،فِنٔىٚن و ٓ يًّح يده بٚدْديؾ حتك يًِهؼ يهده يدظٓٚ

ؾ٘ن افنٔىٚن يرصد افْهٚس ه أو اإلًٕهٚن ه ظهذ ـهؾ رء حتهك  ،يٌٚرك اهلل أي ضًٚمف

ؾههه٘ن يف نخهههر  ،أو ضًٚمهههف و ٓ يرؾهههع افههههحٍٜ حتهههك يًَِٓهههٚ أو يًَِٓهههٚ ظْهههد مىًّهههف

 .شافىًٚم افزـٜ

 :يؿٚل اإلمٚمق

مهـ ادًهِّغ افٔهقم و بخٚصهٜ أوفئهؽ  اً مـ ادٗشػ حَٚ أن ترى ـثهر ؿِٝ : و

َ  -تههٖثروا بٚفًههٚدات افٌربٔههٜ و افتَٚفٔههد إوربٔههٜ  افههذيـ هه ؿههد مَت ـ افنههٔىٚن مههـ شههٌِف ُ 

و مههههٚ ذاك إٓ جلِٓٓههههؿ  ،مههههـ أمههههقا ؿ فههههٔس ظههههدوإٚ بههههؾ بّحههههض اختٔههههٚرهؿ ؿًههههام

 ضًههٚمٓؿ ظههذ مقائههدهؿ، أفًههٝ تههراهؿ يتٍرؿههقن يف ،إ ههٚٓ مههْٓؿ إيٚهههٚ بٚفًههْٜ، أو

ٓ ينهٚرـف ؾٔهف  ،يف صهحـ خهٚص -دون ضورة  -مهْٓؿ يٖـهؾ فقحهده  وـؾ واحد

( . و ـهذفؽ إذا شهَىٝ  003خالؾٚ فِحديٞ افًٚبؼ )  ،بٚجلْٛ ظذ إؿؾ جٚره

ؿههد و ،ِٓههٚؾٕ٘ههف يسؾههع ظههـ أن يتْٚو ههٚ و يّههٔط إذى ظْٓههٚ و يٖـ ،افَِّههٜ مههـ أحههدهؿ

ادتًٍِهههٍغ مهههـ ٓ بٔهههز ذفهههؽ بهههزظؿ أ هههٚ تِقثهههٝ  ادتًهههٚدغ و يقجهههد ؾهههٔٓؿ مهههـ

 ؾِههّٔط مههٚ»:  ¢بههٚجلراثٔؿ وادُٔروبههٚت ! ضبههٚ مْههف يف صههدر احلههديٞ إذ يَههقل 

  هههؿ ٓ يًَِهههقن أصهههٚبًٓؿ بهههؾ إنإ. ثههؿ شرابههف مْٓهههٚ و فٔىًّٓهههٚ و ٓ يهههدظٓٚ فِنهههٔىٚن
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و فههذفؽ ا ههذوا  ،افُثههريـ مههْٓؿ يًتههزون ذفههؽ ؿِههٜ ذوق و إخههالل بههُداب افىًههٚم

ؾهههال  ،مقائهههدهؿ مْٚديهههؾ مهههـ افهههقرق اخلٍٔهههػ افْنهههٚي ادًهههروي بهههه ) ـِٔهههُْس ( يف

بهههؾ و ظهههذ صهههٍتٔف إٓ بهههٚدر إػ  ،بهههد صهههٔئٚ مهههـ افزهقمهههٜ يف أصهههٚبًف يُههٚد أحهههدهؿ

، أي فًهؼ مهٚ ظِٔٓهٚ ، خالؾٚ فْص احلديٞ. و أمٚ فًؼ افههحٍٜمًح ذفؽ بٚدْديؾ

و يًْهههٌقن ؾٚظِهههف إػ  ،نؾههه٘ ؿ يًهههتٓجْقٕف ؽٚيهههٜ آشهههتٓجٚ ،فىًهههٚم بٕٚصهههٚبعمهههـ ا

و ٓ ظجهههٛ يف ذفهههؽ مهههـ افهههذيـ َل يًهههًّقا هبهههذا  ،افىًهههٚم افٌخهههؾ أو افؼهههاهٜ يف

و ههؿ  ،وإٕام افًجٛ مـ افذيـ يًٚيرو ؿ و يداهْق ؿ ،احلديٞ ؾٓؿ بف جٚهِقن

ثههؿ جتههدهؿ  ًٔههٚ ؿههد أ ًههقا ظههذ افنههُقى مههـ ارتٍههٚع افزـههٜ مههـ  بههف ظههٚدقن .

و ٓ يدرون أن افًهٌٛ يف ذفهؽ  ،مقشًٚ ؾٔٓٚ ظِٔٓؿ مٓام ـٚن ،رواتٌٓؿ و أرزاؿٓؿ

يف أشهههٚفٔٛ  ،و تَِٔهههدهؿ ٕظهههداء ديهههْٓؿ ،اتٌهههٚع شهههْٜ ٌٕهههٔٓؿ إٕهههام ههههق إظراوهههٓؿ ظهههـ

 حٔٚ ؿ و مًٚصٓؿ .

إذا  يهٚ أهيهٚ افهذيـ نمْهقا اشهتجٌٔقا هلل و فِرشهقل﴿ؾٚفًْٜ افًْٜ أهيٚ ادًهِّقن ! 

 .﴾كؼون  رء و ؿٌِف و إٔف إفٔفدظٚـؿ دٚ قُٔٔؿ و اظِّقا أن اهلل ققل بغ اد

 .(395-3/393الصحيحة )
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 تػبُ اليطاء باللافسات

 بٚفًٌْٜ ٓختٔٚر بًض افًٍٚتغ بٚفًٌْٜ فًِْٚء. افًٚئؾ:

ٓ صههؽ ... مههٚ دام أ ههؿ يَهههدن أن يًٌِههـ فٌههٚس افُههٚؾرات ؾٓههق تنههٌف  افنههٔخ:

ة ادًهِّٜ، مْٓل ظْف يف أحٚديٞ ـثرة ـام ـْٚ  ًْٚهٚ يف ـتهٚب: حجهٚب ادهرأ

 هذا ٓ بقز ٓ فِرجٚل وٓ فًِْٚء أن يتَهدوا افتزيـ بٌِٚس افٍُٚر.

 ( 00: 02: 55/ 301) اهلدى والنور /
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 حله لبظ البيطلوٌ

  ؟افٌْىِقنحُؿ فٌس صٔخ مٚ  مداخِٜ:

افٌْىِهههقن ههههق مهههـ ادههههٚئٛ افتهههل أصهههٚبٝ ادًهههِّغ يف ههههذا افزمهههٚن  افنهههٔخ:

 ؿ بًهههٚدا ؿ وتَٚفٔهههدهؿ إفٔٓهههٚ، وتٌْهههل بًهههض بًهههٌٛ ؽهههزو افٍُهههٚر فهههٌالدهؿ وإتٔهههٚ

ٚ فُْهل أؿهقل ب٘بهٚز: إن فهٌس افٌْىِهقن ؾٔهف  ادًِّغ  ٚ، وهذا بحهٞ يىهقل أيوًه

 نؾتٚن اثْتٚن:

إوػ: أ ٚ كجؿ افًقرة وبخٚصٜ بٚفًٌْٜ فِّهِغ افذيـ ٓ يًٌِقن افٌِٚس 

ؾ ومهٚ بٔهْٓام يف افىقيؾ افذي يًس مٚ قجّف افٌْىِقن مـ افًهقرة مهـ إفٔتهغ، به

افًهههجدتغ، وهههههذا أمههههر منهههٚهد مههههع إشههههػ ٓ شهههٔام يف صههههالة اجلامظههههٜ ؾًٔههههجد 

اإلًٕهههههٚن ؾهههههرى أمٚمهههههف رجهههههاًل مٌهههههْىاًل إن صهههههح افتًٌهههههر ؾٔجهههههد هْهههههٚك افٍَِتهههههغ مهههههـ 

بٔهههْٓام.. مهههٚ ههههق أشهههقأ مهههـ ذفهههؽ، ههههذه أؾهههٜ  أافٍخهههذيـ، بهههؾ ؿهههد بهههد مهههٚ ههههق أشهههق

ز فِرجههؾ ؾوههاًل ظههـ ادههرأة أن يِههٌس إوػ، أن افٌْىِههقن قجههؿ افًههقرة وٓ بههق

 أو تٌِس مـ افٌِٚس مٚ قجؿ ظقرتف أو ظقر ٚ.

 وهذا ـْٝ ممٚ ؾهِٝ افَقل ؾٔف يف ـتٚع: حجٚب ادرأة ادًِّٜ.

وأؾٜ إخرى: أ ٚ مـ فٌٚس افٍُٚر وَل يُـ فٌٚس افٌْىِقن أبهًدا ... يف ـهؾ 

بًثهٝ »إٔهف ؿهٚل:  ¢فٌْهل هذه افَرون افىقيِٜ مـ فٌٚس ادًِّغ، وؿد ثٌٝ ظهـ ا

بههغ يههدي افًههٚظٜ بٚفًههٔػ حتههك يًٌههد اهلل وحههده ٓ ذيههؽ فههف، وجًههؾ رزؿههل كههٝ 
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طههؾ رحمههل، وجًههؾ افههذل وافهههٌٚر ظههذ مههـ خههٚفػ أمههري، ومههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق 

جههٚء إفٔههف رجههؾ ؾًههِؿ ظِٔههف ؾَههٚل فههف:  ¢وجههٚء يف صههحٔح مًههِؿ أن افٌْههل   شمههْٓؿ

ؽ بههٛ ظههذ ـههؾ مًههِؿ ابههتع بٌِههٚس وفههذف شهههذه مههـ ثٔههٚب افٍُههٚر ؾههال تًٌِههٓٚ»

افٌْىِههقن ٕمههر مههٚ أن يتخههذ مههـ ؾقؿههف جٚـٔههٝ ضقيههؾ أصههٌف بههام يًٍِههف بًههض إخقإْههٚ 

افٌٚـًهههتٕٚٔغ أو ا ْههههقد مههههـ افَّههههٔص افىقيهههؾ افههههذي يهههههؾ إػ افههههرـٌتغ، هههههذا يف 

 افقاؿع ممٚ جٍػ مـ كجٔؿ افٌْىِقن فًقرة ادًِؿ.

 (00:24:19/ 2 –)أسئلة وفتاوى اإلمارات 
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 ٍل ازتداء البيطال  

 مً التػبُ باللفاز؟

هؾ ارتداء افٌْىٚل تنٌف يف افٍُٚر، ويدخؾ ؾٚظِهف بهٚفٍُر، ومهٚ حُهؿ  مداخِٜ:

 افهالة يف افٌْىٚل.

ٓ صههؽ إٔههف تنههٌف بٚفٍُههٚر، فُْههف افٌْىههٚل هههذا ـههام تًههزون ؾٔههف منههُِٜ  افنههٔخ:

نهٌف ؾهذفؽ يٍُهل أخرى، ٕن افتنهٌف بٚفٍُهٚر فهق َل يُهـ هْهٚك حميهقر نخهر إٓ افت

ومهههـ تنههٌف بَهههقم ؾٓهههق »يف افْٓههل ظْهههف فَقفههف ظِٔهههف افًهههالم يف احلههديٞ ادًهههروي: 

 .شمْٓؿ

 .شهذه مـ فٌٚس افٍُٚر ؾال تًٌِٓٚ»وؿقفف: رجؾ رنه ؿد فٌس فٌٚس افٍُٚر: 

ؾٚفٌْىهههٚل ؾٔهههف منهههُِٜ أخهههرى بهههٛ ظهههذ إخقإْهههٚ ادِتهههزمغ مًْهههٚ ذيًهههٜ ربْهههٚ 

ظِهههٔٓؿ أن يْتٌٓهههقا إػ أن يف منهههُِٜ شهههٔئٜ ، بهههٛ ¢تٌهههٚرك وتًهههٚػ، وشهههْٜ ٌْٕٔهههٚ 

جهدًا وهههل أن افٌْىههٚل يههػ افًههقرة، ويهههٍٓٚ أـثهر مههٚ يُههقن افقصهػ افٌَههٔح  ههٚ، 

حٔههْام يَههػ ادًههِؿ ادتٌْىههؾ يهههع ويرـههع وشههجد، ؾتههتحجؿ ظقرتههف ؾههال بههقز 

 دًِؿ أن يتٌْىؾ وبخٚصٜ حغ مٚ يريد أن يَػ بغ يدي اهلل تٌٚرك وتًٚػ.

 قء يذـر.هذا وافقء بٚف

فَد ؾنْك يف هذا افًك بغ أبْٚء أبٚء، اؿقل أبْٚء أبٚء ٕن فمبهٚء هْهٚ حههٜ 

ص، ذات افهههقر يف افهههدر  ُّ َُ مههـ افُههالم، ؾنههك بههغ أبْههٚء أبههٚء، أن يتَّهههقا بههٚف
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أو يف افيٓر، وؾُثرًا مٚ َٕػ ٕهع  ٚظهٜ ويتٍهؼ أن أمٚمْهٚ يف افههػ إول أو 

ٚب مٚ صٚء اهلل ظِٔف يهع، صٚب يف مَتٌؾ افًّهر، وفُهـ افثٚين أو أو إػ أخره ص

صقرة افوٌع أمٚمل يف طٓره، صقرة إشد، وذًا مـ ذفؽ صقرة ادرأة افْٚـنٜ 

 صًرهٚ، وهق يهع وإٔٚ أصع مثِف.

ـُِهؿ راع، وـُِهؿ مًهئقل ظهـ رظٔتهف، ؾٚفرجهؾ »ؾٚٔبٚء ـهام ؿهٚل ظِٔهف افًهالم:

 .شول ظـ رظٔتفًٗراٍع وهق م

فمبٚء أن ينسوا هذه إفًٌٜ افَّهٚن ذات افهقر، شقاء ـٕٚهٝ يف  ؾال بقز

افههههدر أو يف افيٓهههر، ٕن ههههذه افههههقر أوًٓ متْهههع مهههـ دخهههقل ادالئُهههٜ يف بٔهههقت 

 أصحٚهبٚ، ثؿ يف افٌٔقت افتل يرتٚدهٚ هٗٓء ادتًٌِقن هبذه افهقر ادحرمٜ.

يًهتٌَِقن ههذه ثؿ تٖ  أؿٌح صقرة حْٔام يَقم هذا افنٚب يهع وخٍِف ٕهٚس 

 افهقرة، وهل حمرمٜ وبخٚصٜ إذا ـٕٚٝ صقرة امرأة متزجٜ بزيْتٓٚ ًٕؿ.

 ( 00: 17: 13/ 229) اهلدى والنور /
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 ظ الطاعة يف اليطاز ْبٍل ُل 

 مً التػبُ باللفاز؟

ـهههههٚن يِهههههٌس اخلهههههٚتؿ يف  ¢ههههههؾ ثٌهههههٝ أن افٌْهههههل  افًهههههٗال:يف ٍٕهههههس  افًهههههٗال:

 افنامل؟

 ؾٔٓٚ ـِٔٓام. افنٔخ:

 أي ًٕؿ، ؾال ٕٖخذ هذا يف افًٚظٜ. مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 افًٚظٜ مٚ ًٌِٕٓٚ ظذ افًٔٚر بْٚء ظذ احلديٞ... مداخِٜ:

ٓ تًٌِٓٚ بٚفًٔٚر تتنٌف بٚفٍُٚر، وافرشقل ظِٔف افًالم  ك ظـ افتنٌف  افنٔخ:

بٚفٍُههههٚر، ويف مههههٚ هههههق أدق مههههـ ذفههههؽ ـههههٚن قههههٛ اٚفٍههههٜ افٍُههههٚر، ؾٚفتنههههٌف رء، 

فٍُههٚر افًههٚظٜ أتههٝ مههـ ظْههدهؿ فُههـ ٓ يًههتًِّق ٚ إٓ بٚفٔههد وادخٚفٍههٜ رء، ؾٚ

افٔنهههى، وفهههذفؽ جهههٚظِغ ادهههربط مهههـ هْهههٚ، أن ادهههربط فْهههٚ صهههًٛ، فهههق ظِّهههقا 

ًٚ، فُههـ إن  حًههٚب فْههٚ ـههٕٚقا شههًِّٔقن فْههٚ افههزر مههـ هْههٚ، فُههْٓؿ ٓ ئَّههقن فْههٚ وزٕهه

َداِوُ َٚ َبْغَ افْ ٚسِ ﴿صٚء اهلل:  ُٕ ُٚم  َِْؽ إَي  ، افدٕٔٚ هُذا: يقم فؽ [341  عم:ان ]آ﴾َوتِ

ويقم ظِٔؽ، ؾْحـ ٕجٛ أن ًٕٔش مٚ ظنْٚ يف روحْٚ، يف ؾُرٕٚ، مع ذيًتْٚ، مع 

ربْههٚ ظههز وجههؾ، ويف حههدود اشههتىٚظتْٚ، فههٔس ظْههدٕٚ اشههتىٚظٜ مههثالً أن ٕخههسع شههٚظٜ 

شٍِٜٔ يُقن مربىٓٚ مـ هْٚ، فُـ إٔٚ بٚشهتىٚظتل إَِٔٓهٚ مهـ هْهٚ إػ هْهٚ، ههذه مهـ 
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ربْٚ ظز وجؾ  شإن افٔٓقد وافْهٚرى ٓ يهٌٌقن صًقرهؿ ؾخٚفٍقهؿ»ٝ مـ أيـ أت

بحُّتف افٌٚفٌٜ ؾهرض ظهذ افٌؼه أضهقار ههق جْهغ يف بىهـ أمهف، أضهقار ههق يّقه 

ظذ أروف، هُذا.. هُذا... مـ هذه إضقار أن يٌدأ افنهٔٛ، ههذا إشهتٚذ خٚفهد 

ض ظهههذ افٌؼههه ـِٓهههؿ بهههدأ افنهههٔٛ يٌؼههه بهههٚفْقر إن صهههٚء اهلل، وههههذا افٌٔهههٚض مٍهههرو

 مٗمْٓؿ وـٚؾرهؿ، صٚحلٓؿ وضٚحلٓؿ.

إن افٔٓههههقد وافْهههههٚرى ٓ يهههههٌٌقن صههههًقرهؿ »أتههههك افؼههههع ووههههع متٔٔههههز، ؿههههٚل: 

 .شؾخٚفٍقهؿ

إذًا: ادخٚفٍههٜ ؽٚيههٜ مَهههقدة مههـ افنههٚرع احلُههٔؿ، ؿهههد ادخٚفٍههٜ فٍُِههٚر أمههر 

ؾهٔام  مَهقد، ؾْحـ ٕخٚفػ افٔٓقد وافْههٚرى ؾهٔام ٕهص ظِٔهف افنهٚرع مٌهٚذة، ثهؿ

ينههر إفٔههف افنههٚرع احلُههٔؿ بَقفههف إٔههف ـههٚن قههٛ مقاؾَههٜ أهههؾ افُتههٚب ؿٌههؾ أن ُيْٓههك 

ُد احلديٞ هُذا يف صحٔح افٌخٚري، ـهٚن  ًْ ظـ ذفؽ، ـٚن يًدل صًره ثؿ ؾرق َب

يًدل صًره ثؿ ؾرقر ٕن أهؾ افُتٚب ـٕٚقا هُذا مـ ؿٌهؾ، افرشهقل ظِٔهف افًهالم 

ًٚ، واإلشهههالم ٕهههزل ظِ ًٚ، مهههٚ ٕهههزل ضٍهههرة واحهههد بُهههؾ ٕنهههٖ ـهههام تًِّهههقن أمٔههه ٔهههف تهههدربٔ

أحُٚمههف افتههل ٓ تًههد وٓ كلهه، رأى أهههؾ افُتههٚب حههٚفتٓؿ أحًههـ مههـ افههقثْٔغ 

ادؼـغ، ؿقمف افذي ظٚش ووجد بغ طٓرإٔٓؿ، وجهد افٔٓهقد وافْههٚرى أههدى 

شههٌٔالً وأؿههقم ؿههٔال مههـ ادؼههـغ، ـههٚن أهههؾ افُتههٚب يًههدفقن صههًقرهؿ، ؾٓههق ؾههٔام 

ًٚ وتهٚرة بًد ؾرقر حْٔام ب دأت إحُٚم تْزل ظِٔف مـ رب إٕٚم ؾٔٓهٚ تهٚرة تكهق

ًٚ دخٚفٍٜ أهؾ افُتٚب، مـ ذفؽ احلديٞ افًٚبؼ:  إن افٔٓقد وافْهٚرى ٓ »تِّٔح

 .شيهٌٌقن صًقرهؿ ؾخٚفٍقهؿ

إن افٔٓههقد وافْهههٚرى وافٌههقذيغ وادؼههـغ وادالحههدة ـِٓههؿ يوههًقن افًههٚظٜ 

 أيامْٕههٚر اٚفٍههٜ، إٔههٚ ٓ أؿههقل هههذا مههـ بههٚب ِٓؿ، ٕحههـ ظِْٔههٚ أن ٕوههًٓٚ يفئيف صههام
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افتنٌف، فُـ أؿقل هذا مـ بٚب ادخٚفٍٜ، مع إشػ افنديد افٔقم ؿِٔؾ جدًا جدًا 

مهههـ أههههؾ افًِهههؿ ؾوهههالً ظهههـ مهههـ دو هههؿ مهههـ ضٌِهههٜ افًِهههؿ، ؾوهههالً ظهههـ ظٚمهههٜ افْهههٚس 

 وافرظههٚء مههـ افْههٚس ٓ يٍُههرون أبههدًا بقههء جههٚء بههف اإلشههالم وقههٞ ؾٔههف أتٌٚظههف، أٓ

وهههق اٚفٍههٜ افٍُههٚر، هههذا ـٖٕههف فههٔس مههـ أحُههٚم افؼههيًٜ مههع أن أحُههٚم افؼههيًٜ 

إن افٔٓقد وافْهٚرى ٓ يهٌٌقن صهًقرهؿ »سقٜ يف هذا احلُؿ، ومـ أؿقاهٚ: 

 .شؾخٚفٍقهؿ

، افٔٓهههقد ٓ يههههِقن يف ًٕهههٚ ؿ، شإن افٔٓهههقد ٓ يههههِقن يف ًٕهههٚ ؿ ؾخهههٚفٍقهؿ»

رأوا ممههـ يهههع يف ًِٕٔههف أؿههٚمقا ظِٔههف ادًههِّقن افٔههقم ٓ يهههِقن يف ًٕههٚ ؿ، فههق 

 افَٔٚمٜ، هذا ٕجس، هذا ـٔػ تهع ؾٔف.. إػ نخره.

يف مِههس ؾحيههت افهههالة  ¢ويًجٌْههل إثههر افتههٚيل: ـههٚن أصههحٚب افٌْههل 

وأؿّٔٝ افههالة وؾهٔٓؿ ابهـ مًهًقد وأبهق مقشهك إصهًري، أبهق مًهًقد مهـ ؾوهِف 

ح افتًٌر، يًْل أن ٕتًّهؽ وـامفف وهذا خِؼ بٛ ظِْٔٚ ٕحـ أن ٕتخِؼ بف إن ص

بهههف، وههههذا اخلِهههؼ ههههق خِهههؼ افتقاوهههع، خِهههؼ أن ًٕهههري حهههؼ افْهههٚس ومْهههٚزل افْهههٚس 

ومراتٛ افْٚس، ؾٓٗٓء صحٚبٔغ جِِٔغ، ابهـ مًهًقد وأبهق مقشهك يف ادجِهس، 

 أؿّٔٝ افهالة، مـ يتَدمٓؿ؟

مههـ أحههٛ أن يَههرأ »إذا شههًّْٚ ؿههقل افرشههقل ظِٔههف افًههالم يف حههؼ ابههـ مًههًقد: 

ًٚ ـام إٔزل ؾَِٔرأه ظذ ؿراءة ابـ أم مًٌد افَرنن ًٚ ضري  هق ابـ مًًقد. شؽو

وبًهض إظهٚجؿ مثِْهٚ ٓ  شؾَِٔرأه ظذ ؿراءة ابهـ أم مًٌهد»تًٌر ظرع  ٔؾ:  

شههّح اهلل، يَههقل: مههٚ هههذا افٍِههٜ وافههدورة؟ ابههـ أم ظٌههد، ؿههقل: ابههـ مًههًقد وإتٓههك، 

 فُـ هذه أ ؾ،  ٚ ضراوة و ٚ ٌٕؿ خٚصٜ.

ًٚ ـهههام إٔهههزل، ؾَِٔهههرأه ظهههذ ؿهههراءمهههـ أحههه» ًٚ ضريههه ابهههـ أم  ةٛ أن يَهههرأ افَهههرنن ؽوههه
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 . مٌَْٜ ظئّٜ جدًا.شمًٌد

افىري افثٚين: أبق مقشك إصًري، مر بهف ظِٔهف افًهالم فِٔهٜ وههق يَهرأ افَهرنن، 

دههٚ  شفَههد أو  هههذا مزمههٚرًا مههـ مههزامر نل داود ظِٔههف افًههالم»ؾٖصههٌك إفٔههف، ؾَههٚل: 

افرشههقل افَهههٜ، ؿههٚل: واهلل! يههٚ رشههقل اهلل! فههق ظِّههٝ أصههٌح افهههٌٚح وؿههص ظِٔههف 

 ذفؽ حلزتف فؽ كٌرًا.

 ،ًٚ افنههٚهد إٔههف ـههؾ واحههد فههف ؾوههِف، وـههؾ واحههد يًههقغ فههف أن يهههع بٚفْههٚس إمٚمهه

فُههههـ ابههههـ مًههههًقد ـههههٚن فههههف افٍوههههؾ يف هههههذا ادجِههههسر ٕٕههههف ـههههٚن هههههق افًههههٚبؼ يف 

َٔتف يف اإلشهههالم، افتَههديؿ، ؾَهههدم أبههٚ مقشهههك إصههًري، دهههٚ يًِههؿ مهههـ ؾوههِف وشهههٚب

وتزـٜٔ افرشقل فف ظِٔف افًالم بّثؾ هذا احلديٞ وؽره، تَدم وصذ، فُهـ مهٚذا 

هْههههٚ -ؾًههههؾ، ـههههٚن مْههههتًالً ؾْههههزع ًِٕٔههههف فٔهههههع بٚفْههههٚس، ؿههههٚل: مههههٚ هههههذه افٔٓقديههههٜ؟ 

ِس ﴿أيف افهههههقادي ادَهههههدس إٔهههههٝ؟  -افنهههههٚهد د  ههههه ََ ُ هههههَؽ بِهههههْٚفَقاِد ادْ  ٕ ْٔهههههَؽ إِ َِ ًْ َٕ ْع  َِ ْٚخ َؾههههه

 ، هؾ إٔٝ مقشك يف افقاد ادَدس وربْٚ أمرك أن  ِع ًِٕٔؽ؟[33]ط: ﴾ُضًقى

افنههٚهد: أمرٕههٚ بّخٚفٍههٜ أهههؾ افُتههٚب ؾوههالً ظههـ ؽههرهؿ، هههذه ادخٚفٍههٜ افٔههقم 

مًْهههقخٜ مههههـ أذهههههٚن أهههههؾ افًِههههؿ ؾوهههالً ظههههـ ؽههههرهؿ، ؾٔجههههٛ أن ٕحٔٔٓههههٚ أوًٓ: يف 

ًٚ: يف مْىَِْههٚ يف حٔٚتْههٚ ويف أظامفْههٚ، وهههذا مههـ هههذا افٌههٚب.  شههقيداء ؿِقبْههٚ، وثٕٚٔهه

 ًٕؿ.

ـٔهههػ   شؿكهههوا افنهههقارب وأظٍهههقا ظهههـ افِحهههك»بٚفًْهههٌٜ إػ احلهههديٞ  افًهههٗال:

 ٕخٚفٍٓؿ وهؿ افٔقم ٕراُهؿ يربقن حلٚهؿ؟

 شٗال خىٖ، مٚ صٚء اهلل افٔقم أشئِٜ ـثرة فُْٓٚ ـِٓٚ تريد تهحٔح. افنٔخ:

 فُل تُقن افٍٚئدة متوٚظٍٜ. مداخِٜ:
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 أي ًٕؿ. افنٔخ:

إٔهههٝ أن  شإن افٔٓهههقد وافْههههٚرى ٓ يههههٌٌقن..»ٚديهههٞ: ٕحهههـ َٕهههقل: ٕهههٖ  بٖح

 تَقل هؿ يربقن حلٚهؿ، هذا خىٖ يٚ أخل.

افهحٔح أن تَقل يقجهد ؾهٔٓؿ مهـ يهرع حلٔتهف، فُهـ ٓ تٗاخهذين إذا ؿِهٝ فهؽ 

فههق إٔههؽ ؿِههٝ هُههذا، شههٖٔتٔؽ شههٗال مههـ ظْههدي: ضٔههٛ وأخههريـ مههٚذا يًٍِههقن؟ 

ذيـ قَِهههقن أـثهههر أم افهههذيـ شهههتَقل يل: قَِهههقن، شهههٖٔتٔؽ شهههٗال ثٚفهههٞ: ههههؾ افههه

يًٍهههقن؟ شهههتَقل: افهههذي قَِهههقن أـثهههر، وإذ بتنهههقي حٚفهههف شهههَط افًهههٗال فهههٔس فهههف 

 ؿّٜٔ.

ًٚ مدظقم مهـ افًهامء، وإٕهام  ؾٌٔجل هذا افًَؾ افٌٚضْل يًّؾ، بس ٓ يُقن ضًٌ

مههدظقم مههـ إرض، يههقحل فًِههٚئؾ إٔههف يًّههؿ افًههٗال، وإذا ـههٚن ادجٔههٛ مٌٍههالً 

وههههال  فهههف جهههقاب، فُهههـ ٓ ربْهههٚ بٍوهههؾ شهههْٜ ٌْٕٔهههٚ ظِٔهههف  مثِْهههٚ يّقههه افًهههٗال ظِٔهههف

.ًٚ  افًالم ٕٚدرًا مٚ تٍقتْٚ زؽِٜ مـ هذا افزؽؾ افًِّل هذا، فسشئِٜ افتل تٖ  خىئ

 ؾ٘ذًا: افًٗال أ ؿ يًٍقا خىٖ.

هههههؿ أن قَِههههقن أو يًٍههههقن صههههق بَْههههقل مههههق، وافًههههزة بٚفٌٚفههههٛ؟ ؾْٓههههٚ شههههَط 

 افًٗال. ًٕؿ.

أطْههؽ بّدٕههدن أن هههٗٓء افَِههٜ افههذيـ يًٍِههقن هُههذا،  وإذا تريههد أن تدٕههدن ومههٚ

ًٚ، شهههٖؾرض فهههؽ أن أن شهههٗافؽ  بهههدٕٚ َٕهههٔؿ  هههؿ وزٕهههٚ ههههذا اجلهههقاب مًهههروي أيوههه

 صحٔح، أ ؿ يًٍقا حلٚهؿ ـِٓؿ مثؾ حُٚيتؽ.

ًٚ ههههؾ افَهههقة يف ادًهههِّغ أن يتنهههٌٓقا بٚدؼهههـغ أم افًُهههس ادؼهههـغ  حًهههْ

 يتنٌٓقا بٚدًِّغ؟ 

 ٍٚر بٚدًِّغ.يتنٌف افُ مداخِٜ:
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يـ  افنٔخ: هؿ، ؾٖه ئؾ أ هؿ يًٍهقا ظـه حلٚه ّغ، يف طـه افًٚه ر بٚدًِه ف افٍُٚه وأن تنٌه

 .ادنُِٜ يف هذا، هؿ يتنٌٓقن بْٚ، أحًـ مٚ ٕتنٌف ٕحـ هبؿ

ؾهههٚحلؼ واحلهههؼ أؿهههقل وههههذا مًهههروي يف ظِهههؿ افًٍِهههٍٜ.. ؾًِهههٍٜ إخهههالق ـهههام 

ٚ تٍهرض شهِقـٓٚ وأخالؿٓهٚ ن افنًٛ أو إمٜ افَقيٜ يف صخهٔتٓإيَقفقن افٔقم، 

 ونداهبٚ ظذ أخريـ، وافًُس بٚفًُس.

يههقم ـههٚن فسشههالم دوفههٜ، وـٕٚههٝ فًِّههِّغ صههقفٜ، إػ ظٓههد ؿريههٛ ـْههٝ جتههد 

 ًٚ افٌرع يٖ  بالد اإلشهالم وههق متًٌهل مثهؾ حُهٚيتل، حهٚضط ظٌٚيهٜ، ٓ يهٖ  ٓبًه

ٍههههٚر أن بْىِههههقن وجٚـههههٝ، فُههههـ زافههههٝ دوفههههٜ ادًههههِّغ وؿههههق ؿر ٕ ههههؿ رأوا افُ

هٗٓء ادًِّغ يتنٌٓقن بف، ؾِؿ يًد  ؿ هذه افنخهٜٔ حتهك أن افٍُهٚر تنهٌٓقا 

 بٚدًِّغ.

اخلالصهههههههٜ: يهههههههٚ أخهههههههل إذا ـهههههههٚن افٍُهههههههٚر أخهههههههذوا بقهههههههء مهههههههـ نداب ادًهههههههِّغ 

ًٚ بهديْٓؿ وأخالؿٓهؿر ٕ هؿ  وأخالؿٓؿ، ؾذفؽ يًتدظل أن يزداد ادًِّقن متًهُ

ظِٔههف افًههالم هههق احلههؼ، وهههق افههديـ احلههؼ، ازدادوا ظِههاًمر ٕن مههٚ جههٚءهؿ بههف ٌٕههٔٓؿ 

 ومههـ إدفههٜ ظههذ ذفههؽ أن هههٗٓء افٍُههٚر تٌْٔههٝ  ههؿ هههذه احلََٔههٜ ـههام ؿههٚل تًههٚػ:

ؿْ ﴿ ِٓ ًِ ٍُ ْٕ  .[31]فصلت ﴾َشُِْرهيِْؿ نَيٚتَِْٚ يِف أَؾِٚق َويِف َأ

إذا: فهههٔس هْهههٚك إصهههُٚل أن يقجهههد يف افٍُهههٚر مهههـ يًٍهههق ظهههـ حلٔتهههف، مهههع إٔهههف مهههع 

هلل ربْههٚ يُثههر شههقادهؿ ويهههٌحقن أصههحٚب حلههك، وفُههـ فههٔس إشههػ وإن صههٚء ا

وإٕههام إن ـههٚن حمههٚؾيغ ظههذ  شهههؿ يًٍههقا وٕحههـ ٕحِههؼ»ظههذ حًههٚب ادًههِّغ، 

نداب ٌْٕٔهههٚ ظِٔهههف افًهههالم وأحُٚمهههف وههههؿ بًهههد ذفهههؽ ؾِٔتنهههٌٓقا بْهههٚ، وٓ ٕتنهههٌف ٕحهههـ 

 هبؿ.

 (  00: 15: 47/ 249) اهلدى والنور /

 (  00: 16: 53/ 249) اهلدى والنور /
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 لبظ املسيول ٍل ٍو تػبُ باللفاز؟

صههههٔخْٚ ًٕههههتىٔع أن أن ٕحُههههل أن هههههذه ادرائههههؾ افههههذي يدرشههههق ٚ  مداخِههههٜ:

 س افٍُٚر؟ٌفٌِْٚت يف مدارشْٚ هل مـ ف

 .ادرائؾ افنٔخ:

 افٌِٚس ادقحد افذي تذهٛ بف افٌْٝ إػ اددرشٜ. مداخِٜ:

ٍُههٚر ؾٓههق اههٚفػ ٕمههر هههذا فههٔس ؾٔههف إصههُٚل، إذا َل يُههـ مههـ فٌههٚس اف افنههٔخ:

ـ  ﴿أيٜ افُريّٜ:  ِٓ ـْ َجالبِٔهٌِ
ـ  مِه ِٓ ْٔ َِ ، ؾٓهذه إفًٌهٜ جتّهع [39]األحرزا  ﴾ُيْدَِٕغ َظ

 ادهٌٔتغ، جتّع مهٌٜٔ اٚفٍٜ أيٜ، وجتّع مهٌٜٔ افتنٌف بٚفٍُٚر.

 (  00: 28: 10/ 619) اهلدى والنور /
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 لبظ العسوع

هه هههؾ يُ  مداخِههٜ: ٚ، دههٚ يَقفههقن  مههٚ تًٌِههف افًههروس دُّ ًَ بههام يًههّك افتؼههيًٜ حمرًمهه

 أ ٚ تنٌف بٚفٍُٚر، مـ حٔٞ افِقن وافٌِٚس؟

إٔهههٚ احلََٔهههٜ ٓ أظهههري افًهههٚدة افتهههل إٔهههٝ تنهههر إفٔٓهههٚ، فُهههـ إذا ـْهههٝ يف  افنهههٔخ:

ٚ بٚفٍُهٚر ؾهال صهؽ أن افتنهٌف بٚفٍُهٚر ٓ  ًٓ ٚ وهق ؿقل: أن يف ذفؽ تنٌ ًَ وصٍؽ دؿٔ

ٔهٜ وافُراههٜ افتحرئّهٜ حًهٛ طهٚهرة افتنهٌف، يؼع، وذفؽ مٚ بغ افُراهٜ افتْزهي

 إن ـٕٚٝ ؿقيٜ ؾٚفتنٌف حرام وإن ـٕٚٝ ؤًٍٜ ؾٚفتنٌف مُروه.

 (00:14:13/ 2 –أهل احلديث واألثر)فتاوى جدة 
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 ضوابط التػبُ باللفاز

ههه قَ ؾوهههِٜٔ افنهههٔخ! أرجهههق مهههـ ؾوهههِٔتُؿ أن تُ  مداخِهههٜ:  حقا فْهههٚ وهههٚبط افتنهههٌفو 

 وجزاـؿ اهلل خرًا. شمـ تنٌف بَقم ؾٓق مْٓؿ»بٚفٍُٚر ظذ وقء حديٞ: 

إن مـ ـامل ذيًٜ اإلشهالم أن اهلل تٌهٚرك وتًهٚػ ذع ظهذ فًهٚن ٌٕٔهف  افنٔخ:

ًٚ يقجههٛ ؾٔٓههٚ ظههذ ـههؾ مًههِؿ أن قههٚؾظ ظههذ صخهههٔتف ادًههِّٜ.. أن  ¢ أحُٚمهه

ر ٕن هههذا افتزيههل وهههذا افٍُههٚر ّي زِ بِهه  قههٚؾظ ظههذ ميٓههره اإلشههالمل، وأن ٓ يتزيههك  

افتنٌف بٚفٍُٚر يدل ظذ وًػ ادتنٌف مـ جٜٓ وؿقة ادتنٌف بف مـ جٜٓ أخرى، 

إن ادههٗمـ افَههقي أحههٛ إػ اهلل  »وادًههِؿ ظزيههز وؿههقي وـههام ؿههٚل ظِٔههف افًههالم: 

، ؾههههٚدٗمـ افَههههقي يف إيامٕههههف ويف اظتَههههٚده شمههههـ ادههههٗمـ افوههههًٔػ ويف ـههههؾ خههههر

ؿد  ك ظهـ ذفهؽ  ¢ن يتزيك بزي افٍُٚرر ٕن افٌْل بُامل ذيًٜ ربف ٓ يُّْف أ

 أصد افْٓل.

ومههـ إحٚديههٞ ادنههٓقرة يف هههذا افهههدد مههٚ رواه أبههق داود يف شههْْف اتكههًا 

بًثههٝ بههغ »واإلمههٚم أمحههد يف مًههْده ـههٚمالً أٓ وهههق ؿقفههف ظِٔههف افهههالة وافًههالم: 

كههٝ طههؾ  يههدي افًههٚظٜ بٚفًههٔػ حتههك يًٌههد اهلل وحههده ٓ ذيههؽ فههف، وجًههؾ رزؿههل

 شرحمههل، وجًههؾ افههذل وافهههٌٚر ظههذ مههـ خههٚفػ أمههر، ومههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق مههْٓؿ

هذه اجلِّٜ هل افتل رواههٚ أبهق داود يف شهْْف، أمهٚ احلهديٞ بُامفهف ؾٓهق يف مًهْد 

يههقازي أحٚديههٞ  شمههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق مههْٓؿ»: ¢اإلمههٚم أمحههد ـههام ذـرٕههٚ، ؾَقفههف 

ـ أتههك ظّههالً يف زمههرة مههـ فههٔس مههـ ـثههرة جههدًا ؾٔٓههٚ حؼهه افرشههقل ظِٔههف افًههالم دهه
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مههـ ؽنههْٚ ؾِههٔس »ادًههِّغ ـههام ؿههٚل مههثالً يف احلههديٞ افههذي يف صههحٔح مًههِؿ: 

 أي: فٔس مْٚ. شمـ تنٌف بَقم ؾٓق مْٓؿ»ؾَٚل يف احلديٞ إول:  شمْٚ

ًٚ يوهٔع بهف صخههٔتف ادًهِّٜ، وإفًٌهٜ  ؾال بقز فًِّهِؿ إذًا أن يتًهٚضك فٌٚشه

ًٚ، ؾهههٖٕتؿ تًِّهههقن مهههثالً أن فٌهههٚس افٌْىِهههقن ؾهههٔام يتًِهههؼ بٚفتنهههٌف  تِهههػ  ؿهههقًة ووهههًٍ

ادٌتذ بهف ـثهر مهـ ادًهِّغ افٔهقم ههق مهـ فٌهٚس افٍُهٚر وفُهـ فهٔس افتنهٌف هبهذا 

افٌِههٚس يف ؿههقة وطههٚهرة افتنههٌف ـقوههع افًٌَههٜ أو افزٕٔىههٜ ؾٓههذا افنههًٚر وهههق فههٌس 

فُههٚؾر مهههـ افًٌَههٜ أو افزٕٔىههٜ هههق أؿهههقى يف إوههٚظٜ افنخهههٜٔ ادًهههِّٜ وافتنههٌف بٚ

فٌس افٌْىِقن وـال ٚ تنٌف بهال صهؽ فُهـ ؿههدي افتّثٔهؾ ـٔهػ أن إٔهقاع افتنهٌف 

ًٚ، افٌْىِههقن ؾٔههف مهههٌٜٔ أؿههقى ؽههر طههٚهرة افتنههٌف وهههق إٔههف ...   تِههػ ؿههقة ووههًٍ

أو ؿ اإلفٔتههغ جههـراهههٜ كرئّههٜ فِوههٔؼ افههذي ق قجههؿ افًههقرة ؾتُههره افهههالة ؾٔههف

 ؿِٝ إن طٚهرة افتنٌف يف افزٕٔىٜ أؿقى افٍخذيـ ؾال تٍّٓقا مـ ـالمل إْٔل حغ

أن فٌههٚس افٌْىِههقن ٓ بههٖس بههف ٓ، هههق ٓ بههقز فًههٌٌغ اثْههغ أوًٓ ؾٔههف تنههٌف بٚفٍُههٚر 

ًٚ ؾٔف كجٔؿ افًقرة ـام ذـرٕٚ، فُـ ؽريض أن ؿقة افتنهٌف يف افزٕٔىهٜ أؿهقى  وثٕٚٔ

ثالً بٚجلٚـهٝ مـ افٌْىِقن.. ؿقة افتنٌف يف افٌْىِقن أؿقى مهـ افتنهٌف مهـ افتنهٌف مه

 أو بٚفَّٔص افَهر أو مٚ صٚبف ذفؽ.

ؾٚدَههههقد أن افتنهههٌف بُهههؾ إٔقاظهههف وأؿًهههٚمف يٌٌْهههل ظهههذ ادًهههِؿ أن يٌتًهههد ظْهههف 

وفُهههـ احلُهههؿ جتِهههػ ويهههسدد مهههٚ بهههغ افتحهههريؿ ومهههٚ بهههغ افُراههههٜ، وهْهههٚك بًهههض 

ؾًهِؿ ظِٔهف  ¢إحٚديٞ إخرى افتل ؾٔٓٚ أو يف بًوٓٚ أن رجالً جٚء إػ افٌْل 

يُّهـ أن يُهقن  شهذه مـ ثٔٚب افٍُٚر ؾال تًٌِهٓٚ»ٚل فف ظِٔف افهالة وافًالم: ؾَ

ًٚ فههف إمههٚ مههـ بههٚب  افْٓههل هْههٚ ظههـ فٌههٚس ذفههؽ افْههقع افههذي ـههٚن ذفههؽ افهههحٚع ٓبًهه

افْٓل ظـ افتنٌف وإمٚ مـ بٚب اٚفٍٜ ادؼـغ، وهْٚ ؾهرق مٓهؿ جهدًا مهـ افْٚحٔهٜ 
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 افؼظٜٔ وؾٔف دؿٜ مـ افْٚحٜٔ افقاؿًٜٔ:

ًٚ فٌههٚس يُهقن مهـ ظههٚدة افٍُهٚر، ومهـ تَٚفٔههدهؿ اف ْٓهل ظهـ افتنهٌف ـههام ذـرٕهٚ نٍٕه

 ؿ وأزيههههٚئٓؿ، ؾههههال بههههقز فًِّههههِؿ أن يتنههههٌف بٖوفئههههؽ افٍُههههٚر، أمههههٚ اٚفٍههههٜ اوظههههٚد

افٍُٚر ؾدائر ٚ أوشع بُثرر ذفؽ أن ادخٚفٍٜ ؿد تُقن يف رء ٓ يُِّقٕف هؿ 

يف احلههههديٞ افههههذي  ¢افٌْههههل وٓ يتهههههًْقٕف وٓ يتٍُِقٕههههف وذفههههؽ مههههٚ أصههههٚر إفٔههههف 

إن افٔٓقد وافْهٚرى »أخرجف افٌخٚري يف صحٔحف إٔف ؿٚل ظِٔف افهالة وافًالم: 

هههذا افٌٔههٚض افنههٔٛ ؾروههف اهلل ظههز وجههؾ ظههذ  شٓ يهههٌٌقن صههًقرهؿ ؾخههٚفٍقهؿ

افْٚس ظذ ـؾ ؾرد حْٔام يهؾ إػ شـ مًْٜٔ ٓ ؾرق يف ذفؽ بغ مًِؿ وـهٚؾر.. 

فح أو مًهِؿ ضهٚفح ؾُهؾ مهـ بِهغ شهـ افنهٔٛ صهٚب ٓ ؾرق يف ذفؽ بغ مًهِؿ صهٚ

وٓ بد صٚء أم أبك، ؾٓٚهْٚ شْٜ اهلل يف خَِف وفـ جتد فًْٜ تٌهديالً، ؾٚفُهٚؾر ينهٔٛ 

ـام ينٔٛ ادًِؿ، ؾ٘ذا صهٚب ادًهِؿ صهٚبف افُهٚؾر يف اديٓهر فُهـ ههق فهٔس مهـ 

صهههًْف وإٕهههام ذفهههؽ مهههـ صهههْع اخلهههٚفؼ تٌهههٚرك وتًهههٚػ مهههع ذفهههؽ ؿهههٚل ظِٔهههف افههههالة 

إن افٔٓههههههقد وافْهههههههٚرى ٓ يهههههههٌٌقن »الم: خههههههٚفٍقهؿ واصههههههٌٌقا صههههههًقرـؿ: وافًهههههه

 .شصًقرهؿ ؾخٚفٍقهؿ

إذًا: يف هذا رء زائد مـ إمر ظذ ؿؤٜ افتنٌف، ؾّٖمقر ادًِؿ أن ٓ يتنٌف 

بٚفُههههٚؾر ؾههههٔام هههههق مههههـ صههههًْف وؾههههٔام هههههق مههههـ ... أمههههٚ أمههههره ظِٔههههف افهههههالة وافًههههالم 

ًٚ ؾههٔام فهه ٔس مههـ صهًْٓؿ ـٚفنههٔٛ افههذي ؾروههف اهلل بّخٚفٍهٜ افٍُههٚر ؾٓههق ينههّؾ أيوه

ادًههِؿ افنههٚيٛ أن يتَهههد اٚفٍههٜ افُههٚؾر  ¢ظههز وجههؾ ظههذ افٌؼهه، ؾههٖمر افٌْههل 

 بهٌغ صًرهر ٕن افٍُٚر ٓ يهٌٌقن.

إذا ظرؾْٚ مًْك افتنٌف ومًْك ادخٚفٍٜ ؾٔخرج بْتٔجٜ حٚشّٜ وهل أن ادًهِؿ 

قز فههف أن يتزيههٚ بههٛ أن قههٚؾظ ظههذ شههّتف... وظههذ صخهههٔتف ادًههِّٜ، وٓ بهه



 ضوابط التصبه بالكفار -------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

770 

بههزي افٍُههٚر مٓههام ـههٚن هههذا افتزيههل صههديد افنههٌف أو وههًٍٔف ؾُِههؾ درجتههف وحُّههف، 

 ًٕؿ.

ؾوهههِٜٔ افنهههٔخ حٍيهههؽ اهلل! ذـهههرت أن فهههٌس افٌْىِهههقن ههههق مهههـ بهههٚب  مداخِهههٜ:

افتنٌف بٚفٍُٚر، ؾهٌامذا تْههحْل وإٔهٚ ... ظهذ فهٌس افٌْىِهقن ومهٚ يًهّك بٚفُرؾتهٜ 

 وجزاـؿ اهلل خر.

ًٚ مهههـ افقجهههقه وٓ أجهههد فههههٚحٌف أمهههٚ فهههٌ افنهههٔخ: س اجلراؾٔهههٝ ؾهههام أرى فهههف وجٓههه

ظههذرًا مههـ إظههذار، أمههٚ فههٌس افٌْىِههقن ؾَههد يُههقن بًههض افْههٚس يف بًههض إظههامل 

ؿد قتٚجقن إػ مثؾ ذفؽ، ـّثؾ مثالً افْجٚريـ واحلداديـ فق فًٌقا افثٔٚب ههذه 

فٌِههههٜ افتههههل تًههههّك يف بًههههض افههههٌالد بٚجلالبٔههههٜ يف بًههههض أخههههرى بٚفدصداصههههٜ، وبٚ

افًربٔههٜ افتههل تًِّْٚهههٚ مهههـ افًههْٜ افَّههٔص وؿههد يُهههقن ضههقيالً وؿههد يُههقن ؿههههرًا، 

ًٚ، أمهٚ  ؾّثؾ هذا افٌِٚس ؿد ٓ يًٚظد ظهذ افَٔهٚم بّثهؾ ههذه ادٓهـ افتهل ذـر هٚ نٍٕه

إذا ـٚن ادٍروض ظذ ادقطػ أن يتنٌف بٚفٍُٚر يف وطٍٜٔ ٕئٍٜ فٔس ؾٔٓٚ مثهؾ 

ًٚ وإٕههام ٕن افههذوق افُههٚؾر هههق افههذي يتىِههٛ هههذه ادٓههـ افتههل ضبههٝ هبههٚ مههثالً ن ٍٕهه

ًٚ فِّٗاخههذة ظِٔههف  مثههؾ هههذا افههزي ؾٓههذا فههٔس ظههذرًا  ههذا ادقطههػ أن ًٕتههزه مًههَى

 بقوًف اجلراؾٔٝ يف ظَْف ويف فٌٚشف فٌِْىِقن افؤؼ.

اجلراؾٔههٝ يف افقاؿههع هههق يّثههؾ ذوق افٍُههٚر أـثههر مههـ افٌْىِههقن، فُههـ افٌْىِههقن 

جؿ افًقرة وبخٚصٜ إذا ؿٚم يههع يف افههػ إول ؾٔف مهٌٜٔ أخرى وهل إٔف ق

أو افثٚين ؾتجدهؿ إذا رـًقا وبهقرة أخص إذا شهجدوا جتًهدت افًهقرة إفٔتهٚن 

ًٚ ؾٓذا فٔس ظذرًا  ذا ادقطػ بؾ إٔٚ أظتَد إٔف نثؿ أصد اإلثؿر  بؾ ومٚ بْٔٓام أحٕٔٚ

 رِ ﴿ٕٕهههههف يىِهههههٛ افهههههرزق ادًَهههههقم فهههههف ـهههههام ؿهههههٚل تًهههههٚػ: 
ِ
اَمء ههههه  ً ٚ َويِف اف ْؿ َوَمههههه ههههه ُُ ْزُؿ

ُدونَ  ظههذ اخلههالي يف تًٍههر هههذه أيههٜ، يىِههٛ افقصههقل إػ  [33]الررذا:يات ﴾ُتقَظهه
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يهٚ أهيهٚ »ؿد ذـر يف بًض خىٌف إٔف ؿٚل:  ¢افرزق بٚفقشِٜٔ ادحرمٜ مع أن افٌْل 

افْٚس! ٓ تًتٌىئقا افرزق ؾ٘ن أحدًا ٓ يّقت حتك يًتُّؾ رزؿف وأجِف ؾٖ ِقا 

واهلل ظز وجؾ يَقل يف أيٜ ادًروؾٜ:  شهلل ٓ يْٚل بٚحلراميف افىِٛ ؾ٘ن مٚ ظْد ا

ْؾ َفُف َاَْرًجٚ ﴿ ًَ ـْ َيت ِؼ اهلل َ َبْ ُٛ  *َوَم
ًِه تَ ُٞ ٓ َقْ ـْ َحْٔه

ُف مِه  [1 - 3 ]الطرالق ﴾َوَيْرُزؿْه

ؾٖٕٚ أذـر ـؾ مًِؿ حريص ظذ ديْهف بًٚمهٜ وظهذ رزؿهف احلهالل بخٚصهٜ أٓ يتخهذ 

ًٚ ف  ِقصقل إػ افرزق ؾ٘ن افرزق ٓ يْٚل بٚحلرام.افقشٚئؾ ادحرمٜ ذظ

 وهبذا افَدر ـٍٚيٜ واحلّد هلل رب افًٚدغ.

 (17a/00:16:25)رحلة النور 

 

 باب ميُ

ؾههٔام مًْههٚه مههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق مههْٓؿ، ؾههام هههق وههٚبط افتنههٌف  ¢ق...ي افًههٚئؾ:

 جتّهع ؾٔٓهٚ افُهٚؾر وادًهِؿ،ابٚفٍُٚر؟ خهقًصٚ أن ٕجد بًهض ادٌِقشهٚت ؿهد 

ٚ هههؾ ينههّؾ افتنههٌف احلههذاء أو اجلزمههٜ  ،مثههؾ افٌْىِههقن يف إظههامل افتههل ومثههؾ ايًوهه

ًٕههتقردهٚ مههـ اخلههٚرج بًههض ادٌِقشههٚت افهههقؾٜٔ يف افههزد اجلٚـٔههٝ هههؾ ينههّؾ 

 هذا ؟

يف ـتٚبهف  -رمحهف اهلل-اجلقاب ـام ذح ذفؽ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  افنٔخ:

أن افتنهٌف درجهٚت   شٚب اجلحهٔؿؿتوٚء افكاط ادًتَٔؿ اٚفٍهٜ أصهحا»اجلِٔؾ 

شهههتحالل أدى ؿهههسن بٚٓاههههٚ افتحهههريؿ بهههؾ افتحهههريؿ إذا أدٕٚههههٚ ـراههههف تْزهئهههٜ وأظال

بهٚحٌف إػ افٍُر وظغ افوالل، ـِام ـٕٚٝ طٚهرة افتنٌف ؿقيف يف اإلًٕٚن ـِام 

رتًٍههههٝ مرتٌههههٜ ادخٚفٍههههٜ وافًهههههٔٚن، وإٔههههٚ أضب بًههههض إمثِههههٜ فتقوههههٔح هههههذه ا
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فٌٚس اجلٚـٔٝ مثالً هذا ـام ؿٚل افًٚئؾ ينسك يف فٌٚشف ادًِؿ ادًٖفٜ بدؿتٓٚ، 

ٚ مهٚ مهـ افتنهٌف بٚفُهٚؾر، ؾٓهق يُّهـ أن  وؽر ادًِؿ، ؾالييٓر يف هذا افٌِٚس ٕقظًه

يَههٚل بٖٕههف فٌههٚس أممههٌل ـههؾ إمههؿ تًٌِههف ؾِههٔس صههًٚر ٕمههٜ دون نخههرى، وإذ إمههر 

حقه إلٕتٍهٚء افًِهٜ وههل ـذفؽ ؾٍل هذا ادثٚل َٕقل ٓمٕٚع مـ فٌٚس اجلٚـٔٝ وٕ

افتنٌف بٚفٍُٚر، وظذ ذفهؽ محهؾ افًِهامء حهديٞ ادٌهرة بهـ صهًٌٜ ريض اهلل ظْهف 

ٕٚقا يف شههٍر ؾْزفههقا مْههزًٓ، ودههٚ أصههٌح أ ههؿ ـهه –مٚخالصههتف احلههديٞ  –افههذي ؾٔههف 

فَوههٚء حٚجتههف ومًههف ادٌههرة بههـ صههًٌٜ، ؾِههام أراد أن  ¢هبههؿ افهههٌٚح خههرج افٌْههل 

ف ٔهًالم وصهٛ ادٌهرة ادهٚء ظِٔهف، جهٚء فُٔنهػ ظهـ ذراظظِٔف افهالة واف ٖيتقو

ٜ رومٔهٜ ـهٚن ٓبهس ُجٌه -هُهذا احلهديٞ –ؾِؿ يًهتىع ٕٕهف ـهٚن ٓبهس ُجٌهٜ رومٔهٜ 

وهههَٜٔ افُّهههغ، ؾِهههامَل يًهههتىع افتنهههّر، خِهههع اجلٌُّهههٜ وأفَٚههههٚ ظهههذ ـتٍٔهههف وؽًهههؾ 

ٕ ههٚ  ن ـههقن هههذه اجلٌههف افرومٔههٜ َل يُههـ مههٕٚع مههـ فٌٚشههٓٚإذراظٔههف، وؿههٚل افًِههامء 

ـٕٚههٝ فٌههٚس افًههرب وافًجههؿ دون تٍريههؼ بٔههْٓؿ، أمههٚ إذا ـههٚن افٌِههٚس ٓيههزال صههًًٚرا 

ختالي طههٚهرة ٕٚمههٜ افٍُههر ؾْٓههٚ يههٖ  افٌحههٞ افتٍهههٔع افًههٚبؼ حُّههف جتِههػ بهه

شههؿ افتنههٌف، هههذا افرجههؾ افههذي اافتنههٌف، وإٔههٚ أضب أن بّثِههغ متٌههٚيْغ يف بٔههٚن 

 افنهههههوال وٕحهههههق ذفهههههؽ، وٓأظْهههههل فهههههٌس اجلٚـٔهههههٝ ظهههههذ افَّهههههٔص مهههههثالً أو ظهههههذ

بٚفنههههههوال افٌْىِههههههقن ممههههههٚ هههههههق مههههههـ فٌههههههٚس ادًههههههِّغ ؿههههههدياًم وٓيهههههههػ افًههههههقرة 

ٚ فههٔس ؾٔههف طههٚهرة افتنههٌف، فُههـ إذا فههٌس اجلٚـٔههٝ  هه ًٍ وٓقجّٓٚ،ؾٓههذا ـههام ؿِْههٚ نٕ

ظذ افٌْىِقن ٓصؽ أن طٚهرة افتنٌف أن طٓرت حٔٞ َل تُـ طٚهرة مهـ ؿٌهؾ، 

ٔهههٝ، فُهههـ دههٚ فهههٌس افٌْىِهههقن طٓههرت ههههذه افيهههٚهرة، َل تُههـ طهههٚهرًة بِههٌس اجلٚـ

ؿ  وبخٚصههٜ أن افٌْىِهههقن يُّهههـ أن يَهههٚل إٕهههف فههٔس مهههـ فٌهههٚس ادًهههِّغ ٕٕهههف ُقّجههه

ٚ ٓقجؿ افًقرة وبخٚصهٜ  ًً افًقرة، وفٌٚس ادًِؿ بٛ أن يُقن ؾوًٍٚوٚ واش

إذا ؿٚم بغ يدي اهلل يهع، وٕحـ ٕنٚهد مع إشػ افٔقم يف هذا ادًهجد أو يف 
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ؾْهههرى ؾخذيهههف ؿهههد جتًهههدتٚ  -إذا صهههح ههههذا افتًٌهههر-ه يرـهههع ويًهههجد ادتٌْىهههؾ ؽهههر

ٚ مع إشػ افنديد يتجًد فرائل مـ  ًٕ ويرى ذفؽ مـ خٍِف مـ ادهِغ، بؾ احٔٚ

خِػ هذا ادهع مٚبغ افٍخذيـ مـ افًقرة افُهزى، ـٔهػ يههح أن يُهقن ههذا 

م اهلل ورشقفف، ؾّـ فٌٚس ادًِّغ بؾ هق فٌٚس افُٚؾريـ افذيـ ٓقرمقن مٚحر

فٌس افٌْىِهقن ٓصهؽ إٔهف تنهٌف بٚفٍُهٚر فُهـ أن ادثهٚل يف افثهٚين وإخهر، ههذا 

ٚ، ؾٌِٔس ظذ رأشف افًٌَٜ أو افُزٕٔىهٜ،  ًٓ ادتٌْىؾ بٚفٌْىِقن إذا بف يزيد افتنٌف تنٌ

هْٚك تنٌف أـثر مـ ههذا افتنهٌف ؾٓهذا  ظذ رأشف افٌىٚء افٍُري، َل يٌؼ هذا واوع

ٕههف حههراٌم، ومٚؿٌِههف مههـ فٌههٚس افٌْىِههقن حههراٌم دون ذفههؽ وهْههٚك درجههٚت ٓصههؽ بٖ

ُٕجّههؾ افُههالم ظِٔٓههٚ بحههديٞ واحههد فههٔس فههف ظالؿههٜ بٚفتنههٌف، ٕن  نخههرى يٌٌْههل أن 

ٚ ـِهام ـٕٚهٝ طهٚهرة افتنهٌف  ًٍه إٔقاع افتنٌف ـثرة وـثرة جًدا، أ ِٝ افَقل ظْٓهٚ نٕ

ة إػ أن توههّحؾ وق..ي ؿههسب ذفههؽ مههـ افتحههريؿ وـِههام ٕزفههٝ هههذه افيههٚهراـِههام 

هذه افيٚهرة ويدخؾ ذفؽ يف دائرة ادٌٚح، وفُـ هْهٚ رء بهٛ أن ٕهذـره هبهذه 

ادْٚشههٌٜ ضٚدههٚ أظههرض ظههـ ذـرهههٚ ـثههٌر مههـ ادرصههديـ أو افههقاظيغ وهههل: ؿهههد 

اٚفٍههٜ افُههٚؾريـ هههذا رء نخههر ؽههر افتنههٌف، افتنههٌف أن يَهههد اإلًٕههٚن أن يتنههٌف 

ٓهره يههدل ظههذ ذفههؽ، أمهٚ اٚفٍههٜ افُههٚؾريـ ؾٔختِههػ بٚفُهٚؾر أو ٓيَهههد وفُههـ مي

 قلأن جهههٚفػ افٍُهههٚر، إيهههروا إػ ؿههه ظهههـ ههههذا جهههذرًيٚ، ؾٕ٘هههف يتَههههد بًِّهههف بٌِٚشهههف

إٔهف ؿهٚل:  ¢يف احلديٞ افذي رواه افٌخهٚري يف صهحٔحٜ ظهـ افٌْهل  ¢افرشقل 

إن افٔٓهههقد وافْههههٚرى »  شإن افٔٓهههقد وافْههههٚرى ٓيههههٌٌقن صهههًقرهؿ ؾخهههٚفٍقهؿ»

ؾههٖٕتؿ تههرون يف هههذا احلههديٞ أن  شؾخههٚفٍقهؿ –أي صههٌٔٓؿ  -صههًقرهؿ  ٓيهههٌٌقن

ههَد ﴿هههق أمههر مٍههروض مههـ اهلل ظههذ خَِههف شههْٜ اهلل يف خَِههف:  افنههٔٛ افههذي ـْ جَتِ َوَفهه

 اهلل ِ َتٌْههِدياًل 
ِٜ  ْ هه ًُ

، ٓيتٌههٚدر إػ ذهههـ أحههٍد بٖٕههف إذا رأى صههٌٜٔ مًههٍِؿ [73  ]األحررزا  ﴾فِ

قل ههذا متنهٌف هبهذا، ٕن افنهٔٛ فهٔس يف مُِهف وصٌٜٔ ـهٚؾر ٓجىهر يف بٚفهف أن يَه
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وٓ يف ؿدرتههف وفههق ـههٚن هههذا يف ؿدرتههف دههٚ صههٚب إًٕههٚن ظههذ وجههف إرض، فُْٓههٚ 

ههههههههذه افيهههههههٚهرة؟ ؿهههههههٚل:  ¢ـهههههههام ؿِْهههههههٚ شهههههههْٜ اهلل يف خَِهههههههف، ؾُٔهههههههػ ظهههههههٚفٟ افٌْهههههههل 

إن »بههههامذا ؟ بٚفهههههٌغ، بٚحلْههههٚء وافُههههتؿ وٕحههههق ذفههههؽ مههههـ إصههههٌٚغ :  شؾخههههٚفٍقهؿ»

إذن هْههههٚ رء هههههق اٚفٍههههٜ   شٓيهههههٌٌقن صههههًقرهؿ ؾخههههٚفٍقهؿ افٔٓههههقد وافْهههههٚرى

ادًِؿ فُِٚؾر، ؾٓذا أمر مًتحٛ يف اجلِّهٜ وؿهد يُهقن واجًٌهٚ بخههقص مُهٚن 

ًٜ بهٖن ادًهِؿ بهٛ ظِٔهف أن يههٌغ  مٚ ـام ؿٚل اإلمٚم أمحهد يف ههذه اجلزئٔهٜ خٚصه

ٚ، ـههذ ¢صههًره شههقاء صههًر رأشههف أو حلٔتههف ٕن افٌْههل  فؽ ؿههد أمههر بههذفؽ أمههًرا خًٚصهه

حٍهههقا افنهههٚرب وأظٍهههقا افِحهههك »ؿهههٚل ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم يف احلهههديٞ أخهههر : 

ؿد يًٍؾ ـثٌر مـ افْهٚرى مٚيًٍهؾ ادًهِّقن يًٍهقن  شوخٚفٍقا افٔٓقد وافْهٚرى

ظـ حلٚهؿ وؿد يَهقن صٚرهبؿ، ؾَٔقل بًض ادٚئًغ يف ههذا افًكه قإيي أن 

يًٍِقن ذفؽ، ؾَْقل إصؾ أن  يوًٚ أصٚر افٍُٚر مثِْٚ ٕحـ ًٍٕل ظـ حلٚئْٚ وهؿ 

ٕتٌهههع ذظْهههٚ وأن يتنهههٌف ؽرٕهههٚ بْهههٚ وفهههٔس افًُهههس أن ٕتٌهههع ذع ؽرٕهههٚ وٕتنهههٌف هبهههؿ، 

ؾحٔههْام يتنههٌف ادًههِؿ بٚفُههٚؾر ؾههذفؽ وههًػ مْههف ودفٔههؾ ظههذ ظههدم إظتههزازه بديْههف 

ًههٜ ربههف، أمههٚ إذا تنههٌف افٍُههٚر بٚدًههِّغ وذفههؽ بالصههؽ ؿههقة فسشههالم يوأحُههٚم ذ

ؾَههههههقل افرشههههههقل يف هههههههذا احلههههههديٞ افثههههههٚين وخههههههٚفٍقا افٔٓههههههقد وظههههههزة فًِّههههههِّغ، 

وافْهٚرى دفٌٔؾ ـام يَقل اإلمٚم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل أن ادخٚفٍهٜ أمهر مَههقد مهـ 

وٕجههد هههذا يف رء نخههر فههٔس مههـ بههٚب افقجههقب وإٕههام هههق مههـ  ،افنههٚرع احلُههٔؿ

فٍقا صهِقا يف ًٕهٚفُؿ وخهٚ»شتحٌٚب أٓ وهق ؿقفف ظِٔف افهالة وافًهالم: بٚب آ

 وأن ٓ ،ؾَههد أمههر ظِٔههف افهههالة وافًههالم ادًههِّغ أن ٓيتْىًههقا يف ديههْٓؿ  شافٔٓههقد

وإٕهههام يههههِقن ـهههام يتٔنههه  هههؿ، إن دخِهههقا ادًهههجد حٍهههًٚة  ،يتٍُِهههقا افههههالة حٍهههٚةً 

صههِقا حٍههًٚة وَل يتٍُِههقا افتًْههؾ، وإن صههِقا يف ادهههذ يف افهههحراء يف افًههراء 

يتٔنهه  ههؿ، بًههض افْههٚس حتههك هههذا افزمههٚن  ؾههال يتٍُِههقن خِههع افًِْههغ وإٕههام ـههام
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 ،يتٍُِههقن خِههع افًْههٚل حتههك يف افهههحراء، وٓمههزر وٓمًههقغ دثههؾ هههذا افتُِههػ

 .بؾ ظِْٔٚ أن ٕتَهد افهالة يف افًْٚل اٚفٍٜ مْٚ فِٔٓقد

وفُـ هبذه ادْٚشٌٜ أؿقل وفهٔس يف ههذه ادًهٚجد ادٍروصهٜ افٔهقم ـهام يًٍهؾ 

ؿِْههٚ إذا صههذ يف داره وـههٚن ٓبههس ًِٕٔههف صههذ ذفههؽ بًههض ادتٍُِٔههغ وإٕههام ـههام 

هبهههام، إذا خهههرج إػ افزيهههٜ افههههحراء صهههذ هبهههام وهُهههذا، ويَههههد بهههذفؽ اٚفٍهههٜ 

افٔٓقد، ؾُٔقن فف أجر افهالة يف افًِْغ أـثر مـ افهالة حٚؾًٔٚ، وهْٚ ٓبد يل مـ 

 افتذـر بخىٖ يَهع ؾٔهف بًهض مهـ ٕههٛ ًٍٕهف فسؾتهٚء وفهٔس ههق أههؾ اإلؾتهٚء بهدفٔؾ

إن ادٍتل  »ادذهٛ ًٍٕف افذي ـٚن يْتّل إفٔف وهق ادذهٛ احلٍْل افذي يَقل 

ومـ ـٚن متٍَف يف ـتهٛ مهذهٛ مهٚ ؾهذفؽ  شبٛ أن يُقن ظٚدًٚ بٚفُتٚب وافًْٜ

 ،ٌٖ ٚ إٕههام هههق حههٚـل قُههل مٚؿٚفههف ؽههره وٓيههدري أصههقاب مٚؿٚفههف أم خىهه هه ًٓ فههٔس ؾَٔ

ٚ يذـر هذا افذي ٕنر إفٔف يف ضريؼ إهيٚمف فِجّ ٓقر بهٖن إظٍهٚء افِحٔهٜ  فهٔس ؾروًه

واجًٌٚ ظذ ـؾ ذـٍر إٌٔٝ اهلل فف حلٜٔ، يقهؿ افْٚس بٖن ؿقفف ظِٔف افهالة وافًالم: 

إمهههر هٚهْهههٚ فهههٔس   شحٍهههقا افنهههٚرب وأظٍهههقا افِحهههك وخهههٚفٍقا افٔٓهههقد وافْههههٚرى»

فِقجهههقب، يهههزظؿ بهههٖن افهههدفٔؾ ظهههذ ذفهههؽ ؿقفهههف ظِٔهههف افًهههالم يف احلهههديٞ أخهههر: 

ؿههههٚل: ؾُههههام أن إمههههر يف احلههههديٞ إخههههر:  شًههههٚفُؿ وخههههٚفٍقا افٔٓههههقدصههههِقا يف ٕ»

فههٔس فِقجههقب ؾُههذفؽ إمههر يف ؿقفههف ظِٔههف  شصههِقا يف ًٕههٚفُؿ وخههٚفٍقا افٔٓههقد»

يًوٚ أ شحٍقا افنٚرب وأظٍقا افِحك وخٚفٍقا افٔٓقد وافْهٚرى»افهالة وافًالم: 

ن هذا افُالم فٔس هذا إمر فٔس فِقجقب، هذه ادَٚبِٜ بغ احلدثغ يدل ظذ أ

مـ افٍَف يف رء وذفؽ ٕن إصؾ يف ـؾ أمٍر إٔف فِقجقب وهذا ممٚ يَقفهف ـهؾ 

ًٜ يف احلهههديٞ إخهههر:  دارس فًِهههؿ إصهههقل إٓ فَريْهههف، ؾقجهههد ادنهههٚر إفٔهههف ؿريْههه

حٔهٞ ؿهٚل: ٓ أحهٌد يَهقل بقجهقب افههالة يف  شصِقا يف ًٕٚفُؿ وخهٚفٍقا افٔٓهقد»

ٚ ٓئٍههههد   شحٍههههقا افنههههٚرب وأظٍههههقا افِحههههك»افًْههههٚل إذن ؾٚفَْههههؾ بههههٖن حههههديٞ  ايًوهههه
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ـَقفههههف هْههههٚك   شوخههههٚفٍقا افٔٓههههقد وافْهههههٚرى»افقجههههقب فَقفههههف ظِٔههههف افًههههالم هْههههٚ: 

اًم أن  ،خههٚفٍقا افٔٓههقد ؾهه٘ ؿ ٓيهههِقن يف ًٕههٚ ؿ ِّ وجههقاٌب ظههذ ذفههؽ إذا ـههٚن مًهه

إمههر فِقجههقب ؾههذفؽ ٓيَتيضهه أن يُههقن ـههذفؽ يف ـههؾ ٕههص ؾٔههف أمههر ـٚحلههديٞ 

ٕحهههههـ ًِٕهههههؿ أن ههههههذا إمهههههر فهههههٔس   شِقا يف ًٕهههههٚفُؿ وخهههههٚفٍقا افٔٓهههههقدصههههه»افثهههههٚين: 

فِقجقب ؾًالً، مـ أيـ؟ مهـ حٔٚتهف ظِٔهف افههالة وافًهالم ومهـ صهالتف حٔهٞ جهٚء 

يف مًْد اإلمٚم أمحد وؽره مـ روايٜ ظّر بهـ صهًٔٛ ظهـ أبٔهف ظهـ جهده أن افٌْهل 

افهههالة يف  ¢فتهزام افٌْهل اـهٚن يههع متهًْالً وـهٚن يههع حٚؾًٔههٚ، ؾه٘ذن ظهدم  ¢

يف افههالة   شوخٚفٍقا افٔٓهقد»ًِٕٔف ـٚن هذا ؿريْف واوحف جًدا أن إمر يف ؿقفف: 

خههرى ادقجههقدة يف افًِْههغ فههٔس فِقجههقب، وصههتٚن بههغ هههذه افَريْههٜ وافَريْههٜ إ

ٚ وظٍهك  ¢ؾٔام يتًِؼ ب٘ظٍٚء افِحٜٔ حٔٞ َل يَْؾ ظـ افٌْل  ًٕه إٔف حِهؼ حلٔتهف احٔٚ

ههٚ حتههك يُههقن  ًٕ حٍههقا افنههٚرب »ادَٚبِههٜ صههحٔحٜ بههغ إمههريـ، هْههٚ ؿههٚل: ظْٓههٚ احٔٚ

وَل يَْهههؾ ظْهههف أبهههًدا إٔهههف أضهههٚل صهههٚربف ـهههام يًٍهههؾ افهههدروز يف افهههٌالد  شوأظٍهههقا افِحهههك

ٚ ؾٌَهههل إمهههر ظهههذ أافًربٔهههٜ وافنهههٔقظٔقن يف افًهههٍٔٚت، وٓإٔهههف حِهههؼ حلٔتهههف  ههه ًٕ حٔٚ

احلديٞ  افقجقب وأـد ذفؽ هذا إصؾ وهق وخٚفٍقا افٔٓقد وافْهٚرى، أمٚ يف

ٚ حٚؾًٔٚ أن هذا إمر أافثٚين ؾَد ؿٚمٝ افَريْٜ افًٍِٜٔ مْف ظِٔف افًالم بهالتف  ًٕ حٔٚ

فٔس فِقجهقب ثهؿ يوهٚي إػ مٚذـرٕهٚه بٚفًْهٌٜ إلظٍهٚء افِحٔهٜ ؿهرائـ خٚرجٔهٜ ظهـ 

ههههذا احلهههديٞ تٗـهههد أن إظٍهههٚء افِحٔهههٜ فهههٔس أمهههًرا اهههر ؾٔهههف اإلًٕهههٚن ـٚفههههالة يف 

صٔٚء ـثرة وـثرة جًدا أوجزههٚ ٕن افقؿهٝ ؿهد إتٓهك، أافًِْغ أو حٚيَف، مـ ذفؽ 

ادتنٌٓغ مهـ  ¢جٚفػ افذي قِؼ حلٔتف إٔف يتنٌف بٚفًْٚء وؿد فًـ رشقل اهلل 

افرجههههٚل بٚفًْههههٚء وادتنههههٌٓٚت مههههـ افًْههههٚء بٚفرجههههٚل، ثههههؿ جههههٚفػ ؿههههقل اهلل تٌههههٚرك 

ُُ ﴿وتًٚػ حْٔام حُك ظـ إبِٔس ؿقفف: ٌَُٔت  َِ ُْؿ َؾ َُمَر   َٔ ُْؿ َو َُمَر   َٔ ِٚم َو ًَ ْٕ َ ْٕ ـ  َنَذاَن ا

ِ َؼ اهلل  ِْ ن  َخ ُ ر  ٌَ ُٔ َِ ، ؾٍل حِؼ افِحٜٔ تٌر خلِؼ اهلل ويف ذفؽ إضٚظٜ [339  ]النسا  ﴾َؾ
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  يتًهٚضغ ٕهقع افًْهٚء أ ¢فنٔىٚن وظهٔٚن فهرمحـ، ـٔهػ وؿهد فًهـ افرشهقل 

ادٌهرات »الم بَقفهف: مـ افزيْهٜ ؾٔهف تٌهر خلِهؼ اهلل وظِهؾ ذفهؽ ظِٔهف افههالة وافًه

فًهههههههـ اهلل افْٚمههههههههٚت وادتّْههههههههٚت »ؿهههههههٚل ظِٔهههههههف افًهههههههالم:   شخلِهههههههؼ اهلل فِحًهههههههـ

ؾٔٚفًِجهٛ   شـًْ وافقاصامت وادًتقصامت وافٍٚجلٚت ادٌرات خلِؼ اهلل فِحُ 

 ًٚ ـٔػ يَقل مًِؿ ظٚؿؾ يدري مٚجرج مـ ؾّف، ادرأة إذا حَِٝ حٚجٌٓٚ أو ضرؾ

ٚ افرجههؾ  ٔرهههٚتٌمههـ حٚجٌٓههٚ تُههقن مًِقٕههٜ بًههٌٛ  هه ًٕ خلِههؼ رهبههٚ ثههؿ ٓيُههقن مًِق

رتُٛ اٚفٍٜ مـ بٚب اافذي قِؼ حلٔتف برمتٓٚ ثؿ يرمٔٓٚ أروٚ، وهذا يُقن ؿد 

ثاًم ـًٌرا، وإحٚديٞ ـام ترون ـِٓهٚ جتتّهع إرتُٛ اافُراهٜ افتْزهئٜ وفٔس إٔف 

ك حٍهههقا افنهههٚرب وأظٍهههقا  افِحههه»ظهههذ أن إمهههر يف ؿقفهههف ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم: 

 واحلّدهلل رب افًٚدغ. شوخٚفٍقا افٔٓقد وافْهٚرى

 (01:58:26( /32أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 باب ميُ

  ك ظـ افتنٌف بٚفٔٓقد وافْهٚرى.  ¢افٌْل  مداخِٜ:

 ًٕؿ.  افنٔخ:

ؾههههام وههههقابط هههههذا افتنههههٌف يًْههههل: هههههؾ هههههق يف  ٔههههع إمههههقر افدئْههههٜ  مداخِههههٜ:

 ّٔزة؟ وافدٕٔقيٜ ادّٔزة وؽر اد

ًٕؿ، ٓ صؽ أن مٚ ـٚن مـ إمقر افدئْٜ ظْد ادخٚفٍغ فسشالم ؾٓل  افنٔخ:

ـِٓٚ ممٚ يْٓك ادًِؿ أن يتنهٌف هبهؿ ؾٔٓهٚ أمهٚ مهٚ َل يُهـ مهـ أمهقرهؿ افدئْهٜ وإٕهام 

 هل مـ ظٚدا ؿ ؾٓذه يْير إفٔٓٚ بٚفتٍهٔؾ افتٚيل:

ول مههـ افًٌههٚدات إذا ـٕٚههٝ ظههٚدة مههـ تِههؽ افًههٚدات وفههق َل تُههـ مههـ افًَههؿ إ

ظْههدهؿ وممههٚ يههٖمرهؿ ديههْٓؿ بههذفؽ وفههق ـهههٚن هههذا افههديـ مْحههري ـههام هههق مًِهههقم 

ؾْْير إػ هذه افًٚدة: إذا ـٕٚٝ ظٚدة اخهتص افٍُهٚر هبهٚ ؾحْٔئهٍذ ييهؾ حُهؿ افْٓهل 

ويف احلٚفهٜ إخهرى: إذا َل تُهـ ههذه افًهٚدة خٚصهٜ هبهؿ ٓ  ظـ افتنهٌف هبهؿ واردًا،

ًٚ هبههؿ ؾٔ ٓههٚ وفُههـ ادًههٖفٜ يف افؼههع تٖخههذ ضههقرًا نخههر وهههق يُههقن ادًههِؿ متنههٌٓ

يههدخؾ يف بههٚب ؿهههد ادخٚفٍههٜ فِّؼههـغ، ؾْٓههٚك تنههٌف بٚدؼههـغ وهْههٚك ؿهههد 

دخٚفٍٜ ادؼـغ، يف ؿهد ادخٚفٍٜ فٔس مـ افيوري أن ٕتههقر بهٖن ادًهِؿ 

إذا ؾًههؾ ؾًههؾ افٍُههٚر وـههٚن هههذا افًٍههؾ فههٔس مههـ ظههٚدا ؿ اخلٚصههٜ هبههؿ ؾِههٔس مههـ 

ن ٕتهقر بٖٕف يف افقؿٝ افذي هق َل يتنٌف هبؿ ؾِٔس مًْك ذفؽ إٔف ٓ افيوري أ

يؼههع فههف أن يتَهههد اههٚفٍتٓؿ يف ذفههؽ افًٍههؾ وفههق َل يُههـ مههـ ظههٚد ؿ أو صههًٚرًا 
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  ؿ.

ؾْحـ ًِٕؿ مـ بًض إحٚديٞ افٌْقيٜ أن ؿهد اٚفٍٜ ادؼـغ يف ظٚدا ؿ 

فٍٜ افٍُٚر بًض إوامر ـٚن يًِؾ بّخٚ ¢ؽٚيٜ مؼوظٜ يف اإلشالمر ٕن افٌْل 

صهههِقا يف ًٕهههٚفُؿ »افتهههل أمرٕهههٚ هبهههٚ، مهههـ مثهههؾ ذفهههؽ ؿقفهههف ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم: 

هْههٚك ؾههرق ـٌههر ـههام يههذـر صههٔخ اإلشههالم ابههـ تّٔٔههٜ رمحههف اهلل يف  شوخههٚفٍقا افٔٓههقد

ـتٚبف: اؿتوٚء افكاط ادًتَٔؿ اٚفٍٜ أصحٚب اجلحٔؿ: بهغ أن يُهقن افرشهقل 

صهِقا »ؾَهط، وبهغ أن يُهقن ـهام صهح ظْهف:  شِقا يف ًٕٚفُؿص »ظِٔف افًالم ؿٚل: 

ؾهه٘ن هههذا افنههىر افثههٚين مههـ احلههديٞ يًىْٔههٚ ويههقحل  شيف ًٕههٚفُؿ وخههٚفٍقا افٔٓههقد

إفْٔههٚ بههٖن اٚفٍههٜ افٔٓههقد ؽٚيههٜ مؼههوظٜر وفههذفؽ ـٕٚههٝ احلُّههٜ يف ظههدم آؿتهههٚر 

ر ٕن يف شوخٚفٍقا افٔٓقد»وإٕام أوٚي إفٔٓٚ:  شصِقا يف ًٕٚفُؿ»ظذ ؿقفف ؾَط: 

إصهًٚر بهٖن مهـ مَٚصهد  شوخهٚفٍقا افٔٓهقد»هذه ؤّّٜ أٓ وههق ؿقفهف ظِٔهف افًهالم: 

 افنٚرع احلُٔؿ أن يَهد ادًِؿ اٚفٍٜ افٔٓقد.

ـهههذفؽ مهههثالً يف احلهههديٞ أخهههر ادنهههٓقر وههههق ؿقفهههف ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم: 

 .شحٍقا افنٚرب وأظٍقا افِحك وخٚفٍقا افٔٓقد وافْهٚرى»

 ¢ا ادًْههههك ـثههههرة وـثههههرة جههههدًا حتههههك وصههههؾ إمههههر بههههٚفٌْل وإحٚديههههٞ هبههههذ

واهتاممف يف هذه ادًٖفٜ إػ إٔف أمرٕهٚ بّخٚفٍهٜ افٔٓهقد يف رء فهٔس مهـ ظِّٓهؿ 

: ¢وفٔس مـ صًْٓؿ وـًٌٓؿ وإٕهام ههق مهـ خِهؼ اهلل ظهز وجهؾ ؾهٔٓؿ ذفهؽ ؿقفهف 

وؿههههد جههههٚءت أحٚديههههٞ  شإن افٔٓههههقد وافْهههههٚرى ٓ يهههههٌٌقن صههههًقرهؿ ؾخههههٚفٍقهؿ»

ؾٜ يف احلض ظذ تٌٔر افنٔٛ، فُـ ادٓؿ مـ هذه إحٚديٞ حديثْٚ هذار مًرو

ٕٕهههف يٗـههههد فْههههٚ ادًْههههك افههههذي ذـرتههههف نٍٕههههٚ أٓ وهههههق أن ؿهههههد ادًههههِؿ اٚفٍههههٜ ؽههههر 

ادًههِّغ هههق حُههؿ ذظههل ظههٚم بههدفٔؾ أن افٔٓههقد وافْهههٚرى ينههٌٔقن ـههام ينههٔٛ 
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ز وجهؾ يف خَِهف: ادًِّقن وأن صٌٔٓؿ فٔس مهـ ظِّٓهؿ وإٕهام ههق مهـ شهْٜ اهلل ظه

 اهلل ِ َتٌْهههههِدياًل ﴿
ِٜ  ْ ههههه ًُ

هههههَد فِ ـْ جَتِ ؿهههههد أمهههههر  ¢ؾههههه٘ذا ـهههههٚن رشهههههقل اهلل  [73]األحرررررزا  ﴾َوَفههههه

ادًههِّغ أن يتَهههدوا اٚفٍههٜ ادخههٚفٍغ  ههؿ يف أمههر فههٔس مههـ ظِّٓههؿ أٓ وهههق 

صههههٔٛ صههههًرهؿ ؾههههٖوػ وأوػ أن يٖمرٕههههٚ بّخههههٚفٍتٓؿ ؾههههٔام هههههق مههههـ ـًههههٌٓؿ ومههههـ 

افتٍههٔؾ ظرؾْهٚ أيهـ يُهقن افتنهٌف وههق يُّهـ حكهه يف أظام ؿ، ؾه٘ذا ظرؾْهٚ ههذا 

ظٌٚدا ؿ ويف ظٚدا ؿ ادّٔهزة  هؿ ظهذ ؽهرهؿ، ؾه٘ذا َل يُهـ ذفهؽ مهـ ظٌهٚدا ؿ 

وٓ ههههق مهههـ أظام هههؿ افتهههل متٔهههزهؿ ظهههذ ادًهههِّغ جهههٚء يف احلُهههؿ افثهههٚين وههههق 

ادخٚفٍٜ، وفذفؽ ؾٖمٚم ادًهِّغ أمهر بهٛ أن يتقشهًقا ؾٔهف فُٔقٕهقا صخههٔتٓؿ 

اإلشههالمٜٔ وذفههؽ بههٖن يتَهههدوا اٚفٍههٜ افٍُههٚر يف أظام ههؿ ـِٓههٚ بههدون اشههتثْٚء مههٚ 

 أمرٕٚ أن ٕخٚفٍٓؿ يف صٌٔٓؿ. ¢دام أن افٌْل 

وهبذه ادْٚشٌٜ أؿقل: وافقء بٚفقء يذـر ـام يَٚل إٔف  ًْل مِهس مهرة  

مع ؿًٔس مـ ؿًٚوس افْهٚرى ؾجرى بحٞ ضقيؾ بْٔل وبْٔف وافَهٜ ؾٔٓٚ ضقل 

ؾٚئدة وفُـ افقؿهٝ وهٚق بهٚؿل مًْهٚ ٕحهق مخهس دؿهٚئؼ، وفهذفؽ ؾهٖذـر مْٓهٚ وؾٔٓٚ 

مههٚ يتًِههؼ هبههذا ادَههٚم، فَههد إُٔههر هههذا افًَههٔس ظههذ ادًههِّغ أ ههؿ حُّههقا بٍُههر 

أبهق إتهراك  كافذي ـٚن مـ ؿٌؾ يًّك: بّهىٍك ـامل بٚصٚ ثؿ شهّل ب: أتهٚتقر

ٓؿ ـههام هههق مًِههقم، وافههذي يًْههل حههٚد بههٕٚتراك ادًههِّغ ظههـ ـثههر مههـ أحُههٚم ديههْ

ؾٓهههذا افًَهههٔس ههههٚجؿ ادًهههِّغ وًٕهههٌٓؿ إػ افٌِهههق يف تٍُهههرهؿ ٕتهههٚتقرك ههههذا، 

ًٚ يههذـر ويًههتحؼ ظِٔههف افتٍُههر شههقى إٔههف ؾههرض ظههذ  بزظّههف هههق إٔههف َل يهههْع صههٔئ

 سوهههل افَالٕهه -افزٕٔىههٜ مًروؾههٜ هههذه افزٕٔىههٜ ظْههدـؿ  -افنههًٛ افسـههل افًٌَههٜ 

 و ميِٜ أمٚمٜٔ ؾُٚن ردي ظِٔف مـ ٕٚحٔتغ:وافتل  ٚ ميِٜ إمٚ ميِٜ ـٚمِٜ، أ

افْٚحٔهههٜ إوػ، وٓ أضٔهههؾ ؾٔٓهههٚ: أن افرجهههؾ َل جهههٚفػ اإلشهههالم ؾَهههط يف ههههذه 
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جًهؾ فسٕثهك يف اإلرث مثهؾ  فمـ أحُٚم افؼيًٜ مْٓٚ: إٔه اً  ـثرر  افْٚحٜٔ، وإٕام ؽَ 

 حظ افذـر.

ًٚ ضههههقيالً خ  الصههههتف: أن أمهههٚ بههههام يتًِههههؼ بًّههههٖفٜ افزٕٔىههههٜ ؾْٓهههٚ خوههههٝ مًههههف بحثهههه

ًٚ وتؼههيًٚت يف شههٌٔؾ أن قههٚؾظ ادًههِّقن  اإلشههالم مههـ ـامفههف إٔههف ووههع أحُٚمهه

هبٚ ظذ صخهٔتٓؿ اإلشهالمٜٔ فُهل ٓ ئًّهقا مهع افهزمـ يف صخههٜٔ أمهٜ أخهرى، 

وذـهههرت فهههف وافرجهههؾ مهههع إشهههػ مثَهههػر ٕن ظِهههامء آجهههتامع يَقفهههقن: بهههٖن أي 

ذ تَٚفٔهده وظهذ تٚرجهف صًٛ يريد أن قٚؾظ ظذ صخههٔتف ؾًِٔهف أن قهٚؾظ ظه

هه وظههذ فٌتههف، هههذا أمههر مُ  ؿ فههدهيؿ يف ظِههؿ آجههتامع ؾَِههٝ فههف: ؾُههٚن مههـ ؾوههؾ ِ  ًَ

اإلشالم وـامل تؼيًف إٔف ذع فًِِّّغ أن قٚؾيقا ظذ  صخهٔتٓؿ ادًِّٜ 

.ًٚ  وأٓ يتنٌٓقا بٚدخٚفٍغ  ؿ، بؾ وأن يتَهدوا اٚفٍتٓؿ ـام ذحٝ فُؿ إٍٔ

وهْٚ افنٚهد مـ هذا ادثهٚل: فهق ـهٚن يريهد اخلهر فِنهًٛ  ؾٓذا افرجؾ أتٚتقرك 

ًٚ يف افًٌَهههٜ مههههِحٜ ٓ بهههدهٚ يف فٌهههٚس نخهههر فُهههٚن  افسـهههل ادًهههِؿ ووجهههد ؾروههه

ًٚ بغ ؿًٌٜ ادًِؿ افسـل وؿًٌٜ ؽر ادًِؿ افسـل، ـٚن  بٚشتىٚظتف أن بًؾ ؾٚرؿ

ًٚ ظذ ؿًٌٜ ادًِؿ ـؾ مـ يرى هذا ادًهِؿ ادتهز ٕط يَهقل ههذا بًؾ مثالً ذيى

مًِؿ وفهق إٔهف فهٌس فٌهٚس افٍُهٚرر فُهـ افرجهؾ ؾًهؾ مهٚ ؾًهؾ ظهداًء فهديـ اإلشهالمر 

 وفذفؽ حُؿ ظِٔف ظِامء ادًِّغ بٚفٍُر وافردة واخلروج ظـ ديـ اإلشالم.

بحٞ ضقيؾ ـهٚن بْٔهل وبْٔهف يف ههذه افَوهٜٔ حتهك أ ّْهل اهلل ظهز وجهؾ ؾَِهٝ  

ًٚ بنهًٛ فف: بًهد أن ؿهٚل يل: ههذه افَوهٜٔ يًْهل فٌه ٚس صهٚر أمهر أممهل وفهٔس خٚصه

مههـ افنههًقب أو بههديـ مههـ إديههٚن، ؾجئتههف مههـ ٕٚحٔههٜ حًٚشههٜ هههذا افًَههٔس فٌْههٚين 

 :ًٚ وافًَٚوشههههٜ افٌِْههههٕٚٔقن  ههههؿ زي خههههٚص، ؾههههٖوًٓ فٌٚشههههٓؿ شههههقاٌد يف شههههقاد، وثٕٚٔهههه

ؿًِْههههق ؿ هههههل ـىربههههقش إذا تًرؾقٕههههف ضربههههقش إمحههههر، وفُْههههف ضقيههههؾ وههههًػ 
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 افىربقش ضقًٓ وأشقد. 

 مثؾ ا رم يًْل.  اخِٜ:مد

ٓ ا ههرم يٌَههك رأشههف رؾٔههع هههذا يُههقن مثههؾ افًههىر يًْههل هُههذا، افنههٚهد  افنههٔخ:

ؿِٝ فف: ههؾ أؾٓهؿ مهـ ـالمهؽ أن افٌِهٚس فهٔس فهف ظالؿهٜ بٚفهديـ؟ إٔهف مهثالً بٚفًْهٌٜ 

إفٔهههؽ إٔهههٝ بهههقز أن ترؾهههع ههههذا افًَِْهههقة وتوهههع ظهههذ رأشهههؽ افىربهههقش إمحهههر 

يههر إفٔههؽ طهـ ؾٔههؽ إٔههؽ صههٔخ مههـ صههٔقخ ادًههِّغ، وظِٔهف افًاممههٜ افٌٔوههٚء ؾّههـ ٕ

ظِهامء  -ؿٚل: ٓ ٓ ٓ، ؿِٝ: َل هذا فٌٚس وفٔس فف ظالؿٜ بٚفهديـ؟ ؿهٚل: ٓ، ٕحهـ 

ًٚ فْههٚ  -افْهههٚرى يًْههل  ٕحههـ رجههٚل افههديـ وفْههٚ زي خههٚص مههـ بههغ افْهههٚرى ظّقمهه

 ًٚ زي خهههٚص، ؾهههٖ ّْل اهلل ظهههز وجهههؾ وؿِهههٝ فهههف ـِّهههٜ يًْهههل شهههَط مهههـ بًهههدهٚ متٚمههه

إٔف ٓ مٚل ٕحد أن بٚدل يف اإلشالم، ؿِٝ فف: هذا هق افٍرق بْْٔهٚ ٕحهـ وتٌغ 

مًؼ ادًِّغ وبُْٔؿ إٔتؿ مًؼ افْهٚرى ؾْحـ ٓ ؾرق ظْدٕٚ بغ ظَٚل ومتًِؿ 

وؽهههر مهههتًِؿ مهههٚ دام إٔهههف بًّْهههٚ اإلشهههالم ؾهههام ٓ بهههقز ٕـهههز ظهههَٚل ٓ بهههقز ٕؿهههؾ 

ورجههٚل ٓ ديههـ هُههذا ؿِههٝ فههف  مًههِؿ هههذا ظْههدٕٚ، أمههٚ ظْههدـؿ ؾًْههدـؿ رجههٚل ديههـ

افْههههٚرى  بهههدفٔؾ إٔهههؽ تَهههقل: ههههذا فٌهههٚس خهههٚص بُهههؿ إٔهههٝ مًؼههه افًًَٔهههغ أمهههٚ

ون ٓ هههذا ظْههدٕٚ ٓ بههقز، مههٚ قههرم ظههذ أـههز إًٕههٚن أخههرون ؾًٌِٔههقن مههٚ ينههٚؤ

وأتَههك إًٕههٚن قههرم ظههذ أصههٌر، ومههٚ ٓ بههقز أن يًٌِههف افًههَٚل ٓ بههقز أن يًٌِههف 

 إمل وهُذا. 

 صٔخ.  يٚ مداخِٜ:

ؾًَط يف يدي واحلََٜٔ هذه مهـ ؾوهٚئؾ افؼهيًٜ اإلشهالمٜٔ وفًهؾ يف  افنٔخ:

 هذا افَدر ـٍٚيٜ واحلّد هلل رب افًٚدغ. 

 يٚ صٔخ َٕىتٚن تتًِؼ بٚدقوقع.  مداخِٜ:
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 ًٕؿ.  افنٔخ:

أؿقل َٕىتٚن تتًِهؼ بٚدقوهقع: ذـهرت فْهٚ افتنهٌف يف إمهقر اخلٚصهٜ  مداخِٜ:

ٕمههقر افتههل ـٕٚههٝ خٚصههٜ ثههؿ أصههٌحٝ ظٚمههٜ جلّٔههع افْههٚس افتنههٌف ادحههرم، فُههـ ا

 ؾٓؾ يْدرج احلُؿ أو يهىحٛ احلُؿ؟ 

 ٓ تًْك ادرحِٜ افثٕٜٚٔ ادخٚفٍٜ.  افنٔخ:

 ادخٚفٍٜ واجٌٜ هذه افَْىٜ افثٕٜٚٔ.  مداخِٜ:

 وـٔػ ٓ؟! مٚ شًّٝ إمر مـ افرشقل يف أـثر مـ حديٞ؟ افنٔخ:

 (  00: 17: 19/ 337) اهلدى والنور / 

 (  00: 25: 57/ 337) اهلدى والنور /

 (  00: 35: 14/ 337) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

فق شّحتؿ يٚ صٔخْٚ هؾ مـ ؿقاظد أو وهقابط دًرؾهٜ مهٚ إذا ـهٚن ههذا  مداخِٜ:

مهههـ بهههٚب افتنهههٌف بٚدؼهههـغ أو ٓ؟ أو أن ذاك مهههـ بهههٚب تنهههٌف افًْهههٚء بٚفرجهههٚل، أو 

 اهلل خرًا؟ تنٌف افرجٚل بٚفًْٚء أم ٓ وجزاـؿ

أوًٓ بههههٛ أن تهههذـر ؿٚظههههدتغ ذظٔتهههغ: افَٚظههههدة إوػ وهبهههٚ يتًِههههؼ  افنهههٔخ:

شٗافؽ هق: افتنٌف شقاًء افتنٌف ادًِؿ بٚفُٚؾر، أو تنٌف افرجؾ بٚدرأة، أو ادرأة 

 بٚفرجؾ، هذه افَٚظدة إوػ وظِٔٓٚ يٖ  اشتٔوٚحؽ وشٗافؽ.

اشتحيههت افَٚظههدة افثٕٚٔههٜ َل  افَٚظههدة إخههرى: وهههل اٚفٍههٜ ادؼههـغ ؾهه٘ذا

تنههههًر بيههههورة افًههههٗال ادتًِههههؼ بٚفَٚظههههدة إوػ، واوههههح هههههذا وّٓ قتههههٚج إػ 

 تقؤح؟ قتٚج إػ تقؤح.

 ،ًٚ أن ؾٔام يتًِهؼ بٚفَٚظهدة إوػ افتنهٌف يُهقن يف رء جهتص بٚفٍُهٚر ظرؾه

 وادًٖفٜ راجًٜ فًِري ٕيب ظذ ذفؽ مثالً.

ٓ يهزال إمهر ههق إٔهف مهـ صهًٚر افٍُهٚر هْهٚ يهٖ  ـهؾ  افًٌَٜ افزٕٔىٜ هذا ٓصؽ

مههـ تنههٌف »إحٚديهٞ افتههل تههدور حههقل افْٓههل ظههـ افتنهٌف ومْٓههٚ ؿقفههف ظِٔههف افًههالم: 

 .شبَقم ؾٓق مْٓؿ

ًٚ وهق: أمر منسك بغ ـثر مـ افنًقب أو إمؿ  ٕٖخذ صقرة مَٚبِٜ  ذه متٚم

ًٚ ٓ  ؽهههر ادًهههِّٜ، وفُهههـ إتؼههه ههههذا إمهههر بهههغ ادًهههِّغ، ؾُٖٕهههف صهههٚر أمهههرًا ظٚديههه
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جههتص هههذا إمههر بٚفٍُههٚر دون ادًههِّغ، هْههٚ تههٖ  افَٚظههدة افثٕٚٔههٜ وهههل: ؿهههد 

 اٚفٍٜ ادؼـغ.

ؾّخٚفٍههٜ ادؼههـغ أخهههص مههـ افتنهههٌف، يًْههل: ـههؾ تنهههٌف يَههع ؾٔهههف ادًههِؿ ؾَهههد 

وفهٔس ـهؾ أمهر جهٚفػ ؾٔهف ادًهِؿ  شخهٚفٍقا ادؼهـغ»خٚفػ ؿقفف ظِٔهف افًهالم: 

غ إذا َل جهههٚفػ صهههدق يف إٔهههف تنهههٌف، ؾٍهههل هْهههٚك ظّهههقم وخههههقص بهههغ ادؼهههـ

 افَٚظدتغ ـام يَقل افٍَٓٚء.

ؾّثٚل ومـ واؿع حٔٚتْٚ افٔقم ـام ؿِٝ مرارًا وتُرارًا: أن فٌٚس افًٚظٜ اؿتْٚء 

افًههٚظٜ ـههٚن يف ؿههدياًم شههٚظٚت جٔههٛ، هههذه مههع افههزمـ ورؿههل صههْٚظٚت افًههٚظٚت 

ًٚر ٕٕف صٚرت ًٚ مًْٔ افًٚظٚت افٔدويهٜ ظِّٔهٜ أـثهر، وٓصهؽ إٔهف ههذه  أصٌحٝ ًٕٔ

 افًٚظٜ ابتُرهٚ افٍُٚر، وهؿ افذيـ صًْقهٚ وأصٚظقهٚ وأذاظقهٚ.

ؾههههٚٔن افًههههَٚل ـِههههف ٓ ؾههههرق بههههغ ادًههههِّغ وافُههههٚؾريـ: يًههههتًِّقن افًههههٚظٚت 

افٔدويهههٜ دهههٚ ؾٔٓهههٚ مهههـ ادههههٚفح افتهههل ٓ  ٍهههك ظهههذ إًٕهههٚن، ؾٓهههل أصهههٌحٝ مهههـ 

ر وؽههر افٍُههٚر ممههـ ٓ هيتّههقن بجزئٔههٚت إحُههٚم ضورات احلٔههٚة، فُههـ افٍُههٚ

افؼظٜٔ ظذ إؿؾ هؿ يًهتًِّقن افًهٚظٜ افٔدويهٜ ههذه ـهام يًهتًِّٓٚ افٍُهٚر مهـ 

 حٔٞ ووًٓٚ يف افٔد افٔنى.

ؾههٚٔن مههٚ أحههد يَههقل: إن حمّههد بههـ أمحههد واوههع افًههٚظٜ يف افٔههد افٔنههى ؾٓههق 

ٚ مهههٚ يف تنهههٌف فُْٓهههٚ تهههٖ  متنهههٌف بٚفٍُهههٚر دهههٚذا؟ ٕٕهههف مهههٚ صهههٚرت ههههذه ممٔهههزة، ؾْٓههه

 افَٚظدة افثٕٜٚٔ وهل: خٚفٍقا ادؼـغ.

ؾهه٘ذًا ادؼههـقن دههٚ ابتُههروا هههذه افًههٚظٜ بحُههؿ ظههٚدا ؿ وتَٚفٔههدهؿ وجٌِههتٓؿ 

 أذواؿٓؿ إػ نخر مٚ هْٚفؽ مـ مًقؽٚت ووًقا افًٚظٜ يف افٔد افٔنى.

وهًٓٚ يف ٕحـ إذًا: ٕخٚفػ أن ادؼـغ ؾْوًٓٚ يف افٔد افّْٔك، فُهـ مهـ و
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افٔههد افٔنههى ٓ َٕههقل: تنههٌف، فُههـ هههذا افههذي ووههًٓٚ يف افٔههد افٔنههى مههٚ جتههٚوب 

 .شخٚفٍقا ادؼـغ»مع ؿقفف ظِٔف افًالم: 

ؾحْٔئههذ شههٗافؽ افههذي يتىِههٛ افتٍهههٔؾ افههدؿٔؼ يف متٔٔههز مههٚ هههق تنههٌف ومههٚ فههٔس 

مههٚ اشههتىًٝ  شخههٚفٍقا ادؼههـغ»هههق بتنههٌف، ؾحههؾ ادنههُِٜ: خههذ افَٚظههدة افثٕٚٔههٜ: 

 إػ ذفؽ شٌٔالً.

فُـ هذا مٚ قؾ منُِٜ افتنٌف بغ افرجٚل وافًْٚء، ضٔٛ ٕن هذيـ مًهِامن 

 مًِّقن ـِٓؿ ًًٕٚء ورجًٚٓ.

ًٚ شهٚئرًا ههق مهـ فٌهٚس افرجهٚل ؾهال  حْٔئذ ٕرجع فًِري ؾام ـهٚن مهـ افٌِهٚس ظرؾه

بههقز فًِْههٚء أن يًٌِههْف، وافًُههس بههٚفًُس وؿههد يُههقن هْههٚك فٌههٚس منههسك بههغ 

ال يهههرد مقوهههقع افتنهههٌف هٚهْهههٚ بخهههالي افٍُهههٚر ؾتهههٖ  افَٚظهههدة إخهههرى اجلًْهههغ ؾههه

 .شخٚفٍقا ادؼـغ»وهل: 

إٓ مهـ اوهىر ؽهر بهٚغ وٓ ظهٚد، ؾٖٕهٚ ٓ أبٌهل وٓ أتًهدى ظهذ حهديٞ  مداخِهٜ:

افرشههقل، وفُههـ حٔههٚ  ظّههع بههزين أفههٌس افًههٚظٜ بٚفنههامل وان أفههٌس افٌْىههٚل 

بٚفُٚؾريـ، ؾٓهؾ يًْهل ... وإٔهٚ أتهرك صهٌع  هذا افذي هق أؿرب إػ افتنٌٔف افتنٌف

 مثالً وإٓ ...؟

فق ابتًدت يف هذه افًٚظٜ ظـ افًٚظٜ، واؿتكت ؾَط ظذ افٌْىِقنر  افنٔخ:

ٕٕف مٚ أظتَهد إٔهف هْهٚك ؾهرق بهغ ووهع افًهٚظٜ يف افّْٔهك أو افٔنهى مهـ حٔهٞ أن 

 افيورة كقج زيدًا مـ افْٚس أن يوع شٚظتف يف افٔد افٔنى.

ام بٚفًْههٌٜ فٌِْىِههقن ممُههـ أن أتهههقر هههذا ضورة وفههق يف بٚفًْههٌٜ بقجٓههٜ بٔههْ

 ٕير افًٌض، أمٚ افًٚظٜ أيـ افيورة افتل توىر زيدًا مـ افْٚس؟ ًٕؿ.
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 ... مداخِٜ:

يف أثْٚء افًّؾ بتَّٔٓٚ مـ افٔد افّْٔك وكىٓٚ ؾغ؟ يف افٔنى، فُـ  افنٔخ:

 بًد افًّؾ هال إٔٝ مثالً فًٝ يف ظّؾ.

 ًٕؿ. :مداخِٜ

 ؾِامذا جتٔز افٔنى أيـ افيورة؟ هْٚ يٖ . افنٔخ:

 ظٚدي ظٚدي يٚ صٔخ. مداخِٜ:

هٚه. يف ذفؽ رجًٝ إػ ؿقيل فق ترـٝ يف هذه افًهٚظٜ افًهٚظٜر ٕٕهف  افنٔخ:

 مٚ هق مثٚل دؿٔؼ.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ بٚفًْههٌٜ فههًٌض افْههٚس، ويف  افنههٔخ: بٔههْام فههٌس افٌْىِههقن ؿههد يُههقن مثههًٚٓ دؿَٔهه

افيههروي، ؾِههام جههٚءك ادالحيههٜ ادتًَِههٜ بٚفًههٚظٜ ؿِههٝ مههثالً واحههد حههداد بًههض 

ٕجٚر يًتًّؾ افيهب بنهدة ؾَهد تتًهرض افًهٚظٜ فقهء مهـ اإلؾًهٚد، مهع إٔهف ههذا 

ًٚ بٚفًٌْٜ فًٌض افًٚظٚت، وبخٚصٜ تِؽ افًٚظٚت افتهل  فٔس ؿٚظدة موىردة أيو

خٌرًا فًِؽ تًِؿ  يَٚل ظْٓٚ: إ ٚ ود افُن، فُـ فٔس ـؾ شٚظٜ تًِؿ واشٖل بف

إْٔههل شههٚظٚ  ـْههٝ ؿههدياًم يًْههل، ًٕههؿ فُههـ مههٚ هههق ـههؾ شههٚظٜ تًههِؿ مههـ أن تتًههرض 

ًٚ أن يىههرأ  بقههء مههـ افًٍههٚد بههٚ زة افًْٔههػ، ؾهه٘ذا ـههٚن جنههك صههٚحٛ افًههٚظٜ صههٔئ

ظذ افًٚظٜ هذا فٔس ظهذرًا فهف أن يًتهٚد ـهام رجًهٝ إٔهٝ أخهرًا إػ افقاؿهع تَهقل: 

  مقوقظْٚ يف افَٚظدة افثٕٜٚٔ وهل: اٚفٍٜ ادؼـغ.هُذا افًٚدة ؾ٘ذًا: هْٚ يٖ 

ٕرجع إػ مقوقع افٌْىِقن، وهذا مقوهقع حًهٚس ؾًهالً: أيهٜ افتهل ذـر هٚ: 

ُىِرْرُتْؿ إَِفْٔهههفِ ﴿ ٚ اْوههه ٓ  َمههه افًِهههامء اشهههتٌْىقا مْٓهههٚ افَٚظهههدة ادًروؾهههٜ  [339]األنعرررا  ﴾إِ
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ؾّٓٓهههؿ فُتهههٚب  ظْهههدهؿ بٚفيهههورات تٌهههٔح ادحيهههقرات، وفُهههْٓؿ مهههـ دؿهههتٓؿ يف

ًٚ يف أيههٜ إػ أ ههٚ ٓ تًىههل هههذه افَٚظههدة ظههذ إضالؿٓههٚ  ًٚ دؿَٔهه رهبههؿ وجههدوا تٌْٔٓهه

 افيورات تٌٔح ادحيقرات، وفذفؽ ؿٔدوهٚ بَق ؿ: افيورة تَدر بَدرهٚ.

ُىِرْرُتْؿ إَِفْٔهههفِ ﴿مهههـ أيهههـ أخهههذوا ههههذا افَٔهههد؟ مهههـ ؿقفهههف:  ٚ اْوههه ٓ  َمههه  [339]األنعرررا  ﴾إِ

افههههذي اوههههىررتؿ إفٔههههف، وإٔههههٚ أؿههههقل يف شههههٌٔؾ افتقوههههٔح: هههههذه يًْههههل: إٓ ادَههههدار 

ًٚ ؾقجهد حلهاًم  افؤّّٜ فتِؽ افَٚظدة تَدر بَهدرهٚ إٔهف رجهؾ تًهرض فِّهقت جقظه

 ًٚ ًٚ أـِف أصالً ؾٓذا ٓ بقز فف أن يٖـهؾ مهـ ههذا افِحهؿ، وفهق إٔهف اشهتىٌٔف ذوؿه حمرم

ًهههتىٌٔقن أو ضًٌٔهههٜ ـهههام ههههق صهههٖن افٍُهههٚر افهههذيـ ظٚصهههقا برههههٜ مهههـ حٔهههٚ ؿ وههههؿ ي

أخٌٞ افِحقم أٓ وهق حلؿ اخلْزير، ؾٌ٘مُْٕٚٚ أن ٕتههقر ـهٚؾرًا مهـ ههٗٓء افٍُهٚر 

افذي ظٚش حٔٚتف وهق: يٖـؾ مهـ ههذا افِحهؿ رجهس ٕجهس، ثهؿ ههداه اهلل ظهز وجهؾ 

 ؾٖشِؿ.

إٔٚ ٓ أتهقر مثؾ ههذا ادًهِؿ احلهديٞ افًٓهد بٚإلشهالم إٔهف راح تتىهقر أخالؿهف 

ـههههٚن هههههق يًههههتِذ ويًهههتىٔٛ يف ـٍههههره أـههههؾ حلههههؿ  وظٚداتهههف ضٍههههرة واحههههدة أي: بٔهههْام

اخلْزير إذا بف بًهد أن صهٓد أن ٓ إفهف إٓ اهلل وأن حمّهد رشهقل اهلل يًهتخٌثف ههذا مهٚ 

 يٖ  ؾقرًا، إٕام يٖ  مع آشتّرار يف ضٚظٜ اهلل واتٌٚع أحُٚم ذيًٜ اهلل وهُذا.

ًٚ وؿههع يف اّهههٜ وخقهه ظههذ ًٍٕههف ا ههالك مْٓههٚ، و َل بههد ؾهه٘ذا ضبْههٚ إًٕههٕٚ

ًٚ، ؾهال بهقز فهف أن يٖـهؾ مههـ ههذا افِحهؿ ادحهرم مهٚ ينهٌع مْهف، وفههق  إٓ حلهاًم حمرمه

ًٚ مـ افًٚدة افَديّٜ، وإٕهام يٖـهؾ مْهف بَهدر مهٚ يًهد  اشتىٚبف بًٌٛ مٚ أذت إفٔف نٍٕ

 رمَف ويْجل ًٍٕف مـ ا الك.

ٓ  َمٚ اْوُىِرْرُتْؿ إَِفْٔفِ ﴿هذا مًْك ؿقفف تًٚػ:   .[339]األنعا  ﴾إِ

ؾههههههٚٔن بٚفًْههههههٌٜ فٌِْىِههههههقن أوًٓ: مههههههٚ هههههههل افيههههههورة فِههههههٌس افٌْىِههههههقن مههههههٚ هههههههل 
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 افيورة؟

 مثالً: ينتٌؾ يف ذـٜ ينتٌؾ يف مٗشًٜ تهقر ممْقع ـذا. مداخِٜ:

 ضٔٛ. خالص حد افنٌؾ هذا يف هذه افؼـٜ ضورة؟ افنٔخ:

 افنٌؾ يف ظدم. مداخِٜ:

افتههل تٍههرض ظههذ اشههّع. فههٔس افنههٌؾ ؾَههط، افنههٌؾ يف هههذه افؼههـٜ  افنههٔخ:

ادًههِؿ أن جههٚفػ ذيًههٜ اهلل هههؾ هههذه ضورة أو هههذا ضورة هههذا افنههٌؾ؟ ؾهه٘ن 

 :ًٚ ُىِرْرُتْؿ ﴿ؿِههههٝ ضورة هٚتْههههٚ ٕنههههقي أيههههـ افيههههورة؟ ٕحههههـ ؿِْههههٚ نٍٕهههه ٚ اْوهههه ٓ  َمهههه إِ

يًْل: مـ أجؾ  ِص حٚفؽ مـ افقؿهقع يف ا هالك، ؾه٘ذا إٔهٝ  [339]األنعا  ﴾إَِفْٔفِ 

افًّؾ يف  ـٝوٝ ظِٔؽ افؼـٜ اٚفٍٜ افؼع، ؾسـْٝ يف ظّؾ يف ذـٜ وؾر

 هذه افؼـٜ هؾ  نك ا الك؟ ؿِٓٚ سقٜ ٓ.

ُ﴿ مداخِٜ: َٛ اهلل  تَ ـَ ٓ  َمٚ  ـْ ُيِهٌََْٔٚ إِ  .[33]الت بة ﴾ُؿْؾ َف

 ؿِٓٚ ساحٜ ٓ. افنٔخ:

ًٚ ٓ إن صٚء اهلل. مداخِٜ:  ضًٌ

 ؾ٘ذًا: مٚ هل افيورة. افنٔخ:

ل بْتههقر أن ـثهرًا مهـ افْهٚس وههذا ٕحهـ ًٕرؾهف بتجربتْهٚ ؾّـ هْٚ مـ هذا ادثهٚ

ًٚ ـهام تهرى، يًهّقا إصهٔٚء افتهل ههل حٚجهٜ  احلٔٚتٜٔ هذه، وؿد بٌِٝ مـ افُز ظتٔه

مههـ احلٚجههٚت يُّههـ آشههتٌْٚء ظْٓههٚ يًههّقهٚ ضورة، ثههؿ بْههًٚء ظههذ هههذا افتًههّٜٔ 

يف ضورة،  يىٌَقا افَٚظدة افيورات تٌٔح ادحيقرات يٚ أخل أيـ افيورة مٚ

وهْهههٚ يف ههههذا ادجِهههس أحهههد إخقإْهههٚ ؿهههدم بىِهههٛ ظّهههؾ يف ذـهههٜ مهههـ افؼهههـٚت 

ومنههٔٝ ادًٚمِههٜ حًههٛ افؼههوط ادتًٌههٜ يف ـههؾ ذـههٜ، دههٚ مههٚ بَههل إٓ آتٍههٚق 
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افْٓههههٚئل ؿٔههههؾ فههههف دبِامشههههٜٔ خٚصههههٜ مههههـ ظْههههدهؿ: بههههس فههههق إٔههههف تِههههٌس بْىِههههقن بههههدل 

جههؾ احلّههد هلل ؾههٔام ٕيههـ وٓ افدصههداش ؾَٔههؾ  ههؿ: دههٚذا؟ واهلل هُههذا افَههٕٚقن، افر

ٕزـههل ظههذ اهلل أحههدًا جنههك اهلل ويتَٔههف، ويههٗمـ بههٖن افههرزق بٔههد اهلل أوًٓ، ثههؿ يههٗمـ 

ًٚ بقء مـ افتٍٚصٔؾ افتل جٚءت يف افُتٚب حقل هذه ادًٖفٜ مـ ذفؽ ؿقفهف  ثٕٚٔ

ٚ ﴿تًههههههههههٚػ:  ُف َاَْرًجهههههههههه ْؾ َفههههههههههه هههههههههه ًَ ـْ َيت هههههههههههِؼ اهلل َ َبْ ـْ َحْٔههههههههههه *  َوَمهههههههههه
ُف ِمهههههههههه ُٞ ٓ َوَيْرُزْؿههههههههههه

 ُٛ
ًِ تَ ًٚ. ؾىِؼ افقطٍٜٔ بٚفثالثٜ ٓ رجًٜ [1-3]الطالق ﴾َقْ  فف إفٔٓٚ إضالؿ

 وظٚئش يف حريٜ أحًـ ممٚ يُقن ظٌدًا يف تِؽ افؼـٚت.

ؾهه٘ذًا: تًههّٔتْٚ فههًٌض إمههقر بٚفيههورة تًههّٜٔ خىههٖ، ومههٚ بْههل ظههذ خىههٖ ؾٓههق 

 خىٖ، ؾ٘ذا ـٚن هذا حُؿ افٌْىِقن ؾام رأيؽ يف حُؿ افًٚظٜ؟ ًٕؿ.

 ( 00: 08: 26/ 342اهلدى والنور / )

 (  00: 00: 40/ 342) اهلدى والنور /

 ( 00: 04: 46/ 342) اهلدى والنور /
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 إغلال حول ضابط التػبُ

افًههٗال افتههٚيل : ؾوههِٜٔ افنههٔخ ذـههرت مههـ ؿٌههؾ أن افوههٚبط يف افتنههٌف  افًههٚئؾ:

ٚ وه ًٓ ْهٚك أمهقر ـٕٚهٝ بٚفٍُٚر هق أن يُقن إمر صًًٚرا  ؿ، ؾْٓٚ يُقن إمهر تنهٌ

ٚ أممٔهٜ مثهؾ اجلٚـٔهٝر ؾٚفنهٔخ  صًًٚرا  ؿ ثؿ إتؼت وأصٌح افنٔخ يًتزهٚ فٌٚشًه

ٓ يرى ؾٔف تنٌٓٚ مع إٔف يف أول إمر ـٚن خًٚصٚ هبؿ وـٚن ظْدٕٚ ادًٌُِح وافهزدة 

 وافًٌٚءة وؽرهٚ مٚ ؿقل ؾؤِتُؿ جزاـؿ اهلل خرا؟

وفهههٔس تًٌهههدًيٚ ؽهههر مًَهههقل  ًٕهههؿر افتنهههٌف حُهههٌؿ ذظهههل مًَهههقل ادًْهههك افنهههٔخ:

ٚ مههٚر صههًٚر فٍُِههٚر ثههؿ ذهههٛ هههذا افنههًٚر ظههْٓؿ  ادًْههك، ؾهه٘ذا ـههٚن فٌههٚس مههٚر يقًمهه

ؾحْٔئذ يْتٍل حُؿ افتنٌف هبؿ، وؿد اشتدفِٝ يف بًض جًِٚ  بحديٞ ادٌهرة 

ـهٚن يف  ¢بـ صًٌٜ افذي جٚء يف صحٔح افٌخٚري يف ؿههٜ خالصهتٓٚ: أن افٌْهل 

ٛ  ادٌرة بـ صًٌٜ اشٍر ؾخرج صٌٚح يقم فَوٚء ح ف ئدٚء ظذ ووهقٚجتف ثؿ ص

ّغ  ٕٕهف  ُُ  -ؾتقوٖ، ودٚ جٚء ظِٔف افًالم إػ ؽًؾ ذراظٔف َل يتُّـ مـ ـػ اف

ـهههٚن ظِٔهههف ُجٌ هههٜ رومٔهههٜ وهههَٜٔ افُّهههغ، ؾهههام ـهههٚن مْهههف إٓ أن خًِٓهههٚ  -وهْهههٚ افنهههٚهد 

ا فِروم يقمئذ دٚ وأفَٚهٚ ظذ أـتٚؾف ثؿ تقوٖ، ؾِق ـٕٚٝ هذه اجلٌُ ٜ افرومٜٔ صًٚرً 

حٚجٜ أن يٌِس فٌٚس افٍُٚر وهق افَٚئؾ ٕحد أصحٚبف حْٔام  ¢ـٚن فرشقل اهلل 

ِ ام ظِٔههف ؿههٚل فههف:  هه ًَ ؾههال بههد أن ٕالحههظ  شهههذه مههـ ثٔههٚب افٍُههٚر ؾههال تًٌِههٓٚ» جههٚءه م

ٚ مهههٚر ههههق تنهههٌف بٚفُهههٚؾر أن يُهههقن ؾًهههالً ههههذا افٌِهههٚس يّث هههؾ  حٔهههْام َٕهههقل بهههٖن فًٌٚشههه

صًٚر  ؿ، وإٔٚ أضب مثالً مـ أفًٌٜ افٍُٚر افَديّٜ ـٔػ مع  افٍُٚر، وأن يُقن
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افهههزمـ كهههقل ههههذا افٌِهههٚس إػ فٌهههٚس بًهههض ادًهههِّغ يف بًهههض افهههٌالدر يف ههههذه 

افٌالد مٚ تًرؾقن فٌهٚس رأس يًهّك بهٚفىربقش فُهـ ربهام رأيهتؿ صهقرة افىربهقش 

 ههههٚ يف مههههثالً يف مكهههه، يف فٌْههههٚنر حتههههك افْهههههٚرى يًٌِههههقن ؿًِْههههقة مًههههتديرة وفق

أمحرر هذا إشهّف افىربهقش وفهف ضهروة مهـ خٔىهٚن دؿَٔهٜ وبًهض افًِهامء ادنهٚيخ 

ٍههقا رشههٚفٜ يف كههريؿ ا ههٚذ هههذه افىههرة مههـ أفٔههٚي احلريههر ٕ ههٚ حريههر،  يف مكهه أف 

افنٚهد ـٚن هذا افٌِٚس ادًّك بٚفىربقش فٌٚس افًثامٕٔغ وهؿ إٕام أخذوه مـ 

ؾٖخهههذوا مهههْٓؿ ههههذه افًهههٚدةر يهههقم فًٌهههٓٚ  افًِّْهههٚ حٔهههْام ؽهههزوا ههههذيؽ افهههٌالد افُهههٚؾرة

بًض ادًِّغ هذا افزي ـٚن يقمئذ حُّف ـحُهؿ مهـ يِهٌس افزٕٔىهٜ افٔهقم ٕٕهف 

ـٚن صًًٚرا فًِّْقيغ، فُهـ مهع افهزمـ َل يًهد افًّْهقيقن يًٌِهقن ههذا افىربهقش 

وصههههٚر صههههًًٚرا فالتههههراك ادًههههِّغ، وٕحههههـ يف شههههقريٚ إػ ظٓههههد ؿريههههٛ ـْههههٚ ِٕههههٌس 

زال بًههض ادنههٚيخ يٍِههقن افًاممههٜ افٌٔوههٚء ظههذ هههذا افىربههقش افىربههقش، وٓ يهه

إمحر، ٓ يَٚل أن هذا تنٌف بٚفٍُٚر ٕٕف ـٚن زًيٚ  ؿ ٕن هذا افهزي ؿهد اوهّحؾ 

 .ظْٓؿ ؾهٚر ظٚدة فًٌض ادًِّغ

وفههذفؽ ؾٔجههٛ أن يههراع كَههؼ مًْههك افتنههٌف بٚفُههٚؾر وهههذا فههٔس طههٚهًرا ؾههٔام إذا 

ذي جٚء ذـره يف افًهٗال وههق اجلٚـٔهٝ، فُهـ فهٔس ـٚن ؽر صًٚر  ؿ ـٚدثٚل اف

ـههذفؽ افُراؾٔههٝ وفههٔس ـههذفؽ افًٌَههٜ أو افزٕٔىههٜ ؾٓههذا ٓ يههزال مههـ فٌٚشههٓؿ ومههـ 

صههًٚرهؿ ق ..ي ظِههؿ يل، أذـههر هبههذه ادْٚشههٌٜ أن هْههٚك صههٔئًٚ ؽههر افتنههٌف وهههق ثٚبههٝ 

ٚر ذفههؽ افقههء: هههق  هه ًٍ ومًههتّر بخههالي افتنههٌف ؾَههد جتِههػ حُّههف ـههام ذـههرت نٕ

ٍٜ افٍُٚر اٚفٍٜ افٍُٚر، أظْل مـ ادًتحٛ ذًظٚ وإن ـٚن فٌس اجلٚـٔٝ اٚف

ٚ ؾّههـ ادًههتحٛ أن يتًّههد اإلًٕههٚن تههرك فٌٚشههف اٚفٍههٜ  هه ًٍ ٚ ـههام ذـرٕههٚ نٕ ًٓ فههٔس تنههٌ

فٍُِٚر وفٔس مـ بٚب افْٓل ظـ افتنٌف هبؿر ٕن طٚهرة افتنٌف يف فٌس اجلٚـٔهٝ 

ٚ وفُـ أفهٔس ههذا مهـ فٌهٚس  ًٍ افٍُهٚر؟ َٕهقل:ًٕؿ وإذن ظِْٔهٚ أن مٍْٜٔ ـام ذـرٕٚ نٕ
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ٕخههههٚفٍٓؿ، هههههذه ادخٚفٍههههٜ تنههههّؾ ـههههؾ رء يًٍِههههف افٍُههههٚر إذا ـههههٚن ٓ حههههرج ظههههذ 

 .ادًِّغ يف اٚفٍتٓؿ

ؾّههههثالً ؿهههههٜ ؾٔٓههههٚ ضههههقل أذـههههر خالصههههتٓٚ ـههههٚن جههههرى َٕههههٚش بْٔههههل وبههههغ أحههههد 

افًًَٔغ ادٚرؤٕغ افٌِْهٕٚٔغر حٔهٞ إُٔهر ظهذ ادًهِّغ وههذا مهـ ٕحهق ثالثهغ 

ٚ، إُٔهر ظهذ ادًهِّغ تنهددهؿ يف ديهْٓؿ وبخٚصهٜ تٍُهرهؿ شْٜ  ًًه يف دمنؼ ضٌ

فُامل أتٚتقرك افذي ـٚن اشّف مـ ؿٌهؾ مههىٍك ـهامل بٚصهٚ، ههذا افهزظٔؿ افسـهل 

افههههههذي أدخههههههؾ افًِامٕٔههههههٜ وافالدئْههههههٜ بههههههديؾ افؼههههههيًٜ اإلشههههههالمٜٔ ومًههههههروي هههههههذا 

ر ٕٕههف  حٚفف،افنههٚهد: صههدرت ؾتههٚوى يقمئههذ بتٍُههر هههذا افرجههؾ وهههق حههٌؼ أن هه  ٍ يُ

ؽر ديـ اإلشالم، مهـ ذفهؽ ؽهر إحهقال افنخههٜٔ وجًهؾ مهثالً فسٕثهك مثهؾ حهظ 

افذـر وؽره، هذا افرجؾ مـ والفف إٔف ـٚن ؿد ؾرض ظهذ افنهًٛ افسـهل افتٌَهع 

فهههههٌس افًٌَهههههٜ، وٓ يهههههزال نثهههههٚر ههههههذا بهههههرؽؿ افْٓوهههههٜ اإلشهههههالمٜٔ ادقجهههههقدة أن يف 

مقجههقدة بههغ بًههض ادًههِّغ، ؾههرض ظِههٔٓؿ إٕٚوههقل ؾههال يههزال نثههٚر هههذه افًٌَههٜ 

رون أتهٚتقرك  ٍ ه هذه افًٌَهٜ ؾهُٖٕر ههذا افًَهٔس ظهذ ادًهِّغ دهٚذا يوهِِقن ويُ

ِههٜ، إٕٔههف ؾههرض قظههذ هههٚيي افًٌَههٜ؟ افًٌَههٜ فٌههٚس أممههل ومههٚ صههٚبف ذفههؽ ؿهههٜ ضقي

 ُّٝ أن افؼههيًٜ اإلشههالمٜٔ هههل أـّههؾ افؼههائع، وأ ههٚ  اخلالصههٜ ؿِههٝ فههف: بًههد أن أثٌهه

ُؾ مٚ كتٚجف إمٜ ادًِّٜ، ومـ ذفؽ إٔف  ك ظـ افتنٌف هذا افذي هق جٚءت ب

يُْره ظذ ادًِّغ وـٚن هق ظِٔف زي افًًَٔغ ادٚرؤٕغ ؿًِْهقة ضقيِهٜ جهًدا 

وشقداء، ويٌِس أيًوٚ ُجٌ ٜ شقداء ـُجٌ ٜ ادنٚيخ يف بًض افٌالد يف شقريٚ أو يف 

ًَِْهههقة افًهههقداء وووهههًٝ ظهههذ أتهههرى فهههق إٔهههؽ رؾًهههٝ ههههذه اف "فٌْهههٚن ؾَِهههٝ فهههف:

 "، ؿِٝ:"ٓ  "؟ؿٚل: "رأشؽ ضربقش أمحر وظِٔف افًاممٜ افٌٔوٚء أبقز ظْدك 

هُذا  "ٕحـ رجٚل ديـ  "، ؿٚل:"دٚذا تُْر ظِْٔٚ ٕحـ مٚ إٔٝ ٓ تروٚه فًٍْؽ؟

هههذا هههق افٍههرق بْْٔههٚ ٕحههـ "تًٌههرهؿ افْهههٚرى ؾٖخذتههف مههـ هههذه افُِّههٜ، ؿِههٝ فههف:
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ههؾ  مًؼهه ادًههِّغ وبٔههُْؿ ههؾ ٕظههذ مًههِؿ ق  إٔههتؿ مًؼهه افْهههٚرى،ٕحـ مههٚ ق 

ٕدٕك مًِؿ، مٚ قرم ٕظذ مًِؿ قرم ظذ أدٕك مًِؿ فٔس ظْدٕٚ رجٚل ديهـ 

ورجٚل ٓ ديـ، أمٚ إٔتؿ ؾٌ٘ظساؾؽ أبٔٝ ظذ ًٍٕهؽ أن تٌهر ههذا افهزي ٕٕهؽ مهـ 

رجٚل رجٚل افديـ، ومًْك هذا إٔؽ تًسي أن هْٚك ضٚئٍٜ ـٌرة مـ افْهٚرى هؿ 

ٓ ديـ، ؾٔجهقز  هؿ مهٚ قهرم ظِهُٔؿ، قهرم ظِهُٔؿ مهٚ بهقز  هؿ، ههذا ههق افٍهرق 

م  بْْٔٚ وبُْٔؿ، ٕحـ ادًِّقن ـٖشْٚن ادنط ٓ ؾرق بغ ـٌر وصٌر، فذفؽ حر 

ههٝ إٔههٝ ظههذ ًٍٕههؽ ٕٕههؽ رجههؾ ديههـ وـههؾ مًههِؿ ظْههدٕٚ  اإلشههالم افتنههٌف ـههام حرم 

ٌُٓٝ افذي ـٍر هذا ؾٔام يتًِؼ"رجؾ ديـ   بٚفنًٚر. ، ؾ

أمههٚ افٌِههٚس افههذي فههٔس صههًًٚرا ؾًٔههتحٛ ادخٚفٍههٜ ومههـ أجههؾ ذفههؽ ٕحههـ ٕتخههذ 

هههذه افًههْٜ أي: ٕوههع افًههٚظٜ افتههل اخسظٓههٚ إوروبٔههقن واظتههٚدوا أن يوههًقهٚ يف 

صامئِٓؿ ؾْحـ ٕوًٓٚ يف أيامْٕهٚ دهٚذا؟ اٚفٍهٜ فٍُِهٚر وفهٔس إٓ، ؾِهق أن ووهع 

ٌٚفههههٛ ظههههذ ادًههههِّغ ٕٕههههف أهههههقن اإلًٕههههٚن افًههههٚظٜ يف افٔههههد افٔنههههى ـههههام هههههق اف

اشتًامًٓ مـ صٚن إمالئٓٚ وربىٓٚ وتًديؾ ظَٚرهبهٚ ومهٚ صهٚبف ذفهؽ، فُهـ مهٚدام أن 

هذه ظهٚدة فٍُِهٚر ؾهْحـ ٕخهٚفػ افٍُهٚر يف ههذه افًهٚدة دهٚذا؟ فَقفهف ظِٔهف افههالة 

ؾجًهههؾ افٌْهههل  شإن افٔٓهههقد وافْههههٚرى ٓ يههههٌٌقن صهههًقرهؿ ؾخهههٚفٍقهؿ»وافًهههالم: 

فنٔٛ افذي ؾروف اهلل ظهز وجهؾ بحُّتهف ظهذ ـهؾ ظٌهٚده شهقاء صٌغ افنٔٛر ا ¢

ـهههٕٚقا مًهههِّغ أو ـهههٚؾريـ ؾُِٓهههؿ ينهههٌٔقن ٓ ؾهههرق بهههغ مًهههِؿ وـهههٚؾر، بهههغ مًهههِؿ 

ٚ يف ههذا افهزي افهذي َل يتَههده أحهد مهْٓؿ،  ًًه صٚفح ومًِؿ ضٚفح ؾٔنسـقن  ٔ

ٚ مهع ذفهؽ ؿهٚل  ظِٔهف بؾ فق ـٚن بُِّٓهؿ وب٘شهتىٚظتٓؿ دهٚ صهٚب أحهًدا مهْٓؿ إضالؿًه

إن افٔٓههههههقد وافْهههههههٚرى ٓ يهههههههٌٌقن صههههههًقرهؿ »، شخههههههٚفٍقهؿ»افهههههههالة وافًههههههالم: 

أي: هههذا افنههٔٛ مٍههروض ظِهُٔؿ مههـ اهلل ٓ تًههتىًٔقن أن ٓ تتنههٌٓقا  شؾخهٚفٍقهؿ

يف افنههههههٔٛ بٚفٍُههههههٚرر فُههههههـ تًههههههتىًٔقن أن  ههههههٚفٍقهؿ ؾٚصههههههٌٌقا حتههههههك كََههههههقا 



 ضوابط التصبه بالكفار -------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

735 

حٍهقا افنهٚرب »م: اٚفٍتٓؿ، هذا احلديٞ أهؿ جًدا مـ ؿقفف ظِٔف افهالة وافًال

ٚ أمههر بٚدخٚفٍههٜ فُههـ هْههٚ أمههر  شواظٍههقا افِحههك وخههٚفٍقا افٔٓههقد وافْهههٚرى هْههٚ أيًوهه

بٚدخٚفٍٜ يف ترك افِحٜٔ ـام خَِٓهٚ اهلل، أمهٚ هْهٚك أمهر بههٌغ افِحٔهٜ وظهدم ترـٓهٚ 

ـههام خَِٓههٚ اهلل بٚفًْههٌٜ فِنههٚئٛ، ؾٚدخٚفٍههٜ يف احلههديٞ إول أـههز وأهههؿ بُثههر 

ق أشهّك وأرؿهك مهـ مٌهدأ افتنهٌفر افْٓهل ظهـ افتنهٌف ههذا ٓ بهقز ؾٔتوح فْٚ مٌدأ ه

تٍْٔههذه، فُههـ فههق تههرك اإلًٕههٚن اٚفٍههٜ يف بًههض إمههقر ـٓههذا ادثههٚل افههذي ضبتههف 

ٚ ٓ إًُٕٚرا ظذ مـ ترك ذفؽ، فُـ إؾوؾ أن يوهع ادًهِؿ ٕههٛ ظْٔٔهف  ًٍ فُؿ نٕ

ذفؽ ؿِهههٝ فهههذفؽ دائهههاًم وأبهههًدا أن جهههٚفػ افُهههٚؾر مهههٚ اشهههتىٚع إػ ذفهههؽ شهههٌٔال، فههه

ههرم افًٌَههٜ ٕ ههٚ ؿًٌههٜ وإٕههام ٕ ههٚ زي افُههٚؾر، ؾِههق أن إافًَههٔس:  ن اإلشههالم َل ق 

ٚ وقجهدٓي أن يف افًٌَههٜ  أتهٚتقرك ههذا ـههٚن مٗمًْهٚ، مٗمًْههٚ بهٚهلل وبرشهقفف ورأى ؾرًوهه

ؾٚئدة ؽر افىربقش افذي ـٚن إتراك يًتًِّقٕف، ـٚن ب٘شهتىٚظتف أن يٍهرض ههذه 

ٚ ظالمههٜ خٚصههٜ، مههثالً أن يًَههد يًههّقه ظْههدٕٚ يف افنههٚم زيههؼ افًٌَههٜ فُههـ بًههؾ  هه

يًْل ربىٜ ظرض إصٌع أو إصًٌغ ظالمهٜ بٔوهٚء ؾًٔهري أن ههذا ادتهزٕط ههق 

ي ؾر افههههذي هههههق أتههههٚتقرك أراد قإٕههههزالمًههههِؿر ٕٕههههف صههههٚر فههههف صههههًٚر فُههههـ هههههذا افُههههٚ

ادًههههههِّغ وأن قِّٓههههههؿ ظههههههذ افتنههههههٌف بٚفُههههههٚؾريـ وفههههههذفؽ محههههههؾ ظِٔههههههف ظِههههههامء 

ٚ أهههههؿ ممههههٚ ؾههههرض ظههههذ اد ًههههِّغ وـٍههههروه فههههٔس  ههههذا ؾَههههط بههههؾ وفتٌٔههههره أحًُٚمهههه

 افنًٛ افسـل افتنٌف بٚفٍُٚر .

 (01:58:26( /31أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 حله الطفس إىل بالد اللفاز

 شٗال: افًٍر فٌالد افٍُر فًِّؾ ؟

دًٚؾر مهـ بهالد اإلشهالم إػ بهالد افٍُهر، إٓ يف ٓ، مٚ بقز فًِِّؿ ا افنٔخ:

ِٚجُروا ﴿شٌٔؾ آضالع وافًزة، أمٚ يف شٌٔؾ افًّؾ  َٓه ًٜ َؾُت ًَ ـْ َأْرُض اهلل ِ َواِش ُُ َأََلْ َت

ٚ َٓ مٚورة  شادًِؿ وادؼك ٓ تساءى ٕٚر ٚ»وؿٚل ظِٔف افًالم: ،[91]النسا  ﴾ؾِٔ

اق، ؾهام بٚفهؽ إذا شهُْٝ إٔهٝ أو  مٚ بهقز فًِّهِؿ بهٚور ادًهِؿ، ٕن افىٌهع َه 

مهههـ  اً ؽهههرك يف بهههالد افٍُهههر وافًٍهههؼ، ؾْٓهههٚك افنهههؿٜ افَهههٚهرة، وفهههذفؽ تهههرون ـثهههر

افنٌٚب إذا ذهٌقا إػ تِؽ افٌالد رجًقا بٖشقأ ممٚ ـٕٚقا بُثر، ويُّـ أن أدهس 

أن بًوههٓؿ يًههقدون بخههر ممههٚ ـههٕٚقا، فُههـ هههذا ٕههٚدر، وافْههٚدر ٓ حُههؿ فههف، ودائههاًم 

مهـ جهٚمع »يَهقل:  ¢بٛ أن ٕٖخذ إحُٚم مـ أدفتٓٚ افؼظٜٔ، ؾٚفرشهقل  ٕحـ

إٔهٚ بهريء مهـ مًهِؿ »مهـ جهٚمع يًْهل: خٚفىهف وصهٚحٌف، وؿهٚل:  شادؼك ؾٓق مثِهف

وأحٚديٞ ـثرة وـثرة جدًا تْٓك ظـ هذه ادجهٚورة  شجٚور ادؼـغ يف بالدهؿ

 وظـ هذه ادهٚحٌٜ.

 ظرس ...شٗال: فق صٚر ظْده مثالً وؾٚة أو 

ضٔهٛ، صهٚر ظْهده وؾهٚه تهروح تًزيهف مهٚذا تَهقل فهف؟ ههذه ههل ادنهُِٜ،  افنٔخ:

 ْٕٕٚ ٕحـ ٕخٚي تذهٛ تًزيف تدظق اهلل يرمحف.

 : .. ( 49: 39/ 54) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

 افذهٚب فِتجٚرة؟ مداخِٜ:

ًٚ ضقيهؾ إمهد ؾٕ٘ه افنٔخ: ًٚ ومَٚمه ف افذهٚب فِتجٚرة ٓ بهٖس إذا َل يُهـ اشهتٔىٕٚ

.ًٚ  يتٖثر أيو

 ومٚذا ظـ آشتٔىٚن بَهد افدظقة؟ مداخِٜ:

 ٍٕس اجلقاب افًٚبؼ. افنٔخ:

 أهيام إشٌؼ أو افًٚبؼ. مداخِٜ:

ًٕههؿ، يًْههل: إذا ـههٚن هههق قُههؿ ظههذ ًٍٕههف بٖٕههف حمهههـ وإٔههف ٓ يتهههٖثر  افنههٔخ:

بتِهههؽ إجهههقاء ؾهههُّٔـ أن َٕهههقل بجهههقاز ذفهههؽ يف شهههٌٔؾ افهههدظقة، فُهههـ ٕحهههـ ٕهههرى 

يذهٛ إػ تِؽ افٌالد افنهٌٚب بٔهْام افقاجهٛ أن يهذهٛ افنهٔقخ افهذي  افقاؿع إٕام

هههؿ بًٔههديـ ظههـ ميْههٜ آؾتتههٚنر وفههذفؽ احلََٔههٜ افههدظقة كتههٚج إػ دراشههٜ جٔههدة 

جههدًا حتههك ًٕههري مههـ افههذيـ يههدظقن إػ اهلل بههٛ أن يُقٕههقا حمهههْغ متههزوجغ 

ٜ فِنهههٔقخ حمههههْغ بهههٕٚخالق اإلشهههالمٜٔ، وههههذا يف افٌٚفهههٛ إٕهههام يوهههّـ بٚفًْهههٌ

 ادًْغ.

ًٚ أن ظددهؿ أفػ  مداخِٜ: ٍٕع اهلل بؽ! ظذ أي حٚل ادًِّقن بٚهبقن واؿً

ومٚئتغ مِٔقن مًهِؿ يف افًهَٚل أن ويف أمريُهٚ مهثالً وحهدهٚ شهتٜ ماليهغ مًهِؿ، 

أمهههر واؿهههع مهههْٓؿ مهههـ أشهههِؿ مهههـ إمهههرئُغ ومهههْٓؿ مهههـ ههههٚجر أبهههقه.. أو ٓ َٕهههقل: 
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بَهههد ادًٔنههٜ.. افتجههٚرة، ؾٓههؾ  ههذه اجلامظههٚت  هههٚجر.. تٌههرب إػ تِههؽ افههديٚر

افتههل وصههٍٓٚ بٚدجتًّههٚت افُههٚؾرة حُههاًم بًههؾ اإلًٕههٚن فههق ذهههٛ فٔههدخؾ ؾٔٓههٚ 

ومًٓهههههٚ شهههههقاًء يف دظهههههقة وتًِهههههٔؿ أو دراشهههههٜ أو جتهههههٚرة أو تًٚمهههههؾ أو تثٌٔهههههتٓؿ ظهههههذ 

إشالمٓؿ ومٚ صٚبف ذفؽ، هؾ  ذا افتًِٔؿ يف احلََٜٔ.. فق أراد اإلًٕٚن أن يذهٛ 

 بِد فٔس ؾٔٓٚ مًِؿ ؾرق يف احلُؿ أو فٌِد ؾٔف جٚفٜٔ إشهالمٜٔ وؾٔٓهٚ مًهجد.. إػ

 وؾٔٓٚ ... ظذ اإلشالم.

ًٚ وظِاًم. افنٔخ:  ٓ أزال ظْد ؿقيل افًٚبؼ.. يذهٛ هْٚك افنٔقخ شْ

 : .. (15: 26/   79) اهلدى والنور /  

 : .. (  15: 41/   79) اهلدى والنور /  

 

 باب ميُ

تىٔع ادًِؿ أبدًا يف بالد افٍُهر إٔهف قٔهٚ حٔهٚة إشهالمٜٔ، وإمهر ؾال يً افنٔخ:

ًٚ يف تىٌٔهؼ اإلشهالم ٓ يُّهـ أن  واوح جدًا إٔف افٌالد افع ظٚصٝ أربًٜ ظؼ ؿرٕ

يًهههٚويف بِهههد حهههؾ ؾٔهههف اإلشهههالم فربهههع ؿهههرن مهههـ افزمهههٚن، أو ٕههههػ ؿهههرن مهههـ افزمهههٚن، 

ٕحهـ مهٚ ْٕههح مًهِاًم  افَؤٜ كتٚج إػ زمـ ـثر وضقيؾ جدًا، وفهذفؽ احلََٔهٜ

أن يًههٚؾر إػ تِههؽ افههٌالد فسؿٚمههٜ، وإٕههام إذا شههٚؾر فِتجههٚرة مههثالً ظههذ أن يًههقد بًههد 

 ،ًٚ أشٌقع أشٌقظغ صٓر صٓريـ إػ نخره مهٚ ؾٔهف ظْهدٕٚ مهٕٚع ظهذ أن يُهقن حمههْ

ًٚ  مهههربوأظْهههل بٚإلحههههٚن أن يُهههقن  تربٔهههٜ إشهههالمٜٔ صهههحٔحٜ، وأن يُهههقن متزوجههه

ًٚ افههزواج افؼههظل اد ىِههقب حتههك ٓ يٍههتـ هْههٚك بههٚفرخص ادقجههقد يف بٔهههع أيوهه

إظراض بُؾ وشِٜٔ، ؾ٘ذًا: جقاب افًٗال افًٚبؼ ٓ ًٕتىٔع أن َٕقل يًقد أو ٓ 
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ول ظْههههف، هههههق افههههذي يَههههدر ٗيًههههقدر ٕٕههههف فُههههؾ مههههْٓام منههههُِٜ أو افًههههٚئؾ أو ادًهههه

 ادقوقع.

 شههٔدي ... حتههك وإن ـههٚن ادجتّهههع إمريُههل افههذي يًههٔش بههف ذفهههؽ مداخِههٜ:

ًٚ أو حتهك أؿهؾ ضره أو تقاجهده هْهٚك أؿهؾ ضر مهـ بِهده إصهع  افنخص منٚهب

 بًّْك: ... 

مٍٓهههقم شهههٔدي ـالمهههؽ، بهههس بْْيهههر أبهههق قٔهههك فًِٚؿٌهههٜ يًْهههل: وفهههق أين  افنهههٔخ:

ؿىًٝ ـالمؽ بهس يف طْهل بهٚيـ ادُتهقب مهـ ظْقإهف، إذا تههقرٕٚ إٕهف بهده يههر 

مل، وبًٌهههههٚرة أسح إؿٚمهههههٜ إصهههههالح، أو بًٌهههههٚرة أووهههههح كَٔهههههؼ ادجتّهههههع اإلشهههههال

افدوفههٜ اإلشههالمٜٔ، مههٚذا تتهههقر يُههقن إؿٚمههٜ افدوفههٜ ادًههِّٜ يف افههٌالد اإلشههالمٜٔ 

 افًريَٜ إٓتًٚب فسشالم أم هذه افٌالد افتل هيٚجر إفٔٓٚ ادًِّقن؟

 افًريَٜ. مداخِٜ:

ًٚ ؿد أزيد ظهذ مهٚ تَهقل،  افنٔخ: هذا هق، وفذفؽ افًٗال تًٌؽ إذا بدٕٚ ْٕير نٕٔ

وأؿقل: ؿد ئًش بًهض ادًهِّغ خهر مهـ بالدههؿ، فُهـ ههذه ٕيهرة ؿههرة جهدًا، 

ًٚ فِذريهههٜ افهههع بهههدك جتهههل مهههـ ههههٗٓء  ٕحهههـ ْٕيهههر ادًهههتٌَؾ، أوًٓ: بهههدٕٚ ْٕيهههر أيوههه

وههٚمْغ هههٗٓء أبههٚء مًههتٌَؾ هههٗٓء إبْههٚء، وإٕههف مههٚ  ادًههِّغ، هههذه افذريههٜ مههثالً 

ٔس بًٔهد أخٌهٚر افٌٌِهٚر وحمهٚوفتٓؿ يىِع هْٚك ؿرار ـام ؾًِقا، ومهـ ظٓهد ظهُْؿ فه

تْهههر بههؾ إخراجههف ظههـ اإلشههالم فستههراك ادًههِّغ، وفههذفؽ ؿِههٝ أـثههر مههـ مههرة، 

وشهههئِٝ: مهههٚ ههههق حُهههؿ حلهههؿ افٌٌِهههٚر؟ أتوهههٚيؼ مهههـ ههههذه إشهههئِٜ ـثهههرًا يف أوٕهههٜ 

ًٚ وؿقل: فًٚتُؿ ؾٔٓٚ منُِٜ هذه وافٌٌِٚر بٔذبحقا إتراك  إخرة، وبهٔح أحٕٔٚ

ح افًْهٚج، ؾهٖٕتقا بهدـؿ تًهٖفقا إٔهف ًٕهٚجٓؿ ذبحهٝ بىريَهٜ إشهالمٜٔ أم ادًِّغ ذب

ًٚ وجٛ ظذ  ٓ؟ بقز أـِٓٚ أم ٓ؟ فق ـٕٚقا يذبحق ٚ ظذ افىريَٜ اإلشالمٜٔ حَ
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ادًِّغ يَٚضًقا هذه افدوفٜ، وهل تًٍؾ يف إخقإْٚ ادًِّغ مٚ تًٍؾ، ؾام ؾٔهف 

بٔتُتِهقا، إٔهٚ يف افقاؿهع أتًهٚءل: مهٚ ظْدٕٚ وامٕٜ يٚ أشتٚذ دٚ بًٔٔنقا ادًهِّقن و

هههق ظٚؿٌههٜ ادًههِّغ افههع بَّٔٔههقا يف هههذيؽ افههٌالد بٚفًْههٌٜ فًِّههتٌَؾ افًٌٔههد، أٓ 

ًٚ، وؿؤٜ إٕهف واهلل  يُّـ أن يهدر ؿرار بىرد هٗٓء و جرهؿ، مٚ ؾٔف وامٕٜ ضًٌ

، بالد أمريُٚ بالد حريٜ ورؾًٝ رايٜ احلريٜ، صٚيٍغ ٕحهـ إٕهف ههذا حهز ظهذ ورق

 مٚ هق ـالم صحٔح، وفذفؽ بٚرك اهلل ؾٔؽ بٛ أن ْٕير فًِّتٌَؾ افًٌٔد.

ادًهههتٌَؾ افَريهههٛ صهههٔخْٚ إضٍهههٚل ههههٗٓء مهههٚ  هههؿ مهههدارس إشهههالمٜٔ  مداخِهههٜ:

 مدارشٓؿ ويتًِّقا يف مدارشٓؿ.

 وا مًِّغ.ٗمٚ هذا مٚ أذٕٚ إفٔف إ ؿ وٚمْغ إوٓد أن يْن افنٔخ:

واحههد ـههٚيف  ههذا افًههٗالر ٕن هههذا افًههٗال  ... إٔههف ٓ يقجههد جههقاب مداخِههٜ:

 يتنًٛ.

يًْل: إذا ـٚن اإلًٕٚن بقوًؽ إٔٝ رايح أربع مخس شْغ فِدراشهٜ  مداخِٜ:

ثهههؿ فًِّهههؾ أربهههع مخهههس شهههْغ، وبٚفتهههٚيل مهههٚ راح يُهههقن يف ادهههدى افَريهههٛ ذريهههٜ 

وأوٓد ... وههههههق احلََٔهههههٜ بًٔهههههٖل ٕ هههههؿ ظٚئنهههههغ يف أمريُهههههٚ وهههههّـ ادجّقظهههههٜ 

ْتؼوا يف شٌٔؾ اهلل، واهلل شٌحٕٚف وتًٚػ مٚ ... إذا طؾ يُّـ اهلل مهٚ اإلشالمٜٔ وي

تههف ؾهههذهٛ أمرايههٗثر  هههؿ ... فُههـ يف أمريُهههٚ يتًههري ظهههذ واحههد ودفهههف ظههذ أههههؾ 

ؾقجد  ٚظٜ شٍِٔغ وخىٌٓٚ خالل أشٌقع يًْهل: ... ظهٚش يف ادجتّهع افثهٚين، 

ًههههف وههههّـ ؾُٔههههػ مههههـ هههههق مههههق ظههههٚيش يف ادجتّههههع افثههههٚين، فُههههـ هههههق حههههٚس ٍٕ

ًٚ ... ؾُِهههـ يهههٚ صهههٔخ ... ظهههٚيش هْهههٚك،  مّقظهههٜ ٕٚصهههىٜ يف شهههٌٔؾ اهلل، وههههذا مٗؿتههه

ؾٌٚفتٚيل شقي يٖتٔؽ أوٓد وإوٓد بًِقن أمٚم افتٍِزيقن بهسوح ظهذ ادخٌهز 

ينههسي مههـ واحههد ... يًْههل: بههدك تًههٔش جههق، ؾٖٕههٝ ٓ يُّههـ تًههٔش جههق إشههالمل 
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 مٚئٜ بٚدٚئٜ يف أمريُٚ.

حيٝ إٕف ٓ صهؽ مْهف تىٌٔهؼ افًّهؾ اإلشهالمل يف أمريُهٚ بس افع ٓ مداخِٜ:

ئهههٜ ادقجهههقدة ٔـهههٚن أشهههٓؾ بُثهههر مهههـ تىٌٔهههؼ افًّهههؾ اإلشهههالمل ههههقن خٚصهههٜ يف افٌ

ؾٔٓههٚ، مثههٚل صههٌر: يف أمريُههٚ ؿوههٜٔ آخههتالط هههذا رء ضًٌٔههل... حتههك هْههٚك ٓ 

ًٚ إْٕههٚ ًٕههر يف ًٚ، فُههـ بُٔههقن مقجههقد أهة مههع بًوههٓٚ، ظّقمهه  يقجههد اخههتالط متٚمهه

اختالط مٓام ـٕٚٝ افيروي ؿؤٜ ادهٚؾحٜ مثالً، يف أمريُٚ ؽر ممُـ إٔؽ مٚ 

تههههٚؾح أي امهههرأة وٓ بهههدون أي منهههٚـؾ، إٔهههٚ بهههس ٕزفهههٝ ظهههذ ... وواجٓهههٝ ههههذه 

ادنههٚـؾ جههدًا يف ـثههر مههـ ... ؾالحيههٝ إٕههف تىٌٔههؼ افًّههؾ بٚفههديـ اإلشههالمل يف 

 مل هقن.أمريُٚ ـٚن يتٖثر بُثر جدًا مـ تىٌٔؼ افًّؾ اإلشال

صحٔح بس ؾٔهف مالحيهٜ يهٚ أخهل، ؾٔهف بٔهٝ صهًري ًٕهٔٚن صهىره إول  افنٔخ:

ُِّف ؽريٛ مع افٌريٛ ًٕٔٛ.  بَٔقل: وـ

ؾٚفٌربههٜ جتّههع افْههٚس هْههٚك، وبههتجًِٓؿ متَههٚربغ متٍههٚ غ، بالدٕههٚ اإلشههالمٜٔ 

ؾٔٓههٚ ضقائههػ ؾٔٓههٚ  ٚظههٚت اتٍِههٜ متًههددة، مههـ هْههٚ بتجههري ادنههُِٜ، فُههـ فههقا 

أن زيههدًا مههـ افْههٚس شههقاء إٔههٝ أو ؽههرك، ؿهههد أن ٕتًههري ظههذ  ٚظههٜ  تهههقرٕٚ فْههٚ

مـ اجلامظٜ افًٍِٔغ افذيـ تًرؾٝ ظِٔٓؿ هْٚك يف أمريُٚ يف هذه افٌالد مهثالً أو 

 ؽرهٚ، مٚ بتُقن حٔٚتؽ اإلشالمٜٔ هْٚ أؿقى مـ هْٚك؟

صههح، بههس ـههامن جتههل ٍٕههس ادنههٚـؾ هْههٚك مههثالً ممُههـ تنههقي أي  مداخِههٜ:

ٚرج يًههرض ظِٔههؽ ... تًههرض ظِٔههؽ ... قسمههقك ويَههدروك ... صههخص يف اخلهه

 بس هقن يًْل: افقاحد بٔحٚول إٕف جن ... اجلامظٜ افًٍِٔغ، ... 

هههذا صههحٔح بههس إٔههٝ بتْيههر افَوههٜٔ مههـ َٕىههٜ واحههدة بههس، يًْههل: هههؾ  افنههٔخ:

هْٚك احلريٜ افتل بتنر إفٔٓٚ إٕف إٔٚ مٚ بهٚؾح بَٔدروك فٔش؟ ٕٕف ؾٔف حريٜ، فُـ 
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هههذه احلريههٜ مههش مَْْههٜ بٚفقههء افههع بْٔٚشههٛ إخههالق ويْٚشههؼ إديههٚن ... هههذه 

ؾٔٓههٚ اخلههر وؾٔٓههٚ افؼهه، يًْههل: فههق إٔههؽ إٔههٝ بههدل مههٚ تهههٚؾحٓٚ ؿٌِتٓههٚ مههٚذا شههتَقل 

 فؽ؟ صُرًا، بٚفىٌع ... هذا مش ... اجلق مًتَٔؿ.

 (  00: 00: 29/ 138) اهلدى والنور /

 

 باب ميُ

إٔههٚ بههريء »: ¢خههر، ظههرض يف أثْههٚء حههديثؽ ؿقفههف  صههٔخْٚ جههزاك اهلل مداخِههٜ:

. حََٔههههٜ شههههٍر افُثههههر مههههـ افنههههٌٚب شمههههـ ـههههؾ مًههههِؿ يَههههٔؿ بههههغ طٓههههراين ادؼههههـغ

فِدراشههٜ يف اخلههٚرج هههذا واؿههع مًِههقم، ويف هههذه أوٕههٜ خٚصههٜ ؾههتح بههٚب ا جههرة 

إػ ديهههههٚر افٍُهههههر، ؾْرجهههههق مهههههـ ؾوهههههِٔتؽ ٕههههههٔحٜ ظٚمهههههٜ بٚفًْهههههٌٜ فًِهههههٍر فِخهههههٚرج 

 ٌٜ  ذه ا جرة، جزاك اهلل خرًا.فِدراشٜ، وبٚفًْ

إٔٚ افذي أظرؾف أن بٚب ا جرة مٍتهقح إػ بهالد افٍُهر مهـ شهْغ ضقيِهٜ  افنٔخ:

وفذفؽ يًّقن افذيـ يًقدون مـ تِؽ افٌالد بٖ ؿ ظٚدوا مـ بالد ادٓجر مٚ صٚء 

اهلل، ؾٌَؾ أن أدخؾ يف اإلجٚبٜ ظـ افًٗال أريهد أن أفٍهٝ افْيهر أن أول اخلىهٖ مهـ 

ء افْههههٚس أ ههههؿ يًههههّقن شههههٍرهؿ مههههـ بههههالد اإلشههههالم إػ بههههالد افٍُههههر هجههههرة، هههههٗٓ

ًٚ فههق ـههٚن افْههٚس يًِّههقن، أي يقجههد يف بههالد افٍُههر  وافًُههس هههق ادٍههروض متٚمهه

ٕٚس أشِّقا، وههذا مهـ ؾوهؾ اهلل ظِهٔٓؿ، وفُهـ ههذا اإلشهالم ٓ يُهقن ظهٚدة وههق 

ؽ يًهههقد إػ أمهههر ضًٌٔهههل، ٓ يُهههقن ظهههذ مًرؾهههٜ بٖحُهههٚم اإلشهههالم وافًهههٌٛ يف ذفههه

افذيـ يًّقن إًٍٔٓؿ بٚفدظٚة، وافذيـ يًٚؾرون إػ تِؽ افٌالد بٚشؿ افهدظقة إػ 

اإلشههالم، بههؾ وهْههٚك هٔئههٚت إشههالمٜٔ ـٌههرة ومنههُقرة تًههٍر ـثههرًا مههـ ضٌِههٜ افًِههؿ 
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ادتخهههرجغ مهههـ بًهههض اجلٚمًهههٚت يًهههٍرو ؿ ظهههذ حًهههٚب ههههذه ا ٔئهههٜ يف شهههٌٔؾ 

ُهههههـ احلََٔهههههٜ أن ههههههٗٓء ٓ يَقمهههههقن افهههههدظقة إػ اإلشهههههالم، ٓ بهههههٖس مهههههـ ذفهههههؽ، ف

بقاجٌٓؿ ـام يٌٌْل، بحٔٞ أ ؿ ٓ يٍَٓقن أوفئؽ ادًِّغ افذيـ ـٕٚقا ـٍٚرًا ثؿ 

هداهؿ رب افًٚدغ ؾهٚروا مـ ادًِّغ، ٓ يٍَٓق ؿ بٖحُٚم ديْٓؿ، وٓ يٌهغ 

 هههههؿ إٔههههههف إشهههههالمٓؿ ٓ يههههههتؿ وٓ يُّهههههؾ إٓ بههههههٖن هيهههههٚجروا مههههههـ دار افٍُههههههر إػ دار 

هٗٓء افدظٚة ٓ يَقمقن هبذا افقاجٛ، ـٔػ وهؿ ٓ ئٌْقن ههذا احلُهؿ  اإلشالم،

ًٚ، مـ بهالد  فًِِّّغ إًٍٔٓؿ افذيـ تًٚرؾقا بْٔٓؿ، ا جرة ـام جٚء يف افًٗال نٍٕ

اإلشالم إػ بالد افٍُر، وشّقا ههذه افهٌالد بهٚدٓجر، وشهّقا افهذيـ شهٚؾروا إفٔٓهٚ 

وفههغ افههذيـ هجههروا مُههٜ وهجههروا بٚدٓههٚجريـ، ينههٌٓقن إًٍٔههٓؿ بٚدٓههٚجريـ إ

ؽرهٚ مـ افٌالد يف شٌٔؾ ادحٚؾيٜ ظذ إشالمٓؿ وظهذ ديهْٓؿ، مهع أن ـثهرًا مهـ 

تِهههؽ افهههٌالد و ظهههذ رأشهههٓٚ، ويف مَهههدمتٓٚ مُهههٜ ترـقههههٚ يف شهههٌٔؾ ادحٚؾيهههٜ ظهههذ 

دهٚ اوهىره افٍُهٚر  ¢ديْٓؿ وظذ ظَٔهد ؿ، وفًهؾ اجلّٔهع يهذـر مًهل أن افٌْهل 

ـ مًف مـ ادًِّغ إػ أن هيٚجر مـ مُٜ إػ ادديْهٜ خٚضهٛ هؿ إيٚه ودؤوإيذا

أمهٚ إٕهؽ دهـ أحهٛ بهالد اهلل إػ اهلل ومهـ أحهٛ بهالد اهلل إيل، وفهقٓ أن »مُٜ ؿهٚل: 

 .شؿقمؽ أخرجقين مْؽ مٚ خرجٝ

ؾٓٗٓء هٚجروا مـ بٔٝ اهلل احلرام إػ ادديْٜ يف شٌٔؾ افتًري ظذ اإلشالم 

يؿ مهـ جٓهٜ، ويف شهٌٔؾ افهتُّـ مهـ افَٔهٚم بنهًٚئر افهحٔح بهحٌتٓؿ فٌِْهل افُهر

ديْٓؿ ـام يًٚظدهؿ ذفؽ اجلق اجلديد، أمٚ ٕحـ افٔقم ؾْدع بالد اإلشالم و ٚجر 

إػ بههالد افٍُههر، وإٔههٚ ذاـههر بىًٌٔههٜ احلههٚل أن بههالد اإلشههالم افٔههقم فًٔههٝ ـههام ـٕٚههٝ 

ال بقز مـ ؿٌؾ، وفُْٓٚ ظذ ـؾ حٚل هل فًٔٝ بالد ـٍر، بؾ هل بالد إشالم، ؾ

فًِّهههِّغ أن يًهههٚؾروا وبىًٌٔهههٜ احلهههٚل أحٍهههظ فًهههٚين مهههـ أن أؿهههقل أن هيهههٚجروا، 

ؾٖؿقل: ٓ بقز  ؿ أن يًٚؾروا مـ بالد اإلشالم ويًهتقضْقا بهالد افٍُهر وافؼهك 
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وافىٌٔٚنر ٕٕف ؿد جٚءت يف ذفؽ أحٚديٞ ـثرة ظهـ افٌْهل ظِٔهف افههالة وافًهالم 

ًٚ مهههههـ بًهههههض بًوهههههٓٚ سيهههههح يف افْٓهههههل ظهههههـ مًهههههٚـْٜ ادؼههههه ـغ ـهههههام ذـرٕهههههٚ نٍٕههههه

ادجٚمًهٜ  شمـ جهٚمع ادؼهك ؾٓهق مثِهف»إحٚديٞ، ومـ ذفؽ ؿقفف ظِٔف افًالم: 

هْههٚ: هههل ادخٚفىههٜ وهههل افهههحٌٜ، ؾِههٔس هْههٚ ادجٚمًههٜ مههـ ؿٌٔههؾ مٚمًههٜ افرجههؾ 

ًٚ أن جهٚفط  فزوجتف، وإٕام ههذا مهـ بهٚب اٚفىهٜ ادًهِؿ فٌهره، ؾهال بهقز إشهالمٔ

وٓ بهههقز أن يًهههٔش يف بالدههههؿ، وٓ بهههقز فهههف أن يًهههٔش يف  ادًهههِؿ ادؼهههـغ،

حمال ههههؿ، يف حههههٚرا ؿ ـههههام يَقفههههقن ظْههههدٕٚ يف بًههههض افههههٌالد، ظْههههدٕٚ يف شههههقريٚ 

ًٚ أ ههٚ ـٕٚههٝ بههالد افرومههٚن، قُّٓههؿ افههروم، قُّٓههؿ هرؿههؾ، ثههؿ  تًِّههقن  ًٔهه

، ربْههٚ ظههز وجههؾ ؾههتح تِههؽ افههٌالد ظههذ يههد خٚفههد بههـ افقفٔههد وأع ظٌٔههدة بههـ اجلههراح

ورؾًٝ يف تِؽ افٌالد رايٜ اإلشالم، وخوع افٍُر ٕحُٚم اإلشالم، ؾًٚصهقا يف 

بهههالد افنهههٚم وههههؿ يًىهههقن اجلزيهههٜ ظْهههد يهههد وههههؿ صهههٚؽرون، وفهههذفؽ ـهههٚن مهههـ ٕيهههٚم 

اإلشههالم أن ادًههِّغ دههٚ اشههتقضْقا تِههؽ افههٌالد إههامزوا وإحههٚزوا وإٍهههِقا يف 

ٚرى وبٔهههق ؿ، وـهههٚن وٓ مًهههٚـْٓؿ ويف بٔهههق ؿ ويف دـهههٚـْٔٓؿ ظهههـ مًهههٚــ افْهههه

يههزال إػ افٔههقم يقجههد ظْههدٕٚ يف بًههض افههٌالد ـدمنههؼ وؽرهههٚ حههٚرة تًههّك بحههٚرة 

افٔٓهههقد، حهههٚرة تًهههّك بحهههٚرة افْههههٚرى، أي: هٚتهههٚن ادْىَتهههٚن اتههههتٚن بًهههُـ 

 افٔٓقد وافْهٚرى، دٚذا؟

ًٚ ٕن اإلشالم يريد مـ ادًهِؿ أن ييهؾ  ظهذ صخههٔتف اإلشهالمٜٔ، ؾه٘ذا متحٍيه

ًٚ مـ ط ادؼـغ وشٚـْٓؿ وظٚذهؿ َهَ مٚ خٚف ق مـ حٔٞ ينًر أو ٓ ينًر صٔئ

ظهههٚدا ؿ وتَٚفٔهههدهؿ، وبخٚصهههٜ أن ظهههٚدا ؿ وتَٚفٔهههدهؿ ههههل ممهههٚ تنهههتٓٔف إٍٕهههس 

هههه  ٚرة بٚفًههههقء إػ تَِٔههههد افٍُههههٚر يف مثههههؾ هههههذه افَوههههٚيٚ، ظههههٚدة، ؾتّٔههههؾ افٍْههههقس إم 

ًٚ مهٚ ـهام  وبذفؽ يٌدأ ادًِؿ ويْحري ظـ اإلشالم رويدًا رويدًا، وربام يهٌح يقم

 جٚء يف بًض أثٚر ٓ يًري مـ اإلشالم إٓ اشّف.
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ادٓؿ إٔف يٌٌْل اإلٕههٚي بٚدقظيهٜ فًهؾ اهلل ظهز وجهؾ يٍْهع هبهٚ، ؾَٔهقل ظِهامء 

ن افىٌهههههع هاق، ضٌهههههع اإلًٕهههههٚن هاق، يًْهههههل يٖخهههههذ مهههههـ ظهههههٚدات افْهههههٚس إافهههههٍْس 

فههالة وافًهالم إػ ههذه وتَٚفٔدهؿ بههقرة ٓ صهًقريٜ، وؿهد أصهٚر افرشهقل ظِٔهف ا

احلََٔهههٜ يف بًهههض إحٚديهههٞ افههههحٔحٜ واجلِّٔهههٜ يف نن واحهههد، مهههـ ذفهههؽ ؿقفهههف 

أي: –مثهههؾ اجلِهههٔس افههههٚفح ـّثهههؾ بهههٚئع ادًهههؽ، إمهههٚ أن قهههذيؽ »ظِٔهههف افًهههالم: 

ًٚ= وإمٚ أن تنسي مْف، وإمٚ أن تنؿ مْف رائحهٜ ضٌٔهٜ ؾّثهؾ اجلِهٔس افههٚفح  شمٕٚ

 -وهذا أـز ـًٛ-ل مـ إحقال، إمٚ أن يٖخذ إٔف ـًٌٚن ؽر خنان يف ـؾ حٚ

ًٚ، قههذيؽ، وإمههٚ أن تنههسي مْههف بٚفههدرهؿ وافههديْٚر، وظههذ إؿههؾ تنههؿ رائحههٜ  مٕٚهه

 ضٌٜٔ.

ومثههؾ اجلِههٔس افًههقء ـّثههؾ احلههداد، إمههٚ أن قههرق ثٔٚبههؽ، وإمههٚ أن تنههؿ مْههف »

 .شرائحٜ ـرهيٜ

ت افٍُههٚر، ؾّجٚفًههٜ ادًههِؿ فِّؼههك خٚصههٜ يف ظَههر داره، تتٌِههٛ ظِٔههف ظههٚدا

وجتذبف مـ ظٚدات ادًِّغ رويدًا رويدًا، فذفؽ ؿىع افرشهقل ظِٔهف افًهالم دابهر 

افتههٖثر بٚفٍُههٚر حٔههْام شههد بههٚب افًههٍر وبههٚب ادًههٚـْٜ مههع ادؼههـغ يف بالدهههؿ، 

إٔهٝ إذا أوؿههدت هْههٚ ٕههٚرًا وـههٚن هْههٚك  شادًههِؿ وادؼههك ٓ تههساءى ٕٚر ههٚ»ؾَهٚل: 

، فًٌههده ظْههؽ ٓ تههرى ٕههٚره وٓ يههرى ٕههٚرك، ؾٓههذه رجههؾ بًٔههد ظْههؽ يقؿههد ٕههٚرًا مثِههؽ

إصههٚرة  ِٔههٜ مههٖخقذة مههـ ظههٚدات افًههرب، ادًههِؿ وادؼههك ٓ تههساءى ٕٚر ههٚ، 

يًْل: اشُـ بًٔدًا بًٔدًا جدًا ظـ دار ادؼهك بحٔهٞ ٓ تهرى ٕهٚره وٓ يهرى ٕهٚرك، 

 ادًِؿ وادؼك ٓ تساءى ٕٚر ٚ.

. وٕحـ ًٕهري تهٖثر ادًهِّغ شؼـغإٔٚ بريء مـ مًِؿ ئَؿ بغ طٓراين اد»

افذيـ ئًنقن بوع شهْغ، مهش افًّهر ـِهف، بوهع شهْغ ئًنهق ٚ يف بهالد افٍُهر، 
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هههه يرجًههههقن إفْٔههههٚ وؿههههد تَ  ت أحههههقا ؿ، وتٌههههرت أخالؿٓههههؿ وظههههٚدا ؿ، أمههههٚ افههههذيـ ر  ٌَ

ئَّههقن يف بههالد افٍُههر، ؾٔهههٌح افقفههد اشههّف جههقرج بههـ أمحههد، اشههّف ضْٔههقس بههـ 

 حمّد، دٚذا؟

ؿ يف مدارس افْهٚرى، وشجؾ يف شهجؾ ِ  ًَ ف خرج ظـ ـقٕف مًِاًمر ٕٕف تَ ٕٕ

.ًٚ ًٚ ـٌرًا ومٌْٔ  افْهٚرى، ؾخن افقافد ابْف وبْٚتف خنإ

 هههذا ٓ بهههقز فًِّهههِّغ أبهههدًا أن يًهههٚؾروا بَههههد اإلؿٚمهههٜ يف بهههالد افٍُهههر، أمهههٚ 

ًٚ أو ـههٚن  ًٚ، اخلههروج يف شههٌٔؾ ضِههٛ افًِههؿ افْههٚؾع، شههقاء ـههٚن ظِههاًم ٕيريهه ظِههاًم مْٓٔهه

ِٝ ظههـ مثههؾ هههذا، وجههقاع ٓ جتِههػ، بههؾ ئؾٓههذا بههقز بؼههضغ اثْههغ، وضٚدههٚ شهه

 هق يىرد.

ًٚ. أي: أن يُهقن فهف زوجهٜ كههْف ظهـ أن  افؼضٚن: أحهد ٚ: أن يُهقن حمههْ

ًٚ ويًٚرًا.  يْحري ئّْ

ًٚ، ؾ٘ذا تقؾر  ًٚ يف تربٔتف وأخالؿف وفق ـٚن متزوج افؼط افثٚين: أن يُقن حمهْ

هههههذان افؼههههضٚن، وذهههههٛ مههههع زوجتههههف، وأؿههههٚم هْههههٚك شههههْٜ وشههههْتغ وٓ جههههٚفط ؾٔههههف 

اجلّٓقر هْٚك، إٓ بَّدار مٚ قهؾ افًِؿ افذي مـ أجِف ذهٛ، وهق يف إصؾ 

ًٚ هبذا افتحهغ بنَٔف جهٚز، وإٓ يُهقن ؿهد خنه أـثهر ممهٚ ربهح، وذفهؽ ههق  حمهْ

 اخلنان ادٌغ.

 ( 00: 00: 01/ 247) اهلدى والنور/
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 ُباب مي

 حُؿ افًٍر فٌِِدان إوربٜٔ فًِّؾ ؟  افًٚئؾ:

إذا ـٚن افًّؾ يف حدود افؼع وافًٍر ـهذفؽ ومهـ ذفهؽ أن يُهقن ؿهد  افنٔخ:

ًٚ ثهؿ َل  شٚؾر وؿد حهـ ًٍٕف بديْف وأخالق إشالمف أوًٓ ثؿ بزوجتهف افههٚحلٜ ثٕٚٔه

ًٚ وأخرًا.  يْقي اإلؿٚمٜ يف تِؽ افٌالد ثٚفث

 ( 00: 41: 10/   268) اهلدى والنور / 

 

 باب ميُ

بٚفًْهههٌٜ فسشهههتٚذ، صهههٔخْٚ، افْههههٔحٜ افهههذي ؿهههدمتٓٚ ٕبهههق صهههالح ؿٌهههؾ  مداخِهههٜ:

ثهالث شههْغ اهلل بزيههؽ اخلههر بًههدم افًهٍر إػ أمريُههٚ وادحٚؾيههٜ ظههذ افٌَههٚء يف 

ديٚر ادًِّغ، مْٓٚ افٍٚئدة ههذه افهذي ذـر هٚ بهٚدجِس، ذاك أن صهالة اجلامظهٜ 

 ديْٓؿ. مٚ تتٔن هْٚك بًٌدهؿ ظـ 

رٕٚ بًٌض ـِامت َٕق ٚ يف ـ  ذَ يُ ، اهلل بزيف اخلر صحٔح، أبق ظٌد اهلل افنٔخ:  

ًٚ أن يًههتقضْق  اـثههر مههـ ادْٚشههٌٚت، وهههل إْٔههٚ ٓ ْٕهههح إخقإْههٚ ادًههِّغ  ًٔهه

ؾٔٓٚ شْٔغ ضقيِٜ، ٓ بٖس ظْدي بٖن يًٚؾر وؾٔف ـؾ افٌٖس  ابالد افٍُر وأن ئَّق

أن يًهٚؾر إػ رء مهـ بهالد افٍُهر وافًٍهؼ وافٍجهقرر  أن هيٚجر، ٓ بٖس فًِّهِؿ
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 ٕمر جتٚرة أو صْٚظٜ مٗؿتٜ بؼضغ اثْغ:

هههه افؼههههط إول: أن يُههههقن حُمَ  هههه ه  ًَ ٍٕ ًٚ ًٚ إذا صههههح افتًٌههههر، أن ُِ ف ُخ ْ ًٚ وزواجٔهههه َٔهههه

يُههقن حًههـ إخههالق وافسبٔههٜ، وأن يُههقن فههف زوجههٜ كهههْف أن ئّههؾ هْههٚك إػ 

 ًٕٚء بْل إصٍر.

ًٚ ًٍٕف هبٚتغ احلهٕٚتغ.ادَهقد:   هذا افؼط إول: أن يُقن حمهْ

افؼههههط افثههههٚين: أن يههههذهٛ فَوههههٚء مهههههِحٜ وؿتٔههههٜ، أمههههٚ أن يَههههٔؿ بههههغ طٓههههراين 

 ادؼهههههـغ، ؾٓهههههذا ؾٔهههههف أحٚديهههههٞ ـثهههههرة كهههههذر ادًهههههِؿ مهههههـ اإلؿٚمهههههٜ بهههههغ طٓهههههراين

إٔههههٚ بههههريء مههههـ مًههههِؿ يَههههٔؿ بههههغ طٓههههراين »ادؼههههـغ ـّثههههؾ ؿقفههههف ظِٔههههف افًههههالم: 

ٓزم يُقٕههقا  شادًههِؿ وادؼههك ٓ تههساءى ٕٚر ههٚ»ؿههٚل ظِٔههف افًههالم:  شـغادؼهه

مـ جٚمع ادؼك أي: مـ  شمـ جٚمع ادؼك ؾٓق مثِف»بًٔد أحد ٚ ظـ أخر، 

 خٚفىف وشٚـْف وظٚذه وصٚحٌف...إػ نخره. 

ِهههقن تَ ٌْ ؾٓهههق مثِهههف أي: إٔهههف يتخِهههؼ بٖخالؿهههف، وههههذا أمهههر منهههٚهد يف أـثهههر افهههذيـ يُ 

إػ تِؽ افٌالد، وأصٌر بِٜٔ افتل متثؾ خىهر ههذا افًهٍر أن يًهّقا إصهٔٚء بٚفًٍر 

بٌههر أشههامئٓٚ افؼههظٜٔ، أن يًههّقا افًههٍر إػ بههالد افٍُههر هجههرةر بٔههْام افًُههس هههق 

افهقاب، إذا أشِؿ ـٚؾر هْٚك يف بالد افٍُر أن هيٚجر هق إػ بهالد اإلشهالم، ههذا 

مٔقن ؾرحغ منوريـ بٖٕف مٚ صهٚء اهلل ٓ يَع، مٚ شًّْٚ مًِاًم مٓام ضْىـ اإلشال

دظههقة اإلشههالم مٚصههٜٔ يف بههالد افٍُههر يف بريىٕٚٔههٚ، ؾرًٕههٚ، أدٕٚٔههٚ، إٕجِههسا وفْههدن 

وبٚريس واددن افٌُرة هذه، وبًديـ أمريُٚ افنامفٜٔ واجلْقبٜٔ ـؾ هذه بهالد مهٚ 

ًٚ مـ هٗٓء أشِؿ ؾًالً، هٚجر إػ بالد اإلشهالم، فُْْهٚ ًٕهّ ع فهٔالً شًّْٚ أن مؼـ

 ههٚرًا إٔههف ؾههالن مًههِؿ هههٚجر مههـ بِههد اإلشههالم إػ بههالد افٍُههر، هههذا شههٌٌف يًههقد إػ 

 صٔئغ اثْغ. 
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 افقء إول: اجلٓؾ بٚإلشالم، وهذا أمر خىر جدًا.

افقء أخر: أن افتًّؽ بٚإلشالم وافتحّس فف إَنع وإُنػ ظـ افْٚس، 

قن بههغ أن يَههٔؿ بههغ طٓههراين ؾَههؾ مههْٓؿ مههـ يههتحّس فديْههف، وفههذفؽ تههراهؿ ٓ يٍرؿهه

ادًِّغ وبهغ أن يَهٔؿ بهغ طٓهراين ادؼهـغ، وإن ـْهٚ حٔهْام َٕهقل بهغ طٓهراين 

ادًِّغ ظذ ظجهرهؿ وبجهرهؿ، فُهـ مًهِؿ واحهد أؾًهؼ مًهِؿ يًهٚوي أحًهـ 

ـٚؾر يف بالد افٍُر وافيالم ههذه حََٔهٜ بهٛ أن ًٕتهز هبهٚ، أؾًهؼ مًهِؿ ينهٓد أن 

ّهههد رشهههقل اهلل يًهههٚوي أحًهههـ مؼهههك ٕتههههقره دمٚثهههٜ خِهههؼ ٓ إفهههف إٓ اهلل، وأن حم

 وـرم مٚل ومٚل وو... نخره.

ٕن أوفئؽ اِدون يف افْٚر وهٗٓء ٕٚجقن مـ اخلِقد يف افْٚر ؾنتٚن مهٚ بهغ 

افٍريَغ وفذفؽ. ٕحـ ْٕهحؽ وْٕهح ـؾ مًِؿ يَهٔؿ يف تِهؽ افهٌالد، مهـ أجهؾ 

ًٜ ﴿افًٔش وـًهٛ افَهقت، ؾٓهذا ٓ بهقز ٕن اهلل يَهقل:  ًَ
ـْ َأْرُض اهلل ِ َواشِه ُُه َأََلْ َت

ٚ َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ  .[91]النسا  ﴾َؾُت

ٚ ﴿وٕٕههههههف يَههههههقل:  ُف َاَْرًجهههههه ْؾ َفهههههه هههههه ًَ ـْ َيت ههههههِؼ اهلل َ َبْ ُٞ ٓ * َوَمهههههه ـْ َحْٔهههههه
ُف ِمهههههه َوَيْرُزْؿهههههه

 ُٛ
ًِ تَ  .[1-3]الطالق ﴾َقْ

 إػ أمريُهٚ -وفٔس هيٚجرون-إٔٚ أظِؿ أن هْٚك إٔٚس مـ ادًِّغ يًٚؾرون 

 -يف شٌٔؾ افدظقة إػ اهلل إػ اإلشالم ؾٖٕٚ أؿقل هٗٓء ؿًامن:

ًٚ فقجهههف اهلل، ٓ وطٍٔهههٜ يْتّهههل إػ  ًٔهههٜ  افًَهههؿ إول: يًهههٚؾر فِهههدظقة خٚفهههه

ًٚ فقجهف اهلل ظهز وجهؾ ؿهد يًىهؾ مههِحتف  خريٜ يف هذا افٌالد أو تِؽ، وإٕام خٚفه

قة إػ اهلل ورشهههقفف، افدٕٔقيهههٜ يف شهههٌٔؾ افَٔهههٚم بّههههِحتف إخرويهههٜ أٓ وههههل افهههدظ

 وهٗٓء يف اظتَٚدي إٔدر مـ افُزيٝ إمحر ـام ـٕٚقا يَقفقن ؿدياًم.

افذيـ يذهٌقن يف شٌٔؾ افدظقة إػ اهلل َٕقل  ؿ: إؿربهقن أوػ بهٚدًروي،  
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حتك وفق ـٕٚقا يًِّقن ـّقطٍغ فٔختٚروا بِدًا مـ بالد اإلشالم، حتك مٚ يههدق 

ًٚ بٚفْ ًٌٜ فِّرصح افذي يرصهح ًٍٕهف أن يهدخؾ افزدهٚن، ٓ، ههق ظِٔٓؿ مٚ ؿِْٚه نٍٕ

ؿهد يًهٔش بههغ ادًهِّغ ويْهههحٓؿ ويهدظقهؿ، ويٌتههْؿ ـهؾ ؾرصههٜ ٓ يهدظٓٚ تٍقتههف 

يف شههٌٔؾ أن يَههقم بقاجههٛ افههدظقة إػ اهلل ظههز وجههؾ، وفههٔس أن يههذهٛ إػ هْههٚك 

وبهههدل أن يَِهههٛ افْهههٚس هْهههٚك مهههـ افٍُهههر إػ اإلشهههالم، ومهههـ افًٍهههؼ وافٍجهههقر إػ 

ٕخهههالق اإلشهههالمٜٔ ؿهههد يَِْهههٛ ههههق يف بًهههض ههههذه افْهههقاحل مهههـ إخهههالق وههههذا ا

بهههههٚفزي افُهههههٚؾر  نمنهههههٚهد يف افهههههذيـ ئًنهههههقن يف افهههههٌالد إوروبٔهههههٜ، ؾههههه٘ ؿ يتزيهههههق

بزي افٍُٚرر حتهك ٓ ينهٚر إفٔهف ويَهٚل: ههذا  نون شقاد افٍُٚر هْٚك، ويتزيقرُ ث  ؾُٔ

ًٚ بًاممهههٜ وبِحهههك، ؾههه٘ذا مهههٚ مًهههِؿ، ٕحهههـ ًِٕهههؿ ـثهههرًا مهههـ اإلشهههالمٔغ تهههراهؿ صهههٔقخ

ا مـ افٌالد افًربٜٔ أضٚحقا بٚفًٌٚءة، وبٚفًاممٜ، وفًٌقا اجلٚـٝ وافٌْىِهقن قخرج

وظَدوا اجلراؾٔٝ افرؿٌٜ، و خرجقا حنًا، بهدون ظاممهٜ وٓ ضٚؿٔهٜ وٓ أي رءر 

بحٔٞ إٔف جتِط احلٚبؾ بٚفْٚبؾ، وإٔٚ إٔهحؽ إٔهٝ وؽهرك مهـ احلهٚهيـ هْهٚ أن 

 نافىرؿههههٚت، وبخٚصههههٜ يف تِههههؽ افههههٌالد حنههههًا، ظِههههُٔؿ أن تتًّّههههقٓ يّنههههقا يف 

وفًٔهههٝ افًاممهههٜ بٍريوهههٜ إشهههالمٜٔ، وفُْٓهههٚ زي إشهههالمل، وإن ـهههٚن افًاممهههٜ مهههثالً 

تُههههقن ظِّٔههههٜ بٚفًْههههٌٜ فههههًٌض افْههههٚس مههههـ افًههههامل وؽههههرهؿ، ؾٓههههذه افًَِْههههقة هههههذه 

ذا افىٚؿٔههٜ تٍُههلر ٕ ههٚ أصههٌحٝ صههًٚر ادًههِّغ، ؾِههق أخههذ ادًههِؿ ادتزيههل هبهه

افههزي اإلشههالمل بههٚفقٕش ا ٌُِههس مههـ بههالد إردن ظههامن إػ بههٚريس، وووههع يف 

بالد افًٍؼ وافٍجقر أصر إفٔف بٚفٌْٚن: هذا مًِؿ، بْٔام هق إذا ؽر زيف، ؾهال تًرؾهف 

ًٚ.. إػ نخره، وحغ ذاك تتًىؾ ـثرًا مـ افنًٚئر اإلشالمٜٔ افتهل  مًِاًم أو ٕكإٔ

ؾ ظههـ خههر إظههامل أو خههر اإليههامن إٔههٚ ًٕههٔٝ ئم، شههمْٓههٚ أن افرشههقل ظِٔههف افًههال

 .شأن تًِؿ ظذ مـ ظرؾٝ أو مـ َل تًري»أن ؿٚل: 

ضٔٛ إٔٚ إذا صٍتؽ يف افىريؼ واهلل مٚ أدري إٔٝ مًِؿ أو ؽر مًِؿر ٕٕؽ ٓ  
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 كّؾ ظِؿ اإلشالم، ظِؿ اإلشالم هق هذا، أو هق ذاك وبس.

فُهههـ واحلّهههد هلل مهههٚ زال ظْهههدٕٚ  فُهههـ أـثهههر مهههـ ذفهههؽ، إْٔهههٚ ِٕهههٌس ـهههؾ زي ـهههٚؾر،

رء مهههـ افههههٕٜٔٚ واحلاميهههٜ وافٌهههرة اإلشهههالمٜٔ ؾهههال ٕوهههع افًٌَهههٜ، وإٓ أي صهههٚب 

افٔههقم ٓ يتزيههك بههزي ادًههِّغ، وإٕههام يتزيههك بههزي افُههٚؾريـ يّقهه حههٚهًا، خِٔههٜ 

قط برٕٔىٜ، مٚ بتَقل ظْف إٓ جهقرج أو إٔىقٕٔهق، فُهـ فهـ تهرى أبهدًا واحهد ٓبهس 

ٔص، ومهههههرع حلٔتهههههف وحهههههٚؾػ صهههههقاربف، وؾهههههقق ههههههذا مٌىهههههل رأشهههههف جالبٔهههههٜ، افَّههههه

 بٚفزٕٔىٜ، َٕٔوٚن ٓ بتًّٚن.

ًٕههٚل اهلل أن هيههدي إخقإْههٚ ادًههِّغ يف ـههؾ بههالد اإلشههالم هههذه ـِّههٜ يًْهههل: 

فٍههٝ ٕيرٕههٚ إفٔٓههٚ إخ أبههق ظٌههد اهلل جههزاه اهلل خههر/ وادقوههقع إٔههٚ ضرحتههف يف ـثههر 

ـ افُتهههٚب وافًهههْٜ واحلهههقادث افقاؿًهههٜ افتهههل مهههـ ادْٚشهههٌٚت بٖصهههٔٚء ـثهههرة جهههدًا مههه

 اهلل وأصِحقا أظامفُؿ. إًِّٓٚ دس افٔد، فذفؽ َٕقل: ؾٚتَق

 ( 00: 40: 50/ 285) اهلدى والنور/
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اهلل يٌههٚرك ؾٔههؽ. يههٚ صههٔخ شههٗال ؾَٓههل ٕحههـ ًِٕههؿ مههـ ديههـ اهلل شههٌحٕٚف  مداخِههٜ:

ك مههثالً امههرأة يًههٔش أهِٓههٚ وتًههٚػ ظههـ اإلؿٚمههٜ يف بههالد افٍُههٚر، وفُههـ إذا ـههٚن هْههٚ

ًٚ، ؾٓههؾ  يف بههالد افٍُههٚر وتىِههٛ مههـ زوجٓههٚ أن تههذهٛ فزيههٚر ؿ ومًٓههٚ حمههرم ضًٌهه

ًٚ يف ؿىههع رحههؿ مههثالً ويُههقن نثههاًم ظْههد اهلل  يًههّح  ههٚ؟ وإن مًْٓههٚ ؾٓههؾ يُههقن شههٌٌ

 شٌحٕٚف وتًٚػ؟

 إذًا إٔٝ حْٔام تَقل: يًّح تًْل يًّح. افنٔخ:

ًٚ. ًٕؿ.يًْل يًّح  ٚ افؼع ضٌ مداخِٜ: ً 

ح. افنٔخ: َّ ح َيً َّ  ؾّش ُيً

ًٚ. ؾٓؾ ُيًّح  ٚ  مداخِٜ: ًٚ ؿهد افًٗال، يًّح  ٚ ذظ يًْل ُيًّح  ٚ ذظ

ًٚ؟  ذظ

 ٓ، ٕن اإلـامفٜ صق ...  افنٔخ:

 إٔٚ ؿهدي يف يًّح، إٔٚ ؿهدي ـِّٜ يًّح. مداخِٜ:

 ضٔٛ. وإٔٝ ... افنٔخ:

ًٚ أن تذهٛ؟ مداخِٜ:  ؾٓؾ ُيًّح  ٚ ذظ

 وهؾ يًّْٓٚ زوجٓٚ؟ افنٔخ:
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 وإن مًْٓٚ زوجٓٚ ؾٓؾ يُقن نثاًم؟ مداخِٜ:

إٔهههٚ أظتَهههد أن ههههذا افًهههٗال اجلهههقاب ظِٔهههف يٌْْهههل ظهههذ ؿهههقل مهههـ ؿهههقفغ،  افنهههٔخ:

أحهههد ٚ: ٓ بهههقز فًِّهههِؿ أو فًِّهههِّٜ بىًٌٔهههٜ احلهههٚل أن يًهههٚؾر إػ بهههالد افٍُهههر 

ًٚ، وهذا يف اظتَٚدي ٓ أحد يَهقل  مًِهقم أن افههحٚبٜ  بهف مـه أههؾ افًِهؿ، دٚه ههقمىَِ

 .ـٕٚقا يًٚؾرون وـٕٚقا يتٚجرون ويذهٌقن إػ بالد افٍُر

إذًا َل يٌؼ إٓ افَقل افثٚين، مهٚ ههق افَهقل افثهٚين؟ بهقز فًِّهِؿ أن يهذهٛ إػ 

ًٚ ٕحـ ذـرٕٚهٚ أـثر مـ مرة. أوًٓ: ٓ يذهٛ فسؿٚمٜ هْٚك،  بالد افٍُر بؼوط ضًٌ

ٚديٜ جتٚريٜ، ؾوالً أن تُهقن ادههِحٜ وإٕام يذهٛ دهِحٜ وفق مهِحٜ يًْل م

 .[43]ال:   ﴾ ُؿْؾ ِشُروا يِف إَْرِض َؾُٕٚيُروا﴿مهِحٜ ذظٜٔ ـتىٌٔؼ ٕص مثالً: 

ؾ٘ذا ـٕٚٝ ادرأة أن، ٕدخؾ يف صهّٔؿ اإلجٚبهٜ ظهـ افًهٗال. إذا ـٕٚهٝ ادهرأة 

ًٚ، وإذا ـهٚن ًٚ وبداههٜ جهٚئز ذظه ٕمهر  تريد بًٍرهٚ إػ بهالد افٍُهر ٕمهر جهٚئز ذظه

ًٚ، ؾٚفَوهٜٔ  ًٚ، وإذا ـهٚن ٕمهر واجهٛ ؾٓهق واجهٛ ذظه مًتحٛ ؾٓهق مًهتحٛ ذظه

ًٚ واوحٜ ادًَٚل ٓ  ٍك إن صهٚء اهلل ظهذ مًهِؿ يًهري  مثؾ افًِّٜٔ حًٚبٜٔ متٚم

 ذيًٜ اهلل تٌٚرك وتًٚػ، وفًع امتّٝ اجلقاب ظـ شٗال.

 ( 00: 37: 52/ 308) اهلدى والنور /
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  .ٕخقة افٌِْٕٚٔغ كُّٓؿ دوفٜ ـٚؾرةمثؾ ا مداخِٜ: 

 أي ًٕؿ.  افنٔخ:

ؾتقاجٓٓؿ مـ ادنٚـؾ افًديدة مٚ اوىرهؿ إػ أن هيٚجروا ؾٔجهدوا  مداخِٜ:

افًههٔش واحلريههٜ ... هههق ٓ يًههتىٔع ا جههرة إػ بِههد إشههالمل، ؾًٔههّح فههف بههٚ جرة 

يًهد تًهٚون  وافًٔش يف بِد اإلشالم أن إػ مثؾ هذه ا جرة إػ هذا افٌِد افذي

حُٚمف ظذ ـٍرهؿ أحًـ مـ تًٚون ـثر مـ احلُٚم يف بهالد اإلشهالم ... ؾّهثالً 

 ـٔػ يالمقن وهذا مْىَٓؿ؟

أوًٓ بههٚرك اهلل ؾٔههؽ بههٛ أن ْٕيههر إػ مّههقع إمههٜ وفههٔس إػ أؾههراد  افنههٔخ:

 مْٓؿ ـٚحلُٚم مثالً.

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

ًٚ أن افنههٔخ: بًههض احلُقمههٚت افُههٚؾرة  ومههـ ادٗشههػ ؾًههالً مههٚ أذت إفٔههف نٍٕهه

يًههٔش ؾٔٓههٚ افٍههرد كههٝ ٕيٚمٓههٚ بحٔههٚة مٚديههٜ أشههًد مههـ حٔٚتههف ادٚديههٜ يف طههؾ دوفههٜ 

 إشالمٜٔ ـام يَقفقن.

وفُههـ ٓ جٍههك ظهههذ اجلّٔههع إٔهههف فههٔس مهههـ اإلشههالم يف رء مهههٚ هههق مًهههروي 

افٔهههقم أن افٌٚيهههٜ تهههزر افقشهههِٜٔ، ؾُهههؾ مًهههِؿ قٔهههٚ حٔهههٚة صهههًٌٜ مهههـ افْٚحٔهههٜ ادٚديهههٜ 

ًُههس مههـ ذفههؽ قٔههٚ حٔههٚة شههًٔدة مههـ هههذه افْٚحٔههٜ يف بههالد افٍُههر هههذا ٓ وظههذ اف
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ر شهههقاد افٍُهههٚر ويَِهههؾ شهههقاد ادًهههِّغ، واحلُهههٚم ادًهههِّغ ههههؿ ث ههه َُ ر فهههف أن يُ َز  ُيههه 

يّثِهههههقن أؾهههههرادًا ؿِِٔهههههٜ جهههههدًا جهههههدًا بٚفًْهههههٌٜ فِّجتّهههههع اإلشهههههالمل، ثهههههؿ إن مٓهههههٚجرة 

ًٚ، ادًههِّغ إػ تِههؽ افههٌالد فًٔههٝ يف حههدود افيههورة ا فتههل إٔههٝ أذت إفٔٓههٚ نٍٕهه

ؾْٕ٘ٚ ًٕري مْذ ظؼهات افًهْغ أن أمريُهٚ شهّٔٝ بهٌالد ادٓجهر وأن افهذيـ ذهٌهقا 

إفٔٓهههههٚ ؽهههههر موهههههىريـ ٓـتًهههههٚب افًهههههٔش افىٔهههههٛ افقاشهههههع شهههههّقا إًٍٔهههههٓؿ بهههههٖ ؿ 

مٓههههههٚجرون، وبٚفْتٔجههههههٜ شههههههّل مُههههههٚن هجههههههر ؿ بههههههٚدٓجر، هههههههذا ؿِههههههٛ فِحَههههههٚئؼ 

ٚن ـٚؾرًا ؿٌؾ إشالمف ئًش مع ؿقمهف افٍُهٚر اإلشالمٜٔ افتل تَقل بٖن ادًِؿ إذا ـ

ثههؿ هههداه اهلل ؾٖشههِؿ ؾًِٔههف أن يٌههٚدر إػ ا جههرة إػ بههالد اإلشههالم، ؾُٔههػ بْههٚ ٕحههـ 

ًُٕههس أن افْيههٚم اإلشهههالمل هههذا ؾْهههرى إٔههف ٓ بههٖس فًِّهههِّغ أن هيههٚجروا مهههـ 

.ًٚ  بالدهؿ مٓام ـٚن ووع بالدهؿ مـ حٔٞ حُٚمٓؿ، ٓ بقز هذا إضالؿ

ورات ؾِٓهههٚ أحُٚمٓهههٚ، وافيهههورات تٌهههٔح ادحيهههقرات وفُْهههل أرى أمهههٚ افيههه

ًٚ ظهذ إخقإْهٚ احلهٚضيـ  ًٚ نخر يف هذه ادْٚشٌٜ وهل ٓ  ٍك ؾٔام أطـ أيو صٔئ

ًٚ أ هؿ ؿهد يهدخِقن يف مًهّك افيهورة مهٚ فهٔس مْٓهٚ، أي: فُهل ٓ يَهع ؾهٔام  ًٔ 

ًٚ فهههٔس ههههل افيهههورة،  يوهههىر ؾٔهههف ههههق يرتُهههٛ ادخٚفٍهههٜ، وههههذا ٓ جٍهههٚـؿ  ًٔههه

يَههٚل  ئههذافيهورة هههل افتههل وؿههع اإلًٕهٚن بههغ ذيههـ ٓ بههد أن جتهٚر أحههد ٚ، ؾحْٔ

ٚ اْوههههىُِرْرُتْؿ  ههههؿ: افيههههورات تٌههههٔح ادحيههههقرات بْههههٚء ظههههذ ؿقفههههف تًههههٚػ:  ٓ  َمهههه ﴿إِ

 .[339]األنعا  ﴾إَِفْٔفِ 

ٚب بهٚفٍَر وخنهٜٔ أن أوذى ؾٖٕههٚ أخهٚفػ افؼهيًٜ ؾٖهههٚجر َصهه أمهٚ إٔهٚ ؾخنهٜٔ أن أُ 

بههالد افٍُههر، أو مههثالً إٔههٚ أ ههع ادههٚل احلههرام حتههك مههٚ أؿههع يف وههٔؼ مههـ افًههٔش  إػ

.ًٚ  هذا فٔس مـ افيورة يف رء إضالؿ

افههذي ذـرمتههقه مههـ افٌِْههٕٚٔغ أو ؽههرهؿ إٔههٚ أظتَههد أ ههؿ مههٚ وؿًههقا يف افيههورةر 
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 ْٕٕههٚ ًِٕههؿ أن افٌِْههٕٚٔغ ئًنههقن يف ـثههر مههـ افههٌالد افًربٔههٜ، ؾههام افٍههرق بههغ هههٗٓء

افههذيـ اوههىروا فِٓجههرة مههـ فٌْههٚن بًههٌٛ مههٚ ؾٔٓههٚ مههـ افٍههتـ وافَتههٚل اوههىروا إػ 

ا جرة إػ بالد ادًِّغ وبغ أوفئؽ افذيـ هٚجروا إػ بالد افٍُر وافوالل ٓ 

ؾرق بهغ ههٗٓء وههٗٓء، افٍهرق ؾَهط ههق أن افٍريهؼ افهذي ههٚجر إػ بهالد اإلشهالم 

ع، وٕحههـ ٓ ٌٕحههٞ أن ظههـ افْٔههٜ مههٚ خههٚفػ افؼههع، أمههٚ أوفئههؽ ؾِههؿ جههٚفٍقا افؼهه

افهههذي ؿههههد ههههٗٓء افهههذيـ اوهههىروا فِخهههروج إػ افهههٌالد افًربٔهههٜ، ومهههٚ افهههذي ؿههههد 

أوفئههؽ افههذيـ اوههىروا فِخههروج مههـ بههالد فٌْٕٚٔههٜ إػ افههٌالد افُههٚؾرة، هههذا حًههٚهبؿ 

ظْهههد اهلل ظهههز وجهههؾ، فُهههـ إٔهههٚ َٕهههقل: افهههذيـ ههههٚجروا إػ بهههالد اإلشهههالم وؿًهههقا يف 

 افًُههههس مههههـ ذفههههؽ أوفئههههؽ افههههذيـ هههههٚجروا إػ بههههالد افٍُههههر ؾَههههد ادخٚفٍههههٜ، ظههههذ

 خٚفٍقا.

ؿههد يَههٚل: بًوههٓؿ اوههىر، َٕههقل: اهلل يًِههؿ بههف، ؾهه٘ن ـههٚن ـههذفؽ ؾههٚهلل ظههز وجههؾ 

ؽٍهههقر رحهههٔؿ، أمهههٚ أن ٍٕهههتح بهههٚب إجهههٚزة ا جهههرة إػ بهههالد افٍُهههر وافوهههالل بحُهههؿ 

ًٚ أن افْهههٚس فًٔهههقا ؾَٓهههٚء وفًٔهههقا حريههههغ يف  كديهههد مًْهههك افيهههورة أوًٓ وثٕٚٔههه

افيورة حتك يُقٕقا حََٜٔ متجٚوبغ مع حُؿ افؼع يف متًُٓؿ بٚفيورات 

 تٌٔح ادحذورات. هذا مٚ ظْدي واهلل أظِؿ.

 ( 00: 17: 12/   360) اهلدى والنور / 
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 افًٍر إػ بالد افٍُر وافًّؾ ؾٔٓٚ؟ مداخِٜ:

ـْ أَْرُض اهلل ِ َواِش ﴿مٚ بقزر  افنٔخ: ُُ ٚأَََلْ َت َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت  .[91]النسا  ﴾ًَ

افذيـ يذهٌقن إػ بالد افٍُهر يًهقدون وؿهد محِهقا مًٓهؿ ظهٚدا ؿ وتَٚفٔهدهؿ، 

 هذا إذا بَل  ؿ رء مـ ديْٓؿ.

... يف هذه افٌالد يًْل أو يف هذه افقٓيٚت شهقاء ـهٚن يف بهالد افٍُهر مداخِٜ:

ّقن، ؾ ك مرـهز إشهالمل أو مثالً بهالد إشهالمٜٔ، أو بهالد أهِٓٚه مًِه ًٚ مهثالً يًِّهقن هْٚه ٖحٕٔٚه

قات، وههل مهثالً ؾِٜه  ؿل افهِه يف ؾِٜ ـٌرة أو ـذا، ويُقن ؾٔٓٚه صهالة اجلًّٜه وـهذفؽ بٚه

 ..؟مًتٖجرة أو ـذا، ؾٓؾ هذا بقز إؿٚمٜ اجلًّٜ يف ؾِٜ مًتٖجرة أو رء

ًٚ بهههقزر ٕن افؼهههوط افتهههل جهههٚء ذـرههههٚ يف ـثهههر مهههـ ـتهههٛ افٍَهههف  افنهههٔخ: ضًٌههه

ًٚ هل أحًـ أحقا ٚ أ ٚ ؿِٔٝ بٚجتٓهٚدات بًهض إئّهٜ، وآجتٓهٚد ؿدياًم  وحديث

مًههههرض فِهههههقاب وفِخىههههٖ، ومههههـ أجههههؾ مثههههؾ هههههذه إحُههههٚم افتههههل صههههدرت مههههـ 

أصحٚهبٚ اجتٓٚدًا وفٔس اظتامدًا ظذ ٕص، ؿٚل ظِامء افٍَهف: إحُهٚم تتٌهر بتٌهر 

 افزمٚن وادُٚن.

 افًهْٜ، ؾٓهذه ٓ بهقز أن تتٌهر أمٚ إحُٚم افتل يْص ظِٔٓهٚ يف افُتهٚب أو يف

أو أن تتٌدل مٓام تٌهرت إزمهٚن وإمهٚــ، وٕحهـ ٓ ٕجهد يف ـتهٚب اهلل، بهؾ وٓ 

ًٚ  ¢يف شْٜ رشقل اهلل  افتل هل بٔٚن فَِرنن افُريؿ ـام ههق مًِهقم، ٓ ٕجهد ذضه

هذِ ﴿فهحٜ صالة اجلًّهٜ إٓ اجلامظهٜ، وـِْهٚ يَهرأ ويًهّع ؿقفهف تًهٚػ:  ٚ اف  ه َ ٚ أهَيُّ ـَ َيه ي
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ههقدَِي  ُٕ ْٔههعَ  نَمُْههقا إَِذا  ٌَ ههِر اهلل ِ َوَذُروا اْف ـْ ْقا إَِػ ِذ ًَ  َؾْٚشهه
ِٜ هه ًَ ُّ ـْ َيههْقِم اجْلُ ههالةِ ِمهه .. [9]الجمعررة ﴾فِِه 

 إػ نخر أيٜ.

ؾٓهذه افههدار أو ههذه افٍِههٜ ـههام ؿِهٝ اشههتٖجرت أو اصههسيٝر ٕين رأيهٝ إٔههٚ ؾًههالً 

ًّههٜ واجلامظههٜ، بههؾ رأيههٝ يف يف بريىٕٚٔههٚ، ـثههر مههـ افههدور اشههتٖجرت فهههالة اجل

فقهٚ مًجدًا، ؾهام دام أن ههذه افهدار ق  بًوٓٚ ـًْٜٔ وخّٜ اصساهٚ ادًِّقن وَح 

ن  ههٚ فهههالة اجلًّههٜ أو اجلامظههٜ، ؾًههذ ـههؾ مًههِؿ أن يًههتجٔٛ ذ  َٗ أو هههذه افٍِههٜ ُيهه 

فْٚدي اهلل تٌٚرك وتًٚػ، وأن قي صالة اجلًّٜ، وهْٚ يُْنػ يل أ ٔهٜ افٍَهف 

افُتههٚب وافًههْٜ، ومزيتههف ظههذ افٍَههف افتَِٔههدي ادههذهٌل اجلٚمههد، ؾَههد  افَههٚئؿ ظههذ

رأيههٝ يف بريىٕٚٔههٚ جٚفٔههٚت إشههالمٜٔ اتٍِههٜ، بٚـًههتٕٚٔغ وهْههقد وظههرب، وأتههراك، 

ـِٓههههؿ ذهٌههههقا إػ تِههههؽ افههههٌالد مههههع إشههههػ فًُههههٛ افَههههقت، فُههههـ مههههع ذفههههؽ ؾٓههههؿ 

ت وإػ حريهقن ظذ أن يتًُّقا بهديْٓؿ، ؾٚصهسوا افهدور وحقفقههٚ إػ مههِٔٚ

مًههٚجد، يف ادًههجد احلٍْههل أو يف ادًههجد افههذي يهههع ؾٔههف إحْههٚي ٓ تهههح 

ـؿ ادًههِؿ يف بريىٕٚٔههٚ؟ ٓ يقجههد ٚافهههالة ؾٔههف إٓ بهه٘ذن احلههٚـؿ ادًههِؿ، ويههـ احلهه

 حٚـؿ مًِؿ.

فُههههـ هههههٗٓء ادًههههِّقن صههههًروا بيههههورة اجههههتامظٓؿ ظههههذ افهههههالة ويف بههههالد 

ههههههذه نيهههههٜ مهههههـ نيهههههٚت اهلل أن ينهههههًروا  افٍُهههههر قُّٓهههههٚ افٍُهههههٚر، ؿِْهههههٚ: شهههههٌحٚن اهلل

ادًهههِّقن بهههٖن افٍَهههف ادهههذهٌل ههههذا ٓ يّهههدهؿ وٓ يًهههٚظدهؿ ظهههذ أن يتًّهههُقا 

قن صههالة  ي يههِه ٓء إحْهٚه ٜٔ، ؾُْهٚه ٕههرى ههٗه بههديْٓؿر ٕٕههف صههدر فيههروي زمْٔهٜه ومقوهًه

ب  ر، ؾْحّهد اهلل إٔهف ٓ يقجهد يف افُتٚه اجلًّٜ يف هذه افٌٔقت افتل اشتٖجروهٚ مـ افٍُٚه

 افًْٜ مٚ يّْهع مـه إؿٚمٜه صهالة اجلًّٜه ؾوهالً ظـه صهالة اجلامظٜه بقهء مـه ههذه وٓ يف

 .افٌٔقت ادًتٖجرة، أو افتل اصسيٝ مـ أصحٚهبٚ مـ افٍُٚر

 (.01-01-403/14اهلدى والنور )
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 أمحد: هؾ بقز افذهٚب إػ بِد افٍُٚر مـ بٚب افًّؾ فٌِر؟

ِٚجُروا َأََلْ ﴿ٓ مهههههههٚ بقز،ؿهههههههٚل تًهههههههٚػ:  افنهههههههٔخ: ههههههه َٓ ًٜ َؾُت ًَ
ـْ َأْرُض اهلل ِ َواِشههههههه ههههههه ُُ َت

ٚ َٓ  .[91]النسا   ﴾ؾِٔ

 (.  00: 55: 29/ 442) اهلدى والنور /
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 الطفس باملضخف إىل بالد اللفاز

 دخِٝ احلامم، وـٚن يف جٌٔل افَرنن، هؾ ظع يف ذفؽ حرمٜ؟  مداخِٜ:

  ٓ حرمٜ مٚ دام أن افَرنن يف جٌٔؽ مُْقن حمٍقظ، واوح؟ افنٔخ:

 أفؽ دفٔؾ؟  مداخِٜ:

 هْٚك دفٔؾ ظذ مٚ أؿقل؟  افنٔخ:

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

اجلههقاب: افههدفٔؾ فههٔس ظههذ مههـ يتًّههؽ بٕٚصههقل وافَقاظههد افًِّٔههٜ  افنههٔخ:

افٍَٓٔهٜ، وإٕههام افهدفٔؾ ظههذ مهـ جٚفٍٓههٚ، فًِهؽ تًِههؿ مهثع أن إصههؾ يف إصههٔٚء 

ظههل مِههزم، ؾَٔههٚل: اإلبٚحههٜ، وأن هههذا إصههؾ ٓ بههقز اخلههروج ظْههف إٓ بههدفٔؾ ذ

افَٚظدة ـذا وفُهـ اشهتثْل مْٓهٚ ـهذا، ههذا آشهتثْٚء ٓ وجهقد فهف افٌتهٜ، وإٕهام هْهٚك 

ههقب﴿أيههٜ ادًروؾههٜ:  ُِ َُ َقى اْف هه َْ ـْ َت
َهٚه ِمهه َر اهلل ِ َؾِ٘  

ٚئِ ًَ ههْؿ َصهه ي  ًَ ـْ ُي ؾهه٘ذا  [13]الحرر  ﴾َوَمهه

ء مهـ ـٚن افَرنن ادهحػ افُريؿ ـام ؿِهٝ يف اجلٔهٛ ؽهر طهٚهر ؾِهٔس ؾٔهف ر

اإلهٕٚهههٜ، وٓ ؾهههرق ظْهههدي بهههغ مًهههِؿ ٓ قٍهههظ افَهههرنن ظهههـ طٓهههر ؿِهههٛ وبهههغ مًهههِؿ 

حههٚؾظ فَِههرنن ؾُال ههٚ شههقاء حٔههْام يههدخالن بٔههٝ اخلههالء هههذا افههذي ادهههحػ 

ـالم اهلل يف جٌٔف وذاك ـالم اهلل يف صدره ؾُال ٚ شقاء ؾال حرج يف ذفؽ أبهدًا، 

ه افهههقرة ؾٔههف ٕههقع مههـ اإلهٕٚههٜ وإٕههام احلههرج: إذا ـههٚن ادهههحػ طههٚهرًا، ؾٍههل هههذ

 فِّهحػ افتل ٓ تِٔؼ بتًئؿ صًٚئر اهلل ظز وجؾ، ظرؾٝ دفٔع؟ 
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ًٚ أم ؿهههد  مداخِهههٜ: ًٕهههؿ، شهههًّٝ ممهههـ َٕهههؾ ظْهههؽ وٓ أدري، ههههؾ ـالمهههف صهههحٔح

أن  ¢ن اهلل شٌحٕٚف ظز وجؾ أخهز رشهقفف إزادوا ؾٔف وأخِقا وؿٚفقا: بُٖٕؿ ؿِتؿ: 

َٕ ﴿اهلل ...:  َؽ  ههه َٚن َربُّ ههه ـَ  ٚ ًَّٔٚوَمههه
ههه وأن افرشهههقل وص بهههٖن ٓ يٗخهههذ ههههذا  [74]مررر:ي  ﴾ًِ

افَهههرنن فهههٌالد افٍُهههر، أو وص ـٍٔٔهههٜ دخهههقل بٔهههٝ اخلهههالء، ؾّهههـ بهههٚب أوػ فهههق ... 

ظهههدم افهههدخقل بٚدههههحػ إػ احلهههامم، ههههؾ  ¢افتحههريؿ، افهههذي أمرٕهههٚ رشهههقل اهلل 

 هذا َٕؾ ظُْؿ صحٔح يٚ صٔخ؟ 

افَْههههؾ هبههههذا افتٍهههههٔؾ ؽههههر أوًٓ: أريههههد أن أؾٓههههؿ بٌههههض افْيههههر أن هههههذا  افنههههٔخ:

ًٚ مْل؟   صحٔح، فُـ هذا افتٍهٔؾ افذي َٕؾ ظْل هؾ جٚفػ مٚ شًّٝ نٍٕ

 ٓ افُالم هق مقاؾؼ دٚ ؿِٝ.  مداخِٜ:

ؾ٘ذًا دظؽ وافتٍهٔؾ، فُـ رء مـ ذاك افتٍهٔؾ إٔٚ أؿقل بف، ؾَد جٚء  افنٔخ:

 يف افهحٔحغ مـ حديٞ ظٌد اهلل .. 

 أشتٖذن مْؽ.  ... يٚ صٔخ مًذرًة َل مداخِٜ:

 مٚ هق؟  افنٔخ:

 مُٚدتْٚ مًجِٜ.  مداخِٜ:

 خر ٕقر ظذ ٕقر إن صٚء اهلل وفق َل تًتٖذن.  افنٔخ:

 جزاـؿ اهلل خر.  مداخِٜ:

وإيهههٚك، أؿهههقل: جهههٚء يف افههههحٔحغ مهههـ حهههديٞ ظٌهههد اهلل بهههـ ظّهههر بهههـ  افنهههٔخ:

 ظهههـ افًهههٍر بٚدههههحػ إػ ¢ هههك رشهههقل اهلل »اخلىهههٚب ريض اهلل ظهههْٓام ؿهههٚل: 

ٓ تًهٚؾروا بٚدههحػ إػ أرض افًهدو اٚؾهٜ »ويف روايٜ دًِؿ:  شأرض افًدو

 ؾٓذا احلُؿ افؼظل هق مَرون يف احلديٞ بًِٜ احلُؿ.  شأن يْٚفف افًدو
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 يٚ صٔخ.  مداخِٜ:

ًٚ.. افْٓهل ظهـ افًهٍر بهٚفَرنن أو  افنٔخ: اشّع، ذفؽ يًْل: أن افْٓل فٔس مىَِ

 ًٚ ًٚ وإٕهام ههق مَٔهد بهٚخلقي مهـ بٚدهحػ إػ أرض افًدو فٔس  ٔه ًٚ أو ظٚمه مىَِه

أن يْٚفهههف افًهههدو، وادَههههقد بٚفْٔهههؾ هْهههٚ: فهههٔس ههههق افِّهههس ؾَهههط وإٕهههام ههههق: افىًهههـ 

وافتّزيؼ واإلهٕٜٚ وٕحق ذفؽ، ؾ٘ذا أمْٚ هذه اخلنٜٔ جٚز فْٚ أن ًٕٚؾر بٚدههحػ 

 إػ أرض افًدو، وإٓ شددٕٚ ضريؼ افدظقة إػ اهلل ظهز وجهؾ بهسك َٕهؾ ـالمهف إػ

افٍُٚر، ؾ٘ذا ـٚن هذا احلديٞ يْٓهك ظهـ افًهٍر بٚدههحػ إػ أرض افًهدو  هذه 

افًِٜ ؾًّْك ذفؽ: إٔف بقز فْٚ أن ًٕٚؾر بٚدههحػ إػ أرض افًهدو وؿهد يُهقن 

ًٚ، وؿههههد يوههههىر أحههههدٕٚ أن يههههدخؾ احلههههامم أو  يف جٔقبْههههٚ ـههههام إٔههههٝ شههههٖفٝ ظْههههف نٍٕهههه

ًٚ ؾال بٖس مهـ ذفهؽ  ًٚ مُْقٕ ًٚ دهٚ ظرؾهٝ مهـ أن ادرحٚض، ؾ٘ذا ـٚن حمٍقط إضالؿه

ًٚ، ههؾ إتٓٔهٝ مهـ  إصؾ يف إصٔٚء اإلبٚحٜ، وظرؾٝ إٔهف ٓ  هل ظهـ ذفهؽ إضالؿه

 أشٖفتؽ؟ 

 (  00: 31: 04/   160) اهلدى والنور / 
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 الطفس للطياحة

جهزاك اهلل خهر يههٚ صهٔخْٚ، يف شهٗال نخهر بًههٔط يًْهل مقوهقظٜ خههٚرج  ادَِهل:

إػ بِدان إشالمٜٔ بَهد افتْزه مثؾ شقريٜ ظـ هذا ادقوقع، مٚ هق حُؿ افًٍر 

 إٔٚ مثالً يف افًًقديٜ، مٚ هق حُؿ افًٍر إػ شقريٜ؟

خ: س مههـه أجهههؾ  افنههٔه ، وفههٔه ؾر إػ شهههقريٜ مههـه أجهههؾ افتًٍهههح ـهههام ؿِههٝه إذا ـْههٝه تًههٚه

 .افتًٍخ ٓ شّح اهلل، فتًّؾ هْٚك مٚ ٓ تًتىٔع أن تًِّف يف بِدك ؾٓذا جٚئز بال صؽ

خْٚ، ظههذ افههرؽؿ ممههٚ هْٚفههؽ مههـ وجههقد مُْههرات أـثههر يًْههل ظٍههقًا صههٔ ادَِههل:

 ممٚ ظْدٕٚ يف افًًقديٜ؟

ًٕهههههؿر ٕٕهههههؽ إٔهههههٝ شهههههقي ٓ كيههههه إمهههههٚــ اخلٚصهههههٜ بهههههٚدُْرات  افنهههههٔخ:

ًٚ -ؾهههٚدُْرات مقجهههقدة يف افًهههًقديٜ  ٝ دخِهههٝ بًهههض إشهههقاق ٕههه، ؾههه٘ذا  أ-أيوههه

ت إمريُههههههٚت افنههههههَراوات دوجههههههدت هْههههههٚك افًْههههههٚء جههههههتِىـ بٚفرجههههههٚل، ووجهههههه

ت و... افخ. هذا أمهر ٓ يْجهق مْهف بِهد، وفُهـ إٕهام إظهامل بٚفْٔهٚت، ؾه٘ذا اجلّٔال

ًٚ ؽهههر متهههزوج تـْهههٝ  َههههد ـهههام ؿِهههٝ فهههؽ: افتًٍهههح مهههٚ يف مهههٕٚع، إٓ إذا ـْهههٝ صهههٚب

وجنك ظذ ًٍٕؽ افٍتْهٜ مهـ افتهزج وافتًهري افهذي ههق أـثهر مهـ ظْهدـؿ ؾًْدئهذ 

 فُؾ شٗال جقاب.

 ر.ضٔٛ يٚ صٔخ اهلل بزيُؿ اخل ادَِل:

 ( 00: 28: 35/   679) اهلدى والنور /  

 ( 00: 30: 21/   679) اهلدى والنور / 
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 الطفس إىل بالد اللفس للتعليه

ههههق يًهههٖل يف حٚفهههٜ إٔهههف يًْهههل ييهههـ ًٍٕهههف إٔهههف واجهههٛ ظِٔهههف أن يقاصهههؾ  مداخِهههٜ:

دراشههٜ افىههٛ، ؾٓههق ٓ يًههتىٔع أن يههتؿ افٌحههٞ يف إردن أو يف افًههًقديٜ، بحٔههٞ 

افًًقديٜ مهثالً ينهسضقن أن يُهقن شهًقدي أو ؾًٔهٖل: ههؾ بهقز فهف إٔف تًري يف 

يف هذه احلٚفٜ أن يتؿ افٌحٞ يف بِهد مثهؾ أمريُهٚ مهثالً، خٚصهٜ أن فهف أؿهٚرب هْهٚك 

 مِتزمقن، وجزاك اهلل خرًا هذا هق تتّٜ افًٗال؟

مٚ أرى يٚ أخل أن يهذهٛ إػ أمريُهٚ بهالد افٍُهر وافًٍهؼ وافٍجهقر يف  افنٔخ:

م ابتُههٚر أو اخههساع افههدواء ادههذـقر يف افًههٗال، حتههك فههق ـههٚن افقصههقل شههٌٔؾ إمتههٚ

ًٚ بهف وذفهؽ مهٚ ٓ أطْهفر ٕن افًِهؿ جتهٚرب، ؾَهد يهْجح  إػ هذا افهدواء أمهرًا مَىقظه

ًٚ ؾِههههٔس ذفههههؽ ممههههٚ بٔههههز فههههف أن جههههٚفط  وؿههههد ٓ يههههْجح، ؾِههههق ـههههٚن افْجههههٚح مَىقظهههه

اء افْههههٚجع افْههههٚؾع ادؼههههـغ، فههههق ـههههٚن افيههههـ يف افْجههههٚح بٚفقصههههقل إػ هههههذا افههههدو

ًٚ ٓ أرى جقاز ذهٚب ادًِؿ إػ بالد افٍُر يف شٌٔؾ كَٔؼ ههذا افهدواءر  مَىقظ

ًٚ، ومههٚ ذـههرت بههٖن فههف أهههالً هْههٚك،  آشههتٔىٚن فتِههؽ افههٌالد فههٔس جههٚئزٕن هههذا  ذظهه

 ؾٓق يٗمر بٖن يٖمر أهِف بٖن هيٚجروا مـ بالد افٍُر إػ بالد اإلشالم.

 .( 00: 33: 03/ 719) اهلدى والنور/
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 اإلقامة يف بالد اللفاز لعرز

إٔٚ أذـر أن مع إشػ شٗايل يًْل: ههؾ تريهد مهـ افقوهع ... افنهٚب  مداخِٜ:

 ادتزوج يف أمريُٚ ووًف هؾ يًّح فف ... ؾٓؾ بقز فف ... بغ..؟ 

دة افىقيِههٜ ثههؿ أطههـ ههذا افًههٗال جههٚء متهٖخرًا، ـٔههػ بَهل هْههٚك هههذه اده افنهٔخ:

أن جههٚء يًههٖل بًههدمٚ جههٚءت افذريههٜ، وربههام ٓ يًههتىٔع أن جههرج مًْههٚ ـههام ًٕههّع 

ؾٓههههق بههههغ أن يههههسك إوٓد وزوجتههههف هْههههٚك ومههههع إيههههٚم يتْكههههون، أو يٌَههههك هْههههٚك 

ويًههٔش مههع أوفئههؽ افْههٚس افههذيـ ظٚئنههغ يف جحههٔؿ مههـ اجلههق ادقبههقء، ؾههْحـ يف 

َٕهقل بهقز فهف أن يٌَهك هْهٚكر ٕن إصهؾ أن هذه احلٚفٜ يف افقاؿع ٓ ًٕهتىٔع أن 

افُٚؾر إمريُل أو إوروع إٔف إذا هداه اهلل ظز وجؾ إػ اإلشالم أن هيٚجر مـ 

تِههؽ افههٌالد إػ بههالد إشههالمٜٔ، أن افقاؿههع ظههذ افًُههس ٓ هيّْههٚ أن ٕههدخؾ يف 

تٍٚصهههٔؾ أن بًهههض افْهههٚس موهههىريـ بًهههٌٛ ٕهههقاحل شٔٚشهههٜٔ، فُهههـ ٕحهههـ ًِٕهههؿ أن 

ًا ممهههـ يًهههّقن: بٚدٓهههٚجريـ ههههؿ ههههٚجروا فهههٔس بًهههٌٛ وهههٌط شهههٔٚد وإٕهههام ـثهههر

ًٚ يف ادٚل.  ضًّ

ؾٓههٗٓء إذا شههٚؾروا هْههٚك وظٚصههقا وبههذروا وبههزروا وأصههٌح  ههؿ ذريههٜ، أن بًههد 

ههههذا افهههزمـ افىقيهههؾ ههههؾ بهههقز أن يٌَهههقا هْهههٚك؟ اجلهههقاب: ذههههٚهبؿ يف إصهههؾ ههههق 

ًَهههههدة بحٔهههههٞ ٓ تًهههههقغ خىهههههٖ، ومهههههٚ بْهههههل ظهههههذ خىهههههٖ ؾٓهههههق خىهههههٖ، أن ادنهههههُِٜ م

فًِّههتٍتك أن يَههقل: بههٛ أن يرجههع إػ بِههده اإلشههالمل أو يٌٌْههل أن يٌَههك هْههٚك 

 ًٚ ًٚ ظذ شالمٜ تربٜٔ إوٓد تربٜٔ إشالمٜٔ، وفذفؽ ؾ٘ن ـٚن هذا حَه مع أهِف حرص
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مًِاًم ؾًٍِٔؾ ـهام يًٍهؾ ـثهر مهـ افْهٚس يدرشهقا ادقوهقع افهذي ههؿ ؾٔهف مهـ ـهؾ 

ٍُههر يف ادهههٚفح ادٚديههٜ، ثههؿ بًههد ذفههؽ يْىِههؼ إػ مههٚ اجلقإههٛ متجههرديـ ظههـ افت

 ربْٚ ظز وجؾ يؼح فف صدره. 

 (00: 53: 55/   137) اهلدى والنور / 

 

 اإلقامة يف بالد اللفس

بقز فِقاحد يهروح يًهٔش يف بهالد افٍُهٚر أو مهثالً يف ظْهدك وٓيهٚت  افًٗال:

هْههٚك، يف بًههض إشههالمٜٔ كههٝ حُههؿ افٍُههٚر ممُههـ واحههد مههثالً أن يههروح يًههٔش 

 ٕٚس يٍُروا مثالً.. ؟

: ٓ مهٚ بهقز، ههذا مهـ اخلىهٖ افنهٚئع يف ههذا افًكه احلهٚض أن ـثههرًا اجلهقاب

مههـ ادًههِّغ يسـههقن بالدهههؿ اإلشههالمٜٔ، ويًههتقضْقن بههالد افٍُههر وافوههالل يف 

شٌٔؾ ادًٔنٜ وافرزق، وافيب يف إرض وٕحق ذفؽ، هذا ؾٔف أحٚديٞ ـثهرة، 

 ههههك ادًههههِؿ أن يًههههٚذ ويًههههٚــ  ¢رارًا وتُههههرارًا، ؾٚفرشههههقل وتُِّْههههٚ ظِٔههههف مهههه

)مـ جهٚمع(  شمـ جٚمع ادؼك ؾٓق مثِف»ادؼـغر ؾَٚل ظِٔف افهالة وافًالم: 

أي: خههٚفط، مههـ خههٚفط ادؼههك ؾٓههق مثِههفر ٕن افىٌههع هاق، افىٌههع هاق وفههص، 

تِههؽ  يًْههل: ٓ ينههًر صههٚحٛ ذاك افىٌههع بٖٕههف يتههٖثر، وبههٖن ضًٌههف ينههق مههـ ظههٚدات

ذفؽ ادثؾ افرائع دـ  ¢وئًش ؾٔٓٚ، وفَد ضب رشقل اهلل  ٚافٌالد افتل قٔٚه

مثههؾ اجلِههٔس افهههٚفح ـّثههؾ بههٚئع »بههٚفس افهههٚفح أو افىههٚفح ؾَههٚل ظِٔههف افًههالم: 

ادًؽ، إمٚ أن قذيؽ، وإمٚ أن تنسي مْف، وإمهٚ أن تنهؿ مْهف رائحهٜ ضٌٔهٜ، ومثهؾ 

رق ثٔٚبههههؽ، وإمههههٚ أن تنههههؿ مْههههف رائحههههٜ اجلِههههٔس افًههههقء ـّثههههؾ احلههههداد، إمههههٚ أن قهههه
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، ؾههه٘ذًا: افهههذي بهههٚفس افٍُهههٚر أؿهههؾ رء شٔنهههؿ مهههْٓؿ رائحهههٜ ـرهيهههٜ، وفهههق شـرهيهههٜ

 اؽتًِقا ـؾ يقم بٚفًىقر.

يف صًٛ مًِؿ مثالً كهٝ حُهؿ افٍُهٚر مثهؾ اإلكهٚد افًهقؾٔتل، ؾٔهف  افًٗال:

ػ إ ٜصًقب إشالمٜٔ يف بًض ٕٚس بٔحٌقا يروحقا هْٚك ظذ أشٚس أن افنٔقظٔ

 زوال هْٚك و يًْل تٖمؾ أن يُقن يف مًٔنٜ ـقيًٜ.

ؾ٘ذا صٚء أن يًقد إػ  -وهذا ٓ يٍُل  - ٜ: أوًٓ: حْٔام تزول افنٔقظٔاجلقاب

بِهههده ظهههٚد، فُهههـ فهههٔس ٕٕهههف بِهههده، وإٕهههام ٕٕهههف بهههقز فًِّهههِؿ أن يًهههُـ بهههٖي بِهههد 

، وٓ وظههٚدت افههٌالد بههالد إشههالمٜٔ ٜإشههالمل، ؾههال ؾههرق حْٔههذاك إذا زافههٝ افنههٔقظٔ

نههٔقظٜٔ إذا إُّنههٝ أو إخًِههٝ مههـ تِههؽ افيُّههـ بىًٌٔههٜ احلههٚل أن ٕتهههقر بههٖن 

 افٌالد، أ ٚ ظٚدت ضٍرة إػ احلُؿ اإلشالمل، هذا بًٔد جدًا.

ؾحْٔئههههٍذ َٕههههقل: ٓ مههههٕٚع مههههـ افههههذهٚب إػ تِههههؽ افههههٌالد بًههههد إًُههههٚي احلُههههؿ 

ؿهقمل هْهٚك  افنٔقظل وٕحقه، وفُهـ ٓ يٖخهذ ذفهؽ ؿٌِٔهٜ وظههٌٜٔ جٚهِٔهٜ، إٔهف إٔهٚ

ؾٖٕهههٚ أريهههد أن أظهههٔش مًٓهههؿ، ٓ، بهههٛ ظِٔهههف أن جتهههٚر افٌِهههد اإلشهههالمل افهههذي ههههق 

 أصِح مـ ؽره إذا ـٚن يًتىٔع أن يًٍؾ ذفؽ.

 ؾ٘ذًا: ٓبد مـ هذا افتٍهٔؾ ظام شئِٝ. 

 يروح يدظق هْٚك.. يًْل يْؼ اإلشالم بغ افْٚس ؾٔيٓر ديْف.. مداخِٜ:

إٔٝ أول مهٚ شهٖفٝ يريهد أن يهذهٛ هْهٚك، يٚ أخل ـؾ شٗال فف جقاب،  افنٔخ:

أن تَههقل يههذهٛ فٔههدظق ـههام فههق ؿِههٝ يههذهٛ إػ أمريُههٚ وافٔٚبههٚن... إػ نخههره، 

يههذهٛ يههدظق ؾٖٕههٚ أؿههقل: افههذي يريههد أن يههذهٛ إػ أمريُههٚ أو بريىٕٚٔههٚ أو ـههؾ بههالد 

، يٍهسض ؾٔهف أن يُهقن ¢ـٍر فِدظقة إػ اهلل، إػ ـتهٚب اهلل وحهديٞ رشهقل اهلل 

 ًٚ ًٚ بٚفًَٔهههدة اإلشهههالمٜٔ وإخهههالق افٌْقيهههٜ، و حمههههْ ن أحمههههْٚ، أن يُهههقن حمههههْ
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ًٚ بٚمرأة صٚحلٜ كهقل بْٔهف وبهغ أن تْزفهؼ بهف ؿدمهف، ؾه٘ذا ـهٚن  ًٚ متزوج يُقن حمهْ

بد مـ ًٍٕف هذه افؼوط ؾِٔذهٛ وفٔدع، أمٚ أن يُقن مههره ـهام ؿِْهٚ بٚفًْهٌٜ 

ٓ ابهههدأ بًٍْهههؽ ثهههؿ بّهههـ فِهههذيـ يرصهههحقن إًٍٔهههٓؿ، قهههرق ًٍٕهههف يف شهههٌٔؾ ؽهههره، 

 تًقفف.

 (  00: 44: 24/ 287) اهلدى والنور/

 

 باب ميُ

... يقجد هْٚ أخ بجٌٕٚل ... يف افًٗال افًٚبؼ ؿٚل يل: ـتٛ يل ظذ  مداخِٜ:

افقرؿٜ بْٖٕٚ هْٚ ًٕٔش بهغ ادًهٚد يف أوروبهٚ وٕهرى يف افنهقراع ادًهٚد مهثالً 

 ز افٌَٚء هْٚ بٚفرؽؿ مـ ذفؽ؟ؿٌالت وؽرهٚ، ؾًْقد افًٗال افًٚبؼ هؾ بق

ٓ بهههقز افٌَهههٚء يف بهههالد افٍُهههر، افهههذهٚب إػ بهههالد افٍُهههر وافٌَهههٚء ؾٔٓهههٚ  افنهههٔخ:

حههقل ؿقفههف ظِٔههف  تدٕههدنشههْغ ٓ بههقز إٓ فِيههورة، وهْههٚ فْههٚ حمههٚضات ـثههرة 

ٕٚر ٚ»افًالم:  ٓ تساءى  وفهذفؽ ؾجٓهقد افنهٌٚب يف بهالد افٍُهر  شادًِؿ وادؼك 

ًٚ وافوهههالل، صهههحٔ ح أ هههؿ قٍيهههقن إًٍٔهههٓؿ، فُهههـ مهههٚ يًهههتىًٔقن أن يًٍِهههقا صهههٔئ

 فهٚفح ادًِّغ.

 (  00: 38: 59/ 322) اهلدى والنور/
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 باب ميُ

بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ يَقل: إٕف يف ؾرًٕٚ يف إخقإْٚ ادًِّغ هْٚك يًْل: 

ًٚ فِههههالة، ؾهههام  مهههقطٍغ ههههؿ ؾرًٕهههٔغ يًْهههل: أجٕٚهههٛ ـٍهههٚر، وٓ يهههدظقن  هههؿ وؿتههه

 ُؿ؟رأي

ًٚ ٓ بههقز فًِّههِؿ أن يقطههػ ًٍٕههف وطٍٔههٜ مههٚ أو يتًههٚضك ظّههالً مههٚ  افنههٔخ: ضًٌهه

ققل بْٔف وبغ افَٔٚم بام ؾرض اهلل ظِٔف مـ افقاجٌٚت وبخٚصٜ مْٓٚ: افههِقات، 

ؾال بقز وإٔٚ ؾًالً جٚءين بًض هذه إشئِٜ مـ ؾرًٕٚ مـ بًض اجلزائهريغ ؿهٚل 

ي أظّهؾ ظْهده ٓ يًهّح يل بهٖن أصهع، يل أمس أو أول أمس ؿٚل: إن افًّٔهؾ افهذ

ونخههر ؿههٚل يل: بٖٕههف يههٖمرين بحِههؼ حلٔتههل، ؿِههٝ فههف: ٓ بههقز فههؽ هههذا، وٓ هههذا، 

ٚ﴿وربْهههٚ ظهههز وجهههؾ يَهههقل:  ُف َاَْرًجههه ْؾ َفههه ههه ًَ ـْ َيت هههِؼ اهلل َ َبْ ُٞ ٓ * َوَمههه ـْ َحْٔههه
ُف ِمههه َوَيْرُزْؿههه

 ُٛ
ًِ تَ  .[1]الطالق ﴾َقْ

ٚمههٜ ـثههر مههـ ادًههِّغ وبخٚصههٜ مههْٓؿ ظههذ إْٔههل أظتزهههٚ ؾرصههٜ وأؿههقل: إن إؿ

 ًٚ اجلزائريغ يف ؾرًٕٚ حتك تٍرًٕهقا ههذا خىهٖ إشهالمل ؾهٚحشر ٕٕهف ظِهٔٓؿ  ًٔه

أن يًهههقدوا إػ بالدههههؿ، وأن يُثهههروا شهههقاد صهههًٌٓؿ، وأٓ يًًهههُقا إمهههر ؾُٔثهههروا 

شههقاد افٍُههٚر يف ؾرًٕههٚ، وظِههٔٓؿ أن يًههقدوا إػ بههالد اجلزائههر، وٓ يًههتقضْقا بههالد 

 دَِٚ ٕذـره دائاًم بّثؾ هذه ادْٚشٌٜ.افٍُر 

 (.  00: 57: 21/ 344) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

 افًالم ظُِٔؿ. مداخِٜ:

 وظُِٔؿ افًالم ورمحٜ اهلل. افنٔخ:

 يٚ صٔخ ظٌد افْٚس أين إٔٚ أتُِؿ مًؽ مـ أمريُٚ وظْدي شٗال.. مداخِٜ:

 إٔٚ أشتًٔذ بٚهلل مـ ظٌد افْٚس. افنٔخ:

 يل صٔخ ظٌد افْٚس؟تًّح  مداخِٜ:

 ٓ ٓ إٔٚ اشّل حمّد ٕٚس افديـ. افنٔخ:

 اشّح يل. مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 حمّد ٕٚس افديـ إفٌٚين أفٔس ـذفؽ؟ مداخِٜ:

 إٔٝ تريد هذا؟ افنٔخ:

 أريد اجلقاب ظذ شٗايل. مداخِٜ:

 تٍوؾ بس ظٌد افْٚس تًري إٔف مٚت. افنٔخ:

ٚن إًٕٚن ينتٌؾ يف مُهٚن يٌهٚع ؾٔهف اخلْزيهر ًٕؿ.. افًٗال هق إٔف إذا ـ مداخِٜ:

أظزك اهلل، وهق ٓ يّس هذا اخلْزير وٓ ئًٌف وفُهـ ادحهؾ افهذي ينهتٌؾ ؾٔهف ههق 

 افذي ئٌع هذا اخلْزير، ؾٓؾ ادًُٛ افذي يًٌُف هذا اإلًٕٚن حرام أم حالل؟
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 مٚ هق ادحؾ يٚ أخل؟ افنٔخ:

 هق حمؾ يٌٚع ؾٔف مقاد ؽذائٜٔ. مداخِٜ:

 قاد ؽذائٜٔ، مـ  ِتٓٚ حلؿ اخلْزير؟م افنٔخ:

 ًٕؿ؟ مداخِٜ:

 ومٚ ؾٔف مـ  ِتٓٚ اخلّر؟ افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

 مٚ ؾٔف مخر؟ افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

 مٚ ؾٔف أصٔٚء حمرمٜ أخرى؟ افنٔخ:

 ؾٔف ... مٔن، بس إٔٚ ... يًِّقن ؾٔٓٚ مٔن. مداخِٜ:

ًٚ ؾوههالً أن إذًا ٓ بهقز فًِّهِؿ أن يهدخؾ هههذا ادُهٚن دخهقًٓ  افنهٔخ:  وخروجه

ًٚر ٕن اهلل يَههههقل:  ْقِم ﴿يههههدخؾ ويًّههههؾ ؾٔههههف مقطٍهههه هههه ََ َع اْف َرى َمهههه ـْ َد افههههذ  هههه ًْ ْد َب هههه ًُ َْ َؾههههال َت

ههٚدِِغَ  يَههقل: مههـ ـههٚن يههٗمـ بههٚهلل وافٔههقم أخههر ؾههال  ¢وافرشههقل  [78]األنعررا  ﴾افي 

 أن ادًههِؿ ٓ يؼههب اخلّههر، ٓ بههد ٍُههلٔيًَههد ظههذ مٚئههدة يههدار ؾٔٓههٚ اخلّههر، ؾههام ب

أن يُههقن بًٔههدًا ظههـ مههقاضـ ادُْههرات، وفههذفؽ ؾٓههذا افًُههٛ افههذي يُتًههٌف هههذا 

افرجههؾ افههذي يًّههؾ يف ذفههؽ ادُههٚن افههذي يٌههٚع ؾٔههف اخلْزيههر ويتًههٚضك ؾٔههف افَههامر 

 ؾٓذا افًُٛ حرام.

 ضٔٛ جزاـؿ اهلل ـؾ خر. مداخِٜ:

 إٔٝ مـ أيـ تتُِؿ؟ افنٔخ:
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 مـ أمريُٚ. مداخِٜ:

 وجْقبٜٔ ؾّـ أي افٌالد مْٓٚ؟ أمريُٚ هْٚك صامفٜٔ افنٔخ:

 بقشىـ. مداخِٜ:

 بقشىـ. افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 إٔٝ مًِؿ إن صٚء اهلل؟ افنٔخ:

 ًٕؿ؟ مداخِٜ:

 إٔٝ مًِؿ؟ افنٔخ:

 احلّد هلل. مداخِٜ:

 شالفٜ أم ابتداءًا؟ افنٔخ:

 شالفٜ. مداخِٜ:

 مٚ صٚء اهلل. افنٔخ:

 مـ ادٌرب. مداخِٜ:

 إٔٝ أصِؽ مـ ادٌرب؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 واشتقضْٝ هْٚك؟ افنٔخ:

 َل أشتقضـ إٔٚ هْٚ ٕصتٌؾ وبًدهٚ أدرس. مداخِٜ:

 وتدرس مٚذا؟ افنٔخ:
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إٔهههٚ أشهههٖل ظهههـ أخهههقاين هْهههٚ ٕحهههـ ظٚينهههغ مخًهههٜ إٍٔهههٚر يف دار هُهههذا  مداخِهههٜ:

 متًّغ احلّد هلل، يًْل حليٚت وٕحٚول ٕنتٌؾ يف صٌؾ يروٚه اهلل ورشقفف.

 ـ  جتؽ افتل جٚفىٓٚ افًجؿ إٔؽ أمريُل.فُـ إٔٚ طْْتؽ م افنٔخ:

ًٚ. مداخِٜ:  ٓ فًٝ بٖمرئُ

 ضٔٛ إٔٝ جئٝ أمريُٚ وـؿ ـٚن ظّرك؟ افنٔخ:

 ـٚن ظّري واحد وظؼيـ شْٜ. مداخِٜ:

 مٚ صٚء اهلل، وـؿ شْٜ مٙ ظِٔؽ وإٔٝ ؾٔٓٚ؟ افنٔخ:

 شْٜ واحدة، يًْل إٔٚ اثْغ وظؼيـ. مداخِٜ:

 شف؟مٚ هق افًِؿ افذي تدر افنٔخ:

 ضران إن صٚء اهلل. مداخِٜ:

 هذه افدراشٜ ٓ يُّْؽ أن تدرشٓٚ يف بِدك يف ادٌرب؟ افنٔخ:

 ٓ يُّْْل أن أدرس هذه افدراشٜ يف ادٌرب. مداخِٜ:

 دٚذا؟ افنٔخ:

ٕين هههذه أصههالً افدراشههٜ ٓ تقجههد يف ادٌههرب ظههـ دراشههٜ افىههران..  مداخِههٜ:

ْهههل جئهههٝ يل ظهههٚم وإٔهههٚ يف أمريُهههٚ صهههػ يهههٚ صهههٔخ إٔهههٚ درشهههٝ يف ادٌهههرب وأن يً

 درشٝ إٕجِٔزي ... أصتٌؾ ؿِٔؾ فُل أـٍل اإلٍٕٚق ظذ افدراشٜ.

ضٔههههٛ ظْههههدمٚ تريههههد أن تههههدرس افىههههران تريههههد أن تههههدرس ظههههذ حًههههٚب  افنههههٔخ:

 افدوفٜ ادٌربٜٔ أم ظذ حًٚبؽ اخلٚص؟

 ظذ حًٚع اخلٚصر ٕٕف ٓ يًِّقن هذا يف ادٌرب. مداخِٜ:
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ًٚ ظْههؽ،  إٔههٚ أريههد مههـ افنههٔخ: هههذه إشههئِٜ ـِٓههٚ أن أذـههرك بقههء ؿههد يُههقن ؽٚئٌهه

 وهق أن آشتٔىٚن فًٌض شْغ يف بالد افٍُر ٓ بقز فًِؽ تًِؿ هذا؟

 يًْل مٚ ظْدي ؾٔف تٍهٔؾ، بس اذح يل يٚ صٔخ. مداخِٜ:

ى ٕٚر هههٚ، ء: ادًهههِؿ وادؼهههك ٓ تهههسا¢أحًهههْٝ.. يَهههقل افرشهههقل  افنهههٔخ:

 مٍٓقم هذا احلديٞ ظْدك؟

 اذح فْٚ يٚ صٔخ. خِٜ:مدا

فًِؽ تًِؿ أن افًرب ؿدياًم ـٕٚقا ئًنقن يف اخلٔٚم ظذ ضريَٜ افٌدو  افنٔخ:

وـههههٕٚقا يقؿههههدون افْههههران أمههههٚم اخلٔههههٚم، افرشههههقل ظِٔههههف افًههههالم خٚضههههٛ افْههههٚس بههههام 

ى ٕٚر ههههٚ، أي إذا أوؿههههد اءيًَِههههقن ومههههٚ يٍّٓههههقن، ؾَههههٚل ادًههههِؿ وادؼههههك ٓ تههههس

و أمهههٚم خّٔتهههف وـهههذفؽ ادؼهههك يقؿهههد افْهههٚر أمهههٚم داره أو ادًهههِؿ ٕهههٚرًا أمهههٚم جهههٚره أ

خّٔتف ؾٌٌْٔل أن يُقن ادًهِؿ بًٔهدًا ظهـ ادؼهك ـهؾ افًٌهد بحٔهٞ أن ادًهِؿ ٓ 

 ووح؟ادًِؿ يرى ٕٚر افُٚؾر وافُٚؾر ٓ يرى ٕٚر 

 ًٕؿ واوح. مداخِٜ:

ـههذفؽ يَههقل افرشههقل ظِٔههف افًههالم: إٔههٚ بههريء مههـ ـههؾ مًههِؿ أؿههٚم بههغ  افنههٔخ:

 ين ادؼـغ، واوح هذا؟طٓرا

 ًٕؿ واوح. مداخِٜ:

أخهههرًا احلهههديٞ افثٚفهههٞ وإخهههر وههههق مهههـ جقامهههع ـِهههؿ افرشهههقل ظِٔهههف  افنهههٔخ:

افًههالم ؿههٚل: مهههـ جههٚمع ادؼههك ؾٓهههق مثِههف، أي مههـ خٚفىهههف وظههٚذه ؾٓههق مثِهههف يف 

افوههههالل، وإن ـههههٚن وههههالل ادًههههِؿ جتِههههػ ؿِههههٔالً أو ـثههههرًا ظههههـ وههههالل افُههههٚؾر، 

ادًِّغ ادَّٔغ يف ـؾ بالد افٍُهر شهقاء يف أمريُهٚ ظْهدـؿ  وفذفؽ ؾٖٕٚ إٔهح
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أو يف أوروبهههههٚ حٔهههههٞ ؾٔٓهههههٚ ـثهههههر مهههههـ ادٌٚربهههههٜ واجلزائهههههريغ يف ؾرًٕهههههٚ وبريىٕٚٔهههههٚ 

 وٕحقهٚ ْٕهحٓؿ بٖن يًقدوا يف أؿرب وؿٝ إػ بالدهؿ.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 هذه مٚ ظْدي مـ افْهٔحٜ. افنٔخ:

 ( 01: 22: 22/ 347) اهلدى والنور /

 

 اب ميُب

يف هههههههذا ادقوههههههقع يُّههههههـ إن صههههههٚء اهلل ّٕىِههههههع ظِٔههههههف  يف أي مرجههههههع  مداخِهههههٜ:

 ـتٚب أو..؟ اشتقضٚن ادًِؿ يف بالد افٍُٚر يًْل

ًٚ بّههههع افُههههالم يف هههههذا ادقوههههقع  افنههههٔخ: احلََٔههههٜ ٓ أظِههههؿ مهههههدرًا خٚصهههه

 اخلىر، فُْل أذـر أن ابـ افَٔؿ رمحف اهلل يف بًض تًَِٔٚتف ظذ بًض ادٌهٚزي

 ؿ يف هذا ادقوقع، ؾًِِؽ تًقد إػ زاد ادًٚد، تًري ـتٚبف؟يتُِ

 ًٕؿ يٚ صٔخ أظرؾف،ضٔٛ يف افقٓء وافزاء. مداخِٜ:

 ٓ مٚ ظْدي ؾُر. افنٔخ:

ضٔٛ يٚ صهٔخ يف افؼهع احلُهٔؿ مهٚ ؾٔهف وٓ ظهذر فًِّهِؿ أن يٌَهك يف  مداخِٜ:

 بالد افٍُٚر.

ًٚ إٓ إذا ـههههٚن ظههههذ ضريَههههٜ افنههههٔخ: افهههههحٚبٜ افههههذيـ ـههههٕٚقا  مههههٚ ؾٔههههف هههههذا إضالؿهههه

ًٚ أشههٌقظغ ثههؿ  ًٚ ؿالئههؾ أشههٌقظ يًههٚؾرون فِتجههٚرة إػ بههالد افههروم يًْههل يٖخههذون أيٚمهه



 ذكه اإلقامة يف بالد الكفار ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

788 

يًهههقدون أدراجٓهههؿ، أمهههٚ أن ئَّهههقا هْهههٚك وبًوهههٓؿ يتْٚشهههِقن هْهههٚك ههههذا ٓ بهههقز 

وفههٔس فًِّههِؿ ظههذر، وافًِههقم افتههل يًههٚؾرون مههـ أجههؾ كهههِٔٓٚ إػ تِههؽ افههٌالد 

ًٚ فِهههرزق وأرض اهلل ظهههز وجهههؾ ههههل ظِهههقم دٕٔقيهههٜ، يًْهههل يريههه دون أن قههههِقا شهههٌٌ

واشًٜ، ويف افَرنن افُهريؿ أن اهلل ظهز وجهؾ جٚضهٛ افهذيـ مُثهقا يف ديهٚر افٍُهر 

ٚأمل  ﴿بًد أن أشهِّقا يَهٚل  هؿ:  َٓه ِٚجُروا ؾِٔ َٓه ًٜ َؾُت ًَ
ـْ َأْرُض اهلل ِ َواشِه ُُه  [91]النسرا  ﴾َت

قن مهههـ أههههؾ افهههٌالد ثهههؿ ههههذا نخهههر اخلىهههٚب مقجهههف فوهههًٍٚء ادهههٗمْغ افهههذيـ يُقٕههه

هيدهيؿ اهلل ؾٔٗمرون بٖن هيهٚجروا إػ بهالد اإلشهالم ؾهام بهٚفُؿ إٔهتؿ مًهٚذ صهٌٚب 

ادًههِّغ، تههدظقن بههالد اإلشههالم إػ بههالد افٍُههر وإٌَِههٝ احلََٔههٜ افؼههظٜٔ ؾَٔههؾ 

ن إمريُل هيٚجر إػ بالد اإلشهالم إن ؾالن هيٚجر إػ أمريُٚ بدًٓ مـ أن يَٚل إ

ادًهههِؿ ههههٚجر مهههـ بهههالد اإلشهههالم إػ أمريُهههٚ إػ درجهههٜ خىهههرة جهههدًا يَهههٚل: ؾهههالن 

ٔٝ بهههالد افٍُهههر بهههٚدٓجر، ههههذا ؿِهههٛ احلَهههٚئؼ افؼهههظٜٔ وههههق أمهههر خىهههر ّ  حتهههك ُشههه 

جههدًا، وفههذفؽ إٔههٚ مههـ بههٚب افههديـ افْهههٔحٜ ٕهههحٝ صههٚحٌؽ وـههذفؽ أوجههف إفٔههؽ 

ٚ فهٔس هذه افْهٔحٜ فُل تْيهروا يف إمهر وتْجهقا بًٍٖٕهُؿ ؿٌهؾ أن يِحهؼ بُهؿ مه

 بحًٌُٕٚؿ.

 يًْل ٕهٔحتؽ يل يٚ صٔخ أرجع فٌِدي أؾوؾ؟ مداخِٜ:

ًٕهههؿ بهههال صهههؽ، فهههٔس ؾَهههط أؾوهههؾ بًّْهههك إٔهههف بهههقز ههههذا وههههذا وفُهههـ  افنهههٔخ:

 أحد ٚ أؾوؾ..! ٓ، هذا واجٛ .. أن تًقدوا إػ بالدـؿ واجٛ.

 يًْل يف أؿرب وؿٝ يُقن أؾوؾ؟ مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 ( 00: 00: 41/ 347) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

إصهههدؿٚء يف افهههدول مثهههؾ أمريُهههٚ ودول أوروبهههٚ فُهههـ  ض... يف بًههه مداخِهههٜ:

إٔٚ »يىٌَقن اإلشالم ؾٚشتنٓدت بٚحلديٞ ظـ افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم إٔف: 

. ؾههامذا تْهههح هههٗٓء شبههريء مههـ ـههؾ مههـ أؿههٚم بههغ طٓههراين افٍُههٚر ٕـثههر مههـ ثههالث

 قٕقا دظٚة اإلشالم أو..؟افنٌٚب ادًِؿ يف افدول افُٚؾرة فُٔ

ريههد أن أفٍههٝ افْيههر بههٖن ؿقفههؽ يىٌَههقن اإلشههالم ؾٔههف تًههٚمح ـٌههر أُ أوًٓ  افنههٔخ:

 يف افتًٌر، أفٔس ـذفؽ؟

 مٚ ؾّٓٝ ؿهدك يًْل  مداخِٜ:

ؿهدي واوح وفُهـ تٖمهؾ ؾهٔام أؿهقل: إن تًٌهرك بهٖن أوفئهؽ افَهٚضْغ  افنٔخ:

قن اإلشههالم، ؾٔههف تًههٚمح يف هههذا يف بههالد افٍُههر أمريُههٚ وأوروبههٚ ؿِههٝ: إ ههؿ يىٌَهه

 افتًٌر.

 يف افقاؿع ؿهدت يىٌَقن افًٌٚدات يٚ صٔخ. مداخِٜ:

 إٔٚ ظٚري يٚ صٔخ مٚذا ؿهدت. افنٔخ:

 جزاك اهلل خر. مداخِٜ:

 مًل إٔف ؾٔف تًٚمح يف افتًٌر صح؟  فُـ امشِ  افنٔخ:

 ه مٚ تريد تَقل صحح.ن افنٔخ:
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 ًجؾ ظِٔؽ. إٓ هزًا بٚفرأس، يًْل: خٚيػ ت افنٔخ:

 مٚ ؾٔف خقي، هْٚ اظساي بٚحلؼ يًْل. افنٔخ:

 ...  مداخِٜ:

ادَهقد، إٔٚ إٔهح ـؾ مًِؿ ئَؿ يف بالد افٍُر بام ٕهح بف افرشقل  افنٔخ:

 ظِٔف افًالم، وٓ يُّـ يل إٓ أن أؿقل ـذفؽ.

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

ـ وفُههـ ؾَههف اإلشههالم بًههؾ يل ؾًههحٜ بههٖن أؿههقل: إذا وجههدت ضٚئٍههٜ مهه افنههٔخ:

ادًهههِّغ يف بًهههض بهههالد افٍُهههر متُتِهههٜ متجًّهههٜ وينهههًرون بهههٖ ؿ يًهههتىًٔقن أن 

يَقمهقا بتىٌٔهؼ اإلشهالم بٖوشهع دائهرة ممهٚ فهق ـهٕٚقا يف بًهض افهٌالد اإلشهالمٜٔ ههذا 

 أوًٓ.

 ًٚ ههه ٌَ يُهههقن فهههدهيؿ ظهههَٚل ظهههذ إؿهههؾ إن َل أؿهههؾ ظِهههامء يُ  :وثٕٚٔههه و ؿ بٖحُهههٚم ك 

فٌالد افٍُريٜ هؿ بًّقن بغ ؽربتغ: ؽربٜ ديْٓؿر ٕن هٗٓء ادَّٔغ يف تِؽ ا

ْٕهل إػ إافدار ؾٓؿ ؽربهٚء ظهـ بهالد اإلشهالم يف بهالد افٍُهر وافٌربهٜ افدئْهٜ، حٔهٞ 

أن ٓ أظِؿ وفٔس هذا يًْل: أن ظدم افًِؿ بٚفقء يًتِزم افًِؿ بًدمف ٓ، فُـ 

 ًٚ يف بههالد أؿههقل يف حههدود مههٚ أحههٚط بههف ظِّههل، إػ افٔههقم ٓ ًِٕههؿ أن هْههٚك متًّهه

ًٚ ـَْىههٜ بٔوهههٚء يف ذفهههؽ افًهههقاد افُهههٚؾر  ًٚ إشهههالمٔ افٌههرب ممُهههـ أن يًهههّك متًّههه

يَقدهؿ ظهَٚل بٚفُتهٚب وافًهْٜ، إٔهٚ ٓ أظِهؿ ههذا، وفهذفؽ ؾٚفهذي أتههقره مهـ جٓهٜ 

وأظِّههف بههام يههردين مههـ أشههئِٜ ومههـ أخٌههٚر بههٖن أوفئههؽ افٌربههٚء مههرتغ يتخٌىههقن يف 

و فهههٔس ظْهههدهؿ ظهههَٚل يَهههقدهؿ ظهههذ تىٌهههَٔٓؿ فهههديْٓؿر ٕ هههؿ فهههٔس ظْهههدهؿ ظِهههؿ أ

افُتٚب وافًْٜ، ؾه٘ذا تهقؾر ههذان افؼهضٚن افؼهط إول: أن يُقٕهقا متُّْهغ مهـ 

َهقه يف بالدههؿ اإلشهالمٜٔ، وأن يُهقن  هؿ ٌ  ىَ ُّهـ أن يُ يتىٌٔؼ اإلشالم بٖـثر ممهٚ 
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ظهههذ إؿهههؾ ظهههَٚل واحهههد هيتهههدون هبديهههف ويًهههتْرون بًِّهههف، وههههذا مهههٚ ٓ أظِهههؿ فهههف 

 وجقدًا.

ًٚ وهههذا مههٚ أؾًِههف دائههاًم وأبههدًا حٔههٞ يف ـههؾ فههذ فؽ أظههقد إػ أن إٔهههحٓؿ  ًٔهه

ًٚ تردين أشئِٜ مـ اتِهػ افهٌالد مهـ أوروبهٚ ومهـ أمريُهٚ ؾٖٕههحٓؿ بهٖن  فِٜٔ تَريٌ

هيهههٚجروا مهههـ أمريُهههٚ إػ بهههالد اإلشهههالم وفهههٔس افًُهههس، ويًهههّق ٚ بٌهههر اشهههّٓٚ، 

وا حََٔهٜ ذظٔهٜ إػ درجهٜ أ هؿ ر  ٌَه هيٚجرون مـ بالد اإلشهالم إػ بهالد افٍُهر، ؾَ 

ـْ ﴿ه ههذا خهالي يف افؼهيًٜ، نشّقا ؿدياًم أمريُٚ مهٚذا شهّقهٚ بهٚدٓجر،  ُُه َأََلْ َت

َٚءْت  ْ ُؿ َوَشههههههههههههه ههههههههههههه َٓ َْٖواُهْؿ َج َؽ َمههههههههههههه
ْوَفئِههههههههههههه ُٖ ٚ َؾ ههههههههههههه َٓ ِٚجُروا ؾِٔ ههههههههههههه َٓ ًٜ َؾُت ًَ

َأْرُض اهلل ِ َواِشههههههههههههه

ٚجروا مْٓٚ إػ بهالد خىٚب فِذيـ أشِّقا يف بالد افٍُر أن هي [91]النسا  ﴾َمِهًرا

 اإلشالم، ٕحـ أن ًُٕس.

 إذًا ْٕهح  ٗٓء أن يًقدوا إػ بالد اإلشالم.

ثهههؿ إٔهههٚ أظتَهههد أن أي ؾهههرد أو أي  ٚظهههٜ تًهههًك إلصهههالح ادجتّهههع اإلشهههالمل 

ًٚ يف بِهد إشهالمل ؾٓهق بهال صهؽ يف بهالد افٍُهر أصهًٛ،  ؾّٓام ـٚن اإلصهالح صهًٌ

تًههٚفٟ تهههحٔح ادٍههٚهٔؿ، وتهههحٔح افًههِقك أصههًٛر ٕٕههف بههالد افٍُههر مههثالً تريههد 

وإخههالق وحمٚربههٜ مههٚ.. حمٚربههٜ تههزج افًْههٚء وؾًههقق افرجههٚل وٕحههق ذفههؽ،  ههذا 

بٔههْام توههٔع وؿتههؽ وجٓههدك يف حمٚربههٜ هههذا افههدم إشههقد ٓ أهههقن ظِٔههؽ أن تًههقد 

ًٚ أو ؿريهههٜ أو حمِهههٜ وتهههدظقا هْهههٚك مهههـ حقفهههؽ إػ  إػ بِهههدك وتًتههههٍل فهههؽ مُٕٚههه

 هذا بال صؽ إٍٔع وأشٓؾ مـ هْٚك، وهذه ٕهٔحتل واهلل أظِؿ.افُتٚب وافًْٜ، 

 ( 00: 00: 00/   354) اهلدى والنور / 
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 باب ميُ

بًهض ادًهِّغ يف  ؿُّ صٔخ ظْدٕٚ ـذفؽ بًض إشئِٜ وهل يًْهل َ ُه  مداخِٜ:

 اشسافٔٚ.

 يف اشسافٔٚ. تٍوؾ افنٔخ:

ًههههدهٚ ظههههذ ؾِههههق تٍُِههههٝ افدوفههههٜ بههههدؾع افٍَْههههٜ فِزوجههههٜ ؾٓههههؾ جتههههٛ ب مداخِههههٜ:

 افرجؾ، ظِاًم بٖن افزوجٜ تىٚفٛ زوجٓٚ بٍَْٜ.

 بٍَْٜ. افنٔخ:

ًٚ  مداخِهٜ: أي ًٕهؿ. يًْهل: افدوفههٜ آشهسافٜٔ هْهٚك تههدؾع أمهقال إمٓهٚت ظّقمهه

 وبٕٚخص إذا شٚؾر افرجؾ خٚرج افٌالد.

ههههق افهههذي ًٕرؾهههف أن ههههذه افدوفهههٜ ـهههٚؾرة، وبٚفتهههٚيل ٓ يًتهههز ههههذا افهههدؾع  افنهههٔخ:

ًٚ حلؼ اف زوجٜ ظذ زوجٓٚ مـ افٍَْٜ، وٓ ٕرى فًِّهِّغ أن ئًنهقا كهٝ مًَى

طههؾ وذل إخههذ بٚفٍَْههٜ أو فًىههٚء مههٚ مههـ افُههٚؾر فًِّههِؿ دههٚ يههقحل بههف ؿقفههف ظِٔههف 

ذ»افههههالة وافًهههالم:  ههٍه هههد اًف ـ أف ٚ خهههر مههه ِٔههه هههد اًف وافٔهههد افًِٔهههٚ ههههل ادًىٔهههٜ، ؾهههام  شأف

ة ٓ يًهَط بّجهرد أن ههذه أوجٌف اهلل ظز وجؾ ظذ افرجؾ جتهٚه ؿقامتهف ظهذ ادهرأ

افدوفٜ افُٚؾرة تتَدم هبذه افٍَْٜ إػ افزوجهٜ ادًهِّٜ، وافقاؿهع افهذي أصهًر بهف أن 

هههذه جزئٔههٜ مههـ جزئٔههٚت ـثههرة ٕتجههٝ مههـ اٚفٍههٜ ادًههِّغ حلُههؿ ذظههل هههٚم 

ًٚ وظهدم ظئؿ،  ًٚ مًْهٔ مٌهٚٓ ؿ بٚدخٚفٍهٜ حتهك صهٚرت ههذه ادخٚفٍهٜ ظْهدهؿ ًٕهٔ



 ذكه اإلقامة يف بالد الكفار ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

737 

ٝ شهههههٔىرة افٍُهههههٚر، وحٔهههههٚ ؿ يف متّهههههع ٓ يّثهههههؾ وأظْهههههل بهههههذفؽ إؿهههههٚمتٓؿ كههههه

 ؿ وتَٚفٔهدهؿ وفهذفؽ ؾّهـ افٌداههٜ يف اادًِّغ يف أخالؿٓؿ وأحُهٚمٓؿ وظهٚد

مُٚن أن يستهٛ مهـ وراء ههذه اإلؿٚمهٜ اٚفٍهٚت ظديهدة ـهام ينهر إػ ذفهؽ ادثهؾ 

افًرع افَديؿ أٓ وهق ؿق ؿ: وهؾ يًتَٔؿ افيؾ وافًقد أظهقج، ؾه٘ذا ـٕٚهٝ أصهؾ 

ؿٚمههٜ هههل اٚفٍههٜ فِؼههيًٜ ؾّههـ افٌداهههٜ جههدًا أن يستههٛ مههـ وراء ذفههؽ مٍٚشهههد اإل

.ًٚ  ظديدة مْٓٚ مٚ ذـرت نٍٕ

 (. 00: 10: 29/   360) اهلدى والنور / 

 

 باب ميُ

ؾوههِٜٔ افنههٔخ يًْههل: هْههٚك حَههٚئؼ ظههـ ووههع ادًههِّغ يف اشههسافٔٚ  مداخِههٜ:

 ؽ افديٚر.خٚصٜ ويف بالد افٌرب ظٚمٜ ٓ يًرؾٓٚ إٓ مـ ظٚش يف تِ

 ًٕؿ.  افنٔخ:

 ومـ اصتٌؾ يف افدظقة.  مداخِٜ:

 ًٕؿ.  افنٔخ:

ؾٖبْٚء ادًِّغ يف ضريَٓؿ إمٚ إػ افتٓقد وإمٚ إػ افتْك وذفؽ بام  مداخِٜ:

 يع:

أوًٓ: يًِّههقن ويربههقن ظههذ أيههدي افٔٓههقد وافْهههٚرى يف ادههدارس مخًههٜ أيههٚم 

اهتِط، أؾهالم اجلهْس تًهرض يف إشٌقع بًّدل ثامن شٚظٚت ـؾ يهقم، افتًِهٔؿ 

 ههؿ يف مدارشهههٓؿ، افًهههٌٚحٜ ـهههذفؽ اتِىهههٜ، رؾهههٚؿٓؿ مهههـ افٔٓهههقد وافْههههٚرى، فهههق 
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شٖفتٓؿ ظـ ظَٔدتهف يف ظًٔهك ظِٔهف افًهالم ٕجهٚبقك بَهقل افْههٚرى: وإٔهف صهِٛ 

وإٔهههف ابهههـ اهلل ـهههام يهههرون ذفهههؽ ظهههذ صٚصهههٚت افتٍِزيهههقن، وفهههق شهههٖفتٓؿ ظهههـ أصهههؾ 

 قا.اإلًٕٚن فَٚفقا فؽ: ؿرد ـام تًِّ

ـههام تًِّههقا، وفههق شههٖفتٓؿ ظههـ إٌٕٔههٚء واهلل مههٚ يًرؾههقن ظههْٓؿ إٓ يًْههل: ظًٔههك  

ومقشك وإبراهٔؿ افذيـ يذـرو ؿ ظذ صٚصٚت افتٍِٚز يف اشسافٔٚ، وفهق شهٖفتٓؿ 

.ًٚ  ظذ افٔقم أخر ٓ يًرؾقن إٓ اشّف أمٚ مٚ ؾٔف ؾال يًرؾقن ظْف صٔئ

 ًٕؿ.  افنٔخ:

بًوهٓؿ ٓ يًههري إٔهف ٌٕههل، وبًوهٓؿ ؿههٚل  ¢ فهق شههٖفتٓؿ ظهـ افرشههقل مداخِهٜ:

 يل: هؾ مٚت رشقل اهلل؟

 اهلل أـز.  افنٔخ:

 واهلل واؿع خىر ومَٗل جدًا جدًا هْٚك. مداخِٜ:

 ًٕؿ.  افنٔخ:

فهههههق شهههههٖفتٓؿ ظهههههـ ظهههههذاب افَهههههز ٓ يٗمْهههههقا بهههههف ٕن هْهههههٚك يف ادَهههههزة  مداخِهههههٜ:

: ـٔهػ يًهذهبؿ اهلل اإلشسافٜٔ قرق بًض ادقتك يهقم اجلًّهٜ، ؾٓهؿ يًْهل: شهٖفقا

 ظز وجؾ وؿد حرؿقا؟

 اهلل أـز.  افنٔخ:

 ؾال يٗمْقن بف. مداخِٜ:

 اهلل أـز. افنٔخ:

ظههدا افههقٓء افُٚمههؾ  ههؿ، ظههدا ظههـ إتخههٚهبؿ وتههٖمرهؿ ظِْٔههٚ وافههدظقة  مداخِههٜ:
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  ؿ، واؿع مَٗل جدًا ...

مهههـ ههههذه افقثهههٚئؼ بهههٚرك اهلل ؾٔهههؽ! يًْهههل: مهههـ َل يًرؾٓهههٚ ؾٓهههق يًهههتِزمٓٚ  افنهههٔخ:

ؿ »حٔهههههْام ؿهههههٚل:  ¢مهههههرد هجهههههرة ادًهههههِّغ إػ بهههههالد افٍُهههههرر ٕن افٌْهههههل  ادًههههِه

ٕٚر ٚ ٓ تساءى   .شوادؼك 

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

مًْك ذفؽ إٔف يرى.. أن هْٚك ذًا مًهتىرًا وبهٔالً بهغ مهٚورة ادًهِؿ  افنٔخ:

 وافُٚؾر، مٚورة ؾَط، ؾام بٚفؽ إذا شُـ يف بالدهؿ وظٚش حٔٚ ؿ.

ٚفح »ٔف افهالة وافًالم: يف احلديٞ افهحٔح: ـذفؽ يَقل ظِ ِٔس افه مثؾ اجل

ههه ٚ أن ُقْ ٚئع ادًهههؽ إمههه ّثهههؾ بههه ، ومثهههؾ ذِ ـ ٌٔههٜه ٜ ض ٚ أن تنهههؿ مْهههف رائحههه ٚ أن تنهههسي مْهههف وإمههه يؽ وإمههه

رهيٜه ٜـ  ٚ أن تنؿ مْهف رائحه ٚبؽ وإم ٚ أن قرق ٔث ّثؾ احلداد إم قءـ  ِٔس اًف ؾهال بهد مهـ  ،شاجل

ِؿ افذي بٚمع ادؼـغ وجٚفىٓؿ ـام حهقل افير وفق بًٌْٜ ؿِِٜٔ مـ ادً

هف»ؿهٚل ظِٔهف افًهالم:  هق مِث مع ادؼهك ٓؾ ـ جهٚه وحههديٞ افنهخص افهذي ؿتهؾ تًههًٜ  شمه

ًٚ ـام ؿٚل ظِٔف افًالم:  ًٚ ثهؿ »وتًًغ ًٍٕ ًه غ ٍٕ ًه ٜ وًت ًه ُؿ رجهؾ ؿتهؾ ًت ـ ؿهٌِ ـٚن ؾهّٔ

رض ؾدل ظذ واحد  ـ أظِؿ أهؾ ٕا ًٌد جٚهؾ–أراد أن يتقب شٖل ظ ٖٚت -أي ظذ مت ل ؾ ه وؿٚه

ر حؼ  ًٚ ٌب ً ًغ ٍٕ ٜ وًت ً ٝ ًت ٚ ؿِت ل فهؽ أفف ٕأ ٖه ًٚ وًت ًه غ ٍٕ ًه ًٚ وًت ًه ٝ ًت ه ل: ؿِت ؟ ؿٚه يل تقبٜه

ف َِت ٜ فؽ؟ ؾ ٓ تقب ؟  ًٚ جهدًا مهـ شهٔٚق افَههٜ  شتقٜب وأـّهؾ بهف افًهدد، فُهـ يٌهدو واوهح

وههههل مهههـ صهههحٚح افَههههص اإلهائِٔٔهههٜر ٕن افرشهههقل كهههدث هبهههٚ أوًٓ ثهههؿ رواههههٚ 

ًٚ ـ  ٚفٌخٚري ومًِؿ.أصحٚب افهحٚح ثٕٚٔ

ًٚ ؾًهههالً يريهههد أن يتهههقب،  يٌهههدو مهههـ توهههٚظٔػ ههههذه افَههههٜ أن افرجهههؾ ـهههٚن اِهههه

فُـ يريد مـ يدفف ظذ ضريَٜ افتقبٜ افْهقح ؾٚشتّر يًٖل ظـ أظِؿ أهؾ إرض 

ـ »ؾدل يف هذه ادرة ظذ ظَٚل ؾٖتٚه وؿٚل فف:  هؾ يل مه هر حهؼ ٓؾ س ٌب ٍٕ ٜ ٚئ ٝ م إين ؿِت
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ْٔههؽ  ـ قههقل ب ٚبههف: مهه ؟ ؾٖج هٚهتقبهٜه ْٓٔ تقبههٜ وفُْههؽ هْههٚ افنههٚهد بههٖرض شههقء ؾههٚخرج   شوب

مْٓههٚ إػ إرض افٍالٕٔههٜ افهههٚفح أهِٓههٚ ؾخههرج مههـ ؿريتههف وهههذا يههدل ظههذ حرصههف 

ظذ افتقبٜر ٕٕف حْٔام شّع اجلهقاب مهـ افًهَٚل افْٚصهح مهٚ ؿهٚل ـهام يَهقل افْهٚس 

إػ افٔقم: يٚ أخل إٔٚ موىر ووٚؿٝ ع احلٔٚة يف أرض اإلشالم ؾٖريد أن أذهٛ 

ًٚ خرج مهـ افَريهٜ افتهل ظهٚش  ًٚ وإٕام رأش ًٚ مـ ذفؽ إضالؿ بالد افٍُر، ٓ مٚ ؿٚل صٔئ

ؾٔٓٚ وتربك ؾٔٓٚ وأؾًد ؾٔٓٚ إػ افَريٜ افهٚفح أهِٓٚ، وهْٚ جٚءه ادقت ؾٚختٍِٝ 

مالئُههٜ افرمحههٜ ومالئُههٜ افًههذاب ؾههّٔـ يتههقػ ؿههٌض روحههف ؾٖرشههؾ اهلل ظههز وجههؾ 

َهريتغ ـهٚن أؿهرب ؾهٖحلَقه بٖهِٓهٚ ؾَٚشهقا مهٚ بْٔهف إفٔٓؿ حُاًم أن إيهروا إػ أي اف

وبههغ ـههؾ مههـ افَههريتغ ؾقجههدوه أؿههرب إػ افَريههٜ افهههٚفح أهِٓههٚ بَّههدار مههٚ ئّههؾ 

 اإلًٕٚن يف أثْٚء منٔتفر ٕن اإلًٕٚن مٚ يّق هُذا، ؾتقفتف مالئُٜ افرمحٜ.

ههٚه»إذًا ههههذا افرجهههؾ افًهههَٚل افرجهههؾ افٍَٔهههف:  خرج مْٓ رض شهههقء ؾههٚه هههؽ بههٖه ٚل ؾهههام بههه شٕإ

ادًِّغ افٔقم هيٚجرون افٔقم مهـ بهالد اإلشهالم إػ بهالد افٍُهر وههل ـِٓهٚ ؾًهؼ 

وؾجههقر، ؾًههٚد يف افًَٔههدة، ؾًههٚد يف افًههِقك يف إخههالق يف ادًههٚمالت يف ـههؾ 

 رء ـام وصٍٝ: واشٖل بف خٌرا.

 ( 00: 22: 31/   360) اهلدى والنور / 

 باب ميُ

أرض افٍُهههٚر حتهههك يههههقن ًٍٕهههف  مهههٚذا ظهههذ ادهههٗمـ افهههذي يًهههٔش يف افًهههٗال:

 وديْف؟

: ظِٔف أن يْجق بًٍْف مـ بالد افٍُر افتل ئًش ؾٔٓهٚ، وأن جهرج مْٓهٚ اجلقاب

ًٚ إػ بِد مـ بالد ادًِّغ.  هاظ
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 هذا شٓؾ بٚفَقل وفُْف صًٛ بٚفتٍْٔذ. مداخِٜ:

 مٚ أطـ، دٚذا؟ افنٔخ:

 إػ أيـ يذهٛ؟ مداخِٜ:

وهههههل ؿريٌههههٜ إػ بالدهههههؿ، أؿههههرب بُثههههر مههههـ إػ بههههالد افٌٚـًههههتٚن مههههثالً  افنههههٔخ:

 بِدهؿ مـ بريىٕٚٔٚ.

 هذا بِدهؿ إصع. مداخِٜ:

 ٕحـ ًٕقد فسصؾ. افنٔخ:

 هْٚك مِٔقٕٚن وفٔس مـ افًٓؾ خروجٓؿ مـ مثؾ هذه افٌالد. مداخِٜ:

ْؿ ٓ ﴿اجلههههقاب يف ؿقفههههف تًههههٚػ:  افنههههٔخ: ُُ هههه ًَ ٍُ ْؿ َإٔ ُُ ْٔ هههه َِ ـَ نَمُْههههقا َظ ِذي هههه ههههٚ اف  َ ٚ َأهيُّ َيهههه

ـْ َوؾ  إَِذا اْهتََدْيُتؿْ َيُيُّ  ْؿ َم ، ابهدأ بًٍْهؽ ثهؿ بّهـ تًهقل، إذا ـهٚن ٓ [313]المائدة ﴾ـُ

يًهههههتىٔع أن يْجهههههق بنهههههًٌف ؾِْٔجهههههق بٖصهههههدؿٚئف، إذا َل يًهههههتىع أن يْجهههههق بٖصهههههدؿٚئف 

 ؾٌ٘خقتف.. وأخرًا ًٍٕف.

إن بَهل مهع ؿقمهف وـهٚن ظِّهف أن قهٚول ههدايتٓؿ وإحًهٚن إشهالمٓؿ،  مداخِٜ:

 هذا ظـ ترـٓؿ فِْجٚة بًٍْف؟هؾ ئٌْف 

ول ظهـ ًٍٕهف ؿٌهؾ ـهؾ ٗادًٖفٜ أن تٖخذ ضقرًا نخر وهق، ههؾ ههق مًه افنٔخ:

ًٚ بٚٔيهٜ ادهذـقرة، ؾٓهق إذا ـهٚن يريهد  رء أم ظـ ؽره، وهذا مٚ فٍٝ افْير إفٔف نٍٕ

 ًٚ ًٚ، ثههؿ إذا ـههٚن متزوجهه ًٚ وهههذا ٓ بههقز، ٓ بههد أن يُههقن متزوجهه أن يًههٔش مههثالً راهٌهه

أن يُههقن فههف أوٓد إٓ أن يُههقن ظَههٔاًم وهههذا خههالي إصههؾ.. إػ نخههره،  ؾٕٚصههؾ

وإٔهههههٚ ٓ أدري أن ووهههههًف، ههههههؾ ههههههق ظْهههههده ظٚئِهههههٜ أم ٓ، ؾههههه٘ذا ـهههههٚن اجلهههههقاب ههههههق 

بٚإلبههٚب، ؾحْٔئههذ بههٛ أن يٍههر بٖهِههف، وٓ هيِههؽ أهِههف يف شههٌٔؾ إرصههٚده فٌههره، 
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يٌٌْهههل أن يُهههقن  وٓ بهههد أن تتهههذـر بهههٖن ادًهههِؿ احلهههريص ظهههذ افتًّهههؽ بديْهههف ٓ

ًٚ، وإٕههام بههٛ أن يْيههر إػ ادًههتٌَؾ افًٌٔههد جههدًا أو  ًٚ خٚصهه ًٚ وزمْٔهه تٍُههره مقوههًٔ

افَريٛ، أريد مـ هذه افُِّٜ أن ـؾ مًِؿ ظْهده رء مهـ افثَٚؾهٜ اإلشهالمٜٔ ومهـ 

احلههرص ظههذ كَٔههؼ ادجتّههع اإلشههالمل بههٛ أن يًههٔش يف أرض يٌِههٛ ظههذ 

ّهههع اإلشهههالمل واحلُهههؿ اإلشهههالمل وافدوفهههٜ افيهههـ أؿهههؾ مهههٚ َٕهههقل بهههٖن إؿٚمهههٜ ادجت

ًٚ مـ بالد أخرى هل بالد افٍُر وافوالل  اإلشالمٜٔ يف تِؽ إرض أؿرب كََٔ

 وافًٍؼ وافٍجقر.

ويف طْل إٔف ٓ جتِػ اثْٚن بٖن مهـ افههًٛ يف ههذه أوٕهٜ أن يهتُّـ ضٚئٍهٜ 

ًٚ مههههـ كَٔههههؼ ادجتّههههع اإلشههههالم ل مههههـ ادًههههِّغ احلريهههههغ ظههههذ مههههٚ ذـرٕههههٚ نٍٕهههه

واحلُؿ اإلشالمل وٕحق ذفهؽ يف أرض إشهالمٜٔ.. ههق صهًٛ بهال صهؽ، ؾٔحتهٚج 

إمر إػ مٚ إٔٚ أدٕدن دائاًم حقفف بهام ًٕهّٔف بٚفتههٍٜٔ وافسبٔهٜ، ؾهال بهد مهـ كَٔهؼ 

هٚتغ افرـٔزتغ فتحَٔؼ افْك ادقظقد بف ادًِّقن، وٓ صؽ إٔف ـام ؿِٝ أن 

فُهههـ أصهههًٛ مهههـ ههههذا افههههًٛ أن صهههًٛ، فُهههـ ظِْٔهههٚ أن ّٕقههه يف ههههذا افهههدرب 

 ٍُٕر ب٘ؿٚمٜ افدوفٜ ادًِّٜ يف بالد هل أصِٓٚ بالد افٍُر وافوالل.

وثّهههرة ههههذا افُهههالم ـِهههف أن قَهههؼ ههههق ومهههـ يًهههتىٔع مهههـ احلريههههغ ؿهههقل رب 

ِٚدِؿغَ ﴿افًهههٚدغ:  ههه َع افه  هههقا َمههه ُٕ ق ـُ ، أمهههٚ افهههدظقة فسشهههالم يف تِهههؽ [339]الت برررة ﴾َو

 ًروي.افٌالد ؾٕٚؿربقن أوػ بٚد

ثهؿ هْههٚك رء نخههر يتًِههؼ بًٍٖٕههٓؿ، هههؿ هْههٚك ـِههام ازدادوا إؿٚمههٜ ـِههام ازدادوا 

ًٚ ظههذ ـِّههٜ ـْههٚ شههًّْٚهٚ يف إمههس  ًٚ وظىٍهه بًههدًا ظههـ ؾٓههؿ اإلشههالم ؾٓههاًم صههحٔح

افَريههههٛ مْههههف دههههٚ ذـههههر ذوط اإلشههههالم ذـههههر مْٓههههٚ تًِههههؿ اإلشههههالم، وحههههدث بًههههض 

س مهههـ َل يهههتًِؿ اإلشهههالم افَْهههٚش يف ههههذا ادقوهههقع، أن ههههذا واجهههٛ، وفُهههـ فهههٔ
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يُههههقن ـههههٚؾرًا، فُههههـ بٚفًْههههٌٜ ٕي داظٔههههٜ فسشههههالم بههههال ذط يٌٌْههههل فتُههههقن دظقتههههف 

صهههحٔحٜ أن يُهههقن مِهههاًم بٚفٌِهههٜ افًربٔهههٜ ونداهبهههٚ، بحٔهههٞ إٔهههف يٍٓهههؿ اإلشهههالم ؾٓهههاًم 

ًٚ، وٓ يٍّٓف مـ افُتهٛ افتهل تر هٝ افَهرنن وتر هٝ احلهديٞ افٌْهقي،  صحٔح

ُتْؿ فٌَِهههههههههٌٚس ﴿ت: ؾَٔهههههههههع يف إصهههههههههُٚٓت تنهههههههههٌف إصهههههههههُٚٓ ههههههههه ْٕ ْؿ َوَأ ههههههههه ُُ ـ  فٌَِهههههههههٌٚس َف ُهههههههههه

ـ   ُ  ، يًْل بْىِقن فُؿ.[381]البق:ة ﴾َ 

ًٚ بًههض إحٚديههٞ  وفُههل أختكهه افُههالم اشههٖ ؿ هههؾ مههر هبههؿ ؿههراءة أو شههامظ

افتههل تْٓههك ادًههِؿ ظههـ اشههتٔىٚن بههالد افٍُههر، ؾهه٘ن ـههٚن ظْههدهؿ ؾِههٔس هْههٚك حٚجههٜ 

 ٕن أذـرهؿ.

وفُـ هْٚك مـ يَقل بٖٕف ٓ بٖس فًِِّؿ أن ئَؿ ٓ اذـر مـ افَٚئؾ،  مداخِٜ:

 يف بالد افٍُر إذا ـٚن ؽروف افدظقة وٕؼ افديـ بغ هٗٓء، ؾام رأيُؿ يف هذا؟

 أوًٓ َل نخذ جقاب شٗايل ظْدهؿ ظِؿ هبذه إخٌٚر؟ افنٔخ:

 ًٕؿ، جقاب شٗافؽ إٔف مىِع ظذ إحٚديٞ. مداخِٜ:

ًٚ  افنٔخ: ـهٚن مههدره ـٔهػ يقؾهؼ بْٔهف وبهغ تِهؽ ذاك افَهقل افهذي ههق شهًّف أيه

 إحٚديٞ؟

 هق يًٖل إٔف هؾ هذا يقؾؼ مع هذا، هؾ هذا صحٔح. مداخِٜ:

ًٚ بجههقاز اإلؿٚمههٜ  افنههٔخ: ًٚ مًههِاًم يىِههؼ افَههقل ـههام شههًّٝ نٍٕهه ٓ أظتَههد أن ظٚدهه

ٕهف إيف بالد افٍُر مـ أجؾ افهدظقة، فُهـ هْهٚك مهـ يَهقل وإٔهٚ مهع ههذا افهذي يَهقل 

وط مًْٔههٜ أن يههذهٛ هْههٚك فِههدظقة ويًههقد إػ ظَههر داره.. دار بههقز فًِّههِؿ بؼهه

اإلشههالم، ٓ فَٔههٔؿ بههغ افٍُههٚرر ٕن تِههؽ إحٚديههٞ افتههل أذت إفٔٓههٚ هههل مًَقفههٜ 

ادًْههك وفًٔههٝ تًٌديههٜ ؾَههط، وفًِههؽ تههسجؿ فههف هههذه اجلِّههٜ ٕميضهه ؾههٔام ظْههدي 
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 مـ بَٜٔ افُالم.

 هق أجٚب بٚإلبٚب. مداخِٜ:

أن بًض إحُٚم تُقن تًٌديف ٓ يًَؾ مًْٚهٚ، ؾًْهِؿ إذا ـٚن واوح  افنٔخ:

تًهههههِٔاًم، وبًوهههههٓٚ يُهههههقن مًَهههههقل ادًْهههههك، ههههههذه إحٚديهههههٞ وفْهههههذـر مثهههههًٚٓ مْٓهههههٚ 

 شمههـ جههٚمع ادؼههك ؾٓههق مثِههف»وأخكهههٚ وأ ًٓههٚ، أٓ وهههق ؿقفههف ظِٔههف افًههالم: 

أي: خٚفىهههف. شهههِف ظهههـ ههههذا احلهههديٞ بٚفهههذات، ههههؾ ههههق مهههـ تِهههؽ إحٚديهههٞ؟ ؾهههام 

مثههؾ هههذه افْهههقص، هههل ب٘بههٚز ٕنههر إفٔٓههٚ بجِّههٜ مًروؾههٜ ظْههد ظِههامء  مًَقفٔههٜ

 إخالق وهل أن افىٌع هاق.

 هؾ بقز تًٍر حديٞ افرشقل بٚدًْك؟ مداخِٜ:

حهههههديٞ افرشهههههقل بهههههقز، فُهههههـ ٕريهههههد أن ٕوهههههّـ إٔهههههف وصهههههؾ ادًْهههههك  افنهههههٔخ:

 افهحٔح.

 ..هؾ يٍٓؿ مـ احلديٞ مرد ادخٚفىٜ أم منٚرـٜ إظٔٚد و. مداخِٜ:

ً   افنٔخ: ـ هْٚك مَدمٜ  ذا افذي تًٖل ظْف، هذا مٚ أردت إٔٚ أن أصؾ ُٓ، اف

 إفٔف.

 مٚ وصؾ  ؿ هبذه افىريَٜ. مداخِٜ:

 إٔٚ أريد أن أـّؾ ـالمل. افنٔخ:

ًٚ ـهام ذـرٕهٚ، ؾٚفهذي جهٚفط افْهٚس ٓ بهد أن يتهٖثر بًهٚدا ؿ  ؾ٘ذا ـٚن افىٌهع هاؿه

افنههًقب أو إمههؿ هههق ادحٚؾيههٜ ظههذ  وتَٚفٔههدهؿ، وفًِههف يًِههؿ بههٖن مههـ مَقمههٚت

ًٚ أصهههٔالً مهههع  تٚرجٓهههٚ وفٌتٓهههٚ، ؾٚفهههذي يًهههُـ يف بريىٕٚٔهههٚ مهههثالً حتهههك فهههق ـهههٚن ظربٔههه

افههههههزمـ شههههههٔتزضـ ويًههههههتًجؿ ظُههههههس إظجّههههههل افههههههذي يًههههههُـ افههههههٌالد افًربٔههههههٜ 
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 ؾًٔتًرب، وٕحـ ظْدٕٚ أمثِٜ مـ واؿع احلٔٚة.

 افههذيـ يًههتقضْقن أطههـ هههق يًِههؿ مههثع أو أحًههـ مْههل أن ـثههرًا مههـ ادًههِّغ

تِؽ افٌالد ؾّـ أوائؾ دٓفهٜ افتهٖثر وكَٔهؼ افُهالم افًهٚبؼ أن افىٌهع هاق، إٔهف ٓ 

 قٚؾظ ظذ زيف اإلشالمل.

هق بٔٛ بٖٕف يف مّقظتٓؿ شقاء يف بريىٕٚٔٚ أو يف أمريُهٚ،  ٔهع  مداخِٜ:

 اإلخقة وإخقات يكون ظذ فٌٚس افًْٜ.

ادقوهقع فىٚئٍهٜ مهـ ادًهِّغ، إٔهٚ أؿهقل إٔٚ هذا فهٔس ـالمهل، كهقل  افنٔخ:

ههههق يًِهههؿ أحًهههـ مْهههل أن أـثهههر مهههـ يهههذهٌقن إػ بهههالد افٍُهههر يف شهههٌٔؾ افهههدظقة ٓ 

قههٚؾيقن ظههذ افههزي اإلشههالمل، ؾٖٕههٚ َل أؿهههده هههق و ٚظتههف، هههؿ أن مزضْههغ 

أن يف بريىٕٚٔهٚ، إٔههٚ ـالمهل أظههؿ مههـ ذفهؽ، أدٕٚٔههٚ.. بريىٕٚٔهٚ.. شقينهها.. أمريُههٚ 

 فٜٔ واجلْقبٜٔ.. إػ نخره.افنام

هههق ٕٚؿنههْل إٔههف يف افههٌالد ًٍٕههٓٚ افتههل تًتههز إشههالمٜٔ مثههؾ إردن مثههؾ  مداخِههٜ:

شههقريٚ مثههؾ ـههذا، مًيههؿ افْههٚس تِههٌس افههزي إوروع، ؿِههٝ فههف هههذا فههٔس بحثْههٚ، 

بحثْههٚ يف افههدظٚة افههذيـ يههذهٌقن إػ إٔحههٚء افًههَٚل وأؽٌِٔههتٓؿ أ ههٚ تْتَههؾ إػ افههزي 

 إوروع.

ههههذه يهههٚ أخهههل ًٕهههّٔٓٚ وٓ مٗاخهههذة حٔهههدة، إٔهههٚ ٓ أتُِهههؿ ظهههـ ادًهههِّغ  خ:افنهههٔ

بًٚمههٜ، أتُِههؿ ظههـ افههدظٚة، افههدظٚة افههذيـ هْههٚ ومتًربههقن يف فٌٚشههٓؿ إذا ذهٌههقا إػ 

هْههٚك تٍرٕجههقا، إٔههٚ أتُِههؿ ظههـ هههٗٓء وٓ أتُِههؿ ظههـ ظٚمههٜ ادًههِّغ، ٕحههـ ٕههرى 

 أمريُٚ مثالً، أو بالدهؿ مثِام هؿ يرون، فُـ أتُِؿ ظـ افدظٚة افذيـ يذهٌقن إػ

بريىٕٚٔٚ أو ؽرهٚ، هْهٚ يُقٕهقن ٓبًهغ فٌهٚس افًهرع، إذا خرجهقا دظهٚة اتٍرٕجهقا، 

مهثالً تههرى هْههٚ بِحٔههٜ َل يهههؾ خىههر افتٍههرٕٟ إػ إٔههف قِههؼ حلٔتههف مههثالً، فُههـ جتههده 
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بِحٔههٜ وبًاممههٜ وربههام ظَههٚل ظههذ حًههٛ افٌِههد افههذي يًههٔش ؾٔههف وظٌههٚءة، فُههـ إذا 

افهههٌالد داظٔهههٜ أضهههٚح مهههٚ ظهههذ رأشهههف مهههـ ظاممهههٜ ومهههـ ظَهههٚل وفهههٌس خهههرج إػ تِهههؽ 

اجلٚـٔٝ وظَد اجلراؾٔٝ وبِحٔتف، ومْير مـ أشقأ ادْٚطر وهق داظٜٔ، وـٚن يف 

بِده فٔس مـ افْقع افذي أصٚر إفٔف، ٓ، هق ـهٚن هْهٚ متهٖثر بهٚجلق افهذي يًهٔش ؾٔهف، 

ف، ؾههْحـ ـالمْههٚ ؾًْههدمٚ ذهههٛ هْههٚك إػ افههدظقة تههٖثر بههٚجلق افههذي جههدت حٔٚتههف ؾٔهه

 حمهقر جدًا، وترجؿ فف ظْدي مثٚل شٖضرحف رهٔٛ جدًا.

وإٔهههٚ ؿهههدر يل أن أذههههٛ إػ بًهههض افهههٌالد إوروبٔهههٜ يف شهههٌٔؾ افهههدظقة  افنهههٔخ:

ومْٓههٚ بريىٕٚٔههٚ، وـههٚن افقؿههٝ رموههٚن ؾَٔههؾ يل بههٖن هْههٚك داظٔههٜ مًههِؿ مههـ  ٚظههٜ 

ٜ ومخًهغ ـِٔهق مهس ادقدودي رمحهف اهلل يف بِهدة تًٌهد ظهـ فْهدن ٕحهق مٚئهٜ أو مٚئه

افًٓد بًٔد، ؾرـٌْٚ افًٔٚرة فًٌض ادًِّغ هْٚك افٌٚـًتٕٚٔغ مهـ أههؾ احلهديٞ، 

وصههههِْٚ إػ افٌِههههدة ؾٚشههههتٌَِْٚ صههههٚحٛ افههههدار بُههههؾ ترحههههٚب، وجًِههههْٚ ظههههذ مٚئههههدة 

اإلؾىههٚر، واحلََٔههٜ إْٔههل نًٕههٝ مْههف رصههدًا، فُههـ ظجٌههٝ مْههف إٔههف  ههع بههغ افِحٔههٜ 

قاجههههٛ ظِٔههههف ضرحٓههههٚ، ؾقجههههدت مههههـ واجٌههههل أن افقاجههههٛ إظٍٚؤهههههٚ واجلراؾٔههههٝ اف

إٔهههحف أو أن أذـههره، ؾَِههٝ فههف إٔههٚ واحلّههد هلل منههور بَِٚئههؽ ويٍُههل إٔههف بًّْههٚ 

اإلشههههالم وظههههذ افُتههههٚب وافًههههْٜ، فُههههـ احلََٔههههٜ مههههٚ أظجٌْههههل مْههههؽ أن توههههؿ إػ 

واجٛ افِحٜٔ والفٜ اجلراؾٔٝ، وذـرتف بًٌض إحٚديٞ افتل  ك ؾٔٓٚ افرشقل 

افتنٌف بٚفٍُٚر ومْٓٚ ؿقفف ظِٔف افًالم يف نخهر احلهديٞ ادًهْد:  ظِٔف افًالم ظـ

، ؾنههرت بههف بٖٕههف بههٚدر فالشههتجٚبٜ ورمههك بٚجلراؾٔههٝ شومههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق مههْٓؿ»

ًٚ ؾقرًا وهق يٖـؾ، فُـ افنٚهد إٔف يف افقؿٝ افذي دفتْٚ اشهتجٚبتف ظهذ ضٔهٛ  أرو

هههق ووههع اجلراؾٔههٝ، ؾْٓههٚ ًٍٕههف، ؾههٔام بًههد أتٌههع افٍرحههٜ افسحههٜ، وبههدأ يًِههؾ دههٚذا 

أؾًهد اشهتجٚبتف ؾَهٚل هْهٚ إخقإْهٚ افًٍِهىْٔٔغ مٌٌقوهغ مهـ افزيىهٕٚٔغ وظههٚد ؿ 

أ ؿ بًِقا ؾتحٜ افَّٔص مٍتقح، وٓ يوًقا جراؾٔٝ، ؾحتك ٓ ييهـ بهف إٔهف مهـ 
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إخقإف ادًِّغ افًٍِىْٔٔغ، ؾ٘ذًا هذا افرجهؾ تهٖثر بٚفقوهع افهذي ظهٚيش ؾٔهف إػ 

ًٚ مههثالً، فُههـ يف افقؿههٝ ًٍٕههف ٓ يههراه  درجههٜ إٔههف تًههٚضك ظّههالً هههق ؿههد ٓ يههراه حمرمهه

ًٚ، فُهههـ حتهههك ٓ ييهههـ افٍُهههٚر افهههذي ههههق  ًٚ بهههؾ افًُهههس ههههق ادًهههتحٛ متٚمههه مًهههتحٌ

يًهٔش بههغ طٓههرإٔٓؿ إٔهف مههـ ادًههِّغ ادٌٌقوهغ ظْههدهؿ، ؾٓههق يتنهٌف هبههؿ، ؾٓههذا 

ًٚ ظهههذ إحٚديهههٞ افتهههل ًٚ  مهههـ أثهههر اإلؿِهههٔؿ وافٌٔئهههٜ، وأريهههد أن ظىٍههه أذٕهههٚ إفٔٓهههٚ نٍٕههه

وذـرٕههٚ واحههدًا مْٓههٚ أن أذـههر بحههديٞ يٌههغ هههذه احلََٔههٜ أن إرض افهههٚحلٜ يتههٖثر 

شههٚـْٓٚ بهههالح أهِٓههٚ وافًُههس بههٚفًُس، ذاك احلههديٞ هههق مههٚ أخرجههف اإلمٚمههٚن 

افٌخٚري ومًِؿ يف صحٔحٔٓام مـ حديٞ أع هريرة ريض اهلل تًٚػ ظْف، ؿهٚل: 

ًٚ... : ـٚن ؾّٔـ ؿٌِ¢ؿٚل رشقل اهلل   ُؿ رجؾ ؿتؾ تًًٜ وتًًغ ًٍٕ

 يًرؾقن احلديٞ.. مداخِٜ:

إذا ـٕٚقا يًرؾهقن احلهديٞ، ؾه٘ذًا ٕنهر إػ افًهزة مْهف، دهٚ شهٖل ادتًٌهد  افنٔخ:

اجلٚهههؾ هههؾ فههف تقبههٜ وؿههٚل فههف ٓ، ـّههؾ ظههدد ادٚئههٜ بههف، وافرجههؾ ادخِههص يريههد أن 

ٕف ؿتهؾ مٚئهٜ ٍٕهس بٌهر يتقب حََٜٔ ؾام زال يًٖل حتك دل ظذ ظَٚل، ؾِام شٖفف بٖ

حؼ هؾ فف مـ تقبٜ، ؿٚل: ـٔػ ٓ، وفُـ بٖرض شقء، اخرج مـ هذه إرض إػ 

إرض افٍالٕٜٔ افهٚفح أهِٓٚ. وهذا هْٚ افنٚهد أن افرشقل ظِٔف افًالم يٖمر مهـ 

ـٚن يًهٔش يف بِهده فُهـ إذا ـهٚن افٌٚفهٛ ظهذ بِهده افًٍهٚد أن يرحهؾ إػ بِهد نخهر 

 ٚفح وهيٚجر إػ بِد ـٚؾر.وفٔس أن يدع بِده افه

 (   00: 02: 26/ 435) اهلدى والنور /

 (   00: 30: 47/ 435) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

ـههؾ مههٚ أريههد أن تَههدم يل ٕهههٔحٜ ؾٕٚههٚ صههٚب أدرس يف أوربههٚ وادهههٌٜٔ  افًههٚئؾ:

أين أظٔش يف متّع جٚهع ـٚؾر، ويف جٚمًٜ ٓ تًتىٔع أن تتههقر مهٚذا بهري 

 ؾام هل ٕهٔحتُؿ ؟داخؾ اجلٚمًٜ، 

 افْهٔحٜ افْجٚة افْجٚة، ومٚذا تدرس ؟ افنٔخ:

 أؿدم دراشٜ ظِٔٚ يف ظِؿ افٌُّٔقتر ؟ افًٚئؾ:

 يف افٌُّٔقتر، وـؿ شْٜ مٙ ظِٔؽ. افنٔخ:

 أن إٔٚ ظْدي شتٜ أصٓر بدراشٜ افٌِٜ افًقيديٜ، افًٚئؾ:

 واشتىًٝ أن تًٔش يف هذا اجلحٔؿ. افنٔخ:

 مًْزل ظـ اجلحٔؿ، مًْزل ظـ هذا،  افًٚئؾ:

 ـٔػ؟ افنٔخ:

 مًْزل ٓ أخرج ـثر، مـ افدراشٜ إػ افٌٔٝ أو فًِّجد  افًٚئؾ:

 صَرة: افًقيد تًتز أؾًد بالد افدٕٔٚ.

 اهلل اـز  افنٔخ:

صههههَرة: يًْههههل ـههههؾ مههههٚ يتهههههقره افًَههههؾ اإلًٕههههٚين مههههـ ؾًههههٚد ظههههذ وجههههف إرض 

 وإٓحراي يف افًٍٚد مقجقد هْٚك.
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ههل أؿهقى دوفهٜ يف ههذا افًِهؿ ههل أؿهقى دوفهٜ يف افًهَٚل وههل أؿهقى و افًٚئؾ:

 هل تًتز افدوفٜ افثٚفثٜ، بًد أمريُٚ وافٔٚبٚن هل افثٚفثٜ.

افيههٚهر إٔههؽ يههٚ أبههٚ ايههش إٔههٝ أبههٚ ظههثامن نه، ؾٌٔههدوا يههٚ أبههٚ ظههثامن إٔههؽ مههٚ  افنههٔخ:

 ـْٝ تًري أن هذه افٌالد ـام يَقل إشتٚذ، هْٚ اؾًد بالد افدٕٔٚ.

 ظرؾٓٚ.ـْٝ ا افًٚئؾ:

 ـْٝ تًري!، اهلل اـز، وـٔػ ظرؾٝ وإحرؾٝ. افنٔخ:

 ظْدي صديؼ هْٚك، هق مٓد يل افىريؼ فِدراشٜ. افًٚئؾ:

 يًْل مٓد مٚذا تًْل بُِّٜ متٓٔد. افنٔخ:

 وجد يل ـؾ افيروي حتك افتحؼ بٚجلٚمًٜ.أهق  افًٚئؾ:

 يًْل آفتحٚق هْٚك صًٛ. مداخِٜ:

 أي ًٕؿ هْٚك صًٛ. افًٚئؾ:

 ؾٔن فف آفتحٚق، ين فف افؼ. :مداخِٜ

نٓ ترى أن هذا يدخؾ يف افَٚظدة افًٚبَٜ افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ، اهلل، اهلل،  افنٔخ:

 ًٚ ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل ضٔٛ وبًد تتخرج، مٚذا تتهقر أن يُقن ظِّؽ مؼوظ

 أم ؽر مؼوع.

 .هذا ظّؾ واجٛ ظع افًٚئؾ:

 مٚ أجٌتْل. افنٔخ:

 ..مؼوع افًٚئؾ:

 ـٔػ مثالً شتُقن مقطػ يف افٌْؽ مثالً؟ افنٔخ:
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ٓ هههذا مههٚ هههقش فٌِْههؽ، هههذا فتًههٔر ادٗشًههٜ وهههذا رء مٍَههقد يف  افًههٚئؾ:

 افقضـ ال...

ٓ، ٓ أرجههههههقك، بههههههدون ذح، إٔههههههٚ طْْههههههٝ إٔههههههؽ شههههههتُقن مقطههههههػ يف  افنههههههٔخ:

ًٚ ؟  افٌْؽ،ؿِٝ ٓ، ؾٖيـ تُقن مقطٍ

 ء مٍَقد.أشر مًٚمؾ، تًٔر مًٚمؾ، وهذا ر افًٚئؾ:

أيههف وهههذه ادًٚمههؾ هههذه، يًْههل مٚصههٔف بههدون ـٌّٔههقتر وفههٔس  ههٚ ظالؿههٜ  افنههٔخ:

 بٚفٌْقك واحلًٚبٚت.

ٓ، ٓ تقجد  ٚ ظالؿٜ بٚفٌْقك إٕهام تىهقير افٌُّٔهقتر أن مهـ ادُّهـ افًٚئؾ:

أن اتههههؾ بٚفٔٚبهههٚن بهههدون ههههٚتػ ظهههـ ضريهههؼ افٌُّٔهههقتر اشهههتىٔع أن أتُِهههؿ مهههع أي 

 أمريُهههههٚ بهههههدون ههههههٚتػ ًٕهههههتىٔع أن ٕهههههتُِؿ، أن يَهههههدم يل ذـهههههٜ يف افٔٚبهههههٚن أو يف

 إشًٚر أو رء مـ هذه إظامل.

 ًٕؿ هذا مًِقم فُـ  افنٔخ:

  شحهؾ ؿىع يف افؼيط»

 مًْٚهٚ مٚصٜٔ بٚفٌُّٔقتر وفٔس  ٚ ظالؿٜ بٚفٌْقك؟ افنٔخ:

 شٚئؾ: ضٔٛ يٚ صٔخْٚ افًزيز ـٍٜٔٔ افتًٚمؾ مع هٗٓء يف هذه...؟

رك اهلل ؾٔههؽ إٔههٝ تًههٖل ـٍٔٔههٜ افتًٚمههؾ مههع هههٗٓء ومههـ ؿٌههؾ يههٚ أخههل بههٚ افنههٔخ:

 ؿِٝ هؾ ٕقاجٓٓؿ، مٚ تٗاخذين إذا ؿِٝ فؽ افؤًػ يقاجف افَقي.

ًٚ مٚ ظْد... افَدره ظذ ادقاجٜٓ. افًٚئؾ:  ٓ ضًٌ

افًٗال مـ أصِف ؽر وارد وادقاجٜٓ ؽر وارده وفُهـ إمهر ـهام ؿهٚل  افنٔخ:
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ههههْؿ ﴿ تًههههٚػ: ُُ ههههَٚن َف ـَ ههههْد  ََ ٌٜ َف ههههَْ ًَ ، ؾّههههـ حٔههههٞ [33]األحررررزا  ﴾يِف َرُشههههقِل اهلل ِ ُأْشههههَقٌة َح

افوهههًػ وافَهههقة، ووهههًُؿ أن ـهههام ههههق ووهههع افُثهههر مهههـ افًهههٍِٔغ يف ـثهههر مهههـ 

افههههٌالد اإلشههههالمٜٔ أصههههٌف بّقؿههههػ افهههههحٚبٜ يف افًٓههههد ادُههههل مههههـ حٔههههٞ افوههههًػ 

وفههٔس مههـ حٔههٞ إحُههٚم افؼههظٜٔ وأطههـ تٍههرق مًههل بههغ هههذا وهههذا ْٕٕههٚ ًٕههّع 

أحٕٔٚٚ بًهض إذضهٜ تُهٚد تُهقن ههذه إذضهٜ سقهٜ بهٚن أن ٕحهـ بهٛ أن 

ًٕقد إػ افًٓد ادُل وهذا ؾٔف تًىٔؾ فسحُٚم افؼظٜٔ ٓ بقز دًِؿ أن يَهع 

ؾٔههههف، فُههههـ مههههـ حٔههههٞ افوههههًػ وافَههههقه ـثههههر مههههـ ادًههههِّغ يف ـثههههر مههههـ افههههٌالد 

ًِهههههههقن، ـهههههههٕٚقا اإلشهههههههالمٜٔ ههههههههؿ ـٚفههههههههحٚبٜ يف افًٓهههههههد ادُهههههههل، ؾهههههههامذا ـهههههههٕٚقا يٍ

ٚدقاجٓهههٜ ٓ مهههٚذا ـهههٕٚقا بيقاجٓهههقن... وشهههٖؿقل مهههٚ ههههق أـثهههر ههههؾ ـهههٕٚقا يٍُهههرون 

يٍُرون ـٕٚقا يٍُرون يف ادٓٚجرة أي يف ا جره وهذا افذي وؿع يف أول إمر 

 مـ هجرة احلٌنٜ ثؿ ا جرة افثٕٜٚٔ ثؿ ا جرة إػ ادديْٜ.

 ( 00: 25: 47/ 441) اهلدى والنور /

 باب ميُ

بًهههؿ اهلل افهههرمحـ افهههرحٔؿ، بخههههقص وجقدٕهههٚ يف تِهههؽ افهههٌالد افتهههل  ل:افًهههٗا

كههههدثٝ ظْٓههههٚ يف إشههههٌقع ادههههٚيض، يَههههقل: أيههههـ جتههههد احلههههد افٍٚصههههؾ ادًٚمِههههٜ 

احلًهههههْٜ افتهههههل ذظٓهههههٚ اإلشهههههالم وبهههههغ بدايهههههٜ افهههههذوبٚن وإٓحهههههراي يف ادجتّهههههع 

 إوروع؟

ٌهههل يف افهههٌالد أيهههـ جتهههد، ٕحهههـ ٓ ٕجهههد افٔهههقم ادًٚمِهههٜ احلًهههْٜ ـهههام يٌْ افنهههٔخ:

اإلشههالمٜٔ ؾوههالً ظههـ بههالد افٍُههر، أؿههقل هههذا وإن ـههٚن مههـ ادنههٓقر ظْههد ـثههر مههـ 

 ًٚ ًٚ أو إٔقاظهه افْههٚس افههذيـ ابتِههقا بٚٓشههتٔىٚن يف بههالد افٍُههر أ ههؿ بههدون هْههٚك ٕقظهه

مههههههـ ادًههههههٚمالت هههههههل أحًههههههـ بُثههههههر مههههههـ بًههههههض ادًههههههٚمالت يف بًههههههض افههههههٌالد 
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احلًهههْٜ افتههل تهههرى يف تِههؽ افهههٌالد ههههل  اإلشههالمٜٔ، فُهههـ احلََٔههٜ أن ههههذه افْقظٔههٜ

ٕٚبًههٜ ظههـ جتههٚرب ـثههرة مههر هبههٚ افٍُههٚر ؾقجههدوا أن مههـ مهههِحتٓؿ آشههتَٚمٜ يف 

مًههٚمال ؿ، وَل تُههـ هههذه آشههتَٚمٜ يف مًههٚمال ؿ ٕٚبًههٜ مههـ ديههْٓؿ، وإٕههام هههل 

جتٚرب محِتٓؿ ظذ آشتَٚمٜ يف بًهض ادًهٚمالت، يف افٌٔهع وافؼهاء وإخهذ 

ذفهؽ، وإٓ ؾِهٔس ـهام يَقفهقا، وإٓ ؾًِٔهٝ افَوهٜٔ ـهام ينهٚع بهغ  وافًىٚء، وٕحهق

ًٚ ظهههـ افٌْهههل  ًٚ مرويههه وههههل ؿهههق ؿ:  ¢بًهههض افْهههٚس وييْهههقن تِهههؽ اإلصهههٚظٜ حهههديث

ادْٚشهٌٜ هههق أمههران اثْههٚن:  هذٚفههذي أريههد أن إٌٔهف ظِٔههف يف مثههؾ هههؾ شافهديـ ادًٚمِههٜ»

ًٚ، وافقهههء ًٚ إضالؿههه ًٚ ٌٕقيههه افثهههٚين: أ هههٚ فًٔهههٝ  إول: أن ههههذه اجلِّهههٜ فًٔهههٝ حهههديث

صهههحٔحٜ ادًْهههك ظهههذ إضالؿٓهههٚ، ٕن ههههذا افسـٔهههٛ مهههـ حٔهههٞ إشهههِقب افًهههرع 

 شافهههديـ افْههههٔحٜ»ههههق ظهههذ وزان ؿقفهههف ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم:  شافهههديـ ادًٚمِهههٜ»

ومثؾ هذا احلك يف ادٌتدأ واخلز يف إشِقب افًرع يًىل أ ٜٔ هذا ادٌتدأ 

افْهههههٔحٜ، ؾٚفههههذي أصههههٚع هههههذه اجلِّههههٜ افههههديـ  افههههذي ـههههٚن خههههزه افْهههههٔحٜ، افههههديـ

ادًٚمِٜ وٚهك ؾٔٓٚ بَقفف ظِٔف افًالم افثٚبٝ يف افهحٔح: افديـ افْهٔحٜ، ؾٓؾ 

 ادًٚمِٜ ـٚفْهٔحٜ يف افديـ؟

: فٔس ـذفؽ، ٓ صؽ وٓ ريٛ أن ادًٚمِٜ احلًْٜ مـ ادًِؿ ٕخٔف اجلقاب

فُههـ فههٔس هههق افههديـ ـههام ادًههِؿ هههق بههال صههؽ مههـ افههديـ، ممههٚ يههٖمر بههف اإلشههالم، و

ئٍد ههذا افسـٔهٛ: افهديـ ادًٚمِهٜ، وفهذفؽ بًهد ههذا افٌٔهٚن أؿهقل: إذا ـهٚن افٍُهٚر 

ًٚ مههههـ  أو  احلًهههـهمههههـ أوروبٔههههقن أو أمرئُههههقن أو ؽههههرهؿ ٕجههههد يف مًههههٚمال ؿ صههههٔئ

افْههػ، ؾههال يًْهل ذفههؽ أن مًهٚمال ؿ ـِٓههٚ ههل مًٚمِههٜ صهحٔحٜ وحًههْٜ، ؾههُٖٕؿ 

تًًٔههٜ جههدًا بًههٌٛ مههٚديتٓؿ حتههك ترتههٛ مههـ وراء هههذه تًِّههقن أ ههؿ ئًنههقن حٔههٚة 

احلٔٚة ادٚديٜ إٍالتٚت ؽريٌٜ وظجٌٜٔ جدًا جدًا، وـٚن مـ نثٚرههٚ إتنهٚر إٓتحهٚر 

ِن  ﴿بغ ضٌَٚت افٍُٚر، ذفؽ مهداق ؿقفف تٌٚرك وتًهٚػ:  هِري َؾ٘ه ـْ ـْ ِذ ـْ أَْظهَرَض َظه َوَمه
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 َِ ُه َيْقَم اْف ٚ َوَْٕحُؼُ ًُ ًٜ َوْ ًَِٔن هك َفُف َم َّ  أَْظ
ِٜ ُٝ َبِههًرا * ََٔٚمه ْه ـُ هك َوَؿهْد  َّ هتَِْل أَْظ َل َرب  َِلَ َحَؼْ * َؿٚه

ك﴾ ًَ َذفَِؽ اْفَْٔقَم تُْ ـَ ٚ َو َٓ َٔت
ًِ ٚ ؾََْ ٚتَُْ َذفَِؽ أَتَتَْؽ نَي ـَ  .[337-334]ط: َؿَٚل 

ؾ٘ذًا: يقجد ظـ إوروبٔهقن ٕهقع مهـ ادًٚمِهٜ احلًهْٜ، فُهـ ؽٚفهٛ مًهٚمال ؿ 

 ،ًٚ يف ادًٚمِهٜ ؾٖصهِف  احلًـهو هذا ؾه٘ن ـهٚن ظْهدهؿ رء مهـ فًٔٝ حًْٜ إضالؿ

ٌٕهههع مهههـ ظْهههد ادًهههِّغ، وههههق ممهههٚ تهههٖثروا هبهههؿ حٔهههْام اختِىهههقا بًهههٌٛ افٍتقحهههٚت 

اإلشههالمٜٔ وبًههٌٛ احههتالل اجلٔههقش اإلشههالمٜٔ ـثههرًا مههـ بههالد افٍُههٚر يف افتههٚريخ 

ِقـٓؿ ادهٚيض، ثهؿ إَِههٛ إمهر مههع إشهػ ظهذ ادًههِّغ، ؾسـهقا ـثههرًا مهـ شهه

افهههذي يهههٖمرهؿ بهههف ديهههْٓؿ، ههههذا مهههٚ يُّْْهههل اإلجٚبهههٜ ظهههـ مثهههؾ ذاك افًهههٗال، وفًهههٝ 

 أدري إذا أتٔٝ ظذ اإلجٚبٜ ـام هق يف وّر افًٚئؾ، فًع ؾًِٝ؟

 ًٕؿ. افًٚئؾ:

 (  00: 02: 19/ 490) اهلدى والنور/

 (  00: 05: 00/ 490) اهلدى والنور/
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ٚت مًههِامت يدرشههقا مههْٓؿ ضههٛ ومههْٓؿ يههٚ صههٔخ ٕحههـ ظْههدٕٚ هْههٚك بْهه افًههٗال:

صههٔدفٜ .. إفههخ، ؾًههٖفقٕٚ بٚفًْههٌٜ فهههال ؿ إٔههف بههسوح ظههذ دوامٓههٚ افًههٚظٜ ثامٕٔهههٜ 

ًٚ، وترجهههع ظهههذ بٔتٓهههٚ افًهههٚظٜ شهههتٜ أو شهههًٌٜ فهههٔالً يف افنهههتٚء، ههههذا يًْهههل إٔهههف  صهههٌٚح

صههالة افيٓههر وافًكهه وادٌههرب راح، ومُههٚن يف اجلٚمًههٜ مههٚ ؾٔههف أ ههٚ تهههع، ؾههام 

 ف أصالً ٕحـ ظٚرؾغ أن ذهٚهبٚ هْٚك وبدون حمرم ؽر جٚئز؟احلؾ، ٕٕ

أفًْٚ ؿِْٚ هْٚك ؾٍروا إػ اهلل، ارجًقا إػ بالد اإلشهالم حتهك مهٚ تًَهقا  افنٔخ:

يف هٔهههؽ  منهههُِٜ، أَل َٕهههؾ فُهههؿ افهههذي مهههٚ يريهههد يهههرى مْٚمهههٚت مُربهههٜ ٓ يْهههٚم بهههغ 

 افٌَقر، )هٗٓء مقتك افذيـ ظٚينغ إٔتؿ مًٓؿ(.

 احلّد هلل يف مديْتْٚ افتل ٕحـ ؾٔٓٚ مٚ ؾٔٓٚ.. ٕحـ افًٚئؾ:

هههؾُّ مٚفهههف جهههقاب ههههذا، جقابهههف أن  افنهههٔخ: ٕحهههـ ٕحُهههل ـهههالم ظهههٚم، أن ههههذا ٓ ُقَ

إصههههؾ أن ترجًههههقا إػ بالدـههههؿ اإلشههههالمٜٔ، أو وأطههههـ تُِّْههههٚ مًُههههؿ بقههههء مههههـ 

افتٍهٔؾ إذا ـٚن هْٚك دظٚة إشالمٔغ وب٘مُٚ ؿ أ ؿ يَقمقا بتىٌٔؼ اإلشالم ـهام 

فق ـٕٚقا يف بهالد اإلشهالم، ؾُٔهقن هْهٚك حمٚؾيهٜ ظهذ ههٗٓء ادًهِّغ ؾهال حهقل 

وٓ.. َٕهههقل بهههٚجلقاز، أمهههٚ أن ئًنهههقا هُهههذا مهههـ هْهههٚ راحهههٝ واحهههدة، ومهههـ هْهههٚك 

راحٝ افثٕٜٚٔ افثٚفثهٜ، مهٚ بَهل مهـ اإلشهالم إٓ اجلٌِهٚب افهذي وؿهع بًهض ادنهٚـؾ 

ههذه افَوهٜٔ، وٓ َٕهقل ههذا  بًٌٛ افتحّهؾ، بٔهْام يوهًٔقا افٍهرائض افتهل أههؿ مهـ

اشتٕٜٓٚ بٚجلٌِٚب ٕٕف واجهٛ، فُهـ بهٛ اجلّهع بهغ افقاجٌهٚت ـِٓهٚ، ههذا فهٔس 

ًٚ إٓ إمهههٚ إٔهههف يتحُّهههقا بتىٌٔهههؼ افْيهههٚم اإلشهههالمل افهههذي ٓ يٍهههقت  فهههف جهههقاب إضالؿههه

 ظِٔٓؿ افَٔٚم بقء مـ افقاجٌٚت افًْٜٔٔ، وإمٚ أن يًقدوا إػ بالد اإلشالم.

 ( 00: 40: 43/   493) اهلدى والنور / 
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بًهههؿ اهلل واحلّهههد هلل وافههههالة وافًههههالم ظهههذ رشهههقل اهلل، وظهههذ نفههههف  ادَِهههل:

وصههههحٌف وشههههِؿ تًههههِٔاًم ـثههههرًا، احلّههههد هلل افههههذي هٔههههٖ فْههههٚ إشههههٌٚب حتههههك اجتًّْههههٚ 

، )جئْهٚ مهـ بِهد هقفْهدا( وظْههدٕٚ -حٍيهف اهلل-بٍوهِٜٔ افنهٔخ ٕهٚس افهديـ إفٌهٚين 

 . متُْٚ يف خالل ؾسة.-حٍيف اهلل-أن ٕىرحٓٚ ظذ افنٔخ  بًض إشئِٜ ٕريد

 ارؾع صقتؽ. مداخِٜ:

 ٕٚبًض ادراـهز يف هقفْهدا، وظْهد ًٕؿ، خالل ؾسة احلّد هلل أن ْٕنع ادَِل:

أن مٚ يَرب مـ ظؼيـ مدرشٜ إشالمٜٔ مًسي هبٚ مـ ؿٌؾ تِؽ افدوفٜ، وظْدٕٚ 

شالم أبق صهٓٔٛ مهـ دمنهؼ، وإخ دظٚة احلّد هلل، مـ اتِػ، مـ بْٔٓؿ أمحد 

ظههههامد افههههدي بُههههري إشههههامظٔؾ، وبًههههض إخههههقة مههههـ جًْههههٔٚت اتٍِههههٜ، ؾٚفقوههههع 

هُذا، ؾام هق حُؿ اإلؿٚمٜ يف تِؽ افٌالد، بحٔٞ أن اإلًٕٚن يًتىٔع أن يامرس 

شههٚئر صههًٚئره افتًٌديههٜ دون أن يتًههرض إػ موههٚيَٜ أو اوههىٓٚد مههـ ؿٌههؾ أوفئههؽ، 

 ع، ؾام هق حُؿ اإلؿٚمٜ يف هذه افٌالد؟بٚدَٚبؾ يف بِده ٓ يًتىٔ

إن احلّههههد هلل ٕحّههههده، وًٕههههتًْٔف، وًٕههههتٌٍره، وًٕههههقذ بههههٚهلل مههههـ ذور  افنههههٔخ:

إًٍْٔٚ، ومـ شٔئٚت أظامفْٚ، مـ هيده اهلل ؾال موؾ فف، ومهـ يوهِؾ ؾهال ههٚدي فهف، 

وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحهده ٓ ذيهؽ فهف، وأصهٓد أن حمّهدًا ظٌهده ورشهقفف، أمهٚ 

 :بًد

ؾّههام ٓ صههؽ ؾٔههف ظْههد أهههؾ افًِههؿ أن إؿٚمههٜ ادًههِؿ يف بههالد افٍُههر مٓههام ـٕٚههٝ 
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أخالؿٓٚ ؾام دامٝ أ هٚ بهالد ـٍهٍر ؾهال بهقز اإلؿٚمهٜ ؾٔٓهٚ، وإحٚديهٞ افتهل وردت 

يف هذا افهدد ـثرة وـثرة جدًا، ويف اظتَٚدي أن هْٚك أذضٜ ـثرة مًجؾ ؾٔٓٚ 

ـؿ رء مههـ هههذه إذضههٜ، ؾٚفًٌههط جههقاب مثههؾ هههذا افًههٗال، ؾهه٘ن ـههٚن فههٔس ظْههد

افًِّل يقجٛ ظع أن أذـرـؿ بًٌض هذه إحٚديٞ، ثهؿ اإلؾٚوهٜ حق هٚ فتٖـٔهد 

مٚ توّْتٓٚ مـ ادًٚين وافتقجٔٓٚت اإلشالمٜٔ افهحٔحٜ، ؾٓؾ ظْهدـؿ رء مهـ 

 هذه إذضٜ أم ٓ؟

 ٓ مٚ ظْدٕٚ. ادَِل:

ـههام تًِّههقن أـههد  -¢- مههٚ ظْههدـؿ، ؾههٖؿقل تٖـٔههدًا دههٚ شههٌؼ: إن افٌْههل افنههٔخ:

اشهههتّرار ا جهههرة مهههـ بهههالد افٍُهههر إػ بهههالد اإلشهههالم حتهههك يهههرث اهلل إرض ومهههـ 

، أن -إن صٚء اهلل-ظِٔٓٚ، ؾٚ جرة مٚؤٜ إػ يقم افَٔٚمٜ، وٓ جٍك ظذ أحدـؿ 

يف ههههذا احلهههديٞ، إٕهههام  -ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم-ا جهههرة افتهههل يتحهههدث افرشهههقل 

وهؿ يف بالد افٍُر  -ظز وجؾ- افذيـ هيدهيؿ اهلل ادَهقد مْٓٚ هجرة ادًِّغ

أن هيههٚجروا مْٓههٚ إػ بههالد اإلشههالم، وفههٔس افًُههس، ؾههٚفًُس مْٓههل ظْههف يف تِههؽ 

ًٚ، مْٓٚ ؿقفهف  إٔهٚ بهريء مهـ مًهِؿ يَهٔؿ بهغ »: -¢-إحٚديٞ افتل أذت إفٔٓٚ نٍٕ

 .شطٓراين ادؼـغ

، شٓ تههساءى ٕٚر ههٚ ادًههِؿ وادؼههك»: -ظِٔههف افهههالة وافًههالم-ـههذفؽ ؿقفههف 

وهذا ـْٚيٜ ظـ أن ادًِؿ ٓ بقز أن يَٚرب يف شهُْف يف مْزفهف يف خّٔتهف مْهزل 

ٝ ادؼك أو خّٔتفر ُٕٕؿ تًِّهقن أن مهـ ظهٚدة افًهرب أ هؿ ـهٕٚقا يًهُْقن َكْه 

ظهههـ  -ظِٔهههف افًهههالم-اخلٔهههٚم، وأ هههؿ ـهههٕٚقا يقؿهههدون افْهههٚر أمٚمٓهههٚ، ؾُْهههك افرشهههقل 

ْزفههف ظههـ مْههزل ادؼههك ؾَههٚل: ٓ تههساءى ٕٚر ههٚ، أي: وجههقب ابتًههٚد ادًههِؿ يف م

إذا أوؿد ـؾ مـ ادًِؿ وادؼك افْٚر أمٚم مْزفف أمٚ خّٔتف ؾًٌِهد ادًهٚؾٜ بٔهْٓام 
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ادًهِؿ وادؼهك ٓ »ٓ يُٚد يرى أحد ٚ ٕٚر أخر، ؾ٘ذًا احلديٞ حٔهْام يَهقل: 

ٚد ادًههِؿ ظههـ ، ؾٓههق ـْٚيههٜ ظههـ ظههدم ادخٚفىههٜ، وظههـ وجههقب ابتًههشتههساءى ٕٚر ههٚ

 -ظِٔهف افههالة وافًهالم-ادؼك يف شهُْف يف اٚفىتهف، وأـهد ههذا ادًْهك ؿقفهف 

، ادَهقد شمـ جٚمع ادؼك ؾٓق مثِف»: -¢-يف احلديٞ أخر أٓ وهق ؿقفف 

هْٚ يف ـِّٜ )جٚمع( ادخٚفىٜر وٕن افرجؾ بٚمع زوجتف، ؾٓق جٚفىٓٚ أصد مٚ 

تٍٔد مىِؼ ادخٚفىٜ وادجٚمًٜ، وفذفؽ  يُّـ مـ ادخٚفىٜ، فُـ أصؾ افُِّٜ

مهـ جهٚمع ادؼهك ؾٓهق »  شادًهِؿ وادؼهك»: -ظِٔهف افههالة وافًهالم-ؾِام ؿٚل 

ظـ مًٚـْٜ ادًِؿ  -ظِٔف افهالة وافًالم-أي: مـ خٚفىف، وافن يف  ٔف  شمثِف

فِّؼهههك جهههٚء يف ادثهههؾ ادنهههٓقر يف بًهههض افهههٌالد أٓ وههههق ؿقفهههف: افىٌهههع هاٌق، 

صهِقات -اق، وهذا بال صؽ ممٚ ؿًده وأشس ههذا ادًْهك إٕهام ههق ٌْٕٔهٚ افىٌع ه

يف بًهههض إحٚديهههٞ افههههحٔحٜ افتهههل وردت ظْٓهههٚ، مهههـ أصهههٓر  -اهلل وشهههالمف ظِٔهههف

 شاجلِهٔس افههٚفح»: -ظِٔف افهالة وافًالم-هذه إحٚديٞ ومـ صحٚحٓٚ ؿقفف 

ًٚ أي: يًىٔهههؽ  شمثهههؾ اجلِهههٔس افههههٚفح ـّثهههؾ بهههٚئع ادًهههؽ إمهههٚ أن قهههذيؽ» مٕٚههه

يٗـد  -¢-، وهذا مًْٚه أن افٌْل شوإمٚ أن تنسي مْف، وإمٚ تنؿ مْف رائحٜ ضٌٜٔ»

اشتٍٚدة ادًِؿ مـ مٚفًٜ ادًِؿ افهٚفح وٓ بد، وييب ظذ ذفؽ مثالً بٚئع 

ًٚ، وهذا أـز ؾٚئدة، وإمٚ أن تنسي مْف بدرا ؽ  ادًؽ، ؾٓق إمٚ أن يًىٔؽ مٕٚ

أمٚ مثؾ »وإمٚ ظذ إؿؾ أن تنؿ مْف رائحٜ ضٌٜٔ  وؾِقشؽ، وهذه ؾٚئدة تع تِؽ،

اجلِههههٔس افًههههقء، ؾٓههههق ـٚحلههههداد، إمههههٚ أن قههههرق ثٔٚبههههؽ، وإمههههٚ أن تنههههؿ مْههههف رائحههههٜ 

، ؾ٘ذًا إٔٝ أهيٚ ادًِؿ ٓ  ِقا مـ اٚفىٜ افهٚفح مـ اشتٍٚدة مْف بقجهف شـرهيٜ

 ، ـهههام إٔهههؽ ٓ-ظِٔهههف افًهههالم-مهههـ وجهههقه تِهههؽ آشهههتٍٚدات افتهههل ذـرههههٚ افرشهههقل 

تْجقا مـ أن تتير مـ اٚفىتؽ فِجِٔس افىٚفح، ومثٚفف احلداد، إمهٚ أن قهرق 

ثٔٚبههؽ، وإمههٚ أن تنههؿ مْههف رائحههٜ ـرهيههٜ، مههـ هْههٚ جههٚءت إحٚديههٞ تههٖمر بّهههٚحٌٜ 
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ًٚ، وٓ يٖـهؾ »: -ظِٔف افهالة وافًالم-ادًِؿ فًِِّؿ ؾَٚل  ٓ تههٚحٛ إٓ مٗمْه

ٓ »هههههههل تٖـٔههههههد فِجِّههههههٜ إوػ: ، واجلِّههههههٜ افثٕٚٔههههههٜ يف رأيههههههل شضًٚمههههههؽ إٓ تَههههههل

 ًٚ ر ٕن ادٍهههروض يف ادًهههِؿ إٔهههف ٓ يهههدظقا مهههـ ٓ يًهههتٍٔد مهههـ شتههههٚحٛ إٓ مٗمْههه

 -ظِٔف افًالم-ظِّف مـ خَِف مـ ديْف، وـذفؽ ٓ يدظقه إٓ مـ ـٚن مثِف، ؾَقفف 

يف اجلِّٜ افثٕٜٚٔ: وٓ يٖـؾ ضًٚمؽ إٓ تَهل تٖـٔهد دًْهك اجلِّهٜ إوػ، أي: ٓ 

ًٚ، هههذا احلههديٞ تههدع إٓ  ًٚ مٗمْهه ًٚ -دارك إٓ مههـ ـههٚن تَٔهه يٗـههد ادًههٚين افتههل  -أيوهه

جتًّههٝ يف إحٚديههٞ افًههٚبَٜ، ثههؿ يههٖ  حههديٞ نخههر مههـ إحٚديههٞ افهههحٔحٜ، 

ًٚ تههٖثر ادجتّههع افٍٚشههد ظههذ اإلًٕههٚن، ذفههؽ هههق ؿقفههف  ظِٔههف افهههالة -فتٗـههد ظِّٔهه

حهههديٞ أع  يف احلهههديٞ افهههذي أخرجهههف افنهههٔخٚن يف صهههحٔحٔٓام مهههـ -وافًهههالم

ـهههٚن ؾهههّٔـ ؿهههٌُِؿ »: -¢-ؿهههٚل: ؿهههٚل رشهههقل اهلل  -ريض اهلل تًهههٚػ ظْهههف-هريهههرة 

ًٚ، ؾٖراد أن يتقب، ؾًٖل ظـ أظِؿ أههؾ إرضر ؾهدل  رجؾ ؿتؾ تًًٜ وتًًغ ًٍٕ

خالصهتٓٚ  شؾهذهٛ إفٔهف، وظهرض ظِٔهف ؿههتف»أي: ظذ متًٌد جٚههؾ  شظذ راهٛ

ًٚ بٌههر حههؼ، وإٔههف يريهه د أن يتههقب إػ اهللر ؾٓههؾ فههف مههـ أ ههٚ ؿتههؾ تًههًٜ وتًههًغ ًٍٕهه

ًٚ، وأن تريههد أن تتههقب ٓ تقبههٜ  تقبههٜ؟ ؾًيههؿ ظِٔههف إمههر وؿههٚل: ؿتِههٝ ـههذا وـههذا ًٍٕهه

 فؽ، ؾَتِف وأتؿ بف افًدد، ظدد ادٚئٜ.

ًٚ يف تقبتههف، ويف شههٗافف ظههـ افًِههامء افههذيـ  وفُههـ افرجههؾ يٌههدوا إٔههف ـههٚن اِههه

 مـ افتقبٜ افهحٔحٜ. ييـ ؾٔٓؿ أ ؿ يدفقٕف ظذ افىريؼ افتل هبٚ يتُّـ

ؾٖخرًا وههق يًهٖل ظهـ أظِهؿ أههؾ إرض ؾهدل ظهذ ظهَٚل، ؾٖتهٚه، وؿهٚل فهف: إين 

ؿتِٝ تًًٜ وتًهًغ، إن ؿتِهٝ مٚئهٜ ٍٕهس بٌهر حهٍؼر ؾٓهؾ يل مهـ تقبهٜ؟ ؿهٚل: ومهـ 

، وفُْهؽ بهٖرض -وهْهٚ افنهٚهد–ققل بْٔهؽ وبهغ افتقبهٜ؟! وفُْهؽ بهٖرض شهقء 

ٕٔههٜ، افتههل أهِٓههٚ صههٚحلقن، ؾههٕٚىِؼ افرجههؾ مههـ شههقء ؾههٚخرج مْٓههٚ  إػ افَريههٜ افٍال
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ًٚ يف  افَريههٜ افٍٚشههد أهِٓههٚ إػ افَريههٜ افتههل ُدل ظِٔٓههٚ، وهههذا يٗـههد بٖٕههف ـههٚن اِههه

ؾجهٚءه »: -¢-شٗافف ظّـ يدفف ظذ شٌٔؾ افتقبٜ، ؾهٕٚىِؼ يّهش، يَهقل افرشهقل 

 ادقت وهق يف افىريؼ، ؾتْٚزظتف مالئُٜ افرمحٜ ومالئُٜ افًذاب، ـٌؾ يدظل إٔهف

ظههز -ؾٖرشههؾ اهلل »وإمههر واوههح مههٚ قتههٚج إػ ذح،  شمههـ حَههف أن يَههٌض روحههف

ًٚ فٔحُؿ بْٔٓؿ، ؾَٚل: ؿًٔقا مٚ بْٔف وبغ ـهٍؾ مهـ افَهريتغ ؾه٘ػ  -وجؾ إفٔٓؿ، مُِ

أهيههام ـههٚن أؿههرب ؾههٖحلَقه بٖهِٓههٚ، ؾُههٚن أؿههرب إػ افَريههٜ افهههٚفح أهِٓههٚ بَّههدار 

اإلًٕهٚن ٓ يّقه هُهذا، وإٕهام يّقه  هل مِٜٔ اإلًٕهٚن يف أثْهٚء شهرهر ٕن شصز

هُذا، ؾُٚن أؿرب إػ هذه افَريٜ افههٚفح هبهذا ادَهدار، ؾتقفتهف مالئُهٜ افرمحهٜ، 

ؾههه٘ذًا اجلهههق افههههٚفح، واجلهههق افٍٚشهههد ـهههام ههههق يهههٗثر مهههـ افْٚحٔهههٜ افٌدٕٔهههٜ افىٌٔهههٜ ؾٓهههق 

ًٚ، وإضٌههٚء ادههٚديقن هههؿ خريتههقن  ـههذفؽ يههٗثر مههـ افْٚحٔههٜ افروحٔههٜ ادًْقيههٜ متٚمهه

ًٚ مقبههقءة، وفُههْٓؿ ٓ  وهيتّههقن جههدًا جههدًا يف كههذير افْههٚس مههـ أن يًههتقضْقا أروهه

وا ؤيِتٍتههقن إػ افقبههٚء ادًْههقي، وإٕههام هههذا مههـ وطٍٔههٜ إٌٕٔههٚء وافرشههؾ افههذيـ جههٚ

إذًا بّثههؾ هههذه إحٚديههٞ فُههل  -ظِٔههف افهههالة وافًههالم-إلصههالح افَِههقب، ؾجههٚء 

ن ٓ يًهههٚـْقهؿر ٕن افىٌهههع هاق، يًِهههؿ ادًهههِّغ أن ٓ جهههٚفىقا ادؼهههـغ، وأ

أرادوا أم مٚ أرادوا، وإٔٚ أذـر هبذه ادْٚشٌٜ ؿهٜ وؿًٝ يل تٗـد فُؿ هذا ادًْك 

افهههذي دٕهههدٕٝ حقفهههف ههههذه إحٚديهههٞ افههههحٔحٜ ههههل إْٔهههل ؿهههدر يل أين ذهٌهههٝ إػ 

بريىٕٚٔههٚ يف شههٌٔؾ افههدظقة وآتهههٚل مههع اجلٚفٔههٚت اإلشههالمٜٔ هْههٚك، ؾههدفِٝ ظههذ 

ة تًٌهد ظههـ فْههدن ٕحهق مٚئههٜ وظؼهيـ ـِٔههق مههس، وـهٚن افنههخص افههذي داظٔهٜ يف بِههد

، وـهٚن -رمحهف اهلل-يّّْٚ صىرٕٚ إفٔهف رجهالً مًهِاًم مهـ  ٚظهٜ افنهٔخ ادهقدودي 

افقؿههٝ يقمئههٍذ صههٓر رموههٚن، ؾجههٚء وؿههٝ اإلؾىههٚر ؾجًِههْٚ ظههذ مثههؾ هههذه افًههٍرة 

مِتحهل  ادتقاوًٜ ٍٕىر، رأيٝ افرجهؾ بّهع بهغ َٕٔوهغ مهـ حٔهٞ اديٓهر ؾٓهق

وهههههذا ٕههههٚدرًا مههههٚ ٕههههراه يف بههههالد اإلشههههالم ؾوههههالً ظههههـ بههههالد افٍُههههر وافىٌٔههههٚن، فُْههههف 
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َدة تًرؾق هٚ،  َْه بٚإلوٚؾٜ إػ ذفهؽ ههق إذا صهح افتًٌهر .... متجرؾهٝ بٚجلراؾٔهٝ ُظ

ؾذـرتف بٖٕف هذا ٓ بقز فًِِّؿر ٕٕف تنٌف بٚفٍُٚر، وذـرت فف بًض إحٚديٞ 

بًثٝ بغ يدي افًٚظٜ بٚفًٔػ »ديٞ ادنٓقر: افقاردة يف هذا افهدد، ومْٓٚ احل

حتههك يًٌههد اهلل وحههده ٓ ذيههؽ فههف، وجًههؾ رزؿههل كههٝ طههؾ رحمههل، وجًههؾ افههذل 

، وممههٚ يههدل ظههذ أن شوافهههٌٚر ظههذ مههـ خههٚفػ أمههري، ومههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق مههْٓؿ

صهههٚحٌْٚ ههههذا رجهههؾ ضٔهههٛ ـهههذاك افهههذي شهههٖل ظهههـ أظِهههؿ أههههؾ إرض فٔهههدفقه ظهههذ 

ًٚ إػ افتقبههٜ، مههرد أن ؿههٚل فهه ف افًههَٚل: إٕههؽ بههٖرض شههقء ؾههٚخرج مْههف، إىِههؼ هيًهه

إرض افهٚفح أهِٓٚ، وهُذا هذا افرجؾ جتٚوب مًل ؾقرًا ؾحؾ افًَدة ورمٚهٚ 

ًٚ، وهق يٖـؾ يٍىر، مٚ أجِٓٚ ـام يًٍؾ بًض افْٚس، وفُهـ مهٚ ـهٚدت افٍرحهٜ  أرو

راؾٔههٝ كههؾ يف افَِههٛ إٓ أتًٌٓههٚ بسحههٜر ذفههؽ ٕٕههف ظِههؾ ؾًِتههف تِههؽ أي ووههع اجل

افزيىٕٚٔقن يْيرون ٕيرة خٚصٜ إػ إخقإْهٚ افًٍِهىْٔٔغ  ٚمـ أجؾ مٚذا؟ ؿٚل: هْ

راؾٔهههٝ ظهههذ ظهههَْٓؿ، افهههذيـ مهههـ ظهههٚد ؿ أن يٍُهههقا افهههزر هُهههذا، وٓ يًَهههدون اجل

ٕيهههرة  -مًهههروي افًهههداء ادقجهههقد بٔهههْٓؿ-ؾٚفزيىهههٕٚٔقن يْيهههرون إػ افًٍِهههىْٔٔغ 

هههذا افتًِٔههؾ مههٚ أشههقأه، ؾٖٕههٚ صههٚرحتف: احتَههٚر وظههدم اـههساث وإػ نخههره، تٍٓههؿ مههٚ 

ر ٕٕههف مًْههك هههذا افُههالم إٔههؽ  ههتؿ بههرأي -بههٚرك اهلل ؾٔههؽ-ؿِههٝ فههف:   ٝ ، فٔتههؽ شههُ

هههههٗٓء افٍُههههٚر، وبٌٌوههههٓؿ إلخقإْههههٚ افًٍِههههىْٔٔغ ادًههههِّغ، وٕيههههر ؿ افنههههٚئْٜ 

إفهههٔٓؿ، ؾٖٕهههٝ ٓ تريهههد أن تِحهههؼ هبهههؿ هبهههذه افْيهههرة، إذا مهههٚ ربىهههٝ افًَهههدة ؾٔيْقٕهههؽ 

 ًٚ ًٚ، افنٚهد مـ هذه افَهٜ إٔف هذا ؾًِىْٔٔ ، ؾامذا يهٌٔؽ إن طْقك مًِاًم ؾًِىْٔٔ

افرجههههههؾ افٍٚوههههههؾ ادتجههههههٚوب مههههههع افًههههههْٜ ؾههههههقرًا تههههههٖثر بههههههٚفًٔش يف ذفههههههؽ ادحههههههٔط 

افزيىههٚين، ؾًِههؾ ووههًف فًَِههدة، وتنههٌٓف بٚفٍُههٚر حتههك ٓ يًْههٛ إػ ادًههِّغ، 

ههل  ٜادخٚفىٜ وادجٚمًهصٚيػ؟ ؾ٘ذًا افتنٌف ؾٔف ربٚط بغ ادتنٌف وادتنٌف بف، و

بال صؽ تٗـد هذا افربٚط إمٚ بهقرة خٍٜٔ ـام ؾًؾ هذا اإلًٕهٚن أو بههقرة جِٔهٜ، 
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 ذا ٕحـ دائاًم وأبدًا ْٕهح إخقإْهٚ افهذيـ مٙه ظهذ بًوهٓؿ زمهـ حرؾهقا مًْهك 

ا جههرة ؾًههّقا أمريُههٚ مٓجههرًا، وهههذا ؿِههٛ فِحَههٚئؼ افؼههظٜٔر ٕين ؿِههٝ فُههؿ إن 

بهههههالد افٍُهههههر إػ بهههههالد اإلشهههههالم، ؾُٔهههههػ هبهههههٗٓء افهههههذيـ ا جهههههرة إٕهههههام تؼهههههع مهههههـ 

هيٚجرون مـ بالد اإلشالم إػ بالد افٍُر، ويًّقن تِهؽ افهٌالد بهٚدٓجر، ْٕههح 

هههٗٓء دائههاًم وأبههدًا بٚفتًجٔههؾ بههٚفًقدة إػ بالدهههؿ، وبًوههٓؿ يَقفههقن، وؿههق ؿ فههف 

ذت وجف، وفُهـ فهٔس ـهؾ افقجهف، يَقفهقن: ٕحهـ هْهٚ يًْهل أحهرار يف ـهام إٔهٝ أ

ًٚ يًْههههل وههههذا مًههههروي مهههـ افههههْيؿ إوروبٔهههٜ أ ههههؿ ٓ يتهههدخِقن بههههغ افًٌههههٚدات  نٍٕههه

وإديٚن وإػ نخره، مٚ َل يتَرب ادتديـ فًِّؾ افًٔٚد افذي يْٚؿض مْٓجٓؿ 

أو ٕيههٚمٓؿ، ؾَٔقفههقن بٖٕههف افههٌالد اإلشههالمٜٔ مههٚ ًٕههتىٔع ًٕههٔش ؾٔٓههٚ أحههرارًا، أؿههقل 

تًٔنهههقا يف أي بِهههد إشهههالمل ٓ تتهههدخِقن   هههؿ: إٔهههتؿ اىئهههقن جهههدًا، إذا أردتهههؿ أن

بٚفًٔٚشههههٜ افتههههل  ههههٚفػ شههههٔٚدة افٌِههههد، ؾههههال أحههههد يَههههقل فُههههؿ: ٓ تهههههِقا ٓ تَّٔههههقا 

افهالة وٓ كجقا وٓ وٓ افخ، إٓ يف بًض افٌالد ادٌرؿٜ يف افوهالل، فُهـ ٓ 

يهح إضالق هذا افُالم ظهذ ـهؾ بهالد اإلشهالم، ههذا مهـ جٓهٜ، ومهـ جٓهٜ أخهرى 

هيٚجرون مـ بالد اإلشالم إػ بالد افٍُر وافىٌٔهٚن ٕيهر ؿ ؿٚشهٜٔ جهدًا أن افذيـ 

جدًا بحٔٞ يهدق ظِٔٓؿ ادثؾ افًرع افَديؿ افذي يَقل: ؾالن ٓ يْير إػ أبًد 

مهههـ أرٌٕهههٜ إٍٔهههف، يًْهههل مهههـ هْهههٚ إػ هْهههٚ ؾَهههط، ادٍهههروض يف ادًهههِؿ أن يْيهههر إػ 

ب مههـ بههالد اإلشههالمر ٕٕههف ؾٔٓههٚ ادههدى افًٌٔههد وافًٌٔههد جههدًا، ؾهه٘ذا ـههٚن ادًههِؿ هيههر

ًٜ أو مـ افىٌٔٚن ؾٔذهٛ إػ بالد أخرى، ؾ٘ذا ـٚن  رء مـ افٍُر، وَٕق ٚ ساح

هْههٚ ٓ يًههتىٔع أن يَههٔؿ دوفههٜ اإلشههالم، ؾٓههؾ يًههتىٔع أن ئَّٓههٚ هْههٚكر ٕٕههف مثههؾ مههٚ 

بَٔقل ادثؾ افًقري: ـؾ ر بس ٕٚحٜٔ اجلٌٔهٜ ٓ تَهرب. نه، ؾه٘ذا أردت أن تَهٔؿ 

ًِؿ يف ؾرًٕٚ يف بريىٕٚٔٚ يف أدٕٚٔٚ يف أمريُٚ شهتحتٚج إػ ؿهرون وؿهرون دوفٜ م

ـثرة وـثرة جدًا جدًا، أمٚ وإٔهٝ يف بهالد اإلشهالم ؿهد كتهٚج إػ ربهع ؿهرن ٕههػ 
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ؿهههرن ؿهههرن مهههـ افزمهههٚن مهههٚ يف مهههٕٚع، وفُهههـ ظهههذ ـهههؾ حهههٚل إؿٚمهههٜ افدوفهههٜ ادًهههِّٜ 

د إصههههِٜٔ يف اإلشههههالم وادههههْٟٓ اإلشههههالمل وادجتّههههع اإلشههههالمل يف هههههذه افههههٌال

أشٓؾ بُثهر مهـ إؿٚمتٓهٚ هْهٚك، وفُهـ ههؾ ههٗٓء افهذيـ يًهٚؾرون  إػ بهالد افٍُهر 

ؿههد ووههًقا ٕهههٛ أظٔههْٓؿ أن ئَّههقا دوفههٜ اإلشههالم هْههٚك، فههق أ ههؿ ؾُههروا يف هههذا 

ًٚ،  ههذا إٔههٚ أؿههقل: إٕههف ٓ  ؿِههٔالً دههٚ شههٚؾر مههْٓؿ مههـ بِههد إشههالمل إػ بِههد ـههٚؾر إضالؿهه

يًهٚؾر مهـ بِهد إشهالمل إػ بِهد ـهٚؾر مٓهام ـٕٚهٝ احلريهٜ افدئْهٜ  بقز فًِّهِؿ أن

هْٚكر ٕٕؽ تهقر ظٚش ادًِّقن ؿرن مـ افزمٚن هْٚك، ومٚذا بًد ذفؽ؟ ومهٚذا 

 ًٚ ًٚ وههذا مهـ اإلٕههٚي يف ادقوهقع وظهدم ادٌٚفٌهٜ إؾراضه بًد ذفؽ؟ إٔهٚ أؿهقل صهٔئ

ًٚ: ممُـ فق أن هٗٓء ادًِّغ افذيـ يَىْقن يف  بًض افٌالد إوروبٜٔ أو تٍريى

افُههٚؾرة ـههٕٚقا ٕخٌههٜ مههـ ظِههامء ادًههِّغ وصههٚحلٔٓؿ، ويتُتِههقن بحٔههٞ ينههُِقن 

بِهههههدة إشهههههالمٜٔ ّٕقذجٔهههههٜ ويًهههههّح افْيهههههٚم افُهههههٚؾر هْهههههٚك ب٘ؿٚمهههههٜ مثهههههؾ ههههههذا افٌِهههههد 

ؾهُّٔـ  -¢-ؾًٔتّرون يف ٕؼ افدظقة حق ؿ بٚفتل هل أحًـ، ـام بدأ افٌْهل 

أزال أؿههقل: إن هههذا افًّههؾ افههذي يههراد هْههٚك  أن يَههٚل بجههقاز هههذا افًٍههؾ، وفُههـ ٓ

إؿٚمتهههف يف بهههالد اإلشهههالم أينههه وأؿهههرب وصهههقًٓ إػ ا هههدي ادْنهههقد. وأن َٕهههػ 

هٚهْههٚ فّْيضهه يف اإلجٚبههٜ ظههذ إشههئِٜ إخههرىر ْٕٕههٚ َٕههقل: درس وضس مههٚ 

 بتًّٚن.

 هٓٓٓف مداخِٜ:

 جهههههههزاك اهلل خهههههههر، جقابهههههههؽ ـهههههههٚن يف ؽٚيهههههههٜ افقوهههههههقح، فُهههههههـ بًهههههههض ادَِهههههههل:

آشتًٍٚرات ٕريد أن ًٕتٍنهٚ مُْؿ جزاك اهلل خر، وهق ؿِْٚ بٖن هْٚك مدارس 

إشهههالمٜٔ وههههذا ٓ يًهههىٔع ٓ تًهههتىٔع دوفهههٜ مهههـ افهههدول ادقجهههقدة أن أن تًىْٔهههٚ 

مدرشٜ إشالمٜٔ، حتك افْقاد ... ا قفْديٜ  وع كٝ رؿٚبهٜ بًهض إخهقة افتهل 
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أؾُهههٚرهؿ ادًهههّقمٜ ـٚفنهههٔخ  افهههذيـ بقاشهههىتٓؿ يُّهههـ فْهههٚ أن ٕىٓهههر مهههقادهؿ مهههـ

أمحههد شههالم وافنههٔخ ظههامد افههديـ بُههري إشههامظٔؾ وؽههرهؿ، ؾههٖمر نخههر ـههذفؽ أن 

بًض إخقة افذيـ يقجدون هْهٚك موهىٓديـ مهـ ؿٌهؾ يًْهل بِهدا ؿ وـهذا، ؾٓهؾ 

ًٚ فسؿٚمههٜ هْههٚك يف  ًٚ أو ارجهه هههذه مًههقؽٚت يُّههـ بقاشههىتٓٚ أن ٕجههد  ههؿ متًههً

 تِؽ افٌالد.

صهههههًٌتٚن: افنهههههًٌٜ إوػ شٖشتقوهههههحٓٚ مْهههههؽ، افنهههههًٌٜ ـالمهههههؽ، فهههههف  افنهههههٔخ:

إخرى اجلقاب ؾٔٓٚ واوحر ٕٕف إن ـٚن هْٚك بًض اإلخقان يًْهل افدوفهٜ افتهل 

ـهههٕٚقا ئًنهههقن كهههٝ حُّٓهههٚ  هههٚ مقاؿهههػ ظدائٔهههٜ جتهههٚهٓؿر ؾهههٖرض اهلل واشهههًٜ، 

ؾًٔهههتىًٔقن أن ئًنهههقا يف بهههالد أخهههرى إشهههالمٜٔ، وفهههذفؽ ؾهههال ٕجهههد  هههؿ ظهههذرًا يف 

يف تِؽ افٌالد وؿد ظرؾٝ حُؿ افؼع يف افٌَهٚء ؾٔٓهٚ، أمهٚ افقجٓهٜ إخهرى افٌَٚء 

 أو افنًٌٜ إخرى وهل إوػ مـ ـالمؽ، ؾٖٕٚ مٚ ووح يل، ؾٖرجقا افتقؤح.

ًٚ ظٚم  ادَِل: أو  7380ًٕؿ، يف... أظىٔؽ يًْل بقء مـ افتٍهٔؾ، يف تَريٌ

بٚفًْهٌٜ فسضٍهٚل، وظهذ  بدأت ؾُهرة إٕنهٚء ادهدارس اإلشهالمٜٔ آبتدائٔهٜ 7383

وهقئٓٚ ممُهـ احلهههقل ظهذ مهدارس ثٕٚقيههٜ، ؾٓهؿ يًْهل اصههسضقا بًهض افؼههوط 

، وأن ٕقجد يًْل ادهدرس بخهٚص 50يًْل أن يُقن ظدد افىالب يًْل أـثر مـ 

افههدروس افدئْههٜ، أمههٚ بٚفًْههٌٜ فِههدروس افًربٔههٜ، دروس افٌِههٜ افًربٔههٜ ؾٓههق يُههقن 

مدرشهٜ إلظهداد ادًِّهغ، واحلّهد هلل بهدأت يًْل مٗهؾ وؿد مهر يًْهل  هرج مهـ 

ههههذه افٍُهههرة بهههدأت أول مدرشهههٜ )مدرشهههٜ ضهههٚرق بهههـ زيهههٚد( يف مديْهههٜ )إٕهههدهقؾـ(، 

وبهههههدأت بًهههههض ادهههههدارس إخهههههرى، ؾقصهههههؾ  ظهههههددهٚ أن إػ ظؼهههههيـ مدرشهههههٜ 

إشههههالمٜٔ، وا قفْههههديغ مههههٚ ظْههههدهؿ أدٕههههك دخههههؾ يف هههههذه اددرشههههٜ إٓ أ ههههؿ يًْههههل 

ٚئهههههٜ، فُهههههـ اإلذاي اإلداري ههههههق مهههههـ ؿٌهههههؾ  إخقإْهههههٚ يكهههههؾقن ظِٔٓهههههٚ مٚئهههههٜ يف اد
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افًٍِٔغ، ؾتًرض ظِْٔٚ بًض ادًٚئؾ، وؿٌؾ يًْل مٚ يٌٝ ؾٔٓٚ ٓزم يًْل يًرؾقا 

حُؿ افؼهع ؾٔٓهٚ، ويتٌَِهقن أي ؾُهرة فدرجهٜ أن اددرشهٜ افتهل تهدرس يف رووهٜ 

 إضٍٚل، وهل ظذ ـٍرهٚ، َٕقل  ٚ يًْل ٓزم تِتزمل يًْل مثالً.

به بٚفٌِٚس افؼظل، حتك ٓ يتٖثر مثالً افٌْٚت ظْدمٚ يروٕؽ دائهاًم إٔهٝ  ادَِل:

ٕٚ ظٚريٜ أو تَقيل  ؿ: إزظقا احلجٚب ـام هق افقاؿع يف ؾرًٕٚ، واحلّد هلل وجد

أشِّـ، وبًوٓؿ ٓ زال ٓ زال ظذ ـٍرهـ،  ظدد ـٌر مـ ا قفْديٚت وبًوٓـ

وـهههههام ؿِهههههٝ إٕهههههف يف افهههههٌالد يًْهههههل يِتهههههزم بٚفؼهههههوط ذوط ادهههههدارس اإلشهههههالمٜٔ، 

إخههههرى يف ادجتًّههههٚت اإلشههههالمٜٔ ٓ يُّههههـ أن ٕقجههههد مدرشههههٜ هبههههذا افنههههُؾ، 

وإمر أخر يًْل هْٚك أن تُقن دروس ظِّٜٔ أو دروس مْٓجٜٔ هؾ مـ مًهقغ 

 يًْل يف هذا افُالم، يف هذا افُالم؟

ـههههٖين أؾٓههههؿ مههههـ ـالمههههؽ أن يًْههههل ادْههههٚهٟ افتههههل تدرشههههق ٚ يف هههههذه  افنههههٔخ:

دارس إٔههههتؿ يًْههههل أحههههرار ؾٔٓههههٚ أـثههههر ممههههٚ فههههق ـٕٚههههٝ هههههذه ادههههدارس يف افههههٌالد ادهههه

 اإلشالمٜٔ.

 وهق ـذفؽ. ادَِل:

 هُذا تَهد؟ افنٔخ:

وهههق ـههذفؽ، وادههْٟٓ افههذي ظْههدٕٚ هههق مههْٟٓ ادههدارس اإلظداديههٜ يف  ادَِههل:

 افًًقديٜ.

ًٚ بٚفًْههههٌٜ ٕوفئههههؽ إؾههههراد افههههذيـ ـههههٕٚ افنههههٔخ: قا ضٔههههٛ، ؾْٓههههٚ يههههٖ  مههههٚ ؿِتههههف نٍٕهههه

ًٚ، ؾَِٝ:  ًٚ ظدائٔ ئًنقن كٝ حُؿ أو ٕيٚم مًغ ؾٚ ذ هذا افْيٚم ودهؿ مقؿٍ

ادخههرج أن ٓ يههدخِقا إػ هههذا افٌِههد، وإٕههام أرض اهلل واشههًٜ، ؾههال يُّههـ أن يَههٚل 

ٕههف مثهؾ ادههدارس يُّههـ إٕنهٚؤهٚ يف افههٌالد اإلشههالمٜٔ أخههرى، وأن إٍٕهس افُههالم، 
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.ًٚ  ٓ يدخِٓٚ ٕيٚم ـٚؾر مىَِ

 ممُـ... ادَِل:

ًٚ -ؾه٘ن ـهٚن اجلهقاب ممُهـ إذًا ههذا  افنهٔخ: ٓ يًهقغ، وفُهـ إٔهٚ صههًرت  -أيوه

مههههـ توههههٚظٔػ ـالمههههؽ أن هْههههٚك ؿوههههٜٔ ٓ تِٔههههؼ بههههٚفًزة اإلشههههالمٜٔ، حٔههههٞ ذـههههرت 

ًٚ أو أشهٖت ؾٓهاًم إٔهف افدوفهٜ ههل افتهل تٍْهؼ ظهذ ههذه  وأرجقا أن أـقن أشهٖت شهًّ

 اددارس، هذا افٍٓؿ صحٔح؟

 ًٕؿ. ادَِل:

إي هههذا ٓ بههقز. افًههزة هلل وفرشههقفف وفِّههٗمْغ، واحلههديٞ افهههحٔح  افنههٔخ:

وافٔهد أخهذة »  شهل ادْىٔهٜ»ويف  جٜ ظربٜٔ ؿديّٜ  شيد اهلل هل ادًىٜٔ»يَقل: 

ُة ﴿ شافٔههد افًِٔههٚ هههل ادًىٔههٜ، وافٔههد افًههٍذ هههل أخههذة »  شهههل افًههٍذ ز 
هه ًِ َوهللِ ِ اْف

ِمِْغَ  ْٗ ُّ ِْ
، ؾًّْك هذا أ ؿ تًٔنقن كٝ إحًٚن افٍُهٚر [8نافق ن ]الم﴾َوفَِرُشقفِِف َوفِ

 افٌقفْديغ وٓ ا قفْديغ؟

 ا قفْديغ. ادَِل:

ا قفْههديغ، أي ًٕههؿ، وافٍُههر مِههٜ واحههدة ظههذ ـههؾ حههٚل، ؾًّْههك هههذا  افنههٔخ:

إُٔههؿ تًٔنههقن كههٝ إحًههٚن ا قفْههديغ، ضٔههٛ مثههؾ هههٗٓء ـّثههؾ وٓ مٗاخههذة ؿههد 

يـ ئًنهههههقن مهههههـ إخقإْهههههٚ افًٍِهههههىْٔٔغ ظهههههذ تُهههههقن إرض مًهههههُقٕٜ، مثهههههؾ افهههههذ

 صدؿٚت مغ، صق بتًّقهٚ؟ ؿؾ يل؟

 .وـٚفٜ افٌقث مداخِٜ:

 وـٚفٜ افٌقث. افنٔخ:

 .... مداخِٜ:
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هؾ هذا إشالم، افًزة هلل وفرشقفف وفِّٗمْغ، وفذفؽ ؾهام أرى يف ـهؾ  افنٔخ:

ًٚ افٌَهٚء يف تِهؽ افهٌالد وفهق ـٕٚهٝ ؾٔٓهٚ ههذه ا دحًهْٚت مٚ ذـرت مهٚ يًهقغ إشهالمٔ

افتههل ذـر ههٚ، ظِههاًم بْٖٕههٚ ًٕههّع وـههام ؿٔههؾ ؿههدياًم، وفههٔس ادَهههقد افتنههٌٔف مههـ ـههؾ 

ٕٚحٔههٜ: صههٚحٛ افههدار أدرى بههام ؾٔٓههٚ، وإن ـْههتؿ إٔههتؿ فًههتؿ صههٚحٛ افههدار، وأهههؾ 

مُههٜ أدرى بنههًٚهبٚ، وإن ـْههتؿ تًههُْقن يف بِههد يًههٚدي بههالد مُههٜ، وهُههذا، فُههـ 

ًرؾهقن ههؾ ههذا افهذي ًٕهًّف بهٖن ههذه ادَهقد هق جٕٚهٛ مهـ ههذا ادثهؾ، ؾهٖٕتؿ ت

 افٌالد بقفْدا وهقفْدا هل مـ أؾًؼ بالد افدٕٔٚ؟ صحٔح هذا.

 ًٕؿ. ادَِل:

 شٌحٚن اهلل، ؾُٔػ إذًا يُّـ. افنٔخ:

 إتَِٝ افًدوى ـذفؽ إػ افٌالد إخرى إػ افٌالد ادَِل:

قا فُهههـ فًٔهههٝ هبهههذه افًْهههٌٜ، ٓ يهههزال يف ادًهههِّغ اخلهههر مٓهههام إحىههه افنهههٔخ:

 ومٓام تدٕقا، أهالً، ضٔٛ اجلقاب افذي ظْدي.

 مٚ دمْٚ يف ؿؤٜ اددارس اإلشالمٜٔ، ربام شتًّع رء أمرًا نخر. ادَِل:

 .-إن صٚء اهلل-خر  افنٔخ:

 هق أدهك وأمر. ادَِل:

 اهلل أـز.  افنٔخ:

مهههههـ وهههههّـ افهههههزامٟ ادزمهههههٜ يف ادهههههدارس ا قفْديهههههٜ ظهههههذ وجهههههف  ادَِهههههل:

 وبٜٔ ظذ وجف افًّقم افًٌٚحٜ.اخلهقص، وإور

 يٚ ظْٔل، هٓف هف، يٚ ظْٔل. افنٔخ:
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 هٓٓف هٓٓف مداخِٜ:

 هٓف هف  مداخِٜ:

 هٓف فِجًْغ يًْل فِذـقر واإلٕٚث. ادَِل:

 وهذا يًْل مْٟٓ ظٚم يًْل... افنٔخ:

 ًٕؿ ٓ بد... ادَِل:

 ضٔٛ، وإٔتؿ ٕجقتؿ مـ هذه ادهٌٜٔ؟ افنٔخ:

 .ؾٚفًٗال هق ـٚٔ  ادَِل:

 هٚه. افنٔخ:

 ذضْٚ بًض افؼوط وظْدمٚ ؿٚفقا بٖن افًٌٚحٜ إجٌٚريٜ. ادَِل:

 اهلل أـز ظِٔٓؿ. افنٔخ:

 بٚفًٌْٜ فه ادَِل:

 وإجٌٚريٜ بغ اجلًْغ. افنٔخ:

 ًٕؿ ظْدهؿ هذا وبغ اجلًْغ. ادَِل:

ًٚ مـ صٚن يىٍقا احلرارة تًٌٓؿ. افنٔخ:  ضًٌ

ًٚ، وإػ أن هقفْدا َل ادَِل:   تًسي بٚإلشالم.ضًٌ

 بٚإلشالم افنٔخ:

 ديٕٜٚ رشّٜٔ. ادَِل:

 إيف. افنٔخ:
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 فُـ ظْدهٚ مٚ يَٚل بحريٜ إديٚن. ادَِل:

 أي ًٕؿ. افنٔخ:

ؾُههههام ؿِههههٝ بههههٖن ادههههدارس أن افههههع مقجههههقدة ظْههههدٕٚ هههههل مههههدارس  ادَِههههل:

ًٚ مخههس مخههس شههْقات أؿلهه رء  ابتدائٔههٜ، أظههامر إضٍههٚل تههساوح مههٚ بههغ تَريٌهه

شْقات، ومهـ بٔهْٓؿ يًْهل بْهٚت، ؾِهام ؿهٚفقا وههؿ ؿهٚفقا ظهذ ؿوهٜٔ افًهٌٚحٜ،  ظؼ

ًٚ أن شههتجًِقا فٌِْههٚت  ًٚ إذا ـههٚن إمههر وٓ بههد وبًههد اشتنههٚرتُؿ ضًٌهه ؿِْههٚ  ههؿ: ضًٌهه

ًٚ هبـ. ًٚ خٚص  مُٕٚ

ب٘ذاي مدرشٜ هقفْديٜ، ؾ٘ذا ـٚن إمر ـذفؽ وهؿ واؾَقا ظذ مهْح  ادَِل:

٘ذاي مدرشٜ هقفْديٜ، وٓ يىِع ظِٔٓـ أحهد مهـ مُٚن خٚص فٌِْٚت فًٌِٚحٜ ب

افرجههٚل، ؾههام هههق احلههد إدٕههك فٌِٚشههٓـ وأظامرهههـ ـههام ؿِههٝ بههغ اخلٚمًههٜ أو بههغ 

 .-حٍيُؿ اهلل-افًٚبًٜ إػ افتٚشًٜ وافًٚذة، أؾٔدوٕٚ 

 توٚمقا توٚمقا. افنٔخ:

 توٚمقا توٚمقا.  مداخِٜ:

 اهلل يقشع ظِٔؽ يٚ أبٚ احلٚرث. افنٔخ:

 افِٓؿ نمغ يٚ صٔخْٚ. مداخِٜ:

 هٓف هف مداخِٜ:

أريههد أن أؾٓههؿ مههـ بههٚب آضههالع وادًرؾههٜ: هههؾ تْههٚزفقا فُههؿ ظههـ رء  افنههٔخ:

 ؾٔام يتًِؼ بٌِٚس هذه افٍتٔٚت افم  أظامرهـ مٚ بغ اخلٚمًٜ وافًٚذة؟

إخ حمّههههد مؼههههي ظههههذ مدرشههههٜ ... يف )مًههههس هههههقن( ... ؾههههُّٔـ  ادَِههههل:

 يقوح أـثر.
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 .تٍوؾ افنٔخ:

بًهههههؿ اهلل احلّهههههد هلل وافههههههالة وافًهههههالم ظهههههذ رشهههههقل اهلل، اددرشهههههٜ  ادَِهههههل:

احلُقمٜ ا قفْديٜ تًّح بٕ٘نٚء مدارس شقاء ـٕٚٝ مدارشٜ ٕكإٜٔ أو مدارس 

ًٚ، فُهههـ ههههذه تًهههّك مهههدارس  إشهههالمٜٔ إػ ؽرههههٚ، وهْهههٚك ادهههدارس افًٚمهههٜ ظّقمههه

% مهـ مههٚريػ 80 خٚصٜ، ٕيٚمٓٚ ـهٚٔ : أن احلُقمهٜ ا قفْديهٜ تًىهل حهقايل

ًٚ هههل افريٚوههٜ، ـههؾ ادههقاد افتههل  اددرشههٜ، ادههقاد افتههل تههدرس يف اددرشههٜ ظّقمهه

تدرس يف اددارس إخرى، يوٚي ظذ ذفؽ افسبٜٔ اإلشهالمٜٔ وافٌِهٜ افًربٔهٜ، 

 فُـ ٕيٚم اددرشٜ ـُؾ يْدرج كٝ.

 افْيٚم افًٚم. افنٔخ:

 ، ومـ جٜٓ أخرى.ٓ، فٔس كٝ ٕيٚ.. افْيٚم افًٚم مـ جٜٓ ادَِل:

 هٚه. افنٔخ:

كههٝ يًْههل إذاي ادًههِّغ وـههذفؽ قههؼ فًِّههِؿ أن يًْههل ئُههػ  ادَِههل:

اددرشٜ ظهذ حًهٚب افْيهٚم اإلشهالمل، فُهـ ادهقاد افهذي تهدرس ههل ٓ بهد مهـ 

تدريس ادقاد افًٚمٜ مثؾ احلًٚب وؽرهٚ مـ ادهقاد إخهرى، حتهك ههذه ادهقاد 

 مـ حَْٚ إذا ـٚن هْٚك ٕص.

 هذه مُٚدٜ خٚرجٜٔ ... خِٜ:مدا

 مًِش. مداخِٜ:

إذا ـههٚن هْههٚك ٕههص جههٚفػ افؼههيًٜ اإلشههالمٜٔ بههقز فْههٚ أن ٌٕههر يف  ادَِههل:

 هذه افْهقص، ٕيب مثؾ ـٚن هْٚك مًٖفٜ ريٚؤٜ.

 هق إخ يَقل ... يف أي رء يًْل مداخِٜ:
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 ؿد ـٚن مٚ ؿد خٍٝ أن يُقن. افنٔخ:

 هٓٓف هٓف مداخِٜ:

 هٓف هف افنٔخ:

 هٓٓف جزاك اهلل خر يٚ صٔخ ادَِل:

ـههٚن شههٗايل، مههٗجالً جههقاع فًههٗافف إٔههف مههٚ هههل افؼههوط افتههل ؾروههتٓٚ  افنههٔخ:

ظِههههُٔؿ افدوفههههٜ ا قفْديههههٜ بٚفًْههههٌٜ فٌْههههٚتُؿ افههههم  يههههساوح شههههْٓـ بههههغ اخلٚمًههههٜ 

وافًٚذة، ٓ بهد إُٔهؿ اصهسضتؿ ظِهٔٓؿ افًهسة اإلشهالمٜٔ، فُهـ ربهام ٓ يتجهٚوبقن 

 رء، ؾ٘ػ أي حد جتٚوبقا مًُؿ؟ مًُؿ يف ـؾ

 بٚفًٌْٜ فًِسة اإلشالمٜٔ، افًسة اإلشالمٜٔ ادَِل:

 يف افًٌٚحٜ يف افًٌٚحٜ. افنٔخ:

 يف افًٌٚحٜ؟ ادَِل:

 ًٕؿ، هق ـٚن شٗافف هُذا. افنٔخ:

 ًٕؿ، حد افًسة اإلشالمٜٔ ظذ حد ظِّل يف افًٌٚحٜ. ادَِل:

إػ مههههٚذا واؾَههههقا مًُههههؿ افْيههههٚم  ٗال:افًههههأأ أأ أأ، فههههٔس هههههذا افًههههٗال،  افنههههٔخ:

 ا قفْدي؟

يف احلََٔهٜ أن افْيهٚم ا قفْهدي يًىهل احلريهٜ يف ذفهؽ، فُهـ افَوهٜٔ  ادَِل:

تُهههقن بهههغ اددرشهههٜ وبهههغ محهههٚم افًهههٌٚحٜ ًٍٕهههف، ؾحهههامم افًهههٌٚحٜ يٍهههرض بًهههض 

 افؼوط حتك ...

ٜ يف محههٚم افًههٌٚحٜ، هههق ـههٚن شههٗافف يف هههذا. يف افًههٌٚح يههٚ أخههل ٕحههـ افنههٔخ:
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 افٌْٚت افع بدهـ يًٌحقا يف هذا ادًٌح 

 ًٕؿ  ادَِل:

 مٚ هق افٌِٚس افذي تىٌِف احلُقمٜ ا قفْديٜ بٚفًٌْٜ فٌْٚتُؿ. افنٔخ:

 هق هق مثؾ يًْل افٌِٚس يف شٚئر يًْل ادَِل:

 إي مٚ هق. افنٔخ:

 محٚمٚ ؿ، يًْل ظٚدي. ادَِل:

 احْٚ ذضْٚ ذط. ادَِل:

  ؿ.يًْل افؼت يًْل  افنٔخ:

 افؼت هذا. ادَِل:

 افٌِٚس يًْل مْتهػ افًٚق يًْل مٚ زي إفًٌٜ افًٚديٜ. ادَِل:

أظري هذا، فُـ ٓ بد إٔهتؿ ضٌِهتؿ أن يًهّحقا بقهء زائهد يتْٚشهٛ مهع  افنٔخ:

 افؼيًٜ اإلشالمٜٔ.

 ًٕؿ. ادَِل:

 ضٔٛ، ؾٓؾ واؾَقـؿ ظذ رء؟ افنٔخ:

 ٖفٜ ٕريد أن ًٕروٓٚ ظِٔؽ.واؾَقا، وفُـ احْٚ أن هذه ادً ادَِل:

 إٔٚ ظٚري يٚ أخل، بس أؾّْٓل ظذ مٚذا واؾَقا؟ افنٔخ:

واؾَههقا ظههذ ؿوههٜٔ افٌِههٚس فُههـ احلههد إدٕههك فههف وهههق افههذي ٕريههد أن  ادَِههل:

.ًٚ ًٚ خٚص  ًًّٕٓٚ مـ ؾؤِتُؿ حتك ٌٌِٕف إلخقإْٚ، واؾَقا أن يًىقا مًٌح
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 .-بٚرك اهلل ؾٔؽ-ـٚفٌِٚس يٚ أخل  افنٔخ:

 ... إػ افرـٌٜ. :مداخِٜ

ٓ ٓزم يًٌِههههقا يًٌِههههقا تْههههقرة إػ افرـٌههههٜ. فُههههـ أن ٕحههههـ ٕريههههد أن  ادَِههههل:

 ًٕتنر هؾ هذا؟

، تُرر شٗافؽ إٔٚ ظٚري شٗافؽ، وإٔٚ وهٚمـ -بٚرك اهلل ؾٔؽ-يٚ أخل  افنٔخ:

يف ٍٕز، ووٚمر أن أجٌٔؽ، فُـ إٔٚ أريد أن أؾٓؿ هؾ تًٚحمقا مًُهؿ يف رء 

 ت، وٓ مٚ تًٚحمقا؟ إٓ افنقرت.ؾٔام تًٌِقن افٌْٚ

 ٓ هؿ ؿٚفقا فْٚ: جٌٔقا يًْل مثالً حُؿ افؼع يف هذا  ادَِل:

 نه. افنٔخ:

 ٕحـ ظذ أتؿ آشتًداد. ادَِل:

 هذا هذا اجلقاب. افنٔخ:

 ًٕؿ. ادَِل:

 إذًا مٚ جرى ـالم حقل هذه احلدود. افنٔخ:

 ٓ مٚ جرى، هذه أول جتربٜ مـ ٕقظٓٚ. ادَِل:

ًٚ تًِّقن أن احلُؿ بٚفًٌْٜ فًِْهٚء افٌٚفٌهٚت  خ:افنٔ ضٔٛ، ؾٖوًٓ فًُِؿ  ًٔ

ـ  ﴿يٗخذ مـ ؿقفف تًهٚػ:  ِٓ
ٚئِ ـ  َأْو نبَه ِٓ

قَفتِ ًُه ٌُ
ٓ  فِ ـ  إِ ُٓ ـَ ِزيَْهتَ إػ أن ؿهٚل:  ﴾َوٓ ُيٌْهِدي

ـ  ﴿ ِٓ
ٚئِ ًَ

َوٓ ﴿، وهذه أيهٜ تتَهدمٓٚ نيهٜ أخهرى، وههل ؿقفهف تًهٚػ: [13]الن : ﴾َأْو ِٕ

 ٌْ ُٚي َٓ َر ِمْْ َٓ ٓ  َمٚ َط ـ  إِ ُٓ ـَ ِزيَْتَ ًٚ  [13]الن : ﴾ِدي وافًِامء ظِهامء افتًٍهر بخٚصهٜ إىالؿه

مْٓؿ مـ هٚتغ أيتغ جًِقا افزيْهٜ يف افًْهٚء ؿًهّغ: زيْهٜ طهٚهرة، وزيْهٜ بٚضْهٜ، 
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 ًٚ افزيْٜ افيٚهرة اختِػ ؾٔٓهٚ ادٍنهون وافٍَٓهٚء، فُهـ أـثهر افًِهامء ؿهدياًم وحهديث

ْٜ افيٚهرة ادذـقرة يف أيٜ افتل ؿٌؾ أيٜ إوػ افتل ذـرٕٚههٚ يف شهٔٚق أن افزي

ٚ﴿ـالمْههٚ:  هه َٓ َر ِمْْ هه َٓ ٚ َط ٓ  َمهه ـ  إِ ُٓ ـَ ِزيَْههتَ ، أي: افقجههف وافٍُههٚن، [13]النرر : ﴾َوٓ ُيٌْههِدي

هههذه هههل افزيْههٜ افيههٚهرة، ؾٔجههقز فِّههرأة، بههقز وٓ بههٛ أن تُنههػ ظههـ وجٓٓههٚ 

ػ افًقق إػ ؿوٚء حٚجٚ ٚ، أو جٚفًهٝ بًهض افْهٚس وظـ ـٍٔٓٚ، إذا إىَِٝ إ

ممههـ هههؿ فًٔههقا مههـ حمٚرمٓههٚ، هههذه اشههّٓٚ ظْههدهؿ افزيْههٜ افيههٚهرة، أيههٜ إخههرى: 

ـ  ﴿ ِٓ
ٚئِ ـ  َأْو نَبهههه ِٓ

قَفتِ هههه ًُ ٌُ
ِ ٓ  ف ـ  إِ ُٓ ـَ ِزيَْههههتَ َأْو ﴿إػ أن ؿههههٚل يف نخههههر أيههههٜ:  ﴾َوٓ ُيٌْههههِدي

ـ   ِٓ
ٚئِ ًَ

زيْٜ افٌٚضْٜر دٚذا؟ ٕٕهف ٓ بهقز فِّهرأة أن تيٓهر يًّق ٚ به اف [13]الن : ﴾ِٕ

هههذه افزيْههٜ فٌههر ادحههٚرم، افههذيـ ذـههروا يف شههٔٚق أيههٜ، وإٓ افًْههٚء افههم  ذـههرن 

يف نخههر أيههٜ، وادَهههقد هْههٚ بٚفًْههٚء يف ؿههقل ظِههامء افتًٍههر: افًْههٚء ادٗمْههٚت 

ِٜ ئًنهٓٚ افٔهقم ادًهِامت، وفهٔس افُهٚؾرات، أن هْهٚ ٓ بهد مهـ افتٌْٔهف إػ منهُ

ادًهههِّقن يف بهههالد اإلشهههالم، ؾوهههالً ظهههـ ؽهههر بهههالد اإلشهههالم، ؾْٕ٘هههٚ ٕجهههد ـثهههرًا مهههـ 

افًْههٚء ٓ يىههٌَـ هههذا افههْص افَههرنين أي افزيْههٜ افٌٚضْههٜ، ؾتجههد إخههٝ مههثالً جتِههس 

أمٚم أخٔٓٚ وهق بال صؽ مـ حمٚرمٓٚ، بؾ وأمٚم أبٔٓٚ وهق أبقههٚ وفُهـ افؼهع يف 

رأة ادًِّٜ أن تيٓر مـ زيْتٓٚ افٌٚضْٜ إٓ، أو مـ بد ٚ افذي هذه أيٜ َل يٌح فِّ

ـ  ﴿هل افًقرة إٓ افزيْٜ افٌٚضْٜ، أيهٜ شهقاًء إوػ أو إخهرى:  ُٓ ـَ ِزيَْهتَ َوٓ ُيٌْهِدي

ٚ َٓ َر ِمْْ َٓ ٓ  َمٚ َط ـ  ﴿، ادَههقد مقاوهع افزيْهٜ، ـهذفؽ [13]الن : ﴾إِ ُٓ ـَ ِزيَْهتَ َوٓ ُيٌْهِدي

 ًُ ٌُ
ٓ  فِ ـ  إِ ِٓ

مقاوع افزيْٜ، ؾ٘ذا مٚ رجع افٌٚحٞ إػ وؿٝ ٕزول هذه أيٜ، ؾام  ﴾قَفتِ

يف أيهههٜ افثٕٚٔهههٜ نيهههٜ افزيْهههٜ  -ظهههز وجهههؾ-ههههل مقاوهههع افزيْهههٜ افتهههل ينهههر إفٔٓهههٚ ربْهههٚ 

افٌٚضْٜ، هل مثالً: افرأس ومٚ حقى، إؿراط هذه مـ افزيْٜ افٌٚضْٜر ٕٕف ٓ بهقز 

ًَد، ـذفؽ افهدمِٟ افهذي ههق يف افًوهد مُهٚن فِّرأة أن تيٓر إؿراط، ـذفؽ اف

ظههز -افًههقار، ـههذفؽ اخلالخٔههؾ افتههل ـههٕٚقا يوههًق ٚ ظههذ أؿههدامٓـ، وأصههٚر ربْههٚ 
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ـْ ﴿إفٔٓههههههههههٚ بَقفههههههههههف:  -وجههههههههههؾ
َغ ِمهههههههههه هههههههههه ٍِ ٚ ُجْ َؿ َمهههههههههه َِ ًْ ُٔ

ههههههههه ـ  فِه ِٓ
َْٖرُجِِ ـَ بِهههههههههه ْب هههههههههه َوٓ َيْيِ

ـ   ِٓ
فزيْٜ هل افتل أي: اخلالخٔؾ، هذه إمٚــ افتل هل مَر هذه ا [13]الن : ﴾ِزيَْتِ

بقز فِّرأة ادًِّٜ أن تيٓرهٚ، هذه افزيْٜ ؾَط هل افتل بقز فِّرأة ادًهِّٜ 

أن تيٓرهههٚ أمههٚم حمٚرمٓههٚ وبٚفتههٚيل أمههٚم بْههٚت جًْههٓٚ، أمههٚم افًْههٚء، ؾهه٘ذًا ٓ بههقز 

 فِّرأة ادًِّٜ أن تٌِس أمٚم أختٓٚ افَّٔص افنٔٚل، تًرؾقن هذا؟

 ًٕؿ. ادَِل:

ٓ يًههس مههـ ادٌُْههغ إٓ أؿِههف، وييٓههر مْٓههٚ افًوههدان  افَّههٔص افههذي افنههٔخ:

وييٓههر مْٓههٚ اإلبىههٚن، هههذا حههرام أن تيٓههر ادههرأة افٌْههٝ أمههٚم أمٓههٚ وإم أمههٚ ابْتٓههٚ، 

ًٚ مـ بد ٚ إٓ مقاوع  ؾوالً ظـ أبْٚئٓٚ، ؾال بقز إذًا فِّرأة ادًِّٜ أن تيٓر صٔئ

فتقضئٜ وهذا افٌٔٚن ًٕهتىٔع أن ... افزيْٜ ومقاوع افزيْٜ وؿد ظرؾتّقهٚ، بًد هذه ا

ٕدخؾ يف اجلهقاب، هْهٚك بْهٚت ؿِهتؿ مهـ اخلٚمًهٜ إػ افًهٚذة، مهـ افهذي يُِهػ 

بُههؾ إحُههٚم افؼههظٜٔ؟ هههق مههـ بِههغ شههـ افتُِٔههػ وٓ صههؽ، وفُههـ هْههٚ رء ٓ 

يتًِهههؼ بهههٚدُِػ، وإٕهههام يتًِهههؼ بهههقيل ادُِهههػ، ٓ يتًِهههؼ بهههٚدُِػ وإٕهههام يتًِهههؼ 

مههههروا »يف ؿقفههههف:  -¢-ر ربْههههٚ ظههههز... ينههههر ٌْٕٔههههٚ بههههقيل ادُِههههػ، وإػ هههههذا ينهههه

أوٓدـؿ بٚفهالة وهؿ أبْٚء شٌع، واضبقهؿ ظِٔٓٚ وهؿ أبْٚء ظؼ، وؾرؿهقا بٔهْٓؿ 

، ومًْهك ههذا احلهديٞ إٔهف بهٛ ظهذ ويل افقفهد ذـهرًا ـهٚن أو إٔثهك شيف ادوٚجع

ؿ مهههروا أوٓدـههه»أن يّرٕهههف وأن يًهههقده ظهههذ إحُهههٚم افؼهههظٜٔ مهههـ افًهههـ افًهههٚبًٜ: 

ًٚ، ثههههؿ  شبٚفهههههالة وهههههؿ أبْههههٚء شههههٌع وٓ جٍههههٚـؿ أن ادَهههههقد: ذـههههقرًا ـههههٕٚقا أم إٕٚثهههه

ر ْٕٕهههٚ  ًٜ يتوهههّـ ههههذا إمهههر بهههٕٚمر بٚفههههالة إمهههر بؼهههوط افههههالة وأرـٚ هههٚ بداهههه

حٔههههْام يٖمرٕههههٚ بَقفههههف:  -¢-بهههههٍتْٚ ؾَٓههههٚء بٚفُتههههٚب وافًههههْٜ ٓ ٕتهههههقر أن افٌْههههل 

ًْهل يههِقا بهدون ضٓهٚرة، ههذا مهٚ جىهر ي شمروا أوٓدـؿ بٚفهالة وهؿ أبْهٚء شهٌع»
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يف بٚل ؾَٔف، مهروهؿ بٚفههالة وفهق ظهراة، ظهراة، يًْهل: رع ـهام خَِتْهل، فهق صهذ 

ادُِهههػ ههههذه افههههالة ؾٓهههل ؽهههر صهههالة، فًٔهههٝ ههههل افههههالة افتهههل أمهههر اهلل هبهههٚ، إذًا 

ًٚ جهدًا، وههذا ـهام جهٚء يف صهامئِف  دٍٕٓؿ مـ مر ًٚ واشهً -هذا إمهر افٌْهقي ـالمه

مههههروا »أو خهقصههههٔٚتف بٕٚصههههح مههههـ جقامههههع ـِّههههف، ؾحٔههههْام ؿههههٚل:  -افًههههالمظِٔههههف 

أي بٚفهههههالة وذوضٓههههٚ وأرـٚ ههههٚ وواجٌٚ ههههٚ وـههههؾ مههههٚ يتًِههههؼ  شأوٓدـههههؿ بٚفهههههالة

هبٔئٚ ههٚ، إذ إمههر ـههذفؽ ؾحٔههْام تٌِههغ افٍتههٚة افًههـ افًههٚبًٜ، بههٛ إفٌٚشههٓٚ افٌِههٚس 

ًٚ: افؼههظل، فههٔس ؾَههط افهههالةر بههؾ ٕن اإلشههالم أمههر ادههرأة اف ٌٚفٌههٜ بههام شههًّتؿ نٍٕهه

ـ  ﴿ ِٓ
قَفتِ ًُ ٌُ

ٓ  فِ ـ  إِ ُٓ ـَ ِزيَْتَ ـ  ﴿أو أو  ﴾ َوٓ ُيٌِْدي ِٓ
ٚئِ ًَه

، ههذا ؾهٔام بًهد [13]النر : ﴾َأْو ِٕ

افًهههْٜ افًهههٚبًٜ، أمهههٚ مهههٚ ؿٌهههؾ افًهههٚبًٜ ؾهههُّٔـ ؽهههض افْيهههر ظهههـ ههههذا افتٍههههٔؾ، أمهههٚ 

أن أ ههد ظْههد  واددرشهٜ ـههام ذـههرتؿ ؾههٔام مههـ اخلٚمًههٜ وافًههٚذة، وإٔههٚ ٓ أشههتىٔع

 .ظؼل واثْ ظؼى افًـ افًٚذةر ٕٕف ممُـ يُقن يف إحد

 ٓ.  ادَِل:

 أفٔس ـذفؽ؟  افنٔخ:

 يْتَِقن إػ مدارس أخرى. ادَِل:

 يًْل ٕيٚم حتّل ٓ يُّـ أن تُقن هْٚك يف افًـ ؾقق افًؼة؟ افنٔخ:

 إٓ مـ ـٚن يًْل متخِػ يًْل يف افدر... ادَِل:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 حًٛ ... :ادَِل

 هٚه هذا افذي طْْتف. افنٔخ:

ًٚ أو بِٔد صقيٜ يٌَك إػ  ادَِل:  شْٜ. 77فِذي هق متخِػ ظَِٔ
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إي فُههـ إذا ـههٚن بِٔههدًا صههقيٜ، يُّههـ يُههقن مههـ افههذئٚب منههتٓك أـثههر.  افنههٔخ:

 هٓٓف

 هٓف ادَِل:

 هٓف مداخِٜ:

 ٓ هههههق ظههههذر أؿههههٌح مههههـ ذٕههههٛ. هٓٓههههف.اؾهههه٘ذًا افههههٌالدة هْههههٚ يًْههههل ظههههذر و افنههههٔخ:

ادَههههقد ؾٖٕهههٚ ٓ أتههههقر إذًا ههههذه افدؿهههٜ يف افتىٌٔهههؼ ٓ بهههد يُهههقن هْهههٚك مهههـ جهههٚوز 

افًههٚذة، افنههٚهد: مههـ افًههـ افًههٚبًٜ بههٛ ظِههُٔؿ مًؼهه ادًههِّغ وٓة إمههقر 

ًٚ فُههؿ دخِههٝ يف افًههْٜ افًههٚبًٜ إٓ وهههل تتحجههٛ احلجههٚب  ًٚ أن ٓ تههدظقا بْتهه حَهه

ُِٔههػ فههٔس حمههدودًا ظْههد افُٚمههؾ، ـههام فههق ـٕٚههٝ بٌِههٝ شههـ افتُِٔههػ، وشههـ افت

افًْٚء إٓ بٚحلٔض، ـام أن شهـ افتُِٔهػ ظْهد افنهٌٚب فهٔس حمهدودًا بًهـ مًهغ، 

وإٕههام بٚدههٚء افههداؾؼ، هُههذا، وإذ إمههر ـههذفؽ وإٔههتؿ أصههحٚب ادههدارس يف تِههؽ 

افهههٌالد افتهههل ابتِٔهههتؿ بٚإلؿٚمهههٜ ؾٔٓهههٚ، ؾهههال بهههقز فُهههؿ أن تًهههّحقا  هههذه افٌْهههٚت بهههٖن 

فًههٌٚحٜ وأن يههرى بًوههٓؿ مههـ بًههض مههٚ فههٔس مههـ افزيْههٜ يًٌِههـ مههـ إفًٌههٜ حههغ ا

افيٚهرة، ظٍقًا مٚ فٔس مـ افزيْٜ افٌٚضْٜ. واوح اجلقاب؟ ًٕؿ، ثؿ هْٚك مالحيهٜ 

أخرى، ٕحـ ٕٖمر افنٌٚب افذي يْزفقن يف افٌحرات فًٌِٚحٜ أو يف افٌحٚر أو يف 

ًٚ وأن  ًٚ ينهههههػ أو يههههههػ ؾٔجهههههٛ أن يُهههههقن ؾوٍٚوههههه ٓ إ هههههٚر أن ٓ يًٌِهههههقا فٌٚشههههه

قجؿ افًقرة وـذفؽ افًْٚء مٚ بقز أن يًٌِـ هذه افٌْىِقٕٚت افتل تًض ظهذ 

ًٚ أو مهٚ صهٚبف ذفههؽ،  ًٚ، وكجهؿ افٍخهذ ادّتِهع حلهاًم، أو افْحٔهؾ بهدٕ أؾخهٚذهـ ظوه

ًٚ  -ظز وجهؾ-هذه إصٔٚء بٛ أن تراظك دـ يريد أن يتَل اهلل  وأن يُهقن شهٚفُ

ًٚ، حتههك فههق ضٌَههٝ افكههاط ادًههتَٔؿ، ؾهه٘ذًا إمههر فههٔس ؾٔههف مهه ٚل فِههسخص إضالؿهه

هههذه إٔههٚ أريههد أن أفٍههٝ ٕيههرـؿ إػ رء هْههٚك يف بًههض إمثههٚل أن فِجههدر نذان، 
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 تًًّقن هذا افُالم؟ نه، أن فِجدر ظٔقن.

 هٓٓف هذي جديدة يٚ صٔخ. مداخِٜ:

ؾٖٕٚ ٓ أظتَد إٔف يُّـ وامن إٔهف ٓ يُّهـ آضهالع ظهذ ههذه افٍتٔهٚت  افنٔخ:

يًههٌحـ يف افٌحههرة ادخهههص  ههـ، ـٔههػ يُّههـ هههذا افوههامن  ادًههِامت وهههـ

إٓ ب٘ؿٚمهههٜ شهههد ذي افَهههرٕغ مهههـ اجلقإهههٛ إربًهههٜ، وههههذا خٔهههٚل يف خٔهههٚل، واوهههح 

 اجلقاب؟

 واوح. ادَِل:

 ؽره أيش ظْدك. افنٔخ:

 يف مًٖفٜ افزواج بٚفُتٚبٔٚت. ادَِل:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 يف هذه افٌالد. ادَِل:

 ذا اتك.هؾ هق افًٗال هُ افنٔخ:

 ٓ .... ادَِل:

 ٓ يف أشئِٜ متًَِٜ هبذا إمر. ادَِل:

 إيف تٍوؾ. افنٔخ:

افًٗال إول: افؼوط افتل هبهٚ ٓ يًَْهد، افؼهوط افتهل هبهٚ ٓ يًَْهد  ادَِل:

 افًَد؟

 افؼوط افتل يًَْد.  افنٔخ:

 افؼوط افتل يًَْد هبٚ افًَد ًٕؿ. ادَِل:
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 ب ظرؾٝ افًِٛ.إٔٝ إذا ظرؾٝ اإلبٚ افنٔخ:

 ًٕؿ. ادَِل:

هههههف أمههههٚ إذا ظرؾههههٝ افًههههٌِٔٚت وهههههل ٓ يُّههههـ حكهههههٚ، ؾههههام ظرؾههههٝ  افنههههٔخ:

 اإلبٚبٔٚت. ًٕؿ.

مـ وّـ إصٔٚء يريد رجؾ أن يًَد فف وهق ئًش مهع امهرأة مهـ أههؾ  ادَِل:

 افُتٚب، وبرتُٛ جريّٜ افزٕٚ.

 اهلل أـز. افنٔخ:

، أو يتًهٚضك ادحرمههٚت وؽرههٚ مههـ أو ٓ يهههع. ٓ يههع، أو يتههٖخر ادَِهل:

، ويريد أن يتزوج هبٚ، ؾٓؾ بقز قؾ فف أن -ظز وجؾ-إمقر، ثؿ يتقب إػ اهلل 

يتههههزوج هبههههٚ، وإن ـههههٚن قههههؾ، مههههٚ هههههق افقاجههههٛ ظِٔههههف حتههههك يٌههههٚح فههههف افههههزواج هبههههذه 

 افُتٚبٜٔ؟

 أطْؽ أصٌٝ بُؾٜ افٍَز. افنٔخ:

 هٓف مداخِٜ:

أن يتههزوج  ل: هههؾ بههقز فًِّههِؿ افٔههقمدههٚذا َل تٌههؼ ظْههد شههٗافؽ إو افنههٔخ:

ٍتح فؽ افىريؼ فتٍَز ؿٍزة افٌهّزال وتًهٖل ظهـ ذفهؽ افٍٚشهؼ بٚفُتٚبٜٔ؟ بًد ذفؽ إ

 افذي ـٚن ئًش مع افُٚؾرة هذه ظٔنٜ افه افه صق بتًّقهؿ اخلؾ.

 إخدان... مداخِٜ:

إخدان، إخدان، أي ًٕؿ، بًد ذفؽ يٖ  ذاك افًٗال، فُْْل أطْؽ  افنٔخ:

مهٚ ظرؾهٝ جهقاع ظهذ إذا ي ٓ كتٚج وشتًسيح مـ تقجٔف مثؾ ذاك افًٗال شق

افًٗال افذي ظدفٝ ظْف، إٔهٚ أفٍهٝ افْيهر ؿٌهؾ ـهؾ رء إػ أيهٜ افتهل ههل مرجهع 



 ذكه اإلقامة يف بالد الكفار ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

375 

ًٚ يَقفهههقن بٖٕهههف بهههقز فًِّهههِؿ أن يتهههزوج  افًِهههامء ادًهههِّغ افهههذيـ يَقفهههقن، وحَههه

ريههدون إضالؿٓههٚ ومىَِٓهههٚ، بٚفُتٚبٔههٜ، هههؿ ـههام.. دهههٚ يَقفههقن هههذه افُِّههٜ ههههؿ ٓ ي

 وإٕام يًْقن ادًْك اإل ٚيل.

ؿْ ﴿فَقفههف تًههٚػ:  ُُ ٌِِْ ـْ َؿهه
ـَ ُأوُتههقا اْفُِتَههَٚب ِمهه ِذي هه ـَ اف 

َُْٚت ِمهه ، [3]المائرردة ﴾َوادُْْحَههه

وظذ حًٛ مٚ ًّٕع وًِٕؿ، وإٔتؿ يف تِؽ افٌالد أن تًٔنقن ربام تُقن أظِؿ 

ٚك ؾتٚة ـٚؾرة خٚصٜ إذا ـٕٚهٝ بقفْديهٜ ممٚ ًّٕع ٓ.. يهًٛ جدًا جدًا أن تٌَك هْ

أو هقفْديههٜ أن تٌَههك حمهههْٜ أي ظٍٍٔههٜ، ؾهه٘ن ـههٚن ؾٓههذا ٕههٚدر جههدًا جههدًا، وافْههٚدر يف 

مثهههؾ ههههذه احلهههقادث ٓ ؿّٔهههٜ فهههف، بًّْهههك صهههٚب مًهههِؿ يريهههد أن يتهههزوج مهههـ ـتٚبٔهههٜ 

هقفْديههٜ، هههؾ يٌِههٛ ظههذ طْههف إٔههف َل تًههٚذ افرجههٚل مههـ ؿٌههؾ؟ أم يٌِههٛ ظههذ طْههف 

 هذه؟ أجٌٔقين إٔتؿ بًٍِؿ: مٚذا يٌِٛ ظذ افيـ؟ادًٚذة 

 هق إخ ظْده ؾُرة أـثر. ادَِل:

يٌِهٛ ظهذ افيهـ أ هٚ ظهٚذت مهـ ؿٌهؾ يًْهل حهٚٓت ؿِِٔهٜ جهدًا افتهل  ادَِهل:

 يُقن ؾٔٓٚ يًْل ؾٔٓٚ ظٍٍٜٔ.

 نه. افنٔخ:

 ـام ذـرتؿ. ادَِل:

تزوج مـ ـتٚبٜٔر ٕن ر ؾ٘ذًا ٓ بقز فًِِّؿ افٔقم أن ي-بٚرك اهلل ؾٔؽ- افنٔخ:

افًامح بٚفزواج مَٔد بٖن تُقن حمهْٜ، وهذا ٕهٚدر، وافْهٚدر ٓ حُهؿ فهف ـهام ؿِْهٚ 

ًٚ، هذا مـ جٜٓ، ؾ٘ذا وؿًٝ افقاؿًهٜ، وتهزوج ادًهِؿ ـهام يَهع افٔهقم ـثهر وـثهر  نٍٕ

جهههدًا بهههٖ ؿ أخهههذوا ادًهههٖفٜ مىَِهههٜ مهههـ ـهههؾ ؿٔهههد، يًْهههل بهههقز فًِّهههِؿ أن يتهههزوج 

ر افْههٚس ٓ يًِّههقن هههذا افَٔههد ادكههح بههف يف افَههرنن افُههريؿ، بٚفُتٚبٔههٜ، فُههـ أـثهه

 ادًِؿ ٓ بقز فف أن يتزوج بًِّّٜ زإٜٔ، ؾُٔػ يتزوج بُتٚبٜٔ زإٜٔ.
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 اهلل أـز. مداخِٜ:

دهههٚ ـْهههٝ يف شهههـ ٕحهههق افثالثهههغ أو اخلٚمًهههٜ وافثالثهههغ تًرؾهههٝ ظهههذ  افنهههٔخ:

افٍتقحههٚت اإلشههالمٜٔ وههٚبط مههـ وههٌٚط إتههراك افَههدامك افههذيـ أتههٔح  ههؿ بًههٌٛ 

افتههل  أوصههِتٓؿ إػ بههالد افًّْههٚ ؾحههدثْل أ ههؿ دههٚ وصههِقا إػ تِههؽ افههٌالد يًْههل 

ؾتحقهههٚ واشههتقضْقهٚ مههدة مههـ افههزمـ، ثههؿ ؽٌِههقا ظههذ أمههرهؿ ورجًههقا افََٓههرى، 

افنٚهد ظرؾقا ظرؾقا أن مـ ظٚدة تِؽ افٌالد أن افَٚبِٜ، افدايٜ، حْٔام تٖخذ اجلْغ 

ًٚ. مـ افقافدة ؾتْير إن  ـٕٚٝ بْٝ ؾوٝ بُٚر ٚ ب٘صًٌٓٚ شٍِ

 اهلل أـز. مداخِٜ:

 ... مداخِٜ:

دٚذا؟ فُل ٓ يثر منُِٜ حْٔام تٌِغ شـ افزواج، ويتزوجٓهٚ افنهٚب،  افنٔخ:

ؾٔجهههدهٚ أيهههش مٍوقوهههٜ افٌُهههٚرة، ٓ ههههل مهههق ٕ هههٚ تًهههٚذ إخهههدان، وإٕهههام ٕ هههٚ 

صؾ يًْل والل هٗٓء ؾوٝ بُٚر ٚ مـ شٚظٜ شَقضٓٚ مـ بىـ أمٓٚ، إػ هْٚ و

ًههههالً ٕ ههههٚ خٚفىههههٝ افرجههههٚل افْههههٚس إٔههههؽ ٓ جتههههد بُههههرًا هْههههٚ، إمههههٚ ٓ جتههههد بُههههرًا ؾ

بٚحلرام، وإمٚ أن يُقن مـ افْٚدر، وإمٚ أن يُقن مـ افْٚدر افتل ؾوٝ  وظٚذ ؿ

بُٚر هههٚ وؿهههد شهههَىٝ مهههـ بىهههـ أمٓهههٚ،  هههذا ٓ بهههقز فًِّهههِؿ أن يتهههزوج افُتٚبٔهههٜ 

متًّهُٜ بهٖخالق متقارثهٜ، صهحٔح أ هٚ مؼهـٜ بهٚهلل ـهام افٔقمر ٕن افُتٚبٜٔ ـٕٚٝ 

ٍٜ ﴿ؿٚل تًٚػ:  ُٞ َثالَث ـَ َؿُٚفقا إِن  اهلل َ َثٚفِ ِذي َر اف  ٍَ ـَ ْد  ََ ، فُـ يف ظْهدهؿ [11]المائدة ﴾َف

رء مههـ افؼههي يف رء ظْههدهؿ مههـ افٌههرة، هُههذا ـههٕٚقا بٕٚزمْههٜ إوػ، زمههـ 

خرجههههٝ ظههههـ ديْٓههههٚ فًٔههههٝ ؾَههههط يف  اجلٚهِٔههههٜ زمههههـ افًههههرب، وفُههههـ أن أوروبههههٚ

ٚ يف حٔٚ ههٚ، وفههذفؽ، ؾِههق تههزوج ادًههِؿ ٚ ههظَٔههد ٚ بههؾ ويف شههِقـٓٚ بُههؾ مْىَِ

صههدؾٜ بههٚمرأة ٕكههإٜٔ أو هيقديههٜ وـٕٚههٝ يًْههل بُههرًا ٓ بههقز فًِّههِؿ أن يتزوجٓههٚ 
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مع كَؼ هذا افؼط إن ـٚن يُّـ افتحَؼ مْف، وإٔٚ أطـ هذا يُّـ افتحَؼ مْف، 

تحَههؼ مْههفر ٕٕههف ربههام يُههقن مٍوقوههٜ افٌُههٚرة ثههؿ ينههٓد افىٌٔههٛ فُههـ ٓ يُّههـ اف

 بٖ ٚ بٌُر افنٚهد.

أن يتزوج هبٚر دٚذا؟ ٕين  -أيوًٚ -ؾِق ؾروْٚ إٔف تزوج ـتٚبٜٔ بُرًا، ؾال بقز 

ًٚ فٔس ـٕٚمر إول، إمر إول مْهقص يف أيٜ:  ًٚ أشتٌْىف اشتٌْٚض أٓحظ صٔئ

ن: حتهههك ادحههههْٜ يف ههههذا افزمهههٚن ٓ بهههقز ))وادحههههْٚت((، أمهههٚ إٔهههٚ أؿهههقل أ

فًِّههِؿ أن يتزوجٓههٚ إذا ـٕٚههٝ هيقديههٜ أو ٕكههإٜٔر دههٚذا؟ ٕن افْهههٚرى وافٔٓههقد 

 ـنًٛ مـ افنًقب، أو أمٜ مـ إمؿ..

ؾ٘ن ـال ً مـ افٔٓقد وافْهٚرى  ؿ ظٚدا ؿ  ؿ تَٚفٔهدهؿ،  هؿ مهدٕٔتٓؿ،  هؿ  

ادًهههِؿ، بًهههٌٛ احتُٚـهههف هبهههؿ يف ظَهههر ثَهههٚؾتٓؿ، افتهههل اؽهههس هبهههٚ ـثهههر مهههـ افنهههٌٚب 

دورههههؿ، ؾٓهههؿ أظْهههل ههههذا افنهههٌٚب إن ظهههٚدوا إػ بهههالد اإلشهههالم وَل يتهههٖثروا بتِهههؽ 

افًٚدات وافتَٚفٔد ؾٓذا ؾوؾ مـ اهلل ظِٔٓؿ، أمٚ افًْٚء  افهم  ههؿ مهـ افٔٓقديهٚت 

أو افْكإٔٚت ؾحْٔام يٖتقن هبؿ إػ هْٚ إػ بالد اإلشالم جتِهػ ووهًٓؿ افٔهقم 

ـْ ﴿زمههههـ ٕههههزول أيههههٜ افُريّههههٜ: ظههههـ 
ـَ ُأوُتههههقا اْفُِتَههههَٚب ِمهههه ِذي هههه ـَ اف 

َُْٚت ِمهههه َوادُْْحَههههه

ؿْ  ُُ ، ـٔػ ذفؽ؟ تًِّقن مهـ بحثْهٚ افًهٚبؼ حهقل ظهدم جهقاز افًهٍر [3]المائدة  ﴾َؿٌِِْ

إػ بههالد افٍُههر وافْٓههل ظههـ مقاضْههٜ افٍُههر ومًههٚـْتٓؿ واحلُّههٜ مههـ ذفههؽ، ظههذ 

ًٚ أمر افنٚرع  احلُٔؿ مهـ أشهِؿ مهـ ادًهِّغ أن هيهٚجر مهـ افًُس مـ ذفؽ متٚم

بههالد افٍُههر إػ بههالد اإلشههالمر دههٚذا؟ ٕٕههف شههٔتٖؿِؿ بٚفًههٚدات اإلشههالمٜٔ ويْىٌههع 

هبٚ، ؾٔخرج فهٔس ؾَهط يف ؾُهره حٔهٞ: صهٓد أن ٓ إفهف إٓ اهلل، وأن حمّهدًا رشهقل 

ًٚ -اهلل، بههههههؾ ويف شههههههِقـف  ويف أخالؿههههههف وندابههههههف شههههههْٔىٌع بىههههههٚبع ادجتّههههههع  -أيوهههههه

إن ربههؽ »إػ هههذه احلََٔههٜ يف ؿقفههف افًجٔههٛ:  -¢-المل، ؿههد أصههٚر افٌْههل اإلشهه
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إن ربههؽ فًٔجههٛ مههـ أؿههقام »، شفًٔجههٛ مههـ أؿههقام بههرون إػ اجلْههٜ يف افًالشههؾ

هبهذا احلهديٞ إػ  -ظِٔف افهالة وافًهالم-ينر  شبرون إػ اجلْٜ يف افًالشؾ

ؿ ثهههؿ يقزظهههقن اجلهههٔش ادًهههِ يهههديإهى، إػ افٍُهههٚر افهههذيـ يًَهههقن أهى يف 

ظذ أؾراد اجلهٔش، ههذا بٔىِهع فهف رجهؾ ـٌهر يًهتخدمف، أو صهٚب ـهذفؽ، أو امهرأة 

أو ؾتٚة افهخ، ؾٔٗخهذون ـهٖهى إػ بهالد ادًهِّغ، وهْهٚك ـهؾ مهغ يٖخهذ ٕههٌٔف، 

ًٚ وفُـ رؿف بغ ادًِّغ خر مـ حريتهف يف بهالد افٍُهر،  ؾًٔٔش إشر ظٌدًا رؿَٔ

المل ـثهههرًا مهههـ ههههٗٓء افٍُهههٚر افهههذيـ جهههلء هبهههؿ وفهههذفؽ وجهههدٕٚ يف افتهههٚريخ اإلشههه

أهى مٌِِغ يف إصٍٚد ثؿ صٚروا ظٌٔدًا فدى أشٔٚد مًِّغ ٕجد يف هٗٓء مـ 

ي،  أصٌحقا مـ ـٌٚر افتٚبًغ، ومهـ ـٌهٚر ظِهامء ادًهِّغ، ؾّهْٓؿ: احلًهـ افٌَكْه

ًٚ، وهُههذا مههٚ افههذي جًِٓههؿ بًههد أ ن مههْٓؿ أبههق حٍْٔههٜ هههٚفع أبههقه ـههٚن يًْههل مقشههٔ

صههههٚروا ظٌٔههههدًا أن يهههههٌحقا مًههههِّغ أوًٓ، ثههههؿ يهههههرون أشههههٔٚدًا هههههق أ ههههؿ ظٚصههههقا 

اإلشهههالم ؾهههٖظجٌٓؿ احلٔهههٚة اإلشهههالمٜٔ وإخهههالق اإلشهههالمٜٔ وافًَٔهههدة اإلشهههالمٜٔ 

 ،ًٚ ًٚ ؾههههٚٔن افقوههههع إَِههههٛ مههههع إشههههػ افنههههديد متٚمهههه ًٚ وفههههٔس ـرههههه ؾٖشههههِّقا ضقظهههه

ٚن فههههف يف افزمههههٚن إول، ادجتّههههع اإلشههههالمل أن فههههٔس فههههف ذاك افتههههٖثر افههههذي ـهههه

ؾحْٔام تٖ  افزوجٜ افٔٓقديٜ أو افْكإٜٔ وتًٔش يف متّع إشالمل يُّـ جتد 

ر يف طْٓهٚ ظهذ إؿهؾ قمـ افًْٚء ادتزجٚت أـثهر مْٓهٚ، وجتهد مهـ افًٍهؼ وافٍجه

أـثههر ممههٚ ـٕٚههٝ تههرى هْههٚك إذًا، إذًا مههٚ افههذي قِّٓههٚ أن تًْههجؿ مههع اإلشههالم، فههٔس 

يف إشهههالم يف افٍُهههر يف افهههذهـ وإشهههالم مؼهههد ووهههٚئع بهههغ  هْهههٚك إشهههالم مىٌهههؼ،

افٌربٚء وبغ إؾراد وإػ نخره. إذًا ـهٚن مهـ حُّهٜ اإلشهالم حٔهْام أمهر أو رخهص 

أو افْكإٜٔ إدخٚ ٚ يف ضريهؼ يف اإلشهالم بىريهؼ  يٜيف أن يتزوج ادًِؿ بٚفٔٓقد

يههٖذن فًِّههِّٜ َل  -ظههز وجههؾ-افههزواج بٚدًههِؿ، وفههذفؽ مههـ متههٚم احلُّههٜ أن اهلل 

ًٚر ٕن افرجههٚل ؿقامههقن ظههذ افًْههٚء، ؾُههام أن ادًههِؿ  ًٚ أو ٕكههإٔ أن تتههزوج هيقديهه
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مٍروض إٔف ئًش هق وزوجتف يف متّع إشالمل، ـذفؽ افُهٚؾر ادٍهروض ؾٔهف 

إٔههف يًههٔش يف متّههع ـههٚؾر، ؾهه٘ذا تههزوج بًّههِّٜ، مًْٚهههٚ مههع افههزمـ هٚدًههِّٜ رح 

ًٚ -تهههر ـههٚؾرة، وذريتٓههٚ  مههـ متههٚم احلُّههٜ افًههٚبَٜ شههسبك مههـ ضرؾٓههٚ  وهههذا -أيوهه

تربٔههٜ ؽربٔههٜ تربٔههٜ ؽههر إشههالمٜٔ، فههذفؽ ٕجههد هههذه ادنههُِٜ وؿًههٝ يف بههالد أمريُههٚ 

بههههقرة خٚصهههٜ، حٔهههْام يتهههزوج ادًهههِؿ هْهههٚك بٖمرئُهههٜ ويًهههٔش هْهههٚك ؾٔههههٌحقن 

إوٓد مههع افههزمـ هههٚفع اشههّف جههقرج، وهههٚفع اشههّف إٔىقٕٔههقس وو إػ نخههره، 

ٚه. فهههذفؽ ٓ بهههقز فًِّهههِؿ أن يتهههزوج بٚفْكهههإٜٔر فًهههٌٌغ اثْهههغ: وأبهههقه مًهههِؿ، هههه

افًٌٛ إول: أن ادحهْٚت مٍَقدات ـام ذحْٚ. وافًٌٛ افثهٚين: أ هٚ شهسع 

أوٓدهههههٚ ظههههذ ادههههْٟٓ افٌههههرع. وٓ يًههههتىٔع افرجههههؾ أن يوههههع دأبههههف ودأب تربٔههههٜ 

 افؽ. هٓف.إوٓد ظذ افىريَٜ اإلشالمٜٔ، إذا ظرؾٝ هذا أطـ تٖخذ جقاب شٗ

 جزاك اهلل خر. ادَِل:

 ( 00: 00: 43/ 523) اهلدى والنور / 
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 باب ميُ

بًههؿ اهلل افههرمحـ افههرحٔؿ، وافهههالة وافًههالم ظههذ مقٕٓههٚ رشههقل اهلل،  ادَِههل:

وظهههذ نفهههف وصهههحٌف تًهههِٔاًم ـثهههرًا. يف َٕىهههٜ بٚفًْهههٌٜ حلُهههؿ اإلؿٚمهههٜ فًِّهههِّغ يف 

دًههههِّغ يف هقفْههههدا مههههـ اتِههههػ بههههالد افٌههههرب، ٕريههههد أن َٕههههقل فههههؽ بههههٖن ظههههدد ا

اجلًْٔٚت مكهيغ ومٌٚربهٜ وأتهراك ... وإٔدؤًٕهٔغ ؿرابهٜ مِٔهقن ًٕهّٜ. ووجهقد 

خقة افدظٚة هْٚك فِحٍٚظ ظذ هٗٓء وصٕٔٚتٓؿ ممٚ جىهط فهف إظهداء. بًض اإل

وا ظٌهٚرة ظهـ ظهامل يف ادههٕٚع، وبًهض ضهالب افًِهؿ، وافتحهؼ ؤؾًٚمٜ افْٚس جٚ

ٚك بًهدمٚ ظرؾهقا اخلىهر افهذي قهدق به٘خقا ؿ هْهٚك، مهـ بًض إخقة افدظٚة هْه

ههه افًهههامل، ؾًهههٚرظقا يف تَهههقيؿ ادْهههٚهٟ افتهههل تُ  م فسضٍهههٚل يف ادهههدارس، وإفَهههٚء د  ََ

دروس وخىههههٛ اجلًّههههٜ فههههًٌض ادراـههههز اإلشههههالمل، ؾٓههههؾ هههههذا ـههههذفؽ ٕههههراه مههههـ 

هه ؽٚت افتههل تُ ادًههق   مههٚ غ فسخههقة افٌَههٚء هْههٚك؟ مههع افًِههؿ أن بًوههٓؿ ؿههد هههٚجر، ق  ًَ

أؿهههقل ؿهههد ههههٚجر ؿهههد ذههههٛ إػ ههههذه افهههٌالد مهههـ أجهههؾ افًّهههؾ، يف بدايهههٜ افًهههتْٔٚت، 

مِٔههقن. ؾًْٔههل هههؾ مههـ  70إػ  75ومّههقع ادًههِّغ يف أوروبههٚ ؿههد يههساوح مههـ 

 ارج يف هذه افَؤٜ؟

 أطـ أن جقاب مثؾ هذا افًٗال شٌؼ ذـره أمس. افنٔخ:

 ًٕؿ. ادَِل:

ؾ ظدم جقاز إؿٚمٜ ادًِّغ يف بهالد حْٔام ؿِٝ بًد أن بْٔٝ أن إص افنٔخ:

افٍُر فسشٌٚب وإحٚديٞ افتل ذـر ٚ أمس، وفًؾ ظذ ذـر مـ ذفؽ، ؾذـرت 
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اشههههتثًْٚء وهههههق إذا ـههههٚن هْههههٚك ضٚئٍههههٜ مههههـ أهههههؾ افًِههههؿ وادًرؾههههٜ بٖحُههههٚم افؼههههيًٜ، 

ويَقمههههقن بتقجٔههههف هههههٗٓء ادًههههِّغ وادحٚؾيههههٜ ظههههذ ظَٚئههههدهؿ، وظههههذ أحُههههٚم 

 جقز وإٓ ؾال، هذا ـٚن يف إمس.ذيًتٓؿ وأخالؿٓؿ، ؾٔ

 ( 00: 30: 48/ 523) اهلدى والنور / 

 

 باب ميُ

اإلؿٚمههٜ يف بههالد افٍُههر، شههٗال ظههـ هههذا إمههر وزيههٚدة ظِٔههف ظههـ افْههٚس  مداخِههٜ:

إمرئُغ ادًِّغ افذيـ هؿ يف إصؾ أمرئُغ ومًِّغ، هؾ بهٛ ظِهٔٓؿ 

 مـ هْٚك؟ ةا جر

ـْ َأْرُض اهلل ِ ﴿، يف هٗٓء ؿٚل اهلل تًٚػ: يف ذفؽ وهؾ مـ صؽة  افنٔخ: ُُه َأََلْ َت

ٚ َٓه ِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ ، فُهـ ؿٌهؾ شهٗافؽ إخهر افنهىر إول مْهف مهٚ [91]النسرا  ﴾َواِش

 أدري إٔٝ ثٚبٝ ظذ شٗافف ؾْجٔٛ ظْف.

 أـقن صٚـر ... مداخِٜ:

ًٚ  افنههٔخ: مههـ اجلههقاب إٔههٚ يف اظتَههٚدي أن افنههىر إول مههـ افًههٗال يٍٓههؿ وههّْ

ظـ افنىر افثٚين مْف، فُـ فًِف مـ إؾوؾ بٔهٚن مهٚ جهٚء يف افًهْٜ مهـ إحٚديهٞ 

هه  ر ادًههِؿ مههـ أن يًههتقضـ بههالد افٍُههر،، هْههٚك يف ظِههؿ افٍَههف ذ  افهههحٔحٜ افتههل ُكَ

وإصقل ؿٔٚس يًهّك بٚفَٔهٚس إوفهقي، إذا ـهٚن أههؾ افٌِهد وٓدة ووراثهٜ إذا مهٚ 

إػ بهالد اإلشهالم ؾّهـ بهٚب أوػ مهـ ـهٚن ظهذ  أشِّقا وجٛ ظِهٔٓؿ أن هيهٚجروا

افًُس مـ ذفؽ، وفد يف بالد اإلشهالم وٕنهٖ وتربهك إٔهف ٓ بهقز فهف أن يًهٚؾر وٓ 
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أؿقل أن هيٚجر إػ بالد افٍُر،هذا مـ بٚب أوػ، فُـ مع ذفهؽ أؿهقل إحٚديهٞ 

 جٚءت تسى فتْٓك ادًِؿ مـ أن يًٚؾر إػ بالد افٍُر، ؾّـ ذفؽ احلديٞ افذي

مهههـ جهههٚمع »إٔهههف ؿهههٚل بهههٖوجز ظٌهههٚرة:  ¢رواه اإلمهههٚم أبهههق داود يف شهههْْف ظهههـ افٌْهههل 

وادجٚمًههٜ هْههٚ ادَهههقد ادخٚفىههٜ، أي: ادًههٚـْٜ، وجههٚءت   شادؼههك ؾٓههق مثِههف

أحٚديٞ أخرى تٗـد هذا ادًْك يف أووح ظٌٚرة، ؾَٔهقل ظِٔهف افههالة وافًهالم: 

ظههـ إٔههف بههٛ ظههذ ادًههِؿ أن ، هههذا ـْٚيههٜ شادًههِؿ وادؼههك ٓ تههساءى ٕٚر ههٚ»

يُهههقن مًههههُْف بًٔههههدًا ظههههـ مًههههُـ ادؼههههكر ٕن افًههههرب مههههـ ظههههٚد ؿ أ ههههؿ ـههههٕٚقا 

يقؿههدون افْههٚر أمههٚم دورهههؿ، وأمههٚم خٔههٚمٓؿ، ؾٔههساءى افْههٚر فَِههٚدم مههـ بًٔههد، ؾُههٖن 

اشهههتىًٝ ظهههـ أن يهههرى ٕهههٚرك  افًهههالم يَهههقل فًِّهههِؿ ابًهههد ابًهههد مهههٚ افرشهههقل ظِٔهههف

 افُٚؾر ادؼك.

ًٚ حديٞ ثٚفٞ وهق ؿقفف ويٗـد هذا أ إٔٚ بريء مـ ـؾ مًِؿ يَهٔؿ بهغ »: ¢يو

، هذه ٕهقص واوحٜ جدًا أ ٚ تٗـد إٔف ٓ بهقز فًِّهِؿ أن شطٓراين ادؼـغ

يًُـ بغ طٓهراين ادؼهـغ، واحلُّهٜ مهـ ذفهؽ واوهحٜ جهدًا فهٔس مهـ افْٚحٔهٜ 

ْهههقص افَِْٔههٜ، ٌٔههٜر ٕن هههذا أمههر ثههٕٚقي بٚفًْههٌٜ فِيادْىَٔههٜ أو افًَِٔههٜ أو افتجر

ؾْٓٚك بًض إحٚديٞ افتل يُّهـ أن يًتّهد ظِٔٓهٚ ٕخهذ جهقاب شهٗال ؿهد يتٌهٚدر 

فًٌض إذهٚن حْٔام يًًّقن تِؽ إحٚديٞ، مٚ هق افن، مٚ هل افٌٚيٜ، مٚ ههل 

 احلُّٜ مـ  ل افرشقل ظِٔف افًالم مـ ادًِؿ مـ اٚفىٜ ادؼك؟

ذا افتًهههٚؤل، إول ؿقفهههف هْهههٚك حهههديثٚن مهههـ ادْٚشهههٛ ذـر هههٚ ـجهههقاب ظهههـ هههه

مثؾ اجلِٔس افهٚفح ـّثؾ بٚئع ادًؽ إمٚ أن قذيؽ وإمٚ أن تنسي مْف، »: ¢

وإمههٚ أن تنههؿ مْههف رائحههٜ ضٌٔههٜ، ومثههؾ اجلِههٔس افًههقء ـّثههؾ احلههداد إمههٚ أن قههرق 

ييهب مهثالً بهٚدجِس  ¢، ههذا رشهقل اهلل شثٔٚبؽ وإمٚ أن تنؿ مْهف رائحهٜ ـرهيهٜ
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ًٚ  ادهههٌر، مِههس مهههٌر جتِههس مههع إًٕههٚن واحههد ؾههرد ؾَٔههقل فههؽ إن ـههٚن صههٚحل

ًٚ ؾُٚحلههداد إمههٚ أن قههرق ثٔٚبههؽ وإمههٚ أن  ؾّثِههف ـّثههؾ بههٚئع ادًههؽ، أو ـههٚن ضٚحلهه

 تنؿ مْف رائحٜ ـرهيٜ.

ًٚ يزيههده تٖـٔههد وهههق مههٚ  احلههديٞ افثههٚين افههذي يٗـههد احلههديٞ إول وافقاؿههع أيوهه

ًٚ يف افهههحٔح ظههـ ا إٔههف ؿههٚل: ؿتههؾ  ¢فٌْههل رواه اإلمههٚم مًههِؿ وربههام افٌخههٚري أيوهه

 ًٜ ًٚ ثهههؿ أراد أن يتهههقب، ؾًهههٖل ظهههـ أظِهههؿ أههههؾ  رجهههؾ ممهههـ ؿهههٌُِؿ تًهههً وتًهههًغ ًٍٕههه

ًٚ ؾٓهؾ يل مهـ  ل  إرض ؾدُ  ظذ راهٛ ؾٖتٚه وؿٚل فهف: إٔهٚ ؿتِهٝ تًهًٜ وتًهًغ ًٍٕه

ًٚ وتًٖل هؾ فؽ مـ تقبهٜ ٓ تقبهٜ فهؽ، ؾٖـّهؾ  تقبٜ؟ ؿٚل: ؿتِٝ تًًٜ وتًًغ ًٍٕ

ظذ راهٛ أي  ل  ظذ ظَٚل، هق مـ ؿٌؾ دُ  ل  ل يًٖل حتك دُ بف ظدد ادٚئٜ، ثؿ َل يز

متًٌد جٚهؾ، ؾٖؾتٚه بجِٓف ؾُٕٚهٝ ظٚؿٌهٜ أمهره أن أحلَهف بٚفًهٚبَغ مهـ افَهتذ، يف 

ظذ ظَٚل ؾجٚءه وؿٚل فف إٔٚ ؿتِٝ مٚئٜ ٍٕس بٌر حؼ ؾٓهؾ يل مهـ  ل  ادرة افثٕٜٚٔ دُ 

ض شهههقء، هْهههٚ افنهههٚهد، تقبهههٜ؟ ؿهههٚل: ومهههـ قهههقل بْٔهههؽ وبهههغ افتقبهههٜ، وفُْهههؽ بهههٖر

بٖرض شقء ؾٚخرج مْٓٚ إػ افَريٜ افٍالٕٜٔ افهٚفح أهِٓٚ، ؾٕٚىِؼ إفٔٓؿ إػ متهٚم 

 احلديٞ... وهق مًروي إن صٚء اهلل.

افنٚهد أن هذا افرجؾ افًَٚل متٍَف بٍَهف ههذا احلهديٞ أو ههذه إحٚديهٞ وههذا 

ّْهع أن يُهقن ههذا ٓ يّْع أن هذه إحٚديٞ حدثْٚ هبهٚ افرشهقل ظِٔهف افًهالم، ٓ ي

ًٚ ـهههٕٚقا يًهههتَقن مهههـ منهههُٚة  مهههـ ؾَهههف إٌٕٔهههٚء مهههـ ؿٌِهههف ظِٔهههف افًهههالم ٕ هههؿ  ًٔههه

واحههدة، ؾهه٘ذًا هههذا افًههَٚل ؾٓههؿ هههذه احلََٔههٜ أن اجلههق ادقبههقء ؿههد يًههدي افنههخص 

افهٚفح ؾٔام إذا خٚفىف، وههذا مثهؾ مهـ افْهقاحل ادٚديهٜ ادروهٜٔ، إمهراض افتهل 

ؿهد ووهع  ¢افهحل ادًروي افٔقم، وافرشهقل  تتًدى وفذفؽ ؾجٚء هْٚ احلجر

إذا وؿهع افىهٚظقن بهٖرض وإٔهتؿ ؾٔٓهٚ ؾهال  رجهقا »ؿٚظدتف يف احلديٞ ادًهروي: 
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 وهُذا. شمْٓٚ، وإذا وؿع افىٚظقن يف أرض فًتؿ ؾٔٓٚ ؾال تدخِقا إفٔٓٚ

حْٔام حرم ظذ ادًِّغ أن يًتقضْقا بالد افٍُر إٕام ههق  ¢إذًا: رشقل اهلل 

ظَٔههد ؿ، ظههذ ظٌههٚد ؿ ظههذ شههِقـٓؿ، ؾِٓههذا أوجههٛ فههٔس ظههذ  حمٚؾيههٜ ظههذ

ًٚ، وربام ؿِهام تًروهٝ فهف حٔهْام ٕهتُِؿ ظهـ مثهؾ  ادؼـغ، هذا أمر مٓؿ جدًا أيو

أو افنٚرع احلُٔؿ فٔس ؾَط أوجٛ ظذ ادؼـغ إذا  ¢هذه ادًٖفٜ، افرشقل 

ٚجروا مههـ أشههِّقا أن هيههٚجروا إػ بههالد اإلشههالم، بههؾ أوجههٛ ظههذ إظههراب أن هيهه

ًٚ مراظهههٚة ٍٕهههس ادًْهههكر ٕن افرشهههقل ظِٔهههف  بهههداو ؿ إػ حيههههؿ، ههههذا ؾٔهههف أيوههه

، ؾههه٘ذا ظهههٚش إظهههراع بًهههد أن شمهههـ بهههدا جٍهههٚ»افًهههالم يَهههقل يف بًهههض إحٚديهههٞ: 

تَِههـ افتقحٔههد وتًِههؿ مههٚ بههٛ ظِٔههف فتهههحٔح إيامٕههف وإشههالمف، ثههؿ ظههٚد إػ بٚديتههف 

 ¢ضًٌٜٔ إظهراب، ؾه٘ذا ـهٚن افرشهقل وظٚش ؾٔٓٚ ؾَد يتٖثر بٚجلٍٚء افذي هق مـ 

ًٚ وههق أ هؿ  حض إظراب أوًٓ ظذ أن يًقدا حيًا، ثؿ ربط بهذفؽ حُهاًم ذظٔه

فهههٔس  هههؿ حهههؼ يف ادٌهههٕٚؿ افتهههل يٌّْٓهههٚ ادًهههِّقن بًهههٌٛ مَٚتِهههٜ افٍُهههٚر، ؾهههٖوػ 

وأوػ وأوػ أن يقجٛ ظذ ادًِّغ أن يِزمقا ديٚرهؿ وأن ٓ يْتَِهقا إػ بهالد 

ؼهههك وافوهههالل، وبخٚصهههٜ يف ههههذه إيهههٚمر ُٕٕهههؿ تًِّهههقن بهههٖن افٔٓهههقد افٍُهههر واف

وافْهههٚرى وإن ـههٕٚقا وههٚفغ بًههٌٛ إحههراؾٓؿ أوًٓ ظههـ افتقحٔههد افههذي بٌِٓههؿ ظههـ 

ؾٓههؿ مههع ذفههؽ ـههٕٚقا ظههذ رء مههـ افًههِقك  ¢إٌٔٔههٚئٓؿ، ثههؿ بًههٌٛ ـٍههرهؿ بٌْْٔههٚ 

 ًٚ مْف ؾٓهق يًِهؿ أن احلًـ وإخالق افىٌٜٔ.. إػ نخره، ومـ ـٚن يف شْل أو ؿريٌ

ًٕههههٚء افْهههههٚرى يف بههههالد اإلشههههالم ـههههـ يتحجههههٌـ بحجههههٚب أحًههههـ مههههـ ـثههههر مههههـ 

ادًههِامت افٔههقم، ومًْههك هههذا افُههالم أن أهههؾ افُتههٚب مههٚ ـههٚن إتؼهه ؾههٔٓؿ افًٍههؼ 

وافٍجقر واخلالظٜ، إٓتنٚر افذي أخذ ينُق مْف افًَالء إن ـٚن ؾٔٓؿ ظَالء مـ 

بههههقز فًِّههههِؿ أن يًههههرض ًٍٕههههف  ههههذا هههههٗٓء افٍُههههٚر يف بالدهههههؿ، ؾِههههذفؽ ـٔههههػ 

ًٚ ظـ  ادجتّع ادقبقء بٚفتًٍخ اخلَِل وافتحِؾ اخلَِل هذا، هذا مٚ ظْدي جقاب
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 ذاك افًٗال.

هههذه إحٚديههٞ هْههٚك مههـ يٗو ههٚ بههٖن هههذه إحٚديههٞ ـِٓههٚ ٕههقع مههـ  مداخِههٜ:

فًِِّّغ أن  ¢إمر بٚ جرة إػ ادديْٜ ادْقرة، وا جرة ـٕٚٝ أمر مـ افٌْل 

ٚجروا إػ ادديْههههٜ، ؾٚفههههذيـ مههههٚ هههههٚجروا ـههههٕٚقا ؿههههد اؿسؾههههقا هههههذا اإلثههههؿ، ؾٓههههذه هيهههه

إحٚديٞ إٕام تًْل هجرة ادًِؿ إػ دار اإلشالم حْٔام يُقن فًِِّّغ إيهامن 

ٓ هجهههرة بًههههد  »ًٍٕهههف دههههٚ ؾتحهههٝ مُهههٜ ؿههههٚل:   ¢يهههٖمرهؿ بهههٚ جرة إفٔههههف، وافٌْهههل 

س افهذيـ ههؿ يف ديهٚر افؼهك ، ؾٖوؿػ ههذه ا جهرة، يًْهل مهٚ ضِهٛ مهـ افْهٚشافٍتح

إٔههٚ بههريء مههـ ـههؾ مًههِؿ يَههٔؿ »أن يٖتقٕههفر ٕٕههف ؿههٚل ٓ هجههرة بًههد افٍههتح، وحههديٞ: 

ـْ ﴿مههرادي فميههٜ  شبههغ طٓههراين ادؼههـغ
ْؿ ِمهه هه ُُ ٚ َف ههَٚجُروا َمهه ـَ نَمُْههقا َوََلْ هُيَ ِذي هه َواف 

 
ٍ
ء ـْ َرْ

ْؿ ِمههه ِٓ تِ  هههؿ حهههؼ  يًْهههل: فهههٔس شإٔهههٚ بهههريء»، ؾٓهههذا مًْهههك: [13]األنفرررا  ﴾َوَٓيههه

ادقاضْههٜ يف ادديْههٜ ادْههقرة يف افدوفههٜ ادًههِّٜ، فههذفؽ هههق بههريء مههـ دمههٚئٓؿ إن 

حههههِٝ حهههرب بٔهههْٓؿ وبْٔهههف وأتهههقا مهههع ادؼهههـغ أو إذا أؽهههٚر ظهههذ ؿهههقم مؼهههـغ 

وـهههٕٚقا مهههْٓؿ وؿتهههؾ مهههْٓؿ، وذفهههؽ ٕ هههؿ مهههٚ ههههٚجروا، أمهههٚ يف بًهههض إحٚديهههٞ أن 

ومههٚ أديههـ ادًههِّغ ظههذ ؿههتِٓؿ، بًههض ادًههِّغ أتههقا ادؼههـغ يف بههدر ؾَتِههقا 

ؾٔهف  شإٔٚ بريء مـ ـؾ مًهِؿ أؿهٚم بهغ طٓهراين ادؼهـغ»ويف ٍٕس هذا احلديٞ: 

تُِّٜ بدايتف و ٚيتف، إٔٚ ٓ أذـره بهٚفْص، فُهـ مٗادههٚ أن ادًهِّغ أؽهٚروا ظهذ 

ذيـ مهع ادؼهـغ شهجدوا حتهك ؿقم مؼـغ وـٚن ؾهٔٓؿ مًهِّقن، ؾٚدًهِّغ افه

 إػ أ هههؿ مًهههِّقن، ؾهههٖهع ؾهههٔٓؿ افَتهههؾ ؾٚدًهههِّقن صهههُقا يف غادًهههِّ يٌْٓهههقا

إٔههٚ بههريء مههـ ـههؾ مًههِؿ يَههٔؿ بههغ طٓههراين »: ¢ذفههؽ ـٔههػ ؿتِههقا إخههقا ؿ، ؾَههٚل 

ؾٓههذه إحٚديههٞ إذا ؾنههت بٖ ههٚ ـٕٚههٝ أمههر بههٚ جرة وا جههرة إػ دار  شادؼههـغ

حتهك افٌْهل اإلشالم، وا جرة مؼوضٜ بقجهقد إمهٚم ودوفهٜ مًهِّٜ تهٖمر بهٚ جرة، 

إتٓههههك هههههذا إمههههر، ؾٓههههؾ هههههذا افتٖويههههؾ  ههههذه  شٓ هجههههرة بًههههد افٍههههتح»دههههٚ ؿههههٚل:  ¢
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 ؟ممُـوإحٚديٞ مًتًٚغ 

 إٔٚ أظتَد ـام يَٚل وٓ مٗاخذة: فَد أبًدت افْجًٜ. افنٔخ:

مٚ أدري إٔٝ تنًر مًل إْٔٚ تىرؿْٚ فِجقاب ظـ شٗافؽ ذي افنَغ، أحهد ٚ 

ق ٚ، وأخر يتًِؼ ٓ أؿقل هبجرة ادًهِؿ إػ يتًِؼ بٚ جرة افتل أن تدٕدن ح

بههالد افُههٚؾر، وإٕههام بًههٍره إػ بههالد افٍُههر، ؾٖٕههٚ أراك أن إٔههٝ تدٕههدن فههٔس ؾَههط 

بهٖن هيهٚجر مهـ بِهد افٍُهر إػ بهالد ادًهِؿ حقل احلديٞ أو إحٚديٞ افتهل تهٖمر 

ًٚ، إٔههههٝ تدٕههههدن حههههقل هههههذه اف َْىههههٜ اإلشههههالم، بههههؾ وأيههههٜ افتههههل إٔههههٚ أذت إفٔٓههههٚ نٍٕهههه

ًٚ ظههذ هههذه افدٕدٕههٜ إٔههٚ أؿههقل: أظجٌْههل مْههؽ حٔههْام ؿِههٝ أن بًههض  بٚفههذات، وجقابهه

افْٚس يتٖوفقن هذه افْهقص هبذا افتٖويؾ، فُْهل خنهٔٝ إٔهؽ ؿهد ٓ تًْهل بٍِيهٜ 

افتٖويهههههؾ ادًْهههههك آصهههههىالحل فهههههفر ٕن افتٖويهههههؾ فٌهههههٜ ؿهههههد يهههههٖ  بًّْهههههك افتًٍهههههر، 

ه اخلنهٜٔ بهدت يل أخهرًا حٔهْام ؾخنٔٝ أن تًْل بُِّٜ افتٖويؾ هق افتًٍهر، وههذ

اشتًِّٝ فٍيٜ افتًٍر، ؾٖطْهؽ إذًا ٓ تًْهل افتٖويهؾ بًّْهك افتٖويهؾ آصهىالحل 

 وإٕام افتٖويؾ بًّْك افتًٍر.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ إٔهف ؿهٚل:  ¢افرشقل  افنٔخ: ، ههؾ ههذا شٓ هجهرة بًهد افٍهتح»ـام ذـرت متٚم

 افْص ؾٔام تًِؿ هق ظٚم أم خٚص؟

  مٚذا؟ظٚم يف مداخِٜ:

ًٚ إػ أي بِهد إشهالمل مهـ أي بِهد ـهٚؾر أم ٓ هجهرة  افنٔخ: يًْل ٓ هجرة مىَِ

 ؾَط إػ ادديْٜ؟

هههق هههذا افًههٗال، هههؾ ٓ هجههرة تًْههل ٓ هجههرة إػ ادديْههٜ ادْههقرة أم  مداخِههٜ:
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إٔههههف ٓ هجههههرة مًْٚهههههٚ ٓ وجههههقب فِٓجههههرة إػ ديههههٚر ادًههههِّغ، وإٕههههام ـههههٚن إمههههر 

 ِّغ، إٕام هق أمر فِٓجرة.بٚدجلء إػ ديٚر ادً

إٔههٚ مههٚ ؾّٓههٝ أن هههذا ـههٚن شههٗآً، إٔههٚ ؾّٓههٝ أن هههذا ـههٚن تًٍههرًا فتِههؽ  افنههٔخ:

افْهقص ومحؾ  ٚ ظذ ا جرة افتل ـٕٚٝ مـ ؿٌؾ واجٌٜ ثؿ أصٌحٝ مًْقخٜ 

ٓ هجههههرة بًههههد افٍههههتح وفُههههـ جٓههههٚد ؤٕههههٜ، وإذا اشههههتٍْر ؿ »بَقفههههف ظِٔههههف افًههههالم: 

، ومهٚ ؾّٓهٝ إٔهؽ وجٓهٝ شهٗآً ههذا افًهٗال افهذي هُذا ؾّٓٝ ـالمؽ شؾٍٕٚروا

ههههؾ يًْهههل ٓ هجهههرة  شٓ هجهههرة بًهههد افٍهههتح»إٔهههٚ وجٓتهههف إفٔهههؽ، ؿقفهههف ظِٔهههف افًهههالم: 

ًٚ أم هههق يًْههل ٓ هجههرة إػ ادديْههٜر ٕن اهلل ظههز وجههؾ ٕكهه ٌٕٔههف وأظههز جْههده  مىَِهه

ومُهههـ فديْهههف يف ادديْهههٜ بًهههد ذفهههؽ َل يُهههـ هْهههٚك حٚجهههٜ بًهههد أن متُهههـ اإلشهههالم 

 دًِّقن يف بِدهؿ وؿٚمٝ دوفتٓؿ.وا

ًٚ ظذ هذا افًٗال، احلديٞ بٚرك اهلل ؾٔؽ  شٓ هجرة بًد افٍتح» ؾٖٕٚ أؿقل جقاب

ًٚ أي هههق ٓ يٍْهههل اشههتّراريٜ ا جهههرة مههـ بهههالد افٍُههر إػ بهههالد اإلشهههالم،  فههٔس ظٚمههه

وإٕام هق يًْل ٓ هجرة بًد ؾهتح مُهٜ إػ ادديْهٜر ٕن افرشهقل ظِٔهف افًهالم ـهٚن 

ىهط بهٖمر مهـ اهلل ظهز وجهؾ أن يتجّهع ادًهِّقن وأن يتُتِهقا يف دار ادديْهٜ ؿد خ

فتَهههقم دوفهههتٓؿ، وفٔتجًّهههقا دحٚربهههٜ افٍُهههٚر يف مُهههٜ افهههذيـ اشتوهههًٍقا ادهههٗمْغ 

بقهؿ، ؾِام ٕك اهلل ظز وجؾ ٌٕٔهف وأظهز جْهده وؾهتح مُهٜ، ؿهٚل: ٓ هجهرة بًهد ذ  وظَ 

 وا.افٍتح، وفُْف جٓٚد ؤٕٜ، وإذا اشتٍْرتؿ ؾٍٕٚر

هه ذَ وفههذفؽ أُ  ًٚ ظههـ بًوههٓؿ مًْههك ذفههؽ ادهههر إػ أر هْههٚ بَٚظههدة ـ  ن مههٚ َِٕتههف نٍٕهه

ـْ َأْرُض اهلل ِ ﴿ًٕههههخ ٕهههههقص ـثههههرة وـثههههرة جههههدًا أو ههههٚ أيههههٜ افتههههل تَههههقل:  هههه ُُ َأََلْ َت

ٚ َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ ، ؾٖريهد أن أذـهر أن افًْهخ إٕهام يههٚر إفٔهف حٔهْام [91]النسرا  ﴾َواِش

ًٚ متْٚؾٔٚن ـؾ افتْٚيف ـؾ افتْٚؾر ٓ يُّـ افتقؾٔؼ  يتًٚرض ٕهٚن صحٔحٚن تًٚرو
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بْٔٓام بقجف مـ وجقه افتقؾٔؼ ادًروؾٜ ظْهد افًِهامء، وافتهل أوصهِٓٚ بًوهٓؿ إػ 

أـثههر مههـ مٚئههٜ وجههف، ؾحٔههْام ٓ يُّههـ اجلّههع بههغ افقجههف إول وافثههٚين وافثٚفههٞ.. 

 فًُس.إػ نخره، حْٔئذ يَٚل: هذا ٕٚشخ وهذا مًْقخ، أو ا

يًري ادتَدم مـ ادتٖخر، ؾٚفًْخ ٓ يهٚر أن  قوهذا ؾٔف ذط مٓؿ جدًا، وه

ًٚ وٓ  إفٔف إٓ بًد أن تًد ـؾ افىهرق فِجّهع بهغ افْههقص، وهْهٚ ٓ ضورة إضالؿه

حٚجٜ.. فٔس ؾَط افيهورة، ٓ حٚجهٜ فِههرورة إػ ادظهٚء ًٕهخ أيهٜ ؾوهالً ظهـ 

ًٚ مههـ أن افنهه ٚرع احلُههٔؿ حههض إظههراب أن هيههٚجروا إحٚديههٞ افتههل ذـرٕٚهههٚ نٍٕهه

 مـ بٚديتٓؿ إػ حٚض ؿ فُٔقن  ؿ مٚ فًِِّّغ ظٚمٜ مـ افٌْٚئؿ.

ًٕخ هذه افْهقص مهع إمُهٚن اجلّهع بهٚدًْك افهذي ًٕرؾهف ظهـ افًِهامء ؿٚضٌهٜ 

أي: ٓ هجهرة إػ ادديْهٜ، ههذا افهذي  شٓ هجرة بًد افٍتح»يف تًٍرهؿ حلديٞ: 

افٍُهر إػ بهالد اإلشههالم ؾٌٚهبهٚ مٍتهقح، ومهٚض إػ يههقم  رؾهع، أمهٚ ا جهرة مههـ بهالد

ًٚ ظهههـ شهههِػ، ـهههام أ هههؿ يَقفهههقن  افَٔٚمهههٜ، وههههذا مهههذـقر يف افًَٚئهههد ادتقارثهههٜ خٍِههه

اجلٓهههٚد مهههٚض إػ يهههقم افَٔٚمهههٜ، ـهههذفؽ يَقفهههقن ا جهههرة مٚوهههٜٔ إػ يهههقم افَٔٚمهههٜ، 

ًٚ هبهههذا اخلههههقص فُهههـ أن ٓ أشتحيهههه ومهههٚ أدري إذا ـهههٚ ن وفًهههؾ هْهههٚك حهههديث

 بًض إخقإْٚ يذـر هذا.

 .. مٚ زافٝ ا جرة ومٚ زال اجلٓٚد.. مداخِٜ:

هذا هق، فُـ هذا افُالم بٚرك اهلل ؾٔؽ ـِف يف ا جهرة مهـ بهالد افٍُهر  افنٔخ:

ًٚ هههذا، وإٕههام ادًْههقخ ا جههرة ؾَههط إػ  إػ بههالد اإلشههالم، ًْٕههل إٔههف فههٔس مًْههقخ

ديْهههٜ إػ مُهههٜ، ٓ أحهههد يَهههقل فهههف ادديْههٜ بًّْهههك فهههق أن مًهههِاًم ههههٚجر افٔهههقم مههـ اد

دههٚذا خٚفٍههٝ؟ ٓ، ؾوههالً هههٚجر مههـ بِههد نخههر إػ مُههٜ دون ادديْههٜ، ٓ أحههد يُْههر 

ًٚ، ؾههٚ جرة إذًا مٚوههٜٔ إػ يههقم افَٔٚمههٜ مههـ بههالد افٍُههر إػ بههالد  هههذا افقههء إضالؿهه
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اإلشههالم، فُهههـ ٕحهههـ مقوهههقظْٚ ا هههٚم يف احلََٔهههٜ افهههذي يتًِهههؼ بٚدًهههِّغ افهههذيـ 

ًٚ ههذه ٓ ابتِقا بٚ فًٍر مـ بالدهؿ إػ بالد افٍُر، ؾٓذه افْههقص افتهل ذـر هٚ نٍٕه

يُّههـ تٖويِٓههٚ بههٚدًْك آصههىالحل، وٓ أظْههل تًٍههرهٚ، ٓ بههقز تٖويِٓههٚ بٖ ههٚ 

ٓ هجههرة بًههد »أصههٌحٝ مًْههقخٜر ٕن هههذه فههٔس  ههٚ ظالؿههٜ بَقفههف ظِٔههف افًههالم: 

ًٚ  شافٍههتح ن هْههٚك يف افٍَههف إ، وؿِْههٚ فههٔس  ههٚ ظالؿههٜ، هههذه ظُههس تِههؽ ـههام ؿههدمْٚ نٍٕهه

، ؾَِْههٚ إذا ـههٚن افنهٚرع احلُههٔؿ أمههر مههـ يؿٔههٚس يًههّك بٚفَٔهٚس إوفههق لاإلشهالم

ـههٚن مَههٔاًم يف بههالد افٍُههر وؿههد هههداه اهلل إػ اإلشههالم أن هيههٚجر إػ بِههد اإلشههالم، 

ًٚ ظههـ جههد ويًههٔش يف بِههد إشههالمٜٔ ـٔههػ  فههف  يًههّحؾُٔههػ يههٖذن دههـ ـههٚن مًههِاًم أبهه

بالد افٍُر ويًتقضْٓٚ؟ ومـ ـثّر شقاد ؿقم ؾٓق مهْٓؿ، ؾّهـ جهٚمع بٖن يذهٛ إػ 

 ادؼك ؾٓق مْٓؿ.

ظهذ إْٔههٚ ٕحهـ َٕههقل إذا ٓحيْهٚ ادًْههك افهذي ؾّْٓههٚه مهـ حههديٞ افرجهؾ افههذي 

ؿتؾ مٚئٜ ٍٕس بٌر حؼ، وذفؽ افًَٚل احلُٔؿ افىٌٔٛ ؿٚل فهف: إٔهٝ يف أرض ذ، 

 بههههالد افًٍههههؼ وافٍجههههقر أن ؾههههٚخرج مْٓههههٚ، ؾٓههههذه احلُّههههٜ أن يَههههٚل دههههـ يًههههٔش يف

ًٚ وؾجهقرًا ؾوهالً أن يُهقن أؿهؾ مْهف ـٍهرًا ووهالفٜ، وفهٔس  يتىِٛ بِهدًا أؿهؾ مْهف ؾًهَ

ًٚ وشهٚؾر إػ بِهد ـهٚؾر، ثهؿ مهٚ افهذي قّهؾ  ًٚ أن يَٚل اترك بِدًا إشهالمٔ افًُس متٚم

هٗٓء افْٚس ظذ افًهٍر إػ بهالد افٍُهر دون بهالد اإلشهالم إخهرى؟ إٔهٚ ـثهرًا مهٚ 

مـ بًض افْٚس إْٔٚ ٕحـ موىرون فًُِـ يف هذه افٌالد ْٕٕٚ أخرجْٚ مـ  أشّع

ة، فُهـ افهذي أؿقفهف  هؿ: ر  ديٚرٕٚ مُرهغ، وهذه ٕحـ ًٕرؾٓٚ مع إشػ حََٜٔ مُه 

َل تٗمروا أن تًٚؾروا إػ إرض افتل إٔتؿ أن تًتقضْق ٚ، ُأخرجتؿ مـ بِدـؿ 

ن تَّٔقا يف بِد افُٚؾر ـٚن أمريُٚ بِد مًِؿ ثؿ اخستؿ إٔتؿ بٚختٔٚرـؿ ادحض أ

أم ـههٚن بريىٕٚٔههٚ أم ـههٚن أدٕٚٔههٚ أم ـٕٚههٝ ؾرًٕههٚ وؽرهههٚ.. ؾهه٘ذًا هههذا فههٔس ظههذرًا، إٔههٚ 

ًٚ وإٔهههٚ مهههـ ههههٗٓء، فُهههـ حٔهههْام  أتههههقر أن زيهههدًا مهههـ افْهههٚس ُأخهههرج مهههـ داره مُرهههه
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ًٚ اخستف بّحض اختٔهٚري، ؾِهامذا أوفئهؽ جتهٚرون بِهد افٍُهر  اخست بِدًا إشالمٔ

وافوههالل؟ ٕن هْههٚك ادههرابح ادٚديههٜ، إذًا هههؿ َل يًههٚؾروا هْههٚك ـههام شههٚؾر بًههض 

افوههًٍٚء اديِههقمغ مههـ مُههٜ إػ احلٌنههٜ ادههرة إوػ وافثٕٚٔههٜ ؾههرارًا مههـ افيِههؿ 

ؾَههط وإػ أرض ؾٔٓههٚ أمههـ ـههام جههٚء وصههػ ذفههؽ يف بًههض إحٚديههٞ، مههٚ شههٚؾروا 

ًٚ  ذا ٕن ب٘مُٚ ؿ أن بدوا هذا إمـ يف بِد إ شهالمل، وأن بهدوا افًّهؾ أيوه

ًٚ مههـ ذفههؽ، فُههـ افههذي بًِٓههؿ  افههذي ئًنههقن بههف وبههرزق حههالل مثههؾ ذفههؽ أو ؿريٌهه

يٗثرون افًٍر إػ تِؽ افٌالد هق افربح ادٚدي، وهذه ؾتْٜ مـ زاويهٜ أخهرى وههل 

إن فُهؾ أمهٜ ؾتْهٜ وإن »يف احلديٞ افهحٔح ادًهروي  ¢مٚ أصٚر إفٔف رشقل اهلل 

مهههٚ افٍَهههر أخنهههك ظِهههُٔؿ إٕهههام أخنهههك ظِهههُٔؿ أن تٍهههتح ظِهههُٔؿ »  شؾتْهههٜ أمتهههل ادهههٚل

أو ـهههام ؿهههٚل ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم، وإٔهههٚ أظهههري أو أدهههس تهههٖثر  شافهههدٕٔٚ وزهر هههٚ

ادًِؿ بٚجلق افُٚؾر وبذوؿف مـ حٔٞ ينًر أو ٓ ينًر، وؿًٝ يل افَهٜ افتٚفٔهٜ 

ّدر يل أن شهههههٚؾرت إػ أوروبهههههٚ وبري ىٕٚٔهههههٚ مْٓهههههٚ، وؾٔٓهههههٚ ظهههههزة فُهههههؾ مهههههـ يًتهههههز: ُؿههههه

ًٚ وزرت بًههض افههدظٚة اإلشههالمٔغ وـههٚن افنههٓر صههٓر رموههٚن،  وجًِههٝ هْههٚك أيٚمهه

ؾٌٖٕئٝ بٖحد افدظٚة إؾٚوؾ يف ؿريٜ تًٌد ظهـ فْهدن ٕحهق مٚئهٜ وظؼهيـ ـِٔهق مهس 

بٚفًههٔٚرة، ؾًههٚؾرٕٚ وجًِههْٚ ظههذ ضًههٚم اإلؾىههٚر، وافههداظل صههٚب يف ٕحههق اخلٚمًههٜ 

ًٚ مًهههِؿ، ويهههتُِؿ افٌِهههٜ وافثالثهههغ أو إربًهههغ، وههههق إمهههٚ بٚـ ًهههتٚين أو هْهههدي ضًٌههه

افًربٔههههٜ بٌٔههههٚن واوههههح، ومتههههزي بههههٚفزي اإلشههههالمل بٚفِحٔههههٜ، فُْههههف يِههههٌس اجلٚـههههٝ 

وافٌْىههٚل زيههٚدة ظههـ اجلٚـههٝ افُرؾتههٜ هههذه، ؾٖٕههٚ مههـ بههٚب افتْٚصههح مههع افرجههؾ ٓ 

ًٚ، بهههدأت أتُِهههؿ بّقوهههقع مهههـ تنهههٌف بَهههقم ؾٓهههق  شهههٔام وؿهههد شهههًّٝ حقفهههف ثْهههٚء ضٌٔههه

ًٚ ظهههذ بًهههض افْهههٚس بٚدقوهههقع إول وههههق مهههْٓؿ، ومقوهههقع ن خهههر جهههتِط أحٕٔٚههه

اٚفٍٜ ادؼـغ، إحٚديٞ افتل تهٖمر مًهِؿ بّخٚفٍهٜ ادؼهك، ؾهٕٚمر بّخٚفٍهٜ 

ادؼهههك أههههؿ مهههـ افْٓهههل ظهههـ افتنهههٌف بٚدؼهههك، وههههذا واوهههح يف مثهههؾ ؿقفهههف ظِٔهههف 
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إن افٔٓههههقد وافْهههههٚرى ٓ يًههههٌٌقن صههههًقرهؿ »افًههههالم ـههههام يف صههههحٔح افٌخههههٚري: 

ؾٚفنٔٛ صٌٌٜ اهلل ٓ يُِّف اإلًٕهٚن مٍهروض ظهذ ادًهِؿ وافُهٚؾر،  شفٍقهؿؾخٚ

إٔههههٝ تنههههٔٛ  شؾخههههٚفٍقهؿ»ظههههذ افهههههٚفح وافىههههٚفح، مههههع ذفههههؽ ؿههههٚل ظِٔههههف افًههههالم: 

وافُههٚؾر ينههٔٛ خٚفٍههف بههٖن تهههٌغ صههًرك حلٔتههؽ، كههدثٝ مًههف يف هههذا ادقوههقع 

شههههتجٚبٜ ومههههـ ضٔههههٛ ًٍٕههههف إٔههههف اشههههتجٚب ؾههههقرًا وهههههذا ٕههههٚدرًا مههههٚ ٕجههههد مثههههؾ هههههذه آ

ًٚ، فُْههف ؿههٚل وفٔتههف مههٚ ؿههٚل  افنههيًٜ، وٕحههـ ظههذ افىًههٚم تههرك افُرؾتههٜ ورمٚهههٚ أروهه

وهْههٚ افنههٚهد ؿههٚل: واهلل إٔههٚ مههٚ ووههًٝ هههذه افُرؾتههٜ إٓ ٕٕههف هْههٚ اإلٕجِٔههز يْيههرون 

إػ إخقإْٚ افًٍِىْٔٔغ افذيـ مهـ ظهٚد ؿ ـهام إٔهٝ ؾٚظهؾ يهٚ دـتهقر ؿّهٔص بهدون 

ٔٓؿ ٕيهههرة إُٕهههٚر أو اشهههتُراه أو مهههٚ صهههٚبف ذفهههؽ، ـرؾٔهههٝ مٍُهههقك افهههزر، ؾْٔيهههرون إفههه

ؿِهههٝ: و هههذا إٔهههٝ ووهههًتٓٚ؟ فٔتهههؽ مهههٚ ؿِهههٝ ههههذا افُهههالم، إٔهههٝ  هههتؿ هبهههذه افْيهههرة 

اإلٕجِٔزيههههٜ إلخقإههههؽ ادًههههِّغ ؾسيههههد أٓ تنههههٚرـٓؿ يف هٔئههههتٓؿ حتههههك اإلٕجِٔههههز 

ِقن ئًئقا افيـ ب٘خقإهؽ افًٍِهىْٔٔغ، ؿههدي ههذا رجهؾ يقًْقا افيـ بؽ وي

ٜٔ ؾتٖثر بٚجلق افزيىٚين افذي يْير إػ بًهض ادًهِّغ تِهؽ افْيهرة، ؾٚوؾ وداظ

ؾرأى أن يْجق مـ مثِٓٚ بهٖن يتزيهك بهزهيؿ، وههذا ؿهؾ مهـ جهؾ ممهٚ يتهٖثر بهف ـثهر مهـ 

افنههٌٚب ادًههِؿ حٔههْام يًههتقضْقن بههالد افٍُههر، وفههذفؽ إٔههٚ صههٚر مههـ ظههٚد  وؿههد 

ٚتػ ؾُؾ فِٜٔ تهٖتْٔل أشهئِٜ بِٔٝ وأرجق إن صٚء اهلل أن أـقن بِٔٝ بٚخلر هبذا ا 

مههههـ اتِههههػ افههههٌالد حتههههك هههههذه افههههٌالد افتههههل ٕحههههذر ادًههههِّغ مههههـ اشههههتٔىٚ ٚ، يف 

إمس افَريٛ مٚ أدري مـ ـٚن هْٚ مـ إخقإْٚ واحد اتههؾ مهـ بِهد ًٕهٔٝ اشهّف 

واهلل، ٕٚدرًا مٚ يتهِقن مـ هْٚك، يَقل يل: إٔٚ أـِّؽ مـ أمريُٚ، إٔٚ مـ بريىٕٚٔٚ، 

يههٚ، إٔههٚ مههـ أدٕٚٔههٚ إػ نخههره.. أؿههقل فههف أرجههق اهلل أن يْجٔههؽ ؾههقرًا مههـ إٔههٚ مههـ هْجٚر

بههالد افٍُههر، هْههٚ ينههر ؾٔههف حههديٞ ـثههريـ مههْٓؿ بًوههٓؿ واهلل وهههذا مههـ ؾوههؾ اهلل 

ظِْٔهههٚ وظهههذ افْهههٚس، يَقفهههقن: واهلل ٕحهههـ شهههًّْٚ أذضتهههؽ واؿتًْْهههٚ ودًهههْٚ ضر 
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فًهههههٓؾ وقتهههههٚج إػ اإلؿٚمههههٜ يف ههههههذه افهههههٌالد فُهههههـ اخلهههههالص مْٓهههههٚ فهههههٔس بهههههٕٚمر ا

اشههتًدادات، أحههدهؿ راجًْههل شههٝ مههرات بقاشههىٜ ا ههٚتػ يَههقل: إٔههٚ ظههّع ديههقن 

ـذا أفػ مٚ أدري ؿٚل ديْٚر أو رء نخر، وإٔٚ أن ٓ أشتىٔع أن أرجع إػ بِهدي 

وإٓ ُأشهههجـ حتهههك أ هههع ههههذا ادهههٚل وأشهههتىٔع أن أخهههع ذمتهههل مهههـ ههههذا افُهههالم.. 

ْههٔحٜ.. افهديـ افْههٔحٜ ٓ بهقز فًِّهِؿ أن ؾٚفنٚهد افديـ افْههٔحٜ.. افهديـ اف

يدع بِده ادًهِؿ وإٔهٚ أظْهل افٌِهد ادًهِؿ بٚفٌِهٜ افؼهظٜٔ، وفهٔس بٚفٌِهٜ اإلؿِّٔٔهٜ 

أي بالد اإلشالم ـِٓٚ فُـ إٔٚ أظري مهع إشهػ افنهديد أن ـثهرًا مْٓهٚ ٓ يًهتىٔع 

ًههري هههذا، ادًههِؿ أن يههدخِٓٚ وإذا اشههتىٚع دخق ههٚ ؾٓههق ٓ يًههتىٔع اإلؿٚمههٜ ؾٔٓههٚ ٕ

فُههـ فًٔههٝ ـِٓههٚ بّثٚبههٜ واحههدة مههـ حٔههٞ افتوههٔٔؼ، وفههذفؽ ؾٓههذا مههـ بههٚب افههديـ 

افْهههٔحٜ، أفههّح ظههذ هههٗٓء ادًههِّغ افههذيـ اشههتقضْقا يف بههالد افٍُههر أن يًههقدوا 

إػ بهههالد اإلشهههالم، بهههٖي ضريَهههٜ ـٕٚهههٝ ؾَهههر صهههز، ههههذا ههههق إمهههر افىًٌٔهههل بٚفًْهههٌٜ 

 ﴿فًِّههِؿ 
ٍ
ء هه ْؿ بَِقْ ُُ  ٕ َق هه ُِ ـَ َوَفٌَْْ ـَ  ِمهه ٍص ِمهه هه َْ َٕ ِس  اخْلَههْقِي َواجْلُههقِع َو هه ٍُ َقاِل َوإَٕ إَْمهه

هههه  ِ َراِت َوَبؼ  هههه َّ ـَ  َوافث  ٚبِِري هههه ٚ إَِفْٔههههِف * افه  هههه  ٕ ههههٚ هللِ ِ َوإِ  ٕ ُٚفقا إِ ٌٜ َؿهههه ٌَٔ
ْؿ ُمِههههه ُٓ َٚبتْ ـَ إَِذا َأَصهههه ِذي هههه اف 

قَن  هههههههههه ًُ ٌٜ * َراِج هههههههههه ِههههههههههْؿ َوَرمْحَ ـْ َرهب 
َقاٌت ِمهههههههههه َِ ْؿ َصهههههههههه ِٓ ْٔ هههههههههه َِ َؽ َظ

ؿُ ُأْوَفئِهههههههههه َؽ ُههههههههههه
 َوُأْوَفئِهههههههههه

تَهُدونَ  ْٓ فُههـ إٔههٚ أؿههقل منههُِٜ ادًههِّغ افٔههقم أ ههؿ يٍَههدون  [331-333]البقرر:ة ﴾ادُْ

رـٔزتغ هٚمتغ جدًا ٕحـ دائاًم ٕدٕدن حق ام: افتهٍٜٔ وافسبٜٔ، تههٍٜٔ اإلشهالم 

بههام دخههؾ ؾٔههف ممههٚ هههق ؽريههٛ ظْههف، وافسبٔههٜ ظههذ هههذا إشههٚس، افٔههقم تربٔههٜ ظههذ 

ؽقن ًٍٕٕهٓؿ ق  ًَه وافًٔنٜ افٍَهر أـثهر افْهٚس ٓ يًرؾقٕهف، وفهذفؽ ؾُٔ احلٔٚة افوٌط 

ِههقن ًٍٕٕههٓؿ ِ  ًَ أن هيههٚجروا إػ بههالد افٍُههر مههـ أجههؾ احلهههقل ظههذ ادههٚل ثههؿ يُ 

 ًٚ وا بٚدٚل، هؾ ـهٚن افًهِػ مٚ إػ بالدهؿ بًد أن يُقٕقا جٚؤ أ ؿ شًٔقدون يقم

 تح اهلل ظِٔٓؿ افٌالد.افهٚفح هُذا أم صزوا صز أيقب ظِٔف افًالم حتك ؾ

ٜ يْههههٚم يف ٍ  ويًجٌْههههل هبههههذه ادْٚشههههٌٜ أن أبههههٚ هريههههرة افههههذي ـههههٚن مههههـ أهههههؾ افُههههه 
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فُهـ  ...ادًجد فٔس فف مٖوى وفٔس فهف زوجهٜ ؾهٔام بًهد تهزوج امهرأة ؾٔهف فهف ؿههٜ 

ٓ يقجههههد أحههههد مههههُْؿ يههههذـرهٚ، فًِههههف ـههههٚن جههههدمٓٚ أو أي رء بًههههد هههههذا صههههٚرت 

يف بِد مٚ ضِع ادْديؾ وامتخط ؾٔف ؾَٚل: ـخ زوجتف وفٔس هذا ادٓؿ، صٚر أمر 

ـههههخ، أبههههق هريههههرة يتْخههههع يف ادْههههديؾ ٕيههههر إػ ووههههًف هههههق افقوههههع افًههههٚبؼ، فُههههـ 

احلََٔههٜ أن افهههز هههق مٍتههٚح افٍههرج، فُههـ ادًههِّقن بحٚجههٜ إػ تربٔههٜ، وفهههذفؽ 

افهههذيـ هيهههٚجرون إػ تِهههؽ افهههٌالد إمهههٚ أن يُهههقن ؾهههٔٓؿ َٕهههص يف ؾّٓٓهههؿ فسشهههالم، 

 افْٚس، أو ؾهٔٓؿ َٕهص تربٔهٜ إشهالمٜٔ صهحٔحٜ وههذا أؽِهٛ ظهذ وهذا ؽٚفٛ ظذ

 افْٚس، وفذفؽ ؾْحـ ْٕهح بٖن يًقدوا إػ بِدهؿ.

ارة يٌههس هبههٚ ـثههر مههـ ر  هْههٚ صههٌٜٓ ٓ بههد مههـ ذـرهههٚ هبههذه ادْٚشههٌٜ وهههل صههٌٜٓ َؽهه 

ر مـ بِدٕٚ، وهذا حـ هْٚ نخذيـ حريتْٚ افدئْٜ أـثافنٌٚب، يَقفقن: واهلل يٚ صٔخ ٕ

ض اجلقإٛ صحٔح، فُـ إٔٚ أؾجئٓؿ بحََٜٔ هؿ ئًنق ٚ أؿقل  هؿ: ههؾ مـ بً

تًههتىًٔقن أن ترؾًههقا أصههقاتُؿ بههٕٚذان؟ يَقفههقا: ٓ، ؾههٖؿقل  ههؿ أيههـ احلريههٜ افتههل 

تّدظق ٚ؟ ثؿ أذـرهؿ بٚددى افًٌٔد إٔهتؿ إذا ـْهتؿ تٍهرون بهديُْؿ زظّهتؿ إػ بهالد 

أن تَّٔقا دوفهٜ اإلشهالم حٔهٞ  افٍُر، هؾ ب٘مُُٕٚؿ أن تتهقروا إُٔؿ تًتىًٔقن

إٔهههتؿ يف أمريُهههٚ يف ؾرًٕهههٚ إػ نخهههره.. إٓ بًهههد ؿهههرون وؿهههرون ضقيِهههٜ، أي إمهههريـ 

أؿهههرب أن تًهههقدوا إػ بالدـهههؿ وأن تتًهههٚوٕقا مهههع إخهههقان فُهههؿ هْهههٚك فتحََهههقا أوًٓ 

ادجتّع اإلشالمل واحلٔٚة اإلشالمٜٔ افتل مْٓٚ يٌْع إؿٚمٜ دوفٜ اإلشالم واحلُؿ 

أم هْهههٚك أؿههرب؟ ٓ واهلل يَقفهههقن يف بههالد اإلشهههالم أؿههربر ٕٕهههف إلظهههٚدة  بٚإلشههالم،

تِؽ افٌالد افُٚؾرة إػ مثؾ مٚ ههق افقوهع يف افهٌالد اإلشهالمٜٔ قتهٚج إػ ؿهرون، 

فذفؽ إٔتؿ تًٔنقن يف أوهٚم تَقفقن ٕحهـ ًٕهٔش يف حريهٜ أـثهر مهـ بهالد اإلشهالم 

، فُهـ أـثهر صهٔٚمُؿ وأـثهر هذا وهؿ وهذا خٔٚل، ًٕهؿ تههِقا وتههقمقا إػ نخهره

صههالتُؿ فههٔس ظههذ افقجههف افؼههظل، ثههؿ دظههقا هههذا اجلٕٚههٛ تًههّع هْههٚك منههٚـؾ 
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تقافهههد افهههذي افيتًهههرض  هههٚ افنهههٌٚب مهههـ حٔهههٞ افهههزواج بهههًٌض افُتٚبٔهههٚت زظّهههقا و

قهههؾ بًههد ذفههؽ، وافْههزاع إذا ادههرأة ضَِتههف وفههٔس هههق ضَِٓههٚ ؾٌَٔههك وفههده أو ابْتههف 

ـؾ دائههههاًم ًٕههههٖل ظْٓههههٚ هههههذه مههههٚ تَههههع يف بههههالد مًٓههههٚ وفههههٔس مًههههف إػ نخههههره..، منههههٚ

اإلشههالم، فههذفؽ تُههقن احلََٔههٜ افتههل ٓ صههؽ ؾٔٓههٚ وٓ ريههٛ إٔههف ٓ بههقز فًِّههِؿ 

افٔهههقم أن يًهههٔش يف بهههالد افٍُهههر، ؾههه٘ذا أخهههرج مهههـ بِهههده مهههـ مًهههَط رأشهههف ؾًٔهههًف أن 

يْتَههههؾ إػ بههههالد نخههههر مههههـ بههههالد اإلشههههالم، هههههذا مههههٚ قيههههين ذـههههره أو رأيههههٝ مههههـ 

 بّْٚشٌٜ افٌحٞ يف هذه ادًٖفٜ. افيوري ذـره

 حقل هذه ادًٖفٜ. مداخِٜ:

 تٍوؾ. افنٔخ:

ًٚ ممههٚ ذـرتههف صههٌٜٓ بههٖن افههٌالد أن ؿهههد  مداخِههٜ: ًٚ ؿريٌهه ًٚ يههذـرون يًْههل صههٔئ أيوهه

اشههتقت يف افًٍههؼ وافٍجههقر اإلشههالمٜٔ مْٓههٚ وافُههٚؾرة، وأن إحُههٚم مًّىِههٜ ؾههام 

 رأيُؿ؟

ًٚ بٚفًْههٌٜ فًٍِههؼ  افنههٔخ: وافٍجههقر ٓ بههقز منههٚهبٜ بههالد اإلشههالم ٕحههـ ؿِْههٚ نٍٕهه

ًٚ بٚفًٌْٜ فسحُهٚم صهحٔح مهع إشهػ أن ـثهر مهـ إحُهٚم  اً بتِؽ افٌالد، أمٚ أيو

اإلشالمٜٔ مٓدورة ومٓجقرة، وفُـ افَٔٚس هْٚ ؿٔٚس مع افٍٚرق، ؾهٌالد اإلشهالم 

ٓ يههزال ؾٔٓههٚ ـثههر مههـ إحُههٚم ظههذ اإلشههالم وظههذ إؿههؾ ظههذ بًههض ادههذاهٛ 

ًٚ، ؾٓهذه مٌٚفىهٜ اإلشال مٜٔ، أمٚ هْٚك ؾِٔس هْٚك إٓ افَٕٚقن افهذي قُّٓهؿ  ًٔه

ًٚ يريدون هبٚ تًقيغ مٚ ههؿ ظِٔهف مهـ اإلؿٚمهٜ ادخٚفٍهٜ فِؼهيًٜ، ثهؿ إْٕهل أؿهقل  أيو

ًٚ وـام يَهٚل افُهالم ذو صهجقن، ربْهٚ يَهقل يف افَهرنن افُهريؿ:  ُْؿ ﴿أيو ـْ َيتَهَق   َومَه

ؿْ  ُٓ ْْ
ُف مِه  ٕ ْؿ َؾِ٘ ُُ افهذي يًهٔش يف بِهد ـهٚؾر ههؾ ههق مهقال  هذا افٌِهد أم  [33لمائردة ]ا﴾ِمْْ

 مًٚدي؟ ٕريد أن ًّٕع اجلقاب مـ افدـتقر حتك اجلق صقيٜ يتٍرغ.
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 هق مقايل فذاك افٌِد أو مًٚدي؟ مداخِٜ:

مًِؿ يًٚؾر إػ بِد ـٚؾر ؾٓؾ هق مقال  هذا افٌِهد وحلُٚمهف،  أّي  ،ًٕؿ افنٔخ:

 أم هق مًٚدي؟

  مقايل  ؿ ظذ افٌالد وحُٚمف وٕيٚمف ؽر مقايل.ٓ هق ؽر مداخِٜ:

 مًٚدي؟ افنٔخ:

ًٚ  تٚرة يًْل فٔس ذط ادًٚدي، مًٚدي ًٕهؿ مداخِٜ: يف  فُهـ ؿهد ٓ يًٍهؾ صهٔئ

 افًداء فُـ هق ـٚره فف.

 ـٚره؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ؾِامذا يًٚـْٓؿ؟ افنٔخ:

 إي هذه فِحٚجٜ تُقن ظٚدة ـام ذـرت إٔٝ يًْل. مداخِٜ:

 ًٕؿ، إذًا َٕقل يف اجلقاب دٚذا؟ نٔخ:اف

 فِحٚجٜ ٕن يًُـ هْٚك. مداخِٜ:

 فُـ احلٚجٜ ؿِْٚ تتحَؼ. افنٔخ:

ع مهٚ ذـهرت ٔهٓ ظْدمٚ ؿِهٝ دهٚ ذـهرت إٔهٝ بهس، جهقاب شهٗافؽ   مداخِٜ:

ًٚ دههٚذا.. هههذا جههقاب شههٗافؽ هههؾ ادًههِؿ افههذي يًههُـ يف ديههٚر افٍُههرة هههق  شههٚبَ

زت مههرد افًهُْٜ هههل مههقآة ههذا مقوههقع نخههر مهقايل  ههؿ وإٓ مًهٚدي؟ إذا اظتهه

بههس إذا تًههٖفْل ظههذ مههقآة افَِههٛ، ٓ ادًههِؿ ؽههر مههقايل  ههؿ ظههٚدة شههٚــ فُههـ 

 ؽر مقايل  ؿ، يًْل ؽر حمٛ  ؿ، ـٚره ٕووٚظٓؿ..
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ًٚ؟ افنٔخ: ًٚ أيو ًٚ ؾَط أم وؿٚفٌ  اشّح يل ادقآة يف رأيؽ تُقن ؿٌِ

ًٚ. مداخِٜ: ًٚ وؿٚفٌ  ٓ، ؿٌِ

ًٚ. :افنٔخ  إذًا إٔٝ خههٝ ؿِٝ ؿٌِ

ؽهههر مهههقايل  هههؿ، ؽهههر رايض ظهههاّم ههههؿ ظِٔهههف، مُْهههر فهههذفؽ يهههدظق إػ  مداخِهههٜ:

ظًُهههف، ٓ يىٌَّهههف ظهههذ ًٍٕهههف، ادهههقآة ٓ أراههههٚ متحََهههٜ، يًْهههل حتهههك بَهههٚءه بٔهههْٓؿ 

حرام هذا أمر، بس هؾ هق مهقايل  هؿ مهٚ يٌهدو إٔهف مهقايل، ممُهـ أن يًهُـ بٔهْٓؿ 

 ٚ هؿ ظِٔف.وهق ـٚره  ؿ ـٚره د

 ضٔٛ مٚ يتًٚون مًٓؿ يٚ أشتٚذ؟ افنٔخ:

 ًٕؿ يتًٚون يف احلٔٚة افًٚمٜ يف افدٕٔٚ. مداخِٜ:

 ضٔٛ. افنٔخ:

 هذه مـ ادقآة؟ مداخِٜ:

 وفٔس ظذ ؿقإْٔٓؿ؟ افنٔخ:

 ًٕؿ قُّقٕف هبٚ. مداخِٜ:

 ـٔػ تُقن ادقآة إذًا؟ ادقآة ادحرمٜ ـٔػ تُقن؟ افنٔخ:

ُٕحُؿ بَقإغ ؽر إشالمٜٔ.بس يٚ صٔ مداخِٜ:  خ حتك يف ديٚر ادًِّغ 

ٓ، اشهههههّح يل أن خِْٔهههههٚ ْٕتٓهههههل مهههههـ هْهههههٚك، بًهههههديـ ًٕهههههقد إػ بهههههالد  افنهههههٔخ:

 اإلشالم.

يًْل هق دٚ شٚــ مًٓؿ مهٚ يًهتىًٔقن ههؿ بحُهؿ افَهٕٚقن أن يّنهقه  مداخِٜ:

ٍْههذ مههـ ظِٔههف بىًٌٔههٜ احلههٚل هههق يٗديههف ٓ يًههتىٔع أن يٍْههذ مْههف، وإن ـههٚن افههًٌض ي
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بًوههف، فُههـ يًْههل يههٗدي مًيّههف، فُْههف تٍْٔههذ افَههقإغ افُههٚؾرة ظِٔههف أ ههٚ مٍرووههٜ 

 ظِٔف هؾ هذه مقآة؟ هذا افًٗال يْىٌؼ حتك ظذ بالد ادًِّغ دـ..

ٓ مٚ يْىٌؼ بٚرك اهلل ؾٔؽ، فُـ مٚ أدري ههذه افٍَهزة يًْهل مْىَٔهٜ أن  افنٔخ:

 مـ بالد افٍُر إػ بالد اإلشالم.

ٓ، افٍَزة يٚ صٔخ هق جلقاب افًٗال، ههؾ إن مهرد إىٌهٚق ؿهقإْٔٓؿ  :مداخِٜ

ظِٔههف ـقٕههف يْىٌههؼ ظِٔههف افَههقإغ ؾٔجٔههٌٓؿ إػ هههذه افَههقإغ، هههذه مههقآة، اجلههقاب 

ًٕهؿ تْىٌههؼ ظِٔههف ؿههقإٔٓؿ، هههذا هههق جههقاب افًههٗال، هههؾ هههل مههقآة؟ هههذه هههؾ هههل 

إن ـٕٚٝ مقآة ؾًْٔل ـِْٚ يف مقآة؟ إٔٝ ذـرت أ ٚ مقآة، ؾٖٕٚ إذا أشٖل أؿقل 

 ـؾ افٌالد تْىٌؼ ظِْٔٚ ؿقإغ ؽر إشالمٜٔ.

فًٔههقا شههقاء بههٚرك اهلل ؾٔههؽ، إٔههٚ شههٖؿقل فههؽ أن مههٚ دام إٔههٝ تكهه ظههذ  افنههٔخ:

ـّ يُّْهف  افَٔٚس، شٖؿقل فؽ هْٚك ؾرق ـٌر جدًا، ادًِؿ ٓ بد فف مهـ مهٖوى مهـ ـه

ـّ مههـ بِههد، وههه ذا افٌِههد ٓ بههد مههـ أن يُههقن إمههٚ بِههدًا ٓ ٓ بههد فههف، ؾههال بههد فههف هبههذا افُهه

ًٚ أن خِْٔههل أـههقن أدق مههـ ذي ؿٌههؾ، شههُٕٚف مًههِّقن، أو بِههد نخههر  أؿههقل إشههالمٔ

ٕٚف ـٚؾرون، ؾٓق نثر افًهُـ يف افٌِهد افثهٚين دون إول، ونخهر نثهر افًهُـ يف  ُّ ش

 افٌِد إول، هؾ يًتقيٚن مثالً؟

 ٓ، ٓ يًتقيٚن. مداخِٜ:

ٔؽ هذا افيـ، فذفؽ ٓ يًتقي ؿٔٚشؽ فٌِِد افُٚؾر مع افٌِد بٚرك اهلل ؾ افنٔخ:

ـّ يهٖوي إفٔهف، إذًا إمهٚ أن يُهقن ـّْهف  ادًِؿ، ٕن ادًِؿ ٓ بهد فهف ـهام ؿهّدمٝ مهـ ـه

 ًٚ هههذا يف بِههد مًههِؿ أو يف بِههد ـههٚؾر، ؾحٔههْام يًههُـ يف بِههد مًههِؿ َٕههقل هْههٚ منههٔ

ًٚ إٔف ؾرق بغ مًؽ هذا موىر أن يًٚير هذا افٌِد يف أحُٚمف، ظذ إٔف أ ٕٚ ؿِٝ نٍٕ

ؼ يف بهالد اإلشهالم ظهـ إحُهٚم افتهل تىٌهؼ يف بهالد افٍُهر وفهق ٌ  ىَ إحُٚم افتل تُ 
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% ًٕهههٌٜ ٓ  ّْهههٚ، فُهههـ ادٓهههؿ أن هْهههٚك ؾهههرق، ؾٓهههذا افهههذي ٓ بهههد فهههف مهههـ  70% أو 5

مًُـ وشُـ ؾٓق موىر أن ئًش ظذ وقء هذه إحُٚم، فُـ هْٚ ؾرق نخر، 

بهغ ههذا افٌِهد وذاك افٌِهد، ؾهٔام يتًِهؼ بٚفتهٖمغ ظهذ افًهٔٚرة  أن أضب فؽ مهثالً 

هْٚك ـام تًِؿ تٖمْٔغ: تهٖمغ إجٌهٚري، وتهٖمغ اختٔهٚري حًهـ، ويف بِهد مهٚ بهز 

ظههذ افتههٖمْٔغ، ويف بِههد نخههر بههز ظههذ تههٖمغ واحههد، افٌِههدان يف افهههالح أو يف 

تهٚر ادًهِؿ افٌِهد افهذي افىالح ـال ٚ شقاء ٓ ؾرق أبدًا، وفتَريٛ ادقوقع ؾٚخ

 يٍرض ظِٔف افتٖمْٔٚن هؾ يَٚل هذا ـٕٚول؟ 

 ٓ فٔس ـٕٚول. مداخِٜ:

ًٚ  افنههٔخ: إذًا بههٚرك اهلل ؾٔههؽ، يٌٌْههل ظههذ ادًههِؿ أن يالحههظ دائههاًم أن هْههٚك ؾرؿهه

ًٚ يف ادههههقآة.. مههههقآة ٓ بههههد فههههف مْٓههههٚ  وفَْق ههههٚ ساحههههٜ يف ادههههقآة، هْههههٚك ؾرؿهههه

الد اإلشههالم ويههدؾع ضائههٛ وَٕههقد ـثههرة وـثههرة جههدًا، ـٚدًههِؿ افههذي يَههٔؿ يف بهه

ًٜ ﴿ؾٓهههههذا مًهههههذور ؾههههه٘ػ أيهههههـ يهههههذهٛ؟ هْهههههٚ ٓ يَهههههٚل فهههههف  ًَ
ـْ َأْرُض اهلل ِ َواِشههههه ههههه ُُ َأََلْ َت

ٚ َٓه ِٚجُروا ؾِٔ َٓه أمههٚ ذاك اإلًٕهٚن افهذي قُههؿ بَهٕٚقن مههـ أفٍهف إػ يٚئههف  [91]النسررا  ﴾َؾُت

مهدة ومهدة يهدخؾ ؾٔهف تًهديؾ ٕٕهف  هق ـٚؾر، وـؾ يقم هذا افَٕٚقن بهدون مٌٚفٌهٜ ـهؾ

مـ ووع افٌؼ، فٔس افَٕٚقن مقجهقد يف بهالد اإلشهالم هبهذه ادثٚبهٜ يف افًٌهد ظهـ 

أو ـثر فٔس هذا مقوقظْٚ، ؾ٘ذًا ؾِّْقه مًهؽ.. ادًهِؿ  ؾ  اإلشالم، ؾٔف تٍٚوت ؿَ 

وفًٔهٝ افٌٚفٌٔهٜ يف بِد اإلشالم مقايل فُهـ ٓ يًهتىٔع إٓ ههذا، ههذه ادهقآة يف 

ًٚر ٕٕهف يًهتىٔع أن يْجهق مهـ ذاك بهٖن يًهٔش يف بهالد ؿٌِ ًٚ وؿٚفٌه ٜٔ، أمٚ هْٚك ؾٓل ؿٌِ

اإلشههالم موههىرًا دثههؾ هههذه ادههقآة افٌدٕٔههٜ وفًٔههٝ افٌَِٔههٜ، ؾٖٕههٚ أرجههق مالحيههٜ 

هههذه إمههقر ٕٕههف يف احلََٔههٜ تًههٚظدٕٚ ظههذ تٍٓههٔؿ ادًههِّغ إحُههٚم افؼههظٜٔ، 

مهههتٓؿ ويف ظَهههر دارههههؿ، بهههديؾ أن يُثّهههروا وظهههذ أن يًهههقدوا إػ أن يُثّهههروا شهههقاد أ
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ًٚ جههههدًا، ادًههههِؿ يف بِههههد اإلشههههالم.. فًُِههههؿ  شههههقاد افٍُههههٚر، إٔههههٚ أضب مههههثالً بًههههٔى

ًٚ يف شهههههْـ أع داود ويف ؽهههههره دخهههههؾ رجهههههؾ ؾَهههههٚل: افًهههههالم  تهههههذـرون مًهههههل حهههههديث

: ظؼهه، دخههؾ رجههؾ ثههٚين افًههالم ظِههُٔؿ ورمحههٜ اهلل، ظؼههون، ¢ظِههُٔؿ، ؾَههٚل 

ًالم ظِهُٔؿ ورمحهٜ اهلل وبرـٚتهف، ؿهٚل: ثالثهقن، ؿهٚفقا: يهٚ دخؾ رجؾ ثٚفٞ ؿٚل: اف

رشههقل اهلل دخههؾ ؾههالن ؿِههٝ ظؼهه..، إػ نخههره، ؿههٚل: إول ؿههٚل: افًههالم ظِههُٔؿ، 

ؾُتهههههٛ فهههههف ظؼههههه حًهههههْٚت، افثهههههٚين زاد ـتهههههٛ فهههههف ظؼهههههون، افثٚفهههههٞ ثالثهههههقن، ههههههذه 

 احلًْٚت افتل قهِٓٚ ادًِؿ يف بالد اإلشالم قّهِٓٚ ترى هْٚك؟ 

 ٓ. مداخِٜ:

ر جدًا هذا  افنٔخ: ٌّ ر جدًا جدًا، بؾ إٔٚ أؿقل فؽ مثًٚٓ نخر ومه ٌّ هذا مثٚل مه

ادثههٚل جتِههػ مههـ بِههد مًههِؿ إػ بِههد مًههِؿ، بههؾ مههـ حمِههٜ مًههِّٜ يف بِههد واحههد 

إػ حمِهٜ مًهِّٜ أخهرى، بهؾ مهـ بٔهٝ إػ بٔهٝ ههؾ هْهٚك تههٌر أصهٌر مهـ هههذا؟ 

ًٚ ـٔػ هذا؟ بِهد مًهِؿ ومْهف ههذا افٌِهد تَهقل فهف:  افًهالم ظِهُٔؿ، يَهقل فهؽ: مرحٌه

ٚ﴿أيهههـ  وَهههه ٚ َأْو ُردُّ ههه َٓ ـَ ِمْْ ههه ًَ ْح َٖ  َؾَحُّٔهههقا بِ
ٍٜ
فهههٔس مربهههك  [87]النسرررا  ﴾َوإَِذا ُحٔ ٔهههُتْؿ بِتَِحٔ ههه

رة افًهالم ظِهُٔؿ، وظِهُٔؿ  ٌّ افسبٜٔ اإلشهالمٜٔ، أؿهسب ؿِهٔالً فهًٌض إمثِهٜ ادهه

ج ؿههههٚل: افًههههالم افًههههالم.. فُههههـ يف أصههههٌر مثههههٚل دخههههؾ ؿههههٚل افًههههالم ظِههههُٔؿ، خههههر

ًٚ حًْٚت متتٚفٜٔ اهلل أظِؿ يف إربًٜ  ظُِٔؿ، داخؾ وخٚرج وهق تًّجؾ أتقمٚتُٔٔ

وظؼيـ شٚظٜ ـؿ يُقن مّقع هذه احلًْٚت، دٚذا؟ ٕٕف ئًش يف جق مًِؿ 

ِّؿ، وإذا خههرج »شههٍِل ظههري ؿقفههف ظِٔههف افًههالم:  إذا دخههؾ أحههدـؿ ادجِههس ؾًِٔهه

ِّؿ ؾًِٔٝ إوػ بٖحؼ مـ إخ ههذا ومهٚ دوٕهف مهـ إمثِهٜ افُثهرة افتهل  شرىؾًِٔ

ؿربْههٚ إفههُٔؿ احلََٔههٜ افتههل ْٕنههدهٚ ٓ يُّههـ أن تراهههٚ يف بههالد افٍُههر أبههدًا، وفههذفؽ 

أشههٖل اهلل ظههز وجههؾ أن يِٓههؿ صههٌٚبْٚ ادًههِؿ بههٚفًقدة إػ دار اإلشههالم، وأن يتًِّههقا 
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ن يربهقا أحُٚم افَرنن وشْٜ افرشقل ظِٔف افًالم وظذ مْٟٓ افًهِػ افههٚفح، وأ

إًٍٔٓؿ ومـ يِقذ هبؿ ظذ هذا اإلشالم ادهٍك، وفًؾ هبذا افَدر ـٍٚيٜ إن صهٚء 

 اهلل، واحلّد هلل رب افًٚدغ.

صههٔخْٚ أذـههر بههس تٖـٔههد فُالمههؽ مههـ ؿهههٜ واؿًٔههٜ حهههِٝ أمههٚمل يف  مداخِههٜ:

 أمريُٚ صٔخْٚ.

 تٍوؾ. افنٔخ:

يف مديْههٜ وهههل ؿهههٜ يًْههل ٓ بههد أن تهههٔٛ ـههؾ إًٕههٚن وهههل ادههقت،  مداخِههٜ:

بًض افقٓيٚت هْٚك صٔخْٚ اشهّٓٚ ديسويهٝ صهٔخْٚ، ههذه ادديْهٜ فًِٓهٚ افقحٔهدة 

 يف مٚ أظِؿ افتل يٖذٕقا  ٚ بٕٚذان، وفٔس ـؾ ادًٚجد حتك، ًٕؿ صٔخْٚ..

 ًٕؿ. افنٔخ:

ًٚ بٚفًههامظٜر ٕن ـثههر ؾٔٓههٚ  مداخِههٜ: هههل افقحٔههدة افتههل يههٗذن ؾٔٓههٚ بههٕٚذان ظِْهه

 وـهذا مهـ ادًهِّغ، ومهع ذفهؽ فهٔس ـهؾ ادًهٚجد، ؾٍهل ئّْغ أردٕٔغ وفٌْهٕٚٔغ

ؿريٛ مـ ادًجد اصسوا ؿىًٜ أرض مِتههَٜ بَّهزة افْههٚرى فُهل يهدؾْقا ؾٔٓهٚ 

مقتك ادًِّغ، ؾٍل افٔقم افذي ـْٝ ؾٔهف هْهٚك مهٚت أحهد اإلخهقة يّْهل، ـهٚن فهف 

ا بٚفهدؾـ ؾٔٓٚ ؾسة ؿٌؾ أن يتقم رمحٜ اهلل ظِٔف، وذهٌهقا فٔهدؾْقه ؾهذهٌٝ مًٓهؿ ؾه٘ذ

 ظذ افىريَٜ إمرئُٜ صٔخْٚ.

 ٓزم؟ افنٔخ:

ٓ بد، ويف جلْٜ مـ افؼضٜ ومـ افٌِديٜ ومـ حمٚؾيهٜ ادديْهٜ واؿٍهٜ  مداخِٜ:

 تراؿٛ.

 مٚ ادَهقد مـ ادراؿٌٜ؟ افنٔخ:



 ذكه اإلقامة يف بالد الكفار ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

307 

تراؿٛ حتك ٓ جهٚفٍقا افؼهوطر ٕن افؼهط ٓزم يٍّرؽهقا مًدتهف مهـ  مداخِٜ:

يهههدؾْقه يف افتهههٚبقت وبًِهههقه ـهههذا.. وصهههٌالت  ـهههؾ إمًهههٚء وؽهههر ذفهههؽ، وبًهههديـ

ظجٌٜٔ جدًا، ؾٖٕهٚ شهًّٝ أـثهر مهـ واحهد مهـ وهّْٓؿ وافهد أخقٕهٚ زـريهٚ افنٔنهٚين 

ـههٚن هْههٚك ويف ٍٕههس افقؿههٝ ؿههٚل: واهلل بًههد هههذا فههـ أبَههك أبههدًا هْههٚر فًههؾ افقاحهههد 

يّقت مثؾ هذه ادقتٜ، ؾّقتٜ اإلًٕٚن مٚ يًهتىٔع أن تُهقن ظهذ ذيًهٜ اهلل وههل 

 ء يًر ويًتىٔع أن يَقم بف.ر

 صٔخْٚ ؾٔف تًَٔٛ مٓؿ جدًا. مداخِٜ:

 تٍوؾ. افنٔخ:

ويرجههههع فههههف أـثههههر افنههههٌٚب افههههذي هههههق افًههههٍر إػ بههههالد افٌههههرب بحجههههٜ  مداخِههههٜ:

 احلهقل ظذ جقاز افًٍر.

 هذه ختؿ فِّقآة. افنٔخ:

إٔههٚ أردت مْههؽ تًِٔههؼ  ههذا ٕين أريههد أن ُتْؼهه هههذا افتًِٔههؼ إن ـٕٚههٝ  مداخِههٜ:

 هْٚك إمُٕٜٚٔ.

 أخقٕٚ اصامدي اشّف؟ افنٔخ:

 ًٕؿ رائد اصامدي. مداخِٜ:

رائههد اصههامدي، إٔههتؿ تًرؾههقا إٔههف مَههٔؿ يف هْجٚريههٚ، شههٖفْل مْههذ أشههٌقع  افنههٔخ:

ًٚ بٚ ههههٚتػ وؿههههٚل يل وأوًٓ ـههههٚن ؿههههد شههههٖفْل ظههههـ اجلٓههههٚد يف افٌقشههههْٜ  ًٚ ضًٌهههه تَريٌهههه

هذا دائهاًم رأيْهٚ اجلٓهٚد  وا رشؽ، ؿِٝ إٔٚ ٓ أظتَد أن هْٚك جٓٚد، وـام تًِّقن

ٓ يُقن جٓٚد أؾراد فٍُِٚر هٗٓء افذيـ ظْهده ـهؾ وشهٚئؾ افَتهٚل وافتهدمر، وإٕهام 

يُقن بجٓٚد افدول اإلشالمٜٔ، فُـ افدول اإلشهالمٜٔ ـهام تًِّهقن، فُهـ إذا ـهٚن 
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ؾٔف مٚل فًِّٚظدة شقاء بٚدهٚل أو افًهالج وافهدواء ومهٚ أصهٌف ذفهؽ، ؾٓهذا أؿهؾ مهٚ 

ًٚ يَقل: أن إليههٚل ههذه بٛ، هذا ك ًٚ، ؾجٚءين مْذ أشٌقع تَريٌ دثْٚ مًف شٚبَ

بجقاز إٓ ادًٚظدات إػ تِؽ افٌالد ٓ يُّـ فِرجؾ افًرع ادًِؿ أن يدخِٓٚ 

أجٌْل، ؾٓؾ بقز أن أشتخرج إٔهٚ جهقاز هْجهٚري مهـ أجهؾ أن أمتُهـ مهـ إدخهٚل 

ٓة افٍُهههٚرر ٕٕهههؽ ههههذه ادًهههٚظدات؟ ؿِهههٝ فهههف: ٓ بهههقز، ٕن ههههذا ههههق خهههتؿ دهههقا

ًٚ هبذا افْيٚم افُٚؾر، وفذفؽ إٔهٝ تًهتْجد وترجهق  تًْل أين إٔٚ أريد أـقن حمُقم

هههٗٓء أن يًىههقك هههذا اجلههقاز افُههٚؾر، وإٔههٚ دائههاًم أؿههقل بههٖن هههذا مههـ متههٚم ادههقآة 

ًٚ ـثهرًا مهٚ شهئِٝ وفًهؾ افهدـتقر يًهري ههذه احلََٔهٜ أن ادًهِؿ مهثالً  فٍُِٚر وأيو

ِؽ افٌالد حتك يُقن فف احلَقق افتل تًىك فِّقاضـ إمريُل افذي ئًش يف ت

ٓ بههد هههق أن يُههقن ظْههده جههقاز أمريُههل، وفٔحهههؾ ظههذ جههقاز أمريُههل يُّههـ أن 

 يتزوج أمرئُٜ ؾٔحهؾ ظذ اجلقاز إمريُل صحٔح هذا؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ؾَْههقل ٕحههـ افٌٚيههٜ ٓ تههزر افقشههِٜٔ! هههذه ؿٚظههدة فًٔههٝ إشههالمٜٔ أبههدًا،  افنههٔخ:

ًٚ فٍُِهٚر حتهك  ؾِذفؽ اشتحهٚل اجلقاز هذا ظهغ ادهقآة وكَٔهؼ فِّهقآة متٚمه

ًٚ مـ منٚـؾ اإلؿٚمٜ يف تِؽ افهٌالد فًهع ظرؾهٝ ههذا مهـ أخقٕهٚ افرائهد، وفًهؾ  أيو

ًٚ يف تِؽ افٌالد ُيًىهك ادَّٔهقن يف تِهؽ افهٌالد راتهٛ إذا ـهٚن مهٚ  هذا مقجقد أيو

 ظْده ظّؾ مقجقد هذا يف أمريُٚ؟ 

 ًٕؿ. ٜ:مداخِ

َذ ﴿مقجههههقد شههههٌحٚن اهلل، ربْههههٚ يَههههقل:  افنههههٔخ: ـَ َظهههه ٚؾِِري هههه َُ ِْ
ِ َؾ اهلل ُ ف هههه ًَ ـْ َبْ َوَفهههه

ٌِٔاًل  ِمَِْغ َشههه ْٗ ُههه افٔهههد افًِٔهههٚ خهههر مهههـ افٔهههد »ؿهههقل:  ¢ورشهههقل اهلل  [343]النسرررا  ﴾ادْ

وافٔد افًِٔٚ هل ادًىٜٔ وافٔهد افًهٍذ ههل أخهذة، ؾُٔهػ يّهد ادًهِؿ  شافًٍذ
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أو صهدؿٜ مهـ يهد ـهٚؾر، افًهزة هلل وفرشهقفف وفِّهٗمْغ، ًٕهٖل اهلل ظهز  يده فْٔهٚل مهًٚٓ 

ًٚ وهبذا افَدر ـٍٚيٜ، واحلّد هلل رب افًٚدغ.  وجؾ أن بًِْٚ مٗمْغ حَ

 .( 00: 00: 39/ 617) اهلدى والنور/

 .( 00: 42: 28/ 617) اهلدى والنور/
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 بفسوع الػسيعة؟ ٍل اللافس خماطب 

 ؟وٍل جيوش بيع ما فيُ حمسو لُ

 يٚ صٔخْٚ هؾ افُٚؾر اٚضٛ بٍروع افؼيًٜ؟

مهههٚ ظْهههدي رأي يف ههههذه ادًهههٖفٜ، وٓ أظِهههؿ إذا ـهههٚن يستهههٛ وراء ذفهههؽ  افنهههٔخ:

 مًٖفٜ ظِّٜٔ.

يًْههل: مههثالً إٔههٚ ظْههدي تٍِزيههقن، وافتٍِزيههقن إٔههف مههثالً مًههروي إؾًههٚده  مداخِههٜ:

أبٔههع هههذا افتٍِزيههقن فههذاك افْكههاين ؾٓههق يًههتًغ بههف ظههذ وٕحههق ذفههؽ، ؾٓههؾ بههقز 

 شامع افٌْٚء، وشامع ورؤيٜ افٍجقر وٕحق ذفؽ، هؾ أـقن نثؿ هبذه افهقرة؟

هههههذه ادًههههٖفٜ يف اظتَههههٚدي إمههههر ؾٔٓههههٚ واوههههح، فُههههـ هههههؾ  ههههٚ ظالؿههههٜ  افنههههٔخ:

 بٚفًٗال افًٚبؼ؟

 يًْل: إٔٚ. مداخِٜ:

مثالً، هذا افذي يًْقٕف  بٚإلمٚمِػ هؿ يَقفقن: وٓ مٗاخذة إٔف هذا مُ افنٔخ:

بًٗا ؿ افًٚبؼ، هؾ هق مُِػ هق، أمٚ يف هذه افهقرة افتل شهٖفٝ ظْٓهٚ أخهرًا: 

إٔهف ههؾ بهقز فهؽ أن تًٌٔهف افتٍِزيهقن؟ اجلهقاب ظْهدي واوهح: إٔهف ٓ بهقزر ٕٕههف 

 يف ذفؽ مًٚظدة فف ظذ اإلؾًٚد يف إرض.

ًٚ، ؾهههال بهههقز بًٔٓهههٚ، وإٕهههام  ظهههذ ذفهههؽ: أن أفهههٜ افتهههل ٓ بهههقز اشهههتًام ٚ ذظههه

 ؿ وتُن.ى  ُكَ 
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ؾٓذا اجلٓٚز هذا هق حُّف يف اإلشالم، ٓيٌٌْل أن يَِْٛ هذا احلُهؿ إػ أن 

 يٌٚع فُِٚؾر فًٔتًِّف يف مًهٜٔ اهلل ظز وجؾ.

 ؾٓذه مًٖفٜ يف اظتَٚدي: فٔس  ٚ ظالؿٜ بٚدًٖفٜ إوػ، ًٕؿ.

ًٖفْل هذا افًهٗال ؿهٚل يًْهل: ؿٌهؾ أن فُـ بٚفًٌْٜ فق إْٔل يًْل: أخ ي مداخِٜ:

ًٚ تًهههٚدل أفٍهههل  أفتهههزم ـهههٚن ظْهههدي ثهههالث أجٓهههزة ههههذا تٍِزيهههقن ادِهههقن يًْهههل: تَريٌههه

 درهؿ، يَقل: هل أن مدؾقٕٜ ٓ أشتخدمٓٚ وأريد أن أشتٌؾ ادٚل وٕحق ذفؽ.

 ويف كىٔؿ إجٓزة إوٚظٜ فِامل، ؾٓؾ  ذا افَقل وجف يًْل؟

افًهالم بهًٌض أؾًٚفهف ههذا افًّهؾ ؾٕ٘هف ـهام ههق  : ؿهد شهٌؼ افرشهقل ظِٔهفاجلقاب

وارد يف افًْٜ افهحٔحٜ يف مًِؿ وؽره إٔف دٚ ٕزل كريؿ اخلّر جٚء أبق ضِحٜ 

ؾَهههٚل يهههٚ رشهههقل اهلل، ظْهههدي زؿهههٚق مهههـ اخلّهههر ٕيتهههٚم يل  ¢إٕههههٚري إػ افٌْهههل 

 .شٓ بؾ أهرؿٓٚ»أؾٖخِِٓٚ؟ ؿٚل: 

ًٚ إوههٚظٜ فِههامل  ؾْٓههٚ إن ـههٚن بههقز فْههٚ أن َٕههقل: إن يف كىههٔؿ ادحههرم إشههالمٔ

حْٔام أمر أبٚ ضِحٜ ب٘راؿٜ هذه افزؿهٚق ظِهاًم بهٖن ههذه  ¢ؾَد ؾًؾ ذفؽ رشقل اهلل 

ادًٖفٜ أهقن ممٚ يٌتذ بف ادًِّقن افٔقم مـ ذاء هذه إجٓهزة، ٕن اخلّهر َل 

تُههـ مههـ ؿٌههؾ حمرمههٜ، ؾِههق جههٚز افتًههٚهؾ يف مثههؾ هههذه ادًههٖفٜ ـههٚن حمِٓههٚ هههق أن 

خِِٓٚ بدل أن ترؿٓٚ، واشتٍد مـ ؿّٔتٓٚر ٕن هل دٚ اصساهٚ فٔتهٚجر هبهٚ  يَقل فف:

فسيتههههٚم َل تُههههـ اخلّههههر حمرمههههٜ، مههههع ذفههههؽ َل يًههههّح فههههف افرشههههقل ظِٔههههف افًههههالم 

بٚشتخدامٓٚ، وبتحقفٔٓٚ خالً، وإٕام أمره ب٘راؿتٓٚ، ؾٌ٘راؿتٓٚ بال صؽ خن إيتهٚم، 

بًهض أٓت ادحرمهٜ ويًهتثّرهٚ ؾٕٚوػ: إٔف ٓ بقز فًِِّؿ افٔقم أن يًتٌؾ 

 بًد أن تٚب مـ اشتًام ٚ.

ًٕههؿ. وفُههـ يههٚ صههٔخْٚ بٚفًْههٌٜ فِخّههر وافتٍِزيههقن ؿههد يَههقل ؿٚئههؾ: إن  مداخِههٜ:
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هْٚك ؾرق: أن اخلّر ٕزل كريّٓٚ بهْص ؿهٚضع ـِٔهٜ، وافتٍِزيهقن يُّهـ أن أشهّع 

يف افىهٛ يف يل مثالً برٕٚمٟ ديْل، ويُّـ أن أشّع مثالً ـام يَقفقن: يف بهرامٟ 

ًٚ مهـ ـهؾ وجهف، ؾٓهؾ يُّهـ اشهتخدامٓؿ  هذا  ٕحق ذفؽ، افتٍِزيهقن ٓ يُهقن حرامه

ًٚ بٚفُِٜٔ؟  اجلزء احلالل ؾٔف؟ وأبٔع مثالً: اتًُٚء ظذ إٔف فٔس حرام

...دههـ يًههتًّؾ احلههالل إن ـههٚن ـههذفؽ ؾًِٔههتًِّف وهههق يف احلههالل،  افنههٔخ:

ًٚ، فُْهف ٓ يهزر افتٍريهؼ بهغ اخلّهر وبهغ  ؾًذ ـؾ حٚل: هذا افتٍريؼ مع ـقٕف واؿً

ههههذه إجٓهههزة، وذفهههؽ ْٕٕهههٚ إذا ؿِْهههٚ إٕهههف يف ؾٚئهههدة مهههـ اشهههتًامل افتٍِزيهههقن، ؾهههْحـ 

َٕههقل: صههحٔح هههذا ؾههٔام فههق اشههتًّؾ يف تِههؽ احلههدود ادٍٔههدة، فُههـ ... ٓ يُّههـ 

أن يقجد تٍِزيقن يف دار مًِؿ إٓ ويًتًِّف ؾٔام حرم اهلل فنهدة آؾتتهٚن بهف، وإٔهٚ 

ًٚ أظتَهههد بهههٖن افتٍِزيهههقن مهههـ أصهههد وأخىهههر نٓت ادالههههل فٌهههقًا وإ هههًٚء ظهههـ صخههههٔ

 افَٔٚم بٚفُثر مـ افقاجٌٚت افتل جتٛ ظذ ادًِؿ ادَتْل فف.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ؾُهههقن افتٍِزيهههقن يُّهههـ اشهههتًامفف يف بًهههض اخلهههر، ههههذا ٓ يًْهههل إٔهههف  افنهههٔخ:

ًٚ: يُّههههـ كقيِههههف إػ خههههؾ، ؾًٔههههتًِّف يف  جتِههههػ ظههههـ اخلّههههرر ٕن اخلّههههر أيوهههه

 أصٔٚء.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ثؿ ٓ جٍٚك إٔف هذا افٌٚب يٍتح فْٚ ـثرًا مـ ادنُالت إخرى افتهل  افنٔخ:

 إهقاء ؾًٔتحؾ مٚ حرم اهلل. يؿد يًتٌِٓٚ بًض ذو

نهههٔش وإؾٔهههقن احلفهههق مهههثالً: رجهههالً ـهههٚن ابهههتع بّتٚجرتهههف بٚدخهههدرات، وأـهههؾ 

ك شهٗال: ههؾ بهقز أن أبٔهع ههذا فٍُِهٚر وٕحق ذفؽ، ثهؿ تهٚب ًٕهؿ. ؾهٖورد ظِْٔهٚ ذا

احلنٚصغ وإمرئُغ وأمثهٚ ؿر ٕٕهف إذا ؿٔهؾ: بٖٕهف ٓ بهقز ؾٓهق رأس مهٚل ـٌهر 
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يؤع ظِٔف، ؾٔحتٟ بذفؽ أن هذا ؽر حمرم فهْص افَهرنن ـهٚخلّر يًْهل، فُهـ ههق 

ًٚ ظِٔههف يف افَههرنن أو يف افًههْٜ،  يَههقل: افًههزة بههٚحلُؿ افؼههظل شههقاًء ـههٚن مْهقصهه

 ٚن مٖخقذًا بىريَٜ آشتٌْٚط.أو ـ

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ادٓؿ: مٚ حُؿ احلنٔش ادخدر؟ حرام إذًا: ٓ بقز آشتٍٚدة مْف. افنٔخ:

ًٚ: حههرام ظههذ إؿههؾ ؾههٔام  مههٚ حُههؿ اشههتًامل افتٍِزيههقن ذاؤه واشههتًامفف؟ أيوهه

 ٕرى ٕحـ.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ يف أ افنهههههٔخ: ؾُهههههٚره ويف وحهههههغ ذاك ؾهههههال يٌٌْهههههل فًِّهههههِؿ أن يُهههههقن موهههههىرب

أحُٚمههف، مههٚ دام أن ذاء افتٍِزيههقن واشههتًامفف حههرام، ؾههال بههقز بًٔههف وٓ ذاؤه، 

ًٚ، ؾًِٔههف أن يًٍههؾ هبههذه إجٓههزة مههٚ ؾًههؾ  ومههـ تههٚب إػ اهلل ظههز وجههؾ تقبههٜ ٕهههقح

 افرشقل ظِٔف افًالم يف افزؿٚق.

 .: .. (6: 33/   42) اهلدى والنور /   
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 التجازة مع اللفاز

ؿ ؿٔههههههٚم بًههههههض افتجهههههٚر ادًههههههِّغ بٖخهههههذ تًٓههههههدات جتٚريههههههٜ مههههههٚ حُههههه افًهههههٗال:

 ـٚخلدمٚت  وافٌٔقت ومٚ صٚبف ذفؽ فٍُِٚر يف بًض بالد ادًِّغ؟

ٓ صههههؽ أن مثههههؾ هههههذا افًههههٗال يُّههههـ أن ٕتهههههقره أ ههههٚ جتههههٚرة ظٚديههههٜ،  افنههههٔخ:

ـٚشههتجالب افٌوههٚئع افتههل يًههتٍٔد مْٓههٚ ادًههِّقن أو افٍُههٚر ؾٔتٌههٚدفقن ادهههٚفح 

ٓههذا أمههر جههٚئز ٕٕههف ـههٚن افًّههؾ يف ظٓههد افرشههقل ظِٔههف افًههالم مههـ بىريَههٜ جتٚريههٜ ؾ

أصههههحٚبف افُههههرام أ ههههؿ يههههٖتقن إػ بههههالد افنههههٚم ويتٌوههههًقن وئًٌههههقن وينههههسون ثههههؿ 

يًقدون بّر ؿ إػ بالد ادًِّغ، وفُهـ فهٔس ـهذفؽ ؾهٔام إذا ـهٚن افتًٚمهؾ مهع 

ٍُهههٚر ظهههذ ههههٗٓء افٍُهههٚر بٚشهههتجالب بوهههٚظٜ إفهههٔٓؿ ههههذه افٌوهههٚظٜ يًهههتًغ هبهههٚ اف

ادًِّغ ؾال صؽ واحلٚفٜ هذه أن هذه ادًٚمِٜ ٓ جتقزر ٕ ٚ مهـ بهٚب افتًهٚون 

َذ ﴿ظههذ ادُْهههر، واهلل ظزوجهههؾ يَهههقل يف أيهههٜ افُريّهههٜ ادًروؾهههٜ:  ُٕقا َظههه َٚو ههه ًَ َوَت

ْدَوانِ  ًُ ُٕقا َظَذ اإِلْثِؿ َواْف َٚو ًَ َقى َوٓ َت َْ دهـ ـهٚن مثالً: ٓ بقز  [3]المائدة ﴾اْفِز  َوافت 

يف ؾًِههىغ مههثالً مههـ ادًههِّغ افههذيـ ئًنههقن كههٝ حُههؿ افٔٓههقد ؾههال بههقز أن 

يُقن ظٚمالً يف بًض ادهٕٚع احلربٜٔ مثالً هْٚك ٕن يف ذفؽ إظٕٜٚ فِٔٓهقد ظهذ 

ادًِّغ وظذ ؿتٚ ؿ يقم تَع افقاؿًٜ بغ افٔٓقد وادًِّغ وظذ ذفهؽ ؾَهس، 

 وافؼاء  ؿ.ؾٍل هذه احلٚفٜ ٓ بقز افتٌوع  ؿ 

 ( 00: 16: 04/ 451) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

ظههع حًههـ: يًههٖل إخ افًههٚئؾ يَههقل: يف بًههض ادًههٚمالت افتجٚريههٜ يوههىر 

 ،ًٚ افتههٚجر ادًههِؿ إػ افتًٚمههؾ مههع بًههض افٍُههرة مههـ افْهههٚرى أو مههـ ؽههرهؿ أحٕٔٚهه

 ـؼاء أو بٔع أو مٚ صٚبف ؾام هق حُؿ هذا افتًٚمؾ؟

قاز افتًٚمههههؾ مههههع ادًههههِؿ أو مههههع افُههههٚؾر ادَههههٔؿ يف بِههههد ٓ ؾههههرق يف جهههه افنهههٔخ:

اإلشالم بؼهط أن تُهقن ادًٚمِهٜ ظهذ وؾهؼ افؼهيًٜ اإلشهالمٜٔ، ؾهال يُهقن هْهٚك 

بٔع أو ذاء مٚ هق حمرم بًٔف وذاؤه، مٚ يُقن هْٚك تًٚمؾ ظذ أشٚس مهـ افربهٚ 

هذا وٕحق ذفؽ، وفُـ ـقن مرد افنخص افذي يتًٚمؾ مًف ادًِؿ ؽر مًِؿ، 

 ٓ بًِف ٓ بًؾ مًٚمِتف حمرمٜ. ًٕؿ.

 ( 00: 35: 47/ 529) اهلدى والنور /
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بام أن احلهرب ؿٚئّهٜ بْْٔهٚ وبهغ افٔٓهقد، ؾٓهؾ بهقز افؼهاء مهـ افٔٓهقد   افًٗال:

 وافًّؾ ظْدهؿ يف بالد أوروبٚ؟

افتًٚمهؾ مًٓهؿ يف تِهؽ  ٕحـ ٓ ٍٕهرق بهغ افٔٓهقد وافْههٚرى مهـ حٔهٞ  افنٔخ:

افٌالد، .. افٍُٚر وادؼـغ إذا ـٕٚقا ذمٔغ أهؾ ذمٜ يًتقضْقن بالد اإلشالم ؾٓق 

ًٚ احلُهههؿ ههههق  أمهههر مًهههروي جهههقازه، وـهههذفؽ إذا ـهههٕٚقا مًهههٚدغ ؽهههر حمهههٚربغ أيوههه

ًٍٕف، أمٚ إذا ـٕٚقا حمٚربغ ؾال بهقز افتًٚمهؾ مًٓهؿ شهقاء ـهٕٚقا يف إرض افتهل 

د يف ؾًِىغ أو ـٕٚقا يف أروٓؿ مٚ دامقا أ ؿ فْٚ مـ ادحهٚربغ، احتِقهٚ ـٚفٔٓق

ًٚ ـههام ؿِْههٚ ؾٓههق ظههذ إصههؾ  ًٚ، أمههٚ مههـ ـههٚن مًههٚد ؾههال بههقز افتًٚمههؾ مًٓههؿ إضالؿهه

 جٚئز.

 ( 00: 09: 17/ 623) اهلدى والنور /
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 التجازة مع غري املطله

 

 ?ضٔٛ هؾ بقز افؼاء مـ ؽر ادًِؿ مداخِٜ:

ًٚ.بقز إذ افنٔخ:  ا ـٚن ادنسي بقز ذظ

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ( 00: 35: 56/ 664) اهلدى والنور/
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 د اهلفس بِٚٞ اهلالقاهصٗاج يف بال

ؿمٞمخٜم٤م! ؾمٛمٕمٜم٤م ُمـ ومتقى ُمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء دمٞمز ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ إذا يم٤من  ُمداظمٚم٦م:

ذم اخل٤مرج وظمٌم قمىلغم ٟمٗمًىلف اًمٗمتٜمىل٦م ُمىلـ اًمىلزواج ُمىلـ أ ىلؾ شمٚمىلؽ اًمىلٌاد ؾمىلقاء يم٤مٟمىل٧م 

 يمت٤مسمٞم٦م أو همػم يمت٤مسمٞم٦م..

 يمٞمػ أو همػم يمت٤مسمٞم٦م؟ اًمِمٞمخ:

 إذا يم٤من ذم اخل٤مرج يٕمٜمل. ُمداظمٚم٦م:

 يمت٤مسمٞم٦م يمٞمػ يٕمٜمل؟ يمقٟمف يٕمٜمل ُمٚمحدة..ـمٞم٥م! همػم  اًمِمٞمخ:

ُمًٚمٛم٦م ... وم٤مًمٌٕمض ي٘مقل: إذا يم٤من يٜمقي ـماىمٝم٤م جيقز ًمف اًمىلزواج ُمٜمٝمىل٤م  ُمداظمٚم٦م:

 ُمع ٟمٞم٦م وإوامر اًمٓماق ذم ٟمٗمًف.

 ذه اعم٠ًمًم٦م احل٘مٞم٘م٦م شمٓمرح يمثػمًا، وأٟم٤م ٓ أيم٤مد أومٝمؿ صمٛمرة  ذه اًمٜمٞم٦م؛ ٕن  اًمِمٞمخ:

طمٞمىلىلىلٜمام يتىلىلىلزوج اعمىلىلىلرأة اًمتىلىلىلل أضمىلىلىل٤مز ُمىلىلىلـ اعمٕمىلىلىلرول ُمىلىلىلـ اًمٜم٤مطمٞمىلىلىل٦م اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م أن اعمًىلىلىلٚمؿ 

اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ًمف اًمتزوج هب٤م، يٕمٚمؿ سم٠من  ٜم٤مك طمٙمؿ ذقمل اؾمىلٛمف اًمٓمىلاق وُمىل٤م ُمىلـ 

ُمًىلىلٚمؿ جيىلىلقز ًمىلىلف أن يٓمٚمىلىلؼ اًمٓمىلىلاق اًمنمىلىلقمل ؾمىلىلقاًء ٟمىلىلقى أو ُمىلىل٤م ٟمىلىلقى، وأٟمىلىل٤م أقمت٘مىلىلد أن 

 ١مٓء اًمِم٤ٌمب اًمذيـ يٌتٚمقن سم٤مًمًٗمر إمم سماد اًمٙمٗمر واًمْمال  ىل١مٓء يمثىلػمون ُمىلٜمٝمؿ 

ا إمم سماد ؿ وُمٕمٝمؿ زوضم٤مهتؿ وعم٤مذا؟ ٕهنؿ رأوا ُمٜمٝمـ ُم٤م ينىلون شمزوضمقا وقم٤مدو

 سمف ُمـ ظمدُم٦م.. ُمـ شمٗمٝمؿ اإلؾمام.. ُمـ أظماق طمًٜم٦م إمم آظمره.

وي٘م٤مسمؾ  ١مٓء ـم٤مئٗم٦م أظمرى شمزوضمقا صمؿ وم٤مرىمقا؛ ٕهنؿ مل جيىلدوا ومىلٞمٝمـ إٓ ىمْمىل٤مء 
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ج اًمِمىلىلٝمقة اًمٌٝمٞمٛمٞمىلىل٦م  ىلىلذه وم٘مىلىلط، ومٚمىلىلامذا اإلٟمًىلىل٤من يتىلىلزوج ويٜمىلىلقي اًمٓمىلىلاق؟  ىلىلؾ إذا شمىلىلزو

ومل يٜمق اًمٓماق صمؿ أراد أن يٓمٚمىلؼ ٓ جيىلقز ًمىلف ـمىلاق؟ ـمٌٕمىل٤ًم ٓ! ٓ أطمىلد ي٘مىلقل هبىلذا، 

وم٠مٟم٤م أٟمّمح اًمِم٤ٌمب شمتزوضمقن ُمـ سماد إؾماُمٞم٦م ظمػم هلىلؿ؛ ٕٟمٜمىل٤م ٟمىلرى ٟمًىل٤مء ذم اًمىلٌاد 

اإلؾمىلىلىلىلىلىلاُمٞم٦م ومىلىلىلىلىلىلٞمٝمـ يمثىلىلىلىلىلىلػم أو ىمٚمٞمىلىلىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىلىلىلـ آٟمحىلىلىلىلىلىلرال ومىلىلىلىلىلىلامذا ٟم٘مىلىلىلىلىلىلقل: قمىلىلىلىلىلىلـ إضمٜمٌٞمىلىلىلىلىلىل٤مت 

تحٚمؾ ٓ يٕمرومقن أن  ٜم٤مك رء اؾمٛمف واًمٙم٤مومرات اًمايت يٕمِمـ ورسملم ذم جمتٛمع ُم

اًمٕمرض.. ٓ يٕمرومقن رء اؾمٛمف اًمنمل طمتك طمدصمٜمل سمٕمْمٝمؿ ممـ يٕمٚمؿ أو يٕمرل 

اًمٚمٖمىلىلىل٦م اًمٗمرٟمًىلىلىلٞم٦م أٟمىلىلىلف ٓ يقضمىلىلىلد ذم ىمىلىلىل٤مُمقس اًمٗمرٟمًىلىلىلٞملم ُمىلىلىل٤م يىلىلىلرادل يمٚمٛمىلىلىل٦م ذل، ًمىلىلىلٞمس 

 قمٜمد ؿ ذل.

اًمِم٤م د: ومٚمٞمتزوج ُمـ اعمًىلٚمٛم٦م ُمىلـ أي سمٚمىلد يمىل٤من ذًمىلؽ ظمىلػم، ًمٙمىلـ إن يمىل٤من وٓ سمىلد 

ٞمتىلىلزوج يمىلىلام يتىلىلزوج اعمًىلىلٚمٛمقن نٞمٕمىلىل٤ًم، إن رأى ومٞمٝمىلىل٤م ُمىلىل٤م يروىلىلٞمف أُمًىلىلٙمٝم٤م ىمىلىلد شمىلىلزوج ومٚم

وقم٤مد هب٤م إمم سمىلاده، وإن رأى ظمىلال ذًمىلؽ ومٞمجىلقز ًمىلف أن يٓمٚمىلؼ، ومٝمىلذه اًمٜمٞمىل٦م ٓ صمٛمىلرة 

هلىلىلىل٤م ذم اقمت٘مىلىلىل٤مدي، وإن يمٜمىلىلىل٧م أقمت٘مىلىلىلد أٟمىلىلىلف ُمىلىلىلـ ٓ يٙمىلىلىلقن ذم طمٙمىلىلىلؿ اعمتٕمىلىلىل٦م ًمٙمىلىلىلـ اًمٜمٞمىلىلىل٦م 

ـ سمٕمىلض اًمٜمىل٤مس أهنىلؿ شمدٟمدن طمىلقل اعمتٕمىل٦م م٤مُمىل٤ًم ًمٙمىلـ ُمىل٤م ذم .ورة.. أٟمىل٤م ؾمىلٛمٕم٧م ُمىل

ؾمىلىلىلٛمٕمقا ومتىلىلىل٤موى أٟمىلىلىلف جيىلىلىلقز ًمٚمٛمًىلىلىلٚمؿ أن يتٛمتىلىلىلع ذم شمٚمىلىلىلؽ اًمىلىلىلٌاد ًمٚميىلىلىلورة وم٘مٚمىلىلىل٧م ذم 

ٟمٗمز أوًٓ:  ذا ظمال طمدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام اًمث٤مسمىل٧م ذم صىلحٞمح ُمًىلٚمؿ أن 

طمىلىلىلرم ٟمٙمىلىلىل٤مح اعمتٕمىلىلىل٦م إمم يىلىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىلىل٦م، ومٝمىلىلىلذا امىلىلىلريؿ أسمىلىلىلدي وًمىلىلىلٞمس امىلىلىلرياًم  ¢اًمٜمٌىلىلىلل 

أٟمف ُم٤م ذم داقمل أن يتزوج زواج اعمتٕم٦م، واًم٥ًٌم زُمٜمٞم٤ًم وىمتٞم٤ًم،  ذا  ق اًم٥ًٌم إول 

اًمث٤مين ُم٤م ذيمرت آٟمٗم٤ًم: عم٤مذا يتٛمتع؟ يتزوج زواج ذقمل صمؿ إذا سمدا أن يٓمٚم٘مٝم٤م ـمٚم٘مٝم٤م 

 ويمٗمك اهلل اعم١مُمٜملم اًم٘مت٤مل،  ذا رأيل ذم اعم٠ًمًم٦م واهلل أقمٚمؿ.

ؾمىلىلىلىلت٤مذٟم٤م!  ٜمىلىلىلىل٤مك رء صم٤مًمىلىلىلىل٨م اًمىلىلىلىلذي ذيمرشمىلىلىلىلف ُمىلىلىلىلـ آصمٜمىلىلىلىللم: أن  ٜمىلىلىلىل٤مك ُمىلىلىلىلـ أ ُمداظمٚمىلىلىلىل٦م:

 ٚمس ذم شمٚمؽ اًمٌاد ويٜمًقا أ ٤مًمٞمٝمؿ ذم  ذه ..اًمرضم٤مل جي
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 أراد آؾمتٞمٓم٤من ذم سماد اًمٙمٗمر. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ىلىلىلذا ُمٜمٝمىلىلىلل قمٜمىلىلىلف ـمٌٕمىلىلىل٤ًم، اعمًىلىلىلٚمؿ واعمنمىلىلىلك ٓ شمىلىلىلؽماءى ٟم٤مر ىلىلىل٤م ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف  اًمِمىلىلىلٞمخ:

اًمًام، أي: ٓ يتج٤موران؛ وذًمؽ ٕن اعمًٚمؿ إذا قم٤مش ذم ضمق يمٗمر ىمد يتنمب ومٞمف 

 ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمروا، ٟمٕمؿ.ُمـ قم٤مداهتؿ وُمـ شم٘م٤مًمٞمد ؿ 

ضمرت زم واىمٕم٦م.. ؾم٤مومرت ُمرة إمم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمع اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌىلد اًمق ىل٤مب اًمٌٜمىل٤م 

و يقُمئىلىلذ يمىلىل٤من صىلىلٞم٤مم رُمْمىلىل٤من، ىمٞمىلىلؾ ًمٜمىلىل٤م ذم ىمريىلىل٦م سمٕمٞمىلىلدة قمىلىلـ ًمٜمىلىلدن يٛمٙمىلىلـ ٟمحىلىلق ُمىلىل٤مئتلم 

يمٞمٚمق ُمؽم أن  ٜم٤مك ؿم٤مب  ٜمدي ُمتديـ وُمتزي سمىلزي اإلؾمىلام ُمٚمىلتح ومىل٠مصمٜمقا قمٚمٞمىلف ظمىلػمًا 

٤مئىلىلىلدة اًمٓمٕمىلىلىل٤مم ًمفومٓمىلىلىل٤مر ومرأيتىلىلىلف ىمىلىلىلد قم٘مىلىلىلد اًمٕم٘مىلىلىلدة  ىلىلىلذه اًمتىلىلىلل وم٘مّمىلىلىلدٟم٤مه، وضمٚمًىلىلىلٜم٤م قمىلىلىلغم ُم

ُمىلىلـ شمِمىلىلٌف »يًىلىلٛمقهن٤م )ااراومٞمىلىل٧م( ومتحىلىلدصم٧م ُمٓمىلىلقًٓ ذم ُمقوىلىلقع ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

وذيمىلىلرت ُمىلىل٤م يمىلىل٤من ميىلىلين يقُمئىلىلذ ُمىلىلـ إطم٤مديىلىل٨م اًمتىلىلل شمٜمٝمىلىلك قمىلىلـ  شسم٘مىلىلقم ومٝمىلىلق ُمىلىلٜمٝمؿ

اًمتِمىلىلٌف سم٤مًمٙمٗمىلىل٤مر، ومقضمىلىلدت اًمرضمىلىلؾ ىمىلىلد اؾمىلىلتج٤مب ومىلىلقرًا ُمىلىلع أٟمىلىلف يتٕمِمىلىلك ورُم٤م ىلىل٤م أروىلىل٤ًم، 

سم٘مدر ُم٤م هرت ُمـ  ذه آؾمتج٤مسم٦م اًمنيٕم٦م أؾمٗم٧م طمٞمٜمام ؾمٛمٕم٧م يماُمف طمقل  ذه 

اًم٘مْمٞم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل: أٟم٤م واهلل يىل٤م أؾمىلت٤مذ! إٟمىلام أوىلع  ىلذه وم٘مىلط ٕن  ٜمىل٤م ُمىلـ اًمؼميٓمىل٤مٟمٞملم 

يٜمٔمرون إمم إظمقاٟمٜم٤م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم ٟمٔمرة اطمت٘م٤مر؛ ٕهنؿ ٓ يْمٕمقن )ااراومٞمىل٧م(  ىلذه 

إًمٞمىلىلىلىلف ٟمٔمىلىلىلىلرة اطمت٘مىلىلىلىل٤مر، ًمٙمىلىلىلىلل ٓ يٜمٔمىلىلىلىلر ويْمىلىلىلىلٕمقا اًم٘مٛمىلىلىلىلٞمص  ٙمىلىلىلىلذا ُمٗمتحىلىلىلىل٤ًم زر ومٞمٜمٔمىلىلىلىلرون 

إورسمٞمقن إًمٞمف  ذه اًمٜمٔمرة  ق ووع  ذا اًمٕم٘م٤مل، ىمٚم٧م ًمف: ؾمٌح٤من اهلل! يٕمٜمىلل: أٟمىل٧م 

شمت٠مصمر سمىلذوق اًمؼميٓمىل٤مٟمٞملم اًمٙمٗمىل٤مر وشمْمىلع ااراومٞمىل٧م  ىلذه ُمتِمىلٌٝم٤ًم هبىلؿ وشمىل٠مسمك أن شمتِمىلٌف 

 سم٢مظمقاٟمؽ اعمًٚمٛملم.

 ..وم٤مًمِم٤م د: أن آؾمتٞمٓم٤من ذم سماد اًمٙمٗمر ومٞمف حم٤مفمػم يمثػمة ضمدًا.

 : .. ( 52.: 4/  79) اهلدى والنور /   
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 اهصٗاج ًّ اهلتابٚات

ي٘مىلىلقل اًمًىلىل٤مئؾ: ٟمرضمىلىلق شمٗمّمىلىلٞمؾ اًم٘مىلىلقل ذم طمٙمىلىلؿ اًمىلىلزواج ُمىلىلـ اًمٙمت٤مسمٞمىلىل٤مت،  اًمًىلىل١مال:

 وم٢من يم٤من اعمٜمع ومٜمرضمق شمٗمّمٞمؾ ؾم٥ٌم اًمتحريؿ وسمٞم٤مٟمف؟

ٓ ؿمىلىلىلؽ أن إصىلىلىلؾ ذم اًمىلىلىلزواج ُمىلىلىلـ اًمٙمت٤مسمٞمىلىلىل٤مت  ىلىلىلق اإلسم٤مطمىلىلىل٦م، وذًمىلىلىلؽ  ااىلىلىلقاب:

ـَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: ُمٜمّمقص ذم اًمٙمت٤مب ذم  ـْ  َواعمُْْحَّمٜم٤َمُت ُِم ت٤َمَب ُِم
ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمِ ِذي اًمَّ

ًمٙمـ  ذه اإلسم٤مطمىل٦م ًمٞمًىل٧م واضمٌىل٦م، ويمثىلػم ُمىلـ اعم٤ٌمطمىل٤مت ىمىلد مىلٞمط  [5]المائدة:﴾ىَمٌْٚمُِٙمؿْ 

 هب٤م ذم سمٕمض إطمٞم٤من ُم٤م يدظمٚمٝم٤م ذم سم٤مب اعمٛمٜمقع وهمػم اا٤مئز سمؾ واعمحرم.

ًمزوضمىلىل٦م صىلىل٤محل٦م وٓ قمٞمىلىل٥م ظمٚمٞمٜمىلىل٤م ٟميىلىلب ُمثىلىلؾ سمًىلىلٞمط ضمىلىلدًا: رضمىلىلؾ قمٜمىلىلده زوضمىلىل٦م وا

 ومٞمٝم٤م ويريد أن يتزوج قمٚمٞمٝم٤م، و ذا ضم٤مئز أيْم٤ًم اًمتزوج سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م.

٤معَ ﴿  َُمثْٜمَك َوصُماَث َوُرسمىَل
ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜمِّ ُحقا َُم٤م ـَم٤مَب ًَمُٙمْؿ ُِم

ًمٙمٜمىلف يٕمت٘مىلد  [3]النساا::﴾وَم٤مٟمٙمِ

أٟمىلىلف ٓ يًىلىلتٓمٞمع أن يٕمىلىلدل سمىلىللم اًم٘مديٛمىلىل٦م وسمىلىللم ااديىلىلدة، ومىلىلام طمٙمىلىلؿ  ىلىلذا اًمىلىلزواج اًمثىلىل٤مين 

ٚمف اإلسم٤مطم٦م؟ يٜم٘مٚم٥م  ذا احلٙمؿ إمم أٟمف ٓ جيقز، عم٤مذا؟ ٕن  ذه اإلسم٤مطمىل٦م اًمذي أص

 ُم٘مٞمدة سمٜمص اًم٘مرآن سم٤مًمٕمدل، ُم٘مٞمدة سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وما جيقز.

يمذًمؽ طمٞمٜمام رسمٜم٤م قمز وضمؾ أسم٤مح ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتزوج سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م يم٤مٟم٧م  ذه اإلسم٤مطمىل٦م 

، يم٤مٟمىل٧م  ىلذه ًمٞمس ذم أول اإلؾمام، مل شمٙمـ اإلسم٤مطم٦م واعمًىلٚمٛمقن وىلٕمٗم٤مء وذم ُمٙمىل٦م

اإلسم٤مطمىلىل٦م طمٞمىلىلٜمام سمىلىلدأ دوًمىلىل٦م اإلؾمىلىلام شمثٌىلىل٧م وضمقد ىلىل٤م وشمٜمنمىلىل فمٚمٝمىلىل٤م قمىلىلغم ُمىلىل٤م طمقهلىلىل٤م ُمىلىلـ 

اًمىلىلٌاد سمحٞمىلىل٨م أٟمىلىلف صىلىلدق ذم ذًمىلىلؽ اًمقىمىلىل٧م وًمىلىلٞمس و ىلىلق ذم ُمٙمىلىل٦م، صىلىلدق ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف 

ومْمىلىلىلىلٚم٧م قمىلىلىلىلغم إٟمٌٞمىلىلىلىل٤مء ىمىلىلىلىلٌكم سمخٛمىلىلىلىلس، ُمٜمٝمىلىلىلىل٤م: »اًمًىلىلىلىلام و ٜمىلىلىلىل٤مك ىمىلىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام: 
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ضمىلؾ ًمٚمٛمًىلٚمٛملم أن يتزوضمىلقا طملم ذاك ذع اهلل قمز و شوٟمٍمت سم٤مًمرقم٥م ُمًػمة ؿمٝمر

 ُمـ اًمٙمت٤مسمٞم٤مت، ٕن اًمدوًم٦م واًمّمقًم٦م واعمجتٛمع ص٤مر إؾماُمٞم٤ًم.

ومٙمؾ ُمـ دظمؾ ومٞمف سمٓمريؼ زواج سمؾ وسمٓمريؼ آؾمؽمىم٤مق اؾمتٗم٤مد ُمـ طمٞم٨م أٟمىلف  ىلق 

 رىمٞمؼ. اٟمٔمروا  ذه اعماطمٔم٦م وم٢من ومٞمٝم٤م دىم٦م.

إن رسمىلؽ ًمٞمٕمجىل٥م ُمىلـ أىمىلقام »ي٘مقل اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ذم احلىلدي٨م اًمّمىلحٞمح: 

ُمىلىلىلـ  ىلىلىلؿ؟ يمىلىلىل٠مهى ُمىلىلىلـ اًمٙمٗمىلىلىل٤مر يّمىلىلىلٌحقن أرىمىلىلىل٤مء  شإمم ااٜمىلىلىل٦م ذم اًمًاؾمىلىلىلؾ جيىلىلىلرون

ويقزقمىلىلىلقن قمىلىلىلغم اعمًىلىلىلٚمٛملم اًمىلىلىلذيـ اٟمتٍمىلىلىلوا قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ ومٞمّمىلىلىلٌح ظم٤مدُمىلىلىل٤ًم رىمٞم٘مىلىلىل٤ًم ذم سمٞمىلىلىل٧م 

اعمًىلىلٚمؿ، ًمٙمىلىلـ  ىلىلذا اًمىلىلرق يٕمىلىلقد قمٚمٞمىلىلف سم٤مًمًىلىلٕم٤مدة ذم اًمىلىلدٟمٞم٤م ىمٌىلىلؾ أظمىلىلرة، ٕٟمىلىلف يّمىلىلٌح 

ُمىلىلـ ىمٌىلىلؾ يمىلىلام يِمىلىلٝمد  ُمًىلىلٚماًم قم٤مرومىلىل٤ًم سمىلىل٤مهلل وسمرؾمىلىلقًمف ومٞمًىلىلٕمد اًمًىلىلٕم٤مدة اًمتىلىلل يمىلىل٤من يِمىلىل٘م٤م ٤م

٢مِنَّ ﴿سمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم أوًٓ صمؿ واىمىلع اًمٙمٗمىل٤مر اًمٞمىلقم صم٤مٟمٞمىل٤ًم:  ِري ومىَل ـْ ِذيمىْل َرَض قمىَل ـْ َأقمىْل َوُمىَل

ك  ٦ِم َأقْمَٛمىلىل ْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُمىلىل ُه َيىلىل ىلىل ٜمًٙم٤م َوَٟمْحنُمُ ٦ًم َوىلىل ُف َُمِٕمٞمَِمىلىل ْد * ًَمىلىل ك َوىَمىلىل شَمٜمِل َأقْمَٛمىلىل ىلىل ٤مَل َربِّ مِلَ طَمنَمْ ىَمىلىل

ػًما َذًمَِؽ َأشَمتْىلىلَؽ *  يُمٜمىلىل٧ُم سَمِّمىلىل ٤مَل يَمىلىل كىَمىلىل ىلىل ًَ َذًمَِؽ اًْمٞمَىلىلْقَم شُمٜم ٞمتََٝم٤م َويَمىلىل
ىلىل ًِ -424]طاا :﴾آَي٤مشُمٜمىَلىل٤م وَمٜمَ

426]. 

وم٤مًمٖم٤مًمىلىل٥م اًمٞمىلىلقم. ٟمٕمىلىلؿ. اًمٖم٤مًمىلىل٥م اًمٞمىلىلقم يٕمىلىلٞمش  ىلىلذه احلٞمىلىل٤مة اًمْمىلىلٜمٙم٤م، و ٙمىلىلذا ـمٌٞمٕمىلىل٦م 

اًمٙمٗم٤مر ذم يمؾ زُم٤من وذم يمؾ ُمٙمىل٤من، ومحٞمىلٜمام يٜمت٘مىلؾ اًمرىمٞمىلؼ سمٓمريىلؼ ٓ يٕمجٌىلف سمٓمٌٞمٕمىل٦م 

م ويٕمٞمش رىمٞم٘م٤ًم ظم٤مدُم٤ًم رهمىلؿ احل٤مل ُم٠مؾمقر ُمٖمٚمؾ ذم إصٗم٤مد يٜمت٘مؾ إمم سماد اإلؾما

أٟمٗمف ٓ ي٠مظمذ أضمرًا، وإن طمّمؾ  ق أضمرًا سمٛمٝمٜم٦م ًمف ومٝمذا إضمر يٕمقد إمم ؾمىلٞمده، ًمٙمىلـ 

ُمع ذًمؽ واًمت٤مريخ يِمٝمد أن ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء اعمًٚمٛملم ُمـ يم٤من أصىلٚمف رىمٞم٘مىل٤ًم ومّمىل٤مروا 

ُمـ اًمٕمٚمىلامء، ُمىلـ اًمّمىل٤محللم إشم٘مٞمىل٤مء، ٟمحىلـ إطمىلرار ٟم٠مظمىلذ قمٚمٛمٜمىل٤م قمىلـ أوًمئىلؽ اًمٕمٌٞمىلد 

  احل٘مٞم٘م٦م  ؿ إطمرار.ًمٙمـ  ؿ ذم

 ُمـ أيـ ضم٤مء  ذا؟ ُمـ اًمرق. اطمٗمٔمقا  ذا أوًٓ.

طمدي٨م آظمر ي٘مقل اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، و ذا ُمـ قمج٤مئ٥م سماهمىل٦م اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف 
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أيىلش قمىلقان قمٜمىلديمؿ؟ يٕمٜمىلل:  شاؾمتقصقا سم٤مًمٜمًىل٤مء ظمىلػمًا ومىل٢مهنـ قمىلقان قمٜمىلديمؿ»اًمًام: 

ء اًمتىلل زوضمتٛمىلق ـ: أؾمػمات، يٕمٜمل ُمثؾ ... اًمكم جير سم٤مًمًاؾمؾ، يمىلام ٟمىلدقمق ًمٚمٜمًىل٤م

ًمىلىلىلٞمش قمىلىلىلقان؟ ًمىلىلىلٞمش أؾمىلىلىلػمات؟ ٕهنىلىلىل٤م  شاؾمتقصىلىلىلقا هبىلىلىلـ ظمىلىلىلػمًا ومىلىلىل٢مهنـ قمىلىلىلقان قمٜمىلىلىلديمؿ»

َؾ اهللَُّ سَمْٕمَْمُٝمْؿ قَمغَم ﴿ُم٠مُمقرة أن شمٓمٞمع زوضمٝم٤م:   سمِاَم وَمْمَّ
ِ
٤مء ًَ اُُمقَن قَمغَم اًمٜمِّ ضَم٤مُل ىَمقَّ اًمرِّ

 .[34]النسا::﴾سَمْٕمضٍ 

يم٤مٟمىل٧م ُمًىلٚمٛم٦م ومىلام سمىل٤مًمٙمؿ وم٢مذًا:  ذا اًمرق يٕمقد سم٤مًمٗم٤مئدة إمم ُمىلـ؟ إمم اًمزوضمىل٦م ًمىلق 

إذا يم٤مٟمىلىلىل٧م يمت٤مسمٞمىلىلىل٦م؟ ومِمىلىلىل٠مهن٤م ؿمىلىلىل٠من اًمرىمٞمىلىلىلؼ إول اًمٙمىلىلىل٤مومر طمٞمىلىلىلٜمام يىلىلىل٠ميت ُمٖمٚمىلىلىلاً إمم سمىلىلىلاد 

اإلؾمىلىلىلىلام، ؿمىلىلىلىل٠من  ىلىلىلىلذه اعمىلىلىلىلرأة اًمٜمٍمىلىلىلىلاٟمٞم٦م أو اًمٞمٝمقديىلىلىلىل٦م طمٞمىلىلىلىلٜمام يتزوضمٝمىلىلىلىل٤م اعمًىلىلىلىلٚمؿ أهنىلىلىلىل٤م 

سمٓمريىلىلؼ اًمىلىلزواج شمّمىلىلٌح شمتٕمىلىلرل قمىلىلغم اإلؾمىلىلام قمىلىلـ يمثىلىل٥م وقمىلىلـ ىمىلىلرب ومٞمٜمنمىلىلح ىمٚمٌٝمىلىل٤م 

 قمـ  ذا ااق اخل٤مص يم٤مٟم٧م أيمؼم قمدوة ًمفؾمام. ًمفؾمام، سمٞمٜمام و ل سمٕمٞمدة

واحلدي٨م يمام ي٘م٤مل: ذو ؿمجقن، ًمٙمٜمف احل٘مٞم٘مىل٦م ُمىلـ  ¢و ذا يذيمرين سم٠من اًمٜمٌل 

قمج٤مئ٥م أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام وؾمػمشمف اًمٙمريٛم٦م، يذيمرين سم٠مٟمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام 

طمٞمٜمام اؾمتّمىلٗمك ًمٜمٗمًىلف صىلٗمٞم٦م اًمٞمٝمقديىل٦م ويم٤مٟمىل٧م وىمٕمىل٧م أؾمىلػمة وظمرضمىل٧م ُمىلـ ٟمّمىلٞم٥م 

 ح٤مسم٦م وم٘م٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس أهن٤م ٓ شمّمٚمح إٓ ًمؽ.رضمؾ ُمـ اًمّم

اخلاص٦م: اًمرؾمقل اصٓمٗم٤م ٤م ًمٜمٗمًف وأقمٓمك ُمـ يم٤مٟم٧م ُمـ طمّمتف مخس أو ؾمت٦م 

 وس ُمـ إهى، يٕمٜمل ُمـ اًمٕمٌٞمد.ؤر

اًمِم٤م د شم٘مقل صٗمٞم٦م: أٟمف يمٜم٧م ىمٌؾ ذًمىلؽ أسمٖمىلض اًمرؾمىلقل يم٠مؿمىلد ُمىل٤م أسمٖمىلض إٟمًىل٤من 

ام٘م٘مىلىل٧م قمىلىلغم وضمىلىلف إرض، ًمٙمىلىلـ عمىلىل٤م دظمٚمىلىل٧م ذم قمّمىلىلٛم٦م اًمرؾمىلىلقل وؿمىلىل٤موم٧م ًمٓمٗمىلىلف و

ٍؼ قَمٔمىِلٞمؿٍ ﴿ُمـ وصػ اهلل ًمف:  صىل٤مر رؾمىلقل اهلل أطمىل٥م إًمٞمٝمىل٤م  [4]القلا::﴾َوإِٟمََّؽ ًَمٕمىَلغم ظُمٚمىُل

 ممـ قمغم وضمف إرض يمٚمٝمؿ.

إذا ٓطمٔمٜم٤م  ذه اعمٕمىل٤مين طمٞمٜمئىلذ ٟمٕمىلرل اًمنىل عمىل٤مذا أسمىل٤مح اهلل قمىلز وضمىلؾ ًمٚمٛمًىلٚمٛملم 

اًمٔمرل أن يتزوضمقا اًمٙمت٤مسمٞم٤مت؟ ٕن يمام يٕمؼمون اًمٞمقم سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م اًمٌقشم٘م٦م يٕمٜمل 

 اًمكم ؾمتقضمد ومٞمف ؾمتدُمٖمٝم٤م وشمٓمٌٕمٝم٤م سمٓم٤مسمٕمٝم٤م.
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أُم٤م اًمٞمقم وم٤مُٕمر اظمتٚمػ أؿمىلد آظمىلتال، اًمٞمىلقم ٓ يقضمىلد  ىلذا اًمٓمىل٤مسمع اإلؾمىلاُمل 

و ذا اًمٔمرل اعمًٚمؿ اًمذي يٓمٌع  ذه اعمرأة اًمٞمٝمقدي٦م أو اًمٜمٍماٟمٞم٦م سمٓم٤مسمع اإلؾمىلام، 

قن سمىلىلؾ قمىلىلغم اًمٕمٙمىلىلس ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ يمىلىلام  ىلىلق ُمِمىلىل٤م د ذم يمثىلىلػم ُمىلىلـ إزواج اًمىلىلذيـ يتزوضمىلىل

سمٙمت٤مسمٞمىلىل٤مت يىلىل٠مشمقن سمٗمًىلىل٤مد يدظمٚمقٟمىلىلف إمم دار ىلىلؿ وإمم سمٞمىلىلتٝمؿ ومت٘مىلىلقم  ىلىلل شمىلىلر  إوٓد 

اًمؽمسمٞمىلىلىل٦م إورسمٞمىلىلىل٦م، ورسمىلىلىلام شمتىلىلىلقمم شمرسمٞمىلىلىل٦م اًمىلىلىلزوج أيْمىلىلىل٤ًم ٕٟمىلىلىلف ًمىلىلىلٞمس قمٜمىلىلىلده شمٚمىلىلىلؽ احلّمىلىلىل٤مٟم٦م 

ٟمىلىلف ٓ جيىلىلقز اًمٞمىلىلقم ٕي ُمًىلىلٚمؿ أن يًىلىل٤مومر إمم إاًمؽمسمٞمىلىل٦م اإلؾمىلىلاُمٞم٦م، وهلىلىلذا ٟمحىلىلـ ٟم٘مىلىلقل: 

 اًمٞمقم سم٤مًمٕمٚمؿ إٓ سمنمـملم اصمٜملم: سماد اًمٖمرب وًمق ذم ؾمٌٞمؾ ُم٤م يًٛمقٟمف

ع...(( ًمٙمٜمٝمىلىلىلىل٤م ًمٓمٞمٗمىلىلىلىل٦م، أن يٙمىلىلىلىلقن اًمنمىلىلىلىلط إول: أن يٙمىلىلىلىلقن حمّمىلىلىلىلٜم٤ًم ))...اٟم٘مٓمىلىلىلىل٤م

ٜم٤ًم ومٛمٕمىلىلرول  ىلىلذا شمٕمٌىلىلػم ذقمىلىلل أن يٙمىلىلقن حمُ  ٜم٤ًم سمىلىل٤مٕظماق اإلؾمىلىلاُمٞم٦م، أُمىلىل٤م حُمَّْمىلىل ىلىل ّمَّ

ُمتزوضمىلىل٤ًم وسمىلىلذًمؽ مٗمىلىلظ ٟمٗمًىلىلف ُمىلىلـ أن يتنىلىلب إًمٞمىلىلف اًمٌمىلىلء ُمىلىلـ ومًىلىل٤مد ذًمىلىلؽ اعمجتٛمىلىلع 

إًمٞمف ُمـ أضمؾ امّمىلٞمؾ اًمٕمٚمىلؿ اًمىلذي ارشمْمىل٤مه ًمٜمٗمًىلف وسمنمىلط أن اًمذي اوٓمر ًمٚمذ ٤مب 

 يٙمقن  ذا اًمٕمٚمؿ ذم ٟمٔمر اإلؾمام ُم٘مٌقًٓ ُمنموقم٤ًم ضم٤مئزًا قمغم إىمؾ.

وم٢مذًا ٟمحـ ٟم٘مقل اًمٞمىلقم: ٓ جيىلقز أن يتىلزوج اعمًىلٚمؿ سمٖمىلػم اعمًىلٚمٛم٦م، ٕن  ىلذه همىلػم 

اعمًىلىلىلٚمٛم٦م ًمٞمًىلىلىل٧م شمىلىلىلدظمؾ ضمىلىلىلقًا إؾمىلىلىلاُمٞم٤ًم شمٜمٓمٌىلىلىلع سم٠مظماىمىلىلىلف ٕٟمىلىلىلف ٟمٗمىلىلىلس ااىلىلىلق  ىلىلىلذا ًمىلىلىلٞمس 

ؾمىلىلاُمٞم٤ًم، ٕٟمىلىلف قمىلىلؿ ٟمِمىلىلقل ٟمحىلىلـ ٟمًىلىل٤مءٟم٤م اعمًىلىلٚمامت وسمٜم٤مشمٜمىلىل٤م اعمًىلىلٚمامت ُمىلىل٤م ٟمًىلىلتٓمٞمع إ

ٟمىلىلرسمٞمٝمؿ شمرسمٞمىلىل٦م إؾمىلىلاُمٞم٦م، إٓ ُمىلىل٤م ىمىلىلؾ وٟمىلىلدر ضمىلىلدًا واًمٜمىلىل٤مدر ٓ طمٙمىلىلؿ ًمىلىلف يمىلىلام ي٘مىلىل٤مل، ومٙمٞمىلىلػ 

ٟمىلىلدظمؾ إمم سمٞمقشمٜمىلىل٤م ُمىلىلـ يٙمىلىلقن أسمٕمىلىلد ُمىلىل٤م يٙمىلىلقن قمىلىلـ قم٘م٤مئىلىلدٟم٤م وأظماىمٜمىلىل٤م وؾمىلىلٚمقيمٜم٤م ومْمىلىلاً 

ن يٚمٝمٛمٜم٤م رؿمدٟم٤م، وأن يقوم٘مٜم٤م ًمٚمتٗم٘مف ذم قمـ قم٤مداشمٜم٤م؟ ًمذًمؽ ٟم٠ًمل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أ

يمتىلىلىل٤مب رسمٜمىلىلىل٤م وذم ؾمىلىلىلٜم٦م ٟمٌٞمٜمىلىلىل٤م وقمىلىلىلغم ُمىلىلىلٜمٝم٩م ؾمىلىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىلىل٤مًمح ومىلىلىل٢مهنؿ  ىلىلىلؿ اًم٘مىلىلىلقم ٓ يِمىلىلىل٘مك 

 ضمٚمٞمًٝمؿ، واًمًام قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.

 (  00: 43: 24/ 219) اهلدى والنور /

 (  00: 52: 46/ 219) اهلدى والنور /
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 باب ًِٕ

 ؾمٝمروا ُمٕمٜم٤م، ضم٤مء اًم١ًمال اًمت٤مزم:  ذم إُمس اًم٘مري٥م يم٤من قمٜمدي زوار

  ؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتزوج سمٜمٍماٟمٞم٦م أو هيقدي٦م؟

ؽ؛ إصىلىلؾ أٟمىلىلف جيىلىلقز، ًمٙمىلىلـ ذم  ىلىلذا اًمزُمىلىل٤من أٟمىلىل٤م أىمىلىلقل: ٓ أرى ذًمىلىل ااىلىلقاب:يمىلىل٤من 

ف ُمٗم٤مؾمىلىلد؛ سمًىلىل٥ٌم اظمىلىلتال ااىلىلق اإلؾمىلىلاُمل قمىلىلـ ٕن  ىلىلذا اًمىلىلزواج ؾمىلىلٞمؽمشم٥م ُمىلىلـ ورائىلىل

تىل٤مب أن قمىلـ شمىلرسمٞمتٝمؿ ذم ذاك ضمق اإلؾمام إول، وسم٥ًٌم اظمتال شمرسمٞمىل٦م أ ىلؾ اًمٙم

اًمزُمىلىلىل٤من؛ ذم ذاك اًمزُمىلىلىل٤من ُمىلىلىلع أهنىلىلىلؿ يمٗمىلىلىل٤مر وُمنمىلىلىليملم، ًمٙمىلىلىلـ يمىلىلىل٤من قمٜمىلىلىلد ؿ رء اؾمىلىلىلٛمف 

همىلىلىلػمة، رء اؾمىلىلىلٛمف ذل، يمىلىلىل٤مٟمقا هيتٛمىلىلىلقن سم٤معمح٤مومٔمىلىلىل٦م قمىلىلىلغم أقمراوىلىلىلٝمؿ، ًمٙمىلىلىلـ اًمٞمىلىلىلقم 

 ُمثٚمام أٟم٧م شمرى اًم٘مْمٞم٦م  ٜم٤مك ذم أوروسم٤م وأُمريٙم٤م..

 )طمّمؾ  ٜم٤م اٟم٘مٓم٤مع صقيت(

ا اًمقاىمىلىلىلع اًمٞمىلىلىلقم، ُمىلىلىل٤م ٟمًىلىلىلٛمع إٓ ٟمىلىلىل٤مدرًا ضمىلىلىلدًا أن أراد أطمىلىلىلد اعمًىلىلىلٚمٛملم و ىلىلىلذ اًمِمىلىلىلٞمخ:

ُمًىلىلٚماًم شمىلىلزوج سمٙمت٤مسمٞمىلىل٦م ُمىلىلـ اعمىلىلقاـمٜملم يمىلىلام ي٘مقًمىلىلقن ذم اًمٕمٍمىلىل احلىلىل٤م.، يٕمٜمىلىلل: ُمىلىلـ 

سمٚمىلىلده، و ىلىلل ٟمٍمىلىلاٟمٞم٦م أو هيقديىلىل٦م، وإٟمىلىلام اًمىلىلذي ي٘مىلىلع أٟمىلىلف ؿمىلىل٤مب ُمىلىلـ اًمِمىلىل٤ٌمب يًىلىل٤مومر إمم 

أوروسمىلىلىلىلىل٤م وأُمريٙمىلىلىلىلىل٤م، و ٜمىلىلىلىلىل٤مك رسمىلىلىلىلىلام ظمىلىلىلىلىل٤مدن واطمىلىلىلىلىلدة ُمىلىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلىل١مٓء اًمٙمىلىلىلىلىل٤مومرات، ومتٕمجٌىلىلىلىلىلف 

 ، ومٞم٠ميت هب٤م زوضم٦م وطمٚمٞمٚم٦م هل٤م.ويٕمجٌٝم٤م

 ُمـ أضمؾ ااريـ يم٤مرد. ُمداظمٚم٦م:

 ىلىلىلىلىلذا اًمىلىلىلىلىلذي أىمىلىلىلىلىلقل أٟمىلىلىلىلىل٤م ٓ جيىلىلىلىلىلقز ًمٚمًىلىلىلىلىلٌٌلم اعمىلىلىلىلىلذيمقريـ آٟمٗمىلىلىلىلىل٤ًم، جمتٛمٕمٜمىلىلىلىلىل٤م  اًمِمىلىلىلىلىلٞمخ:
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اإلؾمىلىلاُمل اًمٞمىلىلقم همىلىلػم اعمجتٛمىلىلع، جمىلىلتٛمٕمٝمؿ اًمٙمىلىل٤مومر همىلىلػم ذاك اعمجتٛمىلىلع ُمىلىلـ اًمٜم٤مطمٞمىلىل٦م 

ٝمقديىل٤مت اخلٚم٘مٞم٦م، وأٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن سمٕمْمٝمؿ رؤيىل٦م وُمِمىل٤م دة، وسمٕمْمىلٙمؿ ؾمىلامقم٤ًم، أن اًمٞم

واًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٤مت اًمٕم٤ميِمىلىل٤مت ذم اًمىلىلٌاد اإلؾمىلىلاُمٞم٦م يمىلىل٤مٟمقا ُمتجٚمٌٌىلىل٤مت، ويمٜمىلىل٧م شمرا ىلىل٤م وُمىلىل٤م 

شمٗمىلىلرق سمٞمٜمٝمىلىل٤م وسمىلىللم اعمًىلىلٚمٛم٦م؛ ٕهنىلىل٤م شمىلىل٠مصمرت سمىلىل٤ماق اإلؾمىلىلاُمل اًمتىلىلل قم٤مؿمىلىل٧م ومٞمىلىلف، ًمٙمىلىلـ 

 ىلىلذا أن ُمٗم٘مىلىلقد م٤مُمىلىل٤ًم ذم أوروسمىلىل٤م، ومٝمىلىلق يىلىل٠ميت هبىلىل٤م قمىلىلغم زهيىلىل٤م، قمىلىلغم شمؼمضمٝمىلىل٤م، وقمىلىلغم 

ل، ومامذا ؾمٞمٙمقن ُمّمػم إوٓد اًمذيـ يرزىمقن سم٤مًمغ زيٜمتٝم٤م.. وإمم آظمره،  ذه زوضمت

 ُمـ  ذيـ اًمزوضملم؟

ٓ ؿمؽ أٟمف يٙمقن ذم اًمٖم٤مًم٥م شمرسمٞمتٝمؿ ًمـ شمٙمقن شمرسمٞم٦م إؾماُمٞم٦م، هلذا ٟم٘مقل ُمع أن 

إصىلؾ ذم ذًمىلىلؽ اإلسم٤مطمىلىل٦م، وًمٙمىلىلـ ىمىلد يٕمىلىلرض ًممُمىلىلر اعمٌىلىل٤مح ُمىل٤م جيٕمٚمىلىلف ممٜمققمىلىل٤ًم وهمىلىلػم 

 ُم٤ٌمح،  ذا م٤مُم٤ًم يمٛمقوقع شمٕمدد اًمزوضم٤مت.

 (  00: 00: 33/ 282) اهلدى والنور/ 

 (  00: 02: 56/ 282) اهلدى والنور/
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 ي٘مقل اًم٤ًمئؾ: ٟمرضمق شمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم طمٙمؿ اًمزواج ُمـ اًمٙمت٤مسمٞم٤مت؟ اًم١ًمال:

ٜم٤م سمىلىلىل٤مٕظماق  اًمِمىلىلىلٞمخ: ىلىلىل )اٟم٘مٓمىلىلىل٤مع( ومٚمتىلىلىل٦م ذم اًمتٕمٌىلىلىلػم ًمٙمٜمٝمىلىلىل٤م ًمٓمٞمٗمىلىلىل٦م، أن يٙمىلىلىلقن حمّمَّ

ٜم٤ًم ومٛمٕمىلىلىلرول  ىلىلىلذا شمٕمٌىلىلىلػم ذقمىلىلىلل أن يٙمىلىلىلقن ُمتزوضمىلىلىل٤مً  ، وسمىلىلىلذًمؽ اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م، أُمىلىلىل٤م حمَّمىلىلىل

مٗمىلىلظ ٟمٗمًىلىلف ُمىلىلـ أن يتنىلىلب رء ُمىلىلـ ومًىلىل٤مد ذًمىلىلؽ اعمجتٛمىلىلع اًمىلىلذي اوىلىلٓمر ًمٚمىلىلذ ٤مب 

إًمٞمف ُمـ أضمؾ امّمٞمؾ اًمٕمٚمىلؿ اًمىلذي ارشمْمىل٤مه ًمٜمٗمًىلف، وسمنمىلط أن يٙمىلقن  ىلذا اًمٕمٚمىلؿ ذم 

 ٟمٔمر اإلؾمام ُم٘مٌقًٓ ُمنموقم٤ًم ضم٤مئزًا قمغم إىمؾ.

همىلػم وم٢مذًا: ٟمحـ ٟم٘مقل اًمٞمقم: ٓ جيقز أن يتزوج اعمًٚمؿ سمٖمىلػم اعمًىلٚمٛم٦م؛ ٕن  ىلذه 

اعمًىلىلىلٚمٛم٦م ًمٞمًىلىلىل٧م شمىلىلىلدظمؾ ضمىلىلىلقًا إؾمىلىلىلاُمٞم٤ًم شمٜمٓمٌىلىلىلع سم٠مظماىمىلىلىلف، ٕٟمىلىلىلف ٟمٗمىلىلىلس ااىلىلىلق  ىلىلىلذا ًمىلىلىلٞمس 

إؾمىلىلاُمٞم٤ًم، ٟمحىلىلـ ٟمىلىلرى ٟمًىلىل٤مءٟم٤م اعمًىلىلٚمامت وسمٜم٤مشمٜمىلىل٤م اعمًىلىلٚمامت ُمىلىل٤م قمىلىل٤مد ٟمًىلىلتٓمٞمع ٟمىلىلرسمٞمٝمؿ 

ؾ ظِم دْ شمرسمٞمىلىل٦م إؾمىلىلاُمٞم٦م إٓ ُمىلىل٤م ىمىلىلؾ وٟمىلىلدر ضمىلىلدًا، واًمٜمىلىل٤مدر ٓ طمٙمىلىلؿ ًمىلىلف يمىلىلام ي٘مىلىل٤مل، ومٙمٞمىلىلػ ُٟمىلىل 

قم٘م٤مئىلىلىلدٟم٤م وأظماىمٜمىلىلىل٤م وؾمىلىلىلٚمقيمٜم٤م، ومْمىلىلىلاً قمىلىلىلـ إمم سمٞمقشمٜمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ يٙمىلىلىلقن أسمٕمىلىلىلد ُمىلىلىل٤م يٙمىلىلىلقن قمىلىلىلـ 

٘مٜمىلىلىل٤م ًمٚمتٗم٘مىلىلىلف ذم ومِّ قَ قم٤مداشمٜمىلىلىل٤م، ًمىلىلىلذًمؽ ٟمًىلىلىل٠مل اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم أن يٚمٝمٛمٜمىلىلىل٤م رؿمىلىلىلدٟم٤م، وأن يُ 

يمتىلىل٤مب رسمٜمىلىل٤م وذم ؾمىلىلٜم٦م ٟمٌٞمٜمىلىل٤م، وقمىلىلغم ُمىلىلٜمٝم٩م ؾمىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىل٤مًمح، ومىلىل٢مهنؿ  ىلىلؿ اًم٘مىلىلقم ٓ يِمىلىل٘مك 

 ضمٚمٞمًٝمؿ.

 ( 00: 28: 10/ 290) اهلدى والنور/
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عمًىلىلٚمؿ ُمىلـ اًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٦م ايٕمٜمىلىلل: زواج يٕمٜمىلل سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم ًمىلزواج  ومٞمىلىلف قمٜمىلدٟم٤م ... ُمداظمٚمىل٦م:

 أن.

 ٟمحـ سمتزوج ُمـ اعمًٚمٛملم ُم٤م اطمٜم٤م ظم٤مًمّملم، وم٤مهلل هيديٜم٤م. اًمِمٞمخ:

 يٕمٜمل وما جيقز؟ ُمداظمٚم٦م:

ـَ ﴿ُمىلىل٤م سمٞمجىلىلقز اًمٞمىلىلقم؛ ٕٟمىلىلف رسمٜمىلىل٤م عمىلىل٤م أسمىلىل٤مح ىمىلىل٤مل:  اًمِمىلىلٞمخ: ـَ أُوشُمىلىلقا  َواعمُْْحَّمىلىلٜم٤َمُت ُِمىلىل ىلىلِذي اًمَّ

ـْ ىَمٌْٚمُِٙمؿْ   .[5المائدة:]﴾ اًْمٙمِت٤َمَب ُِم

 (  00: 30: 30/ 328) اهلدى والنور/

 

 باب ًِٕ

٦م   ُمداظمٚم٦م: اًم١ًمال اًمث٤مًم٨م يتٕمٚمؼ سمٛمقوقع اًمزواج ُمـ اًمٙمت٤مسمٞم٤مت، إذا يم٤من إُمر سم٤مًمٜمًىٌل

 عمراوم٘م٦م اعمنميملم أو ُمٕم٤مذهتؿ.. إمم آظمره، ومٙمٞمػ ٟمقومؼ سملم  ذا وسملم ...

ٓمىلىل٦م اعمنمىلىليملم ًمىلىلٞمس  ٜمىلىل٤مك شمٕمىلىل٤مرض سمىلىللم إُمىلىلريـ ؿمىلىلت٤من ُمىلىل٤م سمٞمىلىلٜمٝمام، خم٤مًم اًمِمىلىلٞمخ:

أوًٓ خم٤مًمٓمىلىلىلىلىل٦م اًمْمىلىلىلىلىلٕمٞمػ ًمٚم٘مىلىلىلىلىلقي، خم٤مًمٓمىلىلىلىلىل٦م اًم٘مٚمٞمىلىلىلىلىلؾ ًمٚمٙمثىلىلىلىلىلػم، سمٞمىلىلىلىلىلٜمام ؾمىلىلىلىلىلامح اًمِمىلىلىلىلىل٤مرع 

احلٙمىلىلىلٞمؿ ًمٚمٛمًىلىلىلٚمؿ أن يتىلىلىلزوج سم٤مًمٙمت٤مسمٞمىلىلىل٦م  ىلىلىلل سمىلىلىل٤مًمٕمٙمس م٤مُمىلىلىل٤ًم، ومٝمىلىلىلل وطمٞمىلىلىلدة ووىلىلىلٕمٞمٗم٦م 

واًمىلىلزوج  ىلىلق اًم٘مىلىلقي أوًٓ سمٙمقٟمىلىلف رضمىلىلاً، وصم٤مٟمٞمىلىل٤ًم سمٙمقٟمىلىلف رب قم٤مئٚمىلىل٦م، ومٝمىلىلق أىمىلىلقى ُمٜمٝمىلىل٤م، 
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ػ وًمىلىلٞمس اًمٕمٙمىلىلس، وًمىلىلذًمؽ وم٤مومؽمىمىلىل٤م م٤مُمىلىل٤ًم، ودائىلىلاًم اًم٘مىلىلقي  ىلىلق اًمىلىلذي يىلىل١مصمر ذم اًمْمىلىلٕمٞم

وُمـ ُماطمٔمتٜمىل٤م هلىلذه اعماطمٔمىل٦م ٟمحىلـ اًمٞمىلقم ٓ ٟمىلرى ضمىلقاز شمىلزوج اعمًىلٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مسمٞمىل٦م، 

ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م يمت٤مسمٞم٦م همرسمٞم٦م أو أُمريٙمٞم٦م، واًم٥ًٌم ذم  ذا ُمـ ٟمٗمس اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

ٓمٚمىلؼ اإلذن أوًٓ، صمؿ ُمـ اًمتٗم٘مف اعمِم٤مر إًمٞمف ذم يماُمل آٟمٗم٤ًم صم٤مٟمٞم٤ًم، أُمىل٤م اًم٘مىلرآن ومٝمىلق مل ي

ـَ ﴿سمىلىلزواج اعمًىلىلٚمؿ ُمىلىلـ اًمٙمت٤مسمٞمىلىل٦م وإٟمىلىلام ىمٞمىلىلد ٤م سم٘مقًمىلىلف شمٕمىلىل٤ممم:  ٜم٤َمُت ُِمىلىل ـَ  َواعمُْْحَّمىلىل ِذي ىلىل اًمَّ

ـْ ىَمٌْٚمُِٙمؿْ  ت٤َمَب ُِم
، وٓ خيٗمىلك قمىلغم ااٛمٞمىلع أن اعمحّمىلٜم٤مت إٟمىلام [5]المائادة:﴾ُأوشُمقا اًْمٙمِ

شمٕمٜمىلىلىلىلىلىلل  ىلىلىلىلىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىلىلىلىلىل٦م اًمٕمٗمٞمٗمىلىلىلىلىلىل٤مت، وأيىلىلىلىلىلىلـ اًمٕمٗمىلىلىلىلىلىل٦م اًمٞمىلىلىلىلىلىلقم ذم اًمٜمًىلىلىلىلىلىل٤مء إوروسمٞمىلىلىلىلىلىل٤مت أو 

ظمال اًم٘م٤مقمدة أن أن دمد قمٗمٞمٗم٦م ذم سمٕمض شمٚمؽ اًمٌاد،  ذا ظمىلال إُمريٙمٞم٤مت 

إصؾ ويمام ي٘م٤مل أيْم٤ًم أىمىلقل: اإلٟمًىل٤من يٜمًىلك ظم٤مصىل٦م إذا سمٚمىلغ ُمىلـ اًمٙمىلؼم قمتٞمىل٤ًم، ًمٙمىلـ 

 ٜمىل٤مك أؿمىلىلٞم٤مء ٕ ٞمتٝمىلىل٤م ٓ شمٜمًىلك أسمىلىلد اًمزُمىلىل٤من، طمىلىلدصمٜمل رضمىلؾ ُمىلىلـ اًمٕمًىلىلٙمريلم إشمىلىلراك، 

 ديمىل٤مين ذم دُمِمىلؼ يمىل٤من  ذا ـمٌٕم٤ًم ىمٌؾ أرسمٕملم أو مخًىللم ؾمىلٜم٦م وأٟمىل٤م ؿمىل٤مب، وأذيمىلر ذم

ُمـ ااٜمقد إشمراك اًمذيـ وصٚمقا اًمٜمٛم٤ًم ذم اًمٗمتقطم٤مت اًمٕمثامٟمٞم٦م اًم٘مديٛمىل٦م،  ىلق يمىل٤من 

وىلىلىل٤مسمط، طمىلىلىلدصمٜمل سمىلىلىل٠من اًمٜمٛمًىلىلىل٤مويلم  ٜمىلىلىل٤مك اًم٘م٤مسمٚمىلىلىل٦م قمٜمىلىلىلد ؿ، اًمٜمٔمىلىلىل٤مم اعمتٌىلىلىلع ًمىلىلىلدهيؿ أهنىلىلىل٤م 

طمٞمىلىلىلىلٜمام شمتىلىلىلىلقمم شمٚم٘مىلىلىلىلل ااٜمىلىلىلىللم ُمىلىلىلىلـ سمٓمىلىلىلىلـ احل٤مُمىلىلىلىلؾ شمٜمٔمىلىلىلىلر إن يم٤مٟمىلىلىلىل٧م أٟمثىلىلىلىلك ومىلىلىلىلقرًا ومْمىلىلىلىل٧م 

ام سمٕمىلىلد أن  ىلىلذه ُمٗمْمقوىلىل٦م اًمٌٙمىلىل٤مرة، يٕمٜمىلىلل أهنىلىل٤م ُمًىلىل٤مومح٦م؛ سمٙم٤مرهتىلىل٤م؛ ًمٙمىلىلل ٓ شمٕمىلىلػم ومىلىلٞم

ٕٟمف ُمٕمرول ُمًٌ٘م٤ًم أن سمٙم٤مرهت٤م شمٗمض و ل سمٕمد عم٤م ؾم٘مٓم٧م ُمـ سمٓمـ أُمٝمىل٤م، ًمٙمثىلرت 

اًمٗم٤ًمد واًمزٟم٤م.. إمم آظمره، أوطمك إًمٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من  ذه اًمقؾمٞمٚم٦م، وم٢مذًا اعمحّمىلٜم٤مت .. 

اًمٞمىلقم؛  سمٞمٜمٝمؿ، وًمذًمؽ ومىلٜمحـ ٓ ٟمِمىلجع اًمِمىل٤ٌمب اعمًىلٚمؿ أن يتزوضمىلقا ُمىلـ اًمٙمت٤مسمٞمىل٤مت

ٕن احل٘مٞم٘م٦م يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة آٟمٗم٤ًم ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُمْم٧م يمام أن اعمجتٛمع اإلؾماُمل 

اًمٞمىلىلىلىلقم ذم حم٤مومٔمتىلىلىلىلف قمىلىلىلىلغم إظمىلىلىلىلاق اإلؾمىلىلىلىلاُمٞم٦م دون اعمًىلىلىلىلتقى اإلؾمىلىلىلىلاُمل إول، 

يمىلىلىلذًمؽ اعمجتٛمىلىلىلع اًمٜمٍمىلىلىلاين، صىلىلىلحٞمح اعمجتٛمىلىلىلع اًمٜمٍمىلىلىلاين واًمٞمٝمىلىلىلقدي يمىلىلىل٤مٟمقا قمىلىلىلغم 

سمىلىل٤مًمتقراة واإلٟمجٞمىلىلؾ ًمٙمىلىلـ يمىلىل٤مٟمقا  اٟمحىلىلرال يمٌىلىلػم ضمىلىلدًا، ظم٤مصىلىل٦م ذم اًمٕم٘مٞمىلىلدة ومىلىلٞمام يتٕمٚمىلىلؼ
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قمىلىلىلىلىلىلىلغم رء ُمىلىلىلىلىلىلىلـ اهلىلىلىلىلىلىلىلدى واًمت٘مىلىلىلىلىلىلىلك واًمٕمٗمىلىلىلىلىلىلىل٤مل، وًمٕمىلىلىلىلىلىلىلؾ اًمٙمثىلىلىلىلىلىلىلػميـ ُمىلىلىلىلىلىلىلٜمٙمؿ يىلىلىلىلىلىلىلذيمر أن 

ة اًمًىلىلقداء ءاًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٤مت واًمٞمٝمقديىلىل٤مت ذم سمىلىلاد اإلؾمىلىلام يمىلىلـ يتجٚمٌىلىلٌـ ويٚمًٌىلىلـ اعمىلىلا

اًمتل شمٚمًٌٝم٤م اعمًٚمامت،  ذا يمىلام يمىل٤من ذم اًمزُمىل٤من إول، أُمىل٤م اًمٞمىلقم اعمًىلٚمامت يمىلام 

ؿمىلىلىلٚمٓمقا( إٓ ُمىلىلىلـ قمّمىلىلىلؿ اهلل ُمىلىلىلٜمٝمؿ، ومىلىلىلام سم٤مًمىلىلىلؽ سم٤مًمٙمت٤مسمٞمىلىلىل٤مت، ي٘مقًمىلىلىلقن قمٜمىلىلىلدٟم٤م سم٤مًمِمىلىلىل٤مم )

 ًمذًمؽ ٟمحـ ٓ ٟمرى أسمدًا ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتزوج سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م عم٤م ذيمرت آٟمٗم٤ًم.

صم٤مٟمٞمىلىلىل٤ًم وأظمىلىلىلػمًا قمٜمىلىلىلدٟم٤م يمًىلىلىل٤مد ذم اًمىلىلىلزواج ذيمىلىلىلرت ًمٙمىلىلىلؿ اًمٞمىلىلىلقم صىلىلىل٤ٌمطم٤ًم أن شمٚمىلىلىلؽ إم 

شمِمٙمل أن قمٜمىلد ٤م صماصمىل٦م سمٜمىل٤مت ُمىلـ ؾمىلـ ؾمىلٌع وقمنمىليـ وامىل٧م ًمٕمٚمٝمىل٤م ُمًىلحقرة، ٕٟمىلف 

شمىلىلىلك ظم٤مـمىلىلىل٥م ٓ يىلىلىلروه، رسمىلىلىلام يٙمىلىلىلقن ومٞمىلىلىلف ؾمىلىلىلحر، ُمٕمٜمىلىلىل٤مه أن اعمجتٛمىلىلىلع أن همىلىلىلػم يمٚمىلىلىلام أ

اعمجتٛمىلىلىلىلع اًمًىلىلىلىل٤مسمؼ، اعمجتٛمىلىلىلىلع اًمًىلىلىلىل٤مسمؼ يمىلىلىلىل٤من ُمىلىلىلىلـ ٟمٔمىلىلىلىل٤مُمٝمؿ يزوضمىلىلىلىلقن أوٓد ىلىلىلىلؿ و ىلىلىلىلؿ 

سمىلـ اًمٕمىل٤مص اًمىلذي زوضمىلف ومتىل٤مة ُمىلـ ىمىلريش ويمىل٤من سمٞمٜمىلف  وصٖم٤مر، وىمّم٦م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

 وسملم أسمٞمف مخ٦ًم قمنم ؾمٜم٦م، ُمٕمٜم٤م ٤م أسمقه شمزوج صٖمػمًا.

سمٜمىلىلىلف صىلىلىلٖمػمًا، ًمٙمىلىلىلـ اًمقًمىلىلىلد ُمىلىلىل٤م ؿمىلىلىل٤مء اهلل ُمتٕمٌىلىلىلد زا ىلىلىلد ىمىلىلىل٤مئؿ اًمٚمٞمىلىلىلؾ صىلىلىل٤مئؿ إذًا: زوج ا

اًمٜمٝمىلىل٤مر، ومٚمىلىلام ؾمىلىل٠مل اًمٕمىلىلؿ سمٜمتىلىلف: يمٞمىلىلػ طم٤مًمىلىلؽ أٟمىلىل٧م وزوضمىلىلؽ، ىم٤مًمىلىل٧م: ٟمٕمىلىلؿ اًمرضمىلىلؾ  ىلىلق 

 وًمٙمٜمف مل يٓم٠م ًمٜم٤م سمٕمد ومراؿم٤ًم،  ٙمذا يم٤مٟمقا ُمـ ىمٌؾ.

أن ُمىلىل٤م ؿمىلىل٤مء اهلل اًمِمىلىل٤مب يّمىلىلٌح قمٛمىلىلره صماصمىلىللم واًمٗمتىلىل٤مة يمىلىلذًمؽ ًمىلىلٞمس  ٜمىلىل٤مك زواج، 

اًمتل ٓ وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م ٟمدر واًمٜم٤مدر ٓ طمٙمؿ ًمف، ٓ يتزوج اًمقاطمد إٓ  ذه اًمدراؾم٦م 

 سمٕمد اًمثاصملم.

... اعمىلىلىلىلرأة اعمنمىلىلىلىليم٦م، وٕٟمىلىلىلىلف ُمىلىلىلىلثٚمام ؾمىلىلىلىلٛمٕم٧م ... اعمجتٛمىلىلىلىلع إورو    ُمداظمٚمىلىلىلىل٦م:

 ي٘مٚمد، ومٝمل اًمتل شمر  إسمٜم٤مء.

  ذه ُمّمٞم٦ٌم يمؼمى.  اًمِمٞمخ:

ٞمقشمىل٤مت اعمختٚمٗمىل٦م، أن واًمٓم٤مُم٦م اًمٙمىلؼمى اًمتىلل ٟمٚمٛمًىلٝم٤م وٟمرا ىل٤م أن ذم اًمٌ ُمداظمٚم٦م:
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 إم  ل اًمتل شم٠مظمذ قمغم ُمدارس ... سم٤معمدرؾم٦م، وخيؽمن اعمدارس اًمتٌٞمنمي٦م.

يمىلـ ممىلـ يمىل٤من ي٘مىلقل  ¢...  ؾ اًمٙمت٤مسمٞم٤مت اًمٚمقايت يمـ ذم قمٝمىلد اًمٜمٌىلل   ُمداظمٚم٦م:

 سم٠من اهلل  ق قمٞمًك سمـ ُمريؿ.

 أي ٓ ؿمؽ، ُمٕمٚمقم. اًمِمٞمخ:

ذا اًمىلىلىلىلزواج وقمىلىلىلىلغم اًمىلىلىلىلرهمؿ ُمىلىلىلىلـ ذًمىلىلىلىلؽ أطمىلىلىلىلؾ اًمىلىلىلىلزواج ُمىلىلىلىلٜمٝمؿ ومل يٙمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىل ُمداظمٚمىلىلىلىل٦م:

 ُمنموـم٤ًم سمتٖمٞمػم ديٜمٝمـ إمم اإلؾمام.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

...  ىلىلؾ... عمىلىل٤م امىلىلدصمٜم٤م قمىلىلغم ... أ ىلىلؾ اًمٙمتىلىل٤مب أٟمىلىلف يٗمىلىلؽمض أن ذسمحٝمىلىلؿ  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 طمال أ ؾ اًمٙمت٤مب، ٕهنؿ يم٤مٟمقا يذسمحقن طمآً ويذيمقن.

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞمخ:

 وم٤مٔن ٓ يذسمحقن إٓ ظمٜمؼ.  ُمداظمٚم٦م:

 ...  اًمِمٞمخ:

 طماً ًمٜم٤م. ومٓمٕم٤مُمٝمؿ ُم٤م قم٤مد  ُمداظمٚم٦م:

  ق  ذا.  اًمِمٞمخ:

 ... ُمنميم٤مت.  ُمداظمٚم٦م:

 ـ ُمنميم٤مت ًمٙمـ يمت٤مسمٞم٤مت، ومٙمؾ يمت٤م  ُمنمك وًمٙمـ ًمٞمس يمؾ ُمنمىلك   اًمِمٞمخ:

يمت٤م ، ومٚمتٛمٞمز اًمٙمت٤م  قمغم اعمنمك ًمٙمقٟمف يمت٤مسمٞم٤ًم أقمٓمٞم٧م ًمف ظمّمقصٞم٤مت يتٛمٞمز هب٤م 

 قمـ اعمنميملم واعمنميم٤مت.

 وجيقز أٟمف ًمٞمس يمؾ يمت٤م  ُمنمك.  ُمداظمٚم٦م:
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ؾ ُمـ يمٗمر سم٤مهلل ومٝمىلق قز  ذا، ًمٙمـ قمغم اًمتٕمٌػم اإلؾماُمل اًمّمحٞمح يمجي  اًمِمٞمخ:

 ىلىلذه حمىل٤م.ة يمٜمىل٤م أًم٘مٞمٜم٤م ىلىل٤م رسمىلام أيمثىلىلر ُمىلـ ُمىلرة، شمتىلىلذيمرون  ىلذا؟ يمىلىلؾ  ُمنمىلك، ٓ شمىلٜمس

 يم٤مومر ُمنمك، وًمق يم٤من  ق ًمٞمس ُمنميم٤ًم ًمٖم٦م،  ؾ اًمٙمام ُمٗمٝمقم ًمديؽ أسمق قمٌد اهلل.

 إن ؿم٤مء اهلل.  ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٛمٕم٧م اًمٙمٚمٛم٦م ذم  ذا.  اًمِمٞمخ:

 ٓ ُم٤م ؾمٛمٕم٧م.  اظمٚم٦م:ُمد

إذًا ٓ يٙمىلىلقن ُمٗمٝمىلىلقم ًمىلىلديؽ، يٙمىلىلقن ُمٗمٝمىلىلقم  ٙمىلىلذا يٕمٜمىلىلل.. اعمًىلىل٠مًم٦م شمريىلىلد   اًمِمىلىلٞمخ:

 سمح٨م.

أن أٟم٧م شمٕمٚمؿ سم٠من  ٜم٤مك ُمذ ٥م اًمٓمٌٞمٕمٞملم اًمذيـ ي١مُمٜمقن سمىل٠من هلىلذا اخلىل٤مًمؼ هلىلذا 

اًمٙمىلىلىلقن ظم٤مًم٘مىلىلىل٤ًم، وم٤مًميىلىلىلورة أدهتىلىلىلؿ إمم أن يٕمت٘مىلىلىلدوا سمىلىلىل٠من هلىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلقن ظم٤مًم٘مىلىلىل٤ًم، ًمىلىلىلق أن 

د سم٤مُٕمثٚمىلىلىل٦م، ًمىلىلىلق أن ُمًىلىلىلٚماًم يِمىلىلىلٝمد أن ٓ إًمىلىلىلف إٓ اهلل وأن حمٛمىلىلىلدًا ُمًىلىلىلٚماًم طمتىلىلىلك ٓ ٟمٌتٕمىلىلىل

رؾمقل اهلل، ويّمكم ويّمقم ُم٤م ؿم٤مء اهلل قمٚمٞمف، ًمٙمـ ي٘مقل  ذه أي٦م مل شمٕمجٌٜمل،  ذا 

 يمٗمر،  ؾ  ٜم٤مك ؿمؽ.

 ٓ.  ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمـ أذك،  ىلذه ًمىلٞمس قمٜمىلديمؿ ظمىلؼم هبىل٤م، يمقٟمىلف يمٗمىلر ٓ ؿمىلؽ، ًمٙمىلـ يمقٟمىلف   اًمِمٞمخ:

 ح.أذك امت٤مج إمم سمٞم٤من وشمقوٞم

اًمنمىلىلك ذم اًمٚمٖمىلىل٦م أظمىلىلػ ُمىلىلـ اًمٙمٗمىلىلر، ومٙمىلىلؾ ُمنمىلىلك يمىلىل٤مومر وًمىلىلٞمس يمىلىلؾ يمىلىل٤مومر ُمنمىلىليم٤ًم، 

وم٤مًمىلىلىلىلذي يِمىلىلىلىلٝمد أن ٓ إًمىلىلىلىلف إٓ اهلل وأٟمىلىلىلىلف ٓ يًىلىلىلىلتحؼ اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدة ؾمىلىلىلىلقاه،  ىلىلىلىلذا ُمقطمىلىلىلىلد ًمىلىلىلىلٞمس 

ُمنمىلىليم٤ًم، ويىلىل١مُمـ سمٙمىلىلؾ ُمىلىل٤م ضمىلىل٤مء ُمىلىلـ قمٜمىلىلد اهلل، ًمٙمٜمىلىلف ىمىلىل٤مل أيىلىل٦م اًمٗماٟمٞمىلىل٦م مل شمٕمجٌٜمىلىلل، أو 

ُمىلىل٤م أذك، أُمىلىل٤م ذقمىلىل٤ًم وم٘مىلىلد أذك  احلىلىلدي٨م اًمٜمٌىلىلقي ُمىلىل٤م أقمجٌٜمىلىلل،  ىلىلذا ًمٖمىلىل٦م يمٗمىلىلر، ًمٙمٜمىلىلف
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ـِ ﴿أيْمىلىل٤ًم، واًمًىلىل٥ٌم:  ٧َم َُمىلىل َقاهُ  َأوَمَرَأْيىلىل هَلىَلىلُف َ ىلىل
َذ إِ ىلىل َ ، إذًا:  ٜمىلىل٤م صىلىل٤مر ذك [23]الجاثياا :﴾اَّتَّ

 ٕٟمف ضمٕمؾ  قاه إهل٤ًم.

إذًا:  ق ي٘مقل ٓ إًمف إٓ اهلل، ًمٙمـ ُمـ طمٞمىل٨م واىمٕمىلف ضمٕمىلؾ ُمىلع اهلل إهلىل٤ًم، وًمىلٞمس ُمىلـ 

٤مة.. إمم آظمىلره، يٙمٗمىلل أن يٙمىلقن إهلىلف اًميوري يٙمقن إهلف ومرقمىلقن أو اًمىلات أو  ُمٜمىل

 قاه، ُمـ  ٜم٤م أن اًمنمع جيٕمؾ يمؾ ُمـ يمٗمر سمٛمٙمٗمىلر ُمىل٤م ُمنمىليم٤ًم، وإًمٞمىلؽ أن اًمىلٜمص 

اًمٍمىلىليح ًمٚم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ، ىمّمىلىل٦م اعمىلىل١مُمـ واعمٚمحىلىلد اًمىلىلذي أٟمٙمىلىلر اًمٌٕمىلىل٨م واًمٜمِمىلىلقر ذم 

َ ﴿ؾمىلىلقرة اًمٙمٝمىلىلػ: و ِٕ لْمِ ضَمَٕمْٚمٜمىَلىل٤م  ثًَا َرضُمَٚمىلىل ْب هَلىُلىلْؿ َُمىلىل ٤م ضَمٜمَّتَىلىللْمِ َواْ.ِ ِدِ َ ـْ َأقْمٜمىَلىل٤مٍب طَمىلىل
 ُِمىلىل

٤م  ٍؾ َوضَمَٕمْٚمٜمىَلىل٤م سَمٞمْىلىلٜمَُٝماَم َزْرقًمىلىل ٤م سمِٜمَْخىلىل ىلىل ٤م َومَلْ شَمْٔمٚمِىلىلْؿ ُِمٜمىْلىلُف *  َوطَمَٗمْٗمٜم٤َمُ َ ْٚمتَىلىل٤م اْاَٜمَّتَىلىللْمِ آشَمىلىل٧ْم ُأيُمَٚمَٝمىلىل
يمِ

ْرَٟمىلىل٤م ظِماهَلىُلىلاَم هَنىَلىلًرا  ٞمْئ٤ًم َووَمجَّ ٤م َأيْمثَىلىل *  ؿَمىلىل ٤مِوُرُه َأَٟمىلىل ىلىل َق ُمَ ٤مطِمٌِِف َوُ ىلىل ٤مَل ًمَِّمىلىل ٌر وَمَ٘مىلىل ُف صَمَٛمىلىل ٤مَن ًَمىلىل ُر َويَمىلىل

ًرا  زر َٟمَٗمىلىل ًٓ َوَأقَمىلىل ٤م ِذِه * ُِمٜمىْلىلَؽ َُمىلىل ـر َأْن شَمٌِٞمىلىلَد َ ىلىل ٤م َأفُمىلىل ٤مَل َُمىلىل ِف ىَمىلىل
ىلىل ًِ َق فَمىلىل٤ممِلٌ ًمِٜمَْٗم َؾ ضَمٜمَّتَىلىلُف َوُ ىلىل َوَدظَمىلىل

 .[35-32]الكهف:﴾َأسَمًدا

 ىلىلىلق يمٗمىلىلىلر ذم  ىلىلىلذه أيىلىلىل٦م، ًمٙمىلىلىلـ ذم أيىلىلىل٤مت اًمتىلىلىلل سمٕمىلىلىلد ٤م ؾمىلىلىلٞمحٙمؿ قمٚمٞمىلىلىلف رسمٜمىلىلىل٤م سم٠مٟمىلىلىلف 

 أذك.

ـر َأْن شَمٌِٞمَد َ ِذِه أَ ﴿ ـْ ُرِدْدُت إِمَم َر ِّ * سَمًدا ىَم٤مَل َُم٤م َأفُم
ئِ ٦ًم َوًمىَل ٛمىَل
٤مقَم٦َم ىَم٤مئِ ًَّ ـر اًم َوَُم٤م َأفُم

 َ ا ُِمٜمَْٝم٤م ُُمٜمَ٘مَٚم٤ًٌم َٕ ـْ * ضِمَدنَّ ظَمػْمً
َؽ ُمىِل ِذي ظَمَٚم٘مىَل ٤مِوُرُه َأيَمَٗمْرَت سم٤ِمًمَّ ٌُُف َوُ َق ُمَ ىَم٤مَل ًَمُف َص٤مطِم

ًا  اَك َرضُمىلىلىلىلىلىل قَّ ٦ٍم صُمىلىلىلىلىلىلؿَّ ؾَمىلىلىلىلىلىل ـْ ُٟمْٓمَٗمىلىلىلىلىلىل
َراٍب صُمىلىلىلىلىلىلؿَّ ُِمىلىلىلىلىلىل قَ * شُمىلىلىلىلىلىل ٜمَّىلىلىلىلىلىل٤م ُ ىلىلىلىلىلىل

ُك سمىِلىلىلىلىلىلَر ِّ  ًَمٙمِ اهللَُّ َر ِّ َوٓ ُأْذِ

 .[33-35]الكهف:﴾َأطَمًدا

ًدا﴿ومٝمق ىم٤مل ًمف:  ُك سمَِر ِّ َأطمىَل ٕٟمىلف اقمتىلؼمه ُمنمىليم٤ًم طمٞمىلٜمام ىمىل٤مل: )ُمىل٤م أفمىلـ  ﴾َوٓ ُأْذِ

 أن شمٌٞمد  ذه أسمدًا.. وُم٤م أفمـ اًم٤ًمقم٦م ىم٤مئٛم٦م(

ةَ ﴿ قَّ ٤مَء اهللَُّ ٓ ىمىُل ٤م ؿمىَل ٤م َأىمىَلؾَّ ُِمٜمىْلَؽ  َوًَمْقٓ إِْذ َدظَمْٚم٧َم ضَمٜمَّتََؽ ىُمٚمىْل٧َم ُمىَل َرِن َأٟمىَل َّٓ سمىِل٤مهللَِّ إِْن شمىُل إِ

ًدا  ًٓ َوَوًَمىلىل ٤م ـَ *  َُمىلىل ٤ٌَمًٟم٤م ُِمىلىل ىلىل ًْ ٤م طُم َؾ قَمَٚمٞمَْٝمىلىل
ـْ ضَمٜمَّتىِلىلَؽ َوُيْرؾِمىلىل

ا ُِمىلىل ػْمً  ظَمىلىل
١ْمشمِلَمِ ك َر ِّ َأْن ُيىلىل ىلىل ًَ  وَمَٕم
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٤م  ِٕمٞمًدا َزًَمً٘مىلىلىل ٌَِح َصىلىلىل  وَمُتّْمىلىلىل
ِ
اَمء ىلىلىل ًَّ تَٓمِٞمَع ًَمىلىلىل *  اًم ىلىلىل ًْ ـْ شَم ْقًرا وَمَٚمىلىلىل ٤م هَمىلىلىل ٌَِح َُم٤مُؤَ ىلىلىل *  ُف ـَمَٚمًٌىلىلىل٤م َأْو ُيّْمىلىلىل

َٝم٤م  غَم قُمُروؿِمىلىل ٦ٌم قَمىلىل َل ظَم٤مِوَيىلىل
٤م َوِ ىلىل َؼ ومِٞمَٝمىلىل ٤م َأٟمَٗمىلىل غَم َُمىلىل ٞمْىلىلِف قَمىلىل ىلىل٥ُم يَمٗمَّ ٌََح ُيَ٘مٚمِّ ِرِه وَم٠َمْصىلىل ٞمَط سمِثََٛمىلىل

َوُأطِمىلىل

ْك سمَِر ِّ َأطَمًدا  .[42-33]الكهف:﴾َوَيُ٘مقُل َي٤م ًَمٞمْتَٜمِل مَلْ ُأْذِ

اًمتٕمٚمٞمىلؾ يٕمتىلؼم إذًا ذيمف يم٤من ؿمٙمف ذم اًمٌٕمىل٨م واًمٜمِمىلقر، إذًا: اًمنمىلع وىمىلدُم٧م آٟمٗمىل٤ًم 

يمىلىلىلؾ يمٗمىلىلىلر ذيمىلىلىل٤ًم، ومٝمٙمىلىلىلذا أ ىلىلىلؾ اًمٙمتىلىلىل٤مب  ىلىلىلؿ ُمنمىلىلىليمقن، وًمىلىلىلق وضمىلىلىلد  ٜمىلىلىل٤مك ُمقطمىلىلىلدون 

يٕمت٘مىلىلدون سمىلىل٠من قمٞمًىلىلك ًمىلىلٞمس اسمٜمىلىل٤ًم هلل، ومٝمىلىلق ُمنمىلىلك؛ ٕٟمىلىلف ُمىلىل٤م آُمىلىلـ سمىلىل٤مهلل ورؾمىلىلقًمف، واوىلىلح 

 أفمـ اًم٘مّمد.

  ق ُمنمك ٕٟمف يم٤مومر.  ُمداظمٚم٦م:

  ذا  ق.  اًمِمٞمخ:

 ...   ُمداظمٚم٦م:

 يمؾ يم٤مومر ُمنمك. اًمِمٞمخ:

 (  00: 03: 29/ 626) اهلدى والنور /

 (  00: 13: 34/ 626) اهلدى والنور /



 الزواد يف بالد الكفر والزواد مو كتابيات ------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

77 

 
 ضابط اهلتابٛ اهرٜ جي٘ش ًِاكختٕ 

 ٗاألكى ًّ طعإً

: ُم٤م  ق اًمْم٤مسمط ًمٌ٘م٤مء اًمٙمت٤م  قمغم ديٜمف اًمذي جيٞمز ًمٜم٤م اًمزواج ُمٜمىلف وأيمىلؾ اًم٤ًمئؾ

 ـمٕم٤مُمف؟

وىلىل٤مسمٓمف أن ئمىلىلؾ ُمٜمتًىلىل٤ًٌم إًمٞمىلىلف اؾمىلىلاًم وًمىلىلٞمس قمٛمىلىلاً ٕن  ىلىلذا مل يٙمىلىلـ ىمىلىل٤مئاًم  اًمِمىلىلٞمخ:

ـَ ُأوشُمقا اًمٙمِت٤َمَب طِمؾٌّ ًَمُٙمؿْ ﴿يقُم٤ًم وٓ ذم يقم ٟمزل ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ِذي  ﴾َوـَمَٕم٤مُم اًمَّ

٦مٍ ﴿وىمد ىم٤مل ومٞمٝمؿ  [5المائدة:] ـَ ىَم٤مًُمقا إِنَّ اهللَ صَم٤مًم٨ُِم صَمَاصمىَل ِذي  ىلذا   [33المائدة:] ﴾ًَمَ٘مْد يَمَٗمَر اًمَّ

 ضمقا .

ٜمٙمىلىلىلر وضمىلىلىلقد اًمىلىلىلرب : ًمىلىلىلق وضمىلىلىلد  ٜمىلىلىل٤مك ؿمخّمىلىلىل٤ًم ٟمٍمىلىلىلاٟمٞم٤ًم يٜمٙمىلىلىلر اًمٌٕمىلىلىل٨م أو يُمداظمٚمىلىلىل٦م

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف  ذا احلٙمؿ؟

 ٓ  ذا يٙمقن ظمرج قمـ ُمٚم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م. اًمِمٞمخ:

 : و ق يٜمت٥ًم إمم اًمٜمٍماٟمٞم٦م؟ُمداظمٚم٦م

ٟمٕمؿ يٜمت٥ًم، ؿمق ُمٕمٜمك آٟمت٤ًمب ًمٞمس ُمٕمٜمىلك آٟمتًىل٤مب أن ٓ يىلديـ سم٤مًمٜمٍمىلاٟمٞم٦م  اًمِمٞمخ:

اًمّمىلاة واًمًىلام أُمىل٤م إذا  ًمٙمـ ىمد خيؾ سمٙمثػم ُمـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م احلؼ اًمتل ضم٤مء هبىل٤م قمٞمًىلك قمٚمٞمىلف

أٟمٙمر اًمٜمٍماٟمٞم٦م نٚم٦م وشمٗمّمٞماً ومٝمق ذ سما ؿمؽ ُمـ اعمًٚمؿ اًمىلذي ارشمىلد قمىـل ديٜمىلف وٓ يٗمٞمىلد 

 .أن يًٛمك أمحد سمـ حمٛمد

 ( 01: 12: 03/   791) اهلدى والنور / 
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 كٚف تتصٗج اهفتاٝ يف اهدٗي اهلافسٝ

ٞمٝمىلىل٤م حمىلىل٤ميمؿ ؾمىلىل١مال: ي٘مىلىلقل: ذم اًمىلىلدول اًمتىلىلل ٓ شم٘مىلىلٞمؿ ذع اهلل وًمٞمًىلىل٧م وم ُمداظمٚمىلىل٦م:

ذقمٞمىلىل٦م،  ىلىلؾ جيىلىلقز ًمٚمٗمتىلىل٤مة اًمتىلىلزوي٩م ًمٜمٗمًىلىلٝم٤م قمىلىلـ قمْمىلىلؾ وًمٞمٝمىلىل٤م، إذا يمىلىل٤من ٓ جيىلىلقز ومىلىلام 

 اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل؟

 ٓ يقضمد ذم شمٚمؽ اًمدوًم٦م ُمًٚمٛملم؟ ٓ يتّمقر  ذا! يٕمٜمل: .. اًمِمٞمخ:

 اًمدول ٓ شم٘مٞمؿ ٟمٗمًٝم٤م ٓ شم٘مٞمؿ ... ُمداظمٚم٦م:

أٓ  ٟمٕمىلىلىلؿ، أٟمىلىلىل٤م أقمىلىلىلرل ًمٙمىلىلىلـ أؾمىلىلىل٠مل: أٓ يقضمىلىلىلد ومٞمٝمىلىلىل٤م ُمًىلىلىلٚمٛملم صىلىلىل٤محللم.. اًمِمىلىلىلٞمخ:

شمًىلىلتٓمٞمع أن شمتّمىلىلؾ سمىلىلٌٕمض اًمىلىلٌاد اإلؾمىلىلاُمٞم٦م وشمقيمىلىلؾ رضمىلىلًا شمثىلىلؼ سمديٜمىلىلف وسمٕمٚمٛمىلىلف إن مل 

يقضمىلىلد ُمثٚمىلىلف ذم سمٚمىلىلد ٤م، ومىلىلا جيىلىلقز اًم٘مىلىلقل سم٠مهنىلىل٤م شمىلىلزوج ٟمٗمًىلىلٝم٤م سمٜمٗمًىلىلٝم٤م إٓ سمٕمىلىلد أن شمًىلىلد 

 اًمٓمرق يمٚمٝم٤م، و ذا أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ اًمقاىمع.

 (00:29:52/ (6فتاوى رابغ ))
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 اهلذسٝ ًّ بالد اهلفس
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 ّ اهداز اهيت ٙلجس فٚٔا اهفطقاهلذسٝ ً

ؼ اًمنمىلىليٕم٦م اإلؾمىلىلاُمٞم٦م، و ٜمىلىل٤مك ُمىلىلـ ٌِّىلىل ٓمَ ُمىلىلـ اًمٌٚمىلىلدان ٓ شمُ  اً سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم أن يمثىلىلػم ُمداظمٚمىلىل٦م:

اًمزٟم٤مة، وُمـ اًم٘متٚم٦م ُمـ ي٘متٚمقن وُمىلـ يزٟمىلقن وىلٛمـ اًمزٟمىل٤مة يٙمىلقن صمٞمىل٥م، ومىلام طمٙمٛمىلف إن 

ؼ اإلؾمىلىلىلام إمم ٌِّىلىلىل ٓمَ أراد أن يتىلىلىلقب إمم اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ،  ىلىلىلؾ خيىلىلىلرج ُمىلىلىلـ سمٚمىلىلىلده اًمتىلىلىلل ٓ شمُ 

 ٦ٍم ُم٤م شمٓمٌؼ اإلؾمام ومٞمٕمؽمل ًمقزم إُمر  ٜم٤مك ومٞمٓمٌ٘مقن قمٚمٞمف احلد؟دوًم

ؾمىلىل١ماًمؽ ًمىلىلف ؿمىلىلٕمٌت٤من: إومم:  ىلىلؾ خيىلىلرج، وإظمىلىلرى:  ىلىلؾ يًىلىلٚمؿ ٟمٗمًىلىلف  اًمِمىلىلٞمخ:

 ًمٚم٘مْم٤مء اًمنمقمل؟

أُمىلىلىلىلىل٤م ُمىلىلىلىلىل٤م يتٕمٚمىلىلىلىلىلؼ سم٤مًمِمىلىلىلىلىلٕم٦ٌم إومم: ومٜم٘مىلىلىلىلىلقل: خيىلىلىلىلىلرج، وجيىلىلىلىلىل٥م أن خيىلىلىلىلىلرج إن وضمىلىلىلىلىلد 

احلٙمقُمىلىل٤مت  خمرضمىلىل٤ًم؛ ٕٟمىلىلف ُمىلىلع إؾمىلىلػ اًمٞمىلىلقم أصىلىلٌح اًمقوىلىلع ذم اعمجتٛمٕمىلىل٤مت وذم

اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م يٙمىلىلىل٤مد اعمًىلىلىلٚمؿ ٓ يىلىلىلتٛمٙمـ سمًىلىلىل٥ٌم اًمىلىلىلٜمٔمؿ اًم٘م٤مئٛمىلىلىل٦م ومٞمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ اًمٗمىلىلىلرار سمديٜمىلىلىلف، 

واخلروج سمٜمٗمًف ُمـ اًمٌٚمىلد اًمٗم٤مؾمىلد أ ٚمٝمىل٤م، ومىل٢من وضمىلد خمرضمىل٤ًم وضمىل٥م أن يٗمٕمىلؾ ذًمىلؽ؛ 

ؾ ًمىلىلىلىلٞمخٚمص اعمًىلىلىلىلٚمؿ ٟمٗمًىلىلىلىلف ُمىلىلىلىلـ أن يتىلىلىلىلقرط سمىلىلىلىل٤مًمقىمقع ذم سمٕمىلىلىلىلض ٞمٕٟمىلىلىلىلف  ىلىلىلىلذا  ىلىلىلىلق اًمًىلىلىلىلٌ

 اعمٕم٤ميص أو اًمٗمقاطمش.

ائىلىلىلع ضمىلىلىلدًا: أظمرضمىلىلىلف اًمِمىلىلىلٞمخ٤من ذم صىلىلىلحٞمحٞمٝمام ُمىلىلىلـ وىمىلىلىلد ضمىلىلىل٤مء ذم ذًمىلىلىلؽ طمىلىلىلدي٨م ر

يم٤من ومٞمٛمـ ىمىلٌٚمٙمؿ رضمىلؾ »: ¢طمدي٨م أ   ريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ومىلىل٠مراد أن يتىلىلقب ومًىلىل٠مل قمىلىلـ أقمٚمىلىلؿ أ ىلىلؾ إرض ومىلىلدل قمىلىلغم  شىمتىلىلؾ شمًىلىلٕم٦م وشمًىلىلٕملم ٟمٗمًىلىل٤مً 

را ٥م أي: قمغم ضم٤م ؾ ٓ قمٚمؿ قمٜمده وًمٙمٜمف ُمتٕمٌد، و ذه ُمّمٞم٦ٌم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس سم٥ًٌم 

اٝم٤مًمىلىل٦م اعمًىلىلٞمٓمرة قمىلىلغم قم٤مُمىلىل٦م اًمٜمىلىل٤مس يتق ىلىلقن أن اًمّمىلىلاح ُمىلىلازم ًمٚمٕمٚمىلىلؿ، اًمٖمٗمٚمىلىل٦م وا
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٤م ىمد وىمد ىمىلد  اًمٕمٚمؿ ُمازم ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، ويما يمام أن ٟم٤مؾم٤ًم آظمريـ يتق قن أن

جيتٛمٕمىلىل٤من وىمىلىلد يٗمؽمىمىلىل٤من، يٕمٜمىلىلل: ىمىلىلد يٙمىلىلقن اًمرضمىلىلؾ قمىلىل٤ممل وصىلىل٤مًمح، أو قمىلىلغم اًمٕمٙمىلىلس 

ًمقن ىمدياًم: ٟمىل٤مدر وأقمىلز ُمىلـ ًمٗمٔم٤ًم ىمد يٙمقن ص٤محل٤ًم وقم٤معم٤ًم أيْم٤ًم، و ذا يمام يم٤مٟمقا ي٘مق

اًمٙمؼميىلىل٧م إمحىلىلر أن يٙمىلىلقن اإلٟمًىلىل٤من قمىلىل٤ممل وقم٤مُمىلىلؾ سمٕمٚمٛمىلىلف؛ ٕن اًمٕمٚمىلىلؿ اًمٞمىلىلقم أصىلىلٌح 

ُمٝمٜم٦م، وأصٌح دم٤مرة وأصٌح وفمٞمٗم٦م يٕمت٤مش سمف ص٤مطمٌف، سمٞمٜمام يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمٕمٚمؿ 

يمىلىلىلىلام شمٕمٚمٛمىلىلىلىلقن ظم٤مًمّمىلىلىلىل٤ًم ًمقضمىلىلىلىلف اهلل شمٌىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىل٤ممم، وقمىلىلىلىلغم اًمٕمٙمىلىلىلىلس ُمىلىلىلىلـ ذًمىلىلىلىلؽ: ٟمجىلىلىلىلد 

إمم اهلل، ويتٕمٌىلىلدون اهلل شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم سم٤ماٝمىلىلؾ، وًمىلىلٞمس نىلىل٤م ػم اًمّمىلىل٤محللم يت٘مرسمىلىلقن 

سمىلىل٤مًمٕمٚمؿ، ومٝمىلىلذا ااىلىل٤مين قمىلىلغم ٟمٗمًىلىلف اًمىلىلذي ىمتىلىلؾ شمًىلىلٕم٦م وشمًىلىلٕملم ٟمٗمًىلىل٤ًم عمىلىل٤م أراد أن يتىلىلقب 

إمم اهلل وأن يرضمىلىلع إًمٞمىلىلف ؾمىلىل٠مل ؾمىلىل١مآً صىلىلحٞمح٤ًم قمىلىلـ أقمٚمىلىلؿ أ ىلىلؾ إرض يمىلىل٤من ااىلىلقاب 

ٕم٦م ظمٓمىلىلىلىل٠ًم دل قمىلىلىلىلغم قم٤مسمىلىلىلىلد، قمىلىلىلىلغم را ىلىلىلىل٥م أي: ضم٤م ىلىلىلىلؾ، وم٠مشمىلىلىلىل٤مه، ىمىلىلىلىل٤مل ًمىلىلىلىلف: إين ىمتٚمىلىلىلىل٧م شمًىلىلىلىل

وشمًٕملم ٟمٗم٤ًًم ومٝمؾ زم ُمـ شمقسم٦م؟ ىم٤مل: ىمتٚمىل٧م شمًىلٕم٦م وشمًىلٕملم ٟمٗمًىل٤ًم وشمٓمٛمىلع ذم اًمتقسمىل٦م 

ٓ شمقسمىلىل٦م ًمىلىلؽ، وم٘مٓمىلىلع رأؾمىلىلف ُمىلىلـ أضمىلىلؾ يٙمٛمىلىلؾ اًمٕمىلىلدد ُم٤مئىلىل٦م قمىلىلغم اًمٙم٤مُمىلىلؾ، ًمٙمىلىلـ اًمرضمىلىلؾ 

يٌدو ُمىلـ ؾمىلػمشمف اًمتىلل ىمّمىلٝم٤م قمٚمٞمٜمىل٤م ٟمٌٞمٜمىل٤م صىلٚمقات اهلل وؾمىلاُمف قمٚمٞمىلف أٟمىلف يمىل٤من خمٚمّمىل٤ًم، 

مم رسمىلىلف، وم٤مؾمىلىلتٛمر يًىلىل٠مل، واؾمىلىلتٛمر يًىلىل٠مل وضمىلىل٤مدًا ذم ُمٕمرومتىلىلف ًمٓمري٘مىلىل٦م شمقسمتىلىلف، ورضمىلىلقع إ

طمتك دل قمغم قمىل٤ممل وم٠مشمىل٤مه وم٘مىل٤مل: إين ىمتٚمىل٧م ُم٤مئىل٦م ٟمٗمىلس سمٖمىلػم طمىلؼ، ومٝمىلؾ زم ُمىلـ شمقسمىل٦م؟ 

ىمىلىل٤مل: وُمىلىلـ مىلىلقل سمٞمٜمىلىلؽ وسمىلىللم اًمتقسمىلىل٦م، و ٜمىلىل٤م اًمِمىلىل٤م د: وًمٙمٜمىلىلؽ سمىلىل٠مرض ؾمىلىلقء ومىلىل٤مظمرج 

ُمٜمٝمىلىل٤م، ومٕمىلىلزم وظمىلىلرج، يمىلىل٤من ُمىلىلـ مىلىل٤مم ٟمّمىلىلٞمح٦م اًمٕمىلىل٤ممل طم٘مىلىل٤ًم عمىلىل٤م ىمىلىل٤مل ًمىلىلف: وًمٙمٜمىلىلؽ سمىلىل٠مرض 

٤مل: واذ ىلىل٥م إمم اًم٘مريىلىل٦م اًمٗماٟمٞمىلىل٦م اًمّمىلىل٤مًمح أ ٚمٝمىلىل٤م، ومخىلىلرج يٛمٌمىلىل ؾمىلىلقء ومىلىل٤مظمرج ُمٜمٝمىلىل٤م ىمىلىل

إمم اًم٘مريىلىلىلىل٦م اًمّمىلىلىلىل٤محل٦م ذم ُمٜمتّمىلىلىلىلػ اًمٓمريىلىلىلىلؼ ضمىلىلىلىل٤مءه ُمٚمىلىلىلىلؽ اعمىلىلىلىلقت، أو ضمىلىلىلىل٤مءه اعمىلىلىلىلقت 

وم٤مظمتّمىلىلٛم٧م ومٞمىلىلف ُمائٙمىلىل٦م اًمرمحىلىل٦م وُمائٙمىلىل٦م اًمٕمىلىلذاب، يمىلىلؾ يىلىلدقمل أٟمىلىلف أومم ُمىلىلـ أظمىلىلر 

ٟمٔمىلرًا سم٘مٌض روطمف ُمائٙم٦م اًمرمح٦م ٟمٔمرًا ًمٚمخ٤مم٦م اًمتل أىمدم قمٚمٞمٝم٤م، ُمائٙمىل٦م اًمٕمىلذاب 

وم٠مرؾمؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إًمٞمٝمؿ طمٙماًم  ،ٝم٤م، وُمـ ؿم١مُمٝم٤م أٟمف ىمتؾ ُم٤مئ٦م ٟمٗمسحلٞم٤مشمف يمٚم
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ىم٤مل هلؿ: ىمٞمًقا ُم٤م سملم اعمٙم٤من اًمذي ُم٤مت ومٞمف، وُم٤م سمٞمٜمىلف وسمىللم يمىلؾ ُمىلـ اًم٘مىلريتلم اًمتىلل 

ظمىلىلىلرج ُمٜمٝمىلىلىل٤م، واًمتىلىلىلل ىمّمىلىلىلد إًمٞمٝمىلىلىل٤م، ومقضمىلىلىلدوه أىمىلىلىلرب إمم  ىلىلىلذه ُمىلىلىلـ شمٚمىلىلىلؽ سمٛم٘مىلىلىلدار ُمٞمىلىلىلؾ 

 اًمرمح٦م. اإلٟم٤ًمن ذم ُمِمٞمتف، ومتقًمتف ُمائٙم٦م

ًَمَ٘مىلْد ﴿اًمِم٤م د:  ىلذا احلىلدي٨م، ممىل٤م مًىلـ أن يٗمنىل سمىلف ُمثىلؾ ىمقًمىلف شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم: 

 ُ ِٕ ٌة  ٤ٌَمِب يَم٤مَن ذِم ىَمَّمِّمِٝمْؿ قِمؼْمَ ًَْٕم  .[444]يوسف:﴾ْوزِم ا

 ذه قمؼمة ٟم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م درؾم٤ًم وقمٔم٦م و ىلل: أن اًمرضمىلؾ إذا يمىل٤من يٕمىلٞمش ذم سمٚمىلد أ ٚمٝمىل٤م 

ش ذم ىمريىل٦م أو ذم حمٚمىل٦م صىلٖمػمة وم٤مؾم٘مقن فم٤معمقن، أو قمغم إىمؾ ُمـ ذًمىلؽ يمىل٤من يٕمىلٞم

يٖمٚم٥م قمغم أ ٚمٝمىل٤م اًمنمىل واًمٗمًىل٤مد ومٕمٚمٞمىلف أن يٜمجىلق سمٜمٗمًىلف، وأن يٖمىلػم اًمٌٞمئىل٦م اًمتىلل يٕمىلٞمش 

ومٞمٝم٤م؛ ٕن احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ وأطم٤مدي٨م أظمرى ُمثٚمىلف يمٚمٝمىل٤م شمىلدل جمتٛمٕمىل٦م قمىلغم أن اًمٌٞمئىل٦م 

هل٤م شم٠مصمػم ذم اًمٜمٗمقس إن يم٤مٟمىل٧م صىل٤محل٦م ومّمىلاطم٤ًم، وإن يم٤مٟمىل٧م وم٤مؾمىلدة ومٗمًىل٤مدًا، ًمىلذًمؽ 

رؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام  ىلىلذه اًمٜمّمىلىلٞمح٦م اًمتىلىلل وضمٝمٝمىلىل٤م ذًمىلىلؽ اًمٕمىلىل٤ممل طم٘مىلىل٤ًم إمم طمٙمىلىلك ًمٜمىلىل٤م اًم

 ذًمؽ اعمجرم ىم٤مل: إٟمؽ سم٠مرض ؾمقء وم٤مظمرج ُمٜمٝم٤م.

ومٜمحـ ٟم٠مظمذ ُمـ  ذه اًم٘مّم٦م قمىلؼمة أن اعمًىلٚمؿ جيىل٥م أٓ يٕمىلٞمش ذم جمتٛمىلع ؾمىلقء، 

ذم جمتٛمع وم٤مؾمد سمؾ قمٚمٞمف أن خيت٤مر اعمجتٛمع اًمّم٤مًمح ىمد أيمد اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام 

ذ ُمىلـ ذاك احلىلدي٨م ذم أطم٤مديىل٨م أظمىلرى يمثىلػمة ُمٜمٝمىل٤م: ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف  ذا اعمٕمٜمك، اعم٠مظمق

  شُمثىلىلىلىلؾ ااٚمىلىلىلىلٞمس اًمّمىلىلىلىل٤مًمح يمٛمثىلىلىلىلؾ سمىلىلىلىل٤مئع اعمًىلىلىلىلؽ إُمىلىلىلىل٤م أن مىلىلىلىلذيؽ»اًمّمىلىلىلىلاة واًمًىلىلىلىلام: 

وإُم٤م أن شمِمؽمي ُمٜمف، وإُم٤م أن شمِمؿ ُمٜمىلف رائحىل٦م ـمٞمٌىل٦م، وُمثىلؾ ااٚمىلٞمس »يٕمٓمٞمؽ جم٤مٟم٤ًم، 

 .ش٦ماًمًقء يمٛمثؾ احلداد إُم٤م أن مرق صمٞم٤مسمؽ، وإُم٤م أن شمِمؿ ُمٜمف رائح٦م يمرهي

وم٠مٟم٧م أهي٤م اعمًٚمؿ إذا ظم٤مًمٓم٧م اًمّم٤محللم وماسمد أٟمؽ ؾمتٙم٥ًم ُمـ صاطمٝمؿ إن 

ىمٚمىلىلٞماً أو يمثىلىلػمًا، واًمٕمٙمىلىلس سمىلىل٤مًمٕمٙمس إن صىلىل٤مطم٧ٌم اًمٓمىلىل٤محللم اًمٗم٤مؾمىلىل٘ملم وماسمىلىلد ُمىلىلـ أن 

 شمٙم٥ًم ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ـماطمٝمؿ ووم٤ًمد ؿ، إن ىمٚمٞماً أو يمثػمًا يمام ىمٚمٜم٤م آٟمٗم٤ًم.



 اهلحرة مو بالد الكفر --------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

73 

ضمىلىل٤مُمع أي: ظم٤مًمٓمىلىلف  شُمىلىلـ ضمىلىل٤مُمع اعمنمىلىلك ومٝمىلىلق ُمثٚمىلىلف»ويمىلىلذًمؽ ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

أي: يت٠مصمر سمف ومٞمّمٌح قمٛمٚمف يمٕمٛمٚمف، أيمد قمٚمٞمف  شُمـ ضم٤مُمع اعمنمك ومٝمق ُمثٚمف»وؾم٤ميمٜمف، 

و ىلىلىلق  –اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام  ىلىلىلذا اعمٕمٜمىلىلىلك ذم طمىلىلىلدي٨م آظمىلىلىلر، و ىلىلىلق ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام 

 –طمىلدي٨م رائىلٍع ضمىلدًا ُمىلىلـ طمٞمىل٨م شمّمىلقيره ًمٙمٞمىلػ يٜمٌٖمىلىلل أن يٌتٕمىلد اعمًىلٚمؿ قمىلـ اًمٙمىلىل٤مومر 

، اعمًىلٚمؿ واعمنمىلك شؿ سمىللم اعمنمىليملمٞمؾِّ ُمًٚمؿ ي٘مأٟم٤م سمرٌئ ُمـ يم»وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًام: 

يٕمٜمىلىلىلل: يمىلىلىل٤مٟمقا ىمىلىلىلدياًم يمىلىلىلام شمٕمٚمٛمىلىلىلقن يقىمىلىلىلدون اًمٜمىلىلىلػمان ذم ظمٞمىلىلىل٤مُمٝمؿ أو  شٓ شمىلىلىلؽماء ٟم٤مر ىلىلىل٤م

أُم٤مم ظمٞم٤مُمٝمؿ، ومٞمٕمرل ُمـ سمٕمٞمد أن  ٜم٤مك سمٞم٧م ُمـ ظمٞمش ُمـ ظمٞمٛم٦م، ومٞم٘مّمىلده اًمٓمىل٤مرق 

ٙمىلىلقن أي: ٓ ي شٟم٤مر ىلىل٤م اعمًىلىلٚمؿ واعمنمىلىلك ٓ شمىلىلؽماءى»ومٞم٘مىلىلقل اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

ُمًىلىلىلٙمـ أطمىلىلىلد ٤م ُمىلىلىلـ أظمىلىلىلر ُمىلىلىلـ اًم٘مىلىلىلرب سمىلىلىل٠من أطمىلىلىلد ٤م يىلىلىلرى ُمىلىلىل٤م يىلىلىلرى أظمىلىلىلر، وإٟمىلىلىلام 

يىلىلذ ٥م ُمىلىلـ سمٕمٞمىلىلد، وسمٕمٞمىلىلد ضمىلىلدًا سمحٞمىلىل٨م أٟمىلىلف هلىلىل٥م اًمٜمىلىلػمان ُمٝمىلىلام يم٤مٟمىلىل٧م ُمِمىلىلتٕمٚم٦م، وُمٝمىلىلام 

رى؛ ٕن اعمًىلىلٚمؿ اسمتٕمىلىلد قمىلىلـ ُمًىلىلٙمـ  ىلىلذا اعمنمىلىلك؛ شمىلىليم٤مٟمىلىل٧م ُمٚمتٝمٌىلىل٦م إمم اًمًىلىلامء، ومىلىلا 

٘مىل٦م ٟمٚمٛمًىلٝم٤م ُمىلع إؾمىلػ ذم  ىلذا طمتك ٓ يت٠مصمر سمٕم٤مداشمىلف وشم٘م٤مًمٞمىلده وأظماىمىلف، و ىلذه طم٘مٞم

يمىلؾ اًمٜمىل٤مس  ٙمىلذا شمىل٠مصمروا إمم اًمزُم٤من عم٤ًًم شم٤مرة ن٤مقمٞم٤ًم ُم٤م مت٤مج إمم أن ي٘م٤مل: اٟمٔمر 

سم٤معمجتٛمٕم٤مت اًمٙم٤مومرة اًمتل ؾمٞمٓمرت قمغم اًمىلٌاد اإلؾمىلاُمٞم٦م ومْمىلاً قمىلـ اعمجتٛمٕمىل٤مت 

اًمٙم٤مومرة اًمتل ىمّمد ٤م اعمًىلٚمٛمقن ُمىلع إؾمىلػ ًمٚمٕمٚمىلؿ زقمٛمىلقا، أو ًمٚمٙمًىل٥م اعمىل٤مدي أو 

مل يٙمـ اعمًٚمٛمقن ىمٌؾ سم٤مًمٙمثػم ىمٌؾ ىمرن ُمـ اًمزُم٤من ٓ يٕمرومقن سمٕمض ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، 

اًمٕمىلىل٤مدات اًمتىلىلل ٟمحىلىلـ ٟمحٞم٤م ىلىل٤م اًمٞمىلىلقم ذم ؿمىلىلخص أيمثىلىلر اعمًىلىلٚمٛملم، ُمىلىل٤م يمىلىل٤من اعمًىلىلٚمٛمقن 

يٕمرومىلىلىلقن ىمىلىلىلدياًم أسمىلىلىلدًا أن اًمرضمىلىلىلؾ يت٠مٟمىلىلىل٨م ويتخٜمىلىلىل٨م سمحٚمىلىلىلؼ حلٞمتىلىلىلف، وأطمٞم٤مٟمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلع حلٞمتىلىلىلف 

شمٗمىلىلرق سمٞمٜمىلىلف وسمىلىللم ومتىلىل٤مة  ؿمىلىل٤مرسمف، ومٞمّمىلىلٌح اُمىلىلرأة ظم٤مصىلىل٦م إذا يمىلىل٤من ؿمىلىل٤مسم٤ًم همْمىلىل٤ًم ـمريىلىل٤ًم ٓ شمٙمىلىل٤مد

  ٞمٗم٤مء نٞمٚم٦م إمم آظمره.

مل شمٙمىلىلىلـ  ىلىلىلذه اًمٕمىلىلىل٤مدة أسمىلىلىلدًا ُمٕمروومىلىلىل٦م ىمٌىلىلىلؾ اؾمىلىلىلتٕمامر اًمٙمٗمىلىلىل٤مر هلىلىلىلذه اًمىلىلىلدي٤مر أو شمٚمىلىلىلؽ، 

يمذًمؽ ُم٤م  ق أ قن ُمـ ذًمؽ: ُم٤م يمٜمىل٧م شمىلرى اعمًىلٚمٛملم يٜمٓمٚم٘مىلقن ذم أقمامهلىلؿ ومْمىلاً 
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قمىلىلـ أهنىلىلؿ يىلىلدظمٚمقن إمم ُمًىلىل٤مضمد ؿ و ىلىلؿ طمنىلىل ُمٙمِمىلىلقوملم اًمىلىلرؤوس ُمىلىلع ُماطمٔمىلىل٦م أو 

أن صمٛم٦م ومرىم٤ًم سمىللم طمٚمىلؼ اًمٚمحٞمىل٦م ومٝمىلق ومًىلؼ، وسمىللم طمنىل اًمىلرأس و ىلق إظمىلال  اًمتٜمٌٞمف إمم

 سم٤مٕدب اإلؾماُمل يمٞمػ ص٤مر  ذا و ذا؟

اطمتىلىلىلىلىلىلؾ وا سمٕمىلىلىلىلىلىل٤مداهتؿ، وقن ضمىلىلىلىلىلىل٤مء آٟمجٚمٞمىلىلىلىلىلىلز  ٜمىلىلىلىلىلىل٤م وذم ُمٍمىلىلىلىلىلىل ومجىلىلىلىلىلىل٤مؤضمىلىلىلىلىلىل٤مء إورسمٞمىلىلىلىلىلىل

ا سمٕمىل٤مداهتؿ يمٜمىل٤م وٟمحىلـ ذم ؾمىلقري٤م ذم سمٕمىلض إدوار اًمٗمرٟمًٞمقن ؾمقري٤م وأيْم٤ًم: ضمىل٤مؤو

ؼميٓمىل٤مين سمٕمىلد أن اٟمًىلح٥م ااىلٞمش؟ اًمٗمرٟمزىل، ااىلٞمش اًمتل ُمرت سمٜمىل٤م ضمىل٤مء ااىلٞمش اًم

اًمٗمرٟمزىلىلىلىل أو يٛمٙمىلىلىلىلـ اًمِمىلىلىلىلٕم٥م اًمٗمرٟمزىلىلىلىل يمٚمىلىلىلىلف قم٤مدشمىلىلىلىلف أن اًمرضمىلىلىلىل٤مل مٚم٘مىلىلىلىلقن ؿمىلىلىلىلقارهبؿ 

وحل٤م ؿ، ومٕمٛم٧م  ذه اًمْماًم٦م ذم ؿم٤ٌمب اعمًٚمؿ قمٜمدٟم٤م ذم ؾمىلقري٤م؛ ٕن آؾمىلتٕمامر 

 اًمٗمرٟمز طمٙمؿ سمادٟم٤م يٛمٙمـ مخس وقمنميـ صماصملم ؾمٜم٦م ُم٤م أطمٗمظ اًمت٤مريخ ضمٞمدًا.

ًمٗمرٟمًىلىلٞمقن يمىلىلام ي٘مىلىل٤مل إمم همىلىلػم اًمرضمٕمىلىل٦م وطمىلىلؾ حمٚمٝمىلىلؿ سمريٓمىلىل٤مٟمٞمقن وإٓ عمىلىل٤م رطمىلىلؾ ا

احلٞمىلىل٤مة آضمتامقمٞمىلىل٦م سمىلىللم  ترون ؿمىلىلقارهبؿ شمٖمىلىلػمومِّ قَ اًمؼميٓمىلىل٤مٟمٞمقن مٚم٘مىلىلقن حلىلىل٤م ؿ، وُيىلىل 

اًمًىلىلقريلم، يمىلىل٤من اًمِمىلىل٤ٌمب ُمىلىلـ ىمٌىلىلؾ قمىلىلغم ٟمٔمٞمىلىلػ ؿمىلىل٤مرسم٤ًم وحلٞمىلىل٦م، صىلىل٤مروا أن يىلىلقومرون 

 ُم٤مذا؟ ؿمقارهبؿ عم٤مذا؟ ذاك آؾمتٕمامر.

ر ذم أصح٤مهب٤م ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م اًمٌٞمئ٦م ُمدقمٛمىل٦م سم٘مىلقة صمِّ ١مَ ًمٌٞمئ٦م شمُ  ذا دًمٞمؾ واىمٕمل أن ا

ُم٤مدي٦م أو سم٘مقة ُمٕمٜمقي٦م، ًمٙمٜمل أىمقل ُمزقمقُم٦م؛ ٕن يمثػمًا ُمىلـ ااٝمٚمىل٦م عمىل٤م يٜمٔمىلرون  ىلذه 

ظمىلذون هبىل٤م، وئمٜمىلقن أهنىلؿ قمىلغم رء ٠ماًم٘مقة  ١مٓء اًمٙمٗمىل٤مر إورسمٞمىللم أو أُمىلريٙمٞملم ي

صمىلر ىمٚمىل٧م ٟمىلراه ذم اعمجتٛمىلع ُمـ اهلدى واًمٜمقر، وإٟمام  ؿ ذم وال ُمٌلم،  ذا ذم إ

اًمٕمىلىل٤مم، ًمٙمىلىلـ  ٜمىلىل٤مك شمىلىل٠مصمػمات شمٔمٝمىلىلر ذم سمٕمىلىلض إومىلىلراد سمًىلىل٥ٌم يتٕمٚمىلىلؼ سمِمخّمىلىلف، وًمىلىلٞمس 

 وم٘مط سم٤معمجتٛمع اًمذي مٞم٤مه ويٕمٞمش ومٞمف.

ىمىلىلىلىلدر زم أٟمٜمىلىلىلىلل ؾمىلىلىلىل٤مومرت ىمٌىلىلىلىلؾ ٟمحىلىلىلىلق قمنمىلىلىلىليـ ؾمىلىلىلىلٜم٦م إمم سمٕمىلىلىلىلض اًمىلىلىلىلٌاد إورسمٞمىلىلىلىل٦م إمم 

٥ٌم ومًىلىلؼ ؾمقينىلىلا ُمىلىلثاً وأعم٤مٟمٞمىلىل٤م وسمريٓم٤مٟمٞمىلىل٤م وأؾمىلىل٤ٌمٟمٞم٤م اًمتىلىلل  ىلىلل إٟمىلىلدًمس اًمْمىلىل٤مئع سمًىلىل
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اعمًٚمٛملم، وضمرُمٝمؿ واًمت٤مريخ يٕمٞمىلد ٟمٗمًىلف، ومخرضمٜمىل٤م ُمىلـ ًمٜمىلدن ُمىلدقمقيـ ًمزيىل٤مرة ىمريىل٦م 

ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمدقم٤مة اإلؾماُمٞملم اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞملم ُمـ ن٤مقم٦م اعمقدودي رمحىلف اهلل، ويمىل٤من 

ِرح وُمٚمتحىلل، ًمٙمىلـ  ذًمؽ ذم يقم ُمـ أي٤مم رُمْم٤من، وم٠ميمرُمٜم٤م اًمرضمؾ وؾمٛمتف ؾمٛم٧م ُُمٗمىْل

اًمٓمىلىلىلقق قمىلىلىلغم قمٜم٘مىلىلىلف أي: اًمىلىلىلذي يًىلىلىلٛمقه، ُمىلىلىلـ زاويىلىلىل٦م أظمىلىلىلرى حمىلىلىلزن عمىلىلىل٤مذا؟ ٕٟمىلىلىلف ؿمىلىلىلد 

: أٟمىلىل٤م يمىلىلقاضمٌل اٟمٓماىمىلىل٤ًم ُمىلىلـ ىمقًمىلىلف ٟمٌٞمٜمىلىل٤مومجٚمًىلىلٜم٤م قمىلىلغم اعم٤مئىلىلدة قمىلىلغم اإلومٓمىلىل٤مر ٟمتحىلىلدث، و

 .شإٟمام اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م إٟمام اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م»

رأي٧م  ذا اًمرضمؾ قمٜمده صم٘م٤موم٦م إؾماُمٞم٦م ضمٞمدة، قمٜمىلده شمىلديـ أيْمىل٤ًم؛ ٕٟمىلف ُمٚمتحىلل ذم 

دة؟ ومتٙمٚمٛم٧م قمـ ُمٌدأ اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗمىل٤مر، سماد اًمٙمٗمر واًمْمال، ًمٙمـ ُم٤م سم٤مل  ذه اًمٕم٘م

وهنل اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ذم همػم ُم٤م طمدي٨م قمـ اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر، وأؿمىلٝمر 

 ىلىلذه إطم٤مديىلىل٨م ُمىلىل٤م رواه اإلُمىلىل٤مم أمحىلىلد ذم ُمًىلىلٜمده ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م قمٌىلىلد اهلل سمىلىلـ قمٛمىلىلرو سمىلىلـ 

سمٕمثىلىلىل٧م سمىلىلىللم يىلىلىلدي اًمًىلىلىل٤مقم٦م »: ¢اًمٕمىلىلىل٤مص ريض اهلل شمٕمىلىلىل٤ممم قمٜمىلىلىلف ىمىلىلىل٤مل: ىمىلىلىل٤مل رؾمىلىلىلقل اهلل 

يٕمٌىلىلىلىلد اهلل وطمىلىلىلىلده ٓ ذيىلىلىلىلؽ ًمىلىلىلىلف، وضمٕمىلىلىلىلؾ رزىمىلىلىلىلل امىلىلىلىل٧م فمىلىلىلىلؾ رحمىلىلىلىلل، سم٤مًمًىلىلىلىلٞمػ طمتىلىلىلىلك 

 .شوضمٕمؾ اًمذل واًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمري، وُمـ شمِمٌف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ

ـمرىم٧م  ذا اًم٤ٌمب سمتقؾمع ٓ يًٕمٜمل اًمقىم٧م أن قمٚمٞمف أو قمغم ُمثٚمف، ًمٙمـ اًمرضمؾ 

يمىلىلىل٤من قمٜمىلىلىلد طمًىلىلىلـ فمٜمىلىلىلل سمىلىلىلف، وم٘مىلىلىلد ومٝمىلىلىلؿ اعمقوىلىلىلقع ومٝمىلىلىلاًم ضمٞمىلىلىلدًا، ودمىلىلىل٤موب ُمٕمٜمىلىلىل٤م قمٛمىلىلىلاً 

٨م ُمد يده و ق قمغم اًمٓمٕم٤مم وومىلؽ اًمٕم٘مىلدة ورُم٤م ىل٤م أروىل٤ًم ىمٚمٜمىل٤م: احلٛمىلد هلل، ومروٞم٤ًم طمٞم

ًمٙمـ ُم٤م يم٤مدت ومرطمتل شمتؿ إٓ وىمد شمٌٕمٝم٤م شمرطم٦م يٕمٜمل: ود اًمٗمرطم٦م يمٞمػ ذًمؽ؟ و ٜم٤م 

اًمِم٤م د: ىم٤مل: احل٘مٞم٘م٦م إٟمف أٟم٤م ُم٤م ووٕمتٝم٤م شمِمٌٝم٤ًم اٟمٔمىلروا أن  ٜمىل٤م ذم يٕمٜمىلل: ذم ٟمٙمتىل٦م 

٘مىلقم  ٜمىل٤م يٕمٜمىلل: اًمؼميٓمىل٤مٟمٞملم هلىلؿ ٟمٔمىلرة ومٔمٞمٕم٦م ضمدًا ىمىل٤مل: ُمىل٤م ووىلٕمتٝم٤م شمِمىلٌٝم٤ًم، وًمٙمىلـ اًم

ظم٤مصىلىل٦م ذم اًمٗمٚمًىلىلٓمٜمٞملم اًمىلىلذيـ  ٜمىلىل٤مك، اًمٗمٚمًىلىلٓمٞمٜمٞمقن قمىلىل٤مدهتؿ  ىلىلق ي٘مىلىلقل: أهنىلىلؿ يٗمتحىلىلقا 

اًم٘مٛمٞمص ُمـ  ٜم٤م زر، وٓ مٓمقا ايش؟ اًمٕماىم٦م  ذه ومٙم٠مٟمف ص٤مر ؿمٕم٤مر ًمٚمٗمٚمًىلٓمٞمٜمٞملم 
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قمٜمىلىلىلىلد اًمؼميٓمىلىلىلىل٤مٟمٞملم، إذا رأوا  ىلىلىلىلىلذا اعمىلىلىلىلرأى أو ٟمٔمىلىلىلىلىلروا  ىلىلىلىلذا اعمٜمٔمىلىلىلىلر طمٙمٛمىلىلىلىلىلقا أٟمىلىلىلىلف  ىلىلىلىلىلذا 

، ويمٞمػ ُمٕمٜمك ومٚمًٓمٞمٜمل قمٜمد ؿ؟ يٕمٜمل:  ذا ُمـ ؾمىل٘مط اعمتىل٤مع يٕمٜمىلل:  ىلذا ومٚمًٓمٞمٜمل

ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف، اٟمٔمر اًمداقمٞم٦م اعمًٚمؿ ُم٤مذا ي٘مقل، ي٘مقل: طمتك ُم٤م يٜمٔمىلر اًمؼميٓمىل٤مٟمٞمقن إًمٞمٜمىل٤م، 

  ذه اًمٜمٔمرة اعمزري٦م وم٠مٟم٤م ووٕمتٝم٤م ىمٚم٧م: ؾم٤محمؽ اهلل.

 ظمرهب٤م.  ُمداظمٚم٦م:

٤مر ذم إظمقاٟمىلىلىلؽ ظمرسمىلىلىل٧م، ىمٚمىلىلىل٧م: أٟمىلىلىل٧م شم٘مىلىلىلٞمؿ وزٟمىلىلىل٤ًم ذم ٟمٔمىلىلىلرة  ىلىلىل١مٓء اًمٙمٗمىلىلىل اًمِمىلىلىلٞمخ:

ىلىلٞمِّئ٤َمِت ﴿اعمًىلىلٚمٛملم؟  ىلىلذه يٕمٜمىلىلل: رسمٜمىلىل٤م ي٘مىلىلقل:  ًَّ ـَ اًم ٌْ ىلىلٜم٤َمِت ُيىلىلْذِ  ًَ أٟمىلىل٧م  [444]هااود:﴾إِنَّ احْلَ

قمٙم٧ًم اعمقوقع، أذ ٧ٌم احلًٜم٦م هبذه اًمًٞمئ٦م، وم٠مرضمق أن شمتقب إمم اهلل قمز وضمؾ 

ُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذه اًم٘مقًمىلىلىلىل٦م، وُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىلىلىل٦م ذم أٟمىلىلىلىلؽ أومٝمٛمتٜمىلىلىلىلل  ٜمىلىلىلىل٤م اًمِمىلىلىلىل٤م د: سم٠مٟمىلىلىلىلؽ ُمتىلىلىلىل٠مصمر 

ًمٜمىل٤مس، وسمت٘م٤مًمٞمىلد ؿ وقمىلىل٤مداهتؿ وأذواىمٝمىلؿ طمتىلك دم٤موسمىل٧م ُمٕمٝمىلؿ سمىلىلا سمٛمٗمىل٤م ٞمؿ  ىل١مٓء ا

 ؿمٕمقر، وووٕم٧م  ذه اًمٕم٘مدة؛ ًمٙمل ٓ يٜمٔمروا إًمٞمؽ شمٚمؽ اًمٜمٔمرة.

ُرج ُمىلـ  ىلذه اًم٘مريىل٦م، ومىل٤مخلروج  ىلذا ممىل٤م ا :اٟمٔمروا إذًا يمٞمىلػ أن احلىلدي٨م إول ظمىْل

ضمىلىل٤مءت سمىلىلف ذيٕمىلىل٦م اإلؾمىلىلام شم١ميمىلىلد قمىلىلغم يمىلىلؾ ُمًىلىلٚمؿ أن مىلىلقط ٟمٗمًىلىلف سمٛمجتٛمىلىلع صىلىل٤مًمح؛ 

 يٜمت٩م اًمّماح، واًمٗم٤ًمد يٜمت٩م اًمٗم٤ًمد. ٕن اًمّماح

ومٜم٠ًمل اهلل قمز وضمؾ أن يٚمٝمٛمٜم٤م أن ٟمٜمٓمٚمؼ ذم يمؾ أقمامًمٜم٤م وطمٞم٤مشمٜم٤م قمىلغم  ىلدي ٟمٌٞمٜمىل٤م 

 ، وأن يتقوم٤مٟم٤م قمغم اًمتقطمٞمد، واإليامن اًمّمحٞمح.¢حمٛمد 

 وؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ أٟم٧م أؾمتٖمٗمرك وأشمقب إًمٞمؽ.

 ُم٤م يٛمٙمـ سمد ٟمّمكم، وًمٙمـ.

 ٓ، شمٗمْمؾ.ٓ  ُمداظمٚم٦م:

ٕٟمىلىلىلف ٟمحىلىلـ يمٜمىلىلىل٤م ىمٚمٜمىلىلىل٤م: إٟمىلىلف ذم ؾمىلىلىل١ماًمف ؿمىلىلىلٕمٌت٤من شمٙمٚمٛمٜمىلىل٤م قمىلىلىلـ اًمِمىلىلىلٕم٦ٌم إومم  اًمِمىلىلٞمخ:
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وسم٘مىلىلل اًمٙمىلىلام ؿمىلىلٕم٦ٌم أظمىلىلرى، وٓ ٟم٘مىلىلقل اًمث٤مٟمٞمىلىل٦م؛ ٕن اًمث٤مٟمٞمىلىل٦م شمًىلىلتدقمل اًمث٤مًمثىلىل٦م، وًمىلىلٞمس 

 قمٜمدٟم٤م صم٤مًمث٦م.

 سم٤مرك اهلل ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 وومٞمؽ. اًمِمٞمخ:

 ومٌ٘مل قمٚمٞمٜم٤م ااقاب قمـ اًمِمٕم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م و ل: 

ىلىلىل يُ  ىلىلىلؾ قمٚمٞمىلىلىلف أن  ىلىلىل ٜمَ ؿ ٟمٗمًىلىلىلىلف ًمٚم٘مْمىلىلىل٤مء اًمنمىلىلىلقمل ويُ ٚمِّ ًَ ذ ومٞمىلىلىلىلف احلىلىلىلد اًمىلىلىلذي يًىلىلىلىلتح٘مف؟ ٗمَّ

ق سمىللم ٓ جيىل٥م، رِّ ٗمىَل ٓ، ٓ جي٥م ذًمؽ قمٚمٞمىلف، وإن يمىل٤من جيىلقز، وجيىل٥م أن ٟمُ  ااقاب:

وسملم جيقز، ذًمؽ مم٤م يدل قمٚمٞمف جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص سمٕمْمٝم٤م شمقضمٞمف ُمـ اًمرؾمقل 

 قمٚمٞمف اًمًام ًمٙمؾ ُمـ اضمؽمح أو ارشمٙم٥م ُمٕمّمٞم٦م أن يًؽم ٤م.

 (  00: 37: 43/ 201ى والنور /) اهلد

 (  00: 49: 05/ 201) اهلدى والنور /
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 ازب فٚٔا اهدعَ٘ٝخاهلذسٝ ًّ اهبالد اهيت ُت

ؽ ذم ٞمْىلىلىل ؿمىلىلىلٞمخٜم٤م! أٟمىلىلىل٤م ُمرؾمىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ ؿمىلىلىل٤ٌمب أ ىلىلىلؾ سمٖمىلىلىلداد و ٜمىلىلىل٤مك ؾمىلىلىل١مال َمِ  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

صدور ؿ وٓ جيدون ًمف ضمقاسم٤ًم قمٜمد قمٚمامء أ ىلؾ سمٖمىلداد، اًمًىل١مال  ىلق:  ىلؾ اًمٌ٘مىل٤مء ذم 

٦م أو اًمٗمًقق أو اًمٙمٗمر إذا صح اًمتٕمٌػم أن ٟمًٛمٞمٝم٤م سماد يمٗمر..  ؾ اًمٌ٘م٤مء سماد اعمٕمّمٞم

ذم  ىلىلذه اًمىلىلٌاد أومم وأومْمىلىلؾ ُمىلىلع ٟمنمىلىل اًمىلىلدقمقة إمم اهلل شمٕمىلىل٤ممم وسمٞمىلىل٤من اًمًىلىلٜمـ وشمٓمٌٞمىلىلؼ 

اًمًٜم٦م وشمٕمٚمىلٞمؿ اًمٜمىل٤مس أُمىلقر اًمىلديـ..  ىلذا أومْمىلؾ أم اهلجىلرة إمم ااٝمىل٤مد ذم ؾمىلٌٞمؾ اهلل 

 شمٕم٤ممم واًم٘مت٤مل ُمع أ ؾ اًمديـ أومْمؾ؟

ذا ؾم١مال يتٙمرر ؾمقاء يم٤من ُمتٕمٚم٘مىل٤ًم سمىل٤مًمٕمراق أو سمٛمثٞماهتىل٤م ؾمىلقري٤م أو ًمٞمٌٞمىل٤م   اًمِمٞمخ:

 أو ٟمحق ذًمؽ.

أوًٓ: ذم ؾم١ماًمؽ ُم٤م يٜمٌٖمل امرير اعم٘م٤مل ومٞمف، وىمٌؾ ذًمىلؽ ٓ سمىلد زم ُمىلـ شمٜمٌٞمٝمىلؽ؛ 

ٕن سمٕمىلىلىلض إظمقاٟمٜمىلىلىل٤م يٌتىلىلىلدؤون اًمًىلىلىل١مال سم٤مًمًىلىلىلام قمٚمىلىلىلٞمٙمؿ،  ىلىلىلذا آسمتىلىلىلداء ٓ ٟمٕمرومىلىلىلف ذم 

تٜمىل٤م طمتىلك شمىلدظمؾ قمٚمٞمٜمىل٤م وشم٤ٌمذٟمىل٤م سم٤مًمًىلام يمىلام اًمًٜم٦م؛ ٕٟمؽ أٟم٧م ضم٤مًمس ُمٕمٜم٤م ومىلا وم٤مرىم

 ىلىلىلق اًمًىلىلىلٜم٦م، وم٠مٟمىلىلىل٧م ُمٕمٜمىلىلىل٤م وومٞمٜمىلىلىل٤م ضمىلىلىل٤مًمس؛ وًمىلىلىلذًمؽ ٓ ٟمٕمىلىلىلرل ذم اًمًىلىلىلٜم٦م أن أطمىلىلىلد اًمًىلىلىلٚمػ 

اًمّمح٤مسم٦م أو همػم ؿ إذا ؾم٠مًمقا اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام أو همىلػمه ؾمىل١مآً ىمىلدُمقا سمىللم يىلدي 

 اًمًام قمٚمٞمٙمؿ، أٟم٤م أىمقل ًمؽ أيْم٤ًم: اًمًام قمٚمٞمٙمؿ ًمٙمـ ًمٞمس  ذا حمٚمف. اًم١ًمال:

سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم أىمىلقل: اًمٞمىلقم وٟمحىلـ ذا ٌىلقن إمم اعمًىلجد ًمّمىلاة ااٛمٕمىل٦م يمٜمىل٤م ٟمًىلٛمع و

ظمٓمٌىلىل٦م ااٛمٕمىلىل٦م ُمىلىلـ اعمًىلىلجد احلىلىلرام، وإذا سم٤مخلٓمٞمىلىل٥م اًمٗم٤موىلىلؾ اعمحىلىلؽمم يىلىلقرد أيىلىل٦م 

وي٘مىلىلىلقل: أقمىلىلىلقذ سمىلىلىل٤مهلل ُمىلىلىلـ اًمِمىلىلىلٞمٓم٤من اًمىلىلىلرضمٞمؿ صمىلىلىلؿ يىلىلىلذيمر أيىلىلىل٦م،  ىلىلىلذا أيْمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلـ إظمٓمىلىلىل٤مء 
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أن يًتِمىلىلىلىلىلىلٝمد سمتيىلىلىلىلىلىل٦م اسمتىلىلىلىلىلىلدأ ٤م  أراداعم٤مؿمىلىلىلىلىلىلٞم٦م ؾمىلىلىلىلىلىلقاء سمىلىلىلىلىلىللم اًمٕمٚمىلىلىلىلىلىلامء أو سمىلىلىلىلىلىللم اًم٘مىلىلىلىلىلىلراء، إذا 

ْرآَن ﴿سم٤مٓؾمىلىلىلتٕم٤مذة،  ىلىلىلؿ ئمٜمىلىلىلقن أن  ىلىلىلذا ُمىلىلىلـ شمٓمٌىلىلىلٞم٘مٝمؿ ًم٘مقًمىلىلىلف شمٕمىلىلىل٤ممم:  َرْأَت اًْمُ٘مىلىلىل ٢مَِذا ىَمىلىلىل وَمىلىلىل

ِ تَِٕمْذ سمىِلىل٤مهللَّ ٤م ئمٝمىلىلر أ ٞمىلىل٦م اًمىلىلدقمقة اًمتىلىلل ٜمىلىل ىلىلذه آيىلىل٦م ٓ إؿمىلىلٙم٤مل ومٞمٝمىلىل٤م، و  [33]النحاا :﴾وَم٤مؾْمىلىل

ٟمحىلىلىلىلـ ٟمدٟمىلىلىلىلدن طمقهلىلىلىلىل٤م، وذم إُمىلىلىلىلس اًم٘مريىلىلىلىل٥م يمٜمىلىلىلىل٤م ذم سمٕمىلىلىلىلض اعمجىلىلىلىل٤مًمس ذم اًمًىلىلىلىلٝمرة 

ىلىل ٟمٟم٤م طمىلىلقل سمحىلىل٨م ـمقيىلىلؾ ظماصىلىلتف: أٟمىلىلف جيىلىل٥م قمٚمٞمٜمىلىل٤م أن ودٟمىلىلد ك شمٗمًىلىلػم اًم٘مىلىلرآن قمىلىلغم تٚم٘مَّ

 سمتٓمٌٞمؼ اًمًٚمػ اًمّمىل٤مًمح نَّ ٗمَ  سم٤مًمًٜم٦م، واًمًٜم٦م شمُ نَّ ٗمَ .. اًم٘مرآن يُ اًمّم٤مًمحُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ 

 هل٤م.

يمٚمام  ¢اًم٘مرآن أن ي٠مُمر سم٤مٓؾمتٕم٤مذة سملم يدي اًمتاوة شمرى!  ؾ يم٤من رؾمقل اهلل 

اسمتدأ ٤م سم٤مٓؾمىلتٕم٤مذة؟ ٓ، إٟمىلام آؾمىلتٕم٤مذة اعمىل٠مُمقر  ٟمزع سمتي٦م واؾمتدل هب٤م ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م

٘مىلرآن ومىلا اًمذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م هب٤م  ل إذا ضمٚمًىل٧م ًمىلتاوة اًم٘مىلرآن.. إذا ضمٚمًىل٧م ًمىلتاوة 

سمىلىلد ًمىلىلؽ ُمىلىلـ آؾمىلىلتٕم٤مذة، وىمىلىلد يٙمىلىلقن ٓ سمىلىلد ًمىلىلؽ أيْمىلىل٤ًم ُمىلىلـ اًمتًىلىلٛمٞم٦م ًمٙمىلىلـ اًمتًىلىلٛمٞم٦م ًمىلىلٞمس 

ومتٗمتىلىلتح اًمىلىلتاوة ذًمىلىلؽ دائىلىلاًم: إذا اسمتىلىلدأت اًمًىلىلقرة ُمىلىلـ أوهلىلىل٤م ويم٤مٟمىلىل٧م همىلىلػم ؾمىلىلقرة اًمتقسمىلىل٦م 

سم٤مٓؾمىلىلىلتٕم٤مذة وسم٤مًمًٌىلىلىلٛمٚم٦م، أُمىلىلىل٤م إذا اسمتىلىلىلدأت اًم٘مىلىلىلراءة ُمىلىلىلـ وؾمىلىلىلط اًمًىلىلىلقرة أو ُمىلىلىلـ آظمر ىلىلىل٤م 

أن شمىلقرد آيىل٦م ومىلا شم٘مىلؾ:  أردتومتٌتدئ اًمىلتاوة سم٤مٓؾمىلتٕم٤مذة وم٘مىلط دون اًمًٌىلٛمٚم٦م، أُمىل٤م إذا 

أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمىلرضمٞمؿ.. يمثىلػم ُمىلـ اعمرؿمىلديـ واًمققمىل٤مظ ًمىلٞمس خيٓمئىلقن  ىلذا 

ىلىلىل ي: أن يًىلىلىلتٕمٞمذوا سمىلىلىل٤مهلل سمىلىلىللم يىلىلىلدي أيىلىلىل٦م اعمُ اخلٓمىلىلىل٠م اعمخىلىلىل٤مًمػ ًمٚمًىلىلىلٜم٦م، أ ل هبىلىلىل٤م سمىلىلىلؾ دَ تَ ًْ

ىمٚمٌٞمىل٤ًم  ٜمف احلٛمىلد هلل ظمٓمىل٠م ًمٗمٔمىلل وًمىلٞمس ظمٓمىل٠موم٤مطمِم٤ًم ضمدًا وًمٙم يْمٞمٗمقن إمم ذًمؽ ظمٓم٠م

ُمىلىل٤مذا ي٘مىلىلقل أطمىلىلد ؿ؟ ىمىلىل٤مل اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ سمٕمىلىلد أقمىلىلقذ سمىلىل٤مهلل ُمىلىلـ اًمِمىلىلٞمٓم٤من اًمىلىلرضمٞمؿ،  ىلىلذا 

ل واٟمىلىلىلف قمىلىلىلـ اهلل ىمىلىلىل٤مل: أقمىلىلىلقذ سمىلىلىل٤مهلل ُمىلىلىلـ اًمِمىلىلىلٞمٓم٤من اًمىلىلىلرضمٞمؿ وأُمىلىلىلر سمىلىلىل٤معمٕمروقمىلىلىلغم يمىلىلىلذب 

اعمٜمٙمىلىلر؟ ُمىلىل٤م ىمىلىل٤مل  ٙمىلىلذا ىمىلىل٤مل اهلل سمٕمىلىلد، أو ي٘مىلىلقل اهلل: أقمىلىلقذ سمىلىل٤مهلل ُمىلىلـ اًمِمىلىلٞمٓم٤من اًمىلىلرضمٞمؿ 

ويىلىل٠ميت سم٤مٔيىلىل٦م،  ىلىلذا يمىلىلذب قمىلىلغم اهلل، يمىلىلؾ  ىلىلذا همٗمٚمىلىل٦م قمىلىلـ  ىلىلدي اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام 

 وقمـ ؾمٜمتف.
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أقمىلىلقد سمٕمىلىلد  ىلىلذه اًمتقـمئىلىل٦م وًمىلىلق أهنىلىل٤م ـم٤مًمىلىل٧م ؿمىلىلٞمئ٤ًم ىمٚمىلىلٞماً وًمٙمٜمٝمىلىل٤م ٓ َّتٚمىلىلق ُمىلىلـ وم٤مئىلىلدة 

 يٜمٌٖمل ذيمر ٤م.

ًمؽ ىمٚم٧م: مت٤مج ذم سمٕمْمف إمم امرير؛ ٕٟمف يم٤من ُمؽمددًا سملم رأيلم: أهي٤مضمر وم١ًما

أو ي٘مٞمؿ طمٞم٨م  ق ي٠مُمر سم٤معمٕمرول ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ويٜمٍم اًمًٜم٦م ويدقمق إًمٞمٝم٤م إمم 

آظمىلىلره، أٟمىلىل٤م أىمىلىلقل: إذا يمىلىل٤من  ٜمىلىل٤مك طمريىلىل٦م ديٜمٞمىلىل٦م يمىلىلام ي٘مقًمىلىلقن اًمٞمىلىلقم ومٝمىلىلق يًىلىلتٓمٞمع أن يىلىل٠مُمر 

دون أن شمقوىلع اًمٕمراىمٞمىلؾ ذم ـمري٘مىلف،  سم٤معمٕمرول ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر وأن يٜمنمىل اًمًىلٜم٦م

ىلىلىلىلىل سمىلىلىلىلىلؾ ودون أن يُ  ب ومىلىلىلىلىل٤مل سمٞمٜمىلىلىلىلىلف وسمىلىلىلىلىللم ُمىلىلىلىلىل٤م يمىلىلىلىلىل٤من ذم صىلىلىلىلىلدده ُمىلىلىلىلىلـ إُمىلىلىلىلىلر ذَّ َٕمىلىلىلىلىل ـ ويُ جَ ًْ

سمىلىلىل٤معمٕمرول واًمٜمٝمىلىلىلل قمىلىلىلـ اعمٜمٙمىلىلىلر سمٞمىلىلىلٜمام ذم سمٚمىلىلىلد آظمىلىلىلر يًىلىلىلتٓمٞمع أن ي٘مىلىلىلقم سمىلىلىلذًمؽ طمٞمٜمئىلىلىلٍذ 

ٟمحىلىلـ ٟم٘مىلىلقل: جيىلىل٥م قمٚمٞمىلىلف اهلجىلىلرة، أُمىلىل٤م إن يمىلىل٤من  ٜمىلىل٤مك طمريىلىل٦م يم٤مُمٚمىلىل٦م ويًىلىلتٓمٞمع أن يىلىل٠مُمر 

قمىلىلـ اعمٜمٙمىلىلر ويىلىلدقمق إمم اًمًىلىلٜم٦م وأن مىلىل٤مرب اًمٌدقمىلىل٦م وًمىلىلق سمٚمًىلىل٤مٟمف سمىلىل٤معمٕمرول ويٜمٝمىلىلك 

ؼ إمم ذ ىلىلىلىـل أطمىلىلىلىلد  قمىلىلىلىلغم إىمىلىلىلىلؾ ومٜم٘مىلىلىلىلقل ًمىلىلىلىلف: إىمرسمىلىلىلىلقن أومم سمىلىلىلىل٤معمٕمرول وطمىلىلىلىلذاري أن يًىلىلىلىٌل

احل٤م.يـ أهن٤م آي٦م؛ ٕن يمثىلػمًا ُمىـل اًمٜمىل٤مس يتق ىلقن طمٞمىلٜمام ي٘مقًمىلقن  ىلذه اًمٙمٚمٛمىل٦م: إىمرسمىلقن 

 .ٚم٦م ُمٕمٜمًك صحٞمحأومم سم٤معمٕمرول أهن٤م آي٦م وًمٞم٧ًم سمتي٦م ًمٙمـ ُمٕمٜمك  ذه ااٛم

وم٠مٟم٧م أ ؾ سمٚمدك أطمؼ سمٜمّمحؽ وقمٚمٛمؽ إذا يمٜمىل٧م ُمًىلتٓمٞمٕم٤ًم إمم ذًمىلؽ، ًمٙمىلـ  ىلؾ 

إُمىلىلىلر ذم اًمٕمىلىلىلراق يمىلىلىلذًمؽ؟ ومىلىلىل٢مذًا:  ٜمىلىلىل٤م جيىلىلىل٥م اهلجىلىلىلرة وإذًا: يمىلىلىل٤من يٜمٌٖمىلىلىلل قمٚمٞمىلىلىلؽ أن ٓ 

ذا اًمًىلىلىل١مال وم٤مئىلىلىلدة هلىلىلىلشمٓمىلىلىلرح اًمًىلىلىل١مال ًمٞمحتٛمىلىلىلؾ  ٙمىلىلىلذا و ٙمىلىلىلذا ًمٙمىلىلىلـ يمىلىلىل٤من ُمىلىلىلـ اًمٓمىلىلىلرح 

ومىل٤ماقاب يمىلذا وإن يمىلذا ومىل٤ماقاب  ًمٚمح٤م.يـ؛ ٕٟمىلف اوىلٓمرٟم٤م أن ٟم٘مىلقل: إن يمىل٤من يمىلذا

 يمذا.

اًمىلىلذي ٟمٕمٚمٛمىلىلف أن اًمٙمٌىلىل٧م  ىلىلق اعمًىلىلٞمٓمر ؾمىلىلقاء ذم اًمٕمىلىلراق أو ذم ؾمىلىلقري٤م أو ذم ًمٞمٌٞمىلىل٤م 

 ٟمٕمرومٝم٤م.. ٟمذيمر ٤م أو ٓ ٟمذيمر ٤م.ٓ ورسمام ذم سماد أظمرى ٟمٕمرومٝم٤م أو 

 (  00: 49: 10/ 465) اهلدى والنور/
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 د٘اش اهلذسٝ إىل بالد اهلفس  

 إذا عدًت اهبالد اإلضالًٚٞ

ـمٌٕمىلىل٤ًم طم٤مًمىلىل٦م ؿمىلىل٤ٌمب اًمّمىلىلحقة ذم ًمٞمٌٞمىلىل٤م، يٕمٜمىلىلل طم٤مًمىلىل٦م اًمِمىلىل٤ٌمب طم٤مًمىلىل٦م صىلىلٕم٦ٌم  عمٚم٘مىلىلل:ا

ضمدًا، ومٌٞمح٤مرهب٤م سمجٛمٞمىلع اًمقؾمىل٤مئؾ، أُمثٚمىل٦م ُمىلثاً ممٜمىلقع يّمىلكم اخلٛمىلس اًمّمىلٚمقات ذم 

 اعمًجد، سم٤مًمذات صاة اًمٗمجر يٙمقن ُمراىم٥م، يٚمٌس اًمٚمٌس اًمٕمر .

  ق يٕمٜمل ُمقفمػ؟ اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ؟ اعمٚم٘مل:

 ُمقفمػ ذم اًمدوًم٦م؟ اًمِمٞمخ:

 ٓ ىمّمدي اًمِم٤ٌمب اًمٕم٤مُم٦م ذم اعم٤ًمضمد. ٘مل:اعمٚم

 سمّمقرة قم٤مُم٦م. اًمِمٞمخ:

آه سمّمىلىلىلىلقرة قم٤مُمىلىلىلىل٦م ذم ًمٞمٌٞمىلىلىلىل٤م يمٚمٝمىلىلىلىل٤م، يٕمٜمىلىلىلىلل اًمىلىلىلىلكم يّمىلىلىلىلكم ذم اعمًىلىلىلىل٤مضمد...  اعمٚم٘مىلىلىلىلل:

 ُمراىم٥م.

 اهلل أيمؼم. اًمِمٞمخ:

وسم٤مًمذات اًمكم يٓمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م. اًمث٤مين: أٟمف يٚمىلٌس اًمٚمىلٌس اًمٕمىلر  وسم٤مًمىلذات  اعمٚم٘مل:

ُمىلىلـ  ىلىلذا، يٕمٜمىلىلل آصمىلىل٤مر اًمًىلىلٜم٦م ومٞمىلىلتؿ ُمِمىلىلٌقه، وأي يٕمٜمىلىلل إذا يمىلىل٤مٟمقا رأوا ُمٜمىلىلف إزار أو رء 

قماُم٦م شمدل قمغم أٟمف ُمـ ؿم٤ٌمب اًمّمحقة أو ؿم٤ٌمب اًمًٜم٦م وم٤مًم٘مٌض قمٚمٞمىلف ذم اًمًىلجـ، 
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ويقضمد طم٤مًمٞم٤ًم ذم اًمًجـ آٓل ُمـ اعمِم٤ميخ، إذـم٦م اإلؾماُمٞم٦م ممٜمققم٦م، اًمٙمتىل٥م 

اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م ممٜمققمىلىلىل٦م، اًمتحىلىلىلدث ذم اًمىلىلىلديـ ممٜمىلىلىلقع، اًمتجٛمٕمىلىلىل٤مت قم٘مىلىلىل٥م اًمّمىلىلىلاة ُمىلىلىلثاً 

دروس ذم اعمًىلىل٤مضمد ممٜمققمىلىل٦م، سمىلىلس ظمٓمٌىلىل٦م ااٛمٕمىلىل٦م، ومٝمىلىلذا احل٤مًمىلىل٦م أصىلىلٌح ممٜمىلىلقع، اًمىلىل

يٕمٜمىلىلل أي ؿمىلىلٌٝم٦م أو يٕمىلىلرل طمتىلىلك إن يمىلىل٤من حمٚمىلىلؼ حلٞمتىلىلف ويٕمىلىلرل ُمىلىلـ ؿمىلىل٤ٌمب اًمّمىلىلحقة 

ي٘مٌض قمٚمٞمف قمغم اًمٗمقر يٕمٜمل، واىمتح٤مُم٤مت يٕمٜمل ... ذم هن٤مي٦م ؿمٝمقر صمامٟمٞم٦م، ص٤مرت 

ذم محٚمىلىلىل٦م، وىمٌْمىلىلىل٧م ُمىلىلىلـ ... ُمىلىلىلـ مخًىلىلىللم ؿمىلىلىل٤مب، ذم  ىلىلىلذه احل٤مًمىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذا اًمقوىلىلىلع 

اعم١مؾمىلىلػ، اًمِمىلىل٤ٌمب ذم يمثىلىلػم حمٚمىلىلؼ اًمٚمحٞمىلىل٦م، وُمىلىلٜمٝمؿ ُمىلىلـ ... وىلىلٕمػ، وطمىلىلرب يٕمٜمىلىلل 

يمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ ... يًىلىلىلٚمط احلىلىلىلروب جيىلىلىلل ُمىلىلىلـ ضمقاٟمىلىلىل٥م ُمىلىلىلـ سمىلىلىللم إ ىلىلىلؾ، ومٞمٝمىلىلىلدد سم٤مًم٘متىلىلىلؾ، 

ِمىلىلىل٤ٌمب ويّمىلىلىلٗمقن سم٤مًمزٟمدىمىلىلىل٦م،  ىلىلىل١مٓء اًمىلىلىلذيـ قمٛمىلىلىلاء أُمريٙمىلىلىل٤م قمٛمىلىلىلاء اًمٞمٝمىلىلىلقد اًمويِمىلىلىلقه 

أو اًم٘م٤مئىلىلىلىلد  يريىلىلىلىلدون أن ي٘مْمىلىلىلىلقا قمىلىلىلىلغم ديٜمٜمىلىلىلىل٤م ويمىلىلىلىلذا، ومٞمىلىلىلىلدقمل سم٠مٟمىلىلىلىلف  ىلىلىلىلق اعمٜم٘مىلىلىلىلذ اعمًىلىلىلىلٚمؿ

اعمًٚمؿ، ذم  ذا اًمٔمرل اًمِم٤ٌمب اٟم٘مًٛمقا إمم ىمًٛملم: ىمًؿ ىم٤مل سمقضمىلقب اهلجىلرة، 

ٓ يًىلىلتٓمٞمع  ذم  ىلىلذا اًمٔمىلىلرل اًمّمىلىلٕم٥م يٕمٜمىلىلل ٓ يًىلىلتٓمٞمع أن يٕمٌىلىلد اهلل، إذا يمىلىل٤من اًمٚمىلىلٌس

ع أن.. مٚم٘مٝمىلىل٤م، اعمًىلىلجد حمٔمىلىلقر، سم٤مًمىلىلذات ...  اًمقىمىلىلقل  ٞمٓماًمٚمىلىلٌس، اًمٚمحٞمىلىل٦م ٓ يًىلىلت

، وم٘مىلىلىل٤مًمقا سمقضمىلىلىلقب اهلجىلىلىلرة واؾمىلىلىلتدًمقا سمتيىلىلىل٦م أُمىلىلىل٤مم اعمًىلىلىلجد سمٕمىلىلىلد اًمّمىلىلىلاة يٕمٜمىلىلىلل ممٜمىلىلىلقع

آؾمتْمٕم٤مل ذم إرض. وم٤مًم٘مًؿ اًمثىل٤مين ىمىل٤مل سميىلورة اًمٌ٘مىل٤مء واًم٘مٞمىل٤مم سم٤مًمىلدقمقة، سمىل٠من 

اًمٜمىلىلىلىل٤مس امتىلىلىلىل٤مج إًمٞمٜمىلىلىلىل٤م، وسم٤مًمىلىلىلىلذات إهة، ومّمىلىلىلىل٤مرت صىلىلىلىلداُم٤مت سمٞمٜمىلىلىلىل٤مهتؿ، يمثىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلٜمٝمؿ 

 ُمِم٤مطمٜم٤مت يماُمٞم٦م أدت سم٤مًمىل يٕمٜمل اٟم٘مٓم٤مع اًمٙمام سمٞمٜم٤مهتؿ.

 اًمٗمرىم٦م... اًمِمٞمخ:

٧م  ىلىلىلذا اًمٔمىلىلىلرل يٕمٜمىلىلىلل، ٟمرضمىلىلىلق إضم٤مسمتىلىلىلؽ قمىلىلىلغم  ىلىلىلذا اًمًىلىلىل١مال، يٕمٜمىلىلىلل: ومتحىلىلىل اعمٚم٘مىلىلىلل:

اًمِم٤ٌمب  ؾ يٕمٜمل خيرضمقا ُمـ اًمىلٌاد امىل٧م  ىلذا اًمٔمىلرل أم يٌ٘مىلقا ويٕمٛمٚمىلقا سم٠مؾمىل٤ٌمب 

 ُمٕمٞمٜم٦م.
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ـمٌٕم٤ًم  ؿ... سم٠مي ـمري٘م٦م، يٕمٜمىلل ُمىلثاً ذم اًمٙمٚمٞمىل٦م ذم اا٤مُمٕمىل٦م يٕمٜمىلل جيىلدوك ... ٓ 

يٕمٜمىلل ذم... ي٘مقًمىلقا  شمتخٚمط ٓ شمٕمٛمؾ اظمتاط ُمىلع اًمٌٜمىل٤مت ٓ شمٕمٛمىلؾ رء ُمىلثاً ُمٜمٙمىلر،

أيمٞمىلىلد اٟمتىلىلف ُمىلىلـ ؿمىلىل٤ٌمب اًمّمىلىلحقة، أيمٞمىلىلد اٟمتىلىلف ُمىلىلـ اًمًىلىلٜم٦م، أيمٞمىلىلد اٟمتىلىلف ُمىلىلـ اًمزٟمدىمىلىل٦م، يٕمٜمىلىلل 

 ومٛمح٤موًم٦م يٕمٜمل إهمراؤه... وأؿمٞم٤مء صٕم٦ٌم.

قمىلغم طمًىل٥م ُمىلىل٤م وصىلٗم٧م اًمٗمريىلؼ اًمثىل٤مين اًمىلذيـ ٓ ي١ميىلىلد  -سمىل٤مرك اهلل ومٞمىلؽ- اًمِمىلٞمخ:

قن قمىلىلغم  ىلىلذا اهلجىلىلرة إمم سمىلىلاد يىلىلتٛمٙمـ ومٞمٝمىلىل٤م ُمىلىلـ اًم٘مٞمىلىل٤مم سمِمىلىلٕم٤مئر ديٜمىلىلف،  ىلىلؾ  ىلىلؿ يقاوم٘مىلىل

اًمقصىلىلىلػ اًمىلىلىلذي أٟمىلىلىل٧م وصىلىلىلٗمتف، طمٞمىلىلىلٜمام ي٘مقًمىلىلىلقن: ٓ ٟمحىلىلىلـ ٟمىلىلىلرى أن ٟمٔمىلىلىلؾ ذم سمٚمىلىلىلدٟم٤م  ٜمىلىلىل٤م 

ًمٜمًىلىلتٛمر ذم اًمىلىلدقمقة، واًمٜمىلىل٤مس سمح٤مضمىلىل٦م إًمٞمٜمىلىل٤م،  ىلىلؾ  ىلىلؿ يًىلىلتٓمٞمٕمقن أن ي٘مقُمىلىلقا سم٤مًمىلىلدقمقة 

 طم٥ًم ُم٤م ذيمرت أٟم٧م ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن.

ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن يٕمٜمل رد قمٚمٞمٝمؿ اًمىلذيـ ىمىل٤مًمقا سمقضمىلقب اهلجىلرة: يٕمٜمىلل أٟمىلتؿ  اعمٚم٘مل:

ٕمقن أن شمىلىلدقمقا طمتىلىلك أ ٚمٙمىلىلؿ أٟمٗمًىلىلٙمؿ، يٕمٜمىلىلل طمتىلىلك اًمتجٛمٕمىلىل٤مت ذم اًمٌٞمىلىلقت ٓ شمًىلىلتٓمٞم

ممٜمققمىلىل٦م، ... يٕمٜمىلىلل عمىلىل٤م ياىمىلىلقن اٟمتىلىلف اًمِمىلىل٤ٌمب سم٤مًمىلىلذات اًمىلىلكم ؿمىلىل٤ميملم ومٞمىلىلف، ومٛمجىلىلرد اٟمىلىلؽ 

يٕمٜمىلىلىلىلىلىلل طمتىلىلىلىلىلىلك شمىلىلىلىلىلىلدظمؾ اعمًىلىلىلىلىلىلجد وأٟمىلىلىلىلىلىل٧م ... إـمىلىلىلىلىلىلاق اًمٚمحٞمىلىلىلىلىلىل٦م وًمىلىلىلىلىلىلق يمىلىلىلىلىلىل٤من ظمٗمٞمٗمىلىلىلىلىلىل٦م، 

اًمتجٛمٕمىلىلىل٤مت ذم اًمٌٞمىلىلىلقت ممٜمققمىلىلىل٦م، ... يٕمٜمىلىلىلل عمىلىلىل٤م ياىمىلىلىلقن اٟمتىلىلىلف اًمِمىلىلىل٤ٌمب 

اًمىلىلىلىلكم ؿمىلىلىلىل٤ميملم ومٞمىلىلىلىلف، ومٛمجىلىلىلىلرد اٟمىلىلىلىلؽ شمىلىلىلىلدظمؾ اعمًىلىلىلىلجد وأٟمىلىلىلىل٧م ... سم٤مًمىلىلىلىلذات 

 إـماق اًمٚمحٞم٦م وًمق يم٤من ظمٗمٞمٗم٦م، وم٠مٟم٧م ُمراىم٥م.

ومىلىلىلىل٢مذًا اًم٘مْمىلىلىلىلٞم٦م واوىلىلىلىلح٦م يم٤مًمِمىلىلىلىلٛمس ذم راسمٕمىلىلىلىل٦م اًمٜمٝمىلىلىلىل٤مر أن اًمىلىلىلىلذيـ ي٘مقًمىلىلىلىلقن  اًمِمىلىلىلىلٞمخ:

سمقضمقب اهلجرة  ؿ ىمقهلؿ  ق احلؼ، واًمذيـ ي٘مقًمقن سم٤مًمٌ٘م٤مء  ؿ ئمٝمر أهنؿ يرُمقن 

سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م وصٗم٧م، واًمِم٤م د يرى ُم٤م ٓ يرى  ويٛمٞمٚمقن إمم اعمّم٤مًمح اعم٤مدي٦م،  ذا

اًمٖم٤مئ٥م، إذا يمىل٤من إُمىلر يمىلام وصىلٗم٧م ومٞمجىل٥م اهلجىلرة، طمتىلك إين ٕىمىلقل ىمىلقًٓ ُمىل٤م ىمٚمتىلف 

، يمىلىل٠مي شجيىلىل٥م اهلجىلىلرة ُمىلىلـ  ىلىلذه اًمٌٚمىلىلدة إمم سمٚمىلىلدة يمىلىل٤مومرة، إمم دوًمىلىل٦م يمىلىل٤مومرة»ُمىلىلـ ىمٌىلىلؾ: 
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دوًمىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ اًمىلىلىلدول إظمىلىلىلرى ومٞمٝمىلىلىل٤م رء ُمىلىلىلـ احلريىلىلىل٦م اًمديٜمٞمىلىلىل٦م أو يمىلىلىلام ي٘مقًمىلىلىلقن اًمٞمىلىلىلقم ذم 

اًمٕمٍم احل٤م. اًمديٛم٘مراـمٞم٦م؛ ٕٟمف  ذا اًمتْمٞمٞمؼ و ذا اًمتحجػم اًمذي ذيمرشمف آٟمٗم٤ًم ذم 

ذًمؽ اًمٌٚمد اًمذي أصٚمف إؾماُمل،  ذا اًمتْمٞمٞمؼ ٓ يقضمد ذم اًمٌاد إظمرى، وًمىلذًمؽ 

ومٞمجىلىل٥م قمىلىلغم  ىلىل١مٓء اعمًىلىلٚمٛملم اًمىلىلذيـ شمٜمٌٝمىلىلقا ًمىلىلديٜمٝمؿ وصىلىلحقا ُمىلىلع اًمىلىلذيـ صىلىلحقا أن 

روىلٜم٤م و ىلذا أٟمىل٤م ٓ أراه واىمٕمىل٤ًم إن ومروىلٜم٤م هي٤مضمروا أوًٓ إمم سماد اإلؾمام، وًمٙمىلـ إن وم

أهنؿ ٓ جيدون ؾمٌٞماً ًمٚمٝمجرة إمم سمٚمد إؾماُمل يًٛمح هلؿ سم٤مإلىم٤مُمىل٦م ومٞمىلف، ومٝمجىلرهتؿ 

ذم اهلجىلىلىلىلرة إومم إمم احلٌِمىلىلىلىل٦م  -¢-إمم سمٚمىلىلىلىلد آظمىلىلىلىلر، يمىلىلىلىلام ومٕمىلىلىلىلؾ أصىلىلىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلىلىلل 

وأسم٘مىلىلىلك ُمىلىلىـل سم٘مىلىلىل٤مئٝمؿ ذم  ىلىلىلذا اًمٌٚمىلىلىلد اًمىلىلىلذي مجىلىلىلر قمىلىلىلغم  ىلىلىل١مٓء واًمث٤مٟمٞمىلىلىل٦م، ذًمىلىلىلؽ ظمىلىلىلػم هلىلىلىلؿ 

، ذًمىلىلىلؽ اًمتحجىلىلىلػم اًمىلىلىلذي ٓ يٗمٕمٚمىلىلىلف طمتىلىلىلك اًمٙمٗمىلىلىل٤مر ُمىلىلىـل احلىلىلىل٤ميمٛملم،  ىلىلىلذا ضمىلىلىلقاب ُمىلىلىل٤م اعمًىلىلىلٚمٛملم

 .ؾم٠مًم٧م

 (  00: 24: 05/ 521) اهلدى والنور /
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 اهسد٘ع ًّ بالد اهلذسٝ

 ىلؾ جيىلقز عمىلـ  ىل٤مضمر ُمىلـ أروىلف ًمْمىلٞمؼ أصىل٤مسمف هبىل٤م أن يٕمىلقد هلىلىل٤م إذا زال  اعمٚم٘مىلل:

 ذًمؽ اًمْمٞمؼ؟

 أيش  ذا اًم١ًمال؟!! اًمِمٞمخ:

 اًم٥ًٌم اعمٚم٘مل:

 ٥ٌم  جرشمف يٕمٜمل  ٤مضمر ُمثاً.ؾم ُمداظمٚم٦م:

  ٤مه،  ا أٟمتف أن سمٞم٘مقل  جرة. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 صٞمٖم٦م اًم١ًمال  ٙمذا. اعمٚم٘مل:

 يمٞمػ؟ اًمِمٞمخ:

 عمـ  ٤مضمر ُمـ أروف. ي٘مقل: إذاً  اعمٚم٘مل:

 رضمؾ  ٤مضمر ُمـ سماده ًمْمٞمؼ أص٤مسمف ًمٞم٧ًم يٕمٜمل يمام ومٞمف أُمر ديٜمف ُمثاً. ُمداظمٚم٦م:

  ٤مضمر إمم أُمريٙم٤م؟ اًمِمٞمخ:

 ، سماد ُمًٚمٛم٦م ُمثاً.ٓ اعمٚم٘مل:

 ـمٞم٥م. اًمِمٞمخ:

 يٕمٜمل أومْمؾ ُمـ سماده. اعمٚم٘مل:

 إيف. اًمِمٞمخ:
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صمؿ زال  ذا اًم٥ًٌم يٕمٜمل زاًم٧م أؾمىل٤ٌمب اًمْمىلٞمؼ،  ىلؾ يرضمىلع إمم سمٚمىلده أو  اعمٚم٘مل:

 أٟمف إذا ٟمقى اهلجرة ٓ يٕمقد أسمدًا.

أضمىلىل٤مب قمىلىلـ ُمثىلىلؾ  ىلىلذا اًمًىلىل١مال إذا يمىلىل٤من  ىلىلذا  -قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام- ىلىلق اًمرؾمىلىلقل  اًمِمىلىلٞمخ:

، يم٤مٟمىلىلىل٧م اهلجىلىلىلرة ُمىلىلىلـ ُمٙمىلىلىل٦م ومْمىلىلىلاً قمىلىلىلـ شٓ  جىلىلىلرة سمٕمىلىلىلد اًمٗمىلىلىلتح»ف:  ىلىلىلق اعم٘مّمىلىلىلقد سم٘مقًمىلىلىل

همػم ىلىل٤م ُمىلىلـ سمىلىلاد اإلؾمىلىلام واضمٌىلىل٦م إمم ُم٘مىلىلر اًمرؾمىلىل٤مًم٦م واًمٜمٌىلىلقة وإىم٤مُمىلىل٦م اًمدوًمىلىل٦م اعمًىلىلٚمٛم٦م 

 هُمٙمىل٦م وأقمىلز ضمٜمىلده وٟمٍمىل -¢-قمىلغم ٟمٌٞمىلف  -قمز وضمؾ-و ل اعمديٜم٦م، ومٚمام ومتح اهلل 

سمٕمىلىلد اًمٗمىلىلتح، ٓ  جىلىلرة »: -قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام-وأذل اًمٙمٗمىلىلر وأ ٚمىلىلف، طمٞمٜمئىلىلٍذ ىمىلىل٤مل 

، ومٞمجىلىلقز أن يٕمىلىلقد إمم أي سمٚمىلىلد يمىلىل٤من ُمىلىل٤م دام أن  ىلىلذا اًمٌٚمىلىلد سمٚمىلىلد شوإذا اؾمىلىلتٜمٗمرشمؿ ومىلىل٤مٟمٗمروا

إؾمىلىلاُمل، وًمىلىلق أٟمىلىلف يمىلىل٤من ذم سمٚمىلىلد ظمىلىلػم ُمىلىلـ اًمٌٚمىلىلد اًمىلىلذي يمىلىل٤من ومٞمىلىلف ُمىلىلـ ىمٌىلىلؾ، ًمٙمىلىلـ ااىلىلقاز 

سم٤مسمف ُمٗمتقح ومٚمؽ أن شمتٜم٘مؾ ُمـ سمٚمد إؾماُمل إمم سمٚمد آظمر إؾماُمل، ًمٙمـ ًمٞمس ًمؽ أن 

ْمال يم٠مورسمىل٤م وأُمريٙمىل٤م يمىلام  ىلق ُمىلع إؾمىلػ اًمِمىلديد قمىل٤مدة شم٤ًمومر إمم سماد اًمٙمٗمر واًم

يمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اًمِمىلىلىل٤ٌمب طمٞمىلىلىلٜمام يّمىلىلىل٤مسمقن سمٌمىلىلىلء ُمىلىلىلـ اًمْمىلىلىلٞمؼ اًمىلىلىلذي أؿمىلىلىلػم إًمٞمىلىلىلف ذم اًمًىلىلىل١مال، 

ومٞم٘مقًمىلىلىلىلقن:  ٤مضمرٟمىلىلىلىل٤م إمم أُمريٙمىلىلىلىل٤م، طمتىلىلىلىلك ُمىلىلىلىلع إؾمىلىلىلىلػ اًمِمىلىلىلىلديد صىلىلىلىل٤مرت سمٕمىلىلىلىلض اًمىلىلىلىلٌاد 

إُمريٙمىلىلىل٤م أو أُمريٙمىلىلىل٤م يمٚمٝمىلىلىل٤م شمًىلىلىلٛمك ُمٝمجىلىلىلرًا،  ىلىلىلذا ىمٚمىلىلىل٥م ًمٚمح٘مىلىلىل٤مئؼ اًمنمىلىلىلقمٞم٦م، احل٘مٞم٘مىلىلىل٦م 

ن إُمريٙمل أو إور  ؾمقاء يم٤من ومرٟمًٞم٤م أو سمٚمجٞمٙمٞم٤ًم أو أعم٤مٟمٞم٤م أو إ٦م شم٘مقل: اًمنمقمٞم

ومرٟمًىلىلٞم٤ًم إذا أؾمىلىلٚمؿ جيىلىل٥م أن هيىلىل٤مضمر ُمىلىلـ سمٚمىلىلد اًمٙمٗمىلىلر إمم سمىلىلاد اإلؾمىلىلام، ومىلىل٤مٔن سمًىلىل٥ٌم 

وىلىلىلىلٕمػ اعمًىلىلىلىلٚمٛملم إيامٟمىلىلىلىل٤ًم ووىلىلىلىلٕمػ اعمًىلىلىلىلٚمٛملم قمٚمىلىلىلىلاًم سمىلىلىلىلديٜمٝمؿ ىمٚمٌىلىلىلىلقا  ىلىلىلىلذه احل٘مىلىلىلىل٤مئؼ 

ُمىلىلىلـ وىلىلىلٞمؼ ؾمىلىلىلٞم٤مد أو وىلىلىلٞمؼ اًمنمىلىلىلقمٞم٦م ومٞمٝمىلىلىل٤مضمرون ُمىلىلىلـ سمىلىلىلاد اإلؾمىلىلىلام ًمًىلىلىل٥ٌم أو آظمىلىلىلر 

اىمتّم٤مدي أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، ي٤ًمومرون  إمم سماد اًمٙمٗمر واًمْمال ويًٛمقن ذًمؽ سمٖمػم 

اؾمٛمف ومٞم٘مقًمقن:  ٤مضمرٟم٤م،  ذا ٓ جيقز، أُم٤م اهلجرة ُمـ سمٚمد ُمًٚمؿ إمم سمٚمد ُمًٚمؿ ومذا 

  ق أُمر ضم٤مئز ٓ ؾمٞمام إذا زال اًم٥ًٌم اعمِم٤مر إًمٞمف، وما رء ذم ذًمؽ.

 ( 00: 08: 44/   641) اهلدى والنور / 
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 اهلذسٝ ًّ بالد اهلفس

 ] ؾم١مال سم٤مإلٟمجٚمٞمزي [  اًم٤ًمئؾ:

شمرنىلىل٦م اًمًىلىل١مال ُمىلىلـ أطمىلىلد احلىلىل٤م.يـ: ؾمىلىل١مال إخ اًمٙمىلىلريؿ قمىلىلـ ُمقوىلىلقع اهلجىلىلرة 

أٟمىلىلف  ىلىلق يٕمىلىلٞمش ذم سمٚمىلىلد سمريٓمىلىل٤مين همىلىلػم ُمًىلىلٚمؿ، واحلٙمقُمىلىل٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞمىلىل٦م ٓشمْمىلىلع أُم٤مُمىلىلف أي 

٤مضمد، يٕمٜمىلىلل قمراىمٞمىلىلؾ ُمىلىلـ طمٞمىلىل٨م اًمّمىلىلاة أو اًمىلىلذ ٤مب ًمٚمٛمًىلىلجد، و ٜم٤مًمىلىلؽ سمٕمىلىلض اعمًىلىل

جيىل٥م قمٚمٞمىلف أن  -ُمًىلٚمٛملم احلٛمىلدهلل رب اًمٕمىل٤معملم -وًمٙمـ ي٠ًمل ُمثؾ أـمٗم٤مًمف أٟمف  ؾ

هي٤مضمر ُمـ شمٚمؽ اًمٌاد إمم  ذه اًمٌاد ُمـ أضمؾ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم  ذه اًمٌاد، أو 

أٟمف يٌ٘مك ُمًٚمؿ ذم شمٚمؽ اًمٌاد ويذ ٥م ًمٚمٛمًجد ويّمىلكم ويىلدقمق ًمفؾمىلام ذم شمٚمىلؽ 

 اًمٌاد ؟

٤مًمٜمًىلىل٦ٌم عمىلىلـ يمىلىل٤من يمىلىل٤مومًرا صمىلىلؿ  ىلىلداه اهلل وم٠مؾمىلىلٚمؿ،  ىلىلذا ؾمىلىل١مال ُمٝمىلىلؿ وسمخ٤مصىلىل٦م سم اًمِمىلىلٞمخ:

وٟمحـ ٟم٘مقل سمٍماطم٦م جيىل٥م قمىلغم يمىلؾ ُمًىلٚمؿ ذم يمىلؾ سمىلاد اهلل اًمقاؾمىلٕم٦م، إذا  ىلداه اهلل 

ًمفؾمام سمٕمد أن يم٤من يم٤مومًرا أن هي٤مضمر ُمـ شمٚمؽ إرض إمم أرض ُمًٚمٛم٦م، شم٘مىل٤مم ومٞمٝمىل٤م 

ى ءاعمًىلىلىلىلىلٚمؿ واعمنمىلىلىلىلىلك ٓشمىلىلىلىلىلؽما»يمىلىلىلىلىل٤من ي٘مىلىلىلىلىلقل:  ¢أطمٙمىلىلىلىلىل٤مم اهلل قمىلىلىلىلىلز وضمىلىلىلىلىلؾ ٕن اًمٜمٌىلىلىلىلىلل 

يِمىلىلػم قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام ذم  ىلىلذا احلىلىلدي٨م اًمّمىلىلحٞمح إمم ُم٤ميمىلىل٤من قمٚمٞمىلىلف   ش٤مٟم٤مر ىلىل

اًمٕمرب ىمٌؾ اإلؾمام وسمخ٤مص٦م اًمٌدو ُمٜمٝمؿ، طمٞم٨م يم٤من يمؾ ُمىلٜمٝمؿ يقىمىلد ٟمىل٤مًرا سمىللم يىلدي 

يٜمٌٖمل قمغم اعمًٚمؿ أن يٙمقن ُمًٙمٜمف سمٕمٞمًدا قمـ ُمًٙمـ اعمنمك،  ¢ظمٞمٛمتف، ومٞم٘مقل 

ظمىلر ًمٌٕمىلد شمٌىلدو ٟمىل٤مر أطمىلد ٤م ًممسمحٞم٨م ًمق أن يماً ُمٜمٝمام أوىمىلد ٟمىل٤مًرا سمىللم يىلدي ظمٞمٛمتىلف ٓ

ى ءاعمىلىل١مُمـ واعمنمىلىلك ٓشمىلىلؽما»اعمًىلىل٤موم٦م ُمىلىلـ سمٞمىلىلٜمٝمام،  ىلىلذا ُمٕمٜمىلىلك ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام : 
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أي ُمىلىلىلىلـ ظم٤مًمٓمىلىلىلىلف  شُمىلىلىلىلـ ضمىلىلىلىل٤مُمع اعمنمىلىلىلىلك ومٝمىلىلىلىلق ُمثٚمىلىلىلىلف»وذم احلىلىلىلىلدي٨م أظمىلىلىلىلر:   شٟم٤مر ىلىلىلىل٤م

سمجًده وؾمٙمٜمف وُمٕم٤مُمٚمتف، ويم٤من ذًمؽ هم٤مًم٤ًٌم قمٚمٞمىلف ومٝمىلق ُمثٚمىلف ذم اًمْمىلال، وإن يم٤مٟمىل٧م 

 ذًمىلىلؽ ذم اإليىلىلامن، ومٙمىلىلام أن اإليىلىلامن درضمىلىل٤مت ومٙمىلىلذًمؽ ٟمًىلىل٦ٌم اًمْمىلىلال َّتتٚمىلىلػ يمىلىلام

اًمْمال درضم٤مت ومٛمـ ضم٤مُمع اعمنمك ومٝمق ُمثٚمف، صمؿ أيمد ذًمؽ قمٚمٞمف اًمّمىلاة واًمًىلام 

أٟمىلىل٤م سمىلىلريء ُمىلىلـ يمىلىلؾ »سمٕمٌىلىل٤مرٍة ومٞمٝمىلىل٤م ر ٌىلىل٦م ؿمىلىلديدة أٓ و ىلىلل ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام: 

أن واًمًىلىلىل٥ٌم ذم ذًمىلىلىلؽ ُمىلىلىلـ اًمٜم٤مطمٞم٦م]اًمٜمٗمًىلىلىلٞم٦م[   شُمًىلىلىلٚمؿ ي٘مىلىلىلٞمؿ سمىلىلىللم فمٝمىلىلىلراين اعمنمىلىلىليملم

اًمٓمٌىلىلع ّهاق، وسمخ٤مصىلىل٦م أٟمىلىلف ينىلىلق اًمنمىلىل وٓيٛمىلىلتص اخلىلىلػم إٓ سمّمىلىلٕمقسم٦م، وىمىلىلد أؿمىلىل٤مر 

ُمثىلىلؾ »: ¢إمم  ىلىلذه احل٘مٞم٘مىلىل٦م ذم سمٕمىلىلض إطم٤مديىلىل٨م اًمّمىلىلحٞمح٦م ُمٜمٝمىلىل٤م ىمقًمىلىلف  ¢اًمٜمٌىلىلل 

وإُمىلىل٤م أن  -أي يٕمٓمٞمىلىلؽ جم٤مًٟمىلىل٤م-ااٚمىلىلٞمس اًمّمىلىل٤مًمح يمٛمثىلىلؾ سمىلىل٤مئع اعمًىلىلؽ إُمىلىل٤م أن مىلىلذيؽ

اًمّمىلاة واًمًىلام أن اعمًىلٚمؿ يٕمٜمىلل قمٚمٞمىلف   ششمِمؽمي ُمٜمف وإُمىل٤م أن شمِمىلؿ ُمٜمىلف رائحىل٦ًم ـمٞمٌىل٦م

يمت٤ًمب ذم  ذا دٟمك درضم٤مت آأيمت٥ًم ُمٜمٝمؿ وٓسمد، واإذا ظم٤مًمط اًمٜم٤مس اًمّم٤محللم 

وُمثىلىلىلؾ »اعمثىلىلىل٤مل أن يِمىلىلىلؿ ُمٜمىلىلىلف رائحىلىلىل٦م ؾمىلىلىلٚمٞمٛم٦م وـمٞمٌىلىلىل٦م، وسمىلىلىل٤مًمٕمٙمس ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: 

  شااٚمٞمس اًمًقء يمٛمثىلؾ احلىلداد إُمىل٤م أن مىلرق صمٞم٤مسمىلؽ وإُمىل٤م أن شمِمىلؿ ُمٜمىلف رائحىل٦م يمرهيىل٦م

يٕمٜمىلىلل: أن اًمّمىلىل٤مطم٥م ؾمىلىل٤مطم٥م، اًمّمىلىل٤مطم٥م ؾمىلىل٤مطم٥م إن يمىلىل٤من تّمىلىل٤مر  ىلىلذا احلىلىلدي٨م ٤مظموسم

ص٤محل٤ًم ؾمح٥م ضم٤مره إمم اخلػم، وإن يم٤من ـم٤محل٤ًم وم٤مؾمىلًدا ؾمىلح٥م ضمىل٤مره إمم اًمنمىل، صمىلؿ 

ًمٜمىلىل٤م ُمثىلىل٤مًٓ واىمٕمٞمًىلىل٤م ممىلىلـ وىمىلىلع ذم سمٕمىلىلض إُمىلىلؿ ُمىلىلـ ىمٌٚمٜمىلىل٤م، وم٘مىلىل٤مل  ¢طمٙمىلىلك رؾمىلىلقل اهلل 

٤م، صمىلىلىلؿ أراد أن »قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلىلام:  ىلىل ًً ىمتىلىلؾ رضمىلىلىلٌؾ ممىلىلـ ىمىلىلىلٌٚمٙمؿ شمًىلىلٕم٦م وشمًىلىلىلٕملم ٟمٗم

يٕمٜمىلل ُدل قمىلغم قم٤مسمىلد وًمٙمٜمىلف  -قب، وم٠ًمل قمـ أقمٚمؿ أ ؾ إرض ومُدل قمغم را ٥ميت

٤م وأريد أن أشمىلقب  ٦مومج٤مءه وىم٤مل ًمف: أٟم٤م ىمتٚم٧م شمًٕم -ضم٤م ؾ ًمٞمس سم٤مًمٕم٤ممل ًً وشمًٕملم ٟمٗم

٤م وشمريد أن شمتقب، ٓشمقسم٦م ًمىلؽ، ومىلام  ًً ومٝمؾ زم ُمـ شمقسمف، ىم٤مل: ىمتٚم٧م شمًٕم٦م وشمًٕملم ٟمٗم

ًمىلىلرىمؿ اعم٤مئىلىل٦م ٟمٗمىلىلس ىمتٚمٝمىلىل٤م سمٖمىلىلػم طمىلىلؼ، ن ىمتٚمىلىلف وأمىلىلؿ سمىلىلذًمؽ اأيمىلىل٤من ُمىلىلـ  ىلىلذا اًم٘م٤مشمىلىلؾ إٓ 

وًمٙمٜمىلىلف يمىلىل٤من ضمىلىل٤مًدا ذم رضمققمىلىلف إمم رسمىلىلف وشمقسمتىلىلف إًمٞمىلىلف، ومٚمىلىلؿ يىلىلزل يًىلىل٠مل قمىلىلـ أقمٚمىلىلؿ أ ىلىلؾ 
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٤م، ومًىلىل ٠مًمف وىمىلىل٤مل ًمىلىلف: إين ىمتٚمىلىل٧م ُم٤مئىلىل٦م إرض، طمتىلىلك ُدل ذم  ىلىلذه اعمىلىلرة قمىلىلغم قمىلىل٤ممل طمً٘مىلىل

 ٜمىل٤م  -سمٖمػم طمؼ، ومٝمؾ زم ُمـ شمقسم٦م؟ ىم٤مل: وُمـ مقل سمٞمٜمؽ وسملم اًمتقسم٦م، ًمٙمٜمىلؽ ٟمٗمس

رض ؾمىلىلىلقء ومىلىلىل٠مظمرج ُمٜمٝمىلىلىل٤م إمم اًمٌٚمىلىلىلدة اًمٗماٟمٞمىلىلىل٦م اًمّمىلىلىل٤مًمح أ ٚمٝمىلىلىل٤م، ٠مٜمىلىلىلؽ سمىلىلىلوًمٙم -اًمِمىلىلىل٤م د

قمتٌىلىل٤مر أن ٤مسم-إمم رسمىلىلف إمم شمٚمىلىلؽ اًمٌٚمىلىلدة اًمّمىلىل٤مًمح أ ٚمٝمىلىل٤م  ٤مً ومخىلىلرج ُمىلىلـ سمٚمدشمىلىلف يٛمٌمىلىل شم٤مئٌىلىل

ظمتٚمٗمىلىلىل٧م ومٞمىلىلىلف ُمائٙمىلىلىل٦م اًمرمحىلىلىل٦م ٤موذم اًمٓمريىلىلىلؼ ضمىلىلىل٤مءه إضمىلىلىلؾ، وم -اًمٕمىلىلىل٤ممل ٟمّمىلىلىلحف سمىلىلىلذًمؽ

ُمىلـ طمٞم٤مشمىلف اًمنمىل  وُمائٙم٦م اًمٕمذاب يماً يّدقمل أٟمف ُمـ طم٘مىلف، ُمائٙمىل٦م اًمٕمىلذاب يٕمرومىلقن

يمىلام  شاعمًتٓمػم، وًمذًمؽ ومٝمؿ يرون أن يتقًمقا ىمىلٌض روطمىلف، وُمائٙمىل٦م اًمرمحىل٦م يىلرون

  شإٟمىلىلىلام إقمىلىلىلامل سمىلىلىل٤مخلقاشمٞمؿ»ىمىلىلىل٤مل اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام ذم طمىلىلىلدي٨م آظمىلىلىلر: 

و ىلىلىلذا اًمرضمىلىلىلؾ ظمىلىلىلرج شم٤مئًٌىلىلىل٤م إمم رسمىلىلىلف، ومٝمىلىلىلق ُمىلىلىلـ طم٘مٜمىلىلىل٤م ٟمحىلىلىلـ ُمائٙمىلىلىل٦م اًمرمحىلىلىل٦م أن ٟمتىلىلىلقمم 

سمٞمٜمىلىلىلف وسمىلىلىللم يمىلىلىلٍؾ ُمىلىلىلـ  ، وم٘مىلىلىل٤مل هلىلىلىلؿ: ىمٞمًىلىلىلقا ُمىلىلىل٤مىمىلىلىلٌض روطمىلىلىلف، وم٠مرؾمىلىلىلؾ اهلل إًمىلىلىلٞمٝمؿ طمٙمىلىلىلاًم 

 ٚمٝم٤م، وم٘م٤مؾمقا ومقضمدوه أىمرب إمم اًم٘مريىل٦م ٠ماًم٘مريتلم، وم٢ممم أهيام يم٤من أىمرب وم٠محل٘مقه سم

اًمّمىلىل٤مًمح أ ٚمٝمىلىل٤م سمٜمحىلىلق ُمٞمىلىلؾ اًمرضمىلىلؾ ذم أصمٜمىلىل٤مء ُمِمىلىلٞمف، أن اًمرضمىلىلؾ ٓيٛمٌمىلىل  ٙمىلىلذا، وإٟمىلىلام 

٤مًمح يٛمٌم  ٙمذا،  ذه اعمٞمٚم٦م  ل اًمتل رضّمح٧م اعم٤ًموم٦م اًم٘مري٦ٌم ُمٜمف إمم اًم٘مريىل٦م اًمّمىل

-أ ٚمٝم٤م، ومتقًم٧م ُمائٙم٦م اًمرمح٦م ىمٌض روطمف، واًمِم٤م د ُمـ  ذا احلدي٨م اًمّمحٞمح 

اًمِمىل٤م د ُمٜمىلف أن  ىلذا اًمٕمىل٤ممل اًمٗم٤موىلؾ قمىلرل  –و ق ذم اًمّمىلحٞمحلم اًمٌخىل٤مري وُمًىلٚمؿ 

٤م ُمىلـ ىمٌىلؾ، صمىلؿ  أن  ذا اًمرضمؾ اًمذي سمٚمٖم٧م سمف ىًًل اارأة إمم أن ي٘متؾ شمًىلٕم٦م وشمًىلٕملم ٟمٗم

ًمىلىلذيـ ىمىلىلتٚمٝمؿ ُم٤مئىلىل٦م سمٖمىلىلػم طمىلىلؼ، يِمىلىلػم ااًم٘مىلىلتغم أشمىلىلؿ اًمٕمىلىلدد سمىلىلذًمؽ اًمٕم٤مسمىلىلد اا٤م ىلىلؾ، ومّمىلىل٤مر 

 ىلذا اًمٕمىل٤ممل أن  ىلذه اًمىلٜمٗمس إُمىل٤مرة سم٤مًمًىلقء إٟمىلىلام ؾمىل٤مقمد ٤م قمىلغم ذًمىلؽ اًمٌٞمئىل٦م اًمتىلل يمىلىل٤من 

يٕمىلىلٞمش ومٞمٝمىلىل٤م وىم٣مىلىل ؿمىلىلٓمر طمٞم٤مشمىلىلف إيمىلىلؼم ومٞمٝمىلىل٤م، وًمىلىلذًمؽ ٟم٤مصىلىلحف سمىلىل٠من يٜمت٘مىلىلؾ ُمىلىلـ شمٚمىلىلؽ 

 اًمٌٚمد اًمنميرة إمم اًمٌٚمدة اًمّم٤محل٦م.

اإلٟمًىلىلىلىل٤من صىلىلىلىلاطًم٤م أو وإطم٤مديىلىلىلىل٨م اًمتىلىلىلىلل شم١ميمىلىلىلىلد  ىلىلىلىلذه احل٘مٞم٘مىلىلىلىل٦م أن اًمٌٞمئىلىلىلىل٦م شمىلىلىلىل١مصمر ذم 

ـماطًم٤م، وُمـ اًمٕمج٤مئ٥م أن اًمٌٞمئ٦م شم١مصمر ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م إظماىمٞم٦م واإليامٟمٞم٦م يمام شم١مصمر ُمـ 
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٦م اًمٌٞمئىلىل٦م ُمىلىلـ يمىلىلؾ ُمىلىل٤مي١مصمر ٞماًمٜم٤مطمٞمىلىل٦م اًمٓمٌٞمىلىل٦م، واًمٜمىلىل٤مس اًمٞمىلىلقم سمّمىلىلقرة ظم٤مصىلىل٦م يٕمٜمىلىلقن سمتّمىلىلٗم

سم٤مًمّمح٦م اًمٌدٟمٞم٦م، واًمٓم٥م ىم٤مئؿ اًمٞمقم قمغم أؾم٤مس ي٘مره اًمنمع، سمؾ ىمد ضم٤مء ىمٌؾ اًمٓم٥م 

جىلر اًمٓمٌىلل، وذًمىلؽ ُمٕمٜمىل٤مه أن اإلٟمًىل٤من جيىل٥م ىمٌىلؾ يمىلؾ رء أن خيتىل٤مر سمف أٓ و ىلق احل

اعمٜمىلىل٤مخ اًمّمىلىلحل اًمىلىلذي يًىلىل٤مقمده قمىلىلغم أن مىلىل٤مومظ قمىلىلغم صىلىلحتف، وٓيٜمت٘مىلىلؾ إمم أرض 

 ىلىلىلذا ممىلىلىل٤م هيىلىلىلتؿ سمىلىلف اًمٜمىلىلىل٤مس اًمٞمىلىلىلقم يمثىلىلىلػًما ويمثىلىلػًما ضمىلىلىلًدا، أُمىلىلىل٤م اا٤مٟمىلىلىل٥م إظماىمىلىلىلل  ءةُمقسمىلىلق

وسمٕمىلىلىلض  -خ٤مصىلىلىل٦مسم–وُمراقمىلىلىل٤مة اًمٌٞمئىلىلىل٦م اًمّمىلىلىل٤محل٦م، ومٝمىلىلىلذا ممىلىلىل٤م ٓهيىلىلىلتؿ سمىلىلىلف إٓ اعمًىلىلىلٚمٛمقن 

اًمٜم٤مس أظمريـ ُمـ أصح٤مب إدي٤من إظمرى سم٘مٚم٦م ضمًدا، وًمذًمؽ وم٘مد ي١مصمر ُمـ ي٘مٞمؿ 

ىمد يت٠مصمر يمثػًما يمثػًما ضمًدا هبذه اإلىم٤مُمىل٦م وىمىلد عمًىل٧ُم أٟمىل٤م  ىلذا وسملم فمٝمراين اعمنميملم  

٤م سم٤مًمٖمٞمىلىلىل٥م عمىلىلىل٤م آذم شمٓمىلىلىلقاذم ذم سمٕمىلىلىلض اًمىلىلىلٌاد عمىلىلىلس اًمٞمىلىلىلد، سمٕمىلىلىلد أن  ُمٜمىلىلىل٧م سمىلىلىلذًمؽ إيامًٟمىلىلىل

طم٤مديىلىلىل٨م اًمّمىلىلىلحٞمح٦م ظماصىلىلىلتٝم٤م: أن ااىلىلىلق اًمىلىلىلذي مىلىلىلٞمط ىمرأٟمىلىلىل٤مه قمٚمىلىلىلٞمٙمؿ ُمىلىلىلـ سمٕمىلىلىلض إ

سم٤مإلٟمًىلىل٤من إن يمىلىل٤من صىلىل٤محل٤ًم أصمىلىلر ذم اعمىلىلقاـمـ أو اًمًىلىل٤ميمـ ذم ذًمىلىلؽ ااىلىلق ظمىلىلػًما وإٓ أصمىلىلر 

٤م وىمع زم أٟمف يم٤من ىمىلدر زم أن أؾمىل٤مومر إمم عم٧ًُم  ذا اًمت٠مصمػم عمس اًمٞمد، وممومٞمف ذا، 

، وم٘مٞمىلؾ سمريٓم٤مٟمٞم٤م ٟمٗمًىلٝم٤م وـمٗمىل٧م ذم سمٕمىلض سماد ىل٤م، ويمىل٤من اًمقىمىل٧م يقُمئىلٍذ ؿمىلٝمر رُمْمىل٤من

يمٞمٚمىلىلىلق ُمىلىلىلؽم ضم٤مًمٞمىلىلىل٦م إؾمىلىلىلاُمٞم٦م ُمىلىلىلـ  700زم سمىلىلىل٠من  ٜمىلىلىل٤مك ذم سمٚمىلىلىلدة سمٕمٞمىلىلىلدة قمىلىلىلـ إردن ٟمحىلىلىلق 

اهلٜمىلىلقد أو اًم٤ٌميمًىلىلت٤مٟملم وأن قمٚمٞمٝمىلىل٤م ؿمىلىلخص وم٤موىلىلؾ ُمٚمتىلىلزم ًمٚمٙمتىلىل٤مب وًمًىلىلٜم٦م ومىلىلذ ٌٜم٤م إمم 

شمٚمىلىلىلؽ اًم٘مريىلىلىل٦م، وضمٚمًىلىلىلٜم٤م قمىلىلىلغم ُم٤مئىلىلىلدة اإلومٓمىلىلىل٤مر وومٕمىلىلىلاً رأيىلىلىل٧م اًمرضمىلىلىلؾ يمىلىلىلام وصىلىلىلػ زم، 

ٞمس ُمٔمٝمره ُمٔمٝمر اعمًٚمٛملم، وذًمىلؽ وًمٙمـ راسمٜمل ُمٜمف ُمٔمٝمره وم٢من ُمٔمٝمره سمريٓم٤مين، ًم

يمٞمىلىلىل٧م واًمٌٜمٓمٚمىلىلىلقن، زائىلىلىلد اًمٕم٘مىلىلىلدة  ىلىلىلذه اًمٙمراومٞمىلىلىل٧م، وٟمحىلىلىلـ ٟمجٚمىلىلىلس أو ٤مأٟمىلىلىلف ٓسمىلىلىلس ًمٚمج

ٟمٗمٓمىلىلر شمٙمٚمٛمٜمىلىل٤م ذم سمٕمىلىلض اعمًىلىل٤مئؾ اًمديٜمٞمىلىل٦م، ومٚمٗمىلىل٧م ٟمٔمىلىلره إمم زيىلىلف  ىلىلذا اًمىلىلذي ًمىلىلٞمس  ىلىلق 

زي اًم٤ٌميمًىلىلىلت٤مٟملم اعمٕمىلىلىلرووملم ذم يمىلىلىلؾ اًمىلىلىلٌاد، وسمخ٤مصىلىلىل٦م أٟمىلىلىلف قم٘مىلىلىلد  ىلىلىلذه اًمٕم٘مىلىلىلدة قمىلىلىلغم 

ؾمتج٤مب ًمٚمٜمّمٞمح٦م سمٕمد أن ذيمرت ًمف سمٕمض إطم٤مدي٨م اأٟمف رىمٌتف، وُمـ ومْمؾ اًمرضمؾ 

اًمتىلىلل شمٜمٝمىلىلك اعمًىلىلٚمٛملم قمىلىلـ اًمتِمىلىلٌف سم٤مًمٙمىلىل٤مومريـ ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام: 
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وضمٕمىلىلؾ رزىمىلىلل  ،سمٕمثىلىل٧م سمىلىللم يىلىلدي اًمًىلىل٤مقم٦م سم٤مًمًىلىلٞمػ طمتىلىلك يٕمٌىلىلد اهلل وطمىلىلده ٓذيىلىلؽ ًمىلىلف»

وُمىلـ شمِمىلٌف سم٘مىلقم  ،ام٧م فمؾ رحمل، وضمٕمؾ اًمىلذل واًمّمىلٖم٤مر قمىلغم ُمىلـ ظمىل٤مًمػ أُمىلري

وُم٤ميمىلىلدت أٟمتٝمىلىلل ُمىلىلـ  ىلىلذه اعمققمٔمىلىل٦م ُمىلىلع ذاك اًمرضمىلىلؾ اًمٗم٤موىلىلؾ طمتىلىلك سمىلىل٤مدر  شٝمؿومٝمىلىلق ُمىلىلٜم

٤م، ومِمىلىلٙمرت ًمىلىلف ذًمىلىلؽ وًمٙمىلىلـ سم٘مىلىلدر ُمىلىل٤مهين  وطمىلىلؾ اًمٕم٘مىلىلدة ُمىلىلـ رىمٌتىلىلف ورُمىلىلك هبىلىل٤م أرًوىلىل

و ٜمىلىل٤م –ؾمىلىلتج٤مسمتف اًمٗمٕمٚمٞمىلىل٦م عمىلىلققمٔمتل ؾمىلىل٤مءين سمٕمىلىلد ذًمىلىلؽ شمٕمٚمٞمٚمىلىلف ًمقوىلىلٕمف هلىلىلذه اًمٕم٘مىلىلدة ا

جٚمٞمىلز يٜمٔمىلرون إمم ىم٤مل: أٟم٤م إٟمام ومٕمٚم٧م ذًمؽ ٕن أ ؾ  ذه اًمٌاد يٕمٜمىلل اإلٟم -اًمِم٤م د

يْمىلىلٕمقن  لم أهنىلىلؿ ٓٞملم ٟمٔمىلىلرة سمٖمىلىلض وطم٘مىلىلد، وُمىلىلـ ؿمىلىلٕم٤مر اًمٗمٚمًىلىلٓمٞمٜمٞمإظمقاٟمٜمىلىل٤م اًمٗمٚمًىلىلٓمٞمٜم

اًمٕم٘مىلىلدة سمىلىلؾ يٗمٙمىلىلقن اًمىلىلزر إقمىلىلغم ورسمىلىلام إدٟمىلىلك ىمٚمىلىلٞماً سمحٞمىلىل٨م ئمٝمىلىلر رء ُمىلىلـ اًمٕمٜمىلىلؼ، 

ٜمل  ٜمىلىلىلىل٤مك ويٜمٔمىلىلىلىلر ومٚمىلىلىلىلام يمىلىلىلىل٤من اإلٟمجٚمٞمىلىلىلىلز يٜمٔمىلىلىلىلرون إمم  ىلىلىلىلذا ااىلىلىلىلٜمس ُمىلىلىلىلـ  ٙمىلىلىلىلذا طمىلىلىلىلدصم

يٜمٔمىلر إًمٞمٜمىل٤م  ىل١مٓء شمٚمىلؽ اًمٜمٔمىلرة  حـ طمتىلك ٓطمت٘مىل٤مر ىمىل٤مل صىل٤مطمٌل: ومىلٜمااعمًٚمٛملم ٟمٔمرة 

يمىلىلىلام -ٟمٗمًىلىلىلٝم٤م ووىلىلىلٕمٜم٤م اًمٕم٘مىلىلىلدة  ىلىلىلذه، ىمٚمىلىلىل٧م ًمىلىلىلف آؾمىلىلىلًٗم٤م: ًمٞمتىلىلىلؽ مل شمىلىلىلتٙمٚمؿ، ٕن  ىلىلىلذا قمىلىلىلذٌر 

أىمىلىلىلٌح ُمىلىلىلـ اًمىلىلىلذٟم٥م، أٟمىلىلىل٧م هتىلىلىلتؿ سمٜمٔمىلىلىلرة اًمٙمٗمىلىلىل٤مر إمم إظمقاٟمىلىلىلؽ اعمًىلىلىلٚمٛملم ٟمٔمىلىلىلرة   -ي٘مىلىلىل٤مل

ًمئؽ شمٚمىلؽ اًمٜمٔمىلرة ويٜمٔمر إًمٞمؽ أ طمت٘م٤مر، ومتتج٤موب أٟم٧م ُمع  ذه اًمٜمٔمرة، وشمريد أن ٓا

لم اإليىلىلىلامن واًمتقطمٞمىلىلىلد، ويٗمىلىلىلرق سمٞمٜمىلىلىلؽ وسمىلىلىللم ٞم٤م، وجيٛمىلىلىلع سمٞمٜمىلىلىلؽ وسمىلىلىللم اًمٗمٚمًىلىلىلٓمٞمٜمٟمٗمًىلىلىلٝم

 اإلٟمجٚمٞمز اًمذيـ شمًٙمـ أٟم٧م سملم فمٝمراٟمٞمٝمؿ اًمٙمٗمر واًمنمك واًمْمال.

 ذه ىمّم٦م ُمـ ىمّمص يمثػمة شمدل قمغم أن اًمٌٞمئ٦م هل٤م شم٠مصمػم ٤م و ذا فم٤م ر ضمًدا ضمًدا، 

٤م -يمىلىلىلام ٟمىلىلىلرايمؿ واحلٛمىلىلىلدهلل-طمتىلىلىلك أن سمٕمىلىلىلض أ ىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمىلىلىلٌاد ٟمجىلىلىلد ؿ  سم٠مزيىلىلىل٤مء  نٞمًٕمىلىلىل

قمرسمٞم٦م إؾماُمٞم٦م، وم٢مذا ُم٤مؾم٤مومر سمٕمْمٝمؿ إمم شمٚمؽ اًمٌاد اًمٖمرسمٞم٦م شمٖمػمت ؿمخّمىلٞمتف شمٖمىلػًما 

ضمذرًي٤م، رومع اًمٕمامُم٦م  ذه ورومع اًم٘مٚمٜمًقة وًمٌس اا٤ميمٞم٧م واًمٌٜمٓمٚمقن وقم٘مىلد اًمٕم٘مىلدة 

 يٕمتىلىلز سمديٜمىلىلف، وٓ وصىلىل٤مر إٟمًىلىل٤مًٟم٤م يم٠مٟمىلىلف همىلىلػم ُمًىلىلٚمؿ،  ىلىلذا يىلىلدل قمىلىلغم أىمىلىلؾ إطمىلىلقال أٟمىلىلف ٓ

جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ إذن أن يتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر، وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ  هتؿ، ومايٕمتز سم٤مًمت٤مزم سم٘مقُمف سمٕم٤مدا

يًىلتٓمٞمع أن يىلىلتخٚمص  أن اًمىلذي يٕمىلٞمش ذم سمىلاد اًمٙمٗمىلىل٤مر وًمىلق يمىل٤من ُمىلـ ىمٌىلىلؾ يمىل٤مومًرا أٟمىلف ٓ
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٤م وأن يًىلىلىلىل٤مومر إمم سمىلىلىلىلاد اصمىلىلىلىل٤مر شمٚمىلىلىلىلؽ اًمٌٞمئىلىلىلىل٦م اًمٓم٤محلىلىلىلىل٦م إٓ سمىلىلىلىل٠من يٜمخٚمىلىلىلىلع ُمٜمٝمىلىلىلىل٤م آُمىلىلىلىلـ  ٟمخاقًمىلىلىلىل

شمتىلقمم ىمىلٌض روح  اعمًٚمٛملم، ًمذًمؽ ىمد ضمىل٤مء ذم اًم٘مىلرآن اًمٙمىلريؿ أن اعمائٙمىل٦م طمٞمىلٜمام

ـْ َأْرُض اهللَِّ ﴿اًمٙم٤مومر اًمذي مل هي٤مضمر إمم سماد اإلؾمام و مل ي١مُمـ سم٤مإلؾمام: َأمَلْ شَمُٙم

٤م ٤مضِمُروا ومِٞمَٝمىلىل َٕم٦ًم وَمُتَٝمىلىل
ُمىلىلـ ىمىلىلديؿ اًمزُمىلىل٤من  ٕمىلىل٦مومىلىل٤مهلجرة ؾمىلىلٜم٦م ُمتٌ [33]سااو ة النسااا:  ي  ﴾َواؾِمىلىل

واًمن ذم ذًمىلؽ أن يىلتٛمٙمـ اعمًىلٚمؿ ُمىلـ اعمح٤مومٔمىل٦م قمىلغم ديٜمىلف، وُمىلـ اخلٓمىل٠م اًمٗمىل٤مطمش 

ًدا ضمًدا ضمًدا اًمٞمقم أن يًٛمل اعمًٚمٛمقن سمٕمض اعمًٚمٛملم اًمذيـ ي٤ًمومرون ُمـ سماد ضم

اإلؾمىلىلام إمم سمىلىلاد آظمىلىلرى ًمٞمًىلىل٧م دوًمىلىل٦م إؾمىلىلاُمٞم٦م وٓسمىلىلاد إؾمىلىلاُمٞم٦م يم٠مُمريٙمىلىل٤م ومٞمًىلىلٛمقن 

أٟمٗمًٝمؿ سم٤معمٝم٤مضمريـ و ذا ىمٚم٥م ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م، وم٤معمٝم٤مضمر أوًٓ إٟمام  ق يمام ىمىل٤مل 

اعمٝمىل٤مضمر  شهنىلك اهلل قمٜمىلف ُمىلـ  جىلر ُمىل٤م»قمٚمٞمف اًمًام ذم سمٕمىلض إطم٤مديىل٨م اًمّمىلحٞمح٦م: 

أىمىلىلىلقل هيىلىلىل٤مضمرون ُمىلىلىلـ سمىلىلىلاد  ُمىلىلىلـ  جىلىلىلر ُمىلىلىل٤مهنك اهلل قمٜمىلىلىلف، و ىلىلىل١مٓء اًمىلىلىلذيـ يًىلىلىل٤مومرون وٓ

اإلؾمىلىلام إمم سمىلىلاد اًمٙمٗمىلىل٤مر صىلىلٜمٕمقا قمٙمىلىلس اًمنمىلىلع، اًمنمىلىلع يمىلىلام ىمٚمٜمىلىل٤م ذم  ىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىل٦م 

ٟم٘مٚمٌىلىل٧م ُمىلىلع إؾمىلىلػ ٤موم إٟمىلىلام يىلىل٠مُمر اًمٙمٗمىلىل٤مر أن هيىلىل٤مضمروا ُمىلىلـ سماد ىلىلؿ إمم سمىلىلاد اإلؾمىلىلام،

حل٘مٞم٘مىلىل٦م قمىلىلغم سمٕمىلىلض اعمًىلىلٚمٛملم ومًىلىلٛمقا ؾمىلىلٗمر ؿ ُمىلىلـ سمىلىلاد اإلؾمىلىلام إمم اًمِمىلىلديد  ىلىلذه ا

سمىلاد اًمٙمٗمىلر سمىلىل٤مهلجرة، واهلجىلرة إٟمىلام شمٙمىلىلقن ُمىلـ سمىلاد اًمٙمٗمىلىلر إمم سمىلاد اإلؾمىلىلام أو ذم 

سمٕمض إطمٞم٤من شمٙمقن اهلجرة ُمـ سماد اًمٙمٗمر إمم سمٚمد آظمر يم٤مومر ًمٙمىلـ احلريىل٦م اًمديٜمٞمىل٦م 

وًمىلىلذًمؽ ومٛمىلىلـ  -هلل ٛمىلىلدواحل– ٜمىلىل٤مك ظمىلىلػم ُمىلىلـ ذاك، أُمىلىل٤م وسمىلىلاد اإلؾمىلىلام أن ُمقضمىلىلقدة 

٤م ومٕمٚمٞمىلىلىلىلىلىلف أن هيجىلىلىلىلىلىلر وـمٜمىلىلىلىلىلىلف اًمٙمىلىلىلىلىلىل٤مومر وهيىلىلىلىلىلىل٤مضمر إمم وـمٜمىلىلىلىلىلىلف  يمىلىلىلىلىلىل٤من إؾمىلىلىلىلىلىلاُمف إؾمىلىلىلىلىلىلاًُم٤م طمً٘مىلىلىلىلىلىل

شمٕمّم٥م سملم اعمًٚمٛملم وشمىل٠مىمٚمؿ  اعمًٚمؿ،ٕن وـمـ اعمًٚمؿ  ل يمؾ سماد اإلؾمام وٓ

سم٢مىمٚمٞمؿ ظم٤مص، ومٗمل أي سمٚمد طمؾ اعمًٚمؿ ومٝمق سمٚمىلده وسمىلذًمؽ مىل٤مومظ قمىلغم إؾمىلاُمف ُمىلـ 

يٜمٛمٞمىلف ويٖمذيىلف ويىلتٛمٙمـ ُمىلـ أن يىلر  ٟمٗمًىلف  ضمٝم٦م اًمذي أؾمٚمؿ طمديث٤ًم وُمـ ضمٝم٦م أظمرى

وذويىلىلف سمىلىل٤مٕظماق اإلؾمىلىلاُمٞم٦م إظمىلىلرى، ٟمحىلىلـ ـم٤معمىلىل٤م شمٙمٚمٛمٜمىلىل٤م سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم ًمٚمىلىلذيـ ي٘مٞمٛمىلىلقن 

يًىلىلىلٕمٝمؿ أن يتٕمٚمٛمىلىلىلقا  ُمىلىلىلـ اعمًىلىلىلٚمٛملم ذم سمىلىلىلاد اًمٙمٗمىلىلىلر ُمىلىلىلـ أيىلىلىلـ يتٕمٚمٛمىلىلىلقن اإلؾمىلىلىلام؟ ٓ
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اإلؾمىلىلىلام وأطمٙم٤مُمىلىلىلف يمٞمىلىلىلػ خيىلىلىل٤مًمط ويٕم٤مُمىلىلىلؾ زوضمتىلىلىلف ويٕم٤مُمىلىلىلؾ أوٓده ويٕم٤مُمىلىلىلؾ ضمػماٟمىلىلىلف 

 ٤مً يٛمٙمٜمىلف ذًمىلؽ إٓ سمىل٤مهلجرة ًمىلذًمؽ أُمىلر اًمنمىلع يمت٤مسمىل ىمٌىلؾ يمىلؾ رء، ٓ ويّمحح قم٘مٞمدة

 هبجر اعمًٚمؿ ًمٌاد اًمٙمٗمر إمم سماد اإلؾمام. وؾمٜم٦مً 

 قمٜمدي ضمقاسًم٤م قمـ  ذا اًم١ًمال.   ذا ُم٤م

 (01:58:26( /32أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 ًتفسقات يف أب٘اب 

 اه٘ال١ ٗاهربا١
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 اضتغابٞ ٗضب املػسكني

 

 ٝمؿ؟ٌَّ ًُ  ؾ جيقز اؾمتٖم٤مسم٦م اًمٙم٤مومر واعمنمك، و ؾ جيقز أن ٟمَ  ١مال:اًمً

جيقز يمؾ ذًمؽ؛ ٕن اًمٙم٤مومر ٓ طمرُم٦م ًمف إٓ إذا يمىل٤من يؽمشمىل٥م قمىلغم ذًمىلؽ  ااقاب:

ُمٗمًدة، ومٛمثاً: إذا يم٤من ي٥ًم اًمٙم٤مومر ذم وضمٝمىلف، أو سم٘مٗمىل٤مه ومٞمٌٚمٖمىلف ذًمىلؽ، ومىلرسمام يًىل٥م 

 ًمٚمٛمنمك.اعمًٚمؿ وي٥ًم ديٜمف وٟمٌٞمف إًمخ، ومٕمٜمد ذًمؽ مرم ؾم٥م اعمًٚمؿ 

 : .. ( 29: 42/   1) اهلدى والنور /
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 اهدعا١ عوٟ اهلفاز

 ىلىلىلؾ جيىلىلىلقز سمٕمىلىلىلد دقمىلىلىل٤مء ىمٜمىلىلىلقت اًمىلىلىلقشمر اًمىلىلىلدقم٤مء ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم واًمىلىلىلدقم٤مء قمىلىلىلغم  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 اًمٙمٗم٤مر؟

وسمدا ًمف أن ي٘مٜم٧م ذم دقم٤مء ىمٜمقت اًمقشمر، يٛمٙمىلـ  ,ًمق يم٤من ي٘مٜم٧م ذم صاشمف اًمِمٞمخ:

٤مين ُمىلـ رُمْمىل٤من، ٕٟمىلف أن يتًىل٤مُمح سمىلف، وسمخ٤مصىل٦م إذا يمىل٤من ىمٜمىلقت اًمىلقشمر ذم اًمٜمّمىلػ اًمثىل

ذم رواي٤مت صم٤مسمت٦م قمـ اًمًىلٚمػ أهنىلؿ يمىل٤مٟمقا يٚمٕمٜمىلقن اًمٙمٗمىل٤مر ويىلدقمقن قمٚمىلٞمٝمؿ ذم ىمٜمىلقت 

اًمىلىلقشمر سم٤مًمٜمّمىلىلػ اًمثىلىل٤مين ُمىلىلـ رُمْمىلىل٤من، ًمٙمىلىلٜمٝمؿ ُمىلىل٤م يمىلىل٤مٟمقا ًمٞمٕمروىلىلقا قمىلىلـ اًم٘مٜمىلىلقت سم٤مًمىلىلدقم٤مء 

شمرك اًم٘مٜمقت ذم اًمّمٚمقات  ااقاب:قمغم اًمٙمٗم٤مر ذم اًمّمٚمقات اخلٛمس، ومخاص٦م 

ؾ  ذا اًمدقم٤مء إمم ىمٜمقت اًمقشمر،  ذا ىمٚم٥م ًمٚمًٜم٦م. اخلٛمس واًمدقم٤مء قمغم اًمٙمٗم٤مر، وٟم٘م

 واوح.

 : .. (45: 28/   59) اهلدى والنور /  
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 حلٍ األكى ًّ طعاَ أٓى اهلتاب 

 يف أعٚادٍٓ

ٞمىل٦م، ـمٕمىل٤مم أ ىلؾ اًمٙمتىل٤مب، ومىل٢مذا  ُمداظمٚم٦م: ـمٕم٤مم أ ؾ اًمٙمت٤مب طمؾ ًمٜم٤م،... رء احِلٚمِّ

٤مب ذات ـم٘مىلىلقس يمىلىل٤من قمٚمٛمىلىل٧م أن ـمٕمىلىل٤مم أ ىلىلؾ اًمٙمتىلىل٤مب أو وضمٌىلىل٦م ُمٕمٞمٜمىلىل٦م قمٜمىلىلد أ ىلىلؾ اًمٙمتىلىل

ديٜمٞمىلىل٦م، ُمثىلىلؾ اًمٙمريًىلىلامس و... أؿمىلىلٞم٤مء، ذم  ىلىلذا اًمٞمىلىلقم إذا يمىلىل٤من قمٚمٛمىلىل٧م أن إيمٚمىلىل٦م  ىلىلذه 

 م٧م ًمٚمٛمٜم٤مؾم٦ٌم  ذه،  ؾ اًمقضم٦ٌم  ذه جيقز ًمٜم٤م أن ٟم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م أم ٓ؟

 ٓ. اًمِمٞمخ:

 ُم٤م ٟم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م: 

ٓ، وٓ جيىلىلقز شم٠ميٞمىلىلد اًمٙمٗمىلىل٤مر قمىلىلغم قمىلىل٤مداهتؿ اًمديٜمٞمىلىل٦م ُمٝمىلىلام يم٤مٟمىلىل٧م أؿمىلىلٙم٤مهل٤م  اًمِمىلىلٞمخ:

٤م، ـمٕم٤مُمىلىل٤ًم، ًم٤ٌمؾمىلىل٤ًم، شمٕمٞمٞمىلىلدًا، يمىلىلؾ  ىلىلذا ٓ يٜمٌٖمىلىلل وٓ جيىلىلقز، ـمٕمىلىل٤مم اًمىلىلذيـ أوشمىلىلقا وصىلىلقر 

 اًمٙمت٤مب يٕمٜمل: إيمؾ اعمٕمت٤مد، إذا يم٤من ذسمٞمح٦م طمؾ وإٓ وما.

 : .. ( 21: 55/   95) اهلدى والنور /  
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 ًعاًوٞ حمطين اهِصاز٠ باحلطِٟ

قمىلىلقن   ٜمىلىل٤مك سمٕمىلىلض اًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٤مت ممىلىلـ جي٤مورٟمٜمىلىل٤م، ويقدوٟمٜمىلىل٤م وي٘مىلىلدُمقن ًمٜمىلىل٤م اًمًىلىل٤مئؾ:

وٓ أسمىلىل٤مًمغ إذا ىمٚمىلىل٧م سمىلىل٠مهنـ يٕمىلىلرومـ سمحًىلىلـ ظمٚم٘مٝمىلىلـ وُمٙمىلىل٤مرم أظماىمٝمىلىلـ أيمثىلىلر ُمىلىلـ سمٕمىلىلض 

اعمًىلىلىلىلىلىلىلٚمامت اعمّمىلىلىلىلىلىلىلٚمٞم٤مت وي٘مقُمىلىلىلىلىلىلىلقن قمىلىلىلىلىلىلىلغم ظمىلىلىلىلىلىلىلدُمتٜم٤م وٓ يتىلىلىلىلىلىلىلدظمٚمقن سمىلىلىلىلىلىلىل٠مُمقر ديٜمٜمىلىلىلىلىلىلىل٤م، 

ومؽمُمقٟمٜمىلىل٤م ُمثىلىلؾ ُمىلىل٤م مؽمُمىلىلقن را ٌىلىل٤مهتـ ـمٌٕمىلىل٤ًم  ىلىلذا رأهيىلىلؿ ومٞمٜمىلىل٤م،  ىلىلؾ  ٜمىلىل٤مك ُمىلىل٤مٟمع ُمىلىلـ 

 ُمٕم٤مُمٚمتٝمـ سم٤محلًٜمك، وضمزايمؿ اهلل ظمػما؟

ٟمع ُمىلىلىلـ ُمٕم٤مُمٚمىلىلىل٦م أ ىلىلىلؾ اًمٙمتىلىلىل٤مب اًمىلىلىلذيـ يٕمٞمِمىلىلىلقن ُمٕمٜمىلىلىل٤م وسمىلىلىللم فمٝمراٟمٞمٜمىلىلىل٤م ٓ ُمىلىلىل٤م اًمِمىلىلىلٞمخ:

ممىل٤م خيٗمىلك قمىلغم يمثىلػم  -سمنمط أن ٓ ٟمخ٤مًمػ ذيٕم٦م رسمٜم٤م ُمىلـ أضمٚمٝمىلؿ، ُمىلـ ذًمىلؽ ُمىلثاً 

ومىلىلا جيىلىلقز  -ُمىلىلـ اعمًىلىلٚمٛملم أو اعمًىلىلٚمامت اًمىلىلذيـ جيىلىل٤موروهنؿ ُمثىلىلؾ  ىلىل١مٓء اًمٜمّمىلىل٤مرى

ٓء هلىلىلىلىل١مٓء اعمًىلىلىلىلٚمٛملم سمحٙمىلىلىلىلؿ ُمىلىلىلىل٤م ؾمىلىلىلىلٌؼ ُمىلىلىلىلـ اًمثٜمىلىلىلىل٤مء قمىلىلىلىلغم ُمٕمىلىلىلىل٤مُمٚمتٝمؿ ٓ جيىلىلىلىلقز هلىلىلىلىل١م

اعمًىلىلىلٚمٛملم ُم٘م٤مسمىلىلىلؾ ذًمىلىلىلؽ خمىلىلىل٤مًمٓمتٝمؿ ذم أقمٞمىلىلىل٤مد ؿ، وهتٜمئىلىلىلتٝمؿ سم٠مقمٞمىلىلىل٤مد ؿ وُمٌىلىلىل٤مدرهتؿ 

ـِ َومَلْ ﴿سمًىلاُمٜم٤م اإلؾمىلاُمل اًمًىلام،  ي ٤مشمُِٚمقيُمْؿ ذِم اًمىلىلدِّ ـَ مَلْ ُي٘مىَل ِذي ـِ اًمَّىل ٤ميُمُؿ اهللُ قمىَل َٓ َيٜمْٝمىَل

ٞمِْٝمْؿ إِنَّ اهللَ ُٓمقا إًَِمىلىلىلىل
ىلىلىلىل ًِ وُ ْؿ َوشُمْ٘م ؼَمر ٤مِريُمْؿ َأْن شَمىلىلىلىل ـْ ِدَيىلىلىلىل

قيُمْؿ ُِمىلىلىلىل ِرضُمىلىلىلىل ٓمِلمَ خُيْ ىلىلىلىل ًِ ٥مر اعمُْ٘م
 ﴾ ُمِىلىلىلىل

م إًمٞمٝمؿ، واًم٘مًط دَّ ٘مَ ،  ذا اًمٜمص سيح ذم اًم٘مرآن، ًمٙمـ  ذا اًمؼم اًمذي يُ [3الممتحن :]

ٓ ي٘مىلؽمن ُمٕمىلف خم٤مًمٗمىل٦م ُمىلـ اعمًىلٚمؿ ًمديٜمىلف ُمىلثاً: ىمىلد أواًمٕمدل اًمذي يٕم٤مُمٚمقن سمىلف جيىل٥م 

شمىلىلدظمؾ اًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٦م سمٞمىلىل٧م اعمًىلىلٚمٛم٦م و ىلىلل ذم سمٞمتٝمىلىل٤م ُمتٕمريىلىل٦م ٕٟمىلىلف ٓ يقضمىلىلد رضمىلىلؾ همريىلىل٥م 

ومتٔمٝمىلىلىلر  ىلىلىلذه اعمًىلىلىلٚمٛم٦م أُمىلىلىل٤مم اًمٜمٍمىلىلىلاٟمٞم٦م يمىلىلىلام شمٔمٝمىلىلىلر أُمىلىلىل٤مم حم٤مرُمٝمىلىلىل٤م أُمىلىلىل٤مم أظمتٝمىلىلىل٤م قمٜمٝمىلىلىل٤م، 

وأسمٞمٝمىلىل٤م وأظمٞمٝمىلىل٤م أي سم٤مديىلىل٦م اًمىلىلذراقملم ُمٙمِمىلىلقوم٦م اًمًىلىل٤مىملم  ىلىلذا ٓ جيىلىلقز ذم اإلؾمىلىلام ٕن 
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 ىلىلذه اعمىلىلرأة اًمٙمىلىل٤مومرة يم٤مًمرضمىلىلؾ اًمٙمىلىل٤مومر أو اعمًىلىلٚمؿ سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم ًمٚمٛمىلىلرأة اعمًىلىلٚمٛم٦م، وقمىلىلقرة 

٤م سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٚمرضمىلىلىلؾ اعمًىلىلىلٚمؿ، يمٚمٝمىلىلىل٤م اعمىلىلىلرأة اعمًىلىلىلٚمٛم٦م سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٚمٛمىلىلىلرأة اًمٙمىلىلىل٤مومرة يمٕمقرهتىلىلىل

قمىلىلىلقرة إٓ اًمقضمىلىلىلف واًمٙمٗمىلىلىللم و ىلىلىلذا أُمىلىلىلر يٖمٗمىلىلىلؾ قمٜمىلىلىلف يمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اعمًىلىلىلٚمامت اًمّمىلىلىل٤محل٤مت 

اًمٓمٞمٌىلىل٤مت واًم٘م٤مٟمتىلىل٤مت واعمّمىلىلٚمٞم٤مت، ومىلىلا جيىلىلقز هلىلىلـ أن يٕمىلىل٤مُمٚمـ  ىلىلذه اًمٙمت٤مسمٞمىلىل٤مت وأن 

ئمٝمرن أُم٤مُمٝمـ يمام ئمٝمرن أُم٤مم أظمىلقاهتـ اعمًىلٚمامت، ومٛمثىلؾ  ىلذا احلٙمىلؿ جيىل٥م أن 

  يم٤من اًمقاضم٥م آسمتٕم٤مد قمٜمٝمؿ، ٟمٕمؿ.يراقمك ذم ُمٕم٤مُمٚمتٝمـ وإٓ

 : .. ( 30: 25/ 97) اهلدى والنور /
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 حفس قب٘ز هوِصاز٠

 

 : ]طمٙمؿ طمٗمر ىمٌقر ًمٚمٜمّم٤مرى[؟اًم٤ًمئؾ

ىلىلىل سمَ  ىلىلىلق ُمٙمٚمىلىلىلػ ذقمىلىلىل٤ًم أٟمىلىلىلف إذا ُمىلىلىلر سمٛم٘مىلىلىل٤مسمر اًمٜمّمىلىلىل٤مرى أن ي٘مىلىلىلقل أُ  يمؿ سم٤مًمٜمىلىلىل٤مر ومٙمٞمىلىلىلػ نمِّ

 مٗمر هلؿ طمٗمرة اًمٜم٤مر .

 ( 00: 38: 46/  130) اهلدى والنور / 
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 ٌ  بني ًاابس املطوٌني ٗاهِصاز٠حلٍ اجل

ُمر سمٛم٘مؼمة اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مل أٟم٤م سمٕمٞمىلد قمٝمىلد سم٤محلىلدي٨م  ىلق  ¢... أن اًمٜمٌل  اًمِمٞمخ:

ُمىلىلذيمقر ذم أطمٙمىلىل٤مم ااٜمىلىل٤مئز إٟمىلىلف يمىلىلؿ ومىلىل٤مت  ىلىل١مٓء ُمىلىلـ ذ وأدريمىلىلقا اخلىلىلػم، صمىلىلؿ سمٛم٘مىلىلؼمة 

 اًمٙمٗم٤مر وم٘م٤مل: يمؿ وم٤مهتؿ ُمـ اخلػم ًمقاؾمتج٤مسمقا ًمدقمقة اإلؾمام..

 ... ُمداظمٚم٦م:

وًمىلىلىلىلذًمؽ اًمىلىلىلىلذيـ يدٟمىلىلىلىلدٟمقن طمقًمىلىلىلىلف ااٛمىلىلىلىلع سمىلىلىلىللم ُم٘مىلىلىلىل٤مسمر اعمًىلىلىلىلٚمٛملم  يمٗمىلىلىلىل٤مر، اًمِمىلىلىلىلٞمخ:

ٚم٘مْمٞم٦م ٟمٔمرة اضمتامقمٞمىل٦م، ٟمٔمىلرة ُمدٟمٞمىل٦م، وٓ يٜمٔمىلرون إًمٞمٝمىل٤م ٟمٔمىلرة ًمواًمٙمٗم٤مر، ىمد يٜمٔمرون 

ديٜمٞمىلىلىل٦م إـماىمىلىلىل٤مَ ً وُمىلىلىلـ  ىلىلىلذا اعمٜمٓمٚمىلىلىلؼ دمىلىلىلد اعم٘مىلىلىل٤مسمر اًمٞمىلىلىلقم ُم٘مىلىلىل٤مسمر اعمًىلىلىلٚمٛملم ... سمٕمىلىلىلض 

ْمىلىلىلىلىلىل٤مر احلٙمىلىلىلىلىلىل٤مم سمىلىلىلىلىلىلٌٕمض سمىلىلىلىلىلىلاد اإلؾمىلىلىلىلىلىلام أن مٞمٓمق ىلىلىلىلىلىل٤م سم٤مٕؿمىلىلىلىلىلىلج٤مر اًم٤ٌمؾمىلىلىلىلىلىل٘م٤مت، واخل

ااٛمٞمٚمىلىل٦م، سمحٞمىلىل٨م إٟمىلىلف ٓ شم٘مىلىلع أقمىلىللم اعمىلىل٤مرة قمىلىلغم ُمىلىل٤م يٙمىلىلرب طمٞمىلىل٤مهتؿ ُمىلىلـ ٟمٔمىلىلر ؿ إًمٞمٝمىلىل٤م، 

ومٝمذا ـمٌٕم٤ًم ... يٜم٤مذم م٤مُم٤ًم اًمٖم٤مي٦م اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م أذن اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًىلام ... ـمٌٕمىل٤ًم 

يمٜمىل٧م هنٞمىلتٙمؿ قمىلـ زيىل٤مرة اًم٘مٌىلقر »٘مٌىلقر سمٕمىلد أن يمىل٤من هنىل٤م ؿ قمٜمٝمىل٤م، اًمًمٚمٛمًٚمٛملم سمزيىل٤مرة 

 .شؿ أظمرةأٓ ومزورو ٤م وم٢مهن٤م شمذيمريم

ومىلىل٤مٔن زيىلىل٤مرة اًم٘مٌىلىلقر يمىلىل٤مدت شمّمىلىلٌح ٟمًىلىلٞم٤ًم ُمٜمًىلىلٞم٤ًم، وذًمىلىلؽ ًمٙمثىلىلرة اخلٓمىلىلقات اعمدٟمٞمىلىل٦م 

اًمتىلىلل خيٓمقهنىلىل٤م ذم ؾمىلىلٌٞمؾ إظمىلىلراج اعم٘مىلىلؼمة ُمىلىلـ اعمديٜمىلىل٦م إمم ظم٤مرضمٝمىلىل٤م، ومىلىل٤م ًمىلىلكم سمٞمىلىلزور 

اعم٘مىلىلىلؼمة ؾمىلىلىلقل يريمىلىلىل٥م ؾمىلىلىلٞم٤مرة ظم٤مصىلىلىل٦م يًىلىلىلت٠مضمر ٤م، يىلىلىلروح يىلىلىلزور إُمىلىلىلقات، ُمىلىلىل٤م يٗمٕمىلىلىلؾ 

يمٚمىلىلام ُمىلىلر هبىلىل٤م يتٙمٚمٛمىلىلقا قمٚمٞمٝمىلىل٤م، يؽممحىلىلقا  فمٝمىلىلراٟمٞمتٝمؿذًمىلىلؽ، أُمىلىل٤م عمىلىل٤م شمٙمىلىلقن اعم٘مىلىلؼمة سمىلىللم 

قمغم ُمـ ومٞمٝم٤م، يتذيمروا أىمقاُمٝمؿ يمٞمػ يم٤مٟمقا يمٞمػ ص٤مروا؟ ومٝمذه اعمٕم٤مين اإلؾماُمٞم٦م 
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واًمؽمسمقيىلىل٦م ُمىلىل٤م سمٞمٗمٙمىلىلر  ىلىل١مٓء هبىلىل٤م؛ ًمىلىلذًمؽ يريىلىلدوا يٓمٛمًىلىلقا ُمٕم٤معمٝمىلىل٤م ُمىلىل٤م اؾمىلىلتٓم٤مقمقا إمم 

ذًمىلىلىلىلؽ ؾمىلىلىلىلٌٞماً، ومٛمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذا اعمٜمٓمٚمىلىلىلىلؼ يىلىلىلىل٠ميت ُمقوىلىلىلىلقع شمقطمٞمىلىلىلىلد ُم٘مىلىلىلىل٤مسمر اعمًىلىلىلىلٚمٛملم، همىلىلىلىلػم 

 جُيٕمٚمقن ذم ُمٙم٤من واطمد واخلروج سم٤معم٘مؼمة ظم٤مرج اعمديٜم٦م.اعمًٚمٛملم 

 ( 00: 52: 52/ 149) اهلدى والنور /
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 اتباع دِا٢ص أٓى اهلتاب

ؾمىلىل١مال آظمىلىلر يىلىل٤م ؿمىلىلٞمخٜم٤م ؾمىلىل١مال سمًىلىلٞمط: سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم ٕ ىلىلؾ اًمٙمتىلىل٤مب اًمٞمىلىلقم،  ىلىلؾ  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 جيقز اشم٤ٌمع ضمٜم٤مئز ؿ؟

 ُمثؾ إب اًمٞمقم جيقز؟ ااقاب:

جيقز، ًمٙمـ أطمد اإلظمقان ىمرأ ذم يمت٤مب ًمٕمٌد  ٟمٕمؿ، وٟمحـ ٟمٕمرل أٟمف ٓ ُمداظمٚم٦م:

اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ ي٘مقل: جيقز اشم٤ٌمع ضمٜم٤مئز ؿ، سمس ي٠ًمل  ق:  ىلؾ جيىلقز يٕمٜمىلل: 

 ىلىلؾ  ىلىلذا اًمٙمىلىلام صىلىلحٞمح؟ وم٘مٚمىلىل٧م: ًمىلىلف إن ؿمىلىل٤مء اهلل اًمٚمٞمٚمىلىل٦م أامىلىلدث ُمىلىلع اًمِمىلىلٞمخ أؾمىلىل٠مل 

 اًمِمٞمخ أؾم٠مًمؽ إي٤مه، وم٠مٟم٤م اؾمتجد ًمٌمء ضمديد ُم٤م أقمٚمؿ؟

٘م٦م طمٌٞم٧م أن أرُمل قمّمقروملم سمحجر واطمد، أٟم٤م أضمٌتؽ سمس أضمٌتؽ سمٓمري اًمِمٞمخ:

 سمس سمٞمٔمٝمر ُم٤م ىمدرت ارُمل اًمرُمل وٓ ذم قمّمٗمقر واطمد.

 ُمثؾ همػم اًمٞمقم؟ ٕٟمؽ أٟم٧م. ااقاب:ًمؽ ذم  ىمٚم٧م

 ... ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٧م ؾم٠مًم٧م اًمٞمقم. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ضمٌتؽ ُمثؾ ىمٌؾ اًمٞمقم ُم٤مذا يم٤من احلٙمؿ اإلؾماُمل ىمٌؾ اًمٞمقم؟أوأٟم٤م  اًمِمٞمخ:

 طمدود ُم٤م أقمٚمؿ أٟمف ُم٤م جيقز.ذم  ُمداظمٚم٦م:
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 إذًا: قمروم٧م وم٤مًمزم وىمػ قمٜمدُم٤م شمٕمٚمؿ. اًمِمٞمخ:

 اهلل جيزيؽ اخلػم ي٤م ؿمٞمخ. ُمداظمٚم٦م:

ٕٟمىلف ٟمحىلـ ُمىلىل٤م جيىلقز ٟمتٌىلع ضمٜمىلىل٤مئز اعمٌتدقمىل٦م ُمىلـ اعمًىلىلٚمٛملم، ومْمىلاً أٟمىلف ٟمتٌىلىلع  اًمِمىلٞمخ:

ضمٜمىلىلىل٤مئز اًمٙمىلىلىل٤مومريـ، ًمٙمىلىلىلـ  ىلىلىلذه اًمًٞم٤مؾمىلىلىل٦م  ٙمىلىلىلذا شمٕمٛمىلىلىلؾ سم٠مصىلىلىلح٤مهب٤م، امٛمٚمٝمىلىلىلؿ قمىلىلىلغم أن 

 ٦م.يٖمػموا أطمٙم٤مم اًمنميٕم

 ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل. ُمداظمٚم٦م:

 اهلل اعمًتٕم٤من. اًمِمٞمخ:

 (  00: 52: 22/ 202) اهلدى والنور / 
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 ُصساُٚٞ حاًى فأّٙ تدفّ

رضمؾ ُمًىلٚمؿ شمىلزوج سمىل٤مُمرأة ٟمٍمىلاٟمٞم٦م، صمىلؿ محٚمىل٧م ُمٜمىلف ويمىل٤من اًمٓمٗمىلؾ أقمت٘مىلد  اعمٚم٘مل:

 ذم اًمِمٝمر اًم٤ًمدس، صمؿ شمقومٞم٧م وم٠ميـ شمدومـ؟

 وم٠ميـ شمدومـ؟ اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. اعمٚم٘مل:

 هآ ًمِمٞمخ:ا

  ؾ ذم ُم٘مؼمة اعمًٚمٛملم أم اًمٜمّم٤مرى أم؟ اعمٚم٘مل:

 .أيقه اًمِمٞمخ:

 وأيـ شمقضمف، ويمٞمػ يقضمف ااٜملم. اعمٚم٘مل:

شمدومـ ذم ُم٘مىل٤مسمر اًمٙمىل٤مومريـ اًمٜمّمىل٤مرى، وٓ شمىلدومـ ذم ُم٘مىل٤مسمر اعمًىلٚمٛملم مل؟  اًمِمٞمخ:

 ٕن ااٜملم مل دمر قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م سمٕمد.

  ذا ُم٤م أضم٧ٌم سمف  ذا اًمرضمؾ  ذا؟ اعمٚم٘مل:

 ـمٞم٥م. خ:اًمِمٞم

 ضمزاك اهلل ظمػم ي٤م ؿمٞمخ. اعمٚم٘مل:

 وإي٤مك. ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 (  00: 47: 10/ 529) اهلدى والنور /
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 اًسأٝ ُصساُٚٞ ُٙػم يف إضالًٔا  

 فٔى تدفّ يف ًاابس املطوٌني؟!

اًمىلىلىلذي ٟمحىلىلىلـ ٟمٗمتىلىلىلل قمٚمٞمىلىلىلف إذا يم٤مٟمىلىلىل٧م قمىلىلىلغم اإلؾمىلىلىلام رؾمىلىلىلٛمٞم٤ًم يمىلىلىلام ي٘مقًمىلىلىلقن  اًمِمىلىلىلٞمخ:

م ومٝمىلىلل شمىلىلدومـ ذم ُم٘مىلىل٤مسمر اعمًىلىلٚمٛملم، وُمٜمٓمٚم٘مٝمىلىل٤م ذم طمٞم٤مهتىلىل٤م قمىلىلغم ُم٘مت٣مىلىل  ىلىلذا اإلؾمىلىلا

سطمقا نٞمٕم٤ًم أهن٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م شمّمىلكم، وأهنىل٤م أظمىلػمًا وضمىلدو ٤م ذ ٌىل٧م إمم اًمٕمٛمىلرة قمٜمىلد 

 أظمتٝم٤م، جيقز ذ ٤مهب٤م ًمٚمٕمٛمرة سمحٞمٚم٦م شمرى أظمتٝم٤م..

 سمٜمتٝم٤م.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟  اًمِمٞمخ:

 سمٜمتٝم٤م  ل سمٜم٧م  ذه.  ُمداظمٚم٦م:

 طمٞم٤مهتىلىل٤م يىلىلدل قمىلىلغم آه ٟمٕمىلىلؿ، سمٜمتٝمىلىل٤م، اعم٘مّمىلىلقد ضمىلىلقا  إذا يمىلىل٤من ُمٜمٓمٚم٘مٝمىلىل٤م ذم اًمِمىلىلٞمخ:

إؾمىلىلاُمٝم٤م ومٝمىلىلل شمىلىلدومـ ذم ُم٘مىلىل٤مسمر اعمًىلىلٚمٛملم وٓ جيىلىلقز أن شمىلىلدومـ ذم ُم٘مىلىل٤مسمر اًمٜمّمىلىل٤مرى، 

وإذا يمىلىلىل٤من ُمٜمٓمٚم٘مٝمىلىلىل٤م ذم طمٞم٤مهتىلىلىل٤م يىلىلىلدل قمىلىلىلغم أهنىلىلىل٤م  ىلىلىلذه يمٚمٛمىلىلىل٦م ىم٤مًمتٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىل٤م شمٕمىلىلىلرل ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلل 

اًمدواومع اًمِمخّمىلٞم٦م اًمتىلل محٚمتٝمىل٤م أن شمًىلجؾ ٟمٗمًىلٝم٤م أهنىل٤م ُمًىلٚمٛم٦م وومٞمىلف طمىلقادث يمثىلػمة 

فقمىلان  ىلذا ٕٟمىلف ىمىلقل همىلػم ًمىمٞمٛمىل٦م  ٛمٞمع، ومحٞمٜمئىلذ ٓٞمؾ ٓ َّتٗمك قمغم ااُمـ  ذا اًم٘مٌ

 ُم٘مؽمن سم٤مًمٗمٕمؾ. 

اَة َوآشَمقُ ﴿ ٌِٞمٚمَُٝمْؿ إِنَّ اهللََّ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ وَم٢مِْن شَم٤مسُمقا َوأىََم٤مُُمقا اًمّمَّ يَم٤مَة وَمَخٚمرقا ؾَم  ٙمذا  [5]التوب :﴾ا اًمزَّ

ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ؾمىل٠مًم٧م أهنىل٤م يم٤مٟمىل٧م شمىلذ ٥م إمم اًمٙمٜمٞمًىل٦م يىلقم إطمىلد يىل٠ميت ضمىلقاب 
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 ذم ... ي٘مقل أٟم٤م ُم٤م رأيتٝم٤م، وقمغم ذًمؽ دمتٛمٕمقا وشمّمٗمقا طمٞم٤مهت٤م يمٞمػ يم٤مٟم٧م؟ 

 إذا همٚم٥م قمغم طمٞم٤مهت٤م أهن٤م ُمًٚمٛم٦م شمدومـ ذم اعمًٚمٛملم وإٓ ذم اًمٜمّم٤مرى. 

ُمداظمٚمىلىلىل٦م: ضمىلىلىلزاك اهلل ظمىلىلىلػم، ـمٞمىلىلىل٥م ... يىلىلىل٤م ؿمىلىلىلٞمخٜم٤م أُمث٤مًمٜمىلىلىل٤م يٕمٜمىلىلىلل اعمًىلىلىلٚمٛملم يىلىلىلدظمٚمقا 

 ُم٘م٤مسمر  ١مٓء اًمٜمّم٤مرى وي٘مقُمقا سمدومٜمٝم٤م؟ 

 ٓ.  اًمِمٞمخ:

 ٚم٦م: ٓ. وٓ طمتك اسمٜمٝم٤م؟ ُمداظم

 ٓ. اسمٜمٝم٤م ُم٤م ذم ُم٤مٟمع. ًمٙمـ شمِمٞمٞمٕمٝم٤م ويمذا ٓ جيقز.  اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: ضمزاك اهلل ظمػم. 

 وإي٤مك.  اًمِمٞمخ:

... أهنىلىلىل٤م ُمًىلىلىلٚمٛم٦م شمىلىلىلدومـ ذم ُم٘مىلىلىل٤مسمر اعمًىلىلىلٚمٛملم، وإذا صمٌىلىلىل٧م أهنىلىلىل٤م يم٤مٟمىلىلىل٧م ذم  اًمِمىلىلىلٞمخ:

٤م  ٜمىل٤م ُمٜمٓمٚمؼ طمٞم٤مهت٤م ًمٞم٧ًم يمذًمؽ وما شمدومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم، أٟم٤م ُم٤م أىمقل ادومٜمق ىل

 أو  ٜم٤م ٕين ٓ أقمرل ُم٤م طمٞم٤مهت٤م. 

 ُمداظمٚم٦م: ـمٞم٥م ؿمٞمخٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕوٓد ٤م أو ُمـ يِم٤م د ٤م يقُمٞم٤ًم. 

 ُم٤م  ق ُم٤م أقمٓمك ضمقاب.  اًمِمٞمخ:

ُمداظمٚمىلىل٦م: أي ٟمٕمىلىلؿ، أن ًمىلىلق  ىلىلذا ُمىلىلثاً ذيىلىلط أؾمىلىلٛمٕمٜم٤م ؿ إيىلىل٤مه أن وٟم٘مىلىلقل: أٟمىلىلىل٧م 

ًم٘مٞم٤مُمىلىل٦م قمىلىلغم  ىلىلذه ُمىلىلثاً يىلىل٤م اسمٜمٝمىلىل٤م أو يىلىل٤م سمٜمتٝمىلىل٤م ُمىلىل٤م شمِمىلىلٝمدوا قمٚمٞمٝمىلىل٤م؟ ومًتًىلىل٠مًمقا قمٜمٝمىلىل٤م يىلىلقم ا

أٟمٗمًٙمؿ أُم٤مم اهلل، وم٢من يم٤مٟم٧م يٕمٜمل ُمٕم٤مُماهت٤م وصاهت٤م ًمفؾمام ُمع  ومؼمئقااًمِمٝم٤مدة، 

اعمًىلىلىلىلىلٚمٛملم ومتىلىلىلىلىلدومـ ذم ُم٘مىلىلىلىلىلىل٤مسمر اعمًىلىلىلىلىلٚمٛملم، وإٓ ومىلىلىلىلىل٢مذا يم٤مٟمىلىلىلىلىلىل٧م ُمٕم٤مُماهتىلىلىلىلىل٤م وأؾمىلىلىلىلىلىلٚمقهب٤م 

وأطم٤مديثٝم٤م ذم  ذه اًمٙمٜمٞم٦ًم أو يمذا ومتدومـ ذم ُم٘مىل٤مسمر اًمٜمّمىل٤مرى وأٟمىلتؿ ُمًىل١موًمقن قمىلـ 
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  ذا. 

 يماُمل يدور طمقل  ذه اًم٘مْمٞم٦م.  ذا  ق أٟم٤م  اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: أي ٟمٕمؿ. 

 ٟمحـ ٓ ٟمٕمرل طمٞم٤مهت٤م  ؿ أقمرل.  اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: ٟمٕمؿ. 

يٙمٗمىلل إذا يم٤مٟمىل٧م ُمًىلٚمٛم٦م قمٛمىلاً شمىلدومـ ذم ُم٘مىل٤مسمر اعمًىلٚمٛملم وإٓ ذم ُم٘مىلىل٤مسمر  اًمِمىلٞمخ:

 اًمٜمّم٤مرى، وم٤محلٙمؿ يّمدر ُمـ قمٜمد ؿ ٟمحـ أقمٓمٞمٜم٤م ؿ ُم٤ٌمدئ. 

 ُمداظمٚم٦م: ٟمٕمؿ. 

 وسمس.  اًمِمٞمخ:

 اهلل ظمػم ي٤م ؿمٞمخٜم٤م. ُمداظمٚم٦م: ضمزاك 

 ( 00: 09: 52/ 224) اهلدى والنور/

 ( 00: 12: 01/ 224) اهلدى والنور/
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 اًسأٝ ُصساُٚٞ تسٙد أْ تٔب ًاهلا ملطوٌٞ 

 ًاابى أْ حتفس هلا قربٓا ٗتصِٕٙ

 اعمتّمؾ:  اًم١ًمال اًمث٤مين أن اُمرأة  ٜم٤م ذم يمٜمدا يمٜمدي٦م يٕمٜمل: ٟمٍماٟمٞم٦م.

 يم٤مٟم٧م ٟمٍماٟمٞم٦م وٓ شمزال؟ اًمِمٞمخ:

تّمىلىلؾ: ٟمٍمىلىلىلاٟمٞم٦م ُمىلىلىل٤م زاًمىلىلىل٧م، ومٙم٤مٟمىلىلىل٧م هلىلىلىل٤م ضمىلىلىل٤مرة أو صىلىلىلدي٘م٦م ُمًىلىلىلٚمٛم٦م يمٜمىلىلىل٧م شمؼم ىلىلىل٤م اعم

 وشمزور ٤م وامًـ إًمٞمٝم٤م، ومٝمل سمٚمٖم٧م ُمـ اًمٙمؼم قمتٞم٤ًم، و ل قمغم ُمِم٤مرل اعمقت.

 اعمًٚمٛم٦م؟ اًمِمٞمخ:

 اعمتّمؾ: ٓ، اًمٙمٜمدي٦م اًمٙم٤مومرة.

 أيقه ـمٞم٥م. اًمِمٞمخ:

شمٌٚمىلغ اعمتّمؾ: ومؽميد أن شمٕمٓمىلل أُمقاهلىل٤م هلىلذه اعمًىلٚمٛم٦م اًمتىلل يم٤مٟمىل٧م شمؼم ىل٤م، يٛمٙمىلـ 

 ُم٤مئ٦م أًمػ دوٓر شم٘مري٤ًٌم.

 ُم٤م ؿم٤مء اهلل. اًمِمٞمخ:

اعمتّمىلىلىلؾ: شمريىلىلىلد أن شمٕمٓمٞمٝمىلىلىل٤م هلىلىلىلذه اعمًىلىلىلٚمٛم٦م قمىلىلىلغم ذط أن اعمًىلىلىلٚمٛم٦م شمٕمتٜمىلىلىلل ُمىلىلىلثاً 

سم٘مؼم ىلىل٤م، يٕمٜمىلىلل: امٗمىلىلر هلىلىل٤م ىمىلىلؼم وشمْمىلىلع اًمىلىلقرود طمقًمىلىلف شمٕمىلىلرل اًمٓم٘مىلىلقس اًمتىلىلل ًمٚمٜمّمىلىل٤مرى 

  ٜم٤م،  ذا ذـمٝم٤م، ومٝمؾ اعمًىلٚمٛم٦م ..  ىلؾ جيىلقز هلىل٤م أن شم٠مظمىلذ اعمىل٤مل وشمٗمٕمىلؾ  ىلذا هلىلذه

 اًمٜمٍماٟمٞم٦م، جيقز إذا ُم٤مشم٧م؟
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 ٓ جيقز. اًمِمٞمخ:

 اعمتّمؾ: ٓ جيقز.

إن و ٌىلىل٧م  ىلىلذه اًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٦م ُم٤مهلىلىل٤م ًمتٚمىلىلؽ اعمًىلىلٚمٛم٦م دون أي ذط طمىلىلؾ هلىلىل٤م  اًمِمىلىلٞمخ:

 وإٓ وما.

 اعمتّمؾ: اهلل جيزيؽ اخلػم ي٤م أظمل اًمٕمزيز.

 اهلل مٗمٔمؽ. اًمِمٞمخ:

 (  00: 38: 016/ 290) اهلدى والنور/
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 زدى ًات يف بالد اهلفس  

 ٔى ٙدفّ يف اهتاب٘ت؟ف

اعمتّمؾ: ومٞمف ىمريٌل شمقرم ذم أعم٤مٟمٞم٤م ُمـ واطمد وقمنميـ يقم، ... اًمٞمقم وم٠مريد أؾمىل٠مل  ىلق 

 ؟همًؾ ويمٗمـ قمغم اًمٓمري٘م٦م اإلؾماُمٞم٦م، جيقز دومٜمف ذم اًمت٤مسمقت

 ٓ. اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: ٓ جيقز؟

 ٓ جيقز. اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرائح٦م إذا م...

 يم٤من حمٓمقط سمؼماد؟ اًمرائح٦م ي٤م أظمل، أًمٞمس اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: أي ٟمٕمؿ.

 ـمٞم٥م، ومٛمـ أيـ أشم٧م اًمرائح٦م ُمـ يمؿ ؾم٤مقم٦م ُمـ أعم٤مٟمٞم٤م إمم  ٜم٤م. اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: يٕمٜمل ٓ جيقز.

 ٓ جيقز ٓ. اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ:  اهلل جيزيؽ اخلػم.

 ( 00: 22: 12/ 501) اهلدى والنور/
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 ًصاحبٞ األٓى اهلافسّٙ إىل املاربٝ

اًمذي يٙمقن أ ٚمف يمىل٤مومريـ أن يّمىل٤مطمٌٝمؿ إمم اعم٘مىلؼمة  ؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ  اًم١ًمال:

 إذا شمقذم أطمد ؿ؟

إذا يمىلىلىل٤من ٓ يًىلىلىلٕمف إٓ ذًمىلىلىلؽ ُمىلىلىلـ سمىلىلىل٤مب اًمًٞم٤مؾمىلىلىل٦م اًمنمىلىلىلقمٞم٦م ومٞمجىلىلىلقز، وإٓ  ااىلىلىلقاب:

ومٞمًىلىلٕمف أن يتخٚمىلىلػ قمىلىلٜمٝمؿ خم٤مًمٗمىلىل٦م ًمٓم٘مقؾمىلىلٝمؿ وُمراؾمىلىلٛمٝمؿ، وٓؿمىلىلؽ أٟمىلىلف ي٘مىلىلع ذم أصمٜمىلىل٤مء 

 ذًمؽ اًمٙمٗمر اًمٍميح، ٟمٕمؿ.

 (  00: 42: 09/ 342) اهلدى والنور /
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 حلٍ اهدفّ يف بالد اهلفاز

ُم٤م طمٙمىلؿ اًمىلدومـ ذم سمىلاد اًمٙمٗمىل٤مر، وًمٙمىلـ ٓ سمىلد أن أووىلح  ىلذه اعمًىل٠مًم٦م   اًم١ًمال:

 طمتك يتٌلم ًمِمٞمخٜم٤م احلٙمؿ ومٞمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل.

ذم سماد اًمٙمٗمر يدومٜمقن اعمًٚمؿ ذم ُم٘مؼمة واطمدة ُمع اًمٙمٗمىل٤مر، وإذا يمىل٤من ىمىلد يٙمىلقن 

يٙمىلقن احلىل٤مضمز وم٘مىلط ممىلر  يٕمٓمقن ُمٙم٤مٟم٤ًم سمج٤مٟم٥م اادار ُم٘م٤مسمؾ ًم٘مٌقر اًمٙمٗم٤مر، سمحٞم٨م

سمىلىللم اعمًىلىلٚمؿ واًمٙمىلىل٤مومر،  ىلىلذا ُمىلىلـ ضمٝمىلىل٦م، وُمىلىلـ ضمٝمىلىل٦م أظمىلىلرى ٓ سمىلىلد أن يىلىلدومع ُمٌٚمٖمىلىل٤ًم عمىلىلدة 

مخًىلىل٦م قمنمىلىل ؾمىلىلٜم٦م، ومىلىل٢مذا اٟمتٝمىلىل٧م  ىلىلذه اعمىلىلدة ٓ سمىلىلد أن يىلىلدومع أيْمىلىل٤ًم ُمٌٚمٖمىلىل٤ًم آظمىلىلر، ومىلىل٢مذا مل 

يىلىلىلىلدومع أظمىلىلىلىلرج اًمتىلىلىلىل٤مسمقت وطمىلىلىلىلرق، صمىلىلىلىلؿ إذا مل يقضمىلىلىلىلد هلىلىلىلىلذا اعمًىلىلىلىلٚمؿ ُمىلىلىلىلـ ي٘مىلىلىلىلقم سمدومٜمىلىلىلىلف، 

 ن اًمتنميح ويتٕمٚمٛمقن يتدرسمقن ومٞمف.ومٞم٠مظمذون  ذا اعمًٚمؿ عمٙم٤م

 ىلىلذا اًمًىلىل١مال  ىلىلق ومىلىلرع قمىلىلـ ؾمىلىل١مال يمىلىل٤من يٜمٌٖمىلىلل أن يٙمىلىلقن ُم٘مىلىلدُم٤ًم قمىلىلغم ذاك   اًمِمىلىلٞمخ:

اًمًىل١مال، ُمىلىل٤م طمٙمىلؿ اؾمىلىلتٞمٓم٤من اعمًىلٚمٛملم ًمىلىلٌاد اًمٙمٗمىل٤مر، وأفمىلىلـ أٟمىلف ُمىلىلـ اعمٕمٚمىلقم ًمىلىلديؽ 

قمىلىلىلغم إىمىلىلىلؾ ًمٙمثىلىلىلرة ُمىلىلىل٤م امىلىلىلدصمٜم٤م ُمٕمىلىلىلؽ  ٤مشمٗمٞمىلىلىل٤ًم وُمىلىلىلع همىلىلىلػمك، أٟمىلىلىلف ٓ جيىلىلىلقز ًمٚمٛمًىلىلىلٚمؿ أن 

ر، ويمٜمىلىل٤م ٟمىلىلذيمر يماُمىلىل٤ًم قم٤مُمىلىل٤ًم؛ ٕن  ىلىلذا اًمًىلىلٙمـ أو  ىلىلذه اعمًىلىل٤ميمٜم٦م يًىلىلتقـمـ سمىلىلاد اًمٙمٗمىلىل

دمٚمىلىل٥م قمىلىلغم اًمًىلىل٤ميمـ ُمىلىلع اعمنمىلىليملم ُمٗم٤مؾمىلىلد يمثىلىلػمة ذم ٟمٗمًىلىلف وذم قمٞم٤مًمىلىلف، ومىلىل٤مٔن أٟمىلىل٧م 

شم٠ًمل قمـ أصمر ُمىلـ آصمىل٤مر اؾمىلتٞمٓم٤من اعمًىلٚمٛملم ًمىلٌاد اًمٙمٗمىل٤مر واعمنمىليملم، و ٜمىل٤م ي٘مىل٤مل ُمىل٤م 

إمم حمىلرم ومٝمىلق سمٜمل قمغم وم٤مؾمىلد ومٝمىلق وم٤مؾمىلد، ُمىل٤م سمٜمىلل قمىلغم حمىلرم ومٝمىلق حمىلرم، ُمىل٤م أدى 

حمرم، ًمق يم٤من اؾمتٞمٓم٤من سماد اعمنميملم ضم٤مئزًا وًمٙمـ يؽمشمىل٥م ُمٜمىلف ُمثىلؾ  ىلذه اعمٗمًىلدة 

اًمتىلىلل أٟمىلىل٧م شمًىلىل٠مل قمٜمٝمىلىل٤م أن، ًمٙمىلىل٤من ذًمىلىلؽ يم٤مومٞمىلىل٤ًم سمىلىل٤مًم٘مقل سم٠مٟمىلىلف ٓ جيىلىلقز اؾمىلىلتٞمٓم٤من سمىلىلاد 

شمٜمٝمىلىلىلك اعمًىلىلىلٚمؿ قمىلىلىلـ  ¢اعمنمىلىلىليملم، ومٙمٞمىلىلىلػ و ٜمىلىلىل٤مك إطم٤مديىلىلىل٨م اًمٙمثىلىلىلػمة قمىلىلىلـ اًمٜمٌىلىلىلل 
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اعمًىلٚمؿ واعمنمىلك ٓ »ؽ ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام: ُمِم٤مريم٦م اعمنميملم ذم سماد ؿ، ُمـ ذًمىل

، جيىلىل٥م أن يٕمىلىلٞمش سمٕمٞمىلىلدًا، ويؽمشمىلىل٥م ُمىلىلـ وراء  ىلىلذا اًمًىلىل١مال اًمتٜمٌٞمىلىلف أن ششمىلىلؽماءى ٟم٤مر ىلىل٤م

اعم٠ًمًم٦م َّتتٚمػ سملم أن يًٙمـ اعمنميمقن سماد اإلؾمام وسملم أن يًىلٙمـ اعمًىلٚمٛمقن 

سمىلىلىلاد اًمٙمٗمىلىلىلر واًمٓمٖمٞمىلىلىل٤من، ومىلىلىل٤مُٕمر إول ضمىلىلىل٤مئز يمٛمثىلىلىلؾ زواج اعمًىلىلىلٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مسمٞمىلىلىل٦م وإُمىلىلىلر 

ٔظمر همػم ضم٤مئز، يمتزوي٩م اعمًٚمٛم٦م سم٤مًمٙمت٤م ؛ ٕن ُم٤ًميمٜم٦م اعمنميملم ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ا

سماد ىلىلىلىلؿ ومٞمىلىلىلىلف قمٙمىلىلىلىلس ؾمىلىلىلىلٙمـ اعمًىلىلىلىلٚمؿ ذم سمىلىلىلىلاد اًمٙمٗمىلىلىلىلر ومٞمىلىلىلىلف ضمىلىلىلىلذب ًمىلىلىلىلف واًمتٕمريىلىلىلىلػ ًمىلىلىلىلف 

سم٤مإلؾمىلىلام، ومٛمىلىلع ذًمىلىلؽ ومىلىل٢مذا يمىلىل٤من ذم سمىلىلاد اعمًىلىلٚمٛملم يمٗمىلىل٤مر يٕمٞمِمىلىلقن ومٞمٛمىلىلقت أطمىلىلد ؿ، 

٤مسمر اًمٙمٗمىلىلىل٤مر، ومٛم٘مىلىلىلؼمة ومىلىلىلا جيىلىلىلقز أن يىلىلىلدومـ ذم ُم٘مىلىلىل٤مسمر اعمًىلىلىلٚمٛملم، وإٟمىلىلىلام يىلىلىلدومـ ذم ُم٘مىلىلىل

اعمًىلىلٚمٛملم جيىلىل٥م أن شمٙمىلىلقن ُمٜمٗمّمىلىلٚم٦م م٤مُمىلىل٤ًم قمىلىلـ ُم٘مىلىلؼمة اعمنمىلىليملم، و ىمىلىلد ُمىلىلر اًمرؾمىلىلقل 

قمٚمٞمف اًمًام ُمرة سمٛم٘مؼمة اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مل ًم٘مد ًم٘مل  ١مٓء ذًا يمثػما أو يمام ىم٤مل قمٚمٞمف 

اًمًام، وًمذًمؽ ومٛمـ آصم٤مر اؾمتٞمٓم٤من اعمًٚمٛملم ًمٌاد اًمٙمٗمر، وم٠موًٓ ٓ جيقز أن يدومـ 

اًمٙمىل٤مومر، وًمىلق ومّمىلؾ سمىللم اعم٘مؼمشمىللم ذًمىلؽ ااىلدار يمىلام ذيمرٟمىل٤م، ومىل٠موًٓ ٓ اعمًٚمؿ سمجقار 

 جيقز اعمًٚمؿ سمجقار اًمٙم٤مومر، وًمق ومّمؾ سملم ُم٘مؼمشملم ذًمؽ اادار يمام ذيمرت.

صم٤مٟمٞم٤ًم ٓ جيقز ٟمٌش ىمٌقر اعمًٚمٛملم ُمٝمام ـم٤مل اًمزُمـ إٓ ذم طم٤مًم٦م صىلػمورة ضمًىلد 

ف صىل٤مر شمراسمىل٤ًم، ومٞمٙمٗمىلل إذًا اعمٞم٧م رُمٞماًم شمراسم٤ًم، ومحٞمٜمئذ يّمٌح ٓ ىمٞمٛم٦م هلىلذا اعمٞمىل٧م؛ ٕٟمىل

أن ٟمٕمرل ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ اًم١ًمال أن ذًمؽ يمٚمف ٓ جيقز ُمىلـ أًمٗمىلف إمم ي٤مئىلف، وٟمحىلـ ٟمٕمٚمىلؿ 

 ىلذه اعمِمىلىلٙمٚم٦م ُمٜمىلىلذ ٟمحىلىلق قمنمىلىليـ ؾمىلىلٜم٦م ذم سمىلىلاد أوروسمىلىل٤م، أي: إن اعمًىلىلٚمٛملم ًمىلىلٞمس هلىلىلؿ 

ُم٘مىلىلؼمة  ٜمىلىل٤مك يىلىلدومٜمقن ومٞمٝمىلىل٤م، وإٟمىلىلام يًىلىلت٠مضمرون أروىلىل٤ًم ُمىلىلـ اًمدوًمىلىل٦م ًمًىلىلٜمقات حمىلىلدودة، 

٠مضمرت ُمرة صم٤مٟمٞم٦م اؾمتٛمروا ذم اًمدومـ، وإٓ وىمٕم٧م اعمّمٞم٦ٌم اًمتىلل وم٢مذا اٟمتٝم٧م، وم٢من اؾمت

ذيمرهت٤م، ... يمام يمؾ اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي ضم٤مء ذم اًم١ًمال  ق همػم ضم٤مئز ذقمىل٤ًم، و ىلق أصمىلر 

 ُمـ آصم٤مر اؾمتٞمٓم٤من سماد اًمٙمٗمر وذًمؽ مم٤م ٓ جيقز، ومام سمٜمل قمغم وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد.

 ( 00: 00: 43/ 623) اهلدى والنور /
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 ؤٙٞ اآلثاز حلٍ دخ٘ي اهلِٚطٞ هس

 ٗشٙازٝ املتاحف

 ؟ُمداظمٚم٦م: ؿمٞمخ سم٤مًمٜم٦ًٌم حلٙمؿ دظمقل اًمٙمٜمٞم٦ًم سمحج٦م يٕمٜمل رؤي٦م أصم٤مر يمذا

إذا دظمؾ ُمرة أو ُمرشملم وم٘مط هلذا اًم٘مّمد ُم٤م ومٞمف ُم٤مٟمع، ًمٙمـ أن يتخذ ذًمؽ  اًمِمٞمخ:

ؿمىلىلٌف قمىلىل٤مدة ًمىلىلف ومىلىلا جيىلىلقز ٕٟمىلىلف ٓ جيىلىلقز ٟمِمىلىل٤مرك أوًمئىلىلؽ ذم ُمىلىلقاـمـ اًمٙمٗمىلىلر اًمتىلىلل ُينمىلىلك 

ؾ هنىلىلىل٤مر، ومىلىلىل٢مذا دظمٚمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىلرة أو ُمىلىلىلرشملم وطمّمىلىلىلؾ اعم٘مّمىلىلىلقد ُمىلىلىلـ سمىلىلىل٤مهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ ومٞمٝمىلىلىل٤م ًمٞمىلىلىل

 آـماع ومٌٕمد ذًمؽ ٓ يٕمد اًمٙمرة.

 ُمداظمٚم٦م: ـمٞم٥م إذا يم٤من ؾمقاء يٕمٌد ومٞمف أو ٓ يٕمٌد ومٞمٝم٤م اًمٙمٜمٞم٦ًم؟

 ؟يٕمٜمل شمٙمقن ُمٝمجقرة يٕمٜمل شم٘مّمد وإٓ ًمٞمس ذم طم٤مًم٦م ىمٞم٤مُمٝمؿ سم٤مًمٕم٤ٌمدة اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: ٟمٕمؿ.

 ذه احل٤مًم٦م أؿمد ُمـ دظمقهل٤م وًمٞمس  ٙمذا شمٕمٜمل؟ ٓ ؿمؽ أن دظمقهل٤م ذم  اًمِمٞمخ:

 ومٞمٝم٤م ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ُمـ ُينمك، ًمٙمـ اًمٌٜمٞم٤من يمٚمف ىم٤مئؿ قمغم  ذا اًمنمك.

 ُمداظمٚم٦م: ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمٝمجقرة أو همػم ُمٝمجقرة ي٤م ؿمٞمخ؟

 ُمٝمجقرة.  اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: اعمٝمجقر أ قن.

 ُمٕمٚمقم. اًمِمٞمخ:
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 ُمداظمٚم٦م: يٕمٜمل آصم٤مر ىمديٛم٦م؟

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ( 00: 09: 56/ 212) اهلدى والنور /

 ُمداظمٚم٦م: قمغم  ذه اًم٘مْمٞم٦م جيقز ي٠ميت اعمت٤مطمػ؟

 يمٞمػ؟ اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: اعمت٤مطمػ؟

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: ُمثؾ إ راُم٤مت وهمػم ٤م.

 جيقز. اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: ًمٚمٕمؼمة أويمٞمػ

 اًمٕمؼمة وآـماع ُمـ سم٤مب: اًمِمٞمخ:

 عرفت الرش ال للرش لكن لتوقوه 

 

 

 

 ومن ال يعرف الرش من اخلري يقع فوه  

 ُمداظمٚم٦م: ضمزايمؿ اهلل ظمػم ي٤م ؿمٞمخ. 

 وإي٤ميمؿ. اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ.

 وإي٤ميمؿ. اًمِمٞمخ:

 ( 00: 10: 50/ 212) اهلدى والنور /
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 حلٍ ت٘صٚى اهِاع إىل اهلِٚطٞ

ؾم٤مئؼ ُمٚمتزم ُم٤م ؿم٤مء اهلل، وريم٧ٌم ُمٕم٤مه...صمٜمتلم ُمـ اًمٜم٤ًمء، وسمٕمد ذًمؽ... ىم٤مًمقا ًمىلف 

 وصٚمٜم٤م ًمٚمٙمٜمٞم٦ًم اًمٗماٟمٞم٦م .

 يقه.ا اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: ايش يٗمٕمؾ سم٤محل٤مًم٦م  ذه، ؿمق يٚمزُمف.

 يٜمزهلـ . اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: يٕمٜمل ُم٤م يقصٚمٝمـ.

 يٜمزهلـ... اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: ايقه.

 ُم٤م دام  ق ُمٚمتزم يمام ىمٚم٧م قمغم ذُمتؽ. اًمِمٞمخ:

(431/40-48-00) 
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 اهعٌى عِد أٓى اهلتاب

يٕمٛمىلؾ  ذم اعم٘م٤مسمؾ  ٜم٤م ٟمىلتٙمٚمؿ قمىلـ أ ىلؾ اًمٙمتىل٤مب،  ىلؾ جيىلقز ًمٚمٛمًىلٚمؿ أن اًم١ًمال:

قمٜمىلىلىلىلد أ ىلىلىلىلؾ اًمٙمتىلىلىلىل٤مب يمٜمّمىلىلىلىل٤مرى أو هيىلىلىلىلقد؟ وإذا أُمىلىلىلىلروا سمٛمٕمّمىلىلىلىلٞم٦م اهلل، ُمثىلىلىلىلؾ واطمىلىلىلىلد ذم 

رُمْمىلىلىل٤من يٕمٛمىلىلىلىلؾ قمٜمىلىلىلد ٟمٍمىلىلىلىلاين، أُمىلىلىلىلره سم٤معمٕمّمىلىلىلٞم٦م سمٕمٛمىلىلىلىلؾ يٕمٛمٚمىلىلىلىلف و ىلىلىلق ...،  ىلىلىلىلؾ ًمىلىلىلىلف أن 

 خي٤مًمٗمف طمتك ًمق أدى ًمؽميمف ًمٚمٕمٛمؾ؟

ٟمٕمىلىلؿ، جيىلىل٥م قمٚمٞمىلىلف ذًمىلىلؽ، وًمىلىلذًمؽ ىمٚمىلىل٧م ًمىلىلؽ: أردت أن أىمىلىلقل ًمٙمىلىلـ أٟمىلىل٧م  اًمِمىلىلٞمخ:

٦م أووىلىلىلىلح٧م اًمًىلىلىلىلىل١مال ومل يٌىلىلىلىلىلؼ جمىلىلىلىل٤مل ًمًىلىلىلىلىل١مال، ٕٟمىلىلىلىلىلف شم٤مسمٕمىلىلىلىل٧م ذم اًمًىلىلىلىلىل١مال، وم٤معمت٤مسمٕمىلىلىلىلىل

واوح، ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ، وم٠مردت أٟمىل٤م أىمىلقل: جيىلقز ًمٚمٛمًىلٚمؿ أن 

يٕمٛمؾ قمٜمد اًمٜمٍماين وقمٜمد اًمٞمٝمقدي إذا يم٤من قمٛمٚمف ُمنموقم٤ًم ضم٤مئزًا ذم اًمنمع، أُم٤م إذا 

يمىلىل٤من قمٛمٚمىلىلف خم٤مًمٗمىلىل٤ًم ًمديٜمىلىلف ومٞمجىلىل٥م أن يًىلىلت٘مٞمؾ ُمٜمىلىلف ٕول حلٔمىلىل٦م، أُمىلىل٤م ُمىلىلـ طمٞمىلىل٨م ضمىلىلقاز 

ريض اهلل قمٜمىلىلف قمٛمىلىلؾ قمٜمىلىلد  قمٚمٞمىلىل٤مً ًمٕمٛمىلىلؾ قمٜمىلىلد همىلىلػم اعمًىلىلٚمؿ ومٕمٜمىلىلدٟم٤م سمٕمىلىلض إطم٤مديىلىل٨م أن ا

هيىلىلقدي يقُمىلىل٤ًم ُم٘م٤مسمىلىلؾ يمىلىلؾ دًمىلىلق يٜمْمىلىلحف ُمىلىلـ اًمٌئىلىلر مىلىلرة، يًىلىلح٥م ًمىلىلف دًمىلىلق ُمىلىلـ سمئىلىلر سمتٛمىلىلرة، 

وصىلىل٤مطم٥م اًمٕمٛمىلىلؾ  ىلىلق هيىلىلقدي، جيىلىلقز  ىلىلذا، أُمىلىل٤م  أ  ـم٤مًمىلىل٥مسمىلىلـ  قمىلىلكماًمىلىلذي قمٛمىلىلؾ  ىلىلق 

ٛملم اًمٞمىلىلىلقم ومْمىلىلىلاً قمىلىلىلـ ي٘مىلىلىلقل ًمىلىلىلف: ٓ شمّمىلىلىلكم ُمىلىلىلع ااامقمىلىلىل٦م يمىلىلىلام يٗمٕمىلىلىلؾ يمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اعمًىلىلىلٚم

أٟمىلىل٤م أقمٛمىلىلؾ  اًمًىلىل١مال:اًمٞمٝمىلىلقد و اًمٜمّمىلىل٤مرى، يمثىلىلػم ُمىلىلـ اإلظمىلىلقان اعمٍمىلىليلم يًىلىل٠مًمقين  ىلىلذا 

ذم اعمٓمٕمؿ، أقمٛمؾ ذم ذيم٦م، ٓ يًٛمح زم أن أصكم صاة ااامقم٦م ذم اعمًىلجد، 

سمؾ ٓ يًىلٛمح زم أن أصىلكم صىلاة ااٛمٕمىل٦م ذم اعمًىلجد، أىمىلقل ًمىلف: جيىل٥م أن شمِمىلؽمط 

٤م شمٙمىلىلقن قمٜمىلىلده ذم اعمًىلىلجد وسمخ٤مصىلىل٦م صىلىلاة قمٚمٞمىلىلف أٟمىلىلؽ طمىلىلر شمّمىلىلكم يمىلىلؾ اًمّمىلىلٚمقات عمىلىل

ااٛمٕمىلىل٦م، ومىلىل٢من أسمىلىلك ىمىلىلؾ ًمىلىلف: اًمًىلىلام قمٚمىلىلٞمٙمؿ واشمىلىلرك اًمٕمٛمىلىلؾ، ورزىمىلىلؽ قمىلىلغم اهلل. أفمىلىلـ 

 اٟمتٝمك ضمقاب اًم١ًمال، واوح؟

 اًم٤ًمئؾ: واوح.

 .( 00: 35: 35/ 261) اهلدى والنور/
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 اهعٌى حتت إًسٝ كافس

؟ اًمٕمٛمىلىلؾ يىلىل٤م ؿمىلىلٞمخ، ُمىلىل٤م طمٙمىلىلؿ اًمٕمٛمىلىلؾ امىلىل٧م إُمىلىلرة يمىلىل٤مومر -سمىلىل٤مرك اهلل ومىلىلٞمٙمؿ- اعمٚم٘مىلىلل:

 اًمدٟمٞمقي؟

 ذا يٜمٔمىلر إمم ٟمىلقع اًمٕمٛمىلؾ، ومىل٢مذا يمىل٤من أُمىلرًا دٟمٞمقيىل٤ًم ومٝمىلذا أُمىلر ؾمىل٤مئغ وضمىل٤مئز،  اًمِمٞمخ:

وشمىلىلىل٤مريخ اًمًىلىلىلٚمػ وشمٕمىلىلىل٤مُمٚمٝمؿ ُمىلىلىلع اعمخىلىلىل٤مًمٗملم ًمٚمىلىلىلديـ يمىلىلىل٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّمىلىلىل٤مرى أُمىلىلىلر صم٤مسمىلىلىل٧م 

ُمىلىلىلثاً ُمىلىلىلع ذاك اًمٞمٝمىلىلىلقدي قمىلىلىلغم أن يٜمْمىلىلىلح ًمىلىلىلف ُم٘م٤مسمىلىلىلؾ ي٠مظمىلىلىلذ مىلىلىلرة  ٤مق قمىلىلىلكمذقمىلىلىل٤ًم، واشمٗمىلىلىل

ل ًمىلف اٟمْمىلح قمنمىل ُمىلثاً أدٓء، أو قمنمىليـ وإمم آظمىلره، ُم٘م٤مسمؾ دًمق ُمـ اعمىل٤مء، ومٝمىلق ي٘مىلق

 ومٝمق ي٠ممر سم٠مُمره وما وػم ذم ذًمؽ أسمدًا، ٟمٕمؿ.

 ( 00: 36: 33/ 513) اهلدى والنور/
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 حلٍ ق٘ي املطوٍ: أُا ُصساُٛ

أطمىلىلد اًمٓمىلىلاب: أٟمىلىل٤م ُمىلىلره ؾمىلىل٠مًمتف يىلىل٤م ؿمىلىلٞمخٜم٤م ]ىمٚمىلىل٧م ًمرضمىلىلؾ[ أٟمىلىل٧م ُمًىلىلٚمؿ؟ ىمىلىل٤مل ٓ أٟمىلىل٤م 

 ٞمخ أيش ومٞمٝم٤م ُمـ ظمٓمقرة  ل .ٟمٍماين... وأٟم٤م طم٥م أن أؾمٛمع يمٚمٛم٦م ُمـ اًمِم

ُمىلىل٤م طمٙمىلىلؿ ُمىلىلـ ي٘مىلىلقل و ىلىلق ُمًىلىلٚمؿ أٟمىلىل٤م ٟمٍمىلىلاين؟ يٙمىلىلقن يمىلىل٤مومرًا يٙمىلىلقن ُمرشمىلىلدًا  اًمِمىلىلٞمخ:

قمىلىلـ ديٜمىلىلف وُمثىلىلؾ ُمىلىل٤م ؾمىلىلٛمٕم٧م ُمىلىلـ اًمِمىلىلٞمخ اهلل جيزيىلىلف اخلىلىلػم أٟمىلىلف ًمىلىلق ذم طمٙمىلىلؿ إؾمىلىلاُمل 

اعمًىلىلٚمؿ طمٞمىلىلٜمام يرشمىلىلد قمىلىلـ ديٜمىلىلف شم٘مٓمىلىلع رىمٌتىلىلف و ىلىلذا ًمىلىلف طمٙمىلىلؿ شمٗمّمىلىلٞمكم ـمٌٕمىلىل٤ًم ذم يمتىلىل٥م 

قز عمًىلىلٚمؿ أن ي٘مقهلىلىل٤م أسمىلىلدًا طمتىلىلك وًمىلىلق سمًىلىل٤مقم٦م اًمٖمْمىلىل٥م اًمٕمٚمىلىلامء ًمٙمىلىلـ  ىلىلذه يمٚمٛمىلىلف ٓ جيىلىل

أٟمىلىلف أٟمىلىل٤م ٟمٍمىلىلاين أٟمىلىل٤م ُمىلىل٤مين ُمًىلىلٚمؿ أقمىلىلقذ سمىلىل٤مهلل ذل اعمًىلىلٚمؿ ذم  ىلىلذه احلٞمىلىل٤مة اًمىلىلدٟمٞم٤م  ىلىلق 

 ف اًمًام قمٚمٞمٙمؿ . ٚمّ يَ  ،يمقٟمف ديٜمف

 ( 00: 36: 52/   268) اهلدى والنور / 
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 كٚفٚٞ ًِاقػٞ اهلفاز

 م، ُمٕمل ي٤م ؿمٞمخ؟: ي٘مقل: إن ومٞمف يم٤مومر ُم٤مت ىمٌؾ مخًامئ٦م قم٤ماعمتّمؾ

 ُمٕمؽ ُمع اًمٕمج٥م! اًمِمٞمخ:

 : ويم٤مومر آظمر ُم٤مت اًمٞمقم.اعمتّمؾ

 اهلل هيديف  ذا اًم٤ًمئؾ. اًمِمٞمخ:

: يمٞمىلىلػ يٕمىلىلذب  ىلىلذا ىمٌىلىلؾ اخلٛمًىلىلامئ٦م قمىلىل٤مم و ىلىلذا ًمٚمٞمىلىلقم، إذًا: اهلل ؾمىلىلٌح٤مٟمف اعمتّمىلىلؾ

 أٟمف ًمٞمس سمٕمدل. - ق ي٘مقهل٤م–ف ًموشمٕم٤ممم ضمؾ ضما

 أٟم٧م ُمًٚمؿ. اًمِمٞمخ:

 احلٛمد هلل. اعمتّمؾ:

 و ق؟ اًمِمٞمخ:

 :  ق يم٤مومر.تّمؾاعم

 ُم٤م ًمؽ وًمف؟ اًمِمٞمخ:

 :  ق ي٘مقل ..اعمتّمؾ

 أٟم٧م أٟم٧م ُم٤م ًمؽ وًمف؟ اًمِمٞمخ:

 : ...اعمتّمؾ

 اومٝمؿ ُمٜمل اهلل هيديؽ. اًمِمٞمخ:
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 : ٟمٕمؿ.اعمتّمؾ

 ُم٤م ًمؽ وًمف أىمقل ًمؽ: ُم٤مذا شمريد ُمٜمف؟ اًمِمٞمخ:

 : واهلل ُم٤م سمدي ُمٜمف رء.اعمتّمؾ

ىمش اًمٙمىل٤مومر أوًٓ ـمٞم٥م، ُم٤م جيقز أٟمىل٧م شمٜمىل٤مىمش  ىلذا اًمٙمىل٤مومر، ٕن اًمىلذي يٜمىل٤م اًمِمٞمخ:

يٙمقن قمٜمده قمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وصم٤مٟمٞم٤ًم: سمده يمىلقن قمٜمىلده قم٘مىلؾ وومٝمىلؿ وُمٕمرومىل٦م يمٞمىلػ 

يٜم٤مىمش اًمٙمٗمىل٤مر،  ىلذا اإلٟمًىل٤من ُمىل٤م يٌىلدأ سمىلف ذم اإلضم٤مسمىل٦م قمىلـ إؿمىلٙم٤مًمف، يٌىلدأ سمىلف  ىلؾ يىل١مُمـ 

سم٤مهلل يمخ٤مًمؼ هلذا اًمٙمقن أم ٓ، صمىلؿ يتًىلٚمؾ سمىلف إمم أن يّمىلؾ إمم  ىلذه اًمٙمٗمريىل٦م، طمٞمٜمئىلٍذ 

، أُمىلىل٤م أٟمىلىلف ٟم٘مٗمىلىلز يمىلىلؾ اعمراطمىلىلؾ  ىلىلذه وٟمىلىل٠ميت ٟمحىلىل٤مول ٟم٘مٜمٕمىلىلف هبىلىلذه يٛمٙمىلىلـ جيىلىل٤موب قمٚمٞمٝمىلىل٤م

اًمْماًم٦م  ذه، ُم٤م دام  ق يم٤مومر سم٤مٕصؾ... سم٤مهلل قمز وضمىلؾ، يمىل٤مومر سمىل٤مهلل قمىلز وضمىلؾ، شمريىلد 

شم٘مٜمٕمىلىلف أٟمىلىلىل٧م أن اهلل اًمىلىلىلذي ٓ وضمىلىلىلقد ذم ذ ٜمىلىلىلف  ىلىلىلق قمىلىلىل٤مدل وهمىلىلىلػم فمىلىلىل٤ممل،  ىلىلىلذا ُمًىلىلىلتحٞمؾ، 

 ًمذًمؽ أٟمّمحؽ ٓ شمِمٖمؾ ٟمٗمًؽ ُمٕمف.

٤م ؿمىلىلٞمخ،  ىلىلذا  ىلىلق ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس أن  اًمىلىلذيـ ٟمًىلىل٠مل : واهلل ُمىلىل٤م ؿمىلىلٖمٚم٧م ٟمٗمزىلىل يىلىلاعمتّمىلىلؾ

اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م يْمىلع ؿمىلٌٝم٤مت طمىلقل  ىلذه اًمٜم٘مٓمىل٦م، وم٠مٟمىل٤م ىمٚمىل٧م ًمىلف: يىل٤م ؿمىلٞمخ سمىل٤مرك اهلل 

 ومٞمؽ، أول اًمٙمت٤مب: اًمذيـ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٖمٞم٥م،  ذا ضمقا  ًمف يم٤من.

ُمىل٤م يٗمٞمىلد  ىلذا ااىلقاب ًمىلف، ٕٟمىلف  ىلق ًمىلٞمس ُمىل١مُمـ سم٤مًمٙمتىل٤مب، وٓ  ىلق ُمىل١مُمـ  اًمِمٞمخ:

 ًمٗم٤مئدة ُمٕمف؟سمرب اًمٙمت٤مب، ُم٤م ا

 : واهلل ُم٤م ومٞمف وم٤مئدة.اعمتّمؾ

 ذا ُمرة ... وأٟم٤م ذم دُمِمؼ وواطمد أشمك وؾم٠مًمٜمل: أٟمف يمٞمػ حمٛمد أهي  اًمِمٞمخ:

سمف إمم اًمًاموات اًمٕمغم وٟمحىلـ ٟمٕمىلرل قمٚمٛمٞمىل٤ًم أن اًمىلذي جيىل٤موز ـمٌ٘مىل٦م اهلىلقاء يٛمىلقت، 

 قمروم٧م؟
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 : ٟمٕمؿ.اعمتّمؾ

ـمٞمىل٥م ُمىل١مُمـ ىمٚم٧م ًمف: ىمٌؾ يمؾ رء: أٟم٧م ُم١مُمـ سم٤مهلل؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ُمىل١مُمـ،  اًمِمٞمخ:

سمرؾمىلىلىلقل اهلل؟ إيىلىلىلف ُمىلىلىل١مُمـ،  ٙمىلىلىلذا يمىلىلىل٤من ي٘مىلىلىلقل، ىمٚمىلىلىل٧م ًمىلىلىلف: ُمىلىلىل١مُمـ سمٌمىلىلىلء اؾمىلىلىلٛمف ظمىلىلىلقارق 

ن إقم٤مدات؟ ىم٤مل: ٓ، ىمٚم٧م ًمف:  ؾ شم١مُمـ سم٤مًمٓم٥م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م ًمف: اًمٓم٥م ي٘مىلقل: 

سمٕمض اًمٌنم ًمف ىمٚم٤ٌمن ىمٚم٥م ذم اًمٞمٛمىللم وىمٚمىل٥م ذم اًمٞمًىل٤مر، ُمىل٤م قمٚمٛمىلؽ أٟمىل٧م ذم اًمٓمىل٥م، 

يمتٌىلقا ٟمنمىلوا ذم اعمجىلات  ىلذا اخلىلؼم شمٕمرل اًمٓم٥م؟ ىم٤مل: ٓ، ىمٚمىل٧م ًمىلف: إذا إـمٌىل٤مء 

اًمىلىلذي أٟمىلىل٧م ُمىلىل٤م شمٕمرومىلىلف شمىلىل١مُمـ سمىلىلف أم ٓ؟ ىمىلىل٤مل: أؤُمىلىلـ سمىلىلف، ىمٚمىلىل٧م ًمىلىلف: ُمىلىلع أن  ىلىل١مٓء أـمٌىلىل٤مء 

يمٗمىلىلىل٤مر وظمٜمىلىلىل٤مزير وممٙمىلىلىلـ يٙمقٟمىلىلىلقا خمٓمئىلىلىللم ويٙمقٟمىلىلىلقا ُمٖمروىلىلىللم وو.. إًمىلىلىلخ، ومىلىلىل٢مذا رسمٜمىلىلىل٤م 

اًمىلىلذي شمىلىل١مُمـ سمىلىلف أظمؼمٟمىلىل٤م قمىلىلغم ًمًىلىل٤من أصىلىلدق اًمٜمىلىل٤مس و ىلىلق رؾمىلىلقل اهلل، وأن اهلل أوطمىلىلك 

ْحَ ﴿إًمٞمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلف:  ـَ ؾُمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىٌل ٌْىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلِدهِ ًَمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلٞمًْا ُِمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ى سمَِٕم ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلِذي أَْهَ ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلِجِد  ٤مَن اًمَّ ًْ ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلِجِد احْلىَلىلىلىلىلىلىلىلىلىلَراِم إمَِم اعْمَ ًْ اعْمَ

ىَْمََم  .. إًمخ أي٦م، أٟم٧م شمِمىلؽ ذم  ىلذا اخلىلؼم، صمىلؿ أريتىلف جمٚمىل٦م اهلىلال [4]اإلس ا::﴾ٕا

اًمتىلىلل يمىلىل٤من يّمىلىلدر ٤م يمىلىل٤مومر ذم ُمٍمىلىل اؾمىلىلٛمف: ضمرضمىلىلل زيىلىلدان، أريتىلىلف جمٚمىلىل٦م ُمّمىلىلقر ومٞمٝمىلىل٤م 

ؾمىلىلقر ارشمٗم٤مقمىلىلف أرسمٕمىلىل٦م أُمتىلىل٤مر، واًمىلىلديؽ يٛمٙمىلىلـ طمجٛمىلىلف  ديىلىلؽ ذم اًمٞم٤مسمىلىل٤من واوىلىلٕمٞمٜمف قمىلىلغم

أسمىلىلق ؿمىلىلؼميـ، اًمىلىلذيؾ شمٌٕمىلىلف واصىلىلؾ إمم إرض ُمىلىلـ ومىلىلقق ااىلىلدار، ىمٚمىلىل٧م ًمىلىلف:  ىلىلؾ شمىلىل١مُمـ 

هبىلىلذا؟ ىمىلىل٤مل: ُمىلىل٤م دام  ىلىلذه اًمّمىلىلقرة  ٙمىلىلذا، ىمٚمىلىل٧م ًمىلىلف:  ىلىلذا  ىلىلق ظمىلىلرق اًمٕمىلىل٤مدات، ومىلىل٤مهلل قمىلىلز 

وضمؾ اًمذي ظمٚمىلؼ اًمديٙمىل٦م سم٤مًمّمىلقرة اًمتىلل ٟمٕمرومٝمىل٤م ُمىلـ أضمىلؾ طمتىلك يٜمٌٝمٜمىل٤م ُمىلـ همٗمٚمتٜمىل٤م أن 

ا ُم٤م  ق اًمٓمٌٞمٕم٦م يمام ي٘مقل اًمد ريقن واًمٓم٤ٌمئٕمٞمقن، إٟمام  ىلذا سمت٘مىلدير اهلل قمىلز وضمىلؾ  ذ

وىمدرشمىلىلف، يمقٟمىلىلف يريىلىلد ئمٝمىلىلر ًمٜمىلىل٤م سمٕمىلىلض اخلىلىلقارق اًمٕمىلىل٤مدات طمتىلىلك مٞمىلىلل ؿمىلىلٕمقرٟم٤م اًمىلىلذي 

رٟم٤م سمٛمثىلؾ  ىلذه إُمىلقر اخل٤مرىمىل٦م ًمٚمٕمىل٤مدة، ومٙمىلام يمِّ ذَ ٜم٤م يُ سمر رَ شمٚمٌد ذم ىمٚمقسمٜم٤م اًمت٠مصمر سم٤مًمٕم٤مدة، ومَ 

احلٞمقاٟمىلىل٤مت خيىلىلرق اًمٕمىلىل٤مدة ذم اًمٌنمىلىل، و ىلىلؿ اعمٙمرُمىلىلقن ظمىلىلرق اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ قمىلىل٤مدة ذم 

قمٜمىلىلىلد اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ سمىلىلىلٜمص اًم٘مىلىلىلرآن، وسمخ٤مصىلىلىل٦م أن يٙمىلىلىلرم ُمىلىلىلٜمٝمؿ أيمىلىلىلرُمٝمؿ و ىلىلىلؿ إٟمٌٞمىلىلىل٤مء 

واًمرؾمىلىلىلىلؾ، وسمّمىلىلىلىلقرة أظمىلىلىلىلص أن يٙمىلىلىلىلرم أومْمىلىلىلىلٚمٝمؿ وؾمىلىلىلىلٞمد ؿ و ىلىلىلىلق ٟمٌٞمٜمىلىلىلىل٤م قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلاة 
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 واًمًام.

ىمّمىلىلىلدي ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذه احلٙم٤ميىلىلىل٦م أٟمىلىلىلؽ شمٕمىلىلىلرل يمٞمىلىلىلػ يٛمٙمىلىلىلـ اًمتًٚمًىلىلىلؾ واًمتجىلىلىل٤مدل ُمىلىلىلع 

 ًمٕمٚمؽ ومٝمٛم٧م؟ اًمٙمٗم٤مر  ١مٓء،

 اعمتّمؾ: واهلل ومٝمٛم٧م، اهلل جيزيؽ قمٜم٤م اخلػم إن ؿم٤مء اهلل.

 اهلل مٗمٔمؽ. اًمِمٞمخ:

 اعمتّمؾ: ٟمٕمؿ ومٝمٛم٧م ومٝمٛم٧م.

 اهلل يرمحف. اًمِمٞمخ:

 ( 00: 42: 02/ 290) اهلدى والنور/
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 ً٘اضاٝ أٓى اهلتاب هدع٘تٍٔ إىل اإلضالَ

ُمل ُمىلـ أ ىلؾ ُمداظمٚم٦م: قمٜمىلدي رء، رسمىلام أٟمىل٤م ُمىلثاً صىل٤مطم٥م أقمىلامل، وقمٜمىلدي حمىل٤م

اًمٙمت٤مب،  ذا اعمح٤مُمل أؿمٕمر أٟمف ىمري٥م ُمىلـ اإلؾمىلام، أطمدصمىلف قمىلـ اإلؾمىلام، ومىل٥م 

أن يًىلٛمع اإلؾمىلىلام يمىلام ـمٞمىلىل٥م، ومٛمروىل٧م زوضمتىلىلف ودظمٚمىل٧م اعمًتِمىلىلٗمك، ومٝمىلؾ جيىلىلقز 

زم أن أذ ىلىل٥م إًمٞمىلىلف ٕواؾمىلىلٞمف ًمٕمٚمٝمىلىل٤م شمٙمىلىلقن وم٤مامىلىل٦م ظمىلىلػم سمىلىل٠من يىلىلدظمؾ إمم اإلؾمىلىلام أم ٓ 

 جيقز؟

ـ ُمًىلىلىلٚمؿ خم٤مًمٗمىلىلىلىل٦م ذقمٞمىلىلىلىل٦م؛ ٕٟمىلىلىلىلف جيىلىلىلىلقز، وًمٙمىلىلىلىلـ اًمنمىلىلىلط أن ٓ خيىلىلىلىلرج ُمىلىلىلىل اًمِمىلىلىلٞمخ:

اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام قمىلىل٤مد هماُمىلىل٤ًم هيقديىلىل٤ًم، و ىلىلذا صم٤مسمىلىل٧م ذم صىلىلحٞمح اًمٌخىلىل٤مري، ًمٙمىلىلـ 

ؿمق يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىم٦ٌم، عم٤م قم٤مده وضمده ذم طمية اعمقت، وم٘مىل٤مل ًمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام: ىمىلؾ ٓ 

إًمف إٓ اهلل، ويم٤من قمٜمد رأس اًمٖمام أسمقه، ومرومع اًمٖمام سمٍمىله إمم أسمٞمىلف يٜمٔمىلر إًمٞمىلف ٟمٔمىلرة 

ٜمك، يم٠مٟمف يًت٠مذٟمف ذم ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، وأسمقه هيقدي، وم٤مخلٌٞم٨م ُمىل٤م هل٤م ُمٕم

وؾمىلىلٕمف إٓ أن ي٘مىلىلقل ًمقًمىلىلده: أـمىلىلع أسمىلىل٤م اًم٘م٤مؾمىلىلؿ، وم٘مىلىل٤مل: ٓ إًمىلىلف إٓ اهلل وُمىلىل٤مت، وم٘مىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف 

اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام: احلٛمىلىلىلد هلل اًمىلىلىلذي أٟم٘مىلىلىلذه   ُمىلىلىلـ اًمٜمىلىلىل٤مر، و ىلىلىلذا ذم اًمقاىمىلىلىلع ُمىلىلىلـ يمٗمىلىلىلر 

َيْٕمِروُمقَٟمىلىلىلىلُف يَمىلىلىلىلاَم َيْٕمِروُمىلىلىلىلقَن ﴿ذم يمت٤مسمىلىلىلىلف:  اًمٞمٝمىلىلىلىلقد وقمٜمىلىلىلىل٤مد ؿ، ُمّمىلىلىلىلداق ىمىلىلىلىلقل اهلل قمىلىلىلىلز وضمىلىلىلىلؾ

ومٝمىلىلىلىلذا اًمٞمٝمىلىلىلىلقدي اخلٌٞمىلىلىلىل٨م عمىلىلىلىل٤م ؿمىلىلىلىل٤مل اسمٜمىلىلىلىلف ذم ـمريىلىلىلىلؼ اعمىلىلىلىلقت  [446]البقاااا ة:أسَمْٜمىَلىلىلىل٤مَءُ ْؿ 

وسمٞمٕمىلىلرل إٟمىلىلف اًمٜمجىلىل٤مة ذم أظمىلىلرة سم٤مشمٌىلىل٤مع اًمرؾمىلىلقل ىمىلىل٤مل ٓسمٜمىلىلف: أـمىلىلع أسمىلىل٤م اًم٘م٤مؾمىلىلؿ، أُمىلىل٤م  ىلىلق 

ٕمىلؿ، ٟمًىل٠مل إيىلف ٟم  وضمحىلدوا هبىل٤م واؾمىلتٞم٘مٜمتٝم٤م أٟمٗمًىلٝمؿ﴿ظمٌٞم٨م ٓ يزال يم٤مومر،  ىلذا  ىلق 

 اهلل احلامي٦م.

 (  00: 49: 38/ 327) اهلدى والنور/
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 االضتعاُٞ باملػسكني

ي٘مىلىلقل يم٤مشمىلىل٥م اًمٌٞمىلىل٤من سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم عمًىلىل٠مًم٦م اعمًتٜمٍمىلىل سم٤مًمٙمىلىل٤مومر، سم٤مظمتّمىلىل٤مر: إن  ُمداظمٚمىلىل٦م:

يم٤من ىمد اؾمتٜمٍم سمٙم٤مومر قمغم ُمًىلٚمؿ همىلػم ُمًىلتحؾ ذًمىلؽ ذقمىل٤ًم ذم ٟمٗمًىلف دومٕمىل٤ًم ًمٕمىلدوان 

لم اسمتىلداًء، وٓ ؾمىلٗمؽ دُمىل٤مئٝمؿ، وُمىلـ ظمىلقل فمٜمف واىمٕمىل٤ًم سمىلف همىلػم ُمريىلد سمىلف ًم٘متىل٤مل اعمًىلٚمٛم

قمىلىلغم ُم٤مًمىلىلف وٟمٗمًىلىلف، ومل جيىلىلد ُمىلىلـ اعمًىلىلٚمٛملم ُمىلىلـ مٛمٞمىلىلف  ىلىلذا اًمٕمىلىلدوان، ومٝمىلىلق ٓ يىلىل٠مصمؿ 

 سمذًمؽ، ُم٤م شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ؟

ااقاب ي٤م أظمىلل ىمْمىلٞم٦م اًمتىل٠مصمٞمؿ رء، وآضمتٝمىل٤مد يٕمٜمىلل: ُمرسمىلقط سم٤مٓؾمىلؿ ؾمىلٚم٤ًٌم أو 

ؿ وم٤مضمتٝمىلىلد إذا طمٙمىلىلؿ احلىلىل٤ميم»إجي٤مسمىلىل٤ًم سمٛمٕمٜمىلىلك: ُمٕمىلىلرول ذم اًمنمىلىلع ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

 .شوم٠مص٤مب ومٚمف أضمران، وإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمد

وم٤مًمذي اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م .ورة ٓ ي٠مصمؿ،  ذا اًمٙمام اًمذي ىمٚمتف آٟمٗم٤ًم، أوًٓ  ق يمىلام 

 ُمـ ُمـ  ق اًم٘م٤مئؾ؟

 اًم٘م٤مئؾ جمٝمقل. ُمداظمٚم٦م:

جمٝمىلىلىلىلىلقل، ـمٞمىلىلىلىلىل٥م.  ىلىلىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلىلىلام اًمىلىلىلىلىلذي ٟم٘مٚمتىلىلىلىلىلف آٟمٗمىلىلىلىلىل٤ًم إُمىلىلىلىلىل٤م أن يٙمىلىلىلىلىلقن  ىلىلىلىلىلذا  اًمِمىلىلىلىلىلٞمخ:

سم٤مًمٙمىلىلىل٤مومر،  ىلىلىلق جمتٝمىلىلىلد ومٝمىلىلىلق ٓ يىلىلىل٠مصمؿ يمىلىلىل٠مي طمٙمىلىلىلؿ اعمقصىلىلىلقل سمىلىلىلام ومٕمىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ آؾمىلىلىلتٕم٤مٟم٦م 

 ذقمل، وإن يم٤من همػم جمتٝمد ومٝمق آصمؿ.

وذم اًمٕمٌىلىلىلىلىلىل٤مرة صمٖمىلىلىلىلىلىلرات امٛمىلىلىلىلىلىلؾ ذم زواي٤م ىلىلىلىلىلىل٤م قمىلىلىلىلىلىلدم اًمدىمىلىلىلىلىلىل٦م ذم اًمتٕمٌىلىلىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلىلىلثاً: ممىلىلىلىلىلىل٤م 

اؾمتققمٌتف مم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمٜمؽ آٟمٗم٤ًم ىمقًمف: ومل يًتحؾ ذًمؽ،  ذا ُمىل٤م يٗمٞمىلد، ومل يًىلتحؾ 



  ببوا  الوءا  والربا متفرقات يف --------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

87 

ٓ يٙمٗمىلر، يٕمٜمىلل: ُمىلثاً: ىمٚمٜمىل٤م آٟمٗمىل٤ًم  ذًمؽ  ذا ُم٤م يٗمٞمد إٓ إذا يمىل٤من اعم٘مّمىلقد أٟمىلف يٙمٗمىلر أو

سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمتىلىلىل٤مرك اًمّمىلىلىلاة، ومٝمىلىلىلذا اًمتىلىلىل٤مرك ًمٚمّمىلىلىلاة آصمىلىلىلؿ ىمىلىلىلقًٓ واطمىلىلىلدًا؛ ٕٟمىلىلىلف ُمىلىلىل٤م ذم جمىلىلىل٤مل 

ًماضمتٝمىلىل٤مد، ومٜم٘مىلىلقل: إن يمىلىل٤من يىلىلؽمك اًمّمىلىلاة ُم١مُمٜمىلىل٤ًم ومٝمىلىلق وم٤مؾمىلىلؼ، وإن يمىلىل٤من يىلىلؽمك اًمّمىلىلاة 

ُمٜمٙمىلىلرًا ومٝمىلىلق يمىلىل٤مومر أي: همىلىلػم ُمًىلىلتحؾ ًمىلىلؽمك اًمّمىلىلاة، ومٝمىلىلذا اًمىلىلذي اؾمىلىلتجٚم٥م اًمٙمٗمىلىل٤مر إمم 

د اإلؾمام، ومٞم٠ميت ااقاب اًم٤ًمسمؼ و ق: أٟمف همػم آصمؿ، ًمٙمـ ُم٤م ُمٕمٜم٤م ىمٞمد، و ق همػم سما

 ُمًتحؾ،  ٥م  ق اؾمتحؾ.

  ق ويش اؾمٛمف ٕن  ٜم٤مك ىمًؿ ُمـ ىمٌؾ. ُمداظمٚم٦م:

اؾمىلىلٛمع.  ىلىل٥م  ىلىلق اؾمىلىلتحؾ، ًمٙمىلىلـ  ىلىلق اؾمىلىلتحؾ سم٤مضمتٝمىلىل٤مد ُمىلىل٤م اًمٗمىلىلرق؟ ٓ ومىلىلرق  اًمِمىلٞمخ:

 ومٝمٛم٧م؟

 أي ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 أن ؿمقومقا ُماطمٔم٦م إخ قمكم. اًمِمٞمخ:

قمىلكم: إٟمىلف ؿمىلٞمخٜم٤م  ىلق ُمًؽمؾمىلؾ ذم اًمٌحىل٨م إخ اظمتٍمىل ًمىلؽ اظمتّمىل٤مرًا، وإٓ  ىلىلق 

 ُمـ ىمٌؾ ىم٤مل: إذا اؾمتحؾ وإٓ ُم٤م اؾمتحؾ.

 أٟم٤م أدري أٟم٤م أشمٙمٚمؿ قمـ  ذه اًمٗم٘مرة،  ذه اًمٗم٘مرة. اًمِمٞمخ:

 صحٞمح، اًمٙمام صحٞمح ي٤م ؿمٞمخٜم٤م ُم٤م ومٞمف ؿمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 أن أقمد اًمٙمام ٟمٗمًف. اًمِمٞمخ:

 أول.ًمق ضم٧ٌم اًم١ًمال ُمـ  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ٓ، ٟمٗمس اًمٗم٘مرة اًمذي شمٙمٚمٛم٧م قمٜمٝم٤م. اًمِمٞمخ:

 وأٟم٤م يمٜم٧م ُمت٠مصمر قمـ اًمٗم٘مرة أيمؼم ُمـ شمٚمؽ، ًمٙمـ ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:



  ببوا  الوءا  والربا متفرقات يف --------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

83 

إن يمىل٤من ىمىلىلد اؾمتٜمٍمىلىل اًمٙمىلىل٤مومر قمىلىلغم ُمًىلىلٚمؿ همىلىلػم ُمًىلىلتحؾ ذًمىلىلؽ ذقمىلىل٤ًم ذم ٟمٗمًىلىلف قمىلىلغم 

ٟمحىلىلق ُمىلىل٤م ؾمىلىلٌؼ سمٞم٤مٟمىلىلف ذم احل٤مًمىلىل٦م إومم، ومىلىل٢من يمىلىل٤من اؾمتٜمّمىلىل٤مره  ىلىلذا دومٕمىلىل٤ًم ًمٕمىلىلدوان فمٜمىلىلف 

يىلىلد سمىلىلف ىمتىلىل٤مل اعمًىلىلٚمٛملم اسمتىلىلداًء وٓ ؾمىلىلٗمؽ دُمىلىل٤مئٝمؿ، وُمىلىلـ ظمىلىلقل قمىلىلغم واىمٕمىلىل٤ًم سمىلىلف همىلىلػم ُمر

ؿ صمَّ ١مَ ُم٤مًمىلىلىلف، وٟمٗمًىلىلىلف ومل جيىلىلىلد ُمىلىلىلـ اعمًىلىلىلٚمٛملم ُمىلىلىلـ مٛمىلىلىلف ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذا اًمٕمىلىلىلدوان، ومٝمىلىلىلق ٓ ُيىلىلىل 

 سمذًمؽ ؾمقاًء يم٤من ىمت٤مل أم مل يٙمـ.

 ذا  ق ٟمٗمس اًمٕم٤ٌمرة اًمذي ىمرأشمف،  ذا  ق اًمتٕمٚمٞمؾ، يٕمٜمل: أٟم٧م ومٙمرك ُم٤م  اًمِمٞمخ:

 ىمٌٚمف يٖمػم اعمقوقع؟

سمىلىلس قمىلىلغم ومٙمىلىلر أٟمىلىلف يٕمٜمىلىلل: يمٚمٛمىلىل٦م آؾمىلىلتحال صىلىلدور ٤م ٕٟمىلىلف ُمىلىلـ أضمىلىلؾ  :ُمداظمٚمىلىل٦م

 يتحٗمظ قمام ؾمٌؼ،  ذا دوره.

 ... ٕٟمف ي٤م ؿمٞمخ أفمـ ذم قماىم٦م محٞمٛم٦م ضمدًا سم٠موٓده ُمرة.

  ٤مهت٤م ٟمِمقل. اًمِمٞمخ:

وُمىلىلىلىلـ اعمًىلىلىلىل٤مئؾ اًمتىلىلىلىلل مىلىلىلىل٧م هلىلىلىلىلذا اعمقوىلىلىلىلقع سمّمىلىلىلىلٚم٦م ُمًىلىلىلىل٠مًم٦م اعمًتٜمٍمىلىلىلىل  ُمداظمٚمىلىلىلىل٦م:

يمىلىل٤من ىمىلىلد اؾمىلىلتحؾ ومٕمٚمىلىلف  ىلىلذا ذم ٟمٗمًىلىلف  سم٤مًمٙمىلىل٤مومر قمىلىلغم اعمًىلىلٚمٛملم، وأٟمىلىلف يٜمٔمىلىلر ومٞمىلىلف، ومىلىل٢من

اؾمتحآً ذقمٞم٤ًم، وأضم٤مزه ًمًٗمؽ دُم٤مء اعمًٚمٛملم أو إذٓهلؿ وؾمٚم٥م أُمىلقاهلؿ، ومٝمىلق 

هبذا يمىل٤مومر؛ ٕٟمىلف ُمًىلتحؾ أُمىلرًا حمرُمىل٤ًم، وإن يمىل٤من ىمىلد اؾمتٜمٍمىل سمٙمىل٤مومر قمىلغم ُمًىلٚمؿ همىلػم 

ُمًىلىلتحؾ ذًمىلىلؽ ذقمىلىل٤ًم ذم ٟمٗمًىلىلف، قمىلىلغم أٟمىلىلف ُمىلىل٤م ؾمىلىلٌؼ سمٞم٤مٟمىلىلف ذم احل٤مًمىلىل٦م إومم، ومىلىل٢من يمىلىل٤من 

ه  ىلذا دومٕمىل٤ًم ًمٕمىلدوان فمٜمىلف واىمٕمىل٤ًم سمىلف همىلػم ُمريىلد سمىلف ىمتىل٤مل اعمًىلٚمٛملم اسمتىلداًء، وٓ اؾمتٜمّم٤مر

ف ُمىلـ ٞمؾمٗمؽ دُم٤مئٝمؿ، وُمـ ظمقل قمغم ُم٤مًمف وٟمٗمًف ومل جيد ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ مٛم

ؿ سمىلىلىلىلىلذًمؽ، ؾمىلىلىلىلىلقاًء أيمىلىلىلىلىل٤من ىمتىلىلىلىلىل٤مل أم مل يٙمىلىلىلىلىلـ، أُمىلىلىلىلىل٤م إن يمىلىلىلىلىل٤من صمَّ ١مَ  ىلىلىلىلىلذا اًمٕمىلىلىلىلىلدوان، ومٝمىلىلىلىلىلق ٓ ُيىلىلىلىلىل 

أي: همىلىلػم ُمًىلىلتحؾ ًمىلىلف، ومل يٙمىلىلـ  اؾمتٜمّمىلىل٤مره سم٤مًمٙمىلىل٤مومر قمىلىلغم همىلىلػم احلىلىل٤مًمتلم اًمًىلىل٤مسم٘متلم،

ًمىلىلدومع قمىلىلدوان ُمٔمٜمىلىلقن، ومٝمىلىلق سمىلىلذًمؽ ُمرشمٙمىلىل٥م يمٌىلىلػمة ُمىلىلـ اًمٙمٌىلىل٤مئر دمىلىل٥م سمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمتقسمىلىل٦م 
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 اًمٜمّمقح، وٓ شمتح٘مؼ اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح إٓ سمنموـمٝم٤م.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 صمؿ يند  ٜم٤م ُمـ سم٤مب أطمٙم٤مم اإليمراه. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

يم٠مٟمف يريد أن يٗمن يمؾ صمؿ يًؽمؾمٚمقن وي٘مقل ُمـ سم٤مب أطمٙم٤مم اإليمراه: و ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مب ُمـ سم٤مب أطمٙم٤مم اإليمراه.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 يم٠مٟمف يذيمر اإليمراه  ل ُمع اًمٗمرد وُمع اعمجتٛمع. ُمداظمٚم٦م:

 قمغم يمؾ طم٤مل ُم٤م أدري أظمذت ااقاب قمـ ؾم١ماًمؽ؟ اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ( 00: 06: 38/ 343) اهلدى والنور /
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 حلٍ اهتٔسب ًّ اخلدًٞ اهعطلسٙٞ

احلٙمؿ ُمـ ظمدُم٦م اًمَٕمٚمَؿ اإلضم٤ٌمريىل٦م قمىلغم اًمنمىليٕم٦م حلاميىل٦م اًمٞمٝمىلقد ُم٤م  ق  ُمداظمٚم٦م:

 وطمراؾمتٝمؿ، وُم٤م  ق اًمٜمقع اًمذي؟

 ... ُمداظمٚم٦م:

أفمـ ي٤م أظمل  ذا اًم١ًمال يٕمٜمل: ٓ يّمح ذيمره ُمىلـ ٟم٤مطمٞمىل٦م أٟمىلف يتٕمٚمىلؼ سمٛمىلـ  اًمِمٞمخ:

 ٓ يًتٓمٞمع ظماومف، ومٝمٛمتٜمل؟

 يٕمٜمل أىمّمد. ُمداظمٚم٦م:

ص ُمٜمٝمىلىل٤م طمتىلىلك أٟمىلىل٧م شمًىلىل٠مل يٕمٜمىلىلل: اخلدُمىلىل٦م اًمٕمًىلىلٙمري٦م  ىلىلؾ يًىلىلتٓمٞمع اخلىلىلا اًمِمىلىلٞمخ:

  ذا اًم١ًمال؟

 ممٙمـ هي٤مضمر يٕمٜمل شمرك  ذا اعمٙم٤من ُمثاً ويٗمر سمديٜمف. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. طمٞمٜمئذ ٟم٘مقل: إذا اؾمتٓم٤مع أن يتخٚمص ومقاضمٌف ذًمؽ. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 وٓ جيقز أن خيدم. اًمِمٞمخ:

 (  00: 11: 52/ 344) اهلدى والنور /
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 حلٍ اهتذِظ جبِطٚٞ بود كافس

 ٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمتجٜمس سمجٜمًٞم٦م أ ؾ اًمٙمٗمر .سم ُمداظمٚم٦م:

  ذا ُمـ م٤مم شمقزم اًمٙمٗم٤مر. اًمِمٞمخ:

 اهلل أيمؼم.  ُمداظمٚم٦م:

ُف ُِمٜمُْٝمؿْ ﴿ اًمِمٞمخ: ُْؿ ُِمٜمُْٙمْؿ وَم٢مِٟمَّ ـْ َيتََقهلَّ  .[54]المائدة:﴾َوَُم

ذم سمٕمْمىلىلىلٝمؿ ي٘مىلىلىلقل  ىلىلىلذه .ورة، يٕمٜمىلىلىلل: سمٕمىلىلىلض اعمٝمىلىلىل٤مضمريـ ُمىلىلىلـ اًمىلىلىلٌاد  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 .اإلؾماُمٞم٦م ُم٤م ُمٕمٝمؿ ضمٜمًٞم٦م وُم٤م ُمٕمٝمؿ ضمقاز

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞمخ:

ومام جيدون ُمٚمج٠م وُم٤م جيدون طمٞمئذ إٓ يتجٜمًقا سمجٜمًٞم٤مت أ ؾ اًمٙمٗمر  ُمداظمٚم٦م:

ويٕمٞمِمىلىلىلىلىلقا ذم سمىلىلىلىلىلاد اإلؾمىلىلىلىلىلام، يٕمٜمىلىلىلىلىلل يّمىلىلىلىلىلػم ُمٕمىلىلىلىلىلف ضمىلىلىلىلىلقاز أُمريٙمىلىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلىلثاً ويٕمىلىلىلىلىلٞمش ذم 

 اًمًٕمقدي٦م.

 واهلل  ذه ُم٠ًمًم٦م يمجقاب يٕمٜمل هيع وقمٚمٛمل. اًمِمٞمخ:

ح أن أي ااقاب  ق ُمٕمىلرول، اًميىلورات شمٌىلٞمح اعمحْمىلقرات ًمٙمىلـ  ىلؾ صىلحٞم

ُمًىلىلىلٚمؿ ُمىلىلىل٤م قمٜمىلىلىلده ضمىلىلىلقاز ٓ يًىلىلىلتٓمٞمع أن يٕمىلىلىلٞمش إٓ ذم سمىلىلىلاد اًمٙمٗمىلىلىلر؟ إن يمىلىلىل٤من صىلىلىلحٞمح٤ًم 

وم٤مًميورات شمٌٞمح اعمحْمقرات، أُمىل٤م أٟمىل٤م ويمىلام ىمٚمٜمىل٤م آٟمٗمىل٤ًم أٟمىل٤م ًمًىل٧م رضمىلؾ ُمٓمٚمىلع قمىلغم 

ذوط ااىلىلقازات وإؾمىلىل٤ٌمب اًمتىلىلل شم١م ىلىلؾ اإلٟمًىلىل٤من همريىلىل٥م أن يٜمىلىل٤مل ضمىلىلقاز ذم سمٚمىلىلد ُمىلىل٤م 

 ىلذا اًم٘م٤مئىلؾ سمىل٠من  ٜمىل٤مك .ورة، وم٠مٟمىل٤م  إمم آظمره، ًمذًمؽ أـمٚمؼ اًم٘مقل وم٠مىمقل: إن صدق
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أىمىلىلىلقل: اًميىلىلىلورة شمٌىلىلىلٞمح اعمحْمىلىلىلقرات، أُمىلىلىل٤م أٟمىلىلىل٤م ؿمخّمىلىلىلٞم٤ًم ٓ أىمتٜمىلىلىلع وٓ أوضمىلىلىل٥م قمىلىلىلغم 

همػمي أن ٓ ي٘متٜمع ُمثكم، ٓ أىمتٜمع أن  ٜم٤مك يٕمٜمل: .ورة ُمٚمح٦م ًمٚمٛمًىلٚمؿ اًمىلذي ًمديىلف 

 ضمقاز أٟمف ٓ يتٛمٙمـ ُمـ أن يٕمٞمش ذم سمٚمده اإلؾماُمل إٓ ذم سماد اًمٙمٗمر، واهلل أقمٚمؿ.

... ًمٚمجىلىلقاب اًمىلىلكم أقمٓمٞمتىلىلف ىمٌىلىلؾ ؿمىلىلقي ًمىلىلمخ  ىلىلذا أطمٙمٞمىلىل٧م ٓزم يٙمىلىلقن ٦م:ُمداظمٚمىلىل

 وومؼ اًمنمـملم.

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ًمٚمقضمقد ظم٤مرج. ُمداظمٚم٦م:

 إول: أٟمف يٙمقن ُمٚمتزم سمديٜمف ويٓمٌؼ اًمدي٤مٟم٦م اإلؾماُمٞم٦م.

 واًمث٤مين: أن يٙمقن سمٞمٜمٝمؿ قم٤ممل.

 ٓ ُمىلىلىلىل٤م ىمٚمىلىلىلىل٧م سم٤مًمٜمًىلىلىلىل٦ٌم ًمٚمٗمىلىلىلىلرد، اعمجتٛمىلىلىلىلع اعمجتٛمىلىلىلىلع. ااامقمىلىلىلىل٦م اعمًىلىلىلىلٚمٛم٦م اًمِمىلىلىلىلٞمخ:

اعمتٖمرسم٦م ذم سماد اًمٖمرب يٙمقٟمقا ُمتٙمتٚملم، ُمتجٛمٕملم، هلىلؿ ؿمىلقيم٦م، هلىلؿ ؿمىلقيم٦م، هلىلؿ 

 ىمقة، هلؿ قمّم٦ٌم،  ذا اًمنمط، ُمش يٙمقٟمقا فم٤م ريـ ذم اعمجتٛمع اًمٙم٤مومر.

اًمنمط اًمث٤مين: أن يٙمقن  ٜم٤مك قم٤ممل ي٘مقد ؿ، وإذا مل يقضمد قم٤ممل، يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمىلـ 

وُمىلىل٤م ىمىلىلدر يٕمٓمىلىلل دًمٞمىلىلؾ ُمىلىلـ يٕمٚمىلىلؿ قمٚمىلىلؿ ىمٚمٞمىلىلؾ سم٤مًمىلىلديـ وإذا ُمىلىلثاً واطمىلىلد صىلىل٤مر ذم ُمِمىلىلٙمٚم٦م 

 اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م يرضمع إمم اًمٙمت٥م أو يمام شمٗمْمٚم٧م إٟمف أٟم٧م شم٘مري٤ًٌم يقُمٞم٤ًم شم٠مشمٞمؽ ...

اًمرضمىلىلقع إمم اًمٙمتىلىل٥م يىلىل٤م أظمىلىلل ُمىلىل٤م مىلىلؾ اعمِمىلىلٙمٚم٦م، راح يرضمىلىلع إمم ومتىلىل٤موى  اًمِمىلىلٞمخ:

ىمىلىل٤ميض ظمىلىل٤من ُمىلىلثاً، راح يرضمىلىلع ًمٙمتىلىل٤مب اًمٌزازيىلىل٦م، راح يرضمىلىلع إمم أي يمتىلىل٤مب آظمىلىلر ُمىلىلـ 

ع إذا ارشم٘مىلىلىلك وقمىلىلىلا إمم يمتىلىلىل٤مب اًمِمىلىلىلقيم٤مين، إمم يمتىلىلىل٤مب يمتىلىلىل٥م اعمىلىلىلذا ٥م، أو راح يرضمىلىلىل

ؾمىلىلىلٌؾ اًمًىلىلىلام إمم آظمىلىلىلره،  ىلىلىلذا ُمىلىلىل٤م يٙمٗمىلىلىلل  ىلىلىلذا اًمرضمىلىلىلقع، ٓزم يٙمىلىلىلقن قمىلىلىل٤ممل سم٤مًمٙمتىلىلىل٤مب 

واًمًىلىلٜم٦م، قمىلىل٤ممل يٕمٜمىلىلل جمتٝمىلىلد، يٕمٜمىلىلل: يًىلىلتٓمٞمع يٛمٞمىلىلز احلىلىلدي٨م اًمّمىلىلحٞمح ُمىلىلـ اًمْمىلىلٕمٞمػ 
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اًم٘مىلىلىلىلقل اًمّمىلىلىلىلحٞمح ُمىلىلىلىلـ اًم٘مىلىلىلىلقل اًمْمىلىلىلىلٕمٞمػ، اعمقاومىلىلىلىلؼ عمىلىلىلىل٤م يمىلىلىلىل٤من قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلٚمػ اًمّمىلىلىلىل٤مًمح 

آظمىلىلىلىلىلره، أي جيىلىلىلىلىل٥م أن يٙمىلىلىلىلىلقن سمىلىلىلىلىل٤معمٕمٜمك اًمنمىلىلىلىلىلقمل قم٤معمىلىلىلىلىل٤ًم وسمىلىلىلىلىل٤معمٕمٜمك  واعمخىلىلىلىلىل٤مًمػ إمم

 اًمٕمرذم جمتٝمدًا. أي ٟمٕمؿ. 

 (00: 08: 05/   355) اهلدى والنور / 

 ( 00: 09: 39/   355) اهلدى والنور / 

 

 باب ًِٕ

 ُم٤م طمٙمؿ شمٖمٞمػم ااٜمًٞم٦م ُمـ سمٚمد ُمًٚمؿ إمم سمٚمد يم٤مومر؟ اعمٚم٘مل:

 ذًمؽ  ق قملم اًمتقزم ًمٚمٙم٤مومر. اًمِمٞمخ:

 ؿمٞمخٜم٤م ذم رؾم٤مًم٦م يمام ؾمٛمٕم٧م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم. ُمداظمٚم٦م:

 آه اًمِمٞمخ:

 ُمٕمرول ـمٌٕم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ذم شمٙمٗمػم ُمـ يتجٜمس سم٤ماٜمًٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ٕن  ق يم٤من ذم شمٚمؽ اًمٌاد. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ( 00: 37: 23/ 513) اهلدى والنور/
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 احلص٘ي عوٟ د٘اش ضفس أدِيب

شمٕم٘مٞم٥م ُمٝمؿ ضمدًا ويٚمجىل٠م ًمىلف أيمثىلر اًمِمىل٤ٌمب اًمىلذي  ىلق اًمًىلٗمر  ؿمٞمخٜم٤م  ٜم٤مك ُمداظمٚم٦م:

 إمم سماد اًمٖمرب سمحج٦م احلّمقل قمغم ضمقاز اًمًٗمر؟

  ذه ظمتؿ ًمٚمٛمقآة. اًمِمٞمخ:

أٟمىلىل٤م أردت ُمٜمىلىلؽ شمٕمٚمٞمىلىلؼ هلىلىلذه؛ ٕين أريىلىلد أن يٜمنمىلىل  ىلىلذا اًمتٕمٚمٞمىلىلؼ إن يمىلىل٤من  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 سم٤مإلُمٙم٤من.

ل ُمٜمىلىلىلذ أؾمىلىلىلٌقع أظمقٟمىلىلىل٤م رائىلىلىلد... أٟمىلىلىلتؿ شمٕمرومىلىلىلقن أٟمىلىلىلف ُم٘مىلىلىلٞمؿ ذم  ٜمج٤مريىلىلىل٤م ؾمىلىلىل٠مًمٜم اًمِمىلىلىلٞمخ:

شم٘مري٤ًٌم سم٤مهل٤مشمػ، أوًٓ ؾمىل٠مًمٜمل قمىلـ ااٝمىل٤مد ذم اًمٌقؾمىلٜم٦م واهلرؾمىلؽ، ىمٚمىل٧م أٟمىل٤م ٓ أقمت٘مىلد 

أن  ٜم٤مك ضمٝم٤مد، ويمام شمٕمٚمٛمقن  ذا دائىلاًم رأيٜمىل٤م ااٝمىل٤مد ٓ يٙمىلقن ضمٝمىل٤مد أومىلراد ًمٚمٙمٗمىل٤مر 

اًمىلىلذيـ قمٜمىلىلد ؿ يمىلىلؾ وؾمىلىل٤مئؾ اًم٘متىلىل٤مل واًمتىلىلدُمػم، وإٟمىلىلام يٙمىلىلقن سمجٝمىلىل٤مد اًمىلىلدول اإلؾمىلىلاُمٞم٦م 

 ام شمٕمٚمٛمقن..!ًمٙمـ اًمدول اإلؾماُمٞم٦م يم

ًمٙمـ إذا يم٤من  ٜم٤مك جمىل٤مل سم٤معمًىل٤مقمدة ؾمىلقاء سم٤معمىل٤مل أو اًمٕمىلاج واًمىلدواء و.. ومٝمىلذا 

 أىمؾ ُم٤م جي٥م،  ذا امدصمٜم٤م ُمٕمف ؾم٤مسم٘م٤ًم.

ومج٤مءين ُمٜمذ أؾمٌقع شم٘مري٤ًٌم ي٘مقل: أن إليّم٤مل  ذه اعم٤ًمقمدات إمم شمٚمؽ اًمٌاد 

ن ٓ يٛمٙمىلىلىلىلـ ًمٚمرضمىلىلىلىلؾ اًمٕمىلىلىلىلر  اعمًىلىلىلىلٚمؿ أن يىلىلىلىلدظمٚمٝم٤م إٓ سمجىلىلىلىلقاز أضمٜمٌىلىلىلىلل، ومٝمىلىلىلىلؾ جيىلىلىلىلقز أ

 أؾمتخرج أٟم٤م ضمقاز  ٜمج٤مري ًمٙمل أمٙمـ ُمـ إدظم٤مل  ذه اعم٤ًمقمدات؟

ىمٚم٧م ًمف:  ذا ٓ جيقز؛ ٕن  ذا  ق ظمتؿ عمقآة اًمٙمٗم٤مر؛ ٕٟمؽ شمٕمٜمىلل أٟمىلؽ شمريىلد 
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أن شمٙمىلىلىلقن حمٙمقُمىلىلىل٤ًم هبىلىلىلذا اًمٜمٔمىلىلىل٤مم اًمٙمىلىلىل٤مومر، وًمىلىلىلذًمؽ أٟمىلىلىل٧م شمًىلىلىلتٜمجد وشمرضمىلىلىلق  ىلىلىل١مٓء أن 

اعمىلىلقآة ًمٚمٙمٗمىلىل٤مر، يٕمٓمىلىلقك  ىلىلذا ااىلىلقاز اًمٙمىلىل٤مومر، وم٠مٟمىلىل٤م دائىلىلاًم أىمىلىلقل سمىلىل٠من  ىلىلذا ُمىلىلـ مىلىل٤مم 

وأيْمىلىل٤ًم يمثىلىلػمًا ُمىلىل٤م ؾمىلىلئٚم٧م وًمٕمىلىلؾ اًمىلىلديمتقر يٕمىلىلرل  ىلىلذه احل٘مٞم٘مىلىل٦م أن اعمًىلىلٚمؿ ُمىلىلثاً اًمىلىلذي 

يٕمٞمش ذم شمٚمؽ اًمٌاد طمتك يٙمقن ًمف احل٘مقق اًمتل شمٕمٓمك ًمٚمٛمقاـمـ إُمريٙمل ٓ سمىلد 

 ىلىلىلق أن يٙمىلىلىلقن قمٜمىلىلىلده ضمىلىلىلقاز أُمريٙمىلىلىلل، وًمٞمحّمىلىلىلؾ قمىلىلىلغم ااىلىلىلقاز إُمريٙمىلىلىلل يٛمٙمىلىلىلـ أن 

 إُمريٙمل، صحٞمح  ذا؟يتزوج أُمريٙمٞم٦م ومٞمحّمؾ قمغم ااقاز 

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٟم٘مىلىلقل ٟمحىلىلـ: اًمٖم٤ميىلىل٦م ٓ شمىلىلؼمر اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م،  ىلىلذه ىم٤مقمىلىلدة ًمٞمًىلىل٧م إؾمىلىلاُمٞم٦م أسمىلىلدًا،  اًمِمىلىلٞمخ:

ومٚمذًمؽ اؾمتحّم٤مل ااقاز  ذا قملم اعمقآة، ام٘مٞمؼ ًمٚمٛمقآة م٤مُم٤ًم ًمٚمٙمٗمىل٤مر وطمتىلك 

أيْمىلىل٤ًم ُمىلىلـ ُمِمىلىل٤ميمؾ اإلىم٤مُمىلىل٦م ذم شمٚمىلىلؽ اًمىلىلٌاد ًمٕمىلىلكم قمرومىلىل٧م  ىلىلذا ُمىلىلـ أظمقٟمىلىل٤م أسمىلىلق رائىلىلد أو 

ًمٕمىلىلىلؾ  ىلىلىلذا أيْمىلىلىل٤ًم ُمقضمىلىلىلقد ذم شمٚمىلىلىلؽ اًمىلىلىلٌاد، يٕمٓمىلىلىلك اعم٘مٞمٛمىلىلىلقن ذم شمٚمىلىلىلؽ اًمىلىلىلٌاد همىلىلىلػمه، و

 راشم٥م، إذا يم٤من ُم٤م قمٜمد ؿ قمٛمؾ، ُمقضمقد  ذا ذم أُمريٙم٤م؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ـَ قَمىلىلىلىلىلىلغَم اعْمُىلىلىلىلىلىل١ْمُِمٜملَِم ﴿ؾمىلىلىلىلىلىلٌح٤من اهلل، رسمٜمىلىلىلىلىلىل٤م ي٘مىلىلىلىلىلىلقل:  اًمِمىلىلىلىلىلىلٞمخ: ـْ جَيَْٕمىلىلىلىلىلىلَؾ اهللَُّ ًمِٚمَْٙمىلىلىلىلىلىل٤مومِِري َوًَمىلىلىلىلىلىل

ٌِٞمًا   .[444]النسا::﴾ؾَم

اًمٞمىلىلىلد اًمٕمٚمٞمىلىلىل٤م ظمىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اًمٞمىلىلىلد اًمًىلىلىلٗمغم، واًمٞمىلىلىلد اًمٕمٚمٞمىلىلىل٤م  ىلىلىلل »: ي٘مىلىلىلقل ¢ورؾمىلىلىلقل اهلل 

 .شاعمٕمٓمٞم٦م واًمٞمد اًمًٗمغم  ل أظمذة

ُة َوًمَِرؾُمىلقًمِِف ﴿ومٙمٞمػ يٛمد اعمًٚمؿ يده ًمٞمٜم٤مل ُمىل٤مًٓ أو صىلدىم٦م ُمىلـ يىلد اًمٙمىل٤مومر،  َوهللَِِّ اًْمِٕمىلزَّ

 .[3]المنافقون:﴾َوًمِٚمُْٛم١ْمُِمٜملِمَ 

در يمٗم٤ميىل٦م، واحلٛمىلد هلل رب أؾم٠مل اهلل قمز وضمؾ أن جيٕمٚمٜم٤م ُم١مُمٜملم طم٘م٤ًم، وهبىلذا اًم٘مىل
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 اًمٕم٤معملم.

أين هنٞم٧م »ؿمٞمخٜم٤م ٓ سمد أن ٟمذيمر ذم  ذا اًم٤ٌمب وإن صح و ق طمدي٨م:  ُمداظمٚم٦م:

 أي: قمـ قمٓم٤مئٝمؿ ورزىمٝمؿ. شقمـ زسمد اعمنميملم

 صدق رؾمقل اهلل. اًمِمٞمخ:

 ( 00: 00: 40/ 618) اهلدى والنور / 
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 داز اإلضالَ ٗداز اهلفس

ن اًمدار شمٙمقن إ٤مك ىمقل ي٘مقًمف سمٕمض اًمٜم٤مس: عم٤م ىمٚم٧م: سماد اإلؾمام،  ٜم ُمداظمٚم٦م:

دار إؾمىلىلىلام إذا يمىلىلىل٤من احلٙمىلىلىلؿ إؾمىلىلىلاُمل أو يٓمٌىلىلىلؼ ذع اهلل ذم  ىلىلىلذه اًمىلىلىلدار، وإذا يمىلىلىل٤من.. 

يمؿ ومٞمٝم٤م ٓ ٤مأ ٚمٝم٤م ُمـ اًمٙمٗم٤مر واًمدي٤مر دي٤مر يمٗمر إذا يم٤من احل ّؾ ضُم طمتك يٕمٜمل: وًمق يم٤من 

 مٙمؿ ومٞمٝم٤م سمام أٟمزل اهلل.

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞمخ:

 ُمـ اعمًٚمٛملم.أ ٚمٝم٤م  ؾر وًمق يم٤من ضُم  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞمخ:

  ؾ  ذا اًم٘مقل صحٞمح؟ ُمداظمٚم٦م:

ٓ ًمىلىلٞمس سمّمىلىلحٞمح،  ىلىلذا اًم٘مىلىلقل ُمىلىل٤م ُمٕمٜمىلىل٤مه؟ ُمىلىل٤م  ىلىلق ُمىلىلـ ًمقازُمىلىلف؟ ُمىلىلثاً  ىلىلذه  اًمِمىلىلٞمخ:

اًمٌاد أو سماد ؾمقري٦م أو همػم ٤م ُمـ اًمٌاد إظمرى اًمتل مٙمؿ طمٙم٤مُمٝم٤م ُمىلع إؾمىلػ 

 يم٤مازائر سم٤مًم٘مقاٟملم إروٞم٦م،  ذه أي ىمًؿ ُمـ اًمٌاد؟ سماد طمرسمٞم٦م؟

 ٓ ٓ ًمٞم٧ًم سمحرسمٞم٦م، سمس أٟم٤م ُمداظمٚم٦م:

 إذا إذا.. ُم٤م قمٚمٞمش ُم٤م قمٚمٞمش ُم٤م قمٚمٞمش؟ اًمِمٞمخ:

أضمٌتؽ ًمٙمـ ٟمريد أن ٟمّمؾ سمٓمريؼ شمًٚمًؾ ُمٜمٓم٘مل ومٙمري إمم إسمٓم٤مل  ذا  اًمِمٞمخ:

 اًم٘مقل.
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 ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

ىلىلىلىلىل حُ ٞمىلىلىلىلىل٧م سمِ ٚمِ إذا يم٤مٟمىلىلىلىلىل٧م  ىلىلىلىلىلذه اًمىلىلىلىلىلٌاد ًمٞمًىلىلىلىلىل٧م سمىلىلىلىلىلاد إؾمىلىلىلىلىلاُمٞم٦م؛ ٕهنىلىلىلىلىل٤م اسمتُ  اًمِمىلىلىلىلىلٞمخ: ٤مم ٙمَّ

، صمؿ  ١مٓء احلٙم٤مم قمغم ىمًٛملم: ىمًؿ يٕمؽمل سم٠مٟمف جيىل٥م مٙمٛمقن سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل

 ؿ، ًمٙمـ..ٙمأن يٙمقن اإلؾمام  ق احل

 جمٛمققم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ًمٙمـ  قى اًمٜمٗمس أو شمٕمرل اعمّم٤مًمح. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

ه، وىمًؿ صم٤مين ي٘مقل ًمؽ: اإلؾمام  ذا رضمٕمل وٓ يّمٚمح يٙمقن طم٤ميماًم آ اًمِمٞمخ:

 شمٖمػم شمرى،  ١مٓء يمٗم٤مر، ٓ ومرق سمٞمٜمف.ذم  ذا اًمزُم٤من،  ذا اًمزُم٤من أن اًمزُم٤من 

 سمٜمص أي٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

ُ﴿ ُمداظمٚم٦م: ُٙمْؿ سمِاَم َأٟمَزَل اهللَّ ـْ مَلْ َمْ  .[44]المائدة:﴾َوَُم

 ٟمٕمؿ. سمس أي٦م هل٤م شم٠مويات يمام ىم٤مل شمرن٤من اًم٘مرآن. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ًمىلذًمؽ ىمٚمىل٧م أٟمىل٤م يمٗمر دون يمٗمىلر، ًمىلٞمس يمىلام يىلذ ٌقن إًمٞمىلف، يمٗمىلر دون يمٗمىلر؛ و اًمِمٞمخ:

 ن اًمذيـ مٙمٛمقن اًمٞمقم ذم سماد اإلؾمام  ؿ ىمًامن: إ

 ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

ىمًؿ يٕمؽمل أن احلٙمؿ ًمفؾمام  ق اًمقاضم٥م وًمٙمـ يم٤معمرا  واًم٤ًمرق  اًمِمٞمخ:

واًمزاين واًمٖم٤مش واًمذي يىلٜمؿ ويًىلتٖمٞم٥م وإمم آظمىلره، يمىلؾ  ىل١مٓء خيىل٤مًمٗمقن اإلؾمىلام، 
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 وم٢مذا اؾمتحٚمقا ؿمٞمئ٤ًم ُمـ  ذه اعمٕم٤ميص ومٝمؿ يمٗم٤مر.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

وإذا ىمىلىلىل٤مًمقا: ٓ طمىلىلىلقل وٓ ىمىلىلىلقة إٓ سمىلىلىل٤مهلل، اهلل يتىلىلىلقب قمٚمٞمٜمىلىلىل٤م، اهلل هيىلىلىلديٜم٤م إمم  اًمِمىلىلىلٞمخ:

آظمىلىلىلره، يٕمٜمىلىلىلل: اًمٕم٘مٞمىلىلىلدة شمىلىلىلرا ؿ صىلىلىلحٞمح٦م ًمٙمىلىلىلـ قمٛمٚمٝمىلىلىلؿ خمىلىلىل٤مًمػ ًمٚمٕم٘مٞمىلىلىلدة، ومٝمىلىلىل١مٓء ٓ 

 ٟمحٙمؿ سمردهتؿ.

ىمًؿ صم٤مين ُمـ احلٙم٤مم يمام ىمٚم٧م ًمؽ آٟمٗم٤ًم ي٘مقًمقن: اإلؾمام ٓ يّمٚمح ًمٚمحٙمىلؿ ذم 

ء ُمرشمدون، وم٤مٔن يمثػم ُمـ اًمٌاد اإلؾماُمٞم٦م أيمثر اًمٌاد اإلؾمىلاُمٞم٦م  ذا اًمزُم٤من،  ١مٓ

إذا ُمىلىل٤م ىمٚمٜمىلىل٤م يمىلىلؾ اًمىلىلٌاد اإلؾمىلىلاُمٞم٦م حمٙمقُمىلىل٦م سمىلىل٤مًم٘مقاٟملم ًمٙمىلىلـ سمٜمًىلىل٥م ُمتٗم٤موشمىلىل٦م، يٕمٜمىلىلىلل: 

ىمًىلىلىلىلؿ يمٌىلىلىلىلػم ُمٜمٝمىلىلىلىل٤م ىمىلىلىلىلد شمٙمىلىلىلىلقن أطمٙم٤مُمٝمىلىلىلىل٤م ُمقاوم٘مىلىلىلىل٦م ًمفؾمىلىلىلىلام أيمثىلىلىلىلر، ىمًىلىلىلىلؿ ُمٜمٝمىلىلىلىل٤م خم٤مًمٗمىلىلىلىل٦م 

ثىلىلؾ  ىلىلذه اًمتٗم٤مصىلىلٞمؾ؛ ًمفؾمىلىلام أيمثىلىلر، وسمىلىللم ذًمىلىلؽ ُمراشمىلىل٥م ودرضمىلىل٤مت، وٓ هيٛمٜمىلىل٤م اطمٜمىلىل٤م ُم

ؾَّ إَِذا ﴿ٕٟمٜمىلىلىلىلىلىل٤م ٟمحىلىلىلىلىلىلـ أن ٟمٕمىلىلىلىلىلىلٞمش ذم قمٝمىلىلىلىلىلىلد  ـْ َوىلىلىلىلىلىل يُمْؿ َُمىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىل ُٙمْؿ ٓ َيُير ىلىلىلىلىلىل ًَ ٞمُْٙمْؿ َأٟمُٗم قَمَٚمىلىلىلىلىلىل

، عمىلىلىل٤م سمىلىلىلدٟم٤م ٟمّمىلىلىلػم يمتٚمىلىلىل٦م وسم٢مُمٙم٤مٟمٜمىلىلىل٤م أن ٟم٘م٤مشمىلىلىلؾ احلىلىلىل٤ميمؿ اًمٙمىلىلىل٤مومر، [405]المائااادة:﴾اْ تَىلىلىلَدْيُتؿْ 

ٞمىلىلف اإلؾمىلىلام ٓ يىلىل٠مُمر سمٛم٘م٤مشمٚمىلىل٦م احلىلىل٤ميمؿ اًمٙمىلىل٤مومر اسمتىلىلداًء إٟمىلىلام يىلىلدقمقه يمىلىلام ومٕمىلىلؾ اًمرؾمىلىلقل قمٚم

 اًمًام سمٛمـ؟ 

 سمٙمنى. ُمداظمٚم٦م:

سمٙمنى وىمٞمٍم واعم٘مقىمس و.. و.. إمم آظمره، اًمذيـ يًتجٞمٌقن احلٛمد  اًمِمٞمخ:

 هلل، اًمذيـ ٓ يًتجٞمٌقن  ؾ ىم٤مشمٚمٝمؿ ـمٗمرة وإٓ هتٞم٠م ًمذًمؽ؟ هتٞم٠م ًمذًمؽ.

ومىلىلىلىلٜمحـ إذا اسمتٚمٞمٜمىلىلىلىل٤م أن يمىلىلىلىلام  ىلىلىلىلق أىمىلىلىلىلرب ؿمىلىلىلىل٤م د أن اازائىلىلىلىلر سمحٙمىلىلىلىل٤مم أوروسمٞمىلىلىلىللم 

 ىلىلىلذا اًمىلىلىلذي اؾمىلىلىلتٕمٛمر ؿ ىمىلىلىلرن ُمىلىلىلـ اًمزُمىلىلىل٤من وزيىلىلىل٤مدة ومٝمىلىلىلؿ شم٘مٚمٞمىلىلىلديلم أظمىلىلىلذوا ٟمٔمىلىلىل٤مم ومرٟمًىلىلىل٤م 

مٙمٛمقن هبىلذه اًم٘مىلقاٟملم، أن  ىلؾ ٟمٌىلدأ سمٛم٘مىل٤مشمٚمتٝمؿ وٟمحىلـ ُمىل٤م سمىلدأٟم٤م سمٛم٘م٤مشمٚمىل٦م ؿمىلٝمقات 

أٟمٗمًىلىلٜم٤م وشمرسمٞمتٝمىلىل٤م قمىلىلغم اًمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م، وُمىلىل٤م دمٛمٕمٜمىلىل٤م وشمٙمتٚمٜمىلىل٤م يمىلىلام ذقمٜمىلىل٤م آٟمٗمىلىل٤ًم، ٓ.. 
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ؾَّ إَِذا﴿أن وىمىلىل٧م  ـْ َوىلىل يُمْؿ َُمىلىل ىلىل ُٙمْؿ ٓ َيُير ىلىل ًَ ٞمُْٙمْؿ َأٟمُٗم ، ومىلىل٢مذا [405]المائاادة:﴾اْ تَىلىلَدْيُتؿْ  قَمَٚمىلىل

ص٤مر قمٜمىلدٟم٤م  ىلذه شمىلتغم يمىلام ذطمٜمىل٤م آٟمٗمىل٤ًم، ٟم٘مىلقل: أهيىل٤م احلىل٤ميمؿ إُمىل٤م أن امٙمىلؿ سمىلام أٟمىلزل 

اهلل وإُمىلىل٤م أن شمىلىلدع احلٙمىلىلؿ عمىلىلـ مٙمىلىلؿ سمىلىلام أٟمىلىلزل اهلل وإٓ وم٤مًم٘متىلىل٤مل سمٞمٜمٜمىلىل٤م وسمٞمٜمىلىلؽ  ٙمىلىلذا 

 اإلؾمىلىلام ُمىلىلش صمىلىلقرة، ُمىلىلش ىمْمىلىلٞم٦م ًمٕمٌىلىل٦م، ٟمريىلىلؼ ومٞمٝمىلىل٤م دُمىلىل٤مء سمريئىلىل٦م دون أي وم٤مئىلىلدة شمىلىلذيمر،

 وٟم٠ًمل اهلل أن يٚمٝمٛمٜم٤م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وأن يرسمٞمٜم٤م قمغم ذًمؽ.

 ( 00: 11: 25/   355) اهلدى والنور / 
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 اهفسق بني داز اإلضالَ 

 ٗداز اهلفس ٗداز احلسب

 ؟اإلؾمام وسماد اًمٙمٗمر وسماد احلرباًم١ًمال اًمت٤مزم ُم٤م  ق شمٕمريػ سماد  اًم٤ًمئؾ:

 دياًم. ذه ُم٠ًمًم٦م اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ىماًمِمٞمخ:

واهلل أقمٚمؿ ٕهنىل٤م ُمًىل٠مًم٦م اضمتٝم٤مديىل٦م وًمىلٞمس قمٚمٞمٝمىل٤م أدًمىل٦م ٟمٌقيىل٦م سمىل٦م  -واًمذي أراه 

دار اإلؾمىلىلام  ىلىلل اًمتىلىلل يًىلىلٙمٜمٝم٤م وي٘مٓمٜمٝمىلىل٤م اعمًىلىلٚمٛمقن أي أيمثىلىلريتٝمؿ،  -ذم اعمقوىلىلقع 

ودار اًمٙمٗمىلىلر قمىلىلغم اًمٕمٙمىلىلس ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ أي يٙمىلىلقن ؾمىلىلٙم٤مهن٤م يمٗمىلىل٤مًرا وإن يمىلىل٤من ومىلىلٞمٝمؿ سمٕمىلىلض 

ىمىلىلد أقمٚمىلىلـ اعمًىلىلٚمٛمقن احلىلىلرب قمٚمٞمٝمىلىل٤م اعمًىلىلٚمٛملم، ودار احلىلىلرب  ىلىلل دار اًمٙمٗمىلىلر اًمتىلىلل 

وطمٞمٜمئىلىلىلذ ومىلىلىلا جيىلىلىلقز ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم أن يتٕمىلىلىل٤مُمٚمقا ُمٕمٝمىلىلىل٤م سمىلىلىلؾ جيىلىلىل٥م قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ أن ي٘مىلىلىل٤مشمٚمقا أ ىلىلىلؾ 

شمٚمؽ اًمٌاد، وأن يدقمق ٤م إمم اإلؾمام طمتىلك يٕمٓمىلقا اازيىل٦م قمىلـ يىلٍد و ىلؿ صىل٤مهمرون، 

وًمىلىلىلٞمس ُمىلىلىلـ ذط اًمىلىلىلٌاد اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م أن يٙمىلىلىلقن احلىلىلىل٤ميمؿ ومٞمٝمىلىلىل٤م مٙمىلىلىلؿ سم٤مإلؾمىلىلىلام؛ وم٘مىلىلىلد 

غم أُمر ىلىل٤م يمىلىلام وىمىلىلع ذم ىمىلىلديؿ اًمزُمىلىل٤من سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم ًمىلىلٌاد ًمٗمٚمًىلىلٓملم شُمٖمٚمىلىل٥م سمٕمىلىلض اًمىلىلٌاد قمىلىل

وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض اًمىلٌاد يمًىلقري٤م ُمىلثاً، وإردن وهمػم ىل٤م طمٞمىلٜمام طُمٙمٛمىل٧م سم٤مإلؾمىلتٕمامر 

اإلٟمجٚمٞمزي أو اإلومرٟمز، ومٚمؿ َّترج شمٚمؽ اًمٌاد قمـ يمقهن٤م سمىلاًدا إؾمىلاُمٞم٦م وإن يمىل٤من 

ا ًمتٚمىلؽ اًمىلٌاد ٓ احل٤ميمؿ  ق اًمٙم٤مومر اعمًىلتٕمٛمر، وقمىلغم ذًمىلؽ ومحٙمىلؿ اعمًىلتٕمٛمر ىمٍمىًل 

جيٕمٚمٝم٤م سماًدا همػم إؾماُمٞم٦م وًمٙمـ قمغم اعمًٚمٛملم يمام  ق اًمِم٠من أن ذم أومٖم٤مٟمًىلت٤من 

أن جيتٛمٕمىلىلىلقا ًمُٞمخرضمىلىلىلقا  ىلىلىلذا اعمًىلىلىلتٕمٛمر ُمىلىلىلـ سمىلىلىلاد اإلؾمىلىلىلام طمتىلىلىلك شمٕمىلىلىلقد إطمٙمىلىلىل٤مم ذم 

سمىلىلاد اإلؾمىلىلام إؾمىلىلاُمٞم٦م يمىلىلام يم٤مٟمىلىل٧م ىمٌىلىلؾ همىلىلزو اإلؾمىلىلتٕمامر اًمٙم٤مومر. ىلىلذا ُمىلىل٤م يٛمٙمىلىلـ ىمقًمىلىلف 

 ذم  ذا اًم١ًمال .

 (01:58:26( /21أهل احلديث واألثر ) -جدة)فتاوى 
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 تلبٚق األحلاَ اهػسعٚٞ يف داز اهلفس

ضمىلىلزاك اهلل ظمىلىلػم،  ٜمىلىل٤مك يىلىل٤م أظمىلىلل اًمٕمزيىلىلز ُمىلىلـ ي٘مىلىلقل ُمىلىلثاً ذم سمىلىلاد يمٜمىلىلدا أو  ُمداظمٚمىلىل٦م:

سماد أُمريٙم٤م أٟمف  ذه دي٤مر  طمرب وديىل٤مر يمٗمىلر، وٓ شمٜمٕم٘مىلد ومٞمٝمىل٤م ااٛمٕمىل٦م وٓ ااامقمىل٦م، 

 إذا شمٞمن ًمىلف صىلاة ااامقمىل٦م سمىل٠من زاره أطمىلد وما يّمكم ااٛمٕم٦م وٓ يّمكم ن٤مقم٦م إٓ

 ُمـ اًمٜم٤مس أو ُم٤م إمم ذًمؽ، ومٝمؾ  ذا يماُمف ُمردود قمٚمٞمف أم ُم٤مذا؟

 سم٤معم٤مئ٦م ُمٚمٞمقن. اًمِمٞمخ:

 إٟمف. ُمداظمٚم٦م:

ىمقًمىلىلىلف: إٟمىلىلىلف ٓ صىلىلىلاة نٕمىلىلىل٦م وٓ أطمٙمىلىلىل٤مم إؾمىلىلىلاُمٞم٦م  ٜمىلىلىل٤مك، ًمٙمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ  ىلىلىلذا  اًمِمىلىلىلٞمخ:

د طمىلرب  ىلق اشم٤ٌمقمىل٤ًم ٟم٘مقل: ومٝمذا اًمذي ٓ يّمكم ااٛمٕم٦م  ٜم٤مك ٕٟمف سمىلاد طمرسمٞمىل٦م أو سمىلا

 ًمٚمنمع ٓ يّمكم صاة ااٛمٕم٦م  ٜم٤مك؟

 ي٘مقل ًمٞم٧ًم واضم٦ٌم. ُمداظمٚم٦م:

  ق  ذا، ٓ يّمكم ٓ جي٥م قمٚمٞمف، ـمٞم٥م! ومٝمؾ إىم٤مُمتف  ٜم٤مك واضم٦ٌم؟ اًمِمٞمخ:

 ي٘مقل يمؾ اًمٕم٤ممل أن ٟمٗمس اًمٌمء، يمؾ اًمدٟمٞم٤م  ٙمذا. ُمداظمٚم٦م:

رسمىلىلقن آه  ىلىل١مٓء سم٘مىلىلل ن٤مقمىلىل٦م شمٙمٗمىلىلػم يٕمٜمىلىلل، يمىلىلؾ اًمىلىلدٟمٞم٤م  ٙمىلىلذا،  ىلىل١مٓء خي اًمِمىلىلٞمخ:

اإلؾمىلىلام ُمىلىلـ ضمديىلىلد همىلىلػم ن٤مقمىلىل٦م ااٝمىلىلٞمامن اًمًىلىلٕمقدي٦م، ون٤مقمىلىل٦م ُمىلىلـ  ىلىلذا اًمىلىلكم ىمتٚمىلىلق 

 اًم٤ًمدات ؿمق اؾمٛمف؟

 اؾماُمٌقزم. ُمداظمٚم٦م:
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اؾمىلىلىلىلاُمٌقزم إيىلىلىلىلف ٟمٕمىلىلىلىلؿ، و ىلىلىلىلذول اًمًىلىلىلىلقريلم اًمىلىلىلىلذيـ ظمرسمىلىلىلىلقا اًمىلىلىلىلٌاد محىلىلىلىل٤مة  اًمِمىلىلىلىلٞمخ:

وطمٚم٥م إمم آظمره، يريدون ُمـ ضمديد سم٘مل خيرسمىلقا سمٕمىلض اًمىلٌاد اإلؾمىلاُمٞم٦م إظمىلرى 

قم٤موي إٟمىلىلىلف سمىلىلىلاد يمٗمىلىلىلر يمٚمٝمىلىلىل٤م، آٟمٗمىلىلىل٤ًم ؾمىلىلىل٠مًمٜمل أطمىلىلىلد اازائىلىلىلريلم ٟمٗمىلىلىلس  ىلىلىلذا سمٛمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمىلىلىلد

 اًم١ًمال، ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.

ضمىلىلزاك اهلل ظمىلىلػم، ًمٙمىلىلـ زم ـمٚمىلىل٥م أظمىلىلػم و ىلىلق وصىلىلٞمتؽ ًمٚمِمىلىل٤ٌمب ذم يمٜمىلىلدا  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 وًمق سمدىم٤مئؼ ...؟

ؾمىلىلقاد أٓ يٙمثىلىلروا واهلل إذا يمٜمىلىل٧م شمريىلىلد أن أويص اًمِمىلىل٤ٌمب ذم يمٜمىلىلدا و ىلىلق  اًمِمىلىلٞمخ:

اًمٌاد، وأن يٕمقدوا هاقم٤ًم إمم سماد اعمًٚمٛملم؛ ٕٟمف إذا يمىل٤من ىمىلقل  اًمٙمٗم٤مر ذم  ذيؽ

جامقمىلىلىل٦م ااٝمىلىلىل٤مد واًمتٙمٗمىلىلىلػم إذا يمىلىلىل٤من ىمىلىلىلقهلؿ: يمىلىلىلؾ سمىلىلىلاد سمأوًمئىلىلىلؽ اًمٜمىلىلىل٤مس اًمىلىلىلذيـ قمرومىلىلىلقا 

اًمىلىلدٟمٞم٤م ؾمىلىلقاء، ًمىلىلف وضمٝمىلىل٦م ٟمٔمىلىلر سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم ٟٓمتِمىلىل٤مر اًمٗمًىلىل٤مد ذم يمثىلىلػم ُمىلىلـ اًمىلىلٌاد اإلؾمىلىلاُمٞم٦م، 

دأ آٟمحرال ومٞمىلف ُمىلـ ىمريىل٥م أو ًمٙمـ سما ؿمؽ أن  ٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم سمٚمد إؾماُمل أصٞمؾ سم

سمٕمٞمىلىلىلىلىلد، ومٝمىلىلىلىلىلق ُمىلىلىلىلىلع ذًمىلىلىلىلىلؽ متىلىلىلىلىل٤مج إمم زُمىلىلىلىلىلـ ـمقيىلىلىلىلىلؾ طمتىلىلىلىلىلك يّمىلىلىلىلىلٌح يمىلىلىلىلىل٤مًمٌاد إوروسمٞمىلىلىلىلىل٦م 

وإُمريٙمٞمىلىل٦م ذم اٟمتِمىلىل٤مر اًمٙمٗمىلىلر، واًمقصمٜمٞمىلىل٦م، واخلاقمىلىل٦م واًمتىلىلؼمج واًمٗمحىلىلش و.. و.. إمم 

آظمىلىلره، وًمىلىلذًمؽ ٟمحىلىلـ ٟم٘مىلىلقل: طمٜم٤مٟمٞمىلىلؽ سمٕمىلىلض اًمنمىلىل أ ىلىلقن ُمىلىلـ سمٕمىلىلض، ومىلىلا ٟمٜمٙمىلىلر أن ذم 

رال، ًمٙمىلـ إذا ىمقسمىلؾ سمىل٤مٟٓمحرال اًمىلذي  ٜمىل٤مك ومىلا يىلذيمر سماد اإلؾمام يمثػم ُمـ آٟمحىل

 ذا آٟمحرال، وُم٤م يم٤من ُمـ آٟمحرال ذم اًمٌاد اإلؾماُمٞم٦م ومٝمق ىِمؾٌّ ُمـ ضُمّؾ ُم٤م  ق 

 ٜمىلىل٤مك، وًمىلىلذًمؽ ومٜمّمىلىلٞمحتل هلىلىل١مٓء اعمًىلىلٚمٛملم اًمىلىلذيـ اوىلىلٓمروا أو .ر هبىلىلؿ؛ ٕٟمىلىلف ُمىلىل٤م 

هلىلىل١مٓء ٟمًىلتٓمٞمع أن ٟمّمىلىلدر طمٙمىلاًم قم٤مُمىلىل٤ًم قمىلغم يمىلىلؾ ومىلىلرد ُمىلٜمٝمؿ، ًمىلىلذًمؽ أىمىلقل: ٟمّمىلىلٞمحتل 

اًمِمىلىل٤ٌمب اًمىلىلذيـ اوىلىلٓمروا إمم أن يًىلىل٤مومروا، وٓ أىمىلىلقل أن هيىلىل٤مضمروا؛ ٕن اًمٕمٙمىلىلس  ىلىلق 

ُمىلىلـ سمىلىلاد اًمٙمٗمىلىلر إمم سمىلىلاد اإلؾمىلىلام،  اعمًىلىلٚمٛمقناًمىلىلتامم  ىلىلق اًمٙمىلىلامل، و ىلىلق أن هيىلىل٤مضمر 

وًمٞمس اًمٕمٙمس اًمقاىمع اًمٞمقم أن هي٤مضمر اعمًٚمٛمقن ُمىلـ سمىلاد اإلؾمىلام إمم سمىلاد اًمٙمٗمىلر 
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 ٝم٤م اعمٝمجر، أًمٞمس يمذًمؽ؟إُمريٙم٤من، ويًٛمقهن٤م أيْم٤ًم سمٖمػم اؾمٛم

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

وم٤مًمقاضمىلىل٥م قمٚمىلىلٞمٝمؿ أن  يىلىلدقمقا شمٚمىلىلؽ اًمىلىلٌاد ذم أىمىلىلرب وىمىلىل٧م ممٙمىلىلـ، ؾمىلىلقاء  اًمِمىلىلٞمخ:

أو ُمٖمىلررًا هبىلؿ، أن يٕمىلقدوا إمم سمىلاد اإلؾمىلام، وًمىلق أن يٕمٞمِمىلقا  اً ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمْمٓمر

 ِرْزىُمُٙمىلىلْؿ َوَُمىلىلؿمىلىلٖمػ اًمٕمىلىلٞمش؛ ٕن اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ شمىلىلقمم ًمٙمىلىلؾ إٟمًىلىل٤من رزىمىلىلف، 
ِ
ىلىلاَمء ًَّ ٤م ﴿َوذِم اًم

أظمؼمٟمىلىل٤م ذم سمٕمىلىلض إطم٤مديىلىل٨م اًمّمىلىلحٞمح٦م أٟمىلىلف  ¢، واًمرؾمىلىلقل [22]الاارا يا :﴾شُمققَمىلىلُدوَن 

ٓ »ىمىلىل٤مل:  ىلىلتٙمٛمؾ رزىمٝمىلىل٤م وأضمٚمٝمىلىل٤م ومىلىل٠منٚمقا ذم اًمٓمٚمىلىل٥م ومىلىل٢مٟمام قمٜمىلىلد اهلل  ـ مىلىلقت طمتىلىلك شًم إن ٟمٗمًىلىل٤مً ًمىلىل

أٟمىل٤م أىمىلقل  ىلذا ُمىلع قمٚمٛمىلل ًمقضمىلقد ُمتٜم٤مىمْمىل٤مت ذم اًمِمىل٤ٌمب  ٜمىل٤مك، ومٛمىلٜمٝمؿ  شيٜم٤مل سمىل٤محلرام

يتٕمىلىلرل قمىلىلغم رء ُمىلىلـ اًمٓم٤مقمىلىل٤مت واًمٕمٌىلىل٤مدات، صمىلىلؿ ُمىلىلـ خيىلىلرج ُمىلىلـ  ٜمىلىل٤م مل يٙمىلىلـ يٕمٜمىلىلل 

يٕمىلقد ُمىلىل٤م ؿمىلىل٤مء اهلل ُمٚمتزُمىلىل٤ًم ًمٚمىلديـ، وُمىلىلٜمٝمؿ ُمىلىلـ خيىلىلرج وىمىلد يمىلىل٤من قمىلىلغم رء ُمىلىلـ اًمىلىلديـ، 

وًمٙمٜمف يٕمقد أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ اًمديـ، وُمٜمٝمؿ يٕمقد إن قم٤مد يمام يم٤من ُمـ ىمٌؾ ٓ هيٛمف 

 ُمىلىلـ احلٞمىلىل٤مة إٓ أن يٕمىلىلٞمش يمىلىلام شمٕمىلىلٞمش إٟمٕمىلىل٤مم، ويّمىلىلدق قمٚمٞمىلىلف اًمٙمىلىلام اًمًىلىلقري: شمٞمتىلىلل

 شمٞمتل ُمثٚمام رطمتل ضمٞمتل 

ومٜمّمحٞمتل إذًا:  ق أن يت٘مقا اهلل قمز وضمؾ، وأن هي٤مضمروا ُمـ سماد اًمٙمٗمر إمم سماد  

 اإلؾمام ٕول ومرص٦م شمًٜمح هلؿ.

 (  00: 11: 00/ 328) اهلدى والنور/
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 ٓى اهِصاز٠ يف ٓرا اهعصس أٓى كتاب؟

  ؾ اًمٜمّم٤مرى ذم  ذا اًمٕمٍم أ ؾ يمت٤مب؟ اًم١ًمال:

ذًمىلؽ؟ وُمىل٤م اًمٗمىلرق سمىللم ٟمّمىل٤مرى  ىلذا اًمزُمىل٤من، وٟمّمىل٤مرى و ىلؾ يِمىلؽ ذم  ااقاب:

٤مًُمقا إِنَّ اهللََّ صَم٤مًمىِلىلىل٨ُم ﴿زُمىلىلىلـ ٟمىلىلىلزول ىمقًمىلىلىلف شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم ذم اًم٘مىلىلىلرآن:  ـَ ىَمىلىلىل ِذي ىلىلىل َر اًمَّ ْد يَمَٗمىلىلىل ًَمَ٘مىلىلىل

 . ومٝم١مٓء أذٟم٤مب أوًمئؽ.[33]المائدة:﴾صَماصَم٦مٍ 

اًمِمٞمخ أمحىلد ؿمىل٤ميمر رمحىلف اهلل يمىل٤من ذيمىلر ذم شمٕمٚمٞم٘مىلف قمىلغم قمٛمىلدة اًمتٗمًىلػم  ُمداظمٚم٦م:

٤مرى اعمقضمىلىلىلقديـ ًمٞمًىلىلىلقا ُمىلىلىلـ اًمٙمتىلىلىل٤مب ذم رء؛ ٕهنىلىلىلؿ امٚمٚمىلىلىلقا طمتىلىلىلك ُمىلىلىلـ أن اًمٜمّمىلىلىل

 اًمٙمت٤مب اًمذي ُمٕمٝمؿ.

ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٓمٚمؼ  ذا اًمٙمام ذم زقمٛمل وسمرأيل قمغم إُم٦م اًمٜمٍمىلاٟمٞم٦م  اًمِمٞمخ:

يمٚمٝمىلىل٤م، سمىلىلا شمِمىلىلٌٞمف، ٟمٕمٚمىلىلؿ ُمىلىلـ ُمٓم٤مًمٕمتٜمىلىل٤م ًمٙمتىلىل٥م سمٕمىلىلض إدسمىلىل٤مء، وُمىلىلـ ُمٓم٤مًمٕمتٜمىلىل٤م ًمىلىلٌٕمض 

ًىلىلٚمٛملم ظمرضمىلىلقا قمىلىلـ اًمىلىلديـ، وارشمىلىلدوا اعمجىلىلات واارائىلىلد، أن  ٜمىلىل٤مك أومىلىلرادًا ُمىلىلـ اعم

قمـ اإلؾمام سم٥ًٌم ُم٤م يٙمتٌقن، وُمىل٤م يىلذيٕمقن وُمىل٤م يٜمنمىلون ُمىلـ قم٘م٤مئىلد مىل٤مرسمقن ومٞمٝمىل٤م 

اإلؾمام، ومٝم١مٓء سما ؿمؽ أومراد، ٟم٘مقل: إهنؿ ًمٞمًقا ُمـ ُمًىلٚمٛملم، يمىلذًمؽ وُمىلـ سمىل٤مب 

أومم يقضمىلىلىلىلىلىلىلىلد ذم اًمٜمّمىلىلىلىلىلىلىلىل٤مرى ُماطمىلىلىلىلىلىلىلىلدة وظمرضمىلىلىلىلىلىلىلىلقا قمىلىلىلىلىلىلىلىلـ ديىلىلىلىلىلىلىلىلـ اًمٜمٍمىلىلىلىلىلىلىلىلاٟمٞم٦م سم٤مًمٙمٚمٞمىلىلىلىلىلىلىلىل٦م، 

د اًمىلىلىلىلىلروس وأُمثىلىلىلىلىل٤مهلؿ، ًمٙمىلىلىلىلىلـ ُمىلىلىلىلىل٤م ٟمًىلىلىلىلىلتٓمٞمع أن ٟم٘مىلىلىلىلىلقل: يمىلىلىلىلىلؾ يم٤مًمِمىلىلىلىلىلٞمققمٞملم ُمىلىلىلىلىلثاً ذم سمىلىلىلىلىلا

اًمٜمّم٤مرى ظمرضمقا قمـ ديٜمٝمؿ، ومل يٕمقدوا ي١مُمٜمقن سم٤مًمتقراة وسم٤مإلٟمجٞمىلؾ، ومىلام ٟمًىلتٓمٞمع 

أن ٟمٓمٚمؼ  ذا اًمٙمام، ًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل: ُمـ أٟمٙمر ُمٜمٝمؿ اإلٟمجٞمؾ واًمتقراة ومٚمٞمس ٟمٍماٟمٞم٤ًم، 

اإلٟمجٞمىلؾ، وًمٙمـ  ؾ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٜمٗمىلل إيىلامن سمٕمىلض اًمٜمّمىل٤مرى قمىلغم إىمىلؾ سمىل٤مًمتقراة و
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وأهنىلىلؿ يٚمتزُمىلىلىلقن إطمٙمىلىلىل٤مم اًمىلىلىلقاردة ذم اًمتىلىلىلقراة واإلٟمجٞمىلىلؾ، وًمىلىلىلق ومٙمىلىلىلرًا وًمىلىلىلٞمس قمٛمىلىلىلاً، 

وًمذًمؽ وم٠مٟم٤م أقمت٘مد إذا صح اًمٜم٘مؾ قمىلـ اًمِمىلٞمخ أمحىلد ؿمىل٤ميمر رمحىلف اهلل، أٟمىلف ومٞمىلف شمقؾمىلع 

 همػم حمٛمقد. ٟمٕمؿ.

 ( 00: 34: 37/ 386) اهلدى والنور /
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 اهعٌى يف اهػسطٞ  

 ًٗا غابٔٔا يف بالد اهلفس

 

ُمىلىلىل٤م ُمقىمىلىلىلػ اإلؾمىلىلىلام ُمىلىلىلـ أن ي٘مىلىلىلقم اعمًىلىلىلٚمؿ ذم ُمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمىلىلىلدي٤مر اًمٖمىلىلىلػم  :اًمًىلىلىل١مال

إؾمىلىلىلىلىلىلىلىلاُمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمىلىلىلىلىلىلىلىلؾ ذم اًمنمىلىلىلىلىلىلىلىلـم٦م أو ذم ااىلىلىلىلىلىلىلىلٞمش أو ذم اعمح٤مُمىلىلىلىلىلىلىلىل٤مة أو ذم اًمًٞم٤مؾمىلىلىلىلىلىلىلىل٦م 

 وشمِمٙمٞمؾ إطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وُم٤م إمم ذًمؽ؟

 يمٗمر قمٛمكم. ااقاب:

 (   00: 49: 43/ 435) اهلدى والنور /
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 اها٘اُني يف بالد اهلفس

ظمىلر يتٕمٚمىلؼ سم٘مىلقاٟملم هبىلذه اًمٌٚمىلد اًمتىلل ٟمٕمىلٞمش ومٞمٝمىل٤م، طمٞمىل٨م أن  ٜمىل٤مك ؾمىل١مال آ اًم١ًمال:

ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس ُمىلىلـ يٗمتىلىلل سمىلىل٠من ُمىلىلـ يٕمىلىلٞمش سمٛمثىلىلؾ  ىلىلذه اًمىلىلٌاد جيىلىل٥م قمٚمٞمىلىلف أن يٚمتىلىلزم سم٘مىلىلقاٟملم 

 ىلىلىلىلذه اًمٌٚمىلىلىلىلد، و ٜمىلىلىلىل٤مك ُمىلىلىلىلـ اًم٘مىلىلىلىلقاٟملم ىمىلىلىلىلقاٟملم إضم٤ٌمريىلىلىلىل٦م وىمىلىلىلىلقاٟملم اظمتٞم٤مريىلىلىلىل٦م، وذم سمٕمىلىلىلىلض 

أن ٓ يتٌىلىلع إطمىلىلقال يٛمٙمىلىلـ اإلٟمًىلىل٤من سمٓمري٘مىلىل٦م أو سمىلىل٠مظمرى أن خيىلىلرج ُمىلىلـ  ىلىلذا اعمىلىل٠مزق 

  ذه اًم٘مقاٟملم، ومام ُمدى اًمتزام اعمًٚمؿ هبذه اًم٘مقاٟملم؟

ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلق ُمىلىلىلدى اًمتىلىلىلزام اعمًىلىلىلٚمؿ سمىلىلىل٤مًم٘مقاٟملم اعمٗمرووىلىلىل٦م قمىلىلىلغم اعمًىلىلىلٚمٛملم ذم  اًمِمىلىلىلٞمخ:

 اًمٌاد اإلؾماُمٞم٦م؟

ووىلىلح ااىلىلقاب، إذا يمىلىل٤من ٓ جيىلىلقز  ىلىلذا ذم سمىلىلاد اإلؾمىلىلام ومٛمىلىلـ سمىلىل٤مب أومم أن ٓ 

 ٤ًم ومٝمذا واضم٥م.جيقز  ٜم٤مك، أُم٤م اخلاص ُمٜمٝم٤م سمٓمرق ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أيْم

 اًم٤ًمئؾ: ٟمريد رء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ.

 سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ؟ اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: ٟمٕمؿ.

  ٤مشمف. اًمِمٞمخ:

اًمًىلىلىل٤مئؾ: يٕمٜمىلىلىلل: أُمثٚمىلىلىل٦م يٕمٜمىلىلىلل اًمتىلىلىل٠مُملم قمىلىلىلغم اًمًىلىلىلٞم٤مرات أو اًمتىلىلىل٠مُملم اًمّمىلىلىلحل يٕمتىلىلىلؼم 

  ٜم٤مك إضم٤ٌمري.

اإلضمٌىلىلىل٤مري جمٌىلىلىلقر، ٕٟمىلىلىلؽ ُمْمىلىلىلٓمر ٓؾمىلىلىلتٕمامل اًمًىلىلىلٞم٤مرة، أُمىلىلىل٤م آظمتٞمىلىلىل٤مري  اًمِمىلىلىلٞمخ:
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 ٙمـ ٟمققم٤من وم٤مإلضم٤ٌمري جمٌقر أُم٤م آظمتٞم٤مري ومٚم٧ًم جمٌقرًا.وما، ُمثؾ  ٜم٤م، وًم

 اًم٤ًمئؾ: اًميائ٥م قمغم اًمًٞم٤مرات؟

ُمثؾ اًميائ٥م  ٜم٤م، يًٛمق ٤م ؾم٘مٗمٞم٤مت ُمًىل٘مٗم٤مت، إيىلف ُمًىل٘مٗم٤مت اًماومتىل٤مت  اًمِمٞمخ:

  ذه، أؿمٞم٤مء قمجٞم٦ٌم، ي٠ميمٚمقن أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ ُمـ أضمؾ يٍمومق ٤م سم٤مًم٤ٌمـمؾ.

 (  00: 28: 16/ 491) اهلدى والنور/

 

 ٣ٞ اهِصاز٠ بأعٚادٍٓتِٔ

 : ؿمٞمخٜم٤م  ؾ جيقز هتٜمئ٦م اًمٜمّم٤مرى وان ٟم٘مقل هلؿ يمؾ قم٤مم واٟمتؿ سمخػم. اًم٤ًمئؾ

 ٓ ُم٤م جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن شم٘مقل  ذه اًم٘مقًمف ومْماً أن شم٘مقًمف ًمٚمٙم٤مومر.  اًمِمٞمخ:

 ( 00: 35: 46/   563) اهلدى والنور / 
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 املطوٌْ٘ ًٗدازع اهتِصري

ة واًمًىلىلىلام قمىلىلىلغم أذل اعمرؾمىلىلىلٚملم، احلٛمىلىلىلد هلل رب اًمٕمىلىلىل٤معملم، واًمّمىلىلىلا ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 وآًمف وصحٌف أنٕملم.

ٟمرضمىلىلىلق ُمىلىلىلـ ؿمىلىلىلٞمخٜم٤م اًمٗم٤موىلىلىلؾ طمٗمٔمىلىلىلف اهلل وأُمىلىلىلد اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ ذم قمٛمىلىلىلره ذم اًمٕمٛمىلىلىلؾ 

اًمّمىلىل٤مًمح أن يٌىلىللم ًمٚمٛمًىلىلٚمؿ اعمتٌىلىلع ًمٚمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م يمٞمىلىلػ يىلىلر  وًمىلىلده، صمىلىلؿ ٟمرضمىلىلق ُمىلىلـ 

ؿمىلٞمخٜم٤م اًمٗم٤موىلىلؾ أيْمىل٤ًم أن يٌىلىللم ًمٜمىل٤م طمٙمىلىلؿ يمثىلػم ُمىلىلـ اإلظمىلقة اعمًىلىلٚمٛملم اًمىلذيـ يرؾمىلىلٚمقن 

سمٜم٤مء ؿ وسمٜم٤مهتؿ إمم ُمدارس اًمتٌِمػم، ويمذًمؽ يرؾمٚمقن أسمٜم٤مء ؿ و ؿ ذم ؾمـ اًمث٤مًمث٦م أ

 إمم اعمرسمٞم٤مت إضمٜمٌٞم٤مت وظم٤مص٦م آٟمجٚمٞمزي٤مت واًمٗمرٟمًٞم٤مت وإُمريٙمٞم٤مت.

 سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ وضمزايمؿ اهلل ظمػمًا.

 ... اًمٜمّم٤مرى...ُمداظمٚم٦م:

ه ٟمٕمىلىلىلىلىلؿ، سم٤مإلوىلىلىلىلىل٤موم٦م إمم أهنىلىلىلىلىلؿ خيرضمىلىلىلىلىلقن ُمىلىلىلىلىلـ اًمث٤مٟمقيىلىلىلىلىل٦م اًمٕم٤مُمىلىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلىلذ ُمداظمٚمىلىلىلىلىل٦م:

ىُمْؾ ُ َق اهللَُّ ﴿اعمدارس وأيْم٤ًم سم٤ما٤مُمٕم٤مت، واًمٙمثرة اًمٙم٤مصمرة ُمٜمٝمؿ ٓ يٕمرومقن ىمراءة: 

 .[4:اإلخالص]﴾َأطَمدٌ 

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًىلٜم٤م،  اًمِمٞمخ:

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.أن ٓ 

 أُم٤م سمٕمد:
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ومجقا  قمغم اًم١ًمال اعمذيمقر  ق سم٢مجي٤مز صمؿ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ أٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمًىلٚمؿ أن 

يًٚمؿ ومٚمذة يمٌده وطمٌٞمٌف ُمـ وًمىلده عمىلرب يمىل٤مومر ٓ يىل١مُمـ سمىل٤مهلل ورؾمىلقًمف؛ ذًمىلؽ عمىل٤م  ىلق 

ٛمىلـ يمىل٤من يمىل٤مومرًا سمىل٤مهلل ورؾمىلقًمف ومٛمىلـ أن وم٤مىمىلد اًمٌمىلء ٓ يٕمٓمٞمىلف، وم ُمٕمٚمقم ذقم٤ًم ودمرسمىل٦مً 

اعمًىلىلتحٞمؾ أن يتخىلىلرج اًمقًمىلىلد اًمىلىلذي يرسمىلىلك امىلىل٧م يىلىلد  ىلىل١مٓء اًمٙمٗمىلىل٤مر إٓ يمىلىل٤مومرًا ُمىلىلثٚمٝمؿ، 

يمىلؾ ُمقًمىلقد يقًمىلد قمىلغم اًمٗمٓمىلرة ومىل٠مسمقاه هيقداٟمىلف أو »وًمذًمؽ ىم٤مل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة اًمًىلام: 

 .شيٜمٍماٟمف أو يٛمج٤ًمٟمف

ي٨م وم٤مًمىلىلىلىلذي يتٌىلىلىلىل٤مدر ُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م رء، واًمىلىلىلىلذي يىلىلىلىلدل قمٚمٞمىلىلىلىلف سمٛمٗمٝمىلىلىلىلقم احلىلىلىلىلد

وُمٖمىلىلزاه رء آظمىلىلر، اًمىلىلذي يىلىلدل قمٚمٞمىلىلف احلىلىلدي٨م دًٓمىلىل٦م سمىلىل٦م أن اًمقًمىلىلد إذا يمىلىل٤من أسمىلىلقه 

دوه أو ٟمٍموه أو جمًقه، وًمٙمـ ًمٚمحىلدي٨م دًٓمىل٦م قَّ هيقدي٤ًم أو ٟمٍماٟمٞم٤ًم أو جمقؾمٞم٤ًم  َ 

٤مًرا  ﴿أظمىلىلىلىلرى ُمىلىلىلىلع اؾمتحْمىلىلىلىل٤مر ىمىلىلىلىلقل رسمٜمىلىلىلىل٤م شمٌىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىل٤ممم:  ُٙمْؿ َوَأْ ٚمِىلىلىلىلٞمُٙمْؿ َٟمىلىلىلىل ىلىلىلىل ًَ ىُمىلىلىلىلقا َأٟمُٗم

 .. إمم آظمر أي٦م.[6]التح ي::﴾َج٤مَرةُ َوىُمقُدَ ٤م اًمٜم٤َّمُس َواحْلِ 

ومىلىل٢مذا وىلىلٛمٛمٜم٤م  ىلىلذه أيىلىل٦م اًمٙمريٛمىلىل٦م إمم ذاك احلىلىلدي٨م اًمّمىلىلحٞمح ظمرضمٜمىلىل٤م سمٜمتٞمجىلىل٦م ُمىلىلـ 

ه ٍمِّىل ٜمَ د وًمىلده اعمًىلٚمؿ أو يُ قِّ اًمٗم٘مف ُمـ  ذا احلدي٨م اًمّمحٞمح أن إب اعمًٚمؿ ىمد هُيَ 

أو يٛمجًف ويّمح أن ي٘مقل: يٜمجًف، وًمق أهنىل٤م ظمرضمىل٧م سمٖمىلػم ىمّمىلد، وم٤معمجقؾمىلٞم٦م سمىلا 

جًىل٦م يمًىل٤مئر إديىل٤من إظمىلرى اًم٘م٤مئٛمىل٦م واعمٕمروومىل٦م اًمٞمىلقم إٓ اإلؾمىلام يمىلام ىمىل٤مل ؿمؽ ٟم

ـَ ﴿رب إٟمىلىلىل٤مم:  َرِة ُِمىلىلىل َق ذِم أظِمىلىلىل ـْ ُيْ٘مٌَىلىلىلَؾ ُِمٜمىْلىلىلُف َوُ ىلىلىل اِم ِديٜمىًلىلىل٤م وَمَٚمىلىلىل ػْمَ اإِلؾْمىلىلىل ـْ َيٌْتَىلىلىلِغ هَمىلىلىل  َوَُمىلىلىل

ـَ  ي  .[35]   عم ان:﴾اخْل٤َمِهِ

ـ اًميىلوري أن وم٢مذًا: ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٗمٝمؿ ُمـ  ذا احلدي٨م أن شمٜمّمىلػم اًمقًمىلد ًمىلٞمس ُمىل

يٙمقن أسمقه ٟمٍماٟمٞم٤ًم، وإٟمام ىمد يٙمقن ُمًٚماًم وًمٙمـ ُمـ  ١مٓء اعمًٚمٛملم اًمىلذيـ ي٘مىل٤مل 

هلىلىلؿ أو قمىلىلٜمٝمؿ إهنىلىلؿ ُمًىلىلٚمٛمقن ضمٖمراومٞمىلىلقن أو ذم صمرصمىلىلرة اًمٜمٗمىلىلقس؛ ٕن اعمًىلىلٚمؿ احلىلىلىلؼ 

ُٙمْؿ َوَأْ ٚمىِلٞمُٙمْؿ  ﴿هيتؿ سمؽمسمٞم٦م وًمده أوًٓ اؾمتج٤مسم٦م ُمٜمىلف ًم٘مىلقل رسمىلف أو أُمىلر رسمىلف:  ىًَل قا َأٟمُٗم ىمىُل
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 .[6تح ي::]ال﴾َٟم٤مًرا

وصم٤مٟمٞم٤ًم: ُمراقم٤مة عمّمٚمحتف اعمًت٘مٌٚم٦م، وُمّمٚمح٦م أوٓده أيْم٤ًم أشمٞم٦م، وم٢من اًمقًمد إذا 

شمقمم شمرسمٞمتىلف اًمٙمىل٤مومر اًمٜمٍمىلاين، ومٛمّمىلػمه ٓ ؿمىلؽ أطمىلد أُمىلريـ، إُمىل٤م أن يتٜمٍمىل وإُمىل٤م أن 

يٚمحىلىلد، ومٝمىلىلق ًمىلىلٞمس سم٤معمًىلىلٚمؿ وًمىلىلٞمس سم٤مًمٜمٍمىلىلاين، وٓ ٟمريىلىلد أن ٟمٗمْمىلىلؾ اًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٦م قمىلىلغم 

اطمدة ًمٙمـ سما ؿمؽ اإلحلىل٤مد ذ ُمىلـ إديىل٤من إظمىلرى اعمجقؾمٞم٦م، وم٤مًمٙمٗمر يمٚمف ُمٚم٦م و

 قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اٟمحرال يم٤مًمِمٞمققمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ.

وًٓ قمىلـ شمرسمٞمىل٦م وًمىلده، ظمٗم٤مء ومٞمف أٟمف إذا يم٤من اًمقاًمىلد ُمًىل١م قمغم  ذا يتٌلم سمقوقح ٓ

وما جيقز عمـ يم٤من ُمـ  ١مٓء أسم٤مء ُم١مُمٜم٤ًم سم٤مهلل ورؾمقًمف طم٘م٤ًم أن يقزم شمرسمٞم٦م وًمده أو 

ذا يم٤مٟمقا ذم ٟمٕمقُمىل٦م أفمٗمىل٤مر ؿ؛ ٕن اًمقًمىلد ذم  ىلذه اًمًىلـ ىم٤مسمىلؾ سمٞمنىل أوٓده وسمخ٤مص٦م إ

ًمتٓمقيره ُمـ اخلػم إمم اًمنم، وُمـ اًمنم إمم خلػم، وما جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يقزم شمرسمٞم٦م 

وًمده ًمٚمٙم٤مومر اًمذي ٓ ي١مُمـ سم٤مهلل وٓ سم٤مًمٞمقم أظمر، وًمٞم٧م ؿمٕمري يمٞمىلػ شمٓمٞمىل٥م ٟمٗمىلس 

ـَ ٓ ﴿شمٕمىلىلىل٤ممم:  إب اعمًىلىلىلٚمؿ إذا يمىلىلىل٤من ُم١مُمٜمىلىلىل٤ًم طم٘مىلىلىل٤ًم، أن يًىلىلىلٛمع ُمثىلىلىلؾ ىمقًمىلىلىلف ِذي ىلىلىل ُٚمقا اًمَّ
٤مشمِ ىَمىلىلىل

ـَ  ِديٜمُقَن ِديىل قًُمُف َوٓ يىَل َم اهللَُّ َوَرؾمىُل رَّ ٤م طمىَل قَن ُمىَل ُمىُل رِّ ِر َوٓ ُمَ
ُي١ْمُِمٜمُقَن سمىِل٤مهللَِّ َوٓ سمىِل٤مًْمٞمَْقِم أظمىِل

ـَ  ْؿ  احْلىَلىلىلىلىلىلىلىلىلؼِّ ُِمىلىلىلىلىلىلىلىلىل ٍد َوُ ىلىلىلىلىلىلىلىلىل ـْ َيىلىلىلىلىلىلىلىلىل ٦َم قَمىلىلىلىلىلىلىلىلىل ْزَيىلىلىلىلىلىلىلىلىل تَىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤مَب طَمتَّىلىلىلىلىلىلىلىلىلك ُيْٕمُٓمىلىلىلىلىلىلىلىلىلقا اْاِ
ـَ ُأوشُمىلىلىلىلىلىلىلىلىلقا اًْمٙمِ ِذي ىلىلىلىلىلىلىلىلىل اًمَّ

 .[23 :]التوب﴾َص٤مهِمُرونَ 

أىمىلىلىلىلىلقل: ًمٞمىلىلىلىلىل٧م ؿمىلىلىلىلىلٕمري يمٞمىلىلىلىلىلػ شمًىلىلىلىلىلٛمح ٟمٗمىلىلىلىلىلس أب ُمًىلىلىلىلىلٚمؿ يًىلىلىلىلىلٛمع  ىلىلىلىلىلذه أيىلىلىلىلىل٦م شمىلىلىلىلىل٠مُمر 

اعمًىلىلىلىلٚمٛملم سمٛم٘م٤مشمٚمىلىلىلىل٦م  ىلىلىلىل١مٓء اًمٜمّمىلىلىلىل٤مرى ومٝمىلىلىلىلق يًىلىلىلىلٚمؿ ومٚمىلىلىلىلذة يمٌىلىلىلىلده ًمٕمىلىلىلىلدوه اعمٌىلىلىلىللم ًمػمسمٞمىلىلىلىلف 

 وًمٞمٕمٚمٛمف، ُم٤مذا يٕمٚمٛمف؟

ىمىلىلد يٙمىلىلىلقن قمىلىلىلذر  ىلىل١مٓء أن اًمقًمىلىلىلد يىلىلىلتٕمٚمؿ اًمٚمٖمىلىلىل٦م إضمٜمٌٞمىلىل٦م، اًمٚمٖمىلىلىل٦م آٟمجٚمٞمزيىلىلىل٦م ُمىلىلىلثاً، 

ٟمٜمٙمر ٟمحىلـ أن اإلؾمىلام ٓ يٜمٝمىلك اعمًىلٚمؿ أن يىلتٕمٚمؿ ًمٖمىل٦م واًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، أٟم٤م ىمٚم٧م: ٓ 

أُمىلىل٦م أظمىلىلرى وسمخ٤مصىلىل٦م إذا يم٤مٟمىلىل٧م قمىلىلدوة ًممُمىلىل٦م اعمًىلىلٚمٛم٦م، اإلؾمىلىلام ٓ يٜمٝمىلىلك قمىلىلـ شمٕمٚمىلىلؿ 
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ذًمؽ ويٗمروف قمغم إُم٦م ومرو٤ًم يمٗم٤مئٞم٤ًم إذا ىم٤مم سمف اًمىلٌٕمض سماًمٚمٖم٤مت إظمرى، سمؾ ي٠مُمر 

ًمٖمىل٦م ىمىلقم  ُمىلـ شمٕمٚمىلؿ»ؾم٘مط قمـ اًم٤ٌمىملم، ٓ ٟم٘مقل ذًمؽ دم٤موسم٤ًم ُمع احلدي٨م اعمِمىلٝمقر: 

؛ ٕن  ذا احلدي٨م ٓ أصؾ ًمف، ًمٙمٜمٜم٤م ٟمٕمتٛمىلد ذم ذًمىلؽ قمىلغم أُمىلريـ شأُمـ ُمـ ُمٙمر ؿ

 اصمٜملم:

إُمىلىلىلر إول: ُمىلىلىل٤م صمٌىلىلىل٧م ُمىلىلىلـ اًم٘مقاقمىلىلىلد اًمنمىلىلىلقمٞم٦م أن يمىلىلىلؾ ُمىلىلىل٤م يٜمٗمىلىلىلع إُمىلىلىل٦م شمٕمٚمٛمىلىلىلف ومٝمىلىلىلق 

 ومرض يمٗم٤مي٦م.

أُمىلىلر زيىلىلد سمىلىلـ صم٤مسمىلىل٧م أن يىلىلتٕمٚمؿ ًمٖمىلىل٦م  ¢وإُمىلىلر اًمثىلىل٤مين: ُمىلىل٤م صمٌىلىل٧م ذم اًمًىلىلٜم٦م أن اًمٜمٌىلىلل 

 ذم ٟمّمػ ؿمٝمر.اًمًػمي٤مٟمٞم٦م ومتٕمٚمٛمٝم٤م 

ومٜمحـ ٓ ٟمٜمٙمر ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتٕمٚمؿ  ذه اًمٚمٖم٦م، وًمٙمـ أوًٓ ًمٞمس قمغم طم٤ًمب اًمٚمٖم٦م 

اًمٕمرسمٞمىلىلىل٦م، وصم٤مٟمٞمىلىلىل٤ًم و ىلىلىلذا أ ىلىلىلؿ: ًمىلىلىلٞمس قمىلىلىلغم أؾمىلىلىل٤مس ظمًىلىلىل٤مرة اًمؽمسمٞمىلىلىل٦م اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م، وًمىلىلىلذًمؽ 

وم٤مًمىلىلىلذيـ يىلىلىلدظمٚمقن أوٓد ىلىلىلؿ ذم  ىلىلىلذه اعمىلىلىلدارس إضمٜمٌٞمىلىلىل٦م يمٚمٝمىلىلىل٤م ؾمىلىلىلقاء ُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤من ُمٜمٝمىلىلىل٤م 

ام ىمٞمىلىلؾ ىمىلىلدياًم: ُمثىلىلؾ ُمىلىلـ يٌٜمىلىلل ىمٍمىلىلًا وهيىلىلدم اٟمجٚمٞمزيىلىل٦م أو اًمٗمرٟمًىلىلٞم٦م،  ىلىل١مٓء ُمىلىلثٚمٝمؿ يمىلىل

 ُمٍما.

ٕن  ىلىلىل١مٓء يتٕمٚمٛمىلىلىلقن اًمٚمٖمىلىلىل٦م إضمٜمٌٞمىلىلىل٦م ويتٕمٚمٛمىلىلىلقن سمٕمىلىلىلض اًمىلىلىلٜمٔمؿ واًمًىلىلىلٚمقك اًمٖمىلىلىلر  

إضمٜمٌىلىلىلل، و ىلىلىلذا ٓ يٗمٞمىلىلىلد ؿ ذم اعمجتٛمىلىلىلع اإلؾمىلىلىلاُمل؛ سمىلىلىلؾ ييىلىلىل ؿ وُمىلىلىلع ذًمىلىلىلؽ ومىلىلىلا 

خيرضمىلىلىلقن ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذه اعمىلىلىلدارس إٓ وسم٤مًمٜمتٞمجىلىلىل٦م ىمىلىلىلد ظمنىلىلىل يمىلىلىلؾ ُمىلىلىلٜمٝمؿ اًمىلىلىلدٟمٞم٤م وأظمىلىلىلرة، 

 نان اعمٌلم.وذًمؽ  ق اخل

واًمذي جي٥م أن ٟمذيمره هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أن يمثػمًا ُمىلـ اًمىلدقم٤مة اإلؾمىلاُمٞملم ٓ يٌىل٤مًمقن 

سمتقريط أومراد اعمًٚمٛملم وإي٘م٤مقمٝمؿ ذم ُم٤م ىمد يّمٞمٌٝمؿ ُمـ آٟمحرال قمـ اًمديـ قمٚماًم 

أو ؾمٚمقيم٤ًم ُمـ ىمري٥م أو ُمـ سمٕمٞمد سمدقمقى أٟمف جي٥م قمٚمىلٞمٝمؿ أن يتٕمٚمٛمىلقا ُمىل٤م يىلٜمٗمٕمٝمؿ ذم 

 ىل١مٓء يًىلٛمحقن ًمٚمٗمتٞمىل٤مت اعمًىلٚمامت أن يىلدظمٚمـ اا٤مُمٕمىل٤مت دٟمٞم٤م ؿ، وم٢من يمثػمًا ُمىلـ 
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ًمدراؾمىلىل٦م اًمٓمىلىل٥م ُمىلىلثاً، و ىلىلذه اًمدراؾمىلىل٦م ذم  ىلىلذه اا٤مُمٕمىلىل٤مت دراؾمىلىل٦م خمتٚمٓمىلىل٦م، خيىلىلتٚمط 

ومٞمٝم٤م اًمِم٤ٌمن سم٤مًمِم٤مسم٤مت، وم٘مد ي٘مع ُمـ اًمٗمتٜمىل٦م ًمٙمىلؾ ُمىلـ ااٜمًىللم ُمىل٤م ٓ يىلذيمر ُمىل٤م يًىلتٗمٞمد 

ة اًمًىلام يمؾ ُمٜمٝمام ُمـ  ذه اًمدراؾم٦م اعمختٚمٓم٦م، يتٖم٤مومٚمقن قمـ ُمثؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّما

ون طمٞم٤مشمىلىلف سمٕم٤مُمىلىل٦م، وذم  ُمٜمٝمجىلىل٤ًم ذم ؾمىلىلٚمقك اعمًىلىلٚمؿ ذم يمىلىلؾ ؿمىلىل١ماًمىلىلذي يٜمٌٖمىلىلل أن يٕمتىلىلؼم

إن »شمرسمٞمتىلىلىلىلف وشمٕمٚمٞمٛمىلىلىلىلف ٕوٓده سمخ٤مصىلىلىلىل٦م، أقمٜمىلىلىلىلل سمىلىلىلىلذًمؽ ىمقًمىلىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلاة واًمًىلىلىلىلام: 

ٜمىل٤مس، ومٛمىلـ ، وسمٞمٜمٝمام أُمقر ُمِمتٌٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝمـ يمثػم ُمىلـ اًملمِّ احلال سملم واحلرام سمَ 

وقمروىلف، أٓ وإن ًمٙمىلؾ ُمٚمىلؽ محىلك، أٓ وإن محىلك  ًمديٜمف اشم٘مك اًمِمٌٝم٤مت وم٘مد اؾمتؼمأ

 .. إمم آظمر احلدي٨م.شاهلل حم٤مرُمف، أٓ وُمـ طم٤مم طمقل احلٛمك يقؿمؽ أن ي٘مع ومٞمف

أٓ وُمىلىلـ طمىلىلىل٤مم طمىلىلقل احلٛمىلىلىلك يقؿمىلىلؽ أن ي٘مىلىلىلع »واًمِمىلىل٤م د  ٜمىلىل٤م ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلىلام: 

 .شومٞمف

ي٘مقل قمٚمٞمف اًمًام  ىلذا ذم إُمىلقر اعمِمىلتٌٝم٦م همىلػم اعمٕمروومىل٦م أهنىل٤م طمىلرام أم طمىلال، 

ٞمػ يدٟمدن اعمًٚمؿ سم٢مًم٘م٤مئف سمٜمٗمًف إن يمىل٤من سم٤مًمٖمىل٤ًم ؾمىلـ اًمرؿمىلد أو سم٢مًم٘م٤مئىلف سمقًمىلده ًمىلٞمس ومٙم

طمقل احلٛمك، وإٟمام ذم احلٛمك ٟمٗمًف سمزقمؿ أن سمذًمؽ وم٤مئىلدة وُمّمىلٚمح٦م، ومىلٜمحـ ٟم٘مىلقل 

ن  ذه اًمٗم٤مئدة أوًٓ ًمٞم٧ًم ومريْم٦م ُمـ اًمٗمرائض اًمٕمٞمٜمٞم٦م اًمتل دم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ، إ

ظمٚم٘مٞمىلىلىل٦م قمىلىلىلغم إىمىلىلىلؾ، وىمىلىلىلد ي٘مىلىلىلؽمن ُمٕمٝمىلىلىل٤م وصم٤مٟمٞمىلىلىل٤ًم  ىلىلىلذه اًمٗم٤مئىلىلىلدة ي٘م٤مسمٚمٝمىلىلىل٤م .ر سمىلىلىلؾ أ.ار 

أ.ار اقمت٘م٤مديىلىلىل٦م أيْمىلىلىل٤ًم يمىلىلىلام ىمٚمٜمىلىلىل٤م آٟمٗمىلىلىل٤ًم، إن  ىلىلىل١مٓء إسمٜمىلىلىل٤مء اًمىلىلىلذيـ يىلىلىلدظمٚمقن اعمىلىلىلدارس 

إضمٜمٌٞمىل٦م ًمٞمتٕمٚمٛمىلقا ومٞمٝمىل٤م قمٚمىلىلقُمٝمؿ اًمدٟمٞمقيىل٦م، ومىل٢مهنؿ ؾمىلٞمخرضمقن يمٗمىلىل٤مرًا قمىلغم يمىلؾ طمىلىل٤مل، 

وُمىلىلـ طمىلىل٤مم طمىلىلقل احلٛمىلىلك »إُمىلىل٤م ُمتٜمٍمىلىليـ وإُمىلىل٤م ُمىلىلـ اعمٚمحىلىلديـ، وم٘مقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

جي٥م قمغم أسم٤مء اعمًٚمٛملم طم٘مىل٤ًم ومْمىلاً قمىلـ اًمىلدقم٤مة اإلؾمىلاُمٞملم  شي٘مع ومٞمفيقؿمؽ أن 

أن ٓ يًٛمحقا أسمدًا سم٠مي وضمف ُمـ اًمقضمىلقه، وٓ أن يٗمتىلقا سمجىلقاز دظمىلقل اًمقًمىلد ًمٞمىلتٕمٚمؿ 

اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م ذم ُمدرؾم٦م أضمٜمٌٞم٦م و ذا اًمذي يٗمتل يٕمٚمؿ أن قم٤مىم٦ٌم  ذا اًمتٚمٛمٞمىلذ اًمىلذي 
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٦ٌم أُمىلره ًمىلٞمس وم٘مىلط أن ييىل ٟمٗمًىلف، سمىلؾ ؾمٞمتخرج ُمـ اعمدرؾم٦م ُم٤م  ق إٓ أن شمٙمقن قم٤مىم

وأن يي سم٠مُمتف؛ ٕٟمٜمىل٤م ٟمٕمٚمىلؿ أن يمثىلػمًا ُمىلـ احلٙمىل٤مم إؾمىلاُمٞملم، احلٙمىل٤مم اعمًىلٚمٛملم إمم 

قمٝمىلىلىلىلىلىلد ىمريىلىلىلىلىلىل٥م أيمثىلىلىلىلىلىلر ؿ إٟمىلىلىلىلىلىلام رسمىلىلىلىلىلىلقا ذم اعمىلىلىلىلىلىلدارس إضمٜمٌٞمىلىلىلىلىلىل٦م، وهمىلىلىلىلىلىلذوا اًمتقضمٞمٝمىلىلىلىلىلىل٤مت 

آؾمىلىلىلتٕمامري٦م، وًمىلىلىلذًمؽ ومىلىلىل٠ميمثر اًمىلىلىلٌاد اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م اًمٞمىلىلىلقم مٙمٛمىلىلىلقن ُمىلىلىلـ أُمثىلىلىل٤مل  ىلىلىل١مٓء 

عمىلىلىلىلدارس إضمٜمٌٞمىلىلىلىل٦م، واعمًىلىلىلىلٚمٛمقن اًمٞمىلىلىلىلقم يًىلىلىلىلتثٛمرون صمىلىلىلىلامر شمًىلىلىلىل٤مُمح اًمىلىلىلىلذيـ رسمىلىلىلىلقا ذم ا

أوًمئؽ أسم٤مء سمؽمسمٞم٦م أسمٜم٤مء ؿ ذم اعمدارس إضمٜمٌٞم٦م، وُمىل٤م ُمدرؾمىل٦م أو ضم٤مُمٕمىل٦م اا٤مُمٕمىل٦م 

إُمريٙمٞمىلىل٦م ذم ًمٌٜمىلىلىل٤من قمىلىلىلـ ُمىلىلـ يٕمىلىلىلرل شمىلىلىل٤مريخ اا٤مُمٕمىلىلىل٦م إُمريٙمٞمىلىل٦م ذم ًمٌٜمىلىلىل٤من، ُمىلىلىل٤م ذًمىلىلىلؽ 

ظمرضم٧م يمثىلػمًا ُمىلـ قمٜمٝمؿ سمٌٕمٞمد، وم٘مد ظمرضم٧م يمثػمًا ُمـ اعمٌنميـ اًمٜمّم٤مرى أص٤مًم٦م، و

اعماطمدة اًمذيـ أصىلٚمٝمؿ ُمىلـ اعمًىلٚمٛملم، يمىلؾ  ىلذه آصمىل٤مر سمًىل٥ٌم إ ىل٤مل اعمًىلٚمؿ عمٌىلدأ 

إطم٤ًمن شمرسمٞم٦م إوٓد اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜمّمقص، وىمد ذيمرٟم٤م آٟمٗم٤ًم آي٦م وطمديث٤ًم، 

ُٙمْؿ َوَأْ ٚمِٞمُٙمْؿ َٟم٤مًرا﴿أٓ وم٤مٔي٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ  .[6]التح ي::﴾ىُمقا َأٟمُٗم

د يقًمىلىلىلىلىلد قمىلىلىلىلىلغم اًمٗمٓمىلىلىلىلىلرة، ومىلىلىلىلىل٠مسمقاه هيقداٟمىلىلىلىلىلف أو يٜمٍمىلىلىلىلىلاٟمف أو يمىلىلىلىلىلؾ ُمقًمىلىلىلىلىلق»واحلىلىلىلىلىلدي٨م: 

 .شيٛمج٤ًمٟمف

ؾ وًمىلده ذم اعمىلدارس إضمٜمٌٞمىل٦م ؾمىلٞمخؾ ًمىلٞمس سمىلام ظِم دْ وي٘مٞمٜم٤ًم إن  ىلذا إب اًمىلذيـ يىُل 

ذيمرٟم٤م ُمىلـ أيىل٦م واحلىلدي٨م، سمىلؾ وسمىل٤معمٜمٝم٩م اًمىلذي ومروىلف اهلل قمىلز وضمىلؾ قمىلغم اًمقاًمىلديـ 

أوٓديمىلؿ ًمٚمّمىلاة و ىلؿ  ُمروا»ذم شمرسمٞم٦م إوٓد ذم ُمثؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

 .شىمقا سمٞمٜمٝمؿ ذم اعمْم٤مضمعرِّ قمٚمٞمٝم٤م و ؿ أسمٜم٤مء قمنم، وومَ وا.سمق ؿ أسمٜم٤مء ؾمٌع، 

ىلىل ٚمَ ومٞم٘مٞمٜمىلىل٤ًم إن  ىلىلذا اًمقًمىلىلد إذا سمٚمىلىلغ اًمًىلىلـ اًمًىلىل٤مسمٕم٦م و ىلىلق يُ  ـ  ٜمىلىل٤مك ُمىلىل٤م يٜمىلىل٤مذم اإلؾمىلىلام، ٘مَّ

ومًقل ٓ يًتجٞم٥م ًمرهم٦ٌم اًمقاًمد ذم أُمر وًمده سم٤مًمّماة و ق اسمـ ؾمىلٌع ومْمىلاً قمىلـ أن 

.ب اسمٜمىلىلف اًمىلىلذي ٓ يتجىلىل٤موب ُمىلىلع أُمىلىلره إيىلىل٤مه سم٤مًمّمىلىلاة إذا ُمىلىل٤م سمٚمىلىلغ يىلىلتٛمٙمـ اًمقاًمىلىلد ُمىلىلـ 

اًمًىلىلـ اًمٕمىلىل٤مذة؛ ٕٟمىلىلف ُمىلىلـ اًمؽمسمٞمىلىل٦م اًمتىلىلل يرسمىلىلك قمٚمٞمٝمىلىل٤م ذم  ىلىلذه اعمىلىلدارس اًمٙمىلىل٤مومرة أٟمىلىلف ٓ 
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جيقز اؾمتٕمامل اًميىلب ذم شمرسمٞمىل٦م إـمٗمىل٤مل وإوٓد، ومٙمٞمىلػ إذًا يىلتٛمٙمـ  ىلذا إب 

 أو ذاك أن ير  وًمده شمرسمٞم٦م إؾماُمٞم٦م.

 يمىلىلىلىلؾ ُمًىلىلىلىلٚمؿ ذًا ومىلىلىلىلٞمام إذا قمىلىلىلىلزم قمىلىلىلىلغم أن يىلىلىلىلدظمؾ وًمىلىلىلىلده ذم إذًا: جيىلىلىلىل٥م أن يًتٌنمىلىلىلىل

 ُمدرؾم٦م ٟمٍماٟمٞم٦م، ومًٞمٙمقن قم٤مىمٌتف قمٜمد اهلل قمز وضمؾ أن يٙمقن وىمقدًا ًمٚمٜم٤مر. ٟمٕمؿ.

 ىلىلؿ يىلىل٤م ؿمىلىلٞمخٜم٤م يزقمٛمىلىلقن سمىلىل٠من  ىلىل١مٓء إوٓد يتٕمٚمٛمىلىلقن اًمىلىلديـ اإلؾمىلىلاُمل  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 يمىلىلام  ىلىلق ُم٘مىلىلرر ذم اعمىلىلدارس إظمىلىلرى اعمًىلىلٚمٛم٦م، ومٌىلىل٤مرك اهلل ومىلىلٞمٙمؿ ووىلىلحقا ًمٜمىلىل٤م  ىلىلذا

 إُمر واًمرد قمٚمٞمف.

أوًٓ ُمتك يتٕمٚمٛمقن ذم اعمدارس،  ؾ جيٛمٕمقن دراؾم٦م اًمٕمٚمؿ و ذا ُم٤م ٓ  اًمِمٞمخ:

أقمرومىلىلىلىلىلف واىمٕمىلىلىلىلىل٤ًم،  ىلىلىلىلىلؾ جيٛمٕمىلىلىلىلىلقن ذم احلْمىلىلىلىلىلقر سمىلىلىلىلىللم اعمدرؾمىلىلىلىلىلتلم، و ىلىلىلىلىلؿ يدرؾمىلىلىلىلىلقن ذم 

ُمىلىلىلدارس احلٙمقُمىلىلىل٦م، وٟمًىلىلىلٚمؿ ومروىلىلىل٤ًم وضمىلىلىلدًٓ سمىلىلىل٠من اًمتىلىلىلدريس  ٜمىلىلىل٤مك شمىلىلىلدريس إؾمىلىلىلاُمل 

سمىلىلىلىلىللم اًمدراؾمىلىلىلىلىل٦م ذم اعمدرؾمىلىلىلىلىل٦م سم٤معم٤مئىلىلىلىلىل٦م ُم٤مئىلىلىلىلىل٦م، وًمىلىلىلىلىلٞمس يمىلىلىلىلىلذًمؽ، ًمٙمىلىلىلىلىلـ يمٞمىلىلىلىلىلػ جيٛمٕمىلىلىلىلىلقن 

 احلٙمقُم٦م و ل إؾماُمٞم٦م، وسملم اًمدراؾم٦م ذم اعمدارس اًمٜمٍماٟمٞم٦م؟

ٟمٕمىلىلؿ  ىلىلؿ يقفمٗمىلىلقن أؾمىلىل٤مشمذة ُمىلىلـ اعمًىلىلٚمٛملم ذم  ىلىلذه اعمىلىلدارس اًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٦م  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 ًمٞمٕمٚمٛمقهنؿ اًمديـ اإلؾماُمل اعم٘مرر طم٥ًم ُم٤م  ق ُم٘مرر ذم وزارة اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ.

 س اعمدرؾم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م.إذًا ًمٞم٧ًم اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م، ٟمٗم اًمِمٞمخ:

 ٟمٗمس اعمدرؾم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م يقفمٗمقن ُمٕمٚمؿ ُمًٚمؿ.. ُمداظمٚم٦م:

ومٝمٛم٧م أن، اعمدرؾم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م شمٓمٌؼ ذم دقمقى اعمدقمل ُمٜمٝم٩م اًمدوًمىل٦م  اًمِمٞمخ:

اإلؾماُمٞم٦م إو٤موم٦م إمم أهن٤م قمٜمد ٤م ُمٜمٝم٩م ظم٤مص ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م، وذم شمٕمٚمىلٞمؿ 

 اًمًٚمقك وأداب آضمتامقمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ.

ا ٓ يًىلىلىلىلىلٛمـ وٓ يٖمٜمىلىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلىلـ ضمىلىلىلىلىلقع؛ ٕٟمٜمىلىلىلىلىل٤م ٟمٕمٚمىلىلىلىلىلؿ أن يمثىلىلىلىلىلػمًا ُمىلىلىلىلىلـ اًمىلىلىلىلىلدقم٤مة ٟم٘مىلىلىلىلىلقل  ىلىلىلىلىلذ
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اإلؾمىلىلاُمٞملم ذم اًمٙمقيىلىل٧م وذم همػم ىلىل٤م ٓ يزاًمىلىلقن متجىلىلقن سمحىلىلؼ قمىلىلغم ُمٜمىلىل٤م ٩م اًمدوًمىلىل٦م 

ٟمٗمًٝم٤م، عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اٟمحرال ظمٓمػم ذم  ذه اعمٜم٤م ٩م، وذم شمرسمٞم٦م اًمٓماب اعمًٚمٛملم 

ٙمقُمٞمىلىل٦م اًمتىلىلل ًمىلىلٞمس ومٞمٝمىلىل٤م شمرسمٞمىلىل٦م همىلىلػم إؾمىلىلاُمٞم٦م، ومىلىل٢مذا يمىلىل٤من إُمىلىلر  ٙمىلىلذا ذم اعمىلىلدرس احل

ومٞمٝمىلىلىل٤م ُمٜمىلىلىل٤م ٩م ٟمٍمىلىلىلاٟمٞم٦م، ومىلىلىلا ؿمىلىلىلؽ أن  ٜمىلىلىل٤مك إُمىلىلىلر يٙمىلىلىلقن أظمٓمىلىلىلر وأظمٓمىلىلىلر، وظماصىلىلىل٦م 

اًم٘مقل أٟمٜم٤م ٟمٜمّمح يمؾ ُمًٚمؿ أن ٓ يتقرط وٓ يدظمؾ وًمده ذم ُمدرؾمىل٦م ٟمٍمىلاٟمٞم٦م؛ ٕٟمىلف 

أىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل ومٞمٝمىل٤م يمىلام ىمٚمٜمىل٤م ىمىلد أُمرٟمىل٤م سمٛم٘م٤مشمٚمىل٦م  ىل١مٓء وحم٤مرسمىل٦م  ىل١مٓء، وأىمىلؾ رء أن 

ومٙمٞمىلىلػ ٟمحىلىلـ ٟمىلىلقزم أُمىلىلر أوٓدٟمىلىل٤م وشمرسمٞمىلىل٦م أوٓدٟمىلىل٤م هلىلىل١مٓء ٓ ٟمىلىلقًمٞمٝمؿ وأن ٓ ٟمتىلىلقٓ ؿ، 

اًمٙمٗمىلىل٤مر،  ىلىلذا أسمٕمىلىلد ُمىلىل٤م يٙمىلىلقن قمىلىلـ اًمنمىلىلع واًمٕم٘مىلىلؾ ُمٕمىلىل٤ًم، ٟمًىلىل٠مل اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ أن هيىلىلدي 

اعمًىلىلٚمٛملم نٞمٕمىلىل٤ًم إمم رضمىلىلققمٝمؿ إمم ديىلىلٜمٝمؿ، ووؾمىلىل٤مئؾ شمرسمٞمىلىل٦م  ىلىلذا اًمىلىلديـ، طمتىلىلك يٕمىلىلز 

ٌىلىل٤مرك اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ اعمًىلىلٚمٛملم سمٕمىلىلد ذل أصىلىل٤مهبؿ سمًىلىل٥ٌم اٟمحىلىلراومٝمؿ قمىلىلـ ديىلىلٜمٝمؿ، واهلل شم

 وشمٕم٤ممم  ق اًمذي يتقمم اًمّم٤محللم.

 ضمزاك اهلل ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 وإي٤مك. اًمِمٞمخ:

 (  00: 00: 53/ 619) اهلدى والنور /

 ( 00: 09: 37/ 619) اهلدى والنور /
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 حدٙح: فاضلسٍٗٓ إىل أضٚق اهلسقات

ًمىلىلق شمنمىلىلح ًمٜمىلىل٤م  شوم٤موىلىلٓمرو ؿ إمم أوىلىلٞمؼ اًمٓمرىمىلىل٤مت»ؿمىلىلٞمخٜم٤م وم٘مىلىلف طمىلىلدي٨م:  ُمداظمٚمىلىل٦م:

  ذا احلدي٨م؟

 ذا ُمع إؾمػ قمٜمدُم٤م يٙمقن ًمٚمٛمًٚمٛملم قمز ؿ وجمد ؿ ومٝمق يٕمٞمش سملم  :اًمِمٞمخ

اًمٙمٗمىلىل٤مر، يمىلىلؾ اًمٙمٗمىلىل٤مر امىلىل٧م اًمٜمٔمىلىل٤مم اإلؾمىلىلاُمل واًمىلىلذي ُمٜمىلىلف أن يىلىلدومٕمقا اازيىلىل٦م قمىلىلـ يىلىلد 

إذا ًم٘مٞمتؿ اعمنميملم ومىلا »و ؿ ص٤مهمرون، وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذيمره ذم  ذا احلدي٨م: 

اإلؾماُمل يقُمئذ  ، ومٞمٙمقن اًمٜمٔم٤ممشو ؿ اًمًام، واوٓمرو ؿ إمم أوٞمؼ اًمٓمرقؤشمٌد

وًمىلىلىلٞمس اًمٞمىلىلىلقم؛ ٕن اًمٞمىلىلىلقم ُمىلىلىلع إؾمىلىلىلػ اًمِمىلىلىلديد ًم٘مىلىلىلد شمرسمىلىلىلك اعمحٙمقُمىلىلىلقن ومْمىلىلىلاً قمىلىلىلـ 

احلٙم٤مم شمرسمٞم٦م همػم إؾماُمٞم٦م ذم يمثىلػم ُمىلـ إطمٙمىل٤مم اًمنمىلقمٞم٦م، ُمٜمٝمىل٤م أهنىلؿ رومٕمىلقا أؾمىلامء 

شمىلىلىلىلدل قمىلىلىلىلغم ُمٕمىلىلىلىل٤مين وُمًىلىلىلىلٛمٞم٤مت ذم اًمنمىلىلىلىلع اإلؾمىلىلىلىلاُمل رُمىلىلىلىلقا  ىلىلىلىلذه إؾمىلىلىلىلامء ًمٙمىلىلىلىلل ٓ 

 ؾم٥م ُمع اًمقوع آضمتامقمل.شمذيمر ؿ هبذه اعمًٛمٞم٤مت؛ ٕهن٤م ٓ شمتٜم٤م

ٟمحـ ُمىلثاً يمثىلػمًا ُمىل٤م ٟمحىلذر اعمًىلٚمٛملم طمٞمىلٜمام أقمروىلقا قمىلـ يمٚمٛمىل٦م )رسمىل٤م( واؾمىلتٌدًمقا 

اًمٗم٤مئىلىلدة سم٤مًمرسمىلىل٤م، اؾمىلىلتٕمٛمٚمقا يمٚمٛمىلىل٦م اًمٗم٤مئىلىلدة ُمٙمىلىل٤من اًمرسمىلىل٤م، وأن ُمىلىلـ نٚمىلىل٦م  ىلىلذه إًمٗمىلىل٤مظ 

اًمتىلىلل رومٕمق ىلىل٤م أوًٓ، واؾمىلىلتٌدًمقا همػم ىلىل٤م هبىلىل٤م صم٤مٟمٞمىلىل٤ًم يمٚمٛمىلىل٦م )ُمىلىلقاـمـ(، يمٚمٛمىلىل٦م ُمىلىلقاـمـ شمٕمٜمىلىلل 

ؼ سمىلىلىلىلىللم اعمًىلىلىلىلىلٚمؿ واًمٞمٝمىلىلىلىلىلقدي واًمٜمٍمىلىلىلىلىلاين واًمٙمىلىلىلىلىل٤مومر واعمٚمحىلىلىلىلىلد واًمٌٕمثىلىلىلىلىلل قمىلىلىلىلىلدم اًمتٗمريىلىلىلىلىل

واًمِمٞمققمل.. إمم آظمره، ُمقـمـ، ودمد  ذه اًمٚمٖم٦م ؿمىل٤مئٕم٦م ُمىلـ اعمًىلٚمٛملم، عمىل٤م يتّمىلؾ 

اعمتّمؾ ُمع اإلذاقم٦م اًم٨ٌم اعم٤ٌمذ، ي٘مقل أٟم٤م ُمقاـمـ وٓ ي٘مقل أٟم٤م ُمًٚمؿ، ومْماً قمىلـ 

،  ذه شمٕمٛمٞم٦م ًمٚمح٘م٤مئؼ أن ي٘مقل أٟم٤م هيقدي أو أن ي٘مقل ٟمٍماين، سمؾ ي٘مقل: أٟم٤م ُمقاـمـ
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اًمنمىلىلقمٞم٦م، ٓ يتٜمٌىلىلف هلىلىل٤م اًمٜمىلىل٤مس، ومىلىل٢مذا ُمىلىل٤م وصىلىلؾ اعمجتٛمىلىلع إمم  ىلىلذا آٟمحٓمىلىل٤مط ذم قمىلىلدم 

اًمِمىلىلىلٕمقر سمىلىلىل٤مًمٕمزة اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م اًمتىلىلىلل يم٤مٟمىلىلىل٧م ٕضمىلىلىلدادٟم٤م ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ، طمٞمٜمئىلىلىلذ ًمىلىلىلق ؿمىلىلىلٕمر سمٕمىلىلىلض 

اعمًىلىلىلٚمٛملم سمٕمىلىلىلزهتؿ ًمٙمىلىلىلٜمٝمؿ ُمىلىلىلع إؾمىلىلىلػ ٓ يًىلىلىلتٓمٞمٕمقن أن يٜمٗمىلىلىلذوا يمثىلىلىلػمًا ُمىلىلىلـ أطمٙمىلىلىل٤مم 

، ُمٕمٜمىلىلىلك شاعمنمىلىلىليملم وم٤موىلىلىلٓمرو ؿ إمم أوىلىلىلٞمؼ اًمٓمىلىلىلرقإذا ًم٘مٞمىلىلىلتؿ »ديىلىلىلٜمٝمؿ، ُمىلىلىلـ ذًمىلىلىلؽ: 

أوىلىلٞمؼ اًمٓمىلىلرق، يم٤مٟمىلىل٧م اًمٓمىلىلىلرق يقُمئىلىلذ ًمٞمًىلىل٧م هبىلىلذه اًمًىلىلىلٕم٦م و ىلىلذه اًمرطم٤مسمىلىل٦م اعمِمىلىلىل٤م دة 

اًمٞمىلىلقم، وظم٤مصىلىل٦م ذم اًمٕمقاصىلىلؿ، ٓ شمىلىلزال سمٕمىلىلض اًمٓمىلىلرق ذم سمٕمىلىلض اًم٘مىلىلرى شمىلىلذيمرٟم٤م هبىلىلذه 

وم٤موىلٓمرو ؿ »اًمٓمرق اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م  ذه اًمًٕم٦م واًمرطم٤مسم٦م، ومج٤مء ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًىلام: 

، وم٘مىلىلد يمىلىل٤من اعمًىلىلٚمؿ إمم قمٝمىلىلد ىمريىلىل٥م أدريمىلىل٧م أٟمىلىل٤م ٟم٤مؾمىلىل٤ًم ذم ؾمىلىلقري٤م شاًمٓمىلىلرق إمم أوىلىلٞمؼ

مٙمىلىلىلقن أن اعمًىلىلىلٚمؿ يمىلىلىل٤من إذا ًم٘مىلىلىلل هيقديىلىلىل٤ًم ذم دُمِمىلىلىلؼ ُمىلىلىلثاً ي٘مىلىلىلقل ًمىلىلىلف: ـمىلىلىلػمق، يٕمٜمىلىلىلل 

 اومًح قمـ ضم٤مدة اًمٓمريؼ وظمذ ضم٤مٟم٤ًٌم، أدريم٧م أٟم٤م  ذه اًمٚمٗمٔم٦م.

 ىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىل٦م )ـمىلىلػمق( أظمىلىلذت ُمىلىلـ اًمٓمريىلىلؼ اعمىلىلذيمقر ذم احلىلىلدي٨م، وم٤موىلىلٓمرو ؿ 

اًمٓمرق، ًمٙمـ اًمٞمقم ُمع إؾمػ اًمِمديد ًمق أراد أطمدٟم٤م أن يٜمٗمذ ىم٤مم احلٙمؿ إمم أوٞمؼ 

اًم٘مىلىل٤مٟمقين مىلىلقل سمٞمٜمىلىلف وسمىلىللم ذًمىلىلؽ، ويٕمتىلىلؼمه ُمٕمتىلىلدي٤ًم قمىلىلغم اعمىلىلقاـمـ، و ىلىلذه اًمدًٓمىلىل٦م ُمىلىلع 

إؾمىلػ اًمِمىلىلديد، واًمٙمىلام يمىلىلام ي٘مىل٤مل ذو ؿمىلىلجقن جيىلر سمٕمْمىلىلف سمٕمْمىل٤ًم، دًٓمىلىل٦م اعمىلىلقاـمـ 

قق ُمىل٤م ًمٚمٛمًىلٚمؿ، ذًمىلؽ أصمىلر أي اؾمتٕمامل  ذه اًمٙمٚمٛم٦م سمدل اًمىلذُمل، وإقمٓمىل٤مءه ُمىلـ احل٘مىل

أٟمٜمىلىلل يمٜمىلىل٧م أىمىلىلرأ ذم  طم٤مديىلىل٨م اًمْمىلىلٕمٞمٗم٦م واعمقوىلىلققم٦م، إن أٟمىلىلَس ومٚمىلىلؿ أٟمىلىلَس ُمىلىلـ آصمىلىل٤مر إ

جمٚم٦م اعمًٚمٛمقن اًمتل يم٤مٟم٧م شمّمىلدر ذم اًم٘مىل٤م رة، إسمىل٤من قمىلز اإلظمىلقان اعمًىلٚمٛملم ومٞمٝمىل٤م، 

ويٜمنمىلىلىلىلون ومٞمٝمىلىلىلىل٤م حمىلىلىلىل٤م.ات يمىلىلىلىل٤من يٚم٘مٞمٝمىلىلىلىل٤م طمًىلىلىلىلـ اًمٌٜمىلىلىلىل٤م رمحىلىلىلىلف اهلل، وأصىلىلىلىلح٤مسمف ؾمىلىلىلىلٕمٞمد 

قمىلىلىلىلـ قمداًمىلىلىلىل٦م اإلؾمىلىلىلىلام وقمىلىلىلىلـ ُمقىمٗمىلىلىلىلف اًمرائىلىلىلىلع دمىلىلىلىل٤مه  رُمْمىلىلىلىل٤من وهمىلىلىلىلػمه، يمىلىلىلىل٤مٟمقا يتحىلىلىلىلدصمقن

دوا ذم ىمٞمىل٤مم احلٙمىلؿ ٝمِّىل ٛمَ اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمٛمًىلٚمٛملم، أي: أ ىلؾ اًمذُمىل٦م، يريىلدون سمىلذًمؽ أن يُ 

اإلؾمىلىلىلاُمل دون أن جيىلىلىلدوا ُمٕم٤مروىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ اًمٞمٝمىلىلىلقد واًمٜمّمىلىلىل٤مرى؛ ٕهنىلىلىلؿ ىمىلىلىلد قمرومىلىلىلقا أن 

اإلؾمىلىلام ٓ يىلىلٜم٘مص ُمىلىلـ طم٘مىلىلقىمٝمؿ ؿمىلىلٞمئ٤ًم، شمٚمىلىلؽ احل٘مىلىلقق اًمتىلىلل يًىلىلتقي ومٞمٝمىلىل٤م اًمىلىلذُمل ُمىلىلع 
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ؿ، ومٞم٘مقًمقن ذم حم٤م.اهتؿ شم٠ميٞمدًا هلىلذه اًمىلدقمقة اخل٤مـمئىل٦م وإن يمىل٤من اعم٘مّمىلقد اعمًٚم

 ىلىلق اًمقصىلىلقل إلىم٤مُمىلىل٦م احلٙمىلىلؿ اإلؾمىلىلاُمل، وًمٙمٜمىلىلل يمىلىلام أىمىلىلقل ذم يمثىلىلػم ُمىلىلـ ُمثىلىلؾ  ىلىلذه 

 اعمٜم٤مؾم٤ٌمت: 

 أوردهههس دههعع ودههعع م ههتم 

 

 

 

 مس هكذا يهس دهعع رهورد ا  ه  

ًىلىلىلٚمٛملم، وإٟمىلىلىلام ٓ يٛمٙمىلىلـ ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم أن ي٘مٞمٛمىلىلىلقا دوًمىلىل٦م اإلؾمىلىلىلام سمتٖمٞمىلىلىلػم أطمٙمىلىل٤مم اعم 

٤مَء ﴿ًمٌٞم٤مهنىلىلىلىلىلىلىلىل٤م ًمٚمٜمىلىلىلىلىلىلىلىل٤مس، صمىلىلىلىلىلىلىلىلؿ ي٘مىلىلىلىلىلىلىلىل٤مل سمٙمىلىلىلىلىلىلىلىلؾ طمريىلىلىلىلىلىلىلىل٦م:  ـْ ؿَمىلىلىلىلىلىلىلىل ـْ َوَُمىلىلىلىلىلىلىلىل ٤مَء وَمْٚمُٞمىلىلىلىلىلىلىلىل١ْمُِم ـْ ؿَمىلىلىلىلىلىلىلىل وَمَٛمىلىلىلىلىلىلىلىل

رْ  ، ُمىلىلـ  ىلىلذا اًمتٖمٞمىلىلػم أن اعمجتٛمىلىلع اعمث٘مىلىلػ اًمٞمىلىلقم اًمث٘م٤مومىلىل٦م اًمٕمٍمىلىلي٦م [23]الكهااف:﴾وَمْٚمٞمَْٙمُٗمىلىل

وًمٞمس اًمث٘م٤موم٦م اًمنمىلقمٞم٦م، وسمخ٤مصىل٦م اًمث٘م٤مومىل٦م اًمنمىلقمٞم٦م اًمّمىلحٞمح٦م اًم٘م٤مئٛمىل٦م قمىلغم اًمٙمتىل٤مب 

ػ اًمّمىلىلىلىل٤مًمح، ٓ، أىمىلىلىلىلقل:  ىلىلىلىلذا اًمِمىلىلىلىل٤ٌمب اعمث٘مىلىلىلىلػ صم٘م٤مومىلىلىلىل٦م قم٤مُمىلىلىلىل٦م واًمًىلىلىلىلٜم٦م وُمىلىلىلىلٜمٝم٩م اًمًىلىلىلىلٚم

قمٍمىلىلىلىلي٦م أصىلىلىلىلٌح ُمٝمٞمئىلىلىلىل٤ًم إلىم٤مُمىلىلىلىل٦م اًمدوًمىلىلىلىل٦م اعمًىلىلىلىلٚمٛم٦م سمنمىلىلىلىلط أن ًمٚمٞمٝمىلىلىلىلقد وًمٚمٜمّمىلىلىلىل٤مرى ُمىلىلىلىل٤م 

ًمٚمٛمًىلىلىلىلىلٚمٛملم ُمىلىلىلىلىلـ طم٘مىلىلىلىلىلقق؛ ٕهنىلىلىلىلىلؿ ًم٘مٜمىلىلىلىلىلقا ُمٜمىلىلىلىلىلذ ٟمٕمقُمىلىلىلىلىل٦م أفمٗمىلىلىلىلىل٤مر ؿ ذم ضم٤مُمٕمىلىلىلىلىل٤مهتؿ وذم 

ذم أ ىلؾ اًمذُمىل٦م:  ¢نٕمٞم٤مهتؿ، وُمـ رؤؾم٤مء  ذه ااٛمٕمٞم٤مت ىمقهلؿ ىمىل٤مل رؾمىلقل اهلل 

 .شًمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م هلؿ ُم٤م»

 إذًا: ًمٞمس  ٜم٤مك ومرق سملم ُمًٚمؿ وسملم هيقدي، إذًا: يمٚمٛم٦م ُمقاـمـ دمٛمٕمٜم٤م.

و ذا ُمـ أسمٓمؾ إطم٤مدي٨م اًمتل يتٙمٚمؿ هب٤م سمٕمض اًمدقم٤مة اإلؾماُمٞملم طمتىلك اًمٞمىلقم؛ 

هلىلىلىلؿ ُمىلىلىل٤م ًمٜمىلىلىل٤م »ىمىلىلىل٤مل  ىلىلىلذه ااٛمٚمىلىلىل٦م:  ¢ٕن  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م هبىلىلىلذا اًمًىلىلىلٞم٤مق أي: أن اًمٜمٌىلىلىلل 

ًمذُمىلىل٦م ُمىلىلـ اًمٞمٝمىلىلقد واًمٜمّمىلىل٤مرى،  ىلىلذا ٓ أصىلىلؾ ًمىلىلف ذم ذم طمىلىلؼ أ ىلىلؾ ا شوقمٚمىلىلٞمٝمؿ ُمىلىل٤م قمٚمٞمٜمىلىل٤م

رء ُمىلىلـ يمتىلىل٥م أ ىلىلؾ اًمًىلىلٜم٦م، وُمىلىلـ  ٜمىلىل٤م ئمٝمىلىلر ًمٙمىلىلؿ ظمٓمىلىلقرة شمٚم٘مىلىلل اإلؾمىلىلام ُمىلىلـ يمتىلىل٥م 

اًمٗم٘مىلىلىلف اعمتقارصمىلىلىل٦م وسمخ٤مصىلىلىل٦م ُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤من ُمٜمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ اًمٙمتىلىلىل٥م اعمتىلىلىل٠مظمرة شم٠مًمٞمٗمىلىلىل٤ًم؛ ٕن ومٞمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ 

ه ؤإطم٤مدي٨م ُم٤م ٓ يّمح اًمٌمىلء اًمٙمثىلػم، وًمىلذًمؽ ىمىل٤مم سمٕمىلض طمٗمىل٤مظ احلىلدي٨م وقمٚمىلام

ذه اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٟمّمح٤ًم ًممُم٦م، ًمٙمـ ُمـ  ١مٓء اعمث٘مٗمىللم اًمٞمىلقم، واًمىلذيـ سمتخري٩م  
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مىلىلىلىلىل٤م.ون ذم اعمجتٛمٕمىلىلىلىلىل٤مت اًمٕم٤مُمىلىلىلىلىل٦م واخل٤مصىلىلىلىلىل٦م اًمىلىلىلىلىلذيـ نٕمىلىلىلىلىلقا سمىلىلىلىلىللم دراؾمىلىلىلىلىل٦م اًمٗم٘مىلىلىلىلىلف 

اعم٘م٤مرن أو اعم٘م٤مرن، وسملم دراؾم٦م إطم٤مدي٨م ومٞمٞمز صحٞمحٝم٤م ُمـ وٕمٞمٗمٝم٤م طمتىلك ٓ 

 .ُم٤م مل ي٘مؾ ¢ي٘مٕمقا ذم ُمثؾ  ذا اعمٜمٙمر أن يٜمًٌقا إمم اًمٜمٌل 

احلىلىلىلىلدي٨م اًمًىلىلىلىل٤مسمؼ وضمىلىلىلىلدوه ذم يمتىلىلىلىل٤مب ُمىلىلىلىلـ يمتىلىلىلىل٥م اًمٗم٘مىلىلىلىلف احلٜمٗمىلىلىلىلل ُمٕمىلىلىلىلرول سم٤مؾمىلىلىلىلؿ 

اهلداي٦م، اًمذي قمٚمٞمف ذح ومتح اًم٘مدير ٓسمـ اهلامم احلٜمٗمل اعمٍمىلي اإلؾمىلٙمٜمدراين، 

ىمىلىل٤مل خمىلىلرج  ىلىلذا اًمٙمتىلىل٤مب اهلدايىلىل٦م و ىلىلق احلىلىل٤مومظ اًمزيٚمٕمىلىلل ذم يمت٤مسمىلىلف اعمًىلىلٛمك سمٜمّمىلىل٥م 

 اًمراي٦م ٕطم٤مدي٨م اهلداي٦م ىم٤مل:  ذا طمدي٨م همري٥م.

ًمٚمزيٚمٕمل رمحف اهلل شمٗمرد سمف قمـ آصٓماح اعمٕمىلرول ىمىلدياًم، إذا  و ذا اصٓماح

ىمىلىلىل٤مل قمٚمىلىلىلامء احلىلىلىلدي٨م ذم طمىلىلىلدي٨م ُمىلىلىل٤م طمىلىلىلدي٨م همريىلىلىل٥م، يٕمٜمىلىلىلقن إؾمىلىلىلٜم٤مده همريىلىلىل٥م، ومخىلىلىلذ 

طمىلىلذرك ُمٜمىلىلف، وٓ ي٘مقًمىلىلقن ذم طمىلىلدي٨م ٓ إؾمىلىلٜم٤مد ًمىلىلف طمىلىلدي٨م همريىلىل٥م، وإٟمىلىلام ي٘مقًمىلىلقن: ٓ 

 أصؾ ًمف.

ٙمتىل٤مب اهلدايىل٦م ضم٤مء اًمزيٚمٕمل رمحف اهلل وم٥ًٌٌم اؿمؽمايمف ذم اًمتٜمقع سمٛمذ ٥م  ذا اًم

 شمٚمٗمظ ُمع اعم١مًمػ.

 ومٙمؾ ُم٤م ُمر سمف طمدي٨م ٓ أصؾ ًمف ىم٤مل: طمدي٨م همري٥م.

ذيمىلره   شهلؿ ُم٤م ًمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ُمىل٤م قمٚمٞمٜمىل٤م»ىم٤مل ومٞمٝمؿ:  ¢طمدي٨م أ ؾ اًمذُم٦م وأن اًمٜمٌل 

 ص٤مطم٥م اهلداي٦م وىم٤مل اًمزيٚمٕمل: طمدي٨م همري٥م.

وا يمىلىلام ؤًمٞمىلىل٧م  ىلىل١مٓء اعمحىلىل٤م.يـ اًمىلىلذيـ يٜم٘مٚمىلىلقن  ىلىلذا احلىلىلدي٨م ُمىلىلـ اهلدايىلىل٦م ىمىلىلر

، إذًا ًمٕمرومىلىلقا قمىلىلغم يمىلىلؾ طمىلىل٤مل أن  ىلىلذا احلىلىلدي٨م، إذ ُمىلىل٤م قمرومىلىلقا أٟمىلىلف ٓ أصىلىلؾ ًمىلىلف؛ اًمزيٚمٕمىلىلل

ٕهنىلىلؿ ٓ يٕمرومىلىلقن اصىلىلٓماح اًمزيٚمٕمىلىلل، ًمٙمىلىلـ قمرومىلىلقا أٟمىلىلف طمىلىلدي٨م ُمًىلىلتٖمرب يٕمٜمىلىلل: همىلىلػم 

صىلىلحٞمح، ًمٙمىلىلـ  ىلىلؿ ذم واد ويمتىلىل٥م احلىلىلدي٨م ذم واد، زد قمىلىلغم ُمىلىل٤م ذيمىلىلرت ُمىلىلـ أن  ىلىلذا 

ٞمح ي٘مىلقل احلدي٨م ٓ أصؾ ًمف  ٙمذا، أٟمف امريػ حلدي٨م صحٞمح، احلىلدي٨م اًمّمىلح
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إذا ًم٘مٞم٧م اعمنميملم »اًمرؾمقل ٕطمد رؤؾم٤مء ااٞمش طمٞمٜمام ضمٝمزه ورأؾمف قمٚمٞمف، ىم٤مل: 

ومىلىلىل٤مدقمٝمؿ إمم إطمىلىلىلدى اًمىلىلىلثاث: أن يِمىلىلىلٝمدوا أن ٓ إًمىلىلىلف إٓ اهلل وأن حمٛمىلىلىلدًا رؾمىلىلىلقل اهلل، 

 .شوم٢من  ؿ اؾمتج٤مسمقا ومٚمٝمؿ ُم٤م ًمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م

يٕمٜمىلىلل، وًمىلىلذًمؽ ُمىلىلع  إذًا: هلىلىلؿ ُمىلىل٤م ًمٜمىلىل٤م وقمٚمىلىلٞمٝمؿ ُمىلىل٤م قمٚمٞمٜمىلىل٤م إذا صىلىل٤مروا ُمثٚمٜمىلىل٤م، ُمًىلىلٚمٛملم

إؾمػ اؾمتٛمر آصم٤مر  ذه إطم٤مدي٨م شمٕمٛمؾ قمٛمٚمٝم٤م، وشمٜمخىلر ذم ضمًىلد إُمىل٦م ُمىلـ طمٞمىل٨م 

 ٓ يِمٕمرون وٓ يدرون.

 ( 00: 28: 59/ 619) اهلدى والنور /
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 حدٙح: اضلسٍٗٓ إىل أضٚق اهلسق

اعمًٚمٛمقن ُمت٤ًموون ذم احل٘مقق، اوٓمر ؿ إمم أوٞمؼ اًمٓمرق  اًمِمٞمخ:)اٟم٘مٓم٤مع(

ل اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اعمزقمقُم٦م، ًمذًمؽ إذا مٙمٜم٧م ُمـ شمٓمٌٞمىلؼ  ذا ظمال اعم٤ًمواة، ظما

اوىلىلىلىلىلىلىلٓمرو ؿ إمم أوىلىلىلىلىلىلىلٞمؼ اًمٓمىلىلىلىلىلىلىلرق دون أن يّمىلىلىلىلىلىلىلٞمٌؽ أذًى ٓ شمتحٛمٚمىلىلىلىلىلىلىلف ذم اعمًىلىلىلىلىلىلىلت٘مٌؾ 

اًم٘مريىلىلىل٥م أو اًمٌٕمٞمىلىلىلد شمٗمٕمىلىلىلؾ ومىلىلىلٜمٕمام شمٗمٕمىلىلىلؾ، أُمىلىلىل٤م واهلل شمريىلىلىلد شمٗمٕمىلىلىلؾ وسمٕمىلىلىلديـ شمٜمىلىلىلدم قمىلىلىلغم ُمىلىلىل٤م 

ومٕمٚم٧م وشمّمػم شمٕمٛمؾ ُمثؾ ذاك اًمِمٞمخ ذم دُمِمؼ يم٤من يٛمٙمـ سمٙمؾ ؿمىلج٤مقم٦م أدسمٞمىل٦م قمىلغم 

تدقمىلىلىل٦م وقمىلىلىلىلغم اعمًىلىلىلىلتٖمٞمثلم سمٖمىلىلىلػم اهلل قمىلىلىلىلز وضمىلىلىلىلؾ أن يٜمٙمىلىلىلىلر قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ قمٚمٜمىلىلىلىل٤ًم، طمتىلىلىلىلك صمىلىلىلىل٤مر اعمٌ

اًمِمىلىلٕم٥م قمٚمٞمىلىلف وُمىلىل٤م امٛمىلىلؾ  ىلىلذه اًمثىلىلقرة وشمْمٕمْمىلىلٕم٧م ُمٕمٜمقي٤مشمىلىلف ووىلىلٕمٗم٧م ؿمخّمىلىلٞم٤مشمف 

وم٤مٟم٘مٚمىلىل٥م قمىلىلغم قم٘مٌٞمىلىلف وصىلىل٤مر ي٘مىلىلػ أُمىلىل٤مم ُم٘مىلىل٤مم مٞمىلىلك قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ويىلىلدقمق يمىلىلام يىلىلدقمق 

ذي قمرومقا ُمـ أوًمئؽ، ُمـ أضمؾ ُم٤مذا؟ ُمـ أضمؾ طمتك مًٜمقا اًمٔمـ سمف أٟمف ًمٞمس  ق اًم

ىمٌؾ، وم٢مذا همٚم٥م قمغم اإلٟمًىل٤من أٟمىلف ٓ يّمىلؼم قمىلغم إذى وًمىلق ذم ؾمىلٌٞمؾ اهلل ومىلام يٜمٌٖمىلل 

أن يٕمرض ٟمٗمًف ًمذًمؽ، ٕٟمف  ىلق ذم ُمٜمجىل٤مة ُمىلـ ذًمىلؽ إذا ُمىل٤م ٓطمىلظ أن إٟمٙمىل٤مر اعمٜمٙمىلر 

ًمف ُمراشم٥م صماث: اعمرشم٦ٌم إومم: ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده. اًمث٤مٟمٞم٦م: وم٢من مل يًتٓمع ومٌٚمًىل٤مٟمف، ومىل٢من 

 ًمؽ أوٕمػ اإليامن.مل يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف وذ

وم٠مٟم٧م اًمٞمقم أٟم٤م ذم اؾمىلتٓم٤مقمتل أن شم٘مىلقل عمىلـ ًمىلٞمس ُمًىلٚماًم .... اسمٕمىلد قمىلـ اًمٓمريىلؼ، 

وؾمىلىلط اًمٓمريىلىلؼ ًمٚمٛمًىلىلٚمؿ وًمىلىلٞمس ًمىلىلؽ.  ىلىلذا أُمىلىلر ٓ يٛمٙمىلىلـ شمٜمٗمٞمىلىلذه اًمٞمىلىلقم سمًىلىل٥ٌم اًم٘مىلىلقاٟملم 

اًم٘م٤مئٛم٦م، ومحًٌٜم٤م أٓ ٟمًٚمؿ قمغم همػمٟم٤م سمًاُمٜم٤م، أُم٤م أن ٟم٘مقل ًمف: صىل٤ٌمح اخلىلػم، ُمًىل٤مء 

 اخلػم ُم٤م ذم ُم٤مٟمع.

 (  00: 41: 50/ 712هلدى والنور/) ا
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 اهفسح ببعض أخباز اهغسبٚني

ث قن اًمٖمىلرب وشمٓمىلقرات اًمٖمىلرب ومىل٢مذا طمىلدؿمىلٞمخٜم٤م سمٕمىلض اعمًىلٚمٛملم يرىمٌىل اعمٚم٘مل:

سمٕمىلىلىلض اًمٌمىلىلىلء ومٞمىلىلىلف أفمٝمىلىلىلروا اًمٗمىلىلىلرح واًمنىلىلىلور، ومٝمىلىلىلؾ  ىلىلىلذا يٕمتىلىلىلؼم ُمىلىلىلـ اخلٚمىلىلىلؾ اًمٕم٘مىلىلىلدي 

 اًمٕمٛمكم أم اًم٘مٚمٌل، وُم٤مذا شمٜمّمح  ١مٓء اًمٜم٤مس؟

 ٤مذا شم٘مّمد؟قمٗمقًا، شم٘مّمد ُم٤مذا، ُم اًمِمٞمخ:

 تقن ؿمٞمخ.ٜمٞميمٚم ُمداظمٚم٦م:

 ... ذ ٥م ومان وضم٤مء ومان.  ُمداظمٚم٦م:

 .آه اًمِمٞمخ:

 ومٝمذا أظمػ ُمٜمٝم٤م، و ذا يٕمٜمل ؾمٞمٜمٗمع اعمًٚمٛملم إمم همػم ذًمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ذا وٕمػ إيامن وقم٘مؾ ُمٕم٤ًم. وٕمػ إيامن وقم٘مؾ، احل٘مٞم٘م٦م اًمىلذي ٓ سمىلد  اًمِمٞمخ:

شمٌىلىل٤مرك -ذيمر ىمقًمىلىلف ًمٙمىلىلؾ ُمًىلىلٚمؿ أن يًتحيىلىل ٤م ذم ذ ٜمىلىلف سمٛمثىلىلؾ  ىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم، أن يتىلىل

٦ٌم ًَمَٕمٜم٧َْم ُأظْمتََٝم٤م﴿: -وشمٕم٤ممم اَم َدظَمَٚم٧ْم ُأُمَّ  ًمٞمذوىمقا اًمٕمذاب.  [33]األع اف: ﴾يُمٚمَّ

ؿْ ﴿أيىلىلىلىلىلىلىلىل٦م  ُمداظمٚمىلىلىلىلىلىلىلىل٦م: ُوُٓ ىلىلىلىلىلىلىلىل
ِٕ َراُ ْؿ  ٧ْم ُأظْمىلىلىلىلىلىلىلىل ٤م ىَم٤مًَمىلىلىلىلىلىلىلىل ٤م َنِٞمًٕمىلىلىلىلىلىلىلىل قا ومِٞمَٝمىلىلىلىلىلىلىلىل اَريُمىلىلىلىلىلىلىلىل  ﴾إَِذا ادَّ

 .[33]األع اف:

 اهلل أيمؼم. اًمِمٞمخ:

 . ٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

احل٘مٞم٘مىلىلىل٦م  ىلىلىلذا اًمٗمىلىلىلرح ومىلىلىلرح صىلىلىلٌٞم٤مين ًمىلىلىلٞمس ومىلىلىلرح  أي ٟمٕمىلىلىلؿ، وم٤مًمِمىلىلىل٤م د، ذم اًمِمىلىلىلٞمخ:



  ببوا  الوءا  والربا متفرقات يف --------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

777 

رضمىلىلىل٤مل أوًٓ، صمىلىلىلؿ  ىلىلىلق ًمىلىلىلٞمس ومىلىلىلرح رضمىلىلىل٤مل ُمًىلىلىلٚمٛملم صم٤مٟمٞمىلىلىل٤ًم؛ ٕٟمىلىلىلف يمىلىلىلقن ؾمىلىلىل٘مط سمىلىلىلقش وىمىلىلىل٤مم 

 ُمٙم٤مٟمف

 يمٚمٜمتقن. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م أقمرل ؿمق اؾمٛمف اًمِمٞمخ:

  ٝمٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

 أؾمامء همري٦ٌم قمغم ذ ٜمل. اًمِمٞمخ:

 واهلل ؿمٞمخٜم٤م أؾمامء ؿمٞم٤مـملم. ُمداظمٚم٦م:

قش وٟمجىلىلح ذم آٟمتخىلىل٤مب ومىلىلان،  ىلىلؿ يمٚمٝمىلىلؿ  ٝمىلىلف  ىلىلف وم٤مًمِمىلىل٤م د، ؾمىلىل٘مط سمىلىل اًمِمىلىلٞمخ:

يٛمِمقن قمىلغم ؾمٞم٤مؾمىل٦م واطمىلدة، وإٟمىلام شمٖمٞمىلػم وضمىلقه، وًمىلذًمؽ ومٛمىلـ اًمًىلخ٤موم٦م سمٛمٙمىل٤من أن 

ٟمٗمىلىلرح أٟمىلىلف راح سمىلىلقش وضمىلىل٤مء ومىلىلان ُمٙم٤مٟمىلىلف، وسمخ٤مصىلىل٦م أٟمىلىلف ومىلىلان ًمًىلىل٤م ُمىلىل٤م قمرومٜمىلىل٤م ظمىلىلػمه ُمىلىلـ 

ذه إن يمىلىلىل٤من ُمىلىلىلٜمٝمؿ ظمىلىلىلػم، ومٚمىلىلىلامذا  ىلىلىلذا آؾمىلىلىلتٕمج٤مل، ُمىلىلىل٤م دام أٟمىلىلىلف اًمٙمٗمىلىلىلر أوًٓ يمٚمىلىلىلف ُمٚمىلىلىل٦م 

ًمِمٕم٥م إُمريٙمل يمِمٕم٥م ؾمٞم٤مؾمتف ُمع اًمٞمٝمقد، ومٙمقٟمف ؾمىل٘مط سمىلقش وٟمجىلح واطمدة، وا

ومان  ذا ُم٤م سمٖمػم ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م  ذا اًمِمٕم٥م هبذه اًمنقم٦م اًمتىلل يتق ٝمىل٤م سمٕمىلض وىلٕمٗم٤مء 

إطمام واًمٕم٘مقل، إٟمف ظمٚمّمٜم٤م ُمـ سمقش، ـمٞمىل٥م و ىلذا ًمٕمٚمىلف ذ ُمىلـ سمىلقش، قمىلغم يمىلؾ 

اًمٙمٗمىلر طم٤مل، اعمًٚمؿ ٓ يٗمرح سمً٘مقط ؿمخص يم٤مومر وىمٞم٤مم ؿمخص يم٤مومر ُمٙم٤مٟمف؛ ٕٟمف 

ُمٚمىلىل٦م واطمىلىلدة، واًمًٞم٤مؾمىلىل٦م  ىلىلل ؾمٞم٤مؾمىلىل٦م واطمىلىلدة، اٟمٔمىلىلروا أن: ُمىلىللم يمىلىل٤من ذم اًمىلىلقزارة شمٌىلىلع 

 اًمٞمٝمقد وىم٤مم ُمٙم٤مٟمف....

 آظمِم٤مُمٞمقر، وإؾمح٤مق راسملم. ُمداظمٚم٦م:

إؾمح٤مق راسملم، ؿمق ؿمىلقومٜم٤م سمىللم ؾمىل٘مط  ىلذاك وىمىل٤مم  ىلذا ٓ رء أسمىلدًا، إٟمىلام  اًمِمٞمخ:

أو سمٕمىلىلىلض   ىلىلىلق ًمٕمىلىلىل٥م قمىلىلىلغم ذوي إطمىلىلىلام اًمْمىلىلىلٕمٞمٗم٦م، وُمىلىلىلع إؾمىلىلىلػ سمٕمىلىلىلض اعمًىلىلىلٚمٛملم
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اًمًٞم٤مؾمٞملم اًمذيـ مل ي٤ًمؾمقا سمًٞم٤مؾم٦م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، وًمذًمؽ أٟم٤م أؾمتٓمٞمع أن أىمقل إن 

ِرطِملمَ ﴿أىمىلىلقل هبىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم:  -قمىلىلز وضمىلىلؾ-اهلل، يمىلىلام ىمىلىل٤مل اهلل  ٥مر اًْمَٗمىلىل
 ﴾إِنَّ اهللََّ ٓ ُمِىلىل

،  ىلىل١مٓء اًمىلىلذيـ يٗمرطمىلىلقن سمًىلىل٘مقط  ىلىلذا وٟمجىلىل٤مح  ىلىلذا،  ىلىل١مٓء يمىلىلام ىمٚمىلىل٧م [36]القصااص:

 م اًمّمٌٞم٤من سمؾ اًمٕمّم٤مومػم، اهلل اعمًتٕم٤من.آٟمٗم٤ًم أطماُمٝمؿ يم٠مطما

... دائىلىلاًم ُمقضمىلىلقد ذم جمٚمىلىلس اًمِمىلىلٞمقخ شمىلىلٌٕمٝمؿ. ويمىلىلذا، يٕمٜمىلىلل ُمىلىل٤م سمٞمٜمٗمىلىلرق  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 ... اًمًٞم٤مؾم٦م ُمٕمٝمؿ.

 اًمًٞم٤مؾم٦م واطمدة. أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ىلىلؾ هلىلىلذا إُمىلىلر قماىمىلىل٦م ذم اًمٕم٘مٞمىلىلدة، يٕمٜمىلىلل  ىلىلؾ ُمىلىلـ اعمٛمٙمىلىلـ أن يٓمٚمىلىلؼ،  اعمٚم٘مىلىلل:

 اًمٗمرح عمثؾ  ١مٓء: اًمٙمٗمر؟يٕمٜمل سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م يٓمٚمؼ قمغم ُمـ ئمٝمر 

ٓ ٓ،  ذا يمٚمف ظمٓم٠م وُمٕمّمٞم٦م إذا يم٤من إهل٤م قماىم٦م سمىل٤مًمٙمٗمر ومىل٤مًمٙمٗمر اًمٕمٛمىلكم  اًمِمٞمخ:

ي٤م أظمل، ٟمحـ ٟم٠مظمذ اًم٘م٤مقمدة وٟمًؽميح، اًمٙمٗمر اعمخرج قمـ اعمٚم٦م يتٕمٚمىلؼ سم٤مًم٘مٚمىل٥م، ٓ 

رين سم٘مًٛم٦م قم٤مدًم٦م أظمرى ًمٚمٙمٗمر، ومٝمٜم٤مك يمٗمر يمِّ ذَ يتٕمٚمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن، وأن ؾم١ماًمؽ  ذا يُ 

ر ىمٚمٌىلىلل، اًمت٘مًىلىلٞمؿ اًمًىلىل٤مسمؼ يمىلىل٤من يمٗمىلىلر اقمت٘مىلىل٤مدي ويمٗمىلىلر قمٛمىلىلكم، أن ىمًىلىلٛم٦م ًمٗمٔمىلىلل، ويمٗمىلىل

أظمىلىلىلرى قم٤مدًمىلىلىل٦م يمٗمىلىلىلر ًمٗمٔمىلىلىلل، ويمٗمىلىلىلر ىمٚمٌىلىلىلل، اًمٙمٗمىلىلىلر اًم٘مٚمٌىلىلىلل يًىلىلىل٤موي اًمٙمٗمىلىلىلر آقمت٘مىلىلىل٤مدي، 

اًمٙمٗمىلىلر اًمٚمٗمٔمىلىلل يًىلىل٤موي اًمٙمٗمىلىلر اًمٕمٛمىلىلكم، وم٢مٟمًىلىل٤من ئمٝمىلىلر ومرطمىلىل٤ًم سمًىلىل٘مقط سمىلىلقش وٟمجىلىل٤مح 

ّمىلىلدر ُمىلىلـ ضمىلىلقرج أو أٟمٓمقٟمٞمىلىلقس أو ُمىلىل٤م ؿمىلىل٤مسمف ذًمىلىلؽ،  ىلىلذا ومىلىلرح سمىلىلا ؿمىلىلؽ ٓ يٜمٌٖمىلىلل أن ي

ُمًٚمؿ، ومٝمذا ممٙمـ ٟمًٛمٞمف يمٗمرًا ًمٗمٔمٞم٤ًم، ًمٙمـ  ذا ٓ يٙمٗمىلر سمىلف؛ ٕٟمىلف ىمىلد وىمىلع ذم زُمىلـ 

يمىلام أقمت٘مىلد أٟمىلف ٓ خيٗمىلك قمىلغم أطمىلد ُمىلٜمٙمؿ رء ُمىلـ ذًمىلؽ،  -قمٚمٞمىلف اًمًىلام-اًمرؾمقل 

ظمٓمىلىلىل٥م يقُمىلىلىل٤ًم ذم  -قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام-يمٛمثىلىلىلؾ طمىلىلىلدي٨م اسمىلىلىلـ قمٌىلىلىل٤مس عمىلىلىل٤م ىمىلىلىل٤مل إن اًمرؾمىلىلىلقل 

أضمٕمٚمتٜمىلل هلل »يىل٤م رؾمىلقل اهلل، وم٘مىل٤مل:  أصح٤مسمف وم٘م٤مم رضمؾ ًمٞم٘مقل ًمف: ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿمىلئ٧م

، ًمٙمٜمىلف ُمىل٤م شأضمٕمٚمتٜمىلل هلل ٟمىلداً »، ومٝمىلذا يمٗمىلر ًمٗمٔمىلل، ىمىل٤مل ًمىلف: شٟمدًا، ىمؾ: ُم٤م ؿمىل٤مء اهلل وطمىلده
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 أًمزُمف سمٌمء.

ُمـ ًمقازم اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي، ومىل٢مذًا ٟمحىلـ جيىل٥م أن ٟمْمىلع أُمىل٤مم أقمٞمٜمٜمىل٤م دائىلاًم  اًمِمٞمخ:

 أو ًمٗمٔمىلل؛ ٕٟمىلف وأسمدًا  ذه اًم٘مًٛم٦م اًمّمحٞمح٦م: يمٗمر اقمت٘مىل٤مدي أو ىمٚمٌىلل، و يمٗمىلر قمٛمىلكم

اًمٚمٗمىلىلظ ُمىلىلـ اًمٕمٛمىلىلؾ، ومىلىل٢مذا رأيٜمىلىل٤م ُمثىلىلؾ  ىلىلذا ُمىلىل٤م ٟمٌىلىل٤مدر إمم أن ٟم٘مىلىلقل: يمٗمىلىلر، طمتىلىلك ًمىلىلق شمٙمٚمىلىلؿ 

سمٚمٗمٔمىلىل٦م اًمٙمٗمىلىلر ُمىلىل٤م ٟمٌىلىل٤مدر إمم شمٙمٗمىلىلػمه وإظمراضمىلىلف قمىلىلـ اعمٚمىلىل٦م، طمتىلىلك ٟمًتقوىلىلح ُمىلىل٤مذا يريىلىلد 

 هبذه اًمٙمٚمٛم٦م.

 سمٕمد إذٟمؽ ؿمٞمخٜم٤م، ًمق ؾمٛمحتقا. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ اًمِمٞمخ:

 ىمٌؾ ُم٤م يتٙمٚمؿ إخ ؾمٚمٞمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ ٞمخ:اًمِم

٦م اًمىلىلىلٌاد اًمٖمرسمٞمىلىلىل٦م أو اًمٙمٗمىلىلىل٤مر سمٕم٤مُمىلىلىل٦م ذم  ٜمىلىلىل٤مك أىمىلىلىلقل ذم  ٜمىلىلىل٤مك ذم ؾمٞم٤مؾمىلىلىل ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 أصقل وومروع.

 أيقه. اًمِمٞمخ:

 اًمًٜملم. ىوم٤مٕصقل ٓ شمتٖمػم قمغم ُمد ُمداظمٚم٦م:

 م٤مم... اًمِمٞمخ:

 أسمدًا، ذم  ٜم٤مك أصقل صم٤مسمت٦م ًمٚمًٞم٤مؾم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 م٤مم... اًمِمٞمخ:

ؼ ُمٜمٝمىل٤م وامٙمىلؿ ُمًىلػمة اًمًٞم٤مؾمىلٞملم و ذه إصقل اًمث٤مسمت٦م  ل اًمتىلل يٜمٓمٚمىل ُمداظمٚم٦م:

 اًمّمٖم٤مر واًمٙم٤ٌمر ذم شمٚمؽ اًمٌاد.



  ببوا  الوءا  والربا متفرقات يف --------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

773 

 آه. اًمِمٞمخ:

اًمٗمروع ذم احل٘مٞم٘م٦م  ل ُمتٗمرقم٦م ُمـ  ىلذه إصىلقل، وقمٜمىلدُم٤م ٟمتىل٤مسمع ٟمحىلـ  ُمداظمٚم٦م:

ُمًػمة اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمدوًمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتل أطم٤مـم٧م ظمّمقص٤ًم سمٜم٤م وأوىمٕمتٜم٤م ومٞمام أوىمٕمتٜمىل٤م 

ث إٟمىل ث وم٘مىلط ذم اًمّمىلٞمغ اًمتىلل صىلٞمٖم٧م ومٞمف ُمـ اًمٌاي٤م ٟمجد أن اًمتٖمػم اًمىلذي طمىلدَّ ام طمىلدَّ

 هب٤م  ذه اًمٗمروع اعمتٗمرقم٦م قمـ  ذه إصقل.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

ٓملم، ىمْمىلىلٞم٦م ٚمًىلىلوًمىلىلذًمؽ، ٟمحىلىلـ ٟميىلىلب ُمثىلىل٤مل ُمىلىلثاً ًمىلىلذًمؽ، ُمىلىلثاً ىمْمىلىلٞم٦م وم ُمداظمٚمىلىل٦م:

ومٚمًٓملم احل٘مٞم٘م٦م ُمٜمذ ُم٤م ي٘مرب ُمـ مخ٦ًم وأرسمٕمىللم ُمىلـ مخىلس وأرسمٕمىللم ؾمىلٜم٦م وٟمحىلـ 

ؾ مخىلىلىلس ؾمىلىلىلٜمقات أو قمنمىلىلىل ؾمىلىلىلٜمقات ٟمتىلىلىل٤مسمع  ىلىلىلذه اًم٘مْمىلىلىلٞم٦م ُمت٤مسمٕمىلىلىل٦م َّترضمٜمىلىلىل٤م، .... ذم يمىلىلىل

ُمرطمٚمٞم٦م ؾمٜمقي٦م ىمًٛم٧م هل٤م اًم٘مْمٞم٦م سم٠مسمٕم٤مد اًمزُمـ، َّترضمٜم٤م ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل، وٟمحـ 

ٟمٜمٔمىلىلر ذم  ىلىلذا احلىلىل٤مل اًمىلىلذي ؾمىلىلٌؼ ومٜمجىلىلده أطمًىلىلـ ُمىلىلـ احلىلىل٤مل اًمىلىلذي يىلىل٠ميت، واًمًٞم٤مؾمىلىل٦م 

اًمدوًمٞم٦م  ىلل اًمتىلل شمٚمج١مٟمىل٤م إمم اؾمتحًىل٤من اعمرطمٚمىل٦م أشمٞمىل٦م وقمىلدم اؾمتحًىل٤من اعمرطمٚمىل٦م 

 اًمتل وم٤مشم٧م.

 أيمؼم. اهلل اًمِمٞمخ:

وًمىلذًمؽ وصىلٚمٜم٤م أن هبىلذه اًمًٞم٤مؾمىل٤مت اًمتىلل صىل٤مهمتٝم٤م ًمٜمىل٤م اًمدوًمىل٦م اًمٙمىل٤مومرة  ُمداظمٚم٦م:

وصٚمٜم٤م إمم ىمٜم٤مقم٦م سم٠من أومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟمٗمٕمٚمف أن سم٤مًمٜمًىل٦ٌم ًمٚم٘مْمىلٞم٦م اًمٗمٚمًىلٓمٞمٜمٞم٦م أن 

 ٟمًٚمؿ سمٙمؾ ُم٤م مدث ُمـ همػم أن ٟم٠ًمل: مل وٓ يمٞمػ؟

 اهلل أيمؼم. اًمِمٞمخ:

ٓمٞمٜم٤م ومٙمىلرة، ومٞمىل٤م شمىلرى ًمىلق أٟمىلف يمىل٤من  ٜمىل٤مك و ذه اًمٜمٝم٤مي٦م اًمتل اٟمتٝم٧م إًمٞمٝم٤م شمٕم ُمداظمٚم٦م:

ُمىلثاً ضمىلىل٤مء أو سم٘مىلىلل سمىلىلقش  ىلؾ يٛمٙمىلىلـ أن ٟمتّمىلىلقر سمىلىل٠من اًمٜمٝم٤ميىل٦م اًمتىلىلل اٟمتٝمىلىل٧م إًمٞمٝمىلىل٤م اًم٘مْمىلىلٞم٦م 
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اًمٗمٚمًىلىلٓمٞمٜمٞم٦م وووىلىلٕم٧م قمىلىلغم ُم٤مئىلىلدة اعم٤ٌمطمثىلىل٤مت اًمتىلىلل دمىلىلري أن ذم واؿمىلىلٜمٓمـ ُمىلىلثاً، 

 ؾ يم٤من يٛمٙمـ ًمٌقش أن يٕمجؾ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ىمٌىلؾ أن يتٖمىلػم ُمقىمٕمىلف وأن يٙمىلقن أن يىل٠ميت 

ٓ.  ىلؾ  ىلذا اًمرضمىلؾ أيت  ىلؾ  ىلق ؾمٞمًىلتٕمجؾ ذم  ااىلقاب:ااديد؟ ـمٌٕم٤ًم  اًمرئٞمس

طمىلىلىلؾ اًم٘مْمىلىلىلٞم٦م وي٘مىلىلىلقل سمىلىلىل٠مٟمٜمل رأيىلىلىل٧م ُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤من ىمٌىلىلىلؾ اًمًٞم٤مؾمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل رؾمىلىلىلٛمٝم٤م سمىلىلىلقش هلىلىلىلذه 

اًم٘مْمىلىلىلىلٞم٦م  ىلىلىلىلؾ أقمىلىلىلىلقد إمم اعمرطمٚمىلىلىلىل٦م اًمًىلىلىلىل٤مسم٘م٦م ٕىمىلىلىلىلػ قمٜمىلىلىلىلد ٤م وأطمىلىلىلىلؾ اًم٘مْمىلىلىلىلٞم٦م أو أضمٕمىلىلىلىلؾ 

اًمزُمٜمٞمىلىلىل٦م اًم٘مْمىلىلىلٞم٦م حمٚمقًمىلىلىل٦م سم٤مًمٜمٔمريىلىلىل٤مت اًمتىلىلىلل يم٤مٟمىلىلىل٧م امٙمىلىلىلؿ  ىلىلىلذه اًم٘مْمىلىلىلٞم٦م ذم اعمرطمٚمىلىلىل٦م 

ٓ. وًمىلذًمؽ ؾمٞم٤مؾمىل٦م واطمىلدة ٓ َّتتٚمىلػ، اًمٗمىلرح إذا ومرطمٜمىل٤م سم٘مىلدوم  ااىلقاب:اًم٤ًمسم٘م٦م؟ 

 يمٚمٜمتقن، ٟمٌٙمل قمغم سمقش.

 اهلل أيمؼم، اهلل اعمًتٕم٤من.  اًمِمٞمخ:

 ( 00: 44: 15/ 672) اهلدى والنور /
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 اهطالَ عوٟ اهِصاز٠

إذا اًمٜمٍمىلىلىلىلىلاين ٟمٗمًىلىلىلىلىلف ىمىلىلىلىلىل٤مل: اًمًىلىلىلىلىلام قمٚمىلىلىلىلىلٞمٙمؿ ٟمىلىلىلىلىلرد قمٚمٞمىلىلىلىلىلف: وقمٚمىلىلىلىلىلٞمٙمؿ، أو  ُمداظمٚمىلىلىلىلىل٦م:

 قمٚمٞمٙمؿ اًمًام؟و

ًمىلىلق يمٜمىلىل٤م ٟمحىلىلـ ُمٕمنمىلىل اًمًىلىلٚمٗمٞملم ٟمىلىل١مُمـ سم٠م ىلىلؾ اًمٙمِمىلىلػ ًم٘مٚمىلىل٧م إٟمىلىلؽ ُمىلىلـ أ ىلىلؾ  اًمِمىلىلٞمخ:

 اًمٙمِمػ، ٕٟمف أٟم٤م يمٜم٧م ؾم٠مطمٙمٞمٝم٤م ومًٌ٘متٜمل ويم٤مؿمٗمتٜمل زقمٛمقا.

أن هيىلىلقدي دظمىلىلؾ قمىلىلغم »ذم  ىلىلذه اًم٘مّمىلىل٦م اًمتىلىلل ذيمرٟم٤م ىلىل٤م ظماصىلىلتٝم٤م:  ¢وم٤مًمرؾمىلىلقل 

ًمًىلىلىلٞمدة ا شاًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام وىمىلىلىل٤مل: اًمًىلىلىل٤مم قمٚمٞمىلىلىلؽ. وم٘مىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: وقمٚمٞمىلىلىلؽ

وقمٚمٞمىلؽ اًمًىل٤مم »قم٤مئِم٦م ُمىل٤م امٛمٚمىل٧م ُمٙمىلر... اًمٞمٝمىلقدي ومّمىل٤مطم٧م ُمىلـ وراء احلجىل٤مب: 

واًمرؾمىلىلىلىلقل ومىلىلىلىلٞمام سمٕمىلىلىلىلد أدهبىلىلىلىل٤م وأطمًىلىلىلىلـ   شواًمٚمٕمٜمىلىلىلىل٦م واًمٖمْمىلىلىلىل٥م إظمىلىلىلىلقة اًم٘مىلىلىلىلردة واخلٜمىلىلىلىل٤مزير

ي٤م قم٤مئِم٦م! ُم٤م يم٤من اًمرومؼ ذم رء إٓ زاٟمف، وُم٤م يمىل٤من »شم٠مديٌٝم٤م وىم٤مل ذم نٚم٦م ُم٤م ىم٤مل: 

 .شاًمٕمٜمػ ذم رء إٓ ؿم٤مٟمف

ؿ ضمدًا، ٕن فمىل٤م ر إطم٤مديىل٨م أن اًمٙمتىل٤م  وسمخ٤مصىل٦م اًمٞمٝمىلقدي اًمِم٤م د ؾم١ماًمؽ ُمٝم

إذا ؾمىلىلىلٚمؿ ومٕمٚمٞمٜمىلىلىل٤م أن ٟم٘مىلىلىلقل: وقمٚمىلىلىلٞمٙمؿ امٗمٔمىلىلىل٤ًم، اطمتٞم٤مـمىلىلىل٤ًم وشمٜمٌٝمىلىلىل٤ًم عمٙمىلىلىلر ؿ، وًمٙمىلىلىلـ ذم 

إذا ؾمىلٚمؿ قمٚمىلٞمٙمؿ اًمٞمٝمىلقد وم٘مقًمىلقا: وقمٚمىلٞمٙمؿ ومىل٢مٟمام ي٘مىلقل »طمدي٨م آظمىلر ًمٚمحىلدي٨م شمتٛمىل٦م: 

 .شأطمد ؿ: اًم٤ًمم قمٚمٞمٙمؿ

 نٚم٦م شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م.  شوم٢مٟمام ي٘مقل أطمد ؿ»

أي  –ؿ قمٚمىلىلىلٞمٙمؿ اًمٞمٝمىلىلىلقد وم٘مقًمىلىلىلقا: وقمٚمىلىلىلٞمٙمؿ، ومىلىلىل٢مٟمام ي٘مىلىلىلقل أطمىلىلىلد ؿ: اًمًىلىلىل٤مم إذا ؾمىلىلىلٚم»
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نٚمىلىلىلىل٦م شمٕمٚمٞمٚمٞمىلىلىلىل٦م ًمٚمحٙمىلىلىلىلؿ  شومىلىلىلىل٢مٟمام ي٘مىلىلىلىلقل أطمىلىلىلىلد ؿ» ىلىلىلىلذه ااٛمٚمىلىلىلىل٦م:  شقمٚمىلىلىلىلٞمٙمؿ –اعمىلىلىلىلقت 

يمىلىل٠من ؾمىلىل٤مئاً  شإذا ؾمىلىلٚمؿ قمٚمىلىلٞمٙمؿ اًمٞمٝمىلىلقد وم٘مقًمىلىلقا: وقمٚمىلىلٞمٙمؿ»اعمًىلىلٌقق اًمٕمٚمىلىل٦م هبىلىل٤م و ىلىلق: 

٤م َأْو َوإَِذا طُمٞمِّٞمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلُتْؿ سمِتَِحٞمَّىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٦ٍم وَمَحٞمرىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ﴿ي٘مىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلقل مل؟ اًم٘مىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرآن ي٘مىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلقل:  ـَ ُِمٜمَْٝمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ًَ قا سم٠َِمطْم

٤م و ىَل إذا ؾمىلٚمؿ قمٚمىلٞمٙمؿ اًمٞمٝمىلقد »قمىلغم إىمىلؾ، يمٞمىلػ ي٘مىلقل اًمرؾمىلقل  ٜمىل٤م:  [36]النسا::﴾ُردر

 ىلىلذا ًمىلىلٞمس اًمىلىلرد سم٤معمثىلىلؾ؟  ٜمىلىل٤م قمٚمىلىل٦م و ىلىلل أن أطمىلىلد ؿ ي٘مىلىلقل: اًمًىلىل٤مم  شوم٘مقًمىلىلقا: وقمٚمىلىلٞمٙمؿ

 قمٚمٞمٙمؿ. 

 َوإَِذا﴿إذًا ًمىلىلٞمس  ىلىلق اًمًىلىلام اعمىلىلذيمقر ذم أيىلىل٦م، ًمىلىلٞمس  ىلىلق اًمتحٞمىلىل٦م اعمىلىلذيمقر ومٞمٝمىلىل٤م: 

ـَ ُِمٜمَْٝم٤م ًَ ًمٞمس صمٛم٦م ُمٕم٤مروىل٦م سمىللم احلىلدي٨م وسمىللم  [36]النسا::﴾طُمٞمِّٞمُتْؿ سمِتَِحٞم٦ٍَّم وَمَحٞمرقا سم٠َِمطْم

ومىل٢مٟمام ي٘مىلقل أطمىلد ؿ: اًمًىل٤مم »أي٦م، ًمٙمـ ذم احلدي٨م يمام ىمٚمٜمىل٤م نٚمىل٦م شمٕمٚمٞمٚمٞمىل٦م و ىلل: 

 .شقمٚمٞمٙمؿ

إذًا  ىلىلذا شمٕمٚمىلىلٞمؿ ُمىلىلـ اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ًمٞمٙمىلىلقن اعمًىلىلٚمؿ ي٘مٔمىلىل٤ًم ٟمٌٞمٝمىلىل٤ًم، وأٓ يٙمىلىلقن 

يىلٜمٓمكم قمٚمٞمىلف اعمٙمىلر اًمٞمٝمىلقدي ٓ، ىمىلؾ: وقمٚمٞمىلؽ ... وقمٚمىلٞمٙمؿ. ومٞم١مظمىلذ ُمىلـ  ىلذه  ُمٖمٗماً 

ااٛمٚم٦م اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م أن اعمًٚمِّؿ ُمـ اًمٞمٝمقد ومْماً قمىلـ همىلػمه إذا يمىل٤من ؾمىلاُمف ومّمىلٞمح٤ًم همىلػم 

ُمٖمٛمٖمىلىلىلؿ مل يٚمىلىلىلقي ومٞمىلىلىلف ًمًىلىلىل٤مٟمف، وم٘مىلىلىل٤مل: اًمًىلىلىلام قمٚمىلىلىلٞمٙمؿ. وظم٤مصىلىلىل٦م اعمٌتٚمىلىلىلقن ذم سمٕمىلىلىلض 

٤مًمٓمىل٦م يتٌىللم  ىلؾ  ىلؿ يٛمٙمىلرون اًمقفم٤مئػ ُمثؾ ُم٤م طمٙمك أسمىلق قمٌىلد اًمىلرمحـ ... ُمىلع اعمخ

سمًىلىلاُمٝمؿ أم ٓ، ومىلىل٢مذا اىمتٜمىلىلع اعمًىلىلٚمؿ سمىلىل٠من  ىلىلذا اًمٙمىلىل٤مومر ٓ يٚمىلىلقي ًمًىلىل٤مٟمف سم٤مًمًىلىلام وإٟمىلىلام 

يٗمّمح ويٕمؼم قمٜمف سم٤مًمٚمٗمظ اًمٕمر  اًمّمحٞمح: اًمًام قمٚمٞمٙمؿ، طمٞمٜمئذ ضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وَ ٤م﴿ ـَ ُِمٜمَْٝم٤م َأْو ُردر ًَ  .[36:]النسا:﴾َوإَِذا طُمٞمِّٞمُتْؿ سمِتَِحٞم٦ٍَّم وَمَحٞمرقا سم٠َِمطْم

إذًا ٓ سمىلىلد ُمىلىلـ اًمتٗمّمىلىلٞمؾ: إذا يمىلىل٤من اًمٞمٝمىلىلقدي أو اًمٜمٍمىلىلاين ي٘مىلىلقل ؾمىلىلاُم٤ًم همىلىلػم ُمٗمٝمىلىلقم 

ُمٜمىلىلىلف ٟم٘متٍمىلىلىل قمىلىلىلغم ُمىلىلىل٤م أُمرٟمىلىلىل٤م اًمرؾمىلىلىلقل و ىلىلىلق: وقمٚمىلىلىلٞمٙمؿ. وإذا يمىلىلىل٤من ؾمىلىلىلاُمف ومّمىلىلىلٞمح٤ًم سمٞمٜمىلىلىل٤ًم ٟم٘مىلىلىلقل: 

 .وقمٚمٞمٙمؿ اًمًام يمام ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ذم اًم٘مرآن. ذًمؽ  ق ااقاب قمـ ُم٤م ؾم٠مًم٧م

 (  00: 44: 45/ 712) اهلدى والنور/ 
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 ذبا٢ح أٓى اهلتاب

ْؿ ﴿ـمٞمىلىل٥م ذم ؾمىلىل١مال آظمىلىلر  ٜمىلىل٤مك:  ُمداظمٚمىلىل٦م: ؾٌّ ًَمُٙمىلىل ـَ ُأوشُمىلىلقا اًْمٙمِتَىلىل٤مَب طِمىلىل ِذي ىلىل ٤مُم اًمَّ َوـَمَٕمىلىل

 .[5]المائدة:﴾َوـَمَٕم٤مُُمُٙمْؿ طِمؾٌّ هَلُؿْ 

 ىلىلؾ  ىلىلذا يٙمىلىلقن يٕمٜمىلىلل اًمٓمٕمىلىل٤مم ُمىلىلثاً اًمٜمّمىلىل٤مرى ُمىلىلـ اًمٚمحىلىلؿ واًمٞمٝمىلىلقد ُمىلىلـ اًمٚمحىلىلؿ  ىلىلؾ 

 جيقز ًمٜم٤م ُمثاً أيمؾ  ذا اًمٓمٕم٤مم أو ٓ جيقز.

حىلىلىل٧م ذسمحىلىلىل٤ًم سمِ اعم٘مّمىلىلىلقد سم٤مًمٓمٕمىلىلىل٤مم ذم أيىلىلىل٦م اًمٙمريٛمىلىلىل٦م  ىلىلىلل اًمٚمحىلىلىلقم اًمتىلىلىلل ذُ  اًمِمىلىلىلٞمخ:

ذقمٞم٤ًم، وًمٞمس جمرد ـمٕم٤مم ي٠ميمٚمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، و ىلذا يٜمٌٖمىلل أن يٕمرومىلف اعمًىلٚمؿ 

سمدا ٦ًم ٕٟمف ُمـ ـمٕم٤مم اًمٜمّمىل٤مرى اخلٜمزيىلر، ومٝمىلؾ ٟمحىلـ ـمٕمىل٤مُمٝمؿ  ىلذا طمىلؾ ًمٜمىل٤م، ااىلقاب 

.ٓ 

ة، واًم٘متٞمٚمىلىلىل٦م،  ىلىلىلذا ًمىلىلىلٞمس ُمىلىلىلـ ـمٕمىلىلىل٤مُمٝمؿ يمىلىلىلام  ىلىلىلق ُمِمىلىلىل٤م د اًمٞمىلىلىلقم اًمقىمٞمىلىلىلذيمىلىلىلذًمؽ ُمىلىلىلـ 

ـمٕمىلىل٤مُمٝمؿ اًمىلىلذي مىلىلؾ ًمٜمىلىل٤م، ومىلىل٢مذا ذسمحىلىلقا ُمىلىل٤م مىلىلؾ أيمٚمىلىلف ذقمىلىل٤ًم، ويمىلىل٤من اًمىلىلذسمح أيْمىلىل٤ًم قمىلىلغم 

 اًمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ضم٤مز وإٓ وما.

 (  00: 22: 32/ 722) اهلدى والنور /
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 اهعٌى بطفازٝ أدِبٚٞ

 ؾم١مال آظمر:  ؾ جيقز اًمٕمٛمؾ سمًٗم٤مرة أضمٜمٌٞم٦م أو قمرسمٞم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

اًمٕمٛمؾ ذم اًمًٗم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م إذا يم٤مٟمىل٧م ؾمىلٗم٤مرة ُمٕمروومىل٦م قمىلداؤ ٤م احل٘مٞم٘م٦م أن  اًمِمٞمخ:

ًمفؾمىلىلىلام واعمًىلىلىلٚمٛملم ومٝمىلىلىلذا ىمىلىلىلقًٓ واطمىلىلىلدًا: ٓ جيىلىلىلقز؛ ٕٟمىلىلىلف داظمىلىلىلؾ ذم خم٤مًمٗمىلىلىل٦م قمٛمىلىلىلقم 

 ، أوًٓ.[2]المائدة:﴾َوٓ شَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اإِلصْمِؿ َواًْمُٕمْدَوانِ ﴿ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

رات، وسمخ٤مص٦م إذا يمىل٤من اًمٕمٛمىلؾ وصم٤مٟمٞم٤ًم: إن قمٛمؾ اعمًٚمؿ ذم ؾمٗم٤مرة ُمـ  ذه اًمًٗم٤م

 ذم سمٚمد اًمٙمٗمر، ومٝمق ٟمقع ُمـ اًمتقزم.

 ومٞمٙمقن اًم٥ًٌم اعم٤مٟمع ؾم٤ٌٌمن اصمٜم٤من:

 إول: أٟمف شمٕم٤مون ُمع اًمٙمٗم٤مر.

واًمث٤مين:  ق شمقزم اًمٙمٗم٤مر؛ ٕن اعمًٚمؿ اًمذي أُمر سمٛمٕم٤مداة اعمنمىليملم واًمٙمٗمىل٤مر ٓ 

 ًٚمٛملم.يٛمٙمـ أن يٓمٛمئـ ًمئـ يٙمقن ُمقفمٗم٤ًم رشمٞم٤ًٌم ذم ؾمٗم٤مرة شمٕم٤مدي اإلؾمام واعم

أُم٤م إن يم٤مٟم٧م اًمًٗم٤مرة أو يم٤من اًمتقفمىلػ ذم ؾمىلٗم٤مرة قمرسمٞمىل٦م، وأٟمىل٤م ي١مؾمىلٗمٜمل أن يٖمٚمىل٥م 

قمٚمٞمٜم٤م اًمٞمقم اؾمتٕمامل يمٚمٛمىل٦م اًمٕمرسمٞمىل٦م ُم٘مىل٤مم اًمًىلٗم٤مرة اإلؾمىلاُمٞم٦م، ومىلٜمحـ ٟمٕمٜمىلل يمىلام يٕمٜمىلل 

إقم٤مضمؿ ُمـ أُمث٤مًمٜم٤م ٟمحىلـ ذم سمادٟمىل٤م يمىلام ي٘مىل٤مل: ومىلان قمىلرب،  ىلؿ ُمىل٤م ي٘مّمىلدون اًمٕمىللم 

ٟم٤م أًمٌىل٤مين  ٜمىل٤م، أيىلـ  ىلذا اًمٌٙمىلري؟  ىل٤مه  ٜمىل٤م، ومان  رب، يٕمٜمىلل: قمىلرب يٛمٙمىلـ ذم قمٜمىلد

ذم اًمزوايىلىلىل٤م ظم٤ٌميىلىلىل٤م، ومٝمٜمىلىلىل٤مك إذا ىمىلىلىل٤مًمقا قمىلىلىلرب يٕمٜمىلىلىلل ُمًىلىلىلٚمؿ؛ ٕٟمىلىلىلف يٖمٚمىلىلىل٥م ذم أذ ىلىلىل٤مهنؿ أن 

 هم٤مًمٌٞم٦م اًمٕمرب ٟم٤ًًٌم  ؿ ُمًٚمٛمقن ديٜم٤ًم وُمذ ٤ًٌم.

وم٤مًم٘مّمىلىلىلد: أن  ىلىلىلذه اًمًىلىلىلٗم٤مرة اًمتىلىلىلل يٕمٛمىلىلىلؾ ومٞمٝمىلىلىل٤م  ىلىلىلذا اعمًىلىلىلٚمؿ إن يمىلىلىل٤من يٖمٚمىلىلىل٥م قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م 

 أقمامهلؿ ومٞمجقز، وإٓ ومتٚمحؼ سم٤مٕومم. اخلػم وحم٤موًم٦م ُم٤ًمقمدة اعمًٚمٛملم ذم

 (  00: 34: 07/ 731) اهلدى والنور /
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 اهتخاكٍ إىل حماكٍ اهلفاز

إذا اظمتّمىلىلىلىلؿ ؿمخّمىلىلىلىل٤من ومٝمىلىلىلىلؾ جيىلىلىلىلقز ٕطمىلىلىلىلد ٤م أن يرومىلىلىلىلع اًم٘مْمىلىلىلىلٞم٦م إمم حمٙمٛمىلىلىلىل٦م  -

 أظمذ طم٘مف اًمذي ٓ يٛمٙمـ أظمذه إٓ سمذًمؽ؟ اًمٙمٗم٤مر ُمـ أضمؾحم٤ميمؿ 

ًمٞمىلىلف ذم  ىلىلذه اًم٘مْمىلىلٞم٦م ٓ خيىلىل٤مًمػ إذا يمىلىل٤من يٕمت٘مىلىلد أن احلٙمىلىلؿ اًمىلىلذي يرومىلىلع اًم٘مْمىلىلٞم٦م إ -

 اًم٘مْمٞم٦م ضم٤مز ًمف ذًمؽ وإٓ وما.

 ( 01: 13: 53/   791) اهلدى والنور / 
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 إٓدا١ املصخف هلافس

رضمىلىلىلؾ يمىلىلىل٤مومر ًمىلىلىلف رهمٌىلىلىل٦م ذم دظمىلىلىلقل اإلؾمىلىلىلام وم٠مطمىلىلىل٥م أن ي٘مىلىلىلرأ اًم٘مىلىلىلرآن ومٝمىلىلىلؾ  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 جيقز إ داؤه اعمّمحػ؟

يىلىلىلد أن يٛمىلىلىلس ٓ ؿمىلىلىلؽ ذم ذًمىلىلىلؽ طمٞمىلىلىلٜمام ٓ يتٌىلىلىللم ًمٜمىلىلىل٤م أن ذاك اًمٙمىلىلىل٤مومر ٓ ير اًمِمىلىلىلٞمخ:

ٜمىل٤م قمىلغم اًمٙمٗمىل٤مر ومٙمٞمىلػ ٟمىلدقمق ؿ سمِّ اًم٘مرآن سمًقء، ومٜمحـ إذا اُمتٜمٕمٜم٤م ُمـ قمرض يمتىل٤مب رَ 

إمم اإلؾمام؟! ًمذًمؽ صح قمـ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام يمام ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ 

ىلىلىل طمىلىلىلدي٨م قمٌىلىلىلد اهلل سمىلىلىلـ قمٛمىلىلىلر أٟمىلىلىلف هنىلىلىلك أن يُ  ٤مومر سمىلىلىل٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمىلىلىلدو، وذم ًمٗمىلىلىلظ ًَ

ض اًمٕمىلىلدو خم٤مومىلىل٦م أن يٜم٤مًمىلىلف اًمٕمىلىلدو، ٟمىلىل٤مل ومىلىلان عمًىلٚمؿ: ٓ شمًىلىل٤مومروا سم٤معمّمىلىلحػ إمم أر

ُمٕمٜم٤مه: ؾمٌف وـمٕمـ ومٞمف، ومٜمٝمك اًمرؾمقل صٚمقات اهلل وؾماُمف قمٚمٞمف قمـ أن ي٤ًمومر  ٤مً وماٟم

اعمًىلىلٚمؿ سم٤معمّمىلىلحػ إمم أرض اًمٕمىلىلدو إذا يمىلىل٤من خيِمىلىلك أٟمىلىلف إذا وىمىلىلع ذم يىلىلد اًمٕمىلىلدو أن 

 يّم٤مب يمام اهلل قمز وضمؾ سمٌمء ُمـ اإل ٤مٟم٦م وٟمحق ذًمؽ.

ًمىلىل٦م اعمٗمٝمىلىلىلقم ذم اًمٙمتىلىلىل٤مب واًمًىلىلىلٜم٦م َٓ اًمٗم٘مىلىلىلف أن دِ  ويمىلىلام  ىلىلىلق ُمٕمٚمىلىلىلقم ُمىلىلـ قمٚمىلىلىلؿ أصىلىلىلقل

ُمىل٤م ومدًٓمىل٦م اعمٜمٓمىلقق أصىلقًمٞم٤ًم  ُمٜمٓمقٌق  طمج٦م يمدًٓم٦م اعمٜمٓمقق إٓ إذا قم٤مرض اعمٗمٝمقمَ 

م اعمٜمٓمىلىلىلىلقق قمىلىلىلىلغم دِّ رض ُمٜمٓمىلىلىلىلقق وُمٗمٝمىلىلىلىلقم ىُمىلىلىلىل ٤مأىمىلىلىلىلقى ُمىلىلىلىلـ دًٓمىلىلىلىل٦م اعمٗمٝمىلىلىلىلقم، ومىلىلىلىل٢مذا شمٕمىلىلىلىل

روىلىلف ُمٜمٓمىلىلقق ومٝمىلىلق طمجىلىل٦م، و ىلىلذه ىم٤مقمىلىلدة ٤ماعمٗمٝمىلىلقم، أُمىلىل٤م إذا يمىلىل٤من  ٜمىلىل٤مك ُمٗمٝمىلىلقم ُمىلىل٤م مل يٕم

ىلىلىل ٞمَ شمُ   ًمٓم٤مًمىلىلىل٥م اًمٕمٚمىلىلىلؿ أن يٗمٝمىلىلىلؿ ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلىلـ اًمٗم٘مىلىلىلف خيٗمىلىلىلك قمىلىلىلغم ُمىلىلىلـ ٓ قمٚمىلىلىلؿ قمٜمىلىلىلده سمىلىلىل٠من نِّ

ومٝمىلذا  شخم٤مومىل٦م أن يٜم٤مًمىلف اًمٕمىلدو»اعمٗمٝمقم طمج٦م، إذا يم٤من إُمىلر يمىلذًمؽ ٟمٕمىلقد إمم ىمقًمىلف: 

ُمٗمٝمقُمف: أٟمىلف إذا مل يٙمىلـ  ٜمىل٤مك ظمىلقل أن يٜمىل٤مل اًمٕمىلدو اعمّمىلحػ سم٢م ٤مٟمىل٦م ُمىل٤م ومىلا يٜمٝمىلك 
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 ٤مومر سم٤معمّمحػ إمم أرض اًمٕمدو.اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام اعمًٚمؿ أن يً

ويمىلىل٠مين أٓطمىلىلظ سمىلىل٠من ذم ٟمٗمىلىلقس سمٕمىلىلض احلىلىل٤م.يـ شمِمىلىلقىًم٤م إمم ُمٕمرومىلىل٦م اًمىلىلدًمٞمؾ قمىلىلغم 

طمجٞمىلىل٦م اعمٗمٝمىلىلقم؛ ٕن اًمقاىمىلىلع أن اعمًىلىل٠مًم٦م يقضمىلىلد ومٞمٝمىلىل٤م ظمىلىلال سمىلىللم احلٜمٗمٞمىلىل٦م ُمىلىلـ ضمٝمىلىل٦م 

وإئٛمىلىل٦م أظمىلىلريـ ُمىلىلـ ضمٝمىلىل٦م أظمىلىلرى، وم٤محلٜمٗمٞمىلىل٦م يٍمىلىلطمقن ومٞم٘مقًمىلىلقن: سمىلىل٠من اعمٗمٝمىلىلقم ٓ 

دون وٓ يٓمٚم٘مقن ومٞم٘مقًمىلقن: ُمٗمىل٤م ٞمؿ اًمٙمتىل٤مب واًمًىلٜم٦م ي١مظمذ سمف، وُمـ قمج٥م أهنؿ ي٘مٞم

ًمٞم٧ًم سمحج٦م، أُم٤م ُمٗم٤م ٞمؿ يمتٌٜم٤م ومٝمل طمج٦م،  ذا ُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل يٜمٌٖمل قمغم ـم٤مًم٥م 

اًمٕمٚمىلىلىلىلؿ أن يٙمىلىلىلىلقن قمىلىلىلىلغم اٟمتٌىلىلىلىل٤مه وطمىلىلىلىلذر ُمٜمٝمىلىلىلىل٤م طمتىلىلىلىلك ٓ ي٘مىلىلىلىلع ذم رء ُمىلىلىلىلـ اإلومىلىلىلىلراط أو 

 أو أن يٗمْمؾ يمام اعمخٚمقق قمغم يمام اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٤مًمدًمٞمؾ اًمتٗمريط..

٤م  ىلق أن اهلل شمٌىل٤مرك  قمغم أن اعمٗمٝمىلقم طمجىل٦م سم٤مًم٘مٞمىلد اًمًىل٤مسمؼ، أي: إن مل خيىل٤مًمػ ُمٜمٓمقىمىًل

ٞمُْٙمْؿ ضُمٜمىَلىلىل٤مٌح َأْن ﴿وشمٕمىلىلىل٤ممم ذيمىلىلىلر ذم يمت٤مسمىلىلىلف وم٘مىلىلىل٤مل:  ٞمَْس قَمَٚمىلىلىل ُتْؿ ذِم إَْرِض وَمَٚمىلىلىل سْمىلىلىل َذا َ.َ
َوإِ

ُروا ـَ يَمَٗمىلىلىل ِذي ىلىلىل ٜمَُٙمُؿ اًمَّ
ُتْؿ َأْن َيْٗمتىِلىلىل اِة إِْن ظِمْٗمىلىلىل ىلىلىل ـَ اًمّمَّ

وا ُِمىلىلىل ىلىلىل  ىلىلىلذا ذط  [404]النساااا::﴾شَمْ٘مٍُمُ

ُمٗمٝمقُمىلىلف: أٟمىلىلف قمٚمىلىلٞمٙمؿ ضمٜمىلىل٤مح أن شم٘مٍمىلىلوا إن مل َّتىلىل٤مومقا، و ىلىلذا ُمىلىل٤م أًم٘مىلىلل ذم سمىلىل٤مل سمٕمىلىلض 

اًمّمح٤مسم٦م عم٤م ؾمٛمع  ذه أي٦م، ومتقضمف سم٥ًٌم  ىلذا اًمىلذي أًم٘مىلل ذم ٟمٗمًىلف سم٤مًمًىل١مال إمم 

ىم٤مئًا: ي٤م رؾمقل اهلل! ُم٤م ًمٜمىل٤م ٟم٘مٍمىل وىمىلد أُمٜمىل٤م؟ وم٘مىل٤مل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام:  ¢اًمٜمٌل 

أيىلىلـ اًمىلىلدًمٞمؾ؟ اًمىلىلدًمٞمؾ أن اًمّمىلىلح٤م   شومىلىل٤مىمٌٚمقا صىلىلدىمتف صىلىلدىم٦م شمّمىلىلدق اهلل هبىلىل٤م قمٚمىلىلٞمٙمؿ»

اًمٕمىلىلر  ومٝمىلىلؿ أن  ىلىلذا اًمنمىلىلط ُمٜمىلىلف ُمٗمٝمىلىلقم، وًمىلىلقٓ ذًمىلىلؽ ُمىلىل٤م يمىلىل٤من سمىلىلف ُمىلىلـ طم٤مضمىلىل٦م إمم أن 

يتقضمىلىلىلف سم٤مًمًىلىلىل١مال اًمىلىلىلذي يىلىلىلدومع قمٜمىلىلىلف اًمِمىلىلىلٌٝم٦م واإلؿمىلىلىلٙم٤مل، ُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤من سمىلىلىلف طم٤مضمىلىلىل٦م أن يتقضمىلىلىلف 

ل: يىل٤م سمذًمؽ إمم اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ًمٞم٘مقل ًمف: ُم٤م ًمٜم٤م ٟم٘مٍم وىمد أُمٜم٤م؟  ىلق يم٠مٟمىلف ي٘مىلق

رؾمىلىلىلىلىلقل اهلل! رسمٜمىلىلىلىلىل٤م اؿمىلىلىلىلىلؽمط قمٚمٞمٜمىلىلىلىلىل٤م ذم رومىلىلىلىلىلع اعم١ماظمىلىلىلىلىلذة ... ذم اًم٘مٍمىلىلىلىلىل إذا .سمٜمىلىلىلىلىل٤م ذم 

إرض، أي: ؾمىلىلىلىلىلىل٤مومرٟم٤م إذا يمٜمىلىلىلىلىلىل٤م ظمىلىلىلىلىلىل٤مئٗملم، وٟمحىلىلىلىلىلىلـ أن وىمىلىلىلىلىلىلد وـمىلىلىلىلىلىلد اهلل ًمفؾمىلىلىلىلىلىلام ذم 

إرض شمقـمٞمدا، ومل يٌؼ  ٜم٤م ُمٜم٤م ظمقل ُمـ اعمنميملم سمؾ ىم٣م اهلل قمغم اعمنمىليملم 

 وم٠مُمٜم٤م ومام سم٤مًمٜم٤م ٟم٘مٍم؟
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طم٩م طمجىل٦م اًمىلقداع وًمىلٞمس ذم ـمري٘مىلف رء ُمىلـ  ¢سم٠من اًمٜمٌل أٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن نٞمًٕم٤م 

اخلقل إـماىًم٤م، وُمع ذًمؽ ُمـ ؾم٤مقم٦م ظمروضمف ُمـ اعمديٜم٦م فمؾ ي٘مٍم  ىلق واًمّمىلح٤مسم٦م 

طمتك رضمع إًمٞمٝم٤م، ويمام ي٘مقل قمثامن سمـ قمٗم٤من: وٟمحىلـ ُمٓمٛمئٜمىلقن همىلػم ظمىل٤مئٗملم، ومجىل٤مء 

  ذا اًم١ًمال.

٤م شمٜم ٌٞمىلىلف إمم  ىلىلذا احلىلىلدي٨م ممىلىل٤م يتٕمٚمىلىلؼ سمٛمقوىلىلقع ؾمىلىل٤مسمؼ يمٜمىلىل٧م ـمرىمتىلىلف ًمٙمىلىلؿ ومٞمىلىلف أيًْمىلىل

ـمريىلىلؼ ُمىلىلـ ـمىلىلرق آؾمىلىلتٜم٤ٌمط ًمٚمٗم٘مىلىلف، عمىلىل٤م ذيمىلىلرت ًمٙمىلىلؿ ىمىلىلقل أسمىلىلق سمٙمىلىلر: ُمىلىلزاُمػم اًمِمىلىلٞمٓم٤من 

ذم سمٞم٧م رؾمقل اهلل! وقمٓمٗم٧م قمغم ذًمؽ أطم٤مدي٨م أظمرى، وم٘مٚم٧م: وسمٜمٞم٧م قمىلغم ذًمىلؽ 

إذا ؾمٛمع ؿمٞمئ٤ًم وأىمره ومل يٜمٙمره ومٙم٠مٟمف  ق ىم٤مل ذًمؽ؛ ٕٟمف أىمره،  ٜمىل٤م عمىل٤م  ¢أن اًمٜمٌل 

أُمٜمىلىل٤م؟ ٓ ؿمىلىلؽ ووىلىلح ًمٙمىلىلؿ أن اًمّمىلىلح٤م   ؾمىلىلٛمع اًمّمىلىلح٤م  ي٘مىلىلقل: ُمىلىل٤م سم٤مًمٜمىلىل٤م ٟم٘مٍمىلىل وىمىلىلد

اقمتىلىلد  ٜمىلىل٤م سمىلىل٤معمٗمٝمقم، سم٤مًمتىلىل٤مزم ُمىلىل٤م ىمىلىل٤مل ًمىلىلف اًمرؾمىلىلقل أٟمىلىل٧م امىلىلت٩م سمىلىل٤معمٗمٝمقم واعمٗمٝمىلىلقم ٓ 

طمج٦م ومٞمف، سمٛمٕمٜمك ٓ ؾمٛمح اهلل: ًمق يم٤من ُمٜمٓمؼ اًمٜمٌل وومٝمٛمف هلذه اًمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمذات قمغم 

ُم٤م يذ ٥م إًمٞمف احلٜمٗمٞم٦م، أي: ُمـ أن اعمٗمٝمقم ًمٞمس سمىلف طمجىل٦م، أو سمٕمٌىل٤مرة أظمىلرى: ًمىلق أن 

حلٜمٗمل اعمتٛمذ ٥م سم٤معمذ ٥م  ذا أورد قمٚمٞمف  ىلذا اًمًىل١مال ُمىلـ أطمىلد ؿ، ُمىل٤مذا يٙمىلقن ا

ضمقاسمف؟ ؾمٞمخٓمئف ؾمٞم٘مقل ًمف: أٟم٧م امت٩م سم٤معمٗمٝمقم واعمٗمٝمقم ٓ طمجىل٦م ومٞمىلف،  ىلؾ يمىل٤من 

؟ يمىلىلا، وإٟمىلىلام ؾمىلىلٙم٧م قمىلىلـ ؾمىلىل١ماًمف ُم٘مىلىلًرا ًمىلىلف صمىلىلؿ أزال إؿمىلىلٙم٤مًمف ¢ ىلىلذا  ىلىلق ُمقىمىلىلػ اًمٜمٌىلىلل 

ًمٙمىلىلـ اٟمتٌىلىلف  ٜمىلىل٤مك رء ظمٗمىلىلل سم٘مقًمىلىلف  ىلىلذا ...  ىلىلق إُمىلىلر يمىلىلام شم٘مىلىلقل.. اًمٗمٝمىلىلؿ يمىلىلام شمٗمٝمىلىلؿ 

قمٚمٞمىلىلؽ، ومىلىل٤مُٕمر يمىلىلام شم٘مىلىلقل وًمٙمىلىلـ اهلل شمٗمْمىلىلؾ قمىلىلغم قمٌىلىل٤مده وشمّمىلىلدق قمٚمىلىلٞمٝمؿ ومىلىل٠مٟمتؿ ُمىلىلـ 

 قم٤ٌمده وم٤مىمٌٚمقا صدىمتف.

ومىلىلىل٤معمٗمٝمقم طمجىلىلىل٦م سمىلىلىلٜمص  ىلىلىلذه أيىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل ومٝمٛمٝمىلىلىل٤م اًمّمىلىلىلح٤م ، وأىمىلىلىلر اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف 

 .شصدىم٦م شمّمدق اهلل هب٤م قمٚمٞمٙمؿ وم٤مىمٌٚمقا صدىمتف»اًمًام ومٝمٛمف، وأزال إؿمٙم٤مًمف سم٘مقًمف: 

٤مم احلجىلىل٦م ذم  ىلىلذه اًمروايىلىل٦م أن أطمىلىلد اًمتىلىل٤مسمٕملم ىمىلىل٤مل أُمىلىل٤مم قمٛمىلىلر ومىلىلٞمام يٖمٚمىلىل٥م وُمىلىلـ مىلىل
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ًمًىلىل٠مًمتف، ىمىلىل٤مل ًمىلىلف قمٛمىلىلر: قمىلىلام شمًىلىل٠مًمف؟ ىمىلىل٤مل:  ¢قمىلىلغم فمٜمىلىلل: ًمىلىلق أين أدريمىلىل٧م رؾمىلىلقل اهلل 

ُتْؿ َأْن َيْٗمتىِلٜمَُٙمُؿ ﴿قمـ  ذه أي٦م:  اِة إِْن ظِمٗمىْل ـَ اًمّمَّىل
وا ُمىِل وَمَٚمٞمَْس قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح َأْن شَمْ٘مٍُمىُل

رُ  ـَ يَمَٗمىلىلىل ِذي ىلىلىل و ىلىلىل٤مٟمحـ اًمٞمىلىلىلقم ... ي٘مىلىلىلقل  ىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلام، ٓ ٟمىلىلىلزال ٟم٘مٍمىلىلىل  [404]النساااا::﴾وااًمَّ

وًمٞمس  ٜم٤مك ظمقل وم٤مإلؾمام  ق احل٤ميمؿ؟ ىمىل٤مل: ًم٘مىلد ؾمىل٠مًم٧م رؾمىلقل اهلل.. اًمّمىلح٤م  

... قمٛمىلىلىلر ي٘مىلىلىلقل: ًم٘مىلىلىلد ؾمىلىلىل٠مًم٧م رؾمىلىلىلقل اهلل قمىلىلىلام يمٜمىلىلىل٧م شمريىلىلىلد أن شمًىلىلىل٠مًمف وم٠مضمىلىلىل٤مسمٜمل سم٘مقًمىلىلىلف: 

 .شصدىم٦م شمّمدق اهلل هب٤م قمٚمٞمٙمؿ وم٤مىمٌٚمقا صدىمتف»

 (00:54:27/ 6 –ى اإلمارات )أسئلة وفتاو
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 َ األداُب إىل بالد املطوٌنيَداضتاداَ اخَل

م ُمىلـ دَ ٞمٜم٤م هب٤م، و ل وضمىلقد اخلىَل ٚمِ أومتقٟم٤م ضمزايمؿ اهلل ظمػًما ذم اًمٌٚمٞم٦م اًمتل سمُ  ُمداظمٚم٦م:

 اًمرضم٤مل وُمـ اًمٜم٤ًمء وُمٜمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر ذم سمٞمقشمٜم٤م، طمٞم٨م ... سمحج٦م اًميورة.

٤م سمٕمىلض اًمىلٌاد وسمخ٤مصىل٦م أُمثىل٤مل ٞمىل٧م هبىلٚمِ  ذه ُمّمٞم٦ٌم ُمـ اعمّم٤مئ٥م اًمتىلل اسمتُ  اًمِمٞمخ:

إن ًمٙمؾ أُم٦م »سماديمؿ اًمتل اسمتٚمٞمتؿ ومٞمٝم٤م سمٙمثرة اعم٤مل، وىمد ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

جيىلىل٥م قمىلىلغم ُمىلىلـ أٟمٕمىلىلؿ اهلل قمٚمىلىلٞمٝمؿ أن ي٘مىلىل٤مسمٚمقا ٟمٕمٛمىلىل٦م اهلل  ىلىلذه  شومتٜمىلىل٦م، ومٗمتٜمىلىل٦م أُمتىلىلل اعمىلىل٤مل

 سم٤مًمِمٙمر واًمِمٙمر  ق ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ ومٞمام أُمر وآٟمتٝم٤مء قمام قمٜمف هنك وزضمر.

 ًٓ ؾ سمٞمتف اُمرأة يم٤مومرة، ًمٞمس رضمًا ُمًٚماًم ... ظِم دْ : ٓ جيقز ًمٚمرضمؾ اعمًٚمؿ أن يُ أو

ظم٤مدُمىلىلىل٦م، ذًمىلىلىلؽ ٕن  ىلىلىلذه اًمٙمىلىلىل٤مومرة  يمىلىلىل٤مومًرا سمىلىلىلؾ ٓ جيىلىلىلقز ًمٚمٛمًىلىلىلٚمؿ أن يىلىلىلدظمؾ سمٞمتىلىلىلف يمىلىلىل٤مومرةً 

ؾمىلىلتتٓمٚمع قمىلىلغم قمىلىلقرة اعمىلىلرأة اعمًىلىلٚمٛم٦م، وجيىلىل٥م أن شمٕمٚمٛمىلىلقا أن قمىلىلقرة اعمىلىلرأة اعمًىلىلٚمٛم٦م 

 جيىلقز ًمٚمٛمىلرأة اعمًىلٚمٛم٦م أن شمٔمٝمىلر أُمىل٤مم دم٤مه اعمىلرأة اًمٙمىل٤مومرة  ىلل يمٛمٜمزًمىل٦م اًمرضمىلؾ، ومىلا

٤م إٓ ىمىلىلىلرص اًمقضمىلىلىلف واًمٙمٗمىلىلىللم وم٘مىلىلىلط، ومٛمىلىلىلـ ذا اًمىلىلىلذي  اعمىلىلىلرأة اًمٙمىلىلىل٤مومرة وًمىلىلىلق يم٤مٟمىلىلىل٧م ظم٤مدًُمىلىلىل

٦م اًمدار اًمًٞمدة اعمخدوُم٦م،  ذا صٕم٥م ضمًدا سمَّ يًتٓمٞمع أن يٗمرض  ذا اًمقاضم٥م قمغم رَ 

ومٞمام أقمت٘مد إن مل أىمؾ إٟمف ُمًتحٞمؾ واىمٕمٞم٤ًم ًمذًمؽ ٓ جيىلقز اؾمىلتخدام اعمىلرأة اًمٙمىل٤مومرة، 

إذا قمرومتؿ ذًمؽ قمرومتؿ أن اؾمتخدام اًمرضمؾ ٓ جيقز.. اًمرضمؾ اًمٙم٤مومر ٓ جيىلقز ُمىلـ و

ومىَلا ﴿سم٤مب أومم؛ ٕٟمف قمغم ُمٞمزان ىمقل رسمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم شم٠مديٌف ًمموٓد سم٘مقًمىلف: 

ِرياًم  ًٓ يمىَل ْق ٤م َوىُمْؾ هَلىُلاَم ىمىَل ومىل٢مذا يمىل٤من اهلل شمٌىل٤مرك  [23]اإلسا ا::﴾شَمُ٘مْؾ هَلاَُم ُألٍّ َوٓ شَمٜمَْٝمْرُ َ

ؾ واًمىلىلده أو واًمدشمىلىلف سمٙمٚمٛمىلىل٦م: أل، ومٛمىلىلـ أومم أٟمىلىلف ٤مسمىِلىل ٘مَ ب اًمقًمىلىلد ومٜمٝمىلىل٤مه أن يُ دَّ ٕمىلىل٤ممم ىمىلىلد أَ وشم
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يٜمٝمىلىل٤مه قمىلىلـ أن ييىلىلسمف أو ييىلىلهب٤م سمٙمىلىلػ،  ىلىلذا يًىلىلٛمك قمٜمىلىلد اًمٕمٚمىلىلامء سم٤مًم٘مٞمىلىل٤مس إوًمىلىلقي 

 و ق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمٜمد اًمٕمٚمامء.

ع قمىلغم رء ُمىلـ قمىلقرة ٚمِ ٓمَّ تَ وم٢مذا يم٤من ٓ جيىلقز اؾمىلتخدام اعمىلرأة اًمٙمىل٤مومرة؛ ٕهنىل٤م ؾمىَل 

اعمًٚمٛم٦م ومٛمـ سم٤مب أومم ٓ جيقز اؾمتخدام اًمرضمؾ اًمٙم٤مومر، وٟمحق ذًمؽ أيًْم٤م  اعمرأة

٤م سم٤مًمتجرسمىلىلىل٦م أن اعمىلىلىلرأة اًمًىلىلىلٞمدة شمتًىلىلىل٤م ؾ  اؾمىلىلىلتخدام اًمرضمىلىلىلؾ اعمًىلىلىلٚمؿ؛ ٕٟمٜمىلىلىل٤م ٟمٕمٚمىلىلىلؿ أيًْمىلىلىل

وشمت٤ًمُمح ُمع اخل٤مدم اًمذي  ق رضمؾ ُمًٚمؿ، ويمام ي٘م٤مل ذم سمادٟم٤م اًمًقري٦م وهمػم ىل٤م: 

ىمىلىلد يٙمىلىلقن  ىلىلذا اخلىلىل٤مدم ؾمىلىل٤مئً٘م٤م  ُمىلىل٤م ذم أطمىلىلد همريىلىل٥م!  ىلىلذا ظم٤مدُمٜمىلىل٤م و ىلىلذا ُمٜمىلىل٤م وومٞمٜمىلىل٤م، صمىلىلؿ

ًمٚمًىلىلىلٞم٤مرة ومٞم٘مىلىلىلقد هبىلىلىل٤م اًمًىلىلىلٞم٤مرة وخيٚمىلىلىلقا هبىلىلىل٤م ومٞمٝمىلىلىل٤م، ورسمىلىلىلام جيىلىلىلري اًمِمىلىلىلٞمٓم٤من سمٞمىلىلىلٜمٝمام صمىلىلىلؿ 

امّمؾ اًمٗمتـ اًمتىلل امّمىلؾ ذم سمٕمىلض اًمىلٌاد، ًمىلذًمؽ  ىلذا يمٚمىلف ٓ جيىلقز إؾمىلاُمٞم٤ًم، إذا 

يمىلىل٤من وٓ سمىلىلد ًمٚمىلىلزوضملم أن يًىلىلتخدُمقا اُمىلىلرأة ومىلىلا سمىلىلد ُمىلىلـ أن شمٙمىلىلقن ُمًىلىلٚمٛم٦م؛ ٕن اًمٗمتٜمىلىل٦م 

 ٜم٦م اعمرأة اًمٙم٤مومرة.هب٤م أىمؾ ُمـ ومت

 (00:41:55/ 9 –)أسئلة وفتاوى اإلمارات 
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 اضتاداَ األداُب إىل اهبالد اإلضالًٚٞ

 : ¢ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ؾمتٙمقن ُمٕم٤مدن مي ٤م ذار اًمٜم٤مس.

 : [سمقب ًمف اإلُم٤مم سم٘مقًمف: ُمـ أقمام ٟمٌقشمف. صمؿ ىم٤مل]

ْمىلىل٦م ) اعمٕمىلىل٤مدن ( اعمقاوىلىلع اًمتىلىلل شمًىلىلتخرج ُمٜمٝمىلىل٤م ضمىلىلقا ر إرض ، يم٤مًمىلىلذ ٥م و اًمٗم

 و همػم ذًمؽ ، و أطمد ٤م : ُمٕمدن . يمذا ذم اًمٜمٝم٤مي٦م . واًمٜمح٤مس

ىمٚمىلىلىل٧م : و ممىلىلىل٤م ٓ ؿمىلىلىلؽ ومٞمىلىلىلف أن ذار اًمٜمىلىلىل٤مس إٟمىلىلىلام  ىلىلىلؿ اًمٙمٗمىلىلىل٤مر ، ومٝمىلىلىلق يِمىلىلىلػم إمم ُمىلىلىل٤م 

سمىلىلف اعمًىلىلٚمٛمقن اًمٞمىلىلقم ُمىلىلـ ضمٚمىلىلٌٝمؿ ًممورسمٞمىلىللم و إُمريٙمىلىل٤من إمم سماد ىلىلؿ اًمٕمرسمٞمىلىل٦م  اسمىلىلتكم

 ُمٕم٤مدهن٤م و ظمػماهت٤م . و اهلل اعمًتٕم٤من . ٓؾمتخراج

 .(507-4/506)الصحيحة 
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 عٚد املعوٍ

٘مىل٤مم ذم اعمىلدارس، و ىلؾ ي ؾ جيقز طمْمقر اطمتٗم٤مل قمٞمد اعمٕمٚمىلؿ اًمىلذي  ُمداظمٚم٦م:

 ؾم٦م ىمٌقل اهلدي٦م اًمتل هتدي هل٤م اعمدرؾم٦م؟رِّ دَ جيقز ًمٚمٛمُ 

ؿ اًمٙمٗمىلىل٤مر ٔمُ ٜمُ أن  ىلذه اعمِمىلىلٙمٚم٦م  ىلىلل ُمِمىلٙمٚم٦م ٟم٤مسمٕمىلىل٦م ُمىلىلـ شم٘مٚمٞمىلدٟم٤م ًمىِلىل  ااىلىلقاب: اًمِمىلٞمخ:

٩م اًمدراؾمىلٞم٦م وإٓ ومًتًىلٛمٕمقن أٟمىلف ٓ وٓ يٛمٙمـ اًم٘مْمىل٤مء قمىلغم ُمثٚمٝمىل٤م إٓ سمتٖمٞمىلػم اعمٜمىل٤م 

جيقز ٓ جيقز ٓ جيقز، ًمٙمـ ُمع ٓ جيقز ومٜمحـ ُمرهمٛمقن قمغم اًمقىمقع ومٞمٝم٤م ًمٗم٤ًمد 

اعمٜمٝم٤مج، ًمٕمٚمٙمؿ شمٕمٚمٛمقن نٞمًٕم٤م أٟمف ٓ يقضمد ذم اإلؾمام أقمٞم٤مد ؾمقى صماصم٦م: قمٞمدان 

ؾمىلىلٜمقي٤من قمٞمىلىلد اًمٗمٓمىلىلر وقمٞمىلىلد إوىلىلحك، وقمٞمىلىلد أؾمىلىلٌققمل و ىلىلق يىلىلقم ااٛمٕمىلىل٦م، ًمىلىلٞمس صمٛمىلىل٦م 

ه، ًم٘مىلد يمٜمىلىل٤م ٟمِمىلىلٙمق وٓ ٟمىلزال ٟمِمىلىلٙمق ُمىلـ قمٞمىلىلد واطمىلىلد ـمىلرأ قمىلىلغم اعمًىلىلٚمٛملم أقمٞمىل٤مد إٓ  ىلىلذ

 ًٓ ُمٜمذ ؾمٜملم ـمقيٚم٦م ُمٜمذ ىمىلرون، أٓ و ىلق قمٞمىلد اعمقًمىلد اًمٜمٌىلقي، ويمٜمىل٤م ٟم٘مىلقل: إن  ىلذا أو

٤م ٟمىلىلىل٤مسمع ُمىلىلىلـ شم٘مٚمٞمىلىلىلد اعمًىلىلىلٚمٛملم اًم٘مىلىلىلداُمك  سمدقمىلىلىل٦م ٓ أصىلىلىلؾ هلىلىلىل٤م ذم اًمًىلىلىلٜم٦م، وصم٤مٟمٞمًىلىلىل٤م  ىلىلىلق أيًْمىلىلىل

أظمىلىلىلل! اًمٜمّمىلىلىل٤مرى متٗمٚمىلىلىلقن ًمٚمٜمّمىلىلىل٤مرى ومٞم٘مىلىلىلقل ىمىلىلىل٤مئٚمٝمؿ.. ىم٤مئىلىلىلؾ اعمٌتدقمىلىلىل٦م  ىلىلىل١مٓء: يىلىلىل٤م 

 سمٛمٞماد ٟمٌٞمٝمؿ ومٙمٞمػ ٓ ٟمحتٗمؾ ٟمحـ سمٛمٞماد ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقات اهلل وؾماُمف قمٚمٞمف؟!

ًم٘مىلىلىلىلد همٗمىلىلىلىلؾ اعمًىلىلىلىلٚمٛمقن همٗمٚمىلىلىلىل٦م قمٜمٞمٗمىلىلىلىل٦م ضمىلىلىلىلًدا قمىلىلىلىلـ ديىلىلىلىلٜمٝمؿ، ومٛمٕمٜمىلىلىلىلك  ىلىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلىلام أن 

ُمىل٤م طمىلذرٟم٤م قمىلـ اشمٌىل٤مقمٝمؿ وشم٘مٚمٞمىلد ؿ ... احلىلدي٨م  ¢اًمٜمّم٤مرى ىمدوة ًمٜم٤م، ويمىل٠من اًمٜمٌىلل 

: ¢  ؾمىلىلىلٞمٕمد اخلىلىلىلدري ىمىلىلىل٤مل: ىمىلىلىل٤مل رؾمىلىلىلقل اهلل اًمىلىلىلذي ذم اًمٌخىلىلىل٤مري ُمىلىلىلثًا ُمىلىلىلـ روايىلىلىل٦م أ

٤م سمىلذراع طمتىلك ًمىلق دظمٚمىلقا ضمحىلر وىل٥م » ًمتتٌٕمـ ؾمٜمـ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ؿمؼًما سمِمؼم، وذرقمىًل

ومٝمق قمٚمٞمىلف   شًمدظمٚمتٛمقه، ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل! اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، ىم٤مل: ومٛمـ اًمٜم٤مس؟!
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 قمىلز وضمىلؾ د  ىل١مٓء اًمٙمٗمىل٤مر؛ ٕهنىلؿ اٟمحرومىلقا قمىلـ ؾمىلٌٞمؾ اهللٚمِّ ٘مَ رٟم٤م ُمـ أن ٟمُ ذِّ حَ ىلاًمًام يُ 

ًٓ سمتحىلىلىلىلريٗمٝمؿ ًمٚمٙمتىلىلىلىل٤مب.. ًمٚمتىلىلىلىلقراة وإٟمجٞمىلىلىلىلؾ، وصم٤مٟمٞمًىلىلىلىل٤م: سمًىلىلىلىل٥ٌم يمٗمىلىلىلىلر ؿ سم٤مإلؾمىلىلىلىلام  أو

 وسمٜمٌٞمٜم٤م قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام اًمذي ٟمًػ اهلل سمف وسمٙمت٤مسمف ؾم٤مئر إدي٤من.

ىلىل ذَ وٓ سمىلىل٠مس هبىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم أن أُ  ذم ورد ر سمٌمىلىلء رسمىلىلام جيٝمٚمىلىلف سمٕمىلىلض اًمٜمىلىل٤مس: ًم٘مىلىلد يمِّ

ريض اهلل قمٜمىلف ىمىل٤مل: ضمىل٤مء رضمىلؾ إمم صحٞمح ُمًىلٚمؿ ُمىلـ طمىلدي٨م أ  ىمتىل٤مدة إٟمّمىل٤مري 

وم٘مىلىلىل٤مل: يىلىلىل٤م رؾمىلىلىلقل اهلل! ُمىلىلىل٤م شم٘مىلىلىلقل ذم صىلىلىلقم يىلىلىلقم آصمٜمىلىلىللم، يمىلىلىل٤من ضمقاسمىلىلىلف قمىلىلىلغم  ¢اًمٜمٌىلىلىلل 

ـمري٘مىلىل٦م أؾمىلىلٚمقب طمٙمىلىلٞمؿ، ُمىلىل٤م ىمىلىل٤مل ًمىلىلف:  ىلىلذا ُمًىلىلتح٥م..  ىلىلذا أُمىلىلر وم٤موىلىلؾ وٟمحىلىلق ذًمىلىلؽ، 

اًمىلىلقطمل  زل قمىلىلكمَّ ٟمىِلىل ت ومٞمىلىلف وأُ دّ ًمىِلىل ذاك يىلىلقم وُ »وإٟمىلىلام ىمىلىل٤مل ًمىلىلف ُمىلىل٤م  ىلىلق أسمٚمىلىلغ ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ، ىمىلىل٤مل: 

ذا ااىلىلقاب؟ يم٠مٟمىلىلف ي٘مىلىلقل: قمٚمىلىلٞمٙمؿ أن شمّمىلىلقُمقا يىلىلقم آصمٜمىلىللم ؿمىلىلٙمًرا هلل ُمىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلك  ىلىل شومٞمىلىلف

قمز وضمؾ قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ سمف قمٚمٞمٙمؿ ُمـ وٓديت ومٞمف وسمٕمثتل ومٞمف، يٜمٌٖمىلل أن شمِمىلٙمروا اهلل 

، وسمٕمىل٨م ومٞمىلف ¢قمغم ذًمؽ سم٠من شمّمقُمقا  ذا اًمٞمقم؛ ٕٟمف يقم ومْمٞمؾ وًمد ومٞمف اًمرؾمىلقل 

 .¢اًمرؾمقل 

روا اهلل قمز وضمؾ قمغم ٟمٕمٛم٦م أٟمٕمىلؿ وُمـ ؾمٜمـ إُمؿ ىمٌٚمٜم٤م ُمـ أ ؾ اًمٙمت٤مب أن يِمٙم

اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم هب٤م قمٚمٞمٝمؿ، وم٘مد ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمىلدي٨م قم٤مئِمىل٦م ريض اهلل 

عمىلىل٤م ضمىلىل٤مء اعمديٜمىلىل٦م ُمٝمىلىل٤مضمًرا وضمىلىلد اًمٞمٝمىلىلقد يّمىلىلقُمقن يىلىلقم قم٤مؿمىلىلقراء،  ¢قمٜمٝمىلىل٤م أن اًمٜمٌىلىلل 

اهلل ومٞمىلىلىلف ُمقؾمىلىلىلىلك وىمقُمىلىلىلف ُمىلىلىلـ ومرقمىلىلىلىلقن  كؿ قمىلىلىلـ اًمًىلىلىلىل٥ٌم، وم٘مىلىلىل٤مًمقا:  ىلىلىلذا يىلىلىلىلقم ٟمجىلىلىلومًىلىلىل٠مهل

ٟمحىلىلىلـ أطمىلىلىلؼ سمٛمقؾمىلىلىلك ُمىلىلىلٜمٙمؿ ومّمىلىلىل٤مُمف، وأُمىلىلىلر »اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام: وضمٜمىلىلىلده، وم٘مىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف 

ًٓ اًمٞمٝمىلىلقد صىلىل٤مُمقا يىلىلقم قم٤مؿمىلىلقراء ؿمىلىلٙمًرا هلل وأىمىلىلر ؿ قمىلىلغم ذًمىلىلؽ   شسمّمىلىلٞم٤مُمف ومىلىل٢مذا يمىلىل٤من أو

ٟمٌىلىلٞمٝمؿ ُمقؾمىلىلك قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام، صمىلىلؿ ضمىلىل٤مء اإلىمىلىلرار ُمىلىلـ ٟمٌٞمٜمىلىل٤م ظمىلىل٤مشمؿ إٟمٌٞمىلىل٤مء وىمىلىل٤مل 

ٜمىلىل٤م ... هبىلىلذه ومّمىلىل٤مُمف وأُمىلىلر سمّمىلىلٞم٤مُمف، ومىلىلٜمحـ إًذا قمٚمٞم ش ٟمحىلىلـ أطمىلىلؼ سمٛمقؾمىلىلك ُمىلىلٜمٙمؿ»هلىلىلؿ: 

 اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل ٓ ٟمٕمٛم٦م سمٕمد ٤م إٓ اإلؾمام أن ٟمّمقم يمؾ يقم اصمٜملم.
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ٟمحىلىلىلـ ٟمٕمٚمىلىلىلؿ أن يمثىلىلىلػًما ُمىلىلىلـ اعمًىلىلىلٚمٛملم واحلٛمىلىلىلد هلل ٓ يزاًمىلىلىلقن يتىلىلىل٤مسمٕمقن يىلىلىلقُملم قمىلىلىلغم 

إىمىلىلىلؾ ذم إؾمىلىلىلٌقع، يىلىلىلقم آصمٜمىلىلىللم ويىلىلىلقم اخلٛمىلىلىلٞمس،  ىلىلىلذا ممىلىلىل٤م ضمىلىلىل٤مءت ومٞمىلىلىلف إطم٤مديىلىلىل٨م 

ء يّمىلىلىلقُمقن يىلىلىلقم آصمٜمىلىلىللم؛ ٕٟمىلىلىلف اًمٗمٕمٚمٞمىلىلىل٦م واًم٘مقًمٞمىلىلىل٦م، وًمٙمىلىلىلـ يمثىلىلىلػًما ُمىلىلىلـ اًمّمىلىلىل٤مئٛملم  ىلىلىل١مٓ

ينمىلىلع ومٞمىلىلف اًمّمىلىلٞم٤مم ًمٙمىلىلـ أىمىلىلؾ ُمىلىلـ اًم٘مٚمٞمىلىلؾ ُمىلىلـ يّمىلىلقم يىلىلقم آصمٜمىلىللم و ىلىلق يًتحيىلىل ذم 

وسمٕمثف ذم  ذا اًمٞمقم،  ذا  ¢ٟمٗمًف أٟمف طمض قمٚمٞمف يمِمٙمًرا ًمرسمف أن ظمٚمؼ وأوًمد اًمٜمٌل 

اعمٕمٜمىلىلك ىمٚمٞمىلىلؾ ضمىلىلًدا ُمىلىلـ  ىلىل١مٓء اًمّمىلىل٤مئٛملم ُمىلىلـ يًتحيىلىله ذم ٟمٗمًىلىلف ذم يىلىلقم صىلىلقُمف، 

ٜملم و ق يًتحي ذم ٟمٗمًىلف أٟمىلف طمىلض قمٚمٞمىلف يمِمىلٙمًرا ًمرسمىلف أن ظمٚمىلؼ ومٛمثًا ... يقم آصم

وسمٕمثىلىلىلف ذم  ىلىلىلذا اًمٞمىلىلىلقم،  ىلىلىلذا اعمٕمٜمىلىلىلك ىمٚمٞمىلىلىلؾ ضمىلىلىلًدا ُمىلىلىلـ  ىلىلىل١مٓء اًمّمىلىلىل٤مئٛملم ُمىلىلىلـ  ¢اًمٜمٌىلىلىلل 

يًتحيوه ذم ٟمٗمًف ذم يقم صقُمف، ومامذا ٟم٘مقل قمـ اًمذيـ ٓ يّمقُمقٟمف؟  ىلؿ أسمٕمىلد 

ىلىلىلىل ٕمَ ُمىلىلىلىل٤م يٙمقٟمىلىلىلىلقن قمىلىلىلىلـ أن يًتحيىلىلىلىلوا  ىلىلىلىلذا احلٙمىلىلىلىلؿ اًمنمىلىلىلىلقمل اعمُ  ٦م اًمتىلىلىلىلل ؾ هبىلىلىلىلذه اًمٕمٚمىلىلىلىلٚمَّ

 شمًتقضم٥م ؿمٙمر اهلل سم٤مًمّمٞم٤مم.

ومىلىلامذا أصىلىل٤مب اعمًىلىلٚمٛملم؟ ًم٘مىلىلد اؾمىلىلتٌدًمقا اًمىلىلذي  ىلىلق أدٟمىلىلك سم٤مًمىلىلذي  ىلىلق ظمىلىلػم، وم٢مٟمىلىلؽ 

دمد قم٤مُم٦م اًمذيـ متٗمٚمقن سمام يًٛمقٟمف سمٕمٞمد اعمقًمد اًمٜمٌقي ٓ يّمقُمقن يىلقم آصمٜمىللم 

أيمثر  ١مٓء ... ٓ يّمقُمقن يقم آصمٜملم، إذا ىمٞمؾ هلؿ: سمؿ امتٗمٚمىلقن؟ ي٘مقًمىلقن: ٟمحىلـ 

ٔمٞماًم ًمٚمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًىلام وذيمىلرى ًمٚمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام، ًمٙمىلـ اًمرؾمىلقل ٟمحتٗمؾ شمٕم

ًٓ حمىلدث ٓ  ىمد ذع ًمٙمؿ سم٠مُمر اهلل ُم٤م  ق ظمىلػم ًمٙمىلؿ ُمىلـ  ىلذا آطمتٗمىل٤مل اًمىلذي  ىلق أو

أصؾ ًمف ذم اإلؾمام، وصم٤مٟمٞم٤ًم:  ق شمِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ... اًمٜمّم٤مرى متٗمٚمقن سمٛمقًمد قمٞمًك 

 .¢ومٜمحـ أومم أن ٟمحتٗمؾ سمٛمقًمد ٟمٌٞمٜم٤م 

ا: أٟمىلىلىلىلتؿ امتٗمٚمىلىلىلىلقن  ىلىلىلىلذا آطمتٗمىلىلىلىل٤مل همىلىلىلىلػم اعمنمىلىلىلىلوع ذم اًمٕمىلىلىلىل٤مم ُمىلىلىلىلرة، وصم٤مًمثًىلىلىلىل٤م وأظمىلىلىلىلػمً 

ورؾمىلىلقًمٙمؿ ؾمىلىلـ ًمٙمىلىلؿ أن امتٗمٚمىلىلقا ذم يمىلىلؾ أؾمىلىلٌقع، ومىلىل٠مي آطمتٗمىلىل٤مًملم أقمٔمىلىلؿ ًمىلىلق يمٜمىلىلتؿ 

 شمٕمٚمٛمقن!
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إًذا: ٓ جيىلىلىلقز أن ٟمحتٗمىلىلىلؾ سمٕمٞمىلىلىلد ُمىلىلىلـ إقمٞمىلىلىل٤مد وُمىلىلىل٤م أيمثىلىلىلر  ىلىلىلذه إقمٞمىلىلىل٤مد، قمٞمىلىلىلد اعمٕمٚمىلىلىلؿ 

ٞمتٝمىلىل٤م يم٤مٟمىلىل٧م ومٕمىلىلًا أقمٞمىلىل٤مًدا؛ وقمٞمىلىلد إم وقمٞمىلىلد اًمِمىلىلجرة، وم٠مصىلىلٌح٧م إيىلىل٤مم يمٚمٝمىلىل٤م أقمٞمىلىل٤مًدا وًم

ور وطمٌقر، ًمٙمىلـ اًمٜمىل٤مس اًمٞمىلقم ُه قن ومٞمٝم٤م سمٗمرح وٕن ـمٌٞمٕم٦م إقمٞم٤مد أن اًمٜم٤مس يٕمٞمِم

دون ذم وٜمؽ ُمـ اًمٕمٞمش واحلٞم٤مة، ُمع ذًمىلؽ يمثىلرت إقمٞمىل٤مد اًمتىلل متٗمٚمىلقن هبىل٤م، ٞمِّ ٕمَ يُ 

ٞمُْتُٛمق َ ﴿و ىلىلل ذم اًمقاىمىلىلع يّمىلىلدق قمٚمٞمٝمىلىل٤م ىمىلىلقل اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ:  ٛمَّ اَمٌء ؾَمىلىل َّٓ َأؾْمىلىل َل إِ
٤م إِْن ِ ىلىل

ـْ ؾُمْٚمَٓم٤منٍ  ٤م ُِم  .[23]النج::﴾َأْٟمُتْؿ َوآسَم٤مُؤيُمْؿ َُم٤م َأٟمَزَل اهللَُّ هِبَ

وم٢مذا يم٤من إُمر يمام ذيمرٟم٤م أٟمف ٓ أقمٞم٤مد ذم اإلؾمام إٓ شمٚمؽ إقمٞمىل٤مد اًمثاصمىل٦م، ومىل٢مًذا: 

ىلىلىلىلىلىل آطمتٗمىلىلىلىلىلىل٤مل سمٕمٞمىلىلىلىلىلىلد اعمٕمٚمىلىلىلىلىلىلؿ يمٙمىلىلىلىلىلىلؾ اطمتٗمىلىلىلىلىلىل٤مل ذم إقمٞمىلىلىلىلىلىل٤مد إظمىلىلىلىلىلىلرى ٓ شمُ  ع ذم ديىلىلىلىلىلىلـ نْمَ

 اإلؾمام.

 ٞمخ.واهلدي٦م ي٤م ؿم ُمداظمٚم٦م:

 ل قمغم وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد.ٜمِ اهلدي٦م شم٤مسمٕم٦م ًممصؾ، إصؾ وم٤مؾمد، ومام سمُ  اًمِمٞمخ:

 (00:46:20/ 9 –)أسئلة وفتاوى اإلمارات 
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 حلٍ إقاًٞ حماضسات عّ املطٚح 

 عوٕٚ اهطالَ يف زأع اهطِٞ املٚالدٙٞ

ي٠ًمل اًمًىل٤مئؾ ومٞم٘مىلقل:  ىلؾ جيىلقز إىم٤مُمىل٦م اعمحىل٤م.ات قمٜمىلد رأس اًمًىلٜم٦م  ُمداظمٚم٦م:  

دث قمىلىلـ اعمًىلىلٞمح قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام وُمٙم٤مٟمتىلىلف ذم اإلؾمىلىلام، وُمىلىل٤م اعمٞماديىلىل٦م شمتحىلىل

إمم ذًمىلىلؽ ُمىلىلـ أُمىلىلقر ُمتٕمٚم٘مىلىل٦م سم٤معمًىلىلٞمح، وذًمىلىلؽ ًمىلىلدقمقة همىلىلػم اعمًىلىلٚمٛملم ُمىلىلـ اًمٜمّمىلىل٤مرى 

 وهمػم ؿ ٓقمتٜم٤مق اإلؾمام، وُم٤م طمٙمؿ اعمداوُم٦م قمغم ذًمؽ؟

: ذيمرٟمىلىل٤م ذم إُمىلىلس اًم٘مريىلىل٥م طمٙمىلىلؿ إقمٞمىلىل٤مد ذم اإلؾمىلىلام همىلىلػم إقمٞمىلىل٤مد  اًمِمىلىلٞمخ: ًٓ أو

 .د اًمٗمٓمر وإوحك وقمٞمد يقم ااٛمٕم٦ماًمثاصم٦م، قمٞم

طمريًّم٤م قمغم دقمقة همػم اعمًٚمٛملم إمم اإلؾمام وما يٜمحٍم  صم٤مٟمٞم٤ًم: ُمـ يم٤من طم٘مٞم٘م٦مً 

إُمىلىلىلر سم٤مهمتٜمىلىلىل٤مم ومرصىلىلىل٦م اطمتٗمىلىلىل٤مل اًمٜمّمىلىلىل٤مرى سمٕمٞمىلىلىلد ؿ ًمٜمِمىلىلىل٤مريمٝمؿ سمىلىلىلدقمقى دقمىلىلىلقهتؿ إمم 

اإلؾمىلام، ومٝمٜمىلىل٤مك جمىل٤مٓت يمثىلىلػمة ضمىلًدا ُمىلىلـ اًمٙمت٤مسمىل٦م واخلٓمىلىل٤مب وٟمحىلق ذًمىلىلؽ ًمىلىلدقمقهتؿ 

ر ُمِمىل٤مريم٦م اًمٜمّمىل٤مرى سم٠مقمٞمىل٤مد ؿ ؼَمِّ ـ اًمداقمل ُمٜمف، ومٚمىلٞمس  ٜمىل٤مك ُمىل٤م يىُل ذم أي وىم٧م يتٛمٙم

سمدقمقى شمٌٚمٞمٖمٝمؿ دقمقة اإلؾمام، وسم٤مظمتّم٤مر: ًمٞمس ُمـ اإلؾمام ُم٤م ي٘م٤مل اًمٞمقم: اًمٖم٤مي٦م 

ر اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م؛ ٕن  ىلىلذه اًم٘م٤مقمىلىلدة اعمزقمقُمىلىل٦م ًمٞمًىلىل٧م ىم٤مقمىلىلًدة إؾمىلىلاُمٞم٦م إٟمىلىلام  ىلىلل ىم٤مقمىلىلدة ؼَمِّ شُمىلىل 

صمر هبىلىلىلىل٤م، ومٜمجىلىلىلىلد ؿ يقاىمٕمىلىلىلىلقن حمْمىلىلىلىل٦م، وًم٘مىلىلىلىلد اسمىلىلىلىلتكم سمٕمىلىلىلىلض اعمًىلىلىلىلٚمٛملم سم٤مًمتىلىلىلىل٠م]هيقديىلىلىل٦م[ 

شم١مدي إمم ُمّمىلٚمح٦م، اعمّمىلٚمح٦م ٓ جيىلقز  ٤موي٘م٤مرومقن أطمٙم٤مًُم٤م همػم ذقمٞم٦م سمدقمقى أهن

٤م امىلىلىلدصمٜم٤م ذم ضمٚمًىلىلىل٦م ُمْمىلىلىل٧م قمىلىلىلـ  ٤م همىلىلىلػم ذقمىلىلىلل، يمىلىلىلام أيًْمىلىلىل اَّتىلىلىل٤مذ اًمٓمريىلىلىلؼ إًمٞمٝمىلىلىل٤م ـمريً٘مىلىلىل

اًمٗمرق سملم اعمّمٚمح٦م اًمتل ينمع إظمذ هب٤م وسملم اًمٌدقمىل٦م اًمتىلل يًىلٛمٞمٝم٤م سمٕمْمىلٝمؿ سمدقمىل٦م 
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 ٦م هل٤م ذوط ٓ سمد أن شمتقومر اقاز إظمذ هب٤م وإٓ وما.طمًٜم٦م، ومذيمرٟم٤م أن اعمّمٚمح

شمىلىلذيمرون ُمىلىل٤م يمٜمىلىل٧م ذيمرشمىلىلف ًمٙمىلىلؿ ُمىلىلـ يمىلىلام اسمىلىلـ شمٞمٛمٞمىلىل٦م أن اعم٘مت ىلىل إذا يمىلىل٤من  ؿإن يمٜمىلىلت

ىمد طمدث ومل يٙمـ ذم زُمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، ويمىل٤من اًمًىل٥ٌم ًمقضمىلقد اعم٘مت ىل 

ذاك إظمذ سم٤معمّمٚمح٦م ٟم٤مسمًٕم٤م سم٥ًٌم شم٘مّمػمٟم٤م ذم شمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم ذقمٜمىل٤م ومىلا جيىلقز طمٞمٜمىل

أن ٟمتخىلىلذ شمٚمىلىلؽ اعمّمىلىلٚمح٦م؛ ٕهنىلىل٤م ٟمتجىلىل٧م أو شمق ٜم٤م ىلىل٤م ُمّمىلىلٚمح٦م سمًىلىل٥ٌم قمىلىلدم شمٓمٌٞم٘مٜمىلىل٤م 

ًمٚمنمىلىليٕم٦م، يمٜمىلىل٧م ومّمىلىلٚم٧م  ىلىلذا ... سمٕمىلىلض اًمتٗمّمىلىلٞمؾ ... اًمٜمّمىلىل٤مرى سمىلىلؾ ٓ جيىلىلقز اَّتىلىل٤مذ 

 إقمٞم٤مد اعمٌتدقم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم وؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمّمٚمح٦م.

 ومىلىلىلٜمحـ ٟم٘مىلىلىلقل: إن يمثىلىلىلػًما ُمىلىلىلـ اإلؾمىلىلىلاُمٞملم اًمٞمىلىلىلقم يٖمتٜمٛمىلىلىلقن ومرصىلىلىل٦م اعمقًمىلىلىلد اًمٜمٌىلىلىلقي،

ومٞمخٓمٌىلىلقن ويىلىلذيمرون وإمم آظمىلىلره، وىمىلىلد يِمىلىل٤مريمٝمؿ ذم ذًمىلىلؽ سمٕمىلىلض اًمًىلىلٚمٗمٞملم سمىلىلدقمقى 

أهنىلىل٤م ومرصىلىل٦م شمٖمتىلىلٜمؿ وهتتٌىلىلؾ ًمتٌٚمٞمىلىلغ اًمىلىلدقمقة اًمًىلىلٚمٗمٞم٦م إمم  ىلىل١مٓء اًمٜمىلىل٤مس ...  ىلىلذا ُمىلىل٤م ٟمىلىلراه 

ضم٤مئًزا ... ُمـ اعمِمىل٤مريم٦م سم٠مقمٞمىل٤مد ٟمٕمت٘مىلد أهنىل٤م ًمٞمًىل٧م ُمنمىلوقم٦م، ُمىلع ُماطمٔمىل٦م أٟمىلف يٛمٙمىلـ 

 ... ذم اًمدقمقة سم٤مًمٓمريؼ اعمنموع، ٟمٕمؿ؟ ...

 ... ُمداظمٚم٦م:

... أٟم٤م ىمٚم٧م: ٓ يقضمد ذم اإلؾمام إٓ قمٞمد اًمٗمٓمىلر وقمٞمىلد إوىلحك وقمٞمىلد  اًمِمٞمخ:

 يقم ااٛمٕم٦م.

 ... ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ ٓ يٙمقن ... أٓ ميون ُمٕمف؟ اًمِمٞمخ:

 ... جمرد أن اعمرء ...  ُمداظمٚم٦م:

 واًم١ًمال يمٞمػ يم٤من؟ اًمِمٞمخ:

 ... ُمداظمٚم٦م:
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ًٓ ُمٜمٗمّمؾ اًمِمٞمخ:  .إًذا  ذا شمًتٓمٞمع أن دمٕمٚمف ؾم١ما

 ... ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمـ ُم٤م اًمذي يت٤ٌمدر ُمـ اًم١ًمال؟ شمًىلتٓمٞمع أٟمىل٧م أن شم٘مىلقل.. ُمىل٤م شمًىلتدرك،  اًمِمٞمخ:

شم٘مىلىلىلقل: ًمٙمىلىلىلـ  ىلىلىل١مٓء يمىلىلىلذا، ًمٙمىلىلىلـ شم٘مىلىلىلقل: إذا مل يِمىلىلىل٤مريمق ؿ ذم أقمٞمىلىلىل٤مد ؿ وًمٙمىلىلىلٜمٝمؿ ذم 

أُم٤ميمٜمٝمؿ طمٞم٨م  ؿ ذم اعمًجد.. ذم اعمدرؾم٦م.. ذم اًمٜم٤مدي، ذم أي ُمٙم٤من يم٤من ومٝمؿ 

ًٓ آظمر وطمٙماًم آظمر.يتحدصمقن سم٤مًمدقمقة اإلؾماُمٞم٦م، ومٝمذا طمٞمٜم  ئٍذ ي٠مظمذ ىمق

 ...  ذه ... ُمداظمٚم٦م:

ٝمىلىل٧م أٟمٜمىلىلل ىمٚمىلىل٧م: إن ٌَّ ٜمَ ُمىلىل٤م ذم ُمىلىل٤مٟمع؛ ٕٟمىلىلف ُمىلىل٤م ذم ُمِمىلىل٤مريم٦م، وأٟمىلىل٧م ًمٕمٚمىلىلؽ شمَ  اًمِمىلىلٞمخ:

سمٕمض اإلؾمىلاُمٞملم يٖمتٜمٛمىلقن ومرصىل٦م آطمتٗمىل٤مل سم٤معمقًمىلد اًمٜمٌىلقي طمتىلك سمٕمىلض اًمًىلٚمٗمٞملم 

ٌمىلىلء مل يثٌىلىل٧م  ىلىلذا ٓ أراه ضمىلىل٤مئًزا عمىلىل٤م ومٞمىلىلف ُمىلىلـ اعمِمىلىل٤مريم٦م ذم آطمتٗمىلىل٤مل سم ٤مىمٚمىل٧م، ... أٟمىلىل

ذم اًمًٜم٦م، ومٜمحـ ٟمدٟمىلدن طمىلقل اعمِمىل٤مريم٦م اًمذاشمٞمىل٦م واًمِمخّمىلٞم٦م، أُمىل٤م اًمىلذي أٟمىل٧م سمىلدا أو 

 ذ ٥م إًمٞمف و ٚمؽ وومٙمرك  ذه ُم٠ًمًم٦م أظمرى، ...

 (00:30:39/ 10 –)أسئلة وفتاوى اإلمارات 
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 ٍَوحلٍ حتٚٞ اهَع

: سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ُم٤م طمٙمؿ اًمقىمقل أُم٤مم اًمٕمٚمؿ، وطمٙمؿ اًمٙمػ ُمداظمٚم٦م

 ريم٦م وآٟمتّم٤مب ًمٚمٕمٚمؿ وقمٜمد اًمًام اًمقـمٜمل؟ قمـ احل

اًمٙمىلىل٤مومرة، واًمتىلىلل هنٞمٜمىلىل٤م قمىلىلـ شم٘مٚمٞمىلىلد ؿ سمٛمٜمىلىل٤م ل   ىلىلذه سمىلىلا ؿمىلىلؽ ُمىلىلـ اًمت٘م٤مًمٞمىلىلد اًمِمىلىلٞمخ:

٤م أن شمتٌٜمىلىلك ؿمىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلـ شم٘م٤مًمٞمىلىلد اًمٙمٗمىلىل٤مر،  قم٤مُمىل٦م وظم٤مصىلىل٦م، ومىلىلا جيىلىلقز ٕي دوًمىلىل٦م ُمًىلىلٚمٛم٦م طمً٘مىلىل

وٓ ؿمىلىلؽ أن احلىل٤ميمؿ اعمًىلىلٚمؿ اًمىلذي ًمىلىلٞمس  ،يمىل٤من ًمىلىلف اخلىلػمة  ـًمٙمىلـ إُمىلىلر يٕمىلقد إمم ُمىلىل

قىمف طم٤ميمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م  ق اًمذي يًتٓمٞمع أن يٖمػم ويٌدل  ىلذه اًمت٘م٤مًمٞمىلد و ىلذه اًمٕمىل٤مدات وم

 اًمٙم٤مومرة سمت٘م٤مًمٞمد وقم٤مدات إؾماُمٞم٦م. 

أُم٤م ُمـ يم٤من ُمقفمًٗم٤م أو يم٤من ضمٜمدًي٤م، وٓ يًتٓمٞمع إٓ أن يتٌع  ذا اًمٜمٔمىل٤مم اعمٜمحىلرل 

ُمىلىلـ رأى  »قمىلىلـ اإلؾمىلىلام، ومٝمٜمىلىل٤م ئمٝمىلىلر ُمراشمىلىل٥م اًمٜمىلىل٤مس، قمىلىلغم طمىلىلد ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

يًىلىلىلتٓمع ومٌ٘مٚمٌىلىلىلف وذًمىلىلىلؽ  ُمٜمٙمىلىلىلًرا ومٚمٞمٖمىلىلىلػمه سمٞمىلىلىلده، ومىلىلىل٢من مل يًىلىلىلتٓمع ومٌٚمًىلىلىل٤مٟمف، ومىلىلىل٢من ملُمىلىلىلٜمٙمؿ 

ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ ُمثؾ  ذه اعمِم٤ميمؾ ي٘مىلع اًمٌمىلء اًمٙمثىلػم ُمٜمٝمىل٤م ذم سمٕمىلض   شأوٕمػ اإليامن

 اًمٌاد اإلؾماُمٞم٦م؛ ٕهن٤م أُمقر شم٘م٤مًمٞمد أضمٜمٌٞم٦م. 

ُمثًا: ذم سمٕمض اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾماُمٞم٦م، ٓ جيقز ًمٚمجٜمدي أن يٚمتحل، وم٤مًمٜمىل٤مس 

  ىلىلذه اعمراشمىلىل٥م اًمتىلىلل ضمىلىل٤مء ذيمر ىلىل٤م ذم احلىلىلدي٨م، أيمثىلىلر اًمٜمىلىل٤مس اًمٞمىلىلقم عمىلىل٤م يىلىلدظمٚمقن قمىلىلغم

اًمتجٜمٞمىلىلد مٚم٘مىلىلقن حلىلىل٤م ؿ، سمٕمْمىلىلٝمؿ ٓ مٚم٘مٝمىلىل٤م وإٟمىلىلام  ىلىلؿ مٚم٘مقهنىلىل٤م ُمٜمىلىلف رهمىلىلؿ أٟمٗمىلىلف، 

يّمىلٛمد ويّمىلىلؼم  وسمٕمىلٌض آظمىلر و ىلذا ىمٚمٞمىلىلؾ ضمىلًدا، وًمىلف أُمثٚمىل٦م  ٜمىلىل٤م ذم إردن وذم ؾمىلقري٤م

ز وضمىلىلؾ ومىلىلؽماه ضمٜمىلىلدًي٤م ُمٚمتحٞمًىلىل٤م ويٚم٘مىلىلك اًمٕمىلىلذاب واًمًىلىلجـ.. إمم آظمىلىلره، صمىلىلؿ يٜمٍمىلىله اهلل قمىلىل
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 سمٞمٜمام إًمقل اعم١مًمٗم٦م سمدون حلك. 

اًمٕمٚمؿ  لٞمِّ ػ سم٠من ُمَ ٚمَّ ٙمَ وم٢مًذا: اًم٘مْمٞم٦م هل٤م قماىم٦م سم٘مقة إيامن اعمٙمٚمػ، ومٝمذا اًمذي يُ 

ل، ًمٙمٜمىلف يٕمٚمىلؿ أن أُم٤مُمىلف ٞمِّىل  ذه اًمتحٞم٦م همػم اإلؾمىلاُمٞم٦م، سمىلا ؿمىلؽ أٟمىلف يًىلتٓمٞمع أن ٓ ُمَ 

ى ٓ ٟمٕمرومٝمىلىل٤م، ومىلىل٤معم١مُمـ اًم٘مىلىلقي اإليىلىلامن اًمًىلىلجـ وأُم٤مُمىلىلف اًمتٕمىلىلذي٥م، ورسمىلىلام أؿمىلىلٞم٤مء أظمىلىلر

د اعمىل١مُمٜملم سمىلذًمؽ، قَّ ٜمىل٤م قمىلز وضمىلؾ قمىَل سمر يّمؼم، صمؿ ُم٤م يٙمقن سمٕمد اًمّمؼم إٓ اًمٜمٍم، يمىلام رَ 

وٟم٤مس آظمرون ٓ يّمؼمون  ذا اًمّمؼم، ومٞمحٞمىلقا اًمٕمٚمىلؿ وىمٚمىلقهبؿ ُمٜمٙمىلرة هلىلذه اًمتحٞمىل٦م، 

و ٙمىلىلذا ومٞمجىلىل٥م أن ٟمٕمٚمىلىلؿ أن  ىلىلذا ُمٜمٙمىلىلر، وأن اًمىلىلذي يْمىلىلٓمر إمم اًم٘مٞمىلىل٤مم سمىلىلف قمىلىلغم إىمىلىلؾ 

يٜمٙمره سم٘مٚمٌف؛ ٕٟمىلف ًمىلٞمس وراء ذًمىلؽ ذرة ُمىلـ إيىلامن يمىلام  ىلق ُمٕمٚمىلقم ذم سمٕمىلض روايىل٤مت 

 إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م. 

 ُمداظمٚم٦م: جمرد آٟمتّم٤مب أُم٤مم اًمٕمٚمؿ  ذا خيؾ سم٤مًمتقطمٞمد؟ 

قُم اًمٜمَّىل٤مُس ﴿ـمًٌٕم٤م خيؾ سم٤مإلؾمام واًمنمىليٕم٦م وأداب اإلؾمىلاُمٞم٦م:  اًمِمٞمخ: ْقَم َي٘مىُل يىَل

 ِ ٤معمَ َربِّ اًْمَٕمىلىلىل
ذا اًمتٕمٔمىلىلىلٞمؿ أؿمىلىلىلٌف سمتٕمٔمىلىلىلٞمؿ إصىلىلىلٜم٤مم؛ ٕن  ىلىلىلذا اًمٕمٚمىلىلىلؿ  ىلىلىل [6]المطففاااين:﴾لمًمىِلىلىل

 قم٤ٌمرة قمـ ىمٓمٕم٦م ىمامش، ًمٙمـ  ق اًمت٘مٚمٞمد إورو  إقمٛمك ُمع إؾمػ اًمِمديد.

 .(00:28:06(/189)سلسلة اهلدى والنور )
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 دعـــــــذَ اهب

ره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًىلٜم٤م، إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗم اًمِمٞمخ:

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل و طمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

،  وذ إُمىلىلىلىلىلقر ¢ومىلىلىلىلىل٢من ظمىلىلىلىلىلػم اًمٙمىلىلىلىلىلام يمىلىلىلىلىلام اهلل، وظمىلىلىلىلىلػم اهلىلىلىلىلىلدي  ىلىلىلىلىلدي حمٛمىلىلىلىلىلد 

 دصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حم

ًمٕمؾ اإلظمقان احل٤م.يـ نٞمٕم٤ًم يٕمٚمٛمقن ُمـ دًٓم٦م  ذا احلدي٨م وأُمث٤مًمف مم٤م  ق 

ُمىلىلىلىلـ »، ومحىلىلىلىلدي٨م قم٤مئِمىلىلىلىل٦م : ¢صم٤مسمىلىلىلىل٧م ذم يمتىلىلىلىل٥م اًمًىلىلىلىلٜم٦م، وصىلىلىلىلحٞمح اإلؾمىلىلىلىلٜم٤مد إمم اًمٜمٌىلىلىلىلل 

ويمحدي٨م اًمٕمرسمىل٤مض سمىلـ ؾمىل٤مري٦م ريض اهلل  شأطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد

ُمققمٔم٦م وضمٚم٧م ُمٜمٝمىل٤م اًم٘مٚمىلقب، وذرومىل٧م ُمٜمٝمىل٤م  ¢وقمٔمٜم٤م رؾمقل اهلل »قمٜمف ىم٤مل: شمٕم٤ممم 

اًمٕمٞمقن، وم٘مٚمٜم٤م: يىل٤م رؾمىلقل اهلل! أوصىلٜم٤م، ىمىل٤مل: أوصىلٞمٙمؿ سمت٘مىلقى اهلل واًمًىلٛمع واًمٓم٤مقمىل٦م، 

وإن وزم قمٚمىلىلٞمٙمؿ قمٌىلىلد طمٌٌمىلىل وم٢مٟمىلىلف ُمىلىلـ يٕمىلىلش ُمىلىلٜمٙمؿ ومًىلىلػمى اظمتاومىلىل٤ًم يمثىلىلػمًا، ومٕمٚمىلىلٞمٙمؿ 

قا قمٚمٞمٝمىلىلىلىل٤م سم٤مًمٜمقاضمىلىلىلىلذ، سمًىلىلىلىلٜمتل وؾمىلىلىلىلٜم٦م اخلٚمٗمىلىلىلىل٤مء اًمراؿمىلىلىلىلديـ اعمٝمىلىلىلىلديلم ُمىلىلىلىلـ سمٕمىلىلىلىلدي، قمْمىلىلىلىل

 .شوإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر، وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م

 ىلىلذه إطم٤مديىلىل٨م شم١ميمىلىلد ُمىلىل٤م أفمٜمىلىلف أٟمٙمىلىلؿ شمٗمٝمٛمقٟمىلىلف وشمٕمت٘مدوٟمىلىلف أن آسمتىلىلداع ذم اًمىلىلديـ 

يمٚمىلىلف وىلىلال، وأقمٜمىلىلل ذم اًمىلىلديـ ٕن آسمتىلىلداع اعمىلىلذُمقم  ىلىلق ظمىلىل٤مص سم٤مًمىلىلديـ، وأُمىلىل٤م ذم 

ق ُمىلذُمقم، طمًىل٥م  ىلذا اعمحىلدث إذا يمىل٤من أُمقر اًمدٟمٞم٤م ومٛمٜمف ُم٤م  ق ممدوح، وُمٜمف ُم٤م  ىل
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 قم٤مرض ذقم٤ًم ومٝمق ُمذُمقم، وإذا مل يٕم٤مرض ذقم٤ًم ومٝمق قمغم إىمؾ ضم٤مئز. 

وُمـ أطمًـ ُمىل٤م يٜم٘مىلؾ ذم  ىلذه اعمٜم٤مؾمىل٦ٌم يمٚمٛمىل٦م ؿمىلٞمخ اإلؾمىلام اسمىلـ شمٞمٛمٞمىل٦م رمحىلف اهلل 

طمٞمىلىل٨م أٟمىلىلف ووىلىلع ىم٤مقمىلىلدة ُمٝمٛمىلىل٦م ضمىلىلدًا، اؾمىلىلتٜمٌٓمٝم٤م ُمىلىلـ شمٚمىلىلؽ إطم٤مديىلىل٨م زائىلىلد اًمٜمّمىلىلقص 

صؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م، و ذه ىم٤مقمدة أصقًمٞم٦م، وم٘م٤مل إظمرى اًمتل شمدل قمغم أن إ

رمحف اهلل: إصؾ ذم اًمديـ  ق آُمتٜم٤مع، إٓ ًمىلٜمص، وإصىلؾ ذم اًمىلدٟمٞم٤م ااىلقاز إٓ 

ًمٜمص. و ق يٕمٜمل: يمؾ حمدث ذم اًمديـ ممٜمقع، أُمىل٤م اعمحىلدث ذم اًمىلدٟمٞم٤م ومٝمىلق ُمٌىل٤مح 

 إٓ إن قم٤مرض ٟمّم٤ًم يمام ذيمرٟم٤م.

  شوإي٤ميمؿ وحمىلدصم٤مت إُمىلقر»ف قمٚمٞمف اًمًام: صمؿ مم٤م يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف  ق أن ىمقًم

ومتٙمىلىلقن وىلىلاًم٦م ، وإن يمىلىل٤من ذم فمىلىلـ يمثىلىلػم  ¢إٟمىلىلام يٕمٜمىلىلل يمىلىلؾ قمٌىلىل٤مدة طمىلىلدصم٧م سمٕمىلىلد اًمٜمٌىلىلل 

ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس مًىلىلٌقهن٤م أهنىلىل٤م طمًىلىلٜم٦م، وسمحىلىلؼ ىمىلىل٤مل قمٌىلىلد اهلل سمىلىلـ قمٛمىلىلر سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب ريض 

اهلل قمىلىلىلٜمٝمام: يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م وإن رآ ىلىلىل٤م اًمٜمىلىلىل٤مس طمًىلىلىلٜم٦م؛ ذًمىلىلىلؽ ٕن آؾمتحًىلىلىل٤من ذم 

أن  ىلىلىلذا اعمًتحًىلىلىلـ ىمىلىلىلرن ٟمٗمًىلىلىلف ُمىلىلىلع رب اًمٕمىلىلىل٤معملم، اًمىلىلىلذي ًمىلىلىلٞمس ٕطمىلىلىلد  اًمىلىلىلديـ ُمٕمٜمىلىلىل٤مه

ؾمقاه أن ينمع إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل قمىلز وضمىلؾ، وهلىلذا ىمىل٤مل اإلُمىل٤مم اًمِمىل٤مومٕمل رمحىلف اهلل: ُمىلـ 

اؾمتحًىلىلـ وم٘مىلىلد ذع؛ ٕٟمىلىلف ٓ يىلىلدري  ىلىلذا اعمًتحًىلىلـ أن  ىلىلذا اًمىلىلذي اؾمتحًىلىلٜمف سمٕم٘مٚمىلىلف 

ـ ًمىلف أن يٕمىلرل أن وومٙمره وم٘مط ومل يًتٛمد ذًمؽ ُمـ يمت٤مب رسمف أو ُمـ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمىلف ُمىلـ أيىل

  ذا أُمر طمًـ.

هلذا جي٥م أن يٙمقن ُمقىمٗمٜمىل٤م نٞمٕمىل٤ًم ُمىلـ يمىلؾ حمدصمىل٦م ذم اًمىلديـ آُمتٜمىل٤مع قمٜمٝمىل٤م عمىل٤م 

 ؾمٌؼ ذيمره ُمـ أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م.

 (00:00:27/  1) اهلدى والنور / 
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 اهتخرٙس ًّ االبتداع يف اهدّٙ

٤م إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلقذ سمىل٤مهلل ُمىلـ ذور أٟمٗمًىلٜم اًمِمٞمخ:

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

ٚمُِٛمقنَ ﴿ ىلىلىل ًْ ُتْؿ ُُم َّٓ َوَأْٟمىلىل َـّ إِ ُىلىلىلقشُم ِف َوٓ َم
ؼَّ شُمَ٘م٤مشمىِلىل قا اهللََّ طَمىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ]   ﴾َيىلىل

 .[402 ان:عم

٤م ﴿ ٤م َزْوضَمٝمىَل َؼ ُِمٜمْٝمىَل َدٍة َوظَمٚمىَل
ـْ َٟمْٗمٍس َواطمىِل ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُٙمُؿ اًمَّ ُ٘مقا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ َي٤م َأهير

٤مَن  ٤مَم إِنَّ اهللََّ يمىَل ٤مَءًُمقَن سمىِلِف َوإَْرطمىَل ىًَل ِذي شَم ُ٘مقا اهللََّ اًمَّىل ٤مًء َواشمَّ ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م

 .[4]النسا::﴾َرىِمٞم٤ًٌمقَمَٚمٞمُْٙمْؿ 

ِديًدا ﴿ ًٓ ؾَمىلىلىل ْق قا ىَمىلىلىل قا اهللََّ َوىُمقًُمىلىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ْؿ  *َيىلىلىل ْؿ َأقْماَمًَمُٙمىلىلىل ٚمِْح ًَمُٙمىلىلىل ُيّْمىلىلىل

ْقًزا قَمٔمىِلىلٞماًم  ٤مَز وَمىلىل ْد وَمىلىل قًَمُف وَمَ٘مىلىل ِع اهللََّ َوَرؾُمىلىل
ـْ ُيٓمىِلىل ْؿ ُذُٟمىلىلقسَمُٙمْؿ َوَُمىلىل ْر ًَمُٙمىلىل

 - 30 ]األحاابا :﴾َوَيْٖمِٗمىلىل

34]. 

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ إُمىلىلىلىلىلقر ¢ظمىلىلىلىلىلػم اًمٙمىلىلىلىلىلام يمىلىلىلىلىلام اهلل، وظمىلىلىلىلىلػم اهلىلىلىلىلىلدي  ىلىلىلىلىلدي حمٛمىلىلىلىلىلد ومىلىلىلىلىل٢من 

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

وسمٕمد: ومٛمـ اعمٕمٚمىلقم قمٜمىلد يمىلؾ ُمًىلٚمؿ ُمٝمىلام يمىل٤من قمٚمٛمىلف وصم٘م٤مومتىلف أن اًمٕمٛمىلؾ اًمّمىل٤مًمح 

صىلىلؾ ٓ يٗمٞمىلىلد صىلىل٤مطمٌف ؿمىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىل٤م مل يٙمىلىلـ ُم٘مروٟمىلىل٤ًم سمىلىل٤مإليامن سمىلىل٤مهلل ورؾمىلىلقًمف، ذًمىلىلؽ  ىلىلق إ
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، وأن ¢إول ُمـ أصقل اإلؾمام: ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل 

 ىلىلىلذا اإليىلىلىلامن ٓ يٗمٞمىلىلىلد صىلىلىل٤مطمٌف ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم إذا ُمىلىلىل٤م أظمىلىلىلؾ سمىلىلىلف صىلىلىل٤مطمٌف ذم ضم٤مٟمىلىلىل٥م ُمىلىلىلـ ضمقاٟمىلىلىل٥م 

اإليىلىلىلامن وأقمٔمىلىلىلؿ  ىلىلىلذه ااقاٟمىلىلىل٥م  ىلىلىلق اإلذاك سمىلىلىل٤مهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم ٟمققمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلـ أٟمىلىلىلقاع 

 ¢ًمٙمىلىلىلريؿ خم٤مـمٌىلىلىل٤ًم ًمٜمىلىلىل٤م ذم ؿمىلىلىلخص ٟمٌٞمٜمىلىلىل٤م اًمنمىلىلىلك إيمىلىلىلؼم اًمىلىلىلذي طمىلىلىلدصمٜم٤م قمٜمىلىلىلف اًم٘مىلىلىلرآن ا

ـَ ﴿طمٞمٜمام ىم٤مل:  ي ـَ اخْل٤َمِهِ َـّ ُِم َـّ قَمَٛمُٚمَؽ َوًَمتَُٙمقَٟم يْم٧َم ًَمٞمَْحٌََٓم ـْ َأْذَ
 .[65]البم :﴾ًَمئِ

ُمٕمّمىلىلقم أن ي٘مىلىلع ذم رء ُمىلىلـ اًمنمىلىلك وًمىلىلذًمؽ ىمٚمٜمىلىل٤م  ¢ٓ يِمىلىلؽ ُمًىلىلٚمؿ أن اًمٜمٌىلىلل 

ـْ ﴿ؾمٛمٕمتؿ:  ف ظمٓم٤مسمف ًمف سمامضمَّ وَ طمٞمٜمام ظم٤مـمٌف وَ  ¢سم٠من اهلل قمز وضمؾ ظم٤مـم٥م أُمتف 
ًَمئِ

َـّ قَمَٛمُٚمَؽ  يْم٧َم ًَمٞمَْحٌََٓم  .[65]البم :﴾َأْذَ

ويمذًمؽ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وًمق اىمؽمن سمف اإليامن اًمٜم٤مومع ومٝمذا اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ٓ يٜمٗمع 

ص٤مطمٌف إٓ إذا اىمؽمن سمف أُمران اصمٜم٤من، وذم  ذه اًمٜم٘مٓم٦م أريد أن أضمٕمؾ أو أن أدير  ذه 

 ذم  ذه إُمًٞم٦م اًمٓمٞم٦ٌم إن ؿم٤مء اهلل:

قا ﴿قمٚمىلامء اعمًىلٚمٛملم اٟمٓماىمىل٤ًم ُمىلـ ىمىلقل رب اًمٕمىل٤معملم:  ًم٘مد ذ ىل٥م ٤مَن َيْرضمىُل ـْ يمىَل وَمٛمىَل

ِف َأطَمًدا ْك سمِِٕم٤ٌَمَدِة َرسمِّ ِف وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ قَمَٛمًا َص٤محِل٤ًم َوٓ ُينْمِ  .[440]الكهف:﴾ًمَِ٘م٤مَء َرسمِّ

٤محِل٤ًم﴿ ًا صىَل ْؾ قَمٛمىَل ِف وَمْٚمٞمَْٕمٛمىَل ٤مَء َرسمِّىل قا ًمِ٘مىَل ٤مَن َيْرضمىُل ـْ يمىَل يريىلد ومٝمىلذا أول ذط عمىلـ  ﴾وَمَٛم

٤معمَلِمَ ﴿اًمٜمجىلىل٤مة يىلىلقم اًم٘مٞمىلىل٤مم..  َربِّ اًْمَٕمىلىل
قُم اًمٜمَّىلىل٤مُس ًمىِلىل ْقَم َيُ٘مىلىل  ىلىلق أن يٕمٛمىلىلؾ  [6]المطففااين:﴾َيىلىل

قمٛمىلىلاً صىلىل٤محل٤ًم، وىمىلىلد ضمىلىل٤مءت أيىلىل٤مت اًمٙمريٛمىلىل٦م شمىلىلؽما يمٚمىلىلام ذيمىلىلرت اإليىلىلامن ىمرٟمىلىل٧م ُمىلىلع 

اإليىلىلامن اًمٕمٛمىلىلؾ اًمّمىلىل٤مًمح، وُمىلىلـ أؿمىلىلٝمر ُمىلىل٤م ضمىلىل٤مء ذم ذًمىلىلؽ شمٚمىلىلؽ اًمًىلىلقرة اًمتىلىلل نٕمىلىل٧م 

٤مَن ًَمِٗمل ظُمْنٍ  *اًْمَٕمٍْمِ وَ ﴿وم٠موقم٧م و ل ؾمقرة اًمٕمٍم:  ًَ ـَ آَُمٜمىُلقا  *إِنَّ اإِلٟم ِذي َّٓ اًمَّىل إِ

ؼْمِ  ٤محِل٤َمِت َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمحْلَؼِّ َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمًمّمَّ  .[3 - 4 ]العص :﴾َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ

 ىلدي ـم٤معمىل٤م أصىلٌح اعمًىلٚمٛمقن اخلٚمىلػ  ¢وًم٘مد يم٤من ُمـ  ىلدي أصىلح٤مب اًمٜمٌىلل 

٤من قمٚمٞمٝمىل٤م اًمّمىلح٤مسم٦م طمٞمىل٨م يمىل٤مٟمقا إذا شمٗمرىمىلقا ىمد أقمروقا قمـ  ذه اًمٕم٤مدة اًمٓمٞم٦ٌم اًمتىلل يمىل
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٤مَن  *َواًْمَٕمٍْمِ ﴿شمٗمرىمقا سمٕمد أن يذيمر سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم هبذه اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م:  ًَ إِنَّ اإِلٟم

ىلىلىلىل  ل ظُمْنٍ ْقا  *ًَمِٗمىلىلىلىل ْقا سمىِلىلىلىل٤محْلَؼِّ َوشَمَقاَصىلىلىلىل ٤محِل٤َمِت َوشَمَقاَصىلىلىلىل ىلىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلىلىلقا َوقَمِٛمُٚمىلىلىلىلقا اًمّمَّ ِذي ىلىلىلىل َّٓ اًمَّ إِ

ؼْمِ   .[3 - 4 ]العص :﴾سم٤ِمًمّمَّ

٥م إذًا سمٕمد أن يٕمٚمؿ اعمًٚمؿ قمٚماًم ي٘مٞمٜمٞم٤ًم ُم٤م  ق اإليىلامن اعمٜمجىلل، صمىلؿ يىل١مُمـ سمىلف ومٞمج

طم٘مىلىلىل٤ًم جيىلىلىل٥م قمٚمٞمىلىلىلف أن يٕمٚمىلىلىلؿ ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلق اًمٕمٛمىلىلىلؾ اًمّمىلىلىل٤مًمح طمتىلىلىلك يت٘مىلىلىلرب سمىلىلىلف إمم اهلل شمٌىلىلىل٤مرك 

 وشمٕم٤ممم زًمٗمك.

ِف ﴿ًم٘مىلىلىلد اؿمىلىلىلؽمط قمٚمىلىلىلامء اًمتٗمًىلىلىلػم قمٜمىلىلىلد أيىلىلىل٦م اًمًىلىلىل٤مسم٘م٦م:  ىلىلىل ٤مَء َرسمِّ قا ًمَِ٘مىلىلىل ٤مَن َيْرضُمىلىلىل ـْ يَمىلىلىل وَمَٛمىلىلىل

ًا  ْؾ قَمَٛمىلىلىل ًداوَمْٚمٞمَْٕمَٛمىلىلىل ِف َأطَمىلىلىل ىلىلىل ْك سمِِٕمٌَىلىلىل٤مَدِة َرسمِّ ىلىلىل ٤محِل٤ًم َوٓ ُينْمِ ذـمىلىلىللم اصمٜمىلىلىللم،  [440]الكهاااف:﴾ َصىلىلىل

 وقمٚمٞمٝمام ُمدار اًمٙمام أن:

أُم٤م اًمنمط إول: ومٝمق أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ اًمذي يريد اعمًٚمؿ أن يت٘مرب سمىلف إمم اهلل 

ُمىلىلـ اًمٕمٛمىلىلؾ  ¢شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم قمىلىلغم وومىلىلؼ اًمًىلىلٜم٦م.. ُمٓم٤مسم٘مىلىل٤ًم عمىلىل٤م يمىلىل٤من قمٚمٞمىلىلف رؾمىلىلقل اهلل 

، وأن ٓ يٙمىلىلىلقن ُمٌتىلىلىلدقم٤ًم ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم ذم ¢و ىلىلىلذا ُمٕمٜمىلىلىل٤مه: أن يٙمىلىلىلقن ُمتٌٕمىلىلىل٤ًم ًمٚمٜمٌىلىلىلل اًمّمىلىلىل٤مًمح، 

ؾمىلىلٜمتف ُمٝمىلىلام يم٤مٟمىلىل٧م ٟمٞمتىلىلف صىلىل٤محل٦ًم يٌتٖمىلىلل هبىلىل٤م وضمىلىلف اهلل، ومٚمىلىلـ يٗمٞمىلىلده  ىلىلذا اًمٕمٛمىلىلؾ وًمىلىلق يمىلىل٤من 

 .¢ُم٘مؽمٟم٤ًم سم٤مًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م ُم٤م دام أٟمف ظم٤مًمػ ذم قمٛمٚمف ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف 

ط ًمٞمٙمىلىلىلقن وإدًمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل اؾمىلىلىلتٜمد واقمتٛمىلىلىلد قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م اًمٕمٚمىلىلىلامء ذم ووىلىلىلٕمٝمؿ هلىلىلىلذا اًمنمىلىلىل

اًمٕمٛمىلىلؾ صىلىل٤محل٤ًم و ىلىلق اًمنمىلىلط إول إدًمىلىل٦م اًمداًمىلىل٦م قمىلىلغم ذًمىلىلؽ يمثىلىلػمة ويمثىلىلػمة ضمىلىلدًا، ُمىلىلـ 

أؿمىلىلٝمر ٤م ُمىلىل٤م ؾمىلىلٛمٕمتؿ آٟمٗمىلىل٤ًم ذم ظمٓمٌتىلىلل هلىلىلذه ااٚمًىلىل٦م و ىلىلذه اخلٓمٌىلىل٦م أيْمىلىل٤ًم ُمىلىلـ إُمىلىلقر 

اًمتل أظمؾ هب٤م.. ٓ أقمٜمل اعمًٚمٛملم يمٚمٝمؿ وقم٤مُمتٝمؿ وإٟمام أقمٜمل سمىلف ظم٤مصىل٦م اعمًىلٚمٛملم 

و حمىلىل٤م.ة أو شمقضمٞمٝمىلىل٤ًم ؾمىلىلقاء يمىلىل٤من ذًمىلىلؽ  ٙمىلىلذا ومىلىل٢مٟمٙمؿ ٓ شمٙمىلىل٤مدون شمًىلىلٛمٕمقن درؾمىلىل٤ًم أ

ُم٤ٌمذة أو سم٤مإلذاقم٦م أو سم٠مي وؾمٞمٚم٦م أظمرى.. ٓ شمٙم٤مدون شمًٛمٕمقن أطمدًا يٗمتىلتح ظمٓمٌتىلف 

 أو درؾمف أو سمحثف سمام ؾمٛمٕمتؿ آٟمٗم٤ًم:
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إن احلٛمىلىلىلد هلل ٟمحٛمىلىلىلده وٟمًىلىلىلتٞمٕمٜمف وٟمًىلىلىلتٖمٗمره إمم آظمىلىلىلر ذًمىلىلىلؽ، وومٞمىلىلىلف ي٘مىلىلىلقل اًمرؾمىلىلىلقل 

يمىلىلىلؾ حمدصمىلىلىل٦م سمدقمىلىلىل٦م ويمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وذ إُمىلىلىلقر حمىلىلىلدصم٤مهت٤م، و»قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام: 

 ىلىلذه اخلٓمٌىلىل٦م جيىلىل٥م أن هنىلىلتؿ هبىلىل٤م ٟمحىلىلـ اًمىلىلذيـ ٟمىلىلزقمؿ   شوىلىلاًم٦م، ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر

أٟمٜمىلىل٤م ٟمريىلىلد أن ٟمٙمىلىلقن  ىلىلداة ًمٚمٜمىلىل٤مس ٟمىلىلدقمق ؿ إمم اشمٌىلىل٤مع اًمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م، وإمم اًمٕمٛمىلىلؾ 

 اًمّم٤مًمح صمؿ ٟمحـ ٟمٌدأ ومٜمخ٤مًمػ  ذه اًمًٜم٦م ذم أول دروؾمٜم٤م.

ٌىلىل٦م وشمًىلىلٛمك سمخٓمٌىلىل٦م احل٤مضمىلىل٦م، خيٓمىلىل٥م ذم اًمّمىلىلح٤مسم٦م  ىلىلذه اخلٓم ¢ًم٘مىلىلد يمىلىل٤من اًمٜمٌىلىلل 

وىمد يًتٕمٛمٚمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم قم٘مد اًمزواج، و ل حمٚمٝم٤م ذم يمؾ ظمٓم٦ٌم وذم يمؾ 

درس يرضمىلىلىلىلقا اعمىلىلىلىلدرس أن يّمىلىلىلىلؾ ذم درؾمىلىلىلىلف إمم طم٤مضمتىلىلىلىلف اًمتىلىلىلىلل يٌتٖمٞمٝمىلىلىلىل٤م أٓ و ىلىلىلىلل أن 

يمىلىلىل٤من يٗمتىلىلتح ظمٓمٌىلىلىلف يمٚمٝمىلىل٤م ودروؾمىلىلىلف  ¢يٜمتٗمىلىلع احلىلىل٤م.ون سمىلىلىلام يًىلىلٛمٕمقن ُمٜمىلىلىلف، ومىلىل٤مًمٜمٌل 

اًمٕمٚمامء سمخٓمٌىل٦م احل٤مضمىل٦م ويمىل٤من يٙمىلرر  ىلذا اًمٙمىلام يمٚمٝم٤م هبذه اخلٓم٦ٌم اًمتل شمٕمرل قمٜمد 

 ذم  ذه اخلٓم٦ٌم ًمؽمؾمخ ذم أذ ٤من اًمّمح٤مسم٦م و ؿ سم٤مًمت٤مزم يٜم٘مٚمقن إمم ُمـ سمٕمد ؿ.

ومىلىلىل٢من ظمىلىلىلػم اهلىلىلىلدي »وذم روايىلىلىل٦م:   ش¢حمٛمىلىلىلد  أُمىلىلىل٤م سمٕمىلىلىلد: ومىلىلىل٢من ظمىلىلىلػم اهلىلىلىلدى  ىلىلىلدي »

وذ إُمىلىلىلر حمىلىلىلدصم٤مهت٤م، ويمىلىلىلؾ حمدصمىلىلىل٦م سمدقمىلىلىل٦م، ويمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م،  ¢ ىلىلىلدي حمٛمىلىلىلد 

يٙمىلىلرر  ىلىلذه  ¢٘مىلىلقن: إٟمىلىلام يمىلىل٤من اًمٜمٌىلىلل ٘مِّ حَ ي٘مىلىلقل اًمٕمٚمىلىلامء اعمُ   شرويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤م

يمؾ سمدقم٦م »اخلٓم٦ٌم سمٙمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم شمرؾمٞمخ٤ًم هلذه اًم٘م٤مقمدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم أذ ٤من اًم٤ًمُمٕملم: 

 .شواًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر

ُمـ إدًم٦م اًمٙمثػمة اًمتل شم١ميد أن يٙمقن اًمٕمٛمىلؾ اًمّمىل٤مًمح قمىلغم ُمىل٤م يمىل٤من قمٚمٞمىلف رؾمىلقل 

سمىلىلىللم اًمِمىلىلىلٞمخلم سمىلىلىللم اًمٌخىلىلىل٤مري وُمًىلىلىلٚمؿ، أُمىلىلىل٤م احلىلىلىلدي٨م  : احلىلىلىلدي٨م اعمتٗمىلىلىلؼ قمٚمٞمىلىلىلف¢اهلل 

إول طمىلىلدي٨م ظمٓمٌىلىل٦م احل٤مضمىلىل٦م ومٝمىلىلق ذم صىلىلحٞمح ُمًىلىلٚمؿ، أُمىلىل٤م طمىلىلديثٜم٤م اًمتىلىل٤مزم وم٘مىلىلد اشمٗمىلىلؼ 

اًمٌخىلىلىل٤مري ُمىلىلىلع ُمًىلىلىلٚمؿ ذم روايىلىلىلتٝمام إيىلىلىل٤مه ُمىلىلىلـ طمىلىلىلدي٨م اًمًىلىلىلٞمدة قم٤مئِمىلىلىل٦م ريض اهلل شمٕمىلىلىل٤ممم 

ذم   شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»: ¢قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل 
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احلىلىلىلدي٨م سمٞمىلىلىل٤من مت٤مضمىلىلىلف يمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اًمٜمىلىلىل٤مس اًمىلىلىلذيـ شمٚمتىلىلىلٌس قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمديٜمٞمىلىلىل٦م   ىلىلىلذا

سم٤مًمٌدقم٦م اًمدٟمٞمقيىل٦م، و ىلذه ٟم٘مٓمىل٦م جيىل٥م أن ٟمٙمىلقن قمىلغم سمٞمٜمىل٦م ُمٜمٝمىل٤م طمتىلك ٓ خيىلتٚمط قمٚمٞمٜمىل٤م 

احلىلىلىلؼ سم٤مًم٤ٌمـمىلىلىلؾ؛ ذًمىلىلىلؽ أن اإلؾمىلىلىلام إٟمىلىلىلام ضمىلىلىل٤مء ًمٞمٙمٛمىلىلىلؾ اًمٕمٌىلىلىل٤مدات.. ًمٞمٝمٞمىلىلىل  اعمًىلىلىلٚمٛملم 

هلىلؿ  ىلذه إقمىلامل اًمّمىل٤محل٦م  ًمٞمٙمقٟمقا ؾمٕمداء ذم اًمدٟمٞم٤م وإظمرى؛ وذًمىلؽ سمىل٠من ينمىلع

اًمتىلىلل شم٘مىلىلرهبؿ إمم اهلل زًمٗمىلىلك، ومل يىلىل٠مت إلصىلىلاح إُمىلىلقر اًمدٟمٞمقيىلىل٦م اًمتىلىلل  ىلىلؿ يّمىلىلٚمقن 

إًمٞمٝمىلىلىل٤م سم٤مضمتٝمىلىلىل٤مد ؿ وسم٤مسمتٙمىلىلىل٤مراهتؿ وسم٤مظمؽماقمىلىلىل٤مهتؿ يمىلىلىلام شمىلىلىلرون أن اًمٙمٗمىلىلىل٤مر ىمىلىلىلد ؾمىلىلىلٌ٘مقا 

اعمًىلىلىلىلٚمٛملم أؿمىلىلىلىلقاـم٤ًم يمثىلىلىلىلػمة ذم آظمؽماقمىلىلىلىل٤مت وآسمتٙمىلىلىلىل٤مرات اعمتٕمٚم٘مىلىلىلىل٦م سمتًىلىلىلىلٝمٞمؾ أُمىلىلىلىلقر 

ر اعمتٕمٚم٘مىلىلىلىل٦م سمىلىلىلىل٤مُٕمقر اًمدٟمٞمقيىلىلىلىل٦م ًمىلىلىلىلٞمس هلىلىلىلىل٤م قماىمىلىلىلىل٦م ُمٓمٚم٘مىلىلىلىل٤ًم سم٤مًمٌدقمىلىلىلىل٦م اًمىلىلىلىلدٟمٞم٤م،  ىلىلىلىلذه إُمىلىلىلىلق

 اعمذُمقُم٦م ذقم٤ًم.

 ىلىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلىلدي٨م اًمثىلىلىلىلىل٤مين يقوىلىلىلىلىلح ًمٜمىلىلىلىلىل٤م احلىلىلىلىلىلدي٨م إول طمٞمىلىلىلىلىلٜمام ىمىلىلىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلىلاة 

ُمىلىل٤م ًمىلىلٞمس ُمٜمىلىلف »أي: ُمىلىلـ أطمىلىلدث ذم ديٜمٜمىلىل٤م  ىلىلذا   شُمىلىلـ أطمىلىلدث ذم أُمرٟمىلىل٤م  ىلىلذا»واًمًىلىلام: 

أطمىلد ُمىلـ اًمٜمىل٤مس يمىلام وًمىلذًمؽ ومىلا يٜمٌٖمىلل أن يِمىلٙمؾ قمىلغم   ش–قمىلغم صىل٤مطمٌف  -ومٝمق رد 

ؾمىلىلىلٛمٕمٜم٤م ذًمىلىلىلؽ يمثىلىلىلػم ويمثىلىلىلػم ضمىلىلىلدًا طمٞمىلىلىلٜمام ٟمحىلىلىلض اعمًىلىلىلٚمٛملم نٞمٕمىلىلىل٤ًم إمم أن يٕمىلىلىلقدوا ذم 

وٟمحذر ؿ اشم٤ٌمقم٤ًم ُمٜمىل٤م ًمىلف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام ُمىلـ يمىلؾ  ¢قم٤ٌمداهتؿ إمم ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ 

وإيىلىل٤ميمؿ وحمىلىلدصم٤مت إُمىلىلقر، ومىلىل٢من يمىلىلؾ حمدصمىلىل٦م سمدقمىلىل٦م »حمدصمىلىل٦م ذم اًمىلىلديـ يمىلىلام ؾمىلىلٛمٕمتؿ: 

 . شاًمٜم٤مرويمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم 

 ىلىلذا احلىلىلدي٨م اًمثىلىل٤مين إذًا يقوىلىلح أن اًمٌدقمىلىل٦م اًمْمىلىلاًم٦م ُمىلىل٤م يمىلىل٤من هلىلىل٤م قماىمىلىل٦م سم٤مًمٕمٌىلىل٤مدة 

 .شُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»أي: ذم ديٜمٜم٤م  ذا،   شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا»وسم٤مًمديـ 

وُٕمىلىلر ُمىلىل٤م ٟمحىلىلـ ٟمٜمتٛمىلىلل إمم اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح؛ ذًمىلىلؽ.. ًمٕمىلىلكم ذم ااٚمًىلىل٦م اًمًىلىل٤مسم٘م٦م 

ًمذيـ شمٚم٘مقا اًم٘مرآن وطمدي٨م اًمرؾمقل شمٕمرو٧م هلذا اا٤مٟم٥م أن اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح  ؿ ا

قمٚمٞمف اًمًام ُمـ ومٛمف همْم٤ًم ـمري٤ًم، صمؿ شمٚم٘مقه ُمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ُمٓمٌ٘مىل٤ًم 
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قمٛمٚمٞم٤ًم، ومٝمؿ اًمذيـ ومٝمٛمقه ومٝمىلاًم صىلحٞمح٤ًم سم٤مًمتىل٤مزم وضمىل٥م قمٚمٞمٜمىل٤م أن ٟمٗمٝمىلؿ أُمىلر ديٜمٜمىل٤م ُمىلـ 

 يمت٤مب رسمٜم٤م وُمـ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م، وشمٓمٌٞمؼ قمٚمامء اًمًٚمػ ذم  ذه اًمًٜم٦م.

: ضمىل٤مء قمىلـ قمٌىلد اهلل سمىلـ شيمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م» ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام:  ٜم٤م ٟمحـ ٟم٘مىلقل ذم

يمؾ »قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ىمقًمف اًمذي يٕمتؼم ُمٗمنًا هلذا اًمٕمٛمقم: 

ىمىلىل٤مل اسمىلىلـ قمٛمىلىلر ُمٗمنىلىلًا وُمقوىلىلح٤ًم وُمٌٞمٜمىلىل٤ًم: وإن رآ ىلىل٤م اًمٜمىلىل٤مس طمًىلىلٜم٦م، يمىلىلؾ  شسمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م

ًىل٠مًم٦م ـم٤معمىل٤م ؾمىلٛمٕمٜم٤م ٤م سمدقم٦م واًم٦م وإن رآ ٤م اًمٜم٤مس طمًٜم٦م، و ذا يٚمٗمىل٧م ٟمٔمرٟمىل٤م إمم ُم

 .¢اٟمحرل اًم٘م٤مئٚمقن هب٤م قمـ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م 

وًمٕمكم أشمٕمرض إمم  ذا ومٞمام سمٕمد وىمري٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل، وم٢مين أريد أن أذيمريمؿ سمتتٛم٦م 

يمىلؾ سمدقمىل٦م »ًمٌٕمض  ذه اًمٜمّمقص اًمتل شم١ميمد ًمٙمؿ  ىلذه اًم٘م٤مقمىلدة اًمٕمٔمٞمٛمىل٦م ضمىلدًا ضمىلدًا، 

٘مقًمىلىلف: وإن رآ ىلىل٤م وسمخ٤مصىلىل٦م سمٕمىلىلد شمٗمًىلىلػم اسمىلىلـ قمٛمىلىلر هلىلىل٤م سم شوىلىلاًم٦م ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر

 اًمٜم٤مس طمًٜم٦م.

أفمىلىلىلـ أن اًمٙمثىلىلىلػميـ ُمىلىلىلٜمٙمؿ ىمىلىلىلرأ أو ؾمىلىلىلٛمع طمىلىلىلدي٨م اًمٕمرسمىلىلىل٤مض سمىلىلىلـ ؾمىلىلىل٤مري٦م ريض اهلل 

ُمققمٔم٦م وضمٚم٧م ُمٜمٝمىل٤م اًم٘مٚمىلقب وذرومىل٧م ُمٜمٝمىل٤م  ¢وقمٔمٜم٤م رؾمقل اهلل »شمٕم٤ممم قمٜمف، ىم٤مل: 

اًمٕمٞمىلىلقن، وم٘مٚمٜمىلىل٤م: يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل! أوصىلىلٜم٤م، ىمىلىل٤مل: أوصىلىلٞمٙمؿ سمت٘مىلىلقى اهلل واًمًىلىلٛمع واًمٓم٤مقمىلىل٦م 

وإٟمىلىلف ُمىلىلـ يٕمىلىلش ُمىلىلٜمٙمؿ ومًىلىلػمى اظمتاومىلىل٤ًم يمثىلىلػمًا ومٕمٚمىلىلٞمٙمؿ  وإن وزم قمٚمىلىلٞمٙمؿ قمٌىلىلد طمٌٌمىلىل،

سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ُمىلـ سمٕمىلدي قمْمىلقا قمٚمٞمٝمىل٤م سم٤مًمٜمقاضمىلذ وإيىل٤ميمؿ 

 ٜمىلىل٤م ٓ شمقضمىلىلد زيىلىل٤مدة  شوحمىلىلدصم٤مت إُمىلىلقر، ومىلىل٢من يمىلىلؾ حمدصمىلىل٦م سمدقمىلىل٦م ويمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م

 وإٟمام  ل ذم احلدي٨م إول طمدي٨م ظمٓم٦ٌم احل٤مضم٦م. شويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر»ويمؾ: 

اًمِمىلىلىلىل٤م د ُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م: أٟمىلىلىلىلف يٗمٞمىلىلىلىلدٟم٤م وم٤مئىلىلىلىلدة ضمديىلىلىلىلدة مل شمىلىلىلىلذيمر ذم إطم٤مديىلىلىلىل٨م 

اًمًىلىل٤مسم٘م٦م، و ٙمىلىلذا جيىلىل٥م قمىلىلغم يمىلىلؾ سم٤مطمىلىل٨م وم٘مٞمىلىلف يريىلىلد أن يتٗم٘مىلىلف ذم اًمًىلىلٜم٦م أن يٚمىلىلؿ وأن 

جيٛمىلىلع يمىلىلؾ إطم٤مديىلىل٨م اًمىلىلقاردة ذم اعمقوىلىلقع اًمقاطمىلىلد طمتىلىلك خيىلىلرج ُمىلىلـ  ىلىلذا ااٛمىلىلع 
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وإٟمىلف »ًا ًمٜمىل٤م سم٘مقًمىلف: سم٘مْمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م ٓ ٟم٘مص ومٞمٝم٤م،  ٜم٤م ي٘مىلقل اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام خمىلؼم

واًمقاىمع أٟمف ُم٤م ؾمىل٠مل؛ ٕن اهلل ؾم٠مل يم٠من ؾم٤مئؾ  شُمـ يٕمش ُمٜمٙمؿ ومًػمى اظمتاوم٤ًم يمثػماً 

ل: يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل! ٠مأن جيٞمىلىل٥م ىمٌىلىلؾ أن يًىلىل٠مل.. يمىلىل٠من ؾمىلىل٤مئاً ؾمىلىل ¢قمىلىلز وضمىلىلؾ يٚمٝمىلىلؿ ٟمٌٞمىلىلف 

وإٟمىلىلف ُمىلىلـ يٕمىلىلش ُمىلىلٜمٙمؿ »إذا ٟمحىلىلـ رأيٜمىلىل٤م  ىلىلذا اخلىلىلال اًمىلىلذي أٟمىلىل٧م َّتؼمٟمىلىل٤م سمىلىلف سم٘مقًمىلىلؽ: 

ومىلىلىلامذا ٟمٗمٕمىلىلىلؾ يىلىلىل٤م رؾمىلىلىلقل اهلل إذا رأيٜمىلىلىل٤م  ىلىلىلذا آظمىلىلىلتال اًمٙمثىلىلىلػم  شاً ومًىلىلىلػمى اظمتاومىلىلىل٤ًم يمثىلىلىلػم

ومٕمٚمىلٞمٙمؿ »ومامذا ٟمٗمٕمؾ؟ وم٠مضم٤مهبؿ قمٚمٞمف اًمّمىلاة واًمًىلام دون أن يًىل٠مًمقه يمىلام ذيمرٟمىل٤م.. 

 إمم آظمر احلدي٨م. شسمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ُمـ سمٕمدي

قء إمم إذًا: اعمخٚمص ُمـ أي ومرىم٦م، وُمـ أي ظمال ي٘مع سملم اعمًىلٚمٛملم  ىلق اًمٚمجىل

ؾمىلىلىلٌٞمؾ اعمىلىلىل١مُمٜملم إوًمىلىلىللم، طمٞمىلىلىل٨م ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام سمٚمًىلىلىل٤من قمىلىلىلر  ُمٌىلىلىللم: ومىلىلىل٢مذا رأيىلىلىلتؿ 

اخلىلىلىلىلال ومٕمٚمىلىلىلىلٞمٙمؿ سمًىلىلىلىلٜمتل وؾمىلىلىلىلٜم٦م اخلٚمٗمىلىلىلىل٤مء اًمراؿمىلىلىلىلديـ اعمٝمىلىلىلىلديلم ُمىلىلىلىلـ سمٕمىلىلىلىلدي، ومٝمىلىلىلىلؾ 

اعمًٚمٛمقن اًمٞمقم إذا ُم٤م وىمٕمقا ذم ُم٠ًمًم٦م ظماومٞم٦م رضمٕمقا ومٞمٝم٤م إمم آئتامر سم٠مُمره قمٚمٞمف 

وذم اًمًىلٜم٦م ومىل٢مذا رأيىلتؿ ظماومىل٤ًم ومٕمٚمىلٞمٙمؿ سمًىلٜمتل اًمًام  ذا وهمػمه مم٤م ضمىل٤مء ذم اًم٘مىلرآن 

 وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ُمـ سمٕمدي.

ااقاب ُمع إؾمػ: ىمؾ ُمىلـ يٗمٕمىلؾ ذًمىلؽ ُمىلـ اعمًىلٚمٛملم، و ىلؿ اًمىلذيـ مرصىلقن 

أؿمد احلرص قمغم أُمريـ اصمٜملم ٓ اٟمٗمّم٤مم وٓ اٟمٗمّم٤مل سمٞمٜمٝمام، أٓ و ق ُمٕمروم٦م اًمًٜم٦م 

ص يمىلؾ احلىلرص قمىلغم شمٓمٌٞم٘مٝمىل٤م صم٤مٟمٞمىل٤ًم ذم أوًٓ، صمىلؿ احلىلر ¢اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمىلقل 

 أٟمٗمًٝمؿ، صمؿ ومٞمٛمـ يٚمقذ هبؿ، صمؿ ومٞمٛمـ يٕمٞمِمقن طمقًمف و ٙمذا.

ذم ذُم٤ًم قم٤مُم٤ًم يمؾ سمدقم٦م ذم اًمىلديـ،  ¢أن ٟمحـ ذم ُم٠ًمًم٦م واطمدة و ل أن اًمٜمٌل 

ومٝمىلىلؾ اعمًىلىلٚمٛمقن وىمٗمىلىلقا قمٜمىلىلد  ىلىلذا اًمىلىلذم اًمٕمىلىل٤مم ًمٙمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م ذم اًمٕمٌىلىل٤مدة ذم اإلؾمىلىلام أم 

ا؛ ٕٟمٜمل أقمت٘مد أن ُمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمـ ـماب اًمٕمٚمؿ، سمؾ اظمتٚمٗمقا؟ اًمقاىمع أهنؿ اظمتٚمٗمق

وُمـ يم٤من ؾم٤مُمٕم٤ًم ًمٚمٕمٚمؿ ائتامرًا ُمٜمف سم٤مٕصمر اًمقارد قمىلـ ُمٕمىل٤مذ سمىلـ ضمٌىلؾ ريض اهلل شمٕمىل٤ممم 
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 قمٜمف طملم ىم٤مل: يمـ قم٤معم٤ًم أو ُمتٕمٚماًم أو ُمًتٛمٕم٤ًم وٓ شمٙمـ اًمراسمٕم٦م ومتٝمٚمؽ.

قن ذم ٟمٙمىلؿ ُمىلـ ـمىلاب اًمٕمٚمىلؿ، أو قمىلغم إىمىلؾ ُمىلـ اًمىلذيـ جيٚمًىلأوما سمد أٟمٙمؿ إُمىل٤م 

رآه جمىلىلىل٤مًمس اًمٕمٚمىلىلىلؿ أٟمٙمىلىلىلؿ ؾمىلىلىلٛمٕمتؿ يقُمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىل٤م ُم٘مقًمىلىلىل٦م شم٘مىلىلىل٤مل ذم ُمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم: ُمىلىلىل٤م 

ٝمىلىلىلق طمًىلىلىلـ، ويْمىلىلىل٤مل إمم ذًمىلىلىلؽ أن سمٕمْمىلىلىلٝمؿ ي٘مىلىلىلقل: ٓ يىلىلىل٤م أظمىلىلىلل! اعمًىلىلىلٚمٛمقن طمًىلىلىلـ وم

 ٜمىلىل٤مك ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، ومٙمٞمىلىلػ أٟمىلىل٧م شم٘مىلىلقل: يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م،  ىلىلذه اًمٜم٘مٓمىلىل٦م 

٦م اًمتىلل ٟمحىلـ ذم صىلدد سمٞم٤مهنىل٤م جي٥م أن يٙمقن اعمًٚمؿ اًمذي يريىلد ومٕمىلاً أن يىل٠ممر سم٤مٔيىل

٤محِل٤ًم﴿ ًا َصىلىلىلىل ْؾ قَمَٛمىلىلىلىل ِف وَمْٚمٞمَْٕمَٛمىلىلىلىل ىلىلىلىل ٤مَء َرسمِّ قا ًمَِ٘مىلىلىلىل ٤مَن َيْرضُمىلىلىلىل ـْ يَمىلىلىلىل ومىلىلىلىل٢من اًمٌدقمىلىلىلىل٦م  [440]الكهااااف:﴾وَمَٛمىلىلىلىل

اًمدظمٞمٚم٦م ذم اإلؾمام ًمٞم٧ًم ُمـ اإلؾمام ذم رء، وسمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ًمىلٞمس ُمىلـ اًمٕمٛمىلؾ 

اهلل اًمّمىلىل٤مًمح ذم رء، ومىلىل٢مذا اإلٟمًىلىل٤من اعمًىلىلٚمؿ شم٘مىلىلرب إمم اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ سمىلىلام مل ينمىلىلقمف 

قمىلىلىلغم ًمًىلىلىل٤من رؾمىلىلىلقل اهلل ومىلىلىلذًمؽ يٙمىلىلىلقن قمٛمىلىلىلاً همىلىلىلػم صىلىلىل٤مًمح وسم٤مًمتىلىلىل٤مزم يٙمىلىلىلقن قمٛمىلىلىلاً همىلىلىلػم 

 ُمرضمق اًمٜمج٤مة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمف.

ومٝمٜمىلىلىلىلىل٤م ؿمىلىلىلىلىلٌٝمت٤من شمىلىلىلىلىلذيمران هبىلىلىلىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىلىلىلىل٦ٌم: إومم ذيمرهتىلىلىلىلىل٤م ُمىلىلىلىلىلع إظمىلىلىلىلىلرى، ُمىلىلىلىلىل٤م رآه 

اعمًىلىلٚمٛمقن طمًىلىلٜم٤ًم ومٝمىلىلق طمًىلىلـ، ومىلىلام يٙمىلىل٤مد اًمٕمىلىل٤ممل اًمٌّمىلىلػم ذم ديٜمىلىلف يٜمٙمىلىلر أُمىلىلرًا يٕمٚمىلىلؿ أن 

ـ اإلؾمىلىلام ذم رء إٓ ضمقسمىلىلف سم٘مقًمىلىلف: يىلىل٤م أظمىلىلل! اعمًىلىلٚمٛمقن  ٙمىلىلذا  ىلىلذا إُمىلىلر ًمىلىلٞمس ُمىلىل

وىمىلىلد  شُمىلىل٤م رآه اعمًىلىلٚمٛمقن طمًىلىلٜم٤ًم ومٝمىلىلق قمٜمىلىلد اهلل طمًىلىلـ»: ¢يٗمٕمٚمىلىلقن، وىمىلىل٤مل رؾمىلىلقل اهلل 

مىلىلت٩م سمٕمْمىلىلٝمؿ سمحىلىلدي٨م آظمىلىلر، واحلىلىلدي٨م إول ٓ يّمىلىلح طمتىلىلك ٓ يٗمىلىلقشمٜمل وٕقمىلىلقد 

٦م إًمٞمف، أُم٤م احلىلدي٨م أظمىلر ومٝمىلق صىلحٞمح وًمٙمىلـ ٓ يّمىلح آؾمىلتدٓل سمىلف قمىلغم ُمٕم٤مروىل

ُمىلىلـ أطمىلىلدث ذم »..  شيمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م»ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ذم إطم٤مديىلىل٨م اًمًىلىل٤مسم٘م٦م: 

 وطمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م وهمػم ذًمؽ. شأُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد

ُمىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م » ذا احلدي٨م اًمث٤مين  ق ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام: 

يىلٜم٘مص ُمىلـ أضمىلىلقر ؿ طمًىلٜم٦م ومٚمىلف أضمر ىل٤م وأضمىلر ُمىلـ قمٛمىلىلؾ هبىل٤م إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م دون أن 
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رء، وُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦ًم ومٕمٚمٞمىلىلف وزر ىلىل٤م ووزر ُمىلىلـ قمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م إمم يىلىلقم 

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أوزار ؿ رء

 ذا طمدي٨م صحٞمح أُم٤م احلدي٨م إول ومٝمىلق همىلػم صىلحٞمح، وُمىلع ذًمىلؽ ومٚمٙمىلؾ ُمىلـ 

ة احلديثلم ُمٕمٜمًك همػم اعمٕمٜمك اًمذي يريمـ إًمٞمف اًمذيـ ييسمقن هبذا اعمٕمٜمىلك.. اًم٘م٤مقمىلد

 ااق ري٦م اًمتل يم٤من اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام يذيمر هب٤م أصح٤مسمف سملم يدي يمؾ ظمٓم٦ٌم.

ٟمٌحىل٨م أن   شُمىل٤م رآه اعمًىلٚمٛمقن طمًىلٜم٤ًم ومٝمىلق قمٜمىلد اهلل طمًىلـ»أُم٤م احلىلدي٨م إول: 

ذم احلدي٨م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م احلديثٞم٦م صمؿ ٟمثٜمل قمٚمٞمف ًمٚمٙمىلام ذم اًمٜم٤مطمٞمىل٦م اًمٗم٘مٝمٞمىل٦م ُمٜمىلف، أُمىل٤م 

م أمحىلىلىلد ذم ُمًىلىلىلٜمده ُمىلىلىلـ ـمريىلىلىلؼ أ  داود اًمٜم٤مطمٞمىلىلىل٦م احلديثٞمىلىلىل٦م وم٤محلىلىلىلدي٨م أظمرضمىلىلىلف اإلُمىلىلىل٤م

اًمٓمٞم٤مًمزىلىلىل و ىلىلىلذا أيْمىلىلىل٤ًم ذم ُمًىلىلىلٜمده يما ىلىلىل٤م سم٢مؾمىلىلىلٜم٤مد طمًىلىلىلـ قمىلىلىلـ قمٌىلىلىلد اهلل سمىلىلىلـ ُمًىلىلىلٕمقد 

، ذم  ىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م اًمىلىلىلىلذي ¢ريض اهلل قمٜمىلىلىلىلف ىمىلىلىلىل٤مل  ىلىلىلىلق، ومل ي٘مىلىلىلىلؾ: ىمىلىلىلىل٤مل رؾمىلىلىلىلقل اهلل 

إن »ؾمىلىلٛمٕمتؿ ُمّمىلىلدره ُمىلىلـ ُمًىلىلٜمدي أ  داود اًمٓمٞم٤مًمزىلىل وأمحىلىلد سمىلىلـ طمٜمٌىلىلؾ اًمِمىلىلٞم٤ٌمين.. 

حمٛمدًا رؾمقًٓ وضمٕمؾ ًمىلف وزراء وأٟمّمىل٤مر ومىلام رآه اعمًىلٚمٛمقن  اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمٕم٨م

أفمىلـ ُمىلـ يمىل٤من ُمىلٜمٙمؿ يٕمٚمىلؿ ؿمىلٞمئ٤ًم ُمىلـ اًمٚمٖمىل٦م اًمٕمرسمٞمىل٦م وآداهبىل٤م  شطمًٜم٤ًم ومٝمق قمٜمد اهلل طمًـ

 ؾمٞمٗمٝمؿ ُم٤م أىمقًمف سمنقم٦م واوح٦م.

أل.. ومام رآه اعمًٚمٛمقن: أل  ٜم٤م ذم اصٓماح اًمٕمٚمامء إُمىل٤م أن يٙمىلقن  ىلذا احلىلرل 

ًىلىلىلٚمٛملم ذم يمىلىلىلؾ اًمٕمّمىلىلىلقر وذم يمىلىلىلؾ اًمىلىلىلد قر، ًماؾمىلىلىلتٖمراق واًمِمىلىلىلٛمقل ومٞمِمىلىلىلٛمؾ يمىلىلىلؾ اعم

وإُم٤م أن يٙمقن  ذا احلرل  ٜم٤م أل اًمتٕمريػ ُم٤م يًٛمك قمٜمد ؿ سم٠مل اًمٕمٝمد، و ذا يٗمٞمد 

اًمتخّمىلىلىلىلىلٞمص اًمٕمٛمىلىلىلىلىلقم أو اًمِمىلىلىلىلىلٛمقل، و ىلىلىلىلىلذا اعمٕمٜمىلىلىلىلىلك اًمثىلىلىلىلىل٤مين  ىلىلىلىلىلق اعم٘مّمىلىلىلىلىلقد ذم  ىلىلىلىلىلذا 

٤مق اًمىلىلىلذي سمٕمىلىلىلده ضمىلىلىل٤مء  ىلىلىلذا ٞماحلىلىلىلدي٨م اعمقىمىلىلىلقل قمىلىلىلغم اسمىلىلىلـ ُمًىلىلىلٕمقد، عمىلىلىل٤مذا؟ ٕن اًمًىلىلىل

أصىلح٤مب اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام؛ ٕٟمىلف ذيمىلر أن اهلل قمىلز وضمىلؾ اًمًٞم٤مق  ق يتحدث قمـ 

إذًا:  ىلىلىلىلىلىل١مٓء اًمىلىلىلىلىلىلقزراء   شضمٕمىلىلىلىلىلىلؾ ًمىلىلىلىلىلىلف وزراء وأٟمّمىلىلىلىلىلىل٤مراً »سمٕمىلىلىلىلىلىل٨م حمٛمىلىلىلىلىلىلدًا رؾمىلىلىلىلىلىلقًٓ، ىمىلىلىلىلىلىل٤مل: 
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ومىلىلىلىلىلام رآه اعمًىلىلىلىلىلٚمٛمقن طمًىلىلىلىلىلٜم٤ًم ومٝمىلىلىلىلىلق قمٜمىلىلىلىلىلد اهلل »وإٟمّمىلىلىلىلىل٤مر  ىلىلىلىلىلؿ اعم٘مّمىلىلىلىلىلقدون ذم ىمقًمىلىلىلىلىلف: 

 .شطمًـ

ٌىلىلل وسمخ٤مصىلىل٦م أٟمىلىلف ذيمىلىلر  ىلىلذا احلىلىلدي٨م اعمقىمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف سمٛمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم اظمتٞمىلىل٤مر أصىلىلح٤مب اًمٜم

ومام رآه اعمًٚمٛمقن طمًٜم٤ًم ومٝمق »، ىم٤مل: ¢أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ظمٚمٞمٗم٦ًم سمٕمد رؾمقل اهلل  ¢

 ¢أي: ُم٤م دام أن اعمًٚمٛملم اظمت٤مروا أسم٤م سمٙمر ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمد رؾمىلقل اهلل   شقمٜمد اهلل طمًـ

 ورأوه أُمرًا طمًٜم٤ًم سمؾ واضم٤ًٌم ومٝمق قمٜمد اهلل طمًـ.

ع ُمىلىل٤م رآه وطمٞمٜمئىلىلٍذ يٙمىلىلقن احلىلىلدي٨م  ىلىلذا اعمقىمىلىلقل ًمىلىلٞمس ًمىلىلف قماىمىلىل٦م ُمٓمٚم٘مىلىل٤ًم سمٛمقوىلىلق

ن٤مقمىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلـ اعمًىلىلىلىلٚمٛملم ذم قمٍمىلىلىلىل ُمىلىلىلىلـ اًمٕمّمىلىلىلىلقر طمًىلىلىلىلٜم٤ًم.. يمىلىلىلىلا صمىلىلىلىلؿ يمىلىلىلىلا، ًمىلىلىلىلٞمس هلىلىلىلىلذا 

احلىلىلىلىلدي٨م قمىلىلىلىلغم أٟمىلىلىلىلف ُمقىمىلىلىلىلقل.. أيمىلىلىلىلرر قمىلىلىلىلغم ُمًىلىلىلىل٤مُمٕمٙمؿ أن  ىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م ٓ جيىلىلىلىلقز 

إمم آظمىلىلىلىلره، وإٟمىلىلىلىلام  شُمىلىلىلىل٤م رآه اعمًىلىلىلىلٚمٛمقن ..»: ¢ًمٚمٛمًىلىلىلىلٚمؿ أن ي٘مىلىلىلىلقل: ىمىلىلىلىل٤مل رؾمىلىلىلىلقل اهلل 

رآه اعمًىلىلٚمٛمقن طمًىلىلٜم٤ًم ُمىلىل٤م »قمٌىلىلد اهلل سمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد:  ¢ي٘مىلىلقل: ىمىلىل٤مل صىلىلح٤م  رؾمىلىلقل اهلل 

ويٗمنىله قمىلغم  ىلذا اًمٜمحىلق اًمىلذي ذيمرشمىلف ًمٙمىلؿ..  ىلذا اًمٜمحىلق اًمىلذي  شومٝمق قمٜمد اهلل طمًىلـ

دًمىلىلىلىلىلىل٧م قمٚمٞمىلىلىلىلىلىلف اعمٜم٤مؾمىلىلىلىلىلىل٦ٌم اًمتىلىلىلىلىلىلل ومٞمٝمىلىلىلىلىلىل٤م ذيمىلىلىلىلىلىلر  ىلىلىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلىلىلدي٨م اعمقىمىلىلىلىلىلىلقل أوًٓ، صمىلىلىلىلىلىلؿ أل.. 

ومام رآه اعمًٚمٛمقن طمًىلٜم٤ًم ومٝمىلق »اعمًٚمٛمقن.. أل اًمٕمٝمد، أي: اًمذيـ ذيمروا ىمٌؾ ىمقًمف: 

 ذا احلدي٨م يٚمت٘مل م٤مُم٤ًم ُمع آي٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أٓ  طمٞمٜمئٍذ يٙمقن شقمٜمد اهلل طمًـ

ُف اهْلىُلَدى َوَيتٌَّىِلْع ﴿و ل ىمقل رب اًمٕم٤معملم:  َ ًمىَل ٤م شَمٌىَللمَّ ِد ُمىَل ـْ سَمٕمىْل
قَل ُمىِل ؾمىُل ٤مىِمِؼ اًمرَّ ـْ ُيِمىَل َوُمىَل

ػًما ٤مَءْت َُمّمىِل ِف ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾمىَل
ِف َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِ أي:  [445]النساا::﴾هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمِّ

أي:  ىلىل١مٓء اعمًىلىلٚمٛمقن اًمىلىلذيـ ذيمىلىلروا  شُمىلىل٤م رآه اعمًىلىلٚمٛمقن طمًىلىلٜم٤ًم ومٝمىلىلق قمٜمىلىلد اهلل طمًىلىلـ»

ذم  ىلىلذه أيىلىل٦م أن أطمىلىلدًا إذا ظمىلىل٤مًمػ ؾمىلىلٌٞمؾ اعمًىلىلٚمٛملم يمىلىلام ًمىلىلق ظمىلىل٤مًمػ ؾمىلىلٞمد اعمرؾمىلىلٚملم، 

ـْ ﴿وأفمىلىلـ أيْمىلىل٤ًم شمٕمروىلىل٧م هلىلىلذه أيىلىل٦م ذم ااٚمًىلىل٦م اًمًىلىل٤مسم٘م٦م: 
قَل ُِمىلىل ؾُمىلىل ٤مىِمِؼ اًمرَّ ـْ ُيَِمىلىل َوَُمىلىل

َ ًَمىلىلىلىل  ٤م شَمٌَىلىلىلىللمَّ ِد َُمىلىلىلىل ُىلىلىلىل١ْمُِمٜملِمَ سَمْٕمىلىلىلىل ٌِٞمِؾ اعمْ ػْمَ ؾَمىلىلىلىل ْع هَمىلىلىلىل
أي: خيىلىلىلىل٤مًمػ  [445]النسااااا::﴾ ُف اهْلىُلىلىلىلَدى َوَيتٌَّىِلىلىلىل
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 سم٤مًمًٌٞمؾ اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اًمًٚمػ إول.. اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح.

ومٝمؾ يم٤من اًمًٚمػ اًمّمىل٤مًمح يىلرون أن ذم اإلؾمىلام قمٌىل٤مدة مل ينمىلقمٝم٤م اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف 

أن يت٘مىلىلرب  اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام وٓ ومٕمٚمٝمىلىل٤م اًمّمىلىلح٤مسم٦م اًمٙمىلىلرام وُمىلىلع ذًمىلىلؽ جيىلىلقز ًمٚمٛمًىلىلٚمؿ

ٓ، وسمخ٤مص٦م وىمد ذيمرٟم٤م ًمٙمؿ ىمقل اسمـ قمٛمر ذم  ااقاب:هب٤م إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم؟ 

ىمىلىل٤مل اسمىلىلـ قمٛمىلىلر: وإن رآ ىلىل٤م  شيمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م»شمقوىلىلٞمح ىمىلىلقل اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

 اًمٜم٤مس طمًٜم٦م.

شم٠ميمٞمىلىلدًا ُمىلىلىلٜمٝمؿ  ¢أم إىمىلىلقال إظمىلىلرى اًمتىلىلل أصمىلىلرت ورويىلىل٧م قمىلىلـ أصىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلل 

٤مقمىلىلىلىلدة اًمٕم٤مُمىلىلىلىل٦م.. يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىلىل٦م وىلىلىلىلاًم٦م ومٝمىلىلىلل أؿمىلىلىلىلٞم٤مء يمثىلىلىلىلػمة سمىلىلىل٠مىمقاهلؿ وسم٠مومٕمىلىلىلىل٤مهلؿ هلىلىلىلذه اًم٘م

ويمثىلىلىلىلػمة ضمىلىلىلىلدًا ٓ يٛمٙمىلىلىلىلـ إطمّمىلىلىلىل٤مؤ ٤م ذم  ىلىلىلىلذه ااٚمًىلىلىلىل٦م وًمٙمىلىلىلىلـ ٓ سمىلىلىلىل٠مس ُمىلىلىلىلـ اًمتىلىلىلىلذيمػم 

 سمٌٕمْمٝم٤م..

اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد ريض اهلل شمٕمىلىل٤ممم قمٜمىلىلف اًمىلىلذي  ىلىلق ُمىلىلـ يمٌىلىل٤مر قمٚمىلىلامء اًمّمىلىلح٤مسم٦م وىمىلىلرائٝمؿ 

ُمـ أطم٥م أن ي٘مرأ اًم٘مرآن همْم٤ًم ـمري٤ًم يمام »أٟمف ىم٤مل:  ¢سمخ٤مص٦م طمٞم٨م صح قمـ اًمٜمٌل 

  ق قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف. شأٟمزل ومٚمٞم٘مرأه قمغم ىمراءة اسمـ أم قمٌد

 ىلىلىلذا اًمّمىلىلىلح٤م  ااٚمٞمىلىلىلؾ اًمىلىلىلذي ُمىلىلىلـ ومْمىلىلىلٚمف أن وم٘مىلىلىلف اإلُمىلىلىل٤مم أ  طمٜمٞمٗمىلىلىل٦م أول إئٛمىلىلىل٦م 

إرسمٕمىلىلىل٦م رمحٝمىلىلىلؿ اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم.. وم٘مىلىلىلف  ىلىلىلذا اإلُمىلىلىل٤مم أيمثىلىلىلره ىمىلىلىل٤مئؿ قمىلىلىلغم أطم٤مديىلىلىل٨م 

ٚمٞمؾ؟ ىم٤مل: اشمٌٕمقا وٓ شمٌتدقمقا وم٘مىلد وومت٤موى اسمـ ُمًٕمقد، ُم٤مذا ىم٤مل  ذا اًمّمح٤م  اا

يمٗمٞمتؿ قمٚمٞمٙمؿ سم٤مُٕمر اًمٕمتٞمؼ،  ىلذا احل٘مٞم٘مىل٦م ٟمّمىلٞمح٦م قمىل٤ممل ُمىل٤م أطمقضمٜمىل٤م ٟمحىلـ أن ٟمٜمّمىلح 

وأصىلىلىلىلح٤مسمف؛ ٕهنىلىلىلىلؿ  ىلىلىلىلؿ اًمىلىلىلىلذيـ يٛمثٚمىلىلىلىلقن ؾمىلىلىلىلٌٞمؾ  ¢أٟمٗمًىلىلىلىلٜم٤م هبىلىلىلىل٤م.. اشمٌٕمىلىلىلىلقا، أي: اًمٜمٌىلىلىلىلل 

اعمىلىلىل١مُمٜملم.. أو ُمىلىلىلـ يٛمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمًىلىلىلٌٞمؾ  ىلىلىلؿ أصىلىلىلح٤مب اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام وقمىلىلىلغم 

 .¢رأؾمٝمؿ رؾمقل اهلل 

ىمىلىلىلىل٤مل اسمىلىلىلىلـ ُمًىلىلىلىلٕمقد: اشمٌٕمىلىلىلىلقا وٓ شمٌتىلىلىلىلدقمقا.. عمىلىلىلىل٤مذا؟ وم٘مىلىلىلىلد يمٗمٞمىلىلىلىلتؿ.. قمٚمىلىلىلىلٞمٙمؿ سمىلىلىلىل٤مُٕمر 
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اًمٕمتٞمؼ.. ىمد يمٗمٞمتؿ يِمػم هبذا إمم ٟمّمقص ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمٜمٝمىل٤م أيىل٦م اعمِمىلٝمقرة 

ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلل ﴿أٓ و ل ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛم٧ُم قَمٚمىَل

ٞم٧ُم ًمَ  اَم ِديٜمىًلىل٤مَوَرِوىلىل ُؿ اإِلؾْمىلىل ْؿ ِديىلىلٜمَُٙمؿْ ﴿..  [3]المائاادة:﴾ُٙمىلىل  [3]المائاادة:﴾اًْمٞمَىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىل

إذًا: وم٘مىلىلد يمٗمٞمىلىلتؿ.. ًم٘مىلىلد ضمىلىل٤مء اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ هبىلىلذا اًم٘مىلىلرآن وسمٌٞمىلىل٤من اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة 

 واًمًام سمٙمؾ ُم٤م مت٤مضمف اعمًٚمٛمقن ُمـ اًمٕم٤ٌمدات؛ وًمذًمؽ ٓ ىمٞم٤مس ذم اًمٕم٤ٌمدة..

اسمع ُمىلـ إصىلقل إرسمٕمىل٦م قمٜمىلد نىل٤م ػم اًمٕمٚمىلامء.. اًمٙمتىل٤مب اًم٘مٞم٤مس  ق إصؾ اًمر

واًمًىلىلٜم٦م و اإلنىلىل٤مع اًمّمىلىلحٞمح واًم٘مٞمىلىل٤مس.. ًمٙمىلىلـ  ىلىلذا إصىلىلؾ اًمراسمىلىلع و ىلىلق اًم٘مٞمىلىل٤مس ٓ 

جيقز أن يّم٤مر إًمٞمف ذم اًمٕم٤ٌمدات؛ ذًمؽ ٕن اًمٕم٤ٌمدات حمّمقرة سمخىلال احلىلقادث 

اًمتىلىلل شم٘مىلىلع قمىلىلغم اًمٜمىلىل٤مس ومٝمىلىلل ٓ يٛمٙمىلىلـ أن شمٜمتٝمىلىلل؛ وًمىلىلذًمؽ يمىلىل٤من اًمىلىلرأي اًمىلىلراضمح قمٜمىلىلد 

اًمٕمٚمامء أن اًم٘مٞم٤مس ُمّمدر.. سمؾ  ق اعمّمىلدر اًمراسمىلع ُمىلـ ُمّمىل٤مدر اًمنمىليٕم٦م، ًمٙمىلـ  ىلذا 

اًم٘مٞم٤مس ٓ يٕمٛمؾ قمٛمٚمف ذم شمقؾمٞمع دائىلرة اًمٕمٌىل٤مدة؛ ٕن اهلل قمىلز وضمىلؾ ىمىلد أيمٛمىلؾ شمنمىليع 

 اًمٕم٤ٌمدات سمتامُمٝم٤م؛ وًمذًمؽ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام.. طمديثلم اصمٜملم:

ٓ ويمىل٤من طم٘مىل٤م ًقمٚمٞمىلف أن يىلدل ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞمىل٤ًم إ»احلدي٨م إول ذم صحٞمح ُمًٚمؿ: 

ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤ًم إٓ يم٤من طم٘مىل٤ًم، أي: واضمٌىل٤ًم ٓزُمىل٤ًم قمٚمٞمىلف،   شأُمتف قمغم ظمػم ُم٤م يٕمٚمٛمف هلؿ

هبىلذا اًمقاضمىل٥م؟  ¢أن يدل أُمتف قمغم ظمػم ُمىل٤م يٕمٚمٛمىلف هلىلؿ، شمىلرى!  ىلؾ ىمىل٤مم رؾمىلقل اهلل 

ىَل٤م اًم﴿ٓ ؿمؽ أٟمف ىم٤مم سمف ظمػم ىمٞم٤مم، وىمد ىم٤مل رسمف قمز وضمؾ ًمف ذم اًم٘مىلرآن:  ٤م َأهير قُل يىَل ؾمىُل رَّ

ـَ 
ُٛمَؽ ُِمىلىلىل ٤مًَمتَُف َواهللَُّ َيْٕمِّمىلىلىل ٧َم ِرؾَمىلىلىل ْٖمىلىلىل اَم سَمٚمَّ ْؾ وَمىلىلىل ىلىلىلَؽ َوإِْن مَلْ شَمْٗمَٕمىلىلىل ـْ َرسمِّ

٤م ُأٟمىلىلىلِزَل إًَِمٞمْىلىلىلَؽ ُِمىلىلىل ْغ َُمىلىلىل ىلىلىل سَمٚمِّ

 .[63]المائدة:﴾اًمٜم٤َّمسِ 

احلدي٨م اًمث٤مين: و ق أُمس سمٛمقوققمٜم٤م ُمىلـ احلىلدي٨م إول، أٓ و ىلق ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف 

 اهلل إٓ وأُمرشمٙمؿ سمف، وُمىل٤م شمريمىل٧م ؿمىلٞمئ٤ًم ُم٤م شمريم٧م ؿمٞمئ٤ًم ي٘مرسمٙمؿ إمم»اًمّماة واًمًام: 

رواه اإلُمىلىلىلىل٤مم اًمِمىلىلىلىل٤مومٕمل ذم   شيٌٕمىلىلىلديمؿ قمىلىلىلىلـ اهلل وي٘مىلىلىلىلرسمٙمؿ إمم اًمٜمىلىلىلىل٤مر إٓ وهنٞمىلىلىلتٙمؿ قمٜمىلىلىلىلف
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 ُمًٜمده أو ذم ؾمٜمٜمف.

ْؿ ِديىلٜمَُٙمؿْ ﴿إذًا: صدق اهلل طمٞمٜمام ىم٤مل:  اًمىلديـ  ىلق ُمىل٤م  [3]المائادة:﴾اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمٚمىْل٧ُم ًَمٙمىُل

ٟمىلىل٤مم، ومىلىل٢مذًا: صىلىلدق اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد طمٞمىلىلٜمام ىمىلىل٤مل يتىلىلديـ سمىلىلف اإلٟمًىلىل٤من ويت٘مىلىلرب سمىلىلف إمم رب إ

ذم إصمىلىلر اًمًىلىل٤مسمؼ: وم٘مىلىلد يمٗمٞمىلىلتؿ، أي: عمىلىل٤مذا شمتٕمٌىلىلقن أٟمٗمًىلىلٙمؿ سم٤مسمتىلىلداقمٙمؿ اًمٕمٌىلىل٤مدات ذم 

ح٤ًم يمىلؾ ُمىل٤م أٟمىلتؿ وِّىل قَ ٜمىل٤ًم ُمُ ٞمِّ ٌَ اًمديـ وىمد يمٗم٤ميمؿ رب اًمٕم٤معملم سم٠من أرؾمؾ إًمٞمٙمؿ رؾمىلقًٓ ُمُ 

٦م إذا ُمىل٤م يمىل٤من ٓ طم٤مضم٦م ًمٚم٘مٞم٤مس ومٞمٝمىل٤م إـماىمىل٤ًم وسمخ٤مصىل ٞمٚمٞم٤مً سمح٤مضم٦م إًمٞمف ُمـ قم٤ٌمدات شمٗمّم

 ذا اًم٘مٞمىل٤مس خم٤مًمٗمىل٤ًم ًمٚمٜمّمىلقص اًمٍمىلم٦م اعمت٘مدُمىل٦م آٟمٗمىل٤ًم وأصمىل٤مر اًمث٤مسمتىل٦م قمىلـ اًمًىلٚمػ 

 اًمّم٤مًمح.

صم٤مٟمٞمىلىلىل٤ًم: وُمٜمٝمىلىلىل٤م ىمىلىلىلقل اسمىلىلىلـ ُمًىلىلىلٕمقد ريض اهلل قمٜمىلىلىلف: اشمٌٕمىلىلىلقا وٓ شمٌتىلىلىلدقمقا وم٘مىلىلىلد يمٗمٞمىلىلىلتؿ، 

 قمٚمٞمٙمؿ سم٤مُٕمر اًمٕمتٞمؼ.

  ىلىلذا ىمقًمىلىلف، ومًىلىلـ أن ٟم٘مىلىلدم إًمىلىلٞمٙمؿ ُمىلىلثاً يٛمىلىلس طمٞمىلىل٤مة يمثىلىلػم ُمىلىلـ اعمتٕمٌىلىلديـ اًمٞمىلىلقم

سمحًىلىلىلـ ٟمٞمىلىلىل٦م وًمٙمىلىلىلـ سمًىلىلىلقء قمٛمىلىلىلؾ، ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلق اًمٕمٛمىلىلىلؾ؟  ىلىلىلق آسمتىلىلىلداع ذم اًمىلىلىلديـ.. اؾمىلىلىلٛمٕمقا 

اًم٘مّمىلىلىل٦م اًمت٤مًمٞمىلىلىل٦م: اًم٘مّمىلىلىل٦م يروهيىلىلىل٤م اإلُمىلىلىل٤مم اًمىلىلىلدارُمل ذم ؾمىلىلىلٜمٜمف سم٢مؾمىلىلىلٜم٤مده اًمّمىلىلىلحٞمح أن أسمىلىلىل٤م 

ُمقؾمك إؿمٕمري ضم٤مء ص٤ٌمح يقم إمم دار قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ومقضمد اًمٜم٤مس يٜمتٔمروٟمف 

 –ُمًىلىلٕمقد يمٜمٞمتىلىلف أسمىلىلق قمٌىلىلد اًمىلىلرمحـ قمٌىلىلد اهلل سمىلىلـ  -ىمىلىل٤مل هلىلىلؿ: أظمىلىلرج أسمىلىلق قمٌىلىلد اًمىلىلرمحـ 

ىم٤مًمقا ًمف: ٓ، ومجٚمس يٜمتٔمىلره إمم أن ظمىلرج، وم٘مىل٤مل ًمىلف: يىل٤م أسمىل٤م قمٌىلد اًمىلرمحـ: ًم٘مىلد رأيىل٧م 

 –وأرضمىلىلىلقا آٟمتٌىلىلىل٤مه إمم  ىلىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىلىل٦م واًمتىلىلىلل شمٚمٞمٝمىلىلىل٤م  –ذم اعمًىلىلىلجد آٟمٗمىلىلىل٤ًم ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم أٟمٙمرشمىلىلىلف 

رأيىلىل٧م ذم اعمًىلىلجد آٟمٗمىلىل٤ًم ؿمىلىلٞمئ٤ًم أٟمٙمرشمىلىلف وُمىلىلع ذًمىلىلؽ مل أر إٓ ظمىلىلػمًا.. يمٞمىلىلػ جيتٛمٕمىلىل٤من؟! 

، ¢ى ظمػمًا وُمع ذًمؽ أٟمٙمره.. طمؼ ذًمؽ؛ ٕٟمف رأى قم٤ٌمدةً َ مل ير ٤م ذم قمٝمد اًمٜمٌل رأ

ىم٤مل ًمف: ُم٤مذا رأيىل٧م؟ ىمىل٤مل: إن قمِمىل٧م ومًىلؽماه.. رأيىل٧م ذم اعمًىلجد أٟم٤مؾمىل٤ًم طمٚم٘مىل٤ًم طمٚم٘مىل٤ًم 

وذم وؾمىلىلط يمىلىلؾ طمٚم٘مىلىل٦م ُمٜمٝمىلىل٤م رضمىلىلؾ ي٘مىلىلقل عمىلىلـ طمقًمىلىلف: ؾمىلىلٌحقا يمىلىلذا.. امحىلىلدوا يمىلىلذا.. 
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ًىلٌٞمح واًمتٙمٌىلػم واًمتحٛمٞمىلد، ىمىل٤مل يمؼموا يمذا.. وأُم٤مم يمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ طمَم يٕمىلد سمىلف اًمت

اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد: أومىلىلا أٟمٙمىلىلرت قمٚمىلىلٞمٝمؿ؟! ىمىلىل٤مل: ٓ، اٟمتٔمىلىل٤مر أُمىلىلرك أو اٟمتٔمىلىل٤مر رأيىلىلؽ.. ىمىلىل٤مل: 

أومىلىلا أٟمٙمىلىلرت قمٚمىلىلٞمٝمؿ وأُمىلىلرهتؿ أن يٕمىلىلدوا ؾمىلىلٞمئ٤مهتؿ ومٚمىلىلـ شمْمىلىلٞمع ُمىلىلـ طمًىلىلٜم٤مهتؿ قمٜمىلىلد اهلل 

َدًدا﴿رء..   قَمىلىلىل
ٍ
ء ؾَّ َرْ ىمىلىلىل٤مل: ٓ، اٟمتٔمىلىلىل٤مر أُمىلىلىلرك أو اٟمتٔمىلىلىل٤مر  [23]الجااان:﴾َوَأطْمََمىلىلىل يُمىلىلىل

 رأيؽ.

قمىلىل٤مد اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد إمم داره وظمىلىلرج ُمتٚمىلىلثاًم  ٙمىلىلذا، واٟمٓمٚمىلىلؼ إمم اعمًىلىلجد طمتىلىلك ٓ 

يرى ووىمػ قمٜمد احلٚم٘م٤مت ومرأى ُم٤م وصػ ًمف أسمق ُمقؾمك، ومٙمِمػ قمـ وضمٝمف اًمٚمث٤مم 

وىم٤مل هلؿ: ومٙمؿ! ُم٤م  ذا اًمذي شمّمٜمٕمقن؟ أٟم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد صح٤م  رؾمقل 

، يٕمٜمل: رء سمًٞمط، ، عم٤م قمرومقه ىم٤مًمقا: ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ! طمَم.. طمَم¢اهلل 

وا ؾمىلٞمئ٤مشمٙمؿ وأٟمىل٤م اًمْمىل٤مُمـ ًمٙمىلؿ در طمَم ٟمٕمد سمف اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم واًمتحٛمٞمد، ىم٤مل: قمىُل 

 مل شمٌىلؾ ¢صمٞم٤مسمىلف ٙمؿ ُم٤م أهع  ٚمٙمتٙمؿ!  ىلذه ْم أن ٓ يْمٞمع ُمـ طمًٜم٤مشمٙمؿ رء، وَ 

طمىلىلدي٨م قمٝمىلىلد سمٛمٗم٤مرىمىلىل٦م إصىلىلح٤مب.. أُمىلىل٤م آن  ¢و ىلىلذه آٟمٞمتىلىلف مل شمٙمنىلىل، أي: إن اًمٜمٌىلىلل 

ُمىلىلىل٤م مل يٙمىلىلىلـ ُمٕمروومىلىلىل٤ًم ذم قمٝمىلىلىلده قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام، ًمٙمىلىلىلؿ أن امىلىلىلدصمقا ذم اًمىلىلىلديـ 

وم٠مضم٤مسمقه، واحلؼ أن  ىلذا ااىلقاب  ىلق ًمًىل٤من أيمثىلر اعمتٕمٌىلديـ وًمٙمىلـ قمىلغم همىلػم  ىلدى 

ُمـ رهبؿ.. ٟمٗمقؾمٝمؿ ـمٞم٦ٌم.. ٟمقاي٤م ؿ طمًٜم٦م.. وًمٙمٜمٝمؿ عم٤م ظم٤مًمٗمقا ؾمٜم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف 

قمٌىلد اًمىلرمحـ  اًمًام ُم٤م أضمىلروا إن مل يٙمىلـ ىمىلد وزروا، ىمىل٤مًمقا: ُمىل٤مذا ىمىل٤مًمقا؟ واهلل يىل٤م أسمىل٤م

 ُم٤م أردٟم٤م إٓ اخلػم.

شمىلىلىلرى!  ىلىلىلؾ شمٖمٜمىلىلىلل اًمٜمٞمىلىلىل٦م اًمّمىلىلىل٤محل٦م قمىلىلىلـ اًمٕمٛمىلىلىلؾ، أي: أن يٙمىلىلىلقن قمٛمىلىلىلؾ اإلٟمًىلىلىل٤من همىلىلىلػم 

قا ﴿ص٤مًمح ًمٙمـ ٟمٞمتف ص٤محل٦م يٙمٗمٞمف؟! ٓ يٙمٗمٞمف.. و ٜم٤م سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد:  ـْ يَم٤مَن َيْرضمىُل وَمَٛم

ِف  ىلىل ْك سمِِٕمٌَىلىل٤مَدِة َرسمِّ ىلىل ٤محِل٤ًم َوٓ ُينْمِ ًا َصىلىل ْؾ قَمَٛمىلىل ِف وَمْٚمٞمَْٕمَٛمىلىل ىلىل ٤مَء َرسمِّ ًداًمَِ٘مىلىل يمىلىلام أن  [440]الكهااف:﴾َأطَمىلىل

اًمٜمٞمىلىلىل٦م اًمّمىلىلىلىل٤محل٦م ٓ شمِمىلىلىلٗمع ًمٚمٕمٛمىلىلىلىلؾ اًمٓمىلىلىل٤مًمح ومٞمجٕمٚمىلىلىلىلف صىلىلىل٤محل٤ًم، يمىلىلىلىلذًمؽ إذا يمىلىلىل٤من اًمٕمٛمىلىلىلىلؾ 
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صىلىل٤محل٤ًم ُمقاوم٘مىلىل٤ًم ًمٚمًىلىلٜم٦م وًمٙمىلىلـ اًمٜمٞمىلىل٦م همىلىلػم صىلىل٤محل٦م ٓ يٗمٞمىلىلده  ىلىلذا اًمٕمٛمىلىلؾ اًمّمىلىل٤مًمح ؿمىلىلٞمئ٤ًم 

 إـماىم٤ًم وما سمد ُمـ اضمتامع اًمنمـملم اعمذيمقريـ.

ن ومىلىلٞمام ي٘مقًمىلىلقن: واهلل يىلىل٤م أسمىلىل٤م قمٜمىلىلدُم٤م ىمىلىل٤مل أوًمئىلىلؽ اًمٜمىلىل٤مس ٓسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد و ىلىلؿ صىلىل٤مدىمق

قمٌد اًمرمحـ! ُم٤م أردٟم٤م إٓ اخلػم، ىم٤مل: ويمؿ ُمـ ُمريد ًمٚمخػم ٓ يّمٞمٌف..  ذه طم٘مٞم٘مىل٦م 

ُمىلىلرة! أي: ُمىلىلـ أراد اخلىلىلػم اَّتىلىلذ ؾمىلىلٌٞمٚمف، ؾمىلىلٚمؽ اًمًىلىلٌٞمؾ اًمىلىلذي يقصىلىلؾ إمم اخلىلىلػم يمىلىلام 

 ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ُم١ميمدًا ًمٙمٚمٛم٦م اسمـ ُمًٕمقد..

واهلل أقمٚمىلؿ  –درت زم ٕول ُمىلرة ذم طمٞمىل٤ميت وأن  ذه ظم٤مـمرة سم –سمؾ واهلل أقمٚمؿ 

أن اسمـ ُمًٕمقد أظمذ  ذه اًمٙمٚمٛمىل٦م ُمىلـ طمىلدي٨م اًمىلذي رواه قمىلـ اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام: 

يمىلىل٤من سمىلىللم أصىلىلح٤مسمف يقُمىلىل٤ًم ومخىلىلط هلىلىلؿ قمىلىلغم إرض ظمٓمىلىل٤ًم ُمًىلىلت٘مٞماًم، وىمىلىلرأ  ¢أن اًمٜمٌىلىلل »

ٌُِٕمقُه َوٓ شَمتٌَِّ ﴿أي٦م اًمٙمريٛم٦م:  تَِ٘مٞماًم وَم٤مشمَّ ًْ ل ُُم
اـمِ ْؿ َوَأنَّ َ َذا ِسَ َق سمِٙمىُل رَّ ٌَُؾ وَمتَٗمىَل ًرىل قا اًم ٕمىُل

ـْ ؾَمٌِٞمٚمِفِ  وىمىل٤مل  -وظمىلط ظمٓمقـمىل٤ًم قمىلـ يٛمىللم اخلىلط اعمًىلت٘مٞمؿ ويًىل٤مره  [453]األنعا::﴾قَم

:  ىلذا ساط اهلل، و ىلذه ـمىلرق قمىلغم ضمٜمٌىلل -قمٚمٞمف اًمًام ُمقوىلح٤ًم ًمٚمخىلط اعمًىلت٘مٞمؿ 

 .شاًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ وقمغم رأس يمؾ ـمريؼ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمٓم٤من يدقمقا اًمٜم٤مس إًمٞمف

٥م أن ٟم٠مظمذ قمؼمة.. ُم٤م يٙمٗمل اعمًٚمؿ أن يٕمٞمش  ٙمذا ؾمٌٝمٚماً، و ذا احلدي٨م جي

ومٚمتىلىل٤من ذم احلٞمىلىل٤مة.. يىلىل٤م أهيىلىل٤م اًمٜمىلىل٤مس اشمٌٕمىلىلقا اًمٜمىلىل٤مس! ٓ، أهيىلىل٤م اًمٜمىلىل٤مس اشمٌٕمىلىلقا ؾمىلىلٞمد اًمٜمىلىل٤مس، 

ذم أُمقر طمٞم٤مشمٙمؿ اًمديٜمٞمىل٦م يمٚمٝمىل٤م، ؾمىلقاء ُمىل٤م يمىل٤من  ¢أي: قمٚمٞمٙمؿ أن شمٕمرومقا ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ 

ؾمٚمقيم٤ًم، يمؾ ذًمؽ جي٥م أن يٙمقن  ُمٜمٝم٤م قم٘مٞمدًة، أو ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م قم٤ٌمدًة، أو ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م

 ُمٕمٚمقُم٤ًم قمٜمد يمؾ ُمًٚمؿ يرضمق اًمٜمج٤مة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام ىمٚمٜم٤م آٟمٗم٤ًم.

وم٤مًمٔم٤م ر أن اسمـ ُمًٕمقد عم٤م ىمىل٤مل هلىلؿ: ويمىلؿ ُمىلـ ُمريىلد ًمٚمخىلػم ٓ يّمىلٞمٌف، يِمىلػم إمم 

 ىلىلذا احلىلىلدي٨م أهنىلىلؿ ُمىلىل٤م ؾمىلىلٚمٙمقا اًمٓمريىلىلؼ اعمًىلىلت٘مٞمؿ، وإذًا: ومٝمىلىلؿ ؾمىلىلقل ٓ يّمىلىلٚمقن يمىلىلام 

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر اًم٘مديؿ:
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 جسة ومل رسلك مسهسلكهسررجو الن

 

 

 

 إن السفونة ال جتري عىل الوهس  

وم٢مذًا: اًمذي يرضمق اًمٜمج٤مة جي٥م أن يتٛمًؽ سمًٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة و ل ُم٤م ضمىل٤مء سمىلف رؾمىلقل  

 ¢ُمىلىلىلـ اهلىلىلىلدى واًمٜمىلىلىلقر، ىمىلىلىل٤مل: ويمىلىلىلؿ ُمىلىلىلـ ُمريىلىلىلد ًمٚمخىلىلىلػم ٓ يّمىلىلىلٞمٌف! إن حمٛمىلىلىلدًا  ¢اهلل 

ٝمؿ ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلٞمٙمقن ذم أُمتىلىلىلل أىمىلىلىلقام يٛمرىمىلىلىلقن ُمىلىلىلـ اًمىلىلىلديـ يمىلىلىلام يٛمىلىلىلرق اًمًىلىلىل»طمىلىلىلدصمٜم٤م وم٘مىلىلىل٤مل: 

ؾمىلىلٞمٙمقن ذم أُمتىلىلل أىمىلىلقام يٛمرىمىلىلقن ُمىلىلـ اًمىلىلديـ سمنىلىلقم٦م همريٌىلىل٦م ضمىلىلدًا يمىلىلام يٛمىلىلرق  شاًمرُمٞمىلىل٦م

 اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م، أي: ُمـ اًمداسم٦م اعمرُمٞم٦م.

اًمٕمؼمة ُمـ  ذه اًم٘مّم٦م ذم ظم٤ممتٝم٤م.. ىمىل٤مل اًمىلذي طمىلدث هبىلذه اًم٘مّمىل٦م: ومٚم٘مىلد رأيىل٧م 

أوًمئؽ إىمقام أي: أصح٤مب احلٚم٘مىل٤مت.. طمٚم٘مىل٤مت اًمىلذيمر همىلػم اعمنمىلوع، ىمىل٤مل: ومٚم٘مىلد 

ٜمىلىلىل٤م أوًمئىلىلىلؽ إىمىلىلىلقام ي٘م٤مشمٚمقٟمٜمىلىلىل٤م يىلىلىلقم اًمٜمٝمىلىلىلروان! وُمىلىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلىلك  ىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلام؟ أصىلىلىلح٤مب رأي

اًمىلىلىلذيمر همىلىلىلػم اعمنمىلىلىلوع  ىلىلىلذه اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمّمىلىلىلٖمػمة أودت هبىلىلىلؿ إمم اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمٙمٌىلىلىلػمة و ىلىلىلل 

اخلروج قمىلغم قمىلكم سمىلـ أ  ـم٤مًمىل٥م اخلٚمٞمٗمىل٦م اًمراؿمىلد وُم٘مىل٤مشمٚمتٝمؿ ًمىلف، ومىلام يمىل٤من ُمٜمىلف ومل 

 ٜمٝمؿ إٓ رضمٚملم أو صماصم٦م.يًٕمف إٓ أن ي٘م٤مشمٚمٝمؿ طمتك اؾمت٠مصؾ ؿم٠مومتٝمؿ ومل يٜم٩م ُم

ًمذًمؽ اىمتًٌٜم٤م ُمـ  ذه اًم٘مّم٦م ؿمٌٞمف ُم٤م يذيمره سمٕمىلض اًمٗم٘مٝمىل٤مء أن اًمىلذٟمقب اًمّمىلٖم٤مئر 

سمريد اًمٙم٤ٌمئر.. اًمذٟمقب اًمّمٖم٤مئر إذا ُمىل٤م اؾمىلتٛمر قمٚمٞمٝمىل٤م اعمًىلٚمؿ وأس قمٚمٞمٝمىل٤م ومًىلتٙمقن 

قم٤مىم٦ٌم أُمر ٤م أن شمقصٚمف إمم اًمذٟمقب اًمٙم٤ٌمئر، يمذًمؽ اًمٌىلدع اًمّمىلٖم٤مئر اًمتىلل يًتًىلٝمٚمٝم٤م 

٘مقًمىلىلقن ًمىلىلؽ: يىلىل٤م أظمىلىلل! ُمىلىل٤مذا ومٞمٝمىلىل٤م  ىلىلذه؟! ٓ يٗمٙمىلىلر م٤مُمىلىل٤ًم يمىلىلام ىمىلىل٤مل سمٕمىلىلض اًمٜمىلىل٤مس.. وي

قمٔمٞمٛمىلىلىل٦م طمٞمىلىلىلٜمام شمتىلىلىلذيمر قمٔمٛمىلىلىل٦م اهلل  ٤مسمٕمىلىلىلض اًمٗم٘مٝمىلىلىل٤مء أيْمىلىلىل٤ًم: ٓ شمًتّمىلىلىلٖمر اعمٕمّمىلىلىلٞم٦م وم٢مهنىلىلىل

شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وأٟمف ىمد هن٤مك قمٜمٝم٤م ومٞمج٥م أن شمٜمتٝمل ُمٜمٝم٤م، يمذًمؽ أهيىل٤م اعمٌىلتغم سمىلٌٕمض 

٤م؟ ومٞمٝم٤م أن اإلؾمام ىمد يمٛمؾ اًمٌدع شمت٘مرب هب٤م إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٓ شم٘مؾ: ُم٤مذا ومٞمٝم

ومىلىل٢مذا ُمىلىل٤م ىمٚمىلىل٧م:  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م ومٛمٕمٜمىلىلك ذًمىلىلؽ أٟمىلىلؽ شمًىلىلتدرك قمىلىلغم  ىلىلذا اًمىلىلرب اًمىلىلذي 

ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلل ﴿أٟمىلىلىلزل ذم اًم٘مىلىلىلرآن اًمٙمىلىلىلريؿ:  ٧ُم قَمَٚمىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىل اًْمٞمَىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىل
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 .[3]المائدة:﴾َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اإِلؾْماَم ِديٜم٤ًم

رضمىلىلىلق أن شمٙمىلىلقن ىمٚمىلىلٞمات طمتىلىلىلك ٟمٗمًىلىلح اعمجىلىل٤مل ًمتٚم٘مىلىلىلل ٚمىلىلامت أيمسم٘مىلىلل ذم ٟمٗمزىلىل -

سمٕمىلىلض إؾمىلىلئٚم٦م طمىلىلقل اعمقوىلىلقع اًمًىلىل٤مسمؼ إن يمىلىل٤من  ٜمىلىل٤مك ؾمىلىل٤مئؾ أو طمىلىلقل همىلىلػمه ذيمىلىلرت 

ْؿ ﴿ًمٙمىلىلىلؿ آٟمٗمىلىلىل٤ًم أيمثىلىلىلر ُمىلىلىلـ ُمىلىلىلرة ذم شمْمىلىلىل٤مقمٞمػ يمٚمٛمىلىلىل٦م أيىلىلىل٦م اًمٙمريٛمىلىلىل٦م  اًْمٞمَىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىل

ن واًمٙمام اًمٌٞم٤مُمـ إمم آظمر ٤م وم٤مًمذي يريد أن أصمٜمل قمغم ُم٤م ُم٣م  [3]المائدة:﴾ِديٜمَُٙمؿْ 

ٜمٔمىلىلروا إمم  ىلىلذه اعمًىلىل٠مًم٦م سمٜمٔمىلىلرة اًمىلىلا ُمٌىلىل٤مٓة وىمٚمىلىل٦م آ ىلىلتامم يشمٜمٌٞمىلىلف احلىلىل٤م.يـ إمم أٓ 

٘مىلىلقهلؿ  ىلىلذه يىلىل٤م أظمىلىلل ُمًىلىل٤مئؾ ومرقمٞمىلىل٦م سمىلىلؾ ىمىلىلد سمواًمتىلىلل ىمىلىلد يٕمىلىلؼم قمىلىلـ ذًمىلىلؽ سمٕمىلىلض اًمٜمىلىل٤مس 

ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ  ذه ُمـ اًم٘مِمقر وًمٞم٧ًم ُمـ اًمٚم٤ٌمب وما شمِمٖمٚمقٟم٤م سم٤مًم٘مِمقر قمـ اًمٚم٤ٌمب 

وم٠مىمقل امذيرًا وٟمّمح٤ًم واًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م  ،٤مٝمـ ُمٝمٛموٓ شمِمٖمٚمقٟم٤م سمتقاومف ُمـ إُمقر قم

قمىلىلغم  فَ ٌِّىلىل ٓ جيىلىلقز أن يّمىلىلدر رء ُمىلىلـ  ىلىلذا اًمٙمىلىلام ُمىلىلـ ُمًىلىلٚمؿ سمٕمىلىلد أن ٟمُ  :يمىلام شمٕمٚمٛمىلىلقن

يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم » :ظمٓمقرة  ذه اًم٘م٤مقمدة و ىلل ىمقًمىلف  قمٚمٞمىلف اًمًىلام 

ًىلٚمٗمٞم٦م ُمع ذاك اًمٌٞم٤من اًمذي أطم٤مط سمجقاٟم٥م يمثػمة ُمـ ٟمّمقص اًمًٜم٦م وأصمىل٤مر اًم شاًمٜم٤مر

أوًٓ سمٕم٤مُم٦م ٓ جيقز أن ي٘مًؿ اًمنميٕم٦م إمم ًم٤ٌمب وىمِمقر  ،ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن ي٘مقل

ٕٟمىلف ُمىلـ اعمٕمٚمىلقم قمٜمىلد نٞمىلع اًمٌىل٤مطمثلم أن اإلؾمىلام  ،أو إمم ُم٤ًمئؾ  ٤مُمىل٦م وهمىلػم  ٤مُمىل٦م

وُمٕمٜمىلىلك  ىلىلذا سمٗمرووىلىلف  ،وُمٕمٜمىلىلك  ىلىلذا سم٘مقاقمىلىلده وومروقمىلىلف جيىلىلزأ،جيىلىل٥م أن يتٌٜمىلىلك يمىلىلاً ٓ 

أوًٓ قمٚمىلىلاًم وصم٤مٟمٞمىلىل٤ًم قمٛمىلىلاً وًمٙمىلىلـ ذم طمىلىلدود ٓ  جيىلىل٥م أن مٛمىلىلؾ اإلؾمىلىلام ،وُمٜمدوسم٤مشمىلىلف

ومىلىلىل٢مذا يمٜمىلىلىل٧م أٟمىلىلىل٧م أهيىلىلىل٤م اعمًىلىلىلٚمؿ اظمىلىلىلؽمت ًمىلىلىلؽ ُمٜمٝمجىلىلىل٤ًم ذم  ،يٙمٚمىلىلىلػ اهلل ٟمٗمًىلىلىل٤ًم إٓ وؾمىلىلىلٕمٝم٤م

طمٞم٤مشمىلىلؽ يِمىلىلٌف ذاك اعمىلىلٜمٝم٩م اًمىلىلذي قمىلىلؼم قمٜمىلىلف ذًمىلىلؽ اًمرضمىلىلؾ إقمىلىلرا  أو اًمٜمجىلىلدي طمٞمىلىلٜمام 

ضمىلىلىل٤مء ؾمىلىلىل٤مئاً ٟمٌٞمىلىلىلف  قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام قمىلىلىلام ومىلىلىلرض اهلل ًمىلىلىلف ومٌٕمىلىلىلد أن سمىلىلىللم ًمىلىلىلف مخىلىلىلس 

 ىلىلىلؾ قمىلىلىلكم  :ىمىلىلىل٤مل آظمىلىلىلره،صىلىلىلٚمقات وصىلىلىلقم ؿمىلىلىلٝمر واطمىلىلىلد ذم اًمًىلىلىلٜم٦م و ىلىلىلق رُمْمىلىلىل٤من إمم 

ىم٤مل واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ٓ  ،ٓ إٓ أن شمتٓمقع إٓ أن شمتٓمقع :ىم٤مل ؟همػم ـ ي٤م رؾمقل اهلل

أزيىلىلىلد قمٚمىلىلىلٞمٝمـ وٓ أٟم٘مىلىلىلص ومىلىلىل٢مذا اظمتىلىلىل٤مر اًمرضمىلىلىلؾ اعمًىلىلىلٚمؿ ُمىلىلىلٜمٝم٩م  ىلىلىلذا إقمىلىلىلرا  أو  ىلىلىلذا 
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ومىلرض اهلل ومٚمىلٞمس ًمٜمىل٤م قمٚمٞمىلف ؾمىلٌٞمؾ ُمىلـ  اًمٜمجدي وأٟمف ٓ يريىلد أن يت٘مىلرب إمم اهلل إٓ سمىلام

وًمٙمـ إي٤مه وًمٞمحذر ُمـ أن يٜمت٘مد اعمخ٤مًمػ ًمف اًمذي م٤مومظ قمىلغم اًمٗمىلرائض  آٟمت٘م٤مد،

ومىلىلىلىل٤مومظ قمىلىلىلىلغم اًمًىلىلىلىلٜمـ ومىلىلىلىل٤مومظ قمىلىلىلىلغم اعمٜمىلىلىلىلدوسم٤مت واعمًىلىلىلىلتح٤ٌمت ويمىلىلىلىلؾ اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدات 

وسمٛمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه إًمٗمىلىلىل٤مظ اًمتىلىلىلل ٟمًىلىلىلٛمٕمٝم٤م ذم يمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ  ،طمىلىلذاري أن يٜمٙمىلىلىلر ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلىلـ ذًمىلىلىلؽ

 ىلىلىلذه قمٌىلىلىل٤مدات ومٚمىلىلىلامذا شمًىلىلىلٛمٞمٝم٤م  ،ؾمىلىلىلٌح٤من اهلل ، ىلىلىلذه ىمِمىلىلىلقر ،ٝمىلىلىل٦مإطمٞمىلىلىل٤من  ىلىلىلذه أُمىلىلىلقر شم٤موم

قمغم أن اًم٘مِمقر اًمتل يِمٌف  ذا اًمٌٕمض سمٕمىلض اًمٕمٌىل٤مدات  ،وشم٤مرة سم٘مِمقر ،سم٠مُمقر شم٤مومٝم٦م

اعمنمىلىلوقم٦م هبىلىل٤م اًم٘مِمىلىلقر اعم٤مديىلىل٦م اًمتىلىلل ٟمرا ىلىل٤م ذم سمٕمىلىلض اًمىلىلثامر اعمٕمروومىلىل٦م ُمىلىل٤م ظمٚم٘مٝمىلىل٤م اهلل 

إذًا  ،وٓ اٟمتٗمٕمٜم٤م سمف ،ٞمٜم٤م سمفقمٌث٤ًم سمؾ ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٤مًمتجرسم٦م أن  ذا اًمٚم٥م ًمقٓ اًم٘منم ُم٤م هتٜم

ومىلىلىل٢مذا ظمٚمىلىلىلؼ صمٛمىلىلىلرة وأطم٤مـمٝمىلىلىل٤م ىمنمىلىلىلًا ومىلىلىلذًمؽ  ،ُمىلىلىل٤م شمىلىلىلرى ذم ظمٚمىلىلىلؼ اًمرمحىلىلىل٤من ُمىلىلىلـ شمٗمىلىلىل٤موت

يمذًمؽ إذا ذع اهلل قمز وضمىلؾ ذم اًمنمىليٕم٦م أُمىلقرًا  ىلل ومريْمىل٦م وأظمىلرى  ،حلٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م

وجيىل٥م أن ٟمٕمىلرل  ، ل دون اًمٗمريْم٦م ومام ذع ذًمىلؽ قمٌثىل٤ًم وإٟمىلام ًمٗم٤مئىلدة قمٔمٞمٛمىل٦م ضمىلداً 

اعمٜم٤مؾمىلىلىلىل٦ٌم و ىلىلىلل يمىلىلىلىلام ضمىلىلىلىل٤مء ذم احلىلىلىلىلدي٨م اًمّمىلىلىلىلحٞمح أول ُمىلىلىلىل٤م   ىلىلىلذه اًمٗم٤مئىلىلىلىلدة سمٛمثىلىلىلىلؾ  ىلىلىلىلذه

ومىلىل٢من مىلىل٧م وم٘مىلىلد أومٚمىلىلح وأٟمجىلىلح وإن ٟم٘مّمىلىل٧م  ،اًمٕمٌىلىلد يىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىل٦م اًمّمىلىلاة قمٚمٞمىلىلف م٤مؾمىلىل٥م

ذم طمدي٨م آظمر و ق اًمِم٤م د وإن ٟم٘مّم٧م ىمىل٤مل اهلل شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم  ،وم٘مد ظم٤مب وظمن

 إذًا  ىلذا اًمتٓمىلقع ٓ يّمىلح أن ي٘مىل٤مل ،اٟمٔمروا  ىلؾ ًمٕمٌىلدي ُمىلـ شمٓمىلقع ومتىلتؿ ًمىلف سمىلف ومريْمىلتف

ٟمف ُمـ شمقاومف إُمقر وُمـ اًم٘مِمقر ٕن  ذا اًمتٓمقع ذم ذع اهلل قمز وضمؾ وذم ومْمؾ إ

اهلل قمز وضمؾ قمغم قم٤ٌمده ؾمٞم٘مقم ُم٘م٤مم اًمٗمرائض اًمتل إُم٤م أن يٙمقن وٞمٕمٝم٤م أصاً وإُم٤م 

وم٤مًمرؾمىلقل  قمٚمٞمىلف اًمًىلام خيؼمٟمىل٤م سمىل٠من اهلل قمىلز وضمىلؾ ُمىلـ  ،أن يٙمقن ىمد ٟم٘مىلص ومٞمٝمىل٤م ومٕمىلاً 

ومتىلتؿ ًمىلف  ،ٚمٛمائٙم٦م اٟمٔمروا  ؾ ًمٕمٌدي ُمىلـ شمٓمىلقعومْمٚمف قمغم قم٤ٌمده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٘مقل ًم

 .سمف ومريْمتف

يماً مم٤م  ق سمتٕمٌػم ؿ ًم٥م أو ىمنم  ىلق أُمىلر ُمرهمىلقب ٕن إذًا ٓ جيقز  ذا اًمتٗمريؼ 

وُمتىلىلىلك  ،سم٤مًم٘منمىلىلىل ٕٟمىلىلىلف ٓ جيىلىلىلقز آؾمىلىلىلتٝم٤مٟم٦م سم٤مًمٚمىلىلىل٥م آؾمىلىلىلتٝم٤مٟم٦مومىلىلىلا جيىلىلىلقز  ،ومٞمىلىلىلف ُمنمىلىلىلوع
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 .يمام قمٚمٛمتؿ ُمـ احلدي٨م إمم اًمٚم٥م آؾمتٝم٤مٟم٦ماؾمتٝمٜم٤م سم٤مًم٘منم وصٚم٧م 

وم٠مريىلىلىلد ممىلىلىل٤م ؾمىلىلىلٌؼ أن  ىلىلىلذه اعمًىلىلىل٠مًم٦م ًمىلىلىلق يمىلىلىل٤من ذم اإلؾمىلىلىلام ًمىلىلىل٥م وىمنمىلىلىل ًمىلىلىلق يمىلىلىل٤من ذم 

وذطمٜم٤م ىل٤م ًمٙمىلؿ آٟمٗمىل٤ًم  ¢اإلؾمام أُمقر شم٤مومٝم٦م ومٝمذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل صىلدرت ُمىلـ اًمٜمٌىلل  

ٕن اًمرؾمىلقل   ؟عمىل٤مذا :وأىمىلقل ُمتحٗمٔمىل٤مً  ،إذا صح أيْم٤ًم  ىلذا اًمتٕمٌىلػم ٥ماًمٚم ل ُمـ ًم٥م 

يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ » :اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف اًمًام ُم٤م يم٤من قمٌث٤ًم سملم يدي يمؾ ظمٓم٦ٌم يذيمر

أن  شصىلحٞمح اًمٌخىل٤مري»وهلذا شم٠ميمٞمدًا هلذا اًمذي أىمقًمف ًم٘مىلد ضمىل٤مء ذم  شواًم٦م ذم اًمٜم٤مر

طمىلىلىلىلؼمًا ُمىلىلىلىلـ أطمٌىلىلىلىل٤مر اًمٞمٝمىلىلىلىلقد ضمىلىلىلىل٤مء إمم قمٛمىلىلىلىلر أُمىلىلىلىلػم اعمىلىلىلىل١مُمٜملم ذم ظماومتىلىلىلىلف وم٘مىلىلىلىل٤مل يىلىلىلىل٤م أُمىلىلىلىلػم 

اعمىلىل١مُمٜملم آيىلىل٦م ذم يمتىلىل٤مب اهلل ًمىلىلق قمٚمٞمٜمىلىل٤م ُمٕمنمىلىل هيىلىلقد ٟمزًمىلىل٧م َّٓتىلىلذٟم٤م يىلىلقم وضمقهبىلىل٤م قمٞمىلىلدًا 

ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلىلل ﴿ىمىلىلىلىل٤مل  ؟ر ُمىلىلىلىل٤م  ىلىلىلىللىمىلىلىلىل٤مل قمٛمىلىلىلىل ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىلىل اًْمٞمَىلىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل

اَم ِديٜمىًلىلىل٤م ُؿ اإِلؾْمىلىل ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىل
ًم٘مىلىلىلد ٟمزًمىلىلىل٧م  ،ىمىلىل٤مل أٟمىلىلىل٤م أقمٚمىلىلؿ اًمٜمىلىلىل٤مس سمٜمزوهلىلىل٤م [3]المائااادة:﴾َوَرِوىلىل

 ،قمٞمد ااٛمٕمىل٦م :وم٢مذًا ٟمزًم٧م أي٦م ذم يقم قمٞمديـ ،ورؾمقل اهلل ذم قمروم٤مت ويقم نٕم٦م

اًمٞمٝمىلىلقدي ىمٞمٛمتٝمىلىل٤م وىمىلىلد يٛمٙمىلىلـ أن يٙمىلىلقن يمىلىل٤من  احلىلىلؼمذًا  ىلىلذه أيىلىل٦م قمىلىلرل إ ،وقمٞمىلىلد قمرومىلىل٦م

 ،ُمىلىل٤م هيٛمٜمىلىل٤م ،وىمىلىلد يٛمٙمىلىلـ أن يٙمىلىلقن ىمىلىلد وىلىلؾ ذم وىلىلاًمف ،ًا ُمىلىلـ اًمٞمٝمىلىلقد صمىلىلؿ  ىلىلداه اهللؼمطمىلىل

ًمٙمـ قمغم يمؾ طم٤مل اٟمتٌف هلذا اًمٗمْمؾ اإلهلل قمغم اعمًٚمٛملم طملم اُمتـ قمٚمٞمٝمؿ هبذه 

 ذا اإليمامل وسم٢مم٤مم ومْمؾ  إذاً  آظمر ٤م،أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمٞمقم أيمٛمٚم٧م ًمٙمؿ ديٜمٙمؿ إمم 

 ؟ومٝمؾ ٟمحـ ُمٕمنمىل اعمًىلٚمٛملم قمرومٜمىل٤م  ىلذه احل٘مٞم٘مىل٦م ،قمٔمٞمؿ ضمدًا ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

نىلىلىل٤م ػم اعمًىلىلىلٚمٛملم ُمىلىلىلـ اًمىلىلىلدقم٤مة ومٛمىلىلىلـ دوهنىلىلىلؿ مل يٜمتٌٝمىلىلىلقا ًمٕمٔمٛمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه  :أىمقهلىلىلىل٤م آؾمىلىلىلٗم٤مً 

 اًمٞمٝمقدي ىمد اٟمتٌف وىم٤مل ًمق قمٚمٞمٜمىل٤م ؼماًمٜمٕمٛم٦م اإلهلٞم٦م قمغم قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم سمٞمٜمام ذاك احل

َّتذٟم٤م يقم ٟمزوهل٤م قمٞمدًا وم٘م٤مل قمٛمر ٟمزًم٧م يقم قمٞمد يقم نٕم٦م ويقم قمروم٦م سمٜم٤مء ٟمزًم٧م ٓ

دار اهلجىلرة اإلُمىل٤مم  مُمىل٤مذا ىمىل٤مل أطمىلد إئٛمىل٦م إرسمٕمىل٦م و ىلق إُمىل٤م ،قمغم قمٔمٛمىل٦م   ىلذه أيىل٦م

وٓ شمٔمٜمىلقا أن اعمًىل٠مًم٦م ُمىلـ شمقاومىلف إُمىلقر أو  اٟمتٌٝمىلقا،-ُم٤مًمؽ اسمـ أٟمىلس رمحىلف اهلل ىمىل٤مل 

ُمىلـ اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام سمدقمىل٦م  : وريض قمٜمىلفىمىل٤مل رمحىلف اهلل -ُمـ اًم٘مِمقر يمام ي٘مقًمىلقن
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ُمىلىلىلـ اسمتىلىلىلدع ذم اإلؾمىلىلىلام سمدقمىلىلىل٦م يرا ىلىلىل٤م طمًىلىلىلٜم٦م وم٘مىلىلىلد زقمىلىلىلؿ أن حمٛمىلىلىلدًا   ،ًمىلىلىلٞمس سمىلىلىلدع يمثىلىلىلػمة

ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م يرا ىلىل٤م  ،صىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلف وقمىلىلغم اًمىلىلف وؾمىلىلٚمؿ ظمىلىل٤من اًمرؾمىلىل٤مًم٦م

وم٘مىلىلد زقمىلىلؿ أن حمٛمىلىلدًا  صىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلف وقمىلىلغم اًمىلىلف وؾمىلىلٚمؿ  ،طمًىلىلٜم٦م ي٘مىلىلقل ًمىلىلؽ ُمىلىل٤مذا ومٞمٝمىلىل٤م

٧ُم ﴿ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ااىمرؤو ،ًمرؾم٤مًم٦مظم٤من ا ْؿ ِديىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَٛمىْل اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمٙمىُل

اَم ِديٜمىًلىل٤م ُؿ اإِلؾْمىلىل ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىل
ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلل َوَرِوىلىل -ومىلىلام مل يٙمىلىلـ يقُمئىلىلذ ديٜمىلىل٤ًم  ،[3]المائاادة:﴾قَمَٚمىلىل

ٓ يٙمىلىلقن  ،ومىلىلام مل يٙمىلـ يقُمئىلذ ديٜمىل٤مً  -يمىلام يٙمتىل٥م سمىلامء اًمىلذ ٥م يمىلىلام ي٘مقًمىلقن ُمىلـ ىمٌىلؾ

إذًا أظمىلىلىلتؿ اًمٙمٚمٛمىلىلىل٦م  ،هلىلىلىل٤موَّ ح سمىلىلىلف أَ ٚمُ وٓ يّمىلىلىلٚمح آظمىلىلىلر  ىلىلىلذه إُمىلىلىل٦م إٓ سمىلىلىلام َصىلىلىل  ،ٞمىلىلىلقم ديٜمىلىلىل٤مً اًم

ُم٤مًمؽ ي٘مقل وٓ يّمٚمح آظمر  ذه إُم٦م إٓ  ،وىمقوم٤ًم قمٜمد  ذه ااٛمٚم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م

وأن دمىلد ذم اعمجتٛمىلع اإلؾمىلاُمل ـمقائىلػ ون٤مقمىل٤مت وومىلرق  ،سمام صٚمح سمىلف أوهلىل٤م

ًمفؾمىلىلام وقمىلىلقد احلٙمىلىلؿ ًمفؾمىلىلام وًمٙمىلىلٜمٝمؿ ويمٚمٝمىلىل٤م شمٜمِمىلىلد اًمٕمىلىلز  آظمر ىلىل٤موأطمىلىلزاب وإمم 

 :إٓ ُمـ ؿم٤مء اهلل وىمٚمٞمؾ ُم٤م  ؿ يّمدق قمٚمٞمٝمؿ ىمقل اًمِم٤مقمر اًمٕمر  اًم٘مديؿ

 أوردهههس دههعع ودههعع م ههتم 

 

 

 

 مس هكذا يهس دهعع رهورد ا  ه  

ٕن ُم٤مًمىلىلؽ رمحىلىلف اهلل ؾمىلىلٛمٕمتؿ أٟمىلىلف ىمىلىل٤مل ٓ يّمىلىلٚمح آظمىلىلر  ىلىلذه إُمىلىل٦م إٓ سمىلىلام  ؟عمىلىل٤مذا 

عمىل٤مذا صىلٚمح أوهلىل٤م سمىل٤مإليامن  ،قاب خمتٍمىلوضمىل ،ؾم١مال خمتٍم ضمداً  ،صٚمح سمف أوهل٤م

واًمٕمٛمىلىلىلؾ اًمّمىلىلىل٤مًمح اإليىلىلىلامن واًمٕمٛمىلىلىلؾ اًمّمىلىلىل٤مًمح يما ىلىلىل٤م ٓ يٛمٙمىلىلىلـ اًمقصىلىلىلقل إًمىلىلىلٞمٝمام إٓ 

نٕمف إُم٤مم ُمـ أئٛمىل٦م اعمًىلٚمٛملم ذم  ،وُم٤م  ق اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ،سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع

 .أسمٞم٤مت ُمـ اًمِمٕمر طمٞمٜمام ىم٤مل اًمٕمٚمؿ أٟم٤م أهنل اًمٙمام هبذه إسمٞم٤مت

 هلل قهههس  ردهههول العلههها قهههس  ا

 

 

 

 قههس  الاهه س ة لههو   سلتمويهه  

 مس العم  ىاسك للخالف دفسهة 

 

  هها الردههو  و هها رأي فقوهه  

 كال وال ج ع الاهفس  وىفوههس 

 

 سو حههذرام مههن التعووهه  والت هه 

وهبذا اًم٘مىلدر يمٗم٤ميىل٦م وٟمًىل٠مل اهلل قمىلز وضمىلؾ أن يٜمٗمٕمٜمىل٤م سمىلام ؾمىلٛمٕمٜم٤م وأن يٚمٝمٛمٜمىل٤م اًمٕمٛمىلؾ  
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 ىمدير.سمام شمٕمٚمٛمٜم٤م و ق قمغم يمؾ رء 

   .(00:  00: 47/   538) اهلدى والنور / 

 .(00:  10: 14/   538دى والنور / ) اهل
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 خلس االبتداع

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلقذ سمىل٤مهلل ُمىلـ ذور أٟمٗمًىلٜم٤م  اًمِمٞمخ:

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد 

 هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.أن ٓ إًمف إٓ ا

ٚمُِٛمقنَ ﴿ ىلىلىل ًْ ُتْؿ ُُم َّٓ َوَأْٟمىلىل َـّ إِ ُىلىلىلقشُم ِف َوٓ َم
ؼَّ شُمَ٘م٤مشمىِلىل قا اهللََّ طَمىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ]   ﴾َيىلىل

 .[402عم ان:

ُٙمؿُ ﴿ ُ٘مقا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ دَ  َي٤م َأهير ـْ َٟمْٗمٍس َواطمىِل ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ٤م اًمَّ ٤م َزْوضَمٝمىَل َؼ ُِمٜمْٝمىَل ٍة َوظَمٚمىَل

٤مَن  ٤مَم إِنَّ اهللََّ يمىَل ٤مَءًُمقَن سمىِلِف َوإَْرطمىَل ىًَل ِذي شَم ُ٘مقا اهللََّ اًمَّىل ٤مًء َواشمَّ ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م

 .[4]النسا::﴾قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َرىِمٞم٤ًٌم

ًٓ ؾَمىلىلىل ﴿ ْق قا ىَمىلىلىل قا اهللََّ َوىُمقًُمىلىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ْؿ * ِديًدا َيىلىلىل ْؿ َأقْماَمًَمُٙمىلىلىل ٚمِْح ًَمُٙمىلىلىل ُيّْمىلىلىل

ـْ ُيٓمِعِ   [34-30]األحابا :﴾اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْقًزا قَمٔمىِلٞماًم  َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ إُمىلىلىلىلىلقر ¢ومىلىلىلىلىل٢من ظمىلىلىلىلىلػم اًمٙمىلىلىلىلىلام يمىلىلىلىلىلام اهلل، وظمىلىلىلىلىلػم اهلىلىلىلىلىلدي  ىلىلىلىلىلدي حمٛمىلىلىلىلىلد 

 ًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر. حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م وا

يمٚمٛمتل ذم  ذه اًمٚمٞمٚم٦م اًمٓمٞم٦ٌم إن ؿم٤مء اهلل واعم٤ٌمريم٦م ذم يمٚمٛمتلم ظمٗمٞمٗمتلم ىمّمػمشملم 

ضمدًا ًمٙمٜمٝمام جيٛمٕم٤من اإلؾمام يمٚمف،  ٤م: أٓ ٟمٕمٌىلد إٓ اهلل، و ىلذا يمٚمٙمىلؿ شمٕمرومقٟمىلف ُمىلع 

 همٗمٚم٦م قمـ يمثػم ُمـ طم٘م٤مئؼ  ذه اًمٕم٤ٌمدة.



 بصول البدع ------------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

737 

ٕمىلد أن ىمٚمٜمىل٤م ذم اًمٙمٚمٛمىل٦م إومم: أُم٤م إظمرى ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقهن٤م و ىلل سم

أٓ ٟمٕمٌىلىلىلد إٓ اهلل، أُمىلىلىل٤م اًمٙمٚمٛمىلىلىل٦م إظمىلىلىلرى: أٓ ٟمٕمٌىلىلىلده إٓ سمىلىلىلام ذع اهلل، أٓ ٟمٕمٌىلىلىلد إٓ اهلل 

 وأٓ ٟمٕمٌده إٓ سمام ذع اهلل.

إذًا  ٤م طم٘مٞم٘مت٤من ذقمٞمت٤من  ٤مُمت٤من ضمدًا ضمدًا، ٓ يٙمقن اعمًىلٚمؿ ُم١مُمٜمىل٤ًم إٓ سمٕمىلد أن 

وإيامٟمىلىلف،  ىلىل٤م: أٓ ٟمٕمٌىلىلد إٓ اهلل.  ىلىلذه  م٘مىلىلؼ ُمٕمٜمىلىلك  ىلىل٤مشملم اًمٙمٚمٛمتىلىللم ذم ٟمٗمًىلىلف وىمٚمٌىلىلف

 إومم. وإظمرى: أٓ ٟمٕمٌده إٓ سمام ذع اهلل.

: ¢ومٝم٤مشمىلىلىلىل٤من اًمٙمٚمٛمتىلىلىلىل٤من  ىلىلىلىل٤م ظماصىلىلىلىل٦م اًمِمىلىلىلىلٝم٤مدشملم اًمٚمتىلىلىلىللم ىمىلىلىلىل٤مل ومىلىلىلىلٞمٝمام رؾمىلىلىلىلقل اهلل 

 ل  شطمتك يِمٝمدوا أٓ إًمف إٓ اهلل –يمؾ اًمٜم٤مس ُمـ اًمٙمٗم٤مر  –أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس »

 اًمٙمٚمٛم٦م إومم.

إٓ سمحًىلىلىلىلىلىل٤مهب٤م، إٓ سمح٘مٝمىلىلىلىلىلىل٤م » ىلىلىلىلىلىلل اًمٙمٚمٛمىلىلىلىلىلىل٦م إظمىلىلىلىلىلىلرى   شاهلل وأن حمٛمىلىلىلىلىلىلدًا رؾمىلىلىلىلىلىلقل»

 .شوطم٤ًمهبؿ قمٜمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

يمثىلىلػم ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس ٓ يٕمٚمٛمىلىلقن طم٘مٞم٘مىلىل٦م  ىلىل٤مشملم اًمِمىلىلٝم٤مدشملم اًمٚمتىلىللم ٓ يٛمٙمىلىلـ ًمٙمىلىل٤مومر أن 

ي٘مٌؾ إؾماُمف إٓ سم٠من يِمىلٝمد أن ٓ إًمىلف إٓ اهلل وأن حمٛمىلدًا رؾمىلقل اهلل، يمٚمٜمىل٤م يٕمٚمىلؿ  ىلذه 

د أن ٓ إًمىلىلىلىلىلف إٓ اهلل وأن حمٛمىلىلىلىلىلدًا رؾمىلىلىلىلىلقل اهلل، وًمٙمىلىلىلىلىلـ احل٘مٞم٘مىلىلىلىلىل٦م أن اإلؾمىلىلىلىلىلام أن شمِمىلىلىلىلىلٝم

اًمٙمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ٓ يٕمٚمٛمىلقن ُمىل٤م شمتٓمٚمٌىلف  ٤مشمىل٤من اًمِمىلٝم٤مدشم٤من، إومم ٓ إًمىلف إٓ اهلل، 

 وإظمرى حمٛمد رؾمقل اهلل.

أريىلىلىلد أن أديىلىلىلىلر يمٚمٛمتىلىلىلىلل  ىلىلىلذه ذم  ىلىلىلىلذه اًمٚمٞمٚمىلىلىلىل٦م طمىلىلىلقل اًمِمىلىلىلىلٝم٤مدة اًمث٤مٟمٞمىلىلىلىل٦م: وأن حمٛمىلىلىلىلدًا 

 اًمِمٝم٤مدة إومم ٓ سمد ُمٜمف.رؾمقل اهلل، ُمع اإلجي٤مز ُمـ اًمٌٞم٤من ذم 

شمٕمٜمىلىلىلل أول ُمىلىلىل٤م  شأُمىلىلىلرت أن أىم٤مشمىلىلىلؾ اًمٜمىلىلىل٤مس طمتىلىلىلك يِمىلىلىلٝمدوا أن ٓ إًمىلىلىلف إٓ اهلل»وم٘مقًمىلىلىلف: 

شمٕمٜمل: أٓ ُمٕمٌقد سمحؼ ذم اًمقضمقد إٓ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، شمٕمٜمىلل: أن خيٚمىلص اعمًىلٚمؿ 

قم٤ٌمدشمىلىلف هلل قمىلىلز وضمىلىلؾ ومىلىلا ينمىلىلك ذم قمٌىلىل٤مدة اهلل ُمىلىلع اهلل أطمىلىلدًا. و ىلىلذا ًمىلىلف سمحثىلىلف اًمٓمقيىلىلؾ، 
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اًمٙمام ذم  ذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم أن  ٤م ًمف أيمثر ُمـ ُمرة، ًمٙمـ أردت إجي٤مزٕمروٜموًمٕمٚمٜم٤م شم

ُمٕمٜم٤م ىلىل٤م: ٓ ُمٕمٌىلىلقد سمحىلىلؼ إٓ اهلل، ًمىلىلٞمس ُمٕمٜم٤م ىلىل٤م يمىلىلام ىمىلىلد يتىلىلق ؿ اًمىلىلٌٕمض: ٓ إًمىلىلف أي: ٓ 

رب،  ذا ُمٕمٜمًك ىم٤مس، اإلًمف  ق اعمٕمٌقد، أُم٤م اًمرب وم٘مد يٓمٚمؼ قمغم اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف 

 ورب اًمٕمىلرش اًمٕمٔمىلٞمؿ وٟمحىلق ذًمىلؽ، وشمٕم٤ممم اًمذي  ق رب اًمٌٞم٧م و ق رب اًمٕم٤معملم

 وىمد يٓمٚمؼ قمغم رب اعم٤مل ص٤مطم٥م اعم٤مل وص٤مطم٥م اًمدار وٟمحق ذًمؽ.

ومٚمىلىلىلٞمس اعم٘مّمىلىلىلقد ُمىلىلىلـ اًمٙمٚمٛمىلىلىل٦م اًمٓمٞمٌىلىلىل٦م  ىلىلىلذه: ٓ إًمىلىلىلف إٓ اهلل سمٛمٕمٜمىلىلىلك: ٓ رب إٓ اهلل 

وم٘مىلىلىلىلىلط، ٓ. وإٟمىلىلىلىلىلام اعم٘مّمىلىلىلىلىلقد: ٓ ُمٕمٌىلىلىلىلىلقد سمحىلىلىلىلىلؼ ذم اًمقضمىلىلىلىلىلقد إٓ اهلل، وًمىلىلىلىلىلذًمؽ ومٙمٚمٛمىلىلىلىلىل٦م 

٤ًم ممىلىل٤م يرضمىلىلك ًم٘م٤مئٚمٝمىلىل٤م يىلىلقم ًم٘مىلىل٤مء اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ ُمىلىلـ اًمتقطمٞمىلىلد  ىلىلذه ٓ شمٗمٞمىلىلد صىلىل٤مطمٌٝم٤م ؿمىلىلٞمئ

اًمٜمج٤مة ذم اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر إٓ إذا ومٝمؿ ُمٕمٜمك اإلًمف ذم  ذه اًمِمٝم٤مدة، ذم  ذه اًمٙمٚمٛم٦م 

 اًمٓمٞم٦ٌم اإلًمف  ق اعمٕمٌقد احلؼ، وما يٕمٌد ُمع اهلل همػمه شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

 ٙمىلىلذا ُمٕمٜمىلىلك يمٚمٛمىلىلىل٦م اًمتقطمٞمىلىلد، ذًمىلىلىلؽ ٕن اعمنمىلىليملم يمىلىل٤مٟمقا سمىلىلىلٜمص اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلىلريؿ، 

٤مٟمقا سمىلىلٜمص اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ يِمىلىلٝمدون أن ظمىلىل٤مًمؼ اًمًىلىلاموات وإروىلىللم  ىلىلق اهلل، ىمىلىل٤مل يمىلىل

ُ﴿قمز وضمؾ:  َـّ اهللَّ َٛمَقاِت َوإَْرَض ًَمٞمَُ٘مقًُم ًَّ ـْ ظَمَٚمَؼ اًم ـْ ؾَم٠َمًْمتَُٝمْؿ َُم
 . [33]البم :﴾َوًَمئِ

ومىلىلا يٙمٗمىلىلل اعمًىلىلٚمؿ إذًا أن ي٘مىلىلقل: إن اهلل  ىلىلق اخلىلىل٤مًمؼ  ىلىلق اًمىلىلرازق و ىلىلذا ٓ سمىلىلد ُمٜمىلىلف، 

ْمىلىلؿ إمم اقمت٘مىلىل٤مده سم٠مٟمىلىلف ٓ رب إٓ اهلل وٓ ظمىلىل٤مًمؼ إٓ اهلل وٓ رازق إٓ ًمٙمىلىلـ جيىلىل٥م أن ي

اهلل وٓ ُمٕمٌىلىلىلىلقد ذم اًمقضمىلىلىلىلقد سمحىلىلىلىلؼ إٓ اهلل شمٌىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىل٤ممم وسمىلىلىلىلذًمؽ ي٘مىلىلىلىلقم سمحىلىلىلىلؼ  ىلىلىلىلذه 

 اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم، ي٘مقم سمحؼ  ذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم.

اًمٙمىلام ذم  ىلذه اًمٙمٚمٛمىل٦م اًمٓمٞمٌىل٦م ٕٟمٜمىلل شمٕمروىل٧م ًمىلذًمؽ أيمثىلر ُمىلـ  زىمٚم٧م آٟمٗم٤ًم: أوضمىل

د أن أظمّمىلىلىلص ىمٚمىلىلىلٞماً ُمىلىلىلـ ضمٚمًىلىلىلتٜم٤م  ىلىلىلذه طمىلىلىلقل اًمِمىلىلىلٝم٤مدة اًمث٤مٟمٞمىلىلىل٦م و ىلىلىلل: وأن ُمىلىلىلرة، أريىلىلىل

 حمٛمدًا رؾمقل اهلل.

ىمٚم٧م:  ىل٤م يمٚمٛمتىل٤من: ٓ ٟمٕمٌىلد إٓ اهلل  ىلذا ُمٕمٜمىلك ٓ إًمىلف إٓ اهلل. واًمٙمٚمٛمىل٦م اًمث٤مٟمٞمىل٦م: ٓ 
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ٟمٕمٌىلىلىلىلد اهلل إٓ سمىلىلىلىلام ذع اهلل، ومىلىلىلىل٢مذا قمٌىلىلىلىلدٟم٤م اهلل سمىلىلىلىلام ذع اهلل وم٘مىلىلىلىلط يٙمىلىلىلىلقن صىلىلىلىلدىمٜم٤م وآُمٜمىلىلىلىل٤م 

 إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل. طم٘مٞم٘م٦م طمٞمٜمام ٟم٘مقل: ٓ

أُمىلىل٤م إذا وؾمىلىلٕمٜم٤م دائىلىلرة اًمٕمٌىلىل٤مدة ومٕمٌىلىلدٟم٤م اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ سمىلىلام مل ينمىلىلع رسمٜمىلىل٤م قمىلىلز وضمىلىلؾ ذم 

اًم٘مرآن وٓ ذم اًمًٜم٦م وما ٟمٙمقن ىمد آُمٜمىل٤م طم٘مٞم٘مىل٦م سم٤مًمِمىلٝم٤مدة اًمث٤مٟمٞمىل٦م: وأن حمٛمىلدًا رؾمىلقل 

 اهلل. مل؟ ٕن إيامٟمٜم٤م سم٠من حمٛمدًا رؾمقل اهلل يٕمٜمل أُمريـ اصمٜملم:

ٟمىلىلف ُمٌٕمىلىلقث رؾمىلىلقًٓ ُمىلىلـ رب اًمٕمىلىل٤معملم ًمٙم٤مومىلىل٦م اًمٜمىلىل٤مس سمِمىلىلػمًا وٟمىلىلذيرًا، إُمىلىلر إول: أ

 رؾمقًٓ يٕمٜمل سمرؾم٤مًم٦م  ل رؾم٤مًم٦م اإلؾمام.

وإُمىلىلر أظمىلىلر: أٟمىلىلف سمٚمىلىلغ اًمرؾمىلىل٤مًم٦م، وأدى إُم٤مٟمىلىل٦م، ومل يىلىلدع ٕطمىلىلد ؿمىلىلٞمئ٤ًم يًىلىلتدريمف 

سمحىلىلىلؼ يمقٟمىلىلىلف رؾمىلىلىلقًٓ  ¢، وًمىلىلىلذًمؽ ىمىلىلىل٤مل رسمٜمىلىلىل٤م شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم ُم١ميمىلىلىلدًا ًم٘مٞم٤مُمىلىلىلف ¢قمٚمٞمىلىلىلف 

 ن حمٛمدًا رؾمقل اهلل. وسمذًمؽ ٟمِمٝمد ومٜم٘مقل: وأ

قمىلىلغم قمرومىلىل٦م وذم طمجىلىل٦م اًمىلىلقداع  ¢وىمىلىلد ٟمزًمىلىل٧م آيىلىل٦م قمٔمٞمٛمىلىل٦م ضمىلىلدًا ضمىلىلدًا ورؾمىلىلقل اهلل 

أدى اًمرؾم٤مًم٦م يم٤مُمٚم٦م همىلػم ُمٜم٘مقصىل٦م، وم٘مىل٤مل قمىلز وضمىلؾ:  ¢شم٠ميمٞمدًا هلذا اعمٕمٜمك أن اًمٜمٌل 

ؿُ ﴿ ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلىلل َوَرِوىلىلىلىل ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىلىل اَم اإِلؾْمىلىلىلىل  اًْمٞمَىلىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل

 .[3]المائدة:﴾ِديٜم٤ًم

قمىلغم قمرومىلىل٦م ويىلقم نٕمىلىل٦م، وًم٘مىلد قمىلىلرل  ¢ٟمزًمىل٧م  ىلذه أيىلىل٦م اًمٙمريٛمىل٦م ورؾمىلىلقل اهلل 

ىمٞمٛم٦م  ذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م،  ذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمذي اُمتـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم هب٤م قمغم 

 إمم آظمر أي٦م. [3]المائدة:﴾اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمؿْ ﴿قم٤ٌمده سم٘مقًمف: 

 ذه احل٘مٞم٘م٦م طمؼم ُمىلـ أطمٌىل٤مر اًمٞمٝمىلقد يمىل٤من ىمىلد أؾمىلٚمؿ  ىلداه اهلل قمىلز وضمىلؾ  وىمد قمرل

٦م ُمىلىلـ أؾمىلىلٚمؿ ُمىلىلـ اًمٞمٝمىلىلقد، إمم اإليىلىلامن سمىلىل٤مهلل ورؾمىلىلقًمف أٓ و ىلىلق يمٕمىلىل٥م إطمٌىلىل٤مر قمىلىلغم ىمٚمىلىل

٤م درس ُمىلـ يمتىل٤مب اهلل  ىلذه أيىل٦م اًمٙمريٛمىل٦م ضمىل٤مء إمم قمٛمىلر سمىلـ اخلٓمىل٤مب ومٚمام قمىلرل ممىل

نمىل هيىلقد ٟمزًمىلىل٧م َّٓتىلذٟم٤م يىلىلقم وم٘مىل٤مل: يىل٤م أُمىلىلػم اعمىل١مُمٜملم! آيىل٦م ذم يمتىلىل٤مب اهلل ًمىلق قمٚمٞمٜمىلىل٤م ُمٕم
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ْؿ ِديىلٜمَُٙمؿْ ﴿ٟمزوهل٤م قمٞمدًا. ىمىل٤مل قمٛمىلر: ُمىل٤م  ىلل؟ ىمىل٤مل:  إمم  [3]المائادة:﴾اًْمٞمىَلْقَم َأيْمَٛمٚمىْل٧ُم ًَمٙمىُل

آظمىلىلر أيىلىل٦م. وم٘مىلىل٤مل قمٛمىلىلر ريض اهلل شمٕمىلىل٤ممم قمٜمىلىلف: ًم٘مىلىلد ٟمزًمىلىل٧م ذم يىلىلقم قمٞمىلىلد يىلىلقم ااٛمٕمىلىل٦م 

 قمغم قمروم٦م. ¢ورؾمقل اهلل 

ٕمٔمٛمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه أيىلىلىل٦م إذًا ًم٘مىلىلىلد صىلىلىلدق ًم٘مىلىلىلد صىلىلىلدق فمىلىلىلـ يمٕمىلىلىل٥م إطمٌىلىلىل٤مر طمٞمىلىلىلٜمام أطمىلىلىلس سم

طمٞمىلىلىلٜمام ىمىلىلىل٤مل: ًمىلىلىلق ٟمزًمىلىلىل٧م قمىلىلىلغم اًمٞمٝمىلىلىلقد َّٓتىلىلىلذوا يىلىلىلقم ٟمزوهلىلىلىل٤م قمٞمىلىلىلدًا، ومىلىلىل٠مظمؼمه قمٛمىلىلىلر سمىلىلىل٠من 

 اعمًٚمٛملم يٕمٞمدون ذم  ذا اًمٞمقم ومٕماً أٓ و ق يقم ااٛمٕم٦م ويقم قمروم٦م أيْم٤ًم.

 ىلىلق  -و ىلىلل ذم صىلىلحٞمح اًمٌخىلىل٤مري  -اًمٖمىلىلرض ُمىلىلـ شم٘مىلىلديؿ  ىلىلذه اًمروايىلىل٦م اًمّمىلىلحٞمح٦م 

ٛم٦م  ذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل اُمتـ اهلل هبىل٤م قمىلغم قمٌىل٤مده شمذيمػم اعم١مُمٜملم سم٤مهلل ورؾمقًمف طم٘م٤ًم، سمٕمٔم

ْؿ ِديىلٜمَُٙمؿْ ﴿طمٞمٜمام ىم٤مل:  ًمٙمىلـ اعمًىلٚمٛملم إٓ ىمٚمىلٞماً ُمىلٜمٝمؿ  [3]المائادة:﴾اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمٙمىُل

مل يٕمرومىلقا ىمٞمٛمىلىل٦م  ىلذه اًمٜمٕمٛمىلىل٦م، ومل ي٘مىلدرو ٤م طمىلىلؼ ىمىلدر ٤م، مل؟ ًمًىلىلٌٌلم اصمٜمىللم، أطمىلىلد ٤م 

 ف.يٕمقد إمم اًمٗمٙمر وأظمر يٕمقد إمم اًمٕمٛمؾ اًمذي  ؿ قمٚمٞم

أُمىلىل٤م اًمٗمٙمىلىلر وم٢مٟمٜمىلىل٤م إمم اًمٞمىلىلقم ٟمٕمىلىلٞمش ذم ُمِمىلىلٙمٚم٦م وم٘مٝمٞمىلىل٦م خم٤مًمٗمىلىل٦م عمىلىل٤م شمىلىلٜمص قمٚمٞمىلىلف  ىلىلذه 

، ٟمٕمىلىلىلىلىلٞمش ذم ¢أيىلىلىلىل٦م اًمٙمريٛمىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلـ أن اًمىلىلىلىلديـ أيمٛمٚمىلىلىلىلف اهلل قمىلىلىلىلز وضمىلىلىلىلؾ قمىلىلىلىلغم رؾمىلىلىلىلقًمف 

ُمِمىلىلٙمٚم٦م، ُمِمىلىلٙمٚم٦م أن اًمٕمٌىلىل٤مدات اًمتىلىلل يتٕمٌىلىلد ٤م اعمًىلىلٚمٛمقن اًمٞمىلىلقم يمثىلىلػم ُمٜمٝمىلىل٤م ًمىلىلٞمس ُمىلىلىلـ 

ٟمٗم٤ًم أوًٓ أي٦م وأهن٤م ٟمزًم٧م ذم اًمديـ سمٌمء، ًمٞمس ُمـ اإلؾمام سمًٌٞمؾ ُمع أٟمٜم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م آ

 قمغم ضمٌؾ قمروم٤مت وذم طمج٦م اًمقداع. ¢يقم قمٞمد ورؾمقل اهلل 

 ذه اًمٜمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُم٤م ىمدر ٤م يمثػم ُمىلـ اعمًىلٚمٛملم طمىلؼ ىمىلدر ٤م، وًمىلق أهنىلؿ ىمىلدرو ٤م 

، ًمًىل٧م أقمٜمىلل وم٘مىلط أن ¢طمؼ ىمىلدر ٤م ًمقىمٗمىلقا قمٜمىلدُم٤م ذع اهلل قمىلغم ًمًىل٤من رؾمىلقل اهلل 

يمتىلىل٤مب اهلل وقمىلىلغم طمىلىلدي٨م رؾمىلىلقل اهلل   ٜمىلىل٤مك ىمىلىلقاٟملم ودؾمىلىل٤مشمػم ووىلىلٕم٧م مل شمقوىلىلع قمىلىلغم

، ٕن  ىلىلىلذه اًمدؾمىلىلىل٤مشمػم واًم٘مىلىلىلقاٟملم مل يْمىلىلىلٕمٝم٤م قمٚمىلىلىلامء اعمًىلىلىلٚمٛملم ووم٘مٝمىلىلىل٤مء اعمًىلىلىلٚمٛملم ¢

واعمًٚمٛمقن اعمتٕمٌدون اعمخٚمّمقن ًمديٜمٝمؿ، وإٟمام  ل ومرو٧م قمٚمٞمٝمؿ، وإٟمام أقمٜمل 
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أومراد اعمًٚمٛملم اًمّم٤محللم ُمٜمٝمؿ اًمىلذيـ ي٘مقُمىلقن اًمٚمٞمىلؾ ويّمىلقُمقن اًمٜمٝمىل٤مر وُمىلع ذًمىلؽ 

د  ذه اًمٜمٕمٛم٦م ُمـ يمامل اًمديـ، ومٞمتٕمٌدون اهلل قمز وضمىلؾ سمىلام مل يىل٠مِت ومٝمؿ ٓ ي٘مٗمقن قمٜم

 ذم اًمديـ ومل يٌٞمٜمف رؾمقل رب اًمٕم٤معملم.

 ىلىلىلذا اًمىلىلىلذي أردت شمقوىلىلىلٞمحف سمٕمىلىلىلد ذًمىلىلىلؽ اإلنىلىلىل٤مل طمٞمىلىلىلٜمام ىمٚمٜمىلىلىل٤م أصىلىلىلان ٓ سمىلىلىلد ًمٙمىلىلىلؾ 

ُمًٚمؿ أن يديـ اهلل هبام، إصؾ إول: أٓ يٕمٌد إٓ اهلل. وإصؾ اًمث٤مين: أٓ يٕمٌده 

 هلل، مل؟ ٕن اًمديـ ىمد أيمٛمٚمف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.إٓ سمام ذع ا

هم٤مئٌىلىل٦م قمىلىلـ أذ ىلىل٤من يمثىلىلػم ُمىلىلـ اعمًىلىلٚمٛملم اعمتٕمٌىلىلديـ  –ُمىلىلع إؾمىلىلػ  – ىلىلذه احل٘مٞم٘مىلىل٦م 

واعمتٗم٘مٝملم، ذًمؽ ٕن اإلؾمام اًمٞمقم وىمد ُم٣م قمٚمٞمف أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟمىل٤ًم ىمىلد دظمىلؾ ومٞمىلف 

وأصمىل٤مر  ¢ُمع اًمزُمـ ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف، وًمذًمؽ ضم٤مءت إطم٤مديىل٨م اًمّمىلحٞمح٦م قمىلـ اًمٜمٌىلل 

اًمًىلىلىلىلٚمٗمٞم٦م امىلىلىلىلذر ُمىلىلىلىلـ اإلدظمىلىلىلىل٤مل ًمٌمىلىلىلىلء ُمىلىلىلىل٤م ذم اًمىلىلىلىلديـ سم٤مؾمىلىلىلىلؿ اًمت٘مىلىلىلىلرب إمم اهلل شمٌىلىلىلىل٤مرك 

وشمٕم٤ممم، ذًمؽ ٕن اهلل قمز وضمؾ ىمد يمٗم٤مٟم٤م ُم١مٟم٦م اإلطمىلداث واإلدظمىل٤مل ذم اًمىلديـ ُمىل٤م مل 

 يٙمـ ُمٜمف يمام ؾمٛمٕمتؿ آٟمٗم٤ًم ُمـ أي٦م اًمتل ٟمزًم٧م ذم قمروم٦م.

ديىلىل٨م  ىلىلذا اعمٕمٜمىلىلك اًمىلىلذي شمْمىلىلٛمٜمتف أيىلىل٦م اًمٙمريٛمىلىل٦م ذم سمٕمىلىلض إطم٤م ¢وأيمىلىلد اًمٜمٌىلىلل 

ُمىل٤م شمريمىل٧م ؿمىلٞمئ٤ًم ي٘مىلرسمٙمؿ إمم اهلل ويٌٕمىلديمؿ قمىلـ اًمٜمىل٤مر »: ¢اًمّمحٞمح٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م ىمقًمىلف 

إٓ وأُمىلىلرشمٙمؿ سمىلىلف، وُمىلىل٤م شمريمىلىل٧م ؿمىلىلٞمئ٤ًم يٌٕمىلىلديمؿ قمىلىلـ اهلل وي٘مىلىلرسمٙمؿ إمم اًمٜمىلىل٤مر إٓ وهنٞمىلىلتٙمؿ 

إذًا اٟمتٝمك سم٤مب اًمٕم٤ٌمدة، وما ؾمٌٞمؾ ٕن يتٕمٌد اعمًٚمؿ إٓ سمام ضم٤مءٟم٤م سمف رؾمقل اهلل  شقمٜمف

¢. 

ٕطم٤مديىلىلىل٨م اًمٙمثىلىلىلػمة واًمٙمثىلىلىلػمة ضمىلىلىلدًا ويمىلىلىلذًمؽ أصمىلىلىل٤مر قمىلىلىلـ ُمىلىلىلـ أضمىلىلىلؾ  ىلىلىلذا ضمىلىلىل٤مءت ا

اًمّمىلىلح٤مسم٦م واًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح شمٜمٝمىلىلك اعمًىلىلٚمٛملم ُمىلىلـ اإلطمىلىلداث ذم اًمىلىلديـ، شمٜمٝمىلىل٤م ؿ هنٞمىلىل٤ًم 

ُمٓمٚم٘مىلىلىل٤ًم دون أن يىلىلىلدظمؾ  ىلىلىلذا اًمٜمٝمىلىلىلل رء ُمىلىلىلـ اًمتخّمىلىلىلٞمص أو اًمت٘مٞمٞمىلىلىلد، وسمٕمىلىلىلض  ىلىلىلذه 

 إطم٤مدي٨م ُمٕمرووم٦م وًمٙمـ ىمؾ ُمـ ي٘مػ قمٜمد دًٓمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م.
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يٗمتىلىلتح هبىلىل٤م  ¢سمخٓمٌىلىل٦م احل٤مضمىلىل٦م اًمتىلىلل يمىلىل٤من رؾمىلىلقل اهلل ومتٟمٗمىلىل٤ًم اومتتحىلىل٧م يمٚمٛمتىلىلل  ىلىلذه 

، وذ إُمىلىلقر ¢ظمٓمٌىلف، وومٞمٝمىلىل٤م: ظمىلىلػم اًمٙمىلىلام يمىلىلام اهلل، وظمىلىلػم اهلىلىلدي  ىلىلدي حمٛمىلىلد 

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

 ذه اًمٙمٚمٞم٦م يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم اًمٜمىل٤مر؛ ٓ جيىلقز 

هلل ورؾمىلىلقًمف طم٘مىل٤ًم أن يٕمىل٤مرض  ىلذه اًمٙمٚمٞمىلىل٦م وأن ي٘مىلقل: ٓ، ًمٞمًىل٧م يمىلىلؾ عمًىلٚمؿ يىل١مُمـ سمىل٤م

سمدقم٦م واًم٦م أو ًمىلٞمس يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م، يمٞمىلػ ي٘مىلقل  ىلذا ُمًىلٚمؿ يىل١مُمـ سمىل٤مهلل ورؾمىلقًمف 

طم٘مىلىل٤ًم يٕم٤مروىلىلف ويِمىلىل٤مىم٘مف ويِم٤ميمًىلىلف وي٘مىلىلقل: يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م صمىلىلؿ  ٙمىلىلذا ي٘مىلىلقل رؾمىلىلقل 

سمدقمىلىل٦م ؾمىلىلٞمئ٦م. اهلل، صمىلىلؿ  ٜمىلىل٤مك ُمىلىلـ ي٘مىلىلقل: ٓ، اًمٌدقمىلىل٦م شمٜم٘مًىلىلؿ إمم ىمًىلىلٛملم: سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م و

 ذه ىمًٛم٦م وٞمزى جي٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أٓ ي١مُمـ هب٤م، ٕهن٤م شمٜم٤مذم إيامٟمف سم٘مقل ٟمٌٞمٜمىل٤م 

 .شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر»صٚمقات اهلل وؾماُمف قمٚمٞمف: 

قمجٞم٥م ضمدًا أن يقضمد ذم سمٕمض اعمًٚمٛملم ُمـ يِم٤مىمؼ اًمرؾمقل ذم  ىلذه اًمٙمٚمٛمىل٦م، 

٤مك اًمٌدقم٦م شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: وذاك اعمًٚمؿ ي٘مقل:  ٜم شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م» ق ي٘مقل: 

طمًٜم٦م وؾمٞمئ٦م. ُم٤مذا ي٘م٤مل ذم ُمـ ي٘مقل ذم طمدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام آظمر ومٞمف ُمثىلؾ 

  ذه اًمٙمٚمٞم٦م.

 ىلؾ يٕم٘مىلؾ أن ي٘مىلقل ُمًىلٚمؿ:  ىلذا   شيمؾ ُمًٙمر مخىلر، ويمىلؾ مخىلر طمىلرام»: ¢ىم٤مل  

اًمٙمىلىلام ُم٘مًىلىلقم إمم ىمًىلىلٛملم؟ ًمىلىلٞمس يمىلىلؾ ُمًىلىلٙمر مخىلىلر، سمىلىلؾ ُمٜمىلىلف ُمىلىل٤م  ىلىلق مخىلىلر وُمٜمىلىلف ُمىلىل٤م 

 يتّمقر أن يّمدر ُمـ ُمًٚمؿ إٓ ؾمٝمقًا، إٓ ظمٓم٠ًم  ذا ممٙمـ. ًمٞمس سمخٛمر.  ذا ٓ

أُمىلىل٤م أن يّمىلىلٌح ذيٕمىلىل٦م ُمًىلىلتٛمرة ذم أذ ىلىل٤من اعمًىلىلٚمٛملم سمىلىلؾ وأيمثىلىلر اعمًىلىلٚمٛملم سمًىلىل٥ٌم 

زًمىلىلىل٦م وىمىلىلىلع ومٞمٝمىلىلىل٤م قمىلىلىل٤ممل ومٝمٜمىلىلىل٤م شمٙمٛمىلىلىلـ اعمِمىلىلىلٙمٚم٦م، ممٙمىلىلىلـ أن ي٘مىلىلىلقل ىم٤مئىلىلىلؾ ظمٓمىلىلىل٠ًم وؾمىلىلىلٝمقًا ُمىلىلىل٤م 

 خيىلىل٤مًمػ اًم٘مىلىلرآن واًمًىلىلٜم٦م، وًمٙمىلىلـ ٓ يٛمٙمىلىلـ أن شمّمىلىلٌح  ىلىلذه اعمخ٤مًمٗمىلىل٦م ذيٕمىلىل٦م وقمٌىلىل٤مدة

 ُمًتٛمرة ـمٞمٚم٦م  ذه اًمًٜملم اًمٓمقيٚم٦م.
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ًمىلىلىلٞمس يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م  شيمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م»ومٛمىلىلىلـ ي٘مىلىلىلقل ذم ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: 

يمؾ »وإٟمام  ل سمدقم٦م طمًٜم٦م وسمدقم٦م ؾمٞمئ٦م ُمثٚمف ُمـ ي٘مقل ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًام أظمر: 

ومٞم٘مىلىلىلقل ذًمىلىلىلؽ اًمىلىلىلذي ىمًىلىلىلؿ اًمٌدقمىلىلىل٦م إمم ىمًىلىلىلٛملم أيْمىلىلىل٤ًم ي٘مىلىلىلقل: ًمىلىلىلٞمس يمىلىلىلؾ  شُمًىلىلىلٙمر مخىلىلىلر

 ُم٤م  ق مخر وُمٜمف ُم٤م ًمٞمس سمخٛمر.ُمًٙمر مخر، وإٟمام ُمٜمف 

ؾمىلىلىلٌح٤من اهلل! يمٞمىلىلىلػ يتجىلىلىلرأ اعمًىلىلىلٚمؿ أن ي٘مىلىلىلقل هبىلىلىلذه اًم٘مًىلىلىلٛم٦م اًمْمىلىلىلٞمزى؟ واهلل قمىلىلىلز  

٤مىِمِؼ ﴿وضمىلىلؾ ي٘مىلىلقل:  ـْ ُيَِمىلىل ٌِٞمِؾ  َوَُمىلىل ػْمَ ؾَمىلىل ْع هَمىلىل
ُف اهْلىُلىلَدى َوَيتٌَّىِلىل َ ًَمىلىل ٤م شَمٌَىلىللمَّ ِد َُمىلىل ـْ سَمْٕمىلىل

قَل ُِمىلىل ؾُمىلىل اًمرَّ

ِف َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜمَّ   .[445]النسا::﴾َؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًمااعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمِّ

امىلىلذر ُمىلىلـ يمىلىلؾ قمٌىلىل٤مدة مل ينمىلىلقمٝم٤م اهلل  ¢إطم٤مديىلىل٨م اًمتىلىلل ضمىلىل٤مءت قمىلىلـ رؾمىلىلقل اهلل 

 قمغم ًم٤ًمن رؾمقل اهلل أيمثر ُمـ أن امٍم.

ذيمىلىلىلرت ًمٙمىلىلىلؿ آٟمٗمىلىلىل٤ًم احلىلىلىلدي٨م اًمىلىلىلذي يٕمىلىلىلؿ يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م سم٠مهنىلىلىل٤م وىلىلىلاًم٦م، وأن أذيمىلىلىلريمؿ 

أصىلح٤مسمف قمٚمٞمىلف ٕصىلح٤مسمف ذم ُمققمٔمىل٦م وقمىلظ هبىل٤م  ¢سمحدي٨م آظمر  ل وصٞم٦م احلٌٞمىل٥م 

اًمّماة واًمًىلام، يمىلام ىمىل٤مل اًمٕمرسمىل٤مض سمىلـ ؾمىل٤مري٦م ريض اهلل شمٕمىل٤ممم قمٜمىلف و ىلق يمىل٤من ُمىلـ 

 ¢وم٘مىلىلىلراء اًمّمىلىلىلح٤مسم٦م اًمىلىلىلذيـ يمىلىلىل٤مٟمقا يىلىلىل٠موون إمم اًمّمىلىلىلٗم٦م ٓ  ىلىلىلؿَّ هلىلىلىلؿ إٓ صىلىلىلح٦ٌم اًمٜمٌىلىلىلل 

ُمققمٔمىلىل٦م  ¢وقمٔمٜمىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل »وآؾمىلىلتٗم٤مدة ُمىلىلـ قمٚمٛمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام، ىمىلىل٤مل: 

قن، وم٘مٚمٜم٤م: يىل٤م رؾمىلقل اهلل! يم٠مهنىل٤م وصىلٞم٦م ُمىلقدع وضمٚم٧م ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب وذروم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞم

وم٠موصٜم٤م وصٞم٦م ٓ ٟمحت٤مج إمم أطمد سمٕمدك أسمدًا. ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمىلاة واًمًىلام: أوصىلٞمٙمؿ 

سمت٘مىلىلىلقى اهلل واًمًىلىلىلٛمع واًمٓم٤مقمىلىلىل٦م وإن وزم قمٚمىلىلىلٞمٙمؿ قمٌىلىلىلد طمٌٌمىلىلىل، وم٢مٟمىلىلىلف ُمىلىلىلـ يٕمىلىلىلش ُمىلىلىلٜمٙمؿ 

ومًػمى اظمتاوم٤ًم يمثػمًا، ومٕمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ُمىلـ سمٕمىلدي 

 ىلىلىلذه  شقمْمىلىلىلقا قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م سم٤مًمٜمقاضمىلىلىلذ، وإيىلىلىل٤ميمؿ وحمىلىلىلدصم٤مت إُمىلىلىلقر، ومىلىلىل٢من يمىلىلىلؾ حمدصمىلىلىل٦م سمدقمىلىلىل٦م

 أيْم٤ًم يمٚمٞم٦م.

صمىلىلؿ ضمىلىل٤مءت  شومىلىل٢من يمىلىلؾ حمدصمىلىل٦م سمدقمىلىل٦م، ويمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م، ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر»
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إظمرى سم٠مًمٗم٤مظ َّتتٚمػ قمـ ًمٗمظ اًمٙمؾ ًمٙمٜمٝمىل٤م شم١ميىلد ُمٕمٜمىلك اًمٙمىلؾ  ¢أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل 

 ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام: اعمذيمقر ذم  ذا احلدي٨م وذم ُم٤م ىمٌٚمف، ُمـ ذًمؽ ُمىلثاً 

 ىلىلذا أيْمىلىل٤ًم يٕمٜمىلىلل شمٚمىلىلؽ اًمٙمٚمٞمىلىل٦م اًمتىلىلل  شُمىلىلـ أطمىلىلدث ذم أُمرٟمىلىل٤م  ىلىلذا ُمىلىل٤م ًمىلىلٞمس ُمٜمىلىلف ومٝمىلىلق رد»

ْؿ ﴿ضم٤مءت ذم احلديثلم اعمذيمقريـ آٟمٗم٤ًم، ٕٟمٙمىلؿ قمٚمٛمىلتؿ ُمىلـ آيىل٦م:  اًْمٞمىَلْقَم َأيْمَٛمٚمىْل٧ُم ًَمٙمىُل

٘مىلىلقل: أن اًمىلىلديـ ىمىلىلد يمٛمىلىلؾ، ومٛمىلىلـ أطمىلىلدث ذم  ىلىلذا اًمىلىلديـ ؿمىلىلٞمئ٤ًم ... ي [3]المائاادة:﴾ِديىلىلٜمَُٙمؿْ 

أي: ُمردود قمىلغم اًمىلذي أطمىلدث شمٚمىلؽ  شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»

ْؿ ﴿اعمحدصمىلىلىلىلىلىلىل٦م ٕن اًمىلىلىلىلىلىلىلديـ يمٛمىلىلىلىلىلىلىلؾ واحلٛمىلىلىلىلىلىلىلد هلل يمىلىلىلىلىلىلىلام ذم آيىلىلىلىلىلىلىل٦م:  اًْمٞمَىلىلىلىلىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىلىلىلىل

 .[3]المائدة:﴾ِديٜمَُٙمؿْ 

وم٢مذًا يمٚمام ذيمرٟم٤م طمديث٤ًم وًمق مل يٙمـ ومٞمف ًمٗمظ يمؾ سمدقم٦م، ًمٙمٜمف ي١ميد  ذه اًمٙمٚمٞم٦م يمؾ 

و ىلؿ صماصمىل٦م رضمىل٤مل  ¢وا إمم اًمٜمٌىلل ؤُمـ ذًمؽ ُمثاً طمدي٨م اًمر ط اًمذيـ ضمىل٤ماًمت٠ميٞمد، 

ومٚمىلىلىلؿ جيىلىلىلدوه ومًىلىلىل٠مًمقا أ ٚمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام قمىلىلىلـ قم٤ٌمدشمىلىلىلف، قمىلىلىلـ ىمٞم٤مُمىلىلىلف وصىلىلىلٞم٤مُمف 

، وم٘مٚمىلـ: إٟمىلف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة ¢وىمرسم٤مٟمف ًمٜم٤ًمئف، ومىلذيمرن ُمىل٤م يٕمٚمٛمىلـ ُمىلـ ذًمىلؽ قمىلـ اًمٜمٌىلل 

. ومٚمام ؾمٛمع اًمر ط يمام واًمًام يّمقم ويٗمٓمر، وي٘مقم اًمٚمٞمؾ ويٜم٤مم، ويتزوج اًمٜم٤ًمء

شم٘مقل أو ي٘مقل راوي احلىلدي٨م و ىلق أٟمىلس سمىلـ ُم٤مًمىلؽ ريض اهلل شمٕمىل٤ممم  ¢ٟم٤ًمء اًمٜمٌل 

قمٜمف، ىم٤مل: عم٤م ؾمٛمٕمقا ذًمؽ شم٘م٤مًمق ٤م، أي: وضمدوا قم٤ٌمدة اًمرؾمقل ىمٚمٞمٚم٦م. ؾمىلٌح٤من اهلل! 

رؾمقل اهلل اًمذي ىم٤مم طمتىلك شمٗمٓمىلرت وذم ًمٗمىلظ: شمِمىل٘م٘م٧م ىمىلدُم٤مه، ي٘مىلقل  ىلذا اًمىلر ط أن 

ام ىمٚمٞمٚمىلىلىلىل٦م، عمىلىلىلىل٤مذا؟  ٜمىلىلىلىل٤م اًمِمىلىلىلىل٤م د و ٜمىلىلىلىل٤م اًمٜمٙمتىلىلىلىل٦م يىلىلىلىل٤م إظمقاٟمٜمىلىلىلىل٤م قمٌىلىلىلىل٤مدة اًمرؾمىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىل

 وم٤مٟمتٌٝمقا.

إهنؿ يم٤مٟمقا يتق قن أن اًمت٘مرب إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕمىل٤ممم إٟمىلام يٙمىلقن سم٤مًمؽم ىل٥م أي: 

سمىلىل٠من يٜمىلىلذر اعمًىلىلٚمؿ ٟمٗمًىلىلف ًمٕمٌىلىل٤مدة اهلل وم٘مىلىلط وٓ هيىلىلتؿ سمٌمىلىلء ُمىلىلـ أُمىلىلقر اًمىلىلدٟمٞم٤م، ٓ هيىلىلىلتؿ 

ا سمىلىلا ؿمىلىلؽ شمّمىلىلقر خمىلىل٤مًمػ سمٌمىلىلء يتٕمٚمىلىلؼ سمٜمًىلىل٤مئف وأوٓده،  ٙمىلىلذا  ىلىلؿ شمّمىلىلقروا. و ىلىلذ
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 .شٓ ر ٤ٌمٟمٞم٦م ذم اإلؾمام»ًمفؾمام اًمذي ُمـ أىمقاًمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

ُمىلىلـ أضمىلىلؾ  ىلىلذا اًمتىلىلق ؿ اخلىلىل٤مـم  وضمىلىلدوا قمٌىلىل٤مدة اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ىمٚمٞمٚمىلىل٦م، وُمىلىلـ 

ذًمىلىلؽ رضمٕمىلىلقا إمم أٟمٗمًىلىلٝمؿ ي٘مقًمىلىلقن:  ىلىلذا رؾمىلىلقل اهلل ىمىلىلد همٗمىلىلر اهلل ًمىلىلف ُمىلىل٤م شم٘مىلىلدم ُمىلىلـ ذٟمٌىلىلف 

عم٤مذا ٓ يتٛمتع اًمرؾمقل سمٜم٤ًمئف؟ عم٤مذا ٓ يتٛمتع اًمٜمٌىلل  وُم٤م شم٠مظمر، ًم٤ًمن طم٤مهلؿ ي٘مقل:

قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام سمٜمقُمىلىلف؟ عمىلىل٤مذا ٓ يتٛمتىلىلع اًمرؾمىلىلقل سمٓمٕم٤مُمىلىلف وذاسمىلىلف؟ إذًا  ىلىلق يمىلىل٤من يّمىلىلقم 

 ويٗمٓمر، وي٘مقم اًمٚمٞمؾ ويٜم٤مم، ويتزوج اًمٜم٤ًمء أي: يٖمتًؾ ُمٜمٝمـ. 

 ؿ شمّمقروه قمٚمٞمف اًمًام طم٥ًم شمّمقر ؿ اخل٤مـم  أٟمف ىم٤مئؿ اًمٚمٞمؾ يمؾ اًمٚمٞمؾ، أٟمف 

اًمد ر يمؾ اًمد ر وأٟمف ٓ ي٘مرب اًمٜم٤ًمء، يمىلام ىمىل٤مل سمٕمىلض اًم٘مىلداُمك: وىل٤مع اًمٕمٚمىلؿ ص٤مئؿ 

سمىلىللم أومخىلىل٤مذ اًمٜمًىلىل٤مء، ومتّمىلىلقروا اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام أٟمىلىلف ٓ قماىمىلىل٦م ًمىلىلف هبىلىلذه اًمىلىلدٟمٞم٤م، صمىلىلؿ 

سمٕمٚمىلىل٦م ًمىلىلق أهنىلىلؿ صىلىلٛمٛمقا قمٚمٞمٝمىلىل٤م وأسوا  ¢قمىلىل٤مدوا يٕمٚمٚمىلىلقن شمٚمىلىلؽ اًم٘مٚمىلىل٦م ُمىلىلـ رؾمىلىلقل اهلل 

ا وىلآً سمٕمٞمىلدًا، ٕهنىلؿ ىمىل٤مًمقا: وعمىل٤مذا قمٚمٞمٝم٤م ومل يٕمقدوا إمم ؾمٜمتف قمٚمٞمف اًمًىلام ًمْمىلٚمق

رؾمقل اهلل يتٕم٥م ٟمٗمًف ومٞمّمكم اًمٚمٞمىلؾ يمٚمىلف ويّمىلقم اًمىلد ر؟ ُمىل٤م ذم طم٤مضمىل٦م، اهلل همٗمىلر ًمىلف 

 ويمام ي٘م٤مل ذم سمٕمض اًمٌاد: طمط رضمٚمٞمف سم٤معم٤مء اًم٤ٌمرد واؾمؽماح.

 ذا ـمٕمـ ذم قم٤ٌمدة اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، و ق اًمىلذي ضمىل٤مء ذم صىلحٞمح اًمٌخىل٤مري 

ىمىلىلىل٤مم »وُمىلىلٜمٝمؿ اعمٖمىلىلػمة سمىلىلىلـ ؿمىلىلٕم٦ٌم، ىمىلىل٤مل:  ¢اًمٜمٌىلىلىلل ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م ن٤مقمىلىلىل٦م ُمىلىلـ أصىلىلح٤مب 

طمتىلىلك شمٗمٓمىلىلرت ىمىلىلدُم٤مه. ىمىلىل٤مًمقا: يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل! ىمىلىلد همٗمىلىلر اهلل ًمىلىلؽ ُمىلىل٤م شم٘مىلىلدم  ¢رؾمىلىلقل اهلل 

يمىلىل٠مهنؿ ي٘مقًمىلىلقن ًمىلىلف: ارومىلىلؼ سمٜمٗمًىلىلؽ، اؿمىلىلٗمؼ قمٚمٞمٝمىلىل٤م، عمىلىل٤مذا شم٘مىلىلقم  شُمىلىلـ ذٟمٌىلىلؽ وُمىلىل٤م شمىلىل٠مظمر

 ٙمذا طمتك شمِم٘م٘م٧م ىمىلدُم٤مه؟ ومٙمىل٤من ضمقاسمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام يمىلام  ىلق اعمٗمىلروض ذم ؾمىلٞمد 

أوما أيمقن قمٌدًا ؿمٙمقرًا، أوما أيمقن »وأومْمؾ اًمٌنم وأيمٛمؾ اًمٌنم ىم٤مـم٦ٌم، ىم٤مل:  اًمٌنم

 .شقمٌدًا ؿمٙمقراً 

طمٞمىلىلىلىلىلٜمام ٟمًىلىلىلىلىلٌف ذًمىلىلىلىلىلؽ اًمىلىلىلىلىلر ط إمم اإلىمىلىلىلىلىلال ذم اًمٕمٌىلىلىلىلىل٤مدة يمىلىلىلىلىل٤مٟمقا  ¢إذًا رؾمىلىلىلىلىلقل اهلل 
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خمٓمئىلىلىلىللم يمىلىلىلىلؾ اخلٓمىلىلىلىل٠م، يمىلىلىلىل٤مٟمقا ُمتىلىلىلىلق لم ٕهنىلىلىلىلؿ يمىلىلىلىل٤مٟمقا أو ٕهنىلىلىلىلؿ يمىلىلىلىل٤مٟمقا مٛمىلىلىلىلدون ذم 

م، سمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ اًمق ؿ اًم٘م٤مئؿ ذم أذ ٤مهنؿ ومٙمر ؿ اًمر ٤ٌمٟمٞم٦م اًمتل ًمٞم٧ًم ُمـ اإلؾما

وسمٕمد أن قمٚمٚمقا ىمٚم٦م قم٤ٌمدة ٟمٌٞمٝمؿ أن اهلل همٗمىلر ًمىلف واٟمتٝمىلك إُمىلر، ىمىل٤مًمقا: أُمىل٤م ٟمحىلـ ومىلٜمحـ 

ٓ ٟمٕمٚمؿ أن اهلل قمز وضمؾ ىمد همٗمر ًمٜمىل٤م ومىلام  ىلق اًمًىلٌٞمؾ ًمٜمحّمىلؾ ُمٖمٗمىلرة رسمٜمىل٤م قمىلز وضمىلؾ؟ 

 شمٕم٤م د اًمثاصم٦م سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض قمغم ُم٤م ي٠ميت.

ىم٤مل: أُم٤م أٟم٤م وم٠مصقم اًمد ر وٓ أومٓمر، أُم٤م أٟم٤م وم٠مصقم اًمد ر أُم٤م أطمد ؿ وم٘م٤مل ٟم٤مذرًا 

وٓ أومٓمىلىلىلر. ىمىلىلىل٤مل اًمثىلىلىل٤مين: أُمىلىلىل٤م أٟمىلىلىل٤م ومىلىلىل٠مىمقم اًمٚمٞمىلىلىلؾ وٓ أٟمىلىلىل٤مم. أُمىلىلىل٤م اًمث٤مًمىلىلىل٨م ىمىلىلىل٤مل: أُمىلىلىل٤م أٟمىلىلىل٤م ومىلىلىلا 

أشمىلىلزوج اًمٜمًىلىل٤مء، واٟمٍمىلىلومقا ُمتٕم٤م ىلىلديـ قمىلىلغم أن ي٘مىلىلقم يمىلىلؾ واطمىلىلد ُمىلىلٜمٝمؿ سمىلىلام قم٤م ىلىلد اهلل 

٤مب اًمٜم٤ًمء سم٤مًمٙمٚمٞم٦م واٟمٍمومقا قمٚمٞمف ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ يمٚمف، ُمـ صٞم٤مم اًمد ر يمٚمف، ُمـ اضمتٜم

  ٙمذا.

إمم ٟم٤ًمئف وأظمؼمٟمف اخلؼم دظمؾ اعمًىلجد ونىلع اًمٜمىل٤مس  ¢وعم٤م ضم٤مء رؾمقل اهلل 

 شُم٤م سم٤مل أىمقام ي٘مقًمىلقن يمىلذا ويمىلذا ويمىلذا»وظمٓمٌٝمؿ وىم٤مل. ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

 يٕمٜمل: ... أىمقال قمرومتٛمق ٤م وما طم٤مضم٦م إلقم٤مدهت٤م، ًمٙمـ اًمِم٤م د ذم ُم٤م ي٠ميت.

هلل وأظمِمىلىلىل٤ميمؿ هلل، أُمىلىلىل٤م إين أصىلىلىلقم وأومٓمىلىلىلر، وأىمىلىلىلقم اًمٚمٞمىلىلىلؾ وأٟمىلىلىل٤مم،  أُمىلىلىل٤م إين أشم٘مىلىلىل٤ميمؿ»

اًمِمىلىل٤م د ُمىلىلـ  ىلىلذا احلىلىلدي٨م يمٚمىلىلف  شوأشمىلىلزوج اًمٜمًىلىل٤مء؛ ومٛمىلىلـ رهمىلىل٥م قمىلىلـ ؾمىلىلٜمتل ومٚمىلىلٞمس ُمٜمىلىلل

ااٛمٚمىلىل٦م إظمىلىلػمة سمٕمىلىلد أن قمىلىلرومتؿ ؾمىلىل٥ٌم ورود ىلىل٤م،  ىلىلذه ااٛمٚمىلىل٦م إظمىلىلػمة ُمىلىلع إؾمىلىلػ 

ام أيمثىلىلىلىلىلر اعمًىلىلىلىلىلٚمٛملم اعمتٕمٌىلىلىلىلىلديـ ٓ أقمٜمىلىلىلىلىلل اًمزا ىلىلىلىلىلديـ ذم قمٌىلىلىلىلىل٤مدة اًمرؾمىلىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلىل

واعمٕمرولم قمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، إٟمام أقمٜمل اًمزا ديـ اعمتٕمٌديـ اًمراهمٌلم ذم أظمرة، ىم٤مل 

اٟمتٝمىلك احلىلدي٨م، وأظمرضمىلف  شومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمىلٜمتل ومٚمىلٞمس ُمٜمىلل»ذم ظم٤مم٦م احلدي٨م: 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٝمام.

 شؾمٜمتل، ومٛمـ رهم٥م قمىلـ ؾمىلٜمتل ومٚمىلٞمس ُمٜمىلل»أريد أن أىمػ ىمٚمٞماً ُمٕمٙمؿ قمٜمد ىمقًمف: 
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وا ؿمىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلـ اًمٗم٘مىلىلف قمىلىلغم أي ُمىلىلذ ٥م ُمىلىلـ اعمىلىلذا ٥م إرسمٕمىلىل٦م ؤىمىلىلر ًمٕمىلىلؾ اًمٙمثىلىلػميـ ُمىلىلٜمٙمؿ

ون ذم  ىلىلىلذه اًمٙمتىلىلىل٥م عمًىلىلىلٚمٛملم أ ىلىلىلؾ اًمًىلىلىلٜم٦م وااامقمىلىلىل٦م وي٘مىلىلىلرؤاعمتٌٕمىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ نىلىلىل٤م ػم ا

شم٘مًىلىلىلٞمؿ اًمٕمٌىلىلىل٤مدات إمم أىمًىلىلىل٤مم ُمٜمٝمىلىلىل٤م ومىلىلىلرض وُمٜمٝمىلىلىل٤م ؾمىلىلىلٜم٦م، وٓ أزيىلىلىلد قمىلىلىلغم  ىلىلىلذا ٕن  ٜمىلىلىل٤م 

٤م اًمِمىلىل٤م د. ويٕمرومىلىلقن اًمًىلىلٜم٦م ُمىلىلـ طمٞمىلىل٨م صمقاهبىلىل٤م وُمىلىلـ طمٞمىلىل٨م طمٙمىلىلؿ شم٤مريمٝمىلىل٤م سمىلىل٠من ُمىلىلـ ومٕمٚمٝمىلىل

 -أصمٞمىلىلىل٥م قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م دون صمىلىلىلقاب اًمٗمريْمىلىلىل٦م، وُمىلىلىلـ شمريمٝمىلىلىل٤م ٓ يٕم٤مىمىلىلىل٥م قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م، سمٕمْمىلىلىلٝمؿ يزيىلىلىلد 

ٓ يٕم٤مىمىل٥م قمٚمٞمٝمىل٤م ًمٙمىلـ يزيىلد ومٞم٘مىلقل: ًمٙمٜمىلف يٕم٤مشمىل٥م ُمىلـ رؾمىلقل  -واًمزي٤مدة ٓ أصؾ هل٤م 

 .¢اهلل 

اًمتىلىلل  ىلىلل  ¢ ىلىلذه اًمزيىلىل٤مدة و ىلىلل ىمىلىلقل سمٕمْمىلىلٝمؿ: أن ُمىلىلـ شمىلىلرك ؾمىلىلٜم٦م ُمىلىلـ ؾمىلىلٜمـ اًمٜمٌىلىلل 

أي احلٜمٗمٞمىلىلىل٦م اًمىلىلىلذيـ يٗمرىمىلىلىلقن سمىلىلىللم ًمٞمًىلىلىل٧م سمٗمريْمىلىلىل٦م وٓ  ىلىلىلل أيْمىلىلىل٤ًم سمقاضمٌىلىلىل٦م سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمىلىلىلر

اًمٗمرض واًمقاضم٥م ومٝمل دون اًمٗمرض ودون اًمقاضم٥م ي٘مقًمقن ىمقًم٦م احلؼ: ٓ يٕم٤مىم٥م 

شم٤مريمٝمىلىل٤م، ًمٙمىلىلـ يزيىلىلدون ومٞم٘مقًمىلىلقن: يٕم٤مشمىلىل٥م شم٤مريمٝمىلىل٤م.  ىلىلذا اًمٕمتىلىل٤مب ًمىلىلٞمس ًمىلىلف أصىلىلؾ ٓ ذم 

وٓ ذم أصمىلر ُمىلـ أصمىل٤مر اًمىلقاردة قمىلـ اًمًىلٚمػ  ¢يمت٤مب اهلل وٓ ذم طمىلدي٨م رؾمىلقل اهلل 

ؿ أنٕمىلىللم، وإٟمىلىلام قمىلىلغم اًمٕمٙمىلىلس ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ أذيمىلىلريمؿ سمحىلىلدي٨م اًمّمىلىل٤مًمح ريض اهلل قمىلىلٜمٝم

ام ومىلرض اهلل قمٚمٞمىلف ذم يمىلؾ يىلقم وًمٞمٚمىل٦م، وم٘مىل٤مل: قمىل ¢ذًمؽ إقمىلرا  اًمىلذي ؾمىل٠مل اًمٜمٌىلل 

مخس صٚمقات. ومٚمام ىم٤مل ًمف:  ؾ قمكم همػم ـ؟ ىم٤مل: ٓ، إٓ أن شمٓمقع. وم٘م٤مل قمٚمٞمف »

 ومىل٠ميـ  ىلذا اًمٕمتىل٤مب شاًمّماة واًمًام: أومٚمح اًمرضمؾ إن صدق، دظمؾ ااٜمىل٦م إن صىلدق

اعمدقمك؟  ذه يمٚمٛم٦م يمام ي٘م٤مل قمغم اعمىل٤مر، ًمٙمىلـ اًمىلذي أريىلد أن أدٟمىلدن طمقًمىلف  ىلق: 

 ؾ اًمًٜم٦م ذم  ىلذا احلىلدي٨م اعمتٗمىلؼ قمٚمٞمىلف  ىلق سمٛمٕمٜمىلك اًمًىلٜم٦م اًمتىلل ًمٞمًىل٧م سمٗمريْمىل٦م وٓ 

ٓ.  ذا اصٓماح اصٓمٚمح اًمٗم٘مٝم٤مء وٓ ُمِم٤مطم٦م يمام ي٘مىلقل اًمٕمٚمىلامء  ااقاب:واضم٦ٌم؟ 

شمقوىلىلىلٞمحٝم٤م ًمٚمٜمىلىلىل٤مس وم٘مًىلىلىلٛمقا ذم آصىلىلىلٓماح، اصىلىلىلٓمٚمحقا ذم ؾمىلىلىلٌٞمؾ سمٞمىلىلىل٤من إطمٙمىلىلىل٤مم و

إطمٙم٤مم إمم مخ٦ًم، ىمًٛمقا اًمٕم٤ٌمدات أو إطمٙم٤مم إمم مخ٦ًم وم٘م٤مًمقا ومرض وىمىل٤مًمقا 

 ؾمٜم٦م وىم٤مًمقا ُمًتح٥م وٟمحق ذًمؽ.
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ًمىلٞمس  شومٛمـ رهمىل٥م قمىلـ ؾمىلٜمتل ومٚمىلٞمس ُمٜمىلل»ًمٞمس اعم٘مّمقد ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًام:  

اعم٘مّمقد سم٤مًمًٜم٦م ذم  ذا احلدي٨م اًمّمحٞمح  ل اًمًىلٜم٦م اعمّمىلٓمٚمح قمٚمٞمٝمىل٤م و ىلل اًمتىلل 

اًمٗمرض، وإٟمام اعم٘مّمقد هبذه اًمًٜم٦م ذم احلىلدي٨م اًمّمىلحٞمح: اًمٓمريىلؼ واعمىلٜمٝم٩م دون 

واًمنميٕم٦م اًمتل ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمىلاة واًمًىلام سمىلام ومٞمٝمىل٤م ُمىلـ أطمٙمىل٤مم طمتىلك 

اعم٤ٌمح، آظمر طمٙمىلؿ ُمىلـ إطمٙمىل٤مم اخلٛمًىل٦م اعمٌىل٤مح، ومٙمىلام ٓ جيىلقز عمًىلٚمؿ أن مىلرم 

، يمذًمؽ ٓ جيقز عمًٚمؿ أن ُم٤م أسم٤مح اهلل يمذًمؽ ٓ جيقز عمًٚمؿ أن مٚمؾ ُم٤م طمرم اهلل

ينمع ًمٚمٜم٤مس ومٞم٘مىلقل هلىلؿ:  ىلذه ؾمىلٜم٦م، أو أن ي٘مىلقل هلىلؿ و ٜمىل٤م سمٞمىل٧م اًم٘مّمىلٞمد:  ىلذه ؾمىلٜم٦م 

ذم اًمٌدقم٦م  ¢أو سمدقم٦م طمًٜم٦م، ٓ جيقز أن ي٘مقل  ذا اًمٙمام عم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف أن اًمٜمٌل 

اًمديٜمٞمىلىل٦م، وأرضمىلىلق أن شمٜمتٌٝمىلىلقا هلىلىلذا اًم٘مٞمىلىلد، ٕن يمثىلىلػمًا ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس اًمٖمىلىل٤مومٚملم أو ااىلىل٤م ٚملم 

 ي٘مىلىل٤مل هلىلىلؿ:  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م ومىلىلا شمٗمٕمٚمٝمىلىل٤م ي٘مىلىلقل: اًمىلىلذي ٓسمًىلىلف أٟمىلىل٧م يمٚمىلىلف سمدقمىلىل٦م، اًمىلىلذي طمٞمىلىلٜمام

قمىلرومتؿ آٟمٗمىل٤ًم أن اًمٌدقمىل٦م اًمتىلل ذُمٝمىل٤م رايم٥م اًمًٞم٤مرة  ل سمدقم٦م،  ذا ُمـ ضمٝمٚمٝمؿ أشمقا ٕٟمٙمؿ 

ذُمىلىل٤ًم ُمٓمٚم٘مىلىل٤ًم وطمٙمىلىلؿ قمىلىلغم صىلىل٤مطمٌٝم٤م سم٠مٟمىلىلف قمىلىلغم وىلىلاًم٦م إٟمىلىلام قمٜمىلىلك اًمٌدقمىلىل٦م ذم اًمىلىلديـ  ¢اًمٜمٌىلىلل 

ُمىلىـل أطمىلىلدث ذم أُمرٟمىلىل٤م  ىلىلذا، ذم ديٜمٜمىلىل٤م »لم اًمِمىلىلٞمخلم: سمىلىلدًمٞمؾ ىمقًمىلىلف ذم احلىلىلدي٨م اعمتٗمىلىلؼ قمٚمٞمىلىلف سمىلىل

 .ش ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد

ُمىلىل٤م دًٓمىلىل٦م  ىلىلذا احلىلىلدي٨م قمىلىلغم  «ومٛمىلىلـ رهمىلىل٥م قمىلىلـ ؾمىلىلٜمتل ومٚمىلىلٞمس ُمٜمىلىلل»: ¢إذًا ىمقًمىلىلف 

اًمٕمٛمىلىلقم اًمىلىلذي ذيمرٟمىلىل٤مه آٟمٗمىلىل٤ًم سمىلىل٤ًم ذم سمٕمىلىلض إطم٤مديىلىل٨م اًمتىلىلل شمىلىلذم اًمٌدقمىلىل٦م ذُمىلىل٤ًم قم٤مُمىلىل٤ًم 

ذم ُمىلىلىل٤م اظمتٚمىلىلىلػ ومٞمىلىلىلف  ؿمىلىلىل٤مُماً سمحٞمىلىلىل٨م يًىلىلىلد قمىلىلىلغم يمىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ يمىلىلىل٤من ىم٤مصىلىلىلدًا أن يٕمىلىلىلرل احلىلىلىلؼ

اًمٜم٤مس يًد قمٚمٞمف اًمٓمريؼ أن ي٘مقل: ٓ،  ٜم٤مك سمدقم٦م طمًٜم٦م. ىمٚمٜم٤م:  ذا أُمر ُمًتحٞمؾ أن 

يّمىلىلدر ُمىلىلـ ُمًىلىلٚمؿ ُمىلىل١مُمـ يىلىل١مُمـ سمىلىل٤مهلل ورؾمىلىلقًمف طم٘مىلىل٤ًم، ٕٟمىلىلف يٕمتىلىلؼم ُمِمىلىل٤مىم٤مة هلل وًمرؾمىلىلقًمف، 

وأٟمىلىل٧م سمٙمىلىلؾ ضمىلىلرأة شم٘مىلىلقل: ٓ،  شيمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م»رؾمىلىلقًمؽ أهيىلىل٤م اعمًىلىلٚمؿ ي٘مىلىلقل ًمىلىلؽ: 

ٜمىلىل٤مك سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م وسمدقمىلىل٦م ؾمىلىلٞمئ٦م.  ىلىلذا ٓ ي٘مقًمىلىلف إٓ أطمىلىلد ًمىلىلٞمس يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م إٟمىلىلام  

 رضمٚملم: إُم٤م ضم٤م ؾ وإُم٤م هم٤مومؾ ٓ يدري ُم٤م خيرج ُمـ ومٛمف.
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ؾمىلٜمتف أي: ذيٕمىل٦م  «ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل»وم٠مىمقل: ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًام: 

٤م ؾمىلٌؼ اًمًىلام، وذيٕمىل٦م اهلل ىمىلد قمٚمٛمىلتؿ ممىلاهلل اًمتل أٟمزهل٤م اهلل قمغم ىمٚم٥م حمٛمد قمٚمٞمف 

اًْمٞمىَلْقَم َأيْمَٛمٚمىْل٧ُم ﴿ ىمد يمٛمٚم٧م واحلٛمىلد هلل سمِمىلٝم٤مدة شمٚمىلؽ أيىل٦م اًمٍمىلم٦م:ُمـ اًمٌٞم٤من أهن٤م 

ُمىل٤م سمٕمىلد  [3]المائدة:﴾اإِلؾْماَم ِديٜمىًل٤م ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛم٧ُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ 

 اًمٙمامل إٓ اًمٜم٘مّم٤من، أُم٤م اًمزي٤مدة وما جم٤مل ًمٚمزي٤مدة ذم اًمديـ أسمدًا.

 ىلؾ  ٜمىل٤مك ُمًىلٚمؿ ُمٝمىلام شمّمىلقرٟم٤مه  شـ ؾمىلٜمتل ومٚمىلٞمس ُمٜمىللومٛمـ رهمىل٥م قمىل»ىمٚم٧م ًمٙمؿ: 

ذم اًمٕم٤ٌمدة؟  ذا ُمًتحٞمؾ، ٕٟمف  ¢قم٤معم٤ًم، زا دًا، ص٤محل٤ًم أن يٙمقن ُمثؾ رؾمقل اهلل 

 ٓ ُمثٚمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ٓ ذم قمٚمٛمف وٓ ذم ظمٚم٘مف وٓ ذم قم٤ٌمدشمف.

إذًا ُمىلىل٤م  ىلىلق اًمٌمىلىلء اًمىلىلذي يٛمٙمىلىلـ أن ٟمتّمىلىلقره ذم سمٕمىلىلض قمٌىلىل٤مد اهلل اًمّمىلىل٤محللم اًمىلىلذيـ 

؟ ¢شمقن ذم اعمرشمٌىلىلىلىلىل٦م ذم اًمّمىلىلىلىلىلاح واًمٕمٌىلىلىلىلىل٤مدة واًمت٘مىلىلىلىلىلرب إمم اهلل سمٕمىلىلىلىلىلد رؾمىلىلىلىلىلقل اهلل يىلىلىلىلىل٠م

 ذم اًمٕم٤ٌمدة يمام ىمٞمؾ:  ¢ؾمٜم٘مقل: ٓ سمد أن يٙمقن  ١مٓء دون رؾمقل اهلل 

 فت هههسهوا إن مل ركوىهههوا مههه لها

 

 

 

 إن الت هههس   هههسلكرا  فهههال  

 يٕمٜمل طم٥ًم اعمًٚمؿ اًمّم٤مًمح واًمٕم٤ممل سمنميٕم٦م اهلل قمز وضمىلؾ أن يتِمىلٌف سمرؾمىلقل اهلل 

 ، وسم٤مًمٙم٤مد أن ي٘مؽمب ُمـ قم٤ٌمدشمف، سم٤مًمٙم٤مد. أُم٤م أن يٙمقن ُمثٚمف ومٝمذا أُمر ُمًتحٞمؾ.¢

ُمىل٤م شمريمىل٧م ؿمىلٞمئ٤ًم ي٘مىلرسمٙمؿ إمم اهلل إٓ »إذًا رضمٕمٜم٤م إمم طمىلدي٨م ُمىلـ شمٚمىلؽ إطم٤مديىل٨م: 

إذًا ي٤م ُمًٚمٛمقن! ًم٘مد أهمٚمؼ سم٤مب اًمتنمىليع وسمىل٤مب آؾمتحًىل٤من ذم اًمىلديـ  شوأُمرشمٙمؿ سمف

ذم طمىلدي٨م اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام،  سم٠من اًمديـ ىمد يمٛمؾ ٟمّم٤ًم ذم أي٦م وٟمّمىل٤مً 

 .شومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل»ًمذًمؽ ىم٤مل شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ضمدًا: 

؟ عمىلـ أراد أن يٌتىلىلدع شومٛمىلـ رهمىل٥م قمىلىلـ ؾمىلٜمتل ومٚمىلٞمس ُمٜمىلىلل»ًمٜمت٠مُمىلؾ أن عمىلـ ىمىلىل٤مل: 

ن اًمٌدقمىل٦م اًمْمىلاًم٦م إذم اإلؾمام سمدقم٦م ٓ أصىلؾ هلىل٤م، ٕن  ٜمىل٤مك ؿمىلٌٝم٦م ي٘مىلقل سمٕمْمىلٝمؿ: 

 ؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم ٓ ذم اًمٙمت٤مب وٓ ذم اًمًٜم٦م. ل اًمتل ًمٞمس هل٤م أص
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ومٛمىلىلىلـ رهمىلىلىل٥م قمىلىلىلـ ؾمىلىلىلٜمتل  »ًمٜمٜمٔمىلىلىلر أن ذم طمىلىلىلؼ ُمىلىلىلـ ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام: 

ُمىلىلىلىلـ أراد أن ي٘مىلىلىلىلقم اًمٚمٞمىلىلىلىلؾ يمىلىلىلىلؾ اًمٚمٞمىلىلىلىلؾ ومٝمىلىلىلىلؾ ىمٞمىلىلىلىل٤مم اًمٚمٞمىلىلىلىلؾ سمدقمىلىلىلىل٦م؟ ٓ أطمىلىلىلىلد  شومٚمىلىلىلىلٞمس ُمٜمىلىلىلىلل

واحلٛمد هلل ي٘مقل إٓ أهنىل٤م قمٌىل٤مدة قمٔمٞمٛمىل٦م ضمىلدًا، وسمخ٤مصىل٦م أن  ٜمىل٤مك أطم٤مديىل٨م صىلحٞمح٦م 

 شقمٚمٞمٙمؿ سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وم٢مٟمف دأب اًمّم٤محللم ُمـ ىمٌٚمٙمؿ»: ¢ُمثؾ ىمقًمف شم٠مُمر سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ 

 ن ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ سمدقم٦م.إٓ أطمد ي٘مقل: 

أظمرون ُمىل٤مذا ىمىل٤مًمقا؟ أن يّمىلقُمقا اًمىلد ر، اًمّمىلٞم٤مم أيْمىل٤ًم ظمىلػم قمٛمىلؾ، اًمّمىلٞم٤مم ظمىلػم 

 قمٛمؾ، وىمد قمرومتؿ أن اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام يم٤من يّمقم.

شمىلىلزوج اًمٜمًىلىل٤مء إذا يمىلىل٤من ُمىلىلـ  يمىلىلذًمؽ اًمث٤مًمىلىل٨م اًمىلىلذي ىمىلىل٤مل: أٟمىلىل٤م ٓ أشمىلىلزوج اًمٜمًىلىل٤مء. ومٕمىلىلدم

سم٤مب اًمر ٌٜمىل٦م وم٘مىلد قمىلرومتؿ أن ذًمىلؽ ٓ ر ٤ٌمٟمٞمىل٦م ذم اإلؾمىلام. أن ٟم٘مىلقل سم٤مًمٜمًىل٦ٌم ًمٚمىلذي 

أراد أن يّمىلىلىلىلقم اًمىلىلىلىلد ر وأن ي٘مىلىلىلىلقم اًمٚمٞمىلىلىلىلؾ يمٚمىلىلىلىلف: إٟمىلىلىلىلام أراد يمىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذيـ اًمزيىلىلىلىل٤مدة ذم 

اًمت٘مىلىلىلرب إمم اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ سم٤مًمّمىلىلىلٞم٤مم واًم٘مٞمىلىلىل٤مم، اًمزيىلىلىل٤مدة ذم اًمت٘مىلىلىلرب إمم اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ 

٘مٞم٤مم، اًمّمٞم٤مم واًم٘مٞم٤مم قم٤ٌمدة. إذًا  ق أراد أو  ٤م أرادا زي٤مدة اًمت٘مىلرب إمم سم٤مًمّمٞم٤مم وسم٤مًم

اهلل قمز وضمؾ سمىلام أصىلٚمف ُمنمىلوع و ىلق اًمّمىلٞم٤مم واًم٘مٞمىل٤مم، ومٝمىلؾ ىمٌىلؾ ذًمىلؽ اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف 

اًمًىلىلام ُمىلىلـ ذيٜمىلىلؽ اًمىلىلرضمٚملم؟ ٓ، رد ذًمىلىلؽ قمٚمىلىلٞمٝمام سمٙمىلىلام ومٞمىلىلف شمِمىلىلديد قمٚمىلىلٞمٝمام، ىمىلىل٤مل: 

ي٘مىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام هلىلىلىلىلام: أٟمىلىلىلىلتؿ أن  يم٠مٟمىلىلىلىلف شأُمىلىلىلىل٤م واهلل إين أظمِمىلىلىلىل٤ميمؿ هلل وأشم٘مىلىلىلىل٤ميمؿ هلل»

أظمِمىلك هلل ُمٜمىلىلل؟ أٟمىلىلتام أو أٟمىلىلتؿ أشم٘مىلك هلل ُمٜمىلىلل؟ أٟمىلىل٤م أىمىلىلقم اًمٚمٞمىلؾ وأٟمىلىل٤مم، وأصىلىلقم وأومٓمىلىلر. 

أٟمتؿ أن شمريدون أن شمّمىلقُمقا اًمىلد ر وأن شم٘مقُمىلقا اًمٚمٞمىلؾ يمٚمىلف؟ يٕمٜمىلل ُمٕمٜمىل٤مه اٟمٕمٙمًىل٧م 

 .¢اًم٘مْمٞم٦م، أٟمتؿ أظمِمك وأٟمتؿ أشم٘مك ومٝمذا أُمر ُمًتحٞمؾ، وما أومْمؾ سمٕمد رؾمقل اهلل 

إذًا ظمذوا ُمـ  ذا احلدي٨م دًمىلٞماً واوىلح٤ًم أن اًمزيىل٤مدة ذم اًمىلديـ وًمىلق يم٤مٟمىل٧م قمٌىل٤مدة 

 .¢ذم إصؾ ومٝمذه اًمزي٤مدة ُمٜمٙمرة أٟمٙمر ٤م رؾمقل اهلل 

وم٤معم٘مّمىلىلىلقد إذًا ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م يم٠مُمثٚمىلىلىل٦م سمىلىلىلدأت ذم قمٝمىلىلىلد اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام 
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٤م سم٤مؾمىلىلؿ اًمزيىلىل٤مدة ذم اًمىلىلديـ وسم٤مؾمىلىلؿ زيىلىل٤مدة اًمت٘مىلىلرب إمم رب اًمٕمىلىل٤معملم، ُمىلىلع ذًمىلىلؽ رومْمىلىلٝم

رومْم٤ًم سم٤مشم٤ًم وًمٗم٧م ٟمٔمر ؿ أن ُمـ يٍم قمىلغم اًمت٘مىلرب إمم اهلل قمىلز وضمىلؾ  ¢رؾمقل اهلل 

هبذه اًمٕمٌىل٤مدة اًمزائىلدة قمىلغم ُمىل٤م ضمىل٤مء سمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام ومٛمٕمٜمىلك ذًمىلؽ: أن اًمزائىلد  ىلق أشم٘مىلك 

 ًمرسمف وأظمِمك ُمـ رسمف ُمـ ٟمٌٞمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام.

 ىلىلىلىلق  ¢وٓ ؿمىلىلىلىلؽ أن ُمىلىلىلىلـ شمّمىلىلىلىلقر  ىلىلىلىلذه إومْمىلىلىلىلٚمٞم٦م ٓ يٙمىلىلىلىلقن ُمًىلىلىلىلٚماًم، ٕن اًمٜمٌىلىلىلىلل  

أومْمىلىلىلؾ اًمٌنمىلىلىل ىم٤مـمٌىلىلىل٦م ذم يمىلىلىلؾ رء ٓ ؾمىلىلىلٞمام أٟمىلىلىلف ىمىلىلىلد اصىلىلىلٓمٗم٤مه رسمىلىلىلف قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ سمخ٤ممىلىلىل٦م 

 اًمنمائع وإدي٤من.

قمغم  ذا اًمٜمٛمقذج وقمغم  ذا اًمٜمٝم٩م ضم٤مءت أىمقال اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح شمٚمت٘مل ذم ذم 

اًمٌدقمىلىل٦م اًمتىلىلل يىلىلراد هبىلىل٤م زيىلىل٤مدة اًمت٘مىلىلرب إمم اهلل شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم، ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ ُمىلىلثاً ُمىلىل٤م روي 

يمىلىلؾ قمٌىلىل٤مدة مل يتٕمٌىلىلد ٤م »أٟمىلىلف ىمىلىل٤مل:  ¢ه رؾمىلىلقل اهلل  قمىلىلـ طمذيٗمىلىل٦م سمىلىلـ اًمىلىلٞمامن صىلىل٤مطم٥م

أي: ومىلىلا شمتٕمٌىلىلدو ٤م. اٟمٔمىلىلروا  ىلىلذه اًمٙمٚمٞمىلىل٦م ُمىلىلـ شومىلىلا شمٕمٌىلىلدو ٤م ¢أصىلىلح٤مب رؾمىلىلقل اهلل 

 .¢ ذا اًمّمح٤م  ااٚمٞمؾ ص٤مطم٥م ه رؾمقل اهلل 

اهلل أيمىلؼم. يمىلؿ ُمىلـ  شومىلا شمتٕمٌىلدو ٤م ¢يمؾ قم٤ٌمدة مل يتٕمٌىلد ٤م أصىلح٤مب رؾمىلقل اهلل »

إمم اهلل قمىلز  رسمىل٤م اًمٌٞمقت يريدون أن يزدادوا هب٤م ىمقم٤ٌمدة اًمٞمقم ٟمرا ٤م ذم اعم٤ًمضمد وذم

 وضمؾ.

مل يٗمٕمٚمٝمىل٤م، أن اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح مل يٗمٕمٚمٝمىل٤م، أن إئٛمىل٦م  ¢و ؿ يٕمٚمٛمىلقن أن اًمٜمٌىلل 

يمؾ إئٛم٦م وقمغم رأؾمٝمؿ إرسمٕم٦م مل يٗمٕمٚمق ٤م. ُم٤م  ق ضمقاهبؿ؟ يىل٤م أظمىلل! أيىلش ومٞمٝمىل٤م؟ 

قمىلرل رؾمىلقل اهلل   ذه زي٤مدة اخلػم ظمىلػم، يمٚمٛمىل٦م قم٤مُمٞمىل٦م ي٘مقًمقهنىل٤م زيىل٤مدة اخلىلػم ظمىلػم، ُمىل٤م

  ذه اًمٙمٚمٛم٦م. ٟمٕمؿ. ¢

 ىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىل٦م  ىلىلل يمٚمٛمىلىل٦م أًم٘م٤م ىلىل٤م اًمِمىلىلٞمٓم٤من ذم ىمٚمىلىلقب سمٕمىلىلض اًمٕمىلىلقام ًمٞمْمىلىلٚمٝمؿ سمىلىلذًمؽ 

قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل قمز وضمؾ، ُمـ اًمذي ي٘مقل زيىل٤مدة اخلىلػم ظمىلػم؟ طمٞمىلٜمام ٟمٚمٗمىل٧م ٟمٔمىلر سمٕمىلض 
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ـمىلىلىلاب اًمٕمٚمىلىلىلؿ أو سمٕمىلىلىلض اعمِمىلىلىل٤ميخ أٟمٗمًىلىلىلٝمؿ إمم أن  ىلىلىلذه اعمحىلىلىلدصم٤مت يىلىلىل٤م ن٤مقمىلىلىل٦م! ُمىلىلىل٤م 

ٞمىلىلف اًمًىلىلام ومىلىلا شمٗمٕمٚمق ىلىل٤م، ي٘مقًمىلىلقن: يىلىل٤م أظمىلىلل! ُمىلىل٤مذا ومٞمٝمىلىل٤م؟ يم٤مٟمىلىل٧م ذم زُمىلىلـ اًمرؾمىلىلقل قمٚم

 ويذيمرون  ذه اًمٙمٚمٛم٦م: زي٤مدة اخلػم ظمػم.

أول ُمىلىلـ يٙمٗمىلىلر هبىلىلذه ااٛمٚمىلىل٦م  ىلىلق ىم٤مئٚمٝمىلىل٤م، وٓ يٛمٙمىلىلـ عمًىلىلٚمؿ يىلىلدري ُمىلىل٤م خيىلىلرج ُمىلىلـ 

ومٛمىلىلف طمتىلىلك ًمىلىلق يمىلىل٤من ُمىلىلـ اًمٕم٤مُمىلىل٦م ومْمىلىلاً قمىلىلـ أن يٙمىلىلقن ُمىلىلـ اخل٤مصىلىل٦م،  ىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىل٦م ُمىلىلـ 

 أن زي٤مدة اخلػم ظمػم، إي ٟمٕمؿ. ي٘مقهل٤م ومٝمق أول ُمـ يٙمٗمر هب٤م. واٟمٔمروا 

ـمٞم٥م. ُمىل٤م رأيىلؽ ًمىلق صىلٚمٞم٧م صىلاة اًمٗمجىلر ومريْمىل٦م اًمٗمجىلر سمىلدل ريمٕمتىللم أرسمٕمىل٦م؟ ٓ، 

ي٘مىلىلىلىلقل ًمىلىلىلىلؽ: ٓ. عمىلىلىلىل٤مذا؟ زيىلىلىلىل٤مدة اخلىلىلىلىلػم ظمىلىلىلىلػم، ي٘مىلىلىلىلقل ًمىلىلىلىلؽ:  ىلىلىلىلذه ومريْمىلىلىلىل٦م. شمىلىلىلىل٠مُمٚمقا أن 

 دمدون اًمٕمج٥م يمؾ اًمٕمج٥م.

ـمٞمىلىل٥م. احلٛمىلىلد هلل، ُمىلىل٤م رأيىلىلؽ شمزيىلىلد ريمٕمتىلىللم قمىلىلغم ؾمىلىلٜم٦م اًمٗمجىلىلر ومتّمىلىلكم ؾمىلىلٜم٦م اًمٗمجىلىلر 

ل ريمٕمتلم أرسمٕم٦م؟ ي٘مػ طمػمان وسمٕمديـ يٜمتٌف ي٠ميت يمام ي٘م٤مل: قم٘مؾ رمح٤مين ي٘مقل: سمد

ٓ. عم٤مذا ي٤م أظمل، أٟمىلتؿ قمٛمٚمىلتؿ زيىل٤مدة اخلىلػم ظمىلػم؟ ذم إول أشمٞمٜمىل٤م ًمىلؽ ومريْمىل٦م اًمٗمجىلر 

ىمٚمىلىل٧م:  ىلىلذه ومريْمىلىل٦م. أن أشمٞمٜمىلىل٤م ًمىلىلؽ سم٤مًمًىلىلٜم٦م أظمىلىلػمًا شمٜمٌٝمىلىل٧م وم٘مٚمىلىل٧م: ٓ. ُمىلىل٤م  ىلىلق احلجىلىل٦م 

ؾمىلىلىلٜم٦م اًمٗمجىلىلىلر إٓ ريمٕمتىلىلىللم، ٟم٘مىلىلىلقل ًمىلىلىلف: قمٜمىلىلىلدك؟ ىمىلىلىل٤مل: اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ُمىلىلىل٤م صىلىلىلغم 

 قمروم٧م وم٤مًمزم.

ُروُه ﴿و ىلىلىلىلىلىلىلىلىلذا اًمىلىلىلىلىلىلىلىلىلذي ٟمريىلىلىلىلىلىلىلىلىلده ُمىلىلىلىلىلىلىلىلىلـ يمىلىلىلىلىلىلىلىلىلؾ ُمًىلىلىلىلىلىلىلىلىلٚمؿ أن ي٘مىلىلىلىلىلىلىلىلىلدر رؾمىلىلىلىلىلىلىلىلىلقل اهلل.  زِّ َوشُمَٕمىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ُروهُ  َقىمِّ ذم اًم٘مىلىلىلرآن اًمٙمىلىلىلريؿ. وٓ يٙمىلىلىلقن شمٕمزيىلىلىلره وشمىلىلىلقىمػمه قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة  [3]الفااات :﴾َوشُمىلىلىل

صمٜمتىلىللم: واًمًىلىلام إٓ يمىلىلام ىمٚمٜمىلىل٤م ًمٙمىلىلؿ ذم أول اًمٙمٚمٛمتىلىللم ىمٚمٜمىلىل٤م: يمٚمٛمتٜمىلىل٤م اًمٚمٞمٚمىلىل٦م ذم يمٚمٛمتىلىللم ا

ٓ ٟمٕمٌىلىلىلد إٓ اهلل وٓ ٟمٕمٌىلىلىلده إٓ سمىلىلىلام ذع اهلل قمىلىلىلغم ًمًىلىلىل٤من رؾمىلىلىلقل اهلل.  ىلىلىلذا ُمىلىلىلـ ُمٕمىلىلىل٤مين 

 اًمِمٝم٤مدشملم أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل.

 ىلىلذا اًمىلىلذي ىمىلىل٤مل: ُمىلىل٤م دام صمٌىلىل٧م أن اًمرؾمىلىلقل صىلىلغم ؾمىلىلٜم٦م اًمٗمجىلىلر ريمٕمتىلىللم وم٠مٟمىلىل٤م ٓ أزيىلىلد 



 بصول البدع ------------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

783 

ًا وأيمثىلر اًمٜمىل٤مس قمٜمٝمىل٤م همىل٤مومٚمقن، قمىلغم قمٚمٞمٝمام رضمع إمم  ذه اًم٘م٤مقمدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ضمدًا ضمىلد

امُ ﴿ذًمىلىلؽ ىمٞمًىلىلقا يمىلىلؾ اًمىلىلديـ، يمىلىلؾ اًمىلىلديـ.  ـَ قِمٜمىْلىلَد اهللَِّ اإِلؾْمىلىل ي  [43]   عماا ان:﴾إِنَّ اًمىلىلدِّ

وقمرومتؿ أن اًمرؾمقل ُمىل٤م يمىلتؿ ؿمىلٞمئ٤ًم إٟمىلام سمٚمٖمٜمىل٤م اإلؾمىلام يمىل٤مُماً واومٞمىل٤ًم، ومٙمىلؾ ُمىل٤م ضمىل٤مء قمىلـ 

ًمٓم٤مقمىل٦م قمىلغم ُمىل٤م ضمىل٤مء اهلل ورؾمقًمف وىمٗمٜم٤م قمٜمده وٓ جم٤مل ًمٜمىل٤م أن ٟمزيىلد ذم اًمٕمٌىل٤مدة وذم ا

 .¢سمف رؾمقل اهلل 

يمىلىلىلؾ قمٌىلىلىل٤مدة مل يتٕمٌىلىلىلد ٤م »ذيمرٟمىلىلىل٤م ًمٙمىلىلىلؿ ذم آظمىلىلىلر ُمىلىلىل٤م ذيمرٟمىلىلىل٤م أصمىلىلىلر طمذيٗمىلىلىل٦م سمىلىلىلـ اًمىلىلىلٞمامن: 

 .شوما شمٕمٌدو ٤م ¢أصح٤مب رؾمقل اهلل 

اشمٌٕمىلقا وٓ شمٌتىلدقمقا »أصمر آظمر: قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًىلٕمقد ريض اهلل شمٕمىل٤ممم قمٜمىلف ىمىل٤مل: 

٤مس ٓ ي٘مٞمٛمىلىلقن وزٟمىلىل٤ًم ضمٝمىلىلاً أو )اشمٌٕمىلىلقا( أيمثىلىلر اًمٜمىلىل شوم٘مىلىلد يمٗمٞمىلىلتؿ، قمٚمىلىلٞمٙمؿ سمىلىل٤مُٕمر اًمٕمتٞمىلىلؼ

 دم٤م اً ُٕمر اسمـ ُمًٕمقد  ذا ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.

ُم٤م ُمٕمٜمك يمٗمٞمتؿ؟ يٕمٜمل: رسمٜم٤م قمز وضمىلؾ ذع ًمٙمىلؿ  شاشمٌٕمقا وٓ شمٌتدقمقا وم٘مد يمٗمٞمتؿ»

ُمىلىلىلىلـ اًمىلىلىلىلديـ، ُمىلىلىلىلـ اًمٓم٤مقمىلىلىلىل٦م وُمىلىلىلىلـ اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدة ًمىلىلىلىلق يمىلىلىلىل٤من أقمٌىلىلىلىلد اًمٜمىلىلىلىل٤مس سمىلىلىلىللم فمٝمراٟمٞمٜمىلىلىلىل٤م ُمٕمنمىلىلىلىل 

قم سمٙمىلؾ اًمٕمٌىل٤مدات اًمتىلل ذقمٝمىل٤م اهلل عمىل٤م اؾمىلتٓم٤مع أن ي٘مىل ¢اعمًٚمٛملم سمٕمىلد رؾمىلقل اهلل 

 .¢قمز وضمؾ قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف 

وم٤مٔن أىمقل: أشمدرون ُمـ أقمٌد اًمٜم٤مس؟ ًم٘مىلد ضمىل٤مء ذم احلىلدي٨م اًمّمىلحٞمح أن اًمٜمٌىلل 

 .شأقمٌد اًمٜم٤مس داود قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام»ىم٤مل:  ¢

 ٙمىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م هبىلىلىلذا اًمٚمٗمىلىلىلظ اعمىلىلىلقضمز، و ىلىلىلذا جيرٟمىلىلىل٤م إمم أن  شأقمٌىلىلىلد اًمٜمىلىلىل٤مس داود»

٤من أن زي٤مدة: ظمػم ظمػم  ىلل ٟمٗمًىلٝم٤م سمدقمىل٦م وىلاًم٦م. ىمىلقهلؿ: زيىل٤مدة ٟم١ميمد ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ اًمٌٞم

اخلػم  ل ٟمٗمًٝم٤م واًم٦م؛ ٕهن٤م َّت٤مًمػ ذيٕم٦م اهلل. يمٞمػ شمٙمقن زي٤مدة ظمػم ظمػم واهلل 

إمم آظمر ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ إدًم٦م، وآظمر ىل٤م  [3]المائدة:﴾اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمؿْ ﴿ي٘مقل: 

 .شومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل»: ¢ىمقًمف 
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أن ٟمىلىل٠ميت سم٘مّمىلىل٦م شمٚمت٘مىلىلل ذم سمٕمىلىلض ضمقاٟمٌٝمىلىل٤م ُمىلىلع ىمّمىلىل٦م اًمىلىلر ط،  ىلىلذه اًم٘مّمىلىل٦م شمتٕمٚمىلىلؼ 

زوضمٜمىلل أ  سمٗمتىل٤مة ُمىلـ »سمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل شمٕمىل٤ممم قمىلٜمٝمام. ىمىل٤مل: 

ىمىلىلريش، ومىلىلزار أ  زوضمتىلىلل أو يمٜمتىلىلف وم٘مىلىل٤مل هلىلىل٤م: يمٞمىلىلػ أٟمىلىل٧ِم وزوضمىلىلِؽ؟ ىم٤مًمىلىل٧م. ويم٤مٟمىلىل٧م 

ًمىلىلىل٧م: إٟمىلىلىلف مل يٓمىلىلىل٠م ًمٜمىلىلىل٤م سمٕمىلىلىلد ُمٗم٤مضمىلىلىل٠مة سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٕمٛمٝمىلىلىل٤م قمٛمىلىلىلرو سمىلىلىلـ اًمٕمىلىلىل٤مص أسمىلىلىلق زوضمٝمىلىلىل٤م. ىم٤م

. أي: يم٠مهنام مل يتزوضم٤م،  ق زوضمف ًمٞمحّمٜمف و ذا ُمـ واضم٥م يمؾ واًمد دم٤مه شومراؿم٤مً 

 وًمده.

وُمىلىلىلـ اًمٓمرائىلىلىلػ أن قمٛمىلىلىلرو سمىلىلىلـ اًمٕمىلىلىل٤مص واسمٜمىلىلىلف  ىلىلىلذا قمٌىلىلىلد اهلل يمىلىلىل٤من سمٞمىلىلىلٜمٝمام وم٘مىلىلىلط ُمىلىلىلـ 

اًمٗمىلىلرق ذم اًمًىلىلـ مخًىلىل٦م قمنمىلىل ؾمىلىلٜم٦م، مخًىلىل٦م قمنمىلىل ؾمىلىلٜم٦م وم٘مىلىلط، سمٛمٕمٜمىلىلك: أن قمٛمىلىلرو سمىلىلـ 

، وُمىلـ اًمّمىلدل أو ُمىلـ اعمقاوم٘مىل٤مت أو آشمٗم٤مىمىل٤مت اًمٕم٤مص شمزوج وقمٛمىلره مخًىل٦م قمنمىل

اإلهلٞم٦م أٟمف زوج اسمٜمف  ذا و ق أيْم٤ًم اسمـ مخ٦ًم قمنمىل ؾمىلٜم٦م. اًمٜمٙمتىل٦م ُمىلـ امديىلد اًمٕمٛمىلر 

أن شمٕمرومىلىلقا يمٞمىلىلػ يمىلىل٤من ؾمىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىل٤مًمح، ومتىلىلك ذم ز ىلىلرة ؿمىلىل٤ٌمسمف قمٛمىلىلره مخًىلىل٦م قمنمىلىل ؾمىلىلٜم٦م 

 يزوضمىلىلف أسمىلىلقه سمٗمتىلىل٤مة ُمىلىلـ ىمىلىلريش ويم٠مٟمىلىلف مل يتىلىلزوج، عمىلىل٤مذا؟ ٕٟمىلىلف يمىلىل٤من ىمىلىل٤مئؿ اًمٚمٞمىلىلؾ صىلىل٤مئؿ

اًمٜمٝمىلىل٤مر، ٕٟمىلىلف عمىلىل٤م ؾمىلىل٠مهل٤م قمٛمىلىلرو سمىلىلـ اًمٕمىلىل٤مص وىم٤مًمىلىل٧م ًمىلىلف: إٟمىلىلف مل يٓمىلىل٠م ًمٜمىلىل٤م سمٕمىلىلد ومراؿمىلىل٤ًم، إٟمىلىلف 

ىمىلىلىل٤مئؿ اًمٚمٞمىلىلىلؾ صىلىلىل٤مئؿ اًمٜمٝمىلىلىل٤مر. يم٠مٟمىلىلىلف ي٘مىلىلىلقل: ُمىلىلىل٤م هلىلىلىلذا ُمىلىلىلـ طم٤مضمىلىلىل٦م سم٤مًمٜمًىلىلىل٤مء واًمرضمىلىلىلؾ زا ىلىلىلد 

اسمٜمىلىلف إًمٞمىلىلف، يم٠مٟمىلىلف ىمىلىل٤مل ًمىلىلف:  وؿمىلىلٙمك ¢ُمتٕمٌىلىلد، ومٖمْمىلىل٥م أسمىلىلقه قمٛمىلىلرو وذ ىلىل٥م إمم اًمٜمٌىلىلل 

 ٟمف مل يٓم٠م ًمٜم٤م سمٕمد ومراؿم٤ًم. زوضم٧م اسمٜمل ويم٠مٟمف ُم٤م شمزوج وىم٤مًم٧م زوضمتف: إ

 –ي٤م قمٌد اهلل »وإُم٤م أرؾمؾ إزم، وم٘م٤مل:  ¢ي٘مقل اسمـ قمٛمرو: وم٢مُم٤م ًم٘مٞمٜمل رؾمقل اهلل 

سمٚمٖمٜمىلىلل أٟمىلىلؽ شم٘مىلىلقم اًمٚمٞمىلىلؾ وشمّمىلىلقم اًمٜمٝمىلىل٤مر وٓ شم٘مىلىلرب اًمٜمًىلىل٤مء، وم٘مىلىل٤مل: ىمىلىلد  – ٜمىلىل٤م اًمِمىلىل٤م د 

يمىلىل٤من ذًمىلىلؽ يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل. وم٘مىلىل٤مل ًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام: إن ًمٜمٗمًىلىلؽ قمٚمٞمىلىلؽ طم٘مىلىل٤ًم، 

 –أي اًمىلىلىلىلذي يىلىلىلىلزورك  –طم٘مىلىلىلىل٤ًم، وًمزوضمىلىلىلىلؽ قمٚمٞمىلىلىلىلؽ طم٘مىلىلىلىل٤ًم، وًمىلىلىلىلزورك  واًىلىلىلىلدك قمٚمٞمىلىلىلىلؽ

صمىلؿ ووىلع ًمىلف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام ُمٜمٝمجىل٤ًم جيٛمىلع سمىلف سمىللم  ىلذه  شوًمزورك قمٚمٞمىلؽ طم٘مىل٤مً 
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احل٘مىلىلقق يمٚمٝمىلىل٤م، واحلىلىلدي٨م ومٞمىلىلىلف ـمىلىلقل ٕٟمىلىلف ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلؾ ىمىلىل٤مل ًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلىلام: 

خيىلىلتؿ عمىلىل٤مذا؟ ٕٟمىلىلف يمىلىل٤من  شصىلىلؿ ُمىلىلـ يمىلىلؾ ؿمىلىلٝمر صماصمىلىل٦م أيىلىل٤مم واىمىلىلرأ اًم٘مىلىلرآن ذم يمىلىلؾ ؿمىلىلٝمر »

اًم٘مرآن ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمرة. اٟمٔمروا أن زي٤مدة اخلػم ظمىلػم، ٓ.  ىلذا يمىلام ... يمىل٤من خيىلتؿ 

 .شاىمرأ اًم٘مرآن ذم يمؾ ؿمٝمر ُمرة»اًم٘مرآن ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمرة، وم٘م٤مل ًمف: 

صىلؿ ُمىلـ يمىلؾ ؿمىلٝمر صماصمىل٦م »يمذًمؽ يم٤من يّمقم اًمد ر، دائىلاًم صىل٤مئؿ صىل٤مئؿ، ىمىل٤مل ًمىلف: 

شمىل٠مُمٚمقا  شف. ي٘مىلقل: يىل٤م رؾمىلقل اهللأي٤مم واحلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهلىل٤م ومٙمىل٠مٟمام صىلٛم٧م اًمىلد ر يمٚمىل

ؿمىلىل٤مب، إين ىمىلىلقي، إين  ىلىلذا اًمِمىلىل٤مب اسمىلىلـ مخًىلىل٦م قمنمىلىل ؾمىلىلٜم٦م ي٘مىلىلقل: يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل! إين 

أن شمىل٠من أن يتًىل٤م ؾ ُمٕمىلف إمم أن اٟمتٝمىلك إُمىلر  ¢أؾمتٓمٞمع أيمثر ُمـ ذًمؽ، ومام زال رؾمىلقل اهلل 

ومٛمىلىلىـل ىمىلىلىلرأ اًم٘مىلىلىلرآن ذم أىمىلىلىلؾ ُمىلىلىـل صمىلىلىلاث مل  –أي ًمٞمىلىلىل٤مزم  –ومىلىلىل٤مىمرأ اًم٘مىلىلىلرآن ذم صمىلىلىلاث »ىمىلىلىل٤مل ًمىلىلىلف: 

 .شٗم٘مٝمفي

صىلىلؿ يقُمىلىل٤ًم وأومٓمىلىلر يقُمىلىل٤ًم وم٢مٟمىلىلف أقمىلىلدل صىلىلٞم٤مم و ىلىلق »وىمىلىل٤مل ًمىلىلف ذم ُمىلىل٤م يتٕمٚمىلىلؼ سم٤مًمّمىلىلٞم٤مم: 

عمىل٤مذا؟ ٕٟمىلف يمىل٤من نىلع سمىللم اًم٘مىلقشملم:  شصقم داود قمٚمٞمف اًمًام ويم٤من ٓ يٗمر إذا ٓىمىلك

اًم٘مىلىلىلقة اعمٕمٜمقيىلىلىل٦م واًم٘مىلىلىلقة اعم٤مديىلىلىل٦م ااًىلىلىلدي٦م، ومىلىلىل٢مذا ًم٘مىلىلىلل اًمٕمىلىلىلدو يمىلىلىل٤من قمٜمىلىلىلده ىمىلىلىلقة سمدٟمٞمىلىلىل٦م 

صىلىلٗم٦م داود قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ذم  ىلىلذا احلىلىلدي٨م أٟمىلىلف  يًىلىلتٓمٞمع أن ي٘م٤موُمىلىلف، وًمىلىلذًمؽ يمىلىل٤من ُمىلىلـ

 يم٤من يّمقم يقُم٤ًم ويٗمٓمر يقُم٤ًم ويم٤من ٓ يٗمر إذا ٓىمك.

ُمىلىلع اسمىلىلـ قمٛمىلىلرو ذم اًمتٜمىلىل٤مزل ًمىلىلف، ًمٙمٜمىلىلف مل يىلىلزل ـم٤مُمٕمىلىل٤ًم  ¢إمم  ٜمىلىل٤م اٟمتٝمىلىلك رؾمىلىلقل اهلل 

 ىلىلىلذا  شيىلىلىل٤م رؾمىلىلىلقل اهلل! إين أريىلىلىلد أومْمىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ ذًمىلىلىلؽ. ىمىلىلىل٤مل: ٓ أومْمىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ ذًمىلىلىلؽ»وم٘مىلىلىل٤مل: 

ة اًمتىلل يت٘مىلرب هبىل٤م اعمًىلٚمؿ إمم اهلل قمىلز وضمىلؾ إٟمىلام  ىلل احلدي٨م أيْم٤ًم ي١ميمد أن اًمٕمٌىل٤مد

ومىلىلا شم٘مٌىلىلؾ اًمٕمٌىلىل٤مدة زيىلىل٤مدة ُمىلىل٤م قمىلىلغم ُمىلىل٤م ضمىلىل٤مء سمىلىلف رؾمىلىلقل اهلل  ¢اًمتىلىلل ضمىلىل٤مء هبىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل 

¢. 

ظمت٤مُمىلىلىل٤ًم واًمٌحىلىلىل٨م ذم  ىلىلىلذا ـمقيىلىلىلؾ وـمقيىلىلىلؾ ضمىلىلىلدًا ومٜمريىلىلىلد أن ٟمٗمًىلىلىلح اعمجىلىلىل٤مل يم٤مًمٕمىلىلىل٤مدة 
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ًمت٘مىلرب إمم ًمتٚم٘مل سمٕمض إؾمئٚم٦م، أظمتؿ  ذه اًمٙمٚمٛم٦م سمٌٞم٤من ظمٓمر اًمزي٤مدة ذم اًمىلديـ وا

اهلل سمىلىلىلام مل ينمىلىلىلقمف رب اًمٕمىلىلىل٤معملم سمىلىلىل٠مصمر قمىلىلىلـ اإلُمىلىلىل٤مم ُم٤مًمىلىلىلؽ إُمىلىلىل٤مم دار اهلجىلىلىلرة اعمديٜمىلىلىل٦م 

اعمٜمقرة، طمٞم٨م ىم٤مل وٟمٕمؿ ُم٤م ىم٤مل: ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م يرا ٤م طمًٜم٦م وم٘مد زقمؿ 

 ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م. ¢أن حمٛمدًا 

ظمىلىل٤من  ¢ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م واطمىلىلدة يرا ىلىل٤م طمًىلىلٜم٦م وم٘مىلىلد زقمىلىلؿ أن حمٛمىلىلدًا 

٧ُم ﴿وا ىمىلىلىلقل اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم: ، اىمىلىلىلرؤاًمرؾمىلىلىل٤مًم٦م ْؿ ِديىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىل اًْمٞمَىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىل

اَم ِديٜمىًل٤م قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ  اؾمىلٛمٕمقا. ومىلام مل يٙمىلـ يقُمئىلذ  [3]المائادة:﴾اإِلؾمىْل

ديٜم٤ًم ٓ يٙمقن اًمٞمقم ديٜم٤ًم، وٓ يّمٚمح.  ىلذه طمٙمٛمىل٦م سم٤مًمٖمىل٦م. وٓ يّمىلٚمح آظمىلر  ىلذه إُمىل٦م 

سمىلىلام صىلىلٚمح سمىلىلف أوهلىلىل٤م. سمىلىلامذا صىلىلٚمح سمىلىلف أوهلىلىل٤م؟ سم٤مٓؾمتًىلىلام ًمفؾمىلىلام يمىلىلام ىمىلىل٤مل رب  إٓ

َجَر سَمٞمْىلىلٜمَُٝمْؿ صُمىلىلؿَّ ٓ جَيِىلىلُدوا ﴿اًمٕمىلىل٤معملم:  ٞماَم ؿَمىلىل
قَك ومىِلىل ُٛمىلىل ىلىلَؽ ٓ ُي١ْمُِمٜمىُلىلقَن طَمتَّىلىلك ُمَٙمِّ وَمىلىلا َوَرسمِّ

ٚمِٞماًم  ًْ ُٛمقا شَم ٚمِّ ًَ ِٝمْؿ طَمَرضًم٤م مِم٤َّم ىَمَْمٞم٧َْم َوُي
ًِ  .[65]النسا::﴾ذِم َأٟمُٗم

شمٜمتٝمىلىلل أو يٜمتٝمىلىلل سمٞمىلىل٤من إصىلىلٚملم اًمًىلىل٤مسم٘ملم، وأرضمىلىلق قمىلىلغم إىمىلىلؾ أن يًىلىلت٘مر ذم هبىلىلذا 

أذ ٤مٟمٙمؿ ُمٕمٜمك  ٤مشملم ااٛمٚمتلم اًم٘مّمػمشملم إن مل شمًت٘مر سم٠مًمٗمىل٤مفمٝمام: ٓ ٟمٕمٌىلد إٓ اهلل، 

ُ﴿ٟمنمك سمف ؿمٞمئ٤مً سمدًٓم٦م: ٓ  َّٓ اهللَّ ُف ٓ إًَِمَف إِ ٟمَّ وٓ ٟمٕمٌىلد اهلل إٓ  [43]محماد:﴾وَم٤مقْمَٚمْؿ أَ

غم ًمًىلىلىل٤من رؾمىلىلىلقل اهلل، ٕن  ىلىلىلذا ُمٕمٜمىلىلىلك ىمقًمٜمىلىلىل٤م: وأؿمىلىلىلٝمد أن حمٛمىلىلىلداً سمىلىلىلام ذع اهلل قمىلىلىل

 .رؾمقل اهلل

 ( 00:  00:  39/ 711) اهلدى والنور/ 

 ( 00:  07:  19/ 711) اهلدى والنور/
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 خلس االبتداع

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلقذ سمىل٤مهلل ُمىلـ ذور أٟمٗمًىلٜم٤م  اًمِمٞمخ:

ومىلا ُمْمىلؾ ًمىلف وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمىلـ هيىلده اهلل 

 أن ٓ إًمف إٓ اًمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف:

ٚمُِٛمقنَ ﴿ ىلىلىل ًْ ُتْؿ ُُم َّٓ َوَأْٟمىلىل َـّ إِ ُىلىلىلقشُم ِف َوٓ َم
ؼَّ شُمَ٘م٤مشمىِلىل قا اهللََّ طَمىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ]   ﴾َيىلىل

 .[402عم ان:

٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ ﴿ ٤م َي٤م َأهير ٤م َزْوضَمٝمىَل َؼ ُِمٜمْٝمىَل َدٍة َوظَمٚمىَل
ـْ َٟمْٗمٍس َواطمىِل ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُٙمُؿ اًمَّ ُ٘مقا َرسمَّ

٤مَن  ٤مَم إِنَّ اهللََّ يمىَل ٤مَءًُمقَن سمىِلِف َوإَْرطمىَل ىًَل ِذي شَم ُ٘مقا اهللََّ اًمَّىل ٤مًء َواشمَّ ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م

 .[4]النسا::﴾قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َرىِمٞم٤ًٌم

ىلىلىل ﴿ ىلىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ِديًدا َيىلىلىل ًٓ ؾَمىلىلىل ْق قا ىَمىلىلىل قا اهللََّ َوىُمقًُمىلىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلىلقا اشمَّ ْؿ * ِذي ْؿ َأقْماَمًَمُٙمىلىلىل ٚمِْح ًَمُٙمىلىلىل ُيّْمىلىلىل

ْقًزا قَمٔمىِلىلٞماًم  ٤مَز وَمىلىل ْد وَمىلىل قًَمُف وَمَ٘مىلىل ِع اهللََّ َوَرؾُمىلىل
ـْ ُيٓمىِلىل ْؿ ُذُٟمىلىلقسَمُٙمْؿ َوَُمىلىل ْر ًَمُٙمىلىل

 - 30]األحاابا ﴾َوَيْٖمِٗمىلىل

34] . 

 أُم٤م سمٕمد: 

، وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م ¢ٛمد وم٢من ظمػم اًمٙمام يمام اهلل وظمػم اهلدي  دي حم

 ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر. 

ؾ اإلؾمام، و ىلذه ااٛمٚمىل٦م ْمًمِمٞمخ اإلؾمام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل نٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م ًمٗم

ُمًىلىلتٜمٌٓم٦م أصىلىل٤مًم٦ًم ُمىلىلـ اًمِمىلىلٝم٤مدة اًمتىلىلل  ىلىلل اًمىلىلريمـ إول ُمىلىلـ اإلؾمىلىلام، طمٞمىلىل٨م ىمىلىل٤مل اسمىلىلـ 
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وطمىلىلده ٓ ٟمنمىلىلك سمىلىلف ؿمىلىلٞمئ٤ًم  ىلىلذا ىمًىلىلؿ، واًم٘مًىلىلؿ شمٞمٛمٞمىلىل٦م رمحىلىلف اهلل: اإلؾمىلىلام أن ٟمٕمٌىلىلد اهلل 

اًمثىلىل٤مين: أٓ ٟمٕمٌىلىلده إٓ سمىلىلام ذع ًمٜمىلىل٤م، وم٤مإلؾمىلىلام اضمتٛمىلىلع ذم  ىلىل٤مشملم اًمٙمٚمٛمتىلىللم: أن ٟمٕمٌىلىلده 

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأٓ ٟمٕمٌده إٓ سمام ذع،  ذا ُمـ م٤مم اًمتقطمٞمد.

طمٞمىلد و ذا اصٓماح قمٚمٛمل دىمٞمؼ ًمِمٞمخ اإلؾمام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وم٢من اعمِمٝمقر أن اًمتق

إٟمىلىلام  ىلىلق ذو أىمًىلىل٤مم صماصمىلىل٦م: شمقطمٞمىلىلد اًمرسمقسمٞمىلىل٦م، وشمقطمٞمىلىلد إًمق ٞمىلىل٦م أو اًمٕمٌىلىل٤مدة، وشمقطمٞمىلىلد 

اًمّمىلىلٗم٤مت، ومجىلىل٤مء اسمىلىلـ شمٞمٛمٞمىلىل٦م هبىلىلذا اًمتٕمٌىلىلػم اًمىلىلقضمٞمز: أٓ ٟمٕمٌىلىلد إٓ اهلل وٓ ٟمٕمٌىلىلده إٓ سمىلىلام 

ذع، ومىلىل٠مٓ ٟمٕمٌىلىلد اهلل إٓ سمىلىلام ذع  ٜمىلىل٤م يٜمٓمىلىلقي امتىلىلف سمحىلىل٨م قمٚمٛمىلىلل ظمٓمىلىلػم ضمىلىلدًا ـم٤معمىلىل٤م 

يٜمجىلىلىلقا ُمىلىلىلـ آظمىلىلىلتال اعمٛم٘مىلىلىلقت ُمىلىلىلٜمٝمؿ إٓ إىمٚمىلىلىلقن اظمتٚمىلىلىلػ ومٞمٝمىلىلىل٤م اعمتىلىلىل٠مظمرون ومل 

أقمٜمىلىلىلل سمىلىلىلذًمؽ: اظمىلىلىلتاومٝمؿ ذم  ىلىلىلؾ يقضمىلىلىلد ذم اإلؾمىلىلىلام سمدقمىلىلىل٦م طمًىلىلىلٜم٦م أم ٓ؟ ومجام ىلىلىلػم 

اعمتىلىلىل٠مظمريـ ُمىلىلىلع إؾمىلىلىلػ اًمِمىلىلىلديد يىلىلىلذ ٌقن ىمىلىلىلقًٓ وأصىلىلىلاً واقمت٘مىلىلىل٤مدًا إمم أن  ٜمىلىلىل٤مك ذم 

 اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م.

ىمىلىل٤مل سمىلىلف اًمرؾمىلىلقل  وي٘مىلىل٤مسمٚمٝمؿ ُمىلىلـ أذٟمىلىل٤م إًمىلىلٞمٝمؿ أٓ و ىلىلؿ إىمٚمىلىلقن اًمىلىلذيـ ي٘مقًمىلىلقن سمىلىلام

ذم إطم٤مديىلىلىل٨م اًمٙمثىلىلىلػمة واًمتىلىلىلل ُمٜمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىل٤م ؾمىلىلىلٛمٕمتٛمقه ذم ُمٓمٚمىلىلىلع يمٚمٛمتٜمىلىلىل٤م  ىلىلىلذه اًمٚمٞمٚمىلىلىل٦م  ¢

يٕمٚمٛمٝمىل٤م أصىلح٤مسمف  ¢و ل اًمتىلل شمىلؽمدد دائىلاًم ذم ظمٓمٌىل٦م احل٤مضمىل٦م اًمتىلل يمىل٤من رؾمىلقل اهلل 

ٟمٗمتىلىلتح قمىلىل٤مدًة ظمٓمٌٜمىلىل٤م ويمٚمامشمٜمىلىل٤م هبىلىلذه اخلٓمٌىلىل٦م صمىلىلؿ ٟمتٌٕمٝمىلىل٤م سمىلىلام يمىلىل٤من اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام 

ااٛمٕمىل٦م، طمٞمىل٨م يمىل٤من قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام ي٘مىلقل ذم  يتٌع ظمٓم٦ٌم احل٤مضمىل٦م ذم ظمٓمىل٥م

، ¢ظمٓم٦ٌم ااٛمٕم٦م: أُم٤م سمٕمد: ومىل٢من ظمىلػم اًمٙمىلام يمىلام اهلل وظمىلػم اهلىلدي  ىلدي حمٛمىلد 

 وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

وم٘مىلىلد يمىلىل٤من اًمرؾمىلىلقل صىلىلٚمقات اهلل وؾمىلىلاُمف قمٚمٞمىلىلف يٙمىلىلرر  ىلىلذه ااٛمٚمىلىل٦م اا٤مُمٕمىلىل٦م: يمىلىلؾ 

وىلىلىلاًم٦م ويمىلىلىلؾ وىلىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىلىل٤مر ًمٙمىلىلىلل شمؽميمىلىلىلز ذم إذ ىلىلىل٤من، إىمٚمىلىلىلقن ىمىلىلىلد ا تىلىلىلدوا سمدقمىلىلىل٦م 

هبىلىلىلىلدي اهلل شمٌىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىل٤ممم ومتٛمًىلىلىلىلٙمقا سمٙمىلىلىلىلام اًمرؾمىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام قمىلىلىلىلغم قمٛمقُمىلىلىلىلف 
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وؿمٛمقًمف وم٘م٤مًمقا يمىلام ىمىل٤مل  ىلق قمٚمٞمىلف اًمًىلام: يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم اًمٜمىل٤مر، 

١مٓء إىمٚمىلقن قمىلغم ًمٙمـ اًمٌمىلء اعمٝمىلؿ اًمىلذي يٜمٌٖمىلل أن ٟماطمٔمىلف  ىلق أٟمىلف يقضمىلد ذم  ىل

ؾمىلىلٌٞمؾ احلٙم٤ميىلىل٦م يمثىلىلػم ممىلىلـ ي٘مىلىلع ذم آسمتىلىلداع ذم اًمىلىلديـ؛ وُمىلىل٤م ذًمىلىلؽ إٓ ٕٟمىلىلف مل يْمىلىلٌط 

ىم٤مقمىلىلدة اًمٌدقمىلىل٦م وي٘مىلىلقل ذم ٟمٗمًىلىلف: يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م يمىلىلام ىمىلىل٤مل اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام؛ 

ٕٟمف ُمىلـ اًمٗمريىلؼ اًم٘مٚمٞمىلؾ اًمىلذيـ ا تىلدوا سم٠مطم٤مديىل٨م اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام اًمتىلل أـمٚم٘مىل٧م 

ٙمـ ًمٙمل ٓ ي٘مع  ىل١مٓء إىمٚمىلقن ذم اًمٌدقمىل٦م اًمتىلل يٗمىلرون اًمْماًم٦م قمغم يمؾ سمدقم٦م، وًم

ُمٜمٝم٤م سمتٌٜمٞمٝمؿ اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م: يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر، جي٥م أن يت٘مٜمقا 

سمحىلىل٨م اًمٌدقمىلىل٦م ًمٞمٛمٞمزو ىلىل٤م سمىلىللم ُمىلىل٤م يىلىلدظمؾ ذم قمٛمىلىلقم اًمىلىلٜمص ومىلىلا يٕمٛمٚمىلىلقن سمىلىلف؛ ٕن ىمقًمىلىلف: 

أصىلؾ ذم  يمؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ؿمىلٛمٚمف وإن يمىل٤من  ىلذا اًمىلذي دظمىلؾ ذم  ىلذا اًمىلٜمص اًمٕمىل٤مم ًمىلف

 اًمنميٕم٦م.

يِمىلىلتٌف إُمىلىلر قمىلىلغم يمثىلىلػم ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس طمٞمىلىلٜمام يىلىلرون سمٕمىلىلض اًمٜمّمىلىلقص احل٤موىلىل٦م قمىلىلغم 

سمٕمىلىلض إقمىلىلامل اًمّمىلىل٤محل٦م ومٞم٠مظمىلىلذون سمٕمٛمقُمٝمىلىل٤م وٓ ياطمٔمىلىلقن أن سمٕمىلىلض  ىلىلذا اًمٕمٛمىلىلقم 

يِمٛمٚمف ذًمؽ اًمٜمص اًمٕم٤مم: يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر، ومىل٤مًمتٗمريؼ سمىللم  ىلذا 

وىلىلىلاًم٦م وسمىلىلىللم اًمِمىلىلىلٛمقل ذم ٟمّمىلىلىلقص اًمِمىلىلىلٛمقل و ىلىلىلق ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م 

أظمرى: طمٞم٨م شم٠مُمر ذم سمٕمىلض اًمٕمٌىل٤مدات أو امىلض قمىلغم سمٕمىلض اًمٕمٌىل٤مدات طمْمىل٤ًم قم٤مُمىل٤ًم 

  ٜم٤م ي٘مع يمثػم ُمـ اخلٚمط واًمٚمٌس قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس.

وأٟم٤م ىمٌؾ أن أذيمر ُم٤م قمٜمدي... ذم  ذا اًمّمدد، أريد أن أٟمّمحٙمؿ سمّمٗمتٙمؿ ُمثكم 

ق ىلىلىلىل٤م ومٝمىلىلىلىلاًم صىلىلىلىلحٞمح٤ًم، ـماسمىلىلىلىل٤ًم ًمٚمٕمٚمىلىلىلىلؿ أن شمدرؾمىلىلىلىلقا ٕضمىلىلىلىلؾ  ىلىلىلىلذه اعمًىلىلىلىل٠مًم٦م وم٘مىلىلىلىلط وًمتتٗمٝمٛم

وًمتٙمقٟمقا قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ آسمتٕم٤مد قمـ آسمتداع ذم اًمديـ وًمق 

يم٤من  ذا آسمتداع ذم اًمديـ ُمًتٜمدًا إمم ٟمص قم٤مم ُمـ أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّماة 

واًمًىلىلام ًمٙمىلىلل ٓ شم٘مٕمىلىلقا ذم آسمتىلىلداع ذم اًمىلىلديـ أٟمّمىلىلح سمىلىل٠من شم٘مىلىلرؤوا يمت٤مسمىلىل٤ًم  ىلىلق أقمٔمىلىلؿ 
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ًمفُم٤مم اًمِم٤مـمٌل رمحف  شآقمتّم٤مم»ا اعمقوقع أٓ و ق يمت٤مب: يمت٤مب قمرومتف ذم  ذ

اهلل، ومٝمىلىلذا يمتىلىل٤مب خمىلىلتص ذم  ىلىلذا اعمقوىلىلقع ٓ ُمثىلىلؾ ًمىلىلف ومىلىلٞمام قمٚمٛمىلىل٧م، ويمىلىلؾ ُمىلىلـ ضمىلىل٤مء 

 سمٕمده إٟمام  ق قم٤مًم٦م قمٚمٞمف وإٟمام  ق يًت٘مل ُمٜمف.

وإٓ ومّمؾ ظم٤مص جي٥م أيْم٤ًم أن شم٘مرؤوه ًمِمىلٞمخ اإلؾمىلام سمىلـ شمٞمٛمٞمىل٦م رمحىلف اهلل ذم 

، ومٗمىلىلل  ىلىلذا شاًمٍمىلىلاط اعمًىلىلت٘مٞمؿ خم٤مًمٗمىلىل٦م أصىلىلح٤مب ااحىلىلٞمؿاىمتْمىلىل٤مء »يمت٤مسمىلىلف اًمٕمٔمىلىلٞمؿ: 

اًمٙمتىلىل٤مب ـمىلىلىلرق ؿمىلىلىلٞمخ اإلؾمىلىلىلام اسمىلىلىلـ شمٞمٛمٞمىلىلىل٦م  ىلىلىلذا اعمقوىلىلىلقع اهلىلىلىل٤مم اخلٓمىلىلىلػم ومىلىلىل٤مٟمتٝمك ُمىلىلىلـ 

طمٞمىلىل٨م ااٛمٚمىلىل٦م إمم ُمىلىل٤م يىلىلدل قمٚمٞمىلىلف احلىلىلدي٨م اًمًىلىل٤مسمؼ وُمىلىل٤م ذم ُمٕمٜمىلىل٤مه: يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م 

ويمىلىلىلؾ وىلىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىلىل٤مر، وًمٙمٜمىلىلىلف ٟمٔمىلىلىلر إمم اعمًىلىلىل٠مًم٦م ُمىلىلىلـ زاويىلىلىل٦م أظمىلىلىلرى و ىلىلىلل: أٟمىلىلىلف ىمىلىلىلد 

سمٕمض إُمقر ويرى أ ؾ اًمٕمٚمؿ أهنىل٤م أُمىلقر ُمنمىلوقم٦م وُمىلع ذًمىلؽ ومٝمىلل مل شمٙمىلـ امدث 

ذم قمٝمىلىلىلىلد اًمرؾمىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلاة واًمًىلىلىلىلام ومٙمٞمىلىلىلىلػ مل يٓمٌىلىلىلىلؼ قمٚمٞمٝمىلىلىلىل٤م اًم٘م٤مقمىلىلىلىلدة: سمدقمىلىلىلىل٦م 

واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر، سمٞمٜمام طمدصم٧م حمدصم٤مت يمثػمة ويمثػمة ضمىلدًا ومىل٤مقمتؼم أ ىلؾ 

 ت.اًمٕمٚمؿ واًمتح٘مٞمؼ: يم٤مًمِم٤مـمٌل واسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهمػم ٤م ُمـ اعمحدصم٤م

ومام  ق اًمٗمّمؾ.. ُم٤م  ق احلٙمؿ اًمٗمّمؾ سملم ُمىل٤م مىلدث ويٙمىلقن ُمنمىلوقم٤ًم وسمىللم ُمىل٤م 

مىلىلدث وٓ يٙمىلىلقن ُمنمىلىلوقم٤ًم؟  ىلىلذا ُمىلىل٤م ومّمىلىلؾ اًم٘مىلىلقل ومٞمىلىلف اإلُمىلىل٤مم اًمِمىلىل٤مـمٌل ذم اًمٙمتىلىل٤مب 

اًم٤ًمسمؼ: آقمتّم٤مم ونٕمىلف وأوضمىلز اًمٙمىلام ومٞمىلف ؿمىلٞمخ اإلؾمىلام ذم اًمٙمتىل٤مب اعمىلذيمقر 

 آٟمٗم٤م.

٤مل أن أذيمىلىلىلريمؿ سم٤مًمٜمّمىلىلىلقص اًمتىلىلىلل وم٠مٟمىلىلىل٤م أوضمىلىلىلز ًمٙمىلىلىلؿ اًم٘مىلىلىلقل: ٓ أريىلىلىلد ذم ـمٌٞمٕمىلىلىل٦م احلىلىلىل

شم١ميمىلىلد  ىلىلىلذه اًم٘م٤مقمىلىلىلدة اإلؾمىلىلاُمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛمىلىلىل٦م: يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلاًم٦م ويمىلىلىلؾ وىلىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىلىل٤مر؛ 

ٕٟمٜمل أقمت٘مد أٟمٙمؿ قمغم قمٚمؿ سمذًمؽ يمام أفمـ وأرضمق، وًمٙمـ أريد ذم اًمقاىمع أن أسملم 

ًمٙمؿ أُمريـ اصمٜملم ًمتتح٘م٘مقا ُمـ ُمٕمٜمك  ذا احلدي٨م اًمّمحٞمح: يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ 

 شم٘مٕمقن ذم إومراط وٓ ذم شمٗمريط؛ ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس اٝمٚمٝمىلؿ سمىلام واًم٦م ذم اًمٜم٤مر وما
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ؾمىلىلىلىلٞم٠ميت ذيمىلىلىلىلره قمىلىلىلىلـ اًمِمىلىلىلىلٞمخلم مىلىلىلىلدث حمىلىلىلىلدصم٤مت ويتٛمًىلىلىلىلؽ هبىلىلىلىل٤م؛ ٕهنىلىلىلىل٤م دظمٚمىلىلىلىل٧م ذم 

ٟمّمىلىلىلقص قم٤مُمىلىلىل٦م، وٟمىلىلىل٤مس آظمىلىلىلرون يٜمٙمىلىلىلرون أُمىلىلىلقرًا طمىلىلىلدصم٧م سمحجىلىلىل٦م أهنىلىلىل٤م طمىلىلىلدصم٧م و ىلىلىلل 

 ًمٞم٧ًم سم٤معمحدصم٤مت ُمـ إُمقر،  ذا اًمتٗمّمٞمؾ اًمدىمٞمؼ ٟمحـ نٞمٕم٤ًم سمح٤مضم٦م إًمٞمف.

 ؾمام رمحف اهلل ذم اًمٙمت٤مب اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر ..ي٘مقل ؿمٞمخ اإل

 وىمد اٟمتٝمك اًمنميط إمم  ذا احلد.

 (  00: 46: 00/ 804) اهلدى والنور / 
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 خل٘زٝ اإلحداخ يف اهدّٙ

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلقذ سمىل٤مهلل ُمىلـ ذور أٟمٗمًىلٜم٤م  اًمِمٞمخ:

ؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚم

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ إُمىلىلىلىلىلقر ¢ومىلىلىلىلىل٢من ظمىلىلىلىلىلػم اًمٙمىلىلىلىلىلام يمىلىلىلىلىلام اهلل، وظمىلىلىلىلىلػم اهلىلىلىلىلىلدي  ىلىلىلىلىلدي حمٛمىلىلىلىلىلد 

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ًٓم٦م  ذا احلدي٨م وأُمث٤مًمف مم٤م  ق ًمٕمؾ اإلظمقان احل٤م.يـ نٞمٕم٤ًم يٕمٚمٛمقن ُمـ د

ُمىلىلىلىلـ »:  قم٤مئِمىلىلىلىل٦م، حلىلىلىلىلدي٨م ¢صم٤مسمىلىلىلىل٧م ذم يمتىلىلىلىل٥م اًمًىلىلىلىلٜم٦م، وصىلىلىلىلحٞمح اإلؾمىلىلىلىلٜم٤مد إمم اًمٜمٌىلىلىلىلل 

سمىلـ ؾمىل٤مري٦م ريض اهلل  اًمٕمرسمىل٤مضويمحىلدي٨م   شأطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمىلق رد

ُمققمٔم٦م وضمٚم٧م ُمٜمٝمىل٤م اًم٘مٚمىلقب، وذرومىل٧م ُمٜمٝمىل٤م  ¢وقمٔمٜم٤م رؾمقل اهلل »شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: 

ل اهلل! أوصىلٜم٤م، ىمىل٤مل: أوصىلٞمٙمؿ سمت٘مىلقى اهلل واًمًىلٛمع واًمٓم٤مقمىل٦م، اًمٕمٞمقن، وم٘مٚمٜم٤م: يىل٤م رؾمىلق

وإن وزم قمٚمٞمٙمؿ قمٌد طمٌٌمىل، وم٢مٟمىلف ُمىلـ يٕمىلش ُمىلٜمٙمؿ ومًىلػمى اظمتاومىل٤ًم يمثىلػمًا، ومٕمٚمىلٞمٙمؿ 

سمًىلىلىلىلٜمتل وؾمىلىلىلىلٜم٦م اخلٚمٗمىلىلىلىل٤مء اًمراؿمىلىلىلىلديـ اعمٝمىلىلىلىلديلم ُمىلىلىلىلـ سمٕمىلىلىلىلدي، قمْمىلىلىلىلقا قمٚمٞمٝمىلىلىلىل٤م سم٤مًمٜمقاضمىلىلىلىلذ، 

 .شوإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر، وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م

ٕطم٤مديىلىل٨م شم١ميمىلىلد ُمىلىل٤م أفمٜمىلىلف أٟمٙمىلىلؿ شمٗمٝمٛمقٟمىلىلف وشمٕمت٘مدوٟمىلىلف أن آسمتىلىلداع ذم اًمىلىلديـ  ىلىلذه ا

ٕن آسمتىلىلداع اعمىلىلذُمقم  ىلىلق ظمىلىل٤مص ذم اًمىلىلديـ، وأُمىلىل٤م  شذم اًمىلىلديـ»يمٚمىلىلف وىلىلال، وأقمٜمىلىلل 

ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م ومٛمٜمف ُمىل٤م  ىلق ممىلدوح، وُمٜمىلف ُمىل٤م  ىلق ُمىلذُمقم، طمًىل٥م  ىلذا اعمحىلدث إذا 
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غم إىمىلؾ ضمىل٤مئز، وُمىلـ يم٤من قم٤مرض ذقم٤ًم ومٝمق ُمذُمقم، وإذا مل يٕم٤مرض ذقم٤ًم ومٝمىلق قمىل

ـ شمٞمٛمٞمىل٦مأطمًىلـ ُمىل٤م يٜم٘مىلؾ ذم  ىلذه اعمٜم٤مؾمىل٦ٌم يمٚمٛمىل٦م ؿمىلىلٞمخ اإلؾمىلام  رمحىلف اهلل طمٞمىل٨م أٟمىلىلف  اسمىل

ووع ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ضمدًا، اؾمتٜمٌٓمٝم٤م ُمـ شمٚمؽ إطم٤مدي٨م زائد اًمٜمّمقص إظمرى شمدل 

قمغم أن إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م، و ذه ىم٤مقمدة أصقًمٞم٦م، وم٘م٤مل رمحف اهلل: إصؾ 

، إٓ ًمىلٜمص، وإصىلؾ ذم اًمىلدٟمٞم٤م ااىلقاز إٓ ًمىلٜمص. ومٝمىلق يٕمٜمىلل: ذم اًمديـ  ق آُمتٜمىل٤مع

يمؾ حمدث ذم اًمديـ ممٜمقع، أُم٤م اعمحدث ذم اًمدٟمٞم٤م ومٝمق ُم٤ٌمح إٓ إن قمىل٤مرض ٟمّمىل٤ًم 

 يمام ذيمرٟم٤م.

 شوإي٤ميمؿ وحمىلدصم٤مت إُمىلقر»صمؿ مم٤م يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف  ق أن ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًام: 

٦م، وإن يمىلىل٤من ذم فمىلىلـ يمثىلىلػم ومتٙمىلىلقن وىلىلاًم ¢إٟمىلىلام يٕمٜمىلىلل يمىلىلؾ قمٌىلىل٤مدة طمىلىلدصم٧م سمٕمىلىلد اًمٜمٌىلىلل 

ـ اخلٓمىل٤مبُمـ اًمٜم٤مس مًٌقهن٤م أهن٤م طمًٜم٦م، وسمحىلؼ ىمىل٤مل قمٌىلد اهلل سمىلـ  ريض اهلل  قمٛمىلر سمىل

، ذًمؽ ٕن آؾمتح٤ًمن ذم اًمديـ شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م وإن رآ ٤م اًمٜم٤مس طمًٜم٦م»قمٜمٝمام: 

ُمٕمٜم٤مه أن  ذا اعمًتحًـ ىمىل٤مرن ٟمٗمًىلف ُمىلع رب اًمٕمىل٤معملم، اًمىلذي ًمىلٞمس ٕطمىلد ؾمىلقاه أن 

ُمىلـ اؾمتحًىلـ »رمحف اهلل:  اًمِم٤مومٕملقمز وضمؾ، وهلذا ىم٤مل اإلُم٤مم  ينمع إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل

؛ ٕٟمىلىلف ُمىلىل٤م يىلىلدري  ىلىلذا اعمًتحًىلىلـ أن  ىلىلذا اًمىلىلذي اؾمتحًىلىلٜمف سمٕم٘مٚمىلىلف وومٙمىلىلره شوم٘مىلىلد ذع

وم٘مط ومل يًتٛمد ذًمؽ ُمـ يمت٤مب رسمف أو ُمـ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ُمـ أيـ ًمف أن يٕمرل أن  ذا أُمر 

 طمًـ.

ُٓمتٜمىل٤مع قمٜمٝمىل٤م عمىل٤م هلذا جي٥م أن يٙمقن ُمقىمٗمٜمىل٤م نٞمٕمىل٤ًم ُمىلـ يمىلؾ حمدصمىل٦م ذم اًمىلديـ ا

 ؾمٌؼ ذيمره ُمـ أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م.

 . : .. : .. ( 3/ 22) اهلدى والنور /
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  (¢)كوٌٞ ح٘ي ًعِٟ ق٘هٕ

 )كتاب اهلل ٗضِيت( ٗخل٘زٝ اإلحداخ يف اهدّٙ

ًم٘مىلىلىلد ضمىلىلىل٤مء ذم احلىلىلىلدي٨م اًمّمىلىلىلحٞمح يمىلىلىلام شمٕمٚمٛمىلىلىلقن إن ؿمىلىلىل٤مء اهلل نٞمٕمىلىلىل٤ًم ىمقًمىلىلىلف  اًمِمىلىلىلٞمخ:

ْمٚمقا ُمىل٤م إن مًىلٙمتؿ هبىلام: يمتىل٤مب شمريم٧م ومٞمٙمؿ أُمريـ ًمـ شم »قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

 .شاهلل وؾمٜمتل، وًمـ يتٗمرىم٤م طمتك يردا قمكم احلقض

ُمٕمٜم٤م ىلىل٤م: أقمىلىلؿ ُمىلىلـ اًمًىلىلٜم٦م ذم اصىلىلٓماح اًمٗم٘مٝمىلىل٤مء، اًمٗم٘مٝمىلىل٤مء  ¢واًمًىلىلٜم٦م ذم ًمٖمىلىل٦م اًمٜمٌىلىلل 

اصىلىلٓمٚمحقا وٓ ُمِمىلىل٤مطم٦م ذم آصىلىلٓماح: أن اًمًىلىلٜم٦م  ىلىلل اًمتىلىلل شم٘م٤مسمىلىلؾ اًمٗمريْمىلىل٦م، و ىلىلل 

سمىلىللم أن يىلىل٠ميت هبىلىل٤م، ويٙمىلىلقن ًمىلىلف اًمتىلىلل شمٙمىلىلقن دون اًمٗمريْمىلىل٦م، واًمتىلىلل خيىلىلػم ومٞمٝمىلىل٤م اعمًىلىلٚمؿ 

قمىلىلىلغم ذًمىلىلىلؽ أضمىلىلىلر قمٔمىلىلىلٞمؿ، وسمىلىلىللم أن يىلىلىلدقمٝم٤م، وٓ يٙمىلىلىلقن قمٚمٞمىلىلىلف إصمىلىلىلؿ ٓ يمٌىلىلىلػم وٓ صىلىلىلٖمػم، 

 ¢و ىلىلىلذا ُمىلىلىل٠مظمقذ ُمىلىلىلـ ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام ًمىلىلىلذاك اًمرضمىلىلىلؾ اًمىلىلىلذي ضمىلىلىل٤مء اًمٜمٌىلىلىلل 

ي٠ًمًمف قمىلام ومىلرض اهلل قمٚمٞمىلف ومىلذيمر ًمىلف مخىلس صىلٚمقات ذم يمىلؾ يىلقم وًمٞمٚمىل٦م، ممىل٤م ذيمىلر ًمىلف 

 ىلؾ قمىلكم همىلػم ـ؟ ىمىل٤مل: ٓ  »حلىلدي٨م اًمرضمىلؾ اًمًىل٤مئؾ: صٞم٤مم رُمْم٤من، ىم٤مل ذم آظمىلر ا

أي: إٓ أن شمتٜمٗمىلىلؾ ُمىلىل٤م قمٚمٞمىلىلؽ إٓ أن شمىلىل٠ميت سمىلىلام ومىلىلرض اهلل قمٚمٞمىلىلؽ إٓ إذا   شإٓ أن شمٓمىلىلقع

ؿمئ٧م أن شمتٜمٗمؾ، أي: أن شم٠ميت سم٤مًمٜمقاومىلؾ واًمًىلٜمـ اًمتىلل مل شمٗمىلرض قمٚمٞمىلؽ، ومٝمىلذا أومْمىلؾ 

ضمىل٤مل ىمٜمىلقع ًمؽ. ُمىل٤مذا ىمىل٤مل ذًمىلؽ اًمرضمىلؾ؟ ىمىل٤مل: واهلل ٓ أزيىلد قمٚمىلٞمٝمـ وٓ أٟم٘مىلص، أٟمىل٤م ر

أرى سمىلىلىلىلىل٠من آيت وم٘مىلىلىلىلىلط سمىلىلىلىلىل٤مًمٗمرائض، وُمىلىلىلىلىل٤م ؾمىلىلىلىلىلقى ذًمىلىلىلىلىلؽ ٓ أزيىلىلىلىلىلد وٓ أيت سمٌمىلىلىلىلىلء ُمىلىلىلىلىلـ 

اًمٜمقاومؾ، ومامذا يم٤من ُمقىمػ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام دم٤مه  ذا اًمٙمام؟ مل يٙمىلـ ُمىل٤م ضمىل٤مء 

، ويىل٠ميت ذيمىلره ذم سمٕمىلض يمتىل٥م اًمٗم٘مىلف ¢ذم احلدي٨م اًمذي ٓ يّمح ٟمًٌتف إمم اًمٜمٌل 
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 .شُمـ شمرك ؾمٜمتل مل شمٜمٚمف ؿمٗم٤مقمتل»ًمٚمٛمت٠مظمريـ: 

 ذا احلدي٨م ًمٞمس ًمف أصؾ، ومل يذيمر اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ؿمىلٞمئ٤ًم ُمىلـ ذًمىلؽ، سمىلؾ 

 .شدظمؾ ااٜم٦م إن صدق أومٚمح اًمرضمؾ إن صدق»قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ ىم٤مل: 

يٕمٜمل: إذا طم٤مومظ قمغم ُم٤م ومرض اهلل قمٚمٞمف وم٘مط، ومل يىلزد ؿمىلٞمئ٤ًم ُمىلـ اًمًىلٜمـ اًمرواشمىل٥م 

اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمرائض واعمًتح٤ٌمت قمٚمٞمٝم٤م، وم٢مذا صدق ومٞمام وقمد سمف ومٝمق يدظمؾ ااٜم٦م، و

يِمىلىلٛمؾ ذم اًمقاىمىلىلع: آسمتٕمىلىل٤مد قمىلىلـ اعمحرُمىلىل٤مت؛ ٕن آسمتٕمىلىل٤مد قمىلىلـ اعمحرُمىلىل٤مت  ىلىلق ُمىلىلـ 

اًمٗمرائض واًمقاضمٌىل٤مت، وًمىلذًمؽ ضمىل٤مء ذم طمىلدي٨م آظمىلر: أن ؾمىل٤مئاً ؾمىل٠مل: يىل٤م رؾمىلقل اهلل 

أرأيىلىلىلىل٧م إن أٟمىلىلىلىل٤م طمرُمىلىلىلىل٧م احلىلىلىلىلرام، وطمٚمٚمىلىلىلىل٧م احلىلىلىلىلال، وصىلىلىلىلٚمٞم٧م اًمّمىلىلىلىلٚمقات اخلٛمىلىلىلىلس، 

ٟمىلىلىل٧م طمٚمٚمىلىلىل٧م احلىلىلىلال وطمرُمىلىلىل٧م ٟمٕمىلىلىلؿ إن أ»وصىلىلىلٛم٧م رُمْمىلىلىل٤من، أأدظمىلىلىلؾ ااٜمىلىلىل٦م؟ ىمىلىلىل٤مل: 

 .شاحلرام وصٚمٞم٧م اًمّمٚمقات اخلٛمس، وصٛم٧م رُمْم٤من دظمٚم٧م ااٜم٦م

إذًا: قمىلىلىلغم اعمًىلىلىلٚمؿ أن مىلىلىلرص قمىلىلىلغم إىمىلىلىلؾ أن مىلىلىل٤مومظ قمىلىلىلغم اإلشمٞمىلىلىل٤من سمىلىلىل٤مًمٗمرائض 

وآسمتٕمىلىلىلىل٤مد قمىلىلىلىلـ اعمحرُمىلىلىلىل٤مت إن ومٕمىلىلىلىلؾ ذًمىلىلىلىلؽ، ومٝمىلىلىلىلق دظمىلىلىلىلؾ ااٜمىلىلىلىل٦م يمىلىلىلىلام ي٘مىلىلىلىل٤مل سمىلىلىلىل٤مًمتٕمٌػم 

ـ اًمت٘مّمىلػم ُمىلـ اًم٘مٞمىل٤مم اًمٕمٍمي اًمٞمقم: شمراٟمزي٧م سمدون شمقىمىلػ، أُمىل٤م إذا ظم٤مًمٓمىلف رء ُمىل

سمٌمء مم٤م ومرض اهلل قمٚمٞمف، أو ُمـ ُمقاىمٕم٦م وارشمٙم٤مب سمٕمض ُمىل٤م طمىلرم اهلل قمٚمٞمىلؽ، ومٝمىلذا 

 طم٤ًمسمف قمٜمد اهلل قمز وضمؾ إن ؿم٤مء قمذسمف، وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف.

أريد أن أىمقل سم٠من اًمًٜم٦م ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ: يمت٤مب اهلل وؾمٜمتل وًمـ يتٗمرىم٤م طمتىلك 

دون اًمٗمريْمىلىلىل٦م، وإٟمىلىلىلام ي٘مّمىلىلىلد سمىلىلىلف يىلىلىلردا قمىلىلىلكم احلىلىلىلقض، ٓ ي٘مّمىلىلىلد سمىلىلىلف اًمًىلىلىلٜم٦م اًمتىلىلىلل  ىلىلىلل 

ُمٕمٜمىلىلك ًمٖمىلىلقي ذقمىلىلل جيىلىل٥م أن شمتٜمٌٝمىلىلقا ًمىلىلف ومىلىلٞمام إذا ُمىلىلرت سمٙمىلىلؿ  ىلىلذه اًمٚمٗمٔمىلىل٦م اًمًىلىلٜم٦م ذم 

رء ُمىلىلىلـ إطم٤مديىلىلىل٨م اًمّمىلىلىلحٞمح٦م، ومىلىلىلا شمٗمٝمٛمىلىلىلقا ُمٜمٝمىلىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلىلك اًمًىلىلىلٜم٦م اصىلىلىلٓماطم٤ًم، وإٟمىلىلىلام 

 .¢٤مر قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ؾماعمٕمٜمك اًمنمقمل و ق: اًمٓمريؼ واعمٜمٝم٩م اًمذي 

 .شن مًٙمتؿ هبام: يمت٤مب اهلل وؾمٜمتلشمريم٧م ومٞمٙمؿ أُمريـ ًمـ شمْمٚمقا ُم٤م إ»
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ًمٞمس اعم٘مّمقد  ٜم٤م: ؾمٜمتل وم٘مط اًمٜمقاومؾ أو اًمرواشم٥م، وإٟمام اًمٓمريؼ اًمتل ضمىل٤مء هبىل٤م 

اً وًمىلٞمس سمٕمْمىل٤ًم وضمىلزًأ أوًٓ: ومٙمىلرًا وقم٘مٞمىلدة. ك يُمىل ٜمَّىل ٌَ تَ قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام جيىل٥م أن شمُ 

 وؾمٕمٝم٤م،  ذه وصم٤مٟمٞم٤ًم: شمٓمٌٞم٘م٤ًم وقمٛماً سم٘مدر ُم٤م يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن وٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم٤ًًم إٓ

اًمًٜم٦م ُمٕمٜم٤م ٤م: اًمٓمري٘م٦م واعمٜمٝم٩م وًمٞمس ُمٕمٜم٤م ىل٤م: اًمًىلٜم٦م اًمتىلل دون اًمٗمريْمىل٦م، ومىلام ضمىل٤مء 

سمىلف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام ُمىلـ اًمنمىلع واًمٌٞمىل٤من  ىلق اًمًىلٜم٦م أي: اًمٓمري٘مىل٦م اًمتىلل ؾمىل٤مر قمٚمٞمىلىلف 

 اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام.

واًمًىلىلىلىلىلٜم٦م هبىلىلىلىلىلذا اعمٕمٜمىلىلىلىلىلك اًمنمىلىلىلىلىلقمل اًمٚمٖمىلىلىلىلىلقي اعمحىلىلىلىلىلدد:  ىلىلىلىلىلق اعم٘مّمىلىلىلىلىلقد سم٤محلىلىلىلىلىلدي٨م 

 .شُمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل»ر: اًمّمحٞمح اعمِمٝمق

ٓ جيىلىلىلىلقز ٕطمىلىلىلىلد أن يٗمٝمىلىلىلىلؿ ُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م: ُمىلىلىلىلـ شمىلىلىلىلرك اًمًىلىلىلىلٜمـ اًمرواشمىلىلىلىل٥م ُمىلىلىلىلثاً، 

واهلل ي٤م رؾمقل اهلل، ٓ أزيد قمٚمٞمٝمـ وٓ »ومًؽ سمٛمذ ٥م ذًمؽ إقمرا  اًمذي ىم٤مل: 

ًمىلىلٞمس ُمٕمٜمىلىلك اًمًىلىلٜم٦م هبىلىلذا اعمٕمٜمىلىلك آصىلىلٓماطمل اًمٗم٘مٝمىلىلل، وإٟمىلىلام ُمٕمٜمىلىلك اًمًىلىلٜم٦م  شأٟم٘مىلىلص

ٟمٗمىلىلس ُمٕمٜمىلىلك احلىلىلدي٨م   شُمىلىلـ رهمىلىل٥م قمىلىلـ ؾمىلىلٜمتل ومٚمىلىلٞمس ُمٜمىلىلل» أيْمىلىل٤ًم ذم  ىلىلذا احلىلىلدي٨م:

أي: ـمري٘متىلىلل وُمٜمٝمجىلىلل اًمتىلىلل يمٜمىلىل٧م قمٚمٞمٝمىلىل٤م وُمىلىل٧م قمٚمٞمٝمىلىل٤م،   شيمتىلىل٤مب اهلل وؾمىلىلٜمتل»إول: 

 ىلىلذه اًمٓمري٘مىلىل٦م و ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م إذا أقمىلىلرض اإلٟمًىلىل٤من اعمًىلىلٚمؿ قمٜمٝمىلىل٤م، ومٚمىلىلٞمس ذم رء ُمىلىلـ 

هلىلىلذا  ¢، وإذا ٟمحىلىلـ ذيمرٟمىلىل٤م ًمٙمىلىلؿ ؾمىلىل٥ٌم روايىلىل٦م، أو ؾمىلىل٥ٌم ىمىلىلقل اًمٜمٌىلىلل ¢رؾمىلىلقل اهلل 

يتْمىلىلح ًمٙمىلىلؿ مىلىل٤مم اًمقوىلىلقح   شومٛمىلىلـ رهمىلىل٥م قمىلىلـ ؾمىلىلٜمتل ومٚمىلىلٞمس ُمٜمىلىلل»اًمثىلىل٤مين: احلىلىلدي٨م 

؛ ذًمىلىلىلؽ أن ر ٓمىلىلىل٤ًم أي: ن٤مقمىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ  شؾمىلىلىلٜمتل» ىلىلىلذا اعمٕمٜمىلىلىلك اًمنمىلىلىلقمل اًمٚمٖمىلىلىلقي ًمٚمٗمٔمىلىلىل٦م: 

ومٚمىلىلىلؿ جيىلىلىلدوه، ومًىلىلىل٠مًمقا ٟمًىلىلىل٤مءه قمىلىلىلـ صىلىلىلاشمف  ¢وا إمم اًمٜمٌىلىلىلل ؤضمىلىلىل٤م ¢أصىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلىلل 

ٝمؿ: سم٠مٟمىلف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًىلام ذم اًمٚمٞمىلؾ، وصىلقُمف ذم اًمٜمٝمىل٤مر وىمرسم٤مٟمىلف ًمٚمٜمًىل٤مء، ومىل٠مضمٌٜم

قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ي٘مقم اًمٚمٞمؾ، ويٜم٤مم أي: إٟمف ٓ ي٘مقم اًمٚمٞمؾ يمٚمف يمىلام يٗمٕمىلؾ سمٕمىلض 

اًمٖماة اعمتٕمٌديـ، وٓ أٟمىلف أيْمىل٤ًم يٜمىل٤مم يمىلؾ اًمٚمٞمىلؾ يمىلام يٗمٕمىلؾ سمٕمىلض اًمىلراهمٌلم اًمزا ىلديـ 
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 قمـ إضمر اًمٙمٌػم ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ، وإٟمام  ق ي٘مقم ويٜم٤مم.

اًمًىلىلىلام: سم٠مٟمىلىلىلف يّمىلىلىلقم ويٗمٓمىلىلىلر،  وومىلىلىلٞمام يتٕمٚمىلىلىلؼ سم٤مًمّمىلىلىلقم ىم٤مًمىلىلىل٧م أزواج اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف

ومٚمٞمس  ق ص٤مئؿ اًمد ر، وًمٞمس  ق ُمٗمٓمرًا ًمٚمد ر، وإٟمىلام  ىلق شمىل٤مرة شمىلراه صىل٤مئاًم، وشمىل٤مرة 

ُم٤م ٟمِم٤مء أن ٟمراه ص٤مئاًم إٓ رأيٜم٤مه »شمراه ُمٗمٓمرًا يمام ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف: 

 .شص٤مئاًم، وُم٤م ٟمِم٤مء أن ٟمراه ُمٗمٓمرًا إٓ رأيٜم٤مه ُمٗمٓمراً 

٤مل: ىمٚمـ يتزوج اًمٜمًىل٤مء ومىلامذا يمىل٤من ُمقىمىلػ  ىلذا اًمىلر ط ُمىلـ وومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜم٤ًمء. ىم

ىمد همٗمر اهلل ًمف ُمىل٤م شم٘مىلدم ُمىلـ ذٟمٌىلف  ¢ ذا ااقاب؟ ًم٘مد ىم٤مل أطمد ؿ:  ذا رؾمقل اهلل 

وُمىلىل٤م شمىلىل٠مظمر ي٘مقًمىلىلقن: قمٌىلىل٤مدة اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام  ىلىلذه اًمتىلىلل ؾمىلىلٛمٕمق ٤م ُمىلىلـ أزواضمىلىلف، 

اًمٕم٤ٌمدة؟! و ذا ومٝمذه قم٤ٌمدة ىمٚمٞمٚم٦م ًمٙمـ ؾم٥ٌم اًم٘مٚم٦م  ق أن اهلل همٗمر ًمف ومٚمامذا يٙمثر ُمـ 

ظمٓمىلىل٠م ُمىلىلٜمٝمؿ، وٓ جيىلىلقز أن يّمىلىلدر ُمىلىلـ ُمًىلىلٚمؿ ذم طمىلىلؼ اًمٜمٌىلىلل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام، وًمٙمىلىلٜمٝمؿ 

يمىلىلىلىل٤مٟمقا يمىلىلىلىلام يٌىلىلىلىلدوا طمىلىلىلىلديثق قمٝمىلىلىلىلد سم٢مؾمىلىلىلىلام طمىلىلىلىلديثل قمٝمىلىلىلىلد سمىلىلىلىل٤مًمٕمٚمؿ اإلؾمىلىلىلىلاُمل، وًمىلىلىلىلذًمؽ 

ق ىل٤م: وضمىلدو ٤م ىمٚمٞمٚمىل٦م، ٤مًمر ٘مَ صدرت ُمىلٜمٝمؿ  ىلذه اًمٕمٌىل٤مرة عمىل٤م ؾمىلٛمٕمقا  ىلذه اًمٕمٌىل٤مدة ىمىل٤مل: شمَ 

ٗمىلر ًمىلف، ومٚمىلامذا يتٕمىل٥م ٟمٗمًىلف سم٘مٞمىل٤مم اًمٚمٞمىلؾ يمٚمىلف، وصىلٞم٤مم صمؿ قم٤مدوا ومٕمٚمٚمىلقا اًم٘مٚمىل٦م سمىل٠من اهلل هم

اًمد ر يمٚمف؟ واًمؽمهمٞم٥م قمـ اًمٜم٤ًمء يمٚمٝمـ عم٤مذا؟ وىمد همٗمر اهلل ًمف؟! إذًا:  ق ُمىل٤م يٜمٌٖمىلل 

وا ذم ذًمىلىلؽ أؿمىلىلد ١مأن يٙمثىلىلر ُمىلىلـ اًمٕمٌىلىل٤مدة  ىلىلق ُمىلىل٤م يٜمٌٖمىلىلل أن يٜمٍمىلىلل قمىلىلـ اًمٜمًىلىل٤مء، أظمٓمىلىل

 اخلٓم٠م وٓؿمؽ، ًمٙمـ اًمّمح٦ٌم محقا ُمثؾ  ذه احلقسم٦م.

اًمًام سمٕمد ىمٚمٞمؾ وم٠مظمؼمٟمىلف سمىلام ؾمىل٠مل اًمىلر ط وُمىل٤م أضمىلٌـ سمىلف، وُمىل٤م ضم٤مء اًمرؾمقل قمٚمٞمف 

ُم٤مذا   شُم٤م سم٤مل أىمقام ي٘مقًمقن يمذا ويمذا ويمذا»ىم٤مًمقا، ومّمٕمد قمٚمٞمف اًمًام اعمٜمؼم وىم٤مل: 

ىم٤مل  ذا اًمر ط سمٕمد أن وضمدوا قم٤ٌمدة اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ىمٚمٞمٚمىل٦م ىمىل٤مًمقا: ٟمحىلـ جيىل٥م 

ر ًمٜمىل٤م ظمٓم٤مي٤مٟمىل٤م، اًمرؾمىلقل اهلل همٗمىلر أن ٟمتٕم٥م أٟمٗمًٜم٤م، وأن ٟمزداد قم٤ٌمدة ًمرسمٜمىل٤م عمىل٤مذا؟ ًمٞمٖمٗمىل

ًمىلىلف واٟمتٝمىلىلك أُمىلىلره، أُمىلىل٤م ٟمحىلىلـ اعمًىلىل٤ميملم، ومٕمٚمٞمٜمىلىل٤م أن ٟمٙمثىلىلر ُمىلىلـ اًمٕمٌىلىل٤مدة طمتىلىلك يٖمٗمىلىلر اهلل ًمٜمىلىل٤م 
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وًمٞمحّمىلىلٚمقا قمىلىلىلغم  ىلىلىلذه اًمٕمٌىلىل٤مدة سمىلىلىلزقمٛمٝمؿ ىمىلىلىل٤مل أطمىلىلد ؿ: أُمىلىلىل٤م أٟمىلىلىل٤م ومىلىل٠مىمقم اًمٚمٞمىلىلىلؾ وٓ أٟمىلىلىل٤مم 

وج اًمٌتىلىل٦م، وىمىلىل٤مل صمىلىل٤من: أُمىلىل٤م أٟمىلىل٤م وم٠مصىلىلقم اًمىلىلد ر وٓ أومٓمىلىلر، وىمىلىل٤مل اًمث٤مًمىلىل٨م: أُمىلىل٤م أٟمىلىل٤م ومىلىلا أشمىلىلز

اًمٜمًىلىلىل٤مء عمىلىلىل٤مذا؟ ٕن اًمٜمًىلىلىل٤مء ُمِمىلىلىلٖمٚم٦م وىمىلىلىلد ضمىلىلىل٤مء سم٤معمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم ذم احلىلىلىلدي٨م قمىلىلىلغم ـمري٘متٜمىلىلىل٤م 

ٟمرُمل قمّمٗمقريـ سمحجر واطمد ضم٤مء ذم احلدي٨م اعمقوىلقع: وىل٤مع اًمٕمٚمىلؿ سمىللم أومخىل٤مذ 

اًمٜم٤ًمء، ومٚمامذا يتزوج  ذا اإلٟم٤ًمن واعمرأة قمغم يمؾ طم٤مل هل٤م طم٘مقق، وٓسمد ًمٚمىلزوج 

ٚمف سمزقمٛمىلىلىلف قمىلىلىلـ اًم٘مٞمىلىلىل٤مم سمحىلىلىلؼ رب أن ي٘مىلىلىلقم هبىلىلىلذه احل٘مىلىلىلقق وم٘مٞم٤مُمىلىلىلف هبىلىلىلذه احل٘مىلىلىلقق يِمىلىلىلٖم

ُمىل٤م سمىل٤مل »اًمٕم٤معملم قمٚمٞمف، ًمذًمؽ  ق يؽم ٥م وٓ يتىلزوج ىمىل٤مل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ذم اخلٓمٌىل٦م: 

أُمىل٤م إين أظمِمىل٤ميمؿ هلل وأشم٘مىل٤ميمؿ »طمٙمىلك قمٌىل٤مرة  ىل١مٓء،   شأىمقام ي٘مقًمقن يمذا ويمىلذا ويمىلذا

هلل، أُمىلىل٤م إين أصىلىلقم وأومٓمىلىلر وأىمىلىلقم اًمٚمٞمىلىلؾ وأٟمىلىل٤مم وأشمىلىلزوج اًمٜمًىلىل٤مء ومٛمىلىلـ رهمىلىل٥م قمىلىلـ ؾمىلىلٜمتل 

 .شومٚمٞمس ُمٜمل

إذًا: ُمىلىلىلـ رهمىلىلىل٥م قمىلىلىلـ ؾمىلىلىلٜمتل ًمىلىلىلٞمس اعم٘مّمىلىلىلقد قمىلىلىلـ ؾمىلىلىلٜمتل اًمٜم٤مومٚمىلىلىل٦م اعم٘مّمىلىلىلقد: اخلىلىلىلط 

اًمذي ٟمِم٠م قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، ويدظمؾ ذم  ىلذا و ىلق اًمٌٞمىل٧م اًم٘مّمىلٞمد ُمىلـ  ىلذا 

احلدي٨ِم: أٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتٕمٌد اهلل سمام يِمىل٤مء، سمىلام خيٓمىلر ذم سم٤مًمىلف يمىلام ظمٓمىلر 

ٜم٤مم، أيمثر اًمٜم٤مس اًمٞمقم ٓ يٕمٌدون اهلل ذم سم٤مل  ١مٓء اًمثاصم٦م: أطمد ؿ ي٘مقم اًمٚمٞمؾ وٓ ي

ون، وًمىلذًمؽ ؤسم٤مشم٤ٌمع ؾمٜم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، وإٟمام يٕمٌدون اهلل سمىل٠م قائٝمؿ سمىلام يِمىل٤م

ض ًمٌٕمْمىلىلٝمؿ ُمىلىلـ يٕمٚمٛمىلىلف اًمًىلىلٜم٦م وي٘مىلىلقل ًمىلىلف: يىلىل٤م أظمىلىلل ٓ شمٗمٕمىلىلؾ  ىلىلذا اًمٌمىلىلء ٞمّ َ٘مىلىل طمٞمىلىلٜمام يُ 

ٟم٘مقل ًمف  ي٘مقل ًمف رأؾم٤ًم: اٟمٔمر ي٤م أظمل  ذه قم٤ٌمدة أٟم٤م أشم٘مرب هب٤م إمم اهلل قمز وضمؾ زًمٗم٤مً 

ومٞمٝمىلىل٤م: أن اًمىلىلذي ؾمىلىلـ ًمٜمىلىل٤م اًمًىلىلٜمـ مل يىلىل٠مت هبىلىل٤م، اًمىلىلذي ؾمىلىلـ ًمٜمىلىل٤م اًمًىلىلٜمـ مل يىلىل٠مت هبىلىل٤م، أطمىلىلد 

أٟمىل٤م » ١مٓء اًمر ط أراد أن ي٘مقم اًمٚمٞمؾ يمٚمف ُم٤مذا رد قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام؟ ىمىل٤مل: 

وُمع ذًمؽ ُم٤م أىمقم اًمٚمٞمؾ يمٚمف، أىمقم اًمٚمٞمؾ وأٟم٤مم، ورد قمغم   شأظمِم٤ميمؿ هلل، وأشم٘م٤ميمؿ هلل

ىمىل٤مل أصىلقم اًمىلد ر يمىل٤من ُمىل٤مذا؟ يمىل٤من يت٘مىلرب إمم اهلل سمزيىل٤مدة ومىلرد  اًمِمخص اًمثىل٤مين اًمىلذي

 .شأُم٤م أٟم٤م وم٠مصقم وأومٓمر»قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام وم٘م٤مل: 
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إذًا: اًمًىلىلٜم٦م يٕمٜمىلىلل: اًمىلىلٜمٝم٩م واًمٓمري٘مىلىل٦م اًمتىلىلل ضمىلىلرى قمٚمٞمٝمىلىل٤م اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام  ىلىلل: 

أن يّمقم ٟمقاومؾ وأن يٗمٓمر، وأٓ يّمقم اًمد ر، ومٚمٞمس إلٟم٤ًمن أن يت٘مىلرب إمم اهلل قمىلز 

إمم اهلل، ًمىلىلٞمس ٕطمىلىلد أسمىلىلدًا أن يت٘مىلىلرب إمم اهلل  ¢ؾ سمىلىلام مل يت٘مىلىلرب سمىلىلف رؾمىلىلقل اهلل وضمىلىل

أو قمىلىلغم ومٕمٚمىلىلف وقمٛمٚمىلىلف يمىلىلام  ىلىلق ذم  ىلىلذه  ¢سمىلىلام مل ينمىلىلقمف اهلل قمىلىلغم ًمًىلىل٤من رؾمىلىلقل اهلل 

وُمىلىلىل٤م »اًمًىلىلىلٜم٦م: إٟمىلىلىلف يمىلىلىل٤من ي٘مىلىلىلقم اًمٚمٞمىلىلىلؾ يمٚمىلىلىلف ٓ شم٘مىلىلىلقل اًمًىلىلىلٞمدة قم٤مئِمىلىلىل٦م ذم صىلىلىلحٞمح ُمًىلىلىلٚمؿ: 

ُمىل٤م قمٚمٛمىل٧م أٟمىلف صىل٤مم ؿمىلٝمرًا يمىل٤مُماً إٓ ىم٤مم ًمٞمٚم٦م شم٤مُمىل٦م يم٤مُمٚمىل٦م، و ¢قمٚمٛم٧م أن رؾمقل اهلل 

 يمام ذم سمٕمض اًمرواي٤مت.  شرُمْم٤من، وإٓ ؿمٕم٤ٌمن يقصٚمف سمرُمْم٤من

اًمِم٤م د إذًا: اًمًٜم٦م ذم  ذا احلدي٨م وذاك احلدي٨م  ق: اعمٜمٝم٩م اًمىلذي ؾمىل٤مر قمٚمٞمىلف 

ُٕم٦م قمغم ؾمٜم٦م  ل يم٤مًمٜمٝم٤مر إسمٚمىل٩م إسمىلٞمض اة طمٞم٤مشمف، وشمرك دَّ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ُمُ 

 ٓ يْمؾ قمٜمٝم٤م إٓ  ٤مًمؽ. -ي٨م اًمّمحٞمح يمٜمٝم٤مر ٤ميمام ىم٤مل ذم احلد-ًمٞمٚمٝم٤م 

ىلىلىل ذَ سمٕمىلىلىلد  ىلىلىلذه اًمتقـمئىلىلىل٦م و ىلىلىلذه اعم٘مدُمىلىلىل٦م أريىلىلىلد أن أُ  ر سم٘مْمىلىلىلٞمتلم اصمٜمتىلىلىللم صمىلىلىلؿ أشمقضمىلىلىلف إمم يمِّ

اإلصٖم٤مء إمم ُم٤م قمٜمديمؿ ُمـ إؾمىلئٚم٦م واإلضم٤مسمىل٦م قمٚمٞمٝمىل٤م سمىلام يٞمنىل اهلل شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم ًمٜمىل٤م 

 وًمٙمؿ.

لم ًمىلىلىلٞمس وم٘مىلىلىلط اعمًىلىلىل٠مًم٦م إومم: أرى يمثىلىلىلػمًا ُمىلىلىلـ اًمٜمىلىلىل٤مس اًمىلىلىلذيـ ئمٝمىلىلىلر أهنىلىلىلؿ ُمٚمتىلىلىلزُم

سمىلىلىلىلىل٤مًمٗمرائض، سمىلىلىلىلىلؾ وًمٚمٜمقاومىلىلىلىلىلؾ وإُمىلىلىلىلىلقر اعمًىلىلىلىلىلتح٦ٌم يم٤مًمىلىلىلىلىلذيمر سمٕمىلىلىلىلىلد اًمّمىلىلىلىلىلاة، واًمتًىلىلىلىلىلٌٞمح 

واًمتحٛمٞمىلىلد واًمتٙمٌىلىلػم وٟمحىلىلق ذًمىلىلؽ، ومىلىل٠مرى سمٕمْمىلىلٝمؿ طمٞمىلىلٜمام يريىلىلد أن يٕمٛمىلىلؾ سم٘مقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف 

ُمـ ؾمٌح دسمر يمؾ صاة صماصم٤ًم وصماصملم، ومحىلد اهلل صماصمىل٤ًم وصماصمىللم، ويمىلؼم اهلل »اًمًام: 

٤مئىل٦م: ٓ إًمىلف إٓ اهلل وطمىلده ٓ ذيىلؽ ًمىلف، ًمىلف اعمٚمىلؽ وًمىلف صماصم٤ًم وصماصملم صمىلؿ ىمىل٤مل مىل٤مم اعم

 .شاحلٛمد و ق قمغم يمؾ رء ىمدير همٗمرت ًمف ذٟمقسمف، وإن يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمٌحر

  ذا طمدي٨م صحٞمح، ورواه اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف.

طمٞمىلىلىلٜمام يريىلىلىلدون اًمٕمٛمىلىلىلؾ هبىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م شمىلىلىلرى سمٕمْمىلىلىلٝمؿ ٓ يٙمىلىلىل٤مد يٌىلىلىللم سمٚمًىلىلىل٤مٟمف قمىلىلىلـ 
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ؾمىلىلٌح٤من اهلل ؾمىلىلٌح٤من ؾمىلىلٌح٤من ؾمىلىلٌح٤من »ا شمًىلىلٛمع؟ شمًىلىلٌٞمح اهلل وامٛمٞمىلىلده وشمٙمٌىلىلػمه ومىلىلامذ

 رأيتؿ يمام رأي٧م أٟم٤م أفمـ؟ شاهلل

 : ٟمٕمؿ واهلل.ُمداظمٚم٦م

 ٟمٗمس ُماطمٔمتل ذم  ذه اًمدقمقة. اًمِمٞمخ:

 : ٓ سم٤مًمٞمٛملم ي٤م ؿمٞمخ.ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م يِمٛمٚمٝمؿ أن. اًمِمٞمخ:

اهلل أيمىلىلؼم اهلل أيمىلىلؼم » ىلىلذه ُمىلىل٤م ٟمًىلىلٛمٞمٝم٤م: اًمًًٌٌىلىل٦م،  ىلىلذا ًمىلىلٞمس شمًىلىلٌٞمح٤ًم وًمىلىلٞمس امٛمٞمىلىلدًا: 

سمٚمحٔم٤مت سمثقاين اٟمتٝمك ُمـ اعم٤مئ٦م  ذه اعم٤مئ٦م ُمـ ضم٤مء هبىل٤م ُمىل٤م أضمر ىل٤م؟ همٗمىلر   شاهلل أيمؼم

اهلل ًمف ذٟمقسمف، وإن يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمٌحر، وًمق يم٤من اإلشمٞم٤من هب٤م هبذه اًم٦ًًٌٌم؟! طم٤مؿم٤م 

هلل، إٟمىلىلىلىلام جيىلىلىلىل٥م أن يتىلىلىلىل٠مٟمك ومٞم٘مىلىلىلىلقل: ؾمىلىلىلىلٌح٤من اهلل ؾمىلىلىلىلٌح٤من اهلل ؾمىلىلىلىلٌح٤من اهلل ؾمىلىلىلىلٌح٤من اهلل 

 احلٛمد هلل احلٛمد هلل ... إمم آظمره.

 أريىلىلد سمىلىلام يىلىل٠ميت ُمىلىلـ يماُمىلىلل اًمتىلىل٤مزم أن أصىلىلد اًمٜمىلىل٤مس قمىلىلـ اًمتًىلىلٌٞمح صماصمىلىل٤ًم وصماصمىلىللم ٓ

وُمىلىلىل٤م ضمىلىلىل٤مء ذم سم٘مٞمىلىلىل٦م احلىلىلىلدي٨م، وإٟمىلىلىلام أريىلىلىلد أن أىمىلىلىلرب إًمىلىلىلٞمٝمؿ ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلق أومْمىلىلىلؾ هلىلىلىلؿ ذقمىلىلىل٤ًم 

وأينىلىل هلىلىلؿ قمٛمىلىلاً: أومْمىلىلؾ هلىلىلؿ ذقمىلىل٤ًم وأينىلىل هلىلىلؿ قمٛمىلىلاً، وأفمىلىلٜمٙمؿ ؾمتًىلىلٛمٕمقن  ىلىلذا 

ضمىلىلىلدًا و ىلىلىلق طمىلىلىلدي٨م  احلىلىلىلدي٨م ٕول ُمىلىلىلرة أو قمىلىلىلغم إىمىلىلىلؾ سمٕمْمىلىلىلٙمؿ و ىلىلىلق طمىلىلىلدي٨م  ىلىلىل٤مم

صىلىلىلحٞمح أيْمىلىلىل٤ًم أظمرضمىلىلىلف اإلُمىلىلىل٤مم اًمٜمًىلىلىل٤مئل واحلىلىلىل٤ميمؿ وهمػم ىلىلىل٤م قمىلىلىلـ صىلىلىلح٤مسمٞملم سمًىلىلىلٜمديـ 

رأى ذم اعمٜمىلىلىل٤مم ؿمخّمىلىلىل٤ًم يًىلىلىل٠مًمف: ُمىلىلىل٤م  ¢أن رضمىلىلىلاً ُمىلىلىلـ أصىلىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلىلل »صىلىلىلحٞمحلم: 

وذيمىلىلر  ىلىلذا اًمٕمىلىلدد   شاًمىلىلذي قمٚمٛمٙمىلىلؿ اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام؟ ىمىلىل٤مل: قمٚمٛمٜمىلىل٤م ؾمىلىلٌح٤من اهلل

 اًمذي ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ.

يٕمٜمل:   شاضمٕمٚمق ـ مخ٤ًًم وقمنميـ»ؽ اًمِمخص ًمٚمرائل ذم اعمٜم٤مم ىم٤مل: وم٘م٤مل ذًم
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ىمقًمىلىلقا ؾمىلىلٌح٤من اهلل واحلٛمىلىلد هلل وٓ إًمىلىلف إٓ اهلل واهلل أيمىلىلؼم، ومٌىلىلدل ُمىلىل٤م يٕمىلىلد اإلٟمًىلىل٤من ُم٤مئىلىل٦م 

واطمدة ومًٞمٕمد يمؿ؟ مخس وقمنميـ واطمدة، واخلٛمس وقمنميـ واطمىلدة شمْمىلٓمر أٟمىلف 

ٙمر ٤م أؿمىلد آؾمىلتٜمٙم٤مر، ومٝمىلق يت٤ٌمـم٠م ذم اًمٕمد ُم٤م ي٘مدر ي٤ًمرع اعم٤ًمرقم٦م  ذه اًمتل ٟمًىلتٜم

ُمٝمام اؾمتٕمجؾ سمًٌح٤من اهلل؛ ٕٟمف ذم سمٕمض ُمٜمىل٤م واحلٛمىلد هلل ُمٝمىلام اؾمىلتٕمجؾ ُمىل٤م رأيىل٧م 

شمٓمٚمىلع ُمٜمىلىلف إٓ أيمٛمىلؾ ممىلىل٤م ًمىلق ىمىلىل٤مل ؾمىلٌح٤من اهلل ؾمىلىلٌح٤من ؾمىلٌح٤من اهلل ؾمىلىلٌح٤من ؾمىلٌح٤من ُمىلىل٤م 

شمىلىلدل اًمىلىلذي يىلىلذيمروا اهلل ٓ إًمىلىلف إٓ اهلل وسمٕمىلىلديـ يًىلىلحٌق ٤م ؾمىلىلح٥م ُمىلىل٤م شمًىلىلٛمع ُمىلىلٜمٝمؿ إٓ 

 اهلل ... إمم آظمره. ُم٤مذا؟ اهلل اهلل

وم٤مًمقىم٤ميىلىل٦م هلىلىل١مٓء اعمًىلىلتٕمجٚملم سمٕمىلىلد اًمّمىلىلاة ذم اًمتًىلىلٌٞمح واًمتحٛمٞمىلىلد اعمىلىلذيمقر ذم 

احلىلىلىلدي٨م إول: قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ أن جيٛمٕمىلىلىلقا سمىلىلىللم إرسمٕمىلىلىل٦م وي٘مقًمق ىلىلىل٤م مخىلىلىلس وقمنمىلىلىليـ ُمىلىلىلرة 

ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل وٓ إًمف إٓ اهلل واهلل أيمىلؼم مخىلس وقمنمىليـ ُمىلرة، و ىلذا أومْمىلؾ 

رائل رأى ُمٜم٤مُم٤ًم ىمد يٙمقن  ىلذا اعمٜمىل٤مم أوىلٖم٤مث أطمىلام، سمدًمٞمؾ م٤مم احلدي٨م، ذًمؽ اًم

وًمٞمس ًمف شمٗمًػم؛ ٕٟمٜم٤م ًمًٜم٤م سمت٠مويىلؾ إطمىلام، ًمٙمىلـ  ىلذا اًمرضمىلؾ اًمرائىلل ًمٚمرؤيىل٤م ىمّمىلٝم٤م 

ومٙمىلىلىل٤من ضمقاسمىلىلىلف: ومىلىلىل٤مومٕمٚمقا إذًا،  ٜمىلىلىل٤م يىلىلىلرد ؾمىلىلىل١مال وم٘مٝمىلىلىلل:  ىلىلىلؾ  ىلىلىلذا ٟمًىلىلىلخ  ¢قمىلىلىلغم اًمٜمٌىلىلىلل 

ًمٚمحىلىلىلىلىلدي٨م إول؟ صماصمىلىلىلىلىللم وصماصمىلىلىلىلىللم شمًىلىلىلىلىلٌٞمح٦م، وصمىلىلىلىلىلاث وصماصمىلىلىلىلىللم امٛمٞمىلىلىلىلىلدة، وصمىلىلىلىلىلاث 

وصماصمىلىللم شمٙمٌىلىلػمة ...آظمر ىلىل٤م اًمتٝمٚمٞمىلىلؾ وطمىلىلده ٓ، ًمىلىلٞمس ٟمًىلىلخ٤ًم وإٟمىلىلام شمٗمْمىلىلٞمؾ، ومىلىل٢مذا ضمىلىل٤مء 

ٞمٜمىل٤مت اًمتىلل سمٕمىلد اًمّمىلاة سم٤مهلىلدوء وسمرويىل٦م ُمىل٤م ذم ُمىل٤مٟمع ُمٜمٝمىل٤م، صماعمّمكم سمىل٤مًمثاث واًمثا

ًمٙمـ إومْمىلؾ ًمىلف أن جيٛمىلع إرسمىلع ذم مخىلس وقمنمىليـ ُمىلرة ؾمىلٌح٤من اهلل واحلٛمىلد هلل 

واحلٛمد هلل  ٙمىلذا مخىلس وقمنمىليـ ُمىلرة يٙمىلقن  وٓ إًمف إٓ اهلل واهلل أيمؼم، ؾمٌح٤من اهلل

 أومْمؾ ًمف مم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م إول،  ذه اعم٠ًمًم٦م إومم.

واعمًىلىل٠مًم٦م إظمىلىلىلرى: ىمٚمىلىلىل٧م آٟمٗمىلىل٤ًم ًمىلىلىلٌٕمض إظمقاٟمٜمىلىلىل٤م ؾمىلىلىل٠مًمٜمل ويمثىلىلػمًا ُمىلىلىل٤م ٟمًىلىلىل٠مل ومٜم٘مىلىلىلقل: 

ٚمحىلؿ اًمٌٚمٖمىل٤مري وأٟمىل٤م ذم احل٘مٞم٘مىل٦م أشمٕمجىل٥م ُمىلـ اًمٜمىل٤مس اًمي٠ًمًمقن اًمٜم٤مس إمم اًمٞمىلقم قمىلـ 
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ٜمىلىلىلذ ؾمىلىلىلٜملم ـمقيٚمىلىلىل٦م، يمىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمًىلىلىلٜملم ُمىلىلىل٤م آن ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم أن اًمٚمحىلىلىلؿ اًمٌٚمٖمىلىلىل٤مري سمٚمٞمٜمىلىلىل٤م سمىلىلىلف ُم

يٗمٝمٛمقا ُم٤م طمٙمؿ  ذا اًمٚمحىلؿ اًمٌٚمٖمىل٤مري؟ أُمىلر قمجٞمىل٥م، وم٠مٟمىل٤م أىمىلقل: ٓسمىلد أٟمٙمىلؿ ؾمىلٛمٕمتؿ 

إذا يمٜمتؿ ذم ؿمؽ وذم ري٥م ُمـ أن  ذه اًمذسم٤مئح شمذسمح قمغم اًمٓمري٘م٦م اإلؾماُمٞم٦م أو ٓ 

ًىلىلٚمٛملم شمىلىلذسمح قمىلىلغم اًمٓمري٘مىلىل٦م اإلؾمىلىلاُمٞم٦م، ومٚمًىلىلتؿ ذم ؿمىلىلؽ سمىلىل٠مهنؿ يىلىلذسمحقن إظمقاٟمٜمىلىل٤م اعم

 ٜم٤مك إشمراك اعم٘مٞمٛملم ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ يذسمحقهنؿ ذسمح اًمٜمٕم٤مج، ومٚمق يم٤من اًمٌٚمٖم٤مريقن 

يذسمحقن  ذه اًمذسم٤مئح اًمتل ٟمًتقرد ٤م ُمٜمٝمؿ ذسمح٤ًم ذقمٞم٤ًم طم٘مٞم٘م٦م، أٟمىل٤م أىمىلقل: ٓ جيىلقز 

ًمٜم٤م أن ٟمًتقرد ٤م ُمٜمٝمؿ، سمؾ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘م٤مـمٕمٝمؿ طمتك يؽماضمٕمقا قمـ اًمًىلٗمؽ قمىلـ 

 ٤مك.ؾمٗمؽ دُم٤مء إظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم  ٜم

ومًىلىلىلىلٌح٤من اهلل ُمىلىلىلىل٤مت ؿمىلىلىلىلٕمقر اإلظمىلىلىلىلقة اًمتىلىلىلىلل وصىلىلىلىلٗمٝم٤م اًمرؾمىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام سم٠مهنىلىلىلىل٤م 

ااًىلد اًمقاطمىلىلد إذا ُمثىلؾ اعمىل١مُمٜملم ذم شمىلقاد ؿ وشمىلرامحٝمؿ يمٛمثىلؾ »يم٤ماًىلد اًمقاطمىلد: 

 .ششمداقمك ًمف ؾم٤مئر ااًد سم٤محلٛمك واًمًٝمر اؿمتٙمك ُمٜمف قمْمق

مل يٕمىلىلد اعمًىلىلٚمٛمقن مًىلىلقن سمىلىلتٓم إظمىلىلقاهنؿ وم٤مٟم٘مٓمٕمىلىل٧م اًمّمىلىلٚم٦م اإلؾمىلىلاُمٞم٦م سمٞمىلىلٜمٝمؿ، 

ٚمحىلىلؿ اًمٌٚمٖمىلىل٤مري؟ يىلىل٤م أظمىلىلل أٟمىلىل٧م قمرومىلىل٧م أن اًمًمىلىلذًمؽ  ٝمىلىلؿ اًمًىلىل١مال  ىلىلؾ جيىلىلقز أيمىلىلؾ و

يذسمحقن اعمًٚمٛملم  ٜم٤مك، وٓ ومرق سملم ُمًٚمؿ قمر  وُمًٚمؿ شمرك وُمًٚمؿ  لماًمٌٚمٖم٤مري

 أومٖم٤مين ... إمم آظمره.

 .شإٟمام اعم١مُمٜمقن إظمقة»وإُمر يمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًام: 

سمٕمْمىلىلٜم٤م ًمىلىلٌٕمض، وٓ  ومىلىل٢مذا يمٜمىلىل٤م إظمقاٟمىلىل٤ًم ومٞمجىلىل٥م أن يٖمىلىل٤مر سمٕمْمىلىلٜم٤م قمىلىلغم سمٕمىلىلض، ومىلىلزن

هيتؿ سمٛم٠ميمٚمف وُمنمىلسمف وم٘مىلط، ومٚمىلق ومروىلٜم٤م أن إٟمًىل٤مٟم٤ًم ُمىل٤م اىمتٜمىلع سمٕمىلد سمىل٠من اًمٚمحىلؿ اًمٌٚمٖمىل٤مري 

ومٓمٞم٦ًم طمٙمٛمٝم٤م ومٓمٌٞم٦ًم؛ ٕهن٤م شم٘متؾ وٓ شمذسمح ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مٜمع اًمٜمىل٤مس سمٙمىلؾ رأي؛ 

ٕن اًمٜم٤مس ٓ يزاًمقن خمتٚمٗملم إٓ ُمـ رطمؿ رسمىلؽ يمىلام ضمىل٤مء ذم اًم٘مىلرآن اًمٙمىلريؿ، ومىل٢مذا 

ن ٟم٘مٜمىلع اًمٜمىل٤مس سمىل٠من  ىلذه اًمٚمحىلقم اًمتىلل شم٠مشمٞمٜمىل٤م ُمىلـ اًمٌٚمٖمىل٤مر  ىلل طمٙمٛمٝمىل٤م يمٜم٤م ٓ ٟمًىلتٓمٞمع أ
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يم٤معمٞمت٦م، ًمٙمـ أٓ يٕمٚمٛمقن أن  ١مٓء اًمٌٚمٖم٤مر يذسمحقن إظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم  ٜم٤مك؟! أُمىل٤م 

يٙمٗمىلىلىلل  ىلىلىلذا اًمٓمٖمٞمىلىلىل٤من و ىلىلىلذا آقمتىلىلىلداء إًمىلىلىلٞمؿ قمىلىلىلغم إظمقاٟمٜمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ اعمًىلىلىلٚمٛملم  ٜمىلىلىل٤مك أن 

و ىلىلذه ذيمىلىلرى واًمىلىلذيمرى يٍمىلىلومٜم٤م قمىلىلـ اًمٚمحىلىلؿ اًمٌٚمٖمىلىل٤مري وًمىلىلق يمىلىل٤من طمىلىلآً،  ىلىلذا يٙمٗمىلىلل 

 شمٜمٗمع اعم١مُمٜملم. 

 ( 00:  00: 30/   190) اهلدى والنور / 
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 ح٘ي ظآسٝ خماهفٞ اهطِٞ

إن احلٛمىلىلىلىلىلد هلل، ٟمحٛمىلىلىلىلىلده وٟمًىلىلىلىلىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلىلىلىلىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلىلىلىلىلقذ سمىلىلىلىلىل٤مهلل ُمىلىلىلىلىلـ ذور  اًمِمىلىلىلىلىلٞمخ:

أٟمٗمًٜم٤م، وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، 

 اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف. وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ

ٚمُِٛمقنَ ﴿ ىلىلىل ًْ ُتْؿ ُُم َّٓ َوَأْٟمىلىل َـّ إِ ُىلىلىلقشُم ِف َوٓ َم
ؼَّ شُمَ٘م٤مشمىِلىل قا اهللََّ طَمىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ]   ﴾َيىلىل

ٍس َوا﴿.. [402عم ان: ـْ َٟمٗمىْل
ْؿ ُمىِل ِذي ظَمَٚمَ٘مٙمىُل ُؿ اًمَّىل قا َرسمَّٙمىُل ٘مىُل ىَل٤م اًمٜمَّىل٤مُس اشمَّ ٤م َأهير َؼ يىَل َدٍة َوظَمٚمىَل طمىِل

٤مَءًُمقَن سمِِف َوإَْرطَم٤مَم  ًَ ِذي شَم ُ٘مقا اهللََّ اًمَّ ٤مًء َواشمَّ ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ ُِمٜمَْٝم٤م َزْوضَمَٝم٤م َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م

ٞمُْٙمْؿ َرىِمٞمًٌىلىل٤م ٤مَن قَمَٚمىلىل ًٓ ﴿.. [4]النسااا::﴾إِنَّ اهللََّ يَمىلىل ْق قا ىَمىلىل قا اهللََّ َوىُمقًُمىلىل ُ٘مىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلقا اشمَّ ِذي ىلىل ىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير  َيىلىل

٤مَز * ؾَمِديًدا ـْ ُيٓمِِع اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد ومىَل ْح ًَمُٙمْؿ َأقْماَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم
ُيّْمٚمِ

 .[34-30]األحبا :﴾وَمْقًزا قَمٔمِٞماًم 

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ إُمىلىلىلىلىلقر ¢ومىلىلىلىلىل٢من ظمىلىلىلىلىلػم اًمٙمىلىلىلىلىلام يمىلىلىلىلىلام اهلل، وظمىلىلىلىلىلػم اهلىلىلىلىلىلدي  ىلىلىلىلىلدي حمٛمىلىلىلىلىلد 

 واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر. حمدصم٤مهت٤م ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م

إن فمىلىلىلىل٤م رة خم٤مًمٗمىلىلىلىل٦م اًمًىلىلىلىلٜم٦م اًم٘مقًمٞمىلىلىلىل٦م واًمٕمٛمٚمٞمىلىلىلىل٦م ضمٚمٞمىلىلىلىل٦م ضمىلىلىلىلدًا ذم يمثىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلـ قمٌىلىلىلىل٤مدات 

اعمًىلىلىلىلٚمٛملم ذم اًمٕمٍمىلىلىلىل احلىلىلىلىل٤م.، وٓ همراسمىلىلىلىل٦م ذم ذًمىلىلىلىلؽ؛ ٕٟمٜمىلىلىلىل٤م ذم زُمىلىلىلىلـ اًمٖمرسمىلىلىلىل٦م اًمتىلىلىلىلل 

ذم أيمثىلىلر ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م واطمىلىلد، وٓ أريىلىلد اإلـم٤مًمىلىل٦م ذم ذيمىلىلر  ¢امىلىلدث قمٜمٝمىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل 

سم٦م، وإٟمام أريد أن أىمقل ٓ همراسمىل٦م ذم ذًمىلؽ؛ ٕٟمٜمىل٤م ذم زُمىلـ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمٖمر
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اًمٖمرسم٦م، إٟمام اًمٖمراسم٦م أن شمّمدر يمثػم ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت ًمٚمًٜم٦م واعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمٌدقم٦م ُمـ يمثػم 

 ُمـ إظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ يٜمتٛمقن إمم اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م.

 ٜمىلىل٤م ُمٙمٛمىلىلـ اًمٖمراسمىلىل٦م اًمِمىلىلديدة، ٓ همراسمىلىل٦م أن خيىلىل٤مًمػ اًمًىلىلٜم٦م نىلىل٤م ػم اًمٜمىلىل٤مس؛ ٕهنىلىلؿ 

د قمـ اًمًٜم٦م، ًمٙمـ اًمٖمراسم٦م طم٘م٤ًم إٟمام  ل أن ي٘مع ذم خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م ُمـ سمٕمٞمديـ يمؾ اًمٌٕم

يٜمتٛمىلىلل إًمٞمٝمىلىل٤م ويىلىلداومع قمٜمٝمىلىل٤م ويىلىلذب يمىلىلؾ اًمىلىلذب ذم ؾمىلىلٌٞمؾ اًمىلىلدوم٤مع قمٜمٝمىلىل٤م، ُمثىلىل٤مل ذًمىلىلؽ ُمىلىل٤م 

ؾمٛمٕمٜم٤مه آٟمٗم٤ًم ُمـ ٟمِم٤مز وؿمذوذ ذم اًمت٠مُملم ظمٚمػ اإلُم٤مم، و ذه ُمّمىلٞم٦ٌم قم٤مُمىل٦م أشمٕمجىل٥م 

ومىلىلىلىلىلٞمٝمؿ أ ىلىلىلىلىلؾ اًمًىلىلىلىلىلٜم٦م ُمٜمٝمىلىلىلىلىل٤م يمٞمىلىلىلىلىلػ اؾمىلىلىلىلىلتٛمر اًمٕمىلىلىلىلىل٤ممل اإلؾمىلىلىلىلىلاُمل ذم  ىلىلىلىلىلذه اعمخ٤مًمٗمىلىلىلىلىل٦م سمىلىلىلىلىلام 

وااامقمىلىل٦م يمىلىلام ي٘مىلىلقل اًمىلىلٌٕمض اًمٞمىلىلقم ذم اًمٕمٍمىلىل احلىلىل٤م.، أقمٜمىلىلل ذًمىلىلؽ خم٤مًمٗمىلىل٦م ىمىلىلقل 

ذم احلىلىلىلىلىلدي٨م اًمّمىلىلىلىلىلحٞمح اًمىلىلىلىلىلذي شمٚم٘متىلىلىلىلىلف إُمىلىلىلىلىل٦م سمىلىلىلىلىل٤مًم٘مٌقل، أٓ و ىلىلىلىلىلق ىمىلىلىلىلىلقل  ¢اًمرؾمىلىلىلىلىلقل 

إذا أُمـ اإلُم٤مم وم٠مُمٜمقا، وم٢مٟمف ُمـ واوم٘مف شم٠مُمٞمٜمف شم٠مُملم اعمائٙم٦م همٗمر ًمف ُم٤م »: ¢اًمرؾمقل 

 .ششم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

س ذم شمٓمٌٞم٘مىلىلىلف ُمىلىلىلـ نىلىلىل٤م ػم اعمّمىلىلىلٚملم ٓ أؾمىلىلىلتثٜمل ُمىلىلىلٜمٝمؿ أ ىلىلىلؾ  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م يٕمىلىلىل٤ميم

اًمًٜم٦م اًمذيـ مرُمقن اًمٌدقم٦م إٓ أومىلرادًا ىمٚمٞمٚمىللم ُمىلٜمٝمؿ ضمىلدًا ضمىلدًا ُمٜمتنمىليـ  ٙمىلذا،  ىلؿ 

و٤مئٕمقن ذم ؾمقاد إُم٦م، ٓ يًىلٛمع هلىلؿ صىلقت،  ىلؿ اًمىلذيـ يٜمتٌٝمىلقن هلىلذا احلىلدي٨م، 

ذا أُمىلىلىلـ إ»ومٝمىلىلىلؾ أٟمىلىلىلتؿ قمىلىلىلغم إىمىلىلىلؾ ذم  ىلىلىلذه اًمٚمحٔمىلىلىل٦م ُمٜمتٌٝمىلىلىلقن عمٕمٜمىلىلىلك  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م: 

ًمٞمس ُمٕمٜمك احلدي٨م يمام شمٗمٕمٚمقن، شم٤ًمسم٘مقن اإلُم٤مم سم٤مًمت٠مُملم، ٓ يٙمىل٤مد   شاإلُم٤مم وم٠مُمٜمقا

٤مًمِّلمَ ﴿اإلُمىلىلىلىلىل٤مم يٜمتٝمىلىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلىلـ ىمىلىلىلىلىلراءة:  ىلىلىلىلىل ، وي٘مىلىلىلىلىلػ سمىلىلىلىلىل٤مًمٜمقن اًمًىلىلىلىلىل٤ميمٜم٦م [3]الفاتحااااا :﴾َوٓ اًمْمَّ

اًمقاوىلىلىلح٦م ًمٞم٠مظمىلىلىلذ ٟمٗمًىلىلىل٤ًم ًمٞم٘مىلىلىلقل راومٕمىلىلىل٤ًم صىلىلىلقشمف: آُمىلىلىللم. وإذا سمىلىلىل٤ماٛمٝمقر ُمىلىلىلـ اعمّمىلىلىلٚملم 

ُمىلىل٤مذا يىلىلدل  ىلىلذا؟ يىلىلدل قمىلىلغم همٗمٚمىلىل٦م اعمّمىلىلٚملم، وأهنىلىلؿ ٓ يًىلىلٌ٘مقٟمف سمىلىلتُملم؛ عمىلىل٤مذا؟ وقمىلىلغم 

ميون قم٘مقهلؿ ُمع ىمراءة اًم٘م٤مرئ اإلُمىل٤مم اًمىلذيـ سمىللم أيىلدهيؿ، وًمىلذًمؽ ومٝمىلؿ ي٘مٕمىلقن 

ذم ُمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اعمخ٤مًمٗمىلىلىل٦م ااٚمٞمىلىلىلىل٦م، وإن شمٕمجىلىلىل٥م ومٕمجىلىلىل٥م يمىلىلىلىلؾ اًمٕمجىلىلىل٥م أن  ٜمىلىلىل٤مك أطمىلىلىلىلد 
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إظمقاٟمٜمىلىلىلىل٤م اًمىلىلىلىلذيـ خيٓمٌىلىلىلىلقن يمىلىلىلىلؾ نٕمىلىلىلىل٦م ذم ُمًىلىلىلىلجد صىلىلىلىلاح اًمىلىلىلىلديـ، أٓ و ىلىلىلىلق إؾمىلىلىلىلت٤مذ 

٤مًمؽ، يمٚمٙمؿ يٕمرومف إن ؿم٤مء اهلل، ذم يمؾ صاة ااامقم٦م ٓ يٙمؼم إٓ سمٕمد اًمٗم٤موؾ أسمق ُم

أن يٜمٌىلىلىلف احلىلىلىل٤م.يـ اًمىلىلىلذيـ ؾمٞمّمىلىلىلٚمقن ظمٚمٗمىلىلىلف: ٓ شمًىلىلىلٌ٘مقين سمىلىلىلتُملم، ويىلىلىل٤م ؾمىلىلىلٌح٤من اهلل! 

٤مًمِّلمَ ﴿يمىلىلىل٠مٟمام يىلىلىلتٙمٚمؿ سمىلىلىل٤ماامد، ومىلىلىلا يٙمىلىلىل٤مد ي٘مىلىلىلرأ أول ريمٕمىلىلىل٦م:  ىلىلىل إٓ  [3]الفاتحااا :﴾َوٓ اًمْمَّ

ٟمًىلىلىلٛمع شم٠مُمٞمٜمىلىلىلف؛ ٕٟمىلىلىلف يىلىلىلذ ٥م ُمىلىلىلع ويْمىلىلىل٩م اعمًىلىلىلجد سمىلىلىلتُملم، ىمٌىلىلىلؾ أن ٟمًىلىلىلٛمع شم٠مُمٞمٜمىلىلىلف، سمىلىلىلؾ 

شمىلىل٠مُملم اعمّمىلىلٚملم سمىلىلدل ُمىلىلىل٤م يىلىلذ ٥م شمىلىل٠مُملم اعمّمىلىلٚملم ُمىلىلىلع شمىلىل٠مُملم اإلُمىلىل٤مم، ًمىلىلذًمؽ أذيمىلىلىلريمؿ 

إذا أُمىلـ اإلُمىل٤مم ومىل٠مُمٜمقا؛ وم٢مٟمىلف ُمىلـ »واًمذيمرى شمٜمٗمع اعمىل١مُمٜملم هبىلذا احلىلدي٨م اًمّمىلحٞمح: 

 .شواومؼ شم٠مُمٞمٜمف شم٠مُملم اعمائٙم٦م همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

 أ ؾ اًمٕمٚمؿ،  ذا إن يم٤من  ٜم٤مك ُمـ يّمىلح أٟم٤م أقمت٘مد أن ؾم٥ٌم  ذه اًمٖمٗمٚم٦م يٕمقد إمم

أن يًىلىلٛمك سمىلىل٠مهنؿ ُمىلىلـ أ ىلىلؾ اًمٕمٚمىلىلؿ؛ ٕٟمٜمىلىل٤م ٟمىلىلديـ اهلل وٟمٕمت٘مىلىلد ضمىلىل٤مزُملم أن اًمٕمٚمىلىلؿ ًمىلىلٞمس  ىلىلق 

أن ي٘مرأ اًمٗم٘مٞمف سمؾ اعمتٗم٘مىلف يمت٤مسمىل٤ًم ُمىلـ يمتىل٥م ُمىلذ ٥م ُمىلـ اعمىلذا ٥م إرسمٕمىل٦م اعمتٌٕمىل٦م ُمىلـ 

ُمذا ٥م أ ؾ اًمًٜم٦م وااامقم٦م، صمؿ  ىلق ٓ يىلدري أ ىلذا اًمىلذي ىمىلرأه  ىلق صم٤مسمىل٧م سم٤مًمٙمتىل٤مب 

أم سم٤مًمًٜم٦م أم سم٢من٤مع إُمىل٦م، وأن  ىلذا اإلنىل٤مع إن يمىل٤من ُمٜم٘مىلقًٓ  ىلؾ  ىلق إنىل٤مع صم٤مسمىل٧م 

صىلىلحٞمح، أم صمٌىلىل٧م ذًمىلىلؽ سم٤مًم٘مٞمىلىل٤مس وسمىلىل٤مًمرأي وآؾمىلىلتٜم٤ٌمط، صمىلىلؿ  ىلىلؾ  ىلىلذا اًم٘مٞمىلىل٤مس ىمٞمىلىل٤مس 

ضمىلىلىلكم أم ظمٗمىلىلىلل،  ىلىلىلؾ  ىلىلىلق صىلىلىلحٞمح أم وىلىلىلٕمٞمػ، ًمىلىلىلٞمس اًمٗم٘مىلىلىلف أن ي٘مىلىلىلرأ يمت٤مسمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلـ شمٚمىلىلىلؽ 

ي٘مرأ ىلىل٤م، صمىلىلؿ يتٌٜم٤م ىلىل٤م صمىلىلؿ اًمٙمتىلىل٥م، صمىلىلؿ  ىلىلق ٓ يىلىلدري ُمىلىلـ أيىلىلـ ضمىلىل٤مءت  ىلىلذه اعمًىلىل٤مئؾ اًمتىلىلل 

يٜمنمىلىل ٤م، ًمىلىلٞمس  ىلىلذا  ىلىلق اًمٕمٚمىلىلؿ، اًمٕمٚمىلىلؿ يمىلىلام ىمىلىل٤مل ذًمىلىلؽ اًم٘م٤مئىلىلؾ اًمٕمىلىل٤ممل اعمح٘مىلىلؼ طم٘مىلىل٤ًم أٓ 

 و ق اسمـ اًم٘مٞمؿ ااقزي٦م رمحف اهلل:

 اًمٕمٚمؿ ىم٤مل اهلل ىم٤مل رؾمقًمف.. إمم آظمره.

ومىل٤مٔن ٓ شمٙمىل٤مد دمىلد قم٤معمىل٤ًم سمحىلؼ يٜمنمىل اًمًىلىلٜم٦م سمىللم اًمٜمىل٤مس، يٜمنمىل سمٞمىلٜمٝمؿ أىمقاًمىلف قمٚمٞمىلىلف 

ُمٜمٝمىلىلىلىل٤م، ًمىلىلىلىلٞمس يمىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىل٤م يٜمًىلىلىلىل٥م إمم اًمرؾمىلىلىلىلقل  ىلىلىلىلق طمىلىلىلىلدي٨م صم٤مسمىلىلىلىل٧م اًمًىلىلىلىلام واًمّمىلىلىلىلحٞمح٦م 
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صحٞمح، ومٚمىلذًمؽ ًمىلٞمس اًمٕمٚمىلؿ يمىلام ىمٚمىل٧م آٟمٗمىل٤ًم طم٤ميمٞمىل٤ًم سمٕمْمىلٝمؿ، إٟمىلام اًمٕمٚمىلؿ ىمىل٤مل اهلل ىمىل٤مل 

رؾمقل اهلل، وم٘مؾ ُمىلـ دمىلد ُمىلـ يٜمنمىل أىمىلقال اًمرؾمىلقل اًمّمىلحٞمح٦م وأومٕم٤مًمىلف اًمث٤مسمتىل٦م، ومٛمىلـ 

ي  ىلىلىلىلذه إىمىلىلىلىلقال اًمّمىلىلىلىلحٞمح٦م اًمتىلىلىلىلل اشمٗمىلىلىلىلؼ قمىلىلىلىلغم روايتٝمىلىلىلىل٤م اًمِمىلىلىلىلٞمخ٤من ااٚمىلىلىلىلٞمان اًمٌخىلىلىلىل٤مر

ىلىل إذا أَ »وُمًىلىلٚمؿ رمحٝمىلىلام اهلل شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم:  قا؛ وم٢مٟمىلىلف ُمىلىلـ واومىلىلؼ شم٠مُمٞمٜمىلىلف ٜمْ ـ اإلُمىلىل٤مم ومىلىل٠مُمِ ُمَّ

 .ششم٠مُملم اعمائٙم٦م همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

يمىلىل٤من ؾمىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىل٤مًمح إذا ؾمىلىلٛمٕمقا طمىلىلديث٤ًم  ىلىلق دون  ىلىلذا ذم إ ٞمىلىل٦م ويمىلىلؾ أطم٤مديىلىل٨م 

ًمىلٞمس اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ُمٝمٛم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمًتقي، وم٤محلدي٨م اًمذي يتْمٛمـ ومرو٤ًم 

 يم٤محلدي٨م اًمذي يتْمٛمـ ؾمٜم٦م.. و ٙمذا دواًمٞمؽ.

يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: ًمىلق ؾمىل٤مومر اعمًىلٚمٛمقن ؾمىلٗمرًا ظم٤مصىل٤ًم وسمتٕمٌىلػم ؿ ًمىلق ؿمىلد اًمرطمىلؾ هلىلذا 

احلىلىلدي٨م وم٘مىلىلط، ًمٙمىلىل٤من ؿمىلىلده ًمٚمرطمىلىلؾ صمٛمٜمىلىل٤ًم سمخًىلىل٤ًم ذم ذاك احلىلىلدي٨م اًمقاطمىلىلد، و ىلىل٤م أٟمىلىلتؿ 

واحلٛمد هلل يت٤مح ًمٙمؿ أن شمًٛمٕمقا ُمثؾ  ذا احلدي٨م ذم حلٔمىل٤مت ُمٕمىلدودات، ومٚمىلامذا 

هتتٛمىلىلقن ًمتحّمىلىلٞمؾ  ىلىلذا إضمىلىلر اًمٕمٔمىلىلٞمؿ اًمىلىلذي رشمٌىلىلف رب اًمٕمىلىل٤معملم قمىلىلغم ًمًىلىل٤من ٟمٌٞمىلىلف ٓ 

اًمٙمريؿ أن يٖمٗمر ًمٙمؿ ذٟمقسمٙمؿ، وم٘مط أن ٓ شمًٌ٘مقا اإلُم٤مم سمتُملم، اٟمٔمروا يمٞمػ يّمدق 

ُؾ اهللَِّ قَمَٚمٞمْىلىلىلىلىلىلىلىلَؽ ﴿ ٜمىلىلىلىلىلىلىلىل٤م وذم يمىلىلىلىلىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىلىلىلىلىل٤م ذع اهلل ىمقًمىلىلىلىلىلىلىلىلف شمٌىلىلىلىلىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىلىلىلىلىل٤ممم:  ٤مَن وَمْْمىلىلىلىلىلىلىلىل َويَمىلىلىلىلىلىلىلىل

 .[443]النسا::﴾قَمٔمِٞماًم 

 ُم٤م  ل اًمٜمتٞمج٦م وُم٤م  ق اًمثقاب؟ شإذا أُمـ وم٠مُمٜمقا»

يٖمٗمر اهلل هل١مٓء ذٟمقهبؿ، ومٚمق قمِمٜم٤م طمٞم٤مة ٟمقح قمٚمٞمف اًمًام يمٚمٝم٤م ذم ـم٤مقمىل٦م اهلل قمىلز 

وضمؾ وقم٤ٌمدشمف، ووٛمٜم٤م أن يٖمٗمر اهلل ًمٜم٤م ًمٙم٤من أيْم٤ًم  ذا ااٝمد اعمديد اًمٓمقيىلؾ اًمىلذي 

ًٓ ومروىلىلٜم٤م أٟمىلىلف طمٞمىلىل٤مة ٟمىلىلقح قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام، أيْمىلىل٤ًم ًمٙمىلىل٤من صمٛمٜمىلىلف سمخًىلىل٤ًم، ومىلىلام سم٤مًمٜمىلىل٤م ٓ هنىلىلتؿ أو

سمتٓمٌٞمىلىلؼ  ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م ذم أٟمٗمًىلىلٜم٤م، صمىلىلؿ ذم ٟمنمىلىل ٤م سمىلىللم  ىلىل١مٓء اًمٜمىلىل٤مس اًمٖمىلىل٤مومٚملم، أردت أن 

ر هبذه اًمًٜم٦م؛ ٕٟمٜم٤م دقم٤مة إمم اًمًٜم٦م، ٕٟمٜم٤م ٟمزقمؿ أٟمٜم٤م دقم٤مة إمم اًمًٜم٦م، ًمٙمـ اًمقاىمىلع يمِّ ذَ أُ 
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أٟمٜمىلىل٤م ُم٘مٍمىلىلون ذم اشمٌىلىل٤مع اًمًىلىلٜم٦م، ىمىلىلد ٟمٙمىلىلقن جمتٝمىلىلديـ ذم اًمىلىلدقمقة إمم اًمًىلىلٜم٦م سمىلىل٤مًمٙمام، 

ـ يمىلىلىلىل٤مئٜمقن ُم٘مٍمىلىلىلىليـ ذم شمٓمٌٞمىلىلىلىلؼ اًمًىلىلىلىلٜم٦م ذم أيمثىلىلىلىلر ؾمىلىلىلىل٤مطم٤مهت٤م ًمٙمٜمٜمىلىلىلىل٤م ىمىلىلىلىلد ٟمٙمىلىلىلىلقن سمىلىلىلىلؾ ٟمحىلىلىلىل

 وجم٤مٓهت٤م.

 ُم٤م  ل دقمقشمٜم٤م؟ دقمقشمٜم٤م دقمقة اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

ًمٙمىلىلىلىلـ احلىلىلىلىلؼ واحلىلىلىلىلؼ أىمىلىلىلىلقل، إن  ٜمىلىلىلىل٤مك دقمىلىلىلىلقات يمثىلىلىلىلػمة ويمثىلىلىلىلػمة ضمىلىلىلىلدًا ذم إرض 

اإلؾماُمٞم٦م اًمٞمقم يمٚمٝمىل٤م شمٕمٚمىلـ اًمىلدقمقة ًمٚمٙمتىل٤مب واًمًىلٜم٦م، وًمٙمىلـ ذم  ىلذا اًمٕمٍمىل ظم٤مصىل٦م 

قم٤مة حمّمىلىلىلىلقرة ذم  ىلىلىلىلذيـ إصىلىلىلىلٚملم، وٓ سمىلىلىلىلد ُمىلىلىلىلٜمٝمام ٓ يٙمٗمىلىلىلىلل أن شمٙمىلىلىلىلقن دقمىلىلىلىلقة اًمىلىلىلىلد

اًمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م، ًمٙمىلىلـ ٓ سمىلىلد أن يْمىلىل٤مل إًمىلىلٞمٝمام رء صم٤مًمىلىل٨م وًمىلىلٞمس  ىلىلذا ُمىلىلـ قمٜمىلىلدي، 

وٓ ُمـ قمٜمد همػمي ممىلـ ؾمىلٌ٘مٜم٤م ُمىلـ أ ىلؾ اًمٕمٚمىلؿ واًمٖمىلٌـ، وإٟمىلام  ىلق ُمىلـ رب اًمٕمىل٤معملم 

٤م ﴿اًمىلىلذي أٟمىلىلزل قمىلىلغم ىمٚمىلىل٥م رؾمىلىلقًمف اًمٙمىلىلريؿ:  ِد َُمىلىل ـْ سَمْٕمىلىل
قَل ُِمىلىل ؾُمىلىل ٤مىِمِؼ اًمرَّ ـْ ُيَِمىلىل ُف َوَُمىلىل َ ًَمىلىل شَمٌَىلىللمَّ

٤مَءْت  ٜمََّؿ َوؾَمىلىلىلىلىلىل ِف ضَمَٝمىلىلىلىلىلىل
ٚمِ ٤م شَمىلىلىلىلىلىلَقممَّ َوُٟمّْمىلىلىلىلىلىل ِف َُمىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىل ُىلىلىلىلىلىل١ْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمِّ ٌِٞمِؾ اعمْ ػْمَ ؾَمىلىلىلىلىلىل ْع هَمىلىلىلىلىلىل

اهْلىُلىلىلىلىلىلَدى َوَيتٌَّىِلىلىلىلىلىل

 .[445]النسا::﴾َُمِّمػًما

وم٠مرضمق أن شمٜمتٌٝمقا هلذه أي٦م ًمتٗمٝمٛمقا أهن٤م آي٦م سم٦م اًمدًٓم٦م أن  ٜم٤مك رء آظمر 

ٗمىلىلىل٤ًم واعمجٛمىلىلىلع قمىلىلىلغم أن اإلؾمىلىلىلام ىمىلىلىل٤مئؿ يٜمٌٖمىلىلىلل أن يْمىلىلىل٤مل إمم إصىلىلىلٚملم اعمىلىلىلذيمقريـ آٟم

قمٚمىلىلىلٞمٝمام اًمٙمتىلىلىل٤مب واًمًىلىلىلٜم٦م، يمىلىلىلام ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام ذم احلىلىلىلدي٨م اًمّمىلىلىلحٞمح 

ؿ قمىلغم أُمىلريـ ًمىلـ شمْمىلٚمقا ُمىل٤م إن مًىلٙمتؿ هبىلام يمتىل٤مب اهلل وؾمىلٜمتل، ٙمشمريمت»اعمِمٝمقر: 

 .شوًمـ يتٗمرىم٤م طمتك يرد قمكم احلقض

يث٤ًم، ًمٙمٜمىلل ىمٚمىل٧م ومٝمذان إصان ُمتٗمؼ قمٚمىلٞمٝمام سمىللم قمٚمىلامء اعمًىلٚمٛملم ىمىلدياًم وطمىلد

يٜمٌٖمل أن ٟماطمظ وٛمٞمٛم٦م صم٤مًمث٦م ٓ يًىلت٘مٞمؿ اًم٘مٞمىل٤مم قمىلغم اًمٙمتىل٤مب واًمًىلٜم٦م عمىلـ مل يْمىلؿ 

 ذه اًمْمٛمٞمٛم٦م اًمث٤مًمث٦م، و ىلل اًمتىلل شمًىلتٗم٤مد ُمىلـ ىمقًمىلف شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم ذم أيىل٦م اًمًىل٤مسم٘م٦م: 

َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتٌَِّْع هَمػْمَ ؾَمٌِ ﴿ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَمٌَلمَّ ؾُمقَل ُِم ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمرَّ ِف َُم٤م َوَُم ٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمِّ
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 .[445]النسا::﴾شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما

إذًا:  ذه أي٦م شمٕمٓمٞمٜم٤م دًٓم٦م عمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م أن اشم٤ٌمع ؾمىلٌٞمؾ اعمىل١مُمٜملم  ىلق ؾمىلٌٞمؾ 

 اًمقصقل إمم ضمٜم٦م اًمٜمٕمٞمؿ، وخم٤مًمٗم٦م ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم  ق اًمٓمريؼ ًمدظمقل ااحٞمؿ.

ٟمحىلىلـ اًمىلىلذيـ ٟمىلىلدقمق إمم اًمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م أن شمٙمىلىلقن دقمقشمٜمىلىل٤م ىم٤مئٛمىلىل٦م  إذًا: جيىلىل٥م قمٚمٞمٜمىلىل٤م

 قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، واشم٤ٌمع ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم.

و ٜم٤م ٓ سمد ُمـ وىمٗم٦م؛ ٕن يمثػمًا ُمـ اًمٜم٤مس ئمٜمقن أن ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم  ؿ ن٤م ػم 

ٝمؿ وُمىلتٕمٚمٛمٝمؿ وضمىل٤م ٚمٝمؿ، قمىلغم ر ؿ، قمغم قم٤معمجَ ر ؿ وسمُ جَ اعمًٚمٛملم اًمٞمقم قمغم قمُ 

ٜم٤مسمذ ًمٚمٕمٚمؿ قمٛمٚمٞم٤ًم، ًمٞمس  ذا  ق اعم٘مّمقد سمًىلٌٞمؾ اعمىل١مُمٜملم، وإٟمىلام سم٤مًمٕمٚمؿ واًم ؾاًمٕم٤مُم

اعم٘مّمىلىلىلىلىلقد سمًىلىلىلىلىلٌٞمؾ اعمىلىلىلىلىل١مُمٜملم  ىلىلىلىلىلؿ اعم١مُمٜمىلىلىلىلىلقن إوًمىلىلىلىلىلقن اًمىلىلىلىلىلذيـ ذيمىلىلىلىلىلروا ذم احلىلىلىلىلىلدي٨م 

وٓ شم٘مقًمىلىلىلقا وٓ   شظمىلىلىلػم اًمٜمىلىلىل٤مس..»اًمىلىلىلذي ي٘مىلىلىلقل:  ¢اعمتىلىلىلقاشمر صىلىلىلح٦م قمىلىلىلـ رؾمىلىلىلقل اهلل 

 شمرووا احلدي٨م: ظمػم اًم٘مرون.

حلٛمىلىلد هلل وذم اًمّمىلىلحٞمحلم، ًمىلىلٞمس احلىلىلدي٨م ُمىلىلع يمثىلىلرة ـمرىمىلىلف وأيمثر ىلىل٤م صىلىلحٞمح٦م وا

ظمىلىلػم » ٙمىلىلذا ارووا احلىلىلدي٨م،   شظمىلىلػم اًمٜمىلىل٤مس..»، وإٟمىلىلام ومٞمٝمىلىل٤م: شظمىلىلػم اًم٘مىلىلرون..»ومٞمٝمىلىل٤م: 

 ىل١مٓء  ىلؿ اعم١مُمٜمىلقن اًمىلذيـ أوقمىلد   شاًمٜم٤مس ىمرين صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ صمؿ اًمذيـ يٚمىلقهنؿ

ِف َُم٤م ﴿وظم٤مًمػ ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ¢اهلل قمز وضمؾ ُمـ ؿم٤مىمؼ اًمرؾمقل  ُٟمَقًمِّ

 .[445]النسا::﴾ َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًماشَمَقممَّ 

إذًا: ؾمىلىلىلٌٞمؾ اعمىلىلىل١مُمٜملم ؾمىلىلىلٌٞمؾ اًمّمىلىلىلح٤مسم٦م إوًمىلىلىللم ىمٌىلىلىلؾ يمىلىلىلؾ رء، صمىلىلىلؿ اًمىلىلىلذيـ اشمٌٕمىلىلىلقه 

سم٢مطم٤ًمن،  ٙمذا اًم٘مرن اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م، صمؿ ىمٚمىل٦م ُمىلـ اًم٘مىلرون اًمت٤مسمٕمىل٦م هلىلؿ سم٢مطمًىل٤من إمم 

 يقم اًمديـ.

اًمًىلىلىلٜم٦م وقمىلىلىلغم ُمىلىلىلٜمٝم٩م ؾمىلىلىلٚمٗمٜم٤م هلىلىلىلذا يٜمٌٖمىلىلىلل أن شمٙمىلىلىلقن دقمقشمٜمىلىلىل٤م ىم٤مئٛمىلىلىل٦م قمىلىلىلغم اًمٙمتىلىلىل٤مب و

 اًمّم٤مًمح.
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ؾمىلىلىلىلٞمٌدو ًمٙمىلىلىلىلؿ ضمٚمٞمىلىلىلىل٤ًم سمٕمىلىلىلىلد  ىلىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلىلام اًمىلىلىلىلذي ىمىلىلىلىلد يٙمىلىلىلىلقن جمٛمىلىلىلىلاً سم٤مًمٜمًىلىلىلىل٦ٌم ًمىلىلىلىلٌٕمض 

اًمًىلىل٤مُمٕملم، ؾمىلىلٞمٌدو ًمٙمىلىلؿ ضمٚمٞمىلىل٤ًم اًمٗمىلىلرق سمىلىللم ُمىلىلـ يىلىلدقمق ًمٚمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م وم٘مىلىلط، وسمىلىللم ُمىلىلـ 

يْمىلىلؿ إًمىلىلٞمٝمام وقمىلىلغم ُمىلىلٜمٝم٩م اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح، أي: وؾمىلىلٌٞمؾ اعمىلىل١مُمٜملم، ؾمىلىلؽمون اًمٗمىلىلرق 

 يمٌػمًا ضمدًا ضمدًا.

ؽ: أٟمىلىلتؿ شمٕمٚمٛمىلىلقن أٟمىلىلف يقضمىلىلد اًمٞمىلىلقم ذم إرض اإلؾمىلىلاُمٞم٦م يمىلىلام يمىلىل٤من إُمىلىلر أول ذًمىلىل

ُمـ ىمٌىلؾ سمىلؾ وأيمثىلر ممىل٤م يمىل٤من إُمىلر ُمىلـ ىمٌىلؾ، ُمىلذا ٥م يمثىلػمة ويمثىلػمة ضمىلدًا، ٟمحىلـ ٟم٘مىلقل 

اعمذا ٥م إرسمٕم٦م  ل ُمذا ٥م أ ؾ اًمًٜم٦م، ًمٙمـ  ٜمىل٤مك ُمىلذا ٥م أظمىلرى و ىلؿ يىلدقمقن 

، اذيمروا قمغم ؾمٌٞمؾ يمام ٟمدقمل ٟمحـ ذم ُمذا ٌٜم٤م  ذه، يدقمقن أهنؿ أيْم٤ًم قمغم اًمًٜم٦م

اعمث٤مل اًمِمٞمٕم٦م، واذيمروا اًمزيدي٦م، وٓ ٟم٘مقل اًمٞمزيدي٦م، وؿمىلت٤من ُمىل٤م سمٞمىلٜمٝمام، وٟمىلذيمر ومىلٞمام 

ٟمىلىلذيمر اخلىلىلقارج وُمىلىلٜمٝمؿ اإلسم٤موىلىلٞم٦م اعمٕمىلىلرووملم اًمٞمىلىلقم واًمىلىلذيـ هلىلىلؿ ٟمِمىلىل٤مط زائىلىلد ذم ٟمنمىلىل 

 أومٙم٤مر ؿ وآرائٝمؿ اعمٜمحروم٦م قمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

 ٥م ىمىلدياًم وطمىلديث٤ًم، دقمقٟمىل٤م ُمىلـ ي٤م شمىلرى! ًمىلق ؾمىل٠مًمٜم٤م  ىل١مٓء اعمتٛمىلذ ٌلم هبىلذه اعمىلذا

اعمىلىلىلذا ٥م اًمٕمٍمىلىلىلي٦م اعمٌتدقمىلىلىل٦م اًمٞمىلىلىلقم، وإٟمىلىلىلام ٟمىلىلىلتٙمٚمؿ قمىلىلىلـ اعمىلىلىلذا ٥م اًم٘مديٛمىلىلىل٦م واًمتىلىلىلل 

شمقارث ظمٚمٗمٝم٤م قمـ ؾمٚمٗمٝم٤م مذ ٌٝم٤م سمذًمؽ اعمذ ٥م،  ؾ ومٞمٝمؿ ُمىلـ ي٘مىلقل: ٟمحىلـ ًمًىلٜم٤م 

 قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ًمـ شمًٛمٕمقا ذًمؽ.

 ، وُمثاً طمديث٤ًم ضمدًا.وأٟم٤م سمٛمثؾ  ذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أ.ب ُمثٚملم اصمٜملم ُمثاً ىمدياًم ضمداً 

اعمثىلىلؾ اًم٘مىلىلديؿ: اخلىلىلقارج، اإلسم٤موىلىلٞمقن ُمىلىلٜمٝمؿ اًمىلىلذيـ يٚمت٘مىلىلقن ُمىلىلع اعمٕمتزًمىلىل٦م ىمىلىلدياًم  

وطمديث٤ًم ذم إٟمٙم٤مر يمثػم ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اإلؾماُمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًىلٜم٦م، 

 وُمع ذًمؽ  ؿ ي٘مقًمقن ٟمحـ قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

ؼمى اًمتىلل أظمىلؼم اهلل قمىلز وضمىلؾ ىمٚم٧م أ.ب ًمٙمؿ ُمىلثاً ىمىلدياًم، أٓ و ىلق اًمٜمٕمٛمىل٦م اًمٙمىل

هبىلىلىل٤م قمٌىلىلىل٤مده اعمىلىلىل١مُمٜملم ذم أٟمىلىلىلف وقمىلىلىلد ؿ سمىلىلىل٠مهنؿ يىلىلىلرون رهبىلىلىلؿ يىلىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىلىل٦م يمىلىلىلام ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف 
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إٟمٙمىلؿ »اًمّماة واًمًام ذم ًمٞمٚم٦م ىمٛمراء واًم٘مٛمر سمدر، وم٘م٤مل هلؿ قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة اًمًىلام: 

 -أو ٓ شمْمىل٤مُّمقن-ؾمؽمون رسمٙمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام شمرون اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌىلدر ٓ شمْمىل٤مُمقن 

 أي: ٓ شمِم٘مقن ذم رؤيتف. شتفذم رؤي

ومٝمىلىلؾ آُمىلىلـ أوًمئىلىلؽ اعمٕمتزًمىلىل٦م وُمىلىلـ دان ديىلىلٜمٝمؿ ورأى رأهيىلىلؿ ذم  ىلىلذه اعمًىلىل٠مًم٦م،  ىلىلؾ 

ذم  ىلىلىلىلذا  ¢آُمٜمىلىلىلىلقا سمىلىلىلىل٠من اعمىلىلىلىل١مُمٜملم ؾمىلىلىلىلػمون رهبىلىلىلىلؿ يىلىلىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىلىلىل٦م يمىلىلىلىلام ىمىلىلىلىل٤مل رؾمىلىلىلىلقل اهلل 

 احلدي٨م اًمّمحٞمح وذم همػمه؟

ٚمقن ُمىلىلىلىلـ يىلىلىلىل١مُمـ هبىلىلىلىل٤م، سمىلىلىلىلؾ ٚمِّ َْمىلىلىلىل ٓ. إهنىلىلىلىلؿ يٜمٙمىلىلىلىلرون  ىلىلىلىلذه اًمٜمٕمٛمىلىلىلىل٦م، سمىلىلىلىلؾ ويُ  ااىلىلىلىلقاب:

ٜمًٌقهنؿ إمم اًمتِمٌٞمف وإمم اًمتجًٞمؿ، ومىلٜمحـ أ ىلؾ اًمًىلٜم٦م اًمىلذيـ ٟمىل١مُمـ سمىل٠من ُمىلـ ٟمٕمىلؿ وي

يمىلام ويروٟمىلف اهلل قمز وضمؾ قمغم قم٤ٌمده، سمؾ ُمـ أيمىلؼم ٟمٕمٛمىلف أٟمىلف يىلتجغم هلىلؿ يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م 

ٟمىلىلرى اًم٘مٛمىلىلىلر ًمٞمٚمىلىلىل٦م اًمٌىلىلىلدر،  ىلىلىلؿ يٜمٙمروهنىلىل٤م، يمٞمىلىلىلػ يٜمٙمروهنىلىلىل٤م واحلىلىلىلدي٨م  ىلىلىلذا اًمّمىلىلىلحٞمح، 

 و ٜم٤مك أطم٤مدي٨م أظمرى.

٤مب تَّىلىلىل ؾمىلىلىلٛمٕمتؿ  ىلىلىلذه اًمٗمٚمًىلىلىلٗم٦م ُمىلىلىلـ سمٕمىلىلىلض اًمىلىلىلدقم٤مة واًمٙمُ  قمٜمىلىلىلد ؿ ومٚمًىلىلىلٗم٦م ٓ سمىلىلىلد أٟمٙمىلىلىلؿ

اعمٕمىلىلىلىلىل٤مسيـ، وًمىلىلىلىلىلذًمؽ وم٠مٟمىلىلىلىلىل٤م أشمٕمىلىلىلىلىلرض ًمىلىلىلىلىلذيمر سمٕمىلىلىلىلىلض اازئٞمىلىلىلىلىل٤مت اعمتٕمٚم٘مىلىلىلىلىل٦م سم٤مًمٕم٘مٞمىلىلىلىلىلدة 

واعمتٕم٘مٚم٦م ؾمٚم٤ًٌم أو إجي٤مسم٤ًم طم٥ًم ُم٤م ؾم٠مومّمؾ هبذه اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ٟمدقمق إًمٞمٝم٤م، اًمٙمت٤مب 

واًمًٜم٦م وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح، شمٚمىلؽ اًمٗمٚمًىلٗم٦م شم٘مىلقل إن اًمٕم٘مٞمىلدة ٓ شم١مظمىلذ ُمىلـ 

دي٨م أطمىلىلىلىل٤مد، وًمىلىلىلىلق يمىلىلىلىل٤من احلىلىلىلىلدي٨م طمىلىلىلىلديث٤ًم صىلىلىلىلحٞمح٤ًم، سمىلىلىلىلؾ وًمىلىلىلىلق يمىلىلىلىل٤من ُمًتٗمٞمْمىلىلىلىل٤ًم أو طمىلىلىلىل

ُمِمىلٝمقرًا، وإٟمىلام يِمىلؽمط قمٜمىلد ؿ أن يٙمىلقن ُمتىلقاشمرًا، صمىلؿ ُمىلـ اًمٖمراسمىل٦م سمٛمٙمىل٤من أن  ىل١مٓء 

اًمىلىلىلذيـ يِمىلىلىلؽمـمقن  ىلىلىلذا اًمنمىلىلىلط احلىلىلىلديثل اًمىلىلىلذي أووىلىلىلحف قمٚمىلىلىلامء احلىلىلىلدي٨م  ىلىلىلؿ أسمٕمىلىلىلد 

ٌٕمىلىلىلىلقن أ ىلىلىلىلقاء ؿ اًمٜمىلىلىلىل٤مس قمىلىلىلىلـ اًمٕمٚمىلىلىلىلؿ سم٤محلىلىلىلىلدي٨م روايىلىلىلىل٦م ودرايىلىلىلىل٦م، ومٝمىلىلىلىلؿ أ ىلىلىلىلؾ أ ىلىلىلىلقاء يت

ويِمىلىلىلىلىلؽمـمقن ذوـمٝمىلىلىلىلىلؿ  ىلىلىلىلىلؿ ٓ يٛمٙمىلىلىلىلىلٜمٝمؿ أن م٘م٘مق ىلىلىلىلىل٤م سمٞمىلىلىلىلىلٜمام همىلىلىلىلىلػم ؿ سم٢مُمٙمىلىلىلىلىل٤مهنؿ أن 

م٘م٘مق ٤م؛ ٕهنؿ أوًٓ أ ؾ رواي٦م و ؿ أ ؾ احلىلدي٨م و ىلؿ أ ىلؾ اًمًىلٜم٦م، صمىلؿ  ىلؿ أ ىلؾ 
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دراي٦م، وم٢مذا ىمٞمؾ هلؿ: مل شمرد رؤي٦م اعم١مُمٜملم ًمرهبؿ ذم اًمًٜم٦م وم٘مط طمتك شمِمٙمٙمقا ومٞمٝم٤م 

قم٘مٞمىلىلدة، إن  ىلىلذه اًمٕم٘مٞمىلىلدة ىمىلىلد ضمىلىل٤مءت أيْمىلىل٤ًم ذم  سمٗمٚمًىلىلٗم٦م طمىلىلدي٨م أطمىلىل٤مد ٓ ي١مظمىلىلذ ُمٜمٝمىلىل٤م

 ي٘مٞمٜم٤ًم. ¢اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمتقاشمر روايتف قمـ رؾمقل اهلل 

وا إمم ومٚمًىلىلٗم٦م أظمىلىلرى ىمىلىلقهلؿ: ٓ شمثٌىلىل٧م اًمٕم٘مٞمىلىلدة إٓ سمىلىلدًمٞمؾ ىمٓمٕمىلىلل اًمثٌىلىلقت أي ١ماىلىل

روايىلىل٦م، ىمٓمٕمىلىلل اًمدًٓمىلىل٦م أي درايىلىل٦م، ومىلىل٢مذا يمىلىل٤من  ٜمىلىل٤مك آيىلىل٦م ذم اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ و ىلىلل صم٤مسمتىلىل٦م 

ٗم٤ًم، ًمٕمٌقا هب٤م وسومقا دًٓمتٝم٤م اًمٍمم٦م وىم٤مًمقا:  ذه صم٤مسم٧م سم٤مًم٘مٓمع سم٤مًمٞم٘ملم يمام ىمٚمٜم٤م آٟم

 ًمٙمـ دًٓمتٝم٤م فمٜمٞم٦م، وما شمث٧ٌم هب٤م قم٘مٞمدة.

 ٙمىلىلىلذا ومٕمٚمىلىلىلقا ذم آيتىلىلىللم اصمٜمتىلىلىللم وردشمىلىلىل٤م ذم اًم٘مىلىلىلرآن اًمٙمىلىلىلريؿ ُمتٕمٚم٘متىلىلىللم هبىلىلىلذه اًمٕم٘مٞمىلىلىلدة 

ىلىلىلىلىل ﴿اًمٓمٞمٌىلىلىلىلىل٦م، أيىلىلىلىلىل٦م إومم ىمقًمىلىلىلىلىلف شمٌىلىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىلىل٤ممم:  َ ٌة * إِمَم َرهبِّ ٍذ َٟمىلىلىلىلىل٤مِ.َ
قٌه َيْقَُمئِىلىلىلىلىل ٤م ُوضُمىلىلىلىلىل

 .[23-22]القيام :﴾َٟم٤مفمَِرةٌ 

ةٌ ﴿ ذه آي٦م سم٦م:  ٍذ َٟم٤مِ.َ
 و ل وضمقه اعم١مُمٜملم ىمٓمٕم٤ًم. ﴾ُوضُمقٌه َيْقَُمئِ

٤م َٟم٤مفمَِرةٌ ﴿ َ  . ﴾إِمَم َرهبِّ

ىم٤مًمقا:  ذه ًمٞم٧ًم ىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م؛ ٕٟمف يٛمٙمـ شم٠مويٚمٝم٤م، وشم٠مويٚمٝم٤م قمٜمد ؿ، اؾمٛمٕمقا 

 ٞم٦م اًمدًٓم٦م.أن يمٞمػ يٙمقن اًمٚمٕم٥م سم٤مًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م سمٗمٚمًٗم٦م فمٜم

٤م َٟم٤مفمَِرةٌ ﴿ىم٤مًمقا:  َ  أي: إمم ٟمٕمٞمؿ رهب٤م ٟم٤مفمرة، قمٓمٚمقا دًٓم٦م أي٦م. ﴾إِمَم َرهبِّ

٤مفمَِرةٌ ﴿رسمٜم٤م ي٘مقل:  ٤م ٟمىَل ىَل ومىلزادوا ُمىلـ قمٜمىلد ؿ يمٚمٛمىل٦م ُمْمىل٤مل وُمْمىل٤مل إًمٞمىلف،  ﴾إِمَم َرهبِّ

 وم٘م٤مًمقا: إمم ٟمٕمٞمؿ رهب٤م ٟم٤مفمرة.

ظمرى و ل ىمقًمف قمٓمٚمقا دًٓم٦م أي٦م، وسم٤مٕومم وإومم أن يٕمٓمٚمقا دًٓم٦م أي٦م إ

ٜمَك َوِزَي٤مَدةٌ ﴿شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  ًْ ٜمُقا احْلُ ًَ ـَ َأطْم ِذي  .[26]يونس:﴾ًمِٚمَّ

ٜمَك﴿ ًْ  ااٜم٦م. ﴾احْلُ
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 رؤي٦م اعم١مُمٜملم ذم ااٜم٦م. ﴾َوِزَي٤مَدةٌ ﴿

ضم٤مء ذم  ذا طمدي٨م صحٞمح ذم صحٞمح ُمًٚمؿ سمًٜمده اًمّمحٞمح قمـ ؾمٕمد سمـ أ  

ىلىل ﴿: ¢وىمىلىل٤مص ريض اهلل شمٕمىلىل٤ممم قمٜمىلىلف، ىمىلىل٤مل: ىمىلىل٤مل رؾمىلىلقل اهلل  ٜمُقاًمِٚمَّ ىلىل ًَ ـَ َأطْم ىمىلىل٤مل:  ﴾ِذي

 ، رومْمقا  ذا اًمتٗمًػم، ىم٤مًمقا:  ذا طمدي٨م آطم٤مد.ش: رؤي٦م اهلل﴾َوِزَي٤مَدةٌ ﴿ااٜم٦م، »

 ىلىلىلذه اًمٗمٚمًىلىلىلٗم٦م ُمٕمىلىلىلقل  ىلىلىلدام ًمٚمًىلىلىلٜم٦م اًمّمىلىلىلحٞمح٦م اًمتىلىلىلل شمٚم٘متٝمىلىلىل٤م إُمىلىلىل٦م سمىلىلىل٤مًم٘مٌقل هبىلىلىلذه 

اًمٗمٚمًىلىلىلٗم٦م اًمتىلىلىلل أصىلىلىلٚمٝم٤م ُمىلىلىلـ اعمٕمتزًمىلىلىل٦م، واًمِمىلىلىلىلٞمٕم٦م أيْمىلىلىل٤ًم قمىلىلىلغم  ىلىلىلذا آقمتىلىلىلزال ذم  ىلىلىلىلذه 

ن اًمٕم٘مٞمىلىلىلىلىلدة ٓ شم١مظمىلىلىلىلىلذ ُمىلىلىلىلىلـ طمىلىلىلىلىلدي٨م أطمىلىلىلىلىل٤مد، ومىلىلىلىلىلردوا ٓ أىمىلىلىلىلىلقل اًمٕم٘مٞمىلىلىلىلىلدة، أي: قم٘مٞمىلىلىلىلىلدة أ

قمنمىلىلات إطم٤مديىلىل٨م سمىلىلؾ ُمئىلىل٤مت إطم٤مديىلىل٨م اًمّمىلىلحٞمح٦م،  ىلىلدُمق ٤م ورُمق ىلىل٤م أروىلىل٤ًم هبىلىلذه 

اًمٗمٚمًىلىلىلٗم٦م اًمدظمٞمٚمىلىلىل٦م ذم اإلؾمىلىلىلام، و ىلىلىلل: اًمٕم٘مٞمىلىلىلدة ٓ شمثٌىلىلىل٧م إٓ سمىلىلىلٜمص ىمٓمٕمىلىلىلل اًمثٌىلىلىلقت 

 ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م.

  ؾ يم٤مٟم٧م  ذه اًمٕم٘مٞمدة قمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح؟ و ٜم٤م اًمِم٤م د.

وُمىل٤م شمٕمٚمىلؼ هبىل٤م  ¢اًمّم٤مًمح ُمىلـ اعم٘مٓمىلقع ًمىلدى يمىلؾ قمىل٤ممل درس ؾمىلػمة اًمٜمٌىلل ؾمٚمٗمٜم٤م 

أرؾمىلىلؾ  ¢ُمىلىلـ شمىلىل٤مريخ ؾمىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىل٤مًمح ريض اهلل قمىلىلٜمٝمؿ، ُمىلىلـ ُمىلىلٜمٙمؿ ٓ يٕمٚمىلىلؿ أن اًمٜمٌىلىلل 

أومىلىلرادًا ُمىلىلىلـ أصىلىلىلح٤مسمف يىلىلىلدقمقن إمم اهلل واعمىلىلىلدقمقون  ىلىلىلؿ اعمنمىلىلىليمقن اًمىلىلىلذيـ قم٤مؿمىلىلىلقا ذم 

قل قمٚمٞمف اًمًام أوًٓ اا٤م ٚمٞم٦م يمٗم٤مرًا يٕمٌدون إصٜم٤مم، يم٤مٟمقا سمٕمٞمديـ قمـ دقمقة اًمرؾم

ذم ُمٙمىلىل٦م، وآظمىلىلرًا وأظمىلىلػمًا ذم اعمديٜمىلىل٦م، ومٚمٙمىلىلل شمٜمتنمىلىل اًمىلىلدقمقة سمققمىلىلد اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ ذم 

ـِ ﴿اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:  ي غَم اًمىلدِّ َرُه قمىَل ـِ احْلىَلؼِّ ًمُِٞمْٔمٝمىِل ِذي َأْرؾَمَؾ َرؾُمقًَمُف سم٤ِمهْلَُدى َوِديىل ُ َق اًمَّ

يُمقنَ  ِف َوًَمْق يَمِرَه اعمُْنْمِ  .[33]التوب :﴾يُمٚمِّ

ذم طمدود ُم٤م يٛمٙمٜمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام يقُمئذ ُمـ اًمقؾم٤مئؾ يمىل٤من يرؾمىلؾ شمٓمٌٞم٘م٤ًم 

أومرادًا ُمـ أصح٤مسمف قمٚمٞمف اًمًام دقم٤مة، ُمـ ُمٜمٙمؿ ٓ يذيمر أٟمف أرؾمؾ قمٚمٞمىل٤ًم إمم اًمىلٞمٛمـ، 

أرؾمىلىلىلؾ أسمىلىلىل٤م ُمقؾمىلىلىلك إؿمىلىلىلٕمري إمم اًمىلىلىلٞمٛمـ، أرؾمىلىلىلؾ ُمٕمىلىلىل٤مذ سمىلىلىلـ ضمٌىلىلىلؾ إمم اًمىلىلىلٞمٛمـ،  ىلىلىل١مٓء 
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 أومراد، ومامذا يم٤مٟمقا يدقمقن اعمنميملم إمم ُم٤مذا؟

٤مٟمقا يىلىلدقمقهنؿ اسمتىلىلداًء إمم سمٕمىلىلض اًمًىلىلٜمـ وسمٕمىلىلض إُمىلىلقر اعمًىلىلتح٦ٌم أم يمىلىل٤مٟمقا  ىلىلؾ يمىلىل

يىلىلىلىلدقمقهنؿ إمم أن يٕمٌىلىلىلىلدوا اهلل وجيتٜمٌىلىلىلىلقا اًمٓمىلىلىلىل٤مهمقت، أس اإلؾمىلىلىلىلام  ىلىلىلىلق ٓ إًمىلىلىلىلف إٓ اهلل 

 واًمٙمٗمر سمام ؾمقاه.

إذًا:  ىلىلذه رأس اًمٕم٘م٤مئىلىلد يمٚمٝمىلىل٤م، ومٙمىلىلىل٤من يىلىلدقمق إًمٞمٝمىلىل٤م أومىلىلراد ُمىلىلىلـ اًمّمىلىلح٤مسم٦م، ومٛمىلىلـ أيىلىلىلـ 

 ضم٤مءت  ذه اًمٗمٚمًٗم٦م؟

 شمث٧ٌم إٓ سمرواي٦م اًمتقاشمر.اًمٕم٘مٞمدة ٓ 

 ¢، صمىلؿ ومىلٞمام سمٕمىلده ¢ ذا أُمر خي٤مًمػ ؾمػمة اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح ذم قمٝمىلد اًمرؾمىلقل 

 ُمـ اًم٘مرون اعمِمٝمقد هل٤م سم٤مخلػمي٦م.

ًمذًمؽ وم٤مًمذيـ شمٗمرىمقا ؿمٞمٕم٤ًم ويمىل٤مٟمقا أطمزاسمىل٤ًم ىمىلدياًم وطمىلديث٤ًم  ىلؿ يٚمت٘مىلقن ُمٕمٜمىل٤م ذم أن 

قمق إمم اشمٌىلىل٤مع اإلؾمىلىلام يمتىلىل٤مب وؾمىلىلٜم٦م، ًمٙمىلىلٜمٝمؿ يٗمؽمىمىلىلقن قمٜمىلىل٤م وٟمٗمىلىلؽمق قمىلىلٜمٝمؿ ذم أٟمٜمىلىل٤م ٟمىلىلد

 اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، ذم ومٝمٛمٝمؿ هلذيـ اعمرضمٕملم: اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

إذا ىمٚمىلىلىل٧م ٕطمىلىلىلد  ىلىلىل١مٓء اعمخىلىلىل٤مًمٗملم ًمٚمٙمتىلىلىل٤مب واًمًىلىلىلٜم٦م واعمثىلىلىل٤مل إول ىمىلىلىلد أوردشمىلىلىلف 

 قمٚمٞمٙمؿ آٟمٗم٤ًم، و ق اعمث٤مل اًم٘مديؿ، وؾم٠مورد ًمٙمؿ اعمث٤مل ااديد.

ٙمىلرون أم إذا ىمٞمؾ هلؿ: أٓ شمتٌٕمقن اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م؟ ومىلامذا شمٔمىلٜمٝمؿ ىمىل٤مئٚمقن؟  ىلؾ يٜم

 ي٘مرون؟ ي٘مرون.

ًمق ىمٚمىلتؿ هلىلؿ:  ىلؾ شمتٌٕمىلقن اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح اًمّمىلح٤مسم٦م واًمتىل٤مسمٕملم؟ ىمىل٤مًمقا ًمٙمىلؿ: ٓ، 

  ؿ رضم٤مل وٟمحـ رضم٤مل.

 ومٝمذا  ق اًمٗم٤مصؾ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ،  ذا ومراق سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ.

أُمىلىل٤م اعمثىلىل٤مل ااديىلىلد اًمىلىلذي مل يٛمىلىلض قمٚمٞمىلىلف إٓ أىمىلىلؾ ُمىلىلـ ىمىلىلرن ُمىلىلـ اًمزُمىلىل٤من، ٓ سمىلىلد أن 
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ممىلىلىلـ يٕمرومىلىلىلقن سم٤مًم٘م٤مديىلىلىل٤مٟمٞملم و ىلىلىلؿ يىلىلىل٠مسمقن  ىلىلىلذه اًمٜمًىلىلىل٦ٌم اًمٙمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ احلىلىلىل٤م.يـ ؾمىلىلىلٛمٕمقا 

ىلىلىل شمْمىلىلىلٚمٞماً ًمٚمٜمىلىلىل٤مس ويُ  قن أٟمٗمًىلىلىلٝمؿ سم٤مٕمحىلىلىلديلم، و ىلىلىلذا ًمىلىلىلف سمحىلىلىل٨م ـمقيىلىلىلؾ ًمٌٞمىلىلىل٤من  ىلىلىلذا ٛمر ًَ

 اًمتدًمٞمس ُمٜمٝمؿ.

اعمٝمىلىلؿ  ىلىل١مٓء اًم٘م٤مديىلىل٤مٟمٞمقن يِمىلىلٝمدون ُمٕمٜمىلىل٤م سمٙمىلىلؾ ُمىلىل٤م ٟمِمىلىلٝمد ُمىلىلـ اإليىلىلامن سم٤معمائٙمىلىل٦م 

ىلىلىلىلىلىل قن وَمُ ٚمر َّمىلىلىلىلىلىل وُمىلىلىلىلىلىل٤م سمٕمىلىلىلىلىلىلده، وسم٤مإلؾمىلىلىلىلىلىلام إريمىلىلىلىلىلىل٤من اخلٛمًىلىلىلىلىلىل٦م، ومٝمىلىلىلىلىلىلؿ يُ  قن ويزيمىلىلىلىلىلىلقن جر

وًمىلٞمس يمىلام  ¢ويّمقُمقن.. إمم آظمره، ًمٙمٜمٝمؿ ي٘مقًمقن سمىل٠من  ٜمىل٤مك أٟمٌٞمىل٤مء سمٕمىلد حمٛمىلد 

٤مشَمَؿ ﴿ٟمٕمت٘مىلىلد ٟمحىلىلـ يمىلىلام ىمىلىل٤مل اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ ذم اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ:  قَل اهللَِّ َوظَمىلىل ـْ َرؾُمىلىل
َوًَمٙمِىلىل

 .[40]األحبا :﴾اًمٜمٌَِّٞمِّلمَ 

قًمىلف ويمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة وُمىلـ أصىلحٝم٤م وأؿمىلٝمر ٤م ىم

ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمىلف عمىل٤م ظمٚمٗمىلف ظمٚمٞمٗمىل٦م ُمىلـ سمٕمىلده ذم اعمديٜمىل٦م ويٛمىلؿ ؿمىلٓمر شمٌىلقك، ىمىل٤مل: 

 .شأٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م  ٤مرون ُمـ ُمقؾمك همػم أٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمدي»

يمٞمىلىلىلىلىلػ  ىلىلىلىلىل١مٓء يِمىلىلىلىلىل٤مريمقٟمٜم٤م ذم يمىلىلىلىلىلؾ ذوط اإليىلىلىلىلىلامن واإلؾمىلىلىلىلىلام وُمىلىلىلىلىلع ذًمىلىلىلىلىلؽ ومٝمىلىلىلىلىلؿ 

 ،  ذا يم٘م٤مقمدة.¢يٕمت٘مدون سمٛمجلء أٟمٌٞم٤مء سمٕمد رؾمقل اهلل 

 ؿ ضمىلىل٤مء ومٕمىلىلاً ُمىلىلـ اهلٜمىلىلد وُمىلىلـ ىمريىلىل٦م اؾمىلىلٛمٝم٤م ىم٤مديىلىل٤من وإًمٞمٝمىلىل٤م صمىلىلؿ يٕمت٘مىلىلدون سمىلىل٠من أطمىلىلد

ٟمٜمًىلىلىلٌٝمؿ ٟمحىلىلىلـ، ومٜم٘مىلىلىلقل قمىلىلىلٜمٝمؿ ىم٤مديىلىلىل٤مٟمٞمقن،  ىلىلىل١مٓء يِمىلىلىل٤مريمقٟمٜم٤م ذم يمىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمٕم٘م٤مئىلىلىلدة، 

يٗم٤مرىمقٟمٜمىلىل٤م سم٤مقمت٘مىلىل٤مد ؿ سمٛمجىلىللء أٟمٌٞمىلىل٤مء ذم اعمًىلىلت٘مٌؾ وأن أطمىلىلد ؿ ضمىلىل٤مء ُمٜمىلىلذ ٟمحىلىلق ؾمىلىلتلم 

ىلىل ؾمىلىلٜم٦م شم٘مريٌىلىل٤ًم، ويمىلىل٤من يُ  تىلىلف إمم اًمٚمٖمىلىل٦م ك سمٛمىلىلػمزا همىلىلام أمحىلىلد اًم٘م٤مديىلىل٤مين، و ىلىلذا شمرنٛمَّ ًَ

٤مئٝمؿ ؾمىلىلحٌقا  ىلىلاًمٕمرسمٞمىلىل٦م ظمىلىل٤مدم أمحىلىلد، أي ٟمٌٞمٜمىلىل٤م حمٛمىلىلد قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام، ومٛمىلىلـ ُمٙمىلىلر ؿ ود

 ىلىلىلذه اإلوىلىلىل٤موم٦م ظمىلىلىل٤مدم أمحىلىلىلد، وم٘مىلىلىل٤مًمقا اؾمىلىلىلٛمف أمحىلىلىلد، و ىلىلىلذا يمىلىلىلام أذت آٟمٗمىلىلىل٤ًم ًمىلىلىلف سمحىلىلىل٨م 

 ـمقيؾ.

اًمِمىلىل٤م د: يمٞمىلىلػ  ىلىل١مٓء يٕمت٘مىلىلدون سمٛمجىلىللء أٟمٌٞمىلىل٤مء وأن أطمىلىلد ؿ ضمىلىل٤مء و ىلىلؿ ي١مُمٜمىلىلقن 
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قَل ﴿سم٤مٔيىلىلىل٦م اًمًىلىلىل٤مسم٘م٦م:  ـْ َرؾُمىلىلىل
٤مشَمَؿ اًمٜمٌَِّٞمِّىلىلىللمَ َوًَمٙمِىلىلىل ، وٓ يٜمٙمىلىلىلرون [40]األحااابا :﴾اهللَِّ َوظَمىلىلىل

 طمدي٨م قمكم.

ي٘مقًمقن: أٟمتؿ ٓ شمٗمٝمٛمقن اًم٘مىلرآن، أٟمىلتؿ ُمٕمنمىل اًمٕمىلرب اًمىلذيـ شمىلقارصمتؿ شمٗمًىلػم أيىل٦م 

اًم٤ًمسم٘م٦م ؾمٚمٗم٤ًم قمـ ظمٚمػ ُم٤م شمٗمٝمٛمقن أي٦م، اًمذي ومٝمٛمٝم٤م  ق اًمذي أوطمل إًمٞمف جمىلددًا 

 ُمػمزا همام أمحد اًم٘م٤مدي٤مين. قو 

ـْ َرؾُمقَل اهللَِّ َوظَم٤مشَمَؿ اًمٜمٌَِّٞمِّلمَ ﴿ي٦م إذًا: ومام ُمٕمٜمك أ
 ؟[40]األحبا :﴾َوًَمٙمِ

أي: وًمٙمـ رؾمقل اهلل وزيٜم٦م اًمٜمٌٞملم. ىم٤مًمقا: يمام أن اخل٤مشمؿ زيٜم٦م اإلصٌع، ومرؾمقل 

 اهلل زيٜم٦م إٟمٌٞم٤مء، ومٚمٞمس ُمٕمٜمك أي٦م يمام شمٔمٜمقن أٟمتؿ أٟمف آظمر إٟمٌٞم٤مء.

ويمثىلىلػم ضمىلىلدًا، أيْمىلىل٤ًم طمرومىلىلقا احلىلىلدي٨م  ومىلىل٢مذا ىمىلىلدم إًمىلىلٞمٝمؿ احلىلىلدي٨م اًمًىلىل٤مسمؼ وُمثٚمىلىلف يمثىلىلػم

أٟمىلىلىل٧م ُمٜمىلىلىلل سمٛمٜمزًمىلىلىل٦م  ىلىلىل٤مرون ُمىلىلىلـ ُمقؾمىلىلىلك همىلىلىلػم أٟمىلىلىلف ٓ ٟمٌىلىلىلل »يمىلىلىلام طمرومىلىلىلقا أيىلىلىل٦م، وىمىلىلىل٤مًمقا: 

 أي: ُمٕمل، أُم٤م أٟم٤م سمٕمدُم٤م أرشمٗمع إمم اًمرومٞمؼ إقمغم ومٞم٠ميت ٟمٌل سمٕمدي. شسمٕمدي

 أي: ُمٕمل.  شٓ ٟمٌل سمٕمدي»ومٛمٕمٜمك احلدي٨م: 

٦م واخلىلىلىلىلىلقارج و ٙمىلىلىلىلىلذا يتىلىلىلىلىل٠موًمقن اًمٜمّمىلىلىلىلىلقص قمىلىلىلىلىلغم ـمري٘مىلىلىلىلىل٦م ؾمىلىلىلىلىلٚمٗمٝمؿ ُمىلىلىلىلىلـ اعمٕمتزًمىلىلىلىلىل

 وٟمحق ؿ.

إذًا: سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ،  ٜم٤م سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد ٓ يٙمٗمل أن ٟم٘مقل إصان اًم٘مرآن واًمًٜم٦م 

 ىلىلىلؿ ُمرضمٕمٜمىلىلىل٤م وم٘مىلىلىلط؛ ٕن يمىلىلىلؾ اًمٗمىلىلىلرق اًمْمىلىلىل٤مًم٦م ي٘مقًمىلىلىلقن  ىلىلىلذه اًم٘مقًمىلىلىل٦م، ويىلىلىلديٜمقن هبىلىلىلذيـ 

إصىلىلٚملم، وًمٙمىلىلٜمٝمؿ إذا ىمٞمىلىلؾ هلىلىلؿ يمىلىلام ىمٚمىلىل٧م ًمٙمىلىلؿ آٟمٗمىلىل٤ًم،  ىلىلؾ أٟمىلىلتؿ شمتٌٕمىلىلقن اًمًىلىلٚمػ سمىلىلدءًا 

 اًمث٤مين إمم اًمث٤مًم٨م، ىم٤مًمقا: ٓ، ٟمحـ رضم٤مل و ؿ رضم٤مل. ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إمم اًم٘مرن

ومدقمقشمٜم٤م جي٥م أن شمٗمٝمٛمقا ضمٞمدًا و ذا سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد ُمـ  ذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ؾمٜمح٧م 

ذم ظم٤مـمريت طمٞمٜمام ؾمٛمٕم٧م وجتٙمؿ سمتُملم ىمٌؾ شم٠مُمٞمٜمل أٟم٤م، وأٟمىل٤م إُمىل٤مُمٙمؿ، وإذا سمٙمىلؿ 
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ٌٌٝم٤م ىمٚمٌىلىلتؿ ست أٟمىلىل٤م ُم٘متىلىلدي٤ًم سمٙمىلىلؿ وأٟمىلىلتؿ إُمىلىل٤مُمل،  ىلىلذا ظمٚمىلىلػ و ىلىلذا خم٤مًمٗمىلىل٦م ًمٚمًىلىلٜم٦م، ؾمىلىل

اًمٖمٗمٚمىلىلىل٦م قمىلىلىلـ احلىلىلىلدي٨م، ًمٙمىلىلىلـ اًمًىلىلىل٥ٌم إيمىلىلىلؼم قمىلىلىلدم وضمىلىلىلقد ُمىلىلىلـ يٌٚمىلىلىلغ اًمًىلىلىلٜم٦م إمم قم٤مُمىلىلىل٦م 

 اعمًٚمٛملم طمتك شمِمٞمع سمٞمٜمٝمؿ اًمًٜم٦م وشمّمٌح يم٤مُٕمر اعمٕمت٤مد سملم اعمًٚمٛملم.

يمىلىلدت أن أهنىلىلل ؾمىلىل٤مٟمحتل أو ُماطمٔمتىلىلل  ىلىلذه، صمىلىلؿ ؾمىلىلٜمح ذم سمىلىل٤مزم أيْمىلىل٤ًم ُمثىلىل٤مل يمٞمىلىلػ 

اًمّمىلاة وٟمحىلق ذًمىلؽ يم٤مٟم٧م اًمًٜم٦م مٌمىل سمىللم قم٤مُمىل٦م اعمًىلٚمٛملم يٕمرومقهنىل٤م يمىلام يٕمرومىلقن 

ُمىلىلىلىلـ إطمٙمىلىلىلىل٤مم، ٓ خيتٚمىلىلىلىلػ إُمىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلـ اًم٘مىلىلىلىل٤مرئ، ٓ خيتٚمىلىلىلىلػ ذم ذًمىلىلىلىلؽ اعمىلىلىلىلرأة قمىلىلىلىلـ 

اًمرضمىلىلؾ، يمٚمٝمىلىلؿ ذم ومٝمٛمٝمىلىلؿ ًمفؾمىلىلام ؾمىلىلقاء، عمىلىل٤مذا؟ ٕن اًمٕمٚمىلىلؿ يمىلىل٤من يٜمتنمىلىل قمىلىلغم طمىلىلد 

ُمىلىل٤م ميىلىل جمٚمًىلىلف  ¢يمىلىل٤من اًمرؾمىلىلقل   شومٚمٞمٌٚمىلىلغ اًمِمىلىل٤م د اًمٖم٤مئىلىل٥م»ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

اًمّمحٞمح٦م أن رضماً ُمىلـ اًمّمىلح٤مسم٦م  قم٤مُم٦م أصح٤مسمف، يمٞمػ و ٜم٤مك ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م

يمىلىلىلىل٠م   ريىلىلىلىلرة ي٘مىلىلىلىلقل ًمرضمىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىلـ يمٌىلىلىلىل٤مر اًمّمىلىلىلىلح٤مسم٦م يمٕمٛمىلىلىلىلر، أٟمىلىلىلىل٧م ؿمىلىلىلىلٖمٚمؽ اًمّمىلىلىلىلٗمؼ ذم 

إؾمىلىلقاق قمىلىلـ أن شمًىلىلٛمع طمىلىلدي٨م رؾمىلىلقل اهلل، ومىلىلام سم٤مًمٜمىلىل٤م ٟم٘مىلىلقل قمىلىلـ قم٤مُمىلىل٦م اًمّمىلىلح٤مسم٦م ُمىلىل٤م 

يم٤مٟمقا ميىلون جمٚمىلس اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة اًمًىلام،  ىلذا ذم اًمرضمىل٤مل ومْمىلاً قمىلـ 

ري اًمىلىلىلىلذيـ يمىلىلىلىلـ ي٘مٛمىلىلىلىلـ سمقفمٞمٗمىلىلىلىل٦م ظمدُمىلىلىلىل٦م أؾمىلىلىلىلٞم٤مد ـ اًمٜمًىلىلىلىل٤مء، ومْمىلىلىلىلاً قمىلىلىلىلـ اإلُمىلىلىلىل٤مء ااىلىلىلىلقا

وؾمىلىلىلىلىلٞمداهتـ، ُمىلىلىلىلىلع ذًمىلىلىلىلىلؽ يمىلىلىلىلىل٤من اًمٕمٚمىلىلىلىلىلؿ ذم اًمٕم٘مٞمىلىلىلىلىلدة ُمٜمتنمىلىلىلىلىلًا ذم قم٤مُمىلىلىلىلىل٦م اًمّمىلىلىلىلىلح٤مسم٦م ٟمًىلىلىلىلىل٤مء 

، ¢ورضمىلىلىل٤مًٓ، ُمىلىلىل٤م قمىلىلىلدا آظمىلىلىلتال ذم طمْمىلىلىلقر اًمٕمٚمىلىلىلؿ واًمىلىلىلذيمر سمىلىلىللم يىلىلىلدي رؾمىلىلىلقل اهلل 

 يم٤مٟمقا ذم اًمٕم٘مٞمدة ؾمقاء ومْماً قمـ ُم٤م دون ذًمؽ.

ظمٓمىلىلر ذم سمىلىل٤مزم طمىلىلدي٨م اا٤مريىلىل٦م، يمٜمىلىل٧م أردت آٟمٗمىلىل٤ًم أن أهنىلىلل اًمٙمٚمٛمىلىل٦م اًمًىلىل٤مسم٘م٦م، صمىلىلؿ 

ومتحٛمًىلىل٧م ًمروايىلىل٦م  ىلىلذا احلىلىلدي٨م ًمًىلىلٌٌلم اصمٜمىلىللم، أوًٓ: أن ًمىلىلف قماىمىلىل٦م سمىلىلام يمٜمىلىل٧م أٟمىلىل٤م ذم 

صدده، أٟمتؿ أن ؾمٛمٕمتؿ احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ، ومٕمٚمٞمٙمؿ أوًٓ أن شمٓمٌ٘مىلقه، وأن ٓ شمّمىلٚمقا 

ذم ُمًىلىلىلجد شمًىلىلىلٛمٕمقن اإلُمىلىلىل٤مم يىلىلىل١مُمـ ومتًىلىلىلٌ٘مقٟمف، ٓ، وإٟمىلىلىلام شمٜمتٔمىلىلىلرون طمٞمىلىلىلٜمام يٌىلىلىلدأ  ىلىلىلق 

 ن أٟمتؿ سم٤مًمت٠مُملم.وؤسم٤مًمت٠مُملم شمٌد
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ٓ أريىلىلد ُمىلىلٜمٙمؿ  ىلىلذا وم٘مىلىلط، سمىلىلؾ وأن شمٌٚمٖمىلىلقا ذًمىلىلؽ، ًمٞمٌٚمىلىلغ اًمِمىلىل٤م د اًمٖم٤مئىلىل٥م يمىلىلام ىمىلىل٤مل 

ٓ   شسمٚمٖمقا قمٜمل وًمق آيىل٦م»واًمٌمء سم٤مًمٌمء يذيمر،   شسمٚمٖمقا قمٜمل وًمق آي٦م»قمٚمٞمف اًمًام: 

يٕمٜمىلىلل آيىلىل٦م ُمىلىلـ اًم٘مىلىلرآن؛ ٕن ُمٕمٜمىلىلك أيىلىل٦م ذم اًمٚمٖمىلىل٦م اًمٕمرسمٞمىلىل٦م  ىلىلل ااٛمٚمىلىل٦م اًمٙم٤مُمٚمىلىل٦م، وعمىلىل٤م 

يٛمىلىل٦م  ىلىلل نىلىلؾ يم٤مُمٚمىلىل٦م اصىلىلٓمٚمح قمىلىلغم  ىلىلذا اإلـمىلىلاق أيىلىل٦م، أيىلىل٦م يم٤مٟمىلىل٧م أيىلىل٤مت اًمٙمر

  شقا قمٜمىلل وًمىلق آيىل٦مٖمىلسمٚم»طمٞمٜمام شمٓمٚمؼ إٟمام يراد هب٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦م، أُم٤م  ٜم٤م ذم احلدي٨م: 

 .¢أي: وًمق نٚم٦م يم٤مُمٚم٦م ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل 

وىمد ؾمٛمٕمتؿ آٟمٗم٤ًم وُمٝمام يم٤من أطمديمؿ وىلٕمٞمػ احلٗمىلظ ٟمًىلٞم٤ًم ُمىلثكم، ومًىلقل مٗمىلظ 

إذا أُمىلـ اإلُمىل٤مم »دي٨م اًمذي شمٚمقشمف قمغم ُم٤ًمُمٕمٙمؿ أيمثر ُمىلـ ُمىلرة: إن ؿم٤مء اهلل  ذا احل

 .شوم٠مُمٜمقا؛ وم٢مٟمف ُمـ واومؼ شم٠مُمٞمٜمف شم٠مُملم اعمائٙم٦م همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

إذًا: سمٚمٖمقا اًمٜم٤مس  ذا احلدي٨م طمتىلك يّمىلٌح اًمٜمىل٤مس يمىلام أصىلٌح٧م شمٚمىلؽ اا٤مريىل٦م، 

رك ضم٤مريىلىلىل٦م شمرقمىلىلىلك اًمٖمىلىلىلٜمؿ، يمٞمىلىلىلػ قمرومىلىلىل٧م اًمٕم٘مٞمىلىلىلدة اًمّمىلىلىلحٞمح٦م اعمتٕمٚم٘مىلىلىل٦م سمىلىلىلذات اهلل شمٌىلىلىل٤م

وشمٕمىلىلىل٤ممم، واًمتىلىلىلل جيٝمٚمٝمىلىلىل٤م طمتىلىلىلك اًمٞمىلىلىلقم يمٌىلىلىل٤مر اعمِمىلىلىل٤مئخ واًمىلىلىلديم٤مشمرة، أُمىلىلىل٤م اا٤مريىلىلىل٦م راقمٞمىلىلىل٦م 

 اًمٖمٜمؿ وم٘مد قمروم٧م اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م، ُم٤م  ق اًم٥ًٌم؟

اًمًىلىل٥ٌم أن  ىلىل١مٓء إصىلىلح٤مب اًمٙمىلىلرام اًمىلىلذيـ يمىلىل٤مٟمقا ميىلىلون طمٚم٘مىلىل٤مت اًمىلىلذيمر سمىلىللم 

ٝمؿ، إمم يدي اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام، يم٤مٟمقا إذا اٟمٍمىلومقا إمم سمٞمىلقهتؿ، إمم أ ىل٤مًمٞم

،  ٙمىلىلذا  ىلىلذه ¢ذرارهيىلىلؿ، إمم ظمىلىلدُمٝمؿ، ٟم٘مٚمىلىلقا اًمىلىلذيمر اًمىلىلذي ؾمىلىلٛمٕمقه ُمىلىلـ رؾمىلىلقل اهلل 

اا٤مري٦م شمٚم٘م٧م اًمٕم٘مٞمىلدة اًمّمىلحٞمح٦م ًمىلٞمس ُمٌىل٤مذة ُمىلـ رؾمىلقل اهلل؛ ٕهنىل٤م ظم٤مدُمىل٦م شمرقمىلك 

اًمٖمىلىلٜمؿ، وإٟمىلىلام ؾمىلىلٞمد ٤م يٚم٘مٜمٝمىلىل٤م وىمىلىلد يٙمىلىلقن ؾمىلىلٞمد ٤م أيْمىلىل٤ًم مل ميىلىل ُمٌىلىل٤مذة ذم جمٚمىلىلس 

 ه ُمـ صح٤مسمف.. إمم آظمره.اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، ًمٙمـ ٟم٘مؾ إًمٞمف ُمـ ضم٤مر

ُم٤م  ق طمدي٨م اا٤مري٦م؟ وُمىل٤م ُمقىمىلػ يمثىلػم ُمىلـ اعمِمىل٤مئخ اعمًىلٚمٛملم اًمٞمىلقم ُمىلـ  ىلذه 

 اًمٕم٘مٞمدة؟
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اؾمىلىلٛمٕمقا احلىلىلدي٨م وـمٌ٘مىلىلقه قمىلىلغم واىمٕمٙمىلىلؿ اًمٞمىلىلقم، ومًىلىلتجدون  ىلىلذا اًمقاىمىلىلع خم٤مًمٗمىلىل٤ًم 

 ًمٕم٘مٞمدة اا٤مري٦م،  ذه اًمٕم٘مٞمدة اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

ي رواه اإلُمىل٤مم ُمًىلٚمؿ ذم صىلحٞمحف أرضمق أن أهنل  ىلذا اًمٙمىلام هبىلذا احلىلدي٨م اًمىلذ

ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م ؾمىلىلٞمد اا٤مريىلىل٦م واؾمىلىلٛمف ُمٕم٤مويىلىل٦م سمىلىلـ احلٙمىلىلؿ اًمًىلىلٚمٛمل، ىمىلىل٤مل: صىلىلٚمٞم٧م ظمٚمىلىلػ 

يقُمىلىل٤ًم، ومٕمٓمىلىلس رضمىلىلؾ سمجىلىل٤مٟمٌل وم٘مٚمىلىل٧م ًمىلىلف: يرمحىلىلؽ اهلل، ومٜمٔمىلىلروا إزم  ٙمىلىلذا  ¢اًمٜمٌىلىلل 

يًىلىلىلٙمتقٟمف، ًمٙمٜمىلىلىلل ىمىلىلىل٤مل ُمىلىلىل٤م ؾمىلىلىلٙم٧م، وإٟمىلىلىلام ىمٚمىلىلىل٧م، و ىلىلىلق يّمىلىلىلكم وي٘مىلىلىلقل عمىلىلىلـ قمٓمىلىلىلس: 

د سم٤مإلؾمام، ومٚمىلام ىمىل٤مل عمىلـ قمٓمىلس سمج٤مٟمٌىلف يرمحؽ اهلل،  ذا يدل أٟمف يم٤من طمدي٨م قمٝم

يرمحىلىلؽ اهلل، ٟمٔمىلىلىلروا إًمٞمىلىلىلف  ٙمىلىلىلذا سمىلىلىل٠مـمرال أقمٞمىلىلىلٜمٝمؿ ُمًىلىلىلٙمتلم ًمىلىلىلف، ًمٙمٜمىلىلىلف ُمىلىلىل٤م ؾمىلىلىلٙم٧م سمىلىلىلؾ 

ازداد شمْمجرًا وص٤مح سم٠مقمغم صقشمف و ق يّمىلكم: ىمىل٤مل واصمٙمىلؾ أُمٞمىل٤مه! ُمىل٤مًمٙمؿ شمٜمٔمىلرون 

إزم؟  ىلىلق ُمىلىل٤م ئمىلىلـ أٟمىلىلف أؾمىلىل٤مء قمٛمىلىلاً ذم اًمّمىلىلاة. ُمىلىل٤مًمٙمؿ شمٜمٔمىلىلرون إزم؟ وم٠مظمىلىلذوا .سمىلىل٤ًم 

 اًمّماة أىمٌؾ إزم.. ¢يًٙمتقٟمف، ىم٤مل: ومٚمام ىم٣م رؾمقل اهلل  قمغم أومخ٤مذ ؿ

شمّمقروا أن ُمثؾ  ذه اًم٘مّم٦م شم٘مع ُمـ سمٕمض اعمّمٚملم صمؿ ي٘مٌؾ اإلُمىل٤مم إًمٞمىلف، ُمىل٤مذا 

يتّمىلىلىلقر أٟمىلىلىلف ؾمىلىلىلٞمٗمٕمؾ سمىلىلىلف، ٓ سمىلىلىلد أن يٜمٝمىلىلىلره قمىلىلىلغم إىمىلىلىلؾ إن مل يٌىلىلىل٤مدره سم٤مًميىلىلىلب،  ٙمىلىلىلذا 

قمىلىلؼم قمىلىلـ شمّمىلىلقر ُمٕم٤مويىلىل٦م سمىلىلـ احلٙمىلىلؿ اًمًىلىلٚمٛمل، ًمٙمىلىلـ واحلٛمىلىلد هلل ظمىلىل٤مب شمّمىلىلقره؛ ٕٟمىلىلف 

ذًمىلىلىلىلؽ سم٘مقًمىلىلىلىلف سمٚمًىلىلىلىل٤من قمىلىلىلىلر  ُمٌىلىلىلىللم: ومىلىلىلىلقاهلل! ُمىلىلىلىل٤م ىمٝمىلىلىلىلرين وٓ يمٝمىلىلىلىلرين وٓ .سمٜمىلىلىلىلل وٓ 

 ؿمتٛمٜمل.

يمىلىل٠من ي٘مىلىلقل ًمىلىلف ُمىلىلثاً: طمٞمىلىلقان، ُمىلىل٤م شمٗمٝمىلىلؿ.. ضم٤م ىلىلؾ ُمىلىلـ  ىلىلذه اًمٙمٚمىلىلامت اًمتىلىلل ٟمًىلىلٛمٕمٝم٤م 

 ُمـ سمٕمض اعمِم٤مئخ أو أئٛم٦م اعم٤ًمضمد ومٞمام إذا أظمٓم٠م ُمٕمٝمؿ أطمد اعمّمٚملم.

ًمّمىلىلاة ٓ يّمىلىلٚمح ومٞمٝمىلىل٤م رء ُمىلىلـ إن  ىلىلذه ا»وإٟمىلىلام ىمىلىل٤مل زم قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام: 

 .شيمام اًمٜم٤مس

 خم٤مـم٦ٌم ذم اًمّماة.



 بصول البدع ------------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

770 

 .شإٟمام  ل شمًٌٞمح وامٛمٞمد وشمٙمٌػم وىمراءة ىمرآن»

ىلىل ذَ عمىلىل٤م وضمىلىلد ُمٕم٤مويىلىل٦م سمىلىلـ احلٙمىلىلؿ اًمًىلىلٚمٛمل وأُ  ريمؿ  ىلىلذا همىلىلػم ُمٕم٤مويىلىل٦م سمىلىلـ أ  ؾمىلىلٗمٞم٤من يمِّ

 ¢إُمىلىلقي، عمىلىل٤م وضمىلىلد  ىلىلذا اًمٚمٓمىلىلػ ويمىلىلؾ رء ُمىلىلـ ُمٕمدٟمىلىلف اًمٓمٌٞمٕمىلىلل ُمىلىلـ رؾمىلىلقل اهلل 

ام يِمٕمر أٟمىلف سمح٤مضمىل٦م ًمٞمًىل٠مًمف، وم٘مىل٤مل: يىل٤م رؾمىلقل اهلل! إن ُمٜمىل٤م قم ¢ف شمٗمتح ىمٚمٌف ًمٞم٠ًمل ٟمٌٞم

و ىلىلىلىلىلذا ُمىلىلىلىلىلـ ضم٤م ٚمٞمىلىلىلىلىل٦م اًم٘مىلىلىلىلىلرن  -أي: يتِمىلىلىلىلىل٤مءُمقن سمىلىلىلىلىلٌٕمض إؿمىلىلىلىلىلٞم٤مء–أىمقاُمىلىلىلىلىل٤ًم يتٓمىلىلىلىلىلػمون 

اًمٕمنمىلىلىليـ، ًمىلىلىلٞمس ذم اًمٙمٗمىلىلىل٤مر واعمنمىلىلىليملم وإٟمىلىلىلام ذم اعمًىلىلىلٚمٛملم أيْمىلىلىل٤ًم، يتٓمىلىلىلػمون ُمىلىلىلـ 

 أؿمٞم٤مء يمثػمة ويمثػمة ضمدًا، وأفمـ أٟمٙمؿ شمٕمٚمٛمقن سمٕمض إُمثٚم٦م.

   .شوما يّمدٟمٙمؿ»قام يتٓمػمون، ىم٤مل: إن ُمٜم٤م أىم

أي: إذا شمٓمىلػمهتؿ  شٓ يّمىلدٟمٙمؿ»اٟمٔمروا مل ي٘مؾ هلؿ: ٓ شمتٓمػموا، وإٟمام ىم٤مل هلؿ: 

وم٤مُمْمقا ومٞمام يمٜمتؿ أٟمتؿ ُم٤موقن ومٞمف وٓ شمرشمدوا قمىلغم أقم٘مىل٤مسمٙمؿ ًمًىل٥ٌم ـمىلػمة قمروىل٧م 

 قمٚمٞمٙمؿ.

يمٚمٛم٦م اًمتٓمػم اؿمت٘م٧م ُمـ اًمٓمػم، يمىل٤من ااىل٤م كم إذا قمىلزم قمىلغم اًمًىلٗمر وظمىلرج ومىل٠مول 

يىلىلراه يٓمىلىلػم، ـمىلىلػم طمٞمىلىلقان خيىلىل٤مل ُمىلىلـ اإلٟمًىلىل٤من، وم٢مُمىلىل٤م أن يٓمىلىلػم يٛمٞمٜمىلىل٤ًم أو يًىلىل٤مرًا، ومىلىل٢من  ـمىلىلػم

ـمىلىل٤مر  ىلىلذا احلٞمىلىلقان يٛمٞمٜمىلىل٤ًم  ىلىلذا اإلٟمًىلىل٤من اًمىلىلذي  ىلىلق أطمىلىلقم ُمٜمىلىلل يتٗم٤مئىلىلؾ، ومىلىل٢من ـمىلىل٤مر يًىلىل٤مرًا 

 يتِم٤مءم، ويرشمد إمم داره وٓ ي٤ًمومر.

طمٞمىلقان  ىلذا يمٞمىلػ يٕمىلرل اخلىلػم   شىم٤مل وما يّمدٟمٙمؿ»ىم٤مل إن ُمٜم٤م أىمقاُم٤ًم يتٓمػمون، 

 نم، اُمض ومٞمام ظمرضم٧م إًمٞمف.اًماعمًت٘مٌؾ أم  ذم

 .شوما شم٠مشمق ؿ»ىم٤مل إن ُمٜم٤م أىمقاُم٤ًم ي٠مشمقن اًمٙمٝم٤من، ىم٤مل: 

ىمىلىلىلىلد يمىلىلىلىل٤من ٟمٌىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلـ »ىمىلىلىلىل٤مل: إن ُمٜمىلىلىلىل٤م أىمقاُمىلىلىلىل٤ًم خيٓمىلىلىلىلقن، أي: اًميىلىلىلىلب سم٤مًمرُمىلىلىلىلؾ، ىمىلىلىلىل٤مل: 

 .شف ومذاكٓمَّ ف ظَم ٓمر إٟمٌٞم٤مء، ومٛمـ واومؼ ظَم 
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ضمقاسمىل٤ًم قمىلـ   ذا يمام ي٘مىلقل اًمٕمٚمىلامء شمٕمٚمٞمىلؼ سم٤معمحىل٤مل، ي٘مىلقل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام

ىمىلىلد يمىلىل٤من ٟمٌىلىلل ُمىلىلـ إٟمٌٞمىلىل٤مء ىمىلىلٌكم ُمٕمجىلىلزة ًمىلىلف خيىلىلط سم٤مًمرُمىلىلؾ، ومٞمٓمٚمىلىلع قمىلىلغم  اًمًىلىل١مال:ذاك 

ظمٓمىلىلف ُمىلىلـ  ىلىل١مٓء اًمٙمٝمىلىل٤من واعمٜمجٛمىلىللم  اعمٖمٞمٌىلىل٤مت سمقاؾمىلىلٓم٦م اًمرُمىلىلؾ، ومٛمىلىلـ واومىلىلؼسمٕمىلىلض 

ظمىلط ذًمىلؽ اًمٜمٌىلىلل اًمٙمىلريؿ ومىلذاك أي اعمّمىلىلٞم٥م، و ٞمٝمىل٤مت أن يقاومىلؼ ظمىلىلط اًمىلدضم٤مل ظمىلىلط 

 اًمٜمٌل اًمّم٤مدق إُملم.

طمىلىلد، يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل! قمٜمىلىلدي ضم٤مريىلىل٦م شمرقمىلىلك همىلىلٜماًم زم ذم أ أن يىلىل٠ميت اًمِمىلىل٤م د، ىمىلىل٤مل:

اًمىلىلذئ٥م يقُمىلىل٤ًم قمىلىلغم همٜمٛمىلىلل، وأٟمىلىل٤م سمنمىلىل أهمْمىلىل٥م يمىلىلام  ٤مقمٜمىلىلد ضمٌىلىلؾ أطمىلىلد ذم اعمديٜمىلىل٦م، ومًىلىلٓم

يٖمْم٥م اًمٌنم ومّمٙمٙمتٝم٤م صىلٙم٦م، وقمىلكم قمتىلؼ رىمٌىل٦م، وم٘مىل٤مل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ًمىلف: ائىل٧م هبىل٤م، 

ًىلامء. أيـ اهلل؟ ىم٤مًم٧م: ذم اًم»و ٜم٤م اًمِم٤م د:  ¢ومٚمام ضم٤مءت إًمٞمف ىم٤مل هل٤م رؾمقل اهلل 

ىم٤مل هل٤م: ُمـ أٟم٤م؟ ىم٤مًم٧م: أٟم٧م رؾمقل اهلل، وم٤مًمتٗم٧م إمم ؾمٞمد ٤م وىمىل٤مل ًمىلف: اقمت٘مٝمىل٤م وم٢مهنىل٤م 

 .شُم١مُمٜم٦م

ٖمىلىلىلٜمؿ ًمًىلىلىلٞمد ٤م وُمىلىلىلـ همٗمٚمتٝمىلىلىل٤م هلىلىلىلذه اا٤مريىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل يم٤مٟمىلىلىل٧م شمرقمىلىلىلك اًم ¢ؿمىلىلىلٝمد اًمٜمٌىلىلىلل 

اًمىلىلذئ٥م قمىلىلغم همٜمٛمٝمىلىل٤م إُمىلىلر اًمىلىلذي أهمْمىلىل٥م ؾمىلىلٞمد ٤م ومّمىلىلٙمٝم٤م، وصىلىلٗمٕمٝم٤م  ٤مووىلىلٕمٗمٝم٤م ؾمىلىلٓم

ٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام هبىلىلذيـ اًمًىلىل١ماًملم: أيىلىلـ شمٚمىلىلؽ اًمّمىلىلٗمٕم٦م قمىلىلغم ظمىلىلذ ٤م، وم٤مُمتحٜمٝمىلىل٤م اًمرؾمىلىلقل قم

 اهلل؟ ىم٤مًم٧م: ذم اًمًامء. ىم٤مل: ُمـ أٟم٤م؟ ىم٤مًم٧م: أٟم٧م رؾمقل اهلل. ىم٤مل ًمًٞمد ٤م: اقمت٘مٝم٤م.

 ٝم٤م وم٘مد وومٞم٧م سمٜمذرك؛ وم٢مهن٤م ُم١مُمٜم٦م.تأي: إذا أقمت٘م

أن اؾمىلىلىلىلىلىل٠مًمقا اًمٜمىلىلىلىلىلىل٤مس ًمىلىلىلىلىلىلٞمس قم٤مُمىلىلىلىلىلىل٦م اًمٜمىلىلىلىلىلىل٤مس، ومىلىلىلىلىلىل٢مٟمٙمؿ شمًىلىلىلىلىلىلٛمٕمقن قم٤مُمىلىلىلىلىلىل٦م اًمٜمىلىلىلىلىلىل٤مس ذم 

 هلل ُمقضمقد ذم يمؾ ُمٙم٤من.جم٤مًمًٝمؿ ي٘مقًمقن: اهلل ُمقضمقد ذم يمؾ اًمقضمقد، ا

 إذًا: اا٤مري٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمرقمك اًمٖمٜمؿ  ل أوم٘مف ُمٜمٝمؿ.

ًمٞمىلىلىل٧م إُمىلىلىلر وىمىلىلىلػ أوم٘مىلىلىلف ُمىلىلىلـ  ىلىلىل١مٓء اًمٕم٤مُمىلىلىل٦م اًمىلىلىلذيـ يتٙمٚمٛمىلىلىلقن هبىلىلىلذه اا٤م ٚمٞمىلىلىل٦م ذم 

جم٤مًمًىلىلٝمؿ، ًمىلىلق أٟمىلىل٧م ؾمىلىل٠مًم٧م اًمىلىلديم٤مشمرة إٓ ُمىلىلـ ؿمىلىل٤مء اهلل وىمٚمٞمىلىلؾ ُمىلىل٤م  ىلىلؿ، أيىلىلـ اهلل؟ ىمىلىل٤مل 
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. أو ي٘مقل ًمىلؽ: اهلل ُمقضمىلقد ذم ًمؽ: ٓ جيقز ي٤م أظمل  ذا اًم١ًمال. اهلل ذم يمؾ ُمٙم٤من

 يمؾ اًمقضمقد، أو ي٘مقل: ًمٞمس هلل ُمٙم٤من.

 ذه يمٚمف ظمال اًم٘مرآن واًمًىلٜم٦م، واا٤مريىل٦م اًمتىلل ٟمٓم٘مىل٧م طم٘مىل٤ًم إٟمىلام ٟمٓم٘مىل٧م سمتيىل٦م ُمىلـ 

٢مَِذا ﴿آيىلىل٤مت اهلل اًمٙمثىلىلػمة سمٛمٕمٜم٤م ىلىل٤م:  ُؿ إَْرَض وَمىلىل َػ سمُِٙمىلىل ىلىل ًِ  َأْن خَيْ
ِ
اَمء ىلىل ًَّ ـْ ذِم اًم َأَأُِمٜمىلىلُتْؿ َُمىلىل

ُىلىلىلقُر* َأْم َأُِمٜمىلىلىلتُ  َل َم
تَْٕمَٚمُٛمقَن يَمٞمْىلىلىلَػ ِ ىلىلىل ىلىلىل ًَ ٤ًٌم وَم

ٞمُْٙمْؿ طَم٤مِصىلىلىل َؾ قَمَٚمىلىلىل
 َأْن ُيْرؾِمىلىلىل
ِ
اَمء ىلىلىل ًَّ ـْ ذِم اًم ْؿ َُمىلىلىل

 .[43-46]الملك:﴾َٟمِذيرِ 

إذًا: اا٤مريىلىلىلىل٦م قمرومىلىلىلىل٧م اًمٕم٘مٞمىلىلىلىلدة اًمّمىلىلىلىلحٞمح٦م ومىلىلىلىلام سم٤مًمٜمىلىلىلىل٤م ٟمحىلىلىلىلـ اًمٞمىلىلىلىلقم ُمىلىلىلىل٤م ٟمٕمىلىلىلىلرل  ىلىلىلىلذه 

اًمٕم٘مٞمىلىلىلىلدة اًمّمىلىلىلىلحٞمح٦م، إُمىلىلىلىلر يٕمىلىلىلىلقد إمم ؿمىلىلىلىلٞمئلم اصمٜمىلىلىلىللم، اًمٌمىلىلىلىلء إول ااٝمىلىلىلىلؾ سم٤مًمًىلىلىلىلٜم٦م 

اًمثىلىل٤مين أن ااام ىلىلػم همٗمٚمىلىل٧م قمىلىلـ إصىلىلؾ اًمث٤مًمىلىل٨م و ىلىلق قمىلىلغم ُمىلىل٤م اًمّمىلىلحٞمح٦م، واًمٌمىلىلء 

يم٤من قمٚمٞمىلف اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح، وقمىلغم ُمىل٤م يمىل٤من اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح ذم ااىلقاب قمىلـ ؾمىل١مال 

أيىلىلىلىلـ اهلل، اا٤مريىلىلىلىل٦م أضم٤مسمىلىلىلىل٧م وأىمر ىلىلىلىل٤م اًمرؾمىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام وقمىلىلىلىلغم  ىلىلىلىلذا يمىلىلىلىل٤من ؾمىلىلىلىلٚمٗمٜم٤م 

سمىلىلـ  اًمّمىلىل٤مًمح يمىلىلام ىمىلىل٤مل اإلُمىلىل٤مم قمٌىلىلد اهلل سمىلىلـ اعمٌىلىل٤مرك ُمىلىلـ يمٌىلىل٤مر ؿمىلىلٞمقخ إُمىلىل٤مم اًمًىلىلٜم٦م أمحىلىلد

طمٜمٌىلؾ ريض اهلل شمٕمىل٤ممم قمٜمىلف وقمىلـ ُمىلـ ضم٤م ىلىلد ذم ؾمىلٌٞمؾ اهلل قمىلـ اًمٕم٘مٞمىلدة واًمًىلٜم٦م، ىمىلىل٤مل 

 قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك رمحف اهلل: اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومقق قمرؿمف سمذاشمف..

 ًمٞمس ذم يمؾ ُمٙم٤من يمام ي٘مقل ااٝمٚم٦م.

 اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومقق قمرؿمف سمذاشمف، سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف..

ًمٚمٙمىلقن، وُمىل٤م اهلل ذم اًمتٛمثىل٤مل إٓ يمثٚمجىل٦م هبىل٤م ًمٞمس يمام ي٘مقل اًمّمقومٞم٦م: اهلل خمىل٤مًمط 

 اعم٤مء،  ذه قم٘مٞمدة اًمّمقومٞم٦م اًم٘م٤مئٚمقن سمقطمدة اًمقضمقد.

 اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومقق قمرؿمف سمذاشمف سم٤مئـ ُمـ ظمٚمٗمف و ق ُمٕمٝمؿ سمٕمٚمٛمف.

ْرِش ﴿ومٕمٚمٛمىلىلىلف ذم يمىلىلىلؾ ُمٙمىلىلىل٤من، أُمىلىلىل٤م اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ ومٙمىلىلىلام ىمىلىلىل٤مل:  غَم اًْمَٕمىلىلىل ـُ قَمىلىلىل مْحَ اًمىلىلىلرَّ
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تََقى وهبىلىلذا اًم٘مىلىلدر يمٗم٤ميىلىل٦م، وم٘مىلىلد اؾمىلىلتٓمردت يمثىلىلػمًا ًمٙمىلىلـ ، وأيىلىل٤مت يمثىلىلػمة، [5]طاا :﴾اؾْمىلىل

أرضمىلىلق أن أيمىلىلقن ىمىلىلد أووىلىلح٧م قمىلىلـ دقمقشمٜمىلىل٤م وقمىلىلـ اًمٗمىلىلرق سمىلىللم دقمقشمٜمىلىل٤م ودقمىلىلقة أظمىلىلريـ 

اًمذيـ يِم٤مريمقٟمٜم٤م، أُمىل٤م اًمىلذيـ ٓ يِمىل٤مريمقٟمٜم٤م ومىلا ٟمتحىلدث قمىلٜمٝمؿ، اًمىلذيـ يِمىل٤مريمقٟمٜم٤م ذم 

اًمدقمقة إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومٜمحـ ٟمختٚمػ قمٜمٝمؿ و ؿ خيتٚمٗمىلقن قمٜمىل٤م أٟمٜمىل٤م ٓ ٟمىلرى 

ن ٟمٗمٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م إٓ قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح وسمذًمؽ ٟمٜمجىلق ُمىلـ أن أ

 ٟمٜمحرل يٛمٞمٜم٤ًم وي٤ًمرًا يمام يٜمحرل يمثػم ممـ أيْم٤ًم يٜمتٛمقن إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م..

امىلىلىلدصمتؿ ضمىلىلىلزايمؿ اهلل ظمىلىلىلػم قمىلىلىلـ اعمٕمىلىلىل٤مديـ ًمٚمًىلىلىلٜم٦م، و ىلىلىل٤م أٟمىلىلىل٤م ؾمىلىلىل٠م.ب ًمٙمىلىلىلؿ سمٕمىلىلىلض 

 إُمثٚم٦م وأؾم٠مًمٙمؿ إؾمئٚم٦م إن ؿم٤مء اهلل رب اًمٕم٤معملم.

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞمخ:

ي٘مىلىلىلقل اعمىلىلىلدقمق زا ىلىلىلد اًمٙمىلىلىلقصمري وأٟمىلىلىل٤م أًم٘مٌىلىلىلف دائىلىلىلاًم سم٤مًم٤ٌمئىلىلىلد، شمٕمٚمٞم٘مىلىلىل٤ًم قمىلىلىلغم  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

ظمٚمىلؼ اهلل »احلىلدي٨م اًمّمىلحٞمح اًمىلذي رواه ُمًىلٚمؿ رمحىلف اهلل ورواه اًمٌٞمٝم٘مىلل وهمىلػم ؿ: 

. ىم٤مل: واشمٗمؼ اًمٜم٤مس قمغم أن اًم٧ًٌم مل ي٘مع ومٞمف ظمٚمؼ، وأن اسمتىلداء شاًمؽمسم٦م يقم اًم٧ًٌم

احلىلىل٤مومظ قمٌىلىلد اًم٘مىلىل٤مدر اًم٘مىلىلرر ذم ااىلىل٤مُمع ُمىلىلـ ـمٌ٘م٤مشمىلىلف  اخلٚمىلىلؼ يىلىلقم إطمىلىلد يمىلىلام ذيمىلىلره

 ُم١ماظمذًا عمًٚمؿ ذم َّترجيف.. إمم آظمره.

 ﴿صمىلىلؿ ٟم٘مىلىلؾ اإلُمىلىل٤مم اًمٌٞمٝم٘مىلىلل ي٘مىلىلقل ذم آيىلىل٦م: 
ِ
اَمء ىلىل ًَّ ـْ ذِم اًم ، قمىلىلـ [46]الملااك:﴾َأَأُِمٜمىلىلُتْؿ َُمىلىل

 إؾمت٤مذ أسمق سمٙمر سمـ ومقرك،... إن يم٤من صحٞمح  ذا..

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ﴿هلل قمىلز وضمىلىلؾ: ىمىل٤مل: وًمٙمىلـ يريىلىلد ُمٕمٜمىلك ىمىلقل ا ُمداظمٚمىل٦م:
ِ
اَمء ىلىل ًَّ ـْ ذِم اًم  ﴾َأَأُِمٜمىلُتْؿ ُمىَل

قمغم  ذه اًمٙمٚمٛم٦م، وىم٤مل: و ذا إظمىلراج ًمميىل٦م  7أي: ُمـ ومقىمٝم٤م، وووع أيْم٤ًم قماُم٦م 

قمىلىلىلغم فم٤م ر ىلىلىل٤م ُمىلىلىلىلـ همىلىلىلػم داع، ومٚمىلىلىلىلٞمٙمـ ُمىلىلىلـ ذم اًمًىلىلىلىلامء  ىلىلىلق ظم٤مؾمىلىلىلىلػ ؾمىلىلىلدوم سمىلىلىلىل٠مُمر اهلل 

 ؾمٌح٤مٟمف.
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 يٕمٜمل اعمائٙم٦م. اًمِمٞمخ:

ه ذم قمٚمؿ أصىلقل اًمىلديـ يمثىلػمًا ٟمٕمؿ، وأسمق سمٙمر سمـ ومقرك قمغم ضماًم٦م ىمدر ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م يٓمٞمش ؾمٝمٛمف ذم  ذا اًمت٠مويؾ،  ذا واطمد.

صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمذي مل يٌد إمم أن و ق اًمْم٤مل اعمقضمقد طم٤مًمٞم٤ًم ذم ُمٍم حمٛمد اًمٖمزازم 

ي٘مقل: يمثػمًا ُمـ اعمحدصملم ٓ يٕمرومقن اًمٗم٘مف، وييب قمغم  ١مٓء اًمذيـ ٓ يٕمرومقن 

ٌىلىل٤مين ُمىلىلثاً اًمىلىلذي يّمىلىلحح طمىلىلدي٨م: اًمٗم٘مىلىلف سمٗمْمىلىلٞمٚمتٙمؿ، ي٘مىلىلقل: حمٛمىلىلد ٟمىلىل٤مس اًمىلىلديـ إًم

 .شًمقٓ طمقاء مل َّتـ أٟمثك زوضمٝم٤م اًمد ر، وًمقٓ سمٜمل إهائٞمؾ مل خيٜم٨م اًمٚمحؿ»

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

يزقمؿ ؾمد اهلل وم٤مه سم٠مٟمؽ ًمٞمس قمٜمدك وم٘مف؛ ٕٟمؽ صحح٧م  ذا احلدي٨م،  ُمداظمٚم٦م:

، ىم٤مل ًمقضمدت قمٚم٦م شٓ ي٘متؾ ُمًٚمؿ سمٙم٤مومر»وي٘مقل: ًمق وضمدت قمٚم٦م ذم طمدي٨م ُمثاً: 

 ىلىلذا احلىلىلدي٨م، ُمىلىل٤مذا أومٕمىلىلؾ، ؾمىلىل٠مًمقه اًمىلىلذيـ يٜم٤مفمروٟمىلىلف، ُمىلىل٤م  ىلىلل  ىلىلذه اًمٕمٚمىلىل٦م؟  ىم٤مدطمىلىل٦م ذم

ىمىلىل٤مل: ًمىلىلق ىمتىلىلؾ قمىلىلر  ُمًىلىلٚمؿ ُمٝمٜمدؾمىلىل٤ًم أُمريٙمٞمىلىل٤ًم أو هيقديىلىل٤ًم ومىلىلامذا أومٕمىلىلؾ؟  ىلىلؾ أـمٌىلىلؼ  ىلىلذا 

 احلدي٨م، يٕمتؼم  ذه قمٚم٦م.

 ٓ يٓمٌؼ؛ ٕٟمف أُمريٙمل. اًمِمٞمخ:

أيمتىلىلىلقسمر  78يىلىلىلقم  737أضمىلىلىلرى ًم٘مىلىلىل٤مء ذم جمٚمىلىلىل٦م اًمنمىلىلىلق إوؾمىلىلىلط اًمٕمىلىلىلدد  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

م ي٘مىلقل: أومٝمىلىلؿ ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ أٟمىلىلؽ امىلىل٥م اًمٜمٙمتىلىل٦م وشمْمىلىلحؽ ُمٜمٝمىلىل٤م، ىمىلىل٤مل: ٟمٕمىلىلؿ أطمىلىل٥م 7383

اًمٜمٙمتىلىلىل٦م وأوىلىلىلحؽ هلىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ يمىلىلىلؾ ىمٚمٌىلىلىلل، وم٘مىلىلىل٤مل ًمىلىلىلف اعمحىلىلىلرر  ىلىلىلؾ امٗمىلىلىلظ ٟمٙمتىلىلىل٦م أو أيمثىلىلىلر 

ومتىلىلىلذيمر ٤م ًمٜمىلىلىل٤م؟ ىمىلىلىل٤مل:  ٜمىلىلىل٤مك ٟمٙمتىلىلىل٦م أقمجٌتٜمىلىلىلل ضمىلىلىلدًا قمىلىلىلـ إظمقاٟمٜمىلىلىل٤م اعمتىلىلىلديٜملم اعمِمىلىلىلتدديـ 

ًمىلىلف: ُمىلىل٤م  ىلىلذا؟  شم٘مىلىلقل: رؤي أطمىلىلد اعمتىلىلديٜملم اعمتِمىلىلدديـ وذم يىلىلده ىمٗمىلىل٤مز ُمايمٛمىلىل٦م، وم٘مٞمىلىلؾ

وم٘مىلىل٤مل: أؾمىلىلقي سمىلىللم اًمّمىلىلٗمقل. ي٘مىلىلقل اعمحىلىلرر اؾمىلىلتٖمرىمٜم٤م ُمٕمىلىلف ذم اًمْمىلىلحؽ ويًىلىلت٠مٟمػ 

 ومْمٞمٚمتف احلدي٨م و ق يْمحؽ، ضم٤مءين رضمؾ..
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ـَ ﴿ اًمِمٞمخ: ـَ َأضْمَرُُمقا يَم٤مُٟمقا ُِم ِذي ـَ آَُمٜمُقا َيْْمَحُٙمقنَ  إِنَّ اًمَّ ِذي  .[23]المطففين:﴾اًمَّ

 ٟمٕمؿ، ؾم٠ميمٛمؾ ًمؽ ي٤م ؿمٞمخ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

ضمىلىلىل٤مءين رضمىلىلىلؾ ورأى جمٛمققمىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ اًمٕم،ىلىلىل اعمٕمٚم٘مىلىلىل٦م  ىلىلىلذه، يٕمٜمىلىلىلل  ىلىلىلق  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

مىلىلتٗمظ سمٕم،ىلىل قمىلىلغم ضمىلىلدار سمٞمتىلىلف، وأٟمىلىل٤م أطمىلىل٥م اًمْمىلىلحؽ ُمىلىلـ إظمقاٟمٜمىلىل٤م اعمتِمىلىلدديـ ذم 

اًمىلىلىلديـ، وم٘مىلىلىل٤مل  ىلىلىلذا اًمرضمىلىلىلؾ: ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلذه اًمٕم،ىلىلىل يىلىلىل٤م ؿمىلىلىلٞمخ؟ وم٘مٚمىلىلىل٧م ًمىلىلىلف:  ىلىلىلذه  ىلىلىلل وؾمىلىلىل٤مئؾ 

 اإليْم٤مح أظمذهت٤م ُمـ سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م اعمتِمدديـ و ؿ يٕمٚمٛمقن هب٤م اًمٜم٤مس اإلؾمام.

ئ٤من ازم: اًم٤ٌمئىلىلىلد واًمْمىلىلىلازم احلىلىلىل٤مزم ُمىلىلىل٤م طمٙمٛمٝمىلىلىلام ذم اإلؾمىلىلىلام و ىلىلىل٤م يًىلىلىلتٝمزؾمىلىلىل١م

٤م ًمٕم٘مٚمٝمام وًمًٗم٤م تٝمام، وُمىلع ذًمىلؽ ي٘مقًمىلقن قمىلـ أ ىلؾ اًمًىلٜم٦م أهنىلؿ  ىلؿ سم٤مًمًٜم٦م ويردٟم٤م 

ٖمزازم، اًمٙمقصمري واًمؾم١مازم، ُم٤م طمٙمٛمٝمام ذم اإلؾمام،  اً اًمْم٤مًمقن، ومجزايمؿ اهلل ظمػم

 ُم٤م  ق طمٙمٛمٝمام ذم اإلؾمام.

ذه اعمٜمىلىل٤مفمرة ذم ضمريىلىلدة اعمًىلىلٚمٛملم أيمثىلىلر ُمىلىلـ ىمىلىلقل أن أسمىلىل٤م وؾمىل١مازم اًمثىلىل٤مين أٟمىلىلف ذم  ىلىل

طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل يمىل٤من ي٠مظمىلذ اًم٘مٞمىل٤مس وي٘مدُمىلف قمىلغم طمىلدي٨م أطمىل٤مد، وي٘مىلقل أن ُم٤مًمٙمىل٤ًم 

يمىلىل٤من ي٘مىلىلدم قمٛمىلىلؾ أ ىلىلؾ اعمديٜمىلىل٦م أيْمىلىل٤ًم قمىلىلغم طمىلىلدي٨م أطمىلىل٤مد، ومٜمريىلىلد ضمقاسمىلىل٤ًم قمىلىلغم  ىلىلذيـ 

 ؟؟اًم١ًماًملم ضمزايمؿ اهلل يمؾ ظمػم

ققمىلىلىل٤من، وأضمقسمتىلىلىلؽ  ىلىلىلذه امتىلىلىل٤مج إمم سمىلىلىل٤مرك اهلل ومٞمىلىلىلؽ، أٟمىلىلىل٧م ُمٌىلىلىللم رضمىلىلىلؾ ضم اًمِمىلىلىلٞمخ:

 ؾمٝمرة ظم٤مص٦م.

  ذا اًمذي ٟمريده. ُمداظمٚم٦م:

َق ﴿أوًٓ أٟمىلىل٤م أىمىلىلقل:  اًمِمىلىلٞمخ: ِدًُمقا ُ ىلىل ِدًُمقا اقْمىلىل َّٓ شَمْٕمىلىل غَم َأ ْقٍم قَمىلىل ٜمَتُن ىَمىلىل ِرَُمٜمَُّٙمْؿ ؿَمىلىل ىلىل َوٓ جَيْ

 .[3]المائدة:﴾َأىْمَرُب ًمِٚمتَّْ٘مَقى
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ٚمٕمٚمىلؿ أن ٓ وأرضمق ُمـ إظمقاٟمٜم٤م احل٤م.يـ نٞمٕم٤ًم وسمخ٤مص٦م ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ـم٤مًمٌىل٤ًم ًم

ي١مظمذ سم٤مًمٕم٤مـمٗم٦م، وأن ٓ يٜم٤ًمق ُمٕمٝم٤م سمحٞم٨م أهن٤م هتقي سمىلف ذم واد ؾمىلحٞمؼ ظمىلال ُمىل٤م 

يريد ُمـ اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م اًمٕمىلدل واحلٙمٛمىل٦م، وأيىل٦م 

اًمتل اسمتدأت ضمقا  هب٤م أوًٓ،  ل اًمتل شمٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم اًمذي أٟم٤م ذم صدد اًمٙمام ومٞمف 

ٚم٦م اًمتىلىلل ضمىلىل٤مءت ومىلىلٞمام ؾمىلىلٛمٕمٜم٤م ُمىلىلـ يمىلىلام  ىلىلذا اًمىلىلذي وااىلىلقاب قمىلىلـ سمٕمىلىلض شمٚمىلىلؽ إؾمىلىلئ

ٜمَتُن ﴿اسمتكم اعمًٚمٛمقن سمف اًمٞمقم اعمًىلٛمك سمٛمحٛمىلد اًمٖمىلزازم، أىمىلقل:  ِرَُمٜمَُّٙمْؿ ؿمىَل َوٓ جَيىْل

َّٓ شَمْٕمِدًُمقا اقْمِدًُمقا ُ َق َأىْمَرُب ًمِٚمتَّْ٘مَقى وًمٙمل ٟمٙمقن ُمىلع  ىلذا أيىل٦م وًمىلٞمس  ﴾ىَمْقٍم قَمغَم َأ

ا ُمٕمل سملم ُمـ يٜمٙمر اًمًٜم٦م نٚم٦م وشمٗمّمٞماً، قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس خم٤مًمٗملم هل٤م، أريد أن شمٗمرىمق

وسمىلىللم ُمىلىلـ يٜمٙمىلىلر أـمراومىلىل٤ًم ُمٜمٝمىلىل٤م أو أومىلىلرادًا ُمٜمٝمىلىل٤م، اًمىلىلذي يٜمٙمىلىلر اًمًىلىلٜم٦م نٚمىلىل٦م وشمٗمّمىلىلٞماً ومٝمىلىلق 

، ومىلىل٢مٟمام يٙمىلىلىلقن ¢يمىلىل٤مومر ٓ يىلىل١مُمـ سمىلىلىل٤مهلل ورؾمىلىلقًمف، وإن زقمىلىلؿ سم٠مٟمىلىلىلف يىلىل١مُمـ سمىلىل٤مهلل ورؾمىلىلىلقًمف 

أو ُمٜم٤موم٘م٤ًم ي٘مقل سمٚمًىل٤مٟمف ُمىل٤م ًمىلٞمس ذم ىمٚمٌىلف، ًمٙمىلـ ًمىلٞمس يمىلذًمؽ ُمىلـ أٟمٙمىلر أطم٤مديىل٨م ىمٚمىل٧م 

يمثىلىلىلرت ُمىلىلىلـ اًمًىلىلىلٜم٦م، وًمٙمٜمىلىلىلف ذم واىمىلىلىلع أُمىلىلىلره أٟمىلىلىلف يىلىلىل١مُمـ سمىلىلىل٤مًمٙمثػم اًمٓمٞمىلىلىل٥م ُمٜمٝمىلىلىل٤م، ومٝمىلىلىلذا ذم 

اقمت٘م٤مدي ضم٤مزُم٤ًم ٓ جيقز شمٙمٗمػمه وطمًىلٌٜم٤م أٟمٜمىل٤م ٟمحٙمىلؿ سمْمىلاًمف؛ ٕن اًمىلذي يٜمٙمىلر أوًٓ 

إن يمىلىل٤من ُمىلىلـ أ ىلىلؾ اًمٕمٚمىلىلؿ سم٤محلىلىلدي٨م واٟمتٌٝمىلىلقا ضمٞمىلىلدًا  ¢طمىلىلديث٤ًم ُمىلىلـ أطم٤مديىلىل٨م اًمرؾمىلىلقل 

طمدة يمٝمذه اعم٠ًمًم٦م، ًمق أٟمٙمر رضمؾ طمديث٤ًم طمتك شمٙمقٟمقا وم٘مٝم٤مء طم٘م٤ًم، وًمق ذم ُم٠ًمًم٦م وا

ُمىلىل٤م، وىمىلىل٤مل  ىلىلذا طمىلىلدي٨م همىلىلػم صىلىلحٞمح، وىلىلٕمٞمػ أو ُمقوىلىلقع، ويمىلىل٤من إٟمٙمىلىل٤مره ىمىلىل٤مئاًم قمىلىلغم 

ىمقاقمد قمٚمامء احلدي٨م، ومٝمىلذا أوًٓ ٓ جيىلقز شمٙمٗمىلػمه سمىلؾ ٓ جيىلقز شمْمىلٚمٞمٚمف، سمىلؾ جيىل٥م 

 إذا »ٌىلىلىلف ظمىلىلىلػمًا؛ ٕٟمىلىلىلف جمتٝمىلىلىلد وشمٕمٚمٛمىلىلىلقن ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: ٞمْ ثَ ره وأن ٟمُ ضمِّ ١مَ قمٚمٞمٜمىلىلىل٤م أن ُٟمىلىلىل 

،  ىلذا طمٙمىلؿ شطمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمىلد وم٠مصىل٤مب ومٚمىلف أضمىلران، وإن أظمٓمىل٠م ومٚمىلف أضمىلر واطمىلد

ر مل شمتٌىللم ًمىلف ٙمىِل ٜمْ ُمـ أٟمٙمر طمديث٤ًم و ق  ذا احلدي٨م ذم واىمىلع أُمىلره صىلحٞمح، ًمٙمىلـ اعمُ 

 صحتف سمٜم٤مًء قمغم ىمقاقمد قمٚمامء احلدي٨م، ومٝمذا ُم٠مضمقر همػم ُم٠مزور.

ي٨م، سمىلؾ وٓ ُمرشم٦ٌم أظمرى: زيد ُمىلـ اًمٜمىل٤مس أٟمٙمىلر طمىلديث٤ًم و ىلق ًمىلٞمس ُمىلـ أ ىلؾ احلىلد
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ُمـ أ ؾ اًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ، إٟمام  ق ُمـ قم٤مُمىل٦م اًمٜمىل٤مس، يمٞمىلػ أٟمٙمىلر احلىلدي٨م؟ ؾمىل٠مل ؿمىلٞمخ٤ًم 

ئمٜمىلىلىلف قم٤معمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىل٤م رأي اًمِمىلىلىلٞمخ ذم  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م؟ ىمىلىلىل٤مل ًمىلىلىلف ٓ  ىلىلىلذا طمىلىلىلدي٨م سم٤مـمىلىلىلؾ،  ىلىلىلذا 

طمىلىلدي٨م ُمقوىلىلقع، وم٤مقمت٘مىلىلد  ىلىلذا اًمرضمىلىلؾ اًمٕمىلىل٤مُمل ُمىلىل٤م ؾمىلىلٛمٕمف ُمىلىلـ ذاك اًمِمىلىلٞمخ ومٝمىلىلذا ًمىلىلٞمس 

اعمراطمؾ اًمثاصم٦م، وم٠مهي٤م صدىم٧م ومٞمىلف، أي آصماًم، يٕمقد اًمٌح٨م قمغم اًمِمٞمخ ومتٓمٌؼ قمٚمٞمف 

إن يم٤من يٜمٙمر اًمًٜم٦م نٚم٦م وشمٗمّمٞماً ومٝمق ذم ااٛمٚم٦م أٟمٙمر  ذا احلدي٨م هلذا اًم٤ًمئؾ، 

أو ي١مُمـ يم٠مصىلؾ سم٤مًمًىلٜم٦م وًمٙمٜمىلف أٟمٙمىلر طمىلديث٤ًم ًمىلٞمس ُمىلـ ـمري٘مىل٦م قمٚمىلامء احلىلدي٨م، وإٟمىلام 

 ُمـ ـمري٘م٦م اهلقى ومٝمذا و٤مل يمام ذيمرٟم٤م آٟمٗم٤ًم أو أٟمٙمر  ذا احلىلدي٨م سمٜمىل٤مء قمىلغم اضمتٝمىل٤مد

قمٚمٛمل ُمٜمف وم٘مد قمرومتؿ،  ىلذه اعمراشمىل٥م ٓ سمىلد ُمىلـ أن شمٙمىلقن راؾمىلخ٦م ذم أذ ٤مٟمٜمىل٤م وقمىلغم 

اؾمتٕمراوىلىلٝم٤م دائىلىلاًم جيىلىل٥م أن ٟمحٙمىلىلؿ قمىلىلغم اًمٙمىلىلقصمري وقمىلىلغم اًمٖمىلىلزازم واًمىلىلذيـ يٜمحىلىلقن 

 ُمٜمح٤م ؿ ذم إٟمٙم٤مر إطم٤مدي٨م.

ق ضمدًا سملم اًمٙمقصمري وسملم اًمٖمىلزازم، اًمٙمىلقصمري طم٘مٞم٘مىل٦م و ىلذا أىمقًمىلف اٟمٓماىمىل٤ًم رِّ ومَ أٟم٤م أُ 

َرُب ﴿سم٘م٦م: ُمىلىلـ أيىلىل٦م اًمًىلىل٤م َق َأىْمىلىل ِدًُمقا ُ ىلىل ِدًُمقا اقْمىلىل َّٓ شَمْٕمىلىل غَم َأ ْقٍم قَمىلىل ٜمَتُن ىَمىلىل ِرَُمٜمَُّٙمْؿ ؿَمىلىل ىلىل َوٓ جَيْ

َقى  ىلىلىلذا اًمِمىلىلىلٞمخ زايىلىلىلد اًمٙمىلىلىلقصمري يمىلىلىل٤من ذم زُم٤مٟمىلىلىلف أظمِمىلىلىلك أن أىمىلىلىلقل أقمٚمىلىلىلؿ أ ىلىلىلؾ  ﴾ًمِٚمتَّْ٘مىلىلىل

إرض سم٤محلىلىلدي٨م ظم٤مصىلىل٦م سم٤معمّمىلىلٓمٚمح واًمرضمىلىل٤مل، ىمىلىلد ٓ يٙمىلىلقن ًمىلىلف ؾمىلىلٕم٦م اـمىلىلاع قمىلىلغم 

حلٙمىلىلؿ قمىلىلغم يمىلىلؾ طمىلىلدي٨م سم٤مًمّمىلىلح٦م واًمْمىلىلٕمػ ُمتىلىلقن إطم٤مديىلىل٨م وـمىلىلرق إطم٤مديىلىل٨م وا

اًمىلىلىلذي ي٘متْمىلىلىلٞمف أوم٘مىلىلىلف اًمٕمٚمٛمىلىلىلل اًمقاؾمىلىلىلع، واـماقمىلىلىلف اعمديىلىلىلد اًمٓمقيىلىلىلؾ سمًىلىلىل٥ٌم إىم٤مُمتىلىلىلف ذم 

قم٤مصىلىلىلىلىلىلٛم٦م اإلؾمىلىلىلىلىلىلام يقُمئىلىلىلىلىلىلذ، أٓ و ىلىلىلىلىلىلل اؾمىلىلىلىلىلىلٓم٤مٟمٌقل اًمتىلىلىلىلىلىلل ومٞمٝمىلىلىلىلىلىل٤م ُمىلىلىلىلىلىلـ يمتىلىلىلىلىلىل٥م احلىلىلىلىلىلىلدي٨م 

اعمخٓمقـمىلىل٦م ُمىلىل٤م مل خيٓمىلىلر قمىلىلغم سمىلىل٤مل سمنمىلىل،  ىلىلذا اًمرضمىلىلؾ إن مل أىمىلىلؾ إٟمىلىلف يمىلىل٤من أقمٚمىلىلؿ زُم٤مٟمىلىلف 

ؽ ُمىلـ أقمٚمىلىلؿ أ ىلؾ زُم٤مٟمىلىلف، وًمٙمٜمىلف أوىلىلٚمف اهلل قمىلغم قمٚمىلىلؿ، أي: هبىلذا اًمتحديىلىلد، ومٝمىلق ٓ ؿمىلىل

إٟمف مل يًتٗمد ُمـ قمٚمٛمف سم٤محلدي٨م ورضم٤مًمف ويمتٌف؛ ٕٟمف همٚم٧ٌم قمٚمٞمف آومت٤من اصمٜمت٤من: أوم٦م 

إومم  ىلىلل اًمٕمّمىلىلٌٞم٦م اعمذ ٌٞمىلىل٦م، وأومىلىل٦م إظمىلىلرى  ىلىلل اًمِمىلىلٕمقسمٞم٦م، أي: وىلىلد اًمٕمرسمٞمىلىل٦م، 

٤ًم ظمٓمىلىلػمًا ضمىلىلدًا أي: اًمٕمىلىلرب أٟمٗمًىلىلٝمؿ، ومٛمىلىلـ  ٜمىلىل٤م أويت اًمرضمىلىلؾ وًمىلىلذًمؽ دمىلىلد ُمٜمىلىلف اٟمحراومىلىل
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ضمدًا ذم اًمٕم٘مٞمدة وذم اًمًٜم٦م ذم إطم٤مدي٨م أُم٤م اًمٖمزازم ومٚمٞمس ذم اًمٕمػم وٓ ذم اًمٜمٗمػم 

يمىلىلام ي٘مىلىل٤مل، ٓ يٕمىلىلرل ؿمىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلـ قمٚمىلىلؿ احلىلىلدي٨م، احلىلىلدي٨م قمٜمىلىلده  ىلىلقاه، احلىلىلدي٨م قمٜمىلىلده 

قم٘مٚمىلىلف، وًمٞمىلىل٧م قم٘مٚمىلىلف يمىلىل٤من قم٘مىلىلؾ إٟمًىلىل٤من وصىلىلؾ ذم اًمدرضمىلىل٦م اًمٕمٚمٞمىلىل٤م ُمىلىلـ اًمٙمىلىلامل، وًمىلىلٞمس 

، وم٢مذا ؾمٛمٕمتؿ ـمٕمٜم٤ًم ُمـ  ذا اًمرضمىلؾ ¢رؾمقل اهلل  ذًمؽ إٓ إلٟم٤ًمن واطمد  ق حمٛمد

ذم طمدي٨م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام يم٤محلىلدي٨م اًمىلذي شمىلكم قمٚمٞمٜمىل٤م 

وقمغم ُم٤ًمُمٕمٜم٤م آٟمٗم٤ًم، طمدي٨م ًمقٓ سمٜمل إهائٞمؾ وًمقٓ طمقاء، اهتؿ اًمذي صىلحح  ىلذا 

 احلدي٨م وؾمٛمك إًم٤ٌمين سم٠مٟمف ٓ وم٘مف قمٜمده.

؛ وم٢مٟمىلىلىلف رضمىلىلىلؾ أقمجٛمىلىلىلل ًمٕمىلىلىلؾ أصىلىلىلٚمف أصىلىلىلكم أٟمىلىلىل٤م أٟمىلىلىل٤م أىمىلىلىلقل أوًٓ: ًمٞمتىلىلىلف اهتىلىلىلؿ إًمٌىلىلىل٤مين

أقمجٛمل أيْمىل٤ًم، ومٚمىلق أٟمىلف اهتٛمٜمىلل أٟمىل٤م وطمىلدي سم٘مٚمىل٦م اًمٗم٘مىلف هلىل٤من إُمىلر، رضمىلؾ إٟمًىل٤من ُمىلـ 

اعمًىلىلٚمٛملم، ًمٙمىلىلـ أٟمىلىل٤م ُمىلىل٤م صىلىلحح٧م  ىلىلذا احلىلىلدي٨م وطمىلىلدي،  ىلىلذا احلىلىلدي٨م ُمىلىلروي ذم 

 اًمّمحٞمح، ُمروي أفمـ أن إُم٤م ذم اًمٌخ٤مري أو ذم ُمًٚمؿ.

 ذم اًمٌخ٤مري. ُمداظمٚم٦م:

 ذا  ق، وأٟم٤م أامٗمظ أن، ومٝمق ُمروي ذم اًمّمحٞمح، ومىل٢مذًا:  ىلق ٓ يٓمٕمىلـ  اًمِمٞمخ:

ذم إًم٤ٌمين سمؾ يٓمٕمـ ذم اًمٌخ٤مري اًمذي  ق ؾمٚمػ إًم٤ٌمين، ويٓمٕمـ ذم إُم٦م اًمتىلل 

شمٚم٘م٧م  ىلذا احلىلدي٨م سمىل٤مًم٘مٌقل ومل يىلرومض احلىلدي٨م  ىلذا إٓ ُمىلـ يمىل٤من ُمثٚمىلف ذم ُمٜمٝمجىلف 

حلدي٨م سمٕم٘مىلقهلؿ ٓ قم٘مىلقل اًماقم٘مكم وٓ أىمقل اًمٕم٘مكم؛ ٕن  ١مٓء اًمذيـ يٜمٙمرون ا

قمٜمد ؿ ؾمٚمٞمٛم٦م، ًمذًمؽ وم٤مًمرضمؾ ذم اًمقاىمع أٟم٤م أقمتؼمه داقمٞم٦م وال، ًمٙمـ ًمٞمس قمٜمىلدي 

ُمىلىلىلىلـ ااىلىلىلىلرأة اًمٕمٚمٛمٞمىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىل٤م يٛمٙمٜمٜمىلىلىلىلل أو يًىلىلىلىل٤مقمدين قمىلىلىلىلغم احلٙمىلىلىلىلؿ قمٚمٞمىلىلىلىلف سمىلىلىلىل٤مًمتٙمٗمػم؛ ٕن 

أصٕم٥م رء سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕم٤ممل اعمًٚمؿ  ق أن يٙمٗمر ُمًٚماًم يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن 

 وٓ يٜمٙمر أُمرًا ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة.حمٛمدًا رؾمقل اهلل، 

وًمذًمؽ ومرىم٧م سملم ُمـ يٜمٙمر اًمًٜم٦م و ١مٓء ُمقضمقدون اًمٞمقم، و ؿ اًمذيـ يًٛمقن 
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أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًم٘مرآٟمٞملم و ١مٓء ٟمٌٕمقا ُمـ سم٤ميمًت٤من، ُمٜمٌع ُمىلدقمل اًمٜمٌىلقة اًمىلذي ذيمرشمىلف ًمٙمىلؿ 

آٟمٗمىلىل٤ًم، صمىلىلؿ هت قمىلىلدوا ؿ إمم ُمٍمىلىل، صمىلىلؿ اٟمت٘مىلىلؾ سمٕمىلىلض قمىلىلدوا ؿ إمم ؾمىلىلقري٤م، واًمت٘مٞمىلىل٧م 

سمٕمْمٝمؿ وٟم٤مىمِمتٝمؿ وضم٤مدًمتٝمؿ،  ١مٓء يٜمٙمرون اًمًٜم٦م، وإذا أٟمٙمر ُمٜمٙمىلر اًمًىلٜم٦م ومىلا ُمع 

ٙمىلؾ  ىل١مٓء يٗمنىلون اًم٘مىلرآن ومرق سمٞمٜمف وسملم ٟمٍماين أو هيىلقدي أو هبىل٤مئل أو ٓديٜمىلل وم

ٝمؿ؛ ًمذًمؽ ومٛمـ أٟمٙمىلر اًمًىلٜم٦م يم٠مصىلؾ ومٝمىلق يمىل٤مومر، أُمىل٤م ُمىلـ أٟمٙمىلر أضمىلزاء ُمىلـ ئطم٥ًم أ قا

ًتحيىلوه، وأن آيت سمتٗمّمىلٞمؾ اًمًٜم٦م ومٝمق اًمتٗمّمٞمؾ اًم٤ًمسمؼ اًمىلذي ذيمرشمىلف جيىل٥م أن شم

ىم٤مًمف وًمق يمىل٤من طمىلديث٤ًم واطمىلدًا،  ¢ُمقضمز ضمدًا: ُمـ يم٤من يٕمت٘مد ذم طمدي٨م أن اًمرؾمقل 

وُمع ذًمؽ  ق ي٘مقل  ىلذا احلىلدي٨م مل يىلدظمؾ ذم قم٘مىلكم، وأٟمىل٤م ٓ أؤُمىلـ سمىلف ومٝمىلذا يمىل٤مومر؛ 

ٕٟمف نع سملم ٟم٘مٞمْملم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اقمت٘مد أن اًمرؾمقل شمٙمٚمؿ هبذا احلدي٨م، وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

 ؾ ذم قم٘مٚمف ومٝمق يٜمٙمره.أظمرى ىم٤مل ُم٤م دظم

أُمىلىلىلىل٤م إٟمًىلىلىلىل٤من آظمىلىلىلىلر يمٝمىلىلىلىلذا اًمٖمىلىلىلىلزازم أٟمىلىلىلىل٤م ٓ أؾمىلىلىلىلتٓمٞمع أن أىمىلىلىلىلقل أن اإلٟمًىلىلىلىل٤من إول  ىلىلىلىلق 

ىمىلىل٤مل  ىلىلذا احلىلىلدي٨م وأٟمىلىل٤م ٓ أؤُمىلىلـ سمىلىلف، ُمىلىل٤م فمٝمىلىلر ُمٜمىلىلف ومىلىلٞمام  ¢اًمٖمىلىلزازم ي٘مىلىلقل اًمرؾمىلىلقل 

قمٚمٛمٜمىلىل٤م رء ُمىلىلـ  ىلىلذا، أُمىلىل٤م  ىلىلق ومٞمِمىلىلؽ ذم صىلىلح٦م  ىلىلذا احلىلىلدي٨م اًمىلىلذي رواه اًمٌخىلىل٤مري 

ٙمٚمٛمىلىلىلىل٦م يىلىلىلىل٤م أظمىلىلىلىلل اًمٌخىلىلىلىل٤مري ُمٕمّمىلىلىلىلقم؟ إًمٌىلىلىلىل٤مين ويٖمٛمىلىلىلىلز ُمىلىلىلىلـ ىمٜمىلىلىلىل٤مة أطمىلىلىلىلد اًمىلىلىلىلرواة وًمىلىلىلىلق سم

ٓ، ٓ،  ىلىلىلىلق يٜمٙمىلىلىلىلر احلىلىلىلىلدي٨م همىلىلىلىلػم  ااىلىلىلىلقاب:ُمٕمّمىلىلىلىلقم؟ ؿمىلىلىلىلٞمقخ اًمًىلىلىلىلٚمػ ُمٕمّمىلىلىلىلقُملم؟ 

ُمٕمت٘مىلىلد أن اًمرؾمىلىلقل ىم٤مًمىلىلف وُمىلىلـ  ٜمىلىل٤م يٜمجىلىلق ُمىلىلـ اًمتٙمٗمىلىلػم اًمىلىلذي جيىلىلقز ًمٚمٕمىلىل٤ممل اعمًىلىلٚمؿ أن 

يقضمٝمف إمم ُمًٚمؿ ُمثؾ  ذا اًمٖمزازم، ًمٙمٜمف يْمٚمؾ؛ احل٘مٞم٘م٦م أن  ١مٓء اًمذيـ يذيمرون 

اًمىلىلدقم٤مة إمم اإلؾمىلىلام وٟمحٛمىلىلد اهلل أهنىلىلؿ ٓ منمىلىلون ذم زُمىلىلرة اًمىلىلدقم٤مة  اًمٞمىلىلقم ذم زُمىلىلرة

إمم اًمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م وإٟمىلىلام إمم اإلؾمىلىلام، أُمىلىل٤م  ىلىلذا اإلؾمىلىلام  ىلىلق ؿمىلىلٞمٕمل  ىلىلق ظمىلىل٤مرضمل، 

 ىلىلىلق إسمىلىلىل٤ميض  ىلىلىلق يمىلىلىلذا، يمٚمىلىلىلف إؾمىلىلىلام ومٝمىلىلىلؿ يىلىلىلدقمقن إمم اإلؾمىلىلىلام، ًمٙمىلىلىلـ  ىلىلىلؾ  ىلىلىلق إؾمىلىلىلام 

ٓمىل٤مين،  ىلؾ طم٘مٞم٘م٦م،  ؾ  ق إؾمام ؾمٚمٗمل،  ؾ  ىلق إؾمىلام ظمٚمٗمىلل،  ىلؾ  ىلق إؾمىلام سمري

  ق إؾمام أُمريٙمل، إؾمام.
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ً ِٝمىلىل إذًا: ًمىلىلٞمس ُمُ   أن يٙمىلىلقن اعمًىلىلٚمؿ داقمٞمىلىل٦م إمم اإلؾمىلىلام وًمٜم٘مىلىلؾ إمم إؾمىلىلام، وإٟمىلىلام امَّ

اعمٝمىلىلىلؿ يىلىلىلدقمق إمم اًمٙمتىلىلىل٤مب واًمًىلىلىلٜم٦م، وًمىلىلىلٞمس أيْمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلـ اعمٝمىلىلىلؿ أن يىلىلىلدقمق إمم اًمٙمتىلىلىل٤مب 

 واًمًٜم٦م، وإٟمام اعمٝمؿ أن يدقمق إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح.

ق سملم رضمٚملم اصمٜمىللم أطمىلد ٤م يٜمٙمىلر طمىلديث٤ًم ويٕمت٘مىلد ذم ىمىلرارة ىمٚمٌىلف أن رِّ ٗمَ ـ ٟمُ إذًا: ٟمح

اًمرؾمىلىلقل ىم٤مًمىلىلف، صمىلىلؿ  ىلىلق ٓ يىلىل١مُمـ سمىلىلف ومٝمىلىلق يمىلىل٤مًمٞمٝمقد يٕمرومقٟمىلىلف يمىلىلام يٕمرومىلىلقن أسمٜمىلىل٤مء ؿ، ومٝمىلىلق 

ىم٤مًمىلف، قمٜمىلده ؿمىلؽ سمًىل٥ٌم أو آظمىلر أن  ىلذا  ¢يم٤مومر، ورضمؾ آظمر ٓ يٕمت٘مىلد أن اًمرؾمىلقل 

دي٨م و ىلىلىلىلىلىلقا ذم ُمىلىلىلىلىلىلـ قمٚمىلىلىلىلىلىلامء احلىلىلىلىلىلىل واحلىلىلىلىلىلىلدي٨م اًمىلىلىلىلىلىلذي صىلىلىلىلىلىلححف زيىلىلىلىلىلىلد وسمٙمىلىلىلىلىلىلر وقمٛمىلىلىلىلىلىلر

اًمىلذي ىم٤مًمىلف، وم٘مٚمىل٧م  ¢شمّمحٞمحف، ومٝمق يٜمٙمر قمغم اًمذيـ صححقا وًمٞمس قمغم اًمٜمٌىلل 

آٟمٗمىلىلىلىل٤ًم:  ىلىلىلىلذا وىلىلىلىل٤مل وًمىلىلىلىلٞمس سمٙمىلىلىلىل٤مومر يمىلىلىلىل٤مٕول، وؾمىلىلىلىل٥ٌم وىلىلىلىلاًمف أن  ىلىلىلىلذا اًمرضمىلىلىلىلؾ وأُمث٤مًمىلىلىلىلف 

يٜمٙمىلىلرون قمىلىلىلغم سمٕمىلىلىلض إظمقاٟمٜمىلىل٤م وأٟمىلىلىل٤م ُمٕمٝمىلىلىلؿ اٟمتٌٝمىلىلقا، اًمىلىلىلذيـ يتنىلىلىلقمقن و ىلىلؿ ُمىلىلىلـ قم٤مُمىلىلىل٦م 

 يمذا،  ق ًمٞمس قم٤معم٤ًم وًمٞمس ـم٤مًم٥م اعمًٚمٛملم، ومٞم٘مقل: أٟم٤م أومٝمؿ ُمـ احلدي٨م اًمٗماين

قمٚمؿ، ًمٙمـ ي٘مقل أٟم٤م أومٝمؿ  ٙمذا ي٤م أظمل، وأٟم٤م اضمتٝمدت  ٙمذا، ـمٞم٥م أٟم٧م ًم٧ًم ُمىلـ 

أ ىلىلؾ آضمتٝمىلىل٤مد، واسمىلىلتكم اًمٖمىلىلزازم سم٠مُمثىلىل٤مل  ىلىل١مٓء ومًىلىلح٥م ااٝمٚمىلىل٦م قمىلىلغم أظمىلىلريـ ُمىلىلـ 

اًمٜم٤مسمٖملم ذم اًمٕمٚمؿ واعمتٗم٘مٝمىللم ذم اًمٙمتىل٤مب واًمًىلٜم٦م ووم٘مىلف اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح، ومىل٤مهتٛمٝمؿ 

 ٜمد ؿ.سم٠مهنؿ ٓ وم٘مف قم

 ذا اًمٖمزازم وأُمث٤مًمف يٜمٙمر قمغم  ١مٓء؛ ٕٟمف يقضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ٟمحـ ٟمقضمٌف قمٚمٞمٝمؿ 

يْمِر إِْن يُمٜمُْتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ ﴿اٟمٓماىم٤ًم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:   .[43]النح :﴾وَم٤مؾْم٠َمًُمقا َأْ َؾ اًمذِّ

 ىلىلذا اًمٖمىلىلزازم وأُمث٤مًمىلىلف وىمٕمىلىلقا ومىلىلٞمام يٜمٙمىلىلرون قمىلىلغم همىلىلػم ؿ، اًمٖمىلىلزازم أُمىلىلل ذم قمٚمىلىلؿ 

ُمل ذم قمٚمىلؿ اًمٗم٘مىلف، ومىلام يٜمٙمىلره اًمٖمىلزازم قمىلغم إُمىلل اًمىلذي يىلدقمل احلدي٨م، يمذاك إ

اًمٗم٘مف ذم آي٦م أو ذم طمدي٨م  ق يرد قمٚمٞمف أيْم٤ًم طمٞمٜمام يّمحح ويْمٕمػ و ق أُمىلل ذم 

يْمِر إِْن يُمٜمىْلىلىلىلُتْؿ ٓ ﴿قمٚمىلىلىلىلؿ احلىلىلىلىلدي٨م، إذًا:  ىلىلىلىلق ظمىلىلىلىل٤مًمػ ىمقًمىلىلىلىلف شمٕمىلىلىلىل٤ممم:  َؾ اًمىلىلىلىلذِّ ٠َمًُمقا َأْ ىلىلىلىل وَم٤مؾْمىلىلىلىل
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قنَ  ُمىلىلـ قمٚمىلىلؿ ووم٘مىلىلف يٕمىلىلؽمل ويِمىلىلٝمد  ،  ىلىلق ويمىلىلؾ ُمىلىلـ يمىلىل٤من قمٜمىلىلده ذرة[43]النحاا :﴾شَمْٕمَٚمُٛمىلىل

سمح٘مٞم٘م٦م ٓ جمىل٤مل إلٟمٙم٤مر ىل٤م، أن اًمٕمٚمىلقم قمىلغم أٟمقاقمٝمىل٤م وأؿمىلٙم٤مهل٤م ؾمىلقاء يم٤مٟمىل٧م قمٚمقُمىل٤ًم 

ذم اًمنمىلىلع أو ذم إدب أو ذم اًمٚمٖمىلىل٦م أو ذم اًمتىلىل٤مريخ، يمىلىلؾ  ىلىلذه اًمٕمٚمىلىلقم ُمرضمٕمٝمىلىل٤م إمم 

أ ؾ آظمتّم٤مص، وما جيقز ُمثاً سمج٤م ؾ سم٤مًمٓم٥م أن يتٓم٥ٌم، وٓ جيقز سمج٤م ىلؾ ذم 

وٓ جيىلىلىلىلىلىلىلقز سم٤مًمتىلىلىلىلىلىلىل٤مزم ا٤م ىلىلىلىلىلىلىلؾ سم٤محلىلىلىلىلىلىلىلدي٨م أن يتحىلىلىلىلىلىلىلدث شمّمىلىلىلىلىلىلىلحٞمح٤ًم اًمٗم٘مىلىلىلىلىلىلف أن يتٗم٘مىلىلىلىلىلىلىلف، 

وشمْمٕمٞمٗم٤ًم،  ذا اًمذي وىمع ومٞمف اًمٖمزازم ٟمحقه أٟمٙمره قمغم همىلػمه، ومٝمىلق وىمىلع ومىلٞمام يٜمٙمىلره 

قمىلىلغم اًمٕم٤مُمىلىل٦م و ىلىلق ُمىلىلـ اخل٤مصىلىل٦م، وذٟمىلىل٥م اخل٤مصىلىل٦م أؿمىلىلد قمٜمىلىلد اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ ُمىلىلـ ذٟمىلىل٥م 

شمٕمىل٤ممم  اًمٕم٤مُم٦م؛ هلذا أىمقل: اًمٖمزازم ٓ ؿمؽ أٟمف يٕمٞمش ذم وال ُمٌىللم؛ ٕٟمىلف يمىلام ىمىل٤مل

ُٝمؿْ ﴿ذم طمؼ اعمنميملم:  ىًُل ٤م َواؾْمتَٞمَْ٘مٜمَتَْٝم٤م َأْٟمُٗم ، أي:  ىلق ضمحىلد [44]النم :﴾َوضَمَحُدوا هِبَ

ُمىلىلىل٤م ي٘مىلىلىلرره أن اًمٕمٚمىلىلىلقم اظمتّم٤مصىلىلىل٤مت وُمىلىلىل٤م هلىلىلىل١مٓء ااٝمٚمىلىلىل٦م يتٕمىلىلىل٤مًمقن ويتًىلىلىلٚمٓمقن قمىلىلىلغم 

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م و ؿ ٓ يٗم٘مٝمقن ؿمٞمئ٤ًم،  ذا اًمذي أٟمٙمره قمغم اًمٕم٤مُم٦م وىمع  ق ذم ُمثؾ 

ـ يٜمٙمىلىلر قمٚمىلىلٞمٝمؿ؛ ٕٟمىلىلف ٓ يٕمىلىلرل، وىمىلىلد جيىلىل٤مدل سمٕمْمىلىلٝمؿ ذم ذًمىلىلؽ ُمىلىل٤م وىمىلىلع اًمٕم٤مُمىلىل٦م اًمىلىلذي

ريمؿ سم٤معمثىلىلؾ اًمقاىمىلىلع اًمىلىلذي ٓ يًىلىلتٓمٞمع  ىلىلق أن يٜمٙمىلىلره، أٟمىلىل٤م ىمٌىلىلؾ أن أقمرومىلىلف سمقاؾمىلىلٓم٦م يمِّ ذَ ومىلىل٠مُ 

ُمىلىلىلـ يمىلىلىل٤من ُمىلىلىلـ قمىلىلىل٤مرذم سمىلىلىلؾ وُمىلىلىلـ أصىلىلىلح٤م ، ويمىلىلىل٤من اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ أٟم٘مىلىلىلذه ُمىلىلىلـ اًمٓمري٘مىلىلىل٦م 

اًمرضمىلؾ اًمِم٤مذًمٞم٦م وُمـ اًمتٕمّم٥م سم٤معمىلذ ٥م احلٜمٗمىلل و ىلق اًمِمىلٞمخ ز ىلري اًمٜمجىل٤مر،  ىلذا 

أرؾمىلىلؾ إزم ُمىلىلـ ُمٍمىلىل ويمىلىل٤من قمٜمىلىلدٟم٤م ذم ؾمىلىلقري٤م، يمىلىل٤من طمٜمٗمٞمىلىل٤ًم ُمتٕمّمىلىل٤ًٌم وـمرىمٞمىلىل٤ًم ؿمىلىل٤مذًمٞم٤ًم، 

ومٝمداه اهلل إمم اًمًٜم٦م صمؿ ؾم٤مومر إمم ُمٍم ودظمؾ إز ر وأظمذ اًمِمٝم٤مدة، يمت٥م إزم سم٠من 

اًمِمىلىلٞمخ اًمٖمىلىلزازم قمٜمىلىلده يمتىلىل٤مب اؾمىلىلٛمف وم٘مىلىلف اًمًىلىلػمة، ومٝمىلىلق ـمٚمىلىل٥م ُمٜمىلىلل أن شمتٓمىلىلقع ًمتخىلىلري٩م 

ُمىلىلىلىلـ اًمٗمىلىلىلىلراغ واًمٜمِمىلىلىلىل٤مط أيمثىلىلىلىلر ُمىلىلىلىلـ ٟمِمىلىلىلىل٤مط أطم٤مديىلىلىلىل٨م يمتىلىلىلىل٤م ، ويمٜمىلىلىلىل٧م يقُمئىلىلىلىلذ قمىلىلىلىلغم رء 

اًمِمىلىلىلٞمخقظم٦م يمىلىلىلام شمىلىلىلرون ومقاوم٘مىلىلىل٧م، ويمتىلىلىل٥م ُم٘مدُمىلىلىل٦م ًمٕمٚمٙمىلىلىلؿ اـمٚمٕمىلىلىلتؿ قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م، ومٝمىلىلىلق عمىلىلىل٤مذا 

 يمٚمٗمٜمل أن أظمرج يمت٤مسمف؛ ٕٟمف ًمٞمس ُمـ أ ؾ احلدي٨م.

ومىلىل٢مذًا: عمىلىل٤مذا  ىلىلق يتًىلىلٚمط قمىلىلغم قمٚمىلىلؿ احلىلىلدي٨م شمّمىلىلحٞمح٤ًم وشمْمىلىلٕمٞمٗم٤ًم وىمىلىلد أومّمىلىلح قمىلىلـ 
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ٛمىلىلل سم٤محلىلىلدي٨م، ىمىلىل٤مل  ىلىلق ُمٜمٝمجىلىلف ذم ٟمٗمىلىلس اعم٘مدُمىلىل٦م اًمتىلىلل ىمروىلىلٜمل ومٞمٝمىلىل٤م وُمٜمٝمجىلىلل وقمٚم

يٜمٔمىلىلر ذم احلىلىلدي٨م ومىلىل٢من يمىلىل٤من ُمٕمٜمىلىل٤مه صىلىلحٞمح٤ًم وًمىلىلق يمىلىل٤من ؾمىلىلٜمده وىلىلٕمٞمٗم٤ًم، و.ب قمىلىلغم 

ذًمىلىلىلؽ ُمىلىلىلثاً طمىلىلىلديث٤ًم يمٜمىلىلىل٧م أٟمىلىلىل٤م وىلىلىلٕمٗمتف ىمىلىلىل٤مل:  ىلىلىلذا ُمٕمٜمىلىلىل٤مه صىلىلىلحٞمح، وًمىلىلىلذًمؽ يمىلىلىلقن ؾمىلىلىلٜمده 

قمىلىلغم سمٜمىلىلل  ¢صىلىلحٞمح وم٠مٟمىلىل٤م أصىلىلححف، وأٟمٙمىلىلر طمىلىلديث٤ًم صىلىلحٞمح٤ًم و ىلىلق إهمىلىل٤مرة اًمرؾمىلىلقل 

ظمىلىلره، اعمٝمىلىلؿ ًمىلىلق يمىلىل٤من  ىلىلق ُمىلىلـ أ ىلىلؾ ىمرئمىلىل٦م، ىمىلىل٤مل  ىلىلذا وإن يمىلىل٤من ؾمىلىلٜمده صىلىلحٞمح.. إمم آ

 احلدي٨م عم٤م شمقاوع ويمٚمػ همػمه أن خيرج أطم٤مدي٨م يمت٤م .

إذًا:  ق ًمٞمس ُمـ أ ؾ احلدي٨م، وم٠ميـ اًم٘م٤مقمدة اًمتل يتٌجح هب٤م ويٜمٙمىلر قمىلغم قم٤مُمىل٦م 

، وم٤محلىلدي٨م اًمىلذي يٕمجٌىلف يّمىلححف، اعمًٚمٛملم اًمذيـ خي٤مًمٗمقهن٤م، أصٌح إُمر  ىلقًى 

أن مٗمٔمٜمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ اهلىلىلىلقى، وأن ٟمتٌىلىلىلع  واًمىلىلىلذي ٓ يٕمجٌىلىلىلف يْمىلىلىلٕمٗمف، ومٜمًىلىلىل٠مل اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ

صمىلىلىلاث »اهلىلىلىلقى ومٞمْمىلىلىلٚمٜم٤م قمىلىلىلـ ؾمىلىلىلقاء اًمٍمىلىلىلاط، وىمىلىلىلد ضمىلىلىل٤مء قمىلىلىلـ اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: 

 .شُمٝمٚمٙم٤مت: ؿمح ُمٓم٤مع، و قى ُمتٌع، وإقمج٤مب يمؾ ذي رأي سمرأيف

ومٜمًىلىلىل٠مل اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ أن مٗمٔمٜمىلىلىل٤م وًمٕمىلىلىلؾ ذم  ىلىلىلذا اًم٘مىلىلىلدر يمٗم٤ميىلىلىل٦م، وم٤مًمًىلىلىل٤مقم٦م احل٤مديىلىلىل٦م 

 قمنم واًمرسمع شم٘مري٤ًٌم.

 ل.سم٘مٞم٦م اًم١ًما ُمداظمٚم٦م:

 و ق؟ اًمِمٞمخ: 

زقمٛمىلىلىلف سمىلىلىل٠من ُم٤مًمٙمىلىلىل٤ًم يمىلىلىل٤من ي٘مىلىلىلدم قمٛمىلىلىلؾ أ ىلىلىلؾ اعمديٜمىلىلىل٦م أيْمىلىلىل٤ًم قمىلىلىلغم طمىلىلىلدي٨م  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 أطم٤مد، وأسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ي٘مدم اًم٘مٞم٤مس قمغم أطم٤مدي٨م أطم٤مد.

واهلل آؾمىلىلػ أن  ىلىلذا أُمىلىلر واىمىلىلع، ًمٙمىلىلـ  ىلىلذا ًمىلىلٞمس قمىلىلغم ُمىلىلٜمٝم٩م اًمٖمىلىلزازم؛ ٕن  اًمِمىلىلٞمخ:

يـ ورصمىلقا قمٚمىلؿ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ قم٤مش ذم اعمديٜم٦م طمٞمىل٨م يمىل٤من ومٞمٝمىل٤م نىل٤م ػم اًمّمىلح٤مسم٦م اًمىلذ

وٟمنموه سملم إُم٦م يمام .سمٜم٤م قمىلغم ذًمىلؽ ُمىلثاً سم٘مّمىل٦م اا٤مريىل٦م و ىلق يمىل٤من  ¢اًمرؾمقل 

ُمـ أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم رمحف اهلل، وم٘مد روى يمثػمًا ُمـ إطم٤مدي٨م ُمـ ـمريىلؼ ٟمىل٤مومع قمىلـ اسمىلـ 
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قمٛمىلىلر، ومٝمىلىلق يمىلىل٤من يٕمٚمىلىلؿ سمىلىل٠من قمٛمىلىلؾ أ ىلىلؾ اعمديٜمىلىل٦م يمىلىل٤مٟمقا قمىلىلغم اهلىلىلدي اًمٜمٌىلىلقي، ومىلىل٢مذا ضمىلىل٤مءه 

سمًىلىلٜمد صىلىلحٞمح ومٝمىلىلق ي٘مىلىلدم قمٛمىلىلؾ أ ىلىلؾ اعمديٜمىلىل٦م؛ ٕٟمىلىلف وًمىلىلق  ¢طمىلىلدي٨م قمىلىلـ رؾمىلىلقل اهلل 

ىم٤مئؿ قمٜمده قمغم اًمًٜم٦م، وًمٞمس ىمدم  قاه قمغم احلدي٨م، ومٚمٞمس ًمف ُمتٛمًؽ ومىلٞمام ي١ميىلد 

 سمف اٟمحراومف قمـ اًمًٜم٦م.

ِدًُمقا﴿أي٦م:  ُمداظمٚم٦م: َّٓ شَمٕمىْل ِرَُمٜمَُّٙمْؿ ؿَمٜمَتُن ىَمْقٍم قَمغَم َأ ، ذم  ىلذه [3]المائدة:﴾َوٓ جَيْ

حم٤مؾمىلىلىلىلٜمف، وٓ ٟم٘مىلىلىلىلقل أٟمىلىلىلىلف داقمٞمىلىلىلىل٦م وىلىلىلىلاًم٦م قمىلىلىلىلغم أيىلىلىلىل٦م ٟمىلىلىلىلذيمر حم٤مؾمىلىلىلىلـ اًمرضمىلىلىلىلؾ سمٕمىلىلىلىلض 

 اإلـماق يمام ذيمرشمؿ آٟمٗم٤ًم.

 يمٞمػ ىمٚم٧م داقمٞم٦م واًم٦م؟ اًمِمٞمخ:

 ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ، اًمٖمزازم  ق داقمٞم٦م واًم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ومٞمام يمٜم٤م ٟمتحدث سمف. اًمِمٞمخ:

 أقمٚمؿ  ذا. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٌٕم٤ًم... اًمِمٞمخ:

 وىمد يٗمٝمؿ ؿمٞمخٜم٤م... ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ي٤م أظمل،... اًمِمٞمخ:

 واهلل.أٟم٤م ومٝمٛم٧م  ُمداظمٚم٦م:

 ىمٚمٜم٤م  ق يدقمق إمم اإلؾمام.. ٤مـمٞم٥م  ذا اًمًٞم٤مق سملم اًم٤ًٌمق، عم اًمِمٞمخ:

 .. اًمٖمزازم... ىم٤مل: ىمدياًم يم٤من رضمؾ قم٤مم أطم٥ٌم أٟمف... ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م أقمت٘مد  ذا. اًمِمٞمخ:

 أطمًـ اهلل إًمٞمؽ، ُم٤م رأيؽ ذم يمتٌف. ُمداظمٚم٦م:
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 يمتٌف أيمثر ٤م ومٞمٝم٤م أؿمٞم٤مء ُمـ آٟمحراوم٤مت.. اًمِمٞمخ:

 ي٨ٌم ُم٤م جيد ذم قم٘مٚمف ذم  ذه اًمٙمت٥م يٕمٜمل.  ؾ شمرى أٟمف ُمداظمٚم٦م:

 ٓ، ومٞمف اٟمحراوم٤مت يمثػمة. شمٗمْمؾ. اًمِمٞمخ:

 (  00: 02: 02/ 630) اهلدى والنور /

 (  00:  00: 51/ 631) اهلدى والنور /

 ( 00: 29: 01/ 631) اهلدى والنور /
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 ال بدعٞ حطِٞ يف اإلضالَ 
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 خل٘زٝ االبتداع ٗبٚاْ إُٔ  

 اإلضالَ ال بدعٞ حطِٞ يف

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًىلٜم٤م،  اًمِمٞمخ:

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ إُمىلىلىلىلىلقر ¢ػم اهلىلىلىلىلىلدي  ىلىلىلىلىلدي حمٛمىلىلىلىلىلد ومىلىلىلىلىل٢من ظمىلىلىلىلىلػم اًمٙمىلىلىلىلىلام يمىلىلىلىلىلام اهلل، وظمىلىلىلىلىل

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ًم٘مىلىلد يمىلىل٤من ُمىلىلـ  ىلىلدي ٟمٌٞمٜمىلىل٤م صىلىلٚمقات اهلل وؾمىلىلاُمف قمٚمٞمىلىلف أن يٗمتىلىلتح يماُمىلىلف وُمققمٔمتىلىلف 

وظمٓمٌف هبذه اخلٓم٦ٌم اعمقضمزة اًمٌٚمٞمٖم٦م اًمتل ؾمٛمٕمتٛمق ٤م وشمًىلٛمٕمقهن٤م ُمٜمىل٤م قمىل٤مدة، وومٞمٝمىل٤م 

، وذ إُمىلىلىلقر ¢ة اًمٕمٔمٞمٛمىلىلىل٦م، ظمىلىلىلػم اهلىلىلىلدى  ىلىلىلدى حمٛمىلىلىلد يمىلىلىلام شمٕمٚمٛمىلىلىلقن  ىلىلىلذه اًم٘م٤مقمىلىلىلد

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ٟم٘مىلىلىلىلقل ذم  ىلىلىلىلذه اخلٓمٌىلىلىلىل٦م اعم٤ٌمريمىلىلىلىل٦م،  ىلىلىلىلذه اًم٘م٤مقمىلىلىلىلدة اهل٤مُمىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلـ ىمقاقمىلىلىلىلد اًمنمىلىلىلىليٕم٦م، 

ويىلىلىلتجغم أ ٞمتٝمىلىلىل٤م قمٜمىلىلىلد ُمىلىلىلـ يتٗم٘مىلىلىلف ذم يمتىلىلىل٤مب اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ وسمخ٤مصىلىلىل٦م ذم ُمثىلىلىلؾ ىمقًمىلىلىلف 

ؿُ  اًْمٞمَىلىلىلىلْقمَ ﴿شمٕمىلىلىلىل٤ممم:  ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلىلل َوَرِوىلىلىلىل ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىلىل  َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل

 .[3]المائدة:﴾اإِلؾْماَم ِديٜم٤ًم

وم٢من اهلل قمز وضمؾ يٛمتـ ذم  ذه أيىل٦م اًمٙمريٛمىل٦م قمىلغم قمٌىل٤مده أٟمىلف أيمٛمىلؾ هلىلؿ اًمىلديـ، 
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٤م وأشمىلؿ قمٚمىلٞمٝمؿ اًمٜمٕمٛمىل٦م، ويمثىلػم ُمىلـ اًمٜمىل٤مس ٓ يتٜمٌٝمىلقن هلىلذه اًمٜمٕمٛمىل٦م اًمٕمٔمٞمٛمىل٦م، وًمٕمٔمٛمتٝمىلىل

اُمتـ اهلل شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم قمىلغم قمٌىل٤مده هبىل٤م، وذًمىلؽ ًمٖمٗمٚمىلتٝمؿ قمىلـ أ ٞمىل٦م يمىلامل اًمنمىليٕم٦م، 

 ىلىلذا اًمٙمىلىلامل اًمىلىلذي يٖمٜمىلىلل اًمٜمىلىل٤مس قمىلىلـ أن يتٕمٌىلىلقا أٟمٗمًىلىلٝمؿ ُمىلىل٤م سمىلىللم يىلىلقم وآظمىلىلر أو أؾمىلىلٌقع 

وآظمر، أو ؿمٝمر أو ؾمٜم٦م وأظمرى، أو ىمرن وآظمر، أن يٗمٙمروا وأن يِمٖمٚمقا أذ ٤مهنؿ سمىلام 

مم اهلل زًمٗمك، أمؿ اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٕمٛم٦م ي٘مرهبؿ، سم٠من يتٕمرومقا قمغم ُم٤م ي٘مرهبؿ إ

سم٠من أمؿ هلؿ ديٜمٝمؿ هبذه اًمٜمٙمت٦م اًمتل شمٜمٌىل٠م هلىل٤م سمٕمىلض أطمٌىل٤مر اًمٞمٝمىلقد ذم زُمىلـ قمٛمىلر سمىلـ 

اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف طملم ضم٤مء إًمٞمف ًمٞم٘مقل ًمف: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، آي٦م ذم يمت٤مب اهلل، 

ُمىل٤م  ىلل؟ ومىلذيمر أيىل٦م  ًمق قمٚمٞمٜمىل٤م ُمٕمنمىل اًمٞمٝمىلقد ٟمزًمىل٧م، َّٓتىلذٟم٤م يىلقم ٟمزوهلىل٤م قمٞمىلدًا، ىمىل٤مل:

ؿُ ﴿اًمًىلىلىلىل٤مسم٘م٦م:  ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلىلل َوَرِوىلىلىلىل ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىلىل  اًْمٞمَىلىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل

اَم ِديٜمىًلىل٤م . ىمىلىل٤مل ًمىلىلف قمٛمىلىلر: ًم٘مىلىلد ٟمزًمىلىل٧م ذم يىلىلقم قمٞمىلىلد، يم٠مٟمىلىلف ي٘مىلىلقل: أسمنمىلىل، [3]المائاادة:﴾اإِلؾْمىلىل

 وم٘مد اَّتذ اعمًٚمٛمقن يقم ٟمزول  ذه أي٦م قمٞمدًا.

ذم قمرومىلىل٦م وذم يىلىلقم نٕمىلىل٦م، ويىلىلقم ااٛمٕمىلىل٦م يىلىلقم  ¢٧م ورؾمىلىلقل اهلل ذًمىلىلؽ سم٠مهنىلىل٤م ٟمزًمىلىل

قمٞمد اعمًٚمٛملم إؾمٌققمل، يتٙمرر ًمٞمس ذم يمؾ ؾمٜم٦م، سمؾ وذم يمؾ أؾمٌقع ُمىلرة، عمىل٤مذا 

ن  ذه أيىل٦م ًمىلق ٟمزًمىل٧م قمٚمىلٞمٝمؿ َّٓتىلذوا يىلقم ٟمزوهلىل٤م قمٞمىلدًا، إىم٤مل  ذا احلؼم اًمٞمٝمقدي، 

ٕم٦م، وأيمٛمٚمٝم٤م وم٠مهمٜم٤م ؿ عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمٗمْمؾ اهلل قمز وضمؾ قمغم قم٤ٌمده سم٠من أشمؿ هلؿ اًمنمي

قمىلىلـ آضمتٝمىلىل٤مدات اًمِمخّمىلىلٞم٦م اًمتىلىلل ىمىلىلد يتٗمٜمٜمىلىلقن هبىلىل٤م ويتقؾمىلىلٕمقن ومٞمٝمىلىل٤م، ًمٞمت٘مرسمىلىلقا سمىلىلذًمؽ 

إمم اهلل زًمٗمىلىلك، وىمىلىلد يْمىلىلٚمقن؛ ٕٟمٜمىلىل٤م ٟمٕمٚمىلىلؿ نٞمٕمىلىل٤ًم أن اعمجتٝمىلىلد ُمٕمىلىلرض ًمٚمخٓمىلىل٠م، وإن 

ف إذا ُم٤م أومرغ ضمٝمىلده عمٕمرومىل٦م اًمّمىلقاب اًمىلذي أُمىلره اهلل سمىلف، يمىلام ئيم٤من ُم٠مضمقرًا قمغم ظمٓم

إذا طمٙمىلىلىلؿ احلىلىلىل٤ميمؿ »احلىلىلىلدي٨م اًمّمىلىلىلحٞمح ذم اًمٌخىلىلىل٤مري وهمىلىلىلػمه: ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ذم 

 .شوم٤مضمتٝمد وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران، وإذا أظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمد

ومتامم اًمنميٕم٦م إذًا يٖمٜمٞمٝمؿ قمىلـ ُمثىلؾ  ىلذه آضمتٝمىل٤مدات اًمتىلل يىلراد هبىل٤م شمقؾمىلٞمع دائىلرة 
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اًمت٘مىلىلىلرب إمم اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ، وم٘مىلىلىلد ؾمىلىلىلدت وأهمٚم٘مىلىلىل٧م وأمىلىلىل٧م  ىلىلىلذه اًمىلىلىلدائرة، ومٚمىلىلىلؿ يٌىلىلىلؼ 

تٝمدوا ومىلٞمام ي٘مىلرهبؿ إمم اهلل قمىلز وضمىلؾ؛ ٕن اهلل قمىلز وضمىلؾ ىمىلد ًمٚمٜم٤مس طم٤مضم٦م إمم أن جي

ُمىلىل٤م شمريمىلىل٧م ؿمىلىلٞمئ٤ًم ي٘مىلىلرسمٙمؿ إمم »أشمىلىلؿ اًمٜمٕمٛمىلىل٦م سمىلىلذًمؽ، وهلىلىلذا ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام: 

اهلل إٓ وأُمىلىلىلىلىلرشمٙمؿ سمىلىلىلىلىلف، وُمىلىلىلىلىل٤م شمريمىلىلىلىلىل٧م ؿمىلىلىلىلىلٞمئ٤ًم يٌٕمىلىلىلىلىلديمؿ قمىلىلىلىلىلـ اهلل وي٘مىلىلىلىلىلرسمٙمؿ إمم اًمٜمىلىلىلىلىل٤مر إٓ 

ـ اًمىلىلٞمامن أٟمىلىلف ، ًمىلىلذًمؽ ضمىلىل٤مء قمىلىلـ سمٕمىلىلض اًمًىلىلٚمػ و ىلىلق سم٤مًمْمىلىلٌط طمذيٗمىلىل٦م سمىلىلشوهنٞمىلىلتٙمؿ قمٜمىلىلف

ومىلا شمٕمٌىلدو ٤م، أي: ومىلا شمتٕمٌىلدوا  ¢ىم٤مل: يمىلؾ قمٌىل٤مدة مل يتٕمٌىلد ٤م أصىلح٤مب رؾمىلقل اهلل 

 هب٤م.

وىمد شمٚم٘مك  ذا اعمٕمٜمك اخلٚمػ إول قمـ اًمًٚمػ إول ذم قم٤ٌمرات ُمتٜمققم٦م ُمىلـ 

 ¢أ ٝم٤م ىمقل ُم٤مًمؽ رمحىلف اهلل: ُمىلـ اسمتىلدع سمدقمىل٦م يرا ىل٤م طمًىلٜم٦م وم٘مىلد زقمىلؿ أن حمٛمىلدًا 

اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛم٧ُم ﴿شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م، اىمرءوا ىمقل اهلل

ؿُ  ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلل َوَرِوىلىلىل اَم ِديٜمىًلىلىل٤م قَمَٚمىلىلىل . ىمىلىلىل٤مل ذًمىلىلىلؽ، ومىلىلىلام مل يٙمىلىلىلـ [3]المائااادة:﴾اإِلؾْمىلىلىل

 يقُمئذ ديٜم٤ًم، ٓ يٙمقن اًمٞمقم ديٜم٤ًم، وٓ يّمٚمح آظمر  ذه إُم٦م إٓ سمام صٚمح سمف أوهل٤م.

ر اهلجىلرة رمحىلف اهلل  ىلل سمحىلؼ يمىلام يمىل٤مٟمقا ي٘مقًمىلقن ىمىلديام:  ذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ إُمىل٤مم دا

شمٙمتىلىل٥م سمىلىلامء اًمىلىلذ ٥م؛ ٕهنىلىل٤م ووىلىلح٧م ًمٜمىلىل٤م اعم٘مّمىلىلقد ُمىلىلـ  ىلىلذه أيىلىل٦م اًمتىلىلل مٜمىلىلك ذًمىلىلؽ 

اًمٞمٝمىلقدي أهنىلىل٤م ًمىلق ٟمزًمىلىل٧م قمٚمىلٞمٝمؿ َّٓتىلىلذو ٤م قمٞمىلدًا، واعمًىلىلٚمٛمقن واحلٛمىلد هلل اَّتىلىلذو ٤م 

ااٛمٕمىل٦م أيْم٤ًم قمٞمدًا، يمام ؾمٛمٕمتؿ ُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أهن٤م ٟمزًم٧م يقم 

 قمغم قمروم٦م. ¢ورؾمقل اهلل 

ومٝمق ي٘مقل قمغم صٞمٖم٦م اًمتٜمٙمػم اًمذي يٗمٞمد اًمِمٛمقل: ُمـ اسمتىلدع سمدقمىل٦م واطمىلدة يرا ىل٤م 

 ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م. ¢طمًٜم٦م، وم٘مد زقمؿ أن حمٛمدًا 

ُمـ  ٜم٤م يٜمٌٖمل قمغم يمؾ ُمًىلٚمؿ قمىلرل  ىلذه احل٘مٞم٘مىل٦م و ىلذه اعمٜمىل٦م اًمتىلل اُمىلتـ اهلل هبىل٤م 

 َّٓ نمىليٕم٦م، ومٞمًتحًىلـ ُمىل٤م ؿمىل٤مء ًمىلف قم٤مدشمىلف  يتجىلرأ قمىلغم ُم٘مىل٤مم اًمقمغم قم٤ٌمده سم٢ميمامًمف ديٜمىلف أ
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أو  قاه، أو أي رء آظمر ُمـ اًمٌدع وحمدصم٤مت إُمقر سمحجىل٦م، و ىلذه احلجىل٦م طمجىل٦م 

طمْم٦م ـم٤معم٤م ٟمًٛمٕمٝم٤م ُمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وىمد يٙمقن ومٞمٝمؿ ُمـ يٜم٥ًم إمم اًمٕمٚمؿ إذا دا

ُمىلىلىل٤م ُأٟمٙمىلىلىلر قمٚمٞمىلىلىلف سمدقمىلىلىل٦م مل شمٙمىلىلىلـ ُمىلىلىلـ  ىلىلىلدي اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام، ومل شمٙمىلىلىلـ ذم قمٝمىلىلىلد 

يىلىل٤م أظمىلىلل؟! يٖمٗمٚمىلىلقن نٞمٕمىلىل٤ًم  ىلىل١مٓء اًمٜمىلىل٤مس  ؿمىلىلقل ااىلىلقاب:ن اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح، يٙمىلىلق

قمىلىلـ أيىلىل٦م اًمًىلىل٤مسم٘م٦م ؟ وشمٗمًىلىلػم اإلُمىلىل٤مم ُم٤مًمىلىلؽ هلىلىل٤م، سم٘مقًمىلىلف: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م 

ظمىلىل٤من اًمرؾمىلىل٤مًم٦م، ومٝمىلىل١مٓء اًمىلىلذيـ ي٘مقًمىلىلقن طمٞمىلىلٜمام شم٘مىلىلٞمؿ  ¢طمًىلىلٜم٦م، وم٘مىلىلد زقمىلىلؿ أن حمٛمىلىلدًا 

ومٞمٝمىلىل٤م  اب:ااىلىلقاحلجىلىل٦م قمٚمىلىلٞمٝمؿ سمىلىل٠من  ىلىلذا اًمىلىلذي شمٗمٕمٚمىلىلف، ي٤ٌمدروٟمىلىلؽ سم٘مىلىلقهلؿ: ؿمىلىلق ومٞمٝمىلىل٤م؟ 

ٟم٦ًٌم ااٝمؾ، إمم اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ، و ق اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمذي أٟمزل  ذه أي٦م، أو 

، اًمىلىلىلذي أُمىلىلىلر سمتٌٚمٞمىلىلىلغ يمىلىلىلؾ ُمىلىلىل٤م أوطمىلىلىلل إًمٞمىلىلىلف ممىلىلىل٤م ¢ومٞمٝمىلىلىل٤م ٟمًىلىلىل٦ٌم يمىلىلىلتامن اًمٕمٚمىلىلىلؿ إمم حمٛمىلىلىلد 

٤م ُأٟمىلِزَل إًَِمٞمىْلَؽ ﴿يتٕمٚمؼ سمنمع اهلل قمز وضمؾ، يمام ىم٤مل قمز وضمىلؾ:  ْغ ُمىَل قُل سَمٚمِّىل ؾمىُل ىَل٤م اًمرَّ ٤م َأهير يىَل

ـْ رَ  ـَ ُِم ْٖم٧َم ِرؾَم٤مًَمتَُف َواهللَُّ َيْٕمِّمُٛمَؽ ُِم َؽ َوإِْن مَلْ شَمْٗمَٕمْؾ وَماَم سَمٚمَّ  .[63]المائدة:﴾اًمٜم٤َّمسِ  سمِّ

 : .. : .. ( 34/ 61) اهلدى والنور /

قمٜمدُم٤م ٟمٌلم ًمٌٕمض اًمٜم٤مس ُمثىلؾ  ىلذا اًمٙمىلام اًمىلذي شمٗمْمىلٚم٧م سمىلف ضمىلزاك اهلل  اًم١ًمال:

ذم اإلؾمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٜم٦م ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ  »: ¢ظمىلىلىلىلػمًا، ي٘مىلىلىلىلقل: يًتِمىلىلىلىلٝمد سمحىلىلىلىلدي٨م قمىلىلىلىلـ اًمرؾمىلىلىلىلقل 

 ومحٌذا ًمق شمقوح ًمٜم٤م، يمٞمػ ٟمرد قمٚمٞمف اًمرد اًمّمحٞمح اًمًٚمٞمؿ؟  شطمًٜم٦م..

احل٘مٞم٘م٦م أن  ذا اًم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ُمٝمؿ ضمدًا، ذًمؽ ٕن ًمىلف  اًمِمٞمخ:

قماىم٦م ىمقي٦م سمام أذت ذم شمْم٤مقمٞمػ يماُمىلل اًمًىل٤مسمؼ أٟمىلف ًمىلٞمس ًمٜمىل٤م أن ٟمًتحًىلـ، وم٘مىلد 

ُمىلـ »ة واًمًام ذم احلدي٨م اًمّمىلحٞمح: ي٘مقل ىم٤مئؾ: يمٞمػ  ذا، وىمد ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّما

ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومٚمف أضمر ٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م، دون أن 

يٜم٘مص ُمـ أضمقر ؿ رء، وُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م ومٕمٚمٞمف وزر ٤م، ووزر ُمـ 

 .شرءأوزار ؿ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ 
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ٛمٜم٤م ُمـ يمت٥م قمٚمامء اًمتٗمًػم أن ُمىلـ اًمٓمىلرق اًمتىلل ومجقاسم٤ًم قمغم ذًمؽ أىمقل: ًم٘مد شمٕمٚم

يتٛمٙمـ هب٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ ومٝمؿ أي٦م ومٝماًم ؾمٚمٞماًم وصحٞمح٤ًم أن يتٕمىلرل قمىلغم ؾمىل٥ٌم 

ٟمزوهلىلىلىل٤م، إذا يمىلىلىل٤من هلىلىلىل٤م ؾمىلىلىل٥ٌم ٟمىلىلىلزول؛ ومىلىلىل٢من ذًمىلىلىلؽ يًىلىلىل٤مقمد ُمًىلىلىل٤مقمدة ىمقيىلىلىل٦م ًمٚمقصىلىلىلقل إمم 

اًمٗمٝمىلىلىلؿ اًمّمىلىلىلحٞمح هلىلىلىل٤م سمٕمىلىلىلد أن يًىلىلىلتٕمٛمؾ ُمىلىلىلع اًمتٕمىلىلىلرل قمىلىلىلغم ؾمىلىلىل٥ٌم اًمٜمىلىلىلزول، اؾمىلىلىلتٕمامل 

رسمٞم٦م اًمتل شم٤ًمقمد قمغم ومٝمؿ اًمٙمام اًمٕمر ، وسمخ٤مص٦م يمىلام رب اًمٕمىل٤معملم أداب اًمٕم

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

شمٕمٚمٛمٜم٤م  ذا ُمٜمٝمؿ، وم٤مىمت٧ًٌم أٟم٤م وم٤مئدة، وم٘مٚم٧م يمام ىم٤مًمقا  ؿ ومٞمام قُمِرل ذم أؾم٤ٌمب 

هن٤م ُم٤ًمقمدة يمٌػمة ًمٗمٝمؿ أي٦م ومٝمىلاًم صىلحٞمح٤ًم، اىمتًٌىل٧م ُمىلـ ذًمىلؽ وم٘مٚمىل٧م: إٟمزول أي٦م 

تٕمرل قمىلغم ؾمىل٥ٌم شمًمٜمٌقي ومٝماًم صحٞمح٤ًم، أن يمذًمؽ مم٤م ي٤ًمقمد قمغم ومٝمؿ احلدي٨م ا

ورود احلىلىلدي٨م،  ٜمىلىل٤مك ذم اًم٘مىلىلرآن ؾمىلىل٥ٌم اًمٜمىلىلزول، أُمىلىل٤م ذم احلىلىلدي٨م ومًىلىل٥ٌم اًمىلىلقرود، 

أي: أن ٟمٕمىلرل اعمٜم٤مؾمىل٦ٌم اًمتىلل ىمىلىل٤مل اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلىلام احلىلدي٨م ومٞمٝمىل٤م، وؾمىلىلتٕمٚمٛمقن 

ضمٞمدًا أ ٞم٦م  ذه اًم٘م٤مقمدة، أن ٟمٕمرل ؾم٥ٌم ورود احلدي٨م، ومًٞمتٌلم ًمٙمؿ، يمؿ اًمٗمرق 

 ل ؾم٥ٌم اًمقرود، وُمـ همٗمؾ قمـ  ذا اًم٥ًٌم ومل يٕمرومف.سملم ُمـ قمر

ممىل٤م رواه اإلُمىل٤مم ُمًىلىلٚمؿ ذم   شُمىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م.. » ىلذا احلىلدي٨م: 

يمٜمىل٤م ضمٚمقؾمىل٤ًم قمٜمىلد »صحٞمحف ُمـ رواي٦م ضمرير سمىلـ قمٌىلد اهلل اًمىلٌجكم ريض اهلل قمٜمىلف ىمىل٤مل: 

، ومج٤مءه أقمراب جمت٤م  اًمٜمامر، ُمت٘مٚمىلدي اًمًىلٞمقل، قمىل٤مُمتٝمؿ ُمىلـ ُميىل، سمىلؾ ¢اًمٜمٌل 

َ  ¢يمٚمٝمؿ ُمـ ُمي، ومٚمام رآ ؿ رؾمقل اهلل   .شر وضمٝمف..ٕمَّ َم

ت ُماُمىلىلح وضمٝمىلىلف إمم ُمىلىل٤م يىلىلدل قمىلىلغم طمزٟمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ػمَّ َٖمىلىل مٕمىلىلر وضمٝمىلىلف: يٕمٜمىلىلل شمَ 

 .¢طمٞمٜمام رأى قماُم٤مت اًمٗم٘مر قمغم  ١مٓء اًمٜم٤مس اًمذيـ ىمدُمقا قمغم اًمٜمٌل 

قا ُِمىلىلىلىل ﴿وم٘مىلىلىلىل٤مم ذم اًمّمىلىلىلىلح٤مسم٦م ظمٓمٞمٌىلىلىلىل٤ًم، وىمىلىلىلىلرأ ىمىلىلىلىلقل اهلل شمٌىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىل٤ممم:  » ٤م َوَأْٟمِٗمُ٘مىلىلىلىل ـْ َُمىلىلىلىل

ـْ ىَمٌِْؾ َأْن َي٠ْميِتَ َأطَمَديُمؿُ  ْرشَمٜمِل إِمَم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم  َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ ُِم اعمَْْقُت وَمٞمَُ٘مقَل َربِّ ًَمْقٓ َأظمَّ



 ءا بدعة ذشهة يف اإلسالم ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

733 

ـَ  ـْ ُِم َق َوَأيُم دَّ لمَ  وَم٠َمصَّ ٤محِلِ ، صمؿ وقمٔمٝمؿ ويم٤من ُمـ وقمٔمىلف إيىل٤م ؿ أن [40]المنافقون:﴾اًمّمَّ

 ، سمّم٤مع ؿمٕمػمه.ىم٤مل هلؿ: شمّمدق رضمؾ سمدر ف، سمديٜم٤مره، سمّم٤مع سمره

 شمّمدق: ومٕمؾ ُم٤مض يمام ي٘مقل قمٚمامء اًمٜمحق، ًمٙمٜمف سمٛمٕمٜمك إُمر، أي: ًمٞمتّمدق.

)شمّمىلىلىلدق رضمىلىلىلؾ( أي: ًمٞمتّمىلىلىلدق اًمرضمىلىلىلؾ ُمىلىلىلٜمٙمؿ سمىلىلىلام يتًىلىلىلػم ًمىلىلىلف ُمىلىلىلـ اًمّمىلىلىلدىم٤مت ُمىلىلىلـ 

 ٟم٘مقد، درا ؿ أو دٟم٤مٟمػم، ُمـ ـمٕم٤مم، ىمٛمح أو ؿمٕمػم، مر.. أو ٟمحق ذًمؽ.

٥م هيٕمىل٤ًم وذ ىل ¢ومتحرك أول ُمىلـ امىلرك رضمىلؾ ُمىلـ اًمىلذيـ ؾمىلٛمٕمقا ظمٓمٌىل٦م اًمٜمٌىلل 

إمم داره ًمٞمٕمىلىلقد وىمىلىلد محىلىلؾ سمٓمىلىلرل صمقسمىلىلف ُمىلىل٤م شمٞمنىلىل ًمىلىلف ُمىلىلـ اًمّمىلىلدىم٤مت، ومقوىلىلٕمٝم٤م أُمىلىل٤مم 

اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، وم٘م٤مم أظمرون، وذ ٥م أيْم٤ًم يمؾ ُمٜمٝمؿ ًمٞمٕمقد سمام شمٞمن ًمف ُمىلـ 

ُمىلـ اًمّمىلدىم٤مت يمىل٠ميمقام ااٌىل٤مل، أيمىلقام، ومٚمىلام رأى  ¢صدىم٤مت، وم٤مضمتٛمع أُمىل٤مم اًمٜمٌىلل 

، واعمذ ٌىلىلىلىلىل٦م  ىلىلىلىلىلل اًمٗمْمىلىلىلىلىل٦م اعمٓمٚمٞمىلىلىلىلىل٦م شمٜمىلىلىلىلىلقر وضمٝمىلىلىلىلىلف يم٠مٟمىلىلىلىلىلف ُمذ ٌىلىلىلىلىل٦م ¢ذًمىلىلىلىلىلؽ رؾمىلىلىلىلىلقل اهلل 

سم٤مًمىلىلىلىلذ ٥م، ومٞمىلىلىلىلتمٕ نىلىلىلىل٤مًٓ،  ٙمىلىلىلىلذا يِمىلىلىلىلٌف راوي احلىلىلىلىلدي٨م و ىلىلىلىلق ضمريىلىلىلىلر سمىلىلىلىلـ قمٌىلىلىلىلد اهلل 

اًمىلىلىلٌجكم، يمٞمىلىلىلػ اظمتٚمٗمىلىلىل٧م اٟمٓم٤ٌمقمىلىلىل٤مت اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام أظمىلىلىلػمًا قمىلىلىلغم اٟمٓم٤ٌمقم٤مشمىلىلىلف 

 إومم.

ي٘مىلىلىلقل ذم إول: مٕمىلىلىلر وضمٝمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام، ي٘مىلىلىلقل أظمىلىلىلػمًا قمٜمىلىلىلف: شمٜمىلىلىلقر 

واًمًىلام يم٠مٟمىلف ُمذ ٌىل٦م، و ىلذا اًمتٖمىلػم واًمتٜمىلقر ؾمىل٥ٌم واوىلح؛ ٕٟمىلف وضمٝمف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة 

سم٤مؾمىلىلتج٤مسم٦م أصىلىلح٤مسمف ُٕمىلىلره إيىلىل٤م ؿ سم٤مًمّمىلىلدىم٦م، ومًىلىلٕمقا قمىلىلغم أوًمئىلىلؽ  ¢ومىلىلرح رؾمىلىلقل اهلل 

 وا إًمٞمف قمٚمٞمف اًمًام ذم طم٤مًم٦م وم٘مر ُمدىمع.ؤإقمراب اًمذيـ ضم٤م

ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلٜم٦م »ر وضمٝمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ويم٠مٟمىلىلىلف ُمذ ٌىلىلىل٦م، صمىلىلىلؿ ىمىلىلىل٤مل: قَّ ٜمىَلىلىل شمَ 

 إمم آظمر احلدي٨م.  شطمًٜم٦م..

اٟمٔمىلىلىلروا أن: يمىلىلىلىلؿ خيٓمىلىلىل   ىلىلىلىل١مٓء اًمٜمىلىلىل٤مس اًمىلىلىلىلذيـ يًىلىلىلتدًمقن هبىلىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م قمىلىلىلىلغم 

ؾ اشم٤ٌمقمىلىل٤ًم ُمىلىلٜمٝمؿ ٕ ىلىلقائٝمؿ، أيىلىلـ قم٘مىلىلقهلؿ إن مل ٟم٘مىلىل سمىلىلدقمٝمؿ اًمتىلىلل اؾمتحًىلىلٜمق ٤م سمٛمجىلىلرد
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ًمٚمٌدقم٦م ُمٙم٤من ذم  ذه احل٤مدصم٦م اًمتل ؾمٛمٕمتٛمق ٤م ُمٜم٘مقًم٦م قمـ صحٞمح اإلُم٤مم ُمًٚمؿ، ٓ 

ن يقصىلىلػ سمٌدقمىلىل٦م إـماىمىلىل٤ًم، إٟمىلىلام  ىلىلق اًمّمىلىلدىم٦م، دمىلىلدون  ٜمىلىل٤م ؿمىلىلٞمئ٤ًم يٛمٙمىلىلـ أن يىلىلذيمر أو أ

ذم اًمّمىلىلىلح٤مسم٦م طم٤مصمىلىلىل٤ًم هلىلىلىلؿ قمىلىلىلغم  ¢واًمّمىلىلىلدىم٦م يم٤مٟمىلىلىل٧م ُمنمىلىلىلوقم٦م ىمٌىلىلىلؾ أن خيٓمىلىلىل٥م اًمٜمٌىلىلىلل 

اًمّمدىم٦م؛ ٕٟمٙمؿ ؾمىلٛمٕمتؿ أن ُمىلـ ظمٓمٌتىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام ذم  ىلذه احل٤مدصمىل٦م أن شمىلا قمٚمىلٞمٝمؿ 

ـْ َُم٤م َرَزىْمٜم٤َميُمؿْ ﴿أي٦م اًمٙمريٛم٦م:   .. إمم آظمر ٤م.[40]المنافقون:﴾َوَأْٟمِٗمُ٘مقا ُِم

٢مذًا: ًمىلىلىلىلٞمس  ٜمىلىلىلىل٤مك ُمىلىلىلىل٤م يٛمٙمىلىلىلىلـ أن يىلىلىلىلدظمؾ ذم سمىلىلىلىل٤مب اًمٌدقمىلىلىلىل٦م احلًىلىلىلىلٜم٦م زقمٛمىلىلىلىلقا؛ ٕن ومىلىلىلىل

 اًمّمدىم٦م ُمنموقم٦م سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م وإن٤مع إُم٦م.

  شُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلٜم٦م..»إذًا: طمٞمىلىلىلٜمام يٗمنىلىلىلون ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: 

سم٘مقهلؿ: ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م، اصٓمدم  ىلذا اًمتٗمًىلػم وًمىلٞمس احلىلدي٨م، 

ٓمدم  ىلىلذا اًمتٗمًىلىلػم سمىلىل٤مًمقاىمع، ٕن اًمقاىمىلىلع ٓ يقضمىلىلد ومٞمىلىلف ُمىلىل٤م يٛمٙمىلىلـ أن يًىلىلٛمك سمدقمىلىل٦م اصىلىل

إـماىمىلىل٤ًم، أُمىلىل٤م إذا ومنىلىل سمىلىل٤معمٕمٜمك اًمٕمىلىلر ، ؾمىلىلـ سمٛمٕمٜمىلىلك: ومىلىلتح ـمري٘مىلىل٤ًم، ومٝمىلىلذا واوىلىلح ضمىلىلدًا؛ 

ٕن ذًمؽ اًمرضمؾ إول  ىلق اًمىلذي ومىلتح اًمٓمريىلؼ سمىللم يىلدي اًمّمىلح٤مسم٦م أظمىلريـ، طمٞمىلٜمام 

ظمىلىلرون قمىلىلغم ذًمىلىلؽ، ومٙمىلىل٤من  ىلىلق ىمىلىلد ذ ىلىل٥م ًمػمضمىلىلع سمىلىلام شمٞمنىلىل ًمىلىلف ُمىلىلـ اًمّمىلىلدىم٦م، وم٤مشمٌٕمىلىلف أ

ؾمىلىلىلـ ًمىلىلىلف اًمّمىلىلىلدىم٦م، ذم ذًمىلىلىلؽ اعمجٚمىلىلىلس، أُمىلىلىل٤م اًمىلىلىلذي طمًىلىلىلٜمٝم٤م واًمىلىلىلذي ذقمٝمىلىلىل٤م، وضمٕمٚمٝمىلىلىل٤م 

ًمٚمٜم٤مس ديٜم٤ًم ًمٞمس  ق، وٓ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، وإٟمام  ىلق رب اًمٕمىل٤معملم؛ ٕن اًمٜمٌىلل 

ًمىلىلىلٞمس ًمىلىلىلف ُمىلىلىلـ اًمتنمىلىلىليع رء، إٟمىلىلىلام  ىلىلىلق يمىلىلىلام ىمىلىلىل٤مل شمٕمىلىلىل٤ممم خم٤مـمٌىلىلىل٤ًم إيىلىلىل٤مه، أيىلىلىل٦م...  ¢

 ()طمّمؾ  ٜم٤م اٟم٘مٓم٤مع صقيت

ه ذم اارائىلىلد وسمٕمىلىلض ؤوًمىلذًمؽ ُمىلىلـ اخلٓمىل٠م اًمٗمىلىل٤مطمش ضمىلىلدًا، اخلٓمىل٠م اًمٚمٗمٔمىلىلل ُمىلىل٤م ٟم٘مىلر

اعمجات وسمٕمض اعمح٤م.ات، ىم٤مل اعمنمع.. ُمىلـ  ىلق اعمنمىلع؟ يٕمٜمىلل اعم٘مىلٜمـ، ٓ 

٤مُء ﴿ي٘مّمىلىلدون سمىلىلىلذًمؽ رب اًمٕمىلىل٤معملم، و ٜمىلىلىل٤م ٟمىلىلىلذيمر ىمىلىلقل رسمٜمىلىلىل٤م قمىلىلىلز وضمىلىلؾ:  يَمىلىلىل َأْم هَلىُلىلىلْؿ ُذَ

ـَ  قا هَلىُلىلْؿ ُِمىلىل قُمىلىل ٠ْمَذنْ  َذَ ٤م مَلْ َيىلىل ـِ َُمىلىل ي ، ومىلىل٤مهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ  ىلىلق وطمىلىلده [24]الشااو  :﴾سمىِلىلِف اهللَُّ اًمىلىلدِّ
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اعمنمع، واًمِم٤م د أن ذاك اًمّمح٤م  إول مل يٙمـ ًمف رء ذم  ذه احل٤مدصم٦م ؾمىلقى 

أٟمىلىلف ومىلىلتح اًمٓمريىلىلؼ، ذيمىلىلر أظمىلىلريـ سمىلىل٠من قمٚمىلىلٞمٝمؿ أن يًىلىلتجٞمٌقا عمىلىل٤م طمْمىلىلٝمؿ اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف 

 اًمًىلىلام ُمىلىلـ اًمّمىلىلدىم٦م، ومٙمىلىل٤من ًمىلىلف أضمىلىلر  ىلىلذه اًمّمىلىلدىم٦م، وأضمىلىلر اًمّمىلىلدىم٤مت إظمىلىلرى اًمتىلىلل

 شمّمدق هب٤م اًمذيـ ؾم٤مروا ُمًػمشمف، واىمتدوا سمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ نٞمٕم٤ًم.

 ذا ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمٕمروم٦م ؾم٥ٌم ورود احلدي٨م، وأٟمٜم٤م إذا قمرومٜم٤م  ذا اًم٥ًٌم، طمٞمٜمئذ 

.سمٜم٤م سمتىل٠مويٚمٝمؿ ًمٚمحىلدي٨م سمٛمٕمٜمىلك: ُمىلـ اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م، .سمٜمىل٤م هبىلذا 

   ذه احل٤مدصم٦م؟اًمتٗمًػم قمرض احل٤مئط، وىمٚمٜم٤م هلؿ:  ٤مشمقا، ويـ اًمٌدقم٦م ذم

وًمىلىلذًمؽ ىمٚمىلىل٧م ُمىلىلرة أو أيمثىلىلر ُمىلىلـ ُمىلىلرة: إذا مل يٙمىلىلـ ذم احل٤مدصمىلىل٦م يمىلىلام ؾمىلىلٛمٕمتؿ طمىلىل٤مدث 

طمدث يٛمٙمـ أن ٓ يٙمىلقن ذقمىل٤ًم ُمٕمروومىل٤ًم ُمىلـ ىمٌىلؾ، وإٟمىلام  ىلق رء طمًىلـ اؾمتحًىلٜمف 

ُمىلىلـ ؾمىلىلـ »أطمىلىلد احلىلىل٤م.يـ، ومٞمٙمىلىلقن سمدقمىلىل٦م، ىمٚمٜمىلىل٤م طمٞمٜمئىلىلذ: ٓ يتخىلىلذ ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

سمٛمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم اًمّمىلىلدىم٦م ُمىلىلع اًمتٗمًىلىلػم اًمىلىلذي ي٘مقًمىلىلف  ىلىلق ىمىلىلد ىم٤مهلىلىل٤م   شذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م..

 سمٕمض اخلٚمػ: ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م.

يمٜمىلىلىل٧م أىمىلىلىلقل، وأيمىلىلىلرر ذًمىلىلىلؽ أطمٞم٤مٟمىلىلىل٤ًم: ٓ يٛمٙمىلىلىلـ ًمرضمىلىلىلؾ قمىلىلىلر ، سمىلىلىلؾ ٓ يٛمٙمىلىلىلـ ًمرضمىلىلىلؾ 

أقمجٛمىلىلل ُمىلىلثكم أٟمىلىل٤م أًمٌىلىل٤مين، أن ي٘مىلىلقل: ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م، سمٛمٕمٜمىلىلك ُمىلىلـ 

ذا رضمؾ قمر  ُمًتٕمرب، أصٚمف اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمّمدىم٦م،  

قمجٛمىلىلىلل، قمىلىلىل٤مر قمٚمٞمىلىلىلف أن ي٘مىلىلىلقل ُمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلام: ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلٜم٦م 

سمٛمٕمٜمىلىلك: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، سمٛمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم احل٤مدصمىلىل٦م اًمتىلىلل مل ي٘مىلىلع ومٞمٝمىلىل٤م إٓ 

اًمّمىلىلىلىلدىم٦م، ومٙمٞمىلىلىلىلػ يٜمًىلىلىلىل٥م  ىلىلىلىلذا اعمٕمٜمىلىلىلىلك إقمجٛمىلىلىلىلل اًمىلىلىلىلذي يرومْمىلىلىلىلف طمتىلىلىلىلك إقمجٛمىلىلىلىلل 

مم أومّمىلح ُمىلـ ٟمٓمىلؼ سم٤مًمْمىل٤مد،  ىلذا ظمٓمىل٠م ومىل٤مدح اعمًتٕمرب، يمٞمػ يٜم٥ًم  ذا اعمٕمٜمك إ

 ضمدًا، وم٤مقمتؼموا ي٤م أوزم إسمّم٤مر.

 ذا رء ٟمًتٗمٞمده وم٘مط ُمـ ُمٕمرومتٜم٤م ًم٥ًٌم احلدي٨م، ويمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ آٟمٗم٤ًم قمٚمامء 
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اًمتٗمًػم ي٘مقًمىلقن: ُمٕمرومىل٦م ؾمىل٥ٌم ٟمىلزول أيىل٦م يًىل٤مقمد قمىلغم ُمٕمرومىل٦م ُمٕمٜم٤م ىل٤م، واًمٌىل٤مىمل ُمىلـ 

ي٨م يًىلىلىلىل٤مقمد قمىلىلىلىلغم ُمٕمرومىلىلىلىل٦م اًمٚمٖمىلىلىلىل٦م اًمٕمرسمٞمىلىلىلىل٦م وآداهبىلىلىلىل٤م، يمىلىلىلىلذًمؽ ُمٕمرومىلىلىلىل٦م ؾمىلىلىلىل٥ٌم ورود احلىلىلىلىلد

 احلدي٨م، صمؿ اًم٤ٌمىمل ُمـ أداب اًمٕمرسمٞم٦م وًمٖمتٝم٤م.

أىمقل رء آظمر سمٖمض اًمٜمٔمىلر قمىلـ  ىلذا إُمىلر إول، و ىلق ؾمىل٥ٌم ورود احلىلدي٨م، 

ُمـ ؾمـ »صمؿ ذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م:   شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م..»احلدي٨م ي٘مقل: 

غم ُم٘مىلىل٤مم اًمِمىلىل٤مرع ون قمىلىلٟمًىلىل٠مل  ىلىل١مٓء اًمٜمىلىل٤مس اًمىلىلذيـ يتجىلىلرؤ  شذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦م..

ْؿ ﴿احلٙمىلىلٞمؿ اًمىلىلذي اُمىلىلتـ قمٚمٞمٜمىلىل٤م سم٤مٔيىلىل٦م اًمتىلىلل سمىلىلدأٟم٤م اًمٙمىلىلام طمقهلىلىل٤م:  اًْمٞمَىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىل

، ومٞمحًىلىلٜمقن ويٓمٚم٘مىلىلقن ُمىلىلـ اًمىلىلديـ ُمىلىل٤م أهمٚمىلىلؼ سم٤مسمىلىلف وظمتٛمىلىل٧م اًمٜمقاومىلىلؾ [3]المائاادة:﴾ِديىلىلٜمَُٙمؿْ 

 ويمؾ اعم٘مرسم٤مت إمم اهلل قمز وضمؾ يمام ذيمرٟم٤م ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ.

ٕمرومىل٦م اًمًىلٜم٦م احلًىلٜم٦م، وُمٕمرومىل٦م اًمًىلٜم٦م اًمًىلٞمئ٦م، آًمٕم٘مىلؾ، ٟم٘مقل هل١مٓء: ُم٤م  ق ؾمىلٌٞمؾ ُم

 أم اًمنمع؟

 ذا ؾم١مال ُمٝمؿ ضمدًا، و ق ذم اقمت٘م٤مدي إن يم٤مٟمقا ُمٜمّمٗملم ُمٌتٖملم ـمىل٤مًمٌلم ًمٚمحىلؼ، 

ؾمٞم٘مقًمقن أطمد ؿمٞمئلم، وطمٞمٜمذاك يتٌلم ُم٤م ذم ٟمٗمقس  ١مٓء أو ىمٚمقب  ١مٓء ُمـ قمٚمؿ 

 أو ضمٝمؾ.

ٜم٘مىلىلؾ أم ـمريىلىلؼ اًمٕم٘مىلىلؾ؟ اًمًىلىلٜم٦م احلًىلىلٜم٦م واًمًىلىلٜم٦م اًمًىلىلٞمئ٦م، ُمٕمرومىلىل٦م ذًمىلىلؽ أ ىلىلق ـمري٘مىلىلف اًم

 وم٢من ىم٤مًمقا ـمريؼ اًمٜم٘مؾ: ىمٚمٜم٤م هلؿ أصٌتؿ، ومٚمٜم٘مػ  ٤م ٜم٤م ًمٜمٌح٨م.

وإن ىمىلىلىل٤مًمقا ـمريىلىلىلؼ اًمٕم٘مىلىلىلؾ ظمرضمىلىلىلقا قمىلىلىلـ أ ىلىلىلؾ اًمًىلىلىلٜم٦م وااامقمىلىلىل٦م، وأحل٘مىلىلىلقا سمىلىلىلٌٕمض 

اًمٗمىلىلرق اًمْمىلىل٤مًم٦م اًمتىلىلل ُمٜمٝمىلىل٤م اعمٕمتزًمىلىل٦م، اًمىلىلذيـ ئمىلىلـ يمثىلىلػمًا ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس أهنىلىل٤م ومرىمىلىل٦م ُمْمىلىل٧م 

ل آصم٤مر ىلىلىل٤م ُمٜمٌثىلىلىل٦م ذم نىلىلىلىل٤م ػم واٟم٘مْمىلىلىل٧م واٟم٘مروىلىلىل٧م، واًمقاىمىلىلىلىلع أن  ىلىلىلذه اًمٗمرىمىلىلىل٦م ٓ شمىلىلىلىلزا

اًمٜمىلىل٤مس طمتىلىلك ُمىلىلـ أ ىلىلؾ اًمًىلىلٜم٦م زقمٛمىلىلقا، ٕن ُمىلىلٜمٝم٩م أوًمئىلىلؽ ُمىلىلٜمٝم٩م  ىلىل١مٓء، ُمىلىلٜمٝم٩م  ىلىل١مٓء 

ذم امٙمٞمٛمٝمؿ ًمٕم٘مقهلؿ،  ق ُمٜمٝم٩م أوًمئؽ م٤مُم٤ًم، ىمٚم٧م ًمٙمؿ آٟمٗم٤ًم ذم أصمٜم٤مء اًمٙمام قمـ 
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 ذا اعمقوقع اهل٤مم، إذا أٟمٙمر قمغم سمٕمْمٝمؿ سمدقم٦م ُمـ  ىلذه اًمٌىلدع، ؾمىلٞم٘مقل ًمىلؽ: ؿمىلق 

  ذا طمٙمؿ اًمٜم٘مؾ، أم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ؟  ومٞمٝم٤م ي٤م أظمل، أشمرون

ٝمؿ وقمىل٤مداهتؿ، ومىل٢مذا أصىل٤مسمقا ئأُم٤م أٟم٤م وم٠مىمقل: ٓ اًمٕم٘مؾ وٓ اًمٜم٘مؾ، وإٟمام طمٙمؿ أ ىلقا

ذم ااىلىلقاب وىمىلىل٤مًمقا: ٓ، ُمٕمرومىلىل٦م اًمًىلىلٜم٦م احلًىلىلٜم٦م واًمًىلىلٜم٦م اًمًىلىلٞمئ٦م ُمرضمٕمٜمىلىل٤م ذم ذًمىلىلؽ إمم 

 اًمنمع، إمم اًمٜم٘مؾ.

٦م، إذا اشمٗم٘مٜمىل٤م قمىلغم أن إذًا: ىمٗمقا ُمٕمٜم٤م  ٤م ٜم٤م، إذا ىمٚمٜم٤م  ذا إُمر  ق ُمـ اًمًٜم٦م احلًٜم

ُمٕمروم٦م ذًمؽ يٙمىلقن سم٤مًمٜم٘مىلؾ، ومٝمىل٤مت اًمٜم٘مىلؾ اًمىلذي يىلدل قمىلغم أن  ىلذا اًمٌمىلء اًمىلذي أٟمىل٧م 

شمًتحًىلىلىلٜمف، ضمىلىلىل٤مء سمىلىلىلف اًمٜم٘مىلىلىلؾ وًمىلىلىلٞمس اًمٕم٘مىلىلىلؾ، و ٜمىلىلىل٤م شمٜم٘مٓمىلىلىلع اعمج٤مدًمىلىلىل٦م ُمىلىلىلع  ىلىلىل١مٓء؛ ٕن 

ُمّمىلىلىلػم ؿ ؾمىلىلىلٞمٙمقن إُمىلىلىل٤م اخلْمىلىلىلقع ًمٚمحىلىلىلؼ طمٞمىلىلىلٜمام يٕمجىلىلىلزون قمىلىلىلـ اإلشمٞمىلىلىل٤من سم٤مًمٜم٘مىلىلىلؾ اًمىلىلىلذي 

جيىل٤مدًمقا سم٤مًم٤ٌمـمىلؾ، طمٞمٜمئىلذ ٟم٘مىلقل هلىلؿ يمىلام ىمىل٤مل مًـ سمدقمتٝمؿ، وإُمىل٤م أن يٙمىل٤مسمروا وأن 

 .[63]الف قان:﴾اْا٤َمِ ُٚمقَن ىَم٤مًُمقا ؾَماًُم٤م َوإَِذا ظَم٤مـَمٌَُٝمؿُ ﴿شمٕم٤ممم: 

ٚمٜم٘مىلؾ، وإذا رضمٕمٜمىل٤م ًمإذًا: اًمتحًلم  ٜم٤م ًمٚمٌمىلء واؾمىلت٘م٤ٌمطمف، ومىل٢مٟمام يٙمىلقن سمىل٤مًمرضمقع 

همىلػم  إمم اًمٜم٘مؾ اؾمؽمطمٜم٤م نٞمٕم٤ًم، وارشمٗمع اخلال، أٟم٤م أ.ب ًمٙمؿ ُمثاً سمًٞمٓم٤ًم ضمدًا،

 اعم٠ًمًم٦م اًمتل ـمرطمٜم٤م ٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم، وىمدُمٜم٤م هل٤م  ذه اًمٙمٚمٛم٦م.

اعمّم٤مومح٦م اًمتل يٗمٕمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس سمٕمد اًمّماة، ٟمٙمقن أٟم٤م واًمِمٞمخ داظمٚملم اعمًىلجد، 

شماىمٞمٜمىلىلىل٤م وشمّمىلىلىل٤مومحٜم٤م وام٤مدصمٜمىلىلىل٤م ويمىلىلىلؾ رء ومٕمٚمٜمىلىلىل٤مه، صىلىلىلٚمٞمٜم٤م، شم٘مٌىلىلىلؾ اهلل.. شم٘مٌىلىلىلؾ اهلل.. ُمىلىلىل٤م 

ن إ ي٘مىلىلقل ًمىلىلؽ دًمٞمؾ أن  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، ؾمىلىلقل ٓاًمىلىل ىلىلذا؟ سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، ـمٞمىلىل٥م ؿمىلىلق 

ن اًمرؾمىلىلقل إاًمرؾمىلىلقل يمىلىل٤من يٗمٕمىلىلؾ  ىلىلذا؛ ٕٟمىلىلف يٕمىلىلرل أن  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م، وؾمىلىلقل ٓ ي٘مىلىلقل 

 قمٚمٞمف اًمًام أُمر سمذًمؽ؛ ٕٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إمم اًمتٕمرل قمغم ُمثؾ  ذا إُمر.

َذًمَِؽ ﴿إذًا: طمجىلىلتٝمؿ يمحجىلىل٦م إوًمىلىللم، يمىلىلام ىمىلىل٤مل شمٕمىلىل٤ممم:  ٤م يَمىلىل ْدَٟم٤م آسَم٤مَءَٟمىلىل ْؾ َوضَمىلىل ٤مًُمقا سَمىلىل ىَمىلىل

 .[34]الشع ا::﴾َيْٗمَٕمُٚمقنَ 
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  شُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م..»ٝمىلىلذا ضمىلىلقاب اًمًىلىل١مال اًمًىلىل٤مسمؼ أن طمىلىلدي٨م: وم

إمم آظمىلىلىلىلره، ٓ يىلىلىلىلدًمؾ قمىلىلىلىلغم أن ذم اإلؾمىلىلىلىلام سمدقمىلىلىلىل٦م طمًىلىلىلىلٜم٦م، وإٟمىلىلىلىلام ذم اإلؾمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٜم٦م 

طمًٜم٦م، وُمٕمروم٦م اًمًٜم٦م احلًٜم٦م  ق ُمـ ـمريؼ اًمًٜم٦م وًمٞمس ُمـ ـمريؼ اًمٕم٘مىلؾ أو اًمٕمىل٤مدة 

 أو اهلقى.

 : .. ( 21:  49/ 61) اهلدى والنور /
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 ٞ حطِٞ يف اإلضالَال بدع

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلقذ سمىل٤مهلل ُمىلـ ذور أٟمٗمًىلٜم٤م  اًمِمٞمخ:

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ُمىلـ هيىلده اهلل ومىلا ُمْمىلؾ ًمىلف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

ـَ آَُمٜمُق﴿ ٤َم اًمَِّذي ٚمُِٛمقنَ َي٤م أهَير ًْ َّٓ َوأَٟمْتُْؿ ُُم َـّ إِ ٓ َمُقشُم  .[402]   عم ان:﴾ا اشمَُّ٘مقا اهللََّ طَمؼَّ شُمَ٘م٤مشمِِف َو

٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَُّ٘مقا َرسمَُّٙمؿُ ﴿ ـْ ٟمَْٗمىلٍس َواطِمىلَدةٍ َوظَمَٚمىلَؼ ُِمٜمَْٝمىل٤م َزْوضَمَٝمىل٤م َوسَمىل٨مَّ ُِمىلٜمُْٝماَم  َي٤م أهَير اًمَِّذي ظَمٚمََ٘مُٙمىلْؿ ُِمىل

٤مًء َوا ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ ٤ًٌمِرضَم٤م َْرطَم٤مَم إِنَّ اهللََّ يَم٤مَن قَمٚمَٞمُْٙمْؿ َرىمِٞم ٤مَءًُمقَن سمِِف َوٕا ًَ  .[4]النسا::﴾شمَُّ٘مقا اهللََّ اًمَِّذي شَم

ًٓ ؾَمىلىلىلِديًدا ﴿ ـَ آَُمٜمىُلىلىلقا اشمَُّ٘مىلىلىلقا اهللََّ َوىُمقًُمىلىلىلقا ىَمىلىلىلْق ىلىلىلِذي ىلىلىل٤م اًمَّ َ ُيّْمىلىلىلٚمِْح ًَمُٙمىلىلىلْؿ أقَْماَمًَمُٙمىلىلىلْؿ َوَيْٖمِٗمىلىلىلْر ًَمُٙمىلىلىلْؿ * َيىلىلىل٤م أهَير

ـْ ُيٓمِ   أُم٤م سمٕمد: [34-30]األحبا :﴾اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْقًزا قَمٔمِٞماًم  عِ ُذٟمُقسَمُٙمْؿ َوَُم

ومىلىلىلىلىل٢من ظمىلىلىلىلىلػم اهلىلىلىلىلىلدى  ىلىلىلىلىلدى حمٛمىلىلىلىلىلد صىلىلىلىلىلغم اهلل وقمٚمٞمىلىلىلىلىلف وآًمىلىلىلىلىلف وؾمىلىلىلىلىلٚمؿ، وذ إُمىلىلىلىلىلقر 

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

صىلىلىلغم اهلل  أريىلىلىلد أن أذيمىلىلىلر سمىلىلىل٠مدب إؾمىلىلىلاُمل، وشمٕمٚمىلىلىلٞمؿ ُمىلىلىلـ شمٕمىلىلىل٤مًمٞمؿ اًمرؾمىلىلىلقل اًمٙمىلىلىلريؿ

وقمٚمٞمىلىلف وآًمىلىلف وؾمىلىلٚمؿ و ىلىلق ُمىلىلـ اًمتٕمىلىل٤مًمٞمؿ اًمتىلىلل جيٝمٚمٝمىلىل٤م يمثىلىلػم ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس، وىمىلىلؾ ُمىلىلـ يٜمٌىلىلف 

قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ اخلىلىلىلقاص، ومىلىلىل٢مين أٓطمىلىلىلظ ذم يمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ إطمٞمىلىلىل٤من يٙمىلىلىلقن اًم٘مىلىلىل٤مدم ؿمخّمىلىلىل٤ًم، 

ويًىلىلىلت٘مٌٚمف اعمًىلىلىلت٘مٌٚمقن ًمىلىلىلف ذم ُمٌىلىلىل٤مدرهتؿ إيىلىلىل٤مه سم٤مًمًىلىلىلام، و ىلىلىلذا ظمىلىلىلال اًمتٕمٚمىلىلىلٞمؿ اًمىلىلىلذي 

: يٙمقن ذم صقرة أظمرى خم٤مًمٗم٦م هلذا اًمتٕمٚمٞمؿ، أذت إًمٞمف آٟمٗم٤ًم، يمام أن إُمر أطمٞم٤مٟم٤مً 

و ىلىلق أن يت٘مىلىلدم رضمىلىلؾ إمم رايمىلىل٥م ذم اًمًىلىلٞم٤مرة ًمٞمًىلىلٚمؿ قمٚمٞمىلىلف ومٞمٌىلىل٤مدره اًمرايمىلىل٥م سم٤مًمًىلىلام، 
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يًىلىلٚمؿ اعمىلىل٤مر قمىلىلغم اًم٘م٤مقمىلىلد، » ىلىلذا أيْمىلىل٤ًم: ظمٚمىلىلػ؛ ٕن اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ي٘مىلىلقل: 

 .شواًم٘مٚمٞمؾ قمغم اًمٙمثػم، واًمّمٖمػم قمغم اًمٙمٌػم

: ىمىلىلىل٤مدُمقن إمم  ٜمىلىلىل٤م ٟمحىلىلىلـ قمٚمٞمٜمىلىلىل٤م أن ٟمٚم٘مىلىلىلل ومٝمىلىلىلذا أدب جيىلىلىل٥م أن ٟمرقمىلىلىل٤مه، ومىلىلىلٜمحـ ُمىلىلىلثاً 

اًمًام، وقمغم اعمًت٘مٌٚملم أن يًت٘مٌٚمقٟم٤م ُمع اًمًام أي: ُمىلع رد اًمًىلام،  ىلذا شمٜمٔمىلٞمؿ 

 ُمـ اًمرؾمقل اًمٙمريؿ ًمٙمٞمػ يٙمقن إًم٘م٤مء اًمًام.

ُمىلىلـ اًم٘مٚمٞمىلىلؾ قمىلىلغم اًمٙمثىلىلػم، وُمىلىلـ اًمّمىلىلٖمػم قمىلىلغم اًمٙمٌىلىلػم، وُمىلىلـ اًم٘مٚمٞمىلىلؾ قمىلىلغم اًمٙمثىلىلػم، 

احل٘مٞم٘مىل٦م: جيىل٥م أن ٟمتٜمٌىلف هلىل٤م، وأن ٟمحٞمىلل وُمـ اعم٤مر قمىلغم اًم٘م٤مقمىلد، ومٝمىلذه أُمىلقر ذم 

اًمٕمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م؛ ًمٜمحٔمىلىلك سمىلىلذًمؽ سمىلىل٤مٕضمر اًمىلىلذي ٓ يٙمىلىل٤مد مَمىلىل اعمًىلىلتٜمٌط ُمىلىلـ ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف 

ُمـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م ومٚمىلف أضمر ىل٤م، وأضمىلر ُمىلـ قمٛمىلؾ هبىل٤م إمم يىلقم »اًمًام: 

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أضمقر ؿ رء

سمىلىلىلد ُمىلىلىلـ إًمٗمىلىلىل٤مت اًمٜمٔمىلىلىلر إمم وهبىلىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم واًمٌمىلىلىلء سم٤مًمٌمىلىلىلء يىلىلىلذيمر يمىلىلىلام ي٘مىلىلىل٤مل: ٓ

؛ ٕن شُمىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م»اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح هلذا احلدي٨م اًمّمىلحٞمح: 

  اخلىلىل٤مـم  قمىلىلازم يمثىلىلػمًا ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس يًىلىلٞمئقن ومٝمٛمىلىلف، صمىلىلؿ يٌٜمىلىلقن قمىلىلغم  ىلىلذا اًمٗمٝمىلىلؿ اًمًىلىلٞم

ضمىلىلرل  ىلىل٤مر، يٌٜمىلىلقن قمىلىلغم اًمٗمٝمىلىلؿ اًمًىلىلٞم  واخلىلىل٤مـم ، أو اخلٓمىلىل٠م  وىمّمىلىلقر  ىلىلل قمىلىلغم ؿمىلىلٗم٤م

ـ آسمتداع ذم اًمديـ ٓ ؾمٌٞمؾ هلؿ إمم همٚم٘مف إٓ سمٜمٌىلذ قمغم إىمؾ هلذا احلدي٨م سم٤مسم٤ًم ُم

ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم »اًمٗمٝمىلؿ اًمًىلىلٞم  هلىلىلذا احلىلىلدي٨م طمٞمىل٨م: أهنىلىلؿ يٗمنىلىلون ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلىلام: 

سم٘مىلىلىلىلقهلؿ: ُمىلىلىلىلـ اسمتىلىلىلىلدع ذم اإلؾمىلىلىلىلام سمدقمىلىلىلىل٦م طمًىلىلىلىلٜم٦م، وُمىلىلىلىلـ  ٜمىلىلىلىل٤م   شاإلؾمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلىلٜم٦م

٦م يٜمٓمٚم٘مقن ومٞمحًٜمقن اعمئ٤مت سمؾ إًمىلقل ُمىلـ اًمٌىلدع فمٜمىل٤ًم ُمىلٜمٝمؿ أهنىل٤م ُمىلـ اًمٌىلدع احلًىلٜم

اًمتىلىلىلىلل أراد ىلىلىلىل٤م اًمرؾمىلىلىلىلقل اًمٙمىلىلىلىلريؿ قمٚمٞمىلىلىلىلف أومْمىلىلىلىلؾ اًمّمىلىلىلىلاة وأشمىلىلىلىلؿ اًمتًىلىلىلىلٚمٞمؿ هبىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م 

 اًمّمحٞمح، وًمٞمس إُمر يمذًمؽ.

 وإذا يم٤من إُمر يمام ي٘م٤مل: وسمْمد ٤م شمتٌلم إؿمٞم٤مء.
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ُمىلـ ؾمىلـ »ومام  ق ود  ذا اًمٗمٝمؿ اخل٤مـم  أٓ و ق شمٗمًػم ؿ ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًام: 

سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م،  ىلىلذا ظمٓمىلىل٠م، ومىلىلام أي: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام  شذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م

اًمذي  ق اًمّمقاب اًمذي ٟمرد سمف  ذا اخلٓم٠م، وٟمرد ُم٤م سمٜمل قمٚمٞمف ُمىلـ شمٗمريٕمىل٤مت اعمئىل٤مت 

 ُمـ اًمٌدع سمؾ إًمقل يمام ىمٚمٜم٤م آٟمٗم٤ًم؟

ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٜم٦م »ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ًمٖمىلىلىلىل٦م أي: ومىلىلىلىلتح ـمري٘مىلىلىلىل٤ًم ٓ أيمثىلىلىلىلر،  ااىلىلىلىلقاب:

١مدي إمم ؾمىلىلٜم٦م أي: ومىلىلتح ـمري٘مىلىل٤ًم ذم اإلؾمىلىلام أي ذم اًمىلىلديـ أي: ذم اًمٕمٌىلىل٤مدة شمىلىل شطمًىلىلٜم٦م

أي: ومىلىلتح ـمري٘مىلىل٤ًم إمم ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م، و ىلىلذا  شُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م»طمًىلىلٜم٦م، 

ُمٕمٜمىلىل٤مه: أن  ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م مل امىلىلدث ُمىلىلـ ضمديىلىلد، وإٟمىلىلام  ىلىلل ُمنمىلىلوقم٦م ُمىلىلـ ىمىلىلديؿ ضمىلىل٤مء هبىلىل٤م 

اًْمَٞمىلىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلْؿ دِيىلىلىلٜمَُٙمْؿ ﴿اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام اًمىلىلىلذي ٟمىلىلىلزل قمٚمٞمىلىلىلف اًم٘مىلىلىلرآن اًمٙمىلىلىلريؿ: 

 .[3]المائدة:﴾اإِلؾْماَم دِيٜم٤ًم ْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ َوأَْمَْٛم٧ُم قَمٚمَٞمْٙمُ 

ي٘مقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ إُم٤مم دار اهلجرة رمحف اهلل: ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م يرا ٤م 

وا ىمىلقل ؤطمًٜم٦م، وم٘مد زقمؿ أن حمٛمدًا صغم اهلل وقمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ظم٤من اًمرؾمىل٤مًم٦م، اىمىلر

 دِيىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوأَْمَْٛمىلىلىل٧ُم قَمَٚمىلىلىلٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلل َوَرِوىلىلىلٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلؿُ  اًْمَٞمىلىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلؿْ ﴿اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم: 

 .[3]المائدة:﴾اإِلؾْماَم دِيٜم٤ًم

ىمىلىل٤مل ُم٤مًمىلىلؽ شمٕمٚمٞم٘مىلىل٤ًم قمىلىلغم  ىلىلذه أيىلىل٦م ويماُمىلىلف اًمًىلىل٤مسمؼ: ومىلىلام مل يٙمىلىلـ يقُمئىلىلذ ديٜمىلىل٤ًم أي: 

يىلىلقم ٟمىلىلزول  ىلىلذه أيىلىل٦م اًمٞمىلىلقم ومىلىلام مل يٙمىلىلـ يقُمئىلىلذ ديٜمىلىل٤ًم ٓ يٙمىلىلقن اًمٞمىلىلقم ديٜمىلىل٤ًم، وٓ يّمىلىلٚمح 

 ُم٦م إٓ سمام صٚمح سمف أوهل٤م.آظمر  ذه إ

ٓ يٕمٜمىلىلىلىلىلل ؾمىلىلىلىلىلٜم٦م   شُمىلىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلىلىلٜم٦م»إذًا: ىمقًمىلىلىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلىلام: 

 ؿ وو.. إمم ُمذا ٌٝمؿ، وُمِم٤مرهبؿ وهمىل٤ميتٝمؿ أ ىلقاؤ اؾمتحًٜمٝم٤م اًمٜم٤مس قمغم اظمتال

آظمره، ٓ وإٟمام ؾمٜم٦م ُمٕمرووم٦م طمًٜمٝم٤م ذم اإلؾمام، وقمىلغم اًمٕمٙمىلس ُمىلـ ذًمىلؽ ذم مىل٤مم 

 احلدي٨م.
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ؾمىلىلىلٜم٦م ؾمىلىلىلٞمئ٦م ومٕمٚمٞمىلىلىلف وزر ىلىلىل٤م ووزر ُمىلىلىلـ قمٛمىلىلىلؾ هبىلىلىل٤م إمم يىلىلىلقم وُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام »

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أوزار ؿ رء

ُمىل٤م  ىلىلق اًمًىلىلٌٞمؾ عمٕمرومىل٦م اًمًىلىلٜم٦م احلًىلىلٜم٦م وُمٕمرومىل٦م اًمًىلىلٜم٦م اًمًىلىلٞمئ٦م طمتىلك يٙمىلىلقن ًمٚمٛمًىلىلٚمؿ 

 ُمقىمٗملم ُمت٤ٌميٜملم ُمـ اًمًٜم٦م احلًٜم٦م، وُمـ اًمًٜم٦م اًمًٞمئ٦م؟

٘مف اًمٜمىل٤مس أُم٤مُمٝمىل٤م، ومىلا اعمقىمػ اًمائؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمًٜم٦م احلًٜم٦م: أن يٗمتح ـمري٘م٤ًم أهمٚم

يٙم٤مد أيمثر اًمٜم٤مس يّمىلٚمقن إًمٞمٝمىل٤م، سمًىل٥ٌم أو أيمثىلر، وأيمىلؼم ؾمىل٥ٌم  ىلق ااٝمىلؾ سم٤مإلؾمىلام، 

وم٤مًمٜم٤مس ٓ يٙم٤مدون يٕمرومقن ُمـ اإلؾمام إٓ اؾمٛمف، ويمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمقىمػ اًمثىل٤مين 

تقن قمىلىلىلغم اًمقىمىلىلىلقع ومسم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٚمًىلىلىلٜم٦م اًمًىلىلىلٞمئ٦م، يْمىلىلىلع سم٤مسمىلىلىل٤ًم يٖمٚم٘مىلىلىلف أُمىلىلىل٤مم اًمٜمىلىلىل٤مس اًمىلىلىلذيـ يتٝمىلىلىل٤م

 اًمٜمىلىل٤مر ذم اًمًىلىلٜم٦م اًمًىلىلٞمئ٦م، ُمىلىل٤م  ىلىلق اًمًىلىلٌٞمؾ عمٕمرومىلىل٦م اًمًىلىلٜم٦م احلًىلىلٜم٦م هت٤مومىلىل٧م اًمٗمىلىلراش قمىلىلغم

واًمًٜم٦م اًمًٞمئ٦م أ ق قم٘مقًمٜم٤م أ ىلل أ قاؤٟمىل٤م؟ أ ىلل قم٤مدشمٜمىل٤م؟ ٓ ًمىلٞمس رء ُمىلـ ذًمىلؽ إٟمىلام 

اًْمَٞمىلىلىلىلىلىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىلىلىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىلىلىلىلْؿ ﴿ ىلىلىلىلىلىلىلق اإلؾمىلىلىلىلىلىلىلام اًمىلىلىلىلىلىلىلذي ؾمىلىلىلىلىلىلىلٛمٕمتؿ آٟمٗمىلىلىلىلىلىلىل٤ًم ىمىلىلىلىلىلىلىلقل رب اًمٕمىلىلىلىلىلىلىل٤معملم: 

 .[3]المائدة:﴾دِيٜمَُٙمؿْ 

ُمف قمٚمٞمف ذًمؽ سم٠مطم٤مديىل٨م يمثىلػمة ُمٜمٝمىل٤م: ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف صمؿ أووح ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقات اهلل وؾما

ُم٤م شمريم٧م ؿمٞمئ٤ًم ي٘مرسمٙمؿ إمم اهلل إٓ وأُمرشمٙمؿ سمف، وُمىل٤م شمريمىل٧م ؿمىلٞمئ٤ًم ي٤ٌمقمىلديمؿ »اًمًام: 

 .شقمـ اهلل وي٘مرسمٙمؿ إمم اًمٜم٤مر إٓ وهنٞمتٙمؿ قمٜمف

إذًا: ذاك  ق اًمٓمريؼ احلًـ، و ذا  ىلق اًمٓمريىلؼ اًمًىلٞم  ومٚمىلٞمس ًمٜمىل٤م أي شمٗمٙمىلػم وأي 

ٕمروم٦م اًمٓمريؼ احلًـ ُمـ اًمٓمريؼ اًمًٞم  ًمٞمس ًمٜم٤م وم٘مط إٓ أن اضمتٝم٤مد وأي اؾمتٜم٤ٌمط عم

 ٟمٜمٓمٚمؼ إمم اًمًٜم٦م احلًٜم٦م وإٓ أن ٟمٜمٍمل قمـ اًمًٜم٦م اًمًٞمئ٦م.

وم٤مؾمتدٓل أوًمئؽ اًمٜم٤مس هبذا احلدي٨م قمغم اؾمتح٤ًمن اًمٌدع أسمٕمد ُمىل٤م يٙمىلقن قمىلـ 

اًمّمىلىلقاب، وي١ميمىلىلد ذًمىلىلؽ: ًمٙمىلىلؿ أُمىلىلقر يمثىلىلػمة ُمىلىلـ أ ٝمىلىل٤م: أن شمٕمرومىلىلقا ؾمىلىل٥ٌم ورود  ىلىلذا 

ء اًمتٗمًىلىلىلىلػم رمحٝمىلىلىلىلؿ اهلل ي٘مقًمىلىلىلىلقن: إذا قمىلىلىلىلرل ؾمىلىلىلىل٥ٌم ٟمىلىلىلىلزول أيىلىلىلىل٦م احلىلىلىلىلدي٨م؛ ٕن قمٚمىلىلىلىلام
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قمرل ٟمّمػ ُمٕمٜم٤م ٤م واًمٜمّمػ أظمر يٗمٝمؿ ُمـ اًمٚمٖمىل٦م اًمٕمرسمٞمىل٦م وأؾمىل٤مًمٞمٌٝم٤م، اىمت٤ٌمؾمىل٤ًم ُمىلـ 

 ىلىلذه ااٛمٚمىلىل٦م اًمتٗمًىلىلػمي٦م أىمىلىلقل: إذا قمىلىلرل ؾمىلىل٥ٌم ورود احلىلىلدي٨م قمىلىلرل ٟمّمىلىلػ ُمٕمٜمىلىل٤مه، 

ف اًمًىلام: واًم٤ٌمىمل يٗمٝمؿ ُمـ اًمٚمٖم٦م، ُم٤م ؾم٥ٌم ورود  ذا احلدي٨م سم٠مي ُمٜم٤مؾم٦ٌم ىم٤مل قمٚمٞم

أىمىلىلىل٤مل ذًمىلىلىلؽ ذم ؾمىلىلىلٜم٦م يمىلىلىلام ومنىلىلىلٟم٤م ٤م ُمٕمروومىلىلىل٦م ذم   شُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلٜم٦م»

اإلؾمام ُمِمٝمقرة ذم اًم٘مرآن، وذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام؟ أم ىمىل٤مل ذًمىلؽ ذم 

ُمىلـ ؾمىلـ »رأي ذم قمٛمؾ اسمتدقمف إٟم٤ًمن ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف دون إذن ُمىلـ رسمىلف أو ٟمٌٞمىلف وم٘مىل٤مل: 

 ق إُمر إول و ق يمام ضمىل٤مء ذم صىلحٞمح ًمٞمس  ذا وإٟمام   شذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م

يمٜمىلىل٤م ضمٚمقؾمىلىل٤ًم ُمىلىلع »ُمًىلىلٚمؿ ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م ضمريىلىلر سمىلىلـ قمٌىلىلد اهلل اًمىلىلٌجكم ريض اهلل قمٜمىلىلف ىمىلىل٤مل: 

 .شومج٤مءه أقمراب جمت٤م  اًمٜمامر ُمت٘مٚمدي اًمًٞمقل ¢اًمٜمٌل 

ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م ضمريىلىلر سمىلىلـ قمٌىلىلد اهلل اًمىلىلٌجكم ريض  شصىلىلحٞمحف»روى اإلُمىلىل٤مم ُمًىلىلٚمؿ ذم 

جىلىلىل٤مءه أقمىلىلىلراب جمتىلىلىل٤م  اًمىلىلىلٜمامر ُمت٘مٚمىلىلىلدي وم ¢يمٜمىلىلىل٤م ضمٚمقؾمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلع اًمٜمٌىلىلىلل »اهلل قمٜمىلىلىلف ىمىلىلىل٤مل: 

مٕمىلىلر  ¢اًمًىلىلٞمقل، قمىلىل٤مُمتٝمؿ ُمىلىلـ ُميىلىل سمىلىلؾ يمٚمٝمىلىلؿ ُمىلىلـ ُميىلىل، ومٚمىلىلام رآ ىلىلؿ رؾمىلىلقل اهلل 

أي: شمٖمىلىلػمت ُماُمىلىلح وضمٝمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ؿمىلىلٗم٘م٦م وطمًىلىلٜم٤ًم قمىلىلغم  ىلىل١مٓء إىمىلىلقام  شوضمٝمىلىلف

إقمىلىلراب ًمِمىلىلدة وم٘مىلىلر ؿ اًمىلىلدال قمٚمٞمىلىلف طمىلىل٤مهلؿ وًم٤ٌمؾمىلىلٝمؿ جمتىلىل٤م  اًمىلىلٜمامر، اًمىلىلٜمامر نىلىلع: 

اًمٌٓم٤مٟمٞمىل٦م ُمىلىلـ وم٘مىلىلر ؿ ومىلىل٤ماملم ـمىلرل اًمٌٓم٤مٟمٞمىلىل٦م دائىلىلرة ـم٤مىمىلىل٦م و ىلىلؿ ٟمٛمىلرة و ىلىلق اًمثىلىلقب ُمثىلىلؾ 

عمىل٤م  ¢ُمٜمزًمٞمٜمف قمغم أيمت٤مومٝمؿ،  ذه اًمٕم٤ٌمءة شمٌٕمٝمؿ،  ىلذا ُمىلـ وم٘مىلر ؿ، وم٘مىل٤مم رؾمىلقل اهلل 

رآ ؿ ذم  ذه احل٤مًم٦م خيٓم٥م ذم اًمّمىلح٤مسم٦م ويمىل٤من ممىل٤م ظمٓمىلٌٝمؿ سمىلف ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة 

ـْ ىَمٌْؾِ ﴿»واًمًام:  ـْ َُم٤م َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ ُِم ْرشمَٜمىِلل  أَْن َي٠ميِْتَ أطََمَديُمؿُ  َوأَٟمِْٗمُ٘مقا ُِم ٓ أظَمَّ اعمَْْقُت ومَٞمَُ٘مقَل َربِّ ًَمْق

ـَ  ـْ ُِمىلىلىل َق َوأيَُمىلىلىل ىلىلىلدَّ لمَ  إمَِم أضََمىلىلىلٍؾ ىَمِريىلىلىل٥ٍم وَم٠مَصَّ ىلىلىل٤محِلِ صمىلىلىلؿ ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام:  [40]المناااافقون:﴾ اًمّمَّ

 .ششمّمدق رضمؾ سمدر ف سمديٜم٤مره سمّم٤مع سمره سمّم٤مع ؿمٕمػمه

ام شمٞمنىل ًمىلف، ومىلام يمىل٤مد رؾمىلقل شمّمدق: ومٕمؾ ُم٤مض اعم٘مّمقد سمف: ًمٞمتّمدق أطمىلديمؿ سمىل
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أن يىلىلتؿ ظمٓمٌتىلىلف طمتىلىلك ىمىلىل٤مم رضمىلىلؾ ُمىلىلـ اا٤مًمًىلىللم يٜمٓمٚمىلىلؼ ًمٞمٕمىلىلقد و ىلىلق مٛمىلىلؾ ذم  ¢اهلل 

ـمىلىلرل صمقسمىلىلف ُمىلىل٤م شمٞمنىلىل ًمىلىلف ُمىلىلـ ـمٕمىلىل٤مم، أو درا ىلىلؿ وووىلىلٕمٝم٤م أُمىلىل٤مم اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة 

واًمًىلىلام ومٚمىلىلام رأى أصىلىلح٤مسمف أظمىلىلرون ُمىلىل٤م ومٕمىلىلؾ صىلىل٤مطمٌٝمؿ  ىلىلذا ىمىلىل٤مم يمىلىلؾ ُمىلىلٜمٝمؿ ًمٞمٕمىلىلقد 

ودرا ىلىلؿ ودٟمىلىل٤مٟمػم، ونٕمىلىل٧م  ىلىلذه أُمىلىل٤مم اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف  أيْمىلىل٤ًم: سمىلىلام شمٞمنىلىل ًمىلىلف ُمىلىلـ ـمٕمىلىل٤مم

أيمىلىلىلقام يم٠مُمثىلىلىل٤مل ااٌىلىلىل٤مل ـمٌٕمىلىلىل٤ًم: ُم٘مّمىلىلىلقد  ¢اًمًىلىلىلام ىمىلىلىل٤مل ضمريىلىلىلر: ومىلىلىل٤مضمتٛمع أُمىلىلىل٤مم اًمٜمٌىلىلىلل 

هتٚمىلىلىلىلؾ وضمٝمىلىلىلىلف يم٠مٟمىلىلىلىلف  ¢ااٌىلىلىلىل٤مل: يٕمٜمىلىلىلىلل: أيمىلىلىلىلقام وىلىلىلىلخٛم٦م ومٚمىلىلىلىلام رأى ذًمىلىلىلىلؽ رؾمىلىلىلىلقل اهلل 

ُمذ ٌىلىلىل٦م يٕمٜمىلىلىلل: أؾمىلىلىل٤مرير وضمٝمىلىلىلف إومم اًمتىلىلىلل دًمىلىلىلىل٧م قمىلىلىلغم طمزٟمىلىلىلف وأؾمىلىلىلٗمف قمىلىلىلغم  ىلىلىلىل١مٓء 

طمٞمٜمام رأى أصح٤مسمف قمٚمٞمف اًمًام يًتجٞمٌقن خلٓمٌتف وًمدقمقشمف إي٤م ؿ  شمّمقرت م٤مُم٤مً 

قمىلىلغم أن يتّمىلىلدىمقا قمىلىلغم إظمىلىلقاهنؿ ومّمىلىل٤مر وضمٝمىلىلف ي٘مىلىلقل ضمريىلىلر و ىلىلق اًمٕمىلىلر  اًمٗمّمىلىلٞمح: 

 ٥م أي: يتمٕ اًمرؾمقل قمٚمٞمف ذيم٠مٟمف ُمذ ٦ٌم، ُم٤م  ل اعمذ ٦ٌم؟  ل اًمٗمْم٦م اعمٓمكم سم٤مًم

ُمىلىلـ أصىلىلح٤مسمف  اًمًىلىلام امىلىلقل ٟمىلىلقرًا ومرطمىلىل٤ًم وهورًا وطمْمىلىلقرًا سمتجٛمىلىلع  ىلىلذه اًمّمىلىلدىم٤مت

 قمٚمٞمف اًمًام.

ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م ومٚمىلىلف أضمر ىلىل٤م وأضمىلىلر ُمىلىلـ قمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م »: ¢ ٜمىلىل٤م ىمىلىل٤مل 

أي: إن ذاك اًمرضمؾ إول يمتىل٥م  شإمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أضمقر ؿ رء

اهلل ًمف أضمىلر صىلدىمتف ىمٚمىل٧م أو يمثىلرت، صمىلؿ يمتىل٥م اهلل ًمىلف أضمىلر اعمتّمىلدىملم ُمىلـ سمٕمىلده؛ ٕٟمىلف 

 يؼ ـمريؼ اإلشمٞم٤من سم٤مًمّمدىم٦م. ق اًمذي ومتح هلؿ  ذه اًمٓمر

أن ٟم٘مىلىلقل هلىلىل١مٓء اًمىلىلذيـ يٗمنىلىلون احلىلىلدي٨م سمىلىلذاك اًمتٗمًىلىلػم اخلىلىل٤مـم : ُمىلىلـ اسمتىلىلدع، 

أيىلىلـ اًمٌدقمىلىل٦م ذم  ىلىلذه احل٤مدصمىلىل٦م؟ ٓ يقضمىلىلد  ٜمىلىل٤م إٓ اًمّمىلىلدىم٦م، واًمّمىلىلدىم٦م يم٤مٟمىلىل٧م ُمىلىلـ ىمٌىلىلؾ 

ُمنمىلىلىلوقم٦م وًمىلىلىلق مل شمٙمىلىلىلـ ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ ُمنمىلىلىلوقم٦م وم٘مىلىلىلد صىلىلىل٤مرت طمٞمٜمئىلىلىلذ ُمنمىلىلىلوقم٦م طمٞمىلىلىلٜمام شمىلىلىلا 

٤مسم٘م٦م، أٟمٗم٘مىلىلقا ممىلىل٤م رزىمٜمىلىل٤ميمؿ،  ىلىلذا ًمىلىلق ومىلىلرض أن أيىلىل٦م اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام أيىلىل٦م اًمًىلىل

 ٟمزًم٧م آٟمٞم٤ًم، و ل يم٤مٟم٧م ُمـ ىمٌؾ ُمٕمرووم٦م.
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إذًا: ُمىلىلىلـ اخلٓمىلىلىل٠م اًمٗمىلىلىل٤مطمش أن ٟمٗمنىلىلىل ىمىلىلىلقل اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام سمىلىلىلام يتٜمىلىلىل٤مرم ُمىلىلىلع 

اًمًٞم٤مق واًم٤ًٌمق، وم٤مًم٤ًٌمق أن اًمٜم٤مس شمّمدىمقا سمٕمد أن طمْمٝمؿ اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام 

طمْمىلىلىل٤ًم ًمٖمىلىلىلػمه قمىلىلىلغم أن يٙمىلىلىلقن  ¢اًمٜمٌىلىلىلل قمىلىلىلغم اًمّمىلىلىلدىم٦م، وشمٌٕمىلىلىلقا اًمرضمىلىلىلؾ إول وم٘مىلىلىل٤مل 

أؾمقة ًمٖمػمه ذم ومتح اًمٓمريؼ إمم ُم٤م  ىلق ُمنمىلوع ُمًىلٌقق ذم اًمنمىليٕم٦م يمٝمىلذه اًمّمىلدىم٦م: 

 إمم آظمره.  شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ...»

وأٟمىلىلىل٤م طمٞمىلىلىلٜمام أشمٓمىلىلىلرق عمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذا اعمقوىلىلىلقع أىمىلىلىلقل: يًىلىلىلتحل ُمىلىلىلثكم أٟمىلىلىل٤م وأٟمىلىلىل٤م اًمرضمىلىلىلؾ 

ُمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم صىلىلىلدىم٦م واإلشمٞمىلىلىل٤من سمىلىلىل٠مُمر إقمجٛمىلىلىلل إًمٌىلىلىل٤مين ًمىلىلىلق أن  ٜمىلىلىل٤مك ُمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم 

سمٛمٕمٜمىلك: ُمىلـ اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام   شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م»ُمنموع، وم٠مىمقل: 

ُ أٟم٤م ُمع أين أقمجٛمل وأًم٤ٌمين ًمٙمـ قمٜمدي ىمٚمٞمؾ ـمٚم٥م ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمىل٦م،  سمدقم٦م طمًٜم٦م، ُأقَمػمَّ

أقمىلىلػم ومىلىلٞمام إذا ىمٚمىلىل٧م سمٛمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم صىلىلدىم٦م ُمنمىلىلوقم٦م : ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، 

ن أيىلـ اًمٌدقمىل٦م  ىلذه اًمتىلل شمٓمٌىلؼ ىمقًمىلؽ  ىلذا قمىلغم  ىلذه؟ إذا ومنىل ُمىلـ ؾمىلـ ؾمٞم٘م٤مل زم: أ

ذم اإلؾمىلىلىلام سمٛمٕمٜمىلىلىلك: ُمىلىلىلـ اسمتىلىلىلدع قمىلىلىل٤مر قمىلىلىلغم ُمثٚمٜمىلىلىل٤م ٟمحىلىلىلـ إقمىلىلىل٤مضمؿ أن ٟمٗمنىلىلىل ُمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذا 

اًمتٗمًىلىلػم اًمٕمجٞمىلىل٥م اًمٖمريىلىل٥م، ومٙمٞمىلىلػ يّمىلىلدر ُمثٚمىلىلف ُمىلىلـ اًمٕمىلىلرب إىمحىلىل٤مح إصىلىلٞمٚملم ذم 

ٝمىلؾ اًمىلذي اًمٕمرسمٞم٦م شمٕمج٥م ذم ذًمؽ يمىل٠من إ ىلقاء شمٕمٛمىلؾ قمٛمٚمٝمىل٤م ذم اًمٜمىل٤مس ذ ُمىلـ اا

 جيٝمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.

ومىلىل٢مذًا: ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م يٕمٜمىلىلل: ؾمىلىلٜم٦م ُمنمىلىلوقم٦م يمىلىل٤من اًمٓمريىلىلؼ إًمٞمٝمىلىل٤م 

ُمٖمٚم٘م٤ًم ُمٝمٛماً ٓ يٜمتٌٝمقن اًمٜم٤مس هلذه اًمًٜم٦م، وم٘مىل٤مم رضمىلؾ ودقمىل٤م اًمٜمىل٤مس إمم  ىلذه اًمًىلٜم٦م 

اعمنمىلىلوقم٦م ًمىلىلٞمس اًمٌدقمىلىل٦م اًمتىلىلل مل شمٙمىلىلـ ُمٕمروومىلىل٦م ُمىلىلـ ىمٌىلىلؾ، وؾمىلىلٜمٝم٤م  ىلىلق ُمىلىلـ قمٜمىلىلد ٟمٗمًىلىلف، 

ُمىلىل٤ًم يِمىلٌف طمىلىلديث٤ًم آظمىلر ٓ متٛمىلؾ ُمٓمٚم٘مىلىل٤ًم ُمثىلؾ  ىلىلذا اًمت٠مويىلؾ اخلىلىل٤مـم  و ىلذا احلىلدي٨م م٤م

ُمىلىل٤م ىمىلىل٤مل  ٜمىلىل٤م ؾمىلىلٜم٦م، وٓ يٛمٙمىلىلـ شمٗمًىلىلػم  شُمىلىلـ دقمىلىل٤م إمم  ىلىلدى»و ىلىلق ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

يمىل٤من ًمىلف أضمىلره وأضمىلر ُمىلـ قمٛمىلؾ سمىلف إمم »اهلدى  ٜم٤م سم٤مًمٌدقم٦م إـماىم٤ًم سمقضمف ُمـ اًمقضمقه، 
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أن ٟمٓمٞمىلؾ قمٚمىلٞمٙمؿ؛ ٕين  سمٜمٗمس ومٝمؿ احلدي٨م ذم اًم٤ًمسمؼ،  ىلذا وٓ ٟمريىلد  شيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

أرى صىلىل٤مطم٥م اًمىلىلدار ىمىلىل٤مئاًم، ًمٙمىلىلـ ٓسمىلىلد ُمىلىلـ ظمىلىلتؿ اًمٌحىلىل٨م  ىلىلذا وًمىلىلق سمٛماطمٔمىلىل٦م أظمىلىلػمة 

و ل: ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل: إهن٤م ُماطمٔم٦م ضمدًمٞم٦م سمٛمٕمٜمك: ٓ ٟم٘مّمد سم٤مادل 

 ىلىلق اعمىلىلراء اعمٜمٝمىلىلل قمٜمىلىلف، وإٟمىلىلام ٟم٘مّمىلىلد ام٘مٞمىلىلؼ أصمىلىلر صم٤مسمىلىل٧م قمىلىلـ قمىلىلكم سمىلىلـ أ  ـم٤مًمىلىل٥م ذم 

ًمٜمىلىل٤مس قمىلىلغم ىمىلىلدر قم٘مىلىلقهلؿ أشمريىلىلدون أن يٙمىلىلذب اهلل يمٚمٛمىلىلقا ا»صىلىلحٞمح اًمٌخىلىل٤مري ىمىلىل٤مل: 

 .شورؾمقًمف

أٟمىلىل٤م ذم يمثىلىلػم ُمىلىلـ إطمٞمىلىل٤من أومىلىلؽمض أن  ىلىلذا اإلٟمًىلىل٤من ُمىلىل٤م اىمتٜمىلىلع هبىلىلذا اًمٙمىلىلام اًمًىلىل٤مسمؼ 

إـماىم٤ًم، وماسمىلد ُمىلـ أن أشمٜمىلزل ُمٕمىلف، وأٟمىل٤م أىمىلقل ًمىلف: أٟمىل٧م ُمىل٤م اىمتٜمٕمىل٧م سمىل٠من  ٜمىل٤م اًمًىلٜم٦م  ىلل 

 اًمًٜم٦م اعمنموقم٦م أص٤مًم٦م واسمتداًء.

قمىلىلىل٦م، ًمٙمىلىلىلـ ٟمحىلىلىلـ ُمتٗم٘مىلىلىلقن نٞمٕمىلىلىل٤ًم أن اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل ٟمٗمىلىلىلؽمض أن اعم٘مّمىلىلىلقد هبىلىلىل٤م: اًمٌد

يٕمٜمٞمٝمىلىل٤م احلٌٞمىلىل٥م سمزقمٛمىلىلؽ  ٜمىلىل٤م ُمقصىلىلقوم٦م سم٠مهنىلىل٤م سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، و ٜمىلىل٤مك سم٠مهنىلىل٤م سمدقمىلىل٦م ؾمىلىلٞمئ٦م، 

ومىلىلىلام  ىلىلىلق اًمًىلىلىلٌٞمؾ ًمتٛمٞمٞمىلىلىلز اًمٌدقمىلىلىل٦م احلًىلىلىلٜم٦م ُمىلىلىلـ اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمًىلىلىلٞمئ٦م؟ إن ىمٚمىلىلىل٧م: اًمًىلىلىلٌٞمؾ  ىلىلىلق 

ُمىلـ ؾمىلـ »اًمنمع إذًا: رضمٕمٜمىل٤م إمم اًمنمىلع ؾمىلقاًء سمىل٤مًمٓمريؼ إول اًمىلذي ٟمحىلـ ٟمىل١مُمـ سمىلف، 

يٕمٜمىلىلل: ذيٕمىلىل٦م ُمنمىلىلوقم٦م ُمىلىلـ ىمٌىلىلؾ، أو سمىلىل٤معمٕمٜمك اًمىلىلذي أٟمىلىل٧م شمريىلىلده   شذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م

يٕمٜمىلىلل: أُمىلىلر سم٤مًمٕمٌىلىل٤مدة أطمىلىلدصمٜم٤م ٤م، ًمٙمىلىلـ ٓ يًىلىلٕمؽ إٓ أن شمثٌىلىل٧م ًمٜمىلىل٤م ُمىلىلـ اًمنمىلىلع أهنىلىل٤م  ىلىلذه 

اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل شمريىلىلىلد أن شمتٕمٌىلىلىلد اهلل هبىلىلىل٤م  ىلىلىلل طمًىلىلىلٜم٦م، إذًا: احلًىلىلىلـ واًم٘مىلىلىلٌح إٟمىلىلىلام ُمّمىلىلىلدره 

ًـ  ذه اًمٌدقم٦م ٟمحـ ىمٚمٜم٤م طمٞم٤م  اً وأ ىلاً اًمنمع، إذا ضمئتٜم٤م سمدًمٞمؾ ُمـ اًمنمع قمغم طم

وؾمىلىلىلٝماً وطمٞمٜمئىلىلىلذ ٓ أن ٟمٙمىلىلىلقن ىمىلىلىلد أطمىلىلىلدصمٜم٤م ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم ذم اإلؾمىلىلىلام إٟمىلىلىلام أيْمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىل٤مذا؟ اشمٌٕمٜمىلىلىل٤م 

اًمنمع اًمذي سمف اؾمىلتدًمٚمٜم٤م قمىلغم طمًىلـ  ىلذا إُمىلر احلىل٤مدث، وإن ىمىل٤مل: ٓ يمىلام ي٘مقًمىلقن 

ن ُمع إؾمػ سمٕمض ااٝمٚم٦م ي٘م٤مل ًمف: ٓ شمٗمٕمىلؾ يىل٤م أظمىلل سمدقمىل٦م  ىلذه، ي٘مىلقل:  ىلذه ُمىل٤م يمىل٤م

ذم زُمـ اًمرؾمقل  ذه سمدقم٦م اٟمٔمر ي٤م أظمل ي٘مقل ًمؽ: اٟمٔمر يىل٤م أظمىلل ُمٕمٜمىلك  ىلذا: طمٙمىلؿ 



 ءا بدعة ذشهة يف اإلسالم ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

707 

قم٘مٚمىلىلىلف طمٞمٜمئىلىلىلذ ٟمٜمٌٝمىلىلىلف سم٠مٟمىلىلىلف ظمىلىلىلرج ُمىلىلىلـ صىلىلىلػ أ ىلىلىلؾ اًمًىلىلىلٜم٦م وااامقمىلىلىل٦م، وأدظمىلىلىلؾ ٟمٗمًىلىلىلف ذم 

صىلىلػ ومرىمىلىل٦م ُمىلىلـ ومىلىلرق اًمْمىلىلاًم٦م أٓ و ىلىلل اعمٕمتزًمىلىل٦م أوًمئىلىلؽ اًمىلىلذيـ ي٘مقًمىلىلقن سمىلىلام يٕمىلىلرل 

 قمٜمد اًمٕمٚمامء سم٤مًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم.

٘مقًمىلىلقن:  ىلىلذا طمًىلىلـ قم٘مىلىلاً، ومجىلىل٤مء اًمنمىلىلع ُمىلىلع اًمٕم٘مىلىلؾ، و ىلىلذا ىمٌىلىلٞمح قم٘مىلىلاً اعمٕمتزًمىلىل٦م ي

ومج٤مء اًمنمع ُمع اًمٕم٘مؾ، ًمٞمس اًمنمع  ق اًمذي مًـ وي٘مٌح قمٜمد اعمٕمتزًم٦م، أُم٤م أ ىلؾ 

اًمًٜم٦م وااامقم٦م ومٝمؿ ي٘مقًمقن: ُم٤م طمًٜمف اًمِمىل٤مرع ومٝمىلق طمًىلـ، وُمىل٤م ىمٌحىلف اًمِمىل٤مرع ومٝمىلق 

طمًىلٜمف اًمنمىلع، وىمىلٌح ىمٌٞمح، ًمٙمـ اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من يٗمٝمؿ طمًىلـ ُمىل٤م 

ُمىلىلىلىل٤م ىمٌحىلىلىلىلف اًمنمىلىلىلىلع، ًمٙمىلىلىلىلـ ًمىلىلىلىلٞمس  ىلىلىلىلذا سمىلىلىلىل٤مُٕمر اعمْمىلىلىلىلٓمرد، و ٜمىلىلىلىل٤م ٓسمىلىلىلىلد ُمىلىلىلىلـ آؾمىلىلىلىلتدٓل 

ٚمِٞماًم ﴿سم٤مًمنمع، يمام ىم٤مل قمز وضمؾ:  ًْ ٚمُِّٛمقا شَم ًَ  .[65]النسا::﴾َوُي

وهبىلىلذا اًم٘مىلىلدر يمٗم٤ميىلىل٦م شمٕمٚمٞم٘مىلىل٤ًم قمىلىلغم  ىلىلذا احلىلىلدي٨م، وسمٞمىلىل٤من أٟمىلىلف ٓ ُمًىلىلتٜمد ٕ ىلىلؾ اًمٌىلىلدع 

  رب اًمٕم٤معملم.قمغم  ذا احلدي٨م ذم امًلم سمدقمٝمؿ واحلٛمد هلل

 ضمزاك اهلل ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 وإي٤مك. اًمِمٞمخ:

  .( 00:  00: 39/ 208) اهلدى والنور / 

 .( 00:  04: 40/ 208) اهلدى والنور /
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 خل٘زٝ االبتداع ٗبٚاْ إُٔ  

 ال بدعٞ حطِٞ يف اإلضالَ

ي٘مىلىلىلقل ُمىلىلىلـ اعمٕمٚمىلىلىلقم أن اًمٕمٌىلىلىل٤مدات ذم اإلؾمىلىلىلام ٓ شمثٌىلىلىل٧م إٓ سمىلىلىلٜمص ُمىلىلىلـ  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

ومىلا جيىلقز إطمىلداث ذيمىلر وٓ قمٌىل٤مدة ومٕمٚمٞمىل٦م إٓ سمىلىلدًمٞمؾ  ¢ؾمىلٜم٦م رؾمىلقل اهلل  يمتىل٤مب اهلل أو

ُمىلىلىلـ يمتىلىلىل٤مب اهلل وؾمىلىلىلٜم٦م رؾمىلىلىلقًمف، ومىلىلىلام  ىلىلىلق طمٙمىلىلىلؿ ُمىلىلىل٤م يٗمٕمٚمىلىلىلف سمٕمىلىلىلض اعمىلىلىل١مذٟملم قمٜمىلىلىلد صىلىلىلاة 

ااٛمٕمىلىلىل٦م سمٕمىلىلىلد إذان إول طمىلىلىللم ي٘مىلىلىلقم اعمىلىلىل١مذن سم٘مىلىلىلراءة ؾمىلىلىلقرة اإلظمىلىلىلاص ُمىلىلىلرشملم أو 

٦م، ُمىل٤م  ىلق طمٙمىلؿ  ىلذا صماصم٤ًم طمتك يٜمٌف اًمٜم٤مس يمام ي٘مقل  ق ًمٚمّماة وإىم٤مُمتٝمىل٤م أو ًمٚمخٓمٌىل

 اًمٗمٕمؾ؟

مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف وٓ ري٥م يؽمدد ومٞمف أن ُمثىلؾ  ىلذا إُمىلر  ىلق يمىلام أؿمىل٤مر إًمٞمىلف  اًمِمٞمخ:

اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ذم سمٕمىلض إطم٤مديىل٨م ُمىلـ حمىلدصم٤مت إُمىلقر، ٓ ؿمىلؽ أن إُمىلر 

إٟمىلىلىلىلام يمىلىلىلىل٤من ذم قمٝمىلىلىلىلد اًمٜمٌىلىلىلىلل صىلىلىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلىلىلف، وآًمىلىلىلىلف وؾمىلىلىلىلٚمؿ ذم يىلىلىلىلقم ااٛمٕمىلىلىلىل٦م وذم يمىلىلىلىلؾ 

يىل٤مم إؾمىلٌقع مل يٙمىلـ  ٜمىل٤مك ؾمىلقى إذان واإلىم٤مُمىل٦م، مل اًمّمٚمقات اخلٛمس ذم ؾم٤مئر أ

يٙمـ  ٜم٤مك رء يت٘مدم إمم إذان أو يت٠مظمر قمـ إذان، يمام أٟمف مل يٙمـ  ٜمىل٤مك رء 

يت٘مىلىلدم اإلىم٤مُمىلىل٦م أو يتىلىل٠مظمر قمىلىلـ اإلىم٤مُمىلىل٦م ُمىلىلـ اعمىلىل١مذن واعم٘مىلىلٞمؿ، وإذ إُمىلىلر يمىلىلذًمؽ ومٞمجىلىل٥م 

يمؾ نٕمىل٦م  أن ٟمًتحي ُم٤م يم٤من ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقات اهلل وؾماُمف قمٚمٞمف خيٓم٥م ذم اًمّمح٤مسم٦م

يٌتدئ ظمٓم٦ٌم ااٛمٕم٦م سم٘مقًمىلف: إن احلٛمىلد هلل ٟمحٛمىلده وٟمًىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلقذ سمىل٤مهلل 

ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م، وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمىلف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا 

 ىلىلىل٤مدي ًمىلىلىلف، وأؿمىلىلىلٝمد أن ٓ إًمىلىلىلف إٓ اهلل وطمىلىلىلده ٓ ذيىلىلىلؽ ًمىلىلىلف، وأؿمىلىلىلٝمد أن حمٛمىلىلىلدًا قمٌىلىلىلده 
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٦م: أُم٤م سمٕمد، وم٢من ظمػم اًمٙمام يمام اهلل وظمػم اهلدي ورؾمقًمف، ومٞم٘مقل ذم ظمٓم٦ٌم ااٛمٕم

 دي حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف، وآًمف وؾمٚمؿ وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، 

ويمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م، زاد ذم طمىلىلىلدي٨م أو ذم روايىلىلىل٦م ًمٚمٜمًىلىلىل٤مئل: ويمىلىلىلؾ وىلىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىلىل٤مر، 

ومىلىلىل٢مذا يمىلىلىل٤من طم٘مىلىلىل٤ًم و ىلىلىلق يمىلىلىلذًمؽ سمحىلىلىلؼ ظمىلىلىلػم اهلىلىلىلدى  ىلىلىلدى حمٛمىلىلىلد صىلىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلىلف، وآًمىلىلىلف 

ؿ وما جيقز عمًٚمؿ ُم١مُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف طم٘مىل٤ًم أن يت٘مىلدم سمىللم يديىلف ومىلٞمام ضم٤مءٟمىل٤م ُمىلـ وؾمٚم

ذع قمىلىلـ رسمىلىلف سمزيىلىل٤مدة أو ٟم٘مىلىلص ومىلىل٤مُٕمر يمىلىلام شم٘مىلىلقل اًمٕم٤مُمىلىل٦م ذم سمٕمىلىلض اًمىلىلٌاد اًمزائىلىلد أظمىلىلق  

اًمٜم٤مىمص.. اًمزائد أظمق اًمٜم٤مىمص؛ ومٝمؾ اًمرضمؾ اًمىلذي يّمىلكم اًمٗمجىلر ُمىلثاً صماصمىل٤ًم أو أرسمٕمىل٤ًم 

؟ ٓ ومرق سملم إُمريـ؛ ٕن يماً ُمٜمٝمام ظمال يم٤مًمذي يّمكم اعمٖمرب أرسمٕم٤ًم أو اصمٜمتلم

ُم٤م ضمىل٤مء سمىلف اًمرؾمىلقل صىلٚمقات اهلل وؾمىلاُمف قمٚمٞمىلف.. ٓ ي٘مىل٤مل  ٜمىل٤م يمىلام ي٘مىل٤مل ُمىلـ يمثىلػم ُمىلـ 

اًمٖمىلىل٤مومٚملم أو ااىلىل٤م ٚملم يىلىل٤م أظمىلىلل  ىلىلذا ذم اًمٗمىلىلرض، يٕمٜمىلىلل يقاومىلىلؼ ومىلىلقرًا أٟمىلىلف ٓ جيىلىلقز أن 

رب أرسمٕمىلىل٤ًم أو ٟمّمىلىلكم اًمٗمجىلىلر صماصمىلىل٤ًم أو أرسمٕمىلىل٤ًم ويقاومىلىلؼ ومىلىلقرًا أٟمىلىلف ٓ جيىلىلقز أن ٟمّمىلىلكم اعمٖمىلىل

اصمٜمتىلىللم، وااىلىلقاب قمٜمىلىلد ؿ زقمٛمىلىلقا  ىلىلذا ومىلىلرض، ٟم٘مىلىلقل ـمٞمىلىل٥م احلٛمىلىلد هلل أٟمٜمىلىل٤م اشمٗم٘مٜمىلىل٤م ذم 

اًمٗمرض، شمٕم٤مل ٟمٜمزل إمم ُم٤م ًمٞمس سمٗمرض.. إمم اًمًٜم٦م،  ؾ جيىلقز ًمىلؽ أن شمّمىلكم ؾمىلٜم٦م 

اًمٗمجر صماصم٤ًم أو أرسمٕم٤ًم؟  ٜم٤م اعمًٙملم يٌٝم٧م ٕٟمف ُمـ اًمٖمىل٤مومٚملم، وإذا اؾمىلتٞم٘مظ ُمىلع ذًمىلؽ 

ضمىلىلزاك اهلل ظمىلىلػم، إذا اٟمتٌىلىلف أٟمىلىلف ٓ جيىلىلقز أيْمىلىل٤ًم اًمزيىلىل٤مدة  سمٕمىلىلد رأي وزُمىلىلـ ـمقيىلىلؾ ٟم٘مىلىلقل ًمىلىلف

طمتىلىلك ذم  ىلىلذه اًمٜم٤مومٚمىلىل٦م طمٞمٜمئىلىلذ ٟمِمىلىلٙمره قمىلىلغم  ىلىلذا آٟمتٌىلىل٤مه وٟمٜم٘مٚمىلىلف إمم سمٞمىلىل٧م اًم٘مّمىلىلٞمد يمىلىلام 

ي٘م٤مل وإمم ُمقوع اخلال.. إذًا ُم٤م اًمٗمرق سملم إذان اًمىلذي شم٘مىلدم سمىللم يديىلف زيىل٤مدة أو 

وم٘مط واًم٘مقل اًمّمحٞمح أن  شم٠ميت سمزي٤مدة ذم آظمره؟  ذا ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ضمدًٓ أن إذان ؾمٜم٦م

إذان واضم٥م وًمٞمس سمًٜم٦م وم٘مط، سمٛمٕمٜمك أن اإلٟم٤ًمن خيػّم سملم أن يٗمٕمؾ ومٞمث٤مب، وسملم 

أن يىلىلؽمك ومىلىلا يٕم٤مىمىلىل٥م! ٓ ًمىلىلٞمس إُمىلىلر يمىلىلذًمؽ، وإٟمىلىلام إذان يم٤مإلىم٤مُمىلىل٦م يمىلىلؾ ُمىلىلٜمٝمام أُمىلىلر 

واضم٥م ٓ جيقز شمريمف وسمخ٤مص٦م ذم اعم٤ًمضمد، وم٘مد يم٤من ُمـ ؿمىلٕم٤مر اعمًىلٚمٛملم .. يمىل٤من 

ًٚمٛملم إمم درضم٦م أن اًمٜمٌل صىلغم اهلل قمٚمٞمىلف، وآًمىلف وؾمىلٚمؿ يمىل٤من إذا إذان ُمـ ؿمٕم٤مر اعم
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ظمرج هم٤مزي٤ًم داقمٞم٤ًم إمم اهلل وُمر سم٘مري٦م ُمّمٌح٤ًم أُمر أصح٤مسمف أن يتقىمٗمقا وأن يّمٖمقا إذا 

ؾمىلىلٛمٕمقا أذاٟمىلىل٤ًم ُم٣مىلىل ذم ؾمىلىلٌٞمٚمف، وإذا مل يًىلىلٛمع أذاٟمىلىل٤ًم  ىلىل٤مضمؿ اًم٘مريىلىل٦م، أي اقمتؼم ىلىل٤م ىمريىلىل٦م 

 أن إذان  ىلىلىلق ُمىلىلىلـ ؿمىلىلىلٕم٤مئر همىلىلىلػم ُمًىلىلىلٚمٛم٦م؛ ومٝمىلىلىلذا دًمٞمىلىلىلؾ قمٔمىلىلىلٞمؿ قمٛمىلىلىلكم أيمىلىلىلؼم دًمٞمىلىلىلؾ قمىلىلىلغم

اإلؾمام وٓ جيقز اًمتٝم٤مون سمىلف، ومىل٢مذا ومروىلٜم٤م أن  ىلذا إذان ؾمىلٜم٦م! وم٘مىلد اشمٗم٘مٜمىل٤م ُمىلع  ىلذا 

اعمخىلىل٤مًمػ أٟمىلىلف ٓ ومىلىلرق سمىلىللم يمقٟمىلىلف رء ؾمىلىلٜم٦م وسمىلىللم يمقٟمىلىلف ومروىلىل٤ًم أو واضمٌىلىل٤ًم أٟمىلىلف ٓ جيىلىلقز 

اًمزيىلىل٤مدة ومٞمىلىلف وٓ اًمىلىلٜم٘مص ُمٜمىلىلف، ومىلىل٢مذًا يمٞمىلىلػ اؾمىلىلتجزشمؿ اًمزيىلىل٤مدة قمىلىلغم إذان ىمٌٚمىلىلف وسمٕمىلىلده 

أؿمٞم٤مء أظمرى ممىل٤م ضمىل٤مء ذيمىلره ذم اًمًىل١مال ىمىلراءة ىمىلؾ  ىلق اهلل أطمىلد صمىلاث ُمىلرات، ورسمام 

وُم٤م يًٛمك سمٚمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء اًمؽمىمٞم٦م سملم يدي اخلٓمٞم٥م إذا صٕمد قمغم اعمٜمؼم يقم ااٛمٕم٦م 

يمىلىلىلؾ  ىلىلىلذا وذاك ٓ أصىلىلىلؾ ًمىلىلىلف ذم اًمًىلىلىلٜم٦م، ومٞمىلىلىل٤م ًمٞمىلىلىل٧م ؿمىلىلىلٕمري ُمىلىلىلـ يمىلىلىل٤من يىلىلىل١مُمـ سم٘مقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف 

قر ..  ىلىلؾ يتّمىلىلقر ُمٜمىلىلف أن اًمًىلىلام اًمًىلىل٤مسمؼ ذيمىلىلرًا: ظمىلىلػم اهلىلىلدى  ىلىلدى حمٛمىلىلد،  ىلىلؾ يتّمىلىل

يزيد قمغم  ديف قمٚمٞمف اًمًام؟ أٟم٤م أظمِمك قمغم  ١مٓء أن ي٠مشمٞمٝمؿ اًمٞم٘مىللم اعمىلقت و ىلؿ 

همىلىلىلػم ُمًىلىلىلٚمٛملم عمىلىلىل٤مذا؟ ٕين ٓ أشمّمىلىلىلقر ُم١مُمٜمىلىلىل٤ًم يىلىلىل١مُمـ سمرؾمىلىلىلقًمف طم٘مىلىلىل٤ًم وأٟمىلىلىلف سمّٚمىلىلىلغ اًمرؾمىلىلىل٤مًم٦م 

وأدى إُم٤مٟمىلىل٦م ٓ ؿمىلىلٓمط ومٞمٝمىلىل٤م وٓ ٟم٘مىلىلص وٓ زيىلىل٤مدة صمىلىلؿ  ىلىلق يتجىلىلرأ قمىلىلغم ُم٘مىلىل٤مم اًمرؾمىلىلقل 

 ديىلف ومٞمزيىلد ُمىل٤م ؿمىل٤مء قمىلغم  ديىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام ويٙمىلقن ضمقاسمىلف ُمىلع  قمٚمٞمىلف اًمًىلام وقمىلغم

إؾمػ اًمِمديد ؿمق ومٞمٝم٤م ي٤م أظمل!  ذا هم٤مومؾ واًمٖم٤مومؾ جي٥م أن يٜمٌف، ًمٙمـ أٟم٤م أظمِمك 

ُم٤م أظمِمك أن شمًتٛمر ذم اًمٖمٗمٚم٦م إمم يقم اًمقومىل٤مة، وطمٞمٜمئىلذ خُيِمىلك أن يٛمىلقت قمىلغم همىلػم 

ف اًمًام: ظمػم اهلدى اإليامن، عم٤مذا؟ ٕٟمٜمل أومٝمؿ أن  ذا اإلٟم٤ًمن ُم٤م دظمؾ ىمقًمف قمٚمٞم

 ىلىلىلدى حمٛمىلىلىلد إمم ؿمىلىلىلٖم٤مل ىمٚمٌىلىلىلف يمىلىلىلام ي٘مىلىلىل٤مل، وإٓ ًمٙمىلىلىل٤من  ىلىلىلذا وطمىلىلىلده رادقمىلىلىل٤ًم ًمىلىلىلف قمىلىلىلـ أن 

يتجرأ قمىلغم ُم٘مىل٤مم اًمٜمٌىلقة ومٞمزيىلد ومىلٞمام ضمىل٤مء سمىلف اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام سمىلزقمؿ أن  ىلذا ظمىلػم 

و ٜم٤مك طمىلدي٨م آظمىلر ي٘مىلقل اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ُم١ميمىلدًا حلديثىلف إول: ُمىل٤م سمٕمىل٨م اهلل 

ٚمٞمىلىلف أن يىلىلدل أُمتىلىلف قمىلىلغم ظمىلىلػم ُمىلىل٤م يٕمٚمٛمىلىلف هلىلىلؿ .. ُمىلىل٤م سمٕمىلىل٨م اهلل ُمىلىلـ ُمىلىلـ ٟمٌىلىلل إٓ يمىلىل٤من طم٘مىلىل٤ًم قم

ٟمٌل إٓ يم٤من طم٘م٤ًم قمٚمٞمف أن يدل أُمتف قمغم ظمػم ُم٤م يٕمٚمٛمف هلؿ، ؾم١مال: ٟمٌٞمٜم٤م يمذًمؽ وإٓ 
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ظمػم ُمـ ذًمؽ، وإٓ دون ذًمؽ؟ ٓ ؿمؽ أٟمف ظمىلػم ُمىلـ ذًمىلؽ، وي١ميمىلد ًمٙمىلؿ  ىلذا طمديثىلف 

 إٓ وأُمىلرشمٙمؿ سمىلف، وُمىل٤م أظمر و ق ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًام: ُم٤م شمريم٧م ؿمىلٞمئ٤ًم ي٘مىلرسمٙمؿ إمم اهلل

ديمؿ قمىلىلىلـ اهلل وي٘مىلىلىلرسمٙمؿ إمم اًمٜمىلىلىل٤مر إٓ وهنٞمىلىلىلتٙمؿ قمٜمىلىلىلف،  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م  شمريمىلىلىل٧م ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم يٌّٕمىلىلىل

واًمذي ىمٌٚمف واًمذي ىمٌٚمف ويمؾ أطم٤مديىل٨م اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام  ىلل ذم احل٘مٞم٘مىل٦م شمٌٞمىللم 

َٛمتىِلىلل َوَرِوىلىلٞم٧ُم اًْمَٞمىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلْؿ دِيىلىلٜمَُٙمْؿ َوأَْمَْٛمىلىل٧ُم قَمَٚمىلىلٞمُْٙمْؿ ٟمِٕمْ ﴿وشمٗمّمىلىلٞمؾ ًمميىلىل٦م اًمٙمريٛمىلىل٦م: 

وىمىلىلىلد ومٝمىلىلىلؿ قمٔمٛمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه أيىلىلىل٦م اًمٙمريٛمىلىلىل٦م سمٕمىلىلىلض اًمًىلىلىل٤مًمٗملم  [3]المائااادة:﴾اإِلؾْمىلىلىلاَم دِيٜمىًلىلىل٤م ًَمُٙمىلىلىلؿُ 

إوًمىلىلىللم أطمىلىلىلد ؿ يمىلىلىل٤من هيقديىلىلىل٤ًم، صمىلىلىلؿ ُمىلىلىلـ اهلل قمٚمٞمىلىلىلف سم٤مإلؾمىلىلىلام أٓ و ىلىلىلق يمٕمىلىلىل٥م إطمٌىلىلىل٤مر 

سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ي٤م أُمػم اعمىل١مُمٜملم آيىل٦م ذم يمتىل٤مب  قمٛمرطمٞمٜمام ضم٤مء إمم 

: ُمىل٤م  ىلل؟ ىمىل٤مل: قمٛمىلرٜم٤م ُمٕمنم هيقد ٟمزًم٧م َّٓتذٟم٤م يقم ٟمزوهل٤م قمٞمدًا .. ىم٤مل اهلل ًمق قمٚمٞم

ْؿ ِديىلىلىلٜمَُٙمؿْ ﴿ : أٟمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ أقمىلىلىلرل قمٛمىلىلىلرإمم آظمىلىلىلر أيىلىلىل٦م ىمىلىلىل٤مل  [3]المائااادة:﴾اًْمٞمَىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىل

ذم قمرومىل٦م  ىلذا قمٞمىلد، ومىل٢مذًا  ¢اًمٜم٤مس هب٤م ًم٘مد ٟمزًم٧م يقم نٕمىل٦م،  ىلذا قمٞمىلد ورؾمىلقل اهلل 

ع ذم أيمثىلىلر ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ يم٠مٟمىلىلف ي٘مىلىلقل ًمىلىلذاك اًمرضمىلىلؾ،  ىلىلل ٟمزًمىلىل٧م ذم قمٞمىلىلد ذم قمٞمىلىلد؛ ومىلىلا شمٓمٛمىلىل

ىمٚمىلىل٧م: قمىلىلرل قمٔمٛمىلىل٦م  ىلىلذه أيىلىل٦م سمٕمىلىلض اًمًىلىل٤مًمٗملم أطمىلىلد ؿ  ىلىلذا اًمىلىلذي يمىلىل٤من هيقديىلىل٤ًم صمىلىلؿ 

أؾمىلىلٚمؿ أىمىلىلقل أٟمىلىل٤م ُمىلىلـ قمٜمىلىلدي يمىلىل٤من هيقديىلىل٤ًم صمىلىلؿ أؾمىلىلٚمؿ ٕن ذم سمٕمىلىلض اًمروايىلىل٤مت أٟمىلىلف يمٕمىلىل٥م 

إطم٤ٌمر احلدي٨م ذم اًمّمحٞمح أن رضماً ُمـ اًمٞمٝمقد ىم٤مل: ًمق قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم هيىلقد.. إمم 

 آظمره.

 ُم٤مًمىلؽوُمـ اًمًىل٤مًمٗملم أطمىلد أئٛمىل٦م اعمًىلٚمٛملم اعمِمىلٝمقريـ اعمتٌٕمىللم أٓ و ىلق اإلُمىل٤مم 

إُمىلىل٤مم دار اهلجىلىلرة يمىلىل٤من ريض اهلل قمٜمىلىلف ي٘مىلىلقل، ًمىلىلف يمٚمٛمىلىل٦م يمىلىلام ي٘مىلىل٤مل شمٙمتىلىل٥م سمىلىلامء  أٟمىلىلسسمىلىلـ 

ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م  ¢اًمذ ٥م و ل: ُمـ اسمتدع سمدقم٦م يرا ٤م طمًٜم٦م وم٘مد زقمؿ أن رؾمقل اهلل 

ٞمُْٙمْؿ اًْمٞمَىلىلىلىلْقَم أَ ﴿اىمىلىلىلىلرؤوا ىمىلىلىلىلقل اهلل شمٌىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىل٤ممم:  ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىلىل يْمَٛمْٚمىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل

صمؿ أشمٌٕمف سمٌٕمض اًمٙمٚمامت  ل سمٞم٤مٟم٤مت  [3]المائدة:﴾اإِلؾْماَم ِديٜم٤ًم ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ 

قل: ومام مل يٙمـ يقُمئذ ديٜم٤ًم ٓ يٙمقن اًمٞمقم ٘معمْم٤مُملم  ذا اًمٜمص اًم٘مرآين اًمٙمريؿ، ومٞم
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ظماص ُم٤م سم٘مك ومٞمف رء ضمديد، ومىلام مل  [3]المائدة:﴾ُٙمؿْ اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَ ﴿ديٜم٤ًم 

يٙمىلىلـ يقُمئىلىلذ ديٜمىلىل٤ًم ٓ يٙمىلىلقن اًمٞمىلىلقم ديٜمىلىل٤ًم، وٓ يّمىلىلٚمح آظمىلىلر  ىلىلذه إُمىلىل٦م إٓ سمىلىلام صىلىلٚمح سمىلىلف 

أوهل٤م، ُمـ  ل آظمر  ذه إُم٦م؟ ٟمحـ  ٜم٤م سما ؿمؽ، ومٜمريىلد اًمّمىلاح وٟمريىلد اإلصىلاح 

ٚمٛم٦م قمىلىلغم وضمىلىلف ويمثىلىلػم .. ويمثىلىلػم ممىلىلـ يىلىلّدقمقن اإلصىلىلاح ويريىلىلدون إىم٤مُمىلىل٦م اًمدوًمىلىل٦م اعمًىلىل

إرض ٓ يدٟمىلىلدٟمقن طمىلىلقل  ىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىل٦م اعم٤مًمٙمٞمىلىل٦م اعمدٟمٞمىلىل٦م ٓ يّمىلىلٚمح آظمىلىلر  ىلىلذه إُمىلىل٦م 

إٓ سمىلىلام صىلىلىلٚمح سمىلىلف أوهلىلىلىل٤م، سمىلىلامذا صىلىلىلُٚمح سمىلىلف أوهلىلىلىل٤م؟ أسم٤مٓسمتىلىلداع أم سم٤مٓشمٌىلىلىل٤مع؟ ٓ ؿمىلىلىلؽ أن 

ااقاب قمٜمد ااٛمٞمع، طمتك اًمىلذيـ ي٘مقًمىلقن سم٤مًمٌىلدع احلًىلٜم٦م ٓ يًىلتٓمٞمٕمقن أن ي٘مقًمىلقا 

إُمىلىل٦م ذم أول ؿمىلىلىل٠مهن٤م إٓ سم٤مشمٌىلىل٤مقمٝمؿ ًمٜمٌٞمٝمىلىل٤م صىلىلىلٚمقات اهلل  إٓ سم٘مقًمٜمىلىل٤م ُمىلىل٤م صىلىلٚمح أُمىلىلىلر  ىلىلذه

وؾمىلىلاُمف قمٚمٞمىلىلف إذًا ومٚمٞمٙمىلىلقن ُمٕمٜمىلىل٤م دقمىلىلقة وؾمىلىلٚمقيم٤ًم، يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم 

اًمٜم٤مر، يمؾ: ُمـ أًمٗم٤مظ اًمِمٛمقل واًمٕمٛمقم قمٜمد قمٚمامء إصقل، يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ 

وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر؛  ىلىلذا قمىلىلغم وزن يمىلىلؾ ُمًىلىلٙمر مخىلىلر ويمىلىلؾ مخىلىلر طمىلىلرام، يمٚمٙمىلىلؿ يىلىلدظمؾ 

ااٜمىل٦م خي٤مـمىلىل٥م اعمًىلىلٚمٛملم، وًمٞم١ميمىلىلد أن إصىلىلؾ ذم  ىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىل٦م اًمٕمٛمىلىلقم أو اًمِمىلىلٛمقل 

ي٘مىلىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلىلام ذم  ىلىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلىلدي٨م إظمىلىلىلىلىلػم ) اٟم٘مٓمىلىلىلىلىل٤مع ذم اًمّمىلىلىلىلىلقت ( شمٕمجىلىلىلىلىل٥م 

أصح٤مسمف ىم٤مًمقا: وُمـ يىل٠مسمك؟ ىمىل٤مل: ُمىلـ أـمىل٤مقمٜمل دظمىلؾ ااٜمىل٦م، وُمىلـ قمّمىل٤مين وم٘مىلد أسمىلك، 

ٜم٤مء، يمؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م إذًا يمؾ ُمًٚمؿ يدظمؾ ااٜم٦م ٓ اؾمتثٜم٤مء، يمؾ ُمًٙمر مخر ٓ اؾمتث

ٓ اؾمىلىلتثٜم٤مء أسمىلىلدًا.. ومٛمىلىلـ اًمْمىلىلاًم٦م أن ي٘مىلىلقل اعمًىلىلٚمؿ وسمخ٤مصىلىل٦م إذا يمىلىل٤من أويت ؿمىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلـ 

اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف ٓ صدُم٤ًم .سم٤ًم ًمٚمحدي٨م ذم اًمّمدر، احلدي٨م ي٘مقل يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م 

 ق ي٘مقل: ٓ ًمٞمس يمؾ سمدقم٦م واًم٦م، اًمٌدقم٦م شمٜم٘مًؿ إمم مخ٦ًم أىم٤ًمم، صمؿ يٗمّمٚمقهن٤م 

ذًمىلىلىلىلؽ اًمتٗمّمىلىلىلىلٞمؾ ذم سمٕمىلىلىلىلض اًمٙمتىلىلىلىل٥م يمٞمىلىلىلىلػ  ىلىلىلىلذا؟  ىلىلىلىلذا  ىلىلىلىلق يمىلىلىلىلام رسمىلىلىلىلام ىمىلىلىلىلرأ سمٕمْمىلىلىلىلٙمؿ 

آٟمحىلىلىلرال قمىلىلىلاّم يمىلىلىل٤من قمٚمٞمىلىلىلف اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام وًمٙمٜمىلىلىلل ٓ أريىلىلىلد أن أيمىلىلىلقن ُمتجٜمٞمىلىلىل٤ًم 

وُمٕمتدي٤ًم وم٢مين أقمٚمؿ أن سمٕمض أ ؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ ديٜم٤ًم وطمديث٤ًم وىمٕمقا ذم  ذا اخلٓم٠م 

ٛمقا اًمٌدقمىلىل٦م إمم مخًىلىل٦م أىمًىلىل٤مم، وُمىلىلٜمٝمؿ اإلُمىلىل٤مم اًمٜمىلىلقوي رمحٝمىلىلؿ اهلل؛ ىلىل ًّ  ىلىلذا  طمٞمىلىلٜمام ىم
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اًمت٘مًٞمؿ ًمدهيؿ احل٘مٞم٘م٦م جي٥م أن يٙمقن ـماب اًمٕمٚمؿ قمغم سمٞمّٜم٦م ُمـ  ذا اًمت٘مًىلٞمؿ أٟمىلف 

شم٘مًٞمؿ ًمٖمقي وًمٞمس شم٘مًٞماًم ذقمٞم٤ًم، شم٘مًٞمؿ اًمٌدقم٦م إمم مخ٦ًم أىم٤ًمم يمت٘مًىلٞمٛمٝم٤م إمم 

سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م وؾمىلىلٞمئ٦م، ًمٙمىلىلـ  ىلىلذا اًمت٘مًىلىلٞمؿ ًمىلىلٞمس شم٘مًىلىلٞماًم ذقمٞمىلىل٤ًم سم٤مصىلىلٓماطمٝمؿ إٟمىلىلام  ىلىلق 

وُمىلع ذًمىلؽ  ¢رًا طمىلدصم٧م ُمىلـ سمٕمىلد اًمٜمٌىلل شم٘مًٞمؿ ًمٖمقي ي٘مّمىلدون سمىلذًمؽ أن  ٜمىل٤مك أُمىلق

ٓ شمٕمتؼم واًم٦م وإٟمام  ل سمدقم٦م طمًٜم٦م، و ىلذه اًمٌدقمىل٦م احلًىلٜم٦م ىمىلد شمٙمىلقن واضمٌىل٦م وىمىلد 

شمٙمىلىلقن ؾمىلىلٜم٦م، وىمىلىلد وىمىلىلد..، إمم آظمىلىلره، أريىلىلد ُمىلىلـ  ىلىلذا اًمتٜمٌٞمىلىلف واًمتىلىلذيمػم إمم أهنىلىلؿ طمٞمىلىلٜمام 

ي٘مًٛمقن اًمٌدقم٦م إمم مخ٦ًم أىم٤ًمم ٓ يٕمٜمقن اًمٌدقم٦م اًمنمقمٞم٦م، وإٟمام اًمٌدقم٦م اًمٚمٖمقيىل٦م، 

ي إُمىلىلر اًمىلىلذي طمىلىلدث  ىلىلق ًمىلىلـ يٜم٘مٌىلىلؾ  ىلىلذا اًمت٘مًىلىلٞمؿ ُمىلىلـ طمٞمىلىل٨م أدًمىلىل٦م اًمنمىلىلع، ومىلىلام ىمىلىل٤مم أ

اًمىلىلدًمٞمؾ اًمنمىلىلقمل قمىلىلغم طمًىلىلٜمف ومٝمىلىلق طمًىلىلـ، وُمىلىل٤م مل ي٘مىلىلؿ اًمىلىلدًمٞمؾ اًمنمىلىلقمل قمىلىلغم طمًىلىلٜمف 

 ومٝمق واًم٦م.

سمىلىلـ  قمٛمىلىلرًمٕمىلىلؾ .ب إُمثٚمىلىل٦م  ىلىلل اًمتىلىلل شمقوىلىلح ُمثىلىلؾ  ىلىلذه اًم٘مْمىلىلٞم٦م.. يمٚمٜمىلىل٤م يٕمٚمىلىلؿ أن 

ؽ أن  ىلذا اإلظمىلراج يمىل٤من سمٕمىلد اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أظمرج اًمٞمٝمىلقد ُمىلـ ظمٞمىلؼم، ٓ ؿمىل

سمـ اخلٓمىل٤مب ومٝمىلذا اإلظمىلراج ُمىلـ طمٞمىل٨م  قمٛمرووم٤مة اًمرؾمقل سمزُم٤من ٕٟمف يم٤من ذم ظماوم٦م 

اًمتٕمٌىلىلىلػم اًمٚمٖمىلىلىلقي سمدقمىلىلىل٦م، يٕمٜمىلىلىلل رء طمىلىلىلدث مل يٙمىلىلىلـ ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ، ًمٙمىلىلىلـ  ىلىلىلؾ  ىلىلىلق سمدقمىلىلىل٦م 

ذ هبىلىلىلىلذا اإلظمىلىلىلىلراج أُمىلىلىلىلرًا  قمٛمىلىلىلىلروىلىلىلىلاًم٦م؟ ااىلىلىلىلقاب ٓ مل؟ ٕن  ريض اهلل قمٜمىلىلىلىلف إٟمىلىلىلىلام ٟمّٗمىلىلىلىل

ام ىمد ووٕمف ًمٚمٞمٝمقد طمٞمٜمام ؿم٤مـمر ؿ قمغم ظمٞمؼم ؿمٓمر ُم٤م وذـم٤ًم ٟمٌقي٤ًم يم٤من قمٚمٞمف اًمً

يًىلىلىلتثٛمر ُمٜمىلىلىلف ًمٚمرؾمىلىلىلقل، واًمِمىلىلىلٓمر أظمىلىلىلر ًمٚمٞمٝمىلىلىلقد ومىلىلىل٠مىمر ؿ ذم ظمٞمىلىلىلؼم ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام 

سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب أن خيىلىلرضمٝمؿ شمٜمٗمٞمىلىلذًا هلىلىلذه  قمٛمىلىلرهلىلىلؿ: ُمىلىل٤م ؿمىلىلئٜم٤م، ًمىلىلٞمس إمم إسمىلىلد.. ومىلىلرأى 

ضمىلىلقازه  اعمِمىلىلٞمئ٦م ُمِمىلىلٞمئ٦م إُمىلىل٦م،  ىلىلذا سمدقمىلىل٦م ًمٖمىلىل٦م ًمٙمىلىلـ ُمىلىل٤م دام ىمىلىل٤مم اًمىلىلدًمٞمؾ اًمنمىلىلقمل قمىلىلغم

وصمٚمىلىل٨م  قمٛمىلىلرومٚمىلىلٞمس سمدقمىلىل٦م، ُمثىلىل٤مل آظمىلىلر وًمٕمٚمىلىلف أووىلىلح وأ ىلىلؿ.. ًم٘مىلىلد سمىلىلدأ أسمىلىلق سمٙمىلىلر وصمٜمىلىلك 

قمثامن سمجٛمع اًم٘مرآن ذم اًمّمحػ، سمٕمد أن يم٤من ُمٗمرىم٤ًم واًم٘مّم٦م ُمٕمرووم٦م ذم اًمّمحٞمح 

وذم همػمه  ذا أُمر مل يٙمـ ذم قمٝمد اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ومٝمق أُمر طم٤مدث ومٞمٛمٙمـ أن 
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ف أُمىلىلر واضمىلىل٥م ىمىلىل٤مم اًمىلىلدًمٞمؾ اًمنمىلىلقمل قمىلىلغم ن  ىلىلذا سمدقمىلىل٦م ذم اًمٚمٖمىلىل٦م اًمٕمرسمٞمىلىل٦م، وًمٙمٜمىلىلإٟم٘مىلىلقل 

 ذا اًمٕمٛمىلؾ ُمىلـ سمىل٤مب أوًٓ ىم٤مقمىلدة وم٘مٝمٞمىل٦م ُمىل٤م ٓ ي٘مىلقم اًمقاضمىل٥م إٓ سمىلف ومٝمىلق واضمىل٥م،  ىلؾ 

يٛمٙمىلىلـ طمٗمىلىلظ اًمىلىلديـ واإلؾمىلىلام إٓ سمحٗمىلىلظ يمىلىلام رب اًمٕمىلىل٤معملم؟  ىلىلذا ٓ سمىلىلد ُمٜمىلىلف، صم٤مٟمٞمىلىل٤ًم 

ٓ َرْيىلىلىلىلىلىلىل٥َم ومِٞمىلىلىلىلىلىلىلِف ُ ىلىلىلىلىلىلىلًدى  امل﴿ ٜمىلىلىلىلىلىلىل٤مك قمٜمىلىلىلىلىلىلىلدٟم٤م ٟمىلىلىلىلىلىلىلص ذم اًم٘مىلىلىلىلىلىلىلرآن اًمٙمىلىلىلىلىلىلىلريؿ:  َذًمىِلىلىلىلىلىلىلَؽ اًْمٙمَِتىلىلىلىلىلىلىل٤مُب 

ذًمىلىلىلؽ اًمٙمتىلىل٤مب.. أيىلىلـ اًمٙمتىلىلىل٤مب؟  ىلىلق  ىلىلذا اًمىلىلىلذي أؿمىلىل٤مر إًمٞمىلىلىلف رب  [2-4]البقاا ة:﴾ًمِٚمُْٛمتَِّ٘مىلىللمَ 

اًمٕم٤معملم، ويم٤من ؾم٤مسم٘م٤ًم ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ وُم٘مررًا ذم اًمتنميع سم٠مٟمف جي٥م أن يٙمقن 

يمت٤مسم٤ًم ُمثٚمف؛ ومحٞمٜمام ٟمًٛمع .ب ُمث٤مل قمغم اًمٌدقم٦م اًمقاضم٦ٌم هلذا أو ًمذاك، أو هبذا أو 

سمٞم٘مقًمىلىلىلىلقا  ىلىلىلىلذه سمدقمىلىلىلىل٦م جيىلىلىلىل٥م أن ٟمتىلىلىلىل٠مول يماُمىلىلىلىلف ٕن  سمىلىلىلىلذاك .ب ُمثىلىلىلىل٤مل سمجٛمىلىلىلىلع اًم٘مىلىلىلىلرآن

إصىلىلىلىلىلؾ ذم يمىلىلىلىلىلام اًمٕمٚمىلىلىلىلىلامء أن ُمٛمىلىلىلىلىلؾ قمىلىلىلىلىلغم اعمحٛمىلىلىلىلىلؾ احلًىلىلىلىلىلـ، ومٞمجىلىلىلىلىل٥م أن ٟمتىلىلىلىلىل٠مول 

يماُمٝمؿ سم٠مٟمف سمدقم٦م سمٛمٕمٜمك أُمر طمدث، ًمٙمـ  ذا اًمىلذي طمىلدث ُمىل٤م طمىلدث  ىلذا اقمت٤ٌمـمىل٤ًم 

وقمغم ىمقل اًمٕم٤مُم٦م ؿمق ومٞمٝم٤م ي٤م أظمىلل! ٓ إٟمىلام  ىلذا سمىلدًمٞمؾ ُمقضمىل٥م عمثىلؾ  ىلذا.. ااٛمىلع 

سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب ريض اهلل قمٜمىلىلف، وقمىلىلغم ذًمىلىلؽ وم٘مٞمًىلىلقا  قمٛمىلىلراج اًمىلىلذي ومٕمٚمىلىلف وًمىلىلذاك اإلظمىلىلر

يمؾ اًمٌدع اًمتل طمدصم٧م وؾمتحدث إن ىم٤مم اًمدًمٞمؾ اًمنمىلقمل قمىلغم ضمقاز ىل٤م أو وضمقهبىل٤م 

ومٝمىلىلىلذه ًمٞمًىلىلىل٧م سمدقمىلىلىل٦م ذقمٞمىلىلىل٦م؛ ٕن اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمنمىلىلىلقمٞم٦م صىلىلىلٗمتٝم٤م وىلىلىلاًم٦م، ويمىلىلىلؾ وىلىلىلاًم٦م ذم 

نمىلىلقمٞم٦م ومىلىلام دل اًمٜمىلىل٤مر، أُمىلىل٤م اًمٌدقمىلىل٦م اًمٚمٖمقيىلىل٦م ومٝمىلىلل شم٘مٌىلىلؾ  ىلىلذا اًمت٘مًىلىلٞمؿ سم٤مقمتٌىلىل٤مر إدًمىلىل٦م اًم

قمىلىلىلغم اًمقضمىلىلىلقب ومقاضمىلىلىل٥م، ُمىلىلىل٤م دل قمىلىلىلغم ااىلىلىلقاز ومٝمىلىلىلق ضمىلىلىل٤مئز، إمم همىلىلىلػم ذًمىلىلىلؽ ُمىلىلىلـ شمٚمىلىلىلؽ 

اعمراشم٥م اعمٕمرووم٦م، ُمثاً سمٕمض ااٝمٚم٦م عمىل٤م ٟم٘مىلقل ًمىلف:  ىلذه يىل٤م أظمىلل سمدقمىل٦م، واًمرؾمىلقل 

ي٘مقل: يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر، وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر.. إمم آظمر 

ة اًمتل أٟم٧م شمريمٌٝمىل٤م  ىلذه سمدقمىل٦م؟ ؾمىلٌح٤من اهلل احلدي٨م ي٘مقل ًمؽ.. ي٤م أظمل  ذه اًمًٞم٤مر

ٓ ﴿ ىلىلذه ؾمىلىلٞم٤مرة ُمىلىلـ إُمىلىلقر اعم٤ٌمطمىلىل٦م اًمتىلىلل شمىلىلدظمؾ ذم قمٛمىلىلقم ىمقًمىلىلف شمٕمىلىل٤ممم:  َوخَيُْٚمىلىلُؼ َُمىلىل٤م 

ظَمٚمََؼ ًَمُٙمىلْؿ َُمىل٤م ذِم ﴿و ذا مم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ يمام طمدصم٧م أؿمٞم٤مء يمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ  [3]النح :﴾شمَْٕمٚمَُٛمقنَ 

َْرِض َنِٞمًٕمىلىل٤م اًمٙمىلىل٠مس سمخٍمىلىل ٤م ورىمٌتٝمىلىل٤م و  سمىلىلا ؿمىلىلؽ  ىلىلذا اًمِمىلىل٤مي و ىلىلذه [23]البقاا ة:﴾ٕا
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و..، إمم آظمىلىلره، مل يٙمىلىلـ ذم ذًمىلىلؽ اًمىلىلزُمـ ومٝمىلىلذا اًمنمىلىلب ؿمىلىلق طمٙمٛمىلىلف سمدقمىلىل٦م؟ ٓ ٟم٘مىلىلقل 

سمدقمىلىل٦م صىلىلىلحٞمح قمٜمىلىلىلدُم٤م ٟمريىلىلىلد أن ٟمىلىلدىمؼ يمىلىلىل٤من  ىلىلىلذا ذم زُمىلىلىلـ اًمرؾمىلىلقل؟ ُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤من ذم زُمىلىلىلـ 

سَمىلىلىلىلىلىلىلىلِديُع ﴿اًمرؾمىلىلىلىلىلىلىلىلقل، إذًا  ىلىلىلىلىلىلىلىلذه سمدقمىلىلىلىلىلىلىلىل٦م.. ٟمٕمىلىلىلىلىلىلىلىلؿ سمدقمىلىلىلىلىلىلىلىل٦م ًمٖمىلىلىلىلىلىلىلىل٦م ىمىلىلىلىلىلىلىلىل٤مل شمٕمىلىلىلىلىلىلىلىل٤ممم ذم طم٘مىلىلىلىلىلىلىلىلف: 

َٛمَقاِت  ًَّ د ٤م سمٕمىلد أن مل يٙمقٟمىل٤م ُمقضمىلقدشملم، ومٝمىلق اعمٌتىلدع، يٕمٜمىلل ُمقضمىل [443]البق ة:﴾اًم

و ىلىلق اعمقضمىلىلد، ومٝمىلىلق اعمحىلىلِدث..، إمم آظمىلىلره ومٝمىلىلذه سمدقمىلىل٦م ًمٖمىلىل٦م ًمٙمىلىلـ عمىلىل٤مذا ٟمىلىلدظمٚمٝم٤م ذم 

ُمًٛمك ًمٗمٔم٦م اًمٌدقمىل٦م اًمتىلل أـمٚمىلؼ اًمرؾمىلقل قمٚمٞمٝمىل٤م ىمقًمىلف: يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م،  ٙمىلذا ومىل٢مذا 

ىم٤مُمىلىلىل٧م إدًمىلىلىل٦م اًمنمىلىلىلقمٞم٦م قمىلىلىلغم وضمىلىلىلقب سمدقمىلىلىل٦م ٟم٘مىلىلىلقل سمقضمقهبىلىلىل٤م ٓ ٕهنىلىلىل٤م طمىلىلىلدصم٧م وإٟمىلىلىلام 

٤م وضمٌىلىلىل٧م، ويمىلىلىلذًمؽ إذا ىمىلىلىل٤مم اًمىلىلىلدًمٞمؾ قمىلىلىلغم ضمىلىلىلقاز رء ٓ ٟم٘مىلىلىلقل  ىلىلىلذا ضمىلىلىل٤مئز ٕهنىلىلىل٤م ٕهنىلىلىل

طمدصم٧م! ٓ  ل ضم٤مئزة وًمىلق مل امىلدث ٕهنىل٤م داظمٚمىل٦م ذم اًمٜمّمىلقص اًمنمىلقمٞم٦م، و ٙمىلذا 

وذم ذًمىلىلىلىلؽ ٟم٘مىلىلىلىلقل ظمت٤مُمىلىلىلىل٤ًم أيْمىلىلىلىل٤ًم هلىلىلىلىلذا اعمقوىلىلىلىلقع.. إذا ضمىلىلىلىل٤مءت ًمٗمٔمىلىلىلىل٦م اًمٌدقمىلىلىلىل٦م ذم ًمٖمىلىلىلىل٦م 

أطم٤مديىلىلىلىلىل٨م  اًمنمىلىلىلىلىلع ومٞمجىلىلىلىلىل٥م أن ٟمٗمّنىلىلىلىلىل ٤م سمٕمىلىلىلىلىلرل اًمنمىلىلىلىلىلع، وم٤مًمٌدقمىلىلىلىلىل٦م طمٞمىلىلىلىلىلثام ضمىلىلىلىلىل٤مءت ذم

اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ومٝمىلىلل ُمْمىلىلٛمقٟم٦م أوًٓ واعم٘مّمىلىلقد هبىلىل٤م آسمتىلىلداع ذم اًمىلىلديـ صم٤مٟمٞمىلىل٤ًم، 

وإذا ضمىلىلىل٤مءت ذم أًمٗمىلىلىل٤مظ اًمٕمٚمىلىلىلامء ومتٗمّنىلىلىل طمًىلىلىل٥م اعم٘مىلىلىل٤مم يمىلىلىلام ذيمرٟمىلىلىل٤م ًمٙمىلىلىلؿ ُمىلىلىلـ شم٘مًىلىلىلٞمؿ 

سمٕمىلىلىلض اًمٕمٚمىلىلىلامء ًمٚمٌدقمىلىلىل٦م إمم مخىلىلىلس أىمًىلىلىل٤مم ٟم٘مىلىلىلقل  ىلىلىلذا شم٘مًىلىلىلٞمؿ ًمٚمٌدقمىلىلىل٦م اًمٚمٖمقيىلىلىل٦م، أُمىلىلىل٤م 

سمىلىلىلىلـ  قمٛمىلىلىلرسمىلىلىلـ  قمٌىلىلىلد اهلل؛ وهلىلىلىلذا ىمىلىلىلىل٤مل اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمنمىلىلىلقمٞم٦م ومٝمىلىلىلل ُمذُمقُمىلىلىلىل٦م قمىلىلىلغم اإلـمىلىلىلاق

اخلٓمىلىلىل٤مب وهبىلىلىلذا إصمىلىلىلر اًمّمىلىلىلحٞمح أظمىلىلىلتؿ ااىلىلىلقاب قمىلىلىلـ ذاك اًمًىلىلىل١مال.. ىمىلىلىل٤مل ريض اهلل 

قمٜمف: يمؾ سمدقم٦م وىلاًم٦م وإن رآ ىل٤م اًمٜمىل٤مس طمًىلٜم٦م .. يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م وإن رآ ىل٤م اًمٜمىل٤مس 

طمًٜم٦م،  ذا سمد ل أٟمف يٗمن اًمٌدقم٦م ذم  ذا احلىلدي٨م سم٤مًمٌدقمىل٦م اًمنمىلقمٞم٦م ومٙم٠مٟمىلف يىلتٙمٚمؿ 

 .قم٤ٌمرة.. يمؾ سمدقم٦م أي ذقمٞم٦م واًم٦م وإن رآ ٤م اًمٜم٤مس طمًٜم٦م قمـ رأيٜم٤م سم٠موضمز

 همػمه.

 ( 00:  00: 30/ 215) اهلدى والنور / 
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 ق٘ي ابّ عٌس: ًّ ابتدع  

 بدعٞ فسآٓا حطِٞ

ىمىلىلقل اسمىلىلـ قمٛمىلىلر ريض اهلل قمٜمىلىلف: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع سمدقمىلىل٦م ومرآ ىلىل٤م طمًىلىلٜم٦م، .... ُمقىمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف 

 وإٓ قمـ اًمٜمٌل؟

 اسمـ قمٛمر..  قمغم اًمِمٞمخ:

 ؽ : ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م. وىمقل ُم٤مًم ُمداظمٚم٦م:

 ُمقىمقل قمٚمٞمف أصمر. اًمِمٞمخ:

 ؿمق ىمقًمف، ىمقل ُم٤مًمؽ. ُمداظمٚم٦م:

ظمىل٤من  ¢ُمـ اسمتىلدع ذم آؾمىلام سمدقمىل٦م يرا ىل٤م طمًىلٜم٦م وم٘مىلد زقمىلؿ أن حمٛمىلدًا  اًمِمٞمخ:

ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلل ﴿اًمرؾم٤مًم٦م ، اىمرؤا ىمقًمىلف شمٕمىل٤ممم:  ٧ُم قَمٚمىَل ْؿ ِديىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَٛمىْل اًْمٞمىَلْقَم َأيْمَٛمٚمىْل٧ُم ًَمٙمىُل

ومام مل يٙمـ يقُمئذ ديٜم٤ًم ٓ يٙمىلقن اًمٞمىلقم ديٜمىل٤ًم، [ 3]المائدة: ﴾اإِلؾْماَم ِديٜم٤ًم َرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ وَ 

 وٓ يّمٚمح آظمر  ذه إُم٦م إٓ سمام صٚمح سمف أوهل٤م.

 وىمقل اسمـ قمٛمر ذم اًمٌدقم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

  ٤م اًمٜم٤مس طمًٜم٦م.آر يمؾ سمدقم٦م واًم٦م وًمق اًمِمٞمخ:

 ( 00:  17: 51/ 216) اهلدى والنور /  
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طِٞ يف اإلضالَال بدعٞ ح  

قمٜمدُم٤م ٟمٜمٙمر  شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م»سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ذيمريمؿ طمدي٨م:  اًم١ًمال:

قمىلىلغم سمٕمىلىلض اًمٜمىلىل٤مس ؿمىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلـ إومٕمىلىل٤مل اعمٌتدقمىلىل٦م يم٤مًمىلىلذيمر سم٤مؾمىلىلؿ اهلل اعمٗمىلىلرد اهلل اهلل، أو 

يم٤مًمىلىلذيمر سمىلىل٤ماٝمر، أو يمىلىل٤مخلٚمقة واًمٌمىلىلء اًمتىلىل٤مسمع هلىلىلذا أن  ىلىلذا سمدقمىلىل٦م ي٘مقًمىلىلقن:  ىلىلذه ؾمىلىلٜم٦م 

 طمًٜم٦م.

٥م أن ٟمٕمىلىلرل ؾمىلىل٥ٌم وروده، قمٚمىلىلامء اًمتٗمًىلىلػم ي٘مقًمىلىلقن يمٚمٛمىلىل٦م احلىلىلدي٨م اعمىلىلذيمقر جيىلىل

نٞمٚم٦م ضمدًا: ُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب اًمٜمزول شم٤ًمقمد اًم٤ٌمطم٨م أو ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم ومٝمؿ ٟمّمػ 

ُمٕمٜمىلىلك أيىلىل٦م، واًمٜمّمىلىلػ اًمثىلىل٤مين ُمىلىلـ اًمٚمٖمىلىل٦م اًمٕمرسمٞمىلىل٦م وأؾمىلىل٤مًمٞمٌٝم٤م، أٟمىلىل٤م اىمتًٌىلىل٧م ُمىلىلـ قمٚمىلىلامء 

ي٨م اًمتٗمًػم ىم٤مقمدة رسمٓمتٝم٤م سمٕمٚمؿ احلىلدي٨م اًمنمىليػ، و ىلل: ُمٕمرومىل٦م ؾمىل٥ٌم ورود احلىلد

 ي٤ًمقمد قمغم ومٝمؿ ٟمّمػ ُمٕمٜم٤مه، وُمٕمروم٦م اًمٜمّمػ اًمث٤مين سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م.

ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٜم٦م »إذًا: يٜمٌٖمىلىلىلىلل أن ٟمتًىلىلىلىل٤مءل:  ىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م اًمّمىلىلىلىلحٞمح: 

ٟمٕمىلىلىلؿ، وطمٞمٜمئىلىلىلٍذ إذا رسمٓمٜمىلىلىل٤م ؾمىلىلىل٥ٌم اًمىلىلىلقرود  ااىلىلىلقاب:إًمىلىلىلخ ًمىلىلىلف ؾمىلىلىل٥ٌم ورود؟   شطمًىلىلىلٜم٦م...

سمىلىلىللم ومٝمىلىلىلؿ احلىلىلىلدي٨م ذاك سم٤محلىلىلىلدي٨م اًمىلىلىلذي ىمٞمىلىلىلؾ سمٛمٜم٤مؾمىلىلىلٌتف وضمىلىلىلدت سمقٟمىلىلىل٤ًم ؿم٤مؾمىلىلىلٕم٤ًم ضمىلىلىلدًا 

اًمٗمٝمؿ اعمٜمحرل و ق ومٝمؿ اخلٚمػ، وسملم اعمراد ُمـ احلدي٨م إذا ُم٤م ٟمٔمرٟم٤م إمم ؾم٥ٌم 

يمىلىل٤مٔيت سمًىلىلٜمده اًمّمىلىلحٞمح قمىلىلـ ضمريىلىلر سمىلىلـ قمٌىلىلد  ُمًىلىلٚمؿورود احلىلىلدي٨م، ضمىلىل٤مء ذم صىلىلحٞمح 

، ومجىل٤مءه أقمىلراب جمتىل٤م  ¢اهلل اًمٌجكم ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: يمٜم٤م ضمٚمقؾم٤ًم قمٜمىلد اًمٜمٌىلل 

ٝمؿ ُمـ ُميىل، سمىلؾ يمٚمٝمىلؿ ُمىلـ ُميىل، ومٚمىلام رآ ىلؿ رؾمىلقل اًمٜمامر ُمت٘مٚمدي اًمًٞمقل، قم٤مُمت

 مٕمر وضمٝمف، أي: شمٖمػمت ُماُمح وضمٝمف قمٚمٞمف اًمًام طمزٟم٤ًم قمغم وم٘مر ؿ. ¢اهلل 



 ءا بدعة ذشهة يف اإلسالم ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

737 

)جمت٤م  اًمٜمامر( ُمىل٤م ُمٕمٜم٤م ىل٤م؟ ٟمريىلد ٟمٗمنىل ٤م سم٤مًمٚمٖمىل٦م اعمٕمروومىل٦م اًمٞمىلقم، سمٓم٤مٟمٞمىل٦م أو ... 

ُمـ اًمٜمّمػ ُمٜمزًمٞمٜمف قمغم ايمت٤مومٝمؿ،  ذا  ق ًم٤ٌمؾمٝمؿ، ُمىلش  ٞمىلؽ ضماسمٞمىل٦م ىمٛمىلٞمص رداء 

 ٤ميمٞم٧م، ٓ، ن٤مقم٦م وم٘مراء.ضم

اعمٝمؿ ومٛمٔم٤م ر اًمٗم٘مر اعمدىمع فم٤م ر قمٚمٞمٝمؿ، ًمىلذًمؽ ىمىل٤مل ضمريىلر: ومتٛمٕمىلر وضمىلف اًمٜمٌىلل 

ـْ َُم٤م َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ ﴿، ومقىمػ ذم اًمّمح٤مسم٦م ظمٓمٞم٤ًٌم، وىمرأ آي٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: ¢ َوأَٟمِْٗمُ٘مقا ُِم

ٌْىلىلِؾ أَْن َيىلىل٠ميِْتَ أطََمىلىلَديُمؿُ  ـْ ىَم ٓ أظَمَّ  ُِمىلىل ـَ اعْمَىلىلْقُت ومَٞمَُ٘مىلىلقَل َربِّ ًَمىلىلْق ـْ ُِمىلىل َق َوأيَُمىلىل ىلىلدَّ  ْرشمَٜمىِلىلل إمَِم أضََمىلىلٍؾ ىَمِريىلىل٥ٍم وَم٠مَصَّ

لمَ  ٤محِلِ ، صمؿ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًام: شمّمدق رضمؾ سمىلديٜم٤مره سمدر ىلف سمّمىل٤مع [40]المنافقون:﴾اًمّمَّ

سمىلىلره، سمّمىلىل٤مع ؿمىلىلٕمػمه، وم٘مىلىل٤مم رضمىلىلؾ ُمىلىلـ أصىلىلح٤مب اًمرؾمىلىلقل واٟمٓمٚمىلىلؼ إمم داره ًمٞمٕمىلىلقد و ىلىلق 

مىلىلر اًمىلىلذي  ىلىلق ُمىلىلـ  طم٤مُمىلىلؾ ذم ـمىلىلرل صمقسمىلىلف ُمىلىل٤م شمٞمنىلىل ًمىلىلف ُمىلىلـ ـمٕمىلىل٤مم، يٕمٜمىلىلل: ىمٛمىلىلح ؿمىلىلٕمػم

ـمٕم٤مُمف يقُمئٍذ وووٕمف أُم٤مم اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، ومٚمام رأى سم٘مٞم٦م إصح٤مب ُم٤م ومٕمىلؾ 

ص٤مطمٌٝمؿ اٟمٓمٚمؼ يمؾ ُمٜمٝمؿ ًمٞمٕمقد أيْمىل٤ًم سمىلام شمٞمنىل ًمىلف ُمىلـ صىلدىم٦م، ىمىل٤مل ضمريىلر: ومىل٤مضمتٛمع 

أُم٤مم اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمدرا ؿ واًمدٟم٤مٟمػم يم٠مُمثىل٤مل ااٌىل٤مل، 

يم٠مٟمىلىلىلف ُمذ ٌىلىلىل٦م، ُمىلىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلىلك ُمذ ٌىلىلىل٦م؟ أي: يم٤مًمٗمْمىلىلىل٦م  ¢ضمىلىلىلف اًمٜمٌىلىلىلل يٕمٜمىلىلىلل: أيمىلىلىلقام، ومتٜمىلىلىلقر و

اعمٓمٚمٞمىلىلىلىل٦م سم٤مًمىلىلىلىلىلذ ٥م، شمىلىلىلىلىلمٕ نىلىلىلىلىل٤مًٓ وٟمىلىلىلىلىلقرًا وومرطمىلىلىلىلىل٤ًم وهورًا، صمىلىلىلىلىلؿ ىمىلىلىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلىلاة 

واًمًىلىلام: ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م ومٚمىلىلف أضمر ىلىل٤م وأضمىلىلر ُمىلىلـ قمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م إمم يىلىلقم 

 اًم٘مٞم٤مُمىلىل٦م دون أن يىلىلٜم٘مص ُمىلىلـ أضمىلىلقر ؿ رء، وُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦م ومٕمٚمٞمىلىلف

 وزر ٤م ووزر ُمـ قمٚمؿ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أوزار ؿ رء.

أن اًمذيـ خي٤مًمٗمقن اًمًٚمػ ذم شمٗمًػم ؿ هلذا احلدي٨م سمىل٠من اعم٘مّمىلقد ُمىلـ ؾمىلـ 

ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م، أي: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، ٕهنىلىلؿ متجىلىلقن 

ذه ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م، هبذا احلدي٨م قمغم شمًقيغ يمؾ اًمٌدع قمغم وضمف إرض سمحجىل٦م أن  ىل

إذًا: ُمٕمٜمىلىلك احلىلىلدي٨م قمٜمىلىلد ؿ: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، ٟم٘مىلىلقل هلىلىلؿ أن: 
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ارسمٓمقا سملم  ذا اعمٕمٜمك وسملم احل٤مدصم٦م، أيـ اًمٌدقم٦م ذم احل٤مدصم٦م، ٓ يقضمىلد واحلٛمىلد هلل 

ذم  ىلىلىلذه احل٤مدصمىلىلىل٦م ؾمىلىلىلقى اًمًىلىلىلٜم٦م اعمٕمروومىلىلىل٦م ذم اًمٙمتىلىلىل٤مب واًمًىلىلىلٜم٦م، ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ وإمم شمٚمىلىلىلؽ 

ٗمروٞم٦م اًمزيمىل٤مة وسمٗمروىلٞم٦م شمٓمٝمىلػم اًمٜمٗمىلقس سم٤مًمزيمىل٤مة ُمىلـ اًمٚمحٔم٦م، ُمـ ىمٌؾ ضم٤مءت آي٤مت سم

٤م ﴿ومىلٞمٝمؿ ىمىل٤مل:  ¢ىمٌؾ، وذم شمٚمىلؽ اًمٚمحٔمىل٦م يمىلام ؾمىلٛمٕمتؿ ظمٓمىل٥م اًمٜمٌىلل  ـْ ُمىَل
قا ُمىِل َوَأْٟمِٗم٘مىُل

.. إًمىلىلخ، ومىلىل٢مذًا: ُمىلىل٤م ومٕمٚمىلىلف اًمرضمىلىلؾ ًمىلىلٞمس سمدقمىلىل٦م ذم اإلؾمىلىلام، [40]المنااافقون:﴾...َرَزىْمٜمىَلىل٤ميُمْؿ 

غم اًمّمىلىلىلدىم٦م، وإٟمىلىلىلام  ىلىلىلق شمٜمٗمٞمىلىلىلذ ًمىلىلىلٜمص اًم٘مىلىلىلرآن، زد قمىلىلىلغم ذًمىلىلىلؽ أن اًمرؾمىلىلىلقل طمْمىلىلىلٝمؿ قمىلىلىل

 شمّمدق رضمؾ سمديٜم٤مره سمدر ف سمّم٤مع سمره سمّم٤مع ؿمٕمػمه ))...اٟم٘مٓم٤مع...((

...وٓ أشمؼمأ ُمـ ٟمًٌل، ٕٟمف ٓ جيقز عمًٚمؿ أن يتؼمأ ُمـ ٟمًٌف، يٕمٜمل: أٟم٤م أًم٤ٌمين، 

يٕمٜمل سمٕمٌىل٤مرة أظمىلرى: أقمجٛمىلل يىل٤م أؾمىلت٤مذ، وم٠مٟمىل٤م ٓ أىمىلقل: أٟمىل٤م قمىلر ، أٟمىل٤م أًمٌىل٤مين أقمجٛمىلل 

اهلل ورمحتف ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمىلف، ًمٙمىلـ أٟمىل٤م إصؾ، شمٕمٚمٛم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٗمْمؾ 

إقمجٛمل أؾمتحل أن أىمقل سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمثؾ  ىلذه اًمّمىلدىم٦م اًمتىلل ضمىلرت ومىل٠مـمٌؼ قمٚمٞمٝمىل٤م أن 

أىمىلىلقل: ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م يٕمٜمىلىلل: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م، أقمىلىلقذ 

دقمىل٦م ذا اًمٙمىلام، يٕمٜمىلل: أٟمىل٤م ٓ أىمىلقل سمٛمثىلؾ  ىلذه اعمٜم٤مؾمىل٦ٌم:  ىلذه سمهبىل ءسم٤مهلل، ُم٤م اًمذي ضم٤م

طمًٜم٦م، ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ اسمتدقمتؿ ذم اإلؾمام سمدقم٦م 

طمًىلىلىلٜم٦م، يمٞمىلىلىلػ  ىلىلىلذا ي٘مىلىلىل٤مل واًمرؾمىلىلىلقل ظمٓمىلىلىل٥م ومىلىلىلٞمٝمؿ سمىلىلىل٤مًم٘مرآن، وظمٓمىلىلىل٥م ومىلىلىلٞمٝمؿ سم٤مًمًىلىلىلٜم٦م، 

مثٝمؿ قمغم اًمّمدىم٦م، ُمىل٤م قماىمىل٦م اًمّمىلدىم٦م  ىلذه سمىلام شمزقمٛمىلقن أهنىل٤م سمدقمىل٦م، ٕن اًمرؾمىلقل 

 ٦م.هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ىم٤مل: ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم

َـّ أي ُمىلـ اسمتىلدع، أسمىلدًا، وإٟمىلام اعم٘مّمىلقد ُمٕمٜمىلك نٞمىلؾ  إذًا: ًمٞمس اعم٘مّمىلقد سمٛمىلـ ؾمىَل

ضمدًا، و ق ُمـ ومتح ـمري٘م٤ًم إمم أُمر ُمًٜمقن ُمنموع يمتٚمؽ اًمّمدىم٦م، واشمٌع  ىلذه اًمًىلٜم٦م 

اًمٓمٞم٦ٌم ومٚمف أضمر ٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م، يمىلذًمؽ ُمىلـ أؾمىل٤مء ذم اإلؾمىلام 

 اًم٦م أو ذم شمٚمىلىلىلؽ اعمٕمّمىلىلىلٞم٦م ُمىلىلىلـ اشمٌٕمىلىلىلفاًمْمىلىلىل واسمتىلىلىلدع سمدقمىلىلىل٦م ٕول ُمىلىلىلرة واشمٌٕمىلىلىلف ذم  ىلىلىلذه
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خىلىل٤مريومٕمٚمىلىلٞمٝمؿ أوزار  ىلىل١مٓء إمم يىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىل٦م، ًمىلىلذًمؽ ضمىلىل٤مء ذم صىلىلحٞمح  أن وًمىلىلد آدم  اًٌم

اًم٘م٤مشمؾ ٕظمٞمف مٛمؾ وزر يمؾ اًم٘متغم اًمذيـ ي٘متٚمقن فمٚماًم وسمٖمٞم٤ًم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ٕٟمف 

 يم٤من يمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًام: أول ُمـ ؾمـ اًم٘متؾ، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه.

يٙمىلىلقن أظمىلىلػمًا: ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: )ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م  ورء آظمىلىلر وًمٕمٚمىلىلف

طمًٜم٦م وُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمىلٜم٦م ؾمىلٞمئ٦م، ُمىل٤م  ىلق ـمريىلؼ ُمٕمرومىل٦م اًمًىلٜم٦م احلًىلٜم٦م وُمٕمرومىل٦م 

اًمًىلىلىلٜم٦م اًمًىلىلىلٞمئ٦م اًمٕم٘مىلىلىلؾ أم اًمنمىلىلىلع؟ ٓ ؿمىلىلىلؽ أٟمىلىلىلف اًمنمىلىلىلع، إذًا: ٟمحىلىلىلـ ٟم٘مىلىلىلقل: ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم 

ُمىلـ قمٛمىلؾ اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ؿمٝمد اًمنمع سم٠مهنىل٤م طمًىلٜم٦م وقمٛمىلؾ هبىل٤م ومٚمىلف أضمر ىل٤م وأضمىلر 

هبىل٤م إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م، وُمىلىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلٞمئ٦م طمٙمىلؿ اًمنمىلىلع سم٠مهنىل٤م ؾمىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦م 

ومٕمٚمٞمىلىلىلف وزر ىلىلىل٤م ووزر ُمىلىلىلـ قمٛمىلىلىلؾ هبىلىلىل٤م إمم يىلىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىلىل٦م، ُمىلىلىلـ ُمىلىلىلثاً ومىلىلىلتح مخىلىلىل٤مرة ذم سمىلىلىلاد 

اعمًٚمٛملم ورسمام ضمٕمؾ  ذه اخلامرة دم٤مه سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت اهلل ذم اعمًجد،  ذا ؾمـ 

هبىل٤م إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م، ًمٙمىلـ ُمىلـ ومىلتح ُمدرؾمىل٦م  ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م، ومٕمٚمٞمف وزر ٤م ووزر ُمـ قمٛمىلؾ

اٟمٔمىلىلروا أن، و ىلىلذا ُمىلىلـ اٟمحراومىلىل٤مت سمٕمىلىلض اًمٜمىلىل٤مس اًمىلىلذيـ يًىلىلتدًمقن هبىلىلذا احلىلىلدي٨م أٟمىلىلف 

يٕمٜمىلىلل اًمٌدقمىلىل٦م، ُمىلىلـ ومىلىلتح ُمدرؾمىلىل٦م يىلىلتٕمٚمؿ ومٞمٝمىلىل٤م اعمًىلىلٚمٛمقن قمٚمىلىلقم اًمنمىلىلع  ىلىلذه ُمىلىل٤م شمًىلىلٛمك 

أوًٓ طمض قمغم اًمٕمٚمؿ، وطمض  ¢سمدقم٦م،  ذه شمًٛمك ؾمٜم٦م طمًٜم٦م، عم٤مذا؟ ٕن اًمٜمٌل 

ع قمغم اًمٕمٚمؿ، وومتح سم٤مب آضمتامع ذم طمدود ُم٤م يم٤من ُمتٞمنىلًا ذم ذًمىلؽ قمغم آضمتام

اًمزُم٤من، شم٤مرة ذم اعمًجد سم٤مًمٜمًىل٦ٌم ًمٚمرضمىل٤مل، وشمىل٤مرة ذم سمٕمىلض اًمٌٞمىلقت سم٤مًمٜمًىل٦ٌم ًمٚمٜمًىل٤مء 

يمام ضم٤مء أن سمٕمض اًمٜم٤ًمء ىم٤مًمقا: ىم٤مًم٧م أٟمف ي٤م رؾمقل اهلل! ذ ٥م اًمرضم٤مل سمام قمٜمدك ُمـ 

ا اًمٞمىلىلىلقم ُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤من ومٞمىلىلىلف  ٜمىلىلىل٤مك دار اًمٕمٚمىلىلىلؿ وم٤مضمٕمىلىلىلؾ ًمٜمىلىلىل٤م يقُمىلىلىل٤ًم، ومجٕمىلىلىلؾ هلىلىلىلؿ يقُمىلىلىل٤ًم، ًمٙمىلىلىلـ  ىلىلىلذ

ُمتٞمنة ٟمًٛمٞمٝم٤م ُمدرؾم٦م ٟمًٛمٞمٝم٤م دار اًم٘مىلرآن، ٟمًىلٛمٞمٝم٤م دار اًمٗمرىمىل٤من.. إًمىلخ، صمىلؿ مل شمٙمىلـ 

احل٤مضم٦م  ٜم٤مك شمًتٕمدي  ذا اًمتقؾمع اعمقضمقد سم٥ًٌم اشم٤ًمع رىمٕم٦م اًمٕمىل٤ممل اإلؾمىلاُمل، 

ومٝمذه ًمٞم٧ًم ُمـ اًمٌدقم٦م ذم رء، وإٟمام  ل ؾمٜم٦م طمًٜم٦م، ومٚمف أضمر ٤م وأضمر ُمىلـ قمٛمىلؾ 

ًم٘مٞم٤مُمىلىل٦م، و ىلىلىلذا احلىلىلدي٨م ذم اًمقاىمىلىلىلع ًمىلىلىلف ذيىلىلقل يمثىلىلىلػمة ويمٌىلىلػمة ضمىلىلىلدًا، ٕٟمىلىلىلف هبىلىل٤م إمم يىلىلىلقم ا
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ـ اخلٓمىلىلىل٤مبسمٕمْمىلىلىلٝمؿ متجىلىلىلقا سم٘مىلىلىلقل  اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه، وسمٕمْمىلىلىلٝمؿ متجىلىلىلقا  : ٟمٕمٛمىلىلىل٧مقمٛمىلىلىلر سمىلىلىل

سم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد: ُم٤م رآه اعمًىلٚمٛمقن طمًىلٜم٤ًم ومٝمىلق قمٜمىلد اهلل طمًىلـ، ويمىلؾ  ىلذا ُمىلـ ؾمىلقء 

أراد اًمٚمٖمىلىل٦م  أٟمىلىلف قمٛمىلىلراًمٗمٝمىلىلؿ؛ ٕن صىلىلاة اًمىلىلؽماويح ؾمىلىلٜم٦م وًمٞمًىلىل٧م سمدقمىلىل٦م، وااىلىلقاب قمىلىلـ 

 ىلذه اًمًىلىلٜم٦م،  قمٛمىلرويىلقم أطمٞمىلىل٤م  سمٙمىلرسمدقمىل٦م ًمٖمقيىل٦م، ٕٟمىلف يم٤مٟمىلىل٧م ُمؽمويمىل٦م ُمىل٤م سمىللم ظماومىلىل٦م أسمىلق 

ـ ُمًىلىلىلٕمقديمىلىلىلذًمؽ  ريض اهلل قمٜمىلىلىلف عمىلىلىل٤م ىمىلىلىل٤مل: ُمىلىلىل٤م رآه اعمًىلىلىلٚمٛمقن طمًىلىلىلٜم٤ًم ومٝمىلىلىلق قمٜمىلىلىلد اهلل  اسمىلىلىل

طمًىلىلىلىلـ، اعمًىلىلىلىلٚمٛمقن إُمىلىلىلىل٤م أن يٙمىلىلىلىلقن أل  ٜمىلىلىلىل٤م و ىلىلىلىلذه ُمىلىلىلىلـ اًمٚمٖمىلىلىلىل٦م اًمٕمرسمٞمىلىلىلىل٦م، إُمىلىلىلىل٤م أن يٙمىلىلىلىلقن 

إُمىلىلىلىل٤م أن يٙمىلىلىلىلقن أل ًمٚمٕمٝمىلىلىلىلد وآظمتّمىلىلىلىل٤مص أي: اعمًىلىلىلىلٚمٛمقن ًماؾمىلىلىلىلتٖمراق واًمِمىلىلىلىلٛمقل، و

قمٚمامء اعمًٚمٛملم، وًمٞمس ُم٤م رآه اعمًٚمٛمقن أي ضمٝمٚمتٝمؿ أي ذم آظمر اًمزُم٤من، ٓ، إٟمام 

اعم٘مّمقد سمف ظم٤مص٦م اعمًٚمٛملم، ٟم٘مقل: قمغم اًمرأس واًمٕملم، ُم٤م رآه اعمًٚمٛمقن طمًٜم٤ًم 

 ومٝمق قمٜمد اهلل طمًـ.

ـ ُمًىلىلىلىلٕمقدوُمىلىلىلىلـ اًمىلىلىلىلدًمٞمؾ قمىلىلىلىلغم ذًمىلىلىلىلؽ مىلىلىلىل٤مم احلىلىلىلىلدي٨م، أي: أوًمىلىلىلىلف، ٕن  ٤مل  ىلىلىلىلذا ىمىلىلىلىل اسمىلىلىلىل

احلىلىلىلدي٨م سمٛمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم وومىلىلىل٤مة اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام واظمتٞمىلىلىل٤مر أصىلىلىلح٤مسمف اًمٙمىلىلىلرام ُمىلىلىلـ سمٕمىلىلىلده 

سمٙمىلىلر  اضمتٛمٕمىلىلقا قمىلىلغم اظمتٞمىلىل٤مر أ  لمن اعمًىلىلٚمٛمإ، وم٘مىلىل٤مل: أسمىلىل٤م سمٙمىلىلر اًمّمىلىلديؼظمٚمٞمٗمىلىل٦م قمٚمىلىلٞمٝمؿ 

رؾمىلقًٓ وضمٕمىلؾ ًمىلف وزراء وأٟمّمىل٤مرًا، ومىلام  ¢ظمٚمٞمٗم٦م قمٚمٞمٝمؿ، إن اهلل أرؾمؾ ٟمٌٞمف  اًمّمديؼ

إٟمّمىلىل٤مر، يٕمٜمىلىلل: اعمٝمىلىل٤مضمرون وإٟمّمىلىل٤مر، ومىلىلام رآه اعمًىلىلٚمٛمقن أي:  ىلىل١مٓء اًمىلىلقزراء و

رآه اعمًىلىلىلىلىلٚمٛمقن طمًىلىلىلىلىلٜم٤ًم ومٝمىلىلىلىلىلق قمٜمىلىلىلىلىلد اهلل طمًىلىلىلىلىلـ، أيىلىلىلىلىلـ ُمىلىلىلىلىل٤م رآه اعمًىلىلىلىلىلٚمٛمقن اعمٝمىلىلىلىلىل٤مضمرون 

وإٟمّمىلىل٤مر واًمًىلىلٚمػ أول اًمًىلىلٚمػ، وُمىلىل٤م يىلىلراه سمٕمىلىلض اخلٚمىلىلػ، سمٕمىلىلض اخلٚمىلىلػ طمتىلىلك ًمىلىلق 

ومروٜم٤م ؿ أهنؿ قمغم رء ُمـ اًمٕمٚمؿ، وًمٙمـ ؿمت٤من يمام ىمٞمؾ: ومىل٠ميـ اًمثريىل٤م ُمىلـ اًمثىلرى، 

ريض اهلل قمٜمٝمام، ًمٙمـ أيـ  ٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ذم اًمٕمٚمىلؿ، ومٕمىلكم أقمٚمىلؿ  قمكم ُمـ ُمٕم٤موي٦موأيـ 

، ًمٙمىلىلـ نٕمٝمىلىلؿ اإلؾمىلىلام، نٕمٝمىلىلؿ اًمّمىلىلح٦ٌم، نٕمٝمىلىلؿ اًمٕمٚمىلىلؿ، ًمٙمىلىلـ ُمٕم٤مويىلىل٦مسمٙمثىلىلػم ُمىلىلـ 

سمٙمثىلىلىلػم ويمثىلىلىلػم ضمىلىلىلدًا، وًمىلىلىلذًمؽ ومىلىلىل٢مذا ىمىلىلىل٤مل سمٕمىلىلىلض اعمًىلىلىلٚمٛملم  ُمٕم٤مويىلىلىل٦مذاك أوؾمىلىلىلع سم٤مقمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلـ 

ذم اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ،  ًمٚمٌدقمىل٦م طمًىلىلٜم٦م ومٝمىل١مٓء ٓ يٕمتىلىلد سم٘مىلىلقهلؿ ٕهنىلؿ خيىلىل٤مًمٗمقن أوًٓ آيىل٦م
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 ذه أي٦م واهلل أيم٤مد أشمٗمٓمر طمزٟم٤ًم قمغم اعمًٚمٛملم اًمذيـ مل ي٘مدروا أوًٓ ىمىلدر ٤م، سمٞمىلٜمام 

اًْمَٞمىلْقَم ﴿طمؼم ُمـ أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد قمىلرل ىمىلدر  ىلذه أيىل٦م اًمٙمريٛمىل٦م، أٓ و ىلل ىمقًمىلف شمٕمىل٤ممم: 

ضمىلىل٤مء  [3]المائاادة:﴾اإِلؾْمىلىلاَم دِيٜمىًلىل٤م أيَْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلْؿ دِيىلىلٜمَُٙمْؿ َوأَْمَْٛمىلىل٧ُم قَمَٚمىلىلٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلل َوَرِوىلىلٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلؿُ 

! آي٦م ذم يمت٤مب اهلل ًمق قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم هيقد قمٛمر، ىم٤مل: ي٤م قمٛمررضمؾ ُمـ أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد إمم 

اًْمَٞمىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلْؿ دِيىلىلٜمَُٙمْؿ ﴿ٟمزًمىلىل٧م َّٓتىلىلذٟم٤م يىلىلقم ٟمزوهلىلىل٤م قمٞمىلىلدًا، ىمىلىل٤مل ًمىلىلف: ُمىلىل٤م  ىلىلل؟ ىمىلىل٤مل: 

ف: أسمنمىلىل، ًمٙمىلىلـ يم٠مٟمىلىلف ي٘مىلىلقل إًمىلىلخ أيىلىل٦م،  ىلىلق ُمىلىل٤م ضمىلىل٤مء ذم احلىلىلدي٨م ي٘مىلىلقل ًمىلىل [3]المائاادة:﴾...

ًمىلىلف: أسمنمىلىل، ًم٘مىلىلد ٟمزًمىلىل٧م  ىلىلذه أيىلىل٦م ذم يىلىلقم قمٞمىلىلديـ يىلىلقم نٕمىلىل٦م ورؾمىلىلقل اهلل قمىلىلغم قمرومىلىل٦م، 

ٟمزًمىلىلىل٧م  ىلىلىلذه أيىلىلىل٦م ورؾمىلىلىلقل اهلل ذم قمرومىلىلىل٦م ويىلىلىلقم نٕمىلىلىل٦م، ومٝمىلىلىلل قمٞمىلىلىلد ومٕمىلىلىلاً، ومٝمىلىلىلؾ قمىلىلىلرل 

 اعمًٚمٛمقن ىمدر  ذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م؟ ٓ واهلل.

ًَمُٙمىلىلْؿ دِيىلىلٜمَُٙمْؿ َوأَْمَْٛمىلىل٧ُم قَمَٚمىلىلٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلل  اًْمَٞمىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ﴿إذا يمىلىل٤من رسمٜمىلىل٤م يٛمىلىلتـ قمٚمٞمٜمىلىل٤م سم٘مقًمىلىلف: 

جيىل٥م أن ٟم٘مىلقل: احلٛمىلد هلل اًمىلذي رسمٜمىل٤م أيمٛمىلؾ ًمٜمىل٤م  [3]المائادة:﴾اإِلؾْمىلاَم دِيٜمىًل٤م َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ 

اًمديـ ومل يىلدع ًمٜمىل٤م جمىل٤مًٓ أن ٟمتقؾمىلع ذم اًمىلديـ، ُمىلع  أن اًمىلديـ قمٌىل٤مدة يٕمٜمىلل، وًمىلذًمؽ 

ىم٤مل ذم ومٝمٛمف هلذه أي٦م وشم٘مديره  ُم٤مًمؽُم٤مم ضم٤مء قمـ إُم٤مم اعمديٜم٦م إُم٤مم دار اهلجرة اإل

هلىلىلىل٤م طمىلىلىلؼ ىمىلىلىلدر ٤م ُمىلىلىل٤مذا ىمىلىلىل٤مل؟ ًمٞمىلىلىل٧م اعمًىلىلىلٚمٛملم يٜمتٌٝمىلىلىلقن ًمٙمٚمٛمىلىلىل٦م وم٘مىلىلىلط  ىلىلىلذا اإلُمىلىلىل٤مم إذًا 

ٓ تىلىلدوا رؿمىلىلدًا، ىمىلىل٤مل: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م، ًمىلىلٞمس سمىلىلدقم٤ًم، سمدقمىلىل٦م واطمىلىلدة، ُمىلىلـ 

ظمىل٤من اًمرؾمىل٤مًم٦م، عمىل٤مذا؟  ¢اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م يرا ٤م طمًٜم٦م وم٘مد زقمؿ أن حمٛمدًا 

اإِلؾْمىلىلىلاَم  اًْمَٞمىلىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلْؿ دِيىلىلٜمَُٙمْؿ َوأَْمَْٛمىلىل٧ُم قَمَٚمىلىلىلٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلل َوَرِوىلىلىلٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلؿُ ﴿٤مل شمٕمىلىل٤ممم: ىمىلىل

ذم مىلىل٤مم اًمٙمٚمٛمىلىل٦م اًمتىلىلل يمىلىلام يمىلىل٤من ي٘مىلىل٤مل ىمىلىلدياًم: شمٙمتىلىل٥م سمىلىلامء  ُم٤مًمىلىلؽىمىلىل٤مل  [3]المائاادة:﴾دِيٜمىًلىل٤م

أسمىلىلىلدًا، مىلىلىل٤مم اًمىلىلىلذ ٥م، ىمىلىلىل٤مل ذم م٤مُمٝمىلىلىل٤م: ومىلىلىلام مل يٙمىلىلىلـ يقُمئىلىلىلٍذ ديٜمىلىلىل٤ًم ٓ يٙمىلىلىلقن اًمٞمىلىلىلقم ديٜمىلىلىل٤ًم 

 اًمٙمٚمٛم٦م ااق ري٦م  ذه؟ وٓ يّمٚمح آظمر  ذه إُم٦م إٓ سمام صٚمح سمف أوهل٤م.

ُِٕمىلقا ﴿إذًا: قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م،  ٓ شمَتٌَّ ُِٕمقُه َو ىلتَِ٘مٞماًم وَمىل٤مشمٌَّ ًْ اـمِل ُُم َوأَنَّ َ َذا ِسَ
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ٌِٞمٚمِفِ  ـْ ؾَمىلىل َق سمُِٙمىلىلْؿ قَمىلىل َُؾ ومَتََٗمىلىلرَّ ىلىٌل ًر ٌؾ اشمٌىلىل٤مع اًمٌىلىلدع، وُمىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلك ُمىلىلـ اشمٌىلىل٤مع اًمًىلىل [453]األنعااا::﴾ اًم

يٕمت٘مىلىلىلىلد اقمت٘مىلىلىلىل٤مدي، ٓ خيتٚمىلىلىلىلػ ُمٕمىلىلىلىلل آظمىلىلىلىلتال  ُمًىلىلىلىلٚمؿاشمٌىلىلىلىل٤مع اًمٌىلىلىلىلدع؟ أقمت٘مىلىلىلىلد أن يمىلىلىلىلؾ 

اًمًىلىلىل٤مسمؼ إن ؿمىلىلىل٤مء اهلل أٓ و ىلىلىلىلق: أن اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلىلؾ ىمىلىلىلد ذع ًمٚمٛمًىلىلىلىلٚمٛملم ُمىلىلىلـ اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدات 

اعمٗمرووىلىل٦م واًمقاضمٌىلىل٦م واعمًىلىلٜمقٟم٦م واعمًىلىلتح٦ٌم واعمٜمدوسمىلىل٦م ُمىلىل٤م ٓ يًىلىلتٓمٞمع أقمٌىلىلد اًمٜمىلىل٤مس 

ام طمٞمىلىل٤ًم اًمىلىلذي ىمىلىل٤مل قمٜمىلىلف اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: داود أقمٌىلىلد وًمىلىلق يمىلىل٤من داود قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىل

اًمٌنم، أو أقمٌد اًمٌنم داود قمٚمٞمف ًمًام، ًمىلق يمىل٤من طمٞمىل٤ًم عمىل٤م اؾمىلتٓم٤مع أن يىل٠ميت سمٙمىلؾ  ىلذه 

اًمٕمٌىلىل٤مدات اًمتىلىلل ذقمٝمىلىل٤م اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام سمتامُمٝمىلىل٤م، ومىلىل٢مذًا: إذا يمىلىل٤من إُمىلىلر يمىلىلذًمؽ 

قا ومٞمٝمىل٤م ُمىل٤م ؿمىلئتؿ، ٕن اًمٜمٌىلل عم٤مذا آسمتداع ذم اًمديـ، وأقمٜمل اًمديـ، أُم٤م اًمدٟمٞم٤م شمقؾمٕم

ُمىلىل٤م ضمىلىل٤مء ًمٞمٕمٚمٛمٜمىلىل٤م اًمىلىلدٟمٞم٤م، سمىلىلؾ ىمىلىلد ىمىلىل٤مل ساطمىلىل٦م: أٟمىلىلتؿ أقمٚمىلىلؿ سمىلىل٠مُمقر دٟمٞمىلىل٤ميمؿ،  ىلىلق ضمىلىل٤مء  ¢

ًمٞمٕمٚمٛمٜم٤م اًمديـ، ومٚمذًمؽ إذا يم٤من  ذا  ق اًمقاىمىلع اًمىلذي أقمت٘مىلد أٟمىلف ٓ أطمىلد خيىل٤مًمٗمٜمل ذم 

 ىلىلذا أن يمىلىلؾ اًمٕمٌىلىل٤مدات اًمتىلىلل ضمىلىل٤مء هبىلىل٤م اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام قمىلىلغم اظمىلىلتال ُمراشمٌٝمىلىل٤م ٓ 

أقمٌد اًمٜم٤مس أن ي٘مقم هب٤م، ومامذا ٟم٘مقل قمـ يمؾ أومراد اعمًٚمٛملم اًمٞمىلقم سمىلدًأ ُمىلـ يًتٓمٞمع 

،  ىلىلىلؾ  ٜمىلىلىل٤مك أطمىلىلىلد يًىلىلىلتٓمٞمع أن ي٘مىلىلىلقم هبىلىلىلذه اًمٕمٌىلىلىل٤مدات؟ ُمًىلىلىلٚمؿقمٜمىلىلىلدي وٟمىلىلىلزوًٓ إمم آظمىلىلىلر 

 ٓ. ااقاب:

إذًا: ُم٤مذا ؾمٞمٙمقن قم٤مىم٦ٌم اًمتٕمٌد إمم اهلل سمٌدقمىل٦م ُمىلـ اًمٌىلدع؟ يٙمىلقن قم٤مىمٌىل٦م ذًمىلؽ أٟمىلؽ 

أٟمىلىل٧م  ىلىلذه اًمٕمٌىلىل٤مدات اًمٙمثىلىلػمة اعمنمىلىلوقم٦م  يمٚمىلىلام مًىلىلٙم٧م سمٌدقمىلىل٦م وىلىلٞمٕم٧م ؾمىلىلٜم٦م، ٕٟمىلىلؽ

أٟم٧م شمٜمقء هب٤م، وٓ شمًىلتٓمٞمع أن شمىلٜمٝمض هبىل٤م، ومٙمٞمىلػ شمىل٠ميت سمحٛمىلؾ صمىل٤مين قمىلغم فمٝمىلرك؟! 

ُمىلىلىلثاً: إٟمًىلىلىل٤من ذم أيىلىلىل٤مم اًمىلىلىلؼمد اًمِمىلىلىلديد يٚمىلىلىلٌس قمىلىلىلغم سمدٟمىلىلىلف ىمٛمىلىلىلٞمص وومىلىلىلقق ُمٜمىلىلىلف ضم٤ميمٞمىلىلىل٧م، 

وومىلىلىلقق اا٤ميمٞمىلىلىل٧م سمىلىلىل٤مًمٓمق ومىلىلىلقق اًمٌىلىلىل٤مًمٓمق قم٤ٌميىلىلىل٦م وإمم آظمىلىلىلره طمتىلىلىلك ٓ يٙمىلىلىل٤مد يًىلىلىلتٓمٞمع أن 

اًمٜمىلىل٤مس .. إًمىلىلخ، ومٝمىلىلذا أيْمىلىل٤ًم مٛمىلىلؾ ٟمٗمًىلىلف صمٞم٤مسمىلىل٤ًم أظمىلىلرى ومٞم٘مىلىلع سم٤مريمىلىل٤ًم يٛمٌمىلىل يمىلىلام يٛمٌمىلىل 

قمىلىلىلغم اًمريمىلىلىل٥م،  ىلىلىلذا ؿمىلىلىل٠من ُمىلىلىلـ مٛمىلىلىلؾ ٟمٗمًىلىلىلف ُمىلىلىلـ اًمٌىلىلىلدع ُمىلىلىل٤م مل ينمىلىلىلقمف اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ، 

و ٜمىلىل٤مك ؾمىلىلٜمـ وقمٌىلىل٤مدات ىمىلىلد أ ٚمٝمىلىل٤م، وأٟمىلىل٤م أ.ب ًمٙمىلىلؿ ُمىلىلثاً سمًىلىلٞمٓم٤ًم ضمىلىلدًا وأرضمىلىلق أن 
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أظمىلرى  ىلق  شمتحٛمٚمقين، ٕن  ذا اعمثؾ  ق صىلٖمػم ًمٙمىلـ  ىلق قمٜمىلد اهلل يمٌىلػم، وُمىلـ ضمٝمىل٦م

يقوح ًمٜم٤م يمٚمٛم٦م وردت إًمٞمٜم٤م قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ٓ يٗمٝمٛمٝمىل٤م اًمٜمىل٤مس و ىلل: ُمىل٤م أطمىلدصم٧م 

سمدقمىلىل٦م إٓ وأُمٞمتىلىل٧م ؾمىلىلٜم٦م. قم٤مُمىلىل٦م اًمٜمىلىل٤مس ُمىلىل٤م يٗمٝمٛمىلىلقن  ىلىلذا إصمىلىلر، وًمىلىلق أهنىلىلؿ ومٝمٛمىلىلقه طمىلىلؼ 

ومٝمٛمف ُٔمٜمقا سمٗمٝمؿ احلدي٨م قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمح: ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًىلٜم٦م، 

ف و ىلىلق يتقوىلىل٠م ومٞم٘مىلىلقل ًمىلىلف: زُمىلىلزم، وم٠مٟمىلىل٤م أ.ب ًمٙمىلىلؿ ُمثىلىل٤مل: يىلىلدظمؾ أطمىلىلدٟم٤م قمىلىلغم صىلىل٤مطمٌ

ومٞمٝم٤م رء  ذه إذا ىمٚمٜم٤م ًمىلف: ٓ شم٘مىلقل زُمىلزم أيىلش ومٞمٝمىل٤م يىل٤م أظمىلل أٟمىل٤م أدقمىلل ًمىلف، اٟمتٌىلف ُمىل٤مذا 

ومٞمٝمىلىل٤م، أٟمىلىل٧م واضمٌىلىلؽ أن شمتٜمٌىلىلف وأن شم٘مىلىلقم سم٤مًمقاضمىلىل٥م ديٜمىلىل٤ًم و ىلىلق ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: طمىلىلؼ 

اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ مخىلس: إذا ًم٘مٞمتىلف ومًىلٚمؿ قمٚمٞمىلف، ُمىل٤م ؾمىلٚمٛم٧م قمٚمٞمىلف، عمىل٤مذا؟ ىم٤مُمىل٧م 

ُم٘مىلىل٤مم اًمًىلىلٜم٦م، و ىلىلذا واهلل ُمىلىل٤م  ىلىلق ؾمىلىلٜم٦م  ىلىلذا واضمىلىل٥م، إًم٘مىلىل٤مء اًمًىلىلام قمىلىلغم أظمٞمىلىلؽ  اًمٌدقمىلىل٦م

 اعمًٚمؿ  ذا واضم٥م، دقم٤مء اًمًام ـم٤مح ُم٤م اًمذي ـمٞمح سمف ورُم٤مه أرو٤ًم؟

 زُمزم طمٚم٧م حمٚمٝم٤م؟ ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ، زُمزم طمٚم٧م حمٚمٝم٤م. اًمِمٞمخ:

 ... جيٛمع سمٞمٜمٝمام. ُمداظمٚم٦م:

ي٤م ن٤مقم٦م ٟمحـ ـمٞم٥م، ًمٙمـ اٟمٔمر  ذا ااقاب  ق ًمٚمتخٚمص ُمـ احلج٦م،  اًمِمٞمخ:

 ٟمٕم٤مًم٩م اًمقاىمع، اًمقاىمع اًمٞمقم أٟمف ُم٤م أطمد ي٘مقل ًمف: اًمًام قمٚمٞمٙمؿ زُمزم.

 ... ُمداظمٚم٦م:

أي ٟمٕمؿ، ُم٤م أطمد ي٘مقل  ٙمذا، ٕن رسمٜم٤م يريىلد ي٘مىلٞمؿ طمجتىلف قمىلغم قمٌىل٤مده، ُمىل٤م  اًمِمٞمخ:

أطمىلىلىلدصم٧م سمدقمىلىلىل٦م إٓ وأُمٞمتىلىلىل٧م ؾمىلىلىلٜم٦م، ٟمحىلىلىلـ ٟمجٛمىلىلىلع سمىلىلىللم اًمثٜمتىلىلىللم، ـمٞمىلىلىل٥م، إذا نٕمىلىلىل٧م سمىلىلىللم 

، شمٙمقن نٕم٧م سملم اًمٓمٞم٥م واخلٌٞم٨م، ًمٙمـ اًمْمال اًمثٜمتلم قمٜمدٟم٤م ضمقاب صم٤مين ٟمحـ

إيمىلىلؼم أٟمٙمىلىلؿ اظمتّمىلىلٛمتؿ قمىلىلغم اخلٌٞمىلىل٨م وشمىلىلريمتؿ اًمٓمٞمىلىل٥م، ىمىلىلد ي٘مىلىلقل ىم٤مئىلىلؾ: ُمىلىل٤م ومٞمٝمىلىل٤م يىلىل٤م أ 

ظمىلىلل،  ٙمىلىلذا ي٘مقًمىلىلقن:  ىلىلذا دقمىلىل٤مء، ُمىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلك ُمزُمىلىلزم، يٕمٜمىلىلل: إن ؿمىلىل٤مء اهلل رسمٜمىلىل٤م يقوىلىلئؽ 
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وام٩م وشمٕمتٛمر وشمنمب ُمىلـ ُمىل٤مء زُمىلزم، وشمتقوىل٠م ُمٜمٝمىل٤م، صىلحٞمح  ىلذا  ىلق اعمٕمٜمىلك، أٟمىل٤م 

ل ظمٚمٞمٜم٤م ٟم٘مقل: ُمٕم٤مرو٦م، أٟمىل٤م أقم٤مروىلٝمؿ إذا يمىل٤من جيىلقز أن أدقمىلق عمىلـ أراه يتقوىل٠م أىمق

زُمزم أٟم٤م أىمقل هلؿ: يمىلقصمر، ُمىل٤م رأيىلؽ؟ اًمٙمىلقصمر أ ىلؿ، عمىل٤مذا أ ىلؿ؟ ٕٟمىلف ىمىلد مىل٩م ًمٙمىلـ 

 ي٘مقل ًمف اًمٕمر  اًم٘مديؿ: وُم٤م طمجج٧م وًمٙمـ طمج٧م اإلسمؾ، طم٩م  ق.

ًمٙمىلقصمر يمىلىلام ًمٙمىلـ عمىلىل٤م شمىلدقمل ًمىلف سمىلىل٤مًمٙمقصمر يٕمٜمىلل: شمنمىلىلب ُمىلـ ُمىل٤مء اًمٙمىلىلقصمر، ا اًمِمىلٞمخ:

ُمىل٤مء ذم ااٜمىل٦م جيىلري ويّمىل٥م ذم طمىلقض  [4:الكوث ]﴾إِٟم٤َّم أقَْمٓمَٞمْٜم٤َمَك اًْمَٙمىلْقصمَرَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًىلام اعمٌنمىل سمىلف، اًمىلذي ُمىلـ صىلٗم٤مشمف أٟمىلف ُمىلـ ذب ُمٜمىلف ذسمىل٦م ٓ ئمٛمىل٠م 

سمٕمد ٤م أسمدًا، وم٢مذا ىمٚمٜمىل٤م هلىلؿ: زُمىلزم أ ىلؿ ُمىلـ  ىلذه، عمىل٤مذا ُم٤مؾمىلٙملم شمٚمىلؽ وشمىل٤مريملم  ىلذه، 

ٞم٦م واطمدة، أول ُمىلـ اسمتىلدع اًمٌمىلء ُمٌمىل و ىل٤مت يىلدك واُمٌمىل اًمٜمىل٤مس ٕن اًم٘مْمٞم٦م ىمْم

ُم٤م يٗمٙمروا،  ٙمذا اشم٤ٌمع اًمٜم٤مس ًمٚمٌدع، ًمٙمـ طم٤مؿم٤م هلل أٟم٤م ٓ أىمقل هلؿ يمقصمر وٓ أىمقل 

زُمىلىلزم، وإٟمىلىلام إذا ًم٘مٞمىلىل٧م أظمىلىلل اعمًىلىلٚمؿ أسمىلىل٤مدره سم٤مًمًىلىلام، ًمٙمىلىلـ أىمىلىلقل ًمىلىلف أطمٞم٤مٟمىلىل٤ًم زُمىلىلزم، 

 وأىمقل أطمٞم٤مٟم٤ًم يمقصمر.

 عمٌىلىلىلدأ اًمىلىلىلدقم٤مء ًمىلىلىلمخ اعمًىلىلىلٚمؿ سمىلىلىل٤مخلػم، ًمٙمىلىلىلـ ٓ وم٠مٟمىلىلىل٤م أىمىلىلىلقل أطمٞم٤مٟمىلىلىل٤ًم عمىلىلىل٤مذا؟ إقمىلىلىلامًٓ 

قْمٜمىلىل٤م ًمٚمٜمىلىل٤مس ؾمىلىلٜم٦م واًمتزُمق ىلىل٤م ويمىلىل٤من ُمىلىلـ ٟمتىلىل٤مئ٩م اًمتزاُمٝمىلىل٤م إوىلىل٤مقم٦م  أدمىلىل٤مدل ٕٟمىلىلف يٙمىلىلقن َذَ

اًمقاضمىلىل٥م، وإظمقاٟمٜمىلىل٤م يٕمرومىلىلقا أطمٞم٤مٟمىلىل٤ًم ٟمّمىلىلكم وٟمٓمٚمىلىلع وٟمٚمت٘مىلىلل، ىمىلىلد أىمىلىلقل ٕطمىلىلد ؿ و ىلىلق 

قمل ًمىلؽ يًتٖمرب: شم٘مٌؾ اهلل، يٕمرل أن  ذه سمدقم٦م، ًمٙمـ أٟمىل٤م أىمىلقل ًمىلف: ُمىل٤م ومٞمىلف ُمىل٤مٟمع ٟمىلد

أطمٞم٤مٟم٤ًم رسمٜم٤م يت٘مٌؾ دقم٤مء، أُم٤م اعمًٚمؿ يمامن  ىلذه شمًىلٚمؿ قمىلغم شمٚمىلؽ يمىلام ي٘مقًمىلقن م٤مُمىل٤ًم، 

اصمٜمىللم دظمٚمىلقا اعمًىلجد واطمىلىلد ُمىلـ  ىلذا اًمٌىلىل٤مب واًمثىل٤مين ُمىلـ  ىلىلذا اًمٌىل٤مب، وصىلٚمقا صىلىلاة 

ااٛمٕم٦م، أو صاة ُمـ اًمّمٚمقات اخلٛمس، وسمٕمديـ اًمت٘مقا إُم٤م ذم اعمًجد أو ظم٤مرج 

 ح اًمًام، ُم٤م أطمدصم٧م سمدقم٦م إٓ وأُمٞمت٧م ؾمٜم٦م.اعمًجد: شم٘مٌؾ اهلل، أيـ اًمًام؟ را

 (  00:  00: 47/ 294) اهلدى والنور /
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 ال بدعٞ حطِٞ يف اإلضالَ

ظمٓمىلىلر ذم ظمىلىل٤مـمرة وـم٤معمىلىل٤م ٟمٌٝمىلىل٧م قمىلىلغم ُمثٚمٝمىلىل٤م و ىلىلق أٟمىلىلف يٜمٌٖمىلىلل أن جيٚمًىلىلقا سمٕمْمىلىلٝمؿ 

ىمريٌىلىل٤ًم ُمىلىلـ سمٕمىلىلض وأن يتْمىلىل٤مُمقا. ومًىلىلٌؼ أطمىلىلد إظمقاٟمٜمىلىل٤م احلىلىل٤م.يـ ُماطمٔمىلىل٤ًم  ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م 

وشم٘مدم سمف ومٌىلدأ اًمٜمىل٤مس يتٌٕمقٟمىلف ذم  ىلذه اًمًىلٜم٦م اًمٓمٞمٌىل٦م، ومتىلذيمرت  اًمٓمٞم٦ٌم ومج٤مء سم٤مًمٗمراش

هبىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم احلىلىلدي٨م اًمّمىلىلحٞمح اًمىلىلذي يزىلىلء ومٝمٛمىلىلف نىلىل٤م ػم اًمٜمىلىل٤مس وسمخ٤مصىلىل٦م ذم 

ر سمٌمىلء ُمىلـ  ىلذا اعمٕمٜمىلك اًمىلذي يمِّ ذَ  ذا اًمزُم٤من، ومخٓمر ذم سم٤مزم وأًم٘مل ذم ٟمٗمز أن أُ 

قمٜمل سم٤محلىلدي٨م  ىلق شمْمٛمٜمف احلدي٨م واًمذي رأيٜم٤مه أن واىمٕم٤ًم وُمٚمٛمقؾم٤ًم عمس اًمٞمد، أ

ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م ومٚمىلف أضمر ىل٤م وأضمىلر ُمىلـ »ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أضمىلقر ؿ رء، وُمىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام 

ؾمىلىلىلٜم٦م ؾمىلىلىلٞمئ٦م ومٕمٚمٞمىلىلىلف وزر ىلىلىل٤م ووزر ُمىلىلىلـ قمٛمىلىلىلؾ هبىلىلىل٤م إمم يىلىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىلىل٦م دون أن يىلىلىلٜم٘مص ُمىلىلىلـ 

 .شرءأوزار ؿ 

 ثىلػمًا ُمىلـ اًمٜمىل٤مس يًتِمىلٝمدون هبىلذا احلىلدي٨م قمىلغم أٟمىلف يقضمىلدوما سمد أٟمٙمؿ ؾمٛمٕمتؿ يم

 ون إمم ُمثؾ  ذا آؾمتدٓل.ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م ـم٤معم٤م يٚمج١م

ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م »اًمٌدقمىلىل٦م احلًىلىلٜم٦م ُمٜمّمىلىلقص زقمٛمىلىلقا ذم  ىلىلذا احلىلىلدي٨م: 

ومٜم٘مقل ٟمحـ ىمىل٤مـمٕملم ضمىل٤مزُملم: أن  ىلذا اًمٗمٝمىلؿ ومٝمىلؿ أقمجٛمىلل سم٤مـمىلؾ، ٓ يٚمت٘مىلل   شطمًٜم٦م

ُمىلىلـ  ىلىلذا احلىلىلدي٨م أوًٓ، صمىلىلؿ ُمىلىلع اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم اًمتىلىلل ذيمىلىلر اًمرؾمىلىلقل ُمىلىلع اعمٕمٜمىلىلك اًمّمىلىلحٞمح 

 قمٚمٞمف اًمًام احلدي٨م ومٞمٝم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم. 

وأذيمىلىلىلر أٟمٜمىلىلىلل ذم  ىلىلىلذا اعمٙمىلىلىل٤من أو ذم همرومىلىلىل٦م أظمىلىلىلرى يمٜمىلىلىل٧م ـمرىمىلىلىل٧م  ىلىلىلذا اعمقوىلىلىلقع 
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ىمدياًم، وًمٙمـ ٓ سم٠مس ُمـ اإلقم٤مدة ومٙمام ي٘م٤مل: ذم اإلقمىل٤مدة وم٤مئىلدة، وأشمّمىلقر أن  ٜمىل٤مك 

ااٚمًىلىلىل٦م اًم٘مديٛمىلىلىل٦م أن يًىلىلىلٛمٕمقا ُمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه سمٕمىلىلىلض إظمقاٟمٜمىلىلىل٤م ممىلىلىلـ مل يىلىلىلتح هلىلىلىلؿ ذم شمٚمىلىلىلؽ 

 اًمٙمٚمٛم٦م.

وم٠مىمقل: احلىلدي٨م اعمىلذيمقر أظمرضمىلف اإلُمىل٤مم ُمًىلٚمؿ ذم صىلحٞمحف ُمىلـ طمىلدي٨م ضمريىلر 

ومجىلىل٤مءه  ¢يمٜمىلىل٤م ضمٚمقؾمىلىل٤ًم ُمىلىلع اًمٜمٌىلىلل  »سمىلىلـ قمٌىلىلد اهلل اًمىلىلٌجكم ريض اهلل شمٕمىلىل٤ممم قمٜمىلىلف ىمىلىل٤مل: 

اًمًٞمقل قم٤مُمتٝمؿ ُمـ ُمي سمؾ يمٚمٝمىلؿ ُمىلـ ُميىل، ومٚمىلام  أقمراب جمت٤م  اًمٜمامر ُمت٘مٚمدي

أي: شمٖمىلىلػمت ُماُمىلىلح وضمٝمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام أؾمىلىلًك   شمٕمىلىلر وضمٝمىلىلف ¢هلل رآ ىلىلؿ رؾمىلىلقل ا

 وطمزٟم٤ًم قمغم وم٘مر  ١مٓء إقمراب.

وم٘م٤مم قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ذم أصح٤مسمف ظمٓمٞمٌىل٤ًم صمىلؿ ىمىل٤مل: شمّمىلدق رضمىلؾ سمدر ىلف، »

٤م ﴿سمىلىلديٜم٤مره، سمّمىلىل٤مع سمىلىلره، سمّمىلىل٤مع ؿمىلىلٕمػمه، صمىلىلؿ شمىلىلا ىمقًمىلىلف شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم:  ـْ َُمىلىل
قا ُِمىلىل َوَأْٟمِٗمُ٘مىلىل

 ٌْ ـْ ىَم ْرشَمٜمِل إِمَم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم  ِؾ َأْن َي٠ْميِتَ َأطَمَديُمؿُ َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ ُِم اعمَْْقُت وَمٞمَُ٘مقَل َربِّ ًَمْقٓ َأظمَّ

ـَ  ـْ ُِم َق َوَأيُم دَّ لمَ  وَم٠َمصَّ ٤محِلِ  .ش[40]المنافقون:﴾اًمّمَّ

سمٕمد أن أهنك اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ظمٓمٌتىلف  ىلذه اٟمٓمٚمىلؼ رضمىلؾ ُمىلـ احلىل٤م.يـ إمم 

اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ُمىلىلىل٤م شمٞمنىلىلىل ًمىلىلىلف ُمىلىلىلـ داره ًمٞمٕمىلىلىلقد إمم اعمجٚمىلىلىلس ومٞمْمىلىلىلع سمىلىلىللم يىلىلىلدي 

ُمىلىل٤م ومٕمىلىلؾ صىلىل٤مطمٌٝمؿ  ىلىلذا إول ىمىلىل٤مم يمىلىلؾ  ¢اًمّمىلىلدىم٦م، ومٚمىلىلام رأى سم٘مٞمىلىل٦م أصىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلل 

ُمىلىلىلـ  ¢ُمىلىلىلٜمٝمؿ أيْمىلىلىل٤ًم يٜمٓمٚمىلىلىلؼ ًمٞمٕمىلىلىلقد سمىلىلىلام شمٞمنىلىلىل ًمىلىلىلف ُمىلىلىلـ اًمّمىلىلىلدىم٦م، ومىلىلىل٤مضمتٛمع أُمىلىلىل٤مم اًمٜمٌىلىلىلل 

 اًمّمدىم٤مت يم٠مُمث٤مل اا٤ٌمل  ٙمذا، أي: أيمقام.

ٜمىلقر وضمٝمىلف يم٠مٟمىلف ُمذ ٌىل٦م ذًمىلؽ شمٜمىلقر وضمٝمىلف يم٠مٟمىلف ُمذ ٌىل٦م، شم ¢ومٚمام رأى رؾمىلقل اهلل 

ُمىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام »أي: يم٠مٟمف ومْم٦م ُمٓمٚمٞم٦م سم٤مًمذ ٥م، شممٕ. صمىلؿ ىمىل٤مل  ىلذا احلىلدي٨م: 

 احلدي٨م. شؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومٚمف أضمر ٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

شمٚمٗمىلىلىلىلظ هبىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م اًمنمىلىلىليػ سمٛمٜم٤مؾمىلىلىلىل٦ٌم ىمٞمىلىلىلىل٤مم  ¢ومىلىلىل٠مٟمتؿ شمىلىلىلىلرون ُمٕمىلىلىلل سمىلىلىلىل٠من اًمٜمٌىلىلىلل 
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ذم اعمجٚمىلىلىلس أُمىلىلىلر حمىلىلىلدث، مل اًمرضمىلىلىلؾ إول ورضمققمىلىلىلف سم٤مًمّمىلىلىلدىم٦م، ومٚمىلىلىلؿ يٙمىلىلىلـ  ٜمىلىلىل٤مك 

وإٟمىلىلام يمىلىل٤من سمدقمىلىل٦م حمدصمىلىل٦م، مل يٙمىلىلـ رء ُمىلىلـ  ¢يٙمىلىلـ ُمٕمروومىلىل٤ًم قمٜمىلىلد أصىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلل 

ذًمىلىلىلىلؽ إـماىمىلىلىلىل٤ًم وإٟمىلىلىلىلام يمىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىل٤م طمىلىلىلىلدث  ىلىلىلىلق أن اًمرضمىلىلىلىلؾ إول ومىلىلىلىلتح اًمٓمريىلىلىلىلؼ ًممظمىلىلىلىلريـ 

سم٤مًمّمدىم٦م اعمنموقم٦م ُمـ ىمٌؾ وذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م ذيمىلر ؿ اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام سم٤مٔيىل٦م 

شمّمىلىلدق رضمىلىلؾ سمدر ىلىلف، سمىلىلديٜم٤مره، سمّمىلىل٤مع سمىلىلره، »ف: اًمًىلىل٤مسم٘م٦م وسم٘مقًمىلىلف وسمحثىلىلف إيىلىل٤م ؿ سم٘مقًمىلىل

 .شسمّم٤مع ؿمٕمػمه

سمٛمٕمٜمىلىلىلىلىلك: ُمىلىلىلىلىلـ اسمتىلىلىلىلىلدع ذم  شُمىلىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلىلىلام»ومىلىلىلىلىل٢مذًا: شمٗمًىلىلىلىلىلػم  ىلىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلىلدي٨م: 

، ٕٟمف ٓ يٚمت٘مل أسمدًا ُمىلع ُمىل٤م ¢اإلؾمام،  ذا شمٗمًػم ظم٤مـم  ٓ جيقز ٟمًٌتف إمم اًمٜمٌل 

شمٌىلىل٤مع وىمىلىلع ذم ذًمىلىلؽ اعمجٚمىلىلس ُمىلىلـ ىمٞمىلىل٤مم اًمرضمىلىلؾ ورضمققمىلىلف سم٤مًمّمىلىلدىم٦م ىمٌىلىلؾ أظمىلىلريـ صمىلىلؿ ا

أظمىلىلىلىلريـ ًمىلىلىلىلف قمىلىلىلىلغم شمٚمىلىلىلىلؽ اًمّمىلىلىلىلدىم٤مت اًمتىلىلىلىلل يم٤مٟمىلىلىلىل٧م ؾمىلىلىلىل٤ًٌٌم ًمٙمِمىلىلىلىلػ اًمٖمٛمىلىلىلىل٦م قمىلىلىلىلـ أوًمئىلىلىلىلؽ 

إقمىلىلراب، ويمىلىل٤من ذًمىلىلؽ ؾمىلىل٤ًٌٌم ُمٗمرطمىلىل٤ًم ًمٚمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام طمتىلىلك هتٚمىلىلؾ وضمٝمىلىلف يم٠مٟمىلىلف 

 ُمذ ٦ٌم.

ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم »ومىلىلىل٢مذًا ُمٕمٜمىلىلىلك سم٢مجيىلىلىل٤مز واًمٌحىلىلىل٨م يتحٛمىلىلىلؾ اًمتٓمقيىلىلىلؾ ضمىلىلىلدًا ضمىلىلىلدًا، ُمٕمٜمىلىلىلك: 

ومٚمىلىلف »وقم٦م، إمم أُمىلىلر ُمنمىلىلوع أي: ُمىلىلـ ومىلىلتح ـمري٘مىلىل٤ًم إمم ؾمىلىلٜم٦م ُمنمىلىلشاإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م

 ذا  ق ُمٕمٜمك احلدي٨م، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن  شأضمر ٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

يٌتىلىلىلدع اإلٟمًىلىلىل٤من إطمىلىلىلداث قمٌىلىلىل٤مدة مل شمٙمىلىلىلـ ُمٕمروومىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ يىلىلىلقم ىمىلىلىل٤مل اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم: 

ؿُ ﴿ ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلىلل َوَرِوىلىلىلىل ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىلىل اَم  اًْمٞمَىلىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل اإِلؾْمىلىلىلىل

 . [3]المائدة:﴾ِديٜم٤ًم

ُمـ اسمتدع، وإٟمام ُمـ ومتح ـمري٘م٤ًم إمم ؾمىلٜم٦م ُمٕمروومىل٦م، وقمىلغم  شُمـ ؾمـ»ًمٞمس ُمٕمٜمك: 

اًمٕمٙمس اًمِمٓمر اًمث٤مين ُمـ احلدي٨م: ُمـ ومىلتح ـمري٘مىل٤ًم إمم ؾمىلٜم٦م ذيىلرة، إمم ؾمىلٜم٦م ؾمىلٞمئ٦م 

 ومٕمٚمٞمف وزر ٤م ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
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ل إٓ سمٓمريىلىلؼ رَ ْٕمىلىل نمىلىلع، واًمًىلىلٜم٦م اًمًىلىلٞمئ٦م ٓ شمُ ل إٓ سمٓمريىلىلؼ اًمرَ ْٕمىلىل وم٤مًمًىلىلٜم٦م احلًىلىلٜم٦م ٓ شمُ 

اًمنمع، ومٛمـ ومتح ـمري٘م٤ًم ًمٚمًٜم٦م احلًٜم٦م يم٤من ًمف أضمر ٤م وأضمر ُمـ اشمٌٕمف قمٚمٞمٝمىل٤م إمم يىلقم 

اًم٘مٞم٤مُمىلىلىل٦م. وُمىلىلىلـ ومىلىلىلتح ـمري٘مىلىلىل٤ًم إمم ؾمىلىلىلٜم٦م ؾمىلىلىلٞمئ٦م ُمٕمىلىلىلرول ؾمىلىلىلٞمئتٝم٤م ذم اًمنمىلىلىلع ومٕمٚمٞمىلىلىلف وزر ىلىلىل٤م 

 – ووزر ُمىلىلـ قمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م إمم يىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىل٦م، ُمىلىلـ أضمىلىلؾ  ىلىلذا وهمىلىلػمه ىمىلىل٤مل إُمىلىل٤مم دار اهلجىلىلرة

: ُمىلىلىلـ اسمتىلىلىلدع ذم اإلؾمىلىلىلام سمدقمىلىلىل٦م أي واطمىلىلىلدة يرا ىلىلىل٤م  –وسمٙمٚمٛمتىلىلىلل أظمىلىلىلتؿ  ىلىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىلىل٦م 

طمًىلٜم٦م وم٘مىلىلد زقمىلىلؿ أن حمٛمىلىلدًا صىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلف وآًمىلىلف  وؾمىلىلٚمؿ ظمىل٤من اًمرؾمىلىل٤مًم٦م، اىمىلىلرؤوا ىمىلىلقل 

ٞم٧ُم ﴿اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلل َوَروىِل ٧ُم قَمٚمىَل ْؿ ِديىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَٛمىْل اًْمٞمىَلْقَم َأيْمَٛمٚمىْل٧ُم ًَمٙمىُل

ؿُ  اَم ِديٜمىًلىل٤ماإلِ  ًَمُٙمىلىل ىمىلىل٤مل ُم٤مًمىلىلؽ: ومىلىلام مل يٙمىلىلـ يقُمئىلىلذ ديٜمىلىل٤ًم ٓ يٙمىلىلقن اًمٞمىلىلقم   [3]المائاادة:﴾ؾْمىلىل

 ديٜم٤ًم، وٓ يّمٚمح آظمر  ذه إُم٦م إٓ سمام صٚمح سمف أوهل٤م..

 ( 00:  21: 52/   315) اهلدى والنور / 
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 ال بدعٞ حطِٞ يف اإلضالَ

أٟمٗمًىلٜم٤م إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلقذ سمىل٤مهلل ُمىلـ ذور  اًمِمٞمخ:

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

ٚمُِٛمقنَ ﴿ ىلىلىل ًْ ُتْؿ ُُم َّٓ َوَأْٟمىلىل َـّ إِ ُىلىلىلقشُم ِف َوٓ َم
ؼَّ شُمَ٘م٤مشمىِلىل قا اهللََّ طَمىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير    ]﴾َيىلىل

 .[402عم ان:

٤م ﴿ ٤م َزْوضَمٝمىَل َؼ ُِمٜمْٝمىَل َدٍة َوظَمٚمىَل
ـْ َٟمْٗمٍس َواطمىِل ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُٙمُؿ اًمَّ ُ٘مقا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ َي٤م َأهير

٤مَن  ٤مَم إِنَّ اهللََّ يمىَل ٤مَءًُمقَن سمىِلِف َوإَْرطمىَل ىًَل ِذي شَم ُ٘مقا اهللََّ اًمَّىل ٤مًء َواشمَّ ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م

 .[4]النسا::﴾ُٙمْؿ َرىِمٞم٤ًٌمقَمَٚمٞمْ 

ِديًدا ﴿ ًٓ ؾَمىلىلىل ْق قا ىَمىلىلىل قا اهللََّ َوىُمقًُمىلىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ْؿ  *َيىلىلىل ْؿ َأقْماَمًَمُٙمىلىلىل ٚمِْح ًَمُٙمىلىلىل ُيّْمىلىلىل

ْقًزا قَمٔمىِلىلٞماًم  ٤مَز وَمىلىل ْد وَمىلىل قًَمُف وَمَ٘مىلىل ِع اهللََّ َوَرؾُمىلىل
ـْ ُيٓمىِلىل ْؿ ُذُٟمىلىلقسَمُٙمْؿ َوَُمىلىل ْر ًَمُٙمىلىل

 - 30 ]األحاابا :﴾َوَيْٖمِٗمىلىل

34]. 

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ إُمىلىلىلىلىلقر ¢ومىلىلىلىلىل٢من ظمىلىلىلىلىلػم اًمٙمىلىلىلىلىلام يمىلىلىلىلىلام اهلل، وظمىلىلىلىلىلػم اهلىلىلىلىلىلدي  ىلىلىلىلىلدي حمٛمىلىلىلىلىلد 

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ُمقوىلىلىلىلىلققمل ذم  ىلىلىلىلىلذا اًمّمىلىلىلىلىل٤ٌمح اعمٌىلىلىلىلىل٤مرك إن ؿمىلىلىلىلىل٤مء اهلل يىلىلىلىلىلدور طمىلىلىلىلىلقل ُمًىلىلىلىلىل٠مًم٦م ـم٤معمىلىلىلىلىل٤م 

اظمتٚمٗم٧م أٟمٔم٤مر اًمٕمٚمىلامء اعمتىل٠مظمريـ ُمىلٜمٝمؿ سمخ٤مصىل٦م ذم نٚمىل٦م ُمىلـ ظمٓمٌىل٦م احل٤مضمىل٦م اًمتىلل 
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ٛمٕمتٛمق ٤م آٟمٗمىلىلىلىل٤ًم، ويمىلىلىلىل٤من ٟمٌٞمٜمىلىلىلىل٤م صىلىلىلىلٚمقات اهلل وؾمىلىلىلىلاُمف قمٚمٞمىلىلىلىلف يٗمتىلىلىلىلتح هبىلىلىلىل٤م ظمٓمٌىلىلىلىلف يمٚمٝمىلىلىلىل٤م ؾمىلىلىلىل

يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م، »وسمخ٤مصىلىل٦م ُمٜمٝمىلىل٤م ظمٓمٌىلىل٦م ااٛمٕمىلىل٦م، وأقمٜمىلىلل سمىلىلذًمؽ ُمىلىلـ  ىلىلذه اخلٓمٌىلىل٦م: 

ومىلىل٢من يمثىلىلػمًا ُمىلىلـ اًمٕمٚمىلىلامء اعمتىلىل٠مظمريـ ذ ٌىلىلقا إمم شم٘مًىلىلٞمؿ اًمٌدقمىلىل٦م   شويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر

يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م »: ¢: إن ىمقًمىلىلىلف إمم مخًىلىلىل٦م أىمًىلىلىل٤مم و ىلىلىلؿ سمىلىلىلذًمؽ يْمىلىلىلٓمرون إمم أن ي٘مقًمىلىلىلقا

ُمىلىلـ اًمٕمىلىل٤مم اعمخّمىلىلقص، وُمٕمٜمىلىلك  ىلىلذا اًمٙمىلىلام: أٟمىلىلف   شوىلىلاًم٦م، ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر

ًمٞمس إُمر قمغم  ذا اإلـماق واًمِمىلٛمقل ًمٙمىلقن يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م سمىلؾ سمٕمىلد أن شمىل٠موًمقا 

 ىلىلىلذه ااٛمٚمىلىلىل٦م قمىلىلىلغم أهنىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ اًمٕمىلىلىل٤مم اعمخّمىلىلىلقص شمّمىلىلىلٌح قم٤ٌمرهتىلىلىل٤م قمىلىلىلغم اًمٕمٙمىلىلىلس ُمىلىلىلـ 

 دقم٦م واًم٦م.سيح دًٓمتٝم٤م م٤مُم٤ًم، أي: ًمٞمس يمؾ سم

ذم  ذا اًمت٠مويىلؾ ُمىلـ إظمىلراج اًمٙمىلام قمىلـ دًٓمتىلف اًمٔمىل٤م رة ومٞمٜمٌٖمىلل قمٚمٞمٜمىل٤م أن ُم٤م وُمع 

يمىلؾ سمدقمىل٦م »: ¢ٟمٕمرل ؿمٌٝم٦م  ١مٓء اًمٕمٚمامء ُمـ اعمتىل٠مظمريـ اًمىلذي شمىل٠موًمقا ىمىلقل اًمٜمٌىلل 

 سمام ؾمٛمٕمتؿ.  شواًم٦م

إن اًمٙمىلىلام طمىلىلىلقل اًمِمىلىلٌٝم٤مت اًمتىلىلىلل يٛمٞمىلىلىلؾ إًمٞمٝمىلىل٤م وجيىلىلىلٜمح إًمٞمٝمىلىلىل٤م أوًمئىلىلؽ اًمٜمىلىلىل٤مس يمثىلىلىلػمة 

ىلىل ظَم ًمٙمٜمىلىلل أريىلىلد أن أُ  ص  ىلىلذه ااٚمًىلىل٦م سمحىلىلدي٨م صىلىلحٞمح يتٙمئىلىلقن قمٚمٞمىلىلف ومىلىلٞمام يىلىلذ ٌقن ّمِّ

إًمٞمف مم٤م ذيمرشمف آٟمٗم٤ًم وظماص٦م ذًمؽ: أن ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م، وُمـ أىمقى أدًمىلتٝمؿ 

ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام »ورودًا وًمىلىلٞمس دًٓمىلىل٦م إٟمىلىلام  ىلىلىلق احلىلىلدي٨م اًمّمىلىلحٞمح اعمِمىلىلىلٝمقر: 

ُمىلىلىلـ  ؾمىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلٜم٦م ومٚمىلىلىلف أضمر ىلىلىل٤م وأضمىلىلىلر ُمىلىلىلـ قمٛمىلىلىلؾ هبىلىلىل٤م إمم يىلىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىلىل٦م دون أن يىلىلىلٜم٘مص

أضمىلىلقر ؿ رء، وُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦م ومٕمٚمٞمىلىلف وزر ىلىل٤م ووزر ُمىلىلـ قمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م 

 .شإمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أوزار ؿ رء

 ىلىلذا احلىلىلدي٨م  ىلىلق يمىلىلام ىمٚمىلىل٧م آٟمٗمىلىل٤ًم: ُمىلىلـ أىمىلىلقى أدًمىلىلتٝمؿ ُمىلىلـ طمٞمىلىل٨م اًمروايىلىل٦م، وطمٞمىلىلٜمام 

أىمىلىلىلقل: ُمىلىلىلـ طمٞمىلىلىل٨م اًمروايىلىلىل٦م ومىلىلىل٢مٟمام أقمٜمىلىلىلل ُمىلىلىل٤م أىمىلىلىلقل وأىمّمىلىلىلد ُمىلىلىل٤م أىمىلىلىلقل؛ ذًمىلىلىلؽ ٕن  ىلىلىلذا 

طمٞمىلىلٜمام ٟمت٠مُمىلىلؾ ذم ؾمىلىل٥ٌم وروده أوًٓ، وذم اًمتح٘مٞمىلىلؼ ذم ُمٕمٜمىلىل٤مه صم٤مٟمٞمىلىل٤ًم يٜم٘مٚمىلىل٥م  احلىلىلدي٨م
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 احلدي٨م طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م دًٓمتف.

، أو أن ٟمتىلذيمر اعمٜم٤مؾمىل٦ٌم اًمتىلل ومٞمٝمىل٤م ىمىل٤مل ¢أول ذًمؽ: أن ٟمتىلذيمر ؾمىل٥ٌم ىمىلقل اًمٜمٌىلل 

قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام  ذا احلىلدي٨م اًمّمىلحٞمح، واحلىلدي٨م أظمرضمىلف اإلُمىل٤مم ُمًىلٚمؿ ذم 

ذم ُمًىلٜمده وهمػم ىل٤م ُمىلـ طمىلدي٨م ضمريىلر سمىلـ قمٌىلد اهلل اًمىلٌجكم صحٞمحف واإلُم٤مم أمحىلد 

ومجىلىلىلىل٤مءه أقمىلىلىلىلراب جمتىلىلىلىل٤م   ¢يمٜمىلىلىلىل٤م ضمٚمقؾمىلىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلىلع اًمٜمٌىلىلىلىلل »ريض اهلل شمٕمىلىلىلىل٤ممم قمٜمىلىلىلىلف، ىمىلىلىلىل٤مل: 

ىمىل٤مل ضمريىلر: ومٚمىلام  شاًمٜمامر.. ُمت٘مٚمدي اًمًٞمقل.. قم٤مُمتٝمؿ ُمـ ُمي سمؾ يمٚمٝمىلؿ ُمىلـ ُميىل

مٕمىلىلر وضمٝمىلىلف، أي: شمٖمىلىلػمت ُمٕمىلىل٤ممل وضمٝمىلىلف أؾمىلىلٗم٤ًم وطمزٟمىلىل٤ًم قمىلىلغم ُمىلىل٤م  ¢رآ ىلىلؿ رؾمىلىلقل اهلل 

أى قمٚمىلىلىلىلٞمٝمؿ ُمىلىلىلىلـ آصمىلىلىلىل٤مر اًمٗم٘مىلىلىلىلر ومىلىلىلىلام يمىلىلىلىل٤من ُمٜمىلىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلاة واًمًىلىلىلىلام إٓ أن ظمٓمىلىلىلىلٌٝمؿ ر

ومىلىلققمٔمٝمؿ وأُمىلىلر ؿ سمىلىل٠من يتّمىلىلدق أصىلىلح٤مسمف قمىلىلغم  ىلىل١مٓء اًمٓمىلىل٤مرىملم ًمٚمٛمديٜمىلىل٦م ُمىلىلـ وم٘مىلىلراء 

٤م ﴿إقمراب ُمـ ُمي، وم٘مىلرأ ذم نٚمىل٦م ُمىل٤م ىمىلرأ قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام:  ـْ ُمىَل
قا ُمىِل َوَأْٟمِٗم٘مىُل

ـْ ىَمٌِْؾ َأْن َي٠ْميِتَ أَ  ْرشَمٜمِل إِمَم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ ُِم طَمَديُمُؿ اعمَْْقُت وَمٞمَُ٘مقَل َربِّ ًَمْقٓ َأظمَّ

لمَ  ٤محِلِ ـَ اًمّمَّ ـْ ُِم َق َوَأيُم دَّ شمّمىلدق رضمىلؾ »ذم ظمٓمٌتىلف:  ¢، وىمىل٤مل  [40]المنافقون:﴾وَم٠َمصَّ

وم٘مىلىلىلىلىل٤مم رضمىلىلىلىلىلؾ أول ُمىلىلىلىلىلـ ىمىلىلىلىلىل٤مم ُمىلىلىلىلىلـ  شسمدر ىلىلىلىلىلف.. سمىلىلىلىلىلديٜم٤مره.. سمّمىلىلىلىلىل٤مع سمىلىلىلىلىلره.. سمّمىلىلىلىلىل٤مع ؿمىلىلىلىلىلٕمػمه

ومىلذ ٥م إمم داره ًمٞمٕمىلقد سمىلام شمٞمنىل ًمىلف ُمىلـ  ¢ًمٜمٌىلل احل٤م.يـ اؾمتج٤مسم٦م ُمٜمف عمققمٔمىل٦م ا

، ومٚمام رأى ؾم٤مئر أصح٤مسمف ُم٤م ومٕمؾ  ذا اىمتدوا ¢صدىم٦م وووع ذًمؽ سملم يدي اًمٜمٌل 

سمف واٟمٓمٚم٘مىلقا أيْمىل٤ًم ًمٞمٕمىلقد يمىلؾ ُمىلٜمٝمؿ سمىلام شمٞمنىل ُمىلـ اًمّمىلدىم٦م، ىمىل٤مل ضمريىلر: ومىل٤مضمتٛمع أُمىل٤مم 

 ¢ُمىلىلىلـ اًمّمىلىلىلدىم٤مت يم٤ماٌىلىلىل٤مل، أي: إيمىلىلىلقام، ومٚمىلىلىلام رأى ذًمىلىلىلؽ رؾمىلىلىلقل اهلل  ¢اًمٜمٌىلىلىلل 

وا طمٞمىلىلىلىلٜمام ضمىلىلىلىل٤مؤ ¢ر وضمٝمىلىلىلىلف يم٠مٟمىلىلىلىلف ُمذ ٌىلىلىلىل٦م قمىلىلىلىلغم ظمىلىلىلىلال ُمىلىلىلىل٤م يم٤مٟمىلىلىلىل٧م طمىلىلىلىل٤مل اًمٜمٌىلىلىلىلل قَّ ٜمىَلىلىلىل شمَ 

إقمىلىلراب ومٝمٜمىلىل٤مك مٕمىلىلر وضمٝمىلىلف.. شمٖمىلىلػمت ُماُمىلىلح وضمٝمىلىلف طمزٟمىلىل٤ًم، أُمىلىل٤م  ٜمىلىل٤م ومتٜمىلىلقر وضمٝمىلىلف 

قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ومرطمىلىلىل٤ًم يِمىلىلىلٌف ذًمىلىلىلؽ ضمريىلىلىلر سم٘مقًمىلىلىلف: يم٠مٟمىلىلىلف ُمذ ٌىلىلىل٦م، أي: يم٠مٟمىلىلىلف ومْمىلىلىل٦م ُمٓمٚمٞمىلىلىل٦م 

ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم »: ىمىلىل٤مل احلىلىلدي٨م اًمًىلىل٤مسمؼ ¢سم٤مًمىلىلذ ٥م شمىلىلمٕ، ومىلىلام رأى ذًمىلىلؽ رؾمىلىلقل اهلل 

اإلؾمام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م ومٚمىلف أضمر ىل٤م وأضمىلر ُمىلـ قمٛمىلؾ هبىل٤م إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م دون أن يىلٜم٘مص 
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ُمىلـ أضمىلىلقر ؿ رء، وُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦م ومٕمٚمٞمىلىلف وزر ىلىل٤م ووزر ُمىلىلـ قمٛمىلىلؾ 

 .شهب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أوزار ؿ رء

ده وشم٠مُمٚمٜمىلىل٤م ومىلىل٢مذا رضمٕمٜمىلىل٤م إمم ؾمىلىل٥ٌم ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام هلىلىلذا احلىلىلدي٨م أو ؾمىلىل٥ٌم ورو

ومٞمف مل ٟمجد  ٜم٤مك ؿمٞمئ٤ًم طمدث ُمـ اًمٕم٤ٌمدات أو اًمٓم٤مقمىل٤مت مل شمٙمىلـ ُمٕمروومىل٦م ُمىلـ ىمٌىلؾ.. 

ذيمىلر ؿ سم٤مٔيىل٦م اعمىلذيمقرة سمىلام جيىل٥م  ¢مل ٟمجد  ٜم٤مك ؾمقى اًمّمدىم٦م طمٞم٨م أن اًمٜمٌىلل 

قمٚمىلىلٞمٝمؿ ُمىلىلـ اًمّمىلىلدىم٦م وأشمٌٕمٝمىلىل٤م سمٙمىلىلام ُمىلىلـ قمٜمىلىلده قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام طمْمىلىل٤ًم وًمىلىلق قمىلىلغم اًمّمىلىلدىم٦م 

 .ششمّمدىمقا وًمق سمِمؼ مرة»اًم٘مٚمٞمٚم٦م يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح: 

ومٛمقوىلىلقع احلىلىلدي٨م يمىلىلام شمىلىلرون  ىلىلق طمىلىلقل اًمّمىلىلدىم٦م ومىلىل٢مذا رضمٕمٜمىلىل٤م وومنىلىلٟم٤م احلىلىلدي٨م 

ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ذم »ومّمىلىلىلىلاً ًمىلىلىلىلف قمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىل٥ٌم وروده وم٘مٚمٜمىلىلىلىل٤م يمىلىلىلىلام ي٘مىلىلىلىلقل أوًمئىلىلىلىلؽ اعمتىلىلىلىل٠مظمرون: 

أي: ُمىلـ اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م إن ومنىلٟم٤م طمديثىلف قمٚمٞمىلف  شاإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م

 ُمع اًمقاىمىلع؛ ٕن اًمقاىمىلع ًمىلٞمس ومٞمىلف سمدقمىل٦م شمىلذيمر اًمًام  ذا هبذا اًمتٗمًػم شم٤ٌميـ اًمتٗمًػم

ُمٓمٚم٘م٤ًم، يمؾ ُم٤م ومٞمف  ق طمْمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام قمغم اًمّمدىم٦م ودم٤موب اًمّمح٤مسم٦م 

ُمٕمىلىلف قمىلىلغم اإلشمٞمىلىل٤من هبىلىل٤م، يمىلىلؾ ُمىلىل٤م ذم إُمىلىلر أن رضمىلىلاً واطمىلىلدًا ُمىلىلٜمٝمؿ شم٘مىلىلدم اًمٌ٘مٞمىلىل٦م سم٤مإلشمٞمىلىل٤من 

يمىلىلؾ  سم٤مًمّمىلىلدىم٦م ومتٌٕمىلىلف أظمىلىلرون، ومٛمىلىلـ أضمىلىلؾ أن  ىلىلذا اًمرضمىلىلؾ إول  ىلىلق اًمىلىلذي ىمىلىل٤مم ىمٌىلىلؾ

آظمىلىلر وضمىلىل٤مء سم٤مًمّمىلىلدىم٦م ومتٜمِمىلىلط أظمىلىلرون هلىلىلذه اًمّمىلىلدىم٦م وشمٌٕمىلىلقه قمىلىلغم ذًمىلىلؽ وم٘مىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف 

أي: يٙمىلىلىلقن ُمٕمٜمىلىلىلك احلىلىلىلدي٨م  شُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلٜم٦م»اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام: 

قمىلىلغم ظمىلىلال اعمٕمٜمىلىلك اخلٚمٗمىلىلل اعمٌتىلىلدع اًمىلىلداظمؾ أيْمىلىل٤ًم ذم قمٛمىلىلقم ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

أي: ُمىلـ اسمتىلدع  ش٦م طمًىلٜم٦مُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم»يٙمقن ىمقهلؿ:   شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م»

ذم اإلؾمىلىلىلىلام سمدقمىلىلىلىل٦م طمًىلىلىلىلٜم٦م أيْمىلىلىلىل٤ًم  ىلىلىلىلذا اًمتٗمًىلىلىلىلػم  ىلىلىلىلق ُمٌتىلىلىلىلدع ذم اإلؾمىلىلىلىلام عمىلىلىلىل٤مذا؟ ٕن 

اعمٕمٜمىلىلىلىلك اًمّمىلىلىلىلحٞمح هلىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م: ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ًمٖمىلىلىلىل٦م: ُمىلىلىلىلـ ومىلىلىلىلتح ـمري٘مىلىلىلىل٤ًم.. ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ذم 

اإلؾمام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م ... و ىلؾ ومىلتح اًمٓمريىلؼ إمم أُمىلر ُمنمىلوع سم٤مًمٙمتىل٤مب وسم٤مًمًىلٜم٦م أُم٤مشمىلف 
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٤مم رضمىلىلؾ وم٠مطمٞمىلىل٤م  ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م اعمٜمّمىلىلقص قمٚمٞمٝمىلىل٤م ذم اًمٜمىلىل٤مس ُمىلىلع اًمىلىلزُمـ أو ُمىلىلع اًمٖمٗمٚمىلىل٦م وم٘مىلىل

إٟمام ضم٤مء  ،يما صمؿ يما ؟اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ي٘م٤مل ومٞمف: ًم٘مد اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م

 سم٠مُمر ُمنموع ُمًٌ٘م٤ًم وإٟمام اًمٌمء ااديد ذم اعمقوقع أٟمف أطمٞم٤م  ذه اًمًٜم٦م.

ومىلىل٢مذًا: إذا رضمٕمٜمىلىل٤م وم٘مىلىلط إمم ؾمىلىل٥ٌم احلىلىلدي٨م قمرومٜمىلىل٤م سمٓمىلىلان ذًمىلىلؽ اًمت٠مويىلىلؾ اًمىلىلذي يمىلىل٤من 

يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م ويمىلىلىلؾ  »: ¢إؾمىلىلىل٤ٌمب اًم٘مقيىلىلىل٦م قمىلىلىلغم َّتّمىلىلىلٞمص قمٛمىلىلىلقم ىمقًمىلىلىلف  ُمىلىلىلـ

 ىلىلىلذا  ىلىلىلق اًمًىلىلىل٥ٌم إول اًمىلىلىلذي يىلىلىلدل دًٓمىلىلىل٦م واوىلىلىلح٦م قمىلىلىلغم سمٓمىلىلىلان   شوىلىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىلىل٤مر

 اًمت٠مويؾ اعمذيمقر.

 شذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦مؾمىلـ ُمىلـ »اًم٥ًٌم اًمثىل٤مين: إذا وىمٗمٜمىل٤م قمٜمىلد ُمىلتـ احلىلدي٨م: 

ٜم٘مقل ًمٚمٛمتىلىلىلىل٠موًملم هلىلىلىلىلذا ومًىلىلىلىل شوُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٜم٦م ؾمىلىلىلىلٞمئ٦م»ومىلىلىلىل٤مم احلىلىلىلىلدي٨م: 

احلىلىلىلدي٨م قمىلىلىلغم همىلىلىلػم شم٠مويٚمىلىلىلف اًمّمىلىلىلحٞمح: ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلق ـمريىلىلىلؼ ُمٕمرومىلىلىل٦م اًمًىلىلىلٜم٦م احلًىلىلىلٜم٦م واًمًىلىلىلٜم٦م 

ـمريىلىلىلؼ  ااىلىلىلقاب:اًمًىلىلىلٞمئ٦م آًمٕم٘مىلىلىلؾ أم اًمنمىلىلىلع؟ إن يمىلىلىل٤من ُمىلىلىلـ أ ىلىلىلؾ اًمًىلىلىلٜم٦م طم٘مىلىلىل٤ًم ومًىلىلىلٞمٙمقن 

ُمٕمرومىلىلىل٦م احلًىلىلىلٜم٦م واًمًىلىلىلٞمئ٦م إٟمىلىلىلام  ىلىلىلق اًمنمىلىلىلع وم٘مىلىلىلط وٓ جمىلىلىل٤مل ًمٚمٕم٘مىلىلىلؾ ذم ذًمىلىلىلؽ إـماىمىلىلىل٤ًم 

اعمٕمتزًمىلىل٦م ىمىلىلدياًم اؾمىلىلاًم وُمًىلىلٛمًك واعمٕمتزًمىلىل٦م طمىلىلديث٤ًم  ظماومىلىل٤ًم ًمٚمٛمٕمتزًمىلىل٦م ىمىلىلدياًم وطمىلىلديث٤ًم..

ُمًىلىلٛمًك ٓ اؾمىلىلاًم و ىلىلؿ يمثىلىلػمون ويٜمٓمىلىلقون امىلىل٧م أؾمىلىلامء يمثىلىلػمة ويمثىلىلػمة ضمىلىلدًا يق ىلىلقن 

 ااام ػم هب٤م أهنؿ قمغم اًمًٜم٦م.

إذا يم٤من ُم٤م ي٘مقًمف اعمٕمتزًم٦م و ىلق ممىل٤م اٟمٗمّمىلٚمقا ومٞمىلف قمىلـ أ ىلؾ احلىلدي٨م وأ ىلؾ اًمًىلٜم٦م 

٘مٚمٞمىلىللم.. إذا يمىلىل٤من ىمىلىلقهلؿ  ىلىلذا ُمىلىلـ نٚمىلىل٦م طم٘مىلىل٤ًم أٓ و ىلىلق ىمىلىلقهلؿ سم٤مًمتحًىلىللم واًمت٘مٌىلىلٞمح اًمٕم

وىلىلىلىلىلىلاهلؿ اًمىلىلىلىلىلىلذي طمنمىلىلىلىلىلىل ؿ ذم ومرىمىلىلىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلىلىلـ اًمٗمىلىلىلىلىلىلرق اعمٜمّمىلىلىلىلىلىلقص قمٚمٞمٝمىلىلىلىلىلىل٤م ذم طمىلىلىلىلىلىلدي٨م: 

وظمرضمىلقا سمىلذًمؽ قمىلـ يمىلقهنؿ ُمىلـ اًمٗمرىمىل٦م  شوؾمتٗمؽمق أُمتل قمغم صمىلاث وؾمىلٌٕملم ومرىمىل٦م»

 ؿ وظمرضمىلىلىلىلقا قمىلىلىلىلـ ااامقمىلىلىلىل٦م وقمىلىلىلىلـ اًمٗمرىمىلىلىلىل٦م ءاًمٜم٤مضمٞمىلىلىلىل٦م؛ ٕهنىلىلىلىلؿ اشمٌٕمىلىلىلىلقا قم٘مىلىلىلىلقهلؿ وأ ىلىلىلىلقا

ظمىلؾ ذم اًمتحًىللم واًمت٘مٌىلٞمح وإٟمىلام وفمٞمٗمتىلف وم٘مىلط أن اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمتل شم٘مقل: ًمٞمس ًمٚمٕم٘مؾ د
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 يٗمٝمؿ احلًـ واًم٘مٌٞمح ومٞم٠ميت سم٤محلًـ ويدع اًم٘مٌٞمح.

إن أ ىلىلؾ آقمتىلىلزال اٟمٗمّمىلىلٚمقا قمىلىلغم أ ىلىلؾ اًمًىلىلٜم٦م وأ ىلىلؾ احلىلىلدي٨م طمتىلىلك ُمىلىلـ يمىلىل٤من ُمىلىلـ 

أ ؾ اًمًٜم٦م ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ ىمىلد اٟمجىلرل ُمىلع آقمتىلزال ذم سمٕمىلض ُمًىل٤مئٚمٝمؿ، أُمىل٤م ذم 

حًلم واًمت٘مٌىلٞمح اًمٕم٘مٚمٞمىللم سم٤مـمىلؾ وأن احلًىلـ  ذه اعم٠ًمًم٦م وم٘مد وٚمقا ااامقم٦م أن اًمت

واًمًىلىلٞم  ٓ ؾمىلىلٌٞمؾ عمٕمرومتىلىلف إٓ سم٤مًمنمىلىلع، إذا يمىلىل٤من  ىلىلذا أُمىلىلرًا ُمتٗم٘مىلىل٤ًم قمٚمٞمىلىلف سمىلىللم أ ىلىلؾ اًمًىلىلٜم٦م 

وطمٞمٜمئٍذ ٟم٘مقل هلىل١مٓء اًمىلذيـ ومنىلوا احلىلدي٨م سم٤مًمتٗمًىلػم اخلٓمىل٠م: ُمىلـ ؾمىلـ سمٛمٕمٜمىلك: ُمىلـ 

تٕمٌىلػم اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م ؾمٜم٘مقل أن: ٟمدع ُمٜم٤مىمِمىلتٙمؿ ذم اًمٚمٗمىلظ.. ذم اًم

ُمـ اسمتدع؛ ٕٟمٜمل ىمٚم٧م ذم سمٕمض اعمح٤م.ات ذم ُمثؾ  ذا اًمٌح٨م: ًمق أن قمرسمٞمىل٤ًم سمىلؾ 

شمٚمىلىلىلؽ  ¢أقمجٛمٞمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلثكم اؾمىلىلىلتٕمرب وىمىلىلىل٤مل سمٛمثىلىلىلؾ شمٚمىلىلىلؽ اعمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم اًمتىلىلىلل ىمىلىلىل٤مل اًمرؾمىلىلىلقل 

ااٛمٚم٦م.. ًمق ىم٤مل أقمجٛمل ىمد اؾمتٕمرب: ُمىلـ اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م ٓ ؿمىلؽ 

ٞمس  ٜمىلىل٤مك سمدقمىلىلىل٦م ًمٞمًىلىلقغ ًمىلىلىلف أن أٟمىلىلف ي٘مىلىل٤مل ذم طم٘مىلىلىلف: ًم٘مىلىلد همٚمٌىلىلىل٧م قمٚمٞمىلىلف اًمٕمجٛمىلىلىل٦م؛ ٕٟمىلىلف ًمىلىلىل

و ىلىلق سمحىلىلؼ  ¢ي٘مىلىلقل: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م ومٙمٞمىلىلػ يٜمًىلىل٥م إمم اًمٜمٌىلىلل 

أومّمح ُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًمْم٤مد.. يمٞمػ يٜم٥ًم إًمٞمف سمٛمٜم٤مؾمىل٦ٌم ىمٞمىل٤مم ذًمىلؽ اًمرضمىلؾ إول وإشمٞم٤مٟمىلف 

سم٤مًمّمىلىلدىم٦م.. ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ُمىلىل٤م ُمٕمٜمىلىل٤مه قمٜمىلىلد ؿ: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م 

٤مدصمىلىل٦م؟ قمىلىل٤مر قمىلىلغم إقمجٛمىلىلل اعمًىلىلتٕمرب أن ي٘مىلىلقل ُمثىلىلؾ  ىلىلذا ومىلىل٠ميـ اًمٌدقمىلىل٦م ذم  ىلىلذه احل

اعمٕمٜمك سمٛمثؾ  ذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ومٙمٞمىلػ يٜمًىل٥م  ىلذا اعمٕمٜمىلك إمم أومّمىلح ُمىلـ ٟمٓمىلؼ سم٤مًمْمىل٤مد 

¢. 

ومٜمٕمىلىلىلقد ًمٜم٘مىلىلىلقل: إذا يمىلىلىل٤من احلًىلىلىلـ واًم٘مىلىلىلٌح ٓ يٕمىلىلىلرل إٓ سمٓمريىلىلىلؼ اًمنمىلىلىلع ومحٞمٜمئىلىلىلٍذ إذا 

زئٞمىلىل٦م ؾمىلىلٚمٛمقا ُمٕمٜمىلىل٤م وٓ ؿمىلىلؽ أن اًمىلىلذيـ يٜمتٛمىلىلقن إمم أ ىلىلؾ اًمًىلىلٜم٦م  ىلىلؿ ُمٕمٜمىلىل٤م ذم  ىلىلذه اا

قمىلىلغم إىمىلىلؾ، و ىلىلل: أن اًمتحًىلىللم واًمت٘مٌىلىلٞمح اًمٕم٘مٚمٞمىلىللم سم٤مـمىلىلؾ وأن اًمتحًىلىللم واًمت٘مٌىلىلىلٞمح 

إٟمام  ق سم٤مًمٜم٘مىلؾ قمىلـ اًمنمىلع، طمٞمٜمئىلٍذ ؾمىلٜم٘مقل: يمٚمىلام ضمئىلتؿ سمٌدقمىل٦م وزقمٛمىلتؿ سم٠مهنىل٤م طمًىلٜم٦م 
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وم٢من هنض سمر ٤مهنؿ قمغم  [444]البق ة:﴾َ ٤مشُمقا سُمْرَ ٤مَٟمُٙمْؿ إِْن يُمٜمُتْؿ َص٤مِدىِملمَ ﴿ىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ: 

طمًـ شمٚمىلؽ اًمٌدقمىل٦م ؾمىلٚمٛمٜم٤م هلىلؿ؛ ٓ ٕهنىل٤م سمدقمىل٦م داظمٚمىل٦م ذم قمٛمىلقم  إصم٤ٌمت ُم٤م ادقمقه ُمـ

وإٟمام ٕٟمف ىمىل٤مم  شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر»ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

اًمىلىلدًمٞمؾ اًمنمىلىلقمل قمىلىلغم أن ذًمىلىلؽ إُمىلىلر اًمىلىلذي طمًىلىلٜمقه  ىلىلق أُمىلىلر ُمنمىلىلوع ومىلىلٜمحـ ذم  ىلىلذه 

 إًمٞمٝمىل٤م ىمٌٞمىلؾ ىمقًمىلف: ذم دقمقشمىلف اًمٕم٤مُمىل٦م اًمتىلل يمىل٤من يِمىلػم ¢احل٤مًم٦م ٟمٙمقن ىمد اشمٌٕمٜمىل٤م اًمٜمٌىلل 

، وإيىلىلىل٤ميمؿ ¢وظمىلىلىلػم اهلىلىلىلدى  ىلىلىلدى حمٛمىلىلىلد »طمٞمىلىلىل٨م يمىلىلىل٤من ي٘مىلىلىلقل:   شيمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م»

 إمم آظمر احلدي٨م.  شوحمدصم٤مت إُمقر

ُمىلـ قمج٤مئىل٥م   شوُمـ ؾمٜم٦م ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م ؾمىلٞمئ٦مً »يمذًمؽ ٟم٘مقل ذم م٤مم احلدي٨م: 

ون إمم طمٞمىلىلٜمام يًتحًىلىلٜمقن أُمىلىلرًا طم٤مدصمىلىل٤ًم يٚمجىلىل١م ىلىل١مٓء اعمٌتدقمىلىل٦م ذم آظمىلىلر اًمزُمىلىل٤من أهنىلىلؿ 

ٚمٝمىلىلؿ و ىلىلؿ سمىلىلذًمؽ يٜم٘مْمىلىلقن أصىلىلٚمٝمؿ و ىلىلق أن اًمتحًىلىللم هلل وًمىلىلٞمس ًمٕمٌىلىل٤مد اهلل، يمىلىلذًمؽ قم٘م

قمىلىلىلغم اًمٕمٙمىلىلىلس ُمىلىلىلـ ذًمىلىلىلؽ: طمٞمىلىلىلٜمام ي٘مقًمىلىلىلقن سمىلىلىلٌٕمض اعمحىلىلىلدصم٤مت ُمىلىلىلـ إُمىلىلىلقر سم٠مهنىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ 

اًمٌدع ومذرون اًمٜمىل٤مس ُمٜمٝمىل٤م وسمخ٤مصىل٦م إذا يمىل٤من  ىل١مٓء اًمٜمىل٤مس ُمىلـ أ ىلؾ اًمًىلٜم٦م اًمىلذيـ 

أن يزيىلىلدوا ؿمىلىلٞمئ٤ًم  ؿمىلىلٞمئ٤ًم.. ¢مرصىلىلقن قمىلىلغم أن ٓ يزيىلىلدوا قمىلىلغم ُمىلىل٤م ضمىلىل٤مء سمىلىلف اًمرؾمىلىلقل 

 قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ُمـ اًمٕم٤ٌمدات.

ن اًمزي٤مدة اًمٗماٟمٞم٦م إي٘مقل  ١مٓء اًمذيـ مل مًٜمقا ومٝمؿ  ذا احلدي٨م: أٟم٧م شم٘مقل: 

، ¢ اًمٜمٌىلىلل ُمىلىلثاً سمدقمىلىل٦م، ُمىلىل٤مذا ومٞمٝمىلىل٤م يىلىل٤م أظمىلىلل؟ ُمىلىل٤م  ىلىلق ُمىلىلثاً إٓ اًمىلىلذيمر وإٓ اًمّمىلىلاة قمىلىلغم

 وأصىلىلٌحقا ُمٕمتزًمىلىل٦م سمحٞمىلىل٨م أهنىلىلؿ شمريمىلىلقا أصىلىلٚمٝمؿ ُمىلىلـ اًم٘مىلىلقل سمىلىل٠من اًمتحًىلىللم واًمت٘مٌىلىلٞمح هلل

طمٙمٛمىلىلىلقا قم٘مٚمٝمىلىلىلؿ سم٘مىلىلىلقهلؿ: ُمىلىلىل٤مذا ومٞمٝمىلىلىل٤م يىلىلىل٤م أظمىلىلىلل؟ صمىلىلىلؿ يٕمىلىلىلقدون ًمٞم٘مقًمىلىلىلقا: يىلىلىل٤م أظمىلىلىلل!  ىلىلىلذه 

اًمًىلىل٤مقم٦م اًمتىلىلل امٛمٚمٝمىلىل٤م واًمًىلىلٞم٤مرة اًمتىلىلل شمريمٌٝمىلىل٤م  ىلىلذه أيْمىلىل٤ًم ُمىلىلـ اًمٌىلىلدع ومٙمٞمىلىلػ شم٘مىلىلر  ىلىلذا 

 وشمٜمٙمر ذاك؟!

 ىلىلذه همٗمٚمىلىل٦م ظمٓمىلىلػمة وظمٓمىلىلػمة ضمىلىلدًا، أوًٓ: قمىلىلام ٟمحىلىلـ ومٞمىلىلف ُمىلىلـ سمٞمىلىل٤من ُمٕمٜمىلىلك احلىلىلدي٨م 
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وُمىلـ ؾمىلـ »دل اإلؾمىلام قمىلغم طمًىلٜمٝم٤م   شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م»اًمّمحٞمح: 

دل اإلؾمام قمغم أهن٤م ؾمىلٞمئ٦م، ومٝمىلؾ ُمىلثاً اؾمىلتٕمامل اًمًىل٤مقم٦م أو   شذم اإلؾمام ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م

اًمًٞم٤مرة أو يمؾ  ذه اًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م اًمٞمقم اًمتل أىمىلؾ ُمىل٤م ي٘مىل٤مل أهنىل٤م يٛمٙمىلـ اؾمىلتٕمامهل٤م 

ع..  ىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمقؾمىلىلىل٤مئؾ اًمتىلىلىلل ومىلىلىلٞمام يٌىلىلىل٤مح ومْمىلىلىلاً قمىلىلىلـ أٟمىلىلىلف يٛمٙمىلىلىلـ اؾمىلىلىلتٕمامهل٤م ومىلىلىلٞمام ينمىلىلىل

ؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م ويمىلىلىلىلؾ يمىلىلىلىل»طمىلىلىلدصم٧م شمىلىلىلدظمؾ ذم قمٛمىلىلىلقم ىمقًمىلىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام: 

؟  ىلىلذا ذم اًمقاىمىلىلع يتٓمٚمىلىل٥م ُمٜمىلىل٤م وىمٗمىلىل٦م ىمىلىلد شمٓمىلىلقل ُمىلىلـ أضمىلىلؾ دومىلىلع  ىلىلذه  شوىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر

اًمِمٌٝم٦م، و ل أن سمٕمض اعمحدصم٤مت ىمد شمٙمىلقن ُمىلـ اًمقاضمٌىل٤مت قمىلغم اًمىلرهمؿ ُمىلـ يمقهنىل٤م 

ٟم٘مىلىلىلقل ُمىلىلىلع طمىلىلىلدوصمٝم٤م سم٠مهنىلىلىل٤م سمدقمىلىلىل٦م؛ ٕن اًمٌدقمىلىلىل٦م حمىلىلىلدصم٤مت مل شمٙمىلىلىلـ ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ وًمٙمٜمٜمىلىلىل٤م ٓ 

ُمذُمقُمىلىل٦م ذُمىلىل٤ًم قم٤مُمىلىل٤ًم ذم احلىلىلدي٨م اًمىلىلذي ذيمرٟمىلىل٤مه ذم ُمٓمٚمىلىلع  ىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىل٦م وذم همىلىلػمه ُمىلىلـ 

 إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م.

و ىلق ًمىلٞمس ُمىلـ اًمٌدقمىل٦م سمًىلٌٞمؾ وسمىللم ُمىل٤م  ¢ومٚمتٛمٞمٞمز ُم٤م ينمع مم٤م طمدث سمٕمد اًمٜمٌل 

واًم٦م ذم يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ »طمدث سمٕمده قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام و ق يمام ىم٤مل: 

سمٕمىلض إضمٗمىل٤من ىمىلد سمىلدأ أرى أوضمؾ ذًمؽ ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم أظمىلرى إن ؿمىل٤مء اهلل؛ ٕين   شاًمٜم٤مر

 اًمٜمقم يداقمٌٝم٤م؛ وًمذًمؽ أىمقل: ومٜمٔمرة إمم ُمٞمنة واًمًام قمٚمٞمٙمؿ.

 : .. : .. ( 45/ 390) اهلدى والنور /
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 االضتدالي با٘ي عٌس: ُعٌت اهبدعٞ 

 ٓٛ عوٟ اهبدعٞ احلطِٞ

ي٘مقل إذا ُم٤م ىمٚمٜم٤م سم٠من  ، ٜم٤مك سمدقم٦م طمًٜم٦م ذم اإلؾمامـ ي٘مقل سم٠من ممأطمد : اًم٤ًمئؾ

ـ اخلٓمىلىلىل٤مب ريض اهلل قمٜمىلىلىلف سمىلىلىلن قمٛمىلىلىلر إ ٜمىلىلىل٤مك سمدقمىلىلىل٦م طمًىلىلىلٜم٦م ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلقل ٟم٘مىلىلىلقل 

ٞمىلىلػ ٟمىلىلرد قمٚمٞمىلىلف ضمىلىلزاك اهلل ومٙم ،أٟمىلىلف ىمىلىلد اسمتىلىلدع ذم اًمىلىلديـ ،اًمٌدقمىلىل٦م  ىلىلل ٧مقمٜمىلىلدُم٤م ىمىلىل٤مل ٟمٕمٛمىلىل

 ؟أظمػم

 ىلؾ قمٛمىلر  أوًٓ جيىل٥م أن ٟمٚمٗمىل٧م اًمٜمٔمىلر ،وٟمًىل٠مل اهلل أن يٕمٚمٛمٜمىل٤م ،اًمرد ُمٕمٚمقم اًمِمٞمخ:

ااىلىلقاب سم٤مإلنىلىل٤مع  ؟ٖمٜمىلىل٤م اًمنمىلىلع أم  ىلىلق رؾمىلىلقل اهللٚمِّ ٌَ ك إًمٞمىلىلف ويُ طَم قْ اسمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب  ىلىلق ُيىلىل 

إُمر يمذًمؽ ومٝمؾ ٟمٌدأ سمتٚم٘مل اًمديـ وُمٜمف  ذا اعمقوقع ُمـ قمٛمىلر  ذاإ ، ق رؾمقل اهلل

و ىل٤م ٟمحىلـ ىمىلد ومٕمٚمٜمىل٤م ومتٙمٚمٛمٜمىل٤م  ،ااقاب أيْم٤ًم سمدا ٦م ُمـ ٟمٌىلل قمٛمىلر ؟ٓ ُمـ ٟمٌل قمٛمراو

إمم  ﴾ومٛمىلـ يمىل٤من يرضمىلقا﴿ُمىلـ ىمقًمىلف شمٕمىل٤ممم ذم أيىل٦م اًمًىل٤مسم٘م٦م  ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م اٟمٓماىم٤مً 

ومىلىلامذا يٙمىلىلقن ُمقىمىلىلػ  ىلىلذا اإلٟمًىلىل٤من اًمىلىلذي  آظمىلىلره،صمىلىلؿ سمخٓمٌىلىل٦م احل٤مضمىلىل٦م صمىلىلؿ صمىلىلؿ إمم  آظمىلىلره

ومىلىلىل٢مذا ىمٚمٜمىلىلىل٤م  ،ًىلىلىلٜم٦م ٟمٙمىلىلىلقن ُمىلىلىل٤مذا ظم٤مًمٗمٜمىلىلىل٤م قمٛمىلىلىلراحلىمىلىلىل٤مل ُمىلىلىل٤م ىمٚمىلىلىل٧م قمٜمىلىلىلف إذا مل ٟم٘مىلىلىلؾ سم٤مًمٌدقمىلىلىل٦م 

 ،ئىلىلؽ اًمّمىلىلح٤مسم٦مأىمىلىلقل أوًم ،ن وظم٤مًمٗمٜمىلىل٤مآوظم٤مًمٗمٜمىلىل٤م اًم٘مىلىلراًمرؾمىلىلقل سم٤مًمٌدقمىلىل٦م احلًىلىلٜم٦م ظم٤مًمٗمٜمىلىل٤م 

ًمىلٞمس ُمىلـ  ٜمىل٤م اًمٌدايىل٦م يىل٤م  فو ق ُمـ سم٤مب ًمٗم٧م اًمٜمٔمر أٟمىل ،أىمقل  ذا يمجقاب رىمؿ واطمد

أظمىلىلىلىلل سم٠مظمىلىلىلىلذ اًمٕمٚمىلىلىلىلؿ ٟمٌىلىلىلىلدأ يمىلىلىلىلام أهنٞمٜمىلىلىلىل٤م اًمٙمىلىلىلىلام آٟمٗمىلىلىلىل٤ًم اًمٕمٚمىلىلىلىلؿ ىمىلىلىلىل٤مل اهلل ىمىلىلىلىل٤مل رؾمىلىلىلىلقًمف ىمىلىلىلىل٤مل 

ومٛمـ مل ي٘متٜمع سمٙمؾ  ذه  ،وٟمحـ ىمٚمٜم٤م ىم٤مل اهلل ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل اًمّمح٤مسم٦م ،اًمّمح٤مسم٦م

 ىلىلذا  ،دًمٞمؾ يىلىل٠ميت ُمىلىلـ ـمريىلىلؼ صىلىلح٤م   ىلىلق قمٛمىلىلر أو همىلىلػم قمٛمىلىلرومٝمىلىلذا ًمىلىلـ ي٘متٜمىلىلع سمىلىل ،إدًمىلىل٦م
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ًمٙمىلىلىلل  ،ل اًمّمىلىلىلح٤مسم٦ماإصىلىلىلؾ أن ٟمٕمىلىلىلقد ًمٚمٙمتىلىلىل٤مب واًمًىلىلىلٜم٦م وأىمىلىلىلق :ااىلىلىلقاب رىمىلىلىلؿ واطمىلىلىلد

 .ٟمٙمقن قمغم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم يمام ذيمرٟم٤م آٟمٗم٤مً 

ت إمم ااىلقاب إول ٠مًمٙمـ ااقاب اًمث٤مين و ىلق يٕمٜمىلل دىمٞمىلؼ وقمٚمٛمىلل وإٟمىلام اىل

٤ًم يم٤من ُمـ أًمد أقمىلداء اإلؾمىلام صمىلؿ  ىلداه ُمنميم ٤منأن قمٛمر يمقمٜمد يمؾ ُمًٚمؿ ُمٗمٝمقم  فٕٟم

ًمٙمـ طم٤مؿم٤م قمٛمر  ،ومٜمحـ هنتدي سمف وًمٞمس سمٕمٛمر ،اهلل سمٛمـ سمٜمٌٞمف  قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام

ًمٙمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس ًمٌٕمىلىلد ؿ قمىلىلـ اًمٕمٚمىلىلؿ يمىلىلام  ¢أن ي٘مىلىلقل ىمىلىلقًٓ قمىلىلغم ظمىلىلال ُمىلىل٤م ىمىلىل٤مل اًمٜمٌىلىلل  

ومٛمىلىلـ سمىلىل٤مب أومم أهنىلىلؿ  ،يًىلىلٞمئقن ومٝمىلىلؿ أطم٤مديىلىل٨م اًمرؾمىلىلقل وي٘مقًمىلىلقن اًمرؾمىلىلقل ىمىلىل٤مل يمىلىلذا

وأن ُم٤م دام ضم٤مء  ذا اًمًىل١مال ومىلا سمىلد ُمىلـ شمقوىلٞمح ااىلقاب  ،ؿ ىمقل قمٛمريًٞمئقن ومٝم

 ¢ٟمحىلىلـ ىمٚمٜمىلىل٤م آٟمٗمىلىل٤ًم سم٠مٟمىلىلف ٓ جيىلقز عمًىلىلٚمؿ أن يىلىل٠ميت سمٌدقمىلىل٦م مل يٗمٕمٚمٝمىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل   ،قمٚمٞمىلف

 ؟شمىلىلىلىلرى  ىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىل٤م ؾمىلىلىلىلامه قمٛمىلىلىلىلر سمدقمىلىلىلىل٦م يّمىلىلىلىلدق قمٚمٞمىلىلىلىلف ُمىلىلىلىل٤م ىمٚمٜمىلىلىلىل٤مه ٟمحىلىلىلىلـ آٟمٗمىلىلىلىل٤مً  ،وٓ اًمّمىلىلىلىلح٤مسم٦م

 ؟ذم ُمىل٤مذا ىمىل٤مل ،٦م  ىلذهاًمٌدقمىل ٧مذًمؽ طمٞمٜمام ىم٤مل قمٛمىلر اسمىلـ اخلٓمىل٤مب ٟمٕمٛمىل ،ااقاب ٓ

و ىلىلل ىمىلىلدياًم  ،شمًىلىلٛمك اًمٞمىلىلقم سمّمىلىلاة اًمىلىلؽماويح ،ىمىلىل٤مل ذم صىلىلاة اًم٘مٞمىلىل٤مم صىلىلاة اًمىلىلؽماويح

ُمىلىلـ ىمىلىل٤مم رُمْمىلىل٤من إيامٟمىلىل٤ًم » :يمىلىلام ىمىلىل٤مل  قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ،شمٕمىلىلرل سمّمىلىلاة اًم٘مٞمىلىل٤مم ذم رُمْمىلىل٤من

 ؾ ىمٞم٤مم رُمْمىل٤من سمدقمىل٦م  :أن ٟم٠ًمل  ذا اًم٤ًمئؾ، شواطمت٤ًمسم٤ًم همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

يمرٟمىلىل٤مه آٟمٗمىلىل٤ًم ُمىلىل٤م اًمرؾمىلىلقل  قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ضمىلىل٤مء هبىلىل٤م وٓ شم٘مىلىلرب إمم اهلل ذم اعمٕمٜمىلىلك اًمىلىلذي ذ

 ٞمٝمىلىلىلىلىل٤مت  ٞمٝمىلىلىلىلىل٤مت إن  ىلىلىلىلىلذه اًمٕمٌىلىلىلىلىل٤مدة ىمٞمىلىلىلىلىل٤مم  ،¢وٓ ومٕمٚمىلىلىلىلىلف أصىلىلىلىلىلح٤مب رؾمىلىلىلىلىلقل اهلل   ،هبىلىلىلىلىل٤م

ُمـ ىم٤مم رُمْم٤من إيامٟمىل٤ًم واطمتًىل٤مسم٤ًم همٗمىلر »رُمْم٤من يٙمٗمٞمٙمؿ ذم ومْمٚمٝم٤م احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ 

ث ًمٞمىل٤مل وٓ سمىلد ىمىل٤مم رُمْمىل٤من صمىلا ¢يْمىل٤مل إمم ذًمىلؽ أن اًمٜمٌىلل   شًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

 ٜم٤م ُمـ وىمٗم٦م ىمّمػمة ىمٞم٤مم رُمْم٤من ٓ خيتٚمػ قمـ ىمٞم٤مم ؾم٤مئر ًمٞمىل٤مزم اًمًىلٜم٦م ومٙمىلام ينمىلع 

ىمٞمىلىل٤مم ًمٞمىلىل٤مزم رُمْمىلىل٤من يمىلىلذًمؽ ينمىلىلع ىمٞمىلىل٤مم ًمٞمىلىل٤مزم يمىلىلؾ اًمِمىلىلٝمقر ُمىلىلـ ؿمىلىلٕم٤ٌمن ُمىلىلـ رضمىلىل٥م ُمىلىلـ 

اًمٗم٤مرق اًمقاطمد أن ىمٞم٤مم رُمْم٤من يٛمت٤مز  ،ن٤مد صم٤مين ن٤مد أول إمم آظمره سمٗم٤مرق واطمد

ًىلىلىلىلٜم٦م سم٠مٟمىلىلىلىلف ينمىلىلىلىلع اًمتجٛمىلىلىلىلع ومٞمٝمىلىلىلىل٤م يمىلىلىلىلام  ىلىلىلىلق اًمِمىلىلىلىل٠من ذم قمىلىلىلىلغم اًم٘مٞمىلىلىلىل٤مم ذم ؾمىلىلىلىل٤مئر ًمٞمىلىلىلىل٤مزم اًم
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أُم٤م اًم٘مٞم٤مم ذم ؾم٤مئر إؿمٝمر ٓ ينمع ومٞمٝم٤م اًمتداقمل واًمتجٛمع ًمّماة اًم٘مٞمىل٤مم  ،اًمٗمرائض

ومىل٢مذًا صىلاة اًم٘مٞمىل٤مم ومٕمٚمٝمىل٤م اًمرؾمىلقل  قمٚمٞمىلف اًمًىلام ذم يمىلؾ أيىل٤مم  ،ن٤مقم٦م  ذا  ق اًمٗم٤مرق

٤من يّمىلكم يم٤من يّمكم ذم سمٞمتىلف يمىلام يمىل ،وذم يمؾ ًمٞم٤مزم اًمًٜم٦م ويمذًمؽ ومٕمؾ ذم رُمْم٤من

ًمتنمىلىلىلىليع إلرادة اهلل قمىلىلىلىلز وضمىلىلىلىلؾ أن ينمىلىلىلىلع ًمٕمٌىلىلىلىل٤مده  ىلىلىلىلذا اوًمٙمىلىلىلىلـ  ،ذم يمىلىلىلىلؾ أؿمىلىلىلىلٝمر اًمًىلىلىلىلٜم٦م

اًمتٙمتؾ ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ذم رُمْم٤من وم٘مط أهلؿ ٟمٌٞمف  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم اًمف وؾمىلٚمؿ أن 

ٚمٞمىلىلىل٤مزم همىلىلىلػم اًمخيىلىلىلرج ويّمىلىلىلكم ذم اعمًىلىلىلجد ظماومىلىلىل٤ًم ًمٕم٤مدشمىلىلىلف ذم أول رُمْمىلىلىل٤من وذم يمىلىلىلؾ 

اٟمتنمىلىلىل اخلىلىلىلؼم صمىلىلىل٤مين يىلىلىلقم أن  ،اىمتىلىلىلدوا ظمٚمٗمىلىلىلفومٚمىلىلىلام رآه اًمّمىلىلىلح٤مسم٦م ذم أول ًمٞمٚمىلىلىل٦م  ،رُمْمىلىلىل٤من

 ؛اًمرؾمىلىلقل صىلىلغم سمىلىل٤مُٕمس اًمٚمٞمىلىلؾ ن٤مقمىلىل٦م ذم اعمًىلىلجد ومٙمثىلىلر اًمٜمىلىل٤مس ذم اًمٚمٞمٚمىلىل٦م اًمث٤مٟمٞمىلىل٦م

همىلىلص اعمًىلىلجد سم٤معمّمىلىلٚملم إذًا  ىلىلذه صمىلىلاث ًمٞمىلىل٤مزم ؾمىلىلـ ومٞمٝمىلىل٤م اًمٜمٌىلىلل   ،وذم اًمٚمٞمٚمىلىل٦م اًمث٤مًمثىلىل٦م

طم٤مؿمىل٤م صمىلؿ اضمتٛمىلع  ؟ومٝمىلؾ  ىلذه سمدقمىل٦م ،ًمٚمٛمًٚمٛملم صاة ااامقم٦م ذم ىمٞم٤مم رُمْمىل٤من ¢

سمٕمىلىلض  ،اًمٚمٞمٚمىلىل٦م اًمراسمٕمىلىل٦م ومىلىل٤مٟمتٔمروا واٟمتٔمىلىلروا ُمىلىل٤م ظمىلىلرج اًمرؾمىلىلقل  قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام اًمٜمىلىل٤مس ذم

ُمىلىلـ مل يتخٚمىلىلؼ سمٕمىلىلد سمىلىل٠مظماق اإلؾمىلىلام ٕٟمىلىلف مل يّمىلىلح٥م اًمرؾمىلىلقل  قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام شمٚمىلىلؽ 

 ،اًمّمىلىلىلح٦ٌم اعمديىلىلىلدة اًمٓمقيٚمىلىلىل٦م اعم٤ٌمريمىلىلىل٦م وىلىلىل٤مىمقا ذرقمىلىلىل٤ًم سم٤مٟمتٔمىلىلىل٤مر اًمرؾمىلىلىلقل  قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام

طمجرشمىلف  قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة ًمٞمخرج قمٚمٞمٝمؿ وم٠مظمذوا ُمـ احلّم٥م وم٠مظمىلذوا يرُمىلقن هبىل٤م سمىل٤مب 

وًمٙمىلٜمٝمؿ قمىلذر ؿ سمٕمىلد ُمىل٤م  ،¢واًمًام ٓ ؿمؽ أن  ذا إظمال سم٤مٕدب ُمع اًمرؾمىلقل  

ة واًمًىلام ُمٖمْمىل٤ًٌم أُمىل٤م إٟمىلف ومخىلرج  قمٚمٞمىلف اًمّمىلا ،قمرومقا أداب اإلؾمىلاُمٞم٦م يمىلام يٜمٌٖمىلل

 ،ومّمىلىلٚمقا أهيىلىل٤م اًمٜمىلىل٤مس ذم سمٞمىلىلقشمٙمؿ ،وإين قمٛمىلىلدًا ومٕمٚمىلىل٧م ،قمىلىلكم ُمٙمىلىل٤مٟمٙمؿ  ىلىلذا مل خيىلىلػ

ف إٓ اعمٙمتقسمىلىل٦م ومل يٕمىلىلد اًمرؾمىلىلقل  قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ظمىلىلرج ومىلىل٢من أومْمىلىلؾ صىلىلاة اعمىلىلرء ذم سمٞمتىلىل

سمٕمىلىلىلد ذًمىلىلىلؽ ًمٞمّمىلىلىلكم سم٤مًمٜمىلىلىل٤مس ن٤مقمىلىلىل٦م صمىلىلىلؿ مل يىلىلىلدرك  قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام ذم طمٞم٤مشمىلىلىلف 

أسمىلق سمٙمىلر اًمّمىلديؼ وسمقيىلع  ،اعم٤ٌمريم٦م رُمْم٤من اًمث٤مين وم٘مىلد ضمىل٤مءه إضمىلؾ ذم رسمٞمىلع إول

واًمٜمىلىلىل٤مس يّمىلىلىلٚمقن ذم اعمًىلىلىلجد زراومىلىلىل٤مت  ،وقمىلىلىل٤مش ذم ظماومتىلىلىلف ؾمىلىلىلٜمتلم وٟمّمىلىلىلػ شم٘مريٌىلىلىل٤مً 

ويمىلىلىلىلام شمٕمٚمٛمىلىلىلىلقن ُمىلىلىلىلـ طمىلىلىلىلرص قمٛمىلىلىلىلر اسمىلىلىلىلـ  ،ظماومىلىلىلىل٦م قمٛمىلىلىلىلرُمىلىلىلىلـ و ٙمىلىلىلىلذا ؿمىلىلىلىلٓمرًا  ٤مداٟمووطمىلىلىلىل
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اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قمغم ؾمٞم٤مؾم٦م إُم٦م واًمٌح٨م واًمتٗمتىلٞمش قمىلـ ُمّمىل٤محلٝم٤م 

ظمىلىلرج يتحًىلىلس ًمٞمٚمىلىل٦م ومىلىلرآ ؿ يّمىلىلٚمقن  ٙمىلىلذا زراومىلىل٤مت ووطمىلىلداٟم٤م وم٘مىلىل٤مل ًمىلىلق نٕمٜمىلىل٤م ؿ ًمىلىلق 

ٕمىل٤ممم قمٜمىلف نٕمٜم٤م ؿ قمغم إُم٤مم واطمد صمؿ سمىلدا ًمىلف ذًمىلؽ ومىل٠مُمر أ  اسمىلـ يمٕمىل٥م ريض اهلل شم

صمؿ ظمرج أيْم٤ًم يمٕم٤مدشمىلف يتتٌىلع إظمٌىل٤مر  ،اًمٜم٤ًمء ي١مماًمرضم٤مل وأُمر رضمؾ آظمر أن  ي١ممأن 

ىلىل ومىلىلرآ ؿ يّمىلىلٚمقن ن٤مقمىلىل٦م واطمىلىلدة ووراء إُمىلىل٤مم واطمىلىلد ومَ  وىمىلىل٤مل شمٚمىلىلؽ اًمٙمٚمٛمىلىل٦م  ،سمىلىلذًمؽ ُنَّ

وشمٚمىلؽ إدًمىل٦م اًم٘م٤مـمٕمىل٦م  إؾمىل٤مـمٞمؾو.سمىلقا هبىل٤م شمٚمىلؽ  ،اًمتل أؾم٤مء سمٕمىلض اًمٜمىل٤مس ومٝمٛمٝمىل٤م

٧م اًمٌدقمىل٦م  ىلذه واًمتىلل يٜمىل٤مُمقن قمٜمٝمىل٤م أومْمىلؾ ًمٗمٝمىلؿ ذم ذم يمؾ سمدقم٦م ذم اًمىلديـ ىمىل٤مل ٟمٕمٛمىل

 :ىمىلىلىل٤مل ،صمىلىلىلؿ ٟمٕمىلىلىلقد إمم ااٛمٚمىلىلىل٦م إومم ٓ سمىلىلىلد ُمىلىلىلـ وىمٗمىلىلىل٦م يًىلىلىلػمة إظمىلىلىلػمة ىلىلىلذه ااٛمٚمىلىلىل٦م 

يِمىلػم ريض اهلل قمٜمىلف أن  ؟ُم٤مذا ي٘مّمىلد ،واًمتل يٜم٤مُمقن قمٜمٝم٤م أومْمؾ ،ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م  ذه

وىمىلىلىلىل٧م ااىلىلىلىلقاز سمٕمىلىلىلىلد صىلىلىلىلاة  ،ىمٞمىلىلىلىل٤مم اًمٚمٞمىلىلىلىلؾ ًمىلىلىلىلف وىمتىلىلىلىل٤من وىمىلىلىلىل٧م ااىلىلىلىلقاز ووىمىلىلىلىل٧م إومْمىلىلىلىلٚمٞم٦م

واًمتىلىلل  :ًمىلىلذًمؽ ىمىلىل٤مل ،آظمىلىلر اًمٚمٞمىلىلؾ يٙمىلىلقن اًمٜمىلىل٤مس ٟمىلىل٤مئٛملم ،إومْمىلىلٚمٞم٦م آظمىلىلر اًمٚمٞمىلىلؾ ،ءاًمٕمِمىلىل٤م

 .يٜم٤مُمقن قمٜمٝم٤م أومْمؾ

أٟم٤م أىمىلقل  ؟شٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م  ذه» :سمٕمد  ذا اًمتقوٞمح ُم٤مذا يٕمٜمل قمٛمر اسمـ اخلٓم٤مب

ضمٝمٚمىلىل٦م أوًٓ ضمٝمٚمىلىل٦م ] ىلىل١مٓء[ وأٟمىلىل٤م أىمقهلىلىل٤م ساطمىلىل٦م  ،إُمىلىل٤م أن يٕمٜمىلىلل ُمىلىل٤م ئمىلىلـ  ىلىل١مٓء أن

ٕن يمٚمٛمىلىلىلىل٦م سمدقمىلىلىلىل٦م شمٜم٘مًىلىلىلىلؿ إمم  ،٤ًم ضمٝمٚمىلىلىلىل٦م سم٤مًمٚمٖمىلىلىلىل٦م اًمٕمرسمٞمىلىلىلىل٦موصم٤مٟمٞمىلىلىلىل ،سم٤مٕدًمىلىلىلىل٦م اًمتىلىلىلىلل ىمىلىلىلىلدُمٜم٤م ٤م

وم٤مًمٌدقم٦م اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمت٘مًٞمؿ اًم٤ًمسمؼ إن يم٤مٟم٧م ذم  ،وسمدقم٦م ًمٖمقي٦م ،ىمًٛملم سمدقم٦م ذقمٞم٦م

إن  ،٤مس سم٤مٕدًمىل٦م اًمٕم٤مُمىل٦م٘مىَل وإن يم٤مٟم٧م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٝمىلل شمُ  ،يمام ؾمٛمٕمتؿؾمٞمئ٦م اًمديـ ومٙمٚمٝم٤م 

إمم  ،رُمىلىلىلىل٦مذم اًمتحىلىلىلريؿ ومٝمىلىلىلل حم ،يم٤مٟمىلىلىل٧م ُم٤ٌمطمىلىلىل٦م داظمىلىلىلؾ ذم أدًمىلىلىل٦م إسم٤مطمىلىلىلىل٦م ومٝمىلىلىلل ُم٤ٌمطمىلىلىل٦م

سمدقمىلىل٦م ًمٙمٜمٝمىلىل٤م حمرُمىلىل٦م عمىلىل٤م ومٞمٝمىلىل٤م ُمىلىلـ  ُمىلىلثاً اًمًىلىلٞمٜمامي٤مت  ىلىلذه سمىلىلا ؿمىلىلؽ  ىلىلذه ًمٖمىلىل٦مً  آظمىلىلره،

ًمٙمىلىلـ ُمىلىلثاً اخلٌىلىلز اًمىلىلذي ٟم٠ميمٚمىلىلف اًمٞمىلىلقم وإواقمىلىلل اًمتىلىلل يّمىلىلٜمع هبىلىل٤م  آظمىلىلره،اعمٗم٤مؾمىلىلد إمم 

ٕن اعمٜمخؾ  ذا  شاعمٜمخؾ»وىمدياًم .سمقا ُمثاً ًمٚمٌدقم٦م اعم٤ٌمطم٦م  ، ذه اخلٌز اعمرىمؼ

وٟمحقه  ذا ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمرومقٟمف طمتك اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م  اًمدىمٞمؼ اًمذي خيرج اًمٓمحلم
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و ىلذه ـمري٘مىل٦م سمدائٞمىل٦م ُمقضمىلقدة  ،سمىل٤مًمٜمٗمخ :ٚم٧م يمٞمػ يمٜمتؿ شمٜمخٚمقن اًمِمىلٕمػم ىم٤مًمىل٧مئعم٤م ؾُم 

وًمٙمـ ًمٞمس يمؾ ُم٤م  ، ل يمٚمٝم٤م سمدقم٦م :ذم سمٕمض اًم٘مرى اًمٗماطملم ومٝمذه يٕمٜمل سمدقم٦م ًمٖم٦مً 

ٓ سمىلد  ،طمىل٦ميٓمٚمؼ قمٚمٞمف ًمٗمٔم٦م اًمٌدقم٦م ًمٖم٦م شمٙمىلقن حمرُمىل٦م أو شمٙمىلقن وىلاًم٦م أو شمٙمىلقن ُم٤ٌم

 ،ُمىلىلـ اؾمىلىلتٕمامل اعمىلىلقازيـ اًمنمىلىلقمٞم٦م ومىلىل٢مذا يم٤مٟمىلىل٧م اًمٌدقمىلىل٦م قمٌىلىل٤مدة ذم اًمىلىلديـ ومٝمىلىلل وىلىلاًم٦م

يمىلام  ،و ذا يم٤من ُمقوققمٜم٤م اًم٤ًمسمؼ وإذا يم٤من ًمٞمس سم٤مًمديـ ومٞم٘م٤مس سم٤مٕطمٙمىل٤مم اًمنمىلقمٞم٦م

 .حمرُم٦م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ خم٤مًمٗم٤مت ًمٚمنميٕم٦م إذاً  ؟.سمٜم٤م ُمثاً آٟمٗم٤ًم ُم٤ٌمطم٦م

ٞمىلىلىل٦م ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم ظم٤مصىلىلىل٦م سمٕمىلىلىلد أن قمرومٜمىلىلىل٤م أن ومىلىلىل٤مٔن  ٜمىلىلىل٤م ُمىلىلىل٤م يٛمٙمىلىلىلـ إلٟمًىلىلىل٤من يٗم٘مىلىلىلف ُمىلىلىلـ اًمٕمرسم

ًمٚمٜم٤مس صاة اًم٘مٞمىل٤مم سمٕم٤مُمىل٦م ذم رُمْمىل٤من وهمىلػم رُمْمىل٤من ومىلا  َـّ اًمرؾمقل  قمٚمٞمف اًمًام ؾَم 

ن صىلىلاة اًم٘مٞمىلىل٤مم ذم اًمٚمٞمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م صمىلىلؿ ؾمىلىلـ هلىلىلؿ سمّمىلىلقرة ظم٤مصىلىل٦م اًمتجٛمىلىلع ًمّمىلىلاة إي٘مىلىل٤مل 

ومٕمٛمىلر اًمىلذي  ،وما ي٘م٤مل أيْم٤ًم  ذه سمدقم٦م ٟمحـ ُم٤م ٟم٘مقل أهنىل٤م سمدقمىل٦م ،ن٤مقم٦م ذم رُمْم٤من

أٟمىل٤م  ،قل  قمٚمٞمف اًمًام يتّمقر أن يًٛمل  ذه اًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمٌدقمىل٦م طم٤مؿمىل٤م هللقم٤مش ُمع اًمرؾم

 ًا.ويمثػم اً يمثػمآؾمتٓمراد أىمقل اًمٙمٚمٛم٦م ًمٙمـ ًم٧ًم أن ذم طم٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ظمِمٞم٦م 

إذا يمىلىل٤من قمٛمىلىلر يًىلىلتحٞمؾ أن يًىلىلٛمل قمٌىلىل٤مدة ذقمٝمىلىل٤م اهلل قمىلىلغم ًمًىلىل٤من ٟمٌٞمىلىلف  :اًمِمىلىل٤م د إذاً 

 ٜمىلىلىل٤م  ؟اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه ٧مٕمٛمىلىلىلإذًا ُمىلىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلىلك ىمقًمىلىلىلف ٟم ،وـمٌ٘مٝمىلىلىل٤م  ىلىلىلق سمىلىلىلداره أن يًىلىلىلٛمٞمٝم٤م سمدقمىلىلىل٦م

وقمٚمٛمٜم٤م أن أسم٤م سمٙمر اًمّمىلديؼ ذم يمىلؾ  ،قمٚمٛمٜم٤م أن اًمرؾمقل شمرك  ذه ااامقم٦م ااقاب:

ومىلىل٢مذًا  ىلىلذا أُمىلىلر يمىلىل٤من أُمىلىلرًا ُمؽمويمىلىل٤ًم ومٚمىلىلام أطمٞمىلىل٤م  ،ظماومتىلىلف ُمىلىل٤م يمىلىل٤مٟمقا يّمىلىلٚمقن  ىلىلذه ااامقمىلىل٦م

ٕن اًمٌدقمىل٦م  ،ومًىلامه سمدقمىل٦م ،قمٛمر  ذه اًمًٜم٦م ص٤مرت أُمرًا طم٤مدصم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م ىمٌؾ ذًمىلؽ

وًمىلىلذًمؽ ومٛمىلىلـ أؾمىلىلامء اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ اعمْمىلىل٤موم٦م إًمٞمىلىلف سمىلىلديع  ،ًمٌمىلىلء احلىلىل٤مدثسم٤مًمٚمٖمىلىل٦م  ىلىلق ا

 ،ومٝمٙمذا اًمٌدقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م  ق إُمر احل٤مدث ،مل شمٙمـأن أي أوضمد ٤م سمٕمد  ،اًمًٛمقات

سمىلىلؾ وًمىلىلٞمس يمىلىلؾ أُمىلىلر  ،وًمٙمىلىلـ ًمىلىلٞمس يمىلىلؾ أُمىلىلر طمىلىل٤مدث .وري أٟمىلىلف يٙمىلىلقن سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م

ٙمىلىلىلىل٤مم وإٟمىلىلىلام يمىلىلىلىلام ىمٚمٜمىلىلىل٤م شمٓمٌىلىلىلىلؼ قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م إطم ،طمىلىلىل٤مدث .وري أن يٙمىلىلىلىلقن سمدقمىلىلىل٦م حمرُمىلىلىلىل٦م
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سمدقم٦م )اٟم٘مٓم٤مع( ُم٤م يم٤من سمدقم٦م ذم اًمٕم٤ٌمدة وم٘مد أشمؿ اهلل ًمٜم٤م اًمٜمٕمٛم٦م يمام ؾمٛمٕمتؿ  ،اًمنمقمٞم٦م

شم٘مىلىل٤مس سمحٙمىلىلؿ ُمىلىلـ أطمٙمىلىل٤مم اًمنمىلىليٕم٦م اعمٕمروومىلىل٦م و ىلىلل  ذٍ ئىلىلذم همىلىلػم قمٌىلىل٤مدة ذم اًمىلىلدٟمٞم٤م طمٞمٜم

 ،اخلٛم٦ًم وم٢مذًا  ذا اًمذي ىم٤مل ُم٤م ٟم٘مٚم٧م قمٜمف  ىلق أوًٓ مل يٗمٝمىلؿ ُمٕمٜمىلك  اًمٌدقمىل٦م ذم اًمٚمٖمىل٦م

وًمىلىلذًمؽ  ،اخلٓمىلىل٤مب ذم قمٚمٛمىلىلف وذم صىلىلحٌتف ًمٜمٌٞمىلىلف طمىلىلؼ ىمىلىلدرهوصم٤مٟمٞمىلىل٤ًم مل ي٘مىلىلدر قمٛمىلىلر اسمىلىلـ 

 :وًمىلذًمؽ ُمىل٤م جيىلقز سمزقمٛمىلف أن ٟم٘مىلقل ،ر أن قمٛمر اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام سمدقمىل٦م وىلاًم٦مقَّ َّم شمَ 

و ٜم٤م ي٠ميت  ،وإٟمام أطمٞم٤م ؾمٜم٦م ،طم٤مؿم٤م هلل ُم٤م اسمتدع قمٛمر ؿمٞمئ٤ًم إـماىم٤مً  ،شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م»

إلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم ا»احلىلىلدي٨م اًمًىلىل٤مسمؼ اًمىلىلذي ذيمرشمىلىلف ًمٙمىلىلؿ ذم احلىلىلدي٨م إول 

 ذا احلدي٨م إول ُم٤م رآه اعمًىلٚمٛمقن طمًىلٜم٤ًم ومٝمىلق  شُم٤م رآه اعمًٚمٛمقن» :قمٗمقاً  شطمًٜم٦م

وسمٞمٜمىل٤م ًمٙمىلؿ ُمٕمٜمىل٤مه ٓ  ،وذطمٜم٤م ًمٙمؿ أٟمف ًمىلٞمس طمىلديث٤ًم ُمرومققمىل٤ًم ًمٚمرؾمىلقل ،قمٜمد اهلل طمًـ

 ٜمىل٤م يٜمٓمٌىلؼ قمىلغم قمٛمىلر و ىلق  ،دي٨م اًمثىل٤ميناحلىل ىلذا  شسمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م»صٚم٦م ًمف سم٤معمقوىلقع 

ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومٚمف أضمر ىل٤م وأضمىلر ُمىلـ » :ىمقًمف  قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام

ومٕمٛمىلىلر أن أطمٞمىلىل٤م ؾمىلىلٜم٦م  شقمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م إمم يىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىل٦م دون أن يىلىلٜم٘مص ُمىلىلـ أضمىلىلقر ؿ رء

هبىلذا احلىلدي٨م ًميىلب شمٚمىلؽ إؾمىل٤مـمٞمؾ ُمىلـ إدًمىل٦م  آؾمىلتٝمزاءوُمـ  ٜم٤م ٟم٘مىلقل  ،طمًٜم٦م

اًم٘م٤مـمٕم٦م ذم ذم يمؾ سمدقم٦م ذم اًمىلديـ  ىلذا ضمٝمىلؾ يمجٝمىلؾ ذاك اًمىلذي ٟمًىل٥م إمم قمٛمىلر أٟمىلف 

ٕؾم٤ٌمب يمثػمة ويمثػمة ضمدًا وٓ أريد  ؟عم٤مذا ،دع اًم٘مٞم٤مم ذم صاة اًمؽماويح ن٤مقم٦ماسمت

ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ذم » :ىمىلىلىلىل٤مل  قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام ،ًمٙمىلىلىلىلـ يٙمٗمٞمٜمىلىلىلىل٤م أن اإلنىلىلىلىل٤مل ،ـمٞمىلىلىلىلؾأيْمىلىلىلىل٤ًم أن أُ 

وُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ذم »وذم اًمًىلىلىلىلٓمر اًمثىلىلىلىل٤مين ُمىلىلىلىلـ طمىلىلىلىلدي٨م  ،ٟم٘مىلىلىلىلػ  ٜمىلىلىلىل٤م شاإلؾمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلىلٜم٦م

ًمٓمريىلؼ عمٕمرومىل٦م اًمًىلٜم٦م احلًىلٜم٦م ُمىل٤م  ىلق ا ،ٟم٘مقل أن ُم٤م  ىلق اًمًىلٌٞمؾ شاإلؾمام ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م

ٓ سمىلىلىلد أن  ااىلىلىلقاب: ، ىلىلىلذا ؾمىلىلىل١مال يمىلىلىلام ي٘مقًمىلىلىلقن يٓمىلىلىلرح ٟمٗمًىلىلىلف أن ؟ُمىلىلىلـ اًمًىلىلىلٜم٦م اًمًىلىلىلٞمئ٦م

أن يٙمىلقن اًمٕم٘مىلؾ  ىلق اعمرضمىلع  ُمىل٤مإ ،يٙمقن قمغم وضمىلف ُمىلـ وضمٝمىللم اصمٜمىللم ٓ صم٤مًمىل٨م هلىلام

 ،يمىلىلام  ىلىلق ُمٕمىلىلرول قمٜمىلىلد أ ىلىلؾ اًمًىلىلٜم٦م ،و ىلىلذا ُمىلىلذ ٥م اعمٕمتزًمىلىل٦م ،ذم اًمتحًىلىللم واًمت٘مٌىلىلٞمح

و ىلىلىلىلذا وىلىلىلىلال وأ ىلىلىلىلؾ اًمًىلىلىلىلٜم٦م واًمت٘مٌىلىلىلىلٞمح اًمٕم٘مٚمٞمىلىلىلىللم قم٘مٚمٞمىلىلىلىل٤ًم،  سم٤مًمتحًىلىلىلىللمأي  ىلىلىلىلؿ ي٘مقًمىلىلىلىلقن 
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 .حف اهللٌَّ واًم٘مٌٞمح ُم٤م ىمَ  ،ٜمف اهللًَّ ـ ُم٤م طَم ًَ احلَ  :ي٘مقًمقن

ٟمٕمرومىلىلف  ،وُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦م ،ومىلىل٢مذًا ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م

ومىلىل٠ميـ  ،ومٝمىلىلق طمًىلىلـ وُمىلىل٤م ىمٌحىلىلف اًمنمىلىلع ومٝمىلىلق ىمٌىلىلٞمح ،سم٤مًمنمىلىلع واًمٜمتٞمجىلىل٦م ُمىلىل٤م طمًىلىلٜمف اًمنمىلىلع

 ،ُمىلـ ؾمىلٚمٓم٤منُم٤م أٟمزل اهلل هبىل٤م احلدي٨م قمغم إسمداع سمدقم٦م ذم اإلؾمام  هبذا آؾمتدٓل

-ويىلىلىلىلىلدًمٙمؿ قمىلىلىلىلىلغم ذًمىلىلىلىلىلؽ وًمٕمىلىلىلىلىلكم أهنىلىلىلىلىلل اًمٙمىلىلىلىلىلام  ،امٛمٞمىلىلىلىلىلؾ ًمٚمحىلىلىلىلىلدي٨م ُمىلىلىلىلىل٤م ٓ يتحٛمىلىلىلىلىلؾ

رٟمىلىلىلىل٤ميمؿ يمَّ يىلىلىلىلدًمٙمؿ قمىلىلىلىلغم ذًمىلىلىلىلؽ دًٓمىلىلىلىل٦م ىم٤مـمٕمىلىلىلىل٦م إذا ذَ  -احلىلىلىلىلدي٨م يمىلىلىلىلام ي٘مىلىلىلىل٤مل ذو ؿمىلىلىلىلجقنو

 شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م»ُم٤م ؾم٥ٌم ورود احلدي٨م  ،سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ورود احلدي٨م

ُمتـ  ذا احلدي٨م سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم احلدي٨م و ق أقمٜمىلل احلىلدي٨م  شصحٞمح ُمًٚمؿ»ضم٤مء ذم 

يمٜمىلىل٤م ضمٚمقؾمىلىل٤ًم ُمىلىلىلع » :ُمىلىلـ روايىلىل٦م ضمريىلىلر اسمىلىلـ قمٌىلىلد اهلل اًمىلىلىلٌجكم ريض اهلل شمٕمىلىل٤ممم قمٜمىلىلف ىمىلىل٤مل

ي دًمىلىلىلىلف وؾمىلىلىلىلٚمؿ ومجىلىلىلىل٤مءه أقمىلىلىلىلراب جمتىلىلىلىل٤م  اًمىلىلىلىلٜمامر ُمت٘مٚمىلىلىلىلآاًمٜمٌىلىلىلىلل  صىلىلىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلىلىلف وقمىلىلىلىلغم 

ؿ رؾمىلىلقل اهلل  صىلىلغم اهلل ومٚمىلىلام رآ ىلىل ،سمىلىلؾ يمٚمٝمىلىلؿ ُمىلىلـ ُميىلىل َيىلىل اًمًىلىلٞمقل قمىلىل٤مُمتٝمؿ  ُمىلىلـ ُمُ 

أي شمٖمىلػمت ُماُمىلح وضمٝمىلف طمزٟمىل٤ًم وأؾمىلٗم٤ًم قمىلغم ُمىل٤م - فقمٚمٞمف وقمغم اًمف وؾمٚمؿ مٕمر وضمٝمىل

ومقىمػ اًمرؾمقل  قمٚمٞمف اًمًام  -قمرب ُمـ ُميُمـ ُمٔم٤م ر اًمٗم٘مر قمغم  ١مٓء إ رأى

وىمىلىلىل٤مل ذم نٚمىلىلىل٦م ُمىلىلىل٤م ىمىلىلىل٤مل ىمقًمىلىلىلف شمٕمىلىلىل٤ممم  ،ذم اًمّمىلىلىلح٤مسم٦م ظمٓمٞمٌىلىلىل٤ًم مْمىلىلىلٝمؿ قمىلىلىلغم اًمّمىلىلىلدىم٦م

٤م َرَزىمْ ﴿ ـْ َُمىلىلىلىل
قا ُِمىلىلىلىل ْقٓ َوَأْٟمِٗمُ٘مىلىلىلىل قَل َربِّ ًَمىلىلىلىل َىلىلىلىلْقُت وَمٞمَُ٘مىلىلىلىل َديُمُؿ اعمْ ٠ْميِتَ َأطَمىلىلىلىل ـْ ىَمٌْىلىلىلىلِؾ َأْن َيىلىلىلىل

ٜمىَلىلىلىل٤ميُمْؿ ُِمىلىلىلىل

لمَ  ٤محِلِ ـَ اًمّمَّ ـْ ُِم َق َوَأيُم دَّ ْرشَمٜمِل إِمَم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم وَم٠َمصَّ  .[40]المنافقون:﴾َأظمَّ

 ،شسمّم٤مع ؿمٕمػمه ،سمّم٤مع سمره ،سمديٜم٤مره ،شمّمدق رضمؾ سمدر ف :صمؿ ىم٤مل  قمٚمٞمف اًمًام

جيٕمىلؾ اًمٗمٕمىلؾ اعمْمىل٤مرع ُمٙمىل٤من  ، ىلذا ُمىلـ نىل٤مل اًمٚمٖمىل٦م اًمٕمرسمٞمىل٦م ،ًمٞمتّمدق :شمّمدق أي

ٟمٕمؿ ومام يمىل٤من  ،شمّمدق رضمؾ سمدر ف ،يم٠مٟمف ص٤مر أُمرًا واىمٕم٤مً  ،إُمر ام٘مٞم٘م٤ًم هلذا إُمر

ُمىلىلىلـ ااامقمىلىلىل٦م احلىلىلىل٤م.يـ إٓ أن ىمىلىلىل٤مم رضمىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ سمٞمىلىلىلٜمٝمؿ واٟمٓمٚمىلىلىلؼ إمم داره ًمٞمٕمىلىلىلقد وىمىلىلىلد 

ىلىل ٞمَ محىلىلؾ ذم ـمىلىلرل صمقسمىلىلف ُمىلىل٤م شمَ  ؾمىلىلقل  قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة  ًمىلىلف ُمىلىلـ اًمّمىلىلدىم٦م ومقوىلىلٕمٝم٤م أُمىلىل٤مم اًمرنَّ



 ءا بدعة ذشهة يف اإلسالم ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

733 

وإذا احلٌؾ ضمرار يمىلام ي٘مىل٤مل اًمٜمىل٤مس يمىلؾ واطمىلد ي٘مىلقم ًمٌٞمتىلف ويىل٠ميت سمىلام يتٞمنىل  ،واًمًام

أيمىلىلقام يم٤ماٌىلىل٤مل  ¢ومىلىل٤مضمتٛمع أُمىلىل٤مم اًمٜمٌىلىلل   :ىمىلىل٤مل ضمريىلىلر ريض اهلل قمٜمىلىلف ،ًمىلىلف ُمىلىلـ اًمّمىلىلدىم٦م

ومٚمىلىلام رأى ذًمىلىلؽ رؾمىلىلقل اهلل  صىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلف وقمىلىلغم اًمىلىلف وؾمىلىلٚمؿ  ،ُمىلىلـ اًمٓمٕمىلىل٤مم واًمّمىلىلدىم٦م

 ف. ٌؾ وضمٝمف يم٠مٟمف ُمذٚمَّ هَتَ 

ول عم٤م رأى وم٘مر ؿ مٕمر وضمٝمف طمزٟم٤ًم عم٤م رأى اؾمتج٤مسم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُٕمره إي٤م ؿ إ

ُمىل٤م ُمٕمٜمىلك  ف،اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم شمٜمقر وضمٝمف يم٠مٟمف ُمذ ٌ سم٤مًمّمدىم٦م وُم٤ًمقمدة  ١مٓء ...

 ٙمىلذا  ،سم٤مًمىلذ ٥م ًمٞمٌ٘مىلك هلىل٤م ٟمىلقر ذم ـماًمىل٦م اعمٓمٚمٞمىل٦م ذه اًمٙمىلام اعمذ ٌىل٦م  ىلل اًمٗمْمىل٦م 

 ٌُ ٜمٌىلىلىلل  صىلىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلىلف وقمىلىلىلغم اًمىلىلىلف وؾمىلىلىلٚمؿ ومرطمىلىلىل٤ًم أو اًمٌِمىلىلىل٤مرة ذم وضمىلىلىلف اًم ىنمىلىلىليم٤مٟمىلىلىل٧م اًم

وم٘مىلىل٤مل  صىلىلغم اهلل  ،سم٤مؾمىلىلتج٤مسم٦م أصىلىلح٤مب اًمرؾمىلىلقل  قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ُٕمىلىلره إيىلىل٤م ؿ سم٤مًمّمىلىلدىم٦م

 .احلدي٨م آظمرإمم  شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م» :قمٚمٞمف وقمغم اًمف وؾمٚمؿ  ٜم٤م

 ،طمتىلك ٟم٘مىلقل ُمىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ،أن ٟمحـ ٟم٠ًمل أيـ اًمٌدقم٦م ذم  ىلذه احل٤مدصمىل٦م

 ذا إسمٓم٤مل هلىلذا احلىلدي٨م ًمٖمىل٦م يمام يزقمٛمقن،  ،ع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦مأي ُمـ اسمتد

اًمّمىلىلح٤م  إول ُمىلىل٤م ومٕمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وإٟمىلىلام  ىلىلق ائتٛمىلىلر  ،اًمّمىلىلح٤مسم٦م ُمىلىل٤م ومٕمٚمىلىلقا سمدقمىلىل٦م ،وُمٜم٤مؾمىلىل٦ٌمً 

َديُمُؿ ﴿سم٠مُمر اًمٜمٌىلل سمىلؾ سمىل٠مُمر رب اًمٜمٌىلل   ٠ْميِتَ َأطمىَل ـْ ىَمٌىْلِؾ َأْن يىَل
٤م َرَزىْمٜمىَل٤ميُمْؿ ُمىِل ـْ ُمىَل

قا ُمىِل َوَأْٟمِٗم٘مىُل

ق َىلىلىلىلىلىلىلىلْقُت وَمٞمَُ٘مىلىلىلىلىلىلىلىل ـَ اعمْ
ـْ ُِمىلىلىلىلىلىلىلىل َق َوَأيُمىلىلىلىلىلىلىلىل دَّ ىلىلىلىلىلىلىلىل ٍؾ ىَمِريىلىلىلىلىلىلىلىل٥ٍم وَم٠َمصَّ ل إِمَم َأضَمىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلىلىلىلىلىلىل ْرشَمٜمىِل ْقٓ َأظمَّ َل َربِّ ًَمىلىلىلىلىلىلىلىل

لمَ  ٤محِلِ ىلىلىلىل اهلل أُمىلىلىلىلر ؿ هبىلىلىلىلذه أيىلىلىلىل٦م وم٤مؾمىلىلىلىلتج٤مب أول ُمىلىلىلىلـ اؾمىلىلىلىلتج٤مب  [40]المنااااافقون:﴾اًمّمَّ

 ،٥م ًمٚمرضمىلىلؾ إول أضمىلىلره وأضمىلىلر ُمىلىلـ اشمٌٕمىلىلفتىِلىل ٙمُ ومَ  ،إول صمىلىلؿ اشمٌٕمىلىلف أظمىلىلروناًمّمىلىلح٤م  

ُمىل٤م آن ًمٙمىلؿ أن شمٜمًىلقا ًمٖمىلتٙمؿ ُمىلـ ؾمىلـ  ،ربومٙمٞمػ جيقز ي٤م ُمًٚمٛملم ي٤م ُمًٚمٛمقن ي٤م قم

وًمىلٞمس  ٜمىل٤مك  ،ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م سمتٗمنو ٤م ُمىلـ اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م

 .إٟمام  ل اًمّمدىم٦م ،سمدقم٦م ذم  ذه احل٤مدصم٦م

قمٛمر أطمٞم٤م ؾمٜم٦م اًم٘مٞم٤مم  ،إذًا ُمٕمٜمك احلدي٨م يمام ٟمحـ ٟمريد أن ٟمٓمٌ٘مف أن قمغم قمٛمر
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وومٕمىلىلىلىلؾ يمىلىلىلىلؾ اعمًىلىلىلىلٚمٛملم اًمىلىلىلىلذيـ  ،تىلىلىلىل٥م ًمىلىلىلىلف أضمىلىلىلىلر  ىلىلىلىلذا اإلطمٞمىلىلىلىل٤مءومٙمُ  ،ذم رُمْمىلىلىلىل٤من ن٤مقمىلىلىلىل٦م

ذم  ىلىلىلىلىلىلذا  ،أن يىلىلىلىلىلىلرث اهلل إرض وُمىلىلىلىلىلىلـ قمٚمٞمٝمىلىلىلىلىلىل٤موإمم يتٌٕمقٟمىلىلىلىلىلىلف  إمم أن شم٘مىلىلىلىلىلىلقم اًمًىلىلىلىلىلىل٤مقم٦م 

ُمـ دقم٤م إمم  دى يم٤من ًمف أضمىلره وأضمىلر ُمىلـ » :وُٕمث٤مًمف يم٘مقًمف  قمٚمٞمف اًمًام ،احلدي٨م

هلىلىلىلذا ي٘مىلىلىلقل اًمٕمٚمىلىلىلامء  ،شقمٛمىلىلؾ سمىلىلىلف إمم يىلىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىلىل٦م دون أن يىلىلىلٜم٘مص ُمىلىلـ أضمىلىلىلقر ؿ رء

ق ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقات اهلل وؾماُمف قمٚمٞمف ٕٟمف  ىلق اًمًىل٥ٌم ًمٗمْمىلؾ اهلل قمىلز أيمثر إٟمٌٞم٤مء أضمرًا  

وا ُمـ سمٕمىلده  قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة ؤوضمؾ أن هيتدي سمف اعمايلم اًمٌايلم ُمـ اًمٌنم اًمذيـ ضم٤م

إذًا  ،وًمٞمس قمغم وضمف إرض ُمـ ي٘مقل ٓ إًمىلف إٓ اهلل ،واًمًام إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م

َرل سم٤مًمنمىلىلع، اًمًىلىلٜم٦م  صمىلىلؿ ٟمٜمٔمىلىلر ؿمىلىلٝمد أهنىلىل٤م ؾمىلىلٜم٦م  ،ٝمىلىلل ؾمىلىلٜم٦مومىلىلام ؿمىلىلٝمد اًمنمىلىلع أٟمىلىلف ؾمىلىلٜم٦م ومشُمْٕمىلىل

ومىلىلىلىلا قماىمىلىلىلىل٦م هبىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م  ،ؿمىلىلىلىلٝمد أهنىلىلىلىل٤م ؾمىلىلىلىلٜم٦م ؾمىلىلىلىلٞمئ٦م ومٝمىلىلىلىلل ؾمىلىلىلىلٞمئ٦م ،طمًىلىلىلىلٜم٦م ومٝمىلىلىلىلل طمًىلىلىلىلٜم٦م

 سمٛمٕم٤مرو٦م ىمقًمف  قمٚمٞمف اًمًام يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

  (00:  17: 24/   538) اهلدى والنور / 
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 ِٞ يف اإلضالََطال بدعٞ َح

ىلىل ذَ أُ  ن أـمٞمىلىلؾ ومٞمٝمىلىل٤م طمتىلىلك ٟمىلىلتؿ اًمّمىلىلاة إن ؿمىلىل٤مء اهلل ر أن سمٛمًىلىل٠مًم٦م أظمىلىلرى وٓ أريىلىلد أيمِّ

ُمٕمٙمىلىلىلىلىلؿ أٓ و ىلىلىلىلىلل أن ىمىلىلىلىلىلقل اًمٜمٌىلىلىلىلىلل صىلىلىلىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلىلىلىلف، وآًمىلىلىلىلىلف وؾمىلىلىلىلىلٚمؿ ذم  ىلىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلىلدي٨م 

ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلٜم٦م »اًمّمىلىلىلحٞمح و ىلىلىلق ممىلىلىل٤م روى اإلُمىلىلىل٤مم ُمًىلىلىلٚمؿ ذم صىلىلىلحٞمحف: 

، ٓ جيقز عمًٚمؿ أن ينمح  ىلذا احلىلدي٨م وأن يٗمٝمٛمىلف يمىلام ٟمًىلٛمٕمف ُمىلـ سمٕمىلض شطمًٜم٦م

ي٘مقًمقن: ُمٕمٜمك ُمـ ؾمـ أي ُمىلـ اسمتىلدع، وسمىلذًمؽ ي٘مقًمىلقن:  اًمٜم٤مس ممـ ٓ قمٚمؿ قمٜمد ؿ

اًْمَٞمىلىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلْؿ دِيىلىلىلٜمَُٙمْؿ ﴿ن  ٜمىلىلىل٤مك ذم اإلؾمىلىلىلام سمدقمىلىلىل٦م طمًىلىلىلٜم٦م، يمىلىلىلا صمىلىلىلؿ يمىلىلىلا صمىلىلىلؿ يمىلىلىلا إ

يمٞمىلىلىلػ ي٘مىلىلىل٤مل  ىلىلىلذه سمدقمىلىلىل٦م  [3]المائااادة:﴾اإِلؾْمىلىلىلاَم دِيٜمىًلىلىل٤م َوأَْمَْٛمىلىلىل٧ُم قَمَٚمىلىلىلٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلل َوَرِوىلىلىلٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلؿُ 

 ؾ يمتؿ رؾمىلقل اهلل صىلغم اهلل  ﴾وُم٤م يم٤من رسمؽ ٟمًٞم٤مً ﴿؟ طمًٜم٦م،  ؾ  ذا همٗمؾ قمٜمف اهلل

ـْ َرسمَِّؽ َوإِْن مَلْ شَمْٗمَٕمْؾ وَماَم سَمٚمَّْٖم٧َم ﴿قمٚمٞمف، وآًمف وؾمٚمؿ؟ يما،  ؾُمقُل سَمٚمِّْغ َُم٤م أُٟمِزَل إًَِمٞمَْؽ ُِم ٤َم اًمرَّ َي٤م أهَير

ـَ  قيؾ ضمدًا، وًمًىلٜم٤م واحلدي٨م  ٜم٤م ـمقيؾ وـم [63]المائدة:﴾ اًمٜم٤َّمسِ  ِرؾَم٤مًَمتَُف َواهللَُّ َيْٕمِّمُٛمَؽ ُِم

أن ذم درس وإٟمام  ل اًمذيمرى، واًمذيمرى شمٜمٗمع اعم١مُمٜملم، وإٓ اًمدرس ًمف جم٤مًمىلف 

أظمر، وم٠مريد أن أىمقل: ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م، اعمٕمٜمىلك اًمّمىلحٞمح ُمىلـ ومىلتح 

ـمري٘م٤ًم إمم أُمر ُمنموع يم٤من  ذا اًمٓمريؼ ُمٖمٚم٘م٤ًم، يم٤من ٟمًٞم٤ًم ُمٜمًٞم٤ًم سم٥ًٌم إ ٤مل اًمٜم٤مس 

رشمؿ ًمٚمًٜم٦م اعمٕمرووم٦م ُمىلـ يمىلا م اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام، و ىل٤م أٟمىلتؿ أُمىل٤مم أُمىلريـ اصمٜمىللم ُذيمىّل

هبىلىلام آٟمٗمىلىل٤ًم إول يمٔمىلىلؿ اًمتثىلىل٤مؤب.. يمٔمٛمىلىلف إُمىلىل٤م سمىلىل٤مًمٗمؿ وإُمىلىل٤م سم٤مًمٞمىلىلد، اًمثىلىل٤مين قمىلىلدم ُمًىلىل٤مسم٘م٦م 

اإلُم٤مم سمتُملم، ومٛمـ أطمٞم٤م  ذه اًمًٜم٦م ومٚمىلف أضمر ىل٤م وأضمىلر ُمىلـ قمٛمىلؾ هبىل٤م إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م، 

اًمّمىلىلح٤مسم٦م وقمىلىلغم رأؾمىلىلٝمؿ  وٓ ذم قمٝمىلىلد ¢أُمىلىل٤م إطمىلىلداث سمدقمىلىل٦م مل شمٙمىلىلـ ذم قمٝمىلىلد اًمٜمٌىلىلل 

ـ إرسمٕمىلىلىل٦م، وٓ ذم قمٝمىلىلىلد إئٛمىلىلىل٦م إرسمٕمىلىلىل٦م، وٓ ذم اًم٘مىلىلىلرون اًمثاصمىلىلىل٦م ياخلٚمٗمىلىلىل٤مء اًمراؿمىلىلىلد
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اعمِمٝمقد هل٤م سم٤مخلػميىل٦م، ومٞمىل٠ميت واطمىلد ذم اًم٘مىلرن اخلىل٤مُمس اًمًىل٤مدس قمنمىل ي٘مىلقل:  ىلذه 

ـ  ىلق اهلل واعمُ٘مىلٌِّح  ىلق اهلل، ومىلا طمًىلـ إٓ  ًِّ ٜمٝم٤م؟ اعمُح ًّ سمدقم٦م طمًٜم٦م..! ُمـ اًمذي طم

ٜمف اًمنمىل ًّ ع وٓ ىمٌىلٞمح إٓ ُمىل٤م ىمٌّحىلف اًمنمىلع، يْمىل٤مل إمم  ىلذا اًمٙمىلام يمٚمىلف طمىلدي٨م ُم٤م طم

قمىلىلـ رؾمىلىلقل اهلل صىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلف، وآًمىلىلف وؾمىلىلٚمؿ صىلىلحٞمح، وأصمىلىلر قمىلىلـ أطمىلىلد أصىلىلح٤مسمف أيْمىلىل٤ًم 

صحٞمح، أُم٤م احلدي٨م: يمؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم اًمٜمىل٤مر رواه اإلُمىل٤مم اًمٜمًىل٤مئل 

و  ىلىلذه اًمىلىلذيمرى.. سمًىلىلٜمد صىلىلحٞمح، أُمىلىل٤م إصمىلىلر وسمىلىلذًمؽ أهنىلىلل  ىلىلذه اًمتىلىلذيمرة أ شؾمىلىلٜمٜمف»ذم 

سمىلـ اخلٓمىل٤مب ريض اهلل شمٕمىل٤ممم قمىلٜمٝمام اًمىلذي يمىل٤من ُمىلـ أؿمىلد  قمٛمىلرسمىلـ  قمٌد اهللإصمر قمـ 

قمغم اشم٤ٌمع ؾمٜمتف ىمىل٤مل، واٟمتٌٝمىلقا ضمٞمىلدًا واطمٗمٔمىلقا  ىلذا  ¢وأطمرص أصح٤مب اًمرؾمقل 

إصمىلىلر وم٢مٟمىلىلف يٗمىلىلتح أُمىلىل٤مُمٙمؿ ـمري٘مىلىل٤ًم ُمىلىلـ اًمٗم٘مىلىلف واؾمىلىلع ذم ُمًىلىل٠مًم٦م اًمٌدقمىلىل٦م احلًىلىلٜم٦م واًمٌدقمىلىل٦م 

يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م وإن رآ ىل٤م اًمٜمىل٤مس طمًىلٜم٦م، وهبىلذا اًم٘مىلدر اًمًٞمئ٦م، ىمىل٤مل ريض اهلل قمٜمىلف: 

يمٗم٤مي٦م، وٟم٠ًمل اهلل قمز وضمؾ أن يٕمٚمٛمٜم٤م ُمىل٤م يٜمٗمٕمٜمىل٤م وأن يزيىلدٟم٤م قمٚمىلاًم وأن يقوم٘مٜمىل٤م ًمٚمٕمٛمىلؾ 

 سمام قمٚمٛمٜم٤م.

 ( 00:  07: 28/   697) اهلدى والنور / 
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 باب ًِٕ

سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم يىلىلىل٤م ؿمىلىلىلٞمخٜم٤م اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمًىلىلىلٞمئ٦م واًمٌدقمىلىلىل٦م احلًىلىلىلٜم٦م،  ىلىلىلؾ  ٜمىلىلىل٤مك سمدقمىلىلىل٦م  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 ؟طمًٜم٦م

  ؾ ُم٤مذا؟ اًمِمٞمخ:

  ؾ يقضمد سمدقم٦م طمًٜم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م أٟم٧م. اًمِمٞمخ:

 ًم٘مقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب. ُمداظمٚم٦م:

ىلىلىلىل ٞمَ أٟمىلىلىلىل٧م أضمٌىلىلىلىل٧م سمٜمٗمًىلىلىلىلؽ ذم إُمىلىلىلىلس اًم٘مريىلىلىلىل٥م، ًمٙمىلىلىلىلـ ُمىلىلىلىل٤م شمَ  اًمِمىلىلىلىلٞمخ:  زم أو ًمىلىلىلىلؽ نَّ

ٟمًىلىلىلىلىلٞم٧م اعمٜم٤مؾمىلىلىلىلىل٦ٌم اًمتىلىلىلىلىلل ىمٚمىلىلىلىلىل٧م قمىلىلىلىلىلـ ٟمٗمزىلىلىلىلىل سمىلىلىلىلىل٠مين آؾمىلىلىلىلتٛمرار ذم شمٗمٝمىلىلىلىلىلؿ اعمقوىلىلىلىلىلقع، أُ 

 اسمتدقم٧م سمدقم٦م طمًٜم٦م.

 ًمًام.اًمكم  ل ... ا ُمداظمٚم٦م:

  ل؟ اًمِمٞمخ:

 وقمٚمٞمٙمؿ اًمًام ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف وُمٖمٗمرشمف. ُمداظمٚم٦م:

ن  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م اسمتىلىلدقمتٝم٤م أٟمىلىل٤م، إوُمٖمٗمرشمىلىلف، زيىلىل٤مدة: وُمٖمٗمرشمىلىلف. وم٘مٚمىلىل٧م:  اًمِمىلىلٞمخ:

ؾ  ذا اًم٘مقل ُمٜمل وأٟم٤م اًمذي أدٟمدن دائاًم أن اًمٌدقم٦م يمٚمٝمىل٤م وىلاًم٦م ٙمِ ِْم تُ ومرسمام يٕمٜمل اؾْم 

يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم »: ¢اقمىلىلتامدًا قمىلىلغم إطم٤مديىلىل٨م واًمتىلىلل ُمٜمٝمىلىل٤م ىمقًمىلىلف 
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ًمٙمٜمٜمىلىلل قمجٌىلىل٧م أن اًمىلىلذي اؾمىلىلتٜمٙمر  ىلىلذا اًمتٕمٌىلىلػم شمٕمٌىلىلػمي أٟمىلىل٤م  ىلىلق ومىلىلقرًا ومنىلىل يمٚمٛمىلىل٦م  شاًمٜمىلىل٤مر

قمٛمىلىلىلر: ٟمٕمٛمىلىلىل٧م اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه، سمىلىلىل٠من اًمٌدقمىلىلىل٦م ذم ىمىلىلىلقل قمٛمىلىلىلر سمدقمىلىلىل٦م ًمٖمقيىلىلىل٦م، ومىلىلىلام  ىلىلىلق وضمىلىلىلف 

آؾمىلىلىلتٜمٙم٤مر إذًا؟ وم٠مٟمىلىلىل٤م اشمٌٕمىلىلىل٧م قمٛمىلىلىلر ريض اهلل شمٕمىلىلىل٤ممم قمٜمىلىلىلف ذم اًم٘مىلىلىلقل سمىلىلىل٠من  ىلىلىلذه سمدقمىلىلىل٦م 

 زيىلىلىلىل٤مدة وسمريم٤مشمىلىلىلىلف ذم ااىلىلىلىلقاب قمىلىلىلىلـ اًمًىلىلىلىل١مال اًمٙم٤مُمىلىلىلىلؾ ذم اًمًىلىلىلىلام طمًىلىلىلىلٜم٦م، وم٘مىلىلىلىلقزم ذم

اًمٙم٤مُمؾ اًمىلذي يٜمتٝمىلل سمىلىل وسمريم٤مشمىلف. أقمت٘مىلد سمىل٠من  ىلذه ومٕمىلاً سمدقمىل٦م أي: طم٤مدصمىل٦م مل شمٙمىلـ ُمىلـ 

ىمٌؾ، سمدقم٦م ًمٖمقي٦م، ومٙمذًمؽ قمٛمىلر ىمىل٤مل: ٟمٕمٛمىل٧م اًمٌدقمىل٦م  ىلذه سم٤مًمٜمًىل٦ٌم ًمّمىلاة اًمىلؽماويح، 

ٞمٝمىلىلىل٤م،ُمـ صىلىلىلا ٤م وطمىلىلىلض قمٚم ¢وصىلىلىلاة اًمىلىلىلؽماويح ًمٞمًىلىلىل٧م سمدقمىلىلىل٦م ذقمٞمىلىلىل٦م، ٕن اًمٜمٌىلىلىلل 

أضمىلىلؾ ذًمىلىلؽ ىمىلىل٤مل اًمٕمٚمىلىلامء ذم يمٚمٛمىلىل٦م قمٛمىلىلر سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب: ٟمٕمٛمىلىل٧م اًمٌدقمىلىل٦م  ىلىلذه أٟمىلىلف يٕمٜمىلىلل 

سمدقمىلىلىل٦م ًمٖمقيىلىلىل٦م، و ٙمىلىلىلذا ىمىلىلىل٤مل اًم٘م٤مئىلىلىلؾ يقُمئىلىلىلذ ذم ااٚمًىلىلىل٦م ٟمٗمًىلىلىلٝم٤م، ومىلىلىلام اًمٗمىلىلىلرق سمىلىلىللم  ىلىلىلذا 

و ذا؟ ُم٤م اًمٗمرق سمىللم ىمىلقل قمٛمىلر ذم صىلاة اًمىلؽماويح و ىلل ؾمىلٜم٦م: ٟمٕمٛمىل٧م اًمٌدقمىل٦م  ىلذه، 

ة:وُمٖمٗمرشمىلف سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م، ُمىل٤م اًمٗمىلرق؟ وسملم ُمـ اشمٌع قمٛمىلر ذم ىمقًمىلف  ىلذا وم٘مىل٤مل قمىلـ زي٤مد

يمؾ ُمـ صاة اًمؽماويح وزي٤مدة وسمريم٤مشمف ؾمٜم٦م صم٤مسمت٦م، ويمؾ ُمـ يمٚمٛمىل٦م قمٛمىلر سمىلـ اخلٓمىل٤مب 

ذم شمٚمىلىلىلؽ اًمًىلىلىلٜم٦م اًمىلىلىلؽماويح: ٟمٕمٛمىلىلىل٦م اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه وىمىلىلىلقل  ىلىلىلذا اعمٕمىلىلىل٤مس ًمٙمىلىلىلؿ ذم زيىلىلىل٤مدة: 

وُمٖمٗمرشمف  ذه سمدقم٦م طمًٜم٦م يما ٤م يٚمت٘مل ذم اًم٘مىلقل ُمٚمت٘مىلًك واطمىلدًا ويمىلؾ ُمىلـ اًم٘مىلقًملم 

 ٜم٦م ُمٕمرووم٦م.  ذا ضمقا ، وم٢مذا سم٘مل  ٜم٤مك رء ٟمًٛمٕمف إن ؿم٤مء اهلل.يٜمّم٥م قمغم ؾم

ومٕمٚمٝمىلىل٤م اًمرؾمىلىلقل  ¢ومٛمىلىلـ ... ؾمىلىلٜم٦م صىلىلاة اًمىلىلؽماويح يم٤مٟمىلىل٧م أيىلىل٤مم اًمرؾمىلىلقل  ُمداظمٚمىلىل٦م:

يْم٤ًم اًمًام ٓ ٟمًٛمع أن وًمٙمـ ظمقوم٤ًم ُمـ أن شمٗمرض قمغم اعمًٚمٛملم شمريمٝم٤م، وأ ¢

. ¢٤م رؾمقل اهلل ن ي٘مقًمقا أو ٟم٤مدرًا ُم٤م ٟمًٛمع ي٘مقًمقن: وُمٖمٗمرشمف، وًمٙمـ ىم٤مهلاعمًٚمٛمق

 إذًا يٚمت٘مٞم٤من ضمزاك اهلل ظمػم.

وإي٤مك.  ٜم٤م قمٜمدٟم٤م سمح٨م هيؿ وٞمٗمٜم٤م اًمٓمىل٤مرئ اًمٞمىلقم: إصىلؾ ذم اًمٕمٌىل٤مدات  اًمِمٞمخ:

ن ااٛمٚمىل٦م اًمث٤مٟمٞمىل٦م إاعمٜمع إٓ ًمٜمص، وإصىلؾ ذم اًمٕمىل٤مدات اإلسم٤مطمىل٦م إٓ ًمىلٜمص. وم٘مٚمىل٧م: 
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اًمتىلل ٓ طم٤مضم٦م ًمٚمٌحىل٨م ومٞمٝمىل٤م ٕهنىل٤م ُمٕمروومىل٦م قمٜمىلد نىل٤م ػم اًمٕمٚمىلامء سم٤مًم٘م٤مقمىلدة إصىلقًمٞم٦م 

 شم٘مقل: إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م.

أُمىلىلىلىل٤م اًمِمىلىلىلىلٓمر إول ُمىلىلىلىلـ ذاك اًمٙمىلىلىلىلام: إصىلىلىلىلؾ ذم اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدات اعمٜمىلىلىلىلع ومٝمىلىلىلىلذه ًمٞمًىلىلىلىل٧م 

ُمِمىلىلىلٝمقرة ؿمىلىلىلٝمرة شمٚمىلىلىلؽ ااٛمٚمىلىلىل٦م. ومٝمىلىلىلذه ااٛمٚمىلىلىل٦م: إصىلىلىلؾ ذم اًمٕمٌىلىلىل٤مدات اعمٜمىلىلىلع ًمٞمًىلىلىل٧م 

ُمِمٝمقرة قمٜمد اًمٕمٚمامء، و ل ذم اًمقاىمىلع قمٌىل٤مرة نٕمىل٧م وم٠موقمىل٧م، وإدًمىل٦م اًمىلقاردة ذم 

 د  ذه اًمٕم٤ٌمرة ويمذًمؽ أصم٤مر اًمًٚمٗمٞم٦م.ذم اًمٌدع يمٚمٝم٤م شم١مي

أُمىلىل٤م إطم٤مديىلىل٨م اًمتىلىلل شم١ميىلىلد اًمٕمٌىلىل٤مرة ومٝمىلىلل ُمٕمروومىلىل٦م، ًمٙمىلىلـ ُمىلىلـ أصمىلىل٤مر اًمًىلىلٚمٗمٞم٦م اًمتىلىلل 

ًمٞم٧ًم ُمِمٝمقرة ُم٤م يروى قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: يمىلؾ قمٌىل٤مدة 

وما شمٕمٌدو ٤م. ومىلا أي: ومىلا شمتٕمٌىلدو ٤م. وُمىلـ  ىلذا  ¢مل يتٕمٌد ٤م أصح٤مب رؾمقل اهلل 

ىمقل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: اىمتّمىل٤مد ذم ؾمىلٜم٦م ظمىلػم ُمىلـ اضمتٝمىل٤مد ذم سمدقمىل٦م، اىمتّمىل٤مد  اًم٘مٌٞمؾ

ذم ؾمىلىلىلٜم٦م ظمىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اضمتٝمىلىلىل٤مد ذم سمدقمىلىلىل٦م. وٟمحىلىلىلق ىمقًمىلىلىلف أظمىلىلىلر: اشمٌٕمىلىلىلقا وٓ شمٌتىلىلىلدقمقا وم٘مىلىلىلد 

 يمٗمٞمتؿ، قمٚمٞمٙمؿ سم٤مُٕمر اًمٕمتٞمؼ، قمٚمٞمٙمؿ سم٤مُٕمر اًمٕمتٞمؼ. 

ومتج٤موسمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلع  ىلىلىلذه أصمىلىلىل٤مر يٙمىلىلىلقن ضمىلىلىلقاب ذاك اًمًىلىلىل١مال أٟمىلىلىلف إذا دظمىلىلىلؾ ُمًىلىلىلٌقق إمم 

ًجد ومقضمد اإلُم٤مم ىمد صغم، ىمد ؾمٚمؿ و ٜم٤مك آظمرون ىمد ؾمىلٌ٘مقا ومٜم٘مىلقل ٟمحىلـ: ٓ اعم

 جيقز هلذا اًمداظمؾ أن ي٘متدي سم٠مطمد أوًمئؽ اعمًٌقىملم، عم٤مذا؟ ًمًٌٌلم اصمٜملم:

إول: ُم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ُمـ إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ: يمىلؾ قمٌىل٤مدة مل يتٕمٌىلد ٤م أصىلح٤مب رؾمىلقل 

 اهلل وما شمٕمٌدو ٤م.

ذا وإن يم٤من خيتٚمػ، اصمٜم٤من ؾمٌ٘م٤م سمريمٕم٦م ُمىلثاً اًم٥ًٌم اًمث٤مين: أٟمف ىمد وىمع ُم٤م يِمٌف  

ومًىلىلىلىلٚمؿ اإلُمىلىلىلىل٤مم وم٘م٤مُمىلىلىلىل٤م يمىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىلٜمٝمام يىلىلىلىل٠ميت سمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٌؼ، ومٝمىلىلىلىلؾ ي٘متىلىلىلىلدي أطمىلىلىلىلد ٤م سمىلىلىلىل٤مٔظمر؟ 

يمىلىل٤من ذم ؾمىلٗمر ومخىلىلرج  ¢ٓ. عمىل٤مذا؟ ٕن  ىلىلذه اًم٘مّمىل٦م صمٌىلىل٧م ُمثٚمٝمىل٤م أن اًمٜمٌىلل  ااىلقاب:

ه صىلىل٤مطمٌف ًم٘مْمىلىل٤مء احل٤مضمىلىل٦م ىمٌىلىلؾ أذان اًمٗمجىلىلر وسمٞمىلىلٜمام ىم٣مىلىل طم٤مضمتىلىلف وصىلىل٥م قمٚمٞمىلىلف ووىلىلقءَ 
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ٕم٦ٌم يمىلىلىل٤من أصىلىلىلح٤مسمف ىمىلىلىلد اٟمتٔمىلىلىلروه ًمٞمىلىلىل١مُمٝمؿ ذم اعمًىلىلىلجد، أي: اعمّمىلىلىلغم اعمٖمىلىلىلػمة سمىلىلىلـ ؿمىلىلىل

اًمىلىلذي يمىلىل٤من اَّتىلىلذ ًمٚمّمىلىلاة، ومٙمىلىل٠مهنؿ اؾمىلىلت٠مظمروه ومّمىلىلغم هبىلىلؿ إُم٤مُمىلىل٤ًم قمٌىلىلد اًمىلىلرمحـ سمىلىلـ 

قمقل، ومٚمام ضم٤مء اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام وُمٕمىلف اعمٖمىلػمة أؿمىل٤مر أو أراد اعمٖمىلػمة أن يِمىلػم 

ؿ واىمتىلىلدى  ىلىلق ًمٕمٌىلد اًمىلىلرمحـ سمىلىل٠من اإلُمىلىل٤مم و ىلىلق اًمرؾمىلىلقل ىمىلد طميىلىل وم٠مؿمىلىل٤مر إًمٞمىلىلف أن دقمٝمىلىل

واعمٖمىلىلػمة سمٕمٌىلىلد اًمىلىلرمحـ سمىلىلـ قمىلىلقل، وعمىلىل٤م ؾمىلىلٚمؿ ىمىلىل٤مم يمىلىلؾ ُمىلىلٜمٝمام ًمٞم٘م ىلىل ُمىلىل٤م وم٤مشمىلىلف و ىلىلق 

ريمٕمىلىل٦م، ومٙمىلىل٤من اعمٗمىلىلروض أن ي٘متىلىلدي اعمٖمىلىلػمة سم٤مًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام هبىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم 

ًمٙمـ ُم٤م وىمع ذًمؽ، و ذا يمٚمف يدظمؾ ذم أصؾ و ق: أٟمف ٓ جيقز شمٙمرار ااامقم٦م ذم 

نمع سمؾ شمٙمره شمٙمرار ااامقم٦م ذم ُمًجد ًمف ُمًجد ًمف إُم٤مم راشم٥م وُم١مذن راشم٥م، ٓ شم

إُمىلىل٤مم راشمىلىل٥م وُمىلىل١مذن راشمىلىل٥م ؾمىلىلقاء يمىلىل٤من  ىلىلذا اًمتٙمىلىلرار يمىلىلام ذيمىلىلرت آٟمٗمىلىل٤ًم سم٤مؾمىلىلتئٜم٤مل إُمىلىل٤مم 

ضمديد ون٤مقمىل٦م ضمديىلدة، أو اإلُمىل٤مم  ىلق اعمًىلٌقق يمىلام ذيمىلرت ذم اًمًىل١مال واعم٘متىلدي 

مل يدرك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمّماة، يمؾ  ذه ااامقم٤مت ٓ شمنمع وإٟمام اًمذي دظمؾ وىمد وم٤مشمتف 

٦م ًمف اخلىلػمة، إُمىل٤م أن يّمىلكم ذم اعمًىلجد وطمىلده وًمىلق دظمٚمىلقا ن٤مقمىل٦م، وإُمىل٤م أن ااامقم

 يٕمقد إذا يم٤من ًمف قمقدة إمم أ ٚمف ومٞمّمكم  ٜم٤مك ن٤مقم٦م.

أُمىلىل٤م ذم اعمًىلىلجد ومىلىلا ينمىلىلع ن٤مقمىلىل٦م صم٤مٟمٞمىلىل٦م أسمىلىلدًا. قمىلىلغم  ىلىلذا يمىلىل٤من اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح، 

وإذا دظمىلىلؾ ن٤مقمىلىل٦م اعمًىلىلجد  شإم»وًمىلىلذًمؽ ي٘مىلىلقل اإلُمىلىل٤مم اًمِمىلىل٤مومٕمل ذم يمت٤مسمىلىلف اًمٕمٔمىلىلٞمؿ 

وا اإلُمىل٤مم ىمىلد صىلغم صىلٚمقا ومىلرادى، وإذا صىلٚمقا ن٤مقمىل٦م سم٢مُمىل٤مم صىلح٧م صىلاهتؿ ومقضمد

 ًمٙمٜمل أيمره هلؿ ذًمؽ ٕٟمف مل يٙمـ ُمـ قمٛمؾ اًمًٚمػ.

أُم٤م ُمًجد قمغم ىم٤مرقم٦م ـمريؼ ًمٞمس ًمف إُمىل٤مم راشمىل٥م وُمىل١مذن راشمىل٥م ومٞمجىلقز ااامقمىل٦م 

اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ُمثؾ  ذا اعمًجد دمقز،  ٙمذا ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل. صمؿ يٕمقد ًمٚمٛم٠ًمًم٦م إومم 

ومىل٤مشمتٝمؿ اًمّمىلاة ُمىلع ااامقمىل٦م  ¢طمٗمٔمٜم٤م أن ن٤مقم٦م ُمىلـ أصىلح٤مب اًمٜمٌىلل  ومٞم٘مقل: وىمد

ومّمٚمقا ومرادى، وىمىلد يمىل٤مٟمقا ىمىل٤مدريـ قمىلغم أن جيٛمٕمىلقا ُمىلرة أظمىلرى وًمٙمىلٜمٝمؿ مل يٗمٕمٚمىلقا؛ 
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ٕهنؿ يمر ىلقا أن جيٛمٕمىلقا ذم ُمًىلجد ُمىلرشملم.  ىلذا يمىلام اإلُمىل٤مم اًمِمىل٤مومٕمل، و ىلذه  ىلل 

 اًمًٜم٦م ؾمٜم٦م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح.

ًم٘مىلىلد  ٛمىلىل٧م أن آُمىلىلر رضمىلىلاً ومٞمّمىلىلكم »٤ًم: وي١ميمىلىلد ذًمىلىلؽ احلىلىلدي٨م اًمىلىلذي ذيمرٟمىلىل٤مه ىمريٌىلىل

سم٤مًمٜمىلىل٤مس، صمىلىلؿ آُمىلىلر رضمىلىل٤مًٓ ومٞمحٓمٌىلىلقا طمٓمٌىلىل٤ًم صمىلىلؿ أظمىلىل٤مًمػ إمم أٟمىلىل٤مس يىلىلدقمقن اًمّمىلىلاة ُمىلىلع 

إمم آظمره،  ١مٓء اعمتخٚمٗمقن قمـ صاة ااامقم٦م،  شااامقم٦م وم٠مطمرق قمٚمٞمٝمؿ سمٞمقهتؿ

ىمىلىلىل٤مًمقا: ن٤مقمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه؟ ٓ ؿمىلىلىلؽ  ىلىلىلل ااامقمىلىلىل٦م إومم. ًمىلىلىلق يمىلىلىل٤من  ٜمىلىلىل٤مك ن٤مقمىلىلىل٦م صم٤مٟمٞمىلىلىل٦م 

٘مقًمىلىلقا: يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل! ٟمحىلىلـ ٟمّمىلىلكم ُمىلىلع ااامقمىلىل٦م واًمث٤مٟمٞمىلىل٦م واًمث٤مًمثىلىل٦م، وُمنمىلىلوقم٦م يمىلىل٤مٟمقا ي

ًمٙمىلىلـ مل يٙمىلىلـ ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام إٓ ااامقمىلىل٦م إومم، ًمىلىلذًمؽ صىلىلح قمىلىلـ 

اسمـ ُمًٕمقد أٟمف يم٤من قمٜمده شم٤مسمٕمٞم٤من ُمـ شماُمذشمف وم٠مذن ًمّماة اًمٔمٝمر وم٤مًمٔم٤م ر أهنؿ سمٞمٜمام 

٤مس ظمىلىلىلىلىلىل٤مرضمقن ُمىلىلىلىلىلىلـ ا ًمٚمّمىلىلىلىلىلىلاة واٟمٓمٚم٘مىلىلىلىلىلىلقا إمم اعمًىلىلىلىلىلىلجد وإذا اًمٜمىلىلىلىلىلىلوشمقوىلىلىلىلىلىل١موا وهتٞمىلىلىلىلىلىل١م

اعمًىلىلجد، يٕمٜمىلىلل اٟمتٝمىلىل٧م اًمّمىلىلاة، ومٕمىلىل٤مد هبىلىلؿ إمم داره وصىلىلغم هبىلىلؿ ن٤مقمىلىل٦م، ومٚمىلىلق يمىلىل٤من 

ينمع ن٤مقم٦م صم٤مٟمٞم٦م سمىلدل ُمىل٤م يرضمىلع اًمٌٞمىل٧م يمىل٤من يّمىلكم ذم اعمًىلجد ٕن اعمًىلجد يمىلام 

ًمٙمىلىلـ شأومْمىلىلؾ صىلىلاة اعمىلىلرء ذم سمٞمتىلىلف إٓ اعمٙمتقسمىلىل٦م»ٓ خيٗمىلىل٤ميمؿ ُمىلىلـ ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

جد ًمىلىلىلىلذًمؽ رضمىلىلىلىلع هبىلىلىلىلؿ إمم اًمٌٞمىلىلىلىل٧م.  ىلىلىلىلذا  ىلىلىلىلق يٕمىلىلىلىلرل أٟمىلىلىلىلف ُمىلىلىلىل٤م ذم ن٤مقمىلىلىلىل٦م صم٤مٟمٞمىلىلىلىل٦م سم٤معمًىلىلىلىل

 ااقاب قمـ اعم٠ًمًم٦م وزي٤مدة.

ومام صىلح٦م  ىلذا  شُمـ يتّمدق قمغم أظمٞمٙمؿ» ٜم٤مك اطمتج٤مج متجقن سمف:  ُمداظمٚم٦م:

 احلدي٨م؟

أُمىلىل٤م احلىلىلدي٨م ومّمىلىلحٞمح، أُمىلىل٤م آؾمىلىلتدٓل سمىلىلف ومٖمىلىلػم صىلىلحٞمح. و ىلىلذا واوىلىلح  اًمِمىلىلٞمخ:

أٓ رضمىلؾ » ضمدًا ُمـ وضمىلقه يمثىلػمة، أووىلحٝم٤م: أن ياطمىلظ اعمًىلٚمؿ ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام:

وم٤مخلٓم٤مب يم٤من ًمٚمذيـ صىلٚمقا ُمىلع اًمرؾمىلقل، واًمًىل١مال  شيتّمدق قمغم  ذا ومٞمّمكم ُمٕمف

قمىلىلـ ن٤مقمىلىل٦م ُمىلىل٤م صىلىلٚمقا ُمىلىلع اًمرؾمىلىلقل وٓ ُمىلىلع اإلُمىلىل٤مم اًمىلىلذي ؾمىلىلٜمف اًمرؾمىلىلقل و ىلىلق اإلُمىلىل٤مم 
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 إول،  ذا أوًٓ.

صم٤مٟمٞمىلىلىل٤ًم: إذا دظمىلىلىلؾ ن٤مقمىلىلىل٦م اعمًىلىلىلجد سمٕمىلىلىلد صىلىلىلاة اإلُمىلىلىل٤مم اًمراشمىلىلىل٥م وشم٘مىلىلىلدُمٝمؿ أطمىلىلىلد ؿ 

ّمىلىلدق وُمىلىلـ  ىلىلق اعمتّمىلىلدق قمٚمٞمىلىلف؟ ٓ أطمىلىلد، ٓ أطمىلىلد وصىلىلغم هبىلىلؿ إُم٤مُمىلىل٤ًم، ُمىلىلـ  ىلىلق اعمت

طمٞمىلٜمام ىمىل٤مل  ¢يّمح أن ي٘م٤مل: ُمتّمدق وأظمر ُمتّمدق قمٚمٞمىلف، وسمٞمىل٤من  ىلذا أن اًمٜمٌىلل 

 ىلىلذا احلىلىلدي٨م ووضمٝمىلىلف ٕصىلىلح٤مسمف اًمىلىلذيـ صىلىلٚمقا ظمٚمٗمىلىلف:  ىلىل١مٓء أهمٜمٞمىلىل٤مء، يٕمٜمىلىلل ُمٕمٜمقيىلىل٤ًم، 

ٕهنىلىلىلؿ أوًٓ صىلىلىلٚمقا ظمٚمىلىلىلػ اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام. صم٤مٟمٞمىلىلىل٤ًم: صىلىلىلٚمقا ااامقمىلىلىل٦م وااامقمىلىلىل٦م 

قمنمىلىلىليـ درضمىلىلىل٦م، دظمىلىلىلؾ رضمىلىلىلؾ وم٤مشمتىلىلىلف  ٤مشمىلىلىل٤من اًمٗمْمىلىلىلٞمٚمت٤من وم٘مىلىلىل٤مل ًمٚمىلىلىلذيـ طمّمىلىلىلٚمقا سمًىلىلىلٌع و

اًمٗمْمٞمٚمتلم: أٓ رضمؾ يتّمدق قمغم  ذا ومٞمّمىلكم ُمٕمىلف وم٘مىل٤مم واطمىلد ُمىلٜمٝمؿ وصىلغم ُمٕمىلف. 

إذًا  ىلىلذا  ىلىلق اعمتّمىلىلدق، وذاك اًمىلىلذي وم٤مشمتىلىلف ااامقمىلىل٦م وم٘مىلىلػم ومٝمىلىلق اعمتّمىلىلدق قمٚمٞمىلىلف، ومٚمىلىلام 

احلىلىلىلدي٨م يىلىلىلدظمٚمقا ن٤مقمىلىلىل٦م أرسمٕمىلىلىل٦م مخًىلىلىل٦م ُمىلىلىلش ُمٝمىلىلىلؿ وأُمٝمىلىلىلؿ أطمىلىلىلد ؿ ُمىلىلىل٤م يٜمٓمٌىلىلىلؼ  ىلىلىلذا 

 قمٚمٞمٝمؿ، وًمذًمؽ وم٤مٓؾمتدٓل سم٤محلدي٨م قمغم دمقيز  ذه ااامقم٦م.

 ( 00:  30:  34/ 709) اهلدى والنور/

 (   00:  42:  36/ 709) اهلدى والنور/
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 ق٘ي عٌس: ُعٌت اهبدعٞ ٓرٖ

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ُمداظمٚم٦م:

غم واًمّمىلىلاة واًمًىلىلام قمىلىلغم أذل إٟمٌٞمىلىل٤مء واعمرؾمىلىلٚملم، ؾمىلىلٞمدٟم٤م وٟمٌٞمٜمىلىل٤م حمٛمىلىلد وقمىلىل

 آًمف وصحٌف أنٕملم.

أُمىلىل٤م سمٕمىلىلد: ومْمىلىلٞمٚم٦م اًمِمىلىلٞمخ! يمٞمىلىلػ شمىلىلرد قمىلىلغم ُمىلىلـ يًىلىلتدل قمىلىلغم سمدقمتىلىلف سم٘مىلىلقل قمٛمىلىلر سمىلىلـ 

 اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م  ذه؟

ىمىلىلىلىلىلقل قمٛمىلىلىلىلىلر  ىلىلىلىلىلذا: ٟمٕمٛمىلىلىلىلىل٧م اًمٌدقمىلىلىلىلىل٦م  ىلىلىلىلىلذه أظمرضمىلىلىلىلىلف اإلُمىلىلىلىلىل٤مم اًمٌخىلىلىلىلىل٤مري ذم  اًمِمىلىلىلىلىلٞمخ:

صىلىلىلحٞمحف، وُمٜم٤مؾمىلىلىلٌتف  ٜمىلىلىل٤مك أيْمىلىلىل٤ًم شمٌىلىلىللم ]اعمٕمٜمىلىلىلك[ يمىلىلىلام سمٞمٜمىلىلىل٧م ُمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم طمىلىلىلدي٨م ضمريىلىلىلر 

 ك اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م اعمرومقع: ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م، وُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م.اعمٕمٜم

شمٕمٚمٛمىلىلىلقن نٞمٕمىلىلىل٤ًم إن ؿمىلىلىل٤مء اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم أن ىمٞمىلىلىل٤مم اًمٚمٞمىلىلىلؾ إصىلىلىلؾ ومٞمىلىلىلف أهنىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ 

اًمٜم٤مومٚمىلىل٦م اًمتىلىلل ٓ ينمىلىلع اًمتىلىلداقمل ومٞمٝمىلىل٤م إمم صىلىلاهت٤م ن٤مقمىلىل٦ًم وإٟمىلىلام جيىلىلقز ذًمىلىلؽ أطمٞم٤مٟمىلىل٤ًم 

يّمكم ؿمىلٞمئ٤ًم ُمىلـ  ¢ دون شمداقمل و ذا ًمف شمٗمّمٞمؾ آظمر؛ وًمذًمؽ ومٚمؿ يٙمـ رؾمقل اهلل

صاة اًمٚمٞمؾ ُمع ن٤مقمتف يمام ًمق يم٤من يّمكم اًمٗمريْمىل٦م ُمٕمٝمىلؿ إٓ ذم آظمىلر رُمْمىل٤من ُمىلـ 

طمٞم٤مشمىلف قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلام وم٘مىلىلد ظمىلىلرج ًمٞمٚمىل٦م ُمىلىلـ اًمٚمٞمىلىل٤مزم ومّمىلغم ذم اعمًىلىلجد صىلىلاة 

اًم٘مٞم٤مم، وم٤مٟمتٌف ًمّماشمف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م احل٤م.يـ وم٤مىمتدوا سمف، صمؿ ؿم٤مع  ىلذا اخلىلؼم ذم 

ذم اًمٚمٞمٚمىلىل٦م اًمث٤مٟمٞمىلىل٦م ظمىلىلرج أيْمىلىل٤مً َ وصىلىلغم صىلىلاة اًم٘مٞمىلىل٤مم ُمىلىلع  ¢اعمديٜمىلىل٦م ومٚمىلىلام ظمىلىلرج اًمٜمٌىلىلل 

ن٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ؿ أيمثر ُمـ ااامقم٦م إومم، صمؿ ظمرج قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام 

صىلىلىلغم ذم  ¢اًمٚمٞمٚمىلىلىل٦م اًمث٤مًمثىلىلىل٦م ومٖمىلىلىلص اعمًىلىلىلجد سم٤معمّمىلىلىلٚملم؛ ٕن اخلىلىلىلؼم ؿمىلىلىل٤مع أن اًمٜمٌىلىلىلل 
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ة اًمٚمٞمٚمىلىلىلىلىل٦م اًمث٤مًمثىلىلىلىلىل٦م و ىلىلىلىلىلل اًمٚمٞمٚمىلىلىلىلىل٦م اًمث٤مٟمٞمىلىلىلىلىل٦م صىلىلىلىلىلاة ااامقمىلىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلىلع ىمٞمىلىلىلىلىل٤مم رُمْمىلىلىلىلىل٤من أي: صىلىلىلىلىلا

 اًمؽماويح.

، ومٚمىلام شمىل٠مظمر قمىلـ قم٤مدشمىلف ¢ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمراسمٕم٦م واٟمتٔمىلر اًمٜمىل٤مس ظمىلروج اًمٜمٌىلل 

ذم شمٚمىلىلؽ اًمٚمٞمىلىل٤مزم اًمىلىلثاث مل يّمىلىلؼم سمٕمْمىلىلٝمؿ وًمٕمٚمىلىلف يمىلىل٤من طمىلىلدي٨م قمٝمىلىلد سم٤مإلؾمىلىلام ومل 

وم٠مظمىلذ سمٕمىلض احلّمىلٞم٤مت يرُمىلل هبىل٤م  ¢ر اًمٜمٌىلل ىمِّ قَ ر ويىُل دِّ ٘مىَل يٕمرل أي يمٞمػ يٛمٙمٜمف أن يُ 

ؿ ومخىلىلرج قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام قمٚمىلىلٞمٝمؿ ُمٖمْمىلىل٤ًٌم فمٜمىلىل٤ًم ُمٜمىلىلف ًمٕمٚمىلىلف ٟمىلىل٤مئ ¢سمىلىل٤مب اًمرؾمىلىلقل 

أُم٤م إٟمف مل خيػ قمكم ُمٙم٤مٟمٙمؿ  ذا، إين ومٕمٚم٧م ذًمىلؽ قمٛمىلدًا، إين ظمِمىلٞم٧م أن »وىم٤مل: 

شمٙمتىلىل٥م قمٚمىلىلٞمٙمؿ ومّمىلىلٚمقا أهيىلىل٤م اًمٜمىلىل٤مس ذم سمٞمىلىلقشمٙمؿ ومىلىل٢من أومْمىلىلؾ صىلىلاة اعمىلىلرء ذم سمٞمتىلىلف إٓ 

 .شاعمٙمتقسم٦م

 يمام شمٕمٚمٛمقن ذم رسمٞمع إول ومل يدرك رُمْم٤من أظمر. ¢وشمقذم رؾمقل اهلل 

ومج٤مءت ظماوم٦م أ  سمٙمر واًمٜم٤مس ذم يمؾ ظماومتف اًمتل ]وٛم٧م[ ٟمحق صماصملم ُمٍم 

يّمىلىلٚمقن ذم اعمًىلىلجد زراومىلىل٤مت ووطمىلىلداٟم٤ًم ًمىلىلٞمس  ٜمىلىل٤مك إُمىلىل٤مم جيٛمٕمٝمىلىلؿ، إمم أن ضمىلىل٤مءت 

ظماوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓمىل٤مب واًمٜمىل٤مس يمىلذًمؽ، وشمٕمٚمٛمىلقن أن ُمىلـ  ديىلف ريض اهلل قمٜمىلف أٟمىلف 

اق، وذًمىلىلؽ يمىلىل٤من يتحًىلىلس أطمىلىلقال اعمًىلىلٚمٛملم ًمىلىلٞمس ذم اعمًىلىلجد وم٘مىلىلط سمىلىلؾ وذم إؾمىلىلق

ُمـ قمدًمف وومْمىلٚمف، ومٚمىلام رآ ىلؿ يّمىلٚمقن  ٙمىلذا ُمتٗمىلرىملم ىمىل٤مل: ًمىلق نٕمٜمىل٤م ؿ قمىلغم إُمىل٤مم 

واطمد، صمؿ قمزم قمغم ذًمؽ وم٠مُمر أ  سمـ يمٕم٥م أن يّمكم سم٤مًمٜم٤مس إُم٤مُم٤ًم ومّمغم، ومخرج 

قمٛمىلىلر ريض اهلل قمٜمىلىلىلف يمٕم٤مدشمىلىلف يتٗم٘مىلىلىلد اعمًىلىلىلٚمٛملم ذم اعمًىلىلجد ومىلىلىلرآ ؿ ظمىلىلال ُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤مٟمقا 

سمٙمر اًمّمديؼ رآ ؿ يّمٚمقن ظمٚمػ إُمىل٤مم  قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ ذم أول ظماومتف ذم ظماوم٦م أ 

وسمجامقمىلىل٦م واطمىلىلىلدة وم٘مىلىل٤مل ريض اهلل قمٜمىلىلىلف هبىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم: ٟمٕمٛمىلىل٧م اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلذه، واًمتىلىلىلل 

يٜم٤مُمقن قمٜمٝم٤م أومْمىلؾ، يِمىلػم سم٘مقًمىلف ريض اهلل قمٜمىلف: واًمتىلل يٜمىل٤مُمقن قمٜمٝمىل٤م أومْمىلؾ، إمم أن 

شمىلىلىل٠مظمػم صىلىلىلاة اًمٚمٞمىلىلىلؾ أومْمىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ اًمتٕمجٞمىلىلىلؾ هبىلىلىل٤م وًمٙمىلىلىلـ إُمىلىلىلر يمىلىلىلام ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة 
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ٓ أن أؿمىلىلؼ قمىلىلغم أُمتىلىلل ُٕمىلىلرهتؿ سم٤مًمًىلىلقاك قمٜمىلىلد يمىلىلؾ صىلىلاة، وٕظمىلىلرت ًمىلىلق »واًمًىلىلام: 

ٕٟمىلىلف  ىلىلق إومْمىلىلؾ وًمٙمىلىلـ دومٕمىلىل٤ًم ًمٚمٛمِمىلىل٘م٦م يمىلىل٤من قمٚمٞمىلىلف  شصىلىلاة اًمٕمِمىلىل٤مء إمم ٟمّمىلىلػ اًمٚمٞمىلىلؾ

اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام ٓ ي١مظمر ىلىل٤م، وعمىلىل٤م أنىلىلع قمٛمىلىلر سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب أُمىلىلره قمىلىلغم أن جيٛمىلىلع 

ع آظمىلر اعمًٚمٛملم ذم ... إُم٤مم واطمد يم٤من ُمـ ُم٘مت٣م احلٙمٛم٦م أٓ جيٕمؾ  ذا اًمتجٛمٞم

اًمٚمٞمؾ؛ ٕٟمف ًمٞمس يمؾ اًمٜم٤مس يًتٓمٞمٕمقن ذًمؽ، وًمذًمؽ ومٝمق نع سملم اًمتنميع اعمٞمن 

 أو إقمىلىل٤مدة اعمًىلىلٚمٛملم إمم اًمتنمىلىليع اعمٞمنىلىل و ىلىلق ذم ... ُمىلىلع اًمتٜمٌٞمىلىلف إمم أن اًمتىلىل٠مظمػم  ىلىلق

 اًمٌدقم٦م  ذه. إومْمؾ وىم٤مل هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم: ٟمٕمٛم٧م

 ¢اًمرؾمىلىلىلقل وم٘مقًمىلىلف: اًمٌدقمىلىلىل٦م، ًمىلىلىلٞمس اعم٘مّمىلىلقد هبىلىلىل٤م اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمنمىلىلقمٞم٦م اًمتىلىلىلل قمٛمٛمٝمىلىلىل٤م 

ر طم٤مؿمىل٤م ًمٕمٛمىل شيمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م»ذُمٝم٤م ومٞمام شم٘مدم ُمـ إطم٤مدي٨م وسمخ٤مصىل٦م اًم٘م٤مقمىلدة: و

اًمٌدقمىلىل٦م، إٟمىلىلام  ىلىلق سمدقمىلىل٦م ًمٖمقيىلىل٦م وًمٞمًىلىل٧م اًمٌدقمىلىل٦م  أن يٕمٜمىلىلل  ىلىلذه اعمٕمٜمىلىلك، ىمقًمىلىلف: ٟمٕمٛمىلىل٧م

صغم سم٠مصح٤مسمف صماث ًمٞم٤مزم وأٟمف إٟمام شمىلرك  ¢سمدقم٦م ذقمٞم٦م  ٜم٤م ومٞمام ذيمرٟم٤م أن اًمٜمٌل 

٦م اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ذم يمىلىلؾ أيىلىل٤مم رُمْمىلىل٤من ذًمىلىلؽ ظمِمىلىلٞم٦م أن يتىلىلق ؿ اًمّمىلىلح٤مسم٦م عمت٤مسمٕمىلىل

إمم اًمرومٞمىلىلىلؼ  ¢أو دمٛمٞمىلىلىلع  ىلىلىلذا ذم صىلىلىلٞم٤مم دومٕمىلىلىل٤ًم هلىلىلىلذا اعمحىلىلىلذور، وعمىلىلىل٤م اٟمت٘مىلىلىلؾ اًمٜمٌىلىلىلل 

ًمىلىلذًمؽ ومىلىلتح اهلل  ،لدِّ ٌَىلىل  أو يُ ػمِّ َٖمىلىل إقمىلىلغم واٟمتٝمىلىل٧م أطمٙمىلىل٤مم اًمنمىلىليٕم٦م ومٚمىلىلؿ يٌىلىلؼ ٕطمىلىلد أن يُ 

ام هلىل٤م قمغم ىمٚم٥م أُمػم اعمىل١مُمٜملم وم٠مطمٞمىل٤م  ىلذه اًمًىلٜم٦م، وم٤ٌمقمتٌىل٤مر شمىلرك اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىل

واؾمتٛمرار أ  سمٙمر ذم يمؾ طمٞم٤مشمف وقمٛمر أيْم٤ًم ذم أول طمٞم٤مشمف قمـ  ىلذا ... ؾمىلٛمك  ىلذه 

... سمدقم٦م أي: دًمٞماً، ًمٙمٜمف ُم٤م ىمٌؾ ذًمؽ ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم سمدقم٦م ًمٖمقي٦م يِمٛمٚمٝم٤م قمٛمقم ىمقًمف 

 قمٚمٞمف اًمًام ٕن اًمٜمٌل ؾمٜمٝم٤م.

ٟمف طمدي٨م أظمرضمف اإلُم٤مم أسمىلق داود ذم ؾمىلٜمٜمف ُمىلـ طمىلدي٨م طمذيٗمىل٦م أوصم٤مٟمٞم٤ًم يمام ذيمرٟم٤م 

ُمـ صغم صاة اًمٕمِم٤م ُمع اإلُم٤مم صمؿ »: ¢ـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل سم

سمٛمجىلىلرد صىلىلاشمف.. صىلىلاة اإلٟمًىلىل٤من ُمىلىلع  شىمىلىل٤مم ُمٕمىلىلف طمتىلىلك يٜمٍمىلىلل يمتىلىل٥م اهلل ًمىلىلف ىمٞمىلىل٤مم ًمٞمٚمىلىل٦م
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ااامقمىلىل٦م واًم٘مٞمىلىل٤مم ُمٕمٝمىلىلؿ يمتىلىل٥م اهلل ًمىلىلف يم٠مٟمىلىلف ىمىلىل٤مم اًمٚمٞمىلىلؾ يمٚمىلىلف، ومٗمىلىلل  ىلىلذا طمىلىلض ُمىلىلـ ىمقًمىلىلف 

ُمىلىلع اإلُمىلىل٤مم ومىلىلا يٛمٙمىلىلـ أن يٗمنىلىل ىمىلىلقل  قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام سم٢مطمٞمىلىل٤مء صىلىلاة اًمىلىلؽماويح

قمٛمر: ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م، سم٠مٟمف يٕمٜمل اًمٌدقمىل٦م اًمنمىلقمٞم٦م يمٞمىلػ وىمىلد ومٕمٚمٝمىل٤م رمحىلف اهلل وطمىلض 

 قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل، ومٝمل ؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م وؾمٜم٦م ىمقًمٞم٦م.

 (20a/00:07:57)رحلة النور
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 ٓى يف اهدّٙ بدعٞ حطِٞ؟

 أٟمف ىم٤مل: ¢ي قمـ اًمٜمٌل وِ رُ 

ئ٤م ومٝمىلىلىلق ٞمِّ طمًىلىلـ ، وُمىلىل٤م رآه اعمًىلىلٚمٛمقن ؾَمىلىل  ُمىلىل٤م رأى اعمًىلىلٚمٛمقن طمًىلىلٜم٤م ومٝمىلىلق قمٜمىلىلىلد اهلل"

 . "قمٜمد اهلل دء 

 ىم٤مل اإلُم٤مم: ٓ أصؾ ًمف ُمرومققم٤م .

 صمؿ ىم٤مل:

إن اهلل ٟمٔمىلىلر ذم ىمٚمىلىلقب اًمٕمٌىلىل٤مد ومقضمىلىلد  "وإٟمىلىلام ورد ُمقىمقومىلىل٤م قمىلىلغم اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد ىمىلىل٤مل : 

ظمػم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد ، وم٤مصٓمٗم٤مه ًمٜمٗمًف ، وم٤مسمتٕمثىلف سمرؾمىل٤مًمتف ، صمىلؿ ٟمٔمىلر ذم  ¢ىمٚم٥م حمٛمد 

ومقضمىلىلد ىمٚمىلىلقب أصىلىلح٤مسمف ظمىلىلػم ىمٚمىلىلقب اًمٕمٌىلىل٤مد ، ومجٕمٚمٝمىلىلؿ  ¢ ىمٚمىلىلقب اًمٕمٌىلىل٤مد سمٕمىلىلد حمٛمىلىلد

 إًمخ . "وزراء ٟمٌٞمف ، ي٘م٤مشمٚمقن قمغم ديٜمف ومام رأى اعمًٚمٛمقن .... 

( وأسمق ؾمٕمٞمد  77) ص  "ُمًٜمده  "( واًمٓمٞم٤مًمز ذم  7000أظمرضمف أمحد ) رىمؿ 

( ُمـ ـمريؼ قم٤مصؿ قمـ زر سمـ طمٌٞمش قمٜمف .  7/  83)  "ُمٕمجٛمف  "اسمـ إقمرا  ذم 

. وروى احلىلىل٤ميمؿ ُمٜمىلىلف ااٛمٚمىلىل٦م اًمتىلىلل أوردٟمىلىل٤م ذم إقمىلىلغم وزاد ذم و ىلىلذا إؾمىلىلٜم٤مد طمًىلىلـ 

 "وىمىل٤مل :  "وىمد رأى اًمّمح٤مسم٦م نٞمٕم٤م أن يًتخٚمٗمقا أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمىلف  "آظمره : 

 ىلىلىلىلق ُمقىمىلىلىلىلقل  "احلىلىلىلىل٤مومظ اًمًىلىلىلىلخ٤موي : وواوم٘مىلىلىلىلف اًمىلىلىلىلذ ٌل . وىمىلىلىلىل٤مل  "صىلىلىلىلحٞمح اإلؾمىلىلىلىلٜم٤مد 

 . "طمًـ

( ُمىلىلىلىلـ ـمريىلىلىلىلؼ  7/  700)  "اًمٗم٘مٞمىلىلىلىلف واعمتٗم٘مىلىلىلىلف  "ىمٚمىلىلىلىل٧م : ويمىلىلىلىلذا رواه اخلٓمٞمىلىلىلىل٥م ذم 
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. صمىلىلؿ  "زر سمىلىلـ طمٌىلىلٞمش  "سمىلىلدل  "أ  وائىلىلؾ  "اعمًىلىلٕمقدي قمىلىلـ قم٤مصىلىلؿ سمىلىلف إٓ أٟمىلىلف ىمىلىل٤مل : 

 أظمرضمف ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد ىم٤مل : ىم٤مل قمٌد اهلل : ومذيمره .

وإؾمىلىلٜم٤مده صىلىلحٞمح . وىمىلىلد روي ُمرومققمىلىل٤م وًمٙمىلىلـ ذم إؾمىلىلٜم٤مده يمىلىلذاب يمىلىلام سمٞمٜمتىلىلف آٟمٗمىلىل٤م . 

دي٨م قمىلىلىلغم أن ذم اًمىلىلىلديـ وإن ُمىلىلىلـ قمج٤مئىلىلىل٥م اًمىلىلىلدٟمٞم٤م أن مىلىلىلت٩م سمٕمىلىلىلض اًمٜمىلىلىل٤مس هبىلىلىلذا احلىلىلىل

سمدقم٦م طمًٜم٦م ، وأن اًمدًمٞمؾ قمغم طمًىلٜمٝم٤م اقمتٞمىل٤مد اعمًىلٚمٛملم هلىل٤م ! وًم٘مىلد صىل٤مر ُمىلـ إُمىلر 

اعمٕمٝمىلىلىلقد أن يٌىلىلىل٤مدر  ىلىلىل١مٓء إمم آؾمىلىلىلتدٓل هبىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م قمٜمىلىلىلدُم٤م شمثىلىلىل٤مر  ىلىلىلذه اعمًىلىلىل٠مًم٦م 

 وظمٗمل قمٚمٞمٝمؿ :

أن  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م ُمقىمىلىلىلقل ومىلىلىلا جيىلىلىلقز أن مىلىلىلت٩م سمىلىلىلف ذم ُمٕم٤مروىلىلىل٦م اًمٜمّمىلىلىلقص  -أ 

 . ¢يمام صح قمٜمف  "يمؾ سمدقم٦م واًم٦م  "اًم٘م٤مـمٕم٦م ذم أن 

وقمىلىلىلغم اومىلىلىلؽماض صىلىلىلاطمٞم٦م آطمتجىلىلىل٤مج سمىلىلىلف وم٢مٟمىلىلىلف ٓ يٕمىلىلىل٤مرض شمٚمىلىلىلؽ اًمٜمّمىلىلىلقص  -ب 

 ُٕمقر : إول :

أن اعمىلىلىلراد سمىلىلىلف إنىلىلىل٤مع اًمّمىلىلىلح٤مسم٦م واشمٗمىلىلىل٤مىمٝمؿ قمىلىلىلغم أُمىلىلىلر ، يمىلىلىلام يىلىلىلدل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلٞم٤مق ، 

ًمّمىلىلىلىلح٤مسم٦م قمىلىلىلىلغم اٟمتخىلىلىلىل٤مب أ  سمٙمىلىلىلىلر وي١ميىلىلىلده اؾمىلىلىلىلتدٓل اسمىلىلىلىلـ ُمًىلىلىلىلٕمقد سمىلىلىلىلف قمىلىلىلغم إنىلىلىلىل٤مع ا

اؾمىلىلىلىلتٖمراق يمىلىلىلىلام يتق ىلىلىلىلقن ، سمىلىلىلىلؾ ًمىلىلىلىلٞمس ًم "اعمًىلىلىلىلٚمٛمقن  "ام ذم ، وقمٚمٞمىلىلىلىلف ومىلىلىلىل٤مًمظمٚمٞمٗمىلىلىلىل٦م

 .ًمٚمٕمٝمد

اًمثىلىلىلىلىل٤مين : ؾمىلىلىلىلىلٚمٛمٜم٤م أٟمىلىلىلىلىلف ًماؾمىلىلىلىلىلتٖمراق وًمٙمىلىلىلىلىلـ ًمىلىلىلىلىلٞمس اعمىلىلىلىلىلراد سمىلىلىلىلىلف ىمٓمٕمىلىلىلىلىل٤م يمىلىلىلىلىلؾ ومىلىلىلىلىلرد ُمىلىلىلىلىلـ 

، وًمقيمىل٤من ضمىلىل٤م ا ٓ يٗم٘مىلف ُمىلـ اًمٕمٚمىلىلؿ ؿمىلٞمئ٤م ، وماسمىلد إذن ُمىلىلـ أن مٛمىلؾ قمىلىلغم ٛملماعمًىلٚم

 أ ؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ، و ذا مم٤م ٓ ُمٗمر هلؿ ُمٜمف ومٞمام أفمـ .

ومٛمىلـ  ىلؿ أ ىلؾ اًمٕمٚمىلؿ ؟ و ىلؾ يىلدظمؾ ومىلٞمٝمؿ اعم٘مٚمىلدون اًمىلذيـ ؾمىلىلدوا  ومىل٢مذا صىلح  ىلذا

قمىلىلغم أٟمٗمًىلىلٝمؿ سمىلىل٤مب اًمٗم٘مىلىلف قمىلىلـ اهلل ورؾمىلىلقًمف ، وزقمٛمىلىلقا أن سمىلىل٤مب آضمتٝمىلىل٤مد ىمىلىلد أهمٚمىلىلؼ ؟ 

 "ضمىل٤مُمع اًمٕمٚمىلؿ  "يما ًمٞمس  ١مٓء ُمٜمٝمؿ وإًمٞمؽ اًمٌٞم٤من : ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمىلؼم ذم 
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ٌٞمٜمتف ، ويمؾ ُمـ اؾمىلتٞم٘مـ طمد اًمٕمٚمؿ قمٜمد اًمٕمٚمامء ُم٤م اؾمتٞم٘مٜمتف وشم "( :  73 - 70/  7) 

ؿمىلىلٞمئ٤م وشمٌٞمٜمىلىلف وم٘مىلىلد قمٚمٛمىلىلف ، وقمىلىلغم  ىلىلذا ُمىلىلـ مل يًىلىلتٞم٘مـ اًمٌمىلىلء ، وىمىلىل٤مل سمىلىلف شم٘مٚمٞمىلىلدا ، ومٚمىلىلؿ 

يٕمٚمٛمىلىلف ، واًمت٘مٚمٞمىلىلد قمٜمىلىلد ن٤مقمىلىل٦م اًمٕمٚمىلىلامء همىلىلػم آشمٌىلىل٤مع ، ٕن آشمٌىلىل٤مع  ىلىلق أن شمتٌىلىلع اًم٘م٤مئىلىلؾ 

قمغم ُم٤م سم٤من ًمؽ ُمـ صح٦م ىمقًمىلف ، واًمت٘مٚمٞمىلد أن شم٘مىلقل سم٘مقًمىلف وأٟمىل٧م ٓ شمٕمرومىلف وٓ وضمىلف 

 . " ُمٕمٜم٤مه اًم٘مقل وٓ

ٟم٘مٚمف اًمًٜمدي ذم  "إن اعم٘مٚمد ٓ يًٛمك قم٤معم٤م  "وهلذا ىم٤مل اًمًٞمقـمل رمحف اهلل : 

( وأىمىلىلىلىلره . وقمىلىلىلىلغم  ىلىلىلىلذا ضمىلىلىلىلرى همىلىلىلىلػم واطمىلىلىلىلد ُمىلىلىلىلـ اعم٘مٚمىلىلىلىلدة  3/  7طم٤مؿمىلىلىلىلٞم٦م اسمىلىلىلىلـ ُم٤مضمىلىلىلىل٦م ) 

أٟمٗمًٝمؿ سمؾ زاد سمٕمْمٝمؿ ذم اإلومّمىل٤مح قمىلـ  ىلذه احل٘مٞم٘مىل٦م ومًىلٛمك اعم٘مٚمىلد ضمىل٤م ا وم٘مىل٤مل 

وٓ شمّمىلٚمح وٓيىل٦م اًم٘مىل٤ميض طمتىلك  "ؿمىلٞم٦م : شمٕمٚمٞم٘مىل٤م قمىلغم ىمىلقل احل٤م "اهلداي٦م  "ص٤مطم٥م 

اًمّمىلحٞمح  ":  "ومىلتح اًم٘مىلدير  "( ُمىلـ  350/  5ىمىل٤مل )  "... يٙمقن ُمـ أ ؾ آضمتٝمىل٤مد 

أن أ ٚمٞمىلىلىل٦م آضمتٝمىلىلىل٤مد ذط إوًمقيىلىلىل٦م ، وم٠مُمىلىلىل٤م شم٘مٚمٞمىلىلىلد اا٤م ىلىلىلؾ ومّمىلىلىلحٞمح قمٜمىلىلىلدٟم٤م ، ظماومىلىلىل٤م 

 . "ًمٚمِم٤مومٕمل 

 ىمٚم٧م : ومت٠مُمؾ يمٞمػ ؾمٛمك اًم٘م٤ميض اعم٘مٚمد ضم٤م ا ، وم٢مذا يم٤من  ىلذا ؿمىل٠مهنؿ ، وشمٚمىلؽ

ُمٜمىلىلزًمتٝمؿ ذم اًمٕمٚمىلىلؿ سمىلىل٤مقمؽماومٝمؿ أومىلىلا شمتٕمجىلىل٥م ُمٕمىلىلل ُمىلىلـ سمٕمىلىلض اعمٕمىلىل٤مسيـ ُمىلىلـ  ىلىل١مٓء 

اعم٘مٚمىلىلىلىلىلدة يمٞمىلىلىلىلىلػ أهنىلىلىلىلىلؿ خيرضمىلىلىلىلىلقن قمىلىلىلىلىلـ احلىلىلىلىلىلدود واًم٘مٞمىلىلىلىلىلقد اًمتىلىلىلىلىلل ووىلىلىلىلىلٕمق ٤م سم٠ميىلىلىلىلىلدهيؿ 

وارشمْمىلىلق ٤م ُمىلىلذ ٤ٌم ٕٟمٗمًىلىلٝمؿ ، يمٞمىلىلػ مىلىل٤موًمقن آٟمٗمٙمىلىل٤مك قمٜمٝمىلىل٤م ُمتٔمىلىل٤م ريـ سمىلىل٠مهنؿ ُمىلىلـ 

ع واًمْمىلآت ، ومىل٢مهنؿ أ ؾ اًمٕمٚمؿ ٓ يٌٖمىلقن سمىلذًمؽ إٓ شم٠ميٞمىلد ُمىل٤م قمٚمٞمىلف اًمٕم٤مُمىل٦م ُمىلـ اًمٌىلد

قمٜمد ذًمؽ يّمٌحقن ُمىلـ اعمجتٝمىلديـ اضمتٝمىل٤مدا ُمٓمٚم٘مىل٤م ، ومٞم٘مقًمىلقن ُمىلـ إومٙمىل٤مر وأراء 

واًمتىلىلىل٠مويات ُمىلىلىل٤م مل ي٘مٚمىلىلىلف أطمىلىلىلد ُمىلىلىلـ إئٛمىلىلىل٦م اعمجتٝمىلىلىلديـ ، يٗمٕمٚمىلىلىلقن ذًمىلىلىلؽ ، ٓ عمٕمرومىلىلىل٦م 

احلؼ سمؾ عمقاوم٘م٦م اًمٕم٤مُم٦م ! وأُم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمًٜم٦م واًمٕمٛمؾ هب٤م ذم يمؾ ومرع ُمـ ومىلروع 

ون قمىلىلغم آراء إؾمىلىلال ، وٓ جيٞمىلىلزون ٕٟمٗمًىلىلٝمؿ خم٤مًمٗمتٝمىلىل٤م إمم اًمنمىلىليٕم٦م ومٝمٜمىلىل٤م جيٛمىلىلد
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يم٤مٟمىلىل٧م  ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م سمىلىل٦م ذم ظماومٝمىلىل٤م ، عمىلىل٤مذا ؟ ٕهنىلىلؿ ُم٘مٚمىلىلدون ! ومٝمىلىلا  اًمًىلىلٜم٦م ، وًمىلىلق

فمٚمٚمىلىلتؿ ُم٘مٚمىلىلديـ أيْمىلىل٤م ذم شمىلىلرك  ىلىلذه اًمٌىلىلدع اًمتىلىلل ٓ يٕمرومٝمىلىل٤م أؾمىلىلاومٙمؿ ، ومقؾمىلىلٕمٙمؿ ُمىلىل٤م 

أهمٚم٘مىلىلتؿ سم٤مسمىلىلف  وؾمىلىلٕمٝمؿ ، ومل امًىلىلٜمقا ُمىلىل٤م مل مًىلىلٜمقا ، ٕن  ىلىلذا اضمتٝمىلىل٤مد ُمىلىلٜمٙمؿ ، وىمىلىلد

قمىلىلىلغم أٟمٗمًىلىلىلٙمؿ ؟! سمىلىلىلؾ  ىلىلىلذا شمنمىلىلىليع ذم اًمىلىلىلديـ مل يىلىلىل٠مذن سمىلىلىلف رب اًمٕمىلىلىل٤معملم ، ) أم هلىلىلىلؿ 

ذيمىلىل٤مء ذقمىلىلقا هلىلىلؿ ُمىلىلـ اًمىلىلديـ ُمىلىل٤م مل يىلىل٠مذن سمىلىلف اهلل ( وإمم  ىلىلذا يِمىلىلػم اإلُمىلىل٤مم اًمِمىلىل٤مومٕمل 

. ومٚمٞم٧م  ١مٓء اعم٘مٚمدة  "ُمـ اؾمتحًـ وم٘مد ذع  "رمح٦م اهلل قمٚمٞمف سم٘مقًمف اعمِمٝمقر : 

اؾمىلتٛمروا ذم  -و ق ًمٞمس سمحج٦م قمغم خمىل٤مًمٗمٞمٝمؿ  -قا سمف إذ مًٙمقا سم٤مًمت٘مٚمٞمد واطمتج

ومٕمٚمىلىلىلقا ذًمىلىلىلؽ ًمٙمىلىلىل٤من هلىلىلىلؿ اًمٕمىلىلىلذر أو سمٕمىلىلىلض اًمٕمىلىلىلذر ٕٟمىلىلىلف اًمىلىلىلذي ذم  شم٘مٚمٞمىلىلىلد ؿ ، ومىلىلىل٢مهنؿ ًمىلىلىلق

وؾمىلىلىلىلٕمٝمؿ ، وأُمىلىلىلىل٤م أن يىلىلىلىلردوا احلىلىلىلىلؼ اًمث٤مسمىلىلىلىل٧م ذم اًمًىلىلىلىلٜم٦م سمىلىلىلىلدقمقى اًمت٘مٚمٞمىلىلىلىلد ، وأن يٜمٍمىلىلىلىلوا 

د ُمىلىلـ اًمٌدقمىلىل٦م سمىلىل٤مخلروج قمىلىلـ اًمت٘مٚمٞمىلىلد إمم آضمتٝمىلىل٤مد اعمٓمٚمىلىلؼ ، واًم٘مىلىلقل سمىلىلام مل ي٘مٚمىلىلف أطمىلىل

ُم٘مٚمىلىلىلىلدهيؿ ) سمٗمىلىلىلىلتح اًمىلىلىلىلام ( ، ومٝمىلىلىلىلذا ؾمىلىلىلىلٌٞمؾ ٓ أقمت٘مىلىلىلىلد ي٘مىلىلىلىلقل سمىلىلىلىلف أطمىلىلىلىلد ُمىلىلىلىلـ اعمًىلىلىلىلٚمٛملم . 

وظماصىل٦م اًم٘مىلىلقل : أن طمىلدي٨م اسمىلىلـ ُمًىلٕمقد  ىلىلذا اعمقىمىلقل ٓ ُمتٛمًىلىلؽ سمىلف ًمٚمٛمٌتدقمىلىل٦م ، 

يمٞمػ و ق ريض اهلل قمٜمف أؿمد اًمّمح٤مسم٦م حم٤مرسم٦م ًمٚمٌدع واًمٜمٝمل قمـ اشم٤ٌمقمٝم٤م ، وأىمقاًمف 

وهمػم ىلىلىل٤م ،  "طمٚمٞمىلىلىل٦م إوًمٞمىلىلىل٤مء  "و "ؾمىلىلىلٜمـ اًمىلىلىلدارُمل  "وىمّمّمىلىلىلف ذم ذًمىلىلىلؽ ُمٕمروومىلىلىل٦م ذم 

اشمٌٕمىلىلقا وٓ شمٌتىلىلدقمقا وم٘مىلىلد يمٗمٞمىلىلتؿ ، قمٚمىلىلٞمٙمؿ  "وطمًىلىلٌٜم٤م أن ُمٜمٝمىلىل٤م ىمقًمىلىلف ريض اهلل قمٜمىلىلف : 

 . ومٕمٚمٞمٙمؿ أهي٤م اعمًٚمٛمقن سم٤مًمًٜم٦م هتتدوا وشمٗمٚمحقا . "سم٤مُٕمر اًمٕمتٞمؼ 

 .(19-2/17الضعيفة )
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 املصوخٞ املسضوٞ ٗاهبدعٞ

ؿمٞمخٜم٤م ٟمريد ُمٜمٙمؿ اًمتٗمريىلؼ سمىللم اعمّمىلٚمح٦م اعمرؾمىلٚم٦م واًمٌدقمىل٦م قمىلغم ـمٞم٥م  اعمٚم٘مل:

همرار ُم٤م وىمع قمٜمدٟم٤م أن أطمد ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ضمقز  ذه اعمًػمات واعمٔمىل٤م رات ُمىلـ سمىل٤مب 

 أهن٤م ُمـ اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م؛ ومام ىمقًمٙمؿ؟

ٟمحىلىلىلـ شمٙمٚمٛمٜمىلىلىل٤م يمثىلىلىلػمًا قمىلىلىلـ اعمّمىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلٚم٦م أهنىلىلىل٤م َّتتٚمىلىلىلػ قمىلىلىلـ اًمٌدقمىلىلىل٦م  اًمِمىلىلىلٞمخ:

، أول ُمٗم٤مرىمىلىل٦م سمىلىللم اعمّمىلىلٚمح٦م واًمٌدقمىلىل٦م أن اعمّمىلىلٚمح٦م ٓ أطمٞم٤مٟمىلىل٤ًم، وشمٚمت٘مىلىلل ُمٕمٝمىلىل٤م أطمٞم٤مٟمىلىل٤مً 

شمٙمقن هل٤م قماىم٦م سم٤مًمتٕمٌدي٤مت اعمحْم٦م، ومٛمـ  ٜم٤م يٛمٙمىلـ اًمتٛمٞمٞمىلز اًمقاوىلح سمىللم اًمٌدقمىل٦م 

اًمتل شمٕمٛمٝم٤م اًمْماًم٦م، وسملم اعمّمٚمح٦م اًمتل ىمد شمٕمٛمٝم٤م وىمد ٓ شمٕمٛمٝم٤م،  ذا أوًٓ، صم٤مٟمٞمىل٤ًم: 

ًمٚمٛمًىلٚمٛملم ًمٞم٧ًم اعمّمٚمح٦م اًمتل  ل قمـ وؾمٞمٚم٦م طمدصم٧م ومٞمٔمـ أهنىل٤م ام٘مىلؼ ُمّمىلٚمح٦م 

جمىلرد يمىلىلقن  ىلذه اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م ام٘مىلؼ  ىلىلذه اعمّمىلٚمح٦م ًمىلىلٞمس  ىلذا سم٤مًمىلىلذي يًىلقغ ًمٚمٛمًىلىلٚمٛملم 

أن يتِمٌثقا هب٤م أو أن يٜمٝمْمقا هب٤م، ُم٤م رأيىل٧م يماُمىل٤ًم ضم٤مُمٕمىل٤ًم ُم٤مٟمٕمىل٤ًم ذم  ىلذا اعمًىل٠مًم٦م يمىلام 

، وذم يمت٤مسمىلىلىلف اعمٕمىلىلىلرول: اىمتْمىلىلىل٤مء -رمحىلىلىلف اهلل-رأيىلىلىل٧م ُمىلىلىلـ ؿمىلىلىلٞمخ اإلؾمىلىلىلام اسمىلىلىلـ شمٞمٛمٞمىلىلىل٦م 

حٞمؿ، ومٝمق ي٘مًؿ اعمّمٚمح٦م شم٘م٤مؾمٞمؿ ُمٕم٘مقًمىل٦م اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب اا

ضمدًا، ي٘مقل أوًٓ إذا يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م اًمتل يراد ام٘مٞم٘مٝم٤م سمقؾمٞمٚم٦م يريد أن يتٛمًؽ هب٤م 

اعمًٚمٛمقن يٜمٌٖمل اًمٜمٔمىلر ذم  ىلذه اًمقؾمىلٞمٚم٦م يمًىل٥ٌم ًمتح٘مٞمىلؼ شمٚمىلؽ اعمّمىلٚمح٦م،  ىلؾ  ىلذا 

أم  ٓ؟ ومىلىل٢مذا  ىلىلذه ٟمققمىلىل٤من:  -¢-اًمًىلىل٥ٌم يمىلىل٤من ُمقضمىلىلقدًا؟ يمىلىل٤من ىمىلىل٤مئاًم ذم قمٝمىلىلد اًمٜمٌىلىلل 

يم٤من ُمقضمقدًا، وؾم٥ٌم مل يٙمـ ُمقضمقدًا، ي٘مقل: وم٢من يم٤من اًمًىل٥ٌم اًمىلذي يقصىلؾ  ؾم٥ٌم

صمىلؿ مل  -قمٚمٞمىلف اًمًىلام-إمم ُمّمٚمح٦م ُمدقم٤مة  ىلذا اًمًىل٥ٌم يمىل٤من ىمىل٤مئاًم ذم قمٝمىلد اًمرؾمىلقل 

يٙمىلىلقن إظمىلىلذ سمىلىلف سمدقمىلىل٦م؛ عمىلىل٤مذا؟ ٕن اعم٘مت ىلىل ًممظمىلىلذ هبىلىلذا اًمًىلىل٥ٌم  -¢-ي٠مظمىلىلذ سمىلىلف 
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ر دِّ ٘مىَل ٚمح٦م، ُمىلـ اًمىلذي يُ ؛ ٕٟمىلف م٘مىلؼ ُمّمىل-قمٚمٞمىلف اًمًىلام-يم٤من ىمىل٤مئاًم ذم قمٝمىلد اًمرؾمىلقل 

ر ٤م  ق اًمذي ٟمزل قمٚمٞمف  ذه اعمّمٚمح٦م، ٓ ؿمؽ أن اًمقطمل و ىلق رؾمىلقل  أول ُمـ ُيَ٘مدِّ

هل٤م يٕمٜمل إصم٤ٌمشمىل٤ًم أو ٟمٗمٞمىل٤ًم  ىلق اًمّمىلحٞمح ُم٤مئىل٦م ذم اعم٤مئىل٦م، أُمىل٤م  ، ويٙمقن شم٘مديره-¢-اهلل 

اًمٜم٤مس أظمرون وم٘مد وىمد، ىمد يّمىلٞمٌقن وىمىلد خيٓمئىلقن، ومىل٢مذا شمّمىلقرٟم٤م ؾمىل٤ًٌٌم يمىل٤من ىمىل٤مئاًم 

، و ق م٘مؼ ُمّمٚمح٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م، ًمٙمٜمف ُم٤م أظمىلذ -قمٚمٞمف اًمًام-رؾمقل ذم قمٝمد اًم

-شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم-هب٤م، ومام جيقز إظمذ هب٤م، ويٙمقن إظمذ هب٤م شمنميٕم٤ًم ُمىلـ دون اهلل 

، ومٞمٙمىلىلقن وٓ ؿمىلىلؽ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م، يٛمٙمىلىلـ أن ٟميىلىلب قمىلىلغم  ىلىلذا سمٕمىلىلض إُمثٚمىلىل٦م اًمتىلىلل 

ذان ُمىلىلثاً ًمّمىلىلاة شمىلىلذيمر ذم يمتىلىل٥م اًمٗم٘مىلىلف وسمخ٤مصىلىل٦م يمتىلىل٥م اًمٌدقمىلىل٦م اًمتىلىلل امىلىلذر ُمٜمٝمىلىل٤م، إ

اًمٕمٞمىلىلديـ، ومىلىل٤مٕذان ؾمىلىل٥ٌم إلقمىلىلام اعمًىلىلٚمٛملم سمىلىلدظمقل وىمىلىل٧م اًمّمىلىلاة،  ىلىلذه ُمّمىلىلٚمح٦م، 

ىمىلىلد ؾمىلىلـ ًمٚمٛمًىلىلٚمٛملم إذان ًمٚمّمىلىلٚمقات اخلٛمىلىلس  -قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام-ًمٙمٜمٜمىلىل٤م ٟمجىلىلد اًمرؾمىلىلقل 

دون سم٘مٞمىلىلىلىلىلىل٦م اًمّمىلىلىلىلىلىلٚمقات إظمىلىلىلىلىلىلرى، يم٤مًمٕمٞمىلىلىلىلىلىلديـ ُمىلىلىلىلىلىلثاً، يمّمىلىلىلىلىلىلاة آؾمتًىلىلىلىلىلىل٘م٤مء، يمّمىلىلىلىلىلىلاة 

سمٞمحٙمؿ أٟمىلف ٓزم يٙمىلقن  ؾاًمٕم٘ماًمٙمًقل واخلًقل، ظم٤مص٦م ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜم٤مس ٟمٞم٤مم، 

 ٜم٤م أذان؛ ٕٟمف سمٞمح٘مؼ ُمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م و ق شمٜمٌٞمف اًمٜم٤مس ُمـ ٟمقُمٝمؿ إي٘م٤مفمٝمؿ ًمتح٘مٞمىلؼ 

إن اًمِمىلىلٛمس واًم٘مٛمىلىلر آيتىلىل٤من ُمىلىلـ آيىلىل٤مت اهلل ٓ شمٜمٙمًىلىلٗم٤من عمىلىلقت »: -قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام-ىمقًمىلف 

؛ إذًا ًمتح٘مٞمىلؼ  ىلذه اًمٕمٌىل٤مدة اًمتىلل شأطمد وٓ حلٞم٤مشمف؛ ومىل٢مذا رأيىلتؿ ذًمىلؽ ومّمىلٚمقا وشمّمىلدىمقا

-ي٘مىلقل اًمٕم٘مىلؾ: ٟمتخىلذ وؾمىلٞمٚم٦م إذان، سمىلؾ ىمىلد ي٘مىلقل  -قمٚمٞمف اًمًىلام-ًمرؾمقل أُمر هب٤م ا

: ٟمتخذ قم٤ٌمرة اًمتل شمًىلٛمك قمٜمىلد -و ذا وىمع ُمع إؾمػ سمٞمٜمام إول مل ي٘مع إمم اًمٞمقم

 ىلذا مل يٙمىلـ طمتىلك ذم اًمىلىل  -أيْمىل٤مً -اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مًمتثقيىل٥م أن ي٘مىل٤مل: اًمّمىلااااااة اًمّمىلاااة، 

أٟمىلىلف مل  -ريض اهلل قمٜمىلىلف-٤مسمر ذم اًمٕمٞمىلىلديـ يمىلىلام ضمىلىل٤مء ذم صىلىلحٞمح ُمًىلىلٚمؿ ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م ضمىلىل

يٙمـ ي١مذن وٓ يٜم٤مدى سمٌمء ًمّماة اًمٕمٞمد، إذًا وم٤مَّت٤مذ أذان ًمّماة ُمنموقم٦م سمىلدقمقى 

أٟمف  ذا إذان م٘مؼ ُمّمٚمح٦م ي٘م٤مل:  ذا إذان سمدقم٦م، وًمق أٟمف ومٕماً سمٞمح٘مؼ ُمّمٚمح٦م 

قمٚمٞمىلىلف -عمىلىل٤مذا؟ ٕٟمىلىلف  ىلىلذه اًمًىلىل٥ٌم اعم٘مت ىلىل ًممظمىلىلذ سمىلىلف يمىلىل٤من ىمىلىل٤مئاًم ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل 
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ذًمىلىلؽ ُمىلىل٤م شمٌٜمىلىل٤مه وٓ ؾمىلىلٜمف ًمٚمٜمىلىل٤مس، أن أن ٟمىلىل٠ميت سمٛمثىلىل٤مل يتٕمٚمىلىلؼ سمقوىلىلع  ، وُمىلىلع-اًمًىلىلام

اًمدوًم٦م اإلؾماُمٞم٦م اًمٞمقم إٓ ُمـ ؿمىل٤مء اهلل، ُمٕمٚمىلقم أٟمىلف أيمثىلر اًمىلدول ٓ شمتٌٜمىلك ٟمٔمىل٤مم نىلع 

إُمىلىلىلقال اعمٗمىلىلىلروض ذم اإلؾمىلىلىلام، نىلىلىلع اًمزيمىلىلىلقات ُمىلىلىلثاً اعمىلىلىلقار واًمىلىلىلثامر وٟمحىلىلىلق 

٤م واعمح٤مومٔمىلىلىلىل٦م قمٚمٞمٝمىلىلىلىل٤م؛ ذًمىلىلىلىلؽ، ومىلىلىلىلامذا يٗمٕمٚمىلىلىلىلقن اًمٞمىلىلىلىلقم ُمىلىلىلىلـ ؿمىلىلىلىل٤من إىم٤مُمىلىلىلىل٦م اًمدوًمىلىلىلىل٦م ويمٞم٤مهنىلىلىلىل

يٗمروىلىلىلىلىلقن ومىلىلىلىلىلرائض وييىلىلىلىلىلسمقن .ائىلىلىلىلىل٥م قمىلىلىلىلىلغم نىلىلىلىلىل٤م ػم اًمٜمىلىلىلىلىل٤مس، ٓ ؿمىلىلىلىلىلؽ أن  ىلىلىلىلىلذه 

اًميائ٥م اًمتل يٗمروقهن٤م ام٘مؼ ُمّمٚمح٦م إُم٦م، ُمّمٚمح٦م اًمدوًم٦م، ومٝمؾ جيقز إظمذ 

ٟم٘مقل: ٓ؛ مل؟ ٕٟمف  ٜم٤مك ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مم  ذه اًمقؾمىلٞمٚم٦م اعمحدصمىل٦م ُمىل٤م  ىلق  ااقاب:هب٤م؟ 

اًم٘مًؿ اًمث٤مين؛ ىمٚمٜم٤م: إٟمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٘مقل: إُم٤م  ُمنموع ذم اإلؾمام، وًمذًمؽ ومٜمٕمقد إمم

ومل يًىلٜمف ًمٚمٜمىل٤مس، ومىلا  -قمٚمٞمف اًمًام-أن يٙمقن اًم٥ًٌم يم٤من ىم٤مئاًم ذم قمٝمد اًمرؾمقل 

جيقز إظمذ سمف، وإُمىل٤م أن يٙمىلقن طمىلدث اعم٘مت ىل هلىلذا اًمًىل٥ٌم اعمقضمىلد ًمٚمٛمّمىلٚمح٦م، 

ًمًىل٥ٌم يٜم٘مًؿ إُمر إمم ىمًٛملم، إُمىل٤م أن يٙمىلقن ا -أيْم٤مً -طمٞمٜمئٍذ ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  ٜم٤م 

اًمذي دومع اعمًٚمٛملم أن ي٠مظمذوا سمف ًمتح٘مٞمىلؼ ُمّمىلٚمح٦م ٟم٤مؿمىلئ٤ًم ُمىلـ شم٘مّمىلػم ؿ ذم شمٓمٌٞمىلؼ 

ٓ ي٘مٌىلىلؾ  ىلىلذا اًمًىلىل٥ٌم وًمىلىلق يمىلىل٤من  -أيْمىلىل٤مً -اًمنمىلىليٕم٦م يم٤معمثىلىل٤مل اًمىلىلذي ذيمرشمىلىلف آٟمٗمىلىل٤ًم، ومحٞمٜمئىلىلذ 

م٘مىلىلؼ ُمّمىلىلٚمح٦م؛ ٕٟمىلىلف ٟمىلىل٤مشم٩م ُمىلىلـ شم٘مّمىلىلػم اعمًىلىلٚمٛملم ذم شمٓمٌٞمىلىلؼ أطمٙمىلىل٤مم اًمىلىلديـ، أُمىلىل٤م إذا 

ُمىلىلـ فمٚمىلىلؿ سمٕمىلىلض اًمىلىلدول أو احلٙمقُمىلىل٤مت  يمىلىل٤من ذًمىلىلؽ ًمىلىلٞمس ٟم٤مؿمىلىلئ٤ًم ُمىلىلـ شم٘مّمىلىلػم ؿ وإٟمىلىلام

اًمٙم٤مومرة ُمثاً، طمٞمٜمئٍذ يٜمٔمر ذم اعمقوقع وشم١مظمذ سم٤معمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م ذم طمدود دومع 

ذًمؽ اًمذي قمرض ًمٚمٛمًٚمٛملم، ومل يٙمقٟمقا  ىلؿ ؾمىل٤ًٌٌم ًمىلذًمؽ، ُمىلثاً ُمثىل٤مل ذيمىلره اًمِمىلٞمخ 

اًمِم٤مـمٌل ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ آقمتّم٤مم، ُمثاً: دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م  ٤منٝمىل٤م اًمٙمٗمىل٤مر، و ىلق سمىلا 

ذا اهلجىلىلقم سمٞمتٓمٚمىلىل٥م إقمىلىلداد ضمىلىلٞمش ُمًىلىلٚمؿ عمج٤مهبىلىل٦م قمىلىلدوان  ىلىل١مٓء اًمٙمٗمىلىل٤مر ؿمىلىلؽ أن  ىلىل

ومٜمٔمروا ذم اخلزيٜم٦م ومٚمؿ يٙمـ قمٜمد ؿ ذم شم٘مدير اخلؼماء ُم٤م يٙمٗمل ًمّمد اقمتداء  ١مٓء 

اًمٙمٗمىلىل٤مر، طمٞمٜمئىلىلٍذ جيىلىل٥م قمىلىلغم احلىلىل٤ميمؿ اعمًىلىلٚمؿ أن يٗمىلىلرض ٟمًىلىل٥م ُمٕمٞمٜمىلىل٦م ُمىلىلـ اًميىلىلائ٥م 

نىلىلىلىل٦م ًمىلىلىلىلٌاد قمىلىلىلىلغم إهمٜمٞمىلىلىلىل٤مء يمىلىلىلىلؾ سمحًىلىلىلىلٌف، ًمىلىلىلىلدومع صىلىلىلىلقًم٦م  ىلىلىلىلذه اًمدوًمىلىلىلىل٦م اًمٙمىلىلىلىل٤مومرة اعمٝم٤م
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اإلؾمىلىلام، ومىلىل٢مذا زال اًمنمىلىل أزيٚمىلىل٧م  ىلىلذه اًميىلىلائ٥م؛ ٕن  ىلىلذه ُمٕم٤ماىلىل٦م وىمتٞمىلىل٦م، ومٝمىلىلذا  ىلىلق 

اًم٘مىلىلقل اًمٗمّمىلىلؾ ذم اقمت٘مىلىل٤مدي اًمىلىلذي جيٛمىلىلع سمىلىللم ضمٚمىلىل٥م اعمّمىلىلٚمح٦م ودومىلىلع اعمٗمًىلىلدة ذم 

 شم٘مرير اعمّمٚمح٦م اعمنموقم٦م، واًمتل ًمٞم٧ًم اعمنموقم٦م،  ذا ُم٤م قمٜمدي واهلل أقمٚمؿ.

 ( 00:  12:  47/ 511) اهلدى والنور/
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 ٙااي: فالْ ًبتدع؟ ٗاهلالَ عوٟ  ًتٟ

 اهفسق بني اهبدعٞ ٗاملصوخٞ املسضوٞ

ٟمىلىلؽ ُمٌتىلىلدع إؼ اًمٌدقمىلىل٦م سم٢مجيىلىل٤مز، وُمتىلىلك ي٘مىلىل٤مل هلىلىلذا اًمرضمىلىلؾ: َٚمىلىل ٓمْ قمىلىلغم ُمىلىلـ شمُ  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 طمتك ٓ ي٘مع اًمرضمؾ ذم اإلصمؿ؟

اًمِمىلىلٓمر اًمثىلىل٤مين ُمىلىلـ اًمًىلىلىل١مال ُمٝمىلىلؿ، أُمىلىل٤م اًمِمىلىلٓمر إول: ومٞمٕمٜمىلىلل رء ُم٘مىلىلىلرر  اًمِمىلىلٞمخ:

 اًمٌح٨م ومٞمف وااقاب قمٜمف.

ٜمىلىل٤م ٟم٘مًىلىلؿ ؾمىلىل١ماًمؽ إمم ىمًىلىلٛملم: اًم٘مًىلىلؿ إول: ُمىلىل٤م  ىلىلق سم٤مظمتّمىلىل٤مر طمتىلىلك أضمٞمٌىلىلؽ ظمٚمٞم

 قمٜمف ُم٤م  ق؟

 اًم٘مًؿ إول. ُمداظمٚم٦م:

 اًم٘مًؿ إول ُمـ اًم١ًمال. اًمِمٞمخ:

 اًم٘مًؿ إول: ُم٤م  ق يٕمٜمل: قمغم ُمـ شمٓمٚمؼ؟ ُمداظمٚم٦م:

 ٓ  ذا اًم٘مًؿ اًمث٤مين. اًمِمٞمخ:

 أو ُمتك ي٘م٤مل هلذا اًمرضمؾ: سم٠مٟمؽ ُمٌتدع. ُمداظمٚم٦م:

 ٧م أٟمف  ذا  ق اًم٘مًؿ اًمث٤مين، وإذا يمٜم٧م أٟم٧م شمًٛمٕمٜم٤م ًمٚمنميط.أٟم٤م ومٝمٛم اًمِمٞمخ:

 ٟمرضمع اًمنميط ؿمقي٦م. ُمداظمٚم٦م:

أٟمىلىل٤م ومٝمٛمىلىل٧م ُمىلىلـ ؾمىلىل١ماًمؽ وم٤مئىلىلدة أظمىلىلرى أٟمىلىل٧م شمًىلىل٠مل قمٜمٝمىلىل٤م، ًمٙمىلىلـ عمىلىل٤م ـمٚمٌىلىل٧م  اًمِمىلىلٞمخ:
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ُمٜمؽ اإلقم٤مدة اىمتٍمت قمىلغم ؿمىلٓمر ُمىلـ اًمًىل١مال، وأٟمىل٤م  ىلذا ومٞمىلف ظمًىل٤مرة زم، ومىل٢من يمٜمىل٧م 

 ُم٤م قمٜمدك أٟم٧م رسمحؽ ... ومٜمجٞمٌؽ قمغم اًم١ًمال.

أٟمىلىل٤م أريىلىلد طمًىلىل٥م ُمىلىل٤م ومٝمٛمىلىل٧م، جيىلىلقز أن يٙمىلىلقن وا ىلىلؿ، أٟمىلىلف ذم ؾمىلىل١ماًمؽ ىمًىلىلٛملم:  ٓ

 اًم٘مًؿ إول: يتٙمرر اًمٌح٨م واًم١ًمال قمٜمف و ق ُمقوققمٜم٤م.

 اًم٘مًؿ اًمث٤مين: ُمٝمؿ.

 ُمتك ي٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م اًمٌدقم٦م ي٤م ُمٌتدع؟ ُمداظمٚم٦م:

ـمٞم٥م. ُم٤م  ل اًمٌدقمىل٦م  ىلق اًمىلذي يتٙمىلرر ومٞمىلف اًمٙمىلام، أُمىل٤م ُمتىلك يٓمٚمىلؼ؟  ىلذا  اًمِمٞمخ:

 ق أقم٤مد شم٘مري٤ًٌم سمس ؾمامٟم٤م ظمٚمٞمؽ ُمع ص٤مطمٌٜم٤م اًمىلكم ظمنىل اًمِمىلٓمر  اعمٝمؿ شمٗمْمؾ؛ ٕٟمف

 إول ُمـ اًم١ًمال، ٟمٕمؿ.

ر اًمًىلىلىلىل١مال وااىلىلىلىلقاب ومىلىلىلىل٠موضمز رَّ َٙمىلىلىلىل وم٠مٟمىلىلىلىل٤م أىمىلىلىلىلقل: سم٤مًمٜمًىلىلىلىل٦ٌم ُمىلىلىلىل٤م  ىلىلىلىلل اًمٌدقمىلىلىلىل٦م؟ يٕمٜمىلىلىلىلل: شمَ 

طمىلدث ذم اًمىلديـ يىلراد سمىلف زيىل٤مدة اًمت٘مىلرب اًمٙمام، وم٠مىمقل: أوًٓ: اًمٌدقم٦م  ل: يمىلؾ أُمىلر أُ 

: مل يٙمـ ُمـ ىمٌؾ، ويراد سمف زي٤مدة اًمت٘مىلرب إمم إمم اهلل، يمؾ أُمر أطمدث ذم اًمديـ أي

 اهلل قمز وضمؾ.

طمدث ذم اًمديـ  ذا ىمٞمد سمٛمٕمٜمىلك: مل يٙمىلـ ُمٕمروومىل٤ًم ُمىلـ ىمٌىلؾ ٓ ذم قمٝمىلد اًمرؾمىلقل أُ 

قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام، وٓ ذم قمٝمىلىلد اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح، ومىلىل٢مذا يمىلىل٤من ُمٕمروومىلىل٤ًم ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل ُمىلىل٤م 

اًمىلذيـ متجىلقن  ن سمدقم٦م، و ٜم٤م: ئمٝمر ًمٙمؿ أ ٞم٦م  ذا اًم٘مٞمد ًمٚمرد قمغم اعمٌتدقمىل٦مقشمٙم

سم٘مقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م  ذه صاة اًمؽماويح، ُمىلع أن صىلاة اًمىلؽماويح 

 يم٤مٟم٧م ذم قمٝمد اًمرؾمقل و ق ؾمٜمٝم٤م.

إذًا:  ىلىلذا اًمتٕمريىلىلػ أظمىلىلرج ُمثىلىلؾ  ىلىلذه اًمٌدقمىلىل٦م اًمتىلىلل ؾمىلىلام ٤م قمٛمىلىلر وأـمٚمىلىلؼ قمٚمٞمٝمىلىل٤م أهنىلىل٤م 

 سمدقم٦م طمًٜم٦م عم٤مذا؟ ٕهن٤م مل امدث سمٕمد اًمرؾمقل؛ ٕن اًمرؾمقل ومٕمٚمٝم٤م، وم٢مذا ٓطمٔمتؿ
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  ذا اًم٘مٞمد شمٗمٝمٛمقن أ ٞمتف، اًمٌدقم٦م: يمؾ أُمر أطمدث ذم اًمديـ أي:مل يٙمـ ُمـ ىمٌؾ.

صاة اًمؽماويح يم٤مٟم٧م وأُمر هب٤م اًمرؾمقل وًمًٜم٤م ذم  ذا اًمّمدد، أطمدث ذم اًمديـ 

 ومل يٙمـ ُمـ ىمٌؾ.

اًم٘مٞمد اًمث٤مين: يراد سمف زي٤مدة اًمت٘مرب إمم اهلل قمز وضمؾ، زي٤مدة اًمت٘مرب قمغم اًمًٚمػ 

وُمىلىلـ دوٟمىلىلف، ُمىلىل٤م ؿمىلىل٤مء اهلل ُمىلىلـ  ¢اًمّمىلىل٤مًمح وقمىلىلغم حمٛمىلىلد اًمّمىلىل٤مًمح زيىلىل٤مدة قمىلىلغم اًمًىلىلٚمػ 

يٙمىلىلقن  ىلىلذا اًمىلىلذي يريىلىلد أن يزيىلىلد ذم اًمت٘مىلىلرب إمم اهلل سمزيىلىل٤مدة قمىلىلغم ُمىلىل٤م شم٘مىلىلرب سمىلىلف رؾمىلىلقل 

اهلل واًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمف؟!  ذا ىمٞمد ُمٝمىلؿ ضمىلدًا ًمٞم٘مىل٤مل ًمىلف: أأٟمىل٧م ظمىلػم أم أوًمئىلؽ 

 ٓ  ؿ وم٢مذًا:  ؿ ًمق يم٤من  ذا ظمػمًا ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف.

قرة ّمىلىلىل: يىلىلىلراد سمىلىلىلف اًمت٘مىلىلىلرب ٟمحىلىلىلـ ىمٚمٜمىلىلىل٤م: زيىلىلىل٤مدة اًمت٘مىلىلىلرب سمقوىلىلىلع اًماًم٘مٞمىلىلىلد  ىلىلىلذا اًمثىلىلىل٤مين

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

أن ٟم٘مىلىلىلىلقل: يىلىلىلىلراد سمىلىلىلىلف اًمت٘مىلىلىلىلرب إمم اهلل،  ىلىلىلىلذا اًم٘مٞمىلىلىلىلد خيىلىلىلىلرج سمىلىلىلىلف أٟمىلىلىلىلف إذا طمىلىلىلىلدث أُمىلىلىلىلر 

ومًىلىلؽ سمىلىلف سمٕمْمىلىلٝمؿ ًمٙمىلىلـ  ىلىلق ًمىلىلٞمس قمىلىلغم ؾمىلىلٌٞمؾ اًمت٘مىلىلرب إمم اهلل، وإٟمىلىلام إُمىلىل٤م إلزاًمىلىل٦م 

احلىلىل٤مدث،  ىلىلذا ٓ .ر أو ًمتح٘مٞمىلىلؼ ُمّمىلىلٚمح٦م ٓ يٛمٙمىلىلـ ام٘مٞم٘مٝمىلىل٤م إٓ سمٛمثىلىلؾ  ىلىلذا إُمىلىلر 

 يٙمقن سمدقم٦م عم٤مذا؟ 

 أوًٓ: ٓ يراد سمف زي٤مدة اًمت٘مرب إمم اهلل.

صم٤مٟمٞم٤ًم: ًمٞمس طم٤مصاً ذم اًمديـ، وإٟمام ظم٤مرج اًمديـ يٕمٜمل: ذم اًمقؾم٤مئؾ، وًمٞمس ذم 

 اًمٖم٤مي٤مت.

و ٜمىلىلىلىلىلىل٤م: ٟمّمىلىلىلىلىلىلؾ إمم ىم٤مقمىلىلىلىلىلىلدة اعمّمىلىلىلىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلىلىلىلٚم٦م، شمًىلىلىلىلىلىلٛمٕمقن ٓسمىلىلىلىلىلىلد هبىلىلىلىلىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىلىلىلىلىل٦م 

اًمِمىلىلىلىلىل٤مـمٌل ذم يمت٤مسمٞمىلىلىلىلىلىلف اًمٕمٔمٞمٛمىلىلىلىلىلىللم  اعمّمىلىلىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلىلىلىلٚم٦م  ىلىلىلىلىلىلذه يٙمرر ىلىلىلىلىل٤م يمثىلىلىلىلىلىلػمًا اإلُمىلىلىلىلىلىل٤مم

 اعمقاوم٘م٤مت إول، واًمٙمت٤مب أظمر: آقمتّم٤مم.
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ىلىلىل ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلل اعمّمىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلٚم٦م؟  ىلىلىلل أُمىلىلىلقر امىلىلىلدث واُمَ  ؼ ُمّمىلىلىلٚمح٦م ذقمٞمىلىلىل٦م،  ىلىلىلذه ٘مِّ

إُمىلىلىلقر احل٤مدصمىلىلىل٦م مل شمٙمىلىلىلـ ُمٕمروومىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ، ومٝمىلىلىلل سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٚمحىلىلىلد إول ُمىلىلىلـ شمٕمريىلىلىلػ 

٤م ًمٞمًىلىلىلىل٧م ذم هنىلىلىلىلاًمٌدقمىلىلىلىل٦م  ىلىلىلىلل: طم٤مدصمىلىلىلىل٦م، ًمٙمىلىلىلىلـ ٓ شمىلىلىلىلدظمؾ ذم ُمًىلىلىلىلٛمك اًمٌدقمىلىلىلىل٦م عمىلىلىلىل٤مذا؟ ٕ

 اًمديـ.

ث ذم اًمىلديـ سمزيىل٤مدة اًمت٘مىلرب إمم دِ طمىْل ىمٚمٜم٤م: يمؾ أُمر ذم اًمٌدقم٦م يمؾ أُمىلر طمىل٤مدث أو أُ 

 اهلل قمز وضمؾ.

ٟمٕمىلقد ًمٜمٌىلىللم اًمٗمىلىلرق سمىللم اًمٌدقمىلىل٦م وسمىلىللم اعمّمىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلٚم٦م، شمٙمٚمٛمٜمىلىل٤م سمىلام ومٞمىلىلف اًمٙمٗم٤ميىلىل٦م 

ذم اًمٌدقم٦م اًمتل  ل واًم٦م، وشمٙمقن ذم اًمديـ، ويٙمقن اعم٘مّمقد زي٤مدة اًمت٘مرب إمم 

 وٓ يت٘مرب إمم اهلل إٓ سمام ذع اهلل.اهلل، 

أن ٟمحىلىلىلـ ذم ُمىلىلىل٤مذا؟ ذم اعمّمىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلٚم٦م، اعمّمىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلٚم٦م َّتتٚمىلىلىلػ قمىلىلىلـ 

اًمٌدقم٦م اًمْماًم٦م ذم أهن٤م ٓ شمٙمقن ذم اًمديـ، وإٟمام شمٙمقن ذم اًمدٟمٞم٤م أي: ذم اًمقؾم٤مئؾ 

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مُمقر دٟمٞمقي٦م، ًمٙمـ  ذه اًمقؾم٤مئؾ ىمد يٛمٙمـ أن شمٙمقن وؾمٞمٚم٦م ظمػم، ويٛمٙمىلـ 

 وؾمٞمٚم٦م ذ. أن شمٙمقن

وًمٜميب أن ُمثاً:  ذا اعمًجؾ اًمٚمٓمٞمػ احلجؿ، يٛمٙمـ أن يًىلجؾ ومٞمىلف يمىلام 

، يٛمٙمـ أن يًجؾ ومٞمف ومتىل٤موى اًمٕمٚمىلامء ¢اهلل، يٛمٙمـ أن يًجؾ ومٞمف يمام رؾمقل اهلل 

وأضمىلىلقسمتٝمؿ إمم آظمىلىلره،  ىلىلذا يمٚمىلىلف ظمىلىلػم، ًمٙمىلىلـ يٛمٙمىلىلـ أن يًىلىلجؾ ومٞمىلىلف اًمٙمٗمىلىلر، يٛمٙمىلىلـ أن 

إمم آظمىلىلىلره،  ىلىلىلل اًمقؾمىلىلىلٞمٚم٦م واطمىلىلىلدة ُمىلىلىل٤م يًىلىلىلجؾ ومٞمىلىلىلف اًمٗمًىلىلىلؼ واًمٗمجىلىلىلقر وإهمىلىلىل٤مين وو ... 

شمٖمػمت، ًمٙمـ شمٖمػمت اًمٖم٤مي٦م اًمتل يراد اًمقصقل إًمٞمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م  ذه اًمقؾمىلٞمٚم٦م، وىمٞمًىلقا 

ُم٤م ؿمئتؿ ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اعمحدصم٦م اًمٞمقم، وُم٤م أيمثر ٤م، وُمـ  ٜم٤م ئمٝمر أوًٓ: ضمٝمؾ سمٕمىلض 

اعمًٚمٛملم اعمٌتىلدقملم، سمىلؾ ومحىل٤مىمتٝمؿ طمٞمىلٜمام شم٘مىلقل هلىلؿ: يىل٤م أظمىلل ٓ شمٗمٕمىلؾ  ىلذا،  ىلذا 

ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام، وٓ ذم قمٝمىلىلد اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح، ومٝمىلىلذه سمدقمىلىل٦م  مل يٙمىلىلـ
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 ي٘مقل ًمؽ: اًمًٞم٤مرة اًمذي رايمٌٝم٤م أٟم٧م  ل سمدقم٦م، صح؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ىلىلذه مح٤مىمىلىل٦م ُمتٜم٤م ٞمىلىل٦م، يىلىل٤م أظمىلىلل  ىلىلذه اًمًىلىلٞم٤مرة ُمثىلىلؾ ااٝمىلىل٤مز إن أظمىلىلذهت٤م ُمىلىلـ  اًمِمىلىلٞمخ:

ٚم٦م أضمىلىلؾ شمًىلىل٤مومر إمم أورسمىلىل٤م وشم٘م ىلىل ؿمىلىلٝمر اًمٕمًىلىلؾ  ٜمىلىل٤مك زقمٛمىلىلقا إمم آظمىلىلره، ومٝمىلىلذه وؾمىلىلٞم

اؾمىلىلىلىلىلىلىلتٕمٛمٚم٧م ذم ُمٕمّمىلىلىلىلىلىلىلٞم٦م اهلل، ًمٙمىلىلىلىلىلىلىلـ إن اؾمىلىلىلىلىلىلىلتٕمٛمٚمتٝم٤م ًمٚمحىلىلىلىلىلىلىل٩م إمم سمٞمىلىلىلىلىلىلىل٧م اهلل احلىلىلىلىلىلىلىلرام، 

 وآقمتامر أيْم٤ًم  ٜم٤مك ومٝمذه وؾمٞمٚم٦م ًمٓم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ.

ٜمٝمىل٤م رين سمٛمًىل٠مًم٦م ىمىلد شمًىلٛمٕمقن اًمٌحىل٨م ومٞمٝمىل٤م وااىلقاب قميمِّ ذَ و ذا اًمٙمام إظمىلػم يىُل 

صىلىلىلىلىلقاسم٤ًم أو ظمٓمىلىلىلىلىل٠ًم، وم٠مٟمىلىلىلىلىل٤م أذيمىلىلىلىلىلر ًمٙمىلىلىلىلىلؿ ااىلىلىلىلىلقاب  ىمىلىلىلىلىلد يٙمىلىلىلىلىلقن ااىلىلىلىلىلقاب اًمىلىلىلىلىلذي شمًىلىلىلىلىلٛمٕمقٟمف

اًمّمىلىلىلحٞمح ؾمىلىلىلٚمٗم٤ًم ومىلىلىل٠مىمقل: شمىلىلىلرى احلىلىلىل٩م إمم سمٞمىلىلىل٧م اهلل احلىلىلىلرام اًمىلىلىلذي ومىلىلىلرض ذم اًم٘مىلىلىلرآن 

ـِ ﴿ُمٕمٚم٘مىلىلىل٤ًم سم٤مٓؾمىلىلىلتٓم٤مقم٦م:  ٩مر اًْمٌَٞمْىلىلىل٧ِم َُمىلىلىل
غَم اًمٜمَّىلىلىل٤مِس طِمىلىلىل َِّ قَمىلىلىل ٌِٞمًا  َوهللِ تََٓم٤مَع إًَِمٞمْىلىلىلِف ؾَمىلىلىل ]   ﴾اؾْمىلىلىل

 .[33عم ان:

آؾمتٓم٤مقم٦م  ٜم٤م ُمـ إٟم٤ًمن إمم آظمىلر َّتتٚمىلػ، يمىل٤مٟمقا ىمىلدياًم اعمٖم٤مرسمىل٦م ُمىلـ إٟمىلدًمس 

 ٖمرب إمم اازائر إمم ًمٞمٌٞم٤م إمم آظمره مجقن قمغم أىمداُمٝمؿ.إمم اعم

 اهلل أيمؼم. ُمداظمٚم٦م:

 شمتحٛمؾ احلج٦م شمٌٕمٝمؿ ؾمٜم٦م أو ؾمٜمتلم. اًمِمٞمخ:

 ٓ إًمف إٓ اهلل. ُمداظمٚم٦م:

يٌ٘مىلىلقا ُم٤مؿمىلىللم ُمىلىلـ إىمٚمىلىلٞمؿ إمم إىمٚمىلىلٞمؿ ُمىلىلـ ُمٜمٓم٘مىلىل٦م إمم أظمىلىلرى طمتىلىلك يىلىلدريمقا  اًمِمىلىلٞمخ:

وا ىمىلىلقل اهلل: ؤٕهنىلىلؿ ىمىلىلرُمقؾمىلىلؿ احلىلىل٩م ذم سمٞمىلىل٧م اهلل احلىلىلرام أي: يٛمِمىلىلقن ُمِمىلىلٞم٤ًم عمىلىل٤مذا؟ 

ـِ ﴿  .[33]   عم ان:﴾اؾْمتََٓم٤مَع إًَِمٞمِْف ؾَمٌِٞمًا  َوهللَِِّ قَمغَم اًمٜم٤َّمِس طِم٩مر اًْمٌَٞم٧ِْم َُم

ٜم٤م قمز وضمؾ أٟمٕمؿ قمغم اإلٟم٤ًمن سم٘مىلقة وٟمِمىل٤مط، ويًىلتٓمٞمع أن يٛمٌمىل سمر إذًا: إذا يم٤من رَ 
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ؿ ُمىل٠موى ُمىل٤م ؾ  ىلؿ ُمىل٤م هلىلطمَّىل ومٝمذا اؾمٛمف ُمًتٓمٞمع، أٟمتؿ شمٕمرومقن ُمث٤مًٓ ُمّمٖمرًا: اًمٌىلدو اًمرر 

هلؿ دار ذم سمٚمد ُمٕملم، دائاًم سملم ؾمٗمر ؿ ودواهبؿ، وىمد يٙمقن اًمداسم٦م مٌم ُمٕمف، أو 

 ىلىلق سمٞمٛمٌمىلىل ُمٕمٝمىلىل٤م، وُمىلىل٤م يريمٌٝمىلىل٤م عمىلىل٤مذا؟ ُمتٕمىلىلقد قمىلىلغم اًمًىلىلػم، و ىلىلذا ذم احل٘مٞم٘مىلىل٦م يٕمٓمٞمىلىلف 

 اًمٜمِم٤مط، ىمقة أقمّم٤مب وٟمحق ذًمؽ.

صمىلىلؿ ظمٚمىلىلؼ اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ يمىلىلام ىمىلىل٤مل: ممىلىل٤م شمريمٌىلىلقن ُمىلىلـ اًمٌٖمىلىل٤مل واحلٛمىلىلػم واإلسمىلىلؾ إمم 

ره، و ذه  ىلل اًمقؾمىلٞمٚم٦م ذم اًمزُمىل٤من اًم٘مديٛمىل٦م ذم قمٝمىلد اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام طمٞمىلٜمام آظم

ٟمزًم٧م  ىلذه أيىل٦م، يمىل٤مٟمقا مجىلقن إمم سمٞمىل٧م اهلل احلىلرام قمىلغم اإلسمىلؾ، وقمىلغم اًمٜمىلقق وو 

 إمم آظمره.

أن ذم وؾم٤مئؾ ضمديىلدة ضمىلدت ُمىلـ ىمٌىلؾ اًمٕمرسمىل٤مت اًمىلذي يًىلٛمق ٤م  ٜمىل٤م ذم ؾمىلقري٤م: 

داسمىل٦م دسمىلؾ أو ومىلرس أو ُمىل٤م ؿمىل٤مسمف ذًمىلؽ، ارشم٘مىلقا سم٤مًمٓمٜمؼم، إُم٤م دوٓسملم أو أرسمٕم٦م ويًحٌٝم٤م 

ؿمىلىلىلقيف ـمٚمىلىلىلع ُمىلىلىل٤م يًىلىلىلٛمك سمٚمٖمىلىلىل٦م إضم٤مٟمىلىلىل٥م: إـمٛمٜمٌٞمىلىلىلؾ يٕمٜمىلىلىلل: اًمًىلىلىلٞم٤مرة صمىلىلىلؿ شمرىمىلىلىل٧م  ىلىلىلذه 

اًمًٞم٤مرة وُم٤ًمومتٝم٤م ُم٤مئ٦م يمٞمٚمقا ُمؽم، ومٛمـ ىمٌؾ أرسمٕمىللم يمٞمٚمىلق ُمىلؽم اًمنىلقم٦م أو ٟمحىلق ذًمىلؽ، 

 صمؿ  ٙمذا.

حلىل٩م صمؿ وصٚمٜم٤م ًمٚمٓم٤مئرات اًم١ًمال  ذا اًمذي ي٘م٤مل اًمٞمقم: اًمذي يٓمرح ٟمٗمًف  ؾ ا

إمم سمٞمىلىل٧م اهلل احلىلىلىلرام إومْمىلىلىلؾ قمىلىلغم إرضمىلىلىلؾ، أم قمىلىلىلغم  ىلىلذه اًمقؾمىلىلىل٤مئؾ احلديثىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل 

 ظمٚم٘مٝم٤م اهلل ًمٜم٤م؟

يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يتق قن أن احل٩م إمم سمٞم٧م اهلل احلرام قمغم إرضمىلؾ أومْمىلؾ ُمىلـ 

 احل٩م قمغم اًمًٞم٤مرة أو اًمٓمٞم٤مرة أو ٟمحق ذًمؽ.

رام إومْمىلؾ ن احل٩م إمم سمٞم٧م اهلل احلإٟمحـ ٟم٘مقل سمٙمؾ ساطم٦م وسمٙمؾ اـمٛمئٜم٤من: 

غَم اًمٜمَّىلىل٤مِس ﴿سم٤مًمقؾمىلىلٞمٚم٦م اًمتىلىلل شمتٞمنىلىل ًمٚمحىلىل٤مج اًمىلىلذي يِمىلىلٛمٚمف قمٛمىلىلقم ىمقًمىلىلف شمٕمىلىل٤ممم:  َِّ قَمىلىل َوهللِ

ـِ   .[33]   عم ان:﴾اؾْمتََٓم٤مَع إًَِمٞمِْف ؾَمٌِٞمًا  طِم٩مر اًْمٌَٞم٧ِْم َُم
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 ومٛمـ ٓ يتٞمن ًمف إٓ احل٩م قمغم إىمدام ومٝمذا واضمٌف.

ا واضمٌىلىلف، اًمٓمٞمىلىل٤مرة  ىلىلذا ُمرشمٌىلىل٦م أظمىلىلرى داسمىلىل٦م،  ىلىلذا واضمٌىلىلف، ُمراشمٌىلىلف أظمىلىلرى اًمًىلىلٞم٤مرة  ىلىلذ

 آظمر رء وصٚمٜم٤م إًمٞمف ذم  ذا اًمزُم٤من، ـمٞم٥م.

إٟم٤ًمن يتٞمن ًمف يمؾ  ذه اًمقؾم٤مئؾ وم٠مي وؾمٞمٚم٦م إومْمؾ: ي٘مقل سمٕمض اًمٜم٤مس: قمٚمٞمف 

 احل٩م قمغم إرضمؾ؛ ٕٟمف سمٙمؾ ظمٓمقة ًمف طمًٜم٦م أو قمنم طمًٜم٤مت.

قمىلىلغم  ¢ٟمحىلىلـ ٟم٘مىلىلقل ذم رد  ىلىلذا: ًمىلىلق يمىلىل٤من احلىلىل٩م قمىلىلغم إىمىلىلدام حلىلىل٩م رؾمىلىلقل اهلل 

مىلىلىل٩م قمىلىلىلغم يمىلىلىلام شمٕمٚمٛمىلىلىلقن إٟمىلىلىلام طمىلىلىل٩م قمىلىلىلغم ٟم٤مىمتىلىلىلف اًمٕمْمىلىلىل٤ٌمء، ومٚمىلىلىلامذا مل  رضمٚمٞمىلىلىلف، و ىلىلىلق

ول رطمٞمؿ يمام وصٗمف رسمٜم٤م قمىلز وضمىلؾ ذم اًم٘مىلرآن اًمٙمىلريؿ: رضمٚمٞمف؟ ٕٟمف سم٤معم١مُمٜملم رؤ

 .[435]البق ة:﴾اًْمُٕمْنَ  اًْمُٞمْنَ َوٓ ُيِريُد سمُِٙمؿُ  ُيِريُد اهللَُّ سمُِٙمؿُ ﴿

ع سمف اعمِم٘م٦م، إذًا: ٓ جيقز ومٚمامذا يتٙمٚمػ اإلٟم٤ًمن اعمِم٘م٦م واهلل ىمد ين ًمف ُم٤م يدوم

ًمٚمٛمًىلىلٚمؿ أن يت٘مّمىلىلد اإلشمٞمىلىل٤من سم٤مًمٕمٌىلىل٤مدة سمٓمريىلىلؼ صىلىلٕم٦ٌم ُمىلىلع أٟمىلىلف ُمٞمنىلىل ًمىلىلف  ىلىلذه اًمٕمٌىلىل٤مدة سمىلىل٠من 

 ي٠مشمٞمٝم٤م سمٓمري٘م٦م ؾمٛمح٦م ؾمٝمٚم٦م؟  ٜم٤م: يدور سمح٨م اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م.

أن  ىلىلذه اًمًىلىلٞم٤مرة ُمّمىلىلٚمح٦م ُمرؾمىلىلٚم٦م ومىلىلا ٟم٘مىلىلقل: اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام طمىلىل٩م قمىلىلغم 

ٟمحىل٩م قمىلغم اًمٜمىلقق ُمىل٤م ٟم٘مىلقل  ىلذا؛ ٕن  ىلذه وؾمىلٞمٚم٦م  اًمٕمْم٤ٌمء قمىلغم اًمٜم٤مىمىل٦م إذًا: اًمًىلٜم٦م أن

وًمٞم٧ًم هم٤مي٦م، وإذ ىمد ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ ًمٕم٤ٌمده وؾمٞمٚم٦م ضمديىلدة و ىلل: اًمًىلٞم٤مرة ُمىلثاً، 

ومٜمحـ ٟمريمٌٝمىل٤م وٟمِمىلٙمر اهلل قمىلز وضمىلؾ قمىلغم ُمىل٤م  ىلداٟم٤م إًمٞمىلف ممىل٤م ظمٚم٘مىلف قمىلز وضمىلؾ ًمٜمىل٤م، ومىلا 

يـ ٟم٘مىلىلىلىلقل إذًا اًمريمىلىلىلىلقب ذم اًمًىلىلىلىلٞم٤مرة سمدقمىلىلىلىل٦م، عمىلىلىلىل٤مذا؟ أوًٓ: ٕٟمىلىلىلىلف إطمىلىلىلىلداث ظمىلىلىلىل٤مرج اًمىلىلىلىلد

ُمىل٤م ًمىلٞمس ُمٜمىلف ومٝمىلق »أي: ذم ديٜمٜمىل٤م  شُمىلـ أطمىلدث ذم أُمرٟمىل٤م»واًمٌدقم٦م: ُم٤م يم٤من ذم اًمىلديـ: 

 .شرد

ذم  ¢أُمىلىل٤م اإلطمىلىلداث ذم اًمىلىلدٟمٞم٤م ومٝمىلىلذا ٓ وىلىلػم ومٞمىلىلف إـماىمىلىل٤ًم، سمىلىلؾ ىمىلىلد ضمىلىل٤مء قمىلىلـ اًمٜمٌىلىلل 

صىلىلىلحٞمح ُمًىلىلىلٚمؿ طمٞمىلىلىلٜمام ُمىلىلىلر سم٠موًمئىلىلىلؽ اًمٜمٗمىلىلىلر و ىلىلىلؿ يىلىلىل١مسمرون اًمٜمخىلىلىلؾ اًمتىلىلىل٠مسمػم  ىلىلىلق اًمتٚم٘مىلىلىلٞمح 
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ذيمروا ًمىلىلف أٟمىلىلف  ىلذا شمٚم٘مىلىلٞمح ىمىلىل٤مل: ًمىلىلق شمريمتٛمىلىلقه شمٕمرومقٟمىلف يٛمٙمىلىلـ؟ ٟمٕمىلىلؿ ىمىلىل٤مل هلىلؿ: عمىلىل٤مذا؟ ومىلىل

يمىلىلىلام  ىلىلىلق، وم٤مؾمىلىلىلتج٤مسمقا ًمٚمرؾمىلىلىلقل ٕٟمىلىلىلف  ٙمىلىلىلذا اعمًىلىلىلٚمؿ ـمٌىلىلىلع قمىلىلىلغم اًمتجىلىلىل٤موب ُمىلىلىلع ىمقًمىلىلىلف 

٤ميُمْؿ عمَِىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤م ﴿شمٕمىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤ممم:  قِل إَِذا َدقَمىلىلىلىلىلىلىلىلىل ؾُمىلىلىلىلىلىلىلىلىل َِّ َوًمِٚمرَّ ٌُقا هللِ تَِجٞم ـَ آَُمٜمىُلىلىلىلىلىلىلىلىلقا اؾْمىلىلىلىلىلىلىلىلىل ِذي ىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير َيىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ٞمِىلىلىلٞمُٙمؿْ  ٜمىلىلىلل: ىمٓمىلىلىلػ اًمثٛمىلىلىلر وإذا ومؽميمىلىلىلقا، وعمىلىلىل٤م ضمىلىلىل٤مء وىمىلىلىل٧م ااىلىلىلال يٕم [24]األنفاااا :﴾ُمْ

سم٤مًمتٛمر ظمرج ؿمٞمّم٤ًم  ٙمذا ذم احلدي٨م ؿمٞمّم٤ًم ُم٤م ُمٕمٜمك ؿمٞمص؟ يٕمٜمل: ُمىل٤م ذم ًمىل٥م ُمىل٤م 

وا إمم اًمرؾمىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف ؤذم حلىلىلىلىلؿ قمٌىلىلىلىل٤مرة قمىلىلىلىلـ اًمٜمىلىلىلىلقاة وطمقهلىلىلىلىل٤م رء يِمىلىلىلىلٌف اًم٘منمىلىلىلىل ضمىلىلىلىل٤م

اًمًىلىلىلام ىمىلىلىل٤مًمقا: يىلىلىل٤م رؾمىلىلىلقل اهلل ُمىلىلىلررت سمٜمىلىلىل٤م وىمٚمىلىلىل٧م ًمٜمىلىلىل٤م وؾمىلىلىلٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜمىلىلىل٤م وإذا سمىلىلىلف خيىلىلىلرج 

إٟمىلىلىلام  ىلىلىلق رأي رأيتىلىلىلف ومىلىلىل٢مذا »: –و ٜمىلىلىل٤م اًمِمىلىلىل٤م د  -م ؿمٞمّمىلىلىل٤ًم وم٘مىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلا

أُمىلىلرشمٙمؿ سمٌمىلىلء ُمىلىلـ أُمىلىلر ديىلىلٜمٙمؿ ومىلىل٠مشمقا ُمٜمىلىلف ُمىلىل٤م اؾمىلىلتٓمٕمتؿ، وإذا أُمىلىلرشمٙمؿ سمٌمىلىلء ُمىلىلـ أُمىلىلر 

 .شدٟمٞم٤ميمؿ

 .شوإذا أُمرشمٙمؿ سمٌمء ُمـ أُمر دٟمٞم٤ميمؿ وم٠مٟمتؿ أقمٚمؿ سم٠مُمقر دٟمٞم٤ميمؿ» اًمِمٞمخ:

٤مرة إذًا: ٓ ومخىلىلر هلىلىل١مٓء اًمٙمٗمىلىل٤مر اًمىلىلذيـ اظمؽمقمىلىلقا ًمٜمىلىل٤م  ىلىلذه اعمخؽمقمىلىل٤مت ُمثىلىلؾ: اًمًىلىلٞم

وُمثىلىلؾ  ىلىلذه اعمًىلىلجٚم٦م، و ىلىلذا اًمراديىلىلق و ىلىلذا و ىلىلذا إمم آظمىلىلره، ٓ ومخىلىلر ٕهنىلىلؿ ظمٚم٘مىلىلقا 

ـَ ﴿هلذا يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ـمٌٕمٝمؿ قمغم  ذا اًمٓمٌع وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ:   َيْٕمَٚمُٛمقَن فَم٤مِ ًرا ُِم

ـِ  ْٟمٞم٤َم َوُ ْؿ قَم  .[3]ال و::﴾أظِمَرِة ُ ْؿ هَم٤مومُِٚمقنَ  احْلَٞم٤َمِة اًمدر

ؿ ومىلىل٢مذا ٟمحىلىلـ اسمتٙمرٟمىلىل٤م أو اظمؽمقمٜمىلىل٤م أو اسمتىلىلدقمٜم٤م ؿمىلىلٞمئ٤ًم ذم ومىلىل٢مذًا: أٟمىلىلتؿ أقمٚمىلىلؿ سمىلىل٠مُمقر دٟمٞمىلىل٤ميم

أُمقر اًمدٟمٞم٤م وما وػم قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ذًمؽ، وإذا اؾمتٕمٛمٚمٜم٤م ٤م وما وػم قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ذًمؽ إٓ إذا 

اؾمىلىلىلىلتٕمٛمٚمٜم٤م ٤م ذم ُمٕمّمىلىلىلىلٞم٦م اهلل قمىلىلىلىلز وضمىلىلىلىلؾ وىمىلىلىلىلد ؾمىلىلىلىلٌ٘م٧م إُمثٚمىلىلىلىل٦م ًمىلىلىلىلذًمؽ،  ىلىلىلىلذه ُمًىلىلىلىلجٚم٦م 

شمًىلىلجؾ شمًىلىلجؾ ومٞمٝمىلىل٤م اخلىلىلػم ومٝمىلىلل ظمىلىلػم، وأٟمىلىل٧م شمًىلىلتٕمٛمٚمٝم٤م ذم اخلىلىلػم، و ىلىلذه اعمًىلىلجٚم٦م 

ومٞمٝمىلىل٤م اًمٖمٜمىلىل٤مء واًمٓمىلىلرب اعمحىلىلرم ومٝمىلىلق ذ، أُمىلىل٤م اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م ومٚمىلىلؿ شمتٖمىلىلػم أؿمىلىلٌف ُمىلىل٤م يٙمىلىلقن ؿمىلىلٌٝم٤ًم 

هبذه اًمقؾم٤مئؾ اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل قمىلز وضمىلؾ سمٓمريىلؼ اًمٌنمىل يمثىلػم ُمىلـ إؿمىلٞم٤مء اًمتىلل ظمٚم٘مٝمىل٤م 
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اهلل ُم٤ٌمذة ظمٚمؼ اإلٟمًىل٤من يمىلام ىمىل٤مل ذم أطمًىلـ شم٘مىلقيؿ، ُمىلـ  ىلذا احلًىلـ: أن ضمٕمىلؾ ًمىلف 

يتٗمىلىل٤م ؿ سمىلىلف ُمىلىلع اًمٜمىلىل٤مس،  ىلىلذا اًمٚمًىلىل٤من  ىلىلق وؾمىلىلٞمٚم٦م إن ًمًىلىل٤مٟم٤ًم ٟم٤مـم٘مىلىل٤ًم ي٘م ىلىل سمىلىلف ُمّمىلىل٤محلف، 

ىمىلىلرأت سمىلىلف اًم٘مىلىلرآن ُأصمٌِْىلىل٧َم، وإن ىمىلىلرأت سمىلىلف إهمىلىل٤مين وزرت وزرًا يمٌىلىلػمًا إمم آظمىلىلره، و ىلىلذه 

اًمقؾمٞمٚم٦م ُمـ  ذا اًم٘مٌٞمؾ، ومٝمىلذا اًمٚمًىل٤من اؾمىلتٕمٛمٚمتف ذم اخلىلػم ومٝمىلق ظمىلػم، وإن اؾمىلتٕمٛمٚمتف 

 ح اعمرؾمٚم٦م.ذم اًمنم ومٝمق ذ،  ٙمذا ي٘م٤مل ذم اًمقؾم٤مئؾ وهب٤م شمتٕمٚمؼ ىم٤مقمدة اعمّم٤مًم

ومٝمىلذا  ىلق اًمٗمىلرق سمىللم اعمّمىلٚمح٦م اعمرؾمىلٚم٦م واًمٌدقمىل٦م اًمْمىلاًم٦م، وًمٕمىلؾ ذم  ىلذا اًم٘مىلىلدر 

 يمٗم٤مي٦م ضمقاسم٤ًم قمـ اًمِمٓمر إول ُمـ ؾم١ماًمؽ.

أُم٤م اًمِمٓمر اًمث٤مين، أُم٤م ُمـ  ق اًمذي ي٘م٤مل: إٟمف ُمٌتدع، ومٝمق اًمذي ظم٤مًمػ ىمقًمف قمٚمٞمف 

إمم اهلل  صمىلؿ أظمىلذ يت٘مىلرب شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر»اًمّماة واًمًام: 

 قمز وضمؾ سم٤مٓسمتداع ذم ديـ اهلل، أو سم٤مًمت٘مرب سمام اسمتدع همػمه ذم ديـ اهلل قمز وضمؾ.

أُمىلىلىل٤م ُمىلىلىـل صىلىلىلدرت ُمٜمىلىلىلف سمدقمىلىلىل٦م، و ىلىلىلق ٓ يريىلىلىلد ٤م يم٘م٤مقمىلىلىلدة  ىلىلىلق ذم اًم٘م٤مقمىلىلىلدة ُمىلىلىلع ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف 

 .وًمٙمـ أظمٓم٠م واسمتدع يمام ي٘مع ُمـ سمٕمض اعمجتٝمديـ أطمٞم٤مٟم٤مً  شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م»اًمًام: 

إٟمىلىلف ُمٌىل٤مح و ىلىلق طمىلىلرام، ٓ  ىلىلذا ٓ جيىلىلقز ذم اإلؾمىلىلام، أطمٞم٤مٟمىل٤ًم ي٘مقًمىلىلقن قمىلىلـ اًمٌمىلىلء: 

 ًمٙمـ إذا وىمع ذم ُمثؾ  ذا جمتٝمدًا ومٚمف أضمر، وٓ ي٘مقل: إٟمف وىمع ذم احلرام.

يمذًمؽ إذا صدرت سمدقم٦م ُمـ همػم ُمٌتدع إٟمام سم٤مضمتٝم٤مد ُمٜمف ًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م أهن٤م سمدقم٦م 

وما ي٘م٤مل ومٞمف: ُمٌتىلدع! أفمىلـ فمٝمىلر ًمىلؽ اًمٗمىلرق أن سمىللم  ىلذا و ىلذا وطمّمىلٚم٧م ااىلقاب 

 ن ؿم٤مء اهلل قمـ ؿم٘مل اًم١ًمال.إ

 (  00:  35:  33/ 704) اهلدى والنور/

 (  00:  39:  45/ 704) اهلدى والنور/

 (  00:  47:  17/ 704) اهلدى والنور/

 (  00:  55:  20/ 704) اهلدى والنور/
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 ضابط املصاحل املسضوٞ

 ومْمىلىلٞمٚم٦م اًمِمىلىلٞمخ ؾمىلىلٛمٕمٜم٤م ُمىلىلٜمٙمؿ يماُمىلىل٤ًم طمىلىلقل اعمّمىلىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلٚم٦م  :أطمىلىلد احلىلىل٤م.يـ

 ،ط ومٞمف أن يٙمقن ُمًتثٜمك ذم إصؾؽَم ِْم ع ًمٙمقٟمف ُمّمٚمح٦م يُ نْمَ و ق أن إُمر اًمذي يُ 

ٟمرضمق سمٞم٤من ذًمؽ ُمع شمقوٞمح و٤مسمط اعمّمٚمح٦م اًمتل شمٌىلٞمح ُمىل٤م يمىل٤من همىلػم ُمنمىلوع ًمٙمىلقن 

سمٕمض إُمقر ومٞمف ُمّمٚمح٦م وًمٙمٜمف ٓ ينمع ُمثؾ اؾمتٕمامل اًمّمقر ذم اعمجات ًمٖم٤ميىل٦م 

 شمرسمقي٦م أو همػم ذًمؽ.

 .ٓ ُم٤م قمٜمدكاطمٌٜم٤م ذيط ذم  ذا وأفمـ يمامن قمٜمد ص٤م اًمِمٞمخ:

 .ُم٤م ومٞمف: أطمد احل٤م.يـ

 .ُم٤م ومٞمف؟ اًمِمٞمخ:

 .ُم٤م ومٞمف: أطمد احل٤م.يـ

 يمٜم٤م امدصمٜم٤م طمقل  ذا سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ. اًمِمٞمخ:

 ذم ُمٙم٦م: أطمد احل٤م.يـ

 ٟمٕمؿ، ُمٙم٦م؟ اًمِمٞمخ:

 ُمٙم٦م:أطمد احل٤م.يـ

اعمّمىلىلىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلىلىلٚم٦م يقضمىلىلىلىلىلد ظمىلىلىلىلىلال سمىلىلىلىلىللم اًمٕمٚمىلىلىلىلىلامء ومٌٕمْمىلىلىلىلىلٝمؿ ي٘مىلىلىلىلىلقل هبىلىلىلىلىل٤م  اًمِمىلىلىلىلىلٞمخ:

ٓ ي٘مىلىلقل هبىلىل٤م وُمىلىلـ  ىلىلذا اًمىلىلٌٕمض اًمىلىلذي ي٘مىلىلقل هبىلىل٤م قمٚمىلىلامء اعم٤مًمٙمٞمىلىل٦م ويمىلىلذًمؽ  وسمٕمْمىلىلٝمؿ
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وىمىلىلىلد شمٙمٚمىلىلىلؿ اإلُمىلىلىل٤مم اًمِمىلىلىل٤مـمٌل قمىلىلىلـ  ىلىلىلذه  ،ؿمىلىلىلٞمخ اإلؾمىلىلىلام اسمىلىلىلـ شمٞمٛمٞمىلىلىل٦م رمحىلىلىلف اهلل شمٕمىلىلىل٤ممم

وأٟم٤م أىمقل هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أطمض ـماب اًمٕمٚمىلؿ  شآقمتّم٤مم»اعم٠ًمًم٦م ذم يمت٤مسمف ااٚمٞمؾ 

 ُمقوىلىلققمف ويمىلىلؾ ُمىلىلـ أًمىلىلػ قمىلىلغم اىمتٜمىلىل٤مء  ىلىلذا اًمٙمتىلىل٤مب ٕٟمىلىلف يمتىلىل٤مب ومىلىلذ ومىلىلرد ٓ ُمثىلىلؾ ًمىلىلف ذم

ًم٘مد قم٤مًم٩م  ذا اًمٌحىل٨م ومٞمىلف ٕن  ،ممـ ضم٤مء سمٕمده ذم أصقل اًمٌدع وم٢مٟمام  ق قم٤مًم٦م قمٚمٞمف

ًمف ارشم٤ٌمـم٤ًم وصمٞم٘م٤ًم سم٤مًمٌدقم٦م ُمـ طمٞم٨م أٟمف يٚمت٘مىلل ُمىلع اًمٌدقمىل٦م ذم يمىلقن اًمٌدقمىل٦م طم٤مدصمىل٦م سمٕمىلد 

أن مل شمٙمىلىلىلىلـ يمىلىلىلىلذًمؽ اعمّمىلىلىلىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلىلىلٚم٦م  ىلىلىلىلل شمٙمىلىلىلىلقن طم٤مدصمىلىلىلىل٦م أيْمىلىلىلىل٤ًم سمٕمىلىلىلىلد أن مل شمٙمىلىلىلىلـ 

سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م وسمىلىللم ُمىلىل٤م  ىلىلق ُمّمىلىلٚمح٦م ُمرؾمىلىلٚم٦م شمٓمىلىلرق هلىلىلذا اًمٌحىلىل٨م وًمٚمتٛمٞمٞمىلىلز سمىلىللم ُمىلىل٤م  ىلىلق 

 اًمٕمٔمٞمؿ ذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب ااٚمٞمؾ.

ق هلذا اعمقوىلقع اخلٓمىلػم رَّ ٓمَ ويمذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم شمَ 

 .شاىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب ااحٞمؿ»ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ 

إظمىلىلذ هبىلىل٤م ًمتح٘مٞمىلىلؼ ُمّمىلىلٚمح٦م وظماصىلىل٦م يماُمٝمىلىلام أن اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م اًمتىلىلل طمىلىلدصم٧م ويىلىلراد 

 ¢ًممُم٦م  ذه اًمقؾمٞمٚم٦م إُم٤م أن شمٙمقن يم٤من اعم٘مت  ًممظمىلذ هبىل٤م ىمىل٤مئاًم ذم قمٝمىلد اًمٜمٌىلل 

 وُمع ذًمؽ مل ي٠مظمذ هب٤م وإن يم٤مٟم٧م ام٘مؼ ُمّمٚمح٦م فم٤م رة ]...[.

د سمىلف ذقمىلىل٤ًم اإلقمىلام سمىلدظمقل أوىمىلىل٤مت ّمىَل ٘مْ ن إذان إٟمىلام يُ أوُمىلـ إُمثٚمىل٦م قمىلغم ذًمىلىلؽ 

سمٕمىلض اًمّمىلٚمقات إظمىلرى اًمتىلل ٓ دمىل٥م يمىلؾ ر يمىلٌؾ ُمٜمىل٤م أن ٕمِ ِمىْل اًمّمٚمقات اخلٛمس ويُ 

يىلقم وًمٞمٚمىلىل٦م إٟمىلام دمىلىل٥م ذم اًمًىلٜم٦م ُمىلىلرة أو ُمىلرشملم أو دمىلىل٥م سمٛمٜم٤مؾمىل٦ٌم ُمىلىل٤م يمّمىلاة اًمٕمٞمىلىلديـ 

ُمىلىلثاً ومىلىلٜمحـ ٟمِمىلىلٕمر سمىلىل٠من صىلىلاة اًمٕمٞمىلىلديـ أطمىلىلقج إمم إذان سمىلىل٠مذان اًمٜمىلىل٤مس ًمىلىلقىمتٝمام ُمىلىلـ 

اًمّمىلىلٚمقات اخلٛمىلىلس ٕن اعمًىلىلٚمٛملم سمًىلىل٥ٌم اقمتٞمىلىل٤مد ؿ ًمٚمّمىلىلٚمقات اخلٛمىلىلس وشمٕمىلىلرومٝمؿ 

وقمىلىلىلغم  ،٥ٌم اًمتٛمىلىلىلرن ىمىلىلىلد ٓ متىلىلىل٤مضمقن اطمتٞم٤مضمىلىلىل٦م يمىلىلىلؼمى إمم إذانقمىلىلىلغم أوىم٤مهتىلىلىل٤م سمًىلىلىل

اًمٕمٙمىلىلس ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ إذان ًمٚمٕمٞمىلىلديـ ومٝمىلىلذه وؾمىلىلٞمٚم٦م يمىلىل٤من اعم٘مت ىلىل ًممظمىلىلذ هبىلىل٤م ذم قمٝمىلىلد 

وإذ مل ي٠مظمىلىلىلىلذ قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلاة  ،ٕذان اًمٜمىلىلىلىل٤مس سمىلىلىلىلدظمقل وىمىلىلىلىل٧م صىلىلىلىلاة اًمٕمٞمىلىلىلىلد ¢اًمٜمٌىلىلىلىلل 
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 واًمًىلىلام هبىلىلذه اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمىلىلؼ شمٚمىلىلؽ اعمّمىلىلٚمح٦م، ُمىلىل٤م  ىلىلل اعمّمىلىلٚمح٦م؟ اإلقمىلىلام، ومىلىلا

جيقز ًمٜم٤م أن ٟمتخذ ُمثؾ  ذه اًمقؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمّمٚمح٦م ٕن  ذه اًمقؾمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛمىل٦م 

وم٢مطمىلىلىلداصمٝم٤م يٕمتىلىلىلؼم إطمىلىلىلداصم٤ًم ذم  ،وُمىلىلىلع ذًمىلىلىلؽ مل يًىلىلىلـ  ىلىلىلذه اًمقؾمىلىلىلٞمٚم٦م ¢ذم قمٝمىلىلىلد اًمٜمٌىلىلىلل 

، شُمىلىلـ أطمىلىلدث ذم أُمرٟمىلىل٤م  ىلىلذا ُمىلىل٤م ًمىلىلٞمس ُمٜمىلىلف ومٝمىلىلق رد»: ¢ويّمىلىلدق قمٚمٞمىلىلف ىمقًمىلىلف  ،اًمىلىلديـ

ٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام صمىلؿ مل ي٠مظمىلذ  ذا إذا يم٤مٟم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م ىم٤مئٛمىل٦م ُم٘متْمىل٤م ٤م ذم قمٝمىلده قمٚم

 سم٤معم٘مت٣م هل٤م يم٤مٕذان ُمع صاة اًمٕمٞمديـ.

أُمىلىل٤م إذا وضمىلىلىلد اعم٘مت ىلىلىل إلطمىلىلداث وؾمىلىلىلٞمٚم٦م مل يٙمىلىلىلـ اعم٘مت ىلىل إلطمىلىلىلداصمٝم٤م ذم قمٝمىلىلىلد 

اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ومٝمٜمىلىل٤م ٓ سمىلىلد ُمىلىلـ اًمتٗمّمىلىلٞمؾ اًمتىلىل٤مزم  ىلىلذا يمٚمىلىلف ًمىلىلٞمس ُمىلىلـ قمٜمىلىلدي إٟمىلىلام 

ل واإلُمىلىل٤مم اسمىلىلـ شمٞمٛمٞمىلىل٦م  ىلىلذا ُمىلىلـ ومْمىلىلؾ قمٚمىلىلؿ اًمىلىلرضمٚملم اعمىلىلذيمقريـ آٟمٗمىلىل٤ًم اإلُمىلىل٤مم اًمِمىلىل٤مـمٌ

إذا يمىلىلىلىل٤من اًم٤ٌمقمىلىلىلىل٨م قمىلىلىلىلغم إظمىلىلىلىلذ سم٤مًمقؾمىلىلىلىلٞمٚم٦م إٟمىلىلىلىلام  ىلىلىلىلق اًمقؾمىلىلىلىلٞمٚم٦م اًمتىلىلىلىلل ام٘مىلىلىلىلؼ  ؛احلىلىلىلىلراين

ُمّمىلىلٚمح٦م إذا يمىلىل٤من اًم٤ٌمقمىلىل٨م قمىلىلغم إظمىلىلذ سمتٚمىلىلؽ اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م ُمٜمِمىلىل١مه  ىلىلق إ ىلىل٤مل اعمًىلىلٚمٛملم 

ًمىلىلٌٕمض أطمٙمىلىل٤مم ديىلىلٜمٝمؿ ومىلىلا جيىلىلقز ذم  ىلىلذه احل٤مًمىلىل٦م اًمتٛمًىلىلؽ هبىلىلذه اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م ٕهنىلىل٤م إٟمىلىلام 

راوىلىلىلىلٝمؿ قمىلىلىلىلـ أُمىلىلىلىلقر ذقمٞمىلىلىلىل٦م هبىلىلىلىل٤م شمتح٘مىلىلىلىلؼ شمٚمىلىلىلىلؽ فمٜمىلىلىلىلقا أهنىلىلىلىل٤م ام٘مىلىلىلىلؼ ُمّمىلىلىلىلٚمح٦م سمًىلىلىلىل٥ٌم إقم

وم٢مجيىلىل٤مد  ىلىلذه اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م وإظمىلىلذ هبىلىل٤م ًمتح٘مٞمىلىلؼ اعمّمىلىلٚمح٦م ومٞمىلىلف سل قمٛمىلىلكم  ،اعمّمىلىلٚمح٦م

ُمث٤مًمىلىلىلف أُمىلىلىلقال  ،ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم قمىلىلىلـ إظمىلىلىلذ سم٤مٕؾمىلىلىل٤ٌمب اًمنمىلىلىلقمٞم٦م ًمتح٘مٞمىلىلىلؼ شمٚمىلىلىلؽ اعمّمىلىلىلٚمح٦م

ُم٤م  ل  ،اًمزيم٤مة ومٝمل يمام ٟمٕمٚمؿ نٞمٕم٤ًم أُمقر ذقمٞم٦م ىمد أُمرٟم٤م هب٤م يٕمٜمل ُأُِمَر هب٤م إهمٜمٞم٤مء

ٓ ؿمىلىلىلؽ أن ذم ذًمىلىلىلؽ إُمىلىلىلاء خلزيٜمىلىلىل٦م  ؟شمٓمٌٞمىلىلىلؼ  ىلىلىلذا إُمىلىلىلر اًمقاضمىلىلىل٥م و ىلىلىلق اًمزيمىلىلىل٤مةصمٛمىلىلىلرة 

اًمدوًمىلىلىل٦م شمٜمٗمىلىلىلؼ  ىلىلىلذه إُمىلىلىلقال اًمتىلىلىلل دمٛمٕمٝمىلىلىلىل٤م قمىلىلىلغم ؾمىلىلىلٜمـ ُمٕمروومىلىلىل٦م شمٗمّمىلىلىلٞمٚمٝم٤م ذم يمتىلىلىلىل٥م 

وُمىلـ ذًمىلؽ ُمىلثاً أو ُمىلـ أ ىلؿ  ،احلدي٨م واًمٗم٘مىلف عمٕم٤ماىل٦م وام٘مٞمىلؼ ُمّمىل٤مًمح اعمًىلٚمٛملم

هلىلىلؿ وضمىلىل٥م ًمٚمحىلىل٤ميمؿ  ىلىلذه اعمّمىلىل٤مًمح أٟمىلىلف إذا هُمِزَيىلىل٧م سمٕمىلىلض اًمىلىلٌاد اإلؾمىلىلاُمٞم٦م ُمىلىلـ قمىلىلدّو 

اعمًٚمؿ أن هيٞم  ضمٞمِم٤ًم ًمٓمرد اًمٕمدو ُمـ سماد اعمًٚمٛملم و ذا ااٞمش أو  ذه اًمتٝمٞمئ٦م 

وًمىلذًمؽ يمىل٤من ُمىلـ  ،ًمٚمجٞمش سما ؿمؽ يتٓمٚم٥م ُمـ اًمٜمٗم٘م٤مت اًمٌمء اًمٙمثػم واًمٙمثػم ضمداً 
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طمٙمٛمىلىلىل٦م احلٙمىلىلىلٞمؿ اًمٕمٚمىلىلىلٞمؿ أن ذع ًمٚمحٙمىلىلىل٤مم اعمًىلىلىلٚمٛملم أن جيٛمٕمىلىلىلقا أٟمقاقمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلـ أُمىلىلىلقال 

اعمًىلىلٚمٛملم عمٕم٤ماىلىل٦م ُمّمىلىل٤محلٝمؿ وُمٜمٝمىلىل٤م إظمىلىلراج اًمٕمىلىلدو اًمزيمىلىل٤مة يقدقمقهنىلىل٤م ذم سمٞمىلىل٧م ُمىلىل٤مل 

ومىل٢مذا ُمىل٤م شم٘مىل٤مقمس احلٙمىل٤مم اعمًىلٚمٛمقن قمىلـ  ،أو صد اًمٕمدو إذا ُم٤م  ٤مضمؿ سماد اعمًٚمٛملم

اًم٘مٞمىلىل٤مم سمقاضمىلىل٥م نىلىلع أُمىلىلقال اًمزيمىلىل٤مة طمٞمٜمئىلىلٍذ ٓ شمًىلىلتٓمٞمع  ىلىلذه اًمدوًمىلىل٦م أن شم٘مىلىلقم سمٛمّمىلىل٤مًمح 

إُمىلىلىل٦م اعمًىلىلىلٚمٛم٦م ومىلىلىلامذا يٗمٕمٚمىلىلىلقن طمٞمٜمىلىلىلذاك يٗمروىلىلىلقن .ائىلىلىل٥م ًمتح٘مٞمىلىلىلؼ شمٚمىلىلىلؽ اعمّمىلىلىل٤مًمح 

 ؾ ي١مظمذ هبذه اًمقؾمٞمٚم٦م؟ومٝم

ٓ، ٕن  ٜم٤مك وؾم٤مئؾ ُمنموقم٦م ومروٝم٤م رب اًمٕم٤معملم ًمق شَمٌَٜم٤َّم ٤م احلٙمىل٤مم  ااقاب:

ومٚمىلىلام ىمٍمىلىلوا ذم  ،حل٘مىلىلؼ هلىلىلؿ اعمىلىل٤مل اًمىلىلقومػم وُٓمىلىلتمت ظمىلىلزائـ اًمدوًمىلىل٦م سمىلىل٠مُمقال اًمزيمىلىل٤مة

و ىلىلذا اًمٌىلىلديؾ  ىلىلق ومىلىلرض اًميىلىلائ٥م ومىلىلا  ،شمٓمٌٞمىلىلؼ ذيٕمىلىل٦م اًمزيمىلىل٤مة اوىلىلٓمروا إمم سمىلىلديٚمٝم٤م

قؾمىلىلٞمٚم٦م وًمىلىلق يم٤مٟمىلىل٧م ام٘مىلىلؼ ُمّمىلىلٚمح٦م ًممُمىلىل٦م ٕن  ىلىلذه اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م جيىلىلقز شمٌٜمىلىلل ُمثىلىلؾ  ىلىلذه اًم

ؾمىلىل٥ٌم إظمىلىلذ هبىلىل٤م شم٘مّمىلىلػم اعمًىلىلٚمٛملم ذم شمٓمٌٞمىلىلؼ اًمقؾمىلىل٤مئؾ اًمنمىلىلقمٞم٦م اًمتىلىلل دمٛمىلىلع اعمىلىل٤مل 

 ذم سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم.

صمىلىلىلىلؿ خيتٚمىلىلىلىلػ إُمىلىلىلىلر ومىلىلىلىلٞمام إذا يم٤مٟمىلىلىلىل٧م احلٙمقُمىلىلىلىل٦م اإلؾمىلىلىلىلاُمٞم٦م شم٘مىلىلىلىلقم سمقاضمىلىلىلىل٥م نىلىلىلىلع 

ُمىلـ سمىلاد اعمًىلٚمٛملم  اًمزيمقات ذم يمؾ قم٤مم وًمٙمـ عم٤م ومروٜم٤م أن قمدوًا ُم٤م  ٤مضمؿ ـمرومىل٤مً 

ٟمٔمىلىلر اعمًىلىلٚمٛمقن اعمقفمٗمىلىلقن قمىلىلغم ظمزيٜمىلىل٦م اًمدوًمىلىل٦م ومقضمىلىلدوا اعمىلىل٤مل اعمجٛمىلىلقع سمىلىل٤مًمٓمرق 

اعمنمىلىلىلوقم٦م اًمتىلىلىلل أذٟمىلىلىل٤م إًمٞمٝمىلىلىل٤م آٟمٗمىلىلىل٤ًم ومقضمىلىلىلدوا أن  ىلىلىلذه إُمىلىلىلقال اعمقضمىلىلىلقدة ذم ظمزيٜمىلىلىل٦م 

اًمدوًم٦م ٓ شمٙمٗمل ًمّمىلد هم٤مئٚمىل٦م اًمٕمىلدو ومٝمٜمىل٤م جيىلقز ًمٚمحىل٤ميمؿ اعمًىلٚمؿ أن يٗمىلرض .ائىل٥م 

ل شمٙمٗمل ًمّمد اًمٕمىلدو اعمٝمىل٤مضمؿ ًمىلٌٕمض سمىلاد اإلؾمىلام ُمقىمت٦م زُمٜمٞم٤ًم ًمٞمجٛمع إُمقال اًمت

ذم  ىلذه اًمّمىلقرة َّتتٚمىلػ م٤مُمىل٤ًم أن  ىلذه اًمقؾمىلٞمٚم٦م واضمٌىل٦م ٕهنىل٤م ام٘مىلؼ ُمّمىلٚمح٦م زُمٜمٞمىل٦م 

ـم٤مرئىلىلىلىل٦م ًمٙمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذه اًمقؾمىلىلىلىلٞمٚم٦م مل شمٜمىلىلىلىلت٩م ُمىلىلىلىلـ شم٘مّمىلىلىلىلػم اعمًىلىلىلىلٚمٛملم ذم شمٓمٌىلىلىلىلٞم٘مٝمؿ ًمٚمقؾمىلىلىلىل٤مئؾ 

اعمنمىلىلىلوقم٦م وإٟمىلىلىلام ٟمتجىلىلىل٧م ٕن اعم٘مت ىلىلىل اًمىلىلىلذي ـمىلىلىلرأ و ىلىلىلق ُمٝم٤منىلىلىل٦م اًمٕمىلىلىلدو اًمٙمثٞمىلىلىلػ 
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 ػم ؾماطمف يًتقضم٥م ُم٤مًٓ أيمثر ُمـ اعمقضمقد ذم اخلزيٜم٦م.قمدده واًمٙمث

ومىلىلىل٢مذًا  ىلىلىلذه اعمّمىلىلىلٚمح٦م ٓسمىلىلىلد ُمىلىلىلـ إطمىلىلىلداث وؾمىلىلىلٞمٚم٦م مل شمٙمىلىلىلـ ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ ومىلىلىل٢مذا ام٘م٘مىلىلىل٧م 

اعمّمٚمح٦م اٟمتٗم٧م  ذه اًمقؾمٞمٚم٦م وسم٘مىلل احلىل٤ميمؿ اعمًىلٚمؿ جيٛمىلع إُمىلقال قمىلغم اًمٓمري٘مىل٦م 

وإذا يم٤مٟمىلىل٧م اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م إذًا شمىلىل٤مرة و ىلىلل حمدصمىلىل٦م يٙمىلىلقن اًم٤ٌمقمىلىل٨م قمٚمٞمٝمىلىل٤م شم٘مّمىلىلػم  ،اإلؾمىلىلاُمٞم٦م

اعمًىلىلىلىلٚمٛملم ومٝمىلىلىلىلل همىلىلىلىلػم ُمنمىلىلىلىلوقم٦م وشمىلىلىلىل٤مرة ٓ يٙمىلىلىلىلقن اًم٤ٌمقمىلىلىلىل٨م قمٚمٞمٝمىلىلىلىل٤م شم٘مّمىلىلىلىلػم ؿ ومتٙمىلىلىلىلقن 

 ُمنموقم٦م.

ع وسمٕمْمىلىلىلٝم٤م ٓ  ظمرضمٜمىلىلىل٤م سمثاصمىلىلىل٦م أٟمىلىلىلقاع ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلام، ُمىلىلىلـ اًمقؾمىلىلىل٤مئؾ سمٕمْمىلىلىلٝم٤م ُينَمىلىلىل

 ينمع.

َد اعم٘مت ىلىل ًممظمىلىلذ هبىلىل٤م ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل  اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م اًمتىلىلل ٓ شمنمىلىلع  ىلىلل اًمتىلىلل ُوضِمىلىل

وهمىلىلىلىلػم ُمنمىلىلىلىلوقم٦م وشمٚمحىلىلىلىلؼ سم٤مًمٌدقمىلىلىلىل٦م قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام صمىلىلىلىلؿ مل ي٠مظمىلىلىلىلذ هبىلىلىلىل٤م ومٝمىلىلىلىلل همىلىلىلىلػم ضمىلىلىلىل٤مئزة 

 اًمْماًم٦م.

ويٚمحىلىلؼ هبىلىل٤م أيْمىلىل٤ًم اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م اًمتىلىلل ام٘مىلىلؼ ُمّمىلىلٚمح٦م ًمٙمىلىلـ اًمًىلىل٥ٌم احل٤مُمىلىلؾ قمٚمٞمٝمىلىل٤م  ىلىلق 

شم٘مّمىلىلىلػم اعمًىلىلىلٚمٛملم سمتٓمٌٞمىلىلىلؼ أطمٙمىلىلىل٤مم اًمىلىلىلديـ ومٝمىلىلىلذه أيْمىلىلىل٤ًم شمٚمحىلىلىلؼ سم٤مًمقؾمىلىلىلٞمٚم٦م إومم ومىلىلىلا 

 شمنمع وشمٙمقن ُمـ اعمحدصم٤مت ذم اًمديـ.

ُمٜمٞمىلىل٦م وًمٙمىلىلـ مل شمٙمىلىلـ واًمقؾمىلىلٞمٚم٦م اًمث٤مًمثىلىل٦م وإظمىلىلػمة  ىلىلل اًمتىلىلل شمقضمٌٝمىلىل٤م اعمّمىلىلٚمح٦م اًمز

َد اعم٘مت ىلىلىلىل ًممظمىلىلىلىلذ هبىلىلىلىل٤م وٓ أوضمىلىلىلىل٥م  اًمقؾمىلىلىلىلٞمٚم٦م أوًٓ ىم٤مئٛمىلىلىلىل٦م ذم قمٝمىلىلىلىلد اًمرؾمىلىلىلىلقل وُوضِمىلىلىلىل

إظمىلىلذ هبىلىل٤م شم٘مّمىلىلػم اعمًىلىلٚمٛملم ذم سمٕمىلىلض إطمٙمىلىل٤مم اًمنمىلىلقمٞم٦م  ىلىلذه اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م  ىلىلل اًمتىلىلل 

 شمدظمؾ ذم سم٤مب اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م.

 وم٢مذًا اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م شمٚمت٘مل شم٤مرة ُمع اًمٌدقم٦م اًمْماًم٦م وشم٤مرة شمٜمٗمّمؾ قمٜمٝم٤م شمٚمت٘مل

 ُمع اًمٌدقم٦م اًمْماًم٦م ذم اًمّمقرشملم إوًمٞملم وَّتتٚمػ قمٜمٝم٤م ذم اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م.
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ونىلىلىلىل٤مع إُمىلىلىلىلر ذم اًمتٗمريىلىلىلىلؼ سمىلىلىلىللم اعمّمىلىلىلىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلىلىلٚم٦م وسمىلىلىلىللم اًمٌدقمىلىلىلىل٦م اًمْمىلىلىلىلاًم٦م أن 

اعمّمىلىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلٚم٦م إٟمىلىلام ي١مظمىلىلذ هبىلىل٤م ًمتح٘مٞمىلىلؼ ُمّمىلىلٚمح٦م ن٤مقمٞمىلىل٦م ًممُمىلىل٦م وٓ ي٘مّمىلىلد هبىلىل٤م 

٠مظمىلذ هبىل٤م قم٤مُمىل٦م اًمٜمىل٤مس دائىلاًم وأسمىلدًا سمٞمٜمام اًمٌدقم٦م اًمْماًم٦م إٟمىلام ي ،زي٤مدة اًمت٘مرب إمم اهلل

سمٌٞم٤مٟمىلف  ¢ه اًمٜمٌىلل دَّ ُمـ سم٤مب زي٤مدة اًمت٘مىلرب إمم اهلل شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم و ىلذا اًمٌىل٤مب ىمىلد ؾمىَل 

، طمٞمىل٨م ىمىل٤مل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام: [3المائدة:]﴾اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمؿْ ﴿ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م: 

ؿمىلىلٞمئ٤ًم يٌٕمىلىلديمؿ قمىلىلـ اهلل سمٙمؿ إمم اهلل إٓ وأُمىلىلرشمٙمؿ سمىلىلف وُمىلىل٤م شمريمىلىل٧م رِّ َ٘مىلىل )ُمىلىل٤م شمريمىلىل٧م ؿمىلىلٞمئ٤ًم يُ 

 اضمىلىل٤مءت أصمىلىل٤مر قمىلىلـ ؾمىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىل٤مًمح شمىلىلؽموي٘مىلىلرسمٙمؿ إمم اًمٜمىلىل٤مر إٓ وهنٞمىلىلتٙمؿ قمٜمىلىلف( سمىلىلذًمؽ 

ذم إُمىلىلر ذم اشمٌىلىل٤مع اًمًىلىلٜم٦م واًمٜمٝمىلىلل قمىلىلـ آسمتىلىلداع ذم اًمىلىلديـ ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ ىمىلىلقل قمٌىلىلد اهلل سمىلىلـ 

 ىلىلىلىلىلذا ُمىلىلىلىلىل٤م ، شاىمتّمىلىلىلىلىل٤مٌد ذم ؾمىلىلىلىلىلٜم٦م ظمىلىلىلىلىلػٌم ُمىلىلىلىلىلـ اضمتٝمىلىلىلىلىل٤مٍد ذم سمدقمىلىلىلىلىل٦م»ُمًىلىلىلىلىلٕمقد ريض اهلل قمٜمىلىلىلىلىلف: 

 ام طمقل اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م.ميين أن ُمـ اًمٙم

 (01:58:26( /20أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 املصاحل املسضوٞ

ضمديدا، ٜم٤مك ومىلرق يمٌىلػم سمىللم  وزادين قمٚمامً  ًم٘مد ومتح٧م زم ضمزاك اهلل ظمػماً  اًمِمٞمخ:

اًمٌدقم٦م اعمٜمّمقصىل٦م ذم اًمنمىلع سم٠مهنىل٤م وىلاًم٦م و ىلل يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم 

يمىلىلؾ »ٚم٦م وم٤معمّمىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلٚم٦م ٓ امًىلىل٥م ذم ىم٤مقمىلىلدة اًمٜمىلىل٤مر وسمىلىللم ُمىلىل٤م يمىلىل٤من ُمّمىلىلٚمح٦م ُمرؾمىلىل

و اًمْمىلىل٤مسمط سمىلىللم اًمٌدقمىلىل٦م اًمْمىلىلاًم٦م وسمىلىللم اعمّمىلىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلٚم٦م أن اًمٌدقمىلىل٦م  شسمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م

يراد هب٤م زي٤مدة اًمت٘مرب إمم اهلل شم٤ٌمرك و ذا يٜم٤مذم سمٕمض ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم درؾمٜم٤م ذم  ىلذه 

ا سمدقمىل٦م اًمٚمٞمٚم٦م   ذه أُم٤م اًمنمع ومّمؾ واًمرؾمقل أقمرل ُمٜم٤م قمغم  ذا اًمٕم٤ٌمدة ومٚمىلذًمؽ ومىل

 ًمفؾمتزادة هب٤م ُمـ اًمت٘مرب إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم . 

ىلىلىل أُمىلىلىل٤م اعمّمىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلٚم٦م ومٝمىلىلىلل ًمٞمًىلىلىل٧م ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذا اًمٌىلىلىل٤مب سمًىلىلىلٌٞمؾ وإٟمىلىلىلام  ىلىلىلل اُمَ  ؼ ٘مِّ

ُمّمٚمح٦م اىمتْمتٝم٤م اًمٔمرول اًمزُم٤مٟمٞم٦م أو اعمٙم٤مٟمٞمىل٦م وإمم  ىلذا يِمىلػم اًمِمىلٞمخ اًمٗم٤موىلؾ سمىل٠من 

وم٠مٟمىل٤م ذيمىلرُت آٟمٗمىلىل٤م   يمىل٤من  ٜمىل٤مك ورع وشم٘مىلقى وأن ٓ رء ُمىلـ ذًمىلؽ،ػمَّ ٖمىَل أن اًمزُمىل٤من شمَ 

أن ممىلىلـ ي١ميىلىلد ىمقًمىلىلف أن اًمٜمًىلىل٤مء مل يٕمىلىلدن يرشمىلىلديـ احلجىلىل٤مب اًمنمىلىلقمل ُمىلىلـ أضمىلىلؾ ذًمىلىلؽ 

ُمىلىلىل٤م أطمىلىلىلدث اًمٜمًىلىلىل٤مء سمٕمىلىلىلده  ¢ًمىلىلىلق قمٚمىلىلىلؿ اًمٜمٌىلىلىلل »ىم٤مًمىلىلىل٧م اًمًىلىلىلٞمدة قم٤مئِمىلىلىل٦م ريض اهلل قمٜمٝمىلىلىل٤م 

،ًمٙمٜمىلىلىلل أىمىلىلىلقل و ٜمىلىلىل٤م اًمِمىلىلىل٤م د:إن اعمّمىلىلىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلىلٚم٦م ٓ جيىلىلىلقز   شعمىلىلىلٜمٕمٝمـ اعمًىلىلىل٤مضمد

ًمتٗمّمىلىلٞمؾ،و ذا اًمتٗمّمىلىلٞمؾ ُمىلىلؿ اؾمىلىلتٗمدشمف ُمىلىلـ إظمىلىلذ هبىلىل٤م سمىلىل٢مـماق وإٟمىلىلام ٓسمىلىلد  ٜمىلىل٤مك ُمىلىلـ ا

اىمتْمىلىلىلىلىل٤مء اًمٍمىلىلىلىلىلاط اعمًىلىلىلىلىلت٘مٞمؿ خم٤مًمٗمىلىلىلىلىل٦م »اسمىلىلىلىلىلـ شمٞمٛمٞمىلىلىلىلىل٦م رمحىلىلىلىلىلف اهلل وسمخ٤مصىلىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلىلـ يمت٤مسمىلىلىلىلىلف 

وم٘مىلىلد ذيمىلىلر  ٜمىلىل٤مك و ىلىلق ذم صىلىلدد شم٠ميمٞمىلىلد  قمٛمىلىلقم احلىلىلدي٨م اًمًىلىل٤مسمؼ  شأصىلىلح٤مب ااحىلىلٞمؿ

صمىلىلؿ شمًٚمًىلىلؾ ذم اًمٌحىلىل٨م أيمثىلىلر طمتىلىلك وصىلىلؾ  شيمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر»
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ومذيمر وم٤مئدة  ٤مُم٦م ضمدا و ل: أن اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م  إمم ُمقوقع اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م

 جي٥م أن ُيٜمٔمر إًمٞمٝم٤م إذا يم٤من سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًمت٤مزم:

ينمىلع ُمىل٤م مل صمؿ  ق  ¢إذا يم٤من اعم٘مت  ُمـ إظمذ هب٤م يم٤من ىم٤مئام ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

شم٘متْمىلىلىلىلٞمف شمٚمىلىلىلىلؽ اعمّمىلىلىلىلٚمح٦م وىمىلىلىلىلد وضمىلىلىلىلد اعم٘مت ىلىلىلىل هلىلىلىلىل٤م ذم زُمٜمىلىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام ومٝمىلىلىلىلذه 

 .سمدقم٦م،وًمٞم٧ًم ُمّمٚمح٦م ُمرؾمٚم٦م

إذان ًمٚمٕمٞمىلىلىلديـ إذان ًمٚمٕمٞمىلىلىلديـ ًمفقمىلىلىلام ىمىلىلىلد ي٘مىلىلىلقل  : ذًمىلىلىلؽ ُمىلىلىلثاً وٟميىلىلىلب قمىلىلىلغم

اًمىلىلٌٕمض  ىلىلذا ُمّمىلىلٚمح٦م ًمٙمىلىلـ  ىلىلذه اعمّمىلىلٚمح٦م يم٤مٟمىلىل٧م اعم٘مت ىلىل هلىلىل٤م ذم زُمىلىلـ اًمرؾمىلىلقل 

قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ىمىلىل٤مئام ومىلىلٜمحـ ٟمٕمٚمىلىلؿ ُمىلىلـ اًمروايىلىل٤مت صىلىلحٞمح٦م أٟمىلىلف مل يٙمىلىلـ صمٛمىلىل٧م  ٜمىلىل٤مك ذم 

شم٘مت ىلىل ادقمىلىل٤مء أن اعمّمىلىلٚمح٦م  اً ف اًمًىلىلام أذان هلىلىلذيـ اًمٕمٞمىلىلديـ،وم٢مذقمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىل

إجيىلىلىلىلىلىلىل٤مد أذان ًمٙمىلىلىلىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىلىلىلىلـ اًمّمىلىلىلىلىلىلىلاشملم اعمىلىلىلىلىلىلىلذيمقرشملم يىلىلىلىلىلىلىلدظمؾ ذم سمىلىلىلىلىلىلىل٤مب اإلطمىلىلىلىلىلىلىلداث ذم 

اًمديـ، ىلىلىلذا إذا يمىلىلىل٤من اعم٘مت ىلىلىل ىمىلىلىل٤مئام ذم قمٝمىلىلىلد اًمرؾمىلىلىلقل صمىلىلىلؿ مل يّمىلىلىلٚمٜم٤م ُمىلىلىل٤م يٚمىلىلىلزم  ىلىلىلذه 

اعم٘مت ،صمؿ أىمقل:وم٢مذا يم٤من اعم٘مت  ُمـ إظمذ سمتٚمؽ اعمّمٚمح٦م مل يٙمـ ىم٤مئام ذم 

 ¢٘مت ىلىل سمٕمىلىلد اًمرؾمىلىلقل قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام وإٟمىلىلام طمىلىلدث  ىلىلذا اعم

ومىلىلذًمؽ ٓ يًىلىلتٚمزم أيْمىلىل٤م ذقمٞمىلىل٦م أو شمّمىلىلٛمٞمؿ إجيىلىل٤مد شمٚمىلىلؽ اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م اًمتىلىلل ام٘مىلىلؼ اًمٖم٤ميىلىل٦م 

اًمازُمىلىل٦م ُمىلىلـ وضمىلىلقد اعم٘مت ىلىل اًمىلىلذي مل يٙمىلىلـ ُمقضمىلىلقدا ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل،ي٘مقل ًمىلىلٞمس 

 ىلىلىلذا قمىلىلىلغم إـماىمىلىلىلف و ىلىلىلذا سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ُمٝمىلىلىلؿ ضمىلىلىلدا ضمىلىلىلدا،وم٠مىمقل يٜمٌٖمىلىلىلل أن ٟمٜمٔمىلىلىلر  ىلىلىلؾ  ىلىلىلذا 

ؾمؾ اعمًٚمٛملم سم٤مًم٘مٞم٤مم سم٠مطمٙم٤مم ديىلٜمٝمؿ أم اعم٘مت  ٟم٤مؿم  سم٥ًٌم شم٠مظمر اعمًٚمٛملم شمٙم٤م

ذًمؽ ومرض قمٚمٞمٝمؿ سمٔمرول ٓ يٛمٚمٙمقن اًمتٍمل ومٞمٝم٤م،وم٢مذا يم٤من ُمـ ُم٘مت ىل سم٤مٕظمىلذ 

سمتٚمؽ اعمّمٚمح٦م  ق قمىلدم شمٗمىلري٘مٝمؿ سمىللم إطمٙمىل٤مم اًمنمىلقمٞم٦م ومىلا جيىلقز إظمىلذ هبىل٤م وإن 

يمىلىلىل٤من اعم٘مت ىلىلىل ًمىلىلىلٞمس ٟم٤مؿمىلىلىلئ٤م سمًىلىلىل٥ٌم شم٘مّمىلىلىلػم ؿ ذم شمٓمٌٞمىلىلىلؼ اًمنمىلىلىليٕم٦م،طملم ذًمىلىلىلؽ ي٘مىلىلىل٤مل 

. ومٜمحـ ذيمرٟم٤م آٟمٗم٤م ُمىل٤م يمىل٤من اعم٘مت ىل ىمىل٤مئام ذم قمٝمىلد اًمرؾمىلقل اعمّمٚمح٦م شم٘مت  ذًمؽ
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 قمٚمٞمف اًمًام ُمثؾ أذاٟملم ىمٚمٜم٤م ٓ ينمع.

أن ًمٜميىلىلب ُمثٚمىلىللم أطمىلىلد ٤م يما ىلىل٤م يتٕمٚمىلىلؼ سم٤معم٘مت ىلىل اًمىلىلذي ُوضمىلىلد سمٕمىلىلد اًمٜمٌىلىلل  

ًمٙمىلىلـ أطمىلىلد ٤م ُمىلىلـ اًمٜمىلىلقع اًمىلىلذي )..(اعمًىلىلٚمٛملم وؾمىلىلط أٟمٗمًىلىلٝمؿ أم اًم٘مٞمىلىل٤مم سمىلىلٌٕمض  ¢

٤مًم٘مًىلىلؿ أظمىلىلر و ىلىلق أٟمىلىلف ومىلىلرض قمٚمىلىلٞمٝمؿ وًمٞمًىلىلقا أطمٙمىلىل٤مم اًمىلىلديـ واعمثىلىل٤مل أظمىلىلر يتٕمٚمىلىلؼ سم

 دُمًىلىل١موًملم قمٜمف،ٟمىلىلذيمر ُمىلىلثا ومىلىلرض اًميىلىلائ٥م و ىلىلل ٟم٘مىلىلقد ومىلىلرض اًميىلىلائ٥م  ىلىلل ٟم٘مىلىلق

حمرُم٦م ذم اًمنمع ًمٙمـ يدظمؾ ُم٤م ذيمرت أن أسمق إؾمح٤مق اًمِمىل٤مـمٌل ُم١مًمىلػ اًمٙمتىل٤مب 

سمحىلىل٨م سمحثىلىل٤م ُمٗمٞمىلىلدا  ٜمىلىل٤مك سمٜمحىلىلق ُمىلىل٤م سمحثىلىلف اسمىلىلـ  شقمتّمىلىل٤ممآ»اًمىلىلذي ٓ ُمثٞمىلىلؾ ًمىلىلف أٓ و ىلىلق 

٤مر  ذه اًميائ٥م سم٠مهن٤م شمدظمؾ ذم سم٤مب أيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ شمٞمٛمٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ إٟمٙم

يمىلىلؾ اعمًىلىلٚمؿ قمىلىلغم اعمًىلىلٚمؿ »وإصىلىلؾ ومٞمٝمىلىل٤م اًمتحىلىلريؿ،يمام ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام 

ٓ مىلىلىلؾ ُمىلىلىل٤مل اُمىلىلىلرئ ُمًىلىلىلٚمؿ إٓ »وىمىلىلىل٤مل ذم طمىلىلىلدي٨م آظمىلىلىلر  شطمىلىلىلرام دُمىلىلىلف وُم٤مًمىلىلىلف وقمروىلىلىلف

ىلىلىلىلىلىل ،ومٝمىلىلىلىلىلىلذه اًميىلىلىلىلىلىلائ٥م اًمتىلىلىلىلىلىلل شمُ شسمٓمٞمىلىلىلىلىلىل٥م ٟمٗمًىلىلىلىلىلىلف ب  ىلىلىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلىلىلذا اًمٌىلىلىلىلىلىل٤مب اًمىلىلىلىلىلىلذي ٓ ْيَ

ع،ًمٙمٜمٝمام ي٘مقٓن يما ٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمِم٤مـمٌل إذا ـمرأ قمغم اعمًٚمٛملم همزو ُمـ ُينم

ظمزيٜمىلىلىل٦م اًمدوًمىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ إُمىلىلىلقال اعمنمىلىلىلوقم٦م ٓ شمٙمٗمىلىلىلل وٓ  ]دظمىلىلىلؾ[سمٕمىلىلىلض اًمٙمٗمىلىلىل٤مر ويمىلىلىل٤من 

شمٜمٝمض ًمتٝمٞمئ٦م ااٞمش اعمًٚمؿ ًمدومع اًمٕمدو ومحٞمٜمئذ جيقز ًمٚمحىل٤ميمؿ اعمًىلٚمؿ أن يّمىلدر 

ل  ىلذه اعمٕمىل٤مرك ويىلدومع ظمىلتال سمىللم إوًمٞمىل٤مء طمتىلك يىلزواًميائ٥م سمٜمًىل٥م َّتتٚمىلػ آ

ذ اًمٕمىلىلدو قمىلىلـ سمىلىلاد اعمًىلىلٚمٛملم، ٜم٤م ي٘مىلىل٤مل ُوضمىلىلد اعم٘مت ىلىل ًمٞمًىلىلقا  ىلىلؿ ُمًىلىل١موًملم قمٜمىلىلف 

ز ًمٚمحٙمىلىلىل٤مم أن يٍمىلىلىلومقا قِّ اًمىلىلىلذي ينمىلىلىلع ًمٚمٜمىلىلىل٤مس أو ضُمىلىلىل  ٕٟمىلىلىلف همىلىلىلزو قمىلىلىلغم اًمٙمٗمىلىلىل٤مر،ًمٙمـ ُمىلىلىل٤م

ٚمىلىلىلقا نىلىلىلع إُمىلىلىلقال ٓمَّ .ائىلىلىل٥م ًمٚمٜمىلىلىل٤مس و ىلىلىلل ًمٞمًىلىلىل٧م  ٜمىلىلىل٤مك .ورة أوٓ،وصم٤مٟمٞم٤م:ىمىلىلىلد قمَ 

 ُمىلـ إُمىلقال ٕهنىلؿ مل يٕمىلقدوا اًمٞمىلقم صىلدىم٤مت نموقم٦م ومخىلا سمٞمىل٧م ُمىل٤مل اعمًىلٚمٛملماعم

إُمىلىلقال يمىلىلام يمىلىل٤من ذم اًمٕمٝمىلىلد إول ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل ومىلىلٞمام سمٕمىلىلد ومخٚمىلىل٧م اخلىلىلزائـ ُمىلىلـ 

( سمامذا؟سم٤مًمقؾمىل٤مئؾ اًمتىلل  ىلؿ اؾمىلتدقمق ٤م أو ىمٚمىلدوا يٛمٚم١مو ىل٤مإُمقال ومٝمؿ يريىلدون أن )

ـ اًمٙمٗم٤مر ومٞمٝم٤م وقم٤مروقا اًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م اًمتل ذقمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ ًمتٙمقن ظمىلزائ
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اًمٗمىلىلرائض  ىلىلذا اًمٜمىلىلقع ٓ جيىلىلقز ٕن اعم٘مت ىلىل  ومعإُمىلىلقال دائىلىلام ُمىلىلمى وُمًىلىلتٕمدة ًمىلىلد

يم٤من ؾمٌٌف شمٙم٤مؾمؾ اعمًٚمٛملم واٟمٍماومٝمؿ ذم ام٘مٞمؼ أواُمر اًمنمىليٕم٦م اإلؾمىلاُمٞم٦م،وم٢مذن 

ٚم٥م اعمقوىلقع مل يٕمىلد اعمًىلٚمٛمقن أشم٘مٞمىل٤مء يمىلام يمىل٤مٟمقا وورقمىللم صىلٟمحـ أن ٟمٕمىلقد إمم 

ن يتخىلىلىلىلىلذوا أؾمىلىلىلىلىل٤ٌمسم٤م ظمىلىلىلىلىلال يمًىلىلىلىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىلىلىلىل٤مًمح ، ىلىلىلىلىلذا شم٘مّمىلىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلىلٜمٝمؿ ٓ يًىلىلىلىلىلقغ ُمىلىلىلىلىلٜمٝمؿ أ

إؾمىلىل٤ٌمب اًمًىلىل٤مسم٘م٦م اعمنمىلىلوقم٦م سمىلىلدرء ُمٗمًىلىلدة ُمىلىل٤م يٜمىلىلت٩م إيىلىلش ؟ شمىلىلريمٝمؿ ًمٚمت٘مىلىلقى واًمىلىلقرع 

ذم اًمىلىلىلديـ  ىلىلىلذا سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٚمرضمىلىلىل٤مل ىمىلىلىلد يٜمٔمىلىلىلرون وم٤ٌمًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٚمٜمًىلىلىل٤مء اًمىلىلىلايت ىمىلىلىلد يتًىلىلىل٤م ٚمـ 

سم٠مًمًٌىلىلىلىلىلىلىلىلتٝمـ ومىلىلىلىلىلىلىلىلا  ىلىلىلىلىلىلىلىلذا وٓ  ىلىلىلىلىلىلىلىلذا سم٤مًمىلىلىلىلىلىلىلىلذي ُيًىلىلىلىلىلىلىلىلقغ ًمٚمٛمًىلىلىلىلىلىلىلىلٚمٛملم أن يٌتىلىلىلىلىلىلىلىلدقمقا وؾمىلىلىلىلىلىلىلىل٤مئؾ 

٧م سمىلىلف ُمًىلىل٤مضمد اعمًىلىلٚمٛملم اًمٞمىلىلقم يم٤مومىلىل٦م أٓ و ىلىلق ُمىلىلد ضمديدة،وآظمىلىلذ ُمثىلىل٤مل أظمىلىلػما ُمىلىل٤م اسمتٚمٞمىلىل

 اخلٓمقط ًمتًقي٦م اًمّمىلٗمقل  ىلذه اخلٓمىلقط سمىلا ؿمىلؽ ُمىلـ حمىلدصم٤مت إُمىلقر ًمٙمٜمٜمىل٤م ُمىلـ

ُمىلىلـ زاويىلىل٦م اعمّمىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلٚم٦م ًمٙمٜمىلىل٤م ٟمٜمٔمىلىلر ذم أي ىمًىلىلؿ ُمىلىلـ   ٞمٝمىلىل٤ماعمحتٛمىلىلؾ أن ٟمٜمٔمىلىلر إًم

 ىلىلىلىلذه إىمًىلىلىلىل٤مم اًمثاصمىلىلىلىل٦م اًمتىلىلىلىلل ذيمرٟم٤م ىلىلىلىل٤م آٟمٗمىلىلىلىل٤م ومٞمٝمىلىلىلىل٤م شمٗمّمىلىلىلىلٞما يٛمٙمىلىلىلىلـ إدراج  ىلىلىلىلذا إُمىلىلىلىلر 

ٓيٛمٙمـ إدراضمىلىلف ذم ىم٤مقمىلىلدة أٟمىلىلف وضمىلىلد اعم٘مت ىلىل سمٕمىلىلد أن مل يٙمىلىلـ وم٘مىلىلد يمىلىل٤من احلىلىل٤مدث؟

اًمرؾمىلىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلىلام دائىلىلىلىلىلام مىلىلىلىلىلظ أصىلىلىلىلىلح٤مسمف قمىلىلىلىلىلغم شمًىلىلىلىلىلقي٦م اًمّمىلىلىلىلىلٗمقل ويٜمىلىلىلىلىلذر ؿ 

 شًمتًىلىلىلقن صىلىلىلٗمقومٙمؿ أو ًمٞمخىلىلىل٤مًمٗمـ اهلل سمىلىلىللم وضمىلىلىلق ٙمؿ»سمٕم٤مىمٌىلىلىل٦م)..(ذًمؽ يمىلىلىلام شمٕمٚمٛمىلىلىلقن 

٦م أقمىلىلرض وٓة إُمىلىلقر وسمدايىلىل٦م أىمىلىلقل أئٛمىلىل٦م اعمًىلىل٤مضمد أيمثىلىلر ؿ أقمروىلىلقا قمىلىلـ  ىلىلذه اًمًىلىلٜم

وشمٕمقدوا سمتًقي٦م اًمّمىلٗمقل إٓ سمٙمٚمٛمىل٦م  ىلل اؾمىلتقوا وإذا اًمتٗمىل٧م يًىل٤مرا ضمىلزاه اهلل ظمىلػما 

 ويمرر ٤م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م ٟم٘مقل إُمر ٓ جيقز شم٠مديتف.

)..( 

ومٝمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلذا يىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل١مدي إمم  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلذا شمٗم٤موشمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤م وشمٙم٤مؾمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا وشمٗمريٓم٤م،ىمٚمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٦م إُمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر سمتًىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلقي٦م 

ؾ رضمىلا  اًمّمٗمقل،اٟمٔمروا أن اعمثؾ َّتتٚمػ ذم زُمـ قمىلثامن سمىلـ قمٗمىل٤من يمىل٤من ىمىلد ويمَّىل

ره سمتًقي٦م اًمّمٗمقل عم٤مذا ؟ ٕن اعمًجد و٤مق سم٤معمّمٚملم ومل يٕمىلد ًمفُمىل٤مم ُمٝمىلام ي٠مُم
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يم٤من طمريّم٤م قمىلغم اًمًىلٜم٦م أن يىلتٛمٙمـ ُمىلـ شمًىلقي٦م يمىلؾ   ىلذه اًمّمىلٗمقل ًمىلذًمؽ أٟمىل٤مب قمٜمىلف 

 ىلذا ُمىلىلـ   شاهلل أيمىلىلؼم» ؿمخّمىل٤م ومىل٢مذا أظمىلىلؼمه  ىلذا اًمِمىلىلخص أن اًمّمىلٗمقل مىل٧م  ىلىلق ي٘مىلقل

ة ذم  ىلذا اًمىلزُمـ ذم اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م أُم٤م ُمد اخلٓمقط ومٝمل ُمـ اعمٗم٤مؾمىلد اعمقضمىلقد

احل٘مٞم٘م٦م سم٠مهن٤م امٛمؾ اًمٜم٤مس قمغم اإلقمراض قمـ اًمًٜم٦م واإلشمٙم٤مل قمغم اًمٌدقم٦م سم٥ًٌم 

إيش؟ ىلذه ُمّمىلٚمح٦م ُمرؾمىلىلٚم٦م وُمىلـ قمقاىمىل٥م  ىلىلذه اعمّمىلٚمح٦م اعمرؾمىلٚم٦م أٟمىلىلف يىل٠ميت ذم قمٞمىلىلد 

اًمٗمٓمىلىلىلر وقمٞمىلىلىلد إوىلىلىلحك )..( إمم اعمّمىلىلىلغم ومىلىلىلا شمقضمىلىلىلد ظمٓمىلىلىلقط ذم  ىلىلىلذه اعمّمىلىلىلٚمٞم٤مت 

يمىلؾ يىلقم ذم مخىلس صىلٚمقات ٟمٕمٚمىلؿ أن ذم  وهلذا دمد اعمّمٚملم)..( ٕهنؿ ُم٤م مرٟمىلقا

)اعمٌٜمك(اًمٕمًٙمري٦م يقضمد أن ااٜمد يٛمرٟمقن شمًقي٦م اًمّمػ يمؾ يقم مخس ُمىلرات ٓ 

)..(ًمٙمىلىلـ ُمىلىل٤م وم٤مئىلىلدة  ىلىلذا اًمٜمٔمىلىل٤مم ذم اإلؾمىلىلام إذا يمىلىل٤من اعمًىلىلٚمٛمقن ٓ يتٌٜمقٟمىلىلف إٓ ذ ٜمىلىل٤م 

 وومٙمىلىلىلىلىلرا ًمىلىلىلىلىلٞمس قمٛمىلىلىلىلىلا ىمٚمٜمىلىلىلىلىل٤م ُمىلىلىلىلىل٤م وم٤مئىلىلىلىلىلدة  ىلىلىلىلىلذا اًمٜمٔمىلىلىلىلىل٤مم إذا صىلىلىلىلىلدق ومٞمٜمىلىلىلىلىل٤م ىمىلىلىلىلىلقل رب إٟمىلىلىلىلىل٤مم

 ذا  ق اإلؾمتدٓل وًمذًمؽ ومٕمٚمٞمٜم٤م دائام  شذي  ق أدٟمك سم٤مًمذي  ق ظمػمأشمًتٌدًمقن اًم»

وأسمدا يمام ىمٚمٜم٤م ذم اعمحىل٤م.ة أن ٟمٕمىلرل اًمًىلٜم٦م قمٚمىلام وأن ٟمٓمٌ٘مٝمىل٤م قمٛمىلا ومٝمٜمىل٤مك شمٙمىلقن 

 ٟم٠ًمل اهلل قمز وضمؾ أن جيٕمٚمٜم٤م ُمـ  ١مٓء اًمًٕمداء . ،ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة
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 ًتفسقات يف أص٘ي اهبدع 



 متفرقات يف بصول البدع ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

737 

 

 صاحب اهبدعٞ امللفسٝ

 اظمٚم٦م:  ؾ ٟم٘مقل قمـ ُمـ اسمتدع سمدقم٦م ُمٙمٗمرة أٟمف ص٤مطم٥م سمدقم٦م ُمٙمٗمرة و ق يم٤مومر؟ُمد

 ـمٌٕم٤ًم يم٤مًمٙمٗمر. اًمِمٞمخ:

 ارشمٙم٥م سمدقم٦م ُمٙمٗمرة. ُمداظمٚم٦م:

اًمٙمٗمىلىلر، ُمىلىل٤م  ىلىلق اًمٗمىلىلرق؟ وأيىلىلش اًمٌدقمىلىل٦م يمٗمىلىلر، وىمىلىلع ذم اًمٙمٗمر، ىلىلؾ يمىلىلؾ ُمىلىلـ  اًمِمىلىلٞمخ:

 وىمع ذم اًمٙمٗمر  ق يم٤مومر؟

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 ومذًمؽ أومم ٓ إًمف إٓ اهلل. اًمِمٞمخ:

 : .. ( 22:  43/   24والنور /   ) اهلدى
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 اهسٗاٙٞ عّ صاحب بدعٞ

خ٤مريرواي٦م  اًم١ًمال:  قمـ قمٛمران سمـ طمٓم٤من  ؾ يٕمٜمل أٟمف ًمٞمس ظم٤مرضمٞم٤ًم؟ اًٌم

ٓ، ٓ يٕمٜمل، وًمىلذًمؽ ىمٚمىل٧م ًمىلؽ: أن  ىل١مٓء ٓ يٙمٗمىلرون ٕهنىلؿ رووا قمٜمىلف،  اًمِمٞمخ:

 ومٝمق ظم٤مرضمل ُمٕمرول.

 صحٞمح٤ًم؟رواي٦م قمٛمران قمـ ن٤مقمتف  ؾ يرد احلدي٨م أم يٌ٘مك  ُمداظمٚم٦م:

 إذا يم٤من ن٤مقمتف صم٘م٤مت ُمثٚمف. اًمِمٞمخ:

 ...ن٤مقمتف اخلقارج  ذا احلدي٨م قمـ ُمذ ٌف يْمٕمػ احلدي٨م. ُمداظمٚم٦م:

 شم٘مقل: يروي ُمـ ـمريؼ ظم٤مرضمل آظمر طمدي٨م قمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام؟ اًمِمٞمخ:

 طمدي٨م يٜمٍم ُمذ ٥م ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمٚمٞمش، مٙمل طمدي٨م قمـ اًمرؾمقل أم طمدي٨م قمـ همػمه؟ اًمِمٞمخ:

 ؾمقل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام.ٓ، قمـ اًمر ُمداظمٚم٦م:

 وذم  ذا احلدي٨م شم٠ميٞمد عمذ ٌف. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

وٓ ي٘مٌىلىلىلؾ  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م يٕمٜمىلىلىلل: ُمٕمٜمىلىلىلك ٓ يت٠ميىلىلىلد سم٤معمىلىلىلذ ٥م؟ أفمىلىلىلـ أٟمىلىلىل٧م  اًمِمىلىلىلٞمخ:

امٙمىلىلىلل أن صىلىلىلقرة ظمٞم٤مًمٞمىلىلىل٦م يٕمٜمىلىلىلل، صىلىلىلقرة ظمٞم٤مًمٞمىلىلىل٦م، ُمٕمىلىلىلرول ذم اعمّمىلىلىلٓمٚمح أىمىلىلىلقال 

: ُمٜمٝمىلىل٤م إذا يمىلىل٤من ُمىلىل٤م رواه ًمٚمٕمٚمىلىلامء، أن اًمىلىلراوي اعمٌتىلىلدع  ىلىلؾ شم١مظمىلىلذ روايتىلىلف أم ٓ، أىمىلىلقال
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ًمىلىلٞمس ومٞمىلىلف شم٠ميٞمىلىلد عمذ ٌىلىلف ويمىلىل٤من سمٓمٌٞمٕمىلىل٦م احلىلىل٤مل صم٘مىلىل٦م ومٝمىلىلق روايتىلىلف ُم٘مٌقًمىلىل٦م، أُمىلىل٤م إذا يم٤مٟمىلىل٧م 

روايتىلىلف ومٞمٝمىلىل٤م شم٠ميٞمىلىلد عمذ ٌىلىلف ومروايتىلىلف طمٞمٜمئىلىلٍذ ٓ شم٘مٌىلىلؾ إذا ومٞمٝمىلىل٤م شم٠ميٞمىلىلد عمذ ٌىلىلف،  ىلىلذا اًم٘مىلىلقل 

اًمثىلىل٤مين و ىلىلق إؿمىلىلٝمر قمٜمىلىلد اعمّمىلىلٓمٚمح، ًمٙمىلىلـ  ٜمىلىل٤مك ىمىلىلقل ُمىلىل٤م دام أن  ىلىلذا اًمىلىلراوي صمٌتىلىل٧م 

وسمٓمٌٞمٕمىل٦م احلىل٤مل طمٞمىلٜمام ٟمثٌىل٧م قمداًمىل٦م راوي ىمٌىلؾ يمىلؾ رء أصمٌتٜمىل٤م إؾمىلاُمف، وأٟمىلف قمداًمتف 

، صمىلىلؿ أصمٌتٜمىلىل٤م صىلىلٌٓمف وصم٘متىلىلف ذم اًمروايىلىل٦م وأٟمىلىلف ٓ يٙمىلىلذب قمىلىلغم رؾمىلىلقل اهلل، طمٞمٜمىلىلذاك ُمًىلىلٚمؿ

اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م ي٠ميت ومٞم٘مقل: روايتف شمٙمقن صحٞمح٦م ٕٟمف ديٜمىلف وقمداًمتىلف مٜمٕم٤مٟمىلف ُمىلـ أن 

 شم٘مقًمف شم٘مقًٓ، و ذا اًمذي أٟم٤م أديـ ؿمٞمئ٤ًم مل يًٛمٕمف، وإٟمام ¢يٙمذب قمغم رؾمقل اهلل 

اهلل سمىلىلف، وًمىلىلذًمؽ ومىلىلرض ومروىلىلٞم٤مت ُمىلىل٤م يٗمٞمىلىلدٟم٤م رء، أقمٓمقٟمىلىل٤م روايىلىل٦م روا ىلىل٤م قمٛمىلىلران سمىلىلىلـ 

، وىمقًمقا ¢طمٓم٤من  ذا سم٤مًمًٜمد اًمّمحٞمح إًمٞمف، صمؿ سم٤مًمًٜمد اًمّمحٞمح ُمٜمف إمم اًمرؾمقل 

 يد اخلقارج،  ذا ٓ وضمقد ًمف.أن  ذه اًمرواي٦م هتدم اإلؾمام وشم١م ًمٜم٤م

  .: .. ( 21:  42/   56 ) اهلدى والنور / 
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 ضابط اهبدعٞ

ٟمجىلىلىلد يىلىلىل٤م ؿمىلىلىلٞمخٜم٤م سمىلىلىل٤مرك اهلل ومٞمىلىلىلؽ ذم سمٕمىلىلىلض ُم١مًمٗم٤مشمىلىلىلؽ  ،سمًىلىلىلؿ اهلل اًمىلىلىلرمحـ اًمىلىلىلرطمٞمؿ

شمٓمٚم٘مقن اًمٌدقم٦م قمغم سمٕمض اخلاومىل٤مت اًمٗم٘مٝمٞمىل٦م، و ىلذا أن ُمىل٤م  ىلق ؿمىل٤مئع سمىللم ـمىلاب 

اًمٕمٚمىلىلؿ ذم أُمىلىلقر وم٘مٝمٞمىلىل٦م ؾمىلىلٌؼ اخلىلىلال ومٞمٝمىلىل٤م، ومٜمجىلىلد ُمىلىلـ يٓمٚمىلىلؼ قمٚمٞمٝمىلىل٤م سم٠مهنىلىل٤م سمدقمىلىل٦م، ومىلىلا 

اًمْمىل٤مسمط ًمٚمٌدقمىل٦م طمتىلك ٟمتحىلرج أٓ ٟمخٓمىل  إئٛمىل٦م أئٛمىل٦م اًمًىلٚمػ رمحٝمىلؿ ٟمدري ُمىل٤م  ىلق 

 اهلل؟

 ىلىلؾ ميىلىلك ُمثىلىل٤مل ُمىلىلـ شمٚمىلىلؽ إُمثٚمىلىل٦م اًمتىلىلل شمِمىلىلػم إًمٞمٝمىلىل٤م واعمًىلىل٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞمىلىل٦م  اًمِمىلىلٞمخ:

 اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ُمٜمٝم٤م ُمثاً: ووع اًمٞمديـ سمٕمد اًم٘مٞم٤مم؟ ُمداظمٚم٦م:

 طمًـ. اًمِمٞمخ:

 اًمتثقي٥م ذم إذان إظمػم.وأيْم٤ًم: وُمث٤مل آظمر و ق  ُمداظمٚم٦م:

 أذان ُم٤مذا؟ اًمِمٞمخ:

 اًمتثقي٥م ذم أذان اًمٗمجر: اًمّماة ظمػم ُمـ اًمٜمقم،  ذا يمٛمث٤مل وم٘مط. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م قمٚمٞمؽ أٟم٤م ومٝمٛم٧م قمٚمٞمؽ، أن اؾمٛمع ااقاب إذا ؿمئ٧م. اًمِمٞمخ:



 متفرقات يف بصول البدع ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

733 

يىلىلراد سمىلىلف زيىلىل٤مدة اًمت٘مىلىلرب إمم  ¢ٓؿمىلؽ أن اًمٌدقمىلىل٦م:  ىلىلل يمىلىلؾ أُمىلىلر طمىلىلدث سمٕمىلىلد اًمٜمٌىلىلل 

أن اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلىلل اعمخ٤مًمٗمىلىلىل٦م ًمٚمًىلىلىلٜم٦م، ومٝمىلىلىلذا أُمىلىلىلر ٓ ظمىلىلىلال ومٞمىلىلىلف،  اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم، أُمىلىلىل٤م

وًمٙمىلىلـ  ٜمىلىل٤مك رء ىمىلىلد خيٗمىلىلك قمىلىلغم يمثىلىلػم ُمىلىلـ ـمٚمٌىلىل٦م اًمٕمٚمىلىلؿ، سمىلىلؾ وقمىلىلغم سمٕمىلىلض اخل٤مصىلىل٦م 

أيْمىلىل٤ًم، و ىلىلذا اًمىلىلذي يٜمٌٖمىلىلل أن أدٟمىلىلدن سمٙماُمىلىلل طمقًمىلىلف، وسم٤مًمتىلىل٤مزم يتٌىلىللم ًمىلىلؽ  ىلىلؾ جيىلىلقز 

ل ًمٚم٤ٌمطم٨م أن يٓمٚمؼ ًمٗمٔم٦م اًمٌدقم٦م قمغم ُم٠ًمًم٦م وم٘مٝمٞم٦م، ىمد ىم٤مل سمقضمف ُمـ وضمىلقه اخلىلا

م ذًمؽ سمٛمثىل٤مل سمًىلٞمط ضمىلدًا: ٓؿمىلؽ أٟمىلف ٓ يتٌىل٤مدر إمم ذ ىلـ دِّ ىمَ ٝم٤م سمٕمض أ ؾ اًمٕمٚمؿ، أُ ٞموم

أطمىلىلد ُمىلىلـ قم٤مُمىلىل٦م اعمًىلىلٚمٛملم ومْمىلىلاً قمىلىلـ ظم٤مصىلىلتٝمؿ ٓ يتٌىلىل٤مدر إمم أذ ىلىل٤من  ىلىل١مٓء أن أطمىلىلدًا 

ُمىلىلـ قمٚمىلىلامء اعمًىلىلٚمٛملم مٚمىلىلؾ ُمىلىل٤م طمىلىلرم اهلل، أو قمىلىلغم اًمٕمٙمىلىلس ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ مىلىلرم ُمىلىل٤م أطمىلىلؾ 

ُمىلـ شم٘مٞمٞمىلده، وإذا ىمٞمىلد وضمىلدٟم٤م سمٕمىلد ذًمىلؽ أن اهلل،  ذا اًمٙمام  ق صحٞمح، وًمٙمىلـ ٓسمىلد 

إُمر خيتٚمػ يمؾ آظمتال سمحٞم٨م يٛمٙمـ أن ي٘مقل ـم٤مًمىل٥م اًمٕمٚمىلؿ: ىمىلد مىلرم اإلُمىل٤مم 

أو اعمجتٝمد ؿمٞمئ٤ًم أطمٚمف اهلل، واًمٕمٙمس سم٤مًمٕمٙمس م٤مُم٤ًم؛ ٕن إُمر يٕمقد إمم آضمتٝم٤مد 

اًمذي اضمتٛمع قمٚمٞمف أ ىلؾ اًمٕمٚمىلؿ قمىلغم ضمىلقازه، سمىلؾ قمىلغم وضمقسمىلف طمٞمىلٜمام ٓ جيىلدون ٟمّمىل٤ًم 

ـمٕمىلىل٤ًم ذم اعمًىلىل٠مًم٦م اًمتىلىلل أرادوا سمحثٝمىلىل٤م واإلضم٤مسمىلىل٦م قمٚمٞمٝمىلىل٤م، يمىلىلام ذم ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: ىم٤م

 .شإذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران، وإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمد»

 .شوإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمد»ومٜمحـ إذا وىمٗمٜم٤م ىمٚمٞماً قمٜمد ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًام: 

ؿ، أو قمىل٤مُمل شمٌىللم ًمىلف سمقضمىلف  ذا اخلٓم٠م عمـ شمٌلم ًمف أٟمف ظمٓم٠م ُمـ قم٤ممل أو ـم٤مًم٥م قمٚم

ُمـ وضمقه اًمٌٞمىل٤من، أٟمىلف ظمٓمىل٠م ُمىلـ ذاك اإلُمىل٤مم، ومٛمىلـ اًمٌدا ىل٦م سمٛمٙمىل٤من أن ي٘مىل٤مل: ٓ جيىلقز 

شم٘مٚمٞمد  ذا اإلُم٤مم ذم  ذا اخلٓم٠م اًمىلذي شمٌىللم ًمٚمٜمىل٤مس ظمٓمىل١مه، و ىلذه ُم٘مدُمىل٦م ٓ خيتٚمىلػ 

ومٞمٝمىلىلىل٤م اصمٜمىلىلىل٤من، وٓ يٜمىلىلىلتٓمح ومٞمٝمىلىلىل٤م قمٜمىلىلىلزان، أو قمىلىلىلغم إىمىلىلىلؾ ٓ يٜمٌٖمىلىلىلل أن خيتٚمىلىلىلػ ومٞمٝمىلىلىل٤م، إذًا 

 ذا اخلٓم٠م اًمذي أظمٓم٠م ومٞمف ذاك اإلُمىل٤مم، ويمىل٤من ًمىلف أضمىلر  ىلذا إضمىلر ًمىلٞمس  إُمر يمذًمؽ

ًمذات ظمٓمئف، وإٟمام خلّمقص اضمتٝم٤مده وم٢مٟمف اضمتٝمد أومرغ ااٝمد عمٕمروم٦م احلؼ اًمىلذي 
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أراده اهلل، ًمٙمٜمىلف أظمٓمىل٠مه ومرسمٜمىلىل٤م يمتىل٥م ًمىلىلف أضمىلرًا واطمىلدًا قمىلىلغم ظمىلال اًمىلىلذي أصىل٤مب احلىلىلؼ 

 ومٙمت٥م ًمف أضمران اصمٜم٤من.

ف ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سمف، وٓ جيقز شم٘مٚمٞمد اإلُم٤مم اًمذي إذًا:  ذا اخلٓم٠م سمد ل ضمدًا: أٟم

 ذ ٥م إًمٞمف.

أن: ٟم٘مىلىلؽمب ىمٚمىلىلٞماً ُمىلىلـ اًمىلىلدظمقل إمم صىلىلٛمٞمؿ اًمٌحىلىلر،  ىلىلذا اخلٓمىلىل٠م أًمىلىلٞمس يٛمٙمىلىلـ أن 

يٙمقن طمرام طمرُمىلف اهلل ومىلذ ٥م اإلُمىل٤مم إمم إسم٤مطمتىلف، أو اًمٕمٙمىلس م٤مُمىل٤ًم طمىلال أطمٚمىلف اهلل 

طمىلد احلىلىل٤م.يـ أو ومىلذ ٥م اإلُمىل٤مم إمم امريٛمىلىلف،  ىلذا وذاك سم٤مضمتٝمىلىل٤مد ومىلا يىلذ ٌـ سمىلىل٤مل أ

همىلىلىلىلػم ؿ ُمىلىلىلىلـ اًم٘مىلىلىلىلقل يمٞمىلىلىلىلػ اإلُمىلىلىلىل٤مم مىلىلىلىلرم ُمىلىلىلىل٤م أسمىلىلىلىل٤مح اهلل؟ ويمٞمىلىلىلىلػ يٌىلىلىلىلٞمح ُمىلىلىلىل٤م طمىلىلىلىلرم اهلل؟ 

سم٤مٓضمتٝمىلىلىل٤مد. وإٓ  ىلىلىلذا آظمىلىلىلتال اًمٙمثىلىلىلػم اًمىلىلىلذي ٟمِمىلىلىل٤م ده اًمٞمىلىلىلقم، وُمىلىلىل٤م ىمٌىلىلىلؾ  ااىلىلىلقاب:

اًمٞمقم طمتك ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م ُم٤م ؾمٌٌف؟  ق آضمتٝم٤مد، أُم٤م أؾم٤ٌمب اخلال  وأؾم٤ٌمب 

ػمة ضمدًا، وىمد اؾمتققم٥م اًمٙمثػم اًمٓمٞم٥م ُمٜمٝم٤م: ؿمٞمخ اًمقىمقع ذم اخلٓم٠م، ومٝمل يمثػمة ويمث

 اإلؾمام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم رؾم٤مًمتف اعمٕمرووم٦م: رومع اعمام قمـ إئٛم٦م إقمام.

أٟم٤م أن أ.ب ُمثاً مم٤م يم٤من ُمٕمرووم٤ًم ىمدياًم ذم اًمٕمٝمد إٟمقر إـمٝمر و ق: قمٝمىلد 

 اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام.

ن ٟمٕمت٘مىلد ضمىل٤مزُملم سم٠مٟمىلف مىلرم قمىلىلغم اًمىلزوج إذا ضمىل٤مُمع زوضمتىلف ومٚمىلؿ يٜمىلىلزل أن ٟمحىلـ أ

ي٘مىلىلىلقم إمم اًمقوىلىلىلقء دون اًمٖمًىلىلىلؾ ويّمىلىلىلكم، سمىلىلىلؾ قمٚمٞمىلىلىلف اًمٖمًىلىلىلؾ، ًمٙمىلىلىلـ ُمىلىلىل٤مذا ٟم٘مىلىلىلقل قمىلىلىلـ 

أوًمئىلىلىلؽ اًمّمىلىلىلح٤مسم٦م وذم ُم٘مىلىلىلدُمتٝمؿ اخلٚمٞمٗمىلىلىل٦م اًمراؿمىلىلىلد قمىلىلىلثامن سمىلىلىلـ قمٗمىلىلىل٤من ريض اهلل قمٜمىلىلىلف 

ف ومل يٜمزل ن ُمـ ضم٤مُمع  زوضمتإطمٞم٨م يم٤من ُمـ أوًمئؽ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: 

ومحًىلىلٌف اًمقوىلىلقء، يتقوىلىل٠م وي٘مىلىلقم يّمىلىلكم،  ىلىلذا أن إذا أردٟمىلىل٤م أن ٟمًٌىلىلط  ىلىلذا إُمىلىلر ُمىلىل٤م 

ُف قمىلىلغم  ىلىلذه اًمّمىلىلقرة إٓ أن يٖمتًىلىلؾ، ومىلىل٢مذا   ىلىلق أًمىلىلٞمس ٓ جيىلىلقز ًمٚمٛمًىلىلٚمؿ إذا يمىلىل٤من ِن٤َمقُمىلىل

مل يٖمتًؾ  ؾ ًمف صاة؟ ٓؿمؽ ٓ صاة ًمف، وووقؤه اًمذي ىمدُمف سملم يدي اًمّماة 
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 ااىلقاب:ٓ.  ىلؾ جيىلقز  ىلذا اًمٕمٛمىلؾ؟  ااىلقاب: ٓ يٗمٞمده،  ىلؾ شمّمىلح  ىلذه اًمّمىلاة؟

ٓ. ُم٤م طمٙمؿ  ذا اًمٕمٛمؾ؟ طمرام. ًمٙمـ ىمد ىم٤مل سمف ؾمٚمٗمٜم٤م أو سمٕمض أؾماومٜم٤م و ىلذا ُمثىل٤مل 

 و ق قمثامن سمـ قمٗم٤من .

وإُمثٚمىلىلىلىلىل٦م شمتٕمىلىلىلىلىلدد وشمتٙمىلىلىلىلىل٤مصمر ضمىلىلىلىلىلدًا ضمىلىلىلىلىلدًا، وسمخ٤مصىلىلىلىلىل٦م طمٞمىلىلىلىلىلٜمام ٟمىلىلىلىلىلدظمؾ ذم اخلاومىلىلىلىلىل٤مت 

ًمٞمىلىلقم  ىلىلذا ي٘مىلىلقل: إذا اعمٕمروومىلىل٦م سمىلىللم إئٛمىلىل٦م إرسمٕمىلىل٦م، ومٛمىلىلـ إُمثٚمىلىل٦م اًمِمىلىل٤مئٕم٦م اعمٕمروومىلىل٦م ا

عمىلىلس اعمىلىلرأة سمٖمىلىلػم ؿمىلىلٝمقة سمٓمىلىلؾ ووىلىلقؤه، ذاك ي٘مىلىلقل: إذا عمًىلىلٝم٤م وداقمٌٝمىلىل٤م وقمْمىلىلٝم٤م وو 

إمم آظمره، ُم٤م دام ُم٤م امرك ُمٜمف رء ومقوقؤه صحٞمح، ٓؿمؽ أن أطمد ٤م أطمىلؾ ُمىل٤م 

 طمرم اهلل أو طمرم ُم٤م أطمؾ اهلل ٓ ُمٜم٤مص ُمـ ذًمؽ أسمدًا.

هلل؟  ىلذا يٕمىلقد إمم رأي أُم٤م ُمـ اًمذي أطمؾ ُم٤م طمرم اهلل، وُمـ اًمذي طمرم ُم٤م أطمؾ ا

اًم٤ٌمطم٨م واعمجتٝمد وإمم آظمره، وًمًٜم٤م أن ذم  ذا اًمّمدد، ًمٙمـ  ذه إُمثٚم٦م و ل 

يمثػمة ويمثػمة ضمدًا، وطمًٌٜم٤م ٕن اًمقىم٧م شمْم٤ميؼ قمٚمٞمٜم٤م: أٓ جيىلقز ًمٜمىل٤م أن ٟم٘مىلقل: أظمٓمىل٠م 

ي٘مىلقل:  ¢ومان طمٞم٨م ىم٤مل: جيقز أن ي٘مقم إمم اًمّماة سمٛمجرد اًمقوىلقء، واًمرؾمىلقل 

 .شت٤من وم٘مد وضم٥م اًمٖمًؾ أٟمزل أو مل يٜمزلإذا ُمس اخلت٤من اخل»

ٟم٘مىلىلىلىلقل: أظمٓمىلىلىلىل٠م سمىلىلىلىلا ؿمىلىلىلىلؽ وارشمٙمىلىلىلىل٥م اعمخ٤مًمٗمىلىلىلىل٦م، ًمٙمٜمىلىلىلىلف  ىلىلىلىلق ُمىلىلىلىل٠مضمقر، ويمىلىلىلىلام ىمٚمىلىلىلىل٧م 

آٟمٗم٤ًم،وإُمثٚمىلىلىلىل٦م ذم  ىلىلىلىلذا اًمٜمىلىلىلىلقع يمثىلىلىلىلػمة ويمثىلىلىلىلػمة ضمىلىلىلىلدًا، ويٙمٗمىلىلىلىلل ـم٤مًمىلىلىلىل٥م اًمٕمٚمىلىلىلىلؿ ُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذه 

 إُمثٚم٦م اًمٙمثػمة ُمث٤مل أو اصمٜملم.

 ىلىلىلق ُمىلىلىلع ذًمىلىلىلؽ ًمٜمٕمىلىلىلقد إمم اًمٌدقمىلىلىل٦م: إذا ضمىلىلىل٤مز ًمٚمٕمىلىلىل٤ممل أن يقاىمىلىلىلع اعمحىلىلىلرم اضمتٝمىلىلىل٤مدًا و

ُمىل٠مضمقر قمىلىلغم اضمتٝمىلىل٤مده يمىلىلام ذيمرٟمىلىل٤م أٓ جيىلىلقز ًمىلف أن يرشمٙمىلىل٥م اًمٌدقمىلىل٦م و ىلىلق ُمىلىل٠مضمقر قمىلىلغم 

 ذًمؽ؟ ٓؿمؽ أٟمف إن ضم٤مز إول ضم٤مز أظمر ُمـ سم٤مب أومم.

وإذًا: ومٝمؾ يىلؼمر ًمٓم٤مًمىل٥م اًمٕمٚمىلؿ أن يٙمىلتؿ اًمٕمٚمىلؿ، وٓ ي٘مىلقل اًمٌمىلء اًمٗمىلاين طمىلرام، 

ًمٚمٜمىل٤مس ظمٓمىل٠م  ىلذا اإلُمىل٤مم  ٕن اإلُم٤مم اًمٗماين ىم٤مل ُم٤ٌمح؟ ٓ جيقز  ىلذا وًمٙمٜمىلف إذا سمىللم
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 -يٜمٌٖمل أٓ يٜمًك أن ي٘مرن ُمع  ىلذا اًمٌٞمىل٤من أن  ىلذا اإلُمىل٤مم ُمىل٠مضمقر، وسمخ٤مصىل٦م أن أيمثىلر 

أيمثىلىلر اعمًىلىلٚمٛملم سمخ٤مصىلىلتٝمؿ وقمىلىل٤مُمتٝمؿ اًمٞمىلىلقم ـمٌٕمىلىلقا قمىلىلغم اؾمىلىلتٜمٙم٤مر ىمىلىلقل  -ُمىلىل٤مذا أىمىلىلقل 

وإن أظمٓمىل٠م ومٚمىلف »اًم٤ٌمطم٨م أظمٓم٠م ومان، ُم٤م جيىلقز أن ي٘مىلقل أظمٓمىل٠م ومىلان واًمرؾمىلقل ىمىل٤مل: 

ؿ ىمٚمٌقا ُمٗمٝمقم أظمٓمىل٠م ومىلان إمم أٟمىلف ُمىل٠مضمقر، و ىلذا ظمٓمىل٠م؛ ٕن ؛ ذًمؽ ٕهنشأضمر واطمد

يمىلىلقن ومىلىلان أظمٓمىلىل٠م ىمىلىلد يٙمىلىلقن ُمىلىل٠مضمقرًا إذا يمىلىل٤من جمتٝمىلىلدًا، وىمىلىلد يٙمىلىلقن ُمىلىل٠مزورًا إذا يمىلىل٤من 

وا ذم ُمًىلىل٠مًم٦م ًمٕمٚمىلىلامء أو سمٕمىلىلض اًمٕمٚمىلىلامء اًمىلىلذيـ أظمٓمىلىل١مضمىلىل٤م اً وإذا يمىلىل٤من اًمٌحىلىل٨م طمىلىلقل ا

قر، وطمٞمٜمئىلىلذ ٓ ُمىلىل٤م، ومٛمىلىلـ سمدا ىلىل٦م اعمٙمىلىل٤من أن ي٘مىلىل٤مل: إن  ىلىلذا اإلُمىلىل٤مم أظمٓمىلىل٠م، وًمٙمٜمىلىلف ُمىلىل٠مضم

ومىلىلىلرق قمٜمىلىلىلدٟم٤م ُمٓمٚم٘مىلىلىل٤ًم ذم يمقٟمىلىلىلف اؾمىلىلىلتحؾ ُمىلىلىل٤م طمىلىلىلرم اهلل سم٤مضمتٝمىلىلىل٤مده أو ارشمٙمىلىلىل٥م اًمٌدقمىلىلىل٦م ذم 

اضمتٝمىلىل٤مده إذا إُمىلىلر يمىلىلذًمؽ، وأٟمىلىلف ٓ ومىلىلرق سمىلىللم اًمّمىلىلقرشملم سمىلىللم ارشمٙمىلىل٥م احلىلىلرام، وسمىلىللم 

وىمىلىلع ذم اًمٌدقمىلىل٦م ُمىلىل٤م دام أن ذاك آرشمٙمىلىل٤مب و ىلىلذا اًمقىمىلىلقع ٟمىلىل٤مزع، وصىلىل٤مدر قمىلىلـ اضمتٝمىلىل٤مد 

 ومٝمق قمغم يمؾ طم٤مل ُم٠مضمقر.

ومىلىل٧م  ىلىلذه اعم٘مدُمىلىل٦م ٟمٕمىلىلقد سمنىلىلقم٦م إمم اعمثىلىل٤مًملم اًمًىلىل٤مسم٘ملم ووىلىلع اًمٞمىلىلديـ قمىلىلغم إذا قمر

 اًمّمدر ذم اًم٘مٞم٤مم إول.

ٟمحىلىلىلـ ٟمٕمت٘مىلىلىلد أن  ىلىلىلذا ظمىلىلىلال اًمًىلىلىلٜم٦م، وإذا يمىلىلىل٤من يمىلىلىلذًمؽ ومٙمىلىلىلقن  ىلىلىلذا اًمقوىلىلىلع سمدقمىلىلىل٦م 

 ٓؿمؽ ذم ذًمؽ؛ ٕٟمف ظمال اًمًٜم٦م، يمؾ ُم٤م ذم إُمر.

 ذم اًم٘مٞم٤مم اًمث٤مين. ُمداظمٚم٦م:

 اًم٘مٞم٤مم اًمث٤مين أٟم٤م ىمٚم٧م ُم٤مذا؟ اًمِمٞمخ:

 اًم٘مٞم٤مم إول. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ أص٧ٌم وأظمٓم٠مُت. اًمِمٞمخ:

ومىلىلىل٠مقمٜمل اًمقوىلىلىلع ذم اًم٘مٞمىلىلىل٤مم اًمثىلىلىل٤مين، اعمًىلىلىل٠مًم٦م َّتتٚمىلىلىلػ ذم ـمري٘مىلىلىل٦م احلٙمىلىلىلؿ سم٠مٟمىلىلىلف  ىلىلىلذا 
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اًمقوع سمدقم٦م أو ؾمٜم٦م، و ٜم٤م ُمًىل٠مًم٦م ومٞمٝمىل٤م دىمىل٦م وذم اقمت٘مىل٤مدي ًمىلٞمس وم٘مىلط ـمىلاب اًمٕمٚمىلؿ، 

سمىلىلىلىلؾ ويمثىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلـ قمٚمىلىلىلىلامء أٟمٗمًىلىلىلىلٝمؿ ٓ يتٜمٌٝمىلىلىلىلقن هلىلىلىلىل٤م،  ىلىلىلىلذه اًمٜم٘مٓمىلىلىلىل٦م  ىلىلىلىلل: أن آؾمىلىلىلىلتدٓل 

ٛمقُمىلىل٤مت اًمٜمّمىلىلقص قمىلىلغم اًمٕمٌىلىل٤مدات اًمٕمٛمٚمٞمىلىل٦م اًمتىلىلل ضمىلىلرى قمٚمٞمٝمىلىل٤م اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح ٓ سمٕم

جيقز قمٚماًم، سمؾ ٓسمد ُمـ أن يٙمقن آؾمىلتدٓل ُم٘مروٟمىل٤ًم سمًىلٜم٦م قمٛمٚمٞمىل٦م، إن مل ٟم٘مىلؾ هبىلذا 

اًمٙمام وم٘مد واوم٘مٜم٤م اعمٌتدقم٦م يمٚمٝمؿ نٞمٕم٤ًم قمغم سمدقمٝمؿ اًمتل ٟمحـ أ ؾ اًمًٜم٦م ُمتٗم٘مقن 

 .شذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق ردُمـ أطمدث »نٞمٕم٤ًم قمغم إٟمٙم٤مر ٤م قمٚمٞمٝمؿ سمحج٦م: 

ومٝمؿ ٓ ي٠مشمقٟمٜم٤م إٓ سم٠مدًم٦م قم٤مُم٦م، ٟم٠ميت ُمثاً اًمتثقي٥م ًمف قماىم٦م سم٤مٕذان، ٟم٠ميت سم٤مًمزي٤مدة 

اًمتىلىلىلىلل شمقضمىلىلىلىلد قمىلىلىلىلغم إذان ذم اعم٘مدُمىلىلىلىل٦م وذم اعمىلىلىلىل١مظمرة ذم سمٕمىلىلىلىلض اًمىلىلىلىلٌاد اإلؾمىلىلىلىلاُمٞم٦م 

يمًقري٤م ورسمام همػم ىل٤م أيْمىل٤ًم إذا طمججٜمىل٤م ؿ سمٛمٜمٓمىلؼ اًمًىلٜم٦م واحلىلدي٨م اًمًىل٤مسمؼ وُمىل٤م ذم 

ىمىل٤مًمقا: يىل٤م أظمىلل ؿمىلق ومٞمٝمىل٤م؟ اًمّمىلاة قمىلغم اًمرؾمىلقل سمٕمىلد   شُمىلـ أطمىلدث ذم أُمرٟمىل٤م»ٜم٤مه: ُمٕم

إذان ؿمىلىلق ومٞمٝمىلىل٤م؟ وذيمىلىلر اهلل ىمٌىلىلؾ إذان ُمىلىل٤م ومٞمٝمىلىل٤م؟ ويمىلىلؾ  ىلىلذا و ىلىلذا قمٚمٞمىلىلف ٟمّمىلىلقص ُمىلىلـ 

اًمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م، ٟمحىلىلـ ُمىلىل٤م ٟمًىلىلتٓمٞمع أن ٟم٘مىلىلقل: ٓ ٟمّمىلىلقص  ٜمىلىل٤مك؛ ٕهنىلىلؿ جي٤مدًمقٟمٜمىلىل٤م، 

ـَ آَُمٜمُقا َصٚمرقا قَمَٚمٞمْ ﴿ ِذي ٤َم اًمَّ ٚمِٞماًم َي٤م َأهير ًْ ُٛمقا شَم  .[50]إطمزاب:﴾ِف َوؾَمٚمِّ

عم٤مذا أٟمتؿ سمٕمد شمٜمٙمرون اًمّماة قمغم اًمرؾمقل سمٕمد إذان؟ ضمقاسمٜم٤م: أن  ىلذا اًمىلذي 

أٟمتؿ شمٗمٕمٚمقٟمف مل يٙمـ ذم قمٝمد اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، وًمق يمىل٤من ظمىلػمًا ًمًىلٌ٘مقٟم٤م إًمٞمىلف، وٟمحىلـ 

، ٓ ٟمٜمٙمر صٚمقا قمٚمٞمف سمؾ ٟمّمكم قمٚمٞمف رسمام أيمثر ُمٜمٙمؿ، وًمٙمـ ٟمْمىلع اًمٌمىلء ذم حمٚمىلف

يمىلىلذًمؽ اًمىلىلذيمر: اذيمىلىلروا اهلل ذيمىلىلرًا يمثىلىلػمًا، ٟمحىلىلـ ٟمٗمٕمىلىلؾ إن ؿمىلىل٤مء اهلل ًمٙمىلىلـ  ىلىلذا اًمىلىلذيمر سمىلىللم 

 يدي إذان مل يٙمـ ذم قمٝمد اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام.

و ٜم٤م دىمٞم٘م٦م ٓسمد أن ٟمٜمتٌىلف هلىل٤م:  ىلؾ قمٜمىلدٟم٤م ٟمىلص أٟمىلف هنىلك اًمرؾمىلقل قمىلـ اًمزيىل٤مدة قمىلغم 

٤من يٗمٕمؾ ُم٤م يٗمٕمٚمىلف إذان أوًٓ وآظمرًا، وإٓ وم٘مط ٟمحـ ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م أن اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح يم

ًمىلىلٞمس  ااىلىلقاب:اخلٚمىلىلػ ُمىلىلـ سمٕمىلىلد ؿ ُمىلىلـ اًمزيىلىل٤مدة قمىلىلغم إذان ذم أوًمىلىلف أو ذم آظمىلىلره؟ 
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 ¢هنىلىلك أو أىمىلىلؾ ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ أن اًمًىلىلٚمػ ذم زُمىلىلـ اًمرؾمىلىلقل  ¢قمٜمىلىلدٟم٤م ٟمىلىلص أن اًمرؾمىلىلقل 

ُم٤م يم٤مٟمقا ُم٤م قمٜمدٟم٤م ٟمص، ُم٤م يمىل٤مٟمقا يزيىلدون قمىلغم إذان ذم أوًمىلف أو ذم آظمىلره! إذًا: ُمىلـ 

ء اعمٌتدقمىلىل٦م سمىلىل٠مٟمٙمؿ ظمىلىل٤مًمٗمتؿ اًمًىلىلٚمػ؟!  ٜمىلىل٤م سمٞمىلىل٧م أيىلىلـ ٟمحىلىلـ ٟمىلىل٠ميت سم٤محلجىلىل٦م قمىلىلغم  ىلىل١مٓ

اًم٘مّمٞمد ُمـ  ذه اًمٙمٚمٛم٦م ٟم٠ميت سم٘مقًمٜم٤م: ًمق يم٤من  ذا ًمٗمٕمٚمقه، ًمق يم٤من  ذا اًمذي شمٗمٕمٚمقٟمف 

 أٟمتؿ اًمٞمقم ذم قمٝمد اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ًمٗمٕمٚمقه، وًمق ًمٗمٕمٚمقه ًمٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م.

إذًا: هبذا آؾمتٜم٤ٌمط اًمٕمٚمٛمىلل قمرومٜمىل٤م أيمثىلر اًمٌىلدع اًمتىلل وىمىلع ومٞمٝمىل٤م اعمٌتدقمىل٦م ويِمىلؽمك 

ؾ اًمًٜم٦م نٞمٕم٤ًم قمغم إٟمٙم٤مر ىل٤م، إذا يمىل٤من  ىلذا ُمًىلٚماًم و ىلق ُمًىلٚمؿ سم٤معم٤مئىل٦م ُم٤مئىل٦م ٟمٕمىلقد أ 

إمم اًمقوىلىلىلىلع اعمىلىلىلىلذيمقر ذم اًم٘مٞمىلىلىلىل٤مم اًمثىلىلىلىل٤مين، ًمىلىلىلىلق يمىلىلىلىل٤من ظمىلىلىلىلػمًا ًمًىلىلىلىلٌ٘مقٟم٤م إًمٞمىلىلىلىلف، ًمىلىلىلىلق ومٕمٚمىلىلىلىلقه 

ًمتىلىلىلىلقاردت إظمٌىلىلىلىل٤مر وشمىلىلىلىلقاشمرت يمىلىلىلىلام شمىلىلىلىلقاشمرت إظمٌىلىلىلىل٤مر ذم اًمقوىلىلىلىلع ذم اًم٘مٞمىلىلىلىل٤مم إول، 

ؾ سمٜمىل٤مًء قمىلغم  ىلذا اًمتًٚمًىلؾ اًمٕمٚمٛمىلل وًمذًمؽ ٟمحـ أـمٚم٘مٜم٤م يمٚمٛم٦م اًمٌدقمىل٦م قمىلغم  ىلذا اًمٗمٕمىل

اعمٜمٓم٘مل اًم٘م٤مئؿ ذم ذ ـ اعمٓمٚمؼ ًمٚمٗمٔم٦م اًمٌدقم٦م، ًمٙمـ مل يٙمـ  ٜم٤مك جمىل٤مل أٟمىلف ٟمجىلل 

ٟمنمىلىلح  ىلىلذه اعم٘مىلىلدُم٤مت يمٚمٝمىلىل٤م ذم رؾمىلىل٤مًم٦م ًمٓمٞمٗمىلىل٦م ووىلىلٕم٧م ذم سمٞمىلىل٤من ؾمىلىلٜم٦م اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف 

اًمًىلام، ًمٙمىلىلـ ُمىلىل٤م وؾمىلىلٕمٜم٤م اًمٜمّمىلح ًمٚمٛمًىلىلٚمٛملم إٓ أن ٟمٜمٌىلىلف قمىلىلغم أٟمىلف ًمىلىلٞمس ذم اًمًىلىلٜم٦م  ىلىلذا 

ذًمؽ، و ىلىلىلىلذا ُمىلىلىلـ سمىلىلىل٤مب أومم اًمتثقيىلىلىل٥م اًمىلىلىلىلذي ذيمرشمىلىلىلف، و ىلىلىلق ىمىلىلىلىلقل: اًمقوىلىلىلع، ٟم٘مىلىلىلقل يمىلىلىل

اًمّماة ظمػم ُمـ اًمٜمقم ذم إذان اًمث٤مين، ٟم٘مقل:  ذا أ قن ُمـ ذاك؛ ٕٟمٜم٤م ٓ ٟم٘مقل مل 

يٜم٘مىلىلؾ سمىلىلؾ ٟم٘مىلىلقل ٟم٘مىلىلؾ اًمٕمٙمىلىلس، و ىلىلذا أىمىلىلقى ـمٌٕمىلىل٤ًم ًمفٟمٙمىلىل٤مر؛ ٕٟمىلىلف ضمىلىل٤مء ذم طمىلىلدي٨م أ  

عمىلىل٤م قمٚمٛمىلىلف  ¢حمىلىلذورة ذم ؾمىلىلٜمـ اًمٜمًىلىل٤مئل وصىلىلحٞمح اسمىلىلـ ظمزيٛمىلىل٦م وهمػم ىلىل٤م أن اًمٜمٌىلىلل 

وم٢مذا أذٟم٧م ًمّماة اًمٗمجر إذان إول وم٘مىلؾ: »إذان وؾمٛمع صقشمف وأقمج٥م سمف ىم٤مل: 

و ذا ُمٝمؿ ضمدًا؛ ٕن ًمف صٚم٦م ىمقي٦م سمٌحثٜم٤م اًمًىل٤مسمؼ  -ويمذًمؽ   شاًمّماة ظمػم ُمـ اًمٜمقم

 ¢ي٘مىلىلىلقل قمٌىلىلىلد اهلل سمىلىلىلـ قمٛمىلىلىلر سمىلىلىلـ اخلٓمىلىلىل٤مب: يمىلىلىل٤من ذم إذان إول ذم قمٝمىلىلىلد اًمٜمٌىلىلىلل  -

 اًمّماة ظمػم ُمـ اًمٜمقم.
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ُؾ  ذا اًمتثقي٥م ُمـ إذان إول إمم اًمث٤مين  ذا .ب ًمٚمًٜم٦م،  ىلذا أذان وم٢مذًا: َٟم٘مْ 

ٓ يٜمٌٖمل أن خيتٚمػ ومٞمف يمام يٛمٙمـ أن ي٘مع اخلال ذم ُم٠ًمًم٦م اًم٘مٌض؛ ٕن احل٘مٞم٘م٦م 

ٓ يقضمد قمٜمىلدٟم٤م يمىل٤من ٓ يْمىلٕمقن أيىلدهيؿ ذم اًم٘مٞمىل٤مم اًمثىل٤مين، يمىلام أٟمىلف ٓ يقضمىلد اًمٕمٙمىلس 

ٞم٘م٦م، أُم٤م اعمث٤مل اًمث٤مين ومقاوىلح أووىلح إٟمام وصٚمٜم٤م إًمٞمف سمتٚمؽ اعم٘مدُم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدىم

ُمىلىلىلـ اًمِمىلىلىلٛمس ذم راسمٕمىلىلىل٦م اًمٜمٝمىلىلىل٤مر، وٓ ي٘مٌىلىلىلؾ ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلىلـ ااىلىلىلدال؛ ٕن احلىلىلىلديثلم اًمثىلىلىل٤مسمتلم 

ي١ميمىلىلىلدان أن  ىلىلىلذا اًمتثقيىلىلىل٥م ذم إذان إول، ومىلىلىل٢مذا رأيٜمىلىلىل٤م اعمًىلىلىلٚمٛملم اًمٞمىلىلىلقم أنٕمىلىلىلقا أو 

يمىلىل٤مدوا وًمٕمىلىلؾ إظمىلىلرى أصىلىلقب ُمىلىلـ إومم يمىلىل٤مدوا أن جيٛمٕمىلىلقا قمىلىلغم ظمىلىلال اًمًىلىلٜم٦م أن 

ذم إذان اًمث٤مين: اًمّماة ظمػم ُمـ اًمٜمقم، وٓ ي٘مقًمقن ذًمىلؽ ذم إذان إول  ي٘مقًمقا

أو ًمٕمٚمٝمىلىلىلؿ ٓ ي١مذٟمىلىلىلقن إذان إول ُمٓمٚم٘مىلىلىل٤ًم! ومىلىلىل٠مي ؾمىلىلىلٜم٦م سمىلىلىلؾ أي سمدقمىلىلىل٦م )اٟم٘مٓمىلىلىلع( دقمىلىلىلاًم 

ؿ، شمٕمٚمٞمٛمىلىلف ًمىلىلف طمٙمىلىلؿ  ًمٚمث٤مسمىلىل٧م ذم اًمًىلىلٜم٦م اًمٜمٔمىلىلر اًمّمىلىلحٞمح، ومىلىل٢من اًمتقضمٞمىلىلف اًمٜمٌىلىلقي ًمىلىلف طِمَٙمىلىل

عمىلىلىل٤مذا يمىلىلىل٤من إذان إول؟ ضمىلىلىل٤مء ذم سم٤مًمٖمىلىلىل٦م، قمٚمٛمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ قمٚمٛمٝمىلىلىل٤م وضمٝمٚمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ ضمٝمٚمٝمىلىلىل٤م، 

 .شًمٞمًتٞم٘مظ اًمٜم٤مئؿ وًمٞمتًحر اعمتًحر»اًمّمحٞمح يم٤من ذًمؽ: 

ٓ يٖمىلىلرٟمٙمؿ أذان سمىلىلال؛ ٕٟمىلىلف يىلىل١مذن سمٚمٞمىلىلؾ ًمٞم٘مىلىلقم اًمٜمىلىل٤مئؿ »ًمىلىلذًمؽ ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

ويتًىلىلحر اعمتًىلىلحر ومٙمٚمىلىلقا واذسمىلىلقا طمتىلىلك يىلىل١مذن اسمىلىلـ أم ُمٙمتىلىلقم، ويمىلىل٤من رضمىلىلاً أقمٛمىلىلك، 

 أي: دظمٚم٧م ذم اًمّمٌح ومٞم١مذن.  شٌح٧مويم٤من ٓ ي١مذن طمتك ي٘م٤مل ًمف: أصٌح٧م أص

إذًا:  ىلىلىلىلذا إذان إول ووىلىلىلىلع ومٞمىلىلىلىلف نٚمىلىلىلىل٦م اًمّمىلىلىلىلاة ظمىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلـ اًمٜمىلىلىلىلقم؛ ٕٟمىلىلىلىلف يمىلىلىلىل٤مد أن 

خي٤مـمىلىل٥م اًمٜمىلىل٤مئٛملم؛ ًمٞم٘مىلىلقم اًمٜمىلىل٤مئؿ وًمٞمتًىلىلحر اعمتًىلىلحر، ومخىلىلال احلٙمٛمىلىل٦م ومْمىلىلاً قمىلىلـ 

يمقٟمىلىلف ظمىلىلال اًمًىلىلٜم٦م يمىلىلام ذطمٜمىلىل٤م: أن ي٘مىلىل٤مل ًمٚمٜمىلىل٤مس ًمٙمىلىلـ أي ٟمىلىل٤مس  ىلىل١مٓء  ىلىلؿ اًمٜمىلىل٤مس 

ٗمىلىلىلىلروض أهنىلىلىلىلؿ ُمًىلىلىلىلتٞم٘مٔمقن طمٞمىلىلىلىلٜمام يًىلىلىلىلٛمٕمقن أذان اًمٗمجىلىلىلىلر اعم١مُمٜمىلىلىلىلقن اًمّمىلىلىلىل٤محلقن اعم

إول ُمًتٞم٘مٔمقن، ًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م أن أيمثر اًمٜم٤مس يقم يًٛمٕمقن اًمٞمقم اًمّماة ظمػم ُمـ 

اًمٜمىلىلقم ومٕمىلىلاً يٙمقٟمىلىلقا ُمىلىل٤مذا؟ ٟمىلىل٤مئٛملم؛ ٕٟمىلىلف ُمىلىل٤م ؾمىلىلٛمٕمقا إذان إول وسمخ٤مصىلىل٦م ٓ يٙمىلىلقن 
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ن اًمثىل٤مين، ومٞمف إن ؾمٛمٕمقا اًمّماة ظمػم ُمـ اًمٜمىلقم، إٟمىلام يًىلٛمٕمقن  ىلذه ااٛمٚمىل٦م ذم إذا

 ومٝمذا إذًا: ىمٚم٥م ًمٚمًٜم٦م وىمٚم٥م ًمٚمحٙمٛم٦م اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ احلدي٨م اًمّمحٞمح.

وم٢مذا ىمٚمٜم٤م ٟمحـ اًمتثقي٥م ذم إذان اًمث٤مين سمدقم٦م ٓ يٜمٌٖمل أن يتًىل٤مءل ـمىلاب اًمٕمٚمىلؿ 

ومْمىلىلاً قمىلىلـ أ ىلىلؾ اًمٕمٚمىلىلؿ يمٞمىلىلػ  ىلىلذا؟ واعمًىلىلٚمٛمقن اًمٞمىلىلقم يٗمٕمٚمىلىلقن ذًمىلىلؽ؟ ٟم٘مىلىلقل ظمت٤مُمىلىل٤ًم: 

ُمىلىلىلـ ظمٚمىلىلىلػ، وهبىلىلىلذا إؾمىلىلىلٚمقب ويمىلىلىلؾ ظمىلىلىلػم ذم اشمٌىلىلىل٤مع ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلٚمػ، ويمىلىلىلؾ ذ ذم اسمتىلىلىلداع 

اًمٕمٚمٛمىلىلل ٟم١ميمىلىلد ٟمحىلىلـ ًمٚمٜمىلىل٤مس أٟمٜمىلىل٤م ُمىلىلع اًمًىلىلٚمػ، وأٟمٜمىلىل٤م ومٕمىلىلاً ؾمىلىلٚمٗمٞمقن، وًمًىلىلٜم٤م ظمٚمٗمٞمىلىللم، 

 وًمٕمؾ ذم  ذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م.

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 ضمزاك اهلل ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 وإي٤مك. اًمِمٞمخ:

 ـمٞم٥م. ي٤م ؿمٞمخٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ...  اًمِمٞمخ:

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 سمًؿ اهلل. اًمِمٞمخ:

 ...  ُمداظمٚم٦م:

اًمٜم٤مس اًمذي يّمٚمقن ُمثاً ذم اعمٖمرب ُمثاً: ممٙمـ ي٘مىلرأ اإلٟمًىل٤من سم٘مىلراءة  اًمِمٞمخ:

أ ُمىلىلىلىلثاً: ورش؛ ٕهنىلىلىلىلؿ ٓ يٕمرومىلىلىلىلقن همػم ىلىلىلىل٤م،)اٟم٘مٓمع( أو هبىلىلىلىل٤م اًمًىلىلىلىلقر شمٕمٚمٛمىلىلىلىلقن  ىلىلىلىلق ي٘مىلىلىلىلر

أصىلىلىل٤مسمقا إظمٓمىلىلىل٤مء يّمىلىلىلػم اًمٜمىلىلىل٤مس سم٘مىلىلىلك يتحىلىلىلدصمقا ييىلىلىلسمقا  يٕمٚمٛمىلىلىلقن، ويٕمٚمٛمىلىلىلقا يىلىلىل٤م شمىلىلىلرى

 أمخ٤مس ذم أؾمداس يمام ي٘مقًمقن و ؿ ذم اًمّماة.
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 اًمؼمي٦م أن واًمؼميئ٦م. ٚم٦م:ُمداظم

 أي اًمؼمي٦م. اًمِمٞمخ:

 أٟم٤م سمٕمده سم٤مًم٘مٍم.زاًمذي قمٚمٛمٜم٤م أن ٟم٘مرأ سم٤مًم٘مٍم، وم٤مضمت ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًم٘مٍم؟ اًمِمٞمخ:

 ٘مٍم واإلُم٤مًم٦م.اًم ُمداظمٚم٦م:

 أي ُم٤مًم٧م، ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 اخلٛم٦ًم. اتأو  ذه اًم٘مراء ُمداظمٚم٦م:

٦م قمٜمىلد ٓ ًمٙمـ  ذه ٓ شم٘م٤مس قمغم شمٚمؽ، ومٝمىلل ٓ شم٘مىل٤مس .... ىمىلراءة ُمٕمروومىل اًمِمٞمخ:

 ااٛمٞمع و ل ذم واىمٕمٝم٤م ُمتقاشمرة.

قمغم يمؾ طم٤مل ي٤م ؿمٞمخٜم٤م هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم اخلىلال ذم أوضمىلف اًم٘مىلراءة ًمىلٞمس  ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمٙمٚمٛم٦م يٕمٜمل:  ؿ أو  ُؿ؟

 ًمٙمـ أٟم٤م أشمٞمتؽ سمٛمث٤مل آٟمٗم٤ًم يٕمٚمٛمقن شمٕمٚمٛمقن. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

شمٕمٚمٛمىلقن،  ـمٞم٥م. وم٢مذا يم٤من ُمثاً ذم اعمّمحػ: يٕمٚمٛمقن، وذم  ٜمىل٤م ىمىلراءة: اًمِمٞمخ:

 وم٘مرأ ٤م اإلُم٤مم شمٕمٚمٛمقن ُم٤م رأيٙمؿ ُمقىمػ ُمـ ظمٚمٗمف؟

 ٓزم يٌلم. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ؾمٞمٙمقن ُمقىمػ ُمـ ظمٚمٗمف؟ اًمِمٞمخ:

 يٗمتحقن قمٚمٞمف. ُمداظمٚم٦م:
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يٗمتحىلىلقن قمٚمٞمىلىلف، ًمٙمىلىلـ عمىلىل٤م يِمىلىلقومقا يمىلىلؾ آيىلىل٦م ي٘مرأ ىلىل٤م  ىلىلذا اًمرضمىلىلؾ سمخىلىلال ُمىلىل٤م  اًمِمىلىلٞمخ:

 يٕمٚمٛمقا، يدظمٚمٝمؿ اًمِمؽ سم٘مك.

 ... ويتذيمروا. ُمداظمٚم٦م:

 ...  اًمِمٞمخ:

 : إظمقة اإليامن وأن ُمع ضمٚم٦ًم صم٤مٟمٞم٦م.اعم٘مدم

ومٞمىلىلىلف احل٤مسمىلىلىلؾ سم٤مًمٜم٤مسمىلىلىلؾ، واًمتىلىلىلٌس ومٞمىلىلىلف ـمريىلىلىلؼ احلىلىلىلرام اظمىلىلىلتٚمط اًمزُمىلىلىل٤من اًمىلىلىلذي  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

سمىل٤محلال ٓ اًمت٤ٌمؾمىلىل٤ًم ذقمٞمىلىل٤ًم، وإٟمىلىلام اًمت٤ٌمؾمىل٤ًم قمرومٞمىلىل٤ًم، وم٠مصىلىلٌح ُمىلىلـ اًمٕمًىلػم ضمىلىلدًا أٟمىلىلف ٟمجىلىلل 

 ٟم٘مقل هلذا واهلل ظمٓم٠م يمؾ  ذا واهلل.

وىلىلٕمٗم٧م وصىلىل٤مرت اًمٜمٙم٤مؾمىلىل٦م ىمٚمٞمٚمىلىل٦م، وظم٤مصىلىل٦م أن يٕمٜمىلىلل: قمٜمىلىلدُم٤م ىمٚمىلىل٧م إقمىلىلامل و 

ومٛمثاً: يىل٠ميت واطمىلد يًىل٠مًمؽ قمىلـ طمٙمىلؿ اًمٕمٛمىلؾ ذم اًمٌٜمىلؽ ي٘مىلقل ًمىلؽ سمحثىل٧م سمحثىل٧م ُمىل٤م 

وضمدت قمٛمؾ، واطمد ُمثاً يًىل٠مًمؽ قمىلـ طمٙمىلؿ اًمٕمٛمىلؾ ذم اًمنمىليم٦م شمٕمٛمىلؾ أو طمًىل٤مسم٤مت 

 ذم اًمٌٜمقك.

وواطمىلىلد يًىلىل٠مًمؽ قمىلىلـ اًمتىلىل٠مُملم، وواطمىلىلد و ىلىلذه اًمًىلىلػمة ـمٌٕمىلىل٤ًم يٕمٜمىلىلل: ظم٤مصىلىل٦م أن ذم 

ُمٕمٔمٛمٝمىلىلىل٤م أٟمىلىلىلف اًمٕمٛمىلىلىلؾ اًمرضمىلىلىل٤مل ُمىلىلىلع اًمٜمًىلىلىل٤مء، يٕمٜمىلىلىلل: اًمرضمىلىلىلؾ يمىلىلىلؾ اًمنمىلىلىليم٤مت واعمىلىلىلدارس 

يٕمٛمىلىلؾ إمم ضم٤مٟمىلىل٥م اعمىلىلرأة، وسمخ٤مصىلىل٦م ذم اًمنمىلىليم٤مت وسمٕمىلىلض اعم١مؾمًىلىل٤مت آىمتّمىلىل٤مدي٦م 

واعم٤مًمٞم٦م، ومٝمذه ـمٌٕم٤ًم دوائر احلٙمقُم٦م يمام قمٜمدك ىمديؿ، ًمٙمـ  ذه احل٘مٞم٘م٦م ـمٌٕم٤ًم ٟمحـ 

٘مٓمىل٦م هلؿ يٕمٜمل: إُمقر ُم٤م ٟمٕمٚمىلؿ ُمىلـ  ىلذا احلٙمىلؿ، ًمٙمىلـ اًمٜمل ٟمجٞمٌٝمؿ قمغم  ذا، وٟم٘مق

اًمتىلل يىلقرد و ىل٤م ًمىلؽ: إٟمىلف واهلل يىل٤م أظمىلل ٟمحىلـ أن ُمىل٤م ذم قمٛمىلؾ ُمىلثاً، أو ىمىلد يٙمىلقن ذم 

قمٛمىلىلىلؾ، ويٙمىلىلىلقن ُمىلىلىلـ وراء اًمٕمٛمىلىلىلؾ  ىلىلىلذا يٕمٜمىلىلىلل: إٟمًىلىلىل٤من ًمٙمىلىلىلـ ي١مظمىلىلىلذ ًمٜمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ ... وشمىلىلىل٠ميت 

 سمٗمٚمقؾمف، ٕٟمف ي٘مقل ًمؽ: ُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة يمثػمة، ومامذا شمرون يٕمٜمل: سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ؟
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ُم٤م هنك اهلل قمٜمىلف، ًمٙمىلـ اعمًىل٠مًم٦م ذم احل٘مٞم٘مىل٦م أرى أن  ذه ٓ شمؼمر ارشمٙم٤مب  اًمِمٞمخ:

شمىلىلدور سمىلىللم ُمىلىلـ يٕمت٘مىلىلد أن  ىلىلذه إُمىلىلقر أو  ىلىلذه اًمقفمىلىل٤مئػ هنىلىلك اًمِمىلىل٤مرع احلٙمىلىلٞمؿ قمٜمٝمىلىل٤م، 

وسملم ُمـ جيد ُمـ يٗمتٞمف سمجقاز ٤م، وًمذًمؽ وم٤معم٠ًمًم٦م ًمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ أن ٟمٗمتل اًمٜم٤مس 

ُمر يمؾ اًمٜم٤مس سمٕمدم ضمقاز  ذه إُمقر؛ ٕن يمثػميـ ُمٜمٝمؿ ىمد أومتقا، وأسمٞمح هلؿ و ذا أ

ٓ خيٗمىلىلك قمٚمٞمىلىلؽ، ًمٙمىلىلـ ٟمحىلىلـ رأيٜمىلىل٤م اًمِمخ،ىلىل ٓؿمىلىلؽ أٟمىلىلف يمىلىلؾ  ىلىلذه إُمىلىلقر ُمىلىل٤م داُمىلىل٧م 

٤مَوُٟمقا ﴿شم٘مىلىلقم قمىلىلغم اًمتٕمىلىل٤مون قمىلىلغم اعمٜمٙمىلىلر، ومٝمىلىلق ُمٜمٙمىلىلر سمىلىلٜمص اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ:  َوٓ شَمَٕمىلىل

  ذا ُمـ ضمٝم٦م. [2]المائدة:﴾قَمغَم اإِلصْمِؿ َواًْمُٕمْدَوانِ 

ـ ظمٓمٌىلؽ: وُمـ ضمٝم٦م أظمرى: اعمجتٛمع اًمٞمقم يمام شمٕمٚمىلؿ، ويمىلام شمدٟمىلدن ذم يمثىلػم ُمىل

ًمٞمس ُمٚمتزُم٤ًم ًممطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وُمـ أ ٝم٤م: شم٘مقى اهلل شم٤ٌمرك وشمٕمىل٤ممم،  ىلذه اًمت٘مىلقى 

اًمتل شمًتٚمزم اإلشمٞم٤من سمام أُمر اهلل، وآٟمتٝم٤مء قمام هنك اهلل، ومٓمٚم٥م اًمىلرزق أصىلٌح اًمٞمىلقم 

ن٤م ػم اعمًٚمٛملم ٓ يٗمٙمرون ُمٓمٚم٘م٤ًم ومىلٞمام  ىلق طمىلال، وومىلٞمام  ىلق طمىلرام، وإٟمىلام ٟمحىلـ 

قمىلىلٜمٝمؿ أٟمىلىلف ُمتٓمٚمٌىلىل٤مت اًمٕمٍمىلىل يمثىلىلػمة ويمثىلىلػمة، وًمىلىلذًمؽ ٟمحىلىلـ سمح٤مضمىلىل٦م ويمىلىلام ىمٚمىلىل٧م طمٙم٤ميىلىل٦م 

سمدٟم٤م ٟمٙمٗمل أٟمٗمًٜم٤م وأ ٚمٞمٜم٤م وذريتٜم٤م وٟمحق ذًمؽ، ًمٙمـ اًمقاىمع أن اعمٌدأ اًم٘مىلرآين اًمىلذي 

يمىلىلىل٤من يٜمٌٖمىلىلىلل أن يٙمىلىلىلقن ُمًىلىلىلٓمقرًا ُمٖمىلىلىلروزًا ذم اًم٘مٚمىلىلىلقب وم٤مًمِمىلىلىلٞمٓم٤من أوطمىلىلىلك إًمىلىلىلٞمٝمؿ سمىلىلىل٠من 

ـْ َيتَّىلىلِؼ ا﴿قمىلىلغم ااىلىلدر، وجيٕمٚمق ىلىل٤م ٓومتىلىل٤مت نٞمٚمىلىل٦م اخلىلىلط: يٕمٚم٘مق ىلىل٤م  ُف َوَُمىلىل ْؾ ًَمىلىل َٕمىلىل هللََّ جَيْ

٥ُم * خَمَْرضًم٤م  ًِ تَ ـْ طَمٞم٨ُْم ٓ َمْ  .[3-2]الطالق:﴾َوَيْرُزىْمُف ُِم

ؿ اًم٘مْمىلىلٞم٦م  أُمىلىل٤م اًم٘مٚمىلىل٥م ومىلىلا يِمىلىلٕمر سمىلىل٠من  ٜمىلىل٤مك آيىلىل٦م شمىلىلٜمص قمىلىلغم  ىلىلذا إُمىلىلر اإلهلىلىلل، وَمْٝمىلىل

٤م ﴿اإلهلٞمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٦م،  ُف خَمَْرضًمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ْؾ ًَمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل َٕمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ـْ َيتَّىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلِؼ اهللََّ جَيْ ـْ طَمٞمْىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٨ُم ٓ * َوَُمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل
ُف ُِمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل َوَيْرُزىْمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

٥ُم  ًِ تَ  .[3-2الطالق:]﴾َمْ

دمىلىلىلد  ىلىلىلذه اًمٔمىلىلىل٤م رة يمىلىلىلام ٓ خيٗمىلىلىلك قمىلىلىلغم ااٛمٞمىلىلىلع ُمٜمتنمىلىلىلة سمىلىلىللم صىلىلىلدور نىلىلىل٤م ػم 

اعمًٚمٛملم طمتك اعمّمٚملم ُمٜمٝمؿ، وسمّمقرة ظم٤مص٦م: إهمٜمٞم٤مء ُمىلٜمٝمؿ ومىلام يًىل٠مًمؽ ٟمٕمىلرل 
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ٟمحىلىلـ أن اًمرسمىلىلىل٤م طمىلىلىلرام، وووىلىلىلع اعمىلىلىل٤مل ذم اًمٌٜمىلىلىلؽ طمىلىلىلرام، ًمٙمىلىلىلـ أيىلىلىلـ ٟمْمىلىلىلع أُمقاًمٜمىلىلىل٤م؟ إذا 

اشمٜمىلىلىلىلىلىل٤م وذم اًمٚمّمىلىلىلىلىلىلقص واًم٘متٚمىلىلىلىلىلىل٦م ووىلىلىلىلىلىلٕمٜم٤م ٤م ذم سمٞمقشمٜمىلىلىلىلىلىل٤م يمٜمىلىلىلىلىلىل٤م قمروىلىلىلىلىلىل٦م ذم ُم٤مًمٜمىلىلىلىلىلىل٤م وذم ذو

وؾمىلىلىلٗم٤ميمل اًمىلىلىلدُم٤مء وو إمم آظمىلىلىلره،  ىلىلىلذا سمىلىلىلا ؿمىلىلىلؽ يمىلىلىلام ٓ خيٗمىلىلىل٤مك ُمىلىلىلـ شمىلىلىلزيلم اًمِمىلىلىلٞمٓم٤من 

 ًمٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن اعمخ٤مًمػ ٕواُمر اًمرمحـ.

وًمذًمؽ أٟم٤م أريد أن ٟمدٟمدن دائاًم وأسمدًا ُمع  ١مٓء اعمًٚمٛملم أن ٟمرسمٓمٝمؿ ُمع شم٘مقى 

ٔيىل٦م وُمىل٤م يتٕمٚمىلؼ هبىل٤م اهلل قمز وضمؾ، واخلقل ُمٜمىلف سمٙمىلؾ شمٍمىلوم٤مهتؿ وأن يتىلذيمروا  ىلذه ا

ُمـ طمقادث، ُمـ أطم٤مدي٨م شمٕمتؼم يم٤مًمنمح عمْمٛمقن  ذه أي٦م، ومحىللم ي٘مىلقل ىمىل٤مئٚمٝمؿ: 

ُف ﴿ويىلىلىلىلىلىلىلـ ٟمْمىلىلىلىلىلىلىلع  ىلىلىلىلىلىلىلذه إُمىلىلىلىلىلىلىلقال؟  ىلىلىلىلىلىلىلق أسمىلىلىلىلىلىلىلدًا ٓ يتىلىلىلىلىلىلىلذيمر:  ْؾ ًَمىلىلىلىلىلىلىل َٕمىلىلىلىلىلىلىل ـْ َيتَّىلىلىلىلىلىلىلِؼ اهللََّ جَيْ َوَُمىلىلىلىلىلىلىل

وأٟم٤م أىمقل: أُمر ُمْمحؽ يمىل٠من اًمقاطمىلد ُمىلٜمٙمؿ يتّمىلقر سم٠مٟمىلف ؾمىلػمومع  [2]الطالق:﴾خَمَْرضًم٤م

 ىلىلىلػم أٟمىلىلىلف أٟمىلىلىل٤م ُمٚمٞمىلىلىلقٟمػم، و ىلىلىلذه اعمايىلىلىللم  اًمىلىلىلذي قمٜمىلىلىلدي واوىلىلىلٕمٝم٤م ذم اًمرايىلىلىل٦م قمىلىلىلغم ااام

داري وذم اعمٙم٤من اًمٗماين، وًمذًمؽ  ق ؾَمُٞمٖمزى وؾمٞم٘مّمىلد، يىل٤م أظمىلل اومٕمىلؾ اًمقؾمىل٤مئؾ 

اعمنموقم٦م وظمٌل ُم٤مًمؽ ذم ُمٙم٤من ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمىلف إٓ اهلل قمىلز وضمىلؾ، صمىلؿ أٟمىل٧م وُمىلـ ىمىلد 

ٚمىل٧م أقمامًمىلف شمثؼ سمف ُمىلـ أ ٚمىلؽ، ومٝمىلذا اًمًىل٥ٌم ُمنمىلوع، ًمٙمىلـ ٓ  ىلق إذا ومٕمىلؾ ذًمىلؽ شمٕمٓم

اًمتج٤مري٦م، وو٤مىم٧م قمٚمٞمف وؾم٤مئؾ اًمٙم٥ًم سمٞمٜمام اًمٌٜمؽ يٞمنىل ًمىلف ذًمىلؽ، و ىلذا سمىلا ؿمىلؽ 

أن اًمٌٜمىلىلىلؽ يٞمنىلىلىل اعمٕمىلىلىل٤مُمات، وًمٙمىلىلىلـ ٓ يٜمٌٖمىلىلىلل ًمٚمٛمًىلىلىلٚمؿ أن يتىلىلىلقرط، وأن يتٌٜمىلىلىلك يمىلىلىلؾ 

 وؾمٞمٚم٦م، وًمق يم٤مٟم٧م ُمٞمنة ًمٌٕمض أقمامًمف إذا يم٤مٟم٧م ُم٤مذا؟ حمرُم٦م ذقم٤ًم.

ًمرضمىلؾ اًمىلىلذي يمىلىل٤من يٛمٌمىلىل ومٕمىلغم  ىلىلذا جيىلىل٥م أن ٟمىلىلروي هبىلذه اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم، ىمّمىلىل٦م ذًمىلىلؽ ا

ذم اًمّمحراء، ومًٛمع صقشم٤ًم ُمـ اًمًح٤مب اؾمؼ أرض ومان ومقصؾ إمم أرض ومىلان، 

وإذا ومٞمٝم٤م رضمؾ يٕمٛمؾ سم٤معمًح٤مت وإُمٓم٤مر شمٜمزل ذم أروف وم٘مط، ومٕمج٥م ُمـ ذًمؽ، 

؟ ىمىل٤مل:  وعم٤م ؾمٚمؿ قمٚمٞمف واًمرضمؾ قمرل أٟمف ًمٞمس ُمـ أ ؾ شمٚمؽ اًمٌاد، ومىلام يىلدريؽ ذمَّ

رومىلىلىلىلىل٧م أٟمىلىلىلىلىلؽ أٟمىلىلىلىلىل٧م اًمىلىلىلىلىلذي ؾمىلىلىلىلىلخر ًمىلىلىلىلىلؽ ؾمىلىلىلىلىلٛمٕم٧م ذم اًمًىلىلىلىلىلح٤مب اؾمىلىلىلىلىلؼ أرض ومىلىلىلىلىلان، ومٕم
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اًمًىلىلح٤مب، ؾمىلىلخر ًمىلىلؽ اًمًىلىلامء، ومٚمىلىلَؿ؟ ىمىلىل٤مل يمىلىلام  ىلىلق ؿمىلىل٠من اعمت٘مىلىللم اخلىلىل٤مئٗملم ُمىلىلـ رب 

اًمٕم٤معملم و ق ُم٤م يدري، وًمٙمـ قمٜمدي  ذه إرض أزرقمٝمىل٤م صمىلؿ أطمّمىلد ٤م، وأضمٕمٚمٝمىل٤م 

صماصمىلىلىلىل٤ًم: صمٚمىلىلىلىل٨م أقمٞمىلىلىلىلده ًممرض،وصمٚمىلىلىلىل٨م أٟمٗم٘مىلىلىلىلف قمىلىلىلىلغم ٟمٗمزىلىلىلىل وأ ىلىلىلىلكم، واًمثٚمىلىلىلىل٨م أظمىلىلىلىلر: 

 ًمف: هبذا.أشمّمدق قمغم اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم ىم٤مل 

ومٝمٜم٤م ٟمجد أن شم٘مقى اهلل ؾمخرت ًمف اًمًامء، وذاك أظمر ؾمخر اهلل ًمف اًمٌحر طمٞمٜمام 

ضمىلىلىل٤مء إضمىلىلىلؾ سمقومىلىلىل٤مء اًمىلىلىلديـ، ومل يًىلىلىلتٓمع اًمقومىلىلىل٤مء، وم٠مظمىلىلىلذ ظمِمىلىلىل٦ٌم ودك ومٞمٝمىلىلىل٤م ُم٤مئىلىلىل٦م ديٜمىلىلىل٤مر، 

وضم٤مء إمم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر وىم٤مل سمٙمؾ سم٤ًمـم٦م وسمٙمؾ دروؿمىل٦م و ىلق سمىلا ؿمىلؽ ٟمحىلـ اًمٞمىلقم 

ُمىلىلـ ضمٝمىلىل٦م، ووىلىلٕمػ اإليىلىلامن سم٤مًمٖمٞمىلىل٥م ُمىلىلـ صىلىلحٞمح ُمًىلىلٚمٛملم ًمٙمىلىلـ همٚمٌىلىل٧م قمٚمٞمٜمىلىل٤م اعمىلىل٤مدة 

ضمٝم٦م أظمىلرى، ٓ ٟمٙمىل٤مد ٟمّمىلدق سمٛمثىلؾ  ىلذه اًم٘مّمىل٦م، و ىلل ذم صىلحٞمح اًمٌخىل٤مري وٟمٕمتىلؼم 

أٟمىلىلف  ىلىلذا اإلٟمًىلىل٤من ُمىلىل٤م  ىلىلق ـمٌٞمٕمىلىلل قم٘مٚمىلىلف، وأٟمىلىل٤م أؿمىلىلٝمد أيْمىلىل٤ًم يمىلىلذًمؽ، سمىلىلؾ  ىلىلق ٟمٗمًىلىلف يِمىلىلٝمد 

سم٠مٟمف طمٞمٜمام اشمّمؾ ُمع ص٤مطمٌف اًمدائـ ًمف دم٤م ؾ ُم٤م ومٕمؾ يمام شمٕمٚمٛمقن، دم٤م ؾ عمىل٤مذا؟ 

ؾ قم٘مٚمىلف ُمٕمىلف، يىل٠ميت وىمىلد طمِمىل٤م ُم٤مئىل٦م ديٜمىل٤مر ذم ؿمىلٕمٗم٦م ظمِمىلٌف وُمىل٤م ٟمىلدري ٕٟمف إٟم٤ًمن قم٤مىمىل

ـمريىلىلىلؼ اًمىلىلىلدك يٛمٙمىلىلىلـ دمىلىلىللء ُمقضمىلىلىل٦م شميىلىلىلهب٤م ويىلىلىلروح اًمىلىلىلدٟم٤مٟمػم يمٚمىلىلىلف ًم٘مىلىلىل٤مع اًمٌحىلىلىلر، رُمىلىلىلك 

اخلِمىلىل٦ٌم وىمىلىلىل٤مل: يىلىلىل٤م رب أٟمىلىل٧م يمٜمىلىلىل٧م اًمٙمٗمٞمىلىلىلؾ وأٟمىلىل٧م يمٜمىلىلىل٧م اًمِمىلىلىلٝمٞمد ورُم٤م ىلىل٤م، ورسمٜمىلىلىل٤م قمىلىلىلز 

اًمتل ومٞمٝمىل٤م وضمؾ ىم٤مدر قمغم يمؾ رء، أُمر إُمقاج أن شم٠مظمذه  ذه اخلِم٦ٌم إمم اًمٌٚمدة 

اًمىلىلىلىلدائـ، وىمىلىلىلىلد ظمىلىلىلىلرج ٓؾمىلىلىلىلت٘م٤ٌمل اعمىلىلىلىلديـ ذم اًمٞمىلىلىلىلقم اعمققمىلىلىلىلقد ُمىلىلىلىل٤م ضمىلىلىلىل٤مء اًمرضمىلىلىلىلؾ، ًمٙمىلىلىلىلـ 

اخلِمىلىلىلىلىل٦ٌم شمت٘م٤مذومٝمىلىلىلىلىل٤م إُمىلىلىلىلىلىلقاج سمىلىلىلىلىللم يديىلىلىلىلىلىلف ومٛمىلىلىلىلىلد يىلىلىلىلىلىلده إًمٞمٝمىلىلىلىلىل٤م، وإذا  ىلىلىلىلىلىلل ًمٞمًىلىلىلىلىل٧م ظمِمىلىلىلىلىلىل٦ٌم 

يم٤مخلِمىلىلىل٤ٌمت، أظمىلىلىلذ ٤م إمم اًمىلىلىلدار وعمىلىلىل٤م يمنىلىلىل ٤م اهنىلىلىل٤مرت سمىلىلىللم يديىلىلىلف ُم٤مئىلىلىل٦م ديٜمىلىلىل٤مر ذ ىلىلىل٥م 

 ٜم٤م ئمٝمر ًمٚمٛمديـ قم٤مرل طم٤مًمىلف أمحر، اؾمتٖمرب اًمرضمؾ وهقم٤من ُم٤م قم٤مد إًمٞمف اعمديـ 

أٟمف قم٤مُمؾ دروؿم٦م قم٤مُمؾ قمٛمؾ همػم ُمٜمٓم٘مل، ومٛمد يده ودومع ًمف ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر؛ ٕٟمف اومؽمض 

ح شمقصىلىلؾ، قمٛمىلىلؾ همىلىلػم ـمٌٞمٕمىلىلل  ٜمىلىل٤م يمىلىلام ي٘مقًمىلىلقن اًمٞمىلىلقم ُمىلىل٤م اأن اعم٤مئىلىل٦م اًمىلىلديٜم٤مر شمٚمىلىلؽ ُمىلىل٤م ر

 وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م.
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ع، اًمٖمٜمل ذم احل٘مٞم٘م٦م اًم٘مّم٦م شمٕمٓمٞمٜم٤م قمؼم قمٔمٞمٛم٦م ضمدًا إن اًمٓمٞمقر قمىلغم أؿمىلٙم٤مهل٤م شم٘مىل

يما ىلىلىل٤م ىمٚمىلىلىلقهبؿ صىلىلىل٤مومٞم٦م ؾمىلىلىلقاًء اًمىلىلىلدائـ أو اعمىلىلىلديـ، يمىلىلىل٤من سم٤مؾمىلىلىلتٓم٤مقم٦م اًمىلىلىلدائـ أن ي٠ميمىلىلىلؾ 

اعم٤مئىلىلىلىلىلىل٦م اًمىلىلىلىلىلىلديٜم٤مر وٓ رىمٞمىلىلىلىلىلىل٥م وٓ قمتٞمىلىلىلىلىلىلد، ومل ي٘مىلىلىلىلىلىلؾ ًمىلىلىلىلىلىلف أقمٓمٞمىلىلىلىلىلىلف ًمىلىلىلىلىلىلؽ سمقاؾمىلىلىلىلىلىلٓم٦م اًمؼميىلىلىلىلىلىلد 

اعمًىلىلىلتٕمجؾ يمىلىلىلام ومىلىلىل٤ميض  ىلىلىلذا، ُمىلىلىلـ أيىلىلىلـ يِمىلىلىلٝمد؟ ًمٙمىلىلىلـ  ىلىلىلق ُمْمىلىلىلٓمر أن اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ 

ًمؽ ومٚمىلىلام شمىلىل٠مظمرت وضمىلىلدت يٕمىلىلرل ىمىلىل٤مل: واهلل أٟمىلىل٤م ظمرضمىلىل٧م ذم اًمٞمىلىلقم اعمققمىلىلقد ٓؾمىلىلت٘م٤ٌم

اخلِمىلىلىل٦ٌم شمتاقمىلىلىل٥م سمىلىلىللم يىلىلىلدي، وم٠مظمىلىلىلذهت٤م يمنىلىلىلهت٤م وإذا ومٞمٝمىلىلىل٤م ُم٤مئىلىلىل٦م ديٜمىلىلىل٤مر ىمىلىلىل٤مل: واهلل أٟمىلىلىل٤م 

ومٕمٚمىلىل٧م  ىلىلذا؛ ٕٟمىلىلف عمىلىل٤م ضمىلىل٤مء اًمٞمىلىلقم اعمققمىلىلقد وقمرومىلىل٧م أين ٓ أؾمىلىلتٓمٞمع أن أذم سم٤مًمققمىلىلد، 

وم٠مظمذت اخلِم٦ٌم وٟم٘مرهت٤م وووٕم٧م ومٞمٝم٤م ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر، وضمئ٧م إمم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر ىمٚم٧م: 

أٟمىلىل٧م اًمِمىلىلٝمٞمد ىمىلىل٤مل: ىمىلىلد ورم اهلل قمٜمىلىلؽ سمىلىل٤مرك اهلل ًمىلىلؽ ذم يىلىل٤م رب أٟمىلىل٧م يمٜمىلىل٧م اًمٙمٗمٞمىلىلؾ و

 ُم٤مًمؽ، ورد ًمف اعم٤مئ٦م اًمديٜم٤مر.

هبىلىلىلىلىلىلذه اًمت٘مىلىلىلىلىلىلقى ٟمحىلىلىلىلىلىلـ اًمٞمىلىلىلىلىلىلقم ٓ ٟمجىلىلىلىلىلىلد ٤م ذم صىلىلىلىلىلىلدور اعمًىلىلىلىلىلىلٚمٛملم، وًمىلىلىلىلىلىلذًمؽ شمٙمثىلىلىلىلىلىلر 

اًمِمٙم٤موى ُمـ أيـ أقمٞمش؟ وٓ يًتٓمٞمع أن يىلدسمر طم٤مًمىلف ذم  ىلذا اًمٕمٍمىل و ىلؿ يٕمٚمٛمىلقن 

ومٞمىلؽ أٟمىلف ذم قمٜمىلده رء ُمىلـ نٞمٕم٤ًم أن اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ يمام أذت ذم ؾم١ماًمؽ سم٤مرك اهلل 

 اعم٤مل، ًمٙمـ يمٞمػ؟ يٜمٛمٞمف ومدده.

 ... ُمداظمٚم٦م:

ااامقمىلىل٦م  ىلىل١مٓء ُمىلىل٤م وصىلىلٚمقا إمم ُمرشمٌىلىل٦م آوىلىلٓمرار،  ىلىلذه اعمرشمٌىلىل٦م  ومٝمىلىل١مٓء اًمِمىلىلٞمخ:

اًمتىلىلل شمٌىلىلٞمح ًمٚمٛمًىلىلٚمؿ ُمىلىل٤م إصىلىلؾ ومٞمىلىلف اًمتحىلىلريؿ، يٕمٜمىلىلل: ُمىلىلثاً جيىلىلقز اًمنىلىلىم٦م إذا اوىلىلٓمر 

قز ًمىلىلف أن يًىلىل٠مل اًمٜمىلىل٤مس، جيىلىلقز أن ينىلىلق، ًمٙمىلىلـ ُمىلىل٤م جيىلىلقز ًمىلىلف أن يىلىلرا  أسمىلىلدًا، ًمٙمىلىلـ جيىلىل

ومىلىل٢مذا وصىلىلؾ إمم ُمرشمٌىلىل٦م ُمىلىل٤مذا؟ اًمًىلىل١مال، إذا ُمىلىل٤م يمىلىل٤من قمٜمىلىلده ُمىلىل٤مل يٖمديىلىلف أو يٕمِمىلىلٞمف، ويىلىلـ 

 ١مٓء إؿمخ٤مص؟  ؿ واحلٛمد هلل ُمٝمام يم٤مٟمقا وم٘مراء وُمًىل٤ميملم ُمىل٤م وصىلٚمقا إمم  ىلذه 

اعمرشم٦ٌم؛ ٕٟمف ٓ يزال ذم اًمٜم٤مس ظمػم، وٓ يزال  ٜمىل٤مك سمٕمىلض ذوو اعمىلروءة واًمِمىلٝم٤مُم٦م 
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قال ُمىلـ اًمٜمىل٤مس وذاء احلىلقائ٩م اًميىلوري٦م ًمٚمٗم٘مىلراء واعمًىل٤ميملم، يًٕمقن اٛمىلع إُمىل

ومىلىلىلام  ٜمىلىلىل٤مك أسمىلىلىلدًا ُمىلىلىل٤م يىلىلىلؼمر ٕي ؿمىلىلىلخص أن يقاىمىلىلىلع طمىلىلىلدود اهلل، وأن يرشمٙمىلىلىل٥م ُمٕم٤مصىلىلىلٞمف 

 سمحج٦م ُم٤مذا؟ أٟمف يريد يِمؽمي وُمده.

 يِمؽمي اًمثاضم٦م،ويِمؽمي اًمًٞم٤مرة. ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٤م ىمٚم٧م ًمؽ يٕمٜمل: يريد يتقؾمع. اًمِمٞمخ:

 اًمٜم٤مس ... ُمداظمٚم٦م:

 ؿ.ٟمٕم اًمِمٞمخ:

 ... ذم  ذا اًمٕم٤مم سمٜمقع ضمديد. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ ...  اًمِمٞمخ:

 طم٩م ٓ شمٕمرومف أٟم٧م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 وٓ همػمك ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ؿم٤مء اهلل. اًمِمٞمخ:

  ق ضمديد ... ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 صقرشمف أشمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ... إن ؿم٤مء اهلل. اًمِمٞمخ:

 ٓ ٓ ـمٌٕم٤ًم ... ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 أي ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 أن ... ي٘م٤مل ًمف: سمٜمٞم٤من وخؿ ضمدًا يٙمٚمػ اعمٚمٞم٤مرات اًمدوٓرات. اًمِمٞمخ:

 اهلل أيمؼم. اًمِمٞمخ:

 ... وؿم٤مومقا مجقا  ذه ىم٤مًمقا: يروطمقا مجقا ًمٚمخٛمٞمٜمل. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ًمٙمـ احل٩م  ذا وىمع ذم ُمٙم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 اهلل أيمؼم. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

  ٤مت ...  اًمِمٞمخ:

 ظمرضمقا ُمـ اًمٞمٛمـ اًمث٤مُمـ إمم قمروم٦م. ٦م:ُمداظمٚم

 إمم قمروم٦م ... اًمِمٞمخ:

 وسم٤مشمقا ذم قمروم٦م ًمٞمٚم٦م اًمت٤مؾمع، صمؿ ٟمزًمقا إمم ُمٙم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ؿم٤مء اهلل. اًمِمٞمخ:

صىلىلىل٤ٌمح اًمتًىلىلىلٕم٦م وإٓ سمٕمىلىلىلد ... سمٕمىلىلىلد همىلىلىلروب اًمِمىلىلىلٛمس ... ٓ ُمىلىلىل٤م سمىلىلىل٤مشمقا وٓ  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

ٚمٞمؾ، ومٓم٤مومقا سم٤مًمٌٞم٧م صٚمقا ٓ ٓ قمٗمقًا، ٟمزًمقا إمم ُمٙم٦م ومقرًا واٟمتٔمروا طمتك اٟمتّمػ اًم

ـمىلىلىلقال اإلوم٤موىلىلىل٦م، صمىلىلىلؿ قمىلىلىل٤مدوا إمم ُمزدًمٗمىلىلىل٦م ومىلىلىل٤مًمت٘مٓمقا ااىلىلىلامر ووىمٗمىلىلىلقا يٕمٜمىلىلىلل: سمٕمْمىلىلىلٝمؿ 

 وىمػ ُمـ  ٜم٤مك ذم ُمزدًمٗم٦م، وصٚمقا اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء سمٕمد ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ ـمٌٕم٤ًم.
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.... صمؿ ٟمزًمقا ُمنقملم إمم ُمٜمك ومرُمقا ااٛمرة ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس، ورسمام يٛمٙمـ 

 ىمٌؾ اًمٗمجر، ىمٌؾ طمرارة اًمِمٛمس .... 

 ...  اًمِمٞمخ:

 ٓ ؿمٞمخٜم٤م يٕمٜمل:  ذا. ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمٜمقي٤ًم يٕمٜمل. اًمِمٞمخ:

 ٓ أي ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

ومٕمٚمىلىلىلىلىلقا  ىلىلىلىلىلذا ذم طمجٝمىلىلىلىلىلؿ ـمىلىلىلىلىل٤مومقا أوًٓ مل يٌٞمتىلىلىلىلىلقا، وـمٌٕمىلىلىلىلىل٤ًم ومل يٌٞمتىلىلىلىلىلقا ذم  ُمداظمٚمىلىلىلىلىل٦م:

ُمزدًمٗمىلىل٦م، ومل يّمىلىلٚمقا اًمٗمجىلىلر ذم ... صىلىلٚمقا اًمٗمجىلىلر ذم ُمٜمىلىلك، ورُمىلىلقا ىمٌىلىلؾ اًمٗمجىلىلر ومٝمىلىلذا 

 احل٩م ااديد.

 سمس ٓؿمؽ أٟمف ...  أي اًمِمٞمخ:

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ...  ذه ومتقى. اًمِمٞمخ:

 ـمٌٕم٤ًم؛ ٕن ُمٕمٝمؿ ؿمٞمخ. ُمداظمٚم٦م:

  ذا  ق. اًمِمٞمخ:

 ... ٓ ُمٕمٝمؿ ؿمٞمخ. ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمٝمؿ ؿمٞمخ؟ ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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 اهلل أيمؼم ص٤مرت اعمٜم٤مؾمؽ قم٤ٌمرة قمـ ومقى. اًمِمٞمخ:

 ي٤م ؿمٞمخ احل٩م  ذا. ُمداظمٚم٦م:

 ويـ اًمؽمسمٞم٦م اًمروطمٞم٦م  ذه؟ اًمِمٞمخ:

 صح٦م  ذا احل٩م؟ ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مـمؾ. اًمِمٞمخ:

 احل٩م ُم٤م ذم يمؾ أريم٤مٟمف ذم واضم٤ٌمت؟ ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

إذا ىمىلىل٤مم اإلٟمًىلىل٤من ذم إريمىلىل٤من  ىلىلؾ ... ُمثىلىلؾ  ىلىلذه ااامقمىلىل٦م ... إمم قمرومىلىل٦م  ُمداظمٚمىلىل٦م:

واًمٓمىلىلقال ورُمىلىلل ااىلىلامر سمىلىلس أٟمىلىلف أوىمىلىل٤مت، ـمٞمىلىل٥م ُمىلىل٤م شمرشمٞمٌٝمىلىل٤م ...  ىلىلذه شمرشمٞمىلىل٥م اًمّمىلىلاة 

 يٕمٜمل: سمس أؾم٠مل.

 صٚمقا اًمٗمجر ذم ُمزدًمٗم٦م؟ُم٤م  اًمِمٞمخ:

 ... صٚمقا اًمٗمجر ...  ُمداظمٚم٦م:

 (  00:  70: 50/ 233) اهلدى والنور /

 (  00:  35: 07/ 233) اهلدى والنور /

 (  00:  50: 03/ 233) اهلدى والنور /
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 ٓى اهعادات تدخى يف اهبدع

  ؾ اًمٕم٤مدات شمدظمؾ ذم اًمٌدع. ُمداظمٚم٦م:

أٟمىلىلىلتؿ أقمٚمىلىلىلؿ سمىلىلىل٠مُمقر »ٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: ٓ، اًمٕمىلىلىل٤مدات شمىلىلىلدظمؾ ذم قمٛمىلىلىلقم ىمقًمىلىلىلف قم اًمِمىلىلىلٞمخ:

، ومىلىلىلىل٢مذا يم٤مٟمىلىلىلىل٧م اًمٕمىلىلىلىل٤مدة ٓ َّتىلىلىلىل٤مًمػ اًمنمىلىلىلىليٕم٦م، ومٚمىلىلىلىلؽ اخلٞمىلىلىلىل٤مر إُمىلىلىلىل٤م أن شمٗمٕمٚمٝمىلىلىلىل٤م أو شدٟمٞمىلىلىلىل٤ميمؿ

اًْمٞمىَلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ﴿شمىلدقمٝم٤م، وإٟمىلىلام ضمىل٤مء قمٚمٞمىلىلف اًمًىلام سمتح٘مٞمىلىلؼ ُمىل٤م ىم٤مًمىلىلف شمٕمىل٤ممم ذم اًم٘مىلىلرآن: 

ؿُ  ٞم٧ُم ًَمٙمىُل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلل َوَروىِل ٧ُم قَمٚمىَل اَم ِديٜمىًل٤ماإلِ  ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأْمَٛمىْل ، ومٝمىلق [3]المائادة:﴾ؾمىْل

ضم٤مء ًمٚم٘مٞم٤مم سمقفمٞمٗمىل٦م سمٞمىل٤من اًمىلديـ، أُمىل٤م اًمىلدٟمٞم٤م ومٝمىلل يمىلام شمىلرون ذم يمىلؾ يىلقم رء ضمديىلد، 

 .شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»وهلذا ىم٤مل ذم احلدي٨م اعمٕمرول: 

 (  00: 0 8: 12/ 251) اهلدى والنور /

 دات.وًمق يم٤مٟم٧م  ذه اًمٕم٤مدات اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٤ٌم ُمداظمٚم٦م:

وًمق يم٤مٟم٧م  ذه اًمٕم٤مدات ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٤ٌمدات، يٛمٙمـ أٟم٧م شمٕمٜمل وًمق يم٤مٟمىل٧م  اًمِمٞمخ:

 شمق ؿ أهن٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات، أُم٤م قمغم طم٥ًم فم٤م ر يماُمؽ، شم٘مدر شميب ُمث٤مل؟

ُمثاً ذم ااٜمىل٤مئز ومٞمىلف قمىل٤مدات يمثىلػمة أو ُمىلثاً اخلىلٞمط اًمىلذي يٛمىلد ذم سمٕمىلض  ُمداظمٚم٦م:

 اعم٤ًمضمد.

 قمىلىل٤مدات شمتٕمٚمىلىلؼ سم٤مًمٕمٌىلىل٤مدات،  ىلىلذا ظمىلىلرج قمىلىلـ ُمقوىلىلقع ؾمىلىل١ماًمؽ إول، ذم اًمِمىلىلٞمخ:

وذم قم٤مدات ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ اًمٕم٤ٌمدات، وم٠مٟم٧م ضمئ٧م ُمث٤مًٓ سمىل٤مخلٞمط اًمىلذي يٛمىلد ذم سمٕمىلض 

اعم٤ًمضمد، ومٝمذه قم٤مدة شمٕمقد إمم ُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ ًمٕمٚمؽ شمٕمٜمل قم٤مدات ُمتٕمٚم٘مىل٦م سم٤مًمٕمٌىل٤مدات، 
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وشمٌلم أن فمٜمل يم٤من ذم حمٚمف، ًمٞمس قم٤مدة حمْم٦م، وإٟمام ُمرشمٌٓم٦م سمٕمٌىل٤مدة، طمٞمٜمئىلذ ٟمحىلـ 

ُمىلىل٤م  ىلىلق اًمىلىلداومع ًمٚمٜمىلىل٤مس قمٚمٞمٝمىلىل٤م، إن يمىلىل٤من اًمىلىلداومع  ىلىلق رء ًمىلىلف قماىمىلىل٦م ٟمٜمٔمىلىلر هلىلىلذه اًمٕمىلىل٤مدة، 

سم٤مًمتىلىلديـ، ومٝمٜمىلىل٤م ٟمٜمٔمىلىلر إن يمىلىل٤من  ىلىلذا اًمتىلىلديـ اًم٘مّمىلىلد سمىلىلف زيىلىل٤مدة اًمت٘مىلىلرب إمم اهلل، ومخرضمىلىل٧م 

قمىلىلىلىلـ يمقهنىلىلىلىل٤م قمىلىلىلىل٤مدة ودظمٚمىلىلىلىل٧م ذم يمقهنىلىلىلىل٤م قمٌىلىلىلىل٤مدة، وسم٤مًمتىلىلىلىل٤مزم يمقهنىلىلىلىل٤م قمٌىلىلىلىل٤مدة همىلىلىلىلػم ذقمٞمىلىلىلىل٦م، 

، أُمىل٤م إن شق ردُمىلـ أطمىلدث ذم أُمرٟمىل٤م  ىلذا ُمىل٤م ًمىلٞمس ُمٜمىلف ومٝمىل»وؿمٛمٚمٝم٤م احلىلدي٨م اًمًىل٤مسمؼ: 

يم٤مٟم٧م  ذه اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٞم٧ًم ُم٘مّمقدة ًمذاهت٤م، وإٟمام ٕهن٤م ذم فمرل ُمـ فمرول سمٕمض 

اًمٜمىلىل٤مس ام٘مىلىلؼ ُمّمىلىلٚمح٦م ذقمٞمىلىل٦م أوًٓ  ىلىلل  ىلىلذه اعمّمىلىلٚمح٦م ٓ شمتح٘مىلىلؼ إٓ هبىلىل٤م، وصم٤مٟمٞمىلىل٤ًم ٓ 

 )اٟم٘مٓم٤مع(

وأطمًىلىلىلـ ُمثىلىلىل٤مل ًمىلىلىلديٜم٤م  ىلىلىلق ُمىلىلىل٤م ذيمرشمىلىلىلف ُمىلىلىلـ اخلىلىلىلط، ومٛمىلىلىلد اخلىلىلىلط ذم اعمًىلىلىل٤مضمد سمدقمىلىلىل٦م 

ذم اعمًىلىل٤مضمد، اًمٚمٝمىلىلؿ إٓ ذم سمٕمىلىلض اعمًىلىل٤مضمد وذم وىلىلاًم٦م ٓ جيىلىلقز آقمىلىلتامد قمٚمٞمٝمىلىل٤م 

وىم٧م حمدد، أقمٜمل: اعم٤ًمضمد اًمتل سمٜمٞم٧م ُمٜمحرومىل٦م قمىلـ اًم٘مٌٚمىل٦م أو مل شمٙمىلـ ذم إصىلؾ 

سمٜمٞمىلىل٧م ُمًىلىلجدًا، إٟمىلىلام يم٤مٟمىلىل٧م دارًا صمىلىلؿ أوىمٗمىلىل٧م ُمًىلىلجدًا واشمٗمىلىلؼ قمىلىلغم أن ىمٌٚمىلىل٦م  ىلىلذه اًمىلىلدار 

ُمٜمحرومىلىلىل٦م يٛمٞمٜمىلىلىل٤ًم أو يًىلىلىل٤مر، ومٝمٜمىلىلىل٤م ًمتّمىلىلىلحٞمح شمًىلىلىلقي٦م اًمّمىلىلىلػ ًمٚمجام ىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اعمّمىلىلىلٚملم ٓ 

ُمىلـ ُمىلد اخلىلٞمط  ىلذا أو  ىلذا اخلىلط، شمٜمٌٞمٝمىل٤ًم وشمٕمٚمىلٞماًم وًمٙمىلـ ًمىلٞمس إمم إسمىلد؛ ٕٟمىلف  سم٠مس

يٜمٌٖمل اَّت٤مذ وؾمٞمٚم٦م أظمرى يًتٖمٜمك هب٤م قمـ  ذه اًمقؾمىلٞمٚم٦م إومم، يمىل٠من يّمىلحح ُمىلثاً 

ىمٌٚمىلىل٦م اعمًىلىلجد سمٌٜم٤مئىلىلف سمىلىل٤مب، وًمىلىلق ؿمىلىلٙمكم وًمىلىلق ُمىلىلـ ظمِمىلىل٥م ظمٗمٞمىلىلػ أو ُمىلىل٤م ؿمىلىل٤مسمف ذًمىلىلؽ، 

٤مضمد اًمتىلىلىلىلل ىمٌٚمتٝمىلىلىلىل٤م صىلىلىلىلحٞمح٦م سمحٞمىلىلىلىل٨م أن اًمىلىلىلىلداظمؾ رأؾمىلىلىلىل٤ًم يتقضمىلىلىلىلف إمم اًم٘مٌٚمىلىلىلىل٦م، أُمىلىلىلىل٤م اعمًىلىلىلىل

وادم٤م ٝم٤م إمم اًم٘مٌٚم٦م واًمٙمٕم٦ٌم صحٞمح، ومقوع  ذا اخلط ُمىلـ اًمٌىلدع اًمْمىلاًم٦م؛ ٕهنىل٤م 

شمٜم٤مذم اًمًٜم٦م، أقمٜمل: شمٜم٤مذم ؾمٜم٦م شمًقي٦م اًمّمٗمقل، وشمٜم٤مذم ىمٞم٤مم أئٛم٦م اعم٤ًمضمد سمقاضم٥م 

إُمىلىلىلىلىلر سمتًىلىلىلىلىلقي٦م اًمّمىلىلىلىلىلٗمقل، وُمىلىلىلىلىل٤م يتٕمٚمىلىلىلىلىلؼ سم٤معمّمىلىلىلىلىلٚملم ومىلىلىلىلىل٢مهنؿ إذا اقمتىلىلىلىلىل٤مدوا اًمّمىلىلىلىلىلاة ذم 

قل ومٞمٝمىلىل٤م قمىلىلغم اخلىلىلٞمط، وم٘مىلىلد يّمىلىلٚمقن ذم ُمًىلىلجد ًمىلىلٞمس ومٞمىلىلف اعمًىلىل٤مضمد، وشمًىلىلقي٦م اًمّمىلىلٗم

ظمٞمط، وىمىلد يٙمىلقن ذم اعمّمىلٚمٞم٤مت اًمتىلل سمىلدأت شمٜمتنمىل  ىلذه اًمًىلٜم٦م واحلٛمىلد هلل ذم يمثىلػم 
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ُمـ اًمٌاد يّمٚمقن ذم اًمٕمراء، ومتجد اًمّمػ ُمـ أؾمقأ اًمّمٗمقل، ٓ مًٜمقن؛ ٕهنؿ 

مل يتٛمرٟمىلىلىلىلىلقا ذم ُمًىلىلىلىلىل٤مضمد ؿ، ومل يٛمىلىلىلىلىلرهنؿ أئٛمىلىلىلىلىلتٝمؿ قمىلىلىلىلىلغم شمًىلىلىلىلىلقي٦م اًمّمىلىلىلىلىلػ؛ ٕهنىلىلىلىلىلؿ ٓ 

ن إٓ قمىلىلىلىلغم اخلىلىلىلىلٞمط، ومٝمىلىلىلىلؿ يٕمتٛمىلىلىلىلدون ُمىلىلىلىلع أئٛمىلىلىلىلتٝمؿ قمىلىلىلىلغم اًمّمىلىلىلىلاة قمىلىلىلىلغم اخلىلىلىلىلٞمط يّمىلىلىلىلٚمق

ًمٌٕمض أصم٤مر اًمتىلل ضمىل٤مءت قمىلـ  اً اعمٌتدع، و ذا سما ؿمؽ ُمـ وطمل اًمِمٞمٓم٤من، وشم٠ميمٞمد

سمٕمىلىلض ؾمىلىلٚمٗمٜم٤م اًمىلىلذي ي٘مىلىلقل: ُمىلىل٤م أطمىلىلدصم٧م سمدقمىلىل٦م إٓ وأُمٞمتىلىل٧م ؾمىلىلٜم٦م.  ىلىلذه طم٘مٞم٘مىلىل٦م ٟمٚمٛمًىلىلٝم٤م 

 عمس اًمٞمد.

ل ٓ ي٘مىلقل أطمىلد ًمٚمثىل٤مين و ذه  ق اعمث٤مل سملم أيىلديٙمؿ، ُمىلد اخلىلط ذم اعمًىلجد ًمٙمىل

يىلىل٤م أظمىلىلل شم٘مىلىلدم وشمىلىل٠مظمر، طمتىلىلك يّمىلىلٌح اًمّمىلىلػ ُمًىلىلت٘مٞماًم م٤مُمىلىل٤ًم يمىلىلام يمىلىل٤من اًمرؾمىلىلقل يٗمٕمىلىلؾ 

واخلٚمٗمىلىل٤مء ُمىلىلـ سمٕمىلىلده، طمتىلىلىلك يمىلىل٤من ذم زُمىلىلـ قمىلىلثامن ريض اهلل قمٜمىلىلىلف عمىلىل٤م اشمًىلىلع اعمًىلىلىلجد 

اًمٜمٌىلىلىلقي سم٤معمّمىلىلىلٚملم، وشمٙمىلىلىل٤مصمرت اًمّمىلىلىلٗمقل شمٙمىلىلىل٤مصمرًا قمٔمىلىلىلٞماًم ضمىلىلىلدًا، ويمىلىلىلؾ ؿمخّمىلىلىل٤ًم ُمٕمٞمٜمىلىلىل٤ًم 

ٞمع سمتًقي٦م اًمّمٗمقل وي٤ًمقمده ذًمؽ اعمقفمػ، وما سمتًقي٦م اًمّمٗمقل، ومٝمق ي٠مُمر ااٛم

ي٘مقًمىلىلىلىلقا: اهلل أيمىلىلىلىلؼم، إٓ سمٕمىلىلىلىلد أن يًىلىلىلىلٛمع ُمىلىلىلىلـ اعمًىلىلىلىلقي ًمٚمّمىلىلىلىلٗمقل سمىلىلىلىل٠من اًمّمىلىلىلىلٗمقل ىمىلىلىلىلد 

اؾمىلتقت،  ىلذه اًمًىلٜمـ ىمىلد أًمٖمٞمىل٧م ُمٜمىلذ زُمىلـ سمٕمٞمىلد، صمىلؿ وضمىلدت أن اًمقؾمىل٤مئؾ اعمٞمنىلىلة 

عمىلىلد اخلىلىلط ذم اعمًىلىل٤مضمد، وشمٗمٜمٜمىلىلقا ومٞمٝمىلىل٤م، وصىلىل٤مروا يٓمٌٕمىلىلقا اًمًىلىلج٤مضمٞمد سمخىلىلط أسمىلىلٞمض، 

ظمىلىلىلط ُمىلىلىلـ أول اعمًىلىلىلىلجد إمم آظمىلىلىلره،  ىلىلىلذا يمٚمىلىلىلف شمٕمٓمٞمىلىلىلؾ ُٕمىلىلىلر شمًىلىلىلىلقي٦م ًمىلىلىلٞمس  ٜمىلىلىل٤مك ُمىلىلىلد 

اًمّمٗمقل اًمذي يم٤من اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ي٤ٌمًمغ ذم احلض قمغم شمًقيتٝم٤م إمم درضم٦م 

ؾمىلىلىلىلىلقوا »  شًمتًىلىلىلىلىلقون صىلىلىلىلىلٗمقومٙمؿ أو ًمٞمخىلىلىلىلىل٤مًمٗمـ اهلل سمىلىلىلىلىللم وضمىلىلىلىلىلق ٙمؿ»أٟمىلىلىلىلىلف يمىلىلىلىلىل٤من ي٘مىلىلىلىلىلقل: 

ُمىلـ مىل٤مم »ذم اًمروايىل٦م إظمىلرى:   شصٗمقومٙمؿ وم٢من شمًقي٦م اًمّمٗمقل ُمـ طمًـ اًمّماة

 .شّماةاًم

وُمىلىلىلع صىلىلىلح٦م  ىلىلىلذه إطم٤مديىلىلىل٨م سم٤معمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم أىمىلىلىلقل، ىمىلىلىلد أ ىلىلىلدر ٤م إئٛمىلىلىل٦م؛ ٕن اإلُم٤مُمىلىلىل٦م 

واًمت٠مذيـ اًمٞمقم يمٙمؾ اًمقفم٤مئػ اًمديٜمٞم٦م أصٌح٧م يم٤ًمئر اًمقفم٤مئػ احلٙمقُمٞم٦م، وفمٞمٗم٦م 
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ي١مدهيىلىلىل٤م اعمقفمىلىلىلػ ٓ ي٘مّمىلىلىلد هبىلىلىل٤م وضمىلىلىلف اهلل، وٓ يٌتٖمىلىلىلل هبىلىلىل٤م وضمىلىلىلف اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم، 

يمت٤مومىلىلىلف سمىلىلىلده يرُمٞمىلىلىلف أُمىلىلىلؾ احلٛمىلىلىلؾ قمىلىلىلغم وم٤مإلُمىلىلىل٤مم سمىلىلىلده خيٚمىلىلىلص ُمىلىلىلـ  ٤مًمقفمٞمٗمىلىلىل٦م يم٢مٟمًىلىلىل٤من طم٤م

أروىلىل٤ًم، سمٞمىلىلٜمام اإلُمىلىل٤مم ُمىلىل٤م ؿمىلىل٤مء اهلل رسمٜمىلىل٤م  ٞمىلىل٠م ًمىلىلف ضمىلىلق يٙمتًىلىل٥م سمقاؾمىلىلٓمتف أًمىلىلقل احلًىلىلٜم٤مت 

ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م ومٚمىلىلف أضمر ىلىل٤م وأضمىلىلر ُمىلىلـ قمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م إمم »ًمىلىلٞماً وهنىلىل٤مرًا، 

ومٝمذا اإلُم٤مم يمٚمىلام دل أطمىلد اعمّمىلٚملم  شيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، دون أن يٜم٘مص ُمـ أضمقر ؿ ؿمٞمئ٤مً 

٦م أو قمغم طمٙمىلؿ ذقمىلل وم٤م تىلدى سمىلف اعمّمىلكم، يمٚمىلام ومٕمٚمىلف يمتىل٥م أضمىلره ًمىلذًمؽ قمغم ؾمٜم

اًمذي أرؿمده، ًمٙمـ مل يٕمد  ٜم٤مك رهم٦ٌم ذم ُمثؾ  ذه إضمقر أضمٚمىل٦م سم٘مىلدر ُمىل٤م قمٜمىلد ؿ 

ُمىلىلىلـ اًمرهمٌىلىلىل٦م ذم إضمىلىلىلقر اًمٕم٤مضمٚمىلىلىل٦م، ًمىلىلىلذًمؽ وم٢مُمىلىلىل٤مم اعمًىلىلىل٤مضمد ٓ يٙمىلىلىل٤مد شم٘مىلىلىل٤مم اًمّمىلىلىلاة إٓ 

 ىلىلىلىلىلىلذيـ احلىلىلىلىلىلىلديثلم ، سمٛمثىلىلىلىلىلىلؾ اًمّمىلىلىلىلىلىلٗمقلوي٘مىلىلىلىلىلىلقل: اهلل أيمىلىلىلىلىلىلؼم، ٓ يىلىلىلىلىلىل٠مُمر اًمٜمىلىلىلىلىلىل٤مس سمتًىلىلىلىلىلىلقي٦م 

اًمّمحٞمحلم وٟمحق ىل٤م، وإن ؾمىلٛمٕم٧م ومٚمتًىلٛمٕمـ طمىلدي٨م ٓ أصىلؾ ًمىلف، اؾمىلتقوا، إن اهلل 

 ٓ يٜمٔمر إمم اًمّمػ إقمقج، طمدي٨م ٓ أصؾ ًمف.

 ...ُمداظمٚم٦م:

اعمٞم٧م ُم٤م يًتحؼ اًمٕمزاء  ذا، طمدي٨م ٓ أصؾ ًمف ذم يمت٥م اًمًٜم٦م إـماىم٤ًم،  اًمِمٞمخ:

ِمىلىلىل٤مم ذم ؾمىلىلىلقري٤م ويٕمجىلىلىل٥م اإلٟمًىلىلىل٤من يمٞمىلىلىلػ شمِمىلىلىلٞمع  ىلىلىلذه إطم٤مديىلىلىل٨م،  ىلىلىلذه قمٜمىلىلىلدٟم٤م ذم اًم

ُمِمٝمقر  ذا احلىلدي٨م، وضمئىل٧م  ٜمىل٤م وؾمىلٛمٕمتف أيْمىل٤ًم، و ٙمىلذا، وم٤مٕطم٤مديىل٨م اًمّمىلحٞمح٦م 

أُم٤مشمق ٤م، وإطم٤مدي٨م اًمتل ٓ أصؾ هل٤م أطمٞمق ىل٤م، ويمىلذًمؽ يٗمٕمٚمىلقن سم٤مًمًىلٜمـ يٛمٞمتقهنىل٤م، 

 ويمؾ يقم سمدقم٦م ضمديدة، وُمـ  ذه اًمٌدع  ذا اخلٞمط.

ذا ىمىلىلىلد إذًا: اخلىلىلىلط  ىلىلىلذا اًمىلىلىلذي يقوىلىلىلع ذم اعمًىلىلىلجد شمىلىلىل٤مرة يٙمىلىلىلقن سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م، و ىلىلىل

قمىلىلىلرومتؿ اًمًىلىلىل٥ٌم، وشمىلىلىل٤مرة ىمىلىلىلد يٙمىلىلىلقن ُمىلىلىلـ سمىلىلىل٤مب اعمّمىلىلىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلىلٚم٦م، ًمت٘مىلىلىلقيؿ اًم٘مٌٚمىلىلىل٦م ذم 

ُمًجد صٗمتف يمام ذيمرت ًمٙمؿ آٟمٗم٤ًم، ًمٙمـ اًمرو٤م هبذا اخلٞمط ذم اعمًجد  ذا اًمىلذي 

ُمٜمحىلىلرل قمىلىلـ اًم٘مٌٚمىلىل٦م، ومٝمىلىلذا أيْمىلىل٤ًم ٓ جيىلىلقز؛ ٕٟمىلىلف جيىلىل٥م شم٘مىلىلقيؿ ااىلىلدار طمتىلىلك اإلٟمًىلىل٤من 
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ٕمىلض اعماطمٔمىل٤مت يٙمىلقن اعمًىلجد يًتقي ذم صاشمف إمم اًم٘مٌٚم٦م، صمىلؿ ٟمحىلـ ٟماطمىلظ سم

ٟمًٛمٞمف ىمٓمٕمتلم، داظمكم وظم٤مرضمل، اًمداظمكم يًٛمقه احلرم، اًم٤ًمطم٦م ؾم٤مطم٦م اعمًجد 

أو ىمًؿ ُمٚمحؼ سم٤معمًجد، ومتجد اًمٜم٤مس اًمذيـ يّمٚمقن ذم اًمداظمؾ قمغم اخلٞمط قمغم 

اًم٘مٌٚمىلىلىل٦م، أُمىلىلىل٤م اًمٜمىلىلىل٤مس اًمىلىلىلذيـ يّمىلىلىلٚمقن وراء ُمٜمحىلىلىلروملم قمىلىلىلـ اًم٘مٌٚمىلىلىل٦م؛ ٕٟمىلىلىلف ىمٌٚمىلىلىلتٝمؿ ااىلىلىلدار 

ار وم٤مصىلىلؾ سمىلىللم اًم٘مًىلىلؿ اخلىلىل٤مرضمل واًم٘مًىلىلؿ اًمىلىلداظمكم، ومٝمىلىلؿ اًمىلىلذي أُمىلىل٤مُمٝمؿ، و ىلىلذا ااىلىلد

يًىلىلىلت٘مٌٚمقن ااىلىلىلدار، ومتجىلىلىلد اًمىلىلىلذي ذم داظمىلىلىلؾ اعمًىلىلىلجد يّمىلىلىلكم  ٙمىلىلىلذا، و ىلىلىلذا يّمىلىلىلكم 

 ٙمىلىلذا؛ ٕٟمىلىلف  ىلىلذا ُم٘متىلىلدي سمىلىل٤مخلٞمط واخلىلىلٞمط وضمىلىلف إمم اًم٘مٌٚمىلىل٦م، و ىلىلذا ُم٘متىلىلدي سم٤ماىلىلدار 

اًمىلىلذي  ىلىلق ااىلىلدار اعمتىلىل٠مظمر قمىلىلـ ضمىلىلدار اًم٘مٌٚمىلىل٦م، اًمًىلىل٥ٌم همٗمٚمىلىل٦م اًمٜمىلىل٤مس وقمىلىلدم اٟمتٌىلىل٤م ٝمؿ، 

د ؿ قمىلىلغم وؾمىلىل٤مئؾ ُم٤مديىلىل٦م، ًمٞمًىلىل٧م ظم٤مرضمىلىل٦م ُمىلىلـ اًمٕم٘مىلىلؾ وٓ ُمىلىلـ اًمٚمىلىل٥م واًم٘مٚمىلىل٥م، واقمىلىلتام

أفمىلىلـ أٟمىلىلؽ قمرومىلىل٧م أن اعمثىلىل٤مل اًمىلىلذي أشمٞمىلىل٧م سمىلىلف ىمىلىلد يٙمىلىلقن شمىلىل٤مرة وؾمىلىلٞمٚم٦م ذقمٞمىلىل٦م ذم وىمىلىل٧م 

حمىلىلدد، وطمٞمٜمئىلىلذ يىلىلدظمؾ ذم سمىلىل٤مب اعمّمىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلٚم٦م، وشمىلىل٤مرة يٙمىلىلقن ُمىلىلـ سمىلىل٤مب اًمٌدقمىلىل٦م 

ن اظمتٚمٗمىلىلقا ذم اًمْمىلىلاًم٦م اًمتىلىلل اشمٗمىلىلؼ اًمٕمٚمىلىلامء قمىلىلغم احلٙمىلىلؿ قمٚمٞمٝمىلىل٤م سمٌىلىلدقمٞمتٝم٤م؛ ٕهنىلىلؿ وإ

يمىلىلقن  ىلىلؾ يقضمىلىلد ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م أم ٓ، ًمٙمىلىلٜمٝمؿ اشمٗم٘مىلىلقا أن اًمٌدقمىلىل٦م إذا يم٤مٟمىلىل٧م 

خم٤مًمٗمىلىل٦م ًمٚمًىلىلٜم٦م ومٝمىلىلل وىلىلاًم٦م،  ىلىلذه ًمىلىلٞمس ومٞمٝمىلىل٤م ظمىلىلال إـماىمىلىل٤ًم، ًمٙمىلىلـ سمدقمىلىل٦م ٓ َّتىلىل٤مًمػ 

 اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م ُم٤ٌمذة، وضمد ُمـ ىم٤مل ُمع إؾمػ أهن٤م شمٙمقن سمدقم٦م طمًٜم٦م.

٠من هلىلىلىلىل٤م صىلىلىلىلٚم٦م أطمٞم٤مٟمىلىلىلىل٤ًم سمىلىلىلىلٌٕمض إذًا: ُمىلىلىلىل٤م ؾمىلىلىلىلٛمٞمتف أٟمىلىلىلىل٧م ُمىلىلىلىلـ اًمٕمىلىلىلىل٤مدات صمىلىلىلىلؿ أووىلىلىلىلح٧م سمىلىلىلىل

اًمٕمٌىلىل٤مدات،  ىلىلذه ىمىلىلد شمىلىلدظمؾ ذم سمىلىل٤مب اعمّمىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلٚم٦م، ومتٙمىلىلقن ضمىلىل٤مئزة، وٓ شمىلىلدظمؾ 

 ومتٙمقن سمدقم٦م واًم٦م. ي٤م اهلل ي٤م يمريؿ. شمٗمْمؾ.

 ( 00:  08: 09/ 251) اهلدى والنور /
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 : ¢ٓى ق٘ي اهِيب 

 كى بدعٞ ضالهٞ ًّ اهعاَ املدص٘ص

ىمىلىلىلىلىلىل٤مل:  ىلىلىلىلىلىلذا ُمىلىلىلىلىلىلـ اًمٕمىلىلىلىلىلىل٤مم  ش٦ميمىلىلىلىلىلىلؾ سمدقمىلىلىلىلىلىل٦م وىلىلىلىلىلىلاًم»ىمىلىلىلىلىلىل٤مل أطمىلىلىلىلىلىلد اًمٗم٘مٝمىلىلىلىلىلىل٤مء: إن طمىلىلىلىلىلىلدي٨م: 

 ص سمحدي٨م ..ّمِّ اعمخّمقص ظُم 

 أي طمدي٨م؟ اًمِمٞمخ:

 ىلذا احلىلدي٨م ىمىل٤مل:  ىلذا قمىل٤مم خمّمىلقص سمحىلدي٨م:   شيمؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م» ُمداظمٚم٦م:

يىل٤م ؿمىلٞمخ! ٟمحىلـ ٟمٕمىلرل أن ُمىل٤م شمىلذ ٥م إًمٞمىلف خمىل٤مًمػ ًمٚم٘مىلقل  ىلذا،  شُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمًىلٜم٦م»

 ومام  ق ردك قمغم اًمٕم٤ممل  ذا ـمٌٕم٤ًم ضمزاك اهلل ظمػم؟

 قمٚمٞمف  ذا اًم٘مقل .. اُم٤ٌمرح رددٟم٤م اًمِمٞمخ:

 ُم٤ميمٜم٧م  ٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ًمؽ..  وايش ٟمًقي اًمِمٞمخ:

 ...  ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمؿ، قمٜمدٟم٤م أظمل أذـمىل٦م طمىلقل  ىلذا احلىلدي٨م سمٕمْمىلٝم٤م ُمٓمىلقل ضمىلدًا ُمًٌىلط  اًمِمٞمخ:

وسمٕمْمىلىلىلٝم٤م خمتٍمىلىلىل يمىلىلىل٤مُٕمس، إذا شمىلىلىلذيمرٟم٤م اعمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم اًمتىلىلىلل ضمىلىلىل٤مء احلىلىلىلدي٨م ومٞمٝمىلىلىل٤م اشمْمىلىلىلح 

هبىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م،   شيمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م»سمٓمىلىلىلان َّتّمىلىلىلٞمص قمٛمىلىلىلقم ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: 

ًمٙمٜمل أؿمىلٕمر سمىل٠من اعمًىل٠مًم٦م امتىل٤مج إمم رء ُمىلـ اًمتٗمّمىلٞمؾ وأٟمىل٤م أؾمىلؽميح إمم ُمثىلؾ  ىلذا 
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اًمتٗمّمٞمؾ وًمق أٟمف همىلػمي يٛمىلؾ ُمىلـ شمٙمىلراره.. أؾمىلؽميح عمثىلؾ  ىلذا اًمتٗمّمىلٞمؾ عمىل٤م ومٞمىلف ُمىلـ 

وم٤مئدة ًمٖمػمي إذا يم٤من همػمي يتحٛمٚمٜمل وم٢مذا قمٜمدك اؾمتٕمداد ًمٚمتٗمّمٞمؾ طمتك أومّمؾ ًمىلؽ 

 ُم٤م  ق رأيؽ؟

: ُمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم احلىلىلىلدي٨م يمىلىلىلام ضمىلىلىل٤مء ذم اعمّمىلىلىلدر اًمىلىلىلذي يٕمىلىلىلزى إًمٞمىلىلىلف ـمٞمىلىلىل٥م! أوًٓ  اًمِمىلىلىلٞمخ:

احلدي٨م دائاًم وأسمدًا و ق ذم صحٞمح ُمًىلٚمؿ يرويىلف سم٢مؾمىلٜم٤مده اًمّمىلحٞمح قمىلـ ضمريىلر سمىلـ 

ومجىلىلىلىل٤مءه أقمىلىلىلىلراب  ¢قمٌىلىلىلىلد اهلل اًمىلىلىلىلٌجكم ريض اهلل قمٜمىلىلىلىلف ىمىلىلىلىل٤مل: يمٜمىلىلىلىل٤م ضم٤مًمًىلىلىلىللم ُمىلىلىلىلع اًمٜمٌىلىلىلىلل 

جمت٤م  اًمىلٜمامر ُمت٘مٚمىلدي اًمًىلٞمقل قمىل٤مُمتٝمؿ ُمىلـ ُميىل سمىلؾ يمٚمٝمىلؿ ُمىلـ ُميىل، ومٚمىلام رآ ىلؿ 

مٕمر وضمٝمف أي: أؾمٗم٤ًم وطمزٟم٤ًم قمغم وم٘مر ؿ صمؿ ظمٓم٥م اًمّمح٤مسم٦م وم٘مىل٤مل:  ¢رؾمقل اهلل 

ْقٓ ﴿» قَل َربِّ ًَمىلىلىل َىلىلىلْقُت وَمٞمَُ٘مىلىلىل َديُمُؿ اعمْ ٠ْميِتَ َأطَمىلىلىل ـْ ىَمٌْىلىلىلِؾ َأْن َيىلىلىل
٤م َرَزىْمٜمىَلىلىل٤ميُمْؿ ُِمىلىلىل ـْ َُمىلىلىل

قا ُِمىلىلىل َوَأْٟمِٗمُ٘مىلىلىل

لمَ  ٤محِلِ ـَ اًمّمَّ ـْ ُِم َق َوَأيُم دَّ ْرشَمٜمِل إِمَم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم وَم٠َمصَّ صمؿ ىم٤مل قمٚمٞمف   ش[40منافقون:]ال﴾َأظمَّ

سمدر ىلىلف.. سمىلىلديٜم٤مره.. سمّمىلىل٤مع سمىلىلره.. سمّمىلىل٤مع  –أي: ًمٞمتّمىلىلدق  -شمّمىلىلدق رضمىلىلؾ »اًمًىلىلام: 

وذيمر أؿمٞم٤مء أظمرى طمْم٤ًم ًمٚمّمح٤مسم٦م قمغم اًمّمدىم٦م وم٘م٤مم رضمؾ ُمـ احل٤م.يـ   شؿمٕمػمه

ومرضمىلىلع و ىلىلق مٛمىلىلؾ ذم ـمىلىلرل صمقسمىلىلف ُمىلىل٤م شمٞمنىلىل ًمىلىلف ُمىلىلـ اًمّمىلىلدىم٦م وووىلىلٕمٝم٤م أُمىلىل٤مم اًمرؾمىلىلقل 

ف قمٚمٞمف اًمًام اًمذيـ طمقًمف ُم٤م ومٕمؾ ص٤مطمٌٝمؿ ىمىل٤مم يمىلؾ قمٚمٞمف اًمًام، ومٚمام رأى أصح٤مسم

قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام يمىلىلىل٠ميمقام اهلل ُمىلىلىلٜمٝمؿ ًمٞمٕمىلىلىلقد سمىلىلىلام شمٞمنىلىلىل ًمىلىلىلف ُمىلىلىلـ اًمّمىلىلىلدىم٦م ومىلىلىل٤مضمتٛمع ًمرؾمىلىلىلقل 

اا٤ٌمل ُمـ اًمّمدىم٤مت ومٚمام رأى ذًمؽ قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام شمٜمقر وضمٝمف يم٠مٟمف ُمذ ٌىل٦م 

ه يم٤مًمٗمْمىلىلىل٦م اعمٓمٚمٞمىلىلىل٦م سم٤مًمىلىلىلذ ٥م ومرطمىلىلىل٤ًم وهورًا سم٤مؾمىلىلىلتج٤مسم٦م أصىلىلىلح٤مسمف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ُٕمىلىلىلر

ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومٚمف أضمر ٤م »إي٤م ؿ سم٤مًمّمدىم٦م، صمؿ ىم٤مل هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم: 

وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يىلٜم٘مص ُمىلـ أضمىلر ؿ رء، وُمىلـ ؾمىلـ ذم 

اإلؾمام ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م ومٕمٚمٞمف وزر ٤م ووزر ُمىلـ قمٛمىلؾ هبىل٤م إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م دون أن يىلٜم٘مص 

 .شُمـ أوزار ؿ رء
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ٛمٕمتٛمق ٤م شمت٠ميمىلىلدون ُمٕمىلىلل سم٠مٟمىلىلف ًمىلىلٞمس  ٜمىلىل٤مك سمدقمىلىل٦م طمىلىلدصم٧م أن اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم سمٕمىلىلد أن ؾمىلىل

طمتىلىلىلىلك يٗمنىلىلىلىل احلىلىلىلىلدي٨م سمٛمىلىلىلىلـ اسمتىلىلىلىلدع ذم اإلؾمىلىلىلىلام سمدقمىلىلىلىل٦م طمًىلىلىلىلٜم٦م، يمىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىل٤م ذم إُمىلىلىلىلر أن 

اًمرؾمىلىلقل أُمىلىلر ؿ سم٤مًمّمىلىلىلدىم٦م، وىمىلىلد يم٤مٟمىلىل٧م اًمّمىلىلىلدىم٦م ُمىلىل٠مُمقر هبىلىل٤م ىمٌىلىلىلؾ  ىلىلذه احل٤مدصمىلىلىل٦م؛ ٕن 

أي٦م يم٤مٟم٧م ٟمزًم٧م، وم٢مذًا:  ذا اًمرضمؾ إول ُم٤م اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م وًمٙمٜمىلف 

ُمتجىل٤موسملم ُمٕمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام  ¢تح ـمري٘م٤ًم يم٤من ُمٖمٚم٘م٤ًم قمٛمٚمٞم٤ًم.. يم٤من أصىلح٤مب اًمٜمٌىلل وم

ذم ُمققمٔمتىلىلف، وًمٙمىلىلٜمٝمؿ مل يٜمتٌٝمىلىلقا إمم أن  ىلىلذا اًمتجىلىل٤موب جيىلىل٥م أن ي٘مىلىلؽمن ُمٕمىلىلف اًمٕمٛمىلىلؾ 

ُمىلىلـ »ومٗمىلىلتح سمىلىل٤مب اًمٕمٛمىلىلؾ ذًمىلىلؽ اًمرضمىلىلؾ إول، ومٚمىلىلام شمٌٕمىلىلف ُمىلىلـ اشمٌٕمىلىلف ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

ًىلىلىلٜم٦م  ٜمىلىلىل٤م؟  ىلىلىلل اًمّمىلىلىلدىم٦م سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلل اًمًىلىلىلٜم٦م احل  شؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلٜم٦م

 هل١مٓء إقمراب اًمٗم٘مراء.

ومىلىلىلىل٢مذًا: إذا ٟمٔمرٟمىلىلىلىل٤م وم٘مىلىلىلىلط إمم  ىلىلىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىلىلىل٦ٌم سمٓمىلىلىلىلؾ شمٗمًىلىلىلىلػم احلىلىلىلىلدي٨م سمٛمىلىلىلىلـ اسمتىلىلىلىلدع ذم 

 اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م؛ ٕٟمف ًمٞمس ذم احل٤مدصم٦م سمدقم٦م وىمٕم٧م.

ويمٜمىلىلىلىل٧م أىمىلىلىلىلقل وٓ أزال أىمىلىلىلىلقل: يًىلىلىلىلتحل رضمىلىلىلىلؾ أقمجٛمىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلثكم أًمٌىلىلىلىل٤مين أن ي٘مىلىلىلىلقل 

٨م ٓ سمدقمىلىل٦م ومٞمٝمىلىل٤م أن ي٘مىلىلقل: ًمىلىلٞمس ًمٗمىلىلظ اًمرؾمىلىلقل وإٟمىلىلام سمٛمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم ُمثىلىلؾ  ىلىلذه احل٤مدصمىلىل٦م طمٞمىلىل

ت٠مويىلىلؾ ًمٚمحىلىلدي٨م أؾمىلىلتحل أٟمىلىل٤م وأٟمىلىل٤م رضمىلىلؾ أًمٌىلىل٤مين اًماًمٚمٗمىلىلظ اًمىلىلذي  ىلىلؿ يٜمحرومىلىلقن إًمٞمىلىلف ذم 

أقمجٛمل أن أىمقل: ُمىلـ اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م؛ ٕن ااٛمٝمىلقر ؾمىلٞم٘مقًمقن: يىل٤م 

 ؿمىلىلىلٞمخ! ُمىلىلىل٤م اًمىلىلىلذي شم٘مقًمىلىلىلف.. أيىلىلىلـ اًمٌدقمىلىلىل٦م  ٜمىلىلىل٤م؟!  ٜمىلىلىل٤م ٓ سمدقمىلىلىل٦م، إذًا: أٟمىلىلىل٧م خمٓمىلىلىل  طمٞمىلىلىلٜمام

شم٘مقل: ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م وًمٙمٜمٜمىلل إذا ٟمٓم٘مىل٧م سمٚمٗمىلظ اًمرؾمىلقل ٓ أطمىلد 

جيىلىلرؤ قمىلىلغم َّتٓمئتىلىلل ٕن اًمًىلىلٜم٦م احلًىلىلٜم٦م شمٜمٓمٌىلىلؼ قمىلىلغم ومٕمىلىلؾ  ىلىلذا اًمرضمىلىلؾ عمىلىل٤مذا؟ ٕن 

اًمّمدىم٦م طمًٜم٦م سما ؿمؽ ُمٕمرول طمًٜمٝم٤م ذقم٤ًم ومٝمق مل ي٠مت سمٌمىلء، يمىلؾ ُمىل٤م ذم إُمىلر 

داه ومٙمىل٤من ًمىلف أضمىلره وأضمىلر ُمىلـ أٟمف اٟمٓمٚمؼ ىمٌؾ أي إٟم٤ًمن آظمىلر وم٤مىمتىلدى ٟمىل٤مس آظمىلرون هبىل

قمٛمؾ سمف إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م، وطمٞمٜمئىلذ يٙمىلقن  ىلذا احلىلدي٨م ُمٓم٤مسم٘مىل٤ًم هبىلذا اعمٕمٜمىلك أو هبىلذا 
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 اًمتٗمًػم اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م أظمر و ق إو٤موم٦م ..

 )اٟم٘مٓم٤مع ذم اًمّمقت(

إمم آظمىلر احلىلدي٨م، إذًا: ًمىلٞمس   شيم٤من ًمف أضمره وأضمر ُمـ قمٛمىلؾ سمىلف إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م»

إمم ؾمىلىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلىلٜم٦م أو إمم  ىلىلىلدًى  ىلىلىلىلداٟم٤م اًمرؾمىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف  ُمىلىلىلـ دقمىلىلىلىل٤م إمم سمدقمىلىلىلىل٦م وإٟمىلىلىلام دقمىلىلىلىل٤م

 اًمًام إًمٞمف،  ذا إذا وىمٗمٜم٤م قمٜمد ؾم٥ٌم ورود احلدي٨م.

وأٟمىلىلىل٤م أذيمىلىلىلر هبىلىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم وم٤مئىلىلىلدة قمٚمٛمٞمىلىلىل٦م: ي٘مىلىلىلقل قمٚمىلىلىلامء اًمتٗمًىلىلىلػم: إذا قمىلىلىلرل ؾمىلىلىل٥ٌم 

ٟمزول أي٦م ومٝمؿ ٟمّمػ ُمٕمٜمك أي٦م واًمٜمّمػ اًمث٤مين يٗمٝمىلؿ ُمىلـ إؾمىلٚمقب اًمٕمىلر ، أٟمىل٤م 

ًمتٗمًػمي أىمقل: إذا قمرومٜم٤م ؾمىل٥ٌم ورود احلىلدي٨م اٟمٙمِمىلػ ًمٜمىل٤م اىمت٤ٌمؾم٤ًم ُمـ  ذا اًم٘مقل ا

 ٟمّمػ ُمٕمٜم٤مه صمؿ قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م أن ٟمتٛمؿ اًمٗمٝمؿ ًمٚمٛمٕمٜمك أظمر.

 ذا اعمٕمٜمك ًمٚمٗمٝمؿ أظمر أن أٟم٤م أؾم٠مًمؽ ومٞمف، وم٠مىمقل: احلدي٨م ًمف ؿمىلٓمران ومىلٞمٛمـ 

ؾمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م وومٞمٛمـ ؾمىلـ ؾمىلٜم٦م ؾمىلٞمئ٦م، ُمىل٤م  ىلق ـمريىلؼ ُمٕمرومىل٦م اًمًىلٜم٦م احلًىلٜم٦م، وُمٕمرومىل٦م 

؟ أ ىلىلىلق اًمٕم٘مىلىلىلؾ أم اًمنمىلىلىلع؟ ٓ ؿمىلىلىلؽ أن ااىلىلىلقاب إٟمىلىلىلام ؾمىلىلىلٞمٙمقن إٟمىلىلىلام  ىلىلىلق اًمًىلىلىلٜم٦م اًمًىلىلىلٞمئ٦م

اًمنمىلىلع، إذًا: ومىلىلا يًىلىلت٘مؾ اًمٕم٘مىلىلؾ أن ي٘مىلىلقل ذم أُمىلىلر طمىلىل٤مدث: إهنىلىل٤م ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م إٓ سمىلىلدًمٞمؾ 

ُمـ اًمنمع يمام أٟمىلف ٓ يًىلت٘مؾ اًمٕم٘مىلؾ وٓ يًىلتٓمٞمع أن مٙمىلؿ ذم أُمىلر طمىل٤مدث سم٠مٟمىلف ؾمىلٜم٦م 

ًمنمع، وم٘م٤مل ذم  ذا احلدي٨م: ؾمٞمئ٦م إٓ سمدًمٞمؾ اًمنمع، إذًا: ُمرضمٕمٜم٤م أوًٓ وآظمرًا إمم ا

ٟمٗمىلؽمض أن  ىلذا اًمٌمىلء طمىلدث ومٕمىلاً ُمىل٤م يمىل٤من ذم   شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م »

زُمىلىلىلـ اًمرؾمىلىلىلقل ًمٙمىلىلىلـ وصىلىلىلٗمٜم٤م هلىلىلىلذا إُمىلىلىلر سم٠مٟمىلىلىلف طمًىلىلىلـ أو دء ٓ سمىلىلىلد ًمىلىلىلف ُمىلىلىلـ دًمٞمىلىلىلؾ ذم 

اًمنمع ي٤ًمقمدٟم٤م قمغم أن ٟمٕمٛمؾ ُمراضمحىل٦م يىل٤م شمىلرى  ىلذا طمًىلـ أم دء؟ اًمنمىلع إذًا  ىلق 

 احلٙمؿ.

ٗمىلىل٦م سمًىلىلٞمٓم٦م: جمىلىلرد طمىلىلدوث اًمٌمىلىلء سمٕمىلىلد أن مل يٙمىلىلـ ذم اًمىلىلزُمـ و ٜمىلىل٤م ٓ سمىلىلد ُمىلىلـ وىم

إول ٓ يٚمىلىلىلزم ُمٜمىلىلىلف أن يٙمىلىلىلقن طمًىلىلىلٜم٤ًم ذم ذاشمىلىلىلف .ورة أو أن يٙمىلىلىلقن ؾمىلىلىلٞمئ٤ًم وم٘مىلىلىلد يٙمىلىلىلقن 
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ُم٤ٌمطمىلىلىلىل٤ًم يمٙمثىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلـ اًمقؾمىلىلىلىل٤مئؾ اًمتىلىلىلىلل ضمىلىلىلىلدت ذم اًمٕمٍمىلىلىلىل احلىلىلىلىل٤م. ومل شمٙمىلىلىلىلـ ذم زُمىلىلىلىلـ 

وإٟمىلام  اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ومٜمحـ ُمىل٤م ٟم٘مىلقل قمٜمٝمىل٤م ىمىلقًٓ قم٤مُمىل٤ًم إهنىل٤م طمًىلٜم٦م أو إهنىل٤م ؾمىلٞمئ٦م

ٟمزهن٤م سمٛمٞمزان اًمنمع، ودقمٜم٤م ٟميىلب سمٕمىلض إُمثٚمىل٦م عمىل٤م وىمىلع ىمىلدياًم سمٕمىلد اًمرؾمىلقل وُمىل٤م 

 ي٘مع اًمٞمقم..

ومٞمام سمٕمد اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًىلام و ىلذه ُمىلـ ؿمىلٌٝم٤مت اعمٌتدقمىل٦م أن اًمّمىلح٤مسم٦م نٕمىلقا 

اًم٘مىلىلرآن ذم زُمىلىلـ أ  سمٙمىلىلر صمىلىلؿ قمٛمىلىلر صمىلىلؿ قمىلىلثامن  ىلىلذا ااٛمىلىلع مل يٙمىلىلـ ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل 

 ذا ااٛمع  ق أُمىلر طمىل٤مدث  ىلؾ يِمىلؽ ذم ذًمىلؽ؟ نىلع قمٚمٞمف اًمًام وٓ ؿمؽ، وم٢مذًا: 

اًم٘مرآن ذم صحػ أُمر طمدث سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ومٝمىلؾ ٟم٘مىلقل: يمىلؾ سمدقمىل٦م 

وىلىلىلىلاًم٦م ويمىلىلىلىلؾ وىلىلىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىلىلىل٤مر، ٟم٘مىلىلىلىلقل: اسمتىلىلىلىلداًء ُمىلىلىلىل٤م ٟم٘مقًمىلىلىلىلف ًمٙمىلىلىلىلـ ٟمٜمٔمىلىلىلىلر إمم احلىلىلىلىلدي٨م 

ومىلٜمحـ قمٚمٞمٜمىل٤م أن أن ٟمىلزن  ىلذا احلىل٤مدث   شُمىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م»اًم٤ًمسمؼ: 

اًمنمىلىلع ومىلىل٢من أقمٓم٤مٟمىلىل٤م اًمنمىلىلع ااىلىلقاب أٟمىلىلف طمًىلىلـ ىمٚمٜمىلىل٤م: إٟمىلىلف طمًىلىلـ، وىمٚمٜمىلىل٤م عمىلىلـ سمٛمٞمىلىلزان 

 اسمتدع  ذه احلًٜم٦م: ًمف أضمر ٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إمم آظمره.

ومىلىلىل٤مٔن  ىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ ُمًىلىلىلٚمؿ يٕمت٘مىلىلىلد أن شمىلىلىلرك اًم٘مىلىلىلرآن يمىلىلىلام يمىلىلىل٤من ذم أول أُمىلىلىلره ُمقزقمىلىلىل٤ًم ذم 

]قمىلىلغم [ ورىمىلىل٦م اًمّمىلحػ وذم اًمٕمٔمىلىل٤مم ذم يمىلىلؾ وؾمىلٞمٚم٦م يم٤مٟمىلىل٧م ُمتٞمنىلىلة يقُمئىلذ أن يٙمتٌىلىلقا 

اًمِمىلىلىلىلىلجر أو ُمىلىلىلىلىلثاً ضمٚمىلىلىلىلىلد همىلىلىلىلىلزال أو همىلىلىلىلىلٜمؿ أو أي رء اعمٝمىلىلىلىلىلؿ أن يٙمتىلىلىلىلىل٥م سمىلىلىلىلىل٠مي وؾمىلىلىلىلىلٞمٚم٦م 

ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٤مًمّمح٤مسم٦م سمٕمد أن وضمد اعم٘مت  اٛمع اًم٘مرآن يمام 

 ق ُمذيمقر ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري، وأفمٜمٙمؿ شمذيمرون ذًمؽ ضمٞمدًا طمٞمىلٜمام اؾمىلتحر اًم٘متىلؾ 

 ضمىلىلٞمش ُمًىلىلٞمٚمٛم٦م اًمٙمىلىلذاب ضمىلىل٤مء سمٕمىلىلض سمىلىل٤مًم٘مراء ذم ُمٕمريمىلىل٦م اًمٞمامُمىلىل٦م سمىلىللم اًمّمىلىلح٤مسم٦م وسمىلىللم

ن إإصىلىلىلح٤مب ًمٞم٘مىلىلىلقل.. يتحىلىلىلدث ُمىلىلىلع قمٛمىلىلىلر سمىلىلىلـ اخلٓمىلىلىل٤مب أفمىلىلىلـ أول ُمىلىلىل٤م ضمىلىلىل٤مء ًمٞم٘مىلىلىلقل: 

اًم٘متىلىلىلؾ ىمىلىلىلد اؾمىلىلىلتحر أي: اؿمىلىلىلتد ذم اًم٘مىلىلىلراء وم٘متىلىلىلؾ ُمىلىلىلٜمٝمؿ قمىلىلىلدد وومىلىلىلػم ومٜمخِمىلىلىلك أن يىلىلىلذ ٥م 

اًم٘مرآن سمذ ٤مب محٚمتف و ؿ اًم٘مراء وًمذًمؽ وم٠مٟم٤م أىمؽمح أن جيٛمىلع اًم٘مىلرآن ىمٌىلؾ أن ٟمٗم٘مىلد 
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 .اًم٘مرآن سمٛمقت محٚم٦م اًم٘مرآن

ومٕمٛمر اسمـ اخلٓم٤مب اىمتٜمع هبذا آىمؽماح وإذا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب..  ىلذه أول ظمٓمٌىل٦م 

شمٜمٌىلىلف اإلٟمًىلىل٤من ًمٙمىلىلقن  ىلىلذا اًمٕمٛمىلىلؾ ًمىلىلٞمس وم٘مىلىلط سمدقمىلىل٦م سمىلىلؾ  ىلىلق أُمىلىلر واضمىلىل٥م وًمىلىلق أٟمىلىلف طمىلىلدث 

سمٕمد اًمرؾمىلقل، ومنمىلح اهلل صىلدر قمٛمىلر هلىلذا اًمىلرأي ومٜم٘مٚمىلف سمىلدوره إمم أ  سمٙمىلر اًمّمىلديؼ 

ّمىلديؼ عمىل٤م ذح اهلل ًمىلف صىلدر قمٛمىلر ريض اهلل قمٜمف، ومنمح اهلل أيْم٤ًم صىلدر أ  سمٙمىلر اًم

اخلٓمىلىل٤مب، أي: اشمٗم٘مىلىل٤م اخلٚمٞمٗمتىلىل٤من اًمّمىلىلح٤مسمٞم٤من ااٚمىلىلٞمان قمىلىلغم ااٛمىلىلع سمًىلىل٥ٌم اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم 

 ُمـ اؿمتداد اًم٘متؾ ذم اًمّمح٤مسم٦م اًم٘مراء ُمٜمٝمؿ جي٥م نع اًم٘مرآن طمتك ٓ يْمٞمع.

يمىلىل٤من  ٜمىلىل٤مك زيىلىلد سمىلىلـ صم٤مسمىلىل٧م ريض اهلل قمٜمىلىلف ُمىلىلـ اًم٘مىلىلراء اًمىلىلذيـ يمىلىل٤مٟمقا يٙمتٌىلىلقن اًم٘مىلىلرآن 

ا ظمٚمٗمف، وقمروقا قمٚمٞمف  ذه اًمٗمٙمرة اًمتل اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م أسمق سمٙمر وم٠مرؾمٚمق ¢ًمرؾمقل اهلل 

وقمٛمىلىلر، وم٘مىلىل٤مل هلىلىلؿ.. و ٜمىلىل٤م اًمٕمىلىلؼمة قمىلىلغم اعمٌتدقمىلىل٦م اًمْمىلىل٤مًملم  ىلىل١مٓء.. ىمىلىل٤مل هلىلىلؿ: يمٞمىلىلػ 

.. اهلل أيمىلىلؼم.. نىلىلع اًم٘مىلىلرآن خيِمىلىلك  ىلىلذا اًمرضمىلىلؾ ¢شمٗمٕمٚمىلىلقن ؿمىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىل٤م ومٕمٚمىلىلف رؾمىلىلقل اهلل 

ذًمؽ، ىمىل٤مل: ومىلام زآ أن يٙمقن إطمداصم٤ًم ذم اًمديـ؛ ٕن اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام مل يٗمٕمؾ 

 .. يٕمٜمىلىلل: أظمىلىلذوا وأقمٓمىلىلقا ُمٕمىلىلف  ىلىلذا اًمٌمىلىلء .وري إذا ُمىلىل٤م ومٕمٚمٜمىلىل٤م وىلىل٤مع اًم٘مىلىلرآن.. 

و٤مع اًمديـ.. وىل٤مع اإلؾمىلام.. إمم آظمىلره ومىلام زآ طمتىلك ذح اهلل صىلدري عمىل٤م ذح 

 اهلل ًمف صدر أ  سمٙمر وقمٛمر.

وسمىلىلدأ جيٛمىلىلع اًم٘مىلىلرآن يٚمت٘مىلىلل ُمىلىلع اًمّمىلىلح٤مسم٦م: ُمىلىل٤م  ىلىلق قمٜمىلىلد ومىلىلان.. ُمىلىل٤م  ىلىلق قمٜمىلىلد ومىلىلان؟ 

ٟمىلىلف أُمىلىلر طمىلىل٤مدث ُمىلىل٤م يمىلىل٤من ذم زُمىلىلـ أ آظمىلىلره، ومجٛمٕمىلىلقا اًم٘مىلىلرآن..  ىلىلذا ااٛمىلىلع ٓ ؿمىلىلؽ ومىلىل٢ممم

ًمٖمىل٦م:  ىلق سمدقمىل٦م، ذقمىل٤ًم  ىلق واضمىل٥م  ااىلقاب:اًمرؾمقل ومٝمؾ  ق سمدقم٦م وسمدقم٦م واًم٦م؟ 

وًمىلىلىلٞمس سمٌدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م عمىلىلىل٤مذا؟ عمىلىلىل٤م  ىلىلىلق ُمٕمٚمىلىلىلقم قمٜمىلىلىلد اًمٕمٚمىلىلىلامء ُمىلىلىلـ ىمىلىلىلقهلؿ: ُمىلىلىل٤م ٓ ي٘مىلىلىلقم 

يٛمٙمىلىلـ إٓ سم٤معمح٤مومٔمىلىل٦م اًمقاضمىلىل٥م إٓ سمىلىلف ومٝمىلىلق واضمىلىل٥م اعمح٤مومٔمىلىل٦م قمىلىلغم ديىلىلـ اإلؾمىلىلام ٓ 

قمغم اًم٘مرآن، وأٟمتؿ شمٕمٚمٛمىلقن أن ذم  ىلذا اًمزُمىل٤من، دٟمدٟمىل٦م اعمٌنمىليـ واًمٙمٗمىل٤مر نٕمٞمىل٤ًم 
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طمىلىلىلقل إسمٕمىلىلىل٤مد اعمًىلىلىلٚمٛملم قمىلىلىلـ ىمىلىلىلرآن رهبىلىلىلؿ، طمتىلىلىلك أطمىلىلىلد يمٌىلىلىل٤مر اًمؼميٓمىلىلىل٤مٟمٞملم ىمىلىلىل٤مل ٟم٤مصىلىلىلح٤ًم 

ًمدوًمىلىلىلىل٦م سمريٓم٤مٟمٞمىلىلىلىلىل٤م: ُمىلىلىلىلىل٤م دام  ىلىلىلىلذا اًم٘مىلىلىلىلىلرآن سمىلىلىلىلىللم فمٝمىلىلىلىلراين اعمًىلىلىلىلىلٚمٛملم ومٚمىلىلىلىلىلـ شمًىلىلىلىلىلتٓمٞمٕمقا أن 

 ذه طم٘مٞم٘م٦م.شمٜمحرومقا هبؿ قمـ ديٜمٝمؿ،  

وم٢مذًا: ىم٤مم اًمّمح٤مسم٦م إوًملم سم٢من٤مقمٝمؿ قمغم نع اًم٘مرآن وإن يم٤من  ق ًمٖم٦م طمدث 

سمٕمىلىلد أن مل يٙمىلىلـ وًمٙمٜمىلىلف ًمىلىلٞمس طمىلىلدصم٤ًم وسمدقمىلىل٦م ذقمٞمىلىل٦م و ىلىلذا جيرٟمىلىل٤م أيْمىلىل٤ًم إمم أن ٟمىلىلذيمر 

سمٙمٚمٛمىلىل٦م قمٛمىلىلر سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب سمٛمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم إطمٞمىلىل٤مء صىلىلاة ااامقمىلىل٦م ذم صىلىلاة اًم٘مٞمىلىل٤مم اًمىلىلؽماويح 

ًمٌدقمىل٦م اًمنمىلقمٞم٦م؛ ٕٟمىلف يٕمٚمىلؿ أن اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف طملم ىم٤مل: ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م  ذه ٓ يٕمٜمىلل ا

اًمًام ذع أو ؾمـ ًمٚمٜمىل٤مس إطمٞمىل٤مء صىلاة اًم٘مٞمىل٤مم ن٤مقمىل٦م سمٗمٕمٚمىلف وسم٘مقًمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام؛ 

وًمىلىلذًمؽ ومٝمىلىلق يٕمٜمىلىلل: أن  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م سمًىلىل٥ٌم اٟم٘مٓمىلىل٤مع اًمّمىلىلح٤مسم٦م سمٕمىلىلد اًمرؾمىلىلقل وذم زُمىلىلـ 

أ  سمٙمىلىلر ؾمىلىلٜمتلم وٟمّمىلىلػ ظماومتىلىلف، وُمىلىل٤م ٟمىلىلدري يمىلىلؿ ُم٣مىلىل قمٛمىلىلر و ىلىلق ُمٚمتٝمىلىلل أيْمىلىل٤ًم ذم 

خاومىلىلىل٦م..  ىلىلىلذه اًمؼم ىلىلىل٦م يمىلىلىل٤من اًمّمىلىلىلاة  ىلىلىلذه ىمىلىلىلد أُمٞمتىلىلىل٧م سمٕمىلىلىلد اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمتٛمٙمىلىلىللم ًمٚم

 اًمًام ومٝمق أطمٞم٤م ٤م.

ومىلىل٢مذًا:  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م ًمٖمقيىلىل٦م وًمٞمًىلىل٧م سمدقمىلىل٦م ذقمٞمىلىل٦م، ومٝمىلىلذا ااٛمىلىلع ًمٚم٘مىلىلرآن  ىلىلق صىلىلحٞمح 

 طم٤مدث وًمٙمـ ًمٞمس سمدقم٦م واًم٦م، ُمـ أيـ قمرومٜم٤م  ذا؟ ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م.

 ذه اًمٌدقم٦م ي٤م أظمل! سمدقمىل٦م   ٜم٤م ٟم٘مػ ىمٚمٞماً ٟم٘مقل هل١مٓء اعمٌتدقم٦م طمٞمٜمام ي٘مقًمقن:

طمًٜم٦م.. ٓ سم٠مس ممٙمـ شمٙمىلقن سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م سمٛمٕمٜمىلك: ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م ُمثىلؾ نىلع اًم٘مىلرآن.. 

ُم٤م  ق اًمىلدًمٞمؾ؟ ي٘مىلقل ًمىلؽ: يىل٤م أظمىلل! ُمىل٤مذا ذم إُمىلر؟!  ىلذا ُمٕمٜمىل٤مه أًم٘مىلك ؾمىلاطمف ًمىلٞمس 

قمٜمىلىلده دًمٞمىلىلؾ؛ ٕٟمىلىلف اىلىل٠م إمم قمٙمىلىل٤مزة اًمٕمىلىل٤مضمز ي٘مىلىلقل ًمىلىلؽ: ُمىلىل٤مذا ذم إُمىلىلر؟! ىمقًمىلىلؽ: ُمىلىل٤مذا 

سم٤مًمٜم٘مىلىلىلؾ؟! ُمىلىلىل٤مذا ؾمىلىلىلٞمٙمقن ًمىلىلىلق صىلىلىلٚمٞمٜم٤م اعمٖمىلىلىلرب أرسمىلىلىلع ريمٕمىلىلىل٤مت  ومٞمٝمىلىلىل٤م امٙمىلىلىلل سم٤مًمٕم٘مىلىلىلؾ أو

واًمّمٌح أرسمع أو صمىلاث؟! ٓ،  ىلذا ٓ جيىلقز، عمىل٤مذا ٓ جيىلقز؟ اًمًىل٥ٌم ٟمٗمًىلف يٛمٜمٕمىلؽ 

أن شم٘مقل  ٜم٤مك: ُم٤م ومٞمٝم٤م، يمٞمػ ُم٤م ومٞمٝم٤م؟! ومٞمٝم٤م اؾمىلتدراك قمىلغم اًمِمىل٤مرع احلٙمىلٞمؿ، ومىل٢مذًا: 
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 اهلل قمىلىلز  ىلىلؾ يمىلىلؾ إٟمًىلىل٤من يريىلىلد أن ي٘مىلىلقل ذم أُمىلىلر طمىلىلدث سمٕمىلىلد أن مل يٙمىلىلـ و ىلىلق ىمرسمىلىل٦م إمم

وضمىلىلىلؾ ٓ سمىلىلىلد أن يىلىلىل٠ميت سم٤مًمىلىلىلدًمٞمؾ ُمىلىلىلـ اًمنمىلىلىلع يثٌىلىلىل٧م هبىلىلىلذا اًمىلىلىلدًمٞمؾ أن  ىلىلىلذا احلىلىلىل٤مدث ىمرسمىلىلىل٦م 

وقمٌىلىلىل٤مدة وطمٞمٜمئىلىلىلذ ٟمتًىلىلىل٤مُمح ُمٕمىلىلىلف وٟم٘مىلىلىلقل:  ىلىلىلذه سمدقمىلىلىل٦م طمًىلىلىلٜم٦م عمىلىلىل٤مذا؟ ٕٟمىلىلىلف ىمىلىلىل٤مم اًمىلىلىلدًمٞمؾ 

 اًمنمقمل قمغم ذًمؽ يمام أشمٞمٜم٤م ٟمحـ سم٤مًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمغم نع اًم٘مرآن.

ىمد ي٠مظمذون اعمٌدأ ُمٌدًأ قم٤مُم٤ًم ُمث٤مل آظمر، و ذا ُمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض إظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ 

ومٞمٔمٜمقا أن يمؾ رء طمدث سمٕمد اًمرؾمقل يٙمقن سمدقم٦م ُمثىلؾ اعمىلدارس ُمىلثاً اًمتىلل يٕمٚمىلؿ 

ومٞمٝمىلىل٤م اًمٜمىلىل٤مس قمٚمىلىلقم اًمنمىلىليٕم٦م سمىلىلؾ واًمٕمٚمىلىلقم إظمىلىلرى اًمتىلىلل امتىلىل٤مج إًمٞمٝمىلىل٤م إُمىلىل٦م يم٠مُمىلىل٦م إمم 

 آظمره، ومٝمذا يمٚمف يدظمؾ ام٧م  ذا اًم٤ٌمب: ُم٤م ٓ ي٘مقم اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م.

وىمىلىلع ىمىلىلدياًم: ٟمٕمىلىلرل أيْمىلىل٤ًم ُمىلىلـ ؾمىلىلػمة اًمًىلىلٚمػ أن قمٛمىلىلر سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب ُمثىلىل٤مل آظمىلىلر ممىلىل٤م 

ريض اهلل قمٜمىلىلف أظمىلىلرج اًمٞمٝمىلىلقد ُمىلىلـ ظمٞمىلىلؼم،  ىلىلذا اإلظمىلىلراج فمىلىل٤م ره يٜمىلىل٤مذم إىمىلىلرار اًمرؾمىلىلقل 

إيىلىل٤م ؿ قمىلىلغم ظمٞمىلىلؼم قمىلىلغم ذط اعمٜم٤مصىلىلٗم٦م ؿمىلىلٓمريـ ؿمىلىلٓمر هلىلىلؿ ممىلىل٤م مّمىلىلؾ ُمىلىلـ اًمىلىلثامر 

وؿمىلىلىلٓمر ًمٚمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام، وُمىلىلىل٤مت اًمرؾمىلىلىلقل و ىلىلىلؿ  ٙمىلىلىلذا، وضمىلىلىل٤مء أسمىلىلىلق سمٙمىلىلىلر و ىلىلىلؿ 

ذا وقمٛمر ي٤م اهلل يمام ي٘مقًمقن قمٜمدٟم٤م ذم ؾمقري٤م: ىمىل٤مل ًمٚمٞمٝمىلقد يىل٤م اهلل، )فمٝمىلرك سم٤مًمىلؽ(  ٙم

اظمرضمقا ُمـ ظمٞمؼم ظمذوا ُم٤م شمًتٓمٞمٕمقن أن امٛمٚمقا وي٤م اهلل وم٠مظمرضمٝمؿ،  ىلذا اإلظمىلراج 

يمجٛمىلىلع اًم٘مىلىلرآن م٤مُمىلىل٤ًم طمىلىلدث سمٕمىلىلد اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام  ىلىلؾ  ىلىلذا احلىلىل٤مدث  ىلىلق ؾمىلىلٜم٦م 

ُمر  ٜم٤مك ذم نع اًم٘مىلرآن م٤مُمىل٤ًم، أي: طمًٜم٦م أم ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م؟ ٟمٜمٔمر ومٜمجد إُمر  ٜم٤م يم٤مٕ

يمام أٟمٜم٤م وضمدٟم٤م  ٜم٤مك دًمٞماً سمؾ أدًم٦م أٟم٤م .سم٧م صٗمح٤ًم قمـ ذيمر ىل٤م اظمتّمىل٤مرًا ٟمجىلد  ٜمىل٤م 

طمٞمىلٜمام أىمىلر اًمٞمٝمىلقد قمىلغم ظمٞمىلؼم سمٕمىلد أن ومتحٝمىل٤م قمٜمىلقة  ¢إُمر يمذًمؽ؛ ذًمؽ ٕن اًمٜمٌىلل 

ٟم٘مريمؿ ومٞمٝم٤م ُم٤م »سم٤مًمًٞمػ سمنموط: يم٤من ُمـ ذـمف قمٚمٞمف اًمًام قمٚمٞمٝمؿ ذم ذًمؽ ىمقًمف: 

 .  ش٤مءٟمِم

وظمٚمٗمىلىل٤مء اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام  ىلىلؿ اًمىلىلذيـ يٜمٗمىلىلذون أطمٙم٤مُمىلىلف ومىلىلرأى قمٛمىلىلر وٟمٕمىلىلؿ ُمىلىل٤م 
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رأى أن خيىلىلىلىلرج اًمٞمٝمىلىلىلىلقد ُمىلىلىلىلـ ظمٞمىلىلىلىلؼم ومٜمٗمىلىلىلىلذ  ىلىلىلىلذا اًمنمىلىلىلىلع ومىلىلىلىل٠مظمرضمٝمؿ ومل يٙمىلىلىلىلـ ُمٜم٤مىمْمىلىلىلىل٤ًم 

يمىلىلىل٤من ُمىلىلىلـ  ¢ًمٚمنمىلىلىلط سمىلىلىلؾ  ىلىلىلق ُمٜمٗمىلىلىلذ ًمنمىلىلىلط ُمىلىلىلـ شمٚمىلىلىلؽ اًمنمىلىلىلوط وسمخ٤مصىلىلىل٦م أن اًمٜمٌىلىلىلل 

يىلىلىل٨م اًمّمىلىلىلحٞمح٦م وصىلىل٤مي٤مه ذم آظمىلىلىلر رُمىلىلؼ ُمىلىلىلـ طمٞم٤مشمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلىلام يمىلىلىلام ضمىلىل٤مء ذم إطم٤مد

  شًمٕمىلىلـ اًمىلىلذيـ يتخىلىلذون ىمٌىلىلقر أٟمٌٞمىلىل٤مئٝمؿ ُمًىلىل٤مضمد وأظمرضمىلىلقا اًمٞمٝمىلىلقد ُمىلىلـ ضمزيىلىلرة اًمٕمىلىلرب»

ومىلىل٢مذًا:  ىلىلق ٟمٗمىلىلذ أُمىلىلرًا ٟمٌقيىلىل٤ًم قم٤مُمىلىل٤ًم وذـمىلىل٤ًم يمىلىلرياًم يمىلىل٤من اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ىمىلىلد ذـمىلىلف 

 قمغم اًمٞمٝمقد.

إذًا:  ىلىلذا إُمىلىلر احلىلىل٤مدث ًمىلىلٞمس سمدقمىلىل٦م ُمٜمٙمىلىلرة سمىلىلؾ  ىلىلل ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م ؾمىلىلٜمٝم٤م؛ ٕٟمىلىلف أطمٞمىلىل٤م 

 ذًمؽ وم٘مس، وقمغم اًمٕمٙمىلس وم٘مىلػ.. قمىلغم ذًمىلؽ وم٘مىلس، سمٛمٕمٜمىلك: يمىلؾ أُمرًا ٟمٌقي٤ًم وقمغم

ُمىلىلىل٤م رأيىلىلىل٧م أُمىلىلىلرًا طم٤مدصمىلىلىل٤ًم وىمىلىلىل٤مم اًمىلىلىلدًمٞمؾ اًمنمىلىلىلقمل قمىلىلىلغم ذقمٞمتىلىلىلف ؾمىلىلىلقاء يمىلىلىل٤من ذم طمىلىلىلدود 

اًمقاضم٥م أو ُم٤م دون ذًمؽ ومٝمق ذع و ق ؾمٜم٦م طمًىلٜم٦م؛ ٕٟمىلف ىمىل٤مم اًمىلدًمٞمؾ اًمنمىلقمل قمىلغم 

ف طمًٜمف، وقمغم اًمٕمٙمس يمام ىمٚم٧م آٟمٗم٤ًم وم٘مػ، أي: يمؾ سمدقم٦م طمدصم٧م سمٕمد اًمرؾمقل قمٚمٞم

اًمًام ويراد زي٤مدة اًمت٘مرب هب٤م إمم اهلل وٓ دًمٞمؾ ذم اًمنمع مًٜمٝم٤م ومحٞمٜمئىلذ ا.ب 

يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم »هب٤م قمرض احل٤مئط وم٢مهن٤م شمدظمؾ ذم اعمٌدأ اًمٕم٤مم: 

 .شاًمٜم٤مر

وقمىلىلغم ذًمىلىلؽ ٟم٘مىلىلقل هلىلىل١مٓء اعمٌتدقمىلىل٦م اًمىلىلذيـ ييىلىلسمقن قمٛمىلىلقم احلىلىلدي٨م يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م 

ٟم٘مىلقل:   شذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م ُمـ ؾمـ»واًم٦م سمام ئمٜمقن ُمـ ظمّمقص طمدي٨م: 

أسمىلىلىلىلدًا احلىلىلىلىلدي٨م إول ٓ يىلىلىلىلزال قمىلىلىلىلغم قمٛمقُمىلىلىلىلف واحلىلىلىلىلدي٨م اًمثىلىلىلىل٤مين ٓ يٜم٤مىمْمىلىلىلىلف سمىلىلىلىلؾ  ىلىلىلىلق 

اًمتنميع.. اًمنمع ي٘مقل:  ذا طمًـ ومٝمق طمًـ، واًمنمع ي٘مقل:  ذا ىمٌٞمح ومٝمق ىمٌٞمح، 

واًم٘مىلىلىلقل اًمىلىلىلذي يٜمحىلىلىلق إًمٞمىلىلىلف اعمٌتدقمىلىلىل٦م طمٞمىلىلىلٜمام ي٘مقًمىلىلىلقن: يىلىلىل٤م أظمىلىلىلل! ُمىلىلىل٤مذا ذم إُمىلىلىلر؟  ىلىلىلذا 

يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن ُم٤م ي٘مقًمقن وُم٤م خيرج ُمـ أومقا ٝمؿ؛ ذًمىلؽ ٕن ُمىلـ ُمذ ٥م اقمتزازم ًمق 

اعمٕمٚمقم أن  ٜم٤مك اظمتاوم٤ًم ضمذري٤ًم سملم أ ؾ اًمًٜم٦م وسملم اعمٕمتزًم٦م، أ ؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًمقن: 
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احلًـ ُم٤م طمًٜمف اًمنمع واًم٘مٌٞمح ُم٤م ىمٌحف اًمنمع، اعمٕمتزًم٦م ي٘مقًمقن: ٓ، ي٘مقًمقن يمام 

ًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞمىللم.. ُمىل٤م طمًىلٜمف  ق ُمٜم٘مقل قمٜمٝمؿ ذم يمت٥م اًمٙمام واًمٗمرق: سم٤مًمتحًلم وا

اًمٕم٘مؾ ومٝمق طمًـ وُم٤م ىمٌحف اًمٕم٘مؾ ومٝمىلق ىمٌىلٞمح، إذًا:  ىل١مٓء ُمٕمتزًمىل٦م و ىلؿ يىلدقمقن أهنىلؿ 

م٤مرسمقن آقمتزال و ؿ يٛمِمقن ُمِمٞم٦م اعمٕمتزًم٦م م٤مُم٤ًم طمٞمٜمام ي٘مقًمىلقن: يىل٤م أظمىلل! ُمىل٤مذا 

 ذم  ذا؟! إذًا:  ق طمًـ سمٕم٘مٚمف.

ًمىلىلذًمؽ ٟمحىلىلـ  اعمًىلىلٚمٛمقن ًمٞمًىلىلقا قمىلىلغم  ىلىلذا.. اعمًىلىلٚمٛمقن طمًىلىلـ ُمىلىل٤م طمًىلىلٜمف اًمِمىلىل٤مرع؛

٤مَٟمُٙمْؿ إِْن يُمٜمىلىلُتْؿ ﴿ٟم٘مىلىلقل: يمىلىلؾ ُمىلىلـ ادقمىلىلك سمىلىل٠من  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، ٟم٘مىلىلقل هلىلىلؿ:  ٤مشُمقا سُمْرَ ىلىل َ ىلىل

ومىل٢من ضمىل٤مء سم٤مًمؼم ىل٤من يمىلام ضمئٜمىل٤م ٟمحىلـ آٟمٗمىل٤ًم سم٤مًمىلدًمٞمؾ قمىلغم اعمثىل٤مًملم  [444]البق ة:﴾َص٤مِدىِملمَ 

اًم٤ًمسم٘ملم أن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ُمـ ضمٝم٦م عم٤م نٕمىلقا اًم٘مىلرآن وقمٛمىلر عمىل٤م أظمىلرج اًمٞمٝمىلقد ُمىلـ 

ب ُم٤م أشمقا سمٌدقم٦م واًم٦م وإٟمام ٟمٗمذوا طمٙماًم ذقمٞم٤ًم وم٢من ومٕمؾ  ١مٓء وأشمقا ضمزيرة اًمٕمر

قمغم ُم٤م يدقمقٟمف سم٠مٟمف سمدقم٦م سمدًمٞمؾ ذقمل ٟم٘مقل هلؿ: سم٤مرك اهلل ًمٙمؿ ذم سمدقمتٙمؿ  ذه، 

يمىلؾ »ًمٙمـ ٟمٜمٙمر قمٚمٞمٙمؿ اؾمتٕمامًمٙمؿ اًمٚمٗمٔم٦م ًمٗمٔم٦م اًمٌدقم٦م قمٚمٞمٝم٤م؛ ٕن اًمرؾمىلقل ي٘مىلقل: 

ٞمٝمىلىلىل٤م سمدقمىلىلىل٦م ُمىلىلىل٤م دام أن اًمنمىلىلىلع ىمىلىلىل٤مم ومىلىلىل٠مٟمتؿ شمتٜم٤مىمْمىلىلىلقن طمٞمىلىلىلٜمام شمٓمٚم٘مىلىلىلقن قمٚم  شسمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م

سمدًمٞمؾ أهن٤م ُمنموقم٦م ومٝمىلؾ ٟمحىلـ ٟم٘مىلقل: ُمىل٤م ومٕمٚمىلف أسمىلق سمٙمىلر وقمٛمىلر ُمىلـ نىلع اًم٘مىلرآن وُمىل٤م 

 ومٕمٚمف قمٛمر ٟمٗمًف ُمـ ـمرد اًمٞمٝمقد ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب  ذه سمدقم٦م طم٤مؿم٤م هلل.

 وم٢مذًا:  ذا احلدي٨م طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ضمقاٟم٥م قمديدة: 

 أوًٓ: ؾم٥ٌم اًمقرود يمام ذيمرٟم٤م و ؿ جيٝمٚمقٟمف.

ي٤مه احلج٦م قمٚمٞمٙمؿ؛ ٕٟمف ي٘مقل: ُمـ ؾمـ اقٟم٘مقل هلؿ: احلدي٨م مٛمؾ ذم ـمٞم٤ًم: صم٤مٟم

ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م يمٞمػ ٟمٕمرل اًمٌدقم٦م احلًٜم٦م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمنمىلقمل،  ىل٤مشمقا اًمىلدًمٞمؾ 

واٟمتٝمك إُمر، وُمـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م ؾمىلٞمئ٦م سم٤مًمىلدًمٞمؾ أو أيْمىل٤ًم  ٙمىلذا سم٤مًمٕم٘مىلؾ يمىلام 

ىلىلىلىلىلىلىلىل ﴿ومٕمٚمىلىلىلىلىلىلىلىلقا سم٤مًمًىلىلىلىلىلىلىلىلٜم٦م احلًىلىلىلىلىلىلىلىلٜم٦م، سم٤مًمىلىلىلىلىلىلىلىلدًمٞمؾ اٟمتٝمىلىلىلىلىلىلىلىلك إُمىلىلىلىلىلىلىلىلر و ِذي ومِٞمىلىلىلىلىلىلىلىلِف  ىُمِ َ ىلىلىلىلىلىلىلىل ُر اًمَّ إَُْمىلىلىلىلىلىلىلىل
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تَْٗمتِٞم٤َمنِ  ًْ  .[44]يوسف:﴾شَم

 ًمٕمكم أضمٌتؽ إن ؿم٤مء اهلل قمـ ؾم١ماًمؽ.

يىلىل٤م ؿمىلىلٞمخ!  ىلىلؾ ايمتٗمىلىل٤مء اًمٌحىلىل٨م طمتىلىلك يٙمىلىلقن ضمىلىل٤مُمع ُمىلىل٤مٟمع يمىلىلام ي٘مىلىل٤مل  ٜمىلىل٤مك  ُمداظمٚمىلىل٦م:

ٟم٘مٓمتىلىللم يٕمٜمىلىلل: يىلىلؽمدد ذيمىلىلر ؿ ذم  ىلىلذا اًمٌىلىل٤مب، اًمٜم٘مٓمىلىل٦م: ىمْمىلىلٞم٦م اًمٕمٛمىلىلقم اًمىلىلقارد ذم ىمىلىلقل 

سمٕمْمىلىلىلٝمؿ   شقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م ويمىلىلىلؾ وىلىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىلىل٤مريمىلىلىلؾ سمد»اًمٜمٌىلىلىلل قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام: 

يًىلىلتدل سمىلىلدًمٞمؾ آظمىلىلر قمىلىلغم ٟم٘مىلىلد  ىلىلذا اًمٕمٛمىلىلقم و ىلىلق ىمىلىلقل اهلل شمٕمىلىل٤ممم ذم وصىلىلػ اًمىلىلريح: 

ىَل٤م﴿  سمىِل٠َمُْمِر َرهبِّ
ٍ
ء ؾَّ َرْ ُر يمىُل ومٞم٘مقًمىلقن:  ىلل ُمىل٤م دُمىلرت يمىلؾ رء ومٝمىلذا  [25]األحقااف:﴾شُمَدُمِّ

 يدل قمغم أٟمف ًمٞمس قمٛمقُم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم وإٟمام خمّمص،  ذه اًمٜم٘مٓم٦م إومم.

ٓمىلىلىلىل٦م اًمث٤مٟمٞمىلىلىلىل٦م: و ىلىلىلىلل اًمٌمىلىلىلىلء أؾمىلىلىلىلت٤مذي اًمىلىلىلىلذي اؾمىلىلىلىلتٗمدٟم٤مه ُمىلىلىلىلٜمٙمؿ ودائىلىلىلىلاًم شمىلىلىلىلرددوه اًمٜم٘م

وشمىلىلذيمروه و ىلىلق رء طمىلىلؼ وهلل احلٛمىلىلد اًمىلىلذي  ىلىلل ىمْمىلىلٞم٦م: اًمىلىلدًمٞمؾ اًمٕمىلىل٤مم ووىلىلع اًمىلىلدًمٞمؾ 

اًمٕمىلىل٤مم اًمىلىلذي مل جيىلىلر قمٚمٞمىلىلف قمٛمىلىلؾ اًمًىلىلٚمػ وؾمىلىلٌؼ ذم اًمٙمىلىلام ذم اًمٗمتىلىلقى أو ااىلىلقاب 

وقمٞمتف ومٝمىلىلذا ن ىمٞمىلىل٤مم اًمىلىلدًمٞمؾ اًمنمىلىلقمل قمىلىلغم اًمٗمٕمىلىلؾ احلىلىل٤مدث يىلىلدل قمىلىلغم ُمنمىلىلإىمىلىلقًمٙمؿ: 

 سمح٤مضم٦م إمم شمقوٞمح زائد إذا يم٤من ..

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙماُمؽ إظمػم أفمـ اًمذي ذيمرٟم٤مه ومٞمف اخلػم واًمؼميم٦م. اًمِمٞمخ:

 ىمْمٞم٦م ومٕمؾ اًمًٚمػ ؿمٞمخٜم٤م يٕمٜمل .. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ضمرى قمٚمٞمف رضم٤مل اًمًٚمػ.. ُمداظمٚم٦م:

ومٕمىلىلؾ اًمًىلىلٚمػ قمىلىلىلغم اًمىلىلدًمٞمؾ اًمٕمىلىل٤مم اًمٕمٛمىلىلىلقم؛ ٕن أ ىلىلؾ اًمٌىلىلدع ٓ خيٗمىلىلىل٤ميمؿ  ُمداظمٚمىلىل٦م:

ؾمىلىلتدٓٓهتؿ يًىلتدًمقا، ًمٙمىلىلـ يًىلتدًمقا سمٕمٛمقُمىل٤مت مل جيىلىلر قمٚمٞمٝمىل٤م قمٛمىلىلؾ ؿمىلٞمخٜم٤م ُمٕمٔمىلؿ ا

 اًمًٚمػ، ٟمٕمؿ.

 أٟم٤م ذ ٥م ذ ٜمل إمم همػم  ذا اًمذي ووحتف أظمػمًا. اًمِمٞمخ:
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أُمىلىل٤م سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم ًمٚمٕمٛمىلىلقم وأيىلىل٦م اًمتىلىلل ذيمرهتىلىل٤م أهنىلىل٤م ًمٞمًىلىل٧م شمٕمٜمىلىلل اًمٕمٛمىلىلقم اعمٓمٚمىلىلؼ ومٝمىلىلذا 

أريىلد سمىلف ممٙمـ أن ي٘م٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض اًمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م أهنىل٤م ُمىلـ اًمىلٜمص اًمٕمىل٤مم اًمىلذي 

 ﴿اخلّمقص، 
ٍ
ء ُر يُمؾَّ َرْ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمريح سما ؿمؽ اًمدٟمٞم٤م إرض  [25]األحقاف:﴾شُمَدُمِّ

 ﴿سم٘مٞمىلىل٧م.. سم٤مىمٞمىلىل٦م ًمٙمىلىلـ 
ٍ
ء ؾَّ َرْ ُر يُمىلىل َدُمِّ ممىلىل٤م  ىلىلق أُمىلىل٤مم اًمٜمىلىل٤مس ُمىلىلثاً ُمىلىلـ  [25]األحقاااف:﴾شُمىلىل

اخلٞم٤مم واًمٌٞمقت وإمم آظمره، ًمٙمـ  ذا أوًٓ طمٞمٜمام يىلدقمل ُمىلدع ذم ٟمىلص ذقمىلل قمىل٤مم 

قم قمٜمىلد قمٚمىلامء إصىلقل نٞمٕمىل٤ًم أٟمىلف ٓ جيىلقز ادقمىل٤مء ُمثىلؾ  ىلذه إٟمف قم٤مم خمّمص ومٛمٕمٚم

اًمىلىلىلىلدقمقى إٓ سم٤مإلشمٞمىلىلىلىل٤من سم٤مًمىلىلىلىلدًمٞمؾ اعمخّمىلىلىلىلص، وٟمحىلىلىلىلـ ًمٜم٘مىلىلىلىلؾ أن ُمثىلىلىلىل٤مًٓ يمٜمىلىلىلىل٧م أذيمىلىلىلىلره 

يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م »سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم عمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل أًم٘مٞمتٝمىلىلىل٤م آٟمٗمىلىلىل٤ًم طمىلىلىلقل ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: 

يىلىل٦م سم٘مىلىلقهلؿ: وم٤معمٌتدقمىلىل٦م يٕم٤مروىلىلقن  ىلىلذه اًمٙمٚمٞمىلىل٦م اًمٜمٌق  شوىلىلاًم٦م ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر

ًمٞمس يمؾ سمدقم٦م وىلاًم٦م، وٟمحىلـ ٟم٘مىلقل، و ىلذا ممىل٤م يمٜمىل٤م اؾمىلتٗمدٟم٤مه ُمىلـ سمٞم٤مٟمىل٤مت اسمىلـ شمٞمٛمٞمىل٦م 

يمىل٤من يٙمىلرر  ىلذه اًمٙمٚمٞمىل٦م ذم ُمٜم٤مؾمىل٤ٌمت يمثىلػمة ويمثىلػمة ضمىلدًا ذم  ¢رمحف اهلل: إن اًمٜمٌىلل 

ظمٓمٌىلىلىلف وُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤من يمىلىلىلذًمؽ ومىلىلىلا يّمىلىلىلح أن يٙمىلىلىلقن ُمىلىلىلـ اًمٕمىلىلىل٤مم اعمخّمىلىلىلقص؛ ٕن شمٙمىلىلىلرار 

ىمٞمىلىلد ًمىلىلٞمحٗمظ اًمٜمىلىل٤مس أن ي٘مٕمىلىلقا ذم ؾمىلىلقء  ااٛمٚمىلىل٦م هبىلىلذا اًمٕمٛمىلىلقم ُمىلىلع قمىلىلدم ووىلىلع سمج٤مٟمٌٝمىلىل٤م

اًمٗمٝمؿ هلذا اًمٜمص أٟمف قم٤مم واًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ يٕمٜمل: أٟمف ًمٞمس قم٤مُم٤ًم وما سمد أن ي٠ميت وًمق 

ٓ يقضمىلد ذم  ¢سمٌٕمض إطمٞم٤من سم٘مٞمىلد ي٘مٞمىلد  ىلذا اًمىلٜمص اًمٕمىل٤مم، ًمٙمىلـ اًمقاىمىلع أن اًمٜمٌىلل 

وظمىلىلػم اهلىلىلدى  ىلىلدى »يمىلىلؾ ظمٓمٌىلىلف وذم يمىلىلؾ اومتت٤مطمٞم٤مشمىلىلف ًمٙمٚمامشمىلىلف إٓ  ىلىلذا اًمىلىلٜمص اًمٕمىلىل٤مم: 

وذ إُمىلىلقر حمىلىلدصم٤مهت٤م، ويمىلىلؾ حمدصمىلىل٦م سمدقمىلىل٦م، ويمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م، ويمىلىلؾ  ¢د حمٛمىلىل

وم٢مذًا:  ذا اًمٕمٛمقم يًتحٞمؾ أن يدقمك ومٞمىلف أٟمىلف قمىل٤مم خمّمىلقص؛ ٕن   شواًم٦م ذم اًمٜم٤مر

شمٙمرار اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام هبذه ااٛمٚم٦م دائاًم وأسمدًا دون أن يْمىلع سمج٤مٟمٌٝمىل٤م وًمىلق ذم 

قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام أٟمىلىلىلف يريىلىلىلد أن سمٕمىلىلىلض إطمٞمىلىلىل٤من ُمىلىلىل٤م ي٘مٞمىلىلىلده  ىلىلىلذا دًمٞمىلىلىلؾ قمٛمىلىلىلكم ُمىلىلىلـ اًمرؾمىلىلىلقل 

يرؾمخ ذم أذ ٤من اًم٤ًمُمٕملم هلذه ااٛمٚم٦م أهن٤م قمغم قمٛمقُمٝم٤م وؿمٛمقهل٤م اعمٓمٚمىلؼ اًمىلذي 

 ٓ ىمٞمد ومٞمف.
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ويمٜمىلىلىلىل٧م أ.ب وأىمىلىلىلىلرب  ىلىلىلىلذا اًمٕمٛمىلىلىلىلقم اًمىلىلىلىلذي ٓ ظمّمىلىلىلىلقص ومٞمىلىلىلىلف سمٛمثىلىلىلىلؾ ىمقًمىلىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلىلف 

ومىلىلىلا يّمىلىلىلح ٕطمىلىلىلد ُمىلىلىلـ اعمًىلىلىلٚمٛملم أن   شيمىلىلىلؾ ُمًىلىلىلٙمر مخىلىلىلر ويمىلىلىلؾ مخىلىلىلر طمىلىلرام»اًمًىلىلام: 

وًمىلىلٞمس يمىلىلؾ مخىلىلر طمراُمىلىل٤ًم،  ىلىلذا يىلىل٠ميت يم٤معمِمىلىل٤مىم٤مة هلل ي٘مىلىلقل: ٓ، ًمىلىلٞمس يمىلىلؾ ُمًىلىلٙمر مخىلىلر 

َ ﴿وًمٚمرؾمقل ومٞمدظمؾ ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمذيمر:  ٤م شَمٌىَللمَّ ِد ُمىَل ـْ سَمٕمىْل
قَل ُمىِل ؾمىُل ٤مىِمِؼ اًمرَّ ـْ ُيِمىَل َوَُم

ٌِٞمِؾ اعمْىُل١ْمُِمٜملِمَ  إمم آظمىلر أيىل٦م، ومٝمىلذه اًمٙمٚمٞمىل٦م ذم  [445]النساا::﴾ًَمُف اهْلَُدى َوَيتٌَِّْع هَمػْمَ ؾمىَل

 ٙمٚمٞم٦م ذم احلدي٨م إول.احلدي٨م اًمث٤مين يمذًمؽ اًم

ومٝمىلذا قمىل٤مم ُمٓمٚمىلؼ ٓ يدظمٚمىلف اًمتخّمىلٞمص  شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم اًمٜمىل٤مر»

 .شيمؾ ُمًٙمر مخر ويمؾ مخر طمرام»يم٘مقًمف: 

أُمىلىلىل٤م اعمًىلىلىل٠مًم٦م إظمىلىلىلرى اًمتىلىلىلل أذت إًمٞمٝمىلىلىل٤م ذم ؾمىلىلىل١ماًمؽ، و ىلىلىلل سمىلىلىلا ؿمىلىلىلؽ ًمىلىلىلٞمس هلىلىلىل٤م 

سمؼ صمىلؿ قماىم٦م سمٌحثٜم٤م اًم٤ًمسمؼ؛ وًمذًمؽ أٟم٤م ذ ٧ٌم أومن ُم٤م قماىم٦م اًمًىل١مال سم٤مًمًىل١مال اًمًىل٤م

شمٌىلىللم زم أٟمىلىلف يٕمٜمىلىلل سمٛمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم ذيمىلىلر ٟمىلىلص قمىلىل٤مم ورد قمىلىلغم ظمىلىل٤مـمر إخ اًمًىلىل٤مئؾ رء ُمٝمىلىلؿ 

ضمىلىلدًا وإن يمىلىل٤من ًمىلىلٞمس ًمىلىلف صىلىلٚم٦م سم٤مًمٌدقمىلىل٦م وسم٤مًمٙمٚمٞمىلىل٦م اًمًىلىل٤مسم٘م٦م  ىلىلل أن  ٜمىلىل٤مك ٟمّمىلىلقص قم٤مُمىلىل٦م 

يدظمؾ ومٞمٝم٤م ضمزئٞم٤مت ُمـ اًمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمدة،  ىلذه اازئٞمىل٤مت ضمىلرى اًمٕمٛمىلؾ سمٌٕمْمىلٝم٤م ذم 

زائٝمىلىلىل٤م إظمىلىلىلرى ُمىلىلىلع أن  ىلىلىلذا زُمىلىلىلـ اًمًىلىلىلٚمػ اًمّمىلىلىل٤مًمح ًمٙمىلىلىلـ مل جيىلىلىلر اًمٕمٛمىلىلىلؾ سمىلىلىلٌٕمض أضم

اازء داظمؾ ذم اًمٜمص اًمٕم٤مم ًمٙمـ مل جيىلر قمٚمٞمىلف قمٛمىلؾ اعمًىلٚمٛملم ومٞمىلدظمؾ طمىللم ذًمىلؽ 

وٓ يىلىلدظمؾ ذم قمٛمىلىلقم  شيمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م» ىلىلذا ااىلىلزء ذم قمٛمىلىلقم ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

اًمىلىلىلٜمص اًمىلىلىلىلذي مىلىلىلىلض قمٚمٞمىلىلىلف،  ىلىلىلىلذا يمٛمٌىلىلىلىلدأ ًمٙمىلىلىلىلـ ىمىلىلىلد متىلىلىلىل٤مج إمم رء ُمىلىلىلىلـ اًمتقوىلىلىلىلٞمح 

ًمتىلىلىلل هلىلىلىلىل٤م قماىمىلىلىل٦م سم٤مًمتحىلىلىلىلذير ُمىلىلىلـ آسمتىلىلىلىلداع ذم واًمٌٞمىلىلىل٤من، ُمىلىلىلثاً: ُمىلىلىلىلـ أؿمىلىلىلٝمر إطم٤مديىلىلىلىل٨م ا

قمٚمىلىلىلٞمٙمؿ سم٤ماامقمىلىلىل٦م ومىلىلىل٢مٟمام ي٠ميمىلىلؾ اًمىلىلىلذئ٥م ُمىلىلىلـ اًمٖمىلىلىلٜمؿ »  شقمىلىلىلغم ااامقمىلىل٦ماهلل يىلىلىلد  »اًمىلىلديـ: 

أطم٤مديىلىل٨م يمثىلىلػمة شمىلىل٠مُمر سم٤ماامقمىلىل٦م وسمخ٤مصىلىل٦م ااامقمىلىل٦م ذم اًمّمىلىلاة طمٞمىلىل٨م ىمىلىل٤مل   شاًم٘م٤مصىلىلٞم٦م

صىلىلاة ااامقمىلىل٦م شمٗمْمىلىلؾ صىلىلاة اًمٗمىلىلرد سمخٛمىلىلس »قمٚمٞمىلف اًمًىلىلام ذم احلىلىلدي٨م اعمٕمىلىلرول: 

شمٙمِمىلىلٗمف ًمٜمىلىل٤م؟  رأو ؾمىلىلٌع وقمنمىلىليـ.. ـمٞمىلىل٥م! و ٜمىلىل٤مك طمىلىلدي٨م آظمىلىلر شم٘مىلىلد  شءوقمنمىلىليـ ضمىلىلز
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 ذم ومْمٞمٚم٦م صاة ااامقم٦م اصمٜملم.. صماصم٦م.. أرسمٕم٦م.. مخ٦ًم..

 .ش..ة اًمقاطمد، وصاة اًمثاصم٦م أومْمؾ ُمـصاة آصمٜملم أومْمؾ ُمـ صا» ُمداظمٚم٦م:

نٞمؾ ضمىلدًا.. ومٚمٜمٗمىلرض أن دظمٚمٜمىل٤م ذم اعمًىلجد ذم صىلاة اًمٔمٝمىلر سمٕمىلدُم٤م  اًمِمٞمخ:

د ُمٜمىلىل٤م اٟمتحىلىلك ٟم٤مطمٞمىلىل٦م يريىلىلد أن يّمىلىلكم اًمًىلىلٜم٦م، وواطمىلىلد ظمٓمىلىلر ذم سم٤مًمىلىلف أن أذن ويمىلىلؾ واطمىلىل

يًـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومامذا ىم٤مل؟ ي٤م ن٤مقم٦م! عم٤مذا شمّمٚمقن وطمداٟم٤ًم شمٕم٤مًمقا ٟمّمكم ن٤مقم٦م، 

صىلىلاة »  شصىلىلاة ااامقمىلىل٦م شمٗمْمىلىلؾ صىلىلاة اًمٗمىلىلرد سمخٛمىلىلس سمًىلىلٌع ..»ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

صاة اًمرضمٚملم  اًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ أزيمك ُمـ صاشمف وطمده، وصاة اًمثاصم٦م أزيمك ُمـ

 إمم آظمره.  ش..

أن دقمٜمىلىلىل٤م ُمتًٌىلىلىلٓملم ُمتقؾمىلىلىلٕملم ذم اًمٌحىلىلىل٨م:  ىلىلىلذه اازئٞمىلىلىل٦م أٓ يىلىلىلدظمؾ ذم قمٛمىلىلىلقم 

؟ يىلىلىلدظمؾ، إذا يمىلىلىل٤من شصىلىلىلاة اًمىلىلىلرضمٚملم أزيمىلىلىلك ُمىلىلىلـ صىلىلىلاشمف وطمىلىلىلده»ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: 

يدظمؾ ومٝمؾ جيقز أن ٟمًـ  ذه اًمًٜم٦م احلًٜم٦م؛ ٕن  ذا قمٜمىلدٟم٤م طمىلدي٨م، أمل ٟم٘مىلؾ آٟمٗمىل٤ًم 

ٌدقمىل٦م أهنىل٤م سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م ضمىل٤مء سمىلدًمٞمؾ؟  ىل٤مٟمحـ أن أشمٞمٜمىل٤م سمٛمثىل٤مل أٟمف إذا ضم٤مء اعمدقمل سم٤مًم

 يمثػماً َ ُم٤م ٟمٓمرىمف، وًمٕمؾ  ذا  ق اًمذي يم٤من أظمقٟم٤م أسمق احل٤مرث يدٟمدن طمقًمف سم١ًماًمف؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ىلؾ ٟمًىلٚمؿ  شصىلاة اًمرضمىلؾ ُمىلع اًمرضمىلؾ أزيمىلك ُمىلـ صىلاشمف»ضم٤مءٟمىل٤م سم٤مًمىلدًمٞمؾ:  اًمِمٞمخ:

وىمٚمىلىلىلىل٧م: إهنىلىلىلىل٤م سمح٤مضمىلىلىلىل٦م إمم  ٓ، عمىلىلىلىل٤مذا؟ ًمٚم٘م٤مقمىلىلىلىلدة اًمتىلىلىلىلل ذيمرهتىلىلىلىل٤م أظمىلىلىلىلػماً  ااىلىلىلىلقاب:ًمىلىلىلىلف؟ 

 شمقوٞمح وإمم سمٞم٤من.

 ذا احلدي٨م ًمق يم٤من يِمٛمؾ  ذه اازئٞمىل٦م أيمىل٤من خيٗمىلك ذًمىلؽ قمىلغم اًمًىلٚمػ؟ قمىلغم 

اًمّمىلىلىلىلح٤مسم٦م واًمتىلىلىلىل٤مسمٕملم وإئٛمىلىلىلىل٦م اعمجتٝمىلىلىلىلديـ؟ ٓ خيٗمىلىلىلىلك قمٚمىلىلىلىلٞمٝمؿ، إذًا: طمٞمىلىلىلىلٜمام وضمىلىلىلىلدٟم٤م 

اعمًٚمٛملم شمت٤مسمٕمقا قمغم قمدم اًمتجٛمع ذم  ذه اازئٞم٦م يم٤مٟمىل٧م  ىلذه اازئٞمىل٦م إذا دمٛمىلع 

قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م سمدقمىلىلىل٦م وًمىلىلىلق يم٤مٟمىلىلىل٧م شمىلىلىلدظمؾ ذم قمٛمىلىلىلقم اًمىلىلىلٜمص؛ ٕن اًمٕمٛمىلىلىلقم ذم  ىلىلىلذه ن قاعمًىلىلىلٚمٛم
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اازئٞم٦م مل جير اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف، واوح  ذا؟ وم٢مذا وٛمٛمٜم٤م  ذا إمم ُم٤م يٌؼ سمٞم٤مٟمىلف ٟمًىلت٘مٞمؿ 

 قمغم اا٤مدة وٟمٙمقن م٤مُم٤ًم قمغم سمّمػمة ذم ُمقوقع اًمًٜم٦م احلًٜم٦م واًمًٜم٦م اًمًٞمئ٦م.

أردٟمىلىل٤م ٟمٓمٌىلىلؼ طمىلىلدي٨م: ُمىلىلـ ومىلىل٢مذًا:  ىلىلذا اًمتجٛمىلىلع قمىلىلغم أداء اًمًىلىلٜم٦م اًم٘مٌٚمٞمىلىل٦م ن٤مقمىلىل٦ًم إذا 

ؾمىلىلـ ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م وُمىلىلـ ؾمىلىلـ ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦م سمىلىل٠مي ؿمىلىلٓمريـ ٟمىلىلدظمؾ  ىلىلذه اازئٞمىلىل٦م.. سم٤مًمِمىلىلٓمر 

 إول أم سم٤مًمِمٓمر أظمر؟ 

 سم٤مًمِمٓمر أظمر. ُمداظمٚم٦م:

آظمىلىلىلر أن  ىلىلىلذه ؾمىلىلىلتٙمقن ؾمىلىلىلٜم٦م ؾمىلىلىلٞمئ٦م، و ٜمىلىل٤م ي٘مىلىلىلقل اًمٕمٚمىلىلىلامء: ًمىلىلىلق يمىلىلىل٤من ظمىلىلىلػمًا  اًمِمىلىلٞمخ:

 ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف.

اعمتٕمٚمؼ هبذا احلدي٨م ومٞمٙمىلقن  ومحٞمٜمام ٟمٗمٝمؿ اإلؾمام هبذا اًمقوقح وهبذا اًمٌٞم٤من

اعمًٚمؿ قمغم  دى ُمـ رسمف، وٓ ي٘مع ومٞمام اسمتدع اًمٜم٤مس يمثػمًا ُمىلـ اًمٕمٌىل٤مدات؛ ٕن يمىلؾ 

قمٌىلىل٤مدة ذم اًمقاىمىلىلع.. أو يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م ًمٜم٘مىلىلؾ يًىلىلٛمقهن٤م قمٌىلىل٤مدة اًمٞمىلىلقم ٓ شمٕمىلىلدم أن دمىلىلد ٟمّمىلىل٤ًم 

قم٤مُم٤ًم، وم٤ماقاب طمٞمٜمئذ طمٞمٜمام ي٠مشمقٟمٜمىل٤م سمىل٤مًمٜمص اًمٕمىل٤مم أن ٟمىلرسمٓمٝمؿ سم٤مًمًىلٚمػ،  ىلذا اًمىلٜمص 

أظمل! أٟم٧م شمٓمٌ٘مف قمغم  ذه اازئٞم٦م..  ذا اًمًىلٚمػ يمىل٤مٟمقا يٗمٝمٛمىلف أم جيٝمٚمىلف؟ ٓ سمىلد ُمىـل اًمٕم٤مم 

ضمىلىلىلقاب ُمىلىلىـل ضمىلىلىلقاسملم: إُمىلىلىل٤م أن ي٘مىلىلىلقل: يمىلىلىل٤من يٗمٝمٛمىلىلىلف أو يمىلىلىل٤من جيٝمٚمىلىلىلف ومىلىلىل٢من يم٤مٟمىلىلىل٧م إظمىلىلىلرى ومٝمىلىلىلق 

ضم٤م ىلىلىلؾ؛ ٕٟمىلىلىلف يىلىلىلدقمل سمىلىلىل٠من اًمًىلىلىلٚمػ ضم٤م ىلىلىلؾ و ىلىلىلق قمىلىلىل٤ممل، و ىلىلىلذا ُمٜمتٝمىلىلىلك ااٝمىلىلىلؾ واًمٖمٌىلىلىل٤موة، وإن 

٘مىلقه يمىلام أٟمىل٧م شمٓمٌ٘مىلف إذًا: ااىلقاب ٓ، إذًا: يم٤مٟم٧م إومم و ق اًمّمقاب ًمٗمٝمٛمىلقه، ـمٞمىل٥م! ـمٌ

 [442]هود:﴾وَم٤مؾْمتَِ٘مْؿ يَماَم ُأُِمىلْرَت ﴿ُم٤م ومٝمٛمقه سمٗمٝمٛمؽ ومٗمٝمٛمؽ  ق قملم اخلٓم٠م؛ ًمذًمؽ ي٘م٤مل: 

 .ويمؾ ظمػم ذم اشم٤ٌمع ُمـ ؾمٚمػ ويمؾ ذ ذم اسمتداع ُمـ ظمٚمػ

ٟمٗمس اعمقوقع ؿمٞمخٜم٤م ًمٚمٗم٤مئدة: سمٕمض اإلظمقة ذيمر طمقل أيىل٦م اًمًىل٤مسم٘م٦م  ُمداظمٚم٦م:

 ر وضمف ـمٞم٥م وم٠مريد أن أقمرل رأيٙمؿ سمف.اًمتل ذيمرهت٤م ذيم

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞمخ:
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 ﴿ىمىلىلىلىل٤مل:  ُمداظمٚمىلىلىلىل٦م:
ٍ
ء ؾَّ َرْ ُر يُمىلىلىلىل َدُمِّ ممىلىلىلىل٤م أذن هلىلىلىلىل٤م سمىلىلىلىلف ومٝمىلىلىلىلل قمىلىلىلىلغم  [25]األحقاااااف:﴾شُمىلىلىلىل

قمٛمقُمٝم٤م، وما داقمل أن ٟم٘مقل: قم٤مم خمّمقص أو إمم آظمره،  ل ومٕماً قمىلغم قمٛمقُمٝمىل٤م 

﴿ 
ٍ
ء ُر يُمؾَّ َرْ  مم٤م أذن هل٤م سمتدُمػمه. [25]األحقاف:﴾شُمَدُمِّ

ؿ ًمٙمـ  ىلذا يٕمٜمىلل: أؿمىلٌف سم٤مًمتاقمىل٥م سم٤مًٕمٗمىل٤مظ؛ ٕٟمىلف ُمىلـ أيىلـ قمرومٜمىل٤م أهنىل٤م ٟمٕم اًمِمٞمخ:

 مم٤م أُمر، ًمٞمس ُمـ اًمقاىمع؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م! اًمِمٞمخ:

 و ذا  ق اًمدًمٞمؾ أهن٤م قمغم قمٛمقُمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ىلىلىلذا ًمىلىلىلٞمس دًمٞمىلىلىلؾ،  ىلىلذا شم٠مويىلىلىلؾ،  ىلىلىلذا شم٠مويىلىلىلؾ ممىلىل٤م يىلىلىل١مول همىلىلىلػمه أن  ىلىلىلذا قمىلىلىل٤مم  اًمِمىلىلٞمخ:

يمىلىلىلام ىمىلىلىل٤مل، ـمٞمىلىلىل٥م!  ىلىلىلذه ااٛمٚمىلىلىل٦م همىلىلىلػم خمّمىلىلىلقص،  ىلىلىلق ىمىلىلىل٤مل: سمىلىلىلام ُمىلىلىل٤م أذن سمىلىلىلف رهبىلىلىل٤م أو 

 ُمذيمقرة ذم أي٦م، ًمٙمـ ومٝمؿ..

٤م﴿ذم:  ُمداظمٚم٦م: َ  سم٠َِمُْمِر َرهبِّ
ٍ
ء  ..[25]األحقاف:﴾يُمؾَّ َرْ

 ومٝمٛم٧م، ًمٙمـ سم٠مُمر رهب٤م حمدود ذم اًمٜمص؟ اًمِمٞمخ:

 ٓ، ُم٤م ذم. ُمداظمٚم٦م:

  ذا  ق. اًمِمٞمخ:

 ضمزاك اهلل ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 (  00:  00: 45/ 309) اهلدى والنور / 

 ( 00:  02: 45/ 309دى والنور /) اهل

 ( 00:  30: 58/ 309) اهلدى والنور /

 ( 00:  37: 22/ 309) اهلدى والنور /
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 قاعدٝ: كى ُص عاَ...

ىمقًمىلىلىلؽ سمىلىلىل٤مرك اهلل ومٞمىلىلىلؽ، يمىلىلىلؾ ٟمىلىلىلص قمىلىلىل٤مم يتْمىلىلىلٛمـ أضمىلىلىلزاء يمثىلىلىلػمة مل جيىلىلىلر    ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 اًمٕمٛمؾ قمغم ضمزء ُمـ أضمزائف، اًمٕمٛمؾ سمف ٓ ينمع ُم٤م مل يرد ٟمص،  ؾ  ٜم٤مك ُمث٤مل؟

 ؟ُمث٤مل، صاة ااامقم٦م ذم اًمًٜمـ اًمرواشم٥م ذم اعمًجد،  ؾ ينمع  اًمِمٞمخ:

يٕمٜمىلىلىلل دظمٚمٜمىلىلىل٤م ٟمّمىلىلىلكم اًمٔمٝمىلىلىلر أن وٟمقيٜمىلىلىل٤م ٟمّمىلىلىلكم ؾمىلىلىلٜم٦م اًمٔمٝمىلىلىلر اًم٘مٌٚمٞمىلىلىل٦م،  ىلىلىلؾ ينمىلىلىلع 

 ٟمّمٚمٞمٝم٤م ن٤مقم٦م؟

 :  ُم٤م قمٜمدي قمٚمؿ ذم  ذا.ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ ًمٞمس قمٜمدك قمٚمؿ، وأٟم٧م قم٤ميش ...   اًمِمٞمخ:

 يٙمقن ومٞمف دًمٞمؾ..:  أىمّمد ٓ أؾمتٓمٞمع أن أىمقل ٟمٕمؿ، يٛمٙمـ ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ يٙمقن ومٞمف دًمٞمؾ واعمًٚمٛمقن يمٚمٝمؿ يّمٚمقن ومرادى.  اًمِمٞمخ:

 :   ذا ُم٤م أىمقل.ُمداظمٚم٦م

 ... اٟمٕمدى ُمـ ص٤مطمٌؽ  ذا. اًمِمٞمخ:

 :  ... ُمداظمٚم٦م

 ... ُمـ  ٜم٤م ي٠ميت زم ُمـ  ٜم٤م. اًمِمٞمخ:

 :  أٟم٤م أىمّمد ُم٤م قمٜمدي قمٚمؿ وٓ دًمٞمؾ، وأظم٤مل أىمقل...ُمداظمٚم٦م

 .. شمٜمت٘مؾ اًمٕمدوى. ُم٤م  ق اًمٗمرق سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف،  اًمِمٞمخ:
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ااامقمىلىلىلىل٦م ذم اًمًىلىلىلىلٜمـ اًمرواشمىلىلىلىل٥م يمىلىلىلىلام شمىلىلىلىلرى اعمًىلىلىلىلٚمٛملم اًمٞمىلىلىلىلقم اًمًىلىلىلىلٜم٦م صىلىلىلىلاة اًمًىلىلىلىلٜمـ 

 ومرادى.

 :  ٟمٕمؿ.ُمداظمٚم٦م

يمٚمىلىلام دظمىلىلؾ اعمًىلىلجد ي٘مىلىلقل يىلىل٤م ٟمىلىل٤مس شمٕمىلىل٤مًمقا ٟمّمىلىلكم  فومٚمىلىلق أن رضمىلىلاً أراد أٟمىلىل  اًمِمىلىلٞمخ:

ن٤مقمىلىل٦م، سمىلىلدل ُمىلىل٤م شمّمىلىلٚمقن ومىلىلرادى اًمًىلىلٜمـ ٟمّمىلىلٚمٞمٝم٤م ن٤مقمىلىل٦م، واطمىلىلت٩م سمٛمثىلىلؾ ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف 

،  ىلىلذا ٟمىلىلص قمىلىل٤مم دظمىلىلؾ شًمرضمىلىلؾ ُمىلىلع اًمرضمىلىلؾ أزيمىلىلك ُمىلىلـ صىلىلاشمف وطمىلىلدهصىلىلاة ا»اًمًىلىلام: 

 ىلىلذه اازئٞمىلىل٦م، ًمٙمىلىلـ  ىلىلذه اازئٞمىلىل٦م مل جيىلىلر قمٛمىلىلؾ اعمًىلىلٚمٛملم قمٚمٞمٝمىلىل٤م،  ىلىلذا ُم٘مت٣مىلىل  ومٞمىلىلف

 دًٓم٦م احلدي٨م اًمٕم٤مم وما يٕمٛمؾ سمف.

 :  إٓ إذا ضم٤مء ٟمص.ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ. واوح؟  اًمِمٞمخ:

 :  احلٛمد هلل.ُمداظمٚم٦م

 ومٝمٛمقا شمًٌٛمقا... ذم أول إُمر، وسمٕمد ذًمؽ قمٜمدُم٤م   اًمِمٞمخ:

 ( 00:  25:  05/ 406) اهلدى والنور/
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 اهفسق بني اهعبادات امللواٞ ٗاملاٚدٝ،

 ٗأثس ذهم يف أب٘اب اهبدع 

ىلىلىل ٗمَ ؿمىلىلىلٞمخٜم٤م قمىلىلغم ذيمىلىلىلر اعمًىلىل٠مًم٦م اًمتىلىلىلل شمَ  ُمداظمٚمىلىل٦م: ٚم٧م هبىلىل٤م ىمٌىلىلىلؾ ىمٚمٞمىلىلؾ، ىمْمىلىلىلٞم٦م زيىلىلىل٤مدة ْمَّ

اخلىلىلػم ظمىلىلػم،  ىلىلذا ؿمىلىلٞمخٜم٤م يٕمٜمىلىلل إُمىلىلر أطمٞم٤مٟمىلىل٤ًم يٙمىلىلقن سمىلىللم إومىلىلراط وشمٗمىلىلريط، وماسمىلىلد ُمىلىلـ 

ِرُد قمٚمىلىلٞمٝمؿ إؿمىلىلٙم٤مٓت، ي٘مىلىلقل ًمىلىلؽ: وىلىل قاسمط طمٌىلىلذا ًمىلىلق ٟمًىلىلٛمع، ُمىلىلثاً: يمثىلىلػم ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس شَمىلىل

ٟمحىلىلـ أن سمىلىللم إذاٟمىلىللم عمىلىل٤مذا ٓ ٟمّمىلىلكم يىلىلقم ااٛمٕمىلىل٦م، ُمىلىلع أن اطمٜمىلىل٤م ٟم٘مىلىلقل هلىلىلؿ: ىمٌىلىلؾ 

أن شمّمىلٚمقا ُمىل٤م ؿمىلئتؿ، ًمٙمىلـ أٟمىلتؿ عمىل٤مذا َّتّمّمىلقن  ىلذا، وم٤مًمْمىلقاسمط طمتىلك  ؿإذان ًمٙم

جيقز اًمت٘مٞمد سمام ورد شمٕمٌدًا وشم٘مٞمٞمدًا  سم٘مٞم٦م اإلظمقان أٟمف ُمتك جيقز اًمتٕمٌد سمتقؾمع وُمتك

 وضمزايمؿ اهلل ظمػمًا؟

اعمًىل٠مًم٦م  ىلذه ُمٕمروومىل٦م واحلٛمىلد هلل، و ىلل ُمىل٤م َّتىلرج قمىلام ضمىل٤مء ذم اًمنمىلع،  اًمِمٞمخ:

اعمٗمروض ذم اعمًٚمؿ قمٚماًم ًمىلٞمس يمىلؾ ُمىل٤م يمىل٤من ُمٗمرووىل٤ًم يٙمىلقن واىمٕمىل٤ًم، ًمٙمىلـ اعمًىلٚمؿ 

ء ُم٤م يمىل٤من ُمٜمٝمىل٤م جي٥م أن يٙمقن واىمٕمف أٟمف يٜمًجؿ دائاًم وأسمدًا ُمع أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ؾمقا

أُمرًا أو ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م هنٞم٤ًم، وإواُمر واًمٜمقا ل يمام شمٕمٚمٛمقن نٞمٕم٤ًم إن ؿمىل٤مء اهلل شمٜم٘مًىلؿ 

إمم أىم٤ًمم، إواُمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م  ىلق ذم طمىلدود اًمٗمروىلٞم٦م وُمٜمٝمىل٤م ُمىل٤م  ىلق ذم طمىلدود اًمًىلٜمٞم٦م، 

رو ٤مت، ومٙمام أن واًمٜمقا ل ُم٤م  ق ُمـ ىمًؿ اعمحرُم٤مت، وُمٜمٝم٤م ُم٤م  ق ُمـ ىمًؿ اعمٙم

ؿ ُمىلىلىلـ اًم٘مًىلىلىلؿ إول ذم اًمٗمىلىلىلرض و ىلىلىلق اعمًىلىلىلتح٥م أو اًمًىلىلىلٜم٦م أن إُمىلىلىلر اًمىلىلىلذي  ىلىلىلق ىمًىلىلىل

وم٤مقمٚمىلىلىلف أو وم٤مقمٚمٝمىلىلىل٤م يثىلىلىل٤مب قمىلىلىلغم ومٕمٚمىلىلىلف وٓ يٕم٤مىمىلىلىل٥م قمىلىلىلغم شمريمىلىلىلف، يمىلىلىلذًمؽ اًم٘مًىلىلىلٞمؿ اًمثىلىلىل٤مين 

ًمٚمٛمٜمٝمل قمٜمف ىمٚمٜم٤م: اًم٘مًؿ إول حمرم واًمثىل٤مين ُمٙمىلروه،  ىلذا اعمٙمىلروه إذا اٟمتٝمىلك قمٜمىلف 
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قمٚمٞمىلف،  اعمًٚمؿ ومٞمث٤مب قمغم ذًمؽ، وإذا ومٕمٚمف ومىلا يٕم٤مىمىل٥م وًمٙمىلـ يٙمىلقن ذًمىلؽ ُمٙمرو ىل٤مً 

وم٤مٔن ُمقوقع اًمزي٤مدة ذم اًمٕم٤ٌمدة ُمـ أي ىمًؿ  ق، أ ق ُمـ ىمًؿ اعمحىلرم أم  ىلق ُمىلـ 

 ىمًؿ اعمٙمروه؟

 ق ُمـ ىمًؿ اعمحرم، ذًمؽ ُٕمقر يمثػمة وأ ٝم٤م أن ذم  ىلذه اًمٚمحٔمىل٦م  ااقاب:

ومٝمىلذا اًمققمٞمىلد  شيمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم اًمٜمىل٤مر»ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًىلام: 

ًمٌدقمىلىل٦م أو ومٞمىلىلف اًمٌدقمىلىل٦م سم٤مًمٜمىلىل٤مر ي٘مت ىلىل أن ارشمٙمىلىل٤مب اًمٌدقمىلىل٦م ًمىلىلٞمس اعمتٕمٚمىلىلؼ سم٤مًم٘مىلىل٤مئؿ قمٚمٞمىلىلف ا

ُمىلىلىلـ إُمىلىلىلقر اعمٙمرو ىلىلىل٦م يمرا ىلىلىل٦م شمٜمزهيٞمىلىلىل٦م وإٟمىلىلىلام  ىلىلىلق ُمىلىلىلـ اعمٙمىلىلىلروه يمىلىلىلام ي٘مىلىلىلقل قمٚمىلىلىلامء 

احلٜمٗمٞمىلىلىل٦م يمرا ىلىلىل٦م امريٛمٞمىلىلىل٦م، وقمىلىلىلغم ذًمىلىلىلؽ وم٤مًمٕمٌىلىلىل٤مدات اعمقضمىلىلىلقدة ذم اإلؾمىلىلىلام إُمىلىلىل٤م أن 

ي: ُم٘مٞمدًا شمٙمقن ُم٘مٞمدة أو أن شمٙمقن ُمٓمٚم٘م٦م، ومام يم٤من ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ اًم٘مًؿ إول أ

وما جيقز اًمزي٤مدة قمغم  ذا اًم٘مٞمد، و ٜم٤م ي٘م٤مل ُمىل٤م شم٘مقًمىلف اًمٕم٤مُمىل٦م ذم سمٕمىلض اًمىلٌاد و ىلل 

يمٚمٛمىل٦م طمىلؼ: اًمزائىلد أظمىلىلق اًمٜمىل٤مىمص، سمٛمٕمٜمىلك: أن اًمرضمىلؾ وًمىلىلق صىلغم صىلاة اًمٗمجىلر صمىلىلاث 

ّماة اعمٖمرب صدق قمٚمٞمف ىمقل  ذه اًمٙمٚمٛم٦م: اًمزائد أظمق اًمٜم٤مىمص، يمام أن يمريمٕم٤مت 

ٕمتىللم أيْمىل٤ًم اًمزائىلد أظمىلق اًمٜمىل٤مىمص، ومٙمىلؾ ُمىلـ اًمٕمٙمس يمذًمؽ ًمق أ ٟمىلف صىلغم اعمٖمىلرب ريم

اعمثىلىل٤مًملم صىلىلاشمف سم٤مـمٚمىلىل٦م، ُمىلىلـ صىلىلغم اًمٗمجىلىلر صماصمىلىل٤ًم صىلىلاشمف سم٤مـمٚمىلىل٦م، وُمىلىلـ صىلىلغم اعمٖمىلىلرب 

ريمٕمتلم ومّماشمف سم٤مـمٚم٦م، اًمزائد أظمق اًمٜم٤مىمص،  ىلذا ذم اًمٕمٌىل٤مدات اعم٘مٞمىلدة، وًمٙمىلـ ممىل٤م 

ن جي٥م اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف أٟمف ٓ ومرق سملم ُم٤م يمىل٤من ُمىلـ اًمٕمٌىل٤مدات ُم٘مٞمىلدًا ذم اًمٗمىلرائض وُمىل٤م يمىل٤م

ُمٜمٝمىلىل٤م ُم٘مٞمىلىلدًا ذم اًمٜمقاومىلىلؾ، ٕن سمحثٜمىلىل٤م ٓ يىلىلزال ىمىلىل٤مئاًم ذم اًمٕمٌىلىل٤مدة اعم٘مٞمىلىلدة، ٟمحىلىلـ .سمٜمىلىل٤م 

ُمثاً آٟمٗم٤ًم ريمٕمتل ومريْم٦م اًمٗمجر، وىمٚمٜم٤م: إذا صا ٤م صماصم٤ًم مل شم٘مٌؾ صاشمف، ٕٟمف ظم٤مًمػ 

اًمنمىلىليٕم٦م اعم٘مٞمىلىلدة، أن ٟمىلىلتٙمٚمؿ قمىلىلـ اًمٜم٤مومٚمىلىل٦م اًمتىلىلل سمىلىللم يىلىلدي  ىلىلذه اًمٗمريْمىلىل٦م، و ىلىل٤م ؾمىلىلٜم٦م 

ريمٕمتىلىل٤م »ًمريمٕمتىلىل٤من اًمٚمتىلىل٤من ىمىلىل٤مل ومىلىلٞمٝمام قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام: اًمٗمجىلىلر ريمٕمتىلىل٤من،  ٤مشمىلىل٤من ا

ًمىلىلق ىمىلىل٤مل اإلٟمًىلىل٤من يمىلىلام ىمٚمٜمىلىل٤م ذم أول  ىلىلذا اًمٙمىلىلام: يىلىل٤م  شاًمٗمجىلىلر ظمىلىلػم ُمىلىلـ اًمىلىلدٟمٞم٤م وُمىلىل٤م ومٞمٝمىلىل٤م

أظمىلىلل زيىلىل٤مدة اخلىلىلػم ظمىلىلػم، أٟمىلىل٤م أصىلىلكم سمىلىلدل اًمىلىلريمٕمتلم أرسمٕمىلىل٤ًم ًمىلىلٞمس صماصمىلىل٤ًم، ومٝمىلىلؾ  ىلىلذا ُمىلىلـ 
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 اخلػم؟

يم٦م يمٚمٝم٤م و ق م٤مومظ قمغم ىم٣م طمٞم٤مشمف اعم٤ٌمر ¢ٓ، عم٤مذا؟ ٕن اًمٜمٌل  ااقاب:

اًمذي اؾمتٛمر قمٚمٞمىلف  ¢ ٤مشملم اًمريمٕمتلم ٓ يٜم٘مص ُمٜمٝمام وٓ يزيد قمٚمٞمٝمام، ومٙم٤من ومٕمٚمف 

دًمىلىلىلٞماً قمٛمٚمٞمىلىلىل٤ًم قمىلىلىلغم أٟمىلىلىلف اًمزائىلىلىلد أظمىلىلىلق اًمٜمىلىلىل٤مىمص، ومٙمىلىلىلام أٟمىلىلىلف ٓ جيىلىلىلقز أن شمّمىلىلىلكم ريمٕمتىلىلىلل 

اًمٗمجر ريمٕم٦م يمذًمؽ ٓ جيقز أن شمّمٚمٞمٝمام صماصم٤ًم أو أرسمٕم٤ًم، وم٤مًمزائىلد أظمىلق اًمٜمىل٤مىمص،  ىلذا 

٤مومٚمىل٦م، ذيمىلرت ًمٙمىلل ٓ يًىلٌؼ إمم ذ ىلـ أطمىلد اًمًىل٤مُمٕملم أن اًمٌحىل٨م اًمًىلىل٤مسمؼ ُمثىل٤مل ذم اًمٜم

ظم٤مص سم٤مًمٗمرائض، ومٞم٘مقل سمٕمْمىلٝمؿ:  ىلذا ذم اًمٗمىلرض، وىمىلد ىمٞمىلؾ  ىلذا ُمىلرارًا وشمٙمىلرارًا، 

أُم٤م اًمٜم٤مومٚم٦م وم٤مُٕمر ومٞمٝم٤م واؾمع، ويٜمزع سمٕمْمٝمؿ ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م إمم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّماة 

ـ  ىلىلىلذا حمٚمىلىلىلف ذم ُمىلىلىل٤م ًمٙمىلىلىل شاًمّمىلىلىلاة ظمىلىلىلػم ُمقوىلىلىلقع، ومٛمىلىلىلـ ؿمىلىلىل٤مء ومٚمٞمًىلىلىلتٙمثر»واًمًىلىلىلام: 

ؾمىلىلىلىلٞم٠ميت اًمٌحىلىلىلىل٨م ومٞمىلىلىلىلف ذم اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدات اعمٓمٚم٘مىلىلىلىل٦م، أُمىلىلىلىل٤م ذم اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدة اعم٘مٞمىلىلىلىلدة ؾمىلىلىلىلقاء يم٤مٟمىلىلىلىل٧م 

ومريْمىلىل٦م أو يم٤مٟمىلىل٧م ٟم٤مومٚمىلىل٦م ومٝمىلىل٤م أٟمىلىلتؿ أن أُمىلىل٤مم ومىلىلرض اًمٗمجىلىلر وؾمىلىلٜم٦م اًمٗمجىلىلر، ومٙمىلىلام أٟمىلىلف ٓ 

جيقز اًمزي٤مدة قمغم ومرض اًمٗمجر يمذًمؽ ٓ جيىلقز اًمزيىل٤مدة قمىلغم ؾمىلٜم٦م اًمٗمجىلر، واًمىلدًمٞمؾ 

قمغم  ٤مشملم اًمّماشملم ريمٕمتلم ريمٕمتىللم، ومىل٤مًمتٗمريؼ إذًا ذم  ُمث٤مسمرة اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام

 ُمقوقع اًمزي٤مدة سملم اًمٜم٤مومٚم٦م واًمٗمريْم٦م شمٗمريؼ خم٤مًمػ ًمٚمنمع.

وًمٕمٚمىلىلف ُمىلىلـ اعمٗمٞمىلىلد وُمىلىلـ سمىلىل٤مب رُمىلىلل قمّمىلىلٗمقريـ سمحجىلىلر واطمىلىلد وقمٜمىلىلدٟم٤م صىلىلٞم٤مديـ أن 

ٟم٘مقل: يدظمؾ ذم  ذا اعمقوقع م٤مُمىل٤ًم صىلاة ىمٞمىل٤مم اًمٚمٞمىلؾ، وسمخ٤مصىل٦م صىلاة اًم٘مٞمىل٤مم ذم 

شمًىلىلٛمٕمقن يمثىلىلػمًا ظماومىلىل٤ًم ـمىلىلقياً، ومٜمىلىل٤مس ي٘مقًمىلىلقن: اًمًىلىلٜم٦م إطمىلىلدى  رُمْمىلىل٤من، طمٞمىلىل٨م أٟمٙمىلىلؿ

قمنمىلىلىلة ريمٕمىلىلىل٦م، واًمٜمىلىلىل٤مس ي٘مقًمىلىلىلقن: ٓ، صماصمىلىلىل٦م وقمنمىلىلىليـ ريمٕمىلىلىل٦م، وٟمىلىلىل٤مس ذم سمىلىلىلاد أظمىلىلىلرى 

يقصٚمق ٤م رسمام إمم ومقق اًمثاصملم ظم٤مصىل٦م ذم احلىلرم اعمٙمىلل، يّمىلٚمقا صىلاشملم، ومىلؽمى 

٦م صىلىلىلىلاة اًم٘مٞمىلىلىلىل٤مم ذم يمىلىلىلىلؾ إيىلىلىلىل٤مم وسمخ٤مصىلىلىلىل٦م ذم ًمٞمىلىلىلىل٤مزم رُمْمىلىلىلىل٤من ... ىلىلىلىلؾ  ىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلـ اًمٜم٤مومٚمىلىلىلىل

 اعمٓمٚم٘م٦م أم ُمـ اًمٜم٤مومٚم٦م اعم٘مٞمدة يمام .سمٜم٤م ُمثاً آٟمٗم٤ًم ذم ؾمٜم٦م اًمٗمجر اًم٘مٌٚمٞم٦م؟
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 ق ٟمٗمس ااقاب اًمذي ىمٚمٜم٤مه قمـ ؾمىلٜم٦م اًمٗمجىلر، وٟمٗمىلس اًمىلدًمٞمؾ، يمىلام أن  ااقاب:

اؾمتٛمر ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف يّمكم ؾمٜم٦م اًمٗمجر ريمٕمتلم يمذًمؽ اؾمتٛمر ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمىلف ٓ  ¢اًمٜمٌل 

خيتٚمىلىلػ ؾمىلىلٜم٦م اًم٘مٞمىلىل٤مم قمىلىلـ ؾمىلىلٜم٦م أىمىلىلقل يّمىلىلكم إطمىلىلدى قمنمىلىلة ريمٕمىلىل٦م؛ ٕٟمىلىلف ؾمىلىلٞم٠ميت رء 

ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف اعم٤ٌمريم٦م ٓ يزيد قمغم إطمدى قمنمة  ¢اًمقشمر، وإٟمام أىمقل: اؾمتٛمر اًمٜمٌل 

ريمٕم٦م، واًمدًمٞمؾ اًمذي ٟمزقمٜم٤م إًمٞمىلف ومًىلٙمٜم٤م سمىلف ذم قمىلدم ذقمٞمىل٦م أو ضمىلقاز اًمزيىل٤مدة قمىلغم 

ريمٕمتىلىلل ؾمىلىلىلٜم٦م اًمٗمجىلىلر  ىلىلىلق ٟمٗمىلىلىلس  ىلىلذا اًمىلىلىلدًمٞمؾ يٜمًىلىلح٥م قمىلىلىلغم قمىلىلىلدم ضمىلىلقاز اًمزيىلىلىل٤مدة قمىلىلىلغم 

 اًم٘مٞم٤مم ذم يمؾ  ذه، وسمخ٤مص٦م ُمٜمٝم٤م ذم رُمْم٤من.إطمدى قمنمة ريمٕم٦م ذم 

اؾمىلىلتٛمر يّمىلىلكم ـمٞمٚمىلىل٦م طمٞم٤مشمىلىلف إطمىلىلدى قمنمىلىلة ريمٕمىلىل٦م،  ¢ىمٚمىلىل٧م: مل أىمىلىلؾ ذم أن اًمٜمٌىلىلل 

ٕٟمٜمل ًمق ىمٚم٧م ذًمؽ مل جيز ًمٜم٤م أن ٟمّمكم اًمقشمر إٓ إطمدى قمنمة ريمٕمىل٦م، يمىلام ىمٚمٜمىل٤م ذم 

 ريمٕمتل ؾمٜم٦م اًمٗمجر،  ؾ جيقز ٟمّمكم ريمٕمتلم ريمٕم٦م؟

ل قمٚمٞمىلف اًمًىلام اؾمىلتٛمر يّمىلكم اًمىلقشمر إطمىلدى ٓ، ومٚمق أٟمٜم٤م ىمٚمٜمىل٤م: إن اًمرؾمىلق ااقاب:

قمنمىلىلة ريمٕمىلىل٦م ًمقضمىلىلدٟم٤م ُمِمىلىلٙمٚم٦م ُمىلىلع أٟمٗمًىلىلٜم٤م ىمٌىلىلؾ أن ٟمقضمىلىلد ٤م ُمىلىلع همػمٟمىلىل٤م، ُمىلىل٤م ىمٚمىلىل٧م  ىلىلذا؛ 

وصىلىلؾ سمىلىلف إُمىلىلر إمم أن يّمىلىلكم أوًٓ صىلىلاة اًمىلىلقشمر إمم ؾمىلىلٌع  ¢ٕين ُمتىلىلذيمر أن اًمٜمٌىلىلل 

ريمٕم٤مت، وذم سمٕمض اًمرواي٤مت صمىلاث وًمٙمىلـ يٌىلدو أن  ىلذه اًمىلثاث  ىلل سمٕمىلد إرسمىلع، 

ًمٜمىل٤م أن ٟمىلٜم٘مص ُمىلـ إطمىلدى قمنمىلة إمم أىمىلؾ طمتىلك ممىل٤م صىلغم اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف  وم٢مذًا: جيىلقز

اًمىلىلقشمر ريمٕمىلىل٦م ُمىلىلـ »، وىمىلىل٤مل ذم احلىلىلدي٨م: شاًمىلىلقشمر ريمٕمىلىل٦م »اًمًىلىلام ُمىلىلـ اًمًىلىلٌع؛ ٕٟمىلىلف ىمىلىل٤مل: 

صاة اًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمىلك، ومىل٢مذا ظمٌمىل أطمىلديمؿ »وىم٤مل ذم احلدي٨م أظمر:  شآظمر اًمٚمٞمؾ

ؽ أٟمىلف صمٌىل٧م قمىلـ سمٕمىلض يْمىل٤مل إمم ذًمىل شاًمٗمجر ومٚمٞمقشمر سمريم٦م وم٢مهن٤م شمقشمر ًمىلف ُمىل٤م ىمىلد صىلغم

ـ أ  ؾمىلٗمٞم٤مناًمًٚمػ أٟمىلف صىلغم اًمىلقشمر ريمٕمىل٦م، أطمىلد ٤م ؿمىل٤م د  ريض اهلل شمٕمىل٤ممم  ُمٕم٤مويىل٦م سمىل

ريمٕم٦م، ىم٤مل: ُم٤م  ـ قم٤ٌمس: إن ومان ُم٤م صغم اًمقشمر إٓقمٜمف صغم اًمقشمر ريمٕم٦م، وم٘مٞمؾ ٓسم

طم٤مد قمـ اًمًىلٜم٦م، أي: أن اًمىلقشمر أىمٚمىلف ريمٕمىل٦م، صمىلؿ أٟمىل٧م شمزيىلد إمم أن شمّمىلؾ إمم أيمثىلر قمىلدد 



 متفرقات يف بصول البدع ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

737 

 اًمًام، أٓ و ق إطمدى قمنمة ريمٕم٦م.صاه اًمرؾمقل قمٚمٞمف 

 ىلىلذا  ىلىلق اًمٙمىلىلام ومىلىلٞمام يمىلىل٤من ُمىلىلـ اًمٕمٌىلىل٤مدات ومروىلىل٤ًم أو ٟم٤مومٚمىلىل٦م ُمىلىلـ اًمٕمٌىلىل٤مدات اعم٘مٞمىلىلدة، 

اًمتل ىمٞمد ٤م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام سمٗمٕمٚمىلف يمىلام ذيمرٟمىل٤م وسم٘مقًمىلف ُمىلـ سمىل٤مب أومم، أُمىل٤م زيىل٤مدة 

اخلػم ظمػم طمٞمٜمام شمٙمقن صحٞمح٦م ومذًمؽ يٙمىلقن ذم اًمٕمٌىل٤مدات اعمٓمٚم٘مىل٦م، اًمتىلل ضمىل٤مءت 

ُمٓمٚم٘م٦م ىمقًٓ وومٕماً، أو ىمقًٓ دون ومٕمؾ وًمٙمـ ضمرى قمٛمىلؾ اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح ذم اًمًٜم٦م 

قمغم  ذا اإلـماق، أُم٤م إذا ضمىل٤مءت اًمٕمٌىل٤مدة ُمٓمٚم٘مىل٦م أو اًمٌٞمىل٤من اًم٘مىلقزم ُمٓمٚم٘مىل٤ًم ُمىلـ اًمٜمٌىلل 

 صمؿ صم٧ٌم شم٘مٞمٞمده ُمـ ومٕمؾ اًمًٚمػ أيْم٤ًم ٓ جيقز إظمذ ذم ذاك اًمٜمص اعمٓمٚمؼ. ¢

قمٚمٞمف اًمًام ومٜمحـ ٟمٓمٚم٘مف وٓ  وم٢مذًا: ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٜمقاومؾ ُمٓمٚم٘م٦م ومل ي٘مٞمده اًمرؾمقل

ٟم٘مٞمده، اعمث٤مل اًمذي ذيمره آٟمٗم٤ًم إخ أسمق احل٤مرث  ىلق ُمثىل٤مل صىل٤مًمح، ٟمٕمٚمىلؿ نٞمٕمىل٤ًم ىمىلقل 

ذم احلىلىلض قمىلىلغم اًمتٌٙمىلىلػم سم٤مًمىلىلذ ٤مب وذم اًمىلىلرواح إمم صىلىلاة ااٛمٕمىلىل٦م ىمقًمىلىلف  ¢اًمٜمٌىلىلل 

ُمىلىلـ راح ذم اًمًىلىل٤مقم٦م إومم ومٙمىلىل٠مٟمام ىمىلىلدم سمدٟمىلىل٦م، وُمىلىلـ راح ذم اًمًىلىل٤مقم٦م »قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

ٟمام ىمرب سم٘مرة، وُمـ راح ذم اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مًمث٦م ومٙم٠مٟمام ىمرب يمٌِم٤ًم، وُمىلـ راح اًمث٤مٟمٞم٦م ومٙم٠م

ذم اًمًىلىلىل٤مقم٦م اًمراسمٕمىلىلىل٦م ومٙمىلىلىل٠مٟمام ىمىلىلىلرب دضم٤مضمىلىلىل٦م، وُمىلىلىلـ راح ذم اًمًىلىلىل٤مقم٦م اخل٤مُمًىلىلىل٦م ومٙمىلىلىل٠مٟمام 

ُمىلـ »صمؿ ىم٤مل ذم احلدي٨م أظمر اًمذي ي٘مقل اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ومٞمىلف:   شىمرب سمٞمْم٦م

تىل٥م اهلل ًمىلف همٗمىلر اهلل ًمىلف ُمىل٤م همًؾ واهمتًؾ وسمٙمر واسمتٙمر صمىلؿ دٟمىل٤م ُمىلـ اإلُمىل٤مم ومّمىلغم ُمىل٤م يم

إذًا: ُم٤م سمدا ًمف شمّمىلكم ريمٕمتىللم أرسمٕمىل٤ًم ؾمىلت٤ًم صمامٟمٞمىل٦م قمنمىل ٓ  شسمٞمٜمف وسملم ااٛمٕم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م

سم٠مس وٓ طمرج ُمـ ذًمؽ؛ هلذا اإلـماق اًمذي أـمٚم٘مف اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام أوًٓ، صمىلؿ 

اري٤من اًمٕمٛمؾ قمىلغم  ىلذا اإلـمىلاق ُمىلـ اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح صم٤مٟمٞمىل٤ًم، ومٌٕمْمىلٝمؿ يمىل٤من يّمىلكم 

 قمغم إىمؾ امٞم٦م اعمًىلجد وجيٚمىلس، سمٕمْمىلٝمؿ يّمىلكم أرسمٕمىل٤ًم ؾمىلت٤ًم صمامٟمٞمىل٤ًم، ومٝمٜمىل٤م ريمٕمتلم

خيٓم  سمٕمض اًمٜمىل٤مس طمٞمىلٜمام متجىلقن قمىلغم ذقمٞمىل٦م ُمىل٤م يًىلٛمقٟمف سمًىلٜم٦م ااٛمٕمىل٦م اًم٘مٌٚمٞمىل٦م 

سمٛمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه أصمىلىلىل٤مر اًمتىلىلىلل أذٟمىلىلىل٤م إمم سمٕمْمىلىلىلٝم٤م ُمٜم٘مقًمىلىلىل٦م قمىلىلىلـ اًمًىلىلىلٚمػ، ي٘مىلىلىلقل ًمىلىلىلؽ:  ىلىلىل١مٓء 



 متفرقات يف بصول البدع ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

737 

يّمىلىلؾ ريمٕمتىلىللم أو أرسمٕمىلىل٤ًم  يّمىلىلٚمقا، ٟم٘مىلىلقل: ٟمٕمىلىلؿ،  ىلىل١مٓء يّمىلىلٚمقا صىلىلاة ُمٓمٚم٘مىلىل٦م أوًٓ، ومل

ُم٘مٞمىلىلىلىلدة، وصم٤مٟمٞمىلىلىلىل٤ًم: مل يّمىلىلىلىلٚمق ٤م سمىلىلىلىللم أذاٟمىلىلىلىللم؛ ٕٟمىلىلىلىلف مل يٙمىلىلىلىلـ يقُمئىلىلىلىلٍذ إٓ أذان واطمىلىلىلىلد و ىلىلىلىلق 

 سمىلالإذان ال... يم٤من طمٞمٜمام يّمٕمد اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام قمىلغم اعمٜمىلؼم ومٞم٠مظمىلذ 

 إذان، ومٙم٤مٟمقا يّمٚمقن ُم٤م سمدا هلؿ طمتك إذا صٕمد اإلُم٤مم اعمٜمؼم أُمًٙمقا واٟمتٝمقا.

اعم٘مٞمىلدة، ومٝمٜمىل٤مك ٤مل وُمثٚمف يمثػم ويمثىلػم ضمىلدًا ُمىلثاً: اًمزيمىل٤مة اعمٓمٚم٘مىل٦م واًمزيمىل٤مة ومٝمذا اعمث

زيم٤مة ٓسمد ُمـ إظمراضمٝم٤م سمٜمّم٤مب وسمٜم٥ًم حمددة، ًمٙمـ اًمّمدىم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م وم٠مٟم٧م يمٚمام شمّمدىم٧م 

 .وأيمثرت ُمـ اًمّمدىم٤مت ومذًمؽ ظمػم ًمؽ وأسم٘مك

ة إذًا: ُم٤م يٜمٌٖمل أن يٚمتٌس إُمر وأن خيتٚمط قمىلغم اعمًىلٚمؿ اًمٕمٌىل٤مدة اعم٘مٞمىلدة سم٤مًمٕمٌىل٤مد

اعمٓمٚم٘مىلىلىل٦م، ومٗمىلىلىلل اًمٕمٌىلىلىل٤مدة اعم٘مٞمىلىلىلدة ي٘مىلىلىل٤مل ُمىلىلىل٤م ي٘مقًمىلىلىلف اًمٕم٤مُمىلىلىل٦م: اًمزائىلىلىلد أظمىلىلىلق اًمٜمىلىلىل٤مىمص، وذم 

اًمٕم٤ٌمدة اعمٓمٚم٘م٦م ي٘مىل٤مل أيْمىل٤ًم ُمىل٤م ي٘مقًمىلف اًمٕم٤مُمىل٦م: زيىل٤مدة ظمىلػم ظمىلػم،  ىلذا ُمىل٤م يٌىلدو ًمٜمىل٤م ذيمىلره 

 هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم.

 (  00: 21: 18/ 484) اهلدى والنور / 

 ( 00: 29: 33/ 484) اهلدى والنور /
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 بٔا يف اهِازٓى اهبدعٞ ٗصاح

قمـ اًمٌدقم٦م ذم  ذا اعمقـمـ، ُمىل٤م : ؿمٞمخٜم٤م ُم٤م دام اًمٙمام اهلل جيزيٙمؿ ظمػم ُمداظمٚم٦م

إن يمىلىلىلىلؾ حمدصمىلىلىلىل٦م سمدقمىلىلىلىل٦م، ويمىلىلىلىلؾ سمدقمىلىلىلىل٦م »ذم أيمثىلىلىلىلر ُمىلىلىلىلـ طمىلىلىلىلدي٨م:  ¢ىمىلىلىلىلقل اًمٜمٌىلىلىلىلل  ُمٕمٜمىلىلىلىلك

 ، ُم٤م اعم٘مّمقد: ذم اًمٜم٤مر،  ؾ  ل وص٤مطمٌٝم٤م؟  شواًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر

ف؟ أم أن اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلىلل ٟمٗمًىلىلىلٝم٤م و ىلىلىلؾ  ٜمىلىلىل٤مك اعمٙمىلىلىل٨م ومٞمٝمىلىلىل٤م سم٘مىلىلىلدر اًمٗمٕمىلىلىلؾ اًمىلىلىلكم ىمىلىلىل٤مم ومٞمىلىلىل

 شمٙمقن ذم اًمٜم٤مر دون ص٤مطمٌٝم٤م؟

 ق اعم٘مّمقد: ص٤مطمٌٝم٤م؛ ٕن اًمٌدقم٦م ًمٞم٧ًم أوًٓ: ضمًام وإٟمام  ق ُمٕمٜمىلك  اًمِمٞمخ:

ىمىلىل٤مئؿ ذم سمٕمىلىلض إضمًىلىل٤مم، صم٤مٟمٞمىلىل٤ًم:  ىلىلل ٓ شمٙمٚمىلىلػ ًمتحىلىلرق سم٤مًمٜمىلىل٤مر، و ىلىلذا احلىلىلدي٨م يِمىلىلٌف 

اًمٙمٕمٌىللم،  أزرة اعم١مُمـ إمم ٟمّمػ اًمًىل٤مق ومىل٢من ـمىل٤مل ومىل٢ممم»م٤مُم٤ُم ىمقًم٦م قمٚمٞمف اًمًام : 

ن اإلزار يمىلىلىلذًمؽ . يٕمٜمىلىلىلل صىلىلىل٤مطمٌف ذم اًمٜمىلىلىل٤مر، وًمىلىلىلٞمس اإلزار، ٕ شومىلىلىل٢من ـمىلىلىل٤مل ومٗمىلىلىلل اًمٜمىلىلىل٤مر

اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلىلق ُمٕمٜمىلىلىلك يتٛمثىلىلىلؾ ذم اإلٟمًىلىلىل٤من ُمىلىلىلـ إطمداصمىلىلىلف ذم اًمىلىلىلديـ، ومىلىلىل٢مذا أطمىلىلىلدث ومحٞمٜمئىلىلىلذ 

 سم٥ًٌم إطمداصمف  ذا، سمدقمتف شمقصٚمف إمم اًمٜم٤مر. واوح. 

 ُمداظمٚم٦م: سم٘مدر اًمٕمٛمؾ اًمكم ىم٤مم ومٞمف. 

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞمخ:

 ( 00: 39: 26/ 527ور /) اهلدى والن
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 بني اهبدعٞ ٗاهطِٞ اهرتكٚٞ

ٟمًىلىلٛمع ُمىلىلـ سمٕمىلىلض اًمىلىلدقم٤مة أٟمىلىلف يّمىلىلػ سمٕمىلىلض ؾمىلىلٜمـ اًمٜمٌىلىلل صىلىلغم اهلل شمٕمىلىل٤ممم  ُمداظمٚمىلىل٦م:

قمٚمٞمىلىلىلىلف وؾمىلىلىلىلٚمؿ سم٠مهنىلىلىلىل٤م  ٞمئىلىلىلىل٤مت ويمٞمٗمٞمىلىلىلىل٤مت، ومٛمىلىلىلىلـ أول ُمىلىلىلىلـ أفمٝمىلىلىلىلر  ىلىلىلىلذا اًمتٗمّمىلىلىلىلٞمؾ أو  ىلىلىلىلذا 

 اًمت٘مًٞمؿ ذم اًمًٜمـ؟ وُم٤م اًمرد اًمٕمٚمٛمل قمٚمٞمف ذم ذًمؽ. ضمزاك اهلل ظمػم اازاء؟

ُم٤م أول ُمـ ؾمـ  ذا آصٓماح ًمىلٞمس قمٜمىلدي قمٚمىلؿ، يمىلؾ اًمىلذي أقمٚمٛمىلف أٟمىلف أ اًمِمٞمخ:

 اصٓماح شمٗمردت سمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م دون أشم٤ٌمع اعمذا ٥م إظمرى.

أُمىلىل٤م اًمىلىلرد قمىلىلغم  ىلىلذا آصىلىلٓماح ومٚمًىلىل٧م ُمىلىلـ اًمىلىلذيـ يتحٛمًىلىلقن عمٜم٤مىمِمىلىل٦م اصىلىلٓماح 

ُم٤م، ؾمقاء يم٤من  ذا أو يم٤من همػمه، إٓ سمٕمد أن ٟمٕمىلرل ُمٖمىلزاه وُمرُمىل٤مه، ومىل٢من يمىل٤من اعمٖمىلزى 

٘م٦م ذقمٞم٦م طمٞمٜمئىلذ امٛمًىل٧م ًمٚمىلرد قمٚمٞمىلف واًمٙمِمىلػ قمىلـ قمىلقاره وقمٞمٌىلف، أُمىل٤م خي٤مًمػ طم٘مٞم

ُمىلىل٤م إن مل يٙمىلىلـ ومٞمىلىلف ُمثىلىلؾ  ىلىلذه اعمخ٤مًمٗمىلىل٦م ومٝم٤م ٜمىلىل٤م ٟم٘مىلىلقل: ًمٙمىلىلؾ ىمىلىلقم أن يّمىلىلٓمٚمحقا قمىلىلغم 

 وا.ؿم٤مؤ

 ٜمىلىلىلىل٤مك اصىلىلىلىلٓماطم٤مت يمثىلىلىلىلػمة مل شمٙمىلىلىلىلـ ُمٕمروومىلىلىلىل٦م ذم اًمٕمّمىلىلىلىلقر اًمًىلىلىلىلٚمٗمٞم٦م إومم، صمىلىلىلىلؿ 

 طمدصم٧م.

 ٗم٤ًم ًمٚمنمع.أقمقد ٕىمقل: ٓ ُمِم٤مطم٦م ذم أي اصٓماح طمدث ُم٤م مل يٙمـ خم٤مًم

ٟمحىلىلىلـ ٟمٕمٚمىلىلىلؿ ُمىلىلىلثاً أن اًمٗم٘مٝمىلىلىل٤مء اشمٗم٘مىلىلىلقا قمىلىلىلغم شم٘مًىلىلىلٞمؿ إطمٙمىلىلىل٤مم اًمنمىلىلىلقمٞم٦م إمم مخًىلىلىل٦م 

 أىم٤ًمم،  ذا آصٓماح مل يٙمـ ُمٕمرووم٤ًم ذم ىمديؿ اًمزُم٤من.

و ىلىلىلىلىلل اًمًىلىلىلىلىلٜم٦م، اًمًىلىلىلىلىلٜم٦م ذم  ٦موًمٜم٘مىلىلىلىلىلػ أن قمٜمىلىلىلىلىلد ىمًىلىلىلىلىلؿ ُمىلىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلىلذه إىمًىلىلىلىلىل٤مم اخلٛمًىلىلىلىلىل
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ح، ُم٤م آصٓماح  ل همػم اًمًٜم٦م ذم اًمنمع، وأقمقد ٕىمقل: ٓ ُمِم٤مطم٤مة ذم آصٓما

دام أن اعم٘مّمقد سم٤مٓصىلٓماح ًمىلٞمس  ىلق .ب اًمًىلٜم٦م اًمنمىلقمٞم٦م أو ُمٕم٤ميمًىلتٝم٤م أو ٟمحىلق 

 ذًمؽ، وإٟمام سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م ذقمٞم٦م.

ىمٚم٧م: اًمًٜم٦م ذم اصٓماح اًمٗم٘مٝم٤مء  ل همػم ىل٤م ذم اصىلٓماح اًمنمىلع، ذم اصىلٓماح 

اًمٗم٘مٝمىلىل٤مء يمٚمٙمىلىلؿ يٕمٚمىلىلؿ أهنىلىلؿ يٕمٜمىلىلقن ُمىلىل٤م ًمىلىلٞمس ومروىلىل٤ًم واضمٌىلىل٤ًم ومٝمىلىلق اًمًىلىلٜم٦م،  ىلىلؾ يقضمىلىلد ذم 

ٟمٕمؿ، إذًا ٓ سم٠مس ُمـ ُمثؾ  ذا آصٓماح إذا  ااقاب:ومريْم٦م؟  اًمنمع قم٤ٌمدة ًمٞم٧ًم

أريد سمف ُم٤م ًمٞمس ومروىل٤ًم، أُمىل٤م إذا أريىلد سمىلف ُمىل٤م يمىل٤من صم٤مسمتىل٤ًم ذم اًمنمىلع ومروىل٤ًم ومىل٠مرادوا  ىلؿ أن 

ي٘مقًمقا أٟمف ًمٞمس سمٗمرض، ومٝمٜم٤م ٟمخٓمئٝمؿ ذم إـماق اصٓماطمٝمؿ  ذا قمىلغم ُمىل٤م صمٌىل٧م ذم 

ًم٥م قمغم ُم٤م ًمٞمس ومرو٤ًم وم٢مذًا ٓ اًمنمع أٟمف ومرض، أُم٤م إذا يم٤مٟمقا يٓمٚم٘مقٟمف و ذا  ق اًمٖم٤م

 ُمِم٤مطم٤مة ذم آصٓماح.

 ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م هبىلىلذا اًمتٕمريىلىلػ اعمّمىلىلٓمٚمح قمٚمٞمىلىلف قمٜمىلىلد اًمٗم٘مٝمىلىل٤مء يًىلىلٛمك ذم ًمٖمىلىل٦م اًمنمىلىلع: 

شمٓمققمىلىل٤ًم، وٓ ؿمىلىلؽ أٟمىلىلف ًمىلىلق يمىلىل٤من زم اخلىلىلػمة ويمىلىل٤من سم٤مؾمىلىلتٓم٤مقمتل أن أهمىلىلػم آصىلىلٓماطم٤مت 

واعمٗمىلىل٤م ٞمؿ سمٕمىلىلد  ىلىلذه اًم٘مىلىلرون اعمديىلىلدة اًمٓمقيٚمىلىل٦م ٓؾمتحًىلىلٜم٧م أن ٟمْمىلىلع اًمتٓمىلىلقع ُمٙمىلىل٤من 

 ًمًٜم٦م؛ وذًمؽ ُٕمريـ اصمٜملم:ا

إُمىلىلر إول: أن  ىلىلذا آصىلىلٓماح و ىلىلق اًمتٓمىلىلقع  ىلىلق اًمىلىلذي يمىلىل٤من ُمٕمروومىلىل٤ًم ذم قمٝمىلىلد 

ه طمىللم ؾمىلىلٛمٕمف ُمىلـ ؾمىلىل٤مئؾ ًمىلف، ذًمىلىلؽ اًمًىل٤مئؾ  ىلىلق رَّ ىَمىلىل اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلام، و ىلىلق اًمىلذي أَ 

مخىلس صىلٚمقات ذم »ام ومرض اهلل ًمىلف، وم٘مىل٤مل ًمىلف: قم ¢ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ؾم٠مل اًمٜمٌل 

 .شأن شمٓمقعإٓ  همػم ـ؟ ىم٤مل: ٓ، يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م، ىم٤مل:  ؾ قمكم

يٙمٚمىلىلؿ اًمٜمىلىل٤مس سمٚمٖمىلىلتٝمؿ، وُمىلىلـ ًمٖمىلىلتٝمؿ شمًىلىلٛمٞم٦م ُمىلىل٤م ًمىلىلٞمس  ¢إذًا: عمىلىل٤م يمىلىل٤من رؾمىلىلقل اهلل 

أن اهلل ومىلىلرض  ¢ومروىلىل٤ًم سمتٓمىلىلقع؛ وًمىلىلذًمؽ عمىلىل٤م ؾمىلىل٠مل  ىلىلذا اًمًىلىل٤مئؾ اًمىلىلذي سمىلىللم ًمىلىلف اًمٜمٌىلىلل 

ىمىلىل٤مل:  ىلىلؾ قمىلىلكم همىلىلػم ـ؟ ىمىلىل٤مل: ٓ، إٓ أن »قمٚمٞمىلىلف ذم يمىلىلؾ يىلىلقم ًمٞمٚمىلىل٦م مخىلىلس صىلىلٚمقات، 
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ظمىلىلػم وأومم وأصىلىلح  ¢ٓ أن شمتًىلىلٜمـ، ومىلىلا ؿمىلىلؽ أن شمٕمٌىلىلػم اًمٜمٌىلىلل ، ُمىلىل٤م ىمىلىل٤مل ًمىلىلف: إششمٓمىلىلقع

 وأدق ُمـ أي شمٕمٌػم آظمر.

ُمىلىلـ أضمىلىلؾ  ىلىلذا وُمىلىل٤م ؾمىلىلٞم٠ميت و ىلىلق إُمىلىلر اًمثىلىل٤مين: ىمٚمىلىل٧م: ًمىلىلق يمىلىل٤من زم ُمىلىلـ إُمىلىلر رء 

ًمقوٕم٧م ًمٗمٔم٦م اًمتٓمقع سمىلديؾ اًمًىلٜم٦م، وًمٙمىلـ شمٖمٞمىلػم آصىلٓماح اًمىلذي ران قمىلغم قمىلرل 

ر  ىلىلذا آصىلىلٓماح، أي: اًمٜمىلىل٤مس وُمىلىل٤م قمرومىلىلقا ؾمىلىلقاه طمىلىلرب ٓ ـم٤مئىلىلؾ امتٝمىلىل٤م؛ وًمىلىلذًمؽ ٟم٘مىلىل

 إـماق اًمًٜم٦م قمغم اًمٕم٤ٌمدة اًمتل ًمٞم٧ًم سمٗمريْم٦م.

أُمىلىل٤م إُمىلىلر اًمثىلىل٤مين: ومٝمىلىلق ُمىلىل٤م أذت إًمٞمىلىلف ذم ُمٓمٚمىلىلع ضمىلىلقا   ىلىلذا: أن آصىلىلٓماح ذم 

اًمنمع هلذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمًٜم٦م ٓ شمٕمٜمل اًمتٓمقع، وإٟمام شمٕمٜمل اًمنميٕم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م، سمٗمرائْمىلٝم٤م 

ذًمىلؽ سيىلح ضمىلدًا ذم طمىلدي٨م وؾمٜمٜمٝم٤م وآداهب٤م وأظماىمٝمىل٤م وُمٕم٤مُماهتىل٤م، اًمنمىلع يمٚمىلف، و

اًمِمىلىلٞمخلم ذم صىلىلحٞمحٞمٝمام قمىلىلـ أٟمىلىلس سمىلىلـ ُم٤مًمىلىلؽ ريض اهلل شمٕمىلىل٤ممم قمٜمىلىلف: أن ر ٓمىلىل٤ًم ُمىلىلـ 

وا إمم أزواضمىلىلىلف ومٚمىلىلىلؿ جيىلىلىلدوه قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام، ومًىلىلىل٠مًمق ـ قمىلىلىلـ ضمىلىلىل٤مؤ ¢أصىلىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلىلل 

شمٞم٤مٟمف ٕزواضمىلف، ومٙمىل٤من ضمىلقاهبـ ُمىل٤م  ىلق ُمٕمىلرول ذم إ، قمـ صٞم٤مُمف وىمٞم٤مُمف و¢قم٤ٌمدشمف 

٘مقم اًمٚمٞمؾ ويٜم٤مم، ويّمقم ويٗمٓمر، ويتزوج اًمٜم٤ًمء، اًمًٜم٦م، إٟمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ي

ثُْٚمُٙمؿْ ﴿اٟمٓماىمىل٤ًم ُمىلىلـ ىمقًمىلىلف شمٕمىلىل٤ممم:  ىلىل ُِمىلىل ٤م سَمنَمٌ ىلىلاَم َأَٟمىلىل ْؾ إِٟمَّ ، ىمىلىل٤مل أٟمىلىلس: ومٚمىلىلام [440]الكهااف:﴾ىمىُل

شم٘م٤مًمق ىلىل٤م، أي: وضمىلىلدو ٤م ىمٚمٞمٚمىلىل٦م؛  ¢ؾمىلىلٛمٕمقا ضمىلىلقاب ٟمًىلىل٤مئف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام قمىلىلـ قم٤ٌمدشمىلىلف 

 ىلق ؾمىلٞمد اًمٌنمىل  ¢ل ذًمؽ ٕهنؿ يمىل٤مٟمقا يتّمىلقرون سمٜمىل٤مء قمىلغم قم٘مٞمىلدهتؿ احلىلؼ أن اًمٜمٌىل

وأومْمؾ اًمٌنم إذًا يٜمٌٖمل أن يٙمىلقن أقمٌىلد اًمٌنمىل، و ىلق يمىلذًمؽ، ًمٙمىلٜمٝمؿ شمّمىلقروا أٟمىلف ٓ 

يٙمىلىلىلقن أقمٌىلىلىلد اًمٌنمىلىلىل إٓ إذا يمىلىلىل٤من ُمتٕمٌىلىلىلدًا طمًىلىلىل٥م شمّمىلىلىلقر ؿ ًمٚمٕمٌىلىلىل٤مدة، يمىلىلىل٤مٟمقا يتّمىلىلىلقرون 

اًمٕمٌىلىل٤مدة أن ي٘مىلىلقم اًمٚمٞمىلىلؾ وٓ يٜمىلىل٤مم، وأن يّمىلىلقم اًمىلىلد ر وٓ يٗمٓمىلىلر، وأٓ يتىلىلزوج اًمٜمًىلىل٤مء؛ 

، شوىلىل٤مع اًمٕمٚمىلىلؿ سمىلىللم أومخىلىل٤مذ اًمٜمًىلىل٤مء»ًمقوىلىل٤مقملم قمىلىلغم رؾمىلىلقل اهلل: ٕن اًمٜمًىلىل٤مء يمىلىلام ىمىلىل٤مل ا

ومىل٢مذًا يمٞمىلػ رؾمىلىلقل اهلل يتىلزوج؟ ويمٞمىلػ يٜمىلىل٤مم اًمٚمٞمىلؾ وٓ ي٘مىلقم اًمٚمٞمىلىلؾ يمٚمىلف؟ ويمٞمىلػ يٗمٓمىلىلر 
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أقمٌىلد اًمٌنمىل، و ىلق  ¢وٓ يّمقم اًمد ر يمٚمف؟  ٙمذا يم٤مٟمقا َّتٞمٚمقا ًمٞمٙمقن رؾمىلقل اهلل 

قمىلؼم قمىلـ  سما ؿمؽ أقمٌىلد ؿ وأيمٛمٚمٝمىلؿ، ًمٙمىلـ ًمىلٞمس ذم طمىلدود شمّمىلقر ؿ ًمٚمٕمٌىل٤مدة، وىمىلد

شمّمىلىلقر ؿ اخلىلىل٤مـم   ىلىلذا ىمىلىلقهلؿ أهنىلىلؿ وضمىلىلدو ٤م قمٌىلىل٤مدة ىمٚمٞمٚمىلىل٦م، وم٤مًمرؾمىلىلقل يٜمىلىل٤مم اًمٚمٞمىلىلؾ ٓ 

يّمىلىلىلكم ـمىلىلىلقال اًمٚمٞمىلىلىلؾ، واًمرؾمىلىلىلقل يٗمٓمىلىلىلر وٓ يّمىلىلىلقم اًمىلىلىلد ر، واًمرؾمىلىلىلقل يتىلىلىلزوج اًمٜمًىلىلىل٤مء 

ًمٞم٧ًم واطمدة وٓ اصمٜمتلم وٓ أرسمع سمؾ جيٛمع سملم اًمتًع وشمزوج أيمثر ُمىلـ شمًىلٕم٦م،  ىلذه 

ٚمىلقا ُمثىلؾ  ىلذه اًمٕمٌىل٤مدة اًمتىلل شم٘م٤مًمق ىل٤م سمٕمٚمىل٦م  ىلل قم٤ٌمدة ىمٚمٞمٚم٦م، صمؿ قم٤مدوا إمم أٟمٗمًٝمؿ ًمٞمٕمٚم

ىمىلد همٗمىلر اهلل ًمىلف ُمىل٤م شم٘مىلدم ُمىلـ ذٟمٌىلف  ¢أىمٌح ُمـ اعمٕمٚمقل، طمٞم٨م ىم٤مًمقا:  ذا رؾمقل اهلل 

وُم٤م شمىل٠مظمر، ًمًىل٤من طمىل٤مهلؿ ًمًىل٤من ُمٕمٜمىلك ىمىل٤مهلؿ  ىلذا ي٘مىلقل: عمىل٤مذا اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام 

وأٓ جيٝمىلىلد ٟمٗمًىلىلف؟ عمىلىل٤مذا ٟمحىلىلـ ٟمٌتٖمىلىلل ُمٜمىلىلف أن ي٘مىلىلقم اًمٚمٞمىلىلؾ يمٚمىلىلف وأن يّمىلىلقم اًمىلىلد ر يمٚمىلىلف 

يتزوج اًمٜم٤ًمء، ُم٤م دام أن اهلل ىمد همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر ويٕمٞمش أطمدٟم٤م ذم 

 ذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م أًمٞمس ًمٞمحٔمك سمٛمٖمٗمرة اهلل قمز وضمؾ ذم إظمرى؟ سمغم، إذًا: ُمىل٤م دام 

ىمىلىلد همٗمىلىلر ًمىلىلف ُمىلىل٤م شم٘مىلىلدم ُمىلىلـ ذٟمٌىلىلف وُمىلىل٤م شمىلىل٠مظمر ذم وضمٝمىلىل٦م ٟمٔمىلىلر ؿ اخل٤مـمئىلىل٦م إذًا  ¢أن اًمٜمٌىلىلل 

 ٚمف، وو.. إمم آظمر ُم٤م إمم ذًمؽ مم٤م ىم٤مًمقه ظمٓم٠ًم.اًمرؾمقل ُم٤م ي٘مقم اًمٚمٞمؾ يم

وم٘مىلىلىلىل٤مًمقا: أُمىلىلىلىل٤م ٟمحىلىلىلىلـ ومٚمىلىلىلىلٞمس قمٜمىلىلىلىلدٟم٤م وقمىلىلىلىلد ُمىلىلىلىلـ اهلل أن اهلل ىمىلىلىلىلد همٗمىلىلىلىلر ًمٜمىلىلىلىل٤م، إذًا جيىلىلىلىل٥م أن 

ٟمجتٝمىلىلد، وأن ٟمٕمىلىلزم، وأن ٟمجٛمىلىلع أُمرٟمىلىل٤م، وأن ٟمٕمٌىلىلد اهلل رسمٜمىلىل٤م يمىلىلؾ اًمٕمٌىلىل٤مدة، ًمٕمٚمٜمىلىل٤م ٟمحٔمىلىلك 

 .¢سمٛمٖمٗمرة اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يمام طمٔمل هب٤م رؾمقل اهلل 

أٟمىل٤م وم٠مصىلقم اًمىلد ر، وىمىل٤مل اًمثىل٤مين: أُمىل٤م أٟمىل٤م ومىل٠مىمقم اًمٚمٞمىلؾ وٓ أٟمىل٤مم، وم٘م٤مل أطمد ؿ: أُم٤م 

 وىم٤مل اًمث٤مًم٨م: أُم٤م أٟم٤م وما أشمزوج اًمٜم٤ًمء.

إمم أ ٚمف وم٠مظمؼمٟمىلف اخلىلؼم، ظمىلؼم اًمىلر ط، ومخٓمىل٥م  ¢وهقم٤من ُم٤م رضمع رؾمقل اهلل 

ُمىل٤م سمىل٤مل أىمىلقام ي٘مقًمىلقن »قمٚمٞمف اًمًام ذم اعمًجد وىم٤مل يٙمٜمل وٓ يٗمّمح قمىلـ اًم٘مىلقم: 

د قم٤ٌمرهتؿ اًمتل ىم٤مًمق ٤م ذم طمؼ اًمرؾمىلقل أٟمىلف ي٘مىلقم اًمٚمٞمىلؾ ويٜمىل٤مم، ، يٕمٞمشيمذا ويمذا ويمذا
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ُمىل٤م سمىل٤مل أىمىلقام ي٘مقًمىلقن يمىلذا ويمىلذا قمىلـ رؾمىلقل اهلل، وُمىل٤م » ذه قم٤ٌمدة ىمٚمٞمٚم٦م.. إمم آظمىلره، 

أُمىل٤م أٟمىل٤م ومىل٠مىمقم اًمٚمٞمىلؾ وٓ »و ٜم٤م ُمٗمٝمىلقم ُمىلـ احلىلدي٨م  شسم٤مل  ١مٓء ي٘مقًمقن قمـ أٟمٗمًٝمؿ

شمزوج اًمٜم٤ًمء، ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًام: أُم٤م أٟم٤مم، أُم٤م أٟم٤م وم٠مصقم اًمد ر وٓ أومٓمر، أُم٤م أٟم٤م وما أ

إين أظمِمىلىلىل٤ميمؿ هلل وأشم٘مىلىلىل٤ميمؿ هلل، أُمىلىلىل٤م إين أصىلىلىلقم وأومٓمىلىلىلر، وأىمىلىلىلقم اًمٚمٞمىلىلىلؾ وأٟمىلىلىل٤مم، وأشمىلىلىلزوج 

 .شاًمٜم٤ًمء، ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل

إذًا: اًمًىلىلٜم٦م  ٜمىلىل٤م ًمىلىلٞمس ذم ُمٕمٜم٤م ىلىل٤م اًمتىلىلل شم٘م٤مسمىلىلؾ اًمٗمريْمىلىل٦م يمىلىلام اصىلىلٓمٚمح قمٚمٞمىلىلف اًمٗم٘مٝمىلىل٤مء، 

 دة، وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمرك و ق ؾمٜم٦م.وإٟمام  ل اًمنميٕم٦م سمام ومٞمٝم٤م ُمـ ومٕمؾ و ق قم٤ٌم

 ٜم٤م أردت أن أىمػ ىمٚمٞماً صمؿ اٟمٍموم٧م؛ ٕين شمذيمرت أٟمٜمل إن وىمٗم٧م قمٜمىلد اًمٙمىلام 

قمـ اًمًٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞمىل٦م واًمٙمىلام قمىلـ اًمًىلٜم٦م اًمؽميمٞمىل٦م ؾمىلقل ٟمٛم ىل سمٕمٞمىلدًا وسمٕمٞمىلدًا ضمىلدًا قمىلـ 

اإلضم٤مسمىلىل٦م قمىلىلـ أصىلىلؾ اًمًىلىل١مال، و ىلىلق: آصىلىلٓماح اًمِمىلىل٤مومٕمل ذم شمًىلىلٛمٞم٦م سمٕمىلىلض إومٕمىلىل٤مل 

 ٚمٞمف اًمًام يٗمٕمٚمٝم٤م ظم٤مص٦م ذم اًمّماة سم٠مهن٤م ُمـ اهلٞمئ٤مت.اًمٜمٌقي٦م اًمتل يم٤من قم

ومٚمٙمىلىلل ٓ ٟمىلىلذ ٥م سمٕمٞمىلىلدًا قمىلىلـ ظمىلىلتؿ ااىلىلقاب قمىلىلـ  ىلىلذا اًمًىلىل١مال، أٟمٍمىلىلل أن قمىلىلـ 

اًمٙمىلىلىلام اًمىلىلىلذي قمىلىلىلرض ًمٜمىلىلىل٤م آٟمٗمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلـ .ورة سمٞمىلىلىل٤من اًمٗمىلىلىلرق سمىلىلىللم اًمًىلىلىلٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞمىلىلىل٦م واًمًىلىلىلٜم٦م 

اًمؽميمٞمىلىل٦م، وسمخ٤مصىلىل٦م أن ُمثىلىلؾ  ىلىلذا آصىلىلٓماح أقمىلىلرل أٟمىلىلف همريىلىل٥م، وٓ همراسمىلىل٦م ذم ذًمىلىلؽ؛ 

 ٟمٜم٤م ٟمٕمٞمش ذم همرسم٦م قمجٞم٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٌٕمد قمـ وم٘مف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.ٕ

سمٕمىلىلد  ىلىلذا أىمىلىلقل إم٤مُمىلىل٤ًم ًمٚمجىلىلقاب قمىلىلـ ذاك اًمًىلىل١مال، وُمٕمىلىلذرة ومىلىل٢مين أرى وىمىلىلد اًمتىلىل٠مم 

ااٛمىلىلع ويمثىلىلر وسمىلىلقرك ومٞمىلىلف أن أقمىلىلقد إمم ُمىلىل٤م يمٜمىلىل٧م أردت اًمٌحىلىل٨م ومٞمىلىلف ُمىلىلـ اًمتٗمريىلىلؼ سمىلىللم 

 قمـ ذاك اًم١ًمال. اًمًٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م واًمًٜم٦م اًمؽميمٞم٦م، ًمٙمـ  ذا سمٕمد أن أظمتؿ ااقاب

ومىلىل٠مقمقد ًمٚمخىلىلتؿ صمىلىلؿ أقمىلىلقد قمىلىلقدًا أمحىلىلدًا إن ؿمىلىل٤مء اهلل إمم اًمٙمىلىلام قمىلىلـ اًمًىلىلٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞمىلىل٦م 

واًمًٜم٦م اًمؽميمٞم٦م، ؾمٜم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام يمىلام ؾمٜمنمىلح ذم ىمريىل٥م ُمىلـ يىل٠ميت إن ؿمىل٤مء 

 اهلل، ىمًامن: ؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م وؾمٜم٦م شمريمٞم٦م.



 متفرقات يف بصول البدع ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

300 

غم أُمىلىلىل٤م أن وم٘مىلىلىلد يمىلىلىل٤من اًمًىلىلىل١مال قمىلىلىلـ اصىلىلىلٓماح سمٕمىلىلىلض اًمٗم٘مٝمىلىلىل٤مء ُمىلىلىلـ اعمتىلىلىل٠مظمريـ قمىلىلىل

 شمًٛمٞم٦م سمٕمض أومٕم٤مل اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام سمخ٤مص٦م ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م سم٤مًمّماة سم٤مهلٞمئ٤مت.

وم٠مضمٌٜمىلىلىلىل٤م سمىلىلىلىلام ٓ يٜمٌٖمىلىلىلىلل أن إقمىلىلىلىل٤مدة اًمٙمىلىلىلىلام ومٞمىلىلىلىلف، واٟمتٝمٞمٜمىلىلىلىل٤م إمم أن ٟم٘مىلىلىلىلقل: أن  ىلىلىلىلذا 

وا سمنمىلىلط: أٓ خيىلىل٤مًمٗمقا ذم ذًمىلىلؽ ؤاصىلىلٓماح، وًمٙمىلىلؾ ىمىلىلقم أن يّمىلىلٓمٚمحقا قمىلىلغم ُمىلىل٤م ؿمىلىل٤م

 ٟمّم٤ًم ذقمٞم٤ًم.

ذم اًمّمىلىلاة  ¢اًمًىلىلٜمـ اًمث٤مسمتىلىل٦م قمىلىلـ اًمٜمٌىلىلل ًمٙمٜمىلىلل أؾمىلىلتٝمؾ ومىلىل٠مىمقل: إن شمًىلىلٛمٞم٦م سمٕمىلىلض 

سم٤مهلٞمئ٦م، إذا يم٤من اعم٘مّمقد هب٤م أن  ٞمئ٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمّماة وم٘مىلط ًمٙمٜمىلف ٓ يٜمٌٖمىلل آؾمىلتٝم٤مٟم٦م 

هب٤م، وما سم٠مس ُمـ ُمثؾ  ذا آصٓماح، وأٟم٤م أذيمر ضمٞمدًا أن ُمـ يمٌىل٤مر قمٚمىلامء اًمِمىل٤مومٕمٞم٦م 

 ¢اًمىلىلىلىلىلذيـ شمٌٜمىلىلىلىلىلقا  ىلىلىلىلىلذا آصىلىلىلىلىلٓماح، أي: شمًىلىلىلىلىلٛمٞم٦م سمٕمىلىلىلىلىلض اًمًىلىلىلىلىلٜمـ اًمث٤مسمتىلىلىلىلىل٦م قمىلىلىلىلىلـ اًمٜمٌىلىلىلىلىلل 

٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م سمؾ واعمتقاشمرة يمرومىلع اًمٞمىلديـ ذم اًمّمىلاة قمٜمىلد اًمريمىلقع واًمرومىلع سم

ُمٜمف، ويمجٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م قمٜمد اًمٜمٝمقض ُمـ اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م إمم اًمريمٕمىل٦م اًمث٤مٟمٞمىل٦م،  ىلذه 

اًمًٜم٦م أيْم٤ًم صمٌت٧م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ويدظمٚمقهن٤م ام٧م ُمًٛمك اهلٞمئ٤مت، ُمع ذًمىلؽ 

ِمىلىلدد وي١ميمىلىلد ذم .ورة اعمح٤مومٔمىلىل٦م ٟمجىلىلد اإلُمىلىل٤مم اًمٜمىلىلقوي رمحىلىلف اهلل شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم ي

قمغم  ذه اًمًٜم٦م وقمغم شمٚمؽ، وسمخ٤مص٦م  ٞمئ٦م اًمٜمٝمقض ُمـ اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م، وما يٜمٌٖمل 

أن يىلىلٜمٝمض ومىلىلقرًا وإٟمىلىلام جيٚمىلىلس اًمًىلىلجدة ُمىلىلع أٟمىلىلف يًىلىلٛمٞمٝم٤م سم٤مهلٞمئىلىل٦م ًمٙمٜمىلىلف ي١ميمىلىلد سميىلىلورة 

 ىمد صم٧ٌم أٟمف يم٤من يٗمٕمٚمٝم٤م دون أن يتٝم٤مون هب٤م. ¢آ تامم؛ ٕن اًمٜمٌل 

ومٕمىلىلىلىلىلؾ ؾمىلىلىلىلىلٜم٦م ومل يؽميمٝمىلىلىلىلىل٤م ومٛمىلىلىلىلىلـ اًمًىلىلىلىلىلٜم٦م أن ٟمٗمٕمٚمٝمىلىلىلىلىل٤م وأٓ  ¢ إذًا: إذا صمٌىلىلىلىلىل٧م أن اًمٜمٌىلىلىلىلىلل

 ٟمؽميمٝم٤م، وٓ قمٚمٞمٜم٤م سمٕمد ذًمؽ  ؾ ؾمٛمٞمٜم٤م ٤م ؾمٜم٦م أم ؾمٛمٞمٜم٤م ٤م  ٞمئ٦م.

إذًا: ٓ ُمِم٤مطم٤مة ذم آصىلٓماح ًمٙمىلـ احل٘مٞم٘مىل٦م أن إُمىلر اعمٝمىلؿ إٟمىلام  ىلق ُمٕمرومىل٦م أن 

 ىلىلذه اهلٞمئىلىل٦م ُمىلىلـ أيىلىلـ ضمىلىل٤مءت؟ سمىلىل٠مي طمىلىلدي٨م صمٌتىلىل٧م؟ إن يمىلىل٤من سمحىلىلدي٨م صىلىلحٞمح ويٕمٓمىلىلل 

ٛمراره قمىلىلغم ذًمىلىلؽ ومىلىلٜمحـ ٟمًىلىلتٛمر قمىلىلغم ذًمىلىلؽ وٓ ييىلىلٟم٤م سمٕمىلىلد ذًمىلىلؽ دوام اًمرؾمىلىلقل واؾمىلىلت
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 أن يًٛمٞمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سم٠مهن٤م ؾمٜم٦م وسمٕمْمٝمؿ يًٛمقهن٤م سم٠مهن٤م  ٞمئ٦م.

ظمت٤مُمىلىلىلىلىلىل٤ًم أىمىلىلىلىلىلىلقل يمىلىلىلىلىلىلام ىمٚمىلىلىلىلىلىل٧م ذم أول اًمٙمىلىلىلىلىلىلام: ٓ .ورة  ٜمىلىلىلىلىلىل٤مك ًمٚمىلىلىلىلىلىلرد قمىلىلىلىلىلىلغم  ىلىلىلىلىلىلذا 

آصٓماح، وإٟمام اعمٝمؿ ومٞمف م٤مُم٤ًم شمقضمٞمف  ذا آصٓماح إمم ُم٤م يتٓمٚمٌىلف ُمىلـ اًمٕمٛمىلؾ 

 سم٤مهلٞمئ٦م. سمام يًٛمقٟمف

 ًمٕمٚمٜمل أضم٧ٌم قمـ  ذا اًم١ًمال إن ؿم٤مء اهلل.

 سم٤مرك اهلل ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 وومٞمؽ إن ؿم٤مء اهلل. اًمِمٞمخ:

 ىمٚمتؿ ... قمٚمٞمف. ُمداظمٚم٦م:

أىمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم١ًمال اٟمتٝمك أو ٓ، أُمىل٤م  ىلذه ؾمىلٜمٕمقد إًمٞمٝمىل٤م ىمٚمىل٧م آٟمٗمىل٤ًم، وأٟمىل٤م  اًمِمٞمخ:

 ذايمر، وُم٤م أٟم٤م زم أن أٟمًك سمٕمد. اٟمتٝمك  ذا ...

 ظمػم. ضمزاك اهلل ُمداظمٚم٦م:

 إذًا اطمٗمظ ُم٤م قمٜمدك ُمـ ؾم١مال صم٤من ورسمام صم٤مًم٨م ٕذم سمققمدي اًم٤ًمسمؼ. اًمِمٞمخ:

 ـمٞم٥م. ُمداظمٚم٦م:

 و ق اًمٙمام طمقل اًمًٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م واًمًٜم٦م اًمؽميمٞم٦م. اًمِمٞمخ:

 ىلىلذا أيْمىلىل٤ًم اصىلىلٓماح رسمىلىلام يمثىلىلػم ُمىلىلـ احلىلىل٤م.يـ ُمىلىل٤م ؾمىلىلٛمٕمقا قمٛمىلىلر ؿ وطمٞمىلىل٤مهتؿ أن 

ٙمىلىلـ احل٘مٞم٘مىلىل٦م أن  ىلىلذا  ٜمىلىل٤مك ؾمىلىلٜم٦م شمريمٞمىلىل٦م، وإٟمىلىلام  ىلىلذه اًمًىلىلٜمـ اعمٕمروومىلىل٦م ؾمىلىلٜمـ ومٕمٚمٞمىلىل٦م، ًم

آصٓماح ُمٝمؿ ضمدًا؛ ٕٟمف يٕمٜمل أن يمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر، يٕمٜمىلل: 

أن  ٜم٤مك ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اًمتل يتق ٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس أهن٤م ُمىلـ اًمٕمٌىل٤مدات و ىلل ًمٞمًىل٧م 

 ُمـ اًمٕم٤ٌمدات، و ؿ ُمع ذًمؽ يت٘مرسمقن هب٤م إمم اهلل قمز وضمؾ، عم٤مذا؟
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ن قمٜمىلد دقمقاٟمىل٤م أٟمٜمىل٤م ٟمتٌىلع اًمًىلٚمػ؛ ذًمىلؽ ٕن اًمًٚمػ وٟمحىلـ ٟمىلدقمل وٟمرضمىلق أن ٟمٙمىلق

ٕن أ ىلىلىلؾ اًمٕمٚمىلىلىلؿ ي٘مقًمىلىلىلقن: ويمىلىلىلؾ ظمىلىلىلػم ذم اشمٌىلىلىل٤مع ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلٚمػ، ويمىلىلىلؾ ذ ذم اسمتىلىلىلداع ُمىلىلىلـ 

ظمٚمىلىلىلىلىلػ، أىمىلىلىلىلىلقل: وذًمىلىلىلىلىلؽ ٕن سمٕمىلىلىلىلىلض اًمًىلىلىلىلىلٚمػ ذم إوًمىلىلىلىلىللم ُمىلىلىلىلىلـ اًمّمىلىلىلىلىلح٤مسم٦م اعمىلىلىلىلىلقىمريـ 

يمىل٤من ي٘مىلقل  ¢اعمٛمجديـ وقمغم رأؾمٝمؿ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن، صىل٤مطم٥م ه رؾمىلقل اهلل 

ن اًمًىلٜم٦م ىمىلد شمٙمىلقن شمريمٞمىل٦م، أي: شمريمٝمىل٤م اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام شم٠ميٞمدًا عم٤م ىمٚمٜم٤مه آٟمٗم٤ًم ُمـ أ

وُمىلىل٤م ومٕمٚمٝمىلىل٤م، ومىلىلٜمحـ ٓ ٟمٗمٕمٚمٝمىلىل٤م، وًمىلىلق يمىلىل٤من ُمٔمٝمر ىلىل٤م ُمٔمٝمىلىلر قمٌىلىل٤مدة ُمىلىلـ اًمٕمٌىلىل٤مدات، سمىلىلؾ ىمىلىلد 

شمٙمىلىلقن  ىلىلل طم٘مٞم٘مىلىل٦م قمٌىلىل٤مدة ذم ذاهتىلىل٤م وًمٙمىلىلـ ظمرضمىلىل٧م قمىلىلـ يمقهنىلىل٤م قمٌىلىل٤مدة طمٞمىلىلٜمام ووىلىلٕم٧م 

سمىلىلىلقطمل ُمىلىلىلـ اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم، ىمىلىلىل٤مل  ¢ذم همىلىلىلػم اعمقوىلىلىلع اًمىلىلىلذي ووىلىلىلٕمٝم٤م اًمرؾمىلىلىلقل 

يمؾ قم٤ٌمدة مل يتٕمٌىلد ٤م أصىلح٤مب رؾمىلقل اهلل قمٚمٞمىلف وآًمىلف وؾمىلٚمؿ ومىلا »يٗم٦م سمـ اًمٞمامن: طمذ

أي: ٓ شمت٘مرسمىلىلىلقا هبىلىلىل٤م إمم اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ؛ ذًمىلىلىلؽ ٕهنىلىلىل٤م ًمٞمًىلىلىل٧م قمٌىلىلىل٤مدة، أٟمىلىلىلتؿ  ششمتٕمٌىلىلىلدو ٤م

شمٔمٜمقهن٤م قم٤ٌمدة ًمٙمىلـ اًمىلدًمٞمؾ قمىلغم أهنىل٤م ًمٞمًىل٧م قمٌىل٤مدة؛ ٕهنىل٤م ًمىلق يم٤مٟمىل٧م قمٌىل٤مدة اىل٤مء هبىل٤م 

قن نٞمٕم٤ًم ذم ىمٚمقهبؿ وًمٙمٜمٝمؿ ُمع ذًمؽ ، و ٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م مٞم٤م ٤م اعمًٚمٛم¢رؾمقل اهلل 

ُمىلـ  ¢اًمٙمثػمون ُمٜمٝمؿ يٛمٞمتقهن٤م ومٞمقهن٤م سم٠مومٕم٤مهلؿ، ذًمؽ أٟمٜم٤م ًمقٓ سمٕمث٦م رؾمىلقل اهلل 

رسمٜم٤م إًمٞمٜم٤م ُم٤م يمٜم٤م ٟمٕمرل ؿمٞمئ٤ًم ُمـ  ذا اإلؾمام اًمذي أيمرُمٜم٤م اهلل سمف، وإذا يم٤من اهلل شم٤ٌمرك 

٤م اًْمٙمِتَىلىلىلىلىلىلىلىل ﴿ومٞم٘مىلىلىلىلىلىلىلىلقل ًمىلىلىلىلىلىلىلىلف:  ¢وشمٕمىلىلىلىلىلىلىلىل٤ممم خي٤مـمىلىلىلىلىلىلىلىل٥م ٟمٌٞمىلىلىلىلىلىلىلىلف  ْدِري َُمىلىلىلىلىلىلىلىل ٤م يُمٜمىْلىلىلىلىلىلىلىل٧َم شَمىلىلىلىلىلىلىلىل ٤مُب َوٓ َُمىلىلىلىلىلىلىلىل

، شمىلىلرى ٟمحىلىلـ يمٜمىلىل٤م ٟمىلىلدري ُمىلىل٤م اًمٙمتىلىل٤مب واإليىلىلامن ًمىلىلقٓ أن اهلل قمىلىلز [52]الشااو  :﴾اإِليىلىلاَمنُ 

سمٕمىلىلد أن دراه رسمٜمىلىل٤م وأقمٚمٛمىلىلف وسمىلىللم ًمىلىلف و ىلىلداه، يمىلىلام ىمىلىل٤مل  ¢وضمىلىلؾ أرؾمىلىلؾ إًمٞمٜمىلىل٤م رؾمىلىلقًمٜم٤م 

ًٓ ﴿شمٕم٤ممم:  سمِمىلٝم٤مدة اًم٘مىلرآن  ¢، إذا يم٤من رؾمقل اهلل [3]الضحى:﴾ وَمَٝمَدىَوَوضَمَدَك َو٤م

ًٓ ﴿٤معملم سمٚمًىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤من قمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  ُمٌىلىلىلىلىلىلىلىلىلىللم: اًمٙمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلريؿ خي٤مـمٌىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلف رب اًمٕمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ٤م َدَك َوىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  َوَوضَمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

إي٤مٟم٤م؟ ًمقٓ  ¢، شمرى ٟمحـ يمٞمػ يمٜم٤م ٟمٙمقن ًمقٓ دقمقة رؾمقل اهلل [3]الضحى:﴾وَمَٝمَدى

 أٟمٜم٤م ا تديٜم٤م سمف سم٢مرؾم٤مل رسمٜم٤م قمز وضمؾ إي٤مه إًمٞمٜم٤م.

إذًا: إُمر يمام ىم٤مل أيْم٤ًم سمٕمض اًمًٚمػ، أؿمؽ أن  ق أطمد اًمٕم٤ٌمدًمىل٦م إُمىل٤م قمٌىلد اهلل 
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هلل سمىلـ قمٌىل٤مس، أو ًمٕمٚمىلف همىلػم  ىل١مٓء اًمٕم٤ٌمدًمىل٦م، ي٘مىلقل ضمقاسمىل٤ًم ًمًىل٤مئؾ: سمـ قمٛمر وإُم٤م قمٌىلد ا

ُمىلىلىل٤م سم٤مًمٜمىلىلىل٤م ٟمجٝمىلىلىلر ذم سمٕمىلىلىلض اًمّمىلىلىلٚمقات وٟمنىلىلىل ذم سمٕمىلىلىلض اًمّمىلىلىلٚمقات إظمىلىلىلرى؟ ىمىلىلىل٤مل: يىلىلىل٤م 

ٟمجٝمىلىلر طمٞمىلىل٨م  ¢أظمىلىلل ٟمحىلىلـ ُمىلىل٤م يمٜمىلىل٤م ٟمىلىلدري ؿمىلىلٞمئ٤ًم، ومىلىلٜمحـ ٟمٗمٕمىلىلؾ يمىلىلام ومٕمىلىلؾ رؾمىلىلقل اهلل 

 ضمٝمر وٟمن طمٞم٨م أه،  ذا و ق يمٛمثىل٤مل سمًىلٞمط ضمىلدًا، و ىلق ُمٗمٝمىلقم ًمٙمىلؾ ُمًىلٚمؿ ُمٝمىلام

يم٤مٟم٧م صم٘م٤مومتف أو يم٤من وم٘مٝمف وحاً وىمٚمٞماً ومٝمق يٕمٚمؿ أٟمٜمىل٤م ٟمجٝمىلر طمىللم ٟمجٝمىلر إٟمىلام ٟمجٝمىلر 

ٕن اًمرؾمىلىلىلقل ومٕمىلىلىلؾ، وطمٞمىلىلىلٜمام ٟمنىلىلىل وٓ ٟمجٝمىلىلىلر ٕن اًمرؾمىلىلىلقل شمىلىلىلرك، إذًا: اًمًىلىلىلٜم٦م ؾمىلىلىلٜمت٤من، 

ًمٙمىلىلىلـ  ىلىلىلذه ىم٤مقمىلىلىلدة جيىلىلىل٥م شمٕمٛمٞمٛمٝمىلىلىل٤م ذم يمىلىلىلؾ إُمىلىلىلقر اًمتىلىلىلل ٟمريىلىلىلد أن ٟمت٘مىلىلىلرب هبىلىلىل٤م إمم اهلل 

ويمثىلىلىلػمة ضمىلىلىلدًا، و ىلىلىلل ُمٕمٚمقُمىلىلىل٦م وم٘مٝمىلىلىل٤ًم ًمٙمٜمٝمىلىلىل٤م شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم، وإُمثٚمىلىلىل٦م ذم ذًمىلىلىلؽ يمثىلىلىلػمة 

 جمٝمقرة ومٕماً.

ُمثاً: اًمّمٚمقات اخلٛمس ي١مذن هل٤م، واحلٛمد هلل ٓ شمزال  ذه اًمًٜم٦م ىم٤مئٛم٦م وؿم٤مئٕم٦م 

وُمٕمرووم٦م ذم سمىلاد اإلؾمىلام يمٚمٝمىل٤م، إذان ًمٚمّمىلٚمقات اخلٛمىلس، وإن يمىل٤من ُمىلع إؾمىلػ 

ُمٜملم، أن اًمِمديد وأضمد ٟمٗمز ُمْمٓمرًا ذقم٤ًم أن أىمقل وأن أذيمر واًمذيمرى شمٜمٗمع اعمىل١م

 ذا إذان اًمذي ٓ يزال ُمٕمٛمقًٓ سمف ذم يمؾ سماد اإلؾمام، ًمٙمٜمف ُمع إؾمػ اًمِمديد 

ذم قم٤مصىلىلٛم٦م  ىلىلذه اًمىلىلٌاد و ىلىلل إردن ىمىلىلد وىلىلٞمؼ ُمىلىلـ دائىلىلرة إذان، طمٞمىلىل٨م ضمٕمٚمىلىلقه ُمىلىلع 

إؾمىلىلىلػ وٓ أدري ُمىلىلىلـ مٛمىلىلىلؾ وزر  ىلىلىلذه اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل سمىلىلىلدقمق ٤م ذم  ىلىلىلذا اًمىلىلىلٌاد دون 

ًىلىل٤مضمد اًمٌٚمىلىلد، و ىلىلذا اًمٌٚمىلىلد واحلٛمىلىلد هلل ُمىلىلـ سمىلىلاد اإلؾمىلىلام يمٚمٝمىلىل٤م، طمٞمىلىل٨م ٓ شمًىلىلٛمع ذم ُم

أؿمىلىلٝمر اًمىلىلٌاد اإلؾمىلىلاُمٞم٦م ذم يمثىلىلرة ُمًىلىل٤مضمد ٤م، وُمىلىلع ذًمىلىلؽ ٓ شمًىلىلٛمع إٓ أذاٟمىلىل٤ًم واطمىلىلدًا، 

وأذاٟم٤ًم ُمذاقم٤ًم، رسمام يٙمقن ُمـ ُمىل١مذن ومٕمىلاً ًمٙمىلـ يىلذاع سم٤مإلذاقمىل٦م وىمىلد يىلذاع ذم ذيىلط، 

ن و ذا يٙمقن أسمٕمىلد قمىلـ اًمًىلٜم٦م، وم٤مًمنمىلع ذع ًمٜمىل٤م أن ٟمىل١مذن ذم يمىلؾ ُمًىلجد؛ ٕن إذا

ؿمىلىلٕمػمة ُمىلىلـ ؿمىلىلٕم٤مئر اهلل شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم، وٓ أريىلىلد أن أـمٞمىلىلؾ اًمٙمىلىلام ذم  ىلىلذه اعمًىلىل٠مًم٦م؛ 

ُمىلـ  ¢ٕن اًمٖمرض  ق اًمتذيمػم سم٠م ٞم٦م  ذه اًم٘م٤مقمىلدة، و ىلل: أن ُمىل٤م ومٕمٚمىلف رؾمىلقل اهلل 

اًمٕم٤ٌمدات ومٝمق ىمرسم٦م ًمٜمىل٤م وـم٤مقمىل٦م ُمٜمىل٤م ًمرسمٜمىل٤م، وُمىل٤م شمريمىلف ُمىلـ اًمٕمٌىل٤مدات ومٚمىلٞمس ًمٜمىل٤م أن ٟمٗمٕمىلؾ 
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 ذًمؽ سمدقمقى أهن٤م قم٤ٌمدة.

 ي١مذن ًمٚمّمٚمقات اخلٛمس ومٝمؾ ي١مذن ًمّماة اًمٕمٞمديـ؟ ... ُمث٤مل:

ٓ، عمىلىلىل٤مذا؟ وىمىلىلىلد ي٘مىلىلىلقل قم٘مىلىلىلؾ سمٕمىلىلىلض اًمٜمىلىلىل٤مس: واهلل واًمٜمىلىلىل٤مس يىلىلىلقم اًمٕمٞمىلىلىلد  ااىلىلىلقاب:

سمح٤مضمىلىلىلىل٦م إمم أن يًىلىلىلىلٛمٕمقا إذان ذم وىمىلىلىلىل٧م اًمٕمٞمىلىلىلىلد أيمثىلىلىلىلر ُمىلىلىلىلـ أيىلىلىلىلش و ىلىلىلىلق إذان وىمىلىلىلىل٧م 

 اًمٔمٝمر أو اًمٕمٍم، ُمع ذًمؽ ٓ أذان ًمّماة اًمٕمٞمديـ، عم٤مذا؟

 ذم اًمٕمٞمديـ ومؽميمف اعمًٚمٛمقن. شمرك إذان ¢ذًمؽ ٕن اًمٜمٌل 

ٜمٙمًىلىلىلىلىلىلىلػ اًمِمىلىلىلىلىلىلىلٛمس ذم اًمٜمٝمىلىلىلىلىلىلىل٤مر واًمٜمىلىلىلىلىلىلىل٤مس همىلىلىلىلىلىلىل٤مرىمقن ذم أقمامهلىلىلىلىلىلىلىلؿ.. ذم شميمىلىلىلىلىلىلىلذًمؽ 

وفمىلىل٤مئٗمٝمؿ.. ذم دوائىلىلر ؿ.. ذم حمىلىل٤مهلؿ، وم٤مًمٕم٘مىلىلؾ أي قم٘مىلىلؾ؟ اًمٕم٘مىلىلؾ اًماذقمىلىلل، أي: 

اًمىلىلذي ٓ يىلىلٜمٔمؿ قم٘مٚمىلىلف ُمىلىلع ذقمىلىلف اًمىلىلذي دان هلل سمىلىلف،  ىلىلذا اًمٕم٘مىلىلؾ جمىلىلرد قمىلىلـ اشمٌىلىل٤مع اًمنمىلىلع 

ذان طمٞمٜمام شمٜمٙمًىلػ اًمِمىلٛمس واًمٜمىل٤مس ُمٜمِمىلٖمٚمقن ذم ي٘مقل: ي٤م أظمل عم٤مذا ٓ ينمع إ

 أقمامهلؿ؟

َـّ ًمٜم٤م  ذا إذان ًمّماة يمًقل اًمِمٛمس. ¢ٕن اًمرؾمقل  ااقاب:  ُم٤م ؾم

أيمثىلىلىلر ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذا ظمًىلىلىلقل اًم٘مٛمىلىلىلر ذم اًمٚمٞمىلىلىلؾ، يٜمخًىلىلىلػ اًم٘مٛمىلىلىلر رسمىلىلىلام ذم ٟمّمىلىلىلػ اًمٚمٞمىلىلىلؾ 

واًمٜمىلىلىل٤مس همىلىلىل٤مرىمقن ذم ٟمىلىلىلقُمٝمؿ، ُمىلىلىلع ذًمىلىلىلؽ ٓ ينمىلىلىلع وٓ يًىلىلىلـ ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم، وإمم اًمٞمىلىلىلقم 

ظمٓمر ذم سم٤مل أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم أن يٌتدع أذاٟم٤ًم ًمّماة اًمٕمٞمد أو صاة  واحلٛمد هلل ُم٤م

 يمًقل اًمِمٛمس أو ظمًقل اًم٘مٛمر، عم٤مذا؟

ٕن ُمٕمٜمىلىلىلىلك  ىلىلىلىلذا اًمتنمىلىلىلىليع هلىلىلىلىلذا إذان ذم ُمثىلىلىلىلؾ  ىلىلىلىلذه اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدات اؾمىلىلىلىلتدراك قمىلىلىلىلغم 

اًمِم٤مرع احلٙمىلٞمؿ، اؾمىلتدراك يمىل٠من اهلل يمىل٤من همىل٤موماً قمىلـ شمنمىليع ُمثىلؾ  ىلذا إذان ذم ُمثىلؾ 

إذان ذم  ذه اًمّمىلٚمقات اًمىلثاث  ¢اهلل قمز وضمؾ ذع ًمٜمٌٞمف  ذه اًمٕم٤ٌمدات، أو أن 

ُم٤م سمٚمىلغ أُمتىلف ذًمىلؽ،  ىلذا وذاك ُمًىلتحٞمؾ، أُمىل٤م ومىلٞمام  ¢اًمتل ذيمرهت٤م آٟمٗم٤ًم ًمٙمـ اًمرؾمقل 
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ىلىلىلىلَؽ ﴿يتٕمٚمىلىلىلىلؼ سمىلىلىلىل٤مهلل رب اًمٕمىلىلىلىل٤معملم ومىلىلىلىل٤مُٕمر يمىلىلىلىلام ىمىلىلىلىل٤مل ذم يمت٤مسمىلىلىلىلف اًمٙمىلىلىلىلريؿ:  ٤مَن َرسمر ٤م يَمىلىلىلىل َوَُمىلىلىلىل

ٞم٤ًم
ىلىلىل ًِ ومىلىلىلرض أن اهلل أُمىلىلىلره سمىلىلىل٠من يٌٚمىلىلىلغ  ، أُمىلىلىل٤م سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٚمٜمٌىلىلىلل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ًمىلىلىلق[64]مااا ي::﴾َٟم

ْغ َُم٤م ﴿اًمٜم٤مس إذان ذم  ذه اًمّمٚمقات اًمثاث ومٝمؾ يم٤من ٓ يٌٚمغ؟  ؾُمقُل سَمٚمِّ ٤َم اًمرَّ َي٤م َأهير

ـَ  ُٛمَؽ ُِمىلىلىلىلىلىل ٤مًَمتَُف َواهللَُّ َيْٕمِّمىلىلىلىلىلىل ٧َم ِرؾَمىلىلىلىلىلىل ْٖمىلىلىلىلىلىل اَم سَمٚمَّ ْؾ وَمىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلَؽ َوإِْن مَلْ شَمْٗمَٕمىلىلىلىلىلىل ـْ َرسمِّ
 ُأٟمىلىلىلىلىلىلِزَل إًَِمٞمْىلىلىلىلىلىلَؽ ُِمىلىلىلىلىلىل

 .[63]المائدة:﴾اًمٜم٤َّمسِ 

قن نٞمٕم٤ًم يٕمٚمٛمقن ي٘مٞمٜم٤ًم يمام أهنؿ يٜمٓم٘مقن أن إذان هلذه اًمّمٚمقات إذًا: اعمًٚمٛم

ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم؛ وًمىلىلىلذًمؽ ُمىلىلىل٤م اسمتىلىلىلدقمٝم٤م اعمًىلىلىلٚمٛمقن، شمريمق ىلىلىل٤م يمىلىلىلام  ¢ُمىلىلىل٤م ؾمىلىلىلٜمٝم٤م رؾمىلىلىلقل اهلل 

 شمريمٝم٤م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام.

وإُمثٚمىلىل٦م يمثىلىلػمة ويمثىلىلػمة ضمىلىلدًا، طمًىلىلٌٙمؿ أن ًمٜمىلىلذيمريمؿ سمّمىلىلح٦م  ىلىلذه اًم٘م٤مقمىلىلدة هبىلىلذه 

 ـ ُم٤م صمٛمرة اًمتذيمػم هبذه اًم٘م٤مقمدة؟إُمثٚم٦م اًمتل ذيمرهت٤م آٟمٗم٤ًم، وًمٙم

صمٛمرة اًمتذيمػم: أن اعمًٚمؿ ٓ يت٘مرب إمم اهلل سمام وضمد قمٚمٞمف اًمٜم٤مس، وإٟمام سمام يم٤من 

، وطمٞمٜمئىلىلىلىلذ ومٞمٜمٌٖمىلىلىلىلل ًمٚمٛمًىلىلىلىلٚمٛملم يم٤مومىلىلىلىل٦م أن ¢قمٚمٞمىلىلىلىلف ؾمىلىلىلىلٞمد اًمٜمىلىلىلىل٤مس، أٓ و ىلىلىلىلق رؾمىلىلىلىلقل اهلل 

، ؾمىلقاء ُمىل٤م يمىل٤من ُمٜمٝمىل٤م ؾمىلٜم٦م ومٕمٚمٞمىل٦م أو يم٤مٟمىل٧م ؾمىلٜم٦م ¢يٙمقٟمقا قمغم قمٚمؿ سمًىلٜم٦م رؾمىلقل اهلل 

ٟمىلىل٤م أريىلىلد أن أن أ.ب ًمٙمىلىلؿ ُمىلىلثاً ُمىلىلـ واىمىلىلع اعمًىلىلٚمٛملم يمٞمىلىلػ أهنىلىلؿ يؽميمىلىلقن شمريمٞمىلىل٦م، أ

 ؾمٜمٜم٤ًم ومٕمٚمٞم٦م ويٗمٕمٚمقن ؾمٜمٜم٤ًم شمريمٞم٦م، ىمٚمٌقا احل٘مٞم٘م٦م يمام ي٘م٤مل فمٝمرًا ًمٌٓمـ.

ُمثاً: صٚمٞمٜم٤م ذم  ذا اعمًجد وذم يمثػم ُمـ ُمًىل٤مضمد  ىلذه اًمٌٚمىلد أو اًمٌٚمىلدة واًمىلٌاد 

يمٞمىلىلىلىلػ ُمىلىلىلىل٤م اشمٗمىلىلىلىلؼ اإلؾمىلىلىلىلاُمٞم٦م إظمىلىلىلىلرى ومٜمجىلىلىلىلد اًمٜمىلىلىلىل٤مس ذم همٗمٚمىلىلىلىلتٝمؿ ؾمىلىلىلىل٤م قن، يّمىلىلىلىلٚمقن 

ٕطمىلىلد ؿ،  ٜمىلىل٤مك قمٜمىلىلدٟم٤م ؾمىلىلٜم٦م سمىلىلؾ أىمىلىلقل ومريْمىلىل٦م وًمىلىلٞمس ؾمىلىلٜم٦م اصىلىلٓماطمٞم٦م ومريْمىلىل٦م أو أُمىلىلر 

واضم٥م خيؾ سمىلف نىل٤م ػم اعمّمىلٚملم وأقمٜمىلل ُمىل٤م أىمىلقل، أي: أيمثىلر اعمّمىلٚملم خيٚمىلقن سمىلام 

 أُمر سمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام وسمام ومٕمٚمف أصح٤مسمف اًمٙمرام.

 ًمفضم٤مسمىلىلىل٦م قمىلىلىلـ أظمتٍمىلىلىل أن قمىلىلىلغم ُمثٚمىلىلىللم اصمٜمىلىلىللم طمتىلىلىلك ٟمتقضمىلىلىلف ومىلىلىلٞمام سمٕمىلىلىلد إن ؿمىلىلىل٤مء اهلل
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سمٕمىلىلىلىلىلض إؾمىلىلىلىلىلئٚم٦م اًمتىلىلىلىلىلل  ىلىلىلىلىلل قمٜمىلىلىلىلىلد سمٕمىلىلىلىلىلض إظمقاٟمٜمىلىلىلىلىل٤م، وىمىلىلىلىلىلد ميىلىلىلىلىل ذم أذ ىلىلىلىلىل٤من سمٕمىلىلىلىلىلض 

 احل٤م.يـ أؾمئٚم٦م أظمرى.

أ.ب ًمٙمؿ أن ُمثٚمىللم ُمىلـ اًمًىلٜمـ اًمٗمٕمٚمٞمىل٦م أقمىلرض قمٜمٝمىل٤م نىل٤م ػم اعمّمىلٚملم، أُمىل٤م 

اًمًىلىلىلٜمـ اًمؽميمٞمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل يٗمٕمٚمٝمىلىلىل٤م اعمًىلىلىلٚمٛمقن ومحىلىلىلدث قمٜمٝمىلىلىل٤م وٓ طمىلىلىلرج ومٝمىلىلىلل سم٤معمئىلىلىل٤مت سمىلىلىلؾ 

يىلىلدظمؾ اعمّمىلىلكم إمم اعمًىلىلجد ومٞمّمىلىلكم، ؾمىلىلقاء امٞمىلىل٦م  سمىلىل٤مًٕمقل إن مل ٟم٘مىلىلؾ سمىلىل٤معمايلم،

اعمًىلىلىلجد أو ي٘مىلىلىلقم يّمىلىلىلكم ؾمىلىلىلٜم٦م اًمقىمىلىلىل٧م اًمًىلىلىلٜم٦م اًم٘مٌٚمٞمىلىلىل٦م، ومٞمّمىلىلىلكم طمٞمىلىلىل٨م  ىلىلىلق، إذًا أيىلىلىلـ 

يّمىلىلىلىلكم؟ يٜمٌٖمىلىلىلىلل أن يّمىلىلىلىلكم إمم ؾمىلىلىلىلؽمة، يٜمٌٖمىلىلىلىلل أن يّمىلىلىلىلكم إمم ضمىلىلىلىلدار، إمم أي رء 

ُمٜمتّم٥م أُم٤مُمف، ذًمؽ مم٤م يًٛمك ذم ًمٖم٦م اًمنمع سم٤مًمًؽمة، ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

،  ىلىلذا أُمىلىلىلره، شأطمىلىلديمؿ ومٚمٞمّمىلىلؾ إمم ؾمىلىلىلؽمة ٓ ي٘مٓمىلىلع اًمِمىلىلٞمٓم٤من قمٚمٞمىلىلىلف صىلىلاشمفإذا صىلىلغم »

و ٜم٤مك أُمر صم٤من مدد آىمؽماب ُمـ  ذه اًمًؽمة، آٟمٗم٤ًم رأي٧ُم أطمد إظمقاٟمٜم٤م احلىل٤م.يـ 

ذم  ىلىلذه ااٚمًىلىل٦م واًمىلىلذي أفمىلىلـ سمىلىلف أٟمىلىلف ُمىلىلـ أٟمّمىلىل٤مر اًمًىلىلٜم٦م وُمىلىلـ أشمٌىلىل٤مع اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح، 

ؽماب إمم اًمًىلىلىلؽمة، ًمٙمٜمىلىلىلف مل اىمىلىلىلؽمب ُمٕمٜمىلىلىل٤م إمم اًمًىلىلىلؽمة؛ ٕٟمىلىلىلف يٕمٚمىلىلىلؿ أٟمىلىلىلف ٓ سمىلىلىلد ُمىلىلىلـ آىمىلىلىل

يٓمىلىلىلرق ؾمىلىلىلٛمٕمف أو مل يٛمىلىلىلر سمٍمىلىلىله قمىلىلىلغم ُمثىلىلىلؾ احلىلىلىلدي٨م اًمثىلىلىل٤مين و ىلىلىلق ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة 

ُمىلـ اًمًىلؽمة ومٕمىلاً ًمٙمىلـ وم٤مشمىلف  ٤مومٝمىلق دٟمىل شإذا صىلغم أطمىلديمؿ ومٚمٞمىلدن ُمىلـ ؾمىلؽمشمف»واًمًىلام: 

يم٤من إذا ىمىل٤مم  ¢احلدي٨م اًمٗمٕمكم اًمذي رواه اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف: أن اًمٜمٌل 

ااىلىلىلىلدار صماصمىلىلىلىل٦م أذرع سمىلىلىلىللم ىمٞم٤مُمىلىلىلىلف وسمىلىلىلىللم اًمًىلىلىلىلؽمة صماصمىلىلىلىل٦م أذرع.  يّمىلىلىلىلكم يٙمىلىلىلىلقن سمٞمٜمىلىلىلىلف وسمىلىلىلىللم

 إذا ؾمجد يم٤من سمٞمٜمف وسملم اًمًؽمة ممر ؿم٤مة. ¢طمدي٨م آظمر: يم٤من رؾمقل اهلل 

إذًا: ٓ يٜمٌٖمىلىلل أن شمٚمّمىلىلؼ رأؾمىلىلؽ سم٤مًمًىلىلؽمة، و ىلىلذا ُمىلىل٤م ومٕمٚمىلىلف إخ اعمِمىلىل٤مر إًمٞمىلىلف آٟمٗمىلىل٤ًم، 

 وإٟمام جي٥م أن يْمع ومرضم٦م ومجقة سمٞمٜمف وسملم اًمًؽمة.

 ـمىلىلرذم ٟم٘مىلٞمض، ضمىلىل٤مء يّمىلىلكم ذم ُمٜمتّمىلػ اعمًىلىلجد وسمٞمٜمىلىلف ومىل٤مٔن اًمٞمىلىلقم اًمٜمىل٤مس قمىلىلغم

 وسملم اًمًؽمة سمٕمد اعمنمىملم، عم٤مذا؟
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ٕٟمىلىلف ضم٤م ىلىلؾ سم٤مًمًىلىلٜم٦م، يّمىلىلكم يمىلىلام وضمىلىلد أسمىلىل٤مء وإضمىلىلداد يّمىلىلٚمقن، يمٞمىلىلػ ُمىلىل٤م اشمٗمىلىلؼ، 

إذا صىلىلغم أطمىلىلديمؿ ومٚمٞمّمىلىلؾ إمم »وومٕمٚمىلىلف  ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م ومٕمٚمٞمىلىل٦م:  ¢وم٤مؾمىلىلٛمٕمقا ىمىلىلقل ٟمٌىلىلٞمٙمؿ 

يمٞمىلىلىلػ ُمىلىلىل٤م شمىلىلىلرى، إذا صىلىلىلٚمٞم٧م  ، ٓ شمّمىلىلىلكمشؾمىلىلىلؽمة، إذا صىلىلىلغم أطمىلىلىلديمؿ ومٚمٞمىلىلىلدن ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلؽمشمف

سم٤مًمٕمراء ٓ يٜمٌٖمل أن شمّمكم ذم اًمٕمىلراء ذم اًمّمىلحراء يمٞمىلػ ُمىل٤م اشمٗمىلؼ ًمىلؽ، وإٟمىلام جيىل٥م 

ُمـ إرض ومتّمكم إًمٞمف، يمؾ  ذا ٟم٤مشمئ٤ًم أن دمد ًمؽ  دوم٤ًم ؿمجرة أو صخرة أو طمجرًا 

، ومٝمذه اًمًٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م أصٌح٧م سم٥ًٌم ضمٝمؾ اعمًٚمٛملم ؾمٜم٦م شمريمٞمىل٦م، ¢صم٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل 

 شمريمق ٤م وأقمروقا قمٜمٝم٤م.

ُمـ ؾمٜمتف اًمٗمٕمٚمٞم٦م أيْم٤ًم، و ذه اًمًىلٜم٦م ؾمىلٜمذيمريمؿ هبىل٤م يم٤مٟمىل٧م ذم  ¢يم٤من رؾمقل اهلل 

 ىلىلذه اًمٌٚمىلىلدة إمم قمٝمىلىلد ىمريىلىل٥م ؾمىلىلٜم٦م شمريمٞمىلىل٦م، و ىلىلل صىلىلاة اًمٕمٞمىلىلديـ ذم اعمّمىلىلغم ظمىلىل٤مرج 

اعمًىلىلىلىل٤مضمد، يمىلىلىلىل٤مٟمقا ُمىلىلىلىلـ ىمٌىلىلىلىلؾ قمنمىلىلىلىل ؾمىلىلىلىلٜمقات يّمىلىلىلىلٚمقن اًمٕمٞمىلىلىلىلديـ ذم اعمًىلىلىلىل٤مضمد يمّمىلىلىلىلاة 

نىلىلىلىلىل٤م ػم  ااٛمٕمىلىلىلىلىل٦م واًمّمىلىلىلىلىلٚمقات اخلٛمىلىلىلىلىلس، أظمىلىلىلىلىلػمًا سمًىلىلىلىلىل٥ٌم اًمىلىلىلىلىلدقم٤مة إمم اًمًىلىلىلىلىلٜم٦م قمىلىلىلىلىلرل

اعمّمىلىلٚملم واًمىلىلدقم٤مة اإلؾمىلىلاُمٞملم أن ُمىلىل٤م يمىلىل٤مٟمقا قمٚمٞمىلىلف ُمىلىلـ ىمىلىلديؿ  ىلىلؿ يمىلىل٤مٟمقا ىمىلىلد أُمىلىل٤مشمقا ؾمىلىلٜم٦م 

مل يٕمٝمد إـماىم٤ًم أٟمف صغم صاة اًمٕمٞمديـ ذم اعمًجد وإٟمام  ¢ومٕمٚمٞم٦م، أي: أن اًمٜمٌل 

يم٤من يّمٚمٞمٝمام ذم اعمّمغم، ذم اعمّمغم ٓ يقضمد ضمدار وٓ يقضمد أي ؾمىلؽمة، ومٙمىل٤من 

 ومٞمٖمرز قمّم٤مة ًمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام يٖمرز ىل٤م قمىلغم إرض قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ي٠مُمر سمآً 

 ومٞمّمكم إًمٞمٝم٤م،  ذا يمٚمف صم٤مسم٧م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وصحٞمح ُمًٚمؿ أيْم٤ًم.

واًمٜمىلىل٤مس قمىلىلـ  ىلىلذا يمٚمىلىلف  ىلىلؿ يمٚمٝمىلىلؿ أيْمىلىل٤ًم همىلىل٤مومٚمقن، ومٝمىلىلذه جيىلىل٥م أن شمٜمتٌٝمىلىلقا هلىلىل٤م، ومىلىل٢مذا 

دظمٚمىلىلىلتؿ اعمًىلىلىلجد وأردشمىلىلىلؿ صىلىلىلاة اًمتحٞمىلىلىل٦م أو اًمًىلىلىلٜم٦م اًم٘مٌٚمٞمىلىلىل٦م أٓ شمّمىلىلىلٚمقا  ٙمىلىلىلذا  ٜمىلىلىل٤م ذم 

، شم٘مؽمسمىلىلىلقن إمم ااىلىلىلدار اًم٘مىلىلىلٌكم.. إمم قمٛمىلىلىلقد ذم اعمًىلىلىلجد ٓ سمىلىلىل٠مس.. إمم اًمقؾمىلىلىلط، ٓ

ؿمخص يّمكم سملم يديؽ وم٠مٟم٧م شمتخذه ؾمؽمة، ومىلا يِمىلٙمؾ قمىلغم سمٕمْمىلٙمؿ يمىلام ؾمىلٛمٕمٜم٤م 

ذًمؽ ُمرارًا وشمٙمرارًا، يمٚمٝمؿ شمقضمٝمقا إمم اادار اًم٘مٌكم وأظمىلرون يًىلت٘مٌٚمقن ُمىل٤مذا؟ 
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 ق إُمر اًمث٤مين اًمذي يًت٘مٌٚمقن اًمذيـ سملم أيدهيؿ، اعمٝمؿ أن يّمكم إمم ؾمؽمة.  ذا 

 ق ُمـ اًمًٜمـ اًمٗمٕمٚمٞم٦م صىل٤مرت سمًىل٥ٌم ضمٝمىلؾ اًمٜمىل٤مس ؾمىلٜم٦م شمريمٞمىل٦م، ومىل٠مقمٔمٙمؿ أن شمٙمقٟمىلقا 

 وأُمريمؿ هب٤م. ¢ُمـ اًمٖم٤مومٚملم ُمٕمرولم قمـ  ذه اًمًٜم٦م اًمتل ومٕمٚمٝم٤م رؾمقل اهلل 

اًمًىلىلٜم٦م إظمىلىلرى و ىلىلل ُمىلىلـ همرائىلىل٥م  ىلىلذا اًمزُمىلىل٤من، شمٕمٚمٛمىلىلقن نٞمٕمىلىل٤ًم أن ُمىلىلـ اًمًىلىلٜم٦م إذا 

٤مم ُمـ ىمراءة اًمٗم٤مام٦م ومٛمىلـ اًمًىلٜم٦م أن يرومىلع صىلقشمف يم٤مٟم٧م اًمّماة ضمٝمري٦م، وم٢مذا ومرغ اإلُم

ُمىلىلـ وراء شمىلىل٠مُملم اعم٘متىلىلديـ  ¢ُمـ ُمىلىلـ ظمٚمٗمىلىلف، وىمىلىلد رشمىلىل٥م اًمٜمٌىلىلل ١مسمىلىلتُملم، ويمىلىلذًمؽ أن يىلىل

ُمع اإلُم٤مم أضمرًا قمٔمٞماًم ضمدًا، وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ذم احلدي٨م اًمىلذي أظمرضمىلف 

اًمِمىلىلىلٞمخ٤من ذم صىلىلىلحٞمحٞمٝمام ُمىلىلىلـ طمىلىلىلدي٨م أ   ريىلىلىلرة ريض اهلل شمٕمىلىلىل٤ممم قمٜمىلىلىلف ىمىلىلىل٤مل: ىمىلىلىل٤مل 

إذا أُمـ اإلُم٤مم وم٠مُمٜمقا؛ وم٢مٟمف ُمـ واومؼ شم٠مُمٞمٜمف شمىل٠مُملم اعمائٙمىل٦م همٗمىلر ًمىلف »: ¢ل اهلل رؾمق

 .شُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

 ذا احلدي٨م ًمق شم٠مُمٚمتؿ ومٞمىلف ًمقضمىلدشمؿ أٟمٗمًىلٙمؿ ذم ظمٓمىل٠م قمجٞمىل٥م همريىل٥م ضمىلدًا،  ىلق 

إٟمىلىلام »، و ىلىلذا إُمىلىلر قمىلىلغم ُمٞمىلىلزان ىمقًمىلىلف: شإذا أُمىلىلـ اإلُمىلىل٤مم ومىلىل٠مُمٜمقا»قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ي٘مىلىلقل: 

، ؾمىلىلٌح٤من اهلل! ٓ ومىلرق سمىلىللم ذاك إُمىلر وسمىلىللم شومىلىل٢مذا يمىلؼم ومٙمىلؼمواضمٕمىلؾ اإلُمىل٤مم ًمٞمىلىل١مشمؿ سمىلف، 

ٓ أطمىلىلىلد واحلٛمىلىلىلد هلل ُمىلىلىلـ اعم٘متىلىلىلديـ  شإذا يمىلىلىلؼم ومٙمىلىلىلؼموا» ىلىلىلذا إُمىلىلىلر،  ىلىلىلذا إُمىلىلىلر ي٘مىلىلىلقل: 

يٙمىلىلؼم ىمٌىلىلؾ شمٙمٌىلىلػم اإلُمىلىل٤مم، ؾمىلىلقاء شمٙمٌىلىلػمة اإلطمىلىلرام أو شمٙمٌىلىلػمة آٟمت٘مىلىل٤مل إمم اًمريمىلىلقع أو 

، شإذا يمؼم اإلُم٤مم ومٙمؼموا»ر، اًمًجقد أو همػم ذًمؽ، و ذا واحلٛمد هلل شمٓمٌٞمؼ هلذا إُم

 ؟{إذا أُمـ اإلُم٤مم وم٠مُمٜمقا  }ًمٙمـ ُم٤م اًمٗمرق سملم  ذا إُمر وإُمر إول: 

ٜملم يًٌ٘مقن اإلُم٤مم سمتُملم، عم٤مذا؟  أن دمد اعم١مُمِّ

ٕهنىلىلىلؿ ذم همٗمٚمىلىلىلتٝمؿ ؾمىلىلىل٤م قن، ٓ يٚم٘مىلىلىلقن سمىلىلىل٤مهلؿ ًم٘مىلىلىلراءة اإلُمىلىلىل٤مم، ٓ يٜمتٌٝمىلىلىلقن ًم٘مقًمىلىلىلف: 

٤مًمِّلمَ ﴿ ىلىلىل قٟمىلىلىلف ي٠مظمىلىلىلذ ٟمٗمًىلىلىل٤ًم ًمٞم٘مىلىلىلقل ُمىلىلىلـ سمٕمىلىلىلد ومراهمىلىلىلف ُمىلىلىلـ ، صمىلىلىلؿ ٓ يدقم[3]الفاتحااا :﴾َوٓ اًمْمَّ

٤مًمِّلمَ ﴿ىمىلىلراءة:  ىلىل ي٘مىلىلقل: آُمىلىللم، إٓ ويٙمىلىلقن  ىلىلؿ ؾمىلىلٌ٘مقه سمىلىلتُملم. ُمىلىل٤مذا  [3]الفاتحاا :﴾َوٓ اًمْمَّ
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 أص٤مب اعمًٚمٛملم هبذه اعم٤ًمسم٘م٦م؟!

أوًٓ: ظمنىلىلوا اعمٖمٗمىلىلرة اًمتىلىلل ًمىلىلق قم٤مؿمىلىلٝم٤م اعمًىلىلٚمؿ طمٞمىلىل٤مة ٟمىلىلقح قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام و ىلىلق ذم 

ًمذي ؿمٝمد ًمف ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقات اهلل وؾماُمف قمٚمٞمف ـم٤مقم٦م اهلل وذم قم٤ٌمدة داود قمٚمٞمف اًمًام ا

سم٠مٟمف يم٤من أقمٌد اًمٌنم، ًمق قم٤مش أطمد ُمـ اًمٌنم ويم٤من يمىلداود أقمٌىلد اًمٌنمىل وقمىل٤مش طمٞمىل٤مة 

ٟمقح قمٚمٞمف اًمًام ًمٞمحٔمك سمٛمٖمٗمرة اهلل قمز وضمؾ ًمٙم٤من اًمثٛمـ ىمٚمٞماً، ومٙمؿ يٙمقن ومْمؾ 

اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ قمىلىلغم اعمًىلىلٚمٛملم طمٞمىلىلٜمام ىمىلىل٤مل هلىلىلؿ: أهيىلىل٤م اعمّمىلىلٚمقن،  ىلىلذا ذح ًمٚمحىلىلدي٨م 

ٌٕمىلىلىلىل٤ًم، طمٞمىلىلىلىلٜمام ىمىلىلىلىل٤مل ًمٚمٛمّمىلىلىلىلٚملم: أهيىلىلىلىل٤م اعمّمىلىلىلىلٚمقن اٟمتٌٝمىلىلىلىلقا ًم٘مىلىلىلىلراءة إُمىلىلىلىل٤مُمٙمؿ، واضمٕمٚمىلىلىلىلقا ـم

َوٓ ﴿قم٘مىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلقًمٙمؿ وسمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤مًمٙمؿ ذم ىمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلراءة إُمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤مُمٙمؿ، ومىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٢مذا اٟمتٝمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلك ُمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلـ ىمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلراءة: 

٤مًمِّلمَ  ىلىلىل وم٤مطمًٌىلىلىلقا أٟمٗم٤مؾمىلىلىلٙمؿ طمتىلىلىلك شمًىلىلىلٛمٕمقا إُمىلىلىل٤مُمٙمؿ ىمىلىلىلد ذع ًمٞم٘مىلىلىلقل:  [3]الفاتحااا :﴾اًمْمَّ

ئٙمىلىل٦م اًمىلىلذيـ  ىلىلؿ ذم آُمىلىللم، وم٘مقًمىلىلقا ُمٕمىلىلف: آُمىلىللم، ومىلىل٢مٟمٙمؿ إن ىمٚمىلىلتؿ ُمٕمىلىلف آُمىلىللم ىم٤مًمىلىل٧م اعما

اعمًىلىلىلجد ُمٕمٙمىلىلىلؿ وذم اًمًىلىلىلامء أيْمىلىلىل٤ًم يّمىلىلىلٚمقن سم٢مُمىلىلىل٤مُمٙمؿ ي٘مقًمىلىلىلقن أيْمىلىلىل٤ًم ُمٕمٙمىلىلىلؿ آُمىلىلىللم، 

ومحٞمٜمام شمٚمت٘مل  ىلذه أُمٞمٜمىل٤مت إذا صىلح اًمتٕمٌىلػم، آُمىللم اإلُمىل٤مم.. آُمىللم اعم٘متىلديـ.. آُمىللم 

 اعمائٙم٦م اعم٘مرسملم، همٗمر اهلل هل١مٓء.

  ذا صمٛمـ ىمٚمٞمؾ ضمدًا سم٤مًمٜم٦ًٌم هلذا إضمر اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ رب اًمٕم٤معملم.

ومىلىل٢مذًا:  ىلىل١مٓء اًمىلىلذيـ يًىلىلٌ٘مقن اإلُمىلىل٤مم سمىلىلتُملم أوًٓ: ظمنىلىلوا  ىلىلذه اعمٖمٗمىلىلرة، ًمىلىلق أهنىلىلؿ 

وىمٗمىلىلىلقا قمٜمىلىلىلد  ىلىلىلذه اخلًىلىلىل٤مرة ًمٙم٤مٟمىلىلىل٧م اعمّمىلىلىلٞم٦ٌم أىمىلىلىلؾ، ًمٙمىلىلىلٜمٝمؿ أصمٛمىلىلىلقا وىمٕمىلىلىلقا ذم اإلصمىلىلىلؿ.. 

وىمٕمىلىلقا ذم اًمىلىلذٟم٥م؛ ذًمىلىلؽ ٕهنىلىلؿ ؾمىلىل٤مسم٘مقا اإلُمىلىل٤مم.. ظمىلىل٤مًمٗمقا أُمىلىلر اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام 

ا يمىلىلؼم ومٙمىلىلؼموا، وإذا ىمىلىلرأ وم٠مٟمّمىلىلتقا، وإذا اًمىلىلذي ي٘مىلىلقل: إٟمىلىلام ضمٕمىلىلؾ اإلُمىلىل٤مم ًمٞمىلىل١مشمؿ سمىلىلف، ومىلىل٢مذ

ريمىلىلىلع ومىلىلىل٤مريمٕمقا، وإذا ىمىلىلىل٤مل: ؾمىلىلىلٛمع اهلل عمىلىلىلـ محىلىلىلده، وم٘مقًمىلىلىلقا: رسمٜمىلىلىل٤م وًمىلىلىلؽ احلٛمىلىلىلد، وإذا 

ؾمىلىلجد وم٤مؾمىلىلجدوا، وإذا صىلىلغم ىمىلىل٤مئاًم ومّمىلىلٚمقا ىمٞم٤مُمىلىل٤ًم، وإذا صىلىلغم ضم٤مًمًىلىل٤ًم ومّمىلىلٚمقا ىمٕمىلىلقدًا 

أنٕملم، يمذًمؽ إذا أُمـ وم٠مُمٜمقا، وم٤مًمذي ي٤ًمسمؼ اإلُم٤مم ذم رء ُمـ  ذه إواُمر ومٝمق 
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ؿ؛ ًم٘مقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام أو يمىلىلام ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: ُمثىلىلؾ اًمىلىلذي يًىلىلجد ىمٌىلىلؾ آصمىلىل

اإلُم٤مم ومٝمق يم٤محلامر. يِمٌف احلامر اًمٌٚمٞمد اًمذي ٓ ذ ـ ًمف واًمٕم٘مؾ  ذا اًمىلذي يًىل٤مسمؼ 

اإلُم٤مم سمًىلجقده، ومٞمخِمىلك قمىلغم  ىلذا اًمًىل٤مسمؼ ًمفُمىل٤مم ذم ؾمىلجقده أن ي٘مٚمىل٥م اهلل وضمٝمىلف 

ٚملم اًمىلىلىلىلذيـ يًىلىلىلىلٌ٘مقن اإلُمىلىلىلىل٤مم سمىلىلىلىلتُملم وضمىلىلىلىلف محىلىلىلىل٤مر، ومىلىلىلىل٢مذًا:  ىلىلىلىل١مٓء ااام ىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلـ اعمّمىلىلىلىل

ظمنىلىلىلوا ُمىلىلىلرشملم: اعمىلىلىلرة إومم: ُمىلىلىل٤م طمّمىلىلىلٚمقا ُمٖمٗمىلىلىلرة اهلل، اعمىلىلىلرة إظمىلىلىلرى: وىمٕمىلىلىلقا ذم 

 ُمٕمّمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ، عم٤مذا؟

 ٕن اًمٜم٤مس ذم همٗمٚمتٝمؿ ؾم٤م قن.

ًمىلىلذًمؽ أٟمىلىل٤م أىمىلىلقل ًمٙمىلىلؿ ُمىلىلذيمرًا وٟم٤مصىلىلح٤ًم: جيىلىل٥م أن شمٕمٚمٛمىلىلقا أن ذيٕمىلىل٦م اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ 

اًمذي سمٚمغ  ¢ك قم٤ٌمدة واطمدة قمغم رؾمقل اهلل يم٤مُمٚم٦م، وأٟمف ٓ جم٤مل ٕطمد أن يًتدر

اًْمٞمَىلىلىلْقَم ﴿اًمرؾمىلىلىل٤مًم٦م، وأدى إُم٤مٟمىلىلىل٦م، وأٟمىلىلىلزل اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ قمٚمٞمىلىلىلف ىمقًمىلىلىلف شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم: 

ؿُ  ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىلىلىلىلىل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلىلىلىلىلىلل َوَرِوىلىلىلىلىلىلىلىل ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىلىلىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلىلىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىلىلىلىلىلىل اَم  َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىلىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىلىلىلىلىل اإِلؾْمىلىلىلىلىلىلىلىل

ًمٙم٤مٟمىل٧م دائىلاًم ُمؽميمىلزة صم٤مسمتىل٦م ذم  ،  ذه أي٦م ًمىلق قمٚمىلؿ اعمًىلٚمٛمقن ىمىلدر ٤م[3]المائدة:﴾ِديٜم٤ًم

ىمٚمىلىلقهبؿ، وًمىلىلق أهنىلىل٤م يم٤مٟمىلىل٧م يمىلىلذًمؽ مل يتجىلىلرأ أطمىلىلد ُمىلىلٜمٝمؿ أن ي٘مىلىلقل ًمٚمٕمىلىل٤ممل طمٞمىلىلٜمام مىلىلذر 

اعمًٚمؿ ُمـ أن يتٕمٌد وأن يت٘مىلرب إمم اهلل سمًىلٜم٦م شمريمٞمىل٦م ًمتىلقرع ذًمىلؽ اعمًىلٚمؿ ًمىلق يم٤مٟمىل٧م 

أي٦م صم٤مسمت٦م ذم ىمٚمٌف أن ي٘مقل ًمٚمٕمىل٤ممل: يىل٤م أظمىلل ُمىل٤مذا ومٞمٝمىل٤م؟ ُمىل٤مذا ومٞمٝمىل٤م؟! ومٞمٝمىل٤م أٟمىلؽ شمىلزقمؿ 

ٚمًىلىل٤من احلىلىل٤مل وًمىلىلق مل شم٘مىلىلؾ سمٚمًىلىل٤من اعم٘مىلىل٤مل: أن اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ُمىلىل٤م ٟمّمىلىلحؽ، ُمىلىل٤م سم

سمٚمغ إُم٤مٟم٦م واًمرؾم٤مًم٦م يم٤مُمٚم٦م، وإٓ يمٞمػ شمتّمقر قم٤ٌمدة أٟم٧م شمتٕمٌىلد ٤م وشمت٘مىلرب هبىل٤م إمم 

 ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م. ¢اهلل، ورؾمقل اهلل 

 ذه أي٦م ًم٘مد قمرومٝم٤م أ ٞمتٝم٤م رضمؾ يم٤من ُمىلـ يمٌىل٤مر أطمٌىل٤مر اًمٞمٝمىلقد وقمٚمامئٝمىلؿ اًمىلذيـ 

 قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ ًمفؾمىلىلىلام وم٠مؾمىلىلىلٚمٛمقا، و ىلىلىلق يمٕمىلىلىل٥م إطمٌىلىلىل٤مر، ضمىلىلىل٤مء ذات يىلىلىلقم إمم  ىلىلىلدا ؿ اهلل

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعمىل١مُمٜملم! آيىل٦م ذم يمتىل٤مب اهلل ًمىلق 
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قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم هيقد ٟمزًمىل٧م َّٓتىلذٟم٤م يىلقم ٟمزوهلىل٤م قمٞمىلدًا، ىمىل٤مل: ُمىل٤م  ىلل؟ ومىلذيمر  ىلذه أيىل٦م: 

﴿ َ ْؿ ِديىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْم ؿُ اًْمٞمَىلىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلىلل َوَرِوىلىلىلىل ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىل اَم  ْٛمىلىلىلىل اإِلؾْمىلىلىلىل

، ىمىلىل٤مل قمٛمىلىلر: أٟمىلىل٤م ُمىلىلـ أقمٚمىلىلؿ اًمٜمىلىل٤مس سمىلىلذًمؽ، ًم٘مىلىلد ٟمزًمىلىل٧م ذم يىلىلقم قمٞمىلىلديـ، [3]المائاادة:﴾ِديٜمىًلىل٤م

رؾمىلقل اهلل ذم قمرومىل٦م وذم يىلقم ااٛمٕمىل٦م، ٟمزًمىل٧م  ىلذه أيىل٦م ورؾمىلقل اهلل قمىلغم قمرومىلىل٤مت، 

ٟمىلىلىلىلف ي٘مىلىلىلىلقل ًمىلىلىلىلذًمؽ أي: ذم طمجىلىلىلىل٦م اًمىلىلىلىلقداع، ويمىلىلىلىل٤من يىلىلىلىلقم قمرومىلىلىلىل٦م يقُمئىلىلىلىلذ يىلىلىلىلقم نٕمىلىلىلىل٦م، ومٙم٠م

اًمٞمٝمىلىلقدي اًمىلىلذي أؾمىلىلٚمؿ: أسمنمىلىل سمٙمىلىلؾ ظمىلىلػم ومىلىلذًمؽ اًمىلىلذي مٜمٞمتىلىلف ىمىلىلد أضمىلىلراه اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ، 

 يقم ااٛمٕم٦م و ق ذم قمروم٦م. ¢وم٠مٟمزل  ذه أي٦م قمغم رؾمقل اهلل 

إذًا: ُمٕمٜمىلىلك  ىلىلذا اًمٙمىلىلام: أن اهلل يٛمىلىلتـ قمىلىلغم قمٌىلىل٤مده اعمًىلىلٚمٛملم سمىلىل٠من اًمىلىلديـ يم٤مُمىلىلؾ، ٓ 

ذًمؽ ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام متىلىل٤مج إمم أن يًىلىلتدرك أطمىلىلد وًمىلىلق قمٌىلىل٤مدة واطمىلىلدة؛ ًمىلىل

ُمىل٤م شمريمىل٧م ؿمىلٞمئ٤ًم ي٘مىلرسمٙمؿ إمم اهلل إٓ وأُمىلرشمٙمؿ سمىلف، »يمنمح وسمٞم٤من وشمٗمًػم هلذه أيىل٦م: 

، ويمىلىلىلذًمؽ شوُمىلىلىل٤م شمريمىلىلىل٧م ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم يٌٕمىلىلىلديمؿ قمىلىلىلـ اهلل وي٘مىلىلىلرسمٙمؿ إمم اًمٜمىلىلىل٤مر إٓ وهنٞمىلىلىلتٙمؿ قمٜمىلىلىلف

ي٘مىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ُمٌٞمٜمىلىلىل٤ًم أن  ىلىلىلذا اًمٌٞمىلىلىل٤من ًمىلىلىلٞمس أُمىلىلىلرًا ظم٤مصىلىلىل٤ًم سمرؾمىلىلىلقًمٜم٤م ظمىلىلىل٤مشمؿ اًمرؾمىلىلىلؾ 

ٞم٤مء، سمؾ ذًمؽ يم٤من واضم٥م يمىلؾ ٟمٌىلل؛ ٕن اهلل قمىلز وضمىلؾ سمٕمثىلف  دايىل٦م ًمٚمٕمىل٤معملم ذم وإٟمٌ

يمؾ زُم٤من، أُم٤م رؾمقًمٜم٤م ومٌٕمثىلف  دايىل٦م ًمٚمٕمىل٤معملم طمٞمىل٨م ٓ ٟمٌىلل سمٕمىلده، وم٘مىل٤مل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة 

ُمىلىل٤م سمٕمىلىل٨م اهلل ٟمٌٞمىلىل٤ًم إٓ يمىلىل٤من طم٘مىلىل٤ًم قمٚمٞمىلىلف أن يٌىلىللم ُٕمتىلىلف »واًمًىلىلام يمىلىلام ذم صىلىلحٞمح ُمًىلىلٚمؿ: 

ُمىل٤م سمٕمىل٨م »م، ؾمىلقاء يمىل٤من ُمت٘مىلدُم٤ًم أو ُمتىل٠مظمرًا، ، قمٚمٞمف اًمّمىلاة واًمًىلاشيمؾ ظمػم ُم٤م يٕمٚمٛمف

ُمـ  ىل١مٓء  ¢، ورؾمقًمٜم٤م شاهلل ٟمٌٞم٤ًم إٓ يم٤من طم٘م٤ًم قمٚمٞمف أن يٌٚمغ أُمتف ُم٤م يٕمٚمٛمف ُمـ اخلػم

إٟمٌٞمىلىلىلىل٤مء اًمىلىلىلىلذي ضمىلىلىلىل٤مء سمرؾمىلىلىلىل٤مًم٦م يم٤مُمٚمىلىلىلىل٦م ٓ رؾمىلىلىلىل٤مًم٦م سمٕمىلىلىلىلد ٤م وٓ ٟمٌىلىلىلىلل سمٕمىلىلىلىلده قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلاة 

ٝمىلىلىل٤مد ذم واًمًىلىلىلام؛ وًمىلىلىلذًمؽ مل يٌىلىلىلؼ ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم أن جيتٝمىلىلىلدوا ذم اًمٕمٌىلىلىل٤مدات، أُمىلىلىل٤م آضمت

اعمٕم٤مُمات اًمتىلل شمتٙمىلرر ودمىلدر وشمتٜمىلقع وَّتتٚمىلػ ُمىلـ إىمٚمىلٞمؿ إمم إىمٚمىلٞمؿ وُمىلـ سمٚمىلد إمم 

آظمىلىلر، ومٝمٜمىلىل٤م آضمتٝمىلىل٤مد، أُمىلىل٤م آضمتٝمىلىل٤مد ذم اًمٕمٌىلىل٤مدات وم٘مىلىلد يمٛمىلىلؾ إُمىلىلر، ومىلىلا اضمتٝمىلىل٤مد يمىلىلام 

ي٘مىلىلقل اًمٗم٘مٝمىلىل٤مء ذم ُمىلىلقرد اًمىلىلٜمص، إذا قمٚمٛمىلىلتؿ  ىلىلذه احل٘مٞم٘مىلىل٦م قمىلىلرومتؿ أن دقمىلىلقة احلىلىلؼ ُمىلىلـ 
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ٞمىلىلقم صىلىلٞم٤مطم٤مت طمقهلىلىل٤م يمثىلىلػمة ويمثىلىلػمة ضمىلىلدًا،  ىلىلل اًمىلىلدقمقات اًمٙمثىلىلػمة اًمتىلىلل شمًىلىلٛمٕمقن اًم

اًمىلىلىلىلىلدقمقة اًمتىلىلىلىلىلل شمىلىلىلىلىلىل٠مُمر اعمًىلىلىلىلىلٚمٛملم نٞمٕمىلىلىلىلىل٤ًم إمم أن يرضمٕمىلىلىلىلىلىلقا ذم ديىلىلىلىلىلٜمٝمؿ إمم يمتىلىلىلىلىلىل٤مب اهلل 

، وقمىلىلغم ُمىلىلٜمٝم٩م اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح اًمىلىلذيـ ا تىلىلدوا هبديىلىلف قمٚمٞمىلىلف ¢وطمىلىلدي٨م رؾمىلىلقل اهلل 

اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام، وُمىلىلىل٤م زادوا قمٚمٞمىلىلىلف وٓ ىمٓمٛمىلىلىلػمًا، ُمىلىلىل٤م زادوا قمٚمٞمىلىلىلف ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم ٓ يمٌىلىلىلػمة وٓ 

 ة.صٖمػم

وأظمىلىلىلتؿ  ىلىلىلذه اًمتىلىلىلذيمرة سم٤مًم٘مّمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل روا ىلىلىل٤م اإلُمىلىلىل٤مم اًمىلىلىلدارُمل ذم ؾمىلىلىلٜمٜمف اعمٕمىلىلىلرول 

سم٤معمًىلىلىلٜمد ظمٓمىلىلىل٠م إٟمىلىلىلام  ىلىلىلق اًمًىلىلىلٜمـ: روى سم٢مؾمىلىلىلٜم٤مده اًمّمىلىلىلحٞمح: أن أسمىلىلىل٤م ُمقؾمىلىلىلك إؿمىلىلىلٕمري 

ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ضم٤مء ص٤ٌمح يقم إمم ُمٜمىلزل قمٌىلد اهلل سمىلـ ُمًىلٕمقد ريض اهلل شمٕمىل٤ممم 

ًجد. و ٜم٤م زم وىمٗم٦م سمًٞمٓم٦م ضمدًا: قمٜمف، ومقضمد اًمٜم٤مس يٜمتٔمروٟمف ًمٞمٜمٓمٚم٘مقا ُمٕمف إمم اعم

يدًمٜم٤م  ذا إصمر قمغم طمرص اًمًٚمػ ذم صح٦ٌم أ ؾ اًمٕمٚمؿ واهمتٜم٤مم اًمٗمىلرص اًمتىلل ىمىلد 

ٓ يتٛمٙمٜمقن ُمـ ُمّم٤مطم٦ٌم اًمٕمىل٤ممل ذم يمىلؾ وىمىل٧م يًىلٛمح هلىلؿ؛ وًمىلذًمؽ ومٙمىل٤مٟمقا هيتٌٚمىلقن 

اًمٗمرصىلىلىلىلىل٦م اًمتىلىلىلىلىلل يٛمٙمىلىلىلىلىلٜمٝمؿ أن يّمىلىلىلىلىل٤مطمٌقا اًمٕمىلىلىلىلىل٤ممل وًمىلىلىلىلىلق ُمىلىلىلىلىلـ دراه إمم ُمًىلىلىلىلىلجده، ًمٕمٚمٝمىلىلىلىلىلؿ 

 ٚمٛمف.ي٘متٓمٗمقن ُمٜمف صمٛمرة ُمـ قم

ظمىلىلرج اأسمىلىلق ُمقؾمىلىلك طمٞمىلىلٜمام ضمىلىل٤مء إمم دار اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد وضمىلىلد اًمٜمىلىل٤مس يٜمتٔمروٟمىلىلف، ىمىلىل٤مل: 

أسمىلىلىلق قمٌىلىلىلد اًمىلىلىلرمحـ؟ ىمىلىلىل٤مًمقا: ٓ، ومجٚمىلىلىلس يٜمتٔمىلىلىلره طمتىلىلىلك ظمىلىلىلرج، وم٘مىلىلىل٤مل أسمىلىلىلق ُمقؾمىلىلىلك و ىلىلىلق 

صح٤م  ضمدير يم٤مسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ!  ذه يمٜمٞم٦م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، 

ًمىلىلىلؽ واحلٛمىلىلىلد هلل مل يىلىلىلر إٓ ظمىلىلىلػمًا. ًم٘مىلىلىلد رأيىلىلىل٧م ذم اعمًىلىلىلجد آٟمٗمىلىلىل٤ًم ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم أٟمٙمرشمىلىلىلف، وُمىلىلىلع ذ

اٟمٔمروا أن ذم يمٚمٛمتلم فم٤م ر ٤م اًمت٤ٌميـ، ىم٤مل: رء أٟمٙمرشمىلف وُمىلع ذًمىلؽ واحلٛمىلد هلل 

 مل أر إٓ ظمػمًا. يمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن ظمػمًا ويمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمٜمٙمرًا؟

 إذا قمرومتؿ اًمًٜم٦م اًمؽميمٞم٦م ومٝمق اعمٜمٙمر، و ذا اًمذي ؾمؽموٟمف ذم م٤مم  ذه اًم٘مّم٦م.

: ُمىل٤مذا رأيىل٧م؟ ىمىل٤مل: إن قمِمىل٧م ومًىلؽماه، رأيىل٧م ذم اعمًىلجد أٟم٤مؾمىل٤ًم ىم٤مل اسمـ ُمًىلٕمقد
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طمٚم٘م٤ًم طمٚم٘م٤ًم، وذم وؾمط يمؾ طمٚم٘م٦م ُمٜمٝم٤م رضمؾ ي٘مقل عمـ طمقًمف: ؾمٌحقا يمذا، امحدوا 

يمذا، يمؼموا يمذا، وأُم٤مم يمؾ رضمؾ طمَم يٕمد سمف اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم واًمتحٛمٞمد. ُم٤م يمىل٤مد 

ُمقؾمىلىلك وم٘مىلىل٤مل: أٓ  اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد يًىلىلٛمع  ىلىلذا اًمقصىلىلػ إٓ وسمىلىل٤مدر إمم اًم٘مىلىلقم خم٤مـمٌىلىل٤ًم أسمىلىل٤م

أٟمٙمىلىلرت قمٚمىلىلٞمٝمؿ؟ ُمىلىل٤مذا يٜمٙمىلىلر قمٚمىلىلٞمٝمؿ؟ اًمتًىلىلٌٞمح واًمتحٛمٞمىلىلد وؾمىلىلٌح٤من اهلل واحلٛمىلىلد هلل، 

ضمىل٤مء ذم أطم٤مديىل٨م يمثىلػمة ضمىلىلدًا: أرسمىلع يمٚمىلامت سمٕمىلد اًم٘مىلىلرآن  ىلل أرسمىلع يمٚمىلامت ٓ ييىلىلك 

سمىلىل٠مهيـ سمىلىلدأت: ؾمىلىلٌح٤من اهلل واحلٛمىلىلد هلل وٓ إًمىلىلف إٓ اهلل واهلل أيمىلىلؼم، أومْمىلىلؾ اًمٙمىلىلام سمٕمىلىلد 

ييىلك سمىلىل٠مهيـ سمىلدأت: ؾمىلٌح٤من اهلل واحلٛمىلد هلل وٓ إًمىلىلف إٓ اهلل  اًم٘مىلرآن أرسمىلع يمٚمىلامت ٓ

واهلل أيمىلىلىلىلىلىلؼم، ُمىلىلىلىلىلىل٤مذا يمىلىلىلىلىلىل٤من يٗمٕمىلىلىلىلىلىلؾ أصىلىلىلىلىلىلح٤مب احلٚم٘مىلىلىلىلىلىل٤مت؟ يمىلىلىلىلىلىل٤مٟمقا يًىلىلىلىلىلىلٌحقن ومٛمىلىلىلىلىلىلدون 

 ويٙمؼمون.. إمم آظمره، يمٞمػ اسمـ ُمًٕمقد ي٘مقل ٕ  ُمقؾمك: أوما أٟمٙمرت قمٚمٞمٝمؿ؟

ىمىلىلىلىل٤مل.. و ىلىلىلىلذا أدب اًمٕمىلىلىلىل٤ممل ُمىلىلىلىلع اًمٕمىلىلىلىل٤ممل، ومٙمٞمىلىلىلىلػ يٙمىلىلىلىلقن أدب اًمٓم٤مًمىلىلىلىل٥م ًمٚمٕمٚمىلىلىلىلؿ ُمىلىلىلىلع 

؟! ٓ ؿمىلىلىلىلىلىلؽ أٟمىلىلىلىلىلىلف ؾمىلىلىلىلىلىلٞمٙمقن أؾمىلىلىلىلىلىلٛمك وأقمىلىلىلىلىلىلغم ُمىلىلىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلىلىلذا إدب؛ ٕن يمىلىلىلىلىلىلاً ُمىلىلىلىلىلىلـ اًمٕمىلىلىلىلىلىل٤ممل

اًمّمىلىلىلح٤مسمٞملم قمٚمىلىلىلامء، اسمىلىلىلـ ُمًىلىلىلٕمقد وأسمىلىلىلق ُمقؾمىلىلىلك، ًمٙمىلىلىلـ أسمىلىلىلق ُمقؾمىلىلىلك يٕمىلىلىلؽمل سمٕمٚمىلىلىلؿ اسمىلىلىلـ 

ُمًٕمقد أٟمف أقمىلغم وأؾمىلٛمك ُمىلـ قمٚمٛمىلف؛ وًمىلذًمؽ ىمىل٤مل ًمىلف: ُمىل٤م دمىلرأت قمىلغم اإلٟمٙمىل٤مر عمىل٤م 

 رأي٧م مم٤م يًتحؼ اإلٟمٙم٤مر طمتك آظمذ رأيؽ.

ؿ أن يٕمىلىلدوا ؾمىلىلٞمئ٤مهتؿ، سمىلىلدل ُمىلىل٤م يٕمىلىلدوا قمىلىلغم اهلل ىمىلىل٤مل: أومىلىلا أٟمٙمىلىلرت قمٚمىلىلٞمٝمؿ وأُمىلىلرهت

يٕمدوا ؾمٞمئ٤مهتؿ، ووٛمٜم٧م هلؿ أٓ يْمٞمع ُمـ طمًٜم٤مهتؿ رء؟ ىم٤مل: ٓ، اٟمتٔم٤مر أُمرك 

 أو اٟمتٔم٤مر رأيؽ.

ومرضمىلىلىلىلع اسمىلىلىلىلـ ُمًىلىلىلىلٕمقد إمم داره وظمىلىلىلىلرج ُمتٚمىلىلىلىلثاًم؛ ًمٙمىلىلىلىلل ٓ يٕمىلىلىلىلرل، وذ ىلىلىلىل٥م شمىلىلىلىلقًا إمم 

 اعمًجد، وومٕماً رأى احلٚم٘م٤مت اًمتل وصٗمٝم٤م ًمف أسمق ُمقؾمك.

ٙمىلىلؿ ُمىلىل٤م  ىلىلذا اًمىلىلذي شمّمىلىلٜمٕمقن؟ ىمىلىل٤مًمقا: يىلىل٤م أسمىلىل٤م قمٌىلىلد اًمىلىلرمحـ! ويمِمىلىلػ ىمىلىل٤مل هلىلىلؿ: وم

، ُم٤م  ذا اًمذي ¢قمـ وضمٝمف اًمٚمث٤مم، ىم٤مل: أٟم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد صح٤م  رؾمقل اهلل 
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شمّمىلىلىلىلىلٜمٕمقن؟ ىمىلىلىلىلىل٤مًمقا: واهلل يىلىلىلىلىل٤م أسمىلىلىلىلىل٤م قمٌىلىلىلىلىلد اًمىلىلىلىلىلرمحـ! طمَمىلىلىلىلىل ٟمٕمىلىلىلىلىلد سمىلىلىلىلىلف اًمتًىلىلىلىلىلٌٞمح واًمتٙمٌىلىلىلىلىلػم 

ٜم٤مشمٙمؿ رء، واًمتحٛمٞمد، ىم٤مل: قمدوا ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ، وأٟم٤م اًمْم٤مُمـ ًمٙمىلؿ أٓ يْمىلٞمع ُمىلـ طمًىل

مل شمٌىلىلىلؾ، و ىلىلىلذه آٟمٞمتىلىلىلف مل شمٙمنىلىلىل، واًمىلىلىلذي  ¢ومٙمىلىلىلؿ ُمىلىلىل٤م أهع  ٚمٙمىلىلىلتٙمؿ،  ىلىلىلذه صمٞم٤مسمىلىلىلف 

ٟمٗمز سمٞمده أئٜمٙمؿ ٕ دى ُمـ أُم٦م حمٛمد، أي: أصح٤مب حمٛمد، واًمذي ٟمٗمزىل سمٞمىلده 

، أو أٟمٙمىلىلؿ ُمتٛمًىلىلٙمقن سمىلىلذٟم٥م وىلىلاًم٦م.  ىلىلق ي٘مىلىلقل: ¢أئىلىلٜمٙمؿ ٕ ىلىلدى ُمىلىلـ أُمىلىل٦م حمٛمىلىلد 

ؾمىلىلىلقل وأٟمىلىلىل٤م ُمىلىلىلٜمٝمؿ و ىلىلىلىلذا أٟمىلىلىلتؿ سمىلىلىللم أطمىلىلىلد ؿمىلىلىلٞمئلم: إُمىلىلىل٤م أٟمٙمىلىلىلؿ أ ىلىلىلدى ُمىلىلىلـ أصىلىلىلح٤مب اًمر

صىلىلىلىل٤مطمٌل أسمىلىلىلىلق ُمقؾمىلىلىلىلك ُمىلىلىلىلٜمٝمؿ، و ىلىلىلىلذا سمٓمٌٞمٕمىلىلىلىل٦م احلىلىلىلىل٤مل ُمًىلىلىلىلتحٞمؾ، إذًا مل يٌىلىلىلىلؼ ًمٙمىلىلىلىلؿ إٓ 

إظمرى و ل: أٟمٙمؿ ُمتٛمًٙمقن سمذٟم٥م واًم٦م. و ذه ُمـ ومّم٤مطم٦م اًمٚمٖمىل٦م اًمٕمرسمٞمىل٦م، ُمىل٤م 

ىم٤مل هلؿ: ُمتٛمًىلٙمقن سمْمىلاًم٦م، ًمىلق ىمىل٤مل هلىلؿ ذًمىلؽ ومحًىلٌٝمؿ، ًمٙمٜمىلف ُمىلـ سمىل٤مب اًمتٌٙمٞمىل٧م 

 ًمًتؿ ُمتٛمًٙمقن سمْماًم٦م سمؾ وسمذٟم٥م واًم٦م. وُمـ سم٤مب ؿمدة اإلٟمٙم٤مر ىم٤مل هلؿ: أٟمتؿ

اؾمىلىلٛمٕمقا ُمىلىل٤مذا يمىلىل٤من ضمىلىلقاهبؿ ًمتتىلىلذيمروا أن أن  ىلىلذا ااىلىلقاب  ىلىلق اًمىلىلذي يٓمىلىلرح ذم 

  ذا اًمزُم٤من أُم٤مم دقمقة احلؼ دقمقة اشم٤ٌمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م دون زي٤مدة أو ٟم٘مص.

ىم٤مًمقا: واهلل ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ ُم٤م أردٟم٤م إٓ اخلػم. أٓ شمًىلٛمٕمقن  ىلذا اًمٙمىلام يمٚمىلام 

قمىلىلغم إٟمًىلىل٤من سمدقمىلىل٦م ىمٞمىلىلؾ: يىلىل٤م أظمىلىلل ُمىلىل٤مذا ومٞمٝمىلىل٤م ٟمحىلىلـ ٟمريىلىلد ذيمىلىلر اهلل.. ٟمريىلىلد اًمّمىلىلاة أٟمٙمىلىلر 

 ؟¢قمغم رؾمقل اهلل 

وم٤ماقاب اًمًٚمٗمل  ق اًمىلذي ؾمتًىلٛمٕمقٟمف ُمىلـ يمىلام  ىلذا اإلُمىل٤مم اًمًىلٚمٗمل اًمىلذي  ىلق 

ُمىلـ اًمًىل٤مسم٘ملم إوًمىللم اًمىلذيـ آُمٜمىلقا سمىل٤مهلل ورؾمىلقًمف،  ىلق قمٌىلد اهلل سمىلـ ُمًىلٕمقد، عمىل٤م ىمىل٤مًمقا 

ويمىلؿ ُمىلـ ُمريىلد  :-و ىلق اًمٕمىلؼمة-ـ! ُم٤م أردٟم٤م إٓ اخلػم. ىم٤مل ًمف: واهلل ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمح

ـِ ﴿ًمٚمخىلىلىلىلىلػم ٓ يّمىلىلىلىلىلٞمٌف، ويمىلىلىلىلىلؿ ُمىلىلىلىلىلـ ُمريىلىلىلىلىلد ًمٚمخىلىلىلىلىلػم ٓ يّمىلىلىلىلىلٞمٌف،  اَم شُمْٖمىلىلىلىلىل ٦ٌم وَمىلىلىلىلىل ٦ٌم سَم٤مًمَِٖمىلىلىلىلىل طِمْٙمَٛمىلىلىلىلىل

، يمؿ ُمـ ُمريد ًمٚمخػم ٓ يّمٞمٌف، يمقن  ىلذا ظمىلػم ويمىلقن  ىلذا ذ، يمىلقن [5]القم :﴾اًمٜمرُذرُ 

يؼ ُمٕمروم٦م  ذا ُمىلـ  ىلذا،  ذا ومرض و ذا ؾمٜم٦م، يمقن  ذه ؾمٜم٦م و ذه سمدقم٦م، ُم٤م  ق ـمر
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 مٞمٞمز  ذا ُمـ  ذا؟ أ ق اًمٕم٘مؾ أم اًمنمع؟

 ىلىلىلق اًمنمىلىلىلع؛ وًمىلىلىلذًمؽ ومٝمىلىلىلق يىلىلىلرد قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ: أٟمىلىلىلتؿ أردشمىلىلىلؿ اخلىلىلىلػم  ااىلىلىلقاب:ٓ ؿمىلىلىلؽ أن 

 ًمٙمٜمٙمؿ ُم٤م ؾمٚمٙمتؿ ـمريؼ اخلػم، يمؿ ُمـ ُمريد ًمٚمخػم ٓ يّمٞمٌف.

 قمغم وزان ىمقل اًمِم٤مقمر اًمذي ىم٤مل ىمدياًم:

 ررجو النجسة ومل رسلك مسهسلكهس

 

 

 

 نة ال جتري عىل الوهس إن السفو 

اًمىلىلذي يريىلىلد أن جيىلىلري اًمًىلىلٗمٞمٜم٦م ٓ سمىلىلد أن يْمىلىلٕمٝم٤م ذم جمرا ىلىل٤م، يٕمٜمىلىلل: ذم ـمري٘مٝمىلىل٤م،  

 يٕمٜمل: ذم ُم٤مئٝم٤م، وًمٞمس ذم ؾمٝمٚمٝم٤م ووقمر ٤م.. وٟمحق ذًمؽ.

 ررجو النجسة ومل رسلك مسهسلكهس

 

 

 

 إن السفونة ال جتري عىل الوهس  

. اٟمٔمىلروا اًمٕمىلؼمة. إن ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: ويمؿ ُمىلـ ُمريىلد ًمٚمخىلػم ٓ يّمىلٞمٌف، إن حمٛمىلداً  

أي: ٓ يىلدظمؾ  شون اًم٘مىلرآن ٓ جيىل٤موز طمٜمىل٤مضمر ؿؤأن أىمقاُم٤ًم ي٘مىلر»طمدصمٜم٤م:  ¢حمٛمدًا 

، ُمىلىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلىلك  ىلىلىلذا شيٛمرىمىلىلىلقن ُمىلىلىلـ اًمىلىلىلديـ يمىلىلىلام يٛمىلىلىلرق اًمًىلىلىلٝمؿ ُمىلىلىلـ اًمرُمٞمىلىلىل٦م»إمم ىمٚمىلىلىلقهبؿ، 

 احلدي٨م؟

إن ٟم٤مؾمىلىل٤ًم » ىلىلذا أيْمىلىل٤ًم سمٚمًىلىل٤من ؾمىلىلٞمد اًمٕمىلىلرب واًمٕمجىلىلؿ قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام، ي٘مىلىلقل: 

ن اًم٘مىلىلرآن سم٠مًمًىلىلٜمتٝمؿ وعمىلىل٤م يىلىلدظمؾ اإليىلىلامن ذم ىمٚمىلىلقهبؿ، يٛمرىمىلىلقن وؤُمىلىلـ اعمًىلىلٚمٛملم ي٘مىلىلر

، إذا يمىلىل٤من اًمراُمىلىلل ىمىلىلقي اًمٕمْمىلىلات ورُمىلىلك شُمىلىلـ اًمىلىلديـ يمىلىلام يٛمىلىلرق اًمًىلىلٝمؿ ُمىلىلـ اًمرُمٞمىلىل٦م

طمرسمتىلىلف أو ؾمىلىلٝمٛمف وأصىلىل٤مب ومريًىلىلتف وم٢مهنىلىل٤م شمىلىلدظمؾ وَّتىلىلرج سمنىلىلقم٦م إمم اًمٓمىلىلرل اًمثىلىل٤مين، 

ىمقاُمىل٤ًم إن أ»ٟمف ؾمىلٛمع اًمرؾمىلقل ي٘مىلقل: إ ٙمذا يٛمرق اًمٜم٤مس ُمـ اًمديـ، ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد 

يٛمرىمقن ُمىلـ اًمىلديـ يمىلام »ٓ يّمؾ إمم ىمٚمقهبؿ   شي٘مرءون اًم٘مرآن ٓ جي٤موز طمٜم٤مضمر ؿ

 .شيٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م

 ىم٤مل اًمذي روى  ذه اًم٘مّم٦م: ومٚم٘مد رأيٜم٤م أوًمئؽ إىمقام ي٘م٤مشمٚمقٟمٜم٤م يقم اًمٜمٝمروان.
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اٟمتٝمىلىلىلىل٧م اًم٘مّمىلىلىلىل٦م. اًمٕمىلىلىلىلؼمة ُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذه اًم٘مّمىلىلىلىل٦م ممىلىلىلىل٤م يٜم٤مؾمىلىلىلىل٥م اًمٙمٚمٛمىلىلىلىل٦م اًمًىلىلىلىل٤مسم٘م٦م اًمتىلىلىلىلل أن 

٤م ومٕمىلىلؾ وإُمىلىل٤م شمىلىلرك، وأن اًمٗمٕمىلىلؾ واًمىلىلؽمك ًمىلىلٞمس سمٕم٤مداشمٜمىلىل٤م وٓ أ قائٜمىلىل٤م وٓ اًمنمىلىليٕم٦م يمٚمٝمىلىل٤م إُمىلىل

 .¢شم٘م٤مًمٞمدٟم٤م، وإٟمام  ل أو  ق سم٤مشم٤ٌمقمٜم٤م ًمٜمٌٞمٜم٤م 

ٟمجد ذم  ذه اًم٘مّم٦م أن اسمـ ُمًٕمقد أٟمٙمر قمغم أصح٤مب احلٚم٘م٤مت، أن أريىلد أن 

أذح ًمٙمىلىلؿ ُمقوىلىلقع اإلٟمٙمىلىل٤مر، ًمىلىلٞمس  ىلىلق اًمتًىلىلٌٞمح واًمتحٛمٞمىلىلد واًمتٙمٌىلىلػم سمىلىلذاهت٤م، وإٟمىلىلام 

 .¢ٙمٞمٗمٞم٦م مل شمٙمـ قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل ٕهن٤م يمٞمٗم٧م سم

أول يمٞمٗمٞم٦م: أن ؿمٞمخ٤ًم شمري٨م، أي: ٟمّمىل٥م ٟمٗمًىلف رئٞمًىل٤ًم وىم٤مئىلدًا وأُمىلػمًا، ٕي رء؟ 

ًمىلىلذيمر اهلل، وُمىلىل٤م أؾمىلىلٝمؾ ذيمىلىلر اهلل، ويمىلىلؾ ُمىلىل٤م يمىلىل٤من اإلٟمًىلىل٤من سمٕمٞمىلىلدًا قمىلىلـ اعمجتٛمىلىلع وذيمىلىلر اهلل 

ظم٤مًمٞم٤ًم، و ذا يذيمرين سم٠مٟمٜمل أٟمًٞم٧م وم٘مرة ُمـ احلدي٨م اًمذي شمٚمقشمف قمغم ُم٤م ُم٤ًمُمٕمٙمؿ 

أٟمًىلىلىلٞم٧م وُمىلىلىل٤م أٟمًىلىلىل٤مٟمٞمف إٓ  شؾمىلىلىلٌٕم٦م ئمٚمٝمىلىلىلؿ اهلل امىلىلىل٧م فمٚمىلىلىلف يىلىلىلقم ٓ فمىلىلىلؾ إٓ فمٚمىلىلىلف»آٟمٗمىلىلىل٤ًم: 

ورضمىلىلؾ »اًمِمىلىلٞمٓم٤من أن أذيمىلىلره، أن أذيمىلىلر ُمىلىلـ أوًمئىلىلؽ اًمًىلىلٌٕم٦م، و ىلىلق مىلىل٤مم رىمىلىلؿ اًمًىلىلٌٕم٦م: 

 .شذيمر اهلل ظم٤مًمٞم٤ًم ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه

إذًا: ُمىلىلىلىلىل٤م ذم طم٤مضمىلىلىلىلىل٦م ًمِمىلىلىلىلىلٞمخ ُمىلىلىلىلىلـ اعمِمىلىلىلىلىل٤ميخ يتٛمِمىلىلىلىلىلٞمخ ويىلىلىلىلىلريس طم٤مًمىلىلىلىلىلف قمىلىلىلىلىلغم سمٕمىلىلىلىلىلض 

٘مقل هلؿ: اذيمروا يمذا، امحدوا يمذا، يمؼموا يمذا، ُم٤م  ىلق اًمدراويش ـمٞمٌلم اًم٘مٚمقب وي

ىلىل ُمُ  ىلىل ع، رؾمىلىلقل اهلل ًمىلىلٞمس ُمُ نَمِّ قم٤ًم إٟمىلىلام  ىلىلق ُمٌٚمٖمىلىل٤ًم قمىلىلـ اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ، إٟمىلىلام  ىلىلق ؾمىلىلـ ًمٜمىلىل٤م نَمِّ

ٔمىلىلىل٤م ر اًمتىلىلىلل أٟمٙمر ىلىلىل٤م اسمىلىلىلـ سمىلىلىلقطمل اًمًىلىلىلامء يمٞمىلىلىلػ ٟمٕمٌىلىلىلد رسمٜمىلىلىل٤م، ومىلىلىل٠مول إٟمٙمىلىلىل٤مر ذم  ىلىلىلذه اعم

وٓ يٜمٌٖمىلىلىلل ُمًىلىلىلٕمقد  ىلىلىلق أن  ىلىلىلذا اًمٌمىلىلىلء ٟمّمىلىلىل٥م ٟمٗمًىلىلىلف يمٛمنمىلىلىلع هلىلىلىل١مٓء اًمىلىلىلذيـ طمقًمىلىلىلف، 

ورضمىلؾ ذيمىلر »عمثٚمف أن يٗمٕمؾ  ذا؛ ٕن ذيمر اهلل أُمىلر ؾمىلٝمؾ، وأومْمىلٚمف أن يٙمىلقن ظم٤مًمٞمىل٤ًم: 

 .  ذا أول اإلٟمٙم٤مر ذم شمٚمؽ اًم٘مّم٦م.شاهلل ظم٤مًمٞم٤ًم ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه

 هنؿ نٕمقا احلّمٞم٤مت، عم٤مذا؟أاًمٌمء اًمث٤مين: 

طمتك ُم٤م يْمٞمع قمٚمٞمٝمؿ شمًٌٞمح٦م،  ق ي٘مقل هلىلؿ ُمىلثاً: امحىلدوا مخًىللم، ٓزم سم٘مىلك 
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اًمىلىلدراويش اًمىلىلذيـ طمىلىلقل  ىلىلذا اًمِمىلىلٞمخ ٓزم ُمىلىل٤م خيٓمئىلىلقا ُمىلىلـ رويش اًمىلىلذي  ىلىلق  ىلىلذا اًمىلىلد

اًمٕمىلىلدد، ٓزم يٙمىلىلقن مخًىلىللم،  ىلىلق رؾمىلىلقل اهلل، رؾمىلىلقل اهلل ىمىلىل٤مل ًمٜمىلىل٤م وصىلىلدىمٜم٤مه واشمٌٕمٜمىلىل٤مه 

ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلٌح اهلل دسمىلىلىلىلر يمىلىلىلىلؾ صىلىلىلىلاة صماصمىلىلىلىل٤ًم وصماصمىلىلىلىللم، ومحىلىلىلىلد اهلل صماصمىلىلىلىل٤ًم »سمىلىلىلىل٢ميامن ظمىلىلىلىل٤مًمص، 

٦م: ٓ إًمف إٓ اهلل وطمىلده ٓ ذيىلؽ وصماصملم، ويمؼم اهلل صماصم٤ًم وصماصملم، صمؿ ىم٤مل م٤مم اعم٤مئ

وإن يم٤مٟمىل٧م ُمثىلؾ  فًمف ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد و ق قمغم يمؾ رء ىمىلدير، همٗمىلرت ًمىلف ذٟمقسمىل

 ، ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل  ذا واشمٌٕمٜم٤مه.شزسمد اًمٌحر

أُمىلىل٤م أن يىلىل٠ميت ؿمىلىلٞمخ سمىلىلؾ ومىلىلريخ ويىلىل٠ميت ي٘مىلىلقل: ؾمىلىلٌح يمىلىلذا، ٟم٘مىلىلقل ًمىلىلف: آُمىلىللم، ٟمّمىلىلدىمف، 

وضمىلىلؾ أٟمٙمىلىلر سمىلىلٜمص اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ قمىلىلغم ُمٕمٜمىلىل٤مه: أٟمىلىلف ضمٕمٚمٜمىلىل٤مه ذيٙمىلىل٤ًم ُمىلىلع اهلل، واهلل قمىلىلز 

اًمْمىلىلىل٤مًملم واعمٖمْمىلىلىلقب قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ ُمىلىلىلـ اًمٞمٝمىلىلىلقد واًمٜمّمىلىلىل٤مرى واعمنمىلىلىليملم وم٘مىلىلىل٤مل ذم طم٘مٝمىلىلىلؿ 

ـَ ﴿أنٕمىلىلىلىلىلىلىللم:  ٞمَح اسْمىلىلىلىلىلىلىل
ىلىلىلىلىلىلىل ًِ َ ـْ ُدوِن اهللَِّ َواعمْ

٤م ُِمىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلُذوا َأطْمٌَىلىلىلىلىلىلىل٤مَرُ ْؿ َوُرْ ٌَىلىلىلىلىلىلىل٤مهَنُْؿ َأْرسَم٤مسًمىلىلىلىلىلىلىل َ اَّتَّ

ْرَيؿَ  ٘مىلىلط ٕهنىلىلؿ ضمٕمٚمىلىلقه ، ومىلىل٤مًمٞمٝمقد قمٌىلىلدوا اعمًىلىلٞمح ُمىلىلـ دون اهلل، ًمىلىلٞمس وم[34]التوباا :﴾َُمىلىل

ىمًاًم ُمـ ذات اهلل قمز وضمؾ، سمؾ وزقمٛمقا سم٠مٟمف يم٤من ينمع ُمع اهلل، وُمىل٤م  ىلق إٓ رؾمىلقل 

ُمىلىلـ اهلل شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم، اًمٞمٝمىلىلقد يمىلىلذًمؽ؛ وهلىلىلذا وضمىلىلدٟم٤م اًمٞمٝمىلىلقد واًمٜمّمىلىل٤مرى ذيٕمىلىلتٝمؿ 

دائىلىلاًم ذم دمىلىلدد ذم شمٖمىلىلػم؛ ٕهنىلىل٤م ًمٞمًىلىل٧م يمىلىلام أٟمزًمىلىل٧م، وإٟمىلىلام همىلىلػموا ومٞمٝمىلىل٤م وسمىلىلدًمقا، ًمٙمىلىلـ 

، وشمٕم٤م ىلد سمحٗمٔمٝمىل٤م ¢تف اًمتل أٟمزهل٤م قمغم ىمٚم٥م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمىلد اهلل قمز وضمؾ ص٤من ذيٕم

٤م ًَمُف حَل٤َمومُِٔمقنَ ﴿سم٘مقًمف:  يْمَر َوإِٟمَّ ًْمٜم٤َم اًمذِّ ـُ َٟمزَّ ٤م َٟمْح ، سمٛمثؾ  ذه اًم٘مقاقمد اًمتل [3]الحج :﴾إِٟمَّ

ذيمرٟمىلىل٤ميمؿ سمٌٕمْمىلىلٝم٤م قمىلىلـ اًمًىلىلٚمػ، وضمىلىل٤مء قمىلىلـ  ىلىلذا اًمًىلىلٚمٗمل إول قمٌىلىلد اهلل سمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد 

ذوا  ٞمئىلىل٤مت ًمىلىلذيمر اهلل،  ىلىلذه اهلٞمئىلىل٦م  ىلىلل اًمتىلىلل ًمٞمٜمٙمىلىلر قمىلىلغم  ىلىل١مٓء اعمٌتدقمىلىل٦م اًمىلىلذيـ اَّتىلىل

 أٟمٙمر ٤م اسمـ ُمًٕمقد، وًمٞمس ًمذات اًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم.

ومذيمرٟم٤م أوًٓ: أن  ذا اًمِمٞمخ ٟمّم٥م ٟمٗمًف ُمقضمٝم٤ًم ًمٞمذيمروا اهلل، وًمٞمًقا  ؿ سمح٤مضم٦م 

 سمٕمد سمٞم٤من اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ًمذيمر اهلل.
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ؿ: قمىلىلدوا ؾمىلىلٞمئ٤مشمٙمؿ، وأٟمىلىل٤م صم٤مٟمٞمىلىل٤ًم: نٕمىلىلقا طمجىلىل٤مرة ًمٞمٕمىلىلدوا قمىلىلغم اهلل؛ وًمىلىلذًمؽ ىمىلىل٤مل هلىلىل

 اًمْم٤مُمـ ًمٙمؿ أٓ يْمٞمع ًمٙمؿ ُمـ طمًٜم٤مشمٙمؿ رء.

اًمٌمء اًمث٤مًم٨م وإظمػم ًمٕمٚمف: أقمروقا قمـ اًمٕمد، و ىلذه ُمّمىلٞم٦ٌم ٓ شمىلزال ُمقضمىلقدة 

سمىلىلىللم اعمًىلىلىلٚمٛملم اًمٞمىلىلىلقم، أقمروىلىلىلقا قمىلىلىلـ قمىلىلىلد اًمىلىلىلذيمر اعمنمىلىلىلوع سم٤مٕٟم٤مُمىلىلىلؾ، أن دمىلىلىلدون 

ٚمقات سم٤مًمًٌح٦م، اًمدراويش وأُمث٤مل اًمدراويش ُمـ اعمِم٤ميخ يٕمدون اًمتًٌٞمح دسمر اًمّم

 اًمًٌح٦م  ذه شمٓمقرت ُمع اًمزُمـ ُمـ طمج٤مرة أوًمئؽ اخلقارج، اًمٕمؼمة سمٕمد ُم٤م يمٛمٚم٧م.

 ىلىل١مٓء إذًا قمرومٜمىلىل٤م أن اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد أٟمٙمىلىلر قمٚمىلىلٞمٝمؿ ًمىلىلٞمس خلّمىلىلقص اًمىلىلذيمر ُمىلىلـ شمًىلىلٌٞمح 

وامٛمٞمد وشمٙمٌىلػم، وإٟمىلام عمىل٤م أطمىل٤مط هبىلذا اًمىلذيمر ُمىلـ إطمىلداث وُمىلـ اسمتىلداع مل يٙمىلـ ذم 

ؿ ُمٜمٙمىلىلىلرًا قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ أؿمىلىلىلد اإلٟمٙمىلىلىل٤مر: واًمىلىلىلذي قمٝمىلىلىلد اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام؛ ًمىلىلىلذًمؽ ىمىلىلىل٤مل هلىلىلىل

ٟمٗمز سمٞمده أئٜمٙمؿ ٕ دى ُمـ أُم٦م حمٛمد، اًمذي مل يٙمـ ومٞمىلف ُمثىلؾ  ىلذه احلٚم٘مىل٤مت، أو 

 إٟمٙمؿ ُمتٛمًٙمقن سمذٟم٥م واًم٦م.

 ىلىلذا  ىلىلق اًمنمىلىلح ُمقوىلىلع اإلٟمٙمىلىل٤مر، ُمىلىلـ اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد ومىلىلا ي٘مىلىلقًمـ هم٤مومىلىلؾ ُمىلىلـ اًمٖمىلىل٤مومٚملم 

 تٙمٌػم واًمتحٛمٞمد؟ُم٤مذا ومٕمؾ  ١مٓء ي٤م أظمل؟ ُم٤م اسمتدقمقا ؿمٞمئ٤ًم إٟمام  ق اًمتًٌٞمح واًم

 ٓ ًم٘مد اسمتدقمقا يمٞمٗمٞم٦م،  ذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م  ل اًمتل أٟمٙمر ٤م اسمـ ُمًٕمقد.

أُم٤م اًمٕمؼمة أىمقل: اىمت٤ٌمس ُمـ  ذه اًم٘مّم٦م ىمقًٓ ىمٞم٤مؾمىل٤ًم قمىلغم ىمىلقل اًمٗم٘مٝمىل٤مء واًمٕمٚمىلامء 

اًمىلذٟمقب اًمّمىلٖم٤مئر سمريىلد اًمٙمٌىل٤مئر، أي: ُمىلـ  ،ي٘مقًمقن: اًمّمٖم٤مئر سمريد اًمٙمٌىل٤مئر، اًمّمىلٖم٤مئر

ومًىلىلىلىلىلٞمتدرج ُمٕمٝمىلىلىلىلىل٤م إمم اعمٕمّمىلىلىلىلىلٞم٦م اًمٙمٌىلىلىلىلىلػمة؛ ٕن  اقمتىلىلىلىلىل٤مد أن يقاىمىلىلىلىلىلع اعمٕمّمىلىلىلىلىلٞم٦م اًمّمىلىلىلىلىلٖمػمة

اعمٕم٤ميص ًمٞمس هل٤م طمدود ُم٤مدي٦م جمًٛم٦م سمحٞم٨م اإلٟم٤ًمن ي٘مػ قمٜمد ٤م صمؿ ٓ جير ُمـ 

 ورائٝم٤م إٓ ُمٕمّمٞم٦م يمٌػمة.

وًمذًمؽ هنك اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام اعمًٚمٛملم أن يًىلتح٘مروا وأن يتٝمىل٤موٟمقا سمىلٌٕمض 

ات اًمىلىلىلذٟمقب؛ إيىلىل٤ميمؿ وحم٘مىلىلر»اعمٕمىلىل٤ميص ُمىلىلـ اًمىلىلذٟمقب اًمّمىلىلٖم٤مئر، ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 
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 أو يمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام. شوم٢مهن٤م إذا اضمتٛمٕم٧م أطمرىم٧م

اًمِم٤م د: ومٙمام ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء: ُمـ اًمذٟمقب اًمّمٖم٤مئر  ىلل سمريىلد اًمٙمٌىل٤مئر، وم٠مٟمىل٤م أىمىلقل 

اىمت٤ٌمؾم٤ًم ُمـ ىمّم٦م اسمـ ُمًٕمقد وممىل٤م وىمىلع ٕوًمئىلؽ اعمٌتدقمىل٦م: أن اًمٌدقمىل٦م اًمّمىلٖمػمة  ىلل 

راويش  ىلىلىلىل١مٓء ُمىلىلىلىل٤مذا يمىلىلىلىل٤مٟمقا سمريىلىلىلىلد ًمٚمٌدقمىلىلىلىل٦م اًمٙمٌىلىلىلىلػمة،  ىلىلىلىل١مٓء أصىلىلىلىلح٤مب احلٚم٘مىلىلىلىل٤مت اًمىلىلىلىلد

 يٗمٕمٚمقن؟

قمرومٜمىلىلىل٤م سمىلىلىلدقمتٝمؿ يمٞمٗمٞمىلىلىل٦م ًمٞمًىلىلىل٧م ذيمريىلىلىل٦م؛ ٕن  ىلىلىلذا اًمىلىلىلذيمر ُمٜم٘مىلىلىلقل قمىلىلىلـ اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف 

 اًمًام، إمم أيـ أدت هبؿ  ذه اًمٌدقم٦م؟

إمم اًمٌدقمىلىل٦م اًمٙمىلىلؼمى و ىلىلل اخلىلىلروج قمىلىلغم اخلٚمٞمٗمىلىل٦م اًمراؿمىلىلد قمىلىلكم سمىلىلـ أ  ـم٤مًمىلىل٥م، 

اًمٜمٝمىلىلىلروان. يىلىلىلقم  طمٞمىلىلىل٨م ىمىلىلىل٤مل راوي اًم٘مّمىلىلىل٦م: ومٚم٘مىلىلىلد رأيٜمىلىلىل٤م أوًمئىلىلىلؽ إىمىلىلىلقام ي٘م٤مشمٚمقٟمٜمىلىلىل٤م يىلىلىلقم

اًمٜمٝمىلىلروان  ىلىلل اعمٕمريمىلىل٦م اًمتىلىلل وىمٕمىلىل٧م سمىلىللم قمىلىلكم ريض اهلل قمٜمىلىلف و ىلىلق اخلٚمٞمٗمىلىل٦م اًمراؿمىلىلد 

 ريض اهلل اًمراسمع وسملم اخلقارج اًمذيـ ظمرضمقا قمغم أُمػمي اعم١مُمٜملم، وم٘مىل٤مشمٚمٝمؿ قمىلكم

 وا  ؿ اًم٘مت٤مل، يمٞمػ ص٤مر  ذا؟قمٜمف ُمْمٓمرًا؛ ٕهنؿ سمدؤ

ُمىلىلىلىلـ إيّمىلىلىلىل٤مل اًمىلىلىلىلذٟم٥م اًمٌدقمىلىلىلىل٦م اًمّمىلىلىلىلٖمػمة شمىلىلىلىل١مدي إمم اًمٌدقمىلىلىلىل٦م اًمٙمٌىلىلىلىلػمة سمٓمريىلىلىلىلؼ أينىلىلىلىل 

اًمّمٖمػم إمم اًمذٟم٥م اًمٙمٌػم؛ ذًمؽ ٕن اًمذٟم٥م اًمّمٖمػم واًمذٟم٥م اًمٙمٌػم يٕمرل سم٤مًمٜمص، 

ُمىلـ »أُم٤م اًمٌدقمىل٦م اًمّمىلٖمػمة واًمٌدقمىل٦م اًمٙمٌىلػمة ٓ يٕمىلرل سمىل٤مًمٜمص وإٟمىلام يٕمىلرل سم٤مًم٘م٤مقمىلدة: 

يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م، ويمىلىلىلؾ وىلىلىلاًم٦م ذم »، شأطمىلىلىلدث ذم أُمرٟمىلىلىل٤م  ىلىلىلذا ُمىلىلىل٤م ًمىلىلىلٞمس ُمٜمىلىلىلف ومٝمىلىلىلق رد

 .. إمم آظمره.شاًمٜم٤مر

ٖمر اإلٟمًىل٤من سمدقمىل٦م صىلٖمػمة أو يٗمىلتح اًمٓمريىلؼ ًمىلف إمم سمدقمىل٦م أظمىلرى، و ىلق ومٚمام يًتّم

ًمىلىلٞمس قمٜمىلىلده ُمىلىل٤م يٛمٞمىلىلز سمىلىللم اًمٌدقمىلىل٦م اًمّمىلىلٖمػمة واًمٙمٌىلىلػمة؛ وهلىلىلذا  ىلىل١مٓء اًمىلىلدراويش اًمىلىلذيـ 

يمىلىل٤مٟمقا جيتٛمٕمىلىلقن قمىلىلغم ُمىلىل٤مذا؟ قمىلىلغم ذيمىلىلر اهلل، وإذا هبىلىلؿ ذم اًمٜمٝم٤ميىلىل٦م ذم هن٤ميىلىل٦م اعمٓمىلىل٤مل 

 سمـ أ  ـم٤مًم٥م.جيتٛمٕمقن قمغم اخلروج قمغم اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد أٓ و ق قمكم 
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 ٜمىلىل٤م اًمٕمىلىلؼمة اًمٙمىلىلؼمى ُمىلىلـ  ىلىلذه احل٤مدصمىلىل٦م، اًمٕمىلىلؼمة اًمتىلىلل ىمٌٚمٝمىلىل٤م: أٟمىلىلف أٟمٙمىلىلر قمٚمىلىلٞمٝمؿ أؿمىلىلٞم٤مء 

ٟمحىلىلـ ٟمرا ىلىل٤م اًمٞمىلىلقم ُمقضمىلىلقدة وٓ ٟمٙمىلىلػم هلىلىل٤م، سمىلىلؾ إذا أٟمٙمرٟم٤م ىلىل٤م ٟمحىلىلـ أشمٌىلىل٤مع اًمًىلىلٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞمىلىل٦م 

 واًمًٜم٦م اًمؽميمٞم٦م، ىم٤مًمقا: ُم٤مذا ومٞمٝم٤م؟ ُم٤م ومٞمٝم٤م رء، عم٤مذا؟

ويش ىمىلىل٤مًمقا: ُمىلىل٤م أردٟمىلىل٤م إٓ اخلىلىلػم، ٕهنىلىلؿ طمٙمٛمىلىلقا قم٘مىلىلقهلؿ يمىلىلام ومٕمىلىلؾ أوًمئىلىلؽ اًمىلىلدرا

ون ؤإن أىمقاُمىلىلىل٤ًم ي٘مىلىلىلر»طمىلىلىلدصمٜم٤م:  ¢ىمىلىل٤مل: ويمىلىلىلؿ ُمىلىلىلـ ُمريىلىلد ًمٚمخىلىلىلػم ٓ يّمىلىلىلٞمٌف، إن حمٛمىلىلدًا 

 .شاًم٘مرآن ٓ جي٤موز طمٜم٤مضمر ؿ يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م

ًمذًمؽ أٟم٤م ٟم٤مصح ًمٙمؿ إن ؿم٤مء اهلل ... قمٚمٞمٙمؿ أن شمٕمرومقا اًمًٜم٦م اًمتل ومٕمٚمٝم٤م اًمرؾمقل 

تٗمٕمٚمقهنىلىل٤م واًمتىلىلل شمريمٝمىلىل٤م ومتجتٜمٌقهنىلىل٤م؛ وسمىلىلذًمؽ شمٙمقٟمىلىلقن ىمىلىلد ىمٛمىلىلتؿ سمحىلىلؼ قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام وم

اًمِمىلىلٝم٤مدشملم: ٓ إًمىلىلف إٓ اهلل حمٛمىلىلد رؾمىلىلقل اهلل؛ ٕن اًمِمىلىلٝم٤مدة إومم شمٕمٜمىلىلل: أٓ شمٕمٌىلىلد إٓ اهلل، 

واًمِمىلىلٝم٤مدة إظمىلىلرى شمٕمٜمىلىلل: أٓ شمٕمٌىلىلد اهلل إٓ سمىلىلام ضمىلىل٤مءك سمىلىلف رؾمىلىلقل اهلل، ومٝمىلىلام ؿمىلىلٝم٤مدشم٤من و ىلىل٤م 

ُم١ماظمىلىلذة، شمقطمٞمىلىلىلدان: شمقطمٞمىلىلد اهلل ذم اًمٕمٌىلىل٤مدة، وشمقطمٞمىلىلىلد شمقطمٞمىلىلدان.  ىلىلذا أيْمىلىلىل٤ًم اصىلىلٓماح وٓ 

اًمرؾمقل ذم آشم٤ٌمع، ومٙمىلام أٟمٜمىل٤م ٓ ٟمٕمٌىلد ُمىلع اهلل أطمىلدًا وٓ ٟمنمىلك سمىلف ؿمىلٞمئ٤ًم يمىلذًمؽ ٓ ٟمتخىلذ ُمىلع 

 .ٟمٌٞمٜم٤م ُمتٌققم٤ًم آظمر، ومٝمق ُمتٌققمٜم٤م ٓ ؾمقاه، و ق رسمٜم٤م ٓ ٟمٕمٌد همػمه

 وهبذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 ( 00:  01: 33/   650) اهلدى والنور / 

 ( 01:  20: 14/   650) اهلدى والنور / 
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 ق٘ي بعطٍٔ: اهبدعٞ خاصٞ  

 باهتغٚري ال باهصٙادٝ

أطمىلىلد ؿ ىمىلىل٤مل: سمىلىل٠من اًمزيىلىل٤مدة ذم اًمٕمٌىلىل٤مدات أو ذم إًمٗمىلىل٤مظ اًمنمىلىلقمٞم٦م ضمىلىل٤مئز، وًمٙمىلىـل  ُمداظمٚمىلىل٦م:

٤مئز أن إن صح اًمتٕمٌىلػم ذم اًمّمىلاة ضمىل ¢اًمتٖمٞمػم ٓ جيقز، ىم٤مل: ؾمٞمدٟم٤م ُمثاً: شمًٞمٞمد اًمرؾمقل 

 ..شم٘مقل: اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف. و.ب

 سم٤مرك اهلل ذم ااٛمٞمع. ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 .. اطمت٩م سمحدي٨م صحٞمح ـمٌٕم٤مً أٟمف ىم٤مل قمـ اًمّمح٤م  اًمذي صغم ظمٚمػ ُمداظمٚم٦م:

ـ أظمزم اًمِمٞمخ: هن٤م ؿمٜمِم٦م ُمٕمرووم٦م ُم  .اعمٝمؿ ي٤م أظمل! ُم٤م ذم داقمل إلقم٤مدة  ذا اًمٙمام؛ٕ 

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ذا اًمرضمىلىلؾ ُمىلىلـ أ ىلىلؾ إ ىلىلقاء اًمىلىلذيـ ٓ قمىلىلاج هلىلىلؿ إٓ سمىلىل٠من هيىلىلدهيؿ إٟمىلىلام  ىلىل اًمِمىلىلٞمخ:

اهلل قمز وضمؾ، أو خيٚمص اعمًٚمٛملم ُمـ ذ ؿ،  ق ٓ يٗمرق سملم أُمر وأُمىلر، ٓ يٗمىلرق 

سملم أُمر مدصمف حمدث ذم وىم٧م ىمٌؾ يمامل اًمنميٕم٦م، وسملم حمدث مدث أُمرًا سمٕمد 

ٛمٙمىلىل٤من، صمىلىلؿ  ىلىلق ٓ مىلىل٤مم اًمنمىلىليٕم٦م، ٓ يٗمىلىلرق سمىلىللم  ىلىل٤مذيـ إُمىلىلريـ و ىلىل٤م: ُمىلىلـ إ ٞمىلىل٦م سم

اًمذي ٓ ي٘مر قمغم ظمٓم٠م، وسمىللم أُمىلريـ يتٍمىلل ومٞمىلف ٓ  ¢يٗمرق سملم أُمر أىمره اًمرؾمقل 

أىمقل: أقمٚمؿ اًمٜم٤مس و ق ُمٕمرض ًمٚمخٓم٠م، سمؾ وأضمٝمؾ اًمٜم٤مس سم٤مؾمىلؿ أهنىل٤م سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م، 

صمىلىلىلىلؿ دمىلىلىلىلد  ىلىلىلىلذا اًمرضمىلىلىلىلؾ يدٟمىلىلىلىلدن طمىلىلىلىلقل طمىلىلىلىلدي٨م زيىلىلىلىل٤مدة وسمريم٤مشمىلىلىلىلف ذم اًمتًىلىلىلىلٚمٞمٛم٦م إومم 

ع أٟمىلىلىلف يمىلىلىل٤من سم٢مُمٙم٤مٟمىلىلىلف أن ي٘مر ىلىلىل٤م قمىلىلىلغم ُمذ ٌىلىلىلف ومٞمٜمٙمر ىلىلىل٤م عمىلىلىل٤مذا؟ ٕٟمىلىلىلف ٓ يقاومىلىلىلؼ  ىلىلىلقاه ُمىلىلىل

 اعمٜمحرل ُمع اًمزي٤مدة.

 ( 00: 16: 52/   689) اهلدى والنور / 
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 اهسد عوٟ أٓى اهبدع

ٓ خيٗم٤مك أن أ ؾ اًمٌدع سملم يمؾ ومٞمٜم٦م يّمدرون أُمرًا م٤موًمقن ذم فمٜمٝمؿ  ُمداظمٚم٦م:

٦م أن خيٗمىلقا ُمٜمىل٤مر اًمًىلٜم٦م، ومٝمىلؾ ٟمقايمىل٥م أ ىلؾ اًمٌىلدع ذم اًمىلرد قمٚمىلٞمٝمؿ، أم ُمىل٤م  ىلل اًمٜمّمىلٞمح

 ُمٜمٙمؿ ذم  ذا ًمٜم٤م وإلظمقاٟمٜم٤م ذم اًمداظمؾ واخل٤مرج، وسم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ؟

اًمىلىلىلرد قمىلىلىلغم أ ىلىلىلؾ اًمٌىلىلىلدع ٓ جيىلىلىلقز إٓ ممىلىلىلـ يمىلىلىل٤من قم٤معمىلىلىل٤ًم سم٤مًمًىلىلىلٜم٦م ُمىلىلىلـ ضمٝمىلىلىل٦م  اًمِمىلىلىلٞمخ:

واًمٌدقمىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلـ ضمٝمىلىلىلىل٦م أظمىلىلىلىلرى، ًمٕمٚمٙمىلىلىلىلؿ شمىلىلىلىلذيمرون ُمٕمىلىلىلىلل طمىلىلىلىلدي٨م طمذيٗمىلىلىلىل٦م سمىلىلىلىلـ اًمىلىلىلىلٞمامن ذم 

ٚمؿ قمىلىلـ اًمّمىلىلحٞمحلم ىمىلىل٤مل: يمىلىل٤من اًمٜمىلىل٤مس يًىلىل٠مًمقن رؾمىلىلقل اهلل صىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلف، وآًمىلىلف وؾمىلىل

 اخلػم ويمٜم٧م أؾم٠مًمف قمـ اًمنم خم٤موم٦م أن أىمع ومٞمف، و ذا يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 عرفت الرش ال للرش لكن لتوقوه 

 

 

 

 ومن ال يعرف اخلري من الرش يقع فو  

ومٛمـ يم٤من قم٤معم٤ًم سم٤مخلػم واًمنم يمحذيٗم٦م سمىلـ اًمىلٞمامن، ويمىل٤من سم٤مًمتىل٤مزم ذم  ىلذا اًمزُمىل٤من  

٤ًم سم٤مًمٌدقمىل٦م ومٞمجتٜمٌٝمىل٤م ومىلذر اًمٜمىل٤مس قم٤مروم٤ًم سم٤مًمًٜم٦م ومٞمتٌٕمٝم٤م ومض اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م وقم٤معمىل

ُمٜمٝم٤م،  ذا اًمِمخص  ق اًمذي جيقز ًمف أن جي٤مدل أ ؾ اًمٌدقمىل٦م أو اعمٌتدقمىل٦م، أُمىل٤م يمىلام 

يٗمٕمؾ سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ مل ي١مشمقا ُمـ اًمٕمٚمؿ إٓ طمٔم٤ًم ىمٚمٞماً صمؿ يدظمٚمقن ذم جم٤مدًم٦م 

ُمىلىلىلـ  ىلىلىلؿ أىمىلىلىلقى ُمىلىلىلٜمٝمؿ قمٚمىلىلىلاًم، وًمىلىلىلق يمىلىلىل٤من  ىلىلىلذا اًمٕمٚمىلىلىلؿ ُمِمىلىلىلقسم٤ًم سمٙمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اًمٌدقمىلىلىل٦م أو قمٚمىلىلىلؿ 

ام يمىلىلىلىلام ىمٚمٜمىلىلىلىل٤م آٟمٗمىلىلىلىل٤ًم، ومٝمىلىلىلىل١مٓء ٟمٜمّمىلىلىلىلحٝمؿ أن يٜمٓمىلىلىلىلقوا قمىلىلىلىلغم أٟمٗمًىلىلىلىلٝمؿ وأن يٕمتزًمىلىلىلىلقا اًمٙمىلىلىلىل

اعمٌتدقمىلىل٦م وأن ٓ جيىلىل٤مدًمق ؿ؛ ٕهنىلىلؿ ؾمىلىلٞمت٠مصمرون سمِمىلىلٌٝم٤مهتؿ يمٛمثىلىلؾ ذاك اًمًىلىل١مال اًمىلىلذي 

ؾمىلىلىلٛمٕمتؿ ذم أول ااٚمًىلىلىل٦م، وؾمىلىلىلٛمٕمتؿ اًمىلىلىلرد قمٚمٞمىلىلىلف، أهنىلىلىلؿ يّمىلىلىلٖمقن ًمٙمىلىلىلؾ ٟمىلىلىل٤مقمؼ وًمٙمىلىلىلؾ 

قمىلىل٤ممل يىلىلتٛمٙمـ ُمىلىلـ صىلىل٤مئح ومتتٕمٚمىلىلؼ اًمِمىلىلٌٝم٦م ذم ذ ىلىلـ اًمًىلىل٤مُمع، صمىلىلؿ  ىلىل٤مت طمتىلىلك يتىلىل٠مصمر ًمىلىلف 
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إزاًمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه اًمِمىلىلىلٌٝم٦م ُمىلىلىلـ ٟمٗمًىلىلىلف، ًمىلىلىلذًمؽ شمٙمىلىلىل٤مصمرت اًمٜمّمىلىلىلقص قمىلىلىلـ ؾمىلىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىلىل٤مًمح ُمىلىلىلـ 

اًمٕمٚمىلىلىلامء يمامًمىلىلىلؽ وأمحىلىلىلد وهمىلىلىلػم ؿ أهنىلىلىلؿ يمىلىلىل٤مٟمقا مىلىلىلذرون اًمٜمىلىلىل٤مس يمىلىلىلؾ اًمتحىلىلىلذير ُمىلىلىلـ 

ااٚمقس ُمع أ ؾ اًمٌدقم٦م، سمؾ ويم٤مٟمقا ي٠مُمروهنؿ سمٛم٘مىل٤مـمٕمتٝمؿ ظمِمىلٞم٦م أن يتنىلب رء 

ف، وإضمر ًمٚمجٛمٞمع إن ؿم٤مء اهلل ُمـ ؿمٌٝم٤مهتؿ إمم ٟمٗمقؾمٝمؿ، ومٝمذا أفمـ ضمقاب ُم٤م ؾم٠مًمت

ُمىلىل٤م دُمٜمىلىل٤م خمٚمّمىلىللم وىم٤مصىلىلديـ أوًٓ اًمٕمٚمىلىلؿ اًمٜمىلىل٤مومع اعمًىلىلت٘مك ُمىلىلـ يمتىلىل٤مب اهلل وُمىلىلـ ؾمىلىلٜم٦م 

رؾمىلىلىلقل اهلل صىلىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلىلف، وآًمىلىلىلف وؾمىلىلىلٚمؿ، وقمىلىلىلغم ُمىلىلىلٜمٝم٩م اًمًىلىلىلٚمػ اًمّمىلىلىل٤مًمح أوًٓ، صمىلىلىلؿ 

ىم٤مصىلىلىلديـ أيْمىلىلىل٤ًم أن ٟمٕمٛمىلىلىلؾ سمىلىلىلام شمٕمٚمٛمٜمىلىلىل٤م، صمىلىلىلؿ سمٕمىلىلىلد ذًمىلىلىلؽ ٟمًىلىلىل٠مل اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ أن يزيىلىلىلدٟم٤م 

ٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمىلىلىلىلؿ وسمحٛمىلىلىلىلدك، أؿمىلىلىلىلٝمد أن ٓ إًمىلىلىلىلف إٓ أٟمىلىلىلىل٧م، أؾمىلىلىلىلتٖمٗمرك وإيىلىلىلىل٤ميمؿ قمٚمىلىلىلىلاًم، وؾمىلىلىلىل

 وأشمقب إًمٞمؽ.

 ( 00:  48: 03/   695) اهلدى والنور / 
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 ٓى ألٓى اهبدع ت٘بٞ؟

إِنَّ ﴿»: ¢ىمىلىلرأت احلىلىلدي٨م يىلىل٤م ؿمىلىلٞمخٜم٤م ذم شمٗمًىلىلػم اااًمىلىللم ي٘مىلىلقل: ىمىلىل٤مل  ُمداظمٚمىلىل٦م:

ٞمًَٕم٤م
٤مُٟمقا ؿِمىلىلىل ىُمىلىلىلقا ِديىلىلىلٜمَُٝمْؿ َويَمىلىلىل ـَ وَمرَّ ِذي ىلىلىل ام أ ىلىلىلؾ اًمٌىلىلىلدع وأ ىلىلىلؾ إ ىلىلىلقاء إٟمىلىلىل [453]األنعاااا::﴾اًمَّ

واًمْماًم٦م ُمـ  ذه إُم٦م، ي٤م قم٤مئِم٦م إن ًمٙمؾ ص٤مطم٥م ذٟمىل٥م شمقسمىل٦م همىلػم أصىلح٤مب اًمٌىلدع 

ومىلىلام ُمىلىلدى  شًمىلىلٞمس هلىلىلؿ شمقسمىلىل٦م، يىلىل٤م قم٤مئِمىلىل٦م إين ُمىلىلٜمٝمؿ سمىلىلراء إين سمىلىلرئ ُمىلىلٜمٝمؿ و ىلىلؿ ُمٜمىلىل٤م سمىلىلراءة

 صح٦م  ذا احلدي٨م؟ وُم٤م ُمٕمٜمك: همػم أصح٤مب اًمٌدع وإ قاء ًمٞمس هلؿ شمقسم٦م؟

وٕمٞمػ ؾمىلٜمدًا وُمتٜمىل٤ًم يمىلام ي٘مىلقل قمٚمىلامء احلىلدي٨م ؾمىلٜمدًا  ـمٌٕم٤ًم  ذا احلدي٨م اًمِمٞمخ:

 وُمتٜم٤ًم.

أُمىلىلىل٤م اًمًىلىلىلٜمد ومىلىلىلمن ومٞمىلىلىلف قمٚمىلىلىل٦م مٜمىلىلىلع ُمىلىلىلـ احلٙمىلىلىلؿ قمٚمٞمىلىلىلف سم٤مًمّمىلىلىلح٦م ـمٌٕمىلىلىل٤ًم أٟمىلىلىل٤م أن همىلىلىلػم 

ُمًتحي هلذه اًمٕمٚم٦م ؾمقى أين أقمىلرل أن احلىلدي٨م ٓ يّمىلح ُمىلـ طمٞمىل٨م إؾمىلٜم٤مده، أُمىل٤م 

أٟمىلىلف ٓ يّمىلىلح ُمىلىلـ طمٞمىلىل٨م ُمتٜمىلىلف، ومٝمىلىلذا واوىلىلح ضمىلىلدًا؛ ٕن صىلىل٤مطم٥م اًمٌدقمىلىل٦م ُمٝمىلىلام يم٤مٟمىلىل٧م 

سمدقمتف ومًىلقل ٓ شمٙمىلقن أذ قمٜمىلد اهلل قمىلز وضمىلؾ ُمىلـ ذك اًمٙمىل٤مومر اعمنمىلك، ومىل٢مذا يمىل٤من 

ُر َأْن ﴿إُمر يمذًمؽ ويم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم قمٜمد يمؾ ُمًىلٚمؿ ىمقًمىلف شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم:  إِنَّ اهللََّ ٓ َيْٖمٗمىِل

ـْ َيَِم٤مءُ  َ
َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عمِ  .[43]النسا::﴾ُينْمَ

ؾ ُمىلىلىلـ اعمٛمٙمىلىلىلـ ااىلىلىل٤مئز سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم إًمٞمىلىلىلف شمٌىلىلىل٤مرك ومٝمىلىلىلذا اًمىلىلىلٜمص سيىلىلىلح سمىلىلىل٠من اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىل

وشمٕم٤ممم ًمٞمس وم٘مط أن ي٘مٌؾ شمقسم٦م اعمٌتدع، سمؾ وأن يٖمٗمر ًمىلف سمدقمتىلف، وًمىلق مل يتىل٥م ُمٜمٝمىل٤م؛ 

ـْ ﴿ٕن سمدقمتىلىلف ًمٞمًىلىل٧م ذيمىلىل٤ًم،  َىلىل
٤م ُدوَن َذًمىِلىلَؽ عمِ ُر َُمىلىل

َك سمىِلىلِف َوَيْٖمِٗمىلىل ىلىل ُر َأْن ُينْمَ
إِنَّ اهللََّ ٓ َيْٖمِٗمىلىل

 .[43]النسا::﴾َيَِم٤مءُ 
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 ض أن اًمٌدقم٦م ًمٞم٧ًم يم٤مًمنمك، وإٟمام  ل دون ذًمؽ. ذا ضمقاب قمغم اومؽما

وإذا اومؽموىلىلىلٜم٤م أن اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل أريىلىلىلد هبىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م  ىلىلىلل: ٟمىلىلىلقع ُمىلىلىلـ أٟمىلىلىلقاع اًمنمىلىلىلك 

ـَ ٓ َيْدقُمقَن َُمَع اهللَِّ ﴿طمٞمٜمئذ ٟمًتدل سم٘مقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم صٗم٤مت اًمرمحـ:  ِذي َواًمَّ

َم اهللَُّ رَّ ل طَمىلىل
تىِلىل َر َوٓ َيْ٘مُتُٚمىلىلقَن اًمىلىلٜمَّْٗمَس اًمَّ هَلىًلىل٤م آظَمىلىل

ْؾ َذًمىِلىلَؽ إِ ـْ َيْٗمَٕمىلىل َّٓ سمىِلىل٤محْلَؼِّ َوٓ َيْزُٟمىلىلقَن َوَُمىلىل  إِ

ُٚمْد ومِٞمِف ُُمَٝم٤مًٟم٤م * َيْٚمَؼ َأصَم٤مًُم٤م  ـَ * ُيَْم٤مقَمْػ ًَمُف اًْمَٕمَذاُب َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم َوخَيْ ٤مَب َوآُمىَل ـْ شمىَل َّٓ َُم إِ

ىلىلىلىلىلىل  ًَ ٞمِّئ٤َمهِتِْؿ طَم ُل اهللَُّ ؾَمىلىلىلىلىلىل َؽ ُيٌَىلىلىلىلىلىلدِّ
٤محِل٤ًم وَم٠ُمْوًَمئِىلىلىلىلىلىل ًا َصىلىلىلىلىلىل َؾ قَمَٛمىلىلىلىلىلىل

قًرا َوقَمِٛمىلىلىلىلىلىل ٤مَن اهللَُّ هَمُٗمىلىلىلىلىلىل ٜم٤َمٍت َويَمىلىلىلىلىلىل

 .[30-63]الف قان:﴾َرطِمٞماًم 

ًم٘مد سمدأ اهلل قمىلز وضمىلؾ سمىلذيمر اعمىلذٟمٌلم اعمجىلرُملم ذم  ىلذه أيىل٦م سم٤معمنمىليملم وم٘مىل٤مل: 

َّٓ سمىِلىل٤محْلَؼِّ ﴿ َم اهللَُّ إِ رَّ ل طَمىلىل
تىِلىل َر َوٓ َيْ٘مُتُٚمىلىلقَن اًمىلىلٜمَّْٗمَس اًمَّ هَلىًلىل٤م آظَمىلىل

َع اهللَِّ إِ ْدقُمقَن َُمىلىل ـَ ٓ َيىلىل ِذي ىلىل  َواًمَّ

 إمم آظمر أي٦م. [63الف قان:]﴾...

َؾ ﴿صمىلىلؿ اؾمىلىلتثٜمك أي: سمٕمىلىلد أن طمٙمىلىلؿ هلىلىل١مٓء سم٤مًمٜمىلىل٤مر ىمىلىل٤مل:  ـَ َوقَمِٛمىلىل ٤مَب َوآَُمىلىل ـْ شَمىلىل َّٓ َُمىلىل إِ

قًرا  ٤مَن اهللَُّ هَمُٗمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ٜم٤َمٍت َويَمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ًَ ٞمِّئ٤َمهِتِْؿ طَم ُل اهللَُّ ؾَمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل َؽ ُيٌَىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلدِّ
٤محِل٤ًم وَم٠ُمْوًَمئِىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ًا َصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل قَمَٛمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

 .[30]الف قان:﴾َرطِمٞماًم 

سمدقمتىلىلف سمدقمىلىل٦م ذيمٞمىلىل٦م، ومٚمىلىلامذا ٓ يتىلىلقب اهلل قمٚمٞمىلىلف إذا إذًا: ًمٜمٗمىلىلؽمض أن  ىلىلذا اعمٌتىلىلدع 

 شم٤مب؟ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م: إٓ ُمـ شم٤مب.

ومٝمىلىلىلذا دًمٞمىلىلىلىلؾ قمىلىلىلىلغم سمٓمىلىلىلىلان  ىلىلىلذا اعمىلىلىلىلتـ سمٕمىلىلىلىلد أن مل يثٌىلىلىلىل٧م  ىلىلىلذا اعمىلىلىلىلتـ قمىلىلىلىلغم ـمري٘مىلىلىلىل٦م 

اعمحىلىلىلدصملم أي: ُمىلىلىلـ ضمٝمىلىلىل٦م اًمًىلىلىلٜمد، ومىلىلىل٢مذًا:  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م ٓ يّمىلىلىلح ٓ إؾمىلىلىلٜم٤مدًا وٓ ُمتٜمىلىلىل٤ًم، 

اومؽموٜم٤م أن هلذا احلدي٨م أصاً يٛمٙمـ أن ي٘مىل٤مل: سمىل٠من راويىلف ًمٙمـ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: ًمق 

اًمىلىلذي سمًىلىلٌٌف وىلىلٕمػ إؾمىلىلٜم٤مد احلىلىلدي٨م  ىلىلذا يمىلىل٤من ُمىلىلـ أصىلىلح٤مب إو ىلىل٤مم وإظمٓمىلىل٤مء ذم 

 رواي٦م احلدي٨م.

 ٜم٤مك طمدي٨م صم٤مسم٧م قمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ىمىلد يتىلق ؿ يمثىلػم ُمىلـ اًمٜمىل٤مس أٟمىلف  ىلذا 
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ّمىلىل٤مطم٥م سمدقمىلىلف أسمىلىلك اهلل أن جيٕمىلىلؾ ًم»احلىلىلدي٨م  ىلىلق سمٛمٕمٜمىلىلك طمىلىلديثؽ، ُمىلىل٤م  ىلىلق احلىلىلدي٨م؟ 

 .ششمقسم٦م

 .شأسمك اهلل أن جيٕمؾ ًمّم٤مطم٥م سمدقم٦م شمقسم٦م» ذا طمدي٨م صحٞمح: 

ومرسمام ومٝمؿ ذًمؽ اًمراوي سمًقء ومٝمٛمف، أو ؾم٤مء طمٗمٔمىلف ومىلروى  ىلذه ااٛمٚمىل٦م اًمتىلل هلىل٤م 

صىلىلىلح٦م سمتٚمىلىلىلؽ ااٛمٚمىلىلىل٦م أن اهلل ٓ ي٘مٌىلىلىلؾ شمقسمىلىلىل٦م اعمٌتىلىلىلدع ٓ، أسمىلىلىلك اهلل أن جيٕمىلىلىلؾ ًمّمىلىلىل٤مطم٥م 

ؾ اهلل شمقسمتىلف ًمٚمًىل٥ٌم اًمىلذي ذيمرشمىلف سمدقم٦م شمقسمىل٦م ٓ شمٕمٜمىلل أٟمىلف ًمىلق شمىل٤مب شمقسمىل٦م ٟمّمىلقطم٤ًم ٓ ي٘مٌىل

 آٟمٗم٤ًم.

 ذا إسم٤مء يًٛمك ذم ًمٖم٦م اًمٕمٚمامء يمىلقين إسمىل٤مء يمىلقين وًمىلٞمس   شأسمك اهلل»إذًا: ُم٤م ُمٕمٜمك: 

ـْ ﴿إسمىلىلىلىلىل٤مء ذقمٞمىلىلىلىلىل٤ًم سمٛمٕمٜمىلىلىلىلىلك: ىمىلىلىلىلىل٤مل شمٕمىلىلىلىلىل٤ممم:  ُف يُمىلىلىلىلىلىل قَل ًَمىلىلىلىلىل ٞمْئ٤ًم َأْن َيُ٘مىلىلىلىلىل ُرُه إَِذا َأَراَد ؿَمىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلاَم َأُْمىلىلىلىلىل إِٟمَّ

 ـمٞم٥م. [32]يس:﴾وَمٞمَُٙمقنُ 

و ىلذه اعمٕمىل٤ميص اًمتىلل شم٘مىلع ذم  ىلذا اًمٙمىلقن  ىلل   ذه اًمٙمٗمريىل٤مت  ىلذه اًمنمىليمٞم٤مت،

شم٠مُمٚمقا ذم أي٦م، إذا ُم٤م يم٤من قمٜمديمؿ ومٙمىلرة ؾمىل٤مسم٘م٦م أن إرادة  ااقاب:سم٢مرادة اهلل أم ٓ؟ 

اهلل شمِمىلىلىلىلٛمؾ يمىلىلىلىلؾ رء، وًمىلىلىلىلذًمؽ ضمىلىلىلىل٤مء ذم قم٘مٞمىلىلىلىلدة اإليىلىلىلىلامن سمىلىلىلىل٤مهلل وُمائٙمتىلىلىلىلف ذم آظمىلىلىلىلره 

 ىلىلق اًمىلىلذي وسم٤مًم٘مىلىلدر ظمىلىلػمه وذه إذًا: اخلىلىلػم واًمنمىلىل يما ىلىل٤م سمىلىل٢مرادة اهلل وشم٘مىلىلديره،  ىلىلذا 

يٕمٜمقٟمف سم٠مٟمف  ذه اإلرادة يمقٟمٞمىل٦م، وم٤محلىلدي٨م يٕمٜمىلل: أسمىلك اهلل أي: إرادة يمقٟمٞمىل٦م أن جيٕمىلؾ 

ًمّم٤مطم٥م سمدقم٦م شمقسم٦م، ًمٙمـ ًمٞمس  ذا إرادة ذقمٞم٦م أي: إذا شم٤مب اعمنمك ي٘مٌؾ شمقسمتف؟ 

ي٘مٌىلؾ شمقسمتىلىلف سمىلىلدًمٞمؾ ُمىلىل٤م ؾمىلىلٌؼ وهمػم ىلىل٤م، ذم إرادة ي٘م٤مسمىلىلؾ اإلرادة اًمًىلىل٤مسم٘م٦م اإلرادة اًمٙمقٟمٞمىلىل٦م 

 إرادة ذقمٞم٦م.

 ومرق يمٌػم ضمدًا سملم اإلرادة اًمنمقمٞم٦م وسملم اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م:ومٝمٜم٤مك 

اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م شمِمىلٛمؾ اخلىلػم واًمنمىل، شمِمىلٛمؾ اهلىلدى واًمْمىلال اإليىلامن واًمٙمٗمىلر، 

 ذه ُم٤م اؾمٛمٝم٤م؟ إرادة يمقٟمٞم٦م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م اإلرادة اًمنمقمٞم٦م، اإلرادة اًمنمقمٞم٦م ظم٤مص٦م سم٤مخلػم 
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ْرَى ًمِِٕمٌَىلىلىل٤مِدِه ﴿ظم٤مصىلىلىل٦م سمىلىلىل٤مإليامن، ىمىلىلىل٤مل شمٕمىلىلىل٤ممم:  رَ َوٓ َيىلىلىل  ىلىلىلذه آيىلىلىل٦م ذم  [3]البمااا :﴾اًْمُٙمْٗمىلىلىل

  ؾ يريد ًمٕم٤ٌمده اًمٙمٗمر؟ [3]البم :﴾َوٓ َيْرَى ًمِِٕم٤ٌَمِدِه اًْمُٙمْٗمرَ ﴿اًم٘مرآن سم٦م، 

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ىلىلىل٤مه، أظمٓمىلىلىل٠م صىلىلىل٤مطمٌٜم٤م؛ ٕٟمٜمىلىلىل٤م ٟمحىلىلىلـ ذم صىلىلىلدد اًم٘مىلىلىلقل أٟمىلىلىلف اإلرادة اًمٙمقٟمٞمىلىلىل٦م  اًمِمىلىلىلٞمخ:

ل رب ؿمىلىلىلىل٤مُمٚم٦م، اإلرادة اًمٙمقٟمٞمىلىلىلىل٦م ؿمىلىلىلىل٤مُمٚم٦م إسمٚمىلىلىلىلٞمس عمىلىلىلىل٤م يمٗمىلىلىلىلر ُمىلىلىلىلش رهمىلىلىلىلؿ أٟمٗمىلىلىلىلف يمىلىلىلىلام ي٘مىلىلىلىل٤م

اًمٕم٤معملم طم٤مؿمىل٤مه، إٟمىلام سمىل٢مرادة اهلل قمىلز وضمىلؾ، ًمٙمىلـ  ىلذه إرادة يمقٟمٞمىل٦م وًمٞمًىل٧م ذقمٞمىل٦م؛ 

 ٕن اإلرادة اًمنمقمٞم٦م ٓ شمِمٛمؾ اًمٙمٗمر.

 اإلرادة يٛمٙمـ أن.

 أن ٟمجٕمؾ هل٤م ىمًٛملم ٟم٘مًؿ اإلرادة إمم ىمًٛملم: إرادة يمقٟمٞم٦م، وإرادة ذقمٞم٦م.

  آظمره.اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمخػم واًمنم ُمـ إيامن ويمٗمر ... إمم

اإلرادة اًمنمىلىلىلىلقمٞم٦م ٓ شمتٕمٚمىلىلىلىلؼ إٓ سمىلىلىلىل٤مإليامن واًمٕمٛمىلىلىلىلؾ اًمّمىلىلىلىل٤مًمح، و ٜمىلىلىلىل٤م شمٗمنىلىلىلىل اإلرادة 

 اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمرو٤م.

أُم٤م اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م ٓ شمٗمنىل سم٤مًمروىل٤م، وىمىلد فمٝمىلر ًمٙمىلؿ اًمٗمىلرق؟ إرادة يمقٟمٞمىل٦م شمِمىلٛمؾ 

ْرَى ًمِِٕمٌَىلىلىلىلىلىلىل٤مِدِه ﴿يمىلىلىلىلىلىلىلؾ رء ؾمىلىلىلىلىلىلىلقاًء يمىلىلىلىلىلىلىل٤من ظمىلىلىلىلىلىلىلػمًا أو ذًا، يمٗمىلىلىلىلىلىلىلر ورسمٜمىلىلىلىلىلىلىل٤م ىمىلىلىلىلىلىلىل٤مل:  َوٓ َيىلىلىلىلىلىلىل

 .[3:]البم ﴾اًْمُٙمْٗمرَ 

 أُم٤م اإلرادة اًمنمقمٞم٦م ومٝمل ظم٤مص٦م سمام أُمر اهلل سمف، ًمذًمؽ ىم٤مل أطمد اًمٕمٚمامء:

 مريهههع اخلهههري والرشههه القسهههو 

 

 

 

 ولكههن لههو  يههرا  س  ههس  

 ىلىلىلق يريىلىلىلد اخلىلىلىلػم واًمنمىلىلىل إرادة يمقٟمٞمىلىلىل٦م، وًمٙمىلىلىلـ واًمنمىلىلىل ًمىلىلىلٞمس يىلىلىلرى سمىلىلىلف سمحىلىلىل٤مل، ٓ  

 .[3]البم :﴾َوٓ َيْرَى ًمِِٕم٤ٌَمِدِه اًْمُٙمْٗمرَ ﴿يرى؛ ٕٟمف ىم٤مل: 
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ئذ يِمٞم٥م اسمـ آدم قمغم ُمىل٤م ؿمىل٥م قمٚمٞمىلف،  ىلذه ىم٤مقمىلدة اإلٟمًىل٤من اًمىلذي يِمىل٥م قمىلغم طمٞمٜم

اخلىلىلىلػم ذم اًمٖم٤مًمىلىلىل٥م يٛمىلىلىلقت قمىلىلىلغم اخلىلىلىلػم، يِمىلىلىل٥م قمىلىلىلغم اإليىلىلىلامن يٛمىلىلىلقت قمىلىلىلغم اإليىلىلىلامن، 

واًمٕمٙمىلىلس سمىلىل٤مًمٕمٙمس م٤مُمىلىل٤ًم، ومىلىلا جيىلىلقز أن ي٘مىلىل٤مل: ٓ ي٘مٌىلىلؾ اًمتقسمىلىل٦م ُمىلىلـ اعمٌتىلىلدع ٓ، اهلل 

 ي٘مٌؾ اًمتقسم٦م ُمـ قم٤ٌمده ويٕمٗمق قمـ يمثػم.

: ٓ ي٘مٌىلىلؾ اًمتقسمىلىل٦م ُمىلىلـ اعمنمىلىلك؛ ٕٟمىلىلف سح ذم اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ وٓ جيىلىلقز أن ٟم٘مىلىلقل

 أٟمف ي٘مٌؾ اًمتقسم٦م.

وم٤معمٌتىلىلدع أؾمىلىلقأ أطمقاًمىلىلف أن يٙمىلىلقن ُمنمىلىليم٤ًم، أؾمىلىلقأ أطمقاًمىلىلف أن يٙمىلىلقن ُمنمىلىليم٤ًم، ومىلىل٢مذا 

شم٤مب شم٤مب اهلل قمٚمٞمف، ًمٙمىلـ أٟمىل٤م أريىلد أن أسمىللم اًمٗمىلرق سمىللم  ىلذا احلىلدي٨م اًمْمىلٕمٞمػ، وسمىللم 

 .شسم٦مأسمك أن جيٕمؾ ًمّم٤مطم٥م سمدقم٦م شمق»احلدي٨م اًمّمحٞمح: 

 ٜم٤م اإمؾ سمٛمٕمٜمك: اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م، ُمش اإلرادة اًمنمقمٞم٦م، ومٚمق ومروٜم٤م أن ُمنميم٤ًم 

أسمىلىلك »شمىلىل٤مب، شمىلىل٤مب اهلل قمٚمٞمىلىلف، ًمىلىلق ومروىلىلٜم٤م أن ُمٌتىلىلدقم٤ًم شمىلىل٤مب شمىلىل٤مب اهلل قمٚمٞمىلىلف، إذًا: ُمىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلك: 

؟ أي: اعمٌتىلىلىلدع ُمىلىلىلـ أوًمئىلىلىلؽ اًمىلىلىلذيـ ي٘مىلىلىل٤مل هلىلىلىلؿ: شاهلل أن جيٕمىلىلىلؾ ًمّمىلىلىل٤مطم٥م سمدقمىلىلىل٦م شمقسمىلىلىل٦م

ـَ هَلُْؿ ؾُمقُء َأقْماَمهلِِ ﴿ وًمذًمؽ ومٝمؾ يتقب اإلٟم٤ًمن اًمىلذي ُمثٚمىلف يمٛمثىلؾ  [33]التوب :﴾ؿْ ُزيِّ

ـَ ﴿أوًمئىلىلىلؽ اًمىلىلىلذيـ ىمىلىلىل٤مل اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ قمىلىلىلٜمٝمؿ ذم اًم٘مىلىلىلرآن:  ي ىلىلىل ْؾ ُٟمٜمٌَِّىلىلىلُئُٙمْؿ سم٤ِمٕظَْمَنِ ْؾ َ ىلىلىل ىُمىلىلىل

 ًٓ اَم ٜمُقَن * َأقْمىلىلىلىل ىلىلىلىل ًِ ىُلىلىلىلْؿ ُمْ ٌُقَن َأهنَّ ىلىلىلىل ًَ ْؿ َمْ ْٟمٞم٤َم َوُ ىلىلىلىل ْٕمُٞمُٝمْؿ ذِم احْلَٞمَىلىلىلىل٤مِة اًمىلىلىلىلدر ؾَّ ؾَمىلىلىلىل ـَ َوىلىلىلىل ِذي ىلىلىلىل اًمَّ

 .[404-403]الكهف:﴾ُصٜمًْٕم٤م

وم٢مٟمًىلىلىل٤من يمىلىلىل٤من ُمنمىلىلىليم٤ًم أو يمىلىلىل٤من ُمٌتىلىلىلدقم٤ًم مًىلىلىل٥م أٟمىلىلىلف مًىلىلىلـ صىلىلىلٜمٕم٤ًم  ىلىلىلذا يتّمىلىلىلقر أن 

 يتقب؟ ٓ يتّمقر أن يتقب.

ُمىلىلـ  ٜمىلىل٤م ي٘مىلىلقل اًمٕمٚمىلىلامء: .ر اًمٌدقمىلىل٦م قمىلىلغم صىلىل٤مطمٌٝم٤م أظمٓمىلىلر ُمىلىلـ .ر اعمٕمّمىلىلٞم٦م؛ 

ٕن اعمٕمّمىلىلٞم٦م طمٞمىلىلٜمام يرشمٙمٌٝمىلىل٤م اًمٕمىلىل٤ميص يٕمىلىلرل أٟمىلىلف قمىلىل٤ميص ومػمضمىلىلع أٟمىلىلف يقُمىلىل٤ًم ُمىلىل٤م يتىلىلقب 

ّمىلىلٞمتف اًمتىلىلل  ىلىلق قمىلىل٤مرل سم٠مهنىلىل٤م ُمٕمّمىلىلٞم٦م، ًمٙمىلىلـ اعمٌتىلىلدع اًمىلىلذي ًمًىلىل٤من طم٤مًمىلىلف إمم اهلل ُمىلىلـ ُمٕم
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ي٘مىلىلقل: رب زدين؛ ٕٟمىلىلف يت٘مىلىلرب سمٌدقمتىلىلف إمم اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ، ومٝمىلىلذا ٓ يتّمىلىلقر أن يتىلىلقب 

 إمم اهلل.

 ىلذا إرادة يمقٟمٞمىل٦م، أُمىل٤م ًمىلق   شأسمىلك اهلل أن جيٕمىلؾ ًمّمىل٤مطم٥م سمدقمىل٦م شمقسمىل٦م»وم٢مذًا: طمديثٜم٤م: 

اًمىلىلىلذي يٕمىلىلىلٞمش د ىلىلىلره اًمٓمقيىلىلىلؾ ُمنمىلىلىليم٤ًم  شمّمىلىلىلقرٟم٤م و ىلىلىلذا ممٙمىلىلىـل أن ي٘مىلىلىلع وًمىلىلىلق سمٜمىلىلىلدرة يم٤معمنمىلىلىلك

 .صٕم٥م ضمدًا أن يتقب إمم اهلل؛ ٕٟمف ؿم٤مب قمغم ُم٤م ؿم٥م قمٚمٞمف، ًمٙمـ ٟم٤مدرًا ممٙمـ أن ي٘مع

يمىلىلذًمؽ اعمٌتىلىلدع ممٙمىلىـل أن يتىلىلقب إمم اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ، ًمٙمىلىـل  ىلىلذا قمىلىلغم ـمري٘مىلىل٦م ٟمىلىل٤مدرة ضمىلىلدًا 

ا  ىلىلق طمٞمىلىلٜمام يتٌىلىللم ًمىلىلف أٟمىلىلف يمىلىل٤من قم٤ميِمىلىل٤ًم ذم إو ىلىل٤مم، أٟمىلىلف  ىلىلق يٕمىلىلٞمش ذم ـم٤مقمىلىل٦م اهلل ذم فمٜمىلىلف، وإذ

 .يٕمٞمش ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ُمـ طمٞم٨م أٟمف اسمتدع ذم ديـ اهلل ُم٤م مل يٜمزل اهلل سمف ؾمٚمٓم٤مٟم٤مً 

إذًا: أن اؾمىلىلتٗمدٟم٤م وىلىلٕمػ احلىلىلدي٨م اعمًىلىل١مول قمٜمىلىلف أوًٓ، وصىلىلح٦م احلىلىلدي٨م اًمثىلىل٤مين همىلىلػم 

 .اعمًئقل قمٜمف صم٤مٟمٞم٤ًم، واؾمتٗمدٟم٤م اًمٗمرق ااق ري سملم اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م واإلرادة اًمنمقمٞم٦م

جٜم٤م ُمـ اًمٗمرق سمىللم اإلرادة اًمٙمقٟمٞمىل٦م واإلرادة اًمنمىلقمٞم٦م اًمٗمىلرق وصم٤مًمث٤ًم وأظمػمًا: اؾمتٜمت

 سملم احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ، وسملم احلدي٨م اًمّمحٞمح.

 .شٓ ي٘مٌؾ اهلل شمقسم٦م ُمٌتدع»احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ طمٙمؿ ذقمل: 

 ىلىلذا سم٤مـمىلىلؾ؛ ٕٟمىلىلف ىمٚمٜمىلىل٤م ًمىلىلق يمىلىل٤من سمدقمتىلىلف ذيمىلىل٤ًم ومىلىل٤مهلل ي٘مٌىلىلؾ، أُمىلىل٤م اًمٌدقمىلىل٦م اعمىلىلذيمقرة ذم 

 وإٟمام إرادة يمقٟمٞم٦م. احلدي٨م اًمّمحٞمح ومٝمل: إرادة ًمٞم٧ًم ذقمٞم٦م،

 ومٛمـ  ٜم٤م فمٝمر اًمٗمرق واؾمتٗمدٟم٤م ُمـ ااقًم٦م اًم٘مّمػمة  ذه ومقائدة صماصم٦م:

وىلىلىلىلٕمػ احلىلىلىلىلدي٨م إول، صىلىلىلىلح٦م احلىلىلىلىلدي٨م اًمثىلىلىلىل٤مين، اًمٗمىلىلىلىلرق سمىلىلىلىللم اإلرادة اًمٙمقٟمٞمىلىلىلىل٦م 

 واإلرادة اًمنمقمٞم٦م.

 وُمـ  ٜم٤م: ٟمٗمٝمؿ ُمٕمٜمك ىمقل ذًمؽ اًمٕم٤ممل: 



 متفرقات يف بصول البدع ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

370 

 مريهههع اخلهههري والرشههه القسهههو 

 

 

 

 ولكههن لههو  يههرا  س  ههس  

 ا يٜمتٝمل ااقاب.وهبذ 

 ضمزاك اهلل ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

وًمذًمؽ اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ذم يمت٤مب آقمتّم٤مم يذيمر ىمقًٓ ي٘مقل يًتحٞمؾ قمىلغم يمىلؾ 

 ص٤مطم٥م سمدقم٦م أن يتقب ُمـ سمدقمتف.

 ىلىلق  ىلىلذا ًمىلىلذًمؽ ىمٚمىلىل٧م ًمٙمىلىلؿ: اًمٕمٚمىلىلامء ي٘مقًمىلىلقن: ذ اًمٌدقمىلىل٦م قمىلىلغم صىلىل٤مطمٌٝم٤م  اًمِمىلىلٞمخ:

ٕٟمىلىلف يٕمىلىلرل  أذ ُمىلىلـ ذ اعمٕمّمىلىلٞم٦م قمىلىلغم صىلىل٤مطمٌٝم٤م عمىلىل٤مذا؟ اًمٕمىلىل٤ميص يٛمٙمىلىلـ أن يتىلىلقب؛

 ٟمٗمًف أٟمف قم٤ميص.

اعمٌتىلىلدع ًمًىلىل٤من طم٤مًمىلىلىلف ي٘مىلىلقل: رب زدين؛ ٕٟمىلىلف يت٘مىلىلىلرب إمم اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ، واهلل ٓ ي٘مٌىلىلىلؾ، 

 . ٙمذا شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»ومٝمذا اًمت٘مرب يمام شمٕمٚمٛمقن: 

اًمىلذي  ىلق اعمىلذيمقر ذم صىلحٞمح اًمؽمهمٞمىل٥م  ¢يمذًمؽ طمدي٨م رؾمقل اهلل  ُمداظمٚم٦م:

 ًؽ سم٤مًمًٜم٦م.واًمؽم ٞم٥م ذم يمت٤مب اًمتٛم

أسمىلىلك اهلل أن ي٘مٌىلىلؾ ُمىلىلـ يمىلىلؾ صىلىل٤مطم٥م سمدقمىلىل٦م قمٛمىلىلؾ »: ¢واحلىلىلدي٨م ومىلىلٞمام ُمٕمٜمىلىل٤مه ي٘مىلىلقل 

 وُمـ ذًمؽ  ذا. شطمتك يدع سمدقمتف

  ق  ذا، ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ضمزايمؿ اهلل ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ( 00:  18:  18/ 704) اهلدى والنور/

 (  00:  23:  25/ 704) اهلدى والنور/

 (  00:  27:  45/ 704) اهلدى والنور/
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 رتن ضِٞ ًّ اهطِّ ُتٓى  

 إذا صازت غعاًزا ألٓى اهبدع؟

رمحف اهلل: يٛمٜمع اًمتِمٌف سم٠م ؾ اًمٗمًؼ ٕن ُمىلـ شمِمىلٌف سم٘مىلقم  –ىم٤مل أسمقطم٤مُمد اًمٖمزازم 

ومٝمىلق ُمىلىلٜمٝمؿ، وهبىلذه اًمٕمٚمىلىل٦م ٟم٘مىلىلقل سمىلؽمك اًمًىلىلٜم٦م ُمٝمىلام صىلىل٤مرت ؿمىلىلٕم٤مرا ٕ ىلؾ اًمٌدقمىلىل٦م ظمقوًمىلىل٤م 

 ُمـ اًمتِمٌف هبؿ.

 ]وم٘م٤مل اإلُم٤مم ُمٕمٚمً٘م٤م[:

ُمىلـ اًمتِمىلٌف هبىلؿ ذم ؿمىل ، سمىلؾ  ىلق شمِمىلٌف سمٛمىلـ ؾمىلـ اًمًىلٜم٦م و ىلق رؾمىلقل اهلل ًمٞمس  ذا 

، ومىلىل٢مذا أظمىلىلذ هبىلىل٤م سمٕمىلىلض اًمٗمًىلىل٤مق، ومٚمىلىلٞمس ذًمىلىلؽ سم٤مًمىلىلذي يٛمٜمىلىلع ُمىلىلـ اؾمىلىلتٛمرار احلٙمىلىلؿ ¢

، واًمتِمٌف اعمٛمٜمقع إٟمام  ق اًمتِمٌف سم٤مًمٗم٤ًمق واًمٙمٗم٤مر ومٞمام ¢اًم٤ًمسمؼ، و ق اًمتِمٌف سمف 

حٞمحلم ُمىلىلىلـ ًمىلىلٌس ضمٌىلىلىل٦م روُمٞمىلىل٦م يمىلىلىلام ذم اًمّمىلىل ¢ ىلىلق ُمىلىلـ ممٞمىلىلىلزاهتؿ، أًمًىلىل٧م شمىلىلىلرى أٟمىلىلف 

طمىلدي٨م اعمٖمىلىلػمة سمىلـ ؿمىلىلٕم٦ٌم، ومىل٢مذا يمىلىل٤من  ىلذا ًمىلىلٞمس شمِمىلٌٝم٤م سمىلىل٤مًمروم، ومٌىل٤مٕومم ًمىلىلٞمس شمِمىلىلًٌٝم٤م 

 ،و  ذا سملمِّ ٓ خيٗمك إن ؿم٤مء اهلل.¢سم٤مًمٗم٤ًمق إذا ًمًٌقا ُم٤م ًمٌس اًمٜمٌل 

 .(23"حتقيق إصالح املساجد")ص
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 إعداد ايعد٠ يًذٗاد

] اًمٙميي م ُمٌرييقر  وًمييف ن سمييس  ٟميي٤م ذيمييرت ًمييف  ٟمييف الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  اًمٞمييقم  اًمِمييٞم :

سمييؾ وذم يم ييػم ُمييـ  ،ًمٙمييـ ًمييٞمس وم٘مييط ذم  ومٖم٤مٟمًيير٤م  ،ومييرض قمييلم قمييغم يمييؾ اعمًييٚمٛملم

ًمٙميـ نٜمي٤مح طم٘مٞم٘مري٤م  ٓ  ،سم د ي ُم٤م طمٌٞم٧م ـمٌٕم٤ًم  ظمرٍمي اًمٙمي م ي ًمٙميـ يمٗمٚمًيٓملم ُمي  ً 

 : -ىمٚم٧م ًمف :  –سمد ُمـ اًمرٜمٌٞمف  و اًمرذيمػم هبام 

 و يٜم٘مًييييؿ  مم ىمًييييٛملم اصمٜمييييلم : ضمٝميييي٤مد  ، وًٓ : الٝميييي٤مد  ريييي٤مج  مم  ُمييييريـ اصمٜمييييلم

  ر٤مج  مم  ُمريـ اصمٜملم : ،قمٗمقاً  ،ُمٕمٜمقي

 اؾمرٕمداد ُمٕمٜمقي . – 7

 واؾمرٕمداد ُم٤مدي . – 7

 ُميي٤م آؾمييرٕمداد اعمٕمٜمييقي : ومٝمييق    ٟمٙمييق  ُمًييٚمٛملم طم٘ميي٤ًم ًمٜمًيير ؼ سمييذًمؽ ٟمٍميي   

ووووَّلل َّلل يَ  َ  ﴿يميييام ىمييي٤م  :  ر مْ إِْن َتـُصر ووو ر ْ ،  ُمييي٤م آؾميييرٕمداد اعمييي٤مدي : ومٝميييق [7]محمددد  ﴾ـُصر

ٕ   ؾمييييٚم رٝمؿ يمٚمٝميييي٤م  ،واعمًييييٚمٛمق  اًمٞمييييقم ًمييييٞمس قمٜمييييدنؿ اؾمييييرٕمداد ُميييي٤مدي ،ُمٕمييييرو 

  ،شم٠مشمٞمٝمؿ ُمـ اخل٤مرج وسم٠مصمام  سم٤منٔم٦م

الٝمي٤مد بي٥م    يٙميق   ،وظم ص٦م اًمٙم م : ىمٚمي٧م ًميف : الٝمي٤مد ًميٞمس ضمٝمي٤مد  وميراد

يي ضمٝميي٤مد اوٙمقُميي٤مت اإلؾميي ُمٞم٦م وٞمييو ؿمييٕمقهب٤م وشمُ  ونييذا سميي   ، ٝم٤م سميي٤مإليام  واًمٕمريي٤مدٚم  ًَ

و ٟميي٤م  ظمِمييك ُميي٤م  ،ونييذا اعم يي٤م   ُم٤مُمٜميي٤م : ومٚمًييٓملم ،ؿمييؽ همييػم واىمييع اًمٞمييقم ُمييع إؾمييػ

وًميييذًمؽ ومييي٢م  يمٜمييي٧م شميييره    نٜمييي٤مح ومٞميييف  ، ظمِميييك    شمٕميييقد  ومٖم٤مٟمًييير٤م  ومٚمًيييٓملم صم٤مٟمٞمييي٦م

 و ٓ وم٤مًمزم ُم٤م  ٟم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمدراؾم٦م . ،اؾمرٕمداد ًمٚمجٝم٤مد ومج٤مند

 رة .ٙم  ًَ ر٤م  ذم جم٤م  ...  ُم٤م نق  ومٚمًٓملم ُمُ  طمد اوْمقر : سمٞم٘مقًمقا     ومٖم٤مٟمً

ىمْمٞم٦م اؾمرٕمدادات ُمٕمٜمقي٦م  ،اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م ـمريؼ ُمٗمرقح ،نذا اًمذي ي٘مقًمف اًمِمٞم :
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 وُم٤مدي٦م .

ُمرٗم٘ميلم  –يٙمقٟميقا  ،اعمًيٚمٛملم ُميش اعم طميدة – وًٓ : يٙمق  إومٖم٤مٟمٞملم  ٟمٗمًٝمؿ 

 ُم٤م يٙمقٟمقا ُمرٗمرىملم .  ،ُمع سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض

ُميييع  –ٓ نيييؿ  ،ُميييش ًمِمييي ٤مذو٤م ،ًمّميييٜمع إؾميييٚم ٦م صم٤مٟمٞمييي٤ًم : يٙميييق  قمٜميييدنؿ اؾميييرٕمداد

وُميييق طم٤مصيييٚملم  ،يٕمٜميييل : قم٤ميِميييلم قميييؿ سمٞمج٤منيييدوا سم٤مًمِمييي ٤مذة –إؾميييػ  ُمييير يرصميييك ًميييف 

يمٜمي٧م  ،واطمد يمقيرل وواطميد ؾميٕمقدي ،اًمْمٞمٗملم اًمكم ضمقٟم٤م ُمـ ُمدة ُمـ ُمٍم ،قمٚمٞمٝم٤م

جمي ت سم٤مؾميؿ الٝمي٤مد  ، ٟم٧م طم٤مرض آضمرامع ؟ ضم٤مسمقا زم جم ت ٕو  ُمرة  ـمٚمع

نٜم٤م ُمٜم٤مىمِمي٦م هميػم ُمٗمٝمقُمي٦م سميلم اًمِميٞم  و طميد اوْميقر ًمٞمًي٧م ُمٝمٛمي٦م ن  ذم  ومٖم٤مٟمًر٤م  ]

سمٞم٘مقًميييقا : نٜمييي٤مح طم٘مييي٤مرؼ     يم ييير  ،يشء ُم١مؾميييػ –يٕمٜميييل  –اًمِمييي٤مند : ىمييير ت ُميييٜمٝمؿ 

سمٕمييييييديـ  ٟمييييييام  يييييي٤م دوًمريييييي٤م  :  ،اًمييييييدو  اًمٕمرسمٞميييييي٦م ٓ اييييييدنؿ ٓ سميييييي٤مٕومراد وٓ سم٤مًمٕمريييييي٤مد

ٝمر قميغم اًمٌٖمي٤م  وسمٕميديـ ُمي٤م سمٞمٛميدونؿ سمي٤مًمٚمقازم، سمٞمٛمِميقا ؿمي ،واًم٤ٌميمًير٤مٟمٞم٦م ،اًمًٕمقدي٦م

سميدنؿ ي يمي٤مشمٌلم طمًي٤مب دىمٞميؼ ي  ،واوٛمػم وريك اي٤ماقا اًمٜم٘مٓمي٦م اًمروؾميٞم٦م اًمًيقومٞم٤مشمٞم٦م

وُميييييق  ،سمييييدنؿ سميييييس ُمييييـ ؿمييييي٤م  اخلٌيييييز  ّمييييٚمقا قمٚمٞميييييف يميييييذا ُمٚمٞمييييق  دوٓر ذم اًمِميييييٝمر

ندو  وؿمٚمق  سمدنؿ ب٤مندوا ي٤م ا٤مقمي٦م ؟ نيدو   ٟمجيك ]  ي قمًي٤منؿن  ،حمّمٚملم

واًميدو   ،: اًمً ح شمٌع اًمروس ُمش اعمقت ،خيٚمّمقا  ٟمٗمًٝمؿ ُمـ اعمقت اًمٓمٌٞمٕمل

ىمٚميي٧م : ُمييـ ؾمييٜم٦م  و  يم يير ُمييـ ؾمييٜم٦م    نييذا  –وا   –و ٟميي٤م  ،اًمٕمرسمٞميي٦م ضم٤مًمًيي٦م قمييؿ سمررٗمييرج

يٕمٜمل : اإلُمدادات اًمرل شم٠مشمٞمٝمؿ ُمـ ـمريؼ إُمريٙم٤م  ُمـ ـمرييؼ  ،يمٚمف ختٓمٞمط  ضمٜمٌل

 ٟمييف نييق  سمييس  دام ] ُميي٤ممن ُميي٤م  ،اًمًييٕمقدي٦م واًم٤ٌميمًيير٤م  نييق  ُمييداد  ُمريٙمييل ومٌٞمٛمييدونؿ

 ٌم، سمس نق  ونذا ُمـ ؿم٤م  يٕمٞمدون٤م ومٚمًٓملم صم٤مٟمٞم٦م .سمر٘مدر ا

  طمد اوْمقر : ] يم ُمف همػم ُمٗمٝمقم ن .

( طميزب ؾميٞم٤م ، ىمي٤م  : 77ىم٤م  : ومٞمف ذم سم٤ميمًر٤م ) ،وُمـ اٚم٦م اًمٙم٤مشمٌلم اًمِمٞم :

(  77ومٞمٝمييي٤م )  ،–يٕمٜميييل  –نييي٤مي سم٤ميمًييير٤م  دوًمييي٦م  ؾمييي ُمٞم٦م  ،ُمييي٤م سمٞم٠مييييدٟم٤م هميييػم طميييزسملم سميييس

 ٤مدنؿ همػم طمزسملم !طمزب ؾمٞم٤م  ُم٤م سمٞم٠ميدوا إومٖم٤م  ذم ضمٝم

 :..(.29: 10/  3) اهلدى والنور/  
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 ٠ يًذٗاددَّإعداد ايُع

   ... شم٠مُمر اعم١مُمٜملم اًمذيـ اؾمرٕمدوا آؾمرٕمداد اًمٜمٗميس  و اًمروطمل ٕٟمف  اًمِمٞم :

ب٥م قمٚمٞمٝمؿ    يْمٛمقا  مم نذا آؾميرٕمداد اؾميرٕمدادًا رظمير ونيق آؾميرٕمداد اعمي٤مدي 

ٓ يٜمرٍميييو  قميييغم  قميييدارٝمؿ عمجيييرد اًمًييي طمل، وٓ ؿميييؽ وٓ ريييي٥م    اعمًيييٚمٛملم 

 ظمذنؿ سمدو  اًمقؾم٤مرؾ اعم٤مدي٦م عم٘م٤مسمٚم٦م اًم٘مقة سم٤مًم٘مقة، وذًمؽ ٕ  نٜم٤مح ومرىم٤ًم يمٌػمًا سملم 

اعمًٚمٛملم واًمٙم٤مومريـ، ومٜمٍم اعمًٚمٛملم ٓ يِمؽمط ومٞمف    يٙمق  اؾمرٕمدادنؿ اعم٤مدي 

ُمًييي٤موي٤ًم ٓؾميييرٕمداد اًمٙمٗمييي٤مر اعمييي٤مدي و ٟميييام يِميييؽمط ذم ٟمٍمييي ا  ًمٕمٌييي٤مد  اعمييي١مُمٜملم    

ٙمق  ُميع اؾميرٕمدادنؿ اعمي٤مدي ىميد شم٘ميدُمقا ويٛمـ آؾميرٕمداد اًمٜمٗميسي  و اًمروطميل  و ي

 اًمؽمسمقي، ٟمًٛمٞمٝم٤م ُم٤م ؿمئٜم٤م واًمٕم٤ٌمرات شمرٕمدد واعمٕمٜمك واطمد. 

وم٤مًمٙميييي٤مومر ٓ ييييي١مُمـ سميييي٤م  ورؾمييييقًمف وٓ يرييييديـ سمنميييييٕم٦م ا  قمييييز وضمييييؾ وٓ ير ٚمييييؼ 

 ىمييقه ،  ُميي٤م اعمًييٚمؿ ومٚمييق اومؽموييٜم٤م     ُميي٦م ُمًييٚمٛم٦م ذم زُمييـ ُميي٤م نييل ¢سميي٠مظم ن ٟمٌٞمٜميي٤م 

اؾمرٕمدادًا و ُم٣م ؾمي طم٤ًم ُميـ  ُمي٦م يمي٤مومرة يميذًمؽ ٓ شمًير ؼ اًمٜمٍمي ُميـ ا  قميز وضميؾ 

 ٓ  ذا يم٤مٟميي٧م ىمييد وٞميي٠مت ذًمييؽ آؾمييرٕمداد اًمييذي ٓ يًييرٕمد  اًمٙمٗميي٤مر ونييق آؾمييرٕمداد 

يييييوا ا  َ ﴿اًمروطميييييل يميييييام ىمٚمٜمييييي٤م، وسم٢مبييييي٤مز واظمرّمييييي٤مر إُمييييير يميييييام ىمييييي٤م  شمٕمييييي٤ممم:   ِْ  شمَٜمٍُمُ

يييُمؿْ  ٓ يٙمييق  سمٛمجييرد  ٘مٞمييؼ  ُميير واطمييد يمييام ضميي٤مء ذم شمٚمييؽ  ومٜمٍميي ا  [7]محمدد  ﴾َيٜمٍُمْ

ةٍ ﴿أي٦م،  ـْ ىُميق  وا َنُْؿ َُم٤م اؾْمرَٓمَْٕمرُْؿ ُِمي  مم رظمرني٤م و ٟميام يٙميق  سم٤مٕظميذ  [6:]األنفدل: ﴾ َو قَِمدُّ

وسم٤مًمرٜمٗمٞمييذ واًمرٓمٌٞمييؼ ًمٙمييؾ إواُميير اًمرييل ٓسمييد ُمٜمٝميي٤م طمرييك يرٝمٞميي٠م اعمًييٚمٛمق  ويٙمقٟمييق  

 ٟمٌٞمٝمؿ.  ُمًر ٘ملم ًمٜمٍم ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم نؿ قمغم

م سمييلم يييدي آؾميرٕمداد اعميي٤مدي آؾمييرٕمداد اًمٜمٗميسي ونييذا ُميي٤م د  ٘مَي ومي٢مذًا ٓسمييد ُمييـ    ٟمُ 

ٟمًٛمٞمف ٟم يـ ذم سمٕميض اًمٙمٚميامت  و اعم ي٤مرضات سم٠مٟميف ٓسميد ًمٚمٛمًيٚمٛملم ُميـ اًمرّميٗمٞم٦م 

واًمؽمسمٞميي٦م، اًمرّمييٗمٞم٦م نييق شمّمييٗمٞم٦م اإلؾميي م عميي٤م دظمييؾ ومٞمييف ويي٤م نييق همرييي٥م قمٜمييف، واًمؽمسمٞميي٦م 
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ا مل يٕمٛمؾ اعمًٚمٛمق  سم٤مإلؾم م اعمّمٗمك يمام نيق اًمٕمٛمؾ هبذا اإلؾم م اعمّمٗمك، وم٢مذ

اًمٞمييقم ُمييع إؾمييػ، و ظمييذوا سمٙمييؾ وؾميي٤مرؾ اًم٘مييقة اعم٤مدييي٦م، ومييذًمؽ ويي٤م ٓ ييي١منٚمٝمؿ ٕ  

 يًر ٘مقا ٟمٍم ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم قمغم  قمدارٝمؿ. 

 (  00:  00: 52/ 210) اهلدى والنور /

 

 نٝف١ٝ إعداد ايُعد٠ احلط١ٝ

ًمٗمييي٤مرن اًمٕمٚمٛميييل واًمٗمٜميييل واًمرٓمٌٞم٘ميييل ُميييـ اًمٕميييؼم اًمريييل ُميييـ نيييذ  اويييرب ا ُمداظمٚمييي٦م:

ًمألؾمٚم ٦م سملم ُم٤م وصؾ  ًمٞمف اًمٖمرب وسملم ُم٤م يم٤م  سمٞمد اًمٕمران، ومام ىمقًمٙمؿ ذم ُمده ُمي٤م 

بيييي٥م     يييي٤مو  اعمًييييٚمٛمق  سمييييف    يّمييييٚمقا  مم ُمًييييرقه اًمر٘مٜمٞميييي٦م اعم٘م٤مسمٚميييي٦م، يٕمٜمييييل: 

اًميب اًمذي ذاىمف اًمٕمراىمٞملم  وٕم٤م   وٕم٤م  ُم٤م يم٤م  ذم اًمري٤مري  يمٚميف، ُميـ اًمٜمققمٞمي٦م 

 وُمـ إمل.

 ُم٤م الٛمٚم٦م إظمػمة، اًم٘مّمػ ُمـ اًمٙمٗم٤مر. ًمِمٞم :ا

يم٤م   يمؼم و٤م ُم٣م ذم اًمر٤مري ، يٕمٜمل: اًمٕمران  ظمذ رضب ذم يمؿ ييقم  ُمداظمٚم٦م:

 يم يير ويي٤م ذاىمرييف  عم٤مٟمٞميي٤م ذم اوييرب اًمٕم٤معمٞميي٦م يمٚمٝميي٤م اعمييرشملم، وم٤مًمٗميي٤مرن اًمٕمٚمٛمييل واًمٗمٜمييل 

سمٕمٞميييد ضميييدًا، ومييي٢ممم  ي ُميييده بييي٥م    يٕمٛميييؾ اعمًيييٚمٛملم قميييغم  همييي ن نيييذا اًمٗمييي٤مرن، 

ٚم لم سمييي٤مًمٓمٌع  ذا يميييي٤مٟمقا ُمرّميييٗملم وُمؽمسميييلم سميييي٠م  ا  يٜمٍمييينؿ، وًمٙميييـ ذم ٟمٗمييييس ُمرًييي

 اًمقىم٧م ُم٤م ُمده آنرامم اًمذي ب٥م    يٙمق  نؿ سم٤مٕظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب؟

اليقاب ُميقضمزًا، صميؿ ىميد يرٚميق  اًمرٗمّميٞمؾ، و قمر٘ميد    اًمرٗمّميٞمؾ ىميد ييزقم٩م  اًمِمٞم :

رسمٜميي٤م ىميي٤م   سمٕمْمييٝمؿ، ًمٙمييـ اًمٌ يي٨م ُمٓمييروح ًمٚمٛمٜم٤مىمِميي٦م،  ُميي٤م اعمييقضمز ٓ ي٘مٌييؾ اعمٜم٤مىمِميي٦م،

ةٍ ﴿ذم أي٦م اًمرل ؾمٌؼ اإلؿم٤مرة  ًمٞمٝم٤م:  ـْ ىُميق  وا َنُيْؿ َُمي٤م اؾْميرَٓمَْٕمرُْؿ ُِمي نيذا  [6:]األنفدل: ﴾َو قَِميدُّ

نيييق ضميييقاب ؾمييي١ماًمؽ، ويميييام  ىميييق  وٓسميييد  ٟمٙميييؿ ؾميييٛمٕمرؿ نيييذا  اًم٘ميييق   يم ييير ُميييـ ُميييرة: 
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اخلٓمييي٤مب عميييـ؟ ًمٚمٛمييي١مُمٜملم،  ي: اعمييي١مُمٜملم اًمٕمييي٤مُمٚملم سمنمييييٕم٦م اإلؾمييي م، وُميييـ اييي٤مم 

وا ُميييي٤م يًييييرٓمٞمٕمق  ُمييييـ اًم٘مييييقة اعم٤مدييييي٦م، نييييذا اإلقمييييداد يٙمييييق  ٓطم٘ميييي٤ًم دُّ ُٕميييي قمٛمٚمٝمييييؿ    يَ 

 ًمإليام   م ؾم٤مسم٘م٤ًم؟

ٓؿمؽ يٙمق  ٓطم٘م٤ًم، نذا القاب اعمقضمز اًمذي ٓ ي٘مٌؾ اًمٜم٘م٤مش،  ُم٤م اًمرٗمّمٞمؾ: 

وم٠مٟم٤م  ىمق : ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم اعم١مُمٜملم طم٘م٤ًم    ي طم٘مقا اًمٙمٗم٤مر و   ي٤ًموونؿ ذم 

ًيييي٥ٌم ذم نييييذا ُمٕم٘مييييق  وـمٌٞمٕمييييل ضمييييدًا، ذًمييييؽ ٕ  ىمييييقوؿ اعم٤مدييييي٦م، ٓ يٛمٙمييييٜمٝمؿ، واًم

اًمٙمٗميي٤مر ًمييٞمس قمٜمييدنؿ ُميي٤م يِمييٖمٚمٝمؿ ويي٤م يقضمييد قمٜمييد اعمًييٚمٛملم ويي٤م ٟم ييـ داريياًم ٟمدٟمييد  

طمقًمف، ٟم ـ ٟمٜمِمٖمؾ سم٤مًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م،  ُم٤م نؿ ومٚمر٤مٟملم ذم اعمقوقع، ُم٤م نؿ سم ٤مضمي٦م 

 هنييؿ يٕمرومييقا شميي٤مري  قمٞمًييك قمٚمٞمييف اًمًيي م قمييغم اًمقضمييف اًمييدىمٞمؼ، ىمييد ي٠مظمييذ ُمييـ وىمييرٝمؿ 

اًمقىميي٧م ُميييـ طمٞميي٤موؿ اًمٜمّميييػ  و اًم ٚميي٨م  و  يم يير  و  ىميييؾ، صمييؿ ُميييـ ٟم٤مطمٞميي٦م اًمؽمسمٞمييي٦م  رسمييام

يم٤مًمٌٝميي٤مرؿ يٕمٞمِمييق ، ًمييٞمس قمٜمييدنؿ انييرامم هبييذا اعمقوييقع  ـم ىميي٤ًم، وميي٤منرامُمٝمؿ ُميي٤مذا؟ 

ـَ ﴿ىم٤م  ا  قمز وضمؾ:  ـِ  َيْٕمٚمَُٛمقَ  فم٤َمِنًرا ُِم ٟمْٞم٤َم َوُنْؿ قَم ظِمَرةِ ُنْؿ هَم٤مومِٚمُق َ  اْوَٞم٤َمةِ اًمدُّ  [7]الروم ﴾ٔا

ـَ ﴿ ٝمؿ ا  قمز وضمؾ ُمٜمذ اًم٘مديؿ هبذا اًمٓم٤مسمع اعم٤مدي ومْم قَ  فمَي٤مِنًرا ُمِي اْوَٞمَي٤مِة  َيْٕمَٚمٛمُي

ـِ  ْؿ قَمييي ْٟمٞم٤َم َوُنيي ٤مومُِٚمق َ  اًمييدُّ ْؿ هَميي َرِة ُنييي
 ٟميي٤م  ىميييق : ويٛمٙمييـ نيييذا اًمييذي ىميييد  [7]الدددروم ﴾أظِميي

ـَ ﴿يزقم٩م اًميٌٕمض: اعمًيٚمٛمق  اًمٕمٙميس ُميـ ذًميؽ، اًمٙمٗمي٤مر  قَ  فمَي٤مِنًرا ُمِي اْوَٞمَي٤مِة  َيْٕمَٚمٛمُي

ـِ اًمدُّ  اعمًٚمٛمق  ُم٘مٌٚميق  قميغم أظميرة هميػم  [7]الروم ﴾أظِمَرِة ُنْؿ هَم٤مومُِٚمق َ  ْٟمٞم٤َم َوُنْؿ قَم

هم٤مومٚملم قمٜمٝم٤م، وٕمٗم٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م ًميٞمس قمٜميدنؿ ُميـ اًمٕمٚميؿ ُمي٤م قمٜميد  وًمئيؽ اًمٙمٗمي٤مر، و ٟمي٤م 

 قمر٘ميييد نيييذا  ُمييير ـمٌٞمٕمييييل، ٕ  ـم٤مىمييي٦م اإلٟمًييي٤م  حمييييدودة اًمٜمٓمييي٤من، ٓ يٛمٙميييـ  ٛمٞمييييؾ 

يُػ ا  ُ ﴿وضميؾ، وًميذًمؽ ىمي٤م  ذم يمر٤مسميف اًمٙميريؿ: اإلٟم٤ًم   يم ر وي٤م يمٚمٗميف ا  قميز  ٓ ُيَٙمٚم 

ٓ  ُوؾْمَٕمَٝم٤م ٤م  ِ ًً ،  ٟم٧م  ذا شمٓميقرت  مم ُمٝمٜمدؾمي٤ًم يمٞمامويي٤ًم  و ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞمي٤ًم  و [:68]البقرة ﴾ٟمَْٗم

ُميي٤م ؿمييئ٧م و ٟميي٧م ُمٝمٜمييدس، ومٌ٘مييدر ُميي٤م ؾمٞمٜمِمييٖمؾ هبييذا اًمٕمٚمييؿ ومييٌام ي٘م٤مسمٚمييف ؾمٞمٜمِمييٖمؾ قمييـ 

ا  قمييز وضمييؾ قمييـ نييذا آٟمٙمٌيي٤مب   همٜم٤مٟميي٤م٤مم رشيٕمرييف، وًم٘مييد ديٜمييف وقمييـ اعمٕمروميي٦م سم٠مطمٙميي

قميييغم ُمٕمرومييي٦م فمييي٤منر اوٞمييي٤مة اًميييدٟمٞم٤م وُمييي٤م يرٕمٚميييؼ هبييي٤م ُميييـ اؾميييردٓٓت ُم٤مديييي٦م ؾمييي طمٞم٦م 

وا َنُيْؿ َُمي٤م اؾْميرَٓمَْٕمرُْؿ ﴿اىمرّم٤مدي٦م.. ىمؾ ُم٤م ؿمئ٧م،  همٜم٤مٟمي٤م قميـ ذًميؽ سمي٠م   ُمرٟمي٤م سم٘مقًميف:  َو قَِميدُّ
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ةٍ  ـْ ىُمييق  د اعمًييٚمٛملم، وًمٙمييـ ىمٌييؾ نييذا اإلقمييداد اإليييامين نييق إصييؾ قمٜميي [6:]األنفددل: ﴾ُِميي

وذًمؽ ٓطمؼ وشم٤مسمع ًمف، وًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ سمٕميد ذًميؽ    يْميٕمقا ٟمّمي٥م  قمٞميٜمٝمؿ يميام يٗمٙمير 

سمٕميض اًمِمي٤ٌمب اًمٞميقم اًمٌٕمٞميد قميـ اًم ٘م٤موميي٦م اإلؾمي ُمٞم٦م او٘مي٦م،  ٟميف ٓزم ٟمْمي٤منل اًمٙمٗميي٤مر 

ة، ٓ، نييذا همييػم وارد ذم رشيٕمرٜميي٤م وذم  ؾميي ُمٜم٤م، واًمريي٤مري  اعميي٤م   يمييؼم د  قمييددا ًوقُميي 

ف، طمٞمييٜمام ٟمٍميي ا  قمييز وضمييؾ اعمًييٚمٛملم قمييغم اًمييدوًمرلم دًمٞمييؾ يمييام ؾمييٌ٘م٧م اإلؿميي٤مرة  ًمٞميي

اًمٕمٔمٞمٛمرييييلم، ونييييؿ وم٘مييييراء ذم يمييييؾ يشء  ٓ ذم اإليييييام ، ومٝمييييؿ ومٞمييييف  ىمييييقه واًمٙمٗميييي٤مر 

إقمييييداء  ىمقيييييي٤مء ذم يميييييؾ يشء  ٓ ذم اإلييييييام  وٓ  يييييام  قمٜمدنؿ.نيييييذا ضميييييقاب ُمييييي٤م 

 ؾم٠مًم٧م.

ِمي٤مة، ... اًمٗم٤مرس ذم اعمٕم٤مرح ذم  ي٤مم زُم٤م  يم٤م  يٕمرؼم ...قمنمة ُمـ اعم ُمداظمٚم٦م:

أ   اًمٗمييي٤مرن ذم اًمًييي ح اعمرٓميييقر اًميييذي يًيييرٓمٞمع    يرؾميييؾ الٝمييي٤مز  يييدد ُمقىمٕميييف 

سم٤مًمِمييٕمرة سمييدو  ُميي٤م ير ييرح ُمرؾمييٚمف، يٕمٓمييل ىمييقة ٟمًييٌٞم٦م يم ييػم يم ييػم   يمييؼم، ومييٜم ـ ٟمييرٙمٚمؿ 

 سمٗمقارن و ٛم٦م.

ر سم٤مًمٜمًي٦ٌم عمي٤م ىمٚمٜمي٤م رٟمٗمي٤ًم، ظمٚمٞمٜمي٤م ٟمٙميق  واىمٕمٞميلم: يميؿ ظم  ١مَ م وٓ يُي د  ٘مَي نذا ُمي٤م يُ  اًمِمٞم :

 ًمٞمّمٚمقا ذم نذا اًمٕمٚمؿ ُمـ ؾمٜملم؟ ...يمٚمٛم٦م ٓ  ٤مؾم٥م قمٚمٞمٝم٤م.  ر٤مج اعمًٚمٛمق 

نق يٕمرٛمد  ذا يم٤م  اًمٜمرٞمج٦م نل اوّمق  قمغم اًمٌمء  م سمٜم٤مؤ  سم٠مٟمٗمًٝمؿ،  ُمداظمٚم٦م:

ومٞمٛمٙمـ سم٤موٞمٚم٦م وسم٤مًمنماء    شمّمؾ  مم ُمًرقه رسميام يٙميق  ىمريٌي٤ًم، ًمٙميـ ًميٞمس رشـمي٤ًم 

    يّمؾ  مم..

 ونؾ نذا ضمقاب ؾم١مازم. اًمِمٞم :

 اًمؽ ٟمّمؾ  مم ٟمٗمس اعمًرقه.ٓ، ضمقاب ؾم١م ُمداظمٚم٦م:

نذا ًمٞمس ضمقاب ؾم١مازم ُمـ ٟم٤مطمٞمرلم:  وًٓ يم٤م  ؾم١مازم: يمؿ شم٘مدر وًمٞمس  اًمِمٞم :

ًمٚمنماء و ٟمام ًمٚمّمٜمع، وم٠مٟمي٧م ُمي٤م  ضمٌي٧م ٓ نيذا وٓ نيذا، وىمٚمٜمي٤م ًميؽ: يي٤م  ظميل، ٓ ... 

 سم٤ًمط  محدي ... 
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 ىمرو  ىمرو . ُمداظمٚم٦م:

ش  ذٓء  يي٧م ـمٞميي٥م، ىمييرو ، ُميي٤م ٟمًيي٤موي  ذًا، ٟم ييـ ٟمًييرٜمك ىمييرو  وٟمٕمييٞم اًمِمييٞم :

 اًمٙمٗم٤مر ن١مٓء ٕهنؿ وم٤مىمقٟم٤م سم٤مًمً ح اعم٤مدي، ومام نق اًمٕم ج؟

 اًمً ح اعمٕمٜمقي. ُمداظمٚم٦م:

 سمس اٟمرٝمك  إُمر. اًمِمٞم :

 ( 00:  35:  53/ 470) اهلدى والنور/

 



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

77 

 
 ايتفسٜل يف سهِ اجلٗاد بني ساي١ 

 ايضعف ٚساي١ ايك٠ٛ

ار  صييق  قمييقدة يًيي٠م   خ ومٞم٘مييق : سمٕمييد سمٞميي٤م  سمٕمييض اعمرٙمٚمٛمييلم ذم ُميي١م ُمداظمٚميي٦م:

إُميي٦م  مم الٝميي٤مد و هنيي٤م ىم٤مرٛميي٦م قمييغم اًمرضمييقع  مم اًمييديـ اوييؼ دو  جمييرد اوييامس 

واًمٕم٤مـمٗمييييي٦م اؾمرِميييييٙمؾ سمٕميييييض اوييييي٤مرضيـ ذًميييييؽ ومًييييي٠م : نيييييؾ شم٠مُمروٟمٜمييييي٤م سمييييي٤مًم٘مٕمقد  م 

الٝم٤مد؟ضميي٤مء ضمقاسمييف ُمييـ  طمييد اعم يي٤مرضيـ: ٟميي٠مُمريمؿ سميي٤مًم٘مٕمقد ذم طميي٤مًمرٙمؿ اًمْمييٕمٞمٗم٦م 

شمّمٌ قا ىم٤مدريـ طم٘م٤ًم وصيدىم٤ًم قميغم الٝمي٤مد واىمٕمق  هب٤م نذ  طمرك  ؿر٦م اًمرل  ٟمرر  َِم اعمُ 

ذم ؾميييٌٞمؾ ا  ومر٘مقُميييقا سميييف، وم٠مؿميييٙمؾ ذًميييؽ اليييقاب قميييغم سمٕميييض اًمٜمييي٤مس وميييام ر يٙميييؿ 

 سم٤مًم١ًما  والقاب؟

 ٟمييي٤م  وىميييع قميييغم نيييذا اليييقاب قميييغم سمٞمييي٤مض، و ؿميييٙمر اًميييذي  ضمييي٤مب هبيييذا  اًمِميييٞم :

 ؼ..وم  قَ القاب اعمُ 

 ).. اٟم٘مٓم٤مع ذم اًمّمقت ..(

ن٤م وسمٕميد    سمٞمٜمي٤م  ٟميف بي٥م نٜمي٤مح اإلقميداد اعمٕمٜميقي ... اًمٕمدة اًمريل  ُمير ا  سم٢مقميداد

ييي ذَ اًميييديٜمل يميييام ضمييي٤مء ذم ذًميييؽ اليييقاب اًميييذي واوم٘مريييف وم٠مٟمييي٤م  ُ  ر نييي١مٓء اًميييذيـ  وردوا يم 

رنؿ سم٘مقًمييف قمٚمٞمييف يم  ذَ اًمًيي١ما  وضميي٤مءنؿ الييقاب اًمّميي ٞم  ورسمييام مل يييز  اإلؿمييٙم٤م  وميي٠مُ 

  ُم يييؾ و ٟمييي٤م قميييغم ُم يييؾ اًمٞم٘ميييلم    «اعمج٤منيييد ُميييـ ضم٤منيييد نيييقا   »اًمّمييي ة واًمًييي م: 

ٝمقا ذًمؽ اًم١ًما  و هنيؿ يرق يق  ُميـ يم ُمٜمي٤م  ٟمٜمي٤م ٟمي٠مُمرنؿ سمي٤مًم٘مٕمقد ضم  ن١مٓء اًمذيـ وَ 

قمـ الٝم٤مد ونذا داظمؾ ذم ظُمُٚمؼ يٌدو  هنؿ ُم٤م  رروا ُمٜمف  ٓ ونق ظمٚمؼ ؾمقء اًمٔمـ 
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ـُ ﴿سم٤معمًيييييٚمؿ وا  قميييييز وضميييييؾ ي٘ميييييق  قميييييـ اعمنمييييييملم:  ٤م َٟمْ ييييي ٓ  فَمٜممييييي٤م َوَُمييييي ُـّ  ِ  ِْ  َٟمُٔمييييي

رَٞمِْ٘مٜملِمَ  ًْ  ي٤ميمؿ واًمٔمـ وم٢م  اًمٔمـ »وًمذًمؽ ىم٤م  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م:  [76لجلثية ]ا﴾سمُِٛم

يمٞمييػ ئمييـ نيي١مٓء اًمًيي٤مرٚمق   و ذاح اًمًيي٤مرؾ يمٞمييػ ئمييـ سمٕمييد نييذا   « يمييذب اوييدي٨م

اًمٌٞم٤م  اًمقاو  اعمٌلم  ٟمٜم٤م ٟم٠مُمر اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ اعمر ٛمس سم٤مًم٘مٕمقد وٟم ـ ٟم٘مق  ًمف: 

اًمًيٜم٦م وُميٜمٝم٩م اًمًيٚمػ ارضمع  مم ومٝميؿ اإلؾمي م ومٝمياًم صي ٞم ٤ًم قميغم ويقء اًمٙمري٤مب و

اًمّميي٤مًم  صمييؿ ـمٌييؼ نييذا اإلؾميي م ذم طمييدود اؾمييرٓم٤مقمرؽ، وٟميي٠مُمر  يْميي٤ًم اوٙميي٤مم اًمييذيـ 

 ٙمٛميقٟمٙمؿ    يٓمٌ٘ميقا اإلؾميي م  ؾمي ُم٤ًم ُمّمييٗمك نيذا نييق الٝمي٤مد إيمييؼم وسمٕميد ذًمييؽ 

 ي٠ميت ضمٝم٤مد اًمٙم٤مومر، يمٞمػ ئمٜمق  سمٜم٤م فمـ اًمًقء ومٞم٘مقًمق : نؾ ٟم٘مٕمد ُمع اًم٘م٤مقمديـ؟

وًمييييق  ٟمٜمييييل يمٜميييي٧م   «ج٤منييييد ُمييييـ ضم٤منييييد نييييقا   اعم»ؾمييي٠مذيمر سم٘مقًمييييف قمٚمٞمييييف اًمًيييي م: 

قمٜميييديمؿ ًمر يييي٧م يم يييػمًا ُميييـ نييي١مٓء اًمِمييي٤ٌمب ًمٞم ييي٤مًمٗمق  رشيٕمييي٦م ا  ذم  ٟمٗمًيييٝمؿ.. ذم 

اًمِميي٤مند يييره ُميي٤م ٓ »صيي وؿ.. ذم قمٌيي٤مدوؿ.. واًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ىمييدياًم ىميي٤م : 

وم٠مٟم٧م شمًرٓمٞمع    شمٚمٗم٧م ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمل ٟمٔمر سمٕمض اًمِم٤ٌمب اعمير ٛمس  مم   «يره اًمٖم٤مر٥م

يٓمٌؼ اإلؾم م ذم ٟمٗمًف.. ذم زوضمف.. ذم  ظمرف.. ذم سمٜمريف..  مم رظمير ، ًميذًمؽ   ٟمف مل

ىمٚمٜم٤م رٟمٗم٤ًم ٟم٤مىمديـ شمٚمؽ اًمٙمٚمٛمي٦م اًمريل  قمرؼمني٤م هم٤ميي٦م اوٙمٛمي٦م:  ىمٞمٛميقا دوًمي٦م اإلؾمي م ذم 

ىمٚمييقسمٙمؿ شم٘مييؿ ًمٙمييؿ ذم  روييٙمؿ،  ذًا: ٓ ٟم٘مييق : اىمٕمييدوا.. ٟم٘مييق : ضم٤منييدوا،  ُميي٤م ضمٝميي٤مد 

اعمٛمٙمٜمييي٦م ذم قمٍميييٟم٤م اوييي٤مرض ونييييل  اًم٘مرييي٤م  ومٞمرٓمٚمييي٥م آؾميييرٕمداد سمييي٠مىمقه إؾمييي٤ٌمب

ُمرقومرة ُمع اًمدو  وًمٞم٧ًم ُمرقومرة ُمع إومراد ًمذًمؽ ٟم ـ بي٥م قمٚمٞمٜمي٤م اٞمٕمي٤ًم ُمٕمنمي 

اعمًييٚمٛملم    ٟمرومييع  صييقاشمٜم٤م وٟمٓم٤مًميي٥م دوًمٜميي٤م وسم ٤مصيي٦م اًمدوًميي٦م اًمرييل شمٕمٚمييـ قمٚمٜميي٤ًم قمييغم 

اعمجرٛمييع اإلؾميي ُمل وهمييػم اإلؾميي ُمل  هنيي٤م  ٙمييؿ سمييام  ٟمييز  ا     يٜمٗمييروا يم٤موميي٦م و   

 ٝم٤مد ًمٞمس ىمقًٓ و ٟمام ىمقًٓ وومٕم ً وشمٓمٌٞم٘م٤ًم.يٕمٚمٜمقا ال

 ضمزايمؿ ا  ظمػمًا ي٤م ؿمٞم ٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 و ي٤ميمؿ    ؿم٤مء ا . اًمِمٞم :

 (00:  42: 58/   691) اهلدى والنور / 
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 نٝف ايطبٌٝ إىل اجلٗاد يف ظٌ 

 سهَٛات ال حتهِ بايػسٜع١

يي قَ ومٞمييف نٜميي٤م ؿمييٞم ٜم٤م ؾميي١ما  ُمُ  اًمًيي١ما : ؿ اوٙميي٤مم ف ُمييـ  طمييد اإلظمييقا  ي٘مييق : ُمٕمٔمييضم 

اًمٞميييقم ٓ  ٙمٛميييق  سميييام  ٟميييز  ا ، وٓ يرومٕميييق  رايييي٦م الٝمييي٤مد ذم ؾميييٌٞمؾ ا ، وميييام نيييق 

 واضم٥م اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ اًمٞمقم؟

ـْ َويؾ   َِذا ﴿واضم٥م اعمًٚمٛملم  اًمِمٞم : ييُمْؿ َُمي ٓ َيُيُّ يُٙمْؿ  ًَ ـَ رَُمٜمُيقا قَمَٚميٞمُْٙمْؿ  َٟمُٗم يِذي ٤َم اًم  َي٤م  َاُّ

ييي رَ ٛملم    يرٗم٘مٝميييقا ذم اًميييديـ و   يُ واضمييي٥م اعمًيييٚم [569]الملئددد ة ﴾اْنَريييَدْيرُؿْ  قا   ٟمٗمًيييٝمؿ سمُّ

قميييغم نيييذا اًميييديـ ويرسميييقا ُميييـ يٚميييقذ هبيييؿ ُميييـ زوج  و وًميييد  و  خ  و ضمييي٤مر  و صيييديؼ 

نٙمييذا، وٟم ييـ داريياًم ٟمدٟمييد  طمييق  يمٚمٛمرييلم اصمٜمرييلم: ٓسمييد ُمييـ اًمرّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦م إلىم٤مُميي٦م 

رّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦م  ىم٤مُمرٝميي٤م  سمييدًا  سمييدًا  سمييدًا، واًم ًميي٦م اعمًييٚمٛم٦م، وسمييدوهنام ٓ ؾمييٌٞمؾ  مماًمدو

نذا ًمٞمس سمي٤مُٕمر اًمًيٝمؾ، يميام  ؿمي٤مر إؾمير٤مذ اًمٗم٤مويؾ رٟمٗمي٤ًم،  ٟميف ىمٞمي٤مم اًمدوًمي٦م اعمًيٚمٛم٦م 

ىميد ٓ ٟميدريمٝم٤م ٟم يـ اًميذيـ قمِميٜم٤م ؾميـ إرسمٕميلم  و اخلٛمًيلم  و إيم ير ُميـ ذًميؽ ُميـ 

ًَمَ٘مييْد يَميي٤مَ  ًَمُٙمييْؿ ذِم َرؾُمييقِ  ا  ِ  ﴿سميي٤مب  ومم، ذًمييؽ ٕ  اًمريي٤مري  ٓسمييد ُمييـ    يٕمٞمييد ٟمٗمًييف، 

ٜم٦َمٌ  ؾُْم  ًَ نيق  ؾميقشمف ذم  ¢ومي٢مذا يمي٤م  اعمي١مُمـ يي١مُمـ طم٘مي٤ًم سمي٠م  اًمٜمٌيل  [65]األحزاب ﴾َقٌة طَم

يميييؾ يشء، وُميييـ نيييذ  إؿميييٞم٤مء إُمييير اعمٝميييؿ اًميييذي يدٟميييد  طمقًميييف اًمٞميييقم الامقمييي٤مت 

اإلؾم ُمٞم٦م قمغم اظمير   ُمِمي٤مرهب٤م وُمٜم٤منجٝمي٤م نيق  ىم٤مُمي٦م اًمدوًمي٦م اعمًيٚمٛم٦م، وم سميد ُميـ 

رٛمٙمـ ُمييييـ  ىم٤مُميييي٦م اًمدوًميييي٦م ٟمييييطمرييييك  ¢   ٟمر ييييذ إؾميييي٤ٌمب اًمرييييل اختييييذن٤م رؾمييييق  ا  

اعمًٚمٛم٦م، ُمع ُم طمٔم٦م وم٤مرن يمٌيػم ضميدًا،  ٓ ونيق    اإلؾمي م يقُمئيٍذ يمي٤م  يٜميز  قميغم 

ُمييـ ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم ُمٌيي٤مرشة وًمييٞمس  صيي ٤مب اًمٜمٌييل سم ٤مضميي٦م يقُمئييٍذ     ¢حمٛمييد 
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ٙميـ اعمًيٚمؿ ٛميٌ  قا ذم يمري٥م اويدي٨م و يمري٥م اًمرٗمًيػم واًمٚمٖمي٦م وو..  ًمي ، وي٤م ٓ ي

ؾمي م قميغم اًمقضميف اًمّمي ٞم   ٓ هبيذ  اعم٘ميدُم٤مت، وم٤مًمًيٚمػ إو  اًمٞمقم    يٗمٝمؿ اإل

ُميي٤م يميي٤مٟمقا سم ٤مضميي٦م  مم ُم ييؾ نييذ  اعم٘مييدُم٤مت، ٕهنييؿ يميي٤مٟمقا ي٠مظمييذو   طمٙميي٤مم اإلؾميي م 

قا قميغم نيذا اإلؾمي م اًمّمي ٞم ، سم ي رَ ُم٤ٌمرشة ُمـ ٟمٌل اإلؾم م، وم٢مذًا: ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ  ٓ    يُ 

ُمي٤م ٟم يـ اًمٞميقم وميٜم ـ ىمٌيؾ ونذا ُم٤م ومٕمٚمف اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمًي م ُميع  صي ٤مسمف اًمٙميرام،  

   ٟم٘مييق : ٟمريييد    ٟمييرن  ٟمٗمًييٜم٤م قمييغم اإلؾميي م بيي٥م قمٚمٞمٜميي٤م    ٟمٗمٝمييؿ اإلؾميي م، ونييؾ 

 ومٝمؿ اإلؾم م ـمري٘مف ُمذًمؾ وُمٞمن يمام يم٤م  ذم اًمٕمٝمد إو  ُمـ اإلؾم م؟

القاب سمدو   ي ظم  : ًمٞمس يمذًمؽ، وُم ٤م  سمًٞمط ضمدًا ضميدًا: يقُمئيٍذ مل يٙميـ 

يمي٤مٟمقا يرٚم٘ميق  اويدي٨م ُميـ صي٤مطمٌف ُمٌي٤مرشة،  نٜم٤مح قمٚمؿ اؾمٛمف قمٚميؿ اويدي٨م، ٕهنيؿ

ًمٞمس نٜم٤مح قمٚمؿ اؾمٛمف قمٚمؿ اًمٜم يق واًمٍمي ، عمي٤مذا؟ ٕهنيؿ يمي٤مٟمقا قمرسمي٤ًم  ىم ٤مطمي٤ًم،  ُمي٤م 

اًمٞميييقم اًمٕميييرب  ٟمٗمًيييٝمؿ صييي٤مروا  قمييي٤مضمؿ، ومٝميييؿ سمًييي٥ٌم ذًميييؽ طمريييك يرٛمٙمٜميييقا ُميييـ ومٝميييؿ 

اًم٘مييرر  ومٝميياًم صيي ٞم ٤ًم، ومٕمٚمييٞمٝمؿ    يدرؾمييقا ًمٖمييرٝمؿ اًمرييل ٟمًييقن٤م، وميي٤مٟمٔمروا  ذًا  ُم٤مُمٜميي٤م 

ت يم ػمة ويم ػمة ضمدًا، ًمٜمرٛمٙمـ ُمـ شمٓمٌٞمؼ اإلؾم م قميغم  ٟمٗمًيٜم٤م بي٥م    ٟميرٕمٚمؿ قم٘م٤ٌم

 نذا اإلؾم م وٓ يٛمٙمٜمٜم٤م  ٓ سم٤مخت٤مذ اًمقؾم٤مرؾ اًمرل هب٤م ٟمًرٓمٞمع    ٟمٗمٝمؿ اإلؾم م.

ونٜم٤م ٟمٙمر٦م ؾمقري٦م يذيمروهن٤م وُمي٤م اٛمٜمي٤م شمٙميق  صي ٞم ٦م، سميؾ ىميد شمٙميق  ٟمٙمري٦م ومٞمٝمي٤م 

رضميي ً اقدييي٤ًم ذم اًمٓمريييؼ، طمٙمٛميي٦م، ونييل: زقمٛمييقا سميي٠م  رضميي ً ُمًييٚماًم  قمجٛمييل ًم٘مييل 

دًا نيذا اًمٞمٝميقدي ىمي٤مر ً ًميف:  ؾميٚمؿ و ٓ ىمرٚمريؽ، ىمي٤م : د  ٝمَي وم٠مظمرج ظمٜمجير  ُميـ وؾميٓمف ُمُ 

دظمٚميييؽ، ُميييي٤مذا  ىميييق ؟ ىميييي٤م : وا  ُميييي٤م  دري ُمييي٤مذا شم٘مييييق ، نييييذا ُم ييي٤م  يٕمٜمييييل،  ذًا: نييييذا 

اًمرٝمديييد ُميي٤م وم٤مردشمييف وٓ نييق ٓ يٕميير   ؾميي ُمف، نييذا اًمٜمٙمريي٦م نييذ  نيي٤م  صميير يمٌييػم ضمييدًا ذم 

٤م، وم٢م   يم ر اعمًٚمٛملم يمام ٟم٘ميق  ٟم يـ دارياًم و سميدًا: ٓ يٕمروميق   ؾمي ُمٝمؿ طمريك واىمٕمٜم

ذم اًمٕم٘مٞمدة، سمؾ ؾم٠مىمقن٤م رص ٦م: ٓ يٕمرومق  رهبؿ، وإصؾ    اعمًٚمؿ يٕمر  رسمف 

ًميييٞمس يم٤معمنمييييملم، سميييؾ ظميييػمًا ُميييـ اعمنمييييملم، و ٓ ُمييي٤م اًمٗميييرن سمٞمٜميييف وسميييلم اعمنمييييملم، 

ـْ ؾَم ﴿اعمنميملم ىم٤م  رب اًمٕم٤معملم قمٜمٝمؿ:  ـ  َوًَمِئ َْرَض ًَمٞمَُ٘ميقًُم يَٛمَقاِت َوٕا  ً ـْ ظَمَٚميَؼ اًم ٠مًَْمرَُٝمْؿ َُمي
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 ذًا: اعمنميمق  ُم٤م يم٤مٟمقا يمٗم٤مرًا سمرب اًمٕم٤معملم! ـمٞم٥م اعمًيٚمٛملم اًمٞميقم  [69]لقملن ﴾ا  ُ

ي٘مقًميييق : ا ، ًمٙميييـ نيييؾ يٕمٚمٛميييق  ا  يٕمٜميييل واطميييد ذم ذاشميييف ونيييذا اًميييذي يًيييٛمك قمٜميييد 

نيييذا اًميييذي يًيييٛمك قمٜميييدنؿ سمرقطمٞميييد اًمٕمٚميييامء سمرقطمٞميييد اًمرسمقسمٞمييي٦م، وواطميييد ذم قم٤ٌمدشميييف و

إًمقنٞميي٦م  و اًمٕمٌيي٤مدة، وواطمييد ذم  ؾمييامرف وصييٗم٤مشمف،  يم يير اعمًييٚمٛملم ٓ يٕمٚمٛمييق  ذًمييؽ 

 سمدًا، ُم٤م يٗم٘مٝمق  اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم ٓ  ًمف  ٓ ا   ٓ سم٤معمٗمٝمقم اًمنميمل،  ي: رسمٜم٤م واطمد، 

ٓ رشيؽ ًميف،  ي: ٓ  طميد خيٚميؼ ُمٕميف ٓ  طميد ييرزن ُمٕميف، اعمنمييمق  يمي٤مٟمقا يميذًمؽ، 

ـَ ﴿، اًمٙمييريؿ:  نيي١مٓء اعمنميييملم وصييٗمٝمؿ رب اًمٕميي٤معملم سم٘مقًمييف ذم اًم٘مييرر ًمٙمييـ ييِذي َواًم 

سُمقَٟمي٤م  مَِم ا  ِ ُزًْمَٗميك ٓ  ًمِٞمَُ٘مر  ـْ ُدوٟمِِف  َْوًمِٞم٤َمَء َُم٤م ٟمَْٕمٌُُدُنْؿ  ِ َُذوا ُِم نيذا واىميع اًمٞميقم سميلم  [7]الزمدر ﴾اخت 

٤مولم ٓ ييذنٌق  اعمًٚمٛملم  ٟمٗمًٝمؿ، وم٤مًمذيـ ييذنٌق  زقمٛميقا ًمزيي٤مرة إوًمٞمي٤مء واًمّمي

ًمزي٤مرو٤م ًمر ٘مٞمؼ اًمٕمٚم٦م اًمريل ذيمرني٤م اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م ذم سمٕميض  طم٤مدي يف سمٕميد    

يميييي٤م  هنيييي٤منؿ قمييييـ زييييي٤مرة اًم٘مٌييييقر، ىميييي٤م  نييييؿ: ويمٜميييي٧م هنٞمييييرٙمؿ قمييييـ زييييي٤مرة اًم٘مٌييييقر  ٓ 

 ومزورون٤م وم٢مهن٤م شمذيمريمؿ أظمرة.

ًمٙميييـ اًمٞميييقم ٓ ييييذنٌق  ًمزيييي٤مرة إوًمٞمييي٤مء واًمّمييي٤مولم ًمٞمريييذيمرو  أظميييرة، و ٟميييام 

ًمٞمًييرٛمدوا اًمٕمييق  ُمييٜمٝمؿ وًمٞمرؼميمييقا سم٤مًمييدقم٤مء قمٜمييد ُم٘ميي٤مُمٝمؿ ونٙمييذا، ومٝمييذ  يمٚمٝميي٤م شمٜميي٤مذم 

 ؿمٝم٤مدة ٓ  ًمف  ٓ ا .

 ذًا:  يييـ اعمًييٚمٛملم نيي١مٓء اًمييذيـ يريييدو  ي٘مٞمٛمييقا اًمدوًميي٦م اعمًييٚمٛم٦م ونييؿ  يم ييرنؿ 

 سمٕمد ٓ يٕمرومق  اًمرقطمٞمد، ونذا جم٤مًمف واؾمع ضمدًا.

 (  00:  38:  36/ 466) اهلدى والنور/

  ي٤م  ظمقا  ُم ؾ نذ  الٚم٤ًمت اعم٤ٌمريم٤مت ٓ شمٙمق  قمغم يم يرة و ٟميام ؿم٘مرة: ي٘مق

شمٙمييق  قمييغم ٟمييدرة، وسم ٤مصيي٦م    برٛمييع ُم ييؾ نييذا اًمٜمٗميير ُمييـ اًمِميي٤ٌمب، واًمِميي٤ٌمب يمييام 

يٕمؼم قمٜمٝمؿ سمٕمض اًمٙمر٤مب  و اوٙمامء اًمٕمٍميلم  ي٘مقًمق :  هنؿ قمّم٥م اوٞمي٤مة، وٓ 

دارييياًم  ؿميييؽ    نيييذ  اًمٙمٚمٛمييي٦م صييي٤مدىم٦م  مم طميييد يمٌيييػم ذم وصيييػ اًمِمييي٤ٌمب، واًمِمييي٤ٌمب

و سمييدًا رهمييؿ  هنييؿ قمييغم ُميي٤م وصييػ ًمٙمييـ  يْميي٤ًم ذم اًمِميي٤ٌمب اوامؾميي٦م وىمييقة آٟمييدوم٤مع 
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وؿمييدة آٟمٓميي ن، وقمييدم اًمييؽموي ذم يم ييػم ُمييـ إطمٞميي٤م ، وآٟمًييٞم٤من وراء اًمٕم٤مـمٗميي٦م، 

وقميدم اًمقىمييق  ُميع  طمٙميي٤مم اًمٕم٘مييؾ اًمّمي ٞم ٦م، ومْميي ً قمييـ    يٙميق  نٜميي٤مح وىمييق   و 

 ؾ ٕطمٙم٤مم اًمنمع، ًمذًمؽ  ىمق :  ُّ اَ 

زه ا  قمٜم٤م ؿمٞم ٜم٤م ظمػمًا سميام  ومي٤مض قمٚمٞمٜمي٤م وي٤م رشمي٤م  ا  ُميـ قمٚميؿ وطمٙمٛمي٦م،  وًٓ: ضم

و ىمييق  صم٤مٟمٞميي٤ًم:  ٟميي٤م ُمٕميي٤مرش اًمِمييٞمقخ وًمًيي٧م  قمٜمييل سم٤مًمِمييٞمقخ اًمرؤؾميي٤مء ويمٌيي٤مر اًمٕمٚمييامء  و 

اًمٕمٚمييامء، و ٟمييام  قمٜمييل سم٤مًمِمييٞمقخ يمٌيي٤مر اًمًييـ، ومييٜم ـ أ  قمييغم ؾمييٗمٞمٜم٦م اًمرطمٚميي٦م إسمدييي٦م 

ٔ  شم٘مٗمييق  قمييغم اًمِمييقاـمو شمٜمٔمييرو  اًمرييل ٓ شمٕمييقد ُمييرة  ظمييره  مم اًمِميي٤مـمو، و ٟمييرؿ ا

 مم ُمقج اًمٌ ر ونق خيرٌط، و مم ُمٞم٤منيف ونيل شمٕمٚميقا شمي٤مرة وشميٜم ٗمض  ظميره، و مم 

اًمًيٗمـ اًمريل شمٌ ير ذم نيذا اعم يٞمط  و ذم نييذا اًمٌ ير، شمٜمٔميرو   ًمٞمٝمي٤م و ٟميرؿ شمريي٠مُمٚمق  

ُم٤مذا يٙمق  ُمـ ُمّمػم اإلٟم٤ًم  اًمذي ي٘مػ قمغم اًمِم٤مـمو    همٛمس رضمٚمف ذم اعم٤مء  و 

٦م  و اًمٌيييي٤مظمرة،  و ؾمييييٌ  ذم نييييذا اعمييييقج  و ظمْمييييؿ نييييذا اًمٌ يييير، ريميييي٥م نييييذ  اًمًييييٗمٞمٜم

 شمٜمٔمرو  وشمر٤ًمءًمق ، وم٤مًمذي  وصٞمٙمؿ سمف صم صم٤ًم:

ٜمٙمؿ ُميـ الٝميؾ اًميذي يِميٞمع ذم ّم  ٚمقا قمغم اًمٕمٚمؿ، اإلىم٤ٌم  اًمذي ُ َ ٌِ ٘مْ  وًٓ:    شمُ 

دٟمٞمي٤م اًمٜميي٤مس، والٝميؾ نييق قمٜميقا  اًمر ٚمييػ، ويمٚمييام اسمرٕميد  اإلٟمًيي٤م  قميـ اًمٕمٚمييؿ اىمييؽمب 

سمرٕمد قمـ اًمرمحـ، ويمٚمام اىمؽمب ُميـ اًمٕمٚميؿ يمي٤م   ىميرب  مم اًميرمحـ ُمـ اًمِمٞمٓم٤م  وا

و سمٕميييد قميييـ اًمِميييٞمٓم٤م ، نيييذ  إومم،  ُمييي٤م اًم ٤مٟمٞمييي٦م ومييي٠م  شمريييقادوا ذم ا  قميييز وضميييؾ، وٓ 

 ٛميييؾ سمٕمْميييٙمؿ  و ٓ  ٛميييؾ سمٕمْميييٙمؿ قميييغم سمٕميييض ويييٖمٜم٤ًم ذم صيييدر   و طم٘ميييدًا ذم 

ٜمييي٤مم ٟمٗمًيييف،  و صميييقرة ُميييـ  همْمييي٥م رسميييام ي٘ميييدم قميييغم  ذه  ظمٞميييف هبييي٤م، وُمييي٤م  طمًيييـ    ي

اإلٟم٤ًم  ًمٞمٚمف اًمٓمقيٚم٦م ؾمٚمٞمؿ اًمّمدر ُمٕم٤مرم ُمـ إوسمئ٦م  و إدواء اًمرل شمٜمرنم ذم دٟمٞمي٤م 

 اًمٜم٤مس سم٤مًمرٜم٤مومس قمغم اًمدٟمٞم٤م واإلىم٤ٌم  قمٚمٞمٝم٤م واإلدسم٤مر قمـ أظمرة، نذ  اًم ٤مٟمٞم٦م.

 ُم٤م اًم ٤مًم ٦م: وم٠م  شمًر يوا داراًم  ٟمٙمؿ ذم ُم ؾ نذا اًمًـ  ىمرب ُمي٤م شمٙمقٟميق   مم 

واقمٞمييي٤ًم ٓ يٗمٚمييي٧م ُميييٜمٙمؿ يشء ُمٜمٝمييي٤م، ومٕمٚميييٞمٙمؿ    شمًيييرٖمٚمقا شمٚم٘ميييل إُميييقر شمٚم٘مٞمييي٤ًم دىمٞم٘مييي٤ًم 

ؿم٤ٌمسمٙمؿ وىمدراشمٙمؿ اًمٜمٗمًيٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞمي٦م ذم اؾميرٞمٕم٤مب اًمٙم يػم ُميـ اعمًي٤مرؾ وإطميقا ، 
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اعم٤ًمرؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإطمقا  آضمرامقمٞم٦م اًمرل يٙمر٥م ًمٙميؿ هبي٤م    شمٙمقٟميقا    ؿمي٤مء ا  

شم٘ميدر اإلٟمًيي٤م  ُميـ اوٙميامء ذم اًميدٟمٞم٤م، ٕ  اًمٕمٚميؿ يقًميد اوٙمٛمي٦م، وُمٕمرومي٦م إطميقا  

قميييغم ومٝميييؿ اًمرييي٤مري ، ودٟمٞمييي٤م اًمٜمييي٤مس، ومٌيييذًمؽ يٙميييق  طمٙميييٞماًم سمٕمٚمٛميييف وُمٕمرومريييف  طميييقا  

اًمٌنم، نيذ  صمي ث ُمًي٤مرؾ  طمٌٌي٧م     ويس ٟمٗميسي، و ٟمي٤م يميام ىمٚمي٧م ًمٙميؿ ىميد ريمٌي٧م 

شمٚمييؽ اًمًييٗمٞمٜم٦م اًمرييل اٌميي أ   مم اعمجٝمييق ، وٓ ٟمييدري  يٙمييق  سمٞمٜمٜميي٤م وسمٞمييٜمٙمؿ ًم٘ميي٤مء 

قمٜميدُم٤م  ¢رؿ ضمٚمًيرٜم٤م نيذ  اعم٤ٌمريمي٦م سم٘مقًميف  م ٓ يٙمق ، ومقصٞمرل  ًمٞمٙمؿ نذ ، و  ظمري

اشمؼ طمٞم ام يمٜم٧م، و شمٌع اًمًٞمئ٦م اوًٜم٦م ا ٝم٤م، وظم٤مًمؼ » وىص  طمد   ص ٤مسمف، ىم٤م : 

وصغم ا  وؾمٚمؿ وسم٤مرح قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقميغم رًميف وصي ٌف  «اًمٜم٤مس سم ٚمؼ طمًـ

 و ظمقاٟمف اًمٜمٌٞملم.

 (  01:  21:  26/ 466) اهلدى والنور/
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 ُٜ  ات ب ٚاحلهَٛاَزَشاإلضالّ 

 صاَت١، فُا احلٌ؟

: سمًيييؿ ا  اًميييرمحـ اًميييرطمٞمؿ، ظميييػمًا    ؿمييي٤مء ا ، ٟمٕمٚميييؿ، ؿميييٞم ٜم٤م ذم نيييذ  اعمٚم٘ميييل

إييي٤مم اإلؾميي م حميي٤مرب ذم اٞمييع إرض، وسمٕمييدم انييرامم ُمييـ اوٙمقُميي٤مت، ومييامذا 

قمٚمٞمٜمي٤م ٟم يـ ذم نيذا إُمير؟ ونيؾ ٟمي٠مصمؿ سمجٚمقؾميٜم٤م ًمٕميدم قمٛميؾ  ي يشء؟ نيذا اًمًي١ما  

 إو .

ٟم ٛمد  وٟمًرٕمٞمٜمف وٟمًرٖمٗمر ، وٟمٕمقذ سم٤م  ُمـ رشور  ٟمٗمًيٜم٤م    اوٛمد  ،  اًمِمٞم :

وُمـ ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤م، ُمـ اد  ا  وم  ُمْمؾ ًمف، وُميـ يْميٚمؾ ومي  ني٤مدي ًميف، و ؿميٝمد 

    ٓ  ًمف  ٓ ا  وطمد  ٓ رشيؽ ًمف، و ؿمٝمد    حمٛمدًا قمٌد  ورؾمقًمف. 

ؼ  شُمَ٘م٤مشمِييِف وَ ﴿ قا ا  َ طَميي ُ٘مييي ـَ رَُمٜمُييقا اشم  ِذي ييي يي٤م اًم  َ ٤م َ اُّ ٚمُِٛمق َ َييي ييي ًْ ُرْؿ ُُم ٓ  َوَ ْٟميي ـ   ِ ُيييقشُم ]آ: ﴾ٓ َا

َؼ ﴿، [566عمددران   َدٍة َوظَمَٚميي ٍس َواطِميي ـْ َٟمْٗميي
ْؿ ُمِي ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙميي يي ُؿ اًم  قا َرسم ٙمُي ُ٘ميي يي٤م اًمٜم يي٤مُس اشم  َ ٤م َ اُّ يَي

٤مَءًُمق َ  ًَ ِذي شَم ُ٘مقا ا  َ اًم  ٤مًء َواشم  ًَ
ًٓ يَم ػًِما َوٟمِ سمِِف َوإَْرطَم٤مَم  ُِمٜمَْٝم٤م َزْوضَمَٝم٤م َوسَم٨م  ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م

ٞمُْٙمْؿ َرىِمٞمًٌيي  ٤مَ  قَمَٚميي ًٓ ﴿، [5]النسددل    ﴾٤م ِ   ا  َ يَميي ْق قا ىَميي قا ا  َ َوىُمقًُميي ُ٘ميي ـَ رَُمٜمُييقا اشم  ِذي يي يي٤م اًم  َ ٤م َ اُّ َييي

ـْ ُيٓمِِع ا  َ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد ومَ * ؾَمِديًدا  ْ  ًَمُٙمْؿ َ قْماَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم
٤مَز ُيّْمٚمِ

 .[75-76]األحزاب  ﴾وَمْقًزا قَمٔمِٞماًم 

  ُم٤م سمٕمد: 

ورش إُمييييييقر  ¢وميييييي٢م  ظمييييييػم اًمٙميييييي م يميييييي م ا ، وظمييييييػم انييييييده نييييييده حمٛمييييييد 

 حمدصم٤مو٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م و ًم٦م، ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر. 
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اًم١ًما  يم٠مٟمف ُمـ طمٞم٨م فم٤منر  و ًمٗم٤مفمف  ىمؾ و٤م ي٘مّمد  ٓومٔمف، طملم ي٘مق : ٟم٘مٕمد 

ومٝمق يٕمٜمل ذم  ي يشء؛ ًمٞمس  ي يشء ُمٓمٚم٘م٤ًم، و ٟمام يٕمٜمل ؿميٞمئ٤ًم وٓ ٟمٕمٛمؾ  ي يشء 

ُمٕمٞمٜم٤ًم؛ ٕٟمف ٓ  طمد  ـم ىمي٤ًم ي٘ميق : سمي٠م  اعمًيٚمؿ قمٚمٞميف    يٕميٞمش يميام شمٕميٞمش إٟمٕمي٤مم ٓ 

 يٕمٛمؾ  ي يشء؛ ٕٟمف ظمٚمؼ ًمٌمء قمٔمٞمؿ ضمدًا؛ ونق قم٤ٌمدة ا  وطمد  ٓ رشيؽ ًمف.

٘مّمييد  ٓ يٕمٛمييؾ  ي وًمييذًمؽ وميي  يرٌيي٤مدر  مم ذنييـ  طمييد ُمييـ ُم ييؾ نييذا اًمًيي١ما   ٟمييف ي

يشء، و ٟميام ي٘مّميد  ٓ يٕمٛميؾ ؿميٞمئ٤ًم يٜم٤مؾمي٥م نيذا اًمقاىميع اًميذي  طمي٤مط سم٤معمًيٚمٛملم ُميـ 

 يمؾ ضم٤مٟم٥م، نذا نق اًمٔم٤منر ُمـ ُم٘مّمقد اًم٤ًمرؾ، وًمٞمس ُمـ ُمٚمٗمقظ اًم٤ًمرؾ.

 : ٟمٕمؿ. ضمزاح ا  ظمػم.اعمٚم٘مل

وقمغم ذًمؽ ٟمجٞمٌف:    ووع اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ٓ خيرٚمػ يم يػمًا وٓ ىمٚميٞم ً  اًمِمٞم :

 قمٚمٞمف ووع اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦م ذم قمٝمدن٤م إو ، و قمٜمل سمف: اًمٕمٝمد اعمٙمل. قمام يم٤م 

 ىمييق : ٓ خيرٚمييػ ووييع اًمييدقمقة اإلؾميي ُمٞم٦م اًمٞمييقم ٓ ذم ىمٚمٞمييؾ وٓ ذم يم ييػم قمييام 

يم٤مٟمييي٧م قمٚمٞميييف اًميييدقمقة اإلؾمييي ُمٞم٦م ذم قمٝميييدن٤م إو :  ٓ ونيييق اًمٕمٝميييد اعمٙميييل، ويمٚمٜمييي٤م 

 .¢يٕمٚمؿ    اًم٘م٤مرؿ قمغم اًمدقمقة يقُمئٍذ نق ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

قمٜمل هبذ  اًمٙمٚمٛم٦م:    اًمدقمقة يم٤مٟم٧م حم٤مرسم٦م ُمـ اًم٘مقم اًمذيـ سمٕم٨م وميٞمٝمؿ رؾميق   

ُميييـ  ٟمٗمًيييٝمؿ يميييام ذم اًم٘ميييرر  اًمٙميييريؿ، صميييؿ عمييي٤م سميييد ت اًميييدقمقة شمٜمرنمييي وشمرًيييع  ¢ا  

سمي٤منجرة ُميـ ُمٙمي٦م  مم اعمديٜمي٦م. ـمٌٕمي٤ًم  ¢داررو٤م سملم اًم٘م٤ٌمرؾ اًمٕمرسمٞم٦م طمرك  ُمر اًمٜمٌل 

إلؾميييي ُمل إو  واًمًييييػمة اًمٜمٌقييييي٦م ٟم ييييـ ٟميييي٠ميت أ  سمييييرؤوس  ىميييي م؛ ٕ  اًمريييي٤مري  ا

إومم ُمٕمرووميييي٦م ُمٕمٚمقُميييي٦م قمٜمييييد يم ييييػم ُمييييـ اويييي٤مرضيـ؛ ٕٟمٜمييييل  ىمّمييييد هبييييذا اإلبيييي٤مز 

وآظمرّميي٤مر اًمقصييق   مم اعم٘مّمييقد ُمييـ اإلضم٤مسميي٦م قمييغم ذاح اًمًيي١ما ، وًمييذًمؽ وميي٢مٟمٜمل 

وشمٌٕمف سمٕمض  ص ٤مسمف  مم اعمديٜم٦م، وسمد  قمٚمٞمف اًمّم ة  ¢ ىمق : سمٕمد    ن٤مضمر اًمٜمٌل 

إلىم٤مُمي٦م اًمدوًمي٦م اعمًيٚمٛم٦م نٜمي٤مح ذم اعمديٜمي٦م اعمٜميقرة سميد ت  يْمي٤ًم  واًمً م يْمع اًمٜمقاة

قمداوة ضمديدة سملم نذ  اًمدقمقة الديدة  يْم٤ًم ذم اعمديٜم٦م طمٞم٨م اىمؽمسمي٧م اًميدقمقة ُميـ 

قم٘مر دار اًمٜمّم٤مره ونق ؾمقري٤م يقُمئٍذ اًمرل يم٤م  ومٞمٝم٤م نرىمؾ: ُمٚمؽ اًمروم، ومّم٤مر نٜم٤مح 



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

77 

ٞم٦م وُمـ اًمٜمّم٤مره  يْم٤ًم قمداء ضمديد ًمٚمدقمقة، ًمٞمس وم٘مط ُمـ اًمٕمرب ذم الزيرة اًمٕمرسم

ذم ؿمام  الزيرة اًمٕمرسمٞم٦م،  ي ُمـ ؾمقري٤م، صمؿ  يْم٤ًم فمٝمر قمدو رظمر  ٓ ونق ومي٤مرس، 

ومّميي٤مرت اًمييدقمقة اإلؾميي ُمٞم٦م حم٤مرسميي٦م ُمييـ يمييؾ الٝميي٤مت: ُمييـ اعمنميييملم ذم الزيييرة 

اًمٕمرسمٞميي٦م، وُمييـ اًمٜمّميي٤مره واًمٞمٝمييقد ذم سمٕمييض  ـمراومٝميي٤م، صمييؿ ُمييـ ىمٌييؾ وميي٤مرس اًمرييل يميي٤م  

 *امل﴿ؿميديدًا يميام نيق ُمٕمٚميقم ُميـ ىمقًميف شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم: اًمٕمداء سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٜمّمي٤مره 

ومُ  ٌَيي٧ِم اًمييرُّ
ٌُقَ  * هُمٚمِ

ٞمَْٖمٚمِ ٌِِٝمْؿ ؾَميي ِد هَمَٚميي ـْ سَمْٕميي
ْؿ ُِميي ٜملَِم * ذِم َ ْدَٟمييك إَْرِض َوُنيي ِع ؾِميي ذِم سمِْْميي

َرُح اعم١ُْْمُِمٜمُييق َ  ُد َوَيْقَُمئِييٍذ َيْٗميي ـْ سَمْٕميي
ـْ ىَمٌْييُؾ َوُِميي

ُر ُِميي : ٓ ، اًمِميي٤مند نٜميي٤م[8-5]الددروم ﴾ ِ ِ إَُْميي

 ٟمًرٖمرسمـ ووع اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦م أ  ُمـ طمٞم٨م  هن٤م  ٤مرب ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م.

ومٛمييييـ نييييذ  اوٞم ٞميييي٦م يم٤مٟميييي٧م اًمييييدقمقة اإلؾميييي ُمٞم٦م ذم ُمٜمٓمٚم٘مٝميييي٤م إو   يْميييي٤ًم يمييييذًمؽ 

 حم٤مرسم٦م يمؾ الٝم٤مت.

و صي ٤مسمف  ¢ُمي٤م نيق اًمٕمٛميؾ؟ ُمي٤مذا قمٛميؾ اًمٜمٌيل  اليقاب:وطمٞمٜمئٍذ ي٠ميت اًم١ًما  و

 سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٕميدد اعمًيٚمٛملم اًمٞميقم، طمٞمي٨م صي٤مر اًمذيـ يم٤مٟمقا  و يم٤م  قمددنؿ يقُمئٍذ ىمٚمٞم ً 

 قمددًا يم ػمًا، ويم ػم ضمدا؟

نؾ طم٤مرب اعمًٚمٛمق  اًمٕمرب اعمٕم٤مديـ نؿ،  ي ىمقُمٝمؿ  القاب:نٜم٤م، نٜم٤م يٌد  

ذم  و  اًمييييدقمقة؟ نييييؾ طميييي٤مرب اعمًييييٚمٛمق  اًمٜمّميييي٤مره ذم  و  إُميييير؟ نييييؾ طميييي٤مرسمقا 

ُميييي٤مذا ومٕمييييؾ  ٓ.  ذاً  الييييقاب:ٓ، ٓ، يمييييؾ ذًمييييؽ،  الييييقاب:وميييي٤مرس ذم  و  إُميييير؟ 

اعمًييٚمٛمق ؟ ٟم ييـ أ  بيي٥م    ٟمٗمٕمييؾ ُميي٤م ومٕمييؾ اعمًييٚمٛمق  إوًمييق  ا٤مُميي٤ًم؛ ٕ  ُميي٤م 

يّمٞمٌٜم٤م نق اًمذي  ص٤مهبؿ، وُم٤م قم٤ملقا سمف ُمّميٞمٌرٝمؿ نيق اًميذي بي٥م قمٚمٞمٜمي٤م    ٟمٕمي٤مًم٩م 

 ُمّمٞمٌرٜم٤م.

و فمـ    نذ  اعم٘مدُم٦م شميقطمل ًمٚم ي٤مرضيـ اٞمٕمي٤ًم اليقاب  ؿمي٤مرة وؾميرر٠ميد نيذ  

يٌييدو ُمييـ نييذا اًمرًٚمًييؾ اًمريي٤مرخيل واعمٜمٓم٘مييل ذم  اإلؿميي٤مرة سمٍمييي  اًمٕمٌيي٤مرة، وميي٠مىمق :

رٍ  واطمد    ا  قمز وضمؾ  ٟمام ٟمٍم اعم١مُمٜملم إوًملم اًمذيـ يم٤م  قميددنؿ ىمٚميٞم ً ضميدًا 

سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمٙميي٤مومريـ واعمنميييملم اٞمٕميي٤ًم، ُمييـ يمييؾ ُمييذانٌٝمؿ وُمٚمٚمٝمييؿ،  ٟمييام ٟمٍميينؿ ا  
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ًمٕميداء اًمِميديد شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم سم٢ميامهنؿ،  ذ  ُمي٤م يمي٤م  اًمٕمي ج  و اًميدواء يقُمئيذ ًميذًمؽ ا

اًمييييذي يميييي٤م   ييييٞمط سم٤مًمييييدقمقة نييييق ٟمٗمييييس اًمييييدواء وٟمٗمييييس اًمٕميييي ج اًمييييذي يٜمٌٖمييييل قمييييغم 

اعمًييٚمٛملم اًمٞمييقم    يرٕميي٤مـمق  ًمرر ٘مييؼ صمٛمييرة نييذ  اعمٕم٤مليي٦م يمييام  ٘م٘ميي٧م صمٛمييرة شمٚمييؽ 

 اعمٕم٤مل٦م إومم.

وإُميير يمييام ي٘ميي٤م : اًمريي٤مري  يٕمٞمييد ٟمٗمًييف، سمييؾ ظمييػم ُمييـ نييذا اًم٘مييق     ٟم٘مييق :    ا  

يمقٟمييييف اًمييييذي ظمٚم٘مييييف، و طمًييييـ ظمٚم٘مييييف، وٟمٔمٛمييييف، و طمًييييـ  قمييييز وضمييييؾ ذم قمٌيييي٤مد ، وذم

ٜم ٦ِم ﴿شمٜمٔمٞمٛمف، ًمف ذم ذًمؽ ًميف ؾميٜمٜم٤ًم  و ؾميٜمـ ٓ شمرٖميػم وٓ شمرٌيد  ؾميٜم٦م ا ،  ًُي
َد ًمِ ـْ دَمِي وَمٚمَي

ِقيً   ٜم ٦ِم ا  ِ َ ْ ًُ
َد ًمِ ـْ دَمِ  .[87]فلطر ﴾ا  ِ شَمٌِْديً  َوًَم

٤م، وسم ٤مص٦م ُمي٤م يمي٤م  نذ  اًمًٜم٦م ٓسمد ًمٚمٛمًٚمؿ    ي طمٔمٝم٤م و   يرقم٤من٤م طمؼ رقم٤ميرٝم

 ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمًٜمـ اًمنمقمٞم٦م.

نٜم٤مح ؾمٜمـ رشقمٞم٦م ونٜم٤مح ؾمٜمـ يمقٟمٞم٦م، وىمد ي٘م٤م  اًمٞمقم ذم اًمٕمٍم او٤مرض: ؾميٜمـ 

ـمٌٞمٕمٞم٦م نذ  اًمًٜمـ اًمٙمقٟمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م يِميؽمح ذم ُمٕمرومرٝمي٤م اعمًيٚمؿ واًمٙمي٤مومر واًمّمي٤مًم  

 واًمٓميي٤مًم ، سمٛمٕمٜمييك: ُميي٤م اًمييذي ي٘مييّقم طمٞميي٤مة اإلٟمًيي٤م  اًمٌدٟمٞميي٦م؟ اًمٓمٕميي٤مم واًمنميياب وانييقاء

 اًمٜم٘مل وٟم ق ذًمؽ.

ومييي٢مذا اإلٟمًييي٤م  مل ي٠ميميييؾ، مل ينميييب، مل يريييٜمٗمس انيييقاء اًمٜم٘ميييل، ومٛمٕمٜميييك ذًميييؽ  ٟميييف 

 ُمٕمرو٦م ٟمٗمًف ًمٚمٛمقت ُمقشم٤ًم ُم٤مدي٤ًم.

ٓ،  اليقاب:نؾ يٛمٙمٜمف    يٕمٞمش  ذا ُمي٤م ظميرج قميـ اختي٤مذ نيذ  اًمًيٜمـ اًمٙمقٟمٞمي٦م؟ 

ٜم ٦ِم ا  ِ شَمٌِْديً  ﴿ؾمٜم٦م ا   ًُ
َد ًمِ ـْ دَمِ  .[6:]األحزاب ﴾َوًَم

ام ىمٚميييي٧م رٟمٗميييي٤ًم: يٕمرومييييف ُمٕمروميييي٦م دمرسمٞمييييف يمييييؾ  ٟمًيييي٤م ، ٓ ومييييرن سمييييلم اعمًييييٚمؿ نييييذا يميييي

واًمٙميييي٤مومر، واًمّميييي٤مًم  واًمٓميييي٤مًم . ًمٙمييييـ اًمييييذي اٛمٜميييي٤م أ     ٟمٕميييير     نٜميييي٤مح ؾمييييٜمٜم٤م 

رشقمٞمييي٦م، بييي٥م    ٟمٕمٚميييؿ    نٜمييي٤مح ؾميييٜمٜم٤ًم رشقمٞمييي٦م، ُميييـ اختيييذن٤م وصيييؾ  مم  نيييداومٝم٤م، 

ووييٕم٧م  وضمٜميك ُمٜمٝمي٤م صمٛمراويي٤م، وُميـ مل ير يذن٤م ومًييق  ًميـ يّميؾ  مم اًمٖم٤مييي٤مت اًمريل
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شمٚمييؽ اًمًييٜمـ اًمنمييقمٞم٦م نيي٤م، ا٤مُميي٤ًم، ا٤مُميي٤ًم يمييام ىمٚمٜميي٤م سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمًييٜمـ اًمٙمقٟمٞميي٦م،  ذا شمٌٜم٤منيي٤م 

اإلٟمًييي٤م  وـمٌ٘مٝمييي٤م وصيييؾ  مم  نيييداومٝم٤م، يميييذًمؽ اًمًيييٜمـ اًمنميييقمٞم٦م  ذا  ظميييذن٤م اعمًيييٚمؿ 

  ٘م٘م٧م اًمٖم٤مي٦م اًمرل ووع ا  شمٚمؽ اًمًٜمـ ُمـ  ضمٚمٝم٤م، ُمـ  ضمؾ  ٘مٞم٘مٝم٤م، و ٓ وم .

 رييي٤مج  مم يشء ُميييـ اًمرقويييٞم  ونٜمييي٤م سمٞمييي٧م  فميييـ    نيييذا يمييي م ُمٗمٝميييقم، وًمٙميييـ 

 اًم٘مّمٞمد، ونٜم٤م يٌد  القاب قمـ ذاح اًم١ًما  ان٤مم.

يمٚمٜم٤م ي٘مر  ري٦م ُمـ ري٤مت ا  قميز وضميؾ سميؾ    نيذ  أيي٦م ىميد شميزيـ هبي٤م صيدور سمٕميض 

وا ا  َ ﴿اعمجييييييييي٤مًمس  و ضميييييييييدر سمٕميييييييييض اًمٌٞميييييييييقت، ونيييييييييل ىمقًميييييييييف شمٕمييييييييي٤ممم:  ييييييييي  ِْ  شَمٜمٍُمُ

يُمؿْ   .[7]محم  ﴾َيٜمٍُمْ

٥م سم ط ذنٌل اٞمؾ: رىمٕمل  و وم٤مر   مم رظمر ، وشمقوع ٓومر٤مت شمقوع وشمٙمر

 قمغم الدر.

ُمع إؾمػ اًمِميديد نيذ  أيي٦م  صيٌ ٧م اليدر ُمزيٜمي٦م هبي٤م،  ُمي٤م ىمٚميقب اعمًيٚمٛملم 

ومٝمل ُمٜمٝم٤م ظم٤موي٦م قمغم قمروؿمٝم٤م، ٓ ٟمٙمي٤مد ٟمِميٕمر ُمي٤م نيق انيد  اًميذي شمرُميل  ًمٞميف نيذ   

يُمْؿ ﴿أي٦م:  وا ا  َ َيٜمٍُمْ  صٌ  ووع اًمٕم٤ممل اإلؾم ُمل  ؟ وًمذًمؽ[7]محم  ﴾ ِْ  شَمٜمٍُمُ

اًمٞمقم ذم سمٚمٌٚم٦م وىمٚم٘مٚم٦م ٓ يٙم٤مد بد ن٤م خمرضم٤ًم، ُمع    اعم رج ُمذيمقر ذم يم ػم ُمـ 

أيييي٤مت، هبيييذ  أيييي٦م ومييي٠مفمـ إُمييير ٓ  رييي٤مج  مم يمٌيييػم رشح وسمٞمييي٤م ، و ٟميييام نيييق وم٘ميييط 

 شمٜمٗمع اعم١مُمٜملم. هاًمرذيمػم، واًمذيمر

وا ا  َ  ِ ْ ﴿يمٚمٜم٤م يٕمٚمام    ؿم٤مء ا     ىمقًمف شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم:  رشط،  [7]محم  ﴾شَمٜمٍُمُ

يُمؿْ ﴿ضمقاسمف:   ٞمي٤م.    مل  اليقاب:.    شم٠ميميؾ،    شمنميب،   ،   ، [7]محم  ﴾َيٜمٍُمْي

 ِْ  ﴿شم٠ميمييييؾ،    مل شمنمييييب، ُميييي٤مذا؟ اييييقت. يمييييذًمؽ ا٤مُميييي٤ًم اعمٕمٜمييييك ذم نييييذ  أييييي٦م: 

يُمؿْ  يييييي وا ا  َ َيٜمٍُمْ يييييي ، اعمٗمٝمييييييقم ويمييييييام ي٘مييييييق  إصييييييقًمٞمق ، ُمٗمٝمييييييقم [7]محمدددددد  ﴾شَمٜمٍُمُ

يُمؿْ ﴿ ٤مًمٗم٦م: اعم وا ا  َ َيٜمٍُمْ  ، نذا نق واىمع اعمًٚمٛملم اًمٞمقم.[7]محم  ﴾ ِْ  شَمٜمٍُمُ

شمقويييٞم  نيييذ  أيييي٦م ضمييي٤مءت اًمًيييٜم٦م ذم قمدييييد ُميييـ اًمٜمّميييقص اًمنميييقمٞم٦م، وسم ٤مصييي٦م 
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َ﴿ُمٜمٝم٤م: إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م،  وا ا   ، ُمٕمٚمقم سمداني٦م    ا  ٓ يٕمٜميل: [7]محم  ﴾ ِْ  شَمٜمٍُمُ

و ؾميي٤مـمٞمٚمٜم٤م وىمقاشمٜمييي٤م اعم٤مدييي٦م، ٓ؛    ا  قمييز وضميييؾ شمٜمٍمييو  قمييغم قميييدو  سمجٞمقؿمييٜم٤م    

هم٤مًميييي٥م قمييييغم  ُميييير ، ومٝمييييق ًمييييٞمس سم ٤مضميييي٦م  مم    يٜمٍميييي   طمييييد ٟمٍمييييًا ُم٤مدييييي٤ًم، نييييذا  ُميييير 

َ﴿ُمٕمرو  سمدنٞم٤ًم؛ ًمذًمؽ يم٤م  ُمٕمٜمك:  وا ا    ي:    شمرٌٕمقا  طمٙم٤مم  [7]محم  ﴾ ِْ  شَمٜمٍُمُ

 ا ، ومذًمؽ ٟمٍميمؿ   شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم.

قا هبيذا اًمنميط؟ ىميد ىمي٤مُمقا هبيذا اًمقاضمي٥م  وًٓ: صميؿ وأ ، نؾ اعمًٚمٛمق  ىميد ىمي٤مُم

قمٜمد يمؾ واطميد ُميٜمٙمؿ: ُمي٤م ىمي٤مم  القاب:نق رشط ًمر ٘مٞمؼ ٟمٍم ا  ًمٚمٛمًٚمٛملم صم٤مٟمٞم٤ًم؟ 

 اعمًٚمٛمق  سمٜمٍم ا  قمز وضمؾ.

و ريييد     ذيميير نٜميي٤م يمٚمٛميي٦م  يْميي٤ًم ُمييـ سميي٤مب اًمرييذيمػم وًمييٞمس ُمييـ سميي٤مب اًمرٕمٚمييٞمؿ قمييغم 

 إىمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض او٤مرضيـ.

ٛملم اًمٞمقم ىميد اٟمٍميومقا قميـ ُمٕميرومرٝمؿ  و قميـ شمٕميرومٝمؿ قميغم دييٜمٝمؿ،    قم٤مُم٦م اعمًٚم

قميـ شمٕمٚمٛمٝميؿ ٕطمٙمي٤مم دييٜمٝمؿ، ومي٠ميم رنؿ ٓ يٕمٚمٛميق  اإلؾمي م، ويم يػم  و إيم يرو   ذا 

ُم٤م قمرومقا ُمـ اإلؾم م ؿمٞمئ٤ًم قمرومق  ًمٞمس  ؾم ُم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم، قمروميق   ؾمي ُم٤ًم ُمٜم رومي٤ًم قميام 

 و ص ٤مسمف. ¢يم٤م  قمٚمٞمف رؾمق  ا  

ققميييقد سميييف ُميييـ ٟمٍمييي ا  ي٘ميييقم قميييغم ُمٕمرومييي٦م اإلؾمييي م ُمٕمرومييي٦م ًميييذًمؽ ومٜمٍمييي ا  اعم

صي ٞم ٦م يميام ضمي٤مء ذم اًم٘ميرر  واًمًيٜم٦م، صميؿ قميغم اًمٕمٛميؾ سميف صم٤مٟمٞمي٤ًم، و ٓ يم٤مٟمي٧م اعمٕمروميي٦م 

ـَ َرَُمٜمُقا مِلَ شَمُ٘مقًُمقَ  َُم٤م ٓ شَمْٗمَٕمٚمُيقَ  ﴿وسم٤مًٓ قمغم ص٤مطمٌٝم٤م، يمام ىم٤م  شمٕم٤ممم:  ِذي ٤َم اًم  َي٤م َ اُّ

ؼُمَ َُمْ٘مرًيي٤م قِمٜمْييَد ا  ِ*  ٤م ٓ شَمْٗمَٕمُٚمييق َ  يَميي قا َُميي ،  ذ  ٟم ييـ سم ٤مضميي٦م  مم [7-6]الصدد  ﴾َ ْ  شَمُ٘مقًُميي

شمٕمٚمٞمؿ اإلؾم م، و مم اًمٕمٛميؾ سم٤مإلؾمي م، وم٤مًميذي  رييد     ذيمير سميف يميام ىمٚمي٧م رٟمٗمي٤ًم: نيق 

   قم٤مدة ا٤منػم اعمًٚمٛملم اًمٞمقم    يّمٌقا اًمٚمقم يمؾ اًمٚمقم قمغم طمٙمي٤مُمٝمؿ اًميذيـ ٓ 

و  ًمٚمٛمًٚمٛملم اعمذًملم ُمـ يم٤ٌمر يٜمرٍمو  ًمديٜمٝمؿ، ونؿ ُمع إؾمػ يمذًمؽ ٓ يٜمرٍم

 اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مره، وهمػمنؿ.

نٙمذا اًمٕمر  اًم٘مي٤مرؿ اًمٞميقم سميلم اعمًيٚمٛملم: صي٥م اًمٚميقم يميؾ اًمٚميقم قميغم اوٙمي٤مم، 
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وُمع ذًمؽ    اعم ٙميقُملم يمي٠مهنؿ ٓ يِميٛمٚمٝمؿ اًمٚميقم اًميذي يقضمٝمقٟميف  مم اوي٤ميمٛملم، 

قُملم. وًميٞمس نيذا واو٘مٞم٘م٦م    نذا اًمٚمقم يٜمّم٥م قميغم اٞميع إُمي٦م: طمٙم٤مُمي٤ًم وحمٙمي

وم٘مط، سميؾ نٜمي٤مح ـم٤مرٗمي٦م ُميـ  وًمئيؽ اًم رٛميلم ٕوًمئيؽ اوٙمي٤مم اعمًيٚمٛملم سمًي٥ٌم قميدم 

ىمٞم٤مُمٝمؿ سمرٓمٌٞمؼ  طمٙمي٤مم دييٜمٝمؿ، ونيؿ حم٘ميق  ذم نيذا اًمٚميقم، وًمٙميـ ىميد ظمي٤مًمٗمقا ىمقًميف 

َ﴿شمٕم٤ممم:  وا ا    .[7]محم  ﴾ ِْ  شَمٜمٍُمُ

ظمي٤مًمٗمقا   قمٜمل: ٟمٗمس اعمًٚمٛملم اًم رٛميلم ًمٚم ي٤ميمٛملم طمٞميٜمام خيّميقهنؿ سمي٤مًمٚمقم ىميد

 طمٙمييييي٤مم اإلؾمييييي م طمٞميييييٜمام يًيييييٚمٙمق  ؾميييييٌٞمؾ شمٖمٞميييييػم نيييييذا اًمقويييييع اعم يييييز  اعم يييييٞمط 

؛ طمٞميي٨م  هنييؿ يٕمٚمٜمييق  شمٙمٗمييػم ¢سم٤معمًييٚمٛملم سم٤مًمٓمري٘ميي٦م اًمرييل ختيي٤مًمػ ـمري٘ميي٦م اًمرؾمييق  

طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم، نذا  وًٓ، صمؿ يٕمٚمٜمق  وضمقب اخلروج قمٚمٞمٝمؿ صم٤مٟمٞم٤ًم، ومر٘مع نٜم٤م ومرٜمي٦م 

، طمٞمي٨م يٜمِميؼ اعمًيٚمٛمق  سمٕمْميٝمؿ قمٛمٞم٤مء صامء سمٙمامء سمٙمامء سملم اعمًٚمٛملم  ٟمٗمًٝمؿ

قميييغم سمٕميييض، ومٛميييٜمٝمؿ ونيييؿ نييي١مٓء اًميييذيـ  رشت  ًميييٞمٝمؿ، اًميييذيـ ئمٜميييق     شمٖميييػم نيييذا 

 اًمقوع اًمذًمٞمؾ اعمّمٞم٥م ًمٚمٛمًٚمٛملم  ٟمام شمٖمٞمػم  سم٤مخلروج قمغم او٤ميمٛملم.

صمؿ ٓ ي٘مػ إُمير قمٜميد نيذ  اعمِميٙمٚم٦م، و ٟميام شمرًيع وشمرًيع طمريك يّميٌ  اخلي   

 وٙم٤مم ذم ُمٕمز  قمـ نذا اخل  .سملم ن١مٓء اعمًٚمٛملم  ٟمٗمًٝمؿ، ويّمٌ  ا

سمد  اخل   ُمـ همٚمق سمٕمض اإلؾم ُمٞملم ذم ُمٕم٤مل٦م نذا اًمقاىميع إًميٞمؿ:  ٟميف ٓ سميد 

ُميييـ حم٤مرسمييي٦م اوٙمييي٤مم اعمًيييٚمٛملم اوٙمييي٤مم اعمًيييٚمٛملم إلصييي ح اًمقويييع، و ذا سمييي٤مُٕمر 

يٜم٘مٚم٥م  مم    ن١مٓء اعمًٚمٛملم ير ٤مصٛمق  ُمع اعمًٚمٛملم أظمريـ اًمذيـ يرو     

ًمييٞمؿ ًمييٞمس نييق سميي٤مخلروج قمييغم اويي٤ميمٛملم، و   يميي٤م  يم ييػمو  ُمييٜمٝمؿ ُمٕم٤مليي٦م اًمقاىمييع إ

ًمٙميـ نيؾ يٙمييق   ،يًير ٘مق  اخليروج قمٚميٞمٝمؿ سمًيي٥ٌم  هنيؿ ٓ  ٙمٛميق  سميام  ٟمييز  ا 

اًمٕم ج يمام ييزقمؿ ني١مٓء اًمٜمي٤مس نيؾ يٙميق   زاًمي٦م اًميذ  اًميذي  صي٤مب اعمًيٚمٛملم ُميـ 

  سمٕمْميٝمؿ اًمٙمٗم٤مر    ٟمٌد  سمٛم ٤ميمٛم٦م او٤ميمٛملم ذم سم د اإلؾم م ُمـ اعمًٚمٛملم وًميق  

 ٟمٕمرؼمنؿ ُمًٚمٛملم ضمٖمٗمراومٞملم يمام ي٘م٤م  ذم اًمٕمٍم او٤مرض؟

 نٜم٤م ٟم ـ ٟم٘مق :
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 أوردهووس دووعع ودووعع   وو ؿل

 

 

 

  س هؽذَّلل  وس دوعع توورد َّلل  ول 

ويييي٤م ٓ ؿمييييؽ ومٞمييييف    ُمقىمييييػ  قمييييداء اإلؾميييي م  صيييي٤مًم٦م ونييييؿ: اًمٞمٝمييييقد واًمٜمّميييي٤مره  

واعم طميييدة ُميييـ ظمييي٤مرج سمييي د اإلؾمييي م نيييؿ  ؿميييد سمييي  ؿميييؽ رضرًا ُميييـ سمٕميييض نييي١مٓء 

 ٙم٤مم اًمذي ٓ يرج٤موسمق  ُمع رهم٤ٌمت اعمًٚمٛملم     ٙمٛمقنؿ سمام  ٟمز  ا .او

ومامذا يًرٓمٞمع ن١مٓء اعمًٚمٛمق  و قمٜمل ـمروم٤ًم  و ضم٤مٟم٤ًٌم ُميٜمٝمؿ ونيؿ اًميذيـ يٕمٚمٜميق  

وضميييقب حم٤مرسمييي٦م اوييي٤ميمٛملم ُميييـ اعمًيييٚمٛملم؟ ُمييي٤مذا يًيييرٓمٞمع    يٗمٕميييؾ نييي١مٓء ًمقيمييي٤م  

يمام نيق اًمٕمي ج اًميذي  اخلروج قمغم اوٙم٤مم واضم٤ًٌم ىمٌؾ اًمٌدء سم٢مص ح ٟمٗمقؾمٜم٤م ٟم ـ

 ؟    ن١مٓء ٓ يًرٓمٞمٕمق     يٗمٕمٚمقا ؿمٞمئ٤ًم  ـم ىم٤ًم.اًمً م سمد  سمف اًمرؾمق  قمٚمٞمف

وا اًمٕمييي ج اًميييذي يٌرٖمقٟميييف ونيييق:    يٌيييدؤواًمقاىميييع  يميييؼم دًمٞميييؾ قميييغم ذًميييؽ، ُميييع    

يييي سمٛم ٤مرسميييي٦م اوُ  ٤مم اعمًييييٚمٛملم ٓ ي ٛميييير اًم ٛمييييرة اعمرضمييييقة؛ ٕ  اًمٕمٚميييي٦م يمييييام ىمٚميييي٧م رٟمٗميييي٤ًم ٙم 

، سميؾ وذم اعم ٙميقُملم  يْمي٤ًم، ومٕمٚميٞمٝمؿ اٞمٕمي٤ًم    يّميٚم قا ًمٞم٧ًم ذم او٤ميمٛملم وم٘مط

 ٟمٗمًٝمؿ، واإلص ح نذا ًمف سم ٨م رظمر ىمد شمٙمٚمٛمٜمي٤م قمٚمٞميف ُميرارًا وشمٙميرارًا، وىميد ٟميرٙمٚمؿ 

 ىمري٤ًٌم    ؿم٤مء ا  قمٜمف.

اعمٝمييؿ أ  اعمًييٚمٛمق  يمٚمٝمييؿ ُمرٗم٘مييق  قمييغم    ووييٕمٝمؿ  ُميير ٓ  ًييدو  قمٚمٞمييف، 

ٓ يٕمرومييف اإلؾميي م، ومٛمييـ  يييـ  وٓ يٖمٌٓمييق  قمٚمٞمييف، سمييؾ نييق ُمييـ اًمييذ  وانييقا  سم ٞميي٨م

 ٟمٌد ؟

نؾ يٙمق  اًمٌدء سمٛم ٤مرسم٦م او٤ميمٛملم اًمذيـ  ٙمٛمق  اعمًٚمٛملم؟  و يٙمق  اًمٌيدء 

سمٛم ٤مرسمي٦م اًمٙمٗميي٤مر  إمييلم، ُمييـ يمييؾ اًميٌ د؟  م يٙمييق  اًمٌييدء سمٛم ٤مرسميي٦م اًمييٜمٗمس إُميي٤مرة 

 سم٤مًمًقء؟

 ٟميييام سميييد  سم٢مصييي ح ٟمٗميييقس  وميييراد ُميييـ  ¢ُميييـ نٜمييي٤م بييي٥م اًمٌيييدء؛ ذًميييؽ ٕ  اًمٜمٌيييل 

 عمدقمقيـ ذم  و  دقمقة اإلؾم م، يمام ذيمرٟم٤م ذم  و  نذا اًمٙم م.اعمًٚمٛملم ا

سمييد ت اًمييدقمقة ذم ُمٙميي٦م صمييؿ اٟمر٘مٚميي٧م  مم اعمديٜميي٦م، صمييؿ سمييد ت اعمٜم٤موؿميي٦م سمييلم اًمٙمٗميي٤مر 
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واعمًٚمٛملم، صمؿ سملم اعمًٚمٛملم واًمروم، صمؿ سملم اعمًٚمٛملم ووم٤مرس، ونٙمذا يميام ىمٚمٜمي٤م 

 رٟمٗم٤ًم: اًمر٤مري  يٕمٞمد ٟمٗمًف.

ا ا  عمٕم٤ملي٦م نيذا اًمقاىميع إًميٞمؿ، وًميٞمس سمي٠م  وم٤مٔ  اعمًيٚمٛمق  قمٚميٞمٝمؿ    يٜمٍميو

 يٕم٤ملقا ضم٤مٟم٤ًٌم ٓ ي ٛمر اًم ٛمرة اعمرضمقة ومٞمٝم٤م ًمق اؾمرٓم٤مقمقا اًم٘مٞم٤مم هب٤م.

ُم٤م نق نذا ال٤مٟم٥م؟ حم٤مرسم٦م اوٙم٤مم اًمذيـ  ٙمٛمق  سمٖمػم ُم٤م  ٟمز  ا ، نذا  وٓ 

يميييام ىمٚمييي٧م رٟمٗمييي٤ًم، وٓ سميييد ُميييـ وىمٗمييي٦م ىمّميييػمة: هميييػم ُمًيييرٓم٤مع اًمٞميييقم     ييي٤مرب نييي١مٓء 

٤مم؛ ذًميييييؽ ٕ  نييييي١مٓء اوٙمييييي٤مم ًميييييق يمييييي٤مٟمقا يمٗمييييي٤مرًا يمييييي٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّمييييي٤مره، ومٝميييييؾ اوٙمييييي

ٓ، إُمير ا٤مُمي٤ًم  اليقاب:اعمًٚمٛمق  اًمٞمقم يًيرٓمٞمٕمق  حم٤مرسمي٦م اًمٞمٝميقد واًمٜمّمي٤مره؟ 

يمام يم٤م  اعمًٚمٛمق  ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل، يم٤مٟمقا ُمًرْمٕمٗملم،  ذٓء حم٤مرسملم، ُمٕميذسملم، 

ىمقة  ٓ  يامهنؿ اًمذي طمؾ ذم  ُم٘مرٚملم، عم٤مذا؟ ٕهنؿ يم٤مٟمقا وٕمٗم٤مء، ٓ طمق  نؿ وٓ

 .¢صدورنؿ سم٥ًٌم اشم٤ٌمقمٝمؿ ًمدقمقة ٟمٌٞمٝمؿ 

نٜمييي٤م آشمٌييي٤مع ُميييع اًمّميييؼم قميييغم إذه نيييق اًميييذي  صمٛمييير اًم ٛميييرة اعمرضميييقة اًمريييل ٟم يييـ 

ٟمٜمِمدن٤م اًمٞميقم، وميام نيق ؾميٌٞمؾ اًمقصيق   مم نيذ  اًم ٛميرة؟ ٟمٗميس اًمًيٌٞمؾ اًميذي ؾميٚمٙمف 

 اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م ُمع  ص ٤مسمف اًمٙمرام.

ٓ يًرٓمٞمع اعمًٚمٛمق  حم٤مرسم٦م اًمٙمٗم٤مر قمغم اظمر   و ٓوؿ، ومامذا  ذ  اًمٞمقم 

قمٚميٞمٝمؿ؟ قمٚميٞمٝمؿ    ي١مُمٜميقا سمي٤م  ورؾميقًمف طم٘مي٤ًم، وًمٙميـ اعمًيٚمٛملم اًمٞميقم يميام ىميي٤م  رب 

ـ  َ يْم ََر اًمٜم ٤مِس ٓ َيْٕمَٚمُٛمق َ ﴿اًمٕم٤معملم: 
 .[587]األعرا  ﴾َوًَمٙمِ

شمِمييٕمرو  ُمٕمييل  اؾميياًم، وًمٞمًييقا ُمًييٚمٛملم طم٘ميي٤ًم،  فمييٜمٙمؿ اعمًييٚمٛمق  اًمٞمييقم ُمًييٚمٛمق 

يي ذَ سم٤معم٘مّمييقد ُمييـ نييذا اًمٜمٗمييل، وًمٙمٜمييل  ُ  ْد َ وْمَٚمييَ  اعم١ُْْمُِمٜمُييقَ  ﴿ريمؿ سم٘مقًمييف شمٕميي٤ممم: يم  * ىَميي

ـَ ُنْؿ ذِم َص ِوِْؿ ظَم٤مؿِمُٕمقَ   ِذي ْٖمِق ُُمْٕمِرُوقَ  * اًم  ـِ اًمٚم  ـَ ُنْؿ قَم ِذي ْؿ * َواًم  ـَ نُي ِذي َواًم ي

٤مقِمُٚمقَ   ٤مِة وَميييي يَميييي ُروضِمٝمِ * ًمِٚمز  ْؿ ًمُِٗميييي ـَ ُنيييي ِذي يييي ٤مومُِٔمق َ َواًم  ٤م * ْؿ طَميييي ْؿ  ْو َُميييي غَم َ ْزَواضِمِٝميييي ٓ  قَميييي ِ 

ػْمُ َُمُٚمييييييقُِملمَ  ُْؿ هَميييييي ٢مهِن  ٧ْم َ ْياَمهُنُييييييْؿ وَميييييي ُؿ * َُمَٚمَٙميييييي َؽ ُنيييييي
ك َوَراَء َذًمِييييييَؽ وَم٠ُمْوًَمئِيييييي ـِ اسْمرََٖميييييي وَمَٛميييييي

٤مُدو َ  خلّميي٤م  وم٘مييط، ا ًمٌي٤مهمق  اًمٔميي٤معمق ، وميي٢مذا  ظميذٟم٤م نييذ ،  ي: ا[7-5]المؤمنددون ﴾اًْمٕمَي
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ٜم٦م نيييذ  اخلّمييي٤م   مم ريييي٤مت  ظميييره اًمريييل ومٞمٝمييي٤م ذيمييير ومل ٟمرٕميييد نيييذ  أيييي٤مت اعمرْميييٛم

ًميييٌٕمض اًمّميييٗم٤مت واخلّمييي٤م  اًمريييل مل شميييذيمر ذم نيييذ  أيييي٦م، ونيييل يمٚمٝمييي٤م شميييدور طميييق  

اًمٕمٛمييؾ سم٤مإلؾميي م، ومٛمييـ  ٘م٘ميي٧م نييذ  اًمّمييٗم٤مت اعمييذيمقرة ذم نييذ  أييي٤مت اعمرٚمييقة 

ُ ْوًَمئَِؽ ُنُؿ ﴿رٟمٗم٤ًم، وذم ري٤مت  ظمره،  وًمئؽ نؿ اًمذيـ ىم٤م  ا  قمزو ضمؾ ذم طم٘مٝمؿ: 

٤ما  .[8]األنفل: ﴾عم١ُْْمُِمٜمُقَ  طَم٘مم

ٓ.  ذ  ي٤م  ظمقاٟمٜم٤م ٓ شمْمٓمرسمقا، وٓ دمٝمٚمقا،  القاب:ومٝمؾ ٟم ـ ُم١مُمٜمق  طم٘م٤ًم؟ 

 وشمذيمروا ًمرٕمرومقا داءيمؿ ومرٕمرومقا دواءيمؿ.

 اعمًٚمٛمق  اًمٞمقم ًمٞمًقا ُم١مُمٜملم طم٘م٤ًم؛ ٕ  اإليام  اوؼ يرٓمٚم٥م اًمٕمٛمؾ سم٤موؼ.

ْد َ ومْ ﴿وميييٜم ـ اعمّميييٚملم اًمٞميييقم، نيييذ  اخلّميييٚم٦م:  ْؿ ذِم * َٚميييَ  اعم١ُْْمُِمٜمُيييقَ  ىَمييي ـَ ُنييي ِذي ييي اًم 

ُٕمق َ  ، نيؾ ٟم يـ ظم٤مؿميٕمق  ذم صي شمٜم٤م؟  ٟمي٤م ُمي٤م  شمٙمٚميؿ [6-5]المؤمندون ﴾َص ِوِْؿ ظَم٤مؿمِي

قميييـ وميييرد، اصمٜميييلم،  ًييي٦م، قمنمييية، ُم٤مرييي٦م، ُمييي٤مررلم،  ًميييػ،  ًمٗميييلم، ٓ، سميييؾ  شمٙمٚميييؿ قميييـ 

اعمًيييٚمٛملم قميييغم إىميييؾ اًميييذيـ يرًييي٤مءًمق ! ُمييي٤م نيييق اويييؾ عمييي٤م  صييي٤مب اعمًيييٚمٛملم؟ ٓ 

ٜمل  وًمئؽ اعمًٚمٛملم اًم نلم اًمٗم٤مؾم٘ملم، اًميذيـ ٓ اٛمٝميؿ رظميروؿ، و ٟميام اٛمٝميؿ  قم

ؿمٝمقاوؿ وسمٓمقهنؿ، ٓ،  ٟم٤م  شمٙمٚمؿ قمـ اعمًٚمٛملم اعمّمٚملم، ومٝميؾ ني١مٓء اعمّميٚمق ، 

يمجامقمي٦م  اليقاب:ىمد اشمّمٗمقا هبيذ  اًمّميٗم٤مت اعميذيمقرة ذم  و  ؾميقرة اعم١مُمٜميق ؟ 

 يم٠مُم٦م: ٓ.

  ذ :

 ترجو َّلللـجسة ومل تسؾك  سوسلؽفس

 

 

 

 إن َّلللسػقـة ال جتري عذ َّلللقوسس 

وميييي  سمييييد ُمييييـ اختيييي٤مذ إؾميييي٤ٌمب اًمرييييل نييييل ُمييييـ ايييي٤مم اًمًييييٜمـ اًمنمييييقمٞم٦م سمٕمييييد اًمًييييٜمـ  

 اًمٙمقٟمٞم٦م؛ طمرك يرومع رسمٜم٤م قمز وضمؾ نذا اًمذ  اًمذي را  قمٚمٞمٜم٤م اٞمٕم٤ًم.

 ٟم٤م ذيمرت نذ  إوص٤م  ُمـ صٗم٤مت اعم١مُمٜملم اعميذيمقرة ذم  و  نيذ  اًمًيقرة، 

ريل ذيمرٟمي٤م هبي٤م  ظمقاٟمٜمي٤م دارياًم ُمي٤م ييذيمر سمًيقء طمي٤م  ًمٙمـ نٜمي٤مح ذم إطم٤مديي٨م اًمٜمٌقيي٦م اًم
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اعمًٚمٛملم اًمٞمقم، و هنؿ ًميق شميذيمروا نيذا اًمًيقء ًمٙمي٤م  ُميـ اًمٕمي٤مر قمٚميٞمٝمؿ    يرًي٤مءًمقا: 

 عم٤مذا  ص٤مسمٜم٤م نذا اًمذ ؟ ٕهنؿ ىمد همٗمٚمقا قمـ خم٤مًمٗمرٝمؿ ًمنميٕم٦م ا .

 ذا شمٌيي٤ميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜميي٦م، و ظمييذشمؿ »ُمييـ شمٚمييؽ إطم٤مدييي٨م ىمقًمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م: 

ٟم٤مب اًمٌ٘مر، وروٞمرؿ سم٤مًمزرع، وشمريمرؿ الٝم٤مد ذم ؾميٌٞمؾ ا ، ؾميٚمط ا  قمٚميٞمٙمؿ ذًٓ،  ذ

، نييييذا اوييييدي٨م شمٙمٚمٛميييي٧م قمٚمٞمييييف يم ييييػمًا، «ٓ يٜمزقمييييف قمييييٜمٙمؿ طمرييييك شمرضمٕمييييقا  مم ديييييٜمٙمؿ

 ذا شمٌييي٤ميٕمرؿ »ويم يييػمًا ضميييدًا، وذم ُمٜم٤مؾمييي٤ٌمت قمدييييدة، و ٟميييام  ٟمييي٤م  ىميييػ وم٘ميييط قمٜميييد ىمقًميييف: 

وٓ  ريد  يْم٤ًم     دظمؾ ومٞمٝمي٤م، ومٝميؾ ُميٜمٙمؿ  ، اًمٕمٞمٜم٦م ٟمقع ُمـ إقمام  اًمرسمقي٦م،«سم٤مًمٕمٞمٜم٦م

ُمـ بٝمؾ شمٕم٤مُمؾ اعمًٚمٛملم سم٠مٟمقاع ُمـ اًمرسم٤م؟ ونذ  اًمٌٜمقح اًمرسمقي٦م ىم٤مرٛم٦م قميغم ؾمي٤من 

وىمدم ذم يمؾ سم د اإلؾم م، وُمٕميؽم  ومٞمٝمي٤م سمٙميؾ إٟمٔمٛمي٦م اًم٘م٤مرٛمي٦م ذم سمي د اإلؾمي م، 

و قمييييييقد وميييييي٠مىمق : ًمييييييٞمس وم٘مييييييط ُمييييييـ اوٙميييييي٤مم سمييييييؾ وُمييييييـ اعم ٙمييييييقُملم؛ ٕ  نيييييي١مٓء 

نؿ اًمذيـ يرٕم٤مُمٚمق  ُمع نذ  اًمٌٜمقح، ونؿ اًمذيـ ًمق ٟمقىمِمقا وىمٞمؾ نؿ: اعم ٙمقُملم 

درنيييؿ رسمييي٤م ي٠ميمٚميييف » ٟميييرؿ شمٕمٚمٛميييق     اًمرسمييي٤م طميييرام، و   إُمييير يميييام ىمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمًييي م: 

 .«اًمرضمؾ  ؿمد قمٜمد ا  قمز وضمؾ ُمـ ؾم٧م وصم صملم زٟمٞم٦م

 عم٤مذا ي٤م  ظمل شمرٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م؟ سمٞم٘مق  ًمؽ: ؿمق سمدٟم٤م ٟمًقي؟ سمدٟم٤م ٟمٕمٞمش.

 ٦م ُم٤م ن٤م قم ىم٦م سم٤موٙم٤مم  ن٤م قم ىم٦م ىمٌؾ اوٙم٤مم سم٤معم ٙمقُملم. ذ  اًم٘مْمٞم

اعم ٙمقُمق  نؿ ذم طم٘مٞم٘م٦م  ُمرنؿ يٚمٞمؼ هبؿ ُم ؾ ن١مٓء اوٙم٤مم، ويمام ي٘مقًمق : 

 دود اخلؾ ُمٜمف ومٞمف، دود اخلؾ ُمٜمف ومٞمف.

نييي١مٓء اوٙمييي٤مم ُمييي٤م ٟمزًميييقا قمٚمٞمٜمييي٤م ُميييـ اعميييري ، و ٟميييام ٟمٌٕميييقا ُمٜمييي٤م وومٞمٜمييي٤م، ومييي٢مذا  ردٟمييي٤م 

ذًميييؽ سمييي٠م  ٟمٕمٚميييـ اويييرب اًمِميييٕمقاء قميييغم طمٙم٤مُمٜمييي٤م، و   صييي ح  ووييي٤مقمٜم٤م ومييي  يٙميييق  

ٟمٜمًييك  ٟمٗمًييٜم٤م، وٟم ييـ ُمييـ ايي٤مم ُمِمييٙمٚم٦م اًمقوييع اًم٘ميي٤مرؿ اًمٞمييقم ذم اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل، 

سميييذًمؽ ٟم يييـ ٟمٜمّمييي  اعمًيييٚمٛملم    يٕميييقدوا  مم دييييٜمٝمؿ، و   يٓمٌ٘ميييقا ُمييي٤م قمروميييق  ُميييـ 

 .[9-8]الروم ﴾سمِٜمٍَْمِ ا  ِ* َوَيْقَُمئٍِذ َيْٗمَرُح اعم١ُْْمُِمٜمُق َ ﴿ديٜمٝمؿ: 
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يمييؾ اعمِميي٤ميمؾ اًم٘م٤مرٛميي٦م اًمٞمييقم واًمرييل ييير ٛمس سمٕمييض اًمِميي٤ٌمب وي٘مييق : ُميي٤م اًمٕمٛمييؾ؟ 

ؾميييقاء ىمٚمٜمييي٤م ُمييي٤م نيييق سمج٤مٟمٌٜمييي٤م ُميييـ اعمّميييٞم٦ٌم اًمريييل طمٚمييي٧م ذم اًمٕمييي٤ممل اإلؾمييي ُمل واًمٕمييي٤ممل 

اًمٕميرن، ونيق اطمير   اًمٞمٝميقد ًمٗمٚمًيٓملم،  و ىمٚمٜمي٤م ُمي  ً حم٤مرسمي٦م اًمّميٚمٞمٌٞملم ًمٚمٛمًيٚمٛملم 

ذم .. ذم  مم رظميييييير اًمييييييٌ د ذم  رشمػمييييييي٤م وذم اًمّمييييييقُم٤م ، ذم اًمٌقؾميييييي٦م وانرؾمييييييؽ.. 

 اعمٕمرووم٦م اًمٞمقم.

٩م سم٤مًمٕم٤مـمٗمي٦م، و ٟميام شمٕمي٤مًم٩م سمي٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛميؾ: ٤مًمَ ٕمَي نذ  اعمِم٤ميمؾ يمٚمٝم٤م ٓ يٛمٙميـ    شمُ 

وَ   ِمَم قَم٤ممِلِ اًْمَٖمٞم٥ِْم ﴿ دُّ ه ا  ُ قَمَٛمَٚمُٙمْؿ َوَرؾُمقًُمُف َواعم١ُْْمُِمٜمُقَ  َوؾَمؽُمَ ػَمَ ًَ َوىُمِؾ اقْمَٛمُٚمقا وَم

َٝم٤مَدِة وَمُٞمٜمٌَ ُئٙمُ  ، وىمؾ اقمٛمٚمقا أ  ٟم٘مػ قمٜمد نذ  [569]التوبة ﴾ْؿ سمِاَم يُمٜمُرْؿ شَمْٕمَٛمُٚمق َ َواًمِم 

يم ييػمة، ويم ييػمة ضمييدًا،  ًمٞمييقم ذم اًمًيي٤مطم٦م اإلؾميي ُمٞم٦م ًمييف صييقراًمٜم٘مٓميي٦م، اًمٕمٛمييؾ ًمإلؾميي م ا

وذم ا٤مقميي٤مت و طمييزاب ُمرٕمييددة، واو٘مٞم٘ميي٦م    نييذ  إطمييزاب ُمييـ ُمِمييٙمٚم٦م اًمٕميي٤ممل 

ٕمْميٝمؿ، سمٕمْميٝمؿ ييره    اعمِمييٙمٚم٦م اإلؾمي ُمل اًمريل شمٙميؼم اعمِميٙمٚم٦م  يم ير ويي٤م يراني٤م سم

اطميير   اًمٞمٝمييقد ًمٗمٚمًييٓملم،    اعمِمييٙمٚم٦م ُميي٤م ذيمرٟميي٤م  رٟمٗميي٤ًم: حم٤مرسميي٦م اًمٙمٗميي٤مر ًمٙم ييػم ُمييـ 

اًمٌ د اإلؾم ُمٞم٦م و نٚمٝم٤م، ٓ، ٟم ـ ٟم٘مق : اعمِمٙمٚم٦م  يميؼم و ىميقه: شمٗميرن اعمًيٚمٛملم، 

َوٓ ﴿اعمًييٚمٛمق   ٟمٗمًييٝمؿ ُمرٗمرىمييق  ؿمييٞمٕم٤ًم و طمزاسميي٤ًم ظميي   ىمييق  ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم: 

يمِلَم شَمُٙمقُٟمق ـَ اعمُْنْمِ َدْاِْؿ * ا ُِم ْزٍب سمِياَم ًمَي ىُمقا ِديٜمَُٝمْؿ َويَم٤مُٟمقا ؿِمٞمًَٕم٤م يُمؾُّ طمِي ـَ وَمر  ِذي ـَ اًم  ُِم

ق َ  ، أ  الامقميي٤مت اإلؾميي ُمٞم٦م خمرٚمٗمييق  ذم ـمري٘ميي٦م ُمٕم٤مليي٦م [76-75]الددروم ﴾وَمِرطُميي

اعمِمٙمٚم٦م اًمرل يِمٙمق ُمٜمٝم٤م يمؾ الامقمي٤مت اإلؾمي ُمٞم٦م، و نيل: اًميذ  اًميذي را  قميغم 

 لم، و يمٞمػ اًمًٌٞمؾ ًمٚم  ص ُمٜمف؟اعمًٚمٛم

نٜميي٤م ـمييرن: اًمٓمري٘ميي٦م إومم ونييل اًمٓمري٘ميي٦م اعميي غم اًمرييل ٓ صميي٤مين نيي٤م، ونييل اًمرييل 

ٟمييييدقمق  ًمٞمٝميييي٤م داريييياًم  سمييييدًا، ونييييل: ومٝمييييؿ اإلؾميييي م ومٝميييياًم صيييي ٞم ٤ًم، وشمٓمٌٞم٘مييييف، وشمرسمٞميييي٦م 

، يمييام ذيمرٟميي٤م ¢اعمًييٚمٛملم قمييغم نييذا اإلؾميي م اعمّمييٗمك، شمٚمييؽ نييل ؾمييٜم٦م رؾمييق  ا  

، ومرؾمق  ا  سميد  سم٠مصي ٤مسمف    دقمي٤منؿ  مم اإلييام  سمي٤م  ورؾميقًمف، وٟمذيمر داراًم و سمداً 

   قمٚمٛمٝمييييؿ سم٠مطمٙميييي٤مم اإلؾميييي م، و ُمييييرنؿ سمرٓمٌٞم٘مٝميييي٤م. وطمٞمييييٜمام يميييي٤مٟمقا يِمييييٙمق   ًمٞمييييف ُميييي٤م 
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يّميٌٝمؿ ُمييـ فمٚمييؿ اعمنميييملم وشمٕمييذيٌٝمؿ  يي٤منؿ يميي٤م  ييي٠مُمرنؿ سم٤مًمّمييؼم ييي٠مُمرنؿ سم٤مًمّمييؼم، 

 يي٤مرب اعم١مُمٜمييق  و هنيي٤م نٙمييذا ؾمييٜم٦م ا  ذم ظمٚم٘مييف:     يي٤مرب اوييؼ سم٤مًم٤ٌمـمييؾ، و   

 سم٤معمنميملم ونٙمذا.

 وم٤مًمٓمري٘م٦م إومم عمٕم٤مل٦م نذا إُمر اًمقاىمع نق: اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًم .

نٜميييي٤مح طمريميييي٤مت ودقمييييقات  ظمييييره، يمٚمٝميييي٤م شمٚمر٘مييييل قمييييغم ظميييي   اًمٓمري٘ميييي٦م إومم 

واعميي غم، واًمرييل ٓ صميي٤مين نيي٤م، ونييل اشمريمييقا اإلؾميي م أ  ضم٤مٟمٌيي٤ًم ُمييـ طمٞميي٨م وضمييقب 

ٕمٛمؾ سمف، إُمر أ   نؿ ُمـ نذا إُمر ونق:    ٟمرجٛمع ومٝمٛمف، وُمـ طمٞم٨م وضمقب اًم

 و   ٟمرقطمد قمغم حم٤مرسم٦م اًمٙمٗم٤مر.

 ؾمٌ ٤م  ا ! يمٞمػ يٛمٙمـ حم٤مرسم٦م اًمٙمٗم٤مر سمدو  ؾم ح؟!

يميييؾ  ٟمًييي٤م  قمٜميييد  ذرة ُميييـ قم٘ميييؾ: ]يٕمٚمؿن ٟميييف  ذا مل يٙميييـ ًميييف ؾمييي ح ُمييي٤مدي ومٝميييق ٓ 

 يًرٓمٞمع     ٤مرب قمدو ، اعمًٚم  ًمٞمس سمً ح ُم٤مدي، سمؾ سم٠مؾمٚم ٦م ُم٤مدي٦م.

٢مذا  ردٟمييي٤م     ييي٤مرب قميييدو  نيييذا اعمًيييٚم ، ونيييق هميييػم ُمًيييٚم ، ُمييي٤مذا ي٘مييي٤م  ًميييف؟! ومييي

طم٤مرسمييييف طم٤مرسمييييف دو     شمرًييييٚم ؟  م شمًييييٚم  صمييييؿ طميييي٤مرب؟ ٓ ظميييي   ذم اعمًيييي٠مًم٦م:    

شمًييٚم  صمييؿ طميي٤مرب، نييذا ُمييـ اًمٜم٤مطمٞميي٦م اعم٤مدييي٦م، ًمٙمييـ ُمييـ اًمٜم٤مطمٞميي٦م اعمٕمٜمقييي٦م:  الييقاب:

ٓ يٛمٙمٜمٜمي٤م    ٟم ي٤مرب  إُمر  نؿ سمٙم ػم ُمـ نذا:  ذا  ردٟم٤م    ٟم ٤مرب اًمٙمٗم٤مر ومًق 

اًمٙمٗمييي٤مر سمييي٠م  ٟميييدع اإلؾمييي م ضم٤مٟمٌييي٤ًم؛ ٕ  نيييذا ظمييي   ُمييي٤م  ُمييير ا  قميييز وضميييؾ ورؾميييقًمف 

ييي ﴿اعمييي١مُمٜملم ذم ُم يييؾ ريييي٤مت يم يييػمة ُمٜمٝمييي٤م: ىمقًميييف شمٕمييي٤ممم:  ل * َواًْمَٕمٍْمِ ٤مَ  ًَمِٗمييي ييي ًَ  ِ   اإِلٟم

يييييييي  ْقا سمِيييييييي٤مْوَؼ  * ظُمْنٍ ٤مِو٤َمِت َوشَمَقاَصيييييييي يييييييي ـَ رَُمٜمُييييييييقا َوقَمِٛمُٚمييييييييقا اًمّم  ِذي يييييييي ٓ  اًم  ْقا  ِ َوشَمَقاَصيييييييي

ؼْمِ  .    اإلٟم٤ًم  ًمٗمل ظمني ٟم يـ أ  سمي  ؿميؽ ذم ظمني، عمي٤مذا؟ [7-5]العصر ﴾سم٤ِمًمّم 

٤مَ  ًَمِٗمل ظُمْنٍ ﴿ٕٟمٜم٤م مل ٟم٠مظمذ سمام ذيمر ا  قمز وضمؾ ُمـ آؾمر ٜم٤مء طملم ىم٤م :  ًَ  ِ   اإِلٟم

ْقا سمِييييييييييييي٤مْوَؼ  َوشَمقَ *  ٤مِو٤َمِت َوشَمَقاَصييييييييييييي ييييييييييييي ـَ رَُمٜمُيييييييييييييقا َوقَمِٛمُٚميييييييييييييقا اًمّم  ِذي ييييييييييييي ٓ  اًم  ْقا  ِ اَصييييييييييييي

ؼْمِ  ييي ، ٟم ييييـ أ  ٟم٘ميييق : رُمٜمييي٤م سمييي٤م  ورؾمييييقًمف، ًمٙميييـ طمٞميييٜمام ٟمييييدقمق [7-6]العصدددر ﴾سم٤ِمًمّم 

اعمًييٚمٛملم اعمر ييزسملم اعمرجٛمٕميييلم، اعمرٙمرٚمييلم قمييغم ظمييي   دقمييقة اوييؼ: اًمرضميييقع 
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 مم اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م ي٘مقًمييييق : نييييذا ٟمدقمييييف أ  ضم٤مٟمٌيييي٤ًم، إُميييير إنييييؿ نييييق حم٤مرسميييي٦م 

 اًمٙمٗم٤مر، ومٜم٘مق : سمً ح  م سمدو  ؾم ح؟

سمد ُمـ ؾم طملم: اًمً ح إو : اًمًي ح اعمٕمٜميقي، ونيؿ ي٘مقًميق : أ  دقميقا ٓ

نذا اًمً ح اعمٕمٜمقي ضم٤مٟم٤ًٌم وظمذوا سم٤مًمً ح اعم٤مدي، صمؿ ٓ ؾمي ح ُمي٤مدي؛ ٕ  نيذا 

ؿ هبيي٤م أ ، ًمييٞمس وم٘مييط ُمييـ اًمٙمٗميي٤مر َٙميي  ْ همييػم ُمًييرٓم٤مع سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمألوويي٤مع اًمرييل ٟم ييـ ٟمُ 

ذيـ  ٙمٛمقٟمٜميي٤م، ومييٜم ـ ٓ اعم ٞمٓمييلم سمٜميي٤م ُمييـ يمييؾ ضم٤مٟميي٥م، سمييؾ وُمييـ سمٕمييض اوٙميي٤مم اًميي

 ٟمًرٓمٞمع اًمٞمقم رهمؿ  ٟمقومٜم٤م    ٟم٠مظمذ سم٤مٓؾمرٕمداد سم٤مًمً ح اعم٤مدي، نذا ٓ ٟمًرٓمٞمٕمف.

ومٜم٘ميييييق : ٟمرييييييد    ٟم ييييي٤مرب سم٤مًمًييييي ح اعمييييي٤مدي، ونيييييذا ٓ ؾميييييٌٞمؾ  ًمٞميييييف، واًمًييييي ح 

ُ﴿اعمٕمٜمقي اًمذي نق سم٠ميديٜم٤م:  ٓ  ا   َف  ِ ُف ٓ  ًِمَي ٤مقْمَٚمْؿ َ ٟم ي ، اًمٕمٚميؿ صميؿ اًمٕمٛميؾ [59]محمد  ﴾ومَي

سمٙمؾ سم٤ًمـم٦م ُمرٜم٤منٞم٦م: دقمقا نذا ضم٤مٟم٤ًٌم، نذا ُمًرٓم٤مع  فذم طمدود ُم٤م ٟمًرٓمٞمع نذا ٟم٘مقًم

وٟميييييي١مُمر سمؽميمييييييف ضم٤مٟمٌيييييي٤ًم، وذاح همييييييػم ُمًييييييرٓم٤مع ومٜم٘مييييييق : بيييييي٥م    ٟم يييييي٤مرب، وسمييييييامذا 

؟! ظمنييٟم٤م اًمًيي طملم ُمٕميي٤ًم: اًمًيي ح اعمٕمٜمييقي اًمٕمٚمٛمييل ٟم٘مييق : ٟم١مضمٚمييف؛ ٕٟمييف ٟم يي٤مرب

ٌ٘مٞمٜميي٤م ظمراسميي٤ًم ي٤ٌمسميي٤ًم وييٕمٗم٤مء ذم ًمييٞمس نييذا وىمرييف وزُم٤مٟمييف. اًمًيي ح اعميي٤مدي: ٓ ٟمًييرٓمٞمٕمف وم

 اًمً طملم: اعمٕمٜمقي واعم٤مدي.

إو : نيؾ  ٟمقر: ونيق قمٝميد اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م ذا رضمٕمٜم٤م  مم اًمٕمٝمد إو  إ

ٓ سمامذا  ذ  يم٤م  ُمٗمري٤مح اًمٜمٍمي: اًمًي ح اعمي٤مدي  القاب:يم٤م  قمٜمد  ؾم ح ُم٤مدي؟ 

اًميدقمقة ذم ُم يؾ   م اًمً ح اعمٕمٜمقي؟ ٓ ؿمؽ  ٟمف يم٤م  اًمً ح اعمٕمٜمقي، وسمف سمد ت

ُ﴿شمٚمؽ أي٦م:  ٓ  ا   َف  ِ ُف ٓ  ًِمَي ،  ذ  اًمٕمٚميؿ ىمٌيؾ يميؾ يشء، اًمٕمٚميؿ [59]محمد  ﴾وَم٤مقْمَٚمْؿ َ ٟم ي

سم٤مإلؾم م ىمٌؾ يمؾ يشء، صمؿ شمٓمٌٞميؼ نيذا اإلؾمي م ذم طميدود ُمي٤م ٟمًيرٓمٞمع. ٟمًيرٓمٞمع    

ٟمٕمر  اًمٕم٘مٞمدة اإلؾم ُمٞم٦م اًمّم ٞم ٦م ـمٌٕم٤ًم، ٟمًرٓمٞمع    ٟمٕمير  اًمٕمٌي٤مدات اإلؾمي ُمٞم٦م، 

ٓمٞمع    ٟمٕمر  إطمٙم٤مم اإلؾم ُمٞم٦م، ٟمًرٓمٞمع    ٟمٕمر  اًمًيٚمقح اإلؾمي ُمل، نيذ  ٟمًر

إؿمييييٞم٤مء يمٚمٝميييي٤م ُمييييع  هنيييي٤م ُمًييييرٓم٤مقم٦م ومجامنييييػم اعمًييييٚمٛملم سميييي٠مطمزاهبؿ وشمٙميييير وؿ نييييؿ 

ُمٕمروق  قمٜمٝم٤م صميؿ ٟمروميع  صيقاشمٜم٤م قم٤مًمٞمي٦م: ٟمرييد الٝمي٤مد،  ييـ الٝمي٤مد؟ ُمي٤م دام اًمًي ح 

ٟم ييـ ًمييق وضمييدٟم٤م اًمٞمييقم ا٤مقميي٦م إو  ُمٗم٘مييقد، واًمًيي ح اًم يي٤مين همييػم ُمقضمييقد سم٠ميييديٜم٤م؟ 
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ُمـ اعمًٚمٛملم ُمرٙمرٚملم طم٘م٤ًم قمغم اإلؾم م اًمّم ٞم ، وـمٌ٘مق  شمٓمٌٞم٘م٤ًم ص ٞم ٤ًم؛ ًمٙمـ 

وا ﴿ٓ ؾميي ح ُميي٤مدي قمٜمييدنؿ، نيي١مٓء ييي٠مشمٞمٝمؿ  ُميير  شمٕميي٤ممم ذم أييي٦م اعمٕمرووميي٦م:  دُّ َوَ قِميي

دُ  ٌُيييييييييقَ  سمِيييييييييِف قَمييييييييي ٤مِط اخْلَٞمْيييييييييِؾ شُمْرِن ـْ ِرسَمييييييييي
ٍة َوُِمييييييييي ق  ـْ ىُمييييييييي

رََٓمْٕمُرْؿ ُِمييييييييي ٤م اؾْمييييييييي ييييييييْؿ َُمييييييييي و  ا  ِ َنُي

يُمؿْ  ، ًمق يم٤م  قمٜمدٟم٤م اًمً ح إو  اعمٕمٜمقي ومٜم ـ خم٤مـمٌق  هبذا [6:]األنفل: ﴾َوقَمُدو 

ٓ؛ ٕٟمٜم٤م مل  القاب:اإلقمداد اعم٤مدي، ومٝمؾ ٟم ٤مرب  ذ مل يٙمـ قمٜمدٟم٤م  قمداد ُم٤مدي؟ 

ٟم ٘مييؼ نييذ  أييي٦م اًمرييل شم٠مُمرٟميي٤م سم٤مإلقمييداد اعميي٤مدي، ومييام سم٤مًمٜميي٤م يمٞمييػ ٟمًييرٓمٞمع    ٟم يي٤مرب 

اًمًيييي طملم: اعمٕمٜمييييقي واعميييي٤مدي؟ اعميييي٤مدي أ  ٓ ٟمًييييرٓمٞمٕمف،  وٟم ييييـ ُمٗمٚمًييييق  ُمييييـ

ٓ  ُوؾْمَٕمَٝم٤م﴿اعمٕمٜمقي: ٟمًرٓمٞمٕمف،  ذ   ٤م  ِ ًً ، اشم٘مقا ا  ُم٤م [:68]البقرة ﴾ٓ ُيَٙمٚم ُػ ا  ُ َٟمْٗم

 اؾمرٓمٕمرؿ، وم٤مًمذي شمًرٓمٞمٕمف أ  نق: اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًم .

ص أ  ومي٠مىمق : ًمٞمًي٧م خلَي  ُ ًمٕمكم  ـمٚم٧م ذم القاب  يم ر ُمـ اًم زم، ًمٙمٜمل  ٟمي٤م 

ُمييع إؾمييػ اًمِمييديد ُمييـ اٚميي٦م  فُمِمييٙمٚم٦م اعمًييٚمٛملم ذم ومٚمًييٓملم وم٘مييط ييي٤م  ظمقاٟميي٤م؛ ٕٟميي

آٟم راومييي٤مت اًمريييل شمّميييٞم٥م اعمًيييٚمٛملم اًمٞميييقم:  هنيييؿ خيييي٤مًمٗمق  قمٚمٛمٝميييؿ قمٛمييي ً. طمٞميييٜمام 

ٟمرٙمٚمؿ قمـ اإلؾم م وقميـ اًميقـمـ اإلؾمي ُمل ٟم٘ميق : يميؾ اًميٌ د اإلؾمي ُمٞم٦م نيل وـميـ 

 وقمجٛمل، ُمي٤م ذم وميرن ُمي  ً سميلم طمجي٤مزي و ردين ًمٙمؾ ُمًٚمؿ، ُم٤م ذم ومرن سملم قمرن

وُمٍمييييي و مم رظميييير ، ًمٙمييييـ نييييذ  اًمٗمييييرون قمٛمٚمٞميييي٤ًم ُمقضمييييقدة، نييييذ  اًمٗمييييرون قمٛمٚمٞميييي٤ًم 

ُمقضميييقدة ًميييٞمس وم٘ميييط ؾمٞم٤مؾميييٞم٤ًم، ومٝميييذا  هميييػم ُمًيييرٖمرب  سميييدًا، ًمٙميييـ ُمقضميييقد طمريييك قمٜميييد 

 اإلؾم ُمٞملم.

ُم  ً: دمد سمٕميض اًميدقم٤مة اإلؾمي ُمٞملم ارٛميق  سمٗمٚمًيٓملم صميؿ ٓ اٛمٝميؿ ُمي٤م يّميٞم٥م 

ًييييٚمٛملم أظمييييريـ ذم اًمييييٌ د إظمييييره، ُميييي  ً طمٞمييييٜمام يم٤مٟميييي٧م اوييييرب ىم٤مرٛميييي٦م سمييييلم اعم

اعمًييٚمٛملم إومٖميي٤م ، وسمييلم اًمًييقومٞم٧م و ذٟميي٤مهبؿ ُمييـ اًمِمييٞمققمٞملم يميي٤م  نٜميي٤مح طمييزب  و 

 طميييييييزاب  ؾمييييييي ُمٞم٦م ٓ ارٛميييييييق  هبيييييييذ  اويييييييرب اًم٘م٤مرٛمييييييي٦م سميييييييلم اعمًيييييييٚمٛملم إومٖمييييييي٤م  

 و ُمييييي٤م ؿمييييي٤مسمف واًمِميييييٞمققمٞملم، عمييييي٤مذا؟ ٕ  نييييي١مٓء ًمٞمًيييييقا ُمييييي  ً ؾميييييقريلم  و ُمٍمييييييلم 

ذًمييؽ. ذ  اعمِمييٙمٚم٦م أ  ًمٞمًيي٧م حمّمييقرة ذم ومٚمًييٓملم وم٘مييط، سمييؾ شمٕمييدت  مم سميي د 

 ؾم ُمٞم٦م يم يػمة، ومٙمٞميػ ٟمٕمي٤مًم٩م نيذ  اعمِميٙمٚم٦م اًمٕم٤مُمي٦م؟ سمي٤مًم٘مقشملم: اعمٕمٜمقيي٦م واعم٤مديي٦م، 

سميييامذا ٟمٌيييد ؟ ٟمٌيييد  ىمٌيييؾ يميييؾ يشء سمييي٤مٕنؿ ومييي٤مٕنؿ، وسم ٤مصييي٦م  ذا يمييي٤م  إنيييؿ ُمٞمًيييقرًا 

ومٝمياًم صي ٞم ٤ًم وشمٓمٌٞم٘ميف شمٓمٌٞم٘مي٤ًم صي ٞم ٤ًم، صميؿ ونق: اًمً ح اعمٕمٜميقي: ومٝميؿ اإلؾمي م 
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 اًمً ح اعم٤مدي  ذا يم٤م  ُمٞمًقرًا.

اًمٞمييييقم ُمييييع إؾمييييػ اًمِمييييديد اًمييييذي وىمييييع ذم  ومٖم٤مٟمًيييير٤م : إؾمييييٚم ٦م اًمرييييل طميييي٤مرب 

اعمًييٚمٛمق  اعم٤مدييي٦م، إؾمييٚم ٦م اعم٤مدييي٦م اًمرييل طميي٤مرب اعمًييٚمٛمق  هبيي٤م اًمِمييٞمققمٞملم، نييؾ 

 يم٤مٟم٧م  ؾمٚم ٦م  ؾم ُمٞم٦م؟

ذ  ٟم يييـ أ  ُميييـ ٟم٤مطمٞمييي٦م اًمًييي ح اعمييي٤مدي ٓ، يم٤مٟمييي٧م  ؾميييٚم ٦م همرسمٞمييي٦م،   اليييقاب:

ُمًرٕمٌدو ، ًمق  ردٟم٤م    ٟم ٤مرب ويمٜم٤م  ىمقي٤مء ُميـ طمٞمي٨م اًم٘ميقة اعمٕمٜمقيي٦م،  ذا  ردٟمي٤م    

ٟم ٤مرب سم٤مًمً ح اعم٤مدي ومٜم ـ سم ٤مضم٦م  مم    ٟمًرقرد نذا اًمً ح  ُم٤م سمي ٛمـ، و ُمي٤م 

سم٤معمٜم ٦م،  و يشء ُم٘م٤مسمؾ يشء يمام شمٕمٚمٛمق  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٖمرسمٞمي٦م اًمٞميقم قميغم طميد اعم يؾ 

اًمٕميي٤مُمل: طمييؽ زم ٕطمييؽ ًمييؽ، يٕمٜمييل  ي دوًميي٦م أ  طمرييك سميي٤مًم ٛمـ ٓ شمٌٞمٕمييؽ اًمًيي ح 

 ٓ ُم٘م٤مسميييؾ شمٜمييي٤مزٓت، شمرٜمييي٤مز   ٟمييي٧م  اييي٤م اًمِميييٕم٥م اعمًيييٚمؿ ُم٘م٤مسميييؾ نيييذا اًمًييي ح اًميييذي 

 شمدومع صمٛمٜمف  يْم٤ًم.

وم٢مذ  ي٤م  ظمقاٟمٜم٤م إُمر ًمٞمس يمام ٟمرّمقر قم٤ٌمرة قمـ: مح٤مؾم٤مت وطمرارات اًمِمي٤ٌمب 

ذم  روٝم٤م، ٓ  صمر ن٤م  ـم ىم٤ًم.  ظمػمًا  ىمق :  وصمقرات يمرهمقة اًمّم٤مسمق  شم قر صمؿ ختقر

قًُمفُ ﴿ ْؿ َوَرؾُمييي ه ا  ُ قَمَٛمَٚمُٙمييي ػَمَ ييي ًَ ِؾ اقْمَٛمُٚميييقا وَم  مم رظمييير أيييي٦م، ًمٙميييـ  [569]التوبدددة ﴾َوىُمييي

 يمييرر:    اًمٕمٛمييؾ ٓ يٜمٗمييع  ٓ  ذا يميي٤م  ُم٘مروٟميي٤ًم سميي٤مًمٕمٚمؿ اًمٜميي٤مومع، واًمٕمٚمييؿ اًمٜميي٤مومع  ٟمييام نييق: 

 ٞمؿ رمحف ا :ىم٤م  ا ، ىم٤م  رؾمق  ا ، يمام ىم٤م  اسمـ اًم٘م

 َّلللعؾوووم  وووسا َّلل   وووسا ردووووله

 

 

 

  ووسا َّلللاوو س ة لووقس  سل ؿو ووه 

 
  س َّلللعؾم كاسك لؾخالف دوػسهةً 

 

  ووا َّلللردوووا و ووا رأي  ؼقووه 

 
ُمّميييٞم٦ٌم اًمٕمييي٤ممل اإلؾمييي ُمل اًمٞميييقم ُمّميييٞم٦ٌم  ظمٓمييير وىميييد يًيييرٜمٙمر سمٕمْميييٙمؿ نٜمييي٤م اًميييذي 

ُمّمييٞم٦ٌم   ىمقًمييف ُمّمييٞم٦ٌم اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل اًمٞمييقم  ظمٓميير ُمييـ اطميير   اًمٞمٝمييقد ًمٗمٚمًييٓملم،

اًمٕم٤ممل اإلؾم ُمل ذم اًمٞمقم  هنؿ وٚمقا ؾميقاء اًمًيٌٞمؾ،  هنيؿ ُمي٤م قمروميقا اإلؾمي م اًميذي 

 سمف شمر ٘مؼ ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م و أظمرة ُمٕم٤ًم.

و ذا قمييييييي٤مش اعمًيييييييٚمٛمق  ذم سمٕميييييييض اًمٔميييييييرو   ذٓء ُمْميييييييٓمٝمديـ ُميييييييـ اًمٙمٗمييييييي٤مر 

واعمنميملم، وىمرٚمقا وصٚمٌقا، صمؿ ُم٤مشمقا، وم  ؿمؽ  هنؿ ُم٤مشمقا ؾمٕمداء، وًمق قم٤مؿميقا ذم 
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  ذٓء ُمْمٓمٝمديـ.اًمدٟمٞم٤م 

 ُم٤م ُمـ قم٤مش قمزيزًا ذم اًمدٟمٞم٤م ونق سمٕمٞمد قمـ ومٝمؿ اإلؾم م يمام  راد  ا  قمز وضمؾ 

 ورؾمقًمف ومٝمق ؾمٞمٛمقت ؿم٘مٞم٤ًم، و   قم٤مش ؾمٕمٞمدًا ذم اًمٔم٤منر.

 ذ  سمييييي٤مرح ا  وميييييٞمٙمؿ وًمٕمٚمٜمييييي٤م ٟمرٚم٘ميييييك  ؾميييييئٚم٦م  ظميييييره اًمٕمييييي ج نيييييق: وميييييروا  مم ا ، 

ا ُمي٤م ىمي٤م  ا  ورؾميق  ا ، واقمٛمٚميقا اًمٕم ج: ومروا  مم ا . ومروا  مم ا  شمٕمٜمل: اومٝمٛميق

 سمام ىم٤م  ا  ورؾمقًمف ا ، وهبذا  هنك نذا القاب.

 ( 00:  01:  00/ 760) اهلدى والنور/

 

 اضت٦رإ األبٜٛٔ يف اجلٗاد

... ؾمييي١ما  ُمٝميييؿ نيييق ذم  خ ضمييي٤مء ويييٞمػ قمٜميييدي ُميييـ ُمٍمييي ىمييي٤مدم ونيييق ذانييي٥م  ُمداظمٚمييي٦م:

  و ُميف ًمٞمًيقا سم ٤مضمي٦م ًمٚمٕمران وطمٞمد  سمقيف يريد يذن٥م ًمٚمجٝم٤مد ورهمؿ     سمي٤م

  ًمٞمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمدة  و اعم٤م ، ومٞمذن٥م ًمٚمجٝم٤مد  م ب٤مند ومٞمٝمام؟

 يقضمد ُمـ خيدم  سمقيف؟ اًمِمٞم :

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 .«اًمزُمٝمام وم٢م  الٜم٦م قمٜمد رضمٚمٞمٝمام» ذًا:  اًمِمٞم :

 ًمٙمـ نؿ ًمق يم٤مٟمقا ذم همػم طم٤مضم٦م  ًمٞمف؟ ُمداظمٚم٦م:

 يذن٥م وب٤مند. اًمِمٞم :

 ( 00:  43: 36/   318) اهلدى والنور / 
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 إذٕ ايٛايدٜٔ يف اجلٗاد
يقضمد  خ ًمٜمي٤م يرييد    ييذن٥م  مم الٝمي٤مد، وًمٙميـ واًمدييف ًميٞمس راويٞملم  ُمداظمٚم٦م:

قمٜمف هبذا الٝم٤مد، وقمٜمد   وٓد اصمٜم٤م ، وًميف  خ  يميؼم ُمٜميف ؾميٜم٤ًم ُمرٙمٗميؾ سم يدُمرٝمؿ،  نٚميف 

 واًمديف ًمٞم٤ًم راوٞملم قمٜمف؟ووواًمديف، ومٝمؾ بقز ًمف    يذن٥م  مم الٝم٤مد، و نٚمف 

  نذ  اًمّمقرة بقز.. ذم نذ  اًمّمقرة طمًٌام وصٗم٧م بقز.ذم اًمِمٞم :

 (00:25:06( /24أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة

 

 ايرٖاب إىل اجلٗاد أّ ايبكا٤ َع ايٛايدٜٔ

ؿميي ص يريييد اًمييذن٤مب  مم الٝميي٤مد ًمٙمييـ يييره    سم٘ميي٤مء  قمٜمييد اًمقاًمييديـ  ُمداظمٚميي٦م:

 .إلرؿم٤مدنؿ  مم ـمريؼ انداي٦م  ومْمؾ ُمـ ذن٤مسمف  مم الٝم٤مد ..

 ونق رضمؾ قم٤ممل؟ اًمِمٞم :

 قمٜمد  ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 نف، ُم٤م يٖمٜمل قمـ اًمٙم ػم؟ ىمٚمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ٓ يٖمٜمل قمـ اًمٙم ػم. اًمِمٞم :

 ... ُم٤م نؿ  طمد يًٛمٕمق  يم ُمف ذم شمٗمريؼ ... ُمداظمٚم٦م:

ي٤م  ظمل!  ٟم٧م ىمػ قمٜمد ىمقًمؽ    يمٜم٧م شمٕمٜمل ُم٤م شم٘مق ، شم٘مق  قمٜمف يره، ُم٤م  اًمِمٞم :

 ٤م؟ ىمٞمٛم٦م ر يف  ذا يم٤م  ًمٞمس قم٤معمً 
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 ومٝمق ي٠ًم  ر ي اًمٕمٚمامء، ُم٤م ر ي اًمٕمٚمامء ذم نذ  اًم٘مْمٞم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

  ًذا: عم٤مذا شم٘مق   ٟم٧م ر يف يمذا؟ اًمِمٞم :

يٕمٜميل: يميير ي.. يٕمٜميل:  ييس    سم٘مي٤مء  قمٜمييد واًمدييف ...  ومٞمييد نيؿ وًمييٞمس  ُمداظمٚمي٦م:

 ًمف.

 ُم٤م ىمٞمٛم٦م نذا اًمر ي؟ اعمٝمؿ يٕمر  نق    الٝم٤مد ومرض قملم  و ٓ يٕمٚمؿ؟ اًمِمٞم :

 يٕمٚمؿ. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

يٕمٚمؿ، ومٌ٘م٤مرف قمٜمد اًمقاًمديـ وميرض قميلم  و وميرض يمٗم٤ميي٦م؟ ومي٢مذا يمي٤م  وميرض  اًمِمٞم :

قمييييلم اؾمييييرقي٤م ومٞمٌ٘مييييك اًمٗمييييرض إو  نييييق اعميييي٤ميش قمٚمٞمييييف،  ُميييي٤م  ذا يميييي٤م  ًمٚمقاًمييييديـ ُمييييـ 

 خيدُمٝمام ؾمقا  نق وم ٞمٜمئٍذ اًمٌ٘م٤مء قمٜمد ٤م ومرض قملم.

رييدو  ومييام نييق يٕمٜمييل: اًمًييٌؼ  مم اخلدُميي٦م ؾمييٌؼ  مم  ٟمييام اًمقاًمييديـ ُميي٤م ا ُمداظمٚميي٦م:

  مم ا  ؾمٌ ٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٝمق برٝمد ذم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًمّم ة واًمّمقم وإُمقر نذ .

برٝميييد؟! عمييي٤م ضمييي٤مء وىمييي٧م الٝمييي٤مد اضمرٝميييد ُميييـ ىمٌيييؾ ُمييي٤مذا ومٕميييؾ؟ يمييي٠مٟمٙمؿ  اًمِميييٞم :

شمرّمييقرو   ُمييقر ٟمٔمرييي٦م يٕمٜمييل، يميي٠م  نييذا اًمقًمييد وًمييد اًمٞمييقم ويمييؼم اًمٞمييقم وشمٕمٚمييؿ اًمٞمييقم 

اًمٕمٚمييؿ ييي٤م  ظمييل!  ُميي٤م قمٚمييؿ  وصيي٤مر سمييلم طمييٞمص سمييٞمص يييذن٥م ب٤منييد  و يٕمٚمييؿ اًمقاًمييديـ،

٤م  و ومييرض يمٗميي٤مرل، ومٝمييؾ شمٕمر٘مييد ذم صييقرة ؾميي١ماًمؽ  ٟميي٧م ُمٝمييام يميي٤م   ومييرض قمييلم  يًْميي

 سمٕمٞمًدا قمـ اًمقاىمع    نذا اًمقًمد ومرض قملم قمٚمٞمف    يٕمٚمؿ واًمديف؟

 ٟمٕمؿ؛ ٕٟمف .. ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞم :

 نذا إُمر ومٞمف ؾم١ما  ُم٤م نق سمٕمٞمد قمـ اًمقاىمع نق ذم اًمقاىمع واًمٗمٕمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م! ومرض قملم    يٕمٚمؿ  سمقيف؟ ٞم :اًمِم

 ُم٤م ...    قمٜمد  ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ وُم٤م  قمٓم٤منؿ نذا اًمٕمٚمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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 عم٤مذا؟  ٟم٤م  ىمق  ًمؽ: ُم٤م ضم٤مء  نذا اًمرٕمٚمٞمؿ  ٓ قمٜمدُم٤م ضم٤مء وىم٧م الٝم٤مد؟ اًمِمٞم :

 ذم زقمٛمف  ٟم٤م ... ا ، ُم٤م  صم٤مروا اًمٕمٚمؿ نذا  ٓ والٝم٤مد ىم٤مرؿ. ُمداظمٚم٦م:

   صدن نذا اًمٙم م.ؾمٌ ٤م  ا !  ٟم٤م ٓ اًمِمٞم :

 (00:20:02( /6)فتاوى رابغ )

 

 سدٜح: فُٝٗا فذاٖد

نيؾ نيذا عميـ يمي٤م  وطمٞميدًا قمٜميد  سمقييف  «ومٗميٞمٝمام ومج٤منيد» طميدي٨م  اًم١ًما  اًمر٤مؾميع :

  م  ٟمف ًمٞمس يمذًمؽ...

 شميك رضميؾ  مم رؾميق  ا  »اًمًي٤مرؾ : ذم طميدي٨م ي٘ميق : ٨م: طمدي اًم١ًما  ًمر٤مؾمع: 

 ؾميييي٠مًمف قمييييـ  سمقيييييف وم٘ميييي٤م  ومٗمييييٞمٝمام  ¢ يًيييير٠مذٟمف ذم الٝميييي٤مد وىميييي٤م  ًمييييف رؾمييييق  ا  ¢

ُميي٤مذا يٕمٜمييل نييؾ يٕمٜمييل  ذا يميي٤م  نييذا إخ  و نييذا اًمًيي٤مرؾ  ذا يميي٤م  ُميي  ً  طمييد  «ومج٤منييد

صمٜميييلم ًمٚمقاًميييديـ نيييؾ نيييذا اويييدي٨م يٜمٓمٌيييؼ قمٚمٞميييف  و اًميييذي نيييق ااعمًيييٚمٛملم  يم ييير ُميييـ 

 اًمقطمٞمد اًم٘م٤مرؿ قمغم  نٚمف .

ؾميييٌٞمؾ ا    وًٓ بييي٥م    ٟمًر يييي    الٝمييي٤مد وىمرييي٤م  إقميييداء ذم ،: ٟمٕميييؿاًمِميييٞم 

ؾمييييرئذا  وميييي٢مذا يميييي٤م  ومييييرض يمٗم٤مييييي٦م ومقضميييي٥م آ ،وومييييرض يمٗم٤مييييي٦م،ومييييرض قملم ،ىمًييييام 

 ذا ،وًميد  و  يم ير ُميـ وًميد ًمألسمقيـ قمغم ويقء نيذا اويدي٨م ؾميقاء يمي٤م  إسميقا  نيام

يم٤م  الٝم٤مد ومرض يمٗم٤مي٦م وم  بيقز ًميألوٓد    ب٤منيدوا نيذا الٝمي٤مد   ٓ سمي٢مذ  ٍ ُميـ 

اًمِم٠م  ذم نذا اًمزُمي٤م   وسم ٤مصي٦م ذم  ام نقيم ، سمقاؿ  ُم٤م   ذا يم٤م  الٝم٤مد ومرض قملم

طميلم ذاح  ٓ يًير٠مذ  اًمقاًميدا    ٓ ذم طم٤مًمي٦م واطميدة  طميلم  ٓ ، ومٖم٤مٟمًر٤م  ومٞمام ٟمٕمر٘مد 

وسم ييدُمرٝمام   ٓ اًمقًمييد اًمقاطمييد  ويميي٤م  نييؿ  ...يٙمييق   ُمييـ ٓ  يٙمييق   نييام ُمييـ ي٘مييقم

٥م قمٚمٞميف ؾمرئذا   ومي٢م  مل  ي٠مذٟمي٤م  وضميذم نذ  او٤مًم٦م  ٓسمد ُمـ آ ،سم ٤مضم٦م  مم ظمدُمرف 
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اًميزُمٝمام ومي٢م  الٜمي٦م قمٜميد »    يٚمزُمٝمام يمام ضم٤مء ذم اودي٨م أظمر ذم ؾميٜمـ اًمٜمًي٤مرل

 ٦موم٢مذ  خيرٚمػ اوٙميؿ سميلم    يٙميق  الٝمي٤مد وميرض قميلم يًير٠مذ  ذم طم٤مًمي «رضمٚمٞمٝمام

دا  سم ٤مضميي٦م  مم ظمدُميي٦م اًمقًمييد  ُميي٤م  ذا مل يٙمقٟميي٤م سم ٤مضميي٦م ًمييواطمييدة ونييل    يٙمييق  اًمقا

 ُمييي٤م اًمٗميييرض اًمٙمٗمييي٤مرل ومٚميييٞمس  ، ي٠مذٟمييي٤م ًميييفيٜمٗمييير ُميييع اًميييذيـ يٜمٗميييرو   مم الٝمييي٤مد وًميييق مل

واضميي٥م قمييغم يمييؾ ُمًييٚمؿ  ومٞمجييقز ًمييف  ٓ يٜمٗميير و   يٌ٘مييك ذم ظمدُميي٦م واًمقاًمييديـ  ؾمييقاء 

 نذا نق اًمرٗمّمٞمؾ .. ، ذ   و مل ي٠مذ 

 (01:58:26( /28أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة

 

 ايتشايف َع ايهفاز

  ضمي٤مرزًا ُمي٤م نيل اًمنميوط نؾ اخت٤مذ ُمٌد  اًمر ٤مًمػ ُمع اًمٙمٗم٤مر ضمي٤مرز؟ و ذا يمي٤م ُمداظمٚم٦م:

واًمْمقاسمط عم ؾ نذا اًمر ٤مًمػ؟ وُم٤مذا ٟمٗمٝمؿ ُمـ ىمقًميف شمٕمي٤ممم: ٓ طمٚميػ ذم 

 اإلؾم م، ٓ  دصمقا طمٚمٗم٦م ذم اإلؾم م.

 طمدي٨م اًمرؾمق ... ُمداظمٚم٦م:

 طمدي٨م وًمٞم٧ًم ري٦م. اًمِمٞم :

: طمٚمٞمػ اًم٘مقم ُمٜمٝمؿ، و ذا يم٤م  ٓ بقز يمٞمػ ٟمٗمٝمؿ ¢ٓ طمدي٨م ىمقًمف  ُمداظمٚم٦م:

 اقم٦م واًمٞمٝمقد ذم اعمديٜم٦م؟ُمع ظمز ¢ُم ؾ طمٚمػ اًمرؾمق  

نق نيذا اويدي٨م ذم ومٝميؿ اعمقويقع ىمٌيؾ     ضمي٤موب  ٟمي٧م ـمٌٕمي٤ًم  ٙميل  اًمِمٞم :

 قمـ إُمر اعمرٕمٚمؼ سم٤مًمدوًم٦م اإلؾم ُمٞم٦م  ًمٞمس يمذًمؽ؟

  ٟم٤م  ريد القاب او٘مٞم٘م٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ... ي٤م  ؾمر٤مذ ... اًمِمٞم :
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    ٟميي٤م  ريييد ضمييقاب ؿميي٤مُمؾ، يٕمٜمييل اوٚمييػ ي٘مييقم سمييف اويي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ،  و  ُمداظمٚميي٦م:

 ص  اًمرٕمٌػم...

 ُمـ يرقمم  ُمر اعمًٚمٛملم. ُمداظمٚم٦م:

ُميييـ يرييقمم  ُمييير اعمًييٚمٛملم  و ا٤مقمييي٦م ...    صيي  اًمرٕمٌيييػم.. نييؾ نٜمييي٤مح  ُمداظمٚميي٦م:

وميييرن سمييييلم اوٚمييييػ اًمييييذي شمّمييييٜمع الامقميييي٤مت اإلؾميييي ُمٞم٦م،  و اوٚمييييػ اًمييييذي يّمييييٜمٕمف 

 او٤ميمؿ  و اخلٚمٞمٗم٦م؟

 ٓ ؿمؽ نٜم٤مح ومرن يمٌػم. اًمِمٞم :

  ضمٞمٌقٟم٤م ا  ... ُمداظمٚم٦م:

ٓ طمٚميييػ ذم اإلؾمييي م نيييذا ٟميييص قمييي٤مم واًمر ييي٤مًمػ اًميييذي وىميييع ذم سمٕميييض  :اًمِميييٞم 

طمييقادث اًمًييػمة ظميي٤مص، وُمييع اخلّمقصييٞم٦م بيي٥م اًميير ٗمظ سمدراؾميي٦م اًمًييٜمد نييؾ ذًمييؽ 

صم٤مسميي٧م قمييـ رؾمييق  ا  قمٚمٞمييف اًمًيي م  م ٓ، نييذا  ٗمييظ ٓ سمييد ُمٜمييف ٕٟمييف يقضمييد ذم يمريي٥م 

يي ر قمييغم  هنيي٤م  ُمييقر ُمُ يمَ ذْ اًمًييػمة ىمّمييص وطمييقادث شُميي  ًمٞمًيي٧م  ٛم٦م ٓ يشء ومٞمٝميي٤م ونييلٚم  ًَ

يمذًمؽ، ُمـ ذًمؽ ُم  ً اودي٨م اعمِمٝمقر عم٤م اًمرؾمق  ومير  ُمٙمي٦م وم٘مي٤م : اذنٌيقا ومي٠مٟمرؿ 

اًمٓمٚم٘م٤مء، ُم٤م ومٞمف  ؿمٝمر ُمـ نذ  اًمرواي٦م ونيل روايي٦م هميػم صي ٞم ٦م قميغم ـمري٘مي٦م قمٚميامء 

اويييدي٨م، يميييذًمؽ ُمييي  ً ىمّمييي٦م اسميييـ طمذاومييي٦م  يْمييي٤ًم نيييذ  ىمّمييي٦م ُمِميييٝمقرة ًمٙمٜمٝمييي٤م ٓ شم ٌييي٧م 

اًمرييل نييل شمٜميي٤مذم ذم فم٤منرنيي٤م ىمقًمييف قمٚمٞمييف  يْميي٤ًم، ومٌٕمييد اًمر ٌيي٧م ُمييـ صيي ٦م نييذ  إضمييزاء 

اًمًيي م: ٓ طمٚمييػ ذم اإلؾميي م، ومٜم٘مييق : اًم٘م٤مقمييدة  ٟمييف ٓ طمٚمييػ ذم اإلؾميي م، وًمٙمييـ 

او٤ميمؿ اعمًٚمؿ و قمٜمل ُم٤م  ىمق  قمٜمدُم٤م  ىمق  او٤ميمؿ اعمًٚمؿ ٓ  قمٜمل اوٙم٤مم اًمذيـ 

 ٙمٛمق  اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ذم نذا اًمزُم٤م ، ُمع إؾمػ ٕٟمف  ىمؾ ُم٤م ي٘م٤م  ومٞمٝمؿ ًمٞمًقا 

ء، وصم٤مٟمٞم٤ًم صي ٞم  ىميد شمٙميق  سمٕميض اًميدو   ي٧م ييدن٤م لٜمي٦م ُميـ اًمٕمٚميامء وًمٙميـ قمٚمام

 ن١مٓء ُمقوققملم قمغم ان٤مُمش.

 ... ذم اًمٌٍمة. ُمداظمٚم٦م:
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يٛمٙميييـ ؿمييي٤ميػ سمٕميييض إُميييقر  مم رظمييير ، ٓ ًمر ٙميييٞمؿ اًمدوًمييي٦م سم٤مإلؾمييي م  اًمِميييٞم :

سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م  مم رظمر ، ومٚمذًمؽ  ذا ومروٜم٤م    نٜم٤مح طم٤ميماًم ُمًٚماًم ومٕم ً و ٙميؿ 

نمييوط ذم اويي٤ميمؿ إو     يٙمييق  سميي٤مًمرٕمٌػم اًم ٟمييز  ا  ويٙمييق  قم٤معميي٤ًم ٕ  ُمييـ سمييام 

اًمٕمٚمٛمل جمرٝمدًا ًمٞمس وم٘مط قم٤معم٤ًم سمؾ وجمرٝمدًا، ونذا اًمنمط اعمٝمؿ ضمدًا يٙمِمػ ًمٜم٤م 

قمييـ ظمٓميي٠م الامقميي٤مت ُمييـ اعمِميي٤مر  اًمٙم ييػميـ ذم خمرٚمييػ اًمييٌ د اإلؾميي ُمٞم٦م اًمييذيـ 

ٓضمرٝمييي٤مد ُمٖمٚميييؼ، ومٛمٕمٜميييك نيييذا     ي قمل سمييي٠م  سمييي٤مب اد  يمييي٤مٟمقا وٓ ييييزا  اًمٙم يييػم ُميييٜمٝمؿ َيييي 

طمييي٤ميمؿ ؾمٞمٜمّمييي٥م طمييي٤ميماًم قميييغم اعمًيييٚمٛملم    ٓ يٙميييق  قم٤معمييي٤ًم و ذا ىمٞميييؾ    ٓ يٙميييق  

قم٤معمييي٤ًم ومٛمٕمٜميييك ذًميييؽ    يٙميييق  ضمييي٤من ً، ٕ  ال٤منيييؾ ىميييد ئميييـ سمٕميييض اًمٜمييي٤مس  ٟميييف ٓ 

يِميييٛمؾ ُميييـ يمييي٤م  قمٚميييٞماًم سمٛميييذن٥م ُميييـ اعميييذان٥م  و  ٙميييؿ سمٛميييذن٥م ُميييـ اعميييذان٥م 

ًمٙمـ ُمـ دىم٤مرؼ إُمقر    ٟمٕمٚمؿ    نذا ًمٞمس قم٤معمي٤ًم،  إرسمٕم٦م ومٝمق وم٘مٞمف هبذا اعمذن٥م

نذا اًمذي يرٗم٘مف قمغم ُمذن٥م ُمٕميلم  و  ٙميؿ سمٛميذن٥م ُمٕميلم نيذا ًميٞمس قم٤معمي٤ًم، وُميـ 

اًمٓمراريييػ  هنيييؿ  قمٜميييل قمٚميييامء اوٜمٗمٞمييي٦م ذيميييروا ذم يمريييٌٝمؿ ذم سمييي٤مب اًم٘مْمييي٤مء ىمييي٤م : وٓ 

 بقز ٟمّم٥م ال٤منؾ قمغم اًم٘مْم٤مء، ي٠ميت اًمِم٤مرح اسمـ انامم وهمػم  )ي٘مق ( ال٤منؾ

  ي ُم٘مٚمد.

 طمرك ًمق قمٚمؿ طمٞم ٞم٤مت ُم  ً. ُمداظمٚم٦م:

 سمدًا ٓ بقز شمقًمٞم٦م اًم٘مْم٤مء ال٤منؾ  ي اعم٘مٚمد..! عم٤مذا؟ ٕٟمف ٓ يًرٓمٞمع  اًمِمٞم :

    ٙمؿ ذم يمؾ طمٙمؿ ييرد ويٜميز  قمٚمٞميف ُمي٤م دام  ٟميف ُمرٛمًيؽ سمج٤مٟمي٥م ُميـ اًمٗم٘ميف ونيق 

ٜمييي٤م اًمٗم٘ميييف اعميييذنٌل، ويميييؿ يٕمجٌٜميييل هبيييذ  اعمٜم٤مؾمييي٦ٌم ذًميييؽ اعم ييي٤م  اًميييذي  ذيمييير  إلظمقاٟم

 طمٞم٤مٟميي٤ًم ًمٓمراومرييف وسمداقمرييف اًمييذي اؾمييرٗمدٟم٤م  ُمييـ اسمييـ رؿمييد إٟمدًميسيي ىميي٤م : ُم ييؾ اعم٘مٚمييد 

 وُم ؾ اعمجرٝمد يمٛم ؾ ص٤مٟمع اخلٗم٤م  وسم٤مرع اخلٗم٤م .

 وسم٤مرع؟ ُمداظمٚم٦م:

وسم٤مرع اخلٗم٤م .. ىم٤م : يي٠ميت رضميؾ  مم سمي٤مرع اخلٗمي٤م  سم٘مٞمي٤مس ُمٕميلم ومٞمٜمٔمير  اًمِمٞم :

صي٦م  ذا يمي٤م  ؿمي٤مذًا،    ذم اخلٗم٤م  اعمقوقع اعمٕمٚمؼ قمٜمد  وم  بد نذا اًم٘مٞمي٤مس ظم٤م
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شمٙمييييق  اًمرضمييييؾ ُميييي  ً ىمّمييييػمة وقمريْميييي٦م  و ـمقيٚميييي٦م ودىمٞم٘ميييي٦م نييييذا ٓ  ٓمقٟمييييف... نييييؿ 

 ٓمق  اًمٌمء اًمرار٩م، ًمٙمـ  ذا ذن٥م قمٜمد ص٤مٟمع اخلٗم٤م  ي٠مظمذ اًم٘مٞم٤مس ويّمٜمع ًميف 

اًمٌمييء اعمٜم٤مؾميي٥م ًمييف، نييذا ُم ييؾ سميي٤مرع اخلٗميي٤م  وصيي٤مٟمع اخلٗميي٤م .. سميي٤مرع اخلٗميي٤م  نييق 

وًميييذًمؽ اؿميييؽمـمقا ذم اًم٘مييي٤م     يٙميييق   اعم٘مٚميييد، وصييي٤مٟمع اخلٗمييي٤م  نيييق اعمجرٝميييد،

جمرٝمدًا، واعمجرٝمد نق اًمٕم٤ممل وًمذًمؽ ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م ُمٜمٌئي٤ًم ًمٜمي٤م سميام ؾميٞمٙمق  وويع 

اًمٕمٚمؿ ذم رظمر اًمزُم٤م  ُمدروؾم٤ًم وم٘م٤م  قمٚمٞمف اًمًي م:    ا  ٓ يٜمريزع اًمٕمٚميؿ اٟمرزاقمي٤ًم ُميـ 

ختييذ قم٤معميي٤ًم ا ٚمييؿ سم٘مييٌض اًمٕمٚمييامء، طمرييك  ذا مل يٌييؼصييدور اًمٕمٚمييامء وًمٙمٜمييف ي٘مييٌض اًمٕم

ومًييئٚمقا وميي٠مومرقا سمٖمييػم اًمٕمٚمييؿ ومْمييٚمقا و وييٚمقا.. اًمٞمييقم دمييد نييذ   ضمٝميي٤مًٓ  ٤مً اًمٜميي٤مس رؤوؾميي

ـّ ومييٞمٝمؿ قمٚمييامء وُميي٤م اًمٕمٝمييد سمٙمييؿ ذم هبييذا  ـْ ُئَميي اًمٜمٌييقءة ُمٚمٛمقؾميي٦م عمييس اًمٞمييد، يمٌيي٤مر َُميي

اعمٗمرل اعمٍمي اًمٓمٜمٓم٤موي اًمذي  ومرك سم ؾ اًمرسم٤م، نيذا ًميٞمس قم٤معمي٤ًم نيذا رضميؾ ُميش 

 قمكم اًمٓمٜمٓم٤موي ُم٤م اؾمٛمف نذا اعمٍمي؟ 

 ؾمٞمد .. ؾمٞمد. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞم :

 ؾمٞمد. ُمداظمٚم٦م:

 ن١مٓء ُم٤م وفمٞمٗمرف ُمٗمرل  م ُم٤مذا؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ نق ُمٗمرل ُمٍم. ُمداظمٚم٦م:

ضمٝمي٤مًٓ ُمٗمريل ُمٍمي ومًيئؾ بيقز؟ ىمي٤م :  ٤مً ُمٗمرل ُمٍمي اختيذ اًمٜمي٤مس رؤوؾمي اًمِمٞم :

بييقز وًمييػ ودار واطمريي٤م  قمييغم ٟمّمييقص اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م اعم رُميي٦م ًمٚمرسميي٤م يمييام ومٕمييؾ 

ويميييام ومٕمٚميييقا طمٞميييٜمام طميييرم رب اًمٕمييي٤معملم قمٚميييٞمٝمؿ اًمِمييي قم، ومييي٢مذًا  اًمٞمٝميييقد ييييقم اًمًييي٧ٌم

ِمييي٠م  اًمٞميييقم ٓ يٙميييق  اًميِميييؽمط ذم اوييي٤ميمؿ    يٙميييق  قم٤معمييي٤ًم، ًمٙميييـ    يمييي٤م  يميييام نيييق 

قم٤معمييي٤ًم ًمٙميييـ ٓزم يٙميييق  ُمًييييرٜمد  مم قمٚميييامء ومييي  يييي٠ميت وٓ يييييذر ؿميييٞمئ٤ًم  ٓ سمٜمييي٤مء قمييييغم 

قره ذم جمٚمس اًمِمقره ُمـ  نؾ اًمٕمٚميؿ، يميام  ٟميف يٜمٌٖميل    يٙميق  قمٜميد  جمٚميس ؿمي
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اًمًٞم٤مؾمييييي٦م ذم آىمرّمييييي٤مد ذم الٜميييييد اًمٕمًيييييٙمر..  مم رظمييييير  ٓزم يٙميييييق  قمٜميييييد  ٟمييييي٤مس 

ُمر ّمّملم ذم اًمٕمٚمؿ، ومٞمام يرٕمٚمؼ سم٤مٓىمرّم٤مد وُم٤م يرٕمٚمؼ سم٤ملٞمش ونيذ  يمٚمٝمي٤م يٕمرٛميد 

 يمؼم ررٞمس اًمٞمقم قمٚمٞمٝمؿ،  ُم٤م ُم٤م يرٕمٚمؼ سم٤مًميديـ طمي   وطميرام ومٜمي٤مدر ضميدًا    ٟميره ُميـ 

  ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م: ٓ طمٚمػ  ٟم ـ    ٟم٘مق   ارؿ سمٛم ؾ نذا إُمر، وم٢مذًا ٓ ٟمًرٓمٞمع

ذم اإلؾمييي م، عمييي٤م ظمّمّميييٜم٤م ًميييف سمٕميييض الزرٞمييي٤مت اًمريييل صيييدرت ُميييـ اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف 

اًمًيييي م  ذا صيييي ٧م شمٚمييييؽ الزرٞميييي٤مت ومٞمٙمٗمييييل    اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م نييييق اًمييييذي 

شمٍميييي  ُم ييييؾ نييييذا اًمرٍميييي  ومٚمٛمييييـ يميييي٤م  وارصميييي٤ًم ًمييييف ذم قمٚمٛمييييف    برٝمييييد ذم سمٕمييييض 

ًمف بقز ًميؽ    ختّميص نيذا اًميٜمص اًمٕمي٤مم، اًمِمي٠م  ومٞميف الزرٞم٤مت وم٢مذا ر ه ومٚمٜم٘مق  

ا٤مُم٤ًم يمام نق ذم ُم ؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م عم٤م ضم٤مء  سمٕمض اعمنمييملم ب٤منيد ُمٕميف ىمي٤م  

 ¢قمٚمٞميييف اًمًييي م:  ٟمييي٤م ٓ ٟمًيييرٕملم سمٛمنميييح، ُميييع ذًميييؽ وم٘ميييد صمٌييي٧م ذم اًمًيييٜم٦م    اًمٜمٌيييل 

اؾميييرٕم٤م  سمٌٕمْميييٝمؿ، ويٙمٗميييل ُم ييي٤م  قميييغم ذًميييؽ  ٟميييف يمييي٤م  اؾميييرٕم٤مر ُميييـ  طميييد اعمنمييييملم 

ا  دروع، وم٘مييي٤م : يييي٤م رؾميييق  ا   همّمييي٥م  م قم٤مريييي٦م ُمييي١مداة؟ ىمييي٤م : ٓ سميييؾ قم٤مريييي٦م صيييٗمق

شمًييير ٜمك ُميييـ اًم٘م٤مقميييدة، ًمٙميييـ ٓ  ¢ُمييي١مداة، ومٝميييذ  آؾميييرٕم٤مٟم٦م اًمريييل صمٌرييي٧م قميييـ اًمٜمٌيييل 

ٟمٕمٙمس اعمقوقع اًم٘م٤مقمدة شمٙمق  ىم٤مقميدة وُمي٤م شم٘مرْميٞمف اعمّميٚم ٦م اًمزُمٜمٞمي٦م ُميـ اعمًيٚمؿ 

ٓ يي٠ميت ذم يشء وٓ  اًمذي نق قم٤ممل يمام ىمٚمٜمي٤م  ي جمرٝميد  و قمٜميد  قمٚميامء جمرٝميدو 

يرٍمييي  ذم يشء  ٓ سمٜميييي٤مءًا قميييغم ومرييييقانؿ، وميييي٢مذا درؾميييقا اًمقوييييع دراؾمييي٦م سمٙمييييؾ قمٚمييييؿ 

ودمييرد ومٚمٝميييؿ    يًيير ٜمقا سمٕميييض اويييقادث ُمييـ ُم يييؾ نيييذ  اًم٘م٤مقمييدة  و شمٚميييؽ اًم٘م٤مقميييدة 

إومم، وميي  طمٚمييػ ُم ييؾ ٓ ٟمًييرٕملم سمٛمنمييح يمٚمر٤م يي٤م ىم٤مقمييدشم٤م  صم٤مسمرريي٤م  ًمٙمييـ يمٚمر٤م يي٤م 

ٗميييرد  و ا٤مقمييي٦م ُميييـ اعمًيييٚمٛملم يٜمّميييٌق  قمٚميييٞمٝمؿ شمرٕمٚم٘مييي٤م  سم٤موييي٤ميمؿ اعمًيييٚمؿ وًميييٞمس سم

ررٞم٤ًًم وىمد ي٤ٌميٕمقٟمف ونذ  اًمٌٞمٕم٦م ًمٞم٧ًم رشقمٞمي٦م؛ ٕٟميف ٓ سمٞمٕمي٦م ذم اإلؾمي م  ٓ ًمإلُمي٤مم 

إو ، وم  بقز شمٓمٌٞمؼ ُم ؾ نذ  إطمٙم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض الامقم٤مت اًمرل ٓ ا ؾ 

ٗميي٦م ُمييـ إُميي٦م اإلؾميي ُمٞم٦م، وًمييـ شمٌيي٤ميع ُمييـ إُميي٦م اإلؾميي ُمٞم٦م ىمييد شمٙمييق  سمقيٕميي٧م ُمييـ ـم٤مر

إصيي ٤مب وإصييدىم٤مء  مم رظميير  ًمٙمييـ ًمٞمًيي٧م نييذ  نييل اًمٌٞمٕميي٦م ُمٕمٚمييقم نييذ  سمدانيي٦م، 

وميي٢مذًا الييقاب  فمييـ أ  اٟمرٝمييك    نييذا اوٙمييؿ ظميي٤مص سم٤مويي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ وًمييف سمٕمييض 
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 اعمًر ٜمٞم٤مت سم٤مٓضمرٝم٤مد اعم٘مرو  سم٤مًمٕمٚمؿ.

ُمي٤م ٟمًيرٓمٞمع    ٟم٘ميق   ٟمي٤م ٓ ٟمًيرٕملم  «ٓ ٟمًرٕملم سمٛمنميح»ي قمٗمقًا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم ُمداظمٚم٦م:

قمٌيد قمٜميدُم٤م ىمي٤م  نيذا اويدي٨م رد اًمٞمٝميقد وٟمٗمير  ¢ح ذم اًم٘مري٤م ؛ ٕ  اًمرؾميق  سمٛمنمي

سمييـ ُ ن ورضمييؾ رظميير شمرويييف قم٤مرِميي٦م رد رضمييؾ ُمييـ اعمنميييملم يميي٤م  ىمقييي٤ًم واًمّميي ٤مسم٦م  ا 

  نيييذيـ  يم٤مٟمييي٧م ... وم٘مييي٤م : ٓ  ؾميييرٕملم سمٛمنميييح قميييغم ُمنميييح، ٓ ٟمًيييرٓمٞمع    ٟم٘ميييق  

ؾمييرٕم٤مٟم٦م ذم ُميي  ً ؾميي ح  و اوييدي لم ظمّمّميي٤م ذم آؾمييرٕم٤مٟم٦م ذم اًم٘مريي٤م   ُميي٤م أظميير آ

 اعمٕمقٟم٦م ... 

ٓ  وًٓ يمييييييام  فمييييييـ يٕمٚمييييييؿ اويييييي٤مرضو  اًمٕمييييييؼمة سمٕمٛمييييييقم اًمٚمٗمييييييظ وًمييييييٞمس  اًمِمييييييٞم :

سم ّميييقص اًمًييي٥ٌم، ومييي  ٟمًيييرٕملم سمٛمنميييح ًمٗميييظ قمييي٤مم يِميييٛمؾ آؾميييرٕم٤مٟم٦م ذم ُمٌييي٤مرشة 

اًم٘مر٤م  وآؾمرٕم٤مٟم٦م سمً ح ُميـ ٓ يٌي٤مرش اًم٘مري٤م  يمّميٗمقا  ُمي  ً، وًمًيٜم٤م ُمْميٓمريـ  مم 

ك اويييدي٨م ٕٟميييف طمٞمٜمئيييذ ؾميييرٙمق  اخلًييي٤مرة  يم ييير سمٙم يييػم ُميييـ ُم يييؾ نيييذا اًمرْميييٞمٞمؼ عمٕمٜمييي

اًمييرسم ، ٟم ييـ  ذا ُميي٤م ىمٞمييدٟم٤م اوييدي٨م سميي٠م  ُمٌيي٤مرشة اًم٘مريي٤م  ُمٕمٜم٤منيي٤م ذنٌيي٧م  ضمييزاء يم ييػمة 

ويم ييػمة ضمييدا ًُمييـ آؾمييرٕم٤مٟم٤مت سم٤معمنميييملم شمٌ٘مييك قمييغم إصييؾ ونييل اإلسم٤مطميي٦م، سمٞمييٜمام 

ٓ اًمرؾمييييق   ـمٚمييييؼ وًمييييف اوٙمييييؿ اعمٓمٚمييييؼ وميييي  بييييقز    ٟم٘مٞمييييد ، عميييي٤مذا ٟم٘مٞمييييد ؟ ًمٙمييييل 

شمرٕميي٤مرض سمٕمييض الزرٞميي٤مت.. ٓ، ٟم٘مييق  ٟم ييـ قميي٤مم خمّمييص ومٞمٌ٘مييك اًمييٜمص اًمٕميي٤مم ذم 

 قمٛمقُمف وؿمٛمقًمف وٓ    ٟمًٚمط قمٚمٞمف اًمرٗمّمٞمؾ  ٟمام سمٕمض الزرٞم٤مت اًم٘مٚمٞمٚم٦م.

ا  بييزيٙمؿ ظمييػم.. ـمٞميي٥م  ؾميير٤مذٟم٤م اًمٙمييريؿ سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚم ٚمييػ نٜميي٤مح ُمييـ  ُمداظمٚميي٦م:

ـْ ﴿ٜمٝمؿ : ٓ  ييييدصمقا طمٚمٗميييي٤ًم ذم اإلؾميييي م، وطمٚمٞمييييػ اًم٘مييييقة ُميييي¢ي٘مييييق     ىمقًمييييف  َوَُميييي

ٜمُْٝمؿْ  ُف ُِمييي ييي ٜمُْٙمْؿ وَم٢مِٟم  ُْؿ ُِمييي نٜمييي٤مح ُميييـ يٗمنييي    نيييذ  اًمٜمّميييقص ٟم٤مؾمييي ٦م  [95]الملئددد ة ﴾َيرَيييَقن 

ُمييع طمٚمييػ ظمزاقميي٦م ويمييذا، و يْميي٤ًم يًرِمييٝمدو   ¢ًمألطميي   اًمرييل صييٜمٕمٝم٤م اًمرؾمييق  

ـَ ﴿سمآي٦م اًمًٞمػ ذم ؾمقرة سمراءة  وم  ٟمًرٓمٞمع    ٟم٘ميق   [5]التوبة ﴾ا  ِ َوَرؾُمقًمِفِ  سَمَراَءٌة ُِم

ذم سم٤مدئ إُمر طمٞم٨م  ¢نذ  اًمٜمّمقص ٟم٤مؾم ٦م ًمألطم   اًمرل صٜمٕمٝم٤م اًمرؾمق     

 يم٤م  ذم ُمرطمٚم٦م اؾمرْمٕم٤م  ُم  ً  و  ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ.
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اًمٜمًيي  ييي٤م  ظمييل ًمييف رشوط قمٜمييد  نييؾ اًمٕمٚمييؿ،  وًٓ ٓ يٜمًيي  ٟمييص ظميي٤مص  اًمِمييٞم :

سمييٜمص قميي٤مم و ٟمييام خيّمييص اًمييٜمص اًمٕميي٤مم سميي٤مًمٜمص اخليي٤مص، ومٛميي  ً ذيمييرت  ٟميي٧م ذم اٚميي٦م ُميي٤م 

ييُف ُِمييٜمُْٝمؿْ َوَُميي﴿ذيمييرت  ُْؿ ُِمييٜمُْٙمْؿ وَم٢مِٟم  نييذا ٟمييص قميي٤مم، ومٛم ٤مًمٗميي٦م اًمرؾمييق   [95]الملئدد ة ﴾ـْ َيَرييَقن 

 .قمٚمٞمف اًمً م  و ُمـ يٜمقب ُمع اًمرؾمق  ذم سمٕمض الزرٞم٤مت يمام رشطمٜم٤م رٟمٗم٤مً 

 أي٦م  ؾمر٤مذٟم٤م اًمٙمريؿ ؾم٥ٌم ٟمزون٤م ًمٕمٚمف واو .. ُمداظمٚم٦م:

اًمٕمي٤مم، ومًيؽمضمع  ي٤م  ظمل ُمي٤م بيقز اًمرٛمًيؽ سمًي٥ٌم اًمٜميزو  وشم٘مٞمٞميد اًميٜمص اًمِمٞم :

اًم٘مْمييٞم٦م ٟمٗمًييٝم٤م اًمرييل ىمٚمٜم٤منيي٤م رٟمٗميي٤ًم سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمييٜمص اًمًيي٤مسمؼ  ٟمييف قميي٤مم ونييق:  ٟميي٤م ٓ ٟمًييرٕملم 

سمٛمنميييح، وم٠مٟمييي٧م رضمٕمييي٧م شميييذيمرٟم٤م سم٤مًمًييي٥ٌم، ؾمييي٥ٌم اًميييقرود ٓ خيّميييص اًميييٜمص اًمٕمييي٤مم 

اًمذي شمٚمٗمظ سمف اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م، ًمذًمؽ ىم٤م  اًمٕمٚمامء اًمٕميؼمة سمٕمٛميقم اًمٚمٗميظ وًميٞمس 

ُذوا ﴿يم ييػمة ويم ييػمة ضمييدًا ُميي  ً ىمقًمييف شمٕميي٤ممم: سم ّمييقص اًمًيي٥ٌم، نييذ  نيي٤م ٟمييامذج  ظُميي

ِجدٍ  يي ًْ ؾ  َُم ٟمزًميي٧م نييذ  أييي٦م يمييام نييق ُمرٗمييؼ قمٚمٞمييف سمييلم  [75]األعددرا  ﴾ِزيٜمَييرَُٙمْؿ قِمٜمْييَد يُميي

قمٚمامء اًمرٗمًػم سم ّمقص    اعمنمييملم ذم ال٤منٚمٞمي٦م يمي٤م  ُميـ قمي٤مدوؿ  ٟميف  ذا ـمي٤م  

يم٤مٟميي٧م اعميير ة  طمييدنؿ طمييق  اًمٙمٕمٌيي٦م ٓ ومييرن سمييلم اًمييذيمر وإٟم ييك ـميي٤مومقا قمييراة، وم رييك 

ُمٜمٝمؿ طمٞمٜمام شمٓمق  يمذًمؽ شم٘مق : اًمٞميقم يٌيدو سمٕمْميف  و يمٚميف وميام سميده ُمٜميف ومي   طمٚميف، 

همْمييقا  سمّميي٤مريمؿ ييي٤م رضميي٤م  نٙمييذا اًمييديـ قمٜمييدنؿ،  هنيي٤م شمٓمييق  اعميير ة يمييام ظمٚم٘مٝميي٤م ا  

ِجدٍ ﴿قميييز وضميييؾ ومييي٠مٟمز  ا   ييي ًْ ؾ  َُم ُذوا ِزيٜمَيييرَُٙمْؿ قِمٜمْيييَد يُمييي  ي اؾميييؽموا  [75]األعدددرا  ﴾ظُمييي

ؾ  ﴿،  ييييييييييـ ٟميييييييييص اًم٘ميييييييييرر  قميييييييييقراشمٙمؿ ٟمًييييييييي٤مء ورضمييييييييي٤مًٓ  ُذوا ِزيٜمَيييييييييرَُٙمْؿ قِمٜمْيييييييييَد يُمييييييييي ظُمييييييييي

ِجدٍ  يي ًْ ؟  يييـ اعمٜم٤مؾميي٦ٌم؟  يمييؼم يشء يرٕمٚمييؼ سم٤مًمزيٜميي٦م نييل ؾمييؽم اًمٕمييقرة، [75]األعددرا  ﴾َُم

ًمٙمـ ُم٤م ٟم٘مػ قمٜمد نيذا يميام ىمي٤م  قمٚمٞميف اًمًي م: ُميـ يمي٤م  ًميف رداء و زار ومٚمػمشميد وًمٞمريزر 

ؾ  ﴿وميي٢م  ا   طمييؼ    يرييزيـ ًمييف  ُذوا ِزيٜمَييرَُٙمْؿ قِمٜمْييَد يُميي ِجدٍ  ظُميي يي ًْ ؾميي٥ٌم  [75]األعددرا  ﴾َُم

اًمقرود ُم٣م واٟم٘م٣م اعمنميملم ذم ال٤منٚمٞمي٦م قم٤مؿميقا قميغم نيذ  اًمْمي ًم٦م  ٟميز  ا  

شمرسمٞم٦م عمـ  ؾمٚمٛمقا    يرضمٕمقا قمـ نذ  اًمْم ًم٦م ؾمؽمٟم٤م قمقراشمٜم٤م، ي٤م شمره ُم٤م نل قميقرة 
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اًمرضمؾ؟ ُمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء اٞمٕم٤ًم ُم٤م سملم اًمنة واًمريم٦ٌم، ـمٞم٥م شمٗمقت ذم اًمّمي ة 

ٚمف قم٤مري؟ ٓ، ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م: ٓ يّمٚملم  طمديمؿ وًمٞمس قمغم قم٤مشم٘مٞميف ُميـ وسمدٟمؽ يم

صمقسميييف يشء، وىمييي٤م :  ذا يمييي٤م  ًميييف صمقسمييي٤م  ومٚمٞمريييزر وًمػمشميييدي، و ذا يمييي٤م  ًميييف صميييقب واطميييد 

سمييف، ًمييٞمس وم٘مييط يًييؽم قمقرشمييف يٚمر ييل سمييف، ذم رظميير ي٘مييق : وميي٢م  ويي٤من ومٚمٞمرييزر  ػومٚمٞمٚمر يي

ؽم اًمٕميييقرة، ومٜمٕمٓميييؾ سميييف.. ومييي٢مذا أيييي٦م اًمٙمريٛمييي٦م نٜمييي٤م ٓ يٜمٔمييير ًمًييي٥ٌم ورودنييي٤م ونيييق ؾمييي

ُْؿ ﴿دًٓمرٝمييي٤م اًمٕم٤مُمييي٦م يميييذًمؽ ُمييي٤م ؾميييٌ٘مف ُميييـ اًميييٜمامذج وُمٜمٝمييي٤م أيييي٦م اًمٙمريٛمييي٦م  ـْ َيرَيييَقن  َوَُمييي

ُف ُِمٜمُْٝمؿْ  اًمرقزم ٟمص قم٤مم، ًمٙمـ وا  يٛمٙمـ  ذا  ٤مًمػ او٤ميمؿ  [95]الملئ ة ﴾ُِمٜمُْٙمْؿ وَم٢مِٟم 

اعمًييٚمؿ ُمييع ـم٤مرٗميي٦م ُمييـ اعمنميييملم نييذا يٛمٙمييـ يٕمرييؼم شمييقزم..! ٓ ًمييٞمس رضورييي٤ًم سميي٠م  

يٙمق  شمقًمٞم٤ًم و   يم٤م  ومٝميق ُمًير ٜمك ُم يؾ آؾميرٕم٤مٟم٦م اًمريل شمٙمٚمٛمٜمي٤م قمٜمٝمي٤م رٟمٗمي٤ًم ونيل اًمريل 

شمرٕمٚميييؼ سم٘مقًميييف قمٚمٞميييف اًمًييي م:  ٟمييي٤م ٓ ٟمًيييرٕملم سمٛمنميييح، اخل صييي٦م    وفمٞمٗمييي٦م اًمٕمييي٤ممل    

بٛميييع سميييلم اًمٜمّميييقص وٓ يييييب سمٕمْميييٝم٤م سميييٌٕمض، و   اوٙميييؿ اًمٗمييي ين ُمٜمًيييقخ 

ٟم٘مٞمْميف وصمٌي٧م ًميديٜم٤م  ٟميف ضمي٤مء ٟم٘مق : ُم٤م اًمذي ٟمً ف؟    يم٤م  اًمٜم٤مؾم  ًمف طمٙمؿ ظمي٤مص 

ُمر٠مظمرًا قمٜمف ومل يٛمٙمـ اًمرقومٞمؼ سمٞمٜمٝمام سمقضمف ُمـ اًمقضمق  طملم ذًمؽ ىمٚمٜم٤م  ٟميف ُمٜمًيقخ، 

 ُمييي٤م ُمييي٤م  ُمٙميييـ اًمرقومٞميييؼ سميييلم اًميييٜمص واًميييٜمص ومييي  يّمييي٤مر  مم اًمٜمًييي ؛ ٕهنيييؿ ىمييي٤مًمقا  ٟميييام 

يّميي٤مر  ًمٞمييف قمٜمييدُم٤م شمًييد يمييؾ ـمييرن اًمرقومٞمييؼ، قمٚمييامء اوييدي٨م سمٚمييغ هبييؿ آنييرامم سمٕمييدم 

ٜمًيي   مم درضميي٦م  ٟمييف شمٌييلم نييؿ ُمييع اًمٌ يي٨م اًمٕمٚمٛمييل اًمييدىمٞمؼ  ٟمييف يقضمييد اًمٚمجييقء  مم اًم

نٜمييييي٤مح  يم ييييير ُميييييـ ُم٤مرييييي٦م وضميييييف يٛمٙميييييـ سمقضميييييف ُميييييـ نيييييذ  اًمقضميييييق  اًمرقومٞميييييؼ سميييييلم ٟمّميييييلم 

ُمرٕم٤مروييييلم، وميييي٢مذا اٟمًييييدت نييييذ  اًمقؾميييي٤مرؾ يمٚمٝميييي٤م  ُميييي٤م اًم٤ٌمطميييي٨م سمنمييييط    يٕميييير   ٟمييييف 

ز ُمريي٠مظمر، و ذا ُميي٤م قميير  يٙمييؾ اًمٕمٚمييؿ  مم قم٤معمييف، ٓ ييي٠ميت اييدم ٟمييص عمجييرد  ٟمييف قميي٤مضم

 قمـ اًمرقومٞمؼ سمٞمٜمف وسملم همػم .

 ؾميييير٤مذٟم٤م اًمٙمييييريؿ نييييؾ زم     ؾمييييرٓمٞمع     ومٝمييييؿ يمييييام نييييق ُمٚم ييييص ذم  ُمداظمٚميييي٦م:

 او٘مٞم٘م٦م  ذا يم٤م  ومٝمٛمل ظم٤مـمو ومّمقسمٜمل..
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 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ؾمرٓمٞمع     ومٝمؿ    إصؾ ٓ دمقز آؾمرٕم٤مٟم٦م وٓ بقز اًمر ٤مًمػ ُمع  ُمداظمٚم٦م:

 و ير ٤مًمػ، وًمٙمـ ُمي٤م دو   اًمٙمٗم٤مر، وًمٙمـ ًمٚميورة ًمٚم ٤ميمؿ اعمًٚمؿ ًمف    يًرٕملم

اوي٤ميمؿ اعمًيٚمؿ ًمٚمريل شمًيٛمك الامقمي٤مت اإلؾمي ُمٞم٦م  و طميزب  و يميذا.. ٓ بيقز ًميف 

    يرٌٜمك ُمقىمػ او٤ميمؿ ذم ُم ؾ نذ  اعم٠ًمًم٦م، ا  بزيٙمؿ اخلػم.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 (  00:  24: 02/ 303) اهلدى والنور / 

 

 االضتعا١ْ باملػسنني يف احلسب

ص ىمْمٞم٦م آؾمرٕم٤مٟم٦م سم٤معمنميملم وُمقآة اعمنميملم، نؾ نذ  اًم٤ًمرؾ: ي٤م ؿمٞم ، ومٞمام خي

 ردة  م ٓ؟ دُّ ٕمَ شمُ 

ذم فمٜمييل    اًمًيي٤مرؾ يٕمر٘مييد ُمٕمييل    اًمٙمٗميير يٜم٘مًييؿ  مم ىمًييٛملم  الييقاب: اًمِمييٞم :

سم٤مقمرٌيي٤مر ُميي٤م، يمٗميير اقمر٘ميي٤مدي ويمٗميير قمٛمييكم، يمٗميير اقمر٘ميي٤مدي ويمٗميير قمٛمييكم،  ًمييٞمس يمييذًمؽ، 

 ًمف؟ ٟم٧م ُمٕمٜم٤م ذم نذا اًمر٘مًٞمؿ  م ُم٤م قمٜمدح ومٙمرة واو ٦م طمق

 : ُم٤م قمٜمدي ومٙمرة ذم نذا.اًم٤ًمرؾ

طمًييـ ضمييدًا، وُمييـ ايي٤مم اًمٗمٙمييرة     ي قمٛمييؾ ي٘مييؽم  سمييف ٟمٞميي٦م، وميي٢مذا  ردٟميي٤م     اًمِمييٞم :

ٟم٘مق  ضمقاسم٤ًم قمـ ؾم١ماًمؽ: نؾ نق يمٗمر ردة ُمقآة اًمٙمٗم٤مر نيؾ نيق يمٗمير ردة بي٥م    

ؼ اًمرٕمرييييػ اًمًييي٤مسمؼ: اًمٙمٗمييير يمٗميييرا ، يمٗمييير ىمٚمٌيييل ويمٗمييير قمٛميييكم، ومًييي١ماًمؽ  ُمييي٤م    ٌ ييي ٓمَ ٟمُ 

يرٕمٚمؼ ذم اًم٘مٚم٥م ؾمٚم٤ًٌم  و  ب٤مسم٤ًم، ومٞمٕمٓمك ًمف اوٙمؿ،  ي:  ذا يم٤م  اعمقازم  يرٕمٚمؼ سمام

ًمٚمٙمٗمييي٤مر يٗمٕميييؾ ذًميييؽ ُمٕمر٘مييييدًا ضميييقاز ذًميييؽ وُمٕمٚميييقم    نييييذا ٓ بيييقز رشقمييي٤ًم سم٤مشمٗميييي٤من 
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اًمٕمٚمامء ومٝمذا نق اًمدرة سمرامُمٝم٤م، و ذا يم٤م   ٟمام يٗمٕمؾ ُم٤م يٗمٕمؾ ُمـ اعمقآة يميام يٗمٕميؾ 

ا  وُمع ذًمؽ ُم٤م خيرضمٝمؿ اًمٕمٚمامء ُمـ  اًمٕمّم٤مة يمٚمٝمؿ ُمـ اؾمر  نؿ قمٛمٚمٞم٤ًم عم٤م طمرم

داررة اإلؾم م  ٓ  ذا فمٝمر ُمـ  طمدنؿ  ٟمف ٓ يًر ؾ ُم٤م يٗمٕمٚمف ُمـ اعم رُم٤مت قمٛمٚمٞم٤ًم 

وم٘ميييط، سميييؾ وىمٚمٌٞمييي٤ًم  يْمييي٤ًم، وم ٞمٜمئيييٍذ ٟم٘ميييق : نيييذا ىميييد ارشميييد قميييـ ديٜميييف، ًمٕميييكم  ضمٌريييؽ قميييـ 

 ؾم١ماًمؽ.

ٙميؿ : ... شمٕمريػ نذا ي٤م ؿمٞم ، يمٞمػ ٟمٕمروميف سم ٙميؿ  ٟمي٤م ٓ ٟمٕمٚميؿ اًمٖمٞمي٥م، ٟم اًم٤ًمرؾ

 سم٤مًمٔم٤منر، يمٞمػ ٟمٕمرومف ي٤م ؿمٞم ؟

سمييٜمٗمس اًمٓمريييؼ اًمييذي ؾمييرٕمر  يمٞمييػ ٟم ٙمييؿ قمييغم نييذا اًمييذي ي٠ميمييؾ اًمرسميي٤م،  اًمِمييٞم :

 نؾ قمٛمٚمف يمٗمر ردة  و يمٗمرة قمٛمؾ؟ يمٞمػ شمٕمر ؟

 : ...اًم٤ًمرؾ

 ؾم٤مُمع  ٟم٤م وؿمقؿم٦م ُم٤م  دري وؾمقؾم٦م، نؾ نٜم٤مح يشء؟ اًمِمٞم :

سم ٙميؿ  هنيؿ  شميره    ني١مٓء : يٕمٜميل:  ىم٤مُمي٦م اوجي٦م واًمٌٞمٜمي٦م،  و يي٤م ؿميٞم   ٓاًم٤ًمرؾ

يٕمٞمِميييق  ُمييي  ً ذم سمٚميييد ُمًيييٚمٛملم و ىمّميييد نييي١مٓء اًميييذيـ  ييي٤مًمٗمقا سمٕمْميييٝمؿ سمٕميييض  ٓ 

شم٘مّمد  هنؿ يٕمٞمِمق  سملم  يدي قمٚمامء، وسملم سمٚميدة ُمًيٚمٛم٦م، يمٞميػ شم٘مي٤مم قمٚميٞمٝمؿ اوجي٦م 

 ونؿ يٕمٜمل..

نيييذ  ُمِميييٙمٚم٦م، يٕمٜميييل:  ذا يمييي٤م  سمٕميييض إوميييراد يٕمٞمِميييق  ذم جمرٛميييع ومٞميييف  اًمِميييٞم :

 ٓ يٕميص ا ؟ قمٚمامء نؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ    نذا اعمجرٛمع

 : يٕميص ا ، ًمٙمـ نٜم٤م خترٚمػ نذ  ًمٞم٧ًم ُمٕمّمٞم٦م.اًم٤ًمرؾ

ُم٤م يم٤م  سم  ٜم٤م خترٚمػ  و ٓ خترٚميػ، ٟم يـ بي٥م    ٟمٛمٌمي  مم شمقويٞم   اًمِمٞم :

إُمييييقر ًمييييٞمس سميييي٤مًمٓمريؼ اًم٘مٗمييييز، ٕ  نييييذا ٓ يٗمٞمييييد ، ٕ  اًمييييذي ي٘مٗمييييز سمنييييقم٦م اييييقي 

اًمٙمٗميي٤مر ىمٌييؾ سمنييقم٦م، نييؾ نٜميي٤مح ذم ذاح اعمجرٛمييع اًمييذي اسمييركم ُمييع إؾمييػ سمٛمييقآة 

 نذا آسمر ء يم٤م  نٜم٤مح ُمـ يرٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م؟ يم٤م  نٜم٤مح سمٜمقح شمرٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م؟
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 : ٟمٕمؿ.اًم٤ًمرؾ

ـمٞم٥م، نؾ يم٤م  اًمٗمرن سملم ن١مٓء اًمذيـ ي٠ميمٚمق  اًمرسم٤م ويٓمٕمٛمق  اًمرسمي٤م ذم  اًمِمٞم :

شمٚمؽ اًمٌ د ومرن سمٞمٜمٝمؿ وسملم نذ  اًمٌ د إظمره ُمـ طمٞم٨م اوٙمؿ اًمنميقمل، عمي٤مذا؟ 

شم٘مييق  ٓ ومييرن، ونٜميي٤مح شم٘مييق : يقضمييد ومييرن، اٟمٔميير أ  يمٞمييػ  ُميي٤مذا شم طمييظ طمٞمييٜمام نٜميي٤م

اإلٟم٤ًم  اًمٕمجؾ ي٘مع ومٞمام ٓ  ٌف، ُم٤م اًمٗمرن سملم نذا ونذا،  م ًمٞمس واو  يم ُمل؟ 

 ًمٞمس واو .

  يـ نذا اًمذي يم٤م  يقؿمقش؟ ُم٤م ر يؽ ومٝمٛم٧م ؾم١مازم؟

  ٟم٤م وم٤منؿ ؾم١ماًمؽ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ضمقاسمؽ، ُمد ًمّم٤مطمٌؽ سمٛمددح أ . اًمِمٞم :

 ٟمٗمس آؾمرٕم٤مٟم٦م ٟمٗمس  يمؾ اًمرسم٤م، ٟمٗمًٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٗمس اًمٌمء. اًمِمٞم :

 ٟمٗمس اعمٕمّمٞم٦م واطمدة. ُمداظمٚم٦م:

ٓ، ًمٞمس نذا اًم١ًما ، اًمًي١ما   ٟميف نيؾ نٜمي٤مح وميرن ذم نيذ  اعمٕمّميٞم٦م سميلم  اًمِمٞم :

سمٚميييد يٕميييٞمش  نٚميييف سميييلم قمٚميييامء وسمٚميييد رظمييير ىميييؾ ومٞميييف اًمٕمٚميييامء يميييام يرييييد    ي٘ميييق   ظمقٟمييي٤م 

 الزارري، نؾ نٜم٤مح ومرن؟

 ٤م ومٞمف.ٓ ُم ُمداظمٚم٦م:

 نق ُم٤م فمٝمر ًمف سمٕمد، عم٤مذا مل ئمٝمر ًمؽ. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ًمٙمـ  ٟم٧م ومرىم٧م. اًمِمٞم :

 ٓ ُم٤م ومرىم٧م، يٕمٜمل: نؾ ... ُمداظمٚم٦م:
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: ًمٙمـ نٜم٤مح ومرن ي٤م ؿمٞم ،  ٟمي٧م قمكم ٟم٧م ٟمًٞم٧م ُم٤م ىمٚم٧م، ىمٚم٧م ُمًردريم٤ًم  اًمِمٞم :

 ىمٚم٧م نذا.

 ٟمرضمق ُمـ ومْمٞمٚمرٙمؿ شمٗمًػم نذا اًمٗمرن ًمٙمل يرٌلم ًمؽ اوؼ. ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م قمٚمٞمؽ، ًمٙمـ  ٟم٤م ٓ  قمؽم  ومٞمام شم٘مق ، ًمٞمس نٜم٤مح ومرن سم٤مرح ا  ومٞمؽ،  :اًمِمٞم 

اًمٗمييرن يرّمييقر سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمِميي ص يٕمٚمييؿ    نييذا طمييرام، و ؿميي ص ٓ يٕمٚمييؿ  ٟمييف طمييرام، 

نذا ومرن ُمٕمؽم  ومٞمف، يٕمٜمل: ُم  ً نذا  ظمقٟمي٤م اًميذي  ٟمٕميؿ ا  قمٚمٞميف سم٤مإلؾمي م  سميرانٞمؿ 

يميي٤م  ذم ويي ًمف اًم٘مييديؿ ينمييب نييذا، سم٤مقمرٌيي٤مر  ٟمييف طمييدي٨م قمٝمييد سم٤مإلؾميي م ويميي٤م  عميي٤م 

اخلٛميير، ورسمييام ُميي٤م  ىمييق  قمٜمييف سم٤مًمييذات رسمييام همييػم  وُمييش سمٕمٞمييد  ؾمييٚمؿ وٓ يييزا  ينمييب 

 اخلٛمر، وٙمـ نذا  م ٓ؟

 وٙمـ. ُمداظمٚم٦م:

 وينمب اخلٛمر ونق ٓ يدري  ٟمف حمرم، وٙمـ  م ٓ؟ اًمِمٞم :

 وٙمـ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟميي٤م  ىمييق   ًمٙمييـ ذم سميي د اإلؾميي م ًمييٞمس وٙمييـ، نييذا اًمٗمييرن ُمقضمييقد،  ُميي٤م اًمِمييٞم :

أ : اًمرسميي٤م طمييرام ؾمييقاء يميي٤م  رسميي٤ًم ؾمييٕمقدي٤ًم  و يميي٤م   ردٟمٞميي٤م ً و ؾمييقري٤ًم  و ضمزاررييي٤ًم، ومٞمييف 

 ومرن؟ نؾ نٜم٤مح ومرن؟

 ٓ ُم٤م ومٞمف ومرن. ُمداظمٚم٦م:

ٓ ومرن، نؾ يمؾ ني١مٓء ذم يميؾ نيذ  اًميٌ د ؾميقاء ُميـ طمٞمي٨م اًم٘ميق  وميٞمٝمؿ  اًمِمٞم :

  و يمٚمٝمييؿ نييؿ  هنييؿ يمٗميي٤مر ُمرشمييدو  يمٚمٝمييؿ قمييـ اإلؾميي م ٕهنييؿ يًيير ٚمق  ُميي٤م طمييرم ا 

ُمًيٚمٛمق  و   يميي٤مٟمقا يًيير ٚمق  ُمي٤م طمييرم ا   م ىمييد يٙمييق  سمٕمْميٝمؿ يمٗميي٤مرًا ُمرشمييديـ قمييـ 

 اًمديـ وسمٕمْمٝمؿ ٓ يزاًمق  ُمًٚمٛملم؟ ُم٤مذا شمره ذم نذا اًمر٘مًٞمؿ اًمٕم٤مد ؟

  راح وٕم٧م قمٜمل.
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 ...ُمداظمٚم٦م:

 يٌدو  ٟمف و٤مع. اًمِمٞم :

 ي٤م ؿمٞم  ؾم١ما . ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ُم٤م يٜمٌٖمل    شم٠ًم . اًمِمٞم :

،  ٟمييييي٤م  ىمّميييييد ذم يم ُميييييل نيييييؾ نييييي١مٓء اوٙمييييي٤مم ر  ؾميييييٕمقد  و يييييي٤م ؿميييييٞم  ُمداظمٚمييييي٦م:

اًمٙميييقيرٞملم  و اعمٍمييييلم  و  ي طمٙمييي٤مم ؾميييقاء الزاريييريلم وميييٜم ـ يييي٤م ؿميييٞم  نيييؾ ٟم يييـ 

ٟمٕمٚمييييؿ    نيييي١مٓء فميييي٤منرنؿ يقاًمييييق   قمييييداء ا  وٓ يرييييؼمؤو  ُمييييٜمٝمؿ، ومٝمييييؾ نييييذ   ريييييد 

 ضمقاب دىمٞمؼ ضمدًا، ومٝمؾ نذ  ردة  م ٓ؟

اًمرسميييي٤م ونييييؿ يٕمٚمٛمييييق   ريٛمييييف؟ ُميييي٤م  ُميييي٤م ضمقاسمييييؽ سم٤مًمٜمًيييي٦ٌم ًمٚمييييذيـ ييييي٠ميمٚمق  اًمِمييييٞم :

 ضمقاسمؽ اعمٓمٛمئـ  ٟم٧م ًمف؟

 ٟمٕمؿ ي٤م ؿمٞم  وٙمـ ي٘مدر ي٠ميمؾ اًمرسم٤م ونق ًمٞمس ُمٕمر٘مد ... ُمداظمٚم٦م:

 طمًييييٜم٧م، ٓ، ئمٝميييير    نييييذا اعمٕمييييرو  يّمييييٌ  ذم يم ييييػم ُمييييـ إطمٞميييي٤م   اًمِمييييٞم :

جمٝمييقًٓ، وأ  نييذا نييق اًمقاىمييع، اطمٗمييظ نييذ  اًمٙمٚمٛميي٦م: ُميي٤م ىمقًمييؽ ذم اًمييذيـ ييي٠ميمٚمق  

 ٤مر؟اًمرسم٤م نؾ نؿ يمٗم

ٓ،  ذا يميي٤مٟمقا ُمًيير ٚملم نييذا يمٗميي٤مر ظميي٤مرضملم قمييـ اعمٚميي٦م، و   مل يٙمقٟمييقا  ُمداظمٚميي٦م:

 ُمًر ٚملم.

و ذا ىمٚم٧م نذا اًمٙم م ذم  وًمئؽ اوٙم٤مم اًمذيـ يقاًمق   قميداء ا  شمٙميق   اًمِمٞم :

 خمٓمئ٤ًم؟

 ٓ  يمق  خمٓمئ٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

ردة،  يمٗميييرًا، يمٗمييير ٤مومٝميييق  ٟمييي٤م نيييذا،  ذًا اًمر٘مٞمٜمييي٤م، ًميييٞمس اعميييقٓة ذم طميييد ذاوييي اًمِميييٞم :

وًمٙمٜمف ُمٕمّمٞم٦م يمٌػمة، ومٛمـ اؾمير ٚمٝم٤م سم٘مٚمٌيف يم٤مًميذي اؾمير ؾ اًمرسمي٤م سم٘مٚمٌيف، يم  ي٤م ارشميد 
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قمييييـ اإلؾميييي م، وُمييييـ مل يًيييير ؾ سم٘مٚمٌييييف نييييذ  اعمٕمّمييييٞم٦م  و شمٚمييييؽ وميييي  يييييزا  ذم دارييييرة 

 رح سمام ومٕمؾ طم٤مـم٥م سمـ  ن سمٚمرٕم٦م شمذيمر طمدي ف، نؾ يمٗمر؟يم  ذَ اإلؾم م، و ُ 

 ٓ ُم٤م يمٗمر. ُمداظمٚم٦م:

 مم اعمنميملم، وذم ىمْمٞم٦م ظمٓمػمة ضمدًا؟عم٤مذا، ُمع  ٟمف وا اًمِمٞم :

  ظمؼم قمـ  ُمقر اعمًٚمٛملم. ُمداظمٚم٦م:

 و ُمقر اعمًٚمٛملم وقمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمد اعمرؾمٚملم. اًمِمٞم :

 وًمٙمـ  ًمٞم٧ًم نذ   او٤مًم٦م ظم٤مص٦م. ُمداظمٚم٦م:

: ٓ شم٘مق : وًمٙمـ ي٤م  ظمل، ًمٙمـ اؾمردراح،  ٟم٧م شمًردرح قمغم ُم٤مذا، ُم٤م ومٞمف اًمِمٞم 

ىميد وامم اعمنمييملم؟  ذًا: ُمي٤م يمٗمير،  يشء يًردرح قمٚمٞمف،  ٟم٤م أ   ؾمي٠مًمؽ:  ًميٞمس نيذا

  ًمٞمس يمذًمؽ.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ذًا: ًميييييٞمس يميييييؾ ُميييييقآة يمٗمييييير ردة، واوييييي   مم نٜمييييي٤م، نيييييق اًميييييذي اىميييييؽم   اًمِميييييٞم :

سم٤مٓؾمييير    اًم٘مٚمٌيييل، ورٟمٗمييي٤ًم  ٟمييي٧م ىمٚمييي٧م: ٟم يييـ ًميييٞمس ًمٜمييي٤م    ٟمِميييؼ قميييـ ىمٚميييقهبؿ، ًمٜمييي٤م 

قآة اًمٔمييي٤منر،  ٟمييي٤م  ؾمييي٠مًمؽ أ : نيييذا اًمٔمييي٤منر اًميييذي  ٟمييي٧م شميييريمـ  ًمٞميييف ذم ُمًييي٠مًم٦م اعمييي

 اعم رُم٦م  ؾم ُمٞم٤ًم، ُم٤م نق؟

ييُف ُِمييٜمُْٝمؿْ ﴿نييق  هنييؿ قمّمييقا رب اًمٕميي٤معملم  ُْؿ ُِمييٜمُْٙمْؿ وَم٢مِٟم  ـْ َيَرييَقن  نييذا نييق  [95]الملئدد ة ﴾َوَُميي

اًمٔميي٤منر، ًمٙمييـ نييذا اًمٔميي٤منر ٟم ييـ اشمٗم٘مٜميي٤م  ٟمييف حمييرم، ًمٙمييـ ُميي٤م نييق اًمٔميي٤منر اًمييذي دًمييؽ 

ٞمييؾ قمييغم قمييغم    نييذا آؾميير    اًمٔميي٤منري نييق اؾميير    سميي٤مـمٜمل  يْميي٤ًم، قمٜمييدح دًم

 نذا؟

قمٜمييدي فميي٤منرنؿ ييي٤م ؿمييٞم ،  ٟميي٤م  فمييـ    اًمٌيي٤مـمـ ىمييد يقاومييؼ اًمٔميي٤منر، ٟم ييـ  ُمداظمٚميي٦م:

 ٟمرٙمٚمؿ ُمع اًمِمٞم  ًمٙمل ٟمرٕمٚمؿ نذ  ومرص٦م ًمٕمٚمٝم٤م ٓ شمر  ًمٜم٤م ُمرة  ظمره.
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 ٟم٤م  ذيمرح سمي٠م  ) ٓ شمٙميـ ُميـ اعم٘مدىميديـ( ٕ  نيذ  ىميد شم٘م٤مسميؾ سم٘ميد ُم ٚمٝمي٤م،  اًمِمٞم :

  ًمٞمس يمذًمؽ  م وٕم٧م قمٜمل  يْم٤ًم؟

 ٕمؿ ٟمٕمؿ.ٓ ٓ، ٟم ُمداظمٚم٦م:

 ذًا: ارومييع يمٚمٛمي٦م ىمييد، و ضميي٥م قميـ ؾميي١مازم، نيي١مٓء اًميذيـ واًمييقا اعمنميييملم  اًمِميٞم :

ٚم٧م ص ي قَ فم٤منرنؿ  هنؿ ظم٤مًمٗمقا ٟمص اًم٘مرر  اًمٙمريؿ، نذا ُم٤م ومٞمف  ؿمٙم٤م ، ًمٙمـ يمٞمػ شمَ 

  ن١مٓء اؾمر ٚمقا ُميقآة اًمٙمٗمي٤مر سم٘مٚميقهبؿ،   و شمريد    شمرقصؾ  مم سم٤مـمٜمٝمؿ ًمر٘مق : 

 ذم ىمٚمقهبؿ؟نؾ ًمؽ ؾمٌٞمؾ  مم ذًمؽ    شمٙمِمػ قمام 

 ًمٞمس ... ُمداظمٚم٦م:

 ذًا: شمٌ٘مك قمٜمد اًمٔم٤منر، ُم٤م نق اًمٔم٤منر؟  هنؿ ظم٤مًمٗمقا ٟمص اًم٘مرر  اًمٙمريؿ،  اًمِمٞم :

 ونذا ًمٞمس ُمقوع ظم  .

 (  00:  00:  43/ 468) اهلدى والنور/
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 ايعًُٝات االْتشاز١ٜسهِ 

ذم اوييرب اوييدي٨م ييي٤م ؿمييٞم  يًييٛمق  اًمٙمٛمٜمييدوز  و ومرىميي٦م اٟمر ٤مرييي٦م ذم  ُمداظمٚميي٦م:

ودي ٦م، يٕمٜمل: وٙمـ يٙميق  ومٞميف ىميقات اًمٕميدو سمرٝمي٤مضمؿ اعمًيٚمٛملم وم٤ٌمًمري٤مزم اورب ا

سمٞمٕمٛمٚمقا يمٛمٜمدوز  و ومرىم٦م اٟمر ٤مري٦م سمٞم ٓمقا ىمٜم٤مسمؾ وسمٞمدظمٚمقا ُم  ً قمغم دسم٤مسمي٤مت اًمٕميدو 

  و يمذا، ُم٤م طمٙمؿ نذا نؾ يٕمرؼم اٟمر ٤مر  و همػم ذًمؽ؟

اًمريل اًمرٕمٞمًي٦م اوٞمي٤مة ٓ، نق آٟمر ي٤مر عمي٤م ي٘مريؾ  ٟمًي٤م  ٟمٗمًيف ظم صي٤ًم ُميـ  اًمِمٞم :

 ٞم٤منيي٤م،  ُميي٤م ذم نييذ  اًمّمييقرة اًمرييل  ٟميي٧م شمًيي٠م  قمٜمٝميي٤م، ومٝمييذا ًمييٞمس اٟمر يي٤مرًا، سمييؾ نييذا 

ضمٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا ،  ٓ  هنيي٤م نٜميي٤م ُم طمٔميي٦م بيي٥م آٟمرٌيي٤م  نيي٤م،  ٟمييف نييذا ٓ يٜمٌٖمييل    

 يٙمق  ومردي٤ًم ؿم ّمٞم٤ًم،  ٟمام ذًمؽ يٙمق  سم٠مُمر ىم٤مرد الٞمش واو ؟ 

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٟمييف ذم ظمًيي٤مرشمف  ل قمييـ نييذا اًمٗمييدارل ويييره وميي٢مذا يميي٤م  ىم٤مرييد الييٞمش يًييرٖمٜم اًمِمييٞم :

ر يييف  رسميي  يمٌييػم ُمييـ ضمٝميي٦م  ظمييره سم٢مصمٜميي٤مء قمييدد ويي ؿ ُمييـ اعمنميييملم واًمٙمٗميي٤مر، وميي٤مًمر ي

 نذا اإلٟم٤ًم  ومٕمٚمٞمف ـم٤مقمرف. وب٥م ـم٤مقمرف، طمرك ًمق مل َيْرَض 

 ُم٤م ومٞمف  ي طمرج يٕمٜمل؟ ُمداظمٚم٦م:

ُمي٤مت ُم٤م ومٞمف طمرج؛ ٕٟميف نيذا ٓ ٟمًيٛمٞمف اٟمر ي٤مرًا، آٟمر ي٤مر ُميـ  يميؼم اعم ر اًمِمٞم :

ذم اإلؾميي م؛ ٕٟمييف ُميي٤م يٗمٕمٚمييف  ٓ همْميي٤ٌم  قمييغم رسمييف، ُمٜمٙميير قمٚمٞمييف ىمييدر ، قمٞميي٤مذا سميي٤م   ُميي٤م 

اًمٙميردوس  ـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  ُمـ سمٕمدنؿ اجيؿ قميغمنذا ومٝمق سم٘مدم يمام يم٤م  يم ػم ُم

ا٤مقم٦م و ٛم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمًٞمٗمف، ئميؾ يٕمٛميؾ ومٞميف سم٤مًمًيٞمػ طمريك ي٠مشمٞميف اعميقت ونيق 

ومِمييير٤م  سميييلم ُميييـ ي٘مريييؾ ٟمٗمًيييف ذم نيييذ  صييي٤مسمر ورا ؛ ٕٟميييف يٕمر٘ميييد     ُم٤مُميييف الٜمييي٦م، 
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اًمٓمري٘ميييي٦م الٝم٤مدييييي٦م وسمييييلم آٟمر يييي٤مر ًمٚم يييي ص ُمييييـ اوٞميييي٤مة اًمدٟمٞمقييييي٦م  مم يٕمٞمِمييييٝم٤م  و 

يريم٥م ر ؾمف وسمٞمجرٝمد ًمٜمٗمًف، ومٝمذا طمٞمٜمئذ يدظمؾ ذم سمي٤مب  ًم٘مي٤مء اًميٜمٗمس ذم اًمرٝمٚمٙمي٦م، 

 ُم٤م  ذا يم٤م  ىم٤مرد الٞمش اًمذي يٕمر  اًم٤ًمطم٦م وواىمٕمٝم٤م وًمقازُمٝم٤م و.. و..  مم رظمير ، 

 نذا  ُمر ضم٤مرز، سمؾ  ُمر ُمرهمقب ومٞمف رشقم٤ًم.ر ه ذًمؽ 

 ( 00:  26: 39/   134) اهلدى والنور /

 

 باب َٓ٘

ؾم١ما : ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذيمرشمؿ ىمّم٦م اًم٤ًمطمر واًمٖم م واعمٚميؽ، اًمٖمي م ذم هن٤ميي٦م اًم٘مّمي٦م 

ذيمييرشمؿ  ٟمييف ومييده ٟمٗمًييف ُمييـ   ضمييؾ ؿمييٕمٌف، ومٝمييؾ ُمييـ اعمٛمٙمييـ    يًييرد   و  ذا اؾمييرد  

ذم ًمٖميي٦م اًمٞمييقم اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت آٟمر ٤مرييي٦م  و  هبييذ  اًم٘مّميي٦م خميي٤مًمػ قمييغم ضمييقاز ُميي٤م يًييٛمك

 آؾمرِمٝم٤مدي٦م، ومٝمؾ يّم  ًمف اؾمرِمٝم٤مد ؟

ـ ٟمٕميييٞمش ذم طمٙميييؿ  ؾمييي ُمل يم٤مُميييؾ، ومل شمٙميييٓ، ٕٟمٜمييي٤م ٟم٘ميييق  ٟم يييـ أ   اًمِميييٞم :

اًمنميييارع اًمًييي٤مسم٘م٦م يمنمييييٕمرٜم٤م، وًميييذًمؽ ٟم يييـ سم٤مًمٜمًييي٦ٌم نيييذ  اعمًييي٠مًم٦م ٟم٘ميييق : ٓ بيييقز 

قارٝمؿ، سم    ُم٤م  ذا يم٤م  ًمألومراد    ير ٙمٛمقا ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، و   يٗمدوا  ٟمٗمًٝمؿ سم٠من

 و  نق يٕمٛمؾ  ٧م ىمٞم٤مدشمف اإلؾم ُمٞم٦م.١مذًمؽ شمٜمٗمٞمذ  ُمر ُمً

ىم٤مردًا  و طم٤ميماًم  ذا ر ه    ُمّمٚم ٦م اعمًٚمٛملم ذم    ي١مدي نذا اًمرضمؾ  ُمداظمٚم٦م:

 قمٛمٚمٞم٦م اٟمر ٤مري٦م وم  سم٠مس،  ذًا ٓ يٙمق  إُمر سم٤موٙمؿ قمغم ٟمٗمًف؟

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

  ذًا ٟمقؾمٕمٝم٤م  يم ر ... ُمداظمٚم٦م:

 سمس شمقؾمٕمٝم٤م شمْمٞمؼ سمٕمديـ. اًمِمٞم :
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 رييييد  ظمٗمٗمٝمييي٤م، ... طميييزب ا  وُمييي٤م ؿمييي٤مسمف أ   قمٓمييي٤منؿ  ُمييير  و ختٓميييٞمط  ُمداظمٚمييي٦م:

 قمٛمٚمٞم٦م يٜمٗمذن٤م ؿم ص.

 ونؾ يًر٘مٞمؿ اًمٔمؾ واًمٕمقد  قمقج؟ اًمِمٞم :

 ٓ يًر٘مٞمؿ، ُم٤م سمٜمل قمغم سم٤مـمؾ ومٝمق سم٤مـمؾ، ُم٤م يم٤م  ُمـ و ًمرٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ؾمي م، وني١مٓء  قميداء اإلؾمي م، وجميرد ـمٞمي٥م فميـ نيذا  ٟميف نيذا نيق اإل ُمداظمٚم٦م:

وًملم قمييٜمٝمؿ ٟميي٤مس وييي ًمٞملم ١منييذ  اًمٕم٘مٞمييدة ىمييد شمقضمييد قمٜمييد إومييراد وىمييد يٙمييق  اعمًيي

م ٟمٗمًف ونق ئميـ  ٟميف خييدم اإلؾمي م واعمًيٚمٛملم يٕمٜميل: د  فمٚمٛم٦م، ومٝمذا اًمٗمرد اًمذي ىمَ 

 نذ  اًمٜمٞم٦م؟

 سمٞمٜمف وسملم رسمف. اًمِمٞم :

 ًمٙمـ نذ  اًمٜمٞم٦م ٓ شمِمٗمع ًمف. ُمداظمٚم٦م:

 ٛمـ يريد    يرٕمٚمؿ اإلؾم م و   يٓمٌ٘مف.ٟم ـ ٟمرٙمٚمؿ قمًمٙمـ  اًمِمٞم :

 طمٙمٛمٜم٤م قمغم اًمٗمٕمؾ سمٜمٗمًف ًمٞمس قمغم وم٤مقمٚمف، نذا  ُمر  سمٞمٜمف وسملم رسمف. ُمداظمٚم٦م:

 سملم ا . اًمِمٞم :

 (00:  02: 53/ 258) اهلدى والنور / 

 باب َٓ٘

اًم١ًما  اًم ٤مًمي٨م: نيؾ بيقز ريميقب ؾميٞم٤مرة ُمٗم  ي٦م سمي٤معمرٗمجرات واًميدظمق  هبي٤م وؾميط 

 ٤م يًٛمك أ  سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت آٟمر ٤مري٦م ُمع اًمدًمٞمؾ؟إقمداء ونق ُم

ىمٚمٜميي٤م ُمييرارًا وشمٙمييرارًا قمييـ ُم ييؾ نييذا اًمًيي١ما  سم٠مٟمييف ذم نييذا اًمزُميي٤م  ٓ بييقز  اًمِمييٞم :

ٕهنيي٤م  ُميي٤م    شمٙمييق  شمٍمييوم٤مت ؿم ّمييٞم٦م ٓ يييرٛمٙمـ اًمٗمييرد قميي٤مدة ُمييـ شمٖمٚمٞميي٥م اعمّمييٚم ٦م 
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 ٟميام قمغم اعمٗمًدة  و اعمٗمًدة قمغم اعمّمٚم ٦م،  و  ذا مل يٙمـ إُمير شمٍميوم٤ًم ومرديي٤ًم و

نق ص٤مدر ُمـ نٞمئ٦م  و ُمـ ا٤مقمي٦م  و ُميـ ىمٞمي٤مدة  يْمي٤ًم نيذ  انٞمئي٦م  و نيذ  الامقمي٦م  و 

نييذ  اًم٘مٞميي٤مدة ًمٞمًيي٧م ىمٞميي٤مدة رشقمٞميي٦م  ؾميي ُمٞم٦م، وم ٞمٜمئييٍذ يٕمرييؼم نييذا اٟمر يي٤مرًا،  ُميي٤م اًمييدًمٞمؾ 

ومٛمٕمييرو  ذم   طم٤مدييي٨م يم ييػمة ذم اًمّميي ٞم لم وهمػم يي٤م    ُمييـ ٟم يير ٟمٗمًييف سميي٠مي رًميي٦م 

قز ُم يؾ نيذ  اًمٕمٛمٚمٞمي٦م آٟمر ٤مريي٦م يميام ي٘مقًميق  ومٝمق ذم ضمٝمٜمؿ يٕميذب سمٛم ٚمٝمي٤م،  ٟميام بي

اًمٞمقم ومٞمام  ذا يم٤م  نٜم٤مح طمٙمؿ  ؾم ُمل وقمغم نيذا اوٙميؿ طمي٤ميمؿ ُمًيٚمؿ  ٙميؿ سميام 

و  اوٞميييي٤مة، ُمٜمٝميييي٤م ٟمٔميييي٤مم الييييٞمش وٟمٔميييي٤مم ١م ٟمييييز  ا ، ويٓمٌييييؼ رشيٕميييي٦م ا  ذم يمييييؾ ؿميييي

اًمٕمًييٙمر يٙمييق   يْميي٤ًم ذم طمييدود اًمنمييع، وميي٢مذا ر ه اويي٤ميمؿ إقمييغم وسم٤مًمريي٤مزم يٛم ٚمييف 

إقمغم ًمٚمجٞمش  ذا ر ه    ُمـ ُمّمٚم ٦م اعمًٚمٛملم  ضمراء قمٛمٚمٞم٦م اٟمر ٤مري٦م ذم  اًم٘م٤مرد

ؾميييٌٞمؾ ُمّميييٚم ٦م رشقمٞمييي٦م نيييق نيييذا اوييي٤ميمؿ اعمًيييٚمؿ نيييق اًميييذي ي٘ميييدرن٤م ُمًيييرٕمٞمٜم٤ًم سم٠منيييؾ 

اًمِمقره ذم جمٚمًف ومٗمل نذ  او٤مًم٦م وم٘ميط بيقز ُم يؾ نيذ  اًمٕمٛمٚمٞمي٦م آٟمر ٤مريي٦م،  ُمي٤م 

 ُم٤م ؾمقه ذًمؽ وم  بقز.

 ( 01: 13: 34/ 451) اهلدى والنور /

 باب َٓ٘

يييي  ¢قَمِجيي٥َم رسمُّٜميي٤م ًمرضمييؾ يييي  و يمييام ىميي٤م  اًمٜمٌييلُّ »: قمٜمييد  ن داود يييي ر  ا  قمٜمييف يييي: اًمًيي٤مرؾ

 .«ىم٤مشمؾ الٞمش، واهنزم الٞمش، وقم٤مد وطمد ، وىم٤مشمؾ طمرك ىُمرِؾ

ُمييي٤م ُميييده صييي ٦م نيييذا اويييدي٨م؟ ونيييؾ نيييق دًمٞميييؾ ليييقاز اًمٕمٛمٚمٞمييي٤مت ويييد اًمٞمٝميييقد 

سملم سم٤مًمً ح، وضمي٤منزيـ سم٤مًمًي ح، اًمٗمروٞم٦م، يٕمٜمل: إؿم ٤مص اًمذيـ يذنٌق  ُُمدَ  ر 

 واٟمر٘م٤مُم٤ًم وُرُم٤مت ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم، ضمزاح ا  ظمػمًا؟

و ٟم٧م ضمزاح ا  ظميػمًا،  ُمي٤م قميـ اويدي٨م وم٠مٟمي٤م ٓ  ؾمر يي  أ  نيؾ نيق  اًمِمٞم :
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، وؾمٜمـ  ن داود يمام شمٕمٚمٛمق  ومٞمف ُمـ نذا وومٞمف ُمـ نذا، وًمٙمـ (7)ص ٞم   و وٕمٞمػ

 ٦م اويدي٨م  و ويٕمٗمف نيق اًمٜم٤مطمٞمي٦م اًمٗم٘مٝمٞمي٦م ُمٜميف،  ذا يم٤م  اعم٘مّمقد ُمـ ؾم١ما  قمـ صي

ومٛمٛمٙمـ اًمقصيق   مم اليقاب قميـ اًمٜم٤مطمٞمي٦م اًمٗم٘مٝمٞمي٦م، وًميق شمقىمٗمٜمي٤م أ  قميـ اليقاب 

 صمٌقت اودي٨م  و وٕمٗمف، ًمٙمـ ًمٕمؾ  سمٕمض  ظمقاٟمٜم٤م يذيمر ؿمٞمئ٤ًم... شمذيمر ؿمٞمئ٤ًم... دقمٜم

 اعمٝميييؿ، اًمٕمٛمٚمٞمييي٤مت آٟمر ٤مريييي٦م اًمريييل شم٘ميييع اًمٞميييقم،  ٟمييي٤م  ىميييق  ذم ُم ٚمٝمييي٤م دميييقز وٓ

دمييقز، وشمٗمّميييٞمؾ نيييذا اًمٙمييي م اعمرٜميي٤مىمض فمييي٤منرًا: دميييقز ذم اًمٜمٔمييي٤مم اإلؾمييي ُمل، ذم 

الٝميييي٤مد اإلؾميييي ُمل، اًمييييذي ي٘مييييقم قمييييغم  طمٙميييي٤مم اإلؾميييي م، وُمييييـ نييييذ  إطمٙميييي٤مم  ٓ 

يميييي٤م   ¢يرٍمييي  الٜميييدُي سمر يييييف اًمِم يصييي، و ٟمييييام يييي٠مار سمييي٠مُمر  ُمييييػم ، ٕ   اًمٜمٌيييل  

. ومي٢مذا يمي٤م  نٜمي٤مح «٘ميد  ـمي٤مقمٜملُمـ  ـم٤مقمٜمل وم٘مد  ـم٤مع ا ، وُمـ  ـم٤مع  ُمػمي وم»ي٘مق : 

وٟمرضمييق    يٙمييق  نييذا ىمريٌيي٤ًم ضمٝميي٤مد  ؾميي ُمل ىميي٤مرؿ قمييغم اًمٜمٔميي٤مم اإلؾميي ُمل، و ُمييػم  ٓ 

ييام يٙمييق  قم٤معميي٤ًم سم٤مإلؾميي م، ظم٤مصيي٦م إطمٙميي٤مم اعمرٕمٚم٘ميي٦م سم٤ملٝميي٤مد ذم  يٙمييق  ضميي٤من ً  ٟم 

ؾمٌٞمؾ ا ، نذا اًم٘م٤مرد  و نيذا إُميػم ) ُميػم اليٞمش( اعمٗميروض  ٟم يف نيق اًميذي يٕمير  

ٓميط ؾمي٤مطم٦م اعمٕمريمي٦م وشمّميقرن٤م ذم ذنٜميف ا٤مُمي٤ًم، ومٝميق ي٘مي٤م  ذم ُم ٚميف يٕمير  و ظمذ خم

يميؾ اًمٙمريػ، يٕمير  ُمي  ً  ذا يمي٤م  نٜمي٤مح ـم٤مرٗمي٦م ُميـ اليٞمش ًمييف ٟمٙم٤ميي٦م ؿميديدة ١ميمٞمػ شمُ 

نيذا ُم ي٤م  و ٟمي٤م  -ذم الٞمش اإلؾم ُمل، ويره    ُيٗم٤مدي سمجٜمٍد ُمـ ضمٜمقد  وخيري٤مر، 

    الٜمييييقد ًمٞمًييييقا ذم يمٚمٜميييي٤م يٕمٚمييييؿ  -ًمًيييي٧ُم قمًييييٙمري٤ًم ًمٙمييييـ اإلٟمًيييي٤م  يًييييرٕمٛمؾ قم٘مٚمييييف 

اًمًٌيي٤مًم٦م سمٜمًيي٦ٌٍم واطمييدة واًمِمييج٤مقم٦م، وًمٞمًييقا سمٜمًيي٦ٌم واطمييدة ذم ُمٕمروميي٦م اًم٘مريي٤م  و طمٙميي٤مم 

يييي٧م  اًم٘مرييي٤م  و صيييق  اًم٘مرييي٤م  و مم رظمييير ... وم٠مٟمييي٤م  شمّميييقر     نيييذا اًم٘م٤مريييد اخلٌيييػم اخِلر 

                                                           
ومٕمٚميؿ ُمي٤م قمٚمٞميف ،   -يٕمٜميل  صي ٤مسمف-قمج٥م رسمٜم٤م ُمـ رضميؾ هميزا ذم ؾميٌٞمؾ ا  ومي٤مهنزم »ًمٕمٚمف طمدي٨م   (1)

ومرضميييع طمريييك  نرييييؼ دُميييف ، ومٞم٘ميييق  ا  شمٕمييي٤ممم عم رٙمريييف: اٟمٔميييروا  مم قمٌيييدي رضميييع رهمٌييي٦م وميييٞمام 

]طمًٜمف اًمِمٞم  إًم٤ٌمين ذم ص ٞم  ؾمٜمـ  ن داود  «ي، وؿمٗم٘م٦م و٤م قمٜمدي طمرك  نريؼ دُمفقمٜمد

 (ن.     7570يمر٤مب الٝم٤مد ) 
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ي٠مظمييذ رضمييؾ ُمييـ اًمًيي٤مىم٦م، يٕمٜمييل ُمييـ اًمييذيـ يّمييٚم ق  ًمٚمٓمييٌ  واًمييٜمٗم  ُمييش يّمييٚم ق  

ييييف ٓ  ًييييـ ًمييييف: شمًييييٚم  سم٤مًم٘مٜم٤مسمييييؾ   اًم٘مريييي٤م ، وًمييييٞمس قمٜمييييد  ؿمييييج٤مقم٦م سمٞم٘مييييق ًمٚم٘مريييي٤م  ٕٟم 

واريميي٥م اًمٓميي٤مررة وروح ارِم ومٞمٝميي٤م نيييي الامقميي٦م اعمقضمييقديـ ذم إرض اًمٗم ٟمٞميي٦م، نييذا 

٤م بل واطمد ُمـ الٜمقد يمام يٗمٕمٚمق  اًمٞمقم،  و ُمـ هميػم الٜميقد  ٟم يف  اٟمر ٤مر بقز،  ُم 

يييف شمٍمييي   يٜمر ييير ذم ؾميييٌٞمؾ ىمريييؾ اصمٜميييلم صم صمييي٦م  رسمٕمييي٦م ُميييـ اًمٙمٗمييي٤مر، ومٝميييذا ٓ بيييقز ٕٟم 

ؿم يصيي ًمييٞمس صيي٤مدرًا ُمييـ  ُمييػم الييٞمش، نييذا اًمرٗمّمييٞمؾ نييق ُمٕمٜمييك ىمقًمٜميي٤م بييقز وٓ 

بييييقز، وًمٕمييييؾ  الييييقاب واويييي     ؿميييي٤مء ا ،  ُميييي٤م اوييييدي٨م وميييي٠مرضمق    شمريييي٤مسمٕمٜمل ب 

 ٤مًم١ًما  ن٤مشمٗمٞم٤ًم  ذا يم٤م  سم٢مُمٙم٤مٟمؽ طمرك ُ راضمٕمف و ؾمرٗمٞمد  ٟم٤م  وًٓ صمؿ  ٟمٗمٞمد همػمٟم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم.سم

ر ٟمٗمًيف  ٟم يام نيق ُي٘م٤مشميؾ سمًي طمف ومُٞم٘مريؾ سم٠مييدي ٧م نيق  ْ  ُيٗمج ي : اًم٘مْمٞم٦م ًمٞمًاًم٤ًمرؾ

 اًمٞمٝمقد، نل اًم٘مْمٞم٦م.

 نل ٟمٗمًٝم٤م ي٤م  ظمل، ذم ضمٞمش  ؾم ُمل ُب٤مند ذم ؾمٌٞمؾ ا ؟؟؟ ُم٤م ذم. اًمِمٞم :

 : اًمرضمؾ اًمذي نجؿ قمغم صػ اًمروم، يمام ذم رواي٦م....اًم٤ًمرؾ

نييذا هبييذ    رضمييقح ُميي٤م شمًييرٕمجؾ، ذم ضمييٞمش ُب٤منييد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  وم٘م٤مشمييؾ اًمِمييٞم :

 ٓ. القاب:اًمٓمري٘م٦م؟ 

 : نق ىمْمٞم٦م  ٟم ف ُبر  اعمًٚمٛملم قمغم...اًم٤ًمرؾ

ٟم٤م اًمرٗمّمييٞمؾ سميي٤مرح ا  ومٞمييؽ؟ ُمييـ اعمٕميي٤مرح اًمرييل يم٤مٟميي٧م ٟم ييـ ُمييـ  يييـ  ظمييذ اًمِمييٞم :

شم٘ميييع ذم اًمًييي٤مري٦م، يمييي٤م  بيييل اًمرضميييؾ اًميييذي سميييدو ي٘مريييؾ ا٤مقمييي٦م ُميييـ اًمٙمٗمييي٤مر، ي٘ميييق  

يميذا، ي٘ميق  ًميف: نٞمي٤م ذم ؾميٌٞمؾ ًمٚم٘م٤مرد:  ٟم٤م  ريد     نجؿ قمغم يمردوس نيذا الامقمي٦م 

 ا  ومٞمًٛمع ًمف وي٠مذ  ًمف، ًمٙمـ ُم٤مذا شم٘مق  ًمق ىم٤م  ًمف: ٓ، نؾ بقز ًمف    ير٘مدم.

 : ذم طم٤مًم٦م اًم٘م٤مرد: ٓ، ٓ بقز.اًم٤ًمرؾ

نذا ىمّمدي، وم٠مٟم٤م ذيمرت ًمؽ ُم٤م بقز وُم٤م ٓ بيقز، طمٞميٜمام يٙميق  نٜمي٤مح  اًمِمٞم :
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اعمٕميي٤مرح ونييق اًمييذي  ضمٝميي٤مد ىميي٤مرؿ قمييغم إطمٙميي٤مم اًمنمييقمٞم٦م، ًمييق ىم٤مرييد نييق اًمييذي ُيييٜمٔمؿ

ي٠مذ  سم٠مْ  يٜمر ر وم   ذم ؾمٌٞمؾ اًم٘مْم٤مء قمغم قمدد ُمـ اًمٙمٗم٤مر، أ  نذا همػم ُمقضميقد 

اليييق اًميييذي ٟمقضميييد ومٞميييف ظمٚمٞمٗمييي٦م  وًٓ،  ًميييذًمؽ بييي٥م ؾميييّد نيييذا اًمٌييي٤مب، طمريييك هنٞميييوو

وٟمقضميييد ىم٤مريييد يييي٠مار سمييي٠مُمر اخلٚمٞمٗمييي٦م، وٟمقضميييد ضمٜميييد يييي٠مارو  سمييي٠مُمر اًم٘م٤مريييد، ونٙميييذا... 

ه ا  ُ قَمَٛمٚمَُٙمْؿ َوَرؾُمقًُمفُ َوىُمِؾ اوًمذًمؽ وم سمد  ُمـ: ﴿ ػَمَ ًَ  .[569]التوبة ﴾قْمَٛمٚمُقا وَم

: ]...ن، يٚمرييٌس قمييغم اًمِميي٤ٌمب     ُمييـ اًمٓمييرن  طمٞميي٤مء نييذا اًمٕمٛمييؾ     نييذ  اًمًيي٤مرؾ

اًمٕمٛمٚمٞمييي٤مت نيييق ُمييي٤م ىمريييؾ  رسمٕمييي٦م، ُمييي٤م ٟمٔمييير ًمٚم٘مريييؾ ًمٙميييـ  مم ُمردودنييي٤م يمٌيييػمة ذم محييي٤مس 

ييس سمييي٤مًمٜمٗمقس، اًمِميي٤ٌمب و ىمٌيي٤منؿ قمييغم اإلؾميي م واًمٕمييزة اًمرييل يييي يٕمٜمييل يييي شمُ  ِمييَٕمر  و ُ َ

٤م ـمٞم٦ٌم ...  يٕمٜمل سمٕمدن٤م ومٞمٝم٤م  صمر ـمٞم٥م، نذ  اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمـ نذا اًم٤ٌمب ي٘مقًمقا  هن 

 ُمـ ُمرك سمد ت نذ ...؟ ،رهمقة ص٤مسمق   اًمِمٞم :

 : ُمـ ىمري٥م.اًم٤ًمرؾ

 ـمٞم٥م، ُم٤مذا شمٖمػم اعمجرٛمع...  اًمِمٞم :

 : يٕمٜمل قمغم اعمده  ًٌقهن٤م.اًم٤ًمرؾ

ٓ سم٤مًمرّمييييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميييي٦م، نيييي١مٓء اًمييييذيـ ُميييي٤م يرٖمييييػم اعمجرٛمييييع اإلؾميييي ُمل   اًمِمييييٞم :

يٜمر رو  ا   قمٚمؿ سمٕم٘مٞمدوؿ، ا   قمٚمؿ سمٕم٤ٌمدوؿ، ىمد يٙمق  وميٞمٝمؿ ُميـ ٓ يّميكم، ىميد 

 يٙمق  ؿمٞمققمٞم٤ًم، و مم رظمر ....

 :  ؾم٠م  قمـ اعمًٚمٛملم.اًم٤ًمرؾ

ي٤م  ظمل  ٟم٤م قمي٤مر   ٟمي٤م قمي٤مر ،  ٟمي٧م شمًي٠م  قميـ ُمًيٚمؿ، ًمٙميـ  ٟمي٤م سمييي  طمٙميل   اًمِمٞم :

 قمـ اًمقاىمع. ٟمٕمؿ. قمـ اًمقاىمع،  ٟم٤م سميي  طمٙمل

يٕمٜمل ًمق شمّمقرٟم٤م     ُمٜمٔمٛم٦م يم امس شمدقمق  مم اإلؾمي م ُم يؾ ُمي٤م سمٜمًيٛمع  :اًم٤ًمرؾ

 .ودم٤مند ذم ؾمٌٞمؾ ا 
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 ؾمٌؼ القاب ي٤م  ؾمر٤مذ.  اًمِمٞم :

وا  مم سمٕميييض إوميييراد  ْ  يمييي٤م  نٜمييي٤مح ىمييي٤مدة نيييؿ قمًيييٙمريق  و وقميييز : ومييي٢مذااًمًييي٤مرؾ

 ُا٤ماقا ومئ٦م ُمـ اًمٞمٝمقد.

اوريميي٦م اًم٘م٤مرٛميي٦م اًمٞمييقم ذم اًمْمييٗم٦م نييذ  طمريميي٦م ًمٞمًيي٧م ا  اييديٜم٤م و ييي٤ميمؿ،   اًمِمييٞم :

ؿ ًميييق  رادوا اخليييروج ٕقميييدوا ًميييف قمدشميييف،  ييييـ اًمٕميييدة؟  ييي  ؾمييي ُمٞم٦م ؿميييئرؿ  و  سمٞميييرؿ، ٕهن 

اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل يمٚمييف يرٗمييرج ونيي١مٓء سمٞمر٘مرٚمييقا ويرييذسم قا ذسميي  اًمٜمٕميي٤مج وإهمٜميي٤مم، صمييؿ  

٤م صيي٤مدرة ُمييـ ظمٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمٛملم، وُمييـ ىم٤مرييد يي الييٞمش اًمييذي  ٟمريييد    ٟمٌٜمييل  طمٙميي٤مم يم٠مهن 

ر  نذا اخلٚمٞمٗم٦م،  سم٠مه لامقم٦م ُم ؾ ا٤مقم٦م مح٤مس نيذ ، ٟمٕمٓميٞمٝمؿ إطمٙمي٤مم  وٟمجل ُم 

اإلؾميي ُمٞم٦م، ُميي٤م يٜمٌٖمييل نييذا سميي٤مرح ا  ومييٞمٙمؿ، ٟم ييـ ٟمييره     نيي١مٓء اًمِميي٤ٌمب بيي٥م  ْ  

  رٗمٔمقا سمدُم٤مرٝمؿ ًمٞمقم اًم٤ًمقم٦م، ُمش أ .

 (00: 47: 489/25)اهلدي والنور/

 

 باب َٓ٘

 ٤مسم٘م٦م؛ ُم٤م  ضمزت اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آٟمر ٤مري٦م.اعمٚم٘مل: ذيمرت ذم ضمٚم٦ًم ؾم

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

اعمٚم٘مييل: اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت آٟمر ٤مرييي٦م ُميي٤م  ضمزويي٤م، ومٌييدٟم٤م شمقوييٞم  سمًييٞمط سميي٤مرح ا  ومٞمييؽ، 

 ونؾ يًرٓمٞمع اًمرضمؾ  و اعمر ة    خيرج ًمٚمجٝم٤مد سمٕمد ؾمامح واًمديف ًمف؟

 ٟميي٤م ذم فمٜمييل سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمٕمٛمٚمٞميي٤مت آٟمر ٤مرييي٦م شمٙمٚمٛميي٧م  يم يير ُمييـ ُمييرة سمٌمييء  اًمِمييٞم :

 ًمرٗمّمٞمؾ، ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م؟    اعمج٤مًمس خترٚمػ: شم٤مرة ٟمقضمز شم٤مرة ٟمٗمّمؾ.ُمـ ا

ُميييـ اعمٕمٚميييقم قمٜميييد اًمٕمٚميييامء اٞمٕمييي٤ًم دو  ظمييي   سمٞميييٜمٝمؿ  ٟميييف ٓ بيييقز ًمٚمٛمًيييٚمؿ    
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يٜمر ر اٟمر ٤مرًا سمٛمٕمٜمك: ظم ص٤ًم ُمـ ُمّم٤مر٥م؛ ُمـ وٞمؼ ذات اًمٞمد، ُميـ ُميرض  مل سميف، 

 ييييؾ نييييذ  ٟمر يييي٤مر ًمٚم  صيييي٦م ُمييييـ ُمطمرييييك صيييي٤مر ُمرويييي٤ًم ُمزُمٜميييي٤ًم، وٟم ييييق ذًمييييؽ، ومٝمييييذا آ

سم  ؿمؽ  ٟميف طميرام، و   نٜمي٤مح  طم٤مديي٨م صي ٞم ٦م ذم اًمٌ ي٤مري وُمًيٚمؿ:     إضمقاء

ُمـ ىمرؾ ٟمٗمًف سمًؿ،  و سمٜم ر ٟمٗمًف،  و ٟم ق ذًمؽ؛ سم٠مٟمف ٓ يزا  يٕمذب سمرٚميؽ اًمقؾميٞمٚم٦م 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، طمريك ومٝميؿ سمٕميض اًمٕمٚميامء سمي٠م  اًميذي يٜمر ير يٛميقت يمي٤مومرًا؛ ٕٟميف ُمي٤م يٗمٕميؾ 

 ٤م ومٕمؾ سمف ُمـ ُمّم٤مر٥م مل يّمؼم قمٚمٞمٝم٤م.ذًمؽ و ٓ وىمد ٟم٘مؿ قمغم رسمف قمز وضمؾ ُم

اعمًٚمؿ سم  ؿمؽ ٓ يّمؾ سميف إُمير  مم    يٗمٙمير ذم آٟمر ي٤مر ومْمي ً قميـ    يٜمٗميذ 

 ة آٟمر ٤مر.رَ ٙمْ ومِ 

ذًمييؽ ٕ  اعمًييٚمؿ ونٜمييي٤م ُم يي٤م  ًمٚمٛمقويييقع اًمًيي٤مسمؼ:    اًمٕمٚمييؿ بييي٥م    ي٘مييؽم  سميييف 

 اًمٕمٛمؾ، و ذا يم٤م  ًمٞمس نٜم٤مح قمٚمؿ ص ٞم  وم  قمٛمؾ ص ٞم .

يي رَ طمٞمييٜمام يٕمٚمييؿ اعمًييٚمؿ ويُ  ك اعمًييٚمؿ قمييغم ُميي٤م ضميي٤مء ذم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م خترٚمييػ سم 

صمٛميييرات اٟمٓم ىم٤مشميييف ذم اوٞمييي٤مة اًميييدٟمٞم٤م، وخترٚميييػ  قمامًميييف ومٞمٝمييي٤م قميييـ  قميييام  أظميييريـ 

اًمذيـ ٓ  ىمق : مل ي١مُمٜمقا سم٤م  ورؾمقًمف، ٓ، رُمٜمقا سم٤م  ورؾمقًمف، وًمٙميـ ُمي٤م قمروميقا ُمي٤م 

ُٕمير اعمي١مُمـ  ٤مً جٌيقم»: ¢ىم٤م  ا  ورؾمقًمف، ومٛمام ىم٤م  ا  قميز وضميؾ قميغم ًمًي٤م  ٟمٌٞميف 

يمٚمف،     ص٤مسمرف هاء محد ا  وؿمٙمر ومٙم٤م  ظمػمًا ًمف، و    صي٤مسمرف رضاء صيؼم ومٙمي٤م  

 .«وًمٞمس ذًمؽ  ٓ ًمٚمٛم١مُمـ -وم٠مُمر اعم١مُمـ يمٚمف ظمػم–ظمػما ًمف 

 ومٛمـ  ص٤مسمف ُمرض ُمزُمـ، ُمـ  ص٤مسمف وم٘مر ُمدىمع ومٝمق ُم١مُمـ، ُم٤م سمرٗمرن ُمٕمف.

 و يم٤م  وم٘مػم ، ُم٤م سمرٗميرن    يم٤م  ص ٞم  اًمٌٜمٞم٦م  و يم٤م  قمٚمٞمٚمٝم٤م،    يم٤م  همٜمل اعم٤م  

ُمٕمييف؛ ٕٟمييف يمييام ي٘ميي٤م  ذم سمٕمييض إُم يي٤م  اًمٕم٤مُمٞميي٦م؛ نييق يم٤معمٜمِميي٤مر قمييغم اًمٓميي٤مًمع وقمييغم 

اًمٜم٤مز  نق ُم٠مضمقر ي٠ميمؾ اوًٜم٤مت،     ص٤مسمرف هاء ؿمٙمر ا  قمز وضمؾ وم٠مصمٞم٥م ظمػمًا، 

 و    ص٤مسمرف رضاء صؼم ومٙم٤م  ظمػمًا ًمف.

يٛمٙمييـ ٟمًييرٓمٞمع    ُمييـ  ذا اًمييذي يٜمر يير؟ نييذا ذم اًمٖم٤مًميي٥م ٓ يٙمييق  ُم١مُمٜميي٤ًم، ًمٙمييـ 
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ٟمرّمييقر    ُمًييٚماًم ُميي٤م  صيي٤مسمرف ٟمقسميي٦م ومٙميير اٟم يير  سمييف وميي٤مٟمر ر، نييذا يٛمٙمييـ    ي٘مييع نييذا 

اإلٟم٤ًم ، ونذا آطمرام  ُم٤م ٟم٘مق  ٟم ـ ي٘مٞمٜم٤ًم نذا ًمٞمس ُم١مُمٜمي٤ًم، ومٝميذا اًمري٤مرح اًمّمي ة 

ال٤مطمد ًمنميقمٞمرٝم٤م،  ذا ُمي٤مت ُمًيٚمؿ اؾميٛمف:  محيد سميـ حمٛميد،  و حمٛميد سميـ زييد،  و 

ًمنمارع اإلؾم م، نيذا  ذا ُمي٤مت   ٤ًم سم٢مٟمٙم٤مر  ًمٚمّم ة، سم٢مٟمٙم٤مرُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ًمٙمـ ُمٕمٚمقُم

 ـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم.ومَ دْ ٓ يُ 

٦م عميـي اٟمر ييروا وقميير   ٟمييف اٟمر يير، ٟم٘مييؿ قمييغم ا  قمييز وضمييؾ ُميي٤م  طمييؾ سمييف ُميـي  يمييذًمؽ سم٤مًمٜمًيٌي

ُمّم٤مر٥م،  ُم٤م ىمٚمٜم٤م سم٠مٟمف يٛمٙمـ    شمّمٞمٌف ٟمقسم٦م قمّمٌٞم٦م ومٙمريي٦م ومٞمٜمر ير، نيذا آطميرام  ٓ ٟم٘ميق  

 .ٟمر ر ومٝمق يم٤مومر، وٓ يدومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملمٟم ـ:    يمؾ ُمـ ا

 أ  ٟم٠ميت  مم  يش آٟمر ٤مري٦م؟

 اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آٟمر ٤مري٦م. ُمداظمٚم٦م:

اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت آٟمر ٤مرييي٦م، نييذ  قمرومٜم٤منيي٤م ُمييـ اًمٞم٤مسميي٤مٟمٞملم و ُم يي٤منؿ طمٞمييٜمام يميي٤م   اًمِمييٞم :

اًمرضمؾ ا٤مضمؿ سم٤مظمرة طمرسمٞم٦م  ُمريٙمٞم٦م ُم  ً سمٓم٤مررشمف، ومٞمٜمٗمجر ُمع ـم٤مررشمف وًمٙمل ي٘ميض 

 ٞمش اًمذي نق ذم شمٚمؽ اًم٤ٌمظمرة اورسمٞم٦م ُم  ً.قمغم ال

ٟم ـ ٟم٘ميق : اًمٕمٛمٚمٞمي٤مت آٟمر ٤مريي٦م ذم اًميزُمـ اوي٤مرض أ  يمٚمٝمي٤م  هميػم ُمنميوقم٦م، 

د صي٤مطمٌف ذم اًمٜمي٤مر، وىميد شمٙميق  ُميـ ٚم ي ويمٚمٝم٤م حمرُم٦م، وىمد شمٙميق  ُميـ اًمٜميقع اًميذي خُيَ 

 اًمٜمقع اًمذي ٓ خيٚمد ص٤مطمٌف ذم اًمٜم٤مر يمام رشطم٧م رٟمٗم٤ًم.

سمييي٦م ير٘ميييرب هبييي٤م  مم ا  اًمٞميييقم  ٟمًييي٤م  ي٘م٤مشميييؾ ذم رْ  ييي٤مر ىمُ  ُمييي٤م    يٙميييق  قمٛمٚمٞمييي٦م آٟمر

ؾمٌٞمؾ  روف ذم ؾمٞمٌؾ ا  وـمٜمف، نذ  اًمٕمٚمٛمٞم٤مت آٟمر ٤مري٦م ًمٞم٧ًم  ؾمي ُمٞم٦م  ـم ىمي٤ًم، 

سمييؾ  ٟميي٤م  ىمييق  اًمٞمييقم ُميي٤م يٛم ييؾ او٘مٞم٘ميي٦م اإلؾميي ُمٞم٦م، وًمييٞمس او٘مٞم٘ميي٦م اًمرييل يريييدن٤م سمٕمييض 

ٞم٦م  ـم ىمي٤ًم، نٜمي٤مح اعمًٚمٛملم اعمر ٛمًلم،  ىميق : اًمٞميقم ٓ ضمٝمي٤مد ذم إرض اإلؾمي ُم

ىمر٤م ، نٜم٤مح ىمر٤م  ذم يم ػم ُمـ اًمٌ د،  ُم٤م ضمٝم٤مد ي٘مقم  ٧م راي٦م  ؾم ُمٞم٦م وي٘مقم قمغم 

 ؾميييي٤مس  طمٙميييي٤مم  ؾميييي ُمٞم٦م، وُمييييـ نييييذ  إطمٙميييي٤مم    الٜمييييدي ٓ يرٍميييي  سمر يييييف، ٓ 
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يرٍم  سم٤مضمرٝم٤مد ُمـ قمٜمد ، و ٟمام نق ي٠مار سمي٠مُمر ىم٤مريد ، ونيذا اًم٘م٤مريد ًميٞمس نيق اًميذي 

ق اًميذي ٟمّميٌف ظمٚمٞمٗمي٦م اعمًيٚمٛملم، ومي٠ميـ ظمٚمٞمٗمي٦م اعمًيٚمٛملم ٟمّم٥م ٟمٗمًف ىم٤مريدًا، و ٟميام ني

اًمٞمييقم؟  يييـ اخلٚمٞمٗميي٦م سمييؾ اويي٤ميمؿ اًمييذي رومييع راييي٦م اإلؾميي م ودقميي٤م اعمًييٚمٛملم ًمٞمٚمرٗمييقا 

طمقًميييف؟ و   ب٤منيييدوا ذم ؾميييٌٞمؾ ا  قميييز وضميييؾ، نيييذا ٓ وضميييقد ًميييف، وميييام دام    نيييذا 

ُمٞم٦م ٓ الٝميي٤مد اإلؾميي ُمل يِمييؽمط    يٙمييق   يي٧م راييي٦م  ؾميي ُمٞم٦م، نييذا اًمراييي٦م اإلؾميي 

وضمييقد نيي٤م، وميي٢مذًا ضمٝميي٤مد  ؾميي ُمل ٓ وضمييقد ًمييف،  ذًا اٟمر يي٤مر  ؾميي ُمل ٓ وضمييقد ًمييف،  ٟميي٤م 

 قمٜمييييل اٟمر يييي٤مرًا ىمييييد يميييي٤م  ُمٕمرووميييي٤ًم ُميييييـ ىمٌييييؾ ذم قمٝمييييد اًم٘مريييي٤م  سميييي٤موراب وسم٤مًمًيييييٞمق  

وسم٤مًمًٝم٤مم، ٟمقع ُمـ نذا اًم٘مر٤م  يم٤م  يِمٌف آٟمر ٤مر، ُم  ً، طمٞمٜمام اجؿ ومرد ُمـ  وميراد 

امقمييي٦م ُميييـ اًمٙمٗمييي٤مر اعمنمييييملم ومٞمٕمٛميييؾ وميييٞمٝمؿ اليييٞمش سمًيييٞمٗمف قميييغم يميييردوس قميييغم ال

رضسم٤ًم يٛمٞمٜم٤ًم وي٤ًمرًا، نذا ذم اًمٜم٤مدر ىمٚمام يًٚمؿ، ومٝمؾ بقز ًمف    يٗمٕمؾ ذًمؽ؟ ٟم٘مق : 

بقز وٓ بيقز،  ذا يمي٤م  ىم٤مريد اليٞمش اعمًيٚمؿ، نيق ذم زُميـ اًمرؾميق  نيق اًمرؾميق  

 قمٚمٞمييف اًمًيي م،  ذا  ذ  ًمييف ضميي٤مز ًمييف ذًمييؽ،  ُميي٤م    يرٍميي  سمٜمٗمًييف، وميي  بييقز ًمييف؛ ٕهنيي٤م

٤مُمرة، شمٙميييق  اًمٜمرٞمجييي٦م ظمييي٤مهة، ٓ بيييقز  ٓ سمييي٢مذ  ٖميييخمييي٤مـمرة وُمٖمييي٤مُمرة    مل ٟم٘ميييؾ ُم

اويي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ  و اخلٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمؿ؛ مل؟ ٕ  اعمٗمييروض ذم نييذا اخلٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمؿ 

 ٟمييييف ي٘مييييدر إُمييييقر طمييييؼ ىمييييدرن٤م، ومٝمييييق يٕميييير  ُمرييييك يٜمٌٖمييييل    اجييييؿ ُميييي  ً ُم٤مريييي٦م ُمييييـ 

قم، ونييق يٕمٚمييؿ  ٟمييف ىمييد ي٘مرييؾ اعمًييٚمٛملم قمييغم  ًمييػ،  و  ىمييؾ  و  يم يير، ومٞميي٠مُمرنؿ سميي٤منج

ُمييٜمٝمؿ قمنمييات، ًمٙمييـ يٕميير     اًمٕم٤مىمٌيي٦م نييل ًمٚمٛمًييٚمٛملم، وميي٢مذا ىم٤مرييد الييٞمش اعمًييٚمؿ 

اعميييقمم نيييذ  اًم٘مٞمييي٤مدة ُميييـ اخلٚمٞمٗمييي٦م اعمًيييٚمؿ  ُمييير ضمٜميييدي٤ًم سمٓمري٘مييي٦م ُميييـ ـميييرن آٟمر ييي٤مر 

اًمٕمٍمييي٦م يٙمييق  نييذا ٟمييقع ُمييـ الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  قمييز وضمييؾ،  ُميي٤م اٟمر يي٤مر سم٤مضمرٝميي٤مد 

ًمٞميقم ُمي  ً،  وميراد يرًيٚم٘مق  الٌي٤م  وييذنٌق   مم ضميٞمش ؿم٤مب ُمر ٛمس يميام ٟمًيٛمع ا

ُمـ اًمٞمٝمقد وي٘مرٚمقا ُمٜمٝمؿ قمددًا صمؿ ي٘مرٚمق  ُم٤م اًمٗم٤مردة ُمـ نذ  إُميقر! نيذ  شمٍميوم٤مت 

ؿم ّمٞم٦م ٓ قم٤مىم٦ٌم ن٤م ًمّم٤مًم  اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦م  ـم ىم٤ًم، ًمذًمؽ ٟم يـ ٟم٘ميق  ًمٚمِمي٤ٌمب 

  شمرٕمروميقا اعمًٚمؿ: طم٤مومٔمقا قمغم طمٞم٤مشمٙمؿ سمنمط    شمدرؾميقا دييٜمٙمؿ و ؾمي ُمٙمؿ، و 
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قمٚمٞمييف شمٕمروميي٤ًم صيي ٞم ٤ًم، و   شمٕمٛمٚمييقا سمييف ذم طمييدود اؾمييرٓم٤مقمرٙمؿ، نييذا اًمٕمٛمييؾ وًمييق يميي٤م  

سمٓمٞمئي٤ًم وًميق يمي٤م  ورٞميدًا ومٝميق اًميذي ؾميٞم ٛمر اًم ٛميرة اعمرضميقة اًمريل يٓمٛميع ومٞمٝمي٤م يميؾ ُمًييٚمؿ 

اًمٞمقم ُمٝمام يم٤مٟم٧م اخل وم٤مت اًمٗمٙمري٦م  و اعمٜمٝمجٞم٦م ىم٤مرٛمي٦م سمٞميٜمٝمؿ، يمٚمٝميؿ ُمرٗم٘ميق  قميغم 

اًم ًمٙميييـ خيرٚمٗميييق  ذم اًمٓميييرن يميييام ذيميييرت  وًٓ،    اإلؾمييي م بييي٥م    يٙميييق  طمييي٤ميم

 . همػم .¢وظمػم انده نده حمٛمد 

 ( 00:  59:  10/ 760) اهلدى والنور/

 باب َٓ٘
 وُم٤م طمٙمؿ ُمـ ي٘مقُمق  سمٕمٛمٚمٞم٤مت اٟمر ٤مري٦م، نؾ يٕمرؼمو  ُمـ اًمِمٝمداء؟ ُمداظمٚم٦م:

ٕمٛمٚمٞميي٤مت آٟمر ٤مرييي٦م طمرييك شمٕمرييؼم ؿمييٝم٤مدة  و  ذًمييؽ بيي٥م    شمٙمييق  ذم اًم اًمِمييٞم :

وًميييٞمس ذم ؾميييٌٞمؾ ُمييي٤م يًيييٛمك اًمٞميييقم سمقـمٜمٞمييي٦م  و دومييي٤مع قميييـ  رض  و ُمييي٤م ؿمييي٤مسمف ؾميييٌٞمؾ ا  

ذًمؽ، وصم٤مٟمٞم٤ًم: ب٥م    شمٙمق  اًمِمٝم٤مدة  ٧م راي٦م  ؾم ُمٞم٦م ي٘مقدن٤م ظمٚمٞمٗم٦م ُمًٚمؿ،  ُم٤م 

نييييذ  اعمٖميييي٤مُمرات واعم يييي٤مـمرات اًمرييييل شم٘مييييع اًمٞمييييقم ومٝمييييل يمييييام ىميييي٤م  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م ذم 

ئ ُم٤م ٟمقه، ومٛمـ يم٤مٟم٧م  ٟمام إقمام  سم٤مًمٜمٞم٤مت و ٟمام ًمٙمؾ اُمر»اودي٨م اعمرٗمؼ قمٚمٞمف: 

نجرشمييييف  مم ا  ورؾمييييقًمف ومٝمجرشمييييف  مم ا  ورؾمييييقًمف، وُمييييـ يم٤مٟميييي٧م نجرشمييييف  مم دٟمٞميييي٤م 

نيذ  اًمٕمٛمٚمٞمي٦م ٓ ٟمراني٤م ضمي٤مرًزا  ٓ  «يّمٞمٌٝم٤م  و اُمر ة يٜمٙم ٝم٤م ومٝمجرشمف  مم ُم٤م ن٤مضمر  ًمٞمف

 ٧م راي٦م  ؾم ُمٞم٦م، وم٢م  شمّمقرٟم٤م رضمً  ُمـ ن١مٓء يم٤م  ىم٤مصًدا سمذًمؽ وضمف ا  شم٤ٌمرح 

 ٟمٞمرف، ٟمٕمؿ.وشمٕم٤ممم ومٝمق و

 (00:50:15/ 2 –)أسىلة وفتاوى اإلمارات 
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 باب َٓ٘

 ٤مً ٤م سمٛمديٜمي٦م اًميروم ومي٠مظمرضمقا  ًمٞمٜمي٤م صيٗميمٜمي  قمـ  ؾمٚمؿ  ن قمٛمرا  ُميقمم ًمٙمٜميدة ىمي٤م  :

قمٔمٞمام ُمـ اًمروم وظمرج  ًمٞمٝمؿ ُم ٚمف  و  يم ر وقمغم  نؾ ُمٍم قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ص٤مطم٥م 

ػ اًمروم طمرك رؾمق  ا  صغم ا  قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم ٛمؾ رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم ص

دظمؾ ومٞمٝمؿ ومّم٤مح سمف اًمٜم٤مس وىم٤مًمقا : ؾمٌ ٤م  ا  شمٚم٘مل سمٞميدح  مم اًمرٝمٚمٙمي٦م ؟ وم٘مي٤مم  سميق 

 يقب إٟمّم٤مري وم٘م٤م  :  ا٤م اًمٜم٤مس  ٟمٙمؿ شمر٠موًمق  نذ  أيي٦م قميغم نيذا اًمر٠موييؾ  ٟميام 

ٟمزًم٧م نذ  أي٦م ومٞمٜم٤م ُمٕمنم إٟمّم٤مر  ٟم٤م عم٤م  قمز ا  اإلؾم م ويم ر ٟم٤مرصيف ىمٚمٜم٤م سمٕمْمٜم٤م 

ـ رؾمق  ا  صغم ا  قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ :     ُمقاًمٜم٤م ىمد و٤مقم٧م و   ا  ىمد ُم ًمٌٕمض هاً 

 قمييز اإلؾميي م ويم يير ٟم٤مرصيييف ومٚمييق  ىمٛمٜميي٤م ذم  ُمقاًمٜميي٤م وم٠مصييٚم ٜم٤م ُميي٤م ويي٤مع ُمٜميي٤م وميي٠مٟمز  ا  

و ٟمٗم٘ميقا ذم ؾميٌٞمؾ ا  وٓ شمٚم٘ميقا ﴿قمغم ٟمٌٞمف صغم ا  قمٚمٞميف و ؾميٚمؿ ييرد قمٚمٞمٜمي٤م ُمي٤م ىمٚمٜمي٤م 

ومٙم٤مٟمي٧م اًمرٝمٚمٙمي٦م اإلىم٤مُمي٦م  ﴾٥م اعم ًيٜملم سم٠ميديٙمؿ  مم اًمرٝمٚمٙم٦م و طمًيٜمقا    ا   ي

ذم  ُمقاًمٜم٤م و ص طمٝم٤م وشمريمٜم٤م اًمٖمزو ىم٤م  : وُم٤م زا   سمق  ييقب ؿم٤مظمّمي٤م ذم ؾميٌٞمؾ ا  

 )ص ٞم (. طمرك دومـ سم٠مرض اًمروم .

وذم اوييييدي٨م ُميييي٤م يييييد  قمييييغم ضمييييقاز ُميييي٤م يٕميييير  اًمٞمييييقم سم٤مًمٕمٛمٚمٞميييي٤مت  ىميييي٤م  اإلُميييي٤مم:

 ، وًمٙميييـ ًميييذًمؽ آٟمر ٤مريييي٦م اًمريييل ي٘ميييقم هبييي٤م سمٕميييض اًمِمييي٤ٌمب اعمًيييٚمؿ ويييد  قميييداء ا

رشوط، ُمييـ   ٝميي٤م    يٙمييق  اًم٘ميي٤مرؿ هبيي٤م ىم٤مصييدا وضمييف ا ، وآٟمرّميي٤مر ًمييديـ ا ، ٓ 

 ُمـ اوٞم٤مة. ري٤مء وٓ ؾمٛمٕم٦م وٓ ؿمج٤مقم٦م وٓ ي٠مؾم٤مً 

 .(3/1017(، وانظر "حتقيق الرتغيب والرتهيب" )2/119وارد الظمآن )، مصحيح
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 ٌٖ جيٛش االْتشاز الَسأ٠ صًْٛا يعسضٗا

دي قميغم اُميير ة ُمًيٚمٛم٦م و راد اعمٕمرييدو  قمٛميؾ اًمٗم٤مطمِميي٦م ُمٕمٝميي٤م  و  ذا اقمريي اًمًي١ما :

 هب٤م ومٝمؾ بقز ن٤م ىمرؾ ٟمٗمًٝم٤م  ذا ظمِمٞم٧م ذًمؽ؟

 ٓ بقز. اًمِمٞم :

 ( 01: 13: 20/ 451) اهلدى والنور /

 

 اجلٗاد ايفسدٟ

ٟم ييـ ٟمٕمٚمييؿ    الٝميي٤مد وسم ٤مصيي٦م  ذا يميي٤م  الٝميي٤مد ًمٜمٍميي اًمييدقمقة وشمٌٚمٞمييغ  اًمًيي١ما :

سميد ًمٚمٛمًيٚمٛملم طمريك يٜمْميقوا  ي٧م نيذ  اًمرايي٦م ُميـ    اًمرؾم٤مًم٦م ٓسميد ًميف ُميـ رايي٦م، وٓ

ييييدقمق صييي٤مطم٥م نيييذ  اًمرايييي٦م ونيييق اإلُمييي٤مم  و اوييي٤ميمؿ    ييييدقمق إُمييي٦م  مم الٝمييي٤مد ذم 

ؾمٌٞمؾ ا ، ًمٙمٜمٜم٤م ويمام ٟمره    سم د اعمًٚمٛملم قميغم ُمي٤م نيل قمٚمٞميف ُميـ شمٗميرن وظمي   

ج وشمِمر٧م واًمراي٤مت يم ػمة، وم رك يٚمرئؿ ؿمٛمؾ اعمًٚمٛملم قمغم راي٦م واطمدة نذا  ري٤م

 مم زُميييـ ـمقييييؾ ورسميييام ٓ يٙميييق  ذم الٞميييؾ اوييي٤مرض  و ذم إضمٞمييي٤م  اوييي٤مرضة  و 

أشمٞميي٦م اًم٘مريٌيي٦م، رسمييام  ريي٤مج  مم زُمييـ ـمقيييؾ، ومٙم ييػم ُمييـ اًمِميي٤ٌمب اعمًييٚمؿ اعمرقىمييد 

ييييره ديٜميييف ُمٜمّميييقرًا ُمروميييقع اًمرايييي٦م يًيييرٕمجٚمق  إُمييير ًميييئـ مح٤مؾمييي٦م اعمٚمرٝمييي٥م ؿميييقىم٤ًم 

ق  ومٞمٝمييي٤م  و رسميييام يٗميييرو  وييييذنٌق   مم ي٘مقُميييق  سمٕمٛمٚمٞمييي٤مت ومرديييي٦م حمْمييي٦م ٓ خيْميييٕم

طمرييييك ُمييييـ إٟمٔمٛميييي٦م واوٙميييي٤مم اًمييييذيـ  ٙمٛمييييق  شمٚمييييؽ اًمييييدي٤مر، ظمِمييييٞم٦م    ي٘مٕمييييقا ذم 

حمييذور ومٞم١ماظمييذوا قمٚمٞمييف، وم٤مًمييذي  ىمييق :    ي٘مييقم ا٤مقميي٦م ُمييـ اًمِميي٤ٌمب ُميي  ً سمييدظمق  

 رض ًمٚمٙمٗمييي٤مر  و  رض ُمًيييٚمٛملم اطمرٚمييي٧م ُميييـ اًمٙمٗمييي٤مر ُميييـ هميييػم  ذ  اوييي٤ميمؿ وًميييٞمس 
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 ا  وهمي٤ميرٝمؿ    ي٘مي٤مشمٚمقا ذم ؾميٌٞمؾ  ٧م راي٦م واطمدة ونيؿ خمٚمّميق  ُمرقضمٝميق   مم

 ا ، وم٘مرٚمقا، ومٝمؾ يٙمقٟمقا ؿمٝمداء هبذ  اًمٜمٞم٦م  م ٓ؟

 ىمق : سم٤مًمٜم٦ًٌم ن١مٓء قمٛمٚمٝميؿ هميػم ُمنميوع سمي  ؿميؽ؛ ٕٟميف   قميام  ومرديي٦م  اًمِمٞم :

ييي ٓ شمُ  ٛمـ وٓ شمٖمٜميييل ُميييـ ضميييقع،  ُمييي٤م نيييؾ يٙمقٟميييقا ؿميييٝمداء، ىميييد يٙميييق  ٟمٗميييس اليييقاب ًْ

ونييل:  هنييؿ    يميي٤مٟمقا قمييـ قمٚمييؿ وقمييـ  اًمًيي٤مسمؼ نييق الييقاب نٜميي٤م، ُمييع وييٛمٞمٛم٦م سمًييٞمٓم٦م

شمٗمٙمػم وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ذم قمٛمٚمٝمؿ نذا اًمٗمردي ًمٞمج٤مندوا اًمٙمٗم٤مر ومٞمٛمٙمـ  ذا يم٤م  اٟمٓم ىمٝمؿ 

قمـ قمٚمؿ وًمق يم٤م  اضمرٝم٤مدنؿ ظمٓم٠م يٛمٙمـ    يٕمرؼموا ؿمٝمداء، وًمٙميـ اًميذي  قمٚمٛميف    

يم ػمًا ُمـ ن١مٓء اًمِم٤ٌمب اًميذيـ يٜمٓمٚم٘ميق  ُمٜميدومٕملم سم يامس ؿميديد ضميدًا ٓ يدرؾميق  

ٚمٛمق  ًمٕميقاـمٗمٝمؿ ال٤محمي٦م، ًي وقء إطمٙم٤مم اًمنميقمٞم٦م، و ٟميام نيؿ يًراعم٠ًمًم٦م قمغم

دة سم٠مطمٙم٤مم اًمنمييٕم٦م يمي٤م  رشني٤م  يم ير ٞم  ٘مَ واًمٕمقاـمػ يمام شمٕمٚمٛمق  اٞمٕم٤ًم  ذا مل شمٙمـ ُمُ 

 ُمـ ظمػمن٤م، وم  ٟمره ذًمؽ  ٓ هبذا اًمنمط ونق    يٙمق  ُم٘مروٟم٤ًم سم٤مًمٕمٚمؿ وآضمرٝم٤مد.

٤مءين سمٕميض اإلظميقة وؾمي٠مًمقين :  ٟم٤م ذم او٘مٞم٘مي٦م ؾميئٚم٧م  يْمي٤ًم نيذا اًمٞميقم ضمياًم٤ًمرؾ

ُم ؾ نذا اًم١ًما ، وم٠مضم٧ٌم ُم ؾ نذا القاب  و ىمري٤ًٌم ُمٜمف، وذيمرت ني١مٓء اإلظميقا  

صييييقرة  و  صميييير ُمييييـ أصميييي٤مر اعمؽمشمٌيييي٦م قمييييغم ُم ييييؾ نييييذ  اًمٕمٛمٚمٞميييي٤مت اًمٗمردييييي٦م،    سمٕمييييض 

اًمِمييييييي٤ٌمب اعمر ٛمًيييييييلم اًميييييييذيـ يًيييييييػمو  وراء ىمٞمييييييي٤مدات ٓ ٟمرييييييييد    ٟمر يييييييدث قميييييييـ 

قمٚمٛمٝميييي٤م  و ضمٝمٚمٝميييي٤م، نييييذا  ُميييير ٓ ٟمريييييد  أ ،  ُمنمييييوقمٞمرٝم٤م  و قمييييدم ُمنمييييوقمٞمرٝم٤م قمييييـ

وًمٙمـ  ىمق : ُم ؾ ن١مٓء ي٘م٤مشمٚمق   و يدظمٚمق ، ومرسمام  ٛمؾ  طمدنؿ ظمٜمجرًا  و رسمام 

ًمٖمييياًم  و رسميييام ُمًدؾمييي٤ًم  وسمٜمدىمٞمييي٦م وميييٞمٝمجؿ قميييغم ؾميييٞم٤مرة  و قميييغم ا٤مقمييي٦م  و قميييغم وميييرد 

ٛمقهن٤م واطمد ومٞم٘مرٚمف  و رسمام ي٘مرؾ اصمٜملم  و صم صم٦م، إصمير اًمنييع نيذ  اًمٕمٛمٚمٞمي٦م اًمريل يًي

))سم٤مًمٕمٛمٚمٞمييي٤مت(( إصمييير اًمنيييييع نيييق    شم٘مييييقم سمٕميييض اًمٓميييي٤مررات سم٘مّميييػ اعم ييييٞمامت 

يم٤م  واًمرجٛمٕم٤مت اًمًٙم٤مٟمٞم٦م اًمرل ًمٞمس قمٜمد  نٚمٝم٤م يشء يداومٕمق  سمف قمـ  ٟمٗمًٝمؿ، و   

ومي٢م  نيذ  اًمقؾمي٤مرؾ اًمدوم٤مقمٞمي٦م ٓ يًيرٓم٤مع  و ٓ شم٘ميدر قميغم ُم٘م٤موُمي٦م نيذ  اًمٓمي٤مررات اًمريل شمٗمريؽ 

 .سمري٤مء اًمذيـ يًٙمٜمق  نذ  اعم ٞمامتسم٤مًمٕمنمات،    مل يٙمـ سم٤معمئ٤مت ُمـ إ
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 نؾ يٜمٓمٌؼ نذا قمغم ُمّم٤مًم  اًمٕمدو ذم دو  ظم٤مرج سم د اعمًٚمٛملم؟ اًم١ًما :

يٜمٓمٌؼ وٓ يٜمٓمٌؼ، يٕمٜمل: طم٤مًمري٤م ،  ذا يم٤مٟمي٧م اًمٕمٛمٚمٞمي٤مت نيذ  ويد اًمٙمٗمي٤مر  اًمِمٞم :

ذا ُميـ اًمقاضمي٥م،  ُمي٤م  ذا اويقادث ومٝمي  اعم ٤مرسملم سم٢مذ  ُمـ اًمدوًم٦م اًمرل شم٘مع ومٞمٝم٤م نذ

مل يٙمـ سم٢مذ  ُمـ اًمدوًمي٦م ومٝميق اًميذي  ردت سم٘ميقزم: ٓ يٜمٓمٌيؼ، ومٞمجيقز وٓ بيقز،  ذا 

يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م اًمرل ومٞمٝم٤م شمٚمؽ اعمّم٤مًم  إضمٜمٌٞم٦م واعم ٤مرسم٦م ًمٚمِميٕم٥م اًمٕمراىميل اًمدوًمي٦م 

نٜميي٤مح شميي٠مذ  هبييذ  اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت ومٝمييذا واضميي٥م،  ُميي٤م  ذا يم٤مٟميي٧م ٓ شميي٠مذ  ومًييٞمٙمق  رش نييذ  

إؾميير٤مذ رٟمٗميي٤ًم سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمٕمٛمٚمٞميي٤مت اًمٗمدارٞميي٦م نييذ  ؾمييٞمٙمق  قم٤مىمٌرٝميي٤م  اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت يمييام  ؿميي٤مر

 رضرن٤م  يم ر ُمـ ٟمٗمٕمٝم٤م.و

ظم صييي٦م اًم٘ميييق :  ٟميييف ٓ بيييقز ًمٙميييؾ وميييرد ُميييـ  وميييراد اعمًيييٚمٛملم    يييي١مُمر ٟمٗمًيييف    

بٕمييؾ ٟمٗمًييف   ُمييػمًا ومٞمرٍميي  يمييام يِميي٤مء وٓ  ىمييق : يمييام اييقه، ٕ  ُمييـ وراء ذًمييؽ 

 ن٤م.ا   قمٚمؿ سمٕم٤مىم٦ٌم   ُمر ٤مؾمد يم ػمة شمؽماُمٗم

ؿميي٘مرة: ًمٕمييؾ ُمييـ سميي٤مب شمقوييٞم  اعمًيي٤مًم٦م ًمييألخ اًمٙمييريؿ ٟميييب ُم يي٤م  طمرييك شمٙمييق  

اًمّميييقرة واوييي ٦م، ُمييي  ً: ذم شمريمٞمييي٤م ونيييل ـمٌٕمييي٤م ًيٕمريييؼمو  أ  اوٙمقُمييي٦م  و اًمدوًمييي٦م 

اًمؽميمٞم٦م يٕمرؼموهن٤م سم٠مهني٤م شم٘ميػ ُميع  ُمريٙمي٤م ُمي  ً ذم اًم٘مري٤م ، ومي  ٟميدري ُميـ اًميذي ي٘ميقم 

ػمًا ُميـ اًميذيـ ي٘مقُميق  سم٤مًمٕمٛمٚمٞمي٤مت ٓ  وًٓ سمٛم ؾ نذ  اًمٕمٛمٚمٞم٤مت، نذ  واطمدة، ٕ  يم 

ي٘مقُمق  اٟمرّم٤مرًا ًمٚمٕمران، و ٟميام نٜمي٤مح سمٕميض إُميقر اًمريل يٛمٙميـ    شمًيرٖمؾ ذم ُم يؾ 

نذا اًمٔمر  ًمٙمل ي٘ميقم ني١مٓء سمٜمًيػ ُمٙمري٥م  و طم٤مومٚمي٦م  و ىمريؾ ؿمي ص  و آقمريداء 

قمييغم اًمًييٗم٤مرة  و ٟم ييق ذًمييؽ، ومٝمييذا رسمييام ٓ يٙمييق  ًمييف صييٚم٦م سم٤معمقوييقع اًمييذي ٟمر ييدث قمٜمييف 

واطمدة، صمؿ  يْم٤ًم رسميام ٟمًرقوي  ُمـي ؿميٞم ٜم٤م قمٜميدُم٤م ىمي٤م : سمي٢مذ  ُمـي شمٚميؽ اًمدوًمي٦م، أ ، نذ  

 ٟم٤م ـمٌٕم٤ًم ُمـ اًمٌدال ضمدًا    نذ  اًمدوًم٦م اًمرل شم٘مع ومٞمٝم٤م ُم ؾ نيذ  او٤مدصمي٦م ٓ يٛمٙمـي    شمي٠مذ  

سمٛم ييؾ نييذا اًمٕمٛمييؾ، طمرييك وًمييق يم٤مٟميي٧م نييذ  اًمدوًميي٦م شمٜميي٤مرص اًمٕمييران ُميي  ً، ومٞمٕمٜمييل نييذ  اًمّمييقرة 

 .قىمقع  و ُمًر ٞمٚم٦م اًمقىمقع شمّمقر ؿمٞم ٜم٤م  هن٤م سمٕمٞمدة اًم

 ًمٙمـ قمغم يمؾ طم٤م  نذا نق القاب اًمٗم٘مٝمل. اًمِمٞم :
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 باب َٓ٘

   شمر٘م٤مقمس اًمدو  اإلؾم ُمٞم٦م قمـ  ُمداد اًمِمٕمقب اعمًٚمٛم٦م سم٤معمدد اًمذي  اًمِمٞم :

يٖمٞم ٝم٤م، صمؿ  ٤مو  سمٕمض إومراد ُمـ سمٕمض اًمِمٕمقب    ي٘مقُمقا هبيذا اًمقاضمي٥م اًميذي 

ٞمؾ  ًمٞمف؛ ٕ  ذن٤مب ُم ؾ نذ  اًمٌ د اًمٕمرسمٞم٦م  مم اًمٌقؾمٜم٦م وانرؾمؽ  ر٤مج  مم ٓ ؾمٌ

ـم٤مررات يم ػمة ويم ػمة ضمدًا، و مم  ؾمٚم ٦م ُميـ إؾميٚم ٦م اعم رٚمٗمي٦م،  ُمي٤م وا  راح سمٞميد 

ـم٤مًم٥م  ًمػ ـم٤مًم٥م ُمر ٛمس  ًمق  ُم١مًمٗمي٦م، ُمي٤م ُمٕمٝميؿ هميػم نيذ  إؾميٚم ٦م اًمريل شمٕمير  

 ٦م ُمييع اًمييدسم٤مسم٤مت واًمٓمٞميي٤مرات اًمرييل اًمٞمييقم سم٤مٕؾمييٚم ٦م اخلٗمٞمٗميي٦م، ُميي٤مذا شمٗمٕمييؾ نييذ  إؾمييٚم

يٛمٚمٙمٝم٤م  قمداء اعمًٚمٛملم ذم شمٚمؽ اًمٌ د، ًمذًمؽ ُم٤م ٟمٜمّم   سمدًا ٕٟمف ومٞمف ظمًي٤مرة شمِميٌف 

اخلًيي٤مرات اًمرييل  صييٌٜم٤م هبيي٤م ذم سمٕمييض اًمييٌ د اإلؾميي ُمٞم٦م سمًيي٥ٌم آؾمييرٕمج٤م  سم٤مًمٌمييء 

ىمٌؾ اخت٤مذ آؾمرٕمداد ًمف، يمام ىمٞميؾ ذم سمٕميض اوٙميؿ اًم٘مديٛمي٦م: ُميـ اؾميرٕمجؾ اًمٌميء 

 اسمركم سم رُم٤مٟمف.ىمٌؾ  واٟمف 

 ( 01: 07:  58/ 652) اهلدى والنور/

 باب َٓ٘

 ضمزاح ا  ظمػمًا ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 و ي٤ميمؿ    ؿم٤مء ا . اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ا   ٗمٔمٙمؿ. اًمِمٞم :
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... يم ييػمًا ُمييع نييذا اًمًيي١ما ، وُمٕمييذرة إلـم٤مًميي٦م اًمٙميي م ذم نييذا اعمجيي٤م ،  ُمداظمٚميي٦م:

 ًمٙمـ ؾم١ما ؟

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ظمقٟميييي٤م قمٌييييد اًمييييرمحـ سمقضمييييقب ومروييييٞم٦م الٝميييي٤مد قمييييغم اًمٗمييييرد يًرِمييييٝمد  ُمداظمٚميييي٦م:

 اًمقاطمد.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

َؽ ﴿سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ُمداظمٚم٦م: ًَي ٓ  َٟمْٗم ٌِٞمِؾ ا  ِ ٓ شُمَٙمٚم يُػ  ِ ْؾ ذِم ؾمَي
، [88]النسدل  ﴾وَمَ٘م٤مشمِي

 ي٘مق : نذ  أي٦م اًم٘مررٟمٞم٦م شمٜمٓمؼ سمقضمقب الٝم٤مد قمغم اًمٗمرد.

  يق . اًمِمٞم :

 ٤م ؿمٞم ٜم٤م وضمزايمؿ ا  ظمػمًا.وم٠مريد وم٘مف نذ  أي٦م ي ُمداظمٚم٦م:

وا ،  ٟميييي٤م ُميييي٤م  ره    أييييي٦م  ريييي٤مج  مم رشح، ًمٙمٜمييييل  ىمييييق : ومٚمييييامذا مل  اًمِمييييٞم :

اجؿ قمغم اًمٞمٝمقد نق وطميد ؟ ُمي٤مدام نيق يٗمٝميؿ    أيي٦م شمٕمٜميل نيذا اعمٕمٜميك، ؾميٌ ٤م  

ا ،  ٟم٤م ُم٤م يم٤م  يدور ذم ذنٜمل ُمٓمٚم٘م٤ًم    نذ  أي٦م شمٕمٜميل نيذا الٝمي٤مد اًمٗميردي، ونيق 

قص اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م شم٠مُمرٟميي٤م سم٤مٓؾمييرٕمداد اًمييذي يٖمٚميي٥م قمييغم فمييـ اإلُميي٤مم يٕمٚمييؿ    ٟمّميي

و  إُمييي٦م  ٟميييف يٖمٚمييي٥م قميييغم فمٜميييف سمييي٠م  نيييذا آؾميييرٕمداد يٙمٗميييل عم٘م٤مشمٚمييي٦م ١ماًميييذي ييييدير ؿمييي

اعمًٚمٛملم، وٟم ـ  يْم٤ًم ٟمٕمقد  مم ؾمػمة اًمرؾمق  قمٚمٞميف اًمًي م؛ ٕهني٤م نيل ذم اًمقاىميع 

ؿْ ﴿ىمقشمٜميييي٤م وُمٜمٝمجٜميييي٤م يمييييام ىميييي٤م  رسمٜميييي٤م قمييييز وضمييييؾ:  ٤مَ  ًَمُٙميييي ْد يَميييي َقٌة  ًَمَ٘ميييي قِ  ا  ِ ُ ؾْميييي ذِم َرؾُميييي

ٜم٦َمٌ  ًَ ُم٤م ن٤مضمؿ اعمًٚمٛملم ذم قم٘مر دارنؿ..  ¢، ٟم ـ ٟمٕمٚمؿ    اًمٜمٌل [65]األحزاب ﴾طَم

٧م نيييل دومييي٤مع ُميييـ ٕميييقمٗميييقًا، ُمييي٤م نييي٤مضمؿ اعمنمييييملم ذم قم٘مييير دارنيييؿ، و و  ُمٕمريمييي٦م وىم

 اعمًٚمٛملم ًمٚمٛمنميملم اًمذيـ همزو اعمًٚمٛملم ذم دارنؿ ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة.

د اًمرؾميييييق  اعمنميييييملم طمٞمييييٜمام يمييييي٤م  ذم ُمٙميييي٦م؟ وعميييي٤مذا يمييييي٤م   ذًا: عميييي٤مذا مل ب٤منيييي

اعمنميمق  يٕمذسمق   ص ٤مسمف قمٚمٞميف اًمًي م، و ي٤موًمق   يْمي٤ًم آقمريداء قميغم ؿمي ص 
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، يٕمٜميييل ًميييقٓ    اًمٜم٤مىميييؾ صم٘مييي٦م عم يييؾ نيييذا اخليييؼم قميييـ نيييذا إخ ُمييي٤م يمٜمييي٧م ¢اًمرؾميييق  

   اخلٓم٤مب نيق ًمٚمٗميرد؛ ٕٟميف ؾميٞمٙمق  نيق خمي٤مًمػ ن  ٟمف ي٘مق  ذم شمٗمًػم أي٦م: د  َص  ُ 

  و خم٤مًمػ ًمٗمٝمٛمف وٓ  ىمق : ًممي٦م، يٙمق   و  خم٤مًمٗم٤ًم ًمٗمٝمٛمف نذ  أي٦م.

وهبذ  اعمٜم٤مؾمي٦ٌم قمٜميدي قمٚميؿ جمٛميؾ و رييد أ      ؾمرقوي  ُميـ سمٕميض  ظمقاٟمٜمي٤م 

او٤مرضيـ نٜم٤م، ًمٕمٚمٝمؿ يٗمٞمدوٟمٜم٤م قمٚماًم، طمٞمٜمام ـمٖميك صيدام وهميزا اًمٙمقيي٧م ُمي٤مذا ومٕميؾ 

ذنٌيقا  مم اًمًيٕمقدي٦م؟  رييد اإلظمقا  اًمًٚمٗمٞمق  اًمؼمعم٤مٟمٞمق ، نؾ ىم٤مشمٚمقا  م ؾمي٤مومروا و

 ـ؟ئِ ٛمْ ٓمَ     ومٝمؿ نذ  او٘مٞم٘م٦م، ومٝمؾ ُمـ ضمقاب يُ 

وا  ي٤م ؿمٞم ، اًمكم ٟمٕمر     ُمٜمٝمؿ ُمـ ظمرج  مم اًمًٕمقدي٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ  ُمداظمٚم٦م:

 سم٘مك وُم٤م ىم٤مشمٚمقا.

 اٞمؾ. اًمِمٞم :

 يييف، وًمٙمييٜمٝمؿ ؾميي٤مقمدوا اعمًييٚمٛملم اعمًرْمييٕمٗملم اًمٙمييقيرٞملم ذم اًمٕميي ج  ُمداظمٚميي٦م:

 اء  مم ٟم ق ذًمؽ.وذم شمقزيع إيمؾ واًمٖمذ

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ُمـ ن٤م إُمقر. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ظ قمغم ٟمٗمًف يٕمٜمل  ٟمف سم٘مك يٕمٜمل ذم سمٞمرف يٕمٜمل ٗم   ي ٟمٕمؿ، وُمٜمٝمؿ ُمـ َ َ  ُمداظمٚم٦م:

 ٤ًم قمغم ٟمٗمًف وقمروف ورشومف. ٟمٕمؿ نق يمذًمؽ.ٔمَ ٗمْ ُم٤م يردظمؾ ذم نذ  إُمقر طمِ 

دسميي٤مر وذنيي٥م  مم  ذًا: ومٝمٛميي٧م    ُمييٜمٝمؿ ٟمًييرٓمٞمع    ٟم٘مييق : ُمييٜمٝمؿ ومم إ اًمِمييٞم :

 اًمًٕمقدي٦م  م ٓ ٟمًرٓمٞمع؟

 ٓ، ٟمًرٓمٞمع ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ٟمًرٓمٞمع. اًمِمٞم :
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 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م، وُمٜمٝمؿ ُمـ اؾمر٘مر ذم سمٚمد ، ًمٙمـ نؾ محؾ اًمً ح؟ اًمِمٞم :

 ٓ ي٤م ؿمٞم  ُم٤م.. طم٥ًم قمٚمٛمل  ٟم٤م ؿم ّمٞم٤ًم ُم٤م  قمر   طمد.. ُمداظمٚم٦م:

 هب٤م.و ٟم٤م.. و ٟم٤م  ؾم٤م  قمغم  ؾم٤مس:  نؾ ُمٙم٦م  دره سمِمٕم٤م اًمِمٞم :

 سمِمٕم٤مهب٤م. ُمداظمٚم٦م:

 سمِمٕم٤مهب٤م. اًمِمٞم :

 سم٤مرح ا  ومٞمؽ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 وص٤مطم٥م اًمدار  دره سمام ومٞمٝم٤م. اًمِمٞم :

 ُمٜمٝمؿ محؾ اًمً ح.. اً  طمد ٓ، ي٤م ؿمٞم  ُم٤م  قمٚمؿ      ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ.. يمٞمػ يٚمر٘مل نذا اًمٗمٝمؿ ًممي٦م.. اًمِمٞم :

 ؾمقي٤ًم. سمؾ اًمِمٞم  قمٌد اًمرمحـ ظمرج يمذًمؽ ُمٕمل يٕمٜمل:  ٟمٜم٤م ظمرضمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٧م ظمرضم٧م ذم اًمٗمرٜم٦م اعم١مذي٦م؟ اًمِمٞم :

  يف، سمس ُم٤م يمٜم٧م ُمـ اًمؼمعم٤مٟمٞملم ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ن٤م . اًمِمٞم :

وًمٙمييييـ ٟم ييييـ اًييييٙمٜم٤م ذم: يمقٟمييييقا  طميييي س سمٞمييييرٙمؿ، يمييييام  ظمؼمشمٜميييي٤م ذم  ُمداظمٚميييي٦م:

 رشيٓمٙمؿ..

 ٟمٕمؿ.. ٟمٕمؿ، ًمٙمـ ُم٤م ومررت ُم٤م ذن٧ٌم  مم اًمًٕمقدي٦م؟ اًمِمٞم :

 وقمر  ي٤م ؿمٞم .ٓ، ذن٧ٌم طمٗمٔم٤ًم قمغم ٟمٗميس  ُمداظمٚم٦م:

 ر ؟ اًمِمٞم :
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  ي ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ويم٤م  ُمٕمؽ قمٌد اًمرمحـ ؟ اًمِمٞم :

 ؿمٞم ل واضمٝمٜم٤م .. يٕمٜمل اًمِمٞم  قمٌد اًمرمحـ ذم طمٗمر اًم٤ٌمـمـ.. ُمداظمٚم٦م:

 ر ، يٕمٜمل: يم٤م  ُمـ اًمذي.. اًمِمٞم :

 ُمـ اًمذي.. ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٌ ٤م  ا ،  ذًا: اعمِمٙمٚم٦م ُمِمٙمٚم٦م ٟمٔمري٦م.. اًمِمٞم :

 ي٤م ؿمٞم . ٟم٠ًم  ا   ٓ يٌرٚمٞمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞم :

 ٟم٠ًم  ا   ٓ يٌرٚمٞمٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ي وا ، ٟمًييي٠م  ا ، الٝمييي٤مد.. قمٗميييقًا،  قمٓمٜمييي٤م ٟميييص أيييي٦م ُميييـ  ونييي٤م  مم  اًمِميييٞم :

 رظمرن٤م؟

ضِ ﴿ ُمداظمٚميي٦م: ر  َؽ َوطَميي يي ًَ ٓ  َٟمْٗم ييُػ  ِ ٌِٞمِؾ ا  ِ ٓ شُمَٙمٚم  ْؾ ذِم ؾَميي
ك  وَمَ٘م٤مشمِيي يي ًَ اعمُْيي١ْمُِمٜملَِم قَم

ـَ يَمَٗمُروا َوا  ُ َ ؿَمدُّ سَم٠ْمؾًم٤م َوَ ؿَمدُّ شَمٜمٙمِٞمً   ا  ُ َ ْ  َيُٙمػ  سَم٠ْمَس  ِذي  .[88]النسل  ﴾اًم 

 ر ييييي٧م أ  يمٞمييييػ    أييييي٦م نييييذ  ُم ٚمٝميييي٤م يمٛم ييييؾ اًم نييييلم قمييييـ اًمّميييي ة،  اًمِمييييٞم :

ٚم لمَ ﴿وي٘مييييييييييق :  ٌؾ ًمِْٚمُٛمَّميييييييييي ٓ شَمْ٘مَرسُمييييييييييقا ﴿صمييييييييييؿ ٓ يرٛمٝميييييييييي٤م،  و:  [8 المددددددددددلعون]﴾وَمَقْييييييييييي

د اًميرمحـ يّميؾ  مم نيذ  انيقة، يًي٘مط ذم نيذ  وٓ يرٛمٝمي٤م، قمٌي [87]النسل  ﴾اًمّم ي ةَ 

  ٟم٤م ٓ  صدن ًمقٓ  ٟمف اًمٜم٤مىمؾ  ظمقٟم٤م  سمق ُم٤مًمؽ .-انقة؟! وي٘مق .. 

 ىم٤مًمف زم يمذًمؽ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م، و يـ شمرٛم٦م أي٦م ي٤م  ظمل؟ اًمِمٞم :

 ا   قمٚمؿ نق... ُمداظمٚم٦م:
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وطمد ؟  ٟم٤م نذا  وًٓ، صم٤مٟمٞم٤ًم: ؾمػمة اًمرؾمق  ُمـ  ون٤م  مم رظمرن٤م نؾ ىم٤مشمؾ  اًمِمٞم :

ٓ  ﴿ ومٝمييييييييييييؿ ُمييييييييييييـ أييييييييييييي٦م سمٕمييييييييييييد اًمؽميمٞميييييييييييي٥م ذم ؾمييييييييييييٞم٤مىمٝم٤م وؾميييييييييييي٤ٌمىمٝم٤م:  ييييييييييييُػ  ِ ٓ شُمَٙمٚم 

َؽ  يي ًَ يٕمٜمييل: نييق اًمييذيـ ٓ يريييدو     ب٤منييدوا و   ي٘ميي٤مشمٚمقا ُمٕمييف نييق  [88]النسددل  ﴾َٟمْٗم

ٓ.. ًمٞمس ُمٙمٚمٗم٤ًم قميٜمٝمؿ؛ ٕٟميف نيق  قمٚميؿ.. ا   قمٚميؿ سمٜمقايي٤منؿ يميام ىمٚمٜمي٤م رٟمٗمي٤ًم، يميام وىميع 

ؾ  و سمٕمض  وم٤موؾ اًمّم ٤مسم٦م ُم ؾ يمٕم٥م سميـ ُم٤مًميؽ ُمي٤م هميزا ا٤مُم٤ًم ذم همزوة شمٌقح  وم٤مو

ُمييع اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م همييزوة شمٌييقح، ومٝمييق ٓ يٛمٚمييؽ  ٓ ٟمٗمًييف ر ، ًمٙمييـ ىمييد  ُميير    

ب٤منييد ُمٕمييف و ُميير     ييرض اعميي١مُمٜملم عميي٤مذا؟ ًمٞمج٤منييدوا وي٘ميي٤مشمٚمقا ُمٕمييف، يمٞمييػ قمٌييد 

ًٓ؟ اًميرمحـ يٗمنيي نيذ  أييي٦م هبييذا اًمرٗمًيػم ال٤مُمييد واعم ي٤مًمػ ًمٚمًييٞم٤من واًمًيي٤ٌمن  و

صمييؿ اعم يي٤مًمػ ًمٚمًييػمة وًمٚمريي٤مري  اإلؾميي ُمل يمٚمييف صم٤مٟمٞميي٤ًم، صمييؿ خييي٤مًمػ واىمييع طمٞم٤مشمييف صم٤مٟمٞميي٤ًم، 

 واىمع طمٞم٤مشمف نق صم٤مٟمٞم٤ًم.

 سمدًمٞمؾ  وىمٕمف ذم ٟمٗمًف؟ ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

عم٤مذا مل ب٤مند، عم٤مذا مل ي٘م٤مشمؾ، وىمد نقا٧م سم د اعمًٚمٛملم  ٓ ونل  اًمِمٞم :

همٞميي٦م(، عميي٤مذا؟ ٕٟمييف ٓ يًييرٓمٞمع وٓ  ٛمييؾ اًمًيي ح )اًمٙمقييي٧م ُمييـ ذًمييؽ الٌيي٤مر اًمٓم٤م

 وٓ.. وٓ  مم رظمر .

 ذًا: ٓسميييد ُميييـ اإلقميييداد ًمٚمجٝمييي٤مد ذم ؾميييٌٞمؾ ا ، و ٟمييي٤م ىمٚمييي٧م  يم ييير ُميييـ ُميييرة، ورسميييام 

وا َنُيْؿ ﴿ؾمٛمٕمرؿ ذًمؽ ذم سمٕمض إرشـم٦م، و قمٞمد ُم٤م ىمٚمرف: ىمق  ا  قمز وضمؾ:  دُّ
َوَ قمِي

ةٍ  ق  ـْ ىُمييي
رََٓمْٕمُرْؿ ُِمييي ٤م اؾْمييي  مم رظمييير أيييي٦م،  قميييدوا: اخلٓمييي٤مب نٜمييي٤م ُمٌييي٤مرشة  [6:]األنفدددل: ﴾َُمييي

ًمٚمّميييي ٤مسم٦م،  ي: اًمّميييي ٤مسم٦م اًمييييذيـ رسمييييقا قمييييغم اإلؾميييي م، صمييييؿ سمٕمٛمييييقم اًمييييٜمص يِمييييٛمؾ 

اعمًييٚمٛملم اًمييذيـ رسمييقا شمرسمٞميي٦م اًمّميي ٤مسم٦م، ًمييٞمس اعمًييٚمٛملم اًمٗم٤مؾميي٘ملم، ًمييٞمس اعمًييٚمٛملم 

اًميييذيـ شمٙمييي٤مًمٌقا قميييغم اًميييدٟمٞم٤م وؿميييٖمٚمٝمؿ طمييي٥م اًميييدٟمٞم٤م قميييـ الٝمييي٤مد ذم ؾميييٌٞمؾ ا ، و ٟميييام 

 ٜم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم اعم ٚمّملم اًمّم٤مدىملم.اخلٓم٤مب ن
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و قمييييدوا: ًميييييٞمس اخلٓمييييي٤مب  مم  ُم يييي٤م  اعمًيييييٚمٛملم اًمٞميييييقم ذم رظميييير اًمزُمييييي٤م  اًميييييذيـ 

طميي٥م اًمييدٟمٞم٤م ويمرانٞميي٦م »ؿمييٖمٚمٝمؿ قمييـ الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  يمييام ؾمييٌؼ ذم    اوييدي٨م: 

وا﴿، وم٘مقًميييييف شمٕمييييي٤ممم: «اعميييييقت دُّ ظمٓمييييي٤مب ًمٚمٛمًيييييٚمٛملم اعم ٚمّميييييلم  [6:]األنفدددددل: ﴾َ قِمييييي

ٟمف نذا اخلٓم٤مب  وًٓ ًمٚمٗميرد وًميٞمس ًمٚمجامقمي٦م  اًمرمحـ  اًمّم٤مدىملم، ومٙمٞمػ ي٘مق  قمٌد

  ُمر قمجٞم٥م ضمدًا، ٓ يٙم٤مد يّمدن ُم ؾ نذا اخلؼم، ًمقٓ    اًمٜم٤مىمٚملم ص٤مدىمق .

 ؿمٞم ٜم٤م ٟمًٛمع ُم٤م ي٘مقًمف اسمـ ضمرير . ُمداظمٚم٦م:

 اٞمؾ.. اًمِمٞم :

 رمحف ا  ذم شم٠مويؾ نذ  أي٦م. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

ٌِٞمِؾ ا  ِ ٓ ﴿ًمف ضمؾ صمٜمي٤مؤ : ي٘مق  رمحف ا : يٕمٜمل سمذًمؽ ىمق ُمداظمٚم٦م: ْؾ ذِم ؾمَي
وَمَ٘م٤مشمِي

َؽ  ًَ ٓ  َٟمْٗم ُػ  ِ ،  ي: ومج٤مند ي٤م حمٛمد  قميداء ا  ُميـ  نيؾ اًمنميح ذم [88]النسل  ﴾شُمَٙمٚم 

ؾمٌٞمؾ ا ، يٕمٜمل: ذم ديٜمف اًمذي رشقميف ًميف ونيق اإلؾمي م، وىمي٤مشمٚمٝمؿ ومٞميف سمٜمٗمًيؽ، وم٠مُمي٤م 

َؽ ﴿ىمقًميييف:  ييي ًَ ٓ  َٟمْٗم يييُػ  ِ ٟميييف يٕمٜميييل: ٓ يٙمٚمٗميييؽ ا  وميييٞمام وميييرض وم٢م [88]النسدددل  ﴾ٓ شُمَٙمٚم 

قمٚمٞمؽ ُمـ ضمٝم٤مد قمدو  وقمدوح  ٓ ُم٤م محٚم٧م ُمـ ذًمؽ دوٟمام محؾ همػمح ُمٜميف،  ي: 

  ٟمؽ  ٟمام شمرٌع.

 دوٟمام محٚمؽ نق..  يش؟ اًمِمٞم :

  ي ٟمٕمؿ، دوٟمام محٚمؽ. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ُمـ ضم٤مٟم٥م قمدو  وقمدوح،  ٓ ُم٤م محٚمؽ ُمـ ذًمؽ دوٟمام محؾ همػمح. ُمداظمٚم٦م:

 ا . ٞم :اًمِم

دوٟمييام محييؾ همييػمح ُمٜمييف،  ي:  ٟمييؽ  ٟمييام شمرٌييع سمييام ايمرًييٌرف دوٟمييام ايمرًييٌف  ُمداظمٚميي٦م:
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 همػمح.

 ا٤مم. اًمِمٞم :

 نذا شم٠مويؾ أي٦م. ُمداظمٚم٦م:

 نذا نق. اًمِمٞم :

 اسمـ يم ػم ؿمق سمٞم٘مق .. ُمداظمٚم٦م:

 ر .. اًمِمٞم :

سمي٠م  يٌي٤مرش اًم٘مري٤م  سمٜمٗمًيف،  ¢ًمف حمٛميدًا قي٘مق : ي٠مُمر شمٕمي٤ممم قمٌيد  ورؾمي ُمداظمٚم٦م:

 قمٜمف وم  قمٚمٞمف ُمٜمف.وُمـ ٟمٙمؾ 

 نذا نق اًمذي ذم.. اًمِمٞم :

 نذا اًمذي ذيمر  ًمٚمِمٞم .. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. نذا نق.. ؾمٌ ٤م  ا . اًمِمٞم :

 يٕمٜمل: اعم٠ًمًم٦م يٕمٜمل.. ٟم٘مق : ذم ا٤مقم٦م ُمش  ٟمف.. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ..  ٟمف  ٤مرب وطمد . ا  اعمًرٕم٤م . اًمِمٞم :

 سمٕمديـ ي٤م ؿمٞم ٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ضمزاح ا  ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 و ي٤مح ا     ؿم٤مء ا . ًمِمٞم :ا

ُمييش نييق  يْميي٤ًم يًييرد  ذم ومروييٞم٦م الٝميي٤مد سم ييروج  ن سمٙميير ر  ا   ُمداظمٚميي٦م:

قمٜمف، وىم٤م   سميق سمٙمير ر  ا  قمٜميف، عمي٤م ظميرج: وا  ٕىمي٤مشمٚمٜمٝمؿ وطميدي ُمي٤م اؾمرٛمًيؽ 

اًمًٞمػ سمٞمدي، بٕمؾ نذ  اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ  ن سمٙمر وظمروضمف وطمد  ىم٤م ، يٕمٜمل: ىم٤م   ٟمف 

 ٤مقم٦م اعمًٚمٛملم.ُم٤م ظمرج  سمق سمٙمر ُمع ا
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 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

قمجٞميي٥م نييذا ييي٤م  ظمييل، ومٞم٘مييق : نييذا دًمٞمييؾ  يْميي٤ًم قمييغم    اًمٗمييرد اًمقاطمييد  ُمداظمٚميي٦م:

 خم٤مـم٥م سم٤ملٝم٤مد ُمـ إُم٦م.

ي٤م ؾمٞمدي ٟم ـ سمٜمًؽمي  ُمـ ن٤م الٝم٤مد ُميع إؾميػ سمٜم٘ميق : يي٤م  ظميل ـمٌيؼ  اًمِمٞم :

 ٗمٕمؾ؟يُم٤م شمٕمر٘مد، وعم٤مذا مل 

 ٓ، نق ـمٌؼ ُم٤م ٓ يٕمر٘مد. ُمداظمٚم٦م:

 ٕٟمف.. ر   ىمق  ًمؽ: عم٤مذا ٓ يٗمٕمؾ؟ ٕٟمف ٓ ي١مُمـ سمام ي٘مق . اًمِمٞم :

  ي وا . ُمداظمٚم٦م:

 وا  اعمًرٕم٤م ، وٓ طمق  وٓ ىمقة  ٓ سم٤م . ا  يٕم٤مومٞمٙمؿ اٞمٕم٤ًم. اًمِمٞم :

    ؿم٤مء ا . ُمداظمٚم٦م:

 ي٤م ؿمٞم ٜم٤م سم٤مرح ا  ومٞمؽ، ا  ي٠مشمٞمؽ ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞم :

 ..يٕمر٘مدو  قمغم اعمٜمٝم٩م، ٟمٗمس اًمٜمّمٞم ٦م -ؿمٞم  ي٤م-ٟمّمٞم ٦م ًمألظمقة اًمذي  ُمداظمٚم٦م:

ييي٤م ؿمييٞم ،    يميي٤م  سميي٤مىمل اًمٜمّمييٞم ٦م سميي٤مرح ا  ومٞمييؽ،  هنييؿ يٚمزُمييقا اًمٕمٚمييؿ،     اًمِمييٞم :

ك ُمييـ اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م، و ٟميي٤م  ىمييق : ٗم  َّميي يٚمزُمييقا اًمٕمٚمييؿ واًمؽمسمٞميي٦م قمييغم نييذا اًمٕمٚمييؿ اعمُ 

ٌييد اًمًٞم٤مؾميي٦م واضمٌيي٦م، ًمٙمييـ ًمييٞمس ذم نييذا اًمٞمييقم،  ٟميي٤م ىمٚميي٧م ونييذا ىمييد يًييرٜمٙمر   ظمقٟميي٤م قم

اًمييرمحـ : أ  ُمييـ اًمًٞم٤مؾميي٦م شمييرح اًمًٞم٤مؾميي٦م أ ، أ  ُمييـ اًمًٞم٤مؾميي٦م شمييرح اًمًٞم٤مؾميي٦م؛ 

ٕ  يميييؾ يشء ىمٗميييز  ًمٞميييف اإلٟمًييي٤م  ىمٌيييؾ اختييي٤مذ إؾمييي٤ٌمب اًميييذي وٞميييو ًميييف نيييذ  اًم٘مٗميييزة 

ر ؾمييييف، نييييذا  ُميييير واويييي  ضمييييدًا ذم  م  ومًييييرٙمق  ُمييييـ ؾمييييػمة اًمييييذي ىمٗمييييز    ي٘مييييع قمييييغم  ُ 

 اعم٤مدي٤مت يمام نق ذم اعمٕمٜمقي٤مت.

 ٤ٌمس سمـ ومرٟم٤مس ؿمٞم ٜم٤م.ُم ؾ قم ُمداظمٚم٦م:
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 نذا نق ٟمٕمؿ، وا  اعمًرٕم٤م . اًمِمٞم :

 ٟم٠ًم  ا     ي٤ٌمرح ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ... وضمزايمؿ ا  ظمػمًا ؿمٞم ٜم٤م وسم٤مرح ومٞمٙمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ( 00:  35: 29/   700) اهلدى والنور /  

 (00:  42: 52/   700) اهلدى والنور / 
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 سهِ االغتٝاالت 

ياقمٞم٦م ُمـ الزارير  َ اعمٚم٘مل:  ىمق  ي٤م ؿمٞم : نٜم٤مح د قمل ومٞميف سمي٠م  آهمرٞمي٤مٓت د  ػ يمر٤مسمي٤ًم َييًم 

ُمييييـ اًمًييييٜمـ اعمٝمجييييقرة، و يييير٩م سم٘مّميييي٦م ىمرييييؾ يمٕميييي٥م سمييييـ إرش ، وىمرييييؾ 

ٚمييع قميغم قميقرة اعميير ة اعمًيٚمٛم٦م؛ وميام ر ي ومْمييٞمٚمرٙمؿ ذم اًمٞمٝميقدي اًميذي اـم  

 ذًمؽ؟

 ٟمييف ضميي٤مء ذم اومرر٤مطمٞمرييؽ ًمًيي١ماًمؽ إو   -سميي٤مرح ا  ومٞمييؽ-ًم٘مييد ذيمرشمٜمييل  اًمِمييٞم :

ظ اًميييذي اؾميييرٖمرسمرف اؾميييرٖمرسم٧م صيييدور  ُمٜميييؽ، و ذا  ٟمييي٧م شمٜم٘مٚميييف قميييـ هميييػمح، نيييذا اًمٚمٗمييي

ًمٞمي٧م نيذا اعم١مًميػ اًميذي  ٟمي٧م  «اًمًيٜمـ اعمٝمجيقرة»ًمٙمٜمؽ  و رٜمل  هن٤م ُمـ ًمٗمٔميؽ: 

ٝميي٤م طم٘ميي٤ًم،  ُميي٤م نييذ  اًمرييل زقمييؿ رشمِمييػم  ًمٞمييف يٕميير  اًمًييٜمـ اعمٝمجييقرة ويِميي٤مريمٜم٤م ذم  طمٞم٤م

٤م ٟمِمٙمقا،  و ُمـ اٚم٦م  هن٤م ؾمٜم٦م ُمٝمجقرة و ٟمف يٜمٌٖمل  طمٞم٤مؤن٤م ذم زُمٜمٜم٤م نذا، ومٝمذا و

، ٟم ـ ٟمٗمٝمؿ او٤مدصم٦م إومم ُمـ اًم٘مريؾ -¢-ُم٤م ٟمِمٙمقا ُمٜمف ُمـ الٝمؾ هبدي اًمٜمٌل 

ونل ص ٞم ٦م، وٟمِمؽ ذم ص ٦م او٤مدصم٦م إظمره، وًمٙمـ ؾمقاء ص ٧م نيذ   و مل 

 . يْم٤مً - شمّم  وم٤ملقاب قمـ او٤مدصم٦م إومم اًمّم ٞم ٦م يِمٛمٚمٝم٤م

ٌٕمض اًمٜمي٤مس    يًيٛمٞمٝم٤م ٟم ـ ٟم٘مق     نذا اًم٘مرؾ سمرٚمؽ اًمٓمري٘م٦م اًمريل ىميد بيقز ًمي

اهمرٞمييي٤مًٓ مل يٙميييـ ىمٌيييؾ يميييؾ يشء ىميييد وىميييع واعمًيييٚمٛمق  ويييٕمٗم٤مء وذم قمٝميييد اًمْميييٕمػ 

اإلؾمي ُمٞم٦م ىميد سميد ت شم٘ميقم واعمنميمق  يٕمذسمقهنؿ  ًمقا  اًمٕميذاب، و ٟميام يمي٤م  واًمدوًمي٦م 

، نيذا  وًٓ، وظم صي٦م ُمي٤م  رييد -¢-ىم٤مرٛمرٝم٤م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة اًمرل يم٤م  ومٞمٝمي٤م رؾميق  ا  

 .  نذا يم٤م  ذم وىم٧م اًم٘مقة واًمقطمدة وًمٞمس ذم وىم٧م اًمْمٕمػ واًمرٗمرنُمـ ذًمؽ     ىمق   

صم٤مٟمٞم٤ًم: مل يٙمـ قمٛم ً ومردي٤ًم يٜمدومع  ًمٞمف صي٤مطمٌف سمٕم٤مـمٗمي٦م، وًميق  هني٤م قم٤مـمٗمي٦م  ؾمي ُمٞم٦م، 
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وًمٙمٜمٝميي٤م ًمٞمًيي٧م قم٤مـمٗميي٦م ُم٘مروٟميي٦م سميي٤مًمٕمٚمؿ اإلؾميي ُمل اًمّميي ٞم ، ذًمييؽ ٕ  اًمييذي سميي٤مرش 

، وًمييذًمؽ -¢- ذًمييؽ اًم٘مرييؾ  ٟمييام يميي٤م  سمرقضمٞمييف ُمييـ اويي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ ونييق رؾمييق  ا 

ومييييٜم ـ ٟم٘مييييق  نييييذا اًمييييذي يًييييٛمل ذًمييييؽ اًم٘مرييييؾ سم٤مًمًييييٜم٦م اعمٝمجييييقرة: اختييييذ إؾميييي٤ٌمب 

اًمنمقمٞم٦م اًمرل  رشت  ًمٞمٝم٤م ذم شمْم٤مقمٞمػ يم ُمل اًم٤ًمسمؼ ُمـ اًمرّميٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمي٦م ًمٞم٠مظميذ 

اعمًييٚمٛمق  ـمري٘ميي٦م اًمٌييدء سم٢مىم٤مُميي٦م اًمدوًميي٦م اعمًييٚمٛم٦م ذم  رض ُمييـ  را  ا  اًمقاؾمييٕم٦م 

ٚمييٞمٝمؿ رضمييؾ ُمًييٚمؿ شمرييقومر ومٞمييف اًمنمييوط ًمٞمٙمييق  ويييقم شم٘مييقم ىم٤مرٛميي٦م اعمًييٚمٛملم وي٘مييقم قم

 ُمػمًا قمغم ا٤مقم٦م ُمًٚمٛم٦م، وم٢مذا نيذا إُميػم  ُمير سمٛم يؾ ذًميؽ إُمير وضمي٥م شمٜمٗمٞميذ ،  ُمي٤م 

   يٜمٓمٚمييؼ يميييؾ وميييرد يرٍمييي  سمر ييييف دو     يٙمييق  ُمييي٠مُمقرًا ويييـ بييي٥م  ـم٤مقمييي٦م  ُمييير ، 

ومٝمييذا ًمييٞمس ُمييـ اًمًييٜم٦م  ـم ىميي٤ًم، سمييؾ نييذا ويي٤م يييدظمؾ ذم اًم٘م٤مقمييدة اًمرييل ٟمدٟمييد  طمقنيي٤م 

و سمدًا، ونل ُمـ اوٙمٛم٦م سمٛمٙم٤م  قمٔمٞمؿ ي١ميمدن٤م اوقادث اًمرل ٟمًٛمع يمؾ ييقم  دارامً 

قمٜمٝمي٤م اًمٌمييء اًمٙم ييػم اعم١مؾميػ، شمٚمييؽ اًم٘م٤مقمييدة نيل اًمرييل شم٘مييق : ُميـ اؾمييرٕمجؾ اًمٌمييء 

ىمٌؾ  واٟمف اسمركم سم رُم٤مٟمف، ذًمؽ ٕ  اًمذي يًٚمؽ ؾمٌٞمؾ اهمرٞم٤م  رضمؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مر وًمق 

ًمٙمٗمي٤مر؛ ٕهنيؿ  ىميقه ُميـ نيذا يم٤م  ًمف صقًم٦م وًمف دوًم٦م ومًٞمٙمق  قم٤مىم٦ٌم ذًمؽ    يٜمر٘مؿ ا

اعمًٚمؿ وُمـ طمقًمف، ومًرٙمق  اًمٕم٤مىم٦ٌم وٕمٗم٤ًم ذم اعمًيٚمٛملم قميغم ويٕمػ، سمٞميٜمام شمٚميؽ 

او٤مدصم٦م يم٤مٟم٧م قم٤مىمٌرٝم٤م ٟمٍمًا ًمٚمٛمًٚمٛملم، ومِمر٤م  سميلم نيذ  اًمٕم٤مىمٌي٦م وسميلم شمٚميؽ اًمٕم٤مىمٌي٦م، 

 ٟميييييام إقميييييام  »وًميييييق ذم هميييييػم نيييييذ  اعمٜم٤مؾمييييي٦ٌم:  -قمٚمٞميييييف اًمًييييي م-وإُمييييير يميييييام ىمييييي٤م  

 قان قمـ نذ  اًمًٜم٦م اعمٝمجقرة اعمزقمقُم٦م.ضم ، نذا«سم٤مخلقاشمٞمؿ

 : ؿمٞم ٜم٤م  ىمق : ُمـ قمٔم٤مرؿ اًمٌ ء ذم نذا اًمزُم٤م   ٟمف شمًٜمؿ اًمٕمٚمؿ همػم  نٚمف.ؿم٘مرة

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

ومٞمٝم٤م اًمّميٌٞم٦م، و   ذره اًمٕمٚميؿ صيٕمد  ًمٞمٝمي٤م ُميـ ٓ  : و   ـمرارؼ اعمٕمروم٦م ؿمداؿم٘مرة

  ًـ اًمّمٕمقد.

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :
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، سم٠مٟمييف ظمييػم ُمييـ اًمٕمٚمييؿ  ذا يميي٤م  يٜمرٝمييل سمييٌٕمض و سمييداً  : ًمييذًمؽ  ٟميي٤م  ىمييق  دارييامً ؿميي٘مرة

اًمٜميي٤مس  مم نييذ  اًمٜمٝم٤مييي٤مت اعم١مؾمييٗم٦م الٝمييؾ، الٝمييؾ ظمييػم ُمييـ نييذا اًمٕمٚمييؿ، ذًمٙمييؿ    

ال٤منيييؾ ٓ يٗمٚمًيييػ قمٛمٚميييف  ٓ سمجٝمٚميييف،  ُمييي٤م نيييذا اًميييذي يٗمٚمًيييػ قمٛمٚميييف سمٛم يييؾ  و نيييذا 

اًمٕمٛمييؾ اًمييذي  ؿميي٤مر  ًمٞمييف  ظمقٟميي٤م وميي٢مٟمام يٗمٚمًييٗمف ويًييقهمف سمٕمٚمييؿ مل يّمييؾ ومٞمييف  مم دًمٞمييؾ 

رشقمل ص ٞم ، وًمذًمؽ ُمـ ٟمّمٞم رل إلظمقاين داراًم  ىمق  سم٠م  وم٘ميف إدًمي٦م اًمنميقمٞم٦م 

نييق  نييؿ سمٕمييد طمٗمٔمٝميي٤م ُمٜمٝميي٤م ٟمٗمًييٝم٤م، ذًمٙمييؿ    إدًميي٦م اًمنمييقمٞم٦م واوٛمييد    ذا شمٞمنييت 

قمغم ُم ؾ ييد ؿميٞم ٜم٤م ومي٢م  اإلٟمًي٤م  يي٠مُمـ اًمٕم ي٤مر  ذا  ظميذ سم٤مًميدًمٞمؾ ُمٜمٝمي٤م، وقمٜميدٟم٤م يمري٤مب 

سميييلم يدييييف وٓ ُميييـ ظمٚمٗميييف، وقمٜميييدٟم٤م نيييذ  اًميييذي ٓ ي٠مشمٞميييف اًم٤ٌمـميييؾ ُميييـ  -قميييز وضميييؾ-ا  

اًمًٜمـ اًمرل يم٤مٟم٧م ُمٝمجيقرة ومٕمي ً وأصمي٤مر وإىميقا  وإومٕمي٤م  واًمر٘مرييرات ومجي٤مد ا  

ة  ًمٞمٜم٤م ُمٕمرووم٦م قمٜمدٟم٤م ىمري٦ٌم ُمٜم٤م سمٗمْمؾ ا   وًٓ ن  ٞمَ قمٚمٞمٜم٤م ذم نذا اًمزُم٤م  سم٠م  ص٤مرت ُمُ 

إدًميي٦م،  ، ًمييذًمؽ  ىمييق  سميي٠م  اًمٜمٔميير ذم ُم ييؾ نييذ -ضمييزا  ا  ظمييػماً -صمييؿ سمٗمْمييؾ ؿمييٞم ٜم٤م 

وًمٞمس     ظمٌط ظمٌط قمِمقاء وٓ  دري يمٞمػ  ؾمرؾ اًمدًمٞمؾ ُمـ نذ  إدًمي٦م اًمنميقمٞم٦م 

اًمٙم ييػمة ُمييـ ٟمّمييقص اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م اًمرييل ٓ  ّمييٞمٝم٤م اًمٕميي٤مد، ويم ييػم  وًمئييؽ اًمييذيـ 

ؾم٘مٓمقا قمغم وضمقنٝمؿ، ويمٌقا قمغم رٟم٤مومٝمؿ، ونؿ يريدو      ًٜمقا سمٛم ؾ ُم٤م ومٕمٚمقا 

وا ُمـ طمٞمي٨م فمٜميقا  هنيؿ  ًيٜمق  ويميام ؾم٤مؤق ؛ ٕهنؿ  وًمٞمرٝمؿ مل ئمٜمقا  هنؿ  ًٜم

: ويميؿ ُميـ ُمرييد ًمٚم يػم ٓ يّميٞمٌف. وسميذًمؽ -ر  ا  قمٜميف-ىم٤م  قمٌد ا  سمـ ُمًٕمقد 

ٕمٚمٛميييق  ر ومٞميييف ٟمٔميييرة واقمٞمييي٦م دىمٞم٘مييي٦م طمريييك ٓ ي٘ميييع اعمرَٔمييي ٜمْ  ىميييق  سمييي٠م  اًمٕمٚميييؿ يٜمٌٖميييل    يُ 

 ؛ ٕهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًمًٜم٦م وًمٞم٧ًم اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤م  سمدًا.وـم ب اًمٕمٚمؿ ذم ُم ؾ ُم٤م وىمع

قمٚمٞميييف -نيييذ  او٤مدصمييي٦م ذم ومٝمٛميييل ذم ذًميييؽ اًمزُمييي٤م  شمٚمريييئؿ ا٤مُمييي٤ًم ُميييع ىمقًميييف   :اًمِميييٞم

شمٚمر٘ميل نيذ  او٤مدصمي٦م   «ظِمدقمي٦م» و  «ظُمدقمي٦م» و   «اويرب ظُمدقمي٦م»: -اًمّم ة واًمً م

ُمييييع نييييذا اوييييدي٨م اًمّميييي ٞم ، ًمٙمٜمٜميييي٤م ًمييييق ٟمٔمرٟميييي٤م  مم ووييييٕمٜم٤م أ  اًمييييذي يًييييقغ ومٞمييييف 

٤مر، ٟم يـ ًمًيٜم٤م ذم اًمرٛمًؽ سمرٚمؽ اًمًٜم٦م اعمزقمقُم٦م نؾ ٟم ـ أ  ذم طميرب ُميع اًمٙمٗمي

طمرب ُمع اًمٙمٗم٤مر ُمع إؾميػ اًمِميديد، ًمٙميـ اًمٙمٗمي٤مر ذم طميرب ُمٕمٜمي٤م، ومٚمًيٗم٦م ًمٗمٔمٞمي٦م، 
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ًمٙمـ اًم٘مّمد ُمٗمٝمقم، نؿ  ٤مرسمقٟمٜم٤م وٟم ـ ٓ ـم٤مىمي٦م ًمٜمي٤م عم ي٤مرسمرٝمؿ، ًميق يمٜمي٤م ٟم ي٤مرهبؿ 

: -قمٚمٞميييف اًمًييي م-ٓؾميييرٕمٛمٚمٜم٤م نيييذ  اًمقؾميييٞمٚم٦م طمٞمٜميييذاح؛ ٕهنييي٤م شمٚمر٘ميييل ا٤مُمييي٤ًم ُميييع ىمقًميييف 

ي٘مييييق :  -قمييييز وضمييييؾ-ٙمييييـ  يييييـ اوييييرب، رسمٜميييي٤م واطمييييدة، ًم «ظمدقميييي٦م»وًمييييق  «اوييييرب»

ُدو  ا  ِ ﴿ ٌُييييقَ  سمِييييِف قَميييي ٤مِط اخْلَٞمْييييِؾ شُمْرِن ـْ ِرسَميييي
ٍة َوُِميييي ق  ـْ ىُميييي

رََٓمْٕمُرْؿ ُِميييي ٤م اؾْميييي يييْؿ َُميييي وا َنُي دُّ
َوَ قِميييي

يُمؿْ  ُدو  ،  ٟمييي٤م  زقميييؿ  ٟمٜميييل  ومٝميييؿ ُميييـ نيييذ  أيييي٦م ؿميييٞمئ٤ًم ًميييٞمس ُميييـ قمييي٤مدة [6:]األنفدددل: ﴾َوقَمييي

 ٟمام ٕهنؿ مل يٙمقٟمقا يقُمئٍذ سم ٤مضم٦م    يٌٞمٜمقا اعمٗمنيـ    يرٕمروقا ًمف ٓ ًمٖمٗمٚمرٝمؿ و

نيييذا اًميييذي  ٟمييي٤م أ   ومٝمٛميييف، وٓ ؿميييؽ  ٟمٜميييل  ذا يمٜمييي٧م  ٟمييي٤م  ومٝميييؿ ؿميييٞمئ٤ًم و ٟمييي٤م إقمجٛميييل 

إًم٤ٌمين وم  ؿمؽ رضورة  قمٚمؿ  هنؿ يم٤مٟمقا  ؾمٌؼ  مم ُم ؾ نيذا اًمٗمٝميؿ ُمٜميل، وًمٙميٜمٝمؿ 

؛ مل؟ ٕٟميؽ مل يٙمقٟمقا سم ٤مضم٦م  مم سمٞم٤مٟمف  ُم٤م ٟم ـ اًمٞمقم وم٘مد رصٟم٤م حمر٤مضملم  مم سمٞم٤مٟمف

دمييييد ُمييييـ مل ي٠مظمييييذ آؾمييييرٕمداد إو  اؾمييييرٕمداد اإليييييام  اًمرقطمٞمييييد اًمٕمٌيييي٤مدة اًمّميييي٤مدىم٦م 

ـْ ﴿اخل٤مًمّمييي٦م  مم رظميييير ،  ييير٩م وي٘مييييق : رسمٜميييي٤م ىمييي٤م : 
رََٓمْٕمُرْؿ ُِميييي ٤م اؾْميييي وا َنُييييْؿ َُمييي دُّ

َوَ قِميييي

ةٍ  ق  ، وًمٙميييـ ًمٜمر٠مُميييؾ أ   مم نيييذا اعمٕمٜميييل اًميييذي  رييييد     ذيمييير ، وٓ [6:]األنفدددل: ﴾ىُمييي

 سمٞمٜميييف؛ ٕٟميييف ُمٌيييلم؛ عميييـ اخلٓمييي٤مب؟ و قميييدوا  قميييدوا ُمٕمنمييي اعمًيييٚمٛملم  ىميييق   رييييد    

ُمٕمنميي اعميي١مُمٜملم سميي٤م  طم٘ميي٤ًم، نييؾ ٟم ييـ يمييذًمؽ؟  ذًا ٟم ييـ ُميي٤م رصٟميي٤م سمٛم ييؾ نييذ  اعم ٤مسميي٦م 

اًمرل شمًر ؼ شمقضمٞمف نذا اخلٓم٤مب  ًمٞمٜم٤م ُم٤ٌمرشة؛ ٕٟمٜمي٤م ًمًيٜم٤م ُمي١مُمٜملم طم٘مي٤ًم، ونيؾ ٟم يـ 

واطمييدة شمٙمٗمييل الٛمٞمييع سم ٤مضميي٦م  مم  صمٌيي٤مت نييذا اًمييذي ٟم ييـ ٟمٜمٗمٞمييف، ًمًييٜم٤م سم ٤مضميي٦م، رييي٦م 

قميز -وصيػ اعمي١مُمٜملم سم٘مقًميف  -قميز وضميؾ-إلىمٜم٤مقمٝمؿ سم٠مهنؿ ًمٞمًيقا ُمًيٚمٛملم، ٕ  ا  

يُمؿْ ﴿: -وضميييؾ ييي وا ا  َ َيٜمٍُمْ ييي قميييز -، ومٛميييـ اإلييييام     ٟمٜمٍمييي ا  [7]محمددد   ﴾ ِْ  شَمٜمٍُمُ

، وٟمٕمٚمؿ اٞمٕم٤ًم    ٟمٍم اعمًٚمٛملم  و اعم١مُمٜملم   ًمٞمس ٟمٍم ىمقة، و ٟمام ٟمٍم -وضمؾ

عم٤م  ٟميز  ا ، واعمًيٚمٛمق  اًمٞميقم قميددنؿ يم يػم، وًمٙميـ اعم١مُمٜميق  وميٞمٝمؿ   يام  واشم٤ٌمع

- ىمؾ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ، إُمير يميام شمٕمٚمٛميق  ذم اويدي٨م اعمٕميرو  اًمّمي ٞم ، ونيق ىمقًميف 

 ذا شمٌييييي٤ميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜمييييي٦م، و ظميييييذشمؿ  ذٟمييييي٤مب اًمٌ٘مييييير، ورويييييٞمرؿ سمييييي٤مًمزرع، »: -قمٚمٞميييييف اًمًييييي م

قمييف قمييٜمٙمؿ طمرييك شمرضمٕمييقا وشمييريمرؿ الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا ؛ ؾمييٚمط ا  قمٚمييٞمٙمؿ ذًٓ ٓ يٜمز

، ومييي٢مذًا  قميييدوا ُمٕمنمييي اعمييي١مُمٜملم، ومييي٠ميـ اعم١مُمٜميييق ، اًمًييي١ما  وم٠مٟمييي٤م  فميييـ    « مم دييييٜمٙمؿ
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ذًمؽ اًمزاقمؿ واعمدقمل ًمرٚمؽ اًمًٜم٦م اعمٝمجقرة نق ٟمٗمًف  و ُمـ يِمٌٝمف ونق ُمـ ٟمٗميس 

إرض نييل  رض الزاريير اعمٌيير ة اًمٞمييقم سمييام  ٟمييرؿ سمييف قمييغم قمٚمييؿ ىميي٤م  نييق  و ُم ٞمٚمييف 

يم٤م  ذم زُم٤مٟمٜم٤م ًمقوع اًمٕم٘مدة اًمٙمراومٞم٧م  -¢-ؾمق  ا  وذم شمٚمؽ إرض: ًمق    ر

-وًمٚمٌس اًمٌٜمٓم٤م  اًمٌٜمٓمٚمق   ي ًمرِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر، يٕمرؼمو  دقمقشمٜم٤م نذا ًمدقمقة اًمرؾمق  

، وطمٞمييٜمام ٟمييذيمر  طم٤مدييي٨م هبييذا اعمٕمٜمييك «ُمييـ شمِمييٌف سم٘مييقم ومٝمييق ُمييٜمٝمؿ»: -قمٚمٞمييف اًمًيي م

ٓ يٕمٜميل ٓ يم ػمة ويم ػمة ضمدًا يٕمرؼمو  نذ  إُميقر ُميـ اًم٘مِميقر اًمريل ٓ بيقز، ُميش 

يًر ٥م، ٓ بقز آؿمرٖم٤م  هب٤م، صمؿ يٗمرقمق  قمغم ذًمؽ ُم ؾ نذ  إومٙم٤مر اخلٓميػمة 

 هنييؿ يرّمييقرو  ًمييق    رؾمييق  ا  سمييلم فمٝمييراٟمٞمٝمؿ ًمٚمييٌس اًمٚمٌيي٤مس اإلومرٟمجييل و يمٛمييؾ 

ذًميؽ سمقوييع اًمٕم٘مييدة اًمرييل ٓ وم٤مرييدة ُمٜمٝميي٤م  ـم ىمي٤ًم ؾمييقه  ٘مٞمييؼ اًمرِمييٌف سم٤مًمٙمٗميي٤مر، ٟم ييـ 

ذم  - يْم٤مً -ُم  ً وًمق يم٤م  وٞم٘م٤ًم، ًمٌس ال٤ميمٞم٧م ٟمٕمٚمؿ    ًمٌس اًمٌٜمٓم٤م  يًؽم اًمٕمقرة 

ُمٜمف وم٤مردة دومع اور واًم٘مر وٟم ق ذًمؽ،  ُم٤م نيذ  اًمٕم٘ميدة ُمي٤م اًمٗم٤مريدة ُمٜمٝمي٤م ؾميقه ا ٞميؾ 

 اًمزي اإلومرٟمجل اًمٙم٤مومر، ًمق ىم٤م : ٕضم٤مز اًمرؾمق  ًمٌس ال٤ميمٞم٧م ن٤م  رسمام...

 ًمييق ىميي٤م  يمييذا،  ُميي٤م طمرييك اًمٕم٘مييدة نييذ  نييق ُمٜمرٝمييك اًمٕم٘مييد قمٜمييد نيي١مٓء اًمٜميي٤مس او٘مٞم٘ميي٦م

اًميييذي ييييد  قميييغم اسمرٕمييي٤مدنؿ قميييـ اًمًيييٜم٦م سمٕميييدًا سمٕمٞميييدًا ضميييدًا ضميييدًا، وًميييذًمؽ ٓ ظمييي ص 

ًمٚمٛمًييٚمٛملم ُمييـ واىمٕمٝمييؿ إًمييٞمؿ اًمٞمييقم  ٓ سم٤مًمرّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦م،    ٟمٕميير  ُميي٤م يميي٤م  قمٚمٞمييف 

ُمييـ اًمٕم٘مٞمييدة  مم اًمًييٚمقح، وذًمييؽ بٛمييع ُميي٤م بيي٥م وُميي٤م يًيير ٥م  -¢-رؾمييق  ا  

ام صيييي٤مطمقا ُمٝمييييام ؾمييييٗمٙمقا وُميييي٤م بييييقز، وسمٖمييييػم نييييذا ٓ ٟمجيييي٤مة  ـم ىميييي٤ًم ًمٚمٛمًييييٚمٛملم ُمٝميييي

 دُم٤مءنؿ رظمٞمّم٦م ومًق  ٓ يًرٗمٞمدو  ُمـ وراء ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم.

فمٜمييل  ا٤مُميي٤ًم نييذ  اًمٙمٚمٛميي٦م  ٟمييف  يت ُمييـ  ٟمييف قميير   دًميي٦ًم صمييؿ فمييـ  ٟمييف  طميي٤مط سميي٤مًمٕمٚمؿ 

طميييدي٨م ـمقييييؾ نيييق ًمٙميييـ  -¢- طم٤مـمييي٦م، اويييدي٨م ذم صييي ٞم  اًمٌ ييي٤مري    اًمٜمٌيييل 

ل ًمٌيي٤مس اًمٙمٗميي٤مر، اخل صيي٦م ُمٜمييف  ٟمييف يميي٤م  ًمييٌس الٌيي٦م اًمروُمٞميي٦م وييٞم٘م٦م اًمٙمٛمييلم، نيي٤م  َنيي 

ضمٌيي٦م روُمٞميي٦م وييٞم٘م٦م اًمٙمٗمييلم، ًمٙمييـ عميي٤مذا عميي٤مذا  ٟمييرؿ شمِمييددو   -¢-ًمييٌس رؾمييق  ا  

ذم اوييدي٨م اًمّميي ٞم  ىمييد  -¢-واٜمٕمييق  ُمييـ ًمٌيي٤مس اًمٙمٗميي٤مر، نييذا نييق رؾمييق  ا  
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ًمٌس ًم٤ٌمس اًمٙمٗمي٤مر، ذًميؽ ي٘ميق  نيذا ٕٟميف ٓ وم٘ميف قمٜميد ، يم٠مٟميف يريقنؿ  ٟمٜمي٤م ٟم يـ ُمٕمنمي 

ًيييٚمػ اًمّمييي٤مًم  يم٠مٟمٜمييي٤م ٟم٘ميييق   ٟميييف ٓ بيييقز  ي اًميييدقم٤مة  مم اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م وُميييٜمٝم٩م اًم

ًمٌييي٤مس ي٠مشمٞمٜمييي٤م ُميييـ سمييي د اًمٙمٗمييي٤مر، وًميييذًمؽ سمٕمْميييٝمؿ ُميييـ اوٛم٘ميييك نيييؾ  ٟميييرؿ شمًيييرٕمٛمٚمق  

اًمًٞم٤مرات ُم  ً؟ ونل ُمـ سم د اًمٙمٗم٤مر، نذ  إطمذي٦م إضمٜمٌٞم٦م، ن٤ملقارب ن٤مًمٙمذا 

 مم رظمر ، ونذا ؿم٠مهنؿ ؿم٠م  ُم٤م  ؿم٤مر  ًمٞمف إؾمر٤مذ ذم ظمٓم٦ٌم الٛمٕم٦م: ٓ يٗمرىمق  سملم 

ٌدقم٦م اًمديٜمٞم٦م واًمٌدقم٦م اًمدٟمٞمقي٦م، وم٥ًٌٌم قمدم نيذا اًمرٗمرييؼ ومر يقا سمي٤مب آسمريداع ذم اًم

اًميييديـ سم٤مؾميييؿ  ٟميييف بيييقز آسمريييداع ذم اًميييدٟمٞم٤م،  ذًا بيييقز آسمريييداع ذم اًميييديـ، يميييذًمؽ 

ؿميييي٠مهنؿ ومييييٞمام يرٕمٚمييييؼ سم٤مًمرِمييييٌف سم٤مًمٙمٗميييي٤مر فمٜمييييقا    يمييييؾ يشء يٗمٕمٚمييييف اًمٙمٗميييي٤مر  و يّمييييٜمٕمف 

٦م. و ٟمييي٤م  ىميييق     اًمْمييي٤مسمٓم٦م ذم اًمقاىميييع اًمٙمٗمييي٤مر ٓ بيييقز ًمٚمٛمًيييٚمٛملم، ٓ نٜمييي٤مح وييي٤مسمٓم

وييي٤مسمٓمر٤م   طميييدا ٤م  نيييؿ ُميييـ إظميييره، ونيييذا ذم اقمر٘مييي٤مدي  ٟميييف بييي٥م قميييغم ـمييي ب 

اًمٕمٚمؿ قمغم إىمؾ    يٙمقٟمقا قمغم ُمٕمروم٦م هب٤مشملم اًمْم٤مسمٓمرلم: إومم:  ٟمف ُمي٤م يمي٤م  ُميـ 

قمٛمييييؾ اًمٙمٗميييي٤مر ومٝمييييق  ُميييي٤م    يٙمييييق  ؿمييييٕم٤مرًا نييييؿ؛ ومٝمييييذا اًمييييذي ٓ بييييقز ًمٚمٛمًييييٚمؿ    

قمٚمٞميف -رٕمٛمٚمف، ونذا نق اعم ٔمقر اًمداظمؾ ذم قمٛمقم ىميق  اًمرؾميق  يرٕم٤مـم٤م ، و   يً

،  ُمييي٤م اًمْمييي٤مسمٓم٦م إظميييره ومٝميييل    اًمٙمٗمييي٤مر  ذا «ُميييـ شمِميييٌف سم٘ميييقم ومٝميييق ُميييٜمٝمؿ»: -اًمًييي م

ومٕمٚمييقا ومٕميي ً وًمييٞمس ؿمييٕم٤مرًا نييؿ، وسم٢مُمٙم٤مٟمٜميي٤م ٟم ييـ    ٟم يي٤مًمٗمٝمؿ ومٕمٚمٞمٜميي٤م    ٟم يي٤مًمٗمٝمؿ ذم 

ؽمض أ     ذًمييؽ ذًمييؽ، ًمٞمًيي٧م اعم ٤مًمٗميي٦م نٜميي٤م ُمييـ سميي٤مب    ٓ ٟمرِمييٌف هبييؿ؛ ٕٟمٜميي٤م ٟمٗميي

اًمٗمٕمؾ ًمٞمس ؿمٕم٤مرًا نؿ، ًميق يمي٤م  ؿميٕم٤مرًا نيؿ ومٗمٕمٚمٜمي٤م  شمِميٌٝمٜم٤م هبيؿ، ًمٙميـ اًمٌ ي٨م أ  

ذم ومٕمؾ يٗمٕمٚمقٟمف، ومٕمٚمٞمٜم٤م    ٟم ٤مًمٗمٝمؿ، ونٜم٤م ي٠ميت طمدي٨م قمٔمٞمؿ ضمدًا ضمدًا، ويم ػم ُمـ 

ـميييي ب اًمٕمٚمييييؿ ورسمييييام ُمييييـ  نييييؾ اًمٕمٚمييييؿ ٓ يٜمرٌٝمييييق  ٕ ٞميييي٦م نييييذا اوييييدي٨م ذم نييييذا 

   اًمٞمٝميييقد »: -قمٚمٞميييف اًمًييي م-ٔ ،  ٓ ونيييق ىمقًميييف اعمقويييقع اًميييذي ٟم يييـ سمّميييدد  ا

، اعم ٤مًمٗميي٦م يشء وشمييرح اًمرِمييٌف يشء «واًمٜمّميي٤مره ٓ يّمييٌٖمق  ؿمييٕمقرنؿ وم يي٤مًمٗمقنؿ

   اًمٞمٝميييييقد واًمٜمّميييي٤مره ٓ يّميييييٌٖمق  »رظميييير، شميييي٠مُمٚمقا ُمٕميييييل ذم نييييذا اويييييدي٨م، ىميييي٤م : 

اًمريل ؿمي٤مسم٧م رهميؿ  ٟميقومٝمؿ، نييذا ًميٞمس سمٗمٕمٚمٝميؿ، نيذا ُميـ ومٕميؾ ظميي٤مًم٘مٝمؿ، ٓ  «ؿميٕمقرنؿ

ويم٤مومر يٌٚمٖمق  ؾمـ اًمِمٞم٥م ومٝمذا يِمٞم٥م ونق ُمًٚمؿ وذاح يِمٞم٥م ونق  ومرن سملم ُمًٚمؿ
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قمييغم ذاح اًمٙميي٤مومر ًمييٞمس ُمييـ  -قمييز وضمييؾ-يميي٤مومر، ُمييع    نييذا اًمِمييٞم٥م اًمييذي ؾمييٚمٓمف ا  

ظمييي٤مًمٗمقا  «اصيييٌٖمقا ؿميييٕمقريمؿ»سميييامذا  «ظمييي٤مًمٗمقنؿ»: -¢-ومٕمٚميييف ي٘ميييق  ًمٜمييي٤م رؾميييق  ا  

د  اًمٞمٝمييييقد واًمٜمّميييي٤مره، نييييؿ يِمييييٞمٌق  ًمٙمييييٜمٝمؿ ٓ يّمييييٌٖمق ،  ذاً َ ىمّمييييد اعم ٤مًمٗميييي٦م نيييي

رشقمل قمٔمٞمؿ ضمدًا، وم٢مذا اعمًٚمٛمق   و ـم٤مرٗم٦م ُمٜمٝمؿ ومٝمٛميقا اإلؾمي م نيذا اًمٗمٝميؿ اًمٕمي٤مم 

اًمّمييي ٞم  وـمٌ٘ميييق  سمٙميييؾ طميييذاومػم  وميييٞمام ييييدظمؾ ذم  نيييؿ يشء ونيييل اًمٕم٘مٞميييدة، ووميييٞمام 

يِمٛمؾ  ىمؾ يشء ونق إُمر اعمًير ٥م  و إُمير اعمٜميدوب، يقُمئيٍذ يٗميرح اعم١مُمٜميق  

ـمٞمييي٦م صييي ٞم ٦م يميييام يزقمٛميييق  طمريييي٦م سمٜمٍمييي ا ، ُمييي  ً ًميييق يمييي٤م  نٜمييي٤مح طمريييي٦م  و ديٛم٘مرا

شمٍميي  يمييؾ  ٟمًيي٤م  ذم طمييدود قم٘مٞمدشمييف وُمٌدرييف دو     يٗمييرض ر يييف قمييغم أظمييريـ، 

ًمقضميييدت نٜمييي٤مح ؿميييٕم٤مرر  ؾمييي ُمٞم٦م فمييي٤منرة ضميييدًا ختييي٤مًمػ ؿميييٕم٤مر اًمٙمٗمييير واًمْمييي  ، سميييؾ 

ًمقضمييدت  ٘مٞمييؼ اعم ٤مًمٗميي٦م اًمرييل  رشت  ًمٞمٝميي٤م رٟمٗميي٤ًم ذم اوييدي٨م اًمّميي ٞم  ذم  سمًييط 

 طمييد ٤م ُمٞمنيي ًمٙمييؾ  ٟمًيي٤م ، أظميير ٓ يرٞمنيي  يشء،  رضب ًمٙمييؿ أ  ُم ٚمييلم اصمٜمييلم،

 ٓ ًمٚم ٤ميمؿ اًمذي ًمف  ُمر ، وًمف ىمقشميف، وًميف ؾميٚمٓمرف قميغم اًمِميٕم٥م، إُمير اًمًيٝمؾ: نيذ  

اًمًيييي٤مقم٦م نييييذ  اًمًيييي٤مقم٦م صييييٜمع اًمٙمٗميييي٤مر سميييي  ؿمييييؽ، سمييييام ومٞمييييف، ًمٙمييييـ نييييؿ يْمييييٕمقهن٤م ذم 

، ومٜم ـ ُمي٤م ظمنيٟم٤م آؾميرٗم٤مدة «ظم٤مًمٗمقنؿ»ؿمامرٚمٝمؿ، ٟم ـ ٟمْمٕمٝم٤م ذم  يامٟمٜم٤م؛ عم٤مذا؟ 

قم٦م طمٞمييٜمام ووييٕمٜم٤م  ذم يييدٟم٤م اًمٞمٛمٜمييك؛ ٕهنيي٤م ذات ؿميي٠م ، ًمٙمييـ اًمًييٞم٤مرة ُميي  ً، ُمييـ اًمًيي٤م

ٟم يـ ُمي٤م ٟمًيرٓمٞمع ذم سمٚميد ُميي٤م    ٟم٠مظميذ طمريرٜمي٤م وٟمروميع قمٚمييؿ اإلؾمي م قمٚمٞمٝمي٤م ُمي  ً، ًمٙمييـ 

اٟمٔمييييروا اعم يييي٤م  اًم يييي٤مين: إمٜمييييل ُمييييرة ىمٓميييي٤مر ُمييييع رضمييييؾ ُمييييـ اًمٜمّميييي٤مره ُمييييـ ىمًٞميسيييي 

  ُمٕميل سمٕميض اًمِمي٤ٌمب، ًمٌٜم٤م ... ونق ريم٥م ودظمؾ ذم همروم٦م و ٟم٤م ُم٤م اٟمرٌٝم٧م ًميف، ويمي٤م

 زم ىم٤م : أ  صٕمد  مم اًم٘مٓم٤مر ىمًٞمس، ودظمؾ همروم٦م ُمـ همر  اًم٘مٓم٤مر، ـمٌٕمي٤ًم  َهّ وم٠مَ 

 ومٝمٛم٧م  ٟم٤م ًم٤ًم  طم٤مًمف ي٘مق : قمٚمٞمؽ سمف.

 نٝمف ُمداظمٚم٦م:

وم٠مٟم٤م ىمٛم٧م ودظمٚم٧م اًمٖمروم٦م اًمكم يم٤م  نق ضمي٤مًمس ومٞمٝمي٤م، سمرٕمير  اًم٘مٓمي٤مر ومٞميف  اًمِمٞم :

وم٠مٟم٤م دظمٚم٧م ويـ  ضمٚمس، صٗملم ُمـ اًمٙمرا  اًمٓمقا ، نق ضم٤مًمس نٜم٤مح ذم اًمزاوي٦م، 
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ىمٚميي٧م ذم ٟمٗميسيي: ُميي٤م يٜمٌٖمييل     ضمٚمييس دم٤منييف؛ ٕٟمييف نييذا ؾمييٞم ػم ، وم٠مٟميي٤م ضمٚمًيي٧م سمٕمٞمييدًا 

 ر يمٞمػ  دظمؾ ُمٕمف ًمٚمٛمقوقع.ٙم  ومَ قمٜمف، ضمٚم٧ًم  ُ 

 ٞمرف ؿمٞم ٜم٤م.ٞم  ُم٤م طَم  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ.. اًمِمٞم :

 ُم٤م ىمٚم٧م ًمف: اًمً م قمغم ُمـ اشمٌع انده. ُمداظمٚم٦م:

ر، صميؿ ٙم ي ومَ عم٘مّميقد ضمٚمًي٧م نٜمي٤مح  ُ نٝميف ٓ نٝميف ُمي٤م ىمٚمي٧م ًميف، وًميـ  ىميق ، ا اًمِميٞم :

شمٗمْميييؾ ومجييي٤مء سم٤معمٜم٤مؾمييي٦ٌم، دظميييؾ ؿمييي ص ُميييـ اعمٜمٓم٘مييي٦م اًمريييل وىميييػ  -قميييز وضميييؾ-ا  

 ٟمف ذم إُمس اًم٘مريي٥م سمٜميك  ٤مً ٤مب، ويمٜم٧م  ٟم٤م قمٚمٛم٧م  ٟم٤م ُمًٌ٘ميم  ٥م رُ يمِ اًم٘مٓم٤مر نٜم٤مح ًمػُمْ 

، -و ٟمي٤م  شم٘مّميد هبي٤م أ   رييؽ اًم٘مًيٞمس-سمزوضمف، ومٝميق يًيٚمؿ قميغم  ظمقاٟمٜمي٤م، ىمٚمي٧م 

قمٚمٞمييييف -سمٜمييييك سم٠منٚمييييف ذم إُمييييس، ومٌيييي٤مريمقا ًمييييف سمرؼميييييؽ اًمرؾمييييق  ىمٚميييي٧م:  ظمييييقيمؿ نييييذا 

، وٓ شمٌييي٤مريمقا ًميييف سمرؼمييييؽ ال٤منٚمٞمييي٦م إومم وضم٤منٚمٞمييي٦م اًمٕمٍمييي اًمٕمنمييييـ  و -اًمًييي م

اًم٘مر  اًمٕمنميـ، وم٠مٟم٤م  ىمق  وىمقًمقا ُمٕميل: سمي٤مرح ا  ًميؽ وسمي٤مرح قمٚمٞميؽ وايع سمٞميٜمٙمام 

ًمٌٜملم، ويمؿ ويمؿ ُمـ ذم ظمػم.  ُم٤م شمؼميؽ ال٤منٚمٞم٦م إومم وإظمػمة اًمٞمقم: سم٤مًمروم٤م  وا

و ذيمير  -قميز وضميؾ-ُمرة يم٤م  اًمٌٜمق  وسم٤مًٓ قمغم أسم٤مء، واٟمٓمٚم٘م٧م  شمٙمٚمؿ سمام يني ا  

ضمٞمدًا، سمد ت  ذيمر سمٕمض ُمٜم٤مىم٥م وومْم٤مرؾ اإلؾم م ذم إُم٦م ال٤منٚمٞم٦م إُمٞم٦م اًمريل ٓ 

قمٚمٛمٝميييؿ ظميييػم  -¢-شمٙمرييي٥م وٓ  ًييي٥م، سمٞميييٜمام نٜمييي٤مح ومييي٤مرس واًميييروم، ومرؾميييق  ا  

  ينمسمقا ُميـ اإلٟمي٤مء  و اًمٙمي٠مس اعم ٚميقم، ومٞميف صمٚمٛمي٦م، ومي٤مٟمرٝمقا، اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، هن٤منؿ  

ذم نيذا اًم٘مير  اًمٕمنمييـ، ُمي٤م نيق  عمف؟ ُم٤م يدرو  واًمِمٕمقب يمٚمٝم٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م شمدري  ٓ

اًم٥ًٌم؟ شمٌلم نؿ    نذا اًمٙمن شمؽمايمؿ قمٚمٞمف ضمراصمٞمؿ ُمٙمروسم٤مت دىمٞم٘م٦م ودىمٞم٘مي٦م ضميدًا 

 ؼم  ٙمَ ٓ شمره  ٓ سم٤معمُ 
٤منؿ قمام يينؿ سم٤مؾمؿ اًمٓم٥م، ر، اإلؾم م سم٤مؾمؿ اًمديـ هنٝمَ جْ  اعمِ

ىمييي٤م : ٓ شمٗمٕمٚميييقا يميييذا،  ومْمييي٧م ذم ُم يييؾ نيييذا طمريييك ؿميييٕمرت سمييي٠م  اًم٘مًيييٞمس اُميييرأل وسميييد  

يييرٙمٚمؿ وذًمييؽ ُميي٤م  سمٖمييل، وم٠مظمييذت ؿمييقي٦م ٟمٗمييس، وميي٤مٟمٓمٚمؼ نييق، اٟمٔمييروا أ  اًمٗمييرن سمييلم 



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

83 

اعمًيييٚمؿ اًميييذي نيييدا  ا ، وسميييلم اًمٙمييي٤مومر اًميييذي  ويييٚمف ا ، يمٞميييػ  ٟمييي٤م شمًٚمًيييٚم٧م طمريييك 

ٞمػ وم٤مضم٠مين، ىم٤م :  ذا يم٤م  اإلؾم م نٙميذا، ومٚميامذا وصٚم٧م  مم ندذم، ؿمق  نق  يم

 اعمًٚمٛملم يٙمٗمرو   شم٤مشمقرح ؿمق ؟

 نٝمٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

 نٝمٝمٝمف ُم٤م ومٞمف اًمِمٞم :

 ُم٤م ومٞمف رسمط. ُمداظمٚم٦م:

 سمدًا وٓ ومٞمٝم٤م اًمرًٚمًؾ اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٓم٘مل، دظمٚمٜم٤م ُمٕميف ذم اعمقويقع، نٜمي٤م  اًمِمٞم :

ا   ٟميف يمي٤م  ُمقضميقد  اًمِم٤مند: ىمٚم٧م: ي٤م.. سمٞمًٛمق  نٜمف  سمقٟم٤م، سمٞم٘مقًميقا ًميف، وُميـ طمٙمٛمي٦م

يقُمئييييٍذ قمًييييٙمري ًمٚمجييييٞمش اإلٟمجٚمٞمييييزي نيييي٤مًمكم  ضمييييك ًمًييييقري٤م سمٕمييييد ظمييييروج ومرٟمًيييي٤م، 

اليييٞمش اًمٗمٞمٌمييي اًمٗمرٟميسييي  مم رظمييير . اعمٝميييؿ يمييي٤م  ومٞميييف ىمًيييٞمس ذم واطميييد ٟمٍمييياين 

قمًييٙمري، ا ييدث ُمٕمييف سمٞمٜميي٧م ًمييف  ٟمييف اعمًييٚمٛمق  ُميي٤م يمٗمييروا  شميي٤مشمقرح  - يْميي٤مً -ًمٌٜميي٤مين 

ٞمييٜمام ومييرض قمييغم اعمًييٚمٛملم ٟمٔم٤مُميي٤ًم همييػم ٕٟمييف نييق ُمًييٚمؿ، ٕٟمييف نييق شمييؼم  ُمييـ اإلؾميي م طم

ٟمٔم٤مم اإلؾم م، ُمـ اٚمرٝم٤م ُم  ً  ٟميف ؾميقه ذم اإلرث سميلم اًميذيمر وإٟم يك وا  ي٘ميق  

ظ  إُٟم َٞمَييلْمِ ﴿قمٜمييدٟم٤م:  يَمِر ُِم ْييُؾ طَميي ، صمييؿ ومييرض قمييغم اًمِمييٕم٥م اًمؽميمييل [55]النسددل   ﴾ًمِٚمييذ 

٤ٌمس  ول، ُمي٤م اعمًٚمؿ اًم٘مٌٕم٦م، ىم٤م  نق:  يش ومٞمٝم٤م؟ اًم٘مٌٕم٦م نذا ًم٤ٌمس ؾمام  نق سم٠مٟمف ًم

قم٤مد يٕمٜميل ظمي٤مص سمٛميـ خيي٤مًمػ اإلؾمي م  مم رظمير ، وسمٕميديـ نيذ  اًمٕمي٤مدات وإزيي٤مء 

ُم٤م ٓزم يٙمق  ومٞمٝم٤م ن٤مًمرِميدد نيذا. ىمٚمي٧م ًميف: اليقاب ُميـ ٟمي٤مطمٞمرلم: اًمٜم٤مطمٞمي٦م إومم: 

نييق ُم ٘مييػ اخلٌٞميي٨م يٕمٜمييل سمرٕميير  نييدو  اًم٘مًٞمًييلم دراؾمييرٝمؿ سمرٙمييق  يٕمٜمييل دراؾميي٦م 

اًميذي يًيٛمقٟمف سم٤مًمرٌِميػم، ىمٚمي٧م ًميف:  ٟمي٧م شمٕمٚميؿ واقمٞم٦م ظم٤مص٦م  ذا يم٤مٟمقا ٟمّميٌقا ًمٚمرٜمّميػم 

   ُم٘مقُم٤مت اًمِمٕمقب نل اعم ٤مومٔم٦م قمغم ًمٖمرٝم٤م وشم٤مرخيٝم٤م وشم٘م٤مًمٞمدن٤م، وم٤مإلؾم م ُمـ 

يمامًمف ذيمرت ًمف سم٘مك إطم٤مدي٨م اًمكم داراًم اطمٜم٤م ٟمذيمرن٤م ُمٕمٙميؿ ذم ؾميٌٞمؾ اعم ٤مومٔمي٦م 

 مم رظميير، وًمييذًمؽ وم٤مإلؾميي م  «ُميـ شمِمييٌف سم٘مييقم ومٝمييق ُميٜمٝمؿ»قميغم اًمِم ّمييٞم٦م اعمًييٚمٛم٦م: 
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ًمألُمييي٦م اعمًيييٚمٛم٦م     ييي٤مومظ قميييغم ؿم ّميييٞمرٝم٤م طمريييك ذم ُمٔمٝمرنييي٤م؛ ٕٟميييف اًمٔمييي٤منر  يرييييد

قمٜمييقا  اًمٌيي٤مـمـ، ونييذا صم٤مسميي٧م ذم اًمٗمٚمًييٗم٦م اودي يي٦م اًمٞمييقم، نييذا اًمييذي صمٌيي٧م قمٜمييدٟم٤م ذم 

اًمنمييع اًمٞمييقم وصييٚمقا  ًمٞمييف،    اًمٔميي٤منر ييي١مصمر ذم سميي٤مـمـ اإلٟمًيي٤م ، ىميير ت ىمييدياًم يمريي٤مب 

 ٓ ًمٖمريل إًم٤ٌمٟمٞمي٦م ـمٌٕمي٤ًم، ُميؽمضمؿ  ٕطمد إورسمٞملم، ـمٌٕم٤ًم  ٟم٤م ٓ  طمًـ اًمٚمٖمي٦م إضمٜمٌٞمي٦م

نذا اًمٙمر٤مب اؾمٛمف: ومٚمًٗم٦م اعم سمس، او٘مٞم٘م٦م  ٟم٤م اؾمرٗمدت ُميـ نيذا اًمٙمري٤مب اًمٗم٤مريدة 

اًمر٤مًمٞم٦م ي٘مق : يشء ُمِمي٤مند سمي٤مًمٕملم ُمي٤م  ري٤مج  مم  ييام  سم٤مًمٖمٞمي٥م: رضميؾ وم٘ميػم سمٞمٙميق  

قمٚمٞمف ن٤مًم ٞم٤مب اًم٤ٌمًمٞمي٦م سمر ىمٞميف ُمي٤ميش سمٛمًيٙمٜم٦م وسمرقاويع وسميي  مم رظمير ،  ًمًٌيف ضمدييدة 

ٝمف اٞمٚم٦م سمر ىمٞمف اٟمرّمي٥م نٞميؽ، وُمٌمي ويم٠مٟميف  ٟمًي٤م  طم٤مًميف ُم يؾ ُمي٤م سمٞم٘ميق  قمٜميدٟم٤م نٝم

 سم٤مًمِم٤مم: ي٤م  رض اؿمردي ُم٤م طمدا قمٚمٞمٙمل ىمدي.

 نٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

نف  ي ٟمٕمؿ نذا شمٖميػم هب٤مًمٚمٌي٤مس اًمٔمي٤منر شمي٠مصمر اًمٌي٤مـمـ، سمي٤مٕو  يمي٤م  يٛمٌمي  اًمِمٞم :

قوييقع، ًمييذًمؽ ٛميي٧م ُمٕمييف ذم نييذا اعمٚم  ٙمَ ذًمييٞم ً طم٘مييػمًا، و ذا سمييف يٜمرّميي٥م نٙمييذا ىمقييي٤ًم، شمَ 

ؿ وًم٤ٌمؾمٝمؿ، وم٘مٚم٧م ًميف: ٟمٗميؽمض  ٟميف ذم ا  اإلؾم م ي٠مُمر اعمًٚمٛملم سم٤معم ٤مومٔم٦م قمغم زِ 

نٜمييي٤مح ُمّميييٚم ٦م ًمٚمِميييٕم٥م اًمؽميميييل اعمًيييٚمؿ ذم    يٗميييرض نيييذا اوييي٤ميمؿ اعمًيييٚمؿ زقميييؿ 

ك يميييام  سم٤مؿمييي٤م، وم يييذ  نيييذا نييي٤مًمكم  سميييك    يًيييرٛمر قميييغم اؾميييٛمف اإلؾمييي ُمل ُمّميييٓمٗم

ذم ُمّميٚم ٦م ًمٚمِميٕم٥م اًمؽميميل     طم٤مًمف  شمي٤مشمقرح، ًميق يمي٤م  طم٘مٞم٘مي٦م نٜمي٤مح آؾمؿ وؾمٛمك

يٚمًٌيييف نيييذا اًميييزي اًمٙمييي٤مومر يمييي٤م  سم٤مؾميييرٓم٤مقمرف    يْميييع ؿميييٕم٤مر ، ىمٚمييي٧م ًميييف: ذم سمرٟمٞمٓمييي٤مت 

 سمرٕمرومقا  مم اًمٔمؾ و مم زي يٕمٜمل ُم ؾ ؿم٤مط.... نٞمٙمف، ُم ؾ ُم٤مس، وم٤ٌمؾمرٓم٤مقمرف..

 ويٌ٘مك اًمر س قم٤مري. ُمداظمٚم٦م:

 .يٕمٜملٓ نل ٟمٗمس اًم٘مٌٕم٦م، سمس ذم قمٚمٞمٝم٤م ُم ؾ ُم٤م  دري ؿمق سمرًٛمق ، ىمامش  اًمِمٞم :

ر  ىمامش  سمٞمض  ظمي  زرن  مم رظمر ، ومٙم٤م  سم٢مُمٙم٤مٟمف نذا او٤ميمؿ  ذا  راد ومٕم ً 

 ٟمييييف  ٘مييييؼ ُمّمييييٚم ٦م نيييي١مٓء إشمييييراح اعمًييييٚمٛملم سمقوييييع اًم٘مٌٕميييي٦م،  ٟمييييف يٛمٞمييييز اًم٘مٌٕميييي٦م 
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اعمًٚمٛم٦م ُمـ اًم٘مٌٕم٦م اًمٙم٤مومرة سم٠م  يْمع اًمنميط نذا ن٤مًمنميط إسمٞمض، ومٙميؾ ُميـ رر  

 ُمل يمرٚميي٦م واطمييدة، وًمييذًمؽ ًمر ٘مييؼ ي٘مييق     نييذا ُمًييٚمؿ، ىمٚميي٧م ًمييف: اعمجرٛمييع اإلؾميي

نييذ  اًمٙمرٚميي٦م رسمٓمٝمييؿ سمٜمٔميي٤مم ُمرٗمييرع ًمٙمييـ يمٚمييف بٛمييع إُميي٦م وبٕمٚمٝميي٤م  ُميي٦م واطمييدة، ُمييـ 

نيذا اًمًي م طمٞميٜمام  «طمؼ اعمًٚمؿ قمغم اعمًيٚمؿ  يس:  ذا ًم٘مٞمريف ومًيٚمؿ قمٚمٞميف»ذًمؽ: 

اعمًييٚمؿ ذم اًمِمييٕم٥م اعمًييٚمؿ يْمييٞمع ؿم ّمييٞمرف اعمًييٚمٛم٦م اٟمٗمييؽ، سمييد  يٜمٗمييؽ قمييـ نييذا 

، وم٠مٟميي٤م  ذا « ذا ًم٘مٞمرييف ومًييٚمؿ قمٚمٞمييف»م سمٛم ييؾ نييذا اًمٜمٔميي٤مم ونييق اًمرسميي٤مط اًمييذي رسمٓمييف اإلؾميي 

ُمِمٞم٧م ذم اًمٓمريؼ ور ي٧م ُمًٚماًم ُمريؼمٟمط سم٤مًمؼمٟمٞمٓمي٦م  ٟمي٤م رح  ىميق  ذم ٟمٗميسي: نيذا ُمي٤م 

نق  محد نذا  ٟمٓمقٟمٞمس  و ضمرضمقس  و ُم٤م ؿمي٤مسمف ذًميؽ ومًيق  ٓ  ؾميٚمؿ قمٚمٞميف، ًمٙميـ 

وسمٞمٜمييف، وميي   عميي٤م سمٞمٙمييق  ذم قمٚمٞمييف ؿمييٕم٤مر اإلؾميي م طمٞمٜمئييٍذ سمٞمٙمييق  اًمرسميي٤مط ُمًييرٛمر سمٞمٜمييل

بيييقز  ذًا ٟم يييـ    ٟمٕم٤مُميييؾ اعمًيييٚمٛملم يميييام شميييره  ٟمييي٧م ذم ُمٕم٤مُمٚمييي٦م اًمٜمّمييي٤مره  ٟميييف نيييذا 

ًم٤ٌمس وًمٞمس ًمف قم ىم٦م سم٤مًميديـ، صميؿ رضسمي٧م ًميف اعم ي٤م  اًميذي يمٌٚميف سم٤مودييد، ىمٚمي٧م ًميف: 

نيييؾ  ومٝميييؿ ُميييـ يم ُميييؽ  ٟميييف  ٟمييي٧م أ ، نيييق واويييع اًم٘مٚمٜمًيييقة اًمًيييقداء، وٓسميييس ضمٌييي٦م 

 ٞمف يٕمٜمل.ؾمقداء قمريْم٦م ُم ؾ سمٕمض اعمِم٤مي  سم  شمِمٌ

 نٝمٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

ىمٚمييي٧م:  ر يييي٧م  ٟمييي٧م أ  ًميييق رومٕمييي٧م نيييذ  اًم٘مٌٕمييي٦م ُميييـ ر ؾميييؽ، ووويييٕم٧م  اًمِميييٞم :

اًمٕمامُم٦م اًمٌٞمْم٤مء قمغم اًمٓمرسمقش إمحر ووٕمرف سمديٚمٝم٤م، نذا ُمٕمٚميٞمش قمٜميديمؿ، ىمي٤م : 

ٓ ٓ، ىمٚم٧م: مل نذا ًم٤ٌمس ُم٤م ًميف قم ىمي٦م سم٤مًمٕم٘مٞميدة واًميديـ؟! ني٤م  ىمي٤م : ٓ ٟم يـ رضمي٤م  

: نييذا نييق اًمٗمييرن سمٞمٜمٜميي٤م وسمٞمييٜمٙمؿ، ٟم ييـ  يمييؼم ُمًييٚمؿ ديييـ، نييق  سم٘مييك يمٛمِمييرف. ىمٚميي٧م ًمييف

 ٟمييرؿ ومرضميي٤م  ديييـ ورضميي٤م  ٓ ديييـ، ومييام ٓ بييقز  ٤مو صييٖمر ُمًييٚمؿ نييق رضمييؾ ديييـ،  ُميي

ًمٙمييؿ بييقز ًمٖمييػميمؿ، ويم٤مٟميي٧م اًم٘م٤موييٞم٦م. ونييذا اوييدي٨م يمٚمييف ُمييـ دُمِمييؼ  مم ُمْميي٤مي٤م 

ُم٤ًموم٦م  ًلم يمٞمٚمق ُمؽم، واخلٌٞم٨م اٜمٞم٧م  ٟمف  ؾمرٓمٞمع  ضمٚميس ُميع ؿميٞم  ُمًيٚمؿ ُم يؾ 

ييي٤م ، يشء ُم١مؾمييػ ضمييدًا، نييداح الٜمييدي اًمٚمٌٜميي٤مين   ىمييدر  شمٗميي٤منؿ  ٟميي٤م و نييذ  الٚمًيي٦م،
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اإلٟمجٚمٞمييزي ذم الييٞمش اإلٟمجٚمٞمييزي، عميي٤م دظمٚمٜميي٤م ُمٕمييف ذم ُمٜم٤مىمِمييرف ذم قم٘مٞمييدة اًمر ٚمٞميي٨م 

ُمي٤م  دري ؿميق -وُم٤م اًمر ٚمٞم٨م ؿميق سمٞم٘ميق  نيذاح: وا  يي٤م  سمقٟمي٤م يمي م اًمِميٞم   و إؾمير٤مذ 

 وا  يم ُمف ُم٘مٌق ، نٝمٝمٝمف -ىم٤م  يقُمٝم٤م

 ٝمفنٝمٝمٝم ُمداظمٚم٦م:

 ذاح ٟمٍماين. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٍماين ٟمٍماين ًمٌٜم٤مين؛ ٕٟمف ومٓمرة ا ، يٕمٜميل، اإلؾمي م يمٚميف ومٓميرة، وم٤موٛميد    اًمِمٞم :

 .يٕمٜمل ٟم ـ ب٥م    ٟمٗمٝمؿ اإلؾم م وٟمٓمٌؼ ُمٜمف ُم٤م ٟمًرٓمٞمع، وهبذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م

 (  00: 14: 52/ 671) اهلدى والنور / 

 (  00: 24: 45/ 671) اهلدى والنور / 
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 االت ٚايتفذريات غتٝسهِ اال 

 سب١ٝيف ايدٍٚ ايػ

ؾميي١ما : ُميي٤م نييق طمٙمييؿ اًم٘مٞميي٤مم سمييٌٕمض اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت ذم سمٕمييض اًمييدو  إوروسمٞميي٦م إُمريٙمٞميي٦م 

اعم ٤مرسمييي٦م ًمإلؾمييي م سم٤مٓهمرٞمييي٤مٓت ًمٚمِم ّميييٞم٤مت اًمٌييي٤مرزة،  و اًم٘مٞمييي٤مم سمرٗمجيييػم 

 سمٕمض اعمّم٤مًم  يٕمٜمل، وُم٤م نق طمٙمؿ رضب ُمّم٤موٝمؿ ذم اًمٌ د اًمٕمرسمٞم٦م؟

ُمرارًا وشمٙمرارًا وضمقان يم٤مًمر٤مزم:  وًٓ: نٜم٤مح ومرن  ٚم٧م نذا اًم١ًما ئِ  ٟم٤م ؾُم  اًمِمٞم :

ذم نييذ  اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت سمييلم    شمٙمييق  ُمييـ ومييرد يٕمييٞمش ذم دوًميي٦م  ؾميي ُمٞم٦م ونييذ  اًمدوًميي٦م ٓ 

شمًيييٛم  سم٤مًم٘مٞمييي٤مم سمٛم يييؾ نيييذ  اًمر ريٌييي٤مت طمٞمٜمئيييٍذ ٟم٘ميييق : ٓ بيييقز، ٕ  ؾمٞم٤مؾمييي٦م اًمدوًمييي٦م 

ّمي٤موٝم٤م، ر ري٥م  و اًم٘مْم٤مء قمغم سمٕميض ُماًماًمٕم٤مُم٦م  ٓ شمٕم٤مدي شمٚمؽ اًمدوًم٦م اًمرل يراد 

وم ٞمٜمئٍيييذ  ذا ُمييي٤م شميييقمم إوميييراد اًم٘مٞمييي٤مم سمٛم يييؾ شمٚميييؽ اًمر ريٌييي٤مت يٛمٙميييـ    يّميييدن قمٚمٞميييف 

اعم ؾ اًمذي ي٘مق : يمٛم ؾ ُمـ يٌٜمل ىمٍمًا وايدم ُمٍميًا؛ ٕ  اًمًٞم٤مؾمي٦م اًمٕم٤مُمي٦م ًمٚمدوًمي٦م 

يي ٜمَ ٓ يٛمٙمييـ    يرٌٜم٤منيي٤م ومييرد  و    يُ  ذن٤م ومييرد وًمييق ُمييـ زاوييي٦م ُمٕمٞمٜميي٦م، ٕ  نييذا اًمٗمييرد ٓ ٗم 

رٓم٤مقمرف    يٕمر  ومٚمٜم٘مؾ اعم ؾ اًمٕميرن: يمٞميػ شم١ميميؾ اًمٙمريػ، ٟمًرٓمٞمع ٟمرّمقر  ٟمف سم٤مؾم

واوييي ؟ نييييذا  ذا يمييي٤م  ذم ٟمٗمييييس اًمدوًمييي٦م اعمًييييٚمٛم٦م اًمريييل نييييق يٕميييٞمش ومٞمٝميييي٤م، ويٜمّميييي٤مع 

 ٕطمٙم٤مُمٝم٤م، ُم٤م مل شمٙمـ خم٤مًمٗم٦م ًمٙمر٤مب ا  وُم٤م مل يٙمـ ُمْمٓمرًا قمغم اعم ٤مًمٗم٦م.

ٜمئٍذ  ُم٤م  ذا يم٤م  ظم٤مرج اًمٌٚمد ويٕمٞمش ذم سم د  ضمٜمٌٞم٦م ُمـ نذ  اًمدو  اعم ٤مرسم٦م، طمٞم

ٟم٘مق : ًمف    يٗمٕمؾ ذًمؽ  ذا همٚم٥م قمغم فمٜمف شمٖمٚم٥م اعمّمٚم ٦م قمغم اعمٗمًيدة، واوي  

 نذا اًمٙم م  م  ر٤مج  مم شمٗمّمٞمؾ؟

 اًم٤ًمرؾ: سم٤مًمٜم٦ًٌم زم واو .

 ( 00:  26:  16/ 467) اهلدى والنور/
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 االغتٝاالت

ي٘مييق  اًمًيي٤مرؾ نٜميي٤م نييؾ بييقز اهمرٞميي٤م  سمٕمييض رؤوس اًمٓمقاهمٞميي٧م اًمييذيـ  ُمداظمٚميي٦م:

 ـ ـمريؼ اًمٗمٙمر  و اًمٕمٛمؾ؟ ٤مرسمق  اإلؾم م قم

آهمرٞمييييي٤م  ذم اإلؾمييييي م بيييييقز وٓ بيييييقز، بيييييقز طمٞميييييٜمام شم٘ميييييقم ىم٤مرٛمييييي٦م  اًمِميييييٞم :

اوٙمقُم٦م اعمًٚمٛم٦م وقمٚمٞمٝم٤م طم٤ميمؿ  ٙمؿ سمام  ٟميز  ا ، ويٙميق  ُميـ طمٙمٛميف سميام  ٟميز  

قَره ﴿ا ، يٙميييييييييق  ًمدييييييييييف جمٚميييييييييس ؿميييييييييقره يميييييييييام ىمييييييييي٤م  شمٕمييييييييي٤ممم:  ُرُنْؿ ؿُميييييييييي َوَ ُْمييييييييي

اعمجٚمييس ُمييـ يمييؾ ذوي آظمرّم٤مصيي٤مت يمييام  ، ويٙمييق  ذم نييذا[78]الشددور  ﴾سَمٞمْييٜمَُٝمؿْ 

 ىمٚمٜم٤م رٟمٗم٤ًم ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٙمٗم٤مرٞم٦م.

وم٢مذا ر ه او٤ميمؿ اعمًٚمؿ ونيق ييدير اوٙميؿ قميغم ويقء اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م وُميٜمٝم٩م 

اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  يمام ذيمرٟم٤م،  ذا ر ه    ُمـ ُمّميٚم ٦م اعمًيٚمٛملم واًميدقمقة اإلؾمي ُمٞم٦م 

نذا اوي٤ميمؿ،  ُمي٤م ُمي٤م اهمرٞم٤م  ر س ُمـ رؤوس اعمٜم٤موم٘ملم  و اعمٚم ديـ ضم٤مز شمٜمٗمٞمذ  ُمر 

ي٘ميييع اًمٞميييقم ُميييـ شمٍميييوم٤مت ومرديييي٦م ًميييٌٕمض اًمٜمييي٤مس  و اًمِمييي٤ٌمب اعمر ٛمًيييلم،  و سمٕميييض 

الامقمييي٤مت اًمريييل شمٖمٚميييقا ذم دقمقوييي٤م، و ييي٤مرب اإلؾمييي م ُميييـ طمٞمييي٨م  هنييي٤م شميييزقمؿ  هنييي٤م 

ختدم اإلؾم م؛ ٕهن٤م شمًػم ذم ومٝمٛمٝم٤م ًمإلؾم م، ًمٞمس قمغم اخلط اعمٜمٝمجل اًمًيٚمٗمل 

ٕمٚمييف ني١مٓء اًمِميي٤ٌمب اعمر ٛمًييق ، ومٝمييذا  وًٓ ٓ اًميذي ذيمرٟميي٤م  ىمٌييؾ اًمّمي ة،  ُميي٤م ُميي٤م يٗم

بييقز، وصم٤مٟمٞميي٤ًم شمٙمييق  اًمٕم٤مىمٌيي٦م ظمًيي٤مرة سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمٛمًييٚمٛملم اعمًرْمييٕمٗملم ذم إرض، 

ومٝمذا اًمٖمدر ٓ بقز ذم ُم ؾ نذا اًمقىمي٧م، و ٟميام طمٞميٜمام شم٘ميقم ىم٤مرٛمي٦م اًمدوًمي٦م اعمًيٚمٛم٦م 

رب اوي»وقمًك    يٙمق  ذًميؽ ىمريٌي٤ًم، نٜمي٤مح ييرد ُم يؾ ىمقًميف قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م: 

  و: ظُمدقم٦م.  و: ظِمدقم٦م،  ُم٤م أ  وم  بقز. «ظَمدقم٦م

 (  00: 19: 54/ 633) اهلدى والنور /
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 قتٌ ايطٛاغٝت

ؿمييٞم ٜم٤م ًمييق شمٗمْمييٚمرؿ ي٘مقًمييق  سمٕمييض الامقميي٤مت: سميي٠م  ؿمييٞم  اإلؾميي م اسمييـ  ُمداظمٚميي٦م:

شمٞمٛمٞميي٦م رمحييف ا   ومرييك سم٘مرييؾ اًمٓميي٤مهمقت، و ييي٤ًم يميي٤م  اًمٓميي٤مهمقت ؾمييقاًء يميي٤م  ُمٚمييؽ ررييٞمس 

يشء اًمٕمًييييٙمري،  و اًمنمييييـمل سمٛمٕمٜمييييك: ي٘ميييي٤مرب ىميييي٤م : نييييذا وزييييير ويييي٤مسمط  مم  دٟمييييك 

اًمٗمرقه ُمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا  وم٘مٚمٜم٤م:  يـ؟ ىم٤مًمقا: ذم اًمٗمري٤موه اًمٙميؼمه، 

ومييٜم ـ مل ٟم٘ميير  اًمٗمريي٤موه اًمٙمييؼمه وًمييق شمٗمْمييٚمرؿ  ذا يميي٤م  نييذا إُميير صيي ٞم  شمنمييطمق  

 نذا سم٤مرح ا  ومٞمٙمؿ؟

 ًم٤ًمرؾ.و  قمٜمٝم٤م سم٠مقمٚمؿ ُمـ ا ٟم٤م ضمقان ُم٤م اعم١ًم اًمِمٞم :

 ي:  ٟم٤م ُم ٚمؽ  ٟم٤م ٓ  قمٚمؿ قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُم ؾ نذ  اًمٗمرقه هبذا اًمرٗمّمٞمؾ، نذا ُميـ 

 ضمٝم٦م.

ُميـ ضمٝمي٦م  ظميره: ني٥م  ٟمييف ىمي٤م  ذًميؽ ومٝميق ىميد ىم٤مًمييف ذم زُميـ يمي٤م  زُم٤مٟميف هميػم زُم٤مٟمٜميي٤م 

ؿ سم٤مإلؾميي م، ويميي٤م  نييق ٟمٗمًييف يٌيي٤مرش  قمٌيي٤مًءا نييل ُمييـ وفمٞمٗميي٦م َٙميي ىم٤مًمييف ذم زُمييـ يميي٤م  ُ ْ 

ٞمع اًمٕم٤ممل سم٤مًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م واعم ٚميص ًمٕمٛمٚميف   قميز اًمقٓة واوٙم٤مم، اًمٞمقم ٓ يًرٓم

 وضمؾ ٓ يًرٓمٞمع    يٕمٛمؾ وٓ سمجزء ُمـ  ًمػ و٤م يم٤م  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٕمٛمٚمف ذم زُم٤مٟمف.

ُم  ً: نق يمٚمام يم٤م  ر ه ُم  ً: ؿمجرة شمٕمٌد ُمـ دو  ا  شم١مظمذ قمٚمٞمٝمي٤م اخليرن يميام 

ٞمٜمٝميي٤م ُمييـ يميي٤مٟمقا ٓ يزاًمييق  يٗمٕمٚمييق  ذم سمٕمييض اًمييٌ د ي٘مٓمٕمٝميي٤م، وٓ  طمييد  ييق  سمٞمٜمييف وسم

اًمقٓة واوٙم٤مم عم٤مذا؟ ٕ  ن١مٓء اًمٖم ة واوٙم٤مم يم٤مٟمقا ذم اًمٖم٤مًمي٥م  ُمي٤م    يٙمقٟميقا 

قميييغم قمٚميييؿ هبيييذا اًميييذي يٜمٙمييير  ؿميييٞم  اإلؾمييي م اسميييـ شمٞمٛمٞمييي٦م،  و  هنيييؿ  ذا اومؽمويييٜم٤م وميييٞمٝمؿ 

 الٝمؾ: ومٝمؿ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمق   ٟمف نذا ٓ يٗمٕمؾ  ٓ ُم٤م نق ي٘مرْمٞمف اًمنمع.
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ؿ سمييام  ٟمييز  ا  ًمييق ومييرد ُمييـ  ومييراد نٞمئيي٦م أ  ذم اًمًييٕمقدي٦م اًمرييل شمييدقمل  هنيي٤م  ٙميي

إُمييير سمييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير ونيييؿ ُميييـ اًميييقٓة و اوٙمييي٤مم هميييػم ؿميييٞمئ٤ًم سمٞميييد  

ومٕمقىمييي٥م ُميييـ ىمٌيييؾ اوييي٤ميمؿ، وًميييذًمؽ ومييي  بيييقز  ظميييذ نيييذا اًمٙمييي م    صييي ، وهبيييذا 

اًمرٗمّمييييٞمؾ اًمييييذي ٟم٘مٚمرييييف ٓ بييييقز    يٓمٌييييؼ اًمٞمييييقم؛ ٕٟمييييف  ذا ىمييييد ىمرٚميييي٧م ـم٤مهمقشميييي٤ًم ُمييييـ 

ء ذم اًمًييي١ما   وًٓ: ُميييـ نيييق اًميييذي ؾميييٞم ٙمؿ  ٟميييف نيييذا ـمييي٤مهمقت؟ اًمٓمقاهمٞمييي٧م يميييام ضمييي٤م

بيي٥م    يٙمييق  قم٤معميي٤ًم، ونيي١مٓء اًمييذيـ يٜم٘مٚمييق  ُم ييؾ نييذ  اًمٙمٚمييامت ًمٞمًييقا قمٚمييامء، 

ن١مٓء يٙم٤مدوا    يٙمقٟمقا ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ، صمؿ ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ ُمٖمروريـ سم٠مٟمٗمًيٝمؿ، شمٕمٚمٛميقا ؿميٞمئ٤ًم 

ٛمٕمٜم٤م ُميٜمٝمؿ ومري٤موه ىمٚمٞم ً ومٔمٜمقا  هنؿ طمقوا قمٚماًم يم ػمًا، واًمقاىمع ًمٞمس يمذًمؽ ويمٚمام ؾم

ُم ييؾ نييذ  يرٌييلم ًمٜميي٤م  هنييؿ ضمٝميي٤م ، و هنييؿ ٓ يٕمرومييق  ىم٤مقمييدة دومييع اعمٗمًييدة ىمٌييؾ ضمٚميي٥م 

 اعمّمٚم ٦م.

ومٜم٘ميق : ًمييق وميرض    نٜميي٤مح ومٕمي ً ـميي٤مهمقت ي٘مرٚميف ومييرد ُميـ  ومييراد اعمًيٚمٛملم ؾمييٞم٘مرؾ 

ُم٘م٤مسمييؾ نييذا اًمٓميي٤مهمقت قمنمييات وُمئيي٤مت نٙمييذا ي٘مييق  اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م؟ نييذا سمٕمٞمييد قمييـ اسمييـ 

وضمييدت ُم يؾ نييذ  اًمٗمريقه اًمٍميي ٦م اًمقاوي ٦م ٓ يٓمٌييؼ شمٞمٛمٞمي٦م طم٤مؿمي٤م  ، وًمييذًمؽ ًميق 

ذم نييذا اًمزُميي٤م ؛ ٕٟمييف  طمًييـ طميي٤ميمؿ اًمٞمييقم يٛمٙمييـ    ي٘ميي٤م : نييق اًمييذي يميي٤م   مم قمٝمييد 

ىمريييي٥م يٓمٌيييؼ إطمٙمييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م، ًمٙميييـ اًمٞميييقم اؾميييرقوا ُمييي ٚمام ىمييي٤م  ذيمييير ذاح اًمؽميميييل 

)نييٌس سمراسميير( يٕمٜمييل: اوٙميي٤مم يمٚمٝمييؿ شم٘مريٌيي٤ًم ؾمييقاء ٓ ٟمًييرٓمٞمع    ٟم٘مييق : طميي٤ميمؿ ي٘مييٞمؿ 

 دود ا ، وطم٤ميمؿ ٓ ي٘مٞمؿ طمدود ا ، ًمٙمـ وٙمـ ٟم٘مق : سمٕمْمٝمؿ رش ُمـ سمٕمض.طم

 ذًا: ومرٜمٗمٞمييذ نييذ  اًمٗمرييقه نييل ٟمِمييٙمقا ُمٜمٝميي٤م  ٟمييف اًمييذي ي ييقروا ذم ُمٍميي ي ييقروا ذم 

اوييرم اعمٙمييل ذم ؾمييقري٤م  ظميييػمًا ذم الزاريير نييق نييذ  اًمٗمرييي٤موه اًمرييل ىمييد شمٙمييق  نييي٤م 

ء نؾ نذ  اًمٗمريقه ص ٦م صدرت ُمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء، ومٞمج٥م    شمدرس ىمٌؾ يمؾ يش

صييي ٞم ٦م؟ ُميييـ طمٞمييي٨م ٟم٘مٚمٝمييي٤م قميييـ ذاح اًمٕمييي٤ممل سمٕميييد    شم ٌييي٧م قميييـ ذاح اًمٕمييي٤ممل يٜمٌٖميييل 

دراؾميييرٝم٤م ُمقويييققمٞم٤ًم؛ ٕٟميييف ُمييي٤م نيييق يميييؾ ىميييق  ي٘مقًميييف اًمٕمييي٤ممل يٙميييق  صييي ٞم ، بييي٥م    

شمييدرس سم٤مٕدًميي٦م اًمنمييقمٞم٦م، وميي٢مذا ومروييٜم٤م يمييام صيي  ٟم٘مٚمييف قمييـ ذاح اًمٕميي٤ممل صيي  ٟم٘مٚمييف قمييـ 
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 اًمِم٤مرع.

ًمٙميـ نيؾ أ  يٛمٙميـ ُمي  ً ٟم٘ميق : نيذا الٝمي٤مد ذم صم٤مًم ٤ًم و ظميػمًا  ىميق : نيذا طميؼ، 

ؿمييؽ  ٟمييف ضمٝميي٤مد ومييرض؟ ُميي٤م ذم ؿمييؽ. ـمٞميي٥م، ظمٚمٞمٜميي٤م ٟمج٤منييد ٟم٘مييق  : ٓ ٟمج٤منييد؛ ٕٟمييف 

راح يٕميييقد نيييذا الٝمييي٤مد قميييغم اعمًيييٚمٛملم اعمج٤منيييديـ سمنمييي  يميييؼم وييي٤م نيييؿ ومٞميييف أ ، 

واًمذي ٓ يّمدن يِمق  اًمًٕمقدي٦م وُم٤م ضمره سم٤مًميدقمقة اًمًيٚمٗمٞم٦م سمًي٥ٌم اخليروج ُميـ 

ُف ىَمْٚمييي٥ٌم َ ْو ﴿  ذم اويييرم اعمٙميييل، ا٤مقمييي٦م ضمٝميييٞمام ٤مَ  ًَمييي ـْ يَمييي َييي
ِذيْمَره عمِ  ِ   ذِم َذًمِيييَؽ ًَمييي

ْٛمَع َوُنَق ؿَمِٝمٞمدٌ   ً  .[77]ق ﴾َ ًْمَ٘مك اًم

 سم٤مرح ا  ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ( 01:  07:  23/ 708) اهلدى والنور/
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 قتٌ ايطٝاح

 ٦م؟ي٠ًم  ُم٤م طمٙمؿ ىمرؾ اًمًٞم٤مح إضم٤مٟم٥م ذم اًمدو  اإلؾم ُمٞم اًم١ًما :

ىمرييؾ اًمًييٞم٤مح اًمٙمٗميي٤مر وىمييد يٙمقٟمييقا ُمييـ  قمييداء اإلؾميي م ُمييع إؾمييػ، ٓ   الييقاب:

 بقز ىمرٚمٝمؿ ًمًٌٌلم اصمٜملم: 

  وًٓ:  هنؿ يدظمٚمق  يمٛمٕم٤منديـ، يدظمٚمق  يمٛمٕم٤منديـ ونٜم٤م ٓ سمد زم ُمـ وىمٗمف.

اًمٙمٗمييي٤مر ذم ٟمٔمييي٤مم اإلؾمييي م صم صمييي٦م  ىمًييي٤مم: ذُمٞميييق  ونيييؿ  نيييؾ اًمذُمييي٦م، وُمٕم٤منيييدو  

 وحم٤مرسمق .

ٝمؿ اًمذيـ خيري٤مرو  اوٞمي٤مة واًمٕميٞمش ذم اًمدوًمي٦م اإلؾمي ُمٞم٦م  ي٧م  ُم٤م  نؾ اًمذُم٦م وم

طمٙمٛمٝميي٤م وٟمٔم٤مُمٝميي٤م سمنمييط يمييام ىميي٤م  شمٕميي٤ممم    يٕمٓمييقا الزييي٦م قمييـ يييد ونييؿ صيي٤مهمرو ، 

قًُمُف ﴿ َم ا  ُ َوَرؾمُي ر  ٤م طمَي قَ  ُمَي ُمُي ر  ـَ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَ  سم٤ِم  ِ َوٓ سم٤ِمًْمٞمَْقِم أظِمِر َوٓ ُ َ ِذي ُٚمقا اًم 
ىَم٤مشمِ

ِديٜمُق ـَ َوٓ َييي ـَ اْوَييؼ  ُِميي ْؿ  َ  ِدييي ٍد َوُنيي ـْ َييي ٦َم قَميي ْزَييي رَيي٤مَب طَمر ييك ُيْٕمُٓمييقا اْلِ
ـَ ُ وشُمييقا اًْمٙمِ ِذي يي اًم 

٤مهِمُرو َ  ، وًميييذًمؽ يمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م  ذا ضمٝميييز ضمٞمِمييي٤ًم و ُمييير [69]التوبدددة ﴾َصييي

 ذا ًم٘مٞميي٧م اعمنميييملم وميي٤مدقمٝمؿ  مم  طمييده صميي ث: »قمٚمييٞمٝمؿ  ُمييػمًا  وصيي٤م  سمقصيي٤مي٤م ُمٜمٝميي٤م 

  ًمييييف  ٓ ا  و   حمٛمييييد رؾمييييق  ا ، وميييي٢م   سمييييق وميييي٤مدقمٝمؿ    يييييدومٕمقا  مم ؿمييييٝم٤مدة    ٓ

، وميي٢م   سمييقا وم٤ملٝميي٤مد  و اًم٘مريي٤م ، وميي٢مذا ظمْمييع اًمٙمٗميي٤مر «الزييي٦م قمييـ يييد ونييؿ صيي٤مهمرو 

ًميييدومع الزيييي٦م اعميييذيمقر ذم اويييدي٨م وأيييي٦م طمٞمٜمئيييذ يّميييٌ ق  ذم اًمرٕمٌيييػم اًمٕمٍميييي 

ييييي٤مم، ًمٙمييييـ ُمييييقاـمٜملم، ًمٙمييييـ اعمييييقاـمٜملم اًمٞمييييقم همييييػم  نييييؾ اًمذُميييي٦م ومييييٞمام ُم٣ميييي ُمييييـ إ

اعمييييقاـمـ اًمٞمييييقم ٓ ومييييرن سمييييلم اعمًييييٚمؿ واًمٙميييي٤مومر، ٓ ومييييرن سمييييلم اعمًييييٚمؿ واًمٞمٝمييييقدي 

واًمٜمٍماين، ُمع    اإلؾم م يٗمرن سملم نذا ونذا، ومٝم١مٓء اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ خير٤مرو     
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يٕمٞمِمييقا  يي٧م طمٙمييؿ اإلؾميي م وٟمٔميي٤مم اإلؾميي م ُم٘م٤مسمييؾ ضمزييي٦م يييدومٕمقهن٤م نييؿ  نييؾ ذُميي٦م 

ٓ بييييقز آقمرييييداء قمٚمٞمٝميييي٤م يمييييام ٓ  ونيييي١مٓء دُميييي٤مؤنؿ و قمراوييييٝمؿ ُمّمييييقٟم٦م، حمؽمُميييي٦م

 بقز آقمرداء قمغم طمرُم٦م ُمًٚمؿ.

ُمييـ ىمرييؾ ُمٕم٤منييدًا ذم يمٜمٝمييف مل يييرح رار يي٦م »ذًمؽ ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م: ًمييو

اعمٕم٤منيييد ؾميييٞم٠ميت سمٞمييي٤م  اًمٗميييرن سمٞمٜميييف وسميييلم اًميييذُمل ىمريٌييي٤ًم    ؿمييي٤مء ا ، ومييي٢مذا يمييي٤م   «الٜمييي٦م

 «مل ييرح رار ي٦م الٜمي٦م»ي٘مق  ومٞمٛمـ ىمريؾ اعمٕم٤منيد اًمٙمي٤مومر:  ي سمٖميػم طميؼ  ¢اًمرؾمق  

نيييذا  «و   ر ٝمييي٤م ًمرقضميييد ُميييـ ُمًيييػمة ُم٤مرييي٦م قمييي٤مم»وذم سمٕميييض إطم٤مديييي٨م اًمّمييي ٞم ٦م 

اًميييذي ي٘مريييؾ يمييي٤مومرًا ُمٕم٤منيييدًا سمٖميييػم طميييؼ ٓ ييييدظمؾ الٜمييي٦م وٓ بيييد ر ٝمييي٤م و   ر ٝمييي٤م 

ًمرقضمييد ُمييـ ُمًييػمة ُم٤مريي٦م قميي٤مم، نيي١مٓء نييؿ  نييؾ اًمذُميي٦م نييؿ اًمييذي يٕمٞمِمييق   يي٧م راييي٦م 

 اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م.

اعمٕم٤منييدو :  ي نييؿ اًمٙمٗميي٤مر اًمييذيـ يٕمٞمِمييق  ذم سم دنييؿ ًمييٞمس اًم٘مًييؿ اًم يي٤مين نييؿ 

ذم سم د اإلؾم م ًمٙمـ يدظمٚمق  سم د اإلؾم م سم٤مشمٗمي٤من ُميع اًمدوًمي٦م اعمًيٚمٛم٦م وسمنميوط 

وُمٕم٤منييدات، ومٝميي١مٓء ٓ بييقز آقمرييداء قمٚمييٞمٝمؿ ًمٚم ييدي٨م اًمًيي٤مسمؼ؛ ٕهنييؿ نييؿ اًمييذيـ 

 ق  سم٤معمٕم٤مندو .ٛم  ًَ يُ 

 ييي٤مرهبؿ اعمًيييٚمٛمق  ومٝميييؿ  قميييداء سمق   ي: اًميييذيـ ٤مرَ َ ييي اًم٘مًيييؿ اًم ٤مًمييي٨م: ونيييؿ اعمُ 

اًميييديـ و قميييداء اعمًيييٚمٛملم ومييي٢مهنؿ ٓ يًيييرجٞمٌق  ًميييدقمقوؿ وٓ يٕمٓميييق  الزيييي٦م ونيييؿ 

ص٤مهمرو  سمؾ نؿ ُمٝمٞمئق   ٟمٗمًٝمؿ عم٘م٤مشمٚم٦م اعمًٚمٛملم، ن١مٓء نؿ اعم ٤مرسمق ، ن١مٓء 

بقز ىمرٚمٝمؿ  ييٜمام صم٘مٗميقا،  ييٜمام وضميدوا، و ووي  ُم ي٤م  ذم ني١مٓء نيؿ اًمٞمٝميقد اًميذيـ 

ًمٙمـ  ذا دظمؾ يم٤مومر يمام ضم٤مء ذم اًمًي١ما  ُميـ ني١مٓء اًمًي٤مر لم  و اطمرٚمقا ومٚمًٓملم، و

اًمزارريـ ن١مٓء ُم٤م دظمٚمقا سمٚمدٟم٤م اإلؾم ُمل  ٓ سم٢مذ  ُمـ اوي٤ميمؿ اعمًيٚمؿ وًميذًمؽ ومي  

بييقز آقمرييداء قمٚمٞمييف؛ ٕٟمييف ُمٕم٤منييد، صمييؿ ًمييق وىمييع وىمييد وىمييع و يم يير ُمييـ ُمييرة    اقمرييده 

ُمٜميف  و    يًيجـ  و ُمًٚمؿ قمغم ن١مٓء ؾمٞمٙمق  قم٤مىم٦ٌم ذًمؽ    ي٘مريؾ نيق ورسميام  يم ير 

 و، وميي   ّمييؾ ُمييـ وراء آقمرييداء قمييغم دم ُم ييؾ نييذا اًمًيي٤مر  وذم اًمٌٚمييد اعمًييٚمؿ ٓ 
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ُمييـ » ّمييؾ ُمييـ وراء ذًمييؽ وم٤مرييدة  ؾميي ُمٞم٦م سمييؾ نييق خميي٤مًمػ ًمٚم ييدي٨م اًمًيي٤مسمؼ ذيميير  

 مم رظمييير   «مل ييييرح رار ييي٦م الٜمييي٦م» ي: ذم ُمٕم٤مندشميييف و ُم٤مٟميييف  «ىمريييؾ ُمٕم٤منيييدًا ذم يمٜمٝميييف

 اودي٨م. ٟمٕمؿ. 

 ( 00:  31:  25/ 714ر/) اهلدى والنو

 (   00:  31:  58/ 714) اهلدى والنور/

 

ْضٝش١ ملٔ ٜكّٛ بتدَري بعض أَانٔ ايفطاد ٚقتٌ بعض 

 مما ٜرتتب عًٝ٘ َفاضد أعظِ ايفطك١

ي٘مق  إخ اًمًي٤مرؾ: ُمي٤م نيل ٟمّميٞم رٙمؿ ًميٌٕمض اًمِمي٤ٌمب اعمًيٚمؿ اًميذي ي٘ميقم ذم سمٕميض 

وشم٘مرٞمؾ سمٕمض اًمٗمً٘م٦م  و اًمٌ د اإلؾم ُمٞم٦م اًمٞمقم سمردُمػم سمٕمض  ُم٤ميمـ اًمٗم٤ًمد 

اًمٙمٗم٤مر سم ج٦م    ذًمؽ ُمـ الٝم٤مد  و إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 

 ُمع شمرشم٥م ُمٗم٤مؾمد يم ػمة قمغم ذًمؽ، ومام نق ضمقاسمٙمؿ ضمزايمؿ ا  ظمػمًا؟

ضمزاح ا  ظميػمًا يم يػمًا، وُمٕميذرة وم٘ميد ذني٥م ُميـ ذنٜميل اًمٙمٚمٞميؾ ُميـ اًمِميٞم   اًمِمٞم :

    شمٕمٞمد قمكم  و  اًم١ًما .اًمٙمٌػم سمٕمض إًمٗم٤مظ ذم  و  اًم١ًما  وم٠مرضمقح 

ي٘مق  إظمر اًم٤ًمرؾ: ُمي٤م نيل ٟمّميٞم رٙمؿ ًميٌٕمض اًمِمي٤ٌمب اعمًيٚمؿ اًميذي  ُمداظمٚم٦م:

 ي٘مقم ذم سمٕمض اًمٌ د اإلؾم ُمٞم٦م اًمٞمقم...

ؿمٙمرًا ومٝمٛم٧م.. ًم٘مد  طمًٜم٧م طمٞمٜمام ىمٚم٧م سم٠م  ضمقاب نذا اًم١ًما  يٛمٙميـ  اًمِمٞم :

ٞمؽ: ٓ    ي١مظمذ ُمـ  ضمقسمرل وُمـ ضمقان إو  اعمٗمّمؾ ًمٙمـ يمام ىمٚم٧م سم٤مرح ا  وم

 سمد و٤م ٓ سمد ُمٜمف.

ومييي٠مىمق :    نيييذا اًمٕمٛميييؾ اًمٗميييردي اًميييذي ي٘ميييقم سميييف سمٕميييض إوميييراد ذم سمٕميييض اًميييٌ د 

اإلؾميي ُمٞم٦م ُمييـ اًم٘مرييؾ واًمٙمنيي وؾمييٗمؽ اًمييدُم٤مء وٟم ييق ذًمييؽ، نييذا قمٛمييؾ همييػم ُمنمييوع؛ 
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ٕٟمييف مل يقضمييد اًمًيي٥ٌم اًمييذي يًييٛم  سمٛم ٚمييف.. اًمًيي٥ٌم اًمييذي يًييٛم  سمٛم ٚمييف:    يٙمييق  

قمٝمييد اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م وذم قمٝمييد نٜميي٤مح طمٙمييؿ ىميي٤مرؿ سم٤مإلؾميي م يمييام ذم 

اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ واعمٚميقح ُميـ ُمٚميقح اعمًيٚمٛملم اًميذيـ يمي٤م  يٖمٚمي٥م ظميػمنؿ رشنيؿ 

ومٝمٜميي٤مح يميي٤م  يٛمٙمييـ  ذا  ُميير اويي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ سمرٜمٗمٞمييذ  ُميير ُم ييؾ نييذ  إُمييقر اًمرييل ضميي٤مء 

اًم١ًما  قمٜمٝم٤م يم٘مرؾ سمٕمض اًمٗمج٤مر  و اًمٙمٗم٤مر ُميـ اعم ي٤مرسملم ًمٚمٛمًيٚمٛملم طمٞمٜمئيذ بي٥م 

 شمٜمٗمٞمذ .

 ُم٤م    ي٘مقم  ومراد ذم دوًم٦م شمٕمٚمـ    دؾمرقرن٤م اإلؾم م ًمٙمٜمٝم٤م ُمع إؾمػ اًمِمديد 

ٓ شمٕميييير  ُمييييـ اإلؾميييي م  ٓ اؾمييييٛمف وًمييييذًمؽ ومٝمييييؿ يرٛمٜمييييق  ُمييييـ  ومييييراد اعمًييييٚمٛملم يمييييؾ 

اعمًيييٚمٛملم    يرٔمييي٤منروا سمٛم يييؾ نيييذا اًميييذي نيييق اقمريييداء قميييغم سمٕميييض إوميييراد اًميييذي ٓ 

اًمٕمٚميييؿ ُميييـ اعمًيييٚمٛملم..  بيييقز طمريييك ذم ٟمٔمرٟمييي٤م ٟم يييـ اًمٕمٚميييامء  و اًمٗم٘مٝمييي٤مء  و ـمييي ب

يرٛمٜمييك  وًمئييؽ اوٙميي٤مم    يٙمييق  يمييؾ ُمًييٚمؿ ذم  روييٝمؿ يرٔميي٤منر سمٛم ييؾ نييذا اًمرٔميي٤منر 

ًمٚم٘مريؾ ًمألسمريي٤مء ًمٞمر ييذوا ذًميؽ وؾميٞمٚم٦م ووًمٞمجيي٦م ًمًيٗمؽ دُمي٤مء نيي١مٓء اعمًيٚمٛملم اًمييذيـ 

ب٥م قمٚمٞمٝمؿ    يدظمروا طمٞم٤موؿ ويدظمروا دُم٤مءنؿ ًمذًمؽ اًمٞميقم اًميذي ٟم يـ ٟم ٓميط 

ٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦م واًمرٙمريييؾ اًميييذي ىمييي٤مم قميييغم اًمٙمرييي٤مب ٕ  يييي٠ميت وذًميييؽ سمٕميييد  ٘مٞميييؼ اًمرّميييٗم

 واًمًٜم٦م.

ُميـ ر ه ُميٜمٙمؿ ُمٜمٙميرًا ومٚمٞمٖميػم  سمٞميد  »صي ٞم   ٟميف ىمي٤م :  ¢ٟم ـ ٟم٘مق : سم٠م  اًمٜمٌل 

وًمٙمييييـ  «وميييي٢م  مل يًييييرٓمع ومٌٚمًيييي٤مٟمف، وميييي٢م  مل يًييييرٓمع ومٌ٘مٚمٌييييف وذًمييييؽ  وييييٕمػ اإليييييام 

اًمٕمٚمييامء اًمييذيـ  طميي٤مـمقا سمٗم٘مييف اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م  طم٤مـميي٦م اًمًييقار سم٤معمٕمّمييؿ يمييام ي٘ميي٤م ، 

ٓء اًمٗم٘مٝميييي٤مء اًمييييذيـ إمييييقا  طمٙميييي٤مم اإلؾميييي م يمٚمٝميييي٤م وقمرومييييقا اخليييي٤مص واًمٕميييي٤مم، نيييي١م

ُميـ ر ه ُميٜمٙمؿ »د واعمٓمٚميؼ، واًمٜم٤مؾمي  واعمٜمًيقخ وٟم يق ذًميؽ ني١مٓء ىمي٤مًمقا: ٞم  ٘مَ واعمُ 

إُميييير ذم شمٖمٞمييييػم اعمٜمٙميييير سم٤مًمٞمييييد سمييييؾ ًمييييف نييييذ   اً ًمييييٞمس حمّمييييقر  «ُمٜمٙمييييرًا ومٚمٞمٖمييييػم  سمٞمييييد 

ٙمٛمرف؛ ٕ  ا  قميز وضميؾ اًميذي اعمراشم٥م اًم  صم٦م، وُم٤م ذاح  ٓ ُمـ ا٤م  اًمرنميع وطم

ظمٚمييؼ اًمٕمٌيي٤مد و ُمييرنؿ سمييام يٓمٞم٘مقٟمييف يٕمٚمييؿ    يم ييػمًا ُمييـ اعمٜمٙمييرات ٓ يٛمٙمييـ شمٖمٞمػمنيي٤م 
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وميي٢م  مل يًييرٓمع »داريياًم سم٤مًمٞمييد وًمييذًمؽ ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م ذم ايي٤مم اوييدي٨م: 

نييذا  ¢وًم٘مييد ـمٌييؼ اًمٜمٌييل   «ومٌٚمًيي٤مٟمف، وميي٢م  مل يًييرٓمع ومٌ٘مٚمٌييف وذًمييؽ  وييٕمػ اإليييام 

ٙمييي٤مر اعمٜمٙمييير ذم سمٕميييض شمٍميييوم٤مشمف اوٙمٞمٛمييي٦م ُميييـ ُم ٚمٝمييي٤م  ظميييذ اًمٕمٚميييامء اًمرًٚمًيييؾ ذم  ٟم

 ظمييذوا ذًمييؽ ُمييـ ُم ييؾ ىمقًمييف  «ُمييـ يميي٤م  رُمييرًا سميي٤معمٕمرو  ومٚمٞميي٠مُمر سميي٤معمٕمرو »ىمييقنؿ: 

قمٚمٞمف اًمّم ة واًمًي م طمٞميٜمام ٟمٍمي  ا  قميغم ُمنمييمل ُمٙمي٦م وومير  ًميف ُمٙمي٦م ومّميغم ذم 

ِمي٦م زوج ضمق  اًمٙمٕم٦ٌم يمام نق ُمٕمٚميقم ومٚميام ظميرج قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م  رادت قم٤مر

   شمدظمؾ اًمٙمٕم٦ٌم و   شمّمكم ومٞمٝمي٤م  ٘مٞم٘مي٤ًم ُمٜمٝمي٤م ًم٘ميق  رسمٜمي٤م شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم:  ¢اًمٜمٌل 

﴿ُ ٌِييٌُْٙمُؿ ا   ٌُِٕمقيِن ُ ْ ٤مشم  ٌُّييقَ  ا  َ وَميي
ْؾ  ِْ  يُمٜمْييُرْؿ ُ ِ ومٚمييام قميير  ذًمييؽ  [75]آ: عمددران ﴾ىُميي

صييكم ذم اوجيير وم٢مٟمييف ُمييـ اًمٙمٕمٌيي٦م وًمييقٓ    ىمقُمييؽ »ُمٜمٝميي٤م ىميي٤م  نيي٤م:  ¢رؾمييق  ا  

قمٚمٞمييف اًمّميي ة  -ق قمٝمييد سم٤مًمنمييح نييدُم٧م اًمٙمٕمٌيي٦م وًمٌٜمٞمرٝميي٤م قمييغم  ؾميي٤مس  سمييرانٞمؿ طمييدي 

 «ولٕمٚميي٧م نيي٤م سميي٤مسملم ُمييع إرض سم٤مسميي٤ًم يييدظمٚمق  ُمٜمييف وسم٤مسميي٤ًم خيرضمييق  ُمٜمييف –واًمًيي م 

وميؽمح قمٚمٞمييف اًمّمي ة واًمًيي م سمٜمي٤مء اًمٙمٕمٌيي٦م قميغم ُميي٤م سمٜمي٤م  قمٚمٞمييف اعمنمييمق  ظمقوميي٤ًم ُمييـ    

 ..    يِميييٙمقا ذم  يامهنيييؿ يِميييؽ سمٕميييض اعمييي١مُمٜملم  و سمٕميييض طميييدي ل اًمٕمٝميييد سمييي٤مإليام

يريييد نييدم  ¢ىمييد نييدم اًمٙمٕمٌيي٦م لٝمٚمٝمييؿ سميي٠م  اًمٜمٌييل  ¢و ؾميي ُمٝمؿ  ذا ر وا    اًمٜمٌييل 

 اًمٙمٕم٦ٌم إلقم٤مدة سمٜمٞم٤مهن٤م قمغم  ؾم٤مس  سمرانٞمؿ قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م.

وميي٢مذًا: نييق مل يٖمييػم اعمٜمٙميير سمٞمييد  ومٜمييز  ُمييـ نييذ  اعمرشمٌيي٦م إومم  مم اعمرشمٌيي٦م اًم ٤مٟمٞميي٦م 

   اوجر ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم، و ٟمف ًمقٓ نذا اعم٤مٟمع ٕدظميؾ  مم  ومٌلم قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م

اًمٙمٕمٌيي٦م اوجيير وسمٕمييد ووم٤مشمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م وذم زُمييـ  طمييد ُمٚمييقح سمٜمييل  ُمٞميي٦م 

واًم٘مر٤م  اًمذي ضمره ُمع إؾمػ سميلم قمٌيد ا  سميـ اًميزسمػم وسميلم اوجي٤مج اًمٔمي٤ممل اعمٌيػم 

 ؾميي٤مس  سمييرانٞمؿ  واٙمييـ قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم ر  ا  قمييٜمٝمام ُمييـ  قميي٤مدة اًمٙمٕمٌيي٦م قمييغم

قمٚمٞمف اًمً م صمؿ وىمع ُمع إؾمػ     قمٞمدت اًمٙمٕم٦ٌم  مم ُمي٤م يم٤مٟمي٧م قمٚمٞميف ُميـ ىمٌيؾ  ي: 

 مم ُميييي٤م يم٤مٟميييي٧م قمٚمٞمييييف ذم زُمييييـ ال٤منٚمٞميييي٦م؛ ٕ  اويييي٤ميمؿ يقُمئييييذ يميييي٤م  ضميييي٤من ً سم ييييدي٨م 

قم٤مرِميي٦م ر  ا  قمٜمٝميي٤م ونييذا اًم٘مّميي٦م يمٜميي٧م ىمييد ذيمرويي٤م ذم اعمجٚمييد إو  ُمييـ يمريي٤مب 

 ع  ًمٞمٝم٤م.ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّم ٞم ٦م ومٛمـ ؿم٤مء رضم
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 نؾ ُمـ جم٤م      ذيمر ُم ٤مًٓ رظمر  م اٟمرٝمك اًمقىم٧م؟

  ىمق : ٕٟمف ٓ ٟمًرٓمٞمع    ٟمٗمقت ذًمؽ. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييي٥م ضميييزاح ا  ظميييػم! ُم ييي٤م  رظمييير: ضمييي٤مء ذم ُمًيييٜمد  محيييد    رضمييي ً ُميييـ  اًمِميييٞم :

ر ه ذم ُمٜم٤مُمف  ٟميف سمٞميٜمام يمي٤م  يٛمٌمي ذم سمٕميض  زىمي٦م اعمديٜمي٦م ًم٘ميل  ¢ ص ٤مب اًمٜمٌل 

ٟمٕميييؿ اًم٘ميييقم  ٟميييرؿ ُمٕمنمييي ايييقد ًميييقٓ  ٟمٙميييؿ شمنمييييمق  سمييي٤م   رضمييي ً ُميييـ اًمٞمٝميييقد وم٘مييي٤م  ًميييف:

ومر٘مقًمق : قمزيير اسميـ ا ، وم٘مي٤م  ًميف ذًميؽ اًمٞمٝميقدي ذم اعمٜمي٤مم: وٟمٕميؿ اًم٘ميقم  ٟميرؿ ُمٕمنمي 

اعمًييٚمٛملم ًمييقٓ  ٟمٙمييؿ شمنميييمق  سميي٤م  ومر٘مقًمييق : ُميي٤م ؿميي٤مء ا  وؿميي٤مء حمٛمييد صمييؿ ُم٣ميي 

 يٛمٌم.

٤مره ًمييقٓ  ٟمٙمييؿ ومٚم٘مييل رضميي ً ُمييـ اًمٜمّميي٤مره وم٘ميي٤م  ًمييف: ٟمٕمييؿ اًم٘مييقم  ٟمييرؿ ُمٕمنميي اًمٜمّميي

شمنمييييمق  ومر٘مقًميييق : قمٞمًيييك اسميييـ ا ، وم٘مييي٤م  ذاح اًمٜمٍمييياين: وٟمٕميييؿ اًم٘ميييقم  ٟميييرؿ ُمٕمنمييي 

صييغم ا   -اعمًيٚمٛملم ًميقٓ  ٟمٙمييؿ شمنمييمق  سميي٤م  ومر٘مقًميق : ُميي٤م ؿمي٤مء ا  وؿميي٤مء حمٛميد 

 .-قمغم حمٛمد 

نييؾ ىمّمّميي٧م رؤييي٤مح قمييغم »وم٘ميي٤م  ًمييف:  ¢وذم اًمّميي٤ٌمح ىمييص رؤييي٤م  قمييغم اًمٜمٌييل 

ًمّميي ة واًمًيي م ذم اًمّميي ٤مسم٦م اًمٙمييرام ىميي٤مر ً: ُميي٤م سميي٤م   طمييد؟ ىميي٤م : ٓ، وم ٓميي٥م قمٚمٞمييف ا

 ىميييقام ي٘مقًميييق : ُمييي٤م ؿمييي٤مء ا  وؿمييي٤مء حمٛميييد؟! ٓ ي٘ميييقًمـ  طميييديمؿ: ُمييي٤م ؿمييي٤مء ا  وؿمييي٤مء 

ىمي٤م  ذم روايي٦م ذم نيذ  اًم٘مّمي٦م ونيق اًمِمي٤مند   «حمٛمد وًمٙمـ ًمٞم٘مؾ: ُم٤م ؿم٤مء ا  وطميد 

 يمٜمييي٧م  ؾميييٛمٕمٙمؿ شم٘مقًميييق : ُمييي٤م ؿمييي٤مء ا  وؿمييي٤مء حمٛميييد»ىمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م: 

اًمِميي٤مند نٜميي٤م: يميي٤م  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م يًييٛمع ُم ييؾ نييذا اًمنمييح  «وم٠مؾميير ٞمل ُمييٜمٙمؿ

اًميييذي ٟمًيييٛمٞمف ٟم يييـ سم٤مًمنميييح اًمٚمٗمٔميييل وي٘م٤مسمٚميييف اًمنميييح اًم٘مٚمٌيييل، واًمنميييح اًمٚمٗمٔميييل ٓ 

خيييرج سمييف صيي٤مطمٌف ُمييـ اعمٚميي٦م سم يي   اًمنمييح اًم٘مٚمٌييل ومٝمييق اًمييذي خيييرج سمييف ُمييـ اعمٚميي٦م؛ 

ٌُُدوا ﴿ة ا  وطمد : ىمقُمف  مم قم٤ٌمد ¢ًمذًمؽ ذم اًمقىم٧م اًمذي دقم٤مء رؾمق  ا   َ ِ  ُاقْم

ٌُقا اًمٓم ٤مهُمقَت 
وطمٞمٜمام اؾمرج٤مب ًمف ُمـ اؾمرج٤مب ُميـ اعمي١مُمٜملم  [:7]النح: ﴾ا  َ َواضْمرَٜمِ

يميييي٤م  يًييييٛمٕمٝمؿ سمٜميييي٤مءَ ً قمييييغم قميييي٤مدوؿ ذم اًم٘مييييديؿ  ٚمٗمييييق  سمٖمييييػم ا ، وأ   صييييٌ قا 
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ُمييي١مُمٜملم سمييي٤م  وسمٛم ٛميييد ومٝميييؿ ي٘مقًميييق : ُمييي٤م ؿمييي٤مء ا  وؿمييي٤مء حمٛميييد يرييييدو  سميييذًمؽ    

ئ٦م حمٛمييد سمٛمِمييٞمئ٦م ا  يٕمٜمييق :    ـم٤مقميي٦م حمٛمييد ُمييـ ـم٤مقميي٦م ا  يمييام نييق ُمٜمّمييقص ُمِمييٞم

َ﴿ذم اًم٘مييييرر  اًمٙمييييريؿ:  ْد َ ـَميييي٤مَع ا   قَ  وَمَ٘ميييي ؾُميييي ِع اًمر 
ـْ ُيٓمِيييي وًمٙمييييٜمٝمؿ مل  [86]النسددددل  ﴾َُميييي

َ﴿يٜمرٌٝمييقا ًمٚمٗمييرن سمييلم ُم ييؾ نييذ  أييي٦م:  ْد َ ـَميي٤مَع ا   قَ  وَمَ٘ميي ؾُميي ِع اًمر 
ـْ ُيٓمِيي  [86]النسددل  ﴾َُميي

ُم٤م ؿم٤مء ا  وؿمئ٧م، وم٢مٟمف يٕمٜمل ذم فم٤منر اًمٕم٤ٌمرة    ُمِمٞمئ٦م اًمرؾمق  قمٚمٞمف  وسملم ىمقنؿ:

٤م ﴿اًمً م ُم١مصمرة يمٛمِميٞمئ٦م ا  اًمريل ٓ ي٘ميػ  ُم٤مُمٝمي٤م يشء يميام ىمي٤م  رب اًمٕمي٤معملم:  َوُمَي

٤معمَلِمَ  ٤مَء ا  ُ َربُّ اًْمَٕميي ٓ  َ ْ  َيَِميي ٤مُءوَ   ِ مل يٜمرٌٝمييقا ًمييذًمؽ؛ نييذا يميي٤مٟمقا  [69]التكددوير ﴾شَمَِميي

ٛمع ُمٜمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م: ُميي٤م ؿميي٤مء ا  وؿمييئ٧م ومٙميي٤م  يًييٙم٧م، عميي٤مذا؟ ي٘مقًمييق  وقمييغم ُمًيي

ظمِمٞم٦م    يريروا سمٛم ؾ نذا اًمرٜمٌٞمف طمرك  ذ  ا  قمز وضمؾ ًمف سمرٜمٌٞمٝمٝمؿ قمـ    ي٘مٕمقا 

 ذم ُم ؾ ذًمؽ اًمنمح اًمٚمٗمٔمل.

وًمذًمؽ ذم طم٤مدصم٦م  ظمره يم٤م   ٟمٙم٤مر  ومٞمف ؿمدة مل شمٕمٝمد ًمف  و ُمٜمف قمٚمٞمف اًمً م ُمـ 

ُم٤مم  محد ذم ُمًيٜمد  ُميـ طميدي٨م اسميـ قمٌي٤مس ر  ا  ىمٌؾ؛ وذًمؽ ُم٤م روا   يْم٤ًم اإل

ظمٓمييي٥م يقُمييي٤ًم وم٘ميييي٤م  رضميييؾ ُميييـ اوييي٤مرضيـ: ُمييي٤م ؿميييي٤مء ا   ¢   اًمٜمٌيييل »شمٕمييي٤ممم قمٜميييف: 

وىمي٤م :  -ومل يٖمْمي٥م نٜمي٤مح  -وؿمئ٧م ي٤م رؾمق  ا ! ومٖمْمي٥م قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م 

 . « ضمٕمٚمرٜمل   ٟمدًا؟! ىمؾ: ُم٤م ؿم٤مء ا  وطمد 

اح اًمًي١ما  اًميذي ي١مؾميٗمٜمل    يٙميق  هبذا اودي٨م اًمّمي ٞم   هنيل ضميقان قميـ ذ

نيييق إظميييػم، وًمٙميييـ ًمٕميييكم  طمٔميييك وميييٞمام سمٕميييد ذم ُم يييؾ نيييذ  إؾميييئٚم٦م اًمٜم٤مومٕمييي٦م ٕيميييق  

 ُمِم٤مريم٤ًم ُمٕمٙمؿ سمٚمٗمٔمل وًمق يمٜم٧م سمٕمٞمدًا قمٜمٙمؿ سمجًٛمل وم ًٌل.

ضميزايمؿ ا  ظميػمًا يي٤م ؿميٞم ٜم٤م، نٜمي٤مح ؾمي١ما  وذم او٘مٞم٘مي٦م نيق ًميٞمس ؾمي١مآً  ُمداظمٚم٦م:

ٝمييؿ ضمييدًا ضمييدًا و يمييد قمييغم نييذا اًمًيي١ما ، وًمٙمييـ إخ اًمييذي يمريي٥م اًمًيي١ما  ىميي٤م  قمٜمييف ُم

واًم١ًما  ذم او٘مٞم٘م٦م نق ُمـ سمدنٞم٤مت اإلؾم م وًمٙمـ  طمٌٌٜم٤م    ٟمٜمز  قمٜمد رهمٌي٦م نيذا 

إخ، ومٞم٘مق  إخ: طمريك يٙميذب سمٕميض اًمٜمي٤مس ذم فميٜمٝمؿ وذم قميدم شمّميقرنؿ سم٠منيؾ 

 اعمٜمٝم٩م اوؼ، نؾ  ٌق     اقشمقا ؿمٝمداء ذم ؾمٌٞمؾ ا ؟
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يم٦م ذم  الٝمي٤مد ذم ؾميٌٞمؾ ا  يميام  ُمرشمٜمي٤م يمر٤مسمي٤ًم اًمٚمٝمؿ  ُمرٜمل ؿمٝمٞمدًا ذم ُمٕمر اًمِمٞم :

وؾمييٜم٦م وقمييغم ُمييٜمٝم٩م اًمًييٚمػ اًمّميي٤مًم  وميي٠مرضمق    شمٕمٞمييد نييذا اًمييدقم٤مء  مم اًمًيي٤مرؾ ومٝمييؾ 

 ـ قمٚمٞمف  م ٓ؟ُم  ١مَ يُ 

ضمزايمؿ ا  ظمػمًا ي٤م ؿمٞم ٜم٤م، وٟم٠ًم  ا     يٕمٔمؿ سمٙمؿ اًمٜمٗمع، و   يٙمري٥م  ُمداظمٚم٦م:

ٚمييييقن  نييييؾ اًمنمييييح ًمٙمييييؿ إضميييير، و   بٕمٚمٙمييييؿ ٟمٍميييية ًمٚم ييييؼ و نٚمييييف وؿمييييقيم٦م ذم طم

 وآٟم را  واًمٌدقم٦م  ٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م وضمزايمؿ ا  ظمػمًا ي٤م ؿمٞم ٜم٤م.

وسمييي٤مرح ا  وميييٞمٙمؿ اٞمٕمييي٤ًم وؾمييي ُمل اإلؾمييي ُمل اخلييي٤مًمص  ًميييٞمٝمؿ ُمقدقمييي٤ًم  اًمِميييٞم :

 سم٘مقزم: واًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف.

 (00:  54: 55/   691) اهلدى والنور / 
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 داز اإلضالّ ٚداز ايهفسايفسم بني 

 ؟ : ُم٤م نق شمٕمريػ سم د  ؾم م وسم د يمٗمر، ويمٞمػ شمّمػم سم د  ؾم م سم د يمٗمر واًمٕمٙمسؾم١ما

نيييذ  ُمًييي٠مًم٦م سمييي  ؿميييؽ قم٤ملٝمييي٤م اًمٗم٘مٝمييي٤مء اعمر٘ميييدُمق ، واظمرٚمٗميييقا يميييام نيييق  اًمِميييٞم :

ؿمييي٠مهنؿ ذم يم يييػم ُميييـ اعمًييي٤مرؾ، ومل يًيييرٓمٞمٕمقا    يْميييٕمقا ضمقاسمييي٤ًم طم٤مؾمييياًم ًمٚم ييي   

 ي  ىمٚميٞمؿ يٖمٚمي٥م قمٚمٞميف اعمًيٚمٛمق   يٛمٙمـ آـمٛمئٜم٤م   ًمٞمف وآقمرامد قمٚمٞمف، و ٟم٤م  ىمق :

ٙم٤مُمٝمؿ ٓ  ٙمٛمق  سمام  ٟمز  ا  يم ً  و سمٕمْم٤ًم ومذًمؽ ٓ ييي وٓ خييرج وًمق يم٤م  طُم 

ذًمييؽ اًمِمييٕم٥م قمييـ يمقٟمييف ؿمييٕم٤ًٌم ُمًييٚماًم، وٓ بييقز ُم٘م٤مشمٚمرييف ومييٞمام ًمييق يميي٤م  نٜميي٤مح دوًميي٦م 

 ؾمييي ُمٞم٦م، ٕهنييي٤م  و ٕهنيييؿ  ذا دقميييقا  مم اإلؾمييي م ومًيييق  يًيييرجٞمٌق  ًميييف ويٜم٘مٚمٌيييق  

ذًمؽ اًمداقمل  اعمًٚمؿ قمغم اوٙمقُمي٦م اًمريل  ٙميؿ وميٞمٝمؿ سمٖميػم ُمي٤م  ٟميز  ا ، ا٤مُم٤ًم ُمع 

وميي٢مذًا: ٟم ييـ ٓ ٟمجٕمييؾ اًمِمييٕم٥م اعمًييٚمؿ سمًيي٥ٌم طمٙمييؿ طمٙميي٤مُمٝمؿ سمٖمييػم ُميي٤م  ٟمييز  ا   هنيي٤م 

همييػم  ؾميي ُمٞم٦م و ٟمييف بييقز ُم٘ميي٤مشمٚمٝمؿ وومييرض إطمٙميي٤مم اًمرييل شمؽمشميي٥م قمييغم دار اوييرب 

سميييف، وا   قمٚميييؿ سمييي٠مٟمٜمل  وًميييٞمس قميييغم دار اًمًيييٚمؿ، نيييذا اًميييذي ٟمٕمر٘ميييد  وٟميييديـ ا  شمٕمييي٤ممم

ىمٚميي٧م  ييدصمقا ىمييدياًم ذم نييذ  اعمًيي٠مًم٦م، وُميي٤م ذيمييروا دًمييٞم ً طم٤مؾميياًم ًمٚمٛمقوييقع، ًمٙمٜمٜميي٤م 

، ُمًييٚمؿٟم ييـ ٟمٕمٚمييؿ أ     طمييدصمقا ُميي٤م ؿمييئرؿ قمييـ  ي سمٚمييد، وم٤مًمِمييٕم٥م الزارييري ؿمييٕم٥م 

، اًمِميييٕم٥م إردين يميييذًمؽ وىمٞمًيييقا قميييغم ذًميييؽ  ًمييي ، ُمًيييٚمؿاًمِميييٕم٥م اًمًيييقري ؿميييٕم٥م 

ٙم ػم ُمٜمٝم٤م   و  يم رن٤م نل ًمٞم٧ًم  ؾم ُمٞم٦م، ذًمؽ ٓ ًمٙمـ اًم٘مقاٟملم اًمرل شمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ اًم

بٕميؾ نييذ  اًمِميٕمقب همييػم ُمًيٚمٛم٦م ا٤مُميي٤ًم يميام ىمٚميي٧م رٟمٗمي٤ًم، طمييزب اًمٌٕمي٨م ذم ؾمييقري٤م ٓ 

بٕمييييييؾ اعمًييييييٚمٛملم سمٕم ٞمييييييلم، طمييييييزب اًمٌٕميييييي٨م ذم اًمٕمييييييران ٓ بٕمييييييؾ اًمٕمييييييراىمٞملم همييييييػم 

وسمييلم اعم ٙمييقُملم، وطمٞمييٜمام ٟم٘مييق : بيي٥م  اويي٤ميمؿُمًييٚمٛملم، وًمييذًمؽ ٟمٗمييرن ٟم ييـ سمييلم 

ٕم٥م اًمٕمراىمييل ومييذًمؽ ٓ يٕمٜمييل ُمٓمٚم٘ميي٤ًم  ٟمييف ًمييٞمس    ٟم٘مييق : ومييذًمؽ ٓ يٕمٜمييل ُمٜميي٤مرصة اًمِميي

 ٟمف ب٥م ُمٜم٤مرصة اوزب اًمٌٕم ل  و ُمٜم٤مرصة ررٞمس طمزب اًمٌٕم٨م، سمؾ ذًميؽ ٓ يٕمٜميل 
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  ٟمف بقز ُمٜم٤مرصشمف، ًمٙمـ اًمِمٕم٥م نق اًمذي ب٥م ُمٜم٤مرصشمف.

ؾميي١مازم سم٤مًمْمييٌط ًمييٞمس نٙمييذا، ٟم يـ ٟمريييد    ٟمٕميير  و ٟميي٤م ؿم ّمييٞم٤ًم ىميير ت  اًمًي٤مرؾ:

ـ اًم٘ميييٞمؿ       يمييي٤م  -رمحيييف ا  رضمييي  ىميييق  الٛمٝميييقر قميييغم    اًميييدار اًمريييل شمٕمٚمقنييي٤م  اسمييي

شمٕمٚمقن٤م  طمٙم٤مم  ؾم ُمٞم٦م ومٝمل دار  ؾمي م، وىميد اؾميردًمقا سم ٞميؼم ظمٞميؼم  نٚمٝمي٤م  -ص ٞم 

يي  ¢يمٚمٝمييؿ  نييؾ ذُميي٦م، وقمٜمييدُم٤م اًمٜمٌييل  وم٠مصييٌ ٧م دار  ؾميي م، ٕٟمييف  قمٚمٞمٝميي٤م صيي ٤مسم٦مً ر  ُم 

ر     إطمٙمي٤مم اًمريل شمٕمٚمقن٤م  طمٙم٤مم  ؾم ُمٞم٦م،  ُم٤م اًمدار اًمرل دمري قمٚمٞمٝمي٤م ٟم يـ ٟمٕمي

دمييري أ  نييل اؿمييؽمايمٞم٦م  و ىمييقاٟملم ووييٕمٞم٦م، وم٤مٕطمٙميي٤مم اًمييدار اًمرييل دمييري قمٚمٞمٝميي٤م 

قمييـ اًمِميييٕمقب؟  (7)إطمٙميي٤مم اًمقويييٕمٞم٦م نييؾ نيييل دار  ؾميي م  م دار يمٗمييير سمٖمييض اًمٌٍمييي

ـ شمٞمٛمٞميي٦مواسميـ شمٞمٛمٞميي٦م زييي٤مدة قمييغم ذًمييؽ ؾمييئؾ  و ٟميي٧م  قمٚمييؿ ُمٜمييل هبييذا ذم ىمرييي٦م ُم٤مريييدا   اسميي

، ومٜمرضمييق شمقوييٞم  نييذ  (7)ٛمٜمزًمريي٤م سمىميي٤م : نييل ًمٞمًيي٧م  قمٜمييدُم٤م يم٤مٟميي٧م دار  ؾميي م ومًييئؾ:

 اعم٠ًمًم٦م.

 ٟم٤م   فمـ  ضم٧ٌم قمـ نذا ومٞمام ؾمٌؼ رٟمٗم٤ًم وٓسمد ومٞمام يٌدو ُمـ اإلقم٤مدة، ُم٤مذا  اًمِمٞم :

يؽمشم٥م ُمـ إطمٙم٤مم طمٞمٜمام ٟم٘مق :نذ  اًمدار طمرب وٟم٘مق : نذ  دار  ؾم م، نذ  دار 

 ٤م؟طمرب ُم٤م اًمذي يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ إطمٙم٤مم،  ًمٞمس  و  ذًمؽ ُم٘م٤مشمٚمرٝم

 اًم٤ًمرؾ: ٟمٕمؿ.

 ٟميي٤م شمٕمرويي٧م ًمٚمجييقاب قمييـ نيذا اإلؿمييٙم٤م   و نييذا اًمًيي١ما ، قمٜمييدُم٤م ىمٚميي٧م:  اًمِميٞم :

ًميييق يميييي٤م  نٜميييي٤مح دوًميييي٦م ُمًييييٚمٛم٦م شمٓمٌيييؼ رشيٕميييي٦م ا ، ومٝمييييؾ شم٘م٤مشمييييؾ اًمِمييييٕم٥م الزارييييري  و 

ـ اًم٘مٞمؿاًمًقري؟ ىمكم سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ذيمرت ُمـ اًمٜم٘مؾ قمـ   واسمـ شمٞمٛمٞم٦م. اسم

 اًم٤ًمرؾ:  قمد سم٤مرح ا  ومٞمؽ.

ىمٚمييي٧م رٟمٗمييي٤ًم و قمٞميييد ُمييي٤م ىمٚمريييف رٟمٗمييي٤ًم:  ذا يمييي٤م  ومرويييٜم٤م  ٟميييف يقضميييد  و  ىميييق :  ذا  اًمِميييٞم :

ؾميييٞمقضمد يقُمييي٤ًم ُمييي٤م ونيييذا ٓسميييد ُمٜميييف دوًمييي٦م  ٙميييؿ سميييام  ٟميييز  ا ، نيييؾ نيييذ  اًمدوًمييي٦م نيييل 

                                                           

 .يمذا (7)

 يمذا. (7)
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ؾميييير٘م٤مشمؾ اًمِمييييٕم٥م اًمًييييقري ويّمييييؾ  مم يمييييؾ اًمِمييييٕمقب إظمييييره اًمرييييل قمييييغم اًمٌ يييير 

اح ُمي٤م شميقٟمس اعمرقؾمط وُمٜمٝم٤م الزارر وُمٜمٝم٤م ًمٞمٌٞم٤م وُم٤م  دراح ُم٤م ًمٞمٌٞم٤م وشمقٟمس وُم٤م   در

 ؾميي ُمٞم٦م، نييؾ نييذ  اًمييدو   الييقاب:نييؾ نييذ  اًمِمييٕمقب  ؾميي ُمٞم٦م  م همييػم  ؾميي ُمٞم٦م؟ 

ٓ، ومي٢مذًا: نيذ  اًمدوًمي٦م اًمرييل اومؽمويٜم٤من٤م  هني٤م ؾمييرٙمق   الييقاب: ٙميؿ سميام  ٟميز  ا ؟ 

  ٙمؿ سمام  ٟمز  ا  شم٘م٤مشمؾ نذ  اًمِمٕمقب اعمًٚمٛم٦م؟

 اًم٤ًمرؾ: وًمٙمـ ي٤م ؿمٞم ..

قًميييييؽ وًمٙميييييـ ًم ؾميييييردراح، قميييييغم ُمييييي٤مذا ٓ ٓ قمٗميييييقًا،  ٟمييييي٧م ٓ خيٗمييييي٤مح ىم اًمِميييييٞم :

 شمًردرح؟ ُم٤م ىمٚم٧م ؿمٞمئ٤ًم ًمرًردرح قمٚمٞمف  ٟم٧م، وم٠مٟم٧م  ضم٥م قمغم ؾم١مازم.

 اًم٤ًمرؾ:  ي ٟمٕمؿ ؾم٠مضمٞم٥م قمغم ؾم١ماًمؽ    ؿم٤مء ا .

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 .اًم٤ًمرؾ: ي٤م ؿمٞم  أ  ٟم ـ قمٜمد قم٘مٞمدة  نؾ اًمًٜم٦م والامقم٦م  هنؿ  ٙمٛمقٟمٜم٤م سم٤مًمٔم٤منر

 ؿ ىمؾ: ٓ، صمؿ ارشح ُم٤م ؿمئ٧م.ُم٤م  ضمٌرٜمل. ي٤م ؿمٞم   ٟم٧م ىمؾ: ٟمٕم اًمِمٞم :

 اًم٤ًمرؾ: ٓ ي٤م ؿمٞم ، سمٓمٌٞمٕم٦م او٤م  ٓ ي٘م٤مشمٚمق  اًمِمٕمقب اإلؾم ُمٞم٦م.

ًمٙمـ نذا نق ٓزم اًم٘مق  اًمذي ٟم٘مٚمرف رٟمٗمي٤ًم، وًميذًمؽ  ٟمي٤م  طميرص    يٙميق   اًمِمٞم :

ضمقاسم٤ًم خمرٍمًا طمرك ُم٤م ٟمدظمؾ ذم ُمر٤من٤مت ٟم ـ ذم همٜمك قمٜمٝم٤م، وميام دام شم٘ميق  أ : 

  ٟمز  ا  ٓ شم٘م٤مشمؾ نذ  اًمِمٕمقب اعمًٚمٛم٦م،  ذًا: يمٞمػ    نذ  اًمدوًم٦م اًمرل  ٙمؿ سمام

يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ اًمرٕمريػ؟ واًمرٕمريػ ص٤مدن ومٞمٝم٤م،  ًمٞمس يمذًمؽ؟ اًمرٕمريػ اًميذي 

ٟم٘مٚمرف ص٤مدن ُمٜمٓمٌؼ قمغم نذ  اًمِمٕمقب، ٕ  اًمذي قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اوٙمي٤مم ٓ  ٙمٛميق  

٤مر، سمنميٕم٦م اإلؾم م،  ذًا: يمٞمػ ٟمقومؼ، ص٤مر ومٞمف ٟم٤مىمض وُمٜم٘مقض، صي٤مر ومٞميف ًمٞميؾ وهني

 ص٤مر ذم طمؼ وسم٤مـمؾ، وم سمد ُمـ اًمرٗمريؼ سمٞمٜمٝمام.

  ٟم٤م  قمر٘مد اًمرٗمريؼ نق ُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ رٟمٗم٤ًم.

 ( 00:  46:  30/ 467) اهلدى والنور/

 ( 00:  49:  59/ 467) اهلدى والنور/
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 ايفسم بني داز اإلضالّ ٚداز ايهفس 

 ٚداز احلسب

 ؟ٗمر وسم د اورباإلؾم م وسم د اًمٙماًم١ًما  اًمر٤مزم ُم٤م نق شمٕمريػ سم د  اًم٤ًمرؾ:

 نذ  ُم٠ًمًم٦م اظمرٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ىمدياًم.اًمِمٞم :

وا   قمٚمؿ ٕهني٤م ُمًي٠مًم٦م اضمرٝم٤مديي٦م وًميٞمس قمٚمٞمٝمي٤م  دًمي٦م ٟمٌقيي٦م رص ي٦م  -واًمذي  را  

دار اإلؾميي م نييل اًمرييل يًييٙمٜمٝم٤م وي٘مٓمٜمٝميي٤م اعمًييٚمٛمق   ي  يم ييريرٝمؿ،  -ذم اعمقوييقع 

يميي٤م  ومييٞمٝمؿ سمٕمييض ودار اًمٙمٗميير قمييغم اًمٕمٙمييس ُمييـ ذًمييؽ  ي يٙمييق  ؾمييٙم٤مهن٤م يمٗميي٤مًرا و   

اعمًييٚمٛملم، ودار اوييرب نييل دار اًمٙمٗميير اًمرييل ىمييد  قمٚمييـ اعمًييٚمٛمق  اوييرب قمٚمٞمٝميي٤م 

وطمٞمٜمئيييذ ومييي  بيييقز ًمٚمٛمًيييٚمٛملم    يرٕمييي٤مُمٚمقا ُمٕمٝمييي٤م سميييؾ بييي٥م قمٚميييٞمٝمؿ    ي٘مييي٤مشمٚمقا  نيييؾ 

شمٚمؽ اًمٌ د، و   يدقمقن٤م  مم اإلؾم م طمريك يٕمٓميقا الزيي٦م قميـ ييٍد ونيؿ صي٤مهمرو ، 

ق  اوييي٤ميمؿ ومٞمٝمييي٤م  ٙميييؿ سم٤مإلؾمييي م؛ وم٘ميييد وًميييٞمس ُميييـ رشط اًميييٌ د اإلؾمييي ُمٞم٦م    يٙمييي

ًمٗمٚمًييٓملم اشُمٖمٚميي٥م سمٕمييض اًمييٌ د قمييغم  ُمرنيي٤م يمييام وىمييع ذم ىمييديؿ اًمزُميي٤م  سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمييٌ د 

وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض اًميٌ د يمًيقري٤م ُمي  ً، وإرد  وهمػمني٤م طمٞميٜمام طُمٙمٛمي٧م سم٤مإلؾميرٕمامر 

اإلٟمجٚمٞمزي  و اإلومرٟميس، ومٚمؿ خترج شمٚمؽ اًمٌ د قمـ يمقهن٤م سمي ًدا  ؾمي ُمٞم٦م و   يمي٤م  

ا ًمرٚميؽ اًميٌ د ٓ ا و٤ميمؿ نق اًمٙم٤مومر اعمًيرٕمٛمر، وقميغم ذًميؽ وم ٙميؿ اعمًيرٕمٛمر ىمٍمًي

بٕمٚمٝم٤م سم ًدا همػم  ؾم ُمٞم٦م وًمٙمـ قمغم اعمًٚمٛملم يمام نق اًمِم٠م  أ  ذم  ومٖم٤مٟمًير٤م  

   برٛمٕميييقا ًمُٞم رضميييقا نيييذا اعمًيييرٕمٛمر ُميييـ سمييي د اإلؾمييي م طمريييك شمٕميييقد إطمٙمييي٤مم ذم 

رٕمامر اًمٙم٤مومر.نييذا ُميي٤م يٛمٙمييـ ىمقًمييف سميي د اإلؾميي م  ؾميي ُمٞم٦م يمييام يم٤مٟميي٧م ىمٌييؾ همييزو اإلؾميي

 ذم نذا اًم١ًما  .

 (01:58:26( /21أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 اجلٗاد األنرب ٚاجلٗاد األصػس

ُميي٤مذا قمييـ اًم٘مييق  اعمِمييٝمقر الٝميي٤مد إيمييؼم والٝميي٤مد إصييٖمر صيي ٦م ؾمييٜمد نييذا اًمًيي٤مرؾ: 

 اًم٘مق  واعمٕمٜمك؟

يمؼم ٓ يّم  ُمـ طمٞم٨م  مم الٝم٤مد إُمـ الٝم٤مد إصٖمر رضمٕمٜم٤م طمدي٨م  اًمِمٞم :

ذًمؽ ٕ  ضمٝمي٤مد اًميٜمٗمس و   يمي٤م   ، ؾمٜم٤مد   ُم٤م ُمـ طمٞم٨م ُمٕمٜم٤م  وم   را   يْم٤م ص ٞم ٤مً 

 :طمريييك ىمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م اإلؾمييي مذم دييييـ ضميييدا  ٤مً ن٤مُمييي اً نيييق سمييي  ؿميييؽ  ُمييير

وًمٙميـ وي٤م ٓ خيٗميك قميغم يميؾ ُمًيٚمؿ  ،«اعمج٤مند ُمـ ضم٤مند نقا    شم٤ٌمرح وشمٕمي٤ممم»

 ؾمٌٞمؾ ا  قمز وضميؾ ٓ يًي٤مويف ُميـ طمٞمي٨م ىميقة الٝمي٤مد    ظمروج اإلٟم٤ًم  ًمٚمجٝم٤مد ذم

   ئميييؾ ذم دار  وذم سمٚميييد  وسميييلم  نٚميييف وزوضميييف ُمٝميييام يمييي٤م  صييي٤مو٤م وشم٘مٞمييي٤م وجم٤منيييدا 

ُميـ ظميرج ُميـ سمٚميد  ًمٞمج٤منيد ضمٝمي٤مد ًمٜمٗمًف وم  ي٤ًموي نذا الٝمي٤مد ونيق ذم قم٘مير دار  

ييي َ٘مييي ويميييام يُ  ،ذم ؾميييٌٞمؾ ا  قميييز وضميييؾ  ف ٤ٓم  ذم سمٕميييض اًميييٌ د وىميييد وويييع دُميييف ذم يمٗم 

ض ٟمٗمًييف ًمٚمٛمييقت ُمٌيي٤مرشة ذم ؾمييٌٞمؾ ا  يمٛمييـ ب٤منييد ٟمٗمًييف ر  يًييرقي نييذا اًمييذي قَميي 

وًميذًمؽ  ،ٝم٤مد اًمٕمي٤مم اًميذي ضمي٤مء ذيمير  ذم طميدي٨م اًمرؾميق   قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي مال

رضمٕمٜمييييي٤م ُميييييـ الٝمييييي٤مد إصيييييٖمر  مم الٝمييييي٤مد »ٓ  ره ُمٕمٜميييييك ذاح اويييييدي٨م صييييي ٞم ٤م 

 .«إيمؼم

 : .. ( 25:  53/ 18) اهلدى والنور /
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 ٗادأْٛاع اجل

: اًم١ًما  ي٘مق  ُمـ  يـ ضم٤مءت نيذ  اًمرٗمّميٞم ت واًمؽمشمٞمٌي٤مت نيؾ نيل ُميـ اًم٤ًمرؾ

وضمٝميييي٤مد  ضمٝميييي٤مد اعمج٤مدًميييي٦م، وضمٝميييي٤مد اعمّميييي٤مسمرة، وضمٝميييي٤مد اعمٗم٤مصييييٚم٦م، :اًمنميييييٕم٦م  م ٓ

 اعم٤ٌمنٚم٦م، وضمٝم٤مد اعم٘م٤مشمٚم٦م؟

شمٗميييٜمـ ذم اًمرٕمٌيييػم ًميييٞمس  ٓ، نيييق يٛمٙميييـ سمٕميييض اًمٜمييي٤مس يزييييدوا قميييغم نيييذ   اًمِميييٞم :

ىمد ضم٤مء قمٜمف  ¢اعمٝمؿ    يّمدن قمٚمٞمٝم٤م الٝم٤مد واًمٜمٌل إىم٤ًمم  ىم٤ًمم  ظمره، و ٟمام 

طمدي ٤م  اصمٜم٤م  يٛمٙمـ    يٕمرؼما اٟمٓم ىم٤ًم ًمٗمٝمؿ نذ  اعمٕم٤مين إو : ىمقًميف قمٚمٞميف اًمّمي ة 

ومٙميييؾ نيييذ  إٟميييقاع ُميييـ الٝمييي٤مدات اًمريييل  «اعمج٤منيييد ُميييـ ضم٤منيييد نيييقا   »واًمًييي م: 

ضم٤منييد ٟم٘مٚمرٝمي٤م قمييـ سمٕمييض اعمٕميي٤مرصيـ اًمٞمييقم نييق شمٗمّمييٞمؾ لٝميي٤مد اًمييٜمٗمس اعمج٤منييد ُمييـ 

ضم٤منيدوا اعمنمييملم سمي٠مُمقاًمٙمؿ »: ¢نقا    شم٤ٌمرح وشمٕمي٤ممم، واويدي٨م أظمير ىمقًميف 

،  ُميييي٤م اعمٗم٤مصييييٚم٦م اعمييييذيمقرة ُمييييـ  ٟمييييقاع الٝميييي٤مد وم٘مييييد شمٙمييييق  «و ٟمٗمًييييٙمؿ و ًمًييييٜمرٙمؿ

ُمنموقم٦م وىمد شمٙميق  هميػم ُمنميوقم٦م ومٝميل سم ٤مضمي٦م  مم شمٗمّميٞمؾ، ٟم يـ ٟمٕمير     سمٕميض 

، ًمٙمييـ  ذا يميي٤مٟمقا ىمّمييدوا ُمييـ يٜمرٛمييق   مم الٝميي٤مد اًمٞمييقم يييدقمق   مم ضمٝميي٤مد اعمٗم٤مصييٚم٦م

سم٤ملٝم٤مد ُمٗم٤مصٚم٦م يٕمٜميل  قمي   اعمٕمي٤مداة ًمٚمٓمقاهمٞمي٧م نيذا طميؼ ًمٙمٜميف يرٓمٚمي٥م اؾميرٕمدادًا 

 ؾمييي ُمٞم٤ًم صييي ٞم ٤ًم ُمرضمٕمييي٦م قمٜميييدٟم٤م يمٚمٛمريييلم اصمٜمريييلم )اًمرّميييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦م( سميييدو  شمّميييٗمٞم٦م 

يـ  مم اإلؾمييييي م شمرسمٞمييييي٦م  ؾمييييي ُمٞم٦م ق  قمُ دْ اًمنمييييييٕم٦م وييييي٤م دظميييييؾ ومٞمٝمييييي٤م وسميييييدو  شمرسمٞمييييي٦م اعمَييييي 

ٗم٤مصييٚم٦م، وُمييـ نٜميي٤م وىمٕميي٧م سمٕمييض نجييامت  ؾميي ُمٞم٦م ُمييـ ىمٌييؾ صيي ٞم ٦م ٓ دمييقز اعم

 وُمـ سمٕمد ذم  ظمٓم٤مء يم ػمة ويم ػمة ضمدًا ُم٤م ضمٜمقا ُمٜمٝم٤م  ٓ اًمَّمؼِم اعمر وا  اعمًرٕم٤م .

 (  00: 52: 15/ 581) اهلدى والنور /
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 تضٜٛس ايفٝدٜٛ يف اجلٗاد

قر وسمٞمٌٕم قن٤م روا سم٤مًمٗمٞمديق وسم٤مًمٙم٤مُمػما صق  َّم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرّمقير ذم  ومٖم٤مٟمًر٤م ، يُ  ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ شمّمقير اًميورة؟ دُّ ٕمَ ًمٚمدو ، ومٝمؾ نذا اًمرّمقير يُ 

ًمرريٌٕمـ ؾميٜمـ ُميـ ىميٌٚمٙمؿ ؿميؼمًا سمِميؼم، وذراقمي٤ًم سميذراع، »صدن رؾميق  ا :  اًمِمٞم :

 ، ًم٘مد ىمٚمٜم٤م...)طمّمؾ نٜم٤م اٟم٘مٓم٤مع صقيت(«طمرك ًمق دظمٚمقا ضم ر و٥م ًمدظمٚمرٛمق 

يقضمد ًمداؿ  ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًمٙمٗم٤مر واًمٙمٗمر اًمذيـ ٓ يٕمٛمٚمق    قمز وضمؾ، واًمذيـ ٓ

ُميييييـ اعمٜمِميييييٓم٤مت واعمرهمٌييييي٤مت سمٓمرييييييؼ اًميييييقطمل ُمييييي٤م قمٜميييييد اعمًيييييٚمٛملم، وًميييييذًمؽ ومٝميييييؿ 

يًر ًيييٜمق   مم اًمرّمييييقير ويًيييير دُمقٟمف وؾمييييٞمٚم٦م ًمٚمرِميييجٞمع، وإلًمٗميييي٤مت ٟمٔميييير اًمٜميييي٤مس 

وٟم يييق ذًميييؽ، يميييام يٗمٕمٚميييق  ا٤مُمييي٤ًم سميييام يًيييٛمقٟمف سم٤مًمرٛم ٞميييؾ، يٛم ٚميييق  سمٕميييض اًمروايييي٤مت، 

ِميييٕم٥م، ًميييٞمس عميييية ويم ُمٜمييي٤م وميييٞمام يزقمٛميييق  ُميييـ روايييي٤مت ُمقاويييٞمٕمٝم٤م عمّميييٚم ٦م اًم

 اًمِمٕم٥م، ُمـ اًمرواي٤مت اًمرل ا ؾ الٜمس وٟم ق ذًمؽ.

نؿ ذم اًمقاىمع سم ٤مضم٦م عم ؾ نذ  اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت؛ ٕهنؿ ٓ ىمرر  قمٜمدنؿ وٓ  طم٤مدي٨م 

 ُمـ سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمنٞم٥م، اًمذي يمٚمف ٟم ـ يٖمٜمٞمٜم٤م قمـ    ٟمًٚمؽ ؾمٌٞمؾ ُمـ ىمٌٚمٜم٤م.

يًييييرجدي  وييييػ  مم ذًمييييؽ ؿمييييٞمئ٤ًم رظميييير: اًمٕميييي٤ممل اإلؾميييي ُمل اًمٞمييييقم ُمييييع إؾمييييػ 

اًمٕمٓمييػ ًمْمييٕمٗمف ُمييـ إىمقييي٤مء وًمييق يميي٤مٟمقا  قمييداءنؿ، ونييذا اًمٜمييقع ُمييـ اًمرّمييقير اًمييذي 

ؾميي٠مًم٧م قمٜمييف سم٤مقمر٘ميي٤مدي نييق ُمييـ نييذا اًمٌيي٤مب  يْميي٤ًم، وٓ يٜمٌٖمييل ًمٚمٛمًييٚمؿ  سمييدًا    يٙمييق  

ظم٤موٕم٤ًم  و ذًمٞم ً ًمٖمػم اعمًيٚمٛملم، ومٜمًي٠م  ا  قميز وضميؾ    يٚمٝمٛمٜمي٤م رؿميدٟم٤م و   يقوم٘مٜمي٤م 

   طمٞم٤مشمٜم٤م.وذم يمؾ ؿم١م ¢ٓشم٤ٌمع رشيٕم٦م ٟمٌٞمٜم٤م 

 : .. ( 54. : 6/ 61) اهلدى والنور /
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 تسى اجلاَعات يًذٗاد

سمٕميييض اعمًيييٚمٛملم اًميييذيـ يٓمٚمٌيييق  اًمٕمٚميييؿ ذم ضم٤مُمٕمييي٦م  ؾمييي ُمٞم٦م  ذا يمييي٤م   ُمداظمٚمييي٦م:

الٝم٤مد ومرض قملم قمٚمٞمٝمؿ ومٚمٞمؽميمقا ال٤مُمٕم٤مت وًمٞمذنٌقا  مم الٌٝم٤مت ذم الٝم٤مد  م 

 ُم٤م يٗمٕمٚمقا؟

ؾميييرٕمداد.. نيييذا ٓ يٙمٗميييل وميييٞمٝمؿ نيييذا ؾميييٌؼ اًمٙمييي م سميييف، نيييذا  رييي٤مج  مم ا اًمِميييٞم :

آؾمييرٕمداد اًمٗمييردي  ريي٤مضمقا اؾمييرٕمداد ايي٤مقمل وطمٙمييقُمل؛ ٕ  إؾمييٚم ٦م ُمييـ  يييـ 

شميي٠ميت وإُمييقا  ُمييـ  يييـ دمٌييك، نييذ  ىمْميي٤مي٤م ٓ ي٘مييقم هبيي٤م  ومييراد و ٟمييام الامقميي٦م اًمرييل 

 شمرٝمٞم٠م ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا  طم٘م٤ًم، ٟمٕمؿ.

 (  00:  56:  48/   80) اهلدى والنور /  
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 يعامل اإلضالَٞاجلٗاد يف ا

سمًؿ ا  اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ومٞمف ؾم١ما  ... اًمِم٤ٌمب ذم ًمٌٜم٤م  ؾمق   ؾم٠مًمؽ  ُمداظمٚم٦م:

  ي٤م  ُم٤م ر ي اًمِمٞم  ذم الٝم٤مد؟

 ذم الٝم٤مد ويـ؟ اًمِمٞم :

 طم٤مًمٞم٤ًم ذم .. ُمداظمٚم٦م:

 الٝم٤مد ويـ ذم سمٚمد ُمٕملم يٕمٜمل  م سمّمقرة قم٤مُم٦م؟ اًمِمٞم :

ذم.. نييؾ اًمقاطمييد ... ضميي٤مرز يٕمٜمييل: ذم اًمٌٚمييد ذم ًمٌٜميي٤م   و ذم إرد   و  ُمداظمٚميي٦م:

 يروح  ومٖم٤مٟمًر٤م  ب٤مند  م يٌ٘مك ذم سمٚمد   م يمٞمػ يٙمق  الٝم٤مد؟

 ذا يم٤م  ومٞمف نٜم٤مح ضمٝم٦م ذم ضمٝم٦م اًمٌ د اإلؾم ُمٞم٦م  قمٚمـ ومٞمٝم٤م الٝم٤مد دوم٤مقم٤ًم  اًمِمٞم :

قمـ اإلؾم م ومٝمق ومرض قميلم، وًميذًمؽ ٟم يـ ٟمٗميرن سميلم الٝمي٤مد ذم إومٖمي٤م  والٝمي٤مد 

ٕومٖميييي٤م  ضمٝميييي٤مد  ؾميييي ُمل  وًٓ، صمييييؿ ضمٝميييي٤مد دوميييي٤مع ذم  ُميييي٤ميمـ  ظمييييره؛ ٕ  الٝميييي٤مد ذم ا

ًمٚمٛمٝميي٤مضمؿ اًمٙميي٤مومر صم٤مٟمٞميي٤ًم، ومٜمييره  ٟمييف نٜميي٤مح ومييرض قمييلم،  ُميي٤م ذم ومٚمًييٓملم وم٠مٟميي٧م شمٕميير  

اًمقوع، ُمٙم٤مٟمؽ راوح  مم نق  وسمس، وسمٕمديـ ىمْمٞم٦م ومردي٦م ُم٤م نل ىمْمٞم٦م ا٤مقمٞمي٦م، 

ويمذًمؽ و ٟم٧م  دره ذم سم دح ًمٌٜم٤م   مم رظمر ، وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ِومرن و طمزاب و.. و.. 

ر ، ومٚمٞمس نٜم٤مح ُمٙم٤م  يٕمٚمـ ومٞمف الٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا  ُمع إؾميػ اًمِميديد  ٓ  مم رظم

ُمٙميييي٤م  واطمييييد نييييق إومٖميييي٤م ، و ٟميييي٤م  ظمِمييييك ُميييي٤م  ظمِميييي٤م   ٟمييييف ييييي٠ميت يييييقم شمّمييييٌ  اًم٘مْمييييٞم٦م 

إومٖم٤مٟمٞمييي٦م يم٤مًم٘مْميييٞم٦م اًمٗمٚمًيييٓمٞمٜمٞم٦م ا٤مُمييي٤ًم، وًميييذًمؽ  قمر٘ميييد  ٟميييف بييي٥م انرٌييي٤م  اًمٗمرصييي٦م، 

ٞمٝميي٤م، و   يًيي٤مومر يمييؾ ؿميي٤مب واهمرٜميي٤مم اًمييزُمـ ىمٌييؾ    شميي٠ميت نييذ  اعمِمييٙمٚم٦م اًمرييل  ؿمييػم  ًم

ُمًٚمؿ همٞمقر قمغم ديٜمف وُمًرٓمٞمع وٛمؾ اًمً ح، وًمٞمس نٜم٤مح قمقارؼ ؾمٞم٤مؾميٞم٦م وٟم يق 
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ذًمييؽ ويي٤م يًيي٘مط قمٜمييف اًمقاضميي٥م، ومٕمٚمييٞمٝمؿ اٞمٕميي٤ًم    يًيي٤مرقمقا ًمٚمجٝميي٤مد نٜميي٤مح ىمٌييؾ    

 يٖمٚم٥م إومٖم٤مٟمٞمق  قمغم  ُمرنؿ وقمغم سم دنؿ.

 ـمٞم٥م يمٞمػ وٙمـ اًمِم ص  ٟمف ب٤مند ذم سم د ؟ ُمداظمٚم٦م:

 ٙمـ، وٟم ـ ًمٞمش اؾمر ٜمٞمٜم٤م إومٖم٤م  قمـ ؾم٤مرر اًمٌ د؟ُمش و اًمِمٞم :

 (  00:  12: 16/ 138) اهلدى والنور /
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 سهِ َقِتٌ َٔ اعتد٣ ع٢ً َطًِ 

 بايتعرٜب َٔ ايهفاز

ؿميٞم ٜم٤م! اقمريده صمي ث رضمي٤م  ُميـ ُمٚمي٦م اًمٙمٗمي٤مر قميغم ُمًيٚمؿ ؾميٜمل ذم سمٚميد  ُمداظمٚم٦م:

  قمجٛمل.

 وا؟قّ ؿمق ؾَم  اًمِمٞم :

 اقمردوا قمغم رضمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 ردوا.اقم اًمِمٞم :

 يف ٟمٕمؿ، وسمد وا سمر٘مٓمٞمع  ـمرا  ضمًؿ اًمرضمؾ ذم ُمٙم٤م  يٕمٜميل سمٕمٞميد قميـ  ُمداظمٚم٦م:

يٕميير  نيي١مٓء اًم  صميي٦م؛ ٕهنييؿ ُمييـ ُمٚميي٦م اًمٙمٗميير، ويٕميير  نييذا  ُمًييٚمؿاًمٜميي٤مس، ومٛميير رضمييؾ 

ُمًيدس، عمي٤م  فاًمرضمؾ اعمًٚمؿ اًمكم سملم يداؿ نق ُمًٚمؿ، اًمرضمؾ ُمًيٚم ، يٕمٜميل: ُمٕمي

ضميييؾ طمريييك وصيييٚم٧م وميييٞمٝمؿ  هنيييؿ ؿمييي٤مومٝمؿ ذم نيييذ  إووييي٤مع، وٓ زاًميييقا ينميييطمقا سم٤مًمر

يًٚم قا رظمير ىمدُميف ُميـ  ي٧م ويْميٕمقا قمٚمٞمٝمي٤م ُمٚمي  طمريك يٕميذسمق   يم ير، ومٝميذا اًمرضميؾ 

ر طمريك رظمير يشء شميرضم  ٙم ي ر نؾ  ٟم٤م  ذا ىمرٚم٧م نذو  نؾ  ٟم٤م رصمؿ قمٜميد ا  اعمٝميؿ ومَ ٙم  ومَ 

قمٜمدي  ين  ٟم٤م  سمد   ىمرٚمٝمؿ ومرٜم٤مو  اعمًدس وىمرؾ اًم  صم٦م،  ُم٤م سم ّمقص نذا اًمرضمؾ 

اًمذي يم٤م  سم٢مييداؿ ًميداؿ ُمي٤مت، ـمٌٕمي٤ًم ُميش ُميـ  صمير اًمرٕميذي٥م، نيؾ اًمكم نق اعمًٚمؿ 

 قمغم نذا اًمرضمؾ اًمذي ىمرؾ اًم  صم٦م اًمٙمٗمرة نؾ قمٚمٞمف  صمؿ؟

 ذا يمييي٤م  ذم نيييذ  اًمّميييقر اًمريييل  ٟمييي٧م سمرٕمرويييٝم٤م سمٛمٕمٜميييك  ٟميييف طمييي٤ميمؿ ٟمٗمًيييف  اًمِميييٞم :

واضمرٝميييد و.. و..  مم رظمييير ، وم٘مريييؾ اًم  صمييي٦م اًمٙمٗمييي٤مر نييي١مٓء اعمٕمريييديـ قميييغم اعمًيييٚمؿ 
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 .ومٚمٞمس قمٚمٞمف  صمؿ

يييي٤م ؿمييٞم ٜم٤م  ذا ضمييي٤مء نييذا اًمرضميييؾ وىمييد اٟمرٝميييقا ُمييـ ىمرٚميييف، نييؾ يٗمٕميييؾ ٟمٗميييس  ُمداظمٚميي٦م:

 اًمٗمٕمٚم٦م؟

 يمٞمػ يٕمٜمل؟ اًمِمٞم :

 يٕمٜمل: ضم٤مء ... ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م نق اًمٗمرن سملم ؾم١ماًمؽ وؾم١ماًمف؟ اًمِمٞم :

 ومٞمف ومرن ومٞمام ... ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ُم٤م ومٞمف ومرن.ا ٟم٤م ُم٤م  ؾم٠مًمؽ ذم اًمٗمرن و اًمِمٞم :

ٟميف ررنيؿ يٕمذسمقٟميف قميغم اًمّميقرة اًمريل ذيمرني٤م اًمٗمرن    اًمّمقرة إومم   ُمداظمٚم٦م:

، اًمّمقرة إظمره  هنؿ اٟمرٝمقا ُمـ ىمرٚمف، أ  نق ؾمٞم٘مقم سمدورنذا ُمـ  محدإخ  سمق 

 ٟمٕمؿ؟ او٤ميمؿظمّم٤مرص 

 .او٤ميمؿذم اًمّمقرة إومم ًمٞمس ُمـ اظمرّم٤مص  اًمِمٞم :

ذم اًمّمييقرة إومم نييذا ُمقىمييػ يٕمٜمييل  ضمييؼم قمٚمٞمييف ٓ سمييد ُمٜمييف    يرييدظمؾ  ُمداظمٚميي٦م:

 أ  ي٤ٌمرشوٟمف سمرٕمذيٌف، وم٤مًمّمقرة إظمره اٟمرٝمقا ُمـ ىمرٚمف. ًمٕمٚمف يٜم٘مذ ،

 وا  ؾمٛمٕمٜم٤م نذا اًم١ًما  القاب. اًمِمٞم :

امقم٤مت ًمٞم٧ًم ُمقضمقدة  ٓ  ذا ... ُمداظمٚم٦م:  ً  ي٤م ؿمٞم  اًم

 )اٟم٘مٓم٤مع(

 نق اًمكم ومٝمٛم٧م ُمـ ؾم١ماًمف  ٟمف ٟمرٞمج٦م اًمرٕمذي٥م يم٤م  ُمقشمف. اًمِمٞم :

 سمس سمٕمد ىمرٚمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞم :
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 ٤م ىمرٚمٝمؿ ُم٤مت، يٕمٜمل: ىمرٚمٝمؿ ونق ًم٤ًمشمف ـمٞم٥م اًمرضمؾ نذا.سمٕمد ُم ُمداظمٚم٦م:

 ٓ،  ٟم٤م ومٝمٛم٧م  ٟمف شمٕمذيٌف، شمٕمذي٥م اًم  صم٦م ًمف يم٤م  ؾم٥ٌم ُمقشمف، وم٘مرٚمٝمؿ. اًمِمٞم :

  يف ٟمٕمؿ،  يف ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 وًمٙمـ سمٕمد ُمقت اًمرضمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ىمٌؾ. ُمداظمٚم٦م:

 اًمِمٞم  سمٞم٘مق . ُمداظمٚم٦م:

،  ٟميي٤م اًمييكم ومٝمٛميي٧م ُمٜمييؽ  ٟمييف ٓ، ٓ،  ٟميي٤م نٞمييؽ ُميي٤م  ىمييق ،  ؾمييٛمع ؿمييق سم٘مييق  اًمِمييٞم :

يي طميييق ، وطَم سمق  ورَش  ذ   ظمييذو  وقَميي  قا ًمييف ُمٚمييي  وُمييدري  يييش  مم رظمييير ، ويميي٤م  ذًميييؽ ٓمُّ

 ؾم٥ٌم ُمقشمف وم٘مرٚمٝمؿ نق.

 ٟميي٤م اًمرٗمّمييٞمؾ نيذا ُميي٤م سمٕميير  يي٤م ؿمييٞم ، اًمييكم  ٟمي٤م سمٕمرومييف  هنييؿ سميد وا نييؿ  ٟمييف  ُمداظمٚمي٦م:

ٜم٤مء سمد  ذم سمٕمد يٕمٜمل: ُم٤م ىمرؾ اًم  صم٦م، ؿم٤م   ٟمف نذا اًمرضمؾ اعمًٚمؿ ُمٞم٧م،  ُم٤م يٕمٜمل  صم

 اًم٘مرؾ ُم٤م يمٜم٧م  قمر   ٟمف نق، نؾ نق يٕمٚمؿ  ٟمف ُم٤مت  و طمل.

طمٞمٜمئذ ي٠ميت نذا اًمٗمرن، وسم٤مًمٜمرٞمج٦م خيرٚميػ اوٙميؿ، وم٤مًمّميقرة إومم ُمي٤م  اًمِمٞم :

سمٞمجقز  ٟمف ي٘مرٚمٝمؿ؛ ٕهنؿ ُم٤م ىمرٚمق ،  ٟم٤م فمٜمٜم٧م  هنؿ ىمرٚمق ، ذم اًمّميقرة نيذ  بيقز ًميف 

  ٟمف اعم٠ًمًم٦م واو ٦م.

 ...ي٤م ؿمٞم  اطمٜم٤م ىم٤مـمٕملم  ُمداظمٚم٦م:

اصؼم ؿمقيف،  ٟمي٧م سمرقاوميؼ قميغم نيذا اًميذي صي    ظميػمًا  ٟميؽ  ٟمي٧م شم٘ميق   اًمِمٞم :

 سم٠م  ىمرٚمف ن١مٓء اًم  صم٦م، ىمٌؾ    يٛمقت اًمرضمؾ سمًٌٌٝمؿ يٙمق  نذا.

 ىمٌؾ    يٛمقت اًمرضمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 يٕمٜمل: نق ىمرٚمٝمؿ ونؿ يٕمذسمقٟمف ... نذ  اًمّمقرة. ُمداظمٚم٦م:
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 نق ر ه يشء، نذا اًمٌمء ... ُمداظمٚم٦م:

 ٓ شمٕمد اًمٙم م ضم٤موب قمـ ؾم١ما . ِمٞم :اًم

 نق ي٤م ؿمٞم  اطمٜم٤م أ  ًمق شمًٛمع قمـ .. ُمداظمٚم٦م:

ضمي٤موب قميـ اًمًي١ما  ُمي٤م سميدي  ؾميٛمع يشء ٓ  ٟمي٤م وٓ هميػمي، قميؿ سمٞمًي٠مًمؽ  اًمِمٞم :

 نق ؾم١ما  ضم٤موسمف، اًمرضمؾ نذا الري  ًمف طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مًمرلم:

 او٤مًم٦م إومم: ُم٤مت سم٥ًٌم شمٕمذيٌٝمؿ وم٘مرٚمٝمؿ ذاح اعمًٚمؿ.

 : ىمرٚمٝمؿ صمؿ ُم٤مت.او٤مًم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م

  ي صقرة قمٜمدح ذم اًم١ًما . ُمداظمٚم٦م:

ٓ ي٤م ؿمٞم   ٟم٤م وم٤منؿ  ٟم٤م القاب ُمقضميقد اليقاب  قمٓمٞميؽ  يي٤م  ُمقضميقد؛  ُمداظمٚم٦م:

ٕٟمف ىمٓمٞمٕم٤ًم اًمٌميء ُميـ ضمًيؿ نيذا اإلٟمًي٤م  ٓ يًيرٓمٞمع    يٕميٞمش سميدو  نيذا اًمٌميء، 

 يٕمٜمل: يٛمقت ومقرًا.

 نذ  شمرىمٞمع ... اًمِمٞم :

 ٓ ي٤م ؿمٞم ٜم٤م ... ُمداظمٚم٦م:

 ( 00:  07: 25/   154دى والنور /  ) اهل



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

770 

 سٍٛ قٛي٘ تعاىل:  

 )فكاتٌ يف ضبٌٝ اهلل(..

ٓ ﴿ي٘مييق  شمٕميي٤ممم:  قمييقذ سميي٤م  ُمييـ اًمِمييٞمٓم٤م  اًمييرضمٞمؿ:  اًمًيي١ما : ٌِٞمِؾ ا  ِ  وَمَ٘م٤مشمِييْؾ ذِم ؾَميي

يييَؽ  ًَ ٓ  ٟمَْٗم يييُػ  ِ  م قم٤مُمييي٦م  ¢نيييؾ اعم ٤مـمييي٥م ذم نيييذ  أيييي٦م اًمرؾميييق   [88]النسدددل  ﴾شُمَٙمٚم 

 اعمًٚمٛملم؟

ٌيؾ اإلضم٤مسمي٦م قميـ اًمًي١ما   رييد     ًمٗمي٧م اًمٜمٔمير  مم ظمٓمي٠م ؿمي٤مرع،  ٓ ونيق ىم اًمِمٞم :

ىمق  اًم٘م٤مرؾ: ي٘مق  شمٕمي٤ممم:  قميقذ سمي٤م  ُميـ اًمِميٞمٓم٤م  اًميرضمٞمؿ  و سمٕميد ، نيذا ظمٓمي٠م، وُمي٤م 

  ٟم٧م  و  ؾم٤مر همر  ىمٛمر، يمؾ اعمذيٕملم ويمؾ اعمرٙمٚمٛملم ي٘مقًمق  نٙمذا.

 واخلٓم٤ٌمء  يْم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

راد    يًرِمٝمد  و    ي٠ًم : ُم٤مذا شم٘ميق  يي٤م ر ، ب٥م    ي٘مق  اًم٘م٤مرؾ  ذا   اًمِمٞم :

ِ﴿وميي   ذم ىمقًمييف شمٕميي٤ممم:  ٌِٞمِؾ ا   ْؾ ذِم ؾَميي
ٓ ٟم٘مييق : ُميي٤مذا شم٘مييق  ذم  [88]النسددل  ﴾وَمَ٘م٤مشمِيي

ىمقًميييف ا  سمٕميييد  قمييييقذ سمييي٤م  ُميييـ اًمِمييييٞمٓم٤م  اًميييرضمٞمؿ، ُميييي٤م ىمييي٤م  ا : سمٕميييد   قمييييقذ سمييي٤م  ُمييييـ 

ٞمٓم٤م  اًمييرضمٞمؿ، نييذ  اًمِمييٞمٓم٤م  اًمييرضمٞمؿ، وسمٕمْمييٝمؿ ي٘مييق : ىميي٤م  ا :  قمييقذ سميي٤م  ُمييـ اًمِميي

  ؿمٙمؾ و ؿمٙمؾ.

اعمٝمؿ ٓ ؿمؽ    اخلٓم٤مب نق ُمقضمف ًمِم ص اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م، ًمٙمـ ٟم يـ 

 ذا ظمقـم٥م سم٠مُمر قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم خي٤مـمٌق  سمٜمٗمس نيذا اخلٓمي٤مب،  ¢ٟمٕمٚمؿ    اًمٜمٌل 

وسم ٤مصيي٦م ذم ُم ييؾ نييذ  أييي٦م، نييؾ يًييٌؼ  مم ذنييـ  طمييد سم٠مٟمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م  ذا ىميي٤م : 

ٌِٞمِؾ ا﴿ ْؾ ذِم ؾَمييي
يٕمٜميييل: وطمييييدح، ُم يييؾ نيييذا اًمًييي١ما  ُمٕم٘مييييق      [88]النسدددل  ﴾  ِوَمَ٘م٤مشمِييي

ـ  قَمَٛمٚمَُؽ ﴿يرقضمف  مم ُم ؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  يْم٧َم ًَمٞمَْ ٌََٓم ـْ  رَْشَ ٕ  اًمنميح ُمي٤م  [9:]الزمر ﴾ًَمِئ
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نق قمٛمؾ اضمرامقمل وشمٕم٤موين، و ٟمام نق يشء ُمرٕمٚمؼ سم٘مٚم٥م يمؾ ُمٙمٚمػ، وم٢مذا ىم٤م  ا  

يْم٧َم ﴿قمز وضمؾ:  ـْ َ رْشَ
٧َم ﴿خم٤مـم٤ًٌم اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م  [9:]الزمر ﴾ًَمئِ يمْي ـْ َ رْشَ

ئِ ًمَي

ـَ  ـ  ُِم ـ  قَمَٛمُٚمَؽ َوًَمرَُٙمقَٟم ـَ  ًَمٞمَْ ٌََٓم ي نٜمي٤م وٙميـ    ي٘مي٤م  ُم يؾ نيذا  [9:]الزمر ﴾اخْلَي٤مِهِ

ي٤م شمره نذا اخلٓم٤مب اعمقضمف ًمٚمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م يقضميف  مم يميؾ وميرد ُميـ  اًم١ًما :

  ومراد إُم٦م  م ٓ؟

ٟم٤م ٟم٘مق : سم  ؿمؽ،  ذا يم٤م  ا  قميز وضميؾ خي٤مـمي٥م ٟمٌٞميف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًممي٦م اًمرل شمٚمقو٤م  

اعمٕمّمقم ًمٞمس قمـ اًمنمح وم٘مط، سمؾ قمـ يمؾ اًمذٟمقب، خي٤مـمٌف سم٘مقًميف، ونيذا اًمققمٞميد 

ـ  قَمَٛمُٚميييييَؽ ﴿اًمِميييييديد:  ٌََٓم ٧َم ًَمٞمَْ ييييي يْمييييي ـْ َ رْشَ
ئِ ومٛميييييـ سمييييي٤مب  ومم قم٤مُميييييؾ  [9:]الزمدددددر ﴾ًَمييييي

 اعمًٚمٛملم.

ٌِٞمِؾ ا  ِ﴿ ُمييي٤م ىمقًميييف:  ومييي  يٛمٙميييـ    يٙميييق  ُم٘م٤مشمٚمريييف قمٚمٞميييف  [88]النسدددل  ﴾وَمَ٘م٤مشمِيييْؾ ذِم ؾَمييي

اًمًييي م ذم ؾميييٌٞمؾ ا   ٓ وُمٕميييف اٝميييقر اعمًيييٚمٛملم، سم٤مإلوييي٤موم٦م  مم نيييذ  اعم طمٔمييي٦م 

اًمريييل ي٘مرْميييٞمٝم٤م اًمٕمٛميييؾ الٝميييي٤مدي نيييق ُمييي٤م ىمٚمٜمييي٤م  رٟمٗميييي٤ًم:    اخلٓمييي٤مب اًميييذي يقضمييييف  مم 

اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمًي م نيق ظمٓمي٤مب لٛمٞميع إُمي٦م، سميؾ ىميد ذيميروا ذم قمٚميؿ إصيق     

 مم وميييرد ُميييـ  وميييراد إُمييي٦م يِميييٛمؾ يميييؾ وميييرد ُميييـ  وميييراد إُمييي٦م، ىمييي٤م   اخلٓمييي٤مب اعمقضميييف

 «قمييـ ظمي٤مشمؿ اًمييذن٥م ¢هنيي٤مين رؾميق  ا  »:  ن ـم٤مًمي٥مسمييـ  قميكماًمّمي ٤من ُمي  ً ونييق 

ٓ ي٘ميق  ىم٤مرييؾ: نييذا اًمٜمٝمييل خميرص سمٕمييكم ر  ا  قمٜمييف، ٕ  اخلٓميي٤مب اعمقضمييف  مم 

وإطميييره    وميييرد ُميييـ  وميييراد إُمييي٦م  ُمقضميييف  مم يميييؾ وميييرد ُميييـ  وميييراد إُمييي٦م، ومٌييي٤مٕومم 

ِ﴿يٙميييق  ُم يييؾ نيييذا اخلٓمييي٤مب  ٌِٞمِؾ ا   ْؾ ذِم ؾَمييي
   يٙميييق  اخلٓمييي٤مب  [88]النسدددل  ﴾وَمَ٘م٤مشمِييي

 ُمقضمف ًمٚمرؾمق  واًمذيـ ؾمٞمج٤مند ُمٕمٝمؿ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ونؿ اعمًٚمٛمق .

اعم ٤مـم٥م ومٞمف اعمًيٚمٛمق  ا٤مقمي٦م، وٕوميراد يمٛمًيٚمٛملم، يٕمٜميل: ُمي٤م وميٞمش  اًم١ًما :

 ا٤مقم٦م  ؾم ُمٞم٦م؟

 رح ا  ومٞمؽ.نذا ؾم١ما  رظمر سم٤م اًمِمٞم :

اًمًيييييي٤مرؾ: سم ّمييييييقص...  ومييييييراد ُمٙمٚمٗمييييييلم ومييييييراده،  م ُمييييييـ  يييييي٧م فمييييييؾ ا٤مقميييييي٦م 
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  ؾم ُمٞم٦م؟

ٓ، ُميييق ُمٙمٚمٗميييلم وميييراده، نيييذا سم ييي٨م صمييي٤مين، بييي٥م    يٙميييق  الٝمييي٤مد ذم  اًمِميييٞم :

ؾمييٌٞمؾ ا  نييق  يي٧م راييي٦م  ؾميي ُمٞم٦م نيي٤م  ُمييػم ونيي٤م ٟمٔميي٤مم، ونييذا اًمٜمٔميي٤مم ٓ خيييرج قمييـ 

اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م، وًمٙمـ نٜم٤م يشء ونق داررة اإلؾم م وقمـ ٟمٔم٤مم اإلؾم م اًم ٤مسم٧م ذم 

الٝم٤مد يٜم٘مًؿ  مم ىمًٛملم: ضمٝم٤مد ًمٜم٘مؾ اًمدقمقة وضمٝم٤مد ًمٚمدوم٤مع قمـ اًميٜمٗمس، وم٤ملٝمي٤مد 

ذم ؾمٌٞمؾ اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس يمؾ ومرد طمٞمٜمذاح ُمٙمٚمػ    ي٘م٤مشمؾ سمام يًيرٓمٞمع ُميـ ىميقة، 

 ُميييي٤م الٝميييي٤مد اًمييييذي يٜمٌٖمييييل    يٙمييييق  يمقؾمييييٞمٚم٦م ًمٜم٘مييييؾ دقمييييقة اإلؾميييي م  مم ُمييييـ طمييييق  

 بقز  ٓ    يٙمق   ٧م راي٦م  ؾم ُمٞم٦م، ون٤م  ُمػم وُم٤ٌميع، ومٚمٙمؾ اعمًٚمٛملم ومٝمذا ٓ

يمييام ي٘ميي٤م : ًمٙمييؾ ُمٙميي٤م  ضميييقاب،  ذا نقاٜميي٤م ذم قم٘ميير دارٟميي٤م،  ذا نييقضمؿ اًمرضميييؾ ذم 

ُمر قم٘ميير دار   ٓ يييداومع؟ و ذا نقايي٧م اًمٌٚمييدة يييداومع، ُميي٤م ٟمٜمرٔميير نٜميي٤م اًمرٜمٔمييٞمؿ اًمييذي ييي٠م

، ونيذا بي٥م اًمرٗمرييؼ و  ويٜمٔمؿ واٞمو وو..  ًم سمف اإلؾم م ونق  ب٤مد ىم٤مرد ُم١ًم

سمييلم الٝميي٤مد اًمييذي نييق ذم ؾمييٌٞمؾ اًمييدوم٤مع، وسمييلم الٝميي٤مد اًمييذي يييراد سمييف شمٜمِمييٞمط طمريميي٦م 

اًميييدقمقة اإلؾمييي ُمٞم٦م، واويييد ُميييـ إقميييداء اًميييذيـ ي٘مٗميييق  طمجييير قم يييرة ذم ؾميييٌٞمؾ ٟمنمييي 

 اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦م.

 (00: 57: 35/ 700) انده واًمٜمقر / 
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 َدزع يف ضاس١ اجلٗاد

قميـ طم٤مضمريف،  اً قز  ظمذ اًمراشم٥م سم٤ملٝم٤مد طمرك ًمق يمي٤م  زاريدؾم١ما  رظمر: نؾ ب ُمداظمٚم٦م:

وُم٤م يٕمٜمل ُم ً   ٟم٤م  قمٛمؾ ُم ً  يمٛميدرس ذم ؾمي٤مطم٦م الٝمي٤مد ويٕمٓميقين راشمي٥م 

قمغم نذا اًمٕمٛميؾ طمريك ُمي ً   رص  قميغم قمي٤مرٚمرل  و  رص  يٕمٜميل:  شميزوج 

ومٝمييؾ بييقز  ظمييذ اًمراشميي٥م  و  شمٙمييؾ قمٚمٞمييف ًمٙمييل  شمييزوج،  و  ذا يميي٤م  ُميي ً   ٟميي٤م 

 روسمٞم٦م ويٕمٓمق   رسمٕم٦م رٓ  نؾ إظمذ اًمٙم ػم يّمٚم     يٙمٗمٞمٜمل ُم  ً  ًمٗملم

  دظمر ؟

 ذا يم٤م  اعمٕمٓمك ًمؽ ًمٞمس ًمرؿمقة  و ًٓمرامس ظمي٤مص  و ًمقاؾميٓم٦م، و ٟميام  اًمِمٞم :

وًملم اًم٘ميي٤مرٛملم قمٚمٞمييؽ  و قمييغم  ُم ٤مًمييؽ، وم ٞمٜمئييذ ٟم٘مييق  ١منييق شم٘مييدير ُمييـ اًمرؤؾميي٤مء اعمًيي

اًمّميي ة  ذم قمٛميير سمييـ اخلٓميي٤مب طمٞمييٜمام يم٤مٟميي٧م شم٠مشمٞمييف قمٚمٞمييف ¢ًمييؽ يمييام ىميي٤م  رؾمييق  ا  

واًمً م اًمٖمٜم٤مرؿ ومٞم٘مًٛمٝم٤م سملم  ص ٤مسمف، ومٙم٤م  خيص قمٛمر سمٌميء ُمٜمٝمي٤م ومٞم٘ميق  قمٛمير: 

ي٤م رؾمق  ا   قمٓمف ُمـ نق  طمؼ سمف ُمٜمل ومام يٙمق  ُمـ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م  ٓ    ي٘مق  

ي٤م قمٛمر ُم٤م  شم٤مح ُمـ ُم٤م  وٟمٗمًؽ همػم ُمنموم٦م  ًمٞميف وم يذ  واقًميف، ومي٢مٟمام نيق رزن »ًمف: 

 .«ؾم٤مىمف ا   ًمٞمؽ

ذا ُمٕمٜمك القاب واو  ضمدًا  ٟمف سم٤مًمنموط اًم٤ًمسم٘م٦م طم   ًمؽ، صميؿ وم٢مذا قمروم٧م ن

 ذا يميي٤م  ُميي٤م  قمٓميي٤م  ُمييـ اعميي٤م  نييق  يم يير ويي٤م  ر٤مضمييف طمرييك وًمييق يمٜميي٧م ُمرزوضميي٤ًم، ورب 

ذم سمٕمييض اًمرواييي٤مت اًمّميي ٞم ٦م ذم طمييدي٨م  ¢قم٤مرٚميي٦م وم٤ٌمؾمييرٓم٤مقمرؽ يمييام ىميي٤م  اًمٜمٌييل 

 .«اقًمف وشمّمدن سمف»قمٛمر اًم٤ًمسمؼ: 
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ٖمٚمف ًمرٙمرًي٥م سميف  ضميقرًا ُمي٤م يمٜمي٧م ًمريرٛمٙمـ وم٠مٟم٧م طمٞمٜمئذ نذا اعم٤م  شمًيرٓمٞمع    شمًير

 ُمٜمٝم٤م ًمق مل يردح نذا اعم٤م .

 ًمٙمـ ادظم٤مر  بقز ذم اًمٌٞم٧م؟ ُمداظمٚم٦م:

 ي ُم٤م  يدظمر وسم ٤مص٦م يمام ىمٚم٧م:  ذا يم٤م  اًم٘مٞميد ٓ ييزا  ىمي٤مراًم ُميـ  ضميؾ  اًمِمٞم :

اًمزواج، ومٝمذا ذم ؾمٌٞمؾ ا ، صمؿ  قمقد وم٠مىمق  طمرك ًمق يمٜم٧م ُمرزوضم٤ًم طمٞمٜمئذ نذا اعمي٤م  

 ضم٧م زيم٤مشمف ذم يمؾ ؾمٜم٦م ومٝمق ضم٤مرز.اعمدظمر     ظمر

 (  00: 16: 26/ 344) اهلدى والنور /
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 ضًب األعدا٤ يف اجلٗاد

نييييؾ بييييقز ؾمييييٚم٥م  ُمييييقا  اًمٞمٝمييييقد سم٤مقمرٌيييي٤مرنؿ حميييي٤مرسملم ؟ وُميييي٤م نييييق الٝميييي٤مد اًمًيييي٤مرؾ: 

 اًمنمقمل؟ 

يرقنؿ يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس     ُمقا  اعم ٤مرسملم و قمراوٝمؿ  ؾ ًمٚمٛمًيٚمٛملم  اًمِمٞم :

قز ًمٚمٛمًٚمؿ    يًٓمق قميغم ُمي٤م  اًمٙمي٤مومر اعم ي٤مرب  و قميغم طِم ً ُمٓمٚم٘م٤ًم سم ٞم٨م  ٟمف ب

قمروييف يمييٞمٗمام اشمٗمييؼ ًمييف وؿميي٤مء، وإُميير ًمييٞمس يمييذًمؽ ٕ   ي ُميي٤م  ي٘مييع ذم يييد   و  ي 

و  قمٜميف واًميذي ١م ؾمػم ؾمقاء يم٤م  ذيمر  و  ٟم ك ومٕمٚمٞمف  ٟمف يًٚمؿ ذًميؽ يمٚميف ًمألُميػم اعمًي

قمٚمٞمٝميي٤م  ي٘م٤مشمييؾ نييق ُمٕمييف، صمييؿ نييذا إُمييػم اعمٗمييروض ومٞمييف  ٟمييف يييقزع اًمٖمٜميي٤مرؿ اًمرييل طمّمييؾ

 ضمٜمد  طم٥ًم اًمر٘مًٞمؿ اًمنمقمل.

وًميييذًمؽ وم ٞميييٜمام يييي٠ميت ؾمييي١ما :  ٓ بيييقز اًمٞميييقم ؾميييٚم٥م  ُميييقا  اًمٞمٝميييقد سم٤مقمرٌييي٤مرنؿ 

حميييي٤مرسملم وحمرٚمييييلم ًمييييٌ د اإلؾميييي م؟ ٟم٘مييييق : ٓ، ٓ بييييقز سميييي٤معمٕمٜمك اًمييييذي يرٌيييي٤مدر 

ًمٚمذنـ،    واطمد ؾمٓم٤مًمف ُم   قمغم سمٜم٧م اقدي٦م ومٝمق ي٠مظمذن٤م ضم٤مري٦م ًمف، ًمٞمس يميذًمؽ 

٦م  و سميي٠مظمره ومٝمييق يًييٚمٌف ُمييـ ذاح اًمٞمٝمييقدي ٕٟمييف حميي٤مرب ًمييٞمس  و صي  ًمييف ُميي٤م  سمٓمري٘ميي

إُمر يمذًمؽ، نيذا وذاح ُيًيٚم ؿ ًمٚم٘م٤مريد اًميذي يًيقن اليٞمش ًم٘مري٤م  اًمٙمٗمي٤مر،  ييـ نيذا 

اًم٘م٤مريييد اًمٞميييقم؟ اًمٞميييقم ٓ يقضميييد ضمٝمييي٤مد سمييي٤معمٕمٜمك اًمنميييقمل ذم ومٚمًيييٓملم سم ٞمييي٨م شمؽمشمييي٥م 

دُ قمٚمٞمف إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ ُم يؾ ىمقًميف شمٕمي٤ممم: ﴿ ٤م َُمٜممي٤م سَمٕمْي ٤م ومِيَداءً  وَم٢مُِم ي ، [8]محمد  ﴾ َو ُِم ي

  و ُم ؾ ُم   إه  و آؾمؽمىم٤من. قمروم٧م القاب؟

 .: ٟمٕمؿ، ضمزاح ا  ظمػماً اًم٤ًمرؾ

 : ي٤م ؿمٞم ، ذم  ومٖم٤مٟمًر٤م  ُمٕمرو ، ٟمٗمس اًمٌمء اًم٘م٤مرد؟ؾم٤مرؾ رظمر
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 ي ٟمٕمؿ، ًمٙمـ وا  ُم٤م  دري نؾ شمٓمٌؼ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م نٜم٤مح ونذا ُمـ  اًمِمٞم :

قمغم  ٟمف ٓ بيقز اًم٘مٞمي٤مم سمجٝمي٤مد رشقميل  ٓ سمٕميد  ل دومٕم٤مً إُمقر اًمرل  ٗمزين وشمدومٕمٜم

   اٝميييد ًميييف سمٙميييؾ اًمقؾمييي٤مرؾ اعمنميييوقم٦م ُمٜمٝمييي٤م    ُميييـ يرييييد    ي٘ميييقم هبيييذا الٝمييي٤مد    

 ٦م اًمنمقمٞم٦م.ٝمَ ضْم ٝمق  الٝم٤مد اًمقِ ضم  قَ يٙمق  قمٜمد  نٞمئ٦م ُمـ  نؾ اًمٕمٚمؿ يُ 

ومييييي٤مٔ  ُمييييي   ًمٜمييييي٠ميت اعمًييييي٠مًم٦م ُميييييـ  ىميييييرب ـمرييييييؼ: اًمٖمٜمييييي٤مرؿ اًمريييييل يًيييييرقمم قمٚمٞمٝمييييي٤م 

ندو  إومٖم٤م  نؾ شم٘مًؿ قمغم اعمج٤منديـ يمٚمٝمؿ؟  م شم٘مًؿ وم٘ميط قميغم اًمٗمرىمي٦م اعمج٤م

 و اًمنييي٦م اًمريييل نيييل اؾمييرقًم٧م قميييغم نيييذ ؟ سمٞمييٜمام نٜمييي٤مح هايييي٤م  ظمييره نيييؿ ضمٝمييي٤مد ذم 

ضمٌٝم٤مت  ظمره نؿ ٟمّمٞم٥م ُمـ ذًمؽ  و ُمـ شمٚمؽ اعمٖم٤مٟمؿ. ُم٤م  دره نؾ يٓمٌؼ نذا  م 

  طمقًمف يم ػمًا ويم ػمًا ٓ؟ وًمذًمؽ وم٤ملٝم٤مد اًمذي يٜمِمد  يم ػم ُمـ اإلؾم ُمٞملم ويدٟمدٟمق

 ضمدًا، يرٓمٚم٥م اعمٕمروم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمرٕمٚم٘م٦م سم٤ملٝم٤مد.

يٕمٜميييك ُمييي   اًمٞميييقم عمييي٤م دمقًمٜمييي٤م شمٚميييؽ القًمييي٦م ذم اًمًيييٕمقدي٦م ورم اًميييدُم٤مم اعمٜمٓم٘مييي٦م 

اًمنميييييىمٞم٦م، ؾمييييي٠مًمٜمل سمٕمْميييييٝمؿ     ُم٤مُميييييف  ضمييييي٤مزة ومٝميييييق يرييييييد    يًيييييرٖمٚمٝم٤م ًمٞميييييذن٥م  مم 

د ذم ؾمييٌٞمؾ ا  ًمييٞمس ٟمزنيي٦م وًمييٞمس  ومٖم٤مٟمًيير٤م  وب٤منييد ذم ؾمييٌٞمؾ ا ، ىمٚميي٧م ًمييف: الٝميي٤م

ظميييػم  سم ٞمييي٨م    ب٤منيييد ؿميييٝمر ؿميييٝمريـ وشمرضميييع  دراضميييؽ  مم  نٚميييؽ، ٓ، بييي٥م    

 شمًٚمؿ ىمٞم٤مدة  ُمرح ًمررٞمس الٞمش صمؿ نق    ؾمٛم  ًمؽ سم٤مًمٕمقدة شمٕمقد و ٓ وم .

ؿمييٝمر ؿمييٝمريـ صمييؿ  ش!!  فًميي اًمٞمييقم، صيي٤مر اًم٘مْمييٞم٦م ىمْمييٞم٦م اظمرٞم٤مرييي٦م سمييػموح سمٞم٘ميضيي

سمييػموح سمٞم٘مْمييٞمٝم٤م صمييؿ سمػمضمييع نييق دا نييق الٝميي٤مد، ًمييف ومرصيي٦م صم٤مٟمٞميي٦م ك سمػمضمييع. سمٕمييلم سمًييرٜم

 واًم٥ًٌم  ٟمف ُم٤م ذم شمٜمٔمٞمؿ يمام يٜمٌٖمل.
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 تازى يًضال٠ ُقتٌ يف  

 ضاسات اجلٗاد

ذيمرشمؿ ... سم٠م  سمٕمض اًمذيـ ي٘م٤مشمٚمق  وي٘مقًمق  سم٠مٟمٜم٤م ٟم٘م٤مشمؾ ذم ؾمٌٞمؾ ا  ٓ  اًم١ًما :

ًمف يّمٚمق ، ومٝمٜم٤م يٕمرض ؾم١ما : ونق  ذا يم٤م  نٜم٤مح ضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا   ٧م راي٦م ٓ  

 ٓ ا ، وظمييرج اعمًييٚمٛمق  ُمٚمٌييلم داقمييل الٝميي٤مد، ويميي٤م  ُمييٜمٝمؿ ُمييـ ٓ يّمييكم، ويميي٤م  

 ييرص قمييغم ٟمٞمييؾ اًمِمييٝم٤مدة، و راد سم٘مر٤مًمييف  و سمجٝميي٤مد   قميي ء يمٚمٛميي٦م ا ، ويمريي٥م ًمييف    

ي٘مريؾ ذم نيذ  اعمٕمريمي٦م، ونيق ُمرقضميف إلقمي ء يمٚمٛمي٦م ا  وًمٙمٜميف ٓ يّميكم، وميامذا ي٘ميي٤م  

 ومٞمف؟

يمييييام نييييق ُمٕمٚمييييقم ًمييييده الٛمٞمييييع، ومٕمٚمييييامء  ي٘ميييي٤م  ومٞمييييف:    شمٕميييير  اًمّميييي ة اًمِمييييٞم :

اعمًٚمٛملم ُم٤م سملم ُمٙمٗمر ًمف خمرج ًمف قمـ اعمٚم٦م، وُم٤م سملم ُمٗمًيؼ ًميف خيِميك    يٛميقت 

قمغم همػم اعمٚم٦م، ومٛم ؾ نذا ٓ  شمّمقر  يٙمق  جم٤منيدًا، ٕٟمٜميل ٓ  شمّميقر  ٟمًي٤مٟم٤ًم ُم ي٤م  

د ُم٤مدي واو  ضمدًا،  ٟم٤ًمٟم٤ًم  ذا ىمٞمؾ ًمف: اومٕمؾ ارومع نذا اًمقز  اخلٗمٞمػ ي٘مق :  ٟم٤م  ري

    رومع ُم٤م نق  صم٘مؾ ُمٜمف، وومقن ـم٤مىم٦م اإلٟم٤ًم  اًمٕم٤مدي، نذا ٓ يّمدن، نذا ي٘م٤م  ًمف: 

ارومع نذا اًمقز  اخلٗمٞمػ ًمٜم١مُمـ ُم٘مدُم٤ًم سم٠مٟمؽ ىمد شمًرٓمٞمع    شمرومع اًمقز  اًم ٘مٞمؾ، وم  

يٛمٙمٜمٜم٤م    ٟمرّمقر ُمًٚماًم قم٤مش ُم٤م ؿم٤مء ا  دنرًا ـمقي ً  و ىمّميػمًا،  ىميؾ يشء  دريمريف 

اعمٕمريمييي٦م، صميييؿ نيييق ٓ يّميييكم، يمٞميييػ يٙميييق  نيييذا  اًمّميييٚمقات اخلٛميييس ونيييق ذم  رض

جم٤مندًا ذم ؾمٌٞمؾ ا  ونق ٓ ب٤مند نقا  ذم ـم٤مقم٦م ا  وميٞمام نيق  نيق  قميغم اًميٜمٗمس 

٤مرة سم٤مًمًقء ُمـ    يْمع يمام ي٘م٤م  ذم سمٕمض اًمٌ د دُمف قمغم يمٗمف، وًمذًمؽ وم٠مٟم٤م ٓ إُم  

،  شمّمييييقر ُمييييـ يميييي٤م  فميييي٤منرًا ذم شمريمييييف ًمٚمّميييي ة    يٙمييييق  جم٤منييييدًا طم٘ميييي٤ًم ذم ؾمييييٌٞمؾ ا 
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يٖمٗميير ًمٚمٛمج٤منييد يمييؾ ذٟميي٥م  ٓ »ي٘مييق :  ¢وييدا  ٓ برٛمٕميي٤م   سمييدًا، و ذا يميي٤م  اًمٜمٌييل 

واًمييديـ ًمييف  طمٙميي٤مم ذم سمٕمييض إطمييقا  ي١مدايي٤م رسمٜميي٤م قمٜمييف، ومٙمٞمييػ يٙمييق  طميي٤م   «اًمييديـ

ذم ُمقويقع رظمير    ي٘ميق :  ¢نذا اًمذي يؽمح اًمّم ة وا  قمز وضمؾ ىميد  نيؿ ٟمٌٞميف 

جم٤مند طم٘م٤ًم ذم ؾمٌٞمؾ ا  وُم٘م٤مسمؾ  وديـ ا   طمؼ    ي٘م٣م، ًمذًمؽ ٓ  شمّمقر وضمقد

 ر.قّ َّم رَ نذا  ٟمف شم٤مرح ًمٚمّم ة  ، نذا  ُمر ٓ يُ 

 ( 01:  01:  12/ 466) اهلدى والنور/

 

 قتاٍ َاْعٞ ايصنا٠

ب سميي٤مب ق  وا   قمٚمييؿ سَميي  اًٌم يي٤مريييي٤م ؿمييٞم  سمييس  ريييد    شمنمييح زم ىمْمييٞم٦م  ُمداظمٚميي٦م:

يي ٗمَ ٤مع اًمزيميي٤مة، يمٞمييػ شمُ ٜمّيي اًمييردة قمٜمييدُم٤م ىم٤مشمييؾ ُمُ  ٞم  سم ٙمييؿ  هنييؿ شمريمييقا اًمزيميي٤مة  نييذا ييي٤م ؿميين 

 ٞم٧م: طمرب اًمردة؟ٛم  ، وؾُم  سمق سمٙمر اًمّمديؼىم٤مشمٚمٝمؿ 

اًمرٗمًيييػم سمييي٤مرح ا  ومٞميييؽ  ٟمييي٧م ؾميييرجٞمٌٜمل قمٜميييف، يمٞميييػ شمٗمنييي ىمريييؾ اًميييزاين  اًمِميييٞم :

 اعم ّمـ؟ ُم٤مًمٙمؿ ٓ  شمٜمٓم٘مق ، يمٞمػ شمٗمن ي٤م  ظمل.

 طمدًا. ُمداظمٚم٦م:

ّميٞم٤مم ي٘م٤مشميؾ،  ذًا: اًمذي يٛمٜمع اًمّم ة ي٘م٤مشميؾ، يٛمٜميع اًمزيمي٤مة ي٘م٤مشميؾ، يٛمٜميع اًم اًمِمٞم :

٘م٤مشمٚمييي٦م وسميييلم اًمٙمٗمييير، ٓ شمييي زم سميييلم ُم٘م٤مشمٚمييي٦م ىميييقم وسميييلم يميييقهنؿ اعماعمٝميييؿ ٓ شميييرسمط سميييلم 

ـَ ﴿ُمرشميييييديـ، و يميييييؼم يشء قمٜميييييدح ُمِميييييٙمٚم٦م اًمًييييي٤مقم٦م:  اعْمُييييي١ْمُِمٜملَِم اىْمرَرَُٚميييييقا  َو ِْ  ـم٤َمرَِٗمَرييييي٤مِ  ُِمييييي

ظُْميييَره وَمَ٘مييي٤مشمِٚمُقا  اًم رِيييل شمٌَِْٖميييل طَمر يييك شَمِٗميييلَء  مَِم  َُْميييِر وَم٠مَْصيييٚمُِ قا سمَْٞميييٜمَُٝماَم وَمييي٢مِْ  سمََٖمييي٧ْم  طِْميييَداُ ٤َم قَميييغَم ٕا

 .ىم٤مشمٚمقا اًمرل شمٌٖمل ٕهن٤م يمٗمرت؟ ٕهن٤م سمٖم٧م [9]الحجرات ﴾ا  ِ

 وًمٙمـ ... ُمداظمٚم٦م:
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وَمَ٘م٤مشمِٚمُقا اًم رِل شمٌَِْٖمل طَمر يك شَمِٗميلَء  مَِم  َُْميِر ﴿اؾم ٌٝم٤م ُمـ ىم٤مُمقؾمؽ،  «وًمٙمـ»نذ   اًمِمٞم :

لم ٓ ٟمًييييرٚمزم ُمييييـ جمييييرد اعم٘م٤مشمٚميييي٦م    ُم٘م٤مشمٚميييي٦م ـم٤مرٗميييي٦م ُمييييـ اعمًييييٚمٛم [9]الحجددددرات ﴾ا  ِ

ن١مٓء اعمًٚمٛملم يمٗم٤مر ُمرشمديـ خمٚمدو  ذم اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ٓ ٟمًيرٚمزم نيذا، أ  

 وًمئيييؽ اًمٜمييي٤مس اًميييذيـ اُمرٜمٕميييقا ُميييـ اًمزيمييي٤مة، نيييذ  اعم٘م٤مشمٚمييي٦م ٓ شمٕمٜميييل  ٟميييف  سمٙميييرىم٤مشميييؾ  سميييق 

 ىم٤مشمٚمٝمؿ قمغم  ؾم٤مس  هنؿ ُمرشمديـ قمـ دييٜمٝمؿ سمٛمجيرد اُمرٜمي٤مقمٝمؿ ُميـ  داء اًمزيمي٤مة، أ 

 ٓ شمٕمٚمؿ    نٜم٤مح  همٜمٞم٤مء يم ػمو   ص ٤مب ُم ييلم وٚمٞمٜمي٦م  ذا صي  اًمرٕمٌيػم ٓ يي١مدو  

 زيم٤مو٤م؟  ٓ شمٕمٚمؿ؟ نؾ شم٘مق : ن١مٓء يمٗم٤مر ُمرشمدو  قمـ ديٜمٝمؿ؟ 

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

ٓ، وم٢مذًا: ًمق يم٤م  أ  دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م ؾمرٕمٞمد دوًم٦م اخل وم٦م اًمراؿميدة و وني٤م  اًمِمٞم :

ٜمٕمييلم ُمييـ  داء اًمزيميي٤مة،  ذًا: ااييع أ  ذم  ي: ؾمييٞم٘م٤مشمؾ نيي١مٓء اعمٛمر  سمييق سمٙميير اًمّمييديؼ

ذنٜميييؽ ي٘مييي٤مشمٚمق  ٕهنيييؿ اُمرٜمٕميييقا ُميييـ اًمزيمييي٤مة، وٓ ي٘مييي٤مشمٚمق   هنيييؿ ُمرشميييدو  قميييـ دييييٜمٝمؿ 

ٕٟمؽ ُم٤م طمٙمٛم٧م    شم٤مرح اًمزيم٤مة ُمرشمد قميـ ديٜميف، ومي٢مذًا: ٓ شمي زم سميلم ُم٘م٤مشمٚمي٦م اخلٚمٞمٗمي٦م 

د ٓ ًم٘مقم  هنيؿ ىمقشمٚميقا ٕهنيؿ ُمرشميدو ، و ٟميام  قميقد ٕىميق : ىميد يٙمقٟميق  ُمرشميديـ وىمي

يٙمقٟمق   ٟم٤م ُمي٤م  ىميق  ىميد واطميدة،  ىميق  اصمٜمريلم، ىميد يٙمقٟميق  ُمرشميديـ وىميد ٓ يٙمقٟميق  

ُمرشمييديـ، و شمٌٕمٝميي٤م سم٘مييد صم٤مًم يي٦م، ىمييد يٙميييق  سمٕمْمييٝمؿ ُمرشمييدًا وسمٕمْمييٝمؿ همييػم ُمرشمييد، ونيييذا 

ُمقضميييقد ذم اًمٕمييي٤ممل يمٚميييف، اًميييذي ٟم٘ميييق : ىميييد يٙميييق  ُمرشميييدًا،  ي: اؾمييير ؾ ُمٜميييع اًمزيمييي٤مة، 

ؿْ ﴿: ونييذا يييروه قمييـ سمٕمْمييٝمؿ  ٟمييف  يير٩م سم٘مقًمييف شمٕميي٤ممم ـْ  َُْمييَقاِنِ  [567]التوبددة ﴾ظُمييْذ ُِميي

اخلٓمييي٤مب ُمقضميييف ًمٚمرؾميييق ، أ  اًمرؾميييق  راح، ومييي٢مذًا: ٟم يييـ ٓ ٟميييدومع اًمزيمييي٤مة وًميييٞمس 

 قمٚمٞمٜم٤م زيم٤مة، ومٝمذا يٙمق  ُمرشمدًا قمـ ديٜمف،  ُم٤م أظمرو  وم .

 ( 00:  09:  00/ 468) اهلدى والنور/
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 سدٜح: ال جيتُع دٜٓإ 

 يف دصٜس٠ ايعسب

ٓ برٛمع ديٜمي٤م  »قمـ ُمقوقع:   سمق زيدٜم٤م ُمرة ذم سمٞم٧م إخ : ٟم ـ يمٜم٤م ؾم٠مًماًم٤ًمرؾ

ومٜمريد ًمق ؾمٛم ٧م شم٘مق  ًمٜم٤م ُمٕمٜمك اودي٨م نذا، ُمرة  ظميره ٕٟميف  «ذم ضمزيرة اًمٕمرب

ص٤مر ومٞمف ظم    ٟمف  ٟم٧م ىمٚم٧م نٙمذا  و ُمي٤م ىمٚمي٧م نٙميذا، ومٜمًيٞمٜم٤م أ   ييش ... اعمٝميؿ 

ٟمًيييييٛمع ر ييييييؽ ُميييييـ ضمدييييييد ذم ُمٕمٜميييييك اويييييدي٨م، ونيييييؾ اعم٘مّميييييقد سمجزييييييرة اًمٕميييييرب 

ٗمٝمقُمٜم٤م الٖمراذم، ضمزيرة اًمٕمرب سمام ومٞمٝمي٤م اإلُمي٤مرات واخلٚميٞم٩م واًميٞمٛمـ ويمٚمٝمي٤م،  م سمٛم

اعم٘مّميييقد اوجييي٤مز وم٘ميييط، ونيييؾ اعم٘مّميييقد  يْمييي٤ًم  ٟميييف ديٜمييي٤م  يٕمٜميييل: يمرٚمرييي٤م  قمٔمٞمٛمرييي٤م  

 دوًمر٤م ،  م ًمق يم٤م  ومرد  يْم٤ًم يِمٛمؾ نذا؟

ُم٤م دام  ٟم٧م شم٘مق :  ين سم  ٧م قمـ اعمقوقع، ًمٙمـ اظمرٚمٗم٧م رراؤيمؿ، ذم  اًمِمٞم :

 ٧م؟ُم٤مذا اظمرٚمٗم

اًم٤ًمرؾ: ٟمًٞمٜم٤م أ   ٟم٧م ُم٤مذا ىمٚم٧م، نؾ اعم٘مّمقد ا٤مقم٦م ىمقي٦م ُميـ  نيؾ اًمٙمري٤مب 

 ًمٜميي٤م ُمييـ لم  ٌَيي ، ٟم ييـ شمَ اً واطمييد اً ُميي  ً، اًمييذيـ يييديٜمق  سمييديـ همييػم اإلؾميي م،  م ًمييق يميي٤م  ومييرد

يي  ًُّ ٜم٦م    اًمٜمٌييل قمٚمٞمييف اًمًيي م يمييام ٟمٕمٚمييؿ  ٟمييف ُميي٤مت قمٚمٞمييف اًمًيي م ودرقمييف ُمرنقٟميي٦م قمٜمييد اًم

ُمي٤م يِميٛمٚمف نيذا اويدي٨م، يٕمٜميل: نيذا اقميؽمض قمٚمٞميف  اقدي، ومٝمذا د  قميغم    اًمٗميرد

عميي٤م ىمٚمٜميي٤م نٙمييذا، ىميي٤مًمقا: ٓ، اًم٘مْمييٞم٦م  ذا ومييرد ُميي٤م قمٚمٞمييؽ،  ذا ؿميي ص واطمييد  و اصمٜمييلم  و 

صم صمييي٦م يٕمٜميييل: ا٤مقمييي٦م ىمٚمٞمٚمييي٦م ُميييي٤م نيييؿ  صمييير قميييغم اعمًييييٚمٛملم، ُمييي٤م يِميييٙمٚمقا ظمٓمييير قمييييغم 

 اعمًٚمٛملم ُم٤م يِمٛمٚمٝمؿ اًمٜمٝمل ذم اودي٨م.

٘مق : ديٜم٤م   ٙمام ، نيذا نيق اعمٜمٗميل ذم ٟم ـ ٓ ٟم٘مق : ومرد  و  ومراد، ٟم اًمِمٞم :
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ضمزيرة اًمٕمرب قمغم اظمر   اًمٕمٚمامء ذم شمٗمًػمن٤م، ًمٙمـ ىمٚمٜم٤م  ُم٤م ذم شمٚمؽ الٚم٦ًم  و 

ذم همػمن٤م سم٠م  ُمٙم٦م واعمديٜم٦م وضميدة واًميٞمٛمـ نيق ُميـ نيذ  اًميٌ د اًمريل ٓ برٛميع ومٞمٝمي٤م 

ديٜمييييي٤م ، واًمريييييل  ُمييييير اًمرؾميييييق  قمٚمٞميييييف اًمًييييي م سمييييي٢مظمراج اعمنمييييييملم و ظميييييراج اًمٞمٝميييييقد 

ه ُمييـ ضمزيييرة اًمٕمييرب، ًمٙمييـ ىمْمييٞم٦م ومييرد و ومييراد ُميي٤م نيي٤م قم ىميي٦م سم٤معمقوييقع، واًمٜمّميي٤مر

وٙميييـ يٙميييق  نٜمييي٤مح ؿميييٕم٥م قمدييييد ووميييػم ذم نيييذ  الزييييرة اًمريييل  ُمييير اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف 

اًمًييي م سمييي٢مظمراج اًمٞمٝميييقد واًمٜمّمييي٤مره ُميييـ ضمزييييرة اًمٕميييرب،  ذا يمييي٤مٟمقا يٕمٞمِميييق   ييي٧م 

اًمٕميي٤مم،  طمٙمييؿ اإلؾميي م، يٕمٜمييل: ذُمٞمييلم، ومٚمٝمييؿ    يٕمٞمِمييقا ذم ضمزيييرة اًمٕمييرب سميي٤معمٕمٜمك

ًمٙميييـ ٓ بيييقز    يٕمٞمِميييقا ذم الزييييرة اًمٕمرسمٞمييي٦م سمييي٤معمٕمٜمك اخلييي٤مص، يٕمٜميييل: ذم سمييي د 

 ضمق .رَ  ْ دة، ومٞمُ دّ ٜم٦م حُمَ ٞم  ٕمَ ُمُ 

 طمٙمؿ ُم  ً  و.. ُمداظمٚم٦م:

ٓ، ًمييٞمس ىمْمييٞم٦م طمٙمييؿ، أ  شمريمٜميي٤م  ضم٤مٟمٌيي٤ًم، خيرضمييق  ويٕمٞمِمييق  ذم همييػم  اًمِمييٞم :

،    يٕمٓمييقا الزييي٦م اًمييٌ د اعمٕمٞمٜميي٦م ُمييـ الزيييرة اًمٕمرسمٞميي٦م، يٕمٞمِمييق   يي٧م ٟمٔميي٤مم اًمذُميي٦م

قمـ يد ونؿ ص٤مهمرو ،  ُم٤م اًمٌ د إظمره اًمرل  ُمروا سم٠م  خيرضمقا ُمٜمٝم٤م ومٝمؿ نؿ    

ييييؽمددوا  ًمٞمٝمييي٤م يمرجييي٤مرة وُمييي٤م ؿمييي٤مسمف ذًميييؽ،  ُمييي٤م اؾميييرٞمٓم٤م  ومييي ، ونييي١مٓء ُمييي ٚمٝمؿ سم٤مًمٜمًييي٦ٌم 

ًمٚمييٌ د اإلؾميي ُمٞم٦م يمٛم ييؾ اعمًييٚمٛملم سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمييٌ د اًمنميييمٞم٦م،  ي: يمييام  ٟمييف ٓ بييقز 

 سمييي د اًمٙمٗمييير و   يًيييرقـمـ سمييي د اًمٙمٗمييير وًمٙميييـ بيييقز ًميييف    ًمٚمٛمًيييٚمؿ    يٕميييٞمش ذم

ييذن٥م ًمٚمرجي٤مرة قميغم    يٕمييقد  مم سمٚميد  اعمًيٚمؿ، وقميغم اًمٕمٙمييس ُميـ ذًميؽ ُميـ يميي٤م  

وم  بقز ًمف آؾمرٞمٓم٤م  ذم اًمٌ د اًمرل اؾمر ٜم٤من٤م اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ُميـ  ُمًٚمؿهمػم 

 :  ُمير اوٙمي٤مم الزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وهنك اعمنميملم    يٕمٞمِمقا ومٞمٝمي٤م  و سمي٤معمٕمٜمك إصي

اعمًٚمٛملم    خيرضمقنؿ ُمٜمٝمي٤م، ومي٠م  ييؽمدد ني١مٓء  مم نيذ  اًميٌ د ًمٞمٕميقدوا  دراضمٝميؿ 

 مم سم دنؿ  مم سم د  ظمره  ؾم ُمٞم٦م يٕمٞمِمق   ي٧م رايي٦م اإلؾمي م وٟمٔمي٤مم اإلؾمي م، 

 ومٝمذا وم٘مط بقز نؿ.

ز قمغم اعمقوقع،  ذا يم٤م  ن١مٓء اًميذُمٞملم يم  رَ ُمرة  ظمره ؾم٤محمٜمل ٕين سمدي  ُ  ُمداظمٚم٦م:
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 .١مٓء  نؾ اًمٙمر٤مب  و ٟم٘مق : همػمنؿ ُم  ً ُمـ اعمنميملم رضوري  نؾ اًمٙمر٤مبن

 ىمٚم٧م  ٟم٤م: اعمنميملم و نؾ اًمٙمر٤مب. اًمِمٞم :

نييي١مٓء بيييقز نيييؿ    يًيييٙمٜمقا ذم ضمزييييرة اًمٕميييرب قميييغم    ٓ يٙمقٟميييقا  ُمداظمٚمييي٦م:

 )اٟم٘مٓم٤مع( ويدومٕمق  الزي٦م، يٕمٜمل: يٕمٞمِمق  وٛمـ ٟمٔم٤مم اإلؾم م؟

 اًمٕم٤مم. ًمٞمس ضمزيرة اًمٕمرب سمٛمٕمٜم٤من٤م اًمِمٞم :

 طمدد. ُمداظمٚم٦م:

ضمزيييرة اًمٕمييرب ىمًييام : اعمرٌيي٤مدر ُمييـ ًمٗمٔميي٦م الزيييرة اًمٕمرسمٞميي٦م سميي د اًمِميي٤مم،  اًمِمييٞم :

اًمٕميييييران، ًمٙميييييـ ًميييييٞمس اعم٘مّميييييقد هبييييي٤م اعمٕمٜميييييك الٖميييييراذم، الزييييييرة اعميييييذيمقرة ذم 

 اودي٨م ًمٞم٧ًم ُم٘مّمقد اعمٕمٜمك الٖمراذم، قمروم٧م يمٞمػ؟

 ضمزيرة اًمٕمرب.وا   ٟم٤م ُم٤م قمٜمدي ومٙمرة    سم د اًمِم٤مم يٕمرؼمون٤م  ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م اعم٘مّمقد سم٤مودي٨م؟ ُمداظمٚم٦م:

 .قمكمىمّمدح    سم د اًمِم٤مم واًمٕمران ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب، نذ  ُمٕمٚمقُم٦م ضمديدة  ُمداظمٚم٦م:

يمٞمػ، نذ  الزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، عم٤مذا اؾمٛمٝم٤م ضمزيرة؟ ٕهن٤م حم٤مـمي٦م سم٤معمٞمي٤مة،  اًمِمٞم :

اًمٌ ييير إسميييٞمض واًمٌ ييير إمحييير واخلٚميييٞم٩م اًمٕميييرن، ُم٘مّميييقد،  ذا يمييي٤م  نيييذا ضمدييييد 

 ًمٜم٦ًٌم ًمؽ ومام نق اًم٘مديؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمؽ، ُم٤م نل الزيرة اًمٕمرسمٞم٦م؟سم٤م

 يٕمٜمل: اًمًٕمقدي٦م ودو  اخلٚمٞم٩م واًمٞمٛمـ، نٙمذا اًمذي  ومٝمٛمف  ٟم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م نل ؿمٌف... ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:
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 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ُم٤م اعم٘مّمقد رشقم٤ًم الزيرة اًمٕمرسمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

رسمييي٧م ُميييـ اًميييدظمق  ًمٚمرٗمّميييٞمؾ ذم نيييذا، ٕٟميييف ُمييي٤م ومٞميييف  ٟمييي٤م ذيميييرت نيييذا وو اًمِميييٞم :

قمٜميييدي ر ي واوييي  ذم اعمقويييقع، ًمٙميييـ ًمٕمٚمٙميييؿ شميييذيمرو  ُمٕميييل ذيميييرت ًمٙميييؿ ُمٙمييي٦م 

واعمديٜمييييي٦م وضميييييدة واًميييييٞمٛمـ، و ٓ ومٞميييييف سمٕميييييض اًميييييٌ د اًمٕمراىمٞمييييي٦م  دظمٚمقنييييي٤م ذم ُمًيييييٛمك 

الزيرة اًمرل  ُمر اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م سم٢مظمراج اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مره ُمٜمٝمي٤م، ًمٙميـ  ٟمي٤م ُمي٤م 

ومٞمٝم٤م، ٕ  اعم٠ًمًم٦م ُم٠ًمًم٦م ظم ومٞم٦م ًمٖمقي٦م  و قمرومٞمي٦م، وميام قمٜميدي  ٟمي٤م ر ي  قمٜمدي  ٘مٞمؼ

  ذم نييذا، ًمٙمييـ نٜميي٤مح  ايي٤مع    الزيييرة اًمٕمرسمٞميي٦م ذم اوييدي٨م سمٕم٤مُميي٦م ًمٞمًيي٧م ق  َٙميي رَ ُمُ 

ُم٘مّميييييقدة، الزييييييرة اًمٕمرسمٞمييييي٦م سمييييي٤معمٗمٝمقم اًمٕمييييي٤مم ًمٞمًييييي٧م ُم٘مّميييييقدة سم٤مويييييدي٨م، و ٟميييييام 

 ىميييدم  ًميييٞمٙمؿ شمٕمريٗمييي٤ًم  اعم٘مّميييقد ُمٜمٝمييي٤م سمٕميييض سم دنييي٤م، نيييذا اًميييٌٕمض  ٟمييي٤م ٓ  ؾميييرٓمٞمع   

ضم٤مُمٕم٤ًم ُم٤مٟمٕم٤ًم، ٓ  ؾمرٓمٞمع، ورسمام همػمي ٓ يًرٓمٞمع ٕ  اعم٠ًمًم٦م ظم ومٞم٦م ُمٜميذ اًم٘ميديؿ، 

ًمٙميـ يم ُميل اًمًي٤مسمؼ يٗميرن سميلم الزيييرة سمي٤معمٕمٜمك اًمٕمي٤مم والزييرة سمي٤معمٕمٜمك اًمنمييقمل 

 اخل٤مص، اًمر٘مًٞمؿ أ  واو  ًمؽ؟

 ٟمٕمؿ واو . ُمداظمٚم٦م:

اًمٞمٝميييييقد  ٤مك اًمٕمييييي٤مم يًيييييٙمـ ومٞمٝميييييؿ نيييييذا، ـمٞمييييي٥م، الزييييييرة سمييييي٤معمٕمٜمٞماًمر٘مًييييي اًمِميييييٞم :

 واًمٜمّم٤مره  ٧م راي٦م اإلؾم م يمذُمٞملم.

 يمٌ٘مٞم٦م... ُمداظمٚم٦م:

نق يمذًمؽ، يٕمٓمق  الزي٦م قمـ يد ونؿ ص٤مهمرو ، ًمٙمـ يًر ٜمك ُمـ نيذا  اًمِمٞم :

اوٙميييييؿ اًمٕمييييي٤مم الزييييييرة سمييييي٤معمٕمٜمك اًمنميييييقمل، وؾميييييٛمٞمٜم٤م ًمٙميييييؿ ُمٙمييييي٦م واعمديٜمييييي٦م وضميييييدة 

 واًمٞمٛمـ، نذ  اًمٌ د.

 ٤م ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م؟نذ  إؾمامء اًمرل ذيمرو ُمداظمٚم٦م:
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ٓ، ًمٞمس ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ُمرٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، نذ  اًمٌ د ٓ بقز    يًرقـمٜمٝم٤م  اًمِمٞم :

اًمييذُمل يمييام يًييرقـمـ سم٘مٞميي٦م اًمييٌ د، نييذا نييق اًمٗمييرن اًمييذي دٟمييدٟم٧م طمقًمييف ؾميي٤مسم٘م٤ًم، نييذا 

اعمٕمٜمييييك الزيييييرة سميييي٤مًمٕمر  اًمنمييييقمل اًمٙمٗميييي٤مر يييييذنٌقا وبييييق، ورضسميييي٧م ًمييييؽ ُم يييي٤م  

ٓ بقز    يًرٓمقٟمقا ومٞمٝم٤م، ًمٙمـ يرٌْمٕمقا اعمًٚمٛملم اًمذيـ يروطمقا  مم سم د اًمٙمٗمر 

ويِمؽموا ويٌٞمٕمقا .. ًم ، قميغم اًمٕمٙميس ُمـي ذًميؽ ا٤مُمي٤ًم، اًمٙمٗمي٤مر سمي٤معمٕمٜمك اًمٕمي٤مم ٓ بيقز    

يًرقـمٜمقا نذ  اًمٌ د اًمرل  ـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمق  الزيرة، ٓ بقز آؾمرٞمٓم٤م ،  ُم٤م اًمدظمق  

 .واخلروج ًمٚمرج٤مرة ومٝمذا ضم٤مرز ونذا ُمـ ُمّمٚم ٦م اعمًٚمٛملم

ًمف ومرقه  ٟم٤م ىمر و٤م ذم  طميده اًمّمي ػ  اسمـ سم٤مزيم٠مين ومٝمٛم٧م قمـ ؾمٞمدٟم٤م اًمِمٞم   :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمف ٓ بقز طمرك اخل٤مدُم٤مت اًم يت يدظمٚمـ، اخلؼماء اًمذيـ ي٠مشمقا سمّمٗم٦م ظمؼما

 ذم نذ  اًمٌ د ـمٌٕم٤ًم. اًمِمٞم :

 ٓ بقز. ُمداظمٚم٦م:

 ًمٞمس الزيرة سمٕم٤مُم٦م. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 الزيرة سم٤معمٕمٜمك اًمنمقمل؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمٙم٦م وضمدة واًمٞمٛمـ. ظمٚم٦م:ُمدا

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ودو  اخلٚمٞم٩م نذ  قمام  ودو  اخلٚمٞم٩م؟ ُمداظمٚم٦م:

نييذا يييدظمؾ سميي٤معمٕمٜمك اًمييذي شمٙمٚمٛمٜميي٤م قمٜمييف  ٟمييف داظمييؾ  و ًمييٞمس داظمييؾ، وُميي٤م  اًمِمييٞم :

  فمـ  ٟمف داظمؾ وا   قمٚمؿ.

ؾميي١ما : ُميي٤م اعم٘مّمييقد سم٤مٓؾمييرٞمٓم٤م ، ًمييق واطمييد ىمٕمييد ؾميير٦م  ؿمييٝمر ذم ُمٙميي٤م  ذم ُمٝمٛميي٦م 

 رٞمٓم٤م ؟نؾ نذا يٕمرؼم اؾم

 ٓ. اًمِمٞم :
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اًمًييي٤مرؾ:  ذًا ًميييٞمس اخل٤مدُمييي٤مت اًمييي يت يييي٠مشملم وييييذنٌـ؟ بٚمًيييقا ؾميييٜم٦م ويروطميييقا 

 ومرو٤ًم  و إضم٤مٟم٥م؟

 ٕٟمف واىمٕمٞم٤ًم ومٞمام يٌدو  هنؿ يٕمٞمِمقا ويٛمقشمقا. اًمِمٞم :

  ذًا: اعم٘مّمد نق قمدم اعمٙمقث؟ ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

اويي٤مزم ُميي٤م يًييٛم  ... ُمٙميي٦م واعمديٜميي٦م ... ٟمٗمييس اًمٙميي م يٕمٜمييل: اًمقوييع  ُمداظمٚميي٦م:

 نؿ يدظمٚمقا  سمدًا وٓ طمرك ًمٚمرج٤مرة وٓ ًمٖمػمن٤م؟

 همػم اعمًٚمٛملم يدظمٚمق. ُمداظمٚم٦م:

ٓ ٓ، ُمٙميي٦م نيي٤م طمٙمييؿ ظميي٤مص، اعمديٜميي٦م بييقز اًمييدظمق ، ٕ  نييذا وىمييع،  اًمِمييٞم :

 اعمًجد اورام سمٕمد قم٤مُمٝمؿ نذا. قاًمٙمـ ٓ بقز آؾمرٞمٓم٤م ،  ُم٤م ُمٙم٦م وم  ي٘مرسم

 ًجد  و..؟ اعمًجد اورام يراد سمف اعم ُمداظمٚم٦م:

  ومٞمف، وشم٤مرة ي٘مّمد سمف اورم.غم  َّم شم٤مرة وشم٤مرة، شم٤مرة ي٘مّمد سمف اعمًجد اًمذي يُ  اًمِمٞم :

 اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم. اًمِمٞم :

 (  00: 27: 41/ 481) اهلدى والنور /

 (  00: 40: 19/ 481) اهلدى والنور /
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 احلر إىل ايبٝت احلساّ 

 أثٓا٤ سسب اخلًٝر

رة ومٞمٝمي٤م يمي٤م  ومٞميف ق  ٜمَي وزرت اعمديٜمي٦م اعمُ  وُمـ قمج٤مر٥م إُمقر  و  طمج٦م طمججرٝم٤م 

نٜم٤مح ؿمجرة ضمٜمي٥م ُم٘ميؼمة اًمِميٝمداء ذم  طميد، وذم يشء ُميـ ُمي٤مء ضمي٤مري، وومٞميف ؿمي٤ٌمح 

ُمٓمييييؾ قمييييغم اعم٘مييييؼمة قمييييغم اًمِمييييٝمداء، وضمييييدٟم٤م اًمِميييي٤ٌمح يمٚمييييف ُمرسمييييقط ظمييييرن، ووضمييييدٟم٤م 

اًمِمييجرة  يْميي٤ًم ُمرسمييقط ومٞمٝميي٤م ظمييرن ظمييرن قمجٞمٌيي٦م يمييؾ يشء سمٚمييق ، اًمٔميي٤منر ُمييـ  ضمييؾ 

 يذيمروا اعمٞم٧م  ٟمف ...

ىمٚم٧م: ؾمٌ ٤م  ا ! سمي د اًمرقطمٞميد وٓ ييزا  ومٞمٝمي٤م ُم يؾ نيذ  اًمنمييمٞم٤مت واًمقصمٜمٞمي٤مت، صميؿ ُمي٤م 

 دري سمٕمد  ي٤مم ُم٤م نل سمٕمٞميدة و ذا ذم ًمٞمٚمي٦م ٓ ىمٛمير ومٞمٝمي٤م اؾمر١مصيٚم٧م اًمِميجرة، ىمٚمٜمي٤م: اوٛميد   

ص٤مرت نٙمذا، وُم٤م ص٤مر  ي ُمِمٙمٚم٦م  ـم ىم٤ًم، صمؿ مل ٟمٕمد ٟمره اخلرن شميرسمط قميغم اًمٜم٤موميذة، ُمي٤م 

ذنيي٥م ُميـي ىمرييي٥م طمرييك يٌنمييٟم٤م  ٟمييف ٓ يييزا  اًمٜم٤مومييذة نييذ  اعمٓمٚميي٦م قمييغم   دري  ذا  طمييد ُمييٜمٙمؿ

 ؟ُم٘مؼمة اًمِمٝمداء ذم  طمد ؿم٤ٌمح رشىمل، ُم٤م  طمد ُمٜمٙمؿ طم٩م نذ  اًمًٜم٦م

 ... ُمداظمٚم٦م:

ُمٙمييييي٦م واعمديٜمييييي٦م سمٕمٞميييييديـ    ؿمييييي٤مء ا  قميييييـ اًمنمييييي اًميييييذي طميييييؾ ذم اًميييييدي٤مر  اًمِميييييٞم :

ي٘ميق  ذم  اًمًٕمقدي٦م، ونذا ٓ يقضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم  ٓ  جيقا، ٕ  ا  قميز وضميؾ

ـِ ﴿اًم٘مرر  اًمٙمريؿ:  ٌَْٞمي٧ِم َُمي ـْ يَمَٗميَر وَمي٢مِ   ا  َ هَمٜمِيل   َو ِ ِ قَمغَم اًمٜم ي٤مِس طِمي٩مُّ اًْم ٌِٞمً  َوَُمي اؾْميرَٓم٤َمَع  ًَِمْٞميِف ؾَمي

ـِ  وم ٞمٜمئيذ اوي٩م ُمًيرٓم٤مع، ومٚمٙميق  إُمريٙمي٤م  زادوا ىمٚمٞميؾ  [97]آ: عمدران ﴾اًْمَٕم٤معملَِمَ  قَم

٤مؾمي٦ٌم ذم نيذ  اًمٗمرٜمي٦م اًمريل وىمٕمي٧م زادوا نؿ يم٤مٟمقا ُمقضمقديـ ُمـ ىمٌؾ، ًمٙمـ هبيذ  اعمٜم

قا ذم سمٕميض اًميٌ د اًمًيٕمقدي٦م نيذا ٓ يًي٘مط اًمٗميرض ٚمُّي سمْمع  ًمق  نٜم٤مح، ومٙمقهنؿ طَم 
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قمـ اعمًٚمٛملم و نق وضمقب او٩م  مم سمٞم٧م ا  اويرام، وم٤مًمِمي٤ميٕم٦م اًمريل ؿمي٤مقم٧م نٜمي٤م 

   او٩م نذ  اًمًٜم٦م ُم٤م بقز ٕ  إُمريٙم٤م  اطمرٚمقا شمٚمؽ اًمٌ د اًم٘مق   ٟميف ُمي٤م بيقز 

 اًمذي ٓ بقز، ٕ  ا  قمز وضمؾ ىم٤م  ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م: ُمـ اؾمرٓم٤مع  ًمٞمف ؾمٌٞم ً.نق 

ٓ ؾمييييٛم  ا  ًمييييق  صيييي٤مب اًمييييٌ د اعم٘مدؾميييي٦م ُمٙميييي٦م واعمديٜميييي٦م ُميييي٤م  صيييي٤مب اعمًييييجد 

 إىمَم يً٘مط او٩م قمـ اعمًٚمٛملم؟

 ٓ ُم٤م يً٘مط. ُمداظمٚم٦م:

غَم اًمٜم يي٤مِس َو ِ ِ ﴿نيي٤م  سميي٤مرح ا  ومٞمييؽ، وميي٢مذًا: ُميي٤م دام آؾمييرٓم٤مقم٦م ُمر ٘م٘ميي٦م  اًمِمييٞم : قَميي

ـِ  ِٞمً   طِميي٩مُّ اًْمٌَْٞميي٧ِم َُميي ومييام بييقز عمًييٚمؿ    يريي٠مظمر قميـي  داء  [97]آ: عمددران ﴾اؾْمييرََٓم٤مَع  ًَِمْٞمييِف ؾَميٌي

يييييي ُ ومريْميييييي٦م اويييييي٩م سمِ  ٦م    إُمريٙميييييي٤م  ُمقضمييييييقديـ ذم اًمرييييييي٤مض ُمقضمييييييقديـ ذم اًمييييييدُم٤مم ج 

يُمقضمقديـ ذم ُمٙم٤م  رظمر، نذا ٓ يُ  ٙمي٤م  ط اًمٗمريْمي٦م طمريك ٓ ؾميٛم  ا  ًميق اطمرٚميقا إُمري٘مِ ًْ

ُمٙمييي٦م واعمديٜمييي٦م ُم يييؾ ُمييي٤م اطمريييؾ اًمٞمٝميييقد اعمًيييجد إىمَمييي، ٓ، ئميييؾ نيييذا طمٙميييؿ ُمييي٤ميش ومييي  

 .بقز  ؾم٘م٤مـمف  ـم ىم٤ًم ُم٤م دام اًمنمط ونق آؾمرٓم٤مقم٦م ىم٤مرؿ وٓ يزا 

ـمٞميي٥م ييي٤م ؿمييٞم ٜم٤م ُمييـ طمٞميي٨م  ُمييـ اًمٓمريييؼ و ُمييـ اعمٙميي٤م ، وم٠مٟميي٧م ىمٚميي٧م ًمييق  ُمداظمٚميي٦م:

 و٤مًم٦م يٙمق  ذم  ُمـ ... هنؿ ومرو٤ًم ضمدًٓ  هنؿ يم٤مٟمقا ذم ُمٙم٦م  و اعمديٜم٦م ذم نذ  ا

 ٟميييي٤م رضسميييي٧م ًمييييؽ ُم يييي٤م  سم٤معمًييييجد إىمَميييي واًمٜميييي٤مس را ييييلم ضميييي٤ميلم،  اًمِمييييٞم :

ومٞمٝمي٤م: ٓ شمِميد  ¢واعمًجد إىمَم ُمـ اعم٤ًمضمد اًم  صم٦م يمام شمٕمٚمؿ اًمرل ىم٤م  اًمٜمٌل 

اًمرطمييي٤م   ٓ  مم صم صمييي٦م ُمًييي٤مضمد، وميييٜم ـ رضسمٜمييي٤م ُم ييي٤مًٓ ُمٓم٤مسم٘مييي٤ًم ًمٚمقاىميييع، ًميييق ومرويييٜم٤م ُمييي٤م 

نق اًمقاىمع واوٛمد  ، ًمٙمـ ومٞمف ىمٓم٤مع ـمرن يميام يمي٤م  ذم ٧م ُمٙم٦م واعمديٜم٦م يمام ٚم  رُ اطْم 

٤مع ـمرن ذم اًمٓمريؼ اًمؼمي يم٤م  يٕمرؼم قمذرًا، ُمع    ٓم  زُمـ اًمدوًم٦م اًمٕم امٟمٞم٦م،  وضمقد ىمُ 

٩مُّ ﴿ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ؾم٤معم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م يشء، اوٙمؿ ُمرسمقط سمنمـمف: 
َو ِ ِ قَمغَم اًمٜم ي٤مِس طمِي

ـِ  ٌِٞمً   اًْمٌَٞمْيي٧ِم َُميي رََٓم٤مَع  ًَِمٞمْييِف ؾَميي وم٠مٟميي٧م عميي٤م شمٗمييؽمض صييقرة  ظمييره     [97]آ: عمددران ﴾اؾْميي

 ٤مع.ٓمَ رَ ًْ ومٞمف رضب ومٞمف ىمرؾ ذم اًمٓمريؼ ..  ًم  يً٘مط نذا اًمقاضم٥م ٕٟمف همػم ُمُ 

 ( 00:  01: 40/   497) اهلدى والنور / 
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 تٗدٜد املطًُني بايفتو بِٗ 

 أثٓا٤ اجلٗاد

ديييدنؿ نؿ سمرٝموُّ دُ اعمٚم٘مييل: ؿمييٞم ،  ذا ىميي٤مم اعمًييٚمٛمق  سم٤ملٝميي٤مد اعمنمييوع، وىميي٤مم قَميي 

سم٠مهنؿ  ذا اؾمرٛمروا سم٤مًم٘مر٤م  راح اًمٕمدو سمٞميهبؿ سم٠مؾمٚم ٦م ومر٤ميم٦م سم ٞم٨م شمٌٞمدنؿ هن٤مرٞمي٤ًم، 

ُم ييؾ ُميي  ً اًم٘مٜمٌٚميي٦م اًمٜمقوييي٦م وؿمييٖم ت زي نٞمييؽ، ُميي٤م واضميي٥م اويي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ ذم نييذا 

 اولم؟

 وًٓ ؾم١ماًمؽ يٕمٜمل ظمٞم٤مزم هميػم واىمٕميل؛ اًمًي٥ٌم ُميع إؾميػ  ٟميف ٓ يقضميد  اًمِمٞم :

  سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ٕي ؾميي١ما  ُمييـ نييذا اًمٜمييقع قمييغم اقمر٤ٌمرٟميي٤م طميي٤ميمؿ ُمًييٚمؿ، وصم٤مٟمٞميي٤ًم: ٟم ييـ ٟم٘مييق

واوٛميييد   ٟم يييـ ٟمٜمرٛميييل  مم اًمًيييٚمػ، وٟمٗم ييير طمٞميييٜمام ٟم٘ميييق : ٟم يييـ ؾميييٚمٗمٞمق ، وُميييـ 

ُميييٜمٝم٩م اًمًيييٚمػ    اًمٕمييي٤ممل ُميييٜمٝمؿ يمييي٤م   ذا ضمييي٤مء  ؾمييي١ما  ويٛمٙميييـ وىمققميييف يٌييي٤مدر ًمرقضمٞميييف 

اًمًيي١ما   مم اًمًيي٤مرؾ: نييؾ وىمٕميي٧م نييذ  اعمًيي٠مًم٦م؟ ومٞم٘مييق : ٓ، ومٞم٘مييق  ًمييف: اٟمرٔميير؛ وميي٢مذا 

٧م ومًييق  دمييد ُمييـ يٗمرٞمييؽ. واًمًيي٥ٌم نييذا ذم ُمٜمرٝمييك اًمدىميي٦م اًمٕمٚمٛمٞميي٦م، اعمييذن٥م وىمٕميي

نييذا، ًمييق اًمرزُمييف اًمٗم٘مٝميي٤مء عميي٤م وىمٕمييقا ذم ُمِميي٤ميمؾ، ٕهنييؿ ير ٞمٚمييق   ُمييقرًا صمييؿ بٞمٌييق  

قمٚمٞمٝم٤م ظمٞم٤م  ذم ظمٞم٤م ، و ٟم٤م ـمٚمٕم٧م ُمٕمل ذم زُمي٤مين ضميقاب اقمرؼمشميف ٟمٙمري٦م صميؿ شمِميٌ ٧م 

اًمٜمييقع  و ُمييـ نييذا اًم٘مٌٞمييؾ،  سمييف ٕٟمييف  قمجٌٜمييل، يًيي٠مًمٜمل اًمًيي٤مرؾ ؾميي١مآً وم٠مضمييد  ُمييـ نييذا

٘مقًمق: ي٤م  ظمل نذ  ُم٠ًمًم٦م ُم٤م نل واىمٕمٞم٦م، نذ  ومروٞم٦م، سمٞمٚم  قمكم سم٤مًمًي١ما ، ومٌٗمٙمير ٞمسم

ًمف: بقز ومرو٤ًم،  و ٓ بقز ومرو٤ًم، ؿمق اًمٗم٤مريدة ُميـ ني٤ملقاب! ٓ   وسمج٤موسمف، سم٘مق

ض اًمٜميي٤مس عمِميي٤ميمؾ،  ذيميير ر  َٕميي وم٤مرييدة. ًمٙمييـ طم٘مٞم٘ميي٦م اإلضم٤مسميي٦م قمييـ ُمًيي٤مرؾ ظمٞم٤مًمٞميي٦م ىمييد شمُ 

ٜمييي٤مء شمٓميييقاذم ذم اًميييٌ د اًمًيييقري٦م ذم اًمِميييام ، وذم ُمٙمييي٤م   و سمٚميييدة هميييرب ضمٞميييدًا ذم  صم
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طمٚم٥م اؾمٛمٝم٤م  دًم٥م، إمٜمل جمٚميس  وؾميع ُميـ نيذا سمٙم يػم، وٕو  ُميرة ًميذًمؽ يمي٤م  

اعمجٚمييس يمٌييػمًا، طمييي ُمٗمرييل اًمٌٚمييد، وطمييي ُمييدري  يييش، اًمرؾمييٛمٞملم، ُمٗمرييل اًمٌٚمييد 

بيييري سمٞمٜميييل وسمٞمٜميييف ٟم٘مييي٤مش ـمقييييؾ، نيييق ؾميييٛمٕم٤م  سم٘ميييك يش صييي  ويش ُمييي٤م صييي ،  ٟميييف 

ًم٤ٌمين ُم  ً جمرٝمد وسمٞمٓمٕمـ ذم إرٛم٦م وُميـ ني٤مًمٙم م اًميكم سمرًيٛمٕمق  دارياًم و سميدًا، إ

اعمٝمييؿ دظمييؾ ُمٕمييل ذم نييذا اعمقوييقع، وُميي٤م سمٞمٝمٛمٜمييل  ٟميي٤م  ٓ اًمٜم٘مٓميي٦م اًمييكم  نيي٤م قم ىميي٦م 

سمٛم يييؾ ؾمييي١ماًمؽ ىمييي٤م  زم:  ٟميييف  ٟمريييف شميييدقمل آضمرٝمييي٤مد، ىمٚمييي٧م ًميييف: ٓ  ٟمييي٤م ُمرٌيييع، وًمًييي٧م 

د سمٞميي٤م  اًمٗمييرن سمييلم آضمرٝميي٤مد وسمييلم آشمٌيي٤مع سم٤معمجرٝمييد وٓ سم٤معم٘مٚمييد،  ٟمييام  ٟميي٤م ُمرٌييع، سمٕميي

وسمييلم اًمر٘مٚمٞمييد، ىمٚميي٧م ًمييف ونييق ُمٗمرييل ىمٚميي٧م ًمييف سمٕمييدُم٤م  رص و فمٝميير ُمقىمٗمييف:  ٟمييف ٓ ُميي٤م ذم 

اضمرٝمييي٤مد، ىمٚمييي٧م ًميييف: وميييامذا شمٗمٕميييؾ يييي٤م ؿميييٞم  وميييٞمام  ذا ضمييي٤مءح ؾمييي١ما  وٓ دميييد ضمقاسميييف ذم 

سمٓمق  اًمٙمر٥م اًمرل  ٟم٧م شم٘مٚمدن٤م، و ٟم٤م  قمر   ٟمف ٟمٔمي٤مم اعميذن٥م اًمر٘مٚمٞميدي ي٘مي٤م  نيؿ: 

 بقز اإلومر٤مء  ٓ سمام ذم سمٓمق  اًمٙمر٥م، وٓ سمٞمٙمق  اضمرٝم٤مد، وآضمرٝم٤مد  همٚميؼ سم٤مسميف ٓ

ُمييييـ اًم٘ميييير  اًمراسمييييع، نٙمييييذا ٟمّمييييقا ُمييييع إؾمييييػ. واًمٌمييييء سم٤مًمٌمييييء يييييذيمر  يْميييي٤ًم ُمييييع 

إؾمػ، يم٤م  زارٟم٤م ذم دُمِمؼ ُمٗمرل سمٚمدي  ًم٤ٌمٟمٞمي٤م، ونيق ُميـ اًمٕمٚميؿ  مم درضمي٦م قمجٞمٌي٦م 

يًرِمييٝمد سم٤مٕسمٞميي٤مت ُمييـ اًمِمييٕمر ضمييدًا، يييرٙمٚمؿ اًمٕمرسمٞميي٦م اًمٗمّميي ك  طمًييـ ُمييـ  نٚمٝميي٤م، و

الييي٤منكم،  ٟمييي٤م قمجٌييي٧م ُمٜميييف طم٘مٞم٘مييي٦م، وُمييي٤م شمٕمروميييف  ٟميييف  قمجٛميييل ُمييي كم  ٓ ُميييـ نجريييف، 

واًمٚمٙمٜمييي٦م إقمجٛمٞمييي٦م شمٌٕميييف، ُميييع نيييذا ي٘ميييق : ُمييي٤م ذم اضمرٝمييي٤مد؛ ومييي٠موردت قمٚمٞميييف اًمًييي١ما  

اًمريي٤مزم، ىمٚميي٧م ًمييف: ُميي٤مذا شمٗمٕمييؾ ييي٤م ؿمييٞم   ذا ضم٤مءشمييؽ ُمًيي٠مًم٦م؟ ىميي٤م : ُميي٤م ُمييـ يشء ُميي٤م ُمييـ 

ف ُمقضمييقد ذم سمٓمييق  اًمٙمريي٥م، ؿمييقومقا ن٤مًمييدقمقه نييل، يشء وىمييع وؾمييٞم٘مع  ٓ وضمقاسميي

ظمٓمػمة ضميدًا، ُمي٤م ُميـ طم٤مدصمي٦م  ري٤مج  مم طمٙميؿ رشقميل وىمٕمي٧م  و ؾمير٘مع  ٓ وُمقضميقد 

القاب ذم يمر٥م اًمٗم٘مف، ىمٚم٧م ًمف: ي٤م  ؾمر٤مذ  ٟمف ًمق ومروٜم٤م ومروٞم٦م ًمق ومروٜم٤م  ٟمف اًم٘مرر  

ؾ و٤مع واًمًٜم٦م و٤مقم٧م ُم٤م سمٜم ن يشء، ىم٤م : ومٕم ً، ؿمقومقا سم٘مك، ىم٤م : ومٕم ً، ٕٟميف يمي

يشء سمٜم ر٤مضميييف ُمقضميييقد ذم يمرييي٥م اًمٗم٘ميييف، نٜمييي٤م اًمِمييي٤مند، ىمٚمييي٧م ًميييف: ومييي٢مذًا ُمييي٤م نيييذ  اعمٜمييي٦م 

٤م ًَمُف ﴿اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمرل اُمرـ ا  هب٤م قمغم قم٤ٌمد  طمٞمٜمام ىم٤م  نؿ:  يْمَر َو ِٟم  ًْمٜم٤َم اًمذ  ـُ َٟمز  ٤م َٟمْ   ِٟم 

٘مق :  ٟمف ًمق وي٤مع اًم٘ميرر  ُمي٤م ، ؿمق ن٤معمٜم٦م نل؟ ُم٤م دام اٟمرف قمؿ شم[9]الحجر ﴾َو٤َمومُِٔمق َ 
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ٞمْمييٞمع يشء ُمييـ اإلؾميي م، ومٌٝميي٧م اًمرضمييؾ ورـمييـ  زم سم٤مًمٚمٖميي٦م إًم٤ٌمٟمٞميي٦م، ُميي٤م شمرارييف: سم

 ُمـ ن٤مًمِمٞمٓم٤م  ن٤مد ن٤مًمكم  وطمك ًمؽ هب٤معمٕمٜمك طمرك رُمٞمرٜمل قمغم  م ر  .

 نٝمٝمٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

اًمِم٤مند ٟمرضمع  مم اإلدًمٌل، عمي٤م ىمٚمي٧م ًميف: عمي٤م سمر يدث ُمًي٠مًم٦م ُمي٤مذا شمٗمٕميؾ  اًمِمٞم :

٠مًمؽ ؾميييي٤مرؾ: نييييؾ شمّميييي  اًمّميييي ة ذم ومٞمٝميييي٤م، ىميييي٤م : ُم ييييؾ  يييييش؟ ىمٚميييي٧م ًمييييف: ُميييي  ً ًمييييق ؾميييي

اًمٓميي٤مررة؟ ؿمييق ضمقاسمييؽ: ىميي٤م : شمّميي  اًمّميي ة ذم اًمٓميي٤مررة، وم٠مٟميي٤م ُمًييٙمرف سمٞم٘مقًمييقا قمٜمييدٟم٤م 

سم٤مًمِم٤مم: ُمـ ظمقاٟمٞم٘مف؛ ًمٞمش؟ ذًمؽ ُمي٤م ضمٜمي٧م ييدا ، ىمٚمي٧م ًميف:  ٟمريف أ  وىمٕمي٧م وميٞمام ًميف 

، نذ  واطمدة، صم٤مٟمٞم٤ًم: ظم٤مًمٗم٧م ُميذنٌؽ، هبي٧م اإلٟمًي٤م ،  : يمٞميػ؟ زمىمي٤م   ٟمٙمرت قمكم 

٧م اضمرٝميدت، ؿميق دًمٞمٚميؽ  ٟميف اًمّمي ة ذم اًمٓمي٤مررة صي ٞم ٦م، وني٤مدي ىمٚم٧م ًمف: نيل  ٟمي

ُمًي٠مًم٦م طم٤مدصمي٦م، وٓ ضمييقاب قمٚمٞمٝمي٤م ذم سمٓميق  اًمٙمريي٥م اًميكم نيق سمٞمٗمرييل ُمٜمٝمي٤م، ٕٟميف يمريي٥م 

اًمر٘مٚمٞميييد ؿميييق سمر٘ميييق : بييي٥م قميييغم اعمٗمريييل    ٓ يٗمريييل ُميييـ ر ييييف واضمرٝمييي٤مد  و ٟميييام ُميييـ 

٘مٞميي٤مس، اًمٙمريي٤مب، ونييذ  اعمًيي٠مًم٦م ٓ ٟمييص ومٞمٝميي٤م، ومٕمييغم  يييش اقمرٛمييدت؟ ىميي٤م : قمييغم اًم

ة، وم٠مٟميي٤م ز٤مرضمييىمٚميي٧م ذم ٟمٗميسيي: ُمرطمييك، ُميي٤م نييق؟ ىميي٤م : ذيمييروا سميي٠م  اًمّميي ة ذم اًمًييٗمٞمٜم٦م 

ىم٧ًم اًمّم ة ذم اًمٓم٤مررة قمغم اًمّم ة ذم اًمًٗمٞمٜم٦م. ىمٚم٧م ًميف:  ٟمريف  ذًا رصت جمرٝميد 

 يميييؼم؛ ٕٟميييف  دًمييي٦م اًمنمييييٕم٦م  رسمٕمييي٦م: اًمٙمرييي٤مب، واًمًيييٜم٦م، واإلاييي٤مع، واًم٘مٞمييي٤مس، و دىمٝمييي٤م 

ني٤م رصت جمرٝميد، ومامًميؽ شمٜمٙمير قميغم هميػمح اًم٘مٞم٤مس، وم٢مذا  ٟمي٧م  ًيـ اًم٘مٞمي٤مس ُمٕمٜم٤م

آضمرٝميي٤مد،  ذًا  ٟميي٧م جمرٝمييد، نييذ  واطمييدة، وًمٞمرييؽ طمييلم اضمرٝمييدت و صيي٧ٌم واوم٘ميي٧م 

ُمذنٌؽ، ومٙمٞمػ و ٟم٧م ىمد ظم٤مًمٗم٧م اعمذن٥م، نق  اًمِم٤مند أ  ىمي٤م : يمٞميػ؟ ىمٚمي٧م: 

ًمإلُم٤مم اًمٖميزازم اؾميٛمٕمقا سم٘ميك اخلٞمي٤م :  «اًمقضمٞمز»ىم٤م  اًمراومٕمل ذم رشطمف اًمٙمٌػم قمغم 

ٛمييييي٦م سمييييي٤مٕرض قم  دَ   رضمقطمييييي٦م ًمٞمًييييي٧م ُمٕمٚم٘مييييي٦م سم٤مًمًييييي٘مػ وٓ ُمُ ًميييييق    رضمييييي ً صيييييغم ذم

 ومّم شمف سم٤مـمٚم٦م، ن٤منٝمٝمٝمف.

 نٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

 ص شمف سم٤مـمٚم٦م، ؿم٤ميػ، ىمٚم٧م ًمف: نل اًمٓمٞم٤مرة سمذاو٤م وظم٤مص٦م انٞمٚمقيمٌؽم. اًمِمٞم :
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 نٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

ُمرقىمييػ ٓ نييل ُمٕمٚم٘ميي٦م وٓ نييل ُمدقمٛميي٦م، يمٞمييػ سمر٘مييق  اًمّميي ة صيي ٞم ٦م،  اًمِمييٞم :

ؾ  ﴿٤مء، ىم٤م :  ٟم٤م ُم٤م ؿمٗم٧م نذا اًميٜمص، ىمٚمي٧م: ونذا ظم   ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم ْقَن يمُي ومَي

ٍؿ قَمٚمِييٞمؿٌ  ًمٚمراومٕمييل دمييد نييذ   «رشح اًمييقضمٞمز»، ارضمييع  مم يمريي٤مب [:7]يوسدد  ﴾ِذي قِمْٚميي

اًمٕمٌييييي٤مرة سمييييي٤مًمٜمص، ومٌٝمييييي٧م اًمرضميييييؾ. وم٤مًمِمييييي٤مند ُمييييي٤م ٟمرييييييد    ٟمٌ ييييي٨م ذم اخلٞمييييي٤م  وذم 

اًمٗمرويييٞم٤مت، ويٜمٌٖميييل و ٟمّمييي  ـمييي ب اًمٕمٚميييؿ    برٝميييدوا سمٛمٕم٤ملييي٦م اًمقاىميييع، ونيييذا 

اىمييع يٙمٗمٞمٜميي٤م وسمٞمزيييد قمٚمٞمٜميي٤م، سمٞمٙمٗمٞمٜميي٤م وسمٞمزيييد قمٚمٞمٜميي٤م،  ُميي٤م ٟمٗمييؽمض  ٟمييف نٞمييؽ ونٞمييؽ، اًمق

 ىميييق : ًمٙميييؾ طمييي٤مدث طميييدي٨م، ييييقم يقضميييد نيييذا اإلُمييي٤مم اعمًيييٚمؿ نيييذ  ُمًييي٠مًم٦م شمرسمٓمٜميييل 

سمٛم٠ًمًم٦م  ظمره شم٘مع اًمٞمقم، وؾمئٚم٧م قمٜمٝم٤م ُمرارًا، ونق اًمذي يًٛمك سمي، ؿمق سمٞمًٛمق  ن٤مد 

 شمٌع اًمي شمٗمجػم ٟمٗمًف، ن٤م .

 اٟمر ٤مر... ُمداظمٚم٦م:

اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت آٟمر ٤مرييي٦م نييذ ، نييؾ بييقز نييذا؟ نييذا واىمييع، وٓ سمييد زم ُمييـ  ٞم :اًمِميي

القاب قمٚمٞمف،  ىمق : نذا بقز وٓ بقز، ُم٤م ي٘مع اًمٞميقم ٓ بيقز؛ ٕهني٤م شمٍميوم٤مت 

ومرديي٦م، و... وُمٜمٓمٚم٘مي٦م ُميـ قمقاـميػ ضم٤محميي٦م ٓ ي٘مٞميدن٤م رشع وٓ قم٘ميؾ، وٓ وميرن سمييلم 

ىمع ييقم وىمٕمي٧م اعمٕمريمي٦م سمٞميٜمٝمؿ نذا اعمًٚمؿ يٜمر ر، وذاح اًمِمٞمققمل  و اًمٞم٤مسم٤مين يمام و

وسملم إُمريٙم٤م ، ومٝمذا ونذا ؾمقاء؛ ٕٟمف نذا ٓ يٜمٓمٚمؼ قمـ ديٜمف وقمـ ومرقه ُمـ  نؾ 

اًمٕمٚمؿ وم  بقز،  ُم٤م ًمق يم٤م  نٜم٤مح طم٤ميمؿ ُمًيٚمؿ وسم٤مًمري٤مزم ىم٤مريد ًمٚمجيٞمش ُمًيٚمؿ ووم٘مٞميف 

ومٞمدرس اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م وؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م و مم رظمير ، ي٘ميدر ني٤معمراسم  واخلًي٤مرر 

ًميييقا ُمٕم٤مدًمييي٦م سميييلم اًميييرسم  وسميييلم اخلًييي٤مرة صميييؿ بيييد    اًميييرسم  ذم نيييذ  يٕمٛميييؾ ؿميييق سمٞم٘مق

اًمٕمٛمٚمٞميي٦م آٟمر ٤مرييي٦م شمٗمييقن ظمًيي٤مرة نييذا اًمِميي٤مب اعمًييٚمؿ وم ٞمٜمئييٍذ ٟم٘مييق : بييقز، ٕٟمييف 

ؾ وميير  دُمِمييؼ ُميي  ً اًمِميي٤مم  ييُم ٚمييف نييذا وىمييع ذم سمٕمييض اعمٕميي٤مرح اإلؾميي ُمٞم٦م إومم، ُم

ٜمييدي يًيير٠مذ  سميي د اًمِميي٤مم وٟم ييق ذًمييؽ، وىمٕميي٧م سمٕمييض اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت آٟمر ٤مرييي٦م يميي٤م  ال

ىم٤مريييد ، وي٘ميييق  سم٠مٟميييف يرييييد    يٛميييقت ؿميييٝمٞمدًا واجيييؿ قميييغم نييي٤مًمٙمردوس نييي٤مدا يٕمٜميييل 
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ا٤مقم٦م اًمروم و ُم ٤منؿ وئمؾ ي٘مرٚمٝمؿ طمرك ي٘مرٚمق ، ومٞمًيٛم  ًميف اًم٘م٤مريد، وومٕمي ً يٙميق  

هن٤ميرييف  ٟمييف يًرِمييٝمد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  شمٕميي٤ممم، وميي٢مذًا ومٚمٜمرٗم٘مييف ذم ُمٕمروميي٦م إطمٙميي٤مم سمييام ي٘مييع، 

 ع.وٟم١مضمؾ اًمٌ ٨م ذم  ُمقر مل شم٘م

   (00:  39: 06/   533) اهلدى والنور / 

: ؿميييٞم ٜم٤م، نيييذا ىمريييي٥م ُمٜميييف ذنييي٤مب سمٕميييض اًمِمييي٤ٌمب ُميييـ إرد  ًمٕمٛمٚمٞمييي٤مت اعمٚم٘ميييل

 ومدارٞم٦م ُم  ً.

  ي ٟمٕمؿ، نق يمذًمؽ. اًمِمٞم :

  (00:  49: 50 /  533) اهلدى والنور / 
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 قت٢ً ايفنت

 نٜم٤مًمييؽ ييي٤م ؿمييٞم  ُمييـ ي٘مييق : ُمييـ ي٘مرييؾ أ  قمييغم اًمًيي٤مطم٦م اعمٍمييي٦م سمييلم ُمداظمٚميي٦م:

 ذا اًمر٘مييك »اوٙمقُميي٦م واإلظمييقة سمٕمييض اإلظمييقة ي٘مييق :  ٟمييف ؿمييٝمٞمد، واوييدي٨م ي٘مييق : 

 وم٠مرضمق اإليْم٤مح سم٤مرح ا  ومٞمؽ.  «اعمًٚمام  سمًٞمٗمٝمام وم٤مًم٘م٤مشمؾ واعم٘مرق  ذم اًمٜم٤مر

ؾ ذم نذ  اعمج٤مهب٤مت رَ ٘مْ    ُمـ يُ  :قمـ نذا اًم١ًما  سم٤مظمرّم٤مرسمج٤موسمؽ  ٤م ٟم اًمِمٞم :

٥م اعمًييٚمؿ، و ؾمييردرح قمييغم ٟمٗميسيي اًمرييل شم٘مييع سمييلم اًمدوًميي٦م، وسمييلم سمٕمييض  ومييراد اًمِمييٕم

وميي٠مىمق : سمييلم اًمدوًميي٦م اًمرييل ٓ  ٙمييؿ سمييام  ٟمييز  ا ، وسمييلم سمٕمييض  ومييراد اًمِمييٕم٥م اًمييذي 

٤مًم٥م اًمدوًم٦م سم٠م   ٙمؿ سمام  ٟميز  ا ، وميام ي٘ميع ُميـ ىميرغم سميلم اًمٓميروملم ومٚميٞمس وميٞمٝمؿ ٓمَ يُ 

 ُمـ يّم     ي٘م٤م  ومٞمف:  ٟمف ؿمٝمٞمد.

 .٤مدة طم٘مٞم٘مٞم٦م، وؿمٝم٤مدة طمٙمٛمٞم٦مذًمؽٕ   اًمِمٝم٤مدة شمٜم٘مًؿ ذم اًمنمع  مم ىمًٛملم اصمٜملم: ؿمٝم

 ُم٤م اًمِمٝم٤مدة او٘مٞم٘مٞم٦م: ومٝمق اعمًٚمؿ خيرج ُمـ سمٞمرف ُمـ سمٚمد  جم٤مندًا ذم ؾمٌٞمؾ ا  

ٓ يٌرٖمييييل ُمييييـ وراء ذًمييييؽ ضمييييزاًء وٓ ؿمييييٙمقرًا، وٓ ٟمٍميييي يشء  ٓ رومييييع يمٚمٛميييي٦م ا     

 شمٙمق  نل اًمٕمٚمٞم٤م.

 .ق ؿمٝمٞمدومٛمـ ظمرج ُمـ دار ،  و ُمـ سمٚمد  نذا اًم٘مّمد اًمٕمٔمٞمؿ، صمؿ ىمرؾ ذم اعمٕمريم٦م ومٝم

يٙمَ ـ ذم صمٞم٤مسميف دو     يُ ومَ دْ  قمٚمٞميف، وُييغم  َّميونق اًمِمٝمٞمد طم٘مٞم٘م٦م، ونيق اًميذي ٓ يُ  ـ ظم ومي٤ًم ٗم 

عم٤م نق اًمقاضم٥م قميغم ؾمي٤مرر ُميقشمك اعمًيٚمٛملم ُمـي وضميقب اًمّمي ة قمٚميٞمٝمؿ وضمقسمي٤ًم يمٗم٤مرٞمي٤ًم  ذا 

 .ىم٤مم سمف اًمٌٕمض ؾم٘مط قمـ اًم٤ٌمىملم، وشمٙمٗمٞمٜمٝمؿ ودومٜمٝمؿ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم

يمييام ذيمييرت رٟمٗميي٤ًم: نييق اًمييذي يٛمييقت ذم ؾميي٤مطم٦م اعمٕمريميي٦م،  ُميي٤م اًمِمييٝمٞمد طم٘مٞم٘ميي٦م ونييق 

ومٝمييذا ٓ يٙمٗمييـ وٓ يٖمًييؾ، وٓ يّمييغم قمٚمٞمييف، وٓ يييدومـ ذم ُم٘ميي٤مسمر اعمًييٚمٛملم، و ٟمييام 
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ذم ُمٍمييقمف ذم اعمٙميي٤م  اًمييذي اؾمرِمييٝمد ومٞمييف، نييذا نييق اًمِمييٝمٞمد طم٘مٞم٘ميي٦م، نٜميي٤مح ؿمييٝم٤مدة 

 ظمييييره يًييييٛمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝميييي٤مء سم٤مًمِمييييٝم٤مدة طمٙميييياًم وًمييييٞمس طم٘مٞم٘ميييي٦م، ومٝميييي١مٓء  ىمًيييي٤مم يم ييييػمو  

وم٤معم٘مّميييقد   «ُميييـ ُمييي٤مت ذم سمٓمٜميييف ومٝميييق ؿميييٝمٞمد»ي٘ميييق :  ¢ػمو  ضميييدًا، وم٤مًمرؾميييق  ويم ييي

سميي٤مًمٌٓمـ نٜميي٤م: اإلؾمييٝم٤م  اًمِمييديد  و اًمييٌٓمـ ُمييع آٟمرٗميي٤مخ سم ٞميي٨م يٙمييق  ؾميي٥ٌم ُمقشمييف نييق 

نذا، ومٝمق ؿمٝمٞمد، ًمٙمـ نذا ؿمٝمٞمد طمٙماًم وًميٞمس ؿميٝمٞمدًا طم٘مٞم٘مي٦م سمٛمٕمٜميك:  ٟميف يٕم٤مُميؾ ُمي٤م 

ٚمٞمييف، ودومٜمييف ذم ُم٘ميي٤مسمر يٕم٤مُمييؾ سمييف يمييؾ اعمًييٚمٛملم ٓسمييد ُمييـ همًييٚمف وشمٙمٗمٞمٜمييف واًمّميي ة قم

ُميـ ُمي٤مت همرىمي٤ًم ومٝميق ؿميٝمٞمد، »اعمًٚمٛملم، ونٙمذا  ٟمقاع يم ػمة طمرك ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م: 

ومٝميييق ؿميييٝمٞمد، »ُميييرض اًمًيييؾ   «ُميييـ ُمييي٤مت  ييي٧م انيييدم ومٝميييق ؿميييٝمٞمد، ُميييـ ُمييي٤مت سم٤مًمًيييؾ

سمًيي٥ٌم نييذا اوٛمييؾ  و ونييل شمْمييع ومرٛمييقت،   «اعميير ة الٛمٕميي٤مء اييقت ونييل طمييٌغم

 ومٙمؾ نذ  إٟمقاع ؿمٝمداء.

 ة طمٙمٛمٞم٦م، وًمٞم٧ًم ؿمٝم٤مدوؿ ؿمٝم٤مدة طم٘مٞم٘مٞم٦م.ًمٙمـ ن١مٓء ؿمٝم٤مد

 .«ُمـ ُم٤مت دو  ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد»رظمر ُم٤م  ذيمر  ُمـ إُم ٚم٦م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م: 

نييي١مٓء اًميييذيـ  ٟمييي٧م شمًييي٠م  قميييٜمٝمؿ ٓ يّميييدن وميييٞمٝمؿ ٓ اًمِميييٝم٤مدة او٘مٞم٘مٞمييي٦م، سميييؾ وٓ 

اًمِمييٝم٤مدة اوٙمٛمٞميي٦م، نيي١مٓء ٟم ييـ ٟمٜمّميي ٝمؿ، وٟم ييـ ٟمٕميير  ُمييٜمٝمؿ    اًمٖمييػمة نييل اًمرييل 

َرز مم    ي٘ميي٤موُمقا  شمْمييٓمرنؿ سمٕمٞمييٜمٝمؿ، شمٗمٝمٛمييق  نييذا اًمٙميي م؟ ي٘ميي٤موُمق  اًم٘مييقة  اعمَْ يي

 اًمٓم٤مهمٞم٦م اعم٤مدي٦م سم٠مؾمٚم ٦م ٓ شمًٛمـ وٓ شمٖمٜمل ُمـ ضمقع.

، وؾميييٜمرف ذم  بييي٤مد إرض ¢نييي١مٓء ٟم يييـ ٟمٜمّمييي ٝمؿ  ٓ خيييي٤مًمٗمقا نيييدي اًمٜمٌيييل 

؟ ¢اعمًٚمٛم٦م و ىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م قمغم إرض اعمًٚمٛم٦م، ُمي٤مذا ومٕميؾ رؾميق  ا  

ُمييي٤م دقمييي٤م اًمٜمييي٤مس  مم    يٕمٌيييدوا ا  وبرٜمٌيييقا اًمٓمييي٤مهمقت، اؾميييرٕمٛمؾ اًمًييي ح نيييؾ  و  

ٓ. ًمٙمٜمييف يمييام شمٕمٚمٛمييق  وإُميير ُميي٤م  ريي٤مج  الييقاب:سم٤مًمًييٝم٤مم واوييراب واًمًييٞمق ؟ 

 مم يشء ُميييـ اًمرٗمّميييٞمؾ:  ٟميييف سميييد  سم٤مًميييدقمقة ذم ُمٙم٦م،واؾميييرٛمر قميييغم ذًميييؽ ٟم يييق صم صمييي٦م 

و صي ٤مسمف طمريك قمنم ؾمٜم٦م، وًم٘مل ُمـ اعمنميملم ُمي٤م ًم٘ميل ُميـ إذه وُميـ اًميير نيق 

  نييؿ سميي٤منجرة  مم اوٌِميي٦م ُمييرشملم، وطمرييك نيي٤مضمر نييق قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م  مم ذِ  ُ 
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اعمديٜميي٦م، ونٜميي٤مح سمييد  ي٘مييٞمؿ  و يْمييع إؾميي٤مس ًمٚمدوًميي٦م اعمًييٚمٛم٦م، ونٙمييذا بيي٥م قمييغم 

ذم إطم٤مدي٨م  ¢اًمٓم٤مرٗم٦م اعم١مُمٜم٦م، اًمٓم٤مرٗم٦م اعمٜمّمقرة اًمرل  دث قمٜمٝم٤م رؾمق  ا  

رٗم٦م ُمـ  ُمرل فم٤منريـ قميغم اويؼ ٓ ييينؿ ُميـ ٓ شمزا  ـم٤م»اًمّم ٞم ٦م طمٞمٜمام ىم٤م : 

 .«ظم٤مًمٗمٝمؿ طمرك ي٠ميت  ُمر ا 

ب٥م قمغم نذ  اًمٓم٤مرٗمي٦م اعمٜمّميقرة ُميـ ضمٝمي٦م    يّميؼموا قميغم  ذه هميػمنؿ نيؿ، 

و   يّمؼموا قمغم اًمٓمٖمٞم٤م  اًمذي يّميٞمٌٝمؿ ُميـ اوٙمي٤مم، وويـ  ٙمٛميق  ُميـ ني١مٓء 

 واٟمييف، ٓ  اوٙميي٤مم ُمييـ الييٞمش واًمنمييـم٦م وٟم ييق ذًمييؽ، و ٓ يًييرٕمجٚمقا اًمٌمييء ىمٌييؾ

يًيرٕمجٚمقا اًمٜمٍميي ىمٌيؾ اختيي٤مذ  ؾميي٤ٌمسمف، وم٢مٟميف ىمييد ىمٞميؾ ىمييدياًم: ُمييـ اؾميرٕمجؾ اًمٌمييء ىمٌييؾ 

  واٟمف اسمركم سم رُم٤مٟمف.

ـْ ﴿وا  قميييييز وضميييييؾ ي٘ميييييق  ذم اًم٘ميييييرر  اًمٙميييييريؿ: 
رََٓمْٕمُرْؿ ُِمييييي ٤م اؾْمييييي وا َنُيييييْؿ َُمييييي دُّ

َوَ قِمييييي

ةٍ   .[6:]األنفل: ﴾ىُمق 

يميؾ قميرن، وٓ وميرن  نذ  أي٦م اًمٙمريٛم٦م يميام ذيمرٟمي٤م ُميـ ىمٌيؾ ُمٕمٜم٤مني٤م واوي  ًميده

ذم ذًمؽ سميلم قمي٤ممل وـم٤مًمي٥م قمٚميؿ،  و هميػم ـم٤مًمي٥م قمٚميؿ ُمي٤م دام  ٟميف يٗمٝميؿ اًمٚمٖمي٦م اًمٕمرسمٞمي٦م: 

ُدو  ا  ِ ﴿ ٌُييييقَ  سمِييييِف قَميييي ٤مِط اخْلَٞمْييييِؾ شُمْرِن ـْ ِرسَميييي
ٍة َوُِميييي ق  ـْ ىُميييي

رََٓمْٕمُرْؿ ُِميييي ٤م اؾْميييي يييْؿ َُميييي وا َنُي دُّ
َوَ قِميييي

يُمؿْ   .[6:]األنفل: ﴾َوقَمُدو 

يٙمييييق  واويييي ٤ًم ًمييييده يمييييؾ قمييييرن قمييييغم نييييذا نييييذا اعمٕمٜمييييك واويييي ، ًمٙمييييـ ىمييييد ٓ 

اإلـم ن اًمذي رشطمرف رٟمٗم٤ًم: ُم٤م ضم٤مء ذم اودي٨م اًمّم ٞم  اًميذي روا  اإلُمي٤مم ُمًيٚمؿ 

 ٓ    اًم٘ميييقة اًمرُميييل،  ٓ    اًم٘ميييقة اًمرُميييل،  ٓ    »ىمييي٤م :  ¢ذم صييي ٞم ف    اًمٜمٌيييل 

 .«اًم٘مقة اًمرُمل

هبيييييذا  ¢خيرٚميييييػ قمٜميييييف طمٞميييييٜمام ٟمٓميييييؼ اًمٜمٌيييييل  –يميييييام شمٕمٚمٛميييييق   –واًمرُميييييل اًمٞميييييقم 

ي٨م، ومييي٤مًمرُمل نٜمييي٤مح يمييي٤م  ًميييف ٟمققمييي٤م  وم٘ميييط: اًمرُميييل سمييي٤موراب  وًٓ، صميييؿ سم٤مًمًيييٝم٤مم اويييد

ٟم٤مدرًا؛ ٕ  اًمًٝم٤مم صيٜمٕم٧م ًمٚمٓمٕمي٤م ، واًمرُميل واويراب ًمٚمرُميل، واًمًيٞمػ ًمٚمييب، 

ًمٙمـ  طمٞم٤مٟم٤ًم وسم ٤مص٦م طمٞمٜمام شمٙم ر اًمًٝم٤مم وشم٘مؾ اوراب وم٘مد يًرٕمٛمؾ اًمًيٝمؿ ُمٙمي٤م  
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ذم ال٤منٚمٞميييي٦م وذم اورسميييي٦م، اعمٝمييييؿ:    اًمرُمييييل اعمٕمييييرو  يقُمئييييذ ذم قمٝمييييد اًمٕمييييرب 

 اإلؾم م وومٞمام سمٕمد ذًمؽ  ٟمام نق سم٤موراب.

ر  مم ُمي٤م يًيٛمك ق  ٓمَي أ : اوراب ٓ شمٙم٤مد شمّمٜمع ؿمٞمئ٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرص٤مص اًميذي شمَ 

سم٤مًمرؿمييي٤مش ُمييي  ً وٟم يييق ذًميييؽ ُميييـ إؾميييٚم ٦م اًمريييل شمٓمٚميييؼ ذم ؤمييي٦م واطميييدة قمنميييات 

 اًمرص٤مصيييي٤مت وٓسمييييد واو٤مًميييي٦م نييييذ     يّمييييٞم٥م انييييد   ُميييي٤م سم٤مًمرص٤مصيييي٦م إومم،  و

 اًم ٤مٟمٞم٦م،  و  و  مم رظمر .

ومييي٤مًمرُمل سمييي٤موراب   « ٓ    اًم٘ميييقة اًمرُميييل»طمٞميييٜمام ىمييي٤م :  ¢وًميييذًمؽ  ـمٚميييؼ اًمٜمٌيييل 

أ  ٓ يٗمٞمييييد  ذا ُميييي٤م سمييييدح شمرُمييييل سم٤مًمرصيييي٤مص، وميييي٤مًمرُمل يٜمٌٖمييييل    يٙمييييق  سم٤مًمرصيييي٤مص 

 اعمًرٕمٛمؾ أ  ذم اًم٘مر٤م .

ـْ ىُميي ﴿ ذًا: يييدظمؾ ذم قمٛمييقم أييي٦م: 
رََٓمْٕمُرْؿ ُِميي ٤م اؾْميي يْؿ َُميي وا َنُي دُّ

ةٍ َوَ قِميي  [6:]األنفددل: ﴾ق 

 ي: ُميييـ اًم٘ميييقة اعمٕمروومييي٦م اًمٞميييقم، وسم ٤مصييي٦م ُميييـ اًمرُميييل اعمٕميييرو  اًمٞميييقم، نيييذا يٗمٝميييؿ 

سمًيييٝمقًم٦م ُميييـ ُمٕمٜميييك نيييذ  أيييي٦م، ًمٙميييـ نٜمييي٤مح يشء ىميييد ٓ يرٜمٌيييف يم يييػم ُميييـ اًمٜمييي٤مس، وم٠مٟمييي٤م 

بيييي٥م قمييييكم اًمرٜمٌٞمييييف قمييييغم ذًمييييؽ وميييي٠مىمق : ونييييذ  اًمٜم٘مٓميييي٦م ن٤مُميييي٦م ضمييييدًا سم٤مًمٜمًيييي٦ٌم نيييي١مٓء 

ًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م وًمٙمٜمٝمؿ ٓ  ًٜمق  اًمقؾمي٤مرؾ اًمريل اإلؾم ُمٞملم اعمر ٛمًلم إلىم٤مُم٦م ا

 شم٤ًمقمدنؿ قمغم  ٘مٞمؼ سمٖمٞمرٝمؿ  ٓ ونق:  ىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م.

ييييييييي ٧م ٟمٔميييييييييرنؿ  مم اعمٕمٜميييييييييك اًمٙمَ ِٗمييييييييي ًمْ ومٝمييييييييي١مٓء  ُ  ل ذم ظمٓمييييييييي٤مب رب اًمٕمييييييييي٤معملم: ٛم 

وا﴿ دُّ وم٘ميييط  ىميييػ قمٜميييد نيييذا اخلٓمييي٤مب: و قميييدوا، عميييـ اخلٓمييي٤مب؟  [6:]األنفدددل: ﴾َوَ قِمييي

ْمٓمٝمديـ اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ ىمريش ذم ُمٙم٦م، و ٟمام يمي٤م  اخلٓم٤مب مل يٙمـ ًمألص ٤مب اعم

ذم اعمديٜمي٦م، ويمي٤مٟمقا  ¢ٝم٤ًم ًمألىمقي٤مء اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمٞمِمق  ُميع رؾميق  ا  ضم  قَ ظمٓم٤مسم٤ًم ُمُ 

رََٓمْٕمُرْؿ ﴿٘مقا ٟم٦ًٌم يمٌػمة ضمدًا ُمـ نذا إُمر: ٘م  سم٤مؾمرٓم٤مقمرٝمؿ    ُ َ  ٤م اؾمْي وا َنُْؿ ُمَي َوَ قِمدُّ

ةٍ  ـْ ىُمق   .[6:]األنفل: ﴾ُِم

وٟمٍميو   ¢خلٓم٤مب  وًٓ ًمٚمٛم١مُمٜملم طم٘م٤ًم اًمذيـ اًمرٗمقا طميق  اًمٜمٌيل  ذًا: و قمدوا ا

سم٠مُمقانؿ، و وٓدنؿ و ٟمٗمًٝمؿ ويمؾ قمجٞم٥م ًمداؿ، نذا اخلٓم٤مب طمٞمٜمام يقضمد ىمقم 
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 و ـم٤مرٗمييي٦م نيييؿ ذم    يٙمقٟميييقا ُمًيييرٕمديـ ًمٞمرٚم٘ميييقا ُم يييؾ نيييذا اخلٓمييي٤مب اإلنيييل  وًمئيييؽ 

قا قمغم اًمٙمري٤مب اًمذيـ ي١مُمرو  سم٠م  يٕمدوا ُم٤م اؾمرٓم٤مقمقا ُمـ ىمقة، ومٝمؾ نٜم٤مح ـم٤مرٗم٦م رسم

 صي ٤مسمف إوًميلم اعمٝمي٤مضمريـ ذم  ¢واًمًٜم٦م ؾميٜملم ـمقيٚمي٦م يميام رسميك  صي ٤مب اًمٜمٌيل 

 ¢ُمٙميييي٦م، وصييييؼموا ُمٕمييييف و وذوا ذم ؾمييييٌٞمؾ ا  قمييييز وضمييييؾ، صمييييؿ نيييي٤مضمروا ُمييييع اًمٜمٌييييل 

وصييؼموا وصيي٤مسمروا و قمييدوا سمٕمييد ذًمييؽ ُميي٤م اؾمييرٓم٤مقمقا ُمييـ ىمييقة، نييؾ نٜميي٤مح ـم٤مرٗميي٦م اًمٞمييقم 

اخلٓميي٤مب؟  ٟميي٤م ضمييقان: ٓ. ًمًييٌٌلم قمييغم وضمييف إرض يٛمٙمييـ    ي٘ميي٤مسمٚمقا سمٛم ييؾ نييذا 

اصمٜمييلم:  وًٓ: ٟم ييـ ُمٕمنميي اعمًييٚمٛملم اًمٞمييقم ٓ يٛمٙمييـ    ٟم٘مييٞمس ـم٤مرٗميي٦م قمييغم  صيي ٤مب 

ىمييد ٟم٘مييٞمس ومييردًا  و  ومييرادًا قمييغم سمٕمييض إومييراد ُمييـ  صيي ٤مب اًمرؾمييق   ¢رؾمييق  ا  

قمٚمٞمف اًمً م وُمع ذًمؽ يٙميق  اًم٘مٞمي٤مس ُميع اًمٗمي٤مرن يٙميق  اًم٘مٞمي٤مس يميام ي٘ميق  اًمٗم٘مٝمي٤مء 

ًمٗم٘مٝميي٤مء ُمييـ سميي٤مب ىمٞميي٤مس اوييداديـ قمييغم اعم رٙميي٦م، ُمييـ سميي٤مب ىمٞميي٤مس  طمٞم٤مٟميي٤ًم  و سمٕمييض ا

 اوداديـ قمغم اعم رٙم٦م ُمٗمٝمقم نذا اًمٙم م و ٓ ُمش ُمٗمٝمقم؟ ُمٗمٝمقم.

ونذا ومٞمٛمـ ؟! ذم اًمٜم ٦ٌم  ىمق ؛ ذم  ومراد ُمـ اعمًٚمٛملم اعمٌٕم يريـ اًمٞميقم وٙميـ 

   ٟم٘مٞمًٝمؿ قمغم  ومراد ُمـ  ص ٤مب اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م، وُمع ذًمؽ يٙمق  اًم٘مٞم٤مس 

 ع اًمٗم٤مرن ىمٞم٤مس ُمـ ىمٌٞمؾ ىمٞم٤مس اوداديـ قمغم اعم رٙم٦م. ُم

 ُم٤م    ٟمجد ـم٤مرٗم٦م يم٠مص ٤مب اًمرؾمق  قمٚمٞميف اًمًي م قميغم وضميف إرض ني١مٓء ٓ 

وضمقد نؿ، و ٟم٤م  رضمقا    يٜمٌٝمٜمل  طمديمؿ نٜم٤م و ٓ نٜم٤مح و ٓ نٜم٤مح وي٘مق : ٓ  ٟمي٧م 

خمٓمو نٜم٤مح ـم٤مرٗم٦م  ٘م٘مي٧م ومٞميف شمٚميؽ إوصي٤م  اًمريل يم٤مٟمي٧م ذم  صي ٤مب اًمرؾميق  

٤م ﴿قمٚمٞمييف اًمًييي م، وطمٞمٜمئيييذ ومٝميييؿ  نييؾ سمييي٠م  خيييي٤مـمٌقا سم٤مٔيييي٦م اًمٙمريٛميي٦م:  وا َنُيييْؿ َُمييي دُّ
َوَ قِمييي

 .[6:]األنفل: ﴾اؾْمرََٓمْٕمُرؿْ 

نؾ  ٟميرؿ شمّمي  ق  ر ييل  م ختٓمئقٟميف؟ ٓسميد  ٟمٙميؿ ذم ُمقىميػ ُمـي ُميقىمٗملم، ومي٢م  ر ييرؿ 

   ىميييقزم ٓ يقضميييد اًمٞميييقم ـم٤مرٗمييي٦م يٛمٙمييـي ىمٞم٤مؾميييٝمؿ قميييغم  صييي ٤مب اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م    

شمرو  ر يل نذا، وم٤موٛميد  ، و   يمٜميرؿ شميرو   ين خمٓميو وميدًمقين قميغم نيذ  اًمٓم٤مرٗمي٦م يمٜمرؿ 

 يـ نل؟ نٜم٤م: اًمٓم٤مرٗم٦م ٓسمد زم ُمـ اًمرذيمػم سم٤مًمٗمرن يم ُمل نذا ٓ يٜمي٤مذم وٓ يٕمي٤مرض سمقضميف 
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ٓ شمييزا  ـم٤مرٗميي٦م ُميـي  ُمرييل فميي٤منريـ »ُميـي وضمييق  اعمٕم٤مرويي٦م اوييدي٨م اًمييذي ذيمرٟميي٤م  ُميـي ىمٌييؾ: 

 .  شم٤مرة ًمٚم ج٦م، وشم٤مرة سم٤مًم٘مقةٕ  اًمٔمٝمقر ىمد يٙمق  «قمغم اوؼ

  ُم٤م اًمٓم٤مرٗم٦م اعمٜمّمقرة سم٤موج٦م ومٝمذ  ُمقضمقدة دارٛم٦م قمغم وضمف إرض.

 ُمييي٤م اًمٓم٤مرٗمييي٦م اعمٜمّميييقرة سمييي٤مًم٘مقة اعم٤مديييي٦م ومٝميييذ  ىميييد وىميييد، و يميييؼم دًمٞميييؾ قمٜميييديمؿ أ  

نيي٤منؿ اًمٙمٗميي٤مر ُمًييٞمٓمرو  قمييغم سميي د اإلؾميي م، ونيي٤منؿ أ  اعمًييٚمٛمق  ذم اًمٌقؾمييٜم٦م 

اًمريل نيل  ًم٤ٌمٟمٞمي٤م، وميي٠ميـ اًمٓم٤مرٗمي٦م اعمٜمّميقرة سميي٤مًم٘مقة وانرؾميؽ ونيل اليقار ذم سمٚمييدي 

 وًمٞمس وم٘مط ذم اوج٦م؟ ٓ وضمقد ن٤م.

ُم٤م نق اعمقضمقد؟ نق اعمقضمقد اًمذي يم٤م  ذم طمرب إومٖم٤م ، يم٤مٟم٧م عم٤م ُم٤مت  وميراد ُمـي 

نٜميي٤م ونٜميي٤مح،  صيي ٤مب قمقاـمييػ  ؾميي ُمٞم٦م ـمٞمٌيي٦م وهمييػمة قمييغم اًمييديـ وو  مم رظميير ، وذنٌييقا 

اًمٕم٤مىم٦ٌم؟ ٓ يشء ُم٤م نق اًم٥ًٌم؟ اًمٓم٤مرٗم٦م اعمٜمّمقرة  وضم٤مندوا يمٚمٝمؿ سمٜمٞمرٝمؿ ًمٙمـ ُم٤مذا يم٤مٟم٧م

 .سم٤مًم٘مقة همػم ُمقضمقدة اًمٞمقم، وًمذًمؽ يًٞمٓمر اًمٙمٗمر ذم يمؾ اًمٌ د

 ذا قمرومٜم٤م نذ  او٘مٞم٘م٦م وظم صرٝم٤م:    نٜم٤مح  ومرادًا يٛمٙمـ    ي٘م٤مؾمقا قمغم سمٕميض 

 وميييراد اًمرؾميييق  ُمٕمييي٤ًم ىمٞمييي٤مس اًمٗمييي٤مرن اًميييذي ذيمرٟمييي٤م، ًمٙميييـ ٓ يقضميييد نٜمييي٤مح ـم٤مرٗمييي٦م  ي: 

ُمع سمٕمض يٛمٙمـ ىمٞم٤مؾمٝمؿ قمغم  وًمئؽ إص ٤مب ًمٜم٘مق  نؿ: ىم٤م   ص ٤مب سمٕمْمٝمؿ 

وا َنُْؿ َُم٤م اؾْمرََٓمْٕمُرؿْ ﴿ًمٙمؿ رسمٙمؿ:   .[6:]األنفل: ﴾َوَ قِمدُّ

نييي١مٓء هميييػم ُمقضميييقديـ  ذًا: ُمييي٤م نيييق اًمقاضمييي٥م؟ اًمقاضمييي٥م: نيييق اًمًيييٕمل قميييغم ؾميييٜمـ 

اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م، وقمييييغم نديييييف وؾمييييٜمرف إلبيييي٤مد نييييذ  اًمٓم٤مرٗميييي٦م اًمرييييل ؾمييييرٙمق  

 وم٦م  مم ٟمٍمو٤م سم٤موج٦م ٟمٍمو٤م سم٤مًم٘مقة.ُمٜمّمقرة سم٤مإلو٤م

 نذا اًمًٕمل نق اًمقاضم٥م أ .

وم٤مٟمٔمروا أ  ذم يميؾ اًم يقرات اًمريل شم٘مي٤مم ذم  رض ُميـ سمي د اإلؾمي م، نيؾ نٜمي٤مح 

ـم٤مرٗمي٦م سمٛمٕمٜمييك اًمٙمٚمٛمي٦م  هنييؿ رسميقا يمييام رسميي٤منؿ رؾميق  ا   صيي ٤مسمف ُميـ ىمٌييؾ، و ٟمِميي٠منؿ 

شمييق  ذم ؾمييٌٞمؾ ا ، نييذ  ورسميي٤منؿ قمييغم قمٞمٜمييف، وميي٢مذا ىميي٤م  نييؿ: ُمقشمييقا ذم ؾمييٌٞمؾ ا  يٛمق
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 اًمٓم٤مرٗم٦م اًمٞمقم ٓ وضمقد ن٤م.

ل قمييـ اًمٓمريييؼ سمٙمٚمٛمرييلم، ٜم يي يمَ  ذًا: قمٚمٞمٜميي٤م    ٟمًييٕمك إلب٤مدنيي٤م، ُميي٤م نييق اًمٓمريييؼ؟  ٟميي٤م  ُ 

 ونذ  ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م حم٤مرضات يم ػمة، وم٠مؿمػم  مم شمٚمؽ اعم ٤مرضات هب٤مشملم اًمٙمٚمٛمرلم.

ٟمييي٤ًم ُميييـ ًيييٛمٞمف سم٤مًمرّميييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦م، ٟم يييـ أ  سمٕميييد  رسمٕمييي٦م قمنمييي ىمراًمٓمرييييؼ يشء ٟم

ٓ ٟمرٚم٘مييك اإلؾميي م همْميي٤ًم ـمرييي٤ًم يمييام سمٞمٜمييف رؾمييق  ا ، ونييذا ًمييف ارشمٌيي٤مط  ¢رؾمييق  ا  

 سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

ٟم ـ شمٚم٘مٞمٜم٤م اًم٘مرر  همْم٤ًم ـمري٤ًم سم٠مًمٗم٤مفمف وًمٙمـ ُمع إؾمػ اًمِمديد سمٛمٕم٤مٟمٞمف: شمٚم٘مٞمٜم٤م  

 ومرىم٤ًم وؿمٞمٕم٤ًم و طمزاسم٤ًم.

ؾم م، و ٟمام  ذًا: نذ  اًمِمٞمع ونذ  إطمزاب ًمـ شمٜمج ، وًمق يم٤مٟم٧م شمٜمرٛمل  مم اإل

ٌُق َ  ؿُ وَم٢مِ   طِمْزَب ا  ِ نُ ﴿يٜمج  ُمٜمٝم٤م طمزب واطمد يمام ىم٤م  شمٕم٤ممم: 
٤مًمِ  [:9]الملئد ة ﴾اًْمٖمَي

 يمذًمؽ أي٦م؟ ـمٞم٥م.  ييـ؟ )طميزب ا  اًميذي يٕميٞمش ذم ًمٌٜمي٤م  سم٤مؾميؿ طميزب ا  ونيق 

طمييييزب ؿمييييٞمٕمل وىمييييد يٙمييييق  راوميضيييي؟! طمييييزب ا  نييييق اًمييييذي يرٛمًييييؽ سمٙمريييي٤مب ا ، 

 ُمٜمٝم٩م اًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم  ارسمٓميقا نيذا اًمٙمي م اعميقضمز وقمغم ¢وسم دي٨م رؾمق  ا  

 سم٤مًمٙم م اًم٤ًمسم٘م٦م.

ومييي٤مًمٞمقم  ذا ٟمٔمرٟمييي٤م  مم يميييؾ اًم يييقرات اًمريييل ىم٤مُمييي٧م قميييغم يم يييػم ُميييـ  را  اإلؾمييي م 

ٟمجييدن٤م مل  ٘مييؼ نيي٤مشملم اًمريمٞمييزشملم: اًمرّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦م، ىمييد يٙمييق  نٜميي٤مح  ومييراد صييٗمقا 

ٟميف شمقطمٞميد اًمرسمقسمٞمي٦م، يشء ُمـ اإلؾم م ُمي  ً: قمروميقا اًمرقطمٞميد قميغم وضمٝميف اًمّمي ٞم   

شمقطمٞمد اإلًمقنٞم٦م  و اًمٕم٤ٌمدة، وشمقطمٞمد اًمّمٗم٤مت، ًمٙمـ رسمام شميرانؿ ُمي٤م  ًيٜمق  صي ة 

اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م، ُميي٤م  ًييٜمق  صييٞم٤مم اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م عميي٤مذا؟ ٕٟمييف نٜميي٤مح 

 ُمذان٥م  رسمٕم٦م شمًٛمك سمٛمذان٥م  نؾ اًمًٜم٦م والامقم٦م.

 ، ومييي٢مذًا:  ييييـ نيييذ  ويميييؾ ُميييذن٥م ييييره ر يييي٤ًم ذم يم يييػم ُميييـ اعمًييي٤مرؾ، وىمٚميييام يرٗم٘ميييق

اًمرّمٗمٞم٦م؟ سمس ُم٤م طم٘م٘م٧م وٓ ٟمِم٠مت ـم٤مرٗم٦م قمغم اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م، و ٟمام قمغم ُمذن٥م 
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ومييي   وُميييذن٥م ومييي   وُميييذن٥م ومييي  ، وم سميييد ُميييـ  ٘مٞميييؼ نييي٤مشملم اًمريمٞميييزشملم اًمرّميييٗمٞم٦م 

واًمؽمسمٞم٦م، ومٙمؾ الامقمي٤مت اًمريل  صمي٤مروا ُمِميٙمٚم٦م  و ومرٜمي٦م  و صميقرة  مم رظمير وىمي٧م صميقرة 

اًمرّميييييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييييي٦م، وأ   فميييييٜمٙمؿ شمٗمٝمٛميييييق   ٟميييييف  الزارييييير، نييييي١مٓء ُمييييي٤م ىمييييي٤مُمقا هبيييييذ 

اًمٙمٚمٛمرلم اًمذي نق  ٧م ُمٜمٝمؿ يمي م واؾميع ضميدًا ضميدًا، وومٕميؾ وشمٓمٌٞميؼ  وؾميع سمٙم يػم 

ويم ييييػم ضمييييدًا  ي:  قميييي٤مدة اإلؾميييي م سمٛمٗمٝمقُمييييف اًمّميييي ٞم   مم ُميييي٤م يميييي٤م  قمٚمٞمييييف ذم قمٝمييييد 

سمٞمٜمٜميي٤م وسمييلم نييذا، يمييؿ  ريي٤مج نييذا  مم زُمييـ،  ٤مً واًمًييٚمػ  رسمٕميي٦م قمنميي ىمرٟميي ¢اًمرؾمييق  

٤مج  مم قمدييييييد سميييييؾ ُمئييييي٤مت إًميييييق  ُميييييـ اًمٕمٚميييييامء ذم ؾمييييي٤مرر  ىمٓمييييي٤مر اًميييييدٟمٞم٤م ويميييييؿ  رييييي

اإلؾم ُمٞم٦م  يـ نذا؟ وم٤مًمرّمٗمٞم٦م نذ  صمؿ شمرسمٞم٦م اعمًٚمٛملم قمغم نيذا اإلؾمي م اًمّمي ٞم  

 طمٞمٜمئذ يقُمئذ يٗمرح اعم١مُمٜمق  سمٜمٍم ا .

ٝمدو  ذم ُمٍمييييي ُمييييي  ً، وي٘مرٚميييييق  ٓمَ ْْمييييي وم٤مًمًييييي١ما  اًميييييذي يمييييي٤م     نييييي١مٓء اًميييييذيـ يُ 

 و اًمنميييييـم٦م اعمٍميييييي٦م  و  و  مم رظمييييير ، نيييييؾ نييييي١مٓء وبييييي٤مهبق  ُميييييـ ىمٌيييييؾ اليييييٞمش 

ِمييٝمداء؟  ضمٌٜمييي٤م سمييي٠مهنؿ ًمٞمًيييقا ؿميييٝمداء عمييي٤مذا؟ ٕهنيييؿ  وًٓ مل ي٘مٕميييقا ىميييرغم ذم ؾمييي٤مطم٦م اًم

اعمٕمريميي٦م  ي: ؾميي٤مطم٦م اعمٕمريميي٦م طمٞميي٨م يٕمٚمييـ الييٞمش اعمًييٚمؿ سمري٤مؾميي٦م ُم٤ٌميٕميي٦م ُمييـ ىمٌييؾ 

 اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م يٕمٚمـ الٝم٤مد قمغم ـم٤مرػ ُميـ اًمٙمٗمي٤مر واعمنمييملم ذم ؾميٌٞمؾ ا ، صميؿ

ي٘ميييع ذم نيييذ  اعمٕمريمييي٦م ؿميييٝمداء ُميييـ اعمًيييٚمٛملم،  و ىميييرغم ُميييـ اعمًيييٚمٛملم ومٝمييي١مٓء نيييؿ 

ؿمٝمداء اًمذيـ ي٘مٕمق  طمٞمٜمام ير٘م٤مشمٚمق  ُمع الٞمش اًمٜمٔم٤مُمل  و اًمنمـم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞمي٦م ؾميقاًء 

ذم ُمٍم  و ذم همػمن٤م، ومٝمي١مٓء ًمٞمًيقا ؿميٝمداء طمًيٌٝمؿ ونيذا ا   قمٚميؿ هبيؿ    ي٘مي٤م : 

ضمييدًا سمييلم    ٟم٘مييق : ىمرٚمييقا ذم ؾمييٌٞمؾ ا ،  هنييؿ ىمرٚمييقا ذم ؾمييٌٞمؾ ا ، وصمٛميي٦م ومييرن يمٌييػم 

وسميييلم    ٟم٘ميييق : ىمرٚميييقا ؿميييٝمداء ذم اعمٕمريمييي٦م ذم ؾميييٌٞمؾ ا  عمييي٤مذا؟ ىمٚمٜمييي٤م ًمٙميييؿ رٟمٗمييي٤ًم سمييي٠م  

اًمِمٝم٤مدة شمٜم٘مًؿ  مم ىمًٛملم: طم٘مٞم٘مٞم٦م وطمٙمٛمٞم٦م، ومي٢مذا ىمٚمٜمي٤م ذم ني١مٓء: ُمي٤مشمقا ذم ؾميٌٞمؾ 

ا   ي: ؿميييٝم٤مدة طمٙمٛمٞمييي٦م  و٘مٜمييي٤منؿ سمٛميييـ ٟميييص قمٚميييٞمٝمؿ اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م سمييي٠مهنؿ 

 ؿمٝمداء يم٤مًمذي ي٘مرؾ ندُم٤ًم  و همرىم٤ًم  و دوم٤مقم٤ًم قمـ ُم٤مًمف و قمـ ٟمٗمًف.

 ن١مٓء طمًٌٝمؿ     ٙمؿ ومٞمٝمؿ سم٠مهنؿ ُم٤مشمقا ذم ؾمٌٞمؾ ا ،  ُم٤م  ٟم٤م وم   قمر٘مد ذًمؽ.
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 ىميييق : طمًيييٌٝمؿ سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمٖمييي٤ميرٝمؿ، وُم٘مّميييدنؿ؛ و ٓ ومييي٤مٟمٔمروا أ  يميييؿ ويميييؿ ُميييـ 

يمؿ اًميذي  ٙميؿ سمٖميػم ُمي٤م ىمرٞمؾ ي٘مع سم٥ًٌم نذ  اًم قرات اًمرل شم٘ميع سم٤مؾميؿ اخليروج قميغم اوي٤م

 ٟمز  ا  ص ٞم  نذا او٤ميمؿ  ٙميؿ سمٖميػم ُمي٤م  ٟميز  ا  يم٘ميريش سميامذا يمي٤مٟمقا  ٙمٛميق ؟ سميام 

 . ٟمز  ا  ونؿ  نؾ رشح وو  ، طمرك  هنؿ ًمٞمًقا ُمـ  نؾ اًمٙمر٤مب

ًمٞمًقا ُمـ  نؾ اًمٙمر٤مب، وُمع ذًميؽ وم٤مًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م صيؼم قمٚميٞمٝمؿ،  اًمِمٞم :

 سم٤منجرة  مم رظمر ُم٤م ذيمرٟم٤م  رٟمٗم٤ًم.وصؼم قمغم  ذانؿ طمرك ضم٤مء  إُمر 

وم٤مٔ  يٕمٞمش اعمًٚمٛمق  ذم يم ػم سمؾ ذم  يم ر، سميؾ ىميد ٟم٘ميق  ذم يميؾ سمي د اإلؾمي م 

سم ٙميييؿ ٓ  ٙميييؿ سميييام  ٟميييز  ا ، ومٝميييؾ يٙميييق   صييي ح نيييذا اوٙميييؿ  و نيييذا اوييي٤ميمؿ 

سمييي٤مخلروج قمٚمٞميييف، وىمريييؾ اًمٜمٗميييقس اًمؼميئييي٦م ونيييؿ مل يٓمٌ٘ميييقا اعمٕمٜميييك اًمٔمييي٤منر ذم أيييي٦م 

ـ اعمٕمٜمييييييييك اًمٙمٛمييييييييلم اًمييييييييذي رشطمرييييييييف ًمٙمييييييييؿ رٟمٗميييييييي٤ًم ذم ىمقًمييييييييف: اًمًيييييييي٤مسم٘م٦م ومْميييييييي ً قميييييييي

وا﴿  .[6:]األنفل: ﴾َوَ قِمدُّ

 ُمٕمٜمك نذا واو     ؿم٤مء ا ؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 اٞمؾ. اًمِمٞم :

 ( 00:  30:  18/ 705) اهلدى والنور/
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 دٗاد املسأ٠

ذم ُم٠ًمًم٦م ضمٝم٤مد اعمر ة ٕمقا ؾم  قَ سمٕمض اًمٕمٚمامء شمَ  ضمٝم٤مد اعمر ة يمٞمػ يٙمق  : اًم٤ًمرؾ

 ؟ومرٕمٚمٞمؼ قمغم اعم٠ًمًم٦م ًمرضم٤م  سمردري٥م اًمٜم٤ًمء قمغم محؾ اًمً ح ي٘مقم ا

  ٟم٤م ُم٤م ومٝمٛم٧م قمٚمٞمف . اًمِمٞم :

سمق  اًمٜمًي٤مء ر  دَ ذم اًمًقدا  سم٤مؾمؿ الٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا  يُي أ    في٘مق  سم٠مٟم ُمداظمٚم٦م:

اًمٜمي٤مر وٟم يق ذًميؽ ُميـ  و ـمي نويدرسمقهنؿ يمام يدرسمق  اًمرضم٤م  قمغم محيؾ اًمًي ح 

 يمذًمؽ وُم٤مذا يٚمًٌـ يٕمٜمل .  ًمٞمسسمردريٌٝمؿ اًمرضم٤م   إؿمٞم٤مء وـمٌٕم٤م  فمـ اًمذيـ ي٘مقم

 وا  نق ًم٤ٌمس يمٚم٤ٌمس اًمرضم٤م  . ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م  دري  ذا يم٤م  إخ اًم٤ًمرؾ قمٜميد  ومٙميرة ؾمي٤مسم٘م٦م طميق  اًمرّميٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمي٦م  اًمِمٞم :

قمـ يقم نذ   ٤مً يقُم ؾمٛمٕم٧م ىمر ت ؿمٞمئ٤م ُم ؾ نذ  إُمراض اًمرل شمٜمرنم وشمزداد اٟمرِم٤مراً 

ؾ ؾمي٤مًمٙملم ذم  ٘مٞميؼ ٔمام ي١ميمد ًمٜم٤م    اًمٓمريؼ نق    ٟمو ٟم ،٠ًم  يمٞمػ ُمٕم٤ملرٝم٤مٓ يُ 

 ٤مً ٕ  ُمٕم٤ملييي٦م نيييذ  إُميييراض نيييل يم٤مًمٓمٌٞمييي٥م اًميييذي يٕمييي٤مًم٩م ُمروييي ،اًمرّميييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦م

فميي٤منرا قمييغم سمييد  اعمييريض وٓ يٕميي٤مًم٩م اعمييرض ُمييـ ضمييذور  اعمرٛمٙمٜميي٦م ُمييـ ىمٚميي٥م نييذا 

وًميذًمؽ ومٛميـ اخلٓمي٠م  ،ٗم  قمغم ضمًد   صمر ذًميؽ اعميرض اًميداظمكمٓماعمريض اًمذي ي

 ٟمٗمًيييٜم٤م وميييٞمام ًميييق يمٜمييي٤م ٟمًيييرٓمٞمع    ٟمٕمييي٤مًم٩م ُم يييؾ نيييذ  إُميييراض اًمٔمييي٤منرة ُميييـ    ٟمِميييٖمؾ 

اخلٓمييي٠م    ٟمِميييٖمؾ  ٟمٗمًيييٜم٤م عمٕم٤ملرٝمييي٤م  و ذم ُمٕم٤ملرٝمييي٤م ٕ  نيييذ  اعمٕم٤ملييي٦م ٓ شمٙميييق  

ونذا  ىميق  ُميع  ،ُمٕم٤مل٦م ؿم٤مومٞم٦م ُم٤م دام    اعمرض ٓ يزا  ُمرٛمٙمٜم٤م ذم ىمٚم٥م اعمريض

رض اًمٔمي٤منر ونيذا ًميٞمس اًم٘مٞمد اًميذي ذيمرشميف ونيق  ذا يمٜمي٤م ُمًيرٓمٞمٕملم ُمٕم٤ملي٦م نيذا اعمي

ذم ُمٚمٙمٜم٤م وٓ ذم ـمقىمٜم٤م ٕ  إُمر ذم يد ن١مٓء اوٙم٤مم اًمذيـ اٟم رومقا قمـ اوٙميؿ 
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سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م اٟم راوم٤م يم ػما  و ىمٚمٞم  يم  سم ًٌف وًمذًمؽ ًميٞمس قمٚمٞمٜمي٤م  ٓ    ٟم ٘ميؼ 

 ًمٞمف  قمٜمل ىمق  ا  قمز   ¢ىمق  رسمٜم٤م شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم ذم يمر٤مسمف ُمع وٛمٞمٛم٦م طمدي٨م ٟمٌٞمف  

٤م  َ ﴿وضمييييؾ  ؾ   َِذا اْنرَييييَدْيُرْؿ َييييي ـْ َويييي يُمْؿ َُميييي يييي ُٙمْؿ ٓ َيُيُّ يييي ًَ ٞمُْٙمْؿ َ ٟمُٗم ـَ رَُمٜمُييييقا قَمَٚميييي ِذي يييي يييي٤م اًم  َ اُّ

ُمييع اؾميرٛمرارٟم٤م قمييغم اًمٕمٛمييؾ سم ييدي٨م اًمرؾميق   قمٚمٞمييف اًمًيي م  اًمييذي  [569]الملئدد ة ﴾...

روا   سميييق سمٙمييير اًمّميييديؼ طمٞميييٜمام ظمٓمييي٥م ذم اًمّمييي ٤مسم٦م وذيمييير ُمييي٤م ُمٕمٜمييي٤م   ٟميييف ىمييي٤م   ٟمٙميييؿ 

 ُمير   ¢ٖميػم شم٠مويٚمٝمي٤م صميؿ ذيمير اويدي٨م اًميذي يرْميٛمـ    اًمٜمٌيل  ًمرر٠موًمق  نيذا أيي٦م سم

سمٕمييد ذًمييؽ ٓ ييييٟم٤م ُمييـ  ،قمييـ اعمٜمٙميير ايٜمٝمييق  و   واعمًييٚمٛملم سميي٠م  ييي٠مُمروا سميي٤معمٕمر

 .وؾ  ذ انرديٜم٤م

ٟمٕميي٤مًم٩م نييذ  إُمييراض ٕهنيي٤م صييدرت وييـ اًم٘مييقة سمٞمييد      ذ  ومييٜم ـ ٓ ٟمًييرٓمٞمع 

م  ونيل    ٟمًيرٛمر ذم ًمٙمـ ٟمًيرٓمٞمع    ٟمٓمٌيؼ أيي٦م ُميع طميدي٨م اًمرؾميق   قمٚمٞميف اًمًي 

اًمدقمقة وسم٤مًمرل نل  طمًـ ذايمريـ    ُمراشمي٥م إُمير سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير 

يي ًمٞمًيي٧م ُمرشمٌيي٦م واطمييدة و ٟمييام نييل صميي ث ُمُ  ح هبيي٤م ذم طمييدي٨م  ن ؾمييٕمٞمد اخلييدري ٍَم 

ّميي ٞم  ونييق واوٛمييد   ُمٕمييرو  قمٜمييد ـميي ب اًمٕمٚمييؿ اًماًمييذي روا  اإلُميي٤مم ُمًييٚمؿ ذم 

ومييي٢م  مل يًيييرٓمع  ،ُميييٜمٙمؿ ُمٜمٙميييرا ومٚمٞمٖميييػم  سمٞميييد ُميييـ ر ه » :¢اٞمٕمييي٤م  ٓ ونيييق ىمقًميييف  

 رييييد ُميييـ شميييذيمػمي هبيييذا  «وذًميييؽ  ويييٕمػ اإلييييام  ،ومييي٢م  مل يًيييرٓمع ومٌ٘مٚمٌيييف ،ومٌٚمًييي٤مٟمف

اودي٨م  ٟمٜم٤م طمٞمٜمام ٟم٘ميق  ٓ ٟمًيرٓمٞمع    ٟمٕمي٤مًم٩م نيذا اًمٜميقع ُميـ اعميرض اًميذي ذيمرشميف 

وٟم ييـ ٟم٘مييق  رؾمييٗملم  ٟمٜميي٤م ٓ ٟمًييرٓمٞمع    ٟميي٠مُمر  ،و ُم ٤مًمييف ُمييع إؾمييػ يم ييػم ويم ييػم ضمييداً 

ٕمرو  ذم  يم ر إطمٞم٤م  ُمـ اًمدرضم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ونل شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر سم٤مًمٞمد سميؾ  صيٌ ٜم٤م سم٤معم

ررٟم٤م  مم    ٓم اعمٜمٙمر ذم يم ػم ُمـ إطمٞم٤م  سم٤مًمٚم٤ًم  واوػم  ٖمَ ذم زُمـ ٓ ٟمًرٓمٞمع    ٟمُ 

ُمييـ نٜميي٤م ضميي٤مء ومْمييؾ أُمييريـ سميي٤معمٕمرو  واًمٜميي٤منلم  ،ٟمٖمييػم سم٤مًم٘مٚميي٥م وم٘مييط ًمٗمًيي٤مد اًمزُميي٤م 

نييييؿ  ضميييير » :ذم طم٘مٝمييييؿ  ¢ؾمييييق  ا   قمييييـ اعمٜمٙميييير ذم رظميييير اًمزُميييي٤م  اًمييييذيـ ىميييي٤م  ر

ٕٟمٙمييؿ » -ونٜميي٤م اًمِميي٤مند0وقمٚمييؾ ذًمييؽ  «ُمييٜمٙمؿ» :ىميي٤م  ؟ىميي٤مًمقا ُمٜميي٤م  م ُمييٜمٝمؿ « ًييلم

 .«دمدو  قمغم اوؼ  ٟمّم٤مرا وٓ بدو  قمغم اوؼ  ٟمّم٤مراً 



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

753 

سمييي٤معمٕمرو   ٟمييي٠مُمرسمٜمييي٤م  ٓ      طم٤مـمييي٧م ذ  ًميييٞمس قمٚمٞمٜمييي٤م ذم زُميييـ اًمٗميييرـ نيييذ  اًمريييل 

و ٟم٤م  ذيمر سمٛم ؾ ىمقًمف  «ٟمٗم٤ًم  ٓ وؾمٕمٝم٤مٓ يٙمٚمػ ا  »وٟمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر وذم طمدود 

يييييييَذا اْوَيييييييِدي٨ِم ﴿شمٕمييييييي٤ممم  ٤مِرِنْؿ  ِْ  مَلْ ُي١ْمُِمٜمُيييييييقا هِبَ غَم رصَمييييييي َؽ قَمييييييي ييييييي ًَ ٤مظِمٌع َٟمْٗم يييييييَؽ سَمييييييي وَمَٚمَٕمٚم 

ًٗم٤م سميييلم يمٗمييير اًمٙمٗمييي٤مر  واوييي ٤مً  ىمييي٤مً رْ ٓ ؿميييؽ وٓ ريييي٥م  سميييدا    نٜمييي٤مح ومَ  [:]الكهددد  ﴾َ ؾَمييي

  سمّمييييدن ٟمٌييييقة ذم  قمراوييييٝمؿ قمييييـ اإليييييام  ¢وقمٜميييي٤مدنؿ اعمًييييرٛمر ُمييييع رؾمييييق  ا   

وَمَٚمَٕمٚم يَؽ ﴿اًمرؾمق   قمٚمٞمف اًمً م  طمرك وقمٔمف ا  قميز وضميؾ سمٛم يؾ نيذ  أيي٦م وم٘مي٤م  ًميف 

ًٗم٤م يييَذا اْوَيييِدي٨ِم َ ؾَميييي ٤مِرِنْؿ  ِْ  مَلْ ُي١ْمُِمٜمُييييقا هِبَ غَم رصَمييي َؽ قَميييي ييي ًَ ٤مظِمٌع َٟمْٗم  ي مل  [:]الكهدددد  ﴾سَمييي

ٌيػم سميلم ي١مُمٜمقا سمي٤مًم٘مرا  وسمٌٕم ي٦م اًمرؾميق   قمٚمٞميف اًمًي م  ىمٚمي٧م ٓ ؿميؽ  ٟميف نٜمي٤مح وميرن يم

يمٗمر اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ قمٜم٤منؿ اًم٘مرر  هبذ  أيي٦م وسميلم ني١مٓء اعمًيٚمٛملم اًميذيـ يٜم روميق  

اٍت ﴿ذم يم ييييػم ُمييييـ إطمٙميييي٤مم اًمنمييييقمٞم٦م قمٜمٝميييي٤م  يييي ٞمِْٝمْؿ طَمَنَ َؽ قَمَٚميييي يييي ًُ ْذَن٥ْم َٟمْٗم ...وَميييي  شَميييي

ُٙمْؿ ٓ﴿ ونٜمييي٤م شمييي٠ميت أيييي٦م اًمًييي٤مسم٘م٦م[8]فدددلطر ﴾... ييي ًَ ٞمُْٙمْؿ َ ٟمُٗم ـَ رَُمٜمُيييقا قَمَٚمييي ِذي ييي ييي٤م اًم  َ ٤م َ اُّ  َيييي

ؾ   َِذا اْنرَيييَدْيُرْؿ ...  ـْ َوييي يُمْؿ َُمييي ييي وسم ٤مصييي٦م  ذا يمٜمييي٤م ٟم يييـ ٟم٘ميييقم سميييام  [569]الملئددد ة ﴾َيُيُّ

ٟمًييييرٓمٞمع ُمييييـ شمٓمٌٞمييييؼ إُميييير سميييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييييل قمييييـ اعمٜمٙميييير اًمييييذي ذيميييير   سمييييق سمٙميييير 

اًمّمييييييديؼ ر  ا  شمٕميييييي٤ممم قمٜمييييييف ظمِمييييييٞم٦م آوييييييٓمرار واًمقىمييييييق  قمٜمييييييد فميييييي٤منر أييييييي٦م  

قمييـ اعمٜمٙميير ًمييٞمس نييذا نييق  اشمٜمٝمييق  وٓ  ي ٓ شميي٠مُمروا سميي٤معمٕمرو ﴾قمٚمييٞمٙمؿ  ٟمٗمًييٙمؿ﴿

اعم٘مّميييييقد ُميييييـ أيييييي٦م وًمٙمٜمٜمييييي٤م ٟمّميييييؾ  مم او٘مٞم٘مييييي٦م اًمًييييي٤مسم٘م٦م وظم صيييييرٝم٤م  ٟمٜمييييي٤م ٟمييييي٠مُمر 

سميي٤معمٕمرو  وٟمٜمٝمييك قمييـ اعمٜمٙميير ذم طمييدود آؾمييرٓم٤مقم٦م وٓ ييييٟم٤م سمٕمييد ذًمييؽ ويي   

 وا   قمٚمؿ . ،نذا ُم٤م قمٜمدي ،ُمـ وؾ واسمرٕمد قمٜم٤م

 (  00:  00:  56/ 788) اهلدى والنور/
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 ٝاد٠ يف اجلٗادتٛسٝد ايك

 شمقطمٞمد اًم٘مٞم٤مدة ي٤م ؿمٞم  ذم الٝم٤مد، رشـم٤ًم ُمـ رشوط اًم٘م٤مدة؟ ُمداظمٚم٦م:

ٓ ؿميؽ، اًم٘مٞميي٤مدة يٕمٜميل: اخل ومي٦م، ٓ سمييد ُميـ اخل ومي٦م، ونييق اًميذي ؾمييٞم٘مقد  اًمِميٞم :

 الٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا  قمز وضمؾ.

 (  00:  44:  16/   80) اهلدى والنور /  
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 سدٜح: َٔ مل جياٖد 

ُٜ  ..خ ْفط٘.دَِّشأٚ 

ُمـ مل ب٤منيد »... ضمزاح ا  ظمػم، أ  ُم٤م وم٤مردة اودي٨م اًمذي ي٘مق :  ُمداظمٚم٦م:

نيييؾ جميييرد     يييدث ٟمٗمًيييف  « و  يييدث ٟمٗمًيييف سم٤ملٝمييي٤مد وميييامت ُمييي٤مت ُمٞمرييي٦م ضم٤منٚمٞمييي٦م

ذم ؾمٌٞمؾ ا   ٟميف ظميرج  اًمققمٞمد، ونؾ  ذا سمذ  ُمـ ُم٤مًمف ؿمٞمئ٤مً  سم٤ملٝم٤مد خيرضمف ُمـ نذا

 د ظمرج ُمـ نذا اًمققمٞمد؟ُمـ نذا اًمققمٞمد يٕمٜمل: ذم ؾمٌٞمؾ ا  ذم الٝم٤م

 نق سم٤مرح ا  ومٞمؽ الٝم٤مد ضمٝم٤مدا : اًمِمٞم :

 طمد ٤م: ومرض قملم يمام نق اًمِم٠م  ذم نذا اًمزُم٤م ، وأظمر: ومرض يمٗم٤ميي٦م، أ  

وطمٞمٜمئيذ ٓ  قمٚمٞميفُم٤م ذم ومرض يمٗم٤مي٦م؛ ٕ  اعمًٚمٛملم همزوا ذم قم٘مر دارنؿ ومٝمق وميرض 

   يٜمٗميير ُمييع  يٙمٗمييل     ييدث اعمًييٚمؿ ٟمٗمًييف سم٤ملٝميي٤مد ًمٞمٜمجييق ُمييـ اًمٜمٗميي٤من، ًمٙمييـ قمٚمييف

اًمذيـ يٜمٗمرو  ذم ؾمٌٞمؾ ا  قمز وضمؾ، نذا  ذا وضميدت إؾمي٤ٌمب اًمريل وٞميو الٝمي٤مد 

ذم ؾمٌٞمؾ ا  قمز وضمؾ، ذم نذ  او٤مًم٦م وضم٧ٌم اًمٜمٗمرة ُمـ يمؾ ُمًٚمؿ،  ُم٤م  ذا مل شمٙمـ 

اًمٔمييرو  ُمقاشمٞميي٦م ًمييذًمؽ وميي   ىمييؾ ُمييـ    يٜمييقي نييذا الٝميي٤مد، نييذا اوييدي٨م ا٤مُميي٤ًم ُمييـ 

ُمييـ ر ه ُمييٜمٙمؿ ُمٜمٙمييرًا » ييدي٨م  ن ؾمييٕمٞمد اخلييدري: طمٞميي٨م اًمٜمٞميي٦م اًمرييل ٓ سمييد ُمٜمٝميي٤م يم

 «ومٚمٞمٖمػم  سمٞمد ، وم٢م  مل يًرٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف، وم٢م  مل يًرٓمع ومٌ٘مٚمٌف وذًمؽ  ويٕمػ اإلييام 

 ىمييؾ ُمييـ يٜمييقي ذًمييؽ ىمٚمٌيي٤ًم، نييذا نييق  وميي وم ٞمييٜمام ٓ يًييرٓمٞمع اعمًييٚمؿ    ب٤منييد ومٕميي ً 

 و »يٕمٜميل: طميلم اإلُمٙمي٤م   «ُميـ مل يٖميز»اعم٘مّمقد ُمـ طمدي٨م اًمرؾمق  قمٚمٞميف اًمًي م: 

  و يمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م. «مل  دث سمف ٟمٗمًف صمؿ ُم٤مت ُم٤مت قمغم ؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمٜمٗم٤من

 (  00:  44:  34/   80) اهلدى والنور /  
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 أضس٣ احلسب

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًميألهه.. ٟمرييد    ٟمرٕمير  قميغم ُميـ نيؿ إهه ذم اويرب:  ُمداظمٚم٦م:

ونؾ نؿ اًميذيـ  ٘مقا اًمً ح سمدو  وديد،ٚمْ ٛمق   ٟمٗمًٝمؿ سمٕمد    يُ ٚم  ًَ نؾ نؿ اًمذيـ يُ 

ؿ قمٚمييٞمٝمؿ رهمييؿ  ٟمييقومٝمؿ، وُميي٤م اوٙمييؿ ومييٞمام  ظمييذ نييذا اًمرضمييؾ ُمييـ إهه َجيي  يْميي٤ًم ُاْ 

 وىمرؾ سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م يمقوع ىمٜمٌٚم٦م ذم ....  و ذم ضمًٛمف سمٕمد     هو  و ظمذو ..

 نق ىم٤مرد.. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ىم٤مرد يمرٞم٦ٌم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ، وٟم٠ًم  ٟمٗمس اًمٕمٚمامء، وٟمريد شمٕمريػ إهه.. ُمداظمٚم٦م:

نيييييذا  رييييي٤مج  مم حمييييي٤مرضة، وأ  اؾميييييٛم قا زم ٟمّميييييكم ومريْميييييرٜم٤م صميييييؿ  اًمِميييييٞم :

 ٟمجٞمٌٙمؿ قمـ نذا اًم١ًما .

يمييؾ ُمييـ وىمييع  ؾمييػمًا ذم يييد اعمًييٚمٛملم ويميي٤م  ... وؾمييقاء يميي٤م  وىمققمييف  ؾمييػمًا رهمييؿ 

 ٟمٗمف  و اؾمرًٚمؿ سمٜمٗمًف ومٝميق  ؾميػم ًميده  نيؾ اًمٕمٚميؿ يمٚمٝميؿ    اليٞمش اعمًيٚمؿ  ذا هميزا 

، ًمٙميـ ٓ بيقز ىمريؾ اًمٜمًي٤مء  ٓ ٟمًي٤مًء ورضمي٤مًٓ  سمٚمدة ومدظمٚمقا ومٞمٝم٤م قمٜميقة ومٙمٚمٝميؿ  هه

 ذا يم٤مٟم٧م حم٤مرسم٦م، صميؿ سمٕميد    ي٘ميع اًمٙمي٤مومر اعم ي٤مرب سمٞميد اعمًيٚمٛملم  ؾميػمًا ومٚمٚم ي٤ميمؿ 

ٟم٤مرٌيييف ىم٤مريييد اليييٞمش    يرٍمييي  ذم إهه سمرٍمييي  ُميييـ  رسمٕمييي٦م  ىمًييي٤مم: ىمًيييٛملم  و 

ُد وَ ﴿را ذم اًم٘ميييييييرر  اًمٙميييييييريؿ ذم ىمقًميييييييف قميييييييز وضميييييييؾ: يمِييييييي ُميييييييٜمٝمام ذُ  ٤م َُمٜممييييييي٤م سَمْٕمييييييي ييييييي ٤م وَم٢مُِم  ييييييي  ُِم 

 .[8]محم  ﴾ومَِداءً 
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 اًم٘مًؿ اًم ٤مًم٨م: ونق آؾمؽمىم٤من وآؾمرٕم٤ٌمد.

 واًم٘مًؿ اًمراسمع: نق اًم٘مرؾ.

وم٤مويي٤ميمؿ  و اًم٘م٤مرييد ... ٟم٤مرٌيي٤ًم قمٜمييف يييره اًمييذي  ٘مييؼ ُمّمييٚم ٦م اعمًييٚمٛملم سمٕم٤مُميي٦م  و 

ُمّميييٚم ٦م الييييٞمش اعمًيييٚمؿ اًمييييذي قمٜميييد  سمّمييييقرة ظم٤مصييي٦م ومٝمييييق يٜمٗميييذ ،  ُميييي٤م ىمييير ً و ُميييي٤م 

 .اؾمؽمىم٤مىم٤ًم و ُم٤م ُمٜم٤ًم و ُم٤م ومداءً 

 ُم٤م ُمٕمٜمك ُمـ؟ ُمداظمٚم٦م:

 .«اذنٌقا وم٠مٟمرؿ اًمٓمٚم٘م٤مء»يٕمٜمل: يمام ضم٤مء ذم اودي٨م:  اًمِمٞم :

 اعمـ يٕمٜمل: ًمقضمف ا . ُمداظمٚم٦م:

 نق يمذًمؽ. اًمِمٞم :

 وم٢مذا يم٤م  يم٤مومر يمٞمػ يٙمق  ...؟ ُمداظمٚم٦م:

 ًمٙمـ ٓ  ىمق  ذم ُمّمٚم ٦م نٜم٤م، ىمٚم٧م:    إُمر يٕمقد  مم ىم٤مرد الٞمش. ُمداظمٚم٦م:

ومًي٠مًمف وم٠مقمٓمي٤م  ُم٤مري٦م ر س ُميـ  ¢سمٞمي٤ًم ضمي٤مء  مم اًمٜمٌيل شمذيمرو  رسميام طميدي ٤ًم     قمرا

اإلسمييؾ ... نييذا اًمٕمٓميي٤مء اًمييذي ٓ يييذيمر دم٤منييف طميي٤ميمؿ ـمييل.. نييذا اًمرضمييؾ طمييلم  ظمييذ  

 اعمًٚمٛمق  ويم٤م   ؾمػمًا وم٢م  اًمرضمؾ وصٗمف سمام نق  نؿ ُمـ ُمٜمف.

 ... ُمداظمٚم٦م:

وُمييـ نٜميي٤م ضميي٤مء  و هبييذ  اوٙمٛميي٦م ضميي٤مء ... اعم١مًمٗميي٦م ىمٚمييقهبؿ ... وميي٢مذا ر ه  اًمِمييٞم :

يمؿ    واطميييدًا  و قمدييييد ُميييـ إهه  ذا ىمييي٤م  نيييؿ: اذنٌيييقا ومييي٠مٟمرؿ اًمٓمٚم٘مييي٤مء بيييد اوييي٤م

 اًم٘مٚمقب ...

 ... قمٜمٝم٤م... يٕمٙمس قمٜمدنؿ ... ُمداظمٚم٦م:

ومٞمٝم٤م طمٙمٛم٦م ... ومي٢مذًا: نيذ  اًمرٍميوم٤مت إرسمٕمي٦م يٕميقد اظمرٞمي٤مر اًمقاطميد ُمٜمٝمي٤م  اًمِمٞم :

و    مم ىم٤مرييد الييٞمش، وميي٢م  ر ه ىمرييؾ إؾمييػم  و إهه ُمٕمٜمييك ذًمييؽ وميي  ًمييقم قمٚمٞمييف، 
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دًميييي٦م إهه، و ُميييي٤م ُمٜميييي٤ًم و ُميييي٤م ر ه اعم٤ٌمدًميييي٦م ونييييذ  ُمٕمرووميييي٦م سم٤مًمٜمٔميييي٤مم طمرييييك اًمٞمييييقم ُم٤ٌم

 ...ومداء

هنيك  ¢وم٤مًمِم٤مند: ًمٙمـ طمٞمٜمام يراد ىمرؾ إؾمػم وم  بقز اًمرٛم ٞمؾ سميف؛ ٕ  اًمٜمٌيل 

٦م يمام هنك قمـ ىمرؾ اًمٜم٤ًمء، ور ه ذات يقم ـم٤مرٗم٦م ُمـ  ص ٤مسمف ىمد اضمرٛمٕمقا ٚمَ  ْ قمـ اعمُ 

يي واًمرَ  ُميي٤م »ٞمٚميي٦م، ومًيي٠م ، ىميي٤مًمقا: نييذ  اُميير ة ىمرٞمٚميي٦م، ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمًيي م: قا طمييق  اُميير ة ىمرٗمُّ

وم٘م٤م  اًمٕمٚمامء: سم٠م  اًمٜم٤ًمء  ذا مل ي٘م٤مشمٚمـ وم  بقز  «يم٤مٟم٧م نذ  ًمر٘م٤مشمؾ ومٜمٝمك قمـ ىمرٚمٝم٤م

ىمرٚمٝمـ، ... اوٙمؿ ُميـ  رسمٕمي٦م ونيق اًم٘مريؾ ٓ ... اًمٜمًي٤مء  ٓ  ذا يميـ سمي٤مرش  اًم٘مري٤م  ... 

ٔمييي٤مم اإلؾمييي م  ٟميييف ي٘مريييؾ ُمييي٤م ... وم٤مًمّميييقرة اًمريييل  ٟمييي٧م ؾمييي٠مًم٧م قمٜمٝمييي٤م رٟمٗمييي٤ًم إصيييؾ ذم ٟم

إؾميييييػم؛ ٕهنييييي٤م نيييييل اًم٘مرٚمييييي٦م اعمر ييييي٦م واعمنميييييوقم٦م، واويييييدي٨م و   يمييييي٤م  ورد ذم 

   ا  يمري٥م اإلطمًي٤م  ذم يميؾ يشء ومي٢مذا ذسمي   طميديمؿ ومٚمٞم ًيـ اًمذسم ي٦م، »اوٞمقا : 

 .«و ذا ىمرؾ ومٚمٞم ًـ اًم٘مرٚم٦م، وًمٞم د  طمديمؿ ؿمٗمرشمف وًمػمح ذسمٞم رف

 اوٞمقا ؛ وًمذًمؽ هنيك قمٚمٞميف اًمّمي ة واإلٟم٤ًم  سم  ؿمؽ ... اإلٟم٤ًم  يٗمْمؾ قمغم

 ٦م.ٚمَ  ْ واًمً م  قمـ اعمُ 

ؾ ومٞمف ُمـ    ٛمَ ؾ سمٛمًٚمؿ يُ      قمـ إؾمػم سمٕمٞمٜمف  ٟمف ُمَ رِ ىمد يًر ٜمك ُمـ ذًمؽ ومٞمام  ذا قمُ 

ـِ ﴿سميييييي٤مب ىمقًمييييييف شمٕميييييي٤ممم:  ٤م اقْمرَييييييَده  وَمَٛميييييي ٞمُْٙمْؿ وَم٤مقْمرَييييييُدوا قَمَٚمٞمْييييييِف سمِِٛم ْييييييِؾ َُميييييي اقْمرَييييييَده قَمَٚميييييي

 ىم٤مشمؾ ومقىمع  ؾمػمًا وم  بقز شمٕمذيٌف وٓ... نذا..   ُم٤م  ٟمف  [598]البقرة ﴾قَمَٚمٞمُْٙمؿْ 

 (.01a/00:22:04)رحلة النور)
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 ايتربع يًذٗاد

اًمًييي م قمٚميييٞمٙمؿ ورمحييي٦م ا  وسمريم٤مشميييف، نيييؾ بيييقز ... شمؼمقمييي٤مت وظم٤مصييي٦م ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

الٝميي٤مد إومٖميي٤مين ومييٞمام نييق  نييؿ ُميـي ذًمييؽ وومييٞمام يامصمٚمييف ذم إ ٞميي٦م يم٢مقم٤مٟميي٦م ُمرييزوضملم ُميـي 

٤مب اًمييراهمٌلم ودم ٞمؾ ا ، ويمرًييديد ديييق  اًمٖميي٤مرُملم، ُمييع اًمٕمٚمييؿ سميي٠م  اًمِميٌي ٝمٞمييز اًمٖمييزاة ذم ؾميٌي

 .نذا اًمٕمٛمؾ ىمد ىم٤مم سمف اًمٌٕمض سمٕمد ؾم١ما  اًمٓمٚم٦ٌم اعمج٤منديـ وا   قمٚمؿ

و٤م ٓ ؿميؽ ومٞميف    قمٚميامء اعمًيٚمٛملم    ىمقًميف شمٕمي٤ممم ذم أيي٦م اعمِميٝمقرة  اًمِمٞم :

 َواعمَْ ﴿ذم ُمّميي٤مر  اًمزيميي٤مة: 
ِ
َراء َدىَم٤مُت ًمِْٚمُٗمَ٘ميي يي يياَم اًمّم  ٤ميمِلمِ  ِٟم  يي صمييؿ ىميي٤م  ذم  [6:]التوبددة ﴾ًَ

ِ﴿رظمرنيي٤م:  ٌِٞمِؾ ا       و  ُمييي٤م يييدظمؾ ذم ؾميييٌٞمؾ ا  نييق الٝمييي٤مد،  [6:]التوبدددة ﴾َوذِم ؾَميي

ونؾ يدظمؾ ذم ذًمؽ ُمٕمٜمًك رظمر ىمدياًم مل ي٠مت قميـ  طميد ُميـ إرٛمي٦م اعمِميٝمقريـ  ٟميف 

ِ﴿يٛمٙمييـ شمقؾمييٞمع ُمٕمٜمييك:  ٌِٞمِؾ ا   اويي٩م؟  مم  يم يير ُمييـ الٝميي٤مد و [6:]التوبددة ﴾َوذِم ؾَميي

 ي:  ذا  طمج٩م اًمٖمٜمل وم٘مػمًا  مم سمٞم٧م ا  اورام سمامًميف وميذًمؽ بزييف قميـ زيمي٤مة ُم٤مًميف، 

 ومٚمٞمس نٜم٤مح وضمف رظمر سمرٗمًػم نذ  الٛمٚم٦م ُمـ ري٦م  ٓ ذم الٝم٤مد و ٓ ذم او٩م.

 قميير     سمٕمييض اعمٕميي٤مرصيـ شمقؾمييٕمقا ذم ُمٕمٜمييك نييذ  الٛمٚميي٦م طمرييك  دظمٚمييقا ومٞمٝميي٤م 

 ًمًٌٌلم اصمٜملم: يمؾ ؾمٌٞمؾ اخلػم ونذا شمقؾمع همػم حمٛمقد قمٜمدي

  وًٓ: ٕٟمف مل يرد ذًمؽ قمـ  طمد ُمـ اًمًٚمػ وُمـ قمٚمامء اًمرٗمًػم ومٞمام قمٚمٛم٧م.

َدىَم٤مُت ﴿وصم٤مٟمٞمييي٤ًم: ٕهنييي٤م ... ذم  و  أيييي٦م اًمريييل ضمييي٤مءت سمٕمٌييي٤مرة اوٍمييي:  ييي ييياَم اًمّم   ِٟم 

 
ِ
: ٜملو مم رظمر ، صمؿ يٜم٤مذم اًمرٕمداد اعمذيمقر، وم٢م  نذا اًمرٕمداد يٕم  [6:]التوبة ﴾ًمِْٚمُٗمَ٘مَراء

ٌِٞمِؾ ﴿ذ  إٟميييقاع اًم امٟمٞمييي٦م، ومٚميييق يمييي٤م  اعم٘مّميييقد ُميييـ ىمقًميييف شمٕمييي٤ممم: اوٍمييي نييي َوذِم ؾَمييي

 ٟميييام نيييق اعمٕمٜميييك إقميييؿ إؿميييٛمؾ اًميييذي ييييدظمؾ  ريييف نيييذ  إٟميييقاع  [6:]التوبدددة ﴾ا  ِ



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

707 

ِ﴿اًمًٌٕم٦م، واًم ٤مين:  وهمػم ذًمؽ و٤م مل يذيمر ذم أي٦م، ...  [6:]التوبة ﴾َوذِم ؾَمٌِٞمِؾ ا  

رح وشمٕمييي٤ممم ُميييـ اًمٌ همييي٦م وايييع اعمٕمييي٤مين اًمٙم يييػمة ذم نٜمييي٤مح ُمييي٤م يٚمٞميييؼ سمٙمييي م ا  شمٌييي٤م

 اًمٙم م اًم٘مٚمٞمؾ اًمذي نق ُمـ  قمج٤مز اًم٘مرر  اًمٙمريؿ.

ومٚمٝمذا وذاح ٓ يّم  شمقؾمٞمع ُمٕمٜمك نذ  الٛمٚم٦م  مم  يم ر ُمـ الٝم٤مد وذم اوي٩م، 

ُميـ ضمٝمي٦م ُمي٤م ييد  قميغم  ٟميف بيقز رص  ُمي٤م  اًمزيمي٤مة  ¢وًمقٓ  ٟمف ىمد ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل 

اإلُميي٤مم  محييد ىميي٤م  سمييذًمؽ.. ًمييقٓ نيي٤مذيـ إُمييريـ عميي٤م  ذم اإلطمجيي٤مج ًمٚمٗم٘مييػم وًمييقٓ   

ِ﴿شمقؾميييييٕمٜم٤م وًمقىمٗمٜمييييي٤م قمٜميييييد اعمٕمٜميييييك اعم يييييدد:  ٌِٞمِؾ ا    ٓ ونيييييق  [6:]التوبدددددة ﴾َوذِم ؾَمييييي

 الٝم٤مد.

ذم ىمّميي٦م ومٞمٝميي٤م يشء ُمييـ اًمٓمييق ، وىمييد  ¢وًمٙمييـ ُميي٤م دام  ٟمييف ىمييد صيي  قمييـ اًمٜمٌييل 

ىميي٤م   ¢ٌييل اٟمرٝمييك اًمقىميي٧م اًمييذي يمٜميي٤م ذيمرٟميي٤م  ًمٙمييؿ،  ىمييق :    ذم نييذ  اًم٘مّميي٦م    اًمٜم

ًمٚمرضمييؾ اًمييذي  سمييك     جيي٩م زوضمرييف قمييغم .... ًمييف سم جيي٦م  ٟمييف يميي٤م   وىمٗمييف ذم ؾمييٌٞمؾ 

ًميييق  ٟميييؽ  طمججييي٧م قمٚمٞميييف »ا ،  ي: ًمٚمجٝمييي٤مد قمٚمٞميييف وم٘مييي٤م  ًميييف قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م: 

ُميييـ  ضميييؾ نيييذا اويييدي٨م وؾميييع اإلُمييي٤مم  محيييد رمحيييف ا  دًٓمييي٦م  «ًمٙمييي٤م  ذم ؾميييٌٞمؾ ا 

ِ﴿أييييي٦م:  ٌِٞمِؾ ا   وم٠مدظميييييؾ ومٞمٝمييييي٤م  يْمييييي٤ًم اإلطمجييييي٤مج  مم سمٞمييييي٧م ا   [6:]التوبدددددة ﴾َوذِم ؾَمييييي

 اورام.

نذا ٟم٘مػ قمٜميد نيذ  أيي٦م ذم ومٝمٛمٝمي٤م دو  شمقؾميع ومٞمٝمي٤م، و ذا قمرومٜمي٤م ذًميؽ وم٘ميد ضمي٤مء 

ذم اًمًيي١ما   ُمييقر ًمٞمًيي٧م ُمييـ الٝميي٤مد وًمٞمًيي٧م ُمييـ اإلطمجيي٤مج يمييام  ذيميير أ   ٟمييف ضميي٤مء 

وقميغم شمزوي٩م اًمٗم٘مراء هبذ  إُمقا  اًمرل إم٧م إلٟمٗم٤مىمٝم٤م ذم الٝمي٤مد ذم  ومٖم٤مٟمًير٤م  

ذًمؽ ٟم٘مق : ٓ بقز رص  نيذ  إُميقا   ٓ سم٤مًمٜمٞمي٦م اًمريل إمي٧م.. إمي٧م ًمؽمؾميؾ 

 مم اعمج٤منديـ ذم  ومٖم٤مٟمًر٤م  ومٝمذا نق  وًٓ اًمقاضم٥م؛ ٕ  ُم٤م  اًمزيم٤مة ًمف رص   ٓ 

ذم ٟمييقع ُمييـ نييذ  إٟمييقاع اًم امٟمٞميي٦م، و ذا يميي٤م  اًمييذيـ دومٕمقنيي٤م  ٟمييام دومٕمقنيي٤م ًمرٜمٗمييؼ ذم 

 اًمر٘مرب هب٤م سمٖمػم اًمٜمٞم٦م اًمرل دومٕمقن٤م ُمـ  ضمٚمٝم٤م. الٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا  نٜم٤مح وم  بقز

 نذا ُم٤م قمٜمدي.

 (08a/00:15:11)رحلة النور)
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 اجلٗاد َع ايسٚافض

يم٤م  سم٤مُٕمس ؾم١ما  طمق  اًمراي٤مت اًمًقد واًمزطمػ  ًمٞمٝم٤م، ويم٤م  اًم٤ًمرؾ  ُمداظمٚم٦م:

ي٘مّمييد يمييام ؾمييئٚمٜم٤م يم ييػًما طمييق  نييذ  اعمًيي٠مًم٦م:  هنييؿ اًمييرواومض أ  ذم  يييرا ، بيي٥م 

٠ميٞمييدنؿ والٝمييي٤مد ُمٕمٝمييؿ ذم ٟمنمييي راييي٦م اإلؾمييي م يمييام ي٘مقًميييق ، وميييام قمييغم اعمًيييٚمٛملم شم

 شمقضمٞمٝمٙمؿ ذم ذًمؽ طمق  نذ  اعم٠ًمًم٦م؟

ُم٤م سمٜمل قمغم وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد، ُم٤م سمٜمل قمغم وٕمٞمػ ومٝمق ويٕمٞمػ، ًميق يمي٤م   اًمِمٞم :

اودي٨م ص ٞمً ٤م عم٤م اؾمر٘م٤مم آؾمردٓ  سمف قمغم ُم٤م زقمٛميقا؛ ٕ  اًمِميٞمٕم٦م نيؿ وي   

هنييؿ يمييؾ يييقم خيرضمييق  يٜمرٔمييرو  ظمروضمييف ومٙمٞمييػ يٙمييق  اعمٝمييدي ُمٕمٝمييؿ، وسم ٤مصيي٦م  

ُمييييـ اًمنييييداب، ونييييذ  اخلٛمٞمٜمٞمييييي٦م نييييؿ ... وضمٕمٚمييييقا ىمييييؼم  يمٕمٌييييي٦م، ومٝمييييؾ نييييذا يٜمرٍمييييي 

 اعمًٚمٛمق ؟! 

ًم٘مييد اهمييؽم سمٕمييض اًمييرؤوس طمٞمييٜمام فمٝميير اخلٛمٞمٜمييل سمدقمقشمييف  مم اًمدوًميي٦م اإلؾميي ُمٞم٦م 

زقمؿ، ون١مٓء اعمٖمؽمو   ٟمام اهمؽموا؛ ٕهنؿ ضمٝم٤م  قم٤مؿمقا ُم٤م قم٤مؿمقا ونيؿ يّميٞم ق  

دوًميي٦م اعمًييٚمٛم٦م، ًمٙمييـ ٓ يٕمرومييق  اًمنمييوط وإريميي٤م  اًمرييل يٛمٙمييـ    شم٘مييقم إلىم٤مُميي٦م اًم

اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م قمغم  ؾم٤مؾميٝم٤م، طمٞميٜمام ؾميٛمٕمقا صيٞم ٦م صي٤مر  ُميـ اًمنمين ٓ يٕمروميق  

ُمييي٤م شمرْميييٛمٜمف قم٘مٞمدشميييف ُميييـ آٟم يييرا  قميييـ اإلؾمييي م ريمْميييقا  ًمٞميييف ًمٞمٌييي٤ميٕمق  صميييؿ  ظميييذت 

نيل دوًمي٦م ؿميٞمٕمٞم٦م إي٤مم شمرٙمِمػ قميـ طم٘مٞم٘مي٦م نيذ  اًمدوًمي٦م اإلؾمي ُمٞم٦م اعمزقمقُمي٦م، ومي٢مذا 

حمْميي٦م    مل ٟم٘مييؾ راومْمييٞم٦م، ومٌٕمييد ذًمييؽ سمييدؤوا يٗمٞمئييق  نيي١مٓء اعمٖمييرورو  ٕٟمٗمًييٝمؿ 

 ويؽماضمٕمق  قمام يم٤مٟمقا  ٛمًقا ًمف ُمـ آٟمْمامم  و ُمـ آٟمرّم٤مر ًمدقمقة اخلٛمٞمٜمل.

وىمد فمٝمرت يمر٥م ًمف شمٙمِميػ قميغم  ٟميف ؿميٞمٕمل ىمي  ُمرٕمّمي٥م ضميًدا ًميٌٕمض إومٙمي٤مر 
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ضمير  ني٤مر، يمٜمي٤م ٟم٘مير   ُمير  ومٝميق قميغم ؿميٗم٤مـ ىمد يمٗمير واٟمرٝميك  اًمرل ُمـ شمٌٜم٤من٤م    مل يٙم

ذم سمٕمض يمرٌٝمؿ اًم٘مديٛم٦م يم٤مًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل قم٤ٌمرات ُمٙمٗمرة، ومٜم ًـ اًمٔميـ وٟم٘ميق : 

ًمييٞمس ُمييـ اعمٕم٘مييق     يرٌٜم٤منيي٤م سمٕمييض اًمٕمٚمييامء اًمِمييٞمٕم٦م اعمٕميي٤مرصيـ و ذا اخلٛمٞمٜمييل ُمييـ 

نيييذا اًميييٌٕمض اًميييذي يرٌٜميييك سمٕميييض اًمٕم٘م٤مريييد اًمٙمٗمريييي٦م يمرٗمْميييٞمٚمف  نيييؾ اًمٌٞمييي٧م قميييغم يميييؾ 

٤م نيييق ُمّمييي٤مدم ويييوإٟمٌٞمييي٤مء و هنيييؿ يٕمٚمٛميييق  اًمٖمٞمييي٥م وٟم يييق ذًميييؽ اعم رٙمييي٦م واًمرؾميييؾ 

 ُمّم٤مدُم٦م رص ٦م ًمٚمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

 (39a/00:16:07)رحلة النور )
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 اجلٗاد َع ٚدٛد بدع ٚغسنٝات

ؾمييي١ما  ... ذيمييير  اًمِميييٞم  محيييدا  ذم ... اًمّمييي ة، سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمييير يٙمؿ ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

.. قمٜمدنؿ سمٕمض إُمقر الٝم٤مد ؾمقاء ذم  ومٖم٤مٟمًر٤م   و ذم همػم   ذا يم٤م   ٧م راي٦م .

 اًمنميمٞم٦م اًمٌدع ...

نق ٓ خيٗمك الٛمٞمع    ؿم٤مء ا  يمق  الٝم٤مد ضمٝم٤مدا : ضمٝم٤مد دومع اًمٕمدو  اًمِمٞم :

اًمذي  هم٤مر قمغم سمٕمض اًمٌ د اإلؾم ُمٞم٦م، وضمٝم٤مد ًمٜم٘مؾ اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦م، الٝم٤مد إو  ٓ 

ٛملم    خيٗميي٤ميمؿ  ٟمييف ومييرض قمييلم  ذا ُميي٤م  همييػم قمييغم سمٚمييد  ؾميي ُمل وم٤مًمقاضميي٥م قمييغم يمييؾ اعمًييٚم

 .  قمغم  دسم٤مر د  رَ ٦م رضمؾ واطمد ًمدومع  هم٤مرة اًمٕمدو نذا وَ ُمَ قْ ئمٝمروا وي٘مقُمقا ىمَ 

 ُم٤م الٝم٤مد اًمذي يٙمق   ٧م راي٦م  ؾم ُمٞم٦م وم  سمد    يٙمق  اًم٘م٤مرؿ قمٚمٞمف نق  ُميػم 

ط قمٜميد سمٕميض اًمٕمٚميامء ونييذا ؽَم ِمْي وُمنميوط ذم إُميػم    يٙميق  ُمًيٚماًم قميدًٓ طمرييك يُ 

ػم ذًميؽ ُمييـ اًمنميوط، ومي٢مذا يمي٤م  اًمٜميقع اًم ي٤مين ُمييـ ٟميرا  صي ٞم ٤ًم    يٙميق  قم٤معمي٤ًم، وهمي

الٝمييي٤مد ومٞميييف ُميييـ نيييذا اًمٜميييقع وم ٞمٜمئيييٍذ ٓ بيييقز    ٟمج٤منيييد  ييي٧م رايريييف،  ُمييي٤م ذم طم٤مًمييي٦م 

 هم٤مرة اًمٕمدو طمٞمٜمئٍذ ب٥م    برٛمع الٛمٞمع ًمرد صي٤مرٚم٦م اًمٕميدو وسمٕميد ذًميؽ يٗمٙميرو  

 ذم اظمرٞم٤مر إُمػم اًمذي يدير الٝم٤مد ًمٜم٘مؾ اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦م  مم سم د  ظمره.

طمٗمٔمٜميي٤م قمٜمييؽ ومييرض قمييلم قمييغم اعمًييٚمٛملم، ُميي٤م ذم شمٗمّمييٞمؾ قمييغم اًمييذي  ُمداظمٚميي٦م:

 اًمقضمف  و ذم اًمقؾمط  و ذم  ىمَم اًمدٟمٞم٤م  و  ىمرب...

اًمرٗمّمٞمؾ وميٞمام  قمر٘ميد ؾميقاًء يمي٤م  ىمريٌي٤ًم  و سمٕمٞميدًا نيق آؾميرٓم٤مقم٦م؛ ٕ  رب  اًمِمٞم :

 ىمري٥م ٓ يًرٓمٞمع ورب سمٕمٞمد يًرٓمٞمع...

 (12a/00:06:51)رحلة النور 
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 ت املط١ًُ دٗاد األقًٝا

 يف ايدٍٚ ايهافس٠

 ذا يميي٤م  يٕمٜمييل نيي١مٓء اًمييذيـ يٕمييٞمش ُمييـ سمٞمييٜمٝمؿ يمٗمييرة همييػم دوًميي٦م  ؾميي ُمٞم٦م،  ُمداظمٚميي٦م:

وًمٙميييـ ... اعمقضميييقدة ُميييـ اعمًيييٚمٛملم  يم ييير، وُميييع نيييذا ًميييٞمس نيييؿ  ي يمٞمييي٤م  وٓ  ي 

اقمرٌيي٤مر ونييؿ يٕمٞمِمييق  ُمْمييٓمٝمديـ ومييٞمام سمٞمييٜمٝمؿ، ونٜميي٤م ًمييق ىم٤مُميي٧م ا٤مقميي٦م سم٤مؾمييؿ الٝميي٤مد 

قمدنؿ وٟم٘مييييييػ سمّمييييييٗمٝمؿ  م ... ذم شم٘مٚمييييييٞمٚمٝمؿ وٟمٌييييييد  اإلؾميييييي ُمل نييييييؾ إطمًييييييـ ٟمًيييييي٤م

سم٤مإلؿميييي٤مقم٤مت ُمييييـ طمييييقنؿ وٟمًييييٛمٞمٝمؿ سمٙمييييؾ إؾمييييامء ُمييييع  هنييييؿ يٕمرومقٟمٜميييي٤م وٟمٕمييييرومٝمؿ، 

ويٕمرومييق  قم٘مٞمييدة، نييؾ ُمييـ إطمًييـ قمييغم إىمييؾ اًمًييٙمقت قمييـ نيي١مٓء  و اًمرّمييدي 

 نؿ ذم نذ  إىمقا ؟

 نٜم٤م ومٞمام يٌدو ُمـ ؾم١ماًمؽ اًم ٤مين  ُمرا  اصمٜم٤م :  اًمِمٞم :

  مم ن١مٓء اًمذيـ  قمٚمٜمقا الٝم٤مد.  طمد ٤م: آٟمْمامم

 وإُمر أظمر: نق اًمرّمدي نؿ ورُمٞمٝمؿ سمِمرك إؾمامء.

ومجقاسًم٤م قمـ اًم١ًما  إو  ٟم٘مق : يي٤م  ظميل! ضميقاب نيذا اًمًي١ما  يٛمٙميـ    ٟمٗمٝمٛميف 

ُمييـ يم ُمييل اًمًيي٤مسمؼ:  ٟميي٤م ٓ  قمر٘مييد    نيي١مٓء اًمييذيـ يريييدو     ب٤منييدوا اًمٙمٗميي٤مر ىمييد 

م اًمّمي ٞم ، نيؾ  ٟمي٧م شمٕمر٘ميد نيذا؟  م نيؿ ضم٤مندوا  ٟمٗمًيٝمؿ، وىميد شمرسميقا قميغم اإلؾمي 

ومييرن وُمييذان٥م ؿمييرك يمييام ٟمييره ذم اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل يمٚمييف؟ وميي٢م  يميي٤م  إُميير نييق إُميير 

إو ، ونذا ُم٤م ٟمرضمق  وٟمٔمٜمف  ٟمف همػم واىمع، وم٢مًذا: ن١مٓء اًمذيـ  قمٚمٜميقا الٝمي٤مد ًميٞمس 

يٛمٙمييييييٜمٝمؿ    ب٤منييييييدوا ونييييييؿ ُمرٗمرىمييييييق  ُمرِم٤ميمًييييييق  ُمر٤ٌمهمْمييييييق  سمًيييييي٥ٌم  هنييييييؿ ٓ 

واطمدة.. ٓ شمقطمدنؿ قم٘مٞمدة واطمدة،  ذا يم٤م  إُمر نٙمذا ومٝمؿ ًمٞمًقا دمٛمٕمٝمؿ ومٙمرة 

ُمًرٕمديـ ٕ  ب٤مندوا، وًميئـ ضم٤منيدوا مل يٜمٍميوا؛ ٕ  آظمير   ذم اًمٕم٘مٞميدة سميؾ 
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وذم إظم ن ُمـ  يمؼم  ؾم٤ٌمب آهنزام وقمدم اًم ٤ٌمت، وم٠مٟم٧م أ  شمًرٓمٞمع    شم٠مظميذ 

ٙميييـ  ذا ضمييي٤مز ًمٜمييي٤م    اليييقاب؛ ٕين ٓ  ؾميييرٓمٞمع     طمٙميييؿ قميييغم اًمٜمييي٤مس اًمٖمييي٤مرٌلم، ًم

ٟم٘ميييٞمس اًمٖم٤مرييي٥م قمييييغم اوييي٤مرض وم٤مًمٕمييي٤ممل اإلؾميييي ُمل يمٚميييف ُمرٗميييرن ُمٜمِمييييؼ سمٕمْميييف قمييييغم 

سمٕمض، وًمذًمؽ ٓ يٜمج  الٝم٤مد  ٓ سمٕميد نيذ  اًمرّميٗمٞم٦م اًمريل  رشٟمي٤م  ًمٞمٝمي٤م    ي٘ميقم هبي٤م 

ـم٤مرٗم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم يرسمق  شمرسمٞم٦م  ؾم ُمٞم٦م ص ٞم ٦م وم٢مذا اٟمرٝمقا ُميـ نيذا اًميدور اًميذي 

الٝمييي٤مد، ومييي٢م  يمٜمييي٧م شمٕمر٘ميييد    نييي١مٓء اًميييذيـ شم٘ميييق   هنيييؿ  ٓ سميييد ُمٜميييف طمٞمٜمئٍيييذ يييي٠ميت دور

ب٤منيييدو  اًمٙمٗمييي٤مر نيييؿ اٟمرٝميييقا ُميييـ ضمٝمييي٤مد  ٟمٗمًيييٝمؿ يميييام ىمٚمٜمييي٤م ذم إُميييس اًم٘مريييي٥م ذم 

اعمجرٛمع يم٤م  ن٤مًُم٤م ُم٤م ؿم٤مء ا  ىمٚمٜم٤م:    سمٕميض اعمٕمي٤مرصيـ ُميـ اًميدقم٤مة ي٘ميق :  ىمٞمٛميقا 

 دوًم٦م اإلؾم م ذم ىمٚمقسمٙمؿ شم٘مؿ ًمٙمؿ ذم  روٙمؿ.

اٟمرٝمقا ُمـ نذ  اعمرطمٚم٦م ومٜم ـ هنٜمئٝمؿ وٟم١مييدنؿ ذم  وم٢م  يم٤م  ن١مٓء اعمج٤مندو 

ضمٝم٤مدنؿ ٕوًمئؽ اًمٙمٗم٤مر،  ُم٤م    يم٤مٟمقا نؿ ٓ يزاًمق  نذا طمٜمٗمل ونذا ؿم٤مومٕمل وذاح 

ؿم٤مذزم وىم٤مدري وُم٤م  دري ُم٤مذا نٜم٤مح ُمـ ُمذان٥م وـمرن ؿمرك، نذا.. ونٜم٤مح  ؾمامء 

  ظمره، اعمٝمؿ:  هنؿ ٓ يًرٓمٞمٕمق     ب٤مندوا ٕهنؿ ُمرٗمرىمق .

ًمؽ يٕميقد إُمير  مم ُمي٤م ضمي٤مء ذم اليقاب قميـ اًمًي١ما  إو ، ٓ سميد و ذ إُمر يميذ

ًمٚمٛمًيييٚمٛملم ذم يميييؾ ُمٜمٓم٘مييي٦م يٕمٞمِميييق  ومٞمٝمييي٤م يميييام ىمٚمٜمييي٤م ذم إُميييس سمٌميييء ُمييـي اًمرٗمّميييٞمؾ: ُمييـي 

ا  يٕمٌدوا اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م،    يٗمٝمٛمقا اإلؾم م سمِمٝم٤مدشمٞمف: ٓ  ًمف  ٓ ا  حمٛمد رؾمق  ا ، 

 سمييام رشع ا  قمييغم ًمًيي٤م  ٟمٌٞمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م، نييذا وطمييد  ٓ رشيييؽ ًمييف، صمييؿ ٓ يٕمٌييدو  ا   ٓ

ـ هبيي٤مشملم اًمِمييٝم٤مدشملم ذم اقمر٘ميي٤مدي اًمٕميي٤ممل اًمٕمييرن اًمّمييٛمٞمؿ ذم اًمٕمروسمييي٦م مل ٛم  َْمييرَ اعمٕمٜمييك اعمُ 

يٗمٝمٛميييقا سمٕميييد ومْميييً  قمييـي سمٕميييض اًمييٌي د إظميييره،  ُمييي٤م نيييل قمرسمٞمييي٦م دظمٚمرٝمييي٤م اًمٕمجٛمييي٦م،  و نيييل 

 . قمجٛمٞم٦م ذم إصؾ وم٠مٟمك نؿ    يٗمٝمٛمقا نذا اًمٗمٝمؿ اًمّم ٞم 

:    ٟمٗمٝميييؿ ُمييي٤م ضم٤مءٟمييي٤م سميييف طميييؼ اًمٗمٝميييؿ، ¢ًذا: قمٚمٞمٜمييي٤م    ٟمرييي٠م  سمرؾميييق  ا    ًٓ ،  و

وصم٤مٟمٞمًييي٤م:    ٟميييدقمق اًمٜمييي٤مس  مم ذًميييؽ، ومييي٢مذا اضمرٛميييع اًمٜمييي٤مس قميييغم نيييذا اًمٗمٝميييؿ اًمّمييي ٞم  

طمٞمٜمييذاح ٟم٘مييق : بيي٥م الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  و قميي ء يمٚمٛميي٦م ا  طمرييك شمٙمييق  يمٚمٛميي٦م ا  

 نل اًمٕمٚمٞم٤م ويمٚمٛم٦م اًمٙمٗم٤مر نل اًمًٗمغم.

 (00:01:31/ (9هـ )1408املدونة لعام لقاءات )
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 تفسٜل بعضِٗ بني َٔ ُقتٌ 

 يف اهلل َٚٔ قتٌ يف ضبٌٝ اهلل

ُدوا ﴿... ُمـ ري٤مت ا  قمز وضمؾ، ذم ىمقًمف شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم:  ُمداظمٚم٦م: ـَ ضَم٤منَي ِذي َواًم ي

ٌَُٚمٜم٤َم ِدَيٜم ُٝمْؿ ؾُميي د،   اًمييذي ىمرييؾ ذم ؾمييٌٞمؾ ا  ومٝمييق ؿمييٝمٞم ىميي٤مًمقا:  [9:]العنكبددوت ﴾ومِٞمٜمَيي٤م ًَمٜمَْٝميي

 ومٚمام ... ومٝمق ... نٙمذا ... 

 ٟم ـ ٟم٘مق :  اًمِمٞم :

 وَّلللووععسوى  ووس مل تؼقؿوووَّلل عؾقفووس

 

 

 

  قـووووست أ ـسؤهووووس أدعقووووس  

 [555]البقرة ﴾ىُمْؾ َن٤مشُمقا سُمْرَن٤مَٟمُٙمْؿ  ِْ  يُمٜمُرْؿ َص٤مِدىِملمَ ﴿وظمػم ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  

٦م نيييذ  ومٚمًيييٗم٦م ًمٗمٔمٞمييي٦م، وقميييغم ُمٜمٝمجٜمييي٤م ٟم يييـ واوييي  ضميييًدا ٟم٘ميييق  نيييؿ: ُميييـ ومنييي أيييي

سمرٗمًييػميمؿ نييذا؟ ومٝمييق  ُميي٤م شمٗمًييػم حمييدث ومٝمييق ُمييردود قمٚمييٞمٙمؿ، ًم٘مقًمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م: 

شمٗمًييػم اًم٘مييرر  نييق ُمييـ  ُميير اإلؾميي م  و    وٓ ؿمييؽ ُمييـ  «ُمييـ  طمييدث ذم  ُمرٟميي٤م نييذا»

 ديـ اإلؾم م، ومٛمـ  طمدث ذم اًمرٗمًػم شمٗمًػًما ضمديًدا يم٤م  ُمردوًدا قمٚمٞمف.

ىمد ذيمر  ٟمف  ذا يم٤م  نٜم٤مح  وؿمٞم  اإلؾم م رمحف ا  ذم رؾم٤مًمرف ذم ُم٘مدُم٦م اًمرٗمًػم

ىمقٓ  ًمٕمٚمامء اًمرٗمًػم، وم  بقز اإلشمٞم٤م  سم٘مق  صم٤مًم٨م،  و يم٤م  نٜم٤مح صم صمي٦م  ىميقا  ومي  

بيييقز اإلشمٞمييي٤م  سم٘ميييق  راسميييع، ونٙميييذا، ومييي٢مذا يمييي٤م  نٜمييي٤مح ىميييقٓ  وردا قميييـ اًمًيييٚمػ ذم 

شمٗمًػم أي٦م ومٚمؽ    ختر٤مر  اام ذم طمدود ىمٜم٤مقمرؽ اًمٕمٚمٛمٞمي٦م، ًمٙميـ ٓ بيقز ًميؽ    

ًم٨م؛ ٕٟمؽ ذم ذًمؽ ظم٤مًمٗم٧م ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم، و ا  قميز وضميؾ ي٘ميق  ذم شم٠ميت سم٘مق  صم٤م

ٌِٞمِؾ ﴿أي٦م اعمٕمرووم٦م:  ػْمَ ؾمَي ْع همَي
َ ًَمُف اْنُيَده َوَير ٌِي ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَمٌَلم  ؾُمقَ  ُِم ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمر  َوَُم

ِف َُم٤م شَمَقمم  َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜم َؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما  .[559 ]النسل ﴾اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًم 
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ومٝمٜميي٤م يقضمييد خم٤مًمٗميي٦م ؾمييٌٞمؾ اعميي١مُمٜملم طمٞمييٜمام ييي٠ميت سمٕمييض اعمريي٠مظمريـ ومٞمٗمنيي أييي٦م 

 سمٖمػم شمٗمًػم اًمًٚمػ اًمّم٤مًم ، وًمذًمؽ وم٤مًمرد قمغم ن١مٓء يٙمق  ُمـ نذا اًمٓمريؼ.

ويشء رظمر:    الٝم٤مد ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس نق سم  ؿمؽ  قمٔميؿ ُميـ ضمٝمي٤مد اًمٚمًي٤م   و ُمي٤م 

 اًمذي ؾمٛمق  نؿ ذم يم ُمؽ؟

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ٜمك: ىمرؾ ذم ا ؟ ُم٤مذا يٕمٜمق  سمذًمؽ؟ُم٤م ُمٕم اًمِمٞم :

 نذ  ُمرشم٦ٌم ... ُمداظمٚم٦م:

ٓ سمييييي٤مس! ىمٌيييييؾ    ٟمٕمييييير  اعمرشمٌييييي٦م ُمييييي٤م اًميييييذي يٕمٜمقٟميييييف: ىمريييييؾ ذم ا ، ُمييييي٤م  اًمِميييييٞم :

  نيييذا مل ي٘مريييؾ ذم ا ؟  اعم٘مّميييقد سميييذًمؽ؟ يٕمٜميييل: ىمريييؾ ذم ؾميييٌٞمؾ ا ، نيييؾ ي٘مييي٤م : 

م، وًميذًمؽ ىمٚمي٧م اًمذي ىمرؾ ذم ؾمٌٞمؾ ا  نؾ ي٘م٤م :  ٟميف مل ي٘مريؾ ذم ا ؟ نيذا ... يمي 

٤م: ومٚمًييٗم٦م، ًمٙمييـ ٟم ييـ ٟمريييد    ٟمٗمٝمييؿ ُمييٜمٝمؿ: ُميي٤م نييق اعمٕمٜمييك اعم٘م٤مسمييؾ عمييـ ىمرييؾ ذم  رٟمًٗميي

 ؾمٌٞمؾ ا  طمٞمٜمام ي٘مقًمق : ٓ، نق ُمـ ىمرؾ ذم ا ؟ يٕمٜمل: ىمرؾ ذم طم٥م ا  ُم ً ؟

 ... ُمداظمٚم٦م:

... ىمرؾ ذم طم٥م ا ، يمٞمػ ىمرؾ؟ يٕمٜمل: ُم٤مت يمام ي٘مقًمق  قمٜمدٟم٤م ذم سم د  اًمِمٞم :

ُم٤مت ُمقشم٦م رسميف! ُمي٤مذا يٕمٜميق ؟ يٕمٜميل: ُمقشمي٦م قم٤مديي٦م ـمٌٞمٕمٞمي٦م، يميام ضمي٤مء قميـ  اًمِم٤مم: وم  

 ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ر  ا  قمٜمف ىم٤م : ُم٤م نل اًمٙمٚمٛم٦م اًمرل شمروه قمٜمف؟

 ... ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م ضمًٛمل ُمقويع ؿميؼم  ٓ وومٞميف رضسمي٦م  و ـمٕمٜمي٦م  و رُمٞمي٦م ومي  ٟم٤مُمي٧م  قميلم  اًمِمٞم :

نيييق أ  اييي٤مم  الٌٜمييي٤مء، نيييق  يييض قميييغم اًمِميييج٤مقم٦م و   اإلٟمًييي٤م   ضمٚميييف رت، ونيييؾ

يم ُمف: ون٤م ٟم٤م  ُمقت قميغم اًمٗميراش يميام يٛميقت اًمٌٕميػم،  و ٟم يق ذًميؽ ُميـ يمي م، ومي  

 ٟم٤مُم٧م  قملم الٌٜم٤مء.
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وم٢مًذا: اإلٟم٤ًم   ُم٤م    يٛمقت ؿمٝمٞمًدا ىميرً  ذم ؾميٌٞمؾ ا ، ختٞميؾ يٛميقت يميام ايقت 

اوٞمقاٟميي٤مت ... ذم ُمٙم٤مهنيي٤م، ومٝمييذا اًمييذي ُميي٤مت ذم ا  نييؾ نٜميي٤مح ُمٞمريي٦م  اييؾ و رشع 

الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا ؟! نييذا يمٚمييف ُمييـ  ريييػ اًمٙمٚمييؿ، وًمٍميي  اًمٜميي٤مس  و رش  ُمييـ

قمييييـ الٝميييي٤مد او٘مٞم٘مييييل  مم ضمٝميييي٤مد ُمقنييييقم، ًمييييذًمؽ نييييؿ اؿمييييرٝمروا سمرواييييي٦م اوييييدي٨م 

رضمييع ُمييـ الٝميي٤مد، وم٘ميي٤م : رضمٕمٜميي٤م ُمييـ الٝميي٤مد  ¢اًمْمييٕمٞمػ اًمييذي ٓ يّميي     اًمٜمٌييل 

 إصييييٖمر  مم الٝميييي٤مد إيمييييؼم ونييييق ضمٝميييي٤مد اًمييييٜمٗمس، يمييييؾ اًمٜميييي٤مس أ  يزقمٛمييييق   هنييييؿ

 و  .. ١مب٤مندو  ... ًمٙمـ ىمؾ نؿ: اذنٌقا ضم٤مندوا ومٞمرٚمٙم

 (01:58:26( /28أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 سدٚد االضتطاع١ يف اجلٗاد

 ... «ُم٤منل طمدود آؾمرٓم٤مقم٦م ذم الٝم٤مد»: اًم١ًما  اًمٕم٤مرش 

: ؾميييي٠مًم٧م قمييييـ طمٙمييييؿ الٝميييي٤مد ذم  ومٖم٤مٟمًيييير٤م    ذا يميييي٤م  اإلٟمًيييي٤م   يًييييرٓمٞمع  اًمًيييي٤مرؾ

ؾمييرٓم٤مع اومْمييٞمٚمرؽ ىمٚميي٧م  ًمييق  ،ومر  و يرؾمييؾ  ُمييقآً  نييؾ يٙمٗمٞمييف ذًمييؽسمٜمٗمًييف ومٝمييؾ يًيي٤م

 ؟٦مؾمرٓم٤مقم٤ًمٟمف  ومام نل طمدود نذ  آسمٜمٗمًف ذن٥م وًمق اؾمرٓم٤مع  سمٕمٚمٛمف  ضم٤مندنؿ سمٚم

آؾمييييرٓم٤مقم٦م ىمْمييييٞم٦م  ؿم ّمييييٞم٦م  ٓ يٛمٙمييييـ ًمٚمٛمًييييرٗمرك     ،: نييييذا ٓ يًيييي٠م اًمِمييييٞم 

ٓم٤مع و  قمغم اًمٜمي٤مس طمي٩م اًمٌٞمي٧م ُميـ اؾمير﴿، ىم٤م  شمٕم٤ممم : ٦ميٕمٓمٞمؽ  طمدود آؾمرٓم٤مقم

يمؾ واطمد يًرٓمٞمع   ٦ملم اعمٛمٚمٞمٜميًمٚمٛم  ُمـ نق اًمذي يًرٓمٞمع     دد  ،﴾ ًمٞمف ؾمٌٞم 

ٟمييام  ٟميي٧م شمٕميير  شمًييرٓمٞمع ُمييـ طمٞميي٨م صيي رؽ  شمًييرٓمٞمع ُمييـ طمٞميي٨م  ٓ ٓ، ا    يي٩م و

ُم٤مًمييؽ  شمًييرٓمٞمع ُمييـ طمٞميي٨م سمٚمييدح، يمٞمييػ يًيي٠م  اإلٟمًيي٤م  قمييـ  ُميير ٓ يٛمٙمييـ    يٓمٚمييع 

ُميي  ً:   ٟمًيي٤م  ذم سمٕمييض اًمييدو   م اًمٖمٞمييقب  صمييؿ نييذا اإلٟمًيي٤م  اعمٙمٚمييػ،    قمٚمٞمييف  ٓ قَميي 

يي يٕمييٞمش ومٞمٝميي٤م  وٓ يُ     ًمييف سميي٤مخلروج  ُمييـ سمٚمدشمييف، يًيي٠م   نييؾ بيي٥م  قمٚمٞمييف اويي٩م، ُميي٤مٛمَ ًْ

ييييدريٜمل،  ٟمييي٤م  ىميييق  بييي٥م قمٚمٞميييؽ اوييي٩م  و ذا سميييف يٗمييي٤مضمئٜمل  ي٘ميييق   ًمٙميييـ  اًمدوًمييي٦م ٓ 

ُم ي٤م  :  ٟمي٤م  رييد اوي٩م  ـمٞمي٥م طمي٩م  ًمٙميـ يًي٠م   ، ييش وم٤مريدة اًمًي١ما  نيذا ،شمًٛم  زم

 ؟ يي٩م  قمٜمييدح ومٚمييقس ، يييف ٟمٕمييؿ ؟طم٤مًمييؽ   ٟميي٧م صيي رؽ ضمٞمييدةيمٞمييػ  ،نييؾ اؾمييرٓمٞمع

يرٙمييرر نييذا  ي٘مييق  ٓ، يمٞمييػ شمًيي٠م  قمييـ يشء  ٟميي٧م  دره اًمٜميي٤مس سمييف  ونٙمييذا يم ييػم  ُميي٤م

سميييؾ اإلٟمًييي٤م  قميييغم ٟمٗمًيييف ﴿ ُمييي٤م إُمييير يميييام ىمييي٤م  ا   ،فاًمًييي١ما  ونيييق ٓ يٜمٌٖميييل شمقضمٞمٝمييي

  صيؾ  ىمي٤مرامً »، ي٘مق  اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمًي م  ذم طميدي٨م قمٛميرا   سميـ اوّميلم ﴾سمّمػمة

راٟمٞمٙمؿ أ   سمييلم فمٝمييٟميي٤م ٤م  ، ونيي«وميي٢م  مل شمًييرٓمع  وم٘م٤مقمييدًا  وميي٢م  مل شمًييرٓمع  ومٕمييغم ضمٜميي٥م

ٟمف  ٟم٤م  ؾميرٓمٞمع     صيكم ىمي٤مراًم  ورايمٕمي٤ًم  وؾمي٤مضمدًا   و ٓ  ُمـ اًمذي  يًرٓمٞمع    ي٘مق  

و ٟميام  ٟمي٤م  طمٙميؿ  سمٜمٗميسي قميغم ٟمٗميسي  وصيدن ُمي٤م  طميد يًيرٓمٞمع     ٙميؿ   ، ؾمرٓمٞمع

 .﴾سمؾ اإلٟم٤ًم  قمغم ٟمٗمًف سمّمػما﴿ا  

 (01:58:26( /28أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 سهِ قٛهلِ: فالٕ غٗٝد

 د ذم ؾمٌٞمؾ ا . ٝمِ ِْم ؿمٝمٞمد  و اؾمرُ ...وم    ُمداظمٚم٦م:

 اًمِمٝمٞمد ذم اإلؾم م ي٤م  ظمقاٟمٜم٤م اًمٙمرام! ًمف طم٤مًمر٤م : اًمِمٞم :

  ُم٤م    شمٙمق  ؿمٝم٤مدشمف طم٘مٞم٘مٞم٦م، و ُم٤م    شمٙمق  ؿمٝم٤مدشمف طمٙمٛمٞم٦م وًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘مٞم٦م.

 ٤م :اًمِمٝم٤مدة ؿمٝم٤مدشم

اًمِمييٝم٤مدة إومم: نييق اًم٘مرٞمييؾ ُمييـ اعمًييٚمٛملم ي٘مييع ؿمييٝمٞمدًا ذم اعمٕمريميي٦م ونييق ي٘م٤مشمييؾ 

ذم ؾمٌٞمؾ ا ، ومٝمذا نق اًمِمٝمٞمد طم٘مٞم٘م٦ًم ونذا ًمف  طمٙمي٤مم ُمٕمروومي٦م ذم اإلؾمي م، ومٝميق ٓ 

ٗمييييـ، ويييييدومـ ذم صمٞم٤مسمييييف اًمرييييل شمْمييييٛم ٧م سم٤مًمييييدُم٤مء اًمزيمٞميييي٦م، ويييييدومـ ذم ٙمَ ًييييؾ وٓ يُ ٖمَ يُ 

 ٤مم ظم٤مص٦م ًمٚمِمٝمٞمد ذم اعمٕمريم٦م.اعمٙم٤م  اًمذي وىمع ومٞمف رصيٕم٤ًم، ومٝمذ   طمٙم

صمؿ نٜم٤مح ؿمٝم٤مدة طمٙمٛمٞم٦م وٓ يؽمشم٥م ُمـ ورارٝمي٤م يشء ُميـ نيذ  إطمٙمي٤مم اعمرٕمٚم٘مي٦م 

ٙمٛمٞمي٦م  ٟميام سم٤مًمِمٝم٤مدة  و اًمِمٝمٞمد او٘مٞم٘مل، ومٝمذا اًمٜمقع ُمـ اًمِمٝم٤مدة ونيل اًمِميٝم٤مدة او

٤م طمٙمييؿ اًمِميي٤مرع اوٙمييٞمؿ سميي٠م  ُمييـ اشمّمييػ سمٙمييذا ومٝمييق ؿمييٝمٞمد، شم١مظمييذ سمٓمٌٞمٕميي٦م اويي٤م  ويي

ُمـ ُم٤مت دو  ُم٤مًمف ومٝميق ؿميٝمٞمد، وُميـ ُمي٤مت دو  دُميف ومٝميق »: ¢ُم  ً: ي٘مق  اًمرؾمق  

..  ُمييـ ىمرٚمييف سمٓمٜمييف ومٝمييق ؿمييٝمٞمد.. ُمييـ ىمرييؾ  «ؿمييٝمٞمد، وُمييـ ُميي٤مت دو   روييف ومٝمييق ؿمييٝمٞمد

 ءسمييي٤مًمٖمرن  و انيييدم ومٝميييق ؿميييٝمٞمد.. ُميييـ ىمريييؾ سميييداء اًمًيييؾ ومٝميييق ؿميييٝمٞمد.. اعمييير ة الٛمٕمييي٤م

 ٟمييف  ¢اييقت ذم ٟمٗم٤مؾمييٝم٤م ومٝمييل ؿمييٝمٞمدة.. نييذ  سمٕمييض اًمييٜمامذج ويي٤م صيي  قمييـ اًمٜمٌييل 

 ؼ قمٚمٞمف اؾمؿ ؿمٝمٞمد.ٚمِ ـمْ  ُ 

وُمييع ذًميييؽ وميي٤مًمٕمٚمامء جمٛمٕميييق  قمييغم    نيييذا اإلـميي ن ٓ يٕمٓمٞميييف ومْمييٞمٚم٦م اًمِميييٝمٞمد 

طم٘مٞم٘مييي٦ًم اًميييذي ُمييي٤مت ذم اعمٕمريمييي٦م، و ٟميييام نيييق ُميييـ سمييي٤مب اًمر٘مريييي٥م ذم اًمٗمْميييؾ، يٕمٜميييل: 

ن١مٓء اًمذيـ  ـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م  هنيؿ،  و    يميؾ واطميد ُميٜمٝمؿ ؿميٝمٞمد 
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ٜميييي٤مس اًمييييذيـ ٓ يٛمقشمييييق  ذم طم٤مًميييي٦م ُمييييـ نييييذ  ًمييييف ومْمييييؾ ٓ يًيييي٤مويف ذم ذًمييييؽ ؾميييي٤مرر اًم

 إطمقا .

ومٝميييذا اًميييذي   «ضم٤منيييدوا اعمنمييييملم سم٠مٟمٗمًيييٙمؿ و ُميييقاًمٙمؿ و ًمًيييٜمرٙمؿ» ًمًيييٜمرٙمؿ.. 

ي١مًمييػ اعم٘ميي٤مٓت  و يٓمٌييع اًمرؾميي٤مٓت ذم اًمييرد قمييغم اًمٙمٗميي٤مر اعمنميييملم نييذا ٟمييقع ُمييـ 

الٝميي٤مد سميي  ؿمييؽ، ومٝمييذا اًمييذي يًيي٤مقمد نيي١مٓء سمامًمييف ومٝمييق  يْميي٤ًم ٟمييقع ُمييـ الٝمييي٤مد ذم 

 قمييز وضمييؾ، ًمٙمييـ ٓ يًييٛمك رشقميي٤ًم  ذا ُميي٤مت واو٤مًميي٦م نييذ   ٟمييف ؿمييٝمٞمد؛ ذًمييؽ ؾمييٌٞمؾ ا 

ٕ  اًمِمييٝم٤مدة طمٙمييؿ رشقمييل ٓ بييقز  ـم ىمييف قمييغم يمييؾ ُمييـ ضم٤منييد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  ٟمييقع 

 ُمـ  ٟمقاع الٝم٤مد، و ٟمام نق اًمقىمق  ُمع اًمٜمص.

ٟم ـ ٟميب ًمٙمؿ ُم  ً سمرضمؾ ىمٚمام وًمدت اًمٜم٤ًمء ُم ٚمف ذم الٝمي٤مد سمي٤معمٕمٜمك اًمٕمي٤مم 

إلؾميي م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م، ويٙمٗمييٞمٙمؿ  ٟمييف ُميي٤مت ذم اًمًييجـ حمٌقؾميي٤ًم فمٚميياًم  ٓ ونييق ؿمييٞم  ا

 وقمدواٟم٤م؛ ٕٟمف يم٤م  يّمدع سم٤موؼ وٓ شم٠مظمذ  ذم ا  ًمقُم٦م ٓرؿ.

وم٠مروٟميييي٤م  ي يمريييي٤مب ُمييييـ يمريييي٥م قمٚمييييامء اعمًييييٚمٛملم اًمييييذيـ يؽماييييق  نييييذا اًمرضمييييؾ 

 ويٌٞمٜمق   ٟمف يم٤م   ُم٦م وطمدة، وصٗمق  سم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمِمٝمٞمد.. اًمِمٝمٞمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.

ؼ  ىمييق :    نييذ  اًمٙمٚمٛميي٦م  صييٌ ٧م اًمٞمييقم ُمٌرذًميي٦م  مم درضميي٦م ٟمْميي ؽ اوييؼ واويي

ٟم يييـ ُميييـ سمٕميييض اًمٜمييي٤مس    رضميييؾ ىمريييؾ رظمييير فمٚمييياًم وسمٖمٞمييي٤ًم وقميييدوٟم٤م ومٞمييي٠ميت رظمييير ومٞم٘مريييؾ 

اًم٘م٤مشمؾ و ذا .... هبذا اًم٘م٤مشميؾ اًميذي صي٤مر ىمريٞم ً و ظميذ ضميزاء  ذم اًميدٟمٞم٤م طمٞميٜمام  ٛميؾ 

، وم٠مصيٌ ٧م  قمغم اًميٜمٕمش قميغم اًميرؤوس شمًيٛمع اًمٜمي٤مس ي٘مقًميق : واًمِميٝمٞمد طمٌٞمي٥م ا

قمٜمييدٟم٤م ذم ؾمييقري٤م يم٤مٟميي٧م ؿميي٤مقم٧م ىمّميي٦م رضمييؾ ذم اوييرب ُمييع  اًمِمييٝم٤مدة يمٚمٛميي٦م ُمٌذوًميي٦م

اًمٞمٝمقد اؾمٛمف: ضمقرج ا٤م ، يٛمٙمـ ؾمٛمٕمرؿ سم٤مؾمٛمف! نذا رضمؾ ٟمٍماين و صٌ  سملم 

اًمٜميي٤مس طمرييك اعمًييٚمٛملم سمجٝمٚمٝمييؿ وويي نؿ وسمٕمييدنؿ قمييـ اإلؾميي م اًمِمييٝمٞمد: ضمييقرج 

اًمِمييييٝمٞمد ضمييييقرج  ايييي٤م ، وطمرييييك  ـمٚمييييؼ اؾمييييٛمف قمييييغم ُمدرؾميييي٦م وٓومريييي٦م يمٌييييػمة ُمدرؾميييي٦م

اييي٤م ، ُمييي٤م اًميييذي ؾميييقغ نيييذا آٟم يييرا  اًمٌييي٤مًمغ ذم  ـمييي ن نيييذا آؾميييؿ طمريييك قميييغم 

اًمٙمييي٤مومر؟ شمًييي٤منٚمٜم٤م ٟم يييـ ذم اؾميييرٕمام  نيييذ  اًمٙمٚمٛمييي٦م طمريييك  دظمٚمٜمييي٤م ومٞمٝمييي٤م  و  رٝمييي٤م  ي 
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 ُمٕمٜمًك ًمف ُمٜمزًمرف ذم اإلؾم م، نذا ٓ بقز  ؾم ُمٞم٤ًم.

ُدوُد ا  ِ ومَي  شَمٕمْ ﴿ب٥م    ٟم٘ميػ يميام ىمي٤م  شمٕمي٤ممم:  ٚمْيَؽ طمُي
..  [669]البقدرة ﴾رَيُدوَن٤مشمِ

فُ ﴿ يي ًَ َؿ َٟمْٗم ْد فَمَٚميي ُدوَد ا  ِ وَمَ٘ميي د  طُميي ـْ َيرََٕميي ٓ  :ومييٜم ـ  ذًا ظم صيي٦م اًمٙميي م [5]الطدد:ق ﴾َوَُميي

ٟمٓمٚمييؼ ًم٘ميي٥م  و اؾمييؿ اًمِمييٝمٞمد  ٓ قمييغم ُميي٤م ضميي٤مء ذم اًمًييٜم٦م سم٠مٟمييف ؿمييٝمٞمد ُمٝمييام يميي٤م  قمٛمٚمييف 

م اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م قمٔمٞماًم يمام رضسمٜم٤م ًمٙمؿ ُم  ً هبذا اًمرضميؾ اًمٕمٔميٞمؿ  ٓ ونيق: ؿميٞم  اإلؾمي 

 اًمذي ُم٤مت ونق ؾمجلم، ٓ ٟم٘مق  قمٜمف  ٟمف ؿمٝمٞمد.

و   يمٜميي٤م ٟمريييد    ٟمٓمٚمييؼ نييذ  اًمٙمٚمٛميي٦م قمييغم سمٕمييض اًمٜميي٤مس ُمييـ إسمٓميي٤م  اًمييذيـ  سمٚمييقا 

سميي ءًا طمًييٜم٤م ذم ؾمييٌٞمؾ ظمدُميي٦م اإلؾميي م وحم٤مرسميي٦م  قمييداء اإلؾميي م ًم٘مٚمٜميي٤م: اًمِمييٝمٞمد اسمييـ 

رشيٕميي٦م ا  قمييز  شمٞمٛمٞميي٦م وًمٙمييـ طم٤مؿميي٤م      ٟمٕمٚمييؿ اًمٜميي٤مس سم٠مًمٗميي٤مظ ُميي٤م ضميي٤مء  اإلذ  ًمٜميي٤م ذم

 وضمؾ    ٟمًرٕمٛمٚمٝم٤م، وذم ذًمؽ قمؼمة عمـ يٕمرؼم وذيمره عمـ يرذيمر. 

 (00:  38: 57/   793) اهلدى والنور / 
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ُٜ  ّ بإٔ فالًْا غٗٝد؟َصِذٌٖ 

اًمًي١ما  ي٘ميق : نيؾ ٟم٘ميق  عميـ ُميي٤مت سم٤مًمِميٝمٞمد يميام يٓمٚميؼ قميغم يم يػم ُمييـ  ُمداظمٚمي٦م:

 ىمرغم  ومٖم٤مٟمًر٤م  وومٚمًٓملم اًمذيـ ٟم ًٌٝمؿ يمذًمؽ؟

 ذا ىمٞمؾ ؿمٝمٞمد يمام ٟمٔمـ ٓ سم٠مس،  ُم٤م الزم ٓ بقز، وم٘مد ضمي٤مء ذم سمٕميض  اًمِمٞم :

٤م  مم اًمٜمٌيييل  ىمرٞميييؾ سميييلم  ب  رُ »: ¢إطم٤مديييي٨م اًمريييل يرواييي٤م قمٌيييد ا  سميييـ نٞمٕمييي٦م ُمرومققًمييي

 .«اًمّمٗملم ا   قمٚمؿ سمٜمٞمرف

 (00:06:26/ب 30)رحلة النور )



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

735 

 بٝإ خطأ ايٓاع بتٛضعِٗ  

 يف قٛهلِ: فالٕ غٗٝد

 ٚمٛمل: ىم٤م :قمـ  ن اًمٕمجٗم٤مء اًمً

 ظمٓمٌٜم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وم٘م٤م : 

 ٓ ٓ شمٖمٚمييقا صييدان اًمٜمًيي٤مء، وم٢مهنيي٤م ًمييق يم٤مٟميي٧م ُمٙمرُميي٦م ذم اًمييدٟمٞم٤م  و شم٘مييقه قمٜمييد ا ، 

ُمييير ة ُميييـ ٟمًييي٤مرف وٓ ُ صيييدىم٧م ا، ُمييي٤م  صيييدن ¢ًمٙمييي٤م   وٓيميييؿ و طم٘مٙميييؿ هبييي٤م حمٛميييد 

 اُمر ة ُمـ سمٜم٤مشمف  يم ر ُمـ اصمٜمرل قمنمة  وىمٞم٦م.

وميي   ؿمييٝمٞمدا! وميي  شم٘مقًمييقا ذاح، و ظمييره شم٘مقًمقهنيي٤م: ُمييـ ىمرييؾ ذم ُمٖميي٤مزيٙمؿ: ُميي٤مت 

: ُمييـ ىمرييؾ ذم ؾمييٌٞمؾ ا   و ُميي٤مت ذم ؾمييٌٞمؾ ا  ¢وًمٙمييـ ىمقًمييقا يمييام ىميي٤م  رؾمييق  ا  

 ومٝمق ذم الٜم٦م.

 )ص ٞم (.

ىمييييي٤م  اإلُم٤مم:ًم٘ميييييد رظمّمييييي٧م نيييييذ  اًمٙمٚمٛمييييي٦م ] ي يمٚمٛمييييي٦م ؿميييييٝمٞمدن  ذم نيييييذا اًمزُمييييي٤م  

واسمريييذًم٧م طمريييك  ـمٚم٘مييي٧م قميييغم سمٕميييض اًمٗمجيييرة اًم٘مرٚمييي٦م، سميييؾ وقميييغم  وميييراد ُميييـ اًمٙمٗميييرة، 

 ٕمض اًمِمقارع واعمدارس سم٤مؾمٛمف.وؾمٛمٞم٧م سم

  ُم٤م  ـم ىمف قمغم اإلؾم ُمٞملم واًم٘مٞم٤مديلم ومام  يم ر ، واخلػم يمٚمف ذم آشم٤ٌمع.

 .(1/506صحيح موارد الظمآن )
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 ْكاش َع ايػٝذ عًٞ خػإ 

 سٍٛ َطا٥ٌ اجلٗاد

...ومٝمذا جمٚمس ًمِمٞم ٜم٤م إًم٤ٌمين، وُمٕمف ومٞمف قمدد ُمـ  ظمقاٟمٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م اًمٗمْم ء 

قمييكم ظمِميي٤م  طمٗمٔمييف ا ،  اًمِمييٞم : سمييرانٞمؿ ؿميي٘مر  طمٗمٔمييف ا ، وحمٛمييد  اًمِمييٞم :ُمييٜمٝمؿ 

وًم٘مييد اسمرييد  اًمِمييٞم  قمييكم ظمِميي٤م  اعمجٚمييس سم٘مييراءة ُمقاوييع ُمييـ يمريي٤مب إخ: ؾمييٚمام  

اًمٕمييقدة ُمييـ وؾميي٤مرؾ دومييع اًمٖمرسميي٦م، وىمييد ؾمييجؾ نييذا اعمجٚمييس ذم اصمٜمييلم وقمنميييـ رسمٞمييع 

 م. 70/7337/ 78ني، اعمقاومؼ 7377اًم ٤مين 

٤م  ٓ يقضمد ُم٤مٟمع    ٟمٙمر٥م ًميف ُم طمٔمي٦م : يرومض اإلشمٞم٤م ، قمغم يمؾ طمقمكم ظمِم٤م 

 طمق  نذا. 

 : ُمـ زُم٤م  وٟم ـ ٟمٙمر٥مؿم٘مرة

ييي٤م  ظمييل! اًمٖميي٤مرىملم يِمييٛمؾ يمييؾ اًمييدقم٤مة اإلؾميي ُمٞملم يمٚمٝمييؿ،  ٟميي٧م سمٙم ُمييؽ  اًمِمييٞم :

 شمًر ٜمل.. يٙمٗمل  ٟمؽ شمٕمر     نذا ظمٓم٠م. 

 : ـمٞم٥م! أ  ي٤م  ؾمر٤مذ!قمكم

 ٓ.  اًمِمٞم :

 : ٓ  ٟم٤م  سملم ًمؽ..قمكم

يم ُمييل صيي ٞم   م ٓ؟ يم ُمييف يِمييٛمؾ يمييؾ اًمييدقم٤مة ٓ ىمٌييؾ ىمٌييؾ، ىمٌييؾ نييؾ  اًمِمييٞم :

اإلؾمييي ُمٞملم اًميييذيـ نيييؿ همييي٤مرىمق  ذم نيييذ  الزرٞمييي٤مت، و ٟمييي٧م شمًييير ٜمل، نيييؾ يم ُميييل 

 ص ٞم   م ٓ؟ 
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 : اطمرام     يٙمق  نق يِمٛمؾ الٛمٞمع واطمرام  رظمر  ٟمف ٓ. قمكم

 نٞمف! نذ  صم٘مٞمٚم٦م، ... ي٤م ؿمٞم  قمكم اًمِمٞم :

يييييييراح هم٤مرىميييييي٤ًم ذم نييييييذا : أ  ُميييييي  ً نييييييق مل يٙمريييييي٥م ًمييييييؽ ذم رؾميييييي٤مرٚمف  ٟمييييييف قمييييييكم

 آظمر وم٤مت  و ذم إُمقر، و ٟمام يمر٥م ًمؽ. 

...  رييييد     ىمرريييؽ هبيييذا اعمٙمريييقب اًميييذي ضمٕمٚمٜميييل ومٞمٝمييي٤م ؿميييٞم  اإلؾمييي م اًمِميييٞم :

وؾمييامطم٦م... نييق يقضمييف  زم اًمٙميي م نييذا،  ذا ُمٕمٜميي٤م وىميي٧م ؾمييٜم٘مررٙمؿ ظمٓم٤مسمييف، او٘مٞم٘ميي٦م 

 ٟمٗمس ص٤مومٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمدًا. 

 : أ  طم٘مٞم٘م٦م ٓ  قمرومف، وًمٙمـ. ؿم٘مرة

 و ٟم٤م  يْم٤ًم ٓ  قمرومف. : قمكم

: ًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م نذا اًمرضميؾ ؾميٌ ٤م  ا  رسمٜمي٤م  قمٓمي٤م  وا   قمٚميؿ، طمٞميٜمام شمًيٛمع ؿم٘مرة

 نذا اًمرضمؾ طم٘مٞم٘م٦ًم  س  ٟمف يقضمد  ظم ص، يم ُمف يٜمٓمؼ سم٤مإلظم ص طم٘مٞم٘م٦ًم. 

 نق يمذًمؽ.  اًمِمٞم :

: وُمقاىمٗمف إظمػمة شمِمٝمد ًمف سميذًمؽ قميغم اًميرهمؿ ُميـ  ٟميف يم٤مٟمي٧م  يٞمط سميف ُميـ ؿم٘مرة

 ٜم٦م شمٙم٤مد شمر ٓمٗمف ختٓمٗم٤ًم، وًمٙمـ وا  اًمرضمؾ  ٟمف  ده دورًا قمٔمٞماًم. يمؾ ضم٤مٟم٥م اًمٗمر

 ٟم٠ًم  ا  ًمف اإلصم٤مسم٦م .. اًمِمٞم :

 وؾمٗمر  يْم٤ًم.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ  قمٜمل يمذًمؽ .. ُمداظمٚم٦م:

 اًمِمٞم  ٟم٤مرص اًمٕمٛمر.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟم٤مرص ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

 اًمرضمؾ وم٤موؾ او٘مٞم٘م٦م وجمرٝمد ونق واؾمع آـم ع.  اًمِمٞم :
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 ضمدًا.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ.  ٞم :اًمِم

 : ُم٤م ؿم٤مء ا  طم٤مومٔمرف، طم٤مومٔمرف ُم٤م ؿم٤مء ا  قمٜمٝم٤م. ؿم٘مرة

 يًر ي اًمٜمّمقص وأي٤مت وإطم٤مدي٨م.  اًمِمٞم :

 واًمِمٕمر.  ُمداظمٚم٦م:

 واًمِمٕمر  طمًٜم٧م.  اًمِمٞم :

 ُم٤م ؿم٤مء ا .  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

 : قمغم يمؾ طم٤م  نذا اًمٗمّمؾ  ر٤مج  مم ىمراءة ُمر٠مٟمٞم٦م. قمكم

الزارر، يٕمٜمل: يمٜم٧م  اٜمك ًمق  ين  ٟم٤م يم٤م  : ؾمٛمٕم٧م ًمف رشيط ذم ُمقوقع ؿم٘مرة

 ىميييق  ًميييف: ًميييق هميييػمت،  و ًميييق يمييي٤م  ًميييؽ ر ي رظمييير ذم اعمقويييقع؛ ٕ  اًمّمييي ٞم  نيييق 

 يم ُمف ومٞمف  ن٤مب ًمٚمٛمِم٤مقمر. 

يِميييجع اًميييذن٤مب  مم نٜمييي٤مح، ويم ُميييف اًمٕمييي٤مم  يْمييي٤ًم اًميييذي ىمييير  .. ٓ  دري  اًمِميييٞم :

 يمٜمرؿ طم٤مرضيـ  و ٓ؟ مل يٙمقٟمقا نٜم٤مح. 

 رة. : ٓ، قمٜمد نذ  اًمٗم٘مقمكم

يٕمٜمييل: نييذ  اًم ييقرات اًم٘م٤مرٛميي٦م ذم اًمييٌ د اإلؾميي ُمٞم٦م نييق وؾمييٗمر اوييقازم  اًمِمييٞم :

 ي١ميدون٤م. 

 : ي١ميدون٤م ٟمٕمؿ. ؿم٘مرة

 ي١ميدون٤م.  اًمِمٞم :

 : يِمجٕمق  ًمٚمذن٤مب ًم ؿمؽماح .. ؿم٘مرة
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 سمٞمٜمام نٜم٤م اًمقاضم٥م ًمٗم٧م اًمٜمٔمر  مم وضمقب آؾمرٕمداد عم ؾ نذ  إُمقر.  اًمِمٞم :

اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٤م ؿمٞم  طمق  ومٝمؿ، طمٞمٜمام :  ريد  ٟم٤م اعمقوقع يم م ؿمٞم  قمكم

ىميي٤م  نييق نٜميي٤م شمٙمٚمييؿ قمييغم اوٙميي٤مم وشمقىمٞمٕمييف وصمٞم٘ميي٦م إُمييؿ اعمر ييدة... الٝميي٤مد، وشمٙمٚمييؿ 

نٜمييييي٤م سميييييؾ اعمًييييي٠مًم٦م اًمٙميييييؼمه ذم  ذقمييييي٤م  إُميييييؿ اإلؾمييييي ُمٞم٦م ُميييييـ سميييييلم ؾمييييي٤مرر اًمِميييييٕمقب 

واًمٓمقارػ وإدي٤م  نذ  اًمنميٕم٦م اًمٙم٤مومرة، واًمرزاُمٝمؿ هب٤م وشمرديدنؿ ن٤م رٟمي٤مء اًمٚمٞميؾ 

و ـميييرا  اًمٜمٝمييي٤مر، وختٚميييٞمٝمؿ قميييـ رشيٕمييي٦م ا  اًمريييل شمٕميييد اإلييييام  سم٤ملٝمييي٤مد واًم٘مٞمييي٤مم سميييف 

 واضم٤ًٌم ي٘م٤مشمؾ اعمٛمرٜمٕمق  ُمـ ومٕمٚمف طمرك يٚمرزُمقا سمف، ـمٌٕم٤ًم ... ًمف ومر٤موه  و  ٟم٤م يمٜم٧م .. 

 ... ُمداظمٚم٦م:

: يٕمٜمييل: ًمييٞمس ُمييـ يميي م إخ، ويمييام  إخ: ؾمييٚمام  ٓ زا  او٘مٞم٘ميي٦م ؿميي٤مب ؿميي٘مرة

 وًمٞمس يمٌػمًا...

اًمٙم م يم م ؿمٞم  اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م نق يٜم٘مؾ  ٟمف يم م ؿمٞم  اإلؾم م  : نذاقمكم

 اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. 

اًمييييذيـ  ٤م: سمييييغم،  ٟمييي٤م ٓ  شمٙمٚمييييؿ قميييـ يم ُمييييف، ي٘مييييق :  ٟمييي٤م  شمٕمجيييي٥م ُميييـ  ظمقاٟمييييؿمييي٘مر 

يرٙمٚمٛمييق  قمييـ الٝميي٤مد ذم نييذا اًمٕمٍميي يميي٠مهنؿ يرٙمٚمٛمييق  قمييـ الٝميي٤مد ذم قمٍميي اًمٜمٌييقة 

قطميييييي٤مت اًمٙم ييييييػمة.. يميييييي٠مٟمام ذم  وج اٟمرّميييييي٤مرات اعمًييييييٚمٛملم اًمرييييييل طم٘م٘مييييييقا ومٞمٝميييييي٤م اًمٗمر

 يرٙمٚمٛمق  قمـ نذا اعمٕمٜمك، ؾمٌ ٤م  ا !

  نذا يم م ؿمٞم  اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞمي٦م،  و ٟم٤م  ريد  ًمٗم٧م ٟمٔمر  قمٜمدُم٤م ي٘مق   اًمِمٞم :

نذا اًمدوم٤مع قمـ ؾمٚمام  دوم٤مع نزيؾ؛ ٕٟمف يٜم٘مؾ نيذا اًمٙمي م ويرٌٜمي٤م ، وًميٞمس نيذا وم٘ميط 

 ٤مسمؼ ٕواٟمف.سمؾ ويِمٞمٕمف، وُم ؾ ُم٤م ىم٤م  ًمؽ إؾمر٤مذ نذا اًمٙم م ي٤م  ظمل ؾم

: ٓ، اًمٌ يي٨م ذم ُمقوييقع أ  اوٙميي٤مم اًمييذيـ وىّمٕمييقا وصمٞم٘ميي٦م إُمييؿ اعمر ييدة قمييكم

وآؾمرًييي م نييي٤م و ٟمٙمييي٤مر الٝمييي٤مد، قمٜميييدُم٤م شمر يييدث ذم  ُمييير الٝمييي٤مد يمييي٠مهنؿ يرييييدو  

 ًمٖم٤مَء ، واًمٙم م طمق  نذا اًمقاىميع، ؿميٞم  اإلؾمي م اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م ييرٙمٚمؿ طميق     ُميـ مل 
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:  ٟمي٤م ٓ  ُمرٜميع قميـ اًمٕمٛميؾ سم٤مًمرسمي٤م ومٞم٘م٤مشميؾ، ىمي٤م : يٕمٛمؾ سمنميٕم٦م ُمـ رشاريع اإلؾمي م ىمي٤م 

 ٓ  ىم٤مشمؾ اعمٜم٤موم٘ملم وٓ  ىم٤مشمؾ اًمٙمٗم٤مر ومٞم٘م٤مشمؾ، اًمٙم م طمق  نذا.

 و ٟم٤م يمٜم٧م  ريد    ٟمٌ ٨م ذم نذا يٕمٜمل: يقضمد ُم٠ًمًمر٤م :

ُمًيي٠مًم٦م أ  سمييلم    ٟم٘مييق  سمرٙمٗمييػم اوٙميي٤مم، اًمٙمٗميير آقمر٘ميي٤مدي اعم ييرج ُمييـ اعمٚميي٦م 

طمٙميؿ ذم شمي٤مرح اًمّمي ة  ٟميف ي٘م٤مشميؾ ُميع  ٟمٜمي٤م  ¢ ُم  ً، وسميلم اًمٙمٗمير اًمٕمٛميكم، وم٤مًمرؾميق 

ٟم٘مق  ٓ يٙمٗمر يمٗمرًا خمرضم٤ًم ُمـ اعمٚم٦م و ٟمام ٟم ـ ذم ر يٜم٤م ُم  ً  ٟمف يمٗمر قمٛمكم، ًمٙميـ 

طمٙمييؿ سم٘مر٤مًمييف طمرييك يّمييكم، وطمٙمييؿ سم٘مريي٤م  ُميي٤مٟمع اًمزيميي٤مة طمرييك  ¢ُمييع ذًمييؽ اًمرؾمييق  

 ي١مدي اًمزيم٤مة. 

 : ٓ  طمد خمرٚمػ ُمٕمؽ ذم نذا. ؿم٘مر 

 : ضمٞمد، وم٤مًمٌ ٨م..ؿم٘مرة

 ـ ُمرٗم٘ملم ُمٕمؽ هبذا.: ٟم ؿم٘مرة

: ًمٙمييـ  ٟميي٤م  ريييد  شمٙمٚمييؿ قمييـ ـمري٘ميي٦م اوييدي٨م واًمقىميي٧م اًمييذي يييرٙمٚمؿ ومٞمييف هبييذا قمييكم

 فإؾمييٚمقب ونييذا اوييدي٨م،  ُميي٤م ٓ  طمييد يٜمٙميير نييذا اًمٙميي م.. يميي م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م ويم ُميي

 ٟمٗمس يم م إخ ؾمٚمام ..

 : ٓ  طمد يٜمٙمر  ًمٙمـ .. ٓ، اوٙمؿ اًمنمقمل ٓ  طمد يٜمٙمر . ؿم٘مرة

ُمييقر ُمرٕمدييي٦م أ  انجٛميي٦م قمييغم ؾمييٚمام  وؾمييٗمر وقمييغم يمييؾ ُمييـ : ٓ  سمييدًا، إقمييكم

شمٙمٚمييؿ ذم  ًمييزام اوٙمقُميي٤مت نييذ  ذم الٝميي٤مد سميي٠مهنؿ  و يمييؾ ُمييـ ٟميي٤مده سم٤مو٤ميمٛمٞميي٦م    

 نذا يٜم٤مدي سم٤مو٤ميمٛمٞم٦م ونذا. 

 : ـمٞم٥م! دقمٜم٤م ُمـ اؾمرٕمام  ًمٗمظ او٤ميمٛمٞم٦م؟ ؿم٘مرة

 : ُم  ً، نؿ يمؾ ُمـ ىم٤م  اؾمؿ  ي يمٚمٛم٦م طم٤ميمٛمٞم٦م ... قمكم

 نؿ ...دد وراء: ًمٙمـ  ٟم٧م ٓ شمرؿم٘مرة



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

787 

 نؿ، ًمٙمـ ٟم ـ طمٞمٜمام ٟم ر٩م. : ٓ ٟمرددن٤م وراءقمكم

: ٓ  ىمييق : ٟمٗمنيي او٤ميمٛمٞميي٦م يٕمٜمييل: واوييدي٨م ومٞمٝميي٤م وشمردادنيي٤م نييق ظمٓميي٠م ُمييـ ؿميي٘مرة

 اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م. 

 : يمٞمػ يٕمٜمل؟ قمكم

 :  سمٕمد ذًمؽ اًمٙم م ذم نذا ًمٙمـ  ٟم٤م. قمكم

ومٝمٛميييف ذم    ٟم يييـ :  ظميييل اًمٙميييريؿ! ُميييـ طمٞمييي٨م اًمٜم٤مطمٞمييي٦م اًمنميييقمٞم٦م  ٟمييي٤م اًميييذي  قميييكم

طمٞمٜمام ٟم٘مق : سم٠م  ُمـ مل  رٙمؿ ذم ُم٠ًمًم٦م ضمزرٞم٦م  و ُم٠ًمًم٦م ومرقمٞمي٦م ُميـ ُمًي٤مرؾ اًميديـ 

وَم  َوَرسم َؽ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَ  طَمر ك ﴿ مم اًمًٜم٦م اًمّم ٞم ٦م اًم ٤مسمر٦م وٟم ر٩م قمٚمٞمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ُٛمقَح ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمٞمْٜمَُٝمْؿ  ا؟ ٕٟمف نق وٟمٕمٞمدن٤م  مم ُم٠ًمًم٦م قم٘مٞمدي٦م عم٤مذ [9:]النسل  ﴾ُ َٙم 

، وٟمٕميقد ٟمرسمٓمٝمي٤م ذم اًمٕم٘مٞمييدة ونيل ومرقمٞميي٦م، ¢خيي٤مًمػ ٟمّمي٤ًم صيي ٞم ٤ًم قميـ رؾمييق  ا  

ٟمرسمٓمٝميي٤م سم٤مًمٕم٘مٞمييدة هبييذا إؾميي٤مس، وميي  بييقز    ٟمييؽمح اوٙميي٤مم اًمييذيـ نييدُمقا  صييق  

اًمييديـ ُميي  ً وذم الٝميي٤مد وهميييػم الٝميي٤مد وىمٕمييقا وصمييي٤مرؼ إُمييؿ اعمر ييدة وٟميييؽميمٝمؿ وٓ 

 ين وٓ  ىم٤مُم٦م طمدود ا  قمز وضمؾ. يريدو  ىمٓمع يد اًم٤ًمرن وٓ رضمؿ ًمٚمزا

 ُم٤مذا شم٘مّمد سمٙمٚمٛم٦م: ٟمؽميمٝمؿ؟  اًمِمٞم :

: ٓ ٟمييييي٠مُمر.. ٓ ٟمٜمّمييييي ٝمؿ.. ٓ ٟمييييي٠مُمرنؿ سمٛمٕميييييرو .. ٓ ٟمٜمٝمييييي٤منؿ قميييييـ ُمٜمٙمييييير قميييييكم

سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمقاىمييع إُميي٦م، أ  اوٛمٚميي٦م اًمٙمٌييػمة طمييق  ؾمييٚمام  وؾمييٗمر؛ ٕهنييؿ وىمٗمييقا نييذا 

ٞمق  و ظمقا  ُمًٚمٛمق  اعمقىمػ ذم اًمٗمرٜم٦م إظمػمة، وم٤مٔ  نؿ يريدو     ن١مٓء طمزسم

يدٟميييدٟمق  طميييقنؿ هبيييذا آوييي٤مم ونيييذا اًمٙمييي م ُميييـ  ضميييؾ  ؾمييي٘م٤مـمٝمؿ وشم٘مقيييي٦م اوٙمييي٤مم 

 ودنؿ.. انجٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ أ  نٙمذا.. شم٘مقي٦م طمٙم٤مم اًمًٕمقدي٦م ود..

 : ... ي٤م  ظمل ا  ي٤ٌمرح ومٞمؽ! طمٙم٤مم ُمًٚمٛملم ...ؿم٘مرة

، ُميي٤م : ٓ، ًمييٞمس نييذا أ  اًمٌ يي٨م ذم قمٌييد ا  اًمًيي٧ٌم.. اًمِمييٞم  رسمٞمييع وهمييػم قمييكم

 دري رسمٞمع ُم٤م  طمقاًمف ًمٙمـ طمق  ا٤مقم٦م.. أ  محٚم٦م ن١مٓء ونؿ واىمٗملم ذم صػ 



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

787 

اًمدوم٤مع قمـ اوٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م ونؿ ذم محٚم٦م قمغم ن١مٓء، يمٞمػ ي٘م٤م  نذا؟! ٟم يـ 

ٟمييؽمح.. يٕمٜمييل: دقمٜميي٤م  ٟمييف  ظمٓميي٠م ؾمييٚمام .. و ظمٓميي٠م ؾمييٗمر، وٟم ييـ ٟم٘مييػ ذم وضمييف نيي١مٓء 

وهمييػمنؿ وهمييػمنؿ، ٟمٕمييؿ،  وٟمٜمٍميي اوٙمقُميي٦م اًمًييٕمقدي٦م قمٚمييٞمٝمؿ؟! يمٞمييػ ي٘ميي٤م  نييذا؟!

وم٤معم٠ًمًم٦م ظمٓمرة ًمٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م ؾمٝمٚم٦م، ٟم ـ ُم٤م ٟم٘مق  ُم  ً.. أ  قمٜمد اإلظمقا  يقضمد 

ريلم يقضميد  ظمٓمي٤مء.. قمٜميد الامقمي٤مت اإلؾمي ُمٞم٦م يقضميد  ظمٓمي٤مء ي ظمٓم٤مء.. قمٜمد اًمر ر

يم يييػمة ًمٙمييييـ  ظمٓمييي٤مء نيييي١مٓء ٓ بييييقز ٟم يييـ    ٟمٙمييييدرن٤م ُميييي  ً وٟمرٖمييي٤مى قمييييـ واىمييييع 

ٕمقا إُميييي٦م ذم نييييذا اويييي٤م  اًمرييييل نييييل ومٞمييييف وم٠ميْميييي٤ًم اوٙميييي٤مم واعمٜميييي٤موم٘ملم اًمييييذيـ وويييي

اعمِميييٙمٚم٦م شمّميييٌ  ُمٕمٜميييك ذًميييؽ  ٟمٜمييي٤م ٟم يييـ ٟمرييييد    ٟم٠مظميييذ اخليييط إؾميييٚمؿ واًميييذي نيييق 

 بٕمٚمٜم٤م ..

: شمٕميير   ٟمٜمييل ًمييق ي٠مظمييذو  ر يييل ذم اعمقوييقع..  ٟميي٤م ٓ  شمٙمٚمييؿ قمييـ اوٙميي٤مم ؿميي٘مرة

  سمدًا.. 

 : عم٤مذا؟قمكم

ًا وٓ  يامٟميي٤ًم وٓ ذُميي٤ًم وٓ ُميي٤م  شمٙمٚمييؿ.. ٓ  ًييٞمٜم٤ًم وٓ شم٘مٌٞم يي٤ًم وٓ شمٙمٗمييػم ُمداظمٚميي٦م:

 ىمدطم٤ًم، ُم٤م  شمٙمٚمؿ قمـ اوٙم٤مم

 : ُم٤م بقز.قمكم

 : بقز سمؾ  ٓ شمرٙمٚمؿ.ؿم٘مرة

 : ٓ بقزقمكم

: ٕٟمييف  وًٓ: اوٙميي٤مم  صييٌ قا فميي٤منريـ ًمٚمِمييٕمقب وإُميي٦م يمٚمٝميي٤م.. ُمٕمييرووملم ؿميي٘مرة

 ُمـ نؿ اوٙم٤مم.

ل ؿ قمكم  يم ير وبٕمٚمٜمياصم٤مٟمٞم٤ًم:  ٟم٤م يم ُمل قمٜمٝمؿ وطمدي ل واًمرٝمجؿ قمٚمٞمٝمؿ  ؾمرٕمد

ظمٓميييل اًميييذي  ٟمييي٤م ؾمييي٤مرر ومٞميييف يّميييٌ  ومٞميييف طميييقاضمز،  ٟمييي٤م أ  قمٜميييدي ظميييط  ؾميييػم ومٞميييف ذم 

ؾ يي٤م  نؿ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.. ُمـ  ومْميلم  سمَ اًمدقمقة و دقمق اًمٜم٤مس  مم ا  قمز وضمؾ و ُ 
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 ٚمقا  ٤مرسمقين ..شمره!  ٟمٜم٤م  ؾمر ػم اوٙم٤مم وئم

ٝميي٤م : و ٟميي٤م  ؾميي٠م .. قمٜمييدُم٤م  ؾميي٠م  ذم ُمًيي٠مًم٦م رشقمٞميي٦م واًم٘مييقاٟملم اًمقوييٕمٞم٦م خت٤مًمٗمقمييكم

 ُم٤مذا ؾمٞمٙمق  ُمقىمٗمل؟

 : اذيمر طمٙمؿ ا  ومٞمٝم٤م.ؿم٘مرة

ـمٞمييي٥م  ذا ؾميييئٚم٧م قميييـ اوٙمييي٤مم  هنيييؿ  ٙمٛميييق  سمنميييع ا ؟  ىميييق : ٓ، ٓ  قميييكم:

  ٙمٛمق  سمنمع ا ، ـمٞم٥م! ُم٤م نق اوٙمؿ ذم ..

: ...  ظمٚميييؾ سم٤مًمًيييٚمٗمٞم٦م، نيييذا اًمًييي١ما  اًميييذي يًييي٠مًمؽ سمييي٤مرد وؾميييٛم٩م، وىمٚمٞميييؾ ؿمييي٘مرة

 اًمٕم٘مؾ.. طم٘مٞم٘م٦ًم؛ ٕٟمف ..

 إواٟم٦م اًمرل سمٞمٜمٜم٤م أ .. ًمٙمـ  يْم٤ًم.  ىمق : ... ٟم ـ ذم

 : نذا اؾمردراج ي٤م ؿمٞم  قمكم.ؿم٘مرة

 : ٓ سم٠مس، ٓ ٟم٘مق  ًمؽ  ٟمف ٓ يقضمد اؾمردراج.قمكم

 : نؿ اوٙم٤مم  ٟمٗمًٝمؿ ٓ يٕمرومق   هنؿ ٓ  ٙمٛمق  سمام  ٟمز  ا ؟ؿم٘مرة

 : سمؾ يٕمرومق ، ـمٞم٥م.قمكم

 : ونؿ يٕمرومق  نذا ا٤مُم٤ًم.ؿم٘مرة

ـ  ٟمٗمًييٝمؿ  هنييؿ ُمًييٚمٛمق  وٓ  ٙمٛمييق  : وًمييذًمؽ ونييؿ  مم ُميي٤م ي٘مقًمييق  قمييقمييكم

 اًمنميٕم٦م.

 : ُمًٚمٛمق  ـمٌٕم٤ًم ي٘مقًمق : ٓ  ًمف  ٓ ا  حمٛمد رؾمق  ا .ؿم٘مرة

: وٓ يريييديق .. ٓ سميي٠مس، نييؿ ُمًييٚمٛمق   ذًا: بيي٥م    ٟمٕميي٤مُمٚمٝمؿ وٟم ٤مؾمييٌٝمؿ قمييكم

 قمغم  ؾم٤مس اإلؾم م، وم٤معمًٚمؿ..

 :  ٟم٧م  ٤مؾم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ؟ؿم٘مرة
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ييييييي قْ يمَ  : اعمًييييييي٠مًم٦م  رييييييي٤مج  مم ... يٕمٜميييييييل:قميييييييكم ٤م ٟميييييييؽمح ُمٜم٤مصييييييي رٝمؿ واًمقاضمييييييي٥م ٟم 

اًميييييييديـ اًمٜمّميييييييٞم ٦م،اًمديـ اًمٜمّميييييييٞم ٦م، اًميييييييديـ »ي٘ميييييييق :  ¢ُمٜم٤مصييييييي رٝمؿ واًمرؾميييييييق  

 ..«اًمٜمّمٞم ٦م، ىم٤مًمقا: عمـ؟ ىم٤م :   وًمٙمر٤مسمف وًمرؾمقًمف وٕرٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمرٝمؿ

 اً : أ   ىمييق  ًمييؽ يشء ييي٤م ؿمييٞم  قمييكم! نييذا اًمرضمييؾ ؿمييٞم ٜم٤م ضمييزا  ا  ظميييػمؿميي٘مرة

ف ُم٤م شمٕمر ، ويٕمر  اًمٜمي٤مس يمٚمٝميؿ    اًمِميٞم  ٟمي٤مرص قمٜميدُم٤م و طمًـ  ًمٞمف،  ٟم٤م  قمر  ُمٜم

يًيي٠م  قمييـ شمٙمٗمييػم اًمٙميي٤مومر يريي٠مٟمك ويٜمرٔميير وسميي٤مًم٘مقة شمٜمرييزع ُمٜمييف يمٚمٛميي٦م اًمرٙمٗمييػم طمرييك ي ٌيي٧م 

يم٤مًمِميييٛمس  ٟميييف يمييي٤مومر.. ونيييذ  جم٤مًمًيييف شمِميييٝمد سميييذًمؽ، واًمٜمييي٤مس اًميييذي ي٠مظميييذو  قمٜميييف 

ٓ  يِمٝمدو  ًمف سمذًمؽ، وُمع نذا.. عم٤م  ٟم٤م  ىمق  ًمؽ نذا آؾمردراج؟! ونذ  إؾمئٚم٦م

يراد هب٤م وضمف ا  قمز وضمؾ، و ٟمام يراد هب٤م  ي٘م٤مع إذه واًمٗمرٜم٦م وزطمزطم٦م  نيؾ اويؼ 

قميييـ ُميييقاـمٜمٝمؿ اًمريييل بٝميييرو  هبييي٤م سمييي٤موؼ اعمًيييرٓم٤مع ًمٚمٜمييي٤مس ويٌٞمٜميييق  طمٙميييؿ ا  قميييز 

 وضمؾ ذم اعم٤ًمرؾ اًمرل ي٠ًمًمق  ومٞمٝم٤م.

ي يي٤مر قمييـ اًمِمييٞم  ٟميي٤مرص سم٠مٟمييف يٙمٗميير وميي   ووميي   ووميي   وييـ ي٘مقًمييق  ٓ  ًمييف  ٓ ا  

ًمٞمًقا ُمٕمرووملم قمٜمد   يْم٤ًم، ُم٤م ر يؽ؟ عم٤مذا نذا؟ ٕ  نذا ُميـ ؾميقء اًمٜم٘ميؾ..  ٟمي٧م و

أ  قمٜمييدُم٤م شمييرٙمٚمؿ شمريييد شمًيي٠م  قمييـ وميي   سم٠مٟمييف يميي٤مومر  و ُميي١مُمـ وسم٠مٟمييف صييٗمرف ـمقيييؾ  و 

ىمّمػم  و قمريض  و ٟم ٞميؾ.. يميؿ ؾميٞمٜم٘مؾ قمٜميؽ اًمٜمي٤مس وسم ٤مصي٦م  ذا يمي٤م  نٜمي٤مح ُميـ ٓ 

  و٤من اًمير هبؿ يمؿ؟ ير٘مل ا  قمز وضمؾ وٓ يريد  ٓ  يذاء اًمٜم٤مس و

ًميذًمؽ ا  يٌيي٤مرح ومٞميؽ! ٟم ييـ يٜمٌٖميل    ٟمِمييٖمؾ  ٟمٗمًيٜم٤م ومييٞمام ومٞميف وم٤مرييدة.. وميٞمام يٕمييقد 

قمغم اعمًٚمٛملم اٞمٕم٤ًم سم٤مخلػم..  ٟم٤م  ىمق  قمٜمدُم٤م  ٟم٧م شمرٙمٚمؿ نذا اًمٙم م رسميام  وميدت 

نذ  اًمٗمئ٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م  و نذا اًمِم ص اًمذي ؾم٠مًمؽ، ًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦ًم  ٟم٧م مل شمٗمد اعمًيٚمٛملم 

وا الزاريريلم نيذا اًمٌٚميد ؤؿ، واًمدًمٞمؾ قمغم نذا،  يمؼم دًمٞمؾ: قمٜميدُم٤م ضمي٤م سمدًا ُم٤م  ومدو

وذنٌقا ًمٚمٕمران، وشمٙمٚمٛمٜم٤م ُمٕمٝميؿ وضمي٤مء قميكم سم٤موي٤مج ُميـ سمٚميد  و مم رظمير ، وشمٙمٚمٛمٜمي٤م 

 ُمٕمٝمؿ سمام ي٘مرْمٞمف طمؼ اًمٜمّم  قمغم اعمًٚمؿ.

ضمٚمييس ُمٕمٝمييؿ جمٚمييس ـمقيييؾ ـمقيييؾ، و ذيميير  ٟمييف ذم  اً ويميي٤م  ؿمييٞم ٜم٤م ضمييزا  ا  ظمييػم
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٤م اشمّمييؾ ن ىمٌييؾ اًمٗمجيير  و ُمييع اًمٗمجيير ومييٞمام  فمييـ.. وصييؾ زم.. يييقم ُمييـ إييي٤مم ؿمييٞم ٜم

قمروم٧م يٕمٜمل ُم٤مذا يٗمرل نذا اًمرضميؾ قميكم سم٤موي٤مج ي٘ميق : سم٠مٟميف بي٥م أ     يريداقمك 

اعمًييييٚمٛمق  ُمييييـ يمييييؾ  ىمٓميييي٤مر اًمييييدٟمٞم٤م  مم اويييي٩م ًمٙمييييل  رٚمييييقا اورُملم..ومرّمييييقر؟! 

.. وسمٕميد ومِمٞم ٜم٤م ي٘مق  زم نذا اًمٙم م، ىمٚم٧م ًمف: وا  نذا  ر٤مج  مم اؾمرٌٞم٤م  وشم٠ميمد

ظمييقا  ُمييـ الزاريير وذيمييروا نييذا اًمٙميي م، ىمٚمٞمييؾ ىميي٤م  زم: شم٠ميمييدٟم٤م اشمّمييؾ سمييف سمٕمييض اإل

 رؾمٚمٜم٤م رؾم٤مًم٦م  مم قمكم سم٤مو٤مج وـمٌٕم٤ًم اؾمر٠مذٟم٧م اًمِمٞم  ومٞمٝم٤م رؾم٤مًم٦م ؿميٗمقي٦م محٚمٜم٤مني٤م 

ًمإلظمقا  نٜم٤مح وذنٌقا، يم٤مٟم٧م اًمٜمرٞمج٦م يميؾ ُمي٤م ىمٚمٜمي٤م  نيؿ ظمي٤مًمٗمقا قمٜميف، وأ  يرٛمٜميق  

 ٚمٜم٤م ؛ ٕ  اعمقاضمٝم٦م..سمجدع رٟم٤مومٝمؿ  مم اًمٙم م اًمذي ىم

 ريييد  ؾميي٠م  إؾميير٤مذ قمييكم نٜميي٤م ؾميي١مآً: ُميي٤م ومٕمٚمييف  ظمقاٟمٜميي٤م ذم الزاريير ومييٞمام  اًمِمييٞم :

 شمٕمر٘مد واوٙمؿ نٜم٤مح ُمٕمرو  ُمـ رش اوٙمؿ، صقاب  م ظمٓم٠م؟

 :  ٟم٤م  قمر٘مد ومٞمف ظمٓم٠م، ظمٓم٠م ُمقوقع محؾ اًمً ح، ُم٤م  ىمق  ومٞمف هبذا.قمكم

  ٟم٧م عم٤مذا شمٓمٞمؾ اًمنمح؟ ظمٓم٠م  و صقاب؟ اًمِمٞم :

 ٓم٠م.: ظمقمكم

 اٟمرٝمك، ظمػم اًمٙم م ُم٤م ىمؾ ود ، ـمٞم٥م! شمِمجع ُم٤م يًٛمك سم٤ملٝم٤مد نٜم٤مح؟ اًمِمٞم :

 : ٓ.قمكم

 ـمٞم٥م! الامقم٦م ن١مٓء ُم٤م ر يؽ ومٞمٝمؿ يِمجٕمق   و ٓ يِمجٕمق ؟ اًمِمٞم :

 : ُم٤م قمروم٧م طمق  اعمقوقع يشء.قمكم

وا ؾمٕمقديلم نٜم٤م يريدو  ؤ ذا ُم٤م شمٕمر  ٟم ـ ٟمٕمر   هنؿ يِمجٕمق ، وضم٤م اًمِمٞم :

ارير، نيؿ يِميجٕمق  أ  الٝمي٤مد اًميذي ؾميٛمٕم٧م اًمٞميقم ضميقاب  ٟميف    يذنٌقا  مم الز

ٟمذن٥م ٟمج٤مند ذم اًمٌقؾمٜم٦م وانرؾمؽ، وىمٚمٜم٤م: اًمٞمقم ٓ يقضمد ضمٝم٤مد  ومراد، نذا ضمٝم٤مد 

طمٙمقُم٤مت واوٙمقُم٤مت ٓ دم٤مند، نؿ نٜم٤م ضم٤مءٟم٤م يٛمٙميـ يمٜميرؿ  ٟميرؿ صم صمي٦م  ؿمي ٤مص 

 ظمقٟمي٤م  ن١مٓء ؾمٕمقديلم وم٠مطمدنؿ نذا اًمٜم ٞمؾ اًمذي يمي٤م  ضمي٤مًمس نٜمي٤م ا٤مُمي٤ًم يٜم٘ميؾ قميـ
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نيييييذا وهميييييػم   هنيييييؿ بٝميييييزو  اًمِمييييي٤ٌمب اًمًيييييٕمقديلم ًمٚميييييذن٤مب ًمٚمجٝمييييي٤مد ذم اًمٌقؾميييييٜم٦م 

 وانرؾمؽ.

  يْم٤ًم ُم٤م ر يؽ ذم الٝم٤مد ذم اًمٌقؾمٜم٦م وانرؾمؽ، نؾ شمرا  ُمنموقم٤ًم؟

: وا  اعم٠ًمًم٦م ُمٕمل  يْم٤ًم حمػمة،    ٟم٘مق  همػم ُمنموع ُمِميٙمؾ و   ىمٚمٜمي٤م    قمكم

 ٟمذن٥م سمدو  اؾمرٕمداد  يْم٤ًم إُمر ُمِمٙمؾ.

قمٜم٤م ٟم ـ أ : نل حمػمة ًمٙمـ ٓ يٌ٘مك اعمًٚمؿ ذم طمػمة قمٜمدُم٤م يرضمع د اًمِمٞم :

 ًمٚمْمقاسمط واًم٘مقاقمد ومًؽمضمع اوػمة.

: قمٜمييييييدي  ٟميييييي٤م    اعمًييييييٚمٛملم بيييييي٥م    ب٤منييييييدوا ًمييييييٞمس أ  ذم اًمٌقؾمييييييٜم٦م قمييييييكم

وانرؾمييؽ.. يميي٤مٟمقا ظم٤موييٕملم ذم اوٙمييؿ اًمٞمقهمًيي ذم ونييق يميي٤مومر ومٞمجيي٥م اًم٘مريي٤م  ُمييـ 

 إو  وًمٞمس وم٘مط أ .

سم٤مرح ا  ومٞمؽ! ٓ  ٙمل يمي م ُمي٤م نيق  وًٓ ُمقويع اخلي   وٓ ي٤م  ظمل  اًمِمٞم :

نق ُمقوع اًمٌ ٨م.. يم٤م  ب٥م قمغم اعمًٚمٛملم ُم ؾ ُم٤م ٟم ٙمل نٜم٤م، شُمرح الٝم٤مد ذم 

ؾمٌٞمؾ ا  ُمٜميذ ىميرو ، نيذا  ُمير ُمي٤م ذم ظمي   ومٞميف، ٟم يـ أ  ٟمرييد    ٟمٕمي٤مًم٩م اًمقاىميع، 

نٜميي٤م.. ٓ ؾميي ح  نييؾ يٙمييق  ُمٕم٤مليي٦م اًمقاىمييع اًمًييٞمو ذم الزاريير سميي٠م  ٟمرؾمييؾ  ومييراد ُمييـ

 وٓ اريـ وٓ ـم٤مررات وٓ دسم٤مسم٤مت وٓ  ي اؾمرٕمداد؟

 : ٓ ٓ ٓ، سم ض اوٙمقُم٤مت قمغم    شمرقمم نذا الٝم٤مد.قمكم

نذا اًمذي ىمٚمٜم٤م  رٟمٗم٤ًم.. أ  عم٤مذا ُمرقىمػ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌقؾمٜم٦م وانرؾمؽ؟ ُم٤م  اًمِمٞم :

 نق اًمٗمرن؟

 :  اوٙمقُم٤مت ب٥م    دم٤مند..قمكم

  اديؽ! شمره يمٞمػ  ٟم٧م شمٌ ٨م ذم ُمقوقع ُم٤م نق ي٤م  ظمل! ٓ ٟمرٙمٚمؿ ا اًمِمٞم :

ُمقوييييييييقع سم يييييييي٨م وٓ ُمقوييييييييقع ظميييييييي  ، ٟم ييييييييـ ٟم١ميمييييييييد    نييييييييذ  ؿمييييييييٖمٚم٦م واضميييييييي٥م 

اوٙمقُم٤مت.. ٟم ـ سم  ٜم٤م أ : نؾ ٟمٜمّم  اًمِم٤ٌمب    يذنٌقا ب٤مندوا ذم اًمٌقؾمٜم٦م 
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وانرؾميؽ  و ٓ؟  ٟميي٧م شم٘ميق   ٟمييؽ حمريي٤مر، عمي٤مذا حمريي٤مر؟  ٟميي٤م  ؾمي٠مًمؽ ؾميي١ما : نيي١مٓء 

نٜميي٤مح  ٓ يٙمقٟمييقا ـمٕمييؿ ًمٚمٝمٞميي٥م اًمييدسم٤مسم٤مت واًمٓميي٤مررات سم٤مًمٜمًيي٦ٌم إومييراد اًمييذي يييذنٌقا 

ٕنيييؾ اًمٍميييب اعمًيييرٕمديـ سمٙميييؾ ؾمييي ح، وُميييـ طميييقنؿ ُميييـ اًميييدو  اًمّميييٚمٞمٌٞم٦م  يْمييي٤ًم 

شم٤ًمقمدنؿ  مم رظمر ، وم٢مذا ٟم ـ ... ي٘مقًمق : وم٘مف اًمقاىمع،  ذا قمرومٜم٤م واىميع اويرب ذم 

 ة؟اًمٌقؾمٜم٦م وانرؾمؽ، نؾ ٟم١ميد  رؾم٤م  ؿم٤ٌمسمٜم٤م نٜم٤مح سم٤مؾمؿ الٝم٤مد، مل اوػم

 : ٓ،  ذا يم٤م  اًم٘مّمد  ٟمف طمرك ٓ ي٘مرؾ ؿم٤ٌمسمٜم٤م وم  ٟم١ميد،  ُم٤م ..قمكم

  ُم٤م قمٜمدح ىمٞمقد ... اًمِمٞم :

 : ـمٌٕم٤ًم؛ ٕٟمف..قمكم

ٓ نل ًمٞمس  ذا يم٤م  اًم٘مّمد.. همػم نذا اًم٘مّمد ُم٤مذا يقضمد ُمـ ىمّمد صمي٤م ؟  اًمِمٞم :

 الٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا   ًمٞمس يمذًمؽ؟

 ـ ٓ ي٘مقُمق  ...: ًمٙمـ سمٕمد ... ٟمٗمًف ُٓ يًٙم٧م قمـ اوٙم٤مم اًمذيقمكم

ا  اديؽ،  ٟم٧م شم٘ميق  أ  سمٜمي٤مًء قميغم  :رضمع ًمٚم ٙم٤مم! ا   يمؼم! ي٤م ؿمٞم  اًمِمٞم :

ىمقزم  ٟمف  ذا يم٤م  اعم٘مّمقد اعم ٤مومٔم٦م قمغم ن١مٓء اًمِم٤ٌمب ٟمٕميؿ ٓ بيقز، ـمٞمي٥م! ُمي٤م 

اًمييذي ي٘م٤مسمييؾ نييذا؟ ي٘م٤مسمٚمييف  ذا يميي٤م  اعم٘مّمييقد الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا ، ٟم ييـ ٟم٘مييق : ٟمٕمييؿ 

 ص ويذنٌق  ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا ، نيؾ ٟمٗمريٞمٝمؿ سميذًمؽ ن١مٓء خمٚمّمق  يمؾ اإلظم

 م ٓ.. نيييؾ ٟمٜمّمييي ٝمؿ سمييي٠م  ييييذنٌقا  م ٓ؟ نيييذا نيييق اليييقاب،  ٟمييي٧م شم٘ميييق :  ذا يمييي٤م  

اًم٘مّمد شم٘مٞمدن٤م يٕمٜمل، يٕمٜمل: شمِمٙمٚمٝم٤م سم٤مًمرٕمٌػم اًمًقري، يٕمٜميل: شمٕمٓميؾ اعمقويقع ُميـ 

  صيييٚمف، شم٘ميييق :  ذا يمييي٤م  نيييذا نيييق اًم٘مّميييد ومييي٤مًمٙم م اًميييذي  ٟمييي٧م شم٘مقًميييف ُمييي٤ميش،  ي: ُمييي٤م

ٟمٜمّم ٝمؿ، ـمٞمي٥م! وُمي٤مذا ي٘م٤مسميؾ نيذا اًمٙمي م؟  ذا يمي٤م  اًم٘مّميد يشء رظمير ُمي٤م نيق؟ نيق 

الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا ، ًمٙمييـ ُمييع نييذا اًم٘مّمييد اوًييـ وقمييدم آؾمييرٕمداد ًمٚمجٝميي٤مد ذم 

 ؾمٌٞمؾ ا  ٟمٜمّم ٝمؿ    يذنٌقا  م ٓ؟

 : ٓ، ٓ ٟمٜمّم ٝمؿ.قمكم
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 ٟمٕميييؿ، أ : دقمٜمييي٤م ٟمٜمر٘ميييؾ ظمٓميييقة  ظميييره: نيييؾ اًميييذيـ ي٘مييي٤م  نيييؿ ا٤مقمييي٦م اًمِميييٞم :

انجيييرة واًمرٙمٗميييػم ُمييي٤م نيييق اًمٗميييرن سمٞميييٜمٝمؿ وسميييلم نيييذا اًمٙمييي م أ ؟ شمٕمييير  ـمٌٕمييي٤ًم قميييـ 

 ا٤مقم٦م انجرة واًمرٙمٗمػم.

 : ...  وًمئؽ يٙمٗمرو  اًمٜم٤مس...قمكم

 : واعمجرٛمع اعمًٚمؿ يمٚمف سمِمٙمؾ قم٤مم يٙمٗمرو ، ٟمٕمؿ، ٓ ...قمكم

رٟمٗم٤ًم ىمٚمي٧م اوٙمي٤مم.. ىمٚمي٧م رٟمٗمي٤ًم ونيل يمٚمٛمي٦م ُمٕمروومي٦م ـمٌٕمي٤ًم:  ُمي٤م    يٙمقٟميقا  اًمِمٞم :

 يمٗمرًا قمٛمٚمٞم٤ًم  و اقمر٘م٤مدي٤ًم. يمٗم٤مر

 : ٟمٕمؿ.قمكم

ـمٞميي٥م! ٓ ؿمييؽ  هنييؿ    يميي٤مٟمقا يمٗميي٤مرًا قم٘مييدي٤ًم ومٝمييؿ رش ويي٤م  ذا يميي٤مٟمقا يمٗميي٤مرًا  اًمِمييٞم :

 قمٛمٚمٞم٤ًم،  ًمٞمس يمذًمؽ؟

 : ٟمٕمؿ.قمكم

  ذا اومؽموٜم٤م أ  اوٙم٤مم يمٚمٝمؿ يمٗم٤مر اقمر٘م٤مدي٤ًم ُم٤مذا ؾمٜمٕمٛمؾ ُمٕمٝمؿ؟ اًمِمٞم :

  وضم٥م ىمر٤منؿ.. ¢: نٜم٤م اًمرؾمق  قمكم

يؽ.. ا  اديؽ..  ضم٥م ي٤م  ظمل! ُمي٤م ٟم٘ميدر ٟمٕمٛميؾ ُمٕمٝميؿ ٓ  ىميق  ا  اد اًمِمٞم :

 ًمؽ: ُم٤مذا ىم٤م  اًمرؾمق ؟

 : ٟمج٤مند سم٘مدر اًمٓم٤مىم٦م طمٞمٜمئٍذ  ذا يم٤مٟمقا يمٗم٤مر اقمر٘م٤مدي٤ًم ٓ سمد ُمـ ضمٝم٤مدنؿ.قمكم

 ـمٞم٥م! نؾ اًمرؾمق  ومٕمؾ ذًمؽ قمٜمدُم٤م يم٤م  ذم ُمٙم٦م؟ اًمِمٞم :

ذم  ُمييي٤م ومٕميييؾ ذًميييؽ ذم ُمٙميييي٦م؛ ٕ  ا  ¢: اظمرٚميييػ اوٙميييؿ أ ، اًمرؾميييق  قميييكم

 ُمٙم٦م؛ ٕ  ا  يمػ يد .

  ٟم٤م  ىمق  ًمؽ: ٓ شمٌ ٨م ذم اًمٌدنٞم٤مت. اًمِمٞم :
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 ٓ، ُم٤م ومٕمؾ.. يمػ يد  رسمٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 عم٤مذا؟ ُم٤م اوٙمٛم٦م ذم ذًمؽ؟ اًمِمٞم :

 ... ¢: اوٙمٛم٦م ذم ذًمؽ يم٤م   و  سمدء اإلؾم م، ًمٙمـ اًمرؾمق  قمكم

 يمقٟميف يمي٤م  ،ىمقًمؽ  و   يْم٤ًم  ر٤مج  مم ؾم١ما ، ؾمٞمّميٌ  ُمٕمٜمي٤م شمًٚمًيؾ.. اًمِمٞم :

 ذم  و  اإلؾم م، و  ؟! ؾمرجٞم٥م ضمقاب رظمر.

 ...  ٟمف  و  اإلؾم م ُم٤م ... ذم القاب. اًمِمٞم :

 ٕٟمف سمْمٕمٗمٝمؿ ؾمٞمًر٠مصٚمق . ُمداظمٚم٦م:

ٟم يييـ وويييٕمٜم٤م أ   ؿميييٌف ُمييي٤مذا؟ اؾميييٛم  زم! ا  ايييديؽ اؾميييٛمع ُمٜميييل ُمييي٤م  اًمِميييٞم :

 ىمييق : ٟم ييـ ووييٕمٜم٤م أ  ُمييـ طمٞميي٨م اًمْمييٕمػ اعميي٤مدي.. ُمييـ طمٞميي٨م ُميي٤م يرٕمٚمييؼ سم٘مقًمييف 

ةٍ َو َ ﴿شمٕميي٤ممم:  ق  ـْ ىُميي
رََٓمْٕمُرْؿ ُِميي ٤م اؾْميي وا َنُييْؿ َُميي دُّ

ٟم ييـ ووييٕمٜم٤م أ   ؿمييٌف  [6:]األنفددل: ﴾قِميي

سم٤مًمقوع اعمٙمل،  و اًمقويع اعميدين؟  ٟمي٤م ُمي٤م  شمٙمٚميؿ قميـ اوٙميؿ اٟمرٌيف! ٕٟمٜميل  قمير  

ورظمذ ومقشمقهمراومٞمريؽ ُميـ يمٚمٛمريؽ إومم، ٓ  شمٙمٚميؿ قميـ اوٙميؿ،  شمٙمٚميؿ قميـ واىمٕمٜمي٤م 

 نق اؿمٌف سمقاىمع ..

 ع اعمٙمل.اؿمٌف سم٤مًمقاىم ُمداظمٚم٦م:

 اٞمؾ. اًمِمٞم :

ٕٟميييف ٟميييرسمط إُمييير ذم اوٙميييؿ ٟم يييـ ُمييي٤م ذم وم٤مريييدة ًمٜمييي٤م ُميييـ نيييذا و   يمييي٤م   ُمداظمٚمييي٦م:

 اعمٓمٚمقب..

 نذا اًمذي فمٜمٜمرف. اًمِمٞم :

: ؾمٌؼ اًمٙم م ... ًمٙميـ  ٟمي٤م  ؾمي٠مًمؽ ؿميٞم  قميكم!  ىميق :  ٟمي٧م ىمٚمي٧م: يميػ ا  ؿم٘مرة

 يد ، نؾ يم٤م  يمٗم٤ًم رشقمٞم٤ًم  م يم٤م  يمٗم٤ًم ظمٚم٘مٞم٤ًم  و يمقٟمٞم٤ًم  م رشقمٞم٤ًم.

 يم٤م  يمٗم٤ًم رشقمٞم٤ًم ذم ذاح اًمقىم٧م. اظمٚم٦م:ُمد



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

730 

: ٟمٕمؿ؛ ٕ  اًمٙمػ نذا ُم٤م ير٤ٌمدر قمٜمدُم٤م شم٘مق : يمػ ا  يد  ُم٤م يرٌي٤مدر اًمٙميػ ؿم٘مرة

 اًمنمقمل.

 ٓ ٓ، اًمٙمػ رشقمل. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ سم٠مس، اسمؼ قمغم اًمٙمػ اًمنمقمل، ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

صؼمًا »يٛمر سمآ  ي٤مه وي٘مق :  ¢: يمٗم٤ًم رشقمٞم٤ًم مل ينمع نؿ، ويم٤م  اًمرؾمق  قمكم

ومٝمٜم٤مح  ُمروا سم٤مًمّمؼم ويمػ اًمٞمد، ًمٙمـ سمٕميد ذًميؽ رشع   «ي٤مه وم٢م  ُمققمديمؿ الٜم٦م  ر

  «الٝم٤مد ُم٤مض  مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م»ىم٤م :  ¢ٜم٧م ُمراشمٌف يمام سمٞمٜمف.. واًمرؾمق  ٞم  الٝم٤مد وسمُ 

 ومٝمٜم٤م  وضم٥م الٝم٤مد ..  «ٓ نجرة سمٕمد اًمٗمر  وًمٙمـ ضمٝم٤مد وٟمٞم٦م»ىم٤م : 

ومٞميؽ! ُمي٤م ٟمْميٞمع وىمرٜمي٤م ذم  ُميقر يٌ ٨م ذم اعمرٗمؼ قمٚمٞمف! ي٤م  ظمل سم٤مرح ا   اًمِمٞم :

ُمرٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م واوٛمد  ، اوٙمؿ اًمنمقمل ُمٕمرو .. الٝم٤مد ُم٤مض  مم ييقم اًم٘مٞم٤مُمي٦م، 

 ُم٤م ر يؽ أ   ٟم٧م شمذن٥م دم٤مند، ىمؾ زم.

 : الٝم٤مد  ٟمقاع ... الٝم٤مد سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ٟم ـ ٟمج٤مند.قمكم

  سم٤مًمييؽ ا  يٌيي٤مرح ومٞمييؽ، اٟمٔميير أ  يمٞمييػ طمقنيي٤م! ٟم ييـ ٟمييرٙمٚمؿ أ  ق  ـَميي  اًمِمييٞم :

  ي ضمٝم٤مد؟ قمـ

 : ضمٝم٤مد اًمً ح.قمكم

 ُم٤م ر يؽ أ  شمذن٥م دم٤مند ذم ومٚمًٓملم سمٚمدح؟ اًمِمٞم :

 : ٓ  ؾمرٓمٞمٕمف.قمكم

ٓ شمًييرٓمٞمع، سمييغم شمًييرٓمٞمع ذم ًمٞمٚميي٦م ٓ ىمٛميير ومٞمٝميي٤م  ٛمييؾ اًمًيي ح وشمييذن٥م  اًمِمييٞم :

شم٘م٤مشميييؾ، يمقٟميييؽ ٓ شمًيييرٓمٞمع ٟم يييـ ُمٕميييؽ، ًمٙميييـ ًميييق  ردٟمييي٤م ٟمٗمنييين٤م عمييي٤مذا ٓ شمًيييرٓمٞمع؟ 

 ٤مد؟! ًمٞمس ٕٟمٜم٤م مل ٟمر ذ اًمٕمدة ًمٚمجٝم

 : اًمقاىمع نذا.. ٓ ًمق اختذت  ٟم٤م قمدة ُم  ً ومردي٦م ًمٙمـ ... القع.قمكم



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

737 

  ٟم٤م  شمٙمٚمؿ قمـ إُم٦م، مل ٟمر ذ اًمٕمدة  ًمٞمس إُمر يمذًمؽ؟ اًمِمٞم :

 : ٟمٕمؿ.قمكم

 ُم٤م ٟم ـ ُمًرٕمديـ ًمٚمجٝم٤مد ي٤م  ظمل! اًمِمٞم :

 : ـمٞم٥م! ُم٤م ٟم ـ ُمًرٕمديـ..قمكم

ب٤منييد  نييذا نييق الييقاب ُميي٤م ٟم ييـ ُمًييرٕمديـ، ـمٞميي٥م! ُميي٤م نييق طمٙمييؿ ُمييـ اًمِمييٞم :

 ونق همػم ُمًرٕمد، ومٙمر ُمٚمٞم٤ًم؟

 نٜم٤مح  ُمريـ.. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ. اًمِمٞم :

 : سمغم.قمكم

ٓ، يقضمد طمٙمؿ واطمد، ُم٤م نق طمٙمؿ ُمـ ب٤مند ونق هميػم ُمًيرٕمد؟ ًميٞمس  اًمِمٞم :

 نٜم٤مح  ُمريـ، بقز  و ٓ بقز.

 : ٓ، ٓ بقز.قمكم

 ـمٞم٥م! وم٤مٔ  ٟم ـ يم٠مُم٦م ُمًٚمٛم٦م ُمًرٕمدو  ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا ؟ اًمِمٞم :

 ٦م همػم ُمًرٕمديـ.: يم٠مُمقمكم

 ٟم ـ  ذًا ٟمرضمع وٟمرٗمؼ ُم ٚمام اشمٗم٘مٜم٤م.. اًمِمٞم :

 : نٜم٤مح يشء رظمر..قمكم

 ـمق  سم٤مًمؽ ا  اديؽ.. اًمِمٞم :

 ٓ، ًمق ؿمٝمدت نذ  إُم٦م، يٕمٜمل:  ذا ذم  ومراد ُمًرٕمديـ .. ُمداظمٚم٦م:

 نذا نق. اًمِمٞم :
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 : ٓ ٓ، اًمقاىمع نٜم٤مح  ُمر ُمٝمؿ ضمدًا واًم٥ًٌم  ٟمٜم٤م همػم ُمًرٕمديـ ..قمكم

   ًمؽ ي٤م ؿمٞم  قمكم.. ىمق اًمِمٞم :

 : ُم٤م اًم٥ًٌم ...قمكم

 ... اًمٙم م زم  ذا ؾمٛم ٧م. اًمِمٞم :

 : شمٗمْمؾ.قمكم

ٟم ـ يم٠مُم٦م همػم ُمًرٕمديـ ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا ، وسمٜم٤مًء قمغم ُمي٤م اشمٗم٘مٜمي٤م رٟمٗمي٤ًم  اًمِمٞم :

ٓ بقز أ  يم٠مُم٦م    ٟمج٤مند ذم ؾمٌٞمؾ ا ؛ ٕٟمٜم٤م همػم ُمًرٕمديـ، نذ  اشمريمٝم٤م ضم٤مٟم٤ًٌم، 

بييييقز سمييييؾ ٓ يٕمٜمييييل  ٟمييييف ٓ بيييي٥م    ٟمر ييييذ يمييييؾ وؾميييي٤مرؾ ًمٙمييييـ نييييذا ٓ يٕمٜمييييل  ٟمييييف ٓ 

آؾمرٕمداد عم ىم٤مة  قمداء ا  ؾمقاء يم٤مٟمقا ذم اًمداظمؾ ُم يؾ ُمي٤م ىمي٤م  نيق  و ذم اخلي٤مرج 

  ًمٞمس يمذًمؽ؟

 : ٟمٕمؿ.قمكم

 ـمٞم٥م! ُم٤مذا سم٘مل ذم اعمقوقع؟ اًمِمٞم :

: سم٘مل ذم اعمقوقع  ٟمف أ  اًمذيـ يٛمٜمٕمق  إُمي٦م ُميـ الٝمي٤مد، نيذا سم٘ميل ذم قمكم

ُم٦م ٓ شمًرٓمٞمع    دم٤مند ًمٞمس ٕهن٤م ٓ اٚمؽ وؾم٤مرؾ ضمٝمي٤مد.. وؾمي٤مرؾ اعمقوقع، إ

 الٝم٤مد ُمقضمقدة..

 ي٤م  ظمل ُم٤م ُمٕمٜمك يم ُمل: ب٥م    ٟمر ذ يمؾ اًمقؾم٤مرؾ؟ اًمِمٞم :

 : ـمٞم٥م! اٟمرٝمك ب٥م    ٟمر ذ يمؾ اًمقؾم٤مرؾ.قمكم

 ... أ  ٓ يقضمد ظم  . اًمِمٞم :

نييذا الٝميي٤مد : وُمييـ اختيي٤مذ نييذ  اًمقؾميي٤مرؾ سمٞميي٤م  طمٙمييؿ ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم ذم قمييكم

و   اًميييييذيـ ي٘مٗميييييق  ذم وضميييييف إُمييييي٦م ًمٚمجٝمييييي٤مد ذم ؾميييييٌٞمؾ ا  بييييي٥م ومْمييييي ٝمؿ وسمٞمييييي٤م  

واىمٕمٝمؿ وضمٝم٤مدنؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م وًمق  ده ذًمؽ  مم ىمرٚمٜم٤م، يٕمٜمل:  ٟم٤م طمٞمٜمام  ىمق  سم٠م  نيذا 
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قمٛمييؾ اعمٜميي٤موم٘ملم ذم  هنييؿ ٓ يريييدو  ىمريي٤م  اًمٙمٗميي٤مر ومٝمييذا وًمييق  ده ذًمييؽ  مم ىمييركم ُميي٤م 

 ٚمٙم٦م؛ ٕٟمف شم٘مق  يمٚمٛم٦م قمد  قمٜمد ؾمٚمٓم٤م  ضم٤مرر..ٟمف  ٟم٤م  ًم٘مٞم٧م سمٜمٗميس ذم اًمرٝم ي٘م٤م  

ُمييي٤م ذم   «يمٚمٛمييي٦م طميييؼ قمٜميييد ؾميييٚمٓم٤م  ضمييي٤مرر» يْمييي٤ًم ًميييٞمس ُمقويييقع ظمييي  ..  اًمِميييٞم :

ُم٤مٟمع، وًمٙميـ  ٟمي٧م نيؾ شمٔميـ  ٟميف إُمي٦م سميؾ اًمِميٕم٥م نيذا اًميذي  ٟمي٧م قمي٤مرش ومٞميف مل يٌيؼ 

ٚمجٝم٤مد يمام ىمٚم٧م  ٟم٧م رٟمٗم٤ًم:  ٟم٤م ؾم٠مضم٤مند.. سمٜمٗمًيؽ ُميـ ٟم٤مطمٞمي٦م ُمي٤مذا؟ ًمقمٜمد  ُمـ جم٤م  

ٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر  مم رظمر ، نؾ إُم٦م سميؾ اًمِميٕم٥م  ي ؿميٕم٥م    إُمر سم٤معم

شمٕمٞمش سملم فمٝمراٟمٞميف ُمِميٙمٚمرف أ   ٟميف مل يٕمروميقا    ني١مٓء اًمٙمٗمي٤مر بي٥م جم٤منيدوؿ 

  و ُم٘م٤مشمٚمرٝمؿ  و  مم رظمر ،  و اعمِمٙمٚم٦م  يمؼم ُمـ ذًمؽ ومٞمام شمٕمر٘مد؟

 : ٓ  يمؼم.قمكم

وٟمييدع ُميي٤م نييق  يمييؼم، نييذا ـمٞميي٥م!  ذًا: عميي٤مذا ٟم ييـ ٟمِمييٖمؾ  ٟمٗمًييٜم٤م سميي٠مُمر يمٌييػم  اًمِمييٞم :

واىمييع اإلظمييقا  اعمًييٚمٛملم و ظمقاٟمٜميي٤م نيي١مٓء  يْميي٤ًم يدٟمييدٟمق  طمييق  ضم٤مٟميي٥م ُمييـ ذًمييؽ، 

أ : ًمٗم٧م ٟمٔمير اًمِمي٤ٌمب  مم وويع اوٙمي٤مم ني١مٓء  مم  هنيؿ يًير ٘مق  اعم٘م٤مشمٚمي٦م  و 

اعمج٤منييدة  مم رظميير ، وٟم ييـ ٓ ٟمًييرٓمٞمع    ٟمٗمٕمييؾ ؿمييٞمئ٤ًم.. ٟمرٞمجيي٦م ذًمييؽ ُميي٤م ر يٜميي٤م  ذم 

ذم ُمٍمييي.. ُمييي٤م ر يٜمييي٤م  ذم ؾميييقري٤م.. ُمييي٤م ر يٜمييي٤م   ظميييػمًا ذم  اويييرم اعمٙميييل.. ُمييي٤م ر يٜمييي٤م 

الزاريير، نييذ  رصميي٤مر نييذ  اًمٙمر٤مسميي٤مت اًمًيي٤مسم٘م٦م ٕواهنيي٤م، ُميي٤م  طمييد ي٘مييق  نييذا ٓ بييقز ييي٤م 

  ظمل، ًمٙمـ ..

 ] جمٚمس رظمر ن

 سمق ًمٞمغم: قمغم يمؾ طم٤م  ٟم يـ ... يميام ىمي٤م  ... يْميٞمع اًمقىمي٧م..  ٟمي٤م ؾمي٠مقمجؾ هميدًا 

نٜميي٤م يقضمييد ُم طمٔميي٤مت ٟمٕمٛمٚمٝميي٤م، وأ   ذم شمٜمٗمٞمييذ نييذا اًمٌمييء وؾميي٠مقمٓمٞمؽ شمًييرٛمع ًمييف،

 شمريد ُم٤مذا شمريد ذم يشء ضمديد ذم نذا اًمٙمر٤مب...سمٕمد الٚم٦ًم إظمػمة يٕمٜمل.

يقضميييييد  ؿميييييٞم٤مء  ذا  طمٌٌيييييرؿ ييييييرٙمٚمؿ ومٞمٝمييييي٤م ُمٝمٛمييييي٦م طميييييق  صيييييٗم٤مت أُمييييير  ُمداظمٚمييييي٦م:

سم٤معمٕمرو  واًمٜم٤منل قمـ اعمٜمٙمير وًميٞمس نيذا اعمٝميؿ ذم اًمدرضمي٦م إومم و ٟميام قمٜميدُم٤م 
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ًمٗمئيييي٤مت... ُمييييـ نييييذ  إؿمييييٞم٤مء، صمييييؿ طمييييق  شمٕميييي٤مرض يييييرٙمٚمؿ طمييييق  اًمّمييييؼم ُمييييـ نييييذ  ا

اعمّميٚم ٦م واعمٗمًييدة ذم نييذا اًمٌيي٤مب، نييذا يييرٙمٚمؿ ومٞمييف يميي م ـمٞميي٥م  طميي٥م    شمًييٛمٕمق  

وٟمييره وضمٝميي٦م ٟمٔميير اًمِمييٞم  ذم اعمقوييقع، ويمييذًمؽ طمييق  إظمٓميي٤مء اًمِميي٤مرٕم٦م اًمٞمييقم ذم 

 ُمقوقع اعمّمٚم ٦م واعمٗمًدة، نذا يم م ٟمقد    ٟمًٛمع ر ي اًمِمٞم  ومٞمف.

صٗم٤مت أُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜم٤منل قمـ اعمٜمٙمير و ُمي٤م     وم٢مُم٤م    ٟمٌد  اًمٙم م طمق 

 ٟمٌد  ذم اًمٙم م شمٕم٤مرض اعمّمٚم ٦م واعمٗمًدة ومامذا شمرو ؟

 ُم٤م ر ي  سمق ُم٤مًمؽ؟ اًمِمٞم :

: وا  نيييق أُمييير سمييي٤معمٕمرو  واًمٜمييي٤منل قميييـ اعمٜمٙمييير صيييٗم٤مشمف يٛمٙميييـ شمٙميييق  ؿمييي٘مرة

 ُمٕمٚمقُم٦م ًمٙمـ نذ  ُمٝمٛم٦م اًمٗم٘مرة اًم ٤مٟمٞم٦م شمٕم٤مرض اعمّمٚم ٦م واعمٗمًدة.

وٙمـ ٟمجٕمؾ ُمـ اًمّميٗم٤مت إُمير سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير  : ٟمٕمؿ،  وقمكم

 ٟم٘مر  صٗم٦م اًمّمؼم وم٘مط، و   يم٤مٟم٧م ُمٗمٝمقُم٦م ...

 : شمٜمر٘مؾ ًمرٚمؽ  ومْمؾ...ؿم٘مرة

: ـمٞم٥م! شمٕم٤مرض اعمّمٚم ٦م واعمٗمًدة ذم نذا اًم٤ٌمب ي٘مق : نيذا اعمقويقع قمكم

ذم هم٤مييي٦م إ ٞميي٦م واًم٘مّمييقر ذم وم٘مٝمييف يؽمشميي٥م قمٚمٞمييف  ظمٓميي٤مء ذم اًمٗمٕمييؾ واًمٙمييػ يم ييػمة؛ 

ؽ    يم ػمًا ُمـ اًمٜم٤مس يٛمٚمٙمق  اٞمٞمز اعمّمٚم ٦م اًمٍمي ٦م اًمريل ٓ شمٙمي٤مد شمِميقهب٤م وذًم

ُمٗمًييدة وٓ خي٤مًمٓمٝميي٤م رضر، ويٛمٚمٙمييق  اٞمٞمييز اعمٗمًييدة اعم ْميي٦م اًمٍميي ٦م اًمرييل ٓ 

شمٙميييي٤مد شمِمييييقهب٤م ُمّمييييٚم ٦م وٓ يٙميييي٤مد خيييييرٚمط هبيييي٤م يشء ُمييييـ اًمٜمٗمييييع،  ُميييي٤م طمييييلم شمرييييداظمؾ 

ر قمٚميٞمٝمؿ اٞمٞميز اًميراضم  اعمّم٤مًم  واعمٗم٤مؾمد وخترٚمط وم٢م   يم ر اًمٜم٤مس يرٕمن  و يرٕمذ

ُمٜمٝميي٤م وومٕمييؾ ُميي٤م ي٘مرْمييٞمف اًمنمييع ويمٚمييام ازداد اظميير ـمٝمام وشم٘ميي٤مرب ُم٘مييدار ٤م ازدادت 

 صٕمقسم٦م اًمرٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمام وومٕمؾ إرضم  ُمٜمٝمام.

و ذا يميي٤م  ُمييـ اًمٔميي٤منر  ٟمييف يمٚمييام سمٕمييد قمٝمييد اًمٜميي٤مس سم٤مًمرؾميي٤مًم٦م ازدادت همرسميي٦م اًمنمييارع 

وصيٕمقسم٦م  ّميٞمٚمٝم٤م  وازدادت اعمٗم٤مؾمد فمٝمقرًا، وازداد شمِم٤مسمؽ اعمّمٚم ٦م سم٤معمٗمًيدة
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 ٓ سمر ٛمييؾ ىمييدر ُمييـ اًمييير، وميي٢م  نييذا ي١ميمييد   ٞميي٦م وم٘مييف نييذ  اعمًيي٠مًم٦م عمييـ يرّمييده 

 ًمٚمدقمقة وآطمر٤ًمب ًمألُمر واًمٜمٝمل ذم نذا اًمٕمٍم.

واًم٘م٤مقميييدة اًمٕم٤مُمييي٦م ذم نيييذا    إُمييير سمييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير ُميييـ  قمٔميييؿ 

   شمٙميييييق  اعمييييي٠مُمقرات اًمريييييل شمٕمٌيييييدٟم٤م ا  سمٗمٕمٚمٝمييييي٤م، واًمقاضمٌييييي٤مت اعمًييييير ٤ٌمت ٓ سميييييد 

 ُمّمٚم رٝم٤م راضم ٦م قمغم ُمٗمًدو٤م..

 ؿم٘مرة: واًمقاضم٤ٌمت ُم٤مذا؟

قميييكم: واًمقاضمٌييي٤مت اعمًييير ٤ٌمت.. نٙميييذا ُمٙمريييقب: ٓ سميييد    شمٙميييق  ُمّميييٚم رٝم٤م 

 راضم ٦م قمغم ُمٗمًدو٤م، يٛمٙمـ شمٙمق  واًمقاضم٤ٌمت واعمًر ٤ٌمت ؾم٤مىمط اًمقاو..

واًمقاضم٤ٌمت واعمًر ٤ٌمت ٓ سميد    شمٙميق  ُمّميٚم رٝم٤م راضم ي٦ًم قميغم ُمٗمًيدو٤م،  ذ 

ُميي٤م  ُميير ا  سمييف ومٝمييق صيي ح، وىمييد  صمٜمييك ا   اًمرؾمييؾ و ٟمزًميي٧م اًمٙمريي٥م، ويمييؾ هبييذا سمٕميي٨م

قمغم اًمّم ح واًمّم٤مولم واعمّمٚم لم ذم همػم ُمقوع وذم اًمٗم٤ًمد واعمٗمًيديـ ذم 

 همػم ُمقوع، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ُمٗمًدة إُمر  و اًمٜمٝمل ..

 يمٞمػ،  قمد نذ  اًمٕم٤ٌمرة.. يمٞمػ ذم همػم ُمقوع؟ اًمِمٞم :

 ..قمكم: ذم ُمقوع يم ػم.. ذم  يم ر ُمـ ُمقوع

  قمد اًمٕم٤ٌمرة. اًمِمٞم :

وىمد  صمٜمك ا  قميغم اًمّمي ح واًمّمي٤مولم واعمّميٚم لم ذم هميػم ُمقويع،  ُمداظمٚم٦م:

 وذم اًمٗم٤ًمد واعمٗمًديـ ذم همػم ُمقوع، يٕمٜمل: ذم  يم ر ُمـ ُمقوع..

 ٓ  ريدح    شمٗمن. اًمِمٞم :

قمكم: وم ٞم٨م يم٤مٟم٧م ُمٗمًدة إُمر  و اًمٜمٝميل  قمٔميؿ ُميـ ُمّميٚم رف مل يٙميـ وي٤م  ُمير 

شمْميٛمـ شميرح واضمي٥م  و ومٕميؾ حميرم،  ذ اعمي١مُمـ قمٚمٞميف    ير٘ميل ا   ا  سمف و   يم٤م  ىمد

ذم قمٌييي٤مد  وًميييٞمس قمٚمٞميييف نيييدانؿ، وطمٞمييي٨م يم٤مٟمييي٧م ُمّميييٚم ٦م إُمييير واًمٜمٝميييل  قمٔميييؿ ُميييـ 
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ُمٗمًييدشمف ومٝمييق ويي٤م  ُميير ا  سمييف ورؾمييقًمف،  ذ اًمنمييع ضميي٤مء سمجٚميي٥م اعمّميي٤مًم  و ّمييٞمٚمٝم٤م 

 ودومع اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م.

ًمٚمِمي٤مـمٌل ووىمي٤مرع إطمٙمي٤مم  صمؿ ـمٌٕمي٤ًم يْميع  ؿمي٤مرة ويٕمٞميد  مم ُمّمي٤مدر اعمقاوم٘مي٤مت

ٓسميـ اًم٘ميٞمؿ  « قم م اعميقىمٕملم»ًمٚمٖمزازم و « طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ»ًمٚمٕمز سمـ قمٌد اًمً م و

 وهمػمن٤م.

وميييي٢مذا شمٕم٤مرويييي٧م اعمّميييي٤مًم  واعمٗم٤مؾمييييد واوًييييٜم٤مت واًمًييييٞمئ٤مت  و شمزامحيييي٧م وم٢مٟمييييف 

ب٥م شمرضمٞم  اًمراضم  ُمٜمٝم٤م، وم٢م  إُمير واًمٜمٝميل و   يمي٤م  ُمرْميٛمٜم٤ًم ًمر ّميٞمؾ ُمّميٚم ٦م 

ذم اعمٕميييي٤مرض ًمييييف، وميييي٢م  يميييي٤م  اًمييييذي يٗمييييقت ُمييييـ اعمّميييي٤مًم   و ودومييييع ُمٗمًييييدة ومٞمٜمٔميييير 

 ّمييؾ ُمييـ اعمٗم٤مؾمييد  يم يير مل يٙمييـ ُمٖمييرم سمييف، سمييؾ يٙمييق  حمرُميي٤ًم  ذا يم٤مٟميي٧م ُمٗمًييدشمف 

 يم يير ُمييـ ُمّمييٚم رف، ًمٙمييـ اقمرٌيي٤مر ُم٘ميي٤مدير اعمّميي٤مًم  واعمٗم٤مؾمييد نييق سمٛمٞمييزا  اًمنميييٕم٦م، 

ومٛمرييك ىمييدر اإلٟمًيي٤م  قمييغم اشمٌيي٤مع اًمٜمّمييقص مل يٕمييد  قمٜمٝميي٤م و ٓ اضمرٝمييد سمر يييف عمٕمروميي٦م 

إؿمييي٤ٌم  واًمٜمٔمييي٤مرر وىميييؾ    شمٕميييقز اًمٜمّميييقص ُميييـ يٙميييق  ظمٌيييػمًا هبييي٤م وسميييدًٓمرٝم٤م قميييغم 

 إطمٙم٤مم.

وقميغم نييذا  ذا يميي٤م  اًمِميي ص  و اًمٓم٤مرٗميي٦م ضميي٤مُمٕملم سمييلم ُمٕمييرو  وُمٜمٙميير سم ٞميي٨م ٓ 

يٗمرىمق  سمٞمٜمٝمام، سمؾ  ُم٤م    يٗمٕمٚمق ي٤م اٞمٕمي٤ًم  و يؽميمق ي٤م اٞمٕمي٤ًم وم٢مٟميف يٜمٔمير ومي٢م  يمي٤م  

نق دوٟمف ُميـ اعمٜمٙمير ومل يٜميف قميـ نيذا اعمٜمٙمير اعمٕمرو   يم ر  ُمر سمف، و   اؾمرٚمزم ُم٤م 

اعمًرٚمزم شمٗمقي٧م ُم٤م نق  قمٔمؿ ُمٜمف ُمـ اًمٓم٤مقم٦م، و   يم٤م  اعمٜمٙمر  قمٔمؿ هنل قمٜميف و   

اؾمرٚمزم ومقات ُم٤م نق دوٟمف ُمـ اًمٓم٤مقم٦م ومل ي٠مُمر سمٗمٕمؾ نذ  اًمٓم٤مقم٦م اعمًيرٚمزُم٦م عمي٤م نيق 

  قمٔمؿ ُمٜمٝم٤م ُمـ اعمٜمٙمر.

ؼ ومي  ي٘مييدم قمييغم اًمٓم٤مقميي٦م  ٓ و ذا اؿميرٌف إُميير اؾميير٤ٌم  اعميي١مُمـ طمريك يرٌييلم ًمييف اويي

 سمٕمٚمؿ وٟمٞم٦م، وي٘مق : اٟمٔمر اًمٗمر٤موه الزء ...

 اؾمر٤ٌم  طمرك يرٌلم إومم    ي٘مق : شمقىمػ طمرك يرٌلم ... اًمِمٞم :
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 : و ذا اؿمرٌف إُمر اؾمر٤ٌم  اعم١مُمـ ...قمكم

 : شمقىمػ طمرك ...ؿم٘مرة

 اؾمر٤ٌم  يٕمٜمل: ... قمكم:

   اًمٚمٗمييظ شمقىمييػ طمرييك : اًمٚمٗمييظ  دن يٕمٜمييل اًمِمييٞم ، يميي٠م  اًمِمييٞم  يريييد    ي٘مييقؿميي٘مرة

 يرٌلم ًمف.

 : ٟمٕمؿ.قمكم

 سمد  اؾمر٤ٌم  شمقىمػ... اًمِمٞم :

: ٓ، نييق اؾميير٤ٌم  ُمٕمٜم٤منيي٤م يٕمٜمييل: يٌ يي٨م طمرييك يرٌييلم، ُمٕمٜمييك اؾميير٤ٌم : يٓمٚميي٥م قمييكم

 اًمٌٞم٤م .

 : ٓ، نق ... آؾمرٛمرار ذم ...ؿم٘مرة

: ـمٌٕميي٤ًم ذم اًمٌ يي٨م، اؾميير٤ٌم  اعميي١مُمـ طمرييك يرٌييلم ًمييف اوييؼ، اؾميير٤ٌم ، يٕمٜمييل: قمييكم

 ي٘مدم قمغم اًمٓم٤مقم٦م  ٓ سمٕمٚمؿ وٟمٞم٦م سمٕمد    يرٌلم. يٓمٚم٥م اًمٌٞمٜم٤مت وم 

 : ُمٗمٝمقم ُمـ يم ُمف    يرقىمػ ٓ يًرٓمٞمع   ..ؿم٘مرة

 ـمٞم٥م!  ذا ووٕمٜم٤م شمقىمػ ُم٤م يٙمق  اعمٕمٜمك؟ اًمِمٞم :

ـمٞميي٥م! يٙمييق  اعمٕمٜمييك... ًمٙمييـ ذم يم ُمييف اؾميير٤ٌم  ومٞمييف يشء همييػم ُمقوييقع  قمييكم:

 اًمرقىمػ وم٘مط ونق اًمٌ ٨م.

ٙمـ الٛمٚم٦م اًمرل سمٕميدن٤م شمٌيلم ُمٕمٜميك واًمرقىمػ ومٞمف يشء ًمٞمس ذم اؾمر٤ٌم  ًم اًمِمٞم :

آؾمر٤ٌمٟم٦م اًمرل  ٟم٧م شمدٟمد  طمقن٤م، ًمٙمـ  ذا ىم٤م  شمقىمػ ومٙم٠مٟمف ي٘مق  ٓ ي٘مٓميع سمي٤مًمر ي 

 رٌلم ًمف.يويرقىمػ طمرك 

 : شمقىمػ واؾمر٤ٌم  وٙمـ يٙمق   سمٚمغ و وو .قمكم
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وم٤مًمرٕم٤مرض  ذًا  ُم٤م سملم طمًٜمرلم ٓ يٛمٙمـ الٛميع سمٞميٜمٝمام ومٜم٘ميدم  طمًيٜمٝمام سمرٗمقيي٧م 

 ٤م سم٤مطمرام  إظمره، ؤٞمئرلم ٓ يٛمٙمـ دومٕمٝمام ُمٕم٤ًم ومردومع  ؾمقإظمره، و ُم٤م سملم ؾم

و ُميييي٤م سمييييلم طمًييييٜم٦م وؾمييييٞمئ٦م ٓ يٛمٙمييييـ اًمرٗمريييييؼ سمٞمييييٜمٝمام وشمييييرح  طمييييدا ٤م ُمًييييرٚمزم ًمييييؽمح 

ر ذم إرضم  ُمـ ُمّمٚم ٦م اوًٜم٦م  و ُمٗمًدة اًمًٞمئ٦م، وسم٤مب اًمرٕمي٤مرض ٔمَ ٜمْ إظمره ومٞمُ 

وقمٔمٛمي٧م رصمي٤مر واؾمع ضميدًا وٓ ؾميٞمام ذم نيذ  إزُمٜمي٦م اًمريل ٟم٘مّمي٧م ومٞمٝمي٤م رصمي٤مر اًميقطمل 

 اًمٖمرسم٦م وذن٥م ظم وم٦م اًمٜمٌقة، ونذا اًمرٕم٤مرض..

 : اًمرل ٟم٘مّم٧م...ؿم٘مرة

: ٟم٘مّم٧م ومٞمٝم٤م رصم٤مر اًمقطمل وقمٔمٛم٧م رصم٤مر اًمٖمرسم٦م وذن٥م ظم ومي٦م اًمٜمٌيقة، ونيذا قمكم

اًمرٕم٤مرض وآظمر ط سملم اوًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت ُمـ  ؾم٤ٌمب آظمر   اًمٕمريض سميلم 

 اعمًٚمٛملم وم٘مقم يٜمٔمرو   مم اوًٜم٤مت..

 ي٘مّمد سم  وم٦م اًمٜمٌقة ُم٤م ضم٤مء سمٕمد اًمٜمٌقة  و ُم٤مذا؟ : ... ُم٤مذاؿم٘مرة

 : ٓ، يٕمٜمل: اخل وم٦م ..قمكم

 ُم٤م ذم ظم وم٦م أ .. اًمِمٞم :

 : يٕمٜمل: ٓ ظم وم٦م ... ذًمؽ..قمكم

 ي٤م ًمٞم٧م  يْم٤ًم يٙمق  ذم ظم وم٦م همػم راؿمدة! اًمِمٞم :

: ٓ ٟم٘مق : ًمق يم٤م  ُم  ً... ٕ  اويدي٨م ٟمٌيقة و ظم ومي٦م، ومٝمٜمي٤م  وي٤م  اًمٜمٌيقة ؿم٘مرة

 ًمٚم  وم٦م.

 : ظم وم٦م اًمٜمٌقة، ظمٚمٞمٗم٦م رؾمق  ا  نق ٓ سمد نٙمذا، ٟمٕمؿ.قمكم

: ونيييييذا اًمرٕمييييي٤مرض وآظمييييير ط سميييييلم اوًيييييٜم٤مت واًمًيييييٞمئ٤مت ُميييييـ  ؾمييييي٤ٌمب ي٘ميييييق 

آظمييييير   اًمٕميييييريض سميييييلم اعمًيييييٚمٛملم، وم٘ميييييقم يٜمٔميييييرو   مم اوًيييييٜم٤مت ومػمضم يييييق  

 ّميييٞمٚمٝم٤م و   شمْميييٛمٜم٧م ؾميييٞمئ٤مت قمٔمٞمٛمييي٦م، وىميييقم يٜمٔميييرو   مم اًمًيييٞمئ٤مت ومػمضم يييق  
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ح طمًيييٜم٤مت قمٔمٞمٛمييي٦م، واعمرقؾميييٓمق  ُميييـ ي٘مييي٤مرٟمق  سميييلم ُم٘ميييدار شمريمٝمييي٤م و   شمْميييٛمـ شمييير

اعمّمييٚم ٦م وُم٘مييدار اعمٗمًييدة ومٞمٜمٗمييذو  ُميي٤م همٚميي٥م ظمييػم  و   شمْمييٛمـ رشًا ويييدقمق  ُميي٤م 

همٚمييي٥م رش  و   شمْميييٛمـ شمٗمقيييي٧م ظميييػم ىمٚمٞميييؾ، و ذا اًمريييٌس إُمييير قمٚميييٞمٝمؿ وىمٗميييقا طمريييك 

 يًرٌلم دو  ..

 ُم٤م ىم٤م  اؾمر٤ٌم  نٜم٤م. اًمِمٞم :

ذم نييذ  اعمييقاـمـ آضمرٝم٤مدييي٦م اًمرييل طمرييك يًييرٌلم دو     يٚمقُمييقا همييػمنؿ  قمييكم:

 خترٚمػ ومٞمٝم٤م  ٟمٔم٤مر اًمٜمٔم٤مر.

وىميييي٤م : اٟمٔميييير جمٛمييييقع اًمٗمريييي٤موه وًمِمييييٞم  اإلؾميييي م رمحييييف ا  ومّمييييق  ٟمٗمٞمًيييي٦م ذم 

 سمقاب اعمّمٚم ٦م واعمٗمًدة ووقاسمٓمٝم٤م وىمقاقمدن٤م و ُم ٚمرٝم٤م ٓ يرًع اعم٘مي٤مم ًميذيمرن٤م 

  و ذيمييير يشء ُمٜمٝمييي٤م وم٠مطمٞميييؾ اًم٘مييي٤مرئ قميييغم آؾمرٌّمييي٤مر  مم سمٕميييض ُمقاويييٕمٝم٤م يميييام ذم

اًمٗمر٤موه ومّمؾ ذم شمٕم٤مرض اوًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت، وومٞمف  يْم٤ًم آىمرّم٤مد ذم إقمام ، 

و يْم٤ًم ومرقه ُمٝمٛم٦م ضميدًا ذم شميقزم سمٕميض اًمقٓيي٤مت اًمريل ومٞمٝمي٤م فمٚميؿ اًمٜمي٤مس واعمريقزم 

يًيييرٓمٞمع ختٗمٞميييػ نيييذا اًمٔمٚميييؿ، و يْمييي٤ًم: ىم٤مقميييدة ذم اخل ومييي٦م واعمٚميييؽ وـم٤مقمييي٦م اًميييقٓة 

ع انيرامم اًمٖميزازم ذم  طمٞمي٤مء قمٚميقم وٟم ق ذًميؽ، واٟمٔمير يم ُمي٤ًم ُمٗمٞميدًا يرٕمٚميؼ سم٤معمقويق

اًمديـ وٓسمـ ىمٞمؿ القزي٦م ذم  قم م اعمقىمٕملم وُمٗمري٤مح دار اًمًيٕم٤مدة واًميداء واًميدواء 

 وروو٦م اعم ٌلم.

ييييي٠ميت أ   مم إظمٓميييي٤مء: ُمييييـ إظمٓميييي٤مء اًمِميييي٤مرٕم٦م اًمٞمييييقم ذم ُمقوييييقع اعمّمييييٚم ٦م 

 واعمٗمًدة، ٟمٙمٛمؾ  م ًمؽ يم م نٜم٤م.

 ود سمٜمي٤مًء قميغم اخلي   اًميذي  ؿمي٤مر ًمٙمـ  ٟم٤م قمٜمدي ُم طمٔمي٦م:  يْمي٤ًم يمٜمي٧م  اًمِمٞم :

 ًمٞمييف ذم رظميير سم  ييف وم٘مييقم يرضم ييق  اعمّمييٚم ٦م قمييغم اعمٗمًييدة ُمييع    اعمٗمًييدة هم٤مًمٌيي٦م 

 قمغم اعمّمٚم ٦م واًمٕمٙمس سم٤مًمٕمٙمس يمام  ؿم٤مر ذم رظمر يم ُمف.

يمٜميييي٧م  ود  يْميييي٤ًم    ي٘ميييي٤م  نٜميييي٤م و   يِميييي٤مر  مم    ؾميييي٥ٌم نييييذا يٕمييييقد  مم اظميييير   
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ام ووم٘مييييف اًمقاىمييييع اًمييييذي بيييي٥م    اعم رٚمٗمييييلم ذم اعمٕمروميييي٦م سم٤مًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م ووم٘مٝمٝميييي

يٕمر  ضمٞميدًا طمريك ييرٛمٙمـ ُميـ اٞمٞميز ُمي٤م نيق إهمٚمي٥م رخليػم  م اًمنمي، يمٜمي٧م  ود  يْمي٤ًم 

   يِميي٤مر  مم نييذ  اًم٘مْمييٞم٦م؛ ٕٟمييف يم ييػم ُمييـ اًمٜميي٤مس طمرييك اعمٌرييدرلم ذم ـمٚميي٥م اًمٕمٚمييؿ.. 

طمريييك اًميييذيـ ٓ قمٚميييؿ قمٜميييدنؿ ي٘ميييق  ًميييؽ: يييي٤م  ظميييل نيييذ  ومٞمٝمييي٤م ُمّميييٚم ٦م  و نيييذ  ومٞمٝمييي٤م 

اًمٕمٚميؿ اًمقاؾميع  وًٓ ذم اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م ووم٘مٝمٝميام ومْمي ً قميـ ُمٗمًدة ًميٞمس قمٜميد  نيذا 

    يٙمق  قم٤معم٤ًم سمقاىمع إُم٦م اإلؾم ُمٞم٦م وُمِم٤ميمٚمٝم٤م اًمداظمٚمٞم٦م، ُم٤م ر ي إؾمر٤مذ؟

 يم م ضمٞمد سم  ؿمؽ. قمكم:

 ىمّمدي ًمٕمٚمٙمؿ شمر ٗمقٟمٜم٤م سمٌمء. اًمِمٞم :

: ٓ،  ريد     ىمق  او٘مٞم٘م٦م  ٟم٤م سمِمق     نذا اًمٙم م اًمذي ذيمر   يْم٤ًم يم٤م  ؿم٘مرة

ام ًمييق يٙمييق   وضمييز طمرييك ًمييق  وضمييز ومٞمييف ًمٙميي٤م  ظمييػمًا؛ ٕٟمييف  دظمييؾ يميي م قمييغم يميي م رسميي

 ورسمام يم٤م  ًمق  وضمز ًمٙم٤م   وو  ذم نذا اًم٤ٌمب،  ٟم٤م نٙمذا شم٘مديري.

 : قمغم يمؾ طم٤م  نذا إُمر..قمكم

: ويمييي٠مين ٕٟميييف نيييق طمريييك أ  ُمييي٤م شمٙمٚميييؿ اعمٗم٤مؾميييد واعمّمييي٤مًم   و اعمّمييي٤مًم  ؿمييي٘مرة

  يْم٤ًم، نق  ظم   ُمـ إُم ٚم٦م... واعمٗم٤مؾمد يٕمٜمل: نق ًمق  ٟمف رضب إُم ٚم٦م

 : أ  ؾمٞم٠ميت يم م سمٕمض اًمٌمء ذم إظمٓم٤مء اًمِم٤مرٕم٦م،  ٤مو     ي٠ميت..قمكم

: ٕ  إُم ٚم٦م طم٘مٞم٘م٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًا يٕمٜمل: ٓ يٙمٗمل ٕ  نذا اًمٙم م ٟمٔمري وٓ ؿم٘مرة

 يٕمر  إُم ٚم٦م ومٞمف  ٓ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ، اعمٝمؿ اعم ٤م  ذم نذا ..

 ٤مًم٩م سمٕمض اًمٌمء..: ي٤م  ظمل إظمٓم٤مء.. نق ىمد يٕمقمكم

ُمـ إظمٓم٤مء اًمِم٤مرٕم٦م اًمٞمقم ذم ُمقوقع اعمّمٚم ٦م واعمٗمًدة، ونيذ  اًم٘م٤مقميدة ذم 

 شمٕم٤مرض اعمّم٤مًم  واعمٗم٤مؾمد بٝمٚمٝم٤م يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس ..

: سمٕمديـ نق... قمٗمقًا... يٕمٜميل: نيذ  اإلـم٤مًمي٦م ُمي٤م سميلم سمي٠م  نيذا ييدظمؾ... نيذا ؿم٘مرة
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 «سميلم واويرام سميلم اوي  »اًمنمح اًمذي رشطمف  ٧م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمي ة واًمًي م: 

يٕمٜمل: نذا اًمنميح واإلـم٤مًمي٦م ييدظمؾ  ي٧م نيذا؛ ٕٟميف ذيمير اًمرقىميػ واًمِميٌٝم٤مت ويميذا 

  مم رظمر .. قمغم يمؾ طم٤م  ًمٕمٚمف يِمػم أ ...

: )اٟم٘مٓميي٤مع( يٕمٜمييل اًمٕمييذر.. ٓ ؾمييٗمر وٓ ؾمييٚمام  وٓ ٟميي٤مرص نييؿ اًمييذيـ ىميي٤مًمقا ؿميي٘مرة

 ًمٚمِمييييي٤ٌمب: اؿميييييؽموا نيييييذا اًمنمييييييط، سمييييي٤مًمٕمٙمس: اًميييييذي ضمٕميييييؾ نيييييذا اًمنمييييييط يِميييييؽمه

و ييييرص قمٚمٞمييييف ويِمييييرٝمر  يم يييير ُمييييـ همييييػم  نييييق ذًمييييؽ اًمرييييٞم٘مظ اًمٜمٗميسيييي قمٜمييييد اًمِميييي٤ٌمب 

وسم ٤مص٦م  صٌ  يقضمد ي٘مٔم٦م يمام ىمٚمٜم٤م سملم اًمِم٤ٌمب اًمقارث نذا اعمٜمٝم٩م اًم٘مديؿ اًمذي 

نييق اعمييٜمٝم٩م اًمٗم٘مٝمييل اعمٚمرييزم سم رومٞميي٦م اًمٜمّمييقص اعمذنٌٞميي٦م اعمقضمييقدة ذم يمريي٥م اًمٗم٘مييف 

ًمٙمييٜمٝمؿ خيرضمييق  قمييـ اوٜمييٌكم، وسم رومٞميي٦م اًمٜمّمييقص اعمقضمييقدة ذم اًمٗم٘مييف اوٜمييٌكم 

 نذا اًمٗم٘مف اوٜمٌكم ُمرك  رادوا ذم اعم٤ًمرؾ اًمٕمٔم٤مم.

ٓ ٓ أ   شمٙمٚمؿ قمـ ىمّم٦م اًمقرصم٦م قمـ اعمقروث ٟمٗمًف نيذا وم٤مًميذي  ىميق :  ؿم٘مرة:

وا شمٚم٘م٤مرٞميييي٤ًم واًمٗمْمييييؾ ًمييييٞمس نييييؿ وٓ ػم  َٖميييي   نٜميييي٤م  صييييٌ  ذم  يْميييي٤ًم نيييي١مٓء اًمِميييي٤ٌمب شمَ  

ب اًميييقارصملم طمرومٞمييي٦م اًمٗم٘ميييف  اًميييذي ـمييير  قميييغم نييي١مٓء اًمِمييي٤ٌمػمُّ َٖمييي ًمٚمٛمِمييي٤مي  ذم نيييذا اًمرَ 

اوٜمٌكم و ٟمام اًمٗمْمؾ   قمز وضميؾ سميام ىميدر    يٙميق  ذم نيذ  اًميٌ د  و هبيذ  اًمٗمرٜمي٦م 

اًمرييل طمييدصم٧م واًمرييل قمروميي٧م سمٗمرٜميي٦م اخلٚمييٞم٩م، ومٕمرومييقا سميي٠م  ىمٞميي٤مُمٝمؿ  و ُمٙميي ٝمؿ  زاء نييذا 

اًمٗم٘مف اًمذي ورصمق  سمٜمّمقصف قمـ ُمِم٤مخيٝمؿ مل يٕمد نق اعمٓمٚمقب؛ وًمذًمؽ يم٤م  ٓ سمد 

سمييديؾ نييذا اًمٌمييء اعمييقروث، ُميي٤م وضمييدوا نييذا اًمٌييديؾ سمنييقم٦م     يٙمييق  نٜميي٤مح يشء

و ٟمييام وضمييدو  ذم نييذ  اًم ييقرة اًمٜمٗمًييٞم٦م  و ىمييؾ هبييذ  اًمقىمٗميي٦م اًمرييل وىمٗمٝميي٤م ؾمييٗمر و ُم ٤مًمييف 

 ُمـ ومرٜم٦م اخلٚمٞم٩م ومامًمقا  ًمٞمٝم٤م.

ومٚمييييؿ يٙمييييـ قمٜمييييدنؿ اًمٗم٘مييييف اًمييييذي  جييييزنؿ.. اًمٗم٘مييييف اعمٜمٝمجييييل اًمّميييي ٞم  اًمييييذي 

ت واخلٓمييي٥م... واخلٓمييي٥م  جيييزنؿ قميييـ شمٚم٘ميييػ اعم ييي٤مرضات اًمًٞم٤مؾميييٞم٦م واًمٙمٚميييام

اًمًٞم٤مؾميييييٞم٦م واًمٙمٚميييييامت اعمٙمرقسمييييي٦م ذم نيييييذا إُمييييير... ُمييييي٤م يمييييي٤م  قمٜميييييدنؿ اًمٗم٘ميييييف اًميييييذي 

 جزنؿ ومٚمذًمؽ فمؾ ادمي٤منٝمؿ ُم٤مويٞم٤ًم ٟم يق نيذ  اًم٘مْميٞم٦م ُمرسميقـملم ُمِميدوديـ ومٞمٝمي٤م 
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 و سمًييٌٌٝم٤م ... وم٤مًمييذي  ىمييق   ٟميي٤م سميي٠م  أ  دور اًم٘مٚميي٦م اًم٘مٚمٞمٚميي٦م ُمييـ اًمييذيـ وم٘مٝمييقا اًمييدقمقة 

سمٛم٘مر٣ميي قم٘مٞمييدة اًمرقطمٞمييد اًمّميي ٞم ٦م دورنييؿ أ   قمييغم اعمييٜمٝم٩م اًمًييٚمٗمل اًمّميي ٞم 

نييق  يمييؼم دور ويؽمشميي٥م قمٚمييٞمٝمؿ ختٚمييٞمص نيي١مٓء ُمييـ اًمرٕمٚمييؼ سمٛم ييؾ نييذا اعمييٜمٝم٩م اًمييذي 

 ظمييذو  ُمييـ اًمرٗمجيير اًمٜمٗميسيي اًمييذي قمٜمييدنؿ؛ ومٚمييذًمؽ  ىمييق  سميي٠م  واضميي٥م اًمييدقم٤مة أ ، 

ومقاضمٌٜم٤م ٟم ـ ٟمرّمؾ سمًٗمر ٟمرّمؾ سمًٚمام  وسمٜمي٤مرص وهبيذ  اًم ٚمي٦م ُميـ ـمٚمٌي٦م اًمٕمٚميؿ وُميـ 

 و اًمدقم٤مة طمرك يٙمق  نٜم٤مح شمٗمٝميٞمؿ ًميٞمس ٟمٔميري شمٗمٝميٞمؿ قمٛميكم  يْمي٤ًم وًم٘مي٤مء ٓ اًمٕمٚمامء 

ي٘مرٍميي قمييغم اعمٙم٤مشمٌيي٤مت اًمٌٕمٞمييدة  و قمييغم اًمّمييد   و قمييغم اعمٜم٤مؾميي٤ٌمت و ٟمييام يٜمٌٖمييل 

    يٙمق  نٜم٤مح ًم٘م٤مء ُمٗمّمق .

ومييي٠مىمق   ٟمييي٤م هبيييذ  اعمٜم٤مؾمييي٦ٌم    دارييياًم قمٜميييدنؿ اًمرهمٌييي٦م اإلظميييقا  ذم جميييلء وًم٘مييي٤مء 

 و ٟمٚمر٘مٞمٝمؿ ذم  ي ُمٙم٤م  ًمٙمـ نٜمي٤م ـمٌٕمي٤ًم ُمي٤م دام ؿميٞم ٜم٤م  ؿمٞم ٜم٤م وٟمٚمر٘مٞمٝمؿ نٜم٤م ذم اًمٌٚمد

 ُمقضمقد اًمٚم٘م٤مء ٓ سمد    يٙمق  نٜم٤م، وم٠مىمق : ٓ سمد ُمـ طمْمٝمؿ قمغم ...

 ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م    سمٕمْمٝمؿ ٓ يًرٓمٞمع اخلروج ُمـ اًمًٕمقدي٦م ... اًمِمٞم :

 : ٓ يًرٓمٞمٕمق !قمكم

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 : قمجٞم٥م، وٜمققملم ...ؿم٘مرة

 : ؾمٚمام  يٛمٜمع.قمكم

 ٜمع.وؾمٗمر  يْم٤ًم يٛم

طمرييك  ذا يميي٤م  ًمًييٚمام  حميي٤مرضة ذم دن ومٛمٜمييع ُمييـ اوْمييقر، اعم يي٤مرضة يم٤مٟميي٧م 

 سمٕمٜمقا : ... ٟمًٞم٧م ..

  رير إرض  م  رير اإلٟم٤ًم ؟ ُمداظمٚم٦م:

: ٟمٕميييؿ،  ريييير إرض  م  ريييير اإلٟمًييي٤م ؟ نيييذ  يمييي٤م  بييي٥م    يٚم٘مٞمٝمييي٤م ذم قميييكم
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وم٠مًم٘م٤منيي٤م  دن وًمٙمييـ مل يٚم٘مٝميي٤م ذم دن وم٠مًم٘م٤منيي٤م ذم اعمٛمٚمٙميي٦م، ُمٜمييع ُمييـ  ًم٘م٤مرٝميي٤م ذم دن

 ذم ..  رير إرض  م  رير اإلٟم٤ًم ؟ ويم٤مٟم٧م اعم ٤مرضة ـمٞم٦ٌم.

:  ىمق  ؿمٞم ٜم٤م شمٙمٛمٞم ً ًمٙم م ؿمٞم ٜم٤م  ن ُم٤مًمؽ طمق  رسمط يشء ُمـ قمكم اوٚمٌل

اًمقاىمع اًمذي ٟمٕم٤مٟمٞمف أ  سم يرب اخلٚميٞم٩م  ىميق : طم٘مٞم٘مي٦م نيذا سم ٤مضمي٦م  مم وىمٗمي٦م ُمر٠مٟمٞمي٦م 

  طميد يٜمٙمير  ومٙمي٠م  نيذا وىمٗم٦م شمٗم٤مقمؾ.. يمٚمف سمٕمد طمرب اخلٚمٞم٩م، ونذا يشء واىمٕمل ٓ

يِمييٕمر    اًمييذي طمييدث نييق ردة ومٕمييؾ، وردود اًمٗمٕمييؾ ُمٝمييام ارشمٗمٕميي٧م وميي  شمٌ٘مييك وُمٝمييام 

قمٚم٧م طمرارو٤م ومًؽمضمع يمام يم٤مٟم٧م؛ ٕهن٤م مل شمٌـ قمغم  ؾم٤مس ُمٜمٝمجيل وقميغم ىم٤مقميدة 

 ُمرٞمٜم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم  ؾمس قمٚمٛمٞم٦م.

 :  ذا يم٤م  اعمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمًٗمر ..قمكم ظمِم٤م 

 :  ٟم٤م ُم٤م  شمٙمٚمؿ قمـ قمكم اوٚمٌل

 قمٗمقًا.. اٟمرٝمك يم ُمؽ ًمِمٞم :ا

 : ٟمٕمؿ ؿمٞم ٜم٤مقمكم طمٚمٌل

: يٕمٜمييل: نييق ي طمييظ    نٜميي٤مح  ومراـميي٤ًم وشمٗمريٓميي٤ًم ىمييد يٙمييق .. وم٤مًمٜميي٤مس قمييكم اوٚمٌييل

اًمذي درضمقا وشمرسمقا قمغم اعمِم٤مي  نٜم٤مح يِمرٖمٚمق  ذم دىم٤مرؼ وذم وميروع وم٘مٝمٞمي٦م وم٘ميط 

ونيييؿ همييي٤مومٚمق  يميييؾ اًمٖمٗمٚمييي٦م قميييـ إطميييداث اًمريييل شميييدور طميييقنؿ وقميييـ واىمٕمٝميييؿ وقميييـ 

ُٕمييي٦م اًمٞمقُمٞمييي٦م وُمِمييي٤ميمؾ اًمٜمييي٤مس، ًمٙميييـ نييي١مٓء اًمِمييي٤ٌمب ًمٞمًيييقا ُم يييؾ  وًمئيييؽ ُمِمييي٤ميمؾ ا

ًمٞمًيي٧م.. يٕمٜمييل: ُمقوييققمٝمؿ ًمييٞمس أ  نييؿ شمقضمٝمييقا نييذ  اًمقضمٝميي٦م وشمٗم٘مٝمييقا ذم واىمييع 

إُمييير ُميييـ أ  سميييؾ نيييؿ ُميييـ ىمٌيييؾ شمِميييٕمر  هنيييؿ يرصيييدو  ويٜمٔميييرو   مم واىميييع إُمييي٦م 

وسمٕمييدنؿ  ويٜمٔمييرو   مم يٕمٜمييل: يمٞمييػ شمًييػم ؾمييٗمٞمٜم٦م اوٞميي٤مة ذم واىمٕمٜميي٤م وواىمييع اوٙميي٤مم

 قمـ رشع ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم طمرك ذم سم دنؿ.

ق   مم حميييي٤مرضات ... واعمراىمٌيييي٦م شمِمييييٛمؾ اًمقاىمييييع اًمييييذي ئييييوًمييييذًمؽ دمييييدنؿ يٚمج

يٕمٞمِمييقٟمف ومٝمييؿ ُمييـ  ضمييؾ ذًمييؽ أ   صييٌ ٧م انجٛميي٦م قمٚمييٞمٝمؿ ُمييـ يم ييػم ُمييـ اعمِميي٤مي  
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وهنؿ و طميقانؿ وواىمٕمٝميؿ ١منٜم٤مح؛ ٕهنؿ ٓ يريدو  نذا اخلط وشمٜمٌٞمف اًمٜمي٤مس  مم ؿمي

عمًيييٚمٛمق  ُميييـ نيييذا اًمٜميييقم ونيييذا اًميييذ  ونيييذا انيييقا  اًميييذي نيييؿ ومٞميييف  مم    ًمٞمٜمر٘ميييؾ ا

 وًمٞم٦م محؾ راي٦م اإلؾم م.١ميرًٚمٛمقا ىمٞم٤مدة اًمٕم٤ممل وُمً

:  نييؿ ُمييـ نييذا! ...    نيي١مٓء اعمِميي٤مي  ... اًمييذيـ نييؿ قمييغم اخلييط اًمٗم٘مٝمييل ؿميي٘مرة

اعمرٕمّمييي٥م ٟم٘ميييق ، نيييؿ سميييدؤوا  ًيييق  سم٠مٟميييف يميييام ي٘مييي٤م  اًمًٌييي٤مط يًييي ٥م ُميييـ  ييي٧م 

.. يٕمٜمل: شمذيمرٟم٤م نذ  سم ٤م  يم ػم ُمـ اًمٜمي٤مس عمي٤م شمٚم٘ميط زقم٤مُمي٤موؿ  رضمٚمٝمؿ ومٚمذًمؽ عم٤م

 و شمٚم٘ميييط  هنيييؿ ٓ يرييييدو  يٕمٜميييل: ير يييق  نيييذا  مم روميييض اخليييػم واًمرهمٌييي٦م ومٞميييف  يْمييي٤ًم 

 قمٜمدنؿ ...

: عمييي٤م شمٙمٚميييؿ ٟمييي٤مرص اًمٕمٛمييير  ذيمييير ذم رؾمييي٤مًم٦م ...  ٟميييف يٕمٜميييل  ىميييق : سمييي٠م  اًمٜمييي٤مس قميييكم

ومػمهم٥م يٙم٤مد ي٘مق      يِمرٖمٚمق  ذم ىمْم٤مي٤م ونؿ بٝمٚمق   ؿمٞم٤مء يمٌػمة شمٙمق  طمقنؿ

اًمنمييح يٜمرنميي ذم اًمًييٕمقدي٦م وسمييلم ـميي ب ال٤مُمٕميي٦م اإلويي٤مد واًمٙمٗميير ... نٜميي٤مح ُميي٤م نييق 

 قمٔمؿ، ىمي٤مًمقا: ُمي٤مذا ىمي٤م ؟  ٓ شمٕمٚميؿ  هنيؿ ُيرَر ٜميق  ومي٢مذًا نيق مل يًيرٓمع... اقمريؼم اًميدظم٤م  

واًمريييرـ اًميييذي ير ٓميييػ نييي١مٓء اًميييذيـ ي٘مٕميييق  ذم اإلوييي٤مد، ومييي٢مذا ذم ُمًييي٠مًم٦م قم٘م٤مرديييي٦م 

دة نييؿ هميي٤مومٚمق  قمييام بييري طمييقنؿ يًرٌِمييع اًمرييرـ واًمييدظم٤م  ونييق ٓ طمرييك ذم اًمٕم٘مٞميي

 يٕمٚمؿ    اًمِم٤ٌمب ىمد وىمٕمقا ذم اإلو٤مد. 

 (  00:  01:  20/ 658) اهلدى والنور/

 (  00:  43:  13/ 658) اهلدى والنور/ 
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َُ  عٞ اجلٗادّدزد غبٗات 

 ٟمٗمًيٜم٤م    اوٛميد   ٟم ٛميد  وٟمًيرٕمٞمٜمف وٟمًيرٖمٗمر  وٟمٕميقذ سمي٤م  ُميـ رشور : اًم٤ًمرؾ

وؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤م ُمـ اد  ا  وم  ُمْمؾ ًمف وُمـ يْميٚمؾ ومي  ني٤مدي ًميف و ؿميٝمد  ٓ  ًميف 

 ٓ ا  وطميييد  ٓ رشييييؽ ًميييف و ؿميييٝمد    حمٛميييد قمٌيييد  ورؾميييقًمف  ُمييي٤م سمٕميييد ومٝميييذ  سمٕميييض 

قميييغم ؿميييٞم ٜم٤م اعم يييدث  ٤مقمرويييٝم  «ذم  قميييداد اًمٕميييدة دةاًمٕمٛمييي»اًمِميييٌٝم٤مت ُميييـ يمرييي٤مب 

ور  سمييي٤مًمرد قمٚمٞمٝمييي٤م سم٠مؾميييٚمقسمف اًمٕمٚمٛميييل اًمٗم٘مٞميييف اًمٕم ُمييي٦م ٟمييي٤مرص اًميييديـ إًمٌييي٤مين ًمٞم٘ميييقم سميييد

 اًمٗمريد اًمذي يًرٛمد  ُمـ اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م سمٗمٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  .

نؿ ؤقمٚمييٞمٝمؿ عميي٤م ىمرييؾ  ُمييرا اً دظم٤مًمييهمييزوة ُم١مشميي٦م طمٞميي٨م  ُميير اًمّمي ٤مسم٦م طمييدي٨م ي٘ميق  -

وطميدي٨م قمٌي٤مدة  ،صيٜمٞمٕمٝمؿ نيذا  ¢ونؿ ذم همٞم٦ٌم قمـ اإلُم٤مم إقمٔميؿ ومير  اًمٜمٌيل  

ومٙمي٤م  وميٞمام  ظميذ قمٚمٞمٜمي٤م    سم٤ميٕمٜمي٤م قميغم اًمًيٛمع  وم٤ٌميٕمٜمي٤م   ¢اسمـ اًمّم٤مُم٧م دقم٤مٟم٤م اًمٜمٌل  

قمٚمٞمٜميي٤م و ٓ ٟمٜميي٤مزع إُميير  نٚمييف وقمنييٟم٤م وينييٟم٤م و صمييرة وُمٙمرنٜميي٤م ُمٜمِمييٓمٜم٤م واًمٓم٤مقميي٦م ذم 

ي٘ميق  وٟم يـ ٟمًي٠م   صي ٤مب  ،ىم٤م   ٓ    شمروا يمٗمرا سمقاطم٤م قمٜمديمؿ ُمـ ا  ومٞميف سمرني٤م 

 نييذ  اًمِمييٌٝم٦م يمٞمييػ ي٘م٤مشمييؾ اعمًييٚمٛمق  ذم نييذ  او٤مًميي٦م ذم طم٤مًميي٦م ٓ  ُميي٤مم يمٞمييػ شمٙمييق 

ُميييـ صيييٛمٞمؿ اقمر٘مييي٤مد اًمِميييٞمٕم٦م ٓ ضمٝمييي٤مد ذم ؾميييٌٞمؾ ا  طمريييك  ماًمٕميييدة ونيييذ  اًمِميييٌٝم٦م شم٘ميييق

 خيرج اًمرو٤م ُمـ ر  حمٛمد .

 طمرك خيرج ُم٤مذا . اًمِمٞم :

 ....اعمٝمدي اعمٜمرٔمر يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 همػم  ذم يشء .اًمِمٞم  :  اًمِمٞم :

ي٘مق  اًمقضمف إو   ٟمف يمام يرْم  ُمـ ٟمص اودي٨م    اًمٗمرىم٦م اًمرل  ُمر  ُمداظمٚم٦م:
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سم٤مقمرزانيي٤م نييل ومرىميي٦م ويي ًم٦م اعمييذيمقرة ذم ىمقًمييف دقميي٤مة قمييغم  سمييقاب ضمٝمييٜمؿ   ¢اًمٜمٌييل  

ويد  قمغم نذا ..اًمرٕمٚمٞمٚملم ي٘مق  اؾمؿ اإلؿم٤مرة شمٚمؽ قم٤مريد قميغم ُميذيمقر ىمٌٚميف سمي٤مًمٜمص 

 ،وشمد  قمغم ُمذيمقر ُميـ ىمٌيؾ ُمٕمٝميقد ذم اًميذنـ ،سملم إًمػ واًم م ذم اًمٗمرن ًمٚمٕمٝمد

ونيييييذا سم٤مـميييييؾ  ،ضمٞمييييي٦م ٓ دظمٚمييييي٧م ذم اًمٗمرىمييييي٦م اًمٜم٤مووٓ شمّمييييي     شمٙميييييق  ذم اليييييٜمس 

اًم ييي٤مين ي٘ميييق     آقمريييزا  خمّميييص سم يييدي لم اًمٗمرىمييي٦م اًمٜم٤مضمٞمييي٦م واًمٓم٤مرٗمييي٦م  ،سم٤مإلاييي٤مع

 اعمٜمّمقرة .

 همػم  ذم يشء ـمٞم٥م ٟمرضمع ًمٚم١ًما  إو  شمٗمْمؾ . اًمِمٞم :

 ي٘مق  شمٜمٌٞمف رد قمغم ؿمٌٝم٦م ٓ ضمٝم٤مد سم   ُم٤مم . ُمداظمٚم٦م:

ًي١ما  اًم١ًما  إو  اًميذي ـمرطمريف وىمٚمي٧م ًميؽ ُمي٤م ُمٕمٜميك نيذا اًم ًمٞمس نذا اًمِمٞم :

  ؾمئٚم٦م شمٙمق  ضمؼمي٦م . حنٜم٤م

ُمييـ  ُمرييل ي١مُمييق  سم٤مًمٌٞميي٧م  ٤مً طمييدي٨م قم٤مرِميي٦م ي٘مييق  طمييدي٨م قم٤مرِميي٦م    ٟم٤مؾميي ُمداظمٚميي٦م:

ظمًيػ هبيؿ وىمٚمٜمي٤م يي٤م رؾميق  قا سم٤مًمٌٞميداء سم٤مًمٌٞم٧م طمرك  ذا يم٤مٟم ٠مسمرضمؾ ُمـ ىمريش ىمد ل

ا     اًمٓمريييؼ ىمييد بٛمييع اًمٜميي٤مس ىميي٤م  ٟمٕمييؿ ومييٞمٝمؿ اعمًرٌٍميي واعمجٌييقر واسمييـ اًمًييٌٞمؾ 

 ويّمدرو  ُمّم٤مدر ؿمرك يٌٕم ٝمؿ ا  قمغم ٟمٞم٤موؿ . اٚمٙمق  ُمٝمٚمٙم٤م واطمدا

يمٞمييػ يٗمٝمٛمييق  نييذا اوييدي٨م وُميي٤م قم ىميي٦م اوييدي٨م سم٠مصييؾ اًمًيي١ما  اًمييذي  اًمِمييٞم :

ونييق  ؟ صييؾ اًمًيي١ما  اعمًييرد  ًمييف هبييذا اوييدي٨م ُميي٤م نييق ،اؾمييردًمقا ًمييف هبييذا اوييدي٨م

و ٟمف ييذن٥م ذم نيذا اًم٘مريؾ ٟمي٤مس  سمريي٤مء ٓ يًير ٘مق  نيذا  ؟اًم٘مرؾ همدرا  ًمٞمس يمذًمؽ

  نيييذا آؾميييردٓ  وطميييد  يٙمٗميييل ًمٞمٙميييق  رادقمييي٤م  ـ ٟم٘ميييق  ُميييع يميييؾ  ؾميييػ ٟم ييي ،اًم٘مريييؾ

نييي١مٓء    يٜمٗميييردوا قميييـ قمٚميييامء اعمًيييٚمٛملم سمرٗمًيييػم ٟمّميييقص اًمرؾميييق   قمٚمٞميييف اًمًييي م  

نييييذا اوييييدي٨م يييييد  جمٛمييييقع اًمرواييييي٤مت اًمرييييل ضميييي٤مءت ذم  ،سميييي٤مـم ً  وشم٠مويٚمٝميييي٤م شميييي٠موي ً 

نييذا  صيي ٞم  ُمًييٚمؿ وذم همييػم     ضمٞمِميي٤م يقضمييف  مم نييدم اًمٙمٕمٌيي٦م وومييٞمٝمؿ يمييام ضميي٤مء ذم

ف ُمييع سمييُميي٤م ُمٕمٜمييك اعمًرٌٍميي يٕمٜمييل ومٝمييام  اًمٖم٤مييي٦م ُمييـ ذن٤م ؟اويدي٨م وومييٞمٝمؿ اعمًرٌٍميي

ٓ يٕمير  ُميي٤م نيل اًمٖم٤مييي٦م ًمٙمييـ يميام ي٘ميي٤م  ذم سمٕمييض  ،نيذا الييٞمش ووميٞمٝمؿ قميي٤مسمر اًمًييٌٞمؾ
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ًمٙمييـ ُميي٤م نييؿ  ، يييـ را ييلم را ييلم ب٤منييدوا ذم ؾمييٌٞمؾ ،اًمييٌ د نيي٤مت يييدح واُمٌميي

ومٝم١مٓء خيًػ ا  هبؿ إرض  ،ممومٝمامٟملم  هنؿ را لم ندم سمٞم٧م ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤م

وم٤مًمًيٞمدة قم٤مرِمي٦م  ؿميٙمٚم٧م ذم إُمير وىم٤مًمي٧م يمٞميػ نيذا ووميٞمٝمؿ يميذا  ،واٚمٙمٝمؿ اٞمٕمي٤مً 

يمٚمٛميي٦م يٌٕم ييق  قمييغم  ،وم٠مضميي٤مب  قمٚمٞمييف اًمًيي م  سميي٠مهنؿ يٌٕم ييق  قمييغم ٟمٞميي٤موؿ ؟ويمييذا ويمييذا

و ٟمام ن٤م قم ىم٦م سم٤مًمذي يٜمْمؿ  ،ٟمٞم٤موؿ ًمٞمس ن٤م قم ىم٦م سم٤مًمٖمدر واًم٘مرؾ عمـ ٓ يًر ؼ

ٓ يٕميير  اًمٖم٤مييي٦م    نييذا الييٞمش ىمييد يٛمييؿ ؿمييٓمر ارشمٙميي٤مب حمييرم يمٌييػم ومٝمييق  مم ضمييٞمش 

 ٟميام يٌٕم يق  قميغم  ،وم٤مويدي٨م ذم واد واعمًيرد  قمٚمٞميف ذم واد رظمير ،يٌٕم٨م قمغم ٟمٞمريف

وصم٤مٟمٞمي٤م نيؾ نيق ؾميٌٞمؾ  .نيذا  وٓ ،ٟمٞم٤موؿ ومام قم ىم٦م اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٖمدر سمٛم يؾ نيذا اويدي٨م

هبي٤م يم يػم ويـ ييدقمق  اًمٕمٛميؾ   ىم٤مُم٦م اًمدوًمي٦م اعمًيٚمٛم٦م سمٛم يؾ نيذ  اًمقؾمي٤مرؾ اًمريل اسميركم

نييييؾ نٙمييييذا ومٕمييييؾ اًمرؾمييييق   قمٚمٞمييييف  ؟ًمإلؾمييي م والٝميييي٤مد ذم ؾمييييٌٞمؾ ا  شمٌيييي٤مرح وشمٕميييي٤ممم

يميييييؾ ُمًيييييٚمؿ يٕمييييير     ُم يييييؾ نيييييذ   ؟اًمًييييي م  طمٞميييييٜمام سميييييد  إلىم٤مُمييييي٦م اًمدوًمييييي٦م اعمًيييييٚمٛم٦م

اًمٓم٤مرٗميي٦م ومٕميي ً   ¢اًمرٍمييوم٤مت مل شم٘مييع  ٓ ذم اًمٕمٝمييد اعمييدين  ي سمٕمييد     وضمييد اًمٜمٌييل  

ويي٤م قمٚمٛمييف ا  ورسميي٤منؿ قمييغم قمٞمٜمييف وسمييد  بٝمييز نيي١مٓء   وضمييدنؿ وقمٚمٛمٝمييؿ ةاعمٜمّمييقر

وٟم ـ ٟمٕمٚمؿ     و  ُمٕمريم٦م ىم٤مُم٧م سملم اعمًيٚمٛملم وسميلم اًمٙمي٤مومريـ مل  ،عم ىم٤مة اًمٙمٗم٤مر

ُميييـ اًمرؾميييق   قمٚمٞميييف اًمًييي م  و صييي ٤مسمف و ٟميييام دوم٤مقمييي٤م قميييـ سمٚميييد اعمًيييٚمٛملم  ؿ اسمريييداءً ُ٘مييي شمَ 

ة سميييييدر زواًميييييذي هميييييزي ُميييييـ اًمٙمييييي٤مومريـ يميييييام نيييييق ُمٕميييييرو  ذم اًمًيييييػمة وذم ىمّمييييي٦م همييييي

 .ومٚمذًمؽ الٝم٤مد  ر٤مج  مم ُم٘مدُم٤مت وُم٘مدُم٤مت يم ػمة ويم ػمة ضمداً  ،اعمٕمرووم٦م

ونييذا يرسمٓمٜميي٤م سمييٌٕمض إؾمييئٚم٦م اًمرييل ؾمييٌؼ    شمٚمقويي٤م قمٚمٞمٜميي٤م ٟمْمييؿ الييقاب قمييـ ذاح 

ٓ  ،اًمًيي١ما  اعمرٕمٚمييؼ سم٤ملٝميي٤مد ومٞمٌييدو    نيي١مٓء اًمٜميي٤مس ٓ يٗمرىمييق  سمييلم ضمٝميي٤مد وضمٝميي٤مد

غم ٕمَي ايقا ذم قم٘مير دارنيؿ ومَ قيٗمرىمق  سملم ضمٝمي٤مد اًميدوم٤مع اًميذي ُمٕمٜمي٤م     اعمًيٚمٛملم ن

اعمًٚمٛملم يمٚمٝمؿ طمرك اًمٜم٤ًمء    ي٘مقُمقا يمؾ ومرد ُمٜمٝمؿ سمام يًرٓمٞمع ُمـ ضمٝم٤مد ذم دومع 

نٜميي٤م ٓ يييرد ُمقوييقع  ،عمًييٚمٛملم ذم قم٘ميير دارنييؿاصيي٤مرٚم٦م نيي١مٓء إقمييداء اعمٝميي٤مالم 

سمٞمييٜمام الٝميي٤مد اًمييذي  ،اإلُميي٤مرة وإُمييػم وآؾمييرٕمداد اًمقاضميي٥م    ي٘مييقم سمييف اعمًييٚمٛمق 

 سمي٤معمٕمٜمٞملمًمف ُمـ  ُم٤مرة وٓ سمد ًمف ُمـ ىمٞم٤مدة وٓ سمد ًميف ُميـ آؾميرٕمداد ٟم ـ ٟم٘مق  ٓ سمد 
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اعمٕمٜمييقي واعميي٤مدي  مم رظميير  الٝميي٤مد اعم٘مّمييقد سمييف ٟم٘مييؾ اًمييدقمقة اإلؾميي ُمٞم٦م ُمييـ سمٚمييد 

 ، مم سمٚمييد همييػم  ؾميي ُمل وًمييذًمؽ نييؿ ذم اًمقاىمييع خيٚمٓمييق  ؿمييٕم٤ٌم  سمرُمْميي٤م  ، ؾميي ُمل

ذيمرشميييف رٟمٗمييي٤م ذم وم٤ملٝمييي٤مد إو  اًميييذي  ،خيٚمٓميييق  اًمٗميييرض اًمٕميييلم سمييي٤مًمٗمرض اًمٙمٗمييي٤مرل

 ُمي٤م  ،يم ُمل ونق اًمدوم٤مع قمـ اًمٌٚمد اعمًٚمؿ اعمٝم٤مضمؿ نذا ومرض قملم قمغم يمؾ ُمًيٚمؿ

اًمٗمرض أظمر اًمٗمرض اًمٙمٗم٤ميي٦م  ٟميام بي٥م قميغم ـم٤مرٗمي٦م ُميـ اعمًيٚمٛملم دو  يميؾ وميرد 

و ذا قمروم٧م نذا اًمرٗمّمٞمؾ ؾم٘مٓم٧م  دًمرٝمؿ يمٚمٝم٤م اًمريل ينيدوهن٤م  ،ُمـ  ومراد اعمًٚمٛملم

اًميذي ييراد سميف ٟم٘ميؾ اًميدقمقة ُميـ سمٚميد ُمًيٚمؿ  مم  ًمٚمرد قمغم ُميـ يٜمٙمير الٝمي٤مد ُميـ اًمٜميقع

نذا ٓ سمد ًمف ُمـ اؾمرٕمداد وٓ سمد  ،اًمذي يراد سمف ُم٘م٤مشمٚم٦م ُمـ يٚمٞمٜم٤م ُمـ اًمٙمٗم٤مر ،سمٚمد يم٤مومر

ًمف ُمـ شمٜمٔمٞمؿ وٓ سمد ًمف ُمـ يمؾ وؾمٞمٚم٦م ُمـ اًمقؾم٤مرؾ اًمرل ومٞمام يٌدو ًمٚمٜم٤مس وٓ سمد وٓ 

 .اًمٙمٗم٤مريٙمٚمػ ا  ٟمٗم٤ًم  ٓ وؾمٕمٝم٤م  هن٤م ُمـ  ؾم٤ٌمب اًمٜمٍم واًمٖمٚم٦ٌم قمغم 

وم٤مٔ  سمٕمد نذا اًمٌٞم٤م  اًمذي اقمرؼم  ضمقاسم٤م قمام ضم٤مء ذم ؾم١ما  يرٕمٚميؼ سم٤ملٝمي٤مد أ  

ر اًمِمييٌٝم٤مت  و إدًميي٦م ذم زقمٛمٝمييؿ اًمرييل ردوا هبيي٤م قمٚمٞمٜميي٤م طمٞميي٨م شمق ييقا  ٟمٜميي٤م ٟمٜمٙميير اذيُميي 

الٝم٤مد ُمٓمٚم٘م٤م و ٟمف ٟمِمؽمط ًمف رشط اإلُم٤مرة سمٞمٜمام ٟم ـ ٟمٗمرن سملم ضمٝم٤مد وضمٝم٤مد ني٤مت 

 ٟمِمق  إدًم٦م .

 ٦م ٓ ضمٝم٤مد سم   ُم٤مم .اًمِمٌٝم ُمداظمٚم٦م:

وأ  ىمٚمٜميي٤م ٟم ييـ سمجٝميي٤مد سمٖمييػم  ُميي٤مم ًمٙمييـ ٟم ييـ ٟم٘مييق  الٝميي٤مد اًمييذي ُميي    اًمِمييٞم :

ٟمٗمييؽمض    نٜميي٤مح طمٙمييؿ يمييي٤مومر رصاطميي٦م نييذا سمييٜمص اويييدي٨م اًمييذي ضميي٤مء ذم ؾمييي١ماًمؽ 

نيييذا اخليييروج قميييغم نيييذا اًمٙمييي٤مومر يمٗميييرا رص ييي٤م  ٓ  ،ضمييي٤مرز  ٓ    شميييروا يمٗميييرا سمقاطمييي٤م

أ  نيؿ ي٘مقًميق   .ٓ ؟!لم ُمًيٚمؿ وُمًيٚمؿنذ  ٟم٘مٓم٦م ومٞمٝم٤م ظمي   سمي ؟يرٓمٚم٥م اؾمرٕمداد

و يييييـ اؾمييييرٕمداداوؿ اًمرييييل اٙمييييـ نييييؿ ُمييييـ  ، يييييـ ا٤مقميييي٦م الٝميييي٤مد ،ا٤مقميييي٦م الٝميييي٤مد

اخلي   اًميذي يزقمٛمقٟميف  ـو يي ، ييـ نيذا ،اخلروج  قمغم او٤ميمؿ اًمٙم٤مومر يمٗمرا سمقاطم٤م

 ،ٟم ـ ٟم٘مق  الٝم٤مد اًمذي يراد سمف اخلروج نذا ٓ سمد ًمف ُمـ  ُم٤مرة ؟   اإلُم٤مرة واضم٦ٌم

 اٟمٓم ىمي٤مً  ،واؾميرٕمداد ُمي٤مدي ، ٓ يرٓمٚم٥م اؾمرٕمداد ُمٕمٜميقي ،ذا وطمد  ٓ يٙمٗملوًمٙمـ ن
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٤مِط اخْلَٞمْيييِؾ ﴿ُميييـ ىمقًميييف شمٌييي٤مرح وشمٕمييي٤ممم  ـْ ِرسَمييي
ٍة َوُِمييي ق  ـْ ىُمييي

رََٓمْٕمُرْؿ ُِمييي ٤م اؾْمييي وا َنُيييْؿ َُمييي دُّ
َوَ قِمييي

يُمْؿ ... ُدو  ٌُقَ  سمِِف قَمُدو  ا  ِ َوقمَي ف نيذا اخلٓمي٤مب أ  ٓ يقضميد  ٘مٞم٘مي [6:]األنفل: ﴾شُمْرِن

 .ذم  رض  ؾم ُمٞم٦م ُمع إؾمػ اًمِمديد

وًمذًمؽ ٟم ـ ٟم٘مق  ٓ سمد نذا ومٝم١مٓء يم٤مًميذيـ شمًيٛمقا سمجامقمي٦م الٝمي٤مد نيؾ ىمي٤مُمقا 

ٟم ييـ ٟم٘مييق  الٝميي٤مد ٟمققميي٤م   ،وميي٢مذ  نييؿ يٜمّمييٌق  ظميي   وٓ ظميي   ،هبييذا اًمقاضميي٥م

 ،وىميد قمرومي٧م صيقرشمف ،وضمٝم٤مد ومرض يمٗمي٤مرل ،وم٧م صقرشمفرِ وىمد قمُ  ،ضمٝم٤مد ومرض قملم

  مم  ُميييييي٤مرة وٓ  مم اؾمييييييرٕمداد يِميييييي٤مسمف نييييييذا آؾمييييييرٕمداد الٝميييييي٤مد إو  ٓ  ريييييي٤مج ٓ

اًمييذي وٓ  ريي٤مج  مم ُم ييؾ اؾمييرٕمداد اويي٤ميمؿ  ،اؾمييرٕمداد اًمٙميي٤مومر اًمييذي نييق  ىمييقه ُمٜميي٤م

ًمٙمـ ٓ سمد ُمـ اؾمرٕمداد اًمذي يرٛمٙمـ ُمٜمف اعمًٚمٛمق  اًمٞمقم ُميع  ،ر يٜم٤م ُمٜمف يمٗمرا سمقاطم٤م

ٝم٤مدا ُم٤مدي٤م قا ٕٟمٗمًٝمؿ ًمٞمس وم٘مط ضمئإؾمػ اًمِمديد اعمًٚمٛمق  ٓ يًرٓمٞمٕمق     اٞم

فميي٤منرا قمييغم قمٞمييق  إقمييداء ومٞمٛمٜمٕمييقهنؿ ُمييـ نييذا آؾمييرٕمداد سمييؾ وطمرييك ُميي٤م اؾمييرٓم٤مقمقا 

ًمٚم٘مٞميي٤مم ًمٚمجٝميي٤مد اًمييذي ٓ يٛمٚمييؽ اًمٙميي٤مومر اختيي٤مذ اًمقؾميي٤مرؾ ًمٞم ييق  سمييلم اعمًييٚمٛملم وسمييلم 

ومٚميٞمس نٜمي٤مح ـم٤مرٗمي٦م ُميـ اعمًيٚمٛملم  ،اؾمرٕمدادنؿ نذا الٝمي٤مد  قمٜميل الٝمي٤مد اإلييامين

 يْمييي٤م شمرسمٞمييي٦م  امورسمييي صييي ٞم ٤مً  واًمًيييٜم٦م ومٝميييامً ُمرٙمرٚميييلم ُمرجٛمٕميييلم قميييغم ومٝميييؿ اًمٙمرييي٤مب 

 .وم٠مقمامنؿ يمٚمٝم٤م قمغم وقء نذا اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م ،ص ٞم ٦م

ذم إُميييس اًم٘مريييي٥م ٟم يييـ يمٜمييي٤م ٟميييرٙمٚمؿ ذم نيييذا اعمقويييقع وًميييذًمؽ ٟم يييـ ىمٚمٜمييي٤م  ذا 

 ،نيييي١مٓء طم٘مٞم٘ميييي٦م ا٤مقميييي٦م  همييييرار ، ردٟميييي٤م    ٟمج٤منييييد ذم سمٚمييييد ُميييي٤م ُمييييـ  يييييـ ًمٜميييي٤م اًمًيييي ح

ر ُمـ قمنم ؾمٜملم  ٓ ونق الٝم٤مد إومٖم٤مين واعم ٤م  ىمد ر و  ذم الٝم٤مد اًمذي دام  يم 

 م  ،نؾ يم٤م  قمٜمدنؿ اؾمرٕمداد إلٟمر٤مج اًمً ح حمٚمٞم٤مً  ؟ُمـ  يـ يم٤مٟمقا ي٠مظمذو  اًمً ح

ومٙمٞميػ يًيرٓمٞمع  ؟يم٤مٟمقا يًرقردوٟمف ُمـ ٟمٗمس اًمٌ د اًمرل  ٤مرب اًميدقمقة اإلؾمي ُمٞم٦م

او٘مٞم٘مي٦م اعم١معمي٦م ضميدا ضميدا  ،ن١مٓء    ب٤مندوا وًمٞمس قمٜمدنؿ ُم يؾ نيذا آؾميرٕمداد

اعمًييييٚمٛملم اًمٞمييييقم يم٤مًمّمييييٌٞم٤م   همييييرار ٓ يٕمرومييييق  طمجييييؿ ُمًيييي١موًمٞم٦م اًم٘مٞميييي٤مم سمجٝميييي٤مد    

ُمي٤م قمروميقا طمجيؿ نيذا  ،رص ي٤مً  اوٙم٤مم اًمذيـ يٕمريؼمو   هنيؿ  ٙمٛميق  طمٙميام يمي٤مومراً 
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اًمقاضم٥م ًمٞمٕمدوا ًمف قمدشمف ئمٜمق     اعم٠ًمًم٦م ٟمجٛمع ُم٤مر٦م ؿم ص  ًميػ ؿمي ص  ًمٗميلم 

ٝمؿ    يّمييٜمٕمقا ؿميي ص وٟم ٛمًييٝمؿ قمييغم الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا  صمييؿ ًمييٞمس ذم اؾمييرٓم٤مقمر

 يييـ نييذا  ،٘ميي٤مشمٚمق  سمييف قمييدونؿيُ     يّمييٜمٕمقا ؾميي طم٤مً  ومْميي ً  ،قا ومرييؼ صمٞميي٤مهبؿُ٘ميي شم   سمييرة ًمػُمَ 

  ُمـ واىمع نذ  الامقم٦م  و همػمن٤م وـ ر يٜم٤م رصم٤مرنؿ رآؾمرٕمداد اعم٠مُمقر سمف ذم اًم٘مر

ام  ذم ٝميٞمُميـ ا٤مقمي٦م ضم سميد ً  ،ب٤مندو  صمؿ شمٙميق  اًمٕم٤مىمٌي٦م ظمًي٤مرة ًمٚميدقمقة اعمًيٚمٛم٦م

ذم ؾمييقري٤م  وصم٤مًم يي٤مً  ، ي ٟمٕمييؿ اإلؾميي ُمٌقزم،ٜمٞميي٦م ا٤مقميي٦م شمٌييع ُمٍميي وشم  ،اوييرم اعمٙمييل

ًي٤مت  مم ٙمَ و ظمػما الزارريق  وُم٤م يّمٞمٌٝمؿ أ  ُميـ ٟمَ  ،ظمروج اإلظمقا  اعمًٚمٛملم

اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦م ُمـ نذا آؾميرٕمج٤م  ذم إُمير اًميذي  ٘ميؼ  تُم٤مذا اؾمرٗم٤مد ،رظمر 

ُميـ  :ق  ُمـ ىم٤م وذًمؽ ىم ،طم٘مٞم٘م٦م سمٕمض إىمقا  اًمرل ٟمٕمرؼمن٤م ُمـ اوٙمٛم٦م ذم ُمٙم٤م 

 ،نييذا اًمييذي يّميي٤مب اعمًييٚمٛملم سمييف اًمٞمييقم ،ىمٌييؾ  واٟمييف اسمييركم سم رُم٤مٟمييفاًمٌمييء اؾمييرٕمجؾ 

 .؟همػم  ُم٤مذا قمٜمدح

ويمام ىمٚم٧م يٕمٜمل اؾمرد  سمقضمقد اإلُم٤مم    اًمّم ٤مسم٦م  ُمروا ظم٤مًمدا قمٚمٞمٝمؿ  ُمداظمٚم٦م:

صميؿ يًييرد    ¢إقمٔميؿ اًمييكم نيق اًمٜمٌييل نؿ ونيؿ ذم همٞمٌيي٦م قميـ اإلُميي٤مم ؤ ُمييرا َؾ رِي عمي٤م ىمُ 

 ضم٤مًمقت ود اًمرر٤مر . سمٛمٕمريم٦م قملم

 دًمٞمؾ دًمٞمؾ طمرك ٟمٜمٔمر . اًمِمٞم :

نؿ ؤقمٚمٞمٝمؿ عم٤م ىمرؾ  ُمرا ظم٤مًمداً  اًمّم ٤مسم٦مُ  رَ ُم  طمٞم٨م  َ  ،طمدي٨م همزوة ُم١مشم٦م ُمداظمٚم٦م:

  ¢ومر  اًمٜمٌل ور  اًمٜمٌل    ¢ونؿ ذم همٞم٦ٌم قمـ اإلُم٤مم إقمٔمؿ  ٓ نق اًمٜمٌل  

٤مب يٕمٜمييل ٟم٘مييق  ٟم ييـ ٟمًيي٠م   صيي اًمرًيي٤مؤ  صمييؿ يمييام ىمٚميي٧م يٕمٜمييل يييقرد  ،صييٜمٞمٕمٝمؿ نييذا

نيييذ  اًمِميييٌٝم٦م يمٞميييػ ي٘م٤مشميييؾ اعمًيييٚمٛمق  ذم نيييذ  او٤مًمييي٦م طمٞمييي٨م ٓ  ُمييي٤مم ويمٞميييػ شمٙميييق  

 اًمٕمدة ـمٌٕم٤م ؟

 ،ُمقضمقد  ¢ٟم ـ ضمقاسمٜم٤م قمـ ىمْمٞم٦م ُم١مشم٦م نذ   وٓ نٜم٤م إُمػم ونق رؾمق  ا   -

يي وطمٞمييٜمام  َ  ،ذًمييؽ الييٞمش َش ٞم  ونييق اًمييذي ضَميي  روا قمٚمييٞمٝمؿ ظم٤مًمييدا ومييذًمؽ اضمرٝميي٤مد ُمييٜمٝمؿ ُم 

ضمٝمييييز ذًميييؽ الييييٞمش ومٝمييييق ُمييي٠مذو  نييييؿ سميييي٠م   نييييق اًميييذي  ¢ُمييي٠مذو  نييييؿ سمييي٠م  اًمٜمٌييييل  



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

777 

وم٠مؿمٌف نذا اودي٨م  ؿميٌف سم٤ملٝمي٤مد  ،يرٍمومقا ُم ؾ نذا اًمرٍم  ٕهنؿ دم٤م  قمدونؿ

اًميييذي ٟم يييـ ٟم٘ميييق  ٓ يرٓمٚمييي٥م اؾمييييرٕمدادا  ذا ُمييي٤م نيييقضمؿ اعمًيييٚمٛمق  ذم قم٘مييير دارنييييؿ 

صمؿ ـمير     ُمي٤مت إُميػم ومي  سميد ًميف  ،ومٝم١مٓء ظمرضمقا ُمـ قم٘مر دارنؿ عمج٤مندة اًمٙمٗم٤مر

 ردوا    يرؾمٚمقا  مم اًمرؾمق   قمٚمٞمف اًمًي م  و   يًي٠مًمق  ونيق إُميػم ُمـ ظمٚمٞمٗم٦م ومٚمق 

صٚم٧م ؿمي٠مومرٝمؿ ُميـ قميدونؿ ومٝميذ  صيقرة ُميـ ٠ماوؼ ًمر٠مظمر الٝم٤مد وًمرسمام همزو واؾمر

ومٝميذا ٓ يًيرد  سمي٠م  نيذا  ،قراتٔمشمٕم٤مًم٩م سم٘م٤مقمدة اًميورات شمٌٞم  اعم اًمّمقر اًمرل 

يييذيمرين أ   ونيذا ،رضوري ٟم يـ ٟمٗميرض  ُمييػما ُميـ قمٜميدٟم٤م ٟمٗمييرض  ُميػما ُميـ قمٜمييدٟم٤م

ٌق   ُمػما زيدا ُمـ اًمٜم٤مس يمٞمػ ٟمّميٌق  ّم  نذ  الامقم٦م اًمرل يريدو  ن٤م  ُمػما يمٞمػ ٟمُ 

ىميؾ  ،يمٞمػ ص٤مر ومي    ُميػماً  ، ُمػما نؾ نٜم٤مح  نؾ اًمٕمٚمؿ نؾ نٜم٤مح  نؾ اوؾ واًمرسمط

 زم ومٞمام شمٕمٚمؿ .

 ُم٤م ٟمٕمٚمؿ    يٙمق  ُمـ ا٤مقمرٝمؿ . ُمداظمٚم٦م:

ايي٤مقمرٝمؿ ُمييـ اًمييذي اظمريي٤مر    ٟميي٤م  قميير  ًمٙمييـ يمٞمييػ صيي٤مر نييذا إُمييػم ُمييـ اًمِمييٞم :

 اًمٕمٚمامء  م اًمرقم٤مء .

 اًمرقم٤مء . ُمداظمٚم٦م:

٥م  طميدنؿ ّم ي ٜمَ نيذا يمٚميف ي١ميميد  هنيؿ يًيرٕمجٚمق  إُميقر يُ  ،نيذ  اعمِميٙمٚم٦م اًمِمٞم :

ر ُم  ١مَ ومٝميق ُميع خم٤مًمٗمريف عمي٤م ذيمرٟمي٤م ُميـ اعم٘ميدُم٤مت يُي  ، ُمػما صمؿ ي٘ميق  اإلُمي٤مرة ٓ سميد ُمٜمٝمي٤م

اعمًٚمؿ    يٓمٚم٥م وفمٞمٗم٦م ُم٤م يٜمٝمك م قمغم ر  وٟم ـ ٟمٕمٚمؿ اٞمٕم٤م    اإلؾم م ُ َ  ،ٟمٗمًف

اعمًيييٚمؿ    يٓمٚمييي٥م وفمٞمٗمييي٦م ُمييي٤م  ُمييي٤م    يييي٠مُمر اًمرضميييؾ ٟمٗمًيييف صميييؿ بييير إدًمييي٦م يمٚمٝمييي٤م اًمريييل 

فم٤منرا شمد  قمغم  ٟمف ٓ سمد ُمـ  ُمي٤مرة وذم يميؾ فمير  نيذا وا  ضمٝميؾ يميام ي٘مي٤م  ضمٝميؾ 

 ُمريم٥م ُمع إؾمػ اًمِمديد .

 يًيييرد  سمٛمٕمريمييي٦م قميييلم ضمييي٤مًمقت ُميييع اًمررييي٤مر ي٘ميييق  طميييدث نيييذا ذم شميييقاومر ُمداظمٚمييي٦م:

 يمييي٤مسمر اًمٕمٚميييامء يمٕميييز اًميييديـ اسميييـ قمٌيييد اًمًييي م وهميييػم  سميييؾ    ىم٤مريييد اعمًيييٚمٛملم ذم نيييذ  

 قمغم ُمٍم. ٤مً يم٤م  ىمد ٟمّم٥م ٟمٗمًف سمٜمٗمًف ؾمٚمٓم٤مٟم زاعمٕمريم٦م ؾمٞمػ اًمديـ ىمٓم



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

777 

 ٟم٤م ُم٤م  ذيمر او٤مدصم٦م يمٞمػ وىمٕم٧م ومٝمؾ قمٜمدح  و قمٜمد همػمح شمٗمّمٞمؾ ن٤م ذم  اًمِمٞم :

 قمٜمدح ي٤م  ؾمر٤مذ شمذيمر ؿمٞمئ٤م .

 اًمذي  ذيمر  . ُمداظمٚم٦م:

 قمغم    نذا ُمرك وىمع . :اًمِمٞم 

 وىمع ؾمٜم٦م ؾمرامر٦م وصمامٟمٞم٦م و ًلم نجري . ُمداظمٚم٦م:

 صمؿ  ًمٞمس نذا  يْم٤م ُمـ سم٤مب اًميورات شمٌٞم  اعم ْمقرات . ،ـمٞم٥م اًمِمٞم :

وشمقًمٞميي٦م  ُم٤مُمييي٤ًم ونييذ  ُمًييي٠مًم٦م ُمٗمّميييٚم٦م ذم ؿمييٞم ٜم٤م صييي٤مر نٜميي٤مح ظمٚميييع :  قمييكم اوٚمٌيييل

اعمًيي٠مًم٦م ُمٙم٤مٟمييف ؾمييٚمٓم٤م  ومٝمييذ  وشمًييٚمٓمـ اًمًٞم٤مؾميي٦م اًمنمييقمٞم٦م  ٟمييف ظمٚمييع اعمٜمّمييقر يمريي٥م 

ُمـ شمقمم همّم٤ٌم ًمف اًمقٓي٦م  ُمي٤م ُميش  ٟميف وميرض نؿ ي٘مقًمق  ؿمٞم ٜم٤م خترٚمػ وا   قمٚمؿ 

 ٟمٗمًف نٙمذا قمغم اًمٜم٤مس .

سمٓمٝمييييي٤م سم٤مًمًييييي١ما  و ؿميييييق  يمٞميييييػ قمٗميييييقا  ٟمييييي٤م  رييييييد  شمّميييييقر او٤مدصمييييي٦م وار اًمِميييييٞم :

 .يٗمٝمٛمقهن٤م

 يٕمٜمل اًمًٓمقر . ،نق ظمٚمٕمف ىمٓمزؿمٞم ٜم٤م :  ىمر  ًمؽ قمكم اوٚمٌل

 اًمف .ُمٕمٚمٞمش سمس نذا ُمرسمقط سم١ًم اًمِمٞم : 

يي ـمٌٕميي٤م ُمرسمييقط ٕٟمييف ي٘مييق  ُميي٤مذا  ٟمييف ٟمَ : قمييكم اوٚمٌييل ٥م ٟمٗمًييف ُمييـ  ضمييؾ الٝميي٤مد ّم 

صيي٤مر ؾمييٚمٓم٤مٟم٤م وشمًييٚمٓمـ ُمٙم٤مٟمييف يم ُمييف ُمييع    إُميير ًمييٞمس يمييذًمؽ نييق ظمٚمييع اعمٜمّمييقر 

 ب٥م سمٞمٕمرف . ئذوطمٞمٜم

 ؟نق نذا  اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞميي٥م نييذ  نيي٤م قم ىميي٦م سمٛمًيي٠مًم٦م    ُمييـ ظمييرج قمييغم اخلٚمٞمٗميي٦م اعمٌيي٤ميع ُمييـ   اًمِمييٞم :

ج قميييغم اخلٚمٞمٗمييي٦م اعمٌييي٤ميع ُميييـ اعمًيييٚمٛملم نيييذا اخليييروج ُميييـ اًمٜم٤مطمٞمييي٦م اًمنميييقمٞم٦م ٓ ظمييير
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ًمٙمـ ذم ؾميٌٞمؾ اعم ٤مومٔمي٦م قميغم دُمي٤مء اعمًيٚمٛملم ٓ خييرج قميغم نيذا اخلي٤مرج  ،بقز

و ٟمام ُم٤م دام ُم٤مؿمٞم٤م قمغم  طمٙم٤مم ا  قمغم رشيٕم٦م ا  وُم٤م دام  ٟمف يرومع راي٦م الٝم٤مد ذم 

قم ىميي٦م نييذا سمييام ؾمييٌؼ ُمييـ اًمٙميي م نييذا  ومييام ،ؾمييٌٞمؾ ا  وم٤معمًييٚمٛمق  قمٚمييٞمٝمؿ    يٓمٞمٕمييق 

يي اؿمييلم طَم ق   يْميي٤م يييد     الامقميي٦م طَم  ٤مسملم بٛمٕمييق  ُمييـ نٜميي٤م ونٜميي٤م  ُمييقرا ئمٜمييق   هنيي٤م ٓم 

 نؿ  دًم٦م وًمٞم٧ًم نؿ سم٠مدًم٦م سمؾ وٓ نل ؿمٌٝم٤مت نؿ .

اًمِمييٞم  قمييكم طمًييـ ذم ُمًيي٠مًم٦م  ىم٤مُميي٦م اوييدود ي٘مييق  قمييغم ذم اقمييؽماض  ُمداظمٚميي٦م:

ؿ قمييغم  ىم٤مُميي٦م اوييدود نييق سم٤مـمييؾ سم٢مايي٤مع اًمِمييٞم  قمييكم ي٘مييق  ًمييق اشمٗمييؼ  ٟميي٤مس ومييٞمام سمٞمييٜمٝم

ًمٚم٘مْمي٤مء سمروي٤منؿ ومٝمق ي٘مق  سميؾ بيقز ًمٚمٜمي٤مس    ير ي٤ميمٛمقا  مم رضميؾ ُم١منيؾ  ،إُم٦م

واًميدًمٞمؾ ُمي٤م روه  سمي٤م رشيي     رؾميق  ا    ،وشمٚمزُمٝمؿ  طمٙم٤مُميفسم    ىم٤م  اإلُم٤مم 

ىميي٤م  ًمييف    ا  نييق اوٙمييؿ ومٚمييام شمٙمٜمييك  سميي٤م اوٙمييؿ ىميي٤م     ىمييقُمل  ذا اظمرٚمٗمييقا ذم   ¢

 يمييؼم  ـْ َٛميي ومَ  ،ين وم ٙمٛميي٧م سمٞمييٜمٝمؿ ور  قمييكم اًمٗمري٘ميي٤م  ىميي٤م  ُميي٤م  طمًييـ نييذا شمييقيشء 

  ظمرضمف اًمٜم٤ًمرل وىمّم٦م  ٤ميمؿ قمٛمر . ،ىم٤م  وم٠مٟم٧م  سمق رشي  ،ىم٤م  رشي  ؟وًمدح

وىمييييػ قمٜمييييدح ؿمييييقي٦م ييييي٤م  ظمييييل ىمٌييييؾ اإلٟمًيييي٤م     يًييييرد  سم٘مْمييييٞم٦م بيييي٥م  اًمِمييييٞم :

نيؾ اعمقوييقع اًمر ي٤ميمؿ  مم ؿمي ص ُمٕمييلم ذم طم٤مًمي٦م وضمييقد  ،ضمٞمييداً  شمّميقرن٤م شمّميقراً 

 م  ،٤مص ذم اًمٕميييراء ذم اًمّمييي راء ًميييٞمس نٜمييي٤مح طمييي٤ميمؿ وًميييٞمس نٜمييي٤مح ٟمٔمييي٤مم ىمييي٤مرؿ ؿمييي 

 م اًمٌ ي٨م ييدور طميق  ُميع وضميقد ٟمٔمي٤مم  ؟اًمٌ ٨م يدور ُمع وضمقد طم٤ميمؿ وٟمٔمي٤مم ىمي٤مرؿ

 ،ىم٤مرؿ وطم٤ميمؿ  ٙمؿ ٓ  ىمق  أ  سمام  ٟمز  ا  ٕ  اًمقاىمع    ذم طمٙمؿ ظمٚمٞمط اًمٞمقم

وميٜم ـ ٟمرًي٤مء   ،ًمٙمـ ذم طم٤ميمؿ  ٙمؿ سمٕمْمف ُمقاومؼ ًمٚمنمع وسمٕمْميف خمي٤مًمػ ًمٚمنميع

أ  نؾ ٟم٘مٓم٦م اخل   سملم ني١مٓء وسميلم إخ اًميذي  رشت  ًمٞميف نيق  ٟميف بيقز  ىم٤مُمي٦م 

ؿم ص ي٘مٞمؿ اودود  ٧م ٟمٔم٤مم ذًمؽ اوٙمؿ وسمدو   ذ  ُميـ ذاح اوي٤ميمؿ  م دو  

 ذ  ٟم ييـ  ،الييقاب ٓ ؟وضمييقد ُم ييؾ ذاح اويي٤ميمؿ نييؾ نٜميي٤م ذم شمٗمّمييٞمؾ نييذ  اعمًيي٠مًم٦م

يمي٤م  نٜمي٤مح طمي٤ميمؿ  ٙميؿ طمٙمٛميف ٟم٘ميق  خمي٤مًمػ  ٟمر٤ًمء  ُم٤م قم ىم٦م نذا اًمدًمٞمؾ سميام  ذا

ومٚمق    رضمي  ٟمّمي٥م ٟمٗمًيف ًميٞم ٙمؿ سميلم اًمٜمي٤مس ُميـ قمٜميد  ،ًمٚمنمع ذم يم ػم ُمـ  طمٙم٤مُمف
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وسميييد  يٓمٌيييؼ  ،ٟمٗمًيييف يميييام ىمٚمٜمييي٤م رٟمٗمييي٤م سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ُٕميييػم الامقمييي٦م اعمزقمقُمييي٦م ٟمّمييي٥م ٟمٗمًيييف

إطمٙميي٤مم اًمنمييقمٞم٦م نييذا اويي٤ميمؿ اًمييذي نييق ومييرد ُمييـ  ومييراد ؿمييٕمٌف ُميي٤مذا ؾمييٞمٗمٕمؾ ُمييع نييذا 

يٗمً  ًمف اعمج٤م  ًمٞم٘ميٞمؿ اويدود اًمنميقمٞم٦م ـمٌٕمي٤م ٓ  ذ  اعمقويقع ًميٞمس  اإلٟم٤ًم  نؾ

ذم نذ  اًمّمقرة اًمرل ٟم ـ ٟمر دث قمٜمٝم٤م  ىم٤مُم٦م ومرد  ٙمؿ ويٓمٌيؼ اويدود اًمنميقمٞم٦م 

ًمٙميـ ٟم يـ ٟمٕمٚميؿ سم٤مًمييورة  ٟميف ٓ  ، ٧م ٟمٔم٤مم طم٤ميمؿ ُمرًٚمط ُمرجؼم صٗمف سمام ؿميئ٧م

ُميـ     يدث يرٛمٙمـ ُمـ  ىم٤مُم٦م اودود اًمنمقمٞم٦م وواىمٕمٜم٤م ُمع إؾمػ يٕمٜمل  ووي  

ٕ  اوي٤ميمؿ  ،ًمق ر ي٧م رضمي  يًي٥م ا  ورؾميقًمف ُمي٤م شمًيرٓمٞمع    شمييسمف سمٕمّمي٤مة سمٞميدح

ُم٤م سم٤مًمؽ رضمؾ ىمريؾ  ،ٓ يٜمرٍم ًمٚم ٙمؿ اًمنمقمل نٜم٤م وٓ يداومع قمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

ُمًٚمؿ قم٤مُمد ُمرٕمٛمد ومٞم٠ميت نذا اًميذي ٟمّمي٥م سمي٤موٙمؿ وي٠مظميذ  وي٘مرٚميف ُمي٤مذا ؾميٞمٗمٕمؾ سميف 

اًمرضمييييؾ اًمييييذي يييييرد قمٚمٞمييييف ُمقضمييييقد واوٛمييييد   ؾميييرزداد  اًمٗمرٜميييي٦م و ٟميييي٤م  فمييييـ ونييييذا نييييق 

 وسم٢مُمٙم٤مٟمف    يٌلم ُم٤م قمٜمد  و٤م ذيمرت  و و٤م مل  ذيمر  ...

 ا٤مقم٦م اخلؼم واًمٞم٘ملم . ُمداظمٚم٦م:

ُميي٤م يٗمّمييٚمقا  ،سميي٤مرح ا  ومٞمييؽ نيي١مٓء الامقميي٦م ييي٤م  ظمييل ُميي٤م ذم قمٜمييدنؿ قمٚمييؿ اًمِمييٞم :

ؾميٚمٓم٤م   ًمق يم٤م  نٜم٤مح ا٤مقم٦م يمام ىمٚم٧م رٟمٗم٤م ذم اًمٕمراء وًمٞمس نٜمي٤مح ،سملم طم٤مًم٦م وطم٤مًم٦م

نٜم٤م يرد طمٙمؿ  ن اوٙمؿ نذا اًمذي يمٜمل هبذ  اًمٙمٜمٞم٦م سم٠مٟمف ُمٓم٤مع  ،وًمٞمس نٜم٤مح طم٤ميمؿ

ذم ىمقُمف ُمٓم٤مع ذم ىمقُمف ًمٞمس نٜم٤مح  ذا ُم٤م طمٙمؿ سم ٙمؿ ُمي٤م ُميـ يٕم٤مرويف وُميـ يؽمشمي٥م 

واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م شمٕمٚمٛمٜمي٤م    اعمًيٚمؿ  ،ُمـ وراء طمٙمٛمف ومرٜم٦م ووم٤ًمد ذم إرض يم ػم

اًمنمقمل ُمـ سمي٤مب دوميع اعمٗمًيدة اًمٙميؼمه ذم سمٕمض إطمٞم٤م  يْمٓمر عم ٤مًمٗم٦م اوٙمؿ 

سم٤معمٗمًدة اًمّميٖمره ا   سميق اوٙميؿ نيذا سمٕميد ُمي٤م ؾمي٠مًمف اًمرؾميق  نيذا اًمًي١ما  و ضمي٤مب 

و فمـ  ٟميؽ شمٗميرن ُمٕمٜمي٤م سميلم  ،سمام قمٜمد  نؾ يم٤م  ي٘ميض سملم اًمٜم٤مس و ٙمؿ سملم اًمٜم٤مس

ونييق حمّمييـ  كطمٙمييؿ ُميي   سمي٠م  وميي   ُميي٤م دام  ٟميف زٟميياوٙميؿ وسمييلم شمٜمٗمٞمييذ اوٙميؿ وم٠مٟميي٤م  

ًمٙميـ نيؾ زم شمٜمٗمٞميذ  ،ايف سم٤موجي٤مرة نيذا طمٙميؿ وطمٙميؿ ُمٓمي٤مسمؼ ًمٚمنميعومٝمذا بي٥م ر

 ،نيييذا اوٙميييؿ رشقمييي٤م نيييؾ زم شمٜمٗمٞميييذ نيييذا اوٙميييؿ  م يٜمٗميييذ  ُميييـ وزم شمٜمٗمٞميييذ إطمٙمييي٤مم
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 ،وًمذًمؽ يم٤م  ذم يمؾ قمّمقر اإلؾم م ُميـ يٕمير  سم٠مٟميف ُمٗمريل وُميـ يٕمير  سم٠مٟميف ىمي٤م 

ٞمس وم٤مًم٘م٤م  ًمف اظمرّم٤مصف واعمٗمرل ًمف اظمرّم٤مصف  ؿمٌف ُم٤م يٙمق  سمٛميدير اًمنميـم٦م رري

اًمنمييـم٦م ررييٞمس اًمنمييـم٦م يٜمٗمييذ اوٙمييؿ اًمييذي ي٠مشمٞمييف ُمييـ اويي٤ميمؿ ًمٙمييـ نييق ًمييٞمس طميي٤ميمام 

 ٟمام نق ُمٜمٗمذ وًمذًمؽ ومي٤مخلٚمط سميلم إطمٙمي٤مم ومٞمٝمي٤م ُمّميٞم٦ٌم يميؼمه  سميق اوٙميؿ نيذا نيؾ 

يم٤م  ذم قمٝمد اًمرؾمق   قمٚمٞمف اًمً م  ي٘ميض سميلم اًمٜمي٤مس دو     يي٠مُمر  اًمرؾميق   قمٚمٞميف 

ٙميؿ سميلم اًمٜمي٤مس اليقاب ٓ  ذ  ًميٞمس اًمً م  سم٠م   ٙمؿ سملم اًمٜمي٤مس و   يٜمٗميذ ُمي٤م  

 ُمٕمؽ يشء شمٗمْمؾ .سم٤مىمل هبذا اودي٨م قم ىم٦م سم٤معمقوقع  سمدا 

يروي ذم ؾمٜمد   قمـ قمٛمر اسمـ  «اًمنميٕم٦م»ذم يمر٤مب : اإلُم٤مم أضمره قمكم اوٚمٌل

سميـ ي٘ميق  وىميد  شمي٤م  رنيط  يي٤مم يزييد  ٥ميزيد ىم٤م  ؾمٛمٕم٧م اوًيـ  يي٤مم يزييد اسميـ اعمٝمٚمي

ُمرنؿ    يٚمزُمييييقا سمٞمييييقوؿ ويٖمٚم٘مييييقا قمٚمييييٞمٝمؿ وميييي٠مذم ذًمييييؽ اوييييلم ومرٜميييي٦م يم٤مٟميييي٧م اعمٚمٝميييي٥م 

صمييؿ ىميي٤م  وا  ًمييق    اًمٜميي٤مس  ذا اسمرٚمييقا ُمييـ ىمٌييؾ ؾمييٚمٓم٤مهنؿ صييؼموا ُميي٤م ًمٌ ييقا     ، سمييقاهبؿ

يمٚميق   ًمٞميف وميقا  قوذًمؽ  هنؿ يٗمزقميق   مم اًمًيٞمػ ومٞم ؿيرومع ا  قمز وضمؾ ذًمؽ قمٜمٝم

َٛم٦ُم َرسم  ﴿وا سمٞمقم ظمػم ىمط صمؿ شم  ىمق  ا  شمٕم٤ممم ؤُم٤م ضم٤م
غَم .. َوَا ٧ْم يَمٚمِ ٜمَك قمَي ًْي َؽ اْوُ

٤مُٟمقا  ٤م يَمييييي ُف َوَُمييييي ْقُ  َوىَمْقُُمييييي ٜمَُع ومِْرقَمييييي ٤مَ  َيّْمييييي ٤م يَمييييي ٤م َُمييييي ْرَٟمييييي وا َوَدُم  ؼَمُ ٞميييييَؾ سمِييييياَم َصييييي
ارِ ل  ِْهَ
يييي سَمٜمِي

 .[577]األعرا  ﴾َيْٕمِرؿُمق َ 

 ا   يمؼم نذا  ٟمٙم٤مر رصي  ًمٚم روج قمغم اوٙم٤مم ا   يمؼم ـمٞم٥م همػم  . اًمِمٞم :

ذم طميييدي٨م رشيييي  ىمّمييي٦م  ييي٤ميمؿ قمٛمييير  ٟمٗميييس اوٙميييؿاعمًييي٠مًم٦م اًم ٤مٟمٞمييي٦م:  ُمداظمٚمييي٦م:

 وإقمران  مم رشي  ٟمرٚمق قمٚمٞمؽ .

 شمٗمْمؾ ٟمًٛمع . اًمِمٞم :

ىميي٤م   ظمييذ قمٛميير  اًمِمييٕمٌلىميي٤م  قمييكم اسمييـ ضمٕمييد  ٟم٠ٌمٟميي٤م ؿمييٕم٦ٌم قمييـ ؾمييٞم٤مر قمييـ  ُمداظمٚميي٦م:

وم٘م٤م  قمٛمر اضمٕمؾ سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ  ،وم ٛمك قمٚمٞمف  وم ٤مصٛمف اًمرضمؾقمغم.. ُمـ رضمؾ  ٤مً ومرؾم

 ،ؾمٚمٞمامً   ظمذشمف ص ٞم ٤مً  :رشي وم٘م٤م   .رضمؾ ىم٤م  اًمرضمؾ  ين  رى سمنمي  اًمٕمراىمل

وم٘مي٤م  ُمي٤م  ،ىم٤م  ومٙم٠مٟمف  قمجٌف ومٌٕم يف ىم٤مويٞم٤مً  ،ؾمٚمٞمامً  وم٠مٟم٧م ًمف و٤مُمـ طمرك شمرد  ص ٞم ٤مً 
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اؾمر٤ٌم  ًمؽ ُمـ يمر٤مب ا  وم  شم٠ًم  قمٜمف وم٢م  مل يًرد  ذم يمري٤مب ا  ومٛميـ اًمًيٜم٦م ومي٢م  

 مل دمد  ذم اًمًٜم٦م وم٤مضمرٝمد ...

اخلٓمي٤مب ـمٚمي٥م ُمٜميف    نذا ٟم ـ ٟم٘مق  سمف يٕمٜمل  ُميػم اعمي١مُمٜملم قمٛمير سميـ  ُمداظمٚم٦م:

 ٙمؿ عم٤م رر  ُمّمٞم٤ٌم ذم طمٙمٛمف ومقضمد   ن  ًمٞمٙمق  ىم٤مويٞم٤م وميقٓ  اًم٘مْمي٤مء  ي يشء 

ذم نذا نؾ نٜم٤مح ُمـ ي٘مق  نؾ اًم٘مْم٤مء ًمإلؾم م ٓ بيقز    يٜمّمي٥م اإلٟمًي٤م  ٟمٗمًيف 

ىم٤موٞم٤م و ٧م طمٙمؿ طم٤ميمؿ فمي٤ممل ضمي٤مرر ُمٌيػم ُمًيٚمؿ قمي٤مد  ُمٝميام يمي٤م  ؿمي٠مٟمف ٓ ييرٛمٙمـ 

ُمييـ نييذا اويي٤ميمؿ و ٓ يميي٤م  طمٙمٛمييف ومرٜميي٦م قمييغم اًمٜميي٤مس ُمييـ    ي٘مييٞمؿ طمييدود ا   ٓ سميي٢مذ  

 يمام ىمٚمٜم٤م رٟمٗم٤م ومٝمذا اؾمردٓ  ذم همػم حمٚمف يمِم٠م   دًمرف يمٚمٝم٤م وا  اعمًرٕم٤م  .

 شمٚمؽ اًمٗمرن يمٚمٝم٤م . ُمداظمٚم٦م:

يٕميقد اًمٙمي م ًمٚمٗمرىمي٦م اًمٜم٤مضمٞمي٦م يميام  ،ويمـ ُميع اًمٗمرىمي٦م اًمٜم٤مضمٞمي٦م  ًميٞمس يميذًمؽ اًمِمٞم :

وميي٢مذ  ُميي٤مذا ذم نييذا  ،امقميي٦م الٝميي٤مدىمٚمٜميي٤م ذم اًمٓم٤مرٗميي٦م اعمٜمّمييقرة نييؾ اًمٗمرىميي٦م اًمٜم٤مضمٞميي٦م سمج

ٟم ييـ ٟمٗمٝمييؿ اوييدي٨م    اعمًيي٤مًم٦م طمٞمييٜمام ىميي٤م   قمٚمٞمييف اًمًيي م  ذم ذاح اوييدي٨م  !دًمٞمييؾ

دع اًمٗمرن يمٚمٝمي٤م ُمي٤م دام  ٟميف ًميٞمس نٜمي٤مح  ُمي٤مم بٛميع اعمًيٚمٛملم  ي٧م رايريف ويرييد يميؾ 

ؿم ص ُمـ نذ  اًمٗمرن     يٜمّمي٥م ٟمٗمًيف  ُميػما يميام نيق واىميع اعمًيٚمٛملم اًمٞميقم ويميام 

 ٟمي٧م شمٕمٚميؿ    نٜمي٤مح  ،ييدقمل وصي  سمٚميٞمغم وًميٞمغم ٓ شم٘مير نيؿ سميذاح ىم٤م  اًمِمي٤مقمر ويميٌؾ 

ا٤مقمييي٤مت ويميييؾ ا٤مقمييي٦م نييي٤م  ُميييػم ويميييؾ ا٤مقمييي٦م شمييييب قميييغم وشميييػمة واطميييدة    يميييؾ 

ُميي٤م  ،واطمييد ي٘مييق  ٓ سمييد ُمييـ  ُميي٤مرة صيي٤مر ذم قمٜمييدٟم٤م  ُميي٤مرة نٜميي٤م و ُميي٤مرة نٜميي٤م و ُميي٤مرة نٜميي٤م

٤م واضمٌييف واضميي٥م اعمًييٚمؿ اًمييذي نييق ُمييـ اًمٗمرىميي٦م اًمٜم٤مضمٞميي٦م سمدًٓميي٦م طمييدي٨م طمذيٗميي٦م نييذا ُميي

   شمٕمض قمغم ي٘مق  ًمؽ دع اًمٗمرن يمٚمٝم٤م  ي ٓ شمرٕمّم٥م ًمٓم٤مرٗم٦م ًمٗمرىم٦م دو  ومرىم٦م وًمق 

ومٝمذ  اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م    ٓ شمٙمـ قمْمقا ذم  ُم٤مرة ُمـ  ُمي٤مرات يم يػمة ٕ   ،ؿمجرةضمذع 

نيييذ  اإلُمييي٤مرات ؾميييررٓم٤مطمـ  ٓ  ذا وضميييد  ُمييي٤مم  ٙميييؿ اعمًيييٚمٛملم اٞمٕمييي٤م وبٛمٕمٝميييؿ 

وميٜم ـ ُمي٤م ٟم٘ميق   ،ومدع اًمٗمرن يمٚمٝمي٤م  ٧م راي٦م واطمدة وم٠مٟم٧م ب٥م    شمٙمق  ُمٕمف و ٓ

نيذ   ٧مٟمف ُم٤م يٙمق  ُمـ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ٓ يٙمق  ًمٜمٗمؽمض    نٜم٤مح ومرىمي٦م ٟم٤مضمٞمي٦م ومروي 
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ًمٙمٜمٝم٤م  ؾم٤مءت ومٝمام يمام نق اًمقاىمع أ  سم٤مًمٜمًي٦ٌم نيذ  اإلُمي٤مرات  ؾمي٤مءت ومٝميام    ٓ 

سمد ُمـ  ُم٤مرة ومٜمّم٥م  طمدنؿ  ُمػما وًمق ٟمٔمرت  مم قم٘مٞمدشمف ًمقضمدو٤م قم٘مٞمدة ؾمٚمٗمٞم٦م ًميق 

مم ُمٜمٓمٚم٘مييف ذم طمٞم٤مشميييف ًمقضمدشمييف قميييغم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م ًمٙميييـ ؿمييذ و ظمٓمييي٠م ذم ٟمٔمييرت  

ىم٤م  ٓ سمد ُمـ  ُم٤مرة وًمق شمٕميددت اإلُمي٤مرات  ،ومٙمري٤مً  وقمٛمٚمٞم٤مً  نذ  اعم٠ًمًم٦م ظمٓم٠م ومٙمري٤مً 

ٟمّميييٌف رقمييي٤مء اًمٜمييي٤مس وًميييٞمس قمٚميييامء اعمًيييٚمٛملم ٟمّميييٌق  ررٞمًييي٤م  وقمٛمٚمٞمييي٤م ٟمّمييي٥م ٟمٗمًيييف  

شمٙميـ ُميع ـم٤مرٗمي٦م ُميع و ُمػما ومٙمي٤م   ُميػما نيذ  اإلُمي٤مرات نيل حميقر طميدي٨م طمذيٗمي٦م ٓ 

اوييدي٨م قمٔمييٞمؿ ضمييدا ونييق  ،بٛمٕمٝمييؿومرىميي٦م ُمييـ نييذ  اًمٗمييرن ُميي٤م دام ًمييٞمس نٜميي٤مح  ُميي٤مم 

 همػم  . ،ود ُم٤م يدقمق  دًٓمرف ًمّم٤موٝمؿ

م شمٕمييييدد الامقميييي٤مت ر  ُ يييي ًمييييألخ قمييييغم وذم ُمقوييييع رظميييير يٕمٜمييييل ىمٚميييي٧م  ُمداظمٚميييي٦م:

 همػم الٝم٤مد.ذم واإلُم٤مرات ذم الٝم٤مد سمٞمٜمام يٌٞم ٝم٤م 

 ُمـ نق . اًمِمٞم :

 طم٥م اًمٙمر٤مب نذا .نذا ص٤م ُمداظمٚم٦م:

  رم . اًمِمٞم :

 يييييرم ي٘ميييييق  ذم الٝمييييي٤مد    شمرٕميييييدد اإلُمييييي٤مرات والامقمييييي٤مت ٕهنييييي٤م شم يييييػم ومرٜمييييي٦م -

 واٟم٘م٤ًمُم٤مت سمٞمٜمام يٌٞم  اًمرٕمدد ي٘مق  ٓ سم٠مس سمف ذم ظم٤مرج الٝم٤مد .

ٟمٕمؿ نق نذا  ُم٤مرة  ذا يم٤م  ُم٘مّمقد هب٤م شمٜمٔمٞمؿ ووع ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمقاء يم٤م   اًمِمٞم :

يٕمٜمل ومٝمذ  اًمرر٤مؾم٦م ٓ سمد ُمٜمٝم٤م ُمٙمر٦ٌم صٖمػمة  ووع ديٜمل  و يم٤م  ووع دٟمٞمقي رر٤مؾم٦م

ًمٙميييـ اًمٌ ييي٨م اعمٝميييؿ نيييق اإلُمييي٤مرة  ،و ١مُم يييؾ نيييذ  اعمٙمرٌييي٦م ٓ سميييد ُمييي٤م يٙميييق  ومٞمٝمييي٤م ُمًييي

اًمٙمييؼمه اًمرييل يؽمشميي٥م ُمييـ ورارٝمييؿ ُم٤ٌميٕمرييف و ـم٤مقمرييف ذم اعمٜمِمييط واعمٙميير  وًمييق ضمٚمييد 

نيييذا ًميييٞمس نييي١مٓء  ـم ىمييي٤م سمٞميييٜمام نيييؿ بيييرو  نيييذ   ،فمٝميييرح و ظميييذ ُم٤مًميييؽ  مم رظمييير 

 .ًمرل ىم٤من٤م اًمرؾمق إطمٙم٤مم ا

 همػم  ُم٤مذا قمٜمدح .
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ي٘مقًمييييق  ُميييي   ُميييي٤م نييييق اًمْميييي٤مسمط ذم ُمًيييي٠مًم٦م ُميييي    ،يشء رظميييير يًييييردًمق  ُمداظمٚميييي٦م:

وم٤مًمرؾمييق  سم٘مييك صم صميي٦م قمنميي ؾمييٜم٦م ُمييع  ،الٝميي٤مد  و اخلييروج اًمييذي يميي٤م  ي٘مقًمييقا سم٤معمييدة

  ث ُم٤مري٦م ويميذا وٟم يـ سمي٤مىمل ًمٜمي٤م  يم ير ىميدروا سميالٝم٤مد و ذا يم٤م  سم٤مًمٕمدد وم٠مو  ُمٕمريمي٦م 

 واًمٕمدد ىمد يٙمق  سم٤مٔٓ  . ُمـ قمنميـ ؾمٜم٦م

الامقميي٦م اعمًييٚمٛم٦م ًمٚم٘مٞميي٤مم سمقاضميي٥م  ١مٟم ييـ ُميي٤م ذم قمٜمييدٟم٤م ؾمييٜملم قمٜمييدٟم٤م وٞميي اًمِمييٞم :

شميييره إُمييير سمييي٤معمٕمرو   ،ٟم يييـ أ  ٟمييييب ُمييي   ؾميييٝم  ؾميييٛم ٤م ضميييدا ًمٗمٝميييؿ اًم٘مْميييٞم٦م

 ٓ الٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا   اام  ين.اإُمر سم٤معمٕمرو  وم٘مط  ين و

 إُمر سم٤معمٕمرو  . ُمداظمٚم٦م:

ُميييـ ر ه ُميييٜمٙمؿ ُمٜمٙميييرا »ٕمرو  ًميييف صمييي ث ُمراشمييي٥م يميييام نيييق ُمٕمٚميييقم وإُمييير سمييي٤معم-

نيييؾ يًيييرٓمٞمع اعمًيييٚمٛمق  ذم سمٚميييد ُميييـ اًميييٌ د  ،نيييذا شمٖمٞميييػم اعمٜمٙمييير سمٞميييد  «ومٚمٞمٖمييير  سمٞميييد 

ومٛمريييك  ،يمٞميييػ يًيييرٓمٞمٕمق  الٝمييي٤مد يييي٤م ا٤مقمييي٦م ،نيييؾ يًيييرٓمٞمٕمق  اًم٘مٞمييي٤مم سميييف ،اإلؾمييي ُمٞم٦م

ق  ُميييـ أ  ييييرد اًمًييي١ما  اًميييذي  ٟمييي٧م  وردشميييف سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمٚمجٝمييي٤مد ُمريييك ييييرٛمٙمـ اعمًيييٚمٛم

إُمييير سمييي٤معمٕمرو  ُميييـ اعمرشمٌييي٦م اًمٕمٚمٞمييي٤م وإومم نيييذا ٓ يًييي٠م  نيييذ  اًمًييي١ما  ٕ  نيييذا 

يرٕمٚمؼ سمقوع اعمًٚمٛملم ُميـ طمٞمي٨م ىميقة  يامهنيؿ وصيؼمنؿ وقمٚمٛمٝميؿ و مم رظمير  نيذا 

إُميير ُمقيمييق   مم ا  شمٌيي٤مرح وشمٕمييي٤ممم يمييؾ ُميي٤م يٛمٙمييـ    ي٘مييي٤م  ُمييـ  ضمييؾ ووييع شمٚميييؽ 

ًمٙمـ ٟم ـ قمٚمٞمٜم٤م    ٟمٛمٌم ذم طمدود اودود يمؿ ؾمٜم٦م ٟم ر٤مج ٟم٘مق  نذا  ُمر   مم ا  

وٟم ييـ ٓ ٟمٕمر٘مييد    اًمٜمٍميي يًيير ٘مف اعمًييٚمٛمق  سم٤مؾمييرٕمداداوؿ  ،ُميي٤م  ُميير ا  قمييز وضمييؾ

طمٞمييٜمام ٟمٍمي ا  اعمًييٚمٛملم ذم  ،اعم٤مديي٦م واعمٕمٜمقيي٦م  ٟمييام اًمٜمٍمي سمٞمييد ا  شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم

همزوة سمدر وظمذنؿ ذم اسمرداء إُمر ذم همزوة طمٜملم ُم٤م يم٤م  نٜمي٤مح  ٓ قمٚمي٦م واطميدة ذم 

زوة طمٜملم نق  قمج٤مهبؿ سمٙم روؿ يمام نق ُمذيمقر ذم اًم٘مرر  اًمٙمريؿ ًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ هم

ا  قمز وضمؾ اُمرـ قمٚمٞمٝمؿ وٟمٍمنؿ ُمع  هنؿ  ذم او٤مًم٦م إومم طمٞمي٨م اهنزُميقا يمي٤مٟمقا 

 يم يير قمييددا ُمييـ قمييددنؿ همييزوة سمييدر اًمرييل ٟمٍميينؿ ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم ومييٜم ـ قمٚمٞمٜميي٤م    

رَٞمْئََس ﴿٤م ُمرك ٟمٍم ا  ٟم٠مظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب صمؿ ٟمرقيمؾ  قمغم رب إرسم٤مب  ُم طَمر يك  َِذا اؾمْي
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٤مُء ...  ـْ َٟمَِميي َل َُميي يي َٟم٤م وَمٜمُج  يي ٤مَءُنْؿ َٟمٍْمُ ِذسُمقا ضَميي ْد يُميي ُييْؿ ىَميي ُؾ َوفَمٜمُّييقا َ هن  ؾُميي  [556]يوسدد  ﴾اًمرُّ

إُميييقر اًمنميييقمٞم٦م  ،وم٤مًمٜمٍمييي ُميييـ قمٜميييد ا  ٓ يٛمٙميييـ    يقويييع ًميييف طميييد وزُميييـ  ـم ىمييي٤مً 

ض اًميدو  اًمٙميؼمه  هنيؿ يْميٕمق  ٟم يـ ٟمًيٛمع اًمٞميقم ُميـ سمٕمي ،ًمٞم٧ًم يم٤مُٕمقر اعم٤مدي٦م

ُميي   ُمٞمزاٟمٞميي٦م  ييس ؾمييٜمقات عمٕم٤مليي٦م ُمييرض ُميي٤م  و ُمِمييٙمٚم٦م قم٤مرويي٦م ُميي٤م صمييؿ سمٕمييد نييذ  

 ظمْميي٤مقمٝم٤م إُمييقر اعم٤مديي٦م يٛمٙمييـ شمٜمٔمٞمٛمٝمي٤م  مم طمييد يمٌيػم  ،وا اًمؼمٟمي٤مُم٩مػم  َٖميي اًمًيٜمقات يُ 

وًمييذًمؽ ومٛمييـ اخلٓميي٠م  ، ُميي٤م إُمييقر اعمٕمٜمقييي٦م نييذ  دىمٞم٘ميي٦م ودىمٞم٘ميي٦م ضمييداً وٙميي٤مم اإلرادة 

ٟم ييـ  ،وًملم قميـ اًمٕميدد١مٟم يـ ًمًيٜم٤م ُمًيي ؟ُمريك يٙميق  اًمٕمييدد  ،اًمًيي١ما   ييراد ُم يؾ نيذا

وًملم    يًييرٛمر اعمًييٚمٛمق  ذم اًم٘مٞميي٤مم سمييقاضمٌٝمؿ وطمٞمييٜمام يٕمٚمييؿ ا  قمييز وضمييؾ ُمييـ ١مُمًيي

 نؿ اًمًٌؾ اًمرل ٓ ختٓمر ذم سم٤منؿ ؾمٚمقيم٤م ٕ  ن  ٞمَ ن١مٓء  هنؿ يًر ٘مق  ٟمٍم ا  يُ 

 ا  قمز وضمؾ يٜمٍم ُمـ يِم٤مء وا  اعمًرٕم٤م  .

ؿميييٞم ٜم٤م ىمٚميييرؿ ذم يم ُمٙميييؿ ىمٌيييؾ ىمٚمٞميييؾ  مم هميييزوة طمٜميييلم وأيييي٤مت ٚمٌيييل: قميييكم او

اعمٕمرووم٦م ومٞمٝم٤م اًمرل ا ؾ سم ؼ ُمٜمٝمج٤م قمٔمٞمام نؾ ُمـ اعمٛمٙمـ    ٟم٘ميق  يم٘م٤مقميدة سمي٠م  

 اًمٜم٘مص ذم اًمؽمسمٞم٦م ؾم٥ٌم ًمٚمٝمزيٛم٦م سمدًمٞمؾ نذ  أي٦م ؟

قمييؼمة ٕٟمٜميي٤م ٟمٕمر٘مييد    اًمّميي ٤مسم٦م ىمييد رسمييقا ًمٙمييـ ُمييـ زاوييي٦م  ٞمييفٓ ؿمييؽ نييذا وم اًمِمييٞم :

ومي٠ميـ اعمًيٚمٛمق  اًمٞميقم ُميـ ىمٞمي٤مُمٝمؿ سمٙميؾ  ،ا ومٙمي٤م  ذًميؽ ؾمي٤ٌٌم نيزيٛمرٝمؿواطمدة قمجٌق

ًميق درؾميٜم٤م  شمراي٦م  وميراد ُميـ  ي ا٤مقمي٦م اًمريل شمي١مُمر قمٚمٞمٝمي٤م  ُميػما  ٟمي٤م  ،ُم٤م بي٥م قمٚميٞمٝمؿ

اًمٞم٘مييلم ًمقضمييدٟم٤منؿ ًمٞمًييقا ُمًييٚمٛملم ٓ  ىمييق  ُميي١مُمٜملم ًمٞمًييقا ُمًييٚمٛملم يٕمٜمييل ُم ييؾ قمييغم 

ُميييع ذًميييؽ نيييؿ نييي١مٓء  ،ًمٞمًيييقا ؾمييي٤مًمٙملم قميييغم اإلؾمييي م  ٓ ُمييي٤م ؿمييي٤مء ا  وىمٚمٞميييؾ ُمييي٤م نيييؿ

الامقم٦م يرييدو     ي٘مٞمٛميقا دوًمي٦م اإلؾمي م ويرييدو     ب٤منيدوا اًمٙمٗمي٤مر واوٙمي٤مم 

 ٟمي٤م هبيذ  اعمٜم٤مؾمي٦ٌم  ذيمير  ،اًمذيـ فمٝمر ُمٜمٝمؿ اًمٙمٗمر اًمٍماح ًميٞمس نيذا  سميدا سم٤معمًيرٓم٤مع

وسمٕميييض  ظمقاٟمٜمييي٤م ييييذيمرو  نيييذا ُمٜميييل ضمٞميييدا وم٠مٟمييي٤م ُمٕمجييي٥م سمٙمٚمٛمييي٦م ىم٤منييي٤م رضميييؾ ضمييي٤منكم 

را ؾمييٚمٞمؿ اًمرٗمٙمييػم ونييل اًم٘مّمييٞمدة اعمٕمرووميي٦م ُٓمييرئ ٌف يييد  قمييغم اٟمييف يميي٤م  ُمٗمٙمييطمًمّميي٤م

 :اًم٘مٞمس
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  ؽى صسحسي دس رأى َّلللعرب دوكه

 

 

 

 ال حؼووا لؼقُصوو سوأ ؼوون  لكوو 

  ؼؾوول لووه ال تسؽووي عقـووك إكووا 

 

 ك سوا  ؾؽس أو كؿووت  ـعوذر 

ٟم يـ ٟم ي٤مو   ،نق  ٤مو  ُمٚمٙم٤مً  ،نذا اًمِمٓمر إظمػم ُمـ اًمٌٞم٧م نق اًمذي يٕمجٌٜمل 

ٞمٜم٤م    ٟمٛمٌم ذم اًمٓمرييؼ ذم طميدود اؾميرٓم٤مقمرٜم٤م وم٢مُمي٤م     ىم٤مُم٦م طمٙمؿ  ؾم ُمل يمٞمػ قمٚم

 ُميي٤م ووييع ىمٞمييقد ورشوط وقمييدد  ،ٟمّمييؾ  مم  ىم٤مُميي٦م اوٙمييؿ و ُميي٤م    ٟمٙمييق  ُمٕمييذوريـ

 ب٥م    يرقومر ومٝمذا يمٚمف رضب ذم طمديد سم٤مرد ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف .

ىمٚميييي٧م ىمٌييييؾ ىمٚمٞمييييؾ ٓ يًييييرٓمٞمٕمق  طمرييييك إُميييير سميييي٤معمٕمرو  شمٖمٞمييييػم إُميييير  ُمداظمٚميييي٦م:

ومٙمٞميييػ يرييييدو   ،وم٘مٚميييرؿ ٓ يًيييرٓمٞمٕمق  نيييذا ،سم٤مًمٞميييدسمييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير 

ُمـ نذا اعمٜمٓمٚمؼ ي٘مقًمق  ٟم ـ ًمٕمٛمؾ نذا اًمٌميء ٟمرييد    ٟم٘م٤مشميؾ ني١مٓء  ،الٝم٤مد نؿ

اوٙم٤مم اًمذيـ  ذا طم٤موًمٜمي٤م إُمير سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير رضسمقٟمي٤م و ي٤ميمٛمقا 

ٝمؿ  مم همػم ُم٤م  ٟمز  ا  ومػميدو     ييسمقا نيذا اوٙميؿ طمريك يقًميقا ُميـ  ٙميؿ سمٔميٜم

ُمـ  ٙمؿ سم٤م  طمرك يٌدؤوا سم٤مُٕمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ومٝميؾ ُميـ شمٗمّميٞمؾ 

 ذم نذا اًمٌمء .

 ذا يمٜم٧م ُمٕمٜم٤م سم٠م  إُمر سم٤معمٕمرو   نق  ُمـ الٝم٤مد ومٝمؾ ٟمج قا سم٤مُٕمر  اًمِمٞم :

 سم٤معمٕمرو  .

 ٓ ـمٌٕم٤م . ُمداظمٚم٦م:

 نؾ يٜمج قا سم٤ملٝم٤مد . اًمِمٞم :

 سم٤مًمر٠ميمٞمد ٓ . ُمداظمٚم٦م:

سمييقا يٕمٜمييل ُمييٜمٓم٘مٝمؿ اًمٕم٘مييؾ شمييٌٕمٝمؿ ُميي٤م ؾميي٤مقمدنؿ  مم ُمٕم٤مليي٦م صمييؿ ضمر !وميي٢مذ  اًمِمييٞم :

يٕمٜميييل  ٟمييي٤م  ىميييق   طمٞم٤مٟمييي٤م  ٟمييي٧م ُمييي   قمٜميييدح ُميييـ اًم٘ميييقة  ،اعمقويييقع سمٛم يييؾ نيييذا اعمٜمٓميييؼ

واًمٜمِم٤مط سمي٠م  شمروميع  ًيلم يمٞمٚميق قميغم فمٝميرح  و ييدح  مم رظمير  شمرييد    شمروميع ُم٤مري٦م 

  اًمٜمٝمييييقض واًمٜمِميييي٤مطٓ   انيييي ح وآهنييييزام وٟمرٞمجيييي٦م يمٞمٚمييييق نييييؾ نييييذا قم٘مييييؾ نييييؾ نييييذ  
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 .ٓ ؿمؽ    نذا ؾمٞمٙمق  قم٤مىم٦ٌم  ُمر  ظمنا ؟واًم٘مقة

 ىمييق  يمييؿ ؾمييٜم٦م ُم٣ميي قمييغم نيي١مٓء اًمييذيـ ضمرسمييقا ُمييٜمٓم٘مٝمؿ اعمٜم يير  قمييـ اًمٕم٘مييؾ 

 واًمنمع ذم ر  واطمد يمؿ ؾمٜم٦م ُم٣م قمٚمٞمٝم٤م سمام شم٘مدر ...يٕمٜمل ؾمٜم٦م ىمؾ اًمٕمدد إىمؾ .

 ُم٤م قمٜمدي قمٚمؿ سم٤مًمٕمدد طمرك  ىمدر . ُمداظمٚم٦م:

ٕ  إُمييييير  رييييي٤مج  مم اختييييي٤مذ  ،ـمٞمييييي٥م اعمٝميييييؿ اًمٔميييييقانر ٓ شمٌنمييييي سم يييييػم اًمِميييييٞم :

وسمييلم اعمٙمرييقب ُمييـ  ،ٓ نييذ  وٓ نييذ  ىمييد اختييذون٤م ،إؾميي٤ٌمب اًمنمييقمٞم٦م واًمٙمقٟمٞميي٦م

ىم٤مُميييي٧م ا٤مقميييي٤مت يم ييييػمة ذم خمرٚمييييػ اًمييييٌ د اإلؾميييي ُمٞم٦م وصميييي٤مروا ُم ييييؾ نييييذ   ،قمٜمقاٟمييييف

 طمٜملم سمؾ وٓ سم ٗمل طمٜملم . سم ٗملاًم قرات صمؿ رضمٕمقا 

طمد اإلظميقة ذنٌي٧م  مم  ٟمف شم ىمٞم٧م ُمع  رظمر قمٜمدنؿ ـمٞم٥م ذم اقمؽماض  ُمداظمٚم٦م:

اًمًييقيد ًمدراؾميي٦م اًمٙمٛمٌٞمييقشمر ويمٞمييػ اؾميير دام اعمٕم٤مُمييؾ وىمييد  ظمؼمشمييف سم٤معمٗم٤مؾمييد ويميي٤م  

ُميييع ومْميييٞمٚم٦م اًمِميييٞم   سميييق ُم٤مًميييؽ وم٠مظمؼمشميييف سم٤معمٗم٤مؾميييد وىمييي٤م  و ذنييي٥م ُميييـ ال٤مُمٕمييي٦م  مم 

وذم ٟمٗميس  ،وم٠مٟمي٧م ىمٚمي٧م ُمي٤م بيقز ًميؽ ذًميؽ ،اعمًجد و مم اًمٖمروم٦م اًمرل  ؾمٙمـ ومٞمٝمي٤م

ٝم٤مد وٓ يٛمٚمٙمق  طمرك  سمرة يّمٜمٕمق  يمٞميػ ىمٚم٧م نؿ يريدو  ال ٟمقن٧ماًمقىم٧م أ  

ونيؿ ي٘مقًميق  اًمِميٞم  ي٘ميق  ٓ بيقز اخليروج  ،إلظم٤مـم٦م رىمع صمٞم٤مهبؿ يّمٜمٕمقن٤م حمٚمٞم٤مً 

ويمييذًمؽ ي٘مييق   ،طمرييك ٟم ييرج ظميي٤مرج اًمييٌ د ٟمييرٕمٚمؿ طمرييك ٟمٕميير  يمٞمييػ ٟمّمييٜمع سم٠مٟمٗمًييٜم٤م

ذم الٝميي٤مد ويمييذا ي٘مقًمييقا ٓ ٟمٛمٚمييؽ ٟم ييـ إؾمييٚم ٦م ومٙمٞمييػ ٟمقومييؼ سمييلم ٟمًرِمييٝمد قمٜمييدُم٤م 

 ٟمٔمرنؿ ؟ ذماًمٜم٘مٞمْملم نذا 

 صيٌ ٧م نيذ  اًمٕم٘مٞميدة ُمٜمًيقظم٦م  ،يمق  اًمرؾميق  نيق اًم٘ميدوة ،ُم٤مذا ومٕمؾ اًمرؾمق -

ُم٤م اٟمرٍم قمغم ومي٤مرس واًميروم اًميذي يمي٤مٟمقا   ¢٤م  اعمًٚمٛملم اًمرؾمق   نُمـ  ذ قمٛمٚمٞم٤مً 

 ؿمييييٌف ُميييي٤م يٙمييييق  سم٠مُمريٙميييي٤م وروؾمييييٞم٤م ىمٌييييؾ اهنزاُمٝميييي٤م يميييي٤مٟمقا  يييي٤م اًمييييدوًمر٤م   ،نييييؿ يقُمئييييذ

قُمئيييذ صميييؿ ٟمِمييي٠مت اًمٓم٤مرٗمييي٦م اعمًيييٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛمرييي٤م  اعمًيييٞمٓمرا  قميييغم اًمٕمييي٤ممل اعمٕميييرو  ي

سم٤مًمًي ح اعمي٤مدي يم٠مؾمي٤مس  م   ¢ومٝمؾ ٟمٍمي اًمرؾميق    ،سم٘مٞم٤مدة اًمرؾمق   قمٚمٞمف اًمً م

نذا ٓ يٜم٤مذم اؾمرٕمام  اًمً ح اعم٤مدي ذم طمدود اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمٙمـ  ،اًمً ح اعمٕمٜمقي
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إصؾ اًمً ح اعمٕمٜميقي أ  نيؿ يٕمٙمًيق  اعمقويقع ي٘مقًميق  ُمي   يميام ٟم٘مٚمي٧م    

قز اًمذن٤مب  مم سم د اًمٙمٗمر ًمٞمرٕمٚمٛمقا ُم   اًمٕمٚمقم اًمرل شمًي٤مقمدنؿ اًمِمٞم  ي٘مق  ُم٤م ب

 ٓ يٕمٚمٛميييق  سمييي٠م   ،عمييي٤مذا ي٘ميييق  اًمِميييٞم  نيييذا ،نيييذا ُمٗمٝميييقم ا٤مُمييي٤م ،ًم ؾميييرٕمداد اعمييي٤مدي

اًمنمييييع ٓ يريييييد سم٤معمًييييٚمٛملم    يقرـمييييقا  ٟمٗمًييييٝمؿ ذم ُمٗم٤مؾمييييد ظمٚم٘مٞميييي٦م ورسمييييام ُمٗم٤مؾمييييد 

ح سمٕمض اًمدقم٤مة  ذ  نؿ يريدو  يمام يٍم ،قم٘مدي٦م وومٙمري٦م نؿ يٕمٚمٛمق  نذ  او٘مٞم٘م٦م

 ي ًمٜمٙميييق  ٟم يييـ  ،اإلؾمييي ُمٞملم اًمٞميييقم    اًمٖم٤ميييي٦م     ٘م٘ميييقا    اًمٖم٤ميييي٦م شميييؼمر اًمقؾميييٞمٚم٦م

و ٟمي٤م ذم   ،ٓ نيذا ُميش وارد ، ىمقي٤مء ُم٤مدة ب٥م    ٟمٙمق  يمي٤مٕورسمٞملم اؾميرٕمدادا ُم٤مديي٤م

اقمر٘ميي٤مدي ٓ يٛمٙمييـ ًمٚمٛمًييٚمٛملم وًمٚمدوًميي٦م اإلؾميي ُمٞم٦م طمٞمييٜمام شم٘مييقم ىم٤مرٛمرٝميي٤م وٟمرضمييق    

اًمدوًمي٦م ُميـ طمٞمي٨م آؾميرٕمدادات اعم٤مديي٦م   ٙميـ    شمٙميق  نيذٓ يٛم ،يٙمق  ذًمؽ ىمريٌي٤م

يم٤مًمٙمٗمييييي٤مر ٕ  اًمٙمٗمييييي٤مر ُمرٗمرهميييييق  نيييييذا ال٤مٟمييييي٥م ُميييييـ آؾميييييرٕمداد اعمييييي٤مدي سم ييييي   

ًمٞمًييييييقا ُمرٗمييييييرهملم ًم ؾمييييييرٕمداد اعميييييي٤مدي سمييييييؾ نييييييؿ  طمٙم٤مُميييييي٤ًم وحمٙمييييييقُملم اعمًييييييٚمٛملم 

ومٚميييذًمؽ نييي١مٓء اعمِمييي٤مر  ،ُمرقضمٝميييق  ًم ؾميييرٕمداد اعمٕمٜميييقي ىمٌيييؾ آؾميييرٕمداد اعمييي٤مدي

اًمدقم٤مة يرييدو     ي٠مظميذوا ؾميٜمـ اًمٞمٝميقد ؾميٜمـ اًمٙمٗمي٤مر ونيذا ـمٌٕمي٤م ٓ   ًمٞمٝمؿ ُمـ سمٕمض

قَ  ﴿بقز ٕ  اًمٙمٗم٤مر دُمٖمٝمؿ ا  قمز وضمؾ وـمٌٕمٝمؿ سم٘مقًمف ذم اًم٘مرر  اًمٙمريؿ  َيْٕمَٚمٛمُي

٤مومُِٚمق َ  ْؿ همَي َرِة نُي
ـِ أظمِي ْؿ قمَي ْٟمٞم٤َم َونُي ـَ اْوَٞم٤َمِة اًميدُّ اعمًيٚمٛمق  بي٥م  [7]الدروم ﴾فَم٤مِنًرا ُِم

س ا٤مُميييي٤م  ٓ ُميييي٤م ؿميييي٤مء ا  سم٘مييييدر شمٓمٌٞمييييؼ ىمقًمييييف شمٕميييي٤ممم    يٙمييييق  ووييييٕمٝمؿ قمييييغم اًمٕمٙميييي

ىميقة ُم٤مديي٦م ًمٙميـ اًم٘ميقة إؾم٤مؾميٞم٦م نيل اعمٕمٜمقيي٦م  ﴾و قمدوا نؿ ُم٤م اؾمرٓمٕمرؿ ُمـ ىمقة﴿

وًمذًمؽ ومٝمذا اإليراد اًمذي ٟم٘مٚمرف قميـ الامقمي٦م  يْمي٤م ييدًمٜم٤م قميغم اٟم يراومٝمؿ  ،اإليامٟمٞم٦م

   ييدظمٚمـ ومٜم ـ  ذا ىمٚمٜمي٤م ُمي   ٓ بيقز ًمٚمٛمًيٚمامت  ،اًمٗم٘مف اإلؾم ُمل اًمّم ٞم  ـقم

ؾميٞم٘م٤م   ،٦م ٕ  نٜم٤مح ومًي٤مد ذم شمٕميريض ًمٚمٌٜمي٤مت وًمٚمِمي٤ٌمب ًمٚمٗمرٜمي٦مٓمال٤مُمٕم٤مت اعم رٚم

ٟم٘مق  ذم سمٕمض  ،نذا ي٘م٤م  ومٕم  ،ًمٜم٤م ُمـ  يـ ٟم٠ميت سم٤معمٛمرو٤مت واًمٓمٌٞم٤ٌمت  مم رظمر 

ًمِميييي٤ٌمب اعمًييييٚمؿ اوٓ  ءذم اوييييل ٓىمٓميييي٦م ًمييييٞمس يمييييؾ اًمٜمًيييي٤م ؾميييي٤مىمٓم٦م،إُم يييي٤م  ًمٙمييييؾ 

ٜمييييد  اؾمييييرٕمداد ًمرٓمٌٞمييييؼ إطمٙميييي٤مم واعمًييييٚمامت ًمييييٞمس يمييييؾ ومييييرد ُمييييـ إومييييراد نيييي١مٓء قم

  ذًمييؽ اًمِميي ص اًمييذي شمٙمٚمييؿ   وميي٢مذا ىميي٤م  ىم٤مرييؾ يمييام ؾمييٛمٕمرؿ رٟمٗميي٤مً  ،اًمنمييقمٞم٦م سمٙم٤مُمٚمٝميي٤م
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ًمٕميـ ا  ريميؾ اًمرسمي٤م وُمقيمٚميف   ¢...وؾم٠م  قمـ اًمرسم٤م وُم٤م اًمرسم٤م  ذا ىمٚمٜم٤م ىم٤م  رؾمق  ا   

نييذا  ،يًييرجٞمٌق  نييذا إُميير  ٓ اًم٘مٚمٞمييؾ ُمييٜمٝمؿ ،ويم٤مشمٌييف وؿميي٤منديف نييؾ يمييؾ اعمًييٚمٛملم

ف ٟمييص رصييي  ًمٕمييـ ا  ريمييؾ اًمرسميي٤م وُمقيمٚمييف وًمييٞمس نٜميي٤مح ٟمييص رصييي  يٗمٝمٛمييف ٕٟمييف ومٞميي

قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس يمام يٗمٝمٛمق  نذا اًمٜمص اًمٍمي  اعمرٕمٚمؼ سم٤مًمرسم٤م ًمٞمس نٜم٤مح ٟمص رصيي  

ُميـ اًمٕمٚمييقم اًمٙمٗم٤مرٞميي٦م  وسم ٤مصي٦م  ذا يميي٤م  ُميي١موٓ ًمر ّميٞمؾ قمٚمييؿ ،ذم  يريؿ آظميير ط

 ،اوٙمؿ اًمنمقملٞم ْمٕمقا نذا ؾموم٢مذ   ٟم٤م ٓ  شمّمقر    يمؾ اعمًٚمٛملم واعمًٚمامت 

 ذ  وضميييقد ـمٌٞمٌييي٤مت نيييذا يمٛم ييي٤م  ؾميييٞمر ٘مؼ سم٘مٞمييي٤مم إوميييراد اعمٜم يييروملم ُميييش رضوري 

بقز نذا اعمٜم ر  ىمد يّم٤مب يم   و ضمزءا ذم رشومف ذم ٟمٙمق  يمٌش اًمٗمداء، ٟم ـ 

قمروف وُمع ذًمؽ ؾمرٙمق  سم٤مًمٜمٝم٤مي٦م ؾمرٙمق  ـمٌٞم٦ٌم وشمٕم٤مًم٩م اًمٜم٤ًمء اعمًيٚمامت سميد  ُمي٤م 

ٓ شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م واًمِمٌٝم٦م اًميرل  ًم٘مٞمرٝم٤م رٟمٗمي٤م  ذ  اًمٖم٤مي٦م  ،يٕم٤ملٝمـ اًمٓمٌٞم٥م ُمـ اًمرضم٤م 

 شمٜمٓمٚمؼ ُمـ نذ  اًم٘م٤مقمدة اًمٞمٝمقدي٦م .

اًمًييٗمر نييق ىمٞميي٤مس  ُميي٤مرة الامقميي٤مت قمييغم  ُميي٤مرة ي٘مييق  اؾمييردٓ  ىمٞميي٤مس  ُمداظمٚميي٦م:

اًمًيييٗمر ي٘ميييق   ُمييي٤مرة ومٞم٘ميييق  اًمٌ ييي٨م أ  نيييق ُمييي٤م اًمٕمٚمييي٦م ذم  ٦ماعمِميييؽميمصييي ٞم  ًمٚمٕمٚمييي٦م 

 اوؼ    اًمٕمٚم٦م صم٤مسمر٦م سم٤مًمٜمص ذم ٟمٗمس اودي٨م وًمٙمٜمف .

 اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اودي٨م . نل اًمٕمٚم٦مُم٤م  اًمِمٞم :

 اًمٕمٚم٦م نل ذم هن٤مي٦م اًمٌ ٨م .... ُمداظمٚم٦م:

  ؾم٠مًمؽ ُم٤م نل اًمٕمٚم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اودي٨م ذم دقمقا  . اًمِمٞم :

 ذم دقمقا  نق    اًمٕمدد وًمٞمس اًمًٗمر . ُمداظمٚم٦م:

 ىمؾ زم  يـ اًمٕمٚم٦م ذم اودي٨م . اًمِمٞم :

 هب٤م أ  . ذا يمٜمرؿ صم صم٦م ذم ؾمٗمر ؾمٞم٠ميت  ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م  قمر٘مد . اًمِمٞم :

ي٘مق  سمؾ ًمرٕمدد إوص٤م  اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝمي٤م اوٙميؿ ذم اويدي٨م ومٞمجي٥م  ُمداظمٚم٦م:
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ي٘ميييق      ىميييؾ قميييدد دمييي٥م ومٞميييف اعمييي١مصمر ذم اوٙميييؿ،  دييييد  ي نيييذ  إوصييي٤م  نيييق 

اإلُميي٤مرة نييق صم صميي٦م وييدي٨م  ن ذر وطمييدي٨م  ؾميي٤مُم٦م اسمييـ زيييد ًمرضمييؾ    يٙمييق   ُمييػما 

ٟمٗمًييف اعمييذيمقر ذم طمييدي٨م  ُميي٤مرة اًمًييٗمر ومٞم٘مييق   قمييغم رضمٚمييلم ونييذا اًمٕمييدد ي٘مييق  نييق

 شمٜم٘مٞم  اعمٜم٤مط.نذ   ُم٤مرة ُمرٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕمدد ٓ سم٤مًمًٗمر ونذا نق 

 .؟يمٞمػ نذا ُم٤م ٟمص اودي٨م  اًمِمٞم :

 ٟمص اودي٨م  ذا يمٜمرؿ صم صم٦م ذم ؾمٗمر . ُمداظمٚم٦م:

اًمّمييقاب    ي٘ميي٤م  سم٤مًمٕمييدد واًمًييٗمر وميي٢مذا  ،ذم ؾمييٗمر يمٞمييػ ُمرٕمٚمييؼ ذم اًمٕمييدد اًمِمييٞم :

 ٟمرٗمك اوٙمؿ سمٛمٕمٜمك  ذا يمٜمرؿ صم صم٦م نؾ ب٥م  ذا يم٤مٟمقا اصمٜملم .اٟمرٗمك  طمد اًمٕمٚمرلم ا

 ٓ . ُمداظمٚم٦م:

 ٓ  ذا يم٤مٟمقا صم صم٦م ومل يٙمقٟمقا ذم ؾمٗمر نؾ ب٥م . اًمِمٞم :

 ٓ . ُمداظمٚم٦م:

وميييي٢مذ  يميييي م سم٤مـمييييؾ نييييذا ذم اوييييدي٨م قمٚمريييي٤م   ذا وضمييييدشم٤م وضمييييدت وضمييييد  اًمِمييييٞم :

اًمٕمٚمي٦م نٜمي٤م اًمٕميدد  ،وقميدُم٤مً    اًمٗم٘مٝم٤مء اوٙمؿ ييدور ُميع اًمٕمٚمي٦م وضميقداً قاعمٕمٚمق  يمام ي٘م

 واًمًٗمر وم٢مذا اٟمرٗمك  طمد اًمٕمٚمرلم اٟمرٗمك اعمٕمٚمق  ونق اوٙمؿ.

 ورهمؿ  ٟمف ي٘مر يًٛمٞمف طمدي٨م  ُم٤مرة اًمًٗمر . ُمداظمٚم٦م:

سمييس ٓ يٗمييقشمٜمل     ًمٗميي٧م ٟمٔمييرح    اوييدي٨م اًمييذي  ،نييذا نييق ؾمييٌ ٤م  ا  اًمِمييٞم :

وميٞمام  شمٚمقشمف ذم  و  الٚم٦ًم سمٚمٗمظ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ وريمٜمقا  ًمٞميف ٕهنيؿ وضميدوا ومٞميف ارشمٞم٤مطمي٤مً 

 ئمٜمق   ٟمف ي١ميد دقمقانؿ اىمر  أ  ٟمص اودي٨م اًم ٤مين .

قمٚميييٞمٝمؿ  واُميييـ إرض  ٓ  ُمييير ومييي ةي٘ميييق  ٓ  يييؾ ًم  صمييي٦م يٙمقٟميييق  ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

  طمدنؿ .

نيييذا اويييدي٨م  وٓ يميييام  ،ُميييـ إرض ومييي ةٓ  يييؾ ًم  صمييي٦م يٙمقٟميييق  ذم  اًمِميييٞم :
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ىمٚمي٧م ًميؽ رٟمٗمي٤م    نق ًمق صي  ًمٙمي٤م  دًميٞم  عمي٤م  وصم٤مٟمٞم٤مً  ،ىمٚم٧م ذم  و  الٚم٦ًم ٓ يّم 

ا٤مقميي٦م  ذا يميي٤مٟمقا ذم اًمٕمييراء يٕمٞمِمييق  ًمييٞمس قمٚمييٞمٝمؿ طميي٤ميمؿ ومٝميي١مٓء ًمٞمٜمٔمٛمييقا  قاُمييـ يميي٤مٟم

اوٙمييؿ يميي٤م  ُميي٤مذا ُمٓميي٤مع  نُمروا  طمييدنؿ يمييام ىمٚميي٧م سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ١ٕم ُمييقرنؿ قمٚمييٞمٝمؿ    ييي

ذم ىمقُمف ومٙم٤مٟمقا ي٘مٌٚمق  طمٙمٛمف نذا اودي٨م نذا حمٚميف وميٞمام ًميق يمي٤م  صي ٞم ٤م ًمٙميـ 

ّميي ٞم  سميي٤مًمٚمٗمظ إو   ذا يمٜمييرؿ صم صميي٦م ذم ؾمييٗمر  ٟمييام اًم ،نييذا اوييدي٨م ًمييٞمس صيي ٞم ٤مً 

ومٝمييذا ذم اًمقاىمييع ًمييف ىمّميي٦م ُمٕمييل  ، ُميي٤م اوييدي٨م اًم يي٤مين سمٚمٗمييظ ٓ  ييؾ ،وميي٠مُمروا  طمييديمؿ

وُمييع ا٤مقميي٦م طمييزب اًمر رييير سمّمييقرة ظم٤مصييي٦م ٓ  ييؾ ًم  صميي٦م سمٚمٗمييظ ٓ  ييؾ نييذا ًميييف 

ن١مٓء سم  ؿميؽ يميٌٕمض  ،ىمّم٦م رسمام يٕمٚمؿ او٤مرضو  ؿمٞمئ٤م ُمـ  ومٙم٤مر طمزب اًمر رير

ظمره نؿ  ُمػم وب٥م  ـم٤مقمرف ذم يمؾ ُمي٤م ي٘مقًميف  مم درضمي٦م  ٟميف ًميق  ُمير الامقم٤مت إ

ًمٚم ييدي٨م اعمٕمييرو  ٓ ـم٤مقميي٦م  إُمييػم سم ٙمييؿ خميي٤مًمػ ًمٚمنمييع ومٞمجيي٥م  ـم٤مقمرييف ظم وميي٤مً 

ًمٙميـ ٓ سميد ُميـ ذيمير اخل صي٦م قمٜمٝمي٤م عمي٤م  ،ىمّمي٦م ـمقيٚمي٦م ،عم ٚمقن ذم ُمٕمّميٞم٦م اخلي٤مًمؼ

  ُميرة يرّميؾ ومٞمٝم٤م ُمـ قمؼمة ووم٤مردة يمٜم٧م ذم ديم٤مين ذم دُمِمؼ طمٞميٜمام ر  اني٤مشمػ ٕو

ن  طمد رؤوس طمزب اًمر رير ُمـ دُمِمؼ ي٠ًمًمٜمل قمـ نذا اويدي٨م يقُمئيذ مل يٙميـ 

قمٜميييدي دراؾمييي٦م ظم٤مصييي٦م طميييق  نيييذا اويييدي٨م  ضمٌريييف  ٟمييي٤م وا  ُمييي٤م  دري ُمييي٤م طمييي٤م  نيييذا 

ًمٙميـ ؾم٠مدرؾميف  ،ونق ذم ؾميٜمـ  ن داود وهميػم  ،اودي٨م اعمٕمرو  اودي٨م إو 

 سم٠م  ذم  ؾمٜم٤مد  رضم  ُمٕمروومي٤م    ؿم٤مء ا  سمٕمد  ي٤مم اشمّمؾ ن ودرؾم٧م اودي٨م ومرٌلم

سم٤مًمْمٕمػ قمٜمد قمٚمامء اودي٨م ونق ُمـ  وم٤مويؾ اًمٕمٚميامء اعمٍمييلم واًم٘مْمي٤مة واؾميٛمف 

وم٠مضمٌرف سم٠م  اودي٨م هبذا اًمٚمٗمظ  ،نذا اًمرضمؾ نق شمٗمرد هبذا اًمٜمصنٞمٕم٦م قمٌد ا  اسمـ 

ويييٕمٞمػ ًمٙمٜميييل اؾميييرٖمرسم٧م ٕو  ُميييرة ؾمييي١ما  طميييزن  رييييري ًمِمييي ص نيييؿ يٕمٚمٛميييق  

ٞمٝمؿ وسمٞمي٤م   هنيؿ ُمٜم روميق  قميـ اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م ذم يم يػم  ٟمٜمل  يمٜمي٧م ُمٜمرّمي٤ٌم ًمٚميرد قمٚمي

ررييييٞمس طمييييزب  :ومٌييييد ت  سم يييي٨م قمييييـ اًمًيييي٥ٌم ومرٌييييلم زم ُميييي٤م ييييي٠ميت ،ويييي٤م يييييذنٌق   ًمٞمييييف

اًمر رير اًمذي نق شم٘مل اًمديـ اًمٜمٌٝم٤مين رمحف ا  اٟمر٘مؾ  مم قمٗميق ا     ؿمي٤مء ا  قم٘ميد 

ٛمييق  ضمٚمًيي٦م ُمييع  صيي ٤مسمف ـمٌٕميي٤م ُمييع جمٚمييس ؿمييقرا   رادوا    يٜمنمييوا ٟمنميية ويمييام شمٕمٚم

نيييؿ رصاطمييي٦م ذم خم٤مًمٗمييي٦م ءُميييـ قمييي٤مدوؿ  هنيييؿ يِميييرٖمٚمق  سمييي٠مُمقر ؾمٞم٤مؾميييٞم٦م ويٕمٚمٜميييق  ررا
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دار اودي٨م طمق  ٟمنمة ُمـ نذا اًم٘مٌٞميؾ وم يدث  ،سمٕمض اوٙم٤مم ذم سمٕمض ىمراراوؿ

اًمِمييٞم  اًمييررٞمس ر ه ٟمنميي نييذ  اًمرؾميي٤مًم٦م قمييغم اًمييرهمؿ ويي٤م ومٞمٝميي٤م  ،ظميي   ذم اعمجٚمييس

ومي٤مخل    ، نذ  اًمرؾم٤مًم٦مالامقم٦م ىم٤مًمقا ٓ أ  اعمّمٚم ٦م ٓ شمًٛم  ًمٜمنم ،ُمـ ىمًقة

وم٤مطمر٩م قمٚمٞمٝمؿ سمام يم٤م  ـمٌٕمٝمؿ قمٚمٞميف  ٟميف بي٥م  ـم٤مقمي٦م  ،سملم اًمررٞمس وسملم اعمرؤوؾملم

 ،ل    نذ  اًمٜمنمة ب٥م    شمٜمنم ومٜم٤مىمِمق  سمٛمٜمٓم٘مف نيقيإُمػم نذا ر يٙمؿ ًمٙمـ  ٟم٤م ر 

ُمروا  طمدنؿ اويدي٨م إو  وي٘مقًميقا نيؿ ١مىم٤مًمقا ًمف  ٟم٧م شم٘مق  وشمًرد  سم دي٨م ومٚمٞم

طمزب اًمر رير نٙمذا ي٘مق  إُمر ٓ يٗمٞمد اًمقضمقب ٓ سمد  ،اًمقضمقب    إُمر ٓ يٗمٞمد

وم٘ميي٤م  نييؿ اًم٘مريٜميي٦م اوييدي٨م اًم يي٤مين طمٞميي٨م رصح وىميي٤م  ٓ  ،ُمييـ    يٙمييق  نٜميي٤مح ىمريٜميي٦م

وىمي٤مًمقا ٟم يـ ُمي٤م ٟمٕمير  نيذا  ، صي ٤مسمف ٧َم هُبِي  ، ذ  طمرام  قمٚمٞمٙمؿ    ختي٤مًمٗمقين ، ؾ

ٕمؽموميييق  سمييي٠م  اويييدي٨م وم٘مييي٤مًمقا ذم  ٟمٗمًيييٝمؿ ٟمرضميييع  مم قمٚميييؿ اويييدي٨م رهميييؿ  ٟميييقومٝمؿ ي

وم٤مشمّميؾ نيذا اًميذي  رشت  ًمٞميف رٟمٗمي٤م ومٚميام  قمٓمٞمريف اليقاب سمي٠م   ،إًم٤ٌمين نيق اعمرضميع

نذا اودي٨م ٓ يّم  ًمٙمـ اًم٘م٤مقمدة يي٤م ا٤مقمي٦م شمٙمٗميٞمٙمؿ إصيؾ ذم إُمير اًمقضميقب 

ومٙميييي٤م  نييييذا اوييييدي٨م وصمٌييييقت  ،نييييذا نييييق ر ي اٝمييييقر قمٚمييييامء إصييييق  ،٦مٜمييي ٓ ًم٘مري

 فعم ٤مًمٗميييي٦م  ُمييييػمنؿ ٕٟمييييف ومٞميييياًمْمييييٕمػ قمٜمييييدنؿ ومٞمييييف ؾميييي٥ٌم عم ٤مًمٗميييي٦م  ُمييييػمنؿ ؾميييي٥ٌم 

وأظمييرو  ىميي٤مًمقا ُميي٤م دام  ٟمييف ٓ يّميي   ؾمييٜم٤مد   ،إُمػم شمِميي٨ٌم سمييف،اًمرٍمييي  سميي   ييؾ

ومييي٢مذ  ًميييٞمس قمٚمٞمٜمييي٤م سم٤مًمقاضمييي٥م    ٟمٓمٞمٕميييؽ نيييذا يًييير ٥م ويًيييـ  ُمييي٤م  ٟميييف واضمييي٥م وُميييـ 

يقُمئييذ صيي٤مر ومرىميي٦م سمييلم  نييؾ اعمجٚمييس ومٌٕمْمييٝمؿ سم٘مييل ُمييع اًمِمييٞم  رمحييف ا  وسمٕمْمييٝمؿ 

   ييييدظمؾ ُمٕمريمييي٦م ويٜمّمييي٥م ٟمٗمًيييف ظمييي   قمٚميييامء وم٤مًمِمييي٤مند اًميييذي يرييييد  ،ومّميييٚمقا قمٜميييف

وي٘مق  ٟم ـ ا٤مقم٦م الٝمي٤مد ويي٠مشمق  سمٛم يؾ نيذ   ،اعمًٚمٛملم ىم٤مـم٦ٌم ذم يمؾ سم د اًمدٟمٞم٤م

دًمٞمييؾ صيي ٞم  ووم٘مييف رضمييٞم  نييذا وا  ُمٜمرٝمييك اخلٓميير ُمييـ  ٤مإومٙميي٤مر اًمرييل ٓ يييد  قمٚمٞمٝميي

يمٛم يييؾ  ،اًمٜم٤مطمٞميي٦م اًمٜمٗمًييٞم٦م اًمرييل يٛمٙمييـ آؾميييردٓ  قمٚمٞمٝميي٤م سمييٌٕمض اًمٜمّمييقص اًمنمييقمٞم٦م

و قمج٤مب  ،ونقه ُمرٌع ،ؿم  ُمٓم٤مع :صم ث ُمٝمٚمٙم٤مت» :ٞمف اًمّم ة واًمً م ىمقًمف  قمٚم

 ٟمييي٤م  ٟمّمييي  نيييذ  الامقمييي٦م وهمػمنييي٤م  ٓ يٜمٗميييردوا سمر٠موييييؾ طميييدي٨م  ،«يميييؾ ذي ر ي سمر ييييف

وسمرٗمًييػم  طمرييك يًيي٠مًمقا  نييؾ اًمٕمٚمييؿ اًمييذيـ يِمييٝمد نييؿ اًمٕمٚمييامء  هنييؿ ُمييـ  نييؾ اًمٕمٚمييؿ 



 اجلهاد ------------------------------------------------------------- األلباىي يف امليهججامع تراث العالمة 

773 

وا  م  سمق  قمٜميل هبيذا ؤاًم٘مرا  اًمٙمريؿ و ٓ ىمد ظم٤مًمٗمق  ؿم٤موطملم ذاح يٓمٌ٘مق  ٟمّم٤م ذم 

يْمِر  ِْ  يُمٜمُْرْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمق َ ﴿اًمٜمص ىمق  ا  قمز وضمؾ   .[87]النح: ﴾.. وَم٤مؾْم٠َمًُمقا َ ْنَؾ اًمذ 

 ٟم٤م  قمر٘مد    اًمذيـ  و اًمذي  ًمػ ذًمؽ اًمٙمر٤مب  قمر٘مد و ٟم٤م ٓ  قمرومف ؿم ّمٞم٤م وٓ 

امء  قمييير  ُم٘مدرشميييف ذم اًمٕمٚميييؿ  يْمييي٤م  ٟميييف ٓ يٕمر٘ميييد ذم ىميييرارة ٟمٗمًيييف  ٟميييف صييي٤مر ُميييـ اًمٕمٚمييي

ذ قمٚمٞميف    يٓمٌيؼ ئياًمذيـ يّم  نؿ آضمرٝم٤مد ذم ومٝميؿ ٟمّميقص اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م وطمٞمٜم

ق َ ﴿ أي٦م اعمذيمقرة رٟمٗم٤م يْمِر  ِْ  يُمٜمْيُرْؿ ٓ شَمْٕمَٚمٛمُي َؾ اًميذ  ٠َمًُمقا َ نْي نيذا  [87]النحد: ﴾... وَم٤مؾمْي

 ُم٤م قمٜمدي سم٤مًمٜم٦ًٌم نذا اودي٨م .

اًمِم٤ٌمب قمٜميدُم٤م نق قمغم ىمقًمؽ ومنوا  نؾ اًمذيمر ي٠ميت سمِمٌٝم٤مت ن١مٓء  ُمداظمٚم٦م:

ًمٚمِميٞم  إًمٌي٤مين  و اًمِميٞم  قمٌيد اًمٕمزييز وهميػم  ومٞم٘مقًميق  نيؿ  ٟمرضميعيًٛمٕمق  ي٘مقًمق  

  اًمِمييٞم  إًمٌيي٤مين  و اًمِمييٞم  قمٌييد اًمٕمزيييز نييؿ ومٝمييؿ ذم اًمٗم٘مييف واوييدي٨م واعمًيي٤مرؾ  

نيييؿ ذم  نيييذ   ُمييي٤م اعمًييي٤مرؾ الٝم٤مديييي٦م واًم٘مر٤مًمٞمييي٦م  رييي٤مج  مم ظميييؼمة ويميييذا ومر٘مقدٟمييي٤م ُميييـ

 ُمقر .نؿ يٕمرومق  نذ  إ الٌٝم٦م وُمـ

صييي ٞم     إًمٌييي٤مين وٓ اسميييـ سمييي٤مز وٓ هميييػم  يٛمٙميييـ ُمييي٤م يٕمروميييقا  ٛمٚميييقا  اًمِميييٞم :

 ؾُمييـ شمًييقينييذا  ،ُميي٤م ُمٕمٜمييك اًمٙميي م نييذا ؟!اًمًيي ح ًمٙمييـ ٓ يٕمرومييق   طمٙميي٤مم الٝميي٤مد

 ٞمٜمٝمؿ ًمٗمر٤موانؿ اعم ٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمر٤مب واًمًٜم٦م ُم٤مذا ىمٚم٧م .ياًمِمٞمٓم٤م  نؿ وشمز

 واًمِميييٞم  اسميييـ سمييي٤مز ُمييي٤م   اًمِميييٞم  إًمٌييي٤مين ي٘مقًميييق  ُميييـ شمييي٠مويٚمٝمؿ ي٘مقًميييق   ُمداظمٚمييي٦م:

 قمٚمٛمقا وم٘مف اًمقاىمع ٟم ـ قمغم إرض اوٞم٦م اًمِمٞم  إًم٤ٌمين .

ؾمٜم٘مق  ًمٙمؿ  ،ن٤مشمقا ٟمِمق  ،ون٤مشمقا طمٙمٛمف رشقم٤مً  ،ـمٞم٥م ن٤مشمقا وم٘مف واىمع اًمِمٞم :

ظمذ ُمـ يمر٤مب ا  ١م ٟمرؿ  قمر  سم٤مًمقاىمع ًمٙمـ نذا اًمقاىمع ٓ يٕمٓمٞمٙمؿ اوٙمؿ اوٙمؿ ي

إؾميئٚم٦م طمٞميٜمام شميرد  ،ة قمجٞمٌي٦م ضميداً وؾمٌ ٤م  ا  نذ  ُمٙمي٤مسمر ،وُمـ طمدي٨م رؾمق  ا 

نييييؾ يٕمٚمييييؿ  ، مم قمٚمييييامء اعمًييييٚمٛملم ُمييييـ يمييييؾ سميييي د اًمييييدٟمٞم٤م شميييي٠ميت قمييييـ ُمًيييي٠مًم٦م وىمٕميييي٧م

 ،ًمٙمـ اعمًرٗمرل يّمػ نذ  اعم٠ًمًم٦م يميام وىمٕمي٧م ،اعمًرٗمرك نذ  اعم٤ًمًم٦م ٓ يٕمرومٝم٤م

ٕٟميف يٕمٚميؿ    اًمٕمي٤ممل قميغم  ،عم٤مذا ٓ ي٠مظميذ اوٙميؿ نيق ُميـ نيذا اًمقاىميع ويًي٠م  اًمٕمي٤ممل
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ومٛميـ اًمٕمجٞمي٥م     ،ٓ يٕمر  نذا اًمقاىمع ًمٙمٜمف يٕمر  طمٙمؿ نذا اًمقاىمعاًمرهمؿ ُمـ  ٟمف 

 ،يؼمر ومر٤موانؿ اًم٘م٤مرٛم٦م قمغم الٝمؾ سم٤مًمٙمر٤مب واًمًيٜم٦م سمي٠مهنؿ  قمير  ُميـ ومي   سمي٤مًمقاىمع

ًمٙميـ نيذ  اعمٕمرومي٦م ٓ شمٕمٓميٞمٙمؿ طمٙميؿ نيذا  ،سم٤مرح ا  ًمٙميؿ ذم ُمٕميرومرٙمؿ هبيذا اًمقاىميع

 ي ُم٠ًمًم٦م  ،اًم٘مرا  اًمٙمريؿاًمقاىمع وم  سمد ًمٙمؿ ُمـ    شم٠ًمًمقا  نؾ اًمذيمر يمام نق ٟمص 

٠ًم  قمٜمٝمي٤م اًمٕمي٤ممل ًميٞمس ُميـ اًمييوري    يٙميق  قمي٤مر  هبي٤م يمقاىميع نيذا  ُمير ـمٌٞمٕميل يُ 

ضمييدا نييذا او٘مٞم٘ميي٦م    نييذ  اًمٙمٚمٛميي٦م وطمييدن٤م شمٙمٗمييل ًمٌٞميي٤م     نيي١مٓء اًمٜميي٤مس ُمٖمييرر هبييؿ 

ي٤م  ظمل  ،يٕمٜمل يؼمرو  اٟم راوم٤موؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٠مهنؿ يٕمرومق  اًمقاىمع  يم ر ُمـ  نؾ اًمٕمٚمؿ

ُمِمٙمٚم٦م ونل ٓ شمٕمد وٓ  َم نق  قمر  هب٤م ُمـ اعمًيرٗمرك ُميـ يمؾ ُمـ وىمٕم٧م ًمف 

وًمييييذًمؽ ٟم ييييـ  ،ًمٙمييييـ نييييق ٓ يًييييرٓمٞمع    يٕمٓمييييل اوٙمييييؿ  ٓ سمًيييي١ما  اًمٕميييي٤ممل ،اًمٕميييي٤ممل

أ  ىم٤مُم٧م ا٤مقمي٦م الٝمي٤مد ُمي٤مذا  ،ٟمًرد  سم٤مٔي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ    ي٠ًمًمقا  نؾ اًمٕمٚمؿ

ؿ نييييذا ُميييي٤م يٕميييير  اًمٕمٚمييييامء واًمٗم٘مٝميييي٤مء طمٙميييي ،ـمٞميييي٥م ،شمريييييد شمريييييد    دم٤منييييد ذم ؾمييييٌٞمؾ

ونيييييؾ بييييي٥م    شم٘ميييييدم سميييييلم يدييييييف  ،ونيييييؾ نيييييق ُمًيييييرٓم٤مع  و هميييييػم ُمًيييييرٓم٤مع ،الٝمييييي٤مد

ؾميٌ ٤م   ،آؾمرٕمدادات اًمرل  رشٟم٤م  ًمٞمٝم٤م رٟمٗمي٤م وسم ٤مصي٦م ُمٜمٝمي٤م آؾميرٕمدادات اعمٕمٜمقيي٦م

 .؟سم٘مل قمٜمدح يشء ي٤م  ظمل ،ومرـ يم٘مٓمع اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ ،ا  اعمًرٕم٤م  ،ا 

ذيمرت ًمٙميؿ  ،ِمٞم  قمكمًمٚمنق ُم ٤م  يٌلم ضمٝمٚمٝمؿ وقمدم وم٘مٝمٝمؿ، وذيمرشمف  ُمداظمٚم٦م:

ُمييـ اوييدي٨م  ٟمييف نييق  ييرم يٕمٜمييل شمٕمييدد الامقميي٤مت ذم الٝميي٤مد و ٚمٝميي٤م ذم ظميي٤مرج 

 الٝم٤مد وي١ميد الٝم٤مد إومٖم٤مين ُمع شمٕمدد اإلُم٤مرات نٜم٤مح.

 ـمٞم٥م عم٤مذا مل ب٤مند ُمع إومٖم٤م  عم٤مذا مل ب٤مند . اًمِمٞم :

 ًمٗمييف ذم  يٌييدو    ُم١مًمييػ اًمٙمريي٤مب نييق نٜميي٤محنييق ؿمييٞم ٜم٤م قمييكم اوٚمٌييل:  ُمداظمٚميي٦م:

 لٝم٤مد إومٖم٤مين ا

 ًمٙمـ ا٤مقمرف ُم٤م ضم٤مندوا ُمع إومٖم٤م  . اًمِمٞم :

ييي ٓ  وميييراد ُميييٜمٝمؿ اًميييذيـ نيييؿ  َ : قميييكم اوٚمٌيييل ػ نيييذا اًمٙمرييي٤مب نيييؿ نٜمييي٤مح ونيييذا ًم 

ٞم٦م والٝم٤مدييييي٦م نٜميييي٤مح عميييي٤م  ًمٗمييييف ؾميييياًمٍميييياقم٤مت اًمٗمٙمرييييي٦م واًمًٞم٤م وًمٞمييييداًمٙمريييي٤مب يٕمٜمييييل 
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 سمٕمض اإلظمقا  .يم٤م  نؿ جمٚم٦م ومٞمام يذيمر لامقمرف اعم٘م٤مشمٚم٦م نٜم٤مح 

ل ىم٤مشمٚميي٧م ذم  ومٖم٤مٟمًيير٤م  اًمرييـمٞميي٥م والامقميي٦م اًمريل ىم٤مشمٚميي٧م نٜميي٤مح اٟمر٘مٚمي٧م  ٦م:ُمداظمٚمي

 اٟمر٘مٚم٧م .

 ـمٌٕم٤م ٓ  مم أ  ووٕمٝمؿ  فمـ  ظمقاٟم٤م .:  قمكم اوٚمٌل

سمداييي٦م اوييدي٨م ذيمييرت ًمٚمِمييٞم   هنييؿ أ  اٟمرنمييوا يٕمٜمييل سمٕمييد اعم ٜميي٤مت  ُمداظمٚميي٦م:

د اًمرل ص٤مرت ذم إومٖم٤م  سمٕمْمٝمؿ ذن٥م ًمٌ د اًمنمح نٜم٤مح واًمٌٕمض يٕمٜمل ذم اًميٌ 

 اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾم ُمٞم٦م .

 ُم٤م نؿ قم ىم٦م سمجامقم٦م الٝم٤مد وانجرة ذم ُمٍم . اًمِمٞم :

اًمييييٌٕمض نييييؿ قم ىميييي٦م واًمييييٌٕمض ٓ يٕمٜمييييل وم٘مييييط ذم وضمييييقدنؿ نٜميييي٤مح ذم  ُمداظمٚميييي٦م:

  ومٖم٤مٟمًر٤م  شم٠مصمروا هبذ  إومٙم٤مر .

 ا  بٛمع اعمًٚمٛملم قمغم اًمٗمٝمؿ اًمّم ٞم  شمٗمْمؾ ي٤م  خ . اًمِمٞم :

   ـ يرٙمٚمٛميييق  قميييغم اًمٕمٚميييامء وي٘مقًميييق  ؿميييٞم ٜم٤م  وٓ  ىميييق  نييي١مٓء اًميييذي ُمداظمٚمييي٦م:

نيييؾ نييي١مٓء ظمييي٤مًمٓمقا نييي١مٓء اًمٕمٚميييامء طمريييك  ،اًمٕمٚميييامء ٓ يقضميييد قمٜميييدنؿ وم٘ميييف سمييي٤مًمقاىمع

 .يٕمرومقا    ن١مٓء اًمٕمٚمامء ٓ قمٚمؿ ًمداؿ ذم اًمقاىمع

صميييؿ ًميييٌٕمض نييي١مٓء ؿميييٞم ٜم٤م ؿميييٌٝم٦م  يْمييي٤م يًيييرد  هبييي٤م قميييغم اإلُمييي٤مرة نيييل    ؿميييٞم  

ويمي٤م  خييرج ي٘م٤مشميؾ  مم رظمير  وميرسمام اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا  شمٕم٤ممم يم٤م  ب٤مند 

ورسميييام سمٕميييض اًمٜمييي٤مس  ذا ؾميييٛمع نيييذ  إضمقسمييي٦م صميييؿ  ،إؾميييئٚم٦مهم٤مسمييي٧م ُميييـ شمٙميييق  نيييذ  

وردت قمٚمٞمف نذا اًمِمٌٝم٦م    ؿمٞم  اإلؾم م يم٤م  ب٤مند مل يٕمٜمل ي٠مظميذ سم٤مٕضمقسمي٦م نيذ  

 وم٤ٌمرح ا  ومٞمٙمؿ يٕمٜمل .

قويع  ظمل نذ  اًمِمٌٝم٦م يٕمٜمل يمام ي٘م٤م  يٖمٜمل طمٙم٤ميرٝم٤م قمـ اًميرد قمٚميٞمٝمؿ اًم اًمِمٞم :

 و   ،سمييؾ نٜميي٤مح ومييقارن يم ييػمة ويم ييػمة ضمييداً  ،ذم زُمييـ اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م ًمييٞمس يمقوييٕمٜم٤م اًمٞمييقم

ٚميذيـ ذيميروام ًمذًمؽ    الٝم٤مد ذم ؾميٌٞمؾ ا  يمي٤م  قم٘مٞميدة  ؾمي ُمٞم٦م سم٘مًيٛمل الٝمي٤مد ا
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ومِمير٤م    ،اًمٞمقم اؾمؿ الٝم٤مد يٙمٗميل إلٟمٙمي٤مر  قميغم اًميداقملم  ًمٞميف ،رٟمٗم٤م اًمٙمٗم٤مرل واًمٕمٞمٜمل

 .ٟم ٞم٤م  اًمٞمقمسملم ذًمؽ اًمقوع واًمقوع اًمذي ٟم ـ 

   اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م يميي٤م  ب٤منييد ًمييٞمس رهمييؿ اويي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ  -ونييذا ُمٝمييؿ  يْميي٤مً - صم٤مٟمٞميي٤مً 

ووييي٤م ي١ميميييد طمٙمٛميييف اًميييذي قميييغم  ؾم٤مؾميييف  ،إقميييغم سميييؾ ذًميييؽ ُميييـ ٟمٔمييي٤مم ذًميييؽ اوييي٤ميمؿ

اًمقوع اًمٞمقم خيرٚمػ قمـ ذًمؽ اًمقوع ا٤مُمي٤م ومٚميق     ،ٟمّم٥م طم٤ميمام قمغم اعمًٚمٛملم

اعمًٚمٛملم ب٤مندو  ذم ؾميٌٞمؾ ا  نٜم٤مح دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م شم٠مذ  طم٘مٞم٘م٦م ًمر٘مقم ا٤مقم٦م ُمـ 

ًمقضمدت ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ُم ٤م  ذم نذا اًمزُم٤م  ًمٙمـ اًمقوع أ  خيرٚمػ يمؾ آظمير   

يٙمٗمٞميؽ    اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م  ،يمام ذيمرت رٟمٗم٤م قمام يم٤م  قمٚمٞمٝمؿ ذم زُمـ اسمـ شمٞمٛمٞمي٦م رمحيف ا 

اًمٞمقم  وٓ ٓ دميد اًمِميٕم٥م ٟمٗمًيف  ،طمٞمٜمام يم٤م  ب٤مند بد اًمِمٕم٥م ُمٕمف واًمدوًم٦م ُمٕمف

داد ًمٚمجٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا   ٓ  ومييراد ىمٚمٞمٚمييلم ُمييٜمٝمؿ وييـ مل شمِمييٖمٚمٝمؿ اًمييدٟمٞم٤م قمٜمييد  اؾمييرٕم

سمٞميييٜمام اييي٤منػم اعمًيييٚمٛملم اًمٞميييقم ؿميييٖمٚمٝمؿ قميييـ الٝمييي٤مد ذم ؾميييٌٞمؾ ا  ُمييي٤م  ،قميييـ أظميييرة

ضم٤مءت اإلؿم٤مرة  ًمٞميف ذم طميدي٨م طمي٥م اًميدٟمٞم٤م ويمرانٞمي٦م اعميقت صم٤مٟمٞمي٤م اوٙمي٤مم اًمٞميقم ًميق 

 ،ونييذا نييق اًمقاىمييع ،رصيي٤مدؾمييٞم٘مٗمق  نيي٤م سم٤معم ٦موضمييدت نييذ  اًمٓم٤مرٗميي٦م وًمييق يم٤مٟميي٧م ىمٚمٞمٚميي

وًمييذًمؽ نييذ  اًمِمييٌٝم٦م اًمرييل ذيمرويي٤م او٘مٞم٘ميي٦م ٓ ىمٞمٛميي٦م نيي٤م ومييٞمام  ذا ومٙمرٟميي٤م سميي٤مًمٗمرن ؾمييقاء 

واًمٗمييرن سمييلم  ،اإلؾميي ُمٞم٦م اًمٞمييقم واعمجرٛمٕميي٤متُمييـ ٟم٤مطمٞميي٦م اعمجرٛمييع اإلؾميي ُمل يقُمئييذ 

اوييي٤ميمؿ ذم ذًميييؽ اًمزُمييي٤م  اًميييذي يمييي٤م  ي١مييييد ذًميييؽ الٝمييي٤مد واوٙمييي٤مم اًميييذيـ  طمًيييٜمٝمؿ 

 عمج٤منديـ ذم ؾمٌٞمؾ ا  .اًمٞمقم ي٘مػ ذم ـمريؼ ا

ضميي٤مء ذم شمرايي٦م نييذ  اًم٘مّميي٦م ىمّميي٦م ضمٝميي٤مد  فـمٞميي٥م ؿمييٞم ٜم٤م اًمييذي  ذيميير   ٟميي ُمداظمٚميي٦م:

وا يٓمٚمٌق  ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م     ٤مو     يٕمد ًمٚمجٝم٤مد ؤاسمـ شمٞمٛمٞم٦م    او٤ميمؿ واًمِمٕم٥م ضم٤م

 واًم٘مر٤م .

    يٕمد. اًمِمٞم :

 ًمٚمجٝم٤مد واًم٘مر٤م  ًم٘مر٤م  إقمداء . ُمداظمٚم٦م:

 ٓ شم٠ميٞمد .انذ  ؿمٌٝم٦م و اًمِمٞم :
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 ٓ شم٠ميٞمد ًمٙم ُمؽ ي٤م ؿمٞم  .-

واوٛمد   وؾمٌ ٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسم ٛمدح  ؿمٝمد  ٓ  ًمف  ٓ  ٟم٧م  ؾمرٖمٗمرح و شمقب -

  ًمٞمؽ .

 .(00:  00: 57/   790) اهلدى والنور / 

 (.01: 19: 40/   790دى والنور / ) اهل
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 ايدع٠ٛ ٚايعٗد املهٞ

 سمٕمييض ُمييع ضمٚمًيي٧م... وضمييؾ قمييز ا  سم٤مًمييدقمقة  مم يرٕمٚمييؼ اًمًيي١ما  ًيي٦ٌمسم٤مًمٜماًمًيي٤مرؾ:

 ُمييييـ يمٌييييػم طمييييظ قمييييغم سميييي٠مهنؿ يٕمر٘مييييدو  اًمييييدقم٤مة سمٕمييييض ُمييييع خيرضمييييق  وييييـ اًمِميييي٤ٌمب

 رمحيي٦م  ٓ  رؾمييٚمٜم٤مح وُميي٤م أييي٦م وذيمييرت ُمٕمييف ومجٚمًيي٧م ا   مم اًمييدقمقة ذم اًمّمييقاب

 ٜمٝمكوٟم سم٤معمٕمرو  ٟم٠مُمر ضمٕمٚمٜم٤م    إُم٦م هبذ  وضمؾ قمز ا  رمح٦م ُمـ وم٘مٚم٧م لمٚمًمٚمٕم٤مُم

 . اوج٦م  ىمٛم٧م  ذا ٕٟمف اًمٜم٘مٛم٦م ُمـ نذا سم٠م  ُمٜمف القاب ومٙم٤م  اعمٜمٙمر قمـ

 ؟ نذا نق ُم٤م اًمٜم٘مٛم٦م ُمـ نذا ىمقًمف فقمٚمٞم  و قمٚمٞمؽ  ومٝمؿطمرك  نذا قمٗمقا اًمِمٞم :

  ىم٤مُمييي٦م طمييي٤م  ذم ٕٟميييف اًمٜمييي٤مس قميييغم اوجييي٦م ٟم٘ميييٞمؿ    سمييي٤معمٕمرو  ٟمييي٠مُمر    ُمداظمٚمييي٦م:

 يٕمٜميل نيذا سمي٠م  ًميف ٚمي٧موم٘م يٕميصي    وٙميـ ٕٟميف ٟم٘مٛمي٦م نيذا يٙمق  اًمٜم٤مس قمغم اوج٦م

 ُمـ ومٙم٤م  وٟمٜمٝمل اوج٦م ٟم٘مٞمؿ    سمف ا   ُمرٟم٤م ُم٤م ونذا قمٚمٞمف ىم٤مُم٧م وم٤موج٦م قمَم  ذا

  مم ٟميييدقمق ¢  اًمرؾميييق  يمييي٤م  يميييام ٟمٙميييق     بييي٥م طمريييك سم٠مٟميييف اًميييدقمقة ذم اقمر٘م٤مداشميييف

 قميغم ٟمٜمٙمر ٓو اًمرقطمٞمد سم٠مٟمف اإلؾم ُمل اًمديـسمجزرٞم٤مت  ٤مـم٥مظم أ  ويم٠مٟمف اًمرقطمٞمد

 اعمًييجد ذم اًمؽمسمٞميي٦م طميي٤م  وذم ٟمرسمٞمييف    بيي٥م ٕٟمييف  ظمييره ٦مسمٌدقميي ىميي٤مم  ذا  ٟمًيي٤م   ي

 أ  اًمٜميي٤مس سميي٠م  اًمييدًمٞمؾ سميي٤معمٜمٝم٩م وضمييؾ قمييز ا   مم سم٤مًمييدقمقة ٟم ييـ ي٘مّمييد أ  و ٟمييرؿ

 . اًمٜم٤مس ُمـ همٚمٔم٤مء يٕمٜمل و ٟمرؿ ؿشمٜمٗمر ُمٜمٙم

ـُ  يمِْدَت  ًَمَ٘مدْ ﴿اًمِمٞم : ٞمً   ؿَمٞمْئ٤ًم  ًَِمٞمِْٝمؿْ  شَمْريَم
 .[78 اإلسرا ]﴾ىَمٚمِ

 . ُمٕمٔمٛمٝمؿ قم٤مدويمؿ ُم٤م اًمٜم٤مس ًمٙم٤م  طمؼ قمغم يمٜمرؿ ًمق ومٞم٘مق ُمداظمٚم٦م:

 طمقنيي٤م ٟمدٟمييد  ٟم ييـ اًمرييل  ظمييل ييي٤م اعمِميٙمٚم٦م نييذ ، ا  ؿميي٤مء ُميي٤م ا  ؿميي٤مء ُميي٤م اًمِميٞم :

 . و سمدا دارام
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 أ  يم٤مُمييؾ سم٤مًمييديـ  م سمجزرٞميي٤مت خميي٤مـمٌلم اًمِمييٞم  ومْمييٞمٚم٦م ييي٤م ٟم ييـ ونييؾ ُمداظمٚميي٦م:

  و ٤مطمِميي٦موم يرشمٙميي٥م ر يٜميي٤م   ذا سم ٞميي٨م اًمرقطمٞميد  مم ٟمييدقمق   ٟمًيي٤م  ر يٜميي٤م  ذا ٟمًييػم طمريك

 ؟قمٚمٞمف اوج٦م ٟم٘مٞمؿ  م ٟمرسمٞمف اًمٌداي٦م ذم ًمٙمل ًمف ٟم٘مق  ٓ ُمٜمٙمر

 ونيذا اعمٙمل اًمٕمٝمد ذم اًمٞمقم  ٟمٜم٤م  ًمٞمف شمِمػم اًمذي اًمرضمؾ نذا يم م ُمٕمٜمك اًمِمٞم :

ييي ذُ   ذا  ٟميييف  فميييـ ضميييدا ظمٓميييػم يمييي م  دقميييقا  قميييـ شمراضميييع ظمٓمقرشميييف ًميييف وشمٌٞمٜمييي٧م سميييف نيييق ريم 

 ر يٜمييي٤م فووييي ًم ٟمدقميييف يّميييكم ٓ   ٟمًييي٤م ر يٜمييي٤م  ذا  ٟمٜمييي٤م اًمٙمييي م نيييذا ُمٕمٜميييك ٕ  اًم٤ٌمـمٚمييي٦م

 اعم رُمي٤مت ُمـ إؿمٞم٤مء نذ  ٕٟمف عم٤مذا  ًم  اخلٛمر ينمب ويمذًمؽ يزين رظمر  ٟم٤ًم 

 ومٕمي  ،اًمرقطمٞميد طميق  اًمدقمقة زشمريمٞم ومٝمق اعمٙمل اًمٕمٝمد ٤م ُم اعمدين اًمٕمٝمد ذم ُم٧مر  طُم 

 اًميييذي اإلًميييزام نيييذا يٚمريييزم     مم واوامىمييي٦م الٝميييؾ سميييف يّميييؾ اإلٟمًييي٤م  نيييذا  فميييـ ُمييي٤م

 ٤مًمقوييعسم يشء  ؿمييٌف ووييع ذم أ  ٟم ييـ سم٠مٟمٜميي٤م ؿمييٞم  ييي٤م يم ُمييؽ ُمٕمٜمييك ٕٟمييف فسميي فُُميي زِ ٚمْ ٟمُ 

 ُمًييٚمؿ سمييف ي٘مييق  ٓ يمٗميير ونييذا ،اًمرقطمٞمييد ؾمييقه سمٌمييء ُمٙمٚمٗمييلم ًمًييٜم٤م ومييٜم ـ ،اعمٙمييل

 اًمرقطمٞمييد مم  سم٤مًميدقمقة ي٘مقُمييق  صي ٞم  نيؿ نييؾ اًم ي٤مين واًمٌمييء ،يشء نيذا ، ـم ىمي٤مً 

 ُميييـ قميييغم رو يٜمٙمييي نيييؿ اً ُميييقضمز يم ُمييي٤م رٟمٗمييي٤م ذيمرٟمييي٤م ٟم يييـ ،اًمرقطمٞميييد يٕمروميييق  نيييؿ نيييؾ

 ذم شمٌ ييييي٨م  ٓ قمٜميييييدنؿ اعمِميييييٙمٚم٦م ٕ ُمٕمٝميييييؿ،  اٟمٓمٚميييييؼ ُمييييي٤م  ذا اًمرقطمٞميييييد ذم يٌ ييييي٨م

 دقمييقشمٙمؿ يم٤مٟميي٧م  ذا ًمييؽ ي٘مييق  نييق وًمييذًمؽ ،اويي٤مرضيـ سمييلم اخليي   ي ييػم ُمقوييقع

 ني١مٓء ضمٝميؾ قميغم إدًمي٦م قمنميات ُمـي دًمٞميؾ ونيذا ،ُميٜمٙمؿ ٟمٗميروا ُمي٤م اًمٜمي٤مس يم٤مٟمقا طمؼ دقمقة

ٞمؾ ذم اًميييدقمقة ذم سميييزقمٛمٝمؿ خيرضميييق  طمٞميييٜمام ومٝميييؿ وًميييذًمؽ ،اًمٜمييي٤مس  قمروميييقا ُمييي٤م ومٝميييؿ ا  ؾمييٌي

 .يٕمٓمٞمف ٓ اًمٌمء وم٤مىمد ٦ماًم٘مديٛم إُم ٚم٦م ذم ي٘م٤م  يمامو  ًمٞمف يدقمق طمرك ،ا  ؾمٌٞمؾ

 ومر ييي٧م إُمييؿ قمييكم   ويي٧مرِ قمُ » : ىميي٤م  ¢  اًمٜمٌييل    «ُمًييٚمؿ صيي ٞم » ذم ضميي٤مء ًم٘مييد

  ُمي٦م اًمٞمٝميقد يٕمٜميل ،وىمقُميف ُمقؾميك نيذا ىمي٤م  ؟نيذا ُمي٤م :وم٘مٚم٧م ،قمٔمٞمامً  ؾمقاداً  إومؼ ذم

 نيذ  ىمي٤م  ،ذًميؽ قميـ ومًي٠م  ، قمٔميؿ ؾميقاداً  ومر ه أظمر ال٤مٟم٥م ذم ومٜمٔمر ،ادم ضم يمٌػمة

 اًمييييرنط وُمٕمييييف اًمٜمٌييييل قمييييكم َض رِ قُميييي  صمييييؿ -اًمِميييي٤مند ونٜميييي٤م- ،اًمًيييي م قمٚمٞمييييف ىميييي٤م   ُمرييييؽ

 ، طميد ُمٕميف وًميٞمس اًمٜمٌيل ٞميفقمٚم وقميرض ،واًميرضم   اًمرضمؾ فقمٚمٞم وقمرض ،واًمرنٓم٤م 



 الدعوة والدعاة -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

770 

 ،ضم٤منيؾ يٙميق  ُمٜم٤م اًمقاطمد يٛمٙمـ يٕمٜمل طمٙم٤ميرٜم٤م ُم ؾ ًمٞمس ٟم٘مّمد  ٟمٌٞم٤مء يمٚمٝمؿ ومٝم١مٓء

 اًمٜميي٤مس بٚميي٥م ُميي٤م ومٌييد  ، ء  ؾمييٚمقسمف يٙمييق  سمٞمجييقز، ويٕمٛمييؾ ُمًيي٠مًم٦م ُمييـ يمييؿ ُمييرٕمٚمؿ

 إٟمٌٞميي٤مء عمٜمٗمييريـ ُمييٜمٙمؿ    اًمًيي م قمٚمٞمييف  اًمرؾمييق  ىمييق  قمٚمٞمييف ومٞمّمييدن اإلؾميي م  مم

 دقميييييقوؿ وذم  ومٙمييييي٤مرنؿ ذم ُمّميييييٞمٌق  ومٝميييييؿ آطميييييرام ، نيييييذا ُم يييييؾ قميييييـ ُمٜمزنيييييق 

  ُمريييف اًمًييي م قمٚمٞميييف ُمقؾميييك ؟رييي٤مر٩ماًمٜم نيييذ  اظمرٚمٗمييي٧م ومٚميييامذا ، ؾميييٚمقهبؿ ذم وُمقوم٘ميييق 

 اًميييرنط ُمٕميييف ٟمٌيييل ،و قمٔميييؿ  قمٔميييؿ  ُمريييف ـمٌٕمييي٤م اًمًييي م قمٚمٞميييف اًمرؾميييق  ،إوميييؼ ؾميييدت

 ذًميؽ ُمٕمٜميك نؾ ، طمد ُمٕمف وًمٞمس واًمٜمٌل ،واًمرضم   اًمرضمؾ ُمٕمف واًمٜمٌل ،واًمرنٓم٤م 

 ُمٕمٜميك ُمي٤م ؟نيذا  ذا ُمٕمٜميك ُم٤م ،ٓ ـمٌٕم٤م ؟اظمرٚمٗم٧م ودقمقشمف اظمرٚمٗم٧م ن١مٓء  ؾمٚمقب   

 إرض    اًم٥ًٌم ؟واطمدة دقمقة دقمقوؿ ونل إٟمٌٞم٤مء ءدقمقة ن١مٓ صمٛمرة اظمر  

 . شمٜم٧ٌم ٓ ص٤مو٦م همػم  رض ومٞمٝم٤م ويزرقمق  ومٞمٝم٤م  رصمق  يم٤مٟمقا اًمرل

 .اًمٓم ٤موي٦م اًمٕم٘مٞمدة ذم ُم٤م قمـ ي٠ًمًمٜم٤م ًمـ ا    شمقطمٞمد شمقطمٞمد شمقطمٞمد  ي٘مقًمق ُمداظمٚم٦م:

 ...  ٟم٧م ىمٚم٧م رٟمٗم٤م نق  ًمٞمف ٟمِمػم اًمذي نذاؿمٗم٧م يمٞمػ  اًمِمٞم :

 . ضمدا يم ػمة ٤متُمٜم٤مىمْم ذم ٟمٕمؿ...-

 يٕمرومييييق  ٓ نيييؿييييدقمق   مم اًمرقطمٞميييد،  يشء يميييؾ ىمٌييييؾ فٟمييي ٟم٘مٚمييي٧م رٟمٗمييي٤مً َ  ُمداظمٚمييي٦م:

 ُمٕمروومي٦م  ؿميٞم٤مء  مم  ٓ ييدقمق  ٓ نؿ ،سم٠مٟمٗمًٝمؿ دقمقانؿ ٟم٘مْمقا أ  ؿون ،اًمرقطمٞمد

يييي ُمُ   و ،اًمٜميييي٤مس قمٜمييييد  شميييي٠مُمر ًٓمييييؽ   ُمييييع ذًمييييؽ ي٘مييييق ،شمنمييييب ٓ ،شمييييزين ٓ    ،هبيييي٤م ؿٚم  ًَ

ٓ  يميي ً  اإلؾميي م ٟمرٌٜمييك     ٓ ًمٜميي٤م بييقز ٓ ٟم ييـ ،اعمٜمٙميير قمييـ شمٜمٝمييك وٓ سميي٤معمٕمرو 

 سمٕم٘م٤مريييد  وومروقميييف سم٠مصيييقًمفٓ يرجيييز   يمييي ً   ٓ اإلؾمييي م ٟمرٌٜميييك    ًمٜمييي٤م بيييقز ٓيرجيييز  

 وٓ ضميييييداداررشميييييف واؾميييييٕم٦م  اإلؾمييييي م    ؿميييييؽ ٓ وًمٙميييييـ ورداسميييييف، سمًيييييٚمقيمف و طمٙم٤مُمييييف

 وشمٌٚمٞمٖمي٤م ومٝمام سم٤مإلؾم م  ٞمط واًمً م اًمّم ة قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م سمٕمد ٟمٌٞم٤م ٟمرّمقر    ٟمًرٓمٞمع

 ُمـ طمظ ًمف اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ واطمد يمؾ وًمٙمـ ،ُمًر ٞمؾ إُمر ا، نذُم ٚمف وقمٛم 

 يييدقمق    وصم٤مٟمٞميي٤مً  ،سمييف يٕمٛمييؾ     وٓ اًمٕمٚمييؿ ُمييـ ،فَٖميي ٚمَ سمَ  ُميي٤م قمٚمٞمييف وواضميي٥م اًمييدقمقة نييذ 

 شمًيرٜمٙمر اًمريل إؿميٞم٤مء ُميـ نيق او٘مٞم٘مي٦م ذم ذيمرشميف اًميذي نيذا ٤مًم٘مق وم و ٓ  ًمٞمف اًمٜم٤مس
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 ويرٗمي٤م قا اًمٕمٚميؿ ويدرؾمقا اعم٤ًمضمد ذم بٚمًقا سم٠م  ٟمٜمّم ٝمؿ وٟم ـ ،ن١مٓء قمغم

 ٓ خيرضمييق  نٙمييذا  ُميي٤م اًمٕمٚمييؿ ُمييـ شمٕمٚمٛمييق  ُميي٤م  مم ذًمييؽ سمٕمييد اًمٜميي٤مس ويييدقمقا اًم٘مييرا 

 اإلؾم م  مم يدقمق  ٓ اًمذيـ ُمـ اإلؾم م قمغم  رض ومٝمؿ ؿمٞمئ٤م اإلؾم م ُمـ يٗم٘مٝمق 

 يييدٟم٤ميز و   قمٚمٛمٜميي٤م سمييام ًمٚمٕمٛمييؾ يقوم٘مٜميي٤م و   يٜمٗمٕمٜميي٤م ُميي٤م يٕمٚمٛمٜميي٤م    وضمييؾ قمييز ا  ومٜمًيي٠م 

 . وسمريم٤مشمف ا  ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ واًمً م قمٚمام

 ( 00:  23:  48/ 196) اهلدى والنور/

 

 باب َٓ٘

ي٘مييق  سمٕمْمييٝمؿ:  ٟمٜميي٤م ٟمٕمييٞمش ذم نييذ  إييي٤مم ذم قمٝمييد يِمييٌف اًمٕمٝمييد اعمٙمييل  ُمداظمٚميي٦م:

إو ، وميام ر يٙميؿ ذم نييذا اًم٘ميق ؟ وُميي٤م نيل ٟمّمييٞم رٙمؿ ذم فميؾ ُم ييؾ نيذ  اًمٔمييرو  

    ص ٧م نذ  اعم٘مقًم٦م؟

واوٛمد  : ٓ ٟمٕمٞمش ذم قمٝمد يِمٌف اًمٕمٝمد اعمٙمل، سمؾ ٟم ـ ٟمٕمٞمش ٟم٘مق   اًمِمٞم :

اًْمَٞمييييييييْقَم  يَْمَٛمْٚميييييييي٧ُم ًَمُٙمييييييييْؿ ﴿سمٕمييييييييد     ٟمييييييييز  ا  شمٌيييييييي٤مرح وشمٕميييييييي٤ممم شمٚمييييييييؽ أييييييييي٦م اًمذنٌٞميييييييي٦م: 

ًمٙمـ ُميع إؾميػ اًمِميديد سمٕميض اًمٜمي٤مس ًمٌٕميدنؿ قميـ دييٜمٝمؿ وًمٕميدم  [7]الملئ ة ﴾دِيٜمَُٙمؿْ 

٤مطمش اخلييي٤مـمو، ومٞم٘مقًميييق : انيييرامُمٝمؿ سميييرٗم٘مٝمٝمؿ ذم اًميييديـ يرق يييق  نيييذا اًميييقنؿ اًمٗمييي

قمٝمييدٟم٤م يِمييٌف اًمٕمٝمييد اعمٙمييل،  ي: اًمٕمٝمييد اًمييذي مل شمٙمييـ ٓ  ىمييق  مل شمٙمييـ اًمنميييٕم٦م ىمييد 

يمٛمٚم٧م، سمؾ مل يٙمـ ٟمز  سمٕمد  ٓ  ىمؾ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وًمذًمؽ ومٝمذا 

اًم٘مق  زور وهبر٤م ، و ظمِمك ُم٤م  ظمِمك    يٙمق  يمام ي٘م٤م : وراء إيمٛم٦م ُم٤م وراءن٤م، 

ـ ُم يييؾ نيييذ  اًمٙمٚمٛمييي٦م اًمرٛمٝمٞميييد ًمٚمرٝمييي٤مو  سم٤مًم٘مٞمييي٤مم سم٤مٕطمٙمييي٤مم  و    يٙميييق  اعم٘مّميييقد ُمييي

٤م نييق ُم٘مييرر ذم ـ ضمٝميي٦م،  و قمييدم آنييرامم سمٙم ييػم وييسمٙم ييػم ُمييـ إطمٙميي٤مم اًمنمييقمٞم٦م ُميي

اإلؾم م ُمـ سم٤مب  ٟمٜم٤م ٟم ـ ذم قمٝمد يِمٌف اًمٕمٝمد اعمٙميل، ومي  بيقز ُمي  ً اًمٌ ي٨م ذم 
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وُمي٤م سمٜميل قميغم   ُمقر يًٛمقهن٤م سم٠مهن٤م ىمِمقر  و سم٠مهني٤م ًمٞمًي٧م ضمقنريي٦م  و ُمي٤م ؿمي٤مسمف ذًميؽ،

 وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد، ويمام ىمٞمؾ:

 ونؾ يًر٘مٞمؿ اًمٔمؾ واًمٕمقد  قمقج

نٜم٤مح صمٛم٦م ُمِمي٤مهب٤مت سميلم اًمٕمٝميد اعمٙميل واًمٕمٝميد اًميذي ٟمٕمٞمِميف، وًمٙميـ ٓ  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمجٕمؾ نذا قملم ذًمؽ،  ًمٞمس يمذًمؽ.

اعمِم٤مهب٦م ًمٞم٧ًم ذم اًمرنميع،  ُم٤م ذم سمٕمض اًمقاىمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض اًمٜم٤مس  اًمِمٞم :

ء  ٓ آنييرامم سم٤مإلصيي ح، ونييذا ُميي٤م بيي٥م    ي٘مييقم سمييف ًمٙمييـ نييذا ُميي٤م يٜمٌٜمييل قمٚمٞمييف يش

 يمؾ ـم٤مرٗم٦م ويمؾ ا٤مقم٦م شمدقمق  مم اإلؾم م. ٟمٕمؿ.

 (  00:  27: 10/ 305) اهلدى والنور /
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 ايدع٠ٛ بني أَٛز ايدْٝا ٚايدٜٔ

 ٟمييرؿ »ذم رواييي٦م ُمًييٚمؿ  ¢.... اًمرقومٞمييؼ سمييلم ىمييق  اًمٜمٌييل  اًمًيي٤مرؾ:ي٘مييق   اًمًيي٤مرؾ:

 ًم٦م اًمٕمّمٛم٦م؟ وطمق  ُم٠ًم « قمٚمؿ سم٠مُمقر دٟمٞم٤ميمؿ

ٓ  ؿميييٙم٤م  ذم نيييذ  اًم٘مْميييٞم٦م، اًمٕمّميييٛم٦م شمرٕمٚميييؼ سميييام يٕميييقد  مم اًميييديـ،  ُمييي٤م  اًمِميييٞم :

نييق قمٚمٞمييف اًمّميي ة  « ٟمييرؿ  قمٚمييؿ سميي٠مُمقر دٟمٞميي٤ميمؿ» ُمييقر اًمييدٟمٞم٤م وم٤موييدي٨م رصييي  ذم نييذا 

واًمً م ًمٞمس ُمزارقم٤ًم وٓ ص٤مٟمٕم٤ًم وٓ صي٤مطم٥م ُمٝمٜمي٦م، و ٟميام يمي٤م  راقميل هميٜمؿ ذم  و  

وُم٤م ُمـ ٟمٌيل »سم٤مًمٖم٦م، وًمذًمؽ ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م: ٟمٌقشمف قمٚمٞمف اًمً م، وذم ذًمؽ طمٙمٛم٦م 

ٕ  ذًميييييؽ اٞمئيييييف ًمٞمًيييييقس اًمٜمييييي٤مس، ومٝميييييق ؾمييييي٤مرس، وم٤مًمِمييييي٤مند  « ٓ وىميييييد رقميييييك اًمٖميييييٜمؿ

 وم٤مودي٨م نق  ٛمؾ ذم صمٜم٤مي٤م  القاب قمغم نذا اًم١ًما . 

 ٟمف قمٚمٞمف اًمً م ُمٕمّمقم ذم شمٌٚمٞمغ اًمنميٕم٦م ومٞمًر ٞمؾ    خيٓميو قمٚمٞميف اًمًي م ذم 

٦م واىمٕميف قمٚمٞميف اًمًي م، ونيق  ٟميف سمنمي، يميام نيق شمٌديؾ طمٙمؿ ُمـ  طمٙم٤مم اًمنميٕم٦م سم ج

يي ُِميي ُْٚمُٙمؿْ  ﴿ذم رصييي  اًم٘مييرر   ٤م سَمنَمٌ يياَم َ َٟميي ْؾ  ِٟم  ومٝمييق طم٘ميي٤ًم ُم ٚمٜميي٤م، سمنمييًا  [556]الكهدد  ﴾ىُميي

ي٠ميمييييؾ يمييييام ٟم٠ميمييييؾ، وينمييييب يمييييام ٟمنمييييب، ويرييييزوج، وًمٙمييييـ ا  اصييييٓمٗم٤م  سمرؾميييي٤مًمرف، 

٤م سَمنَمٌي ﴿، [556]الكه  ﴾يُيقطَمك  زَِم  ﴿وًمذًمؽ يم٤م  ُمـ ا٤مم يم ُمف شمٕم٤ممم:  ْؾ  ِٟم ياَم َ ٟمَي ىمُي

 [556]الكهد  ﴾ُيقطَمك  زَِم  ﴿ًمٞمس نٜم٤م وم٘مط اٟمرٝم٧م أي٦م ا٤مُمٝم٤م  [556]الكه  ﴾ُِم ُْٚمُٙمؿْ 

نذا اًمقطمل نق اًمذي يٕمّمٛمف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م، ًمٙمـ نٜمي٤م ُمًي٠مًم٦م ومٞمٝمي٤م دىمي٦م ٓسميد 

ُمييـ اًمرٜمٌٞمييف قمٚمٞمٝميي٤م، وسم ٤مصيي٦م ُمييـ يميي٤م  ُمييٜمٙمؿ ُميي كم ـم٤مًميي٥م قمٚمييؿ، ومٞمجيي٥م اًمرٜمٌييف نييذ  

٦م اًمدىمٞم٘ميي٦م، ونييل ىمٚميي٧م: ىميي٤م  ا  قمييز وضمييؾ وٞمييزًا ًمٜمٌٞمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م اًمٜم٘مٓميي

ىمٚم٧م: ونذا اًمقطمل نق اًمذي يٕمّمٛمف    ي٘مع ذم  [556]الكه  ﴾ُيقطَمك  زَِم  ﴿سم٘مقًمف: 

 ظمٓم٠م ومٞمام يرٕمٚمؼ سم٤مًمنمع. 
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قمٞم٦م، شمٍمييييوم٤مت ذم اًمنمييييع ذم إطمٙميييي٤مم اًمنميييي ¢نٜميييي٤م ييييي٠ميت ؾميييي١ما : نييييؾ ًمٚمٜمٌييييل 

 ًمٞميييف ذم يشء ُميييـ شمٚميييؽ  ، ٕٟميييف  ضمرٝميييد ومل ييييقَح يٛمٙميييـ    يّميييٞم٥م ومٞمٝمييي٤م و   خيٓميييو

آضمرٝميي٤مدات، نييؾ نييذا وىمييع  م    يمييؾ ُميي٤م ضميي٤مء ُمييـ يميي م اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ومييٞمام 

 يرٕمٚمؼ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م يمؾ نذا وطمل؟ 

 ىميييق  ًمٚمجيييقاب قميييـ نيييذا اًمًييي١ما ، و ٟميييام  ـمرطميييف ًم ٟمرٌييي٤م  ًمٜمٙمرييي٦م اليييقاب  وًٓ، 

 طميزب ُميـ إطميزاب اإلؾمي ُمٞم٦م، وٓ وٕ  يم ػمًا ُميـ اًمٜمي٤مس اًمٞميقم ويـ يٜمرٛميق   مم

ُؿ  ﴿بيقز ذم اإلؾمي م    يٙمييق  نٜمي٤مح  طميزاب؛ ٕ  ا  ي٘مييق :  ْزَب ا  ِ ُنيي
َ ٓ  ِ   طمِي

وم٤معمًٚمٛمق  ب٥م قمٚمٞمٝمؿ اٞمٕمي٤ًم    يٙمقٟميقا طمزسمي٤ًم واطميدًا،  [66]المجل لة ﴾اعمُْْٗمٚمُِ ق َ 

ع ًمٙمييييـ ُمييييع إؾمييييػ اًمٔمييييرو  اًمرييييل قم٤مؿمييييٝم٤م اعمًييييٚمٛمق   يييي٧م آؾمييييرٕمامر اعمرٜمييييق

إضمٜم٤مس، ُميـ اؾميرٕمامر سمريٓمي٤مين  مم اؾميرٕمامر ومرٟميسي نقًمٜميدي  ؾمي٤ٌمين  مم رظمير ، 

يمؾ نذ  آؾمرٕمامرات  وطم٧م سمر٘م٤مًمٞمد اعمًرٕمٛمر وسمٕم٤مداوؿ، وُمـ نذ  اًمٕمي٤مدات ىميد 

خيرٚمٗمييييق  ذم سمٕمْمييييٝم٤م ويرٗم٘مييييق  ذم ىمًييييؿ يمٌييييػم ُمٜمٝميييي٤م، ُمييييـ ذًمييييؽ إطمييييزاب،  ٓ ذم 

زب  ٓ طميييزب واطميييد نيييق وييي ًم٦م اًمِميييٞمققمٞملم اًميييذيـ قمٓمٚميييقا ضميييزءًا ُميييـ اًميييزُمـ اًمر ييي

٤مِن ﴿اًمِمييٞمققمل صمييؿ سمييد  نييؿ سمٕمييد ر ي ُمّمييدان ىمقًمييف شمٕميي٤ممم:  ٜمُِراِْؿ رَي٤مشمِٜمَيي٤م ذِم أوَميي ؾَميي

ِٝمؿْ  يييييي ًِ    اًمِمييييييٞمققمٞم٦م سم٤مـمٚميييييي٦م ُمييييييـ  صييييييٚمٝم٤م، وًمٕمٚمٙمييييييؿ اٞمٕميييييي٤ًم  [97]فصدددددد ت ﴾َوذِم َ ْٟمُٗم

 شمًرٛمٕمق  ًمألظم٤ٌمر أ  ذم شمراضمع اًمِمٞمققمٞملم قمـ و نؿ. 

٦م ي٘مييرو  اوزسمٞميي٤مت، سمييؾ ويٕمرييؼمو  ذًمييؽ اًمِميي٤مند ًمٙمييٜمٝمؿ اٝمييقرًا وىمٌييؾ اًمِمييٞمققمٞم

ُمـ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمرل يًٛمقهن٤م  ي اًمٕمداًم٦م، اًمِم٤مند ٓ يقضمد ذم اإلؾم م  ٓ طميزب 

واطمييد ونييؿ اًمييذيـ يرٛمًييٙمق  سمييام ىمٚمٜميي٤م رٟمٗميي٤ًم سمٙمريي٤مب ا  وسم ييدي٨م رؾمييق  ا  وقمييغم 

ُميييٜمٝم٩م اًمًيييٚمػ اًمّمييي٤مًم ، سمًييي٥ٌم اؾميييرٕمامر نييي١مٓء اعمًيييرٕمٛمريـ اعمًيييٚمٛملم اٟمرنميييت 

 ٤ٌمدئ اعم ٤مًمٗم٦م ًمإلؾم م، ُمٜمٝم٤م: إطمزاب. ومٞمٝمؿ سمٕمض اعم

يقضميييد نٜمييي٤مح طميييزب  ؾمييي ُمل ذم نيييذ  اًميييٌ د وذم همػمنييي٤م، ي٘ميييق :  ٟميييف ٓ بيييقز 

ًمٚمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م    برٝمد، اًمرؾمق  ٓ برٝمد نٙمذا زقمٛمقا، ًمٙميـ نيذا اًميزقمؿ 
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ُمروميييقض سمٙم يييػم ُميييـ اًمٜمّميييقص، واًميييذيـ ادقميييقا نيييذا آدقمييي٤مء، ٟمٞميييرٝمؿ ا   قمٚميييؿ  هنييي٤م 

ُمييـ طمٞميي٨م اًم ٛمييرة نييل ؾمييٞمئ٦م؛ ٕهنيي٤م شمِمييٌف ٟمٞميي٦م يم ييػم ُمييـ اًمٗمييرن اًم٘مديٛميي٦م طمًييٜمف، ًمٙمٜمٝميي٤م 

اًمرييييل  ٟمٙمييييرت ٟمّمقصيييي٤ًم ذم اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م رص يييي٦م ًمرييييق ٝمؿ    اًمرٛمًييييؽ هبييييذ  

شم١مدي  مم شمٕمٓمٞمؾ اًمنمييٕم٦م  و اًمٓمٕميـ ذم  -يمام يزقمٛمق -اًمٜمّمقص وقمغم فم٤منرن٤م 

 ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟمٌٝم٤م. 

ٞم٘مقًمق   ذًا ٟم يـ ُمي٤م ييدريٜم٤م   اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ٓ برٝمد، ؾم وم٤مًمذيـ ي٘مقًمق  

 ٠ميتيييي    ظميييذٟم٤م ر ي ُميييـ رراء اًمرؾميييق  اًمريييل  ضمرٝميييد ومٞمٝمييي٤م    يٙميييق  ىميييد  ظمٓمييي٠م، نٜمييي٤م 

  القاب:

 ذا طمٙمؿ او٤ميمؿ وم٤مضمرٝمد وم٠مص٤مب ومٚمف  ضميرا ، و   » ذا يم٤م  ي٘مق :  ¢   اًمٜمٌل 

 ومم سم٤مٓضمرٝم٤مد و ىمرب  مم  ص٤مسم٦م اًمّمقاب،  ¢ومرؾمق  ا   « ظمٓم٠م ومٚمف  ضمر واطمد

ؽ إضمر اعمْم٤مقمػ، ومٚمامذا ٟم٘مق :    اًمرؾمق  ٓ برٝميد وىميد  ضمرٝميد و   ي١مضمر ذًم

ومٕميي ً، ًمٙمٜمٜميي٤م ٟم٘مييق :    اضمرٝمييد وم٠مظمٓميي٠م ومنييقم٤م  ُميي٤م يّمييقسمف اًمييقطمل، نييذا اًمييذي ىمٚمرييف 

،  ي ييييييقطمك  زم سم ٙميييييؿ رشقميييييل  و سمرّميييييقي٥م [556]الكهددددد  ﴾ُييييييقطَمك  زَِم  ﴿رٟمٗمييييي٤ًم 

رؾميييق  ذم ٓضمرٝمييي٤مد ٟمٌيييقي، وم ٞمٜمئيييذ ٟم يييـ ٟمٙميييق  ذم ُمييي٠مُمـ ُميييـ    ٟمٙميييق  ُمرٌٕميييلم ًمٚم

 يشء اضمرٝمد وم٠مظمٓم٠م، طم٤مؿم٤م  ُمـ ذًمؽ. 

وًمييييذًمؽ نييييذا ييييي١مدي سمٜميييي٤م  مم    ٟمر ييييذ نييييذا الييييقاب ىم٤مقمييييدة ًمٚمييييرد قمييييغم سمٕمييييض 

ي٘مررو  سم٠م  سمٕمض إطم٤مدي٨م  -ونٜم٤م سمّمقر  ظم٤مص٦م ذم ال٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م-اًمديم٤مشمرة 

اًمٜمٌقييي٦م اًمرييل شمرٕمٚمييؼ سمييٌٕمض الزرٞميي٤مت اًمٓمٌٞميي٦م واًمرييل مل ي ٌيي٧م اًمٓميي٥م طم٘م٤مر٘مٝميي٤م، ىميي٤م : 

ٓ ٟم٘مييق  سميي٠م  نييذا اوييدي٨م صيي ٞم ، وًمييق صيي  ف اعم ييدصمق ؛ ٕ  ٟم ييـ ٟمرقىمييػ و

 اًمٓم٥م مل يّم  ف، نذا ُمٕمٜم٤م  ؿمٌؽ ذم ؿمٞمئلم: 

اًمِمييؽ إو : ذم اضمرٝميي٤مد قمٚمييامء اوييدي٨م وضمٝمييقدنؿ، اًمرييل شمٙم٤مشمٗميي٧م قمييغم ُميير 

إييييي٤مم واًمًييييٜملم ذم وييييٌط  طم٤مدييييي٨م اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م واٞمٞمييييز صيييي ٞم ٝم٤م ُمييييـ 

 وٕمٞمٗمٝم٤م،  وًٓ. 
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يميام -شمٚم٘مرف إُم٦م سم٤مًم٘مٌق ؛ ٕ   طم٤مدي٨م اًمٌ ي٤مري وُمًيٚمؿ صمؿ ومٞمف اًمٓمٕمـ قمغم ُم٤م 

نييل  صيي  إطم٤مدييي٨م و صيي  إىمييقا  اًمرييل روييي٧م قمييـ  -نييق ُمٕمٚمييقم قمٜمييد الٛمٞمييع

سمٕمييييد يمريييي٤مب ا  شمٌيييي٤مرح وشمٕميييي٤ممم، وًمييييذًمؽ اشمٗم٘ميييي٧م إُميييي٦م يمٚمٝميييي٤م قمييييغم     ¢اًمرؾمييييق  

طميييدي٨م اًمّمييي ٞم لم وييي٤م مل ي٘ميييع ومٞميييف ظمييي   سميييلم اًمٕمٚميييامء اعمر٘ميييدُملم ومٙمٚمٝمييي٤م شمٗمٞميييد 

ًمٞم٘مييلم، وٓ بييقز اًمِمييؽ ذم يشء ُمٜمٝميي٤م سمًيي٥ٌم    سمٕمييض اًمٜميي٤مس يٕمٞمِمييق  اًمّميي ٦م وا

 صم٘م٤موم٦م ُمٕمٞمٜم٦م  و قم٘مٚمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، يم٤معم ٤م  اًمذي  رشت  ًمٞمف رٟمٗم٤ًم. 

قمٜمييديمؿ ُميي  ً ُمييـ إطم٤مدييي٨م اًمرييل ٓ ييي١مُمـ هبيي٤م إـمٌيي٤مء اًمٞمييقم  ٓ ُمييـ يميي٤م  ُم١مُمٜميي٤ًم 

اًمًي م: طم٘م٤ًم  طم٤مدي٨م يم ػمة ضمدًا شمدور يمٚمٝم٤م ذم اًمٓم٥م اًمٜمٌقي، ُميـ ذًميؽ ىمقًميف قمٚمٞميف 

اوٌيي٦م اًمًييقداء  زم سمٞم٘مقًمييقا قمٜمييدٟم٤م  «ذم اوٌيي٦م اًمًييقداء ؿمييٗم٤مء ُمييـ يمييؾ داء  ٓ اًمًيي٤مم»

ُميـ صيٖمرن٤م اًمٕميلم ُمي٤م شمِميٌع ُميـ اًمٜمٔمير  ًمٞمٝمي٤م،  «ُمي٤م سمرٕمٌيل اًمٕميلم»سم٤مًمِم٤مم شمٕمٌيػم اٞميؾ: 

ًمٙميييـ ُميييـ قمٚميييؿ نيييذا اًميييٜمص اًمٜمٌيييقي اًمٙميييريؿ اًمّمييي ٞم ، ٓؿميييؽ  ٟميييف طميييلم يٜمٔمييير  ًمٞمٝمييي٤م 

 اًمٜم٤مس، وسم ٤مص٦م اًمٙمٗم٤مر ُمٜمٝمؿ  ًمٞمٝم٤م. خترٚمػ ٟمٔمرشمف  ًمٞمٝم٤م قمـ ٟمٔمرة قم٤مُم٦م 

مل يٙمرِميػ ه نيذ   -صمٌري٧م اًمرجرسمي٦م يميام ي٘مقًميق -نذا اويدي٨م سمٓمٌٞمٕمي٦م اوي٤م  

او٦ٌم اعم٤ٌمريمي٦م و   يمي٤مٟمقا ىميد ايمرِميٗمقا ؿميٞمئ٤ًم ُميـ ومقاريدن٤م،  ُمي٤م  هني٤م ؿميٗم٤مء ُميـ يميؾ داء 

 ٓ اًم٤ًمم اعمقت ومٝمذا ُم٤م وصٚمقا  ًمٞمف، وذم اقمر٘م٤مدي رسمام ًمـ يّمٚمقا  ًمٞمف؛ ٕٟمف يٌ٘مك 

 طمٙماًم رشقمٞم٤ًم همٞمٌٞم٤ًم ًمٞمٛمر ـ ا  سمف قم٤ٌمد   ي١مُمـ  م يٙمٗمر. 

 ذا وىميييع اًميييذسم٤مب ذم  ٟمييي٤مء »ُميييـ ذًميييؽ ُمييي  ً اويييدي٨م اعمٕميييرو  طميييدي٨م اًمذسم٤مسمييي٦م: 

ُمي٤م وضميدوا  « طمديمؿ ومٚمٞمٖمٛمًف صمؿ ًمٞم رضمف وم٢م  ذم  طمد ضمٜم٤مطمٞمف داء وذم أظمير دواء

سمرجيي٤مرب نييذا ذم زقمٛمٝمييؿ، وسم ٤مصيي٦م اًمنيي إيمييؼم اًمييذي ٓ يٛمٙمييٜمٝمؿ    يٙمِمييٗمق   ٓ 

قمدييييييدة ويم يييييػمة ضميييييدًا ضميييييدًا ونيييييل    شمراىمييييي٥م اًمذسم٤مسمييييي٦م، طمٞمييييي٨م ضمييييي٤مء ذم اًمرواييييييي٤مت 

 اًمّم ٞم ٦م  هن٤م شم٘مع قمغم الٜم٤مح اًمذي ومٞمف اًمداء. 

ونيييذا  فميييـ طمريييك ًميييق  ضمريييي٧م اظمرٌييي٤مرات دمرسمٞمييي٦م ونيييل ويييٌط قميييغم اإلٟمييي٤مء، وىميييد 

يٙمق   قمج٤مز    اًمذسم٤مب قمغم ٟمققملم، ُمٜمف ُمي٤م يٙميق  اًميداء ذم الٜمي٤مح إيٛميـ، وُمٜميف 
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 يٙمق  ذم الٜم٤مح إين، ومر رٚمػ اًمٜمرٞمج٦م وٓ يٛمٙمـ اًمقصق   ًمٞمٝم٤م سم٤مًمرجرسم٦م. ُم٤م 

 ذًا ُميييييي٤م يٜمٌٖمييييييل طمٞمٜمئييييييٍذ ًمٚمٛمًييييييٚمؿ  ٓ    ي٘مييييييػ وي٘مييييييق  يمييييييام ىميييييي٤م  رب اًمٕميييييي٤معملم: 

ٚمِٞماًم ﴿ ًْ ُٛمقا شَم ٚم  ًَ  . [9:]النسل  ﴾َوُي

سمٕمييض إـمٌيي٤مء سمٕمييض اًمييديم٤مشمرة ي٘مقًمييق : نييذ  إطم٤مدييي٨م ُمِمييٙمٚم٦م، ومييٜم ـ ٟمرقىمييػ 

ًميييق  ردٟمييي٤م    -دن وٓ ٟمٙميييذب،  شميييدرو  ُمييي٤م طم٘مٞم٘مييي٦م نيييذا اعمقىميييػ قمٜمٝمييي٤م يٕمٜميييل ٓ ٟمّمييي

 ي:  هنييييييييؿ يٕميييييييي٤مُمٚمق  طمييييييييدي٨م ٟمٌييييييييٞمٝمؿ ُمٕميييييييي٤مُمٚمرٝمؿ ًمإلهارٞمٚمٞميييييييي٤مت؛ ٕ   -ٟمنمييييييييطمف

   ٓ ٟمّميدىمٝمؿ و   ٓ »اإلهارٞمٚمٞم٤مت نل اًمرل ضم٤مء قمـ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م إُمر 

ؿ ٕٟمٜمييي٤م    صيييدىمٜم٤منؿ ٟمٙميييق  ىميييد صيييدىمٜم٤منؿ وميييٞمام ىميييد اوميييؽموا، و   يميييذسمٜم٤من «ٟمٙميييذهبؿ

يٛمٙمييييـ    ٟمٙمييييذهبؿ ذم يشء ُمييييـ اًمٌ٘م٤مييييي٤م اًم ٤مسمريييي٦م ُمييييـ رشارٕمٝمييييؿ، وميييي  ٟمّمييييدىمٝمؿ وٓ 

 ٟمٙمذهبؿ، نذا ُمقىمػ اعمًٚمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلهارٞمٚمٞم٤مت. 

 ُمييييي٤م ُمقىميييييػ اعمًيييييٚمؿ سم٤مًمٜمًييييي٦ٌم ًمألطم٤مديييييي٨م اًميييييقاردة قميييييـ اًمرؾميييييق  قمٚمٞميييييف اًمًييييي م 

، ¢وإؾم٤مٟمٞمد اًمّم ٞم ٦م ومي  بيقز  ٓ    يٙميق  رُمٜمي٤م سمي٤م  وسميام ضمي٤مء قميـ اًمرؾميق  

نييق اإليييام ؛ ٕٟمٜميي٤م    اٟمرٔمرٟميي٤م    ي ٌيي٧م سم٤مًمرجرسميي٦م اًمٓمٌٞميي٦م طم٘مٞم٘ميي٦م رشقمٞميي٦م ومآُمٜميي٤م،  ونييذا

ٟم ـ ُم٤م رُمٜم٤م سم٤مًمنمع واو٤مًمي٦م نيذ ، رُمٜمي٤م سميامذا؟ سم٤مًمٓمي٥م، طمٞمٜمئيذ نيذا يٜمي٤مىمض اإلييام  

رَيييي٤مُب ٓ َرْييييي٥َم  *امل ﴿اًمٙم٤مُمييييؾ، يمييييام ىميييي٤م  شمٕميييي٤ممم ذم  و  ؾمييييقرة اًمٌ٘مييييرة: 
َذًمِييييَؽ اًْمٙمِ

ًده ﴿عمييييييـ؟  [6-5]البقددددددرة ﴾ومِٞمييييييفِ  لمَ ُنيييييي ـَ ُي١ْمُِمٜمُييييييقَ  ﴿ُمييييييـ؟  [6]البقددددددرة ﴾ًمِْٚمُٛمر ِ٘ميييييي ِذي يييييي اًم 

 و  رشط ذم اعميي١مُمٜملم طم٘ميي٤ًم  يامهنييؿ سم٤مًمٖمٞميي٥م، وُميي٤م نييق اًمٖمٞميي٥م؟  [7]البقددرة ﴾سم٤ِمًْمَٖمٞمْيي٥ِم 

بيي٥م    شمًييٚمؿ سمييف  ¢يمييؾ ُميي٤م هميي٤مب قمييـ قم٘مٚمييؽ ومٝمييق همٞميي٥م، ومٙمييؾ ُميي٤م ضميي٤مء قمييـ ٟمٌٞمييؽ 

ذيـ ي٘ميررو  و   شم١مُمـ سمف، ؾمقاء صم٧ٌم ذم اًمٓم٥م  و ذم اًمٕمٚمؿ  م مل ي ٧ٌم، وًمذًمؽ اًم

اًمٞمقم وي٘مقًمق : ُم ؾ نذ  إطم٤مديي٨م ٟم يـ ٟمرقىميػ وٓ ٟم٘ميق  ومٞمٝمي٤م ؿميٞمئ٤ًم،  ٟميام يٚم٘ميق  

اًمِميييييؽ ذم ىمٚميييييقب اعمًيييييٚمٛملم، ذم ىمٚميييييقب اًمٓمٚمٌييييي٦م اًميييييذيـ ؾمٞمّميييييٌ ق  قميييييام ىمريييييي٥م 

ُمقضمٝملم ًمألُمي٦م، ووم٤مىميد اًمٌميء ٓ يٕمٓمٞميف، ومي٢مذا يمي٤م  ني١مٓء ٓ يقضميد قمٜميدنؿ اإلييام  

ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس؛ ٕهنؿ نؿ ذم  ٟمٗمًٝمؿ  ومٚمٞمس سم٤مؾمرٓم٤مقمرٝمؿ    يزرقمقا نذا اإليام 
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 . ¢ًمٞمس ُم١مُمٜملم سمٙم ػم و٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل 

ٌََس َوشمَيَقمم  ﴿وم٢مذًا  ذا ضم٤مء ٟمص ىمقًميف شمٕمي٤ممم:  ك* قمَي ٤مَءُ  إقَْمٛمَي  [6-5]عدب: ﴾َ ْ  ضمَي

 ذًا نيييذا ُم ييي٤م  واىمٕميييل، يمٞميييػ ٟم٘ميييق     اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م ٓ برٝميييد، نييي٤منق ىميييد 

دْ ﴿اضمرٝمييييييييييد وًمٙمٜمييييييييييف مل ي٘ميييييييييير،  ٤م ُييييييييييي ك َوَُميييييييييي يييييييييي يم  ُف َيز  يييييييييي ُف  *ِريَؽ ًَمَٕمٚم  ُر وَمرَٜمَْٗمَٕميييييييييي يم  ذ  َ ْو َييييييييييي

يْمَره ، ويم يػم ُميـ إطمٙمي٤مم اًمريل صيدرت قميـ اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م [8-7]عب: ﴾اًميذ 

 شمقطمل  ًمٞمٜم٤م ُمـ يم ُمف قمٚمٞمف اًمً م ٓ ُمـ يم م رب اًمٕم٤معملم  هن٤م اضمرٝم٤مد ُمٜمف. 

ٚمٞم٤مت اؾميٛمٝم٤م وم٤مـمٛمي٦م وىمري٤ًٌم ذيمرٟمي٤م سمٛمٜم٤مؾمي٦ٌم    اُمير ة ىمي٤مدرة ُميـ اًمّمي ٤مسمٞم٤مت اًمٗمْمي

سمٜم٧م ىمٞمس، ؾم٤مومر قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م وىمد ـمٚم٘مٝم٤م شمٓمٚمٞم٘مرلم، صمؿ  رؾمؾ  ًمٞمٝمي٤م سم٤مًمٓمٚم٘مي٦م اًم ٤مًم ي٦م، 

ويميي٤م  نييذا اعمٓمٚمييؼ اعمًيي٤مومر ويمٞمييؾ ذم اعمديٜميي٦م، ومجيي٤مء  ًمٞمٝميي٤م وسمٚمٖمٝميي٤م شمٓمٚمٞمييؼ زوضمٝميي٤م 

اًمٓمٚم٘مييي٦م اًم ٤مًم ييي٦م، وـمٚمييي٥م ُمٜمٝمييي٤م    ختيييرج ُميييـ دار زوضمٝمييي٤م؛ ٕهنييي٤م  صيييٌ ٧م سم٤مرٜمييي٦م ُمٜميييف 

ٜمييييدن٤م قمٚمييييؿ    اعمٓمٚم٘ميييي٦م صم صميييي٤ًم ًمييييٞمس نيييي٤م ٟمٗم٘مييييف وٓ ؾمييييٙمـ، سمٞمٜمقٟميييي٦م يمييييؼمه، ُميييي٤م يميييي٤م  قم

،  ي    زوضمٝميي٤م ـمٚم٘مٝميي٤م ¢وىمّميي٧م ىمّمييرٝم٤م ًمٚمٜمٌييل  ¢ومرجٚمٌٌيي٧م وذنٌيي٧م  مم اًمٜمٌييل 

ـمٚم٘م٦م صم٤مًم ٦م و رؾمؾ  مم ويمٞمٚمٝمي٤م وضمي٤مء  زم وـمٚمي٥م ُمٜميل اًمًيٙمـ، وم٘مي٤م  قمٚمٞميف اًمًي م: 

-اذنٌييييل  مم سمٞميييي٧م  م رشيييييؽ  -نٜميييي٤م اًمِميييي٤مند-ًمييييٞمس ًمييييؽ ٟمٗم٘ميييي٦م وٓ ؾمييييٙمٜمك اذنٌييييل 

 - ة وم٤موٚم٦م  يْم٤ًم ُمـ اعمٝم٤مضمرات ويم٤م  اعمٝم٤مضمرو  يؽمددو  قمغم دارن٤مويم٤مٟم٧م اُمر

 ذًا عميي٤م ىميي٤م  نيي٤م اذنٌييل يميي٤م  نييذا  -نٜميي٤م اٟمرٌٝمييقا-وم٘ميي٤م  نيي٤م: اذنٌييل  ًمٞمٝميي٤م، صمييؿ ىميي٤م : ٓ 

ٓ اذنٌييل  مم اسمييـ  م ُمٙمرييقم، »اضمرٝميي٤مد ُمييـ قمٜمييد  ٕٟمييف قم٘مييد نييذا اًم٘مييق  اذنٌييل ىميي٤م : 

  مم رظمر اودي٨م.  «اح ...وم٢مٟمف  قمٛمك وم٢مٟمؽ    ووٕم٧م  ٤مرح قمـ ر ؾمؽ ٓ ير

وم٢مذًا ذم ر  واطمد يّمدر ُمـ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م يشء صمؿ يّمدر ُمٜميف يشء رظمير 

ومٝمذا  يمؼم دًمٞمؾ  ٟمف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م برٝمد، وًمٙمـ اًمٗميرن يميام ىمٚمٜمي٤م رٟمٗمي٤ًم و يميرر 

ًمٞمس يمٛم ٚمف  ¢نذا قمغم ُم٤ًمُمٕمٙمؿ ًمٙمل شمٜمرٝمقا  مم او٘مٞم٘م٦م اعم٘مٓمقع هب٤م    اًمٜمٌل 

ًمٞمس يمٛم ٚمف ذم اًمٌنم، ومٝمق  ذا اضمرٝمد وم٠مظمٓمي٠م ٓ ي٘مير، يٜمٌيف  ¢اًمٜمٌل  يشء ذم اًمٌنم،
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 سمامذا؟ سمٓمري٘مف اًمقطمل.

دميدو   ٟميف ي٘ميق : نيق ذم ُمٙمي٤م  يميذا، صميؿ ي٘ميق : ٓ ذم  ذم طمدي٨م اًمدضم٤م  ُمي  ً 

ُمٙميي٤م  يمييذا، صمييؿ ي٘مييق  صميي ث  ييقي ت، نييذا وذاح و ؿمييٞم٤مء يم ييػمة ضمييدًا شمْمييٓمرٟم٤م    

ـ اضمرٝم٤مد  ًمٞمس يم٤مضمرٝمي٤مد اًمٕمٚميامء، طمٞمي٨م   اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م برٝمد وًمٙم ٟم٘مق  

يٛمقت  طميدنؿ وٓ يي١مضمر قميغم يم يػم ُميـ اضمرٝم٤مداشميف  ٓ اضمرٝمي٤مدًا واطميدًا؛ ٕٟميف  ظمٓمي٠م، 

 قمغم ظمٓم٠م، ٟمٕمؿ. رّ ٘مَ قمـ    يُ  -ٟمرضمع أ - ُم٤م اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ومٝمق ُمٕمّمقم 

 (  00:  05: 45/ 306) اهلدى والنور /

 (  00:  08: 43/ 306) اهلدى والنور /

 (  00:  09: 34/ 306هلدى والنور /) ا

 (  00:  14: 32/ 306) اهلدى والنور /
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 ايطس١ٜ يف ايدع٠ٛ 

اًمًيي١ما  ي٘مييق :  ذا ظميي٤م  اًمييدقم٤مة ُمييـ سمٓمييش إٟمٔمٛميي٦م اًم٘م٤مرٛميي٦م نييؾ بييقز  ُمداظمٚميي٦م:

نييؿ اًمٕمٛمييؾ سمنييي٦م؟ وُميي٤م طمييدود نييذ  اًمنييي٦م؟ وُميي٤م ر يٙمييؿ ذم ُمييـ يييدقمل    ُمرطمٚميي٦م 

 ؟ً ٧م ُمـ اًمدقمقة اإلؾم ُمٞم٦ماًمني٦م ٟمُ 

 ٟم٤م ُم٤م  قمر٘مد    إوو٤مع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أ  شمّمؾ سم٤معمًيٚمٛملم    يٕميقدوا ذم  اًمِمٞم :

دقمييقوؿ اوييؼ يٕمٜمييل دقمييقة اًمرقطمٞمييد، دقمييقة قمٌيي٤مدة ا  يمييام رشع ا   هنييؿ يْمييٓمرو  

 مم    يدقمقا  ًمٞمٝم٤م هًا ُم٤م  فمـ نذا، وًمئـ قم٤مد اًمٙمٗمر ؾميػمشمف إومم يميام يمي٤م  إُمير 

ومٌٓمٌٞمٕمييي٦م اوييي٤م  ٓ ُمٜمييي٤مص ُميييـ اًم٘ميييق  سمجيييقاز ذم قمٝميييد اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م إو  

اًمرًيؽم سم٤مًميدقمقة، ًمٙمٜميل  قمر٘ميد    أ  اًميزُمـ زُميـ طمريي٦م ومٕمي ً وسم ٤مصي٦م وميٞمام يرٕمٚمييؼ 

ت اًمِم ّمييٞم٦م واًمٕم٘م٤مرييد اًمِم ّمييٞم٦م، ومٝمييذ  اوٙميي٤مم نيي١مٓء ُميي٤م يرييدظمٚمق   مم اسم٤مًمٕمٌيي٤مد

ٓ  –أ  وميييٞمام ٟمٕمٚميييؿ سمٛمّمييي٤مدُم٦م اإلؾمييي ُمٞملم ذم ذوات  قمامنيييؿ وقم٘م٤مريييدنؿ، ًمٙميييـ 

   وصؾ إُمر ذم سمٕمض اوٙم٤مم  و ذم سمٕمض اًمٔمرو  وم  ُمٜمي٤مص ُميـ  – ؾمٛم  ا 

ومييييي٢م  مل بيييييد »ذًميييييؽ، ٕ  اًمرؾميييييق  قمٚمٞميييييف اًمًييييي م ي٘ميييييق  ذم اويييييدي٨م اعمٕميييييرو : 

 .«ومٌٚم٤ًمٟمف، وم٢م  مل بد ومٌ٘مٚمٌف وذًمؽ  وٕمػ اإليام 

 ًمٙمـ  قمرؼم    اًم١ًما  يٕمٜمل ٟمٔمري وهمػم قمٛمكم اًمٞمقم.

ضميقدة ُمي  ً ومٞمٝمي٤م، نٜمي٤مح ُمي  ً ذم سمٕميض  ؾمر٤مذ،  ذا يم٤م  ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمق ُمداظمٚم٦م:

اًمٌٚمييدا  وييـ ُئمٝميير اًمييدقمقة  مم اًمًييٜم٦م ي١مظمييذ وي٘مرييؾ و يي٤مرب، يميي٤م  ذم ًمٞمٌٞميي٤م وُميي  ً 

 ذم اًمٕمران وووع  ظمقاٟمٜم٤م ذم اًمٕمران   ء ضمدًا ٓ ٟمًرٓمٞمع اصمٜم٤م  يٚمر٘مٞم٤م .

 ُم٤م يٚمر٘مقا ذم اعم٤ًمضمد؟ اًمِمٞم :
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 سمِمٙمؾ قم٤مم ًمٙمـ ًمٚمدقمقة وُم٤م  مم ذًمؽ. ُمداظمٚم٦م:

ٗمٞمٜم٤م نذا ي٤م  ظمل،  ٟم٧م رضمٕم٧م أ  شمٙمريؾ شم٘ميق : ُمي٤م يًيرٓمٞمع اصمٜمي٤م     يٙم اًمِمٞم :

 برٛمٕم٤م، يٕمٜمل ُم٤م يًرٓمٞمٕم٤م     برٛمٕم٤م قمغم  ؾم٤مس اًمرٜمٔمٞمؿ.

 ٓ. يمذا  و يم٤م  ًمدرس ُم ؾ نذا اًمدرس. ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م قمٚمٞمؽ، ًمٙمـ ذم اعم٤ًمضمد ُمقضمقد نذا اًمٚم٘م٤مء ونذا مل يٙمـ ذم اًمٕمٝمد  اًمِمٞم :

 إو .

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ل ومٝمؿ قمغم يميؾ طمي٤م  ٟمرضميق  ٓ يِميرد إُمير ذم  ي ُمٙمي٤م  يمي٤م ، ًمٙميـ يٕمٜم اًمِمٞم :

اًمني٦م ذم اًمٕم٤ٌمدة ومْم ً قمـ اإلقم م سم٤مًمٕم٘مٞميدة نيذا  ُمير رضورة ُميـ اًمييورات، ٓ 

 يٛمٙمـ    ي٘م٤م : ٓ، ٓ بقز  ُم٤م اعمقت و ُم٤م ُم٤مذا؟ اًمٙمٗمر، ٓ. 

 ضمزاح ا  ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 مم اإلؾميي م هًا  ذا ظمٌميي اإلٟمًيي٤م  قمييغم يٕمٜمييل يمٛمٌييد  بييقز اًمييدقمقة  ُمداظمٚميي٦م:

 ٟمٗمًف.

 نذا نق. ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ( 00:  41: 03/   320) اهلدى والنور / 
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 املٓٗذ١ٝ ايدع١ٜٛ يف ظٌ 

 د اجلُاعاتدَُّعَت

 طمًييـ ا   ًمٞمييؽ ييي٤م ؿمييٞم .. ُميي٤م نييل اعمٜمٝمجٞميي٦م اًمٕمٚمٛمٞميي٦م ذم اًمييدقمقة  مم  ُمداظمٚميي٦م:

 الامقم٤مت؟ ا ؟  و اًمٙمر٥م اًمرل يٛمٙمـ    يٌد  هب٤م ذم نذ 

 ذم نذ  الامقم٤مت؟ اًمِمٞم :

ٟمٕمييييؿ اًمرييييل أ  شمٕمدد،ييييي ىمييييد يٙمييييق  شمٕمييييددن٤م شمٕمييييدد شمْميييي٤مد وًمييييٞمس شمٜمييييقع  ُمداظمٚميييي٦م:

 وختّمص.

وا  الييقاب قمييـ ُم ييؾ نييذا اًمًيي١ما  يٕمييقد  مم ـمري٘ميي٦م شمٕمٚمييؿ اًمٕمٚمييؿ، ومٛمييـ  اًمِمييٞم :

يم٤م  قم٤معم٤ًم ومٝمق اًمذي يًرٓمٞمع    ير رج ُمع  ي ا٤مقم٦م، يٕمٜمل ُمي  ً  ذا اسميركم  ٟمًي٤م  

ُمٚم ييد، يمٞمييػ ير ييرج ُمٕمييف؟ يمٞمييػ يرٍميي  ُمٕمييف؟ يمٞمييػ ب٤مدًمييف؟ ٟمييّز  ُمييـ سمِميي ص 

نذا اًمِم ص اعمٚم د  مم ؿم ص اقدي،  مم ٟمٍماين،  مم ُمًٚمؿ وي٤م   سمي٤م ، 

ُم٤مشمريييدي،  ؿمييٕمري..  مم رظميير ، يمٞمييػ؟  ٟميي٤م  ىمييق  الييقاب نييذا يرٓمٚميي٥م قمٚميياًم، ومٛمييـ 

ٕم٦م، يميي٤م  قم٤معميي٤ًم واًمٕمٚمييؿ درضميي٤مت وم٘مييد يًييرٓمٞمع    بيي٤مد  ُمًييٚماًم ُمٜم روميي٤ًم قمييـ اًمنمييي

ًمٙمـ ٓ يًرٓمٞمع    ب٤مد  زٟمدي٘م٤ًم ُم  ً  و اقدي٤ًم  و ٟمٍماٟمٞم٤ًم؛ ٕٟمف ًمٞمس قمٜمد  اـم ع 

 ٘مدؾميييقٟمف، و ٟمٌٞمييي٤مء سمٕمْميييٝمؿ ي١مُمٜميييق  سميييفقميييغم ُمييي٤م قمٜميييد نييي١مٓء ُميييـ يمرييي٤مب  ؽمُمقٟميييف وي

وسمٕمْميييٝمؿ يٙمٗميييرو  سميييف..  مم رظمييير ، ومٚميييٞمس ُميييـ اًمًيييٝمؾ وسمٙمٚمٛمييي٦م واطميييدة    ٟمٕمٓمٞميييؽ 

ٗمييرىمٝمؿ واظميير ومٝمؿ اظميير   شمْميي٤مد  و ُمٜمٝمجيي٤ًم يمٞمييػ ُيييدقمك نيي١مٓء اًمييذيـ ىمييد يٙمييق  شم

اظميييير   شمٜمييييقع؟ نيييييذا  ريييي٤مج  مم قمٚميييييامء، ونييييذ  ُمِميييييٙمٚمرٜم٤م ٟم ييييـ    إرض ىمٗمييييير 

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٘مٚمي٦م وضميقد اًمٕمٚميامء، ومٜمّميٞم رٜم٤م ٟم يـ    يِميرٖمؾ ـمي ب اًمٕمٚميؿ سمي٠م  ُيّميٌ قا 
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قمٚمامء، وم٢مذا ُم٤م  صٌ قا قمٚمامء اؾميرٓم٤مقمقا    يرقًميقا شمقضمٞميف يميؾ ُميـ يرّميؾ هبيؿ ويميؾ 

دشميف وقميغم طمًي٥م  ظم صيف واٟم راوميف ونٙميذا، وم٤مًمِمي٤مند ٓ سم ًٌف قمغم طمًي٥م قم٘مٞم

 يٛمٙمـ  ضم٤مسم٦م ُمقضمزة وخمرٍمة عم ؾ نذا اًم١ًما .

 ( 00: 40: 09/ 350) اهلدى والنور /

 

 ايدع٠ٛ ٚاملضاحل املسض١ً

ي٤م ؿمٞم  ٟم ـ ٟمًٛمع و طمٞم٤مٟم٤ًم ٟم٘مر  ًمٌٕمض اًمدقم٤مة ذم نذا اعمقوقع ٟمٗمًف  ُمداظمٚم٦م:

ق : ٟم ييـ ٟمجٞمييز نييذ  إؿمييٞم٤مء ُمييـ سميي٤مب و طمٞم٤مٟميي٤ًم يرقؾمييٕمق  ذم ُمقاوييٞمع  ظمييره ومٞم٘مقًميي

 اعمّمٚم ٦م ًمٜمنم اًمدقمقة وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.

 ُم٤م ؿم٤مء ا . اًمِمٞم :

و طمٞم٤مٟم٤ًم يزيدو  قمغم يمٚمٛم٦م اعمّمٚم ٦م اصٓم طم٤ًم وم٘مٝمٞم٤ًم ي١مصمرو  سميف قميغم  ُمداظمٚم٦م:

قم٘ميييق  سمٕميييض اًمِمييي٤ٌمب اعمييير ٛمس ًمٚميييديـ ومٞم٘مقًميييق : ُميييـ سمييي٤مب اعمّميييٚم ٦م اعمرؾميييٚم٦م، 

   اًمِمٌف، سم٤مرح ا  ومٞمؽ! وم ٌذا ًمق  ًم٘مٞمرؿ اًمْمقء ذم اًمرد قمغم نذ

ٓ خيٗميييك قميييغم  نيييؾ اًمٕمٚميييؿ    اعمّميييٚم ٦م اعمرؾميييٚم٦م نيييل وؾميييٞمٚم٦م ذم طميييد  اًمِميييٞم :

ذاو٤م ًمٞم٧ًم خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمييٕم٦م، ومي٢مذا ُمي٤م يم٤مٟمي٧م  ٘ميؼ ُمّميٚم ٦م رشقمٞمي٦م ضمي٤مز  و وضمي٥م 

إظمذ هبي٤م؛ ٕهني٤م  وًٓ وؾميٞمٚم٦م هميػم خم٤مًمٗمي٦م ًمٚمنمييٕم٦م، وصم٤مٟمٞمي٤ًم  ٘ميؼ ُمّميٚم ٦م رشقمٞمي٦م، 

غم  ـم ىمٝمي٤م يميام رشح ذًميؽ ؿميٞم  اإلؾمي م اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م وُمع    نذ  اًم٘م٤مقمدة ًمٞم٧ًم قمي

رمحف ا  ذم يمر٤مسمف اىمرْم٤مء اًمٍماط اعمًر٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م  ص ٤مب ال ٞمؿ طمٞم٨م ىم٤م : 

    اعمّمٚم ٦م اعمرؾمٚم٦م ٓ بقز إظمذ هب٤م قمغم  ـم ىمٝم٤م و ٟمام ٓ سمد ُمـ شمٗمّمٞمؾ.

 ( 00: 54: 47/   360) اهلدى والنور /  
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 تٚادب ايدعا٠ َع اختالف اجملتُعا

سمٕمييييض اعمجرٛمٕميييي٤مت اإلؾميييي ُمٞم٦م،  و اعمجرٛمٕميييي٤مت اإلؾميييي ُمٞم٦م خترٚمييييػ  اًمًيييي٤مرؾ:

 طمقانؿ ُمـ ىمٓمٍر  مم ىمٓمر، ومٌٕمْمٝم٤م ىمد وصؾ اوْمٞمض وسمٕمْمٝم٤م  روميع ُمٜميف سم٘مٚمٞميؾ، 

وسمٕمْمٝم٤م ُم٤م زا  اخلػم ومٞمف فم٤منرا، وم١ًمازم ُم٤م يمي٤م  ومٞميف اخليػم فمي٤منرا، واًمٜمي٤مس سميدؤوا 

ٍة ؾمٚمٞمٛم٦م، وسمدؤوا يٗمرـمق  ذم يرٝم٤موٟمق  سم٤مًمرٛمًؽ سمديٜمٝمؿ، وىمد ُمـ ا  قمٚمٞمٝمؿ سمٕم٘مٞمد

اًمًيييييٚمقح ذم اعمٕمييييي٤مُم ِت، ُمييييي٤م ٟمّميييييٞم رؽ ًمٚميييييدقم٤مة نٜمييييي٤مح ذم اعم ٤مومٔمييييي٦م قميييييغم نيييييذا 

اعمجرٛمييع وُميي٤م نييل اًمٓمري٘ميي٦م اعمٜمِمييقدة ًمٚم ٗميي٤مظ  قمٚمٞمييف قمييغم وييقء اًمٙمريي٤مب  واًمًييٜم٦م 

 وُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  .

اًمِمييٞم  : ٓ ؿمييؽ    اًمييدقم٤مة بيي٥م    يٌٞمٜمييقا ًمألُميي٦م سم٠مإمٝميي٤م وقمييغم ُمراشمٌٝميي٤م اًمرييل 

ًمٞمٝم٤م ذم ؾم١ماًمؽ    يٌٞمٜمقا نؿ، سم٠م  اإلؾم م واإليام  ىمقٌ  وقمٛمؾ و ٟمف يزيُد  رشت  

  زي٤مدشميييُف  ٟميييام نيييل سم٤مًمٕمٛميييؾ اًمّمييي٤مًم ، وٟم٘مّمييي٤مٟمُف  ٟميييام نيييق سميييؽمح اًمٕمٛميييؾ  وييييٜم٘مص، و

اًمّم٤مًم ، وارشمٙم٤مب ُم٤م هنك ا  شم٤ٌمرح وشمٕمكم قمٜمف، ونذا ذم اًمقاىمع يرٕمٚمؼ سمٓمر  ُمـ 

ييييزا  يم يييػٌم ُميييـ اعمًيييٚمٛملم اًمٞميييقم   ـميييرا  اًمٕم٘مٞميييدة اًمّمييي ٞم ٦م، ذًميييؽ ٕ  اإلييييام  ٓ

يرٌٜمق  ُمذن٤ًٌم ىمدياًم ي٘مق  سم٠م  اإليام  ٓ يزيد وٓ ييٜم٘مص، ونيذا ظمي   ُمي٤م ضمي٤مء ذم 

اًمٙمري٤مب واًمًييٜم٦م اًمّمي ٞم ٦م اعمرييقاشمرة، و   يميي٤م   صي ٤مب ذاح اعمييذن٥م ٓ يٜمٙمييرو  

وضميييقب اًمٕمٛميييؾ اًمّمييي٤مًم ، وًمٙميييٜمٝمؿ ٓ بٕمٚمقٟميييُف ُميييـ اإلييييام  وم ٞميييٜمام يييي٠مُمُر رسُمٜمييي٤م قميييز 

  ي١مُمٜمقا سم٤م  ورؾمقًمف ومٝمق ٓ يٕمٜمل وم٘مط  ٠م  يدظمٚمقا ذم اًمًٚمؿ يم٤موم٦م  ووضمؾ اًمٜم٤مس سم

صميؿ نيق ٓ ي٘ميقُم  «ٓ  ًمف  ٓ ا  حمٛميدُا رؾميق  ا »   ئمؾ اعمًٚمؿ ي٘مرٍم قمغم ىمقًمِف 

سم ييِؼ نييذ  اًمِمييٝم٤مدة،  و سم ييؼ نيي٤مشملم اًمِمييٝم٤مدشملم، اًمِمييٝم٤مدُة إومم ٓ  ًمييف  ٓ ا ، نييذ  

٥م اؾميييرٚمزم ومٝميييؿ اعمًيييٚمؿ ًمٚمرقطمٞميييد سم٠مىمًييي٤مُمِف يميييام شمٕمٚمٛميييق  وٓ  وميييٞمض ذم نيييذا ال٤مٟمييي
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اًم  صميي٦م، شمقطمٞمييد اًمرسمقسمٞميي٦م، وشمقطمٞمييد اإلُنٞميي٦م  و اًمٕمٌيي٤مدة وشمقطمٞمييد إؾمييامء واًمّمييٗم٤مت، 

، شمًيرٚمزم  وًٓ اًمٗمٝميؿ اًمّمي ٞم  ¢ًمٙمـ اًمِميٝم٤مدة اًم ٤مٟمٞمي٦م ونيل    حمٛميدًا رؾميق  ا  

سمرِف ، صمؿ اًمٕمٛمُؾ هب٤م، يمام ضم٤مء ذم ىمّم٦م همزو  سمق سمٙمر اًمّمديؼ وحم٤مر¢ًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل 

 لامقم٦م  نؾ اًمردة وايش اؾمٛمف نذا ُمدقمك اًمٜمٌقة .

 ُمًٞمٚمٛم٦م. ُمداظمٚم٦م:

ُمًييٞمٚمٛم٦م اًمٙمييذاب، يميي٤م  نٜميي٤مح وىمٗميي٦م ُمييـ سمٕمييض اًمّميي ٤مسم٦م    نيي١مٓء ومييٞمٝمؿ  اًمِمييٞم :

ىميي٤م  ذم اوييدي٨م اًمّميي ٞم   ¢ُمييـ يِمييٝمد    ٓ  ًمييف  ٓ ا ، ومٙمٞمييػ شم٘ميي٤مشمٚمٝمؿ واًمٜمٌييل 

 ٓ ا  وا  حمٛميييدًا   ُميييرُت     ىم٤مشميييَؾ اًمٜمييي٤مس طمريييك يِميييٝمدوا    ٓ  ًميييف»يميييام شمٕمٚمٛميييق  

نؿ و ُمييقانؿ  ٓ سم ٘مٝميي٤م وطمًيي٤مهبؿ ءرؾمييق  ا  وميي٢مذا ىم٤مًمقنيي٤م، وم٘مييد قمّمييٛمقا ُمٜمييل دُميي٤م

، ومٜم٤مىمش  سم٤م سمٙمر اًمّمديؼ، يمٞمػ شم٘م٤مشمٚمٝمؿ ونيؿ يِميٝمدو ، وميذيمرُ  سمي٠م  اًمٜمٌيل «قمغم ا 

ىميي٤م   ٓ سم ٘مٝميي٤م، وُمييـ طمييؼ نييذ  اًمِمييٝم٤مدة اًم٘مٞميي٤مم سمٛمرٓمٚم٤ٌمويي٤م ُمييـ إريميي٤م  وُمٜمٝميي٤م  ¢

اٟمنمَح ىمٚم٥م قمٛمر نذِ  اًمٚمٗمر٦م اًمرل ًمٗم٧م  سمق سمٙمر ٟمٔميرُ  واشمٗم٘ميقا  قمٓم٤مء اًمزيم٤مة وسمذًمؽ 

واوٛمييييد   اٞمٕميييي٤ًم قميييييغم ُم٘م٤مشمٚميييي٦م  نيييييؾ اًمييييردة  وٟمٍمييييينؿ ا  قمييييز وضميييييؾ، وميييي٢مذًا ُميييييـ 

ُم٘مرْميٞم٤مت نييذ  اًمِمييٝم٤مدة نييق    ٟمٗمٝمييؿ    ُمييـ ًمييقازم اإليييام  اًمٕمٛمييؾ سم٠مريميي٤م  اإلؾميي م 

يٖميذي اإلييام   سمؾ وسمٙمؾ ومْمٞمٚم٦م ضم٤مء هب٤م اإلؾم م، وذًميؽ اًمٕمٛميؾ اًمّمي٤مًم  نيق اًميذي

وي٘مقيييِف واًمٕمٙمييس سميي٤مًمٕمٙمس ا٤مُميي٤ًم، وهبييذا ومييذاح اعمييذن٥م اًمييذي ي٘مييق  سميي٠م  إقمييام  

صمييي٤مرِ  قميييدم آنيييرامم سمييي٤مٕقمام  راًمّمييي٤مو٦م ٓ شميييدظمؾ ذم ُمًيييٛمك اإلييييام  يٙميييق  ُميييـ 

اًمّم٤مو٦م، وًمذًمؽ وم ٨م ًمٚمٛمًٚمٛملم قميغم اًمٕمٜم٤ميي٦م سمي٤مٕقمام  اًمّمي٤مو٦م يٌيد  ُميـ رشح 

يزييد وييٜم٘مص وًميٞمس وم٘ميط سم٘ميق  سميي ٓ إلًميف  ٓ ٟمف ىمقٌ  وقمٛمؾ و ٟميف  اإليام  اًمّم ٞم  

ا  حمٛمدًا رؾمق  ا ، ُمع اإلىمرار هب٤م، صمؿ إقمام  اًمّم٤مو٦م نذ   ُمقر واضمٌي٦م ًميٞمس 

ن٤م قم ىم٦م ذم ُمًٛمك اإليام ، وًمذًمؽ ىمٌؾ يمؾ يشء ب٥م قمغم اًمدقم٤مة اإلؾم ُمٞملم 

وا   ،   يرسمٓمييقا إقمييام  اًمّمييي٤مو٦م سم٤مًمٕم٘مٞمييدة، وُ س نييذ  اًمٕم٘مٞميييدة  ٓ ونييق اإلييييام 

إقميييام  اًمّمييي٤مو٦م نييييل ُميييـ ُمًييييٛمك اإلييييام ، ونييييذا سم ييي٨ٌم ىميييي٤مم سمنميييطمِف وشمٗمّمييييٞمؾ 

اًمٙميييي م ومٞمييييف  نييييؾ اًمٕمٚمييييِؿ وسم ٤مصيييي٦م ؿمييييٞم  اإلؾميييي م اسمييييـ شمٞمٛمٞميييي٦م رمحييييُف ا  ذم يمر٤مسمييييِف 
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، ومرسُمٜمي٤م قميز وضميؾ طمٞميٜمام ييذيمر اإلييام  ي٘مرٟميُف دارياًم "اإلييام "اعمٕمرو  هبذا آؾميؿ 

يي ﴿نييل ؾمييقرة اًمٕمٍميي :  و سمييدًا سم٤مًمٕمٛمييؾ اًمّميي٤مًم  و ؿمييٝمر ؾمييقرة ذم ذًمييؽ  ِ   * َواًْمَٕمٍْمِ

ي ٤مَ  ًَمِٗميل ظُمْنٍ ًَ ي٤مِو٤َمِت  *اإِلٟم ـَ رَُمٜمُيقا َوقَمِٛمُٚميقا اًمّم  يِذي ٓ  اًم  ، ومٝمٙميذا بي٥م    [7-5العصدر ]﴾ ِ

يدٟمدَ  اًمدقم٤مة دارياًم و سميدًا  مم دقميقة اعمًيٚمٛملم َ  مم    يٕمٛمٚميقا  و ٓ ي٘مرٍميوا قميغم 

يمييي٤م  نٜمييي٤مح ومٕمييي ً ىميييد قمييير  اعمٙمٚمٗميييق  ُمٕميييرومرٝمؿ ًمٚمرقطمٞميييد  وًمٚمٕم٘مٞميييدة اًمّمييي ٞم ٦م    

اٞمٕميي٤م اًمٕم٘مٞمييدة اًمّميي ٞم ٦م ٕ  ذم اًمقاىمييع ٓ شم٘مرٍميي قمييغم ُمٕمروميي٦م اًمرقطمٞمييد سم٠مىمًيي٤مُمِف 

اًم  صم٦م يمام ذيمرٟم٤م، سم٠م  ب٥م    يْمؿ  مم ذًمؽ يمؾ ُم٤م ضم٤مَء ذم اًمٙمر٤مب واًمًيٜم٦م،وىمد 

ٟمجيييد يم يييػمًا ُميييـ اًمٜمييي٤مس ويييـ ٓ قمٚميييؿ قمٜميييدنؿ يٜمٙميييرو  يم يييػمًا ُميييـ او٘مييي٤مرؼ اًمنميييقمٞم٦م 

نؿ ُمقطمدو  يِمٝمدو  سم٠م  ٓ  ًميف  ٓ ا  سمي٤معمٕمٜمك اًمّمي ٞم   وًمٙميـ لٚمٝميؿ اًمٖمٞمٌٞم٦م و

ىمييد يٜمٙمييرو   ؿمييٞم٤مَء نييل صم٤مسمريي٦م ذم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م ظم٤مصيي٦م ذم نييذا اًمٕمٍميي اويي٤مرض، 

قمٍم اًمٗمرـ، قمٍم رضمقع اًمٗمرن اإلؾم ُمٞم٦م سم٠مصم٘م٤من٤م، وًمق يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدًة قمـ  ؾميامرٝم٤م، 

وُمًييييٞمٓمرة قميييغم يم يييػم ُمييييـ  ومٙم٤مًم٘مدريييي٦م ُمييي  ً، واعمٕمرزًمييي٦م نييييؿ أ   ومٙمييي٤مرنؿ ؾمييي٤مردة 

اعمًٚمٛملم، و   يم٤مٟم٧م ًميٞمس سم٤مؾميؿ آقمريزا  واؾميؿ اًم٘مدريي٦م وٟم يق ذًميؽ، وبي٥م    

ٟمييذيمر نيي١مٓء اًمييذيـ يٕمٛمٚمييق  اًمٕمٛمييؾ ُمرقايمييدو  قمييغم اإليييام  اًمييذي وىميير ذم اًم٘مٚميي٥م 

سميييزقمٛمٝمؿ    ييييذيمروا سم٤مو٘مٞم٘مييي٦م اًمًييي٤مسم٘م٦م     اإلييييام  يزييييد سم٤مًمٕمٛميييؾ اًمّمييي٤مًم  زاريييد    

ٚم٘مٞم٤مم سمام ومرض ا  قمز وضميؾ ُميـ اًمٕمٌي٤مدات ومٛم يؾ ىمقًميِف  ذروا ُمـ ٟمرٞمج٦م اإل ٤م  ًم

: ٓ  ¢ذم إُمر سم٤مًمّم ة يٌـ اًمرضمؾ وسملم اًمٙمٗمر شمرح اًمّم ة وم٘مد يمٗمر، وىمقًمِف  ¢

يزين اًمزاين طملم يزين ونق ُم١مُمـ، وٓ ينن اًم٤ًمرن طملم ينن ونق ُم١مُمـ، وٓ 

ر اعمًٚمٛملم يٜمرٝم٥ُم اًمٜمٝم٦ٌَم ونق ُم١مُمـ ونٙمذا، ب٥م    يذيمروا سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمرل شم٠مُم

سمام ومرض ا  قمٚمٞمٝمؿ وسم٤مٕطم٤مدي٨م اًمريل  يذرنؿ ُميـ    يقاىمٕميقا  ُمي٤م هني٤منؿ ا  قمٜميف 

ًمٕمٚمٞمي٤م شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم، ًمذًمؽ ُم  ً ُم٤م ٟمرا  ذم يم يػٍم ُميـ اًميٌ د ؾميقاًء يم٤مٟمي٧م ُميـ اًمٓمٌ٘مي٦م ا

ٛمييييـ دوهنيييي٤م ُمييييـ شمييييؼمج اًمٜمًيييي٤مء وظمييييروضمٝمـ قمييييـ أداب وومٞمٝميييي٤م اخلييييػم يم ييييػم ومْميييي ً قم

: اًمّميييي ة واًمًيييي م ذم اوييييدي٨م اًمّميييي ٞم ىمقًمييييِف قمٚمٞمييييف اإلؾميييي ُمٞم٦م اًمقاضمٌيييي٦م، ومٛم ييييؾ 

صٜمٗم٤م  ُمـ اًمٜم٤مس مل  ر ٤م سمٕميد، رضمي٤مٌ  سم٠مييدنؿ ؾميٞم٤مٌط يم٠مذٟمي٤مب اًمٌ٘مير يييسمق  هبي٤م »

اًمٜم٤مس، وٟم٤ًمٌء يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت رؤوؾمٝمـ يم٠مؾميٜمٛم٦م اًمٌ ي٧م اعم٤مرٚمي٦م  ًمٕمٜميقنـ ومي٢مهنـ 
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ُمٚمٕمقٟميي٤مت ٓ يييدظمٚمـ الٜميي٦م وٓ بييد  ر ٝميي٤م، و   ر ٝميي٤م ًمرقضمييد ُمييـ ُمًييػمة يمييذا 

 ذا ظمرضميي٧م اعميير ة ُمييـ سمٞمرٝميي٤م ُمرٓمٞمٌيي٦م ًمٞمجييَد اًمرضميي٤م  »:  ¢، يمييذًمؽ ُميي  ً ىمقًمييُف «يمييذاو

، ومٚمق    اُمير ًة ظمرضمي٧م ُميـ سمٞمرٝمي٤م ُمرجٚمٌٌي٦م الٚمٌي٤مب اًمنميقمل  ٓ «رار رٝم٤م ومٝمل زاٟمٞم٦م

يره ُمٜمٝم٤م يشء ٓ وضمٝمٝم٤م  وٓ يمٗم٤من٤م ًمٙمٜمٝم٤م ر ٝم٤م ُمألت اًمٓمريؼ واًمرضم٤م   ذا ُمروا 

ة ُميرت ذم نيذا اعمٙمي٤م ، سم٤منؿ    نٜمي٤مح  ُمير  عمر ة خيٓمر ذمُمـ نٜم٤مح وًمق مل يروا ا

ي٘مق  ذم طم٘مٝم٤م  هن٤م زاٟمٞم٦م نذا ُم  ً ُمـ إُم ٚمي٦م اًمريل هنيك اًمرؾميق  قمٚمٞميف  ¢اًمرؾمق  

يمري٥َم قميغم اسميـ  دَم طمٔميف ُميـ اًمزٟمي٤م » ¢اًمً م ومٞمٝم٤م اًمٜمًي٤مء، اًمرضمي٤م  ي٘ميق  اًمرؾميق  

ًٛمع، واًمٞمد ومٝمق ُمدريمُف ٓ حم٤مًم٦م وم٤مًمٕملم شمزين وزٟم٤من٤م اًمٜمٔمر، وإذُ  شمزين وزٟم٤من٤م اًم

شمييزين وزٟم٤منيي٤م اًمييٌٓمش، واًمرضمييُؾ شمييزين وزٟم٤منيي٤م اعمٌميي، واًمٗمييرج يّمييدُن ذًمييؽ يمٚمييُف  و 

، ومٝمذ  يمٚمٝم٤م فمقانر ُمِم٤مندة اًمٞمقم ذم يم ػم ُمـ اعمًٚمٛملم واعمًٚمامت طمٞم٨ُم «يٙمذسمفُ 

 هنييؿ   ٚمييقا اًم٘مٞميي٤مم سمييام  ُميير ا  ُمييـ ضمٝميي٦م  و واىمٕمييقا اورُميي٤مت اًمرييل هنييك ا  شمٌيي٤مرح 

ٜمرنمييي ذم اًمٕمٍمييي اوييي٤مرض ذم سمييي ٍد يمييي٤م  ُميييـ نيييدا٤م وُميييـ وشمٕمييي٤ممم قمٜمٝمييي٤م، ُمييي  ً سميييد  ي

 ٓ ونييق  قمٗميي٤مؤنؿ ًمٚم ييك،أ  سمييد ت نييذ  اًمٔميي٤منرة ذم  ¢شمٌيي٤مع ؾمييٜم٦م ٟمٌٞمٜميي٤م اقم٤مدويي٤م 

سمٕميض اًميٌ د اًمريل يم٤مٟمي٧م شمٚميؽ قم٤مدوي٤م اًمٓمٞمٌيي٦م،  ٟمٕمٙميس إُمير ومٞمٝمي٤م ومٌيدا طمٚميُؼ اًمٚم ٞميي٦م 

وًمٚمًيييٜم٦ِم ذم  ٟمرِمييي٤مرًا ُمريٕمييي٤ًم ضميييدًا، ونيييذ   يْمييي٤ًم ومٞميييِف خم٤مًمٗمييي٤مت ًمٚمٙمرييي٤مِب ايٜمرنُمييي ومٞمٝمييي٤م 

 ًييٚمؿ  ذا وىمييػ قمٚمٞمٝميي٤م اُمييرألٟمّمقصييٝم٤م اًمٙم ييػمة واًمٙم ييػمة ضمييدًا، سم ٞميي٨ُم    اًمٕميي٤ممل اعم

ىمٚمٌُف ىمٜم٤مقم٦ًم سم٠مهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اعم رُم٤مت وم٘مط سمؾ نل ُمـ اًمٙم٤ٌمرر وًمذًمؽ قميغم ني١مٓء 

اًمدقم٤مة    يٌٞمٜمقا نيذِ  اعمٗم٤مؾميد اًمريل سميد ت شمٜمرنمي ُمٜمٝمي٤م ُمي  ً طمٚميُؼ اًمٚم ٞمي٦م، ُمٜمٝمي٤م ُمي  ً 

، يمييييؾ نييييذ  إؿمييييٞم٤مء ٟمرييييُػ اًمٜمًيييي٤مء وييييقا ـَ ضمٌٝمـ خلييييدودنـ، ًمًييييقاقمدنـ، ًمًييييقىمٝم

حمرُمييي٦م سميييٜمص اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م، ومييي٤مًم٘مرر  اًمٙميييريؿ  ٙميييل قميييـ  سمٚميييٞمس اًميييرضمٞمؿ ٕٟميييُف 

ونييق يرُمييل همٞمييؾ ىمٚمٌييِف وُٕمييرهنؿ ومٚمٞمٌييرٙمـ طمٞمييٜمام صيي٤مر ًمٕمٞمٜميي٤ًم ُمييـ رب اًمٕميي٤معملم ىميي٤م  

يي٦م شميٜمص ُمرهنؿ ومٚمٞمٖمػم  ظمٚمؼ ا ، ومرٖمػم ظمٚميؼ ا  قميز وضميؾ نيذ  أ ذا  إٟمٕم٤مم ؤ

قمغم  ٟمف  ـم٤مقم٦م ًمٚمِمٞمٓم٤م  وُمٕمّمٞم٦م ًمٚمرمحـ وم٤مٔي٦م ىم٤مقمدة  ٟمف ٓ بقز شمٖمٞمػم ظمٚمؼ ا  

قمز وضمؾ صمؿ ضم٤مءت سمٕمض إطم٤مدي٨م  ًمر٠ميمَد    شمٖمٞمػم ظمٚمؼ ا ِ نق ُمٕمّمٞم٦م   وـم٤مقم٦م 

ًمٚمِمٞمٓم٤م ، ُمـ ذًمؽ ُم٤م  رشُت  ًمٞمف رٟمٗم٤ًم ُميـ طمٚميؼ اًمٚم ٞمي٦م وٟمريُػ ًمٚم قاضمي٥م وهمػمني٤م، 
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وظميي٤مًمٗمقا اًمٞمٝمييقُد اًمٚم ييك اًمِميي٤مرب و قمٗمييقا  ام طمٗمييقطمٞميي٨ُم ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي 

واًمٜمّم٤مره وذم اودي٨م إظمر اًمذي ضم٤مء ذم ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد اعمٕمروومي٦م    اًمٜمٌيل 

صغم ا   قمٚمٞمف ورًمف وؾمٚمؿ ر ه رؾمق  يمنه طمٞمٜمام ضمي٤مَء اعمديٜمي٦م وىميد طمٚميَؼ وٞمريُف 

وم٘مييي٤م  ُميييـ  ُميييرح هبيييذا ىمييي٤م  رن )يٕمٜميييل يمنيييه( ىمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمًييي م  ُمييي٤م رن ومييي٠مُمرين 

سم٢مقمٗمييي٤مء اًمٚم ٞمييي٦م وىميييُص اًمِمييي٤مرب، ومييي٤مٔ  نيييذ  اًمٔمييي٤منرة اٟمرنميييت ذم يم يييػم ُميييـ اًميييٌ د 

ومٕمغم اًمدقم٤مة    يٜمٌٝمقا  مم ؾمقرٝم٤م ويمرانرٝم٤م و هن٤م ُميـ اعمٕمي٤ميس اًمٙمٌي٤مر وًميٞمس يميام 

ـُ الامنػم     قمٗم٤مء اًمٚم ٞم٦م ؾمٜم٦م واًمًيٜم٦م شمٕمريٗمٝمي٤م قمٜميدنؿ ُميـ ومٕمٚمٝمي٤م  صمٞمي٥م قمٚمٞمٝمي٤م  ئم

اًمٗمرارض وقمغم يمؾ ُمًٚمؿ    يٕمٗمق قمـ  وُمـ شمريمٝم٤م مل يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م نذ  ومريْم٦م ُمـ

ىمي٤م  : ًمٕميـ  ¢وٞمرِف وا  ٓ  ٚم٘مٝم٤م، يمذًمؽ ُم  ً ومٞمام يرٕمٚمؼ سمرٖمٞمػم ظمٚمؼ ا  ومي٤مًمٜمٌل 

اعمٜمٛمّميي٤مِت واعمرٜمٛمّميي٤مت، واًمقاؿمييامِت واعمًرقؿمييامت، واًمٗم٤مليي٤مت، ذم طمييدي٨م 

واًمقاصيييييييي ِت واعمًرقصيييييييي ت، »رظميييييييير وذم رواييييييييي٦م  ظمييييييييره ذم نييييييييذ  اوييييييييدي٨م 

، نذ  إؿمٞم٤مء وٟم قن٤م اًمٙم يػم واًمٙم يػم «ٚمِؼ ا  ذو اوًـواًمٗم٤مل٤مت اعمٖمػماِت خل

ضمييدًا ُمرضمٕمٝميي٤م اًمٙمريي٥م اًمرييل  ًمٗميي٧م  ييي٧م قمٜمييقا  اًمٙمٌيي٤مرر، يمٙمريي٤مب اًمييذنٌل ويمرييي٤مب 

اًمزواضمر ًمٚمٝمٞم ٛمل وٟم ق ذًمؽ ومي  بيقز  ذًا    يًيٙم٧م اًميدقم٤مة قميـ شمٜمٌٞميف اًمٜمي٤مس  مم 

طمريييك اٟميييف بييي٥م اًمٕمٛميييؾ اًمّمييي٤مًم  وبييي٥م قمٚميييٞمٝمؿ  آٟمرٝمييي٤مء قميييام طميييرم ا  قميييز وضميييؾ 

يرٛمٙمٜميييقا ذم ذًميييؽ ُميييـ اعم ٤مومٔمييي٦م قميييغم  يامهنيييؿ  وًٓ وقميييغم زي٤مدشميييِف ٕٟميييف ًميييٞمس ُميييـ 

ـمٌٞمٕميي٦م اًمٌمييء  ذا مل يييزداد  ٓ    يييٜم٘مص وا  يرضمييع  مم اًمييقراء، نييذا ُميي٤م  يييين 

 أ  ُمـ اًمٙم م طمق  ذاح اًم١ًما ، ٟمٕمؿ . 

ًمٙمـ ٟمْمٞمػ  مم ُمي٤م ؾميٌؼ ُميـ إطم٤مديي٨م اًميقاردة وميٞمام يرٕمٚميؼ سمٕميدم ضميقاز اًمٓمٕميـ 

ًيييٚمٛملم سمٕمْميييٝمؿ ذم سمٕميييض ؾميييقاًء يمييي٤م  نيييذا اًميييٌٕمض ُميييـ  نيييؾ اًمٕمٚميييؿ  و ُميييـ ُميييـ اعم

ايع إدب اليؿ  ذم طميدي٨ٍم  ¢ومي٢م  اًمٜمٌيل  ،ـم ب اًمٕمٚمؿ  و ُميـ قم٤مُمي٦م اعمًيٚمٛملم

ويقىمر يمٌػمٟم٤م  ،واطمد طمٞمٜمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ مل يرطمؿ صٖمػمٟم٤م

ٕمف ذم طميشمِف وذم همٞمٌرف ومٜمٕمر  طمؼ اًمٕم٤ممل يًرٚمزم اًمر٠مدَب ُم ،ويٕمر  ًمٕم٤معمٜم٤م طم٘مفُ 

ًمٙمييـ نييذا ٓ يًييرٚمزم اًمٕمٌقدييي٦م ًمييف يمييام نييق ؿميي٠م  سمٕمييض اًمّمييقومٞم٦م واًمٖميي ة ُمييـ  ،قمييٜمٝمؿ

 ،وُمييـ ذًمييؽ ومييٞمام اقمر٘مييد  ٟميي٤م اًم٘مٞميي٤مم ًمٚمٕميي٤ممل  ذا دظمييؾ اعمجٚمييس ،اعمِميي٤مي  وٟم ييق ذًمييؽ
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ومٝمذا ٓ يٜمٌٖمل    يٙمق  ذم اعمجرٛمع اإلؾمي ُمل اعمٜم٘ميك اعمّميٗمك ٕ  ضمٝميد اًميدقم٤مة 

ي٘مؽمسميييقا ُميييـ اعمجرٛميييع اإلؾمييي ُمل اعمٜم٘ميييك اعمّميييٗمك، ٕ   اإلؾمييي ُمٞملم طم٘مييي٤ًم نيييق   

لٝمد اًميدقم٤مة اإلؾمي ُمٞملم طم٘مي٤ًم نيق    ي٘مؽمسميقا ُميـ اعمجرٛميع اإلؾمي ُمل إو  اًميذي 

 :ٓ يٛمٙمـ    يٕم٤مد يمام يم٤م   و ٟمام إُمر يمام ىمٞمؾ

    وووسفوَّلل إن مل تؽوكووووَّلل  ووو ؾفم

 

 

 إن َّللل  ووووسه  ووووسلؽرَّلل   ووووال ر  

ؽ إومييييراد إظمٞميييي٤مر وٟم يييي٤مو     ٟمقضمييييَد ومييييٜم ـ ٟم يييي٤مو  يميييي٠مومراد    ٟمرِمييييٌف سم٠موًمئيييي  

وقميغم  ،جمرٛمٕم٤ًم يٙمق  ؿمٌٞمف سمذًمؽ اعمجرٛميع وٓ يٙميق  ًميف ُم يٞم ً  سميدًا نيذا ُمًير ٞمؾ
نذا وم ٞمٜمام ٟمرٛم ؾ ؿم ّم٤ًم  و جمرٛمٕم٤ًم وم سمد    يٙميق  دارياًم ٟمّمي٥َم  قمٞمٜمٜمي٤م ومي  ٟمٗمٕميؾ 

ٕ  او٘مٞم٘مييييي٦م يميييييام  ؿمييييي٤مر  ًمٞمٝمييييي٤م ىمقًميييييُف قمٚمٞميييييف اًمًييييي م ذم  ، ٓ ُمييييي٤م ومٕمٚميييييقا    اؾميييييرٓمٕمٜم٤م

اويييدي٨م اًمّمييي ٞم  ُمييي٤م  ُميييرشمٙمؿ ُميييـ يشء ومييي٠مشمقا ُمٜميييف ُمييي٤م اؾميييرٓمٕمرؿ وُمييي٤م هنٞميييرٙمؿ قمٜميييف  

ومي٤مضمرٜمٌق  . وم٤مٕؿميٞم٤مء اًمٕمٛمٚمٞميي٦م حمّميقرة ٓ شم٘مٌييؾ اًمزيي٤مدة ومٛميـ إقمييام  اًمٞميقم سمٕمْمييٝم٤م 

ُمنمييوع وسمٕمْمييٝم٤م ًمييٞمس ُمنمييوع  يمييرام اًمٕمٚمييامء سمييٌٕمض اعمٔميي٤منر ُمٜمٝميي٤م ُميي٤م ًمٗميي٧م  اًمٜمٔميير 

ـ اًمٗميييييقى وقميييييـ اًمٙمييييي م  ًمٞميييييف وضميييييزاح ا  ظميييييػم    يٌرٕميييييدو  قميييييـ اويييييدي٨م وقمييييي

ًمٙميـ نيؾ ُميـ  ،نيذا ومٕميؾ بي٥م    ُيقىمَيػ و   يي١مشمك ُمٜميُف ُمي٤م يًيرٓم٤مع،واًمدرس يٚم٘ميك

ذًمييؽ ُميي  ً    نييذا اًمٕميي٤ممل  ذا دظمييؾ جمٚمًيي٤ًم يمٛمجيي٤مًمس ُميي٤م  ىمييق  جميي٤مًمس اًمٕمٚمييؿ نييذا 

ًمٙميييـ  ذا  ،واوييي  ضميييدًا    ـمييي ب اًمٕمٚميييؿ طمٞمٜميييذاح ٓ يٜمٌٖميييل    ي٘مقُميييقا نيييذا اًمٕمييي٤ممل

ؾ ُميـ اًمٕمٚميؿ اًمٜمي٤مومع وُميـ اًمٕمٛميؾ اًمّمي٤مًم     ي٘ميقم دظمؾ جمٚم٤ًًم ًمٞمس جمٚمس قمٚمٍؿ ني

ٟمييييؽ شمٙمييييق    نييييؾ اعمجٚمييييس ًمييييذًمؽ اًمٕميييي٤ممل اًمييييداظمؾ  مم اعمجٚمييييس الييييقاب شمرِمييييٌُف 

وُمـ نق اًمِم ص اًمقطمٞمد اًمٗمريد اًمذي نق اًمذي يٜمٌٖميل     ريذي سميف هميػم   ،ُم ٚمٝمؿ

و نييؾ اًمٕمٚمييؿ يٕمٚمٛمييق  وًمييٞمس نييذا ويي٤م  ،¢نييق يمييام ٟمٕمٚمييؿ اٞمٕميي٤م حمٛمييدًا رؾمييق  ا  

  ومٞمييف، ًمٙمييـ اًمريي٠موي ت يمييام دظمٚميي٧م ذم قمٚمييؿ اًمٙميي م اعمرٕمٚمييؼ سم٤مًمٕم٘مٞمييدة ومٞمييف خيرٚمٗمييق

يميام روه  ¢ومٙميؾ يٕمٚمٛميق     اًمٜمٌيل  ،دظمؾ  يْم٤ًم سم٤مسم٤م اًمر٠مويؾ ذم إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞمي٦م

اإلُم٤مم اًمٌ ٤مري ذم يمر٤مسمِف إدب اعمٗمرد سم٤مًمًٜمد اًمّم ٞم  قمـ  ٟميس سميـ ُم٤مًميؽ ر  

ويمي٤مٟمقا  ذا ر و   ¢ا   ا  شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤م  : ُم٤م يم٤م  ؿم ّمي٤ًم  طمي٥م  ًميٞمٝمؿ ُميـ رؾميق 
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صميؿ  يميد قمٚمٞميف اًمّمي ة  ¢ ذا دظميؾ اًمٜمٌيل  ،مل ي٘مقُمقا ًمف عم٤م يٕمٚمٛمق  ًمٙمرانٞمرف ًميذًمؽ

واًمًييي م سم٘مقًميييِف ُمييي٤م يمييي٤م   صييي ٤مسمُف طمريّمييي٤ًم قميييغم ومٕمٚميييِف ونيييق  ٓ ي٘مقُميييقا ًميييف يميييام ذم 

ُم٘مٕمدُ  ُمـ اًمٜم٤مر، ومي٤مٔ   رٛم ؾ ًمف اًمٜم٤مس ىمٞم٤مُم٤ًم ومٚمٞمرٌق طمدي٨م  ٟمس وم٘م٤م  ُمـ  طم٥م    ي

 نييؾ اًمٕمٚمييؿ ٓ  ،ؾميي ُمل يمٚمييف خميي٤مًمػ نييذا اوييدي٨م اًمّميي ٞم  واًمييذي ىمٌٚمييفاًمٕميي٤ممل اإل

يٜمٙميييروَ  قميييغم  صييي ٤مهبؿ وقميييغم قم٤مُمييي٦م اًمٜمييي٤مس وميييٞمام  ذا دظميييَؾ جمٚمًييي٤ًم وىمييي٤مُمقا ًميييف ٓ 

ظم   اًمًيٜم٦م ُميـ اًمٕمي٤مملِ واًميذيـ ىمي٤مُمقا ًميف  يمراُمي٤ًم  ،يٜمٙمرو  ذًمؽ ونذا ظم   اًمًٜم٦م

   ٟمرقضمييف داريياًم  مم اًمرِمييٌف  ذًا قمٚمٞمٜميي٤م ٟم ييـ  ،وشمٕمٔمييٞماًم ُميي٤م نٙمييذا يميي٤م  اعمجرٛمييع إو 

ىمييد ي٘ميي٤م   ٟمٜميي٤م ٓ ٟمًييرٓمٞمع يمييام  ٟميي٤م  ،شمِمييٌٞمف جمرٛمٕمٜميي٤م قمٛمٚمٞميي٤ًم سميي٤معمجرٛمع إو  ،يمييام ىمٚمٜميي٤م

عم ٧م رٟمٗم٤ًم    ٟمجٕمؾ جمرٛمٕمٜم٤م يمذاح اعمجرٛمع    ٟمجٕمؾ يمؾ ومرٍد ُمـ  ومرادٟم٤م يم٠مومراد 

 وًمئييييؽ اعمجرٛمييييع ًمٙمييييـ ؾمييييددوا وىميييي٤مرسمقا يمييييام ىميييي٤م  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م وُمييييـ اعمًيييي٤مددة 

 ٟمييي٤م ؿميييٞم  ادظميييؾ جمٚميييس صميييؿ ي٘مقُميييق   صيييٛم٧م  ،ٟمٕميييؽم   ٟمٜمييي٤م ُم٘مٍميييو  واعم٘م٤مرسمييي٦م   

وميي٢مذًا ُميي٤م سم يي٨م اعمقوييقع ُمٕمييل ُميي  ً وميي٠مىمق  ٓ طمييق   ،ونييؿ ي٘مقُمييق  وٓ ُمرؿمييد نييؿ

 ،واريييير  ،وشمًييقيٖمف ، ُميي٤م     طميي٤مو  شمؼميييير  ، قميييؽم  هبييذا اخلٓمييي٠م،وٓ ىمييقة  ٓ سميي٤م 
سميؾ قميغم ـمي ب ونذ  ُميـ إُميقر اًمريل يٜمٌٖميل قميغم  نيؾ اًمٕمٚميؿ  ،نذ  ومرٜم٦م ،واِمٞمرف

اويييدي٨م اًم ييي٤مين يييي١مو  يميييام  و  اويييدي٨م إو  ُميييـ اًميييذيـ  ،اًمٕمٚميييؿ    ارٛميييقا هبييي٤م

ؾمٞمد اًمٌنمي ييدظمؾ  مم  ¢وم٤مًمرؾمق   ،روقا هبذ  اًمٔم٤منرة ُمع    نذ  خم٤مًمٗم٦م يم٤مومٞم٦م

عميييي٤مذا واطمييييد ُميييي كم طم٘مييييػم  سم٤مًمٜمًيييي٦ٌم ًمٚمرؾمييييق  يييييدظمؾ  ،اعمجٚمييييس ٓ  طمييييد ي٘مييييقم ًمييييف

 ؾمي٠مذيمر نيذ  اًمٔمي٤منرة خم٤مًمٗمي٦م ًمرٚميؽ ُمٝمام شم٠مو  اودي٨م يمام ،اعمجٚمس ومٞم٘مقُمق  ًمف

ًمرقاوييٕمِف وًمٙمامًمييِف ٓ  يي٥م يميي٤م  يٙميير   ¢ي٘مقًمييق  نييذا يميي٤م  رؾمييق  ا   ،اًمٔميي٤منرة

ـمٞمييي٥م و ٟمييي٧م يييي٤م ومْميييٞمٚم٦م اًمِميييٞم  ُمييي٤مذا شمرييييد نيييؾ شمرييييد    شمٙميييق  ُم٘مريييدي٤ًم  ،نيييذا اًمٌميييء

ـمٞمي٥م  ،ٓ   قمقذ سم٤م   ٟم٤م  ريد     شمِمٌف سمف يمام ىمٚمٜم٤م رٟمٗمي٤مً  ،سم٤مًمرؾمق   م خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمرؾمق 
وم٠مٟمنمي سميلم  صي ٤مسمؽ   ٟميؽ شمٙمير  نيذ   ¢ًا  ذا يمٜم٧م ص٤مدىم٤ًم ذم شمِميٌٝمؽ سم٤مًمرؾميق   ذ

ؾميقاًء ىمٚمٜمي٤م    نيذا اًمرقاويع  ،اًمٔم٤منرة   و شمقاوع يميام شمقاويع اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م

ومرض قملم  و نق ُمًر ٥م ٓ ٟمدظمؾ ذم نذ  اًمرٗم٤مصٞمؾ ٕ  نذا ٓ يٛمٙمـ اًمقصيق  

ٕٟميف يمي٤م  طم٘مٞم٘مي٦ًم  ،ًمٜمي٤مس ُمٕميفُ يم٤م  يٙمر  نذا اًم٘مٞم٤مم ومرج٤موب ا ¢ًمٙمـ اًمرؾمق   ، ًمٞمف



 الدعوة والدعاة -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

753 

ومٚمٞمٜمنميييي سمييييلم  ،وميييي٢مذا يميييي٤م  اًمٕميييي٤ممل ُم٘مرييييدي٤ًم سم٤مًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م ،يٙميييير  نييييذا اًمٌمييييء

  نيييذا ًميييٞمس ُميييـ اًمًيييٜم٦م وشمٕمٔميييٞمؿ اًمٕمييي٤ممل ٓ يٙميييق  هبيييذ  اعمٔمييي٤منر اظميييق  صييي ٤مسمف يييي٤م 

شم٠مويؾ اودي٨م اًم ٤مين ُميـ  طمي٥م      ،نذا اًمر٠مويؾ ًمٚم دي٨م إو  ،اعم ٤مًمٗم٦م ًمٚمًٜم٦م

ٞم٤مُم٤م نذا اًمِمٞم  رضمؾ قمي٤ممل وم٤مويؾ صي٤مًم   سمٕميد ُمي٤م يٙميق  قميـ طمي٥م يرٛم ؾ ًمف اًمٜم٤مس ىم

عمي٤م ؟  ،اليقاب ٓ ، ذًا نذا بقز ًمف اخلٞمي٤مر ،اًمٔمٝمقر واًمرٕمجر  واًمرٙمؼم  مم  ظمر 
ىمد ٟم٘مق  ذم زيد ُمـ  نؾ اًمٕمٚمؿ اٟمف ٓ شميدور اًمِميٌف طمقًميُف سمي٠م  ي٘مي٤م  سم٠مٟميف  ي٥م اًم٘مٞمي٤مم 

ـمٞمي٥م نيذا نيق  ،مل ي٘مقُميقا ؾميٞم٤م  قمٜميدُ  ىمي٤مُمقا  و ،سمٕميد ُمي٤م يٙميق  ٟم٘ميق    ،ُمـ  صي ٤مسمف

 ،ؾمٞم٤م  قمٜمد  ىم٤مُمقا  و ُم٤م ىم٤مُمقا  ًمف ٟمٗمًُف زيمٞم٦م ـم٤منرة  مم  ظمر  ،اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م
 ،وميامذا يمي٤م   صمير نيذ  اًمييٜمٗمس اًمزيمٞمي٦م سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٚميذيـ يٕمٔمٛمقٟمييف ويقىمروٟميُف يميام  ُميروا سمييف

نيييذا  ،طميييدي٨م ُميييـ  طمييي٥م    يرٛم يييؾ ًميييف اًمٜمييي٤مس ىمٞم٤مُمييي٤م  ذاً  ،يمييي٤مٟمقا  هنيييؿ ٓ ي٘مقُميييق  ًميييف
وًمٙمـ اًمذيـ ي٘مقُمق  نذا اعم ٥م نؾ نؿ يًي٤مقمدوٟمف  ،يرٕمٚمؼ سم٤مًمذي  ٌف اودي٨م

 ،نييذا  ذا قمرومٜميي٤م اٟمييف  ٌييف ،قمييغم اخلييػم  ُميي٤م قمييغم اًمنميي ٓ ؿمييؽ يًيي٤مقمدوٟمف قمييغم اًمنميي
ومٚمٞمرٌيق   ،ٟم٘مٓمع سمي٠مهنؿ  ذا ىمي٤مُمقا ًميف ؾمي٤مقمدو  قميغم اًمنمي  قميغم    يٙميق  ُميـ  نيؾ اًمٜمي٤مر

ٟم٘مييييق  وميييي   ُمرٙمييييؼم وميييي   ـمٞميييي٥م وًمييييٞمس يمييييؾ قميييي٤ممل ُميييي  ً ٟمًييييرٓمٞمع ،ُم٘مٕمييييدُ  ُمييييـ اًمٜميييي٤مر

ًميييٞمس يميييؾ اًمٕمٚميييامء سمٓمٌٞمٕمييي٦م  ،ُمرٕمجيير  اًم٘مٞمييي٤مم ًميييف ُمًييي٤مقمد  ًميييف ًمٞمرٌيييق  ُم٘مٕمييدُ  ُميييـ اًمٜمييي٤مر

 ¢عمييي٤م؟  وًٓ  ىمريييداًء سم٤مًمرؾميييق   ،ومٝميييؾ بيييقز اًم٘مٞمييي٤مم ًميييف ٟم٘ميييق  ًميييف ٓ ،اوييي٤م  نٙميييذا

صم٤مٟمٞمييي٤ًم ُميييـ سمييي٤مب ؾميييد اًمذريٕمييي٦م  ي  ذا اًمٕمييي٤ممل اقمرييي٤مد اًمٜمييي٤مس    ي٘مقُميييقا ًميييف  ،و صييي ٤مسمف

 ا اًم٘مٞم٤مم.شمِمقوم٧م ٟمٗمًف  مم نذ

 ( 00:  28: 14/   571) اهلدى والنور / 
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 طسٜك١ ايدع٠ٛ يف ايدٍٚ اييت 

 ٗد فٝٗا ايدع٠َٛطِضُت

ي٘مييق  اًمًيي٤مرؾ: ٟم ييـ ٟمٕمييٞمش ذم سم دٟميي٤م  يي٧م فمييؾ طمٙمقُميي٦م قمٚمامٟمٞميي٦م ٓ  ُمداظمٚميي٦م:

ؼ ٟمٔميييي٤مم اإلؾميييي م ذم اوٙمييييؿ، ومييييام اًمٓمري٘ميييي٦م اًمًييييٚمٞمٛم٦م اًمرييييل يٜمٌٖمييييل    شمًييييٚمٙمٝم٤م ٌ يييي ٓمَ شمُ 

ُمييـ طمٞميي٨م اًمرويي٤م هبييذا اًمقوييع وقمدُمييف، وإُميير سميي٤معمٕمرو   اًمييدقمقة ُمييع نييذا اًمٜمٔميي٤مم

واًمٜمٝمييييل قمييييـ اعمٜمٙميييير، وُمييييـ طمٞميييي٨م ُميييي٤م  ذا شمٕمرويييي٧م اًمييييدقمقة ًمييييٌٕمض اعمٔميييي٤ممل ُمييييـ 

 اوٙمقُم٦م يم٢مهم ن سمٕمض اعم٤ًمضمد  و  ي٘م٤م  سمٕمض إٟمِمٓم٦م.

يميام ىمي٤م   ¢اًمر٤مري  يٕمٞمد ٟمٗمًف يمام ي٘مقًمق ! وظمػم انده نده حمٛمد  اًمِمٞم :

ومٕمجٞم٥م ُمـ اعمًٚمٛملم ُم٤م  دري نؾ نق الٝميؾ  حمٛمد ٟمٗمًف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م،

 و اًمٖمٗمٚم٦م  و برٛمٕم٤م  ُمًٕم٤م، نيؿ يٕمٚمٛميق     ُمي٤م يّميٞم٥م اعمًيٚمٛملم اًمٞميقم ذم يم يػم ُميـ 

اًمٌ د  و ذم سمٕمْمٝم٤م ىمد  ص٤مسم٧م اًمدقمقة ذم  و  ٟمِم٠مو٤م، ومي٠مٟمرؿ شمٕمٚمٛميق  اًميدقمقة يمي٤م  

 نيييي٤م ُمرطمٚمريييي٤م : ُمٙمٞميييي٦م وُمدٟمٞميييي٦م، ومٗمييييل اعمرطمٚميييي٦م اعمٙمٞميييي٦م يميييي٤م  ي ىمييييل اعم١مُمٜمييييق  سميييي٤م 

ورؾميييقًمف  يم ييير وييي٤م ي ىميييل اعمًيييٚمٛمق  ذم ُم يييؾ نيييذا اوٙميييؿ اًمٕمٚميييامين اًميييذي ذيمييير  

اًم٤ًمرؾ، ومامذا يٗمٕمؾ ن١مٓء  ٧م نذا اوٙمؿ اًمٙم٤مومر ال٤مرر؟ يٗمٕميؾ ُمي٤م ومٕميؾ رؾميق  

و صيي ٤مسمف، ُميي٤م اًمييذي ومٕمٚمييق ؟ ٓ يشء ؾمييقه  هنييؿ صييؼموا قمييغم ُميي٤م  وذوا ُمييع  ¢ا  

 يمييييام شمٕمٚمٛميييق  يم ييييػمً َا اًميييدقمقة سم٘ميييدر و وذي رؾمييييق  ا  و وذي  صييي ٤مب رؾميييق  ا 

 ويم ػًما.

ُمييي٤م  ذا يميييي٤م  ٓ بييييدو  صيييؼًما قمييييغم إذه اًمييييذي يٚم٘مقٟميييف، ُمييييع  ين  ؿمييييٝمد سميييي٠م   و

إذه اًمييذي ًم٘مٞمييف الٞمييؾ إو  ٓ ُم ييؾ ًمييف ذم زُم٤مٟمٜميي٤م نييذا سمًيي٥ٌم شمٓمييقر ُميي٤م يًييٛمقٟمف 

سم٤مورييي٦م واًم٘مييقاٟملم و مم رظميير ، و   يميي٤م  ٓ خيٚمييق إُميير ُمييـ اًمٔمٚمييؿ، نييذا ٓ يٛمٙمييـ 
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ـ اًميذيـ يمي٤مٟمقا يٜمنميو  سم٤معمٜم٤مؿميػم، واًميذي يمي٤م  يقويع  ي٧م  ؿميٕم٦م  ٟمٙم٤مر ، ًمٙميـ  يي

اًمِمييٛمس اويي٤مرة ويقوييع قمييغم سمٓمٜمييف اًمّميي رة.. ٟميي٤مر وصم٘مييؾ وُميي٤م ؿميي٤مسمف ذًمييؽ، طمرييك مل 

يّمؼم  طمدنؿ نق قمدي سمـ طمي٤مشمؿ اًمٓمي٤مرل يميام ضمي٤مء ذم سمٕميض اًمروايي٤مت وًميق    ومٞمٝمي٤م 

ء وييييٕمًٗم٤م ًمٙمٜمٝميييي٤م ا ييييؾ اوٞميييي٤مة اًمْمييييٜمؽ واًمٕمييييذاب اًمِمييييديد اًمييييذي يميييي٤م  يٚم٘ميييي٤م  نيييي١مٓ

قا  *امل ﴿اًمّمي ٤مسم٦م، ومييامذا ومٕمٚمييقا؟ صييؼموا يمييام ىميي٤م  شمٕميي٤ممم:  يُميي ٥َم اًمٜم يي٤مُس َ ْ  ُيؽْمَ
يي ًِ َ طَم

ْؿ ٓ ُيْٗمرَٜمُييقَ   قا رَُمٜم يي٤م َوُنيي ـَ  *َ ْ  َيُ٘مقًُميي ِذي يي ـ  ا  ُ اًم  ٞمَْٕمَٚمَٛم ِٝمْؿ وَمَٚميي
ٌْٚمِ ـْ ىَميي
ـَ ُِميي ِذي يي ْد وَمرَٜم يي٤م اًم  َوًَمَ٘ميي

ـ  اًْمَٙم٤مِذسمِلمَ   .[7 - 5 بوت ]العنك﴾َصَدىُمقا َوًَمٞمَْٕمَٚمَٛم

ي٘مق  اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م ذم اودي٨م اًمّم ٞم  يم٤مًمرٗمًيػم نيذ  أيي٦م 

يميي٤م  ُمييـ ىمييٌٚمٙمؿ يميي٤م   طمييدنؿ ي١مظمييذ ومٞمقوييع اعمٜمِميي٤مر قمييغم ُمٗمييرن ر ؾمييف »اًمٙمريٛميي٦م: 

ُم٤مذا  ص٤مسمٜم٤م ٟم ـ؟   «ًمػمشمد قمـ ديٜمف وم  يرشمد قمـ ديٜمف طمرك ي٘مع ومٚم٘مرلم قمغم إرض

ؿ اًميذي  صيٞم٥م سميف إوًميق ، ُميع ذًميؽ صيؼموا ُم٤م  ص٤مسمٜم٤م يشء ُمـ نيذا اًمٕميذاب إًميٞم

وصيييؼموا طمريييك ٟمٗميييد اًمّميييؼم ومييي٠مذ  اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م عميييـ ؿمييي٤مء ُميييٜمٝمؿ سمييي٤منجرة، 

 وسمٕمْمٝمؿ سم٘مل ي٠مظمذ اًمٕمذاب ويرٚم٘مك اًمٕمذاب طمرك ضم٤مء إُمر سم٤منجرة  مم ...

... ذاح ضميق اًمٕمييرب وضمييق ىميريش ذم سمٞميي٧م ا  اوييرام نيق الييق اًمييقصمٜمل اًمٕمٚمييامين 

ـْ َ ْرُض ا  ِ ﴿يٕمٞميييد ٟمٗمًيييف!  ُمييي٤م    يّميييؼم و ُمييي٤م    اييي٤مضمر: اعمٚم يييد، اًمرييي٤مري   َ مَلْ شَمُٙمييي

وم٢م  اؾمرٓم٤مع    ... ومٞمٝم٤م و ٓ ومٚمٞمس ًمف  ٓ اًمّمؼم،  [97]النسل  ﴾َواؾِمَٕم٦ًم وَمُرَٝم٤مضِمُروا ومِٞمَٝم٤م

ُمييع آٟمِمييٖم٤م  سميي٤مًمٕمٚمؿ واًمييدقمقة  مم ا  سميي٤مًمرل نييل  طمًييـ طمرييك ييي٠ميت ا  قمييز وضميييؾ 

 سم٤مًمٗمرج.

اًمدُمقي٦م وسم٤مٟٓم٘م سم٤مت اًمٚمٞمٚمٞم٦م ذم ًمٞمؾ ٓ ىمٛمير ومٞمٝمي٤م ومٝميذا ًميٞمس   ُم٤م اًم٘مٞم٤مم سم٤مًم قرات

ُمـ ... اإلؾم م  سمًدا، ًمٞمس ذم اإلؾم م صمقرات وًمٞمس ذم اإلؾمي م اٟم٘م سمي٤مت؛ ٕهني٤م 

ٓ شمييي٠ميت  ٓ سم٤مًمنمييي إيميييؼم، ٟمرييييد    ٟمٗمييير ُميييـ اًمنمييي إصيييٖمر ومٜم٘ميييع ذم اًمنمييي إيميييؼم، 

ضمييرم  ٟمييف يميي٤م  ُمييـ قم٘م٤مرييد  واًمقاىمييع ذم اًمٕمٍميي اويي٤مرض ي١ميمييد ًمٙمييؿ نييذ  او٘مٞم٘ميي٦م، وميي 

اًمًٚمػ  ٟمف ٓ بقز اخلروج قمـ اوٙم٤مم، نؿ يٕمٜمق  ـمًٌٕم٤م طمٙمي٤مم اعمًيٚمٛملم اًميذيـ 



 الدعوة والدعاة -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

700 

يٜم روميييق  ذم ىمٚمٞميييؾ  و يم يييػم.. ذم ىمريييي٥م  و سمٕمٞميييد قميييـ إطمٙمييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م، عمييي٤مذا ٓ 

بقز اخلروج؟ ٕ  نذا اخلروج ؾمٞم١مدي  مم ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء، صميؿ ٓ  ٘ميؼ اًمٖميرض 

   ٟمّميؼم قميغم ذًميؽ و    اليقاب:يمؿ همػم ُمًٚمؿ ومٕميرومرؿ اعمٜمِمقد،  ُم٤م  ذا يم٤م  او٤م

 هنرؿ سم٠مٟمٗمًٜم٤م وسمرٕمٚمٞمٛمٜم٤م ًمديٜمٜم٤م وشمرسمٞمرٜم٤م ٕوٓدٟم٤م قمغم نذا اإلؾم م.

وُمـ اإلؾم م    ٟمٖمذي ٟمٗمقؾمٜم٤م وٟمٗميقس  وٓدٟمي٤م سمر ٛميؾ إذه ذم ؾميٌٞمؾ ا  قميز 

٦م ًمٚمٛمًيٚمٛملم، نيذا  ُمير ُمًير ٞمؾ، إُمير يميام  وضمؾ، و ٓ ٟمرّمقر    اًمدٟمٞم٤م شمّمٌ  ضمٜم٦ًم سم٤مًمٜمًٌي

ومٛمييـي يمييي٤م  ... ومٛمٕمٜميييك ذًميييؽ  ٟميييف   «اًميييدٟمٞم٤م ؾميييجـ اعمييي١مُمـ وضمٜمييي٦م اًمٙمييي٤مومر»ىمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمًييي م: 

 .يٙمق  شمٍمومف ذم طمدود وٞم٘م٦م ضمًدا  مم    ي٠مذ  ا  قمز وضمؾ سم٤مًمٗمرج

 (00:26:00/ (9هـ )1408لقاءات املدونة لعام )

 األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس فسض عٝين أّ نفا٥ٞ؟

ٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير وميرض قميلم  م وميرض يمٗم٤ميي٦م، نيؾ إُمير سمي٤معم ُمداظمٚم٦م:

 ُمع ذيمر إدًم٦م ًمق شمٙمرُمرؿ.

٦مٌ ﴿وميييرض يمٗم٤ميييي٦م؛ ٕ  أيييي٦م رص ييي٦م ذم ذًميييؽ:  اًمِميييٞم : ييي ٜمُْٙمْؿ ُ ُم 
ـْ ُِمييي رَُٙم ]آ: ﴾َوًْمييي

 وًمٞمس يمؾ ومرد ُمـ  ومراد إُم٦م. [568عمران 

 (00:51:35( /26أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 فك٘ املٛاشْات ايػسع١ٝ

 ٟمٜمر٘مؾ ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م  مم وم٘مف اًمدقمقة ُم٤م نق وم٘مف اعمقازٟم٤مت اًمنمقمٞم٦م؟  ٤ًمرؾ:اًم

 اعمقازٟم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمِمٞم :

 ]..ن اًم٤ًمرؾ:

  ومٝمؿ نذ  اًمٙمٚمٛم٦م ُم٤م اًمِمٞم :

سم٤مإلؾميي م  قمٝمييدٍ  قييي٤م قم٤مرِميي٦م ًمييقٓ    ىمقُمييؽ طمييدي »وُميي٤م نييق وم٘مييف طمييدي٨م:اًمًيي٤مرؾ:

 ٗمًيدة  وونؾ يٛمٙمـ    ير يذ نيذا اويدي٨م ىم٤مقميدة ذم شميرضمٞم  اعم «ندُم٧م اًمٙمٕم٦ٌم

اعمّمٚم ٦م ُم  ً يمٛم ٤م  يٕمٜمل  ٟم٤ًم  يريد    يٓمٌؼ طمٙمؿ اعمّمي٤موم ٦م يٕمٜميل ٓ يرييد    

يّمييي٤موم  اًمٜمًييي٤مء ٕ  ذًميييؽ ٓ بيييقز وسميييذًمؽ شم٘ميييػ  ُم٤مُميييف ُمِميييٙمٚم٦م قمٔمٞمٛمييي٦م ونيييق  ُمييي٤مم 

 ُمييريـ  ُميي٤م    ي٘مٓمييع رمحييف و ُميي٤م    يّميي٤موم  ومٞم٘مييق  اًمييٌٕمض ًمييف ىمٓمييع اًمييرطمؿ ُمٗمًييدة 

ذًمؽ قمٚمٞمييؽ    شمّمييؾ رمحييؽ قمٔمٞمٛميي٦م ودرء اعمٗم٤مؾمييد  ومم ُمييـ ضمٚميي٥م اعمّميي٤مًم  ومٚميي

 و   شمّم٤موم  .

و   نيييذا اويييدي٨م دًمٞميييؾ قميييغم نيييذ   ، ىميييق  نيييذا اًمٙمييي م صييي ٞم  ٟمٕمييييؿ . اًمِميييٞم :

اًم٘م٤مقمدة ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م نق اًمرٓمٌٞمؼ، وم ٞمٜمام ي٘مق  اًم٘م٤مريؾ  ٟميف  ذا اُمرٜميع ُميـ ُمّمي٤موم ٦م 

اًمٜمًيي٤مء ًمييزم ُمييـ ذًمييؽ اًمقىمييقع ذم ىمٓمييع اًمييرطمؿ، شمييره نييؾ ذًمييؽ صيي ٞم ؟  م نييق ُمييـ 

رشمٙميييي٤مب سمٕمييييض اعم ٤مًمٗميييي٤مت ا دٟمييييك إؾميييي٤ٌمب ًمٚمرًييييي٤مُم  ذم  سميييي٤مب اعم٤ٌمًمٖميييي٦م واختيييي٤مذ

سمييدقمقه    نييذ  اعمٗمًييدة شميي١مدي  مم ُمٗمًييدة  يمييؼم ُمييـ نييذ  اعم ٤مًمٗميي٦م، وم٤مًم٘م٤مقمييدة ُمييـ 

اًمٜم٤مطمٞميي٦م اًمٜمٔمرييي٦م ٓ ؿمييؽ ذم صيي رٝم٤م، وًمٙمييـ اعمٝمييؿ صيي ٦م شمٓمٌٞم٘مٝميي٤م نييذا ُمييـ ضمٝميي٦م، 

٤مب وُمـ ضمٝم٦م  ظمره نذا اًم٤ٌمب  ذا مل ير٘مـ شمٓمٌٞم٘مف سمدىم٦م ُمرٜم٤منٞم٦م ومير  قميغم اًمداقمٞمي٦م سمي
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ُمييـ اخلٓمييقرة ُمييـ اخلٓمييقرة سمٛمٙمييي٤م ، ومًييٞمؽمح اًمنمييع ذم نييذ  اعمًيي٠مًم٦م صمييؿ ذم اًم ٤مٟمٞميي٦م 

صمؿ ذم اًم ٤مًم ٦م ومٞمٜم٘مٚم٥م إُمر  ٟمف ومٕمؾ ذًمؽ ًمٙمل يدقمق اًمٜم٤مس  مم اإلؾم م و ذا سمف نق 

ر  قمييـ اإلؾميي م ذم يم ييػم ُمييـ  طمٙم٤مُمييف ُمًيي٤ميرة ُمٜمييف ًمٚمجٛمٝمييقر اًمييذي يٕمييٞمش سمييلم  يييٜم

 فمٝمراٟمٞمف.

  سم ّمقصف، ٓ  شمّمقر ُمًٚماًم ي٘مقم سمقاضم٥م إُمر  ٟم٤م أ  ٓ  شمّمقر نؾ اإلٟم٤ًم

سميييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييييل قمييييـ اعمٜمٙميييير ومٞم٘مييييع سمييييلم ُمٗمًييييدشملم يمييييؼمه وصييييٖمره، اًمّمييييٖمره 

اعمّمييي٤موم ٦م واًمٙميييؼمه ىمٓميييع اًميييرطمؿ،  ٟمييي٤م ٓ  شمّميييقر    نيييذ  اعم٘م٤مـمٕمييي٦م ؾمييير٘مع ٓ ُميييـ 

ـمرومف نق ُم٤ٌمرشة يميام نيق واوي  ٕٟميف يٓمٌيؼ اًمنميع، وٓ ُميـ ـمير  أظميريـ اًميذيـ 

يشء ذم اعمّميييييي٤موم ٦م، و ذيميييييير أ   ٟمٜمييييييل عميييييي٤م يمٜميييييي٧م ذم ال٤مُمٕميييييي٦م  اقمريييييي٤مدوا  ٟمييييييف ٓ

اإلؾم ُمٞم٦م ُ دّرس ومٞمٝم٤م ُمٜمذ ٟم ق ىمراسم٦م صم صملم ؾمٜم٦م قمٚمٛم٧م    ذم سمٕمض اًمٌ د اًمٕمرسمٞمي٦م 

اعمجييي٤مورة نيييذا اًميييٌ د قمييي٤مدة ذم سمٕميييض اًم٘م٤ٌمريييؾ    رضميييؾ همريييي٥م  ذا زار دار  خ ًميييف 

يي ُميير ة وشمُ اوختييرج  ٝميي٤م، و   شم٘مٌٞمييؾ اًمرضمييؾ ؿ قمٚمٞمييف ويٙمييق  ُمييـ ايي٤مم اًمًيي م    ي٘مٌٚمٚم  ًَ

 ًمٚمٛمر ة اًمٖمري٦ٌم قمٜمف ٓ يشء ذم ذًمؽ  سمًدا ٕ  نذا ُمـ قم٤مدات شمٚمؽ اًم٘مٌٞمٚم٦م.

٤م  ؾميييي ُمٞم٤ًم ُمٕمرووًميييي٤م ذم سميييي د اًمًييييقري٦م   واًمٌمييييء ]..اًمييييذين ُيييييذيمر    نٜميييي٤مح طمزسًميييي

وإردٟمٞم٦م ورسمام ذم سم د  ظمره  ٓ ونق طميزب اًمر ريير ىميد  ٟمٙمير سمي٤مب ؾميد اًمذريٕمي٦م 

ٟمٙم٤مر  ٟمٙمر يمؾ اًمقؾمي٤مرؾ وًميق يمي٤م  يٖمٚمي٥م قميغم اًمٔميـ ٕهني٤م ُمٓمٚمً٘م٤م، وسمٜم٤مء قمغم نذا اإل

شميي١مدي  مم ُمٜمٙميير  يمييؼم، وقمييغم ذًمييؽ وم٘مييد  ضميي٤مزوا ًمٚمٛمًييٚم ؿ قمييغم اعميير ة إضمٜمٌٞميي٦م    

٤م قمٜمييد اًمًيي م قمٚمٞمٝمييي٤م سم٤مًمًيي م اإلؾميي ُمل    ي٘مٌٚمٝميي٤م ًمٙميييـ  يّميي٤موم قن٤م،و ضم٤مزوا  يًْميي

بييييييييقز ًمييييييييف    ي٘مٌٚمٝميييييييي٤م سمنمييييييييط    ٓ ي٘مٌٚمٝميييييييي٤م  -و رضمييييييييق    ٓ شمْميييييييي ٙمقا-ىميييييييي٤مًمقا 

ِمٝمقة،اًمِم٤مند وم٤مًم٘م٤مقمدة ذم  صٚمٝم٤م ص ٞم ٦م ًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ومٞمٝم٤م دىم٦م ُمرٜم٤منٞمي٦م، سم

وًمذًمؽ ٓ يًٛم  سمرٓمٌٞمؼ نيذ  اًم٘م٤مقميدة  ٓ ًمرضميؾ قمي٤ممل سم٤مإلؾمي م وورع وشم٘ميل، و ٓ 

وقمييغم نييذا وميي٤ملقاب اوييدي٨م سميي  ؿمييؽ ىم٤مقمييدة،  -ٓ ؾمييٛم  ا -ىمييد شمييز  سمييف اًم٘مييدم 

ٝمؾ ي٘م٤مس سمف يمؾ قمي٤ممل وٓ يميؾ وم ¢ًمٙمـ ُمـ اًمذي ـمٌؼ نذ  اًم٘م٤مقمدة نق رؾمق  ا  
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ـم٤مًميي٥م قمٚمييؿ وسميي٤مٕومم ٓ  ىمييق  يمييؾ ُمًييٚمؿ سمييؾ نييؾ ي٘ميي٤مس اًمٕميي٤ممل ،واًمٕميي٤ممل سم٤مًمٙمريي٤مب 

،    ىمٞمييؾ هبييذا اًم٘مٞميي٤مس ومٝمييق ُمييـ سميي٤مب اًم٘مٞميي٤مس اوييداديـ ¢واًمًييٜم٦م قمييغم رؾمييق  ا  

قمغم اعم رٙم٦م ونذا يمام ي٘مق  اعم رر ذم  ذن٤مٟميف: اًم٘مٞمي٤مس يمٚميف سم٤مـميؾ وًميق يمي٤م  ُمٜميف 

٤ٌمـمؾ، نذا يم م ؾمٚمٞمؿ ذم رظمر  ٓ ذم  وًمف، ًمٕمكم  اٛمي٧م اًم طمؼ ًمٙم٤م  نذا ُمٜمف قملم

 القاب قمـ اًم١ًما  .

يمٜمي٧م  رييد     سمييلم يشء ىميد سمٞمٜمي٧م ُمٜمييف ضميزء نيق نييؾ بيقز ُمي  ً ًمٓم٤مًميي٥م  اًمًي٤مرؾ:

ريقس ذم اًمٕمٚميييقم اًمنميييقمٞم٦م    يٓمٌيييؼ ُميييـ نيييذ  قختيييرج ُميييـ ضميييي٤مُمٕم٦م سمدرضمييي٦م اًمٌٙمييي٤مًم

 اًم٘م٤مقمدة  طميٙم٤مم..؟

ٌيي٧م قمييغم ضمييزء ُمٜمييف  ضمٌرييف يمييكم ،ٓ بييقز  ٓ    ٓ ُميي٤م بييقز، و ٟميي٤م ُمييي٤م  ضم اًمِمييٞم :

٤م سم٤مًمّميي ح  يمييي٤م  قم٤معمًيي٤م ُمرٛمٙمٜمًيي٤م سم٤مًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م ُمييـ ضميييٝم٦م و   يٙمييق  رضميي ً ُمٕمرووًميي

واًمر٘مييقه، ونييذا ٓ يٛمٙمييـ    ٟمِمييٝمد ًمِميي٤مب ُمر ييرج نييذا اًمر ييرج اوييدي٨م،  ٓ    

يٙمق  ىميد ُم٣مي قمٚمٞميف ؾميٜملم ـمقيٚمي٦م وـمقيٚمي٦م ضميًدا طمريك ؿمي٤مخ ذم اًمٕمٚميؿ وذم] اًمٗم٘ميفن 

 ٦م اًمّم ٞم ٦م نذا يٛمٙمـ    ي٘م٤م   ٟمف  ًـ    يٓمٌ٘مٝم٤م.   واًمًٜم

 ضميزاح ا  ظمٞمييًرا . اًم٤ًمرؾ:

 (01:58:26( /16أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 ايٛقف ايدعٟٛ

 ري ومييي٠مردت     ضمٕمٚميييف وىميييػ   ًمٚميييدقمقةحميييؾ دمييي٤م ًميييدّه  : و  ؾمييي١ما  اًمًييي٤مرؾ:

ًميييدي  وٓد سمٕميييد واًميييدقم٤مة، وميييام طمٙميييؿ اًمنميييع ذم ذًميييؽ؟ قمٚمييياًم    ًميييدي  نيييؾ وًميييٞمس 

 اعمقت. 

اًمذي يٌدو زم وا   قمٚمؿ،    اعم٠ًمًم٦م ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمٝمي٤م، ٟمام إُمير يميام ىمي٤م   اًمِمٞم :

، وم٢مذا يم٤م  ًمٞمس اعم٘مّمقد ُميـ نيذا اًمقىميػ نيق « ٟمام إقمام  سم٤مًمٜمٞم٤مت»قمٚمٞمف اًمً م: 

]اإلرضارن سم٤مًمقارث، نذا قمٛمؾ ظمػمي بيقز،  ُمي٤م  ذا يمي٤م  اعم٘مّميقد ُميـ وراء ذًميؽ 

 اث ًمٚمقارث نذا يٙمق  وىمٗم٤ًم ضم٤مررًا يم٤مًمقصٞم٦م ال٤مررة.نق ُمٜمع طمؼ اعمػم

 . : .. ( 1:  26/   82) اهلدى والنور /  

 

 ٌٖ ٜكاٍ: ايٓيب فكٝ٘

نٜم٤م يم٤م  ذم شمٕمٚمٞمؼ قمغم يٕمٜمل سمٕمض اًمٜم٤مس اًمذيـ يٛمٞمزو  سملم اعم دث  ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمرهمؿ  ٟمف اؿمرٖمؾ سم٠مصق  اًمٗم٘مف.  ضمٕمٗمر اًمٓم ٤مويواًمٗم٘مٞمف قمغم ىمّم٦م  ن 

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

 ويمٞمػ    اًمٌمء ُيٌٜمك قمغم وم٤مؾمد يمام اؾمرٗمدٟم٤م ُمٜمٙمؿ ومٝمق وم٤مؾمد. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

ومييي  همٜميييك او٘مٞم٘مييي٦م قميييـ ىمْميييٞم٦م يٕمٜميييل قمٚميييؿ اويييدي٨م ذم شم٘مٕمٞميييد اًم٘مقاقميييد  ُمداظمٚمييي٦م:
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 وشم٠مصٞمؾ إصق  ذم اًمٗم٘مف طمرك  ٟمف يٕمٜمل يٙمق  اًمٗم٘مف ص ٞم ٤ًم.

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

 ٓ يٙميق  اًمٗم٘مييف ًمييٞمس سمٗم٘مييف، وميي  سمييد اقمييرامد ذًميؽ قمييغم  نييؾ اوييدي٨م، و ُمداظمٚمي٦م:

وميي٢مذا يمييي٤م  طمييي٤م  اويييدي٨م ىمييد يٙميييق  ُمييي  ً ُمقويييققم٤ًم  و ٓ  صييؾ ًميييف، صميييؿ شمًيييرٜمٌط ُمٜميييف 

  ُمقر، ... آؾمرٜم٤ٌمط ؾمٞمٙمق   وٕمػ، ومٙمٞمػ يٙمق  نذا اًمٗم٘مف ُمًرٜمٌط. 

 ا   يمؼم.  اًمِمٞم :

 نذا ص ٞم .  اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

ؾمٛمٕم٧م نذا اًمٌمء  ًمٙمـ ُمـ قمج٥م ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م  ظمػمًا يٛمٙمـ  ٟم٧م سم٤مًمذات اًمِمٞم :

 ُم٤م  ظمقاٟمٜم٤م ُم٤م ؾمٛمٕمق ، سمٕمض اًمٓمٚم٦ٌم اًمٞمقم ونذ   ُمـ اًمٗمرـ، ىم٤م : ُم٤م بقز    ٟم٘ميق  

  ٟمف وم٘مٞمف.  ¢قمـ ٟمٌٞمٜم٤م 

 ا   يمؼم.  ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٛمٕمرؿ نذ  اًمِمٞمآت؟ اًمِمٞم :

 نذ  ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤من٤م . ُمداظمٚم٦م: ٓ، اوٛمد   ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م يشء. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م نل ؿمٌٝمرف؟ اًمِمٞم :

 ٤مذا ي٘مق  ذًمؽ ُم  ً. يٕمٜمل: عم ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م  طمٙمل ًمؽ ُم٤مذا ؿمٌٝمرف؟  ٟمف  ذا ىمٚم٧م قمٜمف وم٘مٞمف، اًمٗم٘مٞمف خيٓمو.  اًمِمٞم :

 ؾمٌ ٤م  ا  اًمٕمٔمٞمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

ومٕمٛمٚمٜمييييي٤م إلظمقاٟمٜمييييي٤م اًميييييذيـ يمييييي٤مٟمقا نٜمييييي٤م حمييييي٤مرضة ـمقيٚمييييي٦م وُمييييي٤م ذم داقميييييل  اًمِميييييٞم :

 مإلقم٤مدو٤م، ًمٙمـ  وضميز اًمٙمي م ومٞمٝمي٤م، ُمٕمٜميك يمي م نيذا اعمًيٙملم  ٟمٜمي٤م ًميٞمس ُميـ اًمي ز
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 ٟم٘مق : حمٛمد سمنم.    

 يمٞمػ؟  ُمداظمٚم٦م:

 يٕمٜمل:  ذا ىمٚمٜم٤م سمنم اًمٌنم خيٓمو، سمس خيٓمو؟ يٙمذب  يْم٤ًم.  اًمِمٞم :

 ويٜمًك. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ،  ذًا: ًمٞمس ُمـ اًم زم    ٟم٘مق : حمٛمد سمنم. اًمِمٞم :

ًمٞمس نذا وم٘مط، سمؾ ٟم٘مق  ُميع اًمٖميزازم واًمٓمٜمٓمي٤موي وهميػم :    اًمرؾميق  ُمي٤م ؾمي ر؛ 

رٙمٚمؿ ُميي٤م ٓ يييدري، ا   يمييؼم! ُمييـ نٜميي٤م  يت نييذا ٕٟمييف  ذا ىمٚمٜميي٤م ؾميي ر اًمًيي٤مطمر اييذي وييي

اإلٟم٤ًم   ٟمف  ذا ىمٚمٜم٤م: وم٘مٞمف ُمٕمٜم٤م   ٟمف خيٓمو، ي٤م ُمًٙملم! ىمؾ حمٛميد سمنمي وٓ ختِميك؛ 

ًمٙمٜمييف ُمٕمّمييقم، وىمييؾ: حمٛمييد سمنميي يًيي ر وٓ ختِمييك؛ ٕٟمييف ُمٕمّمييقم، وىمييؾ: حمٛمييد 

وم٘مٞمف وٓ ختِمك؛ ٕٟميف ُمٕمّميقم، و ذا مل شم٘ميؾ: وم٘مٞميف ومٛميـ نيق اًمٗم٘مٞميف؟  ذا مل شم٘ميؾ قمٜميف 

 اًمرؾمق :  ٟمف.. ا   يمؼم! نذا يذيمرين يشء ُم٤م ذيمرشمف سمرٚمؽ اعمٜم٤مؾم٦ٌم:

اعمٕمٓمٚم٦م اًمذيـ زقمٛمقا  هنيؿ يٜمزنيق  ا  قميز وضميؾ قميـ اعمِمي٤مهب٦م ي٘مقًميق : ا  ٓ  

ي٠ميت وٓ يٜمز ، قمجٞم٥م! ـمٞم٥م! ُم٤م نق  ذًا؟ يم٤م  ص ر ٓ يًٛمع نؾ نيق  ـميرش؟ ٓ 

 ًمييزاُمٝمؿ ٕنييؾ اًمْميي ًم٦م؛ يييره نييؾ نييق  قمٛمييك؟ ا   يمييؼم، نييذا ُمييـ ًمييقازم  نييؾ اًمًييٜم٦م 

ٕٟمييييف  ذا ىمٚميييي٧م: ا  ًمييييٞمس نٙمييييذا وًمييييٞمس نٙمييييذا  ذا ُميييي٤م نييييق؟ نييييق ايييي٤مد نييييذ  صييييٗم٦م 

الامدات وم٢مذًا:  ىمق  قمغم اًمرؾمق  وم٘مٞمف،  ذًا: نق هميػم وم٘مٞميف: نيق هميػم وم٘مٞميف ا   يميؼم! 

 ذًا: ُميي٤م نييق ٟم٘مييق ؟ ٟم٘مييق : ٟمٌييل! ـمٞميي٥م! ييي٤م ؾمييٞمدي  ُمٜميي٤م ٟمٌييل ورؾمييق  و رؾمييؾ رمحيي٦م 

يٗمٝمييؿ ُميي٤م  ٟمزًمييف ا  قمٚمٞمييف.. نييؾ يٌييلم ًمٚمٜميي٤مس ُميي٤م  ٟمييز  قمٚمٞمييف؟ ًمٚمٕميي٤معملم؛ وًمٙمييـ نييؾ نييق 

ٟمٕمييييؿ،  نييييذا يييييد  قمييييغم ومٝمييييؿ؟ ٓ،  يْميييي٤ًم ٓزم ٟم٘مييييق .. ًمييييٞمس ُمييييـ اًميييي زم     ٟم٘مييييق : 

اًمرؾمييق  ُميي٤م يٗمٝمييؿ؛ ٕ  اًمٌنميي  يْميي٤ًم يٗمٝمٛمييقا، و ذا ىمٚمٜميي٤م نٙمييذا ُمٕمٜم٤منيي٤م  ٟمييف ٟمًييٌٜم٤م  ًمٞمييف 

 اًمٜم٘مص، ا   يمؼم!
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    ىمق  ًمؽ هبذ  اعمٜم٤مؾم٦ٌم شم٘مٌؾ ا  ُمٜميؽ  سم٠م  نٜم٤مح ومرىم٤ًم يمٌػمًا سملم " ٟم٤م  ىمق  ًمؽ

ومٞمجييقز،  ُميي٤م    ٟمر ييذ ذًمييؽ قميي٤مدًة يمييام يٗمٕمييؾ اًمٜميي٤مس سمٕمييد يمييؾ صيي ة وميي  بييقز ومٝمييذا 

اًمذي  ردت     ىمدم  ًمٞمؽ اإلطم٤ًم  ُم٘م٤مسمؾ  طم٤ًمٟمؽ  زم، وًمٞمس نق اًم ٛمـ/ اًم ٛمـ 

 ذًمؽ ُمٗمروغ ُمٜمف، نذا يرقمم ذاح يرقمم  ُمر   سمق ًمٞمغم. 

 ... ُمداظمٚم٦م:

 كم.ومٝمٛم٧م قم اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

  ظمػمًا  ىمق  ضمزاح ا  ظمػمًا. اًمِمٞم :

 و ي٤مح ي٤م ؿمٞم .  ُمداظمٚم٦م:

 وقمدم اعم١ماظمذة قمغم اإلزقم٤مج. اًمِمٞم :

اٟمنميييح صيييدري قمٜميييدُم٤م  ٤م ؿميييٞم  قميييغم ومٙمييير   ٟمييي٤م  ومٝمٛميييؽ طم٘مٞم٘مييي٦مً ؾميييٝمؾ يييي ُمداظمٚمييي٦م:

 صٕمدت ومقن.  

 ضمزاح ا  ظمػم ورشح ا  صدرح وصدرٟم٤م ُمٕمؽ ًمإليام  اًمّم ٞم .  اًمِمٞم :

 ُملم ي٤م ؿمٞم . ر ُمداظمٚم٦م:

 واًمً م قمٚمٞمٙمؿ.  اًمِمٞم :

 وقمٚمٞمٙمؿ اًمً م ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف.  ُمداظمٚم٦م:

 ضمزاح ا  ظمػم ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 و ي٤ميمؿ. اًمِمٞم :

 ( 00: 56: 17/ 341) اهلدى والنور /
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 ايتشًل بعد اجلُع١ يًُٛاعظ

نيييؾ ضمييي٤مرز    يٙميييق  نٜمييي٤مح سمٕميييد ظمٓمٌييي٦م الٛمٕمييي٦م طمٚم٘مييي٦م  ؾميييئٚم٦م وومرييي٤موه  ُمداظمٚمييي٦م:

 ...؟ ًمٚمٛمًٚمٛملم

 سمٕمد ص ة الٛمٕم٦م؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ يداوم قمٚمٞمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

اًمدوام قمٚمٞمٝم٤م، اعم٠ًمًم٦م خترٚمػ سم٤مظمر   اًمٌٚمد  و الامقم٤مت اًمرل شمٚم٘ميك  اًمِمٞم :

ومٞمٝم٤م ُم ؾ نذ  اًمدروس سمٕميد صي ة الٛمٕمي٦م، إصيؾ ٟم يـ ٓ ٟميره ُم٤مٟمٕمي٤ًم ُميـ  دييد 

سمنميط    وىم٧م عمققمٔم٦م  و ًمدرس ًمٞمس ذم نذا اًمر ديد خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م  و ًميٜمص 

ك قمٚمٞمٝمؿ اعمققمٔمي٦م واًميدرس  ٟميف نيذا ٘مَ ٚمْ يٙمق  ُمًر٘مرًا ذم  ذن٤م  اعم ٤مرضيـ  و اعمُ 

آضمييرامع ذم نييذا اًمقىميي٧م ًمييٞمس نييق خلّمييقص نييذا اًمقىميي٧م، و ٟمييام عمٜم٤مؾميي٦ٌم اًمقىميي٧م 

ذم او٤مرضيـ ُمـ اعمدرس واعمدرس قمٚمٞمٝمؿ،  ذا يم٤م  نذا اعمٕمٜمك ىم٤مراًم ذم  ذن٤م  

يمييام ي٘مييق   ¢شمًييٛمٞمرف سمدقميي٦م؛ ٕ  اًمٜمٌييل  نيي١مٓء وميي  ُميي٤مٟمع ُمييـ ذًمييؽ  سمييدًا وٓ بييقز

قمٌيييد ا  سميييـ ُمًيييٕمقد يمييي٤م  ير يييق   صييي ٤مسمف سم٤معمققمٔمييي٦م، ويمييي٤م  اسميييـ ُمًيييٕمقد ذم ذًميييؽ 

 يييدد نيييؿ يقُمييي٤ًم يٚم٘مييي٤منؿ ومٞميييف،  فميييـ اعميييذيمقر ذم أصمييي٤مر قميييـ اسميييـ ُمًيييٕمقد سم٠مٟميييف ييييقم 

اخلٛميييييٞمس، ومييييي٢مذًا: اليييييقاب بيييييقز  ٓ  ذا يمييييي٤م  خيِميييييك    يٗمٝميييييؿ    نيييييذا اًمرقىمٞمييييي٧م 

 سمٕمد ُم٤م يٙمق ، وسم ٤مصي٦م طمٞميٜمام اعميدرس يٚمٗمي٧م ٟمٔمير اوي٤مرضيـ شمٕمٌدي، نذا سمٔمٜمل 

ٟمف نذا اًمٚم٘م٤مء ذم نذا اًمٞمقم يم٤مًمٚم٘م٤مء ذم  ي يقم  ُمرة وُمرشملم طمرك يًر٘مر ذم  ذن٤مهنؿ 

 رظمر،  ذا ُم٤م شمٞمن ذًمؽ وٟم٤مؾم٥م اًمقىم٧م لٛمٞمع او٤مرضيـ ؟
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 دع٠ٛ ايٓطا٤

روج ًميييدقمقة اًمٜمًييي٤مء طمٞمييي٨م ي٘مٛميييـ سمزيييي٤مروـ شم٘ميييقم سمٕميييض اًمٜمًيييقة سمييي٤مخل ُمداظمٚمييي٦م:

ًمٌٞمييقوـ ودقمييقوـ ًمييدروس ظم٤مصيي٦م، وىمييد يٙم يير ذًمييؽ ُمييٜمٝمـ، ومٝمييؾ خييي٤مًمػ ذًمييؽ ُميي٤م 

 ُمرنـ ا  سمف ُمـ اًم٘مرار ذم اًمٌٞمقت، شمذن٥م وشمرٜم٘مؾ، وظم٤مصي٦م قمٜميدٟم٤م يي٤م ؿميٞم  ُمي٠مذو  

 ن ومرذن٥م نذ  وشمذن٥م نذ ، ومٝمؾ نذا خم٤مًمػ؟ق  ًَ ًمٚمٛمر ة شمَ 

٤م ُميـ ُمِمي٤ميمؾ اًمٕمٍمي اوي٤مرض، وُميـ ذًميؽ  ٟمٜمي٤م  قمر٘مد    نيذا اًمٕمٛميؾ  يْمًي  اًمِمٞم :

٤م سميي  ؿمييؽ ُمييـ حمييدصم٤مت   صييٌ ٜم٤م اًمٞمييقم ٟم٘مييق :    نٜميي٤مح دقميي٤مة وداقمٞميي٤مت، ونييذ  ـمًٌٕميي

إُمقر، ومام يٜمٌٖمل    يٙمق  نٜم٤مح ٟم٤ًمء يرًٛملم سم٤مًمداقمٞم٤مت، ٓ سم٠مس سمؾ نذا واضم٥م 

   يٙميييق  نٜمييي٤مح ٟمًييي٤مء ُميييرٕمٚمامت اًمٕمٚميييؿ اًمنميييقمل، سم ٞمييي٨م  هنيييـ ي٘مّميييد  ُميييـ اًمٜمًييي٤مء 

  يم ييػًما ُمييـ اًمٜمًيي٤مء ير ييرضمـ ُمييـ    يرييقضمٝمـ سم٠مؾمييئٚمرٝمـ اخل٤مصيي٦م هبييـ سم٤مًمًيي١ما ؛ ٕ

٤م، وقمييغم اًمنمييط اًمييذي ؾمييٌؼ   مم  وم٤موييؾ اًمٕمٚمييامء، وميي٢مذا وضمييد ذم اًمٜمًيي٤مء قمٚمييامء طمً٘ميي

سمٞم٤مٟمف رٟمًٗم٤م،  ي: سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م، ومٞمٜمٌٖمل قمغم اًمٜم٤ًمء    ي٠مشمٞمٜمٝمـ وًمٞمس نق اًمٕمٙمس؛ 

 ٕٟمٜم٤م ٟمٕمر٘مد سم ؼ ىمق  ُمـ ىم٤م  ُمـ  نؾ اًمٕمٚمؿ: 

 يف َّللتسووسم  وون دووؾ  و وول خوورر 

 

 

 

 و ل رشر يف َّلل  وعَّللم  ون خؾو  

وىمد وصؾ إُمر سمٌٕمض اًمٜم٤ًمء نٜم٤م ورسمام ذم سم ٍد  ظميره،  هني٤م شمّميٕمد اعمٜميؼم ذم  

اعمًييجد وشمٚم٘مييل اًمييدروس قمييغم اًمٜمًيي٤مء، وىمييد يٙمييق  نٜميي٤مح ذم سم٤مطميي٦م اعمًييجد رضميي٤م  

 وم٤مشمرٝمؿ اًمّم ة ُمع الامقم٦م ومٞمدظمٚمق  ًمٞمّمٚمق . 

  نييذ  ُمييـ اًمٌييدع، وميي٤مُٕمر يمييام ذيمييرت ذم  ىمييق : نييذا سميي  ؿمييؽ  ٟميي٤م ٓ  شمييقرع     

ؾميي١ماًمؽ:    واضميي٥م اعميير ة    شم٘ميير ذم سمٞمرٝميي٤م، وميي٢مذا يم٤مٟميي٧م وٞمييزة قمييغم همػمنيي٤م سميي٤مًمٕمٚمؿ 



 الدعوة والدعاة -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

730 

سمنمييييع ا  قمييييز وضمييييؾ ومييييذًمؽ ٓ ي١منٚمٝميييي٤م    شمٜمٓمٚمييييؼ نٙمييييذا يم٤مًمرضميييي٤م  وشمًيييي٤مواؿ ذم 

ْرَ  ذِم ﴿اخليييييييييروج يمييييييييي٠مٟمام رسمٜمييييييييي٤م قميييييييييز وضميييييييييؾ ُمييييييييي٤م ىمييييييييي٤م  ذم يمر٤مسميييييييييف اًمٙميييييييييريؿ:  َوىَمييييييييي

ـ   ُٙم
 . [77األحزاب ]﴾سُمُٞمقشمِ

وم٤مٕصييؾ ذم اعميير ة:  ٓ ختييرج  ٓ و٤مضميي٦م ٓ يٛمٙمٜمٝميي٤م     ٘م٘مٝميي٤م  ٓ سميي٤مخلروج، 

ونٜمي٤م ئمٝميير إُميير سمييلم اعميير ة اًمٕم٤معميي٦م، ومي  بييقز نيي٤م    ختييرج شمٜمٓمٚمييؼ يمييام ي٘مقًمييق : 

يمداقمٞمييي٦م، وسميييلم اعمييير ة اًمريييل شمرييييد    شميييرٕمٚمؿ اًمٕمٚميييؿ، ومٝميييل ختيييرج ٕهنييي٤م بيييقز نييي٤م    

ٕمٚمييييقم، ويمييييام يميييي٤م  إُميييير ذم قمٝمييييد اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف ختييييرج  مم اعمًييييجد يمييييام نييييق ُم

وُميع   «وسمٞمقوـ ظمػٌم نـ »اًمً م، ُمع اًمٕمٚمؿ    اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ىمد ىم٤م  نـ: 

ذًمؽ وم٘مد  ىمرنـ قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م ذم ظمروضمٝمـ  مم اعم٤ًمضمد طمريك ذم صي ة 

 اًمٕمِم٤مء.

  «يمؿ زوضمرييييف    ختييييرج ًمّميييي ة اًمٕمِميييي٤مءٓ يٛمييييٜمٕمـ  طميييد»وضمييي٤مء اًمٜمٝمييييل اًمٍمييييي : 

ونييييـ »ويم٤مٟميييي٧م اعميييير ة شمٜمٍميييي  ُمييييـ صيييي ة اًمٗمجيييير يمييييام ضميييي٤مء ذم طمييييدي٨م ُمًييييٚمؿ: 

وم٢مىمرار اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م خليروج اًمٜمًي٤مء ٕداء اًمّميٚمقات   «ُمرٚمٗمٕم٤مت سمٛمروـمٝمـ

اخلٛميييس ذم اعمًييي٤مضمد ُميييع سمٞم٤مٟميييف:    صييي وـ ذم سمٞميييقوـ ظميييػٌم نيييـ، ُمييي٤م ذًميييؽ  ٓ 

 ٕهنـ يمـ خيرضمـ ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ. 

 ُمييي٤مٟمع ُميييـ     يييي اًمٜمًييي٤مء  ًمٞمٝمييي٤م يميييؾ قميييغم نٜمييي٤مح اُمييير ة وميييرجٚمس ذم سمٞمرٝمييي٤م، وٓ

طم٥ًم فمرومٝم٤م وـم٤مىمرٝم٤م و مم رظمر ،  ُم٤م نل وم  خترج ظمروج اًمرضم٤م ؛ ٕ  نذا ُمـ 

 اًمرِمٌف سم٤مًمرضم٤م . 

 .(00:49:44(/189)سلسلة اهلدى والنور )
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 أخالم ايداع١ٝ ٚأٚيٜٛات٘ 
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 أخالم ايداع١ٝ 

 ذم قمٛمير     شمٜمّمي ٜم٤م ٟمّميٞم ٦م وسم٤مرح ا  اً ٟمريد ُمـ اًمِمٞم  ضمزا  ا  ظمػم ُمداظمٚم٦م:

 ًمٕمؾ ا  ؾمٌ ٤مٟمف وشمٕم٤ممم ...

وا  ُمييي٤م  دري سميييامذا  ٟمّمييي ٙمؿ؛ ٕ  ٟمٗميسييي سم ٤مضمييي٦م  مم ُميييـ يٜمّمييي ٝم٤م،  اًمِميييٞم :

م  ًمٞمٙمؿ ٟمّمٞم ٦م، وم٠مٟم٤م  ٟمّمي ٙمؿ وٟمٗميسي  وًٓ سمر٘ميقه د  ىمَ ًمٙمـ  ذا يم٤م  وٓ سمد ُمـ     ُ 

 ا ، صمؿ سمٌٕمض ُم٤م يرٗمرع ُمـ شم٘مقه ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم. 

:    شمٓمٚمٌقا اًمٕمٚمؿ ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضميف ا  شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم، ٓ شمرييدو  ُميـ ُمـ ذًمؽ  وًٓ 

وراء ذًمؽ ضمزاًء وٓ ؿمٙمقرًا وٓ وفمٞمٗم٦م وٓ ُمٜمّم٤ًٌم وٓ شمّمدر اعمج٤مًمس، و ٟمام نيق 

ييي ًمٚمقصيييق   مم اًمدرضمييي٦م اًمريييل ظَم  ِع ا  ُ ﴿ٝم٤م ا  قميييز وضميييؾ ًمٚمٕمٚميييامء طميييلم ىمييي٤م : ّم  َيْروَمييي

ـَ  ُ  ِذي ـَ رَُمٜمُقا ُِمٜمُْٙمْؿ َواًم  ِذي  . [55]المجل لة ﴾وشُمقا اًْمِٕمْٚمَؿ َدَرضَم٤متاًم 

وصم٤مٟمٞميي٤ًم: آسمرٕميي٤مد قمييـ اعمزاًمييؼ اًمرييل ي٘مييع ومٞمٝميي٤م سمٕمييض ـميي ب اًمٕمٚمييؿ اًمرييل ُمٜمٝميي٤م:  ٟمييف 

هقم٤م  ُم٤م يًٞمٓمر قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمج٥م واًمٖمرور ومٞمٜمٓمٚمؼ  طمدنؿ  مم    يريم٥م ر ؾميف و   

يٗمرييل ٟمٗمًييف سمييؾ همييػم  سمييام سمييدا ًمييف دو     يًييرٕملم سم٠منييؾ اًمٕمٚمييؿ اخل٤مصيي٦م ُمييـ اًمًييٚمػ 

ّميي٤مًم  اًمييذيـ ُمْمييقا وظمٚمٗمييقا ًمٜميي٤م نييذا اًمييؽماث اًمٜمييػم ًمٜمًييرٕملم سمييف قمييغم اًم٘مْميي٤مء قمييغم اًم

نيييذ  .... اًمريييل شمرايمٛمييي٧م قميييغم ُمييير اًمٕمّميييقر ومٕمِميييٜم٤من٤م ذم فمييي م داُميييس، وم٤مٓؾميييرٕم٤مٟم٦م 

سم٠مىمقا  اًمًٚمػ ور ايؿ يًي٤مقمدٟم٤م قميغم دمدييد نيذ  اًمٔمٚميامت طمٞميٜمام ٟمرضميع  مم ومٝميؿ 

دريميييييي٧م  ُمييييييريـ اًمٙمريييييي٤مب واًمًييييييٜم٦م، واًمًييييييٜم٦م اًمّميييييي ٞم ٦م؛ ٕٟمٜمييييييل قمِميييييي٧م ذم زُمييييييـ  

 ُمرٜم٤مىمْملم:

إُمييييير إو : طمٞمييييي٨م يمييييي٤م  اعمًيييييٚمٛمق  اٞمٕمييييي٤ًم ؿميييييٞمقظم٤ًم وـم سمييييي٤ًم قم٤مُمييييي٦ًم وظم٤مصييييي٦ًم 
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يٕمٞمِميييق  ذم سمييي١مرة اًمر٘مٚمٞميييد واشمٌييي٤مقمٝمؿ ًميييٞمس وم٘ميييط ًمٚمٛميييذان٥م سميييؾ وًممسمييي٤مء وإضميييداد، 

 .¢قمِم٧م نذا اًمزُمـ وٟم ـ ٟمدقمق  مم اًمرضمقع  مم يمر٤مب ا  وطمدي٨م رؾمق  ا  

ؾم ُمٞم٦م وضمد داراًم و سمدًا  ومراد نؿ اًمٖمرسم٤مء ٟم ـ نٜم٤م ونٜم٤مح ذم خمرٚمػ اًمٌ د اإل

   اإلؾمي م »ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م اعمٕمرووم٦م اًمرل ُمٜمٝمي٤م:  ¢اًمذيـ وصٗمٝمؿ اًمرؾمق  

ضمييي٤مء ذم سمٕميييض اًمروايييي٤مت  ٟميييف قمٚمٞمييييف   «وؾميييٞمٕمقد همريٌييي٤ًم، ومٓميييقسمك  ًمٚمٖمرسمييي٤مء سميييد  همريٌييي٤مً 

 ٟميي٤مس ىمٚمٞمٚمييق  صيي٤موق  سمييلم »اًمًيي م ؾمييئؾ: ُمييـ نييؿ اًمٖمرسميي٤مء؟ وم٘ميي٤م  قمٚمٞمييف اًمًيي م: 

نيييؿ اًمييييذيـ »وذم روايييي٦م  ظمييييره:   «يم يييػميـ ُمييييـ يٕمّميييٞمٝمؿ  يم يييير ويييـ يٓمييييٞمٕمٝمؿٟمييي٤مس 

قمِمييٜم٤م ذاح اًمييزُمـ صمييؿ سمييد ٟم٤م ٟمرٌييلم   «يّمييٚم ق  ُميي٤م  ومًييد اًمٜميي٤مس ُمييـ ؾمييٜمرل ُمييـ سمٕمييدي

إصمييير اًمٓمٞمييي٥م ًميييدقمقة اًميييدقم٤مة اًمٖمرسمييي٤مء اعمّميييٚم لم سميييلم صيييٗمق  اًمِمييي٤ٌمب اعمييي١مُمٜملم، 

 ُمٞم٦م و ييرص ور يٜميي٤م نييذا اًمِميي٤ٌمب يًيير٘مٞمؿ قمييغم اليي٤مدة ذم يم ييػم ُمييـ اًمييٌ د اإلؾميي

 قمغم اًمرٛمًؽ سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م طمٞم ام ص ٧م قمٜمد .

وًمٙمييـ ُميي٤م ـميي٤م  ومرطمٜميي٤م هبييذ  اًمّميي ٦م اًمرييل اًمرٛمًييٜم٤من٤م ذم نييذ  اًمًييٜمقات إظمييػمة 

طمرك ومقضمئٜم٤م سم٤مٟم٘م ب وىمع ذم سمٕمض ن١مٓء اًمِم٤ٌمب ذم سمٕمض اًمٌ د يمي٤مد    ي٘ميضي 

ٟميييف قميييغم رصمييي٤مر نيييذ  اًمّمييي قة اًمٓمٞمٌييي٦م؛ وُمييي٤م ؾمييي٥ٌم ذًميييؽ ونٜمييي٤م اًمٕميييؼمة واًمٜمّميييٞم ٦م  ٓ ٕ

 صييي٤مهبؿ اًمٕمجييي٥م و صييي٤مهبؿ اًمٖميييرور، وُمييي٤م ؾمييي٥ٌم ذًميييؽ  ٓ ٕهنيييؿ  صييي٤مهبؿ اًمٕمجييي٥م 

و ص٤مهبؿ اًمٖمرور سم٥ًٌم ُمي٤م شمٌيلم نيؿ  هنيؿ  صيٌ قا قميغم يشء ُميـ اًمٕمٚميؿ اًمّمي ٞم  

ًمٞمس وم٘مط سملم اٝميرة اًمِمي٤ٌمب اعمًيٚمؿ اًمْمي٤مرع سميؾ طمريك سميلم يم يػم ُميـ ؿميٞمقخ اًمٕمٚميؿ 

واًمٕمٚمؿ اعمٜمرنميـ ذم طمٞم٨م ؿمٕمروا سم٠مهنؿ شمٗمقىمقا هبذ  اًمّم قة قمغم  نؾ اعمِمٞم ٦م 

اًمٕم٤ممل اإلؾم ُمل، وميام ؿميٙمروا ا  قميز وضميؾ طمٞمي٨م ووم٘مٝميؿ  مم نيذا اًمٕمٚميؿ اًمّمي ٞم  

سميؾ اهميؽموا واؿميردوا وفمٜميقا  هنيؿ قميغم قمٚميؿ وم٠مظميذوا يّميدرو  اًمٗمري٤موه اًمٗمجي٦م اًمٖميػم 

ىم٤مرٛميي٦م قمييغم اًمرٗم٘مييف ذم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م، سمييؾ  ٟمييام نييل رراء همييػم ٟم٤موييج٦م فمٝمييرت نييؿ 

 اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م ومْمٚمقا و وٚمقا يم ػمًا. هن٤م نل اًمٕمٚمؿ اعم٠مظمقذ ُمـ 

وًمييٞمس خيٗمييك قمٚمييٞمٙمؿ ُميي٤م يميي٤م  ُميي٤م رصميي٤مر ذًمييؽ ُمييـ وضمييقد ا٤مقميي٦م ذم سمٕمييض اًمييٌ د 



 أخالق الداعية وأولياته ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

733 

اإلؾميي ُمٞم٦م وم٠مظمييذوا يٍمييطمق  سمرٙمٗمييػم يمييؾ الامقميي٤مت اعمًييٚمٛم٦م سمٗمٚمًييٗم٤مت ٓ جميي٤م  

 أ  اخلقض ومٞمٝم٤م وٟم ـ  ٟمام ٟم٘مق  أ  يمٚمٛم٦م ُمـ سم٤مب اًمٜمّمٞم ٦م واًمرذيمػم.

ٜم٦م و نؾ اودي٨م ذم يمؾ سم د اإلؾم م    يّمؼموا ًمذًمؽ  ٟمّم   ظمقاٟمٜم٤م  نؾ اًمً

قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ و ٓ يٖمؽموا سمام ضمٜمقا ُميـ قمٚميؿ  ٟميام يري٤مسمٕمق  اًمٓمرييؼ وٓ يٕمرٛميدو  

قمييييغم جمييييرد  ومٝميييي٤مُمٝمؿ  و ُميييي٤م يًييييٛمقٟمف سم٤مضمرٝميييي٤مدنؿ، و ٟميييي٤م ؾمييييٛمٕم٧م ُمييييـ يم ييييػميـ ُمييييـ 

 ظمقاٟمٜم٤م، ي٤م  ظمل ُمي٤م نيذا؟ ي٘ميق  ًميؽ سمٙميؾ سمًي٤مـم٦م ويميؾ ٓ ُمٌي٤مٓة: يي٤م  ظميل اضمرٝميدت 

، ـمٞم٥م!  ٟم٧م عم٤م اضمرٝمدت قمغم نذا... ُم٤م نل إطم٤مدي٨م اًمرل رضمٕم٧م  ًمٞمٝمي٤م؟ ُمي٤م  ٟم٤م

قميغم ومٝميؿ نيذ  إومٝمي٤مم  ٤منل اعمٗم٤منٞمؿ اًمرل ومٝمٛمرٝمي٤م؟ ُميـ اًمٕمٚميامء اًميذيـ اؾميرٕمٜم٧م هبي

اًمرييييل  ٟميييي٧م شمٍمييييح هبيييي٤م؟ ٓ يشء ؾمييييقه  ٟمييييف سمييييدا ًمييييف نييييذا اًمٗمٝمييييؿ ومٝمييييق صيييي٤مر اعمٗمرييييل 

 إقمٔمؿ، نذا ؾمٌٌف ذم اقمر٘م٤مدي نق اًمٕمج٥م واًمٖمرور.

ؽ  ضمد اًمٕم٤ممل اإلؾم ُمل اًمٞمقم فم٤منرة همري٦ٌم ضمدًا شمٔمٝمير ذم سمٕميض اعم١مًمٗمي٤مت ًمذًم

وم٠مصٌ  ُمـ يم٤م  قمدوًا ًمٚم يدي٨م ي١مًميػ ذم قمٚميؿ اويدي٨م عمي٤مذا؟ ًمٞم٘مي٤م   ٟميف  ًميػ ذم 

قمٚمؿ اودي٨م، وًمق رضمٕم٧م  مم نذا اًمذي يمرٌف ذم قمٚمؿ اودي٨م ًمقضمدشمف قم٤ٌمرة قمـ 

ُمي٤م اًم٤ٌمقمي٨م قمٚمٞميف؟ طمي٥م  يمر٤مسمي٤ًم، ومٝميذا ٤مٟم٘مق  عمٝم٤م وإمٝمي٤م ُميـ نٜمي٤م ونٜمي٤مح و ًميػ ُمٜمٝمي

 اًمٔمٝمقر، وصدن ُمـ ىم٤م : طم٥م اًمٔمٝمقر ي٘مٓمع اًمٔمٝمقر.

ًمييييييذًمؽ  ٟمّميييييي   ظمقاٟمٜميييييي٤م  وًٓ يمييييييام ىمٚميييييي٧م: سمر٘مييييييقه ا  قمييييييز وضمييييييؾ، وصم٤مٟمٞميييييي٤ًم: ذم 

آؾمييردراج ذم ـمٚميي٥م اًمٕمٚمييؿ، وصم٤مًم يي٤ًم:    يٌرٕمييدوا قمييـ يمييؾ ظمٚمييؼ ًمييٞمس  ؾميي ُم٤ًم وُمييـ 

  يٜمّمي قا اًمٜمي٤مس ذًمؽ:    ٓ يٖمؽموا سمام  وشمقا ُميـ قمٚميؿ و   ٓ يٖمٚميٌٝمؿ اًمٕمجي٥م، و 

 ظمييػمًا سميي٤مًمرل نييل  طمًييـ، ويٌرٕمييدوا قمييـ إؾميي٤مًمٞم٥م اًم٘م٤مؾمييٞم٦م واًمِمييديدة؛ ٕٟمٜميي٤م اٞمٕميي٤ًم 

٦ِم ﴿ٟمٕمر٘مييييد    ا  قمييييز وضمييييؾ طمييييلم ىميييي٤م :  ٦ِم َواعمَْْققِمَٔميييي ْٙمَٛميييي
ييييَؽ سم٤ِمْوِ ٌِٞمِؾ َرسم  اْدُع  ِمَم ؾَميييي

ـُ  يي ًَ َل َ طْم
رِل ِنيي ٤مِدْنُْؿ سمِيي٤مًم  ٜم٦َِم َوضَميي يي ًَ ؼ ذم ٟمٗمًييف  ٟمييام ذًمييؽ؛ ٕ  اويي [569]النحدد: ﴾اْوَ

شم٘مٞمٞمٛمف قمغم اًمٜمي٤مس، شم٘مٞميد  قميغم اًمٜمٗميقس اًمٌنميي٦م، وًميذًمؽ نيل شمًيرٙمؼم قمـي ىمٌقني٤م  ٓ ُمـي 

ؿم٤مء ا ، وم٢مذا اٟمْمؿ  مم صم٘مؾ اوؼ قمغم اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م قمْمق رظمر وصم٘مؾ رظمير ونيق اًم٘مًيقة 
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 .ذم اًمدقمقة يم٤م  ذًمؽ شمٜمٗمػمًا ًمٚمٜم٤مس قمـ اًمدقمقة سمد     ٟمدقمقنؿ  ًمٞمٝم٤م

   ُمييٜمٙمؿ عمٜمٗمييريـ،    ُمييٜمٙمؿ »ق  قمٚمٞمييف اًمًيي م: وىمييد شمٕمٚمٛمييق  اٞمٕميي٤ًم ىمييق  اًمرؾميي

 .«عمٜمٗمريـ،    ُمٜمٙمؿ عمٜمٗمريـ

وظمر٤مُميي٤ًم  ؾميي٠م  ا  قمييز وضمييؾ    ٓ بٕمييؾ ُمٜميي٤م ُمٜمٗمييريـ و ٟمييام    بٕمٚمٜميي٤م طمٙمييامء قميي٤مُمٚملم 

 . سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م، وٟمًرٖمٗمر ا  اٞمٕم٤ًم، واًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف

  : .. ( 25:  51/   100) اهلدى والنور /  

 أٚيٜٛات ايداع١ٝ

أ  يمداقمٞم٦م  ٟم٤م أ  سمدي  دقمق اًمٜم٤مس ُم٤م نل إوًمقيي٤مت أ  سم٤مًمٕمٍمي  ُمداظمٚم٦م:

 او٤مزم اعمقضمقد؟ ُم٤م نل إوًمقي٤مت يمداقمٞم٦م  ين  دقمق اًمٜم٤مس؟

شميييدقمق اًمٜمييي٤مس ًمٚمرقطمٞميييد، شميييدقمق اًمٜمييي٤مس سمٗمٝميييؿ اًمرقطمٞميييد  ي: ًميييرٕمٚمؿ ىمقًميييف  اًمِميييٞم :

ٓ  ا ﴿شمٕم٤ممم:  ٓ  ًَِمَف  ِ  ُم٤م نق ر يؽ؟ [59]محم  ﴾  ُوَم٤مقْمٚمَْؿ  َٟم ُف 

 قمغم سمريم٦م ا . ُمداظمٚم٦م:

ٓ ًمٕمدم   ٞمرٝم٤م سمٞم٘مق  رسمٜم٤م اه ٕ ٞم٦م نذ  اًمٙمٚمٛم٦م ورَ قمغم سمريم٦م ا ، ي٤م شمُ  اًمِمٞم :

ًمٜمٌٞمييييف )وميييي٤مقمٚمؿ( ٕ ٞمرٝميييي٤م  ًمييييٞمس يمييييذًمؽ؟ و ذا يميييي٤م  نييييذا اخلٓميييي٤مب يقضمييييف  مم ؾمييييٞمد 

ؽ نيييؾ نيييذا اًمٕمٚميييامء، ومٙمٞميييػ ٓ يقضميييف  مم ٟم يييـ  ُم ٤مًمٜمييي٤م ُميييـ سمييي٤مب  ومم، و ييييش ر يييي

اعمًيٚمٛمق  اًمٞميقم نيؿ  ٘م٘مقٟميف  ¢اخلٓم٤مب اعمقضمف ُمـ ا  شم٤ٌمرح وشمٕمي٤ممم  مم ٟمٌٞميف 

ىَميييييييي٤مَ  ؾَمٜمَُِمييييييييدُّ قَمُْمييييييييَدَح ﴿ذم  ٟمٗمًييييييييٝمؿ،  ٟميييييييي٤م سم٘مييييييييق  رؾمييييييييٗم٤ًم ٓ، ًمٙمييييييييـ ىميييييييي٤م  شمٕميييييييي٤ممم: 

 ومٝمؾ شم٘مق   ٟم٧م سمغم، وٓ شم٘مق  ُمٕمل ٓ؟ [79]القصص ﴾سم٠ِمظَِمٞمَؽ 

 وا   ٟم٤م ُمٕمؽ ي٤م ؿمٞم ؟ ُمداظمٚم٦م:

 شمٌد ؟ وم٢مذًا سمامذا اًمِمٞم :
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 سم   ًمف  ٓ ا . ُمداظمٚم٦م:

ٓ  ًمف  ٓ ا ، وُمـ ًمقازم نذ  اًمٙمٚمٛم٦م    شمدقمق اًمٜم٤مس  مم اشم٤ٌمع اًمٙمر٤مب  اًمِمٞم :

واًمًييٜم٦م؛ ٕهنييام اعمّمييدر اًمقطمٞمييد ًمًييٕم٤مدة إُميي٦م، و هنييؿ    ضمٝمٚمييقا اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م 

ذًمقا، و   قمٚمٛمقا وقمٛمٚمقا قمزنؿ ا  قمز وضمؾ، وٟمٍمنؿ قميغم قميدونؿ، و ٟمي٧م شميره 

ٓ   ﴿ًميييذيـ يًيييٛمق  سم٤مًميييدقم٤مة ىميييد رصوميييقا يميييؾ ضمٝميييقدنؿ قميييـ اًمٞميييقم ا ٓ  ًَِميييَف  ِ يييُف  وَمييي٤مقْمٚمَْؿ  َٟم 

ونيييذا ُميييـ الٝميييؾ سم٤مإلؾمييي م سمٛمٙمييي٤م  ظمٓميييػم ضميييدًا؛ ٕهنيييؿ يرق يييق   [59]محمددد  ﴾ا  ُ

ويم٠مهنؿ ُمـ قمقام اًمٜم٤مس، يمؾ اًمٜم٤مس ي٤م  ظمل سمٞمٕمرومقا  ٟمف ٓ  ًميف  ٓ ا ،  ييف ٟمٕميؿ، و ٟمي٤م 

قا: ٓ  ًميييف  ٓ ا ، ًمٙميييـ ٓ يٗم٘مٝميييق  ُمٕمٜم٤منييي٤م، وطمٞمٜمئيييذ  ؿميييٝمد يميييؾ اًمٜمييي٤مس يٕمروميييقا ي٘مقًمييي

شمٔمٝمييير ٟمرٞمجييي٦م ظمٓميييػمة ضميييدًا، ونيييل:    نييي١مٓء اًميييذيـ يِميييؽمط وميييٞمٝمؿ    يٙمقٟميييقا نيييداة 

ًمٚمٛمًييٚمٛملم ىمييد روييقا نييؿ سميي٠م  يًييقونؿ سمقاىمييع  ُمييرنؿ ُمييع اًمٙميي٤مومريـ اًمييذيـ يٜم٘مييذو  

ًمرؾمق  قمٚمٞميف  ٟمٗمًٝمؿ ُمـ ىمرؾ او٤ميمؿ اعمًٚمؿ  ي٤منؿ سم٠م  ي٘مقًمقا: ٓ  ًمف  ٓ ا ؛ ٕ  ا

  « ُمييرت     ىم٤مشمييؾ اًمٜميي٤مس طمرييك يِمييٝمدوا    ٓ  ًمييف  ٓ ا ، وميي٢مذا ىم٤مًمقنيي٤م»اًمًيي م ىميي٤م : 

وميي٢مذا ىم٤مًمقنيي٤م وم٘مييد قمّمييٛمقا ُمٜمييل دُميي٤مءنؿ و ُمييقانؿ  ٓ »ُمييش وم٘مٝمقنيي٤م وومٝمٛمييقا ُمٕمٜم٤منيي٤م 

 .«سم ٘مٝم٤م وطم٤ًمهبؿ قمٜمد ا 

ومييي٤مًمٞمقم اًميييدقم٤مة اإلؾمييي ُمٞملم  ٓ اًم٘مٚمٞميييؾ ُميييٜمٝمؿ رويييقا ُٕميييرٝمؿ ُمييي٤م يروييي٤م  اإلؾمييي م 

ألُمؿ إظمره ُميـ اًمٙمٗمي٤مر  ٟميف وم٘ميط ي٘مقًميقا: ٓ  ًميف  ٓ ا  عمي٤مذا؟ ُميـ ؿمي٠م  يٕمّميٛمقا ًم

دُميي٤مءنؿ و ُمييقانؿ، ًمٙمييـ نييذا اًم٘مييق  يييدظمٚمٝمؿ الٜميي٦م ويٜم٘مييذنؿ ُمييـ اًمٜميي٤مر ىميي٤م : ٓ  ٓ 

سم ٘مٝم٤م وطم٤ًمهبؿ قمٜمد ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم،  ذًا: روٞمٜم٤م ُٕمرٜم٤م    ئمٚمقا ي٘مقًمق : ٓ  ًميف 

ػ ذم  ًمًٜمرٝمؿ ُمي٤م ًميٞمس ذم ىمٚميقهبؿ؛ ٕٟميف قمٔمٛمي٦م نيذ   ٓ ا ، ونؿ ي٘مقًمق  ُمع إؾم

اًمٙمٚمٛمييي٦م ُمييي٤م اؾمييير٘مرت ذم ىمٚميييقهبؿ سميييدًمٞمؾ طمٞمييي٤موؿ اًمريييل  ٞمقهنييي٤م ؾميييقاء ُمييي٤م يمييي٤م  ُمٜمٝمييي٤م 

ُمرٕمٚم٘ميي٤ًم سم٤مًمٕم٘مٞمييدة ويي٤م ي٘مييع ُمييٜمٝمؿ ُمييـ رشيمٞميي٤مت ووصمٜمٞميي٤مت، وقمٌيي٤مدة ًمٖمييػم ا  قمييز وضمييؾ، 

ًمٞمًي٧م يًٛمقهن٤م نذ  اًمٕم٤ٌمدة سمٖمػم اؾمٛمٝم٤م، يًٛمقهن٤م شمقؾمي ً، يًيٛمقهن٤م ؿميٗم٤مقم٦م، ونيل 

هبذا اًمًٌٞمؾ  ـم ىم٤ًم، سمؾ نق اًمنمح سمٕمٞمٜمف،  و يم٤م  ُمـ آسمرٕم٤مد قمـ اًمرٕم٤مُمؾ سم٤مإلؾم م 
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اًمذي قمرومق ، ومٝمؿ يرشمٙمٌق  اعم ٤مرم اًمرل طمرُمٝم٤م ا  قمز وضمؾ، وم٢مذًا  يامهنؿ سمي٠م  ٓ 

 ًمييف  ٓ ا  طم٘ميي٤ًم ومٞمييف زهمييٌؾ طمرييك سم٤مًمٜمًيي٦ٌم نيي١مٓء اًمييذيـ ٟمٗمييؽمض ومييٞمٝمؿ  هنييؿ ومٝمٛمقنيي٤م 

ٝمؿ ُمييي٤م ضمٕمٚمقنيي٤م ُميييٜمٝم٩م طمٞمييي٤موؿ، وًمييذًمؽ وم٤مٕصيييؾ    يٌيييد  ًمييٞمس وم٘ميييط ىم٤مًمقنيي٤م، وًمٙميييٜم

اًمداقمٞمييييي٦م اعمًيييييٚمؿ سميييييام سميييييد ت سميييييف إٟمٌٞمييييي٤مء واًمرؾميييييؾ يمٚمٝميييييؿ    يٕمٌيييييدوا ا  وبرٜمٌيييييقا 

اًمٓمي٤مهمقت، وقمٌي٤مدة ا  طمٞميٜمام يرييد اًمداقمٞمي٦م    يريقمم رشطمٝمي٤م وسمٞم٤مهني٤م ؾمٞمّميٓمدم ُمييع 

سمٕميد   واىمع ُمرير ُمع إؾمػ ُمـ ٟمٗميس اًمِميٞمقخ ومْمي ً قمٛميـ دوهنيؿ؛ ٕهنيؿ ُمي٤م وم٘مٝميقا

 ؿمٝم٤مدة    ٓ  ًمف  ٓ ا .

 ( 00:  35: 41/   134) اهلدى والنور / 
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 ْضٝش١ يًدعا٠ يف أضًٛب األَس 

 باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس

اًمًيي١ما  اًم يي٤مين: ٟمرضمييق ُمييـ ومْمييٞمٚمرٙمؿ ٟمّمييٞم ٦م اًمِميي٤ٌمب ظم٤مصيي٦م ذم سمٕمييض ُمٜميي٤من٩م 

ُمييي٤م ٕ  اًمِمييي٤ٌمب يٛمٚمٙميييق  ىميييقه ضمٌييي٤مرة ويرييييدو  اؾميييرٗمراغ  اًميييدقمقة  مم ا  شمٕمييي٤ممم؛

يٛمٚمٙمييق  ُمييـ اًم٘مييقه ذم ؾمييٌٞمؾ  رويي٤مء ا  شمٕميي٤ممم ًمٙمييٜمٝمؿ ىمييد ٓ يٕمرومييق  اًمًييٌؾ اًمرييل 

ٖمٝمؿ رويي٤م  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم، ًم٘مييد فمٝمييرت ذم سم دٟميي٤م ا٤مقميي٦م شمًييٛمك سمجامقميي٦م إُميير ٚم  ٌَ شُميي 

  واًمٜمٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير وقمٛميييؾ نيييذ  الامقمييي٦م:    شميييذن٥م ُمييي  ً  مم طم٤مٟمييي٦م وسمييي٤معمٕمر

يييد يمٚمٛميي٦م طمييق  شمٜمٔمييٞمؿ اًمٕمٛمييؾ ومرٜمٝمييك صيي٤مطمٌٝم٤م وميي٢م  مل يٜمرٝمييل يمنييت يمييؾ يشء، وٟمر

 الامقمل نذا، وضمزايمؿ ا  ظمػمًا.

   اوٛمد   ٟم ٛمد  وٟمًيرٕمٞمٜمف وٟمًيرٖمٗمر ، وٟمٕميقذ سمي٤م  ُميـ رشور  ٟمٗمًيٜم٤م  اًمِمٞم :

وُمـ ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤م، ُمـ اد  ا  وم  ُمْمؾ ًمف، وُميـ يْميٚمؾ ومي  ني٤مدي ًميف، و ؿميٝمد 

 ورؾمقًمف.    ٓ  ًمف  ٓ ا  وطمد  ٓ رشيؽ ًمف، و ؿمٝمد    حمٛمدًا قمٌد 

  ُم٤م سمٕمد:

 ومقصٞمرل إلظمقاٟمٜم٤م اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ ذم يمؾ ٟمقاطمل اًمٌ د اإلؾم ُمٞم٦م  ُمرا  اصمٜم٤م :

 ونييييام:    يرقضمٝمييييقا ًمٚمرٗم٘مييييف ذم ديييييـ ا  شمٌيييي٤مرح وشمٕميييي٤ممم قمييييغم وييييقء اًمٙمريييي٤مب 

واًمًييٜم٦م، و   ٓ يًييرٕمجٚمقا إُمييقر ىمٌييؾ  واهنيي٤م، وم٘مييد ىمٞمييؾ: ُمييـ اؾمييرٕمجؾ إُميير ىمٌييؾ 

٤مند اًمٞمقم    ن١مٓء اًمِم٤ٌمب اعمر ٛمًلم ٓ يٙم٤مدو   واٟمف اسمركم سم رُم٤مٟمف، وٟم ـ ٟمِم

يرٕمٚمٛمييييق   ٓ ىمٚمييييٞم ً ُمييييـ اًمٕمٚمييييؿ و ذا هبييييؿ يييييرو   ٟمٗمًييييٝمؿ ىمييييد  صييييٌ قا  نييييؾ اوييييؾ 

واًمٕم٘مؾ، وإُمر واًمٜمٝمل، ويؽمشم٥م ُمـ وراء ذًمؽ سم٥ًٌم وآًم٦م قمٚمٛمٝمؿ    ٓ  ًٜمقا 



 أخالق الداعية وأولياته ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

733 

اًم٘مٞميييي٤مم سمييييٌٕمض اًمقاضمٌيييي٤مت اًمٙمٗم٤مرٞميييي٦م واًمرييييل ًمٞمًيييي٧م نييييل سم٤مًمقاضمٌيييي٤مت اًمٕمٞمٜمٞميييي٦م يميييي٤مُٕمر 

 عمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.سم٤م

وُمييـ اعمٕمٚمييقم رشقميي٤ًم    إُميير سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير بيي٥م    يٙمييق  

 يْمييي٤ًم سمييي٤معمٕمرو  وًميييٞمس سم٤مًمٌميييء اعمٜمٙمييير، وُميييـ )اٟم٘مٓمييي٤مع( واًمٜمٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير    

يؽمشميييي٥م وراء إُميييير سميييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييييل قمييييـ اعمٜمٙميييير ُمٗمًييييدة يمييييؼمه نييييل  يمييييؼم ُمييييـ 

ٗمًيييدة اًمريييل يرييييدو  اًم٘مْمييي٤مء قمٚمٞمٝمييي٤م، ومييي٢مذا اعمّميييٚم ٦م اًمريييل يرييييدو   ٘مٞم٘مٝمييي٤م  و اعم

 هشمرشم٥م ُمـ وراء ذًمؽ إُمر سم٤معمٕمرو   و اًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير شمٚميؽ اعمٗمًيدة اًمٙميؼم

ومٝمٜميي٤م ي٘مييق   نييؾ اًمٕمٚمييؿ:  ٟمييف ٓ بييقز اعمٌيي٤مدرة  مم ُم ييؾ ذاح إُميير سميي٤معمٕمرو  و مم 

ُم يييييؾ ذاح اًمٜمٝميييييل قميييييـ اعمٜمٙمييييير، ومييييي٢مذا  ُميييييروا سمييييي٤معمٕمرو  بييييي٥م    يٙميييييق   ُميييييرنؿ 

ذا هنييييق قمييييـ اعمٜمٙميييير ومٞمجيييي٥م    يٙمييييق  يمييييذًمؽ هنييييٞمٝمؿ قمييييـ اعمٜمٙميييير سميييي٤معمٕمرو ، و 

 سم٤معمٕمرو ، واعمٕمرو  سم  ؿمؽ  ٟمام يٙمق   ذا يم٤م  ُمقاوم٘م٤ًم ًمٚمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

وُمييـ اعم٘مييرر قمٜمييد  نييؾ اًمٕمٚمييؿ  ٟمييف  ذا دار إُميير سمييلم ُمٗمًييدشملم  طمييدا ٤م  يمييؼم ُمييـ 

إظميييره ارشمٙمٌييي٧م اًمّميييٖمره ذم ؾميييٌٞمؾ دوميييع اًمٙميييؼمه هبييي٤م، ووييي٤م يًيييرد  قميييغم ذًميييؽ 

دظمييؾ  ¢ًمٕم٤مرِميي٦م    شمّمييكم اًمّميي ة ذم اوجيير عميي٤م ر ت اًمٜمٌييل  ¢ ُميير اًمٜمٌييل  ىمّميي٦م

ضمق  اًمٙمٕم٦ٌم وصغم ومٞمٝم٤م ريمٕمرلم وم٠مرادت نل ر  ا  قمٜمٝم٤م    شم٘مردي سمٜمٌٞمٝم٤م و   

صكم ذم اوجر وم٢مٟمف »شمدظمؾ  مم ضمق  يمٕم٦ٌم رهب٤م وم٘م٤م  ن٤م قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م: 

جير ُميـ اًمٌٞمي٧م، وًميقٓ    ُمـ اًمٌٞم٧م و   ىمقُمؽ عم٤م ىمٍمت هبؿ اًمٜمٗم٘مي٦م  ظمرضميقا او

ىمقُميييؽ طميييدي ق قمٝميييد سم٤مًمنميييح نيييدُم٧م اًمٙمٕمٌييي٦م وًمٌٜمٞمرٝمييي٤م قميييغم  ؾمييي٤مس  سميييرانٞمؿ قمٚمٞميييف 

ومٚمييؿ   «اًمًيي م ولٕمٚميي٧م نيي٤م سميي٤مسملم ُمييع إرض سم٤مسميي٤ًم يييدظمٚمق  ُمٜمييف وسم٤مسميي٤ًم خيرضمييق  ُمٜمييف

سمٜميي٤مء اًمٙمٕمٌيي٦م قمييغم ُميي٤م شمريمرييف قمٚمٞمييف  نييؾ ال٤منٚمٞميي٦م ونييق ىميي٤مرص قمييـ  ¢يٖمييػم رؾمييق  ا  

ؿ قمٚمٞميييف اًمًييي م  ىمييي٤مم ىمقاقميييد  قمٚمٞمٝمييي٤م ُميييع ذًميييؽ وم٘ميييد  قميييرض اًمٌٜمييي٤مء اًميييذي يمييي٤م   سميييرانٞم

٦م    شم ييقر ذم سمٕمييض اًمٜميي٤مس ومرٜميي٦م اًمٙمٕمٌيي٦م ظمِمييٞم اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م قمييـ دمديييد سمٜميي٤مء

شميييردنؿ قميييـ يم يييػم ُميييـ دييييٜمٝمؿ، و ذا يمييي٤م  إُمييير يميييذًمؽ  ي: يمييي٤م  ُميييـ اًمقاضمييي٥م إُمييير 

سمييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير سمييي٤معمٕمرو  رشقمييي٤ًم ومييي٠مره  ٟميييف بييي٥م قميييغم اًم٘مييي٤مرٛملم 
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ذ  اًمٗمريْم٦م إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قميـ اعمٜمٙمير وسم ٤مصي٦م ذم سمٕميض اًميدو ، سميؾ هب

ٓ سمييي٠مس    ٟم٘ميييق : ذم يميييؾ اًميييدو  اإلؾمييي ُمٞم٦م اًمريييل ٓ شمًيييٛم  ٕوميييراد اعمًيييٚمٛملم    

ر ي٘مقُمييقا هبييذ  اوًيي٦ٌم وهبييذا اًمقاضميي٥م؛ وًمييذًمؽ ٟم ييـ ٟمٜمّميي ٝمؿ    يٙمرٗمييقا ُمييـ إُميي

ًميييير يٛميييس أُميييريـ ف رضر ؾميييقاء يمييي٤م  نيييذا اسمييي٤معمٕمرو  سميييام ٓ يؽمشمييي٥م ُميييـ و رارييي

 سم٤معمٕمرو  واًمٜم٤منلم قمـ اعمٜمٙمر  و يٛمس رظمريـ وـ ير ٛمًق  نؿ  و قمٚمٞمٝمؿ.

ًمييذًمؽ نييذ  اًمّمييقرة اًمرييل ؾمييٛمٕمرٝم٤م رٟمٗميي٤ًم ونييل ذم سم ديمييؿ وُميي٤م  قمر٘مييد    سم ديمييؿ 

 صٌ ٧م ذم اًمرٕمٌيػم اًمٕمٍميي اًمٞميقم: ديٛم٘مراـمٞمي٦م سمٛمٕمٜميك:    يًيٛم  ومٞمٝمي٤م    شمٍمي  

ْمييي٤ًم يًيييٛم ق  نيييؿ سمييي٠م  يٗمٕمٚميييقا ُمييي٤م  ي يميييؾ وميييرد قميييغم ُمييي٤م ييييره ُميييـ طمريريييف وأظميييرو 

وا نييذا سميي  ؿمييؽ ويي٤م مل شمّمييؾ  ًمٞمييف اًمييدو  اًمٕمرسمٞميي٦م سمييؾ وٓ اًمييدو  اًمٖمرسمٞميي٦م؛ ٕ  ؿميي٤مؤ

نييذ  اًمّمييقرة ومٞمٝميي٤م اقمرييداء ُمٌيي٤مرش قمييغم اعمييقاىمٕملم واعمٜمرٝمٙمييلم ورُميي٤مت ا  شمٌيي٤مرح 

وشمٕم٤ممم؛ وًمذًمؽ ومٜم ـ ٟمٜمّم  ن١مٓء    اًمِم٤ٌمب يٙمرٗمقا ُم٤م دام إُمر طمرك أ  ُمع 

ٓ يًييٛم  ًممُميير سميي٤معمٕمرو  واًمٜميي٤منل قمييـ اعمٜمٙميير    يٖمييػم اعمٜمٙميير سم٤معمرشمٌيي٦م أؾمييػ 

إومم اًمرييل ضمٕمٚمٝميي٤م اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م  ومم اعمراشميي٥م اًم  صميي٦م ذم ىمييق  اًمّميي ٞم  

ُمـ ر ه ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرًا ومٚمٞمٖميػم  سمٞميد ، ومي٢م  مل يًيرٓمع ومٌٚمًي٤مٟمف، ومي٢م  مل »اعمِمٝمقر قمٜمف: 

ٖمٞمػم اعمٜمٙمر سم٤مًمٞمد ًمف رصم٤مر قمٔمٞمٛم٦م ٓ ؿمؽ    شم  «يًرٓمع ومٌ٘مٚمٌف وذًمؽ  وٕمػ اإليام 

وُمٗمٞمدة ضمدًا ذم اعمجرٛميع اإلؾمي ُمل وًمٙميـ ُميع إؾميػ اًمِميديد    جمرٛمٕمٜمي٤م اًمٞميقم 

ًميييٞمس جمرٛمٕميييي٤ًم  ؾميييي ُمٞم٤ًم ُميييي٤م داُمييي٧م اًمييييدو  ٓ  ٙمييييؿ اإلؾميييي م وميييٞمام ي٘مييييع سمييييلم  ومييييراد 

 اعمًٚمٛملم ُمـ خم٤مًمٗم٤مت وُمـ ُمٜم٤مزقم٤مت.

نيذا اًمر٘ميدم  و ُم يؾ  وٟم ـ ٟمٕمر  ذم اًمرجرسم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم اًمٕمٍم او٤مرض    ُم ؾ

نييذ  اليير ة ذم شمٖمٞمييػم اعمٜمٙميير سم٤مًمٞمييد وسمٙمنيي إؿمييٞم٤مء اعم رُميي٦م ذم ُم ييؾ نييذ  اًمييٌ د 

اًمرييل ٟم ٞم٤منيي٤م اًمٞمييقم واًمرييل ٓ  ٙمييؿ رشع ا  شمٕمييقد ٟمرٞمجيي٦م ذًمييؽ سميي٤مًمٜم٘مٞمض ويي٤م يريييد  

٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير، شمٙمييق  اًمٜمرٞمجيي٦م    نييذا  نييؾ اإلصيي ح  نييؾ إُميير سميي

اوييييامس ؾمييييرٜمٓمٗمو ؿمييييٕمٚمرف سمًيييي٥ٌم ُمٕم٤ميمًيييي٦م اًمدوًميييي٦م نيييي١مٓء اًمِميييي٤ٌمب اعمر ٛمًييييلم 

سم ٞمييي٨م  هنيييؿ يْميييٓمروهنؿ ذم هن٤ميييي٦م إُمييير  مم    ي٘مٌٕميييقا ذم دورنيييؿ و   ٓ يييي٠مُمروا 
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سميي٤معمٕمرو  طمرييك وًمييق سم٤مًمٙمٚمٛميي٦م اًمٓمٞمٌيي٦م؛ ًمييذًمؽ  ٟمّميي  نيي١مٓء اًمِميي٤ٌمب ذم يمييؾ اًمييٌ د 

ٞم٦م    يييي٠مُمروا سمييي٤معمٕمرو   ُميييرًا ٓ يؽمشمييي٥م ُميييـ وراريييف ُمٗمًيييدة يميييؼمه، نيييذا ُمييي٤م اإلؾمييي ُم

 قمٜمدي ضمقاسم٤ًم قمـ نذا اًم١ًما .

 .( 00:  01: 43/ 232) اهلدى والنور /

 ايتدفٝف َٔ إيكا٤ املٛاعظ

ىمييد ضميي٤مء ذم صيي ٞم  اًمٌ يي٤مري    اسمييـ ُمًييٕمقد ر  ا  قمٜمييف يميي٤م  يٙميير   اًمًي٤مرؾ: 

٤مسمف يمييؾ يييقم  ييٞمس ، ويميي٤م  يٕمييزو نييذ  ، ويميي٤م  خيييرج ٕصيي اعمييقاقمظ شمٙم ييػم  ًم٘ميي٤مء 

، ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمٜمي٤م اإلىمريداء سميف ذم  ًم٘مي٤مء نيذ  اًميدروس ذم  ¢اًمٙمران٦م  مم رؾمق  ا  

 اعم٤ًمضمد ؟

ير قًمٜمي٤م سم٤معمققمٔمي٦م  ¢يم٤م  رؾميق  ا  »ُم٤م اطمر٩م سمف اسمـ ُمًٕمقد نق ىمقًمف  اًمِمٞم :

ونييييذا سمًيييي٥ٌم    اًمييييدروس قم٤مُميييي٦م ،  ُميييي٤م  ذا يم٤مٟميييي٧م اًمييييدروس   «خم٤موميييي٦م اًمًييييآُم٦م قمٚمٞمٜميييي٤م

٦م ويرٗمييؼ قمٚمٞمٝميي٤م ـميي ب اًمٕمٚمييؿ وًمييق يميي٤م  ذم يمييؾ يييقم  و ذم يمييؾ ًمٞمٚميي٦م ، وذًمييؽ ٓ ظم٤مصيي

ُم٤مٟمع ُمٜمف ، سمؾ نذا يشء ٓ سميد ُمٜميف ،  ُمي٤م سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٕم٤مُمي٦م اًمٜمي٤مس ومي٢مٟمام نيق يميام ىمي٤م  اسميـ 

  ي ٓ ير٤مسمٕمٝمؿ سم ٞم٨م يٛمٚمٝمؿ و ٟمام ن٤م  شم٤مرة وشم٤مرة .  «ير قنؿ سم٤معمققمٔم٦م»ُمًٕمقد 

 (  00:  40: 05/  130) اهلدى والنور / 
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 إسٝا٤ بعض ايطٓٔ اييت  

 مل ٜعتد عًٝٗا ايٓاع

ىمد ي٘مقم سمٕميض اًمِمي٤ٌمب اًمّمي٤مًم  سم٢مطمٞمي٤مء سمٕميض اًمًيٜمـ اعمٝمجيقرة يمًيٜم٦م  ُمداظمٚم٦م:

 آيمر ٤م  ُم  ً وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ. 

 يمًٜم٦م ُم٤مذا؟  اًمِمٞم :

 آيمر ٤م .  ُمداظمٚم٦م:

 آيمر ٤م . اًمِمٞم :

ر همريي٥م ومٞم٘مقم ًمف سمٕمض اًمّم٤مولم سم ًـ ٟمٞم٦م وي٘مق : يي٤م  ظميل! نيذا  ُمي ُمداظمٚم٦م:

ٓ ير ييييدث اًمٜميييي٤مس    »: ¢قمييييغم اًمٜميييي٤مس وٓ شمٜمٗميييير اًمٜميييي٤مس ويًرِمييييٝمد سم٘مييييق  اًمٜمٌييييل 

نٜم٤م يم٤م   ٥ًم طم٤ًمب اًمٜم٤مس، وم٠مٟم٧م  ¢ومٞم٘مق :    اًمٜمٌل   «حمٛمدًا ي٘مرؾ  ص ٤مسمف

    طمٞمٞميي٧م نييذ  اًمًييٜم٦م ىمييد يٙمييق  نٜميي٤مح يٕمٜمييل همراسميي٦م قمييغم اًمٜميي٤مس ومييػمدوا نييذ  اًمًييٜم٦م 

يم٤م   ٥ًم طمًي٤مب اًمٜمي٤مس،  ¢ٜمٌل ويٙمٗمروا سم٤مًمًٜم٦م، وم٤مؾمرِمٝم٤مدًا هبذا اًمدًمٞمؾ    اًم

 يمٞمػ اًمرد قمٚمٞمف؟ 

ُميي٤م  قمر٘مييد    نييذا إُميير ُمًيير٘مٞمؿ سمييؾ نييق شمقؾمييع همييػم حمٛمييقد؛ ٕٟمييف ييي١مدي  اًمِمييٞم :

  مم  ُم٤مشم٦م اًمًٜمـ سم٥ًٌم قمدم  طمٞم٤مرٝم٤م ظمِمٞم٦م    يؽمشم٥م وراء ذًمؽ ُمٗمًدة ُمٔمٜمقٟم٦م.

: وميي  ¢ٟم ييـ ٟم٘مييق  سم٤مًمٜمًيي٦ٌم نييذا آؾمييردٓ  وُم ييؾ  ؿمييٞم٤مء يم ييػمة شمرٕمٚمييؼ سميي٤مًمٜمٌل 

ي٘ميق   ¢ًمٜم٤م    ٟم٘مٞمس  ٟمٗمًٜم٤م سمف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمًي م، ُمي  ً: ًم٘ميد يمي٤م  اًمٜمٌيل يٜمٌٖمل 

ُم٘م٤مسميؾ نيذا  «ٓ صدىم٦م ًمٖمٜميل وٓ ًميذي ُميرة ؾميقي»شمنميٕم٤ًم ًمٚمٜم٤مس قمـ رب اًمٕم٤معملم: 

ُميييـ طميييدي٨م  ن ؾميييٕمٞمد اخليييدري    اًمرضميييؾ يمييي٤م  ي٠مشمٞميييف قمٚمٞميييف اًمّمييي ة  ¢ضمييي٤مء قمٜميييف 

ي٘مييق  ٕصيي ٤مسمف قمٚمٞمييف  واًمًيي م ويًيي٠مًمف ونييق ىمييقي ومٞمٕمٓمٞمييف وميي٢مذا ُميي٤م ظمييرج ُمييـ قمٜمييد 
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ومٞم٘مق  ًمف سمٕمْمٝمؿ: وم٢مذًا مل شمٕمٓمٞميف يي٤م رؾميق  ا ؟  « ٟمف ظمرج هب٤م ير٠مسمٓمٝم٤م ٟم٤مراً »اًمً م: 

ومٛم٘م٤مم اًمٜمٌقة  «ي٠ًمًمقٟمٜمل ويٙمر  ا  زم اًمٌ ؾ»ومٞمٙمق  ضمقاسمف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م: 

يٛمرٜميع قميـ يشء ظمِميٞم٦م  ¢دوٟمف يمؾ ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜم٤مس واًمّم٤مولم، وم٢مذا يم٤م  اًمرؾمق  

 و يٗمٕمييؾ ؿمييٞمئ٤ًم ًمييق مل يٗمٕمٚمييف ىمييد ي٘ميي٤م  ومٞمييف ُميي٤م ٓ يٜمٌٖمييل    ي٘ميي٤م  ومٝمييذا  ¢    يٜميي٤م  ُمٜمييف

طمٙمييؿ ظميي٤مص سمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م،  ُميي٤م قم٤مُميي٦م اًمٜميي٤مس ومٕمييغم اًمٕمٙمييس ُمييـ ذًمييؽ 

بييي٥م ٟم يييـ    ٟم يييض اعمًيييٚمٛملم سمٕم٤مُمييي٦م وـمٚمٌييي٦م اًمٕمٚميييؿ ُميييٜمٝمؿ سم ٤مصييي٦م و نيييؾ اًمٕمٚميييؿ 

ُمـ ؾمٜمـ اًمٜمٌل سمّمقرة  ظمص قمغم    ٓ ي٤ٌمًمقا ذم اًمٜم٤مس و    ٞمقا ُم٤م  ُم٤مشمف اًمٜم٤مس 

، ًمٙمـ ذم نذ  او٤مًم٦م ًمر ٗمٞمػ اعم ذور اًمذي ىمد يؽمشم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض اًمٜم٤مس ¢

يٌييلم ًمٚمٜميي٤مس ذم طمييدود اؾمييرٓم٤مقم٦م  ¢اًمييذيـ يٗميي٤مضم١مو  سم٢مطمٞميي٤مء اًمًييٜم٦م ُمييـ ؾمييٜمـ اًمٜمٌييل 

قمٚمٞمٝمي٤م  و  ُمير هبي٤م وٟم يـ ٟم٘ميقم هبي٤م  طمٞمي٤مًء  ¢اعمٌلم؛ سم٠مٟمف نذا إُمر ؾمٜم٦م طمض اًمٜمٌل 

 ٦ٌم عمـ  ل اًمًٜم٦م وُمـ  ص  ذًمؽ. وايمر٤ًمسم٤ًم ًمألضمر اعمٕمرو  سم٤مًمٜمً

 شمٌٞملم نذا يٛمٝمد ىمٌؾ    يٗمٕمؾ  م سمٕمد ُم٤م يٗمٕمؾ نذ  اًمًٜم٦م اعمٝمجقرة؟  ُمداظمٚم٦م:

ٓ يقضمد ُم٤مٟمع    ي٘مؽم  ذًمؽ ُمع اًمًٜم٦م، ونذا ـمٌٕم٤ًم خيرٚمػ ُميـ ؿمي ص  اًمِمٞم :

 مم رظمييييييير، سمٛمٕمٜميييييييك: قم٤مُمييييييي٦م اعمًيييييييٚمٛملم ٓ يٙمٚمٗميييييييق  سمٛم يييييييؾ نيييييييذا اًمٌٞمييييييي٤م ؛ ٕهنيييييييؿ ٓ 

    ٞمييقا نييذ  اًمًييٜم٦م، وًمٙمييـ  ٟميي٤م ٓ  شمّمييقر    ومييردًا ُمييـ يًييرٓمٞمٕمق ، وم ًيي٥م نيي١مٓء 

 ومراد اعمًيٚمٛملم ُميـ قمي٤مُمرٝمؿ يًير٘مؾ سم٢مطمٞمي٤مء ؾميٜم٦م  ٓ ويٙميق  ىميد ؾميٌؼ  ًمٞمٝمي٤م ُميـ  نيؾ 

اًمٕمٚمؿ  و ُمـ  ومراد ُمـ ـم ب اًمٕمٚمؿ ًمدومع ذاح اعم ٔميقر ي٘ميقم سميف ذًميؽ اًمٕمي٤ممل اًميذي 

 ٔمييقر سمٛم يييؾ  طمٞميي٤م اًمًييٜم٦م  و ـم٤مًمييي٥م اًمٕمٚمييؿ اًمييذي  طمٞمييي٤م نييذ  اًمًييٜم٦م وم ٞمٜمئيييٍذ يييزو  اعم

ن١مٓء اًمٕمٚمامء  و ـم ب اًمٕمٚمؿ،  ُم٤م قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم وم ًٌٝمؿ    ي٘مقُمقا سم٤مًمًٜم٦م نيذا 

 اًمذي  را  ذم نذ  اعم٠ًمًم٦م.

 (  00:  01: 33/ 337) اهلدى والنور /
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 احله١ُ يف ايدع٠ٛ إىل اهلل

أ  سمٞمٜم٧م  ٟمف ٓ سميد ُميـ اؾميرٕمام  اوٙمٛمي٦م  اًم١ًما :ي٤م ؿمٞم  ذم ؾم١ما ،  ُمداظمٚم٦م:

 ًمّمؼم قمٚمٞمف،  طمٞم٤مٟم٤ًم اإلٟم٤ًم  اًمداقمٞم٦م ي٘مقم سم٠مُمريـ: إُمر إو  اًمرٜمٌٞمف، ُمع اعمدقمق وا

 إُمر إو ؟ اًمِمٞم :

إُميير إو :  ٟمييف يٜمٌييف يٌييلم اوييؼ ًمٚمٜميي٤مس، ُميي  ً اًمر ييذير ُمييـ  نييؾ اًمٌييدع  اعمٚم٘مييل:

ويمييذا ويمييذا  مم رظميير ، إُميير اًم يي٤مين:  ٟمييف ًمييق صيي  ًمييف سمييدقمٞم٤ًم  شمييك  و  يشء ُمييـ نييذا 

وًٓ اًمٚمييلم طمرييك  ذا رر  ُمٙميي٤مسمرًا يٓمٌييؼ ـمري٘ميي٦م  نييؾ اًمًييٜم٦م  ُمييـ اًم٘مٌٞمييؾ يًييرٕمٛمؾ ُمٕمييف  

قمييدم جم٤مًمًييرف  مم رظميير، اعم طمييظ، واًمييكم ٓطمٔمٜميي٤م     سمٕمييض اًمييذيـ يِمييذو  قمييـ 

اعمٜمٝم٩م اًمّم ٞم ، ُمٜمذ    يًٛمٕمقا سمؽ     ذر ٓ شميرا  ومٙمٞميػ أ  اًمرقومٞميؼ ُمي٤م سميلم 

وؼ ًمٌٞم٤مٟمييف اًم٘مييق     اإلٟمًيي٤م  ٓ سمييد    ب٤مًمًييٝمؿ ويمييذا ويمييذا، وسمييلم  ٟمييؽ شمّمييدع سميي٤م

 ًمٚمٜم٤مس أظمريـ.

ْٛمقَس اًمٌٖميؾ  اًمِمٞم :  ٟم٤م ُم٤م ومٝمٛم٧م ُمٜميؽ    نٜمي٤مح شمٜم٤مىمْمي٤ًم، اًميذي يِميٛمس قمٜميؽ ؿمَي

ٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمف اًمٜم٤مس أظمرو  اًميذي يٜمٌٖميل ًميؽ    شمّميدع نيؿ سمي٤موؼ، وميام ومٝمٛمي٧م 

    نٜم٤مح شمٜم٤مىمْم٤ًم.

نق ي٤م ؿمٞم  أ  اطمٜم٤م اًمذي ٓطمٔمٜم٤م     اًمٌٕمض ُمـ  ضمؾ اًمٓمريؼ اًم ٤مٟمٞمي٦م  اعمٚم٘مل:

اوٙمٛميي٦م ُمييع اعمييدقمق يريييدو   ؾمييٙم٤مشمؽ قمييـ سمٞميي٤م  اوييؼ، ُمييـ  ضمييؾ    وييداؿ ونييل 

 سمًٝمقًم٦م، نذا يٕمٜمل ُمٜمرنم قمٜمد اًمدقم٤مة أ .

ٞمُْٙمْؿ ﴿ـمٞميييي٥م،  ٟميييي٧م شمييييذيمر ُمٕمييييل ىمقًمييييف شمٕميييي٤ممم:  اًمِمييييٞم : ـَ رَُمٜمُييييقا قَمَٚميييي ِذي يييي يييي٤م اًم  َ ٤م َ اُّ َييييي
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ـْ َوؾ   َِذا اْنرََدْيُرؿْ  يُمْؿ َُم ُٙمْؿ ٓ َيُيُّ ًَ ٠مٟم٤م  ذا يمٜم٧م  دقمق  وًٓ  مم ، وم[569]الملئ ة ﴾َ ٟمُٗم

دقمييقة اوييؼ، وصم٤مٟمٞميي٤ًم: سم٤موٙمٛميي٦م واعمققمٔميي٦م اوًييٜم٦م، ًمٙمييـ  ٟميي٧م وٓ ُم١ماظمييذة يمٛم يي٤م  

شمريدين    ٓ  ؾميرٕمٛمؾ اوٙمٛمي٦م و    صيدع سمي٤موؼ، وميام اًميذي يييين  ي ذم هن٤ميي٦م 

اعمٓميي٤م  وسم٤مظمرّميي٤مر اًمٙميي م: ُميي٤مزم وًمٚمٜميي٤مس، اعمٝمييؿ     قميير   ٟميي٤م نييؾ إميي٧م سمييلم 

 نذا اوؼ، سم٤موٙمٛم٦م واعمققمٔمي٦م اوًيٜم٦م  م ٓ، ومي٢مذا  ٟمي٤م اًمّمدع سم٤موؼ واًمدقمقة  مم

مل  ايييع ىميييد  صيييدع سمييي٤موؼ وٓ  ؾميييرٕمٛمؾ اوٙمٛمييي٦م، ونٜمييي٤م ُمقضميييقد، وىميييد  ؾميييرٕمٛمؾ 

اوٙمٛميي٦م و شمٚمييلم هبيي٤م نييذا  وييٞمع اًمّمييدع سميي٤موؼ، وميي٢مذًا ٓ نييذا قمييغم صييقاب وٓ نييذا 

قمييييغم صييييقاب، و ٟمييييام اًمّمييييقاب    ٟمجٛمييييع سمييييلم اًمييييدقمقة  مم اوييييؼ وسمييييلم اوٙمٛميييي٦م 

٦م اوًيييٜم٦م،  ُمييي٤م زييييد ُميييـ اًمٜمييي٤مس  و ا٤مقمييي٦م ُميييـ اًمٜمييي٤مس يرييييدو  ُمٜمييي٤م سم٤مؾميييؿ واعمققمٔمييي

اوٙمٛم٦م    ٓ ٟمر دث وٓ ٟمّم٤مرح سم٤موؼ ومٝميذا سمي  ؿميؽ ًميٞمس ُميـ اويؼ ذم يشء، 

وم٢مذًا ٟمجٛمع سملم إُمريـ، وٟمج٤مند  ٟمٗمًٜم٤م قمغم نذا الٛمع سملم او٘ميلم، طميؼ اًميدقمقة 

 وطمؼ اؾمرٕمام  اوٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م اوًٜم٦م.

 ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ ِمٞم :اًم

ٟمره يٕمٜمل يم ػمًا ُمـ ... اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل دارٌلم ذم انجقم قمغم اعمٜمٝم٩م  اعمٚم٘مل:

 اًمًٚمٗمل وقمغم رُمقز يمام ي٘م٤م .

 وقمغم؟ اًمِمٞم :

 رُمقز  ُمـ  رٛم٦م اًمًٚمػ يم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ واسمـ قمٌد اًمقن٤مب،  اعمٚم٘مل:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

نيذا ٓ ٟمًيٛمع صيٞم ٤مت ودارٌيق  ذم نيذا اًمٕمٚميؿ ٓ يٗميؽمو ، وُميع د هبيؿ  اعمٚم٘ميل:

وٓ وجٞم٩م طمق  نذا اًمٕمٛمؾ اًمٜم٤مومر، ًمٙمـ  ذا يٕمٜمل سمٚمغ اًمًيٞمؾ اًمزسميك وشمّميده نيذا 
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اًمرٞم٤مر اخلٓمػم سمِم٠م  اًمرد شم٠ميت آٟمر٘م٤مدات،  ذيمر ُم  ً: اقمريده قمٚميٞمٙمؿ ومي   داومٕميرؿ، 

ؾمٛمٕمرؿ اًمّمٞم ٦م، قمرومرؿ نذا ذم ؾمقري٤م، صٞم ٤مت ُمـ نذا إؾميٚمقب ؿميديد وٓ سميد 

قمٞملم وسمٕم ٞميييييلم ق٦م، واًمٜمييييي٤مس شم٘ميييييق     نيييييذا  قميييييداء ؿميييييٞمُميييييـ اوٙمٛمييييي٦م وٓ سميييييد اوٞمٚمييييي

وٟمييي٤مرصيلم وو  مم  ظمييير ، وميييٜم ـ ٟميييره نيييذ  اًمٓم٤مرٗمييي٦م دارٌييي٦م ٓ شمٗميييؽم، ذم ُم١مًمٗمييي٤مت ذم 

شمٕمٚمٞم٘ميييي٤مت ذم يمييييذا ويمييييذا ويمييييذا، ومييييامذا ٟمّمييييٜمع، نييييؾ ُمييييـ اوٙمٛميييي٦م  ٟميييي٤م ُميييي٤م ٟم٘مييييدح ذم 

ؿمييييٞمقظمٝمؿ  سمييييدًا، وٟمًييييٕمك سمٌٞميييي٤م  اوييييؼ سمييييدو  نييييذا إؾمييييٚمقب،  و  يْميييي٤ًم يمجييييزء ُمييييـ 

سمييييد    شمرّمييييده نييييذا اًمرٞميييي٤مر وٟمٌييييلم ُميييي٤م ومٞمييييف ُمييييـ همٚمييييق وُمييييـ قمييييدوا  وُمييييـ  اًمييييدقمقة ٓ

اٟم ييييرا ، يٕمٜمييييل نييييؾ ٟمجٛمييييع سمييييلم إُمييييريـ  و ٟمييييرضم  ضم٤مٟميييي٥م اًمًييييٙمقت، وٟمٛميضيييي 

 سمدقمقشمٜم٤م نٙمذا ن٤مدرلم، وٟمًٙم٥م نذ  اعمقضم٤مت ... اعم٤مؿمٞملم؟

ٓ ُميي٤م يٙمٗمييل نييذا؟ ٓ سمييد ُمييـ الٛمييع سمييلم اًمييدقمقة  مم اوييؼ واًمييرد قمييغم  اًمِمييٞم :

٤مرسمق  اويييؼ واًميييدقم٤مة  ًمٞميييف، ونيييذا يٕمٜميييل  ُمييير واوييي  ضميييدًا ُميييـ اًميييذيـ يٌٓمٚميييق  و ييي

 يم ُمٜم٤م اًم٤ًمسمؼ، وم٤مًمّمدع سم٤موؼ واؾمرٕمام  اوٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م.

  صٌ  ذم ُمٗمٝمقم اًمٜم٤مس    نذا ًمٞمس ُمـ اوٙمٛم٦م. اعمٚم٘مل:

 ًمٞمس  يش؟ اًمِمٞم :

 ًمٞمس ُمـ اوٙمٛم٦م، اعمٜم٤مىمِم٦م. اعمٚم٘مل:

   ٟمٕمييير  اويييؼ، و    يْمييي٤ًم رضمٕمٜمييي٤م  مم اًمٜمييي٤مس، ُمييي٤م ًمٜمييي٤م وًمٚمٜمييي٤مس، قمٚمٞمٜمييي٤م  اًمِميييٞم :

ٟمر٘مرب  مم ا  قمز وضمؾ سم٤مًمدقمقة  ًمٞمف، و يمٚمٜم٤م يٕمٚمؿ ىمقًمف شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم ذم اًمًيقرة، 

ييي ﴿ؾميييقرة اًمٕمٍمييي:  ييي * َواًْمَٕمٍْمِ ل ظُمْنٍ ٤مَ  ًَمِٗمييي ييي ًَ ـَ رَُمٜمُيييقا َوقَمِٛمُٚميييقا  *  ِ   اإِلٟم ِذي ييي ٓ  اًم  ِ 

ؼْمِ  يي ْقا سم٤ِمًمّم  ْقا سمِيي٤مْوَؼ  َوشَمَقاصَي ٤مِو٤َمِت َوشَمَقاَصيي ، ومٕمٚمٞمٜميي٤م    ٟمييدقمق  مم [7-5لعصددر ]ا﴾اًمّم ي

اويييؼ و   ٟمّميييؼم قميييغم ذًميييؽ، و   ٓ ٟمٙميييؾ وٓ ٟمٛميييؾ، ُمٝميييام شم٠مًمييي٥م إقميييداء قمٚمٞمٜمييي٤م، 

وردوا قمٚمٞمٜم٤م وٟمًٌقٟم٤م  مم اًمرِمدد و مم رسمام اخلروج وٟم ق ذًمؽ، وم  اٛمٜم٤م  ذا يم٤م  

ـْ ﴿: ¢رسمٜمييييي٤م قميييييز وضميييييؾ ي٘ميييييق  ًمٜمٌٞميييييف 
ِؾ ُِمييييي ؾُمييييي ْد ىِمٞميييييَؾ ًمِٚمرُّ ٤م ىَمييييي ٓ  َُمييييي َؽ  ِ ٤مُ  ًَمييييي ٤م ُيَ٘مييييي َُمييييي
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، شميره ُمي٤م ٟمًييٌرٜم٤م ٟم يـ اًميذيـ ٟمييزقمؿ  ٟمٜمي٤م دقمي٤مة، ُميي٤م ٟمًيٌرٜم٤م  مم ٟمٌٞمٜميي٤م [87]فصدد ت ﴾ىَمٌْٚمِيَؽ 

قمٚمٞمف اًمً م، ٓ يشء يذيمر، وم٢مذا يم٤م  اًمٙمٗم٤مر واًمْمي   يرٙمٚمٛميق  قمي٤مدة ذم اًمرؾميؾ، 

، ومييي٢مذًا ٟم يييـ بييي٥م    هنيييلء  ٟمٗمًيييٜم٤م  ٟمٜمييي٤م ؾمٜمًيييٛمع ُميييـ اًميييذيـ ويييٚمقا ¢وُميييٜمٝمؿ ٟمٌٞمٜمييي٤م 

ٗمًييٜم٤م، و   ٟمّمييؼم قمييغم دقمقشمٜميي٤م ًمٜميي١مضمر، يمييام ىميي٤م  يم ُميي٤ًم يم ييػمًا، ٓ سمييد ُمييـ    هنييلء  ٟم

٤مٍب ﴿شمٕم٤ممم:  ًَ ٤مسمُِروَ  َ ضْمَرُنْؿ سمَِٖمػْمِ طِم اَم ُيَقرم  اًمّم   ، وا  اعمًرٕم٤م .[56]الزمر ﴾ ِٟم 

 ضمزايمؿ ا  ظمػم. اعمٚم٘مل:

 و ي٤ميمؿ. اًمِمٞم :

... ُمقوييقع اًمييرد قمييغم اًمٙمريي٥م اعمٜم روميي٦م وشمرٌييع إىمييقا  اعمٜم روميي٦م ذم  اعمٚم٘مييل:

  يم٤مٟم٧م يمر٥م ذم اٚمرٝم٤م ُمٗمٞمدة، يرا  يم ػم ُمـ  و سمٕميض ُميـ اًميدقم٤مة سمٕمض اًمٙمر٥م و 

اعمٕمييي٤مرصيـ  و ُمييي٤م يٜمرًيييٌق   مم اًميييدقمقة ذم نيييذا اًمٕمٍمييي ذم الامقمييي٤مت اعم رٚمٗمييي٦م 

 يرو     شمرٌع نذ  اًمٙمر٥م ُمْمٞمٕم٦م ًمٚمدقمقة، ووٞم٤مع، ويٕمٜمل و

 اٟمِمٖم٤م  سم٤مًم٘مِمقر... اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اعمٚم٘مل:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

٤م يقاضمٝمٜمي٤م طم٘مٞم٘مي٦م دارياًم طمريك ُميـ سميلم سمٕميض  ظمقاٟمٜمي٤م نذا اًميذي يٕمٜميل وي اعمٚم٘مل:

اًمييذيـ نييؿ ُمييـ  نييؾ اًمٕم٘مٞمييدة  صيي ً، و صمييرت ومييٞمٝمؿ سمٕمييض اعمٜميي٤من٩م، ومييػمو  شمرٌييع نييذ  

اًمٙمريي٥م واًمٙمِمييػ قمييـ ُم ٤مًمٌٝميي٤م، وشمزيٞمييػ ُميي٤م ومٞمٝميي٤م ُمييـ سم٤مـمييؾ، يييرو     نييذا  ويي٤مقم٦م 

 وىم٧م ٓ وم٤مردة ومٞمف، سمؾ يرا  سمٕمْمٝمؿ ُمـ شمرٌع قمقرات اًمٜم٤مس.

  اعمًرٕم٤م .ا   يمؼم، ا  اًمِمٞم :

 ( 00:  31:  42/ 369) اهلدى والنور/ 
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 احله١ُ يف ايدع٠ٛ إىل اهلل

ًمٙمييـ نٜميي٤م ذم نييذ  اعمٜم٤مؾميي٦ٌم ٓسمييد    ٟمييذيمر ىمٞمييدًا، ٓسمييد    ي٘مييؽم  ُمييع   ىميي٤م  اإلُميي٤مم:

ومٙميير أُميير سميي٤معمٕمرو  واًمٜميي٤منل قمييـ اعمٜمٙميير ومٙمييرًا وقمٛميي ً،  ٓ ونييق    يٙمييق   ُميير  

يمييييؾُّ ذًمييييؽ سميييي٤معمٕمرو ،    يٙمييييق   ُميييير  سميييي٤معمٕمرو  وهنٞمييييف قمييييـ اعمٜمٙميييير    يٙمييييقَ  

سميي٤معمٕمرو  وهنٞمييف قمييـ اعمٜمٙميير سميي٤معمٕمرو  ُمييـ  ؾميي٤مًمٞم٥م اًمنميييٕم٦م، ومٙمٚمٜميي٤م يٕمٚمييؿ ىمييق  

٦ِم ﴿رسمٜم٤م شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم ذم اًم٘ميرر  اًمٙميريؿ:  ٦ِم َواعمَْْققِمٔمَي ْٙمٛمَي
ٌِٞمِؾ َرسم يَؽ سم٤ِمْوِ اْدُع  ِمِم ؾمَي

ـُ  ًَي َل َ طْم
رِل نِي ٜم٦َِم َوضَم٤مِدْنُؿ سم٤ِمًم  ًَ اوٙمٛمي٦ُم نٜمي٤م  و  ُمي٤م يرٌي٤مدر  مم  ، النحد:[568] ﴾اْوَ

ْق ﴿ذنٜمٜميي٤م وذنييـ همػمٟميي٤م  يْميي٤م نييق اًمٚمييلم وشمييرح اًمِمييدة واًمٖمٚمٔميي٦م، يمييام ىميي٤م  شمٕميي٤ممم :  َوًَميي

ـْ طَمْقًمِييَؽ 
قْا ُِميي يي يي٤م هَمٚمِييٞمَظ اًْمَ٘مْٚميي٥ِم َٟٓمَٗمْمُّ ونييذا  ُميير ُم طمييظ   آ: عمددران[599] ﴾يُمٜميي٧َم وَمٔمم

 يميام وصيٗمف ، وذم ؾمٜمرف اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ًم٘مد يم٤م  سم٠مُمريف رؤوومي٤ًم رطميٞمامً ذم ندي اًمرؾمق  

ٞمؿٌ ﴿رسمٜميي٤م شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم ذم اًم٘مييرر  اًمٙمييريؿ:  طِميي ،  التوبددة[568] ﴾ سمِيي٤معم١ُْْمُِمٜملَِم َرُؤوٌ  ر 

يميييذًمؽ ذم  ؾميييٚمقب طمٞم٤مشميييف وشمٕمٚمٞمٛميييف ُٕمريييف، وًمٕميييؾ اوييي٤مرضيـ اٞمٕمييي٤ًم  ًم٘ميييد يمييي٤م  

يمٚمٜم٤م يٕمر  ىمّم٦م ذًمؽ إقمران اًمذي يٌدو  ٟمف يمي٤م  طميدي٨م قمٝميد سم٤مإلؾمي م و ٟميف عمّي٤م 

إلؾمييي ُمٞم٦م وإطمٙميييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م، ذًمييييؽ  ٟميييف طميييي٤مو     يٌييييق  ذم ييييرٕمٚمؿ سمٕمييييد أداب ا

اعمًييجد اًمٜمٌييقي وشمٕمٚمٛمييق     اعمًييجد اًمٜمٌييقي يميي٤م  ُمٗمروؿميي٤ًم سم٤موّميي٤ٌمء، ومٚمييام ر ه 

قا سمييف    ييييسمق ، وم٘ميي٤م   ذًمييؽ ُمٜمييف  صيي ٤مسمف  ٓ  ي ٓ   «ٓ شمزرُمييق »نييؿ:  ّ يي

ي٘ميض سمقًميف  وشمريمف  «ُمٞمنيـ ومل شمٌٕم قا ُمٕمّنيـ رؿ ٟمام سمٕم »شم٘مٓمٕمقا قمٚمٞمف سمقًمف، 

ُمييـ همٚمٔميي٦م  صيي ٤مسمف  سمييف اٟمٖميي٤مظ ه  ُمييـ ًمٓمٗمييف  ٤مطمرييك ارشميي٤مح، ًمٙمييـ اًمرضمييؾ سم٘مييدر ُميي

ف سمٕمييد اًمّميي ة طمٞميي٨م ىميي٤م : اًمٚمٝمييؿ ارمحٜمييل وحمٛمييدًا وٓ شمنمييح وسمييدا ذًمييؽ ُمييـ دقم٤مريي

ُمٕمٜم٤م  طمدًا، اًمٚمٝمؿ ارمحٜمل وحمٛمدًا وٓ شمنمح ُمٕمٜم٤م  طميدًا، حمٛميد سمٞمًير ؼ اًمرمحي٦م 
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٘مٚميقب ومٝمي١مٓء ٓ يًير ٘مق  اًمرمحي٦م، اًمٚمٝميؿ ٕٟمف رطمٞمؿ،  ُم٤م ن١مٓء الٗم٤مة اًمٖم ظ اًم

ًم٘ميييد »يٕمٚمٛميييف ي٘ميييق  ًميييف:  ارمحٜميييل وحمٛميييدًا وٓ شمنميييح ُمٕمٜمييي٤م  طميييدًا، ومٕمييي٤مد اًمرؾميييق  

رت واؾميييٕم٤ًم ُميييـ رمحييي٦م ا  رت  ي ويييٞمّ٘م٧م واؾميييٕم٤ًم ُميييـ رمحييي٦م ا  شمٌييي٤مرح  «طمّجييي طمَجييي

انٞمٜميي٦م اًمٚمٞمٜميي٦م ذم شم٠مديٌييف ٕصيي ٤مسمف  وشمٕميي٤ممم، ومٝمييذا  ؾمييٚمقب ُمييـ  ؾميي٤مًمٞم٥م اًمرؾمييق  

 رو  وهنٞمف قمـ اعمٜمٙمر.و ُمر  سم٤معمٕم

ًمٙمييـ نٜميي٤مح ىمّميي٦م شمِمييٌف نييذ ، وىمييد ٓ يٕمرومٝميي٤م يم ييػٌم ُمييـ اًمٜميي٤مس، ونييل ىمّميي٦م ذًمييؽ 

اًمّمييي ٤من اًميييذي شمٙمٚميييؿ ذم اًمّمييي ة وطمييي٤مو  ُميييـ طمقًميييف    يًيييٙمرق  سم٤مًمييييب قميييغم 

ٚمٛمل، نييذا ُمٕم٤موييي٦م  يي ًُ  وم يي٤مذنؿ،  ٓ ونييق اًمييذي ُيٕميير  سميييامذا ؟ ُمٕم٤موييي٦م سمييـ اوٙمييؿ اًم

ٞمام سمٕمييد ظمٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمٛملم، ي٘مييق  نييق ٟمٗمًييف همييػم ُمٕم٤موييي٦م سمييـ  ن ؾمييٗمٞم٤م  اًمييذي صيي٤مر وميي

، وقمٓمييس رضمييٌؾ سمجيي٤مٟمٌل، ُمٕم٤موييي٦م سمييـ اوٙمييؿ اًمًييٚمٛمل : صييٚمٞم٧م يقُميي٤ًم وراء اًمٜمٌييل 

ـْ طمقًميف، ومْمي٤من هبيؿ ذرقمي٤ًم،  وم٘مٚم٧م ًمف: يرمحؽ ا  ومٜمٔمر  زّم  يٕمٜمل ٟمٔمرة ُمًيٙمرف، ُمَي

واصُمٙميييؾ »نيييق يّميييكم يٜمييي٤مدي سمييي٠مقمغم صيييقشمف:   «واصُمٙميييؾ  ُمٞمّييي٤م »وٟمييي٤مده سمييي٠مقمغم صيييقشمف: 

، يدقمق قمغم ٟمٗمًف، عمي٤مذا شمٜمٔميرو   زّم ؟ ُمي٤م ًمٙميؿ شمٜمٔميرو  - ي وم٘مدشمٜمل  ُمل- « ُمٞم٤ّم 

ونٜميي٤م –اؾمييٙم٧م أ  ًمييٞمس وىمريي٤ًم ًمٚمٙميي م، ىميي٤م   " زم؟ وم٠مظمييذوا رضسميي٤ًم قمييغم  وم يي٤مذنؿ

اًمّم ة  ىمٌؾ  زّم، ومقا  ُم٤م ىمٝمرين وٓ يمٝميرين  ومٚمام ىم٣م رؾمق  ا  ":  -اًمِم٤مند

اًمّميي ة ٓ يّمييٚم  ومٞمٝميي٤م يشٌء ُمييـ    نييذ   »وٓ رضسمٜمييل وٓ ؿمييرٛمٜمل، و ٟمييام ىميي٤م  زم: 

 ًمي  اويدي٨م واويدي٨م ومٞميف  «يم م اًمٜم٤مس  ٟمام نل اًمرًٌٞم  واًمرٙمٌػم وىمراءة اًم٘ميرر 

ـمق  وًميق  ٟميف ومٞميف ومقاريد، ًمٙميـ ُمي٤م ٟمٓمٞميؾ قمٚميٞمٙمؿ أ ، وم٤مًمِمي٤مند    اًمرضميؾ ؿميٕمر سم٠مٟميف 

 ظمٓمييي٠م ذم اًمّمييي ة ُميييـ ٟمٔميييرات اًمّمييي ٤مسم٦م  ًمٞميييف، ٟمٔميييرات  ٟمٙمييي٤مر ذم اًمّمييي ة، صميييؿ ُميييـ 

ذنؿ شمًٙمٞمر٤ًم ًمف، ومٕمير   ٟميف يمي٤م  خمٓمئي٤ًم، وُم ٚميف يرّميقر و  يدث رضهبؿ قمغم  وم ٤م

قمغم نذا اخلٓم٠م اًمذي  ٟمٗمًف : أ  ي٤م شمره سمٕمد اًمّم ة ؿمق سمد  يٕم٤مىمٌٜمل اًمرؾمق  

ف، ومٞم٘مييق :  ومييقا  ُميي٤م ىمٝمييرين وٓ يمٝمييرين وٓ رضسمٜمييل  يي ًِ ف سمٜمٗم يي ًَ ارشمٙمٌرييف؟، ومٞمجٞميي٥م ٟمٗم

ٙمييي م،  ىميييق  إُميييير وٓ ؿميييرٛمٜمل و ٟميييام ىمييي٤م  زم نييييذ  اًمّمييي ة ٓ بيييقز ومٞمٝمييي٤م نييييذا اًم

سميييي٤معمٕمرو  بيييي٥م    يٙمييييق  سميييي٤معمٕمرو  ًمٙمييييـ نٜميييي٤م اًمٌمييييء اًمييييذي يٜمٌٖمييييل اًمرٜمٌييييف ًمييييف 
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عميييي٤م  راد  واًمرٜمٌٞمييييف قمٚمٞمييييف، ًمٙمييييـ  طمٞم٤مٟميييي٤ًم ٓسمييييد ُمييييـ اؾمييييرٕمام  اًمِمييييدة، ... ٕ  اًمٜمٌييييل 

   يٕميييقد  مم اعمديٜمييي٦م سمٕميييد    ـمييي٤م  ـميييقا  اًميييقداع قمٚميييؿ    صٗمٞمّيييي٦م ىميييد  اًمرؾميييق  

 « ذا ومٚمرٜمٗمير »وم٘مي٤مًمقا: ٟمٕميؿ، وم٘مي٤م :   «وم٤موي٦م؟نؾ ـم٤موم٧م ـمقا  اإل »طم٤مو٧م، وم٠ًم :  

 ]ونٜم٤م اٟم٘مٓمٕم٧م ُم٤مدة اًمنميطن 

 (  00:19:10/ 230) اهلدى والنور /
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 أ١ُٖٝ َساعا٠ األضًٛب احلطٔ  

 يف ايدع٠ٛ إىل اهلل

يٕمٜمل اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م ذم نذا اًمزُم٤م  دقمقة طمؼ ونل اًمرل ُمي٤م صمٌي٧م قميـ اًمٜمٌيل  اًم١ًما :

 ؟ ¢

 ذا اًمزُم٤م  ٓ حمؾ ن٤م ُمـ اإلقمراب. ٟمٕمؿ، ًمٙمـ يمٚمٛم٦م ذم ن القاب:

 ُمً قسم٦م.  ُمداظمٚم٦م:

 ُمً قسم٦م.  اًمِمٞم :

 ُمً قسم٦م.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

ُمقويييقع اًمّميييٞم٤مم... ىمْميييٞم٦م اإلومٓمييي٤مر ىمٌيييؾ إذا  اعمٕمٝميييقد، ومٝميييذ  ىمْميييٞم٦م  اًمًييي١ما :

ٟم يييـ ُمييي١مُمٜملم ومٞمٝمييي٤م وُمّميييدىملم    اإلومٓمييي٤مر ىمٌيييؾ إذا  ؾميييٜم٦م، طمًييي٥م رؤيييي٦م اًمِميييٛمس 

 وهمٞم٤مهب٤م. 

 ومٓم٤مر ىمٌؾ إذا  ؾمٜم٦م. ٓ شم٘مؾ اإل اًمِمٞم :

 ُم٤م نق سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألذا  طم٥ًم..  ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م  قمر  ُم٤م ىمّمدح، ًمٙمـ  ىمق  ًمؽ: ٓ شم٘مؾ نٙمذا.  اًمِمٞم :

 ـمٞم٥م، ضمزاح ا  ظمػم.  ُمداظمٚم٦م:
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ٕ  اًم٘مّمييد ذم اًم٘مٚميي٥م ُميي٤م نييق يمييؾ واطمييد يًييٛمع يم ُمييؽ يٗمٝمييؿ ُم٘م٤مُمييؽ،  اًمِمييٞم :

 ٟمٕمؿ. 

 ٟمٕمؿ، ضمزاح ا  ظمػم.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

ومييٜم ـ يّمييػم قمٜمييدٟم٤م ُمِميي٤ميمؾ ذم اعمًي٤مضمد ومييٌٕمض اإلظمييقا  شمٓمٌٞم٘ميي٤ًم نييذ    :اًمًي١ما

اًمًييييٜم٦م ٟم٘مٕمييييد ذم اعمًييييجد  و ذم طمٚم٘ميييي٦م ويٗمٓمييييروا ـمٌٕميييي٤ًم ىمٌييييؾ  ذا  وزارة إوىميييي٤م ، 

وسم٤مًمريي٤مزم طمّمييؾ سمٕمييض اعمِميي٤ميمؾ سمييلم اإلظمييقة واًمٜميي٤مس، نييذا ُميي٤م طمّمييؾ طم٘مٞم٘ميي٦م، ومٝمييؾ 

ضمد،  م شمٜمّمي ٜم٤م نذا اًمٙم م يٕمٜميل نيذ  اًمًيٜم٦م ٟمٓمٌ٘مٝمي٤م وٟمٍمي قميغم شمٓمٌٞم٘مٝمي٤م ذم اعمًي٤م

ُميي  ً  ٟمييف يٕمٜمييل ُميي  ً ٟمٗمٓميير ذم سمٞمقشمٜميي٤م وٟمييذن٥م  مم اعمًييجد ًمٜمّمييكم ُمٕمٝمييؿ، وميي٢مذا يميي٤م  

الييقاب قمييغم نييذا اًمًيي١ما   ٟمييف ٟمٕمييؿ ٟمٗمٓميير عميي٤مذا ٟمٜمرٔميير ُمييع اإلُميي٤مم طمرييك ٟمّمييكم ُمٕمييف 

ا٤مقميي٦م ُميي٤م دام وىميي٧م اًمٖمييروب طميي٤م  و ومٓميير ىمٌييؾ الامقميي٦م عميي٤مذا يٜمرٔميير ُمٕمٝمييؿ طمرييك 

 ض؟ يّمكم ُمٕمٝمؿ الامقم٦م، ؾم١ماًملم ُمع سمٕم

 يٕمٜمل  ومٝمؿ ُمـ ؾم١ماًمؽ اًم ٤مين  ٟمف ٓ يّمكم ُمع الامقم٦م.  القاب:

 يٕمٜمل نق  ومٓمر.  ُمداظمٚم٦م:

 ىمؾ زم نذا اًمٗمٝمؿ ص ٞم  و ٓ ُم٤م نق ص ٞم .  القاب:

 يٕمٜمل يّمكم ىمٌٚمٝمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

يٕمٜمل  ي ؾم٤مرؾ عم٤م ي٠ًم  ؾمي١ما  ومٞميف يشء ُميـ اًمٓميق  وٓ  ىميق     ومٞميف  القاب:

و  مم اظمرّمي٤مر،  وًٓ سم٤مًمٜمًي٦ٌم زم يمٛمًي١م٤مضم٦م  يشء ُمـ آوٓمراب، نذا اًمٓمق  سم 

 يقضمف  ًمٞمف اًم١ًما ،  ريد     قمر  نؾ ومٝمٛم٧م  ٟم٤م اًم١ًما  و ٓ ٓ. 

 ومٝمٛمرف، ؾم١مازم يٕمٜمل ومٝمٛمرف اعمٕمٜمك  ٟمؽ ومٝمٛم٧م اًم١ًما .  ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمييـ  ٟميي٤م ُميي٤م شم٠ميمييدت  ين ومٝمٛميي٧م، ُمرييك  شم٠ميمييد عميي٤م شم٘مييق  زم: ٟمٕمييؿ، نييذا  الييقاب:
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 اًمذي ومٝمٛمرف نق  ٟم٤م ىمّمدشمف. 

 ٟمٕمؿ، نذا اعم٘مّمقد.  :ُمداظمٚم٦م

 نذا القاب.  القاب:

 ا  بزيؽ ظمػم.  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ شم٠ميت شمٕمٛمؾ زم حم٤مرضة  ظمره.  القاب:

 ا  بزيؽ اخلػم.  ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييي٥م،  ٟمييي٤م يييي٤م  ظميييل اًميييذي  ىمقًميييف  ٟميييف او٘مٞم٘مييي٦م قمٜميييدٟم٤م ُمٕمنمييي اعمًيييٚمٛملم  اليييقاب:

اًميديـ، ًمٙميـ ٟم٘ميق  اٞمٕم٤ًم وسم ٤مص٦م اًمًٚمٗمٞملم قمٜمدٟم٤م ؿميٞمئ٤م : إو : اًميدقمقة، وًمٜم٘ميؾ 

اًمدقمقة ٕٟميف ًميٞمس يميؾ ُميـ يريديـ سميديـ اإلؾمي م ييدقمق  مم اإلؾمي م، نٜمي٤مح يم يػم ُميـ 

اًمٜمييي٤مس طمريييك ُميييـ اخليييقاص ٓ يٌييي٤مًمق  سم٤مًمٜمييي٤مس وٓ ييييدقمق  اًمٜمييي٤مس وٓ يٜمّمييي قهنؿ 

وٓ.. وٓ..  مم رظمييير ، وًميييذًمؽ  ٟمييي٤م  قمٚميييؾ نيييذ  إظمٓمييي٤مء اًمريييل ٟم ييي٤مو  شمّمييي ٞم ٝم٤م 

اًم٥ًٌم؟ ُمع  ٟمف ومٞمف  ؿمٞم٤مء ُمٜمٝم٤م يم ػمة ُمرٗمؼ  واإلقمقضم٤مضم٤مت اًمرل ٟم ٤مو  شم٘مقيٛمٝم٤م، ُم٤م

قمٚمٞمٝمييي٤م ٓ ظمييي   ومٞمٝمييي٤م، اًمًييي٥ٌم نيييق     نيييؾ اًميييديـ واًمٕمييي٤ممل سميييف ٓ يٌٞمٜميييق  ًمٚمٜمييي٤مس وٓ 

 يدقمقهنؿ، شمريمقنؿ نٙمذا ؾمٌٝمٚم ً. 

 ذيمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعم ٤م ، ُم٤م ُمٕمٜمك اٟمرِم٤م  إيمؾ وإظمذ واإلقمٓم٤مء سم٤مًمٞمد اًمٞمنه 

ٚمٜمي٤م ًمٚمٜمي٤مس: ىمقُميقا يي٤م ٟمي٤مس صيٚمقا سم٤مًمٚمٞميؾ سملم اًمٜم٤مس، ونذ  ٓ  ر٤مج  مم ضمٝميد،  ذا ىم

واًمٜميي٤مس ٟمٞميي٤مم، وا  نييذا يريييد ضمٝميي٤مد إسمٓميي٤م ، ًمٙمييـ ظمييذ سميي٤مًمٞمٛملم وٓ شم٠مظمييذ سم٤مًمِمييام  

و قمييط سميي٤مًمٞمٛملم ٓ شمٕمييط سم٤مًمِمييام ، يمييؾ سميي٤مًمٞمٛملم ٓ شم٠ميمييؾ سم٤مًمِمييام ، نييذا ؾمييٝمؾ    يميي٤م  

نييذا و ٓ نييذا، ُميي٤م نييق ؾميي٥ٌم اٟمرِميي٤مر اعم يي٤مًمٗملم ًمٚمنميٕم٦م؟ؾمييٌٌٝم٤م قمييدم ٟمّميي  اًمٜميي٤مس 

إىمييؾ شم٘مٚمٞمييدًا  ذا ومروييٜم٤م ٓ  ء الٝمٚميي٦م، ؾمييٙمقت  نييؾ اًمٕمٚمييؿ، نييؾ يٕمرومييقا قمييغمنيي١مٓ

ؾ سمي٤مًمٞمٛملم وارشب »وا ىمق  اًمرؾمق  قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م: ؤوا اًمًٜم٦م ٓ ي٘مري٘مرؤ يمُي

سميييي٤مًمٞمٛملم، وٓ شم٠ميمييييؾ سم٤مًمِمييييام  وٓ شمنمييييب سم٤مًمِمييييام ، وميييي٢م  اًمِمييييٞمٓم٤م  ي٠ميمييييؾ سم٤مًمِمييييام  
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يمري٥م اًمٗم٘ميف يمٚمٝمي٤م ـم٤موم ي٦م  وا اويدي٨م، ًمٙميـؤ، اومرض  هنيؿ ُمي٤م ىمير«وينمب سم٤مًمِمام 

سم٠مٟمييف ٓ بييقز إيمييؾ سم٤مًمِمييام  واًمنمييب سم٤مًمِمييام ، ُميي٤م ُمٕمٜمييك    اعمًييٚمٛملم يٕمٞمِمييق  

  مم  رسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم ُمـ اإلؾم م واًمٕم٤مدات نذ  اٌم يم٠مهن٤م ذم سم د اًمٙمٗم٤مر.

وًمٞم٦م قمييغم  نييؾ اًمٕمٚمييؿ، هبييذ  او٘مٞم٘ميي٦م قمييغم إىمييؾ، وم٤مًمِميي٤مند قمٜمييدٟم٤م ١مالٝمييؾ ُمًيي

دقمقة يشء رظمير،  ٟمي٤م  رييد ُميـ يميؾ ُمًيٚمؿ  وًٓ وُميـ اًمدقمقة يشء وإؾمٚمقب  مم اًمي

 ظمقاٟمٜمييي٤م اًمًيييٚمٗمٞملم ظم٤مصييي٦م صم٤مٟمٞمييي٤ًم    يٗمرىميييقا سميييلم إُميييريـ، ٕ  اًميييدقمقة نيييل ُم٘مّميييقدة 

سم٤مًمذات، يٕمٜمل ب٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ    يٕمر  يمٞمػ يّمكم يمٞمػ يّمقم يمٞمػ يٗمٓمر 

يمٞمػ..يمٞمػ  مم رظمر ، ًمٙمـ ٓ ب٥م قمٚمٞمف    يدقمق؛ ٕ  اًمدقمقة وميرض يمٗم٤ميي٦م،  ُمي٤م 

واًمرييديـ سمييف ومييرض قمييلم،  ذا يم٤مٟميي٧م نييذ  او٘مٞم٘ميي٦م ُمٕمرووميي٦م ًمييديٜم٤م وميي  بيي٥م     اًمٕمٚمييؿ

هنيييرؿ سم٤مًمٌميييء اًم ييي٤مين اًميييذي نيييق إؾميييٚمقب ذم اًميييدقمقة، ىمٚمٜمييي٤م: قمٜميييدٟم٤م دقميييقة وقمٜميييدٟم٤م 

اْدُع  مَِم ﴿ ؾميييٚمقب ذم اًميييدقمقة،  ؾميييٚمقب اًميييدقمقة ُمٕميييرو  اًم٘ميييرر  اًمٙميييريؿ رصاطمييي٦م، 

ْٙمَٛمييي٦ِم َواعمَْْققِمَٔمييي٦ِم اْوَ 
يييَؽ سم٤ِمْوِ ٌِٞمِؾ َرسم  ـُ ؾَمييي ييي ًَ يييٜم٦َِم َوضَمييي٤مدِْنُْؿ سمِييي٤مًم رِل ِنيييَل  طَْم ًمٙميييـ  [569]النحددد: ﴾ًَ

اًميييدقمقة ىمٌيييؾ إؾميييٚمقب، وٓ ٟمًيييرٓمٞمع    ٟمٗميييؽمض ذم يميييؾ اًمٜمييي٤مس ذم يميييؾ  صييي ٤مب 

اًميييدقمقة ٓ ٟمًيييرٓمٞمع ٟمرّميييقر  سميييدًا  هنيييؿ سمٜمًييي٦ٌم واطميييدة ذم طمًيييـ إؾميييٚمقب وطمًيييـ 

ٜميي٤م قمييغم اًمييدقمقة  مم ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم، نييذا  ُميير ُمًيير ٞمؾ، ومٞمجيي٥م    ٟمّميي٥م انرامُم

إُميييير إو  ونييييق اًمييييدقمقة، إُميييير اًم يييي٤مين يمييييام بيييي٥م قمييييغم ُمييييـ يميييي٤م  قمٜمييييد  طمًييييـ 

 ؾميييٚمقب ذم اًميييدقمقة    يرٚمٓميييػ ذم دقمقشميييف ًمٚمٜمييي٤مس  مم دقمقشميييف، يميييذًمؽ يٜمٌٖميييل نيييذا 

اًمداقمٞميي٦م    يرٚمٓمييػ ُمييع  ظمقاٟمييف اًمييذيـ يًييٞمئق  ًمألؾمييٚمقب ذم اًمييدقمقة، واويي   فمييـ 

 اًمٙم م. 

 واو .  ُمداظمٚم٦م:

بي٥م    ٟمٗميرن سميلم اًميدقمقة و ؾميٚمقهب٤م، اًميدقمقة وميرض ٟمٕمؿ، عم٤مذا؟ ٕٟمٜمي٤م  اًمِمٞم :

قميييلم قميييغم يميييؾ ُمًيييٚمؿ    يرٌٜم٤منييي٤م ًمٙميييـ ًميييٞمس وميييرض قميييلم قميييغم يميييؾ ُمًيييٚمؿ    يٙميييق  

داقمٞمييي٦م، صميييؿ ًميييق يمييي٤م  داقمٞمييي٦م ٓ ٟمًيييرٓمٞمع ٟمرّميييقر    إؾمييي٤مًمٞم٥م ُمرٗم٘مييي٦م و   إؾميييٚمقب 
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يٛمٙميييـ شمٕمٚمٞمٛميييف وشمٚم٘مٞمٜميييف ًمٚمٜمييي٤مس اٞمٕمييي٤ًم نيييذا ٓ يٛمٙميييـ، ومٞمٜمٌٖميييل    ٟمرٚمٓميييػ ُميييع قم٤مُمييي٦م 

قمييييقوؿ  مم دقمقشمٜميييي٤م اًمًييييٚمٗمٞم٦م، وُمييييع  ظمقاٟمٜميييي٤م اًمًييييٚمٗمٞملم اًمييييذيـ يًييييٞمئق  اًمٜميييي٤مس ذم د

 اًمدقمقة  مم اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م،  يْم٤ًم نذا ب٥م     شمٚمٓمػ سمف. 

سمٕمد نذ  اعم٘مدُم٦م  رضمع  مم صيٚم٥م اعمقويقع وًمٕمٚميف ؾمي١ماًمؽ إو  سم٤مًمٜمًي٦ٌم عمي٤م 

ٟميي٧م صمٌيي٧م ًمييديٜم٤م ي٘مٞمٜميي٤ًم    إذا  ذم نييذا اًمٌٚمييد ييي١مذ   ُميي٤م ىمٌييؾ اًمقىميي٧م  و سمٕمييد اًمقىميي٧م،  

ذيمرت إذا  اًمذي ي١مذ  سمف سمٕمد اًمقىم٧م سمٜم ق قمنم دىم٤مرؼ، وإومم قمٜميدي ُمٕم٤ملي٦م 

 ُميييير رظميييير اًمييييذيـ ي١مذٟمييييق  ىمٌييييؾ اًمقىميييي٧م سمٜمّمييييػ ؾميييي٤مقم٦م شم٘مريٌيييي٤ًم يييييؽماوح ذم اظميييير   

اًمٗمّمييق  سمييلم صمٚميي٨م ؾميي٤مقم٦م  مم ٟمّمييػ ؾميي٤مقم٦م ويٌٓمٚمييق  صيي ة اعمّمييٚملم ذم يم ييػم ُمييـ 

ٝمييؿ أ  بيي٥م    اعمًيي٤مضمد، طمٞميي٨م يّمييٚمق  صيي ة اًمٗمجيير ىمٌييؾ اًمٗمجيير اًمّميي٤مدن، اعم

ٟمٗمييرن سمييلم اًمييدقمقة وسمييلم  ؾمييٚمقب اًمييدقمقة، خيرٚمييػ إُميير اظمر وميي٤ًم يم ييػمًا سمييلم  ٟمًيي٤م  

يٕمييٞمش ذم ُمًييجد ضمييق  ؾمييٚمٗمل وسمييلم ُمًييجد رظميير ضمييق  ظمٚمٗمييل، بيي٥م    يٗمييرن سمييلم 

ُمًيييجد ورظمييير، يميييام  ٟميييف بييي٥م    يٗميييرن سميييلم  قمرٜم٤مريييف سم٤مإلومٓمييي٤مر اًمنميييقمل سميييلم  ٟمييي٤مس 

 ورظمريـ. 

د  اًمرٛمًييؽ سم٤مًمًييٜم٦م ٓ يقضمييد ُميي٤مٟمع سمييؾ بيي٥م  ٟميي٤مس ُميي  ً ُمييـ  ظمقاٟمييؽ قمٜمييدنؿ ُمٌيي

 ٟمييؽ شمٗمٓميير  ُميي٤مُمٝمؿ سمٕمييد دظمييق  وىميي٧م اإلومٓميي٤مر ًمٖمييروب اًمِمييٛمس وىمٌييؾ إذا  اًمييذي 

ي١مذٟمق  اًمٞمقم سمٜم٤مًء قمغم اًمرقىمٞم٧م اًمٗمٚمٙمل،  ُم٤م  ذا يمٜم٧م ذم ا٤مقم٦م مل يًٛمٕمقا سمدقمقة 

 اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م  و اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م، ومٝم١مٓء يٜمٌٖمل قمغم اًمداقمٞم٦م طم٘م٤ًم    يٗمٙمر ـمقي ً 

 يمٞمػ ي ػم نذ  اعم٠ًمًم٦م.

 ٟم٤م  ىمق  ًمٙمؿ ؿم ّمٞم٤ًم قمـ ٟمٗميسي وسمٕميض  ظمقاٟمٜمي٤م، ذم رُمْمي٤م   ٟمي٤م  ره اًمِميٛمس 

شمٖمييرب ُمييـ داري ٕهنيي٤م ُمرشمٗمٕميي٦م وميي٠مومٓمر صمييؿ  ؾمييٛمع إذا  وميي٠مٟمز   صييكم ُمييع الامقميي٦م، 

وم٠مٟم٤م  اع سملم ومْمٞمٚمرلم: ومْمٞمٚم٦م اًمرٕمجٞمؾ سم٤مإلومٓم٤مر اًمرل ىم٤مني٤م اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمّمي ة 

، يمييام    «ٓ شمييزا   ُمرييل سم ييػم ُميي٤م قمجٚمييقا اًمٗمٓميير»رو : واًمًيي م ذم اوييدي٨م اعمٕميي

ٓ شميزا   ُمريل سم يػم ُمي٤م »نٜم٤مح طمدي٨م رظمر  ض قمغم شمٕمجٞمؾ  داء صي ة اعمٖميرب، 
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، وًمييذًمؽ يم٤مٟميي٧م اًمًييٜم٦م اًمٕمٛمٚمٞميي٦م    «مل ييي١مظمروا صيي ة اعمٖمييرب  مم اؿميير٤ٌمح اًمٜمجييقم

يم٤م  يٗمٓمر قمغم ارات  و قمغم ضمرقم٦م ُمـ ُم٤مء صمؿ يّمكم اعمٖمرب، ومٞمٕمجؾ  ¢اًمٜمٌل 

ُٕمريـ: إميي٤ًم سمييلم اًمٗمْمييٞمٚمرلم، وم٠مٟميي٤م  ىمييق  ؿم ّمييٞم٤ًم ٟمٗمٓميير ذم اًمٌٞميي٧م و ٟمييز   صييكم سميي٤م

ذم اعمًيييجد، ًمٙميييـ ٓ بيييقز يميييرام  نيييذ  اًمًيييٜم٦م يميييام يمييي٤م  إُمييير ىمٌيييؾ نيييذ  إييييي٤مم 

إظمييػمة، ٓ  طمييد قمٜمييد  ظمييؼم  ـم ىميي٤ًم سميي٠م  اعميي١مذ  ييي١مذ  سمٕمييد همييروب اًمِمييٛمس سمٕمنميي 

اًمٗمجيير ي١مذٟمييق  ىمٌييؾ اًمقىميي٧م  دىميي٤مرؼ، ٓ  طمييد قمٜمييد  ظمييؼم  ـم ىميي٤ًم    اعميي١مذٟملم ًمّميي ة

 سمٜمّمػ ؾم٤مقم٦م و    يم ر اعم٤ًمضمد يم٤مٟم٧م شمّمكم ص ة اًمٗمجر ىمٌؾ وىمرٝم٤م. 

ومييي٢مذا قمييير   نيييؾ اًمٕمٚميييؿ اوٙميييؿ اًمنميييقمل ويمرٛميييق  يمييي٤م  يميييرامهنؿ ًمٚمٕمٚميييؿ ُمّميييٞم٦ٌم 

قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ا  قميز وضميؾ يميام ٟمٕمٚميؿ اٞمٕمي٤ًم  ظميذ اًمٕمٝميد واعمٞم ي٤من ُميـ 

قٟمف، يمام نق ذم اًم٘مرر  اًمٙمريؿ ويمام ىم٤م  قمٚمٞمف  نؾ اًمٕمٚمؿ    يٌٞمٜمق  ًمٚمٜم٤مس وٓ يٙمرٛم

،  ذًا اعمًيي٠مًم٦م  ريي٤مج  مم «ُمييـ يمييرؿ قمٚميياًم  لييؿ يييقم اًم٘مٞم٤مُميي٦م سمٚمجيي٤مم ُمييـ ٟميي٤مر»اًمًيي م: 

ْؽَؿوَة َ َؼوْع أروِ َ  ﴿طمٙمٛم٦م، ًمٙمـ ُٕمر ُم٤م ىم٤م  رسمٜم٤م ذم اًم٘مرر  اًمٙميريؿ: 
ِِْ وْمَت َّلل َوَ وْن  ر

َّلل َ  ًِرَّلل سَهس إاِلي ذرو  َوَ س ﴿، وىم٤م  ذم أيي٦م إظميره: ﴾َخْرً سَهس إاِلي َّللليِذ َن َصَزروَّلل َوَ س  رؾَؼي  رؾَؼي

 . ﴾َحظٍّ َعظِقمر 

 ٟم٤م  رضب ًمٙمؿ ُم ٤مًٓ قمـ ٟمٗميس  ومٙمر  طمٞم٤مٟم٤ًم يمٞمػ  قم٤مًم٩م  ُميرًا ُمي٤م طمريك ٓ ٟمٙميق  

ُمًرٕمجٚملم ذم ُمٕم٤مل٦م إُمقر سمٖمػم اوٙمٛم٦م،  ىمص نذ  اًم٘مّم٦م يمٛم ٤م  عمي٤م ٟم يـ ذم 

وم٤مريدة ُميـ ضمٝمي٦م  ظميره  و رسميام ومٙم٤مني٦م، ريمٌٜمي٤م ذات صدد  ُمـ ضمٝمي٦م وٕٟميف ومٞمٝمي٤م  يْمي٤ًم 

ييييقم ُميييع سمٕميييض اًمِمييي٤ٌمب اًم٘مٓمييي٤مر ذم دُمِميييؼ ىم٤مصيييديـ ُمّميييٞمٗم٤ًم نٜمييي٤مح اؾميييٛمف )ُمْمييي٤مي٤م( 

وقم٤مدة اًم٘مٓم٤مر يم٤مًم٤ٌمص يٛمٌم ُم٤ًموم٦م وي٘مػ ُمـ  ضمؾ يٜمز  ويريم٥م  مم رظمر ، ريمٌٜم٤م 

اًم٘مٓمييي٤مر ذم حمٓمييي٦م اوجييي٤مز قمٜميييدٟم٤م نٜمييي٤مح طمريييك وصيييؾ  مم حمٓمييي٦م اًمؼماُمٙمييي٦م ٟمٕمييير  

ٜم٤مح وىمػ اًم٘مٓم٤مر ُمـ  ضمؾ ي٠مظمذ ريم٤مب،  طمد ؾمٙم٤م  ذًمؽ اعم ؾ، ص٤مطمٌٜم٤م نٜم٤مح، ن

 شمٕمرومقا ؾمٕمٞمد إوسمري اخلٞم٤مط؟ 

 ٓ.  ُمداظمٚم٦م:
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ٓ شمٕمرومق ، ؾمٕمٞمد ريم٥م اًم٘مٓم٤مر  ٟم٤م ذا قمٚمؿ ٕين يمٜم٧م ؿمديد اًمّميٚم٦م سميف  ٟميف  اًمِمٞم :

ذم إُمس اًم٘مري٥م سمٜمك سم٠منٚمف شمزوج،  ُم٤م اًمِم٤ٌمب اًمذيـ ُمٕمل ُم٤م قمٜمدنؿ ظمؼم، ُم٤م يم٤مد 

ييي٠ميت  زم  طمييد اًمِميي٤ٌمب ومٞمًيي٤مررين ي٘مييق  زم: أ  صييٕمد ىمًييٞمس،  اًم٘مٓميي٤مر يٛمٌميي  ٓ

ونق ذم اًمٖمروم٦م اًمٗم ٟمٞم٦م، نزي٧م ًمف سمر  ، ومٝمٛمرف يم٠مٟمف ي٘ميق  قمٚمٞميؽ سميف، اٟمر٘مٚمي٧م  مم 

اًمٖمروم٦م اًمرل نق ومٞمٝم٤م، شمٕمرومقا  فمـ اًم٘مٓمي٤مر ومٞميف صيٗملم ُميـ اًمٙميرا  ُميع ـميق  اًم٘مٓمي٤مر 

اًمًيييي م  صييييػ يمييييذا وصييييػ يمييييذا، دظمٚميييي٧م  ٟميييي٤م ومٞمييييف ريميييي٤مب ـمٌٕميييي٤ًم  يم ييييرنؿ ُمًييييٚمٛملم،

ٓ  ضمٚميس دم٤منيف طمريك ٓ يِميٕمر  ين بٚمس سمرٚمؽ اًمزاوي٦م،  ٟم٤م شمٕمٛمدت  قمٚمٞمٙمؿ، نق 

ضمئييي٧م ُم يييػمًا ًميييف و ٟميييام ضمٚمًييي٧م سمٕمٞميييدًا نٜمييي٤مح، نيييذ   و  واطميييدة يٕمٜميييل، ًمٙميييـ ضمٚمًييي٧م 

  ومٙمر يمٞمػ  دظمؾ ُمٕمف ذم اعمقوقع، نذ  ُم٠ًمًم٦م شمريد ُم٘مدُم٦م شمٙمق  ُمٜم٤مؾم٦ٌم. 

 ًمٞمر٘مٌؾ.  ُمداظمٚم٦م:

ىم٤م  ذم اًم٘مرر  اًمٙمريؿ، ونيذ  بي٥م    شمٜمٓمٌيؼ ٟمٕمؿ، ورسمٜم٤م قمز وضمؾ يمام  اًمِمٞم :

ُٚمَٜم٤َم﴿ذم ىمٚمقسمٜمييي٤م ا٤مُمييي٤ًم،  ـَ ضَم٤مَنيييُدوا ومِٞمٜمَييي٤م ًَمٜمَْٝميييِدَيٜم ُٝمْؿ ؾُمييٌي يييِذي وهقمييي٤م  ُمييي٤م  [9:]العنكبدددوت ﴾َواًم 

ضم٤مءت اعمٜم٤مؾم٦ٌم  و ووٕمرٝم٤م ونل دظمؾ نذا اًمذي اؾميٛمف ؾميٕمٞمد إوسميري اًميذي يمي٤م  

ُميع نيذا اإلٟمًي٤م  سمٓمري٘مي٦م شمزوج ذم إُمس اًم٘مري٥م، نٜم٤م ومير   ُمي٤مُمل ـمرييؼ ًمٚميدظمق  

همييييػم ُمٌيييي٤مرشة، وم٘مٚميييي٧م ًمييييف:  ؾمييييٛمع ؿميييي٤ٌمسمٜم٤م وسم٤مًمريييي٤مزم اًمٜمٍميييياين، نييييق ىمًييييٞمس ُميييي٤مروين 

ًمٌٜمييي٤مين، يٚميييٌس اًمٓمرسميييقش إؾميييقد اًمٓمقييييؾ  ذا يمٜميييرؿ ر يرٛميييق  وضمٌييي٦م ؾميييقداء، وم٘مٚمييي٧م 

يٌيي٤مرح ٕصيي ٤مسمف،  ¢ًمّميي٤مطمٌٜم٤م نييذا ؾمييٕمٞمد، ىمٚميي٧م:  سميي٤مرح ًمييؽ، سمييام يميي٤م  رؾمييق  ا  

قمٚمٞمؽ وايع سمٞميٜمٙمام ذم ظميػم، وٓ  ىميق  ًميؽ يميام وم٠مىمق  ًمؽ: سم٤مرح ا  ًمؽ، وسم٤مرح 

يم٤مٟميي٧م ال٤منٚمٞميي٦م إومم شم٘مييق  ويمييام شم٘مييق  ضم٤منٚمٞميي٦م اًم٘ميير  اًمٕمنميييـ قمييغم صييٗم ٤مت 

الرارد واعمج ت سم٤مًمروم٤مء وسم٤مًمٌٜملم، ٓ  ىمق  ًمؽ هبذ  اًمرٝمٜمئ٦م ٕ  اًمِم٤مرع اوٙمٞمؿ 

٤م ومرطميقا هن٤مٟم٤م قمٜمٝم٤م، ُم٤م ُمٕمٜمك سم٤مًمروم٤مء واًمٌٜملم، يمؿ ويمؿ ُمـ واًمديـ رزىمقا ُمـ اًمٌٜملم ُم

 هبؿ  وًٓ صمؿ يم٤م  قم٤مىم٦ٌم  ُمرنؿ ؾمقءًا. 

 ُميي٤م سميي٤مرح ا  ًمييؽ وسميي٤مرح قمٚمٞمييؽ واييع سمٞمييٜمٙمام ذم ظمييػم، ومٝمييذا اييع اخلييػم يمٚمييف، 
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وُمِمييٞم٧م،  ذيميير ضمٞمييدًا شمًٚمًييٚم٧م ذم اعمقوييقع وطمييدصم٧م ـمٌٕميي٤ًم قمييـ يشء ُمييـ قمٔمٛميي٦م 

اإلؾمييي م ورداب اإلؾمييي م اًمريييل طمرُمٝمييي٤م أظميييرو ، ُمٜمٝمييي٤م    اإلؾمييي م قمييي٤مًم٩م صيييي ٦م 

يـ، ٕٟميييف ٓ يقضميييد قمٜميييدنؿ  ـمٌييي٤مء يٕمروميييق  دىمييي٤مرؼ إُميييراض وًمٙميييـ اعمًيييٚمٛملم سم٤مًميييد

سم٤مؾمؿ اًمديـ ٟمٌٝمٝمؿ قمغم  ؿمٞم٤مء، أ  اًمٕمٚميؿ سمٕميد اًم٘ميرو  اًمٓمقيٚمي٦م ىمٌيؾ اإلؾمي م وسمٕميد 

اإلؾميييي م ايمرِمييييػ سمٕمْمييييٝم٤م أ  ُمييييـ ذًمييييؽ    اًمِميييي٤مرع اوٙمييييٞمؿ هنييييك اعمًييييٚمٛملم    

ـ اؾميرٕمام  نيذا ينمسمقا  و ي٠ميمٚمقا ُمـ اإلٟم٤مء اعم ٚمقم اعمِمٖمقر، وم٤مٟمرٝمك اعمًيٚمٛمق  ُمي

اإلٟم٤مء، نذا هنل رشقمل ًمٙمـ ومٞمف ُمٕمٜمك ـمٌل، ُم٤م سم٤م  اعمًٚمٛمق  نٙميذا اًمنميع اٟمرٝميك 

اًمنمييع ًمييق  رادوا يقُمئييٍذ  يٕمرومييقا ُميي٤م نييق اًمنيي ُميي٤م نييل اوٙمٛميي٦م ٓ  طمييد يٕميير ، أ  

اٟمٙمِمييػ اًمنيي    نييذا اًمِمييٕمر دىمٞمييؼ نييذا سميي٤مًمٕملم اعمجييردة صييٕم٥م    يييره، يزقمٛمييق  

 ُمييـ الييراصمٞمؿ، وميي٢مذًا ىميي٤م  نييؿ اًمييديـ: ٓ شمًييرٕمٛمٚمقا إـمٌيي٤مء اًمٞمييقم  ٟمييف نٜميي٤مح اعم يييلم

 نذا اإلٟم٤مء،  ذيمر نذا و يْم٤ًم ذيمرشمف. 

عم٤م ؿمٕمرت سم٠م  اًم٘مًيٞمس اُميرأل، اُميرأل يرييد    ييرٙمٚمؿ، وىمٚمي٧م ذم ٟمٗميسي ذًميؽ ُمي٤م 

 سمٖمٞمف، وًمٙمٜمل صٛم٧م ومٕم ً و ذا سمف يٜمٓمٚمؼ ذم اًمٙم م، ي٘مق : ُم٤م دام اإلؾمي م نٙميذا، 

نيق دظميؾ، ٕٟميف ٓ يًيرٚمٝمؿ ُميـ رب اًمٕمي٤معملم،  اٟمٔمر اًمٗميرن، يمٞميػ  ٟمي٤م دظمٚمي٧م ويمٞميػ

ضمٝمي٤م، ىمٗمييز اًم٘مٗميزة، ُميي٤مذا ىميي٤م ؟ ُمي٤م دام نٙمييذا اإلؾمي م، عميي٤مذا اعمًييٚمٛملم رّ اٟمٔمير يمٞمييػ د

يمٗمييروا  شميي٤مشمقرح؟ ُميي٤م دظمييؾ نييذا هبييذا، ٓ يقضمييد اشمّميي٤م   سمييدًا سمييلم سم  ييل وسمييلم ؾميي١ماًمف، 

، عميي٤مذا يمٗمييروا  شميي٤مشمقرح؟  ٕٟمييف ومييرض قمييغم اًمِمييٕم٥م اًمؽميمييل ًمييٌس اًم٘مٌٕميي٦م إوروسمٞميي٦م

ىم٤م : ا   قمٚمؿ سمام ذم اًم٘مٚمقب، ص٤مر نيق ي١مييد اًمٕمٛميؾ نيذا، شمريمريف طمريك  وم٣مي سمٙميؾ 

ُميي٤م ذم ٟمٗمًييف.. ُمييي٤م يمٗمييروا  شميي٤مشمقرح ًمٙميييـ نييق طمٙميييؿ سمٜمٗمًييف قمييغم ٟمٗمًيييف سمٙمٗميير  طمٞميييٜمام 

ُٟٕم ََٞمييلْمِ ﴿رومييض رشيٕميي٦م رسمييف اًم٘م٤مرييؾ:  يَمِر ُِمْ ييُؾ طَمييظ  ا وسمٓمٌٞمٕميي٦م اويي٤م   ي  [55]النسددل  ﴾ًمِٚمييذ 

 قميييز وضميييؾ ومٝميييق ٓ يٙميييق  ُمًيييٚماًم نيييذا  وًٓ، صم٤مٟمٞمييي٤ًم.. ُمًيييٚمؿ يٕميييؽمض قميييغم رشيٕمييي٦م ا 

 قمٜمييل  وًٓ يٕمٜمييل يمٗميير  اعمًييٚمٛمق  نييذا، صم٤مٟمٞميي٤ًم  شميي٤مشمقرح  ٟميي٧م شم٘مييق     نييذ  اًم٘مٌٕميي٦م ُميي٤م 

نييي٤م شمييي٠مصمػم نيييذا زي قمييي٤مم صييي٤مر  ويييل طمًييي٥م شمٕمٌيييػم ، وا   دره سميييام ذم اًم٘مٚمييي٥م ُميييـ 

 اإليام ، ىمٚمٜم٤م ًمف: ٓ، نذ   ؾم ُمٞم٦م ُمرومقض نذا اًمٙم م. 
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ـ يمييييام  اإلؾميييي م  ٟمييييف ووييييع ُمٌيييي٤مدئ وىمقاقمييييد  ًمييييزم اعمًييييٚمٛملم    ىمٚميييي٧م ًمييييف: ُميييي

يرٛمًٙمقا هب٤م ذم ؾمٌٞمؾ اعم ٤مومٔمي٦م قميغم ؿم ّميٞمرٝمؿ اعمًيٚمٛم٦م، ومٝميق اًمِمي٤مرع اوٙميٞمؿ 

يمييام قميي٤مًم٩م  ُمييراض اًم٘مٚمييقب واًمٜمٗمييقس اعمٓمقييي٦م ذم إسمييدا  يمييذًمؽ قميي٤مًم٩م اًمٔمييقانر 

 اًمرل ئمٝمر هب٤م اعمًٚمٛمق  ذم  سمداهنؿ وذم ُمٜمٓمٚم٘مٝمؿ ذم طمٞم٤موؿ. 

سمٕم ي٧م سميلم »طم٤مدي٨م و٤م ضمي٤مء ُميـ اًمٜمٝميل قميـ اًمرِميٌف سمٖميػم اعمًيٚمٛملم: وذيمرت ًمف  

يييدي اًمًيي٤مقم٦م سم٤مًمًييٞمػ طمرييك يٕمٌييد ا  وطمييد  ٓ رشيييؽ ًمييف، وضمٕمييؾ رزىمييل  يي٧م فمييؾ 

، «رحمل، وضمٕمؾ اًمذ  واًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ  ُمري، وُمـ شمِمٌف سم٘مقم ومٝميق ُميٜمٝمؿ

وٓ  وم٘مٚميي٧م ًمييف:    اإلؾميي م  راد سم٤معمًييٚمٛملم     يي٤مومٔمقا قمييغم ؿم ّمييٞمرٝمؿ اًمٔميي٤منرة

يٜمدجمقا ذم ؿم ّمٞم٤مت ؿميٕمقب  و  ُميؿ  ظميره، ىمٚمي٧م ًميف: ٕٟميؽ شمٕمٚميؿ وميٞمام  فميـ    

اًمْمٕمٞمػ يرِمٌف سم٤مًم٘مقي واًمٕمٙمس، ًمٞمس اًم٘مقي يرِمٌف سم٤مًمْمٕمٞمػ، وم٢مذا اعمًٚمؿ شمِميٌف 

 سمٖمػم اعمًٚمؿ ومٛمٕمٜمك ذًمؽ  ٟمف ووع اًمّمٖم٤مر ًمٜمٗمًف واخلْمقع ًمذًمؽ اًمٙم٤مومر. 

إوروسمٞميييلم ىمر شمييييف ومٚمٗمييي٧مُّ ٟمٔمييير   مم طمٙمٛمييي٦م شمرٕمٚميييؼ سميييي٤مًمٔمقانر، ذم يمرييي٤مب ٕطميييد 

ىمييدياًم ُمييـ صم صمييلم  و  رسمٕمييلم ؾمييٜم٦م، قمٜمقاٟمييف قمجٞميي٥م ضمييدًا ًمٙمييـ اؾمييرٗمدت ُمٜمييف، اؾمييٛمف 

، او٘مٞم٘ميييي٦م  ٟمييييف اؾمييييؽمقمك اٟمرٌيييي٤منل ُم يييي٤م  ذيميييير ، ُمييييع  ٟمييييف ُمقضمييييقد «ومٚمًييييٗم٦م اعم سمييييس»

  اإلٟمًييي٤م   ُمِمييي٤مند، ًمٙميييـ اًمٜمييي٤مس ٓ يٜمرٌٝميييقا، ي٘ميييق  نيييذا اًمرضميييؾ ذم نيييذا اًمٙمرييي٤مب: 

٠مصمر سمٚم٤ٌمؾميف  ذا يمي٤م  ٓسميس صمٞمي٤مب رصمي٦م دميد  يٛمٌميي ؿميديد اًمري٠مصمر  مم درضمي٦م سمٚم٤ٌمؾميف، يري

ُمرٛمًييٙمـ،  ُميي٤م  ذا ًمييٌس صمٞميي٤مب ضمديييدة وُمٙمقييي٦م  مم رظميير  دمييد  يٛمٌميي وصييدر   مم 

اإلُمييييي٤مم ًمًييييي٤م  طم٤مًميييييف ي٘ميييييق : يييييي٤م  رض اؿميييييردي ُمييييي٤م  طميييييد قمٚمٞميييييؽ ىميييييدي، نيييييذا صم٤مسمييييي٧م 

سميييي٤معم سمس، ونييييذ   يْميييي٤ًم فميييي٤منرة شمرونيييي٤م سمييييلم اًمٜميييي٤مس اٞمٕميييي٤ًم واعمريييي٠مصمريـ اعمرٖمييييرسملم 

ُمرييييي٠مصمريـ سم٤مًم ٘م٤مومييييي٦م اًمٖمرسمٞمييييي٦م دميييييد   ذا يمييييي٤م  ٓسميييييس ال٤ميمٞمييييي٧م اًمْميييييٞمؼ اعمرييييي٠موروسمٞملم 

واًمٌٜمٓمٚمق  إوٞمؼ اًمذي قمض قمغم  وم ٤مذ  وقمدم اعم١ماظمذة قمغم ُم١مظمرشمف قمْم٤ًم ٓ 

يًيرٓمٞمع  ٟمييف يريميع ومْميي ً قميـ  ٟمييف ٓ يًيرٓمٞمع    يًييجد ٕٟميف ؾمييق  يِميرط، نييذا يييره 

قمٔمييامؤ  نييؿ ٟمٗمًييف عميي٤مذا؟ ُمرٛمييديـ ُم ٘مييػ، عميي٤مذا قمٛمييؾ يمييذا ٕ  ىمدوشمييف إوروسمٞمييلم 
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 إوروسمٞملم. 

ومييي٢مذًا ىمٚمييي٧م نيييذا اًم٘مًيييٞمس اعمييي٤مروين: اًم ٞمييي٤مب شمييي١مصمر ذم  صييي ٤مهب٤م وًميييذًمؽ هن٤مٟمييي٤م 

اًمِمييي٤مرع اوٙميييٞمؿ قميييـ    ٟمرِميييٌف سمٖمػمٟمييي٤م، شمٙمٚمٛمٜمييي٤م ُمييي٤م ؿمييي٤مء ا  صميييؿ رضمٕمييي٧م  مم اًميييقشمر 

اوًيي٤مس، ىمٚميي٧م ًمييف:  ذا يميي٤م  اًمٚمٌيي٤مس ًمييٞمس ًمييف شميي٠مصمػم و ٟمييام إُميير سمييام ذم اًم٘مٚميي٥م، نييؾ 

ر٠مصمر  ذا ًم٧ًٌم اًم٘مٚمٜمًقة اًمًيقداء ووويٕم٧م قمامُمي٦م سمٞمْمي٤مء  ومٝمؿ ُمـ يم ُمؽ  ٟمؽ ٓ شم

قمييغم ومييروش  محيير شمٙمييق  ؿمييٞم  ُمًييٚمؿ، ىميي٤م : ٓ... ٓ... ٓ... ىمٚميي٧م ًمييف: ًمييٞمس نييذا 

خيييي٤مًمػ ُمييي٤م ىمٚمريييف رٟمٗمييي٤ًم، اًمٕميييؼمة سميييام ذم اًم٘مٚمييي٥م،  ٟمييي٧م رضميييؾ ٟمٍمييياين ُمًيييٞم ل، ومييي٢مذا 

ووٕم٧م اًمٚمٗم٦م واًمٓمرسمقش إمحر ًمـ شمّمػم ؿمٞم  ُمًٚمؿ، ىم٤م : ٓ، ٟم ـ رضم٤م  ديـ، 

يمييي٤م   ييي٧م اعمٓمييير صييي٤مر »ـ صييي٤مر ُمٕميييف واوٛميييد   ُمييي ٚمام شم٘ميييق  و ٟمييي٤م ذم اًمِمييي٤مم: ًمٙمييي

 ٟميي٧م ُمًيييٙمرف ُميي ٚمام ي٘ميييق  ا٤مقميي٦م قمٜميييدٟم٤م ذم اًمِميي٤مم ُميييـ ظمقاٟمٞم٘ميييف،  « يي٧م اعميييزراب

ىمٚم٧م ًمف: نذا نق اًمٗمرن سمٞمٜمٜمي٤م وسمٞميٜمٙمؿ،  ٟمي٧م رضميؾ دييـ  ٟميرؿ ُمٕمنمي اًمٜمّمي٤مره ىمًيام  

ـ، وُمي٤م بي٥م ًمٙميؿ رضم٤م  ديـ ورضم٤م  ٓ ديـ، ومام  رم قمٚمٞمٙمؿ  ؾ قميغم أظميري

َرَُمُٙمْؿ ﴿ٓ بيي٥م قمييغم أظمييريـ،  ُميي٤م اإلؾميي م وم٘مييد ؾمييقه سمييلم اًمٜميي٤مس اٞمٕميي٤ًم،   ِ   َ يْميي

٤ميُمؿْ  ٓ ومييرن قمٜمييدٟم٤م  سمييدًا سمييلم اًمٕميي٤ممل اًمّميي٤مًم  اًمر٘مييل اًمييقرع  [57]الحجددرات ﴾قِمٜمْييَد ا  ِ َ شْمَ٘ميي

وسمييلم ال٤منييؾ اعمًييٚمؿ،  يي٤م قمٜمييد ا  ؾمييقاء ُمٔمٝمييرًا وخمييؼمًا يمييؾ واطمييد ا   ٤مؾميييٌف 

غم طم٥ًم ُم٤م ذم ٟمٗمًف وقمغم طم٥ًم ُمٜمٓمٚم٘مف ذم طمٞم٤مشمف، ٟم ـ ُم٤م قمٜميدٟم٤م رضمي٤م  دييـ قم

يمؾ ُمًٚمؿ نق رضمؾ ديـ، وًمذًمؽ    ضم٤مز زم  ٟم٤م     وع نذ  اًم٘مٚمٜمًيقة قميغم ر   

 رشقم٤ًم ضم٤مز ًمٙمؾ ُمًٚمؿ و   طمرم ذًمؽ قمكم طمرم ذًمؽ قمغم يمؾ ُمًٚمؿ.

 وحسووسؽم هووذَّلل َّللل ػووسوت  قــووس

 

 

 و وول إكووس   ووا  قووه  ـ وو  

 ا  ظمػم. ضمزاح  ُمداظمٚم٦م: 

 نذ  ىمّم٦م  طم٧ٌٌم     طمٙمٞمٝم٤م ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مؾم٦ٌم.  اًمِمٞم :

د.  ُمداظمٚم٦م:  شَمَٕم٘م 
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د ذيميرين سمٌمييء  و سمِميٞمئلم، سمٕميد ذًمييؽ  اًمِميٞم : ٟمٕميؿ، شمٕم٘مييد، ًمٙميـ اٟمٔمير نييذا اعمٕم٘م ي

ضمره اودي٨م سمٞمٜمل وسمٞمٜميف ذم شم ٚمٞمي ٝمؿ، يقُمئيذ اٟمٔمير  مم اًمٌميء اًميذي  شميذيمر  يقُمئيذ 

ًيٞملم، اعمٝميؿ اإلٟمجٚمٞميز  شميقا سمجٜميقد ُميـ ضمٜميقد يم٤م  اإلٟمجٚمٞمز دظمٚميقا ؾميقري٤م سمٕميد اًمٗمرٟم

سمٕمييض اعمًييرٕمٛمرات ُمييـ اٚمييرٝمؿ ضمٜمييقد ًمٌٜميي٤مٟمٞملم، يميي٤م  ذم اًم٘مٓميي٤مر ضمٜمييدي سمريٓميي٤مين 

ًمٌٜم٤مين، عم٤م يمٜم٧م  ٟم٤مىمش ُمع اعمًٞم ل ذم اًمر ٚمٞم٨م، ُم٤مذا ىم٤م  نذا الٜمدي اعمًٞم ل 

 اًمٚمٌٜم٤مين، ىم٤م : وا  ي٤م  سمقٟم٤م شمريد اوؼ    يم م اًمِمٞم  ص ٞم ، ٟمٕمؿ. 

ٓم٤مر يم٤م  يٜمٓمٚمؼ سمٜم٤م  مم ُمْم٤مي٤م شم٘مري٤ًٌم ذم  ًيلم يمٞمٚميق ُميؽم، ُمي٤م ؿميٕمرٟم٤م اًمِم٤مند اًم٘م

سم٤معمًػمة نذ   سمدًا، عمي٤م ىم٤مرسمٜمي٤م ُميـ اًمٜميزو  سمٕميض  ظمقاٟمٜمي٤م ذيميروا زم    نيذ  حمٓمرٜمي٤م 

ٟمريييد ٟمٜمييز  أ ، شمٕمٚمييؼ اًمرضمييؾ ن وىميي٤م  زم: ًمييق  ٟمييؽ اٌميي ُمٕمٜميي٤م  مم سمييػموت طمرييك 

ا ، ًميق ضمٚمًي٧م ُميع ؿميٞم   ٟمرٛمرع سم دي ؽ ويمذا  مم رظمر ، ىمٚمي٧م ذم ٟمٗميسي: ؾميٌ ٤م 

 ُمـ  ظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم يم٤م  ؾمٞمٜمٗمجر اًم٘مٓم٤مر سمٜم٤م. 

نيذا رضميؾ ٟمٍمياين يرٛمٜميك    يٓميق  اعمِميقار ُميـ  ضميؾ ٟميرؿ ُمٕميف ذم طمدي ييف يشء 

 ُم١مؾمػ اعم١مؾمػ ضمدًا، ٟمٕمؿ؟ 

 نذا يد  قمغم اًم٘مّمد يٕمٜمل إؾمٚمقب خيرٚمػ. 

 ٟمٕمؿ، ٟمٗمس...  ُمداظمٚم٦م:

 إؾمٚمقب خيرٚمػ.  اًمِمٞم :

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ، اٟمٔمر ٓ يقضمد ومرن سملم ُمًٞم ل وٟمٍماين، ٟمٕمؿ.  :اًمِمٞم 

  .( 00:  00: 41/ 204) اهلدى والنور /
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 ضظ اييت ٜٓبػٞ إٔ َا ٖٞ اأُل

 ٜٓطًل َٓٗا ايداع١ٝ إىل اهلل؟

، ؾميي١مازم ُميي٤م ¢م قمييغم رؾمييق  ا   اًمًيي٤مرؾ: سمًييؿ ا ، اوٛمييد   واًمّميي ة واًمًيي

اًمداقمٞميي٦م  مم ا  شمٕميي٤ممم ًمرقضمٞمييف  نييل اعمٗمييردات  و إؾمييس اًمرييل يٜمٓمٚمييُؼ ُمييـ ظم نيي٤م

اًمٜمييي٤مس  مم ومٝميييؿ دييييٜمٝمؿ اًمّمييي ٞم ، و ىميييق  قميييغم ؾميييٌٞمؾ اًمًييي١ما  واعم ييي٤م  ىمقًميييُف ضميييؾ 

ًٓ ُِمييييٜمُْٝمْؿ َيرُْٚميييق قَمَٚمييييٞمِْٝمْؿ رَي٤مشمِييييَؽ َوُيَٕمٚم ُٛمُٝميييؿُ ﴿وقمييي :  ْٙمَٛميييي٦َم  َرسم ٜمَيييي٤م َواسمَْٕميييي٨ْم ومِيييٞمِٝمْؿ َرؾُمييييق اًْمٙمَِريييي٤مَب َواْوِ

ٞمِٝمْؿ  ِٟم َؽ  َٟم٧َْم اًْمَٕمزِ  وميام نيق ىميقًمٙمؿ ذم نيذا اًمًي١ما   ومٞميدوٟم٤م  [569]البقرة ﴾يُز اْوَٙمِٞمؿُ َوُيَزيم 

  وم٤مديمؿ ا .

أييييي٦م ُمييييـ طمٞميييي٨م رسمٓمٝميييي٤م سم٤مًمًيييي١ما  اٟم٘مييييدح ذم ٟمٗميسيييي يشء، ًمٙمييييـ  ريييييد  اًمِمييييٞم :

 اًمرقوٞم  ُمٜمؽ، ُم٤مذا ىمّمدت سمذيمر أي٦م.

نيييؾ وٙميييـ    شمٙميييق  يمٕم ُمييي٦م  و دًمٞميييؾ  مم إؾميييس اًمريييل يٜمٓمٚميييؼ ُميييـ  اًمًييي٤مرؾ:

 ظم ن٤م اًمداقمٞم٦م.

  قمد أي٦م.  :اًمِمٞم

ًٓ ُِميٜمُْٝمْؿ َيرُْٚميق قَمَٚمييٞمِْٝمْؿ رَي٤مشمِيَؽ َوُيَٕمٚم ُٛمُٝمييؿُ ﴿ اًمًي٤مرؾ: ْٙمَٛميي٦َم  َرسم ٜمَي٤م َواسمَْٕميي٨ْم ومِيٞمِٝمْؿ َرؾُمييق اًْمٙمَِري٤مَب َواْوِ

ٞمِٝمْؿ  ِٟم َؽ  َٟم٧َْم اًْمَٕمِزيُز اْوَٙمِٞمؿُ   .[569]البقرة ﴾ َوُيَزيم 

٧م اخلّمي٤م  اًمريل ٓ نيذا ٓ ؿميؽ  ٟميف يٕمٜميل يٛمٙميـ اقمرٌي٤مر أيي٦م  هني٤م إمي اًمِمٞم :

سمد ُميـ    يدٟميد  اًمداقمٞمي٦م طمقني٤م ذم دقمقشميِف  مم ا  شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم،  و  ذًميؽ ونيذا 

ًمٞمس رشـم٤ًم  ؾم٤مؾمٞم٤ًم و ٟمام نق رشط يمام  سم    سم٘مٞم٦م أيي٦م، سمٕمي٨م، نيق اًميذي سمٕمي٨م 
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ذم إُمٞملم رؾمقًٓ ُمٜمٝمؿ، وم٤مًمداقمٞم٦م  ًـ    يٙمق  ُمـ ٟمٗمس اًم٘مقم وُمٕمرووم٤ًم ًمداؿ 

وصييدىمِف و ظم صييِف ذم دقمقشمييف؛ ٕٟمييف    يميي٤م  همريٌيي٤ًم قمييٜمٝمؿ وم٘مييد ٓ  ٓؾميير٘م٤مُمرِف وٟم٘م٤موشمييفِ 

ي ٘مق  سمف، وُمـ نٜم٤م يم٤م  ُمـ اوٙمٛم٦م اإلنٞم٦م  ٟميف ُمي٤م سمٕمي٨م ٟمٌٞمي٤ًم  ٓ ذم ىمقُميِف، وُميـ نٜمي٤م 

ٟم ييـ ٟمًيييرٓمٞمع    ٟم٠مظميييذ طمٙمٛميي٦م  و ؾمٞم٤مؾمييي٦م ًمٚمداقمٞمييي٦م    يٙمييق  داقمٞمييي٤ًم ذم ٟمٗميييس اًم٘ميييقم 

يٜم٘مًٛمق   مم ؿمٕمقب اًمذي قمر  ومٞمٝمؿ وًمٞمس ُمـ اًميوري    يٙمق  ُم  ً اًمٕمرب 

يم ػمة، ويم ػمة ضمدًا، ومٚمٞمس ُميـ اًمييوري    يٙميق  ُمي  ً اًمداقمٞمي٦م  ردين ًمٙمٜميف ييدقمق 

ذم اًمٕميييران  ٓ  ذا يمييي٤م  ُم٘ميييٞماًم نٜمييي٤مح وقمرومييي٧م  ظم ىميييُف وقميييرَ   ظم صيييُف، وم ٞمٜميييذاح 

يٙميييق  ًميييف  ؾميييقة سم٤مٕٟمٌٞمييي٤مء سميييؾ سمًيييٞمد إٟمٌٞمييي٤مء قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م اًميييذي سمٕمييي٨م ذم 

ذًمؽ طمٞمٜمام دقم٤منؿ  مم اًمرقطمٞمد، دقم٤منؿ و ىم٤مم اوجي٦م  ىمقُمِف، واوٙمٛم٦م فمٝمرت ُمـ

ٌِْ يي٧ُم ومِييٞمُٙمْؿ قُمُٛمييًرا ﴿ قمٚمييٞمٝمؿ ُم ييؾ ُميي٤م طمٙميي٤مُ  ا  قمييز وضمييؾ ذم اًم٘مييرر  اًمٙمييريؿ سم٘مقًمييِف: وَمَ٘مييْد ًَم

ـْ ىَمٌْٚمِِف  وََمي  شمَْٕمِ٘مُٚميق َ   رسمٕميلم ؾميٜم٦م، وُمي٤م قمروميقا  ¢ ي  هنيؿ قمي٤مرشوا اًمٜمٌيل  [:5]يدون: ﴾ُِم

ًمؽ اًمًيييٞمدة ظمدبييي٦م ر  ا  قمٜمٝمييي٤م ُميييـ  وًمئيييؽ ومٞميييف  ٓ اًمّميييدن و ٓ إُم٤مٟمييي٦م، ويميييذ

اًم٘ميييقم اًميييذي قمروميييقا  ُم٤مٟمريييُف وم٠مرؾميييٚمرُف ًمٚمرجييي٤مرة ذم سمييي د اًمِمييي٤مم، ومييي٤مًمٕمرب اًميييذيـ سمٕمييي٨م 

وميييٞمٝمؿ اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م سمٕمييي٨م وميييٞمٝمؿ وىميييد قمروميييقُ  طم٘مييي٤ًم سمّميييدىمِف و ُم٤مٟمريييِف وم٠مىمٞمٛمييي٧م 

ـْ ىَمٌْٚمِ ﴿اوج٦م قمٚمٞمٝمؿ سمٛم ؾ نذ  أي٦م:  ٌِ ٧ُْم ومِٞمُٙمْؿ قُمُٛمًرا ُِم ، [:5]يون: ﴾ِف  وَمَ  شمَْٕمِ٘مٚمُق َ وَمَ٘مْد ًَم

 ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمدقم٤مي٦م    يدقمق ذم ىمقُمِف وىمقُمُف ٕٟمف يٙمق   ؿمد شم٠مصمػمًا ومٞمٝمؿ.

نييذا  وًٓ، وىمٚميي٧م نييذا ًمييٞمس رشـميي٤ًم  ؾم٤مؾمييٞم٤ًم ًمٙمييـ نييذا رشط يمييام ،  ُميي٤م اًمنمييوط 

إؾم٤مؾمييٞم٦م نييل اًمرييل ضميي٤مءت ومييٞمام سمٕمييد ذم ايي٤مم أييي٦م، يٕمٚمٛمٝمييؿ اًمٙمر٤مسميي٦م  ي يييدقمقنؿ 

وضمييييؾ، وٓ يييييدقمقنؿ  مم يمريييي٤مب همييييػم اًمٙمريييي٤مب اًمٙمييييريؿ، ٕ   ي  مم يمريييي٤مب ا  قمييييز 

يمريي٤مٍب ذم اًمييدٟمٞم٤م ُمييـ اًمٙمريي٥م اًمرييل  ًمٗميي٧م ُمييـ قمٚمييامء اعمًييٚمٛملم ومْميي ً قمييـ همييػمنؿ، 

يقضمد ومٞمٝم٤م ُم٤م يقاومؼ اًمٙمر٤مب وُمي٤م خي٤مًمٗميُف،  ُمي٤م اًم٘ميرر  ومٝميق يميام وصيٗمف ُ ا  قميز وضميؾ 

ييييدقمق اًم٘ميييقَم  مم ٓ ي٠مشمٞميييِف اًم٤ٌمـميييؾ ُميييـ سميييلم يدييييِف وٓ ُميييـ ظمٚمٗميييف، وًميييذًمؽ ومٞمٜمٌٖميييل    

يمريييي٤مب ا ، ًمييييٞمس  مم ُمييييذن٥ٍم وٓ  مم ـمريييييٍؼ، وٓ  مم طمييييزٍب وٓ  مم  ي ا٤مقميييي٦ٍم 

  ظمره،  ٓ ىم٤م  ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم.
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يٕمٚمٛمييييُف اًمٙمريييي٤مب واوٙمٛميييي٦م،  ُميييي٤م اوٙمٛميييي٦م ومٝمييييل اًمًييييٜم٦م، ويمٚمييييام ىمرٟميييي٧م اوٙمٛميييي٦م 

ٕ   سم٤مًم٘مرر  اعم٘مّمقد هب٤م ؾمٜم٦م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م، ونٜم٤م ٓ سمد ُمـ اًمريذيمػم،

، يم٤مٟم٧م صٜمق اًم٘مرر ، طمٙمؿ اًمًٜم٦م يقُمئٍذ طمٙمؿ اًم٘مرر  ونل ¢اًمًٜم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

يمييذًمؽ اًمٞمييقم وٓ ؿمييؽ، وًمٙمييـ ُمييع وميي٤مرن يمٌييػم ضمييدًا    اًمًييٜم٦َم يقُمئييٍذ ىمٚميي٧م رٟمٗميي٤م نييل 

صيييٜمق اًم٘ميييرر  ٕ  اًم٘ميييرر  صم٤مسمييي٧ٌم ي٘مٞمٜمييي٤ًم، واًمًيييٜم٦م يقُمئيييٍذ يميييذًمؽ، ٕٟميييف ٓ واؾميييٓم٦م سميييلم 

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمّم ٤مسم٦م ي٘مٞمٜمي٤ًم، ًمٙميـ إُمير اظمرٚميػ  اًمرؾمق  وسملم  ص ٤مسمف، ومٝمل  يْم٤ًم صم٤مسمر٦م

 مم الٞمييييؾ اًم يييي٤مين،  ¢طمٞمييييٜمام اٟمر٘مٚميييي٧م اًمًييييٜم٦م ُمييييـ الٞمييييؾ إو   صيييي ٤مب اًمٜمٌييييل 

ونٙمذا دواًمٞمؽ  مم    وصٚم٧م اًمًيٜم٦م  ًمٞمٜمي٤م، ذم نيذ  اعمراطميؾ دظميؾ ذم اًمًيٜم٦م ُمي٤ممل 

يٙمـ ُمٜمٝم٤م، وُم٤م دظمؾ يم٤م  قمغم وضمٝملم اصمٜملم، سمٕمْمُف ظمٓمي٠ًم سميدو  ىمّميٍد، وسمٕمْميُف قميـ 

ٛمٍد، ونذا اًم٘مًؿ اًم ٤مين يٜم٘مًيؿ  مم ىمًيٛملم سمٕمْميف  دظمٚميف سمٕميض اعمًيٚمٛملم ىمّمٍد وقم

 شم٤ٌمقمييي٤ًم ٕنيييقارٝمؿ، واًميييٌٕمض أظمييير  دظمٚميييف  قميييداء اًميييديـ إلومًييي٤مد اًميييديـ، وُميييـ نٜمييي٤م 

ضم٤مءت إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م وقمغم نذا يم٤م  ُمـ اًمقاضمي٥م قميغم اًمداقمٞمي٦م 

يٜمٌٖمل  ذا دقم٤م اًمٜم٤مس  مم  اًمٞمقم ُم٤م مل يٙمـ واضم٤ًٌم ذم ذًمؽ اًمٞمقم إو ، ومٝمذا اًمداقمٞم٦م

اوٙمٛميي٦م  ي اًمًييٜم٦م، بيي٥م    يرييذيمر نييذ  او٘مٞم٘ميي٦م اًمٌٞمٜميي٦م اًمقاويي ٦م اًمرييل ٓ  ؿمييٙم٤م  

ومٞمٝميي٤م    ذم اًمًييٜم٦م ُميي٤م شمرييؼم  اًمًييٜم٦م ُمٜمٝميي٤م، ونييذا يرٓمٚميي٥م قمٚميياًم ُمييـ قمٚمييقم اإلؾميي م اًمرييل 

  ٚمٝم٤م قمٚمامء اعمًٚمٛملم ومْم ً قمـ همػمنؿ  ٓ ونق قمٚمؿ ُمّمٓمٚم  اودي٨م وشمراضمؿ 

ذيـ اًمٕمٚمٛمييلم يًييرٓمٞمع اًمداقمٞميي٦م اعمًييٚمؿ    يييدقمق  مم اوٙمٛميي٦م و ٓ اًمرضميي٤م ؛ ٕٟمييف هبيي

دقميييي٤م  ًمٞمٝميييي٤م و مم ٟم٘مٞمْمييييٝم٤م ٕٟمييييف    مل يٛمٞمييييز اًمّميييي ٞم  ُمييييـ اًمْمييييٕمٞمػ ُمييييـ اًمًييييٜم٦م وم٘مييييد 

اظمرٚمٓميي٧م اوٙمٛميي٦م سمٖمػمنيي٤م، وُمييـ نٜميي٤م يرٌييلم سميي٠م   يم يير اًمييدقم٤مة اإلؾميي ُمٞملم اًمٞمييقم نييؿ 

يمرييي٤مب ا  ًمٞمًيييق ذم دقميييقوؿ قميييغم اًمٍمييياط اعمًييير٘مٞمؿ ٕ  اًمٍمييياط اعمًييير٘مٞمؿ نيييق 

وؾمٜم٦م رؾمقًمف ونل اوٙمٛمي٦م ذًميؽ ٕ  اي٤منػمنؿ ٓ يٛمٞميزو  سميلم صي ٞم  اويدي٨م 

ووييييٕمٞمٗم٦م ًمييييذًمؽ دمييييد إطم٤مدييييي٨م اًمْمييييٕمٞمٗم٦م واعمقوييييققم٦م واًمٗم٘مييييف اعمٜم يييير  قمييييـ 

 اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م ُم٤مويييٞم٤ًم ذم اًميييدقم٤مة  ٟمٗمًيييٝمؿ ومْمييي ً قميييـ اعميييدقمقيـ ُميييـ ـميييرومٝمؿ  ذاً 

اًمٞميقم واضمي٥م    ٟمرٛمٞميز  يم٤م  يٕمٚمٛمٝمؿ اًمٙمر٤مب واوٙمٛم٦م اًمًيٜم٦م، ٟم يـ قمٚمٞمٜمي٤م ¢اًمٜمٌل 
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ًييٜم٦م صيي ٞم ٦م ُمييـ اًمًييٜم٦م اًمْمييٕمٞمٗم٦م وميي٢مذا ومٕمٚمٜميي٤م ذًمييؽ يٙمييق  اًمٖم٤مييي٦م ُمييـ وراء اًمييدقمقة ٤مًمسم

 مم اًمٙمريي٤مب واوٙمٛميي٦م نييل ًمقضميييف ا  قمييز وضمييؾ ًمرزيمٞميي٦م ىمٚميييقب نييذ  اًمييدقم٤مة وًميييٞمس 

يووْذِر  ﴿ًمٞمٜميي٤م  ُمييٜمٝمؿ ُمريمييزًا  و ًمٞم ٔمييك ُمييٜمٝمؿ ُميي٤مًٓ، و ٟمييام يمييام ىميي٤م  شمٕميي٤ممم:   رو روووَن  ِسـل

هر  رْس َطًِرَّللَوََيَس روَن   . [7]اإلنسلن ﴾َ ْوً س َ سَن رَشُّ

 ٟمييام نييل دقمييقوؿ  مم  وي٘مقًمييق  ومييٞمام ي٘مقًمييق  ٓ ٟمريييد ُمييٜمٙمؿ ضمييزاء وٓ ؿمييٙمقراً 

اًمٙمريييي٤مب واوٙمٛميييي٦م ًمرزيمٞميييي٦م اعمييييدقمقيـ ًمييييٞمس  ٓ قمييييغم نييييذا بيييي٥م    شمٙمييييق  دقمييييقة 

 اًمداقمل ىم٤مرٛم٦م  ٟمِم٤مء ا .

 ( 00: 39: 45/ 581) اهلدى والنور /
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 ٢ ًَِجامُلَا ٖٞ ايطسٜك١  

 يًدع٠ٛ إىل اهلل؟

ُمٝم٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ د  ٘مَ ؿ هب٤م ويُ رُم٤م نل اعمقاوٞمع  و إوًمقي٤مت اًمرل ب٥م    ا اًم١ًما :

 قمـ همػمن٤م، وُم٤م نل اًمٓمري٘م٦م اعم غم ًمٚمدقمقة  مم ا  شمٕم٤ممم؟

 فمـ سمٕمض نذا اًم١ًما  ؾمٌؼ، ًمٙمٜمف ًمٕمٚمف يٌدو ؿمٞمئ٤ًم رظمير ذم اإلضم٤مسمي٦م قميـ  اًمِمٞم :

 ٠م  اعمًٚمؿ ب٥م    ارؿ سمام نق  نؿ يمام ىمٞمؾ: نذا اًم١ًما ، وم٠مٟم٤م  ىمق  سم

 واًمٕمٛمر قمـ  ّمٞمٚمف ىمّمػم اًمٕمٚمؿ    ـمٚمٌرف يم ػم

 وم٘مدم إنؿ ُمٜمف وم٤مٕنؿ.

بييي٥م    ٓ ٟمٜمّمييي٤مع ًمٕمقاـمٗمٜمييي٤م وًمرهمٌييي٤مت اًمٜمييي٤مس  و اًمِمييي٤ٌمب اًميييذيـ يٕمٞمِميييق  ُميييـ 

طمقًمٜم٤م، و   ٟم٘مدم نؿ ُم٤م  ٚمق نؿ ُميـ إطمٙمي٤مم اًمنميقمٞم٦م، و ٟميام قمٚمٞمٜمي٤م    هنيرؿ سميام 

اًميذي  ُمرٟمي٤م سم٤مٓىمريداء سميف ذم ىمقًميف قميز  ¢ٟمٕمٚمٛمٝمؿ سمف قمغم ندي رؾمق  ا  ب٥م    

ٜم٦َمٌ ﴿وضمييؾ:  يي ًَ َقٌة طَم قِ  ا  ِ ُ ؾْميي ْؿ ذِم َرؾُميي ٤مَ  ًَمُٙميي ْد يَميي ، وميي  بييقز    [65]األحددزاب ﴾ًَمَ٘ميي

ٟمًييٙم٧م قمييـ آٟم ييرا  اًمييذي  صيي٤مب اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل ُمٜمييذ ىمييرو  ـمقيٚميي٦م ذم ومٝمييؿ 

رَيي٤مُب ٓ َرْييي٥َم * امل ﴿ىمقًمييف شمٕميي٤ممم: اًمٕم٘مٞمييدة اعمرٕم٘مٚميي٦م سمآييي٦م واطمييدة  ٓ ونييل 
َذًمِييَؽ اًْمٙمِ

لَم  ًده ًمِْٚمُٛمر ِ٘ميي ـَ ُي١ْمُِمٜمُييقَ  سم٤ِمًْمَٖمٞمْيي٥ِم * ومِٞمييِف ُنيي ِذي يي ، ومٞمجيي٥م    ٟمٗمٝمٛمٝمييؿ    [7-5]البقددرة ﴾اًم 

اإليام  سم٤مًمٖمٞم٥م نق  و  ريمـ ُمـ  ريم٤م  اإليام ، و   نذا اًمريمـ  و  ُم٤م ييدظمؾ ومٞميف 

ام ضمي٤مء ذم اويدي٨م اعمٕميرو ، وًمٙميـ نق اإليام  سم٤م  قمز وضمؾ وُم رٙمرف ويمرٌف يمي

ٓ يٙمٗمييل اإليييام  اعمجٛمييؾ، ٓ سمييد ُمييـ اًمرٗمّمييٞمؾ، اإليييام  سميي٤م  قمييز وضمييؾ يمييام ٟمٕمٚمييؿ 
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اٞمٕم٤ًم يِمؽمح ومٞمف يمؾ  ص ٤مب اًمدي٤مٟم٤مت ؾمقاء يم٤مٟمقا اقدًا  و ٟمّم٤مره وًمٙمـ دقميقة 

اإلؾمييي م خترٚميييػ قميييٜمٝمؿ ا٤مُمييي٤ًم ذم  هنيييؿ يٗمٝمٛميييق  اإلييييام  سمييي٤م  قميييز وضميييؾ يميييام ىمييي٤م  

ػمُ ﴿ي٦م اعمٕمرووم٦م: شمٕم٤ممم ذم أ ِٛمٞمُع اًمٌَّمِي ً ي ٌء َوُنَق اًم ِف يَشْ
، [55]الشدور  ﴾ًَمٞمَْس يَمِٛم ْٚمِ

وقميييغم نيييذا اًميييٜمٝم٩م بييي٥م    ٟميييدقمق اعمًيييٚمٛملم  مم اإلييييام  ذم طميييدود ُمييي٤م ضمييي٤مء ذم 

اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م  وًٓ، وسمٕمٞمييدًا قمييـ قمٚمييؿ اًمٙميي م اًمييذي ؾمييٞمٓمر قمييغم سمٕمييض اعمييذان٥م 

نييييي١مٓء قميييييغم ظميييييػم يمٌيييييػم ذم سمٕميييييض اإلؾمييييي ُمٞم٦م يم٤مٕؿمييييي٤مقمرة واعم٤مشمريديييييي٦م و   يمييييي٤م  

القاٟميي٥م اإليامٟمٞميي٦م وًمٙمييٜمٝمؿ ُمييع إؾمييػ اٟم رومييقا ذم سمٕمييض القاٟميي٥م إظمييره قمييـ 

 ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم ، نذا اًمذي    ارؿ اًمداقمٞم٦م سمدقمقة اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ  ًمٞمف.

صميييؿ يميييام ىمٚمٜمييي٤م إنيييؿ ومييي٤مٕنؿ    يٕمٚمٛميييقا و   يٕمروميييقا سم٤مًمّمييي ة وُمييي٤م يّميييٚم ٝم٤م وُمييي٤م 

ؾمٚمقب ذم اًمدقمقة ومٚمؿ يدع رسمٜم٤م قميز وضميؾ جمي٤مًٓ ٕطميد يٗمًدن٤م وٟم ق ذًمؽ،  ُم٤م إ

٤مِدْنُْؿ ﴿سمٕمد ىمقًمف قمز وضميؾ:  ٜم٦َِم َوضمَي ًَي ٦ِم اْوَ ٦ِم َواعمَْْققِمٔمَي ْٙمٛمَي
ٌِٞمِؾ َرسم يَؽ سم٤ِمْوِ اْدُع  ِمَم ؾمَي

ـُ  ًَ رِل ِنَل َ طْم ، ونذا سم  ؿمؽ  و  ُم٤م يرٓمٚم٥م ُمـ اًمداقمٞم٦م    يٙمق  [569]النح: ﴾سم٤ِمًم 

ٓ يِمييرد قمييغم اعم يي٤مًمٗملم وٓؾمييٞمام  ذا يميي٤مٟمقا ُمٕمييف ذم  رطمييٞماًم و   يٙمييق  ؿمييٗمٞم٘م٤ًم و  

 صييييؾ اًمييييدقمقة  ي: اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م، وًمٙمييييٜمٝمؿ اٟم رومييييقا سمٕمييييض اًمٌمييييء ذم سمٕمييييض 

ُميـ ىمقًميف ذم اويدي٨م اعمٕميرو   ¢اًمٜمقاطمل ومٞمج٥م اًمرومؼ هبؿ يمام ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل 

يييي٤م قم٤مرِميي٦م ُميي٤م يميي٤م  اًمرومييؼ ذم يشء، وُميي٤م يمييي٤م  »قمييـ قم٤مرِميي٦م، وطمًييٌٜم٤م أ  ىمقًمييف نيي٤م: 

ًمٙمٜمل  ريد     ذيمر نٜم٤م سمٌمء يٖمٗمؾ قمٜمف يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس،  « يشء  ٓ ؿم٤مٟمفاًمٕمٜمػ ذم

و قمٜمل هبيؿ سمٕميض اًميدقم٤مة،    اًمروميؼ وًميق  ٟميف نيق إصيؾ ذم اًميدقمقة وًمٙميـ ذًميؽ ٓ 

يٕمٜمل  ٟمف ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م    يًيرٕمٛمؾ اًمِميدة  طمٞم٤مٟمي٤ًم يْميٕمٝم٤م ذم ُمقويٕمٝم٤م اعمٜم٤مؾمي٥م 

ييي٤م هَمٚمِيييٞمَظ ﴿: اًميييذي ظمقـمييي٥م سم٘مقًميييف شمٌييي٤مرح وشمٕمييي٤ممم ¢نييي٤م، ومييي٢م  اًمٜمٌيييل  ْق يُمٜمْييي٧َم وَمٔمم َوًَمييي

ـْ طَمْقًمَِؽ  قا ُِم يمي٤م  ذم  ¢، وُمع ذًمؽ ٟمجد    اًمٜمٌل [599]آ: عمران ﴾اًْمَ٘مْٚم٥ِم ْٟٓمَٗمْمُّ

سمٕميييض إطمٞمييي٤م  يِميييرد قميييغم سمٕميييض اعم ييي٤مًمٗملم وًميييق    نييي١مٓء اعم ييي٤مًمٗملم ُمييي٤م يمييي٤مٟمقا 

يرٕمٛمييييدو  اخلٓميييي٠م، وًمٙمييييـ عميييي٤م يميييي٤م  اخلٓميييي٠م يرٕمٚمييييؼ سميييي٠مُمر نيييي٤مم سمييييام يرٕمٚمييييؼ سميييي٤مإليام  

سمرب إٟم٤مم، يمي٤م  قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م يًيرٕمٛمؾ ُميـ اًمِميدة، يمٚمٙميؿ يٕمٚميؿ وسم ٤مص٦م 
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ُم٤م روا  اإلُم٤مم  محد ذم اعمًٜمد سم٤مًمًيٜمد اًمّمي ٞم  قميـ قمٌيد ا  سميـ قمٌي٤مس ر  ا  

ُمي٤م ؿمي٤مء »ظمٓمي٥م يقُمي٤ًم ذم اًمّمي ٤مسم٦م وم٘مي٤مم رضميؾ ًمٞم٘ميق  ًميف:  ¢شمٕم٤ممم قميٜمٝمام    اًمٜمٌيل 

رٜمييل   ٟمييدًا، ىمييؾ: ُميي٤م ؿميي٤مء ا  ا  وؿمييئ٧م ييي٤م رؾمييق  ا ! وم٘ميي٤م  ًمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م:  ضمٕمٚم

ومٝمذ  اًمِمدة  ذا ووٕم٧م ذم ُمٙم٤مهن٤م ومٝمق ُمـ اوٙمٛم٦م، وًمذًمؽ وم  يٜمٌٖمل      «وطمد 

  اًمٚملم داراًم ب٥م    يٜمٌٖمل    يٙمق  ؾمٛم٦م اعمًٚمؿ وصيٗمرف، ٓ، نيذ   شمٖمؽم وٟم٘مق  

نل اًمّمٗم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم، ًمٙمـ  طمٞم٤مٟم٤ًم ٓ سمد ُمـ ووع اًمِمدة ذم ُمٙم٤مهن٤م اعمٜم٤مؾم٥م، و ظمػمًا 

ُمـ شمٕميزه سمٕميزاء ال٤منٚمٞمي٦م » ٤م  ُمـ  طم٤مدي٨م اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ونق ىمقًمف: رت سمٛم

، وًمٙمـ ُمـ يم٤م  ي١مُمـ نذا اًمرٕمٌػم ىمد ٓ يًرًٞمٖمف يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس «وم٠مقمْمق  هبـ  سمٞمف

طمٞمٜمئيذ ؾميٞمٙمق  نيذا  ¢سم٤م  ورؾمقًمف طم٘م٤ًم وقمر     نذا اودي٨م ٟمٓمؼ سميف اًمرؾميق  

ٝميي٤م نييل قمييلم اوٙمٛميي٦م، ُميي٤م ُمٕمٜمييك اوييدي٨م ُمييـ اٚميي٦م إدًميي٦م    اًمِمييدة  طمٞم٤مٟميي٤ًم ذم حمٚم

آسم٤مرييف ذم  ي ُمييـ شمٗميي٤مظمر سم«ُمييـ شمٕمييزه سمٕمييزاء ال٤منٚمٞميي٦م وم٠مقمْمييق  هبييـ  سمٞمييف » ؟اوييدي٨م

ال٤منٚمٞم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم اًمنمح وُم٤مشمقا ذم اًمنمح، ومٝمذا  ىميق  ًميف شمٕميض يميذا، يٕمٜميل 

ًمٕمٔمف نذا نق انـ اعمٙمٜمل قمٜمف هبذ  اًمٕم٤ٌمرة اًمٚمٓمٞمٗم٦م ذم طميدي٨م اًمرؾميق ، ًمٙميـ نيق 

نييذا ؿمييدة سميي  ؿمييؽ وًمٙمٜمٝميي٤م نييل اوٙمٛميي٦م، نييذا اًمييذي  «قمْمييق  هبييـ  سمٞمييف  »ي٘مييق  ًمٜميي٤م: 

  ردت  يْم٤ًم     و٘مف هبذا اًم١ًما .

 ( 00:  21:  03/ 620) اهلدى والنور/
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 نٝف زلعٌ ايٓاع ٜطتذٝبٕٛ يدعٛتٓا

ا  بيييزيٙمؿ اخليييػم ؿميييٞم ٜم٤م ًم٘ميييد  قميييدشمؿ شم٠مصيييٞمؾ اًمٕم٘مٞميييدة ذم نيييذا اًمٌٚميييد  اًمًييي١ما :

سميلم اًمٜمي٤مس ىميد  ري٤مج ذم سمٕميض إطمٞمي٤م   مم يشء وًمٙمـ اًمدقمقة  و ُمٜمٝم٤مج اًميدقمقة 

هميييػم اًمٕم٘مٞميييدة، ومٛمييي  ً قميييغم ؾميييٌٞمؾ اعم ييي٤م  قمٜميييدُم٤م ٟمٙمٚميييؿ ؿمييي ص قميييـ اًمّمييي ة ىميييد ٓ 

يًييرٛمع ًمٜميي٤م وٓ يٚم٘مييل ًمٜميي٤م سميي٤مًٓ، ُمييع اًمٕمٚمييؿ سميي٠م  اًمّميي ٤مسم٦م روييقا  ا  قمٚمييٞمٝمؿ ذم قمٝمييد 

ُميييٜمٝمؿ ُمييي  ً ُمّميييٕم٥م سميييـ قمٛميييػم ذنييي٥م  مم اعمديٜمييي٦م وم٠مؾميييٚمؿ يميييؾ  نيييؾ  ¢رؾميييق  ا  

ؿمييٝمرًا واطميدًا صمييؿ ذنيي٥م  ¢قمييغم يديييف و سميق ذر اًمٖمٗميي٤مري ُمٙميي٨م ُميع اًمرؾمييق   اعمديٜمي٦م

 مم همٗم٤مر وم٠مؾمٚمؿ يم ػم ُمـ ىمقُمف قمغم يديف، ونق مل يرٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ  ُمقر اًمديـ، ٟم ـ 

اعمرٕمٚمٛميييق   و ُميييـ ٟمٕميييد  ٟمٗمًيييٜم٤م ُمرٕمٚمٛميييلم ٟميييرٙمٚمؿ ُميييع اًمٜمييي٤مس وٓ يٚم٘ميييق  ًمٜمييي٤م سمييي٤مًٓ وٓ 

ٜمٝمييي٤مج ٟمًيييػم سمٕميييد اًمٕم٘مٞميييدة طمريييك يْميييٕمق   ذٟمييي٤ًم صييي٤مهمٞم٦م ًمٜمييي٤م ُمييي٤مذا ٟمٗمٕميييؾ؟  و قميييغم  ي ُم

 ٟمًرٓمٞمع    ٟم رج اًمٜم٤مس و٤م نؿ ومٞمف،  ومٞمدوٟم٤م ضمزايمؿ ا  ظمػم.

اإلؾمييييي م ًميييييٞمس قم٘مٞميييييدة وم٘ميييييط، اإلؾمييييي م قم٘مٞميييييدة و طمٙمييييي٤مم، قمٌييييي٤مدات  اليييييقاب:

  اًمٕمٚمييؿ يٌييد  ويًييٌؼ  و طمٙميي٤مم، وؾمييٚمقح و ظميي ن، وم٘مٚمٜميي٤م ٟم ييـ رٟمٗميي٤ًم وٟم٘مييق : داريياًم 

ؾ ذم أييي٦م اًمرييل ؾمييٌؼ    ذيمرٟم٤منيي٤م اًمٕمٛمييؾ ويًييٌؼ اًمٕم٘مٞمييدة ذم ذًمييؽ ىميي٤م  ا  قمييز وضميي

﴿ُ ٓ  ا   َف  ِ ُف ٓ  ًِمَي ، ٟم يـ أ  اسمرٚمٞمٜمي٤م سمٙم يػم ُميـ اًمٗمٚمًيٗم٦م ومٜم٘ميق : [59]محمد  ﴾وَم٤مقْمَٚمْؿ َ ٟم 

ييييييَؽ ﴿ٟمريييييييد ُمٜمٝم٤مضميييييي٤ًم اعمٜمٝميييييي٤مج ُمقضمييييييقد ذم اًم٘مييييييرر  وذم اًمًييييييٜم٦م، ٌِٞمِؾ َرسم  اْدُع  ِمَم ؾَميييييي

ٜم٦َمِ  ًَ ْٙمَٛم٦ِم َواعمَْْققِمَٔم٦ِم اْوَ
 .[569]النح: ﴾سم٤ِمْوِ

و ٟمييي٧م أ  شم٘ميييق : ٟميييدقمق اًمٜمييي٤مس  مم اًمّمييي ة وميييام يًيييرجٞمٌق ،  ظميييل نيييذا ؾمييي١ما  

ًمييٞمس ٟم٤مسمٕميي٤ًم ُمييـ اًمٕمٚمييؿ اًمييذي بيي٥م    ٟمرٕمٚمٛمييف عميي٤مذا؟ ٕٟمٜميي٤م ًمًييٜم٤م ُمٙمٚمٗمييلم    هنييدي 

ىمٚمقب اًمٜمي٤مس  مم اويؼ اًميذي ٟميدقمق اًمٜمي٤مس  ًمٞميف و ٟميام ٟم يـ ُمٙمٚمٗميق  سم٤مًميدقمقة وم٘ميط 
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اًمٕمٛمييؾ؟ نييؾ ٟمْمييٓمرنؿ؟ وم٘مقًمييؽ ٟمييدقمقنؿ  مم اًمّميي ة وٓ يًييرجٞمٌق ، ـمٞميي٥م، وُميي٤م 

ييييَذا اْوَييييِدي٨ِم ﴿ىميييي٤م  شمٕميييي٤ممم:  ٤مِرِنْؿ  ِْ  مَلْ ُي١ْمُِمٜمُييييقا هِبَ غَم رصَميييي َؽ قَميييي يييي ًَ ٤مظِمٌع َٟمْٗم ييييَؽ سَميييي وَمَٚمَٕمٚم 

ًٗم٤م قمرويي٧م »ىميي٤م :  ¢، ومْميي ً قمييـ اًمٕم٤مُميي٦م، ضميي٤مء ذم ُمًييٚمؿ    اًمٜمٌييل [:]الكهدد  ﴾َ ؾَميي

 قمييكم إُمييؿ ومر ييي٧م ؾمييقادًا ذم إومييؼ وميي٠مقمجٌٜمل يم رشمييف وم٘مٚميي٧م: ُمييـ نيي١مٓء ييي٤م ضمؼميييؾ؟

ىم٤م : ن١مٓء ُمقؾمك وىمقُمف، صمؿ ٟمٔمرت نٙمذا ومر ي٧م ؾمقادًا  قمٔمؿ ىمٚم٧م: ُمـ ن١مٓء؟ 

صمييؿ قمييرض قمييكم اًمٜمٌييل وُمٕمييف  -ونٜميي٤م اًمِميي٤مند-ىميي٤م : نيي١مٓء  ُمرييؽ ييي٤م حمٛمييد! ىميي٤م : 

ُمي٤م ُمٕمٜميك  «اًمرنط واًمرنٓم٤م  واًمٜمٌل وُمٕمف اًمرضمؾ واًمرضم   واًمٜمٌل وًمٞمس ُمٕمف  طميد

ؼ ُمييع ذًمييؽ ٟمًيي٦ٌم إشمٌيي٤مع نييذا اوييدي٨م ؟ ُمٕمٜميي٤م     إٟمٌٞميي٤مء اًمرييل دقمييقوؿ يمٚمٝمييؿ طميي

خترٚمػ يم رة وىمٚم٦م ُمع ن١مٓء إٟمٌٞم٤مء اًمرل دقمقوؿ دقمقة طمؼ ٓ ظم   سمٞميٜمٝمؿ، ومي٢مذًا 

ُم٤م وضمف اًمٖمراسم٦م  ٟمؽ شم٘مق : ٟمدقمق شم٤مريمل اًمّمي ة  مم اًمّمي ة ومي  يًيرجٞمٌق ، ُمٕمٜميك 

 ذًمؽ    إرض همػم ُمًرٕمدة ًمر٘مٌؾ نذا اخلػم، نذا اعمٓمر ُمـ اخلػم.

 صمٜمي٤مء يم ُميؽ    اًمّمي ٤من يمي٤م  ًميٞمس ُمٕميف يشء ُميـ ًمٙمـ ٓ يٗميقشمٜمل  ٟميف ضمي٤مء ذم 

اًمٕمٚمييؿ، وميي٠مفمـ    نييذ  ًمٖمييقة ًمًيي٤م  ٕٟمييف ُميي٤م خيييرج ًمٞمييدقمق  ٓ وىمييد ُمييأل ا  ىمٚمٌييف قمٚميياًم 

 و يامٟم٤ًم ًمٙمـ ًمٕمٚمؽ  ردت    شم٘مق  ُم٤م قمٜمد  يم ػم ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم ؾ طمٙم٤ميرٜم٤م يٕمٜمل.

ؽ ومٕمغم يمؾ طم٤م  اعمٜمٝم٩م ُمذيمقر ذم اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م، ومام قمٚمٞمٜم٤م ٟم ـ  ٓ    ٟمًيٚم

ق﴿ؾميييٌٞمؾ اعمييي١مُمٜملم قمٚمييياًم وقمٛمييي ً و ظم صييي٤م،  ٌِٞمكِم َ ْدقُمييي ِذِ  ؾَمييي ْؾ َنييي غَم  اىُمييي  ِمَم ا  ِ قَمييي

ـِ  ٤م َوَُميي ػَمٍة َ َٟميي
ـَ  سَمِّميي ٤م ُِميي ٤م َ َٟميي ٌَْ ٤مَ  ا  ِ َوَُميي ل َوؾُميي

ٌََٕمٜمِيي يمِلمَ  اشم  يي ، يمٜميي٧م [568]يوسدد  ﴾اعمُْنْمِ

 مم   ؾميي٥ٌم قمييدم شميي٠مصمػم دقميييقة سمٕمييض اًمييدقم٤مة ذم اعمييدقمقيـ يٕميييقد   ردت     ىمييق : 

  ُمريـ اصمٜملم  و قمغم إىمؾ  مم  طمد ٤م.

 ُم٤م إُمرا  ومٝمق ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ وىمٚم٦م اإلظم ص ذم اًمٕمٛمؾ  يْم٤ًم،  ردت     ىمق  نيذا 

صمؿ شمذيمرت طمدي٨م اًمرنط واًمرنٓملم واًمرضمؾ واًمرضمٚملم واًمٜمٌل وًمٞمس ُمٕميف  طميد ُمي٤م 

 اؾمرٓمٕمٜم٤م    ٟم٘مق  ذم اًمٜمٌل  ٟمف يم٤م  يدقمق سمٖمػم قمٚمؿ و ٟمف يم٤م  يدقمق سمٖمػم  ظم ص.

َا ؾميييييٜم٘مق  أ  هميييييػم ُمييييي٤م  ردت     ىمقًميييييف ىمٌيييييؾ     ًم٘ميييييل قميييييغم ُمًييييي٤مُمٕمٙمؿ نيييييذا  ذ
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اوييدي٨م،  ي داقمٞميي٦م يييدقمق ىمقُميي٤ًم  مم اوييؼ ؾمييقاء يميي٤مٟمقا ُمنميييملم يمٗميي٤مر يييدقمقنؿ  مم 

اإلؾم م ونؿ ٓ يًرجٞمٌق  ًمف  و يمي٤مٟمقا ُمًيٚمٛملم وًمٙميـ ُميع  ؾمي ُمٝمؿ ُمٜم يروملم قميـ 

قمق ني١مٓء  و  وًمئيؽ  ُمي٤م    يم ػم  و ىمٚمٞمؾ ُمـ اإلؾم م، نذا اًمداقمٞم٦م  و ذاح طمٞمٜمام ييد

يٙميييق  ذم دقمقشميييف حم٘مييي٤ًم وخمٚمّمييي٤ًم وُميييع ذًميييؽ مل بيييد  صمييير دقمقشميييف وم٤مًمٕمٚمييي٦م طمٞمٜمئيييذ ذم 

 اعمدقمقيـ و ُم٤م    يٙمق  اًمٕمٚم٦م ُمٜمف ويمام ي٘م٤م : دود اخلؾ ُمٜمف ومٞمف.

وٓ يٛمٜمٕمٜميييل يشء ُميييـ     ىميييق :    يم يييػمًا ُميييـ اًميييدقم٤مة ىميييد يريييقومر وميييٞمٝمؿ إُميييرا   

إصمر وىمد ٓ يرقومر ومٞمٝمؿ اًمٕمٚمؿ واإلظم ص  اًمٕمٚمؿ واإلظم ص وُمع ذًمؽ ٓ بدو 

 و قمييغم إىمييؾ  طمييد ٤م وميي  بييدو  إصميير.  ذاَ ً  ذا ؿمييٕمر  طمييدٟم٤م سميي٠م  دقمقشمييف ٓ شمّمييؾ 

  مم ىمٚمقب اعمدقمقيـ ومٚمٞمرٝمؿ ٟمٗمًف نذا ظمػم ًمف ُمـ    يرٝمؿ همػم .

 ( 00: 40: 20/ 730) اهلدى والنور /
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 نٝف ٜسقٞ املؤَٔ ْفط٘  

 يف دلاٍ ايدع٠ٛ إىل اهلل؟

سمًؿ ا  اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، يمٞمػ يرىميل اعمًيٚمؿ ٟمٗمًيف ذم جمي٤م  اًميدقمقة  داظمٚم٦م:ُم

  مم ا  قمز وضمؾ؟ 

٤م عميي٤م  ًم٘مٞميي٧م شمٚمييؽ اًمٙمٚمٛميي٦م اًمييقضمٞمزة ذم اًمٕمٚمييؿ  اًمِمييٞم : او٘مٞم٘ميي٦م يميي٤م  ذم ٟمٗميسيي رٟمًٗميي

 يرٕمٚمييؼ سم٤مًمييدقمقة، ومجيي٤مء نييذا اًمًيي١ما  
ٍ
اًمٜميي٤مومع واًمٕمٛمييؾ اًمّميي٤مًم ،      ييدث قمييـ يشء

  يمٜم٧م ومٙمرت ومٞمف صمؿ مل  ومٕمؾ. أ  ًمٞمٗمر  زم اًمٓمريؼ ًمٚم قض ومٞمام

 ُمييي٤م يمٞميييػ يرىميييل اإلٟمًييي٤م  ٟمٗمًيييف ذم ؾميييٌٞمؾ اًميييدقمقة؟ وميييذًمؽ سمييي  ؿميييؽ  رييي٤مج  مم 

  ُمريـ اصمٜملم ومٞمام يٌدو زم: 

إُمر إو :    شمٔمؾ قم ىمرف ُمع  نؾ اًمٕمٚمؿ ؾمقاًء ُمـ يم٤م  ُمٜمٝمؿ طمٞم٤ًم ذم يمر٤مسمف  و 

ًمذيـ قمرومقا يم٤م  طمٞم٤ًم ذم دقمقشمف،  قمٜمل:    يٙمق  ذا صٚم٦ٍم ىمّمقه سمٙمر٥م  نؾ اًمٕمٚمؿ ا

سم٤مؾمييير٘م٤مُمرٝمؿ ذم قم٘مٞميييدوؿ، ومييي  يٜم٘مٓميييع قميييـ اعمراضمٕمييي٦م واعمٓم٤مًمٕمييي٦م وآؾميييرزادة ُميييـ 

قمٚمٛمٝمؿ؛ ٕ  ذًمؽ ي٤ًمقمد  قمغم    يؽمىمك وقمغم    يٜمٓمٚمؼ ذم دقمقشمف  مم ا  شمٌي٤مرح 

 وشمٕم٤ممم. 

واًمٌمييء اًم يي٤مين:    ُيْٙم يير صييٚمرف سم٠منييؾ اًمٕمٚمييؿ إطمٞميي٤مء ُمييٜمٝمؿ، وسم ٤مصيي٦م ُمييـ يميي٤م  

٤م قم٘مٞمدشميييف اًمّمييي٤مو ٦م و ظم ىميييف اًمٙمريٛمييي٦م اًمٓمٞمٌييي٦م؛ ٕٟمٜمييي٤م ٟمٕمٚميييؿ    اًم٘ميييدوة ُميييٜمٝمؿ ُمٕمرووًمييي

اوًيييٜم٦م نييي٤م  صميييٌر يمٌيييػٌم ضميييًدا ذم اًمٜمييي٤مس اعم٘مريييديـ هبيييؿ،  ذا يمييي٤م  اًمرضميييؾ  و اًمٕمييي٤ممل  و 

اًمِمٞم  اعم٘مريده سميف ومٞميف يشٌء ُميـ آٟم يرا  اًمٗمٙميري  و اخلٚم٘ميل، ومي  يٌٕميد    يي١مصمر 
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 ؿ. ذًمؽ اًمِم ص  و اًمِمٞم  ذم اًمذيـ يرّمٚمق  هبؿ  و يرٚم٘مق  اًمٕمٚمؿ قمٜمٝم

وُمٕمٚمقم     طم٤مديي٨م يم يػمة ُمٕمروومي٦م قميـ اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م ومٞمٝمي٤م اويض قميغم 

ٓ شمّميي٤مطم٥م »ُمّميي٤مطم٦ٌم اًمّميي٤مولم وُمييراوم٘مرٝمؿ، يمٛم ييؾ ىمقًمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م: 

ذم نييذا اوييدي٨م سميي٠م   ¢ومقصييٞم٦م اًمرؾمييق   « ٓ ُم١مُمٜميي٤م، وٓ ي٠ميمييؾ ـمٕم٤مُمييؽ  ٓ شم٘مييٌل 

ي سمييييي٤مخلػم  مم يّمييييي٤مطم٥م اعمًيييييٚمؿ اًمر٘ميييييل، ُمييييي٤م ذًميييييؽ  ٓ ٕ  قميييييدوه اًمّمييييي٤مًم  شمنييييي

 اعمّم٤مطم٥م ًمف. 

ُم ييؾ الٚمييٞمس اًمّميي٤مًم  »ىمقًمييف:  ¢وًمييذًمؽ ضميي٤مء ذم صيي ٞم  اًمٌ يي٤مري قمييـ اًمٜمٌييل 

و ُميي٤م    شمِمييؽمي ُمٜمييف، و ُميي٤م     - ي: يٕمٓمٞمييؽ  -يمٛم ييؾ سميي٤مرع اعمًييؽ  ُميي٤م     ييذيؽ 

شمِمؿ ُمٜمف رار ٦ًم ـمٞم٦ٌم، وُم ؾ ضمٚمٞمس اًمًقء يمٛم يؾ اويداد  ُمي٤م     يرن صمٞم٤مسميؽ، و ُمي٤م 

 .«   شمِمؿ ُمٜمف رار ٦ًم يمرا٦م

وًميييذًمؽ ومٛميييـ يمييي٤م  يرييييد آٟمٓمييي ن واًمؽمىميييل ذم ؾميييٌٞمؾ اًميييدقمقة، ومييي  سميييد ُميييـ    

  ٤مومظ قمغم نذيـ إُمريـ: 

إُميييير إو :    يٙمييييق  يم ييييػم اًمّمييييٚم٦م سمٙمريييي٥م  نييييؾ اًمٕمٚمييييؿ اعم٤موييييٞملم اعمٕمييييرووملم 

٤م ذم جمرٛمٕميف اًميذي يٕميٞمش ومٞميف  سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕم٘مٞمدة اًمّم ٞم ٦م، و ذا شمٞمني ًميف  يْمًي

٤م    يرّميؾ هبيؿ ُمي٤م  ُمٙمٜميف ذًميؽ، طمريك يري٠مصمر سمٕمض  نيؾ اًمٕمٚميؿ واًمّمي ح،  ومٕمٚمٞميف  يْمًي

 سمٛم٤ًمرانؿ ويًرٗمٞمد ُمـ  ظم ىمٝمؿ وُمـ ؾمٚمقيمٝمؿ. 

 نذا اًمذي يٌدو زم ضمقاسًم٤م قمـ نذا اًم١ًما . 

 (00:08:35(/188) )سلسلة اهلدى والنور
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 عالز ظاٖس٠ ايفتٛز اإلمياْٞ 

 عٓد ايدعا٠

 سمٕمض اًمدقم٤مة؟ ُم٤م قم ج فم٤منرة اًمٗمرقر  و اًمْمٕمػ اإليامين ًمده  ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٌؼ     رشت  ًمٞمف، ونق قمٚم٦م اًمٕمٚمؾ ذم  اًمِمٞم :
ٍ
نذا ذم او٘مٞم٘م٦م يٕمقد  مم يشء

 نذا اًمٕمٍم ذم يم ػم ُمـ اًمدقم٤مة،  ٓ ونق: قمدم اإلظم ص ذم اًمدقمقة.

نٜمييي٤مح فميييي٤منرة شمٚمٗميييي٧م اًمٜمٔميييير اعمٗمٙميييير اًميييذي  يييي٤مو     يرٕميييير  قمييييغم ُميييي٤م يّمييييٞم٥م 

د  ُمييـ قمٚمييؿ  مم اًمييدواء، اعمًييٚمٛملم ُمييـ  دواء، و   ي٘مييدم ذم طمييدود ُميي٤م يٕمٚمييؿ وُميي٤م قمٜميي

اًمٔمييي٤منرة نيييل:    يمٚمٛمييي٦م اًميييدقمقة  صيييٌ ٧م اًمٞميييقم ُمٝمٜمييي٦م، و صيييٌ ٧م يرٌٜم٤منييي٤م يميييؾ ُميييـ 

 يِمٕمر سمٜمٗمًف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٕمٚمؿ، ونق ًمٞمس يمام ي٘م٤م  ذم اًمٕمػم وٓ ذم اًمٜمٗمػم ذم اًمٕمٚمؿ. 

وذًمييؽ يمييام شمييرو  ُمييـ زاوييي٦م  ظمييره    يمٚمٛميي٦م اًمًييٚمٗمٞم٦م أ   صييٌ ٧م ُمرٌٜميي٤مًة ُمييـ 

ىمييد يٙمييق  سمٕمْمييٝمؿ قمييغم إىمييؾ يميي٤م  ئمٝميير قمييداء  اًمِمييديد يم ييػٍم ُمييـ اعمًييٚمٛملم اًمييذيـ 

نيييذ  اًميييدقمقة، ومٚميييام اٟمرنميييت نيييذ  اًميييدقمقة، و ظميييذت ُمٙم٤مهنييي٤م اًم ريييؼ هبييي٤م ذم اًمٕمييي٤ممل 

اإلؾميي ُمل، وم٠مظمييذ  يم يير اًمٜميي٤مس ُمييـ اًمييدقم٤مة وًمييق مل يٙمقٟمييقا نييؿ  ي صييٚم٦م ذم اًمييدقمقة 

اًمًييييٚمٗمٞم٦م اًمّميييي ٞم ٦م يييييدقمق  اًمًييييٚمٗمٞم٦م، ومٛمييييـ نٜميييي٤م يييييدظمؾ ذم نييييذا اعمييييٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمييييل 

 ٚمٗمل ُمـ ًمٞمس ًمف صٚم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م هبذا اعمٜمٝم٩م.اًمً

وًميييذًمؽ وم٠مٟمييي٤م  قمر٘ميييد    اًمًييي٥ٌم: نيييق وم٘ميييدا  اإلظمييي ص ذم اًميييدقمقة؛ ٕين  قمر٘ميييد 

٤م بيييي٥م    يٙمييييق  وصمٞمييييؼ  ٤م ًمٕمٚمييييف ذم اًمًيييي١ما  إو :    اًمداقمٞميييي٦م طمً٘ميييي يمييييام  رشت رٟمًٗميييي

٤م و طمٞمييي٤مًء، ذًميييؽ ًمٙميييل يٜمٛميييل ذم ٟمٗمًيييف اًمٗم٘ميييف  اًمّميييٚم٦م وُمًيييرٛمر اًمّميييٚم٦م سمييي٤مًمٕمٚمامء  ُمقاشًمييي

ٚمييؿ، و ؾمييٚمقب اًمييدقمقة  مم نييذا اًمٕمٚمييؿ اًمّميي ٞم ، ونييذا سميي  ؿمييؽ  ريي٤مج واًمٗمٝمييؿ ًمٚمٕم
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ذم اًمقاىمع  ٓ ُمـ يم٤م   ف مم ضمٝمقد ضم٤ٌمرة، و مم صؼم قمغم اًمدقمقة، ونذا ٓ يًرٓمٞمٕم

 خمٚمًّم٤م   قمز وضمؾ يمؾ اإلظم ص. 

وم٤مٟمٍما  سمٕمض ُمـ يٜمرٛمق   مم اًميدقمقة قميـ اًم٘مٞمي٤مم سم ٘مٝمي٤م وسمقاضمٌٝمي٤م، ومٝميق دًمٞميٌؾ 

 ذم اًميييييدقمقة، و ٓ عمييييي٤مذا نيييييذا اًمرييييي٠مظمر ذم ذًميييييؽ، قميييييغم  هنيييييؿ مل يٙمقٟميييييقا خمٚمّميييييلم

وآٟمٍميا  قمييـ ُم٘مرْمييٞم٤مت اًميدقمقة وًمقازُمٝميي٤م؟ نييذا ذم اقمر٘ميي٤مدي نيق ؾميي٥ٌم ُميي٤م ضميي٤مء 

 ذم نذا اًم١ًما . 

وسم٤مظمرّميييي٤مر نييييق... ونييييذا ًمييييٞمس ًميييييف قميييي ج  ٓ اًمٚمجييييقء  مم ا  شمٌيييي٤مرح وشمٕمييييي٤ممم، 

 وشميييذيمػمنؿ ويييـ ًميييف ىميييدم راؾمييي ٦م ذم اًمٕمٚميييؿ هبيييذا اًمقاضمييي٥م اًميييذي بييي٥م قمٚميييٞمٝمؿ   

 يرٛمًٙمقا سمف و   يٛمقشمقا قمٚمٞمف، و ٓ يم٤م  قمٛمٚمٝمؿ ن٤ٌمًء ُمٜم قرا. 

 ؾميي٠م  ذم ٟمٗمييس اًمًيي١ما ، ييي٤م ؿمييٞم  اعم٘مّمييقد: ًمييٞمس وم٘مييط... قمييـ اًمييدقمقة  ُمداظمٚميي٦م:

ٟمٗمًٝم٤م، قمـ  ييام  اًمِمي ص ٟمٗمًيف وميٞمام سمٞمٜميف وسميلم ا  ؾمٌي ٤مٟمف وشمٕمي٤ممم، سمٕميد    يٙميق  ذم 

  ؾميييٌي ٤مٟمف وشمٕميييي٤ممم سمداييييي٦م اًمرييييديـ  و سمداييييي٦م اًمرقسميييي٦م، يٙمييييق  ُميييير ٛمس ويم ييييػم اإلظميييي ص 

 . وُمنع ذم  داء اًمٕم٤ٌمدات، سمٕمد ذًمؽ... اًمدٟمٞم٤م  و ًمف دم٤مرة ُمٕمٞمٜم٦م  و ُمع اًمٜم٤ًمء

نذا ٓ ٟمًرٓمٞمع    ٟمجٞم٥م قمٚمٞمف؛ ٕ  إؾم٤ٌمب يمٌػمة ونيق اعم ٌٓمي٤مت قميـ  اًمِمٞم :

٤م  آؾمرٛمرار ذم اًمًٌٞمؾ اًم٘مقيؿ، ووم٤ًمد إضمقاء اًمرل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م ن١مٓء اًمٜمي٤مس، ورٟمٗمًي

ووي٤م يرٕمٚميؼ  «ُم ؾ الٚمٞمس اًمّم٤مًم  وُم ؾ ضمٚمٞمس اًمًقء»ً م: ذيمرت ىمقًمف قمٚمٞمف اًم

ذم نيييذا    اعمجرٛميييع اًمٗم٤مؾميييد ًميييف شمييي٠مصمػم يمٌيييػم ضميييًدا ذم إوميييراد اًميييذيـ يٕمٞمِميييق  ومٞميييف، 

وًمييذًمؽ ضميي٤مءت  طم٤مدييي٨م يم ييػمة طمييض اعمًييٚمؿ سميي٠م  يٙمييق  ُمييع اًمّميي٤مولم يمييام ذيمرٟميي٤م 

 رٟمًٗم٤م سمٕمض إطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ، ًمٙمـ  ذيمر ؿمٞمئ٤ًم رظمر ُمٜمٝم٤م. 

 و يمام ىم٤م  قمٚمٞميف  « ٟم٤م سمريٌء وـ  ىم٤مم سملم فمٝمراين اعمنميملم»ً م: ىمقًمف قمٚمٞمف اًم

٤م ذم اوييدي٨م أظميير:  و وويي   «ُمييـ ضميي٤مُمع اعمنمييح ومٝمييق ُم ٚمييف»اًمًيي م، وىمقًمييف  يًْميي

ُميييـ ذًميييؽ شمٌٞم٤مًٟمييي٤م ٕصمييير اًمٌٞمئييي٦م اًمٗم٤مؾميييدة سم٤مًمٜمييي٤مس اعم٘مٞمٛميييلم ومٞمٝمييي٤م، اويييدي٨م اعمٕميييرو  

ٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م: ص رف سمرواي٦م اًمِميٞم لم اًمٌ ي٤مري وُمًيٚمؿ ًميف،  ٓ ونيق ىمقًميف قم
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٤م، صمييؿ  راد    يرييقب، ومًيي٠م  قمييـ » يي ًً يميي٤م  ومييٞمٛمـ ىمييٌٚمٙمؿ رضمييٌؾ ىمرييؾ شمًييٕم٦ًم وشمًييٕملم ٟمٗم

 قمٚمييؿ  نييؾ إرض، ومييد  قمييغم رانيي٥ٍم، ومجيي٤مء  ًمٞمييف وىميي٤م :  ٟميي٤م ىمرٚميي٧م شمًييٕم٦ًم وشمًييٕملم 

٤م وًمييؽ شمقسميي٦م؟ ٓ شمقسميي٦م  يي ًً ٤م، ومٝمييؾ زم ُمييـ شمقسميي٦م؟ ىميي٤م : ٓ، ىمرٚميي٧م شمًييٕم٦ًم وشمًييٕملم ٟمٗم يي ًً ٟمٗم

 .«٦مًمؽ، وم٘مرٚمف و شمؿ سمف اعم٤مر

٤م ذم ىمّمييد  ًمٚمرقسميي٦م، وًمييذًمؽ وم٘مييد وًمٙمٜمييف ومييٞمام يٌييدو ُمييـ ايي ٤مم اًم٘مّميي٦م يميي٤م  خمٚمًّميي

قمغم قم٤ممل، نق ُمـ ىمٌؾ ؾم٠م  ٟمٗمس اًم١ًما      اؾمرٛمر ي٠ًم  قمـ  قمٚمؿ  نؾ إرض، طمرك دُ 

يًمٙمـ اًميدا  يمي٤م  ضمي٤منً ، ومٌيد     يدًميف قميغم قمي٤ممل دَ  ف قميغم راني٥م، واًمراني٥م يمٜم٤ميي٦م قمـي ًم 

 . ضمقاسمف، طمٞم٨م ىم٤م  ًمف: ٓ شمقسم٦م ًمؽ، وم٘مرٚمف قم٤ٌمدشمف ُمع ضمٝمٚمف، وفمٝمر ضمٝمٚمف نذا ذم

 ُم٤م ذم اعمرة اًم ٤مٟمٞم٦م وم٘ميد يمي٤م  طمٔميف ـمٞمًٌي٤م، طمٞمي٨م د  قميغم قمي٤ممل وم٠مشمي٤م  وىمي٤م  ًميف:  ٟمي٤م 

ىمرٚم٧م ُم٤مري٦م ٟمٗميس، و رييد     شميقب  مم ا  قميز وضميؾ، ومٝميؾ زم ُميـ شمقسمي٦م؟ ىمي٤م : وُميـ 

، نٜمي٤م اًمِمي٤مند 
ٍ
 » ق  سمٞمٜمؽ وسملم اًمرقسم٦م، وًمٙمٜمؽ سم٠مرض ؾميقء

ٍ
 «وًمٙمٜميؽ سمي٠مرض ؾميقء

 ٤مظمرج ُمٜمٝم٤م  مم اًم٘مري٦م اًمٗم ٟمٞم٦م اًمّم٤مًم   نٚمٝم٤م.وم

٤م ذم اًمًييي١ما ، ويمييي٤م  ُمًرًيييٚماًم ليييقاب  ومييي٤مٟمٓمٚمؼ يٛمٌمييي  ًمٞمٝمييي٤م؛ ٕٟميييف يمييي٤م  خمٚمًّمييي

اًمٕم٤ممل، ومٚميام  ومٝمٛميف اًمٕمي٤ممل سم٠مٟميؽ ُمي٤م ؿمي٘مٞم٧م نيذ  اًمِمي٘مقة طمريك ىمرٚمي٧م ُم٤مري٦م ٟمٗميٍس سمٖميػم 

 وم٤مؾمييييد، وميييي٤مظمرج ُمييييـ نييييذ  اًمٌٚمييييدة  مم اًمٌٚمييييدة 
ٍ
طمييييؼ   ٓ ٕٟمييييؽ شمٕمييييٞمش ذم ضمييييٍق ُمقسمييييقء

 ّم٤مًم   نٚمٝم٤م وقمٞمٜمٝم٤م ًمف. اًم

وميي٤مٟمٓمٚمؼ يٛمٌميي، وذم اًمٓمريييؼ ضميي٤مء  اعمييقت، ومرٜم٤مزقمرييف ُم رٙميي٦م اًمرمحيي٦م وُم رٙميي٦م 

اًمٕمذاب، يمؾ  يدقمل سم٠مٟمف ُمـ طم٘مف    يرقمم ٟمزع روطمف، وم٠مرؾمؾ ا   ًميٞمٝمؿ طمٙمياًم،    

ىمٞمًقا ُم٤م سمٞمٜمف سملم ُمٙم٤م  اعمقت.. سمٞمٜمف وسملم يمؾ  ُمـ اًم٘مريرلم، اًم٘مري٦م اًمرل ظميرج ُمٜمٝمي٤م 

ىم٤مصًدا  ًمٞمٝم٤م، وم٘م٤مؾمقا ومقضمدو   ىمرب  مم اًم٘مريي٦م اًمّمي٤مًم   نٚمٝمي٤م سمٛم٘ميدار واًمرل ظمرج 

 ُمٞمؾ اإلٟم٤ًم  ذم ُمِمٞمرف، ومرقًمرف ُم رٙم٦م اًمرمح٦م. 

٤م ىميييد قمييير  ؾمييي٥ٌم ؿمييي٘م٤موة نيييذا  اًمِمييي٤مند ُميييـ نيييذا اويييدي٨م:    ذًميييؽ اًمٕمييي٤ممل طمً٘مييي

اإلٟمًيي٤م ، و ىمداُمييف قمييغم ىمرييؾ ُم٤مريي٦م ٟمٗمييس؛ ونييق ٕٟمييف يميي٤م  يٕمييٞمش ذم ضمييٍق وم٤مؾمييد، ومٝمييذا 
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ذيمر  يد  قمغم    اعمًٚمؿ بي٥م     يٞمط ٟمٗمًيف سمٌٞمئي٦ٍم صي٤مو٦م وسمروم٘مي٤مء  اودي٨م وُم٤م ؾمٌؼ

صييي٤مولم، و   يٌرٕميييد قمييـي روم٘مييي٤مء اًمًيييقء وقمييـي اًمٌٞمئييي٦م اًمٗم٤مؾميييدة طمريييك ٓ يرييي٠مصمر هبييي٤م، ومٝميييذا نيييق 

 .  اًم٥ًٌم ذم اٟم را  سمٕمض اًمٜم٤مس ؾمقاًء يم٤مٟمقا ُمـ اًمدقم٤مة  و ُمـ قم٤مُمرٝمؿ

 (00:13:27(/188) )سلسلة اهلدى والنور

 غري املؤًٖني ايتضدز يًدع٠ٛ َٔ

 ٟميييي٤م  قمر٘مييييد    ]ُمِمييييٙمٚم٦من اًمٕمٍميييي اويييي٤مرض أ  اٟم ييييراط ُمييييـ ٓ يّمييييٚم   اًمِمييييٞم :

ًمٚمييييدقمقة سم٤مًمييييدقمقة، ومل ٟمٙمرييييػ هبييييذا وم٘مٚمٜميييي٤م: ومٝمٜميييي٤مح ...  يْميييي٤ًم، و ٟمييييف ٓ يٕميييير  ُمييييـ 

اإلؾميي م  ٓ اًمٌمييء اًم٘مٚمٞمييؾ و صييٌ ٧م نييذ  اًمٚمٗمٔميي٦م ؾمييقاء يم٤مٟميي٧م ُمرٕمٚم٘ميي٦م سم٤مًمييذيمقر  و 

ٜمييك ىميي٤مرؿ ذم ذنٜمييف شميي٠مصمر هبييذا اعمٕمٜمييك قمييغم سم٤مإلٟميي٤مث ومرٜميي٦م؛ ٕ  اإلٟمًيي٤م   ذا قميي٤مش سمٛمٕم

ُميييده اوٞمييي٤مة طمريييك ًمٞميييذيمرين ذًميييؽ سمٜمٙمرييي٦م يمٜمييي٧م ىمر وييي٤م ذم سمٕميييض يمرييي٥م إدب قميييـ 

 ؿمٕم٥م ...  راد    يٌٕمد إـمٗم٤م  ذم اًمٓمرييؼ ... وم٘مي٤م  نيؿ: اٟمٔميروا  مم نيذا اًم٘مٍمي 

ومٝمٜميي٤مح ... ومييريمض إـمٗميي٤م  ور ه يمذسمييف، ومييريمض نييق ُمٕمٝمييؿ وم٘مٞمييؾ ًمييف: يمٞمييػ شمييريمض 

قمٚمييٞمٝمؿ، ىميي٤م : ًمٕمٚمييف صيي ٞم ! ومٝمييق يمييذًمؽ يرييقنؿ سمٕمييض اًمٜميي٤مس ُمٕمٝمييؿ و ٟميي٧م يمييذسم٧م 

 اًمذيـ يًٛمق   ٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمدقم٤مة ومْم ً قمـ اًم يت يًٛملم  ٟمٗمًٝمـ سم٤مًمداقمٞم٤مت.

... صييييييي ٞم     ذم ... يًييييييير ٘مق  نيييييييذا آؾميييييييؿ ومٞمرقرـميييييييق  ويريييييييقرـمـ  يْمييييييي٤ًم 

رْميٚمٞمؾ؟ شميرح سمٕميض إطمٙمي٤مم اًمنميقمٞم٦م اًمويرٙمٚمٛمق  ذم اإلؾمي م سمٖميػم قمٚميؿ، ومٚميامذا 

٤م ٓ  ؾمرٓمٞمع     ٟمٙمر سم٠م  نذا اًمٙمي م  صي ً، ًمٙميـ ُميـ اًميذي يًيرٓمٞمع    ُم ؾ ....  ٟم

هنيؿ اؾميؿ قميغم هميػم ُمًيٛمك،  م اًمٕمي٤ممل  يٓمٌ٘مف..  ن١مٓء اًميدقم٤مة اًميذيـ يّمي     ي٘مي٤م  

اعمرٛمٙمـ  وًٓ ذم قمٚمٛمف وصم٤مٟمٞم٤ًم ذم ديٜميف اًميذي يرسمٓميف سمر٘ميقه رسميف ومي  يراريل ... و ٟميام 

  اعمّمٚم ٦م  ذا ىمدر  ٘مؼ ... ومقوٕم٧م ومٕم ً نق يريد     ٘مؼ ُم٠ًمًم٦م اًمدقمقة، ونذ

ذم ُمٙم٤مهني٤م اعمٜم٤مؾميي٥م وم٠منييؾ اوييدي٨م نييؿ  ومم اًمٜميي٤مس هبيي٤م، وٓ  ىمييق   نييؾ اًمٗم٘مييف سمييؾ 

 نيؾ اوييدي٨م؛ ٕهنيؿ نييؿ ذم او٘مٞم٘ميي٦م  نيؾ اًمٗم٘مييف، و ٟميي٤م ٓ  ؾميرٓمٞمع     شمّمييقر وم٘مٞمٝميي٤ًم 
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همييػم حمييدث و   يمٜميي٧م  ؾمييرٓمٞمع     شمّمييقر حمييدصم٤ًم همييػم وم٘مٞمييف،  ُميي٤م وم٘مٞمييف همييػم حمييدث 

يٙمق  ُمٕميدوُم٤ًم، وم٠منيؾ اويدي٨م نيؿ  دره هبيذ  اًم٘م٤مقميدة وًمٙميـ بي٥م    ومٝمذا يٙم٤مد 

  ٓ  نؾ اًمٕمٚمؿ. فع ذم ُمقوٕمٝم٤م؛ وذًمؽ و٤م ٓ يًرٓمٞمٕمَو قْ شمُ 

ُمـ  سمقاب اإلُم٤مم اًمٌ ٤مري ذم ص ٞم ف سم٤مب ُمٕمٜم٤م     مل يٙمـ ًمٗمٔمف ىمقًمف: سمي٤مب: 

ُم٤م يميؾ طميدي٨م  يدث سميف اًمٕم٤مُمي٦م، صميؿ روه  ي٧م نيذا اًمٌي٤مب طميدي٨م ُمٕمي٤مذ سميـ ضمٌيؾ 

ييي٤م ُمٕميي٤مذ! ىميي٤م : ًمٌٞمييؽ ييي٤م »وم٘ميي٤م :  ¢قمٜمييف اًمييذي ومٞمييف  ٟمييف يميي٤م  رديييػ اًمٜمٌييل ر  ا  

رؾمق  ا ! صم ث ُمرات، صمؿ ىم٤م  قمٚمٞميف اًمًي م:  شميدري ُمي٤م طميؼ ا  قميغم قمٌي٤مد ، وُمي٤م 

طميييؼ اًمٕمٌييي٤مد قميييغم ا ؟ طميييؼ ا  قميييغم قمٌييي٤مد     يٕمٌيييدو  وٓ ينمييييمقا سميييف ؿميييٞمئ٤ًم، وطميييؼ 

 ٓ ا  خمٚمّمي٤ًم ُمييـ ىمٚمٌييف طمييرم ا  اًمٕمٌي٤مد قمييغم ا     ُمييـ ُمي٤مت ُمييٜمٝمؿ يِمييٝمد    ٓ  ًمييف 

ىميي٤م  راوي اوييدي٨م قمييـ ُمٕميي٤مذ: ومييام طمييدث ُمٕميي٤مذ هبييذا اوييدي٨م  ٓ  «سمدٟمييف قمييغم اًمٜميي٤مر

قمٜمد اًمقوم٤مة شم٠مصماًم، ومٝمذا اعمراد ُمّمٚم ٦م اًمدقمقة ًمٙمـ  يـ ُم ؾ ُمٕم٤مذ ذم اًمٕمٚميؿ واًمٗمٝميؿ 

واًمّميي ح واًمر٘مييقه؟! وضمييره قمييغم نييذا اًمًييٛمع همييػم ُمٕميي٤مذ  يْميي٤ًم ومٝمٜميي٤مح ذم صيي ٞم  

ًميقٓ ريي٦م ذم يمري٤مب » نريرة ر  ا  قمٜمف  ٟمف عم٤م طميشمف اًمقومي٤مة ىمي٤م : ُمًٚمؿ قمـ  ن

ـَ اًْمٌَٞم ٜمَييي٤مِت ﴿ا  ُمييي٤م طميييدصمرٙمؿ صميييؿ شمييي  ىمقًميييف شمٕمييي٤ممم: 
٤م َ ٟمَزًْمٜمَييي٤م ُِمييي قَ  َُمييي ـَ َيْٙمُرُٛمييي ِذي ييي  ِ   اًم 

ي٘مييق : ُمييـ ُميي٤مت ونييق  ¢ مم رظميير أييي٦م ؾمييٛمٕم٧م رؾمييق  ا   [599]البقددرة ﴾َواْنُييَده

 .« دظمؾ الٜم٦ميِمٝمد    ٓ  ًمف  ٓ ا 

يمييذًمؽ روه ُمًيييٚمؿ ٟم ييق نيييذا اوييدي٨م ونيييذا اعمٕمٜمييك اعمقىميييق  قمييـ قمٌييي٤مدة سميييـ 

اًمّميي٤مُم٧م، ومٛمييـ نٜميي٤م يٜمٌٖمييل قمييغم اًمداقمٞميي٦م طم٘ميي٤ًم    يراقمييل ُمقىمييػ اًمٜميي٤مس و   ي طمييظ 

 ٟمييف ًمييٞمس يمييؾ طمٙمييؿ ويمييؾ طمييدي٨م يييروه وم٘مييد ي٘مٕمييق  ذم ُمِمييٙمٚم٦م مل يدٟمييد  اوييدي٨م 

ٝميي٤م وم ٞمٜمئييٍذ  ُميي٤م     ييدث طمقنيي٤م و ٟمييام  راد  صمٌيي٤مت قم٘مٞمييدة صيي ٞم ٦م وميي٢مذا  ؾميي٤مء ومٝمٛم

 اًمٜم٤مس هبذا اودي٨م ُمع ... اًمرٗمّمٞمؾ و ُم٤م    يٍم  اًمٜمٔمر قمـ اًمر دي٨م سمف.

 نذا ُم٤م نق قمٜمدي ذم اًمٔم٤منر ضمقاسم٤ًم قمـ ذاح اًم١ًما .

 (14b/00:16:31)رحلة النور 
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 ضابط املتضدز يًٛعظ ٚايتعًِٝ
 ... ُم٤م نق اًمْم٤مسمط اعمرّمدر ًمٚمققمظ واًمرٕمٚمٞمؿ؟ اًمنموط يٕمٜمل.. ُمداظمٚم٦م:

ٓ ؿمؽ  ٟمف يٜمٌٖميل    يٙميق  قم٤معمًي٤م قميغم إىميؾ سميام يٕميظ ومٞميف اًمٜمي٤مس، و ٓ  اًمِمٞم :

يٙمق  طم٤ميمٞم٤ًم؛ ٕٟمٜم٤م ٟمٕمر  سمٕمض اًمققم٤مظ ونؿ شم٠مصمػم ـمٞمي٥م ذم الامنيػم وًمٙميٜمٝمؿ ٓ 

قمٚمؿ قمٜمدنؿ، ومي٢مذا ظمرضميقا قميـ اعمقويقع اًميذي اقمري٤مدوا قميغم  ًم٘م٤مريف ... سم٠مؿميٞم٤مء هميػم 

 ص ٞم ٦م، وومٝمٛمٝم٤م اًمٜم٤مس قمٜمف  هن٤م ُمـ اًمنميٕم٦م.

 .(00:52:04( /3أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 حيدثٛا بأسادٜح  ع٢ً ايدعا٠ أالَّ

 ايرتغٝب ٚايرتٖٝب إال َع بٝإ املساد َٓٗا

 ٕن نريرة: ¢ىم٤م  رؾمق  ا  

 نييذا اويي٤مرط يِمييٝمُد    ٓ  ًمييف  ٓ ا  
ِ
ـ ًمِ٘مٞميي٧َم ُمييـ وراء )اذنيي٥م سمييٜمٕمكم  نيي٤مشَملم؛ ومَٛميي

 ٌَ ٌُف؛ وَم  .نم   سم٤ملٜم٦ِّم(.  ظمرضمف ُمًٚمؿُُمًرَٞمِ٘مٜم٤ًم هب٤م ىمٚم

وذم اودي٨م شمقضمٞمف ؾمديد ًمٚمدقم٤مة    ٓ  دصمقا سم٠مطم٤مدي٨م اًمؽمهمٞم٥م  ىم٤م  اإلُم٤مم:

واًمؽمنٞمييي٥م،  ٓ ُميييع سمٞمييي٤م  اعميييراد ُمٜمٝمييي٤م سم٤مًمرٗمّميييٞمؾ؛ ظمِميييٞم٦م    يًييي٤مء ومٝمٛمٝمييي٤م، ومٞمرٙمٚميييقا، 

   اًمِمٝم٤مدة   سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م ب٥م    شمٗمٝميؿ ضمٞميدًا، سم ٞمي٨م اٜميع ىم٤مرٚمٝمي٤م ُميـ  ومٞمٌلم ُم  ً:

 همػم ا  سم٠مي ٟمقع ُمـ  ٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات اعمٕمرووم٦م. قم٤ٌمدة

ييي و   ُميييـ ؿميييٝمد هبييي٤م وىمَ   سم٤مًم٘مٞمييي٤مم سميييٌٕمض إطمٙمييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م،  و ارشمٙمييي٥م سمٕميييض ٍم 

 اعمٕم٤ميس؛ ومذًمؽ ٓ يٕمٜمل  ٟمف ٓ يًر ؼ    يٕمذب قمٚمٞمٝم٤م؛  ٓ    يٖمٗمر ا  ًمف. 

 .(7/3/1709"الصحيحة" )
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 نٝف١ٝ إْهاز املٓهسات

  «ُمييييـ ر ه ُمييييٜمٙمؿ ُمٜمٙمييييرًا ومٚمٞمٖمييييػم  سمٞمييييد ..»: ¢ومْمييييٞمٚم٦م اًمِمييييٞم ! ىمقًمييييف  اًمًيييي١ما :

 اودي٨م، ىم٤م  سمٕمْمٝمؿ: اًمرٖمٞمػم سم٤مًمٞمد ًمقزم إُمر  و عمـ ًمف ؾمٚمٓم٦م.

 وىم٤م  رظمر: واًمرٖمٞمػم سم٤مًم٘مق  ًمٚمٕم٤ممل، واًمرٖمٞمػم سم٤مًم٘مٚم٥م ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس. 

 .وىم٤م  رظمر: سمؾ يمؾ ُمرطمٚم٦م ُمـ نذ  اعمراطمؾ اًم  ث يِمؽمح ومٞمٝم٤م اًمقزم واًمٕم٤ممل واًمٕم٤مُم٦م

  ذًمؽ؟ومام ىمق  اًمِمٞم  ذم

ٓ ؿمييييييؽ    اًم٘مييييييق  إو  قم٤مـمييييييؾ سم٤مـمييييييؾ، واًم٘مييييييق  اًمّميييييي ٞم     نييييييذا  اًمِمييييييٞم :

اوييييدي٨م يٕمييييؿ يمييييؾ اعمًييييٚمٛملم ٓ ومييييرن سمييييلم طميييي٤ميمؿ وحمٙمييييقم وسمييييلم قميييي٤ممل وُمييييرٕمٚمؿ 

  وًٓ ضم٤مء سمٚمٗمظ )ُمـ( ونل ُمـ صٞمغ اًمِمٛمق . ¢وضم٤منؾ؛ ٕ  اًمٜمٌل 

 وُمٜمٙمؿ  يْم٤ًم ُمـ صٞمغ اًمِمٛمق ،  ي:  ٟمرؿ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم. «ُمـ ر ه ُمٜمٙمؿ»

ىمًؿ ن١مٓء اعم ٤مـمٌلم سم٤مخلٓم٤مب اًمٕم٤مم اًمِم٤مُمؾ لٛمٞمع اعمًيٚمٛملم، وم٘مًيٛمٝمؿ صمؿ 

 مم صم صم٦م ُمراشم٥م، ُمـ يم٤م  يًرٓمٞمع  ٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر سمٞمد ، ومٝمذا نيق اًمقاضمي٥م، وٓ وميرن 

ذم ذًميييؽ سميييلم طمييي٤ميمؿ وحمٙميييقم، وُميييـ يمييي٤م  ٓ يًيييرٓمٞمع يٜميييز  درضمييي٦م، ومٞمٜمٙمييير اعمٜمٙمييير 

 سمٚم٤ًمٟمف، وُمـ يم٤م  ٓ يًرٓمٞمع ومٌ٘مٚمٌف، وذًمؽ  وٕمػ اإليام .

واو٘مٞم٘م٦م    قمجٌل ٓ يٙم٤مد يٜمرٝمل ُمـ  ٟمي٤مس يًيرٖمٗمٚمق  اًمٜمي٤مس ويق يقهنؿ سمي٠م  

 نذا اودي٨م خي٤مـم٥م صم ث ـمٌ٘م٤مت: اوٙم٤مم واًمٕمٚمامء وقم٤مُم٦م اًمٜم٤مس.

ونييؿ يٕمٚمٛمييق  ي٘مٞمٜميي٤ًم    نٜميي٤مح  ُمييقر شم٘مييع ذم دار  طمييد اًمٜميي٤مس ونييق ًمييٞمس سم٤مويي٤ميمؿ، 

  سمٞمد  ومٌٚم٤ًمٟمف، ومام وٓ نق سم٤مًمٕم٤ممل، ويره ُمٜمٙمرًا ومٞمٖمػم  سمٞمد ، و   مل يًرٓمع    يٖمػم
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 وم٤مردة نذا اًمر٘مًٞمؿ اًمٕم٤مـمؾ اًم٤ٌمـمؾ واًمقاىمع يٙمذسمف ُمـ يمؾ اعمًٚمٛملم؟!

ًمٙميييٜمٝمؿ نيييؿ ذم اًمقاىميييع يٚمجييي٠مو   مم ُم يييؾ نيييذا اًمر٘مًيييٞمؿ ُميييـ سمييي٤مب ُمٕم٤ملييي٦م ُمٜمٙمييير 

 سمٛمٜمٙمر رظمر، يٕمٜمل: قمغم ُمذن٥م  ن ٟمقاس: وداوين سم٤مًمرل يم٤مٟم٧م نل اًمداء.

يم يػمًا ُميـ قم٤مُمي٦م اًمٜمي٤مس شم٠مظميذنؿ ُم٤م نيق اعمٜمٙمير اًميذي يرييدو     يٕمي٤ملق  سميف،    

اًمٕمزة اإلؾم ُمٞم٦م واًمٖمػمة اإلؾم ُمٞم٦م طمٞمٜمام يرو  ُمٜمٙمرًا ومٞمٖمػموٟمف سمٞمدنؿ، ونؿ ًمٞمًقا 

طمٙم٤مُميي٤ًم؛ ومٞمؽمشميي٥م ُمييـ وراء نييذا اًمرٖمٞمييػم ُمٜمٙميير  يمييؼم، ونييذا سميي  ؿمييؽ ٓ بييقز، ًمٙمييـ 

قمدم ضمقاز  ًمٞمس ٕ  ن١مٓء اًمذيـ همػموا اعمٜمٙمر نؿ ًمٞمًقا طمٙم٤مُمي٤ًم، و ٟميام ٕ  نيذا 

يمؿ ٤مػم يؽمشميي٥م ُمٜمييف ُمٗمًييدة  يمييؼم ُمييـ اعمّمييٚم ٦م،  ي: ًمييق    اعمٖمييػم يميي٤م  نييق اويياًمرٖمٞميي

ٟمٗمًيييف، ور ه  ٟميييف يؽمشمييي٥م ُميييـ وراء شمٖمٞميييػم  نيييذا اعمٜمٙمييير ُمٜمٙمييير  يميييؼم، عمَييي٤َم ضمييي٤مز ًميييف    

ُميـ ر ه ُميٜمٙمؿ »يٖمػم ، ونق اوي٤ميمؿ، ونيق اًميذي زقمٛميقا  ٟميف خم٤مـمي٥م وم٘ميط، سم٘مقًميف: 

 .«ُمٜمٙمرًا ومٚمٞمٖمػم  سمٞمد 

ؾمق  قمٚمٞمف اًمً م دظمؾ ضمق  اًمٙمٕم٦ٌم وصغم ريمٕمرلم واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ عم٤م اًمر

صمييؿ ظمييرج وميي٠مرادت اًمًييٞمدة قم٤مرِميي٦م    دمٝمييد ٟمٗمًييٝم٤م و    -يمييام ضميي٤مء ذم اًمّميي ٞم لم–

شمرٙمٌيييييد ُمِمييييي٘م٦م اًمّميييييٕمقد  مم ضميييييق  اًمٙمٕمٌييييي٦م؛ ٕ  اًمٌييييي٤مب يميييييام نيييييق أ  يمييييي٤م  قم٤مًمٞمييييي٤ًم 

وُمرشمٗمٕميي٤ًم، وم٘ميي٤م  قمٚمٞمييف اًمًيي م نيي٤م: صييؾ ذم اوجيير؛ وم٢مٟمييف ُمييـ اًمٙمٕمٌيي٦م  و ُمييـ اًمٌٞميي٧م، 

ُميييؽ عمييي٤م سمٜميييقا اًمٙمٕمٌييي٦م ىمٍميييت هبيييؿ اًمٜمٗم٘مييي٦م، وًميييقٓ    ىمقُميييؽ طميييدي قا قمٝميييد و   ىمق

سم٤مًمنمييح نييدُم٧م اًمٙمٕمٌيي٦م، وًمٌٜمٞمرٝميي٤م قمييغم  ؾميي٤مس  سمييرانٞمؿ قمٚمٞمييف اًمًيي م،  ي:  دظمٚميي٧م 

اوجييير ذم اًمٙمٕمٌييي٦م، ولٕمٚمييي٧م نييي٤م سمييي٤مسملم ُميييع إرض، سمييي٤مب ييييدظمٚمق  ُمٜميييف، وسميييي٤مب 

 خيرضمق  ُمٜمف.

، ¢رض نيييق رؾميييق  ا  ومييي٢مذًا: نيييذا نيييق اوييي٤ميمؿ إقميييغم سمٕميييد ا  قميييغم وضميييف إ

، عم٤مذا؟ َ  ور ه اعمٜمٙمر،  ي: ٟمّمػ اًمٙمٕم٦ٌم  و رسمٕمٝم٤م ظم٤مرج اًمٙمٕم٦ٌم، ومام هَمػم 

  مم رظمر .  «ًمقٓ    ىمقُمؽ طمدي ق قمٝمد سم٤مًمنمح..» اًم٥ًٌم: لم  سمَ 

ييي ٗمَ وميييق  اًمٙمٚميييؿ ُميييـ سمٕميييد ُمقاويييٕمف ويُ ر   ذًا: نييي١مٓء اًميييذيـ ُ َ  و  اويييدي٨م سمٖميييػم ن 
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اعميراد سميف اوٙمي٤مم، نيؿ  وًٓ خيي٤مًمٗمق  ُمي٤م  «ُميـ ر ه ُميٜمٙمؿ ُمٜمٙميراً »دًٓمرف، ومٞم٘مقًمق : 

ذيمرٟم٤م  رٟمٗم٤ًم،    يم ػمًا ُمـ إطمٙم٤مم ؾمٞمٖمػمن٤م ُمـ ًمٞمس طم٤ميماًم، ونذا  ُمر جمٛميع قمٚمٞميف 

 سملم اعمًٚمٛملم يمام رضسمٜم٤م ُم  ً رب اًمٌٞم٧م، وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ.

 يـ قميغم اإلؾمي م    يٌي٤مرشوا شمٖمٞميػمىم٤مًمقا نذا اًمر٠موييؾ عمٜميع ني١مٓء اًمٜمي٤مس اًمٖمٞميقر

سم٠ميداؿ، ومٙم٤م  قمٚمٞمٝمؿ    ي٘مقًميقا: شمٖمٞميػم اعمٜمٙمير ًميٞمس ُمٜمٙميرًا؛ ٕهنيؿ ًمٞمًيقا طمٙم٤مُمي٤ًم؛ اعمٜمٙمر 

و ٟمام ٕهنؿ يٖمػمو  اعمٜمٙمر سمقؾمٞمٚم٦م يؽمشم٥م ُمـي ورارٝمي٤م ُمٗمًيدة  يميؼم ُمـي اعمّميٚم ٦م، ًمٙميٜمٝمؿ 

 رادوا ذم او٘مٞم٘ميي٦م    يٜمقـمييقا اإلصيي ح، وًمييق ؿمييئ٧م اإلومًيي٤مد سمٞمييد اوٙميي٤مم،    ي٘مقًمييقا سميي٠م  

ونييذا اإلصيي ح ٓ يٙمييق   ٓ ُميـي اوٙميي٤مم، ونييؿ يٕمٚمٛمييق      شمٖمٞمييػم اعمٜمٙميير نييذا  صيي ح،

 .طمٙم٤مم اًمزُم٤م  اًمٞمقم ُمع إؾمػ اًمِمديد ٓ  ٙمٛمق  سمام  ٟمز  ا 

وميي٢مذًا: نييؿ هبييذا اًمر٠مويييؾ يريييدو     يٕمٓمٚمييقا إطمٙميي٤مم اًمنمييقمٞم٦م، وُميي٤مذا قمٚمييٞمٝمؿ ًمييق 

 ضمروا اودي٨م يمام نق ُمٗمٝمقم ًمده يمؾ قمرن: )ُمـ( ُمـ صٞمغ اًمِمٛمق . )ُمـ ر ه 

 ـ صٞمغ اًمِمٛمق .ُمٜمٙمؿ( ُم

ٓ ُيَٙمٚم يُػ ﴿واؾمرٓم٤مع    يٖمػم سم٤مًمٞمد سمدو  ُمٗمًدة  يمؼم، ومٚمٞمٗمٕمؾ، وم٢مذا مل يًيرٓمع: 

َٕمَٝم٤م ٓ  ُوؾْمييييي ٤م  ِ ييييي ًً ، يٜميييييز  ًمٚمٛمرشمٌييييي٦م اًم ٤مٟمٞمييييي٦م، و   مل يًيييييرٓمع طمريييييك [:68]البقدددددرة ﴾ا  ُ َٟمْٗم

 سم٤مًمٙم م، وم٤معمرشم٦ٌم اًم ٤مًم ٦م.

واًمٕمٛمقم، ًمٙميٜمٝمؿ ُم٤مذا قمٚمٞمٝمؿ ًمقُم٤م  ضمروا اودي٨م قمغم نذا اإلـم ن واًمِمٛمق  

ي٘مقًميييييق  ًمٚمٜمييييي٤مس والٛمٝميييييقر    ُميييييـ يمييييي٤م  ُميييييٜمٙمؿ رُميييييرًا سمييييي٤معمٕمرو ، ومٚميييييٞمٙمـ  ُمييييير  

سمي٤معمٕمرو ، ُميش يي٠ميت سمٛمٜمٙمير ذم ؾمييٌٞمؾ إُمير سمي٤معمٕمرو ، ويٙميق  طمٞمٜمئيذ اعمٗمًييدة 

  يمؼم ُمـ اعمّمٚم ٦م اًمرل يم٤م  يرضمقن٤م سم٤مُٕمر سم٤معمٕمرو .

ٕمٛميقم اويدي٨م ومٝمذا نق ضمقاب نذا اًم١ًما ، وىمد وو     اًمر ي اًم ي٤مين اًميذي ي٘ميق  سم

وؿمٛمقًمف نق اًمر ي اًمراضم ، و   اًمر ي إو  سم٤مـمؾ وًمٙمـ اًمر ي اًم ي٤مين اًميذي نيق اًميراضم  

 .ي٘مٞمد سمٛم طمٔم٦م اوٙمٛم٦م ذم شمٜمٗمٞمذ إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

 ( 00:  30:  11/ 245) اهلدى والنور/ 
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 أضًٛب إْهاز املٓهس

  ٞماًي -اعمٜمٙمير  ي:–ذم ـمقا  اًمٕمٛمرة طمّمؾ هنل قميـ ُمٜمٙمير، ونيق  اًم١ًما :

وشم٘مٌٞمييؾ اعم٘ميي٤مم، وًمٙمييـ نييذا اًمٜمٝمييل يميي٤م  سمِمييدة ورومييع صييقشمف وومٞمييف رضب، ومٝمييؾ يٕمرييؼم 

طم٩م نذا طمج٤ًم ُمؼمورًا، ُمع اًمٕمٚمؿ    اًم٤ًمرؾ شم٤مب  مم ا ، ويٜمرٔمر القاب سمِمٖمػ؟ 

 طمّمؾ رضب ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، شمٓمقر إُمر طمرك طمّمؾ رضب.

 ًمٙمـ اًمذي رضب نق او٤مج  و نق اعميوب؟ القاب:

 يٕمٜمل نؿ آصمٜملم ذم  صمٜم٤مء اًمٓمقا . داظمٚم٦م:ُم

 طم٤مضملم يٕمٜمل؟ اًمِمٞم :

ٟمٕمؿ. ذم  صمٜم٤مء اًمٓمقا  سم٤مًمٕمٛمرة وم٠مٟمٙمر واطمد قمغم أظمير، ومٚميؿ يًيرج٥م  ُمداظمٚم٦م:

 وميسمف.

وَميي  ﴿ـمٌٕميي٤ًم نييذا ٓ يرامؿمييك  سمييدًا ُمييع ىمقًمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م، سمييؾ ُمييع أييي٦م:  الييقاب:

َداَ  ذِم اْوَييي٩م  
قَن َوٓ ضِمييي ييي ًُ ؛ ٕ   وًٓ إُمييير سمييي٤معمٕمرو  [597البقدددرة ]﴾َروَمييي٨َم َوٓ وُم

واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ٓ يٜمٌٖمل    يٙمق  سم٘مًقة  و سمِمدة، وسم ٤مص٦م ُمع     يم ر اًمٜمي٤مس 

يٕمٚمٛمييق ، ومٝميي١مٓء يٜمٌٖمييل    ٟمٕمرييؼمنؿ ُمييرى، و هنييؿ سم ٤مضميي٦م  مم ُمٕم٤مليي٦م سمرومييؼ وطمٜميي٤م   ٓ

ذم اعمًجد ورمح٦م، وًمٞمس سم٤مًم٘مًقة واًمِمدة، نذا يمٛمٌد  قم٤مم، ومام سم٤مًمٜم٤م وذم او٩م  وًٓ، و

 .اورام صم٤مٟمٞم٤ًم، ٓ ؿمؽ    ومٕمٚمف نذا ًمٞمس ُمـ او٩م اعمؼمور ذم يشء. ٟمٕمؿ

 ( 00: 33: 05/ 386) اهلدى والنور /
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 تػٝري املٓهس بايكًب

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمرٖمٞمػم اعمٜمٙمر ًمرٖمٞمػم اعمٜمٙمر سم٤مًم٘مٚم٥م، يمٞمػ ي٤ًمنؿ شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر  اعمٚم٘مل:

 ذم اًم٘مٚم٥م.

 يمٞمػ ي٤ًمنؿ  يش؟ اًمِمٞم :

  ٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر ذم اًم٘مٚم٥م ذم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر؟يمٞمػ ي٤ًمنؿ  اعمٚم٘مل:

 يمٞمػ ي٤ًمنؿ؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ، نق يٕمرؼم ُمـ ُمراشم٥م شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر. اعمٚم٘مل:

 ٟمٕمؿ نق اعمرشم٦ٌم إظمػمة. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ، ومٙمٞمػ نذا يٕمٜمل يٙمق  ًمف  صمر ذم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر، ونق ذم اًم٘مٚم٥م. اعمٚم٘مل:

 مم اعميقت، ُميقت  ٟم٤م ذيمرت رٟمٗمي٤ًم    اإلٟمًي٤م  ذم سمٕميض إطمٞمي٤م  يّميؾ   اًمِمٞم :

ؿمييٕمقر  سميي٠م  نييذا ُمٜمٙميير، وميي٢مذا ُميي٤مت نييذا اًمِمييٕمقر ُميي٤م  ٟمٙميير اعمٜمٙميير سم٘مٚمٌييف، و ذا  ٟمٙميير  

سم٘مٚمٌيييف طمٞميييل ىمٚمٌيييف فميييؾ طمٞمييي٤ًم، يٕمٜميييل أ   ٟمييي٤م  ذيميييرح سمييي٠مُمر واىميييع ُميييع إؾميييػ اًمِميييديد، 

ن١مٓء اًمٜم٤مس اًمذيـ يٛمرو  سميٌٕمض اًمِميقارع وميػمو  صيقرًا ظمٚمٞمٕمي٦م ضميدًا، وىميد شمٙميق  

، ؾمٞمٜمامي٤مت ُم  ً، نيؾ  ٟمي٧م شمِميٕمر -قمز وضمؾ-ا   نذ  اًمّمقرة  ُم٤مم سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت

ُمٕمل  ٟميف يم يػم ُميـ اًمٜمي٤مس اًميذيـ يٛميرو  وييرو  نيذ  إؿميٞم٤مء ٓ يِميٕمرو  سم٢مٟمٙمي٤مر ني٤م 

ذم ٟم٤مس رظمريـ طمٞمٜمام  - يْم٤مً - ـم ىم٤ًم ذم ىمٚمقهبؿ  م ٓ، ـمٞم٥م، وسم٤مًمٕمٙمس  ٓ شمٔمـ 

 -قميييز وضميييؾ-ييييرو  نيييذ  اًمّميييقر اخلٚمٞمٕمييي٦م ُمييي  ً وسم ٤مصييي٦م  ُمييي٤مم سمٞمييي٧م ُميييـ سمٞميييقت ا  

ي٘مقًمييق  قمييغم إىمييؾ سمٚمًيي٤م  اويي٤م : اًمٚمٝمييؿ    نييذا ُمٜمٙميير ٓ ٟمييرى سمييف،  ٓ دمييد نييذا 



 أخالق الداعية وأولياته ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

770 

 خيرٚمػ قمـ ذاح.

 ٟمٕمؿ. اعمٚم٘مل:

 ... نق ٟمٗمًف.ُمداظمٚم٦م:

 ٓ نق نٝمٝمف ...القاب. اًمِمٞم :

 ...  ظمقٟم٤م ي٠ًم  يٕمٜمل، ُم٤مذا يره، ... ُم٤م يرا . ُمداظمٚم٦م:

ٙمير سم٘مٚمٌيف،  ُمي٤م إو  نٝمف، ـمٞم٥م، نق نذا، نٝمف؛ وم٢مذًا نذا اًم ٤مين همػم اعمٜم اًمِمٞم :

ومام همػم، ومٝمذا نق اًمذي ذم ظمٓمر اخلروج ُمـ اعمٚم٦م، نذا اًمذي ٓ يٜمٙمر اعمٜمٙمر وًمق 

سم٘مٚمٌف، و رسمام خيٓمر ذم سم٤مزم أ  يشء نيق ضميقاب ُمي٤م،  دن قميام ؾمي٠مًم٧م قمٜميف، شمٖمٞميػم 

اعمٜمٙميير سم٤مًمٜمًيي٦ٌم  ًمٞمييؽ وم٘مييط، شمٖمٞمييػم اعمٜمٙميير سم٤مًمٜمًيي٦ٌم  ًمٞمييؽ طمٞمييٜمام ر ييي٧م نييذا اعمٜمٙميير 

ا  ٟمٙم٤مر ص٤مًم  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمؽ،  ُمي٤م سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٚميذي مل يِميٕمر ؿميٕمقرح و ٟمٙمرشمف سم٘مٚمٌؽ ومٝمذ

وٓ  طميس سم٢مطم٤ًمؾمييؽ وميي  ؿمييؽ نٜمي٤م ٓ يقضمييد  ٟمٙميي٤مر ًمٚمٛمٜمٙميير، ًمٕمٚميف نييذا  وويي  ًمييؽ 

و٤م ذيمرشمف رٟمٗم٤ًم، و   يم٤م  اعم ٤م   و اعم ي٤مًملم اًمًي٤مسم٘ملم او٘مٞم٘مي٦م نيق اعم٘مّميقد سم٢مٟمٙمي٤مر 

اعمٕميرو  ٓ يٛمٞميز اعمٜمٙمر،    ٓ يٛمقت ىمٚم٥م اعمًٚمؿ، ومٞمٛمر قميغم اعمٜمٙمير يٛمير قميغم 

سميييلم ُمٜمٙمييير وسميييلم ُمٕميييرو ، نيييذا نيييق اإلٟمٙمييي٤مر اعم٘مّميييقد سم٤مًم٘مٚمييي٥م،  ٓ  ذا يمييي٤م  قمٜميييدح 

 .-   ؿم٤مء ا -يشء رظمر ومٜمًٛمٕمف 

 .- يْم٤مً -و   يم٤م  يٚمزم انجر واًمٌٖمض  اعمٚم٘مل:

 يمٞمػ؟ اًمِمٞم :

 نؾ ُمـ ًمقزام  ٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر سم٤مًم٘مٚم٥م انجر واًمٌٖمض. اعمٚم٘مل:

ذا ُمٜمٙمير ٓ ٟميرى سميف. يٕمٜميل إُمير يميام ي٘ميرر نق نيذا، ـمٌٕمي٤ًم، اًمٚمٝميؿ    ني اًمِمٞم :

 ٟمييف نٜميي٤مح ًمٚم٘مٚميي٥م قمٛمييؾ، يٕمٜمييل اعمًيير٘مر ذم  -رمحييف ا -ؿمييٞم  اإلؾميي م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م 

 ومٝميي٤مم يم ييػم ُمييـ اًمٜميي٤مس  ٟمييف اًمٕمٛمييؾ نييق قمٛمييؾ الييقارح وم٘مييط  ي الييقارح اًمٔميي٤منرة، 

ًمييييف قمٛمييييؾ، وًمييييذًمؽ وميييي٤مإليام  ُم٘ميييير   - يْميييي٤مً -ًمٙمييييـ او٘مٞم٘ميييي٦م    او٘مٞم٘ميييي٦م    اًم٘مٚميييي٥م 
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ا اإليييييام  ذم اًم٘مٚميييي٥م يزيييييد ويييييٜم٘مص،  ذا ذم نٜميييي٤مح طمريميييي٦م شمِمييييٌف ا٤مُميييي٤ًم اًم٘مٚميييي٥م، نييييذ

اوريم٦م اعم٤مدي٦م ذم اًم٘مٚم٥م، ًمق ؾمٙم٧م اًم٘مٚم٥م ُم٤مت ص٤مطمٌف، يمذًمؽ ا٤مُم٤ًم ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م 

اعمٕمٜمقييي٦م اإليامٟمٞميي٦م، نييذا اًم٘مٚميي٥م ومٞمييف قمٛمييؾ وومٞمييف طمريميي٦م ُمًييرٛمرة  ُميي٤م ظمييػمًا و ُميي٤م رشًا، 

 - يْمي٤مً -  ذم ىمٚمٌيف، وم٤مًم٘مٚمي٥م ومٙمٚمام ومٕمؾ اعمًٚمؿ قمٛم ً صي٤مو٤ًم يمٚميام ٟميام نيذا اإلييام

، - يْمي٤مً -قمامًمف نق اإلٟمٙمي٤مر هبيذا اًم٘مٚمي٥م، نيذا ي٘ميقي اإلييام   ًمف قمٛمؾ، ومٛمـ اٚم٦م 

، ًمٙميـ: طمٜم٤مٟمٞميؽ سمٕميض اًمِميٝمر  نيق  « وٕمػ اإليام »: -قمٚمٞمف اًمً م-وًمٙمٜمف ىم٤م  

 ُمـ سمٕمض.

وًمٕمؾ ؿمٞم ٜم٤م ُم٤م يٙمق  ُمـ قم ُم٤مت اًم٤ًمقم٦م ذم رظمر اًمزُمـ رسمام يْميٗمل  ُمداظمٚم٦م:

 ٞم ٤ًم نذ  اعم٠ًمًم٦م.ووقطم٤ًم  و شمقو

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

    اًمرضمؾ يٛمر سم٤مًمرضمؾ ونق يزين قمغم ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ. ُمداظمٚم٦م:

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

 ومٞم٘مق : ًمق شمقاري٧م، واري٧م ٟمٗمًؽ. ُمداظمٚم٦م:

  ي وا . اًمِمٞم :

  ي ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ظمييػمنؿ، ا   «ظمييػمنؿ ُمييـ ي٘مييق : ًمييق شمقارييي٧م»يٕمٜمييل نييذا ذم اوييدي٨م:  اًمِمييٞم :

  يمؼم. ٟمٕمؿ.

 ( 00: 38: 54/ 672اهلدى والنور / )
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 ايدع٠ٛ ٚايتػٝري بايك٠ٛ

ؿميي٘مرة:    اوٛمييد   ٟم ٛمييد  وٟمًييرٕمٞمٜمف وٟمًييرٖمٗمر  وٟمٕمييقذ سميي٤م  ُمييـ رشور  ٟمٗمًييٜم٤م 

وُمـ ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤م، ُمـ اد ا  وم  ُمْمؾ   وُمـ يْمٚمؾ وم  ن٤مدي ًمف، و ؿمٝمد    

 رؾمقًمف.ٓ  ًمف  ٓ ا  وطمد  ٓ رشيؽ ًمف، و ؿمٝمد    حمٛمدًا قمٌد  و

  ُم٤م سمٕمد.

، ورش إُمييقر ¢وميي٢م   صييدن اوييدي٨م يمريي٤مب ا ، وظمييػم انييده نييده حمٛمييد 

 حمدصم٤مو٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م و ًم٦م، ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ذم نيييذا اعمجٚميييس اعمٌييي٤مرح طمٞمييي٨م ٟمٚمر٘ميييل ؿميييٞم ٜم٤م و ؾمييير٤مذٟم٤م اًمِميييٞم  حمٛميييد ٟمييي٤مرص 

ٛمٞميي٦م اًمرييل يرٌييق  ومٞمٝميي٤م اًمييديـ إًمٌيي٤مين اًمييذي قمقدٟميي٤م قمييغم يم ييػم ُمييـ نييذ  اعمجيي٤مًمس اًمٕمٚم

قمٚميييؿ اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م ومٞمٝمييي٤م ُمٌيييق  صيييدن ورهمٌييي٦م ذم اًمٕمٛميييؾ  ًمٞميييف، وًمٓم٤معمييي٤م اؿمييير٤مىم٧م 

ٟمٗمقؾمٜم٤م  مم يم ػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمرل شمدور ذم واىمٕمٜم٤م اوٞم٤ميت، وٟمر٠مُمٚمٝم٤م ومٞمام ُم٣م ذم 

هم٤مسمر اًم٘مرو  شمًٕمك سمدسمٞمٌٝم٤م طم٤مصم٦م ٟمٗمًٝم٤م    شمّمؾ نذا او٤مرض اًمذي ٟمٕمٞمِمف هب٤م قميغم 

د ووي  ، وشمي١مز إطميداث ذم طم٤مرضٟمي٤م  مم    اٌمي سم٠مرضميؾ ُم٤م يمي٤م  ومٞمٝمي٤م ُميـ ومًي٤م

ىمقييييي٦م  مم اعمًيييير٘مٌؾ ًمٕمٚمٝميييي٤م دمييييد  يْميييي٤ًم  ٟميييي٤مس  رْمييييٜمقهن٤م يمييييام اطمرْمييييٜمٝم٤م ذم نييييذا 

 او٤مرض  ٟم٤مس يم ػمو ، ويمام يم٤م  ن٤م ذم اعم٤م   ٟمّم٤مر يم ػمو . 

 ىميييق  ـم٤معمييي٤م شم٤مىمييي٧م ٟمٗمقؾميييٜم٤م  مم قميييرض ُم يييؾ نيييذ  اًم٘مْمييي٤مي٤م اًمريييل وٓ ٟم٘ميييق  ذًميييؽ 

ٗمٔميف ا  وضمييزا  قميـ اإلؾمي م واعمًيٚمٛملم ظمييػمًا، سميؾ نيل او٘مٞم٘ميي٦م جم٤مُمٚمي٦م ًمِميٞم ٜم٤م طم

اًمرييل ٓ ُمرييي٦م ومٞمٝميي٤م، وم٢مٟمييف وطمييد  اًمييذي يًييرٓمٞمع    بٞميي٥م قمييغم نييذ  اوييقادث اًمرييل 

 م سمِميي١مو  اًمؽمسمٞميي٦م  ٦مشم٘مييع ذم طم٤مرضٟميي٤م ؾمييقاء ُميي٤م يميي٤م  ُمٜمٝميي٤م ُمرٕمٚم٘ميي٤ًم سم٤مًمِميي١مو  آىمرّميي٤مدي
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ٕم٤مُمي٦م، وٟم يـ  ذ ٟم ٛميد واًمرٕمٚمٞمؿ،  م سم٤مًمِم١مو  اًمٕم٤مُمي٦م إظميره اًمريل ويؿ اعمًيٚمٛملم سم

ا  شمٕميي٤ممم قمييغم وضمييقد  سمٞمٜمٜميي٤م، ًمٜم ٛمييد  ؾمييٌ ٤مٟمف وشمٕميي٤ممم ُمييرة  ظمييره  ٟمييف يٛمٙمٜمٜميي٤م سمييلم 

اًمٗمٞمٜم٦م واًمٗمٞمٜم٦م    ٟم٠مظمذ قمٜمف ُم٤م ىمدر ا  ًمف وُم٤م  وم٤مء قمٚمٞمف ُمـ نذا اًمٕمٚمؿ اًمذي اٟمرنم ذم 

 ىمٓم٤مر إرض يمٚمٝم٤م، ًمذًمؽ وٟم ـ أ  وُمـ هميد وسمٕميد هميد وٓ ٟميدري  مم  ي ُميده 

داث ُمرر٤مسمٕميي٦م، ونييذ  اًم٘مْميي٤مي٤م ي٠مظمييذ سمٕمْمييٝم٤م سمرىميي٤مب سمٕمييض، واًمٜميي٤مس شمٌ٘مييك نييذ  إطميي

طميي٤مررو  ُمييـ طمقنيي٤م ومٛمييـ ىم٤مرييؾ: ؾمييق  شمٜمرٝمييل سمييذاو٤م واًمييزُمـ يمٗمٞمييؾ سم٢مزاًمرٝميي٤م، وُمييـ 

ىم٤مرييؾ:    اًمرٖمٞمييػم ٓ سمييد ًمييف ُمييـ يييد ُمٖمييػمة ىمقييي٦م ىميي٤مدرة قمييغم اًمرٖمٞمييػم، وُمييـ ىم٤مرييؾ:  ٟمٜميي٤م 

س اًمقضمٝميييييي٦م سم٤مًمّمييييييؼم واعمّميييييي٤مسمرة و ظمييييييذ إُمييييييقر سم٤موٙمٛميييييي٦م واًمٚمييييييلم وشمقضمٞمييييييف اًمٜميييييي٤م

اًمّمييي ٞم ٦م اًمّمييي٤مر٦ٌم سمييي٤موؼ وانيييده واًمٕميييد     نيييذا يمٗمٞميييؾ سمرٖمٞميييػم نيييذ  اويييقادث 

و زاًمرٝميي٤م، وًمييق ـميي٤م  اًمييزُمـ وًمييق سمييذ  الٝمييد اًمٙمٌييػم، وُمييـ نييذ  اًم٘مْميي٤مي٤م واوييقادث 

ٟمًييرٓمٞمع    ٟم٘مييق   ٟمٜميي٤م واوٛمييد   رب اًمٕميي٤معملم، وُمييـ ومْمييٚمف اًمييذي اُمييرـ قمٚمٞمٜميي٤م  ٟمٜميي٤م 

٤م قمٜمٝم٤م سمٕمٚمؿ  ومدٟم٤م  ُمـ اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م قمغم يد واوٛمد   ىمد ٟمجقٟم٤م ُمٜمٝم٤م وذًمؽ سمٜم٠ميٜم

ؿمييٞم ٜم٤م ضمييزا  ا  قمٜميي٤م، وٓ  ريييد نٜميي٤م     ىمييدم ًمٚمًيي٤مُمٕملم اًمِمييٞم  ٟميي٤مرص اًمييديـ إًمٌيي٤مين 

ومٝمق همٜمل قمـ اًمرٕمرييػ، وًمٕميؾ اًمرٕمرييػ سمي٤معمٕمر  ٓ يٜمٌٖميل    يٙميق  عمي٤م  قمٚميؿ ُميـ 

ٟمٗميسيي  ٟمٜمييل ٓ  همٚمييق ذم اًمِمييٞم  سميي٠مي وصييػ وصييٗمرف يٕميير  ُمٜمييل  ٟمٜمييل  صييدىمف ومييٞمام 

 ىمقًمييف ومٞمييف، ويٕميير  اًمٜميي٤مس ُمٜمييل ذًمييؽ، وًمٙمٜمٜمييل  ىمييق     اًم٘مْميي٤مي٤م اًمٙمٌييػمة اًمٕمٔمٞمٛميي٦م 

 رييي٤مج  مم رضميييؾ يمٌيييػم قمٔميييٞمؿ وٓ  طمًييي٥م  ٓ    ؿميييٞم ٜم٤م نيييق ذًميييؽ اًميييذي بييي٥م    

ي٘مييق  ىمقًميي٦م ومّمييؾ ذم  ييي٦م ىمْمييٞم٦م ُمييـ نييذ  اًم٘مْميي٤مي٤م، وذم  ي  ُميير ُمييـ إُمييقر وذم  ييي٦م 

 طم٤مدصم٦م ُمـ اوقادث.

ًمق وىمٗم٧م قمٜمد واطمدة  و اصمٜمرلم  و صم ث ن٤م   وٓ سمد     ىمق   يْم٤ًم    إطمداث

اخلٓم٥م، وًمٙمٜمٝم٤م رظمذ سمٕمْميٝم٤م سمرىمي٤مب سمٕميض، ويميؾ طم٤مدصمي٦م يم٠مهني٤م شم٘ميق  ًمٚمريل ؾميٌ٘مرٝم٤م 

 ٟمي٤م فمٝميػم ُمييـ وراريؽ،  ٟمي٤م يمٗمٞمييؾ سمي٠م   دوميع اًمنميي اًميذي ييراد سمييؽ    شميزوزم ُميـ  ُميي٤مُمل 

دًا ٓ واإلصييي ح، سميييؾ  ٟمٜميييل يمٗمٞميييؾ وفمٝميييػم    شمٌ٘ميييل دارييياًم  ُمييي٤مم اإلصييي ح قم٘مٌييي٦م يمييي١م

  ريملم وٓ شمزوًملم.شمر
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وإطميييييداث اًمريييييل شم٘ميييييع ذم قم٤معمٜمييييي٤م اًمٞميييييقم ٓ  ىميييييق  اًمٕمييييي٤ممل يمٚميييييف سميييييؾ ذم قم٤معمٜمييييي٤م 

اإلؾمييي ُمل سم ٤مصييي٦م  طميييداث ٓ ٟمًيييرٓمٞمع    ٟمّميييٗمٝم٤م  ٓ سم٠مهنييي٤م ؾميييقداء ىم٤ماييي٦م، وسم٠مهنييي٤م 

ُمٔمٚمٛم٦م فم٤معم٦م، وسم٠مهن٤م صيٕم٦ٌم قمًيػمة، وسم٠مهني٤م ُميـ اًمّميٕم٥م ضميدًا    يٗمٙمير اإلٟمًي٤م  ذم 

اًمييذي ٓ يٜم٘مٓمييع قمييـ اًمْمييٕمٗم٤مء واعمًرْمييٕمٗملم  زطمزطمرٝميي٤م  ٓ    ي٘مييق  اًمٚمٝمييؿ قمقٟمييؽ

 ذم إرض، و ٟمف ٓ ُمٚمج٠م ُمٜمؽ  ٓ  ًمٞمؽ.

ومٜمًيي٠م  ا     بٕمييؾ ُمٚمج٠مٟميي٤م  ًمٞمييف وطمييد  ؾمييٌ ٤مٟمف، و   يٙمييق  فمٝمييػم نييذ  اًمٓم٤مرٗميي٦م 

اعمّميييٚم ٦م اًمّمييي٤مو٦م اًمريييل ىمييي٤م  ومٞمٝمييي٤م اًمٜمٌيييل قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م: ـميييقسمك ًمٚمٖمرسمييي٤مء 

 اًمذيـ يّمٚم ق  ُم٤م  ومًد اًمٜم٤مس ُمـ ؾمٜمرل.

ا  اًميذي ٟمقضمٝميف ًمِميٞم ٜم٤م سمٛمٜم٤مؾمي٦ٌم إطميداث اًمريل دميري ذم سمٕميض اًميٌ د واًم١ًم

اًمٕمرسمٞم٦م، واًمرل اٞمزت سم٤مًمٕمٜمػ واًمِمدة وٓ  ريد     ؾمٛمل سمٚمدًا سمٕمٞمٜمف ومام ُمـ سمٚميد  و 

وميييام يٙمييي٤مد سمٚميييد ُميييـ سمييي د اعمًيييٚمٛملم خيٚميييق ُميييـ نيييذ  إطميييداث اًمريييل اؾميييرٌٞم ٧م ومٞمٝمييي٤م 

اًمٗمييييزع ويم يييير ومٞمٝميييي٤م اًمرقميييي٥م اًمييييدُم٤مء، واًمرييييل اٟمرٝمٌيييي٧م ومٞمٝميييي٤م إُمييييقا ، واًمرييييل ؿميييي٤مع هبيييي٤م 

واظمرٗمك إُمـ، وو٤مع اًمرظم٤مء، وص٤مر يمؾ واطمد ُمـ اعمًٚمٛملم يٌ ٨م قميـ ذاشميف ذم 

ظمْمييؿ نييذ  إطمييداث يٛمٞمٜميي٤ًم وؿمييامًٓ و ُم٤مُميي٤ًم وظمٚمٗميي٤ًم، وُمييـ  يي٧م رضمٚمٞمييف وُمييـ ومييقن 

ر ؾمف يٜمرٔمر ذم يمؾ ؤم٦م ُمـ اًمٚم ٔم٤مت    يّمٞمٌف ُمـ ؿمقاظ ومرٜم٦م ضمدييدة،  و ؿمئمٞم٦م 

، ومٜمرييييد    ٟمقضميييف ٦مٚمييير   و ٓ يٜمرٔمييير  ي٠مشمٞميييف قميييغم همٗم،  و ؾميييقء يٜمرٔميييرنٞمٌييي٦مُميييـ طم٤مدصمييي٦م 

ًمِمٞم ٜم٤م اًمِمٞم  حمٛمد ٟم٤مرص اًمديـ إًم٤ٌمين ؾمي١مآً ونيق و   يمي٤م  ـميقي ً ًمٙميـ ـميق  

ٟمٗمًف ضمزا  ا  ظمػمًا، وـمق  سم٤مقمف ذم اًمٕمٚمؿ ؾمق  ي٠مشمٞم٤م  قمغم ـمق  نذا اًم١ًما  سم  

ع و ىميقه ُمٚمؾ وٓ وجر، سمؾ    الٞم٤مد ُمـ الٞم٤مد يمٚمام ـم٤م  اعمًيػم هبي٤م يم٤مٟمي٧م  ه

 و ضمٚمد و صؼم ًمٌٚمقغ اًمٖم٤مي٦م اًمٌٕمٞمدة.

اًمًييي١ما  ؿميييٞم ٜم٤م طمٗمٔميييؽ ا : اًمريييٌس إُمييير قميييغم اعمًيييٚمٛملم ذم نيييذ  إيييي٤مم وٓ 

يٕمٓمييل  قمييز وضمييؾ ىمييق  قمٚمٞمٜميي٤م ٟم ييـ ُمييـ ٟم ييـ قمييغم ُمييٜمٝم٩م اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م؛ ٕ  ا  

 صيي ٤مب نييذا اعمييٜمٝم٩م سمّمييػمة واقمٞميي٦م وومٙمييرة ؾمييديدة، ور ييي٤ًم  ٛمٞمييف ُمييـ اًمقىمييقع ذم 
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شم٘مييع ومٞمييف الامقميي٤مت اإلؾميي ُمٞم٤مت إظمييره، واًمقاىمييع اعمِمييٝمقد ؿميي٤مند اخلٓميي٠م اًمييذي 

قميييييغم ذًميييييؽ، ومييييي٠مىمق  اًمريييييٌس إُمييييير قميييييغم اعمًيييييٚمٛملم سمٕم٤مُمييييي٦م، وسمقضميييييقد الامقمييييي٤مت 

اإلؾميي ُمٞم٦م اًمرييل شمييدقمل يمييؾ ا٤مقميي٦م ُمٜمٝميي٤م  هنيي٤م قمييغم طمييؼ، ويمٚمٝميي٤م شمرٗمييؼ قمييغم وضمييقب 

إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمير، وًمٙميـ يميؾ ا٤مقمي٦م شميٜمٝم٩م ُمٜمٝمجي٤ًم خيرٚميػ قميـ 

ٕظمره، و سمرز ُم٤م ئمٝمر قمغم اًم٤ًمطم٦م ُمٜمٝمج٤م  اصمٜم٤م ،  ُم٤م إو  ومٝمق داع  مم اًمرٖمٞمػم ا

سم٘ميقة اًمًي ح واًمٕمٜميػ سم جي٦م    إٟمٔمٛمي٦م او٤ميمٛميي٦م اًمٞميقم  ٟمٔمٛمي٦م يمٗمير، و ُمي٤م اعمٜمٝميي٤مج 

أظميير ومٝمييق داع  مم اًمرٖمٞمييػم سم٤موٙمٛميي٦م واعمققمٔميي٦م اوًييٜم٦م، واًمّمييؼم واعمّميي٤مسمرة، وٓ 

جير ييقم ضمدييد وُمي٤م ٓ يٖمٞمي٥م ُميع هميروب ؿمؽ    ُم٤م يّمٌ  قمغم اعمًٚمٛملم ذم يميؾ وم

اًمِمٛمس، سمؾ شمرٙم٤مصمر يقُم٤ًم سمٕمد يقم بٕمؾ إُم٦م  و بٕمٚمٜم٤م ٟم ـ قمغم إىميؾ وُميـ نيق 

قمييغم ُم ييؾ ُميي٤م ٟم ييـ قمٚمٞمييف يٗمٙميير شمٗمٙمييػمًا ي٘مييرب  طمٞم٤مٟميي٤ًم ويٌٕمييد  طمٞم٤مٟميي٤ًم  ظمييره  مم  يييـ 

وم٘مييد ومًييد شمٗمٙمػمنيي٤م.. شمٗمٙمػمنيي٤م  ?يٛمٙمييـ    شمّمييؾ إُميي٦م ونييل قمييغم ُم ييؾ نييذا اويي٤م 

ٙمػمنيي٤م آىمرّميي٤مدي، وشمٗمٙمػمنيي٤م اًمًييٞم٤م ، وشمٗمٙمػمنيي٤م اًمٕمًييٙمري، وٓ اًمٕمٚمٛمييل، وشمٗم

 د  قمغم ذًمؽ ُمـ نذ  اًمٗمرىم٦م اًمٓم٤مرر٦م ومٞمٜمي٤م سميلم فمٝمراٟمٞمٜمي٤م، ومٙميؾ ومرييؼ ُميـ اعمًيٚمٛملم 

يٕمييي٤مدي اًمٗمرييييؼ أظمييير، ويميييؾ طميييزب يٜمِمييييد اخليييػم ًمٜمٗمًيييف و جٌيييف قميييـ أظمييييريـ، 

ظميير، وًمييف و صييٌ  ًمٙمييؾ سمٚمييد ُمييـ سميي د اعمًييٚمٛملم شمٗمٙمييػم خيرٚمييػ قمييـ شمٗمٙمييػم اًمٌٚمييد أ

ٟمٔميييي٤مم يًيييييقد  خيرٚمييييػ ذم ؿميييييٙمٚمف وُمْميييييٛمقٟمف قمييييـ ؿميييييٙمؾ اًمٜمٔميييي٤مم أظمييييير وشمٗمٙميييييػم  

ويمٞمػ ٟم دد آدم٤م  اًمذي ٟمًيٚمٙمف  زاء  ?وُمْمٛمقٟمف، وم٠ميـ اًمٓمريؼ، و يـ ٟم ـ أ 

نيييذ  اًمٗميييرـ اعمرٙمييي٤مصمرة واًمريييل ئمٝمييير ُمٜمٝمييي٤م سميييلم أوٟمييي٦م وإظميييره سمٕميييض اعمٔمييي٤منر  و 

شمرّميقر ُمي٤م يٛمٙميـ ًميق  ريمي٧م  اًمٔمقانر اًمرل شمٜمٌو قميـ طم٘مٞم٘مي٦م ٓ شمًيرٓمٞمع اًمٕم٘ميق    

 يدث  ?نذ  او٘م٤مرؼ ٓ ىمدر ا  وشمٗمجرت قمغم  رض اعمًٚمٛملم، وميامذا ؾميٞم دث

ذم سم د اعمًٚمٛملم آىمرر٤م  سم٤مًمً ح، و دث ذم سم د اعمًٚمٛملم آطمؽماب ًمٚمٕمٚمؿ 

سم٤مؾميؿ اًمٕمٚمييؿ وسم٤مؾميؿ اًمٗم٘مييف، و ييدث ذم سمي د اعمًييٚمٛملم    يٙميق  نٜميي٤مح ظمّمييقُم٤مت 

قميغم  ُميقر يرٕمجٚمقهني٤م ونيؿ ومٞمٝمي٤م  ٟمي٤مة ًميق اٟمرٔميروا طمريك  شمٚمر٘ميل ومٞمٝمي٤م إييدي وإذرع

ي٠ميت طمٞمٜمٝم٤م، وٟمؽمح اعمج٤م  ًمِمٞم ٜم٤م ًمٞم دصمٜم٤م يمٞمػ يٜمٌٖمل    يٙمق  إُمر سم٤معمٕمرو  
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 واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ذم ُم ؾ نذا اًمقاىمع اًمذي يٕمٞمِمف اعمًٚمٛمق ، وضمزا  ا  ظمػمًا.

رشور  ٟمٗمًيٜم٤م،     اوٛمد   ٟم ٛمد  وٟمًرٕمٞمٜمف وٟمًرٖمٗمر ، وٟمٕمقذ سم٤م  ُمـ اًمِمٞم :

وُمـ ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤م، ُمـ اد  ا  وم  ُمْمؾ ًمف، وُميـ يْميٚمؾ ومي  ني٤مدي ًميف، و ؿميٝمد 

    ٓ  ًمف  ٓ ا  وطمد  ٓ رشيؽ ًمف، و ؿمٝمد    حمٛمدًا قمٌد  ورؾمقًمف.

  ُم٤م سمٕمد.

وم٢م  ظمػم اًمٙم م يم م ا ، وظمػم اندي ندي حمٛمد صغم ا  شمٕم٤ممم قمٚمٞمف، ورًمف 

٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م و ًم٦م، ويمؾ و ًم٦م وؾمٚمؿ، ورش إُمقر حمدصم٤مو

 ذم اًمٜم٤مر، وسمٕمد.

ومٚمييٞمس خيٗمييك قمييغم يمييؾ ُمًييٚمؿ    اإلؾميي م  ٟمييام ي٘مييقم سمقاضميي٥م إُميير سميي٤معمٕمرو  

رُمييرة  قمييز وضمييؾواًمٜمٝميل قمييـ اعمٜمٙميير، وـم٤معميي٤م شمٙمييررت أييي٤مت اًمٙمريٛميي٦م ذم يميي م ا  

اعمٜمٙميير، وا٤مقميي٦م شم٘مييقم سمقاضميي٥م إُميير سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ  ُميي٦م    شمٙمييق  نٜميي٤مح 

نذا  ُمر ٓ ظم   ومٞمف سملم اعمًٚمٛملم ىم٤مـم٦ٌم، و ٟمام ىمد يٙمق  نٜم٤مح ظم   ذم شمٓمٌٞميؼ 

 نذا إُمر اًمقاضم٥م، ونٜم٤م ٓ سمد ُمـ اًمقىمق  ىمٚمٞم ً.

   يم ييػمًا ُمييـ اعمًييٚمٛملم اًمييذيـ  وشمييقا طمٔميي٤ًم وًمييق ىمٚمييٞم ً ُمييـ اًمٕمٚمييؿ ئمٜمييق     جمييرد 

  يٗمٙمييروا سمٕم٤مىمٌيي٦م ذًمييؽ اعمٕمروميي٦م سميي٠مُمر، و ٟمييف بيي٥م شمٖمٞمييػم  ًمٞمٌيي٤مدرو   مم شمٖمٞمييػم  دو   

اًمرٖمٞميييػم، وم٤مًميييذي يٜمٌٖميييل    ي طمٔميييف اًم٘مييي٤مرٛمق  قميييغم إُمييير سمييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميييل قميييـ 

اعمٜمٙميير قمييغم اظميير   ُمٜميي٤منجٝمؿ ودقميييقاوؿ يمييام ضميي٤مء اإلؿميي٤مرة  مم ذًمييؽ ذم يمييي م 

إؾمر٤مذ اًم٤ًمرؾ، ومٜم ـ ٟميذيمر نٜمي٤م سم ٘مٞم٘مي٦م قمٚمٛمٞمي٦م يٜمٌٖميل  ٓ يٙميق  ومٞمٝمي٤م ظمي    يْمي٤ًم 

ٕمٚمقم رشقم٤ًم    اًمٕمٚمؿ يًٌؼ اًمٕمٛميؾ و   اًمٕمٚميؿ يٜمٌٖميل     ٓ ونل:  ٟمف  ذا يم٤م  ُمـ اعم

ي٘مؽم  سمف اًمٕمٛمؾ، و ٓ يم٤م  نيذا اًمٕمٚميؿ وسمي٤مء قميغم صي٤مطمٌف،  ذا يمي٤م  نيذا ُمٕمروومي٤ًم ًميده 

يم٤موم٦م ـم ب اًمٕمٚمؿ ومْم ً قمـ اًمٕمٚمامء، وًمٙمـ يٜمٌٖمل    يٙمق  ىم٤مراًم ذم  ذن٤مهنؿ هميػم 

وُمّميٚم ٦م إُمير  هم٤مر٥م قمـ سم٤منؿ  ٟميف ذم يم يػم ُميـ إطمٞمي٤م  شم٘مريضي ُمّميٚم ٦م اًميدقمقة

سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير شم٠مضمٞمييؾ اًمٕمٛمييؾ قمييـ اًمٕمٚمييؿ .. شم٘مريضيي ُمّمييٚم ٦م إُميير 
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سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير شم٠مضمٞمييؾ ىميير  اًمٕمٛمييؾ سميي٤مًمٕمٚمؿ، و   يميي٤م  إصييؾ يمييام 

ذيميييرت رٟمٗمييي٤ًم    يرٌيييع اًمٕمٚميييؿ اًمٕمٛميييؾ، ًمٙميييـ نيييذا ًميييٞمس ىم٤مقميييدة ُمْميييٓمردة، ومٗميييل سمٕميييض 

ٕمٛميييؾ وشمييي٠مظمػم  قميييـ اًمٕمٚميييؿ، وُميييـ إطمٞمييي٤م  ىميييد شمقضمييي٥م اعمّميييٚم ٦م اًمنميييقمٞم٦م شم٠مضمٞميييؾ اًم

 ووييي  إُم ٚمييي٦م اًم ٤مسمرييي٦م ذم اًمًيييٜم٦م يمِمييي٤مند قميييغم نيييذا اًميييذي ٟم٘مقًميييف:  ٟميييام نيييق طميييدي٨م 

اًمًيييٞمدة قم٤مرِمييي٦م ر  ا  شمٕمييي٤ممم قمٜمٝمييي٤م اًميييذي  ظمرضميييف اًمِميييٞم ٤م  ذم صييي ٞم ٞمٝمام:    

عميي٤م ٟمٍميي  ا  قمييغم  قمدارييف اعمنميييملم ووميير  قمٚمٞمييف اًمٗميير  اًمٕمٔمييٞمؿ  ٓ ونييق  ¢اًمٜمٌييل 

ًا، وىميض قمغم اًمنمح و نٚمف، دظمؾ ضمق  اًمٙمٕم٦ٌم وصغم ومر  ُمٙم٦م ودظمٚمٝم٤م ُمٜمّمقر

ومٞمف ريمٕمريلم ؿميٙمرًا   شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم قميغم ُمي٤م  ٟمٕميؿ قمٚمٞميف ُميـ اًمٗمير  اًمٕمٔميٞمؿ، ومي٠مرادت 

، و   شمييييدظمؾ ¢اًمًييييٞمدة قم٤مرِميييي٦م ر  ا  شمٕميييي٤ممم قمٜمٝميييي٤م    شمًييييرـ سمزوضمٝميييي٤م وسمٜمٌٞمٝميييي٤م 

، وم٘مييي٤م  قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م نييي٤م: صيييكم ذم ¢اًمٜمٌيييل صيييغم اًمٙمٕمٌييي٦م ًمرّميييكم يميييام 

اوجيير وم٢مٟمييف ُمييـ اًمٙمٕمٌيي٦م، و   ىمقُمييؽ عميي٤م ىمٍمييت هبييؿ اًمٜمٗم٘ميي٦م  ظمرضمييقا اوجيير قمييـ 

اًمٙمٕمٌييي٦م وًميييقٓ.. ونٜمييي٤م اًمِمييي٤مند، ىمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمًييي م: وًميييقٓ    ىمقُميييؽ طميييدي ق قمٝميييد 

سم٤مًمنميييح نييييدُم٧م اًمٙمٕمٌيييي٦م، وًمٌٜمٞمرٝميييي٤م قمييييغم  ؾميييي٤مس  سمييييرانٞمؿ قمٚمٞمييييف اًمّميييي ة واًمًيييي م، 

خيرضمق  ُمٜمف.. ومي٠مسم٘مك قمٚمٞميف ولٕمٚم٧م ن٤م سم٤مسملم ُمع إرض: سم٤مسم٤ًم يدظمٚمق  ُمٜمف، وسم٤مسم٤ًم 

اًمّم ة واًمً م اًمٙمٕم٦ٌم قمغم ُم٤م سمٜمي٤م  قمٚمٞميف اعمنمييمق  ذم ال٤منٚمٞمي٦م ومل يٕميد  ؾميػمشمف 

إومم قمييغم ىمقاقمييد  سمييرانٞمؿ قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م ظمِمييٞم٦م    يؽمشميي٥م ُمييـ وراء نييذا 

اإلصيييي ح.. اإلصيييي ح اًمقاضميييي٥م ونييييق  قميييي٤مدة اًمٙمٕمٌيييي٦م قمييييغم ىمقاقمييييد  سمييييرانٞمؿ قمٚمٞمييييف 

نييق ُمييـ طمٞميي٨م ىمدرشمييف واٙمٜمييف وسم ٤مصيي٦م سمٕمييد    وميير  ا  ًمييف اًمًيي م، مل يٗمٕمييؾ ذًمييؽ و

ُمٙم٦م يم٤م  ىم٤مدرًا قمغم ذًمؽ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اورسمٞم٦م  و اًم٘مقة اعم٤مدي٦م، ًمٙمٜمف اُمرٜمع ُمـ شمٜمٗمٞمذ 

ذًمؽ اًمذي نق يم٤م  ىم٤مدرًا قمٚمٞمف.. ُمٜمٕمف ُمـ ذًمؽ  ٟمف ٟمٔمر  مم قم٤مىم٦ٌم نذا إُمر وم ٌمي 

 ؾمييي٤مس  سميييرانٞمؿ قمٚمٞميييف قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م    يٙميييق   قم٤مدشميييف ًمٌٜمييي٤مء اًمٙمٕمٌييي٦م قميييغم 

اًمً م ُم ٤مر ومرٜم٦م ًمٌٕمض اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ اعم١مُمٜملم اًمذيـ يم٤مٟمقا طمدي٨م قمٝمد سم٤مإلؾم م.. 

ُمييـ نييذا اوييدي٨م ي٠مظمييذ قمٚمييامء اعمًييٚمٛملم ىمييقنؿ اعمٕمييرو  وىمييد روي طمييدي ٤ًم قمييـ 

وًمٙمٜمف ُمـ طمٞم٨م  ؾمٜم٤مد  ٓ يّم   ٓ  ٟمف طمٙمٛم٦م ُمًرٜمٌٓم٦م ُمـ نذا اودي٨م  ¢اًمٜمٌل 
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 ٤م  رُمرًا سم٤معمٕمرو  ومٚمٞمٙمـ  ُمر  سم٤معمٕمرو .و ُم ٤مًمف،  ٓ ونق ىمقنؿ: ُمـ يم

وٓ يٙميييييييق  إُمييييييير سمييييييي٤معمٕمرو  ُمٕمروومييييييي٤ًم  ٓ  ذا يم٤مٟمييييييي٧م اعمّميييييييٚم ٦م ُميييييييـ إُمييييييير 

سميي٤معمٕمرو  راضم يي٦م قمييغم اعمٗمًييدة، ُمييـ نٜميي٤م ٟم ييـ ٟم٘مييق :    ىمٞميي٤مم سمٕمييض إومييراد  و 

سمٕمض الامقم٤مت سمٌٕمض إواُمر اًمرل شمدظمؾ ذم سم٤مب إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قميـ 

و ُم ٤مًميييييف ٓ ي طميييييظ ومٞميييييف نيييييذ  اًم٘م٤مقميييييدة اًمريييييل ذيمروييييي٤م رٟمٗمييييي٤ًم، اعمٜمٙمييييير ىمٞمييييي٤مُمٝمؿ هبيييييذا 

سميييي٤معمٕمرو  رُمييييرًا واعمًييييرٜمٌٓم٦م ُمييييـ طمييييدي٨م قم٤مرِميييي٦م ر  ا  شمٕميييي٤ممم قمٜمٝميييي٤م ُمييييـ يميييي٤م  

ومٚمٞمٙمـ  ُمر  سم٤معمٕمرو ،  ىمق  نذ  طمٙمٛم٦م ي٘مقن٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمًرٜمٌٓملم ن٤م ُميـ طميدي٨م 

ق  ًمٙمٜمييف ٓ يّميي ، وطمًييٌٜم٤م    ٟم٘ميي ¢قم٤مرِميي٦م، وىمييد روي طمييدي ٤ًم ُمرومققميي٤ًم قمييـ اًمٜمٌييل 

 هن٤م طمٙمٛم٦م شمٌٜم٤من٤م اًمٕمٚمامء ُمـ نذا اويدي٨م اًمٕمٔميٞمؿ اًميذي ٟمٓميؼ سميف اًمٜمٌيل اًمٙميريؿ ذم 

ىمقشمف، ُمع ذًمؽ مل ي٤ٌمدر  مم شمٖمٞمػم سمٜم٤مء اًمٙمٕم٦ٌم نذا اًمٌٜم٤مء اًمذي  ىم٤مُمف ُمنميمق  ذم قمز 

ال٤منٚمٞم٦م، ومٚمؿ يٖمػم ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ ظمِمٞم٦م اعمٗمًدة اًمٙمؼمه قميغم اعمّميٚم ٦م، ُميـ نٜمي٤م 

ٌٖمل ًمٌٕمض إومراد  و الامقم٤مت    ير٘ميدُمقا  مم شمٖمٞميػم ىمٚم٧م ُم٤م ىمٚم٧م رٟمٗم٤ًم..  ٟمف ٓ يٜم

سمٕمض إُمقر ؾمقاء  ُمرًا سم٤معمٕمرو   و هنٞم٤ًم قمـ ُمٜمٙمر  ذا يمي٤م  يؽمشمي٥م ُميـ وراء ذًميؽ 

ُمٗمًدة  يمؼم ُميـ اعمّميٚم ٦م اعمرضميقة، ٟم يـ ٟمًيٛمع ذم يم يػم ُميـ اًميٌ د اإلؾمي ُمٞم٦م    

رو  سمٕمييض الامقميي٤مت شم٘مييق  سمٛم ييؾ نييذا اًمييذي ٟم ييـ ٟمدٟمييد  طمقًمييف ُمييـ إُميير سميي٤معمٕم

واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير، ًمٙمييـ سمٓمري٘ميي٦م همييػم طمٙمٞمٛميي٦م، ورسمٜميي٤م قمييز وضمييؾ طمٞمييٜمام ذيميير إُميير 

سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير ىميير  ذًمييؽ سم٤موٙمٛميي٦م واعمققمٔميي٦م اوًييٜم٦م، ومٜمييره    

يم ييػمًا ُمييـ اًمِميي٤ٌمب  و الامقميي٤مت اإلؾميي ُمٞم٦م طمييلم ي٘مقُمييق  سمٛم ييؾ نييذا اًمرٖمٞمييػم شمٙمييق  

وراء ذًميييؽ إُمييير سمييي٤معمٕمرو  ُمٗم٤مؾميييد اًمرٖمٞميييػم  يم ييير ُميييـ اًمّمييي ح اًميييذي يرضمقٟميييف ُميييـ 

واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وُم٤م ٟمرييد    ٟميذيمر ُمي  ً اًميٌ د اإلؾمي ُمٞم٦م يمٚمٝمي٤م اًمٞميقم شمٕميٞمش ذم 

همٛمرة اإلقمراض قمـ نيذ  اوٙمٛمي٦م، ُميـ  ضميؾ نيذا ٟم يـ ٟمدٟميد  دارياًم و سميدًا وٟمٜمّمي  

ذم اإلصيي ح، طمٞميي٨م  ٟمييف  ¢الامقميي٦م اإلؾميي ُمٞم٦م ذم يمييؾ سمٚمييد    يًييرٜمقا سمًييٜم٦م اًمٜمٌييل 

ً م مل يٌيد  اًميدقمقة  مم اإلؾمي م و مم اإلييام  واًمرقطمٞميد سمي٤مًم٘مقة، قمٚمٞمف اًمّم ة واًم

ييَؽ ﴿و ٟمييام سم٤مًمٚمًيي٤م  واوجيي٦م واًمٌٞمٜميي٦م، ُمييـ  ضمييؾ ذًمييؽ ىميي٤م  شمٕميي٤ممم:  ٌِٞمِؾ َرسم  اْدُع  ِمَم ؾَميي
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ـُ  يي ًَ َل َ طْم
رِل ِنيي ٤مِدْنُْؿ سمِيي٤مًم  ٜم٦َِم َوضَميي يي ًَ ٦ِم اْوَ ٦ِم َواعمَْْققِمَٔميي ْٙمَٛميي

ومرؾمييقًمٜم٤م  [569]النحدد: ﴾سم٤ِمْوِ

 ُمف قمٚمٞمف اًمذي سمد  اًمدقمقة نٙمذا طمٞمٜمام ىميقي ؾمي٤مقمد  واؿميرد قميقد  صٚمقات ا  وؾم

ىميي٤م :  ُمييرت     ىم٤مشمييؾ اًمٜميي٤مس طمرييك يِمييٝمدوا    ٓ  ًمييف  ٓ ا ، و ين رؾمييق  ا ، وميي٢مذا 

نؿ و ُمييقانؿ  ٓ سم ٘مٝميي٤م، وطمًيي٤مهبؿ قمييغم ا ، وميي٢مذًا ءىم٤مًمقنيي٤م وم٘مييد قمّمييٛمقا ُمٜمييل دُميي٤م

ققمٔميي٦م اوًييٜم٦م ومٝمييل ُمًييرٛمرة اًم٘مييقة اؾمييرٕمامن٤م نيي٤م وىمرٝميي٤م،  ُميي٤م اًمييدقمقة سم٤موٙمٛميي٦م واعم

ىم٤مرٛمييييي٦م ذم يميييييؾ ُمٙمييييي٤م  وذم يميييييؾ زُمييييي٤م ، نيييييذا ٟم يييييـ ٟمٜمٙمييييير سمِميييييدة اؾميييييرٕمام  سمٕميييييض 

الامقم٤مت  و إومراد اًم٘مقة وعم٤م شم٘مؿ ىم٤مرٛم٦م اًمدقمقة ذم  ي سمٚمد  ؾم ُمل ذم اويدود 

اًمرل  ُمر ا  هب٤م ونل    شمٙمق  نٜم٤مح طمٙمقُمي٦م رؿميٞمدة نيل اًمريل شم٘ميقم سمقاضمي٥م إُمير 

ر، وٓ شمٙمق  اوٙمقُم٦م نٙمذا ذم اقمر٘م٤مدٟم٤م ضم٤مزُملم سمام سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙم

قَره ﴿ٟم٘ميييييييق   ٓ  ذا يمييييييي٤م   ُمرنييييييي٤م يميييييييام ىمييييييي٤م  رسمٜمييييييي٤م شمٌييييييي٤مرح وشمٕمييييييي٤ممم:  ُرُنْؿ ؿُمييييييي َوَ ُْمييييييي

وٓ يٙمييق  اًمِمييقره  ٓ سم٤مؾمرِميي٤مرة  نييؾ اًمٕمٚمييؿ واًميير ي ذم يمييؾ  [78]الشددور  ﴾سَمٞمْييٜمَُٝمؿْ 

جٚمييس ُمييـ ـ اًمٕمٚمييقم سم٤مٕطمٙميي٤مم اًمنمييقمٞم٦م، ومٝمييذا اعمُمييقمٚمييؿ وسم ٤مصيي٦م ُميي٤م يميي٤م  ُمرٕمٚم٘ميي٤ًم 

 ?جمٚمس اًمِمقره نق اًمذي يرٌٜمك ُمرك يٙميق  إُمير سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير

إُمر سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير اًميذي  راد  ا  قميز وضميؾ، وًميٞمس اًمٗميرد اًميذي 

ٓ يييرٛمٙمـ سمٓمٌٞمٕميي٦م اًمْمييٕمػ اًمٌنمييي     يييٞمط قمٚميياًم سمقاىمييع إُميي٦م  و الامقميي٦م اًمريييل 

 ًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.يريد نق    ي٘مقم ومٞمف سم٤مُٕمر سم٤معمٕمرو  وا

وسميييذًمؽ وميييام ٟمًيييٛمٕمف ُمييي٤م سميييلم روٟمييي٦م و ظميييره ُميييـ ىمٞمييي٤مم سمٕميييض اًمٜمييي٤مس سم٤مًمرٙمًيييػم  و 

ؾمًقا نذ  اًمدقمقة  ؾمًٝم٤م، ١مسم٤مًمر ٓمٞمؿ ًمٌٕمض إُمقر اعمٜمٙمرة رشقم٤ًم ونؿ سمٕمد عم٤م ي

وعميي٤م يْمييٕمقا نيي٤م ىمقاقمييدن٤م ومٝميي١مٓء ذم اقمر٘ميي٤مدي يّمييدن قمٚمييٞمٝمؿ اوٙمٛميي٦م اًمرييل شمٙمٚمييؿ 

 ىمٌؾ  واٟمف اسمركم سم رُم٤مٟمف. هب٤م سمٕمْمٝمؿ  ٓ ونل: ُمـ اؾمرٕمجؾ اًمٌمء

وٟم ـ ٟم٘مير  هبيذ  اعمٜم٤مؾمي٦ٌم  ىميقآً ًميٌٕمض  رٛمي٦م اًمًيٜم٦م واًمٗم٘ميف، نٜمي٤مح سمي  ؿميؽ ُميـ 

إُميييقر اعمًيييرٜمٙمرة رشقميييي٤ًم اًمٞميييقم اٟمرِميييي٤مر رٓت اعمٕمييي٤مز  واًمٓميييرب، ىميييي٤م  يم يييػم ُمييييـ 

قمٚمييامء اعمًييٚمٛملم اًم٘مييداُمك، و ظمييص سم٤مًمييذيمر ُمييٜمٝمؿ  ُميي٤مم اًمًييٜم٦م  محييد سمييـ طمٜمٌييؾ ىميي٤م : 
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ٞمد ذًمؽ  ذا اؾمرٓم٤مع ذًمؽ ومل يؽمشم٥م ُمـ وراء ذًميؽ ُمٗمًيدة..  ٟمف يٜمٌٖمل شمٙمًػمن٤م وىم

قمييغم نييذ  اًم٘م٤مقمييدة يٜمٌٖمييل    يٜمٓمٚمييؼ اعمًييٚمٛمق  ذم وىميي٧م ىمٞميي٤مم دوًمييرٝمؿ.. ذم وىميي٧م 

ىمٞم٤مم دوًمرٝمؿ اعمًٚمٛم٦م ٕ  نيذ  اًمدوًمي٦م نيل اًمريل ؾمرًيٛم  سمٜمٔم٤مُمٝمي٤م وسمٛمٜمٝمجٝمي٤م ٕنيؾ 

شمٖمٞمييػم ، اًمٕمٚمييؿ و نييؾ إُميير سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير    يٖمييػموا يمييؾ ُميي٤م يٜمٌٖمييل 

 ُميي٤م    ي٘مييقم ومييرد  و  ومييراد  و ا٤مقميي٦م  و ا٤مقميي٤مت سميي٤مًمرٖمٞمػم واويي٤ميمؿ اعمًييٞمٓمر اًمييذي 

يٛمٚمييؽ اًمرٖمٞمييػم سميي٤مًم٘مقة، صمييؿ ٓ يٗمٕمييؾ..! ومييام ٟمييره نييذا ُمييـ اوٙمٛميي٦م    ٟمًييرٕمكم قمييغم 

نييي١مٓء؛ ٕ  اًمًيييٚمٓم٦م واًم٘ميييقة قمٚميييٞمٝمؿ واعمٗمًيييدة شمٙميييق   يميييؼم و قمٔميييؿ ضميييدًا ُميييـ نيييذ  

إُمير قميغم ووميؼ اًمنمييٕم٦م، ًمٙمٜميف ىميد اؾميرٕمجؾ اعمّمٚم ٦م اًمرل يٌرٖمٞمٝم٤م نذا اًمذي يٖمػم 

 إُمر يمام ىمٚمٜم٤م، وطمٞمٜمذاح يٌرغم سم    ُم٤م ىمد رُمك  ًمٞمف.

اْدُع  ِمَم ؾَمٌِٞمِؾ ﴿ظم ص٦م اًم٘مق  ذم نذا اعمج٤م  نق إصؾ  وًٓ أي٦م اعمذيمقرة 

ٜم٦َمِ  ًَ ْٙمَٛم٦ِم َواعمَْْققِمَٔم٦ِم اْوَ
َؽ سم٤ِمْوِ د وٓ ؿمؽ    ُمـ  ويت اوٙمٛم٦م وم٘م [569]النح: ﴾َرسم 

 ويت ظمػمًا يم ػمًا، صمؿ اودي٨م طمدي٨م قم٤مرِم٦م ر  ا  شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م اًمذي سملم ًمٜمي٤م  ٟميف 

ٓ بييي٥م شمٖمٞميييػم يميييؾ ُمٜمٙمييير  و  ٘مٞميييؼ يميييؾ ُمٕميييرو   ٓ  ذا مل خييييش ُميييـ وراء ذًميييؽ 

 ُمٗمًدة يمؼمه.

   يٚمٝميييييؿ  قميييييز وضميييييؾنيييييذا ُمييييي٤م  ييييييين ضمقاسمييييي٤ًم قميييييـ نيييييذا اًمًييييي١ما ، وٟمًييييي٠م  ا  

، و   ¢ريييي٤مب ا  وؾمييييٜم٦م رؾمييييق  ا  اعمًييييٚمٛملم طمٙم٤مُميييي٤ًم وحمٙمييييقُملم    يٚمرزُمييييقا يم

يٕمقدوا  مم ُم٤م يم٤م  قمٚمٞميف اًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم  ُميـ إُمير سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير 

 سم٤مًمرل نل  طمًـ.

ضمزاح ا  ظمػمًا و طمًـ  ًمٞمؽ ؿمٞم ٜم٤م، نٜم٤مح سمرزت اؾمرٗم٤ًمرات و ؾمئٚم٦م  اعم٘مدم:

س ُمييـ  صمٜميي٤مء اًمٙميي م اًمييذي وميير  ا  سمييف قمٚمييٞمٙمؿ ضمقاسميي٤ًم قمييـ ذًمييؽ اًمًيي١ما ، ومييٌٕمض اًمٜميي٤م

ٟمييف ٓ بييقز شميي٠مظمػم اًمٌٞميي٤م  قمييـ وىميي٧م او٤مضميي٦م، وميي٢مذا  رسمييام يرييذرقمق  سم٤مًم٘م٤مقمييدة اًم٘م٤مرٚميي٦م 

يميي٤م  اًمٌٞميي٤م  ىمييقًٓ وميي  سمييد    يٙمييق  قمٛميي ً، و ذا إُميير يمييذًمؽ وم٢مٟمييف ٓ بييقز ًمٚمٛمًييٚمؿ 

اًميييذي ييييره اعمٜمٙمييير    يًيييٙم٧م قمٜميييف وًميييق يمييي٤م  قمييي٤مضمزًا قميييـ  زاًمريييف؛ ٕٟميييف يييي١مضمر قميييغم 
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و    صييي٤مسمف ُمييي٤م  صييي٤مسمف ُميييـ اًمنمييي واًميييي،  اًمٌٞمييي٤م .. سمٞمييي٤م  وضميييف اويييؼ ذم نيييذا اعمٜمٙمييير

 ?ومامذا ذم القاب قمـ ذًمؽ

طمٞمٜمام  ُمر اعمًٚمٛملم    ي٠مُمروا سم٤معمٕمرو  وم٘ميد ضمٕميؾ  ¢ ىمق     اًمٜمٌل  اًمِمٞم :

إُمر قمغم صم صم٦م ُمراشم٥م، ذًمؽ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمي ة واًمًي م اًميذي روا  اإلُمي٤مم ُمًيٚمؿ 

 : ىمي٤م  رؾميق  ذم ص ٞم ف ُمـ طمدي٨م  ن ؾميٕمٞمد اخليدري ر  ا  شمٕمي٤ممم قمٜميف ىمي٤م

: ُمـ ر ه ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرًا ومٚمٞمٖمػم  سمٞمد ، ومي٢م  مل يًيرٓمع ومٌٚمًي٤مٟمف، ومي٢م  مل يًيرٓمع ¢ا  

ومٌ٘مٚمٌيف وذًمييؽ  ويٕمػ اإليييام ، نيذا اوييدي٨م ذم اًمقاىميع ًمييف قم ىمي٦م سم٤مًمِميي ص أُميير 

ُمييييـ ضمٝمييييي٦م وسمييييي٤معمجرٛمع اًميييييذي نييييق  ٞمييييي٤م  ُميييييـ ضمٝمييييي٦م  ظمييييره،  ُمييييي٤م قم ىمييييي٦م اويييييدي٨م 

واًمٜميييي٤منلم قمييييـ اعمٜمٙميييير خيرٚمٗمييييق  سم٤مًمِميييي ص أُميييير ذًمييييؽ ٕ  أُمييييريـ سميييي٤معمٕمرو  

اظمر وميي٤ًم ؿمييديدًا ُمييـ طمٞميي٨م ىمييقة  يامهنييؿ، ومٛمييٜمٝمؿ اًم٘مييقي اًمييذي ٓ شم٠مظمييذ  ذم ا  ًمقُميي٦م 

ٓريييؿ، ومٝميييق يٖميييػم اعمٜمٙمييير وًميييق شمرشمييي٥م ُميييـ وراء ذًميييؽ نييي ح ٟمٗمًيييف، وقميييغم نيييذا ضمييي٤مء 

اودي٨م  ٓ ونق ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م:  ومْمؾ الٝم٤مد يمٚمٛم٦م طمؼ قمٜمد  ُمي٤مم ضمي٤مرر، ًمٙميـ 

ٕمرو  ذم يمؾ اًمر٤مري  اإلؾم ُمل ؾمقاء اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمد قمٚمٞميف وإُمر ُمِم٤مند وُم

اًمً م  و ُم٤م يم٤م  قمٚمٞمف إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ اًمٙميرام ُميـ ىمٌيؾ وم٤مًمٜمي٤مس ذم ذًميؽ ُمرٗمي٤موشمق  

 ؿميد اًمرٗمي٤موت، ـمٌٞمٕميي٦م اإلٟمًي٤م  خترٚميػ ُمييـ ويٕمػ وىميقة، وًمييذًمؽ اًمِمي٤مرع اوٙمييٞمؿ 

  يامهنيؿ اًمذي  وطمك  مم ٟمٌٞمف اًمٙميريؿ سمٛم يؾ نيذا اويدي٨م ٓطميظ شمٗمي٤موت اًمٜمي٤مس ذم

ومجٕمييؾ اعمرشمٌيي٦م اًمٕمٚمٞميي٤م ذم إُميير سميي٤معمٕمرو  نييق اًمرٖمٞمييػم سم٤مًمٞمييد، ُمييـ ر ه ُمييٜمٙمؿ ُمٜمٙمييرًا 

ومٚمٞمٖمييػم  سمٞمييد ، وميي٢م  مل يًييرٓمع ومٌٚمًيي٤مٟمف، يٕمٜمييل ٟمييز  ُمٜمزًميي٦م  ظمييره ونييل اًمرٖمٞمييػم سمٚمًيي٤مٟمف 

وسمٙم ُمييف، وىمييد يّمييؾ اًمْمييٕمػ سم٢مٟمًيي٤م  ُميي٤م  ٟمييف ٓ يًييرٓمع    يٖمييػم ٓ سمٞمييد  وٓ سمٚمًيي٤مٟمف 

ٞمػم نق    يٖمػم سم٘مٚمٌف، و   ي٘مق  سمٚمًي٤م  طم٤مًميف وىميد ي٘ميق  طملم ذاح وم٠مىمؾ درضم٤مت اًمرٖم

ذًمؽ سمٚم٤ًم  ىم٤مًمف: اًمٚمٝمؿ    نذا ُمٜمٙمر ٓ ٟمرى سمف، نذا ومٞمام يرٕمٚمؼ سم٤مًمِم ص، وىميد 

يرٕمٚمؼ سم٤معمجرٛمع يمام رشطم٧م رٟمٗمي٤ًم  ٟمًي٤م  ىميقي وًميٞمس نٜمي٤مح  ىميقه  طميد سمٕميد رؾميق  

ضمؾ قميغم طمٞمٜمام ومر  ا  قمز و ¢، ويمام  عم ٧م سمؾ رصطم٧م رٟمٗم٤ًم سم٠م  اًمٜمٌل ¢ا  

ُمييـ طمٞميي٨م  ٟمييف يييرٛمٙمـ ُمييـ اًمرٖمٞمييػم، ًمٙمٜمييف  ف ُمٙميي٦م اعمٙمرُميي٦م يميي٤م  ذم ُمٜمرٝمييك اًم٘مييقةيدييي
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ٓطمييظ    اعمجرٛمييع اًمييذي نييق ومٞمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م ٓ يًيي٤مقمد  قمييغم شمٖمٞمييػم اعمٜمٙميير،  ذًا 

ىمقًمف قمٚمٞميف اًمًي م: ُميـ ر ه ُميٜمٙمؿ ُمٜمٙميرًا ومٚمٞمٖميػم  سمٞميد  نيذ  اعمراشمي٥م ٓ شمرٕمٚميؼ وم٘ميط 

شمرٕمٚميييؼ سمييي٤معمجرٛمع وًميييق يمييي٤م  اًمِمييي ص ىمقيييي٤ًم ذم  سم٤مًمِمييي ص يميييام ىمٚمٜمييي٤م رٟمٗمييي٤ًم سميييؾ  طمٞم٤مٟمييي٤مً 

 ¢اعمرشم٦ٌم اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ إُمر سم٤معمٕمرو  ونق اًمرٖمٞميػم سم٤مًمٞميد، ذًميؽ يمي٤م  نيق رؾميق  ا  

طم٤مؿميي٤م ، وًمٙمٜمييف ر ه     ?طمٞمييٜمام وميير  ُمٙميي٦م ًمٙمٜمييف ُميي٤م همييػم ، نييؾ يميي٤م  ذًمييؽ قمجييزًا ُمٜمييف

طمٞم٨م  اًمرٖمٞمػم سم٤مًمٞمد نٜم٤م ىمد ي٥ًٌم ومرٜم٦م وُمٗمًدة يمؼمه، ًمذًمؽ ايمرٗمك سم٤مًمرٖمٞمػم سم٤مًمٚم٤ًم 

 ؿميي٤مر  مم    نييذ  اًمٙمٕمٌيي٦م يٜمٌٖمييل    يٕميي٤مد سمٜمٞم٤مهنيي٤م قمييغم ىمقاقمييد  سمييرانٞمؿ قمٚمٞمييف اًمًيي م 

 ًمقٓ    اًم٘مقم نؿ طمدي٨م قمٝمد سم٤مًمنمح. 

ًميييذًمؽ سمييي٤مرح ا  وميييٞمٙمؿ  ٟمييي٤م  ىميييق  سمييي٠م  نييي١مٓء اًميييذيـ ي٘مقًميييق  سمييي٠م  اعمًيييٚمؿ ُمييي٠مُمقر 

سم٤مًمرٖمٞمػم..! نذا يم م ص ٞم  ذم الٛمٚم٦م وًمٞمس ص ٞم ٤ًم ذم اًمرٗمّمٞمؾ، اًمرٗمّمٞمؾ نق 

ام ذيمييرت رٟمٗميي٤ًم شميي٤مرة يرٕمٚمييؼ سم٤مًمِميي ص وىمييد يٙمييق  قميي٤مضمزًا، نييق سم٢مُمٙم٤مٟمييف ُمييـ طمٞميي٨م يميي

اعمجرٛميييع.. سم٢مُمٙم٤مٟميييف    يٖميييػم ًمٙمٜميييف ويييٕمٞمػ ومٞمٙمرٗميييل سمييي٤مًمرٖمٞمػم سم٤مًمٚمًييي٤م ، ًمٙمٜميييف  ؿميييد 

وٕمٗم٤ًم ُمـ ذًمؽ ومٞمٙمرٗمل سم٤مًمرٖمٞمػم سم٤مًم٘مٚم٥م ونذا  دٟمك درضم٤مت اإليام  يمام ضمي٤مء ذًميؽ 

٨م ٟمٗمًيييف وًميييٞمس وراء ُمٍميييطم٤ًم ذم سمٕميييض إطم٤مديييي٨م اًمّمييي ٞم ٦م، وُمٜمٝمييي٤م نيييذا اويييدي

 ذًمؽ ذرة ُمـ  يام ،  و يمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م. 

 ًمٕمكم  ضم٧ٌم قمـ نذا اًم١ًما     ؿم٤مء ا .

 ضمزاح ا  ظمػمًا. اعم٘مدم:

 و ي٤مح. اًمِمٞم :

وا  ي٤م ؿمٞم   ٟم٤م ُم٤م ُميـ جمٚميس ٟمجٚمًيف يقُمي٤ًم  و ؾمي٤مقم٦م ُمٕميؽ  ٓ وبيري  اعم٘مدم:

اًمذي ٓ  ٚمػ  ٓ سمف.. ٟمٗمٞمد اًمٌمء ا  قمز وضمؾ اوٙمٛم٦م قمغم ًم٤ًمٟمؽ، ومٜمٗمٞمد وا  

اًمٙم ػم اًمٙم ػم ومٝمٜمٞمئ٤ًم ًمؽ قمٚمٛمؽ، ونٜمٞمئ٤ًم ًمٜم٤م ؾمامقمف واًمٕمٛمؾ سميف    ؿمي٤مء ا ، ًم٘ميد وا  

 ووٕم٧م ىم٤مقمدة ُم٤م اًمرٗم٧م  ًمٞمٝم٤م ذم فمٜمل قم٤ممل ُمـ ىمٌٚمؽ ومجزاح ا  ظمػمًا.
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ؿمٞم ٜم٤م ُمـ إُمقر اًمرل ًمٗمر٧م ٓ  ىمق  ٟمٔمري و ٟمام ؾمٛمٕمل و ٟم٧م شمر يدث ىمٚمي٧م: 

اعمًييٚمٛملم، نييذ  اًمٙمٚمٛميي٦م ذيمرشمٜمييل سميي٠مُمريـ:  ُميي٤م إُميير إو  ومرٕمٔمٞمٛمييؽ ي٘مييق  قمٚمييامء 

اًمٕمٚمييييامء وشم٘مييييديرح  ييييي٤منؿ، وطمرصييييؽ قمييييغم اإلوميييي٤مدة ُمييييٜمٝمؿ، وآقمييييؽما  سمٗمْمييييٚمٝمؿ 

وىميييدرنؿ ذم طمٞمييي٤موؿ وسمٕميييد وييي٤موؿ، نيييذ  إومم..  ُمييي٤م اًم ٤مٟمٞمييي٦م وميييام ي٘مقًميييف  وًمئيييؽ 

ٙم ييػميـ اعمٗمييؽمو  انيي٤مًمٙمق  قمٜمييدُم٤م يييذيمرو  اًمِمييٞم  ٟميي٤مرص ونييق ؿمييقيم٦م ذم طمٚمييقن اًم

ُمييـ  قمييداء نييذ  إُميي٦م همييػم اعمٜمّمييٗملم،  ُميي٤م  قمييداء نييذ  إُميي٦م اعمٜمّمييٗمق  وم٢مٟمييؽ ًمًيي٧م 

ؿميييقيم٦م ذم طمٚميييقىمٝمؿ  ٟميييام  ٟمييي٧م ىمٚميييؿ بيييري قميييغم ىمراـمٞمًيييٝمؿ اقمؽماومييي٤ًم سمٗمْميييؾ قمٚمٛميييؽ 

 قمٚمٞمٝمؿ، ومجزاح ا  ظمػمًا وسم٤مرح ا  ومٞمؽ.

 و ي٤مح. اًمِمٞم :

ونيييق  ؿميييٞم ٜم٤م  يْمييي٤ًم نٜمييي٤مح ُمًييي٠مًم٦م ذيميييرت ذم اويييدي٨م اًميييذي  وردايييق  اعم٘ميييدم:

: ًمييقٓ    ىمقُمييؽ طمييدي ل قمٝمييد ٕقمييدت اًمٌٞميي٧م قمييغم ىمقاقمييد ¢طمييدي٨م  قميي٤مدة ىمقًمييف 

 سمييرانٞمؿ قمٚمٞمييف اًمًيي م، صمييؿ عميي٤م  ُمرنيي٤م    شمّمييكم ذم اوجيير، اًمًيي١ما  او٘مٞم٘ميي٦م اًمييذي 

 ريييد     ؾميي٠مًمف وًمييرسمام يٙمييق  ُمٕمٚمقُميي٤ًم الييقاب قمٜمييد اًمٙم ييػميـ وًمٙمييـ ٟمريييد ؿمييٞمئ٤ًم ُمييـ 

 و اوييييدي٨م يٙميييي٤مد يٍمييييح سميييي٠م   اًمٌٞميييي٤م  واًمرٗمّمييييٞمؾ، نييييذا اًمًيييي١ما  نييييق: يميييي٠مٟمام يٚمٛميييي 

اًم٘مقاقمييد يميي٠مٟمام يم٤مٟميي٧م ُمرقارصميي٦م ضمييٞم ً قمييـ ضمٞمييؾ ُمٜمييذ زُمييـ  سمييرانٞمؿ قمٚمٞمييف اًمًيي م، نييذا 

اًمِمييٓمر إو  ُمييـ اًمًيي١ما ، و ُميي٤م اًمِمييٓمر اًم يي٤مين ومٙميي٠مين  عميي   يْميي٤ًم ُمييـ اوييدي٨م    

سمٜميي٤مء اًمٌٞميي٧م واًمييذي سمٜميي٤م   و  ىميي٤مم ىمقاقمييد   سمييرانٞمؿ و ؾمييامقمٞمؾ قمٚمييٞمٝمام اًمًيي م، يميي٠مٟمام 

اقميد  وطمٞمي٤ًم ُميـ اًميقطمل، ومٜمريييد ؿميٞمئ٤ًم ُميـ اًمٌٞمي٤م  واًمرٗمّميٞمؾ طميق  نييذا يمي٤م   دييد ىمق

 اًم١ًما  ذي اًمِمٓمريـ، سم٤مرح ا  ومٞمٙمؿ.

 ُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمق  اًم٘مقاقمد اًمرل يم٤مٟم٧م اًمٙمٕم٦ٌم ىمد سمٜمٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ  سمرانٞمؿ  اًمِمٞم :

قمٚمٞمف اًمً م  هن٤م يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م ومٝمق يمذًمؽ، ويم٤م  ىميد  ًم٘ميل ذم ٟمٗميسي و ٟمي٤م   يدث 

ا     ؾمييرٓمرد ىمٚمييٞم ً ًمٜمر ييدث سميي٠م  اًمٙمٕمٌيي٦م ىمييد سمٜمٞميي٧م ومييٞمام سمٕمييد قمييـ طمييدي٨م قم٤مرِميي٦م نييذ

قمغم ىمقاقمد  سمرانٞمؿ قمٚمٞمف اًمًي م، ًمٙمٜميل ظمِميٞم٧م ُميـ    يٙميق  نيذا آؾميرٓمراد هميػم 
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ُمٜم٤مؾم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمجقاب ىمد رصوم٧م اًمٜمٔمر قمٜمف، وأ   ىمق     اًمٙمٕم٦ٌم ىميد يمري٥م ا  

ٞمؿ قمٚمٞميييف اًمّمييي ة قميييز وضميييؾ نييي٤م    يٕميييقد سمٜمٞم٤مهنييي٤م وًميييق زُمٜمييي٤ًم ىمٚميييٞم ً قميييغم ىمقاقميييد  سميييران

واًمًيي م ذًمييؽ ذم زُمييـ ظمييروج قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم قمييغم اخلٚمٞمٗميي٦م إُمييقي  فمٜمييف قمٌييد 

 اعمٚمؽ.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمؿ، ودقمقة اًمٜم٤مس عم٤ٌميٕمريف ظمٚمٞمٗمي٦م ونيق ذم ُمٙمي٦م ومٗميل طم٤مًمي٦م يمقٟميف نٜمي٤مح  اًمِمٞم :

ىمد ٟمّم٥م ٟمٗمًف ظمٚمٞمٗم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ندم ـمروم٤ًم ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم ويمِمػ قميـ ىمقاقميد  سميرانٞمؿ 

وشمقصػ وصٗم٤ًم ٓ  ييين أ ؛ ٕٟميف وصيػ نٜميد  ُمي٤مدي يمٞميػ  قمٚمٞمف اًمً م،

ومٕمٌيد ا  سميـ اًميزسمػم ر  ا   ?يم٤مٟم٧م اوجي٤مرة، ُمٓمٌ٘مي٦م  و رايمٌي٦م سمٕمْميٝم٤م قميغم سمٕميض

قمٜمف وقميـ  سمٞميف  يْمي٤ًم ىميد  قمي٤مد سمٜمي٤مء اًمٙمٕمٌي٦م قميغم  ؾمي٤مس  سميرانٞمؿ قمٚمٞميف اًمًي م؛ وذًميؽ 

ٝم٤م، و ٟمرؿ شمٕمٚمٛميق     ٕٟمف يم٤م  ىمد شمٚم٘مك إُمر قمـ اًمًٞمدة قم٤مرِم٦م ر  ا  شمٕم٤ممم قمٜم

زسمػم نق يٙمق  اسمـ  ظمي٧م اًمًيٞمدة قم٤مرِمي٦م  ؾميامء ر  ا  شمٕمي٤ممم قمٜمٝمي٤م، اًمسمـ  قمٌد ا 

وًمٙمـ ُمع إؾمػ اًمِمديد شمدظمٚم٧م اًمًٞم٤مؾم٦م وإطم٘م٤مد اًمرل يم٤مٟم٧م دمري يقُمئذ سملم 

وٙمٛميي٦م  رادنيي٤م    ي٘مرييؾ قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم  قمييز وضمييؾسمٕمييض اوٙميي٤مم طمٞمييٜمام ىمييدر ا  

و   يًير٘مر إُمير واخل ومي٦م ًمٕمٌيد اعمٚميؽ سميـ ُميروا  ومي٠مُمر هبيدم ر  ا  شمٕم٤ممم قمٜمف 

اًمٙمٕمٌيييي٦م اًمرييييل ضمييييددن٤م قمٌييييد ا  سمييييـ اًمييييزسمػم و قم٤مدويييي٤م  مم ُميييي٤م يم٤مٟميييي٧م قمٚمٞمييييف ذم زُمييييـ 

ال٤منٚمٞميي٦م، سمييؾ ذم زُمييـ اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م اًمييذي اٜمييك    يٕمٞمييدن٤م قمييغم  ؾميي٤مس 

، ومٕمٌيد اعمٚميؽ  سمرانٞمؿ ًمٙمٜمف ظمٌم ُمـ اًمٗمرٜم٦م، وم٠مىمر اًمٌٜمٞم٤م  ال٤منكم ًمٚمٙمٕم٦ٌم يمام يم٤م 

سمـ ُمروا   قم٤مد اًمٙمٕم٦ٌم  مم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم اًمٕمٝمد إو ، صمؿ ُمـ اعم١مؾمػ  ٟمف ٟمدم 

وًمٞم٧م  ٟمف ُم٤م ومٕمؾ ُم٤م يٜمدم قمٚمٞمف، طمٞم٨م روه اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم ص ٞم ف  ٟمف يم٤م  نٜمي٤مح 

جمٚمييس سمييلم يييدي قمٌييد اعمٚمييؽ سمييـ ُمييروا  ومجييره ُمقوييقع اًمٙمٕمٌيي٦م وُميي٤م ومٕمٚمييف قمٌييد ا  

قمد  سميرانٞمؿ قمٚمٞميف اًمًي م، وسمٓمٌٞمٕمي٦م اوي٤م   ٟمٙمير ذًميؽ سمـ اًمزسمػم ُمـ  قم٤مدو٤م قمغم ىمقا

قمٌد اعمٚمؽ قمغم قمٌد ا  سمـ اًمزسمػم، ومٙم٤م   طمد او٤مرضيـ وـ ؾمٛمع اويدي٨م قميـ 
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ُمي٤م  ذيميير أ  اًمقاؾمييٓم٦م  ٟمييام نييق همييػم قمٌيد ا  سمييـ اًمييزسمػم قمييـ اًمًييٞمدة قم٤مرِميي٦م ر  ا  

قمٚمٞمييف اًمًيي م،  شمٕميي٤ممم قمٜمٝميي٤م  هنيي٤م نييل اًمرييل طمييدصم٧م قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم سم٘مقاقمييد  سمييرانٞمؿ

و   قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم ُميي٤م ومٕمييؾ  ٓ ُميي٤م شمٚم٘ميي٤م  قمييـ اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م ُمييـ 

ـمريؼ ظم٤مًمرف قم٤مرِم٦م، نٜم٤م ٟمدم قمٌد اعمٚمؽ وىم٤م : ًميق قمٚمٛمي٧م ذًميؽ ُميـ ىمٌيؾ عمي٤م ومٕمٚمي٧م 

 ُم٤م ومٕمٚم٧م.

 ... سمٕمد ُمٜمدم. ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م وٓت طملم ُمٜمدم، ًمذًمؽ وم٤مٕؾمس نذ  واًم٘مقاقمد ُمٕمرووم٦م.. ُمٕمرووم٦م،   اًمِمٞم :

 سم٘مل اًمِمٓمر..

 ؿمٞم ٜم٤م شمٕم٘مٞم٤ًٌم قمغم ُم٤م ضمره سملم قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروا . اعم٘مدم:

 واو٤مرث. اًمِمٞم :

اويي٤مرث سمييـ قمٌييد ا ، ذم او٘مٞم٘ميي٦م قمييغم ىمييرب اًمٕمٝمييد اًمييذي يميي٤م  سمٞمييٜمٝمؿ  اعم٘مييدم:

 وسملم زُمـ اًمٜمٌقة مل يٙمـ نٜم٤مح وم٤مرن سمٕمٞمد ذم اًمزُمـ يمقهنؿ يمٚمٝمؿ ذم اًم٘مر  إو .

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ع نيييذا يرٌيييلم ًمٜمييي٤م    ُمٕمرومييي٦م اًمروايييي٤مت واًمًيييٜمـ وأصمييي٤مر ُمٕمرومييي٦م وًمٙميييـ ُمييي اعم٘ميييدم:

اعمرييي٠مظمريـ قميييـ اعمر٘ميييدُملم قميييغم اًم٘مييييرب واًمٌٕميييد ؾميييقاء، يٕمٜميييل  ىمّميييد ذم اًمٜمًييييٞم٤م  

واًمؽمح ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٜمًك وُمٜمٝمؿ ُمـ يؽمح ُم٤م يٕمر ، وُمٜمٝمؿ ُمـ مل يٕمر   صي ً ومي٢مذًا 

   اًمٕمٚميييؿ  ٕمرومييي٦م  واعم ىميييق : اًم٘ميييرب واًمٌٕميييد ؾميييقاء ذم نيييذا إُمييير و قمٜميييل سميييذًمؽ    

، ومرّمقر قمٌد ¢يٕمرٛمد قمغم ُمٕمروم٦م أصم٤مر واًمًٜمـ اًمرل صمٌر٧م ٟمًٌرٝم٤م  مم رؾمق  ا  

اعمٚمؽ سمـ ُمروا  قمٜمدُم٤م  ٟمٙمر قمغم ٟمٗمًف ومٞمام سمٕمد طمٞم٨م ىم٤م : ًمق يمٜم٧م  قمٚمؿ ُم٤م  قمٚمؿ 

ًمؽميميي٧م وُميي٤م  ٛمٚميي٧م، وميي٢مذًا نٜميي٤م يرٌييلم ًمٜميي٤م    قمٌييد اعمٚمييؽ ذم ٟمداُمرييف ُميي٤م يميي٤م  يٕمٚمييؿ ُميي٤م 

٤م روه قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم قمييـ قم٤مرِميي٦م ر  ا  قمٜمٝميي٤م، ،  و ُميي¢ضميي٤مء قمييـ رؾمييق  ا  

ونييذ  طمجيي٦م ًمٜميي٤م ايضيي سمٜميي٤م  مم اًمٓمريييؼ اًم طمييؼ  مم يييقم اًم٘مٞم٤مُميي٦م  ٟمٜميي٤م واوٛمييد      
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 ٟمًٞمٜم٤م  و  ظمٓم٠مٟم٤م ومٜم ـ واوٛمد   ذم قمّمٛم٦م ُمـ  ُمرٟم٤م، ٟمٕمؿ.

 ... اًمِمٞم :

 نذ  ونذا. اعم٘مدم:

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

ُمرٟم٤م يٕمٜمل ٟم ٛمل  ٟمٗمًٜم٤م هبذ  اًم٘م٤مقمدة، ٟم يـ ٟمٕمؿ،  ىمق  ذم قمّمٛم٦م ُمـ   اعم٘مدم:

ٟمرٙمٚمؿ قمـ اًمٕمٝمد إو  وُمع ذًمؽ اًمٕمٝمد إو  ُم٤م  ٟمٙمر  طمد قمـ  طمد و ٟمام اقميؽم  

قمٌد اعمٚمؽ  ظمػمًا سم٠م  إُمر يم٤م  قمٚمٞمف ٓ ًمف، إُمير اًم ي٤مين ؿميٞم ٜم٤م    اؾمير٘مرار اًمٌدقمي٦م 

ٜم٦م ُم٤مويٞم٦م ؾمٌ ٤م  ا  اًمٕمٔمٞمؿ.. اؾمر٘مرار اًمٌدقم٦م وـميق  دواُمٝمي٤م ذم اًمٜمي٤مس بٕمٚمٝمي٤م ؾمي

يمام نق ُمٕمرو ، وًمذًمؽ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروا  ًمق شمري٨م  و دقم٤م اًمٜمي٤مس قميغم إىميؾ 

   يٜمٔمروا ذم إُمر،  و ًمق  ٟمف  ومِمك ذم اًمٜم٤مس ؾم١مآً وىم٤م : ُمـ ُمٜمٙمؿ يٕمٚمؿ    قمٌد 

ومييييرسمام يميييي٤م   ضم٤مسمييييف اًمٙم ييييػمو  همييييػم طمرييييك  ?ا  سمييييـ اًمييييزسمػم يميييي٤م  قمييييغم طمييييؼ ومييييٞمام ومٕمييييؾ

   ـمييق  ُمٙميي٨م اًمٜميي٤مس قمييغم اًمٌدقميي٦م بٕمٚمٝمييؿ اويي٤مرث سمييـ قمٌييد اإلًمييف، ًمييذًمؽ  ىمييق  

يرنقمق   يْم٤ًم ذم شمٖمٞمػم اًمًٜم٦م و زاًمرٝم٤م، ونذا اًمذي يم٤م  وهمٗمير ا  ًمٕمٌيد اعمٚميؽ سميـ 

 ُمروا  وهمٗمر ا  ًمٕمٌد ا  سمـ اًمزسمػم، و و٘مٜم٤م    ؿم٤مء ا  سم٤مًمّم٤مولم داراًم. 

ؿمٞم ٜم٤م ذيمرشمؿ يمٚمٛم٦م اإلُم٤مم  محد  ٟميف يمي٤م  ييره شمٙمًيػم رٓت اعمٕمي٤مز  واًمٓميرب 

همييػم ذًمييؽ، وًمٙمييـ قمييغم  ٓ  ّمييؾ اعمٗمًييدة، اإلُميي٤مم  محييد سمييـ طمٜمٌييؾ رمحييف ا  و

سمّميؼم  قميغم إذه، وىمّميرف  ¢ونق اًمّم٤مسمر اعم ر٥ًم اًمذي  طمٞمي٤م ؾميٜم٦م رؾميق  ا  

ذم ظمٚميؼ اًم٘مييرر  ىمّميي٦م ٓ شمٜمًييك قمييغم اًمييدنر، نيذا اًمرضمييؾ اًم٘مييقي يْمييع نييذ  اًم٘م٤مقمييدة 

ًمريل ٓ ي٘ميقه اًمقاطميد ُمٜمي٤م سمٜمٗمًف  يْم٤ًم وير يدث قمٜمٝمي٤م، وميام سم٤مًميؽ سمٜمي٤م ذم نيذ  إيي٤مم ا

 ذم يم ػم ُمـ إطمٞم٤م  قمغم    يّمؼم  ُم٤مم ومرٜم٦م صٖمػمة وصٖمػمة ضمدًا.

 رمحف ا . اًمِمٞم :

 ومرطمؿ ا  اإلُم٤مم  محد سمـ طمٜمٌؾ. اعم٘مدم:
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  ُم٤مم اًمًٜم٦م سم٤موؼ. اًمِمٞم :

صمييؿ اًم يي٤مين ييي٤م ؿمييٞم ٜم٤م ًمٗميي٧م ٟمٔمييري ذم ٟمٔمييرشمٙمؿ  و ذم نييذ  اًم٘م٤مقمييدة اًمرييل  اعم٘مييدم:

  اًمٗميرد اًمقاطميد  ذا  راد    يٜمٙمير اعمٜمٙمير وبيد ذم ٟمٗمًيف  فمٝمراقن٤م ضمٚمٞم٦م ضمديدة  

اًم٘مقة ٓ بقز ًمف اؾمرٕمام  نيذ  اًم٘ميقة  ٓ سمٕميد    يٜمٔمير ذم واىميع  ُمير الامقمي٦م، نيذ  

واطمدة..  ُم٤م اًم ٤مٟمٞم٦م ونل اعمٝمٛم٦م  ٟمٜم٤م ًمق اؾمر٘مر ٟم٤م شم٤مري  اإلؾمي م ُميـ  وًميف  مم رظمير  

ؾميٞمد اًمِميٝمداء  ¢اًمٜمٌيل ًمقضمدٟم٤م اًمذيـ وىمٗمقا نذا اعمقىمػ اًميذي ييد  قمٚمٞميف طميدي٨م 

محيييزة ورضميييؾ ىمييي٤مم  مم  ُمييي٤مم ضمييي٤مرر ومييي٠مُمر  وهنييي٤م  وم٘مرٚميييف، نيييذا ىمٚمييي٦م ىمٚمٞمٚمييي٦م سم٤مًم٘مٞمييي٤مس  مم 

 ا٤منػم إُم٦م.

  ىمؾ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ. اًمِمٞم :

 ىمييؾ ُمييـ اًم٘مٚمٞمييؾ ضمييدًا، وًمييذًمؽ قمٜمييدُم٤م ٟمًرِمييٝمد ُميي  ً سمًييٕمٞمد سمييـ ضمٌييػم  و  اعم٘مييدم:

ـ ٟمييذيمر اإلُميي٤مم سمٗميي   ووميي   ُمييـ نيي١مٓء اًمييذيـ ُمْمييقا ذم نييذا اًمريي٤مري  او٘مٞم٘ميي٦م ٟم يي

 محييد رمحييف ا ،  و  ُمييـ ٟمييذيمر ٟمييذيمر اإلُميي٤مم  محييد، وُمييع ذًمييؽ ىميي٤م  نييذ  اًمٙمٚمٛميي٦م 

اًمٕمٔمٞمٛمييي٦م اًمريييل  يييذر يمييي٠مٟمام  يييذر إُمييي٦م ومٞمٝمييي٤م ُميييـ اًمقىميييقع ذم نيييذ  إظمٓمييي٤مء اًمريييل 

ٟمًييٛمٕمٝم٤م يم ييػمًا ذم ُم ييؾ نييذ  إييي٤مم، ؿمييٞم ٜم٤م سم٘مييل نٜميي٤مح ضمييزء ُمييـ اًمًيي١ما   يْميي٤ًم  رضمييق 

وميٞمام ؾميٌؼ ذم يم يػم ُميـ اعمجي٤مًمس اًمٕمٚمٛميل اًمريل  و   يم٤م  القاب قمٜمف شمٙمرر  و وىمع

ؿمييٝمدٟم٤من٤م ُمٕمٙمييؿ  و قمٜمييديمؿ سميي٤مرح ا  ومييٞمٙمؿ، ٟم ييـ ذيمرٟميي٤م ُمٜمٝمجييلم اصمٜمييلم قمٜمييد نيي١مٓء 

الامقمييي٤مت اإلؾميييي ُمٞم٦م.. ُمٜمٝمجييييلم يميييؾ ُمييييٜمٝمؿ  و يمييييؾ واطميييد ُمييييٜمٝمام ي٘مييييق  صيييي٤مطمٌٝم٤م 

ويييدقمل سم٠مٟمييف نييق صيي٤مطم٥م اوييؼ ذم نييذا، و ٟمييف ٓ يرٖمييػم ُمييـ إُميير يشء  ٓ  ذا ـمٌييؼ 

ًميييذي يٕمر٘ميييد ، ىمٚمٜمييي٤م سمييي٠م  نٜمييي٤مح ومٚمٜمًيييٛمٝمؿ ُمرِميييدديـ.. ٟم٘ميييق  اًميييذيـ ي٘مقًميييق  اعميييٜمٝم٩م ا

سمقضمقب اًمرٖمٞمػم سم٤مًم٘مقة ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمٜمر٤مر٩م، وٓ دًمٞمؾ قمغم ذًميؽ وي٤م وىميع ذم سمٕميض 

سم د اعمًٚمٛملم أ  ُمـ  ىمدام سمٕمض اًمِم٤ٌمب اعمر ٛمًلم، وٓ ٟميدري ُمي٤م وراء ذًميؽ 

ييدقمل اًمٜميي٤مس سم٠مهنيي٤م ىمٌييقر   يْمي٤ًم ُمييـ  ىمييداُمٝمؿ قميغم  زاًميي٦م سمٕمييض اًم٘مٌيقر اًم٘مديٛميي٦م، اًمرييل

 ص٤مولم  و يمذا وا   قمٚمؿ ُم٤م ىمدُمقا.
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 اعم٘مّمقد سمٌٜم٤مء اًم٘مٌقر. اًمِمٞم :

 ىمّمييد اًمٌٜميي٤مء ٟمٕمييؿ وًمًيي٧م  ىمّمييد ٟمٗمييس اًم٘مٌييقر ٟمٕمييؿ، و ٟمييام  ىمّمييد اًمٌٜميي٤مء  اعم٘مييدم:

اًمييذي ؿمييٞمد قمييغم اًم٘مٌييقر ذم سمٕمييض سميي د اعمًييٚمٛملم  ىمييدُمقا قمييغم  زاًمرٝميي٤م سميي٤مًم٘مقة، وٓ 

ُمـ  ندار اًمدم واؾمر٤ٌمطم٦م إٟمٗمس..،  مم هميػم  ؿمؽ  ٟمف ٟمر٩م قمـ ذًمؽ ُمٗمًدة قمٔمٞمٛم٦م

 ُم ييي٤م   تذًميييؽ ُميييـ اعمٗم٤مؾميييد اًمٕمٔمٞمٛمييي٦م، ومٜمرٞمجييي٦م اًمرِميييدد اًمريييل وىميييع ومٞمٝمييي٤م نييي١مٓء ىمييي٤مد

نييي١مٓء  مم    ي٘مٕميييقا ذم ُم يييؾ نيييذ  اعم ييي٤مـمر اًمٕمٔمٞمٛمييي٦م وأصمييي٤مر اًمرنٞمٌييي٦م اًمريييل  ودت 

سم٠مرواح سمٕمض اًمٜم٤مس، اًمٗمريؼ اًم ٤مين اًمذي ي٘مق   و  ص ٤مب اعميٜمٝم٩م اًم ي٤مين ي٘مقًميق  

 سميييد ُميييـ اًمريييدرج ذم اًمٕمٛميييؾ اإلصييي طمل، اًمٌيييدء سمرٗم٘مٞميييف اًمٜمييي٤مس وشمٕمٚميييٞمٛمٝمؿ، واًمٌيييدء ٓ

سمرّميييقي٥م اًمٕم٘مٞميييدة وشمّميييٗمٞمرٝم٤م، وشمرسمٞمييي٦م إضمٞمييي٤م  شمرسمٞمييي٦م  ؾمييي ُمٞم٦م قميييغم ووميييؼ إطمٙمييي٤مم 

، ¢اًمنميييقمٞم٦م واًمٗميييروع اًمديٜمٞمييي٦م اًمريييل ٟميييز  هبييي٤م اًميييقطمل إُميييلم قميييغم ىمٚمييي٥م اًمرؾميييق  

 وضمييف اوييؼ ٓ  ىمييق  ُمييرة ومييٜم ـ ٟمريييد  يْميي٤ًم يمٚمٛميي٦م وم٤مصييٚم٦م ذم نييذا إُميير طمرييك يرٌييلم

 ظمره و ٟمام ًمٖمػمٟم٤م ومٜم ـ واوٛمد   ٟمٕمر  وضمف اويؼ ومٞمٝمي٤م وًمٙميـ سمٞم٤مٟمي٤ًم وشمقويٞم ٤ًم 

 عمـ بٝمؾ نذا إُمر، وضمزايمؿ ا  ظمػمًا.

ٓ  فمييييـ قمٜمييييدي يشء زييييي٤مدة قمييييغم ُميييي٤م شم٘مييييدم  ٓ    يم ييييػمًا وييييـ يييييدقمق   اًمِمييييٞم :

وسمييي٤مًمرٖمٞمػم ًمٚمٛمٜمٙمييير اإلصييي ح ويرٗم٘ميييق  ُمٕمٜمييي٤م قميييغم  ٟميييف ٓ يٜمٌٖميييل آؾميييرٕمج٤م  سمييي٤مُٕمر 

سميي٤مًم٘مقة وسم٤مًمِمييدة، ٓ  قمر٘مييد    يم ييػمًا ُمييـ نيي١مٓء اًمييذيـ يييدقمق  اإلصيي ح سميي٤مًمرل نييل 

 طمًـ نؿ يًٚمٙمق  ـمرييؼ اإلصي ح؛ ٕٟمٙميؿ شمٕمٚمٛميق  واوٛميد      ؾميٚمقح ـمرييؼ 

اإلصييي ح يرٓمٚمييي٥م قمٚمييياًم، ويرٓمٚمييي٥م قمٚمييياًم ُميييـ ٟميييقع ظمييي٤مص ٓ يٕمروميييف اًمٞميييقم اييي٤منػم 

ؿ، ومْميي ً قمييـ ُمييـ يييدقمق   هنييؿ ُمييـ اًمييدقم٤مة قمٚمييامء اعمًييٚمٛملم ومْميي ً قمييـ ـميي ب اًمٕمٚميي

اإلؾمييي ُمٞملم، ويٌرٖميييق  اإلصييي ح سم٤معمًيييٚمٛملم و   يٕميييقدوا سم٤معمًيييٚمٛملم  مم ُمييي٤م يمييي٤م  

قمٚمٞميييف اًمًيييٚمػ اًمّمييي٤مًم ،  قمر٘ميييد    يم يييػمًا ُميييـ نييي١مٓء اًميييذيـ ييييدقمق  اإلصييي ح، وىميييد 

يًٛمق  هبذا آؾمؿ ٟمٗمًف نؿ ُم٤م ؾميٚمٙمقا ـمرييؼ اإلصي ح؛ ٕ  ـمرييؼ اإلصي ح نيق 

ٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م، واًمًيييٜم٦م اًمّمييي ٞم ٦م يميييام شمٕمٚمٛميييق ، وذًميييؽ ُميييـ سمييي٤مب اًمرضميييقع  مم اًم
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قِ   ِْ  ﴿اًمرٓمٌٞميييؼ عم يييؾ ىمقًميييف شمٕمييي٤ممم:  ؾُمييي وُ   ِمَم ا  ِ َواًمر  ُردُّ  وَمييي
ٍ
ء ٢مِْ  شَمٜمَييي٤مَزقْمُرْؿ ذِم يَشْ وَمييي

٠ْمِويً   ـُ شَمييي ييي ًَ ػْمٌ َوَ طْم َؽ ظَمييي
ِر َذًمِييي  نيييؿ ىميييد [99]النسدددل  ﴾يُمٜميييُرْؿ شُم١ْمُِمٜمُيييقَ  سمِييي٤م  ِ َواًْمٞمَيييْقِم أظِمييي

يرٗم٘مييق  ُمٕمٜميي٤م ذم    ـمريييؼ اإلصيي ح واًمييدقمقة سميي٤مًمرل نييل  طمًييـ يمييام ذيمرٟميي٤م، وًمٙمٜمييف 

 يّمدن قمغم اًمٙم ػم ُمٜمٝمؿ ىمق  اًمِم٤مقمر: 

 ترجو َّلللـجسة ومل تسؾك  سوسلؽفس

 

 

 

 إن َّلللسػقـة ال جتري عذ َّلللقوسس 

 ٟم ـ ٟم٘مق  سم٠م  اإلؾم م يمام ىم٤م  اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف ا : 

  وووووسا َّلل   وووووسا ردووووووله

 

 

 

 س  سل ؿو ووه ووسا َّلللاوو س ة لووق 

  س َّلللعؾم كاسك لؾخالف دػسهة  

 

 

 

  ووا َّلللردوووا و ووا رأي  ؼقووه 

 مم رظمر إسمٞم٤مت، اًمِم٤مند    ن١مٓء اًمدقم٤مة ًمإلص ح ُم٤م ٟمٌٝمقا اًمٕمي٤ممل اإلؾمي ُمل  

وٓ ومٝمٛمقنؿ ودًمقنؿ قمغم اًمًٜم٦م ذم ُم ؾ ُم٠ًمًم٦م اًم٘مٌقر ُم  ً ًمٙمـ  ذا ُم٤م ومقضمئقا سم٠م  

شمنقمقا ومٖمػموا و ٟمٙميروا اعمٜمٙمير سم٤مًمٞميد سمٕمض اًمِم٤ٌمب  و سمٕمض الامقم٤مت اؿمرٓمقا و

اًمٚملم    شمٌٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس    نذا ُمٜمٙمر، وم٢مذا  ?ص٤مطمقا سم٠م  نذ  ؿمدة، وًمٙمـ ُم٤م نق اًمٚملم

ُميي٤م  ٟمٙميير نييذا اعمٜمٙميير وًمييق سم٤مًمِمييدة نيي٤م  إُميير؛ ٕ  اًمٜميي٤مس يٙمقٟمييق  قمييغم سمٞمٜميي٦م وقمييغم 

ذيمييير ُميييـ    نيييذا اًمرٖمٞميييػم ًمييييٞمس نيييق ُميييـ سمييي٤مب قمييييدم آطميييؽمام ًمألُميييقات وُميييـ سميييي٤مب 

ٟم٦م سميي٤مُٕمقات ظم٤مصيي٦م  ذا يميي٤مٟمقا ُمييـ اًمّميي٤مولم  و إوًمٞميي٤مء، وىمييد يٙمييق  نٜميي٤مح آؾمييرٝم٤م

ٜمام يٙمييق  اًمِمييٕم٥م ىمييد ىمٌييقر سمٕمييض إٟمٌٞميي٤مء يمييام ي٘ميي٤م  ذم سمٕمييض اًمييٌ د  مم رظميير ، طمٞميي

ًمر٘مٌؾ نذا اًمرٖمٞمػم وًمق يم٤م  سمِمدة ؾم٤مسم٘م٦م ٕواهن٤م يٙمق  وىم٧م نذا اًمرٖمٞميػم ظمٗمٞمٗمي٤ًم  ُنلء

ٝمؿ وشمٌٞمييلم اًمًييٜم٦م اًمرييل همٗمييؾ ايي٤منػم ضمييدًا، ًمٙمييـ نييؿ ٓ يًييٕمق  ًمرٜمٌٞمييف اًمٜميي٤مس و ي٘ميي٤مفم

اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م سمٞمد  هنؿ ذم همٗمٚمرٝمؿ ؾم٤منق ، ومي٢مذا ُمي٤م اؿميرط سمٕمْميٝمؿ سمرٖمٞميػم نيذا اعمٜمٙمير 

د قمٚمييٞمٝمؿ إُميير ُمْميي٤مقمٗم٤ًم  وًٓ ُمييـ اًمٜم٤مطمٞميي٦م رؿميياونييق ُمٜمٙميير ومٕميي ً ًمٙمييـ سميي٤مًم٘مقة سمِمييدة، 

 اًمٕمٚمٛمٞميي٦م ٕٟمييف ُميي٤م قمٜمييدنؿ قمٚمييؿ    نييذا ُمٜمٙميير يٜمٌٖمييل شمٖمٞمييػم ، وصم٤مٟمٞميي٤ًم    نييذا شمٖمٞمييػم ومٕميي ً 

اىمؽم  ُمٕمف ؿمدة، وًمذًمؽ  ٟم٤م  ىمق  إلظمقاٟمٜم٤م ُمـ سم٤مب    ٟمذيمر سمف  ٟمٗمًٜم٤م  ٟمف ي٤م  ظمقاٟمٜمي٤م 

دقمقشمٜمييي٤م نيييل ذم طم٘مٞم٘مييي٦م  ُمرنييي٤م نيييل صم٘مٞمٚمييي٦م قميييغم اًمٜمييي٤مس ظم٤مصييي٦م  وًمئيييؽ اًمٜمييي٤مس اًميييذيـ 
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 رشت  ًمييييٞمٝمؿ، اقمريييي٤مدوا قمييييغم اًمٌييييدع وقمييييغم   يييي٤م  اًمًييييٜمـ، وًمييييذًمؽ وم ٞمييييٜمام ٟمييييدقمق 

٧م اًمٌييدع ُمييـ سمٞمييٜمٝمؿ دقمقشمٜميي٤م شمٙمييق  اًمٜميي٤مس اًمييذيـ ُم٤مشميي٧م اًمًييٜمـ سمييلم فمٝمييراٟمٞمٝمؿ و طمٞمٞميي

ٞمً  ﴿صم٘مٞمٚميي٦م قمٚمييٞمٝمؿ؛ ٕهنيي٤م طمييؼ  ًٓ صَمِ٘ميي ْق ٜمُْٚمِ٘مل قَمَٚمٞمْييَؽ ىَميي ٤م ؾَميي يي ومٞمٙمٗمييٞمٝمؿ صم٘ميي ً  [9]المزمدد: ﴾ ِٟم 

صم٘مييؾ ـمٌٞمٕميي٦م اًمييدقمقة، وميي  يٜمٌٖمييل ًمٜميي٤م    ٟم٘ميير   مم نييذ  اًمييدقمقة اًمرييل نييل طمييؼ واوييؼ 

ذم هميػم  صم٘مٞمؾ قمغم اًمٜمٗمقس صم٘م ً رظمر نق هميػم ُمنميوع ونيق اًمِميدة ذم  ٟمٙمي٤مر اعمٜمٙمير

  اًمِميييدة ًمٞمًييي٧م  حمٚميييف،  ٟمٙمييي٤مر اعم يييؾ  ىميييق  ذم هميييػم حمٚميييف و ٓ ٓ  رييييد     ىميييق  

ْد ﴿ُمنمييوقم٦م داريياًم و سمييدًا..! ٓ،  ٟمييام نييق يمييام ىمٚمٜميي٤م سم٤موٙمٛميي٦م  ٦َم وَمَ٘ميي ْٙمَٛميي
١ْمَت اْوِ ـْ ُييي َوَُميي

ا يَم ِيػًما ي٘ميق  اًمٕمٚميامء:    شمْميع اًمٌميء ذم  ?ُمي٤م نيل اوٙمٛمي٦م [6:9]البقرة ﴾ُ ويِتَ ظَمػْمً

نل اوٙمٛم٦م، وم٢مذا يم٤م  اعمٙم٤م  ذم إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر  حمٚمف، نذ 

يرٓمٚم٥م ًمٞمٜم٤ًم ومٝمل اوٙمٛم٦م، و ذا يمي٤م  إُمير سمي٤معمٕمرو   و اًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير يرٓمٚمي٥م 

اوٙمٛمي٦م، وم٤مًميذي  رييد     ىمقًميف  ؿمدة وم٤مؾمرٕمام  اًمٚملم ذم حميؾ اًمِميدة نٜمي٤م نيل ويد

ًمٌٞمييييي٤م  وُميييييع اًمٜمّمييييي  ام ٟميييييدقمق  مم اإلؾمييييي م سم٤موٙمٛمييييي٦م واعمققمٔمييييي٦م اوًيييييٜم٦م ُميييييع ا ٟمييييي

ًمٚمٛمًيييٚمٛملم، وٟمٜمٙمييير اؾميييرٕمام  اًمِميييدة ذم هميييػم حمٚمٝمييي٤م، ًمٙميييـ اًمٓمقاريييػ إظميييره  و 

الامقميييي٤مت إظمييييره ٓ ارٛمييييق  سم٢مقميييي٤مدة اعمًييييٚمٛملم  مم ُميييي٤م يميييي٤م  قمٚمٞمييييف اعمًييييٚمٛمق  

إوًمييق  ُمييـ طمٞميي٨م  هنييؿ يٗمٝمٛمييق  اإلؾميي م  ؾميي ُم٤ًم ُمّمييٗمك، نٙمييذا يٜمٌٖمييل    شمٙمييق  

 دقمقشمٜم٤م    ؿم٤مء ا .

٤مد     ىمق  ًم٘مد رصطميرؿ سميام ٓ ظمػم، ؿمٞم ٜم٤م  ٟم٤م  ؾمرٜمٌط  و  يمضمزايمؿ ا   اعم٘مدم:

جمييييييي٤مًٓ ًمٚمِميييييييؽ    اًميييييييذي يٚمريييييييزم نيييييييذ  اًم٘مقاقميييييييد اعمٜمٝمجٞمييييييي٦م إصيييييييٚمٞم٦م اًمريييييييل  ييييييييدع

 وو رٛمقن٤م ذم نذا اودي٨م اًمٕمٔميٞمؿ اًمٓمٞمي٥م نيق اًميذي ٟمًيرٓمٞمع    ٟم٘ميق   ٟميف قميغم 

ُمييييٜمٝم٩م اًمًييييٚمػ اًمّميييي٤مًم  يمر٤مسميييي٤ًم وؾمييييٜم٦م ووم٘مٝميييي٤ًم قمييييغم وومييييؼ ُميييي٤م ومٝمٛمييييف اًمًييييٚمػ اًمّميييي٤مًم  

ا  ا  قمٚمٞمٝمؿ، وُمـ يم٤م  قمغم همػم نيذا اعميٜمٝم٩م ومٝميق ًميٞمس و   ادقميك ومٝميق ًميٞمس روق

سمذاح، ًمذًمؽ  ريد     ىمق  نٜم٤م    ُمٜمٝم٩م  و    نذ  اًميدقمقة هبيذ  اًم٘مقاقميد إصيقًمٞم٦م 

ونييذ  اعمٜميي٤من٩م  و نييذ  اًمٙمٚمٞميي٤مت اًمرييل  طمٓمييرؿ هبيي٤م ذم ُم ييؾ نييذا اوييدي٨م، بيي٥م    

ُم يؾ نيذا اعميٜمٝم٩م، وُميـ نٜمي٤م  شمٙمق  نل اعمٕمرٛمدة ذم اًمرّمقر او٘مٞمؼ عمـ يم٤م  قميغم
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 ذيميير ؿمييٞم ٜم٤م ضمييزايمؿ ا  ظمييػمًا قمٜمييدُم٤م ىمييدم سمٕمييض  ظمييقا  ًمٜميي٤م ُمييـ الزاريير، وضمٚمًييٜم٤م 

ُمٕمٝمييؿ و ييدصمٜم٤م نييؿ وذيمرٟميي٤منؿ وسمٞمٜميي٤م نييؿ اعم يي٤مـمر اًمرييل شمٜمرٔمييرنؿ    نييؿ ظميي٤مًمٓمقا 

إُميييقر اًمًٞم٤مؾميييٞم٦م ومييي٢مهنؿ ؾميييق  ي ىميييق  قم٘مٌييي٤مت يم يييػمة، وُميييع ذًميييؽ ُمْميييقا ذم نيييذا 

ٞمييقم ومقضمئيي٧م و ٟميي٤م  ؾمييٛمع ٟمٌيي٠م نيي٤مًمٜمل وا  ضمييدًا، ُمٜمييذ    اًمٓمريييؼ وومقضمئيي٧م اًمٞمييقم.. اًم

ىم٤مُمييي٧م اًمٗمرٜمييي٦م ذم الزارييير سمٕميييد     سمٓميييؾ اعمجٚميييس اًمٜمٞمييي٤من اًميييذي ومييي٤مزت ومٞميييف ضمٌٝمييي٦م 

 اإلٟم٘م٤مذ طمرك اًمٞمقم يم٤م  قمدد اًم٘مرغم قمنمة رٓ  ىمرٞمؾ.

 ُمـ اًمٓمروملم.. ُمـ اًمٗمري٘ملم. ُمداظمٚم٦م:

 ًم٘مٚمٞمؾ.ُمـ اًمٗمري٘ملم، ـمٌٕم٤ًم يمٚمٝمؿ ُمًٚمٛمق  واوٛمد    ٓ ا اعم٘مدم:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ومٚمٜمرّميييقر نيييذ  اًم ٛميييرة، وًمٕميييؾ اًمٙم يييػميـ ُميييـ  وًمئيييؽ اًميييذيـ يٗمٚمًيييٗمق   اعم٘ميييدم:

اًمقىمييييق  سم٤مًمر ييييدي واًم٘مييييقة واًمِمييييدة ذم وضمييييف إٟمٔمٛميييي٦م ًمٕمٚمٝمييييؿ ي٘مقًمييييق     نيييي١مٓء 

ؿمٝمداء، نٙمذا يٛمٜمق   ٟمٗمًٝمؿ سم٠م  يٙمقٟمقا ؿمٝمداء، و ٟم٤م ٓ  دري يمٞمػ شمٗمن اًمِمٝم٤مدة 

١مٓء إًمييق  اًمٙم ييػمة ذم ومرٜميي٦م ٓ يييدره نيي٤م  ذا يميي٤م  وىمقدنيي٤م نيي١مٓء اًمٕمنمييات  و نيي

ُمدظمؾ وٓ يدره ن٤م خمرج، وٟم ـ ٟم٘ميق  نٜمي٤م إلظمقاٟمٜمي٤م ٟميذيمرنؿ  يْمي٤ًم ذم الزارير 

وذم همػم الزارر    ير٘مقا ا  ذم دُم٤مء اعمًٚمٛملم وذم  قمراوٝمؿ وذم  ٟمٗمًٝمؿ، و   

قمل يًٛمقا إؿمٞم٤مء سمٛمًٛمٞم٤مو٤م  و سم٠مؾمامرٝم٤م او٘مٞم٘مٞم٦م، و ٓ خيرضميقا قميـ اخليط اًمنمي

ٌُِٕمقُ  ﴿اًمذي رؾمٛمف ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم ذم ُم يؾ ىمقًميف:  ٤مشم  رَِ٘مٞماًم ومَي ًْي ل ُُم
اـمِي َذا رِصَ َوَ    نَي

ـْ ؾَمٌِٞمٚمِفِ  َن سمُِٙمْؿ قَم ٌَُؾ وَمرََٗمر  ًُّ ـْ ﴿، [597]األنعلم ﴾َوٓ شَمر ٌُِٕمقا اًم ْرَت َوُمَي
اَم ُ ُمِي رَِ٘مْؿ يمَي وَم٤مؾمْي

ُف سمِاَم شَمْٕمَٛمٚمُ   .[556]هو  ﴾قَ  سَمِّمػمٌ شَم٤مَب َُمَٕمَؽ َوٓ شَمْٓمَٖمْقا  ِٟم 

يمٚمٛمييييي٦م  ظميييييػمة ؿميييييٞم ٜم٤م يٕمٜميييييل سمٕميييييد نيييييذا يمٚميييييف ٟمّميييييٞم ٦م ىمّميييييػمة ُميييييقضمزة إلظمقاٟمٜمييييي٤م 

اعمًٚمٛملم سمٕم٤مُم٦م ذم يمؾ  رضم٤مء إرض ُمِم٤مرىمٝم٤م وُمٖم٤مرهب٤م، وُم٤م رؤيرٙمؿ اعمًر٘مٌٚمٞم٦م 

ونييؾ ؾمييٞمٙمق     ؿميي٤مء ا  ٟمٍميي ًمإلؾميي م بريييف ا  قمييز وضمييؾ قمييغم  ?نييذا اإلؾميي م

 ?     ؿم٤مء ا  يدي قم٤ٌمد اعم ٚمّملم، وُمرك ؾمٞمٙمق
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ٟمّميييٞم رل إلظمقاٟمٜمييي٤م اعمًيييٚمٛملم ذم ؾمييي٤مرر  ىمٓمييي٤مر اًميييدٟمٞم٤م نيييق اًمٕمٚميييؿ اًمٜمييي٤مومع  اًمِميييٞم :

واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًم .. اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ٓ يٙمق   ٓ ُم٠مظمقذًا ُمـ يمر٤مب ا  وُمـ ؾمٜم٦م رؾميق  

، ونل اًمًٜم٦م اًمّمي ٞم ٦م اًم ٤مسمري٦م قمٜميف، صميؿ نيذا اًمٕمٚميؿ ٓ يٗمٞميد اعمًيٚمٛملم  ٓ  ذا ¢ا  

ٕمييض يمٚمامشمٜميي٤م اعمر٘مدُميي٦م..  ٓ  ذا يميي٤م  ُم٘مروٟميي٤ًم سم٤مًمٕمٛمييؾ اًمّميي٤مًم ، يمييام  رشٟميي٤م رٟمٗميي٤ًم ذم سم

ووييي٤م ٓ ؿميييؽ ومٞميييف وٓ ريييي٥م ومٞميييف    اًمٕمٛميييؾ يٜم٘مًيييؿ  مم ىمًيييٛملم: ىمًيييؿ يرٕمٚميييؼ سميييذات 

اإلٟمًييي٤م  وسمٛميييـ يٚميييقذ سميييف وويييـ ًميييف صيييقًم٦م ودوًمييي٦م قمٚمٞميييف و ُمييير قمٚمٞميييف، ومٝميييذا اًمٜميييقع ُميييـ 

قمييذر ًمييف  ـم ىميي٤ًم،  اًمٕمٛمييؾ اًمييذي ٓ يٕمييذر ومٞمييف اعمًييٚمؿ  ذا ُميي٤م ىمٍميي ذم اًم٘مٞميي٤مم سمييف ٕٟمييف ٓ

ومٚميييٞمس ًمٚم ييي٤ميمؿ وًميييٞمس ًمٚمدوًمييي٦م ؾميييٚمٓم٦م قمٚمٞميييف ذم طميييدود ؾميييٚمٓمرف اخل٤مصييي٦م سميييف وسم٠منٚميييف، 

وًمييذًمؽ ومييٜم ـ ٟمٜمّميي  سميي٤مًمٕمٚمؿ اًمٜميي٤مومع واًمٕمٛمييؾ اًمّميي٤مًم ، و   يٕمٛمييؾ اعمًييٚمؿ سمٙمييؾ ُميي٤م 

يًرٓمٞمع    يٕمٛمٚميف، و ي٤مو     يقؾميع داريرة قمٛمٚميف  مم أظميريـ اًميذيـ ىميد يٙمقٟميق  

ؿ سمٕمٚمٛمييف وسمرييقضمٞمٝمٝمؿ ونٙمييذا، وم٤معمًييٚمٛمق  سمٕمٞمييديـ قمٜمييف، ًمٙمٜمييف سم٤مؾمييرٓم٤مقمرف    يّمييٚمٝم

اًمٞمييقم ومييٞمام  ومٝمٛمييف وومييٞمام  عمًييف ُمييـ واىمييع اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل اًمٞمييقم وسم ٤مصيي٦م ذم نييذ  

 ?اًمًٞمٓمرة اًمرل شمًٛمك سمامذا اوٙمؿ..

 ٟمٔم٤مم إُمـ اًمٕم٤معمل. ُمداظمٚم٦م:

إُمـ اًمٕم٤معمل الديد سم٤مقمر٘م٤مدي    أي٦م اعمٕمرووم٦م أ  وىمرٝمي٤م وحمٚمٝمي٤م  اًمِمٞم :

ـْ ﴿٤ٌمرح وشمٕم٤ممم:  ٓ ونل ىمقًمف شم يُمْؿ ُمَي ُٙمْؿ ٓ َيُيُّي ًَي ٞمُْٙمْؿ َ ٟمُٗم ـَ رَُمٜمُيقا قَمٚمَي ِذي ٤َم اًم  َي٤م َ اُّ

ُم٤م ٟمٗمٙمر ٟم ـ أ  شمٗمٙمػمًا قمٛمٚمٞم٤ًم ُم٤ٌمرشًا ًمرٖمٞمػم طمٙمؿ  [569]الملئ ة ﴾َوؾ   َِذا اْنرََدْيُرؿْ 

اوٙميي٤مم،  ٟمييام ٟمٗمٙميير سمرٖمٞمييػم قمٛمييكم ُمٌيي٤مرش وٙمٛمٜميي٤م ٟم ييـ قمييغم  ٟمٗمًييٜم٤م وقمييغم  ن٤مًمٞمٜميي٤م، 

ؽ وٓ ريي٥م  سميدًا    اعمًيٚمٛملم طمٞميٜمام يٚمرزُميق  نيذا اخليط ومًيٞمٙمق  ُميـ رصمي٤مر وٓ ؿمي

ذًمييؽ ىمٞميي٤مم اعمجرٛمييع اإلؾميي ُمل، ونٜميي٤م  ٟميي٤م  قمجيي٥م ُمييـ  ٟميي٤مس يٗمٙمييرو  سم٢مىم٤مُميي٦م اًمدوًميي٦م 

اعمًٚمٛم٦م دو      ٘م٘مقا شمٚمؽ اوٙمٛم٦م اًمرل رويي٧م قميـ سمٕميض اًميدقم٤مة اإلؾمي ُمٞملم، 

 :  ىمٞمٛمقا دوًم٦م اإلؾم م وًمٙمـ  شم٤ٌمع نذا اًمداقمل ظم٤مًمٗمق  ذم شمٚمؽ اوٙمٛم٦م اًمرل شم٘مق

ذم ىمٚمييييقسمٙمؿ شم٘مييييؿ ًمٙمييييؿ قمييييغم  روييييٙمؿ، ومييييام مل ي٘مييييؿ اعمًييييٚمٛمق  دوًميييي٦م اإلؾميييي م ذم 
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ىمٚمييقهبؿ ذم سمٞمييقوؿ ذم طمٙمقُميي٤موؿ اخل٤مصيي٦م هبييؿ واًمرييل ٓ يرييدظمؾ ومٞمٝميي٤م ٓ اويي٤ميمؿ 

اًمٙم٤مومر اعمٕمٚمـ يمٗمر  وٓ او٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمؼ اعمٜم ر  قمـ يم ػم ُميـ  طمٙمي٤مم ديٜميف، ًميٞمس 

إلٟم٤ًم  قمغم ٟمٗمًف وقمغم ذويف، يقم يٜمٓمٚمؼ اعمًٚمٛمق  نذا وٓ ًمذاح قم ىم٦م سم ٙمؿ ا

ـْ ﴿ذم شمٓمٌٞمؼ نذ  أي٦م اًمٙمريٛم٦م  يُمْؿ ُمَي ُٙمْؿ ٓ َيُيُّي ًَي ٞمُْٙمْؿ َ ٟمُٗم ـَ رَُمٜمُيقا قَمٚمَي ِذي َي٤م اًم ي َي٤م َ اُّ

وا سمر س اًمٍماط يٙمق  اعمًٚمٛمق  ىمد ؾمٚمٙمقا و ظمذ [569]الملئ ة ﴾َوؾ   َِذا اْنرََدْيُرؿْ 

وسم٤مًمريي٤مزم قمييغم ُم ييؾ نييذا  ٤مً ؿ  وًٓ جمرٛمٕميي٤ًم  ؾميي ُمٞماعمًيير٘مٞمؿ، و   ذًمييؽ ؾمييٞم ٘مؼ نيي

اعمجرٛمع ؾمر٘مقم اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م و رضمق    يٙمق  ذًمؽ ىمري٤ًٌم، و ٟم٤م قمغم اًمرهمؿ و٤م 

ٟمييره ويي٤م  ٛمييؾ اإلٟمًيي٤م  سمٓمٌٞمٕمرييف قمييغم اًمرِميي٤مؤم وم٠مٟميي٤م همييػم ُمرِميي٤مرؿ،  ٟميي٤م ُمرٗم٤مرييؾ ضمييدًا؛ 

ام ىمٞمييؾ اؿمييردي ٕ  ـمٌٞمٕميي٦م اًمًييٜمـ اإلنٞميي٦م اًمٙمقٟمٞميي٦م اًمٓمٌٞمٕمٞميي٦م  ذا صيي  نييذا اًمرٕمٌييػم يميي

َٟم٤م ﴿ زُمييي٦م شمٜمٗمرضميييل  ييي ٤مَءُنْؿ َٟمٍْمُ ِذسُمقا ضَمييي ْد يُمييي ُيييْؿ ىَمييي ُؾ َوفَمٜمُّيييقا َ هن  ؾُمييي رَٞمْئََس اًمرُّ َذا اؾْمييي
طَمر يييك  ِ

٤مءُ  ـْ َٟمَِميي َل َُميي يي سم٤مإلويي٤موم٦م  مم نييذا  ىمقنيي٤م رصاطميي٦م يمييام ىمٚمرٝميي٤م ُمييرارًا  [556]يوسدد  ﴾وَمٜمُج 

قم ًميٞمس نيؿ وشمٙمرارًا اًمٞمٝمقد اًمذيـ نؿ ؾم٥ٌم نيذا اًميذ  اًميذي  صي٤مب اعمًيٚمٛملم اًمٞمي

ىمييرار ذم نييذ  اًمييٌ د ونييل ومٚمًييٓملم، ذًمييؽ ٕ  ُمييـ إطم٤مدييي٨م اًمّميي ٞم ٦م    قمٞمًييك 

قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م طمٞمٜمام خيرج ًمٚمدضم٤م  ُمـ اعمنمن يٙمق  ذم صي ٌرف ؾميٌٕمق  

، ذم صيييي ٦ٌم اًمييييدضم٤م  إيمييييؼم ومٞمٛميييير قمييييغم اًمييييٌ د قمٚمييييٞمٝمؿ اًمٓمٞم٤مًمًيييي٦م ًمييييػ ُمييييـ اًمٞمٝمييييقد 

  إيميؼم،  ٓ ُمٙمي٦م واعمديٜمي٦م و ٓ سمٞمي٧م اإلؾم ُمٞم٦م وٓ يٌ٘مك سمٚمد  ٓ ويٓم٠م  نذا اًمدضم٤م

اعم٘مدس طمٞم٨م يٙمق  ذم سمٞمي٧م اعم٘ميدس قمٞمًيك قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م، واعم١مُمٜميق  

طمقًمف، وم ٞمٜمام ي٠ميت اًمدضم٤م  وقمٞمًك ذم سمٞم٧م اعم٘مدس؛  ذًا ًمٞمس نٜم٤مح اقد.. اقد 

ذم اخلييي٤مرج وًميييذًمؽ ؾميييق  ٓ يٌ٘ميييك نييي١مٓء اًمٞمٝميييقد ُمٝميييام دميييؼموا وُمٝميييام همٚميييقا ذم 

اعم٤مدي٦م وا  قمز وضمؾ ُمـ ورارٝمؿ حمٞمط، وؾميق  يي٠ميت ييقم قميام  اقمردادنؿ ًم٘مقوؿ

ىمرييي٥م شمر ٘مييؼ شمٚمييؽ إيمذوسميي٦م اًمرييل يميي٤م  يرًييؽم ُمييـ ورارٝميي٤م سمٕمييض اًمييدقم٤مة ُمييـ اًمٕمييرب 

اًمٕمٚمامٟمٞملم اًمذيـ ي٘مقًمق  ٟم ـ ٟمريد    ٟمرُمل اًمٞمٝمقد ذم اًمٌ ر، ن١مٓء ٓ يًرٓمٞمٕمق  

اًمذيـ وقمد ا  قميز    خيرضمقا اًمٞمٝمقد ُمـ سمٚمد واطمد، و ٟمام اًمذيـ ؾمٞم رضمقهنؿ نؿ 

يي َة ﴿وضمييؾ سمٜمٍميينؿ أييي٦م اًمرييل شم٘مييق :  ٤مُُمقا اًمّم  ٜم يي٤مُنْؿ ذِم إَْرِض َ ىَميي ـَ  ِْ  َُمٙم  ِذي يي اًم 
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ـِ َورشَمقُ  يَم٤مَة َوَ َُمُروا سم٤ِمعمَْْٕمُروِ  َوهَنَْقا قَم  . [85]الحج ﴾اعمُْٜمَْٙمرِ  ا اًمز 

ـَ رَُمٜمُقا ُِمٜمُْٙمؿْ ﴿ ُمداظمٚم٦م: ِذي  .[99]النور ﴾َوقَمَد ا  ُ اًم 

نييذا نييق، ومٝميي١مٓء اًمييذيـ ي٘مقُمييق  سمٛم ييؾ نييذ  إواُميير اًمنمييقمٞم٦م  و اًمييذيـ  اًمِمييٞم :

ؾمييييٞمٓمردو  اًمٞمٝمييييقد ُمييييـ ومٚمًييييٓملم، وؾمييييٞمٚمج١مو   مم اًمييييدضم٤م  إيمييييؼم ونييييق اًمييييدضم٤م  

إقمييقر وييي٠مشمق  ذم صيي ٌرف عم يي٤مرصة قمٞمًييك قمٚمٞمييف اًمًيي م ونييق ذم سمٞميي٧م اعم٘مييدس 

ي٨م اًمّميي ٞم  ذم ومٞم ييرج  مم اًمييدضم٤م  وي٘مرٚمييف، دمييري اعمٕمريميي٦م اعمٜمٌيي٠م هبيي٤م ذم اوييد

صيي ٞم  ُمًييٚمؿ نٜميي٤مح يييرٙمٚمؿ اًمِمييجر واوجيير  ٓ ؿمييجر اًمٖمرهمييد، وي٘مييق : ورارييل ييي٤م 

ُمًييييٚمؿ ورارييييل اييييقدي وم٤مىمرٚمييييف،  ذًا نيييي١مٓء اعمًييييٚمٛمق  نييييؿ اًمييييذيـ ؾمييييٞم ٘م٘مق  رُمييييل 

 اًمٞمٝمقد ذم اًمٌ ر  و قمغم إىمؾ  ظمراضمٝمؿ و٤م اطمرٚمقا ُمـ اًمٌ د اإلؾم ُمٞم٦م. 

اعمجٚميييس    ؿمييي٤مء ا ،  ذيمييير  ًمٙمٜميييل ذم هن٤ميييي٦م نيييذ  اًمٙمٚمٛمييي٦م وًمٕمٚمٝمييي٤م ظم٤ماييي٦م نيييذا

ْقٍم طَمر يك ﴿سم٤مًمًٜم٦م اإلنٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م  ٓ ونل ىمقًمف شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم:  ٤م سمِ٘مَي ُ ُمَي ػم   ِ   ا  َ ٓ ُيٖمَي

ِٝمؿْ  ًِ وا َُم٤م سم٠َِمٟمُٗم ُ ًمذًمؽ  ٟم٤م  ىمق  ُمع إؾمػ اًمِمديد اعمًٚمٛمق  اًمٞميقم  [55]الرع  ﴾ُيَٖمػم 

د، و ٟمييام نييق ضمٞمييؾ ًمٕمٚمييف قمييغم ووييٕمٝمؿ اويي٤مرض ًمييٞمس نيي١مٓء اًمييذيـ خيرضمييق  اًمٞمٝمييق

نذا الٞمؾ اًمٜم٤مؿمو اًمذي ير يدث قمٜميف سمي٠مهنؿ يٕمٞمِميق  أ  ذم صي قة، ًمٙميـ  ٟمي٤م ذم 

اقمر٘مييي٤مدي  ٟميييف ذم  و  اًمّمييي قة؛ ٕهنييي٤م صييي قة ومٙمريييي٦م قمٚمٛمٞمييي٦م عمييي٤م شم٘ميييؽم  سمٕميييد ُمٕمٝمييي٤م 

ص قة شمرسمقي٦م  ظم ىمٞم٦م، ن١مٓء يٛمٙمـ سمٕمد زُمـ    ؿم٤مء ا  ًمٕمٚمف ٓ يٙمق  ـمقي ً نؿ 

 مم    خيرضمقا ُميـ سمي د اعمًيٚمٛملم و   يٓمي٤مح هبيؿ سمٕمٞميدًا اًمذيـ ؾمٞمْمٓمرو  اًمٞمٝمقد 

وسمٕمٞمدًا ضمدًا قمـ سم د اإلؾم م،  ذًا قمٚمٞمٜم٤م    ٟمذيمر هبيذ  أيي٦م اًمٙمريٛمي٦م  ٟمٗمًيٜم٤م وهمػمٟمي٤م 

ِٝمؿْ ﴿ُمييـ  ظمقاٟمٜميي٤م:  يي ًِ ٤م سم٠َِمٟمُٗم وا َُميي ُ ػم  ْقٍم طَمر ييك ُيَٖميي َ٘ميي
٤م سمِ ُ َُميي ػم   ذًا  ٟميي٤م  [55]الرعدد  ﴾ ِ   ا  َ ٓ ُيَٖميي

 وقمًك    يٙمق  ىمري٤ًٌم. ؾمرٌنم ظمػمًا 

إطم٤مدييييي٨م اًمداًميييي٦م قمييييغم ذًمييييؽ يم ييييػمة ؿمييييٞم ٜم٤م:    ا  زوه زم إرض  اعم٘مييييدم:

ومر ي٧م ُم٤م زوي زم ُمٜمٝم٤م، ور ي٧م ُمِم٤مرىمٝم٤م وُمٖم٤مرهب٤م، و   ُمٚمؽ  ُمريل ًمٞمٌٚميغ ُمي٤م زوي 

 زم ُمٜمٝم٤م.
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 ىمق  ؿميٞم ٜم٤م ضميزاح ا  ظميػمًا و طمًيـ  ًمٞميؽ قميغم نيذا اًميذي ومير  ا  سميف قمٚميٞمٙمؿ، 

ُمـ اويؼ واًمٕمٚميؿ واًمٌٞمي٤م  اًمقاوي  اعمًيرٜمػم، اًميذي ٟمرضميق ا  و ضمرا  قمغم ًم٤ًمٟمٙمؿ 

شمٌي٤مرح وشمٕميي٤ممم    يٙمييق  ؾميي٤ًٌٌم ذم ندايي٦م اًمٙم ييػميـ ورضمييقع اًمٖميي٤مويـ، وردة اعم ٌييلم 

 مم اوييؼ ٓ  مم زييي٤مدة ذم اًمنميي ٓ ىمييدر ا ، وٟمًيي٠م  ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم    يٛميييد ذم 

لم وقمييـ اإلؾميي م قمٛمييريمؿ و   يٌيي٤مرح ذم قمٛمٚمٙمييؿ، و   بييزيٙمؿ قمٜميي٤م وقمييـ اعمًييٚمٛم

ظمػم الزاء، و   بٕمٚمٙمؿ داراًم ـمقدًا ؿم٤مخم٤ًم وقمٚماًم قم٤مًمٞم٤ًم وـمري٘مي٤ًم ُمٜميػمًا  مم اويؼ 

اًمقاصؾ  مم روقا  ا ، و ؾم٠م  ا     يٗمٞمد اعمًٚمٛملم اًمذيـ يًٛمٕمق  نذا اًمٙم م 

قات ا  صيييييٚمذم ُمِمييييي٤مرن إرض وُمٖم٤مرهبييييي٤م، و   بٛمٕمٜمييييي٤م قميييييغم ىميييييدم اعمّميييييٓمٗمك 

 ٤م نداة ُمٝمرديـ.وؾم ُمف قمٚمٞمف، و   بٕمٚمٜم

 وصغم ا  وؾمٚمؿ وسم٤مرح قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم رًمف، وص ٌف وؾمٚمؿ.

 وضمزايمؿ ا  ظمػم ي٤م ؿمٞم  ُمداظمٚم٦م:

 (01: 01: 03/ 810) اهلدى والنور /

 (  01: 13: 05/ 810) اهلدى والنور /
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 ايدع٠ٛ عٔ طسٜل إزضا٤ املدعٜٛٔ 

 بعادات اعتادٖٚا

ا  مل ييييدع ىمقُميييف  مم اإلؾمييي م ، رؾميييق  ¢ظميييػم انيييده نيييده حمٛميييد  اًمِميييٞم :

سمٓمرييييييؼ  روييييي٤مرٝمؿ سميييييٌٕمض اًمٕمييييي٤مدات اًمريييييل اقمر٤مدونييييي٤م، و ٟميييييام دقمييييي٤منؿ  مم اًمرقطمٞميييييد 

ُمٌيييي٤مرشة، وُمييييـ اخلٓمييييي٠م اًمٗميييي٤مطمش ضمييييدًا    يٌيييييد  اًمداقمٞميييي٦م سم٤مًمرقاومييييف ُميييييـ إُمييييقر، سميييييؾ 

وسم٤معمًييير ٤ٌمت ُميييـ إُميييقر، سميييؾ وُميييـ وميييرارض ُميييـ إُميييقر، ونيييق يٕمٚميييؿ    نييي١مٓء 

ٓ   ﴿ومٝمٛمٝمييييؿ ًم٘مقًمييييف شمٕميييي٤ممم:  اعمييييدقمقيـ نييييؿ  سمٕمييييد ُميييي٤م يٙمييييق  قمييييـ ٓ  ًَِميييييَف  ِ ييييُف  وَميييي٤مقْمٚمَْؿ  َٟم 

نيق  ؾميقشمٜم٤م ونيق ىميدوشمٜم٤م ذم يميؾ  ¢، ومٜم ـ ٟمٕمر٘مد  و ٟميدقمل    اًمٜمٌيل [59]محم  ﴾ا  ُ

يشء، ومٞمٜمٌٖمييل    شم٘مرييدي سمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م دقمييقة و ؾمييٚمقسم٤ًم ذم اًمييدقمقة، وٓ 

ـ طمقًمٜم٤م، ُم  ً: اًمرؾميق  يٜمٌٖمل    ٟم٠ميت سم٠مؾمٚمقب ٟم ـ ُمـ قمٜمدٟم٤م ًمٜمر  اًمٜم٤مس اًمذي

مل يييدع ذم  و  دقمقشمييف مل يييدع ًمّميي٤مًم  اًمٗم٘مييراء واعمًيي٤ميملم إهمٜمٞميي٤مء سميي٠م  يٕمٓمييقا  ¢

ُمـ  ُمقانؿ ًمٚمٗم٘ميراء ُميع  هنيؿ يمي٤مٟمقا ُمًيرٌديـ سمي٠مُمقانؿ وُمٌيذريـ ومٞمٝمي٤م، ويمي٤م  نٜمي٤مح 

وم٘ميييراء وُمًييي٤ميملم، ومٚميييؿ ايييرؿ اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م سمجٛميييع ىمٚميييقب اًمٜمييي٤مس واًمٗم٘ميييراء 

٘مٚميييقب  ًمٞميييف، و ٟميييام دقمييي٤منؿ اًمنيييؿ إيم يييرو  ًمٙميييل بٚمييي٥م  واعمًييي٤ميملم، ونيييؿ قمييي٤مدة

اٞمٕمييي٤ًم وم٘ميييراء و همٜمٞمييي٤مء،    اقمٌيييدوا ا  واضمرٜمٌيييقا اًمٓمييي٤مهمقت، ومٝميييذا إؾميييٚمقب اًميييذي 

 رشت  ًمٞمييف وٟم ييق ، نييذا ًمييٞمس ُمييـ  ؾمييٚمقب إٟمٌٞميي٤مء واًمرؾمييؾ، ٟم ييـ ٟمٕمٚمييؿ اٞمٕميي٤ًم    

ٌُيي﴿يمييؾ اًمرؾمييؾ يم٤مٟميي٧م  و  يمٚمٛميي٦م شمّمييدر ُمييٜمٝمؿ ٕىمييقاُمٝمؿ:  ـْ ُدوِ  ا  ِ  ِٟم ُٙمييْؿ َوَُميي٤م شمَْٕم ُدوَ  ُِميي

ٌُييييييييييييقا   َ ِ ﴿.. [98]األنبيددددددددددددل  ﴾طَمَّميييييييييييي٥ُم ضَمَٝمييييييييييييٜم َؿ  َْٟمييييييييييييرُْؿ َنَيييييييييييي٤م َواِرُدو َ 
ِ ٌُييييييييييييُدوا ا  َ َواضْمرَٜم اقُْم

 .. ونٙمذا.[:7]النح: ﴾اًمٓم ٤مهُمقَت 

ًمذًمؽ وم٤مًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ اًمٞمقم يدع ـمري٘م٦م إٟمٌٞمي٤مء واًمرؾميؾ ذم اًميدقمقة، وخييؽمع 

 ٤مًمداقمٞم٦م  سمدًا. ؾمٚمقسم٤ًم ُمـ قمٜمد ، ونذا ٓ يٚمٞمؼ سم

 : .. (  27:  58/   93) اهلدى والنور /  
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 املدازا٠ ٚاملدا١ٖٓ  

 يف ايدع٠ٛ إىل اهلل

ُمييي٤م اًمٗميييرن سميييلم اعميييداراة واعمدانٜمييي٦م؟ وُمييي٤م نيييق اوٙميييؿ  اًمًييي٤مرؾ:يًييي٠م   ُمداظمٚمييي٦م:

 اًمنمقمل ًمٙمؾ ُمٜمٝمام؟

اًمٗمييرن ُمٕمييرو  وُمٕمٚمييقم ًمييده اًمٕمٚمييامء. اعمدانٜميي٦م:    ختيي٤مًمػ اًمييديـ ذم  اًمِمييٞم :

اراة، واعمداراة ًمٞمس ومٞمٝمي٤م خم٤مًمٗمي٦م ذم اًميديـ، و ٟميام نيق اًمرٚمٓميػ سمي٤مًمٙم م ؾمٌٞمؾ اعمد

 وًٓ، صمؿ  ٤ميش ُمّم٤مدُم٦م اًمٔم٤ممل وُمقاضمٝمرف  ذا يمي٤م  يؽمشمي٥م ُميـ وراء ذًميؽ ُمٗمًيدة. 

 ومٝمذا نق اًمٗمرن سملم اعمدانٜم٦م واعمداراة.

اعمدانٜميي٦م شمرٓمٚميي٥م خم٤مًمٗميي٦م اًمنميييٕم٦م، ونييذا ٓ بييقز. اعمييداراة و ٟمييام نييق    يْمييع 

حمٚمف دو  خم٤مًمٗمي٦م ًمٚمنمييٕم٦م. ُمي  ً: ُمِميٝمقر قميغم  ًمًيٜم٦م اًمٜمي٤مس ويم يػمًا يمؾ يشء ذم 

 ٟمي٤م ًمٜميٌش ذم وضميق   ىميقام و   ىمٚمقسمٜمي٤م  »  اًمرؾمق  ىم٤م :  ُم٤م ي٠ًمًمقٟمٜمل قمٜمف، ي٘مقًمق : 

 .«ًمرٚمٕمٜمٝمؿ

، و ٟمييام ييييروه ٟم ييق  قميييـ سمٕميييض ¢ومٜمجٞميي٥م سمييي٠م  نييذا ٓ يّمييي  ٟمًييٌرف  مم اًمٜمٌيييل 

ا  اإلُمي٤مم اًمٌ ي٤مري ذم صي ٞم ف اًمّم ٤مسم٦م ًمٕمٚمف  سميق اًميدرداء، وًمٙميـ ىمريي٥م ُمٜميف ُمي٤م رو

وم٘مييي٤م  قمٚمٞميييف  ¢   رضمييي ً اؾمييير٠مذ  قميييغم اًمٜمٌيييل »ُميييـ طميييدي٨م قم٤مرِمييي٦م ر  ا  قمٜمٝمييي٤م: 

 .«اًمّم ة واًمً م: ارذٟمقا ًمف، سمئس  ظمق اًمٕمِمػمة نق

ونش  ًمٞمف وسمش، ومٚمام ظمرج ويم٤مٟم٧م اًمًٞمدة  ¢دظمؾ اًمرضمؾ وضمٚمس قمٜمد اًمٜمٌل 

  اًم٘مّمييي٦م ورظمرنييي٤م، عمييي٤م قم٤مرِمييي٦م ر  ا  قمٜمٝمييي٤م اًمٙمٞمًييي٦م اًمذيمٞمييي٦م اعم١مُمٜمييي٦م شمراىمييي٥م  و

ييي٤م رؾمييق  ا ، عميي٤م اؾميير٠مذ  ذم اًميدظمق  ىمٚميي٧م: ارييذٟمقا ًمييف سمييئس  ظمييق »ظمرضمي٧م ىم٤مًميي٧م: 
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اًمٕمِمػمة نق، ومٚمام دظميؾ نِمِمي٧م  ًمٞميف وسمِمِمي٧م، ىمي٤م : يي٤م قم٤مرِمي٦م!    رش اًمٜمي٤مس قمٜميد 

 .«ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ير٘مٞمٝمؿ اًمٜم٤مس خم٤موم٦م رشنؿ

وم٘مييي٤ًم ويمييي٤م  رريييٞمس ىمٌٞمٚمييي٦م و ييي٧م ي٘ميييق  رشاح اويييدي٨م:    نيييذا اًمرضميييؾ يمييي٤م  ُمٜم٤م

ٟمٌييذ  وُميي٤م شمٚمٓمييػ ُمٕمييف ومييرسمام قميي٤مدت  ¢ري٤مؾمييرف وييٕمٗم٤مء اعميي١مُمٜملم، ومٚمييق    اًمرؾمييق  

ىمًيييقشمف ىمًيييقة ًميييف  و ُمٜميييف قميييغم ويييٕمٗم٤مء اعمييي١مُمٜملم واعمًيييٚمٛملم اًميييذيـ نيييؿ ُميييـ ىمقُميييف، 

ومٙم٤مٟم٧م نيذ  ؾمٞم٤مؾمي٦م ُميـ اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م وُميداراة ًميف ومل يٙميـ ُمدانٜمي٦م ٕٟميف مل 

خييي٤مًمػ ومٞمييف اًمنميييٕم٦م. ومٝمييذا نييق اًمٗمييرن سمييلم اعمدانٜميي٦م وسمييلم  ي٘مييؾ قمٚمٞمييف اًمًيي م يم ُميي٤مً 

 اعمداراة. ٟمٕمؿ.

 ( 00:  55: 10/   313) اهلدى والنور /  
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 تسى بعض املطا٥ٌ ايفسع١ٝ  

 يف ضبٌٝ ايدع٠ٛ

ـمٞمييي٥م يييي٤م ومْميييٞمٚم٦م اًمِميييٞم ، نيييؾ بيييقز شميييرح سمٕميييض اعمًييي٤مرؾ اًمٗمرقمٞمييي٦م ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

 ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة؟ 

 ْمٞم٦م اًمدقمقة. نذ  ُمِمٙمٚم٦م اًمٕمٍم او٤مرض ىم اًمِمٞم :

ٟمٕميييؿ  ٟمييي٤م ضمييي٤مًمس ذم سمٞمئييي٦م ُمرٕمّمييي٦ٌم ًمألطمٜمييي٤م  وم٠مٟمييي٤م ُمييي٤م  ؾميييرٓمٞمع  دقميييق  ذا  ُمداظمٚمييي٦م:

 فمٝمييرت ًمييٌٕمض اًمٗمرقمٞميي٤مت اًمرييل خي٤مًمٗمٝميي٤م إطمٜميي٤م  ذم شمٚمييؽ اعمًيي٤مرؾ، وميي٢مذا شمريميي٧م 

 نذ  إؿمٞم٤مء سم٤مإلُمٙم٤م .. 

 ي٤م اسمٜمل  ٟم٤م ومٝمٛم٧م قمٚمٞمؽ ًمٙمـ سم٘مل قمٚمٞمؽ    شمٗمٝمؿ قمكم.  اًمِمٞم :

 نذا نق اعمٓمٚمقب.  ُمداظمٚم٦م:

  مم ُم٤مذا دقمقت اوٜمٗمٞم٦م ُمـ إُمقر اًمرل ٓ بقز اًمر٤ًمنؾ ومٞمٝم٤م؟  ٞم :اًمِم

 ... سم٤مًمرقطمٞمد، يمذًمؽ ...  ُمداظمٚم٦م:

 يٓمٕمٜمق  شمقطمٞمدح؟  اًمِمٞم :

 نؿ ذم إصق  يمذًمؽ ومٞمف ظم   سمٞمٜمٜم٤م.  ُمداظمٚم٦م:

 دقمؽ أ  وإصق  ظمٚمٞمٜم٤م قمغم اًمرقطمٞمد، ي٘مٌٚمق  شمقطمٞمدح؟  اًمِمٞم :

 ٝم٤م ذم اًمٗمروع ًمٕمٚمٝمؿ ي٘مٌٚمق  ُمٜمل.  ذا شمريم٧م اعم٤ًمرؾ اعم ٤مًمػ ومٞم ُمداظمٚم٦م:

 وبقز يٕمٜمل شمرح يشء و٤م يرٕمٚمؼ سم٠مصؾ إصق   ٓ ونق اًمرقطمٞمد؟  اًمِمٞم :
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  ٟم٤م ٓ  ىمّمد شمرح إصق   ٟمام  ىمّمد ومروع سمٕمض اعم٤ًمرؾ.  ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٧م ٓ شم٘مّمد  ٟم٤م  ؾم٠مًمؽ نؾ دقمقوؿ ًمٚمرقطمٞمد؟  اًمِمٞم :

 ٓ ٟمدقمٝمؿ ًمٚمرقطمٞمد.  ُمداظمٚم٦م:

 ؟ ًمٚمرقطمٞمد وُمٜمف ُم  ً      صٗم٦م اًمٕمٚمق و ٓ نذا ُمـ اعم١مضمؾٟمٕمؿ، ويمٚمام ب٥م  اًمِمٞم :

 ي ٌرق  صٗم٦م اًمٕمٚمق.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟  اًمِمٞم :

 ي ٌرق .  ُمداظمٚم٦م:

 إطمٜم٤م ؟  اًمِمٞم :

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 إطمٜم٤م  ُم٤مشمريدي٦م.  اًمِمٞم :

  ي ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

 واعم٤مشمريدي٦م ُم٤م ي ٌرق  صٗم٦م اًمٕمٚمق، نؿ يم٤مٕؿم٤مقمرة.  اًمِمٞم :

 ي٘مق  ذم يمؾ ُمٙم٤م  ًمٙمـ سمٕمْمٝمؿ. سمٕمْمٝمؿ  ُمداظمٚم٦م:

 . .... ٟمرٙمٚمؿ  ٟم٤م  شمٙمٚمؿ قمـ اًمٌٕمض، ٟم ـ ٟمٕمر   ٟم٤م اًمذي  ُم٤مُمٙمؿ  صٚمف طمٜمٗمل اًمِمٞم :

  قمرومٙمؿ ي٤م ؿمٞم .  ُمداظمٚم٦م:

 اعمٝمؿ يمٛمذن٥م اعم٤مشمريدي٦م وإؿم٤مقمرة ٓ ي ٌرق  اًمٕمٚمق.  اًمِمٞم :

 ... نٙمذا.  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ بقز ُمدانٜمرٝمؿ ذم نذا وٓسمد ُمـ دقمقوؿ.  اًمِمٞم :

 ( 01:  20:  26/ 406اهلدى والنور/)  
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 األخر بايكٍٛ املسدٛح 

 ملضًش١ ايدع٠ٛ

وم٘مٝميييل ذم اًمًٞم٤مؾمييي٦م اًمنميييقمٞم٦م وٙميييـ، ي٘ميييق  اًمًييي٤مرؾ نيييذا اًمًييي١ما  ُميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

قمٜمدي  ذا قمرو٧م ًمٜم٤م  و قمرو٧م ًمٜم٤م ىمْمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م ومٞمٝم٤م ر يلم، ومٞمٝمي٤م ر ي قمٜميد اًمٗم٘مٝمي٤مء 

ًييٌٌٜم٤م  و شمًييٌٌٜم٤م ذم ومرٜميي٦م  و ومييراضم  وُمرضمييقح، و ذا ُميي٤م  ظمييذٟم٤م سميي٤مًم٘مق  اًمييراضم  ومٞمٝميي٤م شم

ُمِمٙمٚم٦م  و شمٗمرىم٦م سملم اعمًٚمٛملم، ومٝمؾ بقز ًمٜم٤م    ٟم٠مظمذ سم٤مًم٘مق  اعمرضمقح عمّمٚم ٦م 

 وطمدة اعمًٚمٛملم؟

 نذ  نل اًمًٞم٤مؾم٦م  ذًا. اًمِمٞم :

 نذ  اًمًٞم٤مؾم٦م همػم اًمنمقمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

إؾمامء اعم٠ًمًم٦م او٘مٞم٘م٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًا،  ٟم٤م ؾمٛمٕم٧م  ٟمف الٌٝم٦م  و اًمٜمٝمْم٦م ُم٤م  دري  

 ُم٤م طمٗمٔمرٝم٤م ضمٞمدًا ومٞمٝم٤م ُم يلم،  ًمٞمس ص ٞم ٤ًم نذا؟!

 ...ُمداظمٚم٦م:

 يمؿ  ًمػ قم٤ممل ومٞمٝمؿ؟ اًمِمٞم :

 ُم٤م ذم قمٚمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 يمؿ ُم٤مر٦م قم٤ممل؟،ـمٞم٥م ُمـ ي٘مقدنؿ ي٤م ا٤مقمف ن١مٓء؟ اًمِمٞم :

 ؿمٞمقخ ىمٚمٞمٚملم. اًم٤ًمرؾ:
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 نؾ يًرٓمٞمع ن١مٓء اًمِمٞمقخ    ي٘مقدوا ُم يلم؟ اًمِمٞم :

 ـمٌٕم٤ًم ٓ. اًم٤ًمرؾ:

 ؾ يٛمٙمٜمٝمؿ    يٕمٚمٛمقا ُم يلم؟ن اًمِمٞم :

  سمدًا. اًم٤ًمرؾ:

 ذًا:  ٟمرؿ شمٕمٞمِمق  ذم إون٤مم، وُمـ ذًمؽ نذا اًم١ًما  اًمذي  ٟم٧م شمٓمرطمف  اًمِمٞم :

أ ، طمٞمييٜمام يٙمييق  ذم نيي١مٓء اعم يييلم ُمييـ اعمًييٚمٛملم قمٚمييامء يًييرٓمٞمٕمق     يييديروا 

دوميييي٦م نيييي١مٓء اعم ٙمييييقُملم ُمييييـ  نييييؾ اًمٕمٚمييييؿ، طمٞمييييٜمام يقضمييييد ومييييٞمٝمؿ اعمئيييي٤مت وٓ  ىمييييق  

 ، ًمٞمس نٜم٤مح سم ٤مضم٦م    يٓمرح ُم ؾ نذا اًم١ًما  راضم  وُمرضمقح، نؾ بيقز إًمق

 ًمٜم٤م    ٟم٠مظمذ سم٤مًم٘مق  اعمرضمقح وٟمؽمح اًم٘مق  اًمراضم ؟

نذا اًمٗم٘مٞمف نق اًمذي بٞم٥م قمـ نذا، و ٟم٤م  رضب ًمٙمؿ ُمي  ً ُميـ واىميع طمٞم٤مشمٜمي٤م ُميع 

إطميييزاب،  ٟمييي٤م ىمٚمييي٧م ُميييرة ٕطميييد  وميييراد طميييزب اًمر ريييير، يييي٤م ا٤مقمييي٦م  ٟميييرؿ شمرييييدو     

ًمدوًم٦م اعمًيٚمٛم٦م، و ٟميرؿ ٓ شمدرؾميق  اًمنمييٕم٦م ُميـ  صيقن٤م وىمقاقميدن٤م، و ٟميرؿ شم٘مٞمٛمقا ا

  رجق  ذم يمرٌٙمؿ سمٌٕمض إطم٤مدي٨م همػم اًمّم ٞم ٦م.

 ظمل ٟم ـ ٟمًرٕملم سم٠مُم ي٤مًمٙمؿ، نيذا اليقاب نيق  و  انزيٛمي٦م؛ ٕٟميف طمٞميٜمام يٙميق  

 نٜم٤مح طمزب يٕمرٛمد قمغم همػم ، ُمٕمٜم٤من٤م طمزب ذم ىمقشمف ُمش ُمٙمرٛمؾ.

 ...ُمداظمٚم٦م:

ٙمريي٥م ٤مًم٤م  نييذا اًمرضمييؾ ىميي٤م  زم: ًمييٞمش  ٟمييرؿ شمْمييٞمٕمقا وىمييرٙمؿ سمسميي٤مًمٕمٙمس يميي اًمِمييٞم :

 اًمّمٗمراء،يمٞمػ ا  ايمؼم.

اًمِمييييي٤مند سمييييي٤مرح ا  وميييييٞمٙمؿ ٟم يييييـ ذم اًمقىمييييي٧م اًميييييذي ٟم يييييـ ُمنيييييورو  سم٤موريمييييي٦م 

اإلؾم ُمٞم٦م ذم الزارر اًمرل ؿمٛمٚم٧م ومٕم ً ُم يلم، ًمٙمـ  ٟم٤م  ظمٌم    شمّم٤مب اوريم٦م 

ل ٓ يٛمٙميـ  ٘مٞم٘مٝمي٤م سمٌمء ُمـ اًمقيم٦ًم سم٥ًٌم آؾميرٕمج٤م  ذم  ٘مٞميؼ إنيدا  اًمري

 ٓ سميي٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمييؾ اًمّميي٤مًم ، وُمييـ ذًمييؽ اًمريي٠مين، ُمييـ شميي٠مٟمك ٟميي٤م  ُميي٤م اٜمييك، وميي٢مذا  ٟميي٧م 
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يمٜم٧م شمٕمؽم  هبذ  او٘مٞم٘م٦م نل ُمـ ضم٤مٟمي٥م شمني وُميـ ٟم٤مطمٞمي٦م شميزقم٩م،    نٜمي٤مح ُم ييلم 

ُمييـ اعمًييٚمٛملم يٜمْمييٛمق   مم نييذ  اًمٙمرٚميي٦م وامم نييذ  الامقميي٦م، ًمٙمييـ نيي١مٓء  ًمٞمًييقا 

  قمٜميديمؿ  ـمٌي٤مء سميد  سم٤معمئي٤مت سميؾ سمي٤مًٕمق ، ـمٞمي٥م سم ٤مضمف  مم  ـمٌي٤مء سميد ، ٓ ؿميؽ  

 ًمٞمًقا سم ٤مضم٦م  مم  ـم٤ٌمء يمام ي٘مقًمق  ذم اًمٕمٍم او٤مرض ًمٚمروح، نذا  ومم و طمقج 

 و طمقج، نؾ ن١مٓء ُمقضمقدو  سمرٚمؽ اًمٜم٦ًٌم؟

 ٓ. القاب:

 ذًا: سميي٤مرح ا  ومييٞمٙمؿ يمٞمييػ شمرّمييقرو ،  ٟميي٤م ىمٚميي٧م  يْميي٤ًم نيي١مٓء.. وييزب اًمر رييير، 

ف ووي ٤من٤م  ىمٛميرؿ قمٚميؿ اًمدوًمي٦م اإلؾمي ُمٞم٦م، يٕمٜميل سمي٤مٟم٘م ب اومروقا  ٟمٙمؿ ُم٤م سملم قمِميٞم

ُمييـ آٟم٘م سميي٤مت، ًمٙمييـ اًمِمييٕم٥م ُميي٤م قمٜمييد  اؾمييرٕمداد ٕ   ٙمييؿ سمييام  ٟمييز  ا ، يٛمٙمييـ 

، وٜميقع ت ٟمرقا وا٤مقمرٙمؿ... ىمرار رىمؿ واطمد اصمٜملم وٜمقع ُم  ً دظميق  اًمًيٞمٜمامرٞم٤م

نيذ  ظمروج اًمٜم٤ًمء ُمرؼمضم٤مت  مم رظمر ، ؾمرجد    سمٕميض ٟمًي٤مرٙمؿ  و  ُميـ خيي٤مًمػ 

 اًمٜمٔمؿ ونذ  اًم٘مقاٟملم اإلؾم ُمٞم٦م عم٤مذا؟

ٕ  اًمِمييٕم٥م مل يرسمييك قمييغم ذًمييؽ، وُمييـ يييرن اًمِمييٕم٥م؟ نييؿ اًمٕمٚمييامء،  الييقاب:

ونييؾ يمييؾ ٟمييقع ُمييـ  ٟمييقاع اًمٕمٚمييامء  م نييؿ اًمٕمٚمييامء  وًٓ اًمٕميي٤مرومق  سم٤مًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م، 

وصم٤مٟمٞمييي٤ًم اًمٕمييي٤مُمٚمق  سم٤مًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م وًميييٞمس اًمٕمٚميييامء اًميييذي يًيييٛمٞمٝمؿ اإلُمييي٤مم اًمٖميييزازم 

 سمٕمٚمامء اًمرؾمقم، وأ  اًمٕمٚمامء اعمقضمقدو  ذم اًمدو  اإلؾم ُمٞم٦م  يم رنؿ رمحف ا 

 قمٚمامء رؾمقم، ُم٤مذا يريد او٤ميمؿ يٕمٓمق  اًم٘مرار واعمقاوم٘م٦م.

ًمييذًمؽ وم٠مٟميي٤م اقمر٘مييد    الٝميي٤مد إيمييؼم أ  نييق نييذ  اعم يييلم اعمٛمٚمٞمٜميي٦م    ختييرج 

شمٕمييريٗمٝمؿ اًمٕمنمييات ُمييـ اًمٕمٚمييامء اعمًييٚمٛملم نٜميي٤مح؛ طمرييك يرقًمييقا شمقضمٞمييف اعم يييلم  مم 

سمييديٜمٝمؿ وشمييرسمٞمرٝمؿ قمييغم نييذا اإلؾميي م،  ُميي٤م اًمقصييق  ًمٚم ٙمييؿ ومٙمييؾ ـم٤مرٗميي٦م  يي٤مو     

شمّمؾ  مم اوٙمؿ، صمؿ شمًرٕمٛمؾ اًم٘مقة ذم شمٜمٗمٞمذ ىمراراو٤م وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م، ؾميقاًء يم٤مٟمي٧م طم٘مي٤ًم 

  و سم٤مـم ً، اإلؾم م ًمٞمس يمذًمؽ.

: نق ؿمٞم ٜم٤م سم٤مرح ا  ومٞمؽ وذم اإلظمقا  يٌدو    اإلظمقا  ذم الزارير نيؿ ؿم٘مرة
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ٝمق   مم طمييد يمٌييػم ذم  ُميير ُمييـ إُمييقر  و ذم ُمٕمٔمييؿ إُمييقر ا٤مقميي٦م اًمرٌٚمٞمييغ ذم يِمييٌ

ضمٝميي٦م اًمرييل نييل قمييدم وضمييقد اًمٕمٚمييامء، ا٤مقميي٦م اًمرٌٚمٞمييغ ا٤مقميي٦م يم ييػمة ضمييدًا نييؿ يٕمييدو  

 يْميي٤ًم سميي٤معم يلم  ذا  ردٟميي٤م    ٟم٘مييق  قمييـ ا٤مقميي٦م اًمرٌٚمٞمييغ ذم اًمٕميي٤ممل يٕمييدو  سميي٤معم يلم 

ٚمامء، اًمٗمرن سملم  ظمقاٟمٜم٤م ذم الزارر ومٕم ً، ًمٙمـ ُم٤م قمٜمدنؿ قمٚمامء ٓ يقضمد قمٜمدنؿ قم

وسمييلم ا٤مقميي٤مت اًمرٌٚمٞمييغ،     ظمقاٟمٜميي٤م ذم الزاريير ُمٚمرزُمييق  سم٤مًمٕمٛمييؾ سم٤مًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م 

ووميييٞمٝمؿ اًميييدقم٤مة، وًمٙميييـ نييي١مٓء اًميييدقم٤مة اًميييذي طمريميييقا نيييذ  اعم ييييلم يٜم٘مّميييٝمؿ اًمٕمٚميييؿ 

اًمذي يٜمٌٖمل    يٙمق  ومٞمف اًمٕمٚمامء ُم ٚمام شمٗمْمؾ ؿمٞم ٜم٤م وىمي٤م  إـمٌي٤مء اًميذيـ ي٘ميدُمق  

ء اًميييدقم٤مة ي٘ميييدُمق  اًمٕمييي ج اًمييي زم اًميييذيـ  ٛمٚمقٟميييف، قمٜميييدُم٤م خيرضميييق  ًميييدقمقة نييي١مٓ

نيي١مٓء سميي٤مًٕمق   و اعم يييلم اعمقضمييقدة، ذم ُمًيي٠مًم٦م  ظمييره يٜمٌٖمييل    شمٜمرٌٝمييقا نيي٤م ييي٤م 

 ظمييقا   ٟمييف  طمٞم٤مٟميي٤ًم ييي٠مشمٞمٙمؿ ُمييـ اخليي٤مرج، شمًرْمييٞمٗمقهنؿ قمٜمييديمؿ وىمييد يٖمييريمؿ يم ُمييف  و 

اًمذيـ ي٠مشمق   مم الزارير  و نٜمي٤م ؿمٙمٚمف  و صقرشمف  و طمدي ف  و دقمقا ، ٕٟمف يم ػم ُمـ 

رسمام يدقمق  دقمقه سم٤مـمٚمف ويٚمًٌق   ٟمٗمًيٝمؿ صمٞم٤مسمي٤ًم ًمٞمًي٧م نيؿ قميغم اإلـمي ن، صمٞمي٤مب 

ٓ شمّمٚم  نؿ وٓ يّمٚم ق  ن٤م  سمدًا، ومٝم١مٓء او٘مٞم٘م٦م رسمام يدظمٚمق  سمٕميض إومٙمي٤مر 

ًمٌٕمض اإلظمقا  اعمقضمقديـ ذم الزارر، ومٞم١مصمرو  ومٞمٝمؿ شم٠مصمػم ُم٤ٌمرش ويؽميمق  رصمي٤مرًا 

هبيي٤م ومييٞمام سمٕمييد ومرٜميي٦م ذم داظمييؾ اًمّمييٗمق  ذم اإلظمييقا  نٜميي٤مح، وًمييذًمؽ نيي١مٓء   ييدصمق 

 ذرو   ؿمد اوذر، وٓ يٚمرٗم٧م نؿ، واًمذي  رضمق  ـمٌٕم٤ًم ًمق يم٤م  إخ قمكم ضمزا  

ا  ظمػم إخ قمكم او٤مج ًمق  ٟمف قمٜمدُم٤م ضم٤مء  مم نٜم٤م، يٕمٜمل ُمٙم٨م قمٜمدٟم٤م  ي٤مُم٤ًم وًمٞم٤مزم 

ل  ظمذ سمٕمض إؿمٞم٤مء اًمرل شمٗمٞمد ٟمرِم٤مور ُمٕمف ذم سمٕمض اعمقوققم٤مت، ًمٙم٤م  رسمام يٕمٜم

اًميدقمقة نٜميي٤مح ذم الزارير، يٕمٜمييل ُمي  ً ظمٚمٞمٜمييل  ىميق  ًمٙمييؿ يشء: إخ قميكم ضميي٤مء  مم 

نٜمييي٤م وضمٚميييس ُميييع سمٕميييض اًمٜمييي٤مس اًميييذيـ ٓ يٛمريييق   مم اًميييدقمقة اإلؾمييي ُمٞم٦م اًمّمييي ٞم ٦م 

سمّمٚم٦م قمغم اإلـم ن وٓ يٕمرومق  ُمـ اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م  ٓ اؾميٛمٞمٝمام وم٘ميط،  ُمي٤م اًمٕمٛميؾ 

ر نذا يشء سمٕمٞمد قمٜمٝمؿ، ومرسمام ًم٘مل سمٕمْميٝمؿ، وني١مٓء ير يدصمق  سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م وم٠مُم

قمييـ ُمقوييقع الٝميي٤مد ذم وؾمييط الامنييػم اًمٖمٗمييػمة ويييدقمقهنؿ  مم الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ 

 ا   مم همػم ذًمؽ.
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إخ قمييكم سم٤مويي٤مج ٟم ييـ طمريّمييق  يمييؾ اوييرص وسم ٌٜميي٤م ًمييف ذم ا ، وسمرهمٌرٜميي٤م    

 ٤مٟمف وشمٕمي٤ممم    يٙميق ، ًميق يًر٘مٞمؿ إُمر ذم الزارر قمغم ٟم يق ُمي٤م ٟمرضميق ُميـ ا  ؾميٌ

 ٟمف اًمر٘مك اًمِمٞم  وضمٚمًٜم٤م ُمٕمف سمٕمض اًمقىم٧م و دصمٜم٤م، ًمٙم٤م  رسمام  وم٤مد سمٕمض إؿمٞم٤مء 

اًمرييل ُمٜمٕميي٧م  و طم٤مًميي٧م دو  جمٞمييئٙمؿ  ٟمييرؿ، يٕمٜمييل ٓ ُم١ماظمييذة، اًمييذي  ريييد     ىمقًمييف 

أ  جمٞمييئٙمؿ يميي٤م  اردميي٤مًٓ، مل يٙمييـ ُم١مؾمًيي٤ًم قمييغم  ؾميي٤مس ُمييـ اًمٜمٔميير اًمييدىمٞمؼ؛ ٕ  

   ٟمٕمير  إطميقا  اًمريل محٚمرٜمي٤م  و طمٗمزشمٜمي٤م قميغم اعمجيلء ُميـ اًمٜمٔمر اًمدىمٞمؼ ي٘مريض 

 الزارر  مم نٜم٤م.

أ  نيييييذ  ُمًييييي٠مًم٦م بييييي٥م    شمٙميييييق  ُمقويييييع دمرسمييييي٦م وٟمٔمييييير ذم طمٞمييييي٤مشمٙمؿ  ٟميييييرؿ، 

طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م ر يرؿ ورسميام  وشمٜم٘مٚمقهن٤م  يْم٤ًم ًمألخ قمكم، يٕمٜمل شمٜم٘مٚمق  ٟم٘م ً  ُمٞمٜم٤ًم وشمٕمرومقٟمف

 و٤م ر يرؿ. مل يَر ؿمٞمئ٤مً 

ذيمرح سم٠م  اًمِمٞم  قمكم وقمدٟم٤م سم٠م  يٕمقد  ًمٞمٜم٤م، ُمي٤م  دري قمغم يمؾ طم٤م   ٟم٤م   اًمِمٞم :

  ٟم٧م يمٜم٧م طم٤مرضًا وٓ سمٕمد ُم٤م ذن٧ٌم  ًمٞمس يمذًمؽ؟

 ....ُمداظمٚم٦م:

وقمييدٟم٤م سميي٠م  يٕمييقد  ًمٞمٜميي٤م؛ ٕٟمييف ُمييع إؾمييػ ُميي٤م  شمٞم يي٧م ًمٜميي٤م ومرصيي٦م ضمٚمييقس  اًمِمييٞم :

ـمقيييؾ، وٟمر٤ٌمطميي٨م ُمييع سمٕمْمييٜم٤م اًمييٌٕمض ذم يم ييػم ُمييـ اعمًيي٤مرؾ اًمرييل  رجٝميي٤م ُم ييؾ نييذ  

  ظمقاٟمٜم٤م اًمًٚمٗمٞملم ضمزارريلم.اًمٙمرٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م ُمـ 

ؿميييٞم ٜم٤م ٓ سمييي٤مس  يْمييي٤ًم طمريييك ًميييق دقمييي٤م إُمييير  ذا اؾميييرٓمٕمٜم٤م    ٟميييذن٥م  مم  ُمداظمٚمييي٦م:

 الزارر وٟمٚم٘مك  ظمقاٟمٜم٤م نٜم٤مح، نذا يٙمق  ومٞمف ظمػم    ؿم٤مء ا .

سميييي  ؿمييييؽ ًمٙمييييـ يمييييام ي٘مقًمييييق  قمٜمييييدٟم٤م ذم اًمِميييي٤مم: ُميييي٤م سم٘مييييك ذم اًمٙمييييرم  ٓ  اًمِمييييٞم :

 اوٓم٥م.

 (  00: 37: 36/ 440) اهلدى والنور / 
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 تسى ايطٓٔ يتأيٝف ايٓاع

 ىمق : ي٤م ؿمٞم   ذا يم٤م  شمٓمٌٞميؼ ؾميٜم٦م ُمٕمٞمٜمي٦م رسميام  يدث ومرٜمي٦م، شمٓمٌٞميؼ ؾميٜم٦م  ُمداظمٚم٦م:

رسمام  دث ومرٜم٦م ٟمرٞمج٦م لٝمؾ اًمٜمي٤مس،  و ٕي ؾمي٥ٌم رظمير، وميامذا ٟم٘ميدم شمٓمٌٞميؼ اًمًيٜم٦م 

  م ٓ ٟمٓمٌ٘مٝم٤م ًمرجٜم٥م اًمٗمرٜم٦م؟

ام شمٓمٛميئـ  ذا  ٟم٤م وىمٗم٧م قمٜمد ؾم١ماًمؽ وم٘مط ذم طميدود ؾمي١ماًمؽ  ضمٞمٌيؽ سمي القاب:

 ًمٞمف ٟمٗمًيؽ وًمٙميـ  ظمِميك ؾميقء اًمرٓمٌٞميؼ، ومي٠مىمق : شميؽمح اًمًيٜم٦م ذم نيذ  او٤مًمي٦م، ًمٙميـ 

 يـ نيذا اعمجرٛميع اًميذي  ٟمي٧م شمر يدث قمٜميف؟ ارضب زم ُمي  ً يٕمٜميل  ي ؾميٜم٦م ختِميك 

  ذا  قمٚمٜم٧م  و ٟمنمت  ٟمف خيِمك    ٟم ػم    ومرٜم٦م؟

  ً:  ٟم٤م ىمٚم٧م ؾمٜم٦م ُم  ً  دث ومرٜم٦م ًمٜمرٞمج٦م لٝمؾ اًمٜم٤مس  و ؾم٥ٌم رظمر ُمي ُمداظمٚم٦م:

ؾمييٜم٦م ذم اعمًييجد  و ُميي  ً صيي ة ُميي  ً صيي ة ريمٕمرييلم ىمٌييؾ الٛمٕميي٦م،  و  ي ؾمييٜم٦م ُمييـ 

نذ  اًمٜم٤مس ضمٝمٚمرٝم٤م، دمٝمٚمٝم٤م  و شمريمرٝم٤م ًمٚمجٝمؾ، وم٢م  يم٤م  شمٓمٌٞمؼ نذ  اًمًٜم٦م ؾمٞم دث 

ومرٜم٦م،  ٟمف ُم  ً واطمد ىمدم يّمكم ىميدام سميلم اًمًيقاري شم٘ميق  ًميف: رضميع اًمٜمي٤مس  مم وراء 

ًمٙمييـ صيي٤مر  ٟميي٤مس ىمييدام يّمييٞم قا، ومٝمييؾ  ـمٌييؼ وطمًييٞم٧م  ٟمييف  ٟميي٤م اًمٜميي٤مس ـمٌ٘مييقا اًمًييٜم٦م 

اًمًييييٜم٦م  م  شمييييرح اًمًييييٜم٦م ًمرجٜميييي٥م اًمٗمرٜميييي٦م؟ ونٜميييي٤مح  ُم ٚميييي٦م يم ييييػمة ضمييييدًا، زم  ظمييييقة ذنٌييييقا 

طميييييدث ًمٚمٗمرٜمييييي٦م، يٕمٜميييييل وٙميييييـ  ٟميييييف خييييييكم  يٓمٌ٘ميييييق  اًمًيييييٜم٦م، ًمٙميييييـ شمٓمٌيييييٞم٘مٝمؿ اًمًيييييٜم٦م 

 اعمًٚمٛملم  ٘مدو  قمٚمٞمف قمقام؛ ًمٙمل نق يٓمٌؼ اًمًٜم٦م؟

 سمف؟اٞمؾ ن   ٟم٤م  قمٓمٞمرؽ القاب روٞم٧م  اًمِمٞم :

  ٟم٤م روٞم٧م سمف. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييي٥م، ظمٚمٞمٜمييي٤م ٟمٛمٌمييي ظمٓميييقة صم٤مٟمٞمييي٦م طمريييك ُمييي٤م يٙميييق  ضمقاسمٜمييي٤م يٕمٜميييل قم٤مىمٌريييف  اًمِميييٞم :

 ؾمٚمٌٞم٦م حم٤مرسم٦م اًمًٜم٦م، ٟم٘مق :
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  ًمٞمس ُمـ اًمقاضم٥م  طمٞم٤مء اًمًٜم٦م؟

 سمغم. ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ  ٞمل اًمًٜم٦م سملم اًمٕمٚمامء  م الٝم ء؟ اًمِمٞم :

 اًمًٜم٦م  وًٓ شمٙمق  سملم اًمٕمٚمامء وشمٜمر٘مؾ. ُمداظمٚم٦م:

   اديؽ ا  اديؽ، ن  طمٗمٔم٧م ؾم١مازم ُم٤م  فمٜمؽ.ا اًمِمٞم :

 يمٞمػ  ٗمظ اًمًٜم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

يمٞمػ  ٞمل اًمًٜم٦م  سملم اًمٕمٚميامء  م الٝمي٤م ؟ ىميؾ  ٟمي٧م سميلم اًمٕمٚميامء  و سميلم  اًمِمٞم :

 الٝم٤م ؟

 سملم اًمٕمٚمامء يمٚمٝمؿ، سملم الٝم ء ي٤م ؿمٞم ، اًم١ًما  نذا نق. ُمداظمٚم٦م:

 ١ًما ؟شم٠مٟمك شم٠مٟمك اومٝمؿ اومٝمؿ اًم١ًما ، نؾ ومٝمٛم٧م اًم اًمِمٞم :

 ومٝمٛمرف ومٝماًم ُمٕمٞمٜم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ  ٟم٧م.اعم٤مذا ىمٚم٧م ُمٕمٞمٜم٤ًم  ٟم٤م  قمٞمٜمف و اًمِمٞم :

نؾ اًمًٜم٦م ....  ٟم٤م  ره قمٚمامء ًمٙمـ نيؾ يميؾ اًمٕمٚميامء يٓمٌ٘ميق  اًمًيٜم٦م، ذم  ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمامء ٓ يٓمٌؼ اًمًٜم٦م.

 ي٤م  ظمل نذا ُم٤م نق ضمقاب ؾم١مازم ا  اديؽ. اًمِمٞم :

  ٟم٤م  ىمّمد  ٟمف شمٓمٌٞمؼ. ُمداظمٚم٦م:

 اعمرٙمٚمؿ ًمٞمس  ٟم٧م، ُم٤مذا شم٘مّمد ومٚمامذا  ىمّمد. ٟم٤م  اًمِمٞم :

 ُم٤مذا شم٘مّمد. ُمداظمٚم٦م:

 ي٤م ؿمٞم ٜم٤م ومٝمٛمف  ي٤من٤م ظمٚمف يًرٗمٞمد ُمـ  ؾمئٚم٦م  ظمره. ُمداظمٚم٦م:
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 ىمّميييد:  طمٞمييي٤مء اًمًيييٜم٦م ُمييي٤م ُمٕمٜميييك  طمٞمييي٤مء اًمًيييٜم٦م؟ يٕمٜميييل: ؾميييٜم٦م  ُمٞمرييي٧م يٕمٜميييل   اًمِميييٞم :

اًمٜم٤مس ُم٤م يٕمرومقهن٤م ص  ـمٞم٥م، ؾمي١مازم: اًمًيٜم٦م  ٞمي٤م سميلم اًمٕمٚميامء اًميذيـ يٕمرومقهني٤م  م 

 لٝمٚم٦م اًمذيـ  ُم٤مشمقن٤م؟ا

 ـمٌٕم٤ًم سملم الٝمٚم٦م. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمييؿ اؾمييٛمع أ  قمروميي٧م ُ ٞمييك سمييلم الٝمٚميي٦م صيي ، واعم يي٤م  يميي٤م  ذم  و   اًمِمييٞم :

اًمدرس صي ؟ ُمًي٤مسم٘م٦م اإلُمي٤مم سميآُملم إصيؾ نيذ  خم٤مًمٗمي٦م ذم يميؾ اعمًي٤مضمد أ  ُمي٤م 

نييل اًمٗمرٜميي٦م اًمييذي  ٟميي٧م ختيي٤م     شم ييػم ومٞمٝميي٤م اًم٘مْمييٞم٦م نييذ ،  ٟميي٤م  طمٞمييل اًمًييٜم٦م و ٟميي٤م  قمٚمييؿ 

وا   قمٚمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ٓ  طمد يرٙمٚمؿ هبذا اودي٨م، ُمع  ٟميف طميدي٨م ذم اًمٌ ي٤مري 

وُمًٚمؿ ٓ  طمد يرٙمٚمؿ عم٤مذا؟ ٕهنيؿ ُم٤مؾميٙملم ُمٌيد ح  ٟمي٧م،  ٟميف ٟم ِميك    ٟم يػم ومرٜمي٦م، 

 ي ومرٜم٦م شم ٤مر وميٞمام ٟم يـ  ذا قمٚمٛمٜمي٤م اًمٜمي٤مس اًمًيٜم٦م سمي٤مًمرل نيل  طمًيـ، اًمٗمرٜمي٦م شم ي٤مر سمًي٥ٌم 

 ؾمقء إؾمٚمقب ذم اًمدقمقة.

ؾم١ماًمؽ وسملم اًمقاىمع اًمذي يم٤م  يٜمٌٖمل    ي٘ميقم قمٚمٞميف ؾمي١ماًمؽ، اًميدقمقة  ومِمر٤م  سملم

 مم اًمًٜم٦م ي١مضمر قمٚمٞمٝم٤م، ًميق ُمي٤مت ىمريٞم ً ُمي٤مت ؿميٝمٞمدًا اًميذي  ٞميل اًمًيٜم٦م، ًمٙميـ يٜمٌٖميل 

ْٙمَٛمي٦ِم َواعمَْْققِمَٔمي٦ِم ﴿    ٞمٞمٝم٤م سم٤مًمرل نل  طمًـ يميام ىمي٤م  شمٕمي٤ممم:  يَؽ سم٤ِمْوِ ٌِٞمِؾ َرسم  اْدُع  مَِم ؾَمي

ٜم٦َمِ  ًَ  .[569]النح: ﴾اْوَ

 ٟميي٤م  قمر٘مييد  ٟمييف يميي٤م  نٜميي٤مح ؾمييٜمـ  ُمٞمريي٧م ذم اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل  ٓ ىمٚمييٞم ً ضمييدًا ضمييدًا، ُمٜمٝميي٤م: 

 .د يم٤مٟم٧م ُم٤م يٕمرومق  قمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً ؾمٜم٦م شمًقي٦م اًمّمٗمق  سملم اًمًقاري، نذ  ذم نذ  اًمٌ 

اعمٜمييؼم اًمٓمقيييؾ اًمييذي يميي٤م  ي٘مٓمييع اًمّمييٗمق  سمٜمٞميي٧م ُمًيي٤مضمد ُمييـ ُمئيي٤مت اًمًييٜملم أ  

، و   يمٜمي٤م ٓ ٟم٘مرني٤م، ًمٙميـ شمي٠مصمروا سم٤مًميدقمقة  مم سمد ت شمٌٜمك اعمٜم٤مسمر قمغم ـمري٘مي٦م طمدي ي٦م

 ٟميييف نيييذ  اعمٜمييي٤مسمر اًم٘مديٛمييي٦م شم٘مٓميييع اًمّميييٗمق ، أ  ٓ يٙمييي٤مد يٌٜميييك ُمًيييجد سمٗمْميييؾ ا ، 

 وي٘مٓمع ومٞمف وًمق صػ واطمد سم٥ًٌم ُم٤مذا؟ ا عمٜمؼم.

ومييي٢مذًا:  طمٞمييي٤مء اًمًيييٜم٦م  رييي٤مج  مم ضمٝمييي٤مد، و رييي٤مج  مم  ؾميييٚمقب طمًيييـ طمٞمٜمئيييذ ُميييـ 
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داقمٞميي٦م  ؾمييٚمقسمف طمًييـ ونييق قميي٤ممل سم٤مًمًييٜم٦م وميي٢مذا ؾمٞمّمييػم اًمٗمرٜميي٦م ُمييع ذًمييؽ  ذا ومروييٜم٤م    اًم

همٚم٥م قمغم فمٜميف  ٟميف  يدث ُميـ وراء ذًميؽ ومرٜمي٦م ومٜم٘ميق : دع نيذ  اًمًيٜم٦م، وًمٙميـ ًميٞمس 

دقمٝم٤م  مم    ايقت، و ٟميام ُمٝميد ني٤م، ُمٝميد ني٤م،  ذًا: ؾمي١ماًمؽ اليقاب يميام ؾميٛمٕم٧م، 

وًمٙميييـ ًميييٞمس ُمٕمٜميييك ذًميييؽ اؾميييرٖم   نيييذا اليييقاب    شمٔميييؾ اًمٌدقمييي٦م اٌمييي واًمًيييٜمـ 

 ُمـ  طمٞم٤مرٝم٤م اًمٗمرٜم٦م!! ًمٞمس نذا نق إصؾ.اقت؛ ٕٟمف ٟم ِمك 

نق ؾمٜم٦م ي ٤مب ُمـ  طمٞم٤من٤م سمٙمؾ ُمـ اشمٌٕمٝم٤م، ُميـ  طمٞمي٤م ؾميٜم٦م اًمًٜم٦م إصؾ:     طمٞم٤مء 

ىمد  ُمٞمر٧م ُمـ سمٕمدي نذا طمدي٨م  ؾميٜم٤مد  ومٞميف ويٕمػ، ًمٙميـ ُمٕمٜمي٤م  صي ٞم ؛ ٕٟميف ضمي٤مء 

ُمييـ ؾمييـ ذم اإلؾميي م ؾمييٜم٦م طمًييٜم٦م ومٚمييف  ضمرنيي٤م و ضميير ُمييـ قمٛمييؾ هبيي٤م  مم يييقم »سمٚمٗمييظ: 

  مم رظمر اودي٨م. «  يٜم٘مص ُمـ  ضمقرنؿ يشء ...اًم٘مٞم٤مُم٦م دو   

 ( 00: 37: 27/ 631) اهلدى والنور /
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 ايدع٠ٛ ٚقاعد٠ ايػا١ٜ 

 ز ايٛض١ًٝسَِّبُت

يم ػمًا ُم٤م ٟمًٛمٕمٙمؿ ذم  رشـمرٙمؿ شمٜمٙمرو  ىم٤مقمدة: اًمٖم٤ميي٦م شميؼمر اًمقؾميٞمٚم٦م،  ُمداظمٚم٦م: 

وقمٞم٦م وشمٌٞمٜمق   هن٤م ىم٤مقمدة يم٤مومرة، ًمٙمـ ىمد ضم٤مء ذم اًمًيٜم٦م طميدي٨م يم٠مٟميف ييد  قميغم ُمنمي

ًميييٞمس اًمٙميييذاب »: ¢نيييذ  اًم٘م٤مقميييدة  و قميييغم إىميييؾ ذم سمٕميييض اوييي٤مٓت ونيييق ىمقًميييف 

واودي٨م ذم ص ٞم  ال٤مُمع،  «سم٤مًمذي يّمٚم  سملم اًمٜم٤مس ومٞم٘مق  ظمػمًا  و يٜمٛمل ظمػماً 

 ومٙمٞمػ ٟمٗمٝمؿ نذا اودي٨م ومجزايمؿ ا  ظمػمًا.

نيييييذا اويييييدي٨م ٓ يرٕميييييده ُمييييي٤م شمْميييييٛمٜمف ُميييييـ اًمٗم٘ميييييف، وٓ ي١مييييييد اًم٘م٤مقميييييدة  اًمِميييييٞم :

ًمٖم٤ميييي٦م شميييؼمر اًمقؾميييٞمٚم٦م، يٕمٜميييل: ُمٝميييام يمييي٤م  اًمقؾميييٞمٚم٦م خم٤مًمٗمييي٦م ًمٚمنميييع؛ ٕ  اًمّميييٝمٞمقٟمٞم٦م، ا

اًميييذيـ وويييٕمقا نيييذ  اًم٘م٤مقميييدة مل يْميييٕمقن٤م ُميييراقملم ُم يييؾ نيييذا اويييدي٨م، ومييي٤مٔ  ٟم يييـ 

ٟم٘مػ ُمٕمؽ قمٜمد نذا اودي٨م: نؾ يٌيٞم  اويدي٨م ًمٚمٛمًيٚمؿ    يٙميذب ُمريك ُمي٤م سميدت 

 ًمف ُمّمٚم ٦م ذم يمذسمف؟

 يٌٞم  ًمف وم٘مط. ُمداظمٚم٦م:

ؾمييي٠مًم٧َم و ضمٞمييي٥ُم، قمٚمٞميييؽ  ٟمييي٧م  يْمييي٤ًم    دمٞمييي٥م  ذا ... ؾميييلم ضميييٞمؿ، يميييام  اًمِميييٞم :

 ؾم٠مًم٧م.

 ٓ يٌ  اًمٙمذب. ُمداظمٚم٦م:

 وم٢مذًا:  يـ اًم٘م٤مقمدة و يـ اودي٨م؟ اًمِمٞم :

 ًمٙمـ اًمٙمذب حمرم رشقم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:
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 ٟم٤م  قمر  سم٤مرح ا  ومٞمؽ،  ٟم٧م ٓ شم٘ميؾ: أ  اًمٜميقر ُُمٜمَي٤مر ٕٟمٜمي٤م ٟميره اًمٜميقر،  اًمِمٞم :

ىميييق : نيييذا اًمٙميييذب اعم يييرم نيييؾ اًمٙميييذب حميييرم، عمييي٤مذا شمٕميييقد  مم اويييدي٨م،  ٟمييي٤م  

 يًر ؾ سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمرل  ٟم٧م زقمٛم٧م  هن٤م ُم١ميدة هبذا اودي٨م  م ٓ؟

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

سم٤مًم٘م٤مقميييييدة ًميييييٞمس سم٤مويييييدي٨م، اًم٘م٤مقمييييدة: اًمٖم٤ميييييي٦م شميييييؼمر اًمقؾميييييٞمٚم٦م،  ٓ شم١مييييييد  اًمِمييييٞم :

 اًمٙمذب قمٜمد يمؾ ُمّمٚم ٦م؟

 ٟمٕمؿ، شم١ميد. ُمداظمٚم٦م:

 اودي٨م ي١ميد ذًمؽ؟ اًمِمٞم :

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 ًا سم٤مرح ا  ومٞمؽ.وم٤مظمرٚمٗم٤م  ذ اًمِمٞم :

 ( 00: 14:  28/ 776) اهلدى والنور/
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 َد٣ صش١ تكطِٝ ايطٓٔ إىل َأيٛف 

 ٚغري َأيٛف يػسض َساعا٠ َضًش١ 

 ايدع٠ٛ يف ايدع٠ٛ يهٌ ْٛع

يي٘مق  اًمًي٤مرؾ: ىمَ  ؿ سمٕميض اًميدقم٤مة اًمًيٜم٦م  مم ىمًيٛملم: ؾميٜم٦م ُم٠مًمقومي٦م ًميده اًمٜمي٤مس، وؾميٜم٦م ً 

 ق  اًمٜم٤مس قمغم اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م    دقم٤م اًمِم٤ٌمب اًمذيـ   ؿ  همػم ُم٠مًمقوم٦م، وُمـ صمَ 

يراقميقا ُمّمييٚم ٦م اًمييدقمقة اعمٗمًيدة وقمييدم شمٜمٗمييػم اًمٜمي٤مس، ومييام ر يٙمييؿ ذم نييذا 

اًمر٘مًييٞمؿ، وُميي٤م نييق ويي٤مسمط اعمّمييٚم ٦م واعمٗمًييدة قمٜمييد شمٓمٌٞمييؼ اًمًييٜم٦م ودقمييقة 

 اًمٜم٤مس  ًمٞمٝم٤م.

 ىمق : وسمٕمد اوٛميد   واًمّمي ة واًمًي م قميغم رؾميق  ا  ورًميف وصي ٌف  اًمِمٞم :

 قم اًمديـ.وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًم   مم ي

ذم فمٜمل    نذا اًمر٘مًٞمؿ    يم٤م  صدر ُمـ  طمد ُميـ اًميدقم٤مة اإلؾمي ُمٞملم ومٝميق  ىميؾ 

ػم ٟمف شم٘مًٞمؿ ُمٌردع، وطمٞمٜمام  ىمق :  ٟمف شم٘مًٞمؿ ُمٌريدع، يٜمٌٖميل قميكم     ؿمي ُم٤م ي٘م٤م  ومٞمف 

ام : ىمًؿ ُمرٗمؼ قمغم  ٟميف سمدقمي٦م وي ًم٦م، ونيل اًمٌدقمي٦م  مم    اًمٌدقم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء ىمً

نييذ  اًمًييٜم٦م ؾمييٜم٦م ىمقًمٞميي٦م  و يم٤مٟميي٧م ؾمييٜم٦م ومٕمٚمٞميي٦م، وميي٠مي  اًمرييل ختيي٤مًمػ اًمًييٜم٦م، ؾمييقاء يم٤مٟميي٧م

طميييي٤مدث  و سمدقميييي٦م ظم٤مًمٗميييي٧م اًمًييييٜم٦م اًمٜمٌقييييي٦م ومٝمييييل سم٤مشمٗميييي٤من اًمٕمٚمييييامء نييييل سمدقميييي٦م ويييي ًم٦م، 

واًم٘مًيييؿ أظمييير نيييق اًميييذي اظمرٚميييػ ومٞميييف اًمٕمٚميييامء:  ذا يم٤مٟمييي٧م اًمٌدقمييي٦م ٓ ختييي٤مًمػ ؾميييٜم٦م 

رص ييي٦م يميييام ىمٚمٜمييي٤م ذم اًم٘مًيييؿ إو ، ومٝمٜمييي٤م ًمٚمٕمٚميييامء ىميييقٓ  ُمٕمروومييي٤م : إو : ونيييق 

اًمييذي ٓ رييي٥م ومٞمييف قمٜمييد  نييؾ اًمٕمٚمييؿ واًمر ٘مٞمييؼ، نييق ُميي٤م ضميي٤مء ذم ىمقًمييف قمٚمٞمييف  اًمّميي ٞم 



 أخالق الداعية وأولياته ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

703 

، «يميييؾ سمدقمييي٦م وييي ًم٦م ويميييؾ وييي ًم٦م ذم اًمٜمييي٤مر»اًمّمييي ة واًمًييي م اًمٍميييي  اًمّمييي ٞم : 

واًم٘مييق  أظميير، ونييق ُمرضمييقح يٕمٚمييؿ ُمييـ ىمقًمٜميي٤م اًمًيي٤مسمؼ:  ٓ ونييق اًمييذي ي٘مييقم سمر٘مًييٞمؿ 

: نييق  يْميي٤ًم سمدقميي٦م اًمٌدقميي٦م  مم  ًيي٦م  ىمًيي٤مم، نييذا اًمر٘مًييٞمؿ  ىمييق  سمٚمًيي٤م  قمييرن ُمٌييلم

يمذاح اًمر٘مًٞمؿ اًمذي ىمٚم٧م  ٟمف شم٘مًٞمؿ ُمٌردع، وًمٙمـ نذا اًمر٘مًٞمؿ  طمدث ذم آسمرداع 

اعمٕمرووملم، ُمـ اًمر٘مًٞمؿ اًم٘مديؿ؛ شم٘مًٞمؿ اًمٌدقم٦م  مم  ٦ًم ي٘مق  سمف يم ػم ُمـ اًمٕمٚمامء 

 ٝمؿ؛  ُم٤م شم٘مًٞمؿ اًمًٜم٦م  مم ؾمٜم٦م..ونؿ اضمرٝم٤مدنؿ قمغم ظمٓمئ

 ُم٠مًمقوم٦م.. ُمداظمٚم٦م:

اًمر٘مًيٞمؿ ُميـ سميدع نيذا اًمزُمي٤م ، ومي٠مىمق : ُمي٤م يمي٤م  يميذًمؽ  وهمػم ُم٠مًمقوم٦م، نذا اًمِمٞم :

وميي  ؿمييؽ    اشمٗميي٤من اًمٕمٚمييامء قمييغم    يمييؾ حمدصميي٦م ويمييؾ سمدقميي٦م ختيي٤مًمػ ُميي٤م يميي٤م  قمٚمٞمييف 

اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ومٝمييل سمدقميي٦م ويي ًم٦م، طمرييك اًمييذيـ ي٘مًييٛمق  اًمٌدقميي٦م  مم  ًيي٦م 

 ىمًييي٤مم ومٝميييذا ىميييقنؿ، اًميييذيـ ي٘مقًميييق  سم٤مؾمييير ٤ٌمب سمٕميييض اعم يييدصم٤مت وسمٕميييض إُميييقر 

يِمييؽمـمق     شمييدظمؾ نييذ  اًمٌدقميي٦م ذم سمٕمييض اًمٜمّمييقص اًمٕم٤مُميي٦م سمنمييط  ٓ او٤مدصميي٤مت 

شمٕميي٤مرض ٟمّميي٤ًم ٟمٌقييي٤ًم ؾمييقاء يميي٤م  ُمييـ ىمقًمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م  و ُمييـ ومٕمٚمييف، ومٝمييذ  اًمًييٜم٦م اًمرييل 

ؾميييٛمقن٤م سمٖميييػم ُم٠مًمقومييي٦م، نيييذا خمييي٤مًمػ ًمًيييٜمـ يم يييػمة ويم يييػمة ضميييدًا،  و  ذًميييؽ    نٜمييي٤مح 

ـ سم جيير واطمييد، طمييدي ٤ًم صيي ٞم ٤ًم ٟمييذيمر  وسمييذيمرٟم٤م  ييي٤م  يمييام ي٘مقًمييق  ٟمرُمييل قمّمييٗمقري

 و  ذًمؽ ٟميب اًمٌدقم٦م اًم٘مديٛم٦م ونل شم٘مًٞمؿ اًمٌدقمي٦م  مم  ًي٦م  ىمًي٤مم؛ ذًميؽ ٕ  

ن١مٓء اًمذيـ ي٘مقًمق  سمر٘مًيٞمؿ اًمٌدقمي٦م  مم  ًي٦م  ىمًي٤مم  رجيق  سم٤مويدي٨م اًمري٤مزم، 

ونق  يْم٤ًم ٟمرد سميف قميغم نيذ  اًمٌدقمي٦م  و قميغم ني١مٓء اًم٘مي٤مرٚملم سم٤مًمٌدقمي٦م اودي ي٦م، ونيل 

ح اويدي٨م ُمي٤م  ظمرضميف اإلُمي٤مم ُمًيٚمؿ ذم صي ٞم ف ُميـ اًمًٜم٦م همػم اعم٠مًمقوم٦م،  قمٜميل سميذا

 ¢يمٜمييي٤م ُميييع اًمٜمٌيييل »طميييدي٨م ضمريييير سميييـ قمٌيييد ا  اًميييٌجكم ر  ا  شمٕمييي٤ممم قمٜميييف ىمييي٤م : 

ضم٤مًمًلم طمقًمف عم٤م ضم٤مء   قمراب جمر٤من اًمٜمامر ُمر٘مٚمدي اًمًٞمق  قم٤مُمرٝمؿ ُمـ ُميي، 

 ي: شمٖمػم ُم ُم  وضمٝميف -إمر وضمٝمف  ¢سمؾ يمٚمٝمؿ ُمـ ُمي، ومٚمام ررنؿ رؾمق  ا  

ذم  ¢وم ٓميييي٥م اًمٜمٌييييل  -ًمًيييي م طمزٟميييي٤ًم قمييييغم ُميييي٤م ر ه ومييييٞمٝمؿ ُمييييـ وم٘ميييير ُمييييدىمعقمٚمٞمييييف ا
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ـْ ﴿ ص ٤مسمف، ووقمٔمٝمؿ وذيمرنؿ ويم٤م  ُمـ ذًمؽ    ىم٤م  نؿ: ىم٤م  شمٕم٤ممم:  َوَ ْٟمِٗمُ٘مقا ُِم

َديُمؿُ  ٠ْميِتَ َ طَميي ـْ ىَمٌْييِؾ َ ْ  َييي
٤م َرَزىْمٜمَيي٤ميُمْؿ ُِميي ٍؾ  َُميي ل  ِمَم َ ضَميي

ْرشَمٜمِيي ْقٓ َ ظم  قَ  َرب  ًَميي َييْقُت وَمٞمَُ٘ميي اعمْ

ـَ ىَمِري٥ٍم ومَ  ـْ ُِم َن َوَ يُم د  لمَ  ٠َمص  ٤مِوِ ، صمؿ ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م طميدي ٤ًم ُميـ [56]المنلفقون ﴾اًمّم 

ىمقًميف: شمّمييدن رضمييؾ سمدر ييف، سمييديٜم٤مر ، سمّميي٤مع سميير ، سمّميي٤مع ؿمييٕمػم ، ومييام يميي٤م  ُمييـ  طمييد 

 ٓ    اٟمٓمٚمييؼ ُمنييقم٤ًم  مم دار  ًمٞمٕمييقد  ٛمييؾ  ¢ال٤مًمًييلم اًمييذيـ شميي٠مصمروا سمٛمققمٔمرييف 

ىم٦م ُمييـ ـمٕميي٤مم وُمييـ درانييؿ  و دٟميي٤مٟمػم، ومقوييٕمٝم٤م ذم ـميير  صمقسمييف ُميي٤م شمٞمنيي ًمييف ُمييـ اًمّمييد

، ومٚمام ر ه سم٘مٞم٦م اًمّم ٤مسم٦م ُم٤م ومٕمؾ ص٤مطمٌٝمؿ، ىم٤مم  يْم٤ًم يمؾ ُمٜمٝمؿ ًمٞمٕمقد ¢ ُم٤مم اًمٜمٌل 

طم٤مُم ً ُم٤م شمٞمن ًمف ُمـ اًمّمدىم٤مت، ي٘مق  اًمراوي ضمرير ر  ا  شمٕم٤ممم قمٜمف: وم٤مضمرٛمع 

ذنٌي٦م يم٠مُم ٤م  ال٤ٌم  ُمـ اًمّمدىم٤مت، ومرٜمقر وضمٝمف قمٚمٞمف اًمًي م يم٠مٟميف ُم ¢ ُم٤مم اًمٜمٌل 

قميييغم ظمييي   اًمقويييع إو  طمٞمييي٨م إمييير وضمٝميييف قمٚمٞميييف اًمًييي م طمزٟمييي٤ًم قميييغم وم٘ميييرنؿ، 

طمٞميييييٜمام ر ه  صييييي ٤مسمف ىميييييد اؾميييييرج٤مسمقا   وًمٚمرؾميييييق  طمٞميييييٜمام دقمييييي٤منؿ عمييييي٤م  ¢وًمٙمٜميييييف 

ومرطميي٤ًم وطمٌييقرًا وهورًا  ¢ ٞمييٞمٝمؿ يميي٤م  ذًمييؽ ُمييدقم٤مة ٕ  شمرٖمييػم ُم ُميي  وضمييف اًمٜمٌييل 

رب، وم٘ميييي٤م  قمٚمٞمييييف سم٤مؾمييييرج٤مسمرٝمؿ عمققمٔمرييييف وشمّمييييدىمٝمؿ قمييييغم نيييي١مٓء اًمٗم٘مييييراء ُمييييـ اًمٕميييي

ُمـ ؾمـ ذم اإلؾم م ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومٚمف »اًمّم ة واًمً م هبذ  اعمٜم٤مؾم٦ٌم، ونٜم٤م اًمِم٤مند: 

، وُمييـ اًم٘مٞم٤مُميي٦م دو     يييٜم٘مص ُمييـ  ضمييرنؿ ؿمييٞمئ٤مً  ضمرنيي٤م و ضميير ُمييـ قمٛمييؾ هبيي٤م  مم يييقم 

ؾمـ ذم اإلؾم م ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م ومٕمٚمٞمف وزرن٤م ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م  مم يقم اًم٘مٞم٤مُمي٦م دو     

 اٟمرٝمك اودي٨م، ونق يمام ىمٚمٜم٤م ذم ص ٞم  ُمًٚمؿ.، «ئ٤مً يٜم٘مص ُمـ  وزارنؿ ؿمٞم

 ييض ذم نييذا اوييدي٨م قمييغم  ¢اًمِميي٤مند ُمييـ نييذا اوييدي٨م    اًمٜمٌييل  اًمِمييٞم :

 طمٞم٤مء ؾمٜم٦م  ُم٤مو٤م اًمٜم٤مس ًم٥ًٌم  و رظمر ُمـ نذ  إؾم٤ٌمب اًمٖمٗمٚم٦م، ُمـ نيذ  إؾمي٤ٌمب 

الٝمييؾ، ُمييـ نييذ  إؾميي٤ٌمب شمٙم٤مًميي٥م اًمٜميي٤مس قمييغم اًمييدٟمٞم٤م، ومٞم٘مييقم ُمًييٚمؿ ومٞم ٞمييل ؾمييٜم٦م 

اًمٕم٤ٌمدات اًمرل ص٤مرت ُمٝمٛمٚمي٦م ُمؽمويمي٦م، ومٞم ٞمٞمٝمي٤م ويًيرـ اًمٜمي٤مس سميف  و ٞمل قم٤ٌمدة ُمـ

و     ييييٜم٘مص ُميييـ ومٞمٝمييي٤م، ومٞمٙمرييي٥م ًميييف  ضمرنييي٤م و ضمييير ُميييـ قمٛميييؾ هبييي٤م  مم ييييقم اًم٘مٞم٤مُمييي٦م د

 . ضمقرنؿ ؿمٞمئ٤مً 
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نذا اودي٨م رصي  اًمدًٓم٦م ذم نذا اعمجي٤م ، ونٜمي٤مح طميدي٨م رظمير  رصح دًٓمي٦م 

نذا اودي٨م ًمٍمياطمرف ذم وًمٙمـ واضمٌٜم٤م اًمٕمٚمٛمل وإُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م شم٘مرْمٞمٜم٤م    ٟمذيمر 

ُمـ  طمٞم٤م ؾمٜم٦م »اًمدًٓم٦م  يم ر ُمـ اًم٤ًمسمؼ ُمع اًمرٜمٌٞمف قمغم وٕمػ  ؾمٜم٤مد ،  ُم٤م ٟمّمف ومٝمق: 

  مم رظمر اودي٨م.  « ُمٞمر٧م ُمـ سمٕمدي ومٚمف  ضمرن٤م و ضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م..

ُمييـ »يم٤موييدي٨م اًمًيي٤مسمؼ ا٤مُميي٤ًم، ًمٙمٜمييف رصييي  اًمدًٓميي٦م يمييام شمًييٛمٕمق ، ذاح ي٘مييق : 

ء ُمـ اًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ، وم  ضمرم    نذا اودي٨م نذا  ر٤مج  مم يش  «ؾمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م..

اًمّميي ٞم  يميي٤م  ؾميي٤ًٌٌم سمًيي٥ٌم    را  قمييغم ىمٚمييقب يم ييػم ُمييـ اًمٕمٚمييامء ومْميي ً قمييـ ـميي ب 

اًمٕمٚميييؿ، ومْمييي ً قميييـ قم٤مُمييي٦م اًمٜمييي٤مس    ومٝمٛميييقا ُميييـ نيييذا اويييدي٨م    نٜمييي٤مح ذم اإلؾمييي م 

سمدقم٦م طمًٜم٦م، سمٞمٜمام ًمٞمس ُمـ اويدي٨م إو  اًمّمي ٞم ، سمٞميٜمام ًميٞمس ذم نيذا اويدي٨م 

ف بقز ًمٚمٛمًٚمؿ     يدث ذم دييـ ا  سمدقمي٦م ٓ  صيؾ ني٤م، ٓ ذم يمري٤مب اًمّم ٞم   ٟم

ا  وٓ ذم ؾميييٜم٦م رؾميييق  ا ، وٓ ذم ُمييي٤م يمييي٤م  قمٚمٞميييف ؾميييٚمٗمٜم٤م اًمّمييي٤مًم  ر  ا  قميييٜمٝمؿ، 

ًمٞمس ومٞمف يشء ُمـ نذا وًمٙميـ سمٕميض اًمٜمي٤مس اؾميردًمقا سميف قميغم    نٜمي٤مح سمدقمي٦م طمًيٜم٦م، 

نوا ُمـ ؾمـ سمٛمٕمٜمك ومٗم  «ُمـ ؾمـ ذم اإلؾم م ؾمٜم٦م طمًٜم٦م»ىم٤م :  ¢ذًمؽ ٕ  اًمٜمٌل 

 ُمـ اسمردع.

 ذًا: يقضميييييد ذم اإلؾمييييي م قميييييغم زقميييييؿ نييييي١مٓء اعمرييييي٠موًملم ًمٚم يييييدي٨م سمٖميييييػم شم٠مويٚميييييف 

اًمّم ٞم ، يقضمد ذم اإلؾم م سمدقم٦م طمًٜم٦م يمام  ٟمف يقضمد سمدقم٦م ؾميٞمئ٦م، ًميذًمؽ يٜم٘مٛميق  

 .«يمؾ سمدقم٦م و ًم٦م»قمٚمٞمٜم٤م ٟم ـ ُمٕمنم  شم٤ٌمع اًمًٚمػ    ؿم٤مء ا  طمٞمٜمام ٟم٘مق : 

يمي٤م  صي٤مدرًا ُمٜمي٤م اضمرٝمي٤مدًا واىمر٤ٌمؾمي٤ًم واؾميرٜم٤ٌمـم٤ًم رسميام  وي٤م ًمٚمٕمج٥م! ًميق    ىمقًمٜمي٤م نيذا

يم٤م  نؿ وضمف ُمـ اًمٕمذر،  ُم٤م وىمٚمٜم٤م نذا  ٟمام نق ىمق  ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقات ا  وؾم ُمف قمٚمٞميف 

اًمذي يم٤م  يٙمرر  سمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت ؿمرك خمرٚمٗمي٦م ُمرٜمققمي٦م شمرؾميٞم ٤ًم نيذ  اًم٘م٤مقميدة ذم  ذني٤م  

اًمذي ووع نذ   إُم٦م طمرك ٓ شمْمؾ سمٕمد  قمٚمٞمف اًمً م وشمِم٘مك ومرٗمن نذا اودي٨م

اًم٘م٤مقميييدة اًمٙمٚمٞمييي٦م سم ييي   دًٓمرٝمييي٤م اًمٍمييي ٦م، وىميييد وىميييع نيييذا اعم ٔميييقر ُميييع إؾميييػ 

اًمِمييييديد ُمييييع طمييييرص اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمّميييي ة واًمًيييي م قمييييغم شمٙمييييرار نييييذ  الٛمٚميييي٦م 
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اعم٤ٌمريم٦م، يمؾ سمدقم٦م و ًم٦م ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜمي٤مر ذم ُمٜم٤مؾمي٤ٌمت ؿميرك   ٝمي٤م  هني٤م ُميـ 

يٕمٚمٛمٝميييي٤م  ¢ل يميييي٤م  رؾمييييق  ا  ظمٓمٌيييي٦م او٤مضميييي٦م،  هنيييي٤م وم٘مييييرة ُمييييـ ظمٓمٌيييي٦م او٤مضميييي٦م اًمريييي

 صيي ٤مسمف ويميي٤م  يٙمييرر قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م نييذ  اخلٓمٌيي٦م سمييلم يييدي ظمٓمٌيي٦م الٛمٕميي٦م، 

و ٟمرؿ شمًٛمٕمق  ُمع إؾمػ  ىمق  اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اخلٓم٤ٌمء اًمذيـ يٗمرر ق  ظمٓم٦ٌم الٛمٕم٦م 

وهميييػم ظمٓمٌييي٦م الٛمٕمييي٦م سم ٓمٌييي٦م او٤مضمييي٦م  ُمييي٤م سمٕميييد: ومييي٢م  ظميييػم اًمٙمييي م يمييي م ا ، وظميييػم 

إُمييقر حمييدصم٤مو٤م، ويمييؾ حمدصميي٦م سمدقميي٦م، ويمييؾ سمدقميي٦م  ، ورش¢انييدي نييدي حمٛمييد 

 و ًم٦م، ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

يٙمررنيييي٤م ويٙمييييرر ومٞمٝميييي٤م نييييذ  اًم٘م٤مقمييييدة  ¢ذم يمييييؾ ظمٓمٌيييي٦م إميييي٦م يميييي٤م  رؾمييييق  ا  

اًمٕمٔمٞمٛم٦م الٚمٞمٚم٦م، يمؾ سمدقم٦م و ًم٦م ويمؾ وي ًم٦م ذم اًمٜمي٤مر، يميذًمؽ يمي٤م  ذم ُمٜم٤مؾمي٤ٌمت 

وقمٔمٜميي٤م »قمٜمييف:  ظمييره و ظمييره يم ييدي٨م اًمٕمرسميي٤مض سمييـ ؾميي٤مري٦م اًمييذي ي٘مييق  ر  ا  

ُمققمٔم٦م وضمٚم٧م ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب، وذروم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمق ، وم٘مٚمٜمي٤م: يي٤م رؾميق   ¢رؾمق  ا  

ا !  وصٜم٤م،  وصٞمٙمؿ سمر٘ميقه ا  واًمًيٛمع واًمٓم٤مقمي٦م، و   وزم قمٚميٞمٙمؿ قمٌيد طمٌٌمي، 

و ٟمف ُمـ يٕمش ُمٜمٙمؿ ومًػمه اظمر وم٤ًم يم ػمًا، ومٕمٚمٞمٙمؿ سمًٜمرل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ 

، و يييي٤ميمؿ وحميييدصم٤مت إُميييقر؛ ومييي٢م  يميييؾ حمدصمييي٦م ُميييـ سمٕميييدي، قمْميييقا قمٚمٞمٝمييي٤م سم٤مًمٜمقاضميييذ

 . «سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م و ًم٦م

 مم نٜمييي٤م يٜمرٝميييل طميييدي٨م اًمٕمرسمييي٤مض سم ييي   طميييدي٨م ظمٓمٌييي٦م او٤مضمييي٦م، ومٗمٞمٝمييي٤م شمٚميييؽ 

 .«ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر»اًمزي٤مدة: 

 ذًا: إُمييير يميييام ىمييي٤م  ؿميييٞم  اإلؾمييي م اسميييـ شمٞمٛمٞمييي٦م رمحيييف ا  ذم يمر٤مسميييف اًمٕمٔميييٞمؿ طم٘مييي٤ًم 

، ىميييي٤م  رادًا قمييييغم اًمييييذيـ «٦م  صيييي ٤مب ال ييييٞمؿاىمرْميييي٤مء اًمٍميييياط اعمًيييير٘مٞمؿ خم٤مًمٗميييي»

ًميق يمي٤م  يرييد  ¢ي٘مًٛمق  اًمٌدقم٦م  مم  ٦ًم  ىم٤ًمم، ىم٤م : نذا ٓ يٛمٙمـ؛ ٕ  اًمٜمٌل 

ختّمٞمّميٝم٤م ًمٙمي٤م  ظمّمّميٝم٤م يقُمي٤ًم ُمي٤م،  ذ يٙميرر  «يميؾ سمدقمي٦م وي ًم٦م»ُمـ نذ  الٛمٚم٦م: 

نييذ  الٛمٚميي٦م قمييغم ُمًيي٤مُمع اًمٜميي٤مس، صمييؿ نييق يٓمٚم٘مٝميي٤م نٙمييذا داريياًم و سمييدًا وٓ ييي٠ميت وًمييق 

وًميييق سمرٚمٛميييٞم     نيييذا ُميييـ اًمٕمييي٤مم اعم ّميييقص يميييام ي٘ميييق  اًمٗم٘مٝمييي٤مء ذم سمٕميييض  سم٢مؿمييي٤مرة
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اًمٜمّمييقص، قمييغم اًمٕمٙمييس ُمييـ ذًمييؽ  ضمرانيي٤م نٙمييذا ُمٓمٚم٘ميي٦م ًمٙمييل شمٌ٘مييك نٙمييذا ىم٤مقمييدة 

شمِمٌف ا٤مُم٤ًم ىم٤مقمدة  ظمره  «يمؾ سمدقم٦م و ًم٦م»ُمًرٛمرة  مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، نذ  اًم٘م٤مقمدة: 

يميؾ »ة اًمًي م: ٓ يٛمٙمـ    يدظمٚمٝم٤م ختّمٞمص ُمي٤م  ـم ىمي٤ًم  ٓ ونيق ىمقًميف قمٚمٞميف اًمّمي 

، نيؾ يًيرٓمٞمع ُمًيٚمؿ    ي٘ميق : ٓ، ًميٞمس يميؾ ُمًيٙمر «ُمًٙمر  ر، ويمؾ  ير طميرام

  ر، وًمٞمس يمؾ  ر طمرام؟ يم  صمؿ يم .

طمٞمٜمام يمرر نذ  الٛمٚم٦م ُمٕمٜمك ذًمؽ  ٟميف ؾميد اًمٓمرييؼ قميغم ُميـ  ¢ ذًا: رؾمق  ا  

 يي٤مو  شم٠مويٚمٝميي٤م وختّمٞمّمييٝم٤م سمييٌٕمض اًمريي٠موي ت يمييام ؾمييٛمٕمرؿ ذم طمييدي٨م ضمرييير سمييـ 

سمييييٛمـ   «ُميييـ ؾميييـ»ومٗمنيييوا   «ُميييـ ؾميييـ»، طمٞمييي٨م ىمييي٤م  قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م: قمٌيييد ا 

اسمردع، و ٟم٤م ىمٚم٧م وٓ  زا   ىمق     نذا اًمرٗمًػم ًمق ضم٤مء سمف  قمجٛمل ُمي كم  ٟمي٤م  ًمٌي٤مين، 

ُمٝمييام شمٕمٚمييؿ اًمٚمٖميي٦م اًمٕمرسمٞميي٦م وميي٤مُٕمر يمييام ي٘ميي٤م : اًمٕمييرن دؾميي٤مس، ومٚمييق  ٟميي٤م  قمجٛمييل ُميي كم 

سمام ومن  سمٕمض اًمٕمٚميامء،   «ًٜم٦مُمـ ؾمـ ذم اإلؾم م ؾمٜم٦م طم»ومن ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م: 

وم٤مطمِمي٤ًم، وًمٙمي٤م  ومٕمي ً  م سمدقم٦م طمًٜم٦م، ًمٙم٤م  ذًمؽ ُمٜميف ظمٓمئي٠مً  ي: ُمـ اسمردع ذم اإلؾم 

ُمـ »ي ٧ٌم سمذًمؽ  ٟمف  قمجٛمل عم٤م يرٕمرب سمٕمد؛ ٕٟمٜم٤م  ذا ىمٚمٜم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م: 

  ي: ُمـ اسمردع.  «ؾمـ ذم اإلؾم م

ىمي٤م  نيذا  ¢يػ    اًمٜمٌيل ىمد قمرومرؿ رٟمٗم٤ًم ُمـ ؾمٞم٤مىمل سمٛمٜم٤مؾمي٦ٌم نيذا اويدي٨م اًمنمي

اويييدي٨م سمٛمٜم٤مؾمييي٦ٌم اويييض قميييغم اًمّميييدىم٦م، ومل يٙميييـ نٜمييي٤مح ذم اعمجٚميييس  يييي٦م سمدقمييي٦م 

  ـم ىم٤ًم، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م ُمٕمٜمك اودي٨م يمام زقمٛمقا: ُمـ اسمردع ذم اإلؾم م سمدقم٦م طمًٜم٦م.

سمٛمٜم٤مؾمييٌرٝم٤م ُمييـ  ¢ٟمًيي٠منؿ:  يييـ اًمٌدقميي٦م ذم ذًمييؽ اعمجٚمييس، طمرييك ىميي٤م  اًمرؾمييق  

  اعمجٚمس ُم٤م يٛمٙمـ    ي٘م٤م   ٟمف سمدقم٦م.اسمردع ذم اإلؾم م سمدقم٦م طمًٜم٦م، ًمٞمس ذم

سم٤مٔيييي٦م  ¢ ذًا: ُمييي٤م يمييي٤م  ذم اعمجٚميييس؟ يمييي٤م  اًمّميييدىم٦م، سمٕميييد    طمْميييٝمؿ اًمرؾميييق  

ء سميام شمٞمني، صميؿ وسمٌٕمض  طم٤مدي ف قمغم اًمرّمدن قمغم ن١مٓء إقمراب ىم٤مم  ونؿ ومجي٤م

ُمييـ ؾمييـ ذم »وا سمييام شمٞمنيي نييؿ، وم٘ميي٤م  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م: شمٌٕمييف أظمييرو  ومجيي٤مؤ

 .«اإلؾم م ؾمٜم٦م طمًٜم٦م
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نٜمييي٤م، سمٛمٕمٜميييك: ُميييـ اسمريييدع؛ ٕ  نيييذا   «ُميييـ ؾميييـ» ذًا: ظمٓمييي٠م ومييي٤مطمش ضميييدًا    ٟمٗمنييي 

اًمييذي نييق سم ييؼ  ومّميي  ُمييـ ٟمٓمييؼ سم٤مًمْميي٤مد  ¢اًمرٗمًييػم ٓ يٓميي٤مسمؼ اًمقاىمييع، ورؾمييق  ا  

و يْم٤ًم  نرٌٚمٝمي٤م ومرصي٦م، ومي٠مذيمر سمي٠م  نيذ  الٛمٚمي٦م  ٟمي٤م  ومّمي  ُميـ ٟمٓميؼ سم٤مًمْمي٤مد، طميدي٨م 

ّمييٛمٞمؿ اًمييذي  ٟمييز  ا  قمييغم سم٤مـمييؾ رواييي٦م، وًمٙمييـ صيي ٞم  دراييي٦م؛ ٕٟمييف نييق اًمٕمييرن اًم

ىمٚمٌف اًم٘مرر  سمٚم٤ًم  قمرن ُمٌلم، ومٝمق طم٘م٤ًم  ومّم  ُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًمْم٤مد، وًمٙميـ ُمي٤م صي     

، ًمٙمٜميف طم٘مي٤ًم نيق  ومّمي  « ٟم٤م  ومّمي  ُميـ ٟمٓميؼ سم٤مًمْمي٤مد»شمٙمٚمؿ هبذا اودي٨م:  ¢اًمٜمٌل 

 ُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًمْم٤مد.

يمٞمػ يٚمٞمؼ سم٠مومّم  اًمٜم٤مس    ي٘ميق  ٓ ُمٜم٤مؾمي٦ٌم نٜمي٤مح، مل شم٘ميع ذم اعمجٚميس سمدقمي٦م، 

 ُمـ اسمردع ذم اإلؾم م سمدقم٦م.. نذا يم م... شمٗمًػم ُمرومقض ا٤مُم٤ًم.ومٞم٘مق : 

صمؿ ٟم٘مق  ؿمٞمئ٤ًم رظمر ُمـ سم٤مب شمٜمٌٞمف  ظمقاٟمٜم٤م ـم ب اًمٕمٚمؿ واًم٤ًمُمٕملم اٞمٕمي٤ًم  ٟمٜمي٤م  ذا 

ىمٚمٜم٤م ضمدًٓ    ُمٕمٜمك اودي٨م يمام زقمٛمقا ونق سم٤مـمؾ ي٘مٞمٜم٤ًم، ًمٙمـ ؾمٜمزداد سمٞم٤مٟم٤ًم ًمٌٓم ٟمف 

اسمرييدع ذم اإلؾميي م سمدقميي٦م طمًيييٜم٦م،  هبييذا اًمر٠مويييؾ، ومٜم٘مييق :  ذا يميي٤م  ُمٕمٜميي٤م طميييدي٨م: ُمييـ

وُمـ اسمردع ذم اإلؾم م سمدقم٦م ؾمٞمئ٦م، ُم٤م نق اعمٞمزا  وُم٤م نق اًمْم٤مسمط وُم٤م نل اًم٘م٤مقميدة 

 عمٕمروم٦م اًمٌدقم٦م اوًٜم٦م ُمـ اًمٌدقم٦م اًمًٞمئ٦م؟  نق اًمٕم٘مؾ  م اًمٜم٘مؾ؟

وم٢م  يم٤م  ىمقنؿ ويم٤م  ضمقاهبؿ  ٟمام نق اًمٕم٘مؾ ظمرضمقا ُمـ يمقهنؿ يمام ي٘مقًمق  ُمـ 

٘مقا  ٟمٗمًٝمؿ سم٠منؾ آقمرزا  واًمْم   اًمذيـ ي٘مقًمق  سمام  نؾ اًمًٜم٦م والامقم٦م، و و

 يٕمر  قمٜمد اًمٕمٚمامء سم٤مًمر ًلم واًمر٘مٌٞم  اًمٕم٘مٚمٞملم.

اعمٕمرزًميييي٦م ُمييييـ ويييي ٓوؿ اًمرييييل ظميييي٤مًمٗمقا ومٞمٝميييي٤م ايييي٤منػم قمٚمييييامء اعمًييييٚمٛملم  هنييييؿ 

 ي٘مقًمق  سمام ؾمٛمٕمرؿ، سم٤مًمر ًلم واًمر٘مٌٞم  اًمٕم٘مٚمٞملم.

ٜمييييد ا ، وُميييي٤م ُمٕمٜمييييك نييييذا يزقمٛمييييق  ومٞم٘مقًمييييق : ُميييي٤م طمًييييٜمف اًمٕم٘مييييؾ ومٝمييييق اوًييييـ قم

٤مُء ﴿اؾمر٘مٌ ف اًمٕم٘مؾ ومٝمق اًم٘مٌٞم  قمٜمد ا ، ؾمٌ ٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمام ينميمق   يمَي َ ْم َنُْؿ رُشَ

ـَ  قُمقا َنُْؿ ُمِي ٠ْمَذْ  سمِيِف ا  ُ رَشَ ٤م مَلْ يَي ـِ ُمَي ي ، ُمي٤م  ٙميؿ قم٘مٚميف سم٠مٟميف طمًيـ [65]الشدور  ﴾اًميد 

ٞم ٤ًم، ًمذًمؽ ومٞمٜمٌٖمل    يٙمق  طمًٜم٤ًم، وُم٤م  ٙمؿ قم٘مٚمٝمؿ سم٠مٟمف ىمٌٞم  ومٞمٜمٌٖمل    يٙمق  ىمٌ
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اشمٗم٘م٧م اعميذان٥م يمٚمٝمي٤م ًميٞمس وم٘ميط ُميذن٥م  نيؾ اًمًيٜم٦م قميغم سمٓمي   ُمي٤م قمٚمٞميف اعمٕمرزًمي٦م 

  يم يييػمًا ُميييـ  ُميييـ ىميييقنؿ سم٤مًمر ًيييلم واًمر٘مٌيييٞم  اًمٕم٘مٚمٞميييلم، ًمٙميييـ اًمقاىميييع ُميييع إؾميييػ 

اعمٜمرٛمييلم  مم  نيييؾ اًمًيييٜم٦م والامقميي٦م ًمًييي٤م  طمييي٤منؿ يٕميييؼم قمييـ  هنيييؿ ذم سميييقاـمٜمٝمؿ ُميييع 

٘مييقنؿ ونييذا واويي  ضمييدًا طمٞمييٜمام شمٜميي٤مىمش اعمٕمرزًميي٦م،  ي:  هنييؿ  ًييٜمق  وي٘مٌ ييق  سمٕم

 طميييد إؾمييي٤مشمذة  و  طميييد اًميييديم٤مشمرة  و  طميييد اعمِمييي٤مي  اعمرٕمّميييٌلم اعمرٛميييذنٌلم، شم٘ميييق  

نؿ: اًمٌمء اًمٗم ين سمدقم٦م؟ ي٘مق  ًمؽ: ي٤م  ظمل ُم٤مذا هب٤م؟ ومٞمٝم٤م ذيمر ا ، ومٞمٝم٤م اًمّمي ة 

 .¢قمغم رؾمق  ا ،  ٟمرؿ شمٜمٝمق  قمـ ذيمر ا  وقمـ اًمّم ة قمغم رؾمق  ا  

٢مِْ  شَمٜمَيي٤مَزقْمُرْؿ ذِم ﴿، ُميي٤م ؾمييٚمؿ قم٘مٚمييف   ورؾمييقًمف يمييام ىميي٤م  قمييز وضمييؾ: طمٙمييؿ قم٘مٚمييف وَميي

ؾُمق ِ  وُ   ِمَم ا  ِ َواًمر   وَمُردُّ
ٍ
ء  ، ومٝمؿ ردو   مم قم٘مقنؿ.[99]النسل  ﴾يَشْ

و  ُمييـ آقمرييزا  ويْمييٚمٚمق  اعمٕمرزًميي٦م، وىمييد يِمييرط نييذا اقمرييزا  وييٛمٜمل نييؿ يرييؼمؤ

 يييػم ُميييـ إطمٙمييي٤مم اًمٗمرقمٞمييي٦م سمٕمْميييٝمؿ ومٞمٙمٗميييروهنؿ، ُميييع ذًميييؽ ومٝميييؿ يٚمر٘ميييق  ُمٕمٝميييؿ ذم يم

ُميييييـ ؾميييييـ ذم »طمٞميييييٜمام  ٙمٛميييييق  قم٘ميييييقنؿ، ومييييي٤مٔ  ٟم يييييـ ذم نيييييذا اويييييدي٨م ونيييييق: 

  ي: ُمـ اسمردع.   «ُمـ ؾمـ» ذا ؾمٚمٛمٜم٤م ضمدًٓ    ُمٕمٜمك:  «اإلؾم م

طمًيييٜم٤ًم: نيييؾ اًمٌدقمييي٦م قميييغم نقاٟمييي٤م  م قميييغم رشقمٜمييي٤م؟ ُميييـ اًميييذي  ًيييـ، ُميييـ اًميييذي 

 ي٘مٌ ؟ نق اًمنمع.

اويي٤مدث ؾمييٜم٦م طمًيييٜم٦م وم٤موًييٜم٦م  ٟميييام  طمٞمٜمئييذ ؾمييٜم٘مق : يييي٤م  ظمييل  ذا ادقمٞميي٧م    نيييذا

 .[555]البقرة ﴾َن٤مشُمقا سُمْرَن٤مَٟمُٙمْؿ  ِْ  يُمٜمُرْؿ َص٤مِدىِملمَ ﴿شمٕمر  سم٤مًمٜمص اًمنمقمل، ومٜم٘مق : 

 وًمـ بدوا ُمٓمٚم٘م٤ًم دًمٞم ً قمغم اؾمر ٤ًم  سمدقم٦م ًمٞمس ن٤م  صؾ ذم اًمًٜم٦م.

سمٕمد نذا اًمرٕمٚمٞمؼ ًمٌٞم٤م     نيذا اويدي٨م ٓ يٛمٙميـ آؾميردٓ  سميف قميغم ُمي٤م يٜمي٤مىمض 

،  ٟمام اعم٘مّمقد سم٤مودي٨م «يمؾ سمدقم٦م و ًم٦م ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر»ة اًم٤ًمسم٘م٦م: اًم٘م٤مقمد

ُمًر ٦ٌم يمام ذيمرت رٟمٗم٤ًم نق طمض اعمًٚمٛملم قمغم  طمٞم٤مء قم٤ٌمدات وؾمٜمـ ؾمقاء يم٤مٟم٧م 

ام  ذا يم٤مٟميي٧م ُميـي اًمٗمييرارض، ومٗمييل نييذا اوييدي٨م طمييض سميي٤مًمغ قمييغم  و يم٤مٟميي٧م ُم١ميمييدة ومْميي ً قميي
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٤مب  ٥م ُمـي إؾمٌي ٘م٧م اإلؿمي٤مرة  ًمٞمٝمي٤م وهمػمني٤م؛  طمٞم٤مء ُم٤م   ٚمف اًمٜم٤مس وُم٤م شمريميق  ًمًٌي اًمريل ؾمٌي

 .ًمٞمٙمق  ًمف  ضمرن٤م و ضمر ُمـ اشمٌٕمف قمغم نذا اإلطمٞم٤مء  مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ذيمرت اودي٨م أظمر ويميام ىمٚمي٧م ٕرُميل سميف قمّميٗمقريـ سم جير واطميد،  وًٓ  ٟميف 

ُميـ  طمٞمي٤م ؾميٜم٦م  ُمٞمري٧م ُميـ سمٕميدي ومٚميف »ذم شمٗمًػم اعميراد ُميـ نيذا اويدي٨م اًمّمي ٞم ، 

  مم رظمرن٤م. « ضمرن٤م.. 

ٕذيمييريمؿ  ٟمٙمييؿ  ذا ر يييرؿ ُم ييؾ نييذا اوييدي٨م ذم سمٕمييض اًمٙمريي٤مب وؾمييؽموٟمف  وصم٤مٟمٞميي٤مً 

وٓ ؿمييؽ؛ ٕٟمييف ذم  طمييد اًمٙمريي٥م اًمًيير٦م ونييق سم٤مًمييذات ؾمييٜمـ اًمؽمُمييذي، ومٝمييذا اوييدي٨م 

روا  اًمؽمُميييذي ًمٙميييـ ذم  ؾميييٜم٤مد  رضميييؾ اؾميييٛمف يم يييػم سميييـ قمٌيييد ا  سميييـ قمٛميييرو سميييـ قميييق  

ًميذي شمٌي٤مدر اعمزين ونيق رضميؾ ُميرٝمؿ سم٤مًمٙميذب، وميروه اويدي٨م رسميام روا  سمي٤معمٕمٜمك ا

ًمٙميـ   «ُميـ  طمٞمي٤م ؾميٜم٦م  ُمٞمري٧م ُميـ سمٕميدي..»ًمف اٟمٓم ىم٤ًم ُمـ اودي٨م اًمّم ٞم ، وم٘مي٤م : 

نييذا اعمٕمٜمييك اًمٍمييي  نٜميي٤م ذم نييذا اوييدي٨م اًمْمييٕمٞمػ اًمًييٜمد ىمييد ضميي٤مء ذم اوييدي٨م 

اًمّميي ٞم  ُميي٤م يٖمٜمٞمٜميي٤م قمٜمييف ونييذا ُمييـ طمججٜميي٤م قمييغم نييذا اًمرٗمًييػم  و قمييغم نييذا اًمر٘مًييٞمؿ 

وم٦م،  ٟم٤م ٕو  ُمرة  ؾمٛمع هبذا، قمٜميدح قمٚميؿ اعمٌردع ًمٚمًٜم٦م، ؾمٜم٦م ُم٠مًمقوم٦م وؾمٜم٦م همػم ُم٠مًمق

 هبذا اًمر٘مًٞمؿ؟

 نذا قمٚمؿ ضمديد. ُمداظمٚم٦م:

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

   »اوييييدي٨م اًمييييذي  ؿمييييػم  ًمٞمييييف أ ، ي٘مييييق  اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمّميييي ة واًمًيييي م: 

نييؿ؟  اإلؾميي م سمييد  همريٌيي٤ًم وؾمييٞمٕمقد همريٌيي٤ًم ومٓمييقسمك ًمٚمٖمرسميي٤مء، ىميي٤مًمقا: ييي٤م رؾمييق  ا ! ُمييـ

 .« ومًد اًمٜم٤مس ُمـ ؾمٜمرل ُمـ سمٕمديىم٤م : نؿ اًمذيـ يّمٚم ق  ُم٤م 

 ذًا: ذم نذا اودي٨م طمض اعمًٚمٛملم    يٙمقٟمقا ُمـ اًمٖمرسم٤مء، وُميـ صيٗم٦م ني١مٓء 

 .¢اًمٖمرسم٤مء  هنؿ يّمٚم ق  ُم٤م  ومًد اًمٜم٤مس ُمـ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

... ُمـ نذ  الٛمٚم٦م ونذ  اًمٕم٤ٌمرة ُمقضمقدة وؾمٛمٕمٜم٤من٤م ُمـ سمٕمْمٝمؿ ًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:
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 ٦م.سمٚمٗمظ رظمر ونق: سمدقم٦م ُمٕمرووم٦م ظمػم ُمـ ؾمٜم٦م جمٝمقًم

  ي ٟمٕمؿ نذا ص ٞم  ُمع إؾمػ. اًمِمٞم :

  ذًا: ٓ نؿ ؾمٚمػ يٕمٜمل، ًمٙمٜمٝمؿ ُمـ اخلٚمػ.

  ي ٟمٕمؿ، ومرذيمرت أ .. ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٜم٦م ُم٠مًمقوم٦م وؾمٜم٦م همػم ُم٠مًمقوم٦م. اًمِمٞم :

يمام طمض اعمًٚمٛملم ذم اودي٨م إو  اًمّم ٞم      ٞمقا  ¢وم٢مذًا: رؾمق  ا  

نٜميي٤م اعمًييٚمٛملم اًمًييٜم٦م طمرييك يٙمريي٥م نييؿ  ضمرنيي٤م و ضميير ُمييـ قمٛمييؾ هبيي٤م، يمييذًمؽ طمييض 

سمٕم٤مُمييي٦م    يٙمقٟميييقا ُميييـ اًمٖمرسمييي٤مء وُميييـ صيييٗم٦م نييي١مٓء اًمٖمرسمييي٤مء  هنيييؿ يّميييٚم ق  ُمييي٤م  ومًيييد 

 اًمٜم٤مس ُمـ ؾمٜمرل ُمـ سمٕمدي.

  مم نٜم٤م يٜمرٝمل ضمقان ومٞمام  يين أ  قمـ نذا اًمر٘مًٞمؿ اًمذي ٓ  صؾ ًمف.

 ؾمٛمٕمرؽ شم٘مق   مم نٜم٤م اٟمرٝمك القاب.. ُمداظمٚم٦م:

 نٜم٤مح ومرن.  ي ٟمٕمؿ، ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜم٤م  اٟمرٝمك يم ُمل، اًمِمٞم :

ويي٤م ٓ  ؿمييٙم٤م  ومٞمييف  ٟمٜميي٤م ًمييق اٟمٓمٚم٘مٜميي٤م ُمييـ نييذا اًمر٘مًييٞمؿ اًمٌييدقمل وميي  ؿمييؽ    إُميير 

ؾمٞمًيييرٛمر  مم ؾميييٙمق ، و مم اهنٞمييي٤مر طمريييك ايييقت اًمًيييٜمـ يمٚمٝمييي٤م و ٞمييي٤م اًمٌيييدع وشم٘ميييقم 

ُم٘م٤مُمٝميي٤م، وٓ يقضمييد قميي٤ممل ذم اًمييدٟمٞم٤م  سمييدًا طمرييك ًمييق يميي٤م  ُمييـ اخلٚمييػ يٛمٙمييـ    ي٘مييق  

 اًم٘مًٛملم... سمٛم ؾ نذا اًم٘مق ، شم٘مًٞمؿ اًمًٜم٦م  مم نذيـ

اًمر٘مًييٞمؿ نييذا ُمٌرييدع خميي٤مًمػ ًمرٚمييؽ إصييق  اًمٍميي ٦م اًمرييل  ييض اعمًييٚمٛملم 

اٞمٕم٤ًم و ض اًمٖمرسم٤مء اًمذي نؿ ـمقسمك وطمًـ ُمآب، ـمقسمك يمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمّم ة 

ؿمييجرة ذم الٜميي٦م يٛمٌميي اًمرايميي٥م اعمنييع  يي٧م »واًمًيي م ذم اوييدي٨م اًمّميي ٞم : 

 .«فمٚمٝم٤م ُم٤مر٦م قم٤مم ٓ ي٘مٓمٕمٝم٤م

٤مء، وصٗم٦م اًمٖمرسمي٤مء  هنيؿ يّميٚم ق  ُمي٤م  ومًيد اًمٜمي٤مس ُميـ نذ  اًمِمجرة ن١مٓء اًمٖمرسم
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 ؾمٜمرل سمٕمدي.

يمييؾ »وميي٢مذًا: ًمييٞمس نييذا اًمر٘مًييٞمؿ وم٘مييط نييق سمدقميي٦م خم٤مًمٗميي٦م ًمٕمٛمييقم ىمقًمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م: 

سمؾ ونذ  اًمٌدقمي٦م  و نيذا اًمر٘مًيٞمؿ سمدقمي٦م خمي٤مًمػ  «سمدقم٦م و ًم٦م ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر

ومٝميييل سمدقمييي٦م  ًمٙميييؾ  ىميييقا  قمٚميييامء اعمًيييٚمٛملم طمٞميييٜمام ىمييي٤مًمقا: يميييؾ سمدقمييي٦م ختييي٤مًمػ اًمًيييٜم٦م

و ًم٦م، و   يم٤مٟمقا ي٘مقًمقا    نٜم٤مح سمدقم٦م طمًٜم٦م؛ ٕهنؿ ىم٤مًمقا سم٤مًمٌدقم٦م اوًيٜم٦م سمنميط 

   ٓ ختيي٤مًمػ ؾمييٜم٦م، ومٙمٞمييػ وىمييد ظميي٤مًمٗمقا ؾمييٜمـ يم ييػمة ن٤منٜميي٤م، وًمييق    اإلٟمًيي٤م  شمٗمييرغ 

 ًمررٌع اًمٜمّمقص ًمقضمد  ؿمٞم٤مء و ؿمٞم٤مء يم ػمة ضمدًا.

 و مم نٜم٤م يٜمرٝمل اًمٙم م ضمقاسم٤ًم قمـ ذًمؽ اًم١ًما .

 . ذم رظمر اًم١ًما  ي٤م ؿمٞم ٜم٤م...يٌ٘مك.. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ونل ُمراقم٤مة اعمّمٚم ٦م واعمٗمًدة وُم٤م نق و٤مسمط اعمراقم٤مة. ُمداظمٚم٦م:

ٓ ؿمييؽ    نييذ  اًم٘م٤مقمييدة يم٘م٤مقمييدة قمٚمٛمٞميي٦م ٓ  ؿمييٙم٤م   ـم ىميي٤ًم ذم صيي رٝم٤م،  اًمِمييٞم :

 ي: دومع اعمٗمًدة ىمٌيؾ ضمٚمي٥م اعمّميٚم ٦م، دوميع اعمٗمًيدة ىمٌيؾ ضمٚمي٥م اعمّميٚم ٦م، نيذ  

ٙمييييـ  ٟميييي٤م  ٓطمييييظ قمييييغم سمٕمييييض اعمٕميييي٤مرصيـ اًمٞمييييقم اًمييييذيـ ىم٤مقمييييدة ٓ  ؿمييييٙم٤م  ومٞمٝميييي٤م، وًم

ة نييؿ وقمييامدًا نييؿ ذم طمييض اًمٜميي٤مس قمييغم قمييدم آنييرامم ٠مبٕمٚمييق  نييذ  اًم٘م٤مقمييدة شمٙميي

 سم٤مًمًٜمـ اعمٜمٗمٞم٦م اعمٝمٛمٚم٦م اعمؽمويم٦م سمزقمؿ دومع اعمٗمًدة.

ييييي٤م قمجٌيييي٤م! سمييييديؾ    يٜمّميييي قا ايييي٤منػم اًمٜميييي٤مس و   ي٘مقًمييييقا نييييؿ  ايييي٤م اًمٜميييي٤مس  ذا 

شم٠ميٞمييدًا نييذ   ¢ويمؿ سم ييدي٨م قمييـ رؾمييق  ا  ؾمييٛمٕمرؿ ُمييـ سمٕمييض اًمٜميي٤مس ؾمييٜم٦م وضميي٤مؤ

 و ُميييـ ومٕمٚميييف، وم يييذار    يرنيييع  طميييديمؿ ويٌييي٤مدر  ¢اًمًيييٜم٦م ؾميييقاء يم٤مٟمييي٧م ُميييـ ىمقًميييف 

سم٤مإلٟمٙم٤مر قمغم ن١مٓء اًمذيـ يي٠مشمق  هبيذ  اًمًيٜم٦م؛ ٕ  نيؿ  ضمرني٤م و ضمير ُميـ قمٛميؾ هبي٤م 

 مم رظمييير اويييدي٨م، سميييديؾ    يٜمّمييي قا اعم ييي٤مًمٗملم ًمٚمًيييٜم٦م واعم ييي٤مرسملم نييي٤م يٕميييقدو  

غم نيييي١مٓء اًمييييذيـ  ٞمييييق  اًمًييييٜم٦م سمييييدقمقه دومييييع اعمٗمًييييدة ىمٌييييؾ ضمٚميييي٥م سم٤مًمٜمّمييييٞم ٦م قميييي
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 اعمّمٚم ٦م.

ؾمييييييٌ ٤م  ا ! نيييييي  ىمٚمييييييرؿ نييييييذا اًمٙميييييي م ٕوًمئييييييؽ اًمييييييذيـ يٗمًييييييدو  ذم إرض 

ويٗمًدو  اًمًٜم٦م وٓ يّمٚم ق ، ن١مٓء  ومم سم٠م  شمقضمف  ًمٞمٝمؿ نذ  اًمٜمّمٞم ٦م، وًميٞمس 

  مم  ٟمّم٤مر اًمًٜم٦م و شم٤ٌمع اًمًٜم٦م وحمٞمل اًمًٜم٦م.

دة اعمًييٚمٛم٦م ومٝمييل ُميي  ً  ذا يميي٤م  يؽمشميي٥م ُمييـ وراء اًمٕمٛمييؾ  ُميي٤م اًمْميي٤مسمط نييذ  اًم٘م٤مقميي

سمًيييٜم٦م أ  ٟم٘ميييق  طم٘مٞم٘مييي٦م قمٜميييد ٟمييي٤مس ٓ قمٚميييؿ نيييؿ ُمٓمٚم٘مييي٤ًم سم٤مًمًيييٜم٦م، ٓ قمٚميييؿ نيييؿ ُمٓمٚم٘مييي٤ًم 

سم٤مًمًييٜم٦م وشمرشميي٥م ُمييـ وراء  طمٞميي٤مء نييذ  اًمًييٜم٦م نٙمييذا ومجيي٠مة وـمٗمييرة واطمييدة ٟميييهب٤م يمييام 

نييذ   ٝميي٤م ؾمييٗمؽ اًمييدُم٤مء ٓ ؿمييؽ   ري٘مقًمييق  قمٜمييدٟم٤م ذم اًمِميي٤مم قم وييي٦م، شمرشميي٥م ُمييـ ورا

ُمٗمًييدة ٓ شمًيي٤موي ُمّمييٚم ٦م اًمٕمٛمييؾ هبييذ  اًمًييٜم٦م؛ ٕ  نييذ  اًمًييٜم٦م  ريي٤مج  مم شمقـمئيي٦م 

و مم اٝمٞميييد روييييدًا روييييدًا طمريييك ىمٌيييؾ يميييؾ يشء يًيييٛمع اًمٜمييي٤مس    نٜمييي٤مح ؾميييٜم٦م ُمييي  ً، 

ٟميييب ُميي  ً رومييع اًمٞمييديـ قمٜمييد اًمريمييقع واًمرومييع ُمٜمييف، نييذا ذم سميي د إقميي٤مضمؿ ذم يم ييػم 

ٓ يٕمرومييق  رومييع اًمٞمييديـ  ٓ قمٜمييد شمٙمٌييػمة ُمٜمٝميي٤م يمييٌ د إشمييراح وإًمٌيي٤م  واًمٞمقهمًيي   

اإلطميييرام، ومييي٢مذا ومجييي٠منؿ رضميييؾ سمروميييع اًمٞميييديـ قمٜميييد اًمريميييقع، روميييع.. ٓ ؿميييؽ  ٟميييف ؾمييير٘مع 

ُمٗمًييدة، وًمٙمييـ قمٚمٞمييف    يٛمٝمييد إلطمٞميي٤مء نييذ  اًمًييٜم٦م سم٢مطمٞميي٤مء اًمٕمٚمييؿ سم٤مًمًييٜم٦م، سمرييذيمػمنؿ 

سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم طمض اعمًٚمٛملم قمغم اًمرٛمًؽ سم٤مًمًٜم٦م واًمر ذير قمـ اًمٌدقمي٦م 

ًمقاردة قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًم ، ويٛميض قمغم ذًمؽ  ي٤مُم٤ًم طمرك يره سم٠م  اًمٜم٤مس وأصم٤مر ا

 ىمد وٞم١موا ًم٘مٌق  ؾمٜم٦م ُمـ اًمًٜمـ اعمؽمويم٦م واعمٝمجقرة.

عمي٤م دظميؾ ُمٙمي٦م وم٤م ي٤ًم  ¢ومٝمذا نق اًمْم٤مسمط شم٘مريٌي٤ًم، واًميدًمٞمؾ قميغم ذًميؽ    اًمٜمٌيل 

ُمٜمّمقرًا ُم٠مزورًا، ودظمؾ وصغم ريمٕمرلم ذم ضمق  اًمٙمٕمٌي٦م ؿميٙمرًا   قميز وضميؾ قميغم 

ًمٗمر  اًمٙمٌيػم وظميرج  رادت زوضميف قم٤مرِمي٦م ر  ا  شمٕمي٤ممم قمٜمٝمي٤م    شمٗمٕميؾ ومٕميؾ نذا ا

شمٕمٚمٛمييق  ُمييع إؾمييػ طمرييك أ  ٟمٌٞمٝميي٤م، و   شمّمييكم ريمٕمرييلم ذم ضمييق  اًمٙمٕمٌيي٦م، و ٟمييرؿ 

سميي٤مب اًمٙمٕمٌيي٦م نييق قمييغم اًمقوييع اًمييذي يميي٤م  ذم زُميـي ال٤منٚمٞميي٦م ُمرشمٗمييع ٓ يٛمٙميـي اًمّمييٕمقد  مم 

ع  ٓ.. ٓ  ىميق  خل٤مصي٦م اًمٜمي٤مس، ضمق  اًمٙمٕم٦ٌم  ٓ سمًٚمؿ، ونذا اًمًيٚمؿ ُميع إؾميػ ٓ يقوي



 أخالق الداعية وأولياته ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

780 

 .رسمام يّم      ىمق  ًمٌٕمض  يم٤مسمر جمرُمٞمٝم٤م

 خل٤مص٦م  يم٤مسمر جمرُمٞمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

خل٤مصيييي٦م  يميييي٤مسمر جمرُمٞمٝميييي٤م، ونٙمييييذا يميييي٤م  إُميييير ذم قمٝمييييد اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف  اًمِمييييٞم :

  «صييكم ذم اوجيير »: ¢اًمًيي م، وم٘ميي٤م  نيي٤م شمٞمًييػمًا ًمييف ذم آىمرييداء ُمٜمٝميي٤م سمرؾمييق  ا  

 هبذا اًم٘مقس ُمـ الدار. يمٚمٙمؿ يٕمٚمؿ اوجر اعمًقر

طميدي ق قمٝميد سم٤مًمنميح نيدُم٧م  -نٜمي٤م اًمِمي٤مند–وم٢مٟمف ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم، وًمقٓ    ىمقُميؽ »

 «اًمٙمٕم٦ٌم وًمٌٜمٞمرٝم٤م قمغم  ؾم٤مس  سمرانٞمؿ قمٚمٞمف اًمًي م، ولٕمٚمي٧م ني٤م سمي٤مسملم ُميع إرض

ُمع إرض وًمٞمس ؾمٚمؿ يم٠مي ُمًجد شمدظمؾ ُمـ نذا اًم٤ٌمب وختيرج ُميـ نيذا اًمٌي٤مب، 

 نذا نق اًمذي سمٜمل قمغم اًمٞمن.

، ُمي٤م ومٕميؾ «ولٕمٚم٧م هب٤م سم٤مسملم ُمع إرض، سم٤مسم٤ًم يدظمٚمق  ُمٜمف وسم٤مسمي٤ًم خيرضميق  ُمٜميف»

اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ذًمؽ، و مم اًمٞمقم ُمع إؾمػ مل ي٘ميؿ نيذا اإلصي ح، يمي٠م  اعمًيٚمٛملم 

اًٙمقا سمؽميمف قمٚمٞمف اًمً م هبذا اإلص ح، ونٜم٤م ٓ سمد زم ُمـ شم٘مًٞمؿ ًمٞمس يمذاح اًمر٘مًيٞمؿ، 

 .هبذا اًمر٘مًٞمؿ نق نذا اودي٨م ٟمف شم٘مًٞمؿ قمٚمٛمل دىمٞمؼ، وذيمرين 

 اًمًٜم٦م شمٜم٘مًؿ  مم ىمًٛملم: ؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م، وؾمٜم٦م شمريمٞم٦م.

وني٤م ؾميٜم٦م ؤٚم٦م وُمْميٌقـم٦م شم٘مرٙمّ ِمَي  ذا ىمر شمؿ نذا اًمر٘مًٞمؿ ذم سمٕميض اًمٙمري٥م اًمٖميػم ُمُ 

ومٕمٚمٞم٦م وؾميٜم٦م شُمريمٞمي٦م، ٓ ؾميٜم٦م ومٕمٚمٞمي٦م، وؾميٜم٦م شَمريمٞمي٦م، ؾميٜم٦م ومٕمٚمٞمي٦م  ي: ؾميٜم٦م ومٕمٚمٝمي٤م اًمرؾميق  

  م.وم٤مُٕمر سم ٘مٜم٤م    ٟم٘مردي سمف قمٚمٞمف اًمً ¢

 وؾمٜم٦م شَمريمٞم٦م:  ي شمريمٝم٤م اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م مل يٗمٕمٚمٝم٤م، وم٤مًمًٜم٦م ذم طم٘مٜم٤م شمريمٝم٤م.

نييذا اًمر٘مًييٞمؿ ًمييٞمس يمييذاح اًمر٘مًييٞمؿ، نييذا  ٟمييف وييؼ ُميي ٚمام  ٟمٙمييؿ شمٜمٓم٘مييق ، وإُم ٚميي٦م 

يم يييػمة ضميييدًا، ولٝميييؾ اييي٤منػم اخلٚميييػ نيييذا اًمر٘مًيييٞمؿ اًمٕمييي٤مد  اًمّمييي ٞم  وىمٕميييقا ذم 

ق  ُمييييـ اًمٌييييدع، ونييييؿ ُمييييع إؾمييييػ آسمرييييداع ذم اًمييييديـ سم٤مًمٕمنمييييات، اعمئيييي٤مت، إًميييي

  ًٌق   هنؿ  ًٜمق  صٜمٕم٤م.
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يمٚمٜم٤م يٕمٚميؿ    ُميـ اًمًيٜم٦م إذا  ًمٚمّميٚمقات اخلٛميس، سميؾ  ىميق  نيذا ُميـ اًمقاضمي٥م، 

ًمٙمـ نٜم٤مح ظم   سملم اًمٗم٘مٝم٤مء نؾ إذا  ؾميٜم٦م  م واضمي٥م، ُميٜمٝمؿ وُميٜمٝمؿ، ووميٞمٝمؿ ُميـ 

سميييف،  ىمييي٤م   ٟميييف ؿميييٕمػمة ُميييـ ؿميييٕم٤مرر اإلؾمييي م، و ٟميييف ٓ بيييقز   ٤مًميييف وٓ سميييد ُميييـ اًم٘مٞمييي٤مم

 وشمقؾمط سملم اًم٘مق  سم٠مٟمف ؾمٜم٦م ُم١ميمدة وسملم  ٟمف واضم٥م.

ومٝم٥م    إذا  ًمٚمّمٚمقات اخلٛمس ؾمٜم٦م، ًمٙمـ نٜم٤مح صٚمقات  ظمره، ومٝمؾ ينمع 

ن٤م إذا ، ُم  ً ص ة آؾمرً٘م٤مء، ص ة اًمٕمٞمديـ، ص ة اًمٙمًق  واخلًيق ، ٓ 

ٛم٦م، ينمع نذ  اًمّمٚمقات إذا ، ُم٤م نق اوج٦م، يم ػم ُمـ ضمٝمٚم٦م سمرٚمؽ اًم٘م٤مقمدة اًمٕمٔمٞم

، ُميي٤م ومٕمٚمٝميي٤م ¢يمييؾ سمدقميي٦م ويي ًم٦م،  ذا ىمٚميي٧م ًمييف ييي٤م  ظمييل نييذ  سمدقميي٦م ُميي٤م ومٕمٚمٝميي٤م اًمرؾمييق  

اًمّمييي ٤مسم٦م، ي٘ميييق  ًميييؽ: يييي٤م  ظميييل نيييؾ ًميييديؽ هنيييل قمٜمٝمييي٤م؟ يرييييد هنٞمييي٤ًم ظم٤مصييي٤ًم قميييـ نيييذ  

اعم دصم٦م، ٟم٘مق  ٟم ـ  وًٓ: ًمٞمس ُمـ اًميوري    يٙمق  نٜم٤مح هنل قميـ يميؾ ضمزرٞمي٦م 

وىم٤مقميييدشمٜم٤م نٜمييي٤م: يميييؾ سمدقمييي٦م و   يٙميييق  نٜمييي٤مح  ُمييير سمٙميييؾ ضمزرٞمييي٦م، نٜمييي٤مح ىمقاقميييد قم٤مُمييي٦م، 

 و ًم٦م ويمؾ و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

 وم٢مذًا: نٜم٤مح هنل، ًمٙمـ ومٝمٛمف ُمـ ومٝمٛمف، قمٚمٛمف ُمـ قمٚمٛمف، وضمٝمٚمف ُمـ ضمٝمٚمف.

اخل صييي٦م    نيييذ  اًمّميييٚمقات اًمريييل ذيمرٟم٤منييي٤م  ظميييػمًا ُميييـ هميييػم اًمّميييٚمقات اخلٛميييس 

 مل ي١مذ  ن٤م. ¢عم٤مذا ٓ ٟم١مذ  ن٤م؟ ٕ  اًمرؾمق  

ومًٜم٦م سم ٘مٜمي٤م  ¢  ٟمؽميمف، ُم٤م ومٕمٚمف اًمرؾمق  ومًٜم٦م سم ٘مٜم٤م   ¢ ذًا: ُم٤م شمريمف اًمرؾمق  

    ٟمٗمٕمٚمف.

وًمييقٓ    ىمقُمييؽ طمييدي ق قمٝمييد »أ  ٟمٕمييقد  مم ىمّميي٦م اًمٙمٕمٌيي٦م، ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمًيي م: 

  مم رظمر . «سم٤مًمنمح ندُم٧م اًمٙمٕم٦ٌم..

ُميييع إؾميييػ اًمِميييديد اؾميييرٛمرت اًمٙمٕمٌييي٦م قميييغم ُمييي٤م شمريميييف اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م  و شمريمٝمييي٤م 

  شمييرح نييذا، وميي٢مذًا ٟم يـي ٟمؽميمٝميي٤م، ًمٙميـي اًمرؾمييق  قمٚمييٞمٝمؿ يميي٠مهنؿ ـمٌ٘مييقا نييذ  اًم٘م٤مقمييدة    اًمرؾمييق

 .، اٟمٔمروا أ  ُمٕمل اًمٗم٘مف ودىم٦م اًمٗم٘مف ًمٚمٜمّمقص¢
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  «ًمقٓ    ىمقُمؽ طمدي ق قمٝميد سم٤مًمنميح»شمرح ًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م يقُمئذ، ىم٤م :  ¢اًمرؾمق  

ـمٞم٥م ي٤م  ظمل وسمٕمد ُم٤مر٦م ؾمٜم٦م وُم٤مررلم ؾمٜم٦م، اوٛمد  ، اإلؾم م اٟمرنمي ومل يٌيؼ نٜمي٤مح 

 ًمنمح.ىمقم سمؾ  ىمقام نؿ طمدي ق قمٝمد سم٤م

 ذًا: يميي٤م  ُميـي اًمقاضميي٥م قمييغم سمٕمييض اًمييقٓة واوٙميي٤مم اعمًييٚمٛملم    ي٘مقُمييقا سم٢مصيي ح ُميي٤م 

 ومًييد  اعمنميييمق ، وشمريمييف اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ًمٕمٚميي٦م ونييذ  اًمٕمٚميي٦م زاًميي٧م، وُميـي اًم٘مقاقمييد 

 .إصقًمٞم٦م    اوٙمؿ يدور ُمع اًمٕمٚم٦م وضمقدًا وقمدُم٤ًم، وم٢مذا زاًم٧م اًمٕمٚم٦م زا  اعمٕمٚمق 

 قميييز وضميييؾ الزييييرة اًمٕمرسمٞمييي٦م ُميييـ اًمنميييح وقمٝميييد ،  ذًا: زا  اعمنمييييمق  وـمٝمييير ا 

ومٙمييي٤م  يٜمٌٖميييل قميييغم سمٕميييض طمٙمييي٤مم اعمًيييٚمٛملم    يٕمٞميييدوا اًمٙمٕمٌييي٦م  مم  ؾمييي٤مس  سميييرانٞمؿ 

 .¢قمٚمٞمف اًمً م يمام ىم٤م  رؾمق  ا  

ًم٘مييد ؿميي٤مء ا  قمييز وضمييؾ سم ٙمٛمرييف    ي٘مييقم  طمييد اعمّمييٚم لم ُمييـ اًمّميي ٤مسم٦م و سمٜميي٤مء 

ونق قمٌد ا  سمـ اًمزسمػم ر  اًمّم ٤مسم٦م يقم ىمدر ًمف    يٙمق  طم٤ميماًم ذم اوج٤مز،  ٓ 

ا  شمٕم٤ممم قمٜمٝمام، شمٕمٚمٛمق  ُمع إؾمػ اخل   اًمذي ٟمِمي٥م سميلم إُميقيلم وسميلم قمٌيد 

ا  سمييـ اًمييزسمػم ُمييـ طمٞميي٨م  ٟمييف سمقيييع قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم سم٤مخل وميي٦م ذم اوجيي٤مز، ويم٤مٟميي٧م 

اخل ومييي٦م يقُمئيييذ اٟمر٘مٚمييي٧م  مم ُمٕم٤مويييي٦م صميييؿ  مم سمٕميييض  وٓد  وسمٜميييل  ُمٞمييي٦م، قمٌيييد ا  سميييـ 

ام شمٕمٚمٛمق  اٞمٕم٤ًم  ُمف  ؾمامء، و ؾمامء نل  ظم٧م قم٤مرِم٦م، ويمٚمر٤م ٤م اسمٜمري٤م  ن اًمزسمػم يم

سمٙمر اًمّمديؼ، وم٢مذًا: قم٤مرِم٦م نيل ظم٤مًمي٦م قمٌيد ا  سميـ اًميزسمػم، قم٤مرِمي٦م نيل صي٤مطم٦ٌم اًم٘مّمي٦م 

 مم رظمييييير ،   «وًميييييقٓ    ىمقُميييييؽ طميييييدي ق قمٝميييييد سم٤مًمنميييييح.. »اًمريييييل ؾميييييٛمٕمرٛمقن٤م رٟمٗمييييي٤ًم: 

قميغم  ؾمي٤مس  سميرانٞمؿ قمٚمٞميف اًمًي م، وم٤منرٌٚمٝم٤م ومرص٦م قمٌد ا  سميـ اًميزسمػم و قمي٤مد اًمٙمٕمٌي٦م 

ًمٙمييـ وٙمٛميي٦م يريييدن٤م ا  ويٕمٚمٛمٝميي٤م ا  ىمرييؾ قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم، وصييٚم٥م ُمييع إؾمييػ 

ٗميي٦م نييق قمٌييد اعمٚمييؽ سمييـ ٞمنٜميي٤مح ذم ُمٙميي٦م واؾمييرر٥م إُميير ًمألُمييقيلم، ويميي٤م  يقُمئييذ اخلٚم

ُمروا ، وُمـ ُمّم٤مر٥م اًمدٟمٞم٤م وُمٗم٤مشمٜمٝم٤م وُمٗم٤مشمـ اًمقٓي٤مت واًمٙمرا ،    نذا اًمرضميؾ 

ـ ُمروا  يم٤م  ُمـ قمٚمامء اعمًيٚمٛملم ىمٌيؾ    يريقمم اخل ومي٦م، ومٚميام شميقمم قمٌد اعمٚمؽ سم

  سميـ اًميزسمػم واؾميرر٥م اخل وم٦م اٟم٘مٚم٥م ؿم ّمي٤ًم رظمير، وُميـ ذًميؽ  ٟميف طمٞميٜمام ىمريؾ قمٌيد ا
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ًمٕمٌييد اعمٚمييؽ  ُميير سم٢مقميي٤مدة سمٜميي٤مء اًمٙمٕمٌيي٦م  مم ُميي٤م يم٤مٟميي٧م قمٚمٞمييف ذم قمٝمييد ال٤منٚمٞمييي٦م،  إُميير

سمييـ اًمييزسمػم ودمٜمٞمييد  ًمٌٜميي٤مء وذات يييقم ونييق ذم قمرؿمييف ذم ُمٚمٙمييف ضميي٤مءت ىمّميي٦م قمٌييد ا  

اًمٙمٕم٦ٌم قمغم  ؾم٤مس  سمرانٞمؿ قمٚمٞمف اًمً م، يم٠مٟمف يٜم٘مؿ قمٚمٞمف، وم٠مطمد  نؾ اًمٕمٚميؿ ويـ ٓ 

شم٠مظمييذنؿ سميي٤م  ًمقُميي٦م ٓرييؿ، ىميي٤م : ييي٤م  ُمييػم اعميي١مُمٜملم!  ٟمٜمييل ؾمييٛمٕم٧م قمٌييد ا  سمييـ اًمييزسمػم 

 ، وذيمر نذا اودي٨م..¢ي٘مق : طمدصمرٜمل قم٤مرِم٦م قمـ رؾمق  ا  

ق : سمٕمييد ظمييراب اًمٌٍميية، ٓ ظمييراب اًمٙمٕمٌيي٦م  نييؿ ىميي٤م  قمٌييد اعمٚمييؽ رؾمييٗم٤ًم يمييام ي٘مقًميي

ُمـ ظمراب اًمٌٍمة، ىم٤م : ًمق  ٟمٜمل يمٜم٧م قمغم قمٚمؿ هبذا اودي٨م ًمؽميم٧م اًمٙمٕم٦ٌم قمغم 

 سمٜم٤مء قمٌد ا  سمـ اًمزسمػم.

وم٠مٟميي٤م  ىمييق  ُمييع إؾمييػ اًمِمييديد سمٕمييد     قميي٤مد قمٌييد اعمٚمييؽ اًمٙمٕمٌيي٦م  مم قمٝمييدن٤م ذم 

 سمرانٞمؿ قمٚمٞمف اًمًي م، ال٤منٚمٞم٦م مل ي٘مؿ نٜم٤مح طم٤ميمؿ ُمًٚمؿ ًمٞمٕمٞمد اًمٙمٕم٦ٌم قمغم  ؾم٤مس 

ويٌٓمييؾ نييذ  اًمٕميي٤مدة اًمرييل خيّمييص هبيي٤م سمٕمييض اًمٜميي٤مس وييـ ٓ يًيير ٘مق     يييدظمٚمقا 

اعمًجد اورام ومْمي ً قميـ    ييدظمٚمقا ذم ضميق  اًمٙمٕمٌي٦م،    بٕمٚميقا ًمٚمٙمٕمٌي٦م سمي٤مسملم 

سمٕمد    يقؾمٕمقا داررو٤م، ويدظمٚمقا اًمٜم٤مس ُمـ سم٤مب ويّمكم ومٞمٝم٤م ُمـ ؿم٤مء وخيرج ُمـ 

رٓمٞمع    ٟم٘مق  شمٜمٔمٞمؿ اًمًػم، ظم٤مص٦م ذم ُم يؾ نيذ  سم٤مب رظمر، نذا  صؾ ُمـ  صق  ٟمً

إُم٤ميمـ اعمزدمح٦م، ًمٙمـ ُمع إؾمػ  يم ر اوٙم٤مم نؿ ُم٘مٚمدو  وٓ  رصق  قمغم 

 طمٞميي٤مء اًمًييٜمـ و ُم٤مشميي٦م اًمٌييدع، و ٟميي٤م  قمر٘مييد    إُميير ذم نييذا اًمزُميي٤م  نييق  ينيي و طمًييـ 

زُميييييـ وٙميييييـ    ي٘ميييييقم ومٞميييييف طمييييي٤ميمؿ ُمًيييييٚمؿ سم٤مإلصييييي ح؛ ٕ  اًمرٛمٝمٞميييييد أ  سمقاؾميييييٓم٦م 

ت واإلذاقمييي٤مت ذم اًمرٚمٗمييي٤مز وهميييػم اًمرٚمٗمييي٤مز..  مم رظمييير ، وٙميييـ هميييزو اًمٕمييي٤ممل اًميييدقم٤مي٤م

سمييف اًمٕميي٤ممل نٙمييذا  ٗم٤مضمييي٠ماإلؾميي ُمل سم٤مٕومٙميي٤مر اًمّميي ٞم ٦م ووٞمئرييف إلصيي ح ضمديييد ٓ ي

 ُمٗم٤مضم٠مة ومر٘مقم صمقرة، نذا وٙمـ ضمدًا وُمٞمن ًمق يم٤م  نٜم٤مح ُمـ ارؿ سم٤مإلص ح.

يمٝم٤م ٕٟمٜمي٤م ًمًيٜم٤م  وم٘ميف ٟم ـ قمٚمٞمٜم٤م    ٟمؽم ¢  اًمًٜم٦م اًمرل شمريمٝم٤م اًمرؾمق   اخل ص٦م 

ُمٜمف وٓ  سمٕمد ُمٜميف ويميذًمؽ  صي ٤مسمف قمٚمٞميف اًمًي م واًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم  اًميذيـ ىمي٤م  وميٞمٝمؿ 

 .«ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ»اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م: 

 ( 00:  00: 38/ 610) اهلدى والنور / 
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 َٔ ٜكٍٛ برتى ايط١ٓ ألدٌ 

 االغتػاٍ بايدع٠ٛ

٤م: ُمييي٤م ىميييقًمٙمؿ وميييٞمٛمـ ي٘ميييق  سميييؽمح اًمًيييٜم٦م ٕضميييؾ آؿميييرٖم٤م  وي٘ميييق    ُمداظمٚمييي٦م: يًْمييي

 سم٤مًمدقمقة؟

وا  ذم نييذ  اعمًيي٠مًم٦م ٟمٔميير يمٌييػم؛ ٕين  ره ُمييـ ومرٜميي٦م اًمٕمٍميي اويي٤مرض     اًمِمييٞم :

يمؾ واطمد ُمٜم٤م ص٤مر قمٜميد  يشء ُميـ اويامس وًميق يمٌيػم وىمٚمٞميؾ ُميـ اًمٕمٚميؿ يٕمريؼم ٟمٗمًيف 

ف  ي٤مني٤م؛ وًميذًمؽ وم٠مٟمي٤م داقمٞم٦م ويًقغ ًمف ُمـ ٟمٗمًف  ُمقًرا يم٤م  نق  طمقج  مم ومٕمٚمٝمي٤م ًمؽميمي

ام قم ¢ ىمق :    شمريمٝم٤م اشم٤ٌمقًم٤م عمذن٥م ذًمؽ إقمران  و اًمٜمجدي اًمذي ؾم٠م  اًمٜمٌل 

ومرض ا  قمٚمٞميف ُميـ اًمّميٚمقات، وم٠مضم٤مسميف قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م سمي٠م  ا  وميرض  يس 

صيييٚمقات ذم يميييؾ ييييقم وًمٞمٚمييي٦م، واييي٤مم اويييدي٨م ُمٕميييرو ، ًمٙميييـ ذم يميييؾ ومريْمييي٦م يمييي٤م  

٤ًمرؾ: نؾ قمكم همػمنـ؟ يم٤م  القاب ُمٜمف قمٚمٞمف يذيمرن٤م اًمرؾمق ، يم٤م  ي٠ًم  ذًمؽ اًم

اًمً م: ٓ،  ٓ    شمرٓمقع، ىم٤م : وا  ي٤م رؾمق  ا  ٓ  زيد قمٚمٞمٝمـ وٓ  ٟم٘مص، ومٙم٤م  

    ىم٤م :  ومٚم  اًمرضمؾ    صدن.. دظمؾ الٜم٦م    صدن. ¢ضمقاب اًمٜمٌل 

وميي٢مذا  راد  طمييد نيي١مٓء اعمًييٚمٛملم اًمٞمييقم    يٙمييق  ُمييذنٌٝمؿ هبييذا اعمييذن٥م  ٟمييف ٓ 

اًمٗمرارض، وم  ٟمًرٓمٞمع ًمف    ٟم٘مق : ىمد  ؾم٠مت وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مق  ًمف:  ومٚم ٧م    ي١مدي  ٓ 

صيييدىم٧م،  ُمييي٤م    ٟمٕمٚميييؾ شمريميييف ًمٚمًيييٜم٦م؛ ٕٟميييف ُمِميييٖمق  ذم اًميييدقمقة ونيييق ًميييٞمس ُميييـ  نيييؾ 

 اًمدقمقة سمؾ نق ُمـ  نؾ اًمدقمقة...

 (31b/00:15:24)رحلة النور
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 ٌٖ دخٍٛ ايبٓات اجلاَعات 

 َٔ َضًش١ ايدع٠ٛ؟

اًمييٌ د اًمٕمرسمٞميي٦م ُمييـ ي٘مييق : ُمييـ ُمّمييٚم ٦م اًمييدقمقة ي٘مييق : قمٜمييدٟم٤م ذم  يم يير  ُمداظمٚميي٦م:

دظمييق  اًمٌٜميي٧م ذم ال٤مُمٕميي٦م ُمييع    ال٤مُمٕميي٦م خمرٚمٓميي٦م وذًمييؽ ًمرييدقمق  مم ا  ؾمييٌ ٤مٟمف 

ـ ًمٚمِميٞمققمٞملم ٙم ي ٛمَ وشمٕم٤ممم سمٜم٤مت ضمٜمًٝم٤م، ومام ر يؽ ي٤م ؿمٞم  ُمع  ٟمٜم٤م  ذا مل ٟم٘مؿ سمذًمؽ ٟمُ 

 وهمػمنؿ.

٤مب نيييذا اًمرًيييقيغ ًميييدظمق  اًمٌٜمييي٤مت ذم ال٤مُمٕمييي٤مت اعم رٚمٓمييي٦م نيييق ُميييـ سمييي اًمِميييٞم :

نيل  ٧مٟمقاس: وداوين سم٤مًمرل يم٤مٟمي ن ُمٕم٤مل٦م إُمر سم٤مًمداء اًمقسمٞمؾ،  ي: قمغم ُمذن٥م 

اًميييداء، ُمييي٤م  دري يمٞميييػ يرّميييقر سمٕميييض  ظمقاٟمٜمييي٤م اعمًيييٚمٛملم  ٟميييف يٛمٙميييـ اًمقصيييق   مم 

 ٘مٞمييييييؼ اعمجرٛمييييييع اإلؾميييييي ُمل ويٛمٙمييييييـ حم٤مرسميييييي٦م اًمِمييييييٞمققمٞملم وهمييييييػمنؿ يميييييي٤مًمٌٕم ٞملم 

ٟمٜميييي٤م ٟمجييييقز ارشمٙميييي٤مب سمٛم ٤مًمٗميييي٦م اًمنميييييٕم٦م،  ٟميييي٤م  قمجيييي٥م وا  ُمييييـ ُم ييييؾ نييييذا اًمرّمييييقر،  

اعمٕمّمٞم٦م اًمريل ٓ ٟميدري قم٤مىمٌي٦م  ُمرني٤م سم٤مًمٜمًي٦ٌم نيذ  اًمٗمري٤مة اعمًيٚمٛم٦م ًمرّميٌ  وميٞمام سمٕميد 

داقمٞم٦م  مم اإلؾم م زقمٛمقا! ُمـ اًمذي يْمٛمـ ًمٜم٤م    ُمـ طم٤مم طمق  اوٛمك ٓ يقؿمؽ 

وُمـ طمي٤مم طميق  اوٛميك »ذم اودي٨م اًمّم ٞم  ي٘مق :  ¢   ي٘مع ومٞمف، ورؾمق  ا  

ًميييذيـ يًيييقهمق  ارشمٙمييي٤مب خم٤مًمٗمييي٤مت رشقمٞمييي٦م سميييزقمؿ    نييي١مٓء ا «يقؿميييؽ    ي٘ميييع ومٞميييف

٤م ُميـ إظميذ سم٤مًمقؾميٞمٚم٦م اًمريل ًميٞمس   ٘مٞم٘م٤مت ُمّم٤مًم  ديٜمٞم٦م نؿ مل يٗم٘مٝميقا ُمي٤م ذيمرٟمي٤م رٟمٗمًي

 نل حمرُم٦م ذم ذاو٤م.

وىمييد ذيمرٟميي٤م  هنيي٤م وًمييق يم٤مٟميي٧م وؾمييٞمٚم٦م همييػم حمرُميي٦م ًمييذاو٤م، ًمٙمييـ ُميي٤م دام    اًمنمييع مل 

٤من٤م؛ ٕهن٤م  ٘مؼ ُمّميٚم ٦م ينمقمٝم٤م ُمع وضمقد اعم٘مريض ن٤م، ىمٚمٜم٤م: ٓ بقز ًمٜم٤م    ٟمرٌٜم

ُمرؾمٚم٦م، ومٙمٞميػ ٟم٘ميق : بيقز شمٌٜميل وؾميٞمٚم٦م نيل ُمٕمّميٞم٦م ًمر ٘مٞميؼ هم٤ميي٦م ُمنميوقم٦م، نيذا 

٤م: وداوين سميي٤مًمرل يم٤مٟميي٧م نييل  ىمٚميي٥م ًمٚم ٘ميي٤مرؼ اًمنمييقمٞم٦م، ونييل ُمييذن٥م  ن ٟمييقاس ا٤مًُميي

 اًمداء.
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ٓ بقز  سمًدا ًمٚمٛمًٚمؿ    خي٤مـمر سمزوضمرف  و سم٠مظمرف،  و سم٤مسمٜمرف    ييدظمٚمٝم٤م ال٤مُمٕمي٦م 

ُميي٤مذا شمييرٕمٚمؿ ذم نييذ  ال٤مُمٕميي٦م  و شمٚمييؽ؟  يم يير ُميي٤م شمرٕمٚمٛمييف ًمييٞمس نيي٤م اعم رٚمٓميي٦م ًمرييرٕمٚمؿ، 

قم ىم٦م اًمدقمقة اًمرل يزقمٛمقهن٤م؛ ٕهن٤م شمرٕمٚمؿ قمٚمقًُم٤م يٛمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمذيمقر اًمِم٤ٌمب ُمي٤م 

 نل سم٤مُٕمقر اًمقاضم٦ٌم إلظمراضمف داقمٞم٦م  ؾم ُمٞم٤ًم، ومام سم٤مًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜم٤ًمء؟! 

٤م: ٟم يييييـ سم ٤مضمييييي٦م ذم يميييييؾ ا عمجرٛمٕمييييي٤مت  ىميييييق : و ٟمييييي٤م  رضب ًمٙميييييؿ ُمييييي ً  طم٤ًمؾًمييييي

اإلؾم ُمٞم٦م  مم ـمٌٞم٤ٌمت ُمًٚمامت ُمـ  ضمؾ  ٓ ٟمٕمرض ٟم٤ًمءٟم٤م ًمٚمٗم يص ُميـ اًمرضمي٤م ، 

نييييذ  سميييي  ؿمييييؽ رضورة ُمٚم يييي٦م، ويمٞمييييػ يٛمٙمييييـ  ّمييييٞمؾ ذًمييييؽ  ٓ سمرٕمييييريض سمٜم٤مشمٜميييي٤م 

ًم ظمر ط إؿمد ذم دراؾمرٝم٤م ًمٚمٓم٥م؛ ٕ  نٜم٤مح ا٤مريـ ـمٌٞم٦م ىميد يٚمر٘ميل ر س اًمٗمري٤مة 

ُمييع ظمييد .. يمٞمييػ ٟمًييرٓمٞمع    ُمييع ر س  ؾميير٤مذن٤م، ٟمٗمًييٝم٤م ُمييع ٟمٗمًييف    مل ٟم٘مييؾ ظمييدن٤م 

ٟمقضميييد نيييذ  اًمٓمٌٞمٌييي٤مت اعمًيييٚمامت؟ ٓ سميييد نٜمييي٤م ُميييـ يميييٌش اًمٗميييداء.. ُميييـ يٙميييق  يميييٌش 

اًمٗميييداء؟  وًمئيييؽ اًميييذيـ يٗمريييق  هبيييذ  اًمٗمرييي٤موه، وميييٜم ـ ٟم٘ميييق : صييي ٞم   ٟميييف بييي٥م    

٤م، وًمٙمييـ  ٟميي٤م  رومييع ُمييـ     ؾمييٛم   ًٓ  ـم ىًميي يٙمييق  نٜميي٤مح ـمٌٞمٌيي٤مت، ونييذا ُميي٤م ي٘مٌييؾ ضمييد

٤مًمط اًمرضم٤م  شمٚمؽ اعم ٤مًمٓمي٦م اخلٓميػمة ًمٙميل ختيرج ًمزوضمرل  و  ظمرل  و اسمٜمرل    خت

ـمٌٞم٦ٌم،  ٟم٤م  ظمِمك ُم٤م  ظمِمك    شم٘مع نذ   و شمٚميؽ ذم ُمِميٙمٚم٦م ضمٜمًيٞم٦م ومريذن٥م اًمٗمٙميرة 

 ُمـ  صٚمٝم٤م  ٓ ونل    خترج ـمٌٞم٦ٌم.

ذم اويل ٓىمٓمي٦م، ًمٙميؾ ر ي ُمٝميام يمي٤م  ؿمي٤مًذا ؾم٤مىمٓم٦م وًمذًمؽ وم٠مٟم٤م  شمّمقر    ًمٙمؾ 

ط ومٚمٞمٙمقٟميييقا ذم  ؿميييي ٤مص ُميييـ يرٌٜمييي٤م ، ومييي٢مذا وضميييد ٟمييي٤مس يييييرو  ضميييقاز نيييذ  آظمييير 

ٜم٤م ٟم ييـ ومٞمييرٕمٚمٛمـ وييـ روؿ يمييٌش اًمٗمييداء، صمييؿ ييي٠ميت دور ٟمًيي٤مٟمًيي٤مرٝمؿ و ظمييقاوؿ وسمٜميي٤م

يمـ يمٌش اًمٗمداء، وًمذًمؽ وم   ضمقز  سمًدا ًمٚمٛمًٚمؿ    خي٤مـمر سمٕمروف؛ ٕٟمٙميؿ ؾميٛمٕمرؿ 

وُميـ ٓ يي١مُمـ  «وُمـ طمي٤مم طميق  اوٛميك يقؿميؽ    ي٘ميع ومٞميف»ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م رٟمًٗم٤م: 

ف وير٠موًمف  ي: يٕمٓمؾ ُمٕمٜم٤م  سمِمرك اوٞمؾ ومٕمٚمٞمف نق    يرٌٜمك هبذا اودي٨م،  و ي١مُمـ سم

ٟمر٤مر٩م خم٤مـمرشمف نذ ،  ُم٤م ٟم ـ ومٜمًي٠م  ا  قميز وضميؾ    يٌٕميدٟم٤م قميـ    ٟمرضميع سم٠مٟمٗمًيٜم٤م 

  و سمٜم٤ًمرٜم٤م نذ  اعمآزن اًمْمٞم٘م٦م.
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 ُم٤مذا قمٜمد دظمق  اًمِم٤ٌمب  مم ال٤مُمٕم٤مت اعم رٚمٓم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

قمييغم الييٜمس اًمٚمٓمٞمييػ  نييق نييذا اًمٙميي م ٟمٗمًييف، و ٓ ٟم ييـ ٟمٙمييق  ٟمرٕمييده اًمِمييٞم :

 قمغم طم٤ًمب الٜمس ... 

 (00:41:28/ 2 –أهل احلدوث واألثر)فتاوى جدة 
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 ايدخٍٛ يف أَانٔ املٓهس حبذ١ تػٝري املٓهس

ؾميي٤مرؾ ي٘مييق : نييؾ بييقز اًمييدظمق  ذم  ُميي٤ميمـ اعمٜمٙميير سمٕمٚميي٦م شمٖمٞمييػم اعمٜمٙميير  اًمًيي٤مرؾ:

إلطمرٗمي٤م  ُم ٤م : اوٗم ت اإلؾم ُمٞم٦م اًمرل شم٘مٞمؿ ومٞمٝمي٤م اعمرّميقوم٦م هادىمي٤مت ُميـ  ضميؾ ا

 سم٤معمقًمد؟

 ُمـ  ضمؾ  يش؟ اًمِمٞم :

،ي٘مٞمٛمييق  هادىميي٤مت وظمييٞمؿ وشميي٠ميت ¢ُمييـ  ضمييؾ اإلطمرٗميي٤م  سمٛمقًمييد اًمٜمٌييل  اًمًيي٤مرؾ:

ُمي  ً ا٤مقمي٦م ؾميٚمٗمٞم٦م وشم٘ميٞمؿ ظمٞمٛمي٦م ُميـ  ضميؾ    شميدقمق اًمٜمي٤مس  مم ا  ؾميٌ ٤مٟمف وشمٕمي٤ممم 

و مم اًمًيييٚمٗمٞم٦م و مم اًمرقطمٞميييد يميييام يٗمٕميييؾ اعمرّميييقوم٦م، وشمٖمٞميييػم نيييذا اعمٜمٙمييير ذم ُمٙم٤مٟميييف 

ؿ هبذ  اًمٕمٚم٦م اعمِم٤مريم٦م واًمدظمق .ويمذًمؽ ُم  ً دظمق  اعمًي٤مرح ُميـ .ومٝمؾ بقز ن

٤م يٕمٜميييل  ييييو   مم اعمييي٠مشمؿ ُميييـ  ضميييؾ اويييدي٨م   ضميييؾ شمٖمٞميييػم اعمٜمٙمييير واعميييآشمؿ  يًْمييي

 قمـ]..ن اًمٌدقم٦م اًمرل ومٞمٝمؿ.

 ٟميي٤م ؿم ّمييٞم٤ًم  ره ذًمييؽ  ذا يميي٤م  ُميي٤مذيمرت طم٘مٞم٘ميي٦م واىمٕميي٦م،  ي ُميي  ً طمييي  اًمِمييٞم :

ي٤م ومييذيمر نييؿ    نييذا اإلضمييرامع نييق ًمييٞمس ُمييـ اًمًييٜم٦م ذم يشء،  اًمداقمٞميي٦م اًمًييٚمٗمل ُم٠ماًي

وذيميير نييؿ    شمِمييٖمٞمؾ أًميي٦م اعمًييجٚم٦م ًميير وة اًم٘مييرر  واًمٜميي٤مس ير ييدصمق ، وسمٕمْمييٝمؿ 

يييدظمٜمق     نييذا ُمٜمٙميير ٓ يرويي٤م  ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم،  ي شمٙمٚمييؿ ُمٌيي٤مرشة ذم  ٟمٙميي٤مر ُميي٤م 

نييؿ جمرٛمٕمييلم ومٞمييف ومل يؽمييي٨م ذم اإلٟمٙميي٤مر قمٚمييٞمٝمؿ ُمييـ سميي٤مب  يييف؟ اًمرٛمٝمٞمييد يمييام يٗمٕمييؾ 

٤مة وميي٢مذا  ٟمٙميير ُمٌيي٤مرشة قمٚمييٞمٝمؿ ُميي٤منؿ ومٞمييف، ومٝمييذا ذم اقمر٘ميي٤مدي  ُميير رضوري سمٕمييض اًمييدقم

ضميييًدا و ٓ ُمييي٤م اًمٗميييرن سميييلم طمْميييقر نييي١مٓء اًميييدقم٤مة  ذا  ٟمٙميييروا اعمٜمٙمييير اًميييذي ي٘ميييع سميييلم 

جم٤مُمع وجمرٛمٕم٤مت اعمنميملم وومٞمٝمي٤م سمي  ؿميؽ  ¢فمٝمراٟمٞمٝمؿ وسملم طمْمقر اًمرؾمق  



 أخالق الداعية وأولياته ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

783 

ًمٜم٤م صييٚمقات ا  اعمٜمٙمييرات و يم رنيي٤م اإلرشاح سميي٤م  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم، وُمييع ذًمييؽ ومرؾمييق

 وؾم ُمف قمٚمٞمف يم٤م   ي جمرٛمٕم٤موؿ ويدقمقنؿ  مم قم٤ٌمدة ا  وطمد  ٓ رشيؽ ًمف.

وميييي٢مذا طمييييي اًمداقمٞميييي٦م ؿمييييٞمئ٤ًم ُمييييـ نييييذ  اعمجرٛمٕميييي٤مت وُمييييـ اعمًيييي٤مرح يمييييام ضميييي٤مء ذم 

اًمًيي١ما   ذا  ٟمٙميير صمييؿ اٟمًيي ٥م وًمييٞمس  ٟمٙميير وشمٙمٚمييؿ ُميي  ً رسمييع ؾميي٤مقم٦م  و ٟمّمييػ ؾميي٤مقم٦م 

نيؿ ُمٜمٖمٛمًيق  ذم ُمٜمٙميراوؿ صميؿ نيق  وىمد ٓ يًٛم ق  ًميف سم٤مإلـم٤مًمي٦م ذم اويدي٨م، صميؿ

سميدور  يًي٤ميرنؿ قميغم نيذ  اعمٜمٙميرات سميدقمقه  ٟميف ىميدم اإلٟمٙمي٤مر  و اًمٜمّميٞم ٦م  ًمييٞمٝمؿ، 

ٓ بييقز الٛمييع سمييلم اإلٟمٙميي٤مر ُمييـ ضمٝميي٦م والٚمييقس ُمييع اًمييقاىمٕملم ذم اعمٜمٙمييرات ُمييـ 

ضمٝميي٦م  ظمييره و ٟميييام يٜمٙميير صمييؿ يٜمًيي ٥م وٓ يًييرٛمر ُمٕمٝمييؿ عميي٤م ذيمرٟميي٤م  ُمييـ نديييف قمٚمٞمييف 

َع ﴿ُمـ ضمٝم٦م وًمٙمقٟمف شم٤ٌمرح وشمٕمي٤ممم: اًمً م ُمع اعمنميملم يْمَره ُمَي َد اًميذ  ْد سَمٕمْي َ  شَمْ٘مٕمُي ومَي

يي٤معملِِمَ  ْقِم اًمٔم  ُمييـ يميي٤م  ييي١مُمـ سميي٤م  واًمٞمييقم أظميير وميي  »:  ¢، وىمقًمييف [8:  ]األنعددلم ﴾اًْمَ٘ميي

ييييدظمؾ اويييامم  ٓ سمٛمئيييزر وُميييـ يمييي٤م  يييي١مُمـ سمييي٤م  واًمٞميييقم أظمييير ومييي  ييييدظمؾ ظمٚمٞمٚمريييف 

 «أظميير وميي  ي٘مٕمييد قمييغم ُم٤مرييدة يييدار ومٞمٝميي٤م اخلٛمييريميي٤م  ييي١مُمـ سميي٤م  واًمٞمييقم  اوييامم وُمييـ

اب اخلٛميير ًمٞمٜمٙميير قمٚمييٞمٝمؿ وميي٠مٟمٙمر  ومٚمييق ىمٞمييؾ يمييام ضميي٤مء ذم اًمًيي١ما  رضمييؾ ضمٚمييس ُمييع رُشّ

ومييي٤مٟمرٝم٩م )..( ومييي  بيييقز    يًييي٤ميرنؿ  مم رظمييير ضمٚمقؾميييٝمؿ ومٝميييذا ظمٚميييط سميييلم اإلٟمٙمييي٤مر 

 ًمٚمٛمٜمٙمر وسملم اعمِم٤مريم٦م ذم الٚمقس ُمع  ص ٤مب اعمٜمٙمر نذا اًمذي  قمر٘مد  .

  ظمره ي٤م ؿمٞم .ٟم٘مٓم٦م  اًم٤ًمرؾ:

ومرصي٦م  انرٌيؾيٕمٜمل  ذا يم٤مٟم٧م  ُم٤ميمـ اعميآصمؿ اًمٌدقمٞمي٦م اؾميرٖمٚمٝم٤م اإلٟمًي٤م   و  اًم٤ًمرؾ:

  ٟمف يدقمق اًمٜم٤مس ًمرقطمٞمد  و ًمإلؾم م  و ًمًٜم٦م دو     يٜمٙمر ُم  ] نذ  اًمٌدع ن؟

عمي٤مذا ُمي  ً  -ونيذا اًميذي  ٟمي٤م  ظمِمي٤م -ٓ ُم٤م بقز، ُم٤م بقز،وعمي٤مذا ُمي  ً  اًمِمٞم :

٤م وسمييلم اًمييدقمقة  مم نييق ٓ بٛمييع سمييلم ومْمييٞمٚمرلم   ي سمييلم  ٟمٙميي٤مر ُميي٤م يييرا  سمييلم يديييف واىمًٕميي

اًمرقطمٞمد، ًمذًمؽ ٕٟمف ير ذ اًمًٙمقت قمغم اعمٜمٙمير وؾميٞمٚم٦م ًمرٌٚمٞميغ دقميقة اًمرقطمٞميد،نٜم٤م 

ٟم٘مق  سمٍماطم٦م شم٤مُم٦م نذ  اًمقؾم٤مرؾ شمٕمقد  مم ٟمٗمس اًمقؾمٞمٚم٦م إومم اًمريل  يدصمٜم٤م قمٜمٝمي٤م 

 مم اإلؾميي م،  رٟمٗميي٤م  ٟمييف ٓ بييقز اختيي٤مذ وؾميي٤مرؾ نييل ُمييـ اًمٚمٝمييق وؾمييٞمٚم٦م ًمييدقمقة اًمٜميي٤مس
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ٜمٙميييير اًمييييذي ي٘ميييع سمييييلم  يييييديٜم٤م اعمومٌييي٤مٕومم وإطمييييره ٓ بيييقز ًمٜميييي٤م    ٟمًييييٙم٧م قميييغم 

سمدقمقه    ٟمٜمٙمير اعمٜمٙمير إيميؼم، وم٤مًمٖم٤ميي٦م ٓ شميؼمر اًمقؾميٞمٚم٦م  ذا يمٜمي٧م ذم ُمٜمٙمير ومٕمٚمٞميؽ 

   شمٜمٙمر  وٓ ؾمٞمام    نذا ُمٜمٙمر ٟمجد  دًمرٜم٤م ُمـ يمري٥م ني١مٓء اعمِمي٤مي  اًميذيـ يًيرٜمد 

ًمق  وم٢مذ  ٓ بقز نذ  اًمّمقرة اًمرل ضم٤مءت ذم اًم١ًما   ًمٞمٝمؿ ن١مٓء اعمٌردقم٦م اًمْم٤م

 ظمػًما و ٟميام قمٚمٞميف    بٛميع سميلم  ٟمٙمي٤مر اعمٜمٙمير اًميذي نيؿ واىمٕميق  ومٞميف وسميلم دقميقوؿ 

  مم اًمرقطمٞمد، نذا اًمذي ٓسمد ُمٜمف وا  شمٕم٤ممم  قمٚمؿ.

 (01:58:26( /16أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 ٝل ايًش١ًِّٝداع١ٝ ِس

نق رضمؾ ـمٞم٥م  [7]الص  ﴾َُمْ٘مر٤ًم قِمٜمَْد ا  ِ َ ْ  شَمُ٘مقًُمقا َُم٤م ٓ شَمْٗمَٕمُٚمق َ  يَمؼُمَ ﴿نذ  أي٦م 

حميييييي٤مومظ قمييييييغم اًمّميييييي ة ظمٚمييييييقن وًمٙمٜمييييييف طمٚمٞمييييييؼ اًمٚم ٞميييييي٦م، ويرهميييييي٥م ذم  ُميييييير اًمٜميييييي٤مس 

 سم٤معمٕمرو  وهنٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر؟

 اًم١ًما  اًمذي يقضمف  ًمٞمؽ أ : نؾ شمٕمر٘مد  ٟمف ي٘مق  ُم٤م ٓ يٗمٕمؾ؟ اًمِمٞم :

 اًمٚم ٞم٦م. يم ،  ٓ سم٥ًٌم طمٚمؼ ُمداظمٚم٦م:

 . : .. ( 4:  44/ 26) اهلدى والنور /

 

 ايدعا٠ ايٛاقعٕٛ يف رلايفات غسع١ٝ

ٕمض اًميدقم٤مة إُمير سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قمـي اعمٜمٙمير  اًم٤ًمرؾ: ي٠ًم : اعم٘مدم نؾ بقز ًمٌي

 ُمع  هنؿ نؿ  ٟمٗمٝمًؿ ومٞمٝمؿ خم٤مًمٗم٤مت رشقمٞم٦م، وقمدم ىمٞم٤مم سمقاضم٥م اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م؟!

سميي٠م  اليييقاب اًمًيي٤مسمؼ قمييـ اًمًييي١ما  إو  ٟمٕمييؿ، نييذا ؾمييي١ما  يميي٠مين  ؿمييٕمر  اًمِمييٞم :

 يرْمٛمـ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ القاب قمغم نذا اًم١ًما ، وًمٙمـ إُمر  ر٤مج  مم شمٗمّمٞمؾ.

 ومٝمؿ ُمـ اًم١ًما     اًمذيـ يريدو     ي٠مُمروا سمي٤معمٕمرو  و    يٜمٝميقا قميـ اعمٜمٙمير 

ؾميييؿ،  ٓ ونيييق وٓ ارٛميييق  سم٤مًمرّميييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦م ُمٕمٜميييك ذًميييؽ  هنيييؿ ارٛميييق  وم٘ميييط سم٤مٓ

ؾمؿ رسمام يريدو  سمٛم ٤مرسم٦م اعمٜمٙمر وإُمر سم٤معمٕمرو  ومٞمام يرٕمٚمؼ آاإلؾم م، وهبذا 

سمي٤مًمٜمقاطمل اًمًٞم٤مؾمييٞم٦م، ٕهنيؿ ًمييق يميي٤مٟمقا يرييدو  إُميير سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قمييـ اعمٜمٙميير 
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ي٤مم و ٟمييام يِمييٛمؾ اويي٤ميمؿ واعم ٙمييقم ُمٕميي٤ًم،  يي سميي٤معمٕمٜمك اًمقاؾمييع اًمييذي ٓ خيييرص سم٤موُٙم 

ق ُمٜمرٝميييييك اًمٕمٚميييييؿ طمٞمٜمئييييذ ٟم٘ميييييق ، نيييييذا اييييي٤مم اليييييقاب قميييييغم نيييييذا اًمًييييي١ما ، ونيييييذا نييييي

 واإلٟمّم٤م  ذم اقمر٘م٤مدي.

 ُمييـ اًمنمييع ؾمييقاٌء يميي٤م  
ٍ
ٟم٘مييق : ٓ يٛمٙمييـ    ٟمجييد  ٟمًيي٤مٟم٤ًم يميي٤مُم ً، ييي٠ميت سمٙمييؾ يشء

واضمٌييي٤ًم  و ُمًييير ٤ًٌم  و ُمٜميييدوسم٤ًم، ٓسميييد ُميييـ    يٙميييق  ومٞميييف ٟم٘ميييص ُمييي٤م، ًمٙميييـ ُمييي٤مذا يٙميييق  

اًمٖم٤مًميييي٥م قمٚمٞمييييف؟ يٙمييييق  اًمٖم٤مًميييي٥م قمٚمٞمييييف اًمرٛمًييييؽ سم٤مًمنميييييٕم٦م، ويٙمييييق  ؿمييييذوذًا ُمٜمييييف    

ذم ُمًييي٤مرؾ ىميييد شمٙميييق  حميييدودة، ومييي٢مذا يمييي٤م  اًميييذي يييي٠مُمر سمييي٤معمٕمرو  خيييي٤مًمػ اًمنميييع 

ويٜمٝمييك قمييـ اعمٜمٙميير يٖمٚميي٥م قمٚمٞمييف اًمرٛمًييؽ سم٤مًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م ًمٙمييـ ًمييف سمٕمييض إونيي٤مم 

وإظمٓم٤مء ومٕمٚمٞم٦م  و ىمقًمٞم٦م، ومٝمذا ٓ يٜمٌٖمل    ٟمرّمقر  ٟمف ٓ بقز ًمف إُمر سم٤معمٕمرو  

و  واًمٜمٝمييل قمييـ واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير، ٕٟمييف طمٞمٜمئييذ يٜمٌٖمييل    ٟمًييد سميي٤مب إُميير سميي٤معمٕمر

، وًميييذًمؽ  ذيمييير ضمٞميييدًا    اعمٜمٙمييير، ٕٟميييف ًميييٞمس نٜمييي٤مح  ٟمًييي٤م  يم٤مُميييؾ سمٕميييد رؾميييق  ا  

اإلُميي٤مم اًم٘مرـمٌييل رمحييف ا  يميي٤م  ذيميير رواييي٦م قمييـ اإلُميي٤مم ُم٤مًمييؽ رمحييف ا  ومٞمييف ُمٜمرٝمييك 

اوٙمٛم٦م، طمٞم٨م ؾمئؾ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، نؾ بقز إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قميـ اعمٜمٙمير 

 ُمـ ؿم ص مل يٙمرٛمؾ سمٕمد؟

ـُ   ذا اؿميييؽمـمٜم٤م قميييغم أُمييير سمييي٤معمٕمرو  واًمٜمييي٤منل قميييـ اعمٜمٙمييير اًمٙميييام ،  ىمييي٤م : ٟم ييي

قمّٓمٚمٜميييي٤م إُميييير سميييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييييل قمييييـ اعمٜمٙميييير، ٕٟمييييف ٓ يمييييام  إلٟمًيييي٤م  قمييييغم وضمييييف 

 ."دوا وىم٤مرسمقاد  ؾَم ":إرض، و ٟمام إُمر سمام يٖمٚم٥م قمٚمٞمف يمام ىم٤م  

ٜمٙمر وم٢مذًا ظم ص٦ُم القاب،  ذا يم٤م  اًمذي يريد    ي٠مُمر سم٤معمٕمرو  ويٜمٝمك قمـ اعم

اييييرؿ سم٢مصيييي ح ٟمٗمًييييف و صيييي ح ذويييييف سم٘مييييدر اإلُمٙميييي٤م  صمييييؿ اييييرؿ سميييي٤مُٕمر سميييي٤معمٕمرو  

واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ومٚمف ذًمؽ سمؾ ذًمؽ و٤م ب٥م قمٚمٞمف،  ُم٤م    ي٘م٤م : ٓ، ٕٟمف ٟم٤مىمص، 

 وم٠ميٜم٤م اًمٙم٤مُمؾ ؟! ٓ يقضمد ومٞمٜم٤م يم٤مُمؾ  ـم ىم٤ًم.

 (  00:15:08/ 230) اهلدى والنور /
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 ايداع١ٝ ٚعدّ االَتجاٍ   

 يٓٛاٖٞيألٚاَس ٚا

ْقَ  ﴿ سمق  ؾم ٤من اوقيٜمل: ذم ىمقًمف شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم:  ًَي ٠ْمُُمُروَ  اًمٜم ي٤مَس سمِي٤مًْمؼِم  َوشَمٜم َ شمَي

ُٙمْؿ َوَ ْٟمُرْؿ شَمرُْٚمقَ  اًْمٙمِر٤َمَب َ وَم  شَمْٕمِ٘مُٚمق َ  ًَ ، ومٞم٘مق :  ٟميف خيِميك    يي٠مُمر [88]البقرة ﴾َ ٟمُٗم

: ¢  ىمقًميف سم٤معمٕمرو  ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمير، ومرٙميق  طمجي٦م قمٚمٞميف؛ ٕٟميف ٓ يٛمر يؾ، ومٞم٘مير

اودي٨م، ومٞم٘مق : يمٞمػ  «ي١مشمك سم٤مًمرضمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يدور ذم اًمٜم٤مر يم امر اًمرطمك..»

ٟم يييرج ُميييـ  صميييؿ قميييدم إُمييير سمييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير ُميييـ نيييذ  أيييي٦م ونيييذا 

 اودي٨م؟

ٟمٕمييؿ،  ذيمير ضمٞمييدًا  ٟمٜمييل يمٜمي٧م ىميير ت ذم شمٗمًييػم اإلُمي٤مم اًم٘مرـمٌييل اليي٤مُمع  اليقاب:

وضمٝمي٧م  مم اإلُمي٤مم ُم٤مًميؽ رمحيف ا ، وم٠مضمي٤مب: ود  ًمرٗمًػم اًم٘مرر ، نذ  اًمِميٌٝم٦م اًمريل

 اًمِمٞمٓم٤م     يًٛمع ُمٜمٙمؿ ُم ؾ نذ  اًمِمٌٝم٦م.

ُميـ ُمٜميي٤م سم٤مؾميرٓم٤مقمرف    ييي٠مار سمٙميؾ ُميي٤م يي٠مُمر، و   يٜمرٝمييل قميـ يمييؾ ُمي٤م يٜمرٝمييل، وًمٙمييـ 

قمييغم اعمًييٚمؿ     ييرص قمييغم    يٕمٛمييؾ سمييام ييي٠مُمر و   يٜمرٝمييل قمييام هنييك قمٜمييف، وًمٙمييـ 

ء وٓ ييي٠مار سمييف، ويٜمٝمييك قمييـ يشء رظميير وٓ  ذا يميي٤م  يِمييٕمر  ٟمييف  طمٞم٤مٟميي٤ًم ىمييد ييي٠مُمر سم٤مًمٌميي

 يٜمرٝمل قمٜمف، ومٝمٜم٤م ب٥م    ٟمًر ي طم٘مٞم٘مرلم اصمٜملم، إومم  رشت  ًمٞمٝم٤م رٟمٗم٤ًم، ونل: 

     رص    يٕمٛمؾ سمام ي٠مُمر و   يٜمرٝمل قمام يٜمٝمك قمٜمف.

او٘مٞم٘م٦م اًم ٤مٟمٞم٦م    أُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜم٤منل قمـ اعمٜمٙمير قمٚمٞميف واضمٌي٤م ،  طميد ٤م 

دم اعم ٤مًمٗم٦م عم٤م ي٠مُمر وعم٤م يٜمٝمك، وم٢مذا  ظمذٟم٤م سم٠مطمد إُمريـ إُمر واًمٜمٝمل، وأظمر قم

 وم  يٜمٌٖمل    خيؾ سم٤مُٕمر أظمر...
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 )طمّمؾ نٜم٤م اٟم٘مٓم٤مع صقيت(

ر سمييي٤معمٕمرو ، ًمٙمٜميييف ٓ يييي٠مُمر سميييف، ويٜمرٝميييل قميييـ اعمٜمٙمييير وًمٙميييـ ٓ ا... يييي٠ماًمِميييٞم :

يٜمٝمييك اًمٜميي٤مس قمٜمييف، ومٝمييذا ىميي٤مم سمقاضميي٥م وشمييرح واضمٌيي٤ًم، قمييغم اًمٕمٙمييس ُمييـ ذًمييؽ ُميي٤م ٟم ييـ 

دد ، نيييق يييي٠مُمر سمييي٤معمٕمرو  ًمٙمٜميييف ٓ يييي٠مار، ويٜمٝميييك قميييـ اعمٜمٙمييير ًمٙمٜميييف ٓ أ  ذم صييي

يٜمرٝمل، وم٘مٞم٤مُمف سمي٤مُٕمر سمي٤معمٕمرو  واًمٜمٝميل قميـ اعمٜمٙمير ىمٞمي٤مم سم٤مًمقاضمي٥م، وشمريميف اًمٕمٛميؾ 

سم٤معمٕمرو  وآٟمرٝم٤مء قمـ اعمٜمٙمر شمرح ًمقاضم٥م، ومٝمذا ي٤ًموي ذاح، يميؾ ُميٜمٝمام  يغم 

ا هنييك يٜمرٝمييل، وًمٙمييـ ٓ سمقاضميي٥م، واوييؼ    بٛمييع سمييلم إُمييريـ،  ذا  ُميير ييي٠مار، و ذ

يٛمٙمييـ    يقضمييد  ٟمًيي٤م  همييػم ُمٕمّمييقم يٛمٙمييـ    بٛمييع سمييلم إُمييريـ ذم يمييؾ ُميي٤م يميي٤م  

 ُمييييرًا سميييي٤معمٕمرو  ومٞمٗمٕمٚمييييف،  و هنٞميييي٤ًم قمييييـ ُمٜمٙميييير ومٞمؽميمييييف، رسمييييام يٗمقشمييييف سمٕمييييض إؿمييييٞم٤مء 

وسم ٤مصيي٦م    سمٕمييض إُميير سميي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييل قمييـ اعمٜمٙميير، ىمييد ٓ يٙمييق  واضمٌيي٤ًم، ىمييد 

ٜمـ اعم١ميمدات، ومٝمق ُم  ً  ض اًمٜم٤مس ويي٠مُمرنؿ يٙمق  ُمـ سم٤مب اعمًر ٤ٌمت  و اًمً

سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ُم  ً، ونق ٓ ي٘مقم اًمٚمٞمؾ، و ض اًمٜم٤مس قمغم ص ة اًمْمي ك ويي٠مُمرنؿ 

هبييي٤م، وييييذيمر نيييؿ ُميييـ ومْميييٚمٝم٤م ُمييي٤م ؿمييي٤مء ا ، ونيييق ٓ يّميييكم صييي ة اًمْمييي ك، ومٝمٜمييي٤م ٓ 

 ٟمٙمرا  قمٚمٞمف؛ ٕٟمف مل خيؾ سمقاضم٥م؛ ٕ  ُم٤م ذيمرٟم٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًمقاضم٤ٌمت.

ؾ إُمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، ومي  ٓم  ٕمَ    نذ  اًمِمٌٝم٦م شمُ  وم  ص٦م اًم٘مق 

ٓ يدظمؾ ذم وقمٞمد ٤م وًمٙمـ قمٚمٞمف     رص يمؾ اورص  بقز ًمٚمٛمًٚمؿ    ير٠مصمر هب

اودي٨م اًمذي  ؿم٤مر  ًمٞمف اًم٤ًمرؾ ونيق ُمي٤م  ظمرضميف اًمٌ ي٤مري وُمًيٚمؿ ذم صي ٞم ٞمٝمام 

سم٤مًمٕميي٤ممل يييقم ييي١مشمك »ىميي٤م :  ¢ُمييـ طمييدي٨م  ؾميي٤مُم٦م سمييـ زيييد ر  ا  قمييٜمٝمام    اًمٜمٌييل 

سمٓمٜميييف، وييييدور ذم اًمٜمييي٤مر يميييام ييييدور اويييامر  ىمرييي٤مب اًم٘مٞم٤مُمييي٦م ومٞمٚم٘ميييك ذم اًمٜمييي٤مر، ومرٜميييدًمؼ 

سم٤مًمرطمك، ومٞمّمٞم  ومٞمف  نؾ اًمٜم٤مر، ومٞم٘مقًمق  ًمف: ي٤م وم    ًم٧ًم يمٜمي٧م شم٠مُمرٟمي٤م سمي٤معمٕمرو  

وشمٜمٝم٤مٟميي٤م قمييـ اعمٜمٙميير، ومٞم٘مييق : سمييغم، يمٜميي٧م رُمييريمؿ سميي٤معمٕمرو  وٓ رشمٞمييف، و هنيي٤ميمؿ قمييـ 

 اعمٜمٙمر ورشمٞمف.

سميييي٤معمٕمرو  واًمٜميييي٤منل قمييييـ اعمٜمٙميييير بيييي٥م    يٙمييييق  طمريّميييي٤ًم يمييييؾ   ىمييييق : أُميييير
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 اورص  ٓ يٙمق  ذم ُمٜمزًم٦م نذا اًمٕم٤ممل اًمذي يٚم٘مك ذم اًمٜم٤مر..  مم رظمر .

صميييييؿ  ين  ٓطميييييظ ذم نيييييذا اويييييدي٨م    نيييييذا ُميييييـ ـم٤مسمٕميييييف وُميييييـ ديدٟميييييف  ٟميييييف يييييي٠مُمر 

 سم٤معمٕمرو  وٓ ي٠مار، ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر وٓ يٜمرٝمل.

سمٛمٕميييرو  وهنيييك  طمٞم٤مٟمييي٤ًم قميييـ ُمٜمٙمييير صميييؿ نيييق ٓ  ي:  ٟميييف ًميييٞمس يمٛميييـ ًميييق  ُمييير  طمٞم٤مٟمييي٤ًم 

يٜمرٝمييل؛ ٕ  إُميير يمييام ىمٚميي٧م رٟمٗميي٤ًم ٓ يٛمٙمييـ ًمٌنميي    يٜمجييق ُمييـ اإلظميي   سمٌمييء ُمييـ 

اًمقاضمٌيي٤مت، وُمييـ ذًمييؽ    ييي٠مُمر سم٤مًمٌمييء وٓ ييي٠مار سمييف، ويٜمٝمييك قمييـ يشء وٓ يٜمرٝمييل 

 قمٜمف.

اودي٨م ُم٠مُمقر قمغم ُمـ يم٤م  ـم٤مسمٕمف    ي٠مُمر سم٤معمٕمرو ، و   يٜمٝمك قميـ اعمٜمٙمير، 

خيي٤مًمػ اًمٜمي٤مس  مم ظمي   ُمي٤م يي٠مُمرنؿ سميف ويٜمٝمي٤منؿ قمٜميف، نيذا ضميقان    ؿمي٤مء  صمؿ نيق

 ا  يٙمق  واو ٤ًم.

 ( 00: 28: 26/ 387) اهلدى والنور /
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 ايدعا٠ ٚايٛقٛع يف أٌٖ ايعًِ

ـ اًمِم٤ٌمب ىمد وىمٕمقا ذم اعمِم٤مي  اً ؿمٞم ، اًمكم ًمف قم ىم٦م هبذا اعمقوقع    يم ػم اعمٚم٘مل:  .ُم

 نذا ص ٞم . اًمِمٞم :

 ٟمّمٞم رٙمؿ ن١مٓء؟ ومام اعمٚم٘مل:

 ظمقاٟمٜم٤م ؾمٛمٕمقا القاب قمـ ُم ؾ نذا اًم١ًما ، ونق  ٟمف ٓ بقز ني١مٓء  اًمِمٞم :

وا ظمٓميي١ماًمِميي٤ٌمب    يٜميي٤مًمقا ُمييـ  نييؾ اًمٕمٚمييؿ اًمييذيـ نييؿ ىمييدم صييدن ذم اًمٕمٚمييؿ؛ ٕهنييؿ  

ق   وًمئيييؽ اًم  ٟميييف نييي١مٓء اًمِمييي٤ٌمب طمٞميييٜمام خيٓمئيييذم وضمٝمييي٦م ٟمٔمييير نييي١مٓء اًمِمييي٤ٌمب، قمٚمييي

ام يٜمٓمٚم٘ميييق  ُميييـ قم٤مـمٗمييي٦م، وًميييذًمؽ ومييي٢م   قمجيييٌٝمؿ اًمٕمٚميييامء ٓ يٜمٓمٚم٘ميييق  ُميييـ قمٚميييؿ، و ٟمييي

ومرييييقه زيييييد ُمييييـ اًمٕمٚمييييامء ومًييييٞمقضمد ذم اًمٓميييير  أظميييير اًمييييذيـ ير ٛمًييييق  ًمٚمٕمٚمييييامء 

ؾمييٞم٘مٗمقا ٟمٗمييس اعمقىمييػ سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمِمييٞم  اًمييذي  - يْميي٤مً -اعم يي٤مًمٗملم ًمييذاح اًمٕميي٤ممل، سمييؾ 

نييؿ ُمٕمجٌييق  سمٗمرييقا  وسمر يييف، وًمييذًمؽ ومييٜم ـ ٟمٜمّميي  اًمِميي٤ٌمب    ٓ يرييدظمٚمقا ذم ُم ييؾ 

وا، ٟم يـ ١مًمٓمٕمـ واًمٖمٛمز واًمٚمٛمز ذم اًمٕمٚميامء اًميذيـ ييرو   هنيؿ  ظمٓمينذ  اعم٤ًمرؾ وا

سمٚمٖمٜميي٤م    سمٕمْمييٝمؿ وصييؾ سمييف    يٓمٚمييؼ يمٚمٛميي٦م اًمٙمٗميير واًمٕمٞميي٤مذ سميي٤م ، قمييغم سمٕمييض اًمٕمٚمييامء 

اًمذيـ ٟمجٚمٝمؿ وٟمٙمؼمنؿ وٟم ؽمُمٝمؿ يمؾ آطمؽمام، ونذا ؾمٌٌف يمٚمف نق اٟمٓم ن اًمٜم٤مس 

ـ قمٚمييؿ، وًمييٞمس قمييـ وا ُمييـ اًمٕم٤مـمٗميي٦م وًمييٞمس قميي ىمٚمٜميي٤م رٟمٗميي٤ًم ؾمييقاء  صيي٤مسمقا  و  ظمٓميي١ميمييام

ومٙميير، و ٟمييام قم٤مـمٗميي٦م ضم٤محميي٦م، نيي١مٓء يرٕمّمييٌق  ًمٚمٗمرييقه اًمٗم ٟمٞميي٦م، ونيي١مٓء يرٕمّمييٌق  

٤ًٌم ًمٚمزيييي٤مدة ذم اؿميييرٕم٤م  ًمٚمٗمريييقه إظميييره  اعم ٤مًمٗمييي٦م ًميييألومم، ونٙميييذا، ويٙميييق  ذًميييؽ ؾمييٌي

٤مب، وًميق يمي٤مٟمقا  اًمٜم٤مس وآظمر   سملم اعمًيٚمٛملم، وًميذًمؽ وميٜم ـ  ٟمٙمرٟمي٤م قميغم ني١مٓء اًمِمٌي

 .يٓمٕمٜمقا ذم أظمريـ ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ نؿ ر اؿ واضمرٝم٤مدنؿُمٕمٜم٤م ُم  ً ذم اًمر ي    

 (  00:  46:  20/ 511) اهلدى والنور/
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 َػانٌ ايػباب املًتصّ َع أًٖ٘

ي٠ًم  اًم٤ًمرؾ ومٞم٘مق : يقاضمف سمٕميض اًمِمي٤ٌمب  ؿميٙم٤مٓت وُمقاضمٝمي٤مت ُميع  اعمٚم٘مل:

 نٚمييييٞمٝمؿ ورسميييي٤مرٝمؿ سمًيييي٥ٌم شمٓمٌييييٞم٘مٝمؿ ًمٚمًييييٜم٦م واًمرييييزاُمٝمؿ هبيييي٤م، ُميييي٤م نييييل ٟمّمييييٞم رٙمؿ نييييؿ 

 ضمٞمٝم٤مشمٙمؿ  ًمٞمٝمؿ؟وشمق

نيييذا اًمًييي١ما  او٘مٞم٘مييي٦م ُميييـ ُمقاويييٞمع اًمًييي٤مقم٦م ونيييق ُمٝميييؿ، ومألٟمٜميييل سم ٙميييؿ  اًمِميييٞم :

اشمّميييي٤مزم ُمييييع اًمِميييي٤ٌمب اعمًييييٚمؿ واشمّميييي٤منؿ ن  قمٚمييييؿ    يم ييييػمًا ُمييييـ نيييي١مٓء اًمِميييي٤ٌمب 

، وًمييذًمؽ وميي  سمييد «خييي٤مًمٗمق  اإلؾميي م ذم ُمٕميي٤مُمٚمرٝمؿ ٔسميي٤مرٝمؿ سم جيي٦م اًمرٛمًييؽ سم٤مًمًييٜم٦م»

 قمغم اًمرٛمًؽ سم٤مًمًٜم٦م ذم يمؾ سمي د ُمـ ًمٗم٧م ٟمٔمر ن١مٓء اإلظمقا  اًمِم٤ٌمب اوريّملم

اإلؾميي م، وميي٠مىمق :  وًٓ ٓ سمييد ُمييـ طمٍميي اعمقوييقع سمييلم آسمييـ وواًمييد  وواًمدشمييف؛ ٕ  

ًمٚمقاًمديـ طم٘مقىم٤ًم ٓ يِم٤مريمٝمام  طمد ُمـ إىم٤مرب أظمريـ، وم٤مًمقًمد اًم٤ٌمر واًمذي يريد 

اًمرٛمًييؽ سم٤مًمًييٜم٦م وٓ بييد ُمًيي٤مقمدًا قمييغم ذًمييؽ ُمييـ واًمديييف ٓ ؿمييؽ    ُمقىمٗمييف دىمٞمييؼ 

ذا  ًمٗم٧م ٟمٔمر   مم اًمر٘مًٞمؿ اًمر٤مزم ًمٚمًٜم٦م، اًمًٜم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمٗم٘مٝمل نق ُمي٤م يمي٤م  ضمدًا، ن

 -«وٓ ييي٠ميمٚمـ  طمييديمؿ سمٞمييد  اًمٞمنييه وًمييق ًم٘مٛميي٦م واطمييدةً » –دو  اًمٗمييرض  و اًمقاضميي٥م 

اًمًيٜم٦م سميي٤معمٗمٝمقم اًمٗم٘مٝميل نييق ُميي٤م يمي٤م  همييػم وميرض  و واضميي٥م قمييغم اخلي   سمييلم سمٕمييض 

ٕمٜم٤منييي٤م اًمنميييقمل ومٝميييل اعميييذان٥م ُميييـ اًمرٗمرييييؼ سميييلم اًمقاضمييي٥م واًمٗميييرض،  ُمييي٤م اًمًيييٜم٦م سمٛم

واعميٜمٝم٩م واًمٓمرييؼ اًميذي ؾمي٤مر قمٚمٞميف اًمرؾميق   -¢-اًمنميٕم٦م اًمرل ضم٤مءت قمـ اًمٜمٌل 

ونيييق اًمٍمييياط اعمًييير٘مٞمؿ اًميييذي ىمييي٤م  قمٜميييف رب اًمٕمييي٤معملم ذم اًم٘ميييرر   -قمٚمٞميييف اًمًييي م-

َن سمُِٙميي ﴿اًمٙمييريؿ:  ر  ٌَُؾ وَمرََٗميي يي ًُّ قا اًم ٌُِٕمقُ  َوٓ شَمر ٌُِٕميي ٤مشم  رَِ٘مٞماًم وَميي يي ًْ ل ُُم
اـمِيي َذا رِصَ ـْ َوَ    َنيي ْؿ قَميي

ٌِٞمٚمِفِ  ، وم٤مًمًيييٜم٦م سمييي٤معمٕمٜمك اًمنميييقمل نيييق نيييذا اًمٍمييياط اعمًييير٘مٞمؿ نيييق [597]األنعدددلم ﴾ؾَمييي

رشيٕميي٦م رب اًمٕميي٤معملم، نييذ  اًمنميييٕم٦م ومٞمٝميي٤م ُميي٤م نييق ومييرض، ومٞمٝميي٤م ُميي٤م ًمييٞمس سمٗمييرض، ومٝمييذا 
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ب٥م    يٙمق  ذم سم٤م  اًمقًمد اًم٤ٌمر اًمّم٤مًم ، وطمٞمٜمئٍذ يًر ي ُمع نذا اًمر٘مًٞمؿ ىمق  

ومييي٢مذا اسميييركم  طميييد نييي١مٓء  « ُمٕمّميييٞم٦م اخلييي٤مًمؼٓ ـم٤مقمييي٦م عم ٚميييقن ذم»اًمرؾمييق  اًمٙميييريؿ: 

اًمِم٤ٌمب سم٠مطمد اًمقاًمديـ  و سمٙمٚمٞمٝمام ُمٕم٤ًم  قًمق  سمٞمٜمف وسملم ىمٞم٤مُمف سميام وميرض ا  قمٚمٞميف 

٤م ًمييٞمس سمٗمييرض،  ي قمييغم  ذا ُمٜمٕمييق  وييوميي  ـم٤مقميي٦م عم ٚمييقن ذم ُمٕمّمييٞم٦م اخليي٤مًمؼ،  ُميي٤م 

 ٍذ ومٕمييغم نييذائييل: ويي٤م نييق ؾمييٜم٦م، ي يي٤مب وم٤مقمٚمٝميي٤م وٓ يٕم٤مىميي٥م شم٤مريمٝميي٤م، طمٞمٜمٝميياًمرٕمٌييػم اًمٗم٘م

اًمقًمد اًم٤ٌمر    يٓمٞمع واًمديف، و   يؽمح اًمًيٜم٦م اًمريل ٓ يرويقهن٤م ُمٜميف،  ُمي٤م اًمٗميرض ومي  

ـم٤مقم٦م عم ٚمقن ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ، وًمٕمؾ اعم٠ًمًم٦م شمرْم  ا٤مُم٤ًم سمييب ُم ي٤م  واطميد 

ًمٚمٗمييرض اًمييذي ٓ بييقز    يٓميي٤مع ومٞمييف اًمقاًمييد  و اًمقاًمييدة، وُم يي٤م  رظميير ًمٚمًييٜم٦م اًمرييل ٓ 

ٍذ    يييؽمح اًمًييٜم٦م وٓ خييي٤مًمػ ـم٤مقميي٦م اًمقاًمييد، يرويي٤من٤م اًمقاًمييد ُمييـ وًمييد ، ومٞمٜمٌٖمييل طمٞمٜمئيي

ُم يي٤م  إُميير إو ،  ي اًمٗمييرض اًمييذي ٓ بييقز ًمٚمقًمييد    يٓمٞمييع واًمييد   ذا يميي٤م  نييذا 

اًمقًميييد يميييام ضمييي٤مء ذم اًمًييي١ما  ٟم٤مؿميييئ٤ًم ذم ـم٤مقمييي٦م ا ، ونيييق يرييييد    يٙميييق   طميييد اًمًيييٌٕم٦م 

ر  -اًمذيـ ضم٤مء ذيمرنؿ ذم اودي٨م اعمرٗمؼ قمغم صي رف ُميـ طميدي٨م  ن نرييرة 

ؾمييٌٕم٦م ئمٚمٝمييؿ ا   يي٧م فمٚمييف يييقم ٓ »: -¢-ىميي٤م  ىميي٤م : رؾمييق  ا   -ٕميي٤ممم قمٜمييفا  شم

، «فمؾ  ٓ فمٚمف:  ُم٤مم قم٤مد ، وؿم٤مب ٟمِم٠م ذم ـم٤مقمي٦م ا ، ورضميؾ ىمٚمٌيف ُمٕمٚميؼ سم٤معمًي٤مضمد

ومٝمييق يريييد    يٙمييق  ؿميي٤مسم٤ًم ذم ـم٤مقميي٦م ا ، وىمٚمٌييف ُمٕمٚمييؼ سم٤معمًييجد، ومٝمييق ٓ يٙميي٤مد يًييٛمع 

 ٓ يٜمٓمٚميييؼ ُميييـ سمٞمريييف ُميييـ  ىميييق  اعمييي١مذ  ي٘ميييق : طميييل قميييغم اًمّمييي ة طميييل قميييغم اًمٗمييي ح

أ  ذم   مم اعمًييجد، إب ي٘مييق : ٓ، ٟم ييـ طم٤مٟمقشمييف ُمييـ ديم٤مٟمييف ُمييـ قمٛمٚمييف ُمييع  سمٞمييف

وىم٧م قمٛمؾ، ذم وىم٧م ؿمٖمؾ، قم٤موزيٜمؽ، ُمـ نذا اًمٙم م اًمٗم٤مرغ، نٜم٤م ٟم٘مق : ٓ ـم٤مقم٦م 

عم ٚميييقن ذم ُمٕمّميييٞم٦م اخلييي٤مًمؼ، ٓ بيييقز نيييذا اًمقًميييد    يٓمٞميييع واًميييد  ذم شميييرح  ىم٤مُمييي٦م 

  ٤م  وإُم ٚم٦م شمٙم ر وشمٙم ر ضمدًا.اًمّم ة ذم اعمًجد، نذا ُم

ُم ٤م  رظمر: نذا اًمِم٤مب ٟمِمي٠م قميغم اًمًيٜم٦م ونيق ٓ يرييد ُمي  ً    يٙميق  صمقسميف  ٓ  مم 

ٟمّمػ اًم٤ًمىملم، سمٞم٘مق  ًمف  سميق : نيذ  هبذًمي٦م نيذ ، ُمًي رة نيذ ، نيل ُميش اٞمٚمي٦م  ٟمي٤م 

 و  صٓ  ريييييد ًمييييؽ نييييذا اًمٚمٌيييي٤مس،  ٟمييييام  ذا يميييي٤م  وٓ سمييييد ظمييييؾ اًمدؿمداؿميييي٦م  و اًم٘مٛمييييٞم
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ـ ٟمّمييػ اًمًيي٤من، نٜميي٤م  ٟميي٤م  ىمييق  ًمييف:  ـمييع واًمييدح؛ ٕٟمييؽ  ذا  ـمٕميي٧م ال سمٞميي٦م  ـمييق  ُميي

واًمدح ذم نذ  اعم٠ًمًم٦م ٓ شمٕميص رسمؽ، وٟم يـ ىمٚمٜمي٤م    اًم٘م٤مقميدة: ٓ ـم٤مقمي٦م عم ٚميقن 

يمام  - يْم٤مً -ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ، وًمٞمس يمذًمؽ، وٟمٌ٘مك قمٜمد اعم ٤م  ٟمٗمًف، وٓ ٟمٕمدد 

ؿمداؿميي٦م  مم فمٝميير ىمٚمٜميي٤م ذم اعم يي٤م ، ًمييق ىميي٤م  ًمييف: يٜمٌٖمييل    شمٓمٞمييؾ اًم٘مٛمييٞمص نييذا  و اًمد

ومييام ـميي٤م  ومٗمييل »: -قمٚمٞمييف اًمًيي م-اًم٘مييدُملم  مم ُميي٤م دو  اًمٙمٕمٌييلم ٓ يٓميي٤مع؛ ٕٟمييف ىميي٤م  

، قمييغم نييذا اعمٞمييزا  بيي٥م قمييغم إسمٜميي٤مء إسمييرار    يٜمٓمٚم٘مييقا ُمييع رسميي٤مرٝمؿ، ـم٤مقميي٦م «اًمٜميي٤مر

شمٌي٤مرح -نؿ وُمٕمّمٞم٦م نؿ، ـم٤مقم٦م ومٞمام ٓ ُمٕمّمٞم٦م  ، وُمٕمّمٞم٦م نؿ ومٞمام ومٞمف ـم٤مقمي٦م   

ُمٜمٝميي٤م، نٜميي٤م صييقرة ؾمييٛمٕمرٝم٤م ُمييرارًا وشمٙمييرارًا: سمٕمييض إسمٜميي٤مء ُمييـ  ، ويي٤م ٓ سمييد-وشمٕميي٤ممم

نييي١مٓء يٕمٞمِميييق  ذم يمٜميييػ رسمييي٤مرٝمؿ، ومييي٢مذا  رص إب قميييغم اسمٜميييف قميييغم  ـم٤مقمييي٦م  سمٞميييف ذم 

ُمٕمّمييٞم٦م رسمييف و ٓ يْمييٓمر اًمقًمييد    خيييرج ظميي٤مرج دار  سمٞمييف ونييق ٓ يًييرٓمٞمع، يم ييػم ُمييـ 

دنؿ صيٜمٕم٦م ًمٞمس نيؿ ُمٝمٜمي٦م، ًميٞمس قمٜمي 70-75إسمٜم٤مء ظم٤مص٦م  ذا يم٤مٟمقا ذم  و  اًمًـ 

طمرك يًرٓمٞمٕمقا    يًير٘مٚمقا سم٢مقمي٤مًمرٝمؿ ٕٟمٗمًيٝمؿ سم٠مٟمٗمًيٝمؿ، ومٝميق ذم نيذ  او٤مًمي٦م ٟم يـ 

ييي٠مذ  ًمييؽ سميي٠م  شمّمييكم ذم اعمًييجد ُمييع اعمًييٚمٛملم، ٓ  ييي إميي٦م وٓ ٟم٘مييق  ًمييف: نييق ٓ 

ا٤مقميي٦م، نييذا بييقز ذم اإلؾميي م، وم ٞمييٜمام يًيي٠مًمٜمل  ىمييق  ًمييؽ:    اؾمييرٓمٕم٧م    ختييرج قمٜمييف 

وم٤مًميييورات شمٌييٞم  اعم ٔمييقرات، نييذا ضمييقاب نييذا وشمًيير٘مؾ سمٜمٗمًييؽ ومٝمييذا واضمٌييؽ، و ٓ 

 .اًم١ًما 

 ضمزايمؿ ا  ظمػمًا. اعمٚم٘مل:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 (  00: 48: 36/ 521) اهلدى والنور /
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 دع٠ٛ ايطافس٠

،رضم ٌ ُمـ  ظمقشمٜم٤م اًمًٚمٗمٞملم ًمف  ظم٧م ؾم٤مومرة و سمقني٤م قميغم اً ضمزاح ا  ظمػم اًم٤ًمرؾ:

ٝم٤م شمّمكم وشمّمقم وشم٘مر  اًم٘مرر  ىمٞمد اوٞم٤مة وًمف  خ ايمؼم ُمٜمٝمؿ وىمد ٟمّم ٝم٤م يم ػمًا وًمٙمٜم

وشمييذن٥م الٛمٕميي٦م  مم اعمًييجد ًمٙمٜمٝميي٤م ُمرؼمضميي٦م ؾميي٤مومرة ومٝمييؾ قمٚمٞمييف  صمييؿ ونييؾ بؼمنيي٤م 

 قمغم اوج٤مب و ذا يم٤م  ذًمؽ ي١مدي  مم ـمرد  ُمـ اًمٌٞم٧م؟

 إخ  يمؼم ُمٜمٝم٤م . اًمِمٞم :

  يمؼم ُمٜمٝم٤م، ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 ـمٞم٥م، ويٕمٞمِم٤م  ُمع سمٕمض ذم دار. اًمِمٞم :

  سمقا  قمغم ىمٞمد اوٞم٤مة . وإخ  يمؼم ُمٜمٝم٤م يٕمٜمل سمس اًم٤ًمرؾ:

 ُمٕمٚمٞمش ... اًم١ًما ، يٕمٞمِم٤م  ذم داٍر واطمدة؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 ـمٞم٥م، و سمق ٤م ذم ىمٞمد اوٞم٤مة يمام ىمٚم٧م،  سمق ٤م ُمرديـ ؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 ُمٚمرزم؟ اًمِمٞم :

 ٓ همػم ُمٚمرزم. اًم٤ًمرؾ:

  ذًا يمٞمػ شم٘مق  ُمرديـ، ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ٓ همػم ُمرديـ  اًم٤ًمرؾ:



 أخالق الداعية وأولياته ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

307 

 .ن٤م  اًمِمٞم :

  ذا سمٜمرف ؾم٤مومرة يمٞمػ يٙمق  ُمرديـ. اًم٤ًمرؾ:

 وم٢مذًا همػم ُمرديـ. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 ونق ؾم٤ميم٧م قمٜمٝم٤م . اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ ؾم٤ميم٧م. اًم٤ًمرؾ:

وميي٤مٔ  ُمييـ اًمٜم٤مطمٞميي٦م اًمقاىمٕمٞميي٦م نييؾ اًمقٓييي٦م قمييغم نييذ  اًمٌٜميي٧م ًمييألب  م نييذا  اًمِمييٞم :

ٕٟمييف ذم  إخ اًمييذي نييق ايمييؼم ُمٜمٝميي٤م، وميي٢م  يميي٤م  اًمقٓييي٦م نييذا إخ قمٛمٚمٞميي٤ًم وًمييٞمس ًمييألب

 يم ػم ُمـ إطمٞم٤م  سمٕمض أسم٤مء يٕمٞمِمق  نٙمذا ؾمٌٝمٚمٚمف.

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

ُم٤م اؿ طمرام طم   اومٕمؾ ُم٤م شمٗمٕمؾ  سمدنؿ اًمدٟمٞم٤م وسمس ويًؽم ق  ٟمٗمًٞم٤ًم  اًمِمٞم :

عم٤م سمٞمجدوا  طمد  وٓد  ي٘مقم ُم٘م٤مُمف وًمق نق سمٚم٤ًم  اًم٘م٤م  ُمي٤م ىمي٤م  ًميف  ٟمي٧م وزم  ُمرني٤م 

٤مًمٜمًي٦ٌم نيذ  إظمي٧م ونيذا إخ اٟميف ًمٙمـ ًم٤ًم  او٤م  نٙمذا يٛمٌم وم٤م  يمي٤م  إُمير سم

و  قمٜمٝم٤م وب٥م قمٚمٞمف ًمٞمس نق إب طمٞمٜمئٍذ نق سم  ؿمؽ ُم١ًمنق وزم  ُمرن٤م قمٛمٚمٞم٤ًم و

 سمٞمٝمي٤م ٓ يًي٠م  قمٜمٝمي٤م     ي٠مُمرن٤م سم٤م  شمرجٚم٥ٌم وٓ ختيرج ُمرؼمضمي٦م ومي٢م  شمريمٝمي٤م سم جي٦م   

 .ومٝمق اعم١ًمو 

 ضمزايمؿ ا  ظمػم . اًم٤ًمرؾ:

 وطمرك ًمق شمقصؾ ًمؽمح اًمٌٞم٧م. ُمداظمٚم٦م:

 ٞمػ؟يم اًمِمٞم :

 ُمداظمٚم٦م : طمرك ًمق شمقصؾ نذا   مم ـمرد  ُمـ اًمٌٞم٧م.

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:
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 ذم ؾم١ماًمف يّمؾ إُمر  مم ـمرد  ُمـ اًمٌٞم٧م ؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 يٌدو اٟمف ًمٞمس سمٞمد  اوٙمؿ . ُمداظمٚم٦م:

 ُمش سمٞمد  اوٙمؿ، ٟمٕمؿ، ذم  خ ايمؼم ُمٜمف وواًمد  . اًم٤ًمرؾ:

 يمٞمػ؟ اًمِمٞم :

 . يٕمٜمل نق ًمٞمس ًمف ؾمٞمٓمرة ذم اًمٌٞم٧م اًم٤ًمرؾ:

 ُم٤م ًمف ؾمٞمٓمرة . اًمِمٞم :

 ٓ،ُم٤م ًمف ؾمٞمٓمرة. اًم٤ًمرؾ:

ـمٞم٥م  ٟم٤م دٟمدٟم٧م طمق  اًمًٞمٓمرة نذ   ٟم٧م ُم٤م  ضمٌرٜمل  ٟم٤م ىمٚم٧م  ذا يم٤م  نذا  اًمِمٞم :

إخ نق ُمًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م سمٚمًي٤م  اوي٤م  ومل يقيمٚميُف  سميق  ومي٢مذًا  نيق ًميٞمس ًميف ُميـ اًمًيٞمٓمرة 

 قمٚمٞمٝم٤م يشء عم٤مذا؟ ٕٟمف يقضمد  خ ايمؼم ُمٜمف.

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 مم    ٟمٕمر  شمرا٦م إخ اًمٙمٌػم نذا، ؿمق شمراريف يٜم٘مٚمٜم٤م ٤م، ـمٞم٥م نذا ن اًمِمٞم :

 ُم ؾ  سمق  ؟

 ُم ؾ  سمق  ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 ر    وطمٞمٜمئٍذ نذا إخ  ٟم٧م شم٘مق  اٟمف ُمرديـ ُمٚمرزم . اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ ُمرديـ ُمٚمرزم اًم٤ًمرؾ:

 ن٤م، يمؿ قمٛمر ، شم٘مري٤ًٌم ؟ اًمِمٞم :

  .شم٘مري٤ًٌم اصمٜملم وقمنميـ ؾمٜم٦م اًم٤ًمرؾ:

 نميـ ـمٞم٥م، نق  سمقاىمع طمٞم٤مشمف ُمع  ظمرف ُم٤م ي٠مُمرن٤م ُم٤م يٜمّم ٝم٤م .اصمٜملم وقم اًمِمٞم :
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 نق يٜمّم ٝم٤م ي٘مق  ٟمّم رٝم٤م يم ػمًا وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٚمٌل. اًم٤ًمرؾ:

 ٓ شمٚمٌل اًمِمٞم :

 شمّمكم نل وشمّمقم اًم٤ًمرؾ:

 ومٝمٛم٧َم نذا ُمـ ىمٌؾ ومٝمق ي٠مُمرن٤م وٓ شمٚمٌل  اًمِمٞم :

 وٓ شمٚمٌل. اًم٤ًمرؾ:

 ـمٞم٥م، اًم١ًما  أ  ُم٤م نق ؟ اًمِمٞم :

.ذم نيذ  او٤مًمي٦م ي٘ميق   ذا  ضمؼموي٤م سم٤مًمٖمّمي٥م راح يٓميردوين ُميـ يٕمٜمل .. اًم٤ًمرؾ:

 اًمٌٞم٧م 

  ي ٟمٕمؿ اًمِمٞم :

ىمييدم ًمييف  يٓمييردوين ُمييـ اًمٌٞميي٧م، ومييام نييق اوييؾ نييؾ رصمييؿ    اشمريمٝميي٤م يمٞمييػ  اًمًيي٤مرؾ:

 اًمٜمّمٞم ٦م يٕمٜمل .

اٞمؾ، نق  ذا اضمؼمن٤م  وًٓ نؾ يٗمٞمد اإلضم٤ٌمر ومٝمؾ ختْمع إلضمٌي٤مر   م ٓ  اًمِمٞم :

فمٜمييِف سم٠مٟمييف     ضمؼمنيي٤م ظمْمييٕم٧م إلضمٌيي٤مرِ  ودمٚمٌٌيي٧م   ُمييرا  اصمٜميي٤م     يميي٤م  يٖمٚميي٥م قمييغم

 ومٕمٚمٞمف    يٗمٕمؾ ذًمؽ وًمق اوٓمر إُمر  مم    خيرج ُمـ اًمدار، ُم٤م يش  مم نٜم٤م.

 ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ اًم٤ًمرؾ:

ًمٙمييـ نٜميي٤م شمرٛميي٦م نييذا الييقاب ونييق نييذا نييق اوٙمييؿ سمنمييط اٟمييف  ذا يميي٤م   اًمِمييٞم :

ب اًمٞميقم سمًي٥ٌم يًرٓمٞمع    يٕميٞمش ظمي٤مرج اًميدار، ٕٟمٜمي٤م ٟم يـ ٟمٕمٚميؿ    يم يػمًا ُميـ اًمِمي٤ٌم

اوٞمييي٤مة آضمرامقمٞمييي٦م وآىمرّمييي٤مدي٦م ُمييي٤م يًيييرٓمٞمٕمق     يٕمٞمِميييقا ُمٜمٕميييزًملم قميييـ دار  سميييٞمٝمؿ 

ٕهنيييؿ ُمييي  ً قم٤مؿميييقا ونيييؿ يدرؾميييق  ذم سمٕميييض اعميييدارس ًمٞمّميييٚمقا ًمٞم٠مظميييذوا ؿميييٝم٤مدة 

ويقفمٗمييقا ونييذا ًمًييف ُميي٤م  ظمييذ ؿمييٝم٤مدة ُميي  ً، وٓ قمٜمييد  ُمٝمٜميي٦م يٕمريي٤مش هبيي٤م ومٙمٞمييػ يٕمييٞمش 

اٟميف ؾميٞم٘مع ذم طميرج ؿميديد ومي٤م  همٚمي٥م قميغم  ًمقطمدِ  ومٞمرّمقر اعمقوقع اٟميف    ـميردو 
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فمٜمف اٟمف     ُمرن٤م و هن٤م شمًرجٞم٥م ًمف ًمٙمٜمف نيق ؾميٞم٘مع ذم ُمِميٙمٚم٦م ٓ ىمٌيؾ ًميف هبي٤م طمٞمٜمئيٍذ 

 ٓ يْمٓمرن٤م وٓ بؼمن٤م واو .

 واو . اًم٤ًمرؾ:

 ( 00:  37:  23/ 428) اهلدى والنور/ 

 

 دع٠ٛ املسأ٠

ٚمٗم٘ميراء  و اًميدقمقة ًمق يم٤م   ؾمر٤مذٟم٤م اُمر ة وشمريد قمٛمؾ اخلػم واعمًي٤مقمدة ًم ُمداظمٚم٦م:

 يمذًمؽ نؾ بقز ن٤م دو   ظم٤ٌمر  نٚمٝم٤م؟

 اُمر ة شم٘مّمد ُمرزوضم٦م؟ اًمِمٞم :

 ُمرزوضم٦م  و همػم ُمرزوضم٦م ـمٌٕم٤ًم، يٕمٜمل: ٟمجٛمع سملم آصمٜمرلم. ُمداظمٚم٦م:

نييذا ؾميي١ما  ... ييي٤م  ظمييل! يمييؾ ؾميي١ما  ًمييف ضمقاسمييف، ُمرزوضميي٦م  و همييػم ُمرزوضميي٦م  اًمِمييٞم :

٤مني٤م  ٓ سمي٢مذ  زوضمٝمي٤م، ؾمٜم٘مق   ذا يم٤مٟم٧م ُمرزوضم٦م ومي  بيقز ًمٚمٛمير ة    شمرٍمي  ذم ُم

 ُمييي٤م  ذا يم٤مٟمييي٧م هميييػم ُمرزوضمييي٦م ومًييي٠مىمق : نيييي٤م  ب  م ٓ؟ ومييي٢م  يمييي٤م  نييي٤م  ب وم٘ميييد ؾمييييٌؼ 

 القاب، و   يم٤م  ًمٞمس ن٤م  ب ومٞمجقز ن٤م.

 سم٤مًمدقمقة  ؾمر٤مذٟم٤م؟ ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ سم٤مًمدقمقة؟ اًمِمٞم :

يٕمٜمل: شمدقمل يٕمٜمل: شمذن٥م  مم اًمٜم٤ًمء  مم سمٞمقوـ ودمرٛمع هبـ، طمرك  ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ ن١مٓء اًمٜم٤ًمء ن٤م ُم  ً ظمٚمٗمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م.شمدقمل وٙمـ شمٙمق  

اًمٜمًيي٤مء يم٤مًمرضميي٤م     يم٤مٟميي٧م ختييرج ُمرًييؽمة وُمرجٚمٌٌيي٦م وشمييرٙمٚمؿ سمٕمٚمييؿ وميي   اًمِمييٞم :

سميي٠مس ُمييـ    شمييذن٥م  مم سمٞمييقت سمٜميي٤مت ضمٜمًييٝم٤م وشمييدقمقنؿ  مم ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم دو  
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    يٙمق  نٜم٤مح ُم سم٤ًمت يمٛم سم٤ًمت ا٤مقم٦م اًمرٌٚمٞمغ.

 (  : .. 48:  46/   81) اهلدى والنور /  

 دع٠ٛ غاب َطًِ الَسأ٠ ْضسا١ْٝ

ؿمييٞم ٜم٤م ومٞمييف واطمييدة ٟمّميييراٟمٞم٦م واطمييد ؿميي٤مب سمٞمييرٙمٚمؿ ُمٕمٝميي٤م يٕمٜمييل ذم ؾمييٌٞمؾ اًمييدقمقة -

ومرٙمٚمؿ ُمٕمٝم٤م ذم سمٕمض إُمقر ًمٙمـ يٕمٜمل نذا اًمٙم م سمٞم دث ذم اًمٕمٛمؾ ومٝمق طم٤مسم٥م 

يٙمر٥م ن٤م ورىمي٦م  و سمٞمٝميدا٤م رشييط ؿميٖمٚمف زي يميذا يٕمٜميل نيؾ نيؾ ضمي٤مرز يٕمٓمٞمٝمي٤م ورىمي٦م 

ررٟمٞمي٦م وسمٕميض إىميقا  وسمٕميض إطم٤مديي٨م ذم ؾميٌٞمؾ  هني٤م شم٘مراني٤م ُمٙمرقب ومٞمٝم٤م اي٤مت ىم

 و٤من٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم ٟمٗمًٝم٤م  و سمرًٛمع رشيط نٞم٤م طم٤مسمف شمًٛمٕمف 

 نذا ضم٤مرز . ُمداظمٚم٦م:

 ضم٤مرز. ُمداظمٚم٦م:

 ًمٙمـ  ٟم٤م  ؾم٠م  قمـ اًمِم٤مب. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

 ىمد  يش قمٛمر . اًمِمٞم :

 طمقازم  ٦ًم وقمنميـ ؾمٜم٦م.  ُمداظمٚم٦م:

 ُمرزوج.  اًمِمٞم :

 ٓ ًمٞمس ُمرزوج.  ٦م:ُمداظمٚم

  ٟم٤م سم ٤م  قمٚمٞمف.  اًمِمٞم :

 ا  بزيؽ ظمػم ي٤م ؿمٞم .  ُمداظمٚم٦م:

 ا  سمٞم ٗمٔمؽ. اًمِمٞم :
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 يٕمٜمل يٛمٙمـ يٙمر٥م ن٤م اًمقرىم٦م وسمٞمدن٤م ن٤م.  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ٕ  اًمقرىم٦م سمرجٞم٥م همػمن٤م.  اًمِمٞم :

ـمٞميي٥م ؿمييٞم ٜم٤م ًمييق نييق طمٚمييػ  ٟمييف ُمييش طمٞمييدا٤م همييػم اًمقرىميي٦م ديييف اًمِميي٤مب  ُمداظمٚميي٦م:

 ًمرزام ا  ي ٌرف  يم ر يٕمٜمل. اوٛمد ا  ُمٚمرزم ا

 رُملم ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمّمقُم٤ًم.  اًمِمٞم :

 .ًمٞمس ُمٕمّمقُم٤ًم  ي ٟمٕمؿ ًمٙمـ نق ..  ٟمف يٕمٓمٞمٝم٤م نذ  اًمقرىم٦م وٓ يٕمٓمٞمٝم٤م همػمن٤م ُمداظمٚم٦م:

ٓ ن٤مًمقرىم٦م اًمقطمدة ُم٤م سمرٙمٗمل ويمٚمٛم٦م واطمدة ٟمّمٞم ٦م ُم٤م سمرٙمٗمل ٓ سمد ُميـ  اًمِمٞم :

ٟمٔمييرة وم٤مسمرًيي٤مُمف ومًيي م اعمر٤مسمٕميي٦م وًمييذًمؽ  ظمِمييك ا  يٙمييق  يمييام ىميي٤م  ؿميي٤مقمر سم ديمييؿ : 

 ومٙم م ومٛمققمد ومٚم٘م٤مء. 

  ي ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

  يق .  اًمِمٞم :

ـمٞم٥م ؿمٞم ٜم٤م ومٞمف ُمٚم قفم٦م صٖمػمة نذا اًمِم٤مب ُمٚمريزم ُميع سمٕميض إظميقة  ُمداظمٚم٦م:

 وسمٞمرٙمٚمؿ ُمٕمٝم٤م وطمرك اًمقرىم٦م ُم٤م سمٞم٠مظمذن٤م سمٜمٗمًف سمٞم ٓمٝم٤م ُمع الامقم٦م.

 وًمق يم٤م .  اًمِمٞم :

 وًمق يم٤م .  ُمداظمٚم٦م:

 وًمق يم٤م .  اًمِمٞم :

 ا  بزيؽ اخلػم ؿمٞم ٜم٤م.  ُمداظمٚم٦م:

 ا   ٗمٔمؽ.  اًمِمٞم :

 ( 00:  04: 10/   564) اهلدى والنور /  
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َّاح  دع٠ٛ ايط

 ٟم٤م ذم زم سمٕمض إظمقة،  ظمقي سمٞمدرس ذم نٜمج٤مري٤م ذم اعمجر، ومٌ٘مق   اعمٚم٘مل:

يٕمٜميييل ذم نٜمييي٤مح  ىمٌييي٤م  قميييغم اإلؾمييي م، نٜمييي٤مح ونٜمييي٤م يٕمٜميييل، نيييؾ بيييقز ًميييألخ اعمًيييٚمؿ 

ُميـ اًمٜمي٤مس إوروسميلم اًميذيـ يي٠مشمق  قميـ ـمرييؼ اًمًيٞم٤مطم٦م نٜمي٤م طمٞمٜمام يدقمق سمٕمْم٤ًم  يش 

 نؾ بقز ُم  ً طمٞمٜمام  دصمٝمؿ سمٞمٙمقٟمقا رضم٤م  وٟم٤ًمء نؾ بقز ًمف نذا؟

  ذا يم٤م  ُمرزوضم٤ًم وحمّمٜم٤ًم ظمٚم٘مٞم٤ًم و ٓ وم . اًمِمٞم :

 و ٓ وم ، ـمٞم٥م،  ذا  ظمقٟم٤م  قمزب. اعمٚم٘مل:

 ظم ص نذا القاب. اًمِمٞم :

 يدرس ذم  وروسم٤م و قمزب. ذم  وروسم٤م ًمٜمٗمؽمض نق ـم٤مًم٥م اعمٚم٘مل:

ـَ رَُمٜمُيييقا ﴿ُمييي٤م بيييقز، نيييق سميييد   ٗميييظ طم٤مًميييف ىمٌيييؾ يميييؾ يشء:  اًمِميييٞم : ِذي ييي ييي٤م اًم  َ ٤م َ اُّ َيييي

ـْ َوؾ   َِذا اْنرََدْيُرؿْ  يُمْؿ َُم ُٙمْؿ ٓ َيُيُّ ًَ  شمٗمْمؾ. [569]الملئ ة  ﴾قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َ ٟمُٗم

 ضمزاح ا  ظمػمًا. اعمٚم٘مل:

 و ي٤مح. اًمِمٞم :

 ( 00:  35:  00/ 678) اهلدى والنور/



 وسائل الدعوة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

308 

 

 

 

 

 ٚضا٥ٌ ايدع٠ٛ



 وسائل الدعوة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

303 

 

 ٚضا٥ٌ ايدع٠ٛ ٌٖ ٖٞ تٛقٝف١ٝ؟

سمًييؿ  ا  اًمييرمحـ اًمييرطمٞمؿ،  ىمييق : نٜميي٤م ُمًيي٠مًم٦م ىمييد اظمرٚمييػ ومٞمٝميي٤م اًمييدقم٤مة  اعمٚم٘مييل:

ومْمييٞمٚم٦م اًمِمييٞم  ٟمٔمرييي٤ًم وشمٓمٌٞم٘مٞميي٤ًم ونييل نييؾ وؾميي٤مرؾ اًمييدقمقة اإلصيي طمٞم٦م .. ٓ وؾميي٤مرؾ 

 م  هني٤م همييػم  اًمٜمنمي نييؾ نيل شمقىمٞمٗمٞميي٦م قميغم ُميي٤م صمٌي٧م قمييـ اًمٜمٌيل صييٚمقات وؾمي ُمف قمٚمٞمييف،

 شمقىمٞمٗمٞم٦م؟

 ٟم٤م  دري ُمـ نذ  إؾمئٚم٦م ذم اًمٕمٍم اوي٤مرض    اليقاب ىميد يٙميق  ومٞميف  اًمِمٞم :

سمٞمييي٤م  ًمٚم يييؼ وًمٙميييـ ىميييد يًيييرٖمؾ، وًميييذًمؽ ومييي  سميييد زم ُميييـ اًمرٗمّميييٞمؾ ومييي٠مىمق : اًمقؾمييي٤مرؾ 

ير يييذن٤م ومييي  يٜمٌٖميييل اًمٕميييدو   ¢شمٜم٘مًيييؿ  مم ىمًيييٛملم: ُمٜمٝمييي٤م وؾمييي٤مرؾ يمييي٤م  رؾميييق  ا  

٤مُمي٤ًم، وُمٜمٝمي٤م وؾمي٤مرؾ مل شمٙميـ ُمٕمٝميقدة ُمٕمروومي٦م ذم قمٜمٝم٤م، وب٥م اًمرزاُمٝم٤م يم٤مًمٖم٤ميي٤مت ا

زُمٜمف قمٚمٞمف اًمّمي ة واًمًي م، نيذ  ٓ بيقز ىمٌقني٤م ُمٓمٚم٘مي٤ًم وٓ بيقز رومْميٝم٤م ُمٓمٚم٘مي٤ًم، 

 و ٟمام ٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمرٗمّمٞمؾ:

 ذا يم٤مٟم٧م نٜمي٤مح وؾميٞمٚم٦م طميدصم٧م سميلم اعمًيٚمٛملم، ويمي٤م  طميدوصمٝم٤م وميٞمٝمؿ وشمٌٜميٞمٝمؿ ني٤م 

ٕمييض  طمٙميي٤مم ديييٜمٝمؿ،  يْميي٤ًم نييذ  اًمًيي٥ٌم ذم ذًمييؽ  ٟمييام نييق اٟمٍمييا  اعمًييٚمٛملم قمييـ سم

اًمقؾمييٞمٚم٦م وًمييق يم٤مٟميي٧م  ٘مييؼ هم٤مييي٦م وميي  بييقز إظمييذ هبيي٤م،  ُميي٤م    يم٤مٟميي٧م اًمقؾمييٞمٚم٦م نييذ  

طمييدصم٧م وًمٞمًييقا نييؿ ؾميي٥ٌم طمييدوصمٝم٤م،  ي: ًمييٞمس ؾميي٥ٌم طمييدوصمٝم٤م شم٘مّمييػمنؿ ذم سمٕمييض 

 إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وم٢مذا يم٤مٟم٧م نذ  اًمقؾمٞمٚم٦م  ٘مؼ  هم٤مي٦م رشقمٞم٦م ومٞمجقز إظمذ هب٤م.

وري ضمييدًا    ٟميييب قمييغم يمييٍؾ ُمييـ نييذ  إُم ٚميي٦م ًمٕمٚمييف ُمييـ اعمٗمٞمييد، سمييؾ ُمييـ اًمييي

ُم  ً، ُمي٤م يرٕمٚميؼ سم٤معم ي٤م  إظميػم  و سم٤مًمّميقرة إظميػمة  و سمي٤مًمٜمقع إظميػم ُميـ اًمقؾمي٤مرؾ 

نييذ  اًمقؾميي٤مرؾ اًمرييل أ  سمييلم  يييديٜم٤م سمٕمْمييٝم٤م، ًمييٞمس ًمييف قم ىميي٦م سمر٘مّمييػم اعمًييٚمٛملم ذم 

ب ًمٚمٌٕمٞميد اًم٘مٞم٤مم سمٌٕمض  طمٙم٤مم ديٜمٝمؿ، ومٝمذ  اًمقؾم٤مرؾ ُمٜمٝم٤م اًمًٞم٤مرة واًمٓمٞمي٤مرة واعم٘مير
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سم٤مًمّمقت  مم رظمر ، نذ  اًمقؾم٤مرؾ ٓ  ىميق  وم٘ميط نيل ضمي٤مرز إظميذ هبي٤م، سميؾ ىميد  ىميق  

نل ُمـ اًمقاضم٥م شمٌٜمٞمٝمي٤م وًميق  طمٞم٤مٟمي٤ًم، ًمٙميـ نيذ  اًمقؾميٞمٚم٦م اًمريل  ٟمي٤م  رضهبي٤م ُمي  ً ًمٚمٜميقع 

إظميييػم ُميييـ اًمقؾمييي٤مرؾ اًمريييل ًميييٞمس اعمًيييٚمٛمق  نيييؿ اعمًييي١موًملم قميييـ  طميييداصمٝم٤م سمًييي٥ٌم 

ٙمييـ أ     ٟمر ييذ  ُميي  ً ًمٜمييقٍع ؾمييٌؼ ذيميير  شم٘مّمييػمنؿ ذم اًم٘مٞميي٤مم سمييٌٕمض واضمٌيي٤موؿ يٛم

رٟمٗميي٤ًم ويي٤م ٓ ينمييع إظمييذ سمييف، ونييذا ُمييـ همراريي٥م اعمًيي٤مرؾ واًمٗم٘مييف اًمييذي يٜمٌٖمييل قمييغم 

 ظمقاٟمٜميي٤م ـميي ب اًمٕمٚمييؿ    يٙمقٟمييقا قمييغم ي٘مٔميي٦م ُمٜمٝميي٤م، ًمٙمييل ٓ خيييرٚمط او٤مسمييؾ سم٤مًمٜم٤مسمييؾ، 

وٓ اويييؼ سم٤مًم٤ٌمـميييؾ، ُمٙميييؼم اًمّميييقت ًميييألذا  نيييق يمٝميييذ  اًمقؾميييٞمٚم٦م ا٤مُمييي٤ًم؛ عمييي٤مذا؟ ٕٟميييف 

 ٘ميييييؼ هم٤مييييييي٦م ُمنمييييييوقم٦م، نييييييذ  اًمٖم٤مييييييي٦م اعمنمييييييوقم٦م  ظمييييييذت ُمييييييـ سمٕمييييييض إطم٤مدييييييي٨م ٟم

اًمّم ٞم ٦م اعمرٕمٚم٘م٦م سم٤مٕذا ، طمٞمي٨م ٟم يـ أ  ٟميرسمط نيذ  اًمقؾميٞمٚم٦م او٤مدصمي٦م سمي٤مٕذا ، 

عم٤م ن٤مضمر ُمـ ُمٙمي٦م ًمٚمٛمديٜمي٦م مل  ¢ًمٕمٚمٙمؿ و ٟمرؿ ـم ب قمٚمؿ ُمٕمل شمذيمرو     اًمٜمٌل 

وؾميييٞمٚم٦م إلقم ُمٝميييؿ يٙميييـ ىميييد رشع إذا  سمٕميييد، ومٕم٘ميييد جمٚمًييي٤ًم اؾمرِمييي٤مري٤ًم ًمٞمر يييذ نيييؿ 

سمدظمق  وىم٧م اًمّم ة، ومرآُمروا سمٞمٜمٝمؿ و دصمقا، ومٛمـ ىم٤مرؾ ي٘مق : ٟميب سم٤مًمٜمي٤مىمقس 

، وُمييييـ ىم٤مرييييؾ ي٘مييييق : ٟميييييب «ٓ، نييييذا ؿمييييٕم٤مر اًمٜمّميييي٤مره»ذم وىميييي٧م اًمّميييي ة، ىميييي٤م : 

ٓ، »، وُمـ ىم٤مرؾ ي٘مق : ٟمقىمد ٟم٤مرًا قمٔمٞمٛم٦م، ىم٤م : «ٓ، نذا ؿمٕم٤مر اًمٞمٝمقد»سم٤مًمٌقن، ىم٤م : 

ٚمس قمغم ٓ يشء، قمٌيد ا  سميـ زييد إٟمّمي٤مري ، واٟمٗمض اعمج«نذا ؿمٕم٤مر اعمجقس

يره ذم اعمٜم٤مم  ٟميف يٛمٌمي ذم اعمديٜمي٦م و ذا سمرضميؾ ي٘ميػ قميغم ضميذم ضميدر ضميذم ضميدر 

 ي ضمدار ُمٜمٝميدم، وسم٘ميل ُمٜميف سم٘مٞمي٦م ىمريي٥م ُميـ إؾمي٤مس، ومقىميػ قمٚمٞميف ووويع  صيٌٕمٞمف 

ذم  ذٟمٞمف ويمؼم  مم رظمر إذا ، صميؿ ٟميز  ُميـ نيذا اليذم  مم إرض و ىمي٤مم اًمّمي ة، 

 هني٤م »وم٘ميص قمٚمٞميف رؤيي٤م  وم٘مي٤م  قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م:  ¢  ضمي٤مء  مم اًمٜمٌيل عم٤م  صيٌ

يمي٤م  اويؼ       «وم٠مًم٘مف قمغم سم   وم٢مٟمف  ٟمده صقشم٤ًم ُمٜميؽ»، واًمِم٤مند أ : «رؤي٤م طمؼ

 ي١مذ  نق اًمرارل، ًمٙمـ ىم٤م  ًمف:  ًم٘مف، يٕمٜمل قمٚمٛمف سم ًٓ؛ ٕٟمف  ٟمده صقشم٤ًم ُمٜمؽ.

اعمييييييي١مذ  صيييييييٞمر٤ًم ضمٝميييييييقري  ذًا ُميييييييـ اعم٘م٤مصيييييييد اعمنميييييييوقم٦م ذم إذا     يٙميييييييق  

اًمّمييييقت، طمرييييك يّمييييؾ صييييقشمف  مم  سمٕمييييد ُمٙميييي٤م ، ُمييييـ  ضمييييؾ ذًمييييؽ ضميييي٤مء ذم طمييييدي٨م 

اًمٌ ييييي٤مري، ونيييييذا ذم اًمًيييييٜمـ، اويييييدي٨م إو  ذم اًمًيييييٜمـ، ضمييييي٤مء ذم اويييييدي٨م ذم 
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ُمـ طميدي٨م  ن ؾميٕمٞمد اخليدري ُمٕمٜميك اويدي٨م؛ ٕين ٓ  ذيمير   «ص ٞم  اًمٌ ٤مري»

ُميـ طمجير  و ُميدر، ومٙمٚميام يمي٤م   أ   ٟمف ُم٤م ُمـ ُم١مذ  ي١مذ   ٓ ويِمٝمد ًمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ُمد صقشم٤ًم يمٚميام يمي٤م   يم ير  ضميرًا، أ  ُمٙميؼم اًمّميقت  ٘ميؼ نيذ  اًمٖم٤ميي٦م اعمنميوقم٦م، 

 وم٢مذًا نذ  وؾمٞمٚم٦م ُمنموقم٦م.

ًمٙمييـ ٟمٜمٔميير أ  ونٜميي٤م اًمٜمٙمريي٦م اًمرييل  رشت  ًمٞمٝميي٤م رٟمٗميي٤ًم، نييذ  اًمقؾمييٞمٚم٦م ذم اإلىم٤مُميي٦م ٓ 

  واإلىم٤مُمي٦م سمٛمٙميؼم شمنمع، ظم   ُم٤م قمٚمٞمف اًمٞمقم اعم٤ًمضمد، ٓ يٗمرىمق  ذم  ذاقمي٦م إذا

اًمّمقت، ٓ يٗمرىميق ؛ ذًميؽ ٕهنيؿ مل يرٗم٘مٝميقا ذم طميدي٨م اًمرؤيي٤م، طمٞميٜمام  ذ  اعمٚميؽ 

اًمييذي رر  ذم اعمٜميي٤مم وىمييػ قمييغم ُمرشمٗمييع، وعميي٤م  ىميي٤مم ٟمييز    مم إرض، و قمييغم ذًمييؽ 

ضمييره قمٛمييؾ اعمًييٚمٛملم ىم٤مـمٌيي٦ًم  مم ُميي٤م ىمٌييؾ وضمييقد ُمٙمييؼمات اًمّمييقت، يميي٤مٟمقا ذم  و  

 يييي٤مت اًمًيييي ٤مب، يميييي٤مٟمقا يّمييييٕمدو  قمييييغم فمٝميييير اإلؾميييي م ٓ شمقضمييييد نييييذ  اعمٜميييي٤مرر ٟم٤مـم

ٓ، يميييي٤مٟمقا  الييييقاب:اعمًييييجد وي١مذٟمييييق ، نييييؾ يميييي٤مٟمقا يٗمٕمٚمييييق  يمييييذًمؽ ذم اإلىم٤مُميييي٦م؟ 

ي٘مٞمٛميييق  ذم اعمًيييجد مل؟ ٕ  اعم٘مّميييقد سمييي٤مٕذا   قمييي م اخلييي٤مرضملم قميييـ اعمًيييجد، 

واعم٘مّمييييقد سم٤مإلىم٤مُميييي٦م  قميييي م اويييي٤مرضيـ ذم اعمًييييجد، )وميييي٤مٔ   ذا اؾمييييرٕمٛمٚمٜم٤م ُمٙمييييؼم 

 ٟمًرٕمٛمٚمف ذم إذا  ظم٤مًمٗمٜم٤م اًمًٜم٦م(. اًمّمقت ذم اإلىم٤مُم٦م يمام

 ذًا نذ  وؾمٞمٚم٦م ذات ؿم٘ملم ُمـ زاوي٦م ضم٤مرز اخت٤مذن٤م، وُمـ زاويي٦م  ظميره ٓ بيقز 

 اخت٤مذن٤م.

يمٞمييػ يٛمٙمٜمٜميي٤م    ٟمٛمٞمييز ُم ييؾ نييذا اًمرٛمٞمٞمييز اًمييدىمٞمؼ وؾمييٞمٚم٦م طم٤مدصميي٦م يٛمٙمييـ اؾمييرٕمامن٤م 

ومييٞمام نييق ُمنمييوع، وٓ يٛمٙمييـ اؾمييرٕمامن٤م ومييٞمام ًمييٞمس سمٛمنمييوع،  ٓ ونييق اًمٗم٘مييف اًمييذي 

ُميـ ييرد ا  سميف »اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م عمـ ؿم٤مء ُمـ اًمٜمي٤مس ذم اًميٜمص اًمٕمي٤مم ىمي٤م : دقم٤م 

اًمٚمٝميؿ »، ذم اًمٜمص اخل٤مص اعمرٕمٚمؼ سمٕمٌد ا  سمـ قمٌي٤مس ىمي٤م : «ظمػمًا يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ

، ومٙميي٤م  يمييذًمؽ، يميي٤م  شمرايي٤م  اًم٘مييرر  ويميي٤م  وم٘مٞمٝميي٤ًم «وم٘مٝمييف ذم اًمييديـ، وقمٚمٛمييف اًمر٠مويييؾ

ًييلم ُمييـ ـميي ب اًمٕمٚمييؿ ُمييـ  ظمقاٟمٜميي٤م ُمييـ وم٘مٝميي٤مء اإلؾميي م، ًمييذًمؽ ٟم ييـ ٟمٜمّميي  اعمر ٛم

اًمذيـ ٟمٕمرومٝمؿ و ظمقاٟمٜم٤م أظمريـ اًمذيـ ٟمي١مُمـ هبيؿ ذم اًمٖمٞمي٥م ٟمٜمّمي ٝمؿ )   ييقومروا 
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ضمٝميييقدنؿ و   يٖمرٜمٛميييقا ؿمييي٤ٌمهبؿ ذم اًمرقؾميييع ذم اًمٕمٚميييؿ، طمريييك ٓ ي٘مٕميييقا ذم ُمٓمٌييي٤مت 

خيييي٤مًمٗمق  ومٞمٝمييي٤م اإلؾمييي م سم جييي٦م    اًمقؾمييي٤مرؾ خترٚميييػ سمييي٤مظمر   اًمزُمييي٤م  واعمٙمييي٤م ( 

رؾ خترٚمييػ سميي٤مظمر   اًمزُميي٤م  واعمٙميي٤م ، وًمٙمييـ ٓ  ًييـ ٟم ييـ ٟم٘مييق : ٟمٕمييؿ، اًمقؾميي٤م

 شمٓمٌٞم٘مٝم٤م وومؼ اًمنمع  ٓ ُمـ يم٤م  وم٘مٞمٝم٤ًم ذم اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

 ىمق  ُمٕمؽموم٤ًم وُمرٌٕم٤ًم ًم٘ميق   نيؾ اًمٕمٚميؿ ُميـ سمريمي٦م اًمٕمٚميؿ قميزو يميؾ ىميق  ًم٘م٤مرٚميف، نيذا 

اًمرٗمّمٞمؾ اًمدىمٞمؼ اًمذي ؾمٛمٕمرٛمق  ُمٜمل رٟمٗم٤ًم ٓ يٕميقد اًمٗمْميؾ  مم وم٘مٝميل  ٟمي٤م )  ٟمي٤م ُمي٤م  ٟمي٤م 

٘مييييط ُم٘مرييييٍد سمٛمييييـ ؾمييييٌ٘مٜمل، ونييييق اًمييييذي وميييير  زم نييييذا اًمٗمٝمييييؿ اًمييييدىمٞمؼ ومييييٞمام يرٕمٚمييييؼ  ٓ وم

 سم٤مًمقؾم٤مرؾ  ٓ ونق ؿمٞم  اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا (.

 ؾمرٓمٞمع     ىمق  أ  اٟمٓم ىم٤ًم و٤م ؾم٠مذيمر  قمـ ؿمٞم  اإلؾم م    ُم٠ًمًم٦م اًمقؾم٤مرؾ 

شمرٕمٚمييؼ سمييام يٕميير  قمٜمييد قمٚمييامء إصييق  سم٤معمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م، اعمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م نييق 

إظمييذ سميي٠مُمر طمييدث مل يٙمييـ ُمييـ ىمٌييؾ، ومٝمييؾ بييقز إظمييذ سمييف؟ ؾمييقاء ىمٚميي٧م وؾمييٞمٚم٦م  و 

ُمّمييييٚم ٦م ُمرؾمييييٚم٦م، اًمٜمرٞمجيييي٦م واطمييييدة ذم او٘مٞم٘ميييي٦م، ًمٙمييييـ اًمرٕمٌييييػم اًمٕمٚمٛمييييل اًم٘مييييديؿ نييييق 

اعمّمييي٤مًم  اعمرؾميييٚم٦م، اًمٕمٚميييامء اظمرٚمٗميييقا ذم ضميييقاز إظميييذ سم٤معمّمييي٤مًم  اعمرؾميييٚم٦م، ومٛميييـ 

ذم نيذا اعمجي٤م  نيق  ىم٤مرؾ سم٤ملقاز، وُمـ ىم٤مريؾ سمٕميدم اليقاز، وُميـ  وؾميع ُميـ شمٙمٚميؿ

اإلُميي٤مم سم ييؼ  سمييق  ؾميي ٤من اًمِميي٤مـمٌل ذم يمر٤مسمييف اًمٕمٔمييٞمؿ: آقمرّميي٤مم، صمييؿ ضميي٤مء ُمييـ سمٕمييد  

ؿمييٞم  اإلؾميي م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م رمحييف ا ، ومييرٙمٚمؿ سمٙميي م طمييق  اعمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م قمٔمييٞمؿ 

ضمييدًا، ويييد  قمييغم ُميي٤م نييق ُمِمييٝمقد ًمييف سم٠مٟمييف نييق اًمٕميي٤مر  سميي٤م  طم٘ميي٤ًم، و ٟميي٤م  ؾمييرٕمٛمؾ نييذ  

 هميييػم ُمقويييٕمٝم٤م،  ٟميييرؿ شمٕمٚمٛميييق   هنيييؿ ي٘مقًميييق : اًمِميييٞم  اًمٙمٚمٛمييي٦م ٕ  همػمٟمييي٤م يْميييٕمٝم٤م ذم

حمييل اًمييديـ سمييـ قمييرن اًمٕميي٤مر  سميي٤م ، اًمِمييٞم  وميي   يمييذا الييٞم ين ُميي  ً،  و الييٞمكم، 

الييٞم ين ظمييػم ُمٜمييف سمٙم ييػم: اًمٕميي٤مر  سميي٤م ، اًمٕميي٤مر  سميي٤م  طم٘ميي٤ًم نييق اًمٕميي٤مر  سمٙمريي٤مب ا  

، ٓ  ىمييق : ٓ وسم ييدي٨م رؾمييق  ا  واعمرٗم٘مييف ومييٞمٝمام، وؿمييٞم  اإلؾميي م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م ٟميي٤مدر

 ُم ؾ ًمف، ًمٙمـ ٟم٤مدر ُم ٤مًمف.

اعمّمٚم ٦م اعمرؾمٚم٦م شمٚمر٘ميل ُميـ ضم٤مٟمي٥م ُميع اًمٌدقمي٦م، ويميام شمٕمٚمٛميق  اًمٌدقمي٦م اظمرٚميػ 
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 يْميي٤ًم اًمٗم٘مٝميي٤مء ظم٤مصيي٦م اعمريي٠مظمريـ ُمييٜمٝمؿ يمييام اظمرٚمٗمييقا ذم اعمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م، ومٛمييٜمٝمؿ 

، «يمؾ سمدقمي٦م وي ًم٦م، ويميؾ وي ًم٦م ذم اًمٜمي٤مر»ُمـ ىم٤م  يمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م: 

ـ ىم٤م : ٓ، نٜم٤مح سمدقم٦م طمًيٜم٦م، ونٜمي٤مح سمدقمي٦م ؾميٞمئ٦م، اظمرٚمٗميقا، وٓ ٟمِميؽ سمي٠م  وُمٜمٝمؿ ُم

ًمييف جم٤مًمييف وًمييف حم٤مرضاشمييف و رشـمرييف، ًمٙمييـ  ردت  ااًم٘مييق  إو  نييق اًمّمييقاب، ونييذ

    ىميييق  سمييي٠م  اسميييـ شمٞمٛمٞمييي٦م اًميييذي ذنييي٥م نيييذا اعميييذن٥م اًمّمييي ٞم  ذم    يميييؾ سمدقمييي٦م ذم 

عمرؾمييٚم٦م وسمييلم اإلؾميي م ويي ًم٦م، ذم اًمقىميي٧م ٟمٗمًييف شمٕمييرض هبييذ  اعمٜم٤مؾميي٦ٌم ًمٚمٛمّميي٤مًم  ا

 اًم٘مق  ومٞمٝم٤م قمغم اًمٜم ق اًمر٤مزم، وُمـ نٜم٤م ٟمٗمذت  ٟم٤م  مم ضمقان اًم٤ًمسمؼ.

ىميي٤م : اعمّمييٚم ٦م اعمرؾمييٚم٦م نيي٤م صم صميي٦م  طمييقا ،  ُميي٤م    يٙمييق  اعم٘مريضيي ًمألظمييذ هبيي٤م 

يمييي٤م  ىميييي٤مراًم ذم قمٝميييد اًمرؾمييييق  قمٚمٞميييف اًمًيييي م  و ٓ، ومييي٢م  يميييي٤م  إُمييير إو  ٓ بييييقز 

ذ هبيذ  اعمّميٚم ٦م اعمرؾميٚم٦م يمي٤م  ىمي٤مراًم إظمذ هبذ  اعمّمٚم ٦م اعمدقم٤مة،  ذا يمي٤م  إظمي

ذم قمٝمييد اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ونييق مل ي٠مظمييذ هبيي٤م، وميي  بييقز ًمٜميي٤م إظمييذ هبيي٤م ونييذا 

واوييي  ضميييدًا؛ ٕٟميييف يٕمٜميييل ذم الٛمٚمييي٦م سمقويييقح شمييي٤مم اؾميييردراح قميييغم رؾميييق  ا  قمٚمٞميييف 

اًمّمييي ة واًمًييي م، ًمٙميييـ يرْمييي  ذًميييؽ سمٛم ييي٤م ، إذا  يميييام شمٕمٚمٛميييق  وؾميييٞمٚم٦م ًمإلقمييي م 

ؾ ينميييييع إذا  ًمٖميييييػم اًمّميييييٚمقات اخلٛميييييس؟ ـمٌٕمييييي٤ًم  مم أ  سميييييدظمق  اًمقىمييييي٧م؛ ومٝمييييي

واوٛمييد   اعمًييٚمٛمق  جمٛمٕمييق  ظمٚمٗميي٤ًم شمٌٕميي٤ًم ًمًييٚمػ ٓ ينمييع إذا   ٓ ًمٚمّمييٚمقات 

اخلٛمس، ـمٞم٥م، ًمق    حمدصم٤ًم  طمدث  ذاٟمي٤ًم ًمّمي ة اًمٙمًيق   و اخلًيق ، يمًيٗم٧م 

اًمِمييٛمس ذم وويي  اًمٜمٝميي٤مر واًمٜميي٤مس ذم  قمامنييؿ ٓنييق ، وميير ه واؾمر ًييـ  طمييدنؿ 

ع يّمٕمد اعمٜم٤مرة وي١مذ ،  ييش نيذا يرضميق، يي٤م  ظميل نيذا شميذيمػم سميدظمق  وىمي٧م    يٓمٚم

ص ة، اًمٜم٤مس هم٤مومٚمق ، نؾ يًٛمع ُمٜمف وشم٘مٌؾ ُمٜمف حمدصمرف؟ قمٚمياًم    حمدصمريف ُمي٤م نيل 

 ٓ  يييش؛ ذيمييٌر  ، وؿمييٝم٤مدة   وًمرؾمييق  ا ، ٓ ي٘مٌييؾ؛ عميي٤مذا؟ ٕ  صيي ة اًمٙمًييق  

وع اختييي٤مذ نيييذ  اًمقؾميييٞمٚم٦م وىميييع ذم قمٝميييد اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م، ومٚميييق يمييي٤م  ُميييـ اعمنمييي

ونيييذ  اعمّميييٚم ٦م إلقمييي م اًمٜمييي٤مس، يمييي٤م  رؾميييق  ا  يٗمٕميييؾ ذًميييؽ، وىمٞمًيييقا ُمييي٤م ؿميييئرؿ، 

يمّمييييي ة ُمييييي  ً آؾمرًييييي٘م٤مء يرييييييد  ُمييييي٤مم اعمًيييييٚمٛملم  و طمييييي٤ميمؿ اعمًيييييٚمٛملم    بٛميييييع 

ٓ،  القاب:اعمًٚمٛملم ًم ؾمرً٘م٤مء ص ة آؾمرً٘م٤مء ُمنموقم٦م، ومٝمؾ ينمع إذا ؟ 
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ع ىم٤مراًم ذم قمٝمد اًمرؾمق  قمٚمٞميف اًمًي م ومل يٗمٕمٚميف، عم٤مذا؟ يم٤م  اعم٘مريض نذا اًمرنمي

  اعمّمييٚم ٦م اًمرييل  ُمييـ نٜميي٤م ضميي٤مء اًمرٗمريييؼ اًمًيي٤مسمؼ، ىمٚمٜميي٤م  ، ذًا نييذ  اعمّمييٚم ٦م ٓ شم١مظمييذ

وضمييدت،  و اًمقؾمييٞمٚم٦م اًمرييل وضمييدت ًمر ٘مٞمييؼ ُمّمييٚم ٦م رشقمٞميي٦م ىمًييٛمٝم٤م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م  مم 

ىمًٛملم، يم٤م  اعم٘مريضي ًمألظميذ هبي٤م ذم قمٝميد اًمرؾميق  ومٚميؿ ي٠مظميذ ومٝميل هميػم ُمنميوقم٦م، 

٘مًؿ اًم ٤مين: مل يٙمـ اعم٘مريض ًمألظمذ هب٤م ىم٤مراًم ىمي٤مراًم صميؿ وضميد يٜم٘مًيؿ نيذا اًم٘مًيؿ اًم

اًم يي٤مين  مم ىمًييٛملم: ونييذا ُميي٤م ؾمييٌؼ سمٞم٤مٟمييف رٟمٗميي٤ًم، ونييق يٜمٔميير نييذ  اعمّمييٚم ٦م اًمرييل يييراد 

إظمذ هب٤م نؾ ؾمٌٌٝم٤م شم٘مّمػم اعمًٚمٛملم سم٘مٞم٤مُمٝمؿ سمٌٕمض واضم٤ٌموؿ و طمٙمي٤مم دييٜمٝمؿ  م 

يمقا قميييغم  ٟمٗمًيييٝمؿ إظميييذ سمٛم يييؾ نيييذ  ٟمٕميييؿ ىمٍميييوا وم٤مؾميييردر اليييقاب:ٓ؟ ومييي٢م  يمييي٤م  

اعمّمييٚم ٦م ًمريي٠مُملم هم٤مييي٦م رشقمٞميي٦م، ي٘مييق  اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م: ٓ ي١مظمييذ؛ عميي٤مذا؟ ٕ   يْميي٤ًم ومٞمٝميي٤م 

اؾمردراح قمغم اًمِم٤مرع اوٙمٞمؿ؛ يم٠م  نذا اعمدقمل ًمألظميذ هبيذ  اعمّميٚم ٦م ي٘ميق   ٟميف 

اًمِمييي٤مرع ُمييي٤م رشع ًمٜمييي٤م ُمييي٤م  ٘ميييؼ ًمٜمييي٤م واًمقاىميييع  ٟميييف ىميييد رشع،  ُمييي٤م  ذا يمييي٤م  إظميييذ هبيييذ  

ٞمس اًم٥ًٌم شم٘مّمػم اعمًيٚمٛملم يميام رضسمٜمي٤م رٟمٗمي٤ًم ُمي  ً واوي ٤ًم، ومٝمٜمي٤م بيقز اعمّمٚم ٦م ًم

 إظمذ هبذ  اًمقؾم٤مرؾ.

ُم ٤مًمييف وميييٞمام ٓ بييقز ُمييي٤م  دري أ  اًمٕمٝمييد سمٕمٞميييد نيييق ُمييـ اسميييـ شمٞمٛمٞميي٦م  و ا ٞميييؾ ُميييـ 

قمٜمييدي ًمٙميي م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م، ًمٙمٜمييف ُم يي٤م  واىمييع،  ٟمييرؿ شمٕمٚمٛمييق     اًمِميي٤مرع اوٙمييٞمؿ رشع 

داراًم قمي٤مُمرًا ًم٘مْمي٤مء ُمّمي٤مًم  اعمًيٚمٛملم، ومرٕمٚمٛميق  ؾمٌ ً ًمٌٞم٧م ُم٤م  اعمًٚمٛملم ًمٞمٙمق  

اًمزيمييقات اًمرييل سمٕمْمييٝم٤م دمٛمييع رهمييؿ  ٟمٗمييق  إهمٜمٞميي٤مء، يمزيميي٤مة اعمييقايش وزيميي٤مة اًميي امر 

وٟم ييق ذًمييؽ، واًمقصيي٤مي٤م وإوىميي٤م ، وٟم ييق ذًمييؽ، يمييؾ نييذا ويي٤م يٖمييذه سمييف سمٞميي٧م ُميي٤م  

اعمًيييٚمٛملم، اعمًيييٚمٛمق   و اوٙمييي٤مم اعمًيييٚمٛمق  ذم رظمييير اًمزُمييي٤م   قمرويييقا قميييـ ٟمٔمييي٤مم 

 اإلؾم م، وسمٓمٌٞمٕم٦م او٤م   ىمٗميرت ظميزارٜمٝمؿ، ومٝميؿ يرييدو   ُم ءني٤م سميامذا؟ اًمزيم٤مة ذم

سم٤مًمييييار٥م سمييي٤معمٙمقس، ُمييي٤مذا يرييييدو  هبيييذ  اًمييييار٥م واعمٙميييقس؟ ي٘مقًميييق : ٟمرييييد 

ٟم ييـ  طمٞميي٤مء إُميي٦م و ٟمٕم٤مؿمييٝم٤م وىمْميي٤مء ُمّميي٤موٝم٤م و مم رظميير ، ونييذا اًمٙميي م صيي ٞم   

  مم طمد يمٌػم، ًمٙمـ نٜم٤م ي٘م٤م :
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 أوردهووس دووعع ودووعع   وو ؿل

 

 

 

 ؽذَّلل  وس دوعع توورد َّلل  ول س ه 

نٜمييييي٤م ٟمٕميييييقد  مم  ن  ؾمييييي ٤من اًمِمييييي٤مـمٌل طمٞميييييٜمام ييييييرٙمٚمؿ قميييييـ اعمّمييييي٤مًم  اعمرؾميييييٚم٦م  

ومٞمييب ُمي  ً ي٘مييق : هميزي سمٕمييض سمي د اعمًيٚمٛملم ُمييـ اًمٕميدو، وميي٠مُمر اوي٤ميمؿ اعمًييٚمؿ 

وا ًمّمد  ورد قمدواٟمف، ًمٙمـ مل بد قمٜمد  ذم اخلزيٜم٦م ُمي٤م يٛمٙمٜميف ١ماعمًٚمٛملم سم٠م  يرٝمٞم

ومٗمييييرض اًميييييار٥م، ي٘مقًمييييق : نييييذ  اًميييييار٥م    يًييييٚم  اعمًييييٚمٛملم وييييد قمييييدونؿ، 

ضميي٤مرزة؛ ٕ  اعمًييٚمٛملم سمٖمرييقا هبييذا اًمٕمييدوا  وٓ يٛمٙمييـ صييد نييذا اًمٕمييدوا   ٓ سمٛم ييؾ 

نذ  اًمقؾمٞمٚم٦م، ًمٙمـ ي٘مق : ٓ بقز    شمٌ٘مك نذ  اًميار٥م وشمًرٛمر وشمّمٌ  رشيٕمي٦م 

وىم٤مٟمقٟم٤ًم وٟمٔم٤مُم٤ًم ٓ،  ذا اٟمرٝمك اعمًٚمٛمق  ُميـ قميدونؿ مل بيز نيذا اوي٤ميمؿ    ي٠مظميذ 

 ومٚم٤ًًم واطمدًا  ٓ ُمـ ـمريؼ اًمنمع. ُمٜمٝمؿ

ومييي٢مذاً َ نيييذا اًمٜمٔمييي٤مم اًم٘مييي٤مرؿ اًمٞميييقم سم٤مؾميييؿ  ٘مٞميييؼ ُمّميييٚم ٦م إُمييي٦م نيييذ  وؾميييٞمٚم٦م  ٘ميييؼ 

ُمّمييييٚم ٦م ومٕميييي ً، وًمٙمٜمٝميييي٤م وؾمييييٞمٚم٦م  ده  مم إظمييييذ هبيييي٤م شم٘مّمييييػم اعمًييييٚمٛملم ذم اًم٘مٞميييي٤مم 

سم٤مٕؾميييٚمقب اًمنميييقمل اعمٜمّمييييقص قمٚمٞميييف ذم اًمٙمرييي٤مب واًمًييييٜم٦م ونيييق ٟمٔمييي٤مم اًمزيميييي٤مة ذم 

س أ  يم ػم ُمـ اًمٜمٔمؿ اًم٘م٤مرٛم٦م اًمٞمقم وسم ٤مص٦م ُم٤م يرٕمٚمؼ سمام اإلؾم م، وقمغم ذًمؽ وم٘م

يًيييٛمك،  ييييش نييي٤مًمكم سم٤مًميييدوارر اًمنميييقمٞم٦م  ر اعم ييي٤ميمؿ اًمنميييقمٞم٦م؟ ُمييي٤م يرٕمٚميييؼ سم٤مًمٜمٙمييي٤مح 

 واًمٓم ن؟

 طمقا  اًمِم ّمٞم٦م.إ ُمداظمٚم٦م:

طمييييقا  اًمِم ّمييييٞم٦م، يم ييييػم ُمييييـ نييييذ  إطمييييقا  اختييييذت سم٘مّمييييد إنيييي٤م ،  اًمِمييييٞم :

ٝمييل ًمييق  دت  مم  صيي ح ٓ بييقز اإلصيي ح، ًمٙمٜمٝميي٤م ختيي٤مًمػ اًمٜمّمييقص اًمنمييقمٞم٦م وم

 إظمذ هب٤م.

 ٟم٤م  رضب ًمٙمؿ أ  ُم  ً دىمٞم٘م٤ًم وطم٤ًمؾم٤ًم، وىمد ي٘مق  سمٕمض او٤مرضيـ ىمد ي٘مق  

و رضميييقا    ٓ  طميييد ي٘ميييق :  ييييش نيييذا؟ نيييذ  دىمييي٦م ظمٞم٤مًمٞمييي٦م؟ ويّميييؾ إُمييير واًمرِميييديد 

واًمرْمييييٞمٞمؼ  مم نيييييذ  اعمرشمٌييييي٦م؟!  ىمييييق : ٟمٕميييييؿ، أ  نٜمييييي٤مح ا٤مقميييي٦م شمٕمييييير  سمجامقمييييي٦م 
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  ق  يمٚمٛمرٝمؿ ؿمق سمٞم٘مقًمقا؟اًمرٌٚمٞمغ، يٗمرر

 وم طمٜم٤م وٟمج٤مطمٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

  و  وم طمٜم٤م وٟمج٤مطمٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

شمٕمرومق  نذ  اًمٙمٚمٛمي٦م، نٜمي٤م وؾميٞمٚم٦م لٚمي٥م اًم٘مٚميقب  مم    دقميقوؿ ىم٤مرٛمي٦م  اًمِمٞم :

ووم طمٝميييؿ ىمييي٤مرؿ قميييغم  ييييش اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م، ًمٙميييـ نيييؿ  سمٕميييد اًمٜمييي٤مس قميييـ اًمٙمرييي٤مب 

 ًمٓميػ ُمٜميف، اًمًيٜم٦م اومرري٤مح  واًمًٜم٦م، طمرك ذم نذ  اًمٙمٚمٛم٦م ونق اًمِم٤مند، ويرٚمق  ؿم٤مند

اًمٙمٚميييامت واعم ييي٤مرضات سم ٓمٌييي٦م او٤مضمييي٦م، وًمٕميييؾ اًمٙم يييػميـ ُميييٜمٙمؿ يٕمٚمٛميييق     زم 

رؾم٤مًم٦م ظم٤مص٦م ذم ظمٓم٦ٌم او٤مضم٦م قمٜمقاهن٤م نٙمذا: ظمٓمٌي٦م او٤مضمي٦م اًمريل يمي٤م  رؾميق  ا  

، وم٤مًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م يميي٤م  يٗمريير  ظمٓمٌييف طمرييك يييقم الٛمٕميي٦م ٝميي٤م  صيي ٤مسمفٛمُ ٚم  ٕمَ يُ  ¢

  ٟم ٛمد وٟمًيرٕمٞمٜمف وٟمًيرٖمٗمر   مم رظمير . ني١مٓء شمريميقا  ومْم ً قمـ همػمن٤م:    اوٛمد

نذ  اًمًٜم٦م و ىم٤مُمقا ُم٘م٤مُمٝم٤م:    ٟمج٤مطمٜم٤م ووم طمٜم٤م و...  مم رظمر ،  ُم٤م اعم٠ًمًم٦م اًمدىمٞم٘م٦م 

 ٓ ٓ؟اسمٞمًرٕمٛمٚمقا يمٚمٛم٦م  طم٤ٌمسمٜم٤م، ص  و

  طم٤ٌمب. ُمداظمٚم٦م:

ٓ، ورسمييام  الييقاب: طمٌيي٤مب، نييؾ نييق  ؾمييٚمقب اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م؟  اًمِمييٞم :

ؾمييٚمقب اًمٜميي٤مقمؿ سمٕمْمييٜم٤م ٟم ييـ اًمًييٚمٗمٞملم  شمٌيي٤مع اًمًييٚمػ اًمّميي٤مًم ، ٓ ٟمجييد شميي٠مصمر هبييذا إ

نذ  اًمٜمٕمقُم٦م ذم خم٤مـم٦ٌم اعمًٚمٛملم هبذا إؾمٚمقب اًمذي يًرٕمٛمٚمف ني١مٓء، نيؾ نيذا 

نذ  اًمرٗم٤مصٞمؾ  ـ اًمذي ي٘مق  ُمٕمٜم٤م ٓ نق اًمذي قمر ٓ، ُم القاب: ؾمٚمقب ضم٤مرز؟ 

 اًمٕم٤معملم. اًمرل ذيمرو٤م رٟمٗم٤ًم. وًمٕمؾ ذم نذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م واوٛمد   رب
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 باب َٓ٘

ونييذا اًمًيي١ما  ذم طم٘مٞم٘مرييف ُمٝمييؿ ويٕمٜمييل يم يير اًمٙميي م طمقًمييف ذم اًمًييٜمقات  اعمٚم٘مييل:

إظمػمة، طمٞم٨م يم ر اًمٙم م سمّمقرة  قميؿ طميق  اًميدقمقة ُمي٤م يرٕمٚميؼ هبي٤م وُمي٤م يرّميؾ ومٞمٝمي٤م 

وطمقنييي٤م  مم رظمييير ، ونيييق ُمًييي٠مًم٦م: وؾمييي٤مرؾ اًميييدقمقة، ومييي٠مىمقا  اًمٜمييي٤مس أ  ذم ُمًييي٤مرؾ 

 ا ، خمرٚمٗم٦م شم٘مري٤ًٌم  مم صم صم٦م  صيق   و يمٚميامت، وؾم٤مرؾ اًمدقمقة وؾم٤مرؾ اًمدقمقة  مم

اًمٙمٚمٛمييي٦م إومم    وؾمييي٤مرؾ اًميييدقمقة شمقىمٞمٗمٞمييي٦م ذم  صيييٚمٝم٤م وومرقمٝمييي٤م، اًمٌميييء اًم ييي٤مين  و 

اًم٘مييق  اًم يي٤مين:    وؾميي٤مرؾ اًمييدقمقة اضمرٝم٤مدييي٦م اًمٌيي٤مب ومٞمٝميي٤م ُمٗمرييقح، واًم٘مييق  اًم ٤مًميي٨م    

اًمٕمٍمييي  وؾميي٤مرؾ اًميييدقمقة شمقىمٞمٗمٞميي٦م ذم  صيييٚمٝم٤م،  ُميي٤م اًمرٓمٌٞميييؼ قمٚمٞمٝميي٤م ومٞم رٚميييػ سميي٤مظمر  

وُمرٓمٚم٤ٌمشمف وُمي٤م ؿمي٤مسمف ذًميؽ، ومػمييد إخ ُميـ ومْميٞمٚمرٙمؿ ؿميٞم ٜم٤م اإلضم٤مسمي٦م طميق  اًمًي١ما  

 ُمع ذيمر يشء ُمـ اًمرٗمّمٞمؾ ومٞمام يرٕمٚمؼ طمقًمف، وضمزايمؿ ا  ظمػمًا.

وا  اًميييييذي يٌيييييدو زم وا   قمٚميييييؿ،    اعمًييييي٠مًم٦م نييييي٤م قم ىمييييي٦م وصمٞم٘مييييي٦م ضميييييدًا  اًمِميييييٞم :

٤مؾمي٤ٌمت، وٟمٌيلم اًمٗميرن سمٛمقويقع اعمّمي٤مًم  اعمرؾميٚم٦م اًمريل ٟميرٙمٚمؿ قمٜمٝمي٤م ذم سمٕميض اعمٜم

سمٞمٜمٝميي٤م وسمييلم ُميي٤م يًييٛمقٟمف سم٤مًمٌدقميي٦م اوًييٜم٦م، ومييٜم ـ ٟم٘مييق  سمدانيي٦م ورضورة رشقمٞميي٦م سم٘مييق  

، ومٝميذا ُميـ «يمؾ سمدقم٦م و ًم٦م ويميؾ وي ًم٦م ذم اًمٜمي٤مر»اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م: 

ضم٤مٟمييي٥م شمٕمٛميييٞمؿ  ـمييي ن ًمٗمٔمييي٦م اًمْمييي ًم٦م قميييغم يميييؾ حميييدث ذم اًميييديـ،  ُمييي٤م اعمّمييي٤مًم  

ؾ اعم دصمي٦م، وًمٕمٚميؽ شمييذيمر سم٠مٟمٜمي٤م طمٞميٜمام ٟمييرٙمٚمؿ ذم اعمرؾميٚم٦م ومٝميل اًمريل شمرٕمٚمييؼ سم٤مًمقؾمي٤مر

ُمقويييقع اعمّمييي٤مًم  اعمرؾميييٚم٦م  ٟمٜمييي٤م ٓ ٟم٘ميييق  سمٕميييدم رشقمٞمرٝمييي٤م يميييام نيييق ُميييذن٥م سمٕميييض 

اعمييذان٥م اإلؾميي ُمٞم٦م اعمرٌٕميي٦م، يمييام  ٟمٜميي٤م ٓ ٟم٘مييق  سم٤مٕظمييذ هبيي٤م ُمٓمٚم٘ميي٤ًم و ٟمييام ٓ سمييد ُمييـ 

 اًم٘مق  ومٞمٝم٤م سم٤مًمرٗمّمٞمؾ، ونذا اًمرٗمّمٞمؾ و٤م اؾمرٗمدٟم٤م  واويؼ ي٘مي٤م  ُميـ ؿميٞم  اإلؾمي م

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا  طمٞميٜمام  يدث طميدي ٤ًم ُمٗمّمي ً ضميدًا طميق  نيذ  اًم٘م٤مقميدة اًمنميقمٞم٦م 

، وم٠ميميد  هني٤م قم٤مُمي٦م و ٟميف ٓ ختّميٞمص «يمؾ سمدقم٦م و ًم٦م ويميؾ وي ًم٦م ذم اًمٜمي٤مر»ونل: 
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نيي٤م، صمييؿ قمييرج  مم اًمٌ يي٨م قمييـ اعمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م ومييذيمر ونييذا ذم اقمر٘ميي٤مدي ضمييقاب 

راد شمٌٜمٞميف سم٤مؾميؿ  ٘مٞميؼ ُمّميٚم ٦م اًم١ًما  اعمذيمقر رٟمٗم٤ًم، ذيمر     ي طم٤مدث  دث وي

 ُمرؾمٚم٦م.

 ـمٞمٌؽ ا ، ن٤مي  يمرام ًمٚمِمٞم .

يٜمٔمر ي٘مق  ؿمٞم  اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحيف ا  ذم نيذا إُمير اوي٤مدث اًميذي ييراد 

سميييف  ٘مٞميييؼ ُمّميييٚم ٦م ُمرؾميييٚم٦م ومٞم٘ميييق :    يمييي٤م  اعم٘مريضييي ًمألظميييذ هبييي٤م ىمييي٤مراًم ذم قمٝميييد 

ُمير ومي  بيقز إظميذ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م وُمع ذًمؽ ومٝمق مل ي٠مظمذ هبيذا إ

سمف،  ُم٤م  ذا يم٤م  اعم٘مريضي طميدث سمٕميد اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م صميؿ ُميع ذًميؽ ومٞميف  ٘مٞميؼ 

ُمّمٚم ٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ىم٤م   يْم٤ًم: ٓ بقز  ـم ن اًم٘مق  سمجقاز إظمذ هبي٤م و ٟميام ٓ سميد 

ُمييـ اًمٜمٔميير ذم نييذا إُميير اويي٤مدث سمٕمييد اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م، اًمٜمٔميير ذم اًمييقازع  و 

نييؾ نييق ٟم٤مؿمييو سمًيي٥ٌم شم٘مّمييػم اعمًييٚمٛملم ذم إظمييذ سمييٌٕمض اًمييداومع قمييغم إظمييذ سمييف، 

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمرل رشقم٧م سمي٤مًمٜمص  و ٓ؟ ومي٢م  يمي٤م  إُمير إو  مل بيز إظميذ 

سمف؛ ٕٟميف يي١مدي  مم شمٕمٓمٞميؾ  طمٙمي٤مم رشقمٞمي٦م سم٤مؾميؿ وؾميٞمٚم٦م  ٘ميؼ ُمّميٚم ٦م رشقمٞمي٦م،  ُمي٤م 

   يميييي٤م  إُميييير أظميييير ونييييق  ٟمييييف ًمييييٞمس اًمييييداومع ًمألظمييييذ هبييييذا إُميييير اويييي٤مدث  ٘مييييؼ 

ٚم ٦م ُمرؾميٚم٦م نيق شم٘مّميػم اعمًيٚمٛملم و ٟميام اظمير   اًمٔميرو ، ومٝمٜمي٤م ي٘مي٤م : ُمي٤م دام سمٛمّم

   نذا إُمر او٤مدث ٓ ي١مدي  مم خم٤مًمٗمي٦م طمٙميؿ رشقميل وًميق وؾميٞمٚم٦م ُميـ اًمقؾمي٤مرؾ 

 اًمنمقمٞم٦م طمٞمٜمذاح: بقز إظمذ هبذا إُمر او٤مدث.

 فمـ نذ  اعم٠ًمًم٦م نق ضمقاب نذ  اًمٌٚمٌٚم٦م اًمرل طمٙمٞمرٝمي٤م رٟمٗمي٤ًم قميـ سمٕميض اًمٓمي ب، 

رضب قميييغم ذًميييؽ ُمييي  ً شمٗم٘مٝمييي٤ًم ُمٜميييل ومييي٠مىمق : يمييي٤م  اعم٘مريضييي ٕ  يٙميييق  إذا   ٟمييي٤م  

، سميؾ ¢ُمنموقم٤ًم ذم همػم اًمّمٚمقات اخلٛمس اعم٘مريض يمي٤م  ىمي٤مراًم ذم قمٝميد اًمرؾميق  

 قمر٘ميييد    نيييذا اعم٘مريضييي سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًميييٌٕمض اًمّميييٚمقات اًمًيييٜمقي٦م يم٤مًمٕمٞميييديـ قمٞميييد اًمٗمٓمييير 

سمؾ وقمغم إىمؾ سمي  وإو ك، واًمٜم٤مس ذم همٗمٚم٦م، ن١مٓء سم ٤مضم٦م    يذيمروا سم٤مٕذا ،

اًمّميي ة ضم٤مُمٕميي٦م، ًمٙمييـ اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ُميي٤م ومٕمييؾ ذًمييؽ،  ذًا اعم٘مريضيي يميي٤م  ىميي٤مراًم 
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ًمألظمذ سمرنميع  ذا   و ُم٤م يٜمقب ُمٜم٤مسمف ُمـ ُم ؾ: اًمّم ة ضم٤مُمٕم٦م، ومي٢مذ مل يٗمٕميؾ رؾميق  

ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًميؽ يمي٤م  إظميذ سم٢مطميداث نيق ُميـ حميدصم٤مت إُميقر؛ ٕ  اًمرؾميق   ¢ا  

ىمٞميييؾ نيييذا  ُمييير صييي٤مًم ، نيييؾ ظمٗميييل ذًميييؽ قميييغم رؾميييق  ا  مل يٗمٕميييؾ ذًميييؽ و ٓ     ¢

؟ طم٤مؿميي٤م  ، نييذ   و نييذا ُم ييؾ وٟمييقع ُمٕمييرو  قمييـ اًمٕمٚمييامء ىمييدياًم  وًمئييؽ اًمييذيـ ¢

ارٛمييق  سميي٤مًمرٗمريؼ سمييلم اًمًييٜم٦م واًمٌدقميي٦م اًمْميي ًم٦م، ومٝمييؿ يٜمٙمييرو  طمرييك اًم٘مييق  سمييي اًمّميي ة 

ضم٤مُمٕمييييي٦م؛ ٕٟميييييف مل يٙميييييـ نيييييذا ذم قمٝميييييد اًمرؾميييييق  قمٚمٞميييييف اًمًييييي م ومْمييييي ً قميييييـ إذا ، 

طمييظ اًمٞمييقم ُمييـ اًمٜم٤مطمٞميي٦م اًمٗم٘مٝمٞميي٦م  ُمييرا  ُمر٤ٌميٜميي٤م  ا٤مُميي٤ًم،  طمييد ٤م ويي٤م يٗمييرح سمييف، اعم 

ونييق    ٓ  طمييد ُمييـ اعمييذان٥م اعمرٌٕميي٦م اًمٞمييقم ي٘مييق  سمنمييقمٞم٦م إذا  ًمٚمٕمٞمييديـ، وًمٙمييـ 

سمٕمييض اعمييذان٥م شم٘مييق  سمنمييقمٞم٦م اًم٘مييق : اًمّميي ة ضم٤مُمٕميي٦م، ُمييع  ٟمييف ٓ ومييرن  وًٓ، وضميي٤مء 

 وٓ اًمّم ة ضم٤مُمٕم٦م. اًمٜمص ذم ص ٞم  ُمًٚمؿ سم٠م  مل يٙمـ نٜم٤مح ٓ  ذا 

ُم يي٤م  رظميير طمييدث وطمييدث سمٕمييد زُمييـ ونييق سميي  ؿمييؽ  ٘مييؼ ُمّمييٚم ٦م ًمٚمٛمًييٚمٛملم  

وًمٙمييـ نييذ  اعمّمييٚم ٦م ىمييد ضميي٤مء اًمِميي٤مرع اوٙمييٞمؿ سمقؾميي٤مرؾ رشقمٞميي٦م  ٘مييؼ اًمٖم٤مييي٦م اًمرييل 

يرُميييييل  ًمٞمٝمييييي٤م  وًمئيييييؽ اًميييييذيـ  طميييييدصمقا وؾمييييي٤مرؾ ضمدييييييدة ًمر ٘مٞميييييؼ ٟمٗميييييس اًمٖم٤ميييييي٦م ونيييييل 

قمٝمييي٤م ا  قميييز وضميييؾ اًمييييار٥م، اًمييييار٥م ومروييي٧م و طمٚمييي٧م حميييؾ اًمقؾمييي٤مرؾ اًمريييل رش

ًمرٖمذييي٦م سمٞميي٧م اعمًييٚمٛملم، ُمٜمٝميي٤م اًمزيميي٤مة ُميي  ً، ُمٜمٝميي٤م اعمقارييي٨م اًمرييل ٓ وارث نيي٤م، ُمٜمٝميي٤م 

إوىميي٤م  ُمٜمٝمييي٤م ُمٜمٝميي٤م  مم رظمييير ، قمٓمٚميي٧م نيييذ  إطمٙميي٤مم وم ٚمييي٧م وظمييقت سمٞميييقت ُمييي٤م  

اعمًييييٚمٛملم ُمييييـ إُمييييقا  وم٠مطمييييدصمقا نييييذ  اًميييييار٥م، ومٞم٘ميييي٤م  ومٞمٝميييي٤م  هنيييي٤م وؾميييي٤مرؾ همييييػم 

وقم٦م، قمييغم وييقء نييذا اًمٌٞميي٤م  يٙمييق  الييقاب ُمنمييوقم٦م؛ ٕهنيي٤م شمٕمٓمييؾ اًمقؾميي٤مرؾ اعمنميي

 قمـ ذاح اًم١ًما .

 ضمزايمؿ ا  ظمػم ي٤م ؿمٞم ٜم٤م. اعمٚم٘مل:

 و ي٤ميمؿ    ؿم٤مء ا . اًمِمٞم :

 ؿمق اعمِمٙمٚم٦م...؟ ُمداظمٚم٦م:

ٓ اُم٤م ومٞمش ُمِمٙمٚم٦م، سمس اًم١ًما  قمـ وؾمي٤مرؾ اًميدقمقة نيؾ نيل شمقىمٞمٗمٞمي٦م و اعمٚم٘مل:
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 ٓ يمذا؟ااضمرٝم٤مدي٦م و

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 القاب واو . ًا،زايمؿ ا  ظمػموم٠مىمق  ؿمٞم ٜم٤م ضم اعمٚم٘مل:

 و ي٤مح. اًمِمٞم :

 ًمٙمـ يٕمٜمل ُمـ سم٤مب زي٤مدة اإليْم٤مح. اعمٚم٘مل:

  .ر اًمِمٞم :

     ذٟمرؿ     رضب  ُم ٚم٦م قمام يٙم ر اًمٙم م طمقًمف. اعمٚم٘مل:

 طمًـ. اًمِمٞم :

ومٙم ػم ُميـ اًميدقم٤مة بٛمٕميق  يم يػمًا ُميـ اًمٜمي٤مس طميقنؿ سم٤مًمرٛم ٞميؾ اعمًيٛمك  اعمٚم٘مل:

اعمًامة  ٟم٤مؿمٞمد  ؾم ُمٞم٦م و طمٞم٤مٟم٤ًم سمٕمْمٝم٤م  و سمٕمْمٝمؿ  سم٤مًمرٛم ٞمؾ اإلؾم ُمل، وإٟم٤مؿمٞمد

ٟمف ُم  ً اًميدومق ، ًمٙميـ يم٠مٟم٤مؿميٞمد وشمًيٛمك  يرجٜم٥م اؾمرٕمام  اًمدومق ، يٕمٜمل ُمـ سم٤مب 

 ؾمييي ُمٞم٦م ديٜمٞمييي٦م، نيييذا ُمقضميييقد، واًميييرطم ت اختييي٤مذ اًميييرطم ت يم٠مؾميييٚمقب ديٛمقُمييي٦م  و 

 هم٤مًمٌيي٤ًم ُميي٤م يٙمييق  ذم نييذا اًمٌيي٤مب، يمٙمييرة اًم٘مييدم، وإًمٕميي٤مب اًمري٤موييٞم٦م وُميي٤م ؿميي٤مسمف ذًمييؽ،

وويٛمـ نييذ  اًميداررة، يٕمٜمييل يٙم ير اًمٙميي م طمييق  نيذ  اعمًيي٤مرؾ يم٠مؾمي٤مًمٞم٥م يًييرٖمؾ هبيي٤م 

 اًمِم٤ٌمب وبٛمٕمق  ًمٚمدقمقة ُم٤م ؿم٤مسمف، وا  شمٕم٤ممم  قمٚمؿ.

 ٟم٤م  ىمق  ذم إُمقر او٤مدصم٦م ُم٤م ي٘مق  ؿمٞم  اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞمي٦م رمحيف ا :  اًمِمٞم :

ٓ سميييدًمٞمؾ، إصيييؾ ذم اًمٕمٌييي٤مدات اعمٜميييع  ٓ ًميييدًمٞمؾ، وإصيييؾ ذم اًمٕمييي٤مدات اإلسم٤مطمييي٦م  

وم٤مًمقؾم٤مرؾ اًمرل ذيمرو٤م شمدظمؾ ذم ىم٤مقمدة ُمـ ن٤مشملم اًم٘م٤مقمدشملم، إٟم٤مؿمٞمد اًمرل شمًيٛمك 

اًمٞمقم سم٤مٕٟم٤مؿمٞمد اإلؾم ُمٞم٦م  ذا ومروٜم٤م  هن٤م ؾم٤معم٦م ُميـ خم٤مًمٗمي٦م ًمٚمنميع ذم  ًمٗم٤مفمٝمي٤م ذم 

ُمٕم٤مين  ًمٗم٤مفمٝم٤م،  ذا ؾمٚمٛمٜم٤م سم٠مٟمف ٓ يشء ذم  ًمٗم٤مفمٝم٤م ُميـ ضمٝمي٦م، و ٟميف ٓ يشء ومٞمٝمي٤م ُميـ 

ه يمٛم ييؾ ُميي  ً شم٘مٚمٞمييد اعميي٤مضمٜملم ذم  ٟمِميي٤مدن٤م  ذا ومروييٜم٤م  ذا خم٤مًمٗميي٦م ُمييـ ضمقاٟميي٥م  ظميير

ومروٜم٤م  هن٤م ظم٤مًمٞم٦م قمـ  ي٦م خم٤مًمٗم٦م ُمـ ُم يؾ نيذ  اعم ٤مًمٗمي٤مت ٟم يـ ٟم٘ميق : إصيؾ ذم 
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ُم ٚمٝم٤م اإلسم٤مطم٦م وم  ي٘م٤م  سم٤معمٜمع، وًمٙمـ نؾ واىمع نذ  إٟم٤مؿمٞمد اإلؾمي ُمٞم٦م  هني٤م ظم٤مًمٞمي٦م 

واـم قمييل    إُميير ُمييـ  ي خم٤مًمٗميي٦م ويي٤م ذيمرٟميي٤م  و ويي٤م مل ٟمييذيمر،  ٟميي٤م ذم طمييد قمٚمٛمييل 

ًمٞمس يمذًمؽ قمغم إىمؾ  هن٤م ضمٕمٚم٧م و ٟمزًم٧م ُمٜمزًم٦م اًم٘مرر ، ص٤مرت  ٟم٤مؿميٞمد  ؾمي ُمٞم٦م 

ُميـ مل ييرٖمـ سمي٤مًم٘مرر  ومٚميٞمس »: ¢يرٖمٜمك هب٤م اًمِم٤ٌمب اعمًيٚمؿ، ومٞمٕمٓميؾ ىميق  اًمرؾميق  

شمٕم٤منييدوا نييذا اًم٘مييرر  وشمٖمٜمييقا سمييف، ومقاًمييذي ٟمٗمييس حمٛمييد »، وىمقًمييف قمٚمٞمييف اًمًيي م: «ُمٜميي٤م

،  ٟمي٤م ُميرًة  يدصم٧م سمٛم يؾ «اًمرضم٤م  ُميـ اإلسميؾ ُميـ قم٘مٚمٝمي٤م سمٞمد   ٟمف  ؿمد شمٗمٚمر٤ًم ُمـ صدور

نييذا اعمقوييقع ذم سمٕمييض اعمجيي٤مًمس، ىميي٤م   طمييد اًمِميي٤ٌمب اًمييذيـ اسمرٚمييقا هبييذ  اًمٌٚمييقه، 

ىميي٤مًمقا: وا  ييي٤م ؿمييٞم   ٟمييؽ صيي٤مدن، ًم٘مييد اًمرٝمٞمٜميي٤م هبييذ  إٟم٤مؿمييٞمد قمييـ شميي وة اًم٘مييرر ،  ٟميي٤م 

اًمييديم٤م   قميير  ُمييـ ٟمٗميسيي واوٛمييد   ُمٜمييذ ٟمٕمقُميي٦م  فمٗميي٤مري يمييام ي٘ميي٤م ، عميي٤م يمٜميي٧م ذم 

و ٟم٤م  قمٓمك ُمٝمٜم٦م شمّمٚمٞم  اًم٤ًمقم٤مت يمٜم٧م  وع اعمّم ػ  ُم٤مُمل، وم٠مطم٤مو  ًمٞمس وم٘مط 

    ىميير ، و    طمٗمييظ ؿمييٞمئ٤ًم و ٟميي٤م ذم قمٛمييكم، ويمٜميي٧م  شميي٠مو  نييذا اًمٕمٛمييؾ ُمييـ ىمقًمييف قمٚمٞمييف 

، ُميي٤م يييقم ُمييـ إييي٤مم ظمٓميير سمٌيي٤مزم     شمٖمٜمييك «شمٕم٤منييدوا نييذا اًم٘مييرر  وشمٖمٜمييقا سمييف»اًمًيي م: 

  ىمّمٞمدة اسمـ اًمقردي، اًمرل ُمٓمٚمٕمٝم٤م  يش:سمٜمِمٞمد  ؾم ُمل، ًمٙمـ سمغم يمٜم٧م  شمذيمر ُم  ً 

 دع ذيمر إهم٤مين.

 اضمرٜم٥م ذيمر إهم٤مين واًمٖمز . ُمداظمٚم٦م:

 ٓ دع؟ااضمرٜم٥م و اًمِمٞم :

 اضمرٜم٥م. ُمداظمٚم٦م:

 اًمِمٞم :

 َّللج ـووذ ذ وور َّلل وووسز وَّلللغووزا

 

 

 

 و ل َّلللػال وجسكذ  ون هوزا 

 ودم َّلللوووذ رى   وووس  َّلللاوووسس 

 

  أل ووووس  َّلللاووووسى     أ ووووش 

 ٟمجؿ  ومؾ. ُمداظمٚم٦م:      

 ٟمجؿ  ومؾ. وُمـ اٚم٦م ُم٤م ي٘مق  نٜم٤مح: اًمِمٞم :
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 أكووووس ال أخ ووووسر تؼسقوووول  ووووع

 

 فووس أ وول  وون تؾووك َّلللؼسوولع ط 

 

 

    ضمزشمٜمل قمـ  يش

    ضمزشمٜمل، وا   ٟمًٞمرٝم٤م.  ي ٟمٕمؿ.

 ٓ شم٘مؾ ذن٧ٌم  رسم٤مسمف          يمؾ ُمـ ؾم٤مر اًمدرب  ُمداظمٚم٦م:

ؿمييييٞمد ر ، نييييذا ٟمِمييييٞمد ومٞمييييف روح ومٞمييييف شمقضمٞمييييف ومٞمييييف  ظميييي ن، اٟمٔميييير أ  إٟم٤م اًمِمييييٞم :

اإلؾمييي ُمٞم٦م، اٟمٔمييير شمٚم ٞمٜمٝمييي٤م وشمقىمٞمٕمٝمييي٤م قميييغم اًم٘ميييقاٟملم اعمقؾميييٞم٘مٞم٦م    مل ٟم٘ميييؾ اًمٖمرسمٞمييي٦م 

ومٚمٜم٘مييؾ  هنيي٤م اًم٘مييقاٟملم اعم٤مضمٜميي٦م اًمرييل ًمييٞمس نيي٤م صييٚم٦م سم٤مإلؾميي م  ـم ىميي٤ًم، وميي٢مذا ومروييٜم٤م  ذًا 

ظمٚمق نذ  إٟم٤مؿمٞمد ُمـ خم٤مًمٗم٦م ُم٤م ومٜم ـ قمغم إصؾ اعمذيمقر رٟمٗمي٤ًم، ونيق اإلسم٤مطمي٦م ) 

، نيذ  وؾميٞمٚم٦م ري٤مويٞم٦م ًمر٘مقيي٦م ضمًيد اعمًيٚمؿ ٟم يـ ٓ ٟميره نق  ُم  ً  يْم٤ًم يمرة اًم٘ميدم

نييذا ُم٤مٟمٕميي٤ًم، وًمٙمييـ نييؾ اًمٚمٕمٌيي٦م يمييرة اًم٘مييدم اًمٞمييقم شمٓمٌييؼ قمٚمٞمٝميي٤م  طمٙميي٤مم اًمنميييٕم٦م،  ظمييػمًا 

 ظميييػمًا فمٝمييير ذم سمٕميييض ُمييي٤م ٟميييره وُميييـ ىمٌيييؾ يمٜمييي٧م  ره  يْمييي٤ًم، ونيييذا يٜمٌٖميييل    ٟميييذيمر  

دًا اًمييكم  ٟمّميي٤موم٤ًم لامقميي٦م اإلظمييقا  اعمًييٚمٛملم يميي٤مٟمقا ُمييـ اٚميي٦م الٛمٕمٞميي٤مت اًم٘مٚمٞمٚميي٦م ضميي

شمٌٜمييي٧م اًمري٤موييي٦م وسم ٤مصييي٦م يمييييرة اًم٘ميييدم ومٙمٜمييي٧م يٕمٜميييل ُمٖمرُميييي٤ًم سمييي٤مٓـم ع قميييغم ضمريييييدة 

اإلظمييقا  اعمًييٚمٛملم اًمرييل يم٤مٟميي٧م شمّمييدر ذم اًم٘ميي٤منرة ذم زُمييـ طمًييـ اًمٌٜميي٤م رمحييف ا ، 

ومٙميي٤مٟمقا يٜمنمييو   ظمٌيي٤مر ري٤موييٞم٦م ُمييـ اٚمرٝميي٤م  ٟمييف  ىمٞمٛميي٧م ُمٌيي٤مراة سمييلم ا٤مقميي٦م اإلظمييقا  

ا صيي ة اًمٕمٍميي ُميي  ً ا٤مقميي٦ًم ذم اعمًييٚمٛملم وا٤مقميي٦م يمييذا، وم يييت اًمّميي ة ومّمييٚمق

اعمٚمٕمييي٥م اًمٌٚميييدي، نيييذا يشء ـمٞمييي٥م،  ًمًٌييي٦م ـمقيٚمييي٦م ًمٞمًييي٧م يمِميييٗمٞم٦م، ُمٕمٜم٤منييي٤م ومرويييقا 

ٟمٔميي٤مُمٝمؿ وقم٘مٞمييدوؿ اإلؾميي ُمٞم٦م قمييغم نييذ  اًمٚمٕمٌيي٦م اًمرييل  صييٚمٝم٤م ًمٕمٌيي٦م  ضمٜمٌٞميي٦م، ٓ سميي٠مس 

ُمٜمٝميي٤م؛( ًمييذًمؽ ٟم ييـ ٟم٘مييق : نييذ  اًمقؾميي٤مرؾ    مل ختيي٤مًمػ ضم٤مٟمٌيي٤ًم ُمييـ ضمقاٟميي٥م اًمنميييٕم٦م 

سميييؾ ىميييد شمٙميييق  ُميييـ إُميييقر اعمًييير ٦ٌم  و اًمقاضمٌييي٦م  ذا يم٤مٟمييي٧م  وم٤مٕصيييؾ ومٞمٝمييي٤م اإلسم٤مطمييي٦م،

ارُمقا ارُميقا، وًميئـ شمرُميقا  طمي٥م  زم » ٘مؼ  ُمرًا واضم٤ًٌم، ُمـ ُم ؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م: 

، و طم٤مدييي٨م إُميير واوييض قمييغم اًمرُم٤مييي٦م نييل ُمٕمرووميي٦م ويم ييػمة ضمييدًا، «ُمييـ    شمريمٌييقا

ب وسم٤مًمًييٝم٤مم ُمقويي٦م ، وميي٤مٔ  اًمرُم٤مييي٦م سميي٤مورا«ارُمييقا وميي٢م   سميي٤ميمؿ  ؾمييامقمٞمؾ يميي٤م  راُمٞميي٤مً »
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 صييٌ ٧م يٕمٜمييل ٟمًييٞم٤ًم ُمٜمًييٞم٤ًم، وميي  ؿمييؽ  ٟمييف ي٘مييقم ُم٘م٤مُمٝميي٤م وؾمييٞمٚم٦م طمييدصم٧م اًمٞمييقم ؿمييرك 

 ٟمييقاع اًمرُم٤مييي٤مت اعمٕمرووميي٦م، ومييام  طمييد ُمييـ اعمًييٚمٛملم ي٘مييق   ٟمييف نييذ  اًمييرامريـ هبييذ  

اًمقؾم٤مرؾ اعم دصم٦م  هن٤م ٕهن٤م حمدصم٦م ٓ بقز إظمذ هبي٤م، ًمٙمٜمٜمي٤م ٟم٘ميق  بيقز، سميؾ ىميد 

ؾمييٌؼ ُمييـ اًمٌٞميي٤م ، ومٚمييذًمؽ إُم ٚميي٦م اًمرييل ذيمرويي٤م ذم  بيي٥م إظمييذ هبيي٤م قمييغم وييقء ُميي٤م

او٘مٞم٘ميي٦م بيي٥م     يي٤مط هبييذ  ان٤مًميي٦م ُمييـ اًمٌٞميي٤م  اًمنمييقمل اًمييذي ٓ سمييد ٕي ا٤مقميي٦م 

ُمًييٚمٛم٦م    يٚمرزُمقنيي٤م و ٓ  ٞمييدوا قمٜمٝميي٤م ىمٞمييد ؿمييٕمرة، ًمٕمييؾ ذم ذًمييؽ سم هميي٤ًم ًمٚمٜميي٤مس    

 ؿم٤مء ا .

 ضمزاح ا  ظمػما ؿمٞم ٜم٤م. اعمٚم٘مل:

 و ي٤مح. اًمِمٞم :

 ٕهم٤مين ؿمٞم ٜم٤م.ؿم٘مرة: اؾمرٕمام  ا

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ؿم٘مرة: يٕمٜمل اؾمرامقمٝم٤م.

 .ن٤م  اًمِمٞم :

 ؿم٘مرة: سمٞمٙمق  قمٜمد  ُمٕمروم٦م سم٤مٕو٤م  اعمقؾمٞم٘مٞم٦م ًمألهم٤مين ....

 اعم٤مضمٜم٦م ن٤م  اًمِمٞم :

ؿم٘مرة: اًمٙمٗمري٦م او٤مرضة، نذ  إو٤م  نذ  إهم٤مين ٟم٘مٚم٧م  ًمٞمٝم٤م، ومٚمذًمؽ ٓ سميد 

اًمٚم ـ ُميـ شمٚميؽ إهمٜمٞمي٦م  عمـ يٖمٜمل    يٙمق  قمٜمد  إذ  اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًمرل شمٜم٘مؾ ذًمؽ

  مم إهمٜمٞم٦م اإلؾم ُمٞم٦م الديدة.

 نذا نق. اًمِمٞم :

 ؿم٘مرة: ويمؾ إهم٤مين ُمٚم ٜم٦م قمغم  ؾم٤مس ُمـ شمٚمؽ إو٤م ،  و اًمي ....

ًمذًمؽ ٓ سمد    يٙمق  ؾمامقم٤ًم ًمألوشم٤مر ؤٓت اعمقؾميٞم٘مك ؤٓت اًمٕميز  طمريك 
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 ٜمل...يًرٓمٞمع طمذن نذا اًمٚم ـ، ًمٞمٖمٜمل هبذ  إهمٜمٞم٦م، و ٓ ُم٤م ومٞمش صقت يٕم

ًمٙميي م إؾميير٤مذ  سمييق ُم٤مًمييؽ ضمييزا  ا  ظمييػم ؿمييٞم ٜم٤م أ  إُميير  اً قمييكم طمًييـ: شم٠ميمٞمييد

 قمٔمؿ ُمـ نذا، ًمٞمس وم٘مط جمرد يٕمٜمل قمٛمقم إٟمٖم٤مم اعمقؾمٞم٘مٞم٦م  و يمذا، وًمٙمـ أ  

ُمييييي  ً نٜميييييي٤مح  همٜمٞمييييي٦م ُمِمييييييٝمقرة ُميييييي  ً ىميييييد شمٙمييييييق  قم٤مـمٗمٞميييييي٦م  و وـمٜمٞمييييي٦م  و ذيميييييير اويييييي٥م 

 .واعم ٌقب ومرٜم٘مؾ سمٚم ٜمٝم٤م

 .ن٤م  اًمِمٞم :

 ٚمامت زقمٛمقا  ؾم ُمٞم٦م.ًمٙمـ سمٙم

 ن٤م . اًمِمٞم :

 يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس يرٖمٜمق  سم٤مًمٚم ـ وٓ يرٖمٜمق  سم٤مًمٙم م. اعمٚم٘مل:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ومٝمذا حمْمقر ؿمٞم ٜم٤م يٌدو وا   قمٚمؿ. اعمٚم٘مل:

 نق يمذًمؽ. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اعمٚم٘مل:

 ا   قمٚمؿ. ُمداظمٚم٦م:

  ذا يم٤م  .... سمٕمض يمر٥م اًمرجقيد ىمر ت ذم رظمرن٤م. اعمٚم٘مل:

 ٚمؿ اعمقؾمٞم٘مل.اًمً ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٚمؿ إو٤م ،  ؾمامء إداء. اعمٚم٘مل:

 .وم٤م صق ٓ يس ُمداظمٚم٦م:

 .ُمش نل اعمٚم٘مل:

 .نٝمف ُمداظمٚم٦م:
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 .إو٤م  اعمٕمرووم٦م،  ؾمامء إو٤م  اعمٚم٘مل:

 .ر   ي ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمرل ب٥م قمغم اعم٘مرئ    ير٘مٜمٝم٤م اعمٚم٘مل:

 .اعم٘م٤مم ُمداظمٚم٦م:

 ًمٞمٕمر  اًمرجقيد. اعمٚم٘مل:

 .ُم٘م٤مُم٤مت ُمداظمٚم٦م:

 طمرك طمرك ذم اًم٘مرر ، ذم اًم٘مرر . :اًمِمٞم 

 نذا ُمِمٝمقر ؿمٞم ٜم٤م ذم اًمٕمران. ُمداظمٚم٦م:

   ًمػ يمر٤مسم٤ًم ذم اًمرجقيد  وؼ سمف.اًمِمٞم  قمرن اًم٘م٤ٌمين اعمٚم٘مل:

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

  ؾمامء إٟمٖم٤مم. اعمٚم٘مل:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

نيييل اًميييكم قميييغم اعمٕمروومييي٦م: اًمرصيييد، واًمٌٞمييي٤مت، وال٤مؾميييٙم٤مر... و ُم ييي٤م   اعمٚم٘ميييل:

 ذًمؽ.

 ... ٚم٦م:ُمداظم

 ر . اًمِمٞم :

 طمد اعم٘مررلم اعمِميٝمقريـ  ٟميف ضمٚميس ُميع ؿمي ص و ظميذ ييذيمر ًميف ي٘ميق   اعمٚم٘مل:

 ًمف: أ  سم٘مر  ًمؽ نذا اعم٘م٤مم سمر٘مر  سمف،  ٟم٤م سم٘مر  ًمؽ أ  قمغم اعم٘م٤مم اوٚمٌل.

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :
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  ىمر  ًمؽ قمغم اعم٘م٤مم اًمي يمذا، إٟمدًميس، وا  سم٤مًم٘مرر  ي٤م ؿمٞم . اعمٚم٘مل:

 يمؼم.  قمقذ سم٤م .ا    اًمِمٞم :

 هبذا اًم٤ٌمب. ومر  سم٤مب ُمـ اًمنم ومر  اًمنم يمٚمف قمٚمٞمفٓ نق  ذا  اعمٚم٘مل:

وظم٤مص٦م نق اًم٤ٌمب ُمٗمرقح ُمـ ىمٌؾ ًمٙمـ أ  سمٕمد اًمٗمري٤موه اًمريل ٟمنميت  ُمداظمٚم٦م:

 ذم سمٕمض الرارد نق اعمقؾمٞم٘مك و سم٤مطمرٝم٤م ومٝمذا ؾمٞمزيد اًم٤ٌمب زي٤مدة.

ٙمٚمامت اًمرييل شمييروه قمييـ ىميي٤م  طمرييك سمٕمْمييٝمؿ سمٞم٘مقًمييقا سمٞمًرِمييٝمد داريياًم سميي٤مًم ُمداظمٚميي٦م:

سمٕميييض  نيييؾ اًمٕمٚميييؿ  ٟميييف يٕمٜميييل يمٞميييػ إذ  اًمريييل ٓ شمٓميييرب، واًم٘مٚمييي٥م اًميييذي ٓ يٛمٞميييؾ 

 ًمٚمٖمٜم٤مء وٓ اٗمق ىمٚمٌف  مم إو٤م .

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

 نذا  يش سمدو يٙمق  نذا؟! اعمٚم٘مل:

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

ـم٥م ي٤م ؿمٞم ٜم٤م يمٚمٛمي٦م  ٟمي٤م ىمر وي٤م وًيـ اًمٕمٓمي٤مر ؿميٞم  إزنير سمٞم٘ميق : ُميـ  اعمٚم٘مل:

 .مل يًرٛمرع سم٤مٕوشم٤مر

  قمقذ سم٤م . اًمِمٞم :

 .قمغم وٗم٤م  إهن٤مر اعمٚم٘مل:

 ن٤م . اًمِمٞم :

 ُمّم قسم٦م سم٤مٕؿمٕم٤مر، ومٝمق ضمٚمػ اًمٓمٌع مح٤مر. اعمٚم٘مل:

  قمقذ سم٤م . اًمِمٞم :

  ٧م  ٟمقار إزن٤مر. ُمداظمٚم٦م:

 نٝمٝمف  ٧م  ٟمقار إزن٤مر. اعمٚم٘مل:
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 نٝمف ُمداظمٚم٦م:

قمٜميد اًمٕمٚميامء ىميدياًم وقمٜميد  نٜم٤مح يشء،، ُمٝميؿ ضميدًا ودىمٞميؼ ضميدًا، ُمٕميرو  اًمِمٞم :

 اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ طمدي ٤ًم اًمٌمء يٙمق  ُم٤ٌمطم٤ًم ومٞم رم ٓ ًمذاشمف و ٟمام ًمٖمػم .

 ي٤م ؾم م.  ُمداظمٚم٦م:

وم٢مذا ومروٜم٤م نذ  إٟم٤مؿمٞمد ٓ يشء ومٞمٝم٤م يمام رضسمٜم٤م ُم  ً رٟمٗم٤ًم، ي٤م  ظميل ؿميق  اًمِمٞم :

ومٞمٝميي٤م؟ ومٞمٝميي٤م  هنيي٤م ُمييع اًمييزُمـ طمريي١مدي  مم اًمقىمييقع ذم خم٤مًمٗميي٦م رشقمٞميي٦م، ُمييـ اًمييذي يٗم٘مييف 

ىمٌؾ    شم٘مع نيذ  اعم ٤مًمٗمي٦م؟ ُميـ اًميذي يٜمرٌيف ني٤م؟  ني١مٓء اًمٖمي٤مومٚمق  اًميذي ٓ ي٘مٜمٕميق  

 سمؾ ٓ يٕمرومق  سم٠مٟمف نٜم٤مح يشء اؾمٛمف حمرم ًمٖمػم .

 ا   يمؼم. ُمداظمٚم٦م:

اًم٘مٓمييرة ُمييـ اخلٛميير حمرُميي٦م، ال٤منييؾ ي٘مييق  ًمييؽ:  يييش ومٞمٝميي٤م نييل؟ ًمٙمييـ  اًمِمييٞم :

 اًم٘مٓمرة سمرجٞم٥م اًم ٤مٟمٞم٦م سمرجٞم٥م اًم ٤مًم ٦م، ُم ؾ ُم٤م ىم٤م  ؿمقىمل:

 رة  س  سووووس ة  سووووال كظوووو

 

 

 

  ؽووووال   ؿوعووووع  ؾؼووووس  

٧م ًمٙمييل ٓ َُميي رُ ُميي٦م  صيي ً، نييذ  اًمرييل سمييلم يييدا٤م وؾميي٤مرؾ طَم ر   َ اًمٚم٘ميي٤مء نييل اًمٖم٤مييي٦م اعمُ  

ضميييدًا، اًمٙمرييي٤مب  ٦مشم٘ميييع شمٚميييؽ اًمٖم٤ميييي٦م اًمٗم٤مطمِمييي٦م اًمٙميييؼمه، اًمٜمييي٤مس اًمٞميييقم ذم همٗمٚمييي٦م قمجٞمٌييي

اإلؾميييي ُمٞملم ومْميييي ً قمييييـ همييييػمنؿ، اًمٞمييييقم يريييييدو   ٟمييييف نييييذا اًمٌمييييء حمييييرم سميييي٤مًم٘مرر  

إطمًـ ُمٜمٝمؿ ذم اًمًٜم٦م،  ُم٤م سم٤مٓضمرٝم٤مد ومٝميؿ ٓ يٜمٔميرو  ٕهنيؿ سم٘مقاقميد  نيؾ اًمٕمٚميؿ و

نييؿ هبيي٤م ضميي٤منٚمق ، وميي٤مًمر ريؿ ًمٖمييػم  يًييد قمٚمٞمٜميي٤م  سمقاسميي٤ًم ُمٜمٝميي٤م رشور يم ييػمة ويم ييػمة ضمييدًا، 

ُمٜمٝم٤م نيذ  إُميقر اًمريل يدٟميدٟمق  طمقني٤م يمقؾمي٤مرؾ ًمٚميدقمقة. ذيميرت  ٟمي٧م ذم اٚمي٦م ُمي٤م 

ٟمع، ًمٙمييييـ نييييذا اخلييييروج يٚمرييييزم ومٞمييييف ذيمييييرت اخلييييروج ذم ٟمزنيييي٦م ذم رطمٚميييي٦م ُميييي٤م ذم ُميييي٤م

إطمٙمييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م،  ٟمييي٤م ذم فمٜميييل ذم اًمٖم٤مًمييي٥م طمٞميييٜمام خيرضميييق   يم يييرنؿ ٓ يٕمٚمٛميييق  

طمٙم٤مم اًمرل دمد نؿ سم٥ًٌم ظمروضمٝمؿ ُميـ سمٚميدنؿ، ظم صي٦م اًم٘ميق     اًمٕمٚميؿ ٟميقر إ

 وسمّمػمة.
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 ا   يمؼم. ُمداظمٚم٦م:

 ًمإلٟم٤ًم  اردي هب٤م ذم فمٚمامت الٝمؾ. وا  اعمًرٕم٤م . اًمِمٞم :

 ذيمرشمؿ وٛمـ إُم ٚم٦م    اًمرٛم ٞمؾ ُم٤م قم٘مٌرؿ قمٚمٞمف وًمق سمجٛمٚم٦م يٕمٜمل يًػمة. اعمٚم٘مل:

 ن٤م  اًمرٛم ٞمؾ. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اعمٚم٘مل:

 ص ، اًمرٛم ٞمؾ  وو  ذم  ٟمف ي٘مع ذم خم٤مًمٗم٤مت يم ػمة. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اعمٚم٘مل:

اًمرضمؾ يرٛم ؾ سم٤معمر ة، يرٛم ؾ سم٤مًمرضمؾ اًمّم٤مًم  ونق ـم٤مًم ، يٕمٜميل ي٘ميع ذم  اًمِمٞم :

 .شمزوير يم ػم ويم ػم ضمداً 

 ... ومٞمف اًمٙمذب ًمٕمٚمف. اعمٚم٘مل:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ... ومٞمف اًمٙمذب. اعمٚم٘مل:

 ش:  ي ٟمٕمؿ، وم٤م  اعمًرٕم٤م . 

ؿمييييٞم ٜم٤م  ذًا وٙمييييـ يمرٚم ييييٞمص سمجٛمٚمرييييلم طمييييق  نييييذا اعمقوييييقع اًمييييذي  اعمٚم٘مييييل:

 ومييداقٟم٤م سمييف يم ييػمًا، وضمييزايمؿ ا  ظمييػمًا،    ٟم٘مييق  سميي٠م  نييذ  اًمقؾميي٤مرؾ ذم  صييٚمٝم٤م ـمٌٕميي٤ًم 

 ًمذاشمف عم٤م ومٞمف ُمـ يمذب ويمذا.قمدا اًمرٛم ٞمؾ اًمذي نق حمرم 

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ىمييد شمٙمييق  ُم٤ٌمطميي٦م ذم  صييٚمٝم٤م، وًمٙمييـ سمنمييط    شم٠مظمييذ اإلـميي٤مر اًمنمييقمل،  اعمٚم٘مييل:

و   شمًرٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م نيذا  وًٓ. ووٙميـ ؿميٞم ٜم٤م    ٟم٘ميق  يميام ومٝمٛمٜمي٤م 

ُمييٜمٙمؿ ذم ُمقاوييع  ظمييره سميي٠م  ٓ شمٙمييق  نييل اًمٖم٤مًمٌيي٦م طمرييك ٓ شمٜميسيي اإلٟمًيي٤م  اًمٕمٚمييؿ 
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ٕؾميي٤م  واًمٖم٤مييي٦م إؾم٤مؾمييٞم٦م، وم رييك ٓ شمٜم٘مٚميي٥م اًمقؾميي٤مرؾ هم٤مييي٤مت وٟم ييـ ٓ وانييد  ا

 ٟمِمٕمر.

 صدىم٧م. اًمِمٞم :

 سم٤مرح ا  ومٞمؽ. اعمٚم٘مل:

 صدىم٧م، وومٞمؽ سم٤مرح. اًمِمٞم :

 ( 00:  00:  54/ 758) اهلدى والنور/

 (   00:  53:  05/ 758) اهلدى والنور/

 

 باب َٓ٘

 سمًؿ ا  اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ. ُمداظمٚم٦م:

قمييغم  رش  إٟمٌٞميي٤مء واعمرؾمييٚملم، ؾمييٞمدٟم٤م وٟمٌٞمٜميي٤م حمٛمييد وقمييغم واًمّميي ة واًمًيي م 

 رًمف وص ٌف  إملم.

 ُم٤م سمٕمد: ومْمٞمٚم٦م اًمِميٞم  طمٗمٔمٙميؿ ا  ي٘ميق  اًمًي٤مرؾ: نيؾ  ؾمي٤مًمٞم٥م اًميدقمقة شمقىمٞمٗمٞمي٦م 

  و اضمرٝم٤مدي٦م وُم٤م و٤مسمٓمٝم٤م؟ وارضب ًمٜم٤م  ُم ٚم٦م قمغم إؾم٤مًمٞم٥م وضمزايمؿ ا  ظمػمًا.

، وقمييغم رًمييف وصيي ٌف وُمييـ سمًييؿ ا ، واًمّميي ة واًمًيي م قمييغم رؾمييق  ا  اًمِمييٞم :

 وآ .

وسمٕمد: وم٘مد ذيمرت ذم يمٚمٛمرل اًم٤ًمسم٘م٦م طمدي ٤ًم يٛمٙمـ آقمرامد قمٚمٞمف ضمقاسم٤ًم قمـ نذا 

ُميي٤م شمريميي٧م ؿمييٞمئ٤ًم ي٘مييرسمٙمؿ  مم ا   ٓ »اًمًيي١ما ،  ٓ ونييق ىمقًمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م: 

 «و ُمرشمٙمؿ سمف، وُم٤م شمريم٧م ؿمٞمئ٤ًم يٌٕمديمؿ قمـ ا  وي٘ميرسمٙمؿ  مم اًمٜمي٤مر  ٓ وهنٞميرٙمؿ قمٜميف

ىمد ضم٤مءٟم٤م سمنميٕم٦م يم٤مُمٚم٦م ٓ  ر٤مج  مم  طمد    يًردرح قمٚمٞمٝمي٤م  ¢وم  ؿمؽ    اًمٜمٌل 
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ؿمٞمئ٤ًم، وًمٙمـ يٛمٙمـ    ي٘م٤م  سم٠م  ... اًمنميٕم٦م ًمٞمًي٧م ذم شمٗم٤مصيٞمٚمٝم٤م ودىمي٤مرؼ  طمٙم٤مُمٝمي٤م 

يميييييام نيييييل ذم ىمقاقميييييدن٤م وذم  صيييييقن٤م، ومييييي٢م  إصيييييق  واًم٘مقاقميييييد اًمريييييل ضمييييي٤مءت ذم 

ٜم٤ٌمط واإلشمٞمي٤م  سميٌٕمض إُميقر اًمنميٕم٦م شمٞمن قمغم اًم٤ٌمطمي٨م    برٝميد ذم داريرة آؾمير

اًمرل مل شمٙميـ ُمٕمروومي٦م ذم اًمٕمٝميد إو ، وىميد شمٙمٚمٛمي٧م ُمٜميذ قمٝميد ىمريي٥م ذم اعمجٚميس 

اعم٤ٌمرح    ؿم٤مء ا  قمغم ُم٤م يًٛمك قمٜمد اًمٕمٚمامء سم٤معمّم٤مًم  اعمرؾمٚم٦م، ومٝمذ  اعمّم٤مًم  

مل شمٙمييـ ُمٕمرووميي٦م ذم ذًمييؽ اًمٕمٝمييد إـمٝميير  ¢اعمرؾمييٚم٦م نييل  ُمييقر طمييدصم٧م سمٕمييد اًمٜمٌييل 

 سمٕمد، ومٝمؾ نذ  إُميقر او٤مدصمي٦م شميدظمؾ ذم قمٛميقم ُمي٤م ذيمرشميف إو  و ٟمام طمدصم٧م ومٞمام

يميؾ سمدقمي٦م وي ًم٦م ويميؾ وي ًم٦م ذم »: ¢ذم الٚم٦ًم اًم٤ًمسم٘م٦م طمق ...  ٓ ونق ىمقًميف 

 م يٛمٙمييييـ    يٙمييييق  ذم سمٕمييييض نييييذ  إُمييييقر او٤مدصميييي٦م ُميييي٤م يٛمٙمييييـ إظمييييذ هبيييي٤م  «اًمٜميييي٤مر

 واًمٕمٛمؾ هب٤م و   مل شمٙمـ ُمقضمقدة ُمٕمرووم٦م ُمـ ىمٌؾ.

ىمي٤مرؼ اًمٗم٘ميف و صيق  اًمٌدقمي٦م، ومي٢م  إصيق  اعمٕمرووميي٦م ونيذ  اًمٜم٘مٓمي٦م او٘مٞم٘مي٦م ُميـ د

واعميييذيمقرة قمٜميييد اًمٕمٚميييامء وـمييي ب اًمٕمٚميييؿ  ٟميييام نيييل  صييي   وم٘ميييط  صيييق  اويييدي٨م 

و صق  اًمٗم٘ميف، وًمٙميـ نٜمي٤مح سمٕميض اًمٕمٚميامء اعمري٠مظمريـ واقميرامدًا قميغم يمري٤مب ضمدييد 

ذم  صييق  اًمٌييدع  ًمييػ رؾميي٤مًم٦م يمرٞمٌيي٤ًم  ؾمييامن٤م  صييق  اًمٌييدع، واوييؼ  ىمييق     ... نييذا 

 قمٜمل: قمٚمؿ  صق  اًمٌدع ي٤ًمقمد اًمٗم٘مٞميف قميغم اًمرٛمٞمٞميز سميلم ُمي٤م يمي٤م  سمدقمي٦ًم وي ًم٦م اًمٕمٚمؿ 

داظمٚميي٦م ذم قمٛمييقم ذًمييؽ اًمييٜمص اًمٜمٌييقي اًمٙمييريؿ، وسمييلم ُميي٤م يميي٤م  ُمييـ اعمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م 

اًمرييل ي٘مييق  ... هبيي٤م يم ييػم ُمييـ اًمٕمٚمييامء وقمييغم ُم٘مييدُمرٝمؿ وقمييغم ر ؾمييٝمؿ ؿمييٞم  اإلؾميي م 

نيذا اوي٤مدث سمي٠م  يٙميق  سمدقمي٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا ، وًمدىمي٦م إُمير وإلُمٙمي٤م  اظمير ط 

و ًم٦م وسملم    يٙمق  ُمّمٚم ٦م ُمرؾمٚم٦م نٜمي٤م شمٙمٛميـ اًمدىمي٦م اعمرٜم٤منٞمي٦م وىميد ومّميؾ اًم٘ميق  

 ذم ذًمؽ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا  ًمٞمٙمق  اًم٤ٌمطم٨م قمغم سمٞمٜم٦م ُمـ إُمر.

ي٘ميييق  رمحيييف ا :  ذا طميييدصم٧م طم٤مدصمييي٦م ٟمٔمييير ذم اًم٤ٌمقمييي٨م قميييغم  طميييداصمٝم٤م ومييي٢م  يمييي٤م  اًم٤ٌمقمييي٨م 

سمٛم ؾ ذًميؽ إُمير اوي٤مدث ُميع  ¢صمؿ مل ي٘مؿ اًمٜمٌل  ¢ل قمغم ذًمؽ يم٤م  ىم٤مراًم ذم قمٝمد اًمٜمٌ

ومل  ¢وضمقد اعم٘مريض ًمألظمذ سمف، ... ومام دام    اعم٘مريض يمي٤م  ُمقضميقدًا ذم قمٝميد اًمٜمٌيل 

ي٠مظميذ سم٤معم٘مر٣مي ُمٜميف ومييذًمؽ دًمٞميؾ قميغم    إظمييذ سميف  ذا وضميد ومٝمييق سمدقمي٦م وي ًم٦م داظمييؾ ذم 

 .« اًمٜم٤مريمؾ سمدقم٦م و ًم٦م ويمؾ و ًم٦م ذم»قمٛمقم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م: 
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وُمـ إُم ٚم٦م اًمقاو ٦م اًمٌٞمٜم٦م ذم ذًمؽ إذا  ًمّم ة اًمٕمٞمديـ، ومٚمق     طميدًا قمٛميد 

 و ظمٓمييير ذم سم٤مًميييف    ير يييذ إذا  اعمٕميييرو  وؾميييٞمٚم٦م ًمإلقمييي م سميييدظمق  وىمييي٧م صييي ة 

اًمٕمٞمييد مل ي٘مٌييؾ ذًمييؽ ُمٜمييف؛ ٕٟمييف ىمييد يميي٤م  اعم٘مريضيي ًمرنميييع  و شمِمييٝمػم إذا  ذم قمٝمييد 

 ذاٟميي٤ًم سمٖم٤مييي٦م  ¢، ومٛمييـ  طمييدث سمٕمييد اًمٜمٌييل ومٛمييع ذًمييؽ مل يٙمييـ ذًمييؽ ُمًييٜمقٟم٤مً  ¢اًمٜمٌييل 

...  ¢اإلقميي م يٙمييق  ُم ٌريي٤ًم وُمٌرييدقم٤ًم، وُمٕمٜمييك ذًمييؽ  ٟمييف ي٘مييق  ُمًييردريم٤ًم قمييغم اًمٜمٌييل 

 سمٚم٤ًم  طم٤مًمف وًم٤ًم  او٤م  يمام ي٘م٤م   ٟمٓمؼ ُمـ ًم٤ًم  اعم٘م٤م .

وًميييذًمؽ ضمييي٤مء قميييـ  ُمييي٤مم دار انجيييرة ُم٤مًميييؽ سميييـ  ٟميييس ر  ا  قمٜميييف  ٟميييف ىمييي٤م : ُميييـ 

ظم٤م  اًمرؾمي٤مًم٦م، اىميرؤوا  ¢٤م طمًٜم٦م وم٘مد زقمؿ    حمٛمدًا اسمردع ذم اإلؾم م سمدقم٦م يران

ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمرِييييل ﴿ىمييييق  ا  شمٌيييي٤مرح وشمٕميييي٤ممم:  ٧ُم قَمَٚميييي ْؿ ِديييييٜمَُٙمْؿ َوَ ْاَْٛميييي اًْمٞمَييييْقَم َ يْمَٛمْٚميييي٧ُم ًَمُٙميييي

ُؿ اإِلؾْميي َم ِديٜمًيي٤م ٞم٧ُم ًَمُٙميي
ىميي٤م  رمحييف ا : وٓ يّمييٚم  رظميير نييذ  إُميي٦م  [7]الملئدد ة ﴾َوَرِويي

 يٙمـ يقُمئٍذ ديٜم٤ًم ٓ يٙمق  اًمٞمقم ديٜم٤ًم.  ٓ سمام صٚم  سمف  ون٤م، ومام مل

ُميييع  ¢ ذًا وم٤مًمر٘مريييي٥م  مم ا  قميييز وضميييؾ سمرنمييييع قمٌييي٤مدة مل شمٙميييـ ذم قمٝميييد اًمٜمٌيييل 

اسمريداع ذم اًميديـ وًميٞمس ًميف قم ىمي٦م  فوضمقد اعم٘مريض ًمٙمقهني٤م رشيٕمي٦م ذم قمٝميد  نيق  ٟمي

 سم٤معمّم٤مًم  اعمرؾمٚم٦م.

ٟمٕمقد  مم  ¢نذا  ذا يم٤م  اعم٘مريض ًمألظمذ سمرٚمؽ اعمّمٚم ٦م ىم٤مراًم ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

ؿمييٞم  اإلؾميي م اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م رمحييف ا  ومٞم٘مييق : و   مل يٙمييـ اعم٘مريضيي ىميي٤مراًم ذم قمٝمييد 

ٟمٔمير    يمي٤م  نيذا اعم٘مريضي ًمألظميذ سمرٚميؽ اًمقؾميٞمٚم٦م ؾميٌٌف   ي٤م  اعمًيٚمٛملم  ¢اًمٜمٌل 

ًميييٌٕمض إطمٙمييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م ومٝميييذا اإل ييي٤م  نيييق اًميييذي يمييي٤م  اًمًييي٥ٌم ًمإلشمٞمييي٤م  سمقؾميييٞمٚم٦م 

اًمًيييٜم٦م نيييذ  ذم إظميييذ سميييام يمييي٤م   ٟمييير٩م ُميييـ قميييدم ¢ ظميييره مل شمٙميييـ ذم قمٝميييد اًمٜمٌيييل 

اعمّمٚم ٦م وم ٞمٜمئٍذ ٓ بقز إظمذ هب٤م؛ ٕ  اعم٘مريض ن٤م ؾمٌٌف نق شم٘مّمػم اعمًٚمٛملم 

 ذم اًم٘مٞم٤مم سمٌٕمض  طمٙم٤مم ديٜمٝمؿ.

ُمييـ إُم ٚميي٦م قمييغم ذًمييؽ ُميي٤م نييق واىمييع ذم يم ييػم ُمييـ اًمييٌ د اإلؾميي ُمٞم٦م ُمييـ اًميييار٥م 

 ٦م إلُمي ء اًمرل  صم٘مٚم٧م يم٤منؾ  يم ر اًمِمٕمقب اعمًٚمٛم٦م ومٗمرض نيذ  اًمييار٥م يمٛمّميٚم

ظمزيٜم٦م اًمدوًم٦م نذا سم  ؿمؽ ُمّمٚم ٦م وًمٙمـ نذ  اًميار٥م ُم٤م اًمذي  وضمٌٝم٤م؟  وضمٌٝم٤م 

ونييييل ٟمٔميييي٤مم اييييع إُمييييقا   ¢قمييييدم اًم٘مٞميييي٤مم سم٤مًمقؾميييي٤مرؾ اًمنمييييقمٞم٦م اًمرييييل ؾمييييٜمٝم٤م اًمٜمٌييييل 
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]ٕن  «إُمييييقا »اعم رٚمٗميييي٦م اعمييييذيمقرة ذم سمٕمييييض يمريييي٥م قمٚمييييامء اوييييدي٨م يمٙمريييي٤مب 

ًمٕمٚمييامء اًمييذيـ ومّمييٚمقا اًم٘مييق  ٓسمييـ زٟمجقيييف وهمػم يي٤م ُمييـ ا«إُمييقا »قمٌٞمييدن ويمريي٤مب 

شمٗمّمٞم ً ذم إُمقا  اًمرل بي٥م إمٝمي٤م و   شمٙميق  ُميدظمرة ذم ظمزيٜمي٦م اًمدوًمي٦م ًمر٘ميقم 

سمٛمّميييي٤مًم  اعمًييييٚمٛملم ؾمييييقاء ُميييي٤م يم٤مٟميييي٧م قم٤مُميييي٦م  و قم٤مدييييي٦م  و يم٤مٟميييي٧م ـم٤مرريييي٦م، وميييي٢مذا  ظمييييذ 

اعمًٚمٛمق  هبذا اًمنمع اًمذي ؾمٜمف اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م  همٜم٤منؿ قميـ وميرض 

ء ظمزيٜم٦م اًمدوًم٦م هب٤م، ومٗمل نيذ  اًمّميقرة ٓ بيقز وميرض وؾم٤مرؾ لٛمع إُمقا  و ُم 

ٟمٔمييؿ  و ومييرض وؾميي٤مرؾ قمييغم اعمًييٚمٛملم ٓ ٕ  اعم٘مر٣ميي ًمييٞمس ىميي٤مراًم وًمٙمييـ اًمًيي٥ٌم 

 ًمذًمؽ  ٟمام   ٤منؿ ٟمٔم٤مم ومرض اًمزيم٤مة ُم  ً.

 ُميي٤م.. ونييذا رظميير اًمٌ يي٨م ذم اعمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م..  ُميي٤م  ذا يميي٤م  اعم٘مريضيي سمٗمييرض 

قدة ذم قمٝميد اًمٜمٌيل وضميد نيذا اعم٘مريضي مل ٟمٔم٤مم ضمديد ووؾمٞمٚم٦م ضمديدة مل شمٙميـ ُمٕمٝمي

يٙمـ ؾمٌٌف   ٤م  اعمًٚمٛملم ومٞمام ذيمرٟم٤م ُمـ سمٕمض  طمٙمي٤مم اًميديـ ومٝمٜمي٤م ُمي٤م دام    نيذ  

اعمّمٚم ٦م  ٘مؼ هم٤مي٦م رشقمٞم٦م ٓ خت٤مًمػ اًمنميٕم٦م سمقضمف ُمـ اًمقضمق  ومٗمل نذ  او٤مًم٦م 

 بقز إظمذ هبذ  اًمقؾمٞمٚم٦م، ونل شمدظمؾ ذم سم٤مب اعمّم٤مًم  اعمرؾمٚم٦م.

٤م  اًمًيييي٤مسمؼ:  ذا ومروييييٜم٤م    اًمدوًميييي٦م ىم٤مُميييي٧م سمقاضميييي٥م اييييع ُم ٤مًمييييف: ذم ٟمٗمييييس اعم يييي

إُمييقا  ُمييـ اًمٓمييرن اعمنمييوقم٦م يميي٤مًمزيمقات ُميي  ً ... وٟم ييق ذًمييؽ، صمييؿ ـميير  ـميي٤مرئ  و 

ـميير  قمييدو قمييغم سميي د اعمًييٚمٛملم واًمٜمٗم٘ميي٦م ... قمييغم سمٞميي٧م ُميي٤م  اعمًييٚمٛملم ....    نييذ  

ومٗميل إُمقا  اًمرل يم٤مٟم٧م دمٛمع سم٤مًمٓمرن اعمنموقم٦م همػم يم٤مومٞم٦م ًمرد ص٤مرٚم٦م نيذا اًمٕميدو 

نذ  او٤مًم٦م بقز ًمٚم ٤ميمؿ اعمًٚمؿ    يٗمرض رضار٥م ضمديدة ًمدومع ذًمؽ اًمٕمدو قمـ 

سميي د اعمًييٚمٛملم، وميي٢مذا قميي٤مد قمييغم  قم٘م٤مسمييف رومٕميي٧م نييذ  اًميييار٥م ٕهنيي٤م يم٤مٟميي٧م قم٤مرويي٦م 

 ًمدومع ذاح اًمٕمدو اًمّم٤مرؾ.

 ذا قمرومٜميي٤م نييذا اًمرٗمّمييٞمؾ اعمرٕمٚمييؼ سم٤معمّميي٤مًم  اعمرؾمييٚم٦م قمرومٜميي٤م طمٞمٜمييذاح اًمرٛمٞمٞمييز سمييلم 

اعمّمييٚم ٦م اًمرييل بييقز إظمييذ هبيي٤م ونييل هبييذ  اًمدىميي٦م اعمرٜم٤منٞميي٦م اًمٌدقميي٦م اًمْميي ًم٦م وسمييلم 

 اًمرل ... ؿمٞم  اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا ... 

 (20a/00:25:03( )20b/00:00:00)رحلة النور 
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 باب َٓ٘

... نؾ نل شمقىمٞمٗمٞم٦م  م اضمرٝم٤مدي٦م وُم٤م ر يٙمؿ ومٞمٛمـ يٜمنم اًمدقمقة ُمـ سم٤مب  ُمداظمٚم٦م:

 اًمرٛم ٞمؾ قمغم اعمنح ويريد    ينمح ...

نيذا ُميـ اٚمي٦م اًمرِميٌف سم٤مًمٙمٗمي٤مر ومي  بيقز اًمرٛم ٞميؾ ذم اإلؾمي م؛ ٕ  نيذا  اًمِمٞم :

اًمرٛم ٞمييؾ نييق ُمييـ قمٛمييؾ اًمٙمٗميي٤مر وىمييد  ييدصمٜم٤م يم ييػمًا ذم هنييل اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م قمييـ 

اًمرِمييييٌف و ُميييير  سم٤معم ٤مًمٗميييي٦م، ورظميييير ُميييي٤م ؾمييييٛمٕمرؿ ذم ذًمييييؽ .... سمٙمٚمٛميييي٦م  ٓ ُمٙميييي٤م   ًمييييق 

،  داة اًمرٜمٌٞمييف نييذ  قمرسمٞميي٦م، اًمرٛم ٞمييؾ وم قًمييقا نييذ  إضمٜمٌٞميي٦م ومٕمٚمييٞمٙمؿ    شمًييرٌدًمقن٤م سميي٠مٓ

وؾمٞمٚم٦م همرسمٞم٦م يم٤مومرة ٓ يقضمد قمٜمدنؿ ُم٤م قمٜمد اعمًٚمٛملم ُمـ اعمقاقمظ واًم٘مّمص اًمرل 

ذم إطم٤مديي٨م اًمّمي ٞم ٦م  ¢ ٙمٞمٝم٤م رسمٜم٤م شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم ذم اًم٘ميرر   و يرواي٤م ٟمٌٞمٜمي٤م 

سم ٞمييي٨م  هنييي٤م شمّميييقر نيييذ  اعمجٛمققمييي٦م ُميييـ اًمٜمّميييقص يم يييػمًا ُميييـ اويييقادث يٕمريييؼم هبييي٤م 

رٖمٜمق  هبي٤م قميـ اًمرٛم ٞميؾ، ونيذا اًمرٛم ٞميؾ سم٤مإلوي٤موم٦م  مم  ٟميف ُميـ قمي٤مدات اعمًٚمٛمق  ومٞمًي

 اًمٙمٗم٤مر ..

ومٞمٕمجٌٜمل ىمق   طمد إدسم٤مء اًمًقريلم، يم٤م  ي٘مق : سم٠م  نيذا اإلؾمي م ضمي٤مء  اًمِمٞم :

ُمٗمّميييييي ً طمرييييييك اعمًييييييٚمٛملم قم٘م٤مرييييييدنؿ و ومٙميييييي٤مرنؿ و ذواىمٝمييييييؿ، وميييييي  يٜم٤مؾمييييييٌٝمؿ نييييييذ  

اىمٝميؿ وطمًي٥م قمي٤مداوؿ اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت اًمريل ي٘ميقم هبي٤م اًمٙمٗمي٤مر؛ ٕهني٤م ومّميٚم٧م طمًي٥م  ذو

ـَ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَ  سمِي٤م  ِ َوٓ ﴿وشم٘م٤مًمٞمدنؿ ويمٗمرنؿ، يمام ىم٤م  شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرر :  ِذي ُٚمقا اًم 
ىَم٤مشمِ

ـَ  ِذي يي ـَ اًم 
ـَ اْوَييؼ  ُِميي ِديٜمُقَ  ِدييي قًُمُف َوٓ َييي َم ا  ُ َوَرؾُميي ر  ٤م طَميي قَ  َُميي ُُميي ر  ِر َوٓ ُ َ

سمِيي٤مًْمٞمَْقِم أظِميي

٤مهِمُرو َ ُ وشُميييقا اًْمٙمِرَييي٤مَب طَمر يييك يُ  ْؿ َصييي ٍد َوُنييي ـْ َيييي ٦َم قَمييي ْزَيييي اًمِمييي٤مند:  [69]التوبدددة ﴾ْٕمُٓميييقا اْلِ

قًُمفُ ﴿ َم ا  ُ َوَرؾُميييي ر  ٤م طَميييي قَ  َُميييي ُُميييي ر  ومٝمييييذ  اًمرٛم ٞمٚمٞميييي٤مت ومّمييييٚم٧م قمييييغم  وًمئييييؽ  ﴾َوٓ ُ َ

 اًمٜم٤مس.
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رضب نييييذا إدييييي٥م اًمًييييقري ُميييي  ً يمٛم ييييؾ اًم ييييقب ومّمييييؾ قمييييغم  ٟمًيييي٤م  ُمٕمرييييد  

ويٞمؼ ومي  يًيرٓمٞمع    يٚمًٌيف، ويي١مشمك  ًمٞميف اًم٘م٤مُم٦م.. ُمٕمرد  اًمٌداٟم٦م، ومٞمي١مشمك  ًمٞميف سم يقب 

سم قب واـمل ومٞمّمػم ؾم ري٦م، وم٤مإلؾم م نق اًمذي يٚمٞمؼ سم٤معمًٚمٛملم وسمٙمؾ  طمٙم٤مُمٝمؿ، 

اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت نل شم٘مٚمٞمد  ورون يٜمٌٖمل قمغم اعمًٚمٛملم    يًرٖمٜمقا قمـ يمؾ ُم٤م يم٤م  ُميـ 

نييييذا اًم٘مٌٞمييييؾ وسم ٤مصيييي٦م يمييييام ذيمييييرت رٟمٗميييي٤ًم  ٟمييييف ي٘مييييع ذم اًمرٛم ٞمٚمٞميييي٤مت يم ييييػم ُمييييـ اًمييييزور 

ؿ يٍمطمق  سمذًمؽ ُمـ  ضمؾ    شمٙمق  اًمرٛم ٞمٚمٞمي٦م ُمرج٤مٟمًي٦م رظميذًا سمٕمْميٝم٤م واًمٙمذب ون

سميلم اًمرضمي٤م  واًمٜمًي٤مء   ذا ظم  يمام ىمٚمٜم٤م  ٓ ُمـ آظمر طسمرىم٤مب سمٕمض زقمٛمقا، ونذا 

 و قمغم إىمؾ ُمـ شمِمٌف سمٕميض اًمرضمي٤م  سم٤مًمٜمًي٤مء ونيذا اًمرِميٌف يٙمٗميل وطميد     يٙميق  

 ؾم٤ًٌٌم عمٜمع اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت نذ .

ٕسمرص، وي٘مق :    ا  ؾمٌ ٤مٟمف وشمٕم٤ممم  دب نيذا ... صقرة إىمرع وا ُمداظمٚم٦م:

 اعمٚمؽ ًمٞمٙمق  قمؼمة، ونذ  اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت قمؼمة، ... اودي٨م نذا.

 ُم٤م ؿم٤مء ا ! ونذا ُمـ  رؾمٚمف؟ اًمِمٞم :

 رسمف. ُمداظمٚم٦م:

 .. نؾ ُمـ طمرج؟ ُمداظمٚم٦م:

نييؾ يم٤مٟميي٧م ُم ييؾ نييذ   «وم٢مييي٤ميمؿ وحمييدصم٤مت إُمييقر»ٟم ييـ قمييغم اًم٘م٤مقمييدة:  اًمِمييٞم :

ومم؟ قمٚمٛمييل  ٟميي٤م ... ًمٙمييـ ُمقويي٦م اًمٕمٍميي اويي٤مرض أ  ... إٟم٤مؿمييٞمد ذم اًم٘مييرو  إ

يمؾ  ُمر طمي٤مدث سم٤مإلؾمي م، واًمٌٜميقح اإلؾمي ُمٞم٦م ًميٞمس اخليؼم قميٜمٙمؿ سمٌٕمٞميد، ومٝميؾ نٜمي٤مح 

سمٜمييقح  ؾميي ُمٞم٦م.. نييؾ نٜميي٤مح اؿمييؽمايمٞم٦م  ؾميي ُمٞم٦م.. نييؾ نٜميي٤مح  ٟم٤مؿمييٞمد  ؾميي ُمٞم٦م؟ يم٤مٟميي٧م 

٤مؿميييٞمد إٟم٤مؿميييٞمد ُميييـ ىمٌيييؾ ظم٤مصييي٦م ذم سم دٟمييي٤م اًمًيييقري٦م وإرد  شمٚميييؽ اًميييٌ د يم٤مٟمييي٧م  ٟم

صيييقومٞم٦م ... يرٖمٜميييق  هبييي٤م ذم  ذيمييي٤مرنؿ، صميييؿ عمييي٤م  ومييي٤من اًمِمييي٤ٌمب قميييغم ُمييي٤م يًيييٛمك أ  

سم٤مًمّميي قة اإلؾميي ُمٞم٦م ومٝمييق قمييغم يشء ُمييـ اوييؼ ومٕمرومييقا    شمٚمييؽ إذيميي٤مر اًمرييل يميي٤مٟمقا 

يًيييٛمقهن٤م سم٤مًميييذيمر وقميييغم ـمري٘مييي٦م اًمّميييقومٞم٦م ... و مم رظمييير ، ومرٌيييلم    نيييذا سمٕمٞميييد قميييـ 

  نذا اًمٌديؾ ذم اقمر٘مي٤مدي ظميػم ُميـ اًمنمع، وم٤مًمِمٞمٓم٤م   وطمك نؿ سم٤مًمٌديؾ، ٓ ؿمؽ  
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اًمّمييييقومٞم٦م  و إٟم٤مؿمييييٞمد اًم٘مديٛميييي٦م، ًمٙمييييـ يٙمٗمييييل ذم نييييذ  إٟم٤مؿمييييٞمد  هنيييي٤م شمٚم ييييـ قمييييغم 

ًمٗميي٤مظ خترٚمييػ، إاًم٘مييقاٟملم اعمقؾمييٞم٘مٞم٦م وقمييغم إهميي٤مين اعم٤مضمٜميي٦م، اًمييٜمٖمؿ نييق نييق ًمٙمييـ 

ومييي  يقضميييد يشء ذم اإلؾمييي م ُميييـ نيييذا اًم٘مٌٞميييؾ  سميييدًا، يقضميييد ذم اإلؾمييي م ىمّمييي٤مرد سمييي  

ىمييييقي ي ييييػم ُميييي  ً اًمِمييييج٤مقم٦م ذم اًمٜمٗمييييقس، واًمٕمقاـمييييػ ذم ...  ؿمييييؽ وؿمييييٕمر  ؾميييي ُمل

 وٟم ق ذًمؽ، ًمٙمـ ن١مٓء ُمٞمققم٦م إهم٤مين اعم٤مضمٜم٦م ... ُمقؾمٞم٘م٤من٤م و ؾم٤مًمٞمٌٝم٤م.

  ٟم٤م  ذيمر ذم صٖمري يمٜم٧م ىمر ت ذم سمٕمض يمر٥م إدب ىمّمٞمدة:

 َّللع ووزا ذ وور َّلل وووسز وَّلللغووزا

 

 

 

 و ل َّلللػال وجسكذ  ون هوزا 

 ودم َّلللوووذ رى   وووس  َّلللاوووسى 

 

 سى كجوووم أ ووول أل وووس  َّلللاووو 

نييذ  اًم٘مّمييٞمدة ًمييق  ًم٘م٤منيي٤م اإلٟمًيي٤م  سمٚمٖميي٦م قمرسمٞميي٦م ومّمييٞم ٦م وسمٚمٝمجيي٦م قمرسمٞميي٦م سمٕمٞمييدة قمييـ  

إهميي٤مين نييذ  اعم٤مضمٜميي٦م واعم٤مرٕميي٦م ... يٛمٙمييـ ذًمييؽ، ًمٙمييـ    ٟمجٕمييؾ ُمييـ اًمييديـ  ٟم٤مؿمييٞمد 

ديٜمٞميي٦م قم٘مييدو٤م وىمييد ذرت ىمرهنيي٤م     ييؾ حمييؾ اًم٘مييرر  اًمٙمييريؿ، إرشـميي٦م أ  اًمرييل 

هن٤م سم٤مٕٟم٤مؿمٞمد اًمديٜمٞم٦م ًمٞمرًغم هب٤م اًمِم٤ٌمب، سمد  شمًجؾ ومٞمٝم٤م نذ  إٟم٤مؿمٞمد اًمرل يًٛمق

 .«ُمـ مل يرٖمـ سم٤مًم٘مرر  ومٚمٞمس ُمٜم٤م»   يرٖمٜمقا سم٤مًم٘مرر  يمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م: 

يمييؾ ظمييػم ذم اشمٌيي٤مع ُمييـ ؾمييٚمػ ويمييؾ رش ذم اشمٌيي٤مع ُمييـ ظمٚمييػ، وم٤مًمٌييدع ذم اًمييديـ ٓ 

يٕميير   صمرنيي٤م يمييؾ اًمٜميي٤مس،  ٟميي٤م  شمّمييقر    سمٕمييض اًمٌييدع شمٙمييق  حمرُميي٦م سميي  ؿمييؽ، وُمييـ 

نييي٤م يشء خيييي٤مًمػ اًمنمييييٕم٦م، ؾ ... يؽمشمييي٥م وراءًمذريٕمييي٦م ٕٟميييف ذم اعمًييير٘مٌسمييي٤مب ؾميييد ا

 وًمذًمؽ ُم٤م يٜمٌٖمل ٟم ـ    ٟمٖمػم يشء و٤م يم٤م  قمٚمٞمف  ؾم ومٜم٤م إوًمق .

 اوداء اًمذي يم٤م  ُمقضمقدًا ُمـ ىمٌؾ ذم اًمٕمرب. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م نق؟ اًمِمٞم :

 اوداء. ُمداظمٚم٦م:

 اوداء، طمداء اإلسمؾ، ـمٞم٥م. اًمِمٞم :
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ير، نيؾ ... أ  يقضميد  ًم٘مي٤مء اًم٘مّمي٤مرد شميدقمل سمٕميض ... .. روم٘مي٤ًم سمي٤مًم٘مقار ُمداظمٚم٦م:

يييييدقمق     نييييذا ُمييييـ نييييذا اًم٘مٌٞمييييؾ،  ًم٘ميييي٤مء ىمّميييي٤مرد ُمييييـ اًم٘مّمييييٞمدة نييييذ  وُمييييـ ىمّميييي٤مرد 

اعمٕمٚم٘م٤مت سم قب ًمٞمس ... و ٟمام سم قب اعمٚم يـ، وًميٞمس نيذ  ... و ٟميام اًمرضميؾ ي٘ميقم 

... وأ   دوات اًمرًيييجٞمؾ شمٓميييقرت سم ٞمييي٨م    دمٕميييؾ ًمرًيييجٞمؾ صيييقت رظميييٞمؿ ... 

 اًم٤ًمُمٕمق  ..ير٠مصمر سمف 

 ُمقؾمٞم٘مك. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ، ًمٞم٧ًم ُمقؾمٞم٘مك ... يٕمٜمل: ... ومٝمؾ يٜمٙمر قمغم ُمـ ومٕمؾ نذا،  و... ُمداظمٚم٦م:

وا  ... اوؼ  ٟمف عم٤م شمْمٗمك نذ  إوص٤م  طمٞمٜمئٍذ ٓ ٟمًرٓمٞمع    ٟميدظمؾ ... ٓ  اًمِمٞم :

 .سمد    ٟمًٛمع ُمـ  ورد ُمـ ذًمؽ طمرك ٟمره  ص ٞم   ٟمف ٓ يقضمد شمٚم لم يقضمد يمذا

 ٟمٛمقذج ي٤م ؿمٞم  ٟم٠ميت سمف؟ ُمٕمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

سمٕمض إٟم٤مؿمٞمد ىميد شمٙميق  يمٚميامت قميغم اًمٗمْميٞمٚم٦م وًمٙميـ ومٞمٝمي٤م ُمٞميق   مم  ُمداظمٚم٦م:

 سمٕمض إهم٤مين ..

 نذا اًمذي ىمٚمٜم٤م  رٟمٗم٤ًم، نق ي٘مق : ًمٞمس ومٞمٝم٤م يشء ُمـ ذًمؽ ٟمًٛمع. اًمِمٞم :

... نٜميييي٤م اٟمرنميييي  ُميييير ونييييق ُميييي٤م ي٘ميييي٤م  سم٤مًمٗمٞمييييديق اإلؾميييي ُمل، اإلظمييييقا  ذم  ُمداظمٚميييي٦م:

ت قمٜمدٟم٤م سمٞمع إرشـم٦م نذ  اعم ٤مرضات واخلٓم٥م ويميذا،  يْمي٤ًم نٜمي٤مح ذم اًمرًجٞم 

... يًٛمقهن٤م اًمٖمّمـ... يًيجؾ  ؾمي ُمل،  ييو  ومٞمٝمي٤م صيقر سمٕميض اعمِمي٤مي  ... 

 ُمـ ص٤مًم  اًمدقمقة، ... اًمدقمقة    شمّمقر ُم  ً واًمٕمٞم٤مذ سم٤م  اًمِمٞم  إًم٤ٌمين ... 

 ٓ ؾمٛم  ا . اًمِمٞم :

فمٝمر اًمِمٞم  ذم اًمّمقرة ... ىمقة شم٠مصمػم   ىمقه ٓ ؾمٛم  ا ، ومٞم٘مقًمق :  ذا  ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ ... ومٜمقد قمغم نذ  اًمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمذات، ضمزاح ا  ظمػم.



 وسائل الدعوة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

373 

اًمًيي١ما  سم٢مبيي٤مز: ذم ضمييدة ضميي٤مءين ُمٜمييدوب ُمييـ ظميي   ... اعمديٜميي٦م وىميي٤م   اًمِمييٞم :

قمٜميييد   ؾميييئٚم٦م شمٌ٘م٤منييي٤م ُميييـ سمٕميييض ... يرييييد    يرٚم٘ميييك ُمٜميييل ضمقاهبييي٤م، ىمٚمييي٧م: و ٟمييي٤م ذم ... 

اعمٞمٕم٤مد ذيمر ُم٤م يِمٌف يم ُمؽ  و سمّميقرة  وؾميع ...  ٓ اشمٗم٘مٜم٤م قمغم يقم ُمٕملم، صمؿ ضم٤مء 

 ٟمف يرهم٥م    ي٠مظمذ صقرة ُمـ  ضمؾ    يٜمنمن٤م ومقن اعم٘مي٤م  اًميذي ؾميٞمذيٕمف  و يٓمٌٕميف 

قمٜمل وم٠مصٖمٞم٧م  ًمٞمف ـمقي ً و ذا يزيـ ويؼمىمش ـمٚمٌف ٕ  نذا  ٟمٗمع و ؿمد شم٠مصمػمًا قمٜمدُم٤م 

ـ ٓ ٟميره نيذا يٕمرومقا صقرة اًمِمٞم  وُمـ نذ  اًمٗمٚمًٗم٦م، ىمٚم٧م ًمف: سم٤مرح ا  ومٞمؽ! ٟم ي

... ٕ  نييييذا اًميييير ي يٛمٙمييييـ    ٟمًييييٚمٙمف و   ٟمٛمِمييييٞمف ومييييٞمام ًمييييق مل يٙمييييـ نٜميييي٤مح قمٜمييييدٟم٤م 

ًمٕميـ ا  »ٟمّمقص  رم اًمرّمقير واىمرٜم٤مء اًمّمقر،  ُم٤م واًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ي٘ميق : 

ودظمٚميي٧م ذم سم يي٨م ُمٓمييق  و   سمٕمييض اعمٕميي٤مرصيـ يٗمرىمييق  سمييلم اًمّمييقر  «اعمّمييقريـ

ٝمييل ُم٤ٌمطميي٦م  مم رظميير ، ومٝمييذ  ىمٚميي٧م ًمييف: اًمٞمدوييي٦م ومٝمييل حمرُميي٦م واًمّمييقر اًمٗمقشمقهمراومٞميي٦م وم

... واييييقد قمييييغم اظميييير ط اًمٕمٛمٚمٞميييي٦م ُمييييع اًمٜمرٞمجيييي٦م صمٛمييييرة واطمييييدة وقمييييغم ذًمييييؽ يٕمٜمييييل 

 رصوم٧م ُم٤م ـمٚم٥م ُمٜمل.

واعمِمٙمٚم٦م ىمًؿ اعم٘م٤م  ذم طمٚم٘م٦م  ومم، ورسمام ذم همٞمٌريل يٜمنمي اًمٌي٤مىمل، اًمِمي٤مند: 

ٟم ييـ ٓ ٟمييره اًمرّمييقير  ٓ ًمٚميييورة  و ويي٤م ... شم٘مرْمييٞمف او٤مضميي٦م وًمييٞمس ومٞمييف ُمييية، 

 نذا ظم ص٦م ُم٤م ؾمٌؼ، وأ   ؾمٛمٕمٜمل اًمنميط:و

 اًمنميط: ُمداظمٚم٦م:

 ... ُمٜمؽ ... ُم٤م ًمٞمس سمٕمض ي٠مظمذ سمٕمض ... سمٕمض ... 

 ...  يْم٤ًم  ٟم٤م  ؾم٠م  قمٜمف ًمٙمـ ... ُمداظمٚم٦م:

 نذا ؾمٛمٕمرف ُم٤م ومٞمف يشء، ًمٙمـ ؾمٛمٕمٜم٤م اعم ٤م  اًمذي  ٟم٧م  رشت  ًمٞمف: اًمِمٞم :

 نذا ذم ... ذم طمٗمر اًم٤ٌمـمـ. ُمداظمٚم٦م:

 . اًمذي  ؾمٛمٕمف  ٟم٧م ىمٚم٧م زم: اؾمٛمٕمف.ُم٤م  دري .. اًمِمٞم :

 ...  ُمداظمٚم٦م:
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 نذ  شمِمٌف ٟمقٟمٞم٦م اسمـ ىمٞمؿ القزي٦م ومٝمل .. اًمِمٞم :

 يمٚمٝم٤م ذم نذ  اًمّمقرة. ُمداظمٚم٦م:

ذم نييذ  اًمّمييقرة، ٟمٕمييؿ  ٟميي٤م ؾمييٛمٕمرٝم٤م قمٜمييدي ذم اًمًييٞم٤مرة ويميي٤م  رشيييط ...  اًمِمييٞم :

 نذ ،  شمٔمٜمٜمل ... اًمديٜمٞم٦م ...

... سمّمييقت ٟميي٤مقمؿ ويٌٝمييرج نيي٤م  ٓ، نٜميي٤مح فمٝميير إٟم٤مؿمييٞمد الامقمٞميي٦م اًمرييل ُمداظمٚميي٦م:

 نذا ُم٤م ومٞمف  ؿمٙم٤م ..

 ٓ سم٠مس! ًمٙمـ ـمٞم٥م اًم٘مًؿ اًم ٤مين .. اًمِمٞم :

 اًم٘مًؿ اًم ٤مين: ... نذ  اًمّمقرة ًمٙمـ ًمٙمق  اًم٘م٤مرئ ... اًمٗمٙمرة ...  ُمداظمٚم٦م:

 أ  ٟم٠مشمٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ن٤مت ٟمره. اًمِمٞم :

  يْمييي٤ًم  ٟم٤مؿميييٞمد ي٘مقًميييق  ومٞمٝمييي٤م طمييي٨م قميييغم الٝمييي٤مد  ٟم٤مؿميييٞمد الٝمييي٤مد ؿمييي٤ٌمسمٜم٤م ُمداظمٚمييي٦م:

 ؿم٤ٌمسمٜم٤م نٞم٤م  مم الٝم٤مد ونٙمذا ..

 نذ  ي٘مقًمق  قمٜمدٟم٤م ذم اًمِم٤مم: ...  اًمِمٞم :

 ي٘مقًمق  نذا ُم ؾ اوداء ... ُمداظمٚم٦م:

 نٙمذا ي٘مقًمق ... اًمٕمرب شمٕمرومق  اوداء ًمإلسمؾ وص٤مروا طمداء ًمٚمٌنم؟! اًمِمٞم :

 همرسم٤مء.. همرسم٤مء.. همرسم٤مء.. ًمـ ٟم٤ٌمزم سم٤مًم٘مٞمقد سمؾ ؾمٜمٛميض ًمٚم ٚمقد.. ُمداظمٚم٦م:

 .¢: نق يٜمِمد يدظمؾ طمدي٨م اًمرؾمق  ... ي٘مق  ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م! ... اًمٙم م ... ُمقضمز اًمٙم م ذم نذا إُمر. ُمداظمٚم٦م:

شمٙمٚمٛمٜم٤م رٟمٗم٤ًم ي٤م  ظمل...  ذا يم٤مٟم٧م ىمّمٞمدة سم٤مًمٚمٖمي٦م اًمٕمرسمٞمي٦م ومٞمٝمي٤م وقميظ.. ومٞمٝمي٤م  اًمِمٞم :

طمييض قمييغم ـمٚميي٥م اًمٕمٚمييؿ.. ومٞمٝميي٤م طمييض قمييغم اًمّمييؼم وقمييغم اًمِمييج٤مقم٦م واًم ٌيي٤مت قمٜمييد 



 وسائل الدعوة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

373 

سم٤مًمٚمٝمج٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م هميػم ُمري٠مصمرة سمي٤مٕذوان ُم ىم٤مة اًمٙمٗم٤مر وإقمداء و مم رظمر  و

إقمجٛمٞم٦م واًم٘مقاٟملم اعمقؾميٞم٘مٞم٦م وم٠مٟمي٤م ُمي٤م قمٜميدي ُمٜمٝمي٤م ُمي٤مٟمع، ًمٙميـ اًمٕمٍمي اوي٤مرض ... 

نذا اًمٌمء اًم٘مديؿ، ... ي٘مرب اعمٛمٜمقع سم٤مؾمؿ اعمرهمقب، واعمرهمقب أ  نل نذ  

يم ييػم  اعمييقازيـ اعمقؾمييٞم٘مٞم٦م طمرييك اًم٘مييراء اًمٞمييقم  صييٌ قا اًمييذيـ ي٘مييرؤو  اًم٘مييرر  يٚمرييزم

ُمٜمٝمؿ اًم٘ميقاٟملم اعمقؾميٞم٘مٞم٦م ونيذ  ... اًمقاطميد ُميٜمٝمؿ يّميٕمد سم٤مٔيي٦م وي٘مٚمي٥م ومٞمٝمي٤م ويٜميز  

ُمراقمٞميييي٤ًم.. ًمييييٞمس ُمراقمٞميييي٤ًم اًمقوييييع .... دميييي٤موب ُمييييع أييييي٤مت رنٌيييي٦ًم رهمٌيييي٦ًم و ٟمييييام ُمييييع 

اعمقازيـ اعمقؾمٞم٘مٞم٦م، وم٢مذا يم٤م  يم م ا   ٟمزًمق  قمغم نذ  اًم٘مقاٟملم ومٙمٞمػ ٓ يٗمٕمٚمق  

 ؟ُم ؾ ذًمؽ و يم ر ُمٜمف ذم إؿمٕم٤مر

ٟم ييييـ ٟمًيييي٠م  ا  قمييييز وضمييييؾ    ي ٌرٜميييي٤م داريييياًم قمييييغم اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م قمييييغم ُمييييٜمٝم٩م 

 اًمًٚمػ؛ ٕ  اًمذي ٓ يٕمر  اًمًٚمػ ٓ يٛمٙمـ    يٕمر  اًمنمع... 

ٓ ٓ، قمٗمقًا ... واًمّميقرة اًمٗمقشمقهمراومٞمي٦م ٓ ُميـ طمٞمي٨م شمٕمٚمٞم٘مٝمي٤م، ُميـ طمٞمي٨م شمّميقير 

 نرة.نذ  سم٤مًمٞمد وشمٚمؽ سم٤مًٔم٦م ُم٤م اًمٗمرن؟ ٓ يقضمد ذم اإلؾم م ُم ؾ نذ  اًمٔم٤م

قمٗمييقًا يٕمٜمييل: نييذا إُميير يٕمٜمييل: ... ٟم٘مييق : يقضمييد أ   ؿمييٞم٤مء  ظمييره ُميي٤م  ُمداظمٚميي٦م:

 ومٞمٝم٤م شمّمقير ومٞمٝم٤م ٟم٘مؾ ُم٤ٌمرش؛ ٕٟمف ُمـ سم٤مب ... ومٞمف  ضمر ... يٙمق  اًمٌٞم٧م سمٕمٞمد ضمدًا.

ًمق اؾمرئذا  ُمٕمرو  ... ونؿ يم٤مٟمقا  جقٟمٜم٤م    نذ  اًمّمقرة اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م ُم ؾ  اًمِمٞم :

٤مٟمٞم٦م جمرد ُم٤م يزو  اإلٟم٤ًم  ُمـ اعمررة ذنٌي٧م اًمّميقرة،  ًميٞمس اعمررة ًمٙمـ نذ  صم٤مسمر٦م ونذ  وم

 ؟اًمذي شمرد  ٟم٧م    شم٘مقًمف يِمٌف ا٤مُم٤ًم اًمّمقرة ذم اعمررة

 ٓ،  ريد     ؾم٠م  قمـ طمٙمؿ نذ  اًمرل شمٗمٜمك  يْم٤ًم سمذن٤مب اًمرضمؾ. ُمداظمٚم٦م:

  ذا يم٤م  يم٤معمررة ومٕمروم٧م القاب، ًمٙمـ نؾ نل يم٤معمررة؟ اًمِمٞم :

 ..ٟمٕمؿ، أ  قمٜمد اًمٌٞمقت  ُمداظمٚم٦م:

 ... اًمِمٞم :

 ...  يْم٤ًم ٟمٗمس اًمٌمء اٟمر٘مؾ  مم ضمٝم٤مز رظمر ضمديد قمٜمد ... ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمييي٤م  قمييير  أ   قمروميييف يييي٤م  ظميييل،  ٟمييي٤م ر يييي٧م نيييذا ذم سمٚمجٞمٙمييي٤م وُمييي٤م يمٜمييي٧م  اًمِميييٞم :

 قمروميييف، يمييي٤م  سمييي٤مب اًم٘مٜمّميييٚمٞم٦م اًمريييل اويييٓمررٟم٤م ًمٚميييدظمق   ًمٞمٝمييي٤م ُميييـ  ضميييؾ    ٟمٜمر٘ميييؾ ُميييـ 

ُمقفميػ ي٘ميػ وراء اًمٌي٤مب سمٚمجٞمٙمي٤م  مم سمٚميد رظمير ُمي٤م يًيٛم ق  سم٤مًميدظمق  ومٙمي٤م  نٜمي٤مح 

ويمٜم٧م  را  يٜمٔمر  مم اعمٙم٤م ، ؾم٠مًم٧م:  مم ُم٤مذا يٜمٔمر؟ ىم٤م : يٙمِمػ اًمٓم٤مرن ًمٚم٤ٌمب، 

اًمٓمييي٤مرن ًمٚمٌييي٤مب ُمييي٤م ييييدري ُمييي٤مذا ذم اًميييداظمؾ  ُمييي٤م اًميييذي وراء اًمٌييي٤مب يٙمِميييػ اًمٓمييي٤مرن 

ًمٚم٤ٌمب     قمر  نذا، ًمٙمـ نذ  يم٤معمررة يزو  اًمٓمي٤مرن شميزو  اًمّميقرة اًمريل ررني٤م ُمي٤م 

 وراء اًم٤ٌمب.

ي٤م ؿمٞم ! أ  اوٓمررٟم٤م ٟم يـ ٟميدرس ذم ال٤مُمٕمي٦م هبيذ  اًمّميقرة، ـمٞم٥م  ُمداظمٚم٦م:

 شمقضمد ؿم٤مؿم٤مت ..

ٓ سم٠مس يي٤م  ؾمير٤مذ!  ٟمي٤م ُمٕميؽ ذم نيذا يمٚميف ُمي٤م دام اًمّميقرة شميزو  وم٠مٟمي٤م ُمٕميؽ  اًمِمٞم :

 نذ  ُم ؾ اعمررة ًمٙمـ يم٤م  اًم١ًما  سم٤مًمٗمٞمديق.

 نق سم٤مًمٗمٞمديق اًمٜم٘مؾ اعم٤ٌمرش أ  يٙمق  سمقاؾمٓم٦م اًمٗمٞمديق. ُمداظمٚم٦م:

 ضمد ٟم٘مؾ  ٍم ويقضمد ٟم٘مؾ يزو .ًمٙمـ يمٞمػ يق اًمِمٞم :

 نذا ٓ  ٍم ًمٙمـ ًمق  رادوا طمٍم  اؾمرٓم٤مقمقا. ُمداظمٚم٦م:

 نذا نق وم ٞمٜمام  ٍم، ُم٤م اًمٗمرن سملم نذا واًمّمقرة؟ اًمِمٞم :

 عم٤م ٓ  ٍم اٟمرٔمر؟ اًمٜم٘مؾ ...  ٍم عم٤مذا ُم٤م  ٍم؟ ُمداظمٚم٦م: 

 ٓ ٓ، نق ُم٤م ىم٤م  ٓ  ٍم .. اًمِمٞم :

 اظمٚمٞم٦م ُمـ دو  ُم٤م  ٍم ...... ُم٤ٌمرش ... ُم٤ٌمرش ... د ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م ُمٕمؽ ًمٙمـ  ٓ يٛمٙمـ طمٍمن٤م؟ اًمِمٞم :

 سمغم  ذا  رادوا. ُمداظمٚم٦م:

 نق نذا اًمرٜمٗمٞمذ ُم٤م نق  ًمٞمس نق نذا؟ اًمِمٞم :
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ٟمٗمييس إُميير ... ييي٤م ؿمييٞم ، نٜميي٤مح شمقضمييد يميي٤مُمػما شم٘مييقم سم٤مًمرّمييقير  ذا  ردت، نييذ   ُمداظمٚميي٦م:

ًمٕمييييامرة اًمٗم ٟمٞميييي٦م سم  ٝميييي٤م أ   صيييي ٤مب رشيميييي٤مت ... سمٕمييييض اًمرجيييي٤مر ... قمٜمييييد  قمييييام  ذم ا

 ..وقمام  نٜم٤مح ونٜم٤مح، ومٕمٜمد  يمؿ ضمٝم٤مز يراىم٥م قمامًمف ذم يمؾ اًمٕمامرر ونق يٜمٗمذ

ي٤م  ؾمر٤مذ سمي٤مرح ا  ومٞميؽ! ُمي٤م ذم طم٤مضمي٦م نيذا اًمرٗمّميٞمؾ، اًمرٗمّميٞمؾ ُمٗمٞميد ذم  اًمِمٞم :

ٟم٘مٓميي٦م اخليي  ،  ُميي٤م ذم ٟم٘مٓميي٦م ٓ ظميي   ومٞمٝميي٤م ٟم٘مييق  ٟم ييـ يميي٤معمررة اعمٕمرووميي٦م ىمييدياًم، 

 ٟمييف ُميي  ً ذم يم ييػم ُمييـ اًمنميييم٤مت  و اًمرييل يًييٛمقن٤م  نييذ  اعمييررة ُمرٓمييقرة، ٟم ييـ ٟمٕميير 

ُميي٤مذا؟ يٌٞمٕمييق  ومٞمٝميي٤م قمديييد ُمييـ اًمٌْميي٤مرع؟ اًمًييقسمر ُم٤مريميي٧م، وذم سمٕمييض اًمييدو   يْميي٤ًم 

وطمرك ذم سمٕمض اعم٤ًمضمد يْمٕمقا اًمٙمِم٤م  نذا نٜمي٤مح ُمراىمي٥م ُميـ داظميؾ ُميـ ... ٓ 

اؿ، ًمٙمـ زا  ُمـ نٜم٤م ذن٧ٌم اًمّمقرة ومٝمذ  ُمررة ُمرٓمقرة، ومٝمذا ٓ  ر٤مج  مم سم ٨م 

 مم اؾمييييرٜمزا  ٕٟمييييف ًمييييٞمس ُمقوييييع ظميييي  ، ًمٙمييييـ  ٟميييي٧م قمٜمييييدُم٤م شم٘مييييق  ضمقاسميييي٤ًم قمييييـ وٓ 

ؾميي١مازم:  يٛمٙمييـ طمٍميي نييذ  اًمّمييقرة  و ٓ و قميي٤مدة قمروييف قمييغم اًمٜميي٤مس  و ٓ؟ ىمٚميي٧م 

 ٟمف وٙمـ، ـمٞم٥م! نٜم٤م اًمٌ ٨م أ : نذا اًمذي  ُمٙمـ وومٕمي ً طمٍمي و صيٌ  يٕميرض 

صم٤مسمرييي٦م وُمر ريمييي٦م ذم اًمرٚمٗمييي٤مز وييييرا  اًمٜمييي٤مس  ؿميييٙم٤مًٓ و ًمقاٟمييي٤ًم يم٠مٟميييف  ُمييي٤مُمٝمؿ، نيييذ  صيييقر 

ًمييٞمس ذًمييؽ ... اإلٟمًيي٤م  ُميي  ً  و اوٞمييقا  نييذ  ُميي٤م اًمٗمييرن سمٞمٜمٝميي٤م وسمييلم اًمّمييقرة ؾمييقاء 

 اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م إومم  و أ  سمٙم٦ًٌم واطمدة نؾ يقضمد ومرن؟

  ٟم٤م اًمذي ومٝمٛم٧م أ   ٟمف  ذا طمٍمت اٟمر٘مٚم٧م وٙمؿ  رظمر. ُمداظمٚم٦م:

 نق نذا. اًمِمٞم :

 و ذا ُم٤م طمٍمت ومٞمجقز. ُمداظمٚم٦م:

يشء  ذا.. ؾمييٌ ٤م  ا ! سميي٤مًمٕمٙمس نييذ  رًميي٦م شمًيي٤مقمد قمييغم يمِمييػ  ٓ ُميي٤م ذم اًمِمييٞم :

اًمٚمّميقص ... واًمٗمجي٤مر واًمنيان و مم رظمير ،  ُميي٤م عمي٤م اٟم ٍميت صي٤مرت يميام ىمٚميي٧م 

 رٟمٗم٤ًم: نذ   رش ُمـ اًمّمقرة ال٤مُمدة؛ ٕهن٤م صقرة ُمر ريم٦م.

 (19a/00:43:42( )19b/00:00:00( )19b/00:02:39)رحلة النور 
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 باب َٓ٘

٤مرؾ اًمييدقمقة  مم ا  شمٕميي٤ممم شمقىمٞمٗمٞميي٦م  م  هنيي٤م اضمرٝم٤مدييي٦م؟ نييؾ وؾميي  نٜميي٤م ؾميي١ما  ي٘مييق :

سمٛمٕمٜمييك  ٟمٜميي٤م نييؾ بييقز ًمٜميي٤م ُميي      ٟمر ييذ يمييرة اًم٘مييدم وؾمييٞمٚم٦م وـمري٘ميي٦م لٛمييع اًمِميي٤ٌمب 

ًمٚميييدقمقة  مم ا  شمٕمييي٤ممم يميييذًمؽ ُمييي      ٟم٘ميييٞمؿ ]ُمقاريييدن ًمر٘ميييديؿ اًمٓمٕمييي٤مم واًمِمييي٤مي نيييؿ 

 )..(وُم٤م  مم ذًمؽ؟

خت٤مذنيي٤م وؾميي٤مرؾ دقمييقة، ذًمييؽ الييقاب ٓ ٟمييره نييذ  اًمقؾميي٤مرؾ  ٟمييف بييقز ا اًمِمييٞم :

ٕ  سمٕمْمييٝم٤م قمييغم إىمييؾ نييل ُمييـ اعم نل،واعم نييل يمييام ضميي٤مء ذم طمييدي٨م اًمرؾمييق  

ومٞمام  ظمرضمف اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمرل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمه وهمػم  ذم همػم ،قمـ ضم٤مسمر سميـ قمٌيد  ¢

يمييييؾ نييييق يٚمٝمييييق سمييييف اسمييييـ ردم سم٤مـمييييؾ  ٓ ُمداقمٌرييييف »ىميييي٤م :  ¢ا  إٟمّميييي٤مري    اًمٜمٌييييل 

نييذ   رسمٕميي٦م  ؿمييٞم٤مء ذيمرنيي٤م اًمٜمٌييل   «ُمٞمييف سم٘مقؾمييف واًمًيي٤ٌمطم٦مًمزوضمرييف وُمداقمٌرييف ًمٗمرؾمييف ور

 هن٤م ُمًر ٜم٤مة ُمـ اًم٤ٌمـمؾ، ُمًر ٜم٤مة ُمـ اعم نل اًم٤ٌمـمٚم٦م ،يمؾ نق يٚمٝميق سميف اسميـ ردم  ¢

ومٝمق سم٤مـمؾ  ٓ نذ  إُمقر إرسمع، وم٢مذا ضمئٜم٤م  مم سمٕمض اعم نل اًمرل ضمدت ذم نذا 

ة اًمًٚم٦م واًمٓم٤موًم٦م و اًمٕمٍم ُمـ ذًمؽ ُم  ً يمرة اًمًٚم٦م يمام ضم٤مء ذم اًم١ًما  وٟم قن٤م يمر

و  مم رظمييييير ، وم ًيييييٌٜم٤م    ٟمّميييييقر شمٕم٤مـمٞمٝمييييي٤م ًم٘مّميييييد نيييييق ىمّميييييد رشقميييييل ونيييييق شم٘مقيييييي٦م 

اًمٌييد ، ُم٤م اختيي٤مذ ذًمييؽ وؾمييٞمٚم٦م ًمٚمييدقمقة ،ومٝمييذ   وًٓ :ـمري٘ميي٦م  ضمٜمٌٞميي٦م قمييـ اإلؾميي م وم٘مييد 

-ُم٣م قمغم اعمًٚمٛملم نيذ  اًم٘ميرو  اًمٓمقيٚمي٦م ومل يٕمير  وميٞمٝمـ  هنيؿ اختيذوا اًمٚمٝميق 

 ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة، وٟم ـ ٟمٕمٚمؿ اٞمًٕم٤م    ؿم٤مء ا     ؾمٌٞم ً ذم -وًمق ضمٕمٚمٜم٤م  نقا ُم٤ٌمطًم٤م

نٜم٤مح  ُمقر اٜمع رشقًم٤م ُمـ سم٤مب ؾمد اًمذريٕم٦م، وًمٞمس اعمٜمٝم٩م قمـ نيذ  إُميقر سميذاو٤م 

ٚمنميع ؾميقاء يم٤مٟمي٧م اعم ٤مًمٗمي٦م ًمو ٟمام ٕٟميف خيِميك ُمٜمٝمي٤م    شمي١مدي  مم ُمي٤م نيق خمي٤مًمػ 

ع يٛمٜميع ُمـ سم٤مب اًمٙمران٦م  و ُمـ سم٤مب اورُم٦م،و ضمد    نذا اًمذي يِميػم  ًمٞميف    اًمنمي
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ُمـ سمٕمض اًمقؾم٤مرؾ وًمق  هن٤م يم٤مٟم٧م ذم ُمرشمٌي٦م اإلسم٤مطمي٦م،  ذا يمي٤م  خُيِميك    شمي١مدي  مم 

ُم٤م نق داظمؾ ذم سم٤مب اًمٙمران٦م وم٢مين  عمس    نذا ىمد وىمع ذم زُمٜمٜم٤م نذا طمٞمٜمام اختذ 

ًمر٘مرييي٥م اًمٜميي٤مس  مم اًمييدقمقة،ومٙمٚمٙمؿ يٕمٚمييؿ  -سمٕمْمييٝمؿ سمٕمييض اعم نييل وؾمييٞمٚم٦م زقمٛمييقا

ذو  إذا  واًمٕمييييز  قمييييغم سمٕمييييض  ٟمييييف يميييي٤م   مم قمٝمييييد ىمرييييي٥م سمٕمييييض اًمّمييييقومٞم٦م ير يييي

أٓت اعمقؾميييٞم٘مٞم٦م ؾمييي٤ًٌٌم لٚمييي٥م اًمْميييٞمق   مم صيييقومٞمرٝمؿ وضميييرت ردود يم يييػمة سميييلم 

 نيييؾ اًمٕمٚميييؿ وسميييلم  نيييؾ اًمرّميييق  ذم  يييريؿ رٓت اعم نيييل واًمٓميييرب  و  سم٤مطمرٝمييي٤م، 

وم٠منيييؾ اًمٗم٘ميييف واًمٕمٚميييؿ ٓ ؿميييؽ  هنيييؿ يمييي٤مٟمقا ُميييع ُمييي٤م ي٘مرْميييٞمف ٟميييص اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م ُميييـ 

ًمّمقومٞم٦م ُمذن٤ًٌم رظمر وذنٌقا ومٞمف  مم  سم٤مطم٦م اعم نل  ريؿ اعم نل، سمٞمٜمام اختذت ا

طمرييك اًميييب قمييغم اًمييد  واًمٓمٌييؾ وٟم ييق ذًمييؽ، نييذا ُمٕمييرو  قمييـ اًمّمييقومٞم٦م ىمييدياًم 

وًمًٜم٤م سم ٤مضم٦م  مم    ٟمذيّمر سمام نق ُمٕمرو  ًمديٙمؿ  ٟمف ُمٜمٙمر،ويم٤م  ُمـ ومْمؾ اًمدقمقة 

اًمًييييٚمٗمٞم٦م ذم يمييييؾ اًمييييٌ د اإلؾميييي ُمٞم٦م شم٘مريًٌيييي٤م    شمٜمٌييييف ايييي٤منػم اًمٜميييي٤مس ًمييييٌٓم   سمٕمييييض 

رّميييقوم٦م ذم  سم٤مطمييي٦م نيييذ  أٓت، ومٜمِمييي٠م ضمٞميييؾ  ؾميييٚمٙمقا ُمًيييٚمًٙم٤م وؾميييًٓم٤م سميييلم  وًمئيييؽ اعم

ونييييي١مٓء وم٠موضميييييدوا  ٟم٤مؿميييييٞمد ؾميييييٛمقن٤م سم٠مٟم٤مؿميييييٞمد  ؾمييييي ُمٞم٦م، و ىم٤مُمقنييييي٤م ُم٘مييييي٤مم إٟم٤مؿميييييٞمد 

اًمّميييقومٞم٦م اًمريييل يمييي٤م  ي٘ميييؽم  ُمٕمٝمييي٤م  طمٞم٤مًٟمييي٤م يشء ُميييـ شمٚميييؽ أٓت اعم رُمييي٦م، وُمْميييقا 

ٞمد اإلؾمي ُمٞم٦م قميغم قمغم ذًمؽ سمْميع ؾميٜملم ونيؿ يٚم ٜميق   ٟم٤مؿميٞمدنؿ اعمًيامة سم٤مٕٟم٤مؿمي

شم طملم إهم٤مين اًمّمقومٞم٦م ونؿ ذم اًمقىمي٧م ٟمٗمًيف قميغم شم طميلم إهمي٤مين اًمقصمٜمٞمي٦م اًمريل 

ر ييذيـ ذًمييؽ ُمٜمٝمجيي٤م يرٖمٜمييك هبيي٤م يم ييػم ُمييـ ومًيي٤من اعمٖمٜمييلم اعمٕمٚمٜمييلم سمٖمٜميي٤مرٝمؿ سمييؾ واعم

وىميييي٧م ـمقيييييؾ طمرييييك اٟمْمييييؿ  مم نييييذ  إٟم٤مؿمييييٞمد اًمرييييل يًييييٛمقهن٤م  نييييؿ، صمييييؿ مل يٛمييييض

٤م اًميييب سم٤مًمييد ، ونٙمييذا يرييدرج اًمِمييٞمٓم٤م  ًمٌٜمييل سم٤مٕٟم٤مؿمييٞمد اإلؾميي ُمٞم٦م وميي٠مدظمٚمقا  ًمٞمٝميي

ؾ أ  سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٙمييرة اًم٘مييدم يييٜم٘مٚمٝمؿ ظمٓميييقة  مم  اإلٟمًيي٤م  سمٜم٘مٚمييف ُمييـ ُميي٤م نييق ُمٌيي٤مح ًمِٜمَُ٘ميي

 دظم٤م  نذ  اًمقؾمٞمٚم٦م يمقؾمٞمٚم٦م ًمدقمقة اًمٜم٤مس  مم اإلؾم م، ًمٙمـ اًمِمٞمٓم٤م  يْمؾ ُمررًٌٕم٤م 

يم يػم ظمٓمك اعمًرٛمٕملم ًميف ٕو  دقميقة ًميف صميؿ  ذا ُم٣مي زُميـ  دظميؾ ؿميٞمئ٤ًم ضمدييًدا ُميـ 

 و ىمٚمٞمؾ  ُمـ شم٠موي ت، وم٠موصؾ ن١مٓء  مم  دظم٤م  رٓت اًمٓمرب ذم  ٟم٤مؿمٞمدنؿ ونؿ 

ٓ يزاًمييق  يييدقمق     نييذ  اًمقؾميي٤مرؾ لٚميي٥م اًمِميي٤مرديـ قمييـ اإلؾميي م سمييؾ واخليي٤مرضملم 
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قمٜميييف ذم سمٕميييض إطمٞمييي٤م  يزيٜميييق  نيييؿ اًميييدقمقة اإلؾمييي ُمٞم٦م سمٛم يييؾ نيييذ  اًمقؾمييي٤مرؾ هميييػم 

ؾ ًمٚميييدقمقة طمريييك وًميييق يم٤مٟمييي٧م اًمنميييقمٞم٦م، ومٚميييذًمؽ ٟم يييـ ٓ ٟميييره اؾميييرٕمام  نيييذ  اًمقؾمييي٤مر

 ظم٤مًمٞم٦م قمـ ُمٕمّمٞم٦م فم٤منرة عم٤م ذيمرُت رٟمًٗم٤م و قمٞمد ذًمَؽ سم٢مب٤مز:

  وٓ : ٕ  نذ  اًمقؾمٞمٚم٦م مل شمٙمـ ُمـ قمٛمؾ اًمًٚمػ.

 وصم٤مٟمٞم٤م:ٕهن٤م ىمد يًردرج اًمِمٞمٓم٤م   ص ٤مهب٤م  مم ُم٤م ومٞمف ُمٕمّمٞم٦م   شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم.

 ٞمٗمٞم٦م ؟ًمٙمـ سمٕمد نذا  ريد     قمٚمؼ قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم اًم١ًما  نؾ اًمقؾم٤مرؾ شمقىم

نذا اًمٙم م اًمذي ىمٚمرف  ٟمف ٓ بقز اخت٤مذ نذ  اًمقؾم٤مرؾ اًمرل رضسمٜمي٤م اعم يؾ قمٚمٞمٝمي٤م 

اًمٚمٕميي٥م سمٙمييرة اًم٘مييدم، ٓ  ريييد ُمييع ذًمييؽ     ىمييق  سميي٠م  اًمقؾمييٞمٚم٦م  ذا مل شمٙمييـ شمقىمٞمٗمٞميي٦م ٓ 

بييييقز اخت٤مذنيييي٤م وؾمييييٞمٚم٦م ًمٚمييييدقمقة وميييي٢مذ  ٟمٗمييييرن سمييييلم وؾمييييٞمٚم٦م ُوضمييييد اعم٘مريضيييي نيييي٤م وٓ 

  اًمقؾمييٞمٚم٦م ُمٕمّمييٞم٦م ُمييـ اعمٕميي٤ميس، وم ٞمٜمئييذ ُيرّمييقر    شمٙمييق  وؾمييٞمٚم٦م إلدظميي٤م  ذم نييذ

بقز ًمٜم٤م    ٟمر ذ وؾمٞمٚم٦م مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦م ُمـ ىمٌؾ  ي نيل ًمٞمًي٧م شمقىمٞمٗمٞمي٦م ُميـ اًمٜمٌيل 

ًمٙمٜمٜم٤م ٟمٕمر٘مد  و ٟمران٤م قمغم إىمؾ  هن٤م وؾمٞمٚم٦م  ٘مؼ هم٤مي٦م رشقمٞم٦م وطمٞمٜمئيذ ومريدظمؾ  ¢

 ُم ؾ نذ  اًمقؾمٞمٚم٦م ومٞمام يًٛمك سم٤ٌمب اعمّم٤مًم  اعمرؾمٚم٦م.

  ر  ا  قمٜمف وهمػمن٤م و٤م يدظمؾ ومٞمام ٟم يـ ذم قمٜمدٟم٤م ُم  ً ىمّم٦م قم ام  سمـ قمٗم٤م

مل يٙميـ ذم زُم٤مٟميف ييقم الٛمٕمي٦م  ٓ  ¢صدد  ذم نذ  اًمٚم ٔم٦م،ومٙمٚمٜم٤م يٕمٚميؿ    اًمٜمٌيل 

٤م قمييغم قمٚمييؿ سمذًمؽ،وُم٣ميي   ذا  واطمييد وٓ طم٤مضميي٦م ًمٚمرٗمّمييٞمؾ ٕين  فمييـ  ٟمٙمييؿ اٞمًٕميي

، صمؿ  سمق سمٙمر صمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب صمؿ قم ام  سمـ قمٗم٤م  ؿمٓمًرا ُمـ ¢قمغم ذًمؽ اًمٜمٌل 

رييف، صمييؿ  طمييدث و وضمييد إذا  اًم يي٤مين وضمٕمٚمييف ذم ُمٙميي٤م  ُمٜمٝميي٤م سمٕمٞمييد وىمرييي٥م ُمييـ ظم وم

اعمديٜمييي٦م يًيييٛمك سمييي٤مًمزوراء طمٞمييي٨م يمييي٤م  اًمٜمييي٤مس يقُمئيييذ يرجٛمٕميييق  ذم نيييذا اعمٙمييي٤م  ومييي  

يًيييييٛمٕمق   ذا  اعمًيييييجد اًمٜمٌيييييقي ومجٕميييييؾ إذا  اًم ييييي٤مين ذم ذًميييييؽ اعمٙمييييي٤م   قم ًٟمييييي٤م 

٤م نييي١مٓء اًمٜمييي٤مس اًميييذيـ نيييؿ ذم اًمًيييقن سمييي٠م  وىمييي٧م اًمّمييي ة صييي ة  و ظمٌييي٤مًرا و قم ًُمييي

الٛمٕم٦م ىمد طم٤م  ، صمؿ ص٤مرت نيذ  اًمًيٜم٦م اًمٕم امٟمٞمي٦م ؾميٜملم  مم    ضمي٤مء نِمي٤مم سميـ قمٌيد 

اعمٚميييؽ سميييـ ُميييروا  ُميييـ ظمٚمٗمييي٤مء ُمٚميييقح سمٜميييل  ُمٞمييي٦م ومٜم٘ميييؾ ُميييع إؾميييػ نيييذا إذا  ُميييـ 
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اًمييزوراء وم٠مدظمٚمييف  مم اعمًييجد اًمٜمٌييقي ، وطمييدث ُمييـ نٜميي٤م سمدقميي٦م وشمرشميي٥م ُمييـ ورارٝميي٤م 

 سمدقم٦م  ظمره:

ا  اًمييذي ؾمييٜمف قميي ام  ًمإلقميي م عمييـ يميي٤م  سمٕمٞمييًدا قمييـ اًمٌدقميي٦م إومم :  دظميي٤م  إذ

اعمًجد ومٝمق ضمٕمٚمف ذم أذا  ًمٚمٛمًجد طمٞم٨م ٓ طم٤مضمي٦م ٕنيؾ اعمًيجد    يًيٛمٕمقا 

نييذ  إذا  وميي٢مهنؿ ؾمٞمًييٛمٕمق  إذا  اًمٜمٌييقي اًمرطمٞميي٥م،صمؿ شمرشميي٥م ُمييع نييذا اإلطمييداث 

الدييييد اًميييذي ٓ ؾميييٜمد ًميييف  بييي٤مد ؾميييٜم٦م سميييلم إذاٟميييلم ؾميييٛمقن٤م سمًيييٜم٦م الٛمٕمييي٦م اًم٘مٌٚمٞمييي٦م، 

ٜميييل ُميييـ نيييذ  اًمروايييي٦م ُمييي٤م يرٕمٚميييؼ سمٕمييي ام  ر  ا  قمٜميييف ذم اقمر٘مييي٤مدي    قمييي ام  واٛم

ر  ا  قمٜميييف ٓ ٟمًيييرٓمٞمع    ٟم٘ميييق  اسمريييدع إذا  اًم ٤مين،ذًميييؽ ٕٟميييف مل ي٘مّميييد هبيييذا 

إذا  اًميييذي زاد  قميييغم إذا  اًمٕمييي امين  ٓ  ٘مٞميييؼ ُم٘مّميييد رشقميييل ُمٕميييرو  سم٠مدًمييي٦م 

يٕمٚمييييؿ    اعمًييييٚمٛملم ذم  يم ييييػمة، سمٕمْمييييٝم٤م ضميييي٤مء ذيميييير  ذم ؾميييي٥ٌم رشقمٞميييي٦م إذا  ومٙمٚمٜميييي٤م

اًمٕمٝمييد إو  ذم رشقمٞميي٦م إذا  ُمييـ رشقمٞميي٦م اًمّميي ة مل يٙمقٟمييقا ي١مذٟمييق  و ٟمييام يميي٤مٟمقا 

يٛمر سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕميض ومٞم٘ميق  اًمّمي ة اًمّمي ة، يميام يٗمٕميؾ سمٕميض الٝمٚمي٦م اًمٞميقم ذم 

سمٕمييض اًمييٌ د اًمٕمرسمٞميي٦م وميي٢مهنؿ سمٕمييد إذا  ُمٌيي٤مرشة يٗميير   طمييدنؿ ٟم٤مومييذة اعمًييجد ومػمومييع 

ة صييييٚمقا اًمّميييي ة، يميييي٤مٟمقا ذم  و  رشقمٞميييي٦م اًمّميييي ة ذم صييييقشمف ًمٞمًييييٛمع اًمٜميييي٤مس اًمّميييي 

اعمديٜميي٦م ورشقمٞميي٦م الامقميي٦م يٜميي٤مدي  طمييدنؿ ضمػماٟمييف و صيي ٤مسمف ىمييد طميي٤م  وىميي٧م اًمّميي ة 

طمريك  ،ًمٞمرِم٤مور ُمٕمٝمؿ ذم اخت٤مذ وؾمٞمٚم٦م ًمإلقمي   ¢اًمّم ة، صمؿ إمٝمؿ رؾمق  ا  

ر ه ذًمؽ اًمرضمؾ شمٚمؽ اًمرؤي٤م سمٞمٜمام يم٤م  يٛمٌم ذم سمٕميض ؾميٙمؽ اعمديٜمي٦م  ذا سميف ييره 

 ذم ييييييييد  ٟمييييييي٤مىمقس وم٘مييييييي٤م  ًميييييييف: يييييييي٤م قمٌيييييييد ا   شمٕمٓمٞمٜميييييييل نيييييييذا اًمٜم٤مىمقس؟ىمييييييي٤م : رضمييييييي 

ومل؟ىم٤م :ًمٜميب قمٚمٞمف ذم وىم٧م إذا  سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤م :  وم   دًمؽ قمغم ُم٤م نق ظمػم 

ُمـ ذًمؽ صمؿ ىم٤مم قمغم ضمدر ضمدر  ي ضمدار ُمٝمدوم سم٘مل ُمٜمف سم٘مٞم٦م وم٤مرشمٗمع قمٚمٞمف وووع 

وٛمييد   سمييدو  ُم٘مدُميي٦م اصييٌٕمٞمف ذم  ذٟمٞمييف صمييؿ رومييع صييقشمف سميي٤مٕذا  اعمٕمييرو  اًمٞمييقم وا

وسمييدو  زييي٤مدة يمييام نييق ذم سمٕمييض اًمييٌ د اًمٕمرسمٞميي٦م، وسمٕمييد    ومييرغ ُمييـ إذا  ٟمييز   مم 

إرض و ىميييي٤مم اًمّميييي ة، عميييي٤م اٟمٍميييي  نييييذا اًمرضمييييؾ ُمييييـ دار   مم اعمًييييجد ًمٚمّميييي ة 

ونٜمي٤م اًمِمي٤مند - هن٤م رؤي٤م طمؼ وم٠مًم٘ميف قميغم سمي    ¢هبذ  اًمرؤي٤م وم٘م٤م   ¢ ظمؼم اًمٜمٌل 
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٤م- ٤م، وم٘مييد ٓطمييظ نييذ   وم٢مٟمييف  ٟمييده صييقشم٤م ُمٜمؽ، يًْميي ٟمييداوة اًمّمييقت  ُميير ُم٘مّمييقد رشقًميي

اوٙمٛمييي٦م قمييي ام  طمٞميييٜمام وويييع إذا  اًم ييي٤مين ذم اًميييزوراء ًمٞمٌٚميييغ اًمٜمييي٤مس نٜمييي٤مح وىمييي٧م 

طمْمييقر اًمّميي ة، ومٕمييغم ذًمييؽ ٟم ييـ ٟم٘مييق  ٓ طم٤مضميي٦م اًمٞمييقم  مم نييذا إذا  اًمٕميي امين 

وم٢م  ُمٙمؼمات اًمّمقت يمقؾمٞمٚم٦م ًمرٌٚمٞمغ صقت اعم١مذ   همٜمك قمـ ذاح إذا  اًمٕم امين 

 ًمٖم٤مي٦م طمّمٚم٧م هبذ  اًمقؾمٞمٚم٦م اًمرل ضمدت.ٕ  ا

 ذ  نذ  اًمقؾمٞمٚم٦م مل شمٙمـ ـمٌٕم٤م شمقىمٞمٗمٞم٤ًم ُمـ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ًمٙمـ اإلؿم٤مرات 

اًمريييل يٚمٛمًيييٝم٤م اًمٗم٘مٞميييف ذم سمٕميييض إطم٤مديييي٨م شمٗمًييي  ًمٜمييي٤م اعمجييي٤م  سمييي٠م  ير يييذ ُم يييؾ نيييذ  

اًمقؾمييٞمٚم٦م ٓ لٚميي٥م اًمٜميي٤مس ودقمييقوؿ هبيي٤م يمييآٓت اًمٓمييرب وٟم قنيي٤م  مم اإلؾميي م وميي٢م  

 ٟمام يّم  قمغم ُمذن٥م  ن ٟمقاس اًميذي ي٘ميق : وداوني٤م سمي٤مًمرل يم٤مٟمي٧م  نذا ذم اًمقاىمع

نييل اًمييداء،و ٟمام وؾمييٞمٚم٦م ًمر ٘مٞمييؼ إصييؾ اعمنمييوع ونييق إذا  هبييذ  اًمقؾمييٞمٚم٦م اًمرييل 

 ضمدت ذم نذا اًمزُم٤م .

وقمييغم ذًمييؽ وم٘مييس ُميي  ً نييذ  اعمًييجٚم٦م  ًمٙمييـ ٓ ي٘مّمييد هبيي٤م  ٓ شمٜمٌٞمييف اًمٜميي٤مس ُميي٤مذم 

٤مس ذم يمييؾ اًمٕميي٤ممل، ومٝمييذ  اًمقؾميي٤مرؾ ٓ نييذا اعمٙميي٤م  اعمرقاوييع  مم  يمييؼم يمٛمٞميي٦م ُمييـ اًمٜميي

ؿمييؽ  هنيي٤م ًمٞمًيي٧م شمقىمٞمٗمٞميي٦م وًمٙمٜمٝميي٤م ٓ شمٜميي٤مذم اًمنميييٕم٦م اإلؾميي ُمٞم٦م، ونييق ذم طمييد ذاويي٤م 

٤م ُميـ  ًمٞم٧ًم ُميـ اعم نيل و ٟميام شمٙميق  ُميـ اعم نيل  ذا ؾميجٚم٧م ومٞمٝمي٤م ُمي٤م يمي٤م  حمرُمًي

اًميب قمغم رٓت اًمٓمرب  و يم٤م  ومٞمف همٜم٤مء اًمرضم٤م  ومْم ً قميـ اًمٜمًي٤مء ونٙميذا ومي٢مين 

ؾمرٕمام  نذ  اًمقؾم٤مرؾ اعمقضمقدة اًمٞمقم ُميـ اعم نيل  ٟميف ينميع اخت٤مذني٤م ٓ  ره    ا

وؾمٞمٚم٦م لٚم٥م اًمٜم٤مس  مم اإلؾم م، وُم٤م  قمر٘مد  ٓ    نذ  اًمقؾميٞمٚم٦م نيل ُمقويقع رش 

٤م وشمٚمييؽ وؾميٞمٚم٦م ٟمٍميياٟمٞم٦م، ٕٟمٙمييؿ شمِمي٤مندو  اًمٞمييقم ذم سمٕمييض اًمٙمٜميي٤مرس  عمي٤م  رشت رٟمًٗميي

 يٜميي٤م  قمييـ يشء ُمييـ برٛمييع  ومٞمٝميي٤م اًمرضميي٤م  واًمٜمًيي٤مء ونييـ ذم  هبييك زيٜميي٦م وىمًٞمًييٝمؿ ٓ

ذًميييييؽ ٕٟميييييف ييييييزقمؿ    ذًميييييؽ وييييي٤م بٚمييييي٥م اًمٜمّمييييي٤مره اًميييييذيـ ٓ دييييييـ نيييييؿ يميييييام ىمييييي٤م  

َم ا  ُ ﴿شمٕميي٤ممم: ر  ٤م طَميي قَ  َُميي ُُميي ر  َ ُ َٓ ِر َو
ظَِميي ْٔ َٓ سمِيي٤مًْمٞمَْقِم ا َٓ ُي١ْمُِمٜمُييقَ  سمِيي٤م  ِ َو ـَ  ِذي يي ُٚمقا اًم 

٤مشمِ ىَميي

ِذي ـَ اًم  ـَ اْوَؼ  ُِم َٓ َيِديٜمُقَ  ِدي ـْ َيٍد َوَرؾُمقًُمُف َو ْزَي٦َم قَم ر٤َمَب طَمر ك ُيْٕمُٓمقا اْلِ
ـَ ُ وشُمقا اًْمٙمِ
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، ومٜمٙمق  ٟم ـ ىمد ؾمٚمٙمٜم٤م ُم٤ٌمدئ نذ  اًمقؾم٤مرؾ اعمٜم رومي٦م [69 ]التوبة ﴾َوُنْؿ َص٤مهِمُرو َ 

قمييـ اًمنميييٕم٦م سمييزقمؿ دقمييقة اعمًييٚمٛملم  مم اإلؾميي م واًمر٘مييرب هبييذ  اًمقؾميي٤مرؾ  مم ا  

 شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم .

 .نذا ُم٤م ًمدي ضمقاسًم٤م قمـ نذا اًم١ًما 

 (01:58:26( /16أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 سهِ اضتدداّ ايتًفصٜٕٛ ٚايتُجٌٝ 

 ٚاألْاغٝد يف ايدع٠ٛ
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 اضتدداّ ايتًفاش يف ْػس ايدع٠ٛ

ي٤م ؿمٞم  سم٤مًمٜم٦ًٌم نؾ بقز اؾمير دام اًمرٚمٗمي٤مز ذم ٟمنمي اًميدقمقة ذم سمي د  اًم١ًما :

طمييييييلم  ٟمٜميييييي٤م ٟمييييييره     اًمٙمٗميييييي٤مر؟وًمٞمس ذم اًمييييييٌ د اإلؾميييييي ُمٞم٦م ذم سميييييي د اًمٙمٗميييييير، ذم

اًمٓمقارػ واًمٗمرن اًمْم٤مًم٦م ىمد اؾميرٖمٚم٧م نيذ  أًمي٦م وٟمنميوا قم٘م٤مريدنؿ ونيذا اًمٌميء 

 صيييٌ  ُميييـ اًمييييورة ذم اًميييرد قمٚميييٞمٝمؿ دمييي٤م  قم٘مٞميييدة  نيييؾ اًمًيييٜم٦م والامقمييي٦م قميييغم 

اًمرٚمٗمزيق ؛ ٕٟمف ًمق طمٍمٟم٤م اًميدقمقة ذم اعمًيجد وم٤مًميذيـ يرشمي٤مدو  اعمًيجد ىمٚمٞميؾ، 

 سميي د اًمٙمٗميير ذم اًمٌٞميي٧م اًمقاطمييد  يم يير صمييؿ اًمرٚمٗمزيييق   ٟميي٧م شمٕمٚمييؿ    اًمٌٞميي٧م ظم٤مصيي٦م ذم

ُمـ ضمٝم٤مز ود ن١مٓء وظم٤مص٦م اًمِمٞمٕم٦م، يٜمنمو  قم٘م٤مردنؿ يٕمٜمل قمٜمدٟم٤م ذم اعمٜمٓم٘م٦م 

 ذم إؾمييٌقع اًمقاطمييد نييؿ يٕمٜمييل يمييؾ يييقم سمٕمييد يييقم، ذم طمييلم    اوٙمقُميي٦م زمطمييقا

اوٙمقُميي٦م إُمريٙمٞميي٦م شمًييٛم  عمييـ  راد    يًييرٖمؾ الٝميي٤مز سمييٌ ش سمييدو  ومٚمييقس، 

قر ٟمٗمًييف  و بييد ُمييـ يّمييقر  ويييرٙمٚمؿ ويٜمنميي اًمٕم٘مٞمييدة ومٝمييؾ بييقز ًمٚمٛمٚمرييزم    يّميي

 اًمًٚمٞمٛم٦م  م ٓ ؟

ٓ وًمٙمٜمؽ عمي٤مذا ىمٗميزت ىمٗميزة اًمقؿمي ٟمٞمل ذم هميػم ُمي٤م يٜمٌٖميل اًم٘مٗميز ومٞميف،  اًمِمٞم :

ًم٘ميد ىمٗمييزت ُميـ اًمرٚمٗميي٤مز  مم اعمًيجد  ًمييٞمس نٜميي٤مح واؾميٓم٦م  ظمييره شمًيرٖمٜمل هبيي٤م قمييـ 

 ؟قاًمرٚمٗم٤مز  ٓ ونق اًمرادي

ر يميييذًمؽ ييييدظمؾ صيييقت اًمرادييييق  و ومٙميييام ييييدظمؾ اًمرٚمٗمييي٤مز  مم يميييؾ دا اًمًييي١ما :

اًمراد يمام ي٘مقًمف سمٕمْمٝمؿ  مم يمؾ دار، وم٢مذًا  ييـ اًمييورة اعميدقم٤مة ذم ؾمي١ماًمؽ سمي٠م  

يؼمز اعم ٤مرض  و اًمقاقمظ  و اعمٕمٚمؿ  و اًمٗم٘مٞميف  و اعم يدث سمِم ّميف وم٘ميط،  ٟمي٤م ٓ 

 ٟمٙمييييير    ًميييييؼموز اًمِمييييي ص سمّميييييقشمف وذاشميييييف شمييييي٠مصمػمًا ًمٚمٜمييييي٤مس ًمٙميييييـ ًميييييٞمس ُميييييـ سمييييي٤مب 

 اًمٙمامًمٞم٤مت. اًميورات و ٟمام نق ُمـ سم٤مب
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وم٢مذا يمٜم٤م ُمرٗم٘ملم قميغم  يريؿ اؾميرٕمام  اًمرٚمٗمي٤مز يم٠مصيؾ، عمي٤م ومٞميف  وًٓ ُميـ صيقر 

 وٕٟمف رًم٦م يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م    شمًرٕمٛمؾ ذم همػم ُمرو٤مة ا  قمز وضمؾ.

 ذا يمٜميي٤م ُمرٗم٘مييلم قمييغم نييذا وم ٞمٜمييذاح ٓ يقضمييد ًمييديٜم٤م ُميي٤م يًييقغ ًمٜميي٤م    ٟمر ييذ نييذ   

قضميييقد دو   ي شمٕميييرض اًمقؾميييٞمٚم٦م وؾميييٞمٚم٦م دقميييقة وشمٕمٚميييٞمؿ و رؿمييي٤مد واًمٌيييديؾ قمٜميييدٟم٤م ُم

 عم ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع،  ٓ ونق اًمراديق نذا ضمقان قمـ ؾم١ماًمؽ.

اؾمر دام اًمراديق قمٜمد اًمٜم٤مس ىمٚمٞمؾ ضمدًا يٕمٜمل  ٟمف يٜمدر يٕمٜمل اًمٜم٤مس ُم٤م  اًم١ًما :

شمًر دم اًمراديق ذم طميلم    اًمرٚمٗمي٤مز ارٛميق  سميف يم يػمًا يٕمٜميل  ٟمي٤م  يمٚمٛميؽ قميـ واىميع 

 ٟمييام يًيير دُمق  اًمراديييق ًمٚمٖمٜمييي٤مء عميي٤م  قمٚمٛمييف  هنييؿ ٟميي٤مدرًا ُميي٤م يًييير دُمق  اًمراديييق و

وإؿمٞم٤مء اًم ٤مٟمٞم٦م  ُم٤م يمقهنؿ يٕمٜمل و ذاقمرٜم٤م يم ػمة وًمٞم٧ًم ُم ؾ ُم  ً اعمٛمٚمٙمي٦م  ذاقمي٦م 

اًم٘ميييرر  اًمٙميييريؿ شمٗمييير  ًمٜمييي٤م اًم٘ميييرر  اًمٙميييريؿ وم٘ميييط ٓ، اإلذاقمييي٤مت نٜمييي٤مح يم يييػمة ضميييدًا 

وطمٍميين٤م يّمييٕم٥م ُمييـ يم رنيي٤م، يٕمٜمييل اًمرٚمٗميي٤مز قمٜمييدٟم٤م صم صميي٦م وصمامٟمييلم ىمٜميي٤مة وميي٤مًم٘مٜمقات 

 ػمة ًمٙمـ حمّمقرة شمٌ٘ميك حمّميقرة، يٕمٜميل خيّمّميق  ضمٝمي٤مت يٕمٜميل نذ   يْم٤ًم يم

ُمييييي  ً ىمٜمييييي٤مة واطميييييدة ًمٚميييييدي٤مٟم٤مت، واًمٞمٝميييييقد نيييييؿ ؾمييييي٤مقم٤مت حميييييددة، واًمٜمٍمييييياين ًميييييف 

ؾمييي٤مقم٤مت، واعمًيييٚمؿ ًميييف ؾمييي٤مقم٤مت، ًمٙميييـ اًميييذيـ يٛم ٚميييق  اإلؾمييي م نيييؿ اًمِميييٞمٕم٦م، سميييؾ 

 طمٞم٤مٟميي٤ًم ٟمجييد اًم٘م٤مدييي٤مين ًمٙمييـ وضمييدٟم٤م     نييؾ اًمًييٜم٦م ُمييـ شمٙمٚمييؿ قمييغم اًمرٚمٗميي٤مز ًمٙمٜمييف 

  ذا شمٙمٚمؿ ذم اًمٕم٘مٞمدة، شمٙمٚمؿ ُم٤م اقمر٘مد  نق ـمٞم٥م .  ؿمٕمري،

ـمٞمي٥م،  ٟميي٤م  ضمٌريؽ سمٜميي٤مًء قميغم ىم٤مقمييدة وم٘مٝمٞمي٦م ونييل:    اًمييورات شمٌييٞم   اًمِميٞم :

اعم ٔمييييقرات، وىمٚميييي٧م: نٜميييي٤م ٓ رضورة؛ ٕ  اًمراديييييق ي٘مييييقم ُم٘ميييي٤مم اًمرٚمٗميييي٤مز، ًمٙمٜمييييل 

ومٝمٛميييي٧م ُمٜمييييؽ أ  ؿمييييٞمئ٤ًم ضمديييييدًا، ًمٕمييييكم ًمًيييي٧م وا يييي٤ًم ومييييٞمام ومٝمٛميييي٧م، سمٜميييي٤مًء قمييييغم 

قضمقدة ذم اًمٌ د اًمٕمرسمٞم٦م، ٟمٕمر   ٟمف ًمٞمس يمؾ ُم٤م يذاع سم٤مًمراديق يذاع اإلذاقم٤مت اعم

سم٤مًمرٚمٗميي٤مز، وميي٢م  يم٤مٟميي٧م اًم٘مْمييٞم٦م ذم شمٚمييؽ اًمييٌ د اًمرييل  ٟميي٧م شمِمييػم  ًمٞمٝميي٤م قمييغم ظميي   

ذًميييؽ،  ي: يميييؾ ُمييي٤م يٜمنمييي ذم اًمرادييييق يٜمنمييي ذم اًمرٚمٗمييي٤مز وٓ قمٙميييس، طمٞمٜميييذاح، ىميييد 

إُمر يمام ٟمجلء سمجقاب ؾمقه القاب اًم٤ًمسمؼ، وىمٌؾ ذًمؽ ٓ سمد     ـمٛمئـ نؾ 
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 ذيمرت  و يمام ومٝمٛم٧م ُمٜمؽ.

 ًمٞمس يمؾ ُم٤م يٜمنم ذم اًمراديق يٜمنم قمغم اًمرٚمٗمزيق . اعمٚم٘مل:

 نذا نق. اًمِمٞم :

 نذا ًمف سمراجمف ونذا ًمف سمراجمف. اعمٚم٘مل:

ـمٞمي٥م، وم ٞمٜمئيذ  ًميٞمس ُمي٤م يٜمنمي ذم اًمرادييق اًمِميٕم٥م يميؾ اًمِميٕم٥م  و يمييؾ  اًمِميٞم :

ٚمٛمق  يمام ىمٚمي٧م،    اًمِمٕمقب نؿ سم ٤مضم٦م  مم    يٜمّمرقا ويٗمر  اًمراديق؛ ٕهنؿ يٕم

ًميييٞمس يميييؾ ُمييي٤م ييييذاع سم٤مًمرٚمٗمييي٤مز ييييذاع ذم اًمرادييييق، ومٚميييامذا  ذًا ٓ ٟم٘ميييق   ٟمٜمييي٤م ٟمًيييرٕمٛمؾ 

اًمرادييق ُمي  ً سم٤مًمٗمٕمييؾ، سم ي   ُمي٤م ًمييق يمي٤م  إُمير يمييام ذيميرت رٟمٗمي٤ًم  ٟمييف ًميٞمس، يميؾ ُميي٤م 

يٜمنميي ذم اًمرٚمٗميي٤مز يٜمنميي ذم اًمراديييق، وُميي٤م يٜمنميي ذم اًمراديييق يٜمنميي ذم اًمرٚمٗميي٤مز، طمٞمٜمئييٍذ 

 ُم٤ًم.خيرٚمػ اوٙمؿ ا٤م

اًمكم ٓطمٔمٜم٤م  ي٤م ؿمٞم  نٜمي٤مح،  ٟميف سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمألُميقر اًمديٜمٞمي٦م ايرؿ اًمٜمي٤مس  اعمٚم٘مل:

سم٤مًمرٚمٗمييي٤مز؛ نيييذا اًمًييي٥ٌم ريميييزت اًمٙمٜمييي٤مرس وظم٤مصييي٦م ذم  يييي٤مم إطميييد قميييغم    شمْميييع 

يٕمٜمل  ؿمٝمر ىم٤ًموؾميرٝمؿ سميؾ و وي٤مهنؿ ؾمي٤مقم٤مت ـمقيٚمي٦م ضميدًا، ذم طميلم  ٟميف يًيرٓمٞمع 

ريييييد؛ ٕٟمييييف يٕمٚمييييؿ    نييييذا اًم٘مًييييٞمس    بٚمييييس قمييييغم اًمراديييييق ويييييرٙمٚمؿ، ًمٙمييييـ ٓ ي

اعمررييييل ًمييييٞمس يم٤مًمًيييي٤مُمع، ونييييذا  سمٚمييييغ، ومٞمًيييير دُمق  نييييذ  أًميييي٦م اخلٌٞم يييي٦م، ٟمٕمييييؿ، 

واعمِم٤مند ذم اًمقاىمع اًمذي ٟمٕمٞمِميف  يْمي٤ًم    اًمٜمي٤مس انيرامُمٝمؿ سمي٤مًمراديق ٓ ارٛميق  

ًمييف  ٓ ًمٚمٖمٜميي٤مء وم٘مييط، طمرييك يٕمٜمييل  سمٜميي٤مء اعمًييٚمٛملم  سمٜميي٤مء اعمًييٚمٛملم اًمييذيـ نجييروا  و 

ا ارٛمييق  سمي٤مًمراديق ُمييـ ٟم٤مطمٞمي٦م اًمٖمٜميي٤مء وم٘ميط، ًمٙمييـ ًمييق شمريميقا اًمّميي ة وومٕمٚميقا ُميي٤م ومٕمٚميق

ضمٚمييييس وراء ُميييي  ً..، يٕمٜمييييل، يٕمٜمييييل  رضب ًمييييؽ ُم يييي٤م   ٟميييي٤م ؾمييييجٚم٧م رشيييييط ومٞمييييديق قمييييغم 

اًمرٚمٗمزيق  ًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمّم ة يمام ذيمرت  ٟم٧م ذم اًمٙمري٤مب ُمـي شمٙمٌػمني٤م  مم شمًيٚمٞمٛمٝم٤م، ومجي٤مء 

ُمـ ىمٌؾ،  اًمٜم٤مس ي٘مقًمق : ٟم ـ ٟمٕمرومؽ، ر يٜم٤مح قمغم اًمرٚمٗمزيق  وىمٛم٧م سم٠مؿمٞم٤مء ُم٤م قمرومٜم٤من٤م

 .ذم طملم ًمق قمٚمٛمرٝمؿ اًمّم ة قمغم اًمراديق ُم٤م يٕمٜمل  ٟم٤م  قمر   هنؿ
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 ٓ، سمس نذ  ُم٠ًمًم٦م خترٚمػ،  ٟم٤م  ىمق : نذا اًمذي ومٕمٚمرف ٟم٤مشم٩م ... نٜم٤م،  اًمِمٞم :

 ومرٌ٘مك اًمقؾمٞمٚم٦م نل نل، اًمرٚمٗمزيق . اعمٚم٘مل:

ٓ، خيرٚميييػ إُمييير؛ ٕٟميييف اًمّمييي ة قمٌييي٤مدة قمٛمٚمٞمييي٦م، ُمٝميييام شمٙمٚمٛمييي٧م ومٞمٝمييي٤م  اعمٚم٘ميييل:

 ٩م ُم  ً، ُمٜم٤مؾمؽ او٩م ُمٝمام شمٙمٚمٛم٧م...ٟمٔمري٤ًم يم٤مو

ـميي٥م ُميي٤م اًمييذي يًييرٗمٞمد  الٛمٝمييقر ُمييـ    يييره اعم يي٤مرض اًمٗميي ين نييق  اًمِمييٞم :

وم  ، واًمّمقت نق اًمّمقت اًمذي يًٛمٕمف ُميـ اًمرادييق، ذم اًمرٚمٗمي٤مز وم٘ميط  ٟميف ييره 

اًمِميي ص،  ٟميي٤م ىمٚميي٧م ًمييؽ ؾمييٚمٗم٤ًم، ٓ ؿمييؽ    سمييروز اًمِميي ص سمجًييد  وصييقشمف ُمٕميي٤ًم 

واًمًيييي٤مُمٕملم ُمٕميييي٤ًم ُمييييـ    ي٘مرٍمييييوا قمييييغم      ىمييييقه ذم اًمريييي٠مصمػم قمييييغم اعمِميييي٤منديـ

يًيييٛمٕمقا اًمّميييقت دو     ييييروا اًمِمييي ص،  ٟمييي٤م  قمييير  نيييذا، وًمٙميييـ نيييؾ نيييذا ُميييـ 

ٓ.  ذا يٙمٗميييييييل اًمًيييييييٛمع  اليييييييقاب:اعمًيييييييقهم٤مت ٓرشمٙمييييييي٤مب ُمييييييي٤م  صيييييييٚمف حميييييييرم؟ 

سم٤مًمراديق...  ٟم٤م ُمٕمؽ  ظمػمًا ًمق ومرويٜم٤م    اًمرادييق اٟم٘مٚمي٥م  مم شمٚمٗمي٤مز، ؿمي٤ميػ يمٞميػ، 

اًمقفمٞمٗميي٦م إومم نييل وفمٞمٗميي٦م اًمراديييق، ومل يٌييؼ ًمييده  سم ٞميي٨م  ٟمييف اًمرٚمٗميي٤مز سمييقفمٞمٗمرلم:

شمٚميييييؽ اًمدوًمييييي٦م رادييييييق ٕ  اًمرٚمٗمييييي٤مز  همٜمييييي٤منؿ قميييييـ ذًميييييؽ، واًمقفمٞمٗمييييي٦م اًم ٤مٟمٞمييييي٦م:  راءة 

اًمًيي٤مُمٕملم ًمّمييقت ؿميي ص اعم يي٤مرض  و اعمييرٙمٚمؿ، طمٞمٜمييذاح  ىمييق : اٟمنميي اًمييدقمقة 

سمٓمريؼ اًمرٚمٗم٤مز،  ُم٤م ُم٤م دام اًمقؾمٞمٚم٦م إومم ُمقضمقدة، ووٙمـ ٟمنمي اًميدقمقة سم٠موؾميع 

وًميييييٞمس ذم اًميييييداررة اًمْميييييٞم٘م٦م ونيييييل اعمًيييييجد، وم ٞمٜمئيييييذ ٟمًيييييٛم  إلظمقاٟمٜمييييي٤م داريييييرة، 

اعمر ٛمًييييلم ذم ٟمنميييي اإلؾميييي م    يًييييرٕمٛمٚمقا وؾمييييٞمٚم٦ًم  ظمييييره اًمرييييل هبيييي٤م يٜمنمييييو  

 اًمدقمقة ًمٚمٙمٗم٤مر.

سمٕمييييض اعميييي١مارات اًمرييييل  ييييدث بييييل اًمًييييٚمٗمٞملم  يْميييي٤ًم، ًمٙمييييـ ىمييييد  اعمٚم٘مييييل:

٤مرضة ضمٝمزوا قمدوؿ ُمـ اًمرّمقير... ًمٙمـ  ىمق : اومؽماض  ٟمٜمل دقمٞمي٧م إلًم٘مي٤مء حمي

 ذم شمٚمؽ اعم١مارات نؾ  طم٤مرض ونذ  إضمٝمزة ُمقضمقدة،  م...

  ٤مرض سمنمط، سمنمط    ٓ يٜمنموا اًمّمقرة. اًمِمٞم :
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 و   اُمرٜمٕمقا  ُمرٜمع؟ اعمٚم٘مل:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ( 00:  00:  06/ 469) اهلدى والنور/ 

 حتضٌٝ املضاحل بازتهاب احملسَات، 

 ٚن١ًُ سٍٛ اضتدداّ ايتًفصٜٕٛ يف ايدع٠ٛ

نييؾ بيي٥م  ّمييٞمؾ سمٕمييض اعمّميي٤مًم  اًمٙمٗم٤مرٞميي٦م  و اًمٕمٞمٜمٞميي٦م  ذا يميي٤م  ذم  ١ما :اًمًيي

 اًمٓمريؼ  ًمٞمٝم٤م ُمزاًمؼ وحمرُم٤مت؟

ٓ بقز؛ ٕٟمف ٓ يقضميد ذم اإلؾمي م شمٚميؽ اًم٘م٤مقميدة اًمريل شم٘ميق : اًمٖم٤ميي٦م  اًمِمٞم :

   ُمي٤م  ¢شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م، سمؾ اإلؾم م ىمد ٟمص ذم همػم ُم٤م ٟمص ُميـ يمر٤مسميف وؾميٜم٦م ٟمٌٞميف 

ٓ بييقز    يرقصييؾ  ًمٞمييف اعمًييٚمؿ سميي٤مًمٓمريؼ اعم ييرم يمريي٥م ا  ًمإلٟمًيي٤م  ُمييـ اًمييرزن 

  « ٟمام قمٜمد ا  ٓ يٜمي٤م  سمي٤مورام »: ¢يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م او٤ميمؿ وهمػم  ُمـ ىمقًمف 

ُم٤م قمٜمد ا  ُمـ اًمرزن اًمذي ًمٞمس نق يم٤مًمّمي ة وٟم قني٤م ُميـ اًمٗميرارض اًمٕمٞمٜمٞمي٦م، سميؾ 

 نييق يٓمٚمٌييف اعمًييٚمؿ ًمٞمٙمييػ ٟمٗمًييف قمييـ     ريي٤مج    يٛمييد يمٗمييف  مم اًمٜميي٤مس، ومٚمييق  ٟمييف

يم٤م  ُمٙمٗمٞم٤ًم سمرزن طم  ، ومل يًع وراء اًمرزن مل يٙمـ ُم٘مٍمًا؛ ٕ  ـمٚم٥م اًميرزن 

نييق عميي٤م ذيمرٟميي٤م ُمييـ    يٙمييػ ٟمٗمًييف قمييـ    يًيي٠م  اًمٜميي٤مس، وميي٢مذا يميي٤م   ّمييٞمؾ نييذا 

وم٢م  »اًمرزن ٓ بقز سمٓمريؼ حمرم ًمدًٓم٦م نذا اودي٨م، ونق ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م: 

  ٟمييف ٓ بييقز ًمٚمٛمًييٚمؿ، سمييؾ  ومم صمييؿ  ومم صمييؿ  ومم  «ُميي٤م قمٜمييد ا  ٓ يٜميي٤م  سميي٤مورام

ن١مٓء اعمًٚمٛملم، سميؾ الامقمي٦م اإلؾمي ُمٞم٦م اًمريل شمرييد    شميدقمق اًمٜمي٤مس  مم اًمٕمٛميؾ 

، طمري هب١مٓء    ٓ يًر ٚمقا سمٕمض اعم رُم٤مت ¢سمٙمر٤مب ا  وسمًٜم٦م رؾمق  ا  

ًمٞم ّمييٚمقا سمييذًمؽ  ٘مٞمييؼ سمٕمييض اًمٖم٤مييي٤مت؛ ٕٟمييف ىمٚميي٥م عم ييؾ ىمقًمييف شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم: 

ـْ َير ييِؼ ا  َ َبْ ﴿ يي٥ُم * َٕمييْؾ ًَمييُف خَمَْرضًميي٤م َوَُميي ًِ ٓ َ َْر ـْ طَمْٞميي٨ُم  ، نييذا [7-6]الطدد:ق ﴾َوَيْرُزىْمييُف ُِميي
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ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦م  ظمره ٟم ـ ٟم رٚمػ قمـ ؾم٤مرر الامقم٤مت وؾم٤مرر إطمزاب؛ 

ٕٟمٜم٤م ًمًٜم٤م طمزسم٤ًم وًمًٜم٤م يمرٚم٦م، و ٟمام ٟم ـ اعمًٚمٛمق  وٟم ٤مو     ٟمًيػم ذم  ؾمي ُمٜم٤م 

ٕميلم، ويمٚمٜمي٤م يٕمٚميؿ سم٤مًمييورة  هنيؿ قمغم ُمٜمٝم٩م ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًم  ر  ا  قميٜمٝمؿ  ا

ُمييي٤م يمييي٤مٟمقا يقُمييي٤ًم ُمييي٤م خيٓمييير ذم سمييي٤منؿ ومْمييي ً قميييـ     ٘م٘ميييقا ذًميييؽ ذم طمٞمييي٤موؿ،    

يًيير ٚمقا سمٕمييض اعم رُميي٤مت ذم ؾمييٌٞمؾ  ٘مٞمييؼ سمٕمييض اًمٖم٤مييي٤مت اإلؾميي ُمٞم٦م، يمٞمييػ 

ـْ َير يييييِؼ ا  َ َبَْٕميييييْؾ ًَميييييُف خَمَْرضًمييييي٤م ﴿وأيييييي٦م اًمًييييي٤مسم٘م٦م شم٘ميييييق :  ـْ طَمْٞمييييي٨ُم * َوَُمييييي ٓ  َوَيْرُزىْميييييُف ُِمييييي

ييي٥ُم  ًِ . ُمٜمٓميييؼ ُميييـ ي٘ميييق  سمجيييقاز ارشمٙمييي٤مب سمٕميييض اعم ٤مًمٗمييي٤مت [7-6 ]الطددد:ق ﴾َ َْر

ًمر ٘مٞميييؼ سمٕميييض اًمٖم٤ميييي٤مت اًمنميييقمٞم٦م، ُمٜمٓميييؼ نييي١مٓء يٕمٙميييس أيييي٦م اًمًييي٤مسم٘م٦م، ويٕمٜميييل 

ُميييٜمٓم٘مٝمؿ    ُميييـ يريييؼ ا  ذم اًمٕمٍمييي اوييي٤مرض، يٓمٌيييؼ  طمٙمييي٤مم اًمنمييييٕم٦م سمٙم٤مُمٚمٝمييي٤م، 

إُميقر  ومًق  شمٙمق  دقمقشميف حمّميقرة ويٞم٘م٦م، وًميذًمؽ ومي  سميد ُميـ دمي٤موز سمٕميض

 ؛ ًمٙمل ٟمرٛمٙمـ ُمـ شمقؾمٞمع داررة اًمدقمقة.¢اًمرل مل ي٠مذ  هب٤م اًمرؾمق  

 ٟمييي٤م  ىميييق     نٜمييي٤مح ٟميييذرًا شمٌنمييي سمنمييي ظمٓميييػم،  ذا مل يريييدارح  نيييؾ اًميييدقمقة اويييؼ 

 ُمييييرنؿ ىمٌييييؾ    يًييييرٗم ؾ ؿميييي٠مهنؿ، ذًمييييؽ  ٟمٜميييي٤م ٟمًييييٛمع ُميييي٤م سمييييلم روٟميييي٦م و ظمييييره  هنييييؿ 

نييل اًمييدقمقة يرشمٙمٌييق  حمٔمييقرات يم ييػمة ذم ؾمييٌٞمؾ ُميي٤م يًييٛمقٟمف سمٜمنميي اًمييدقمقة، ُميي٤م 

اًمرييل يريييدو  ٟمنميين٤م؟  نييل دقمييقة اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م  م نييق يشء رظميير، ؾمييٞم٘مقًمق  

 ُمٕمٜم٤م: سمؾ نل دقمقة اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

ًمٙمـ نؿ يٕمٚمٛمق  ُم  ً    اإلؾم م  رم قمغم اعمر ة    شم٤ًمومر ُمع همػم حمرم، 

ومٙمٞمييػ وسمٕمْمييٝمؿ ىمييد  ذ  لامقميي٤مت ُمييـ اًمٜمًيي٤مء ىمييد يٙمييق  قمييددنـ سم٤مًمٕمنمييات  و 

ٙم٤مرًا    ي٤ًمومر  سمٖمػم حم٤مرم؛ وزقمٛمقا    اًمٖم٤مي٦م ذم ؾمٌٞمؾ ٟمنم سم٤معمئ٤مت صمٞم٤ٌمت و سم

 اًمدقمقة، ونٜم٤م ٓ سمد زم ُمـ     ىمػ ىمٚمٞم ً.

ذم اقمر٘م٤مدي ُميـ ُمّمي٤مر٥م نيذا اًمٕمٍمي وسمدقميف اًمريل ٓ يٙمي٤مد يرٜمٌيف ني٤م يم يػمًا ُميـ 

 نيييؾ اًمٗمْميييؾ، ومْمييي ً قميييـ هميييػمنؿ،    اًمٜمييي٤مس اٟم٘مًيييٛمقا  مم ىمًيييٛملم، دقمييي٤مة وهميييػم 

ذيمييييقر و ٟميييي٤مث، ومّميييي٤مر نٜميييي٤مح دقميييي٤مة وصيييي٤مر نٜميييي٤مح  دقميييي٤مة، صمييييؿ اٟم٘مًييييؿ اًمييييدقم٤مة  مم
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داقمٞميييي٤مت، وُمٕمٜمييييك نييييذا ا٤مُميييي٤ًم    اًمييييدقم٤مة اإلؾميييي ُمٞملم ٓ يًييييرٓمٞمٕمق     ي٘مقُمييييقا 

سمقاضم٥م اًمدقمقة  مم رشع ا  قمز وضمؾ يمر٤مسم٤ًم وؾمٜم٦م، وًمذًمؽ وم٘مد  ومً قا اعمجي٤م  

ًمٚمٜمًييييييي٤مء    يِميييييييؽميمـ ذم اًميييييييدقمقة، ًمٞمييييييي٧م    اؿميييييييؽمايمٝمـ ذم اًميييييييدقمقة يمييييييي٤م  ُميييييييع 

ـ، وقمييييغم رداهبييييـ اخل٤مصيييي٦م هبييييـ، قمييييغم اقمرٌيييي٤مرنـ ُمييييـ حميييي٤مومٔمرٝمـ قمييييغم  ٟمييييقصمرٝم

اًمٜمًيي٤مء، ًمٙمييـ شمٕمييدت نييذ  اًمييداقمٞم٤مت زقمٛمييـ ومييقن ضمٜمًييٝمـ اًمييذي ؾمييام  اًمرؾمييق  

قمٚمٞمييييييف اًمًيييييي م  و ًم٘مٌييييييف سميييييي٤مًم٘مقارير، ًمٞميييييي٧م  هنييييييـ اًمرييييييزُمـ أداب اخل٤مصيييييي٦م هبييييييـ 

سم٤مقمرٌيييي٤مرنـ ُميييييـ اًمٜمًييييي٤مء اًمييييي يت يٜمٌٖميييييل قمٚمييييٞمٝمـ طمريييييك ذم ُمييييي٤م يرٕمٚميييييؼ سم٤مًمّميييييٚمقات 

و   يّميٚملم ذم سمٞميقوـ، وُميع ذًميؽ و ٟمي٤م  ؿميػم ـمٌٕمي٤ًم  اخلٛمس،    يٚمزُمـ دورنـ،

 مم  ُمير ُمٕمييرو  ًمييده اًمًي٤مُمٕملم اٞمٕميي٤ًم ُمييـ ىمقًمييف قمٚمٞميف اًمّميي ة واًمًيي م ذم طمييؼ 

 ي: ظمييػم نييـ     ييي  اًمّمييٚمقات اخلٛمييس ذم  «وسمٞمييقوـ ظمييػم نييـ»اًمٜمًيي٤مء: 

اعم٤ًمضمد ُمع ا٤مقم٦م اعمًٚمٛملم، ومٙمٞمػ يٙمق  ظمػم نـ    خيرضمـ و   ي٤ًمومر  

ة، صميييؿ ىميييد ي٘ميييع نٜمييي٤مح آظمييير ط سميييلم اًمرضمييي٤م  واًمٜمًييي٤مء ذم سمٕميييض ذم ؾميييٌٞمؾ اًميييدقمق

 اًمدور  و ذم سمٕمض اًمٌٞمقت..  و ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.

عمًييٚمٛمق  ظمٚمٗميي٤ًم قمييـ ؾمييٚمػ قمييغم  ٟمييف وُمييـ اعمٕمٚمييقم    آظميير ط  ُميير شمقارصمييف ا

 ٤م ُمٜمع ُمٜمف اًمِم٤مرع اوٙمٞمؿ ُمـ سم٤مب ُم٤م يًٛمك قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء سمًد اًمذريٕم٦م.و

 ُمـ إُمقر نل و٤م  ُمر سمف اًمرضم٤م ، ُم  ً: ىمد ُمٜمع اًمٜم٤ًمء قمـ يم ػم ¢   اًمٜمٌل 

ظميػم صيٗمق  اًمرضمي٤م  »اودي٨م اًمّم ٞم  اًمذي ي٘مق  ومٞميف اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م: 

 .« ون٤م ورشن٤م رظمرن٤م، وظمػم صٗمق  اًمٜم٤ًمء رظمرن٤م ورشن٤م  ون٤م

 ذا يمي٤م  نيذا ٟمٔمي٤مم اإلسمٕمي٤مد ًمٚمٜمًيي٤مء قميـ آظمير ط سم٤مًمرضمي٤م  ذم  ىميدس إُميي٤ميمـ 

ئَؾ قمٚمٞميف اًمًي م قميـ ظميػم وذم ظمػم اًمٌ٘مي٤مع يميام ضمي٤مء ذم  اويدي٨م اًمّمي ٞم  عمي٤م ؾمُي

 اًمٌ٘م٤مع ورش اًمٌ٘م٤مع، وم٠مضم٤مب سم٠م  ظمػم اًمٌ٘م٤مع اعم٤ًمضمد ورش اًمٌ٘م٤مع إؾمقان.

سملم اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤م     خيرٚمٓمقا سمٕمْميٝمؿ ُميع سمٕميض ذم  ¢ًم٘مد طم٤م  اًمرؾمق  

ظمييػم اًمٌ٘مييي٤مع ونييل اعمًييي٤مضمد، ومٙمٞمييػ بيييقز    ٟمًيييٛمع اًمٞمييقم ُميييـ نٜميي٤م ونٜمييي٤مح ُميييـ 
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ٞملم    بٞميزوا ًمٚمٗمرٞمي٤مت اعمًيٚمامت    ييدظمٚمـ ال٤مُمٕميي٤مت سمٕميض اًميدقم٤مة اإلؾمي ُم

اًم٘م٤مرؿ اًمردريس ومٞمٝم٤م قمغم آظمر ط سملم الٜمًيلم، زقمٛميقا    اعمّميٚم ٦م شم٘مريضي 

 ذًمؽ.

ـْ ﴿ ذًا: ُم٤مذا يٙمق  ُمقىمٗمٝمؿ  وًٓ  يامٟم٤ًم، صمؿ شمٓمٌٞم٘م٤ًم سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمميي٦م اًمًي٤مسم٘م٦م:  َوَُمي

أيي٦م، صميؿ ُمي٤م ُميقىمٗمٝمؿ ُميـ نيذ  اًمًيدود  ..[6]الط:ق ﴾َير ِؼ ا  َ َبَْٕمْؾ ًَمُف خَمَْرضًم٤م 

اًمرل ضمٕمٚمٝم٤م اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمّمي ة واًمًي م سميلم اًمٜمًي٤مء واًمرضمي٤م  دومٕمي٤ًم ًم ظمير ط 

ذم ظمػم اًمٌ٘م٤مع،  هنؿ ؾميٞم٘مقًمق   ُمي٤م سمٚمًي٤م  طمي٤منؿ  و سمٚمًي٤م  ىمي٤منؿ وًمًي٤م  اوي٤م  

  ٟمٓمؼ ُمـ ًم٤ًم  اعم٘م٤م ، شمٚمؽ  ُم٦م ؾمٌ٘م٧م.

ٝمؿ،    اًمنمييع اًمييذي شمٚم٘مٞمٜميي٤م   ذًا: يٙمييق  ُمييٜمٓمٚم٘مٝمؿ نييذا شمرا٤مٟميي٤ًم عميي٤م ذم ٟمٗمقؾميي

ُمييـ ـمريييؼ اًمّميي ٤مسم٦م، وُمييـ شمٓمٌييٞم٘مٝمؿ  ييي٤م ، ًمييٞمس اًمنمييع ُمًييٚماًم سمييف،  ¢قمييـ ٟمٌٞمٜميي٤م 

و ٟمام ذاح يمام ي٘مقًمق  اًمٞمقم ذم اًمرٕمٌػم اًمٕمٍمي رشيٕمي٦م زُمٜمٞمي٦م اٟم٘مْمي٧م، وذنٌي٧م 

دوًمرٝم٤م،  ُم٤م اًمٞمقم ومٙمام ي٘مق  سمٕمض اعمرٗم٘مٝم٦م وٓ  ىمق  سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء، ذم اًمٕمٍم 

 ػم سمرٖمػم اًمزُم٤م  واعمٙم٤م .او٤مرض    إطمٙم٤مم شمرٖم

نييذ  الٛمٚميي٦م و   يم٤مٟميي٧م شمًييرٕمٛمؾ يم ييػمًا ذم سمٕمييض يمريي٥م اًمٗم٘مٝميي٤مء اعمريي٠مظمريـ، 

ومٞمج٥م    ٟمِمٓم٥م قمغم يم ػم ُمـ اعمٕمٜمك اًمقاؾمع اًمذي يقؾمٕمف اًميذيـ يٕمٚمٜميق  نيذ  

اًم٘م٤مقمييييدة قمييييغم رؤوس إؿمييييٝم٤مد، ومٜم٘مييييق :  هنيييي٤م ٓ شمّميييي     شم٘ميييي٤م  قمييييغم  ـم ىمٝميييي٤م 

إطمٙمييييي٤مم اًمنميييييقمٞم٦م، وشمٕميييييريض  وقمٛمقُمٝمييييي٤م وؿميييييٛمقن٤م؛ ٕ  ُمٕمٜميييييك ذًميييييؽ شمٕمٓمٞميييييؾ

ًمٚمنمييييٕم٦م اإلؾمييي ُمٞم٦م    شمّميييٌ  يم٤مًمنميييارع إومم اًمريييل طمرومٝمييي٤م  شم٤ٌمقمٝمييي٤م، يمييي٤مًمٞمٝمقد 

واًمٜمّمييي٤مره، ومٝميييؿ ذم يميييؾ قمٍمييي  و ُمٍمييي يٖميييػمو  إطمٙمييي٤مم طمًييي٥م شمٖميييػم اًمزُمييي٤م  

 واعمٙم٤م .

نذا اإلـم ن ٓ بقز  سمدًا    ٟمًرٕمٛمٚمف وٟمٕمٚمٜمف قمغم الامنػم ُمـ اعمًٚمٛملم، 

ٙميييي٤مم اًمرييييل ىمٞمٚميييي٧م اضمرٝميييي٤مدًا واؾمييييرٜم٤ٌمـم٤ًم وومٝميييياًم ًمييييٌٕمض و ٟمييييام ٟم٘مييييق : سمٕمييييض إطم

اًمٕمٚمامء، وٙمـ    ي٘مي٤م  ُم يؾ نيذ  إطمٙمي٤مم شمرٖميػم سمرٖميػم اًمزُمي٤م  واعمٙمي٤م ؛ ٕهنيؿ 
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ومٝمٛمقا نذا اوٙمؿ طم٥ًم واىمٕمٝمؿ يقُمئذ وشمّمقرنؿ، ًمٙمـ عم٤م شمٖمػم اًمزُم٤م  وشمٖمػم 

 اعمٙم٤م ، وٙمـ    ي٠مظمذ ذًمؽ اوٙمؿ وضمٝم٤ًم رظمر.

ًم٘مد ضم٤مء ذم يمر٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ٟمف ٓ شمّم  اًمّم ة و ٟم٤م  رضب ُم  ً واطمدًا وم٘مط، 

ذم  رضمقطميي٦م ًمٞمًيي٧م ُمٕمٚم٘ميي٦م سم٤مًمًيي٘مػ وٓ ُمدقمٛميي٦م ُمييـ إرض، ٓ شمّميي  اًمّميي ة؛ 

ٕٟميييييف يّميييييكم ذم ٓ ُمٙمييييي٤م ، وأ  وضميييييدت إرضمقطمييييي٦م اًمريييييل ًمٞمًييييي٧م ُمٕمٚم٘مييييي٦م ذم 

اًمًييييييييامء وٓ ُمدقمٛمييييييييي٦م ُمييييييييـ إرض،  ٓ ونيييييييييل اًمٓميييييييي٤مررة، وسم ٤مصييييييييي٦م اعمًيييييييييامة 

 ًمٗمراغ.سم٤منٚمقيٙمٌؽم، اًمرل شم٘مػ نٙمذا ذم ا

ُمٕمٜمييك شمٚمييؽ الٛمٚميي٦م    اًمّميي ة ذم نييذ  اًمٓميي٤مررة ٓ شمّميي ، وأ  ٓ يٛمٙمييـ    

  شمّمقر وم٘مٞمٝم٤ًم  و ُمرٗم٘مٝم٤ًم ي٘مق  سمٕمدم ص ٦م اًمّم ة ذم نذ  اًمٓم٤مررة.

 ذًا: ذاح يميي٤م  طمٙمييياًم يرٜم٤مؾمييي٥م ُمييع شمّميييقرنؿ وُميييع ظمٞميي٤منؿ ًمألرضمقطمييي٦م، ًمٙميييـ 

ٞمًيي٧م أ  وضمييدت ؾمييٞم٤مرة ـمٞميي٤مرة،  قمٜمييل ُميي٤م  ىمييق ، وضمييدت ؾمييٞم٤مرة ـمٞميي٤مرة، ومٝمييل ًم

ُمٕمٚم٘م٦م سم٤مًمً٘مػ وٓ ُمدقمٛم٦م ُميـ إرض، ومٙميام شمّمي  اًمّمي ة ذم اًمًيٞم٤مرة، شمّمي  

 اًمّم ة  يْم٤ًم ذم اًمًٞم٤مرة اًمٓمٞم٤مرة.. ونٙمذا.

ًمييييذًمؽ  ذا ُميييي٤م ٟم ييييـ اٟمٓمٚم٘مٜميييي٤م ُمييييـ ىم٤مقمييييدة اًمٖم٤مييييي٦م شمييييؼمر اًمقؾمييييٞمٚم٦م، و   يميييي٤مٟمقا ٓ 

ي٘مقًمقهنيي٤م سم٠مًمًييٜمرٝمؿ، ومٝمييؿ يٜمٗمييذوهن٤م ذم ُمٜميي٤منجٝمؿ وسمييراجمٝمؿ، ونييذا اًمقاىمييع  يمييؼم 

ذًمييؽ، ونٜميي٤مح ُمييـ يٗمرييل سمجييقاز دظمييق  اًمٗمريي٤مة ًمرييرٕمٚمؿ اًمٓميي٥م ُميي  ً ُمييع ؿميي٤مند قمييغم 

 هنييي٤م شمرٕميييرض عم ٤مًمٓمييي٦م إـمٌييي٤مء واًمِمييي٤ٌمب ُميييٜمٝمؿ سم ٤مصييي٦م، وشمرٕميييرض سمييي٠م  يٙميييق  

وضمٝمٝمييي٤م، سميييؾ وٟمٗمًيييٝم٤م ُميييع ٟمٗميييس اًمٓمٌٞمييي٥م اعمٕمٚميييؿ وذم ُمٙمييي٤م  واطميييد، وذم همرومييي٦م 

 واطمدة. عم٤مذا؟

 ىم٤مًمقا: ٓ سمد ُمـ نذا طمرك ٟم ّمؾ اًمٗمرض اًمٙمٗم٤مرل.

ـ اًمٗمروض اًمٙمٗم٤مرٞم٦م    ييرٕمٚمؿ اعمًيٚمٛمق  رضمي٤مًٓ وٟمًي٤مًء يميؾ ٟم ـ ٟمًٚمؿ سم٠مٟمف ُم

ُمـ الٜمًلم سمام يرٜم٤مؾم٥م ُمٕمف ضمٜمًف، ومٜم ـ ُم  ً ٟم٘مق : ُمـ اًمقاضمي٥م شمٕمٚميؿ قمٚميقم 
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انٜمدؾميي٦م قمييغم اظميير    ٟمقاقمٝميي٤م، ًمٙمييـ ٓ بييقز ذًمييؽ ًمٚمٜمًيي٤مء، ًمٙمييـ بيي٥م قمييغم 

ٜم٤م ًمألـمٌي٤مء ًي٤مراًمٜم٤ًمء    يرٕمٚمٛمـ اًمٓم٥م واًمٓم٤ٌمسم٦م، ُميـ  ضميؾ    ٟمر ٤مؿميك شمٕميريض ٟم

ُميييـ اًمرضمييي٤م ، وًمٙميييـ  ذا يمييي٤م  ُميييـ ٓزم ذًميييؽ    ٟمٕميييرض ٟمًييي٤مءٟم٤م وومرٞم٤مشمٜمييي٤م ًمٚمٗمرٜمييي٦م، 

وُمـ طم٤مم طمق  اوٛمك يقؿمؽ    ي٘مع »ومٜم ـ ٟم٘مق  طمٞمٜمئذ يمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م: 

ومييي  ٟمًيييٛم  ًمٌٜم٤مشمٜمييي٤م وٓ ًمٜمًييي٤مرٜم٤م وٓ ٕظمقاشمٜمييي٤م    ييييدظمٚمـ ُمٙم٤مٟمييي٤ًم ومٞميييف خم٤مًمٗمييي٦م  «ومٞميييف

ًمٗمييرض اًمٙمٗميي٤مرل وٙمييـ ًمٚمنمييع، وًمييق  ٟمييف ومٞمييف  ّمييٞمؾ ًمٗمييرض يمٗميي٤مرل؛ ٕ  نييذا ا

  ّمٞمٚمف ُمع اًمزُمـ سمٓمريؼ ُمنموع، وذًمؽ و٤م يًٝمؾ قمغم يمؾ  ٟم٤ًم     يٗمٝمٛمف.

   اعمًييٚمٛملم ًمٞمًييقا ؾمييقاء ُمييـ طمٞميي٨م ظمْمييققمٝمؿ  و ُمييـ طمٞميي٨م ظمْمييققمٝمؿ ذم 

 إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  وًٓ.

صم٤مٟمٞميي٤ًم: اًمٕمٚمييامء اعمرٌٕمييق  ذم نييذا اًمزُميي٤م  ًمٞمًييقا يمٚمٝمييؿ ؾمييقاء ومييٞمام يٗمرييق  سمييف ُمييـ 

ؽ ومٜم ـ ٟمرٛمًؽ سم٤موٞمٓمي٦م واويذر، وٓ ٟمًيٛم  يميام ىمٚمٜمي٤م  ريؿ  و  ٚمٞمؾ، وًمذًم

ًمٚمٜمًيي٤مء    خيييرٚمٓمـ ُمييع اًمرضميي٤م  ذم ؾمييٌٞمؾ  ٘مٞمييؼ ومييرض يمٗميي٤مرل، ًمٙمييـ ٓ سمييد    

يٙمييق  نٜميي٤مح ُميي٤م نييق ُمِميي٤مند ُمييـ ومرٞميي٤مت ىمييد ٓ يٚمرٗمييرـ  مم ُميي٤م نييق طمييرام  و طميي  ، 

وم٤مٕطمٙم٤مم قمٜمدنـ ؾمقاء،  و ُمٜمٝمـ ُمـ ورؿ سمٛمٕمرومي٦م اوي   واويرام، وًمٙمٜمٝمي٤م ٓ 

  دميييد ُميييـ يٗمرٞمٝمييي٤م يميييام ٟم يييـ ذم صيييدد اًمٙمييي م  ٟميييف بيييقز نييي٤م    شميييدظمؾ شمٕميييدم  

ال٤مُمٕميي٦م، وشمييدرس اًمٓميي٥م وٟم ييق ذًمييؽ ذم ؾمييٌٞمؾ  ّمييٞمؾ ومييرض يمٗميي٤مرل، طمٞمٜمئييذ 

ٟم ييـ ٟم٘مييق : نيي١مٓء نييؿ يمييٌش اًمٗمييداء، نييـ اًميي يت ير٘مييدُمـ ًمر ّمييٞمؾ نييذا اًمٕمٚمييؿ 

ويٕمروييـ  ٟمٗمًييٝمؿ ًمٚمٗمرٜميي٦م اًمّمييٖمره وٓ سمييد،  و اًمٗمرٜميي٦م اًمٙمييؼمه ٓ ؾمييٛم  ا ، سمٕمييد 

 ؽ ي٠ميت دور ٟم٤ًمرٜم٤م ٟم ـ، ومٞمرٕمٚمٛمـ ُمـ نذ  اًمٜمًقة، وٓ يرٕمٚمٛمـ ُمـ اًمرضم٤م .ذًم

اًمِم٤مند  ٟمف ٓ بقز ذم اإلؾم م    ٟمرٌٜمك نيذ  اًم٘م٤مقميدة، اًمٖم٤ميي٦م شميؼمر اًمقؾميٞمٚم٦م، 

ـْ َير ييِؼ ا  َ ﴿ونييل شمٜميي٤مذم ا٤مُميي٤ًم ُميي٤م ذيمرشمييف رٟمٗميي٤ًم ُمييـ طمييدي٨م، وُمييـ ىمقًمييف شمٕميي٤ممم:  َوَُميي

، وُمِمٙمٚم٦م اًمٜم٤مس اًمٞمقم  ومرادًا وا٤مقمي٤مت و طمزاسمي٤ًم [7]الط:ق ﴾َبَْٕمْؾ ًَمُف خَمَْرضًم٤م

نيييل  هنيييؿ ٓ ارٛميييق  سمر٘ميييقه ا ، ومرجيييد يميييؾ اًمٜمييي٤مس يرشمٙمٌيييق  ُمييي٤م طميييرم ا  ٕشمٗميييف 
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إؾميييي٤ٌمب، وم٤مًمرجيييي٤مر ُميييي  ً يقدقمييييق   ُمييييقانؿ ذم اًمٌٜمييييقح، سميييي  ٓ  ىمييييق  اًمرجيييي٤مر، 

يـ إهمٜمٞم٤مء اًمذيـ ٓ ير٤مضمرو ، يقدقمق   ُمقانؿ ذم اًمٌٜمقح، وي٘مقًمق : ي٤م  ظمل!  

ٟمذن٥م هبذ  إُمقا ، ٟم ـ ٟم ِمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٚمّمقص، سميؾ ٟم ِميك قميغم  ٟمٗمًيٜم٤م 

ـْ َير يِؼ ا  َ َبَْٕميْؾ ﴿ُمـ اًمٚمّمقص، نؾ نذا ُمٜمٓميؼ ُميـ يي١مُمـ سم٤مٔيي٦م اًمًي٤مسم٘م٦م:  َوَُمي

 ..  مم رظمر أي٦م؟[7]الط:ق ﴾ًَمُف خَمَْرضًم٤م

 ٓ. القاب:

ًمًييٜم٤م سم ٤مضميي٦م و ذًا: ومييٜم ـ ذم اًمٕمٍميي اويي٤مرض وسم ٤مصيي٦م اًمييدقم٤مة اإلؾميي ُمٞملم، 

ىمّمقه ويمؼمه ًمٚمرٜمٔميٞمؿ وآؾمير    ذم ؾميٌٞمؾ نيذا اًمرٜمٔميٞمؿ ًميٌٕمض طمرُمي٤مت ا  

شمٌييي٤مرح وشمٕمييي٤ممم، سميييؾ ٟم يييـ سم ٤مضمييي٦م    ٟمٖميييرس ذم ىمٚميييقب اًمٜمييي٤مس اإلييييام  اًمّمييي٤مدن 

اًمييذي  ييق  سمٞمييٜمٝمؿ وسميييلم ارشمٙميي٤مب ُميي٤م طمييرم ا  قميييز وضمييؾ ٕشمٗمييف إؾميي٤ٌمب، نيييذا 

٤مقمدة ارشمٙم٤مب سمٕمض ٟم ـ ٟمره     ي شمٙمرؾ  و  زب ىمٌؾ يمؾ يشء ي٘مقم قمغم ىم

اورُميي٤مت ًمر ٘مييؼ سمٕمييض اًمٖم٤مييي٤مت    نييذا يٙمييق  قمييغم ُمييذن٥م  ن ٟمييقاس اًمييذي 

 يم٤م  ي٘مق : وداوين سم٤مًمرل يم٤مٟم٧م نل اًمداء.

 طمٙمي٤مم  -ُمي٤م  ىميق  يميؾ-وم  بقز ُمٕم٤مل٦م ُمِمي٤ميمؾ اعمًيٚمٛملم سمٛم ٤مًمٗمي٦م سمٕميض 

ٟمف ُم٤م فمٝمر ذم أوٟمي٦م  رب اًمٕم٤معملم سم ج٦م    اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م، سمؾ ٟم ـ ٟم٘مق  

ة ُمـ  زب ذم اًمدقمقة اًمّم٤مو٦م ونل اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م، يٙمٗمل ومٞمٝم٤م  هني٤م او٤مرض

ىمد ومرىم٧م الامقم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ذم سمٕميض اًميٌ د، ضمٕمٚمرٝمي٤م ـمي٤مرٗمرلم، ـم٤مرٗمي٦م شمٜمرٛميل  مم 

طمييزب نيي٤م ٟمٔم٤مُمٝميي٤م، وُمييـ اٚميي٦م نييذا اًمٜمٔميي٤مم  ٟمييف ُمييـ يميي٤م  ُمٕمٜميي٤م ومٝمييق ُمٜميي٤م، وُمييـ يميي٤م  

٤م يمر٤مسمييي٦م وسمٞم٤مٟمييي٤ًم، ًميييٞمس ُمٕمٜمييي٤م ومٝميييق قمٚمٞمٜمييي٤م، وًميييٞمس ُميييـ اًمييييوري    يٙميييق  نيييذا ُمٕمٚمٜمييي

و ٟمييييام يٙمٗمييييل    ذًمييييؽ واىمييييع قمٛمييييكم، ومٛمييييـ يميييي٤م  ُمٜمييييذ  ييييي٤مم ًمييييف ُمٜمزًميييي٦م قمٜمييييدنؿ ذم 

 مم اويييزب ًميييٞمس  اًميييدقمقة،  صيييٌ  اًمٞميييقم ٕٟميييف مل يٜميييرؿاًمّمييي ح وذم اًمٜمِمييي٤مط ذم 

ُمٜمٝمؿ، و ذًا شم٠ميت نٜم٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمريل ٟمٙمررني٤م ذم نيذا اًمّميدد ُميرارًا وشمٙميرارًا: 

ـَ ﴿ ٓ شَمُٙمقُٟميييقا ُِمييي ييييمِ  َو ـَ * لَم اعمنُْْمِ ىُميييقا دِييييٜمَُٝمْؿ َويَمييي٤مُٟمقا ؿِميييٞمًَٕم٤م يُميييؾُّ  ُِمييي ـَ وَمر  يييِذي اًم 
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 .[76-75]الروم ﴾طِمْزٍب سماَِم ًَمَدْاِْؿ وَمِرطُمق َ 

ظم صيي٦م اًمٙميي م إؾميي٤ٌمب اًمرييل شمرٞمنيي ذم اًمٕمٍميي اويي٤مرض بيي٥م إظمييذ هبيي٤م 

سمنمط    ٓ شمٙمق  خم٤مًمٗمي٦م ًمٚمنميع، ُمي  ً نيذ  اعمًيجٚم٦م ومٝميل شمٜم٘ميؾ اعم ي٤مرضات 

قاقمظ واًمٜمّميي٤مر   مم اًمٜميي٤مس سمٞمنيي وسمدىميي٦م، نييذ  اًمقؾمييٞمٚم٦م ظمٚم٘مٝميي٤م واًمييدروس واعميي

 ا  قمز وضمؾ ذم اًمٕمٍم او٤مرض، ومٞمج٥م آٟمرٗم٤مع هب٤م.

يمييذًمؽ اًمراديييق،  ذا يم٤مٟميي٧م نٜميي٤مح دوًميي٦م ُمًييٚمٛم٦م وم٤ٌمؾمييرٓم٤مقمرٝم٤م    شمًييرٕمٛمؾ نييذا 

الٝميي٤مز ذم ؾمييٌٞمؾ ٟمنميي اًمييدقمقة قمييغم وضمييف اًمٙمييرة إروييٞم٦م يمٚمٝميي٤م، وًمييٞمس وم٘مييط ذم 

ظمييػمًا وؾمييٞمٚم٦م طمدي يي٦م اًمٕمٝمييد سمٕمييض اًمٌمييء ونييل اًمرٚمٗميي٤مز، اًمٕميي٤ممل اإلؾميي ُمل، شميي٠ميت  

ومٜم ـ ٟم٘مق : اًمرٚمٗم٤مز سم٤مقمر٤ٌمر    ومٞمف اًمّمقر واًمرّمقير، وم٤مٕصيؾ ومٞميف  ٟميف ٓ بيقز، 

وًمٞمس يم٤معمًجٚم٦م وًمٞمس يم٤مًمراديق، و ٟمام عم٤م ومٞمف ُميـ اًمّميقر واًمرّميقير، واًمٕمٜم٤ميي٦م 

 ٓ سم٤مؾمييرٕمام  رٓت ًمرّمييقير إؿميي ٤مص، ٟم٘مييق  إصييؾ ذم اًمرٚمٗميي٤مز  ٟمييف ٓ بييقز 

ومييييييٞمام شم٘مرْمييييييٞمف اًميييييييورة، واًمٕمٚمييييييامء ُمرٗم٘مييييييق  قمييييييغم ىم٤مقمييييييدة اًميييييييورات شمٌييييييٞم  

اعم ٔمييقرات، وًمٙمييـ ٓ ٟمييره اًمرقؾمييع ذم ذًمييؽ يمييام نييق واىمييع اًمٞمييقم قمٜمييد ُمييـ ٓ 

يٌيي٤مًمق  سمييام يًييٛمك طمراُميي٤ًم  و طميي ًٓ، و ٟمييام سم٘مييدر ُميي٤م  ٘مييؼ اعمّمييٚم ٦م اًمرييل ييي٠مذ  

 اًمِم٤مرع هب٤م، وذم طمدود اًمٜمص أذ  ًمذًمؽ.

ٓ  ريييد  ـم٤مًميي٦م اًمٌ يي٨م ذم نييذ  اعمًيي٠مًم٦م    اًمرّمييقير طمييرام ٟم ييـ ٟمٕمٚمييؿ ُميي  ً، و

 سمي٤مح ًمٚمًيٞمدة قم٤مرِمي٦م     ¢قمغم يمؾ  ؿمٙم٤مًمف و ٟمقاقميف، ًمٙميـ ٟمٕمٚميؿ  يْمي٤ًم    اًمٜمٌيل 

شمٚمٕميي٥م سمٌٜم٤مويي٤م ُمييـ اخلييرن يم٤مٟميي٧م شمًييرٕمٛمٚمٝم٤م، ويميي٤م  اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ينييب 

 ًمٞمٝميي٤م سمٜميي٤مت ضم٤مراويي٤م ًمٙمييل شمرًييغم هبييـ، ودظمييؾ اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ُمييرة ونييل 

وميييرس ًميييف »٥م وومٞمٝمييي٤م وميييرس ونييي٤م ضمٜم٤مطمييي٤م ، وم٘مييي٤م  قمٚمٞميييف اًمّمييي ة واًمًييي م نييي٤م: شمٚمٕمييي

ضمٜم٤مطميييييي٤م ، وم٘م٤مًميييييي٧م:  مل يٌٚمٖمييييييؽ    ظمٞمييييييؾ ؾمييييييٚمٞمام  قمٚمٞمييييييف اًمًيييييي م يم٤مٟميييييي٧م ذوات 

 .« ضمٜم ٦م

وم٤مًمِمييي٤مند ُميييـ نيييذا اويييدي٨م ٟمًيييرٓمٞمع    ٟم٠مظميييذ ُمٜميييف، و   ٟمٜمٗميييذ ُمٜميييف  مم ضميييقاز 
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ٝمي٤م ـ وراراًمريل ٓ يؽمشمي٥م ُمياؾمرٕمام  اًمّمقر وُمـ ذًمؽ اًمرٚمٗمي٤مز ذم طميدود او٤مضمي٦م 

رضر ؾمييقاء ذم اًمٕم٘مٞمييدة  و ذم إظميي ن،  و ٟم ييق ذًمييؽ ُمييـ اعم ٤مًمٗميي٤مت،  ُميي٤م نييذا 

 اًمرقؾمع وم  بقز اؾمرٕمامًمف؛ ٕ  إصؾ ومٞمف حمرم.

نٙميييذا يٜمٌٖميييل وميييٞمام  ره ووميييٞمام  قمر٘ميييد    يٙميييق  ُمقىمٗمٜمييي٤م اؾميييرٖم   يميييؾ وؾميييٞمٚم٦م 

 طمييدصم٧م، ُميي٤م مل ٟم يي٤مًمػ ومٞمٝميي٤م رشيٕميي٦م اإلؾميي م، وٟمييدع ضم٤مٟمٌيي٤ًم شمٚمييؽ اًم٘م٤مقمييدة اًمٙميي٤مومرة

اًمرييييل هبيييي٤م اؾميييير ٚم٧م اًمييييدُم٤مء وإقمييييراض ُمييييـ اًمٙمٗميييي٤مر ونييييل ىمييييقنؿ: اًمٖم٤مييييي٦م شمييييؼمر 

ـْ َير يِؼ ا  َ َبَْٕميْؾ ًَميُف ﴿اًمقؾمٞمٚم٦م، ونذا ًمٞمس ُمـ اإلؾم م، سمؾ اإلؾمي م ي٘ميق :  َوَُمي

٥ُم * خَمَْرضًم٤م  ًِ ٓ َ َْر ـْ طَمٞم٨ُْم   .[7]الط:ق ﴾َوَيْرُزىْمُف ُِم

 نؾ سم٘مل يشء ُمـ ا ...

 شمٗمْمؾ ي٤م ؿمٞم ... ُمداظمٚم٦م:

 ( 00:  03: 21/ 401) اهلدى والنور /

 اضتدداّ ايتُجًٝٝات ٚاألْاغٝد يف ايدع٠ٛ

نييذا ؾميي١ما  ُمييـ سمٕمييض اًمٜمًيي٤مء ي٘مييق : ُمييع وضمييقد سمٕمييض إظمييقات ذم  ُمداظمٚميي٦م:

يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم اًمٌٜم٤مت خي٤مًمٗمقٟمٜم٤م ذم اعمٜمٝم٩م يٕمٜميل:  ظميقات ـمٞمٌي٤مت، و ي٤موًمق  

قمييغم ظميي   ُمٕمٝمييـ،  دظميي٤م  إٟم٤مؿمييٞمد واًمرٛم ٞمٚمٞميي٤مت ذم يمييؾ ٟمِميي٤مط، وٟم ييـ داريياًم 

ؾمييٚمٗمٞملم وهمييػمنؿ، وًمٙميـي اعمِمييٙمٚم٦م  ٟمييف ذم سمداييي٦م يمييؾ قميي٤مم دار  ضمديييد يٙمييق  يٕمٜمييل: 

نٜمييي٤مح  ظميييقات ُمًيييرجدات يييي٠مشمق  ًمٚمٙمٚمٞمييي٦م وميييػمو  نيييذا اخلييي   ومٞمٜمٗميييرو  ُمييـي آًمريييزام 

ونٙمييييييذا، ونيييييي١مٓء ٓ اٛمٝمييييييؿ يشء ؾمييييييقه  طمييييييقا  اًمٕميييييي٤ممل اإلؾميييييي ُمل وٓ ير ييييييرو  

 .٤م ًمٙمل ٟمرٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ، وضمزاح ا  ظمػًماإطم٤مدي٨م اًمّم ٞم ٦م  مم رظمر ، سمامذا شمٜمّم ٜم

 ٟمّم ٝمـ سم٤مًم ٌي٤مت اًم ٌي٤مت، ٕ  اًمٖم٤ميي٦م ٓ شميؼمر اًمقؾميٞمٚم٦م يميام قمٚمٞميف يم يػم  اًمِمٞم :

ُمييـ اًمٗمرٞميي٤م  واًمٗمرٞميي٤مت ذم نييذا اًمزُميي٤م ، ... يمييام ضميي٤مء ذم اًمًيي١ما  ٓ ... سم٤مًمٙمريي٤مب 
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وٓ سم٤مًمًييٜم٦م و ٟمييام سمييدقمقة اًمٜميي٤مس  مم  ؾميي م همييػم ُمٗمٝمييقم، ويًييقهمـ ًمٚمٛمييدقمقيـ ُميي٤م 

٤م ذم ؾميييٌٞمؾ ... ىمٚميييقهبؿ  و ىمٚميييقهبـ، ومٜمييي٠مُمرنـ سم٤مًم ٌييي٤مت ىميييد ٓ بييي قز  طمٞم٤مًٟمييي٤م رشقًمييي

 قمغم ُم٤م رزىمٝمؿ ا  قمز وضمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

 (30b/00:10:10)رحلة النور
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 سٍٛ ايتُجٌٝ

... اًمييذي روا  اإلُميي٤مم  محييد وهمييػم  قمييـ اًم  صميي٦م  ¢ـمٞميي٥م! ... ىمقًمييف  ُمداظمٚميي٦م:

ؾ ىمرٚميييف ٟمٌييل  و ىمرييؾ ٟمٌٞمييي٤ًم،  مم رظميير اويييدي٨م اًمييذيـ اؿمييرد همْمييي٥م ا  قمٚمييٞمٝمؿ: رضميي

وومٞمييييف وو ييييؾ ُمييييـ اعمٛم ٚمييييلم، وم٤مؾمييييرد  ذم سمٕمييييض اًمٓمٚمٌيييي٦م قمييييغم  ييييريؿ اًمرٛم ٞمييييؾ 

اعمٕمرو  اًمذي شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمف ذم اًمٚمٞمٚم٦م اعم٤موٞم٦م، واؾمرد  سميف قميغم  يريؿ اًمرٛم ٞميؾ 

اعمٕميييرو  ذم اعمنيييطمٞم٤مت، ومٝميييؾ نيييذا آؾميييردٓ  صييي ٞم ، إصيييؾ ... نيييذا ُمييي٤م 

قمييغم سمٕمييض  سمقاسمييف: سميي٤مب ُميي٤م ضميي٤مء ذم ... شمٕمٚمييٞمؿ اًمٜميي٤مس ُمييـ  ذيميير  اًمٌ يي٤مري ُمٕمٜمقٟميي٤مً 

 همػم زي٤مدة وٓ ا ٞمؾ.

ٟمٕمؿ، اعمٛم ؾ نٜم٤م نق اًمذي يّمٜمع اًمرامصمٞمؾ؛ ٕ  اًمرٛم ٞمؾ اعمٕمرو  ذم  اًمِمٞم :

اًمٕمٍميي اويي٤مرض نييق اصييٓم ح طميي٤مدث، وُمييـ إظمٓميي٤مء اًمرييل ىمييد ي٘مييع ومٞمٝميي٤م سمٕمييض 

 و قمرومٞميي٦م، اًمٜميي٤مس  هنييؿ يٗمنييو  سمٕمييض اًمٜمّمييقص اًمنمييقمٞم٦م سم٤مصييٓم طم٤مت وم٘مٝمٞميي٦م 

ونييييذا اًمرٗمًييييػم نييييق ُمييييـ نييييذا اًم٘مٌٞمييييؾ، وميييي  بييييقز شمٗمًييييػم و ييييؾ سمٛمٕمٜمييييك: اًمرٛم ٞمييييؾ 

اعمٕميييرو  ونيييق    يرٛم يييؾ ؿمييي ص سمّميييقرة ؿمييي ص رظمييير ىميييد يٙميييق  نيييذا أظمييير 

رضمي ً صي٤مو٤ًم واعمٛم ييؾ ـم٤موي٤ًم، وىمييد يٙميق  ذاح ؿمييٞم ٤ًم ونيذا ؿميي٤مب وٟم يق ذًمييؽ، 

 ومٝمذا اعمٕمٜمك ًمٞمس ًمف وضمقد ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمرل قمرومٜم٤من٤م.

ىميييييد ىمٚمييييي٧م رٟمٗمييييي٤ًم سمييييي٠م  سمٕميييييض اًمٕمٚميييييامء يٗمنيييييو  سمٖمٗمٚمييييي٦م قمروييييي٧م نيييييؿ سمٕميييييض و

اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م قمغم ٟم ق نذا آصٓم ح او٤مزم، وًمق يم٤م  اصيٓم طم٤ًم وم٘مٝمٞمي٤ًم 

يم ػم ُمـ اًمٕمٚميامء يًيرٕمٛمٚمق  اًمٙمراني٦م سمٛمٕمٜميك اًمٌميء  ذا ومٕمٚميف اإلٟمًي٤م  ىميد ظمي٤مًمػ 

ػ ُميي٤م نييق إومم وًمٙمييـ ٓ ييي٠مصمؿ ومٞمييف، صمييؿ شميي٠ميت سمٕمييض اًمٕمٌيي٤مرات قمييـ سمٕمييض اًمًييٚم

سمٙمران٦م يشء ُم٤م ومٞمٗمنو  نذ  اًمٙمران٦م سميٜمٗمس نيذا اعمٕمٜميك آصيٓم طمل، ونيذا 
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ظمٓميي٠م؛ ٕ  شمٓمريييؼ آصيييٓم طم٤مت او٤مدصميي٦م قميييغم اعمٗميي٤منٞمؿ اًمٕمرسمٞمييي٦م اًم٘مديٛميي٦م ومٞمٝمييي٤م 

  وم٤ًمد ًمٚمنميٕم٦م.

وُمييـ نييذا اًم٘مٌٞمييؾ ىمقًمييف شمٕميي٤ممم طمٞمييٜمام ذيميير سمٕمييض اعمٕميي٤ميس ذم أييي٦م اًمٙمريٛميي٦م 

ٞم ُئُف ﴿قميز وضميؾ: يم٤مًمزٟم٤م واًمنىم٦م وٟم ق ذًمؽ، شمٕم٘م٥م ذًميؽ سم٘مقًميف  ٤مَ  ؾمَي َؽ يمَي
ؾُّ َذًمِي يمُي

٤م ييييييَؽ َُمْٙمُروًنيييييي نٜميييييي٤م ٓ شمٕمٜمييييييل اعمٕمٜمييييييك  ٤مً ومٙمٚمٛميييييي٦م: ُمٙمرونيييييي [78]اإلسددددددرا  ﴾قِمٜمْييييييَد َرسم 

٤مَ  ﴿آصيييٓم طمل اًمٗم٘مٝميييل اًميييذي نيييق ظمييي   إومم،  ُف يَمييي ييي َٟميييك  ِٟم  َوٓ شَمْ٘مَرسُميييقا اًمز 

ٌِٞمً   ٤مَء ؾَميي ٦ًم َوؾَميي ق اعمٙمييرو  ذم ومٝمييذا اًمزٟميي٤م اًمييذي ؾميي٤مء ؾمييٌٞمٚمف نيي [76]اإلسددرا  ﴾وَم٤مطِمَِميي

سمٕمييض اًمٜمّمييقص اًمنمييقمٞم٦م؛ ًمييذًمؽ عميي٤م ضميي٤مءت قمٌيي٤مرة ًمإلُميي٤مم اًمِميي٤مومٕمل ذم ُمًيي٠مًم٦م 

ضم٤مءت وم٘مٝمٞم٦م ومٞمٝم٤م دىم٦م ُمرٜم٤منٞم٦م ونل: ُم٤م ـمرىمق  ذم اًمٗمروع:  ذا رضمؾ زٟم٤م سم٤مُمر ة صمؿ 

سم٤مسمٜمرييييف وشمرقمرقميييي٧م وصيييي٤مرت اُميييير ة صيييي٤مو٦م ًمٚمييييزواج ومٝمييييؾ بييييقز ٕسمٞمٝميييي٤م ُميييـي اًمزٟميييي٤م    

٦م وُمـي واوم٘ميف ُمـي إرٛمي٦م  ٟميف  يرم ذًميؽ قمٚمٞميف، يرزوضمٝم٤م؟ ىمقٓ  ًمٚمٕمٚمامء: ىمق   ن طمٜمٞمٗم

وييييذيمر اًمِمييي٤مومٕمٞم٦م قمييـي اإلُمييي٤مم اًمِمييي٤مومٕمل  ٟميييف يمييير  ذًميييؽ، ومٗمنيييوا يمرانييي٦م اإلُمييي٤مم اًمِمييي٤مومٕمل 

 .سم٤مٓصٓم ح اًمٗم٘مٝمل قمغم اودي٨م وم٘م٤مًمقا: بقز ًمٙمٜمف يٙمر 

ومٚمق ومنٟم٤م يم م اإلُم٤مم اًمِمي٤مومٕمل قميغم اًمرٕمٌيػم اًم٘ميررين اشمٗميؼ ر ي اإلُمي٤مم اًمِمي٤مومٕمل ُميع 

ٜمٞمٗمييي٦م و شم٤ٌمقميييف، وقميييغم ذًميييؽ  يْمييي٤ًم ؿميييٞم  اإلؾمييي م اسمييـي شمٞمٛمٞمييي٦م قميييغم    نيييذا اإلُمييي٤مم  ن طم

اإلٟم٤ًم  ٓ بقز    يرزوج اسمٜمرف سم٤مورام؛ ٕهن٤م اسمٜمرف وظمرضم٧م ُمـ صٚمٌف، ومٝمق يمام ي٘م٤م  

 .ذم سمٕمض إطمٙم٤مم إظمره: يمٜم٤ميم  ٟمٗمًف سمٜمٗمًف

وًمٙمييـ نٜميي٤مح ر ي  ٟميي٤م  را  يم٠مٟمييف يِمييٌف اًمٗمٚمًييٗم٦م اًمرييل ٓ شمٕمرٛمييد ٓ قمييغم وم٘مييف وٓ 

قم٘ميييؾ: ونيييل    اويييرام ٓ طمرُمييي٦م ًميييف، و ٟمييي٤م ومٙميييرت ذم نيييذ  اعمًييي٠مًم٦م يم يييػمًا؛  قميييغم

ٕهنيي٤م ُمييـ دىميي٤مرؼ اخل وميي٤مت اًمرييل وىمٕميي٧م ومٞمييف إُميي٦م وإرٛميي٦م، ومر ييي٧م ... ومٙمييرت 

وٓ يّميي   ¢  اوييرام ٓ  ييرم، وىمييد روه طمييدي ٤ًم ُمرومققميي٤ًم  مم اًمٜمٌييل  سم٘مييقنؿ: 

 .ذًمؽ..]اٟم٘مٓم٤معن

 (25b/00:39:22)رحلة النور 
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 ُجٌٝ يف ايدع٠ٛاضتدداّ ايت

ومْميٞمٚم٦م اًمِميٞم  طمٗمٔميؽ ا ! يًير دم سمٕميض اًمِمي٤ٌمب اًمٞميقم ُمي٤م يٕمير   ُمداظمٚم٦م:

ٛم ٞمييؾ يم٠مؾمييٚمقب ُمييـ  ؾميي٤مًمٞم٥م اًمييدقمقة ومييام ر يييؽ ذم نييذا اعمقوييقع ونييؾ يميي٤م  رسم٤مًم

يًير دم نيذا إؾميٚمقب ذم اًميدقمقة  رضميق اًمرٗمّميٞمؾ ذم ذًميؽ وضميزايمؿ  ¢اًمٜمٌل 

 ا  ظمػمًا.

رض شمنييسم٧م  مم سمٕمييض اعمًييٚمٛملم اًمرٛم ٞمييؾ روميي٦م ُمييـ روميي٤مت اًمٕمٍميي اويي٤م اًمِمييٞم :

اًمذيـ يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ الٝمؾ سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، واًمرٛم ٞمؾ  ٟمام  ر٤مضمف اًمٙمٗم٤مر؛ ٕٟمف 

شمرىميؼ اًم٘مٚميقب  ¢ٓ سمديؾ نؿ ُمـ ري٤مت قميـ رب اًمٕمي٤معملم و طم٤مديي٨م قميـ اًمٜمٌيل 

و ًييـ إظميي ن، ٓ يقضمييد يشء ُمييـ نييذ  اعمييقاقمظ واعمييذيمرات قمٜمييد اًمٙمٗميي٤مر، 

رٛم ٞمٚمٞميي٤مت يمرٕمييقيض نييؿ قمييام وميي٤موؿ ُمييـ انييده وًمييذًمؽ نييؿ ليي١موا  مم اختيي٤مذ اًم

واًمٜمييقر سمًيي٥ٌم يمٗمييرنؿ سم٤مإلؾميي م، ومجيي٤مء سمٕمييض اًمِميي٤ٌمب اًمييذيـ ٓ ي٘مييدرو  ديييٜمٝمؿ 

اإلؾم ُمل طمؼ ىمدر  و ظمذوا نيذ  اًمرٛم ٞمٚمٞمي٤مت ُميـ قمي٤مدات اًمٙمٗمي٤مر هميػم ُم طمٔميلم 

اًمٗمرن سميلم اًمٙمٗمي٤مر واعمًيٚمٛملم ُميـ نيذ  اوٞم ٞمي٦م اًمريل  رشت  ًمٞمٝمي٤م رٟمٗمي٤ًم    اًمٙمٗمي٤مر 

  ُمييـ اًمرٛم ٞمٚمٞميي٤مت،  ُميي٤م اعمًييٚمٛمق  ومٚمٞمًييقا سم ٤مضميي٦م  ًمٞمٝميي٤م؛ ٕ  ا  قمييز ىمييد يًييرٗمٞمدو

 وضمؾ ىمد  رؾمؾ  ًمٞمٝمؿ ٟمٌٞم٤ًم ذم رشيٕمرف يمؾ ُم٤م يّمٚم   ُمقر ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤منؿ.

وسم ٤مصيي٦م  ٟمٜميي٤م  ذا شمييذيمرٟم٤م او٘مٞم٘ميي٦م نييذ  اًمرٛم ٞمٚمٞميي٤مت  هنيي٤م ٓ ختٚمييق ُمييـ إُمييقر 

زويير واًمٙميذب؛ ٕ  اعمٜمٙمرة، ُمٜمٝم٤م ُم  ً:    ومٞمٝم٤م يم ػم ُمـ اًمرزويير  و ىمٚمٞميؾ ُميـ اًمر

اًمرٛم ٞمٚمٞم٦م ٓ يّميٚم  قمرويٝم٤م  ٓ سمزظمرومرٝمي٤م سميٌٕمض اًمٙمٚميامت اًمريل ٓ ا يؾ اًمقاىميع، 

وىمد يٙمق  ومٞمٝم٤م اظمر ط سملم اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤م ، و ذا يم٤م  سمٕميض اًمِمي٤ٌمب ٓ يزاًميق  
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قمغم اًٙمٝمؿ هبذا اوٙمؿ اًمنمقمل ونق  ٟمف ٓ بيقز اظمير ط اًمرضمي٤م  سم٤مًمٜمًي٤مء؛ 

وٟم٤ًمء، ىمد يٙمق  ومٞمٝم٤م ؿم٤ٌمب وؿم٤مسم٤مت، وم٤مًمرٛم ٞمٚمٞم٦م ٕ  اًمرٛم ٞمٚمٞم٦م يٙمق  ومٞمٝم٤م رضم٤م  

شمرٓمٚميي٥م الٛمييع سمييلم الٜمًييلم وطمٞمٜمئييٍذ ي٘مييع وٓ سمييد آظميير ط ظم٤مصيي٦م    اًمرٛم ٞمٚمٞميي٦م 

 ريييي٤مج  مم ُميييي٤م يًييييٛمقٟمف سمرووميييي٤مت يٕمٜمييييل: اريٜميييي٤مت ُمرٕمييييددة ومٙمييييؿ ويمييييؿ ؾمييييٞمٙمق  

آظمييير ط نٜمييي٤مح سميييلم الٜمًيييلم، ومييي٢مذا ومرويييٜم٤م    سمٕميييض اعمًيييٚمٛملم ٓ يزاًميييق  ُميييـ 

سمٕميييض إطمٙمييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م وُمٜمٝمييي٤م: ... اظمييير ط سميييلم الٜمًيييلم،  اعم ييي٤مومٔملم قميييغم

ؾمٞمْمييٓمر اًم٘ميي٤مرٛمق  قمييغم رواييي٦م ا ٞمٚمٞميي٦م سم٤مٓشمٕم٤مويي٦م قمييـ الييٜمس أظميير ُمييـ اًمٜمًيي٤مء 

سميي٠م  يٛم ييؾ درونييؿ سمٕمييض اًمرضميي٤م  ونٜميي٤م ي٘مٕمييق  ذم خم٤مًمٗميي٦م ًمٚمنمييع خم٤مًمٗميي٦م  ظمييره 

ونيييل اًمرِميييٌف سم٤مًمٜمًييي٤مء، وىميييد ضمييي٤مء ذم صييي ٞم  اًمٌ ييي٤مري ُميييـ طميييدي٨م قمٌيييد ا  سميييـ 

اعمرِميٌٝملم ُميـ اًمرضمي٤م  سم٤مًمٜمًي٤مء،  ¢ًمٕميـ رؾميق  ا  » ا  قمٜميف ىمي٤م : قم٤ٌمس ر 

وم٢مذًا: اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت ُمٝمام طمرص اًم٘مي٤مرٛمق  قمٚمٞمٝمي٤م  «واعمرِمٌٝم٤مت ُمـ اًمٜم٤ًمء سم٤مًمرضم٤م 

   ٓ ي٘مٕمييييقا ذم خم٤مًمٗميييي٦م اًمنميييييٕم٦م ومٝمييييل ٓ ختٚمييييق ُمييييـ إُمييييقر اًمر٤مًمٞميييي٦م ُمييييـ اًمرِمييييٌف 

اظميير ط اًمرضميي٤م   سم٤مًمٙمٗميي٤مر؛ ٕ  نييذ  اًمرٛم ٞمٚمٞميي٤مت ُمييٜمٝمؿ ظمرضميي٧م، صمييؿ ٓ ختٚمييق ُمييـ

سم٤مًمٜمًييييي٤مء، ومييييي٢م  ظمٚمييييي٧م ومييييي  ختٚميييييق ُميييييـ شمِميييييٌف اًمرضمييييي٤م  سم٤مًمٜمًييييي٤مء ٕ  نيييييذ  ـمٌٞمٕمييييي٦م 

اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت؛ وًمذًمؽ وم  بقز اًمرٛم ٞمؾ يمٕمٛمؾ ٕٟميف خمي٤مًمػ ًمٚمنميع ومٙمٞميػ بيقز 

 اخت٤مذ اًمرٛم ٞمؾ وؾمٞمٚم٦م ًمدقمقة اًمٜم٤مس  مم اإلؾم م؟!

ذًمؽ ُمـ سم٤مب ُمٕم٤مل٦م إُمقر قمغم ظم   ُمذن٥م اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ومي٢مٟمام 

ل ُمٕم٤ملييي٦م قميييغم ـمري٘مييي٦م سمٕميييض اًمٗمًييي٤من اًمًيييٙم٤مره اًميييذيـ شميييذيمر ىمّمّميييٝمؿ ذم نييي

 سمٕمض يمر٥م إدب يمٛم ؾ  ن ٟمقاس اًمرل يم٤م  ي٘مق :

 .وداوين سم٤مًمرل يم٤مٟم٧م نل اًمداء

وم٤مًمداء ٓ ... دواء، واورام ٓ يّمٚم  قم٤ٌمدًا وم٤مشم٘مقا ا  واؾمر٘مٞمٛمقا يمام  ُمريمؿ، 

 ٟمٕمؿ.

ٕمٜمييك يمٚمٛميي٦م اًمرٛم ٞمييؾ؛ ٕٟمييف ييي٤م ؿمييٞم  ... ُمييـ اعمٗمٞمييد نٜميي٤م    شمٕميير  ًمٜميي٤م ُم ُمداظمٚميي٦م:
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أ  ًمييق  شمييك ... ىمٕمييد  محييد ُمييـ ال٤مٟميي٥م إيٛمييـ ُمييـ اعمنييح، ومّمييٕمد ؾمييٕمٞمد ُمييـ 

ال٤مٟم٥م إين ُمـ اعمنيح وم٤مًمر٘مٞمي٤م ذم وؾميط اعمنيح، وم٘مي٤م   محيد ًمًيٕمٞمد: نيؾ 

ًمؽ سم٠م  شمٕمٚمٛمٜمل اًمقوقء وم٠مظمذ ُمي  ً  سمري٘مي٤ًم ُميـ اعمي٤مء ومرقوي٠م  ُمي٤مم اوي٤مرضيـ،  و 

د ًمًٕمٞمد:  ٟمٜمل  قمر  رضم ً يقاضميف ُمِميٙم ت ُميع ن٥م ُم  ً  هنام ىمٕمدا وم٘م٤م   مح

 نٚمف ذم اًمرزاُمف ًمإلؾمي م وميامذا شميره  ٟميف يٗمٕميؾ؟ وم٘مي٤م  ؾميٕمٞمد نٙميذا، وم٘مي٤م   محيد: 

وًمٙمـ ُم  ً  سمق  يٗمٕمؾ يمذا، وم٘م٤م .. ونٙمذا، وومٕم ً نٜمي٤مح ؿمي ص يٕمي٤مين ُميـ نيذ  

اعمِمٙمٚم٦م، وم٠مفمـ    نٜم٤مح  ٟمقاقم٤ًم ُمـ إؿمٞم٤مء ىمد ٓ يٙمق  ومٞمٝم٤م  ؿمٙم٤م  رشقم٤ًم ًمٙمـ 

 ر٤مج  مم سمٞم٤م  ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اًمرٛم ٞمؾ اعم٘مّمقد اًمذي ىمّمد سمف اًم٘مّميد اًميذي ذيمرشميف ٟم

... 

اًمرٛم ٞمؾ سم٤مرح ا  ومٞمؽ ُمٕمرو  ... ُم٤م  ر٤مج  مم سمٞم٤م ، وم٤مإلٟم٤ًم  قم٤مدًة  اًمِمٞم :

 ر٤مج  مم سمٞم٤م  يشء يٙمق  هم٤مُمْم٤ًم  ُم٤م طمٞمٜمام يٙمق  واىمٕمي٤ًم ومٌٞمي٤م  نيذا اًمقاىميع نيق 

 ّمٞمؾ او٤مصؾ، وم٤مًمرٛم ٞمؾ اًمذي ي٘مع  ُمـ سم٤مب ُم٤م ي٘مق  اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُم ٚمف ُمـ سم٤مب

اًمٞمقم ُمِم٤مند ا٤مُم٤ًم  ٟمف اًمرضمؾ ُم  ً يٙمق  طمٚمٞم٘م٤ًم ورسمٜم٤م ظمٚم٘ميف ُميـ هميػم وٞمي٦م، ًمٙميـ 

ٟميرا  شميزيـ عمٕمّميٞم٦م ا  ومٞم ٚمييؼ وٞمريف، ًمٙمٜميف يرييد    يٛم ييؾ دور ؿميٞم  قمي٤ممل وم٤موييؾ 

 و جم٤مند ذم ؾميٌٞمؾ ا  وميامذا يٗمٕميؾ؟ ير يذ وٞمي٦م ُمًيرٕم٤مرة يٛم يؾ ذًميؽ اًمِمي ص 

مل  و جم٤مند  و ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، يمؾ اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت اًمريل شم٘ميقم اًمٞميقم شم٘ميقم اًمذي نق قم٤م

قمغم    يرِميٌف اعمٛم يؾ اًميذي ي٠مظميذ دور  ُمي٤م ُمٚميؽ  و  ُميػم  و ىم٤مريد ضميٞمش  و ظمي٤مدم 

 و ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، ومٝم١مٓء إومراد يمؾ ُمٜمٝمؿ يٛم يؾ طمٞمي٤مة  ٟمًي٤م  ؾميٌؼ ذيمير طمٞم٤مشميف ذم 

 ُمي٤م سمٕميض إُم ٚمي٦م اًمريل  يمر٥م اًمري٤مري ، ومٝميذا ُمي٤م  ري٤مج  مم ا ٞميؾ  ُمي٤م ومي  ؾميٌٞمؾ..

رضسمرٝميييي٤م  ٟميييي٧م نييييذ  شميييي٠ميت قمرويييي٤ًم وٓ شمّمييييٌ  ُم٘مّمييييدًا ودقم٤مييييي٦م ُمييييـ  ضمييييؾ شمٕمريييييػ 

اعمًييٚمٛملم ...  مم ديييٜمٝمؿ وٟم ييق ذًمييؽ ومٝمييذا اًمرٛم ٞمييؾ ُميي٤م  فمييـ     طمييدًا ُمٝمييام يميي٤م  

 سمٕمٞمدًا قمـ اًم ٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمقاقمٞم٦م سم ٤مضم٦م  مم    ٟمنمح ًمف ُم٤م نق اًمرٛم ٞمؾ، واو .

ُم ٚمييي٦م اًمريييل ذيمروييي٤م  طم٤مديييي٨م يم يييدي٨م  ن وميييٜم ـ ٟميييذيمر ُمييي٤م نيييق  ىميييرب ُميييـ إ
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محٞمييد اًمًيي٤مقمدي اًمييذي ضميي٤مء ذم صيي ٞم  اًمٌ يي٤مري خمرٍمييًا وذم ؾمييٜمـ  ن داود 

، ىمييي٤مًمقا: ٓ، ًمًييي٧م سميييي٠مقمٚمؿ ¢ ٓ  صييييكم ًمٙميييؿ صييي ة رؾمييييق  ا  »ُمٓميييقًٓ، ىمييي٤م : 

؛ ٕٟميف مل ¢نذا ُم٤م ٟم٘مق :  ٟمف ُم ؾ اًمٜمٌيل  «سمّم شمف ُمٜم٤م، ىم٤م : سمغم، ... ومٌد  يّمكم

ُم  ً يم٤م  يم٨م اًمٚم ٞم٦م، وٟم ـ ٟمره ومٞمٙمؿ أ  ُم٤م ؿم٤مء  ¢ؾمق  ... يره سمزيف، وم٤مًمر

وييك ُم٤ٌمريميي٦م ووييك ظمٗمٞم٘ميي٦م ضمديييدة ووييك ُمرقؾمييٓم٦م، وم٤مًمييذي يّمييكم صيي ة اًمٜمٌييل 

يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ٓ ير٘مّمد ًمف اًمرِمٌف سم٤مًمرؾمق  اًمذي يم٤م  ًمف وٞم٦م ُم  ً ضمٚمٞمٚم٦م وقمٔمٞمٛمي٦م 

ؾ ووٞميي٦م  ن محٞمييد ُميي  ً وٞمرييف ظمٗمٞمٗميي٦م  ٟمييام نييل قمٌيي٤مرة قمييـ ؿمييٕمرات ونييق ٓ يٛم يي

 .¢اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ًمٙمـ  ٙمل يمٞمػ يم٤مٟم٧م ص ة اًمٜمٌل 

نٙميييذا »يميييذًمؽ ُمييي  ً طميييدي٨م قمييي ام  سميييـ قمٗمييي٤م  عمييي٤م شمقوييي٠م سميييلم  ييييداؿ وىمييي٤م : 

نييذا ًمييٞمس ومٞمييف ا ٞمييؾ و ٟمييام ومٞمييف طمٙم٤مييي٦م ُميي٤م ومٕمٚمييف اًمرؾمييق   «ر ييي٧م رؾمييق  ا  شمقويي٠م

ف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م،  ُم٤م اًمروي٤مت اًمرٛم ٞمٚمٞمي٦م نيذ  ومٝميل ذم واد رظمير، ويٙمٗميل  ٟمي

 ٓ ختٚمقا ُمـ خم٤مًمٗم٦م ُمـ اعم ٤مًمٗم٤مت اًمرل  رشت  ًمٞمٝم٤م رٟمٗم٤ًم.

ذيميييرت    آظمييير ط واًمرِميييٌف سم٤مًمٜمًييي٤مء ويمييي٤م  اًم٘مّميييد ًميييٞمس اًميييدقمقة  ُمداظمٚمييي٦م:

 وًمٞمس اًمرٕمٚمؿ و ٟمام اًمؽموي  وم٘مط.

 ضمٌيي٧م قمييـ نيييذا، ىمٚميي٧م: يمٞمييػ ُمييع نيييذ  اعم ٤مًمٗميي٤مت يٛمٙمييـ اخت٤مذنييي٤م  اًمِمييٞم :

 وؾمٞمٚم٦م ًمٚمدقمقة..

 وم٘مط.. ًمٚمؽموي  قمـ اًمٜمٗمس.ًمٞمس ... ًمٚمدقمقة ًمٚمؽموي   ُمداظمٚم٦م:

ا  ايديؽ  ٟمي٤م  شمٙمٚميؿ سمٚمًي٤م  قميرن ُمٌيلم، ىمٚمي٧م: يمٞميػ نيذا ا ٞميؾ ومٞميف  اًمِمٞم :

نذ  اعم ٤مًمٗم٤مت ومٝمل وٜمققم٦م نذ  اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت ومٙمٞمػ شمر ذ وؾمٞمٚم٦م؟! ... ؿمٞمئلم: 

اًميييذي ؾمييي٠مًم٧م قمٜميييف  ضمٌييي٧م قمٜميييف ؾميييٚمٗم٤ًم: اًمرٛم ٞمٚمٞمييي٤مت ٓ ختٚميييق ُميييـ خم٤مًمٗمييي٦م ُميييـ نيييذ  

، ومٙمٞمييػ ير ييذ وؾمييٞمٚم٦م ُميي٤م ًمييٞمس سمجيي٤مرز رشقميي٤ًم اعم ٤مًمٗميي٤مت ومٝمييل همييػم ضميي٤مرزة رشقميي٤مً 

 ًمٚمدقمقة ًمإلؾم م؟! نذا  ٟمٙمر ُمـ إو ، ٟمٕمؿ.
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 (23b/00:08:52)رحلة النور 

 َا تطتددَ٘ بعض اجلُاعات يف ايدع٠ٛ َٔ ايتُجٌٝ

سم٤مًمٜمًيييي٦ٌم ًمٚمرٛم ٞمييييؾ.. ا ٞمييييؾ دور طم٤مدصميييي٦م طمّمييييٚم٧م ذم اعميييي٤م  ي٘مييييقم  ُمداظمٚميييي٦م:

 اًمِم٤ٌمب سمرٛم ٞمٚمٝم٤م ومٝمؾ نذا ضم٤مرز؟

.. نذا ا ٞمؾ ُمـ اٚم٦م اعم ٚمٗم٤مت اًمرل شمريمٝم٤م اعمًرٕمٛمرو  همػم ضم٤مرز اًمِمٞم :

 ذم نذ  اًمٌ د صمؿ شم٘مٌٚمٜم٤من٤م ُمع  هن٤م ورٚمئ٦م سم٤ملراصمٞمؿ واعمٙمروسم٤مت وم  بقز.

يٕمٜميل: وٓ سمي٠مي طمي٤م  ُميـ إطميقا  ُمي  ً: يٛم ٚميقا  دوار ًميٞمس ومٞمٝمي٤م  ي  ُمداظمٚم٦م:

يشء يٕمٜميييل: ُمييي  ً دور ُمّميييٕم٥م سميييـ قمٛميييػم عمييي٤م ذنييي٥م ًمٚمٛمديٜمييي٦م  و يشء ُميييـ نيييذا 

 سم ٞم٨م ُم٤م يٙمق  ومٞمٝم٤م اظمر ط  و  ي يشء ُمـ نذا اًمٜمقع.

ٟمٕمييؿ،  ٟميي٧م ًمييق يميي٤م  ومٞمٝميي٤م يشء شمٕمرومييف ًمييـ شمًيي٠م   ٟمييف بييقز  و ٓ؟ ًمٙمييـ  اًمِمييٞم :

  ٟم٧م شم٠ًم  قمـ ا ٞمؾ ًمٞمس ومٞمف يشء،  ًمٞمس يمذًمؽ؟

 ٟمٕمؿ؟! ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م  شمٙمٚمؿ ُمع ُمـ؟! اًمِمٞم :

 ٓ  دري.. يٕمٜمل: ي٤م ؿمٞم !  ٟم٤م ىمّمدت  ٟمف.. ُمداظمٚم٦م:

!  ٟميي٤م ٓ  طمٙمييل  ٟميي٧م شمرضمييع و ٙمييل يم ُمييؽ.. وم٠مٟميي٤م  ضمٌرييؽ.. ييي٤م  ظمييل اًمِمييٞم :

  مل شمٗمٝمٛمٜمل ُم٤مذا  ىمق ؟!

 ؾمٛمٕم٧م ي٤م ؿمٞم  ؾمٛمٕم٧م. ُمداظمٚم٦م:

  ذًا: ُم٤مذا شمريد    شم٘مق  أ ؟! اًمِمٞم :

 ؾم١ما  صم٤مين وٙمـ  ؾمئٚم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

 وٙمـ، سمنمط واطمد اؾمٛمع ُم٤مذا  ىمق  ًمؽ..  اًمِمٞم :
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 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 اطمد شم٘مٌؾ؟!اًم١ًما  اًم ٤مين بقز سمنمط و اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ،  ىمٌؾ. ُمداظمٚم٦م:

 اًمنمط نق سمًٞمط وؾمٝمؾ ونق    شمٕمٞمد قمكم ُم٤مذا ومٝمٛم٧م .. اًمِمٞم :

ٟمٕمؿ  قمٞمد قمٚمٞميؽ يي٤م ؿميٞم ٜم٤م!    اًمرٛم ٞميؾ نيق ُميـ خمٚمٗمي٤مت آؾميرٕمامر  ُمداظمٚم٦م:

اًمييييذي طمييييؾ ذم سم دٟميييي٤م و ٛمييييؾ ذم ـمٞم٤مشمييييف يم ييييػم ُمييييـ اًمِمييييقار٥م وإرضار قمٚمٞمٜميييي٤م 

 يمٛمًٚمٛملم.. نذا اًمذي ومٝمٛمرف ي٤م ؿمٞم ٜم٤م.

 نذا ٟمّمػ اًمٗمٝمؿ،  ريد اًمٜمّمػ اًم ٤مين.. اًمِمٞم :

 ٟمّمػ اًمٗمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ،  ريد اًمٜمّمػ اًم ٤مين، و ٓ ؾمر ن اًم١ًما  اًم ٤مين. اًمِمٞم : 

 ٓ  ذيمر اًمٜمّمػ اًم ٤مين ي٤م ؿمٞم ٜم٤م! ُمداظمٚم٦م:

اًمٜمّمييػ اًم يي٤مين نييق ضمييقاب ؾميي١ماًمؽ اًم يي٤مين، نييذا يٕمرييؼم اًمييذي شمييرد     اًمِمييٞم :

وًميييق يمييي٤م  ُمييي٤م ذم يشء خمييي٤مًمػ شمقضمٝميييف نيييق اًم ٤مًمييي٨م، ؾمييي١ماًمؽ اًم ييي٤مين يمييي٤م  نيييذا: 

 ًمٚمنمع،  مل شم٘مؾ  ٟم٧م نٙمذا؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م!  ٟم٤م ُم٤مذا  ضمٌرؽ قمٚمٞمف؟ اًمِمٞم :

 ُم٤م ؾمٛمٕمرؽ عم٤م  ضمٌرٜمل وؾم٠مًمرؽ، ٟمٕمؿ...  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ، وُم٤مذا يم٤م  ضمقاسمؽ؟ اًمِمٞم :

 ُم٤م ؾمٛمٕم٧م القاب ي٤م ؿمٞم ! ُمداظمٚم٦م:

اسمييؽ،  ٟميي٧م ُميي٤مذا يميي٤م  ضمقاسمييؽ قمٜمييدُم٤م ىمٚميي٧م ًمييؽ: مل شمٗمٝمٛمٜمييل؟ يميي٤م  ضمق اًمِمييٞم :

 ٟمٕمؿ ومٝمٛم٧م..
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 ٟمٕمؿ، ومٝمٛم٧م اًمِمٓمر إو  ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ اًمِمٓمر إو ؟ اًمٙم م اًمر٤مزم اًمِمٓمر اًم ٤مين شمٌٕمف ُم٤م ًمف ىمٞمٛم٦م؟! اًمِمٞم :

 ٓ، ي٤م ؿمٞم ٜم٤م! ا  ي٤ٌمرح ومٞمؽ ًمف ىمٞمٛم٦م ًمٙمـ  ٟم٤م ُم٤م ؾمٛمٕمرف ُمٜمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م! ُم٤م ىمٚم٧م زم: ُم٤م ومٝمٛمرف ُمٜمؽ! اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 : ومٝمٛم٧م؟ ىمٚم٧م زم: ٟمٕمؿ.قمٜمدُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ اًمِمٞم :

 ٟم٤م ىمٚم٧م ومٝمٛم٧م اًمذي ؾمٛمٕمرف  ٟم٤م،  ُم٤م اًمذي مل  ؾمٛمٕمف وم٤مًم١ًما  يٙمق   ُمداظمٚم٦م:

 قمٜمف: نؾ ؾمٛمٕم٧م و ٟم٤م ُم٤م ؾمٛمٕمرف.

ًمٙمييـ  مل يّمييٌ  نٜميي٤مح ومجييقة ييي٤م  ظمييل سمييلم ذاح اًمًيي١ما  اًمييذي  ضمٌرييؽ  اًمِمييٞم :

قمٚمٞمييف وسمييلم ؾميي١ماًمؽ اًم يي٤مين اًمييذي  ضمٌرييؽ قمٚمٞمييؽ  صييٌ  نٜميي٤مح ومجييقة  صييٌ  نٜميي٤مح 

  نذا اًم١ًما  اًم ي٤مين ًميٞمس ُميـ اًمي زم    شمقضمٝميف؛  ديؽ، ىمٚم٧م ًمؽ: ُم٤ًموم٦م ا  ا

 ٕٟمف ًمق يم٤م  ؾم١ماًمؽ قمـ ا ٞمؾ ومٞمف خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م ًمـ شم٠ًم  قمٜمف، أ  ومٝمٛمرٜمل؟

 ومٝمٛم٧م ي٤م ؿمٞم  ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م نق اًمذي ومٝمٛمرف ُمٜمل أ ؟ اًمِمٞم :

ذا  ٟمف ًمق يم٤م  نٜمي٤مح خم٤مًمٗمي٦م ًمٚمنمييٕم٦م اًمرٛم ٞميؾ  ٟمي٤م سمٜمٗميسي  قمير     ني ُمداظمٚم٦م:

 اًمرٛم ٞمؾ همػم ضم٤مرز،  ُم٤م اًم١ًما  يم٤م  قمـ اًمرٛم ٞمؾ اًمذي ًمٞمس ومٞمف خم٤مًمٗم٦م.

 اٞمؾ وم٢مذًا عم٤مذا شمرضمع وشم٠ًم  وشم٘مق : وًمق يم٤م  ًمٞمس نٜم٤مح خم٤مًمٗم٦م؟ اًمِمٞم :

 نذا ي٤م ؿمٞم ٜم٤م يٕمٜمل: زي٤مدة ذم اًمر٠ميمٞمد. ُمداظمٚم٦م:

 نذ  شمرىمٞمٕم٦م. اًمِمٞم :

 شمرىمٞمٕم٦م ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ظمٓمييي٠مت وًمًييي٧م سمييي٠مو  خمٓميييو ُم ٚميييؽ ا  ايييديٙمؿ، سميييد     شمٕميييؽم   ٟميييؽ  اًمِميييٞم :

ُمًييي٤مرؾ وشمٕميييؽم  اًم ييي٤مين .... شم٘ميييق : ُمٕميييذرًة ٟم ييـي  ظمٓم٠مٟمييي٤م، ًميييٞمس    شم٠مونييي٤م وا  زيييي٤مدة 
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 .شم٠ميمٞمد؛ ٕٟمف ًمق يم٤م  زي٤مدة شم٠ميمٞمد يمٜم٧م ومٝمٛم٧م قمكم وىمٚم٧م زم: ُمٕمذرة ىمّمدت  ٟم٤م اًمر٠ميمٞمد

ـ رشـمٜميي٤م  ـ ٟمرٜمي٤مز  قمي ـ  ٟميؽ ُمي٤م ٟمج يي٧م سم٤مًمقومي٤مء سم٤مًمنميط وميٜم  اخل صي٦م قميغم اًميرهمؿ ُمي

 .اًمؽ اًم ٤مين، اًمذي نق اًم ٤مًم٨م ذم او٘مٞم٘م٦م، وم٠مًمؼ زم وٓ قمٚمٞمؽًمّم٤مًم  ؾم١م

 شمٔمؾ  يمرم ُمٜمٜم٤م ي٤م ؿمٞم ٜم٤م ا  ي٤ٌمرح ومٞمؽ! ُمداظمٚم٦م:

 ٓ قمٗمقًا نذا واضمٌل  ٟم٤م رشقم٤ًم. اًمِمٞم :

 ا  بزيؽ اخلػم وي٤ٌمرح ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ا   ٗمٔمؽ. اًمِمٞم :

 (   00:  35: 38/ 339) اهلدى والنور /

 

 يدع٠ٛاضتدداّ ايتًفاش يف ا

اعمٚم٘مل: اؾمير دام اًمرادييق قمٜميد اًمٜمي٤مس نٜمي٤مح ىمٚمٞميؾ ضميدًا يٕمٜميل يٜميدر، اًمٜمي٤مس ُمي٤م 

ويييرؿ سمييي٤مًمراديق ذم طميييلم    اًمرٚمٗمييي٤مز ارٛميييق  سميييف يم يييػمًا، أ   يمٚمٛمييي٦م قميييغم واىميييع  ٟمييي٤م 

 قمٚمٛمييييييف،  هنييييييؿ ٓ يًيييييير دُمق .. يٕمٜمييييييل ٟميييييي٤مدر ُميييييي٤م يًيييييير دُمق  اًمراديييييييق، اًمييييييذيـ 

يمييقهنؿ يٕمٜمييل، واإلذاقميي٤مت نٜميي٤مح  يًيير دُمق  اًمراديييق ًمٚمٖمٜميي٤مء وًمألؿمييٞم٤مء اًم ٤مٟمٞميي٦م  ُميي٤م

يم ػمة ًمٞم٧ًم ُم ؾ اعمٛمٚمٙم٦م  ذاقم٦م اًم٘مرر  اًمٙمريؿ شمٗمر  اًمراديق قمغم اًم٘مرر  اًمٙمريؿ 

وم٘مييط، سمييؾ اإلذاقميي٤مت نٜميي٤مح يم ييػمة ضمييدًا، وطمٍميين٤م ىمييد يّمييٕم٥م ُمييـ يم رويي٤م، يٕمٜمييل 

اًمرٚمٗميي٤مز قمٜمييدٟم٤م صم صميي٦م وصمامٟمييلم ىمٜميي٤مة، وميي٤مًم٘مٜمقات نييذ  صم صميي٦م وصمامٟمييلم ىمٜميي٤مة يٕمٜمييل  يْميي٤ًم 

ّميييييقرة شمٌ٘ميييييك حمّميييييقرة، يٕمٜميييييل خيّمّميييييق  هبييييي٤م ىمٜمييييي٤مة واطميييييدة يم يييييػمة، ًمٙميييييـ حم

ًمٚمييدي٤مٟم٤مت واًمٞمٝمييقد اييقد ؾميي٤مقم٤مت حمييددة، واًمٜمٍميياين ًمييف ؾميي٤مقم٤مت، واعمًييٚمؿ ًمييف 

٤مدييي٤مين، ٘مؾميي٤مقم٤مت، ًمٙمييـ اًمييذيـ يٛم ٚمييق  اإلؾميي م نييؿ اًمِمييٞمٕم٦م، سمييؾ  طمٞم٤مٟميي٤ًم ٟمجييد اًم
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ًمٙمييـ وضمييدٟم٤م  نييؾ اًمًييٜم٦م ُمييـ شمٙمٚميييؿ قمييغم اًمرٚمٗميي٤مز ًمٙمٜمييف  ؿمييٕمري، يٕمٜمييل شمٙمٚميييؿ ذم 

 اًمٕم٘مٞمدة..

 شمٙمٚمؿ ُم٤م يٕمر٘مد  نق؟ ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمي٥م،  ٟميي٤م  ضمٌريؽ سمٜميي٤مًء قميغم ىم٤مقمييدة وم٘مٝمٞمي٦م ونييل:    اًمييورات شمٌييٞم   اًمِميٞم :

شم٘مييييقم ُم٘ميييي٤مم اًمرٚمٗميييي٤مز، ًمٙمٜمييييل  يييييقاعم ٔمييييقرات، وىمٚميييي٧م: نٜميييي٤م ٓ رضورة؛ ٕ  اًمراد

ومٝمٛميييي٧م ُمٜمييييؽ أ  ؿمييييٞمئ٤ًم ضمديييييدًا، ًمٕمييييكم ًمًيييي٧م وا يييي٤ًم ومييييٞمام ومٝمٛميييي٧م، سمٜميييي٤مًء قمييييغم 

رسمٞمي٦م، ٟمٕمير   ٟميف ًميٞمس يميؾ ُمي٤م ييذاع سمي٤مًمراد ييذاع اإلذاقم٤مت اعمقضمقدة ذم اًميٌ د اًمٕم

سم٤مًمرٚمٗميي٤مز، وميي٢م  يم٤مٟميي٧م اًم٘مْمييٞم٦م ذم شمٚمييؽ اًمييٌ د اًمرييل  ٟميي٧م شمِمييػم  ًمٞمٝميي٤م قمييغم ظميي   

يٜمنمييي ذم اًميييراد يٜمنمييي ذم اًمرٚمٗمييي٤مز وٓ قمٙميييس، طمٞمٜميييذاح، ىميييد ٟمجيييلء ذًميييؽ،  ي: يميييؾ ُمييي٤م 

سمجييقاب ؾمييقه الييقاب اًمًيي٤مسمؼ، وىمٌييؾ ذًمييؽ ٓ سمييد     ـمٛمييئـ نييؾ إُميير يمييام ذيمييرت  و 

 .ٝمٛم٧م ُمٜمؽيمام وم

 اعمٚم٘مل: ًمٞمس يٜمنم ذم اًمراديق يٜمنم قمغم اًمرٚمٗمزيق .

 نذا نق. اًمِمٞم :

 اعمٚم٘مل: نذا ًمف سمراجمف ونذا ًمف سمراجمف.

ـمٞمي٥م، وم ٞمٜمئيذ  ًميٞمس ُمي٤م يٜمنمي ذم اًمرادييق اًمِميٕم٥م يميؾ اًمِميٕم٥م  و يمييؾ  اًمِميٞم :

 فٟم اًمِمٕمقب نؿ سم ٤مضم٦م  مم    يٜمّمرقا ويٗمر  اًمراديق؛ ٕهنؿ يٕمٚمٛمق  يمام ىمٚم٧م، 

ذاع سم٤مًمرٚمٗمييي٤مز ييييذاع ذم اًمرادييييق، ومٚميييامذا  ذًا ٓ ٟم٘ميييق   ٟمٜمييي٤م ٟمًيييرٕمٛمؾ ًميييٞمس يميييؾ ُمييي٤م يييي

اًمراديق ُم  ً سم٤مًمٗمٕمؾ، سم    ُم٤م ًمق يم٤م  إُمر يمام ذيمرت رٟمٗم٤ًم  ٟمف ًمٞمس،  ٟمف يمؾ ُم٤م 

يٜمنميي ذم اًمرٚمٗميي٤مز يٜمنميي ذم اًمراديييق، وُميي٤م يٜمنميي ذم اًمراديييق يٜمنميي ذم اًمرٚمٗميي٤مز، طمٞمٜمئييٍذ 

 خيرٚمػ اوٙمؿ ا٤مُم٤ًم.

  ي٤م ؿمٞم  نٜمي٤مح،  ٟميف سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمألُميقر اًمديٜمٞمي٦م ايرؿ اًمٜمي٤مس اعمٚم٘مل: اًمكم ٓطمٔمٜم٤م

سم٤مًمرٚمٗمييي٤مز؛ نيييذا اًمًييي٥ٌم ريميييزت اًمٙمٜمييي٤مرس وظم٤مصييي٦م ذم  يييي٤مم إطميييد قميييغم    شمْميييع 
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يٕمٜمل  ؿمٝمر ىم٤ًموؾميرٝمؿ سميؾ و وي٤مهنؿ ؾمي٤مقم٤مت ـمقيٚمي٦م ضميدًا، ذم طميلم  ٟميف يًيرٓمٞمع 

نييييذا اًم٘مًييييٞمس    بٚمييييس قمييييغم اًمراديييييق ويييييرٙمٚمؿ، ًمٙمييييـ ٓ يريييييد؛ ٕٟمييييف يٕمٚمييييؿ    

، ونيييذا  سمٚميييغ، ومٞمًييير دُمق  نيييذ  أًمييي٦م اخلٌٞم ييي٦م، ٟمٕميييؿ، يم٤معمًيييٛمقعًميييٞمس  اعمرريييل

واعمِم٤مند ذم اًمقاىمع اًمذي ٟمٕمٞمِميف  يْمي٤ًم    اًمٜمي٤مس انيرامُمٝمؿ سمي٤مًمراديق ٓ ارٛميق  

ًمييف  ٓ ًمٚمٖمٜميي٤مء وم٘مييط، طمرييك يٕمٜمييل  سمٜميي٤مء اعمًييٚمٛملم  سمٜميي٤مء اعمًييٚمٛملم اًمييذيـ نجييروا  و 

ٞميي٦م اًمٖمٜميي٤مء وم٘مييط، ًمٙمييـ ًمييق شمريمييقا اًمّميي ة وومٕمٚمييقا ُميي٤م ومٕمٚمييقا ارٛمييق  اًمراديييق ُمييـ ٟم٤مطم

ضمٚمييس وراء ُميي  ً، يٕمٜمييل، يٕمٜمييل  رضب ًمييؽ ُم يي٤م   ٟميي٤م ؾمييجٚم٧م رشيييط ومٞمييديق قمييغم 

اًمرٚمٗمزيق  ًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمّم ة يمام ذيمرت  ٟم٧م ذم اًمٙمر٤مب ُمـ شمٙمٌػمن٤م  مم شمًٚمٞمٛمٝم٤م، 

ومجيي٤مء اًمٜميي٤مس ي٘مقًمييق : ٟم يـي ٟمٕمرومييؽ، ر يٜميي٤مح قمييغم اًمرٚمٗمزيييق  وىمٛميي٧م سم٠مؿمييٞم٤مء ُميي٤م قمرومٜم٤منيي٤م 

 .اًمّم ة قمغم اًمراديق ُم٤م يٕمٜمل  ٟم٤م  قمر   هنؿُمـ ىمٌؾ، ذم طملم ًمق قمٚمٛمرٝمؿ 

 ٓ، سمس نذ  ُم٠ًمًم٦م خترٚمػ،  ٟم٤م  ىمق : نذا اًمذي ومٕمٚمرف ٟم٤مشم٩م... نٜم٤م،  اًمِمٞم :

 : ومرٌ٘مك اًمقؾمٞمٚم٦م نل نل، اًمرٚمٗمزيق .اعمٚم٘مل

: ٓ، خيرٚميييػ إُمييير؛ ٕٟميييف اًمّمييي ة قمٌييي٤مدة قمٛمٚمٞمييي٦م، ُمٝميييام شمٙمٚمٛمييي٧م ومٞمٝمييي٤م اعمٚم٘ميييل

 ٚمٛم٧م...ٟمٔمري٤ًم يم٤مو٩م ُم  ً، ُمٜم٤مؾمؽ او٩م ُمٝمام شمٙم

ـميي٥م ُميي٤م اًمييذي يًييرٗمٞمد  الٛمٝمييقر ُمييـ    يييره اعم يي٤مرض اًمٗميي ين نييق  اًمِمييٞم :

وم  ، واًمّمقت نق اًمّمقت اًمذي يًٛمٕمف ُميـ اًمرادييق، ذم اًمرٚمٗمي٤مز وم٘ميط  ٟميف ييره 

اًمِميي ص،  ٟميي٤م ىمٚميي٧م ًمييؽ ؾمييٚمٗم٤ًم، ٓ ؿمييؽ    سمييروز اًمِميي ص سمجًييد  وصييقشمف ُمٕميي٤ًم 

وا قمييييغم     ىمييييقه ذم اًمريييي٠مصمػم قمييييغم اعمِميييي٤منديـ واًمًيييي٤مُمٕملم ُمٕميييي٤ًم ُمييييـ    ي٘مرٍميييي

يًيييٛمٕمقا اًمّميييقت دو     ييييروا اًمِمييي ص،  ٟمييي٤م  قمييير  نيييذا، وًمٙميييـ نيييؾ نيييذا ُميييـ 

ٓ.  ذا يٙمٗمييييل    اًمًيييي٤مُمع  الييييقاب:اعمٗمقويييي٤مت ٓرشمٙميييي٤مب ُميييي٤م  صييييٚمف حمييييرم؟ 

يييقاز ...  ٟميي٤م ُمٕمييؽ  ظمييػمًا ًمييق ومروييٜم٤م    اًمراديييق اٟم٘مٚميي٥م  مم شمٚمٗميي٤مز، ؿميي٤ميػ يمٞمييػ، 

ًمراديييق، ومل يٌييؼ ًمييده سم ٞميي٨م  ٟمييف اًمرٚمٗميي٤مز سمييقفمٞمٗمرلم: اًمقفمٞمٗميي٦م إومم نييل وفمٞمٗميي٦م ا

شمٚميييييؽ اًمدوًمييييي٦م رادييييييق ٕ  اًمرٚمٗمييييي٤مز  همٜمييييي٤منؿ قميييييـ ذًميييييؽ، واًمقفمٞمٗمييييي٦م اًم ٤مٟمٞمييييي٦م:  راءة 
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اًم٤ًمُمٕملم ًمٚمّميقت ؿمي ص اعم ي٤مرض  و اعميرٙمٚمؿ، طمٞمٜميذاح  ىميق : اٟمنمي اًميدقمقة 

سمٓمريؼ اًمرٚمٗم٤مز،  ُم٤م ُم٤م دام اًمقؾمٞمٚم٦م إومم ُمقضمقدة، ووٙمـ ٟمنمي اًميدقمقة سم٠موؾميع 

ل اعمًيييييجد، وم ٞمٜمئيييييذ ٟمًيييييٛم  إلظمقاٟمٜمييييي٤م داريييييرة، وًميييييٞمس ذم اًميييييداررة اًمْميييييٞم٘م٦م ونييييي

اعمر ٛمًييييلم ذم ٟمنميييي اإلؾميييي م    يًييييرٕمٛمٚمقا وؾمييييٞمٚم٦ًم  ظمييييره اًمرييييل هبيييي٤م يٜمنمييييو  

 اًمدقمقة ًمٚمٙمٗم٤مر.

: سمٕمييييض اعميييي١مارات اًمرييييل  ييييدث بييييل اًمًييييٚمٗمٞملم  يْميييي٤ًم، ًمٙمييييـ ىمييييد اعمٚم٘مييييل

ضمٝمزوا قمدوؿ ُمـ اًمرّمقير... ًمٙمـ  ىمق : اومؽماض  ٟمٜمل دقمٞمي٧م إلًم٘مي٤مء حمي٤مرضة 

  طم٤مرض ونذ  إضمٝمزة ُمقضمقدة،  م... ذم شمٚمؽ اعم١مارات نؾ

  ٤مرض سمنمط، سمنمط    ٓ يٜمنموا اًمّمقرة. اًمِمٞم :

 : و   اُمرٜمٕمقا  ُمرٜمع؟اعمٚم٘مل

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

يًيييٛمقا  شًيييٗمرة اًمًييي٤مسم٘م٦م، طمٞمييي٨م دقمٞمييي٧م،  يييياًم: ونيييذا ُمييي٤م وىميييع زم ذم اعمٚم٘ميييل

 نذي؟ ذم ضمدة نكم سمرقزع سمرٖمٞم٨م اًمِمٕمقب إظمره.

 ...ُمداظمٚم٦م:

  يق . اًمِمٞم :

 : نٞمئ٦م اإلهم٤مصم٦م.اعمٚم٘مل

نٞمئييي٦م اإلهم٤مصمييي٦م، وإضمٝميييزة ُمقضميييقدة ومييي٠مرادوين     شمٙمٚميييؿ، ىمٚمييي٧م: ٟمٕميييؿ  اًمِميييٞم :

ًمٙمـ سمنمط قمدم اًمرّمقير نذا؛ ٕٟمٜمل ُمـ ىمٌؾ طميت سمٕمض اًمرًيجٞم ت، ُمٜمٝمي٤م 

 ومٞمديق ٟمنموا ومٞمف  طمد اخلٓم٤ٌمء... ؿمٞم  وا  ٟمًٞم٧م اؾمٛمف، ًمٕمٚمف

 : طمًـ اعمٚم٘مل

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞم :
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 : طمًـ  سم٤م ؿم٘مرة؟اعمٚم٘مل

 طمًـ؟ اًمِمٞم :

 :  سمق ؿم٘مرة  ظمق  سمرانٞمؿ.اعمٚم٘مل

طم٤م  وصػ ًمؽ، يٕمٜمل عم٤م ؾمٛمٕمرف يرٙمٚمؿ ىمٚم٧م:  ٟم٤م ؾم٠ميمق  ُم ٚمف، يٕمٜمل  اًمِمٞم :

قمجيييييقز ُمييييي كم، وُمييييي٤م  قمجٌرٜميييييل نيييييذ  اًمّميييييقرة، سمييييي٤مًمرهمؿ  ٟميييييف نيييييل ُمييييي٤م ذم رضورة 

إلذاقمرٝميي٤م، وم٠مظمييذت ُمييـ نييذ  اًمّمييقرة قمييؼمة ضمديييدة، ُمييع  ين رظمييذ ُمييـ ىمٌييؾ ـمٌٕميي٤ًم، 

 دري ُمييـ يميي٤م  ُمييـ  ظمقاٟميي٤م...  ٟميي٧م يمٜميي٧م ُمٕمييل؟... ومٚمييام  رادوين     ضمٞمييٌٝمؿ، ُميي٤م 

 قمؿ  طم٤مو   ؾمر ي 

 اًمً م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  شمٕم٤ممم وسمريم٤مشمف. ُمداظمٚم٦م:

 :  ن ً.اعمٚم٘مل

 ي ُمييي٤م طمٗمٔمييي٧م اؾميييؿ نيييذا اًمِميييٞم  اًميييكم ٟمنميييو  ذم اًمِم٤مؿمييي٦م اًمٙمٌيييػمة،  اًمِميييٞم :

 ويمٜم٧م  ره محرة ًم٤ًمٟمف ونق يرٙمٚمؿ يم٠مٟمف  ًم غ  و ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.

 ؟قمغم اًمِم٤مؿم٦م ُمداظمٚم٦م:

 ييف قميغم اًمِم٤مؿمي٦م اًمٙمٌيػمة. ُمي٤م طمٗمٔمي٧م اؾميٛمف. اعمٝميؿ اؿميؽمـم٧م قمٚميٞمٝمؿ  اًمِمٞم :

 وم٘مٌٚمقا اًمنمط.

 األفالّ اإلضال١َٝ
٤م اًمرييل  ُمداظمٚميي٦م: ُميي٤م ر ي ومْمييٞمٚمرٙمؿ قمييـ ُمِميي٤مندة إوميي م اإلؾميي ُمٞم٦م وظمّمقًصيي

٤م ُمٜمٝمييي٤م ومٚميييؿ اًمرؾمييي٤مًم٦م،  شمٌٕميي٨م اويييامس اًميييديٜمل ًميييده سمٕميييض اعمًيييٚمٛملم، وظمّمقًصييي

ٟمرِميي٤مر اإلؾميي م واًمييدقمقة، و   يميي٤م  ضميييقاسمٙمؿ و   نييذا اًمٗمييٞمٚمؿ سمييف  طمييداث سمدايييي٦م ا

 سمٕمدم القاز  رضمق سمٞم٤م  اًم٥ًٌم وردود اًمٗمٕمؾ.
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ًم٘ميييد  صييي٤مب اًمًييي٤مرؾ انيييد  طمٞميييٜمام ىمييي٤م :  ذا يمييي٤م  ضميييقاسمٙمؿ.. ٟمٕميييؿ،  اًمِميييٞم :

    : ًٓ ٟم٘مق : ٓ بقز.. ٓ ينمع ذم اإلؾم م اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت، ٕؾم٤ٌمب يم ػمة ُمٜمٝمي٤م  و

، وٓ شمٚمٞمييؼ سم٤معمًييٚمٛملم؛ ذًمييؽ ٕ  نييذا ـمري٘ميي٦م اًمٙمٗميي٤مر، وـمري٘ميي٦م اًمٙمٗميي٤مر شمٚمٞمييؼ هبييؿ

اًمٙمٗم٤مر يِمٕمرو  سم٠مهنؿ سم ٤مضم٦م  مم طمقاومز ودواومع شمدومٕمٝمؿ  مم اخلػم، ٓ بدو  

٤م ىمقًمييف قمٚمٞمييف  قمٜمييدنؿ رشيٕميي٦م ومٞمٝميي٤م ُميي٤م قمٜمييدٟم٤م واوٛمييد   ُمييـ اخلييػم يمييام ؾمييٛمٕمرؿ رٟمًٗميي

ري٦م واطميدة ومْميً  قميـ ؾميقرة شمٖمٜميل قميـ   «ُم٤م شمريم٧م ؿمٞمئ٤ًم ي٘مرسمٙمؿ  مم ا »اًمً م: 

يييدة ويم ييػمة ويم ييػمة ضمييًدا  ذا قمٛمٛميي٧م قمييغم اعمًييٚمٛملم وومنييت نييؿ، ا ٞمٚمٞميي٤مت قمد

وم٤معمًٚمٛمق  ًمٞمًقا سم ٤مضم٦م  مم ُم ؾ نذ  اًمقؾم٤مرؾ اودي ٦م ٓ ؾمٞمام وىمد ٟمٌٕم٧م ُميـ 

ـَ ٓ ُي١ْمُِمٜمُييقَ  سمِيي٤م  ِ ﴿سميي د اًمٙمٗميير اًمييذيـ ىميي٤م  ا  قمييز وضمييؾ ذم طم٘مٝمييؿ:  ِذي يي ُٚمقا اًم 
٤مشمِ ىَميي

ق َ  ُُميي ر  ِر َوٓ ُ َ
ـَ  َوٓ سمِي٤مًْمٞمَْقِم أظمِي

ـَ اْوَيؼ  ُِميي ِديٜمُقَ  ِدييي قًُمُف َوٓ يَي َم ا  ُ َوَرؾمُي ر  ٤م طَميي ُمَي

٤مهِمُرو َ  ـْ َيٍد َوُنْؿ صَي ْزَي٦َم قَم ر٤َمَب طَمر ك ُيْٕمُٓمقا اْلِ
ـَ ُ وشُمقا اًْمٙمِ ِذي وم٠مُمي٦م  [69]التوبة ﴾اًم 

ٓ  ييييرم وٓ  ٚمييييؾ يمٞمييييػ ٟم٠مظمييييذ قمٜمٝميييي٤م ُمٜمٝم٤مضمٝميييي٤م وصم٘م٤موم٤مويييي٤م وـمرىمٝميييي٤م، صمييييؿ ٟميييي٠ميت 

 وٟمٓمٌ٘مٝم٤م قمغم  ٟمٗمًٜم٤م؟!

ًم٘ميييد  قمجٌٜميييل ُميييًرة  ٟمٜميييل ؾميييٛمٕم٧م حمييي٤مرًضا ي٘ميييق : ُم يييؾ اعمًيييٚمٛملم وشم٘مٚمٞميييدنؿ 

٤م ومّميؾ قميغم  ٟمًي٤م  رظمير ٟم ٞميؾ، ومػمييد     ًمٚمٖمرسمٞملم يمٛم ؾ ؿم ص سمديـ ي٠مظميذ صمقسمًي

يٙمريس هبذا اًم قب، ... ؾمرٙمق  اًمٜمرٞمج٦م  ٟمف ٓ يًيرٓمٞمع    يٕميٞمش سميف واًمٕم٤مىمٌي٦م    

ومرٚميؽ اًمقؾمييٞمٚم٦م  يرٗمريؼ نيذا اًم ييقب؛ ٕٟميف ُميي٤م ومّميؾ قميغم سمدٟمييف، واًمٕمٙميس سميي٤مًمٕمٙمس،

شمّميييٚم  نيييؿ وٓ شمّميييٚم  ًمٜمييي٤م؛ ٕ  قمٜميييدٟم٤م ظميييػم ُميييـ ذًميييؽ يميييام ضمييي٤مء ذم اويييدي٨م، 

٤م صي ٞمًٗم٦م ذم ييد  ¢طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌيد ا  ر  ا  قمٜميف ىمي٤م : ر ه اًمٜمٌيل  يقُمًي

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وم٘م٤م  ًمف ُم٤م نذ ؟ ىم٤م : نذ  ص ٞمٗم٦م ُميـ اًمريقراة يمرٌٝمي٤م زم رضميؾ 

وقيمي٧م اًمٞمٝميقد واًمٜمّمي٤مره؟! واًميذي يميام  ُمرٝمقيميق   ٟميرؿ »ُمـ اًمٞمٝمقد ... وىمي٤م : 

ًميق يمي٤م  ُمقؾميك طمٞمًي٤م  «ٟمٗمس حمٛميد سمٞميد  ًميق يمي٤م  ُمقؾميك طمٞمًي٤م عمي٤م وؾميٕمف  ٓ اشمٌي٤مقمل

 ٤مع اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م.ٌونق يمٚمٞمؿ ا  طمٞم٤ًم عم٤م وؾمٕمف  ٓ اشم
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٤م ًمٙميييؾ يشء ي٠مشمٞمٜمييي٤م ُميييـ  ٤م سميييؾ ٟمٙميييق   ذٟم٤مسًمييي وميييام سمييي٤مًمٙمؿ اًمٞميييقم ٟم يييـ ٟمٙميييق   شم٤ٌمقًمييي

٥م اًميذي ٌُم٤م طمرم ا  ورؾميقًمف، نيذا اًمًي زظمر   وًمئؽ اًمٜم٤مس اًمذيـ ٓ  رُمق 

 ٓ  ره ضمقاز اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت نذ .

إُمر اًم ٤مين: نق  ٟمف ٓ سمد    ي٘مع ذم نذ  اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت  ُمقر ُمٙمذوسمي٦م ٓ طم٘مٞم٘مي٦م 

ومٝمييذا ؾميي٥ٌم رظميير يٛمٜمييع  نيي٤م ذم اًمريي٤مري  اإلؾميي ُمل  و ذم اًمًييػمة إومم، وطمٞمٜمئييذٍ 

؛ ٕهنؿ يٕمٞمِمق  قمغم ىم٤مقمدة ُمـ    ٟم٘مٚمد إوروسمٞملم ومٞمام نؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت

٤م، ىم٤مقمييدوؿ نييل:  ُمٕمرووميي٦م، وُمييع إؾمييػ سمٕمييض اعمًييٚمٛملم يٜمٓمٚم٘مييق  وراءنيي٤م  يًْميي

اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م، اًمقؾمٞمٚم٦م نق ُم ً     يٙمًٌقا اعم٤م ،  ُم٤م اًمٓمريؼ همػم ُمٝمؿ نيق 

طميي    و طمييرام، نييذا ظميي   اإلؾميي م اًمييذي  وويي  ًمٜميي٤م ـمريييؼ اويي   واوييرام 

وم٠موًمئؽ ذم ا ٞمٚمٞم٤موؿ يدظمٚمق  ُم٤م ٓ طم٘مٞم٘مي٦م  «٤م طمرمظمذوا ُم٤م طمؾ دقمقا ُم»وىم٤م : 

٤م قميغم ظمٓمي٤منؿ ُمّميداىًم٤م ًم٘مقًميف قمٚمٞميف اًمًي م:  ًمرريٌٕمـ »ًمف  ـم ىًم٤م ومجريٜم٤م ٟم يـ  يْمًي

  مم رظمر اودي٨م. «ؾمٜمـ ُمـ يم٤م  ىمٌٚمٙمؿ ؿمؼًما سمِمؼم

صم٤مًم ًيي٤م و ظمييػًما: ىمييد يييدظمؾ ذم اًمرٛم ٞمٚمٞميي٤مت خم٤مًمٗميي٦م  ظمييره ونييل: شمِمييٌف اًمرضميي٤م  

سم٤مًمرضميييي٤م ،  و اظميييير ط اًمرضميييي٤م  سم٤مًمٜمًيييي٤مء، ويمييييام ي٘ميييي٤م  سم٤مًمٜمًيييي٤مء،  و شمِمييييٌف اًمٜمًيييي٤مء 

 طم  ٤م ُمر، ومٙمٞمػ ٟمًرجٞم٥م ٟم ـ عم ؾ نذ  اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت، ُم ً : صقرة واوي ٦م 

٤م، يٙمييق  اًمرضمييؾ.. ؾمييٌ ٤م  ا ! يٙمييق  اًمرضمييؾ ُمٚمر ٞمًيي٤م يمييام ظمٚم٘مييف  ضمٞمييدة سمٞمٜميي٦م ا٤مًُميي

٤م ًمٕمي٤مدات اًمٙمٗمي٤مر  ٚميؼ وٞمريف ومي٢مذا وويع ذم دور يٛم ٚميف يٛم يؾ  ا ، ًمٙمـ نق اشم٤ٌمقمًي

ومٞمييف ُميي ً  رضمييؾ ُمييـ اًمّميي ٤مسم٦م ووييع وٞميي٦م ُمًييرٕم٤مرة قمييغم ـمري٘ميي٦م ... ومٝمييق خييي٤مدع 

٦م ذو وٞميييي٦م ومٞمٕميصيييي ا  و ٚم٘مٝميييي٤م، وميييي٢مذا ضميييي٤مء دور اًمرٛم ٞمييييؾ  ًٓ نييييق ظمٚمً٘ميييي اًمٜميييي٤مس  و

يرٔم٤منر  ُم٤مم اًمٜم٤مس سم٠مٟمف يقومر وٞمرف، نذا  ًمٞمس يمذسًم٤م؟ وُمٜمف    يٙميق  نٜمي٤مح ؿمي٤مب 

 ٓ وٞم٦م ًمف ومرقوع ًمف وٞم٦م ُمًرٕم٤مرة ونٙمذا.

ذا درؾم٧م نذ  اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت يٕمٜمل: ٟم رج سمٜمرٞمج٦م  هن٤م ٓ شمنمع ذم ديـ وًمذًمؽ  
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اإلؾميييي م، وسم ٤مصيييي٦م  ذا يم٤مٟميييي٧م ُمرٕمٚم٘ميييي٦م سمرؾميييي٤مًم٦م اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمّميييي ة واًمًيييي م 

ومٝمٜم٤مح ؾمٞمٙمق  اًمٙمذب، نذا يٛم يؾ قمٛمير سميـ اخلٓمي٤مب ونيذ  ا يؾ  ظمي٧م قمٛمير سميـ 

 اخلٓم٤مب، و مم رظمر  يمؾ نذا زور ذم زور، وُم٤م سمٜمل قمغم وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد.

 ذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م واوٛمد   رب اًمٕم٤معملم.وهب

 (00:40:11/ 12 –)أسىلة وفتاوى اإلمارات 
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 اضتدداّ ايتُجًٝٝات ٚاألْاغٝد 

 يف ايدع٠ٛ إىل اهلل

ذم أوٟمي٦م إظميػمة اٟمرنمي  ؾميٚمقسملم ٕؾميٚمقب اًميدقمقة.. نيق إٟم٤مؿميٞمد  ُمداظمٚم٦م:

ظمؾ اًمرٛم ٞميؾ ذم واًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت ُم٤م ر ي اًمنمع ذم نذ  إٟم٤مؿمٞمد واًمرامصمٞمؾ، ونؾ يد

 ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٙمذب؟

ٟم يـ ؾميئٚمٜم٤م قميـ نيذا ُميراًرا وشمٙميراًرا وًميذًمؽ ٟميقضمز ذم اليقاب؛ ٕٟميف  اًمِمٞم :

ٓ  ٟم٤مؿميييييٞمد ذم اإلؾمييييي م شمًيييييٛمك سم٤مٕٟم٤مؿميييييٞمد اًمديٜمٞمييييي٦م يميييييام  ٟميييييف ٓ ُمنيييييطمٞم٤مت وٓ 

ا ٞمٚمٞم٤مت، ونذ   يًْم٤م وي٤م شمي٠مصمر سميف سمٕميض اعمًيٚمٛملم ُميـ قمي٤مدات اًمٖميرسمٞملم اًمٗم٘ميراء 

امء، ٟم ييـ ًمًييٜم٤م ُميي ٚمٝمؿ سمٗمْمييؾ ا ، ومٚمًييٜم٤م سم ٤مضميي٦م  مم واعمًيي٤ميملم ُمييـ نييدي اًمًيي

 ُم ٤م  ُمنطمٞم٤موؿ وا ٞمٚمٞم٤موؿ، نذا ُمـ إُمقر اًمرل دظمٚمي٧م ذم اًمٕمٍمي اوي٤مرض 

 وم٘مط، وٓ يٕمر  اعمًٚمٛمق  إوًمق  ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ وم  ٟمره نذا  ُمًرا ضم٤مرًزا.

 (00:41:49/ (3هـ )1408لقاءات املدونة لعام )
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 سهِ إقا١َ َعسض دعٟٛ حيتٟٛ  

 ع٢ً صٛز ٚأْاغٝد ٚمتجًٝٝات
 :ُم٤م طمٙمؿ  ىم٤مُم٦م ُمٕمرض ذي ـم٤مسمع  ؾم ُمل  رقي قمغم إُمقر اًمر٤مًمٞم٦م ُمداظمٚم٦م:

 ٓومر٤مت ُمٕمٚم٘م٦م  رقي قمغم ُمقاوٞمع  ؾم ُمٞم٦م ُمرومقىم٦م سمّمقرة؟

 يمٞمػ؟ اًمِمٞم :

 ... ُمٓمٚم٘م٦م، ًمٙمـ ُمع رومؼ صقر اعمّمقرة ...  ُمداظمٚم٦م:

 صقر  ؿم ٤مص يٕمٜمل؟ اًمِمٞم :

  ؿم ٤مص ...  رواح ... ُمداظمٚم٦م:

قمرض  رشـم٦م ومٞمديق ُميـ حمي٤مرضات وهمػمني٤م يم٠مٟم٤مؿميٞمد، ُم يؾ ُمي٤م يًيٛمقهن٤م وًميق 

    آؾمؿ ٓ يٓم٤مسم٘مٝم٤م  ؾم ُمٞم٤ًم.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ومٝمذا ُمٕمرو  قمـ ... ا٤مقم٦م اًمٓمٚم٦ٌم دو  اًمٓم٤مًم٤ٌمت. ُمداظمٚم٦م:

ُمنطمٞم٤مت يمام نق ُمٕمٚميقم  ؾمي ُمٞم٦م  مم هميػم ذًميؽ.. ٟم ـي قمٜميدٟم٤م اليقاب ُمٕميرو ، 

طم٥ًم اعمٜم٤مؾم٦ٌم يم٤معمقًمد، ... يٕمٜمل: نذ  إؿميٞم٤مء ًمٙمـ ٟمريد اًمًامع ُمٜمؽ، ونذا ي٘مق : 

 .يمٚمٝم٤م، والقاب اوٛمد   ُمٕمرو  ًمٙمـ يريدو  ؾمامع القاب

 سم٤مرح ا  ومٞمؽ!    نذ   ظمقاٟمٞم٦م همػم ؾمٚمٗمٞم٦م. اًمِمٞم :

  ٟم٤م  ىمق : نؾ ر يرؿ..

 (00:53:13( /27أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 سهِ األْاغٝد اإلضال١َٝ

 ٟم٤مؿمٞمد اعمًامة سم٤مإلؾم ُمٞم٦م؟طمٙمؿ نذ  إ اًم١ًما :

  هن٤م ًمٞم٧ًم  ؾم ُمٞم٦م القاب:

واو٘مٞم٘ميييي٦م    نييييذ  إٟم٤مؿمييييٞمد اًمرييييل شمًييييٛمك سم٤مٕٟم٤مؿمييييٞمد اإلؾميييي ُمٞم٦م  و إٟم٤مؿمييييٞمد 

اًمديٜمٞمي٦م ومٝميل ُمٌردقميي٦م اؾمياًم وُمًيٛمك، ٓ يٕميير  اًمًيٚمػ إو  يشء اؾميٛمف  ٟم٤مؿمييٞمد 

ٌ ٦م ديٜمٞميي٦م  و  ٟم٤مؿمييٞمد  ؾميي ُمٞم٦م، وسم٤مًمريي٤مزم ٓ يٕمرومييق  ُمًييامن٤م، يٕمٜمييل:  ذا يميي٤م  اًمًيي

 ُم  ً نذا آؾمؿ ٓ وضمقد ًمف ذم اًمٚمٖم٦م، ومٝمؾ يٕمرومقهن٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م وذاو٤م؟

ـمٌٕميي٤ًم ٓ، وًمييذًمؽ يميي٤م  نييذا ُمييـ اًمٜم٤مطمٞميي٦م اًمٚمٖمقييي٦م دًمييٞم ً صيي٤مًم  آؾمييردٓ  قمييغم 

سمدقمٞميي٦م اًمًييٌ ٦م، يمييذًمؽ اًم٘مييق  ذم إٟم٤مؿمييٞمد اعمًييامة سم٤مٕٟم٤مؿمييٞمد اًمديٜمٞميي٦م، واًمًيي٥ٌم 

ُمٜمٝم٤م  هني٤م ذم يم يػم ُميـ إطمٞمي٤م    هن٤م ُمع يمقهن٤م حمدصم٦م وُمٌردقم٦م  هن٤م ن٤م رصم٤مر ؾمٞمئ٦م،

، وذم اًم ٜم٤مء ¢ ذا مل ٟم٘مؾ ذم  همٚم٥م إطمٞم٤م  شمرْمٛمـ ُم٤ٌمًمٖم٤مت ذم ُمدح اًمرؾمق  

،  ٟميام ُمريؿ: )ٓ شمٓمروين يمام  ـمرت اًمٜمّم٤مره قمٞمًك اسمـ ¢قمٚمٞمف، وُمٕمٚمقم ىمقًمف 

  ٟم٤م قمٌد وم٘مقًمقا: نق قمٌد ا  ورؾمقًمف(.

ُمٕمجييييزات و يْميييي٤ًم شمرْمييييٛمـ ُمييييدح اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م سم ييييقادث ووىميييي٤مرع و

زقمٛمقنيي٤م... ومٞمٝميي٤م  طم٤مدييي٨م وييٕمٞمٗم٦م  و ُمقوييققم٦م، ويًيي٤مقمدنؿ قمييغم ذًمييؽ اًم٘م٤مقمييدة 

اعمٜم روم٦م قمـ اًمّمقاب ذم ر يٜم٤م، ونق    اودي٨م اًمْمٕمٞمػ ُيٕمٛمؾ سمف ذم ومْم٤مرؾ 

 إقمام ، وُمـ ومْم٤مرؾ إقمام  ُمدح اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م.

 )ُمداظم ت همػم واو ٦م(.

ؾميي٤ٌمب اًم٘مقييي٦م نييذ  اًم٘م٤مقمييدة اًمرييل اًمٖمييرض    نييذ  اًم٘م٤مقمييدة ذم اًمقاىمييع ُمييـ إ
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ٟمرانييييييي٤م ظمٓمييييييي٠م، ذم اًمقاىميييييييع ُميييييييـ  ىميييييييقه إؾمييييييي٤ٌمب ذم ٟمنمييييييي اًمٌيييييييدع ذم اإلؾمييييييي م 

واعمًٚمٛملم، ٕٟمف ي٠مظمذن٤م قمغم  ـم ىمٝم٤م، اودي٨م اًمْمٕمٞمػ يٕمٛميؾ سميف ذم ومْمي٤مرؾ 

رشط    يٕمٛمؾ سم٤مودي٨م اًمْمٕمٞمػ ذم ومْم٤مرؾ إقمام     يٕمير   ٟميف إقمام ، و و  

ـْ ُِميـي نييذ  الامقميي٤مت اعم٘مييرسملم طمييدي٨م وييٕمٞمػ، وصميي٤مين رشط    ٓ يِميي رد وييٕمٗمف، َُميي

قٟمف ومييييٞمام يٜمنمييييوٟمف  ًمألٟم٤مؿمييييٞمد اًمديٜمٞميييي٦م يييييدقمق ًمٞم ٘م٘مييييقا نييييذ  اًم٘م٤مقمييييدة اودي ٞميييي٦م ومييييٞمام يٜمًيييٌي

 .ًمٚمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ذم ُمدار ٝمؿ ًمف قمٚمٞمف اًمً م ُمـ ُمٕمجزات  و يمراُم٤مت زقمٛمقا

ومٛميييـ  ؾمييي٤ٌمب  ٟمٙمييي٤مر، إٟم٤مؿميييٞمد اعمًيييامة سم٤مٕٟم٤مؿميييٞمد اًمديٜمٞمييي٦م نيييق  هنييي٤م  اًمِميييٞم :

 ٛميييؾ  يْمييي٤ًم  طم٤مديييي٨م ويييٕمٞمٗم٦م سميييؾ وُمقويييققم٦م، يم٤مإلؿمييي٤مرة ذم  ٟم٤مؿميييٞمدنؿ  مم    

،... وؾمي٥ٌم رظمير ًمٕمٚميف صم٤مًمي٨م ¢وًمد خمرقٟم٤ًم، ونذا ٓ يّم  قميـ اًمٜمٌيل  ¢اًمٜمٌل 

 ٟمييييف طم٘مٞم٘ميييي٦م  ٘مييييؼ ُمٕمٜمييييك  ٟمييييف يٚمٝمييييل، يٚمٝمييييل قمييييـ سمٕمييييض اًمقاضمٌيييي٤مت وقمييييـ سمٕمييييض 

اًمٓم٤مقميي٤مت،  ٟميي٤م  قميير  ا٤مقميي٦م ذم ؾمييقري٤م وذم دُمِمييؼ سمّمييقرة ظم٤مصيي٦م ُمييـ ا٤مقميي٦م 

قا  اعمًيييٚمٛملم اًميييذيـ ذم رظمييير  ُميييرنؿ شمٞمنييي نيييؿ آشمّمييي٤م  سميييٌٕمض  ظمقاٟمٜمييي٤م اإلظمييي

اًمًٚمٗمٞملم، صمؿ طمْمقرنؿ ًمدروؾمٜم٤م، ويم٤مٟمقا يّمٜمٕمق  اًمَٙمْرَم قمغم  ٟم٤مؿميٞمد اًمّميقومٞم٦م 

 ُم ي٤منؿ وىمّمييٞمدة اًمٌقصيػمي وُميي٤م ومٞمٝمي٤م ُمييـ اًمنميح اًمٍمييي ، وم٤مؾميرٗم٤مدوا نييذا ًمٙمييـ 

ًمإلؾم م وًمٚمديـ ن٤مي  رادوا    بدوا نؿ سمدي ً، وم٤مصٓمٜمٕمقا  ٟم٤مؿمٞمد ومٞمٝم٤م  ؿم٤مرة 

اًمٜمٛمقذج ضم٤مءيمؿ، اإلؿم٤مرة  مم اًمديـ واإلؾم م واويامس ...اعم٘مّميقد ومّمي٤مروا 

ييي٠مشمقا سم٠مٟم٤مؿمييٞمد قمٍمييي٦م ُميي٤م ومٞمٝميي٤م اًمنميييمٞم٤مت اعمقضمييقدة ذم إٟم٤مؿمييٞمد اًم٘مديٛميي٦م ومٕميي ً، 

ًمٙمـ شمٚم ٞمٜمٝم٤م  وًٓ قمغم ٟمٛمط اًمرٚم لم اًم٘مديؿ، صمؿ مل يٓمؾ زُمـ طمريك اٟمر٘مٚمي٧م نيذ  

ٟمقع صقومٞملم، ومٓمٕمٛمقن٤م سمآٓت اًمٓمرب، ودظمٚمقا ومٞمٝم٤م إٟم٤مؿمٞمد  مم  ؾم ُمٞملم ُمـ 

اًميييد  اعم٘مّميييقد ونٙميييذا شمّميييقروا اعمقويييقع، ومّمييي٤مرت نيييذ  إٟم٤مؿميييٞمد اًمديٜمٞميييي٦م 

اًمٕمٍمي٦م ُمٚمٝم٤مة،  صٌ  اًمِم٤مب طمرك شمنب نذا ُميع إؾميػ  مم سمٕميض  وٓدي؛ 

ٕهنيييؿ ُميييع إؾميييػ ٓ يٕمٞمِميييق  ذم قمّميييٛمرل، ومٙمييي٤مٟمقا سميييد  ُمييي٤م  ٓميييقا اعمًيييجٚم٦م 

إرشـمي٦م اًمريل ومٞمٝمي٤م نيذ  إٟم٤مؿميٞمد اعمًيامة سم٤مٕٟم٤مؿميٞمد  يًٛمٕمقا ىمرر  يًٛمٕمقا نذ 

اًمديٜمٞمييي٦م، ومّمييي٤مرت قمٛمٚمٞمييي٤ًم ُمٚمٝمييي٤مة،  ًميييٞمس ُميييـ اًمييييوري سمٕميييد ُمييي٤م شمٙميييق  ُمٚمٝمييي٤مة قميييـ 
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إهميي٤مين اعمقؾمييٞم٘مٞم٦م وم٘مييط اًمرييل ومٞمٝميي٤م إهميي٤مين اعم رُميي٦م ٟمّميي٤ًم، سمييؾ وي٘مييقم ُم٘ميي٤مم ذم 

ُميييـ مل ييييرٖمـ »ومٞميييف:  ¢اإلنييي٤مء قميييـ يمرييي٤مب ا  قميييز وضميييؾ اًميييذي ىمييي٤م  رؾميييق  ا  

اىمييرؤوا نييذا اًم٘مييرر  وشمٖمٜمييقا سمييف، ومقاًمييذي ٟمٗمييس حمٛمييد »وىميي٤م :  «٘مرر  ومٚمييٞمس ُمٜميي٤مسميي٤مًم

 ُميير  «سمٞمييد   ٟمييف  ؿمييد شمٗمٚمريي٤ًم  و ىميي٤م : ..... ُمييـ ىمٚمييقب اًمرضميي٤م  ُمييـ اإلسمييؾ ُمييـ قم٘مٚمٝميي٤م

 «ُمـ مل يرٖمـ سم٤مًم٘مرر  ومٚمٞمس ُمٜم٤م»اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م هبذا اودي٨م واًمذي ىمٌٚمف: 

٦م  مم  ُمييير  سمييي٤مًم٘مراءة ىميييراءة سمييي٤مًمرٖمٜمل سمييي٤مًم٘مرر ، ونيييق وٙمٛمييي٦م سم٤مًمٖمييي٦م وويييع سم٤مإلوييي٤موم

 اًم٘مرر  واًمرٖمٜمل سمف ًمًٌٌلم اصمٜملم:

 وًٓ: إُميير سم٘مراءشمييف ًمييٞمس يمييام شم٘ميير  إؿمييٕم٤مر، و ٟمييام يمييام  ٟمزًمييف ا  قمييغم ىمٚميي٥م 

حمٛمد قمٚمٞمف اًمً م وىمر   نق قمغم اًمٜم٤مس، يٕمٜمل سم٘مقاقميد قمٚميؿ اًمرجقييد، واًمٌميء 

ل اعمًيٚمؿ سم٤مًمٖمٜمي٤مء سمي٤مًم٘مرر  اًم ٤مين اًمذي ووع سمٕمد إُمر سم٤مًم٘مراءة يمٚمٛم٦م شمٖمٜمقا نق    يًيرٖمٜم

قميـي يمييؾ همٜميي٤مء قمييغم وضمييف إرض، وميي  ير ييذ سمديٚمييف  سمييدًا، ونييذا ويي٤م يٜم٤مومٞمييف اختيي٤مذ  ٟم٤مؿمييٞمد 

٤مب ذم  وىمييي٤مت وميييراهمٝمؿ، ومٞمّميييدن قمٚميييٞمٝمؿ ىميييق  ا  قميييز وضميييؾ ذم  ديٜمٞميييف يرٖمٜميييق  هبييي٤م اًمِمييٌي

رٌَِْدًُمقَ  اًم ِذي ُنَق َ ْدَٟمك سم٤ِمًم ِذي ُنَق ظَمػْمٌ ﴿همػمنؿ:  ًْ  .اؾمرٗمٝم٤مم اؾمرٜمٙم٤مري [5:]البقرة ﴾ َ شَم

 ومٚمٝمذ  إؾم٤ٌمب ٓ شمنمع نذ  إٟم٤مؿمٞمد اًمديٜمٞم٦م اعمزقمقُم٦م.

ييي٤م ؿمييٞم  ؾميي٤مقم٦م وؾميي٤مقم٦م، ىمييد يٙمييق  اًمقاطمييد ي٘ميير  ذم ُمًيي٠مًم٦م قمٚمٛمٞميي٦م  و  اًمًيي١ما :

سم ٨م يٙمر٥م  و يمذا، وم  يًيرٓمٞمع    يْميع رشيٓمي٤ًم ًمٚم٘ميرر   و ي٘مير  اًم٘ميرر  ًمٞمجٛميع 

ي٘ميير  ومٞمٝميي٤م طمرييك    ييي٠ميت سمييلم اًمِمييٞمئلم، ؾمييامع إٟم٤مؿمييٞمد نييذ  ذم نييذ  اًمٗمييؽمة اًمرييل 

 اًمٕمٍم ٓ يٚمرٗم٧م ن٤م يم ػمًا...

ًمٙميييـ نيييذ  إٟم٤مؿميييٞمد عمييي٤م شمًيييرٕمٛمؾ هبيييذ  اًمّميييقرة اًمْميييٞم٘م٦م اًمريييل  ٟمييي٧م  اًمِميييٞم :

 ووٕمرٝم٤م ومٞمٝم٤م ومٝمذا ٓ يٛمٙمـ اًمرزاُمف.

 ًمق قمغم ومرض هبذ  اًمّمقرة؟ ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٧م شمٕمر  القاب، ٟم٘مق : ضم٤مز قمغم ومرض. اًمِمٞم :
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 ؾم٤مقم٦م وؾم٤مقم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ٤مد سمٖمٜم٤مء اًمّم ٤مسم٦م  صمٜم٤مء سمٜم٤مء اعمًجد اًمٜمٌقي.اؾمرِمٝم ُمداظمٚم٦م:

ونييذا ُميي٤م ٓ يٗمٕمٚمقٟمييف، وعميي٤مذا؟ ٕٟمييف ًمييٞمس ُمييـ واداييؿ، وًمٞمييرٝمؿ ومٕمٚمييقا  اًمِمييٞم :

ذًمييؽ، ٕ  نييذا يشء رظميير سمييلم، ومٝمييق امل ير ييذ ديييدٟم٤ًم ومل ير ييذ ٟمِمييٞمدًا، و ٟمييام نييذا 

ُمييـ وطمييل اًمًيي٤مقم٦م، ونييذا  مم اًمٞمييقم ُمقضمييقد ُمييع اًمٗمٕميي٤مًملم واًمٕمييام  ًمٙمييـ ...  ٟمييف 

يميي م ٓ ـم٤مرييؾ  رييف ذم  صمٜميي٤مء اًمٕمٛمييؾ يٚمجيي٠م  مم ا  ويييذيمر ا  ويٓمٚميي٥م ُمٜمييف  يٜمِمييد

 اًمٜمٍم واًم٘مقة قمغم  قمداء ا ، نذا يشء قمٔمٞمؿ ضمدًا.

  ٓ ي٘م٤م     نذا ُمـ اًمٖمٜم٤مء اعم٤ٌمح؟ ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمؿ ُمـ اًمٖمٜم٤مء اعم٤ٌمح، ٟم٘مق  ُمـ اًمٖمٜم٤مء اعم٤ٌمح، ًمٙمـ نؾ نيذا ًميف صيٚم٦م  اًمِمٞم :

 ا: سم٤مٕٟم٤مؿمٞمد اًمديٜمٞم٦م؟ عم٤م ىم٤مًمق

  ووووَّلل  لووووال َّلل   وووس َّلله وووع ـس

 

 

 

 وال تاوووووع ـس وال صوووووؾقـس 

  ووووولكزلن دوووووؽقـة عؾقـوووووس 

 

 وَّللهوووز  َّلل عوووعَّلل  إن ال قـوووس 

 سمٕمد يمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ....؟ ٓ ي٘م٤م ، ُمـ ومٝمؿ ُم٤م ىمٞمؾ رٟمٗم٤ًم وم  ي٘م٤م  نذا. 

 : .. ( 24:  39/ 25) اهلدى والنور /
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 سهِ األْاغٝد اإلضال١َٝ

ؾمييي ُمٞم٦م عمييي٤مذا ٓ شمٙميييق  اًمٜمٞمييي٦م طمًيييٜم٦م ًميييٞمس  ٟميييف سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمألٟم٤مؿميييٞمد اإل ُمداظمٚمييي٦م:

خم٤مًمٗميي٦م رشقمٞميي٦م، ُميي  ً: شمٙمييق  سمييديؾ  ؾميي ُمل سمييد  ُمييـ إهميي٤مين، سمييد  ُميي٤م  ٟميي٤م  يمييق  

 ريييد     قمٛمييؾ طمٗمٚميي٦م سمييدًٓ ُمييـ  قمٛمٚمٝميي٤م طمٗمٚميي٦م ضم٤منٚمٞميي٦م يٕمَميي ا  قمييز وضمييؾ ومٞمٝميي٤م، 

عميي٤مذا ٓ ٟميي٠ميت ُمٜمِمييديـ  ؾميي ُمٞملم يٜمِمييدوا ذم نييذ  اوٗمٚميي٦م طمرييك  ٟمييف ارشمٙميي٤مب    

 ٌػم ارشمٙم٤مب  ظمػ اًميريـ، عم٤مذا ٓ يٙمق  ُمـ نذا اًم٘مٌٞمؾ؟ص  اًمرٕم

نييذا يميي م سميي٤مرح ا  ومٞمييؽ ظمٓميي٠م! ارشمٙميي٤مب  ظمييػ اًميييريـ  ٟمييام حمٚمييف  اًمِمييٞم :

سم٤مرح ا  ومٞمؽ طمٞمٜمام يٙمق  اعمًٚمؿ ُمٚمزُمي٤ًم وٓ سميد ُميـ    ي٘ميع ذم  طميد اًمييريـ، 

ُمٗمٝمييقم نييذا اًمٙميي م طمرييك ٓ  ُميضيي يم ييػمًا،  ظمييػ اًميييريـ ُمرييك؟ طمٞمييٜمام يٙمييق  

ًٚمؿ ٓ سمد.. ُمْمٓمر.. ؿم٤مء  م  سمك    ي٘مع ذم  طمد اًميريـ، ُم ٤مًمف:  ٟمًي٤م  ذم اعم

اًمّميي راء شمٕمييرض ًمٚمٛمييقت ضمققميي٤ًم وضمييد وييؿ ُمٞميي٧م ويي٠م  ووييؿ ُمٞميي٧م  ؾمييد ُميي٤م نييق 

 ظمػ اًميريـ؟ يم  ٤م ُمٞم٧م ًمٙمـ إو  ًمق يم٤م  طمٞم٤ًم ضمي٤مز ذسم يف و يمٚميف، أظمير 

ـ ُمي٤مذا؟    ي٠ميميؾ ًمق يم٤م  طمٞم٤ًم مل بز ذسم ف ومل بز  يمٚمف،  ذًا: نٜم٤م  ظميػ اًمييري

ُمـ وؿ اًمْم٠م  اعمٞمي٧م، ـمٞمي٥م!  ذا مل ي٠ميميؾ ُمي٤م اًميذي يّميٞمٌف؟ ؾميٞمٛمقت،  ذًا: نيذا 

 ظمػ اًميريـ،  ُمي٤م  ٟمي٤م  رييد     قمٛميؾ طمٗمٚمي٦م، ُمي٤م نيق اًميير اًميذي ؾمٞمّميٞمٌٜمل  ذا 

قمٛمٚمييي٧م طمٗمٚمييي٦م ودقميييقت ومٞمٝمييي٤م اًمِمييي٤ٌمب اعمًيييٚمؿ، ودقميييقت  ٟمًييي٤م  قمييي٤ممل وم٤مويييؾ  و 

  قميغم اًم٘ميقاٟملم  يْمي٤ًم اعمقؾميٞم٘مٞم٦م ىم٤مرئ  ًـ اًم٘مراءة وٓ يٛمط ومٞمٝم٤م ويٓمٚمع ويٜميز

طمٞميٜمام ؾميئؾ: ُميـ  طمًيـ » مم رظمر  سم ٞم٨م  ٟمف يّمدن ومٞميف يميام ىمي٤م  قمٚمٞميف اًمًي م: 

 .«اًمٜم٤مس ىمراءًة ي٤م رؾمق  ا ؟ ىم٤م : نق اًمذي  ذا ؾمٛمٕمرف ي٘مر  ر يرف خيِمك ا 

 يم ر اًم٘مراء اًمٞمقم ظم٤مصي٦م ني١مٓء اًم٘ميراء اعمٍمييلم اًميذيـ ييذيٕمقن٤م  طمٞم٤مٟمي٤ًم ويميؾ 
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شمًٛمع يم م اوي٤مرضيـ، ا .. اًمٚمٝميؿ صيؾ قميغم حمٛميد.. صيٚمقا قميغم ري٦م  و ريرلم 

اًمٜمٌل..  مم رظمر ، ن١مٓء يٚمٝمق  ذم ىمراءة اًم٘مرر  وٓ يّمٖمق  وٓ يًيرٛمٕمق   مم 

رظمر ، ومام نق اعم٤مٟمع    يٕمٛمؾ طمٗمٚم٦م وي٠ميت سم٘م٤مرئ  ًـ اًم٘مراءة  و سميقاقمظ يٕميظ 

 طم٤مديييي٨م اًمٜمييي٤مس و ًيييـ اًميييققمظ  يْمييي٤ًم سم٤مًمٙمرييي٤مب وسم٤مًمًيييٜم٦م اًمّمييي ٞم ٦م وٓ ييييذيمر 

ؿ ذم اًميييديـ  مم رظمييير ، و ييييـ ٝميييويييٕمٞمٗم٦م وُمقويييققمف،  و يييي٠ميت سمرضميييؾ قمييي٤ممل ويٗم٘مٝم

 اًميورة ي٤م  ظمل ذم نذ  او٤مًم٦م؟ ُم٤م ذم رضورة.

يميي٤م  ُميـ اًميييوري     ذيميير  وًمٙمييـ نٙمييذا  اًمًيي١ما :وًمٙميـ يشء ذيمييرين نييذا 

ؿْ ﴿ىمييدر،  ػْمٌ ًَمُٙميي َق ظَمييي ٞمْئ٤ًم َوُنييي قا ؿَمييي ك َ ْ  شَمْٙمَرُنييي ييي ًَ ٟم٤مؿميييٞمد : نيييذ  إ [:65]البقدددرة ﴾َوقَم

٘ميرر ، ًم٘ميد سمٚمٖمٜميل قميـ  يم ير ُميـ ُمّميدر واطميد    اًماًمديٜمٞم٦م أ  طمٚم٧م حمؾ ىمراءة 

يم ييػمًا ُمييـ اًمِميي٤ٌمب ذم  صمٜميي٤مء قمٛمٚمٝمييؿ ذم حمٚمٝمييؿ.. ذم ديميي٤مهنؿ.. ي٘مٓمٕمييق  ومييراهمٝمؿ 

سميي٠م  يًييٛمٕمقا نييذ  إٟم٤مؿمييٞمد اًمديٜمٞميي٦م، و ٟميي٤م  ذيميير ٟمٗميسيي وٓ  ذيميير نييذا طم٤مُمييدًا و ٟمييام 

ذم ٟم يييييق اًمٕمنمييييييـ  و  ىميييييؾ، يمٜمييييي٧م ُميييييذيمرًا: ) ٟمييييي٤م قمٜميييييدُم٤م يمٜمييييي٧م ذم  و  اًمِمييييي٤ٌمب 

ؾميي٤مقم٤ميت ُمّمييٚم  اًمًيي٤مقم٤مت، و ٟمييرؿ شمٕمرومييقا    شمّمييٚمٞم  اًمًيي٤مقم٤مت ومٞمييف دىميي٦م ُمرٜم٤منٞميي٦م 

ويمٜم٧م  ومر  اًم٘مرر  ومٛمـ ضمٝمي٦م  قمٛميؾ، وُميـ ضمٝمي٦م  ىمير  ٕطمٗميظ واوٗميظ نيذا يرييد 

ومييراغ ظميي٤مص، ُمييع ذًمييؽ ًمٙمييقين يمٜميي٧م ُمٜمِمييٖم ً سميي٤مًمٕمٚمؿ  يْميي٤ًم سم٤مإلويي٤موم٦م  مم اعمٝمٜميي٦م 

قضمييد قمٜمييدي  طمييد،  وييع نييذا اًم٘مييرر  سمييلم يييدي ومٙمٜميي٧م  همرٜمٛمٝميي٤م ومرصيي٦م طمٞمييٜمام ٓ ي

ويقُمئيييذ ٓ يقضميييد ُمًيييج ت وٓ يقضميييد يميييؾ نيييذ  إؿميييٞم٤مء اًمريييل ذًمٚمييي٧م وشمٞمنيييت 

اًمٞمقم طمٞم٨م مل يٌؼ سمٞم٧م  ٓ وومٞمف ُمًجٚم٦م  و  يم ير ومٙمٜمي٧م  قمٜميك سم ٗميظ اًم٘ميرر  و ٟمي٤م 

ذم قمٛمكم اًمدىمٞمؼ نذا( يمٞمػ ًمق يم٤م  قمٜمدي  ٟم٤م أ  ذم  طمٞم٤م  قمٜمدُم٤م  يمق  وم٤مرهمي٤ًم 

ؾم٠مؾمٛمع وؾم٠مٟمرٌف  طمٞم٤مٟم٤ًم  مم سمٕميض اًمٗمقاريد ٓ يرٞمني زم اإلصيٖم٤مء  ؾمجؾ اًم٘مرر  و

 ًمٞمٝميي٤م سمًيي٥ٌم اٟمِمييٖم٤مزم سم٤معمٓم٤مًمٕميي٦م  و اًمٙمر٤مسميي٦م  و ٟم ييق ذًمييؽ، وميي٤مٔ  ىم٤مُميي٧م إٟم٤مؿمييٞمد 

 .«ُمـ مل يرٖمـ سم٤مًم٘مرر  ومٚمٞمس ُمٜم٤م»اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُم٘م٤مم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م: 

وميييي٢مذًا: ُميييي٤م اًمييييذي  ٛمييييؾ اًمِميييي٤ٌمب اًمٞمييييقم قمييييغم    يٚمٝمييييق  ٟمٗمًييييٝمؿ و   ي٘مٓمٕمييييقا 



 حكه استخداو التلفزيوٌ والتنثيل واألىاطيد يف الدعوة ------ جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

388 

يْمييييٞمٕمقا  وىميييي٤موؿ سمًييييامقمٝمؿ ًمألٟم٤مؿمييييٞمد اًمديٜمٞميييي٦م سمييييديؾ    يِمييييٖمٚمقا  ٟمٗمًييييٝمؿ و   و

وا اًم٘مييرر  ونييذا ظمييػم نييؿ، و   يرٕمٚمٛمييق  سم٠مٟمٗمًييٝمؿ، ؤي٘مٓمٕمييقا  وىميي٤موؿ  ُميي٤م    ي٘ميير

و ُم٤م    يم٤مٟمقا ٓ  ًٜمق     يّميٖمقا  مم شمي وة ىميرر ، نيذا ُميـ ُمًي٤موئ إٟم٤مؿميٞمد 

 اًمديٜمٞم٦م.

 شمٙمٛمٚم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 شمٙمٛمٚم٦م، شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ضمٕمييؾ  فٟميي ييي٤م ؿمييٞم   ٟميي٧م ىمٚميي٧م  يْميي٤ًم:  ٚميي٦م:ُمداظم

سميـي صم٤مسميي٧م  ٟمييف اجييقنؿ سم٤مًمِمييٕمر، واًمِمييٕمر اوييام  ضميي٤مرز نٙمييذا ىمٚميي٧م، يمييذًمؽ طمًيي٤م  

إٟم٤مؿمييٞمد اإلؾميي ُمٞم٦م شمٕمٓمييل    اًمٓميي٤مسمع اوييام  قمٜمييد اًمٜميي٤مس طمرييك  هنيي٤م شمٕمٌييئٝمؿ ضمٝم٤مدييي٤ًم، 

 ...٦م، ومام اعم٤مٟمع  ٟمف ُمـشمٙمق  ضمٝم٤مدي ، ُمـ إٟم٤مؿمٞمداً ُم  ً: ٟمًٛمع إٟم٤مؿمٞمد يم ػم

 ٟم٤م ؾم٠مؾمٚمؽ أ  ؾم١ما  ي٤م  ظمل: ؾمٛمٕم٧م  ٟمي٧م  ٟم٤مؿميٞمد ُمٍميي٦م وٓ سميد،  اًمِمٞم :

 و ٟم٤مؿمٞمد ؾمقري٦م، و ٟم٤مؿمٞمد ؾمٕمقدي٦م، ؾمٛمٕم٧م؟

 ٓ، ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُم ؾ إٟم٤مؿمٞمد .... اإلظمقا . ُمداظمٚم٦م:

 وُم٤مذا ؾمٛمٕم٧م؟ ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞم :

  ٟم٤م  ىمّمد: إٟم٤مؿمٞمد اًمرل ذم إرد . ُمداظمٚم٦م:

ؽ،  ٟم٤م ذيميرت صم صمي٦م  ٟميقاع:  ٟم٤مؿميٞمد ؾميقري٦م..  ٟم٤مؿميٞمد  ردٟمٞمي٦م.. ا  ادي اًمِمٞم :

  ٟم٤مؿمٞمد ؾمٕمقدي٦م.. ٓ شم٘مؾ زم: ٓ.. ُمٍمي٦م ..

 ذيمرت ُمٍمي٦م.. ُمداظمٚم٦م:

 ُمٍمي٦م وؾمقري٦م ... اًمِمٞم :

 ُم٤م  شمٞم٧م ًمف ... ُمداظمٚم٦م:

ُمييـ نييذ  إؿمييٞم٤مء، ـمٞميي٥م! نييؾ اًمٜمِمييٞمد اًمييذي  اعمٝمييؿ: ُميي٤م ؾمييٛمٕم٧م ؿمييٞمئ٤مً  اًمِمييٞم :
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 ازيـ اعمقؾمٞم٘مٞم٦م؟ؾمٛمٕمرف نٜم٤م ًمٞمس ُمقزوٟم٤ًم سم٤معمق

 ُمقزو . ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م! وُم٤م ٟم٘مق  ٟم ـ ُمـ ىمٌؾ ؾم٤مقم٦م؟! اًمِمٞم :

 ٓ، .... ُمداظمٚم٦م:

ِمٕمر اوام  اًمذي  ٟم٧م  عم ي٧م  ًمٞميف اًماؾمٛم  زم: نؾ يم٤م  نذا ذم  اًمِمٞم :

سمّميييقرة قم٤مُمييي٦م ورضسمييي٧م ُمييي  ً وشمٌٕمرٜميييل ذم ذًميييؽ سمِميييٕمر طمًييي٤م ، نيييؾ يمييي٤م  ؿميييٕمر  

 يمذًمؽ؟ ُمقزوٟم٤ًم، ىمؾ: ٓ، واؾمؽمح. همػم ؟

 (  00:  07: 45/ 334دى والنور /) اهل 
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 ايبدٌٜ اإلضالَٞ يألغاْٞ

ؿميٞم ٜم٤م! ورد ذم ؾمي١ما  إخ اًمٙميريؿ ويم يػمًا ُمي٤م ٟمًيٛمع يمٚمٛمي٦م اًمٌيديؾ،  ُمداظمٚم٦م:

ٟمرييييد اًمٌيييديؾ اإلؾمييي ُمل قميييـ يميييذا، اًمٌيييديؾ اإلؾمييي ُمل قميييـ يميييذا، وم ٌيييذا ًميييق نيييذ  

 ؿمٞم ٜم٤م شمٚم٘مل اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م، ًمٚمٗم٤مردة.

صيي ٞم : قمٜمييدُم٤م ٟمر ييدث قمييـ ُمييآ  وا  نييذا يميي م صيي ٞم ، ؾميي١ما   اًمِمييٞم :

اًمٌٜمييقح يًيي٠مًمقٟم٤م اًمرجيي٤مر: اًمييكم ًمييق شمريمييقا اًمٕمٛمييؾ  ـم ىميي٤ًم وًمييق قم٤مؿمييقا ُمٝمييام قم٤مؿمييقا، 

ؾمٞمٕمٞمِميييق   همٜمٞمييي٤مء، ي٘مقًميييقا: ُمييي٤م نيييق اًمٌيييديؾ، خيييي٤مومقا  ٟميييف ًميييق ىمٚمٜمييي٤م نيييؿ: اشم٘ميييقا ا  

واشمريمقا اًمرٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٜمقح    يٛمقشمقا ضمققم٤ًم، يريدو  اًمٌديؾ! ي٤م  ظمل! اًمٌديؾ ٓ 

يٙميييق  سمييي٤معمٕمٜمك اًميييذي يرّميييقر  يميييؾ صييي٤مطم٥م ُمّميييٚم ٦م.. يميييؾ صييي٤مطم٥م بيييقز    

نييييقه وهمييييرض، اًمٌييييديؾ ُمقضمييييقد ذم اًمنمييييع، وم٠مٟميييي٧م اـمٚميييي٥م اًمنمييييع واقمٛمييييؾ سمييييف 

 ومًرّمؾ  مم اًمٌديؾ ُمـ  ىمرب ـمريؼ.

اًمٜم٤مس اًمٞمقم ؾمٌ ٤م  ا ! قمٜمدُم٤م ٟم٠ميت ٟميرٙمٚمؿ قميـ رشوط  و قميـ اًمٓمرييؼ اًميذي 

إلؾمييي ُمل و ىم٤مُمييي٦م يٜمٌٖميييل    يًيييٚمٙمف اعمًيييٚمٛمق  ًمٞمرٛمٙمٜميييقا ُميييـ  ٘مٞميييؼ اعمجرٛميييع ا

اوٙمييؿ اإلؾميي ُمل وُم٤ٌميٕميي٦م اخلٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمؿ، ُميي٤م نييق اًمٓمريييؼ ًمٚمقصييق   مم نييذا؟ 

خترٚمػ ـمٌٕم٤ًم ُمٜم٤من٩م إطمزاب اإلؾم ُمٞم٦م اعمقضمقد قمـ ُمٜمٝم٩م اًمٓم٤مرٗم٦م اعمٜمّميقرة 

ونل اًمرل شمرٌع اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م ذم يمؾ يشء، نذ  اًمٓم٤مرٗم٦م شم٘مق : ؾميػموا قميغم ُمي٤م 

رٙمق  اوّمييٞمٚم٦م ىمٞميي٤مم اًمدوًميي٦م اعمًييٚمٛم٦م ؾميي٤مر قمٚمٞمييف اعمًييٚمٛمق  إوًمييق  وطمٞمٜمئييذ ؾميي

ؿميييئرؿ  م  سمٞميييرؿ،  ُمييي٤م  ٟميييرؿ  اييي٤م إطميييزاب إظميييره اًميييذيـ شمرييييدو   ىم٤مُمييي٦م اًمدوًمييي٦م 

اعمًيييٚمٛم٦م ىمٌيييؾ    شم٘مٞمٛمقنييي٤م ذم  ٟمٗمًيييٙمؿ ومٚميييـ شمّميييٚمقا  مم  ىم٤مُمرٝمييي٤م ُمٓمٚم٘مييي٤ًم؛ عمييي٤م نيييق 

 ُمٕمٚمقم    وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف ُمـ ضمٝم٦م.
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ُميييـ رريييٞمس ُميييـ  وُميييـ اوٙميييؿ اعمٕمييي٤مرصة اًمٞميييقم، وُميييـ اًمٕمجٞمييي٥م  هنييي٤م صيييدرت

رؤؾميي٤مء إطمييزاب،  و طمييزب ُمييـ إطمييزاب اًم٘م٤مرٛميي٦م اًمٞمييقم ونييؿ ٓ يٕمٛمٚمييق  هبييذ  

اوٙمٛمييي٦م، ونيييل:  ىمٞمٛميييقا دوًمييي٦م اإلؾمييي م ذم ىمٚميييقسمٙمؿ شم٘ميييؿ ًمٙميييؿ ذم  رويييٙمؿ، ٓ 

ي٘مٞمٛمق  دوًم٦م اإلؾم م ذم ىمٚمقهبؿ، ُميـ نيذ  اإلىم٤مُمي٦م    شمر٘ميل ا  قميز وضميؾ،    ٓ 

 و نيذ  إٟم٤مؿميٞمد اًمريل ىم٤مُمي٧م ُم٘مي٤مم شمٓمٚم٥م سمدي ً قمـ إٟم٤مؿمٞمد اًمريل قميـ اًمّميقومٞم٦م، 

 ٟم٤مؿمٞمد اًمّمقومٞم٦م، ٓ شمٓمٚم٥م اًمٌيديؾ؛ ٕ  اًم٘ميرر  ظميػم سميديؾ وىميد ؾميٛمٕمرؿ رٟمٗمي٤ًم ىمقًميف 

وم٤مًمِميي٤مند: وم٤مًمٌييديؾ سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٙمييؾ  «ُمييـ مل يييرٖمـ سميي٤مًم٘مرر  ومٚمييٞمس ُمٜميي٤م»قمٚمٞمييف اًمًيي م: 

ُف خَمْرَ ﴿اًمِمييٙم٤موه اًمرييل ىمييد شمّمييدر سمٛمٜم٤مؾميي٦ٌم ُميي٤م نييق:  ْؾ ًَميي َٕميي ـْ َير ييِؼ ا  َ َبْ ٤مَوَُميي * ضًميي

٥ُم  ًِ رَ ـْ طَمٞم٨ُْم ٓ َ ْ  .[7-6]الط:ق ﴾َوَيْرُزىْمُف ُِم

اإلؾميي م ٓ  ييرم ُميي٤م  طمٚمييف ا  وٓ يٌييٞم  ُميي٤م طمييرم ا ، ... إُميير يمييام ىميي٤م  قمٚمٞمييف 

اويي   سميلم واوييرام سمييلم وسمٞميٜمٝمام  ُمييقر ُمِمييرٌٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝميـ يم ييػم ُمييـ »اًمًي م: 

ذا طمرام، ي٘ميق : ُمي٤م  مم رظمر اودي٨م، وم  بقز ًمٚمٛمًٚمؿ يمٚمام ىمٞمؾ ًمف: ن «اًمٜم٤مس

نيييق اًمٌيييديؾ، اًمٌيييديؾ اشميييؼ ا  يييي٤م  ظميييل! رسمٜمييي٤م ي٘ميييق  ذم اًم٘ميييرر .. واعمًيييٚمٛمق  ُميييـ 

ُف ﴿اٟم راومٝمؿ اختذوا ًمقطم٦م يزيٜمق  هب٤م ضمدر اًمٌٞمقت ونل:  َٕمْؾ ًمَي ـْ َير ِؼ ا  َ َبْ َوَُم

٥ُم * خَمَْرضًم٤م  ًِ رَ ـْ طَمٞم٨ُْم ٓ َ ْ   ًمٙميـ نيذ  سميد     شمٙميق [7-6]الطد:ق ﴾َوَيْرُزىْمُف ُِم

قمييغم الييدار بيي٥م    شمٙمييق  ذم اًم٘مٚميي٥م، و ذا طمٚميي٧م ذم اًم٘مٚميي٥م طمٞمٜمئييذ مل يًيي٠م  

اعمًييٚمؿ قمييـ اًمٌييديؾ؛ ٕٟمييف يٕمٚمييؿ يمييام ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمًيي م.. اٟمٔميير إطم٤مدييي٨م يمٞمييػ 

ي٤م  ظمل!  ٟمي٧م  «ُمـ شمرح ؿمٞمئ٤ًم   قمقوف ا  ظمػمًا ُمٜمف»شمرج٤موب سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض! 

 رزىميؽ ا  ُميـ طمٞمي٨م ٓ  ذا شمريم٧م اًمٕمٛمؾ ُمع اًمٌٜميؽ اًمٗمي ين  و اًمٕمي ين شم٘ميقه  

 شمٔمـ وٓ  ر٥ًم.

و ٟم٤م  ذيمر هبذ  اعمٜم٤مؾم٦ٌم طمدي لم قمجٞمٌلم همريٌلم ًمٙمٜمٜم٤م ٟم يـ ُمٕمنمي اعمًيٚمٛملم 

سم ٤مضميي٦م  ًمييٞمٝمام ضمييدًا ذم قمٍميي همٚمٌيي٧م قمٚمٞمييف اعميي٤مدة وطميي٥م اًمييدٟمٞم٤م ر س يمييؾ ظمٓمٞمئيي٦م 

طميي٥م »يميام ضمي٤مء ذم سمٕمييض إطم٤مديي٨م اًمْمييٕمٞمٗم٦م اًمريل ٓ شمّميي  ًمٙميـ ُمٕمٜميي٤م  اٞميؾ: 
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 ذا »ونييذا ضميي٤مء ذم اوييدي٨م ُميي٤م يٖمٜمييل قمٜمييف ويزيييد قمٚمٞمييف:   «اًمييدٟمٞم٤م ر س يمييؾ ظمٓمٞمئيي٦م

شمٌييي٤ميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜميييي٦م، و ظميييذشمؿ  ذٟميييي٤مب اًمٌ٘مييير، وروييييٞمرؿ سمييي٤مًمزرع، وشمييييريمرؿ الٝميييي٤مد ذم 

 ذا  «ؾمييييٌٞمؾ ا  ؾمييييٚمط ا  قمٚمييييٞمٙمؿ ذًٓ ٓ يٜمزقمييييف قمييييٜمٙمؿ طمرييييك شمرضمٕمييييقا  مم ديييييٜمٙمؿ

 مم اًميذ     شم٤ٌميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م عم٤مذا؟ طم٤ًٌم ذم اعم٤م ، نق نذا طم٤ًٌم ذم اعمي٤م   وصيٚمٜم٤م 

يًييييٞمٓمر قمٚمٞمٜميييي٤م  ذ   ُميييي٦م قمييييغم وضمييييف إرض، ذم يمييييؾ شميييي٤مري  إرض نييييؿ اًمٞمٝمييييقد 

اًمٕمٞمٜمي٦م: نيق ٟميقع ُميـ  ٟميقاع  « ذا شم٤ٌميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م»عم٤مذا؟ ٕ  اًمرؾمق   وقمدٟم٤م وم٘م٤م : 

يمٜم٤مي٦م قمـ آؿمرٖم٤م  سم٤مًميع واًمزرع  «و ظمذشمؿ  ذٟم٤مب اًمٌ٘مر »اعمٕم٤مُم ت اًمرسمقي٦م، 

ًيي١ما  قمييـ  طمٙميي٤مم ا ، ٓ ٟمٌيي٤مزم  ٓ سم٤معميي٤م  يمييام وشمريمٜميي٤م الٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ا ، واًم

ي٠ميت زُم٤م  قمغم  ُمرل ٓ ي٤ٌمزم  ُمـ »ضم٤مء ذم ص ٞم  اًمٌ ٤مري، ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م: 

 و يمييام ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م ونييذا اوييدي٨م ذم  «طميي    يمييؾ  م ُمييـ طمييرام

 ص ٞم  اًمٌ ٤مري.

َ﴿نييييييييذا نييييييييق زُم٤مٟمٜميييييييي٤م، وميييييييي٢مذًا: اًمٕمٌيييييييي٤مد اشم٘مييييييييقا ا :  ـْ َير ييييييييِؼ ا   ُف َوَُميييييييي ْؾ ًَميييييييي َٕميييييييي  َبْ

  مم رظمر أي٦م. [6]الط:ق ﴾خَمَْرضًم٤م

 طمد اودي لم اعمذيمقريـ رٟمٗم٤ًم ًمٕمؾ نذا اودي٨م وذاح يٌ٘مك ذم ىمٚمقب سمٕمض 

اويي٤مرضيـ صمييؿ يٌٚمٖمييف اًمٖميي٤مرٌلم اًمييذيـ اسمرٚمييقا سم يي٥م اًمييدٟمٞم٤م وميي  يًيي٠مًمق  قمييـ اوييرام 

ؾ ويـ ضمي٤مء رضمي»ًمٞمجرٜمٌق ، وقميـ اوي   ًمٞمقاىمٕميق ، ىمي٤م  قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م: 

ىميييٌٚمٙمؿ  مم همٜميييل وم٘مييي٤م  ًميييف:  ىمرويييٜمل ُم٤مرييي٦م ديٜمييي٤مر، ىمييي٤م : نييي٤مت اًمٙمٗمٞميييؾ، ىمييي٤م : ا  

وشمقاقميدا ًمٚمقومي٤مء   «اًمٙمٗمٞمؾ، ىم٤م : ن٤مت اًمِمٝمٞمد، ىم٤م : ا  اًمِميٝمٞمد ومٜم٘ميد  ُم٤مري٦م ديٜمي٤مر

قمغم يقم ُمققمقد،  ظمذ اًمرضمؾ اعم٤مر٦م ديٜم٤مر واٟمٓمٚمؼ يٕمٛمؾ ذم اًمٌ ر ُم٤ًموم٦م سمٕمٞمدة، 

يًيرٓمٞمع    يًيٚمؿ اًميديـ اًميذي قمٚمٞميف ذم ذاح  صمؿ ضم٤مء اًمٞمقم اعمققمقد ومٕمر  سم٠مٟمف ٓ

 اًمٞمقم.

اٟمٔمييروا ُميي٤مذا ومٕمييؾ!  ظمييذ ظمِميي٦ٌم ومٜم٘مرنيي٤م طمٗمرنيي٤م ودح ومٞمٝميي٤م ُم٤مريي٦م ديٜميي٤مر و طمًييـ 

ديمٝميي٤م وطمًٌييٝم٤م صمييؿ ضميي٤مء  مم ؾميي٤مطمؾ اًمٌ يير اًمييذي نييق يٕمٛمييؾ ومٞمييف وم٘ميي٤م :  ٟميي٧م يمٜميي٧م 
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اًمٙمٗمٞمييؾ، و ٟميي٧م يمٜميي٧م اًمِمييٝمٞمد ورُمييك سم٤مخلِميي٦ٌم ذم اًمٌ يير، ؾميير٘مقًمق  و ٟميي٤م ُمٕمٙمييؿ 

اٟمرٝميي٤مًء، ؾميير٘مقًمق : نييذا قمٛمييؾ جمٜمييق ، ُميي٤م ُمٕمٜمييك  ًم٘ميي٤مء ظمِميي٦ٌم ومٞمٝميي٤م وم٘مييط اسمرييداًء ٓ 

وز  صم٘مٞمؾ ُم٤مر٦م ديٜم٤مر وذم اًمٌ ر، ًمٙميـ نيذا اًمرضميؾ اقمرٛميد قميغم ا  طمٞميٜمام ؾميدت 

قمٚمٞمييف إؾميي٤ٌمب اًمٙمقٟمٞميي٦م اعمنمييوقم٦م وم٤مقمرٛمييد قمييغم ا  وىميي٤م :  ٟميي٧م يمٜميي٧م اًمٙمٗمٞمييؾ، 

 و ٟم٧م يمٜم٧م اًمِمٝمٞمد،  ٟم٧م سمٛمٕمرومرؽ سم٘مدرشمؽ اضمٕمؾ زم طم ً.

ؾ سم٘مدرشمف اًمٕمٔمٞمٛمي٦م اًمريل ٓ طميدود ني٤م  ُمير إُميقاج    شم٠مظميذ نيذ  ومرسمٜم٤م قمز وضم

اخلِمييي٦ٌم  مم جمٚميييس اًميييدارـ، واًميييدارـ ظميييرج ذم اًمٞميييقم اعمققميييد ًمٞمرٚم٘ميييك اعميييديـ 

ويًييرٚمؿ ُمٜمييف اًمييديـ، وصييؼم صييؼم.. اٟمرٔميير اٟمرٔميير.. ُميي٤م ضميي٤مء، ًمٙمييـ وىمييع سمٍميي  قمييغم 

ل ًمٞمًيي٧م ظمِميي٦ٌم شمر٘م٤مذومٝميي٤م وشمر قميي٥م هبيي٤م إُمييقاج سمييلم يديييف، ومٛمييد يييد   ًمٞمٝميي٤م و ذا نيي

ظمِميي٦ٌم يم٤مٕظمِميي٤مب وازٟميي٦م وصم٘مٞمٚميي٦م ومٕمجيي٥م ُمٜمٝميي٤م و ظمييذن٤م  مم دار  وقمٜمييدُم٤م يمنيين٤م 

 و ذا هب٤م ُم٤مر٦م ديٜم٤مر طمجر  محر.. ذن٥م  محر.

سمٕمد ىمٚمٞمؾ ضم٤مء اعمديـ.. اٟمٔمروا اًمديـ ُم٤مذا يٕمٛمؾ سم٠منٚمف و ص ٤مسمف؟! ٟم٘مد  ُم٤مر٦م 

ديٜمييي٤مر دم٤منيييؾ ُمييي٤م ومٕمٚميييف عمييي٤مذا؟ ٕٟميييف هميييػم ضمييي٤مر قميييغم اًمًيييٜمـ اًمٙمقٟمٞمييي٦م.. ًميييٞمس سمرييييد 

ٛمق .. طمرك يٙمق  رظمذ ؾمٜمد  ٟمف وصؾ ًمٗم   اعم٤مر٦م ديٜمي٤مر واٟمرٝميك إُمير، ٓ، ُمْم

اعمًييي٠مًم٦م وميييقن إؾمييي٤ٌمب رُم٤منييي٤م ذم اًمٌ ييير يميييام قمٚمٛميييرؿ؛ وًميييذًمؽ دم٤منيييؾ ُمييي٤م ومٕميييؾ 

وؾمييٚمؿ ُم٤مريي٦م ديٜميي٤مر ًمٚمييدارـ، اًمييدارـ يم٤معمييديـ يم  يي٤م  شم٘مٞميي٤مء ويمييام ىمٞمييؾ:    اًمٓمٞمييقر 

ىمٌْم٧م ُم٤مر٦م ديٜم٤مر سمٓمريؼ  ٟمف  ٟم٤م  ٤م شم٘مع، اًمرضمؾ ضمٚمس يٗمٙمر ومٞمام يٌدوقمغم  ؿمٙم٤من

ًمييف اًم٘مّميي٦م  ٟمييف ظمرضميي٧م  ٌض ُم٤مريي٦م ديٜميي٤مر سمٓمريييؼ اعمييديـ، وم ٙمييكاًمٌ يير وأ  ؾميي٠مىم

ًمٚم٘م٤مرؽ واؾمير٘م٤ٌمًمؽ ومٚميام  شمٞمي٧م وضميدت ظمِمي٦ٌم و ظميذو٤م ويمنيو٤م و ذا ومٞمٝمي٤م ُم٤مري٦م 

ديٜم٤مر، ىم٤م : وا  اًم٘مّم٦م يمذا ويمذا،  ٟمي٤م قمٜميدُم٤م وضميدت ٟمٗميسي ٓ  ؾميرٓمٞمع     قميقد 

ر ومٕمٚم٧م يمذا ويميذا، وم٘مي٤م  اًميدارـ: سمي٤مرح ا  ًميؽ ذم  مم اًمٌٚمد و ؾمٚمٛمؽ اعم٤مر٦م ديٜم٤م

 ُم٤مًمؽ ظمذ اعم٤مر٦م ديٜم٤مر اًمرل  قمٓمٞمرٜمٞمٝم٤م وصٚمٜمل طم٘مل، سمٓمريؼ اًمٌ ر.

ًمييق وىمٕمييي٧م نييذ  اًم٘مّمييي٦م ُم ٚمٝمييي٤م اًمٞمييقم وصيييٚم٧م  مم  ٟمًييي٤م  ُم٤مريي٦م ديٜمييي٤مر سمٓمرييييؼ ٓ 
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يٕمٚمٛمٝميي٤م  طمييد  ٓ ا  شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم، ُمييـ ؾمييػمد نييذ  إُمييقا   ذا ضميي٤مء  ٟمًيي٤م  ي٘مييق  

٧م ًمؽ سمٓمري٘م٦م همري٦ٌم ىمٚمٞم ً نؾ وصيٚمؽ؟ ٓ، ُمي٤م وصيٚمٜمل، ًميق  ٟمٙمير ٓ ًمف:  ٟم٤م  رؾمٚم

يقضميييييييد قمٚمٞميييييييف ؿميييييييٝمقد، واعميييييييدقمل ٓ يًيييييييرٓمٞمع    ي ٌييييييي٧م، ًمٙميييييييـ اإلييييييييام  يييييييي٠ميت 

سم٤مًمٕمج٤مر٥م، ونذ  اًم٘مّم٦م ُمـ اًمٕمج٤مر٥م سملم اًمدارـ واعمديـ قمجٞمٌر٤م  ب٥م ٟم يـ 

    ٟمٕمرؼم سمذًمؽ طمرك ٟمر٘مل ا  قمز وضمؾ.

قم ٟمّمييييكم    ؿميييي٤مء ا  نٜميييي٤م صيييي ة اوييييدي٨م اًم يييي٤مين، وسمييييف ٟمٜمٝمييييل الٚمًيييي٦م ًمٜم٘ميييي

اًمٕمِميييي٤مء: ىميييي٤م  قمٚمٞمييييف اًمّميييي ة واًمًيييي م، ىمٌييييؾ نييييذا: اوييييدي٨م إو  ذم صيييي ٞم  

اًمٌ يييييي٤مري، واوييييييدي٨م اًمريييييي٤مزم اًم يييييي٤مين ذم صيييييي ٞم  ُمًييييييٚمؿ، ىميييييي٤م  قمٚمٞمييييييف اًمّميييييي ة 

سمٞمٜمام رضمؾ وـ ىمٌٚمٙمؿ يٛمٌم ذم وم ة ُمـ إرض  ذ ؾمٛمع صقشم٤ًم ُمـ »واًمً م: 

ًمًيي ٤مب يمييام يييرٙمٚمؿ اًمٌنميي قمييغم صييقت ُمييـ ا «اًمًيي ٤مب ي٘مييق : اؾمييؼ  رض وميي  

وضمف إرض، نٜم٤مح ؿم ص يرٙمٚمؿ سمٚمٖمي٦م اًمٌنمي وًمٙميـ ذم اًمًي ٤مب: يي٤م ؾمي ٤مب! 

اؾميييؼ  رض ومييي   سميييـ ومييي  ، يمييي٤م  يٛمٌمييي ُمييي  ً رشىمييي٤ًم ؾمييي٤مر ضمٜمقسمييي٤ًم، ُمِميييك اًمرضميييؾ 

إر  ُمييييع اًمًيييي ٤مب و ذا سمييييف يييييره اًمًيييي ٤مب يٗمييييرغ ُمِميييي قٟمف ُمييييـ اعمٓميييير ذم 

٤م ذم  روييف ذم طمدي٘مرييف، ومٞميي٠ميت طمدي٘ميي٦م، يٓمييؾ قمٚمٞمٝميي٤م و ذا سمييف يييره رضميي ً يٕمٛمييؾ ومٞمٝميي

 ًمٞمييف ويًييٚمؿ قمٚمٞمييف.. يٜمٔميير  ًمٞمييف صيي٤مطم٥م اودي٘ميي٦م ومييػما  رضميي ً همريٌيي٤ًم ًمييٞمس ُمييـ  نييؾ 

شمٚمييؽ اًم٘مرييي٦م، وشمٕمرومييق  اًم٘مييره ىمييدياًم ُميي٤م يم٤مٟميي٧م هبييذ  اًمًييٕم٦م وسمٕمييدد اًمٜمٗمييقس اًمرييل 

وٙمـ اإلٟم٤ًم  يرٕمرض قمغم  ىم٤مرسمف ًمٙم رة اًمٕمدد ومْم ً قمـ سمٕمد ، ومٙم٤مٟمي٧م اًم٘مريي٦م 

ق  ُمٕمرووميي٦م، ومٚمييام ر ه اًمرضمييؾ ىميي٤م  ًمييف: يم٠مٟمييؽ  ٟميي٧م رضمييؾ حمييدودة اًمٕمييدد، اًمقضميي

همري٥م؟! ىم٤م  ًمف: ٟمٕمؿ، ومام اًمذي ضم٤مء سمؽ؟ ىمي٤م :  ٟمي٤م يمٜمي٧م  ُمٌمي ومًيٛمٕم٧م صيقشم٤ًم 

ُمييييـ اًمًيييي ٤مب ي٘مييييق  ًمٚمًيييي ٤مب: اؾمييييؼ  رض وميييي  ، وم٠مٟميييي٤م  شمٞميييي٧م واًمًيييي ٤مب و ذا 

سم٤مًمً ٤مب يٗميرغ ُمِمي قٟمف ُميـ اعمٓمير ذم  رويؽ، وميٌؿ ٟمٚمي٧م ذًميؽ ُميـ رسميؽ؟ نيذا 

نؿ اًمٕمٜمجٝمٞم٦م ونيذ  اًمٙمؼميي٤مء، ي٘ميق : وا   ٟمي٤م ٓ  دري، ؿم٠م  اًمّم٤مولم ًمٞمس قمٜمد

 ٟميييي٤م رضمييييؾ قميييي٤مدي ًمٙمييييـ قمٜمييييدي نييييذ  إرض وم٠مزرقمٝميييي٤م و ظمييييدُمٝم٤م، صمييييؿ  طمّمييييدن٤م 

وم٠مضمٕمؾ طمّمٞمدن٤م صم صم٦م  صم ث: صمٚم٨م  قمٞمد   مم إرض، وصمٚم٨م  ٟمٗم٘مف قمغم ٟمٗميس 
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و نكم، وصمٚم٨م  شمّمدن سمف قمغم اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم، وم٘م٤م  ًمف اًمرضمؾ: نيق نيذا، ُمي٤م 

 ـ ُمـ نذا؟شمريد  طمً

وم٤مٟمٔمروا أ ! يمٞمػ    رب اًمًامء ؾم ر اًمٌ ر ًمٚمرضمؾ إو ، صمؿ رب اًمٌ ر 

ـْ َير ييِؼ ا  َ ﴿ؾميي ر اًمًييامء ًمٚمرضمييؾ أظميير، ُميي٤م نييق اليي٤مُمع ذم نييذا اًمرًيي ػم:  َوَُميي

َٕمْؾ ًَمُف خَمَْرضًم٤م  ٥ُم * َبْ ًِ رَ ـْ طَمٞم٨ُْم ٓ َ ْ  .[7-6]الط:ق ﴾َوَيْرُزىْمُف ُِم

 .  بٕمٚمٜم٤م ُمـ اعمر٘ملم اًمٕم٤مُمٚملم سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦مٟم٠ًم  ا  شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم  

 ضمزاح ا  ظمػم.  ُمداظمٚم٦م:

 (  00:  16: 33/ 334) اهلدى والنور / 

 (  00:  40: 03/ 334) اهلدى والنور /
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 سهِ األْاغٝد اإلضال١َٝ

قمييكم اوٚمٌيييل: ؿمييٞم ٜم٤م قميييغم ذيمييير إٟم٤مؿمييٞمد ييييقم  يييدصمٜم٤م  طمييد اإلظميييقة صييي٤ٌمطم٤ًم 

وي٤م  آهمي٤مين  : يٕمٜمل: ؾمٛمٕم٧م  ٟم٤مؿمٞمد قمغم ٟمٗميس سمٕمدُم٤م رضمٕمٜم٤م ُمـ قمٜمديمؿ ي٘مق 

اعم٤مضمٜمييييي٦م؛ ًمٙميييييـ ُمٖمٜمٞمٜمٝمييييي٤م سمٙمييييي م  ؾمييييي ُمل و ٓ  همييييي٤مين ًمٚمٛمٓمرسمييييي٤مت اعمٍميييييي٤مت 

واًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٤مت ويمذا ٟمٗمس اًمٚم ـ، وٟمٗمس اًمٜمٖمٛمي٦م ًمٙميـ يمي م ُمي  ً يرٙمٚمٛميقا ومٞميف قميغم 

 اإلؾم م.

 نذا ُمقضمقد قمٜمد اًمّمقومٞم٦م قمٜمدٟم٤م ذم ؾمقري٤م ُمـ زُم٤م . اًمِمٞم :

   ذم سمٕمض اًمدروس.وذيمر  اًمِمٞم ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 وىم٤م : إٟم٤مؿمٞمد اإلؾم ُمٞم٦م همػم اعم٤مضمٜم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ( 00: 56: 50/ 344) اهلدى والنور / 
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 سهِ األْاغٝد اإلضال١َٝ

ي٘مييييق   ¢عميييي٤مذا  ييييرم سمٕمييييض اًمٕمٚمييييامء إٟم٤مؿمييييٞمد اإلؾميييي ُمٞم٦م ُمييييع    اًمٜمٌييييل  -

 وٜمٔمٚم٦م ؾم٤مقم٦م وم٤ًمقم٦م ؟

دن٤م  صيي ٤مب ٌييومّميي٤مرت قمٌيي٤مدة ويمييؾ قمٌيي٤مدة مل يرٕم ٕهنيي٤م ٟمًيي٧ٌم  مم اإلؾميي م-

دون٤م وًميييق  هنيييؿ ضمٕمٚمقنييي٤م  ٟم٤مؿميييٞمد قم٤مديييي٦م وُمٕم٤مٟمٞمٝمييي٤م ٓ ختييي٤مًمػ ٌيييرٕمشمومييي   ¢رؾميييق  ا   

ٕ  اًمِمييٕمر اعمٌيي٤مح يمييام ضميي٤مء ذم اوييدي٨م  ،اًمنميييٕم٦م اإلؾميي ُمٞم٦م ُميي٤م  طمييد يٜمٙمرنيي٤م قمٚمييٞمٝمؿ

ومٚمف طمٙميؿ ىمٌٞم  وم٢مذا يم٤م  اًمِمٕمر يم ُم٤ًم قم٤مدي٤ًم  وىمٌٞم ٦ماًمّم ٞم  اًمِمٕمر يم م وم ًٜمف طمًـ 

 ُم٤م طمٞمٜمام يٜم٥ًم  مم اإلؾم م  و  مم  ٟميف وي٤م ضمي٤مءت سميف اًمنمييٕم٦م  ،اًمٕم٤مدي٤مت  ي  ٟمف ُم٤ٌمح

 . اإلؾم ُمٞم٦م ومٛمـ نٜم٤م ي٠ميت اإلٟمٙم٤مر

 (  00: 09:  32/ 376) اهلدى والنور/

 اإلضال١َٝ األْاغٝدسهِ 

عمييي٤م ىميييدم اعمديٜمييي٦م ضمٕميييؾ  " روي قميييـ قمٌيييد ا  سميييـ حمٛميييد سميييـ قم٤مرِمييي٦م  ٟميييف ىمييي٤م :

وضمييي٥م  ـمٚميييع اًمٌيييدر قمٚمٞمٜمييي٤م ُميييـ صمٜمٞمييي٤مت اًميييقداع ٤م  واًمقٓريييد ي٘مٚميييـ :اًمٜمًييي٤مء واًمّميييٌٞم

 . "اًمِمٙمر قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م دقم٤م   داع 

سم٤مًميد   ") شمٜمٌٞمف ( :  ورد اًمٖميزازم نيذ  اًم٘مّمي٦م سمزيي٤مدة :  صمؿ ىم٤م : ىم٤م  اإلُم٤مم: وٕمٞمػ .

وًمييٞمس ومٞمييف ذيميير  "وٓ  صييؾ نيي٤م يمييام  ؿميي٤مر ًمييذًمؽ اويي٤مومظ اًمٕمراىمييل سم٘مقًمييف :  "وإويي٤م  

ُمًييردٓ قمييغم  ،. وىمييد اهمييؽم هبييذ  اًمزييي٤مدة سمٕمْمييٝمؿ وميي٠مورد اًم٘مّميي٦م هبيي٤م "ًمٚمييد  وإويي٤م  

 ! "  صم٧ٌم اًمٕمرش صمؿ اٟم٘مش "ضمقاز إٟم٤مؿمٞمد اًمٜمٌقي٦م اعمٕمرووم٦م اًمٞمقم ! ومٞم٘م٤م  ًمف : 

 .(2/63الضعيفة )
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 ايػٓا٤ ايضٛيف ٚاألْاغٝد اإلضال١َٝ

سمٕمييد    سمٞمٜميي٤م اًمٖمٜميي٤مء اعم ييرم سم٘مًييٛمٞمف: سم٤مًٔميي٦م وسمييدوهن٤م، ُمٕمرٛمييديـ ذم ذًمييؽ قمييغم 

، وقمييغم أصميي٤مر اًمًييٚمٗمٞم٦م، و ىمييقا  إرٛميي٦م، وم٘مييد ر  ًمٜميي٤م    ¢ب ا ، وؾمييٜم٦م ٟمٌٞمييف يمريي٤م

ٟمر ييييدث قمييييـ اًمٖمٜميييي٤مء اًمّمييييقذم، وقمييييام يٕميييير  اًمٞمييييقم سمييييي )إٟم٤مؿمييييٞمد اإلؾميييي ُمٞم٦م  و 

 اًمديٜمٞم٦م(، وم٠مىمق  وسم٤م   ؾمرٕملم:

   و٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف  ٟمف يمام ٓ بقز    ٓ ٟمٕمٌد  طمدًا  ٓ ا   ٘مٞم٘م٤ًم ًمِمٝم٤مدة    

ا (، ومٙمييذًمؽ ٓ بييقز ًمٜميي٤م    ٟمٕمٌييد ا   و ٟمر٘مييرب  ًمٞمييف  ٓ سمييام ضميي٤مء سمييف  )ٓ  ًمييف  ٓ

 ٘مٞم٘ميي٤ًم ًمِمييٝم٤مدة )حمٛمييد رؾمييق  ا (، وميي٢مذا  ٘مييؼ اعميي١مُمـ سمييذًمؽ  ¢رؾمييق  ا  

 ، وُمـ  طمٌف ا  يم٤م  ا  ُمٕمف وٟم٤مرصًا ًمف.¢يم٤م  حم٤ًٌم ُمرٌٕم٤ًم ًمرؾمق  ا  

اًمًيي م رمحييف وىميد يمٜميي٧م ذيمييرت ذم ُم٘مدُميي٦م شمٕمٚمٞم٘مييل قمييغم رؾميي٤مًم٦م اًمٕمييز سمييـ قمٌييد 

سمٕمييييد طمييييدي لم ُمٕمييييرووملم ذم طميييي٥م ا   «سمداييييي٦م اًمًييييق  ذم شمٗمْمييييٞمؾ اًمرؾمييييق   »ا  

 واًمرؾمق ، و   ُمـ يم٤م  ذًمؽ ومٞمف وضمد طم وة اإليام  ُم٤م ٟمّمف:

واقمٚمؿ  ا٤م إخ اعمًٚمؿ!  ٟمف ٓ يٛمٙمـ ٕطميد    يرىميك  مم نيذ  اعمٜمزًمي٦م ُميـ  »

ؾميييقا ، وسمييي٢مومراد اًمٜمٌيييل اوييي٥م   ورؾميييقًمف؛  ٓ سمرقطمٞميييد ا  شمٕمييي٤ممم ذم قم٤ٌمدشميييف دو  

 ن  طع َّلللردوا  ؼع أطوسم ﴿سم٤مٓشم٤ٌمع دو  همػم  ُمـ قم٤ٌمد ا ؛ ًم٘مقًميف شمٕمي٤ممم:  ¢

وَّلللذي  »: ¢، و وله ﴾ ل إن  ـ م حتسون َّلل   ستسعوز حيسسؽم َّلل ﴿، و وله: ﴾َّلل 

  «كػيس  قعه، لو أن  ودى  سن حقًس  س ودعه إال َّللتسسعي 

ومٝميؾ يًيع  ¢يًٕمف    يرٌع همػم اًمٜمٌيل  ىمٚم٧م: وم٢مذا يم٤م  ُم ؾ ُمقؾمك يمٚمٞمؿ ا  ٓ

ذم آشمٌي٤مع،  ¢ذًمؽ هميػم ؟! ومٝميذا ُميـ إدًمي٦م اًم٘م٤مـمٕمي٦م قميغم وضميقب  وميراد اًمٜمٌيل 
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وًميذًمؽ ضمٕميؾ ا  شمٌي٤مرح وشمٕمي٤ممم  «   حمٛميدًا رؾميق  ا   »ونق ُمـ ًميقازم ؿميٝم٤مدة 

دًميييٞم ً قميييغم طمييي٥م ا   يييي٤م ، ووييي٤م ٓ  -دو  ؾميييقا -¢ذم أيييي٦م اعمر٘مدُمييي٦م اشم٤ٌمقميييف 

 طمٌيييف ا  يمييي٤م  ا  ُمٕميييف ذم يميييؾ يشء يميييام ذم اويييدي٨م اًم٘ميييد   ؿميييؽ ومٞميييف    ُميييـ

 اًمّم ٞم :

وُم٤م شم٘مرب  زم قمٌدي سمٌمء  طم٥م  زم و٤م اومؽموي٧م قمٚمٞميف، وُمي٤م ييزا  قمٌيدي »

ير٘مرب  زم سم٤مًمٜمقاومؾ طمرك  طمٌف، وم٢مذا  طمٌٌرف يمٜم٧م ؾمٛمٕمف اًميذي يًيٛمع سميف، وسمٍمي  

٠مًمٜمل اًميييذي يٌٍمييي سميييف، وييييد  اًمريييل ييييٌٓمش هبييي٤م، ورضمٚميييف اًمريييل يٛمٌمييي هبييي٤م، و   ؾمييي

 .«ٕقمٞمذٟمف... اؾمرٕم٤مذين ٕقمٓمٞمٜمف، وًمئـ 

 (.7030) «اًمّم ٞم ٦م »روا  اًمٌ ٤مري. ونق خمرج ذم 

و ذا يم٤مٟم٧م نيذ  اًمٕمٜم٤ميي٦م اإلنٞمي٦م  ٟميام نيل سمٕمٌيد  اعم ٌيقب ُميـ ا ، يمي٤م  واضمٌي٤ًم 

قمييغم يمييؾ ُمًييٚمؿ    ير ييذ اًمًيي٥ٌم اًمييذي بٕمٚمييف حمٌقسميي٤ًم قمٜمييد ا ،  ٓ ونييق اشمٌييي٤مع 

سمذًمؽ وم٘مط  ٔمك سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م اخل٤مص٦م ُمـ ُمقٓ  وطمد  دو  ؾمقا ، و ¢رؾمق  ا  

شم٤ٌمرح وشمٕم٤ممم،  ًم٧ًم شمره  ٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ  مم ُمٕمروم٦م اًمٗمرارض واٞمزن٤م ُمـ اًمٜمقاومؾ 

 وطمد ؟ ¢ ٓ سم٤مشم٤ٌمقمف 

 «اًميديـ اًمٜمّميٞم ٦م  »: ¢ ذا قمر  نذا وم٢مين  ره ًمزاُم٤ًم قمكم اٟمٓم ىمي٤ًم ُميـ ىمقًميف 

سم٤مًمٖمٜميييي٤مء  -ٟمقاُميييـ يمييي٤مٟمقا وطمٞمييي ام يمييي٤م-    ذيمييير ُميييـ اسميييركم ُميييـ  ظمقاٟمٜمييي٤م اعمًييييٚمٛملم

 اًمّمقذم،  و سمام يًٛمقٟمف سمي )إٟم٤مؿمٞمد اًمديٜمٞم٦م(؛  ؾمامقم٤ًم واؾمرامقم٤ًم سمام يكم:

 وًٓ:    وييي٤م ٓ يرشمييي٤مب ومٞميييف قمييي٤ممل ُميييـ قمٚميييامء اعمًيييٚمٛملم اًمٕمييي٤مروملم طم٘مييي٤ًم سمٗم٘ميييف 

اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م؛ وُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم ؛ اًمذيـ  ُمرٟم٤م سم٤مًمرٛمًؽ سمٜمٝمجٝمؿ، وهنٞمٜم٤م 

و ن   س ق َّلللردوا  ن  عع  س تسوا ﴿مم:قمـ خم٤مًمٗم٦م ؾمٌٞمٚمٝمؿ ذم ُم ؾ ىمقًميف شمٕمي٤م

، ﴾له َّللهلعى و  سع ور دسقل َّللدم ـا كوله  س توىل وكاؾه جفـم ودس ت  اورَّلل

 ىمق : ٓ خيٗمك قمغم  طمد ُمـ ن١مٓء اًمٕمٚمامء    اًمٖمٜم٤مء اعمذيمقر حميدث مل يٙميـ 

 ُمٕمرووم٤ًم ذم اًم٘مرو  اعمِمٝمقد ن٤م سم٤مخلػمي٦م.
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ز اًمر٘ميييرب  مم ا   ٓ سميييام ضمييي٤مء سميييف صم٤مٟمٞمييي٤ًم:  ٟميييف ُميييـ اعمًيييٚم ؿ قمٜميييدنؿ  ٟميييف ٓ بيييق

؛ عم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف، وىمد رضب ًمذًمؽ ؿمٞم  اإلؾم م اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م سمٕميض ¢رؾمق  ا  

 إُم ٚم٦م اًمرل شم١ميمد ًمٙمؾ ذي قمٚمؿ ُمٜمّمػ ُم٤م ذيمرٟم٤م، وم٘م٤م  رمحف ا  شمٕم٤ممم:

وُمـ اعمٕمٚمقم    اًمديـ ًمف ) ص  (، وم  ديـ  ٓ ُمي٤م رشع ا ، وٓ طميرام  ٓ  »

  شمٕميي٤ممم قميي٤مب قمييغم اعمنميييملم  هنييؿ طمرُمييقا ُميي٤م مل  رُمييف ا ، ُميي٤م طمرُمييف ا ، وا

 ورشقمقا ديٜم٤ًم مل ي٠مذ  سمف ا .

وًمق ؾمئؾ اًمٕم٤ممل قمٛميـ يٕميدو سميلم الٌٚميلم، نيؾ يٌي٤مح ًميف ذًميؽ؟ ىمي٤م : ٟمٕميؿ، ومي٢مذا 

ىمٞمييؾ:  ٟمييف قمييغم وضمييف اًمٕمٌيي٤مدة يمييام يًييٕمك سمييلم اًمّمييٗم٤م واعمييروة؟ ىميي٤م :    ومٕمٚمييف قمييغم 

 ب وم٤مقمٚمف؛ وم٢م  شم٤مب و ٓ ىمرؾ.نذا اًمقضمف ]ومٝمقن طمرام ُمٜمٙمر، يًرر٤م

وًمق ؾمئؾ قمـ يمِمػ اًمر س، وًمٌس اإلزار واًمرداء؟  ومرك سم٠م  نيذا ضمي٤مرز، ومي٢مذا 

 ىمٞمؾ:  ٟمف يٗمٕمٚمف قمغم وضمف اإلطمرام يمام  رم او٤مج؟ ىم٤م :    نذا طمرام ُمٜمٙمر.

وًمق ؾمئؾ قمٛمـ ي٘ميقم ذم اًمِميٛمس؟ ىمي٤م : نيذا ضمي٤مرز، ومي٢مذا ىمٞميؾ:  ٟميف يٗمٕمٚميف قميغم 

، يميييام روه اًمٌ ييي٤مري قميييـ اسميييـ قمٌييي٤مس ر  ا  وضميييف اًمٕمٌييي٤مدة؟ ىمييي٤م : نيييذا ُمٜمٙمييير

 .«ُمـ نذا؟ »ر ه رضم ً ىم٤مراًم ذم اًمِمٛمس، وم٘م٤م :  ¢قمٜمٝمام    رؾمق  ا  

ىم٤مًمقا: نذا  سمق  هارٞمؾ؛ ٟمذر    ي٘مقم ذم اًمِمٛمس وٓ ي٘مٕمد، وٓ يًيرٔمؾ، وٓ 

 :¢يرٙمٚمؿ! وم٘م٤م  اًمٜمٌل 

 .«ُمرو  ومٚمٞمرٙمٚمؿ، وًمٞمجٚمس، وًمٞمًرٔمؾ، وًمٞمرؿ صقُمف  »

ًمراطمييي٦ٍم  و هميييرض ُمٌييي٤مح مل يٜميييف قمٜميييف، ًمٙميييـ عمييي٤م ومٕمٚميييف قميييغم وضميييف ومٝميييذا ًميييق ومٕمٚميييف 

 اًمٕم٤ٌمدة هنل قمٜمف.

ويمذًمؽ ًمق دظمؾ اًمرضمؾ  مم سمٞمرف ُمـ ظمٚمػ اًمٌٞم٧م مل  رم قمٚمٞمف ذًمؽ، وًمٙمـ 

 ذا ومٕمييييؾ ذًمييييؽ قمييييغم  ٟمييييف قمٌيييي٤مدة يمييييام يميييي٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمييييف ذم ال٤منٚمٞميييي٦م.. يميييي٤م  قم٤مصييييٞم٤ًم 

اًمٕمي٤ميس يٕمٚميؿ  ٟميف  ُمذُمقُم٤ًم ُمٌردقم٤ًم، واًمٌدقم٦م  طمي٥م  مم  سمٚميٞمس ُميـ اعمٕمّميٞم٦م، ٕ 
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قمييي٤مٍص ومٞمريييقب، واعمٌريييدع  ًييي٥م    اًميييذي يٗمٕمٚميييف ـم٤مقمييي٦م ومييي  يريييقب، ونيييذا ُميييـ 

 طمي اًمًامع ًمٚمٕم٥م  و نق ٓ يٕمد  ُمـ ص٤مًم  قمٛمٚمف، وٓ يرضمق سمف اًم قاب.

و ُميي٤م ُمييـ ومٕمٚمييف قمييغم  ٟمييف ـمريييؼ  مم ا  شمٕميي٤ممم؛ وم٢مٟمييف ير ييذ  ديٜميي٤ًم، و ذا هنييل قمٜمييف 

ع قمييـ ا ، وطمييرم ٟمّمييٞمٌف ُمييـ ا   ذا يميي٤م  يمٛمييـ هنييك قمييـ ديٜمييف! ور ه  ٟمييف ىمييد اٟم٘مٓميي

 شمريمف!

ومٝم١مٓء وي   سم٤مشمٗمي٤من قمٚميامء اعمًيٚمٛملم، وٓ ي٘ميق   طميد ُميـ  رٛمي٦م اعمًيٚمٛملم: 

   اخت٤مذ نذا ديٜم٤ًم ـمري٘م٤ًم  مم ا  شمٕم٤ممم  ُمر ُم٤ٌمح، سميؾ ُميـ ضمٕميؾ نيذا ديٜمي٤ًم وـمري٘مي٤ًم 

  مم ا  شمٕم٤ممم ومٝمق و٤م  ُمْمؾ، خم٤مًمػ إلا٤مع اعمًٚمٛملم.

ٛمؾ وشمٙمٚمؿ قمٚمٞمف، ومل يٜمٔمر  مم ومٕمؾ اًمٕم٤مُمؾ وٟمٞمرف يمي٤م  وُمـ ٟمٔمر  مم فم٤منر اًمٕم

 .«ضم٤من ً ُمرٙمٚماًم ذم اًمديـ سم  قمٚمؿ 

 (.077-77/077) «جمٛمقع اًمٗمر٤موه  »

صم٤مًم يي٤ًم:    ُمييـ اعم٘مييرر قمٜمييد اًمٕمٚمييامء  ٟمييف ٓ بييقز اًمر٘مييرب  مم ا  سمييام مل ينمييقمف 

اًمريييل ا ، وًميييق يمييي٤م   صيييٚمف ُمنميييوقم٤ًم؛ يمييي٤مٕذا  ُمييي  ً ًمّمييي ة اًمٕمٞميييديـ، ويم٤مًمّمييي ة 

قمٜمييد اًمٕمٓميي٤مس، وُمييـ اًمٌيي٤مرع  ¢شمًييٛمك سمّميي ة اًمرهم٤مريي٥م، ويم٤مًمّميي ة قمييغم اًمٜمٌييل 

ُميـ حميدصم٤مت إُميقر  -وٟم ق ذًمؽ يم ػم ويم ػم ضميداً -قمٜمد قمروف سمْم٤مقمرف ًمٚمزسمق 

، وطم٘مييؼ ذم يمر٤مسمييف «اًمٌييدع اإلويي٤مومٞم٦م »اًمرييل يًييٛمٞمٝم٤م اإلُميي٤مم اًمِميي٤مـمٌل رمحييف ا  سمييي 

يمؾ سمدقمي٦م وي ًم٦م، ويميؾ  »: ¢دظمقن٤م ذم قمٛمقم ىمقًمف  «آقمرّم٤مم  »اًمٕمٔمٞمؿ طم٘م٤ًم 

 .«و ًم٦م ذم اًمٜم٤مر 

وميي٢مذا قميير  ذًمييؽ وميي٤مًمر٘مرب  مم ا  سمييام طمييرم يٙمييق  حمرُميي٤ًم ُمييـ سميي٤مب  ومم، سمييؾ 

نق ؿمديد اًمر يريؿ؛ عمي٤م ومٞميف ُميـ اعم ٤مًمٗمي٦م واعمِمي٤مىم٘م٦م ًمنمييٕم٦م ا ، وىميد شمققميد ا  

  ﴾و ن   س ق َّلل  وردوله  نن َّلل  شع ع َّلللعؼسب﴿ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ سم٘مقًمف: 

   ومٞمييف شمِمييٌٝم٤ًم سم٤مًمٙمٗميي٤مر ُمييـ اًمٜمّميي٤مره وهمييػمنؿ وييـ ىميي٤م  ا  يْميي٤م   مم ذًمييؽ 
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، ﴾اًميييييذيـ اختيييييذوا دييييييٜمٝمؿ نيييييقًا وًمٕمٌييييي٤ًم وهميييييروؿ اوٞمييييي٤مة اًميييييدٟمٞم٤م﴿شمٕمييييي٤ممم وميييييٞمٝمؿ: 

وُمييييي٤م يمييييي٤م  صييييي وؿ قمٜميييييد اًمٌٞمييييي٧م  ٓ ُمٙمييييي٤مًء ﴿وسم٤معمنمييييييملم اًميييييذيـ ىمييييي٤م  وميييييٞمٝمؿ: 

 ىم٤م  اًمٕمٚمامء: )اعمٙم٤مء(: اًمّمٗمػم، و)اًمرّمدي٦م(: اًمرّمٗمٞمؼ. ﴾وشمّمدي٦م

ٟمٙمييي٤مر اًمٕمٚميييامء قمٚميييٞمٝمؿ ىميييدياًم وطميييدي ٤ًم، وم٘مييي٤م  اإلُمييي٤مم اًمِمييي٤مومٕمل وًميييذًمؽ اؿميييرد  

 رمحف ا  شمٕم٤ممم:

شمريميي٧م سميي٤مًمٕمران ؿمييٞمئ٤ًم ي٘ميي٤م  ًمييف: )اًمرٖمٌييػم(،  طمدصمرييف اًمزٟم٤مدىميي٦م، يّمييدو  اًمٜميي٤مس  »

 .«قمـ اًم٘مرر  

، )وذم رواي٦م: ومٙمرنف وهنك قمـ اؾميرامقمف( «سمدقم٦م  »وؾمئؾ قمٜمف  محد؟ وم٘م٤م : 

 ؼ وم ذ ذم ـمريؼ  ظمرهن.وىم٤م : ] ذا ر ي٧م  ٟم٤ًمٟم٤ًم ُمٜمٝمؿ ذم ـمري

و)اًمرٖمٌييػم(: ؿمييٕمر يزنييد ذم اًمييدٟمٞم٤م، يٖمٜمييل سمييف ُمٖمييـ، ومٞميييب سمٕمييض اويي٤مرضيـ 

 سم٘مْمٞم٥م قمغم ٟمٓمع  و خمدة قمغم شمقىمٞمع همٜم٤مرف، يمام ىم٤م  اسمـ اًم٘مٞمؿ وهمػم .

 (:77/530) «اعمجٛمقع  »ىم٤م  ؿمٞم  اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا  ذم 

]ومٝمييقن -اث اًمزٟم٤مدىميي٦مُمييـ  ٟمييف ُمييـ  طمييد -ر  ا  قمٜمييف-وُميي٤م ذيميير  اًمِميي٤مومٕمل »

يم م  ُم٤مم ظمٌػم سم٠مصق  اإلؾمي م، ومي٢م  نيذا اًمًيامع مل يرهمي٥م ومٞميف وييدقمق  ًمٞميف ذم 

إصييييؾ  ٓ ُمييييـ نييييق ُمييييرٝمؿ سم٤مًمزٟمدىميييي٦م، يميييي٤مسمـ اًمراوٟمييييدي، واًمٗميييي٤مران، واسمييييـ ؾمييييٞمٜم٤م، 

قميييـ اسميييـ  «ُمًييي٠مًم٦م اًمًيييامع »و ُم ييي٤منؿ، يميييام ذيمييير  سميييق قمٌيييد اًميييرمحـ اًمًيييٚمٛمل ذم 

 اًمراوٟمدي ىم٤م :

 و ىمي٤م : -اًمًامع، وم٠مسم٤مطمف ىميقم، ويمرنيف ىميقم، وم٠مٟمي٤م  وضمٌيفاظمرٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم  »

 ! وم ٤مًمػ  ا٤مع اًمٕمٚمامء ذم إُمر سمف.«رُمر سمف 

واًمٗميي٤مران يميي٤م  سم٤مرقميي٤ًم ذم اًمٖمٜميي٤مء اًمييذي يًييٛمقٟمف )اعمقؾمييٞم٘مك(، وًمييف ومٞمييف ـمري٘ميي٦م 

قمٜمد  نؾ صٜم٤مقم٦م اًمٖمٜم٤مء، وطمٙم٤ميرف ُمع اسمـ محدا  ُمِمٝمقرة؛ عم٤م رضب وم٠مسمٙم٤منؿ، 

 .«ج! ُمٝمؿ! صمؿ ظمرقصمؿ  و ٙمٝمؿ، صمؿ ٟم
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 (:505وىم٤م  )ص

مل ينمع ًمّم٤مول  ُمرف  ¢وىمد قمر  سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإلؾم م    اًمٜمٌل »

وقمٌيييي٤مدنؿ وزنيييي٤مدنؿ    برٛمٕمييييقا قمييييغم اؾمييييرامع إسمٞميييي٤مت اعمٚم ٜميييي٦م، ُمييييع رضب 

سم٤مًمٙمػ،  و رضب سم٤مًم٘مْمٞم٥م،  و اًمد ، يمام مل يٌ  ٕطمد    خييرج قميـ ُمر٤مسمٕمريف 

إُمييير، وٓ ذم فمييي٤منر ، وٓ  واشمٌييي٤مع ُمييي٤م ضمييي٤مء ُميييـ اًمٙمرييي٤مب واوٙمٛمييي٦م، ٓ ذم سمييي٤مـمـ

 .«ًمٕم٤مُمل وٓ خل٤ميس 

 (:530-537صمؿ ىم٤م  اًمِمٞم  )ص

وُميييـ يمييي٤م  ًميييف ظميييؼمة سم ييي٤مرؼ اًميييديـ، و طميييقا  اًم٘مٚميييقب وُمٕم٤مرومٝمييي٤م و ذواىمٝمييي٤م  »

وُمقاضمٞمييدن٤م، قميير     ؾمييامع اعمٙميي٤مء واًمرّمييدي٦م، ٓ بٚميي٥م ًمٚم٘مٚمييقب ُمٜمٗمٕميي٦م، وٓ 

ومٝميييق ُمّميييٚم ٦م،  ٓ وذم ويييٛمـ ذًميييؽ ُميييـ اًميييير واعمٗمًيييدة ُمييي٤م نيييق  قمٔميييؿ ُمٜميييف، 

 ًمٚمروح يم٤مخلٛمر ًمٚمجًد، يٗمٕمؾ ذم اًمٜمٗمقس ومٕمؾ محٞم٤م اًمٙم١موس.

ونذا يقرث  ص ٤مسمف ؾمٙمرًا  قمٔمؿ ُمـ ؾمٙمر اخلٛمر، ومٞمجيدو  ًميذة سمي  اٞمٞميز، 

يمام بد ؿم٤مرب اخلٛمر، سمؾ  ّمؾ نؿ  يم ر و يمؼم و٤م  ّمؾ ًمِم٤مرب اخلٛمر، 

ويّمييدنؿ ذًمييؽ قمييـ ذيميير ا  وقمييـ اًمّميي ة،  قمٔمييؿ ويي٤م يّمييدنؿ اخلٛميير، ويقىمييع 

ًمٕمييداوة واًمٌٖمْميي٤مء  قمٔمييؿ ُمييـ اخلٛميير، طمرييك ي٘مرييؾ سمٕمْمييٝمؿ سمٕمْميي٤ًم ُمييـ همييػم سمٞمييٜمٝمؿ ا

ُمييس سمٞميييد، سميييؾ سمييام ي٘ميييؽم  هبيييؿ ُمييـ اًمِميييٞم٤مـملم؛ وم٢مٟميييف  ّمييؾ نيييؿ  طميييقا  ؿميييٞمٓم٤مٟمٞم٦م 

سم ٞمييي٨م شمٜميييز  قمٚميييٞمٝمؿ اًمِميييٞم٤مـملم ذم شمٚميييؽ اوييي٤م ، ويرٙمٚمٛميييق  قميييغم  ًمًيييٜمرٝمؿ يميييام 

يرٙمٚمؿ الٜمل قمغم ًم٤ًم  اعمٍموع:  ُم٤م سمٙمي م ُميـ ضميٜمس يمي م إقمي٤مضمؿ، اًميذيـ 

ٓ يٗم٘مييف يم ُمٝمييؿ؛ يمٚمًيي٤م  اًمييؽمح،  و اًمٗمييرس،  و همييػمنؿ، ويٙمييق  اإلٟمًيي٤م  اًمييذي 

ًمًٌيييف اًمِميييٞمٓم٤م  همريٌييي٤ًم ٓ  ًيييـ    ييييرٙمٚمؿ سميييذًمؽ، سميييؾ يٙميييق  اًمٙمييي م ُميييـ ضميييٜمس 

يميي م ُمييـ شمٙمييق  شمٚمييؽ اًمِمييٞم٤مـملم ُمييـ  ظمييقاهنؿ، و ُميي٤م سمٙميي م ٓ يٕم٘مييؾ وٓ يٗمٝمييؿ ًمييف 

 .«ؿمٝمقدًا وقمٞم٤مٟم٤ًم  »ُمٕمٜمك، ونذا يٕمرومف  نؾ اعمٙم٤مؿمٗم٦م 

ء اًمذيـ يدظمٚمق  اًمٜمي٤مر ُميع ظميروضمٝمؿ قميـ اًمنمييٕم٦م نيؿ ُميـ نيذا اًميٜمٛمط، ون١مٓ
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وم٢م  اًمِمٞم٤مـملم شم سميس  طميدنؿ، سم ٞمي٨م يًي٘مط  طمًي٤مس سمدٟميف، طمريك    اعمٍميوع 

ًد ، ومٙمذًمؽ ني١مٓء ونق ٓ  س سمذًمؽ، وٓ ي١مصمر ذم ضم ييب رضسم٤ًم قمٔمٞماًم،

س شمٚمًٌييٝمؿ اًمِميييٞم٤مـملم، وشميييدظمؾ هبيييؿ اًمٜمييي٤مر، وىمييد شمٓميييػم هبيييؿ ذم انيييقاء، و ٟميييام يٚميييٌ

  طمدنؿ اًمِمٞمٓم٤مُ  ُمع شمٖمٞم٥م قم٘مٚمف، يمام يٚمٌس اًمِمٞمٓم٤م  اعمٍموع.

وسمييي٠مرض انٜميييد واعمٖميييرب رضب ُميييـ اًميييزط ي٘مييي٤م  ٕطميييدنؿ: اعمّميييكم، وم٢مٟميييف 

يّمغم اًمٜم٤مر يمام يّمغم ني١مٓء، وشمٚمًٌيف وييدظمٚمٝم٤م ويٓميػم ذم انيقاء، وي٘ميػ قميغم 

  نر س اًمزج، ويٗمٕمؾ  ؿمٞم٤مء  سمٚمغ و٤م يٗمٕمٚمف ن١مٓء، ونيؿ ُميـ اًميزط اًميذيـ ٓ ظمي

، والـ ختٓميػ يم يػمًا ُميـ اإلٟميس وشمٖمٞمٌيف قميـ  سمّمي٤مر اًمٜمي٤مس، وشمٓميػم هبيؿ ذم نؿ

انقاء، وىمد سم٤مرشٟمي٤م ُميـ نيذ  إُميقر ُمي٤م يٓميق  وصيٗمف، ويميذًمؽ يٗمٕميؾ نيذا ني١مٓء 

اعمرقنييق  واعمٜمرًييٌق   مم سمٕمييض اعمِميي٤مي   ذا طمّمييؾ ًمييف وضمييد ؾمييامقمل، وقمٜمييد 

ًمييرُم ، ؾمييامع اعمٙميي٤مء واًمرّمييدي٦م، ُمييٜمٝمؿ ُمييـ يّمييٕمد ذم انييقاء، وي٘مييػ قمييغم زج ا

ويييدظمؾ اًمٜميي٤مر، وي٠مظمييذ اوديييد اعم ٛمييك سم٤مًمٜميي٤مر صمييؿ يْمييٕمف قمييغم سمدٟمييف، و ٟمييقاع ُمييـ 

نييذا الييٜمس، وٓ  ّمييؾ ًمييف نييذ  اويي٤م  قمٜمييد اًمّميي ة، وٓ قمٜمييد اًمييذيمر، وٓ قمٜمييد 

ىميييراءة اًم٘ميييرر ؛ ٕ  نيييذ  قمٌييي٤مدات رشقمٞمييي٦م  يامٟمٞمييي٦م  ؾمييي ُمٞم٦م ٟمٌقيييي٦م حمٛمديييي٦م، شمٓميييرد 

 ًٗمٞم٦م دمٚم٥م اًمِمٞم٤مـملم.اًمِمٞم٤مـملم، وشمٚمؽ قم٤ٌمدات سمدقمٞم٦م رشيمٞم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ومٚم

ُمي٤م اضمرٛميع ىميقم ذم سمٞمي٧م ُميـ سمٞميقت ا   »ذم اودي٨م اًمّم ٞم :  ¢ىم٤م  اًمٜمٌل 

يرٚميييييق  يمرييييي٤مب ا ، ويردارؾميييييقٟمف سمٞميييييٜمٝمؿ،  ٓ همِميييييٞمرٝمؿ اًمرمحييييي٦م، وٟمزًمييييي٧م قمٚميييييٞمٝمؿ 

، وىميد صمٌي٧م ذم اويدي٨م «اًمًٙمٞمٜم٦م، وطمٗميرٝمؿ اعم رٙمي٦م، وذيميرنؿ ا  وميٞمٛمـ قمٜميد  

ة اًمٙمٝمػ شمٜمزًم٧م اعم رٙمي٦م ًمًيامقمٝم٤م،     ؾمٞمد سمـ طمْمػم عم٤م ىمر  ؾمقر »اًمّم ٞم  

 .«يم٤مًمٔمٚم٦م ومٞمٝم٤م اًمنج 

ونذا يم٤م  اعمٙم٤مء واًمرّمدي٦م يدقمق  مم اًمٗمقاطمش واًمٔمٚمؿ، ويّمد قميـ طم٘مٞم٘مي٦م 

ذيمر ا  شمٕمي٤ممم واًمّمي ة يميام يٗمٕميؾ اخلٛمير، واًمًيٚمػ يًيٛمقٟمف شمٖمٌيػمًا؛ ٕ  اًمرٖمٌيػم 

نق اًميب سم٤مًم٘مْمٞم٥م قمغم ضمٚمد ُمـ الٚمقد، ونق ُمي٤م يٖميؼم صيقت اإلٟمًي٤م  قميغم 
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اًمرٚم يييييلم، وم٘ميييييد يْميييييؿ  مم صيييييقت اإلٟمًييييي٤م ،  ُمييييي٤م اًمرّميييييٗمٞمؼ سم٠مطميييييد اًمٞميييييديـ قميييييغم 

إظميييره، و ُمييي٤م اًمييييب سم٘مْميييٞم٥م قميييغم وم يييذ وضمٚميييد، و ُمييي٤م اًمييييب سم٤مًمٞميييد قميييغم 

 ظمرٝمييي٤م،  و همػمنييي٤م؛ قميييغم د   و ـمٌيييؾ، يمٜمييي٤مىمقس اًمٜمّمييي٤مره، واًميييٜمٗم  ذم صييييٗم٤مرة 

يمٌقن اًمٞمٝمقد، ومٛمـ ومٕميؾ نيذ  اعم نيل قميغم وضميف اًمدي٤مٟمي٦م واًمر٘ميرب ومي  ريي٥م ذم 

 .«ًمرف وضمٝم٤مًمرف و 

وُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ سم٤مًمٖمقا ذم اإلٟمٙم٤مر قمغم همٜم٤مء اًمّمقومٞم٦م اًم٘م٤م   سمق اًمٓمٞمي٥م 

 اًمٓمؼمي وم٘م٤م :

ونذ  اًمٓم٤مرٗم٦م خم٤مًمٗم٦م لامقم٦م اعمًٚمٛملم؛ ٕهنؿ ضمٕمٚمقا اًمٖمٜمي٤مء ديٜمي٤ًم وـم٤مقمي٦م،  »

اًمٌ٘ميييييي٤مع اًمنميييييييٗم٦م واعمِميييييي٤مند ور ت  قم ٟمييييييف ذم اعمًيييييي٤مضمد والقاُمييييييع، وؾميييييي٤مرر 

 .«اًمٙمريٛم٦م

اًمٓمرـمقيش، ؾمئؾ قمـ ىمقم ذم ُمٙم٤م  ي٘مرؤو  ؿميٞمئ٤ًم ُميـ اًم٘ميرر ، وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم 

صميييؿ يٜمِميييد نيييؿ ُمٜمِميييد ؿميييٞمئ٤ًم ُميييـ اًمِميييٕمر، ومػمىمّميييق  ويٓمرسميييق ، ويييييسمق  سم٤مًميييد  

 واًمِم٤ٌمسم٦م، نؾ اوْمقر ُمٕمٝمؿ طم    و ٓ؟

وم٠مضمييي٤مب: ُميييذن٥م اًمّميييقومٞم٦م نيييذا سمٓم٤مًمييي٦م ووييي ًم٦م، وُمييي٤م اإلؾمييي م  ٓ يمرييي٤مب ا  

ُمييـ  طمدصمييف  صيي ٤مب اًمًيي٤مُمري  و ُميي٤م اًمييرىمص واًمرقاضمييد، وميي٠مو  ¢وؾمييٜم٦م رؾمييقًمف 

-عم٤م اختذ نؿ قمج ً ضمًدًا ًمف ظمقار، وم٠مشمقا يرىمّميق  طمقًميف، ويرقاضميدو ، ونيق

و ص ٤مسمف  ¢ديـ اًمٙمٗم٤مر وقم٤ٌمد اًمٕمجؾ، و ٟمام يم٤م  جمٚمس اًمٜمٌل  - ي: اًمرىمص

يم٠مٟمام قمغم رؤوؾمٝمؿ اًمٓمػم ُمـ اًمقىمي٤مر، ومٞمٜمٌٖميل ًمٚمًيٚمٓم٤م  وٟمقاسميف    يٛمٜمٕميقنؿ ُميـ 

  يييؾ ٕطميييد يييي١مُمـ سمييي٤م  واًمٞميييقم أظمييير    اوْميييقر ذم اعمًييي٤مضمد وهمػمنييي٤م، وٓ

 يييي ُمٕمٝميييؿ، وٓ يٕمٞميييٜمٝمؿ قميييغم سمييي٤مـمٚمٝمؿ، نيييذا ُميييذن٥م ُم٤مًميييؽ واًمِمييي٤مومٕمل و ن 

 .«طمٜمٞمٗم٦م و محد وهمػمنؿ ُمـ  رٛم٦م اعمًٚمٛملم 

وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل، ىمي٤م  سمٕميد    ذيمير اًمٖمٜمي٤مء اًميذي  يرح اًمًي٤ميمـ ويٌٕمي٨م 

عم رُم٦م، وٓ خيرٚمػ اًمٙم٤مُمـ، وومٞمف وصػ اًمٜم٤ًمء واخلٛمر وهمػم ٤م ُمـ إُمقر ا
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 ذم  ريٛمف:

و ُمييي٤م ُمييي٤م اسمردقميييف اًمّميييقومٞم٦م ذم ذًميييؽ؛ ومٛميييـ ىمٌٞميييؾ ُمييي٤م ٓ خيرٚميييػ ذم  ريٛميييف،  »

ًمٙمييييـ اًمٜمٗمييييقس اًمِمييييٝمقاٟمٞم٦م همٚمٌيييي٧م قمييييغم يم ييييػم وييييـ يٜمًيييي٥م  مم اخلييييػم طمرييييك ًم٘مييييد 

فمٝمييييرت ذم يم ييييػم ُمييييٜمٝمؿ ومٕميييي ت اعمجيييي٤مٟملم واًمّمييييٌٞم٤م ، طمرييييك رىمّمييييقا سم ريميييي٤مت 

  سم٘مييقم ُمييٜمٝمؿ  مم    ضمٕمٚمقنيي٤م ُمييـ ُمرٓم٤مسم٘ميي٦م، وشم٘مٓمٞمٕميي٤مت ُمر طم٘ميي٦م، واٟمرٝمييك اًمرييقاىم

سميييي٤مب اًم٘مييييرب وصيييي٤مًم  إقمييييام ، و   ذًمييييؽ ي ٛميييير ؾمييييٜمل إطمييييقا ، ونييييذا قمييييغم 

 .«اًمر ٘مٞمؼ ُمـ رصم٤مر اًمزٟمدىم٦م، وىمق   نؾ اعم روم٦م، وا  شمٕم٤ممم اعمًرٕم٤م 

وىمييد  ومرييك سمٜم ييق نييذا اإلُميي٤مم اويي٤مومظ اسمييـ اًمّميي ح ذم ومرييقه ًمييف ُمًييٝم٦ٌم ضمقاسميي٤ًم 

٤مء سم٤مًميييد  واًمِمييي٤ٌمسم٦م ُميييع اًميييرىمص قميييغم ؾمييي١ما  ُميييـ سمٕمْميييٝمؿ قمٛميييـ يًييير ٚمق  اًمٖمٜمييي

 واًمرّمٗمٞمؼ، ويٕمر٘مدو     ذًمؽ طم   وىمرسم٦م، و ٟمف ُمـ  ومْمؾ اًمٕم٤ٌمدات!؟

 وم٠مضم٤مب رمحف ا  سمام ظم صرف و٤م يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم، ىم٤م :

ًم٘مييييييد يمييييييذسمقا قمييييييغم ا  ؾمييييييٌ ٤مٟمف وشمٕميييييي٤ممم، وؿميييييي٤ميٕمقا سم٘مييييييقنؿ نييييييذا سم٤مـمٜمٞميييييي٦م  »

ٞميييف ُمييي٤م ذم اعمٚم يييديـ، وظمييي٤مًمٗمقا  اييي٤مع اعمًيييٚمٛملم، وُميييـ ظمييي٤مًمػ  اييي٤مقمٝمؿ، ومٕمٚم

و ن   س ق َّلللردوا  ن  عع  س تسا له َّللهلعى و  سوع وور دوسقل ﴿ىمقًميف شمٕمي٤ممم: 

  ﴾َّللدم ـا كوله  س توىل وكاؾه جفـم ودس ت  ارَّلل

وم٘م٤م   ضم٤مسم٦م قمـ ؾم١ما  وضمف  ًمٞمف قميـ ىميقم  -رمحف ا -وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل

ق  يٜمرٛمييق   مم اًمّمييقومٞم٦م؛ برٛمٕمييق  ومٞمييذيمرو  ا  ضمٝمييرًا سمّمييقت واطمييد، صمييؿ يٖمٜميي

 ويرىمّمق ؟!:

، وـمري٘مي٦م ¢   ذًمؽ يمٚمف ُمـ اًمٌدع اعم دصم٤مت اعم ٤مًمٗم٦م ـمري٘مي٦م رؾميق  ا   »

 .«، ومٜمٗمع ا  سمذًمؽ ُمـ ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف ص ٤مسمف واًمر٤مسمٕملم نؿ سم٢مطم٤ًم 

صمؿ ذيمير    اليقاب عمي٤م وصيؾ  مم سمٕميض اًميٌ د ىم٤مُمي٧م اًم٘مٞم٤مُمي٦م قميغم اًمٕمي٤مُمٚملم 

وا  مم ومري٤موه ١مٜمٝم٤م، ومٚمجسمرٚمؽ اًمٌدع، وظم٤مومقا اٟمدراس ـمري٘مرٝمؿ واٟم٘مٓم٤مع  يمٚمٝمؿ ُم
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ًمييٌٕمض ؿمييٞمقخ اًمقىميي٧م يًييرٖمٚمقهن٤م ًمّميي٤مًم  سمييدقمرٝمؿ، ومييرد اًمِميي٤مـمٌل قمٚمييٞمٝمؿ، وسمييلم 

  هن٤م طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ.

(، ومٛمـ ؿم٤مء 788-758وسمًط اًمٙم م ذم ذًمؽ ضمدًا ذم ٟم ق صم صملم صٗم ٦م )

 اًمرقؾمع رضمع  ًمٞمف.

ويم٤م  ىمٌؾ ذًمؽ ذيمير  صيقًٓ وُمآظميذ يٕمرٛميد قمٚمٞمٝمي٤م  نيؾ اًمٌيدع وإنيقاء، وسميلم 

وخم٤مًمٗمرٝميي٤م ًمٚمنمييع سمٞم٤مٟمي٤ًم ؿميي٤مومٞم٤ًم، ومر ييي٧م     ىميدم  مم اًم٘مييراء ظم صيي٦م قمٜمٝميي٤م سمٓم هني٤م 

ٕ ٞمرٝميي٤م، وٕ  قمٚمييامء إصييق  مل يًٌييٓمقا اًم٘مييق  ذم سمٞم٤مهنيي٤م، يمييام ىميي٤م  نييق ٟمٗمًييف 

 (، وم٤مـمٚمٌٝم٤م ُمـ او٤مؿمٞم٦م.7/733رمحف ا  )

وُمٜمٝمؿ اًمٕم ُم٦م اعم ٘مؼ إدي٥م إري٥م اسمـ ىمٞمؿ القزي٦م، وىمد سمٚمغ اًمٖم٤ميي٦م ذم 

اًمٙمي م »ًمر يريؿ اًمٖمٜمي٤مء واعم نيل، واًمٖمٜمي٤مء اًمّميقذم ذم يمر٤مسميف اًمٙمٌيػم آطمرج٤مج 

، وىمد شمقؾمع ضمدًا ذم آؾميردٓ  قميغم ذًميؽ سم٤مًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م «ذم ُم٠ًمًم٦م اًمًامع 

وأصميي٤مر اًمًييٚمٗمٞم٦م وسمٞميي٤م  ُمييذان٥م اًمٕمٚمييامء واعمراضم يي٦م سمٞمٜمٝميي٤م، واًمييرد قمييغم اعمًيير ٚملم عميي٤م 

طم٥م همٜميي٤مء وصيي٤مطم٥م ىمييرر  ذم طمييرم ا ، وُميـي ـمرارٗمييف  ٟمييف قم٘مييد جمٚمييس ُمٜميي٤مفمرة سمييلم صيي٤م

ومّمق  رارٕم٦م ورٕم٦م، اوج٦م ومٞمٝمي٤م ؾمي٤مـمٕم٦م قميغم اعمًير ٚملم واعمٌردقمي٦م، ضميزا  ا  ظميػمًا، 

 (:708-700وىمد ىم٤م  ذم رد  اعمجٛمؾ قمغم اًمٖمٜم٤مء اًمّمقذم ُم٤م خمرٍم  )ص

   نييذا اًمًييامع قمييغم نييذا اًمقضمييف طمييرام ىمٌييٞم  ٓ يٌٞم ييف  طمييد ُمييـ اعمًييٚمٛملم،  »

اوٞمييييي٤مء واًميييييديـ قميييييـ وضمٝميييييف، وضمييييي٤منر ا  وٓ يًر ًيييييٜمف  ٓ ُميييييـ ظمٚميييييع ضمٚمٌييييي٤مب 

ورؾميييقًمف وديٜميييف وقمٌييي٤مد  سمييي٤مًم٘مٌٞم ، وؾميييامع ُمِميييرٛمؾ قميييغم ُم يييؾ نيييذ  إُميييقر ىمٌ يييف 

 ُمًر٘مر ذم ومٓمر اًمٜم٤مس، طمرك    اًمٙمٗم٤مر ًمٞمٕمػمو  سمف اعمًٚمٛملم وديٜمٝمؿ.

ٟمٕمؿ؛ ظمقاص اعمًٚمٛملم وديـ اإلؾم م سمراء ُمـ نذا اًمًامع اًميذي يميؿ طمّميؾ 

ريؿ واًمّميييٌٞم٤م ، ومٙميييؿ  ومًيييد ُميييـ دييييـ، سميييف ُميييـ ُمٗمًيييدة ذم اًمٕم٘ميييؾ واًميييديـ، واوييي

 و ُم٤مت ُمـ ؾمٜم٦م، و طمٞم٤م ُمـ ومجقر وسمدقم٦م..!
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وًمييييق مل يٙمييييـ ومٞمييييف ُمييييـ اعمٗم٤مؾمييييد  ٓ صم٘مييييؾ اؾمييييرامع اًم٘مييييرر  قمييييغم ىمٚمييييقب  نٚمييييف، 

واؾميييرٓم٤مًمرف  ذا ىميييرئ سميييلم ييييدي ؾميييامقمٝمؿ، وُميييرورنؿ قميييغم ري٤مشميييف صييياًم وقمٛمٞمييي٤ًم، مل 

رضيـ  و  ّمييؾ نييؿ ُمييـ ذون وٓ وضمييد وٓ طميي وة، سمييؾ وٓ يّمييٖمل  يم يير اويي٤م

 يم ػم ُمٜمٝمؿ  ًمٞمف، وٓ ي٘مقُمق  ُمٕم٤مٟمٞمف، وٓ يٖمْمق   صقاوؿ قمٜمد شم وشمف...

 شميييييكم اًمٙمرييييي٤مب ومييييي٤مـمرىمقا ٓ ظمٞمٗمييييي٦مً 

 

 

 

 ًمٙمٜميييييييييييف  ـميييييييييييران ؾمييييييييييي٤مٍ  ٓنيييييييييييل 

 و مم اًمٖمٜم٤مء ومٙم٤مًمذسم٤مب شمراىمّمقا \

 

 وا  ُمييييييييييي٤م رىمّميييييييييييقا ٕضميييييييييييؾ ا ِ 

 د  وُمزُميييييييييييي٤مر وٟمٖمٛميييييييييييي٦م ؿميييييييييييي٤مد ٍ  

 

 ومٛمرييييييك ر ييييييي٧م قمٌيييييي٤مدة سمٛم نييييييل 

 عميييييي٤م ر واصم٘مييييييؾ اًمٙمريييييي٤مب قمٚمييييييٞمٝمؿ  

 

 شم٘مٞمٞمييييييييييييييييد  سميييييييييييييييي٠مواُمر وٟمييييييييييييييييقانل 

 واًمييرىمص ظمييػ قمٚمييٞمٝمؿ سمٕمييد اًمٖمٜميي٤م 

 

٤م ِ    يييييييييي٤م سمييييييييي٤مـم ً ىميييييييييد ٓن سم٤مٕؿمييييييييٌي

 يييييييي٤م  ُمييييييي٦م ُمييييييي٤م ظمييييييي٤م  ديييييييـي حمٛميييييييد 

 

 وضمٜمييييييييك قمٚمٞمييييييييف وُمٚمييييييييف  ٓ نييييييييل 

وسم٤ملٛمٚميي٦م ومٛمٗم٤مؾمييد نييذا اًمًييامع ذم اًم٘مٚمييقب واًمٜمٗمييقس وإدييي٤م   يم يير ُمييـ      

 .« ٞمط سمف اًمٕمد 

سمٕميد     ـمي٤م  اًميٜمٗمس ضميدًا ذم شمٗمًيػم وُمٜمٝمؿ اعمٗمني اعم ٘ميؼ أًميق ، وم٘مي٤م  

وأصميي٤مر و ىمييقا  اعمٗمنييـ ومٞمٝميي٤م، وذم دًٓمرٝمي٤م قمييغم  ييريؿ  ﴾نييق اويدي٨م﴿ريي٦م 

 (:37-77/37اًمٖمٜم٤مء، وُمذان٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمف )

و ٟميي٤م  ىمييق  ىمييد قمٛميي٧م اًمٌٚمييقه سم٤مًمٖمٜميي٤مء واًمًييامع ذم ؾميي٤مرر اًمييٌ د واًمٌ٘ميي٤مع، وٓ  »

يٖمٜميق  قميغم اعمٜمي٤مرر ذم ير ٤مؿمك ُمـ ذًمؽ اعمًي٤مضمد وهمػمني٤م، سميؾ ىميد قميلم ُمٖمٜميق  

 وىم٤مت خمّمقص٦م رشيٗم٦م سم٠مؿمٕم٤مر ُمِمرٛمٚم٦م قمغم وصػ اخلٛمير واو٤مٟمي٤مت وؾمي٤مرر 

ُم٤م يٕمد ُمـ اعم ٔمقرات، وُمع ذًمؽ وم٘ميد وفميػ نيؿ ُميـ همٚمي٦م اًمقىميػ، ُمي٤م وفميػ، 

ويًيييٛمقهنؿ )اعمجيييديـ(! ويٕميييدو  ظمٚميييق اعمًييي٤مضمد ُميييـ ذًميييؽ ُميييـ ىمٚمييي٦م آيميييؽماث 

ىميٌ ٝمؿ -ردوؿ، صميؿ  هنيؿسم٤مًمديـ، و ؿمٜمع ُمـ ذًمؽ ُمي٤م يٗمٕمٚميف  سم٤مًمًي٦م اعمرّميقوم٦م وُمي

 ذا اقميييؽمض قمٚميييٞمٝمؿ سميييام اؿميييرٛمؾ قمٚمٞميييف ٟمِميييٞمدنؿ ُميييـ اًم٤ٌمـميييؾ ي٘مقًميييق :  -ا  شمٕمييي٤ممم
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ٟمٕمٜمييل سمييي )اخلٛميير(: اعم ٌيي٦م اإلنٞميي٦م،  و سمييي )اًمًييٙمر(: همٚمٌرٝميي٤م،  و سمييي )ُمٞميي٦م( و)ًمييٞمغم( 

و)ؾميييٕمده( ُمييي  ً: اعم ٌيييقب إقمٔميييؿ ونيييق ا  قميييز وضميييؾ! وذم ذًميييؽ ُميييـ ؾميييقء 

ِسووـى  ووسدعوه ذووس وذروَّلل َّلللووذ ن  ؾ ووعون يف و  َّلل دووا  َّلل﴿إدب ُميي٤م ومٞمييف، 

  «    ﴾أدائه

 (  ٟمف ىم٤م :35صمؿ ٟم٘مؾ قمـ سمٕمض إضمٚم٦م )ص

وُميييـ اًمًيييامع اعم يييرم ؾميييامع ُمرّميييقوم٦م زُم٤مٟمٜمييي٤م؛ و   ظمييي  قميييـ رىميييص، ومييي٢م   »

ُمٗم٤مؾمد   يم ر ُمـ     َم، ويم ػم و٤م يٜمِمدو  ُمـ إؿمٕم٤مر ُمـ  ؿمٜمع ُمي٤م ييرغم، 

نؿ رهمٌي٦م ومٞميف  ؿميدنؿ رهمٌي٦م  و رنٌي٦م، وُمع نذا يٕمر٘مدوٟميف ىمرسمي٦م، ويزقمٛميق      يم ير

 .«ىم٤مشمٚمٝمؿ ا   ٟمك ي١مومٙمق  

( قميييـ اًمٕميييز سميييـ قمٌيييد اًمًييي م اإلٟمٙمييي٤مر اًمِميييديد 37ويمييي٤م  ىمٌيييؾ ذًميييؽ ٟم٘ميييؾ )ص

ًمًييامقمٝمؿ ورىمّمييٝمؿ وشمّمييٗمٞم٘مٝمؿ، صمييؿ  ييدث قمييـ وضمييدنؿ و ىمييقا  اًمٕمٚمييامء ومٞمييف، 

، صمييؿ ¢ونييؾ ي١ماظمييذو  قمٚمٞمييف؟! و ٟمٙميير  نييق قمٚمييٞمٝمؿ ٕٟمييف مل يٙمييـ ذم قمٝمييد اًمٜمٌييل 

 رٕمرض عم٤م يًٛمقٟمف سمي )اًمرٛمجٞمد( قمغم اعمٜم٤مرر، و ٟمٙمر .قم٤مد  مم اًم

صميييؿ ذيمييير إطم٤مديييي٨م ذم  يييريؿ اعمٕمييي٤مز ، وُمٜمٝمييي٤م طميييدي٨م اًمٌ ييي٤مري، صميييؿ ذيمييير 

طمٙمييييؿ اًم٘مٕمييييقد ذم جمٚمييييس ومٞمييييف يشء ُمٜمٝميييي٤م، و ىمييييقا  اًمٕمييييامء ذم ذًمييييؽ. صمييييؿ ىميييي٤م  

 (:33)ص

صميييؿ  ٟميييؽ    اسمرٚمٞمييي٧م سمٌميييء ُميييـ ذًميييؽ وم٢ميييي٤مح صميييؿ  يييي٤مح    شمٕمر٘ميييد    ومٕمٚميييف  و  »

٦م يمام يٕمر٘مد ذًمؽ ُمـ ٓ ظم ن ًمف ُمـ اعمرّمقوم٦م، ومٚمق يم٤م  إُمير يميام اؾمرامقمف ىمرسم

زقمٛمقا عم٤م   ؾ إٟمٌٞم٤مء    يٗمٕمٚمق  وي٠مُمروا  شم٤ٌمقمٝمؿ سمف، ومل يٜم٘مؾ ذًمؽ قميـ  طميد 

ُمـ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّم ة واًمً م، وٓ  ؿم٤مر  ًمٞمف يمري٤مب ُميـ اًمٙمري٥م اعمٜمزًمي٦م ُميـ 

، ولوو  وسن َّللدو عاا ﴾ـؽمَّلللقو  أ ؿؾل لؽم د ﴿اًمًامء، وىميد ىمي٤م  ا  شمٕمي٤ممم: 

َّللدالهي َّللدطر ست أو َّللد اعفس،  ن َّلللع ن، ومموس  ؼورب إىل ح وة رب َّلللعوسدا 

وَّلللذي »وأوض ه  اا َّلل   س     ه، و ع  سا عؾقه َّلللاالة وَّلللسال :  ¢لسقـه 
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كػيس  قعه  س تر ل شقئًس  ؼر ؽم  ن َّللجلـة و سسعع م عن َّلللـوسر إال أ ورتؽم  وه، 

  «ؽم  ن َّلللـسر، و سسعع م عن َّللجلـة إال هنق ؽم عـه و س تر ل شقئًس  ؼر 

وسمٕمد؛ ومٝمذا ُم٤م شمٞمن زم ذيمير  ُميـ  ىميقا  اًمٕمٚميامء اعمِميٝمقريـ ذم  ٟمٙمي٤مر اًمٖمٜمي٤مء 

اًمّميييقذم وسمٞمييي٤م   ٟميييف سمدقمييي٦م وييي ًم٦م، سمٕميييد     صمٌرٜمييي٤م طمرُمييي٦م اًمٖمٜمييي٤مء سم٤مًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م، 

وشم٘مدُم٧م  ىمقا   ظمره ٔظمريـ ذم سمٕمض اًمٗمّمق  اعمر٘مدُم٦م، ُم ؾ ؿميٞم  اإلؾمي م 

 سمـ شمٞمٛمٞم٦م.ا

وٓسمييد زم هبييذ  اعمٜم٤مؾميي٦ٌم    َ ىمييص  قمييغم اًم٘مييراء ُميي٤م وىمييع زم ُمييع سمٕمييض اًمٓمٚمٌيي٦م 

اعم٘مٚمديـ ُمـ اعمٜم٤مىمِم٦م طمق  نذا اًمٖمٜم٤مء اًمٚمٕميلم، وذًميؽ ُمٜميذ ٟم يق ٟمّميػ ىمير  ُميـ 

اًمزُميي٤م ، و ٟميي٤م ذم ديميي٤مين ذم دُمِمييؼ  صييٚم  اًمًيي٤مقم٤مت، ضميي٤مءين زسمييق  ُمييـ اًمٓمٚمٌيي٦م، 

ؾمقري٤م، ومٚمٗم٧م ٟمٔمري فمر  يمٌػم  وقمٚمٞمف اًمٕمامُم٦م إهم٤ٌمٟمٞم٦م اعمزريمِم٦م اعمٕمرووم٦م ذم

قهمرا ( اعمٕمرووميي٦م شمييير٠مسمٓمييف، فمٜمٜميي٧م    ومٞمييف سمٕمييض  ؾمييٓمقاٟم٤مت صييٜمدون ؾمييٛمع )ومق

ذم ذًمؽ اًمزُم٤م ، ومٚمام ؾم٠مًمرف  ضم٤مب سمام فمٜمٜم٧م، وم٘مٚم٧م ًميف ُمًيرٜمٙمرًا:   ٟمي٧م ُمٖمٜميل؟ 

ىم٤م : ٓ، وًمٙمٜمل  ؾمٛمع اًمٖمٜمي٤مء، ىمٚمي٧م:  ُمي٤م شمٕمٚميؿ  ٟميف طميرام سم٤مشمٗمي٤من إرٛمي٦م إرسمٕمي٦م؟ 

ٜم٦م! ىمٚمييي٧م: يمٞمييػ ذًميييؽ؟! ىميي٤م :  ين  ضمٚميييس  ؾميييٌ  ا  ىميي٤م : ًمٙمٜميييل  ومٕمييؾ سمٜمٞمييي٦م طمًيي

و ذيمر  واًمًٌ ٦م سمٞمدي، و ؾمرٛمع ًمٖمٜمي٤مء  م يمٚم يقم وم٠مشميذيمر سمّميقو٤م اًمٕميذب صيقت 

اوقر اًمٕملم ذم الٜم٦م! وم٠مٟمٙمرت ذًمؽ قمٚمٞمف  ؿمد اإلٟمٙم٤مر، وٓ  ذيمر أ  ُمي٤م ىمٚمي٧م 

ًمييف سمٕمييدن٤م، وًمٙمٜمييف عميي٤م رضمييع سمٕمييد ٟم ييق  ؾمييٌقع ًمٞم٠مظمييذ ؾميي٤مقمرف سمٕمييد شمّمييٚمٞم ٝم٤م، ضميي٤مء 

٥م  ىمييقه ُمٜمييف ُمٕمييرو  ُمييـ إمٞميي٦م راسمٓميي٦م اًمٕمٚمييامء، ومييرٙمٚمؿ ذم اعمقوييقع ُمٕمييف ـم٤مًميي

ُم١ميييييدًا ًمّميييي٤مطمٌف! ُمٕمرييييذرًا قمٜمييييف سم ًييييـ ٟمٞمرييييف، وم٠مضمٌرييييف سميييي٠م  طمًييييـ اًمٜمٞميييي٦م ٓ بٕمييييؾ 

اعم رم طم ًٓ، ومْمي ً قميـ    بٕمٚميف ىمرسمي٦م  مم ا ،  ر يي٧م ًميق    ُمًيٚماًم اؾمير ؾ 

! ومي٤مشمؼ ا ، رشب اخلٛمر سمدقمقه شمذيمر  ر الٜم٦م؟! ونٙمذا ي٘مي٤م  ذم اًمزٟمي٤م  يْمي٤مً 

وٓ شمٗميير  قمييغم اًمٜميي٤مس سميي٤مب اؾميير    طمرُميي٤مت ا ، سمييؾ واًمر٘مييرب  مم ا  سميي٠مدٟمك 

 اوٞمؾ، وم٤مٟم٘مٓمع اًمرضمؾ.



 حكه استخداو التلفزيوٌ والتنثيل واألىاطيد يف الدعوة ------ جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

577 

 ومٝمذا ُم ٤م  ُمـ شم٠مصمػم اًمٖمٜم٤مء اًمّمقذم.

وُم٤م زم  ذن٥م سم٤مًم٘مراء سمٕمٞمدًا، ومٝمذا اًمِمٞم  اًمٖمزازم اًمذي اؿمرٝمر سم٠مٟمف ُمـ اًميدقم٤مة 

٤معمٞميي٦م يمييؼمه!! سمرًييٌٞم  اإلؾميي ُمٞملم، و قمٓمييل ُمييـ  ضمييؾ ذًمييؽ ضميي٤مرزة ) ؾميي ُمٞم٦م( قم

اًمٖمٜميييي٤مء اعمييييذيمقر، وًمييييق ُمييييـ  م يمٚم ييييقم وومييييػموز! وطمٞمييييٜمام  ٟمٙميييير قمٚمٞمييييف  طمييييد اًمٓمٚمٌيييي٦م 

 اؾمرامقمف ٕهمٜمٞم٦م  م يمٚم قم ومٞمام  فمـ:

  ييييييييييييييييـي ُميييييييييييييييي٤م ُيييييييييييييييييدقمك فم ُميييييييييييييييي٤م

 

 

 ييييييييييييييييي٤م رومٞمييييييييييييييييؼ اًمٚمٞمييييييييييييييييؾ  يٜميييييييييييييييي٤م؟ 

/اًمًييييٜم٦م(، يٕمٜمييييل    ٟمٞمرييييف 35! )ص « ٟمٜمييييل  قمٜمييييل ؿمييييٞمئ٤ًم رظميييير » ضميييي٤مب سم٘مقًمييييف:   

 طمًٜم٦م!

ذم هميييػم  « ٟميييام إقميييام  سم٤مًمٜمٞمييي٤مت »ويييع طميييدي٨م ( و30ويمييي٤م  ىمٌيييؾ ذًميييؽ )ص

 ٟميييام »ُمقويييٕمف، وذًميييؽ ُميييـ إدًمييي٦م اًمٙم يييػمة قميييغم ضمٝمٚميييف سمٗم٘ميييف اًمًيييٜم٦م، ٕ  ُمٕمٜمييي٤م : 

يمييام يييد  قمييغم ذًمييؽ ايي٤مم اوييدي٨م، ونييق  «إقمييام  اًمّميي٤مو٦م سم٤مًمٜمٞميي٤مت اًمّميي٤مو٦م 

 .﴾ُمـ مل بٕمؾ ا  ًمف ٟمقرًا ومام ًمف ُمـ ٟمقر﴿فم٤منر سم٠مدٟمك شم٠مُمؾ، وًمٙمـ 

  يٙمـ ُمـ ؿم١مم اًمٖمٜم٤مء اًمّمقذم  ٓ ىمق   طمدنؿ:وظمر٤مُم٤ًم  ىمق : ًمق مل

! «ؾميييامع اًمٖمٜمييي٤مء  ٟمٗميييع ًمٚمٛمرييييد ُميييـ ؾميييامع اًم٘ميييرر  ُميييـ ؾمييير٦م  وضميييف  و ؾمييييٌٕم٦م  »

 ًمٙمٗمك!!

(، مل  يميد  صيدن 7/707ٓسميـ اًم٘ميٞمؿ ) «ُم٠ًمًم٦م اًمًيامع  »وعم٤م ىمر ت نذا ذم 

( 7/738) «اإلطمٞميييي٤مء »   نيييذا ي٘مقًميييف ُمًيييٚمؿ، طمرييييك ر يريييف ذم يمييي م اًمٖميييزازم ذم 

ٚم٘م٦م؛ همػم ُم٘مٞمدة سمي )اعمريد( ُمع إؾمػ اًمِمديد! و يمد  سم٠م   ورد قميغم وسمٕم٤ٌمرة ُمٓم

 ٟمٗمًف ؾم١مآً  و اقمؽماو٤ًم ظم صرف:

 ذا يمييي٤م  يمييي م ا  شمٕمييي٤ممم  ومْميييؾ ُميييـ اًمٖمٜمييي٤مء ٓ حم٤مًمييي٦م وميييام سمييي٤منؿ ٓ برٛمٕميييق  

 قمغم ىم٤مرئ اًم٘مرر ؟ وم٠مضم٤مب سم٘مقًمف:

 !«وم٤مقمٚمؿ    اًمٖمٜم٤مء  ؿمد وٞمٞمج٤ًم ًمٚمقضمد ُمـ اًم٘مرر  ُمـ ؾمٌٕم٦م  وضمف...  »
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صمؿ ؾمقد  يم ر ُمـ صٗم رلم يمٌػمشميلم ذم سمٞم٤مهني٤م، ومٞمرٕمجي٥م اًم٤ٌمطمي٨م يمٞميػ يّميدر 

 ،«طمجي٦م اإلؾمي م »ذًمؽ ُمـ وم٘مٞمف ُمـ يم٤ٌمر وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، سمؾ ىمي٤م  ومٞميف ُميـ ُٟمِجٚمّيف: 

 وُمع ذًمؽ ومٙم ُمف ومٞمٝم٤م نزيؾ ضمدًا ًمٞمس ومٞمف قمٚمؿ وٓ وم٘مف، يرٌلم ذًمؽ ُمـ ىمقًمف:

اومييؼ طميي٤م  اًمًيي٤مُمع ومٞمٙمرنييف اًمقضمييف اًمًيي٤مدس:    اعمٖمٜمييل ىمييد يٖمٜمييل سمٌٞميي٧م ٓ يق »

ويٜمٝم٤م  قمٜمف ويًردقمل همػم ، ومٚمٞمس يمؾ يم م ُمقاوم٘مي٤ًم ًمٙميؾ طمي٤م ، ومٚميق اضمرٛمٕميقا ذم 

اًمييدقمقات قمييغم اًم٘ميي٤مرئ ومييرسمام ي٘ميير  رييي٦م ٓ يقاومييؼ طميي٤منؿ،  ذ اًم٘مييرر  ؿمييٗم٤مء ًمٚمٜميي٤مس 

يمٚمٝمييييؿ قمييييغم اظميييير   إطمييييقا .. وميييي٢مذ  ٓ ييييي١مُمـ    ٓ يقاومييييؼ اعم٘مييييروء اويييي٤م  

يمرانييي٦م يمييي م ا  شمٕمييي٤ممم ُميييـ طمٞمييي٨م ٓ بيييد  وشمٙمرنيييف اًميييٜمٗمس، ومٞمرٕميييرض سميييف خلٓمييير

ؾمٌٞم ً  مم دومٕمف.. و ُم٤م ىمق  اًمِم٤مقمر ومٞمجقز شمٜمزيٚمف قميغم هميػم ُميراد.. ومٞمجي٥م شميقىمػم 

يم م ا  وصٞم٤مٟمرف قمـ ذًمؽ، ونذا ُم٤م يٜم٘مدح ذم قمٚمؾ اٟمٍما  اًمِمٞمقخ  مم ؾمامع 

 !«اًمٖمٜم٤مء قمـ ؾمامع اًم٘مرر  

عمّميٞم٦ٌم، ًم٘ميد يم٤مٟمي٧م وم٠مىمق : ا   يمؼم )ًم٘مد سمٚمغ اًمًٞمؾ اًمزسميك(، وم٘ميد شمْمي ٛم٧م ا

حمّمقرة ذم )اعمريديـ( ذم ٟم٘مؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ اعمر٘ميدم، و ذا سمي٤مًمٖمزازم يٍميح سم٠مهني٤م 

ذم )اًمِمٞمقخ(  يْم٤ًم، وقمٜمٝمؿ يداومع سمذًمؽ اًمرٕمٚمٞميؾ اًمٌي٤مرد اًميذي شمٖمٜميل طمٙم٤ميريف قميـ 

 رد ، وا  اعمًرٕم٤م .

و ذا يميي٤م  اًمٖمييزازم نييذا يٍمييح سميي٠م  اًم٘مييرر  ؿمييٗم٤مء ًمٚمٜميي٤مس يمٚمٝمييؿ قمييغم اظميير   

 ًمٜميي٤م وًمٚمقضمييد اًمييذي ُمييـ  ضمٚمييف ؾمييقغ اًمّمييقومٞم٦م اإلقمييراض قمييـ ؾمييامع إطمييقا ، ومييام

اًم٘مييرر ، اًمقضمييد اًمييذي  طمًييـ  طمقاًمييف    يٙمييق  صيي٤مطمٌف ُمٖمٚمقسميي٤ًم قمٚمٞمييف يم٤مًمٕمٓميي٤مس 

ُمييي  ً، و ؾميييقؤ     يٙميييق  ريييي٤مًء وٟمٗم٤مىمييي٤ًم، و ييييـ نيييؿ ُميييـ ىمقًميييف شمٕمييي٤ممم ذم )اًم٘ميييرر (: 

قمٚمٞمٝمؿ ىمؾ نق ًمٚمذيـ رُمٜمقا نده وؿمٗم٤مء واًمذيـ ٓ ي١مُمٜمق  ذم رذاهنؿ وىمر ونق ﴿

 ؟!﴾قمٛمك

ورطميؿ ا  اسميـ اًم٘ميٞمؿ وضميزا  ظميػمًا، وم٘ميد قمير   رضار نيذا اًمًيامع اًمِمييٞمٓم٤مين، 

وضميييغم خم٤مًمٗمريييف ًمٚمًيييامع اًم٘ميييررين ُميييـ وضميييق  يم يييػمة، ذم ومّميييق  قمٚمٛمٞمييي٦م قمدييييدة، 
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وسم قث وم٘مٝمٞم٦م ُمٗمٞمدة، وسملم و   اعمرٛمًٙملم سمف و ًٓ سمٕمٞميدًا ذم يمر٤مسميف اًمًي٤مسمؼ 

، و ٟمِميي٠م ومييٞمٝمؿ ىمّميي٤مرد ُمييـ اًمِمييٕمر «٤م   هم٤مصميي٦م اًمٚمٝمٗميي »وٟم ييق  ذم  «ُمًيي٠مًم٦م اًمًييامع  »

 »وصييييٗمٝمؿ ومٞمٝميييي٤م وصييييٗم٤ًم دىمٞم٘ميييي٤ًم صيييي٤مدىم٤ًم، ُمٜمٝميييي٤م ىمّمييييٞمدة ذم صم صمييييلم وُم٤مريييي٦م سمٞميييي٧م، ذم 

 (:7/777ضم٤مء ومٞمٝم٤م ) «اإلهم٤مصم٦م 

 شمريمييقا او٘ميي٤مرؼ واًمنمييارع واىمرييدوا »

 

 

 سمٔميييييييييييييقانر الٝمييييييييييييي٤م  واًمْمييييييييييييي   

 ضمٕمٚميييييقا اعميييييرا ومر ييييي٤ًم و ًمٗمييييي٤مظ اخلٜمييييي٤م 

 

 ؿميييييييٓم ٤ًم وصييييييي٤مًمقا صيييييييقًم٦م اإلدٓ  

 يمرييييي٤مب ا  ظمٚميييييػ فمٝميييييقرنؿٟمٌيييييذوا  

 

 ٟمٌيييييييييييذ اعمًييييييييييي٤مومر ومْميييييييييييٚم٦م إيمييييييييييي٤م  

 ضمٕمٚميييييييييقا اًمًيييييييييامع ُمٓمٞمييييييييي٦م نيييييييييقانؿ 

 

 وهمٚميييييييقا، وم٘مييييييي٤مًمقا ومٞميييييييف يميييييييؾ حمييييييي٤م  

 نيييييييق ـم٤مقمييييييي٦م، نيييييييق ىمرسمييييييي٦م، نيييييييق ؾميييييييٜم٦م 

 

 صدىمقا ًمذاح اًمِميٞم  ذي اإلوي   

 ؿميييييييييييٞم  ىميييييييييييديؿ صييييييييييي٤مدنؿ سمر ٞميييييييييييؾ 

 

 طمريييييييييك  ضمييييييييي٤مسمقا دقميييييييييقة اعم رييييييييي٤م  

 نجييييييروا ًمييييييف اًم٘مييييييرر  وإظمٌيييييي٤مر واًمييييييي 

 

 ؿ سمْمييييييييي  رصمييييييييي٤مر  ذ ؿميييييييييٝمدت نييييييييي 

 ور وا ؾميييييييامع اًمِميييييييٕمر  ٟمٗميييييييع ًمٚمٗمريييييييك 

 

ع نيييييييييؿ سمٜميييييييييقا    ُمييييييييـي  وضميييييييييف ؾمييييييييٌي

 شمييييييييييي٤م  ُمييييييييييي٤م فمٗمييييييييييير اًمٕميييييييييييدو سمٛم ٚمٝمييييييييييي٤م 

 

 ُمييييييييـي ُمييييييييي ٚمٝمؿ، واظمٞمٌييييييييي٦م أُمييييييييي٤م ! 

 يمٚمٛم٦م ذم إٟم٤مؿمٞمد اإلؾم ُمٞم٦م: 

نييذا، وىمييد سم٘مييل قمٜمييدي يمٚمٛميي٦م  ظمييػمة  ظمييرؿ هبيي٤م نييذ  اًمرؾميي٤مًم٦م اًمٜم٤مومٕميي٦م    ؿميي٤مء ا  

 اإلؾم ُمٞم٦م،  و اًمديٜمٞم٦م( وم٠مىمق :شمٕم٤ممم، ونل طمق  ُم٤م يًٛمقٟمف سمي )إٟم٤مؿمٞمد 

ىمد شمٌيلم ُميـ اًمٗمّميؾ اًمًي٤مسمع ُمي٤م بيقز اًمرٖمٜميل سميف ُميـ اًمِميٕمر وُمي٤م ٓ بيقز، يميام 

شمٌييلم ويي٤م ىمٌٚمييف  ييريؿ رٓت اًمٓمييرب يمٚمٝميي٤م  ٓ اًمييد  ذم اًمٕمٞمييد واًمٕمييرس ًمٚمٜمًيي٤مء، 

وُمييـ نييذا اًمٗمّمييؾ إظمييػم  ٟمييف ٓ بييقز اًمر٘مييرب  مم ا   ٓ سمييام رشع ا ، ومٙمٞمييػ 

سميام طميرم؟ و ٟميف ُميـ  ضميؾ ذًميؽ طميرم اًمٕمٚميامء اًمٖمٜمي٤مء اًمّميقذم، بقز اًمر٘ميرب  ًمٞميف 

ف، ومييي٢مذا اؾمر يييي اًم٘مييي٤مرئ ذم سم٤مًميييف نيييذ  إصيييق  ٞمواؿميييرد  ٟمٙمييي٤مرنؿ قميييغم ُمًييير ٚم
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اًم٘مقييي٦م شمٌييلم ًمييف سمٙمييؾ ووييقح  ٟمييف ٓ ومييرن ُمييـ طمٞميي٨م اوٙمييؿ سمييلم اًمٖمٜميي٤مء اًمّمييقذم 

 وإٟم٤مؿمٞمد اًمديٜمٞم٦م.

إهميي٤مين  سمييؾ ىمييد يٙمييق  ذم نييذ  روميي٦م  ظمييره، ونييل  هنيي٤م ىمييد شمٚم ييـ قمييغم  ويي٤م 

اعم٤مضمٜمييييي٦م، وشمقىميييييع قميييييغم اًم٘ميييييقاٟملم اعمقؾميييييٞم٘مٞم٦م اًمنميييييىمٞم٦م  و اًمٖمرسمٞمييييي٦م اًمريييييل شمٓميييييرب 

اًمًييي٤مُمٕملم وشمرىمّميييٝمؿ، وختيييرضمٝمؿ قميييـ ـميييقرنؿ، ومٞمٙميييق  اعم٘مّميييقد نيييق اًمٚم يييـ 

ويٓميييرب، وًميييٞمس اًمٜمِميييٞمد سم٤مًميييذات، ونيييذ  خم٤مًمٗمييي٦م ضمدييييدة ونيييل اًمرِميييٌف سم٤مًمٙمٗمييي٤مر 

 واعمج٤م .

ذم  قمراويٝمؿ قميـ  وىمد يٜمر٩م ُميـ وراء ذًميؽ خم٤مًمٗمي٦م  ظميره؛ ونيل اًمرِميٌف هبيؿ

ُمييـ ىمقُمييف يمييام ذم  ¢اًم٘مييرر  ونجييرنؿ  ييي٤م ، ومٞمييدظمٚمق  ذم قمٛمييقم ؿمييٙمقه اًمٜمٌييل 

  ﴾و سا َّلللردوا  س رب إن  و ي َّللختذوَّلل هذَّلل َّلللؼرآن  فجورَّلل﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ىمٌييؾ نجييريت  مم نٜميي٤م )قمييام ( -و ين ٕذيميير ضمٞمييدًا  ٟمٜمييل عميي٤م يمٜميي٧م ذم دُمِمييؼ

ؿميٞمد اًمًيٚمٞمٛم٦م اعمٕمٜميك،    سمٕميض اًمِمي٤ٌمب اعمًيٚمؿ سميد  يرٖمٜميك سميٌٕمض إٟم٤م-سمًٜمرلم

ىم٤مصييدًا سمييذًمؽ ُمٕم٤مرويي٦م همٜميي٤مء اًمّمييقومٞم٦م سمٛم ييؾ ىمّميي٤مرد اًمٌقصييػمي وهمييػم ، وؾمييجؾ 

ذًميييؽ ذم رشييييط، ومٚميييؿ يٚمٌييي٨م  ٓ ىمٚميييٞم ً طمريييك ىمييير  ُمٕميييف اًمييييب قميييغم اًميييد ! صميييؿ 

اؾمييرٕمٛمٚمق  ذم  و  إُميير ذم طمٗميي ت إقمييراس، قمييغم  ؾميي٤مس    )اًمييد ( ضميي٤مرز 

اؾميييرٕمامًمف ذم يم يييػم ُميييـ  ومٞمٝمييي٤م، صميييؿ ؿمييي٤مع اًمنمييييط واؾمرٜمًييي ٧م ُمٜميييف ٟمًييي ، واٟمرنمييي

اًمٌٞمييقت، و ظمييذوا يًييرٛمٕمق   ًمٞمييف ًمييٞم ً هنيي٤مرًا سمٛمٜم٤مؾميي٦ٌم وسمٖمييػم ُمٜم٤مؾميي٦ٌم، وصيي٤مر ذًمييؽ 

ؾمييٚمقانؿ ونجييػمانؿ! وُميي٤م ذًمييؽ  ٓ ُمييـ همٚمٌيي٦م انييقه والٝمييؾ سمٛمٙم٤مرييد اًمِمييٞمٓم٤م ، 

ومٍميييومٝمؿ قميييـ آنيييرامم سمييي٤مًم٘مرر  وؾميييامقمف، ومْمييي ً قميييـ دراؾميييرف، وصييي٤مر قمٜميييدنؿ 

 «شمٗمًييييػمن٤م »ىميييي٤م  اويييي٤مومظ اسمييييـ يم ييييػم ذم ُمٝمجييييقرًا يمييييام ضميييي٤مء ذم أييييي٦م اًمٙمريٛميييي٦م، 

(7/773:) 

يي٤م رب    ىميقُمل ﴿ ٟميف ىمي٤م :  ¢ي٘مق  شمٕم٤ممم خمؼمًا قمـ رؾميقًمف وٟمٌٞميف حمٛميد »

، وذًمييؽ    اعمنميييملم يميي٤مٟمقا ٓ يًييٛمٕمق  اًم٘مييرر  ﴾اختييذوا نييذا اًم٘مييرر  ُمٝمجييقرا
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وىمييي٤م  اًميييذيـ يمٗميييروا ٓ شمًيييٛمٕمقا نيييذا اًم٘ميييرر  ﴿وٓ يًيييرٛمٕمقٟمف، يميييام ىمييي٤م  شمٕمييي٤ممم: 

أي٦م، ومٙم٤مٟمقا  ذا شمكم قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرر   يم روا اًمٚمٖميط واًمٙمي م ذم هميػم   ﴾واًمٖمقا ومٞمف

طمرييييك ٓ يًييييٛمٕمق ، ومٝمييييذا ُمييييـ نجراٟمييييف، وشمييييرح اإليييييام  سمييييف، وشمييييرح شمّمييييدي٘مف ُمييييـ 

نجراٟميييف، وشميييرح شميييدسمر  وشمٗمٝمٛميييف ُميييـ نجراٟميييف، وشميييرح اًمٕمٛميييؾ سميييف واُمر ييي٤م   واُمييير  

همٜمي٤مء  واضمرٜم٤مب زواضمر  ُمـ نجراٟمف، واًمٕمدو  قمٜمف  مم هميػم  ُميـ ؿميٕمر  و ىميق   و

 و نق  و يم م  و ـمري٘م٦م ُم٠مظمقذة ُمـ همػم  ُمـ نجراٟمف، ومٜم٠ًم  ا  اًمٙمريؿ اعمٜم٤م  

اًم٘م٤مدر قمغم ُمي٤م يِمي٤مء    خيٚمّميٜم٤م وي٤م يًي ٓمف، ويًيرٕمٛمٚمٜم٤م وميٞمام يرويٞمف ُميـ طمٗميظ 

يمر٤مسمييف وومٝمٛمييف، واًم٘مٞميي٤مم سمٛم٘مرْميي٤م ، رٟميي٤مء اًمٚمٞمييؾ و ـمييرا  اًمٜمٝميي٤مر، قمييغم اًمقضمييف اًمييذي 

 .« ٌف ويرو٤م ،  ٟمف يمريؿ ون٤مب 

 (00-182-158وم آالت الطرب ))حتر 



 التعامل مع املشله املتلبص باحملرمات --------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

570 

 

 

 

 

 ايتعاٌَ َع املطًِ 
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 سهِ َيِعٔ َٔ تطبب يف قتٌ املطًُني 

 ٚإٖا١ْ ايدٜٔ اإلضالَٞ

نيييؾ بيييقز ًمٕميييـ  ٟمييي٤مس ُمٞمريييلم، يمييي٤مٟمقا ىميييد شمًيييٌٌقا ذم ىمريييؾ يم يييػم ُمييييـ  اًمًييي١ما :

اوٞمي٤مة اعمًٚمٛملم، وذم اإلن٤مٟمي٦م سم٤مًميديـ اإلؾمي ُمل، ورظميرو  ٓ يزاًميق  قميغم ىمٞميد 

 ُمـ ؿم٤ميمٚمرف؟ نؾ بقز ًمٕمٜمٝمؿ؟ 

 ذا يم٤م  ن١مٓء اًمذي ورد اًم١ًما  ذم طم٘مٝمؿ، نؾ بقز ًمٕمٜمٝمؿ؟ ب٥م  اًمِمٞم :

٘مرؾ ا٤مقم٦م ُميـ اعمًيٚمٛملم سم   شمدرس اعم٠ًمًم٦م دراؾم٦م دىمٞم٘م٦م ضمدًا، نؾ نؿ شمًٌٌقا 

بييقز،  ُميي٤م    يميي٤م  ذًمييؽ ظمٓميي٠م ُمييٜمٝمؿ وميي  بييقز،  الييقاب:سم٘مّمييد  ء، وم ٞمٜمئييٍذ 

م  ُميير ضميي٤مرز، ظميي   عميي٤م ئمييـ سمٕمييض اًمٜميي٤مس؛ ٕ  اًمٜمٌييل وًمٕمييـ اعمجييرم ذم اإلؾميي 

ىمييييد دقميييي٤م ؿمييييٝمرًا يميييي٤مُم ً قمييييغم اعمنميييييملم اًمييييذيـ همييييدروا سميييي٤مًم٘مراء اًمًييييٌٕملم ُمييييـ  ¢

ًميدقمقة اعمنمييملم  مم قمٌي٤مدة ا  وطميد  ٓ  ¢اًمّم ٤مسم٦م، اًمذيـ  رؾميٚمٝمؿ اًمرؾميق  

رشيؽ ًمف، وم٠مقمٓمقنؿ إُم٤م  صمؿ همدروا هبؿ، وم٘مرٚميقنؿ اٞمٕمي٤ًم، ؾميٌٕملم ُميـ قمٚميامء 

ذم اًمّميييييٚمقات اخلٛمييييييس ذم  ¢٦م وىميييييرارٝمؿ، ومييييييدقم٤م قمٚميييييٞمٝمؿ رؾمييييييق  ا  اًمّمييييي ٤مسم

ٌء َ ْو ﴿اًم٘مٜمييقت، صمييؿ ٟمييز  ذم طم٘مٝمييؿ ىمقًمييف شمٌيي٤مرح وشمٕميي٤ممم:  ِر يَشْ ـَ إَُْميي
َؽ ُِميي ٞمَْس ًَميي ًَميي

ُْؿ فَميي٤معمُِق َ  ٢مهِن  ْؿ وَميي هَبُ ذ  ٞمِْٝمْؿ َ ْو ُيَٕميي ، اٟمٙمِمييػ ه ٟمييزو  [568]آ: عمددران ﴾َيُرييقَب قَمَٚميي

ئيؽ اعمنمييمق  شمي٤مرٌلم  مم ا  قميز وضميؾ، ومٚميٞمس نذ  أيي٦م سمٕميد ُميدة، وم٘ميد ضمي٤مء  وًم

ذم اودي٨م اًمّم ٞم  دًمٞمؾ قمغم ُمٜميع اًميدقم٤مء قميغم  قمٞمي٤م  ُمٕمٞمٜميلم ُميـ اعمنمييملم؛ 

ٕ  ؾميييي٥ٌم ٟميييييزو  نيييييذ  أيييييي٦م  ٟميييييف يمييييي٤م  ؾميييييٌؼ ذم قمٚميييييؿ ا  قميييييز وضميييييؾ     وًمئيييييؽ 

اعمنميييملم اًمييذيـ ىمرٚمييقا اًمًييٌٕملم ُمييـ ىمييراء اًمّميي ٤مسم٦م، ؾمييٌؼ ذم قمٚمييؿ ا  قمييز وضمييؾ 

، وُميـ نٜمي٤م  و ¢ ورؾميقًمف، ويٙمقٟميق  ُميـ  صي ٤مب اًمرؾميق  ُمٜمق  سمي٤م ١م هنؿ ؾمٞم
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  ا  قمز وضميؾ يٕمجي٥م ُميـ ىم٤مشميؾ ي٘مريؾ  ذم نذ  اًمّمقرة ضم٤مء اودي٨م اًمّم ٞم : 

ُمًييٚماًم صمييؿ يًييٚمؿ اًم٘م٤مشمييؾ ومٞمييدظم   ُمٕميي٤ًم الٜميي٦م، اًمٙميي٤مومر ي٘مرييؾ ُمًييٚماًم ومٛمّمييػم  اًمٜميي٤مر 

٥م ُمي٤م سمٓمٌٞمٕم٦م او٤م ، ًمٙمـ نذا اًمٙم٤مومر ي١مُمـ سم٤م  ورؾميقًمف، واًمرقسمي٦م واإلؾمي م بي

ٍر ﴿ىمٌٚميييف، ومييي٢مذًا نيييذا اًم٘م٤مشميييؾ ييييدظمؾ ُميييع اعم٘مريييق  يم  ييي٤م الٜمييي٦م،  غَم ُهُ ٤م قَمييي ظْمَقاًٟمييي
ِ 

٤مسمِٚمِلمَ  ٟمًييرٓمٞمع    ٟمر ييذ نييذا اوييدي٨م ذم ًمٕمييـ اًمرؾمييق  ؟ ، ُميي٤مذا [87]الحجددر ﴾ُُمرََ٘ميي

ٕىمييقام ُمٕمٞمٜمييلم ىمرٚمييقا ـم٤مرٗميي٦م يمٌييػمة ُمييـ اعمًييٚمٛملم،  ٟمييف دًمٞمييؾ قمييغم ضمييقاز ًمٕمييـ  ¢

رم اعمٕمرو  سم٢مؾم ُمف، ىمد يٙميق  ُمٜم٤موم٘مي٤ًم، ييٌٓمـ اًمٙم٤مومر سمٕمٞمٜمف، سمؾ بقز ًمٕمـ اعمج

اًمٙمٗمر وئمٝمر اإلؾم م، وىمد يٙمق  يٌٓمـ اإلؾم م  يْم٤ًم وًمٙمـ  يامٟميف  سمديٜميف ًميٞمس 

ىمقيييي٤ًم، وًميييذًمؽ ي٘ميييع ُمٜميييف ُمٕمييي٤ميس وذٟميييقب يمٌيييػمة، ُميييـ ذًميييؽ    ي٘مريييؾ ٟمٗمًييي٤ًم ُم١مُمٜمييي٤ًم 

 ُمرٕمٛمدًا. 

ومٝميييذا اعمًيييٚمؿ اًميييذي يرشمٙمييي٥م ُمٕمّميييٞم٦م ُميييـ اعمٕمييي٤ميس، ٓ ؾميييٞمام  ذا يمييي٤م  ُمٍميييًا 

غم ذًمييؽ، وًمٞمًيي٧م زًميي٦م ىمييدم ُمٜمييف، ومٝمييذا  يْميي٤ًم بييقز ذم اإلؾميي م ًمٕمٜمييف، يمييام ضميي٤مء قميي

ذم ذًمييؽ طمييدي٨م صيي ٞم  وومييٞمٛمـ نييق  نييق  ُمييـ ىم٤مشمييؾ اًمييٜمٗمس اعمًييٚمٛم٦م، ضميي٤مء ذم 

إدب اعمٗميييييرد ًمإلُمييييي٤مم اًمٌ ييييي٤مري، وؾميييييٜمـ  ن داود اًمًرجًييييير٤مين، وهمػم ييييي٤م    

ٛمٜمييل، وم٘ميي٤م : ييي٤م رؾمييق  ا ، ضميي٤مري فمٚمٛمٜمييل، ضميي٤مري فمٚم ¢رضميي ً ضميي٤مء  مم اًمٜمٌييل 

ضم٤مري فمٚمٛمٜمل، وم٘م٤م  ًمف قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م:  ظمرج ُمر٤مقمؽ، وم٤مضمٕمٚمف ذم ىم٤مرقم٦م 

اًمٓمريييؼ، ومٙميي٤م  اًمٜميي٤مس يٛمييرو  واعمريي٤مع اعمٚم٘مييك ذم اًمٓمريييؼ يٚمٗميي٧م ٟمٔمييرنؿ ورضمييؾ 

واىمػ سمج٤مٟم٥م ُمر٤مقمف، يِمٕمرنؿ يم٠مٟمف  طمدًا  ظمرضمف ُمـ دار ، وـمرد  ُمٜمف، ومٞم٘مقًمق  

ق  ُميييٜمٝمؿ  ٓ    يًيييٌق  ًميييف: ُمييي٤م ًميييؽ يييي٤م ومييي  ؟ ىمييي٤م : ضمييي٤مري نيييذا فمٚمٛمٜميييل، وميييام يٙمييي

وي٘مقًمييق : ىم٤مشمٚمييف ا ، ًمٕمٜمييف ا ، واًمٔميي٤ممل يًييٛمع سم٠مذٟمٞمييف، ُمًيي٦ٌم اًمٜميي٤مس وًمٕمييـ اًمٜميي٤مس 

ي٘ميييق : يييي٤م  ¢ًميييف، ومٙمييي٤م  ذًميييؽ  ىميييقه رادع ًميييف قميييـ فمٚمٛميييف؛ سم٠مٟميييف ؾمييي٤مرع  مم اًمٜمٌيييل 

رؾمق  ا ، ُمر ضم٤مري سمي٠م  يٕمٞميد ُمر٤مقميف  مم دار ، وم٘ميد ًمٕمٜمٜميل اًمٜمي٤مس، ومٙمي٤م  ضمقاسميف 

ًم٘مييييد ًمٕمٜمييييؽ ُمييييـ ذم اًمًييييامء، ىمٌييييؾ    يٚمٕمٜمييييؽ ُمييييـ ذم »قمٚمٞمييييف اًمّميييي ة واًمًيييي م: 

 . «إرض
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 ىمر اًمٜم٤مس اًميذيـ ًمٕمٜميقا نيذا اًمٔمي٤ممل، وُمي٤م  ٟمٙمير ذًميؽ  ¢اًمِم٤مند نٜم٤م:    اًمٜمٌل 

قمٚمٞمٝمؿ طمٞمٜمام وصٚمف ظمؼمنؿ، ُمـ نذا اًمٔم٤ممل، طملم ىم٤م : ًمٕمٜمٜمل اًمٜم٤مس، وُمـ  ضمؾ 

، شمٜم٘مًيييؿ  مم صم صمييي٦م  ىمًييي٤مم، ؾميييٜم٦م ¢ذًميييؽ ي٘ميييق  قمٚميييامء إصيييق ،    ؾميييٜم٦م اًمٜمٌيييل 

ىمقًمٞمييي٦م ُميييـ يم ُميييف، وؾميييٜم٦م ومٕمٚمٞمييي٦م يٗمٕمٚمٝمييي٤م اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م سميييلم  صييي ٤مسمف،  و 

شم٘مرير ، يره ؿمٞمئ٤ًم وم  يٜمٙمر ، ومٞمّمٌ  نذا اًمٌمء ضم٤مرزًا ذم  ىمؾ  طمقاًمف، وُمـ نٜم٤م 

مل يٜمٙمر قمغم  وًمئؽ اًمٜمي٤مس  ¢طمٞمٜمام ر يٜم٤م ذم نذا اودي٨م اًمّم ٞم :    اًمٜمٌل 

دي٨م دًميٞم ً قميغم ضميقاز ًمٕميـ اًمذيـ ًمٕمٜمقا اًمٔم٤ممل، سميؾ  ىميرنؿ قميغم ذًميؽ، صي٤مر اوي

ٕمٞمٜمف، سم٥ًٌم ضمرم يرشمٙمٌف سم ؼ  ظمٞمف اعمًٚمؿ، وىمد يٙمق  الرم  قمٔميؿ سماًمِم ص 

 ذا يميييي٤م  ومٞمييييف دقم٤ميييييي٦م لرُمييييف اًمييييذي نيييييق واىمييييع ومٞمييييف، وقميييييغم ذًمييييؽ ضميييي٤مء اويييييدي٨م 

٠ميدنؿ ؾميٞم٤مط سمصٜمٗم٤م  ُمـ اًمٜم٤مس مل  ر ٤م سمٕمد، رضم٤م  »:  ¢اًمّم ٞم ، ُمـ ىمقًمف 

يم٤مؾمييٞم٤مت قم٤مرييي٤مت ُميي٤مر ت وييٞم ت،  يم٠مذٟميي٤مب اًمٌ٘ميير ييييسمق  هبيي٤م اًمٜميي٤مس، وٟمًيي٤مء

ًمٕمٜمييييقنـ، وميييي٢مهنـ ا»، زاد ذم طمييييدي٨م رظميييير: «وؾمييييٝمـ يم٠مؾمييييٜمٛم٦م اًمٌ يييي٧م اعم٤مرٚميييي٦مؤر

ُمٚمٕمقٟم٤مت، ٓ يدظمٚمـ الٜم٦م وٓ بد  ر ٝم٤م، و   ر ٝم٤م ًمرقضمد ُمـ ُمًػمة يمذا 

   ريييي  الٜمييي٦م يقضميييد ُميييـ »، وذم سمٕميييض إطم٤مديييي٨م إظميييره اًمّمييي ٞم ٦م: «ويميييذا

س ُمييييـ اًمٜمًيييي٤مء اعمرؼمضميييي٤مت اًمٙم٤مؾمييييٞم٤مت ، ُمييييع ذًمييييؽ نييييذا الييييٜم«ُمًييييػمة ُم٤مريييي٦م قميييي٤مم

ٓ ييدظمٚمـ الٜمي٦م وٓ بيد  ر ٝمي٤م، و   ر ٝمي٤م »: ¢اًمٕم٤مري٤مت، ي٘مق  اًمرؾميق  

 . «قم٤ممُم٤مر٦م ًمرقضمد ُمـ ُمًػمة 

نييذا بييقز ًمٕمييـ اًمٙميي٤مومر، سمييؾ واًمٗم٤مؾمييؼ ُمييـ سميي٤مب شم٠مديٌييف، ؾمييقاء يميي٤م  ذًمييؽ ذم 

وضمٝمف  و ذم همٞمٌرف، ُمـ  ضمؾ نذا اع سمٕمض اًمٕمٚمامء ؾمر٦م ظمّم٤م  بقز ًمٚمٛمًٚمؿ 

   يًرٖمٞم٥م هب٤م ُمـ ا ٚم٧م ومٞمف نذ  اخلّم٤م ، وم٘م٤م  اًمِم٤مقمر اًمٗم٘مٞمف: 

 َّلللؼوووع  لوووقس  غقسوووة يف دووو ة

 

 

 

  وووو ظؾم و عوووورف و ووووذر 

 وجمووووسهرر  سووووؼًس و سوووو ػلر  

 

 و ن طؾذ َّلل عسكة يف إزَّلللة  ـؽر 

   اًمٖمٞم٦ٌم حمرُم٦م  ؿمد اًمر ريؿ سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م، و   شمٕمريٗمٝم٤م اٞمٕم٤ًم شمٕمٚمٛمق   
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، ىميي٤مًمقا: ييي٤م «اًمٖمٞمٌيي٦م ذيمييرح  ظميي٤مح سمييام يٙميير »ف اًمّميي ة:  و صييٗم٦م اًمٖمٞمٌيي٦م يمييام ىميي٤م  قمٚمٞميي

    ىمٚميي٧م ُميي٤م ومٞمييف وم٘مييد  همرٌرييف، و   »رؾمييق  ا ،  ر ييي٧م    يميي٤م  ومٞمييف ُميي٤م ىمٚميي٧م؟ ىميي٤م : 

ضميرم قمٔميٞمؿ، نيذ  اًمٖمٞمٌي٦م: ونيل    سمي  ؿميؽ ، اًمٌٝمري٤م  «ىمٚم٧م ُم٤م ًميٞمس ومٞميف وم٘ميد هبريف

 شمذيمر  ظم٤مح سمام يٙمر   طمرام،  ٓ ذم نذ  اخلّم٤م  اًم٧ًم ونل ىم٤م : 

: رضميييؾ ُمٔمٚميييقم، ومٝمييييق ييييذيمر فم٤معميييف سمٔم ُمرييييف، يميييام ؾميييٌؼ ذم اوييييدي٨م ُميييرٔمٚمؿ

اًم٤ًمسمؼ، يمٞمػ ؿمٙم٤م  ًمٚمٜمٌل، ومقاو     ذن٤مسمف  مم اًمرؾمق  وىمقًمف: وم   فمٚمٛمٜميل، 

ُميي٤م هنيير ، وٓ هنيي٤م ، وُميي٤م  ¢نييذ  همٞمٌيي٦م، وصييٗمف سمييام ومٞمييف، نييذ  همٞمٌيي٦م، ًمٙمييـ اًمرؾمييق  

ًمرضميؾ يمي٤م  ىم٤م  ًمف: نذ  همٞم٦ٌم؛ ٕٟمف نذ  ًمٞم٧ًم ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم اعم رُم٦م؛ ٕ  ُم٘مّميقد ا

ٓ ﴿اًمٙميريؿ: اًم٘ميرر     ذيمر ذًمؽ ًمٞمّميؾ  مم روميع اًمٔمٚميؿ قمٜميف، ونيذا  يْمي٤ًم ي١مييد  

ـْ فُمٚمِؿَ  ٓ  َُم ـَ اًْمَ٘مْقِ   ِ  ُِم
ِ
قء ًُّ ٥مُّ ا  ُ اْلَْٝمَر سم٤ِمًم

 .[588]النسل  ﴾ُ ِ

 ؾ اؾمرٖم٤مسمرف، ونق اعمٔمٚمقم، يًرٖمٞم٥م فم٤معمف، وقمغم  ـنذا اًم٘مًؿ إو  و

، ومرضميؾ ًميف قمٜميد رظمير فمٚمياًم «ُمٓميؾ اًمٖمٜميل فمٚميؿ»ًمًي م: قمٚمٞميف ا فنذا  يْم٤ًم ضمي٤مء ىمقًمي

ديـ، ُم٤م ،  ىمروف  ي٤م  ًمقضمف ا ،  ٟمف يامـمؾ اعم ًـ  ًمٞمف، ونق ىم٤مدر قمغم اًمقوم٤مء 

وم  يٗمٕمؾ، ومٝمق فم٤ممل ومٞمجقز اؾميرٖم٤مسمرف، وىميد ضمي٤مء اويدي٨م رص ي٤ًم ذم ضمٜمًيف،  ٓ 

،  ييؾ قمروييف: يٕمٜمييل اًمٓمٕمييـ «اًمقاضمييد  ييؾ قمروييف وقم٘مقسمرييف زمُّ »: ¢ونييق ىمقًمييف 

 مم ذنيييـ  طميييد        ومٞميييف، سمييي٠م  ي٘ميييق : ومييي   فمييي٤ممل، ومييي    يميييؾ طم٘ميييل، ومييي  يرٌييي٤مدر

اعم٘مّمقد سمي٤مًمٕمرض نٜمي٤م:    يٜمي٤م  ُميـ قميرض  نٚميف، طم٤مؿمي٤م، و ٟميام يٜمي٤م  ُميـ قميرض 

، نيييذا «زم اًمقاضميييد  يييؾ قمرويييف وقم٘مقسمريييف»نيييذا اًمٔمييي٤ممل وذم طميييدود فمٚمٛميييف  يييي٤م ، 

ُميييـ ضمٝمٚمٝميييؿ  اعميييرٔمٚمؿ، واًم ييي٤مين: وُمٕمييير ، نيييذ  اعمًييي٠مًم٦م ن٤مُمييي٦م ضميييدًا؛ ٕ  يم يييػماً 

يقضميييدو  ُمِمييي٤ميمؾ شمقرقمييي٤ًم سمييي٤مردًا ُميييٜمٝمؿ، ٟمٕمييير ، يييي٠ميت  ٟمًييي٤م   ًمٞميييؽ و ٟمييي٧م ُمًيييٚمؿ 

ـمٞميي٥م، ُميي٤م  يي٥م    شمٕميصيي ا  ورؾمييقًمف، يًيي٠مًمؽ: ُميي٤م ر يييؽ ييي٤م وميي  ؟ وميي    سمييق 

وم   شمٕمرومف  ٟم٧م ضمٞمدًا، ونق يريد يِم٤مريمٜمل، ُم٤مذا شمٜمّم ٜمل؟  ؿم٤مريمف  و ٓ؟ ونق 
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  يمؾ  ُمقانؿ.  يٕمٚمؿ  ٟمف ظم٤مرـ، ذم دم٤مرب ؾم٤مسم٘م٦م ُمع سمٕمض اًمٜم٤مس،

ومام يرٙمٚمؿ سمام يٕمرومف ومٞميف، وي٘ميق : يم٤معمٕمري٤مد ذم سمٕميض اًميٌ د: يميؾ اًمٜمي٤مس ظميػم 

ُمٜميل، يمييؾ اًمٜميي٤مس ومييٞمٝمؿ ظميػم وسمريميي٦م، وٓ سمريميي٦م ومٞمييف؛ ٕٟميف نييق ظميي٤مرـ، عميي٤مذا؟ ي٘مييق : 

نذ  همٞم٦ٌم،  ي ُم٤م بقز، ًمٙمـ ضمٝمؾ    اًمٖمٞم٦ٌم ُميـ نيذا اًمٜميقع ًميٞمس وم٘ميط بيقز سميؾ 

ر، ي٠مشمٞميؽ ظمٓمينذا اًم٘مٌٞمؾ ورسمام يٙمق  إ ب٥م؛ ٕٟمف اًمديـ اًمٜمّمٞم ٦م، يمذًمؽ ُمـ

اًمرضمييييؾ يريييييد    خيٓميييي٥م سمٜميييي٧م ضميييي٤مرح: ييييي٤م وميييي   ُميييي٤م ر يييييؽ سمٌٜميييي٧م وميييي  ؟ ومٞميييي٠ميت 

القاب اًمر٘مٚمٞميدي، وا  يميؾ اًمٜمي٤مس وميٞمٝمؿ ظميػم وسمريمي٦م، ونيق يٕمير  ٓ ؾميٛم  ا ، 

 ؿميٙم٤م  و ًميقا ، وم٤مًمقاضمي٥م قميغم نيذا  ، شم ىميلٟمي٦مُمـ اًمٌٜم٧م  هن٤م ؿمي٤مردة، و هني٤م ومٚمر٤م

 يٕمٚمؿ وًمٞمس نذا ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم ذم يشء  سمدًا.  ال٤مر     ٙمل ُم٤م

 : .. (  14:  36/   9) اهلدى والنور/
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 سهِ يعٔ املتربدات
ؿمييٞم ٜم٤م  طمييد اإلظمييقة يًيي٠م  قمييـ طمييدي٨م اًمٚمٕمييـ، ـم٤معميي٤م يٕمٜمييل ... نييؾ  اعمٚم٘مييل:

يٕمٜمييل نييق قمييغم وضمييف اخلّمييقص،  م قمييغم وضمييف اًمٕمٛمييقم، يٕمٜمييل اًمٕمٜمييقنـ، يٕمٜمييل 

 ٗم٤مء؟اُمر ة سمٕمٞمٜمٝم٤م سم٤مًمٕمٛمقم ُم٤ٌمرشة  م سم٤مخل

 وًٓ: سمّمييقرة قم٤مُميي٦م ًمييٞمس اًمٜمٝمييل قمييـ اًمٚمٕمييـ سمّمييقرة قم٤مُميي٦م،  الييقاب: اًمِمييٞم :

ومٞمجيييقز ًمٕميييـ  ؿمييي ٤مص ُمٕمٞمٜميييلم، ؾميييقاء يمييي٤مٟمقا ٟمًييي٤مًء  و رضمييي٤مًٓ، وميييٜم ـ ٟميييذيمر دارييياًم 

ضمقاسم٤ًم قمـ ُم ؾ نذا اًم١ًما ، ًمٕمـ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م ًمرقمؾ وذيمقا  ُمـ اًم٘م٤ٌمرؾ 

ؾمييٌٕملم صيي ٤مسمٞم٤ًم ُمييـ ىمييراء اًمٜمٌييل  اًمٕمرسمٞميي٦م اًمييذيـ يميي٤مٟمقا ىمرٚمييقا فمٚميياًم وسمٖمٞميي٤ًم وقمييدواٟم٤مً 

، وطميييز  قمٚميييٞمٝمؿ طمزٟمييي٤ًم ؿميييديدًا، وىمٜمييي٧م قمٚميييٞمٝمؿ ذم اًمّميييٚمقات اخلٛميييس ييييدقمق ¢

ٌء ﴿ويٚمٕمييٜمٝمؿ، طمرييك  ٟمييز  ا  قمييز وضمييؾ ىمقًمييف ذم اًم٘مييرر :  ِر يَشْ ـَ إَُْميي
َؽ ُِميي ٞمَْس ًَميي ًَميي

ُْؿ فَميي٤معمُِق َ  ٢مهِن  ْؿ وَميي هَبُ ذ  ٞمِْٝمْؿ َ ْو ُيَٕميي  ٟمزًميي٧م نييذ  ، ومٚمييام[568]آ: عمددران ﴾َ ْو َيُرييقَب قَمَٚميي

أي٦م شمرح اًمدقم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، صمؿ شمٌلم ومٞمام سمٕمد  ٟمف يم٤م  ىمد ؾمٌؼ ذم قمٚميؿ ا  قميز وضميؾ 

   ن١مٓء اًم٘مرٚم٦م اًمذيـ ًمٕميٜمٝمؿ اًمرؾميق  قمٚمٞميف اًمًي م ذم اًمّمي ة ؾميٌؼ ذم قمٚميؿ ا  

قمز وضمؾ  هنؿ ؾمٞمٕمقدو  ويرقسمق   مم ا  ويدظمٚمق  ذم اإلؾم م، ًمذًمؽ ضم٤مء ذم 

ٞمْٝمِ ﴿أييي٦م:  هَبُؿْ َ ْو َيُرييقَب قَمَٚميي ذ  ، ومر ٘مييؼ  هنييؿ شميي٤مسمقا ومريي٤مب [568]آ: عمددران ﴾ْؿ َ ْو ُيَٕميي

ا  قمٚمييييٞمٝمؿ، وميييي٢مذًا دقميييي٤مء اًمرؾمييييق  قمٚمييييٞمٝمؿ سميييي٤مًمٚمٕمـ نييييق دًمٞمييييؾ ًمٌٞميييي٤م  ضمييييقاز اًمٚمٕمييييـ 

ٕؿميييي ٤مص سم٠مقمٞميييي٤مهنؿ، وٓ يٕمييييؽمض سميييي٠م  اًمرؾمييييق  ذم اًمٜمٝم٤مييييي٦م شمييييرح اًمٚمٕمييييـ، ًمٕمٜمييييف 

ا  قمييز وضمييؾ  ييي٤منؿ؛ ٕ  اًمًيي٥ٌم    ا   ٟمييز  قمٚمٞمييف نييذ  أييي٦م، و هنييؿ قميي٤مدوا  مم 

 شم٤مرٌلم.

نذا  صيؾ ذم اًمّمي ٞم لم ي١ميميد  ٟمّميقص  ظميره ُميـ  ووي ٝم٤م هميػم طميدي٨م: 
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، وؾمييٞم٠ميت الييقاب قمييغم اًمًيي١ما  اعمرٕمٚمييؼ سمييف، ًمٙمييـ «اًمٕمٜمييقهنـ وميي٢مهنـ ُمٚمٕمقٟميي٤مت»

ُمـ  وو  إدًم٦م قمغم ضمقاز ًمٕمـ ؿم ص سمٕمٞمٜمف سمنمط    يٙميق  ُمًير ٘م٤ًم ًمٚمٕمٜميف، 

  ُميييـ يمرييي٥م اًمًيييٜم٦م ُميييـ ُمييي٤م ضمييي٤مء ذم يمرييي٤مب إدب اعمٗميييرد ًمإلُمييي٤مم اًمٌ ييي٤مري وهميييػم

ضميي٤مء  ¢طمييدي٨م  ن نريييرة ر  ا  شمٕميي٤ممم قمٜمييف،    رضميي ً ُمييـ  صيي ٤مب اًمٜمٌييل 

اضمٕمييؾ ُمر٤مقمييؽ قمييغم »ؿميي٤ميمٞم٤ًم  ًمٞمييف ضميي٤مرًا ًمييف فمٚمٛمييف، وم٘ميي٤م  ًمييف قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م: 

، ومٗمٕمييؾ، ومٙميي٤م  اًمٜميي٤مس يٛمييرو  قمٚمٞمييف، ي٘مقًمييق  ًمييف: ُم٤مًمييؽ ييي٤م وميي  ، «ىم٤مرقميي٦م اًمٓمريييؼ

ىم٤مشمٚمف ا  ًمٕمٜمف ا ، قمغم اعم٤ميش، ىم٤مشمٚميف ا  ي٘مق : وم   ضم٤مري فمٚمٛمٜمل، ومٞم٘مقًمق : 

ًمٞم٘ميق   ¢ًمٕمٜمف ا ، ومْم٤مىم٧م قمغم اًمٔم٤ممل إرض سمام رطم٧ٌم، واٟمٓمٚميؼ  مم اًمٜمٌيل 

ًمف: ي٤م رؾمق  ا ، ُمر ضم٤مري ًمٞمٕمٞمد ُمر٤مقميف  مم دار ، وم٘ميد ًمٕمٜمٜميل اًمٜمي٤مس، وم٘مي٤م  قمٚمٞميف 

. «ًم٘مييد ًمٕمٜمييؽ ُمييـ ذم اًمًييامء ىمٌييؾ    يٚمٕمٜمييؽ ُمييـ ذم إرض»اًمّميي ة واًمًيي م: 

مم نٜميييي٤م اٟمرٝمييييك اوييييدي٨م، واًمِميييي٤مند ُمٜمييييف،    نيييي١مٓء اعميييي٤مرة نييييؿ صيييي ٤مسم٦م، و ٟمييييف  

، وُمي٤م يمي٤م  نيؿ ¢سم٤مًمرٕمٌػم اًمٕمٍميي اًمٞميقم شمٕمٚمٛميقا وخترضميقا ُميـ ُمدرؾمي٦م حمٛميد 

ًمييئـ يّمييٌقا ًمٕمٜميي٤موؿ قمييغم نييذا اًمرضمييؾ اًمٔميي٤ممل ليي٤مر  ًمييقٓ  هنييؿ شمٚم٘مييقا ُمييـ ٟمٌييٞمٝمؿ 

٤م طمٙمييك اًمٔميي٤ممل ًمٕمييـ ضمييقاز نييذا اًمٚمٕمييـ ذم ُم ييؾ ذًمييؽ اًمٔميي٤ممل، نييذا  وًٓ، صم٤مٟمٞميي٤ًم: عميي

اًمٜم٤مس  ي٤م  ًمٚمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م راضمٞم٤ًم ُمٜمف    ي٠مُمر ضم٤مر  اعمٔمٚمقم سم٠م  يٕمٞمد ُمر٤مقمف 

ًم٘مييييد ًمٕمٜمييييؽ ُمييييـ ذم اًمًييييامء ىمٌييييؾ    يٚمٕمٜمييييؽ ُمييييـ ذم » مم دار  ىميييي٤م  ًمييييف اًمرؾمييييق : 

، ُمٕمٜمييك نييذا  ٟمييف  نييؾ اًمًييامء يٚمٕمٜمييق   ؿم ٤مصيي٤ًم سم٠مقمٞميي٤مهنؿ  وًٓ، وصم٤مٟمٞميي٤ًم    «إرض

ذا اًمٔميي٤ممل، و ىمييرار  طمٙمييؿ ورشع، وًمييق مل يٙمييـ قمٜمييدٟم٤م  ىميير اًم قمٜمييلم نيي ¢اًمٜمٌييل 

ىمّميييي٦م دقميييي٤مء اًمرؾمييييق  قمٚمٞمييييف اًمًيييي م قمييييغم رقمييييؾ وقمييييغم ذيمييييقا ،  ذا قمرومٜميييي٤م نييييذ  

اًمٕمٜمقهنـ وم٢مهنـ »او٘مٞم٘م٦م، ورضمٕمٜم٤م  مم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م ذم اًمٜم٤ًمء اعمرؼمضم٤مت: 

، نؾ نذا ضمٝمر  م نذا ه؟ ًمٞم٧ًم اعم٠ًمًم٦م أ  اسمرداًء نؾ بقز قمٚمٜمي٤م «ُمٚمٕمقٟم٤مت

ٓ بقز، نذا اًمٌدء  يٌيد ، نيؾ بيقز ُمٓمٚم٘مي٤ًم  م ٓ؟ نيؾ بيقز  ٟمي٤م     دقميق ذم   و

ٟمٗميس    ا  يٚمٕمـ وم ٟم٦م وٓ  طمد يًٛمٕمٜمل، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي٠ميت ؾمي١ما : نيؾ بيقز 

    ًمٕميييـ نيييذا اًميييذي  ًمٕمٜميييف ذم ٟمٗميسييي،     ومٕميييؾ ذًميييؽ ضمٝميييرًا  يْمييي٤ًم، نيييذ  ُمًييي٠مًم٦م 
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، دًمٞميؾ رصيي  قميغم «ٚمٕمقٟمي٤متاًمٕمٜميقهنـ ومي٢مهنـ ُم» ظمره، وم٢مذًا ىمقًمف قمٚمٞميف اًمًي م: 

ضمييقاز اًمٚمٕمييـ ًمٚمٛمرؼمضميي٤مت ُمييـ اًمٜمًيي٤مء،  ُميي٤م نييؾ بييقز ذًمييؽ قمٚمٜميي٤ًم، وميي٤ملقاب يمييام 

ؾمييٛمٕمرؿ بييقز ذًمييؽ؛ ٕ  اًمّميي ٤مسم٦م ًمٕمٜمييقا ذاح اًمرضمييؾ قمٚمٜميي٤ًم، وًمٙمييـ  ذا  ردٟميي٤م    

ٟمٚمٕمييـ اًمٜمًيي٤مء اعمرؼمضميي٤مت اىمرييداء سم٠موًمئييؽ إصيي ٤مب اًمٙمييرام اًمييذيـ ًمٕمٜمييقا اًمٔميي٤ممل 

ٜمٌٖميييل    ٟم طميييظ     وًمئيييؽ  رادوا شمرسمٞمييي٦م ذًميييؽ و ىميييرنؿ اًمرؾميييق  قمٚمٞميييف اًمًييي م ي

اًمٔمييي٤ممل وردقميييف قميييـ فمٚمٛميييف، ومييي٢مذا يمٜمييي٤م ٟم يييـ ٟمرييييد    ٟمروميييع صيييقشمٜم٤م ُمًيييٛمٕملم ًمٕمٜمرٜمييي٤م 

ًمٚمٗم٤مؾمييي٘م٤مت  و اعمرؼمضمييي٤مت  صييي طم٤ًم نيييـ، ويٖمٚمييي٥م قميييغم فمٜمٜمييي٤م    نيييذ  اًمقؾميييٞمٚم٦م 

شمٙمييق  شمرسمٞميي٦م نييـ، ومٝمييذا نييق اعمنمييوع،  ُميي٤م  ذا يميي٤م   وًٓ ٓ يؽمشميي٥م ُمييـ وراء نييذا 

 ٦م يمييييام  فميييـ  ٟمييي٤م ذم نييييذا اًمزُمييي٤م ، سميييؾ ىمييييد يؽمشمييي٥م ُميييـ وراء نييييذا اإلقمييي   ُمّميييٚم

اإلقم   ُمٗمًدة؛ ٕ  الق اًمٕمي٤مم ًميٞمس ُميع اإلؾمي م، وًميٞمس ُميع رشاريع اإلؾمي م، 

وميي٠مٟمرؿ شمًييٛمٕمق  ُميي  ً ًمييٞم ً هنيي٤مرًا يم ييػم ُمييـ اًمٗمًيي٤من واًمٗمجيي٤مر واًمييذيـ ٓ ظميي ن نييؿ 

اييييرؿ  يًييييٌق  ا  قمييييز وضمييييؾ، ويًييييٌق  اًمرؾمييييق ، ويًييييٌق  اًمييييديـ، واًم٘ميييي٤مٟمق  ٓ

سمذًمؽ،  ُم٤م ًمق ؾم٥م اًمي طمية اعمٚمؽ، ضم ًمي٦م اعمٚميؽ، ومنيقم٤م  ُمي٤م ي١مظميذ و ي٤ميمؿ 

ويًجـ وو  مم رظمر ، ومٙم٠مهنؿ ضمٕمٚمقا اعمٚمؽ وميقن ال ًمي٦م او٘مٞم٘مٞمي٦م، وميقن رب 

اًمٕمييييزة، وميييي٤ملق  ذًا ذم إُميييير سميييي٤معمٕمرو  واًمٜمٝمييييل قمييييـ اعمٜمٙميييير ٓ يًيييي٤مقمد ًمرٓمٌٞمييييؼ 

ِمييرؿ ورسمييام يًييجـ، صمييؿ الٝميير سمٚمٕمييـ اًمٜمًيي٤مء اًمٗميي٤مضمرات؛ ٕٟمييف ؾمييٞم١مظمذ وؾمييٞمذم وي

يّمييػم ُمٕمييف ُم ييؾ ُميي٤م صيي٤مر ُمييع سمٕمييض وييٕمٗم٤مء اإليييام  عميي٤م نزُميي٧م اًمٕمييران واٟمرٍميي 

 اًمٙمٗم٤مر، ؿمق ىم٤م  ص٤مطمٌؽ نذا اًمكم ُمق ص٤مطمٌؽ:

 نٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

نييذاح ىميي٤م :    أ  رُمٜميي٧م    اعمًييٞم ٞم٦م نييل اوييؼ؛ ٕهنيي٤م اٟمرٍمييت  ُمداظمٚميي٦م:

 قمغم اإلؾم م.

نٜميييي٤م  ذًا ذم ُمقوييييقع الٝميييير  ا   يمييييؼم!  نييييذا سمٞم٘مقًمييييف ُمًييييٚمؿ؛ وميييي٤معمٝمؿ اًمِمييييٞم :

سمييي٤مًمٚمٕمـ ًمٚمٛمرؼمضمييي٤مت ُمٌييي٤مرشة ييييدظمؾ ذم اًمًٞم٤مؾمييي٦م اًمنميييقمٞم٦م، وم ٞمييي٨م همٚمييي٥م قميييغم 



 التعامل مع املشله املتلبص باحملرمات --------------------------- جامع تراث العالمة األلباىي يف امليهج

575 

 اًمٔمـ    نذا الٝمر يٗمٞمد رشع و ٓ وم .

 (  00: 39: 55/ 531) اهلدى والنور /

 ايطالّ ع٢ً َٔ ٜستهب ذلسًَا 

 ٚقت ازتهاب٘ هلرا احلساّ

  اًمييييييقرن  و يٚمٕمٌييييييق   ذا وضمييييييدت  ٟم٤مؾميييييي٤ًم يرشمٙمٌييييييق  اعم ييييييرم، ُميييييي  ً يٚمٕمٌييييييق -

 اًمِمٓمرٟم٩م ومٝمؾ بقز    شمًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ و ٟم٧م ُم٤مرًا قمٚمٞمٝمؿ؟

 ٓ؛ ٓ بقز  -

 : .. ( 42:  57/ 97) اهلدى والنور /

 زد ايطالّ ع٢ً تازى ايضال٠

 شم٤مرح اًمّم ة يٛمر قمٚمٞمف وي٘مق  اًمً م قمٚمٞمٙمؿ نؾ شمرد اًمً م قمٚمٞمف . واطمد -

  .رٟمٗم٤م ٟمٕمؿ شمرد اًمً م ًمٙمـ  ذا ص٤مطمٌرف وقمٔمرف يمام ىمٚمٜم٤م-

 : .. ( 51:  30/ 97) اهلدى والنور /

 ايطالّ ع٢ً املدخٔ ٚاحلًٝل

نييييؾ بييييقز  ومِميييي٤مء اًمًيييي م قمييييغم اعمييييدظمـ واوٚمٞمييييؼ، وُمييييـ يرقؾمييييؾ  اًمًيييي٤مرؾ:

  سم٤مٕٟمٌٞم٤مء، وٓ يريد اًمرضمقع قمـ نذ  اعمٕمّمٞم٦م؟

 ًم٦م.زْ  ذًا  شمرى قمغم اًمذي يدقمق  مم اًمٕمُ  اًمِمٞم :

   : .. ( 28:  37/  12) اهلدى والنور /
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 غٝب١ ايفاضل

ؾم١ما  رظمر: نيؾ بيقز همٞمٌي٦م اًمٗم٤مؾميؼ ًمٚمر يذير ُمٜميف وًمٕميدم اًمقىميقع ذم  اًم٤ًمرؾ:

  اًمٗمرٜم٦م يم٤مًمزٟم٤م  و اًمنىم٦م؟

  .ـمٌٕم٤ًم  ىمؾ ُم٤م ي٘م٤م  و ٓ وم٘مد ب٥م اًمِمٞم :

 : .. (  28:  59/  12) اهلدى والنور /

عم٤م ر يٜم٤م اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م  سم٤مح ]ًمٕم٤مرِم٦من اًمٚمٕم٥م ُمـ ضمٝم٦م، ور يٜمي٤م  اًمِمٞم :

دي٨م اًمرسمٞمع سمٜم٧م ُمٕمقذ ذم ص ٞم  ُمًٚمؿ  هنؿ يم٤مٟمقا يّمقُمق  صٌٞم٤مهنؿ ذم ذم طم

صيييقم قم٤مؿميييقراء ويمييي٤مٟمقا يٚمٝميييقهنؿ سم٤مًمٚمٕمييي٥م ُميييـ اًمٕمٝميييـ.. ُميييـ اًم٘مٓميييـ قميييـ اًمٓمٕمييي٤مم 

 واًمنماب طمرك ي٠ميت وىم٧م اإلومٓم٤مر.

 ذًا: بقز شمٕم٤مـمل ُم ؾ نذ  اًمّمقر ُم٤م دام ومٞمٝم٤م وم٤مردة، وًمق نذ  اًمٗم٤مردة زنٞمدة، 

 ٟم٤م  ىمق :  ٟمف بقز اؾميرٕمام  اًمرٚمٗمزييق  طمٞميٜمام ًمٞمس رضوري شمٙمق  واضم٦ٌم، نذا 

ٓ يٙمييق  ذم اؾمييرٕمامًمف ارشمٙميي٤مب حمرُميي٤مت، وًمييق    ومٞمييف صييقر؛ ٕ  اًمّمييقر اًمرييل 

 ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٜم٤مس ىمد  سم٤مطمٝم٤م اًمِم٤مرع اوٙمٞمؿ، هبذا يٜمرٝمل ضمقان قمـ اًم١ًما . 

 . : .. ( 6:  29/  13) اهلدى والنور /  

 اضتكباٍ تازى ايضال٠ يف ايبٝت
ًمريي٤مرح اًمّميي ة ذم سمٞمرييف، ُمييع انييؾ بييقز ًمإلٟمًيي٤م     يًيير٘مٌؾ ؿميي٘مٞم٘مف  ُمداظمٚميي٦م:

  رصار  قمغم شمرح اًمّم ة؟

 نؾ بقز    يًر٘مٌؾ؟ اًمِمٞم :
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 رصار  قمغم شمرح اًمّم ة؟ ؿم٘مٞم٘مف شم٤مرح اًمّم ة ذم سمٞمرف ُمع  ُمداظمٚم٦م:

نذ  اعم٠ًمًم٦م خترٚمػ  ذا يم٤م  اعمًر٘مٌؾ ٟمٗمض يد  ًمِم٘مٞم٘مف يٕمٜمل: يئس  اًمِمٞم :

ٌٚمف،  ُميي٤م    يميي٤م  يرضمييق    ارييدي سمًيي٥ٌم ُمر٤مسمٕميي٦م  ظمٞمييف ًمييف ُمٜمييف، ومٞمٜمٌٖمييل    ٓ يًيير٘م

ًمرييذيمػم  واًمٜمّمييٞم ٦م وميي٠مومم    ٓ ٟم٘م٤مـمٕمييف، وم٤معمًيي٠مًم٦م  ذًا خترٚمييػ ُمييـ  ٟمًيي٤م  ٔظميير 

ومييي٢م  يمٜمييي٧م ىميييد يئًييي٧م ُمٜميييف، ومييي٠مقمٚمـ اًمٕميييداء ًميييف وُم٘م٤مـمٕمريييف؛ ًمٕمٚميييف يرضميييع  مم ا  قميييز 

 وضمؾ ويرقب، و ٓ وم٤مؾمر٘م٤ٌمًمف وشمذيمػم  وٟمّم ف يٙمق   ومم و ومم.

 . : .. ( 7/ .. :   29النور /  ) اهلدى و

 ايتعاٌَ َع َٔ ٜتادس باحلساّ
 ُم٤م طمٙمؿ اًمرٕم٤مُمؾ سم٤مًمٌٞمع واًمنماء ُمع  طمد يرجر سم٠مؿمٞم٤مء حمرُم٦م رشقم٤ًم. اًم١ًما :

يٕمٜمل اًمذي يريد    يرٕم٤مُمؾ ُمٕمف يِمؽمي ُمٜمف  ؿمٞم٤مء ُم٤ٌمطم٦م، ًمٙمـ نق ذم  اًمِمٞم :

 اًمقاىمع يٌٞمع  يْم٤ًم  ؿمٞم٤مء حمرُم٦م، نٙمذا شمٕمٜمل.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ُم  ً يٌٞمع اخلٛمر، ويٌٞمع ُم  ً إرز واًمرٛمر. ٞم :اًمِم

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 ًمٞمش ٓ. اًمِمٞم :

 خمدرات ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 نق ي٘مق  اًمرٕم٤مُمؾ سم٤معم رم، نذا ُمٗمروغ ُمٜمف سم٠مٟمف ٓ بقز . اًمِمٞم :

 .. حمرُم٦م... يٌٞمع يمٚمف خمدرات.ُمداظمٚم٦م:

ًميذي اًمرٕم٤مُمؾ ُمٕمف سمٌمء حمرم وٓ حمٚميؾ؟ اًمرٕم٤مُميؾ ُميع نيذا اًمرضميؾ ا اًمِمٞم :

يٌٞمع اعم رم يٙمق  شمٕم٤مُمؾ ُم  ً،  ريد     شمٕم٤مُمؾ ُمٕمف،  ؿمؽمي ُمٜمف،  ؿمؽمي طم ًٓ 
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  م طمراُم٤ًم؟

 نذا اًمرضمؾ ير٤مضمر ذم  ؿمٞم٤مء حمرُم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ... ُم٤م ومٝمٛمرؽ.اًمِمٞم :

 يرٕم٤مُمؾ ُمٕمف، نق ي٘مق : ُم٤م طمٙمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 و ٟم٤م  ىمق  ُم٤مذا، و ٟم٧م شمنمح ُم٤مذا. اًمِمٞم :

 ٌٞمع اًمرٛمر.ي٤م  ظمل! نٜم٤مح رضمؾ يٌٞمع اخلٛمر، وي

ٓ، نييييق ُميييي٤م ي٘مّمييييد يٌٞمييييع ُمٕمييييف يشء، نييييق ي٘مّمييييد نييييذا يمٚمييييف اًمرجيييي٤مرة  ُمداظمٚميييي٦م:

  رُم٦م، ومٝمؾ نق يرٕم٤مُمؾ ُمٕمف، نق ي٘مّمد ذًمؽ؟اعم

 ي٘مّمد ُم٤مذا ي٤م  ظمل؟ اًمِمٞم :

 ي٘مّمد نذا اًمر٤مضمر اًمذي ير٤مضمر سم٤معم درات واخلٛمقر. ُمداظمٚم٦م:

 يرٕم٤مُمؾ ُمٕمف،  يش يٕمٜمل سم٤مًمرٕم٤مُمؾ؟ اًمِمٞم :

  ت،... ير٤مضمر ُمٕمف.يرٕم٤مُمؾ ُمٕمف ذم ُمٕم٤مُم ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤مذا يٕمٜمل سم٤مًمرٕم٤مُمؾ. اًمِمٞم :

 اؾم٠مًمف. ُمداظمٚم٦م:

 ؾم٠مًمٜم٤م ، وُم٤مذا ومٕمٚمٜم٤م؟ اًمِمٞم :

 اًمرٕم٤مُمؾ ُمٕمف سم٤مًمزواج واًمٓم ن، يرٕم٤مُمؾ ُمٕمف اضمرامقمٞم٤ًم  و دم٤مري٤ًم؟ ُمداظمٚم٦م:

 نق يِمؽمي اعم رُم٤مت، و ٟم٧م... ي٠ميت وي٠مظمذ ُمٜمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 نذا يٕمر  ًمف. ُمداظمٚم٦م:

ؾ يٌٞمييع خمييدرات و ييقر، و ٟميي٧م أ  شمِمييرٖمؾ ي٘مييق : نييق نييذا اًمرضميي ُمداظمٚميي٦م:
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ذم سم٘م٤مًم٦م  و يشء، وشمٌٞمع طم  ، نق بل يِمؽمي ُمٜميؽ، بيقز ًميؽ اًمرٕم٤مُميؾ ُمٜميف، 

 يٕمٜمل  ٟم٧م ُم٤م شمِمؽمي ُمٜمف  ر وٓ يشء.

 يٕمٜمل نق يِمؽمي ُمٜمل. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ، نق يِمؽمي ُمٜمؽ. ُمداظمٚم٦م:

  ذًا: نق يرٕم٤مُمؾ ُمٕمل ُمش  ٟم٤م  شمٕم٤مُمؾ ُمٕمف. نٙمذا. اًمِمٞم :

ُميير يمييذًمؽ،  ٟميي٤م ُميي٤مذا  سمٞمٕمييف طمراُميي٤ًم  م طميي ًٓ،    يمٜميي٧م  سمٞمٕمييف طميي ًٓ  ذا يميي٤م  إ

ومٝمق طم  ، و   يمٜم٧م  سمٞمٕمف طمراُم٤ًم ومٝمق طمرام، و   يمٜم٧م  سمٞمٕمف طمي ًٓ نيق يًيرٕملم 

 سمف ُم٤ٌمرشة قمغم طمراُمف، وم  بقز زم     سم٤ميٕمف، ومٝمٛم٧م قمكم؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 : .. (  57:  16/   93) اهلدى والنور /   
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 َٔ ٜتعاٌَ  ٌٖ ْكبٌ دع٠ٛ 

 َع ايبٓٛى ايسب١ٜٛ؟

سمٕمض اًمٜمي٤مس يْميٕمق   ُميقانؿ اًمريل نيل طمي   ذم اًمٌٜميقح ظمقومي٤ًم قمٚمٞمٝمي٤م ُميـ  -

اًمنييييىم٦م وي٠مظمييييذو  اًمٗمقارييييد وـمٌٕميييي٤ًم اظمييييرٚمط اعميييي٤م  اويييي   سميييي٤مورام ومٝمييييؾ ٟم٘مٌييييؾ 

 دقمقوؿ ًمٜم٤م  م ٟمرومض و   يم٤مٟمقا  ىم٤مرب ومٝمؾ ٟمّمٚمٝمؿ ويمٞمػ شمٙمق  صٚمرٝمؿ؟

ييييي٥م اًمييييذي يرٕم٤مُمييييؾ سم٤مًمرسميييي٤م صييييٚم٦م ؽ اًم٘مرًمييييبيييي٥م    شمٙمييييق  صييييٚم٦م اًم٘مرييييي٥م ذ -

ير قًميف دارياًم سم٤مًمٜمّميٞم ٦م واًمريذيمػم سمٕم٤مىمٌي٦م ُمي٤م  ،اعمًٚمؿ اعمِمٗمؼ قمغم  ظمٞمف اعمًيٚمؿ

و هنيؿ  ،نؿ قمٚمٞمف يمٛم ؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمً م وميٞمام يرٕمٚميؼ سم٤مًمرسمي٤م )قم٤مىمٌي٦م اًمرسمي٤م  مم ىميؾ(

ٓ يٜمٌٖميييل    يٖميييؽموا سمييي٠م   ُميييقانؿ اًمرسمقيييي٦م شمٜمٛميييقا وشمرسميييقا ٕ  ا  قميييز وضميييؾ اًميييذي 

َدىَم٤مِت ﴿ وظمٚمييييؼ ُميييي٤م يٕمٛمٚمييييق  ي٘مييييق  ظمٚمييييؼ اًمٌنميييي يييي ْرِن اًمّم  ٤م َوُييييي سَميييي ُؼ ا ُ اًمر   ﴾َيْٛمَ يييي

ظميي   ُميي٤م يرقنٝمٛمييف نيي١مٓء اعمراسمييق  يٜمٌٖمييل نٙمييذا    يٕم٤مُمييؾ نيي١مٓء  [:67البقددرة ]

سم٤مًمٜمّم  واعمققمٔم٦م وٓ يٜمٌٖمل    ٟم٤ٌمدر  مم ُم٘م٤مـمٕمرٝمؿ ونجرنؿ ًمٗم٤ًمد اعمجرٛمع 

ٕميييي٦م  ومًييييق  ٓ يٌ٘مييييك ٕٟمييييؽ    ومر يييي٧م سميييي٤مب انجيييير واعم٘م٤مـم) اًمييييذي ٟمٕمييييٞمش ومٞمييييف 

وطمٞمٜمذاح يٙمق  ظمػمًا ًمؽ    شمٕمرز  اًمٜم٤مس اٞمٕمي٤ًم  ( طمقًمؽ ُمـ اًمٜم٤مس  ٓ اًم٘مٚمٞمؾ

اعميي١مُمـ اًمييذي خييي٤مًمط اًمٜميي٤مس » :قمييغم ر س ضمٌييؾ وىمييد ىميي٤م  قمٚمٞمييف اًمّميي ة واًمًيي م

يٜمٌٖمييل  ،«ويّمييؼم قمييغم  ذانييؿ ظمييػم ُمييـ اًمييذي ٓ خييي٤مًمٓمٝمؿ وٓ يّمييؼم قمييغم  ذانييؿ

ٟمٗمًييف طمرضميي٤ًم ُمييـ ـمٕميي٤مُمٝمؿ وًمٙمييـ ذم قمييغم نييذا اعمييدقمق  مم ـمٕميي٤مُمٝمؿ    بييد ذم 

اًمقىم٧م ٟمٗمًف يٜمٌٖمل    يرذيمر نذا اًمذي ٟم٘مقًمف سمقضمقب ُمقاصٚمرٝمؿ وشمذيمػمنؿ سمام 

نييؿ ومٞمييف ُمييـ اعم ٤مًمٗميي٦م، وميي٢مذا يميي٤م  يمييذًمؽ وميي  ٟمييره ذم ذًمييؽ سم٠مؾميي٤ًم ُمييـ  يمييؾ ـمٕميي٤مم 
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نيييي١مٓء  و  ضم٤مسميييي٦م دقمييييقوؿ،  ُميييي٤م    شمًييييرج٤مب دقمييييقوؿ داريييياًم و سمييييدًا وٓ يٜمّميييي  

ٞم ٦م ومٝميذا نيق اًمٜمٗمي٤من ونيذا نيق اًميذي يٙميق  قم٤مىمٌي٦م اعمًرجٞم٥م ًمدقمقوؿ نؿ سمٜمّم

٥م اعمًيييٚمٛمق  قم٘مييي٤مب ُميييـ رهبيييؿ سمًييي٥ٌم شميييريمٝمؿ ًمألُمييير سمييي٤معمٕمرو  ٞم ُمييير     يّمييي

 واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

 : .. (  26:  47/ 97) اهلدى والنور /

 

 ايهتب اييت تطبعٗا ايبٓٛى ايسب١ٜٛ

ذ  سمٕميض اًمٌٜميقح اًمرسمقيي٦م شمٓمٌيع يمري٥م اًمٕم٘مٞميدة اًمًيٚمٗمٞم٦م، يمٞميػ ىميراءة ني ُمداظمٚم٦م:

 اًمٙمر٥م ...

ُمـ قمر     نذ  اًمٙمر٥م ُمـ شمٚمؽ اًمٌٜمقح  و ذاح اًمٌٜمؽ ٓ يًرٕملم هب٤م  اًمِمٞم :

 قمغم اًمٕمٚمؿ .... 

٤م ُمييـ اًمٌٜمييؽ اًمٗميي ين سمقضمييقب اًمييدقمقة  ُمداظمٚميي٦م: يٙمرٌييق  ظمٚمييػ اًمٙمريي٤مب:  يامًٟميي

  مم ا  ـمٌٕم٧م نذا اًمٙمر٤مب ...

 ... نق وقيـ عمٜمٙمرنؿ    مل يٙمـ ؾم ري٦م ُمـ يمر٥م اًمٕمٚمؿ. اًمِمٞم :

 (00:37:32( /2أهل احلدوث واألثر ) -جدة)فتاوى 
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 َػازن١ ايٛاقعني يف َعاَالت 

 زب١ٜٛ يف ايتذاز٠
نؾ بقز ًمٚمٛمًٚمؿ    يِم٤مرح ؿمي ص سمرجي٤مرة، وًمٕميؾ نيذا اًمِمي ص  ُمداظمٚم٦م:

 ًمٕمٚمف قمٜمد  سمٕمض اعمٕم٤مُم ت اًمرسمقي٦م، ومٙمٞمػ نذ  او٤مًم٦م؟

الييقاب ي١مظمييذ ويي٤م ؾمييٚمػ: نٜميي٤مح ومرييقه ونٜميي٤مح شم٘مييقه، اًمٗمرييقه:  ٟمييف  اًمِمييٞم :

قز ُم٤م دام    ُم٤مًمف ًمٞمس رسمقًي٤م ... وُم٤م دام    اًمنميم٦م ًمٞم٧ًم ىم٤مرٛمي٦م قميغم  ؾمي٤مس ب

 رسمقي، ًمٙمـ اًمر٘مقه آسمرٕم٤مد قمـ اًمرٕم٤مو  ُمٕمف ... اعمنموع ضم٤مرز رشقًم٤م.

 (00:36:07( /2أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة

 َكاطع١ َٔ ٜعٌُ يف بٓو زبٟٛ

ويمييؾ واطمييد ُمييٜمٝمام ـمٞميي٥م، ومٞمييف  ٟمًيي٤م  ًمييف  خ يِمييرٖمؾ ذم سمٜمييؽ رسمييقي،  ُمداظمٚميي٦م:

يًيٙمـ ًمقطمييد  ذم ؾميٙمـ ظميي٤مص، وم٠مظمقٟميي٤م نيذا اًمييذي ٓ يِميرٖمؾ ذم اًمٌٜمييؽ ير ييرج 

 ُمـ اًمذن٤مب  مم زي٤مرة  ظمٞمف ونذا ـمٌٕم٤ًم ي٘مدم ًمف اًمٓمٕم٤مم، ومام طمٙمؿ نذا اًمذن٤مب؟ 

 ذا يم٤م  اًمذن٤مب ٓ ي٘مؽم  ُمٕمف اًمرذيمػم واًمٜمّم  نذا إخ اًمذي يٕمٛمؾ  اًمِمٞم :

اعم ٤مًمٓميي٦م واعمٓم٤مقمٛميي٦م،  ُميي٤م  ذا يميي٤م  ُميي٤م  ذم اًمٌٜمييؽ، ومييام يٜمٌٖمييل    شمٙمييق  ُم ييؾ نييذ 

سملم روٟم٦م و ظمره يذيمر  ظم٤م ، وميام ومٞميف ُمي٤مٟمع واو٤مًمي٦م نيذ     ي٠ميميؾ ُميـ ـمٕم٤مُميف و   

 ينمب ُمـ رشاسمف. 

 يٕمٜمل اًمرذيمػم ٓ يٙمق  يمٚمام زار .  ُمداظمٚم٦م:
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 ٓ، و ٟمام ُمراوطم٦م.  اًمِمٞم :

 (  00:  42:  16/ 437) اهلدى والنور/

 ٌٖ تكبٌ ٖد١ٜ املسابٞ

 ?ي٠ًم  سمٕمْمٝمؿ نؾ شم٘مٌؾ ندي٦م رضمؾ يمًٌف ُمـ رسم٤م ظم٤مًمص ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م    شم٘مٌؾ نديرف نٙمذا ٓ،  ُم٤م  ذا يم٤م  ىمٌقًمف نديريف يمقؾميٞمٚم٦م ًمري٠مًمٞمػ  اًمِمٞم :

 ?ىمٚمٌف وم٘مٌقًمف نديرف يمام ًمق ىمٌؾ ندي٦م يم٤مومر سمٜمٗمس اًم٘مّمد، واو  القاب

ٟمٕميييؿ، ىمْميييٞم٦م اًمرييي٠مًمٞمػ نيييذي ُميييـ  ي ٟم٤مطمٞمييي٦م شمٙميييق  يٕمٜميييل، ُميييـ  ضميييؾ  ُمداظمٚمييي٦م:

 ?دقمقشمف ًمٚمديـ

 ?نق نذا ًمٙم٤م  ؿمق اًمِمٞم :

ٟمٕمؿ... ٟمٗمًف  ذا يم٤م  ُم٤مًمف خمرٚمط يٕمٜمل طمي   وطميرام، يٕمٜميل  ٛميؾ  ُمداظمٚم٦م:

 ?دم٤مرة ورسمام ي٠مظمذ راشم٥م ومٞمف ُمـ سمٜمؽ  و يمذا

نييذا  ذا يميي٤م  اًمٖم٤مًميي٥م قمٚمٞمييف اًمرسميي٤م وميي٤موٙمؿ نييق نييق، و ذا يميي٤م  اًمٖم٤مًميي٥م  اًمِمييٞم :

 او   ومٞمجقز ُمع اًمٙمران٦م اًمرٜمزاٞم٦م.

 يمران٦م شمٜمزاٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ( 00:  33:  10/ 664) اهلدى والنور/

 (  00:  18:  24/ 664) اهلدى والنور/
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 صسف ايصنا٠ يًُطًِ ايعاصٞ
ي٘مق  إخ : نؾ بقز رص  اًمزيم٤مة  مم اعمًٚمؿ اًمٕم٤ميس اعم ري٤مج  ُمداظمٚم٦م:

 ن٤م واًمِمٞمٕم٦م يمذًمؽ؟ 

 ذا يمييي٤م  اعم٘مّميييقد سميييذًمؽ: ضمٚمٌيييف ٟم يييق اخليييػم.. ٟم يييق اًمّمييي ة.. ٟم يييق  اًمِميييٞم :

 اًمًٜم٦م وم  سم٠مس، و ٓ ومٖمػم   ومم سمذًمؽ ُمٜمف. 

 واًمِمٞمٕم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

 واًمِمٞمٕم٦م  يْم٤ًم. اًمِمٞم :

 . : .. ( 8:  45/   100) اهلدى والنور /  

 دع٠ٛ ايٓطا٤
يمٜمييي٧م راضميييع ُمييـ اًم٤ٌميمًييير٤م  طميييدي٨م، ضمٚمًيي٧م ذم اًم٤ٌميمًييير٤م   رسمٕميييلم  اًمًيي١ما :

ة، يقم، وص٤مر قمٜميدي مح٤مؾمي٦م وهميػمة قميغم اًميديـ وطمرىمي٦م، ويمٜمي٧م ىميقي ذم اًميدقمق

ا  قميز  ،ومٙمٜم٧م داراًم ُمر رح ومٞمٝمي٤م،  دقميق الٜمًيلم اًميذيمقر واإلٟمي٤مث، واوٛميد  

وضمييؾ وومييؼ و ظمييذ سمٞمييد يم ييػم ُمييـ اًمٌٜميي٤مت اطمرِمييٛمـ وًمًٌييـ اوجيي٤مب ويمييذًمؽ ُمييـ 

اًمِم٤ٌمب، ًمٙمـ ُمع يم رة اإلُم٤ًمس شم٘مؾ اإلطم٤ًمس، يٌدو    اًمٕم٤مـمٗم٦م سمد ت ختػ 

ُميـ ظمي    ؿمقي ؿمقي، وسمد ت  ضمد صٕمقسم٦م ذم اًمٙم م ُمٕمٝمؿ، ظم٤مص٦م ُميع يم يػم

سمٕمييض اًمٕمٚمييامء زم، ي٘مقًمييقا:  ٟمييف ٓ بييقز وقمييظ اًمٌٜميي٤مت  و اًمٜمًيي٤مء سمييدو  طمجيي٤مب، 

وٟم ـ ُمقفمٗملم ُمع سمٕمض ذم همروم٦م واطمدة... سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ سميدو  طمجي٤مب، ومٝميؾ 

ٓ بيييقز اعم٘م٤مسمٚمييي٦م ذم اًميييققمظ سمٞميييٜمام بيييقز اعم٘م٤مسمٚمييي٦م ذم اًمٕمٛميييؾ؟ نيييذ  ٟم٘مٓمييي٦م، سميييس 

 قمٜمدُم٤م  ريد      دث ذم اًمديـ   رج يم ػمًا.
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 ون١مٓء اًمذيـ ىم٤مًمقا ًمؽ قمٚمامء؟ ٞم :اًمِم

 قمغم إىمؾ يًٛمقا  ٟمٗمًٝمؿ قمٚمامء. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ. اًمِمٞم :

  ٟم٤م طمٌٞم٧م  ؾمؽمؿمد سمر يؽ. ُمداظمٚم٦م:

ًمـ شمًٛمٕمف ُمٜمٝمؿ، نؿ ًمق  رادوا ٟمّمٞم رؽ، ؾمٞم٘مقًمق   ؾم٠مىمق  ًمؽ ؿمٞمئ٤مً  اًمِمٞم :

ًميييؽ: ٓ شم٘مٕميييد نيييذا اعمجٚميييس،  ي: ـمٚميييؼ وفمٞمٗمريييؽ سم٤مًم  صمييي٦م. ومٝميييؿ  ذا ىمييي٤مًمقا ًميييؽ 

ًمييؽ ييي٠ميت يم ُمٝمييؿ اًمييذي  ٟميي٧م ٟم٘مٚمرييف زم رٟمٗميي٤ًم،  ُميي٤م اًمٙمٚمٛميي٦م إومم ٓ نٙمييذا، سمٕمييد ذ

ي٘مقًمقنيي٤م ًمييؽ، و ٟمييي٧م شم٘مييق  نيييؿ اًمٙمٚمٛميي٦م اًمييذي ىمٚمرٝمييي٤م زم، ونييذا واىميييع  ٟمييؽ  ٟمييي٧م 

 قم٤ميش ُمٕمف، ومٚمامذا ٓ بقز؟

 يٛمٙمـ إُمر  ر٤مج  مم شمقوٞم   ًمٞمس يمذًمؽ؟

 ـمٌٕم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمًي٤م  سم٤مؾميرٓم٤مقمرف  يٕمٜمل آظمر ط ذم اًمنمع وٜمقع، ونٜم٤مح ومرن سملم اًمِمٞم :

    ٓ خيرٚمط، و ٟم٤ًم  رظمر يٗمرض قمٚمٞمف آظمر ط.

ُمييي  ً: اًمقاطميييد ُمٜمييي٤م يٜميييز  اًمًيييقن وظم٤مصييي٦م  ذا يمييي٤م  اًمًيييقن ُميييزدطمؿ، دميييد ذم 

اًمٓمريؼ ٟم٤ًمء، يش نٞميؽ ويش نٞميؽ.. و مم رظمير ، ُمي٤مذا يٗمٕميؾ؟ يميام ىمي٤م  شمٕمي٤ممم: 

َٗمُٔميييقا وُمييي ﴿ ٤مِرِنْؿ َوَ ْ ـْ َ سْمَّمييي
قا ُِمييي ييي ١ْمُِمٜملَِم َيُٖمْمُّ ْؾ ًمِْٚمُٛمييي ، ًمٙميييـ [76]الندددور ﴾ُروضَمُٝمؿْ ىُمييي

 ٟمًيي٤م  يريييد    يٜمرٛمييل ًمدراؾميي٦م قمٚمييؿ ُميي٤م،  مم ضم٤مُمٕميي٦م ُميي٤م، واًمرييدريس ومٞمٝميي٤م خمييرٚمط، 

نٜميي٤م ٓ بييقز ًمييف    يٓمٚميي٥م نييذا اًمٕمٚمييؿ هبييذا اعم ييرَٚمط، ٕ  ا  مل يٙمٚمٗمييف    يرُمييل 

ٚمج٦م ىمد يٜمجق، وىمد ٓ يٜمجق، ويمام ىم٤م  قمٚمٞمف اًمً م:  وُمـ طم٤مم طمق  »ٟمٗمًف ذم اًمُّ

 .«  ي٘مع ومٞمفاوٛمك يقؿمؽ  

وم٤مٔ   ٟم٧م  و همػمح نذ  اًمقفمٞمٗم٦م اًمذي شمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م،  ٟم٤م  ىمق   ُمي٤م و ُمي٤م، ٕٟميف ٓ 

 رييييد     وميييرض ر ييييل قميييغم هميييػمي،  ُمييي٤م    شمٙميييق   ٟمييي٧م ُمْميييٓمر ذم نيييذا اًمٕمٛميييؾ 
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 ومٞمجقز، و ٓ همػم ُمْمٓمر وم  بقز.

ًمق ومروٜم٤م وىمٚم٧م زم  ٟم٤م ُمْمٓمر، وم٠مٟم٤م قمٜمدي اؾمرٕمداد     ٟم٤مىمِمؽ، ًمٙمـ ٓ  ريد 

ا اعمييدظمؾ وٓ  ريييد     ًميي٩م نييذا اعمييقًم٩م، وميي٢مذا يم٤مٟميي٧م وفمٞمٗمرييؽ نييذ      دظمييؾ نييذ

 ُمـ اًم٘مًؿ إو ، يٕمٜمل ُمْمٓمر، طمٞمٜمئذ ي٠ميت ضمقاسمؽ ًمٚمٛمِم٤مي  ذم حمٚمف.

وىمييقنؿ: ٓزم يٙمييق  سمٞمٜمييؽ وسمٞمييٜمٝمؿ طمجيي٤مب،  ٟميي٧م ٓزم شمٕمٙمييس قمٚمييٞمٝمؿ إُميير 

 وشم٘مق : ىمقًمقا ًمٚمٗمرٞم٤مت  ٟمف ٓزم يْمٕمقا سمٞمٜم٤م وسمٞمٜمٝمـ طمج٤مب، وًمٞمس ٟم ـ.

 راح يًرجٞمٌقا.ُم٤م  ُمداظمٚم٦م:

ٓ، اًم٘مْمييٞم٦م أ  ًمييٞمس اًمٙميي م ُمييع اًمٗمرٞميي٤مت، اًمٙميي م ُمييع نيي١مٓء اًمييذي  اًمِمييٞم :

ؾمٛمٞمرٝمؿ قمٚمامء،  ٟمف سمد  ُم٤م ي٘مقًمقا ًمؽ:  ٟم٧م ٓ بيقز    شميرٙمٚمؿ  ٓ سمٞمٜميؽ وسمٞميٜمٝمؿ 

 طمج٤مب، ٟم٘مق  نؿ: ىمقًمقا ن١مٓء اًمٗمرٞم٤مت    ير جٌقا.

 ُمْميٓمر، ًميري ام و ظمػمًا  ٟم٤م  ىمق  سمدو  ُم٤م  دظمؾ سمرٗم٤مصٞمؾ  ٟمي٧م ُمْميٓمر  و هميػم 

يرًييٜمك ًمييؽ قمٛمييؾ رشقمييل  يم يير ُمييـ اًمييذي  ٟميي٧م ومٞمييف، وذم طمٙمييؿ قمٛمٚمييؽ نييذا يمييام 

ىمٚم٧م رٟمٗم٤ًم، وم٠مٟم٧م جمرٛمع ُمع الٛميع ومٞميف ؿمي٤ٌمب ذم ؿمي٤مسم٤مت ذم ؿمي٤ٌم  ذم ومرٞمي٤مت.. 

 مم رظميير ، ٓ  ره ُم٤مٟمٕميي٤ًم  سمييدًا  ٟمييؽ شميي٠مُمر سميي٤معمٕمرو  وشمٜمٝمييك قمييـ اعمٜمٙميير ُمييع همييض 

 اًمٌٍم.

ث ؾميٜمقات، واًمٜمّمي٤مر  واعميقاقمظ .. ُمٜمٝمؿ ُمـ ُم٣م قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمٝمؿ صمي ُمداظمٚم٦م:

 ُمرر٤مًمٞم٦م، وًمٙمـ ًمٞمس نٜم٤مح اؾمرج٤مسم٦م.

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

وسمٕمْمييٝمؿ  قمٛمييؾ ُمٕمييف ذم ٟمٗمييس اعمٝمٜميي٦م قمٛمييؾ ُمٞمييداين وقمٛمييؾ ُمٙمرٌييل،  ُمداظمٚميي٦م:

وظم   اًمٕمٛمؾ اعمٞمداين ذم اًمٜمٝم٤مر اًم٤ًمقم٦م قمنم  و  طمده قمنمي يقُمٞمي٤ًم اًمٚمٞميؾ قميغم 

آؾمرج٤مسم٦م، نؾ بيقز اعمٓمٕمؿ...، ومٛم ؾ نذا ونق ُمٙم٥م قمغم اعمٕمّمٞم٦م وراومض 

 إيمؾ ُمٕمف، ُم١مايمٚمرف وُمِم٤مرسمرف؟
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  ٟم٧م ُمًرٛمر ذم ٟمّمٞم رف  و شمريمرف؟ اًمِمٞم :

 ُمًرٛمر. ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ اٚم٦م اؾمرٛمراريرؽ    شم١مايمٚمف وشمِم٤مرسمف وشمٜم٤مص ف. واو ؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمـ ًمق ومروٜم٤م ٓ ؾمٛم  ا   ٟمؽ يئ٧ًم ُمٜمف، ٟمٗمْم٧م  يدح ُمٜمف، نذا ٓ  اًمِمٞم :

 خت٤مًمٓمف سم٤معمرة.

 ٓ اوٛمد   ُم٤م وصٚمٜم٤م نذا. داظمٚم٦م:ُم

 اوٛمد  ، وذًمؽ ُم٤م ٟمٌٖمل، وًمذًمؽ وم٠ميمٚمؽ ورشسمؽ ُمٕمف ضم٤مرز ا٤مُم٤ًم. اًمِمٞم :

ذم سمٕمض اًمزُم ء ُمـ ـمٌٕمف اًمٗمٙم٤من٦م واعمرح و طمٞم٤مٟم٤ًم شمٙمق  اًمٗمٙم٤من٦م  ُمداظمٚم٦م:

 قمغم ؿمٙمؾ اؾمرٝمزاء وؾم ري٦م سم٤مًمديـ.

 ا   يمؼم. اًمِمٞم :

قب، آؾميرٝمزاء سم٤معمريديـ سمِميٙمؾ قمي٤مم، ومٛم  ً آؾمرٝمزاء سم٤مًمٚم ٞمي٦م سمي٤مًم  ُمداظمٚم٦م:

آؾمييييرٝمزاء سم٤مًمييييديـ قمييييغم  ؾميييي٤مس  ٟمييييف ُمقديييييؾ ىمييييديؿ وُمقويييي٦م، وميييي٠ماام  ومْمييييؾ:    

  ٟمداريييف سميي٤مًمٙم م اًمٚمٓمٞمييػ  و ٟمْمييٖمط قمٚمٞمييف وٟمِمييد قمٚمٞمييف سميي٤مًمٙم م، ٟمِمييدد  ٟمًيي٤مير  و

 قمٚمٞمف؟

 نذا سم٤مرح ا  ومٞمؽ خيرٚمػ  ذا يمٜم٧م طمدي٨م قمٝمد سم٤مٓشمّم٤م  سمف. اًمِمٞم :

 ٓ ىمديؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ذا يمٜم٧م ىمديؿ آشمّم٤م  سمف، وم  سمد  ٟمؽ  ؾمٛمٕمرف ُم٤م ب٥م ًمف قمٚمٞمؽ ُمـ  :اًمِمٞم 

 اًمٜمّمٞم ٦م.

 اوٛمد   ُم٤م ىمٍمت ُمٕمف، ًمٙمـ  ريد إؾمٚمقب إُم ؾ... ُمداظمٚم٦م:
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 ٟم٤م رشمٞمؽ سم٤مًمٙم م، وم٠مٟم٤م  ىمق  ٓ سمد  ٟمؽ  ؾمٛمٕمرف ُم٤م ب٥م ُمـ اًمٜمّميٞم ٦م  اًمِمٞم :

ٚمِميي ص اًمييذي واعمققمٔميي٦م اوًييٜم٦م، ومييٜمٗمس اًمٙميي م اًمييذي ىمٚمرييف ًمييؽ  ييي٤م  سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًم

سمرٕمٞمش  ٟم٧م و ي٤م  سمٕمٛمٚمؽ، ىمٚم٧م ًمؽ:  ٟمف  ذا يئ٧ًم ُمٜمف و ٓ، وم٠ميْم٤ًم ٟمٗمس اًمٙم م 

ي٘مي٤م  ًميؽ سم٤مًمٜمًي٦ٌم نيذا اًمٜميقع اًم ي٤مين، وم٠مٟمي٧م ٟمّمي رف ُميرة سمٕميد ُميرة ويميرة سمٕميد يمييرة، 

وم٢مذا وصٚم٧م  مم اًمٞم٠مس ُمٜمف وشمٜمٗمض يدح ُمٜمف، اقمٛميؾ ًميف اًمي زم ُميـ اًمٙمي م اًميذي 

 برح....؛ ٕٟمف يمام ىمٞمؾ:

 م  سلعاوووووسَّلللعسوووووع  ؼووووور

 

 

 

 وَّللِوووور تؽػقووووه َّلل شووووسرة 

 واو ؟ 

 واو . ُمداظمٚم٦م:

وٓ سمد  ٟمؽ ومٝمٛمرف ُمـ اٚم٦م ُم٤م ومٝمٛمرف  ٟمف ي٤م  ظمل ص ٞم   ٟمؽ ايزح،  اًمِمٞم :

ًمٙميييـ  ٟمييي٧م ذم قمٚمٛميييؽ  ٟمييي٧م  ٟميييؽ رضميييؾ ُمًيييٚمؿ، وم٠مٟمييي٧م شمًييي ر ُميييـ اًميييديـ و نيييؾ 

اًمديـ،  ٓ شمٕمر     نذا خيرضمؽ ُمـ اًمديـ يمام ختيرج اًمِميٕمرة ُميـ اًمٕمجيلم،  و 

 اٛمؽ طمرام طم  ، شمٙمٗمر  و ٓ شمٙمٗمر، قمغم وقء ُم٤م يًٛمٕمؽ شمًيٛمٕمف،    نذا ٓ

 ذا ىمييي٤م  ًميييؽ:  قميييقذ سمييي٤م   ٟمييي٤م ٓ  رييييد يميييذا..  مم رظمييير ، شمًيييرٕمٛمؾ اًمٚميييلم ُمٕميييف، و ذا 

 ر ي٧م ُمٜمف ٓ ُم٤ٌمٓة ومر٘مًق قمٚمٞمف.

ٓ نييق ُمييـ الييزء إو  اًمييذي ذيمرشمييف، ًمٙمييـ ُمر٠مُمييؾ داريياًم سمرمحيي٦م ا   ُمداظمٚميي٦م:

  همٗمقر رطمٞمؿ.وقمٗمق ا ، وي٘مق     ا 

 ٟمٕمؿ، ًمٙمـ  ٟم٧م شمًٛمٕمف  يْم٤ًم  ٟمف ُمـ ا٤مم صٗم٦م ا   ٟمف ؿمديد اًمٕم٘م٤مب. اًمِمٞم :

 ؾمٛمٕمٜم٤م ، ًمٙمٜمف ُمٍم قمغم إومم. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

َز ﴿وأي٦م شم٘مق :  قًءا ُبْي ْؾ ؾمُي ـْ َيْٕمٛمَي رَي٤مِب ُمَي
ِؾ اًْمٙمِ ٠َمَُم٤مٟمِٞم ُٙمْؿ َوٓ َ َُم٤ميِن  َ نْي

ًَمٞمَْس سمِ

رع ؾمٛمٕمف هبذ  أي٦م، ونٜم٤مح طمدي٨م يدٟمد  طمق  نذا اعمٕمٜمك ، اىم[567]النسل  ﴾سمِفِ 
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سمٚمٗمظ رظمر، ُمٕمٜم٤م  ص ٞم ، ًمٙمـ ُم٤م نق صم٤مسم٧م قمـ اًمرؾمق  قمٚمٞمف اًمً م، وم٠مٟم٤م  ذيمر  

 ًمٜمرُمل قمّمٗمقريـ سم جر واطمد.

ـ اخلٓم٤ٌمء يم ػم ٟمٙمؿٓ  سمد ؾمٛمٕمرٛمق  ُم  . وًٓ:  ذيمريمؿ سم٠م  نذا اودي٨م وٕمٞمػ،ٕ 

 صم٤مٟمٞم٤ًم: ُمٕمٜم٤م  اٞمؾ.

ظ اًمٜميي٤مس ُم ييؾ نييذا اًمرضمييؾ اًمييذي  ييدصم٧م قمٜمييف أ ، ٟم٘مييق  ًمييف وميي٢مذا  ردٟميي٤م    ٟمٕميي

اًمٙمييٞمس ُمييـ دا  ٟمٗمًييف وقمٛمييؾ عميي٤م سمٕمييد اعمييقت، واًمٕميي٤مضمز ُمييـ  شمٌييع »ذم اوٙمييؿ: 

 .«ٟمٗمًف نقان٤م واٜمك قمغم ا  إُم٤مين

 .اقمرؼم -وًمق يم٤م  وٕمٞمٗم٤مً -ومٝمذا اًمٜمقع ُمـ اًمٌنم مل يٕمٛمؾ سم٤مٔي٦م، وٓ سم٤مودي٨م 

 (  00:  43: 04/ 252) اهلدى والنور / 

 (  00:  50:   11/ 252) اهلدى والنور /

 (  00:  51: 38/ 252) اهلدى والنور /

 )اٟمرٝم٧م اعم٤مدة اًمّمقشمٞم٦م(

 َكاطع١ َٔ أقس ايصْا ٚمل ٜٓهسٙ
ؿمٞم ٜم٤م! زم قمٛم٦م َ ِصُٚمٝم٤م سمام ي٘مدر ا  زم قمز وضميؾ، وني٤م اسميـ واًمٕمٞمي٤مذ  اًم١ًما :

، وقمٛمريل اطمرْميٜمرف سم٤م  قمٛميؾ سم٤مًمزٟمي٤م، وزوضميرٝمؿ اعم ٙمٛمي٦م وزوضمريف  ٟمجٌي٧م وًميداً 

ذم سمٞمرٝميي٤م، ومييام يميي٤م  ُمٜميي٤م    ىم٤مـمٕمٜم٤منيي٤م، قمييغم نييذا اًمٕمٛمييؾ اًمييذي ىم٤مُميي٧م سمييف ُمييع اسمٜمٝميي٤م، 

 ومٝمؾ ٟم ـ خمٓمئق  قمغم ذًمؽ؟

مل شمقويي  ُميي٤مذا ىم٤مُميي٧م نييل،  ٟميي٧م شمييرٝمؿ اسمٜمٝميي٤م سميي٤مًمزٟمك، ونييل اطمرْمييٜم٧م  اًمِمييٞم :

وًمد اًمزٟمك، ومٝمذا ٓ يٙمٗمل ذم  ديد اًم١ًما  ًمٜمٕمٓمٞمؽ القاب، نؾ نل روٞم٧م 

 سمام ومٕمؾ اسمٜمٝم٤م؟

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:
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 نٙمذا يٜمٌٖمل    شم٘مق ، روٞم٧م سمام ومٕمؾ اسمٜمٝم٤م ومل شمٜمٙمر ذًمؽ قمٚمٞمف؟ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ ومل شمٜمٙمر. اًم٤ًمرؾ:

 و ٟم٧م ُمر ٘مؼ و٤م شم٘مق . اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. اًم٤ًمرؾ:

 ٓ بقز    شم٤ًمقمدن٤م. اًمِمٞم :

  ٟم٤م  ىمق  ؿمٞم ٜم٤م ىم٤مـمٕمٜم٤من٤م سمٕمدم زي٤مرشمٜم٤م ن٤م سمٕمد قمٛمٚمٝم٤م نذا. اًم٤ًمرؾ:

٤ٌمدر  مم ذنٜمل  ٟمؽ طمٞمٜمام يمٜم٧م شمقاصٚمٝم٤م  ًـ ص ٞم  يم ُمؽ  ٟم٤م شم اًمِمٞم :

  ًمٞمٝم٤م  يْم٤ًم، وم٢مذا ىم٤مـمٕمرٝم٤م ومٜمٕمؿ ُم٤م ومٕمٚم٧م.

 حم٘مق  ٟم ـ ذم ذًمؽ؟ اًم٤ًمرؾ:

ٟمٕمؿ ُم٤م ومٕمٚم٧م ٟمٕمؿ، نذ  ُم٘م٤مـمٕم٦م  ،  ُم٤م  ذا يم٤مٟم٧م نل ُمًرٜمٙمرة ًمألُمر  اًمِمٞم :

واطمرْمٜم٧م اًمقًمد ومٝمذا  ُمر شمِمٙمر قمٚمٞمف،  ُم٤م  ذا يم٤مٟم٧م همػم ُمًرٜمٙمرة عم٤م ومٕميؾ اسمٜمٝمي٤م 

 ـمٕم٦م شمٙمق  قمغم سم٤مهب٤م، وقمغم ُمقوٕمٝم٤م.وم٤معم٘م٤م

 (00:  27: 45/ 260) اهلدى والنور / 

 إَاّ ٜؤّ ايٓاع ٖٚٛ سًٝل
نييذا اإلُميي٤مم اًمييذي ييي١مم اًمٜميي٤مس ونييق طمٚمٞمييؼ، ذم ر ي  وًمئييؽ اخل٤مصيي٦م  اًمًيي٤مرؾ:

اًمييذيـ  رشت  ًمييٞمٝمؿ ووصييٗمرٝمؿ سميي٠مهنؿ دوٟمييف ذم اًمٕمٚمييؿ واًمٗم٘مييف واًم٘مييراءة، ًمٙمييٜمٝمؿ ظمييػم ُمٜمييف 

ًميييرهبؿ، نييي١مٓء اعمر٘ميييق  اًمّمييي٤موق ، ُم٘مٍميييو  ُميييع نيييذا  ذم اًمٕمٛميييؾ سميييديٜمٝمؿ واشم٘مييي٤مرٝمؿ

اًمِمييٕم٥م اًمييذي يمييام ىمٚميي٧م يٖمييؽم هبييذا اإلُميي٤مم اوٚمٞمييؼ ويِمييق   ُميي٤م ييي١مم اًمٜميي٤مس وطمٚمٞمييؼ،  ذًا 

طمٚمييييؼ اًمٚم ٞميييي٦م ٓ يشء، ُمرييييك نييييذا ييييي١مصمر ذم الٛمٝمييييقر؟، طمٞمييييٜمام يٙمييييق   وًمئييييؽ اًمٜميييي٤مس 

 ؟إشم٘مٞم٤مء واًمّم٤موق  همػم ىم٤مرٛملم سمقاضم٥م اًمرٕمٚمٞمؿ واًمرذيمػم، واو 
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 : واو .الٛمٝمقر

يٕمٜمل اإلُم٤مم دقم٤ميرف  مم    طمٚمؼ اًمٚم ٞمي٦م ًميٞمس ُمٕمّميٞم٦م سمٗمٕمٚميف ونيذا سمي   اًمِمٞم :

ؿمؽ ي١مصمر، وًمٙمـ نذا اًمٗمٕميؾ ؾميق  ييذن٥م  صمير   ذا ُمي٤م ىمي٤مم اًمّمي٤موق  اًمٕمي٤معمق  

سم٤م  طمٚميؼ اًمٚم ٞمي٦م ُمٕمّميٞم٦م وُمٕمّميٞم٦م يمٌيػمة، ؾميٞمرٜمٌف اًمِميٕم٥م اًميذي يْميٓمر    يّميكم 

٤مم نييق يمييٌٕمض إرٛميي٦م اًمييذي وراء نييذا اإلُميي٤مم اوٚمٞمييؼ، ويٕميير     ُميي٤م يٗمٕمٚمييف اإلُميي

ٟمًٛمٕمٝمؿ  هنؿ دم٤مر وُمراسمق ، وُمع ذًمؽ ي١مُميق  اًمٜمي٤مس، ومي٢مذًا قمٚمٞمٜمي٤م ٟم يـ    ٟمٌيلم 

ًمٚمٜمييي٤مس    نيييذا اًمٗمٕميييؾ نيييق ٓ بيييقز  ؾمييي ُمٞم٤ًم، وسميييذًمؽ شمرٕمييي٤مد  اًمٙمٗمييي٦م ويميييام ىمييي٤م  

ييٞم ئ٤َمِت ﴿شمٕميي٤ممم   ً ـَ اًم ٌْ ييٜم٤َمِت ُيييْذِن ًَ ، و يييين أ  ُم يي٤م  ُمٜم٤مؾميي٥م [558]هددو  ﴾ ِ   اْوَ

ْمٞم٦م، ذم قمٝمد  طمد اخلٚمٗم٤مء اًمٕم٤ٌمؾمٞملم،  ًم٘مل اًم٘مٌض قمغم  طمد اًمزٟم٤مدىمي٦م، نذ  اًم٘م

و يت سمف ًمرٜمٗمٞمذ طمد اًم٘مرؾ ومٞمف ومٚميام ر ه اٟميف ىمي٤مدم قميغم اعميقت  راد    ييروي هميٞمظ 

ىمٚمٌييف قمييغم اعمًييٚمٛملم ىميي٤م   ٟميي٤م ٓ  ُمييقت  ٓ وىمييد ووييٕم٧م قمييغم ًمًيي٤م  ٟمٌييٞمٙمؿ يمييذا 

دام قمٜمييدٟم٤م   ًمييػ طمييدي٨م، وم٘ميي٤م  ًمييف اخلٚمٞمٗميي٦م: ظمًييئ٧م ومٚمييـ شمًييٚمؽ ن٤مٓطم٤مدييي٨م ُميي٤م

ونق ىمد اظمذ اًمٖمرسم٤م   ُم ؾ وم  ،  فمـ ذيمر قمٌد ا  اسمـ ُم٤ٌمرح  و همػم  ُمـ إرٛم٦م،

ُمقوققمف ؾميق  ٓ شمي١مصمر  طم٤مدي٨م يٖمرسمؾ نذ  إطم٤مدي٨م، وم٢مذًا نذا اًمزٟمديؼ  ؿم٤مع 

 نذ  إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ُم٤م دام ذم ٟم٤مس يٖمرسمٚمقا، ومٙمقٟمقا اٟمرؿ اعمٖمرسمٚملم.

 ( 00:  00:  44/ 428) اهلدى والنور/

 صسف ايصنا٠ يًفطام
 ...  ُمقا  اًمزيم٤مة قمغم اًمٗم٘مراء اًمٗم٤ًمن ضم٤مرزة؟ ٟم رج ُمـ اًمزيم٤مة اعمٚم٘مل:

 طملم شَمْٕمَدم اًمّم٤مولم. اًمِمٞم :

 طملم ٟمٕمدم اًمّم٤مولم.  اعمٚم٘مل:

 (  00: 40: 26/ 674) اهلدى والنور /
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 بٝع ايتًفاش

ضميؾ وم٤ٌمقميف قميغم ر ،رضمؾ ندا  ا  وم٠مراد    ير ٚمص ُمـ ضمٝم٤مز اًمرٚمٗم٤مز اًم٤ًمرؾ:

 ُمًٚمؿ نؾ ي٠مصمؿ ؟

وٓبيييقز  ٓ  طميييد ؿميييٞمئلم:  ُمييي٤م     ٓمٛميييف يميييام نيييق اًمِمييي٠م   و  ،يييي٠مصمؿ اًمِميييٞم :

 إصؾ ذم يمؾ رٓت اًمٓمرب واعم نل و ُم٤م    يٌٞمٕمف ًمٙم٤مومر. ٟمٕمؿ .

 (01:58:26( /26أهل احلدوث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 دٓظ ايعسب

  اًميذي قمٚمٞميف  نيؾ  إلؾمي م ييذيمر: ؾم١ما : ذم  اىمرْم٤مء اًمٍماط اعمًر٘مٞمؿ ًمِمٞم  ا

اًمًيييٜم٦م والامقمييي٦م اقمر٘مييي٤مد    ضميييٜمس اًمٕميييرب  ومْميييؾ ُميييـ ضميييٜمس اًمٕمجيييؿ، وىمييي٤م : ًميييٞمس 

ُمٜمٝمؿ، و   يم٤م  نذا  ¢ومْمؾ اًمٕمرب صمؿ ىمريش صمؿ سمٜمل ن٤مؿمؿ سمٛمجرد يمق  اًمرؾمق  

ُمـ اًمٗمْمؾ، سمؾ نؿ ذم  ٟمٗمًٝمؿ نؿ ومْمؾ، ومٙمٞمػ ٟمقومؼ سملم ىمقًمف نذا وسملم ىمق  ا  

٤َم ا﴿قمز وضمؾ:  ٤ٌَمِريَؾ ًمِرََٕمي٤مَروُمقا َي٤م  َاُّ ـْ َذيَميٍر َو ُٟمَ يك َوضَمَٕمٚمْٜمَي٤ميُمْؿ ؿُميُٕمقسًم٤م َوىَم ًمٜم ٤مُس  ِٟم ٤م ظَمٚمَْ٘مٜم٤َميُمْؿ ُِم

ٓ ومْمييؾ ًمٕمييرن »: ¢، وىمييق  رؾمييق  ا  [57]الحجددرات ﴾ ِ    يَْمييَرَُمُٙمْؿ قِمٜمْييَد ا  ِ  شَْمَ٘ميي٤ميُمؿْ 

 ؟«قمغم قمجٛمل  ٓ سم٤مًمر٘مقه

ـ شمٞمٛمنييذا ؾميي١ما  همرييي٥م،  ٟميي٧م شمٔمييـ     اًمِمييٞم : عميي٤م ىميي٤م  ُميي٤م ىميي٤م  ظميي٤مًمػ أييي٦م  ٞميي٦ماسميي

 واودي٨م؟!!

ٓ، نيق ُمي٤م ىمي٤م  سم٤مٔيي٦م واويدي٨م نيق ييذيمر    ضميٜمس اًمٕميرب  ومْميؾ ُميـ  ُمداظمٚم٦م:

 اًمٕمجؿ.

،  ٟميي٤م  ريييد  صيي   ؾميي١ماًمؽ، ؾميي١ماًمؽ قمييكمُميي٤م ىمٚمرييف، ٓ شمٕمٞمييد  قمييكمٓ شمٕمييد  اًمِمييٞم :

ـ شمٞمٛمٞميي٦مظمٓميي٠م، ٕٟمييف يييقطمل سميي٠م   هبييذا اًم٘مييق  ظميي٤مًمػ أييي٦م واوييدي٨م، ونييذا سم٤مًمٜمًيي٦ٌم  اسميي

ُميييـ راسميييع اعمًييير ٞم ت يميييام ي٘مييي٤م ، او٘مٞم٘مييي٦م    اًم٘مْميييٞم٦م نيييذ   رييي٤مج  مم قمٚميييؿ   زم

سمٓم٤ٌمرع اًمٌنم، شم٤مري  اًمٌنم ُمـ ضمٝمي٦م، و مم قمٚميؿ اًمنمييٕم٦م قميغم اًمقضميف اًمّمي ٞم  ُميـ 

الٝميييي٦م إظمييييره، أ  ظمٚمٞمٜميييي٤م ٟمٌ يييي٨م ذم ال٤مٟميييي٥م إو : نييييؾ شمٔمييييـ أ   ٟميييي٧م    

 ن؟ري٘مل ذم وقمٞمف وومٝمٛمف ُم ؾ اًمِمٕم٥م إورووماًمِمٕم٥م اًمزٟمجل  إ

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:
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ـ ٓ ختيي٤م ، ىمٚمٝميي٤م رص يي٦م،  ٟميي٧م ظميي٤ميػ ٕ  ىميي٤مرؿ ذم ذنٜمييؽ    يميي م  اًمِمييٞم : اسميي

يٗمْمؾ اًمٕميرب قمٜميد ا ،  ونٜمي٤م يٙمٛميـ اخلٓمي٠م، ُميش نيذا نيق اعم٘مّميقد، وًميذًمؽ  شمٞمٛمٞم٦م

قميييغم اًمرٕمٌيييػم اًمًيييقري قمٜميييدٟم٤م:  ٟمييي٤م رضسمييي٧م قميييغم ان٤مويييي٦م، ضمٌرٝمييي٤م سميييلم اًمزٟميييقج وسميييلم 

ٓء  ومْمييؾ ُمييـ نيي١مٓء، يمٚمٝمييؿ ُميي ٚمام ىميي٤م   ورسمٞمييق  يمٗميي٤مر، طمرييك ُميي٤م ختيي٤م  شم٘مييق : نيي١م

يمٚمٝمييؿ وصمٜمٞمييق  ُمنميييمق   ًميي ، ًمٙمييـ ُمييـ طمٞميي٨م اًمييققمل  ،ذاح اًمؽميمييل: )يمٚمٛميي٦م شمريمٞميي٦م(

آضمرامقمل واًمٕمٚمٛمل واعمدين اًمذي يًٛمقٟمف اًمٞمقم: اًم ٘م٤موم٦م اعمدٟمٞم٦م نذ ،  ٓ شمٗمْمؾ 

اًمِمٕم٥م إورون قمغم اًمِمٕم٥م اًمزٟمجل اإلومري٘ميل؟ ظم٤مصي٦م  ذا ُمي٤م شمٕمٛم٘مي٧م ُمٕميل ذم 

ٞمييؾ  ومري٘مٞميي٤م، ُميي٤م شمٗمْمييؾ نيي١مٓء قمييغم نيي١مٓء ُمييـ نييذ  اوٞم ٞميي٦م نييذ ؟ ومٙمييري  مم جم٤من

 نؾ يًرقي٤م  ُم  ً؟

 ٓ يًرقي٤م . ُمداظمٚم٦م:

 ،ٓ يًرقي٤م  ُم  ً  اًمِمٞم :

أ  ؿمٕمقب إرض سم٤مًمٕمنمات    مل ٟم٘مؾ سم٤معمئ٤مت، ومٝمؾ شمرّمقر  ٟم٧م  ٟمف ُم٤م ومٞمف 

٤م  شمٗم٤موؾ ومٓمري ظمٚم٘مل ٓ يٛمٚمٙمقٟمف    يم٤م  ُم٤م ومٞمٝمؿ ُيٛميدح ومي  يٛميدطمق  سميف، و   يمي

ُم٤م ومٞمٝمؿ ُي٘ميدح ومي  ي٘ميدطمق  سميف،  ٓ شمِميٕمر ُمٕميل    نيذ  اًمِميٕمقب شمرٗمي٤موت ا٤مُمي٤ًم ذم 

 نذ  اًم٘مْم٤مي٤م؟

 ذا قمروم٧م نذا، وم٤مٔ  ٟم٘مق : اًمزٟمجل  ؾمٚمؿ، و ورن يمٗمر، ُمـ اًمذي ير٘مرب  مم 

ا ؟ ُمش إورن ـمٌٕم٤ًم، و   يم٤م  نق اًمِميٕم٥م اًميذي وٙميـ ي٘ميق  ُميـ اوٞم ٞمي٦م ُميش 

اعم ريييي٤مر، ٓ، ًمٙمييييـ ُمييييـ طمٞميييي٨م ومٓمرشمييييف وـمٌٞمٕمرييييف  قمييييغم اًمرٕمٌييييػم اًمٞمٝمييييقدي ؿمييييٕم٥م ا 

وارؾميييييف قمييييييغم اوٞميييييي٤مة، وآسمرٙميييييي٤مر وآظمييييييؽماع  ًميييييي ، ٓ ؿمييييييؽ    نييييييذا إورون 

اعمنمح اًمٙم٤مومر ُميـ اًمٜم٤مطمٞمي٦م اًمريل  يدصمٜم٤م قمٜمٝمي٤م رٟمٗمي٤ًم ونيل ٓ شم٘مرسميف  مم ا  زًمٗميك نيق 

ظمػم ُمـ نذا اًمزٟمجل، ًمٙمـ نذا اًمزٟمجل يًقه  وروسم٤م يمٚمٝم٤م قمغم رشيمٝم٤م وو ن٤م، 

   نذا اًمٌمء؟!واو

ـ شمٞمٛمٞم٦معم٤م ي٠ميت  يرٕمرض ًمٚمٕمرب يمِمٕم٥م  و يم٠مُم٦م، ويٗمْمٚمف قمغم ؾم٤مرر اًمِمٕمقب  اسم
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إظمره ًمٞمس سمٗمْمٚمف قمٜمد ا  قمز وضمؾ، و ٟمام يمام ومْمٚم٧م  ٟم٤م وسم٤مًمرِميٌٞمف إوروسمٞميلم 

ـ شمٞمٛمٞميي٦مقمييغم اًمزٟمييقج، ُمييـ نييذ  اوٞم ٞميي٦م نييذ ، ًمٙمييـ عميي٤م شمًيي٠مًمف  ُميي  ً نييق   سمييق نيي٥م: اسميي

، ُمي٤م زي  ظميس ذم ُمٍمياًمٗم٤مر ؟ ي٘ميق  ًميؽ:  ؾمٚمام   ومْمؾ سم٤مقمر٤ٌمر  قمرن ىمريش  م

اًمٗم٤مر  ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م: ُمٜمي٤م  ؾمٚمام اًمذي ضم٤مب نذا ًمٞمذيمر ُمع نذا، 

ر  اًمٌٞم٧م، ٟم٘مق  وٕمٞمػ و ٟم٧م شمٕمٚمؿ  ٟمف وٕمٞمػ، ًمٙمـ نذ  ُمٜم٘م٦ٌم قمغم يمؾ طم٤م ، ٓ 

ؾمٞمام ونؿ ي٘مقًمق :  هنؿ يرًي٤منٚمق  ذم روايي٦م إطم٤مديي٨م ذم اعمٜم٤مىمي٥م واًمٗمْمي٤مرؾ.. 

 . ًم 

ـ شمٞمٛمٞميي٦م ذًا: يميي م  ييي٤م  ظمييل ٓ شمٜميي٤مىمض ومٞمييف  سمييدًا، نييق يييرٙمٚمؿ قمييـ اًمِمييٕم٥م اًمٕمييرن،  اسميي

ونييذ  اًمييكم سمييدٟم٤م    ٟمٕم٤ملٝميي٤م ُمييـ ٟم٤مطمٞميي٦م رشقمٞميي٦م، عميي٤م اظمريي٤مر ا  قمييز وضمييؾ    يٌٕميي٨م 

ُمـ  ُم٦م اًمٕمرب وسمٚم٤ًم  قمرن ُمٌلم، نذا اظمرٞمي٤مر مل يٙميـ قمٌ ي٤ًم، ُمي٤م اظمري٤مر  ¢حمٛمدًا 

قج، ُم٤م اظمر٤مر وٓ وىمع اظمرٞم٤مر   ذا صي  اًمرٕمٌيػم ؿمٕم٥م اًمٞمٝمقد، ُم٤م اظمر٤مر يمام ىمٚمٜم٤م اًمزٟم

ـْ ظَمَٚميييَؼ َوُنيييَق ﴿قميييغم اًمٕميييرب  ٓ ٕ  ا  قميييز وضميييؾ يميييام ضمييي٤مء ذم اًم٘ميييرر :  ٓ َيْٕمَٚميييُؿ َُمييي  َ

ومٝميييق يٕمٚميييؿ ُمييي٤مذا ظمٚميييؼ، ومٝميييق يٕمٚميييؿ ؾميييٌ ٤مٟمف وشمٕمييي٤ممم     [58]الم ددد  ﴾اًمٚم ٓمِٞميييُػ اخْلٌَِيييػمُ 

ؼ ًمر ٛميييؾ اًميييدقمقة اًمٕميييرب قميييغم ُمييي٤م يمييي٤مٟمقا قمٚمٞميييف ُميييـ وييي   ذم ضمييي٤منٚمٞمرٝمؿ ومٝميييؿ  ًمٞمييي

وًمٗمٝمٛمٝميي٤م وًمٜم٘مٚمٝميي٤م ًمٚمِمييٕمقب إظمييره اًمرييل يم٤مٟميي٧م نييل سمٛم ٤مسميي٦م اعم يي٤م  اًمًيي٤مسمؼ  وروسميي٤م 

واًمزٟمقج، وم٤مًمٕمرب سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمنه وىمٞمٍمي نيؿ اًمزٟميقج، ًمٙميـ اًمزٟميقج اًمٞميقم صي٤مروا 

نييؿ اًمًيي٤مدة، سمًيي٥ٌم نييذا اإلؾميي م اًمييذي  ٟمزًمييف ا  قمييز وضمييؾ قمييغم ىمٚميي٥م حمٛمييد قمٚمٞمييف 

 اًمً م وسمٚم٤ًم  قمرن ُمٌلم.

سم٢مب٤مز أ  ٟم٘ميق  وىميد ووي  إُمير    ؿمي٤مء ا :  ٟميف ييرٙمٚمؿ قميـ اًمٕميرب ُميـ  ذًا: 

اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞمي٦م اخَلْٚم٘مٞمي٦م اخلُٚمُ٘مٞمي٦م،  ٟمي٧م شميرٙمٚمؿ ُميـ اًمٜم٤مطمٞمي٦م اًمنميقمٞم٦م، وميام ومٞميف شمٜمي٤مذم 

 قمرن ًمٙمـ ُم٤م وم٤مد  يشء،  ذيمر سمٞمرلم ؿمٕمر:  سمق ن٥مسملم إُمريـ يمام ىمٚمٜم٤م رٟمٗم٤ًم،    

 ....وطمط .... وم٤مرس ؾمٚمام رومع اإلؾم م 

ٓ  ذيمر سمٞمريلم ؿميٕمر يمٜمي٧م طمي٤مومٔمٝمؿ ُميـ صم صميلم  رسمٕميلم ؾميٜم٦م، رضب ومٞميف ُم ي٤م  نيذا 
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اًمٗمي٤مر  ا  رومٕميف ٕٟميف رُميـ  ؾميٚمام يمقٟميف قميرن؟ ًمٙميـ   سميق ني٥م اعمًٚمؿ  ٟمف ؿمق  ومي٤مد

 سم٤م  ورؾمقًمف.

ـ شمٞمٛمٞمييي٦مومييي٢مذًا سم٢مبييي٤مز:  طم٤مؿمييي٤م     خيٗميييك قمٚمٞميييف أيييي٦م واويييدي٨م؛ ٕ  اويييدي٨م  اسمييي

٤ًم، ومٚميٞمس قميرن يّميكم ُمي  ً ريمٕمريلم يمي٤مٕقمجٛمل اًميذي وأي٦م يٕم٤مل٤م  طمٙماًم رشقمٞمي

يّمييكم ريمٕمرييلم ا٤مُميي٤ًم ُميي٤م ومٞمييف ومييرن سمٞمييٜمٝمام، نييذا يٙمييق  ُم٘مييرب  مم ا   يم يير ُمييـ ذاح 

ـ شمٞمٛمٞم٦معم٤مذا؟ ًمٙمقٟمف قمرن، ٓ،  ٓ يٕمٜمل نذا اعمٕمٜمك  ـم ىم٤ًم، و ٟمام نق يٕم٤مًم٩م يم٠مُمر  اسم

دقمقة سمٚمٖمييرٝمؿ وذم واىمييع اًمٕمييرب ُميي٤م دام    ا  قمييز وضمييؾ اظمريي٤مرنؿ ٕ  شمٜمييز  نييذ  اًميي

نذا اًمِمٕم٥م سمٜمٗمًف ومٝمؿ ٓ ؿميؽ    يمي٤مٟمقا ذم  ظمي ن وذم ـمٌي٤مرع طم٘مٞم٘مي٦م ًميق اإلٟمًي٤م  

درس أ   وروسمييي٤م ودرس  ووييي٤مع نييي١مٓء اًميييذيـ يمييي٤مٟمقا يٕمٞمِميييق  قميييغم ًم٘ميييٞمامت ُميييـ 

اًمرٛمر، وؾم٤مومروا ٟم ـ اًمٞمقم ٟم٤ًمومر سم٤مًمًٞم٤مرة واًمٓمٞم٤مرة وٟم٘مق : يمٞمػ ؾم٤مومر ن١مٓء ُمـي اعمديٜمي٦م 

وًمٞمس نٜم٤مح ُمٞم٤م  ُمٝمٞم٠مة نؿ، ٓ ؿمؽ    ني١مٓء ىميقم طم٘مٞم٘مي٦م ٟم٘ميق :  مم شمٌقح قمغم  رضمٚمٝمؿ، 

ؿميٕم٥م ا  اعم ري٤مر، ًمٙمـي ُميـي اًمٜم٤مطمٞمي٦م نيذ  اًمٓمٌٕمٞمي٦م وًمييٞمس ُمـي اًمٜم٤مطمٞمي٦م إظم ىمٞمي٦م واًمديٜمٞميي٦م، 

ف  ومٛمييـي  طمًيييـي ُمييييٜمٝمؿ ذم ديٜمييييف ذم ظمٚم٘مييييف ومٝمييييق اعم٘مييييرب  مم ا  قمييييز وضمييييؾ، وٓ يٜمٗمٕمييييف ٟمًيييٌي

 ُمًييٚمؿاوييدي٨م اعمييروي ذم صيي ٞم    ـم ىميي٤ًم، ونييذا ُميي٤م رصح سمييف اًمرؾمييق  قمٚمٞمييف اًمًيي م ذم

 .«وُمـ سمٓم٠م سمف قمٛمٚمف مل ينع سمف ٟمًٌف»طمٞم٨م ىم٤م  ذم رظمر : 

 : .. ( 48:  14/ 55) اهلدى والنور /

 ٌٖ عص٠ اإلضالّ َستبط١ بايعسب؟

  ٟمف ىم٤م : ¢روي قمـ اًمٜمٌل 

 . " ذا ذًم٧م اًمٕمرب ذ  اإلؾم م  "

 ىم٤م  اإلُم٤مم: ُمقوقع .

ذًميؽ  ، سمٓم ٟميف ٓىمرٍميٟم٤م قميغم شمْميٕمٞمٗمفوًميقٓ    ذم ُمٕمٜمي٤م  ُمي٤م ييد  قميغم صمؿ ىم٤م : 
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ٕ  اإلؾم م ٓ يرشمٌط قميز  سمي٤مًمٕمرب وم٘ميط سميؾ ىميد يٕميز  ا  سمٖميػمنؿ ُميـ اعمي١مُمٜملم يميام 

وىمع ذًمؽ زُمـ اًمدوًم٦م اًمٕم امٟمٞم٦م ٓ ؾمٞمام ذم  و ارؾ  ُمرني٤م وم٘ميد  قميز ا  هبيؿ اإلؾمي م 

 صميييؿ عمييي٤م  ظميييذوا  ٞميييدو  قميييـ اًمنمييييٕم٦م  مم ،طمريييك اُمريييد ؾميييٚمٓم٤مٟمف  مم  و اؾميييط  و رسمييي٤م

اًم٘مقاٟملم إو رسمٞم٦م ) يًيرٌدًمق  إدٟميك سم٤مًميذي نيق ظميػم ( شم٘مٚميص ؾميٚمٓم٤مهنؿ قميـ شمٚميؽ 

اًمٌ د وهمػمن٤م طمرك ًم٘مد زا  قمـ سم دنؿ ! ومٚمؿ يٌؼ ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٔم٤منر اًمرل شمد  قمغم 

 ؾمييي ُمٝمؿ  ٓ اًمٌميييء اًمٞمًيييػم ! وميييذ  سميييذًمؽ اعمًيييٚمٛمق  اٞمٕمييي٤م سمٕميييد قميييزنؿ ودظميييؾ 

  و   ؾمٚمٛم٧م ُمـ اؾمرٕمامرنؿ  ي٤من٤م ونذ ،اًمٙمٗم٤مر سم دنؿ واؾمرذًمقنؿ  ٓ ىمٚمٞم  ُمٜمٝم٤م

فم٤منرا ومٝمل شمًيرٕمٛمرن٤م سم٤مخلٗمي٤مء  ي٧م ؾمير٤مر اعمِمي٤مريع اًمٙم يػمة يم٤مٓىمرّمي٤مد وٟم يق  ! 

وٓ  " ،ؾميييقاء يمييي٤مٟمقا قمرسمييي٤م  و قمجيييام ؿوم ٌييي٧م    اإلؾمييي م يٕميييز وييييذ  سمٕميييز  نٚميييف وذنييي

، ومي٤مًمٚمٝمؿ  قميز اعمًيٚمٛملم و نٛمٝميؿ اًمرضميقع "ومْمؾ ًمٕمرن قمغم قمجٛميل  ٓ سمي٤مًمر٘مقه 

 ٟمٌٞمؽ طمرك شمٕمز هبؿ اإلؾم م . مم يمر٤مسمؽ وؾمٜم٦م 

سميؾ  ،سمٞمد    ذًمؽ ٓ يٜمي٤مذم    يٙميق  ضميٜمس اًمٕميرب  ومْميؾ ُميـ ضميٜمس ؾمي٤مرر إُميؿ

و   يمٜميي٧م  ًم٤ٌمٟمٞميي٤م وميي٢مين ُمًييٚمؿ و   -نييذا نييق اًمييذي  ؤُمييـ سمييف و قمر٘مييد  و ديييـ ا  سمييف 

ذًمييؽ ٕ  ُميي٤م ذيمرشمييف ُمييـ  ومْمييٚمٞم٦م ضمييٜمس اًمٕمييرب نييق اًمييذي قمٚمٞمييف  نييؾ اًمًييٜم٦م  -اوٛمييد 

ٛمققميي٦م ُمييـ إطم٤مدييي٨م اًمييقاردة ذم نييذا اًمٌيي٤مب ُمٜمٝميي٤م ىمقًمييف ويييد  قمٚمٞمييف جم ،والامقميي٦م

 ،   ا  اصييٓمٗمك ُمييـ وًميييد  سمييرانٞمؿ واصيييٓمٗمك ُمييـ وًمييد  ؾميييامقمٞمؾ سمٜمييل يمٜم٤مٟمييي٦م ":  ¢

واصٓمٗمك ُمـ ىمريش سمٜمل ن٤مؿمؿ واصٓمٗم٤مين ُمـ سمٜمل  ،واصٓمٗمك ُمـ سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م ىمريِم٤م

 . "ن٤مؿمؿ 

 .(303-301/ 1الضعيفة )
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 ايسفل باحلٝٛإ يف اإلضالّ

: نقميغم رمحي٦م اوٞمقاٟمي٤مت صميؿ ىمي٤م  ٨مُّ ا ُمـ إطم٤مديي٨م اًمريل َ ُي ددً  ورد اإلُم٤مم قم]

و نييل شمييد  قمييغم ُمٌٚمييغ شميي٠مصمر  ،شمٚمييؽ نييل سمٕمييض أصميي٤مر اًمرييل وىمٗميي٧م قمٚمٞمٝميي٤م طمرييك أ 

او٘مٞم٘مي٦م ىميؾ  و نيل ذم ،ذم اًمرومؼ سم٤موٞمقا  ¢إوًملم سمرقضمٞمٝم٤مت اًمٜمٌل  اعمًٚمٛملم

 وويييع يذًميييؽ سمٞمييي٤م  واوييي     اإلؾمييي م نيييق اًميييذو ذم  ،ُميييـ ضميييؾ و ٟم٘مٓمييي٦م ُميييـ سم ييير

 عميي٤م ئمٜمييف سمٕمييض الٝميي٤م  سم٤مإلؾميي م  ٟمييف ُمييـ ظم وميي٤مً  ،ًمٚمٜميي٤مس ُمٌييد  ) اًمرومييؼ سميي٤موٞمقا  (

 ،سمؾ ذًميؽ ُميـ أداب اًمريل شمٚم٘مقني٤م قميـ اعمًيٚمٛملم إوًميلم ،ووع اًمٙمٗم٤مر إورسمٞملم

و شمٌٜمرٝمييييي٤م دونيييييؿ طمريييييك صييييي٤مر اًمروميييييؼ  ،و ٟمٔمٛمقنييييي٤م شمٜمٔميييييٞمام دىمٞم٘مييييي٤م ،شمقؾميييييٕمقا ومٞمٝمييييي٤م صمييييؿ

ٝمي٤م   ٟميف ُميـ ظمّمقصيٞم٤موؿ ! و هميرنؿ طمريك شميقنؿ ال ،ُميـ ُمزايي٤منؿ اًمٞميقم سم٤موٞمقا 

و يمي٤مٟمقا نيؿ  ،يٙم٤مد يره نذا اًمٜمٔم٤مم ُمٓمٌ٘م٤م ذم دوًم٦م ُميـ دو  اإلؾمي م ذم ذًمؽ  ٟمف ٓ

  طمؼ هب٤م و  نٚمٝم٤م !

 .(1/1/69الصحيحة )
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 35 ......................................................................... اًمٓمقاهمٞم٧م ىمرؾ

 38 ............................................................................ اًمًٞم٤مح ىمرؾ

 700 ................................................... اًمٙمٗمر ودار اإلؾم م دار سملم اًمٗمرن

 703 ...................................... اورب ودار  اًمٙمٗمر ودار اإلؾم م دار سملم اًمٗمرن

 770 ...................................................... إصٖمر والٝم٤مد إيمؼم الٝم٤مد
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 777 ......................................................................... الٝم٤مد  ٟمقاع

 777 ............................................................ الٝم٤مد ذم اًمٗمٞمديق شمّمقير

 777 .............................................................. ًمٚمجٝم٤مد ال٤مُمٕم٤مت شمرح

 773 .......................................................... اإلؾم ُمل اًمٕم٤ممل ذم الٝم٤مد

 770 ............................... اًمٙمٗم٤مر ُمـ سم٤مًمرٕمذي٥م  ُمًٚمؿ قمغم اقمرده ُمـ ىَمْرؾ طمٙمؿ

 770 ............................................. (..ا  ؾمٌٞمؾ ذم وم٘م٤مشمؾ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف طمق 

 777 ............................................................. الٝم٤مد ؾم٤مطم٦م ذم ُمدرس

 775 .............................................................الٝم٤مد ذم إقمداء ؾمٚم٥م

 773 ................................................ الٝم٤مد ؾم٤مطم٤مت  ذم ىُمرؾ ًمٚمّم ة شم٤مرح

 778 .................................................................... اًمزيم٤مة ُم٤مٟمٕمل ىمر٤م 

 770 ........................................... اًمٕمرب ضمزيرة ذم  ديٜم٤م  برٛمع ٓ: طمدي٨م

 770 .......................................... اخلٚمٞم٩م طمرب  صمٜم٤مء  اورام اًمٌٞم٧م  مم او٩م

 778 ............................................ الٝم٤مد  صمٜم٤مء  هبؿ سم٤مًمٗمرؽ اعمًٚمٛملم وديد

 737 ........................................................................... اًمٗمرـ ىمرغم

 757 ......................................................................... اعمر ة ضمٝم٤مد

 755 ............................................................. الٝم٤مد ذم اًم٘مٞم٤مدة شمقطمٞمد

ث  و  ب٤مند مل ُمـ: طمدي٨م  750 ............................................ ...ٟمٗمًف ُ َد 

 753 ....................................................................... اورب  هه
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 700 ........................................................................ ًمٚمجٝم٤مد اًمرؼمع

 707 ................................................................. اًمرواومض ُمع الٝم٤مد

 703 ..................................................... ورشيمٞم٤مت سمدع وضمقد ُمع الٝم٤مد

 705 .......................................... اًمٙم٤مومرة اًمدو  ذم  اعمًٚمٛم٦م إىمٚمٞم٤مت ضمٝم٤مد

 703 .............................. ا  ؾمٌٞمؾ ذم ىمرؾ وُمـ ا  ذم  ىُمرؾ ُمـ سملم سمٕمْمٝمؿ شمٗمريؼ

 730 ......................................................... الٝم٤مد ذم آؾمرٓم٤مقم٦م طمدود

 737 .............................................................. ؿمٝمٞمد وم   ىمقنؿ طمٙمؿ

 733 ........................................................... ؿمٝمٞمد؟ وم ٟم٤مً  سم٠م  ُبَْزم نؾ

 735 .................................... ؿمٝمٞمد وم  : ىمقنؿ ذم  سمرقؾمٕمٝمؿ اًمٜم٤مس ظمٓم٠م سمٞم٤م 

 730 .................................... الٝم٤مد ُم٤ًمرؾ طمق   ظمِم٤م  قمكم اًمِمٞم  ُمع ٟم٘م٤مش

 705 ............................................................ الٝم٤مد ُُمّدقمل ؿمٌٝم٤مت رد

. ٚايدعا٠ ايدع٠ٛ نتاب . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 

 777 .................................................................... اًمدقمقة  صق  ُمـ

 773 ............................................................... اعمٙمل واًمٕمٝمد اًمدقمقة

 773 ............................................................................. ُمٜمف سم٤مب

 773 ........................................................ واًمديـ اًمدٟمٞم٤م  ُمقر سملم اًمدقمقة

 730 .................................................................... اًمدقمقة ذم اًمني٦م

د  فمؾ ذم اًمدقمقي٦م اعمٜمٝمجٞم٦م  738 .......................................... لامقم٤متا شَمَٕمدُّ
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 733 ........................................................... اعمرؾمٚم٦م واعمّم٤مًم  اًمدقمقة

 750 .............................................. اعمجرٛمٕم٤مت اظمر   ُمع اًمدقم٤مة واضم٥م

 758 .................................... اًمدقمقة ومٞمٝم٤م شُمْْمَٓمٝمد  اًمرل اًمدو  ذم اًمدقمقة ـمري٘م٦م

 700 ............................ يمٗم٤مرل؟  م قمٞمٜمل ومرض اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل ٤معمٕمرو سم إُمر

 707 .............................................................. اًمنمقمٞم٦م اعمقازٟم٤مت وم٘مف

 703 ...................................................................... اًمدقمقي اًمقىمػ

 703 .................................................................. وم٘مٞمف اًمٜمٌل :ي٘م٤م  نؾ

 708 ........................................................ قاقمظًمٚمٛم الٛمٕم٦م سمٕمد اًمر ٚمؼ

 703 ......................................................................... اًمٜم٤ًمء دقمقة

. ٚأٚيٜٛات٘ ايداع١ٝ أخالم . . . . . . . . . . . . . . . . 272 

 737 ....................................................................... اًمداقمٞم٦م  ظم ن

 735 ..................................................................... اًمداقمٞم٦م  وًمقي٤مت

 738 ...................... اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمرو   إُمر  ؾمٚمقب ذم ٤مةًمٚمدقم ٟمّمٞم ٦م

 787 .......................................................... اعمقاقمظ  ًم٘م٤مء ُمـ اًمر ٗمٞمػ

 787 ......................................... اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م يٕمرد مل  اًمرل اًمًٜمـ سمٕمض  طمٞم٤مء

 783 ........................................................... ا   مم اًمدقمقة ذم اوٙمٛم٦م

 788 ........................................................... ا   مم اًمدقمقة ذم اوٙمٛم٦م

 737 ................................... ا   مم اًمدقمقة ذم  اوًـ إؾمٚمقب ُمراقم٤مة   ٞم٦م
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 707 ............................ ا ؟  مم اًمداقمٞم٦م ُمٜمٝم٤م يٜمٓمٚمؼ     يٜمٌٖمل اًمرل إؾُمس نل ُم٤م

 700 .............................................. ا ؟  مم ًمٚمدقمقة  اعُمْ غَم  اًمٓمري٘م٦م نل ُم٤م

 703 ................................................ ًمدقمقشمٜم٤م يًرجٞمٌق  اًمٜم٤مس ٟمجٕمؾ يمٞمػ

 777 .................................. ا ؟  مم اًمدقمقة جم٤م  ذم  ٟمٗمًف اعم١مُمـ يرىمل يمٞمػ

 773 ............................................. اًمدقم٤مة قمٜمد  اإليامين اًمٗمرقر فم٤منرة قم ج

 773 ..................................................... اعم١منٚملم همػم ُمـ ًمٚمدقمقة اًمرّمدر

 773 ..................................................... واًمرٕمٚمٞمؿ ًمٚمققمظ اعمرّمدر و٤مسمط

 770 .......... ُمٜمٝم٤م اعمراد سمٞم٤م  ُمع  ٓ واًمؽمنٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م  سم٠مطم٤مدي٨م  دصمقا  ٓ   اًمدقم٤مة قمغم

 777 ............................................................... اعمٜمٙمرات  ٟمٙم٤مر يمٞمٗمٞم٦م

 773 ................................................................ اعمٜمٙمر  ٟمٙم٤مر  ؾمٚمقب

 775 ................................................................. سم٤مًم٘مٚم٥م اعمٜمٙمر شمٖمٞمػم

 778 ............................................................... سم٤مًم٘مقة واًمرٖمٞمػم اًمدقمقة

 757 ................................ اقمر٤مدون٤م سمٕم٤مدات  قمقيـاعمد  رو٤مء ـمريؼ قمـ اًمدقمقة

 757 ............................................... ا   مم اًمدقمقة ذم  واعمدانٜم٦م اعمداراة

 755 ........................................ اًمدقمقة ؾمٌٞمؾ ذم  اًمٗمرقمٞم٦م اعم٤ًمرؾ سمٕمض شمرح

 753 ............................................ اًمدقمقة عمّمٚم ٦م  اعمرضمقح سم٤مًم٘مق  إظمذ

 707 ............................................................. اًمٜم٤مس ًمر٠مًمٞمػ اًمًٜمـ شمرح

ر  اًمٖم٤مي٦م وىم٤مقمدة اًمدقمقة  700 ................................................... اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼَم 
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 ذم اًمدقمقة  ُمّمٚم ٦م ُمراقم٤مة ًمٖمرض ُم٠مًمق  وهمػم  ُم٠مًمق   مم اًمًٜمـ شم٘مًٞمؿ ص ٦م ُمده

 708 ..................................................................... ٟمقع ًمٙمؾ اًمدقمقة

 783 ......................................... سم٤مًمدقمقة آؿمرٖم٤م   ٕضمؾ اًمًٜم٦م سمؽمح ي٘مق  ُمـ

 785 .................................... اًمدقمقة؟ ُمّمٚم ٦م ُمـ  ال٤مُمٕم٤مت اًمٌٜم٤مت دظمق  نؾ

 788 ........................................ اعمٜمٙمر شمٖمٞمػم سم ج٦م اعمٜمٙمر  ُم٤ميمـ ذم اًمدظمق 

 737 ................................................................... ٞم٦ماًمٚم  طِمٚم ٞمؼ داقمٞم٦م

 737 ................................................. رشقمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت ذم اًمقاىمٕمق  اًمدقم٤مة

 737 ............................................ واًمٜمقانل ًمألواُمر  آُمر ٤م  وقمدم اًمداقمٞم٦م 

 730 ........................................................ اًمٕمٚمؿ  نؾ ذم واًمقىمقع اًمدقم٤مة

 733 ......................................................  نٚمف ُمع ٚمرزماعم اًمِم٤ٌمب ُمِم٤ميمؾ

 300 ........................................................................ اًم٤ًمومرة دقمقة

 303 .......................................................................... اعمر ة دقمقة

 305 ..................................................... ٟمٍماٟمٞم٦م ُٓمر ة ُمًٚمؿ ؿم٤مب دقمقة

 303 ......................................................................... اًمًٞم ٤مح دقمقة

. ايدع٠ٛ ٚضا٥ٌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 

 303 ..................................................... شمقىمٞمٗمٞم٦م؟ نل نؾ اًمدقمقة وؾم٤مرؾ

 373 ............................................................................. ُمٜمف سم٤مب

 373 ............................................................................. ُمٜمف سم٤مب
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 377 ............................................................................. ُمٜمف سم٤مب

 337 ............................................................................. ُمٜمف سم٤مب

. ايدع٠ٛ يف ٚاألْاغٝد  ٚايتُجٌٝ ايتًفصٜٕٛ اضتدداّ سهِ . . . . . . . . 444 

 333 ...................................................... اًمدقمقة ٟمنم ذم اًمرٚمٗم٤مز اؾمر دام

 357 .. اًمدقمقة ذم اًمرٚمٗمزيق  اؾمر دام طمق  ويمٚمٛم٦م  اعم رُم٤مت، سم٤مرشمٙم٤مب اعمّم٤مًم   ّمٞمؾ

 307 ............................................ اًمدقمقة ذم وإٟم٤مؿمٞمد اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت اؾمر دام

 307 ........................................................................ اًمرٛم ٞمؾ طمق 

 305 ......................................................... اًمدقمقة ذم اًمرٛم ٞمؾ اؾمر دام

 303 .................................. اًمرٛم ٞمؾ ُمـ اًمدقمقة ذم الامقم٤مت سمٕمض شمًر دُمف ُم٤م

 337 ........................................................... اًمدقمقة ذم اًمرٚمٗم٤مز اؾمر دام

 330 .................................................................... اإلؾم ُمٞم٦م إوم م

 380 ................................... ا   مم اًمدقمقة ذم  وإٟم٤مؿمٞمد اًمرٛم ٞمٚمٞم٤مت اؾمر دام

 387 .................... وا ٞمٚمٞم٤مت  ٟم٤مؿمٞمدو صقر قمغم   رقي دقمقي ُمٕمرض  ىم٤مُم٦م طمٙمؿ

 387 ............................................................ اإلؾم ُمٞم٦م إٟم٤مؿمٞمد طمٙمؿ

 380 ............................................................ اإلؾم ُمٞم٦م إٟم٤مؿمٞمد طمٙمؿ

 330 ........................................................... ًمألهم٤مين اإلؾم ُمل اًمٌديؾ

 330 ............................................................ اإلؾم ُمٞم٦م إٟم٤مؿمٞمد طمٙمؿ

 333 ............................................................ اإلؾم ُمٞم٦م إٟم٤مؿمٞمد طمٙمؿ
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 333 ............................................................ اإلؾم ُمٞم٦م إٟم٤مؿمٞمد طمٙمؿ

 338 .................................................. اإلؾم ُمٞم٦م وإٟم٤مؿمٞمد اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء

 570 ............................................ سم٤معم رُم٤مت اعمرٚمٌس  اعمًٚمؿ ُمع اًمرٕم٤مُمؾ

 573 ...................... اإلؾم ُمل اًمديـ و ن٤مٟم٦م  اعمًٚمٛملم ىمرؾ ذم شم٥ًٌم ُمـ ًَمْٕمـ طمٙمؿ

 577 ............................................................... اعمرؼمضم٤مت ًمٕمـ طمٙمؿ

 575 ............................. اورام نذا ارشمٙم٤مسمف وىم٧م  حمرُم٤مً  يرشمٙم٥م ُمـ قمغم اًمً م

 575 ......................................................... اًمّم ة شم٤مرح قمغم اًمً م رد

 575 ........................................................ واوٚمٞمؼ اعمدظمـ قمغم اًمً م

 570 ......................................................................... اًمٗم٤مؾمؼ همٞم٦ٌم

 570 ....................................................... اًمٌٞم٧م ذم اًمّم ة شم٤مرح اؾمر٘م٤ٌم 

 573 ......................................................... سم٤مورام ير٤مضمر ُمـ ُمع اًمرٕم٤مُمؾ

 570 ........................................ اًمرسمقي٦م؟ اًمٌٜمقح ُمع  يرٕم٤مُمؾ ُمـ دقمقة ٟم٘مٌؾ نؾ

 577 .................................................... اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقح شمٓمٌٕمٝم٤م اًمرل اًمٙمر٥م

 577 ..................................... اًمرج٤مرة ذم رسمقي٦م  ُمٕم٤مُم ت ذم اًمقاىمٕملم ُمِم٤مريم٦م

 577 ...................................................... رسمقي سمٜمؽ ذم يٕمٛمؾ ُمـ ُم٘م٤مـمٕم٦م

 577 ............................................................... اعمران ندي٦م شم٘مٌؾ نؾ

 573 ....................................................... اًمٕم٤ميس ًمٚمٛمًٚمؿ اًمزيم٤مة رص 

 573 .......................................................................... اًمٜم٤ًمء دقمقة
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 573 ........................................................ يٜمٙمر  ومل اًمزٟم٤م  ىمر ُمـ ُم٘م٤مـمٕم٦م

 530 ............................................................ طمٚمٞمؼ ونق اًمٜم٤مس ي١مم  ُم٤مم

 537 ................................................................ ًمٚمٗم٤ًمن اًمزيم٤مة  رص

 537 ........................................................................... اًمرٚمٗم٤مز سمٞمع

. ايعسب دٓظ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 

 533 ........................................................................ اًمٕمرب ضمٜمس

 533 .................................................... سم٤مًمٕمرب؟ ُمرشمٌٓم٦م اإلؾم م قمزة نؾ

 533 .......................................................... اإلؾم م ذم سم٤موٞمقا  اًمرومؼ

 550 ............................................................................. اًمٗمٝمرس
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 دلمظ حوه اجلّاد األفػاٌي

إن احلؿةةةد ح كحؿةةةده وكًةةةتعقـف وكًةةةتغػرهم وكعةةةقذ  ةةةوح مةةةـ ذور  مداخؾةةةي:

فةفم ومةـ يضةؾؾ ؾة   ةودي فةفم  ؾأكػًـوم و شقئوت أظامفـوم مـ هيده اح ؾة  مضة

 وأصفد أن ٓ إفف إٓ اح وحده ٓ ذيؽ ففم وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.

 أمو  عد: 

 ةة مةؿ افؾؼةوء  ةغ  ؾةي 7370قم افث ثوء افتوشع مـ ر قع افثوين فًـي إكف يف ي

ادجو ةةةةد افتو عةةةةي عامظةةةةي افةةةةدظقة إػ افؼةةةةرةن وافًةةةةـيم و ةةةةغ افع مةةةةي حمةةةةدث 

حمؿد كوس افةديـ إفٌةوين حػظةف احم وكػعـةو  عؾؿةفم و ةورك فـةو  افشقخ:افعك 

صةةةديؼغ وافشةةةفداء يف ظؿةةةرهم واعـةةةو وإيةةةوه يف مًةةةتؼر رنيتةةةف مةةةع افـٌقةةةغ واف

 وافصوحلغم وحًـ أوفئؽ رؾقؼو.

ؾفذه أشئؾي كتؼدم هبو فػضقؾتفم ةمؾغ مـ افشقخ اإلجو ي ظؾقفو أثو ف اح وؽػر 

 فف.

ضٌعةةًو  ةةق أمةةر  -اقةةؾ رنيةـة  افشةةقخ:ؿٌةةؾ مؼةةديؿ إشةةئؾي مةةذـرُت صةةقئًوم و ةةق أن 

 .قخيعـل: أخزين  لن أ ؾغ افً م فؾش -اوظي افدظقة فؾؼرةن وافًـي

 ظؾقؽ وظؾقفؿ افً م. افشقخ:

 (  00:  00:  40/ 286) اهلدى والنور/
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 الكوه بأُ اجلّاد األفػاٌي فسض 

 عني عمى األفػاُ وكفائي عمى غريِي

 ةةةورك اح ؾقةةةؽ. صةةةقخـو مةةةو رأي ؾضةةةقؾتؽؿ ؾةةةقؿـ يؼةةةقل أن اعفةةةود  افًةةةمال:

افقاؿةع  إؾغوين ؾرض ظغ ظذ أ ؾ أؾغوكًتون ؾؼط وـػةويل ظةذ ؽةر ؿن ٕن

 ـوك أكةف ٓ يقجةد ؾعة ً ظؿؾقةوت دايةاًمم وأن افعؿؾقةي افتةل يؼةقم هبةو ادجو ةدون 

يؽقن ؾقفو افعةدد زايةدًا ظةـ ادطؾةقبم ومثةول ذفةؽ: أن يؽةقن افعةدد مةث ً: مويةي 

وافةةذي يؼةةقم  وفعؿؾقةةي ظؼةةيـ أو الًةةغم ؾفةةمٓء ٓ ظؿةةؾ بةةؿ إٓ أن يتـةةوو قا 

 مع ؽر ؿ ؾؼط؟

احلؿد حم وافص ة وافً م ظذ رشقل احم وظذ ةفف كؼقل:  عد  اعقاب:

وصحٌف ومـ وآهم يف اظتؼودي أن إمر ٓ يعقد إػ أن افشعى إؾغوين فقس 

 حوجةةةي إػ أن يؿةةةد  رجةةةول ةخةةةريـ مةةةـ افشةةةعقب اإلشةةة مقي إخةةةرىن إٓ ٕن 

فةف: اإلظداد ادقجقد يف مؾؽ افةٌ د مةـ حقةٌ مةو أرداه اح مٌةورك ومعةوػ يف ؿق

ُدو  اح ِ ﴿ ٌُةةةقَن  ِةةةِف َظةةة وِط اْ َقْةةةِؾ ُمْرِ  ـْ ِرَ ةةة
ٍة َوِمةةة ق  ـْ ُؿةةة

تََطْعُتْؿ ِمةةة و اْشةةة ةةْؿ َمةةة وا َبُة د 
َوَأِظةةة

ؿْ  ـُ  .[06]األنفال:﴾َوَظُدو 

ؾعدم اشتطوظي افشعى إؾغوين فتفقئي آشتعداد افؽومؾ مـ افً ح وافؼقة 

أكةف إؾغةون فقًةقا  حوجةي إػ  ادودييم مـ  ـو يظفر افدظقة افًو ؼي ذـرًا و ةل:

و تحتوجةةف افرجةةول ادقجةةقدون أن ـ افرجةةولم أي: ٕن افًةة ح أؿةةؾ  ةةمةةدد مةة
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يف مؾؽ افٌ دم ؾؾق أن افً ح ـون  ـوك متقؾرًام فؽون اددد افٌؼةي أيضةًو مةـ 

اؾةةي اإلظةةداد ادةةلمقر  ةةف يف اإلشةة مم وفؽةةـ  ةةذا ٓ يعـةةل أن افػةةرض افعقـةةل 

خرىم مع ذفؽ مع آظساف هبذه احلؼقؼيم ؾلكو ؿؾً  لن شؼط ظـ افشعقب إ

ظـةد  اإمر يعةقد إػ ؿؾةي افًة ح  ـةوكن فٌقةون أكةف ٓ يـٌغةل ٕ ةؾ افعؾةؿ أن يؼػةق

يف معرؾةةي افًةةٌىم ويف رأيةةل افًةةٌى  ةةق مةةو ذـةةرت  ا ةةذه افظةةو رةم وٓ يتعؿؼةةق

حم مةةـ ةكػةةًوم وإٓ مةةـ افةةذي يشةةؽ  ةةلن افشةةعى إؾغةةوين فةةق ـةةون ظـةةده مةةـ افًةة 

افعتةةةةود وافٌؼةةةة ؿةةةةقة أـثةةةةر مةةةةـ افقاؿةةةةع أنم مةةةةـ افةةةةذي يعتؼةةةةد أن احلةةةةرب ـوكةةةةً 

شتًتؿر إػ  ذا افقؿًم و خوصي  عد أن حصؾ افؼتولم ؾؾؿ كًةؿع و  كشةو د 

مةةع إشةةػ اكحكةة افؼتةةول  ةةغ ادًةةؾؿغ و ةةغ افشةةققظقغ ووؿػةةقا ظـةةد  عةةض 

 إؾغةةةوكقغ مةةةو  ةةةل افةةةٌ د مةةةـ افعقاصةةةؿ  ـةةةوكم دةةةوذا؟ ٕن افؼةةةقة ادقجةةةقدة يف

ـوؾقةةي فؾؼضةةوء ظةةذ افٌؼقةةي افٌوؿقةةي مةةـ افشةةققظقغ وأن يضةةعقا يةةد ؿ ظةةذ افةةٌ د 

إؾغوكقي  ؽومؾفو افًٌى يف  ذا  ق ظدم وجقد افعةدة افؽوؾقةي وفةق ـوكةً افعةدة 

افؽوؾقي مقجقدةن ـون مـ إمر افطٌقعل جدًا أن َيْعِؼَؾ أوفئةؽ افـةوس  ةلن ؾةرض 

 شعى إؾغوين  ذا مـ جفي.افعغ فـ يـحك يف اف

ومـ جفي أخرى اظتؼد أكف وفق أن إمر ـون ـام وصػـوم ؾ   د مـ مشورـي  

ادًؾؿغ أخةريـ يف افةذ وب إػ اعفةود يف أؾغوكًةتونم وذفةؽ مةـ  ةوب: أن 

ادرء ؿةقي  لخقةفم وأن إؾغةوكقغ حقةـام يةرون ادًةؾؿغ أخةريـ يًةوظدو ؿ 

ـوكةةةً ؿةةةقة  ؼةةةييم أو ؿةةةقة شةةة حقيم ؾةةةذفؽ  ةةةو   ؽةةةؾ مةةةو فةةةدهيؿ مةةةـ ؿةةةقة شةةةقاء

ٓصةؽ ؾقةف أكةف  ةةو يؼةقي ظةزايؿفؿ ويشةجعفؿ ظةةذ آشةتؿرار يف  ةذه احلةةرب 

ن اقعةةًو  ٌةةي رجةةؾ واحةةد ٓكتفةةً يف قادجقةةدة افطقيؾةةي افتةةل فةةق  ةةى ادًةةؾؿ

 أؿؾ مـ  ذه اددة  ؽثر.
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ؾقةةف مةةـ جفةةي أخةةرى كؼةةقل  ةةلن إمةةداد ادًةةؾؿغ أخةةريـ فؾشةةعى إؾغةةوين  

ؾويةةدة بةةؿ ؾضةة ً ظةةـ افػويةةدة افتةةل ذـركو ةةوم وافتةةل معةةقد إػ ٕؾغةةوكقغ أكػًةةفؿ 

و ةةةل أن يًةةةتعد افشةةةعقب آشةةة مقف فؾؼقةةةوم  وعفةةةود اإلشةةة مل حقةةةـام يـةةةودي 

ادـةةةوديم وافقةةةقم مةةةع إشةةةػ افشةةةديد ٓ يقجةةةد صةةةعى مًةةةؾؿ يف أي أرض مةةةـ 

كؼةةةةقل متفقةةةة  أرايض اإلشةةةة م ادجقةةةةدة افقشةةةةقعيم ٓ يقجةةةةد صةةةةعى يؿؽةةةةـ أن 

فؾخةةقض يف اعفةةود يف شةةٌقؾ احم كعةةؿ ؿةةد يقجةةد  ـةةوك ظًةةوـر كظومقةةي يتقٓ ةةو 

ويقجففو احلؽوم افؼويؿقن ظذ  ةذه افةدوي تم وفؽةـ احلؽةوم مةع إشةػ ٓ 

يتٌـقن اعفود افذي متٌـوه افشعقب ادًؾؿي و وفتويل مع مٌـقفؿ  مٓء افشعقب 

 اوجيقفةةةةق ا يًةةةةتطقعقن أن يصةةةةقفقبةةةةذا اعفةةةةودم ؾفةةةةؿ ٓ يًةةةةتطقعقن حراـةةةةًو وٓ

أن يػعؾةةقه يف ظؼةةةر  ام ؾفةةذه ؾرصةةي شةةـحً بةةةؿ فقممةةقا مةةو   يًةةتطقعقاويتؿركةةق

 دار ؿ.

زد ظذ ذفؽ مو ــً ذـرمةف يف  عةض اعؾًةوت حةقل  ةذا ادقوةقعم  ةلن  

 إؾغوكقغ  ؿ أكػًفؿ  حوجي إػ مـ جيو د ؾقفؿ ؽر جفود ؿ. 

ؾغةوكقغ مةع إشةػ أو إؾغةوكققن  ةؿ جفود ؿ مع افؽػور  وفً حم فؽـ إ

 حوجةةةةةي إػ إخةةةةةقا ؿ ادًةةةةةؾؿغ أن جيو ةةةةةدوا ؾةةةةةقفؿ يف دظةةةةةق ؿم ومعؾةةةةةقؿفؿ 

إحؽةةةوم افؼةةةظقي ادًةةةتـٌطي مةةةـ افؽتةةةوب وافًةةةـيم وفةةةذفؽ ــةةةً ؿؾةةةً فةةةٌعض 

ادشويخ حقـام افتؼقـو هبؿ مـ افعةربم  ةلن ذ ةوب افعةرب إػ  ـةوك أوجةى مةـ 

يـ: جفةةةةود افؽةةةةوؾر افةةةةذي اجتؿعةةةةً ـؾؿةةةةي ؽةةةةر ؿن ٕ ةةةةؿ جيؿعةةةةقن  ةةةةغ جفةةةةود

إؾغوكقغ أكػًفؿ يف ؿتوففم و ق افؽوؾر افشققظلم وجفود افؾًون وافٌقون افذي 

كعتؼةةةةةةد جةةةةةةوزمغ  ةةةةةةلن افشةةةةةةعى إؾغةةةةةةوين أـثةةةةةةره  حوجةةةةةةي إفقةةةةةةف. ؾحقةةةةةةـام يةةةةةةذ ى 

ادجو ةةةةدون افعةةةةرب إػ  ـةةةةوك ويؽقكةةةةقن مةةةةـ أ ةةةةؾ افعؾةةةةؿ ومةةةةـ أ ةةةةؾ افؽتةةةةوب 
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فعةةةدوم ظةةةدو اقةةةع ادًةةةؾؿغ مةةةـ جفةةةيم ويٌؼةةةون وافًةةةـيم ؾفةةةؿ إذًا تحةةةور قن ا

  دظق ؿ يف صػقف اإلخقاكقغ إؾغوكقغ مـ جفي أخرى.

وفةةةذفؽ ؾةةة  أظتؼةةةد أن افػةةةرض افعقـةةةل شةةةؼط ظةةةـ ادًةةةؾؿغ أخةةةريـ ؽةةةر  

إؾغةةوكقغم فؽةةـ ٓ صةةؽ وٓ ريةةى أن ـةةؾ ادًةةؾؿغ يف ـةةؾ إؿطةةور اإلشةة مقي 

أرض إؾغةةةونن ٕشةةةٌوب ٓ  ػةةةك ظةةةـ ٓ يؿؽةةةـفؿ  طٌقعةةةي احلةةةول أن تحؾةةةقا يف 

اعؿقعم وفؽـ مـ ـون مـ أ ةؾ افؼةقة ادوديةي وافعؾؿقةيم ؾفةذا أوجةى مةو يؽةقن 

 -إذا صةةةةت افتعٌةةةةر-ظؾةةةةقفؿ افةةةةذ وب إػ مؾةةةةؽ افةةةةٌ د فؾجؿةةةةع  ةةةةغ ادحةةةةور تغ 

حمور ةةي افعةةدو افؽةةوؾرم وحمور ةةي اعفةةؾ ادتخؾةةؾ يف كػةةقس ـثةةر مةةـ افشةةعى 

 بذا افًمال. إؾغوين  ذا رأيل  وفـًٌي

 ( 00:  02:  00/ 286) اهلدى والنور/
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 مجين السمحَ وإقاوة دولة  

 داخن أفػاٌطتاُ

رنيـ ؿقةةوم دوفةةي أو دويؾةةي يف إذا مةةو مقنةة فؾشةةقخ اقةةؾ افةة ي وفـًةةٌ افًةةمال:

مةـ أيةدي افشةققظقغ اومةًو وهبةو  -واحلؿةد ح معةوػ-رت ر  ـامر افتةل ُحة  مـطؼي

ؿةةويض ذظةةل فؽةةـ  ةةذه ادحؽؿةةي ضٌعةةًو مةةو ظـةةد و افًةةؾطي  وأن حمؽؿةةي وؾقفةة

وافؼةةةقة افؽومؾةةةي ٓخةةةت ط اوظةةةي اقةةةؾ افةةةرنيـ  غةةةر ؿم ؾةةةنذا مةةةو اؽةةةـ مةةةـ 

ذفةةؽ  ةةؾ يؼةةع فةةف  ةةذا  نؿومةةي دويؾةةي وإؿومةةي حةةدود وضٌعةةًو  ةةذا يسمةةى ظؾقةةف أمةةر 

ـْ ؽةةره مةةـ إحةةزاب إخةةرى فعؾؿفةةؿ  ةةلن ذفةةؽ ؿةةد 
ةخةةر و ةةق أكةةف ؿةةد يؼوَمةةؾ ِمةة

ومؾقه ؿةةةةق ؿ ويؼةةةةقي افشةةةةقخ اقةةةةؾ رنيةةةةـ ؾفةةةةؾ يؼةةةةع ؿتةةةةوبؿ إذا مةةةةو ؿةةةة يةةةةدرك

 وا  وفؼتول أم ٓ وأيـ ذفؽ  و يسمى ظؾقف مـ إحؽوم؟و دؤ

أكةو ـةام ؿؾةً ةكػةًو ٕكةف وجةف يل  ةذا افًةمال وجةقا  ٓ يةزال  افشةقخ: جقاب

 ـام ـونم أن افذي أؾفؿف مـ ؿقاظد افؼيعي أن مـ ـون هبذه ادثو يم ويف ذافؽ

ادؽةةون ادحةةوط  ةةلحزاب ـثةةرةم وفةةق أ ةةو أحةةزاب إشةة مقيم وفؽةةـفؿ  تؾػةةقن 

مع احلزب افًؾػل  ذا اخت ؾًو ـثرًا أو ؿؾةق ًم ؾؽريةًو أو شقوشةقًوم ؾلكةو ٓ أكصةت 

احلةةزب افًةةؾػل وإحًةةـ  -إذا صةةت أن كًةةؿقف حز ةةوً - ةةلن يؽةةقن  ةةذا احلةةزب 

دؤوا مؼومؾةةةي إخةةةقا ؿ يف أن كطؾةةةؼ ظؾةةةقفؿ اعامظةةةي افًةةةؾػقيم ٓ أكصةةةت  ةةةلن يٌةةة

اإلشةةةة م ويف افةةةةديـ ظةةةةذ مةةةةو  قةةةةـفؿ مةةةةـ اخةةةةت ف جةةةةذري أو شةةةةطحلم وفؽةةةةـ 

ظؾةةقفؿ أن يًةةتعؿؾقا احلؽؿةةي وأن يتعةةوضقا افًقوشةةي افؼةةظقي مةةع مةةـ ؿةةد تحةةقل 
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إذا  ةةةؿ  فؿم وٓ يٌةةةودر ؿ  وفؼتةةةول إٓيو ةةةغ كؼةةة افةةةدظقة افًةةةؾػقي ؾةةة  يٌةةةود ؿ قةةةـف

ول وـون  نمؽوكةف أن يؽةقن ظٌةد اح ادظؾةقمم وه  وفؼت ودؤوهم وحتك  ؿ إذا  ودؤ

ظو م ؾفذا افذي أكصت  فم وأن هيتؿ ؾؼط  وفدظقةم ٓ هيتؿ افوٓ يؽقن ظٌد اح 

 وفًقوشةةةةي افتةةةةل متطؾةةةةى احلؽةةةةؿم مةةةةودام أكةةةةف ٓ جيةةةةد مةةةةـ حقفةةةةف مةةةةـ إحةةةةزاب 

اإلشةة مقي يًةةويرهم وٓ أؿةةقل يًةةوظدهم ظةةذ إؿةةؾ ٓ أجةةد مةةـ يًةةويره ويًةةؽً 

مةةةـ جفةةةيم ومةةةـ جفةةةي أخةةةرى كحةةةـ أن كجةةةد ـقةةةػ أن كشةةةوط اعفةةةود ظـةةةف  ةةةذا 

إؾغةةةوين افةةةذي ظةةةرف ضقؾةةةي  ةةةذه افعؼةةة افًةةةـغ ـقةةةػ وؿةةةػ أنن وافًةةةٌى يف 

اظتؼودي واوتم وإن ــً أكظر فؾؿًلفي مـ  عقدم ومـ ـون ؿريٌةًو ؾـظةره أؿةرب 

إػ افصةةةقابم دةةةوذا أن مقؿةةةػ افـشةةةوط اعفةةةودي يف مؾةةةؽ افةةةٌ د؟ أكةةةو اظتؼةةةد 

 ًٌٌغ اثـغ:ف

افًةةٌى إول: خةةورجل يعةةقد إػ أظةةداء اإلشةة مم افةةذيـ يسؿٌةةقن أي ؾرصةةف 

 مًؿت بؿ فؾؼضوء ظذ اإلش م وادًؾؿغ.

افًٌى افثوين:  ق كو ع مـ أكػًفؿ ـام كًؿع أن مـ آخت ف افؼةويؿ  ةغ 

 إحزابم ؾؾق اؾسوـو أن  ذه إحزاب ـوكقا ـؾفؿ ـتؾي واحدهم ؾقٌؼك ا طةر

إول ا ةةورجل حمقطةةًو هبةةؿم و ةةق افةةذي يضةةطر ؿ أن إػ أن ٓ يتؼةةدمقا يف 

اعفودن ٕكـو كعؾؿ أن افشعى ادجو د يـٌغل أن يؽةقن شة حف كو عةًو مةـ ظـةدهم 

وفةةقس مًةةموًٓ أو مشةةحقذًا صةةحوذة مةةـ ؽةةرهم و خوصةةي إذا ـةةون افغةةر إذا صةةت 

 ذا افتؾؽم و ذا افتٌوضم  افتعٌرم  ق مـ اظداء اإلش م وادًؾؿغم ؾـحـ كرى

يف آشةةةتؿرار يف افـكةةة شةةةٌٌف اكؼةةة ب  عةةةض مةةةـ ـةةةون يشةةةده مةةةـ أجةةةؾ اعفةةةود 

إؾغوين دصؾحيم ؾؾام رأى أن  ذا اعفود إذا مو وصؾ إػ ةخر مداه شقصٌت 

 وده أخذ يتٌوضل يف مده  وفً ح. ؾقؿػ ذفؽ افـشوط.
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  ذا افقاؿع.  مداخؾي:

ذا ـةةون  ةةذا  وفـًةةٌي فؾؿجو ةةديـ ـؾفةةؿ ظةةذ افةةذي ظفةةدكوه مةةـ ؿٌةةؾم إ افشةةقخ:

اخةةت ف مةةذا ٌفؿ ومـةةو جفؿم ؾلكةةو ٓ أمصةةقر أ ةةدًا أن دويؾةةي صةةغره  ؽةةـ أن 

مؼقم  غ  ذه إحزاب اإلشة مقيم واحلوفةي ـةام كشةو د و أن مةـ افةدول افتةل 

 ق و  وفعظؿكم و ل ـؾفو متػؼف ظذ رء ؾؼطم و ق حمور ي اإلش م.ؿ  ًَ يُ 

ر  وفعؿةةؾ افًةةقودم وإكةةام ّؽةة ػَ أرى أن افشةةقخ اقةةؾ افةةرنيـ ٓ يُ فةةذفؽ ؾلكةةو 

يـشةةةةط ويقجةةةةف ـةةةةؾ كشةةةةوضف وـةةةةؾ ؿدرامةةةةف إػ  ةةةةٌ افةةةةدظقة افًةةةةؾػقي  ةةةةغ افؼٌويةةةةؾ 

إؾغوكقي و غ أؾراد و اقعًو إػ أن يلذن اح ظز وجؾ بذا افشعى  ػضؾ ؽره 

ًةةؾؿي... ؾةةوح مةةـ افشةةعقب اإلشةة مقي أن  قةةل بةةؿ إشةةٌوب فقؼقؿةةقا افدوفةةي اد

ظةز وجةةؾ ظةةذ ـةةؾ رء ؿةديرم وفؽةةـ افقاجةةى ظةةذ ـةؾ صةةعى مًةةؾؿ أن يتخةةذ 

افذي  وضٌـو ظز وجؾ يف ـتو ي  ¢إشٌوب شوفؽًو يف  ذا آ وذ شٌقؾ كٌقف 

ـَيٌ ﴿ ؼقفةةةف:  ةةة ًَ َقٌة َح قِل اح ِ ُأْشةةة ْؿ يِف َرُشةةة وَن َفُؽةةة ةةة ـَ ْد  ةةةوَن َيْرُجةةةق اح َ َواْفَقةةةْقَم  َفَؼةةة ـَ ـْ  َةةة
دِ

ِخةةةة م وكحةةةةـ كعتؼةةةةد أن  ةةةةذه افز ةةةةي افؼصةةةةرة ؿصةةةةرة  وفـًةةةةٌي [12]األحزززز ا :﴾رَ ٔا

فؾشةةعقبم وإمةةؿ ٓ يؽػةةل أن يةةتؿؽـ ؾقفةةو افداظقةةي أن يٌةةٌ افةةدظقةن  ةةؾ إمةةر 

فةةةةف يف كؼةةةة  وً تحتةةةةوج إػ زمةةةةـ أضةةةةقلم وتحتةةةةوج إػ كةةةةوس وأؾةةةةراد يؽقكةةةةقن ظقكةةةة

س ؾؼةط يف افدظقة مـ أ ؾ افعؾؿم و ةذا ـةام مةرون مةع إشةػ ؽةر مقجةقدم فةق

مؾؽ افٌ دم  ؾ يؽود يؽقن إمر ظومًو يف أـثر   د اإلشة مم وبةذا ؾلكةو ٓ أرى 

إض ؿًو أن يًتعؿؾ افً ح وفق وؿػ حزب أو أحزاب أخةرى يف وجفةفم وإكةام 

يظؾ  ق ـام  ق صلن افدظوة اإلش مقغ يف افٌ د إخرى افتل تحؽؿفو حؽوم 

فؾةةةةدظقة ف،شةةةة مم ومعؾةةةةقؿ ادًةةةةؾؿغم  - ةةةةذا أؿةةةةؾ مةةةةو يؼةةةةول–ٓ هيتؿةةةةقن ـثةةةةرًا 

ومعةةريػفؿ  ةةةديـفؿ وظةةةذ ادةةـفٍ اإلشةةة مل افصةةةحقتم  ةةذا خةةةر مةةةـ أن مًةةةقؾ 
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افدموء  غ ادًؾؿغ مـ ـةؾ مةـ ادتحةور غم وٓ يًةتػقد مةـ وراء ذفةؽ ٓ  ةذا 

 وٓ ذاكم وإكام يًتػقده أظداء اإلش مم  ذا افذي أراه  وفـًٌي بذا افًمال.

كو  ذا افؽ م ضٌعًو احلؿد ح ـة م جقةد كًةلل اح ظةز وجةؾ صقخل أ افًويؾ:

أن يـػعـو  فم و اقؾ افرنيـ احلؿد ح يؼقم هبةذا افقاجةىم يعـةل فةف أن أـثةر 

مةةةةةـ أر عاميةةةةةةي مدرشةةةةةةيم واحلؿةةةةةد ح.. ضٌعةةةةةةًو  ةةةةةةل مةةةةةدارس فقًةةةةةةً ـؿدارشةةةةةةـو 

  عضفو...

 و مه.ظذ ـؾ حول فف أشقة   افشقخ:

حلؿةةد ح افتقحقةةدم وـةةذا ـةةام ذـةةرت ادةةرة ادووةةقيم وؾقفةةو ضٌعةةًو ا مداخؾةةي:

وفؽةةـ يٌؼةةك رء أن  ةةمٓء ٓ يسـقكةةف فؾةةدظقةم ٓ يسـقكةةف يةةدظقم يعـةةل مًةةلفي 

ا طػ أو افؼتؾ دـ يدظقم  ذه مًلفي شةفؾف جةدًام وإذا ظؾؿةقا أن  ةذا افرجةؾ 

فةقس فةةف يف افؼتةةول وفةةقس فةةف اوظةةي او ةدم أصةةٌت إمةةر أظظةةؿم ومةةداظقا ظؾقةةف 

 ـثرم ؾـريد مقوقت  ذه افـؼطي صقخـو مو رأيؽؿ ؾقفو؟أ

 مو ؾفؿتف؟ ضقى يعـل مو  ل احلقؾي؟  افشقخ:

ٓ احلقؾي  ذا افًمال مو افعؿؾ إذا مث ً ـون يدظق إػ اح ظز وجؾم  افًويؾ:

وأراد أن تحةةةةوؾظ ؾؼةةةةط ظةةةةذ ادـطؼةةةةي افتةةةةل يؿؾؽفةةةةون ٕن  ـةةةةوك ـةةةةؾ حةةةةزب مةةةةـ 

 افًةةةةقطرة ومعظةةةةؿ افًةةةةقطرةم وظـةةةةده افؼةةةةقة إحةةةةزاب يف مـطؼةةةةي معقـةةةةي فةةةةف أـةةةةز

افػعؾقةةةي فؾةةةدؾوع ظةةةـ  ةةةذه ادـطؼةةةيم فؽةةةـ اإلصةةةؽول  ةةةؾ يؼةةةع فةةةف إذا مةةةو  واةةةف 

 ةةمٓءم و ةةق يةةدظق ؾؼةةط إػ افتقحقةةد وإػ افعؼقةةدةن ٕ ةةؿ فةةـ يسـةةقه ظةةذ مةةو 

رأيـةةةةوه ضٌعةةةةًو مةةةةـ افقاؿةةةةع ادقجةةةةقدم ٕن ظـةةةةد ؿ معصةةةةى ظجقةةةةىم يعـةةةةل افًةةةةـي 

ؾقفةةو افةةدكقو ويؼعةةدو وم ؾةةام  ةةوفؽؿ  وفعؼقةةدةم وضٌعةةًو ريةةقس صةةغره جةةدًا يؼقؿةةقا ظ
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 ةةةةذه احلؽقمةةةةي فعؾةةةةف  ؾغؽةةةةؿ ذفةةةةؽم رجةةةةؾ صةةةةقيف يؼةةةةقل  ةةةةلن إ ةةةةدال إر عةةةةي 

 يتحؽؿقن يف افؽقن.

 اح ادًتعون. افشقخ:

 ؾفذا ريقس احلؽقمي افقمهقي بذه..  افًويؾ:

 ادمؿتي يعـل ـام يؼقفقن.  افشقخ:

رجةةةؾ إذا مةةو  واةةف  ةةةمٓءم و ةةق يةةدظق ؾؼةةةطم ؾةةام  ةةةق ظؿةةؾ  ةةذا اف افًةةويؾ:

وخوصةةي إذا مةةو ظؾؿةةقا وةةعػ مـةةفم ازداد  جةةقمفؿ ظؾقةةف وظةةذ اوظتةةف  وفؼتةةؾ 

ؾعةةة ًم مةةةو ظـةةةد ؿ  ةةةذا افتػةةةو ؿم إذا اشةةةتطوع  ةةةق افرجةةةؾ يف ذامةةةف احلؿةةةد ح ؾةةةقام 

ظؾؿـو ظـف أكف حريص جدًا ظذ حؼـ افدموءم وظدم شػؽ افدموء إػ ةخةر حةدم 

 ـؾف إذا مو اوطروه فذفؽ؟وفؽـ اإلصؽول 

ظذ ـؾ حول أكو شةٌؼ أن أجٌةًم يعـةل يف ؾؽةري ويف رأيةل  افشقخ:جقاب 

 شٌقؾغ: 

افًةةةٌقؾ إول: افةةةدؾوع ظةةةـ افةةةـػس و ةةةذا جةةةويزم فؽةةةـ مةةةع ذفةةةؽ ؿؾةةةً ةكػةةةًو: 

 )اكؼطوع( ــ ظٌد اح ادظؾقم وٓ مؽـ ظٌد اح افظو . واوت أطـ جقا . 

 ( 00:  12:  35/ 286) اهلدى والنور/
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 حكي األفػاُ خازج أفػاٌطتاُ  

 والريَ حيازبوُ وع الشيوعيني

افًمال افثوفٌ: مو حؽؿ إؾغوكقغ ادًةؾؿغ ادؼقؿةغ  ةغ افشةققظقغم ومةو 

شةةقاء فؾتعؾةةقؿ أو فغةةره مةةـ افعؿةةؾ  حؽةةؿ إؾغةةوكقغ ادؼقؿةةغ خةةورج أؾغوكًةةتونم

ؽةةةقن مةةةـ أ ةةةؾ وؽةةةر ذفةةةؽم ومةةةو مقؿةةةػ أ ةةةؾ افًةةةـيم ادقؿةةةػ افةةةذي جيةةةى أن ي

افًـي اوه افشقعي افذيـ ٓ يةلفقن جفةدًا يف ؿتةؾ أو خطةػ ادًةؾؿغ مةـ افًةـي 

 ـوكم خطػقا  عض إخقاكـو إضٌوء ادكيغ  ـوكم خطػةق ؿ ث ثةي أو أر عةيم 

 عضةةفؿ  ةةرب وافةةٌعض حتةةك أن مةةو كعةةرف ظـةةف رءم و ةةؾ فةةق ؿومةةؾ أحةةد مةةـ 

 قد ـثر أيضًو. ادًؾؿغ يف صػقف افشققظقغ فشٌفيم و ذا مقج

 ـقػ  ذا؟ افشقخ:

مـ إؾغةون يف صةػقف افشةققظقغ يؼومةؾ ادجو ةديـ فشةٌفي ظـةده:  افًويؾ:

أن  ةةمٓء مًةةؾؿغم و ةةمٓء مًةةؾؿغم وفؽةةـ مًةةلفي ؿٌويةةؾم ضٌعةةًو إ ةةؿ يةةمثرون 

ظؾقةةف مةةـ اإلظةة م أن  ةةذه مًةةلفي ؿٌويؾقةةيم وأن أمريؽةةو اةةد  ةةمٓء مةةثؾام روشةةقو 

يةةدوا أرض يريةةدوا ؿتةةؾ كًةةويؽؿم وأخةةذ أمةةقافؽؿ وـةةذام اةةدكو كحةةـم و ةةمٓء ير

ؾفةةذه ـؾفةةو صةةٌفوت مقجةةقدة يف  عةةض افشةةققظقغم ؾفةةؾ ـثةةر مةةـ ادًةةؾؿغ يف 

 صػقؾفؿ ظذ  ذا احلول إن صت افتعٌر. ؾام رأيؽؿ يو صقخ يف  ذه إحؽوم؟
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مةةةو رأيةةةل يف  ةةةمٓء ادًةةةؾؿغ افةةةذيـ يعقشةةةقن مةةةع افدوفةةةي افشةةةققظقي  افشةةةقخ:

 ـام يؼومؾقن ادجو ديـم مو رأيل ؾقفؿ مـ أي كوحقي؟احلوـؿي حق

 حؽؿفؿ.  افًويؾ:

أطةةةةـ أن مةةةةـ اةةةةوم افًةةةةمال أن يؼةةةةول مةةةةث ً: إذا وؿعةةةةقا أهى يف يةةةةد  افشةةةةقخ:

ادجو ةةديـ  ةةؾ يؼتؾةةقن؟ أم افًةةمال ؽةةر  ةةذام  ةةؾ مةةث ً: جيةةقز فؾؿجو ةةديـ أن 

اد مـ ادًؾؿغ؟ يؼذؾقا افٌؾدة افتل ؾقفو احلؽوم افشققظققن وؾقفؿ  مٓء إؾر

 ؾلكو أريد مقوقت فؾًمال؟

 ضقى ظذ ـؾ حول جزاك اح خرًا.  افًويؾ:

ٓ  ةق اكجقى ظـ  ذا و ةذام فؽةـ مةو  ةق  قةً افؼصةقد مةـ افًةمال و افشقخ:

  ذا ؾؼط. 

 قً افؼصقد  ق يف افشطر افثوينم و ل مًلفي ؿتةوبؿ أو مةث ً ؿةذف  افًويؾ:

  ذه ادـطؼي.

ًةمال  ؽةذام و ؽةـ يؽةقن افًةمال  ؽةذام حتةك ٓ  ؽـ يؽقن اف افشقخ:

ن أ ّغ ٌَةةة كؼةةةد ظةةةـ ادؼصةةةقد  وفًةةةمالم ؾلكةةةو اؾسوةةةً أن افًةةةمال فةةةف صةةةعٌتونم ومَ 

ن ادجو ةةديـ إذا ـةةوكقا وصةةؾقا إػ إادؼصةةقد  ةةل افشةةعٌي إخةةرىم وأكةةو أؿةةقل 

مرحؾي ابجقم ظذ ظوصؿي مـ افعوصؿتغ اف معتغ اشؿفام أن: و ل ـو ؾ 

 ودم أن ظؾقفؿ أن يتخذوا وشويؾ افتٌؾقغ أن يٌؾغقا افًةؽون  ـةوكم ضٌعةًو وج ل أ

 ؿ مًؾؿقن وفؽـفؿ مضؾؾقنم فتؾةؽ افةدظويوت أ ؿ  مٓء إؾراد افذيـ يظـ 

افتل أكً أذت إفقفوم ؾقـٌغل مٌؾقغفؿ  وحلؼقؼةيم أن كحةـ أصةٌحـو ؿةوب ؿقشةغ 

ـ ٓ يؿؽــةةةةةةو شةةةةةةتق ء ظةةةةةةذ  ةةةةةةذه افٌؾةةةةةةدة أو مؾةةةةةةؽم وفؽةةةةةةـ كحةةةةةةٓأو أدكةةةةةةك مةةةةةةـ ا
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آشتق ءم واحلوـؿ ظـدـؿ افؽوؾر افشققظل مك ومًةتٌد  ٌؼويةف ظةذ احلؽةؿم 

فذفؽ وؿةد أظةذر مةـ أكةذرم مةـ ـةون مةـؽؿ حريصةًو ظةذ افـجةوة  شخصةف و ديـةف 

 ؾؾقخرج مـ  ذه افٌؾدة.

 مو يؿؾؽقن ا روج؟ افًويؾ:

 مو يؿؾؽقن ا روج؟  افشقخ:

 قش ـذفؽ أو افؼضي اـعفؿ.كعؿن ٕن ؾقف أفغوم... ويف ج افًويؾ:

 فؽـ كحـ كًؿع أ ؿ ـثر  رجقن؟ افشقخ:

 ةةةذا  ةةةرج مًةةةؾؾم  عضةةةفؿ يًةةةتطقع فؽةةةـ افغوفةةةى وافعةةةوم يصةةةعى  افًةةةويؾ:

 ذفؽ.

 ـقػ؟ افشقخ:

يعـل إظةؿ وإؽؾةى يصةعى ظؾقةف ا ةروج ؾعة ًن ٕ ةؿ حمةوضقن  افًويؾ:

 إحوضيم فؽـ افذي يتًؾؾ وفف ضرق ومعرؾيم ؾصعى.

أكـةةو فةةقس معؼةةقًٓ وٓ مؼةةوظًو  اعةةقاب:ػةةسض أيضةةًو  ةةذام ؾقؽةةقن ك افشةةقخ:

ـؿ ؤكةةةو ودمةةةوؤأن كظةةةؾ خةةةورج افٌؾةةةدةم كؼومةةةؾ حؽةةةومؽؿ ويؼومؾقكـةةةوم ومةةةذ ى دمو

 ٌةةوًء مـثةةقرًام  ةةذا ؽةةر معؼةةقل أ ةةدًام ؾنمةةو أن  رجةةقا إن اشةةتطعتؿم كلخةةذ كحةةـ 

قفؿم ؾةلكتؿ  ذه احلقطيم وإمو أن  رجقا ظذ حؽومؽؿم ومؽقكقن فـةو ظقكةًو ظؾة

مةةةـ افةةةداخؾ وكحةةةـ مةةةـ ا ةةةورجن ٕكةةةف ٓ يعؼةةةؾ أن يظةةةؾ إمةةةر  ؽةةةذا جٌفتةةةغ 

إػ...  مٓء يي قا مـ  ـو و مٓء يي قا مةـ  ـةوم وظةذ افتعٌةر افعًةؽري 

 افذي ؿؾـوه يقمئذ: مؽوكؽ راوح.
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ؾةةنذًا: إمةةو أن  رجةةقا و ؾصةةقا ويـةةقوام وإمةةو أن  رجةةقا ظؾةةقفؿ و ةةذا  ةةق  

 تؼد واح أظؾؿ.افًٌقؾ ؾقام اظ

 ضقى صقخ حؽؿفؿ إذا مو أهوا؟ افًويؾ:

حؽؿفةةؿ إذا مةةو أهوا أن يًةةتتو قام وؾعةة ً إذا ـةةوكقا مًةةؾؿغم ؾرأشةةًو  افشةةقخ:

 شقؼقفقن كحـ مًؾؿقن أو ــو مغرر  ـو.. وإػ ةخره.

 ضٌعًو  ذا ـٌور رؤشويفؿ.  افًويؾ:

 كعؿ.  افشقخ:

قفؿم يعةةةةةومؾقا  ؿعومؾةةةةةي ـؾفةةةةةؿ صةةةةةقخ يؼقفةةةةةقن ـةةةةةذا ؾةةةةةام احلؽةةةةةؿ ؾةةةةة افًةةةةةويؾ:

 ادًؾؿغ؟

 ٓصؽم ٓ جيقز يعـل مـ ـون مـفؿ ؽر معروف ـػره  مٓء.. افشقخ:

ريةةقس ادخةةو رات افعومةةي  ـةةوك يف مـطؼةةي مةةـ ادـةةوضؼ ظضةةق ـٌةةر  افًةةويؾ:

جةدًا ؿويةد يف ادخةو رات إؾغوكقةيم  ةذا مؼةك وـةذام وؿةول: أكةو مًةؾؿ وأصةع 

 وـذا.. وأكو مًٌ....

 ٓ  عدمو. او و ق معودي وؿوب افشقخ:

  عد مو أه.  افًويؾ:

ضقةةى  ةةذا ٓ يؼتةةؾ مةةو دام يشةةفد أن ٓ إفةةف إٓ احم وأن حمؿةةد رشةةقل  افشةةقخ:

اح فؽةةـ يتخةةذ احلقطةةي  وفـًةةٌي فةةفم وأكةةو هبةةذه ادـوشةةٌي أمًةةوءل يف كػزةة ـةةؾ مةةو 

شةةةةؿعً  لكةةةةف أكضةةةةؿ مةةةةـ اعةةةةقش احلؽةةةةقمل إؾغةةةةوين إػ ادجو ةةةةديـ أر عةةةةغ 

الًغ صخص ؾقفؿ افؼويد افػ ين.. إػ ةخرهم ؾقو مةرى ادجو ةديـ صخصم 
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مةةوذا يعؿؾةةقا ؾةةقفؿ؟  ةةؾ يعـةةل مصةةؾ هبةةؿ افطقو ةةي يف كػقشةةفؿ أكةةف خةة ص  ةةمٓء 

إفقـةةوم ؾفةةمٓء ٓزم كحـةةك كعطةةقفؿ ـةةؾ  اخرجةةقا مةةـ افًةةؾطي افشةةققظقغ واكضةةؿق

 أهاركو وـؾ خططـو أو يتحػظقن مـفؿ. 

 ٓ يتحػظقن مـفؿ. افًويؾ:

ادػةةةةروض  ؽةةةذام ؾةةةةنذا ـةةةون إمةةةةر ـةةةذفؽ ذاك افةةةةريقس أو أخةةةةرم  افشةةةقخ:

 أن يتحػظقا  وفـًٌي إفقف. ة وفيور

  س ٓ يؼتؾقا. افًويؾ:

 ٓ يؼتؾقا أكو  ؼقل. افشقخ:

ٕكةف أحقوكةًو تحةدث  ةذا إمةر و ةق أن اعامظةي مةرى مةث ً  ؿقظةي  افًةويؾ:

ؾقفؿ فةق ً ويلخةذو ؿ أهىم مؼومؾ يف مرـز مـ مراـز افشققظقغم ؾقدخؾقن ظ

أصفد أن ٓ إفف إػ اح وأكو أصع وأكو أصقم وأكو واح ـذام ضقى دوذا مؼتؾقكةوم 

ؾقؼقفةةقن: واح ــةةو نيةةدوظغ وكحةةـ ؿةةقم مةةـؽؿ كةةوس ضقٌةةغم  ةةذا افؽةة م واؿةةع 

 ومقجقدم ؾقعـل ـثر مـ اإلخقان يؿًؽقا افرصوصوت ويرصق ؿ رش.

 ٓ مو جيقز  ذا. افشقخ:

 ٓ حقل وٓ ؿقة.  فًويؾ:ا

ٕن  ةةمٓء افشةةققظقغ إوؽةةود ٓ أشةةتطقع أكةةو أن أمصةةقر ؿ ذًا مةةـ  افشةةقخ:

مؼـل افعربم ؾنذا ـون ادؼك افعر  حقـام يرى كػًةف مةو  قـةف و ةغ ادةقت 

إٓ حلظوتم يؼقل: أصفد أن ٓ إفف إٓ احم ؾقٌودر ادًؾؿ إػ ؿتؾف طـًو مـف أكف مو 

 ةة  »يم إٓ خقؾةةًو مةةـ افؼتةةؾم مةةع ذفةةؽ يؼةةقل افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م: ؿوبةةو إٓ مؼقةة

 ةةمٓء إؾغةةون أصةةؾفؿ   شمةةوذا مػعةةؾ  ؽؾؿةةي ٓ إفةةف إٓ اح»أو:  شصةةؼؼً ظةةـ ؿؾٌةةف
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مًؾؿغ وفقس أصةؾفؿ مؼةـغم ادؼةك كػًةف ـةام معؾؿةقن مةـ افػؼةف افـٌةقيم 

كام يعومؾ معومؾي ادؼك كػًف إذا وؿع أشرًا يف يد ادًؾؿغ ٓ جيى ؿتؾفم وإ

و ؾِةَداءً  ﴿مـ أر عي أكقاع ؾػل افؼرةن كص ظذ كقظغ:  و َمـًّو َ ْعُد َوإِم  م [4]محمز::﴾َؾنِم 

وافـقع افثوين:  ق آشسؿوق وآشتعٌودم وإخر:  ق افؼتؾم ؾوفؼتؾ يعةقد إػ 

رأي احلةةوـؿ ادًةةؾؿم  ةةؾ أي كةةقع مةةـ  ةةذه إكةةقاع إر عةةي يعةةقد إػ رأيةةفم إمةةو 

مٓء إمةةو  ةةذا وإمةةو  ةةذا وإمةةو  ةةذا  وفـًةةٌي فؾؿؼةةكم أمةةو افةةذي أصةةؾف مًةةؾؿم ثةةؿ  ةة

يمـد إش مف  وفشةفودةم  ةذا ٓ جيةقز ؿتؾةف أ ةدًام إٓ يف طةروف وةقؼي جةدًا يةرى 

احلوـؿ أكف يؼتؾ مـ  وب افتلديى فغرهم وإٓ إصةؾ أكةف ٓ جيةقز ؿتؾةفم وفةذفؽ 

مةةـ ؿٌةةؾ يؼومؾقكةةوم وإكةةام  ةةمٓء  أكةةو مةةو أرى أن رش  ةةمٓء إهى افةةذيـ ـةةوكقا

يؽقكةةةةةقن أهىم وتحةةةةةتػظ هبةةةةةؿ يف أمةةةةةوــن حتةةةةةك يممـةةةةةقا ؽةةةةةدر ؿ واكؼ هبةةةةةؿ 

 ظؾقفؿ.  ذا افذي أراه واح أظؾؿ.

ضقةةى إذا مةةو صةةفد افشةةفودمغم وطةةؾ يٌؽةةلم وشةةوحمقين أكةةتؿ كةةوس  افًةةويؾ:

 ضقٌغ وإكـو...

أمره ؾقام  يعرض ظؾقف اإلش مم أفًً مًؾؿم ضقى  ـو يظفر حؼقؼي افشقخ:

يظفةةر مـةةفم ؿةةد يؽةةقن مـوؾؼةةًو وادـةةوؾؼقن ـةةوكقا يف افعفةةد إكةةقر مةةع ذفةةؽ ـةةوكقا 

يؼرون ظذ طةو ر إشة مفؿم يعـةل فةقس  ـةوك رء يف اإلشة م ؽةومض يعـةل: 

 إمو  ؽذا وإمو  ؽذا.

 ( 00:  27:  25/ 286) اهلدى والنور/
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 الطبايا يف حسب األفػاُ

رض كػًةةةف يف  ةةةذا ادقوةةةقعم و ةةةق ضقةةةى يف أمةةةر صةةةقخ شةةةمال يػةةة افًةةةويؾ:

ةة ن ادرمةةد ٓ مُ إحؽةةؿ افًةةٌويون ٕكةةف ضٌعةةًو يف  عةةض افعؾةةامء يؼقفةةقا:  هم ؤك كًةةوٌَ ًْ

 وٓ يًسقم وأكف يؼتؾ مٌوذةم  مٓء مرمدون ؾام رأيؽؿ يف  ذا يو صقخ؟

ه مؼةةـوت ؤهم كًةةوظةةع مةةو ذـرمةةف ادرمةةد ٓ مًةةٌك كًةةوؤأكةةو أصةةؽؾ  افشةةقخ:

 ٓ مًؾامت ؟او

 ٓ مؼـوت.  افًويؾ:

 ودوذا ٓ مًٌك؟  افشقخ:

 مؼـوت وفؽـ مرمدات.  افًويؾ:

 دوذا ٓ مًٌك؟  افشقخ:

 ةةذه ـؾؿةةي مشةةفقرة جةةدًا  ـةةوك  ةةغ  عةةض افشةةٌوب. يؼتةةؾن.. حؽةةؿ  افًةةويؾ:

 افؼتؾ..

ه وؿعةةـ ؤه خؾقـةةو كؽةةقن واؿعقةةغ افرجةةؾ وؿةةع أشةةرًا كًةةوؤضقةةىم كًةةو افشةةقخ:

 أشرات؟

 أي كعؿ.  افًويؾ:

 ذًا أشرات ـرجؾفـ.إ افشقخ:
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 ـرجؾفـ  ذا صحقت.  افًويؾ:

  ؽذا افصقرة إذًا؟ افشقخ:

 أي كعؿ. افًويؾ:

ومؾقن  حؽؿ مـ أر عيم ؾؼةد يعومةؾ عَ ضقىم كحـ ؿؾـو ةكػًو: إهى يُ  افشقخ:

افرجةةةؾ  وفؼتةةةؾن ٕكةةةف ـةةةون فةةةف  ةةةلس وـةةةون فةةةف صةةةقـيم ؾ،ر ةةةوب إظةةةداء افٌةةةوؿقغ 

ل إشةةرات دةةوذا ٓ يًةةٌغ؟ أكةةو مةةو شةةؿعً  ـةةوك يؼتةةؾ  ةةذا إشةةر. فؽةةـ مةةو  ةةو

ك مةـ يؼةقل هبةذا افؼةقل ؾفةذا هبذام أكو أخشك أن يؽقن  ـوك و ؿم ؾةنن ـةون  ـةو

روف يف افًرة أ دًا  ؽـ أن يؼتؾ افرجؾن ٕن  ذا حؽؿ مـ إحؽةوم ؽر مع

 إر عي.

 ٓ  ذا مش مقجقد يف افؽتى افؼديؿي  حثً ـثرًا مو حصؾً أكو. افًويؾ:

 أكو أؿقل فؽ.  قخ:افش

فؽةةةـ يعـةةةل  عةةةض ادشةةةويخ أؾتةةةك هبةةةذا افؽةةة مم وفةةةذفؽ أكةةةو أردت  افًةةةويؾ:

 افًمال مـ أجؾ  ذا.أظرض 

ن أوأكو مو أظتؼد  ذا افؽ م صحقت  وفـًٌي فؾًرةم فؽـ أكو مو أظؾؿ  افشقخ:

أحدًا يؼقل هبذا افؽ من ٕكف يعورض كػًف  ـػًفم  ـوفؽ ؿقل فٌعضفؿ فقس فف 

ي  وفقاؿعم فؽـ فف ظ ؿي  وٕهى و ةق أن افعةرب ٓ يًةسؿقنم و ةذا رأي ظ ؿ

مفجةةةةقر ؽةةةةر صةةةةحقتم وٓ ؾةةةةرق  ةةةةغ افعةةةةر  وافعجؿةةةةل مةةةةـ حقةةةةٌ إحؽةةةةوم 

إر عيم فؽـ احلوـؿ فف ص حقي مطؾؼةف حقةـام يؽةقن حةوـاًم  وفؽتةوب وافًةـيم 

قؼةتؾفؿن وؿع حتً يده مويي أشرم ؾؼد يرى اشتئصول صلؾتفؿ ظـ  ؽةرة أ ةقفؿم ؾ

وذفؽ مـ افًقوشي افؼظقي ـام ؿؾـوم إر وب إظداءم وؿةد يةرى أن يؿةـ ظؾةقفؿ 
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ـةةةام جةةةوء يف احلةةةديٌ ادشةةةفقر و ةةةق حةةةديٌ وةةةعقػ مةةةراه يف افًةةةرة: اذ ٌةةةقا 

ؾةةةلكتؿ افطؾؼةةةوءم  ؽةةةـ أن يؼةةةقل بةةةؿ  ؾًةةةون حوفةةةف أو  ؾًةةةون ؿوفةةةف: اذ ٌةةةقا ؾةةةلكتؿ 

ن مقؿةةػ افؽةةوؾر أكةةف  شةةك افطؾؼةةوءم وي حةةظ اعةةق افؽةةوؾر مةةو مقؿػةةفم ؾةةنن ـةةو

 ةةةةلس ادًةةةةؾؿغ إذا مةةةةو ؿتؾةةةةقا إهىم ؿةةةةتؾفؿ وإذا رأى أن مقؿةةةةػ افؽةةةةوؾر أكةةةةف 

تحؿد مقاؿػ ادًؾؿغ ويتؼرب إفقفؿ حقـئذ مـ ظؾقفؿم مـ ظؾقفؿ.. و ؽةذام 

وٓ ؾرق يف  ذا  غ افـًوء و غ افرجولم ؿد يؽقن ادـ يشؿؾ اعـًةغم فؽةـ 

ـ أشةةراتم فؽةةـ يف احلةةرب جيةةقز ؿتةةؾ افـًةةوءم ظةةودة ؿتةةؾ افـًةةوء ٓ يؼةةع إذا ـةة

دةو مةةر يف  عةض افغةةزوات  ¢فؽةـ  ؼةط أن يؽةةـ مؼةوم تم وفةةذفؽ افرشةقل 

م  قةةةـام أن افرشةةةقل ظؾقةةةف افًةةة م أ ةةةوح شمةةةـ ؿتةةةؾ  ةةةذه؟»ظةةةذ امةةةرأة ؿتقؾةةةي أكؽةةةر: 

مفواي افؽػور يف ظؼر دار ؿم ؾقذ ى  ـوك يف افؼةتذ مةـ افـًةوء ـةام يةذ ى 

ـون  ـوك كًوء يؼومؾـ يف صةػقف ادؼةومؾغ يؼةومؾـ وٓ صةؽم مـ افرجولم ؾنذا 

مو إفؽـ وؿعً أشرة فقس  ـوك مصؾحي شقوشقف فؼتؾفـم إمو ادػوداة ؾؿؿؽـم 

مو اشسؿوق واشتعٌود اتع رجول ادًؾؿغ هبـ ؾفذا مـ مصؾحي إمـ ؾؿؿؽـم 

ـ شؿعً ادًؾؿغم افذي ذـرمف يف افقاؿع أكو ٓ أظرؾفم فؽـ هبذه ادـوشٌي  

  ذا أمـ أظوجؿ أم مـ افعرب؟

 مـ افعرب ادقجقديـ  ـوك مـ  عضفؿ. افًويؾ:

 مػضؾ. افشقخ:

يف افًقؾ اعرار يؼقل ادومـ صديؼ حًـ خون: ويغـؿ مةـ افؽػةور افًويؾ:

كػقشفؿ إٓ ادؽؾػ مـ مرمةد وفةق أكثةكم وظر قةًو ذـةرًا ؽةر ـتةو ن ؾوإلشة م أو 

ؽ م افذي مػضةؾً ؾقةف أشةتوذي ؿضةقي مةـ افًقػم يؼح افشقـوينم يؾخص اف

 وؾداء وـذا... ؾفق ؿضقي إٓ ادؽؾػ مـ مرمد وفق أكثك؟
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 ادرمدة إذا ـوكً أكثك معـو و مرمد مـ ديـف.  افشقخ:

 ؼقفف أخقكو.ي ذا افؽ م افذي  ؼقفف مو  ذا افذي  افًويؾ:

 ٓ. افشقخ:

  ق يتحدث ظـ مرمد ةخر. مداخؾي:

 ـقػ؟ افشقخ:

ظجٌتةف افشةققظقي ومةـفجفؿ و ةدأ أل رجؾ مًةؾؿ ارمةد مةـ ديـةفم وأؿقافًويؾ:

 يف افدظقة إػ  ذام إمو يف افدظقة إػ افشققظقي وإمو...

 ٓ افرجؾ متػؼغ مع افشقخ ـ مؽ ظذ افزوجي صققظقف؟مداخؾي:

 افشققظقي ادرمدة. افًويؾ:

 أكةةو يؿؽةةـ مةةةو اكتٌفةةً فؼقفةةؽ: أ ةةةو مرمةةدة أو أفؼةةل يف كػزةةة رءم افشةةقخ:

ر ةةةةام يؽةةةةقن  ةةةةق إؿةةةةربم أكةةةةف مةةةةـ أيةةةةـ ظرؾـةةةةو أكةةةةف مرمةةةةدم  ةةةةؾ  ؿجةةةةرد مؼومؾتةةةةف 

 فؾؿًؾؿغم ومؼومؾتفو فؾؿًؾؿغ أم فقء أخر؟ 

  ذا  ق اإلصؽول افصحقت. افًويؾ:

 إذًا: أكو معذور. افشقخ:

ادرمةةد  ةةؾ يؼتةةؾ أو ٓم شةةقاء ـةةون  افًةةمال:إذًا: كًةةتلكػ ادقوةةقعم إذا ـةةون 

مةةـ  ةةدل ديـةةف »ؿةةول ظؾقةةف افًةة م يف حةةديٌ افٌخةةوري:  ذـةةرًا أو أكثةةك؟ كؼةةقل ـةةام

م وكحـ ٓ كرى ؾرؿًو  غ افذـر وإكثك يف  ذه ادًلفي خ ؾًو فؾحـػقيم شؾوؿتؾقه

فؽـ مـ  ق ادرمد ظةـ ديـةفم  ة  صةؽ كعتؼةد أن مقوةع امػةوق ٓ خة ف ؾقةف أن 

  ةةرد مؼومؾةةي اعةةقش ادًةةؾؿ مةةـ  عضةةفؿم  ةةـ ـةةون مًةةؾاًم مةةـ ؿٌةةؾم ذفةةؽ ٓ

 يعـل أن ادؼومؾ  ذا  ق مرمد ظـ ديـف.
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 إذًا: كحـ كريد أن أن كحرر مـ  ق ادرمد ظـ ديـفم و امذا يرمد؟ 

 ذا  حةٌ معةروف يف ـتةى افػؼةف اومةًوم إمةو أن يـتؼةؾ مةـ ديةـ اإلشة م إػ 

ديـ ةخرم وأكو ٓ أظتؼد أكف  ؿجرد أن يصٌت ادًؾؿ صققظقًوم أكف ارمد ظةـ ديـةفن 

فةةقس ديـةةًوم وإكةةام  ةةق مةةذ ى شةةقود  ةة  صةةؽ نيةةوفػ ف،شةة مم  ٕن افشةةققظقي

و خوصةةةةةي حقةةةةةـام يمخةةةةةذ  تػوصةةةةةقؾ جزيقومةةةةةفم فؽةةةةةـ افشةةةةةققظقغ يف ـةةةةةؾ افةةةةةٌ د 

اإلشةة مقيم يف شةةقريوم يف افعةةراق.. إػ ةخةةره  ةةمٓء ٓ كتصةةقر أكةةف  ؿجةةرد أن 

ؼقن إش مفؿن  دفقؾ أن ـثر مـفؿ تحوؾظقن ظةذ  عةض ؾ  طَ صققظقغ يُ  ايصٌحق

افشعوير ظذ إؿؾ يصع ويصقمم ويؼقل فؽ: ـؾ رء حلوففم دوذا فقء أو 

ون احلقةةةوة ـؾفةةةوم مصةةةقئغ معةةةًون ٕكةةةف يف إصةةةؾ ؽةةةر ؾةةةو ؿ افةةةديـ أكةةةف يشةةةؿؾ صةةة

وافقةةء افثةةوين أكةةف كػًةةف ٓ يػفةةؿ أن افشةةققظقي أ ةةو معةةودي افةةديـم وإكةةام مةةذ ى 

ظؿةف افعدافةي آؿتصةوديي.. اؿتصودي يريد أن يـظؿ احلقوة آؿتصودييم وتحؼؼ  ز

 إػ ةخره.

ؾنذًا ٓ يتٌودر إػ ذ ــو أن  رد مو صخص يؼومؾ يف جقش يتٌـك ادًمفقن 

ؾقف افشققظقيم أكف  ذا ادؼومؾ  ق أـقد ارمد ظـ ديـفم ٓ د حةغ ذاك مةـ معةوضل 

  .شمـ ـػر مًؾاًم ؾؼد ـػر»وشويؾ أخرى خشقي أن كؼع يف حمظقر: 

 طوع صقيت()حصؾ  ـو اكؼ ؾنذًا:

 ةةةق ؾعةةة ً مرمةةةد ظةةةـ ديـةةةف: ؾةةةؤن: فـًةةةتلكػ ادقوةةةقع فـؽةةةقن ظةةةذ  افشةةةقخ:

  صرة شمآً وجقا ًو مـ  ق افذي مًلل ظـف مـ ادرمد؟

 ق افذي ذـرت أوًٓ ؿؾـو: ـون افؽ م يف  ؿؾي أن  ذا افرجؾ مو  مداخؾي:

وؿومةةةةؾ دام أكةةةةف مٌـةةةةك  ةةةةذا ادةةةةذ ى أو  ةةةةذا افـظةةةةوم افشةةةةققظلم وؿومةةةةؾ حلاميتةةةةفم 

  مٓء ادجو ديـ ادًؾؿغ افذيـ يريدون إظ ء ـؾؿي احم وؿومؾفؿ...
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ؾطٌعةةًو ؾؿجؿةةؾ ضٌعةةًو ؿٌةةؾ افتػوصةةقؾ افتةةل ذـةةرت صةةقخـو ؾنكةةف  ةةذا  ةةق ادرمةةد 

 ادؼصقدم وفؽـ  عد ضٌعًو  ذا افٌقون امضت أمر مفؿ.

ٓ  ةة  صةةؽ  ةةذا يةةو أخةةل مةةو... وخوصةةي أكةةف شةةٌؼ افؽةة م ظةةذ أؾةةراد  افشةةقخ:

أصةةفد أن ٓ إفةةف إٓ »ذـةةر ؿم أكةةف  ةةرد مةةو يؼةةع أهى  عضةةفؿ يؼةةقل فةةؽ:  أكةةً

 أفًً ؿؾً  ذا؟ شاح

 كعؿ. مداخؾي:

مةةو أدري مةةةوذا  شٓ إفةةف إٓ اح»ضقةةىم و عضةةةفؿ مةةو تحًةةـ أن يؼةةةقل:  افشةةقخ:

ؿؾةةً يعـةةل يتٌةةوـك ر ةةام.. إػ ةخةةرهم كحةةـ ؿؾـةةو  وفـًةةٌي بةةذا وذاك أكةةف ٓ يـٌغةةل 

ظةـ  اً م وإكام يًتػن ظـ حةوبؿ ؾةنن ثٌةً أكةف ؾعة ً ـةون مرمةدادٌودرة إػ ؿتؾفؿ

 ديـفم اشتتقى ؾنن موب وإٓ ؿتؾ.

شٌحون اح و ذا أيضو افؼًؿ إخر أيضًو ؾقةف ظةدد ـٌةر مةـ افـةوس  مداخؾي:

 شٓ إفف إٓ اح»هبذه افصقرةم و ق أكف فق ذ ت ظذ أن يـطؼ افشفودمغ أو يؼقل: 

 مو يـطؼ هبو أ دًا.

  ذا افذي يؼتؾ.  ذا  ق افذي يًتحؼ افؼتؾ.  قخ:افش

  ذا  ق افتػصقؾ صقخـو جزاك اح خر. افًويؾ:

 ( 00:  41:  37/ 286) اهلدى والنور/ 
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 جسيدة ٌاطكة باضي الطمفيني يف 

 أفػاٌطتاُ وٌصيخة لمىجاِديَ األفػاُ

 ةةؾ مةةرون أمهقةةي جريةةدة كوضؼةةي  وشةةؿ افًةةؾػقغ ـةةام  ةةق حةةول ؽوفةةى  افًةةويؾ:

 عامظوت إخرى؟ا

 أرى  ذا إذا وجد أ ؾفو. افشقخ:

 إذا وجد أ ؾفو؟  افًويؾ:

ـُ  افشةةقخ:  ةةو ومةةو أدري إذا ـةةون  ةةمٓء ؤوهبةةوم وظؾامت  أي كعةةؿم يعـةةل إذا وجةةد 

 مقجقديـ.

جةةة ت ادقجةةةقدة افًةةةؾػقي أو افتةةةل ادضقةةةى أضؾعةةةً صةةةقخـو ظةةةذ  افًةةةويؾ:

 مزظؿ أ و شؾػقي مو رأيؽؿ يف أحًـ  ؾف يف  ذا؟

واح أكةةو حتةةك أن مةةـ حقةةٌ افعؼقةةدة أرى  ؾةةي افتقحقةةد ادكةةيي  افشةةقخ:

افتةةل مٌةةع اوظةةي إكصةةورم ؾفةةل مةةـ حقةةٌ افعؼقةةدة وافتقحقةةد جقةةدةم فؽةةـ مةةـ 

حقٌ إحؽوم افؼظقي افػؼفقي ومـ حقٌ إحوديٌ افـٌقييم َأْؿرأ ؾقفو افعجى 

ؾقفةةةةوم وؾقفةةةةو  افعجةةةةوبم يف  ؾةةةةي آشةةةةتؼومي أطةةةةـ مٌةةةةع افًةةةةقدان  ةةةةذه ٓ  ةةةةلس

مؼةةوٓت جقةةدةن فؽـفةةو حديثةةي ظفةةد  وفصةةدور ؾةةام ةن فـةةو أن كًتؽشةةػ حؼقؼتفةةوم 

ويشةةةٌففو اومةةةًوم وإن ــةةةً أكةةةو منةةةورًا هبةةةو إػ حةةةد  عقةةةد  ؾةةةي افػرؿةةةون افتةةةل 

يصةةةةدر و اإلخةةةةقان افًةةةةؾػققن  ـةةةةوك يف افؽقيةةةةًم وظؾقفةةةةو وريقًةةةةفو أطةةةةـ ظٌةةةةد 
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قوشةةقي ويف  قةون ووةةع افةةدول افةرنيـ ظٌةةد ا ةوفؼم  ةةمٓء يعـةةقن  ةوفـقاحل افً

افعر قةةةي وحؽومفةةةوم يعـةةةل يةةةروي ويشةةةػل صةةةدور ؿةةةقم مةةةممـغم فؽةةةـ مةةةع ذفةةةؽ 

أخشك أكف مو يدوم أمر وم وأن يصـع هبو  ام صـع مـ ؿٌؾ  ؿجؾي إميم مع أ ةو 

ـوكةةةً معتدفةةةي إػ حةةةد مةةةوم فؽـفةةةو ـوكةةةً أيضةةةًو ستحةةةي يف مفواةةةي إووةةةوع 

 ظؾقفةةو إٓ شةةـغ ؿؾقؾةةي ثةةؿ شةةجـًم ثةةؿ احلوـؿةةي يف ـةةؾ افةةٌ دم وفةةذفؽ مةةو مهةة

اككةةةف أ ؾفةةةو إػ إصةةةدار ـتقٌةةةوت ٓ ؽـةةةوء ؾقفةةةو وٓ ؿقؿةةةي ظؾؿقةةةي ؾقفةةةوم شةةةةقى 

 معوعي أوووع اجتامظقي اؿتصودييم و لؿ م ؽر ظؾقؿي  وإلش م.

ؾؾةةذفؽ أؿةةقل: إذا ـةةون  ـةةوك ظؾةةامء وـتةةوب تحًةةـقن اختقةةور ادقاوةةقع افتةةل 

قغ  ـةةوك  خوصةةيم وتحًةةـقن افؽتةةوب وافٌقةةونم مػقةةد ادًةةؾؿغ  عومةةيم وإؾغةةوك

ؾفةةذا أمةةر ضوري و ةةذا مةةـ افقاجٌةةوت افؽػويقةةي افتةةل إذا   يؼةةؿ هبةةو أحةةد أثؿةةقا 

اقعةةةًوم وإذا ؿةةةوم هبةةةو افةةةٌعض شةةةؼط ظةةةـ افٌةةةوؿغم ؾل ةةةؾ مؽةةةي ـةةةام يؼةةةول: أدرى 

 شةةعوهبوم ؾةةنن ـةةون يقجةةد  ـةةوك حةةقل أخقـةةو يف افغقةةى اقةةؾ افةةرنيـ مةةـ يثةةؼ 

 مفؿم و نخ صفؿن ؾؾقتؼدم وٓ يؾدغ ادممـ مـ جحر مرمغ. عؾؿفؿ و لؿ 

ٕن ذفؽ افرجؾ صور يف خ ف  قـل و قـفن دةوذا ؟ ٕكةف افظةو ر فةقس  ـةوك 

وحةةدة ؾؽريةةيم ؾفةةق ظؾقةةف أن يًتصةةػل  ةةةـ حقفةةف أكوشةةًو يؽةةقن ؿةةد اؿتـةةع  ةةةل ؿ 

متقحديـ يف ادذ ىم ويف ادؼب مـ جفيم وأ ؿ ؿةودريـ ظةذ أن يؽتٌةقام 

 ن يؼحقا فؾـوس مو يف كػقشفؿ مـ ظؾقم جيى إطفور و.وأ

 وفـًةةٌي يةةو صةةقخـو  ؾةةي ادجو ةةد  ةةل مةةو ؾقفةةو مةةـ يؽتةةى بةةو دايةةاًمم  افًةةمال:

وإكام  ل مًةتػً افعؾةامء و عةض افةدظوةم وـةذا افًةؾػقغم ؾةام رأيؽةؿ يعـةل يف 

 ادجؾي  عؿقمفوم  ؾي ادجو د خوصي و ؾي افٌقون ـذفؽ هبذه ادـوشٌي؟

مةةو ظـةةدي ؾؽةةرةن ٕن احلؼقؼقةةي  ؾةةي ادجو ةةد صةةور بةةو أصةةفر مةةو  قاب:اعةة

 أصقؾفوم أكو جوءين  عض إظداد 
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  عطقؽ إيو و صقخـو  مداخؾي:

 !مو أدري  ؾ اكؼطعً  ًٌى ا  ف افع وؿعم وإٓم ٓ مزال مًتؿر افشقخ:

  ؽـ. ـون يف خطل ـٌر يف افتقزيع. مداخؾي:

 ٓ اقـلم اعفود  ل افتل اقـل مؼريًٌو مٌوظًو.وـذفؽ  ؾي افٌقون  افشقخ:  

 شٌحون اح.  مداخؾي:

 ضقى أن كؽتػل هبذا افؼدر. افشقخ:

 ضقى يف كصقحي  س أخرة يو صقخ. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

كصةةةةةقحي مؼةةةةةدمفوم إذا يف كصةةةةةقحي مؼةةةةةدمفو فؾؿجو ةةةةةديـ إؾغةةةةةونم  مداخؾةةةةةي:

 ًتون  ذه يعـل مفؿي صقخـو.وفؾؼودة مـفؿم وإلخقاكـو افعرب  ـوك يف أؾغوك

واح افةةةةذي يؿؽــةةةةل يف  ةةةةذه افًةةةةوظي أن أؿدمةةةةف إػ إخقاكـةةةةو  ـةةةةوك  افشةةةةقخ:

اقعةةةةةةًو: أن ٓ يتـةةةةةةوزظقام وأن آخةةةةةةت ف  ةةةةةةغ إؾةةةةةةراد  ةةةةةةق ـةةةةةةوٓخت ف  ةةةةةةغ 

اعامظوت أمر ضٌقعل ٓ د مـفن ٕن اح ظز وجؾ حلؽؿي مو ؿدر ذفؽم ـام ؿول 

َؽ ﴿معوػ:  ًي َواِحَدًة َوٓ َيَزاُفقَن نُيْتَؾِِػَغ  َوَفْق َصوَء َر   ـْ * َعََعَؾ افـ وَس ُأم  ٓ  َم إِ

ةةَؽ  َؿ َر  
م وـؾـةةو يعؾةةؿ أن افصةةحو ي ريض اح ظةةـفؿ افةةذيـ [221-221 ]هزز:::﴾َرِحةة

أثـةةةةك ر ـةةةةو ظؾةةةةقفؿ يف افؼةةةةرةن افؽةةةةريؿم وكٌقـةةةةو صةةةةذ اح ظؾةةةةقفؿ وةفةةةةف وشةةةةؾؿ يف 

م وكحةةق شخةةر افـةةوس ؿةةرين»وـؿثةةؾ:   شأـرمةةقا أصةةحو »أحوديةةٌ ـثةةرة ـؿثةةؾ: 

ذفةةةؽ.. مةةةع  ةةةذا افثـةةةوء افعةةةوضر ـةةةوكقا نيتؾػةةةغ يف ـثةةةٍر مةةةـ ةرايفةةةؿ وأؾؽةةةور ؿم 

وفؽةةةةةـ  ةةةةةذا آخةةةةةت ف مةةةةةو أدى هبةةةةةؿ إػ أن يتـةةةةةوزظقان ٕن افتـةةةةةوزع يةةةةةمدي إػ 

 افػشؾ  ـص أيي افؽريؿي.
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ؾؾفةةةذا وؿةةةد اؿتضةةةً مصةةةؾحي اعفةةةود يف أؾغوكًةةةتون أن يطةةةرق أروةةةفو  عةةةض 

دًؾؿغ افعربم وبؿ أؾؽور ؿم وبؿ ظودا ؿم وؿةد  تؾػةقن يف  ةذا وذاك ا

مةةع إؾغةةوكقغ ـثةةرًا أم ؿؾةةق ًم وفةةذفؽ ؾةة  يـٌغةةل إذا وجةةد رء مةةـ آخةةت ف 

افػؽري أو إخ ؿةل أن يؽةقن ذفةؽ مةدظوًة فتػريةؼ افؽؾؿةيم وازيةؼ افصةػقف 

دًةةؾؿقن  ةةمٓء افتةةل جيةةى أن مؽةةقن مرصقصةةي اةةوه إظةةداء افةةذيـ اجتؿةةع ا

اقعةةًو مةةـ ظةةرب وأؾغةةون ظةةذ مؼةةومؾتفؿم وإخةةراجفؿ ظةةـ أروةةفؿم يـٌغةةل أن ٓ 

  تؾػقام وأن ٓ يتـوزظقان حتك يتؿؽـقا مـ افؼضوء ظذ ظدو ؿ.

وأكةةو أظةةرف أن افٌعةةد ـٌةةر جةةدًا  ةةغ إؾغةةوكقغ ـشةةعى مًةةؾؿم و ةةغ افعةةرب  

مـحةةرؾغ يف  عةةض ـشةةعى مًةةؾؿ أيضةةًون ٕن افعةةرب وفةةق ـةةوكقا ـةةٌعض إؾةةراد 

افـةةةةقاحل ظةةةةـ افؽتةةةةوب وافًةةةةـيم وفؽةةةةـ مةةةةع ذفةةةةؽ يؽقكةةةةقن أؿةةةةرب إػ افؽتةةةةوب 

وافًـي مـ إظوجؿم و ـوء ظذ  ذا افقاؿع افذي يؽةقن خةرًا مةـ واؿةع إؾغةون 

وا ؤظةةذ إؾغةةوكقغ أن يرحٌةةقا  قجةةقد ؿ يف أروةةفؿ وأن يشةةؽرو ؿ حقةةـام جةةو

ن مةةةةـفؿ مةةةةـ نيوفػةةةةوت فقًةةةةوظدو ؿ ظةةةةذ ظةةةةدو ؿم وأن يتحؿؾةةةةقا مةةةةو ؿةةةةد يةةةةرو

أي: -دةةةذ ٌفؿن ٕن مةةةذ ٌفؿ.. جيةةةى أن يعؾؿةةةقا  ةةةذه احلؼقؼةةةين ٕن مةةةذ ٌفؿ 

 ق ـًوير ادذا ى إخرى افتل يعقشفو افشةعقب إخةرى  -ادذ ى احلـػل

ادغور ةةةةةي مةةةةةث ً: مةةةةةذ ٌفؿ مةةةةةذ ى اإلمةةةةةوم موفةةةةةؽم وادكةةةةةيقن يغؾةةةةةى ظؾةةةةةقفؿ 

د افـجديي و عض افٌ د ادذ ى افشوؾعلم وادذ ى احلـٌع يغؾى ظذ افٌ 

ء ادذا ى ـؾفؿ أن ـةؾ مةذ ى افًقريي وؽر وم جيى أن يعؾؿ أصحوب  مٓ

مـ  ةذه ادةذا ى فةقس وحقةًو مةـ اح مٌةورك ومعةوػ ظةذ إمةوم ادةذ ىم ؾضة ً 

ظـ أكف فقس وحقًو ظذ أمٌوظفؿ ظذ مةدى شةـغ ضقيؾةيم وإكةام  ةل يف ـثةر مةـ 

إيؿةةي ادتؼةةدمغ أو ادتةةلخريـ  عضةةفو  إحقةةون مؽةةقن اجتفةةودات وةراء فةةٌعض

ؾفةةؿ مةةلجقرون يف افصةةقاب  و خطةةلم ؾًةةقاء ـةةون صةةقا ًو أو خطةةلصةةقاب و عضةةف
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أجةةريـم ويف ا طةةل أجةةرًا واحةةدًام ؾةة  يـٌغةةل أن يةةتحؿس ـةةؾ أصةةحوب مةةذ ى 

دذ ٌةةةفم ؾتؼةةةع افػرؿةةةيم وحقـئةةةذ ٓ يؽقكةةةقن متجةةةوو غ مةةةع ؿقفةةةف مٌةةةورك ومعةةةوػ: 

ـَ ﴿ ـِغَ ادُْ  َوٓ َمُؽقُكةةقا ِمةة ةة ـَ *  ْؼِ ْزٍب  ِمةة ؾ  ِحةة ةة ـُ قًَعو 
وُكقا ِصةة ةة ـَ ُؿةةقا ِديةةـَُفْؿ َو ـَ َؾر  ِذي ةة اف 

 .[11-12]الر:م:﴾ ِاَم َفَدهْيِْؿ َؾِرُحقنَ 

وٓ صؽ أن ظومي افشعقب ٓ يؿؽـ أن كتصقر أن وظل ـؾ ؾرٍد مـفو ـقظل  

شةةةةوء افؼةةةةويؿقن ظؾقفةةةةوم وفةةةةذفؽ أول مةةةةـ يـٌغةةةةل أن متقجةةةةف  ةةةةذه افـصةةةةقحي ؤوافر

شةةةةةوء افؼةةةةةويؿقن ظةةةةةذ  ةةةةةذه ؤوفؿم وأن يرظق ةةةةةو حةةةةةؼ رظويتفةةةةةوم إكةةةةةام  ةةةةةؿ افرإفةةةةةق

ول ظةـ مـؾؽؿ راٍع وـؾؽؿ مً»إحزاب افؽثرةن ؾل ؿ ـام ؿول ظؾقف افً م: 

ام ؿةةد يؼةةع مةةـ ا  ؾةةوت موفقن ظةةم ؾفةةمٓء رؤشةةوء إحةةزاب  ةةؿ ادًةةشرظقتةةف

صةةةوظي مةةةو ومةةةـ افػةةةتـ  قةةةـفؿن ٕ ةةةؿ ـةةةون  قشةةةعفؿ أن تحقفةةةقا  ةةةغ  ةةةذه افػةةةتـ  ن

يًةةةؿك  وفتًةةةومت ادةةةذ ٌلم ٓ أظـةةةل أن  وفتًةةةومت ادةةةذ ٌل أٓ هيةةةتؿ اإلكًةةةون 

 ؿعرؾةةي احلةةؼ ادقجةةقد يف ادةةذا ى إخةةرىم وإكةةام أظـةةل  وفتًةةومت: أكةةؽ إذا 

افتؼقةةةً مةةةع أخقةةةؽ ادًةةةؾؿ وجةةةرى  قـةةةؽ و قـةةةف خةةة ف مةةةو يف مًةةةلفي مةةةوم شةةةقاء 

يف ذفةةةؽ ثةةؿ  ؼةةل ـةةةؾ  ـوكةةً يف افػةةروع ـةةام يؼقفةةةقن أو يف إصةةقلم ؾتٌةةوحثتؿ

مـؽؿ ظذ رأيف افًةو ؼ متؼقةًو ر ةف مٌةورك ومعةويل خويػةًو مةـ ر ةف ؽةر متعصةى إٓ 

مـةةةوؾر  قن  ةةةذا افٌؼةةةوء ـةةةؾ ظةةةذ مذ ٌةةةف شةةةٌىكةةةف صةةةقابم ؾةةةلٓ يؽةةةأدةةةو يٌةةةدو فةةةف 

وـقكةقا ظٌةود »ومٌوؽض ومدا رم وجيى ظؾقفؿ أن يؽقكو ـةام يف افةـص افؽةريؿ: 

ذه ادـوشٌي وشةٌحوكؽ افؾفةؿ و حؿةدك اصةفد أن  ذا مو يتقن يل هب شاح إخقاكو

 ٓ إفف إٓ أكً أشتغػرك وأمقب إفقؽ.

 ( 00:  55:  30/ 286) اهلدى والنور/

 (   01:  00:  02/ 286) اهلدى والنور/

 ( 00:  03:  13/ 287) اهلدى والنور/ 
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 دلمظ آخس حوه اجلّاد األفػاٌي

 موفةؽده ـ م حقبو وافشقخ أ ةق  وفـًٌي فؾؼضقي إؾغوكقي افقافد ظـ مداخؾي:

 وافدـتقر رؾقؼ وـثر مـ ادشويخ ظـد ؿ ـ مم ٕ ؿ ذ ٌقا.

 مػضؾقا مو ظـدـؿ كًؿع وكًتػقد. افشقخ:

ادجو ديـ إؾغون أن ـام ظؾؿً يعـل أن وحةدة افؼقةودة مةو  ةل  مداخؾي:

أو مقجقدة ظـد ؿم ؾفؾ ظدم وجقد وحدة افؼقودة يعـل  ؾ يًقغ فـةو أن كقاؾةؼ 

 كؼقل فٌعض ادًؾؿغ يذ ٌقا مع  مٓء ادجو ديـ.  ذه واحدة.

افثوكقةةةي: مقوةةةقع افةةةقظل افًةةةقودم  ةةةؾ  ةةةذا افةةةقظل افًةةةقود مقجةةةقد ظـةةةد 

  مٓء ادجو ديـ وؿود ؿ؟

 فقس مقجقدًا. افشقخ:

ضقةةى ـةةذفؽ  وفـًةةٌي دقوةةقع افعؼقةةدة  ةةؾ  ةةل مقجةةقدة ظـةةد ـةةؾ   مداخؾةةي:

 افؼقاد؟

 فقًً مقجقدة. افشقخ:

إذا مةةةةث ً كحةةةةـ ؾرضـةةةةو يف صةةةةٌو ـو ادةةةةتعؾؿ افةةةةقاظل افػةةةةو ؿ فؾعؼقةةةةدة  داخؾةةةةي:م

ورمقـةةةو هبةةةؿ يف أحضةةةون  ةةةمٓءم و ةةةمٓء ـةةةام ظرؾـةةةو وظؾؿـةةةو ٕكـةةةل ذ ٌةةةً إػ 

 ـوك ورأيً  عةض اعامظةوت بةؿ يةذ ى مةع اعامظةيم ثةؿ  عةد ذفةؽ يةليت يف 

ف إمةو أن جٌؾ مـ اعٌول مـ ا ؾػ ويؽقن ظـده حؼد ويؼتؾ  عض رؾؼويةفم ٕكة
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يؽقن صةقعل أو يؽةقن أصةعري أو يؽةقن صةقيف خةرايفم أو صةقعلمـقػ كةلاـ 

أمثةةةول  ةةةمٓء ظةةةذ صةةةٌو ـو وكحةةةـ كعةةةد ؿ  ةةةر وفؼقةةةودة جقةةةدة ؿقةةةودة هبةةةو وحةةةدة 

 افريوشي ...

أكو  ذا  ورك اح ؾقؽ  ذه إشئؾي )اكؼطوع( يف افـؼطي إوػ و ل:  افشقخ:

 ة د إشة مقي أم فقًةً  ة د إشة مقي؟ وأكةً  ذه افٌ د أي افٌ د إؾغوكقي  ةل 

شةةؿعتـل أؿةةقل يف ـةةؾ إشةةئؾي افتةةل شةةلفً ظـفةةو: فقًةةقا ـةةذفؽ فقًةةقا ـةةذفؽ.. 

إفخم  ؾ كخرج  ـتقجي أن  ةذه افةٌ د  ةل  ة د ؽةر إشة مقي؟ أكةو مةو أطةـ أكًةوكًو 

مـ  مٓء اإلخةقان افةذيـ أذت إفةقفؿ وشةؿعـو ظةـ ؽةر ؿ أيضةًو أ ةؿ يؼقفةقن 

افةٌ د  ًةٌى مةو ؾقفةو مةـ اكحةراف ظةـ اإلشة م إمةو يف افعؼقةدة وإمةو يف  لن  ذه 

افعٌةةودة أو يف ؽةةر ذفةةؽ  ةةرج ظةةـ ـق ةةو  ةة د إشةة مقي ومؾحةةؼ  ةةوفٌ د افؽةةوؾرة 

وادؼةةةةـيم أي: ٓ أمصةةةةقر مًةةةةؾاًم ٓ يػةةةةرق  ةةةةغ افةةةةٌ د إؾغوكقةةةةي و ةةةةغ افةةةةٌ د 

قد وظدم افتػريؼ  غ افذيـ افروشقيم مو أطـ إكًوكًو يصؾ  ف إمر إػ  ذا افتقح

 ةةواقا افةةٌ د إؾغوكقةةي و ةةؿ ـػةةور مؼةةـقن م حةةدةم و  ةةغ افةةٌ د ادفواةةي 

 و ل   د إش مقي.

إذا ـةةةةون إمةةةةر ـةةةةذفؽ ـةةةةام أؿةةةةقل إكـةةةةل ٓ أظتؼةةةةد أن أحةةةةدًا يؼةةةةقل يف افةةةةٌ د 

إؾغوكقةةةي أ ةةةو فقًةةةً  ةةة د إشةةة مقيم إذًا: يتجةةةف افؽةةة م يف ادظةةةوء أن  ةةةذه افةةةٌ د 

 د إش مقيم مـ  ـو يؽقن مـطؾؼ افٌحٌ وكؼوش رأيغ متٌويـغم أم رأشًو كقرد  

اإلصؽوٓت افًو ؼي وأمثوبو ؾلكو أرى ذفؽ خطل  ًدًا  ًاًمم ؾؿـ ـةون مةـ 

 مٓء ـةام أظتؼةد يةقاؾؼـل ظةذ ؿةقل  ةذا أن  ةذه افةٌ د  ةل  ة د إشة مقي ظةذ 

 مقي ؾام واجى ادًؾؿغ؟ظجر و و جر و حقـئٍذ كؼقل: إذا ؽزيً   د إش 
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أكةةو أظتؼةةد واحلوفةةي  ةةذه ٓ مةةرد مؾةةؽ إشةةئؾي ـؾفةةو إض ؿةةًوم مؾةةؽ إشةةئؾي مةةرد 

كف إذا ؿومً اوظي مةدظق فؾجفةود يف شةٌقؾ اح كشةسط إـام ــو وٓ كزال كؼقل: 

ؾقفةةةو  ةةةذه افؼةةةوط ـؾفةةةو افتةةةل ذـةةةرتم وكشةةةسط ظةةةذ افةةةرأس أن يؽةةةقن  ـةةةوك  

فؽـ افدؾوع ظـ افٌ د اإلش مقي ؽر إظ ن اعفةود خؾقػي مٌويع مـ ادًؾؿغم 

يف شٌقؾ كؼؾ افدظقة اإلش مقي إػ  ة د أخةرىم وأكةو وؾةقق ـةؾ ذي ظؾةؿ ظؾةقؿ 

ٓ أظؾةةؿ أن أحةةدًا مةةـ ظؾةةامء ادًةةؾؿغ يشةةسط حقةةـام امػؼةةقا اقعةةًو ظةةذ أكةةف إذا 

ـقةًو ؽزيً  عض افٌ د اإلش مقي مـ افؽػور أكف جيى ظةذ ادًةؾؿغ وجق ةًو ظق

أن  رجقا فدؾع  ذا افعدو افذي  وجؿ جوكًٌو مـ افٌ د اإلش مقيم أكو ٓ أظؾةؿ 

أحةةدًا يشةةسط أن مؽةةقن  ةةذه افةةٌ د ـؾفةةو متػؼةةي ظةةذ ظؼقةةدة واحةةدة وظةةذ رأي 

واحةةدم فؽةةـ يؽػةةل أن مؽةةقن  ةة د إشةة مقي وـػةةكم إذا ـةةون إمةةر ـةةذفؽ ؾؽةةؾ 

 ةةةو  ؼةةةل يف ذاـةةةريت  ةةةو وافشةةةٌفوت ؽةةةر واردةم ـةةةقن مةةةث ً اإلصةةةؽوٓت  ةةةذه 

 شؿعتف مـؽؿ ةكػًو ـقػ كرمل  شٌو ـو يف ذاك ادؽون.

 ادعرـي ؽر متؽوؾئي. مداخؾي:

أؿقل: إن  ذا افؼقل ٓ يردم ٕكو كحـ كروي بؿ يف اعفود يف إؿومي  افشقخ:

ن اعفةةود  ةةذا إؾةةرض ر ـةةو ظةةز وجةةؾ ؾروةةف ظؾقـةةوم  عٌةةورة أخةةرى: إمةةو أن كؼةةقل 

ؾ أشةةتدرك أن ظةةذ كػزةة و ةةذا فعؾةةف مةةـ افدؿةةي يف ؾةةرض أو فةةقس  ػةةرضم  ةة

 افتعٌر: مٌديقو ً إمو أن كؼقل جيقز  ذا اعفود أو ٓ جيقز.

 مو كؼقل ؾرض ظغ. مداخؾي:

اشةةؿت يلم يعـةةل: أن ؾقةةف ظـةةدكو ثةة ث مرامةةى: جيةةقز اعفةةودم  ةةق  افشةةقخ:

 ةةق ؾةةرض ظقـةةلم ؾةةؤن أكةةو  ةةدأت وؿؾةةً: أشةةتدرك ظةةذ كػزةةم  مؾةةرض ـػةةويل

 ةةةةذا أشةةةةؾقب يف افٌحةةةةٌ وضةةةةرح ادًةةةةلفي فتتضةةةةت فؾجؿقةةةةعم أكةةةةو أن أؿةةةةقل: و



 الكضية األفغانية ------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

73 

اعفةةةود  ـةةةوك إمةةةو أن يؽةةةقن جةةةويزًا أو أن يؽةةةقن ؽةةةر جةةةويزم ؾلكةةةو أكطؾةةةؼ مةةةـ  ـةةةوم 

جيةةةقز اعفةةةود  ـةةةوك أم ٓ جيةةةقز؟ ـةةةذفؽ أؿةةةقل مةةةـ  اعةةةقاب:وأريةةةد أن أمؾؼةةةك 

 ظـدي وأرجق أن ٓ  قى اح طـلم ـام ؿؾً ةكػًو..

 ل أحد افطؾٌي وشمال مـ افشقخ ظـف ورد مـ افطوفى.وصق مداخؾي:

مةةو أدري اإلصةةوظي افتةةل جوءمـةةو مةةـ   دـةةؿ مةةو أصةةؾفو أن افشةةقخ يف   افشةةقخ:

ادًتشةةػكم ـثةةر كةةوس امصةةؾقا معـةةو  ومػقةةًو حتةةك ٕول مةةرة  ةةوفرؽؿ أين أكةةو كةةودر 

ـ  وزآمصول مع مؽتى افشقخ   ؾومصؾ أحد ادقطػغ ظـده يف افدار و  أــ ا 

ؾقفوم ؾًلل ظـ افشقخ وأكةف ـقةػ حوفةف و خةرم و ؾغـةو أكةف يف ادًتشةػك مةع أن 

 ةةذا ا ةةز  ةةذا ـؾةةف  احلؿةةد ح ضقةةىم وأكةةف ذ ةةى إػ ادًةةجد مةةـ افؽةة م  ةةذام 

ثةةؿ  عةةد ذفةةؽ امصةةؾ يف صةةفري  ـةةوك مهةةوم يف جةةدة يعـةةل افعديةةد مةةـ إخٌةةور 

كًةون شةفقًا أو ظؿةدًا يشةقع ضٌعًو ـام كعؿؾ اقعًو: ومو ةؾةي إخٌةور إٓ روا ةوم إ

خةةةزًا ؽةةةر صةةةحقت ؾقتـوؿؾةةةف افـةةةوس ويصةةةٌت خةةةزًا متةةةقامرًام احلؿةةةد ح مةةةو شةةةؿعتؿ 

 رء مـ ذفؽ.

كعقد إػ مو ــو ؾقفم ـون افٌحٌ حقل اعفةود يف  أؾغوكًةتونم ؾلكةو ٕول مةرة 

خطةةةةةةةر يف  ةةةةةةةويل أن  لكةةةةةةةف ضرحةةةةةةةف  عةةةةةةةض إؾووةةةةةةةؾ احلةةةةةةةوضيـ أن  عةةةةةةةض 

 عةةض إخقاكـةةو  ـةةوك ظـةةدـؿ يف ادديـةةيم خطةةر يف  ةةويل اإلصةةؽوٓت كؼقبةةو مةةـ 

أن أشةةةر يف افٌحةةةٌ يف  ةةةذه افـؼطةةةي ظةةةذ ضريؼةةةي ر ةةةام ٕول مةةةرة أمعةةةرض بةةةوم 

ؾلؿقل: اعفود يف أؾغوكًةتون إمةو أن يؽةقن جةويزًا وإمةو أن يؽةقن ؾةرض ـػويةي أو 

أن يؽةةقن ؾروةةًو ظقـقـةةًوم وؿؾةةً ؿٌةةؾ ذفةةؽ: افةةٌ د إؾغوكقةةي ٕكةةف ـةةون مةةـ اؾةةي 

اإلصةةؽوٓت افتةةل ضرحةةً ةكػةةًو أكةةف ؾقفةةو أحةةزاب وؾقفةةو مؽةةت ت صةةقؾقي وصةةقعقي 
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 ؾ معتؼد أن  ةذه إصةقوء مقجةقدةم ـةون جةقا   افًمال:ومو صو ف ذفؽم وـون 

 ضٌعًو  وإلجيوب: كعؿ كعؿ كعؿ.

فؽـ  عد ذفؽ أكةو أوردت افًةمال افتةويل و ةق: ظةذ افةرؽؿ مةـ  ةذه إصةقوء 

إ ةةو  ةة د إشةة مقي أو أ ةةو  ةة د ؽةةر إشةة مقيم وزدت  أن  ةةذه افةةٌ د إمةةو أن كؼةةقل

ي و ةةغ افةةٌ د  إمةةر إيضةةوحًو إمةةو أن كؼةةقل: ٓ ؾةةرق  ةةغ افةةٌ د إؾغوكقةةي ادفوَاةة

ام يؼقفقا أن أزيد مـ ظـدي ظذ مةو ادفوِايم أي:  مٓء ـػور ومثؾ افروشقي

ؿ ا ـزيةةرم  ةةؾ ةكػةةًو يؼقفةةقا ظـةةدكو مثةةؾ أفٌةةوين مراتةةف: شةةـ افؽؾةةى يف حلةةؿؾتةةف 

هبةةةذا افؽةةة مم يعـةةةل: إذا  ةةةوجؿ افةةةروس  ةةة د إؾغةةةون صةةةق يؼقفةةةقا  مًةةةؾؿيؼةةةقل 

ظةةذ وجةةف إرض  مًةةؾؿظـةةدـؿ َمثَةةؾ يشةةو ف  ةةذام أكةةف ؾخةةور يؽنةة  عضةةفم  ةةؾ 

 يؼقل  ذا افؽ مم ٓ أظتؼدم  ذا حًـ طـ  وفـوس.

ر ةةةو إذًا: ٓ مـةةةوص فـةةةو مةةةـ أن كؼةةةقل: إن مؾةةةؽ افةةةٌ د  ةةة د إشةةة مقي ظةةةذ ظج

 و جر وم ؿؾـو  ذا شو ؼًو.

أن رجعـةةو إػ افؼةةقل: حؽةةؿ اعفةةود  ـةةوكم  ـةةوء ً ظةةذ إصةةؽول ضةةرح: ـقةةػ 

 كؾؼل  ل ـويـو وصٌو ـو يف مؾؽ افٌ د ويروح دمفؿ  ؽذا  در؟

حقـئٍذ ؿؾً ٓ د مةـ افـظةر يف حؽةؿ  ةذا اعفةودم ؾفةق  ة  صةؽ يةدور إمةو أن 

ذ ؿًةةةؿغ ؾةةةرض ـػةةةويل وؾةةةرض يؽةةةقن جةةةويزًا وإمةةةو أن يؽةةةقن ؾروةةةًو ثةةةؿ  ةةةق ظةةة

ظقـلم  ؾ  ـوك  ةو يؿؽــةو أن كتصةقر أن مًةؾاًم يؼةقل: إن جفةود  ةمٓء افـةوس 

 يف   د ؿ افروس  ق أمر ؽر جويز أم كؼقل أمر جويز؟

أن أكو أريد أن أمؾؼك جقاب مـ احلوضيـ ظذ اخت ف أراء وإؾؽورم 

 فؽـ  ؾ يؿؽـ أن يؼول: إكف ؽر جويز؟
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حةةةةـ كؼةةةةقل:  وفـًةةةةٌي فئؾةةةةراد  ةةةةذا جةةةةويزم وفـةةةةو أن كًةةةةوظد ؿ  ةةةةام ك مداخؾةةةةي:

 كًتطقعف مـ مولم وكًوظد ؿ وكؼػ معفؿ.

كحـ أن إذا شؿحً مو كدخؾ يف افتػوصقؾم اعفود  ـةوك جةويز أم  افشقخ:

 ؽر جويز؟

جويز  وفـًٌي بؿم أمو  وفـًٌي يل أكو يف ادديـيم وأكو جةوفس  ـةوكم  مداخؾي:

ود وأؾفةةةؿ وأظةةةرف أن إمةةةر أمةةةر افؼتةةةول  ةةةغ إؾغةةةوكقغ وأكةةةو ظـةةةدي وظةةةل شةةةق

ر مةةـ ؿٌةةؾ أ مريؽةةوم وإمةةر يف ا ؾةةقٍ أيضةةًو مةةد ر    دَ وافةةروس ادقجةةقد أن ُمةة 

مـ ؿٌةؾ روشةقو و ـةوك كةزاع وساع  ةغ ؿةقمغ ظظقؿتةغ ـةؾ واحةدة مةـفام مريةد 

ي أن مضةةع بةةو ؿةةدم حتةةك مةةزاحؿ إخةةرىم ؾةةفيت إػ صةةٌوب مثؼةةػ ثؼوؾةةي إشةة مق

 ؿ كػًؽ بمٓء افروس يؼتؾقك.ؾ  يًتػود مـف يف ـؾ  ؾدم وأؿقل فف: اذ ى وَش 

 شؾؿ كػًؽ. افشقخ:

 يعـل: دو يذ ى إػ معرـي ؽر متؽوؾئي. مداخؾي:

حتةك مةو مظةـ إذا شةؿحً يةو ؾضةقؾي افشةقخ أكةو كحةـ كختؾةػ يف  ةذه  افشقخ:

افؼةةةويؿ أن يف افـؼطةةةي أيضةةةًو اشةةةلل إخقاكـةةةو افةةةذيـ يعرؾةةةقن مةةةو رأيةةةل يف افؼتةةةول 

ا ؾقٍ ويف افؼتول يف كػس إؾغونم وأكو  أؿقل و عض إخقاكـةو مقجةقديـم يف 

ن اعفود  ـوك ؾةرض ظقـةل وفةقس ؾروةو ً ـػويقةو ًم أؿةقل: مةو إافقؿً افذي أؿقل 

دام افطريؼ مػتقح ؿٌؾ أن يغؾؼم دوذا؟ ٕين أظتؼد افذي أكةً مؼقفةفم فؽةـ  ةؾ 

ؼؿةةةةةي شةةةةةويغيم يؼقفةةةةةقا ظـةةةةةدكو يف افشةةةةةوم: ـؾؿةةةةةي  ةةةةةذا معـةةةةةوه أن كةةةةةدع إؾغةةةةةوكقغ ف

ٓم ـام ؿؾً ةكػًو:  اعقاب:وؽطوؤ و:  ؾ كدع إؾغوكقغ فؼؿي شويغي فؾروس؟ 

ٓم ٓ كؼقل ؽر جويز وإكةام  ةق  اعقاب: ؾ كؼقل  لن اعفود  ـوك ؽر جويز؟ 

م ٕكف  ورك اح ؾقؽ  ذه مؼةدموت  ةرج مـفةو كتةويٍم ؿٌةؾ أن ٓ ٓاجويزم صت و
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ؼدموت ادتػؼ ظؾقفو  غ اعؿقع ٓ تحًةـ أٓ كصةؾ إػ افـتقجةيم إذا ادضعقا ي

ــةةً مؼةةقل ٓ شةةؿت اح:  لكةةف  ؽةةر جةةويز مةةو ؾويةةدة افٌحةةٌم ٕكةةؽ إذا ؿؾةةً ؽةةر 

جةةويز ؾلكةةً مؼةةقل ؽةةر جةةويز أن مرشةةؾ إفةةقفؿ ادةةولم وؽةةر جةةويز أن مرشةةؾ إفةةقفؿ 

 ويز.افً حم صت أم ٓ؟ وفذفؽ أكً ٓ مؼقل: إكف ؽر ج

َؿ يف  ؾةةدهم افشةةخص افةةذي يؽةةقن جةةوفس  مداخؾةةي: حؽؿفةةؿ حؽةةؿ مةةـ ُدْوِ ةة

 يف  ؾده.

شةةوحمؽ اح شةةوحمؽ احم أؿةةقل: ـؾؿةةي وؽطوؤ ةةوم كحةةـ أن امػؼـةةو  افشةةقخ:

 أن اعفود  ـوك جويزم أفقس ـذفؽ؟

 .مًؾؿأكو ٓ أؿقل جويز فؽؾ  مداخؾي:

قةؽم أفًةةـو ؿؾـةو ثةة ث شةـليت إػ افتػصةةقؾم إن ؿؾـةو ؾةةرض  ةورك اح ؾ افشةقخ:

مرامى جويزم ؾرض ـػويل ؾرض ظقـلم أكً أن أراك مؼػز ؿػز افغةزٓنم مؼػةز 

 مـ افؼقل  وعقاز إػ أكف ؾرض ـػويلم ٓم كحـ   كـتف.

 كؿق مع اعويز. مداخؾي:

أحًةةةـً  ةةةورك اح ؾقةةةؽم أن كؼةةةقل: كحةةةـ أن اعفةةةود  ـةةةوك جةةةويزم  افشةةةقخ:

ذا افؼقل إض ؿًوم يعـل: مو يةرد ظؾقةف إصةؽوٓت ضقى وٓ إصؽول وٓ ريى يف  

 ـام ذـرت  وفـًٌي فؾػروقيم أشلل أن: يرد ظؾقف إصؽوٓت؟

 يعـل  ؿطؾؼ اعقاب ٓ يرد ظؾقف إصؽوٓت. مداخؾي:

 وؾقف مؼقد جقاز  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

يعـةةل  وفتػصةةقؾ ادةةذـقر أكةةف أن ادًةةلفي  ةةرج ظةةـ ـق ةةو جةةقاز  مداخؾةةي:

 از إػ مًلفي أـز مًلفي فعٌي شقوشقي.وؽر جق
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 مو كحـ اكتفقـو مـفو يو أخل.افشقخ:

 ـقػ كـتفل مـفو و ل  وؿقي. مداخؾي:

اكتفقـةةو مـفةةوم أفًةةـو ؿؾـةةو ةكػةةًو أكةةو كحةةـ كؼةةقل: جو ةةدوا أظقـةةقا اعامظةةي  افشةةقخ:

 مٓء ؿٌؾ أن يغؾؼ افٌوبم ٕن افؼضقي ؾقفو شقوشيم مثؾ مو صور يف ؾؾًطغ أكو 

وؾقف مًجق ت: أكو أخشك مو أخشوه أكةف معةقد أؾغوكًةتون و ةذه ـؾؿةي ر ةام ؿؾً 

أ ةق ظٌةد مو شٌؼـل أحد إفقفو ر ام معقد أؾغوكًتون إػ ؾؾًطغ ثوكقيم و ةذا أخقكةو 

شةةؿع مـةةل  ةةذا مةةرارا ًومؽةةرارًام أكةةو أخشةةك  ةةذام فؽةةـ كحةةـ ٓ جيةةقز فـةةو أن  اح

اب فؾجفةةةود يف ؾؾًةةةطغ كػةةةتت ادجةةةول فتصةةةٌت  ؽةةةذام يعـةةةل: فةةةق ؾتحةةةً إ ةةةق

كؼةةقل: إن  ـةةوك فعٌةةي شقوشةةي وٓ كجو ةةد؟! ضقةةىم أن  ةةورك اح ؾقةةؽ أكةةو أؿةةقل 

فؽ ـام ؿؾـةو فشةقخـو ادعةسض: إمةو جةويز وإمةو ؾةرض ـػةويل وإمةو ؾةرض ظقـةلم 

 ؾقف احتامل ثوفٌ؟

 ٓ ضٌعًو. مداخؾي:

ـةةوك خؾقـةةو ظةةذ آحةةتامل إولم امػؼـةةو مةةع افشةةقخ أن  ةةذا اعفةةود   افشةةقخ:

 جويزم ثؿ ؿؾـو فف: ؾقف إصؽوٓت؟ اشتعون  لخقف ... ؾقف ظـدك رءم كًؿعف.

 افـؼطي..  ق ادشؽؾي يف افؾعٌي افًقوشقي يو صقخ مداخؾي:

 أشتوذي افذي ظـدي ؾؼط  ل افؼضقي افًقوشقي  ذه.

يةةو أخةةل  ةةذه مقجةةقدة ظـةةدي  ةةورك اح ؾقةةؽم فؽةةـ افؼضةةقي افًقوشةةقي  افشةةقخ:

وكةدع مؾةؽ افةٌ د فؼؿةي شةويغي فؾعٌةي افًقوشةقي أم كؼةقم  ةام   ؾ كًتًؾؿ بو شؾػوً 

 جيى ظؾقـو؟
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أكو يؼع يف كػزة رء: أٓ يؼةول أن مؽةقن مؾةؽ فؼؿةي شةويغي أؾضةؾ  مداخؾي:

 مـ  أن كؽقن كحـ وإيو و فؼؿي شويغي.

ؿ ظةةةـ أن أم ظةةةام شةةةقؽقن يف مةةةو يةةةليت مةةةـ افزمةةةونم  ةةةؾ ؾأكةةةً مةةةتؽ افشةةةقخ:

يةةةى؟ ٓ صةةةؽ أكةةةؽ مةةةتؽؾؿ ظةةةـ افغويةةةىم وحقـئةةةذ مةةةتؽؾؿ ظةةةـ افشةةةو د أم ظةةةـ افغو

 أؿقل فؽ:  ؾ يقجد يف افٌحر ...؟

 ٓ. مداخؾي:

 ؟موفؽؿؾنذًا  افشقخ:

 افشو د أن  ؿ ـذفؽ  ؿ يؾعٌقن أن حتك يف افشو د.. مداخؾي:

يةةو أخةةل  ةةؿ يؾعٌةةقن فؽةةـ ـةةون شةةمايل مةةوذا يؽةةقن مقؿػـةةو اةةوه  ةةذه  افشةةقخ:

ؿةة ً كػًةةد ظؾةةقفؿ  ةةذه افؾعٌةةي أو جوكٌةةًو مـفةةوم افؾعٌةةيم إذا ــةةو كًةةتطقع أن كعؿةةؾ ظ

موذا يـٌغل أن يؽقن مقؿػـو؟ أكً أن مع إشػ مسك افٌحٌ افةذي يتعؾةؼ  ـةو 

ومٌحةةةٌ ؾةةةقام يتعؾةةةؼ  غركةةةو مةةةـ أظةةةدايـو وخصةةةقمـوم إ ةةةؿ يػعؾةةةقن ـةةةذا و ـةةةذام 

يؾعٌةةقن يعـةةلم  ططةةقن فةةق ً  ةةورًام و ةةذا أمةةر ٓ  ػةةك ظةةذ افـةةوس ـةةؾ افـةةوس 

مةةـ -فشةةقخ افةةذي ٓ يشةةتغؾ  وفًقوشةةيم و ةةق كػًةةف ؿةةرر فؽةةؿ ةكػةةًو أكةةف ؿةةول: حتةك ا

حتك  عض افـةوس دةو شةؿعقا ـ مةل يف احلجةوز  لكةف جيةى ؿةوفقا:  ةذا  -شـغ

يـويف ـ مؽ مـذ شـي أو شـتغم ؿؾـو:  ومقا افؼيطم وإذا افؼيط أكو أؿقل ؾقةف: 

ؿؾـةةو:  ةةذا رء  ةةق ةخةةذ حةةذري أن معةةقد ادعرـةةي  ـةةوك ـةةام وؿةةع يف ؾؾًةةطغم 

ٌم شقود إن صت افتعٌرم وـقن جيى ظؾقـو أن كغقٌ أوفئؽ  ذا رء ةخةرم ـم

 ؾام ؾقف ظـدي مـوؿض يف ادقوقع.
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وٓ مماخةةذين أكةةو أن ظـةةدي مةةـ اعةةرأة أن أؿةةقل –ؾةةنذًا: كحةةـ أن دةةو كٌةةدأ 

فةةةؽ ٓ فغةةةرك دةةةو كٌةةةدأ كصةةةـػ إمةةةقر ـةةةذا ؾتسـةةةقا مةةةو كتػةةةؼ ظؾقةةةف ومةةةدخؾقا يف 

 قوقع ثوينم  ذا معـوه نيؾ يف افٌحٌ.م

أن كـتؼؾ إػ ا طةقة افثوكقةيم إذا مةو ـةون ظـةدك إصةؽول أو إشةتوذ مةو ظـةده 

إصةةةؽول ـةةةام شةةةؿعـو أكةةةف  ةةةذا أمةةةر جةةةويزم كـتؼةةةؾ إػ مرحؾةةةي ثوكقةةةيم مةةةو  ةةةل  ةةةذه 

 ـػويقو ً؟ أن أظطقين جقا ؽؿ. افثوكقي: ؾرض ـػويل أم فقس ؾرووً  ادرحؾي

يف كػزةةةةةةةة رء حتةةةةةةةةك... ادرحؾةةةةةةةةي إوػ أوًٓ  وفـًةةةةةةةةٌي  ؼةةةةةةةةل  مداخؾةةةةةةةةي:

 فؾؿقوقع فؾتؽوؾمم يعـل: اؾرض أكو كحـ خرجـو أن ظذ اخت ف ظؼويدكو.

  ؾ  ذا فف ظ ؿي  وعقاز؟ افشقخ:

 فف ظ ؿي  وعقاز. مداخؾي:

فةةف ظ ؿةةي  ةةوعقاز مليقةةدًا أم كػقةةًوم  ةةذا افةةذي شةةتؼقفف يميةةد اعةةقاز أم  افشةةقخ:

 ز؟يـػل اعقا

 يـػل اعقاز. مداخؾي:

  ذا افذي ــً أخوف مـف. افشقخ:

 ... مو  أريد أن أكتؼؾ مـ افٌحٌ حتك أؿتـع. مداخؾي:

أكو معؽ  ورك اح ؾقؽم فؽـ أكو أشؾق  يف افٌحٌ حتك أوًٓ كضةقع  افشقخ:

ظةةذ  أكػًةةةـو ومةةو كضةةةقع افًةةومعغم فةةةقس ـةةؾ افًةةةومعغ  ةةورك اح ؾقةةةؽ كػةةةسض 

ادقوةةقع الةةس دؿةةويؼ ظؼةة دؿةةويؼ ر ةةع شةةوظي كصةةػ شةةوظي  ؾةةقفؿ أكةةف مؽؾةةؿ يف

و عديـ يػفؿ أن جويز أم فقس جويزم ٓ كػسض  ؽذام وإكام كػسض خةر ـة م 

مةةو ؿةةؾ ودلم فؽةةـ  ةةذا ٓ يؿـةةع افؼةةحم ؾلكةةو أن مؽؾؿةةً أكةةف جةةويز وأكةةف ؾةةرض 
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ـػةةويل وأكةةف ؾةةرض ظقـةةلم ؿؾـةةو:  ةةؾ  ـةةوك إصةةؽول يف ـقكةةف أمةةرًا جةةويزًا؟ مؼريٌةةًو 

صةةؾـو إػ آمػةةوق أكةةف أمةةر جةةويزم طفةةر مـةةؽ أن مةةو ظـةةدي مةةوكع أشةةؿع مـةةؽم و

فؽةةـ  ةةذا افةةذي مريةةد أن مؼةةحف وأن مةةتؽؾؿ حقفةةف  ةةؾ  ةةق يميةةد اعةةقاز؟ ٕين 

أريةةةد أن أؿةةةقل: إن ـةةةون يميةةةد اعةةةقاز اكتفقـةةةو مـةةةفم وإن ـةةةون يـؼةةةد اعةةةقاز أشةةةؿع 

 مـؽ.

 كعؿ يـؼض. مداخؾي:

 افشقخ مػضؾ.

قوقع أن كحـ ٓ كشؽ  لن وعػ اإليامن مقجقد ظـد أؿقل اد مداخؾي:  

 ادجو ديـ.

واح اشؿت يل ٕين خويػ أن أـقن أكو ذدت معؽ ظـ ادقوقعم  افشقخ:

 كحـ كؼقل: جويز يعـل  وفـًٌي فئؾغوكقغ؟

 كعؿ. مداخؾي:

 ـون  وفـًٌي فئؾغوكقغ ؽر جويز بؿ. افشقخ:

ظةذ أشةوس وةعػ إيام ةؿ أو ؿةقيم ؿؾـةو جةويز  وفـًةٌي فئؾغةوكقغ  مداخؾةي:

 مـ أجؾ أن يداؾعقا ظـ أكػًفؿم فؽـ كحـ  وفـًٌي فـو أن كخشك..

إذًا أن ؾفؿةةةةةةً رء جديةةةةةةد: جيةةةةةةقز فئؾغةةةةةةوكقغ وٓ جيةةةةةةقز فغةةةةةةر  افشةةةةةةقخ:

 إؾغوكقغم  ذا رء جديد  وفـًٌي يل.

و مو أؿقل جيقز فئؾغوكقغم أؿقل: جيقز فؾؼوضـغ ادقاجفغ فؾعةد مداخؾي:

 ام ؾقفؿ إؾغوكقغم حتك افٌوـًتوكقغ ادجووريـم فؽةـ كلخةذ افؼةقة اإلشة مقي 

 ـؾفو وكؼدمفو فؼؿي شويغي ٕظدايـو.
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يةةو أشةةتوذ  ةةذا ـةة م ـةة م خطةةو   ةةورك اح ؾقةةؽم دةةو مؼةةقل: كؼةةدمفو  افشةةقخ:

 فؼؿي شويغي  ذا مٌـل ..

 ٕين أظرف ظؼقدة  مٓءم وافـك ٓ يؿؽـ تحصؾ. مداخؾي:

 ورك اح ؾقؽ يو صقخ ظٌةد احم أكةو أؿةقل  ةذه فغةي خطو قةين ٕكةف معـةوه  قخ:افش

اشتٌؼـو ادؼةدموت وؿةدمـو افـتةويٍم أكةً مؼةقل: كػةدي  لوٓدكةو  ـةوء ظةذ أن  ةذا 

ؽةةر افقاجةةىم فؽةةـ كحةةةـ كريةةد أن كٌحةةٌ ؿٌةةؾ ـةةةؾ رء  ةةؾ  ةةق واجةةةى أم ٓم 

ؤن ٓ مًةةةتٌؼ ضرحـةةةو افٌحةةةٌ يف ـقكةةةف واجةةةىم كٌحةةةٌ  ةةةؾ  ةةةق جةةةويز أم ٓم ؾةةة

 افـتويٍم وٓ مؼقل: ـقػ كطرح أوٓدكو وكرمقفؿم أيـ كرمقفؿ؟

إمةةو يف افتفؾؽةةي وإمةةو يف افـجةةوةم يةةو مةةرى  ةةذه  ؾؽةةي أم كجةةوةم كحةةـ مةةو  حثـةةو 

 ادقوقع.

 أر عي ةٓف ؽر متدر غ. مداخؾي:

)اكؼطوع( فؽـ  ورك اح ؾقةؽ خؾقةؽ معةل يف افٌحةٌ افعؾؿةلم و ةذا  افشقخ:

ـل  ةةف أخةةرًا  ةةق يضةةطرين أن أن  أ حةةٌ معةةؽ ادقوةةقع فةةقس يف افةةذي خةةقؾت

ْعً ادقوةةقع أكةةو شلوةةقؼف صةةقيي مةةـ أجؾةةؽ أكةةًم أكةةً وشةةعً  ةة ـةةام ؿؾةةً َوش 

ادقوةةةقع وؿؾةةةً:  وفـًةةةٌي فئؾغةةةوكقغ ومةةةـ حةةةقبؿ افٌوـًةةةتوكقغم أكةةةو إذا أردت 

رأيل مـ افـوحقةي افًقوشةقي أؿةقل فةؽ: أكةً نيطة  يف  ةذا افعطةػم وفةذفؽ أكةو 

أوةةقؼ ا طةةل حتةةك  وفـًةةٌي فةةؽ فةةقس  وفـًةةٌي يلم وأرجةةع فئؾغةةوكقغ ؾؼةةطم أن 

إؾغةةةوكقغ شةةةمال وأرجةةةق أن يؽةةةقن اعةةةقاب مةةةقجزًا وؿوضعةةةًو:  ةةةؾ جيةةةقز بةةةؿ 

 اعفود وافدؾوع ظـ   د ؿ أم ٓ؟

 جيقز بؿ. مداخؾي:
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 ؾقف إصؽول؟ افشقخ:

 مو ؾقف إصؽول. مداخؾي:

 مو ؾقف إصؽول. افشقخ:

مةةـ أول متػؼةةغ ظةةذ  ةةذام وؿؾـةةو: كحةةـ أيضةةًو كةةدظؿفؿ  ودةةول   ةةذا مداخؾةةي:

 وكدظق بؿ وكًلل اح شٌحوكف ومعوػ..

اقةةؾ جةةدًام افًةةمال افثةةوين:  ةةؾ جيةةى ظةةذ إؾغةةوكقغ أن يةةداؾعقا  افشةةقخ:

 ظـ   د ؿ؟

 إذا ـون  ذا. مداخؾي:

ٓ  ةة ش إذا ـةةونم أكةةً ؾؽةةر مةةو صةةئًم ؾؽةةر  ةةورك اح ؾقةةؽ مةةو صةةئًم  افشةةقخ:

... 

 )اكؼطوع( جيى ظؾقفؿ أن يداؾعقا. مداخؾي:

 ... جيى ظؾقفؿ اعفود.

 مؼقفقن جيى. افًمال افثوفٌ وفعؾف إخر: جيى ظقـقًو أم ـػويقًو؟ افشقخ:

 ظقـقًو. مداخؾي:

 اقؾم دوذا جيى ظقـقًو وفقس ـػويقًو؟ افشقخ:

أم   ٕ ةةةؿ مةةةدامهغ مةةةـ ؿٌةةةؾ افعةةةدو وافعةةةدو يريةةةد شةةةقاء ً ؿةةةومؾقه  مداخؾةةةي:

 يؼومؾقه  ؿ مؼتقفغم ؾؾقؼومؾقا أذف وأحًـ.

اقؾ جدًام  ؾ جيى  ظؾقفؿ وجق ًو ظقـقًو ٕ ةؿ مًةؾؿقن أؾغةوكققن  افشقخ:

 أم ٕ ؿ مًؾؿقن؟



 الكضية األفغانية ------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

33 

ٕ ؿ مًةؾؿقنم وٕ ةؿ أ ةؾ  ة د. أوًٓ:  ةل أؾغوكًةتون حتةك وفةق  مداخؾي:

   يؽقكقا مًؾؿغ وجقب مداؾعي افعدو إذا ؿو ؾؽ واجٌي ظؾقؽ.

  ذا ؽر وارد  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

 أي ظدو يؼو ؾؽ.. مداخؾي:

 ٓ ٓم ... أحؽوم ذظقيم مؾؽ أحؽوم وضـقي. افشقخ:

أن افؼتةةول وضـةةل يةةو صةةقخم  ةةمٓء أن فةةق  حثـةةو يف كػةةس افؼتةةولم  مداخؾةةي:

  وفـًٌي فؾجامظي  مٓء وؿؾـو فف: اكتفً ادعرـيم واشتؾؿتؿ   دـؿ مو احلؽؿ؟

 يـودوا اعامظي حؽؿ  وإلش م. افشقخ:

 ... مو. مداخؾي:

 ـقػ مو. افشقخ:

 وفػؼةةةف احلـػةةةلم معةةةروف يف اإلشةةة مم ٕين ذ ٌةةةً  ـةةةوك فؾتقظقةةةي  مداخؾةةةي:

وأدرسم إذا مؽؾؿـةةو ظةةـ أي مًةةلفي مـةةوؿض افؽتةةوب وافًةةـي يؼةةقل:  ةةؾ ؿةةول  ةةذا 

ـقػي  م ... ورد أو مو ورد.أ ق ح

م ومعةةروف فةةديؽؿ أكةةف ؾقةةف ضقايةةػ  ةةورك اح ؾقةةؽم  ةةذا أمةةر معةةروف افشةةقخ:

شؾػقغ  ـوك أيضًوم ـؽؾ   د إش مقي ؾقةف شةؾػقغ فؽةـفؿ ؿؾةيم فؽةـ أفةقس  ةذا 

 ةةةورك اح ؾقةةةؽ أيضةةةًو اكتؼةةةول مةةةـ مقوةةةقع إػ مقوةةةقع ةخةةةر؟ أكةةةً وٓ مماخةةةذة 

كؼؾتـةةو مةةـ مقوةةقع إػ مقوةةقع ةخةةر و ةةق حتةةك وفةةق ـةةوكقا ؽةةر مًةةؾؿغ جيةةى 

  ذا مو يؼول  ورك اح ؾقؽ. ظؾقفؿ أن يداؾعقا ظـ   د ؿم
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مو جيى إش مًوم كحـ كؼقل: جيى وضـًو ٕن ادًةلفي أن اكتؼؾةً  مداخؾي:

 مـ..

 اشؿت يلم كحـ كتؽؾؿ أن مـ كوحقي احلؽؿ افؼظل. افشقخ:

 احلؽؿ افؼظل جيى ظؾقفؿ إش مًو. مداخؾي:

ظؾقفؿ جيى ظؾقفؿم أكو ـون شمايل إخر  ورك اح ؾقؽ:  ؾ جيى  افشقخ:

 وظتٌةةةور ؿ مًةةةؾؿغ أؾغةةةوكقغ أم جيةةةى ظؾةةةقفؿ  وظتٌةةةور ؿ مًةةةؾؿغ شةةةقاء ـةةةوكقا 

 أؾغوكقغ أو ـوكقا ؽر أؾغوكقغ؟

 مًؾؿغ ؾؼط شقاء ـوكقا أؾغوكقغ أو ؽر أؾغوكقغ. مداخؾي:

 ورك  اح ؾقؽم  ةذا  ةق افظةـ أن يؽةقن جقا ةؽم حقـئةذ افٌوـًةتوكقغ  افشقخ:

 إظوكتفؿ؟افذيـ  ؿ جقار ؿ جيى ظؾقفؿ 

  ذا أكو ؿؾً فؽم ؿؾً فؽ: جيى ظؾقفؿ. مداخؾي:

 معؾقش كلخذ و مـ رويدا ً رويدا ً. افشقخ:

 جيى ظؾقفؿ. مداخؾي:

 ضقى  مٓء جيى ظؾقفؿم دوذا و ؿ فقًقا أؾغوكقغ؟ افشقخ:

 ٕن   د ؿ ؿريٌي جدًا مـ إؾغوكقغ. مداخؾي:

فةةٌ د افؼريٌةةي ٓ تحصةةؾ يلمقةةؽ افًةةمال و ةةق إخةةر: إذا ـوكةةً  ةةذه ا افشةةقخ:

ؾقفةةو مغؾةةى ادًةةؾؿغ ظةةذ ظةةدو ؿم أٓ جيةةى ظةةذ افةةٌ د إخةةرى ادجةةوورة 

 فؾٌ د افؼريٌي أن يًوظدو ؿ أيضًو؟

  س افقاؿع أن ... مداخؾي:
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 اشؿت يلم مو أجٌتـل. افشقخ:

أكو أؿقل: إن افقاؿع أن إؾغوكقغ أكػًفؿ يؽػقن ٕن افذي يؼومؾ  مداخؾي:

فف: مو مؼومؾ  لؾغوكًتونم مـ افذي يؼقل: إن روشقو  ؽومؾفو خرجً  ق شقؼقل 

 فؼتول..

  ذا ـؾف خروج ظـ ادقوقع. افشقخ:

فةقس خةروجم ٕكةف أن ادشةؽؾي اإلخةقان افةذيـ وصةؾقا إػ  ـةوك  مداخؾي:

وظرؾةةةةقا افعةةةةدد ادؼومةةةةؾ مةةةةـ افةةةةروس وإظةةةةداد يؼقفةةةةقن: إ ةةةةؿ أؿةةةةؾ ظةةةةدد مةةةةـ 

وفي مةةو وصةةؾً إػ مةةو كتصةةقره كحةةـم ـؾةةف  ةةريٍ إؾغةةوكقغ ادقجةةقديـم ؾودًةة

 شقود.

 دوذا ٓ مؼقل  ذا افؽ م فؾٌوـًتوكقغ. افشقخ:

أكةةةةةو ؿؾةةةةةً فةةةةؽ: إذا اوةةةةةطر إمةةةةةر أؿةةةةقلم  وفـًةةةةةٌي فؾٌوـًةةةةةتوكقغ إذا  مداخؾةةةةي:

اوةةةةةةطر ؿ إمةةةةةةر واحتةةةةةةوجقا جيةةةةةةى ظؾةةةةةةقفؿم فؽةةةةةةـ أكةةةةةةو أؿةةةةةةقل أن إؾغةةةةةةوكقغ 

 ادقجقديـ يؽػقا.

اح  ورك اح ؾقؽ دو مؼقل: إذا اوطر ؿ  ـػس افؼقد إذا  يو صقخ ظٌد افشقخ:

 اوطر افٌ د إخرى أٓ جيى ظؾقفؿ مو وجى ظذ افٌوـًتوكقغ؟

م أكةةةو معةةةؽم فؽةةةـ متةةةك؟ ظـةةةد مًةةةؾؿ ةةةق واجةةةى واجةةةى ظةةةذ ـةةةؾ  مداخؾةةةي:

 احلوجيم احلوجي مو وصؾً إػ  ذا.

ض ؾروةةةقي حًةةةـو ً حًةةةـو ًم ـقةةةػ مةةةو وصةةةؾً احلوجةةةيم أن أكةةةو أؾةةةس افشةةةقخ:

خقوفقةةةي مةةةع إشةةةػ  وفـًةةةٌي فقاؿةةةع ادًةةةؾؿغ ادمشةةةػ: فةةةق  ةةةض ادًةةةؾؿقن 
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ـؾفةةؿ يف ـةةؾ افعةةو  اإلشةة مل  ضةةي واحةةدة فقةةداؾعقا ويًةةوظدوا إؾغةةوكقغ يف 

   د ؿم أمظـ أن ادعرـي اشتؿرت ثامن شـقات؟

 أكو أؿقل: دوذا   كػعؾ  ذا يف ؾؾًطغ؟ مداخؾي:

رءم أكةةو أؾةةسض ؾروةةقي وةشةةػ أ ةةو ؾروةةقيم أكةةً أجٌـةةل ؿٌةةؾ ـةةؾ  افشةةقخ:

جيةةةى أن مؽةةةقن حؼقؼةةةي واؿعقةةةي: فةةةق أن ادًةةةؾؿغ اقعةةةًو  ضةةةقا  ضةةةي رجةةةؾ 

واحةةةدم وشةةةوظدوا إؾغةةةوكقغ ظةةةذ افةةةروس أــةةةً مةةةرى أن  ةةةذه احلةةةرب مًةةةتؿر 

 ثامن شـقات؟

 ضقى  ؾ  ذا افقجقب. مداخؾي:

 ٓ يريد جيقى افشقخ. افشقخ:

 اعقاب ٓ. مداخؾي:

 أن ... اعقاب ٓ مػر مـفم ثؿ إذا .. ادقؿػ ... افشقخ:

أكو أؿقل  ورك اح ؾقؽ: إذا اؾسوـو أن ادًةؾؿغ اقعةًو  ضةقا  ضةي رجةؾ 

واحةةةد دًةةةوظدة إخةةةقا ؿ ادًةةةؾؿغ إؾغةةةوكقغ ادـحةةةرؾغ ظةةةـ اإلشةةة مم ذه 

أؿقبةةةو   قوكةةةًو فؾقاؿةةةع دًةةةوظدة إؾغةةةوكقغ  ةةةمٓء ظةةةذ افةةةروسم أــةةةً مظةةةـ أن 

 حلرب  ذه مًتؿر ثامن شـقات؟ا

 ٓ مًتؿر فق أ ؿ ؾعؾقام وفؽـ   يػعؾقا. مداخؾي:

إذًا اشةةتؿرار احلةةرب  ةةغ ادًةةؾؿغ  ةةمٓء و ةةغ افةةروس أفةةقس شةةٌٌف  افشةةقخ:

 مؼصر ادًؾؿغ يف إمداد ؿ؟
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مةةةةو ؾقةةةةف صةةةةؽ يف  ةةةةذا.  ةةةةؾ  ةةةةذا خةةةةوص  لؾغوكًةةةةتون أم يـجةةةةر إػ  مداخؾةةةةي:

 ؾؾًطغ؟

قعم يةو أخةل ذاك ادقوةقع مقوةقع ثةوينم فؽةـ أن ٓ مـؼؾ ادقو افشقخ:

كحةةـ وصةةؾـو إػ كتقجةةي مفؿةةي جةةدًام أكةةؽ اظسؾةةً أن ادًةةؾؿغ فةةق أ ةةؿ ـؾفةةؿ 

ؿةةومقا ؿقمةةي رجةةؾ واحةةد دةةو اشةةتؿرت احلةةرب ثةةامن شةةـقات  ـةةوكم إذًا: ؾؾةةامذا 

اشةةتؿرت أفةةقس ٕن ادًةةؾؿغ ؿكةةوام اظسؾةةً  ةةل ؿ ؿكةةوام ؾةةنذًا: مؼصةةر ؿ 

 ؿ مو ؿومقا  وفقاجى ظؾقفؿ. ذا  ق ٕ 

 فؽـ دوذا كؼك  ذا ظذ أؾغوكًتون وكحـ ظـدكو ؿٌؾ أؾغوكًتون. مداخؾي:

يةو أخةةل مةـ ؿةول فةةؽ أكـةو ؿكةكو  ةةذام مةو أطـةؽ أكةةؽ أصةٌحً صةةقخًو  افشةقخ:

مةةةةثع مـًةةةةك هيعةةةةًوم أكةةةةو ةكػةةةةًو ؿؾةةةةً إلخقاكـةةةةو: أكةةةةو أخشةةةةك مةةةةو أخشةةةةك أن معةةةةقد 

افؽ مم أكةو ٓ أـةرر  ةورك اح ؾقةؽم أن إذا  أؾغوكًتون ؾؾًطغ ثوكقيم كًقً  ذا

ٓ  إفةخم يةذ ٌقا جيو ةدوا يف أؾغوكًةتون  ةمٓء آ  واـون مـ ظـدـؿ أم مـ  ـةو و

 يـزفقا  وبقؾقـٌس أم يتجووزوا  عض احلدود؟

 يتجووزوا  عض احلدود. مداخؾي:

حةيم ٓ مؼقل فؽـم اشؿع افؽثر مـ افؽة مم  ةذه احلةدود أن مػتق افشقخ:

ؾنذا مو أؽؾؼً  ؾ يؿؽـ اعفود  ـةوك فغةر إؾغةوكقغم إذا أؽؾؼةً احلةدود  ةغ 

ن إافٌوـًتوكقغ و غ أؾغوكًتونم  ؽـ فؾٌوـًةتوكقغ أن جيو ةدوام وأكةً ؿؾةً: 

 افقاجى ظؾقفؿ ٕ ؿ  ووريـم يؿؽـفؿ؟

ؿؾفو ستحي: ٓ يؿؽـفؿم إذًا:  ذا افةذي أخشةك مةو أخشةوه أن مغؾةؼ احلةدود 

أؾغوكًتون ؾؾًةطغ ثوكقةيم أكةو ؿؾةً ةكػةًوم وؿؾتةف مـةذ شةـتغ وثة ثم فؽةـ  ومصٌت
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ؾحؽةةةؿ افؼةةةظلم أكةةةو أؿةةةقل أن ف ةةةذا ـؾةةةف جيةةةى أٓ يغةةةر مةةةـ ؾؽرمـةةةو افعؼقديةةةي 

 شمآً واوحًو جدًا: أٓ جيى ظذ ادًؾؿغ اقعًو أن جيو دوا يف ؾؾًطغ؟

 ٓ صؽ. مداخؾي:

 وجق ًو ـػويقًو أم ظقـقًو؟ افشقخ:

 متك يعـل أن. خؾي:مدا

أن وؿٌؾ أن و عد أن أٓ جيى ظةذ ادًةؾؿغ أن جيو ةدوا يف  افشقخ:

 ؾؾًطغ؟

 جيى ظؾقفؿ فؽـ مع افتـظقؿ مو  ق  دون مـظقؿ؟ مداخؾي:

 حًٌـو اح. افشقخ:

 ؿ أن  دون مـظقؿ ٓ جيى ظؾقفؿ يف رأيلم إذا ــو .. أكو أريد أن  مداخؾي:

أن افةذي أراه  ةذا افةذي اكؼةدح يف ؾؽةري ٓ أدري فعةع  أظقش مع افقاؿعم أكو

أخطلتم أكو  أؿقل: احلؽؿ افؼظل  ذا يـٌـل ظؾقف خروج كةوس  ةدون اشةتئذان 

ؾ و ةؿ مةو يعرؾةقا رءم ؾةؤن وؿد خرجقا أن خرجقا رمقا أكػًةفؿ يف مشةوـ

كةةو أـثةةر ؿ خرجةةقا أن و ةةؿ ٓ يعرؾةةقن رءم مةةو يعرؾةةقن ـقةةػ يؿًةةؽقن أ ـوؤ

ـ افقفقةةةةدـدؿقةةةةيم وكحةةةةـ كعةةةةرف افٌ روةةةةقان اح ظؾقةةةةف خصقصةةةةًو يف معرـةةةةي  خوفةةةةد  ةةةة

افرمقك موذا ؾعؾ؟ اكًحى دو وجد أن افؼقة ؽر متؽوؾئيم كحـ أن مةو ظـةدكو 

 افعدوم وافعدو يؾعى  ـو. يؽوؾ مو 

 أكً حؽؿً ظذ ادًؾؿغ  وإلظدام. افشقخ:

 يو صقخ افقاؿع. مداخؾي:
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 م فؽـ أكو أؿقل..واؿع مو فف مـ داؾع افشقخ:

 موذا كػعؾ. مداخؾي:

 موذا مػعؾ! ٓ مغر ظؼقدمؽ. افشقخ:

 أكو مو أؽر ظؼقديتم ... فؼقديت. مداخؾي:

 ورك اح ؾقؽم دو أؿقل فؽ: مو مغر ظؼقةدمؽ مًةلفـل مةو معـةك مغةر  افشقخ:

ظؼقةةةدمؽم أكةةةو ظؼقةةةديت أن: جيةةةى اعفةةةود يف ؾؾًةةةطغ وجق ةةةًو ظقـقةةةًو ظةةةذ ـةةةؾ 

دو مؼقل: ... جيى أن يداؾعقا ظؾقفو  ذا مـطؼ ؽر إش ملم افٌ د  ادًؾؿغم

اإلشةةة مقي ـؾفةةةو  ةةة د إشةةة مقيم وظةةةذ اقةةةع ادًةةةؾؿغ أن يةةةداؾعقا ظـفةةةوم دةةةو 

أن ... مؼو ةؾ نيةرجم  ا طةو كٌحٌ يف ادًؾؿغ ؽةر إؾغةوكقغ يةليت افؽة م 

ققن افةةروس  ودخةةورز ٓم أكةةو  ؽةةقن أول مةةـ يؼةةقل ٓم فؽةةـ  ةةامذا يؼو ةةؾ إؾغةةوك

دوذا؟  ـوك واجىم وخورج احلةدود إؾغوكقةي مةو  ةق واجةى؟! مةو ؾقةف جةقابم 

أشةةةئؾي ظوضػقةةةي حمضةةةيم أكةةةو أؿةةةقل : جيةةةى ظةةةذ ـةةةؾ ادًةةةؾؿغ ادًةةةتطقعغ أن 

يًوظدوا إخقا ؿ  مٓء مو دام افطريؼ مػتةقحم أمةو أكةتؿ معتةزوا أن  ةذا  ةق ؾةخ 

 فؾؿًؾؿغ  ذه مشؽؾي ادشوـؾ.

 أكو أظتز  ذا افػخ ادقجقدم وإيوم إن صوء اح مٌغ فـو  ذا. ي:مداخؾ

 إن صوء اح ... افشقخ:

كًلل اح أن ٓ يؽقن ذفؽم فؽـ ادعروف يف اإلش م أن مـ ؿومؾ  مداخؾي:

فتؽةةةةقن ـؾؿةةةةي اح  ةةةةل افعؾقةةةةو ؾفةةةةق يف شةةةةٌقؾ احم أمةةةةو مةةةةـ ؿومةةةةؾ وضـقةةةةي ودؾوظةةةةًو 

جةةةد ككةةة  ةةةدون مقحةةةد رايةةةيم أكةةةو أرى أن وأصةةةٌحً افرايةةةي ؽةةةر مقحةةةدة ؾفةةةؾ يق
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افرايةةةي مةةةو دامةةةً ؽةةةر مقحةةةدة افـكةةة فةةةـ يؽةةةقن واؿةةةع وفةةةـ تحصةةةؾم و ةةةذه أمةةةقر 

 معروؾي يعرؾفو ـؾ إكًون.

كحـ مؽؾؿـو ـثرًا حتك كخرج  ـتقجي:  ؾ مًتطقع أن مؾخص افػرق  افشقخ:

  غ رأيل ورأيؽؿ؟

  ص فـو أكً يو صقخ  ورك اح ؾقؽ. ٓ مداخؾي:

أكةةةةو أؿةةةةقل: افػةةةةرق  ةةةةغ افـظةةةةرة افًقوشةةةةقي وافـظةةةةرة افؼةةةةظقيم افـظةةةةرة  افشةةةةقخ:

افؼةةظقي مقجةةى ظةةذ ادًةةؾؿغ يف ـةةؾ افعةةو  اإلشةة مل ككةةة  ةةمٓء افةةذيـ 

معةةةةسف أكةةةةً وؽةةةةرك  لكةةةةف جيةةةةى ظؾةةةةقفؿ أن يةةةةداؾعقا ظةةةةـ   د ةةةةؿم وأؾفةةةةؿ مةةةةـ 

ـ مةةؽ إخةةر أن يؼةةومؾقا افةةروس وجةةزوت افةةروس افةةذي تحور ةةف  ودخةةورزم 

ء إؾغةةوكققن افةةذيـ جيةةى ظؾةةقفؿ أن يؼةةومؾقا افةةروس ويؼةةو ؾق ؿ  ودخةةورز  ةةمٓ

 ةةةذا واجةةةى ظؾةةةقفؿم أكةةةو أؿةةةقل: مةةةو دام أن  ةةةذه افةةةٌ د إشةةة مقي و قاةةةً  ؽةةةؾ 

افقشويؾ اددمرة احلر قي احلديثةي ؾعةذ ادًةؾؿغ يف  ةذه احلوفةي مةو ظؾةقفؿ أن 

ًةة ح  ةةـػس افًةة حم يـتظةةروا فقصةةـعقا أٓت احلر قةةي ويتؿؽـةةقا مةةـ مؼو ؾةةي اف

وإكام ظؾقفؿ أن أن يػعؾقا مو يًتطقعقنم وأن تحؿؾةقا مةو يًةتطقعقا مةـ شة ح 

ـةةام  ةةق افشةةلن  وفـًةةٌي فئؾغةةوكقغم أكةةو ٓ أؾةةرق  ةةغ أؾغةةوين و ةةغ  وـًةةتوين و ةةغ 

شعقدي و غ خؾقجل و غ إفخم ـؾ  مٓء مًؾؿقنم و  د ؿ  قاةً و ةل 

افٌ د يؼومؾقن افروس  ودخةورزم ؾةلؿقل: جيةى   د إش مقي أخرًام وأ ؾ  ذه 

ظذ افٌ د اإلش مقي إخرى أن يًوظدوا  مٓء إمةو  ةـػس افًة ح أو  لحًةـ 

مـةةةف إذا ـةةةون ظـةةةد ؿ اشةةةتطوظيم ومؼوظًةةةفؿ ظةةةـ اعفةةةود  ةةةذا معـةةةوه أن كضةةةعفؿ 

 وفقي ادماخذة.محتً مً

 إثؿ ظذ اعؿقع. مداخؾي:
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ل بةةؿ: فةةق ؿةةوم ادًةةؾؿقن ؿقمةةي رجةةؾ إثةةؿ ظةةذ اعؿقةةع يةةليت ... ؿةةو افشةةقخ:

واحد وكوسوا  مٓء إؾغوكقغ مو أخةذت احلةرب  ةذا ادجةول افطقيةؾم ثةامن 

ـوحقةي افًقوشةقي أظتؼةد ـةام معتؼةد اومةًو أن افشـقاتم  ذا مـ كوحقي ذظقيم مـ 

 ـوك ؾقف فعٌي يف  ؾس إمؿ مقوع فؾؿًةؾؿغ فةقس يف  ةذه افةٌ د ؾؼةطم يف 

م ور ام يف   دكو يف ظؼر داركو يف ... وكحـ مو كدري ...م فؽةـ ـؾ افٌ د أيضوً 

 ؾ  ذا يعـل أكـو كتؼوظس ظـ مًوظدة  مٓء اإلخقان ادًةؾؿغ  ـةوك؟  غةض 

افـظر ظـ كًٌي إش مفؿ ؿق ؿ ... إفخم  ذا اكتفقـو مـفم ؾوفؾعٌةي افًقوشةقي رء 

ـؽؿم  ؿعـك: أكةو وافقاجى افديـل اإلش مل رء ةخرم  ذا  ق افػرق  قـل و ق

أصةةورـؽؿ  ةةلن  ـةةوك فعٌةةي ويةةراد جعةةؾ أؾغوكًةةتون فؼؿةةي شةةويغي فؾةةروس وضهبةةؿ 

 عضةةةةفؿ يف  عةةةةض ـةةةةام  ةةةةق افشةةةةلن يف ؾؾًةةةةطغ اومةةةةًوم فؽةةةةـ  ةةةةذا ٓ يعـةةةةل أن 

ادًةةةةؾؿغ يةةةةدظقن إخةةةةقا ؿ ادًةةةةؾؿغ يؼةةةةومؾقن  ةةةةام ظـةةةةد ؿ مةةةةـ شةةةة ح و ةةةةام 

 ظـد ؿ مـ أصخوص.

ـ جفةةي مؼةةقل: كًةةوظد ؿ  ةةام كًةةتطقع  ودةةول ثةةؿ أكةةو أجةةد مـوؿضةةًو ـٌةةرًا جةةدًا مةة

وافًةة ح .. إفةةخم ودةةوذا ٓ كًةةوظد ؿ  ؽةةؾ مةةو كًةةتطقعم مةةو افةةذي ؾةةرق  ةةغ  ةةذا 

 و غ  ذا؟

هبؿ افذي ؾرق  غ  ذا و ذا  ق أن  مٓء إصخوص افذيـ كذ ى  مداخؾي:

إػ  ـةةوك ظـةةد ؿ واجٌةةوت أخةةرى ؽةةر اعفةةودم وأكةًة معةةرف وافؽةةؾ يعةةرف أن افـٌةةل 

 .صحو ي مو جعؾقا مـ ـؾ ادًؾؿغ  و ديـواف ¢

ل  ةةورك اح ؾقةةؽم  ةةذا ـةة ةةذا خؾةةط  ةةغ اعفةةود افؽػةةويل واعفةةود افعق افشةةقخ:

ؾةةةرض ظقـةةةلم دؾةةةع افةةةروس مةةةـ ؿٌةةةؾ إؾغةةةوكقغ ؾةةةرض ظةةةغ ظةةةذ إؿةةةؾ  وفـًةةةٌي 

 فئؾغوكقغم  ذا أمر متػؼ ظؾقف صت أم ٓ؟
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و ؽةةةر ؿةةةودر أم إذا ـةةةون  ةةةس متةةةك يؽةةةقن آمػةةةوق ظؾقةةةف إذا ـةةةون افعةةةد مداخؾةةةي:

 ؿودرم إذا ـون افعدو مًتطقع كحـ مو يـؽر أحدكو أن  مٓء افذيـ ...

 دظـو مـ افػروقوت. افشقخ:

 فقس ؾروقوت واؿعم مقازن افؼقى أن يف افعو . مداخؾي:

أكةةً مؼةةقل: إذام معـو ةةو كػةةسضم كحةةـ كريةةد كعةةرج إػ افقاؿةةعم  ةةذا  افشةةقخ:

رض ـػةويلم ؾلكةةً أن أمقةةً  حجةةي و ةةل حجةةي افقاؿةع إمةةو  ةةق ؾةةرض ظةةغ أو ؾةة

صحقحيم فؽـ مو مصدق  ـوم احلجي أن افرشقل ـؾفؿ   يـػروا معفم ٕن ذفؽ 

يف شةةةةٌقؾ كؼةةةةؾ افةةةةةدظقةم فؽةةةةـ إذا  قاةةةةقا يف ظؼةةةةةر دار ةةةةؿ ؾقخرجةةةةقن ـؾفةةةةةؿ 

 اقعًوم صت أم ٓ؟

 أفًـو كحـ مفواغ يف ديوركو ؾؽريًو . مداخؾي:

ك اح ؾقةةؽ! مةةوذا مةةرى إذا ـوكةةً  ةة د مةةـ افةةٌ د يةةو صةةقخ ظٌةةد اح  ةةور افشةةقخ:

اإلشةةة مقي  ةةةل  ةةة د إشةةة مقي فؽةةةـ مفواةةةي ؾؽريةةةًوم إذا  ةةةذه افةةةٌ د اإلشةةة مقي 

  قاً يف ظؼر دار و  وفذيـ كؼؾقا إؾؽور إفقفو أهيام ذ؟

كػةةةةةسض  ةةةةةنؿؾقؿغ ـةةةةةؾ أؿؾةةةةةقؿ إؿؾةةةةةقؿ إشةةةةة ملم أحةةةةةد اإلؿؾقؿةةةةةغ مفةةةةةوجؿ يف 

يف ظؼر دارهم اإلؿؾقؿ افثةوين مفةوجؿ يف أؾؽةوره ويف أؾؽورهم فؽـ فقس مفواًو 

 ظؼر دارهم أهيام ذ؟

 مو ؾقف صؽ أكف ادفوجؿ مـ افـوحقتغ. مداخؾي:

أفًً مةرى أكـةو كؽةقن يف مقوةع ومـتؼةؾ معـةو يف مقوةقع ثةوينم أكةو  افشقخ:

ؿ ظـ ادفواي مةـ افؼًةؿ افثةوينم يعـةل: مةليت مؼةقل يل أكـةو مفةواقن يف ؾأمؽ

مـ ؿول فؽ: أكـو فًـو مفواغ يف أؾؽوركوم فقس افٌحٌ يف  ذا  ةورك أؾؽوركوم 
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اح يف  ةةذام افٌحةةٌ يف افـةةقع افثةةوينم إؿؾةةقؿ ـةةون مفواةةًو مةةـ مئةةوت افًةةـغ يف 

 أؾؽوره و ذا افذي أكتؿ مدكدكقا حقفف ... ؾقف.

فؽةةـ أن  ةةقجؿ يف ظؼةةر داره ؾفةةؾ كةةرى هبةةذا ابجةةقم  حقةةٌ يصةةٌت مةةـ 

 جؿ يف أؾؽوره ومفوجؿ يف ظؼر دارهم واح  ذا ظغ ا طل.افـقع افثوينم مفو

أكةةو أظةةرف جقةةدًا وؿٌةةؾ يؿؽةةـ كةةوس مةةو سحةةقا أكةةف أخشةةك مةةو أخشةةك أن معةةقد 

أؾغوكًةةتون إػ ؾؾًةةطغ ثوكقةةيم ٕكةةف أظةةرف أن افةةروس مةةو  ةةوجؿ  ةةذه افةةٌ د إٓ 

ضةقء وـام يؼقفقن افققم يف افتعٌر افعكي إٓ وؿد أظطل بو مـ إمريؽون اف

 إخي ظرؾً ـقػ؟

 أن  قتغر افقوع. مداخؾي:

...  صةةقرة أخةةرى ... افؽتةةى يف اعرايةةد وـةةذا إكةةف أن ؾقةةف امػةةوق  مداخؾةةي:

  غ روشقو وأمريؽو.

ادفةةةةؿ شةةةةقدي إكةةةةف مفواةةةةي مةةةةـ روشةةةةقو إػ أؾغوكًةةةةتون فةةةةقس  غتةةةةي  افشةةةةقخ:

ي افًقوشةقيم فئمريؽونم وإكةام خةط مقوةقع  قةـفامم مًةلفي متٌودفةيم ؾفةذا افـوحقة

 فؽـ  ذا ٓ يعـل كًتًؾؿ كحـ فئمر افقاؿع ...

 . ؾ كًؾؿ إذا   كًتًؾؿ مداخؾي:

 ـقػ؟ افشقخ:

 ... افؽؾامت. مداخؾي:

 كًؾؿ دوذا؟ افشقخ:

ـَ أكحـ أن كعرف  مداخؾي:  .تفؿ راجحيػ  ن 
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 ـػي مـ. افشقخ:

 أن ـػتفؿ راجحي. مداخؾي:

 ـػي مـ؟ افشقخ:

ن كحـ ظـدكو افذكقب وادعةو م وظـةدكو زد ظةذ ـػي إظداءن ٕ مداخؾي:

 ذه افؼـقوتم وظـدكو ظدم افتؽوؾم يف افً حم ؾؽؾ  ذه افطقام يعـل: ـثرة 

  لن اعؾـو فؼؿي أيضًو بؿ.

 أكً كًقً مو ؿؾً يو صقخ ظٌد اح. افشقخ:

 كعؿ يو صقخ. مداخؾي:

ثةةةةامن  ؿؾةةةةً: فةةةةق أن ادًةةةةؾؿغ ؿةةةةومقا  ةةةةقاجٌفؿ مةةةةو ضوفةةةةً احلةةةةرب افشةةةةقخ:

 شـقات.

 ... فؽـ أيـ كحـ مـ ... إولم أيـ فـو كقومو ً. مداخؾي:

ضقةةةةةى ــةةةةةو كقومةةةةةو ً شةةةةةـظؾ كقومةةةةةًو وٓ  ـعةةةةةوفٍ ادقوةةةةةقع  ؿثةةةةةؾ  ةةةةةذه  افشةةةةةقخ:

 افتعؾقامت وافتقجقفوتم ... كمـد  ذا افـقم وافؽؾ كومقا كقمي أ ؾ افؽفػ.

 .قا؟ مو يؼٌؾقا مـودوذا ٓ كعوعفؿ ؾؽريًو ؿٌؾ أن كًوظد ؿم و ؾ يؼٌؾ مداخؾي:

ظةةةذ افعؽةةةس أكةةةو  ؼةةةقل: أكةةةً ذـرمـةةةل أن  قةةةء ؿؾتةةةف يف أوكةةةي  افشةةةقخ:

إخةةةرة: اعفةةةود يف أؾغوكًةةةتون ذ ةةةوب يعـةةةل:  عةةةض افشةةةعقب اإلشةةة مقي افتةةةل 

اعةةةةً  ةةةةغ افػؽةةةةر افًةةةةؾػل أو افعؼقةةةةدة افًةةةةؾػقي وحةةةةى اعفةةةةود يف شةةةةٌقؾ احم 

فؾجفةةةةةةةود يف شةةةةةةةٌقؾ احم  ةةةةةةةمٓء بةةةةةةةؿ مصةةةةةةةؾحتون يف افةةةةةةةذ وب إػ أؾغوكًةةةةةةةتون 

 ةةةذا افعةةةدو  عادصةةةؾحي إوػ:  ةةةق مةةةو ــةةةو كتحةةةدث ؾقةةةفم إظوكةةةي إؾغةةةوكقغ فةةةدؾ

 ادفوجؿ فٌ دي.
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ثوكقةةةًو: فـؼةةةؾ افةةةدظقة افًةةةؾػقي إػ أؾؽةةةور  ةةةمٓءم مصةةةقر أكةةةً معةةةل أن وأكةةةو 

أظتؼةةةد اومةةةًو مةةةوذا شةةةتؼقلم إذا اشةةةتؼرت إووةةةوع وؿومةةةً دوفةةةي إشةةة مقي مفةةةام 

أؾغوكًتونم  ؽةـ أكةً أن مةذ ى  ـةوك ومؽةقن داظقةي؟ أجٌـةل ـوكً كقظفو يف 

  كاحي.

 أجقٌؽ  كاحي ذ ًٌ وفؼقً افؽعٌي ... مداخؾي:

اح هيديؽم أكو أؿةقل فةؽ: اؾةسض إكةف اشةتؼرت إمةقر وؿومةً دوفةي  افشقخ:

أؾغوكقةةةةيم ومصةةةةقر  ةةةةذه افدوفةةةةي ـةةةةام حتًةةةةـ طـةةةةؽ أو مزةةةةء ظةةةةذ ـقػةةةةؽم ؾفةةةةؾ 

 فؾعؼقدة وافتقحقد؟مًتطقع أكً أن مذ ى داظقي 

 افقاؿع وجعؾـل أؿرر إين أشتطقع أو ٓ أشتطقع. مداخؾي:

مةةةةو ش ؿةةةةررم ... يًةةةةتطقع أو ٓ مًةةةةتطقعم صةةةةقف أكةةةةو  ؼةةةةقل فةةةةؽ: مةةةةو  افشةةةةقخ:

 مًتطقع.

 مو أشتطقع. مداخؾي:

ضقى فقش مو مؼقل مو أشتطقع؟ دوذا مو مؼقل؟ أكو  ةذا افةع  قجــةل  افشقخ:

ا ًةةمالم أن أكةةً وأمثوفةةؽ يًةةتطقعقن أن يـؼؾةةقشةةٌحون اح! ضقةةى أن يعةةقد اف

 فوم ؿؾفو ستحي.غؾفو ستحي مش اغؿ ذا افدظقة إػ إؾغوكًتون؟ ؿ

 أكو أحؽل فؽ ؿصي و ل مرد ظـلم أحؽل فؽ ؿصي. مداخؾي:

ٓ أدري ... أكةةةو ُمغـقـةةةل واحلةةةر مؽػقةةةف اإلصةةةورةم مغـقـةةةل ظـةةةؽ ـؾؿةةةي  افشةةةقخ:

 ستحي افعٌورة إكف ...

 أشتطقع أن.مو  مداخؾي:
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ٓ. مو مًتطقعن ٕين ذ ًٌ و  أشتطعم ووجدت ؾقةف أحةد ادجو ةديـ وأكةو 

أـؾؿةةةةةؽ يف  ةةةةةذام أحةةةةةد ادجو ةةةةةديـ وجةةةةةدت يف رؿٌتةةةةةف ؿةةةةة دة يف معًةةةةةؽر ... 

وضؾٌةً مـةف افؼقةوم ؾؼةومم ؾؼؾةً فةف: يةو أخةل مةو  ةذه؟ ؿةول:  ةذه مةـ أجةؾ ؿةةقيتم 

يف شةٌقؾف أن  تجو ةد ذه اـع رأد مـ افةروس ؿؾةً: يةو أخةل أٓ مةلاـ مةـ 

 تحػظفو فؽ.

 ... مداخؾي:

 ةةدل مةةـ  ةةذام ؾةةام جةةوو ـل و ؼةةل ظةةذ مةةو  ةةقم وؿةةول أحةةد اإلخةةقان  مداخؾةةي:

ـون معـو زمقؾ ظـدمو ذ ٌـو إػ افػـدق مع إشػ افشةديد اكتةد قه معـةو و ةق ٓ 

يتؽؾؿ ظذ افعؼقدة  ـوكم  س مقوقع شقود وشقوشةقي و ةقيش وأصةقوء  ةذا 

 ةةةداه احم ٓمـةةةل وؿةةةوم ظةةةع وؿةةةول يل: أكةةةً مشةةةقشم أيةةةش  ةةةذا صةةةغؾفم إٓ مةةةـ 

 افتشقيش؟

  ذا مـ اإلخقان ادًؾؿغ يو صقخ!  ذا مـ اإلخقان ادًؾؿغ. افشقخ:

  ق يدظل  ذا. مداخؾي:

 أكو ظؿ أؿقل فؽ  ذا ـؾؿتف مػفؿـل أكف مـ اإلخقان ادًؾؿغ. افشقخ:

 ..أؿقل فؽ أكو ؿؾً مـ اإلخقان ادًؾؿغ . مداخؾي:

أكو  ؼقل فؽ أن: إذا ـون اإلخقان ادًؾؿقن احتؾقا افًوحي  ـوكم  افشقخ:

ـو ؿوظةدكوم  ةذا ككة وأكتقا أؾًحتقا بؿ افطريؼم وؿؾتقا بؿ مػضؾقا وكحـ  و 

يؿ بةةةوم  ةةذه واحةةدةم إخةةةرى  ةةورك اح ؾقةةؽ أكةةةً ملخةةذم و ةةةذا فؾةةدظقة أم  ةةد

يقةي ؿوظةدةم ثةؿ مٌـةل ظؾقفةو خطل ؾةوفعؾؿ ٓ  ػةك ظةذ مًةؾؿم أكةً ملخةذ مةـ جز

... إن وؿع فؽ مثؾ  ذه افؼصةي مةرى مةو أفتؼقةً يعـةل ر ةؽ مةو أكعةؿ ظؾقةؽ هبةذه 
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يف رأي يف ظؼقةةةةةدة إػ ةخةةةةةرهم  خةةةةةرى أفتؼقةةةةةً مةةةةةع إكًةةةةةون ووجدمةةةةةف نيطةةةةة إ

 وكصحتف ومؼٌؾ مـؽ.

 مداخؾ: ٓ. ٓ  د  ذا ...

وظةدة إكةف صويػغم  ذا خطلم ؾةام جيةقز فؾؿًةؾؿ إكةف يٌـةل ظةذ ؿصةي ؿ افشقخ:

أكةةةو واح صةةةور معةةةل ـةةةذا وـةةةذام إذًا: أكةةةو مةةةو أشةةةتطقع أن أـةةةقن  ـةةةوك داظقةةةي ٓ يةةةو 

 شقديم ٓ  وشتطوظتؽم فؽـ أكً كًقً افًمال.

 أؿقل: وفق   أشتطقع. مداخؾي:

 )اكؼطوع(

ؾؿعـةةةوه شةةةويى فةةةؽ افٌةةةوب أمةةةوم افةةةدظوة افًةةةؾػقغ وفةةةذفؽ ؾو تٌؾق ةةةو  افشةةةقخ:

 ؾرصي.

 ٓ مشورـغ.اـ أن  لن جيعؾقا مـو وزراء و ؾ أضؿع يعـل: كح مداخؾي:

 أكو  ؼقل  قؽ؟ افشقخ:

 كعؿم أؿقل يعـل: ـقػ كطؿع. مداخؾي:

 ودخوفطةةةي و وفةةةدظقةم مثةةةؾ ضريؼةةةي افرشةةةقل ظؾقةةةف افًةةة مم مةةةو افةةةذي  افشةةةقخ:

ـَِي َوَجودِْبُ ﴿ؾعؾف افرشقل  ًَ ْؽَؿِي َوادَْْقِظظَِي احْلَ
ٌِقِؾ َر  َؽ  ِوحْلِ ْؿ  ِوف تِل ِ َل اْدُع إَِػ َش

ـَ  ٌِقؾِِف َوُ ةةَق أَْظَؾةةُؿ  ِودُْْفَتةةِدي ـْ َشةة ـْ َوةةؾ  َظةة ةةَؽ ُ ةةَق أَْظَؾةةُؿ  َِؿةة ـُ إِن  َر   ةة ًَ  [211]النحززل:﴾أَْح

أكةةً فًةةً  حوجةةي إػ افتةةذـر هبةةذام  ةةورك اح ؾقةةؽ أكةةو أريةةد أن أؿةةقل: ثؿةةي ؾةةرق 

ػةةريؼغ مةةو ؾقةةف صوشةع جةةدًا  ةةغ افقوةةع أن و ةةغ افقوةةع افةع شةةقؽقن  ومػةةوق اف

شةةةى فؾؼقةةةوم  جفةةةود مةةةـ كةةةقظغم جفةةةود وؾةةةرقم  ومػةةةوق افػةةةريؼغم افقوةةةع أن مـ

افؽػةةور مةةـ كوحقةةيم وجفةةود ادٌتدظةةي مةةـ كوحقةةي أخةةرىم  قةةـام إذا وؿعةةً افقاؿعةةيم 
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ؾؼ افٌةوب  ةوب اعفةود  ؼًةؿقف وأكةً معةسف هبةذام غْ وؿومً افدوفي إؾغوكقي شقُ 

مـةةةةو؟ وكؼةةةةقل: ـقةةةةػ كؾؼةةةةل  ةةةةلرواح صةةةةٌو ـو فةةةةذفؽ دةةةةوذا أن كغؾةةةةؼ إ ةةةةقاب أمو

وض  ـو إػ ةخرهم يو أخل خؾقفؿ يروحةقا يؼةومؾقا يف شةٌقؾ احم وإكةام إظةامل 

  وفـقوتم  عد أن جيو دوا.

 ٓ يؼومؾقا  دون معؾقؿ.اكعؾؿفؿم و مداخؾي:

ثـتةةةغ ثـتةةةغم أؿةةةقل: جفةةةوديـ  ةةةورك اح ؾقةةةؽم أكةةةو  ؼةةةقل أن:  تٌةةةؾ  افشةةةقخ:

م صٌو ـو افًؾػل  ـوك  جفود افؽػور مـ جفيم و جفود إؾغةوكقغ افػرصيم ويؼق

يف أؾؽور ؿ ويف ظؼويد ؿ ويف مقحقد ؿ  ةذه ؾرصةي ٓ مًةؿت ؾةقام  عةد ـقةػ 

يعـلم أكو ٓ أمصقر أ دًا وأرجقا إكةف افشةقخ ظٌةد اح يػفؿـةل جقةدًام أكةو ٓ أمصةقر 

اإلشةةة مقيم أكةةةو ٓ  إكةةةف إذا مةةةو  ةةةغ ظشةةةقي ووةةةحو وم ورؾةةةع ظؾةةةؿ افدوفةةةي إؾغوكقةةةي

 أمصقر شقف مؽقن دوفي مقحقد.

 كعؿم وأكو ... مداخؾي:

ضقىم فؽـ  ذا ٓ يعـل أكـو كحـ ٓ كـك ؿ وٓ كًةوظد ؿ ٓ شةقام  افشقخ:

إكةةةةةةف أن كًةةةةةةتطقع كًةةةةةةوظد ؿ مًةةةةةةوظدمغم كًةةةةةةوظد ؿ ظةةةةةةذ افعةةةةةةدو ا ةةةةةةورجل 

 وكًوظد ؿ ظذ ظدو ؿ افٌوضـل ... وافظو ر ...

 ذ مًوظد ؿ افعؾؿقي ومثؼقػفؿ ومعؾقؿفؿ.كحـ كتػؼ ظ مداخؾي:

 )اكؼطوع(

افـؼةةوط افةةع كحةةـ كدكةةدن ظؾقفةةو افشةةقخ ظٌةةد اح ٓ يدكةةدن معةةل ؾقفةةوم  افشةةقخ:

و ةةق يعةةرف حةةديٌ: )ـؾـةةو حقبةةو يدكةةدن( أكةةو أؿةةقل:  ةةذا افؽةة م يةةرد فةةقس ؾؼةةط 

ظةةذ افًةةعقديغ ؾـخصةةفؿ ؾؼةةط أ ةةؿ يعؾؿةةقام يةةرد أيضةةًو ظةةذ افٌوـًةةتوكقغم ؾةةام 

ذي ؾرق  ةغ افٌوـًةتوين و ةغ افًةعقديم دةوذا مؼةقل: جيةى ظةذ افٌوـًةتوين اف
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أكف يًوظد إؾغون مودة ً أي ؿتوًٓ وظؾاًمم ومؼقل يف افًعقدي: ٓ ٓ جيى ظؾقف 

ؿتةةةةوًٓ وإكةةةةام ظؾةةةةاًمم  ةةةةذا افتػريةةةةؼ إؿؾقؿةةةةل يةةةةرد ظؾقةةةةف مةةةةو يةةةةرد ظةةةةذ افٌوـًةةةةتوينم 

 افٌوـًتوين مًؾؿم وكحـ  حوجي إفقف أيضًو..

أكو ؿؾً:  ذا مًتـػر وذاك مًتـػر ٕن احلدود واحدةم افٌوـًتوين  داخؾي:م

 وإؾغوين يف حؾؼ افعدو.وإؾغوين يف حؾؼ افعدو.

 فؽـ افٌوـًتوكققن ؽر مفواقن. افشقخ:

 ـقػ  عض   د  وـًتون  قاً مـ  عض اعفوت. مداخؾي:

  قاًم فؽـ ؽر مفواغ. افشقخ:

حو و يتقؿعقن  ذام  ذا متقؿعم أكو  ةمٓء حلؽةؿ ...  غ ظشقي وو مداخؾي:

 اعقار يتقؿع ادفواي ؾؼؾً  وفقجقب.

 ظذ ـؾ حول كًلل اح أن هيديـو اقعًو شقاء افًٌقؾ. افشقخ:

  وفـًٌي دجؾس افؼقودة  ؾ جيى اعفود مع  ؾػ افقحدة؟ مداخؾي:

مطؾؼةةيم أكةةو أكةةو ٓ أزال أؿةةقل: أكةةتؿ مٌحثةةقن يف اعفةةود  صةةقرة ظومةةي  افشةةقخ:

أؿقل: ؾقف جفود ؾرض ـػويل  ذا تحتوج إػ وحدة ؿقةودةم ؾةرض ظقـةل معرؾةقن 

افذيـ يًةؿقكف افقةقم ثةقارم  ة د إشة مقي  قاةًم كةوس مةـ  ـةو وكةوس مةـ  ـةو 

أيةةةـ ؿويةةةد ؿم مةةةو بةةةؿ ؿقةةةودةم  ةةةمٓء  ةةةد ؿ  ؼةةةل يعؿؾةةةقا ـةةةؾ وشةةةقؾي فطةةةرد  ةةةذا 

ـةةةوه ؾتحتةةةقا افطريةةةؼ فؾؽػةةةور أن افغةةةوزيم ؾةةةنذا أكةةةتؿ ؾؽةةةرمؿ أكةةةف ٓ ةةةد مةةةـ ؿقةةةودة مع

هيةةواقا ـةةؾ  افةةٌ د اإلشةة مقي ٓ شةةقام إذا ؾفؿةةقا أن  ةةمٓء مةةو يتحرـةةقا فؾةةدؾوع 

ظةـ   د ةةؿ إٓ إذا صةةور ظـةةد ؿ ؿقةةودة ذظقةةيم افؼقةةودة افؼةةظقي متعؾؼةةي  ةةوفػرض 

افؽػةةةويلم أمةةةو افػةةةرض افعقـةةةل ؾقجةةةى ظةةةذ ـةةةؾ ادًةةةؾؿغ أن يـػةةةروا ـوؾةةةيم مةةةو 
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تطقع أن تحؿةةةةؾ افًةةةة حم إذا اشةةةةتطوظقا مةةةةع افةةةةزمـ أ ةةةةؿ يتةةةةلخر أحةةةةد مةةةةـفؿ يًةةةة

يـظؿةةةقا أكػًةةةفؿم يـظؿةةةقا هايةةةو ؿم يضةةةعقا ظؾةةةقفؿ ريةةةس ظةةةوم وؿةةةقاد إفةةةخم  ةةةذا 

واجةةةةٌفؿم ٕكةةةةف مةةةةوٓ يؼةةةةقم افقاجةةةةى إٓ  ةةةةف ؾفةةةةق واجةةةةىم فؽةةةةـ شةةةةوظي ابجةةةةقم 

  قؼقفقا: كحـ ٓ كؼومؾ حتك يؽقن ظؾقـو ؿقودة مقحدة؟!

مقجةةةةقدة  ـةةةةوك مةةةةرة ... مقجةةةةقدة مًةةةةؿك  يةةةةو صةةةةقخ افؼقةةةةودة مةةةةو  ةةةةل مداخؾةةةةي:

 ؿقودات نيتؾػي.

 وأكو أؿقل ةمغ ةمغ. فؽـ أكً ؾفؿً ظع مو أؿقل. افشقخ:

 س  وفـًٌي فؾجفود ؾرض ظغ إذا ـون  قاً افٌ د إذا ـون مث ً  مداخؾي:

 ... ظدد افٌؾد ادفواي أـثر مـ ادفواغ يؽقن ؾرض ظغ؟

ذه افتةل مةمثر ومـخةرم يةو أخةل اإلشة م فةقس  ةذه اإلؿؾقؿقةي  ةذا وم  ة افشةقخ:

يف أؾغوكًتون و سم اإلش م دايرمف واشعيم ؾنذا  قاةً أؾغوكًةتون ٓ متصةقر 

أن أؾغوكًةةةةتون ؾؼةةةةط  قاةةةةً حتةةةةك متصةةةةقر أكةةةةً أكةةةةف إذا ـوكةةةةً أؾغوكًةةةةتون مةةةةو 

مًةةتطقعم فةةذفؽ كحةةـ كؼةةقل: دةةوذا اشةةتؿرت  ةةذه ادعرـةةي ثةةامن شةةـقات؟ ٕكةةف 

 وم فؽةةةةـ فةةةةق ؿةةةةوم ادًةةةةؾؿقن ـؾفةةةةؿ يةةةةداؾعقا ظةةةةـ  ةةةة د مرـةةةةً أؾغوكًةةةةتون  وحةةةةد

أؾغوكًةةتون ـةةةام يةةةداؾعقن ظةةـ   د ةةةؿ مةةةو ـوكةةً  ةةةذه احلةةةرب مطةةقل  ةةةذه ادةةةدة 

افطقيؾةةةةي  ومػةةةةوق اعؿقةةةةعم ؾؾةةةةامذا أكةةةةً مػؽةةةةر  ةةةةذا افتػؽةةةةر ادحصةةةةقر أكةةةةف إذا 

 قاةةةةً أؾغوكًةةةةتون مةةةةـ افةةةةروس  ةةةة  صةةةةؽ أؾغوكًةةةةتون مةةةةو مًةةةةتطقع أن مةةةةرد ذ 

بةةةؿ شةةةـغ و ةةةؿ يًةةةتعؿروا  ةةة د إشةةة مقي ويتقشةةةعقا يف افةةةروسن ٕن افةةةروس 

ا تؽةةةور أٓت اعفـؿقةةةي إفةةةخم فؽةةةـ ٓ مؼةةةػ ظـةةةد افةةةٌ د اإلؾغوكقةةةي ؾؼةةةطم ٕكةةةؽ 

م ؾةةةةـحـ دايةةةةاًم يف حموضامـةةةةو خوصةةةةي افةةةةذيـ يرؾعةةةةقا رايةةةةتفؿ  لكةةةةف افؼةةةةرةن مًةةةةؾؿ

ؾ دشتقركو إفخم أن افٌ د اإلش مقي ـؾفو   د واحدةم فؽـ ظـد افعؿؾ م ؿل ـة
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واحد يف  ؾده يعؿؾ دصؾحي افٌؾدم وٓ يػؽر يف افٌؾةد إخةرىم  ةذا مةو أصةٌـو 

كحةـ أن  وفـًةةٌي ٕؾغوكًةتونم ؾًةةمافؽ خطةلن ٕن شةةمافؽ إؿؾقؿةل حمةةضم أن 

 إؾغون ٓ مًتطقعم وأكو أؿقل فؽ: ٓ مًتطقع.

أؿصد يو صقخ  وفًمال إذا  قجؿ إؿؾقؿ وـون كػس اإلؿؾقؿ  ذا أـثر  مداخؾي:

 دفواغ  ؾ يؽقن ؾرض ظغ أو ؾرض ـػويي؟مـ ا

ؾةرض ظةغ يةو أخةل ؾةرض ظةغم أن يعؿؾةقا مةو يًةتطقعقن وفةق أ قةدوا  افشةقخ:

ظـ  ؽةرة أ ةقفؿم ؾةرض ظةغم فؽةـ أكةو أؾفةؿ مةـ شةمافؽ أكةؽ مـظةر بةذا اإلؿؾةقؿ 

مػصةةةقًٓ ظةةةـ إؿةةةوفقؿ اإلشةةة مقي إخةةةرىم وإٓ ـقةةةػ مصةةةقرت  ةةةذا افًةةةمال؟ 

 فؽ؟أوًٓ: أخذت جقاب شما

 ةةةةق يؼةةةةقل ... إؾغةةةةوين ظةةةةدد إؾغةةةةوكقغ أـثةةةةر مةةةةـ ظةةةةدد افةةةةروسم  مداخؾةةةةي:

وأكةةةو يف ادديـةةةي أخةةةرج  ظةةةعادقجةةةقد ـػويةةةيم افؽػويةةةي مقجةةةقدةم ؾفةةةؾ يػةةةرض 

 ؾروًو ظقـقًو أن أشوظد ؿ أم أ ؼك يف ادديـي؟

اعةةقاب أن  عةةد  ةةذا افتقوةةقت  ةةؾ اعفةةود يؼةةقم ؾؼةةط ظةةذ ظةةدد  افشةةقخ:

 ود ٓ يؼقم ؾؼط ظذ ظدد أصخوصم صتم إذًا...إصخوص؟ أطـم اعف

 متؿي افؽ م يف افؼيط افتويل.

 (00:  00: 01/   151) اهلدى والنور /  
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 حكي اجلّاد يف أفػاٌطتاُ  

 لػري األفػاٌيني

ورد ؽةةر شةةمال  عةةدة صةةقرم أدؿفةةو: مةةو حؽةةؿ اعفةةود يف أؾغوكًةةتون  افًةةمال:

 ؾغوكقغ؟فغر إ

اعفود يف إؾغون ـوعفود يف ـؾ افٌ د افتل ؽزا و افؽػورم ومـ  اعقاب:

افغػؾةةةي إػ حةةةد  عقةةةد أن افـةةةوس يمخةةةذون  ةةةوفعقاضػم ؾتثةةةقر افثةةةقرة يف  ؾةةةد مـةةةو 

ؾتثقر افعقاضػ وكريد أن كجو دم ؾنذا مو مه  ضع شـغ أصٌحً  ذه افثقرة 

مـًةةةقًوم ؾةةةنذا مةةةو أثةةةرت مشةةةؽؾي  خومةةدة يف كػةةةقس افـةةةوسم وأصةةةٌت اعفةةةود كًةةقوً 

أخةةرى يف  عةةض افةةٌ د اإلشةة مقي أيضةةًو ثةةورت ظقاضةةػ ادًةةؾؿغ وشةةلفقا ظةةـ 

 حؽؿ اعفود.

وأكو أؿقل: اعفةود ؿٌةؾ حودثةي  أؾغوكًةتونم وؿٌةؾ حودثةي شةقريوم وؿٌةؾ حودثةي 

ؾؾًةةةطغم ـةةةؾ  ةةةذه احلةةةقادث و ةةةذه احلةةةروب افظودةةةي افتةةةل وؿعةةةً يف  عةةةض 

 ةةةةةؾ افؽػةةةةةر وافضةةةةة ل اعفةةةةةود ؾقفةةةةةو ؾةةةةةرض ظةةةةةغ ظةةةةةذ افةةةةةٌ د اإلشةةةةة مقي مةةةةةـ أ

ادًؾؿغم ٓ جيقز بؿ أن يتلخروا ظـ  ذا اعفود إض ؿًون ٕن افعؾامء ؿًؿقا 

 اعفود إػ ؿًؿغم جفود حؽؿف ؾرض ظغم وجفود حؽؿف ؾرض ـػويل.

أمو اعفود إول افذي  ق ؾرض ظغ ؾفق إذا مو ؽزيً  ؾدة واحدة مةـ  ة د 

دًةةةؾؿغ أن  رجةةةقام أو ظةةةذ إؿةةةؾ أن  ةةةرج اوظةةةي مةةةـفؿ اإلشةةة م ؾعةةةذ ا
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افٌؾةد ادًةؾؿم ؾةنن    م أٓ و ةق صةد  ةذا افؽةوؾر افةذي ؽةزايتحؼؼ هبؿ افقاجةى

يؽةةةػ ذفةةةةؽ ؾقتتةةةةو ع ادًةةةةؾؿقنم حتةةةةك فةةةةق ؾروةةةةـو أكةةةةف جيةةةةى ظؾةةةةقفؿ اقعةةةةًو أن 

  رجقا ؾفق واجى وجق ًو ظقـقًوم إذا ملخروا أثؿقا اقعًو.

ي ؿضقي  أؾغوكًتون ؾؼطم ؾفذه   د ؿريٌي مـؽؿ و عضؽؿ وأن فقًً افؼضق

مـفو ذيد وضريدم و ل ؾؾًطغم ؾلصةٌحً ؾؾًةطغ أن مةع إشةػ افشةديد 

كًقًو مـًقًوم وإٓ ٓ ؾةرق يف اعفةود  ـةو أو  ـةوك ـؾةف ؾةرض ظةغم فؽةـ احلؼقؼةي 

ادمشةةػي أن ادًةةؾؿغ مةةع وجةةقد  ةةذا احلؽةةؿ افكةةيت و ةةق أن اعفةةود ؾةةرض 

ٓ يًةةةةةتطقعقن اعفةةةةةود ٓ حؽقمةةةةةوت وٓ صةةةةةعق ًوم ذفةةةةةؽ ٕن ادًةةةةةؾؿغ ظقـةةةةةل 

ادجو د »: ¢ا تعدوا مع إشػ ظـ اعفود افـػز افذي ؿول ظـف رشقل اح 

وكحةةةةةـ كجةةةةةد افقةةةةةقم ادًةةةةةؾؿغ  عقةةةةةديـ ـةةةةةؾ افٌعةةةةةد ظةةةةةـ  شمةةةةةـ جو ةةةةةد  ةةةةةقاه ح

 و ةةةةد ؿ ٕ ةةةةقايفؿ وفـػقشةةةةفؿ يف ظؼةةةةر دار ةةةةؿم  ةةةةؾ ويف ظؼةةةةر  قةةةةق ؿ مةةةةع 

ومةةةع أوٓد ةةةؿم وفةةةذفؽ ؾؿثةةةؾ ذاك اعفةةةود افةةةذي ؿؾـةةةو إكةةةف ؾةةةرض ظةةةغ  أ ؾةةةقفؿ

يتؼدمف ظودة وذظًو جفةود ٓ يتًةوءل ظـةف ـثةر مةـ ادًةؾؿغ افقةقمم  ةؾ  ةؿ ظـةف 

ؽةةةوؾؾقنم مةةةـ أ ظظةةةؿ اعفةةةود أن يٌتعةةةد ادًةةةؾؿ ظةةةـ ارمؽةةةوب ادحرمةةةوت افتةةةل 

وب دةو يًتطقع أن يؽقن  عقدًا ظـفوم وفقس  ـوك أي شؾطي مػرض ظؾقف آرمؽة

 حرم اح مٌورك ومعوػ.

إػ  عةض إشةٌوب افتةل مؽةقن شةًٌٌو فقؿةقع ادًةؾؿغ  ¢وفؼد أصور افـٌةل 

يف مثؾ  ذا افذل افذي يدؾعـو أن كتًوءل: مو حؽةؿ  ةذا اعفةودم جيةى أن كـظةر 

إػ إشةةةةةٌوب افتةةةةةل  أودت  ودًةةةةةؾؿغ إػ حمور ةةةةةي افؽةةةةةوؾريـ إيةةةةةو ؿم وظةةةةةدم 

  د اإلش مم مو  ل إشٌوب؟اشتطوظي ادًؾؿغ صد ؿ ظـ  
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 عةةةض إشةةةٌوب يف  عةةةض إحوديةةةٌ افثو تةةةيم مةةةـ  ¢فؼةةةد ذـةةةر رشةةةقل اح 

إذا مٌةويعتؿ  وفعقـةيم وأخةذمؿ أذكةوب افٌؼةرم وروةقتؿ  ةوفزرعم »: ¢أصفر و ؿقفةف 

ومرـتؿ اعفةود يف شةٌقؾ اح شةؾط اح ظؾةقؽؿ ذًٓ ٓ يـزظةف ظةـؽؿ حتةك مرجعةقا 

فديـ  ق افقاجى إول افققم ظةذ ادًةؾؿغ افةذيـ ؾوفرجقع إػ ا شإػ ديـؽؿ

يريدون أن جيو ةدوا يف شةٌقؾ اح حؼةًوم وافرجةقع إػ افةديـ معـةوه افرجةقع إػ 

أحؽومةةةف افتةةةل أكزبةةةو اح مٌةةةورك ومعةةةوػ ظةةةذ ؿؾةةةى كٌقةةةف ظؾقةةةف افصةةة ة وافًةةة مم 

 و خوصي افرجقع إػ افؽًى احل ل افذي ا تعد ظـف ـثر مةـ ادًةؾؿغ إن  

كؼةةؾ: أـثةةر ادًةةؾؿغ افقةةقم و خوصةةي افتجةةور مةةـفؿم ؾةةنذا مةةو وؿةةع ادًةةؾؿقن ؾقفةةو 

 اشتحؼقا افذل أن يؼع ظؾقفؿ مـ ظدو ؿ.

افتٌويع  وفعقـةي ذـركةو أـثةر مةـ مةرة وٓ  شإذا مٌويعتؿ  وفعقـي »ؿول ظؾقف افً م: 

أريد أن افعقد إػ ذفؽم وإكةام  ةل صةقرة مةـ صةقر افٌقةقع ادحرمةيم  ةؾ  ةل 

قرة مةـ صةةقر افٌقةقع افر قيةةيم وأصةؾ  ةةذا افٌقةع ادًةةؿك  ٌقةع افعقـةةي مةو ا ةةتع صة

ادًةةةؾؿقن  ةةةف افقةةةقم اقعةةةًو إٓ ؿؾةةةق ً جةةةدًا جةةةدًام و ةةةق معةةةروف  ةةةغ طفةةةراكقؽؿ 

وواؿةةع و ةةق  قةةع افتؼًةةقطم  قةةع افعقـةةي ؿةةويؿ ظةةذ  قةةع افتؼًةةقطم  قةةع افتؼًةةقط مةةـ 

ؾ مةـ  قةع افـؼةدم فؽةـ حقٌ  ةق وؾةوء ظةذ أؿًةوط ؾؾةقس ؾقةف رءم  ةؾ  ةق أؾضة

إذا اشتغؾ  ذا افٌقع  قع افتؼًقط  ثؿـ زايةد ظةـ  قةع افـؼةد ؾفةذا ر ةًو  شةفودة ؿةقل 

 قعتةةغ يف  عمةةـ  ةةو» مشمةةـ  ةةوع  قعتةةغ يف  قعةةي ؾؾةةف أوـًةةفام أو افر ةةو»: ¢افـٌةةل 

 أي: أكؼصفام ثؿـًوم )أو ر و(. ش قعي ؾؾف أوـًفام

 ةةةةةةةةةدوا يف شةةةةةةةةةٌقؾ احم افقةةةةةةةةةقم  ةةةةةةةةةمٓء ادًةةةةةةةةةؾؿقن افةةةةةةةةةذيـ يريةةةةةةةةةدون أن جيو

ويتحؿًةةقن فؾجفةةود يف شةةٌقؾ احم وٓ شةةٌقؾ بةةؿ إػ ذفةةؽ ؾةةقام ذـركةةوه وشةةٌؼم 

دوذا ٓ جيو دون أكػًفؿ ؾ  يٌقعقن  قعتغ يف  قعي واحدة  ًعريـ متػةوومغم 
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و ذا ٓ أحد يػروف ظؾقفؿم ذفؽ ٕ ؿ مؽوفٌقا ظذ افةدكقوم و ةذا مةو أصةور إفقةف 

إذا مٌةةويعتؿ  وفعقـةةي وأخةةذمؿ »اةةوم احلةةديٌ حةةغ ؿةةول: افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م يف 

ــويةةةةةةي ظةةةةةةـ رـةةةةةةض ادةةةةةةزارظغ وراء زرظفةةةةةةؿم ووراء أ ؼةةةةةةور ؿ  شأذكةةةةةةوب افٌؼةةةةةةر

وحققاكةةةةو ؿ افتةةةةل يًةةةةتعؿؾق و يف حتصةةةةقؾ ادةةةةولم وٓ يؽػةةةةقفؿ حتصةةةةقؾ  ةةةةذا 

ادةةةةةةول  ةةةةةةوفطريؼ احلةةةةةة لم  ةةةةةةؾ يـؽٌةةةةةةقن وراء حتصةةةةةةقؾ ادةةةةةةول حتةةةةةةك يضةةةةةةقعقن 

جةةور ومةةـ ادةةزارظغ يـكةةؾقن ظةةـ افصةة ة وظةةـ افؼقةةوم واجٌةةو ؿم ـثةةر مةةـ افت

حتك  وفقاجٌوت افعويؾقي وراء افدكقو ظذ  ذا افؽًى افذي ذـره افرشةقل ظؾقةف 

 ذا  شوأخذمؿ أذكوب افٌؼر وروقتؿ  وفزرع»افً م يف  ذا احلديٌ حقٌ ؿول: 

افتؽوفةةةى يف افةةةدكقو  ةةةق افةةةداء افعضةةةول إذا شةةةقطر ظةةةذ إمةةةي مومةةةً ؾقفةةةو ؽريةةةزة 

اعفةةةود افؼةةةظقيم افتةةةل  ًةةةٌى مؽوفةةةى اإلكًةةةون ظةةةذ ادةةةودة ٓ يٌةةةويل  ةةةؤخرةم 

وفةةةةذفؽ جعةةةةؾ افرشةةةةقل ظؾقةةةةف افًةةةة م  ةةةةذه إشةةةةٌوب شةةةةًٌٌو ذظقةةةةًو ٓشةةةةتحؼوق 

 ادًؾؿغ أن يؼع افذل ظؾقفؿ.

ثةةةؿ وصةةةػ بةةةؿ افعةةة ج يف ؿقفةةةف ظؾقةةةف افًةةة م: ٓ يرؾةةةع اح  ةةةذا افةةةذل حتةةةك 

وأوجز أن افؽ م ٕن ظـةدكو أشةئؾي -فديـ مرجعقا إػ ديـؽؿم وافرجقع إػ ا

افرجةةةةةقع إػ افةةةةةديـ معـةةةةةوه افرجةةةةةقع إػ ؾفؿةةةةةف أوًٓ ؾفةةةةةاًم  -ؾةةةةةقام يٌةةةةةدوا ـثةةةةةرة

صةةحقحًو ظةةذ افؽتةةوب وافًةةـي ومةةـفٍ افًةةؾػ افصةةوفت ـةةام كةةدظق افـةةوس دايةةاًم 

إػ ذفةؽم وثوكقةًو افعؿةةؾ هبةذا افةديـ افةةذي ؾفؿـةوه ؾفةاًم صةةحقحًوم وأرجةق اح ظةةز 

يؽةةةقن  ـةةةوك كةةةقر  صةةةقص مةةةـ كةةةقر كةةةراه  ةةةغ ادًةةةؾؿغ افقةةةقمم حقةةةٌ وجةةةؾ أن 

اشةةةةةةتلكػقا ؾفؿفةةةةةةؿ فةةةةةةديـفؿ ظةةةةةةذ وةةةةةةقء افؽتةةةةةةوب وافًةةةةةةـي يف ـثةةةةةةر مةةةةةةـ افةةةةةةٌ د 

اإلش مقيم ثؿ طفر ذفؽ أو أثر ذفؽ ظذ ـثر مـ افشٌوب ادًةؾؿ يف معةومؾفؿ 
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 مةع افـةوسم ويف  ؾؼفةةؿ  ةوٕخ ق اإلشة مقي  ؼةةدرم وإمةر تحتةوج إن صةةوء اح

 إػ متؿي فقظفر ثؿرة ذفؽ ظام ؿريى إن صوء اح مٌورك ومعوػ.

 : .. (  14:  10/  8) اهلدى والنور/ 

ؾةام مقؿةػ مةـ جو ةد كػًةف  ةلن  افًةمال:شمال ةخر: فف ظ ؿي هبذا افٌحةٌم 

شةةةور ظةةةذ مةةةـفٍ اح شةةةٌحوكف ظؼقةةةدة وؾروظةةةًوم وجفةةةز موفةةةف وكػًةةةف فؼتةةةول أظةةةداء 

 ًر شٌؾ افقصقل إفقفو؟افديـ يف إؾغون مث ً فتق

كحةةةـ ٓ كةةةرى موكعةةةًو مةةةـ افةةةذ وبم فؽةةةـ ٓ كعتؼةةةد أن اعفةةةود فصةةةد  اعةةةقاب:

 مٓء إظداء يؽقن جفةودًا ؾرديةًوم ٓ ةد أن يؽةقن جفةودًا مةـظاًم مةـ ادًةؾؿغم 

وأن يؽةةقن ظؾةةقفؿ ؿويةةدم وافةةذي كًةةؿقف  وفؾغةةي افؼةةظقي: خؾقػةةي فؾؿًةةؾؿغم  ةةق 

قر ؿ ويتقػ إظةداد ؿم افؼضةقي مةو  ةل ؿضةقي افذي يتقػ مقجقففؿ ويتقػ مً

صخص متحؿس زظؿ  لكف ؿوم  ؽؾ مو جيى ظؾقفم ويف  ذه افدظقة مةو ؾقفةو مةـ 

افتًةةةةؾقؿم  ةةةةذا أمةةةةر جةةةةديل أؾسوةةةةفم مةةةةع ذفةةةةؽ حتةةةةك إن حتؼةةةةؼ ذفةةةةؽ يف  عةةةةض 

إؾةةرادم ؾفةةمٓء إؾةةراد ٓ يًةةتطقعقن أن يشةةؽؾقا اعامظةةي افتةةل جيو ةةدون يف 

يٌةةويع مةةـ إمةةي ادًةةؾؿيم افؼضةةقي فقًةةً هبةةذه افًٌةةوضي شةةٌقؾ اح حتةةً خؾقػةةي 

افتةةل يتصةةقر و  عةةض ادتحؿًةةغ فؾجفةةود يف شةةٌقؾ احم و ةةؿ  ةة  صةةؽ يثةةو قن 

ظةةةذ نيوشةةةفؿ  ةةةذام وفؽةةةـ جيةةةى أن يتئةةةدوام وأن يةةةسووا يف افؼضةةةقي ويعرؾةةةقا 

ذوط اعفةةةود يف شةةةٌقؾ احم ٓ يؽةةةقن ثةةةقرةم وٓ يؽةةةقن ظوضػةةةي جقوصةةةي وإكةةةام 

 د ر وؿقة.مؽقن ظـ م

افقةقم فةةق كظركةةو إػ كوحقةي ُخُؾؼقةةي ؾؼةةطم ر ـةو ظةةز وجةةؾ ذـةر يف افؼةةرةن افؽةةريؿ 

أن مةةةـ أشةةةٌوب وةةةعػ ادًةةةؾؿغ  ةةةق افتـةةةوزع وآخةةةت فم ؾقؼةةةقل ظةةةز وجةةةؾ: 

ؿْ ﴿ ْذَ َى ِرتُحُؽةة ُؾقا َوَمةة يعـةةل:  شمةةذ ى رتحؽةةؿ» [40]األنفززال:﴾َوٓ َمـَةةوَزُظقا َؾتَْػَشةة
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يف  ةةذا ادجتؿةةع افضةةخؿ نيتؾػةةقن أصةةد  ؿةةقمؽؿم افقةةقم ادًةةؾؿقن فةةقس ؾؼةةط

آخةةةت فم وفؽةةةـ مةةةع ذفةةةؽ إخٌةةةور ملمقـةةةو أكةةةف يف ادعرـةةةي يف أؾغوكًةةةتون  ةةةؿ 

نيتؾػةةةقن مةةةو  ةةةغ شةةةؾػقغ مةةةو  ةةةغ صةةةقؾقغم مةةةو  ةةةغ إخةةةقان مًةةةؾؿغم أيةةةـ  ةةةذا 

 اعفود وحتً أي رايي جيو د ادًؾؿ؟ ... متعؿد.

ات أكػًةةةـوم و ةةةذا ٓ فةةةذفؽ كؼةةةقل: جيةةةى أن كٌةةةدأ مةةةـ إصةةةؾم أن كصةةةؾت ذو

تحتةةةةوج إػ شةةةةوظوت أو أيةةةةوم أو صةةةةفقرم تحتةةةةوج إػ شةةةةـغ ضقيؾةةةةيم وإػ إظةةةةداد 

مرـةةز ومةةد رم  حقةةٌ أكةةف مقجةةد  ـةةوك ـتؾةةي يًةةرون ظةةـ رأي واحةةدم ويـةةدؾعقن 

ظةةةـ ؾؽةةةرة واحةةةدةم ٓ خةةة ف  قةةةـفؿم ؿؾةةةقهبؿ ؿؾةةةى ـةةةؾ مةةةـفؿ واحةةةد ظةةةذ ؿؾةةةى 

أن يؽتى ذفؽ فـو وفق  عد رجؾ واحد مـفؿ ظذ افؽتوب وافًـيم وأشلل احلؼ 

 ذفؽ إن صوء اح.

 : .. (  23:  50/ 8) اهلدى والنور / 
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 حكي اجلّاد يف أفػاٌطتاُ

 أؿقل يو صقخ حؽؿ اعفود يف أؾغوكًتون؟ مداخؾي:

حؽةةؿ اعفةةود يف أؾغوكًةةتون ـوعفةةود يف ؾؾًةةطغ وـوعفةةود يف ـةةؾ  افشةةقخ:

ـقةةػ أن ادًةةؾؿغ هظةةون  ةة د اإلشةة م افتةةل  قاةةً مةةـ افؽػةةورم وٓ أدري 

مةةةو يـًةةةقن افقاؿةةةع إفةةةقؿ ؾقـشةةةغؾقن  قاؿةةةع أفةةةقؿ جديةةةد ويـًةةةقن إ  افؼةةةديؿم 

اعفود ؾرض ظةغ يف ـةؾ  ةذه افةٌ د وفؽةـ أيةـ افةذيـ يًةتطقعقن أن جيو ةدوا 

و ةةؿ  عةةد ٓ يزافةةقن متػةةرؿغ ؽةةر  تؿعةةغ يف ؾفؿفةةؿ فةةديـفؿ.. يف مقحقةةد ؿ 

دايفؿ ؾودًةةلفي واوةةحي جةةدًا ؾفةةل ؾةةرض فصةةػقؾفؿ.. ٓشةةتعداد ؿ دؼومؾةةي أظةة

ةً ﴿ظةةةةغم فؽةةةةـ  د  ُف ُظةةةة وا َفةةةة د  ََظةةةة َٕ ْق َأَراُدوا اْ ُةةةةُروَج  ؾفةةةةذا تحتةةةةوج  [40]الت:بزززز :﴾َوَفةةةة

اشةةةةةتعداد وآشةةةةةتعداد إظظةةةةةؿ  ةةةةةق افس قةةةةةي ظةةةةةذ اإلشةةةةة م افصةةةةةحقت وافتؽتةةةةةؾ 

 وافتجؿع ظؾقف ثؿ آشتعداد ادودي دؼومؾي أظداء اح ظز وجؾ.

 نجيةةوز يف  ةةذه ادًةةلفي وؿةةد ـثةةر افؽةة م ؾقفةةو ـثةةراً َ ؾفةةق ؾةةرض  ةةذا مةةو يؼةةول 

 ظغ ٓ إصؽول يف ذفؽ.

  ؾ ...  مداخؾي:

ٓم و احلؿد حم فؼةد ثٌةً يف  عةض إحوديةٌ افصةحقحي أن ظقًةك  افشقخ:

ظؾقف افً م حقةـام يـةزل يـةزل يف دمشةؼ ظـةد ادـةورة افٌقضةوءم وأكةف حةغ  ةرج 

ؼةةةدس ويؽةةةقن مةةةع افةةةدجول شةةةٌعقن أفػةةةًو مةةةـ افةةةدجول يؽةةةقن ظقًةةةك يف  قةةةً اد
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هيقد أصٌفون ؾقحوس ظقًك يف  قً ادؼدس ؾفذا كص ؿوضع أن افقفقد يقمئذ 

ٓ يؽقكقن يف  قةً ادؼةدس ـةام  ةق حةوبؿ أن ؾلمؾـةو  ةوح ظةز وجةؾ أن يعةقد 

ادًةةةةةةؾؿقن إػ رصةةةةةةد ؿ وإػ وحةةةةةةد ؿ فقتقجفةةةةةةقا إػ إخةةةةةةراج ظةةةةةةدو ؿ مةةةةةةـ 

ح مةةةو ٓ معؾؿةةقن إػ أن يةةةليت وؿةةً كةةةزول ظقًةةةك   د ةةؿ ثةةةؿ  عةةد ذفةةةؽ  ؾةةؼ ا

ظؾقةةةةف افًةةةة م ؾقـةةةةزل يف دمشةةةةؼ ويةةةةذ ى إػ  قةةةةً ادؼةةةةدس ويؽةةةةقن ؿةةةةد خةةةةرج 

مةةةـ افقفةةةقد ؾقخةةةرج ظقًةةةك ظؾقةةةف افًةةة م مةةةـ  قةةةً  وً افةةةدجول ومعةةةف شةةةٌعقن أفػةةة

ادؼةةةدس ويؼتةةةؾ افةةةدجول ويف  ةةةذا افقؿةةةً  تٌةةة  افقفةةةقدي وراء صةةةجر افغرؿةةةد 

 ؾًةةون ظةةر  مٌةةغ يؼةةقل: يةةو مًةةؾؿ!  ةةذا هيةةقدي  ؾقـطؼةةف اح ظةةز وجةةؾ ويةةتؽؾؿ

خؾػةةةل ؾوؿتؾةةةفم فةةةقس يف  ةةةذا افزمةةةون  ةةةذا يف زمةةةون ظقًةةةك ظؾقةةةف افًةةة مم ؾفةةةذه 

 زل ظقًك ظؾقف افً م.ـ شوير  لن افقفقد ٓ يًتؼرون يف  قً ادؼدس إػ أن ي

 (  00:  40:  36/   80) اهلدى والنور /  

 باب وٍْ

 ي فؾحرب يف أؾغوكًتون يعـل: أ وح وؿويؿقن.ؾقف يعـل: ...  وفـًٌ مداخؾي:

 أ وح موذا؟ افشقخ:

 يعـل: ؿويؿقا  ذا اعفود يعـل: ٓزمم  ق ؾرض ظغم ؾام ... مداخؾي:

أطةةـ اعةةقاب ؾقةةف مًةةجقؾ ظـةةد أ ةةق أنيةةد مًةةجقؾ نيصةةصم و ةةق  افشةةقخ:

  نجيوز ـام شؿعً.

 ... أحزاب وظدة اوظوت يعـل: يف كػس أؾغوكًتون . مداخؾي:

 مو جئً  قء جديد   يرد ظؾقف يف افتًجقؾ افذي ظـد صوحٌؽ. خ:افشق
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 ـؾ مو  طر  وفٌول إن صوء اح مؼريًٌو مقجقد يف افؼيط  ذا. مداخؾي:

ن أكً يطؿئـ  وفؽ ويرموح خوضركم ـام أجٌتؽ  نجيوز وفؽـ مـ ص افشقخ:

ظـ احلؽؿ ؿك احلؽؿ أكةف ـةام شةؿعً أكةف ؾةرض ظةغم ـةذفؽ أجقٌةؽ  نجيةوز 

د  ةةذه إحةةزاب يف مؾةةؽ افةةٌ د  دا ةةي ٓ  رجةةقا مؾةةؽ افةةٌ د ظةةـ ـق ةةو وجةةق

 ةة د إشةة مقيم ؾةةنن ــةةً مةةرى خةة ف ذفةةؽ كًةةؿع مـةةؽم وإٓ أم ةة يف إراحةةي 

  وفؽ.

 و ؾ افتػرق  ذا... مداخؾي:

ٓم اح هيديؽم فؽ  ؽ مل يعـةلم  ةذه إحةزاب مقجةقدة يف مؾةؽ  افشقخ:

إشةةة مقيم أكةةةو أن يعـةةةل: ؽةةةرت رء مةةةـ  افةةةٌ دم ٓ  رجفةةةو ظةةةـ ـق ةةةو  ةةة د

ٓ ــةً  ؼةقل فةؽ شةمال وجةقابم إيف ادـوؿشي ٕكؽ فًةً مـوؿشةًوم وأشؾق  

وجةةقد  ةةذه إحةةزاب يف مؾةةؽ افةةٌ د  ةةؾ  رجفةةو  ةةذه افةةٌ د ظةةـ ـق ةةو  ةة د 

 إش مقي حقـئذ ٓ مـوص فؽ مـ اعقاب  ام أجًٌ أن صت؟

 كعؿ. مداخؾي:

أردمف حقـام ؿؾً يف افعٌةورة إوػ يعـةل: مؼريةرًا  ـقيسم  ذا افذي افشقخ:

أكف ذفؽ ٓ  رجفو ظـ ـق و   د إش مقيم أن إذا إمر ـذفؽ ؾ  جيةقز فـةو 

معؼةة ادًةةؾؿغ يف ـةةؾ  ةة د اإلشةة م أن كةةدع مؾةةؽ افةةٌ د فؼؿةةي شةةويغي فؾؽػةةورم 

 ؾفؿتـل؟

 كعؿ. مداخؾي:

 وـػك. افشقخ:

 ( 00 : 04: 47/ 140) اهلدى والنور /
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 باب وٍْ

 ةةةةؾ يؽةةةةقن  و ةةةةدًا ويرؾةةةةع ظـةةةةف افتؽؾقةةةةػ  وفـًةةةةٌي فؾةةةةذ وب إػ  مداخؾةةةةي:

 أؾغوكًتون.

 ٓ. افشقخ:

  ؾ يرؾع ظـف. مداخؾي:

أ ةةةةدًا  ةةةةذا جفةةةةود افةةةةذي حتؽةةةةل ظـةةةةف جفةةةةود ـػةةةةويلم أمةةةةو اعفةةةةود يف  افشةةةةقخ:

 فود افؽػويل ٓ يغـل ظـ اعفود افعقـل.اعأؾغوكًتون ؾجفود ظقـلم و

يعـةةل مةةو يف ظةةذر ٕي إكًةةون إٓ ظةةذر ذظةةلم ٕي إكًةةون مةةث ً ...  مداخؾةةي:

 أكف مو يذ ى إػ أؾغوكًتون.

 ضٌعًو إٓ ظذر ذظل وإٓ أيش يؽقن. افشقخ:

 ... مث ً أيش مثؾ افعذر افؼظل. مداخؾي:

مثةةةؾ واحةةةد مةةةريض اح هيةةةديؽم مثةةةؾ واحةةةد مؽًةةةتم مؽنةةة ظةةةوجز  افشةةةقخ:

 ضير.

 ح.مثؾ ظوجز ظـ نيؾ افً  مداخؾي:

افيير ٓ يؼدر تحؿؾ افً ح مةو  ةق ذطم افيةير مةو يؼةدر تحؿةؾ  افشقخ:

 افً ح؟
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كعةةؿم أؿصةةد يةةو صةةقخ يعـةةل مةةث ً أكةةف يؼةةدر يعـةةل جيو ةةد و ؽةةذا مثةةؾ  مداخؾةةي:

  ؽذا.

 وأكو مو أكو ؾو ؿ مو ؿصدك. افشقخ:

 ...  مداخؾي:

ؾةةنذًا أكةةً أؾفةةؿ مةةو ؿصةةدي  ؼةةك مؼو ةةؾ ؾفؿةةً ؿصةةدك أؾفةةؿ ؿصةةديم  افشةةقخ: 

ؿصدي أن اعفود يف أؾغوكًتون ؾرض ظغم وافدظقة إػ اح دـ ـون مةـ أ ةؾ 

افةةةدظقة وأ ةةةؾ افعؾةةةؿ هبةةةو  ةةةذا ؾةةةرض ـػةةةويلم وافػةةةرض افؽػةةةويل ٓ يؼةةةقم مؼةةةوم 

 ؾرض افعغ.

 إذا صؾقً ص ة اعـوزة يف وؿً افظفرم ٓ  د مو مصع ص ة افظفر.

 .أمو إذا صؾقً ص ة افظفر ومو صؾقً ص ة اعـوزة جوز

 ؾفؿتـل.

 كعؿ  ق ... افشقخ:

 أريد أن أشلل شمالم و ق حقل حديٌ وورد . مداخؾي:

 (  00:  55: 10/ 229) اهلدى والنور /

 باب وٍْ

ضقى.  ؾ اعفود يف أؾغوكًتون أن  ةؾ  ةق ؾةرض ظةغ ـةام ؿؾةً  مداخؾي:

أكةةةً يف  ؾتةةةقاك أو  ـةةةوك يف أحةةةقال اةةةددت حةةةقل افػةةةتـ افطويػقةةةي داخؾقةةةي ؾةةة  

 فود؟جيى اع
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  وفـًٌي فؾػتقى ٓ مزال ؿويؿي. افشقخ:

 جزاك اح خر. مداخؾي:

 وإيوك. افشقخ:

 ( 00:  44: 33/   318) اهلدى والنور / 

 

 باب وٍْ

 أٓ زفً معتز اعفود يف أؾغوكًتون جفودًا؟ افًمال:

 ٓ أزال. افشقخ:

 ورد ظـؽ أكؽ ؿؾً أكف ؾرض ظغ؟ مداخؾي:

 وٓ أزال. افشقخ:

ؾ يؽػةةةل يف ؾةةةرض افعةةةغ  ةةةذا أن يةةةذ ى ادًةةةؾؿ وجيو ةةةد ثةةةؿ ؾفةةة مداخؾةةةي:

 يعقد؟

جيى أن يضع كػًف حتً أمر افؼويدم ؾةنذا  ةق أذن فةف  ةلن يعةقد أيومةًو  افشقخ:

أو صةةفرًا أو صةةفقرًا جةةوز فةةف ذفةةؽم أمةةو أن يرـةةى رأشةةف ويتٌةةع  ةةقاهم متةةك مةةو أراد 

 جو د ومتك مو أراد كؽؾم ؾ .

 (   00:  51: 07/ 435) اهلدى والنور /
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 باب وٍْ

: يف ؿضةةقي أؾغوكًةةتون  ةةؾ اعفةةود يف أؾغوكًةةتون ؾةةرض ظةةغم افًةةمال إول

وإن ـون ؾرض ظغ مو  ل كصقحتؽؿ يعـلم  ةؾ  ـةوك اوظةي  ـةوك مؼةقم ظةذ 

 افؽتوب وافًـي مـصحـو  وفذ وب إفقفو ؟

أكو ٓ أزال اظتؼد أن اعفود يف أؾغوكًتون  ق ؾرض ظغ  ؾ أن ةـد  افشقخ:

ه مـ افزمون ٕين اظتؼد افذيـ يذ ٌقن إػ  ـوك مـ افٌ د افعر قي ؾفؿ  و م

يةةةةةةةذ ٌقن أوًٓ دجو ةةةةةةةدة افؽػةةةةةةةور افةةةةةةةذيـ  ةةةةةةةؿ افشةةةةةةةققظققن واشةةةةةةةتحؾقا افةةةةةةةٌ د 

وحؽؿق و  وفدمور وثوكقًو أ ؿ شقـؼؾقن إفةقفؿ رء مةـ افعؾةؿ افةذي  ةؿ  حوجةي 

 مةةـ يًةةتطقع أن إفقةةف ــةةو  ةةذا كؼقفةةف ؿةةدياًم أمةةو أن ؾفـةةوك رء ةخةةر جيةةى ظةةذ

يذ ى إػ  ـةوك يف شةٌقؾ اعفةود أيضةًو يف شةٌقؾ مؼريةى وجةقه آخةت ف  ةغ 

افؼةةةودة افةةةذيـ وؿةةةع ا ةةة ف  قةةةـفؿ ـةةةام  ؾغـةةةو مةةةع إشةةةػ وفعةةةؾ ذافةةةؽ ـةةةون مةةةـ 

أشةةٌوب ظةةدم اؿتطةةوف ثؿةةرة  ةةذه افعؼةة شةةـقات افتةةل ــةةو كًةةؿع أ ةةؿ ـةةودوا أن 

ا أخةرًا واح أظؾةؿ  ًةٌى أو فعؾةف يٌؾغقا افعوصؿي افتل  ل ـو قل وإذا هبؿ وؿػةق

مةةـ إشةةٌوب وا ةة ف افةةذي وؿةةع  ةةغ افرؤشةةوء  ـةةوك  ةةذا أمةةر ضةةورئ جديةةد   

يؽةةةـ مةةةـ ؿٌةةةؾ يقجةةةى ظةةةذ ادًةةةؾؿغ افغقةةةقريـ أن يةةةذ ٌقا إػ  ـةةةوك دؼومؾةةةي 

إظةةةةةةداء مةةةةةةـ افؽػةةةةةةور افشةةةةةةققظقغ أوًٓم ثةةةةةةؿ دحووفةةةةةةي اإلصةةةةةة ح  ةةةةةةغ  ةةةةةةمٓء 

 ف.ادختؾػغ  ذا جقا  ظام شلفت

 (  00: 17: 57/ 441) اهلدى والنور /



 حكه اجلواد يف أفغانشتان ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

80 

 

 باب وٍْ

 عةةةةض إشةةةةئؾي أرشةةةةؾفو  عةةةةض إخقاكـةةةةو مةةةةـ أؾغوكًةةةةتون يف مـطؼةةةةي  افًةةةةمال:

 قشوور  وفذاتم يؼقل: يؼقل  عض افـوس يعغ: ظوروغ ظدة صٌف حقل مطٌقةؼ 

مةةةـ واؿةةةع اعفةةةودم ومعروؾةةةي ؾتةةةقاـؿ يف وجةةةقب اعفةةةود يف أؾغوكًةةةتونم ؾقؼةةةقل 

أو ادشةؽؽقن  ةلن افـٌةل ظؾقةف افصة ة وافًة م ؿةول: مةـ ؿومةؾ  مٓء ادثٌطةقن 

حتةةً رايةةي ظؿقةةي يؼومةةؾ فعصةةٌقي ويغضةةى إفةةخ احلةةديٌم ؾةةامت ؾؿقتتةةف جو ؾقةةيم 

ؾفةةةمٓء ادجو ةةةدون ريةةةقس دوفةةةتفؿ و ةةةق  ةةةددي يعتؼةةةد أن افعةةةو  يةةةتحؽؿ  ةةةف 

أر عي أؿطوبم و ق يعتؼةد أيضةًو دظةوء إمةقات وـثةر مةـ إؿةقال افؽػريةي افتةل 

 ل نيرجي مـ ادؾيم ؾقؼقل: أفقس مـ يعتؼد مثؾ  ةذا افؽة م ـةوؾرًام ؾةنن ـةون 

ـوؾرًا أفةقس مةـ يعطةل افٌقعةي فةف يؽةقن مثؾةفم ؾؽقةػ كؼومةؾ مةع  ةمٓء و ةؿ ظةذ 

 مثؾ  ذا؟

أكةةةةةةو أؿةةةةةةقل: أوًٓ فةةةةةةقس  ـةةةةةةوك  قعةةةةةةيم ٕكةةةةةةف   يقجةةةةةةد خؾقػةةةةةةي يةةةةةةدظك  افشةةةةةةقخ:

ن  ـةوك معووكةًو مةع  ةذا افرجةؾ ادًؾؿقن دٌويعتفم إكام ـؾ مو يؿؽةـ أن يؼةول: إ

افةةذي يؼةةول: إكةةف صةةقيف وأكةةف يعتؼةةد  وٕؿطةةوب إر عةةي  ةةو  ةةق ـػةةر ٓ صةةؽ ؾقةةف 

 ظـد أ ؾ افًـي واعامظي.

ثوكقةةةًو: يف طـةةةل أكةةةف فةةةقس مةةةـ افعةةةدل يف رء أن كـًةةةى  ةةةذه افعؼقةةةدة فؽةةةؾ 

ْل  ِاَم يِف َأْم َ ْ ُيـٌَ  ﴿ادجو ديـ يف أؾغوكًتونم وإٓ كؽقن ؿد خوفػـو ؿقفف معوػ: 

ِذي َوَّف  * ُصُحِػ ُمقَشك  َرى* َوإِْ َراِ قَؿ اف  ِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأخْة ٓ  مَة قَْس * َأ َوَأْن فَة

ٓ  َمو َشَعك  وِن إِ ًَ  .[11-10]النجم:﴾فِِ،ك
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ثوفثًو: فعؾ افؽثريـ مـ إخقاكـو احلةوضيـ  ـةو أن شةؿعقا و ةذه ظةقدة إػ 

 شةةةةوه  عةةةةض افـةةةةوس  ةةةةو فةةةةق أن صةةةةدامًو  ةةةةوجؿ  ادقوةةةةقع افًةةةةو ؼ أن مةةةةو ـةةةةون

افًةةةةعقديي واحتةةةةؾ افةةةةٌ د افًةةةةعقديي أو ظةةةةذ إؿةةةةؾ احتةةةةؾ ادةةةةقاضـ احلًوشةةةةي 

آؿتصةةوديي مـةةوجؿ افٌةةةسول ظةةذ إؿةةؾم فةةةقس معـةةك  ةةذا أن حةةةزب افٌعةةٌ  ةةةق 

افةةةذي شةةةقطر ظةةةةذ افًةةةعقديين ذفةةةةؽ ٕن صةةةدامًو وحؽقمتةةةةف وإن ـةةةوكقا يؿثؾةةةةقن 

ب ؽةةر إشةة مل  ةةؾ  ةةق ـةةوؾرم فؽةةـ صةةدامًو ٓ حةةزب افٌعةةٌ و ةةق  ةة  صةةؽ حةةز

يؿثؾ افشعى افعراؿلم ـام أكف حزب افٌعٌ افًقري ٓ يؿثؾ افشعى افًقريم 

ؾفـةةةو يقجةةةد  عةةةض افًةةةقريغ أنم ؾفةةةؾ كحةةةـ كؼةةةقل: إكةةةف يؿثؾـةةةو؟ ٓم وٓ يؿثةةةؾ 

 يؿؽـ  وٕفػ واحد أو أؿؾ.

ق أو يف شةقريو ن حزب افٌعٌ يف افعةراإؾنذًا: ـام أكـو كؼقل وٓ كزال كؼقل: 

ٓ يؿثؾ افشعى افعراؿل ادًؾؿم وافشةعى افًةقري ادًةؾؿ ـةذفؽ كؼةقل:  ةلن 

 ةةةةةذا افةةةةةذي شةةةةةؿقتف  ةةةةةددي ٓ كًةةةةةتطقع أن  ةةةةةذا يؿثةةةةةؾ ظؼقةةةةةدة ؿةةةةةقاد ورؤوس 

ادؼةةةةةومؾغ  ـةةةةةوم وافةةةةةذيـ رؾعةةةةةقا رايةةةةةي اعفةةةةةود يف شةةةةةٌقؾ اح ٕول مةةةةةرة يف  ةةةةة د 

ؾغةةةوكقغ افةةةذيـ رؾعةةةقا رايةةةي إشةةة مقيم ٓ كًةةةتطقع كحةةةـ أن كؼةةةقل: إذًا  ةةةلن ـةةةؾ إ

اعفود وافؼتول يف شٌقؾ اح  ؿ ـؾفؿ أاعقن أـتعقن أ تعقن يعتؼةدون اظتؼةود 

  ددي  ذا  وٕؿطوب إر عي.

ؾةةنذًا:  ةةق يف  ةةذه افعؼقةةدة مةةع افةةتحػظ كؼةةقل إذا صةةحً إخٌةةور افتةةل مـؼةةؾم 

 مثؾ ويمشػـل أن افـػس مطؿئـ إػ مصديؼفو فؽثر وم وٓ كًتٌعد وجقد و يف

 ةةةةةذا افرجةةةةةؾم ٕكـةةةةةو  ؾقـةةةةةو  لمثوفةةةةةف يف شةةةةةقريو ـثةةةةةرًا وـثةةةةةرًا جةةةةةدًام فؽةةةةةـ افـؼطةةةةةي 

احلًوشي يف ادقوقع أكـو ٓ كًتطقع أن كؼقل: إكف يؿثؾ افشعى إؾغوين ـؾفم 

أو يؿثؾ ؿقاد ادجو ديـ يف شٌقؾ اح ـؾفةؿم إذًا: ٓ جيةقز أن يؽةقن  ةذا مثٌطةًو 
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شٌقؾ اح مـ ادًؾؿغ شقاء ـةوكقا أؾغةوكقغ  فؾذيـ يريدون أن جيو دوا حؼًو يف

أو ـوكقا ؽر ؿ مـ إظوجؿم أو ـوكقا ظر ًوم ؾوإلش م اعفؿم  ؾ أكو أظتؼةد فةق 

ـون  ـوك وحدة مػؽةر أكةف جيةى ظةذ اإلشة مقغ و خوصةي مةـفؿ افًةؾػقغ يف 

ـةةةؾ افةةةٌ د اإلشةةة مقي أن يتقجفةةةقا  ؽؾقةةةتفؿ إػ مؾةةةؽ افةةةٌ د فقجو ةةةدوا مةةةرمغم 

دةةةةةةرة إوػ جيو ةةةةةةدون افشةةةةةةققظقغ افةةةةةةذيـ ٓ يةةةةةةزال افروشةةةةةةققن يًةةةةةةوظدو ؿ ا

ويغةةةذو ؿم  ةةةذا  ةةةق اعفةةةود إولم واعفةةةود افثةةةوين فتصةةةحقت  عةةةض افعؼويةةةد 

و عةةةةض ادػةةةةو قؿ افتةةةةل ؿةةةةد مقجةةةةد يف افشةةةةعى إؾغةةةةوين وفةةةةقس ؾؼةةةةط يف  ةةةةذا 

 افرجؾم ٕن  مٓء أظوجؿ.

شةةئؾً مةةرارًا ومؽةةرارًام ؿقةةؾ  ؾةةنذًا: اعفةةود يـٌغةةل أن يظةةؾ  ـةةوك مًةةتؿرًا وؿةةد

يل: أٓ مةةزال معتؼةةد أن اعفةةود  ـةةوك ؾةةرض ظقـةةل ـةةام ــةةً مؼةةقل مةةـ ؿٌةةؾ مةةع 

وجةةقد افػرؿةةي وا ةة ف وافـةةزاع  ةةغ افؼةةقاد؟ ؿؾةةً:  ةةؾ  ةةذا يةةزداد ؾروةةقي حتةةك 

تحصةةةةةؾ أحةةةةةد صةةةةةقئغ: افقةةةةةء إول و ةةةةةق ادرجةةةةةق أن يؼهةةةةة ظةةةةةذ احلؽةةةةةؿ 

ول مةرة يف  ؾةد إشة مقيم أو ٓ شةؿت افشققظل  ـوكم ومرؾع افرايي اإلشة مقي ٕ

اح أن مؽةقن إخةرىم و ةةل أن مضةع احلةرب أوزار ةةو ظةذ ا ةزام ادجو ةةديـ 

 ًةةٌى اخةةت ؾفؿ  عضةةفؿ مةةع  عةةضم حقـئةةٍذ يٌؼةةك حؽةةؿ اعفةةود يف أؾغوكًةةتون 

ـحؽؿ اعفود يف ؾؾًطغم وأكتؿ معؾؿقن مةو  ةق حؽةؿ اعفةود يف ؾؾًةطغم ٓ 

ؾًطغ شوؿطم  ق ؿويؿ فؽـف ؽر مًتطوعم  قـام ـون مظـقا أن حؽؿ اعفود يف ؾ

يف أؾغوكًةةةةةتون ؿةةةةةوياًم ومًةةةةةتطوظًوم ؾةةةةةنذا ـوكةةةةةً إخةةةةةرى ٓ شةةةةةؿت اح ووةةةةةعً 

احلةةةرب أوزار ةةةوم وظةةةذ أشةةةوس مةةةـ افةةةرى هبةةةذا افقاؿةةةع إفةةةقؿ مةةةـ افتػةةةرقم 

 ؾحقـئٍذ يصٌت افقاؿع  ـوك ـام إمر  ـوم كرجق أٓ يؽقن إمر ـذفؽ.

 ( 00:  26: 38/   453/  ) اهلدى والنور
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... افشةةةةةةٌفي افثوكقةةةةةةي افتةةةةةةل ضرحفةةةةةةو  ةةةةةةمٓءم  لكةةةةةةف معؾةةةةةةقم افتـةةةةةةوحر  افًةةةةةةمال:

وآخت ف وافتةدا ر حتةك افتؼومةؾ مةو  ةغ ؿةودة ادجو ةديـ ؾضة ً ظةـ أؾةراد ؿم 

يؼقفقن: ؾؽقػ كؼومؾ مع ؿقم مقظةقديـ  وبزيؿةي وافػشةؾم ـةام ؿةول اح معةوػ: 

 م ؾفؾ  ذا جيقز؟[40]األنفال:﴾ُؾقا َوَمْذَ َى ِرتُحُؽؿْ َوٓ َمـَوَزُظقا َؾتَْػَش ﴿

 ٓم  ذا ٓ جيقزم مو  ق افذي جيقزم افتؼومؾ أم اعفود معفؿ؟ افشقخ:

 اعفود مع  مٓء ادقظقديـ  وفػشؾ. افًويؾ:

 ةةذا يف افقاؿةةع أؿةةقل أكةةو مةةع إشةةػ افشةةديد  ةةذا يصةةدر مةةـ  عةةض  افشةةقخ:

مـةةو وظةةةذ مـفجـةةةو افًةةةؾػل أو ـةةةوكقا مةةةـ إخقاكـةةو مةةةـ ضةةة ب افعؾةةةؿ شةةةقاء ـةةةوكقا 

مـةةو ٍ أخةةرىم  ةةذا يةةدفـو ويؼةةظـو  ةةل ؿ ٓ ظؾةةؿ ظـةةد ؿ وٓ ؾؼةةف ظـةةد ؿم كحةةـ 

ؾ  ةةةدفقؾ افؼةةةرةن  افكةةةيت يف  ةةةذا شةةةأول مةةةـ يعتؼةةةد أن ا ةةة ف  ةةةق شةةةٌى افػ

ادجةةةةولم و عةةةةض احلةةةةقادث اإلشةةةة مقي افتةةةةل وؿعةةةةً يف افعفةةةةد إول إكةةةةقرم 

ـةةل أكةةف ٓ كجةةوح بةةؿ وٓ ككةة بةةؿ ؾةةقام إذا ظةةودوا ـغةةزوة حـةةغم فؽةةـ  ةةذا ٓ يع

افقةةد  ػضوامػؼةةقا ـةةام يريةةد اح أو  عٌةةورة أصةةت: ـةةام تحةةى اح مةةـفؿم وفةةذفؽ ؾةةـ

ظةةـ  ةةمٓء ادجو ةةديـ  ًةةٌى أ ةةؿ وؿعةةقا يف نيوفػةةي ذظقةةي  ةةذا فةةقس ذظةةًوم 

 و وفتويل ٓزمف فقس مؼوظًو و ق مو دام اختؾػقا ؾـحـ مو كجو د معفؿ.

مةةةوذا يريةةةد  ةةةمٓء  ًةةةطوء افتػؽةةةرم  ةةةؾ يريةةةدون مةةةـ  ةةةمٓء ادجو ةةةديـ إذًا: 

افذيـ وؿع مـفؿ مثؾ  ذا آخت ف وافتـوزع أن يؾؼقا افً ح ويؼةدمقا إرض 

إؾغوكقةةي افتةةل ظجـةةً  وفةةدموء بةةمٓء افشةةققظقغ؟  ؽةةذا يريةةدون؟  ةةذا معـةةك 

كةةةةو أؿةةةةقل ـ مفةةةةؿم و ةةةةذا ٓ يؼقفةةةةف إكًةةةةون ؾقةةةةف ذرة مةةةةـ ظؼةةةةؾ وؾفةةةةؿم وفةةةةذفؽ ؾل

افعؽةةةس اومةةةًو: جيةةةى ظةةةذ ادًةةةؾؿغ يف ـةةةؾ  ةةة د افةةةدكقو أن يزافةةةقا مـةةةوسيـ 

بةةةمٓء  ؽةةةؾ ؿةةةقة  وشةةةتطوظتفؿ أن يؼةةةدمق و إفةةةقفؿ حتةةةك يتحؼةةةؼ أحةةةد إمةةةريـ 
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ؾذيـ ذـر ام ةكػًو: إمو افـك وإمو ابزيؿيم ؾةنذا حةؼ افـكة إن صةوء اح ؾةذفؽ فا

ت اح ظةةودت افؼضةةقي ـةةام ؿؾـةةو مةةو يرجةةقه ـةةؾ مًةةؾؿم وإن ـوكةةً إخةةرى ٓ شةةؿ

  وفـًٌي فػؾًطغ.

 ( 00:  36: 41/   453) اهلدى والنور / 

يذـرون صٌفي ثوفثي ؾقؼقفقن كوؿؾغ ظـ أحد ادجو ديـم ذـروا أكةف  افًمال:

مةةةةةـ افصةةةةةودؿغ وٓ يزـقكةةةةةف ظةةةةةذ احم يؼقفةةةةةقن:  لكةةةةةف ذ ةةةةةى ظـةةةةةد أحةةةةةد افؼةةةةةودة 

فةوز إرشةولم و ةذا جفةوز اإلرشةول ادقداكقغ يف ـو ؾ حقل ـو ؾ ؾقجةد ظـةده ج

ٓشؾؽل مع ادخو رات افٌوـًتوكقيم ؾة  يتحرـةقن وٓ يـطؾؼةقن إٓ  ودشةوورة 

مع ادخو رات افٌوـًتوكقيم وادخو رات افٌوـًةتوكقي ـةام  ةق معؾةقم فؾجؿقةع ظةذ حةد 

معٌةةةر ؿ متػؼةةةي مةةةع ادخةةةو رات إمريؽقةةةي  تـًةةةقؼ معفةةةو ومرمقةةةى معفةةةو .. إفةةةخم ور ـةةةو 

ْؿ َظةةةةَذ ﴿ومعةةةةوػ يؼةةةةقل:  مٌةةةةورك ـُ َػةةةةُروا َيةةةةُرد و ـَ ـَ  ةةةةِذي ـَ ةَمـُةةةةقا إِْن ُمطِقُعةةةةقا اف  ةةةةِذي ةةةةو اف  َ َيةةةةو أهَي 

ـَ  ي  .م ؾفذا أيضًو يؾحؼ  ام شٌؼ[241]آل عمران:﴾أَْظَؼو ُِؽْؿ َؾتَـَْؼؾٌُِقا َخوِهِ

ظةةذ ـةةؾ حةةول أيضةةًو كؼةةقل يف صةةحي  ةةذا ا ةةز أوًٓ: ظـةةدكو مقؿةةػن  افشةةقخ:

ٌؼ  ِـٌََةةةنٍ ﴿ؾةةةؿ مةةةـ ؿقفةةةف معةةةوػ: ٕكةةةف ـةةةام كع
ْؿ َؾوِشةةة ـُ وَء ـَ ةَمـُةةةقا إِْن َجةةة ِذي ةةة ةةةو اف  َ و َأهي  َيةةة

 حًى ادرء مـ افؽذب أن تحدث »م وؿقفف ظؾقف افً م: [0]الحجرات:﴾َؾتٌََق ـُقا

واحلؽؿي افتل اشتـٌطً مـ أيي واحلديٌ: ومو ةؾي إخٌور إٓ  ش ؽؾ مو شؿع

 روا و.

ذا ا ز صحقت ؾام ذـةر ومةو  ـةل ظةذ  ةذا ا ةز  ةق ثوكقًو: ظذ ؾرض أن  

اشةةةتـٌوطم وآشةةةتـٌوط معةةةرض فؾخطةةةل وفؾصةةةقابم وكحةةةـ كؼةةةقل بةةةذا ادخةةةز 

وكرجق أن ٓ يؽقن نيزًا  ودعـك افعريفم  كؼقل فةف: مةرى  ةذا اعفةوز   يؽةـ 
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يف زمةةةـ وةةةقوء احلةةةؼ وٓ يًةةةتطقع أن يؼةةةقل: أي كعةةةؿ   يؽةةةـم إكةةةام حةةةدث  عةةةد 

 شـؼقل فف:  ومقا  ر وكؽؿ إن ــتؿ صودؿغ.  ذفؽن ٕكـو

وإذًا: ؾةةنذا ـةةون مةةـ ادحتؿةةؾ أن يؽةةقن  ةةةذا اعفةةوز مقجةةقدًا ظـةةده مةةـ ؿٌةةةؾ 

ؾقحتؿةةؾ حقـئٍةةذ أن يًةةتعؿؾ يف صةةوفت اإلشةة م وادًةةؾؿغم وتحتؿةةؾ أن يؽةةقن 

 افعؽسم وافدفقؾ ـام يؼقل افػؼفوء إذا مطرق آحتامل شؼط  ف آشتدٓل.

 ةةةةؾ  ةةةذا أيضةةةةًو يؿثةةةةؾ افؼةةةودة ـؾفةةةةؿ؟ اعةةةةقاب ـةةةام ؿؾـةةةةو ظةةةةـ وأخةةةرًا أؿةةةةقل: 

 دديم  ذا يؿثةؾ  ةذا افشةخصم وكحةـ ٓ كًةتطقع أن كـؽةر حؼقؼةي مةرة و ةل 

ؾةةةقفؿ  ¢افةةةذيـ ـةةةوكقا جيو ةةةدون مةةةع رشةةةقل اح  ¢أن يف أصةةةحوب افرشةةةقل 

كةةةوس مةةةـ ادـةةةوؾؼغ مةةةردوا ظةةةذ افـػةةةوق ٓ يعةةةرؾفؿ افرشةةةقل ظؾقةةةف افًةةة م  ةةةـص 

يؿؽةـ أن كتصةقر أكةف كظقةػ  ¢مرى أي جفود يؼع  عد افرشقل  افؼرةن افؽريؿم

 ودويي مويي مـ مثؾ أؤفئؽ ادـوؾؼغم ٓ كًتطقع أن كتصقر ذفؽم إذا ـةون إمةر 

ـذفؽ و ق ـذفؽ  ودويي مؾققن ؾؿعـك  ذا افؽ م أكف أي جفود مرؾع رايتف ؾة  

 يـٌغل أن كـوسه دوذا؟

افؼةةةةودة  عةةةةض ادـةةةةوؾؼغم و ةةةةذا ٓ ٕكةةةةف ؿةةةةد يؽةةةةقن مـةةةةوؾؼقنم ؿةةةةد يؽةةةةقن يف 

كًتطقع أن كـػقفم فؽـ  ذا ٓ يؾةزم مـةف أن كؼةقل: ـةؾ افؼةودة مـةوؾؼغم وإذا إمةر 

ـةةةةذفؽ ـةةةةؾ  ةةةةذه افشةةةةٌفوت أخشةةةةك يف افقاؿةةةةع أن مؽةةةةقن صةةةةودرة مةةةةـ نيةةةةزيـ 

 ودعـك افعريفم يراد هبو مضعقػ نيوس ادًؾؿغ افذيـ حتؿًقا فؾجفود مع 

غةةةةةةةونم وإن ـةةةةةةةون حتؿًةةةةةةةفؿ  ةةةةةةةذا دون حتؿةةةةةةةس ؽةةةةةةةر إؾغةةةةةةةوكقغ يف  ةةةةةةة د إؾ

 ادجو ديـ افذيـ يريدون أن جيو دوا مع مـ ٓ جيو د.

 عضةةفؿ يؼةةقل: ظـةةدمو وؿعةةً إحةةداث إخةةرة يف افًةةعقديي جةةوء  افًةةمال:

 عةةةةض ادجو ةةةةديـ مةةةةـ اإلخةةةةقة افًةةةةعقديغ ادةةةةوـثغ يف  قشةةةةوور وأؾغوكًةةةةتون 
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ءت افؼةةةقات إمريؽقةةةي فؾجفةةةود مةةةع افًةةةعقديي ظةةةذ حًةةةى طةةةـفؿم ؾعـةةةدمو جةةةو

رؾةةةةض  ةةةةمٓء اإلخةةةةقة ادجو ةةةةدون آصةةةةساكم ؾفةةةةؾ يـتظةةةةرون  جةةةةقار أ ؾةةةةقفؿ 

 إحوضي بؿ ورظويي إيو ؿم أم يرجعقن إػ اعفود  ـوك.

 أظد يـتظرون أيش؟ افشقخ:

ـ يعـةةةةل: يرظةةةةق ؿ  وتحػظةةةةق ؿ ؾفةةةةؾ يٌؼةةةةقن مةةةةع  أ ؾةةةةقفؿ مـتظةةةةري افًةةةةويؾ:

 و ؿ أم يرجعقن فؾجفود؟ويؽؾم

 جعقن إػ جفود ؿ.ير افشقخ:

 جزاـؿ اح خر. افًويؾ:

  ًؿ اح

 إخقة اإليامن! وأن مع  ؾس ةخر.

  وت مو ظـدك. افشقخ:

 ( 00:  39: 52/   453) اهلدى والنور / 
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 حكي اجلّاد يف أفػاٌطتاُ؟ وِن خيتمف  

 احلكي باختالف صخة وعتكد اجملاِديَ ٍِاك؟

ؾغوكًةةةةتونم  ةةةةوٕخص ـةةةةون  ـةةةةوك ... يف شةةةةمال إخ: اعفةةةةود يف أ مداخؾةةةةي:

اوظي أصةحوب ظؼقةدة صةوحلي وأصةحوب معتؼةد شةؾقؿم  ةؾ يؽةقن اعفةود يف 

 أؾغوكًتون ؾرض ظغ؟

  ق ؾرض ظغ ـوكقا أم   يؽقكقام واوت؟ افشقخ:

 واوت. مداخؾي:

 ضقى. افشقخ:

ضقةةى ؾقةةف  عةةض ادشةةويخ يؼقفةةقن: مةةو دام فةةقس  ـةةوك اوظةةي ذات  مداخؾةةي:

 ٓ يرون اعفود حتً رايتفؿ أ ؿ فقًقا أصحوب ... معتؼد صحقتم ؾلص ً 

أكو أظجى مـ مثؾ  ذا افؽ مم  ذا ـ م أخل يؼول يف اعفود افةع  افشقخ:

 ةةق ؾةةرض ـػويةةيم يعـةةل: اعفةةود افةةذي يةةراد  ةةف كؼةة افةةدظقةم أمةةو  ةةذا جفةةود دؾةةوع 

ظةةةةـ  ةةةة د ادًةةةةؾؿغم وؿةةةةد ؽزا ةةةةو افعةةةةدو ادؾحةةةةدم ؾفـةةةةو ٓ جيةةةةقز أن كـظةةةةر إػ 

ؾؽةةةةةور وأراء إكةةةةةام كـظةةةةةر كظةةةةةرة ظومةةةةةي مًةةةةةؾؿغ أم ـػةةةةةورم  ةةةةةمٓء إؾغةةةةةوكققن إ

ادتعصٌغ ادٌتدظغ إػ ةخره يعـل: ؿؾ ؾقفؿ أشقأ مو معؾؿم خرجقا ظـ دايرة 

ٓ.   د ةةةؿ  ةةة د مؼةةةـغ وـػةةةور أم  ةةة د إشةةة مقي؟  ةةة د  اعةةةقاب:اإلشةةة م؟ 

 ةةذا افؽةةوؾر افةةذي احتةةؾ  إشةة مقيم إذًا: ظةةذ ادًةةؾؿغ اقعةةًو أن يٌةةودروا فطةةرد
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  د ةةؿم فؽةةـ ؿةةوم كةةوس يف دوفةةي اشةةؿفو دوفةةي إشةة مقي اشةةاًمم وؿةةومقا اوظةةيم 

ورؾعقا رايي اعفودم و ؿ فقًقا مًؾؿغ شـقغم موذا يريةدون أن يػعؾةقام رؾعةقا 

رايةةي اعفةةودم فؽةةـ كحةةـ مةةو كؼومةةؾ مةةع  ةةمٓءن ٕن  ةةمٓء يؽقكةةقا مـحةةرؾغ ظةةـ 

  يو ومصويى ـام وؿةع مةـ اإلخةقان ادًةؾؿغ يف افؼعم ور ام جيرون ظؾقـو 

شقريي ؿريًٌوم وـام وؿع مـ اوظي ابجرة وافتؽػر يف مكة وكحةق ذفةؽم  ةذا 

كحـ كؼقل مثؾ اوظي افػتك مث ً افع مو رؾعةقا رايةي اإلشة مم  ةؾ ؿةول ؿةويؾفؿ: 

 لكف شـجعؾ احلؽؿ  ـوك ظؾةامين إذا صةور بةؿ دوفةيم أمةو  ة د ؽزيةً وافطريةؼ 

فةةذ وب ادًةةؾؿغ مةةـ ـةةؾ جوكةةى وصةةقب مػتةةقحم  ةةذا ٓ يـٌغةةل أن كـظةةر  ةةذه 

افـظرة افضقؼي أ دًام مةع ذفةؽ ؾلكةو يل رأي خةوص  ةلن  ةمٓء افـةوس إذا مةو ذ ةى 

أمثول أوفئؽ افذيـ أذت إفةقفؿ مةـ أصةحوب افعؼقةدة افصةحقحي إذا ذ ٌةقا إػ 

زو  ةةةةة د  ـةةةةةوك ؾفةةةةةؿ يف جفةةةةةوديـ ؾةةةةةلجر ؿ أـثةةةةةرم جفةةةةةود مةةةةةع افؽةةةةةوؾر افةةةةةذي يغةةةةة

ادًةؾؿغ وجفةود مةع  ةمٓء ادًةؾؿغ افةذيـ ا تعةدوا ظةـ شةـي شةقد ادرشةؾغم 

  ذا ـقن إجر أـز    صؽ وأظظؿ كًلل اح أن هيديـو اقعًو.

 ... ظذ افًمال. مداخؾي:

 امػضؾ. افشقخ:

 ةةةق إذا ـةةةون ؾةةةرض ظةةةغ  عةةةد مةةةو ظرؾـةةةو مةةةـ اعةةةقابم ؾفةةةؾ يؽةةةقن  مداخؾةةةي:

 فقافديف؟آ ـ اشتئذان 

مةةو يؽةةقنم مةةو يؽةةقن آشةةتئذان فئ ةةقيـ يؽةةقن يف افػةةرض افؽػويةةيم  افشةةقخ:

وفؽةةـ مةةو مةةـ ظةةوم إٓ وؿةةد خةةصم كحةةـ  ؿثةةؾ  ةةذا افًةةمال كجقةةى  ةةذا اعةةقاب 

افعومم أن إ قان ٓ يًتئذكونم فؽـ    صؽ ؿةد يؽةقن إ ةقان يف ووةع يعـةل: 

قؿةةةقع يف يتعةةةرض افقفةةةد فقؼةةةع يف ارمؽةةةوب حمةةةرم مةةةـ حقةةةٌ يريةةةد أن يػةةةر مةةةـ اف
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حمةةةةرمم واإلظةةةةراض ظةةةةـ اعفةةةةود يف شةةةةٌقؾ احم ؾةةةةنذا اؾسوةةةةـو وافةةةةديـ صةةةةقخغ 

ـٌةةةريـ أو مريضةةةغم وفةةةقس بةةةام مةةةـ افقفةةةد مةةةـ  ةةةدمفام شةةةقى واحةةةدم  ةةةذه 

افصةةقرة مةةو يؼةةول إكةةف يًةةتئذكو أم ٓم فةةق أذكةةو فةةف ٓ يـطؾةةؼن ٕكةةف يف جفةةود معفةةامم 

يف ظةز ؿةةق ام وكشةةوضفامم فؽةـ خةةذ صةقرة مؼو ؾةةي بةةذه افصةقرة اومةةًوم وافةةدان 

وبةةةةؿ مةةةةةـ إوٓد مةةةةةو صةةةةةوء احم ؾةةةةةنذا ذ ةةةةةى أحةةةةةد ؿ فؾجفةةةةةود يف شةةةةةٌقؾ اح مةةةةةو 

 يًتلذ ؿ )وٓ يصوح وظقفقه وكوحقه( ظرؾً ـقػ  ؽذا؟

 ( 00:  49: 07/ 136) اهلدى والنور /
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 ِن الرِاب إىل أفػاٌطتاُ ملَ ال يعسف 

 العكيدة الصخيخة خطس عميْ

 ة يو صقخ  وفـًٌي فؾجفود يف أؾغوكًتون.م حظي صغر مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

كعةةةةؿم  ـةةةةوك ـثةةةةر مةةةةـ افشةةةةٌوب يف اعزايةةةةر ذ ٌةةةةقا إػ أؾغوكًةةةةتون  مداخؾةةةةي:

فؾجفةةودم فؽةةـ دةةو رجعةةقام رجعةةقا  ػتـةةي افتؽػةةرم ؾلصةةٌحقا يؽػةةرون ادًةةؾؿغ 

ومًو وحمؽقمغم وٓ يصؾقن يف ادًوجد ...)اكؼطةوع يف افتًةجقؾ  ـةو(... ؽ  ُح 

  مؼقفقن يف  ذا؟ؾام

  ذا اشؿ إصورة يعقد إػ موذا؟ افشقخ:

ن افةذ وب إيف ؿضقي رجقع  مٓء اإلخقة هبذه افػؽةرةم أٓ كؼةقل:  مداخؾي:

 إػ أؾغوكًتون مـ إكًون ٓ يعرف افعؼقدة افصحقحي خطر ظؾقف؟

مةةو أ ةةؾ أٓ أظتؼةةد  ةةذا  ةةورك اح ؾقةةؽن ٕن افةةذيـ جيو ةةدون  ـةةوكم  افشةةقخ:

ؾفةةؿ أ عةةد مةةو يؽقكةةقن ظةةـ  ةةذه افعؼقةةدةم ثةةؿ افغر ةةوء  -إؾغةةوكقغ يعـةةل:-افٌؾةةد 

 ـوك مـ افعرب مـ ـؾ افٌ د ومو أطـ ؾقفؿ أظوجؿ إٓ مـ كةدر جةدًام ؾةلـثر ؿ 

ٓ تحؿؾقن ظؼقدة افتؽػرم وفذفؽ ظرض ادقوقع  لكف ؾقف خطرم  ةذا فةق ـةون 

ن ؾقفةةةو إ: افغوفةةةى  ـةةةوك يةةةدظقن إػ  ةةةذه افةةةدظقة افٌوضؾةةةيم ـةةةون يؿؽةةةـ أن يؼةةةول
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خطةةقرةم أمةةو و ةةل حمصةةقرة يف أؾةةراد ؿؾقؾةةغ مةةـ ادكةةيغ افةةذيـ وةةؾقا شةةقاء 

 افًٌقؾ مـذ افؼديؿم ؾام أرى أن ؾقفو  ذه ا طقرة افتل أكً حتدثً ظـفو.

ٕكـل ظـدمو شلفتف: مـ أيـ يليت  ةذا افتؽػةر بةمٓء اإلخةقة؟ ؿقةؾ  مداخؾي:

 ؟يل: إن ظؿر ظٌد افرنيـ ادكي افدـتقر مذـره

ن ادكةةيغ  ةةؿ افةةذيـ إٓم مةةو أذـةةره أشةةؿع ظـةةفم وأكةةو ؿؾةةً فةةؽ ةكػةةًو  افشةةقخ:

 ا تؾقا هبذه ادصقٌي.

إذًا: ٓ كؼقةةةد افةةةذ وب إػ أؾغوكًةةةتون.. أو كحةةةذر افشةةةٌوب مةةةـ  ةةةذه  مداخؾةةةي:

 افػؽرة؟

رم واحلض ظذ اعفود  ـةوك  ةدل ػٓ د مـ افتحذير مـ ؾؽرة افتؽ افشقخ:

 افعراق ـلؾراد يعـل.

 كعؿم  ورك اح ؾقؽؿم وجزاـؿ اح خرًا. خؾي:مدا

 وإيوـؿ إن صوء اح. افشقخ:

 ( 03:  03:  39/ 438) اهلدى والنور/
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 حكي اجلّاد يف أفػاٌطتاُ

. افًةمال افثوفةٌ: اعفةود إؾغةوين  ةؾ  ةق حوفقةًو - ةورك اح ؾةقؽؿ- ادؾؼل:

  وفذات ؾرض ظغ أم ؾرض ـػويي؟

ؾغوين واجًٌو ـام ـون مـ ؿٌؾ  ؾ أكو أظتؼد أكف أن ٓ يزال اعفود إ افشقخ:

أوجى  و ـون مـ ؿٌؾم ذفةؽ ٕن اعفةود مؼريٌةًو وصةؾ إػ خطقمةف إخةرة أو 

ـةودم ؾة  جيةقز يعـةل ؿطةع ادةدد ظـةف شةقاء ـةون  ةذا ادةدد مةوًٓ أو أصخوصةةًو أو 

أي كةةقع ةخةةر مةةـ ادًةةوظدات افقاجٌةةي ذظةةًوم ؾةةؤن  ةةذه ادًةةوظدات أوجةةى 

حتةةك يصةةؾ  ةةمٓء ادجو ةةدون ظةةذ مةةو  قةةـفؿ مةةع إشةةػ مةةـ خةة فم ـةةون مةةـ 

م فؽــةةةو كحةةةـ ٓ كةةةدري وٓ -رنيةةةف اح-ةخةةر ةثةةةوره ؿتةةةؾ افشةةةقخ اقةةةؾ افةةرنيـ 

كًتطقع أن كحؽؿ وكحـ  عقدون ظـ افػتـةي  ـةوك مةـ  ةق افةذي دؾةع  ةذا افؼومةؾ 

يف أؾغوكًتون م ادفؿ أن ادجو ديـ شافرنيـ ذا افرجؾ افػووؾ اقؾ »إػ ؿتؾ 

ٓ يةةةزال ظةةةذ ادًةةةؾؿغ اقعةةةًو حؽقمةةةوت وصةةةعق ًو وأؾةةةرادًام ٓ يةةةزال افقاجةةةى ؿةةةوياًم 

ظؾقفؿ حتك يصؾقا إػ مو هيدؾقن إفقف مـ افؼضوء ظةذ افطةوؽقت افشةققظلم ثةؿ إؿومةي 

 .حؽؿ اإلش م يف أؾغوكًتونم ـام يؼقفقن وأرجق نيؾصًو أن يقؾؼقا إػ ذفؽ

ٕوػ ؾةةةوٕوػم مةةةث ً  ةةة د افؼةةةق اإلشةةة مل وؾةةةرض افعةةةغم  ةةةؾ ا ادؾؼةةةل:

 مٌدأ إوػ ثؿ افغرب اإلش ملم أم حًى ...

 أيش إول وافثوين معـل؟ افشقخ:

يعـل مث ً أ ةؾ افعةراق يؾٌةل ؿٌةؾ مةث ً ادغةرب اإلشة مل مثةؾ فقٌقةو  ادؾؼل:

 واعزاير.
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 إؿرب ؾوٕؿرب صقخـو. مداخؾي:

 إؿرب ؾوٕؿرب. ادؾؼل:

 إؿرب ؾوٕؿرب. مداخؾي:

 ... افٌ د ادعتدى ظؾقفو أو ـذا. مداخؾي:

 يعـل إؿرب. افشقخ:

 إػ افٌ د ادعتدى ؾوٕؿرب. مداخؾي:

 و ؽذا. ادؾؼل:

 يعـل افذيـ يريدون أن يًوظدوا إؾغون. افشقخ:

 أيقه  ذا  ق.  مداخؾي:

وؿةةد  ٓ  ةةذا ؽةةر وارد ؾؼةةد يؽةةقن إ عةةد مًةةوؾي  ةةق أؿةةقى مًةةوظدةم افشةةقخ:

يؽةةقن افعؽةةس  ةةوفعؽس اومةةًوم ادفةةؿ ظةةذ ـةةؾ مةةـ يًةةتطقع أن يًةةوظدم شةةقاًء 

 مـ ادـطؼي أو  عقدًا ظـفوم  ذا  ق جقاب شمافؽ. وً ـون ؿريٌ

 (  00: 33: 26/ 521) اهلدى والنور /
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 اإلعداد العطكسي

 وفـًةةةةةةةٌي ف،ظةةةةةةةداد افعًةةةةةةةؽري ومقًةةةةةةةره يف افقؿةةةةةةةً احلةةةةةةةويل يف  مداخؾةةةةةةةي:

 قن واجًٌو ظذ ـؾ مًؾؿ أن يعد كػًف أم ٓ؟أؾغوكًتونم ؾفؾ يؽ

 ةةةةذا شةةةةمال شةةةةو ؼ ٕواكةةةةفم يةةةةقم متحؼةةةةؼ افغويةةةةي ادـشةةةةقدة مةةةةـ ذفةةةةؽ  افشةةةةقخ:

اعفودم أي: مؼوم افدوفي ادًؾؿي ؾع ً يف أؾغوكًتون ويٌدأ مـفو مطٌقؼ إحؽوم 

افؼةةةظقي أحًةةةـ مةةةـ ـةةةؾ افةةةٌ د إخةةةرى يقمئةةةٍذ جيةةةى ظةةةذ ـةةةؾ ادًةةةؾؿغ أن 

ؽ افةٌ دن ٕكـةو مةع إشةػ ٓ كجةد افقةقم  ؾةدًا مؼةوم ؾقةف إحؽةوم هيوجروا إػ مؾ

افؼةةظقيم وإؿومةةي  ةةذه إحؽةةوم داير ةةو واشةةعي وواشةةعي جةةدًام فةةقس ؾؼةةط إؿومةةي 

 عةةةةض احلةةةةدود و جةةةةر إؿومةةةةي حةةةةدود أخةةةةرىم وفةةةةقس ؾؼةةةةط إؿومةةةةي احلةةةةدود ـؾفةةةةو 

أو  واإلذن  ـؼةةة افػًةةةود  ؽةةةؾ ضريةةةؼ شةةةقاًء  ةةةودج ت أو  وعرايةةةد أو  ةةةوفراديق

 وفتؾػوز أو كحق ذفؽم ؾوإلش م ذيعي ظومي معوفٍ ـةؾ ادشةوـؾ وـةؾ ادػوشةد 

 افتل مقجد يف أرض أؿقؿ حؽؿ اإلش م ؾقفو.

يةةةةةقم كةةةةةرى  ةةةةةذه افدوفةةةةةي شةةةةةقاًء يف أؾغوكًةةةةةتون أو يف  ؾةةةةةد ةخةةةةةر يقمئةةةةةٍذ يػةةةةةرح 

ادممـقن  ـك اح وجيى ظؾقفؿم أي: ظذ ـؾ مةـ ـةون مًةؾاًم حؼةًو أن هيةوجر 

افٌؾةةد إظةةودة فًةةرة افًةةؾػ افصةةوفت وظةةذ رأشةةفؿ ادفةةوجرون افةةذيـ إػ ذفةةؽ 

 وجروا مـ مؽي إػ ادديـي افتل صورت دار ابجرةم وابجرة مووةقي إػ يةقم 

أي: إػ ادديـةيم أمةو  شٓ  جةرة  عةد افػةتت»ؿةول:  ¢افؼقومي.. صحقت أن افـٌل 
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د ٓ تحؽةةؿ ؾقفةةو ابجةةرة إػ افةةٌ د افتةةل مؼةةوم ؾقفةةو ذيعةةي اح ظةةز وجةةؾ مةةـ  ةة 

  وإلش م ؾفذه ابجرة  ل مًتؿرة إػ يقم افؼقومي.

صقخـو! حتك فق ؿومً  ةذه افدوفةي ظةذ افٌدظةي و   ةتؿ  وفتقحقةد  مداخؾي:

 ومتعصى دذ ى أ  حـقػي.. حتك فق ـون ـذفؽ جيى ابجرة؟

 ةةورك اح ؾقةةؽ! كحةةـ أن هيؿـةةو أن يصةةٌت اإلشةة م كظومةةًوم  ـةةوك ٓ  افشةةقخ:

وـؿ مًةةويؾ متػةةؼ ظؾقفةةوم و ـةةوك مًةةويؾ نيتؾةةػ ؾقفةةو ؾحقةةـام يؼةةقم احلةةوـؿ  ػةة

ادًؾؿ يف  ؾد مو يطٌؼ إحؽوم افؼةظقي افتةل ٓ مطٌةؼ يف  ة د أخةرى وفةق يف 

حةةةدود مةةةو ـةةةون متػؼةةةف ظؾقفةةةو  ةةةغ ادًةةةؾؿغ ؾفةةةذه  شةةةوير خةةةرم  عةةةد ذفةةةؽ مةةةليت 

ـةةةام أذت.. ادًةةويؾ إخةةةرى وـقةةةػ يـٌغةةةل أن كعوعفةةوم أول ذفةةةؽ: افعؼقةةةدة 

 افتقحقد  ذه ٓ معوفٍ  وفؼتول وٓ  ودعورك وإكام معوفٍ  وفدظقة.

وٓ صؽ أن  ذه افدوفي افتل كػسض أ و شتؼقم ظذ مذ ى حـػل مث ً يف 

افػةةةةروعم ومةةةةذ ى مومريةةةةدي يف افعؼقةةةةدة..  ةةةةل إمةةةةو أن مػًةةةةت ادجةةةةول فؾةةةةدظوة 

اح وإٓ شةـي رشةقل  اإلش مقغ ا ؾص افةذيـ ٓ يعرؾةقن مةذ ًٌو بةؿ إٓ ـتةوب

.. إذا شةةةؿت بةةةؿ ـةةةام  ةةةق ادػةةةروض ؾفةةةذا مةةةـ اةةةوم افـكةةة ومةةةـ اةةةوم ¢اح 

 احلؽؿ  وإلش م يف إرضم أمو إذا مـعقا مـ ذفؽ ؾؾؽؾ حودث حديٌ.

وٓ صةةةةةؽ وٓ أطةةةةةـ أن مًةةةةةؾاًم ظـةةةةةده رء مةةةةةـ افثؼوؾةةةةةي اإلشةةةةة مقي افقاظقةةةةةي 

ر ادؾحةد يف مؾةؽ افةٌ د افصحقحي أكف  تور اشتؿراريي احلؽؿ افشققظل افؽوؾ

أو يف ؽر و ظذ حؾقل حوـؿ مًؾؿ حـػل مومريدي.. مو أطـ أحدًا  تور ذاك 

ظةةذ  ةةذان ٕن  ـةةوك مةةـ افؼقاظةةد افػؼفقةةي إصةةقفقي أيضةةًو مةةـ افؼقاظةةد ادتػةةؼ 

ظؾقفةةو  ةةغ افعؾةةامء: أن ادًةةؾؿ إذا وؿةةع  ةةغ ذيةةـ اختةةور أؿؾفةةام ذًا وأينةةمهو 
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دوفةي إشة مقي مذ ٌقةي خةر  ة  صةؽ أن مًةتؿر احلؽقمةي حؽاًمم ؾلن مؼقم  ـةوك 

 افشققظقي وحتورب اإلش م جذريًو.

وفذفؽ ؾام يـٌغل فـو أن وكحـ ؿةد صةدمـو هبةذه افصةدمي افشةديدة أن كػؽةر 

ؾقام شقؽقن ظؾقف احلؽؿ  ؾ  ق ظذ افؽتوب وافًـي ـام كريد كحـ كريد وـام 

ؿتقةةور هبةةذا ا صةةقص: أكؽةةؿ إذا ــةةو أرشةةؾـو رشةةوفي صةةػفقي إػ  ةةذا افؼويةةد حؽ

ؾتحةةةتؿ ـو ةةةؾ أن معؾـةةةقا أن احلؽةةةؿ شةةةقؽقن ظةةةذ افؽتةةةوب وافًةةةـي وفةةةقس ظةةةذ 

ادةةةةذ ى احلـػةةةةل فؽةةةةـ إن   يًةةةةتجقٌقا بةةةةذا واشةةةةتجو قا ٕحؽةةةةوم أ  حـػقةةةةف 

 ومذ ٌف ؾفذا ـام ؿقؾ: حـوكقؽ  عض افؼ أ قن مـ  عضم كعؿ.

 (  00:  39:  24/ 520) اهلدى والنور/

 (  00:  42:  04/ 520والنور/) اهلدى 
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 ً عمى دََّكِن طمب العمي ُو 

 اجلّاد يف أفػاٌطتاُ

  وفـًٌي فؾعؾؿ أؾضؾ أم اعفود يف شٌقؾ اح؟ مداخؾي:

 اعفود  ق جفودان. افشقخ:

 أؿصد اعفود: افؼتول يف شٌقؾ اح.  مداخؾي:

 ... ؿتوٓن. افشقخ:

 ؿتول أظداء اح. مداخؾي:

رض ـػوييم وـذفؽ افعؾؿ ظؾامن: ؾةرض ظةغ وؾةرض ؾرض ظغ وؾ افشقخ:

ـػوييم ؾنذا ؿو ؾتفو ؾرض ظغ  ػرض ـػويي ٓ صؽ ... إوػ ؾقفؿ ؾرض افعغ 

 ظذ ؾرض افؽػويي وافعؽس  وفعؽس.

ؾؤن: أكً حغ مؼقل: افعؾؿ معـل افةذي  ةق ؾةرض ظةغ أم افةذي  ةق ؾةرض 

 ...ػويي حتك يتضت افٌقونفعغ أو افؽـػوييم ثؿ: ظـدمو مؼقل: ؿتول معـل ؾرض ا

 إذًا: كخصص؟ مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

... اعفةةةةود يف أؾغوكًةةةةتون أن  ةةةةؾ  ةةةةق أؾضةةةةؾ أم افعؾةةةةؿ فؾشةةةةٌوب  مداخؾةةةةي:

 افذيـ أن ٓ زافقا يف شـ ـام يؼقفقن مٌؽر يف آفتزام ويف افتق ي ...
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يـ أكو ٓ أريد أن أجقى ظةذ  ةذا افًةمال مٌةوذًةن ٕين أريةد مةـ افةذ افشقخ:

يقجفقن إشئؾي أن يتػؼفقا يف أكػًةفؿم  ةذا افعؾةؿ افةذي وصةؾً إفقةف افشةٌوب 

 افـوص   ؾ  ق ؾرض ظغ ظؾقفؿ أم ؾرض ـػويي؟ 

 افعؾؿ؟ مداخؾي:

كعةةةؿم  ةةةذا افعؾةةةؿ افةةةذي وصةةةػً افشةةةٌوب  ةةةفم  ةةةؾ  ةةةق ؾةةةرض ظةةةغ أم  افشةةقخ:

ؾةةةرض ـػويةةةي؟ ؾةةةنن ؿؾةةةً: إكةةةف ؾةةةرض ظةةةغ حقـئةةةذ كعةةةقد فؾؿراجحةةةيم وإن ؿؾةةةً: 

 ػويي ؾؼد أخذت اعقابم واوت؟ؾرض ـ

كعةةؿم كةةراه أكةةف ؾةةرض ظةةغ ظؾةةقفؿم أ ةةؿ  ػؼةةقن يف  عةةض إمةةقر  مداخؾةةي:

 ويف ... افػؼفقوت وافػرديوت يعـل يف ادجوفس.

 ذا ٓ كًتطقع أن يؽقن ؾةرض ظةغن ٕن ؾةرض افعةغ مةـ افعؾةؿ  ةق  افشقخ:

يؽػقف أن يعرف  مو ٓ مصت ظؼقدة ادًؾؿ وظٌودمف  صقرة ظومي إٓ  فم ؾودًؾؿ

افعٌةةودة افتةةل  ةةق واجةةى ظؾقةةف أن يؼةةقم هبةةوم يعـةةل مةةث ً: إذا ـةةون ؾؼةةرًا ؾةة  جيةةى 

ظؾقةةف أن يعةةرف أحؽةةوم افزـةةوة وأحؽةةوم احلةةٍ وكحةةق ذفةةؽ فؽةةـ ؾؼةةر ويريةةد أن 

يصع ويمم ؾقجةى أن يعةرف أحؽةوم افصة ةم أمةو أن يةدرس افعؾةؿ  ؽةؾ أ قا ةفن 

أو ظودةةةًو ؾةةقام  عةةةد ؾفةةذا فةةةقس ؾةةةرضم  ٕكةةف يريةةةد أن يصةةٌت يقمةةةًو مةةو ضوفةةةى ظؾةةؿ

 ؾػرض افعغ  ق مو ٓ  د مـف فؽؾ مًؾؿ و ذا فقس ـذفؽم واوت  ذا إمر؟

ضقةةةى! حقةةةـام كؼةةةقل: افةةةذيـ يةةةذ ٌقن إػ اعفةةةود أٓ يـؼصةةةفؿ ؾؼةةةف  مداخؾةةةي:

 اعفود ويؽقن ... ؾرض ظغ ظؾقفؿ؟

س ـةؾ ؾةرد  ق مو كؼقل مػوصقؾ أحؽةوم اعفةود افًةـي ... أمةر هبةوم فةق افشقخ:

مةةةـ أؾةةةراد ادجو ةةةديـ أن يعةةةرف أحؽةةةوم اعفةةةودن ٕكةةةف فةةةقس يف اعفةةةود أحؽةةةوم 
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جديةةةةدة متعؾةةةةؼ  ؽةةةةؾ ؾةةةةرد مةةةةـ أؾةةةةراد ادجو ةةةةديـم فؽةةةةـ مقجةةةةد أحؽةةةةوم جديةةةةدة 

 وفـًةةةٌي فؾؿجؿقظةةةي ـةةةؾ  ؿقظةةةي مًةةةمول ظـفةةةو أمةةةراءم ومةةةع ذفةةةؽ أكةةةو أؿةةةقل: 

عفةةةةود يف اعةةةةقاب يف افـفويةةةةي  تؾةةةةػ  ةةةةوخت ف.. مةةةةـ افعؾةةةةامء.. افةةةةرأي يف ا

أؾغوكًتون ؾؿـ ... أكف ؾرض ظغ وؽري ؿد يرى أكف ؾرض ـػوييم ؾحقـئةًذ فةقس 

افػةةرق ـٌةةةر  ةةةغ ضؾةةةى افعؾةةةؿ و ةةةغ  ةةذا اعفةةةود ...  ةةةق أكةةةف ؾةةةرض ـػويةةةيمأمو أكةةةو 

ؾةةلؿقل أن: ضؾةةى افعؾةةؿ ظةةذ افطريؼةةي ادتٌعةةي افقةةقم مةةـ افتقشةةع ...  ةةذا فةةقس 

 أؾغوكًةتون ؾفةق ؾةرض ظةغ ؾقؼةدم ؾرض ظغ  ؾ  ق ؾرض ـػوييم أمو اعفةود يف

 ظذ ؾرض افؽػويي.

 (.01a/00:17:08)رحلة النور )
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 اجلّاد األفػاٌي آواه وآالً

اعفود إؾغوين ةمول إمي اإلش مقيم وـذفؽ ةٓمم ؾةام رأيؽةؿ يةو  مداخؾي:

 ؾضقؾي افشقخ يعـل: مو تحدث يف افًوحي افققم.

ؾقخةةةتؿ اح ظةةةز وجةةةؾ إمةةةر إمةةةو كعةةةؿم رأيةةةل أن كؿ ةةة إػ افـفويةةةيم  افشةةةقخ:

 وفـجةةوح وضةةرد افؽةةةوؾر  ويقًةةوم ثةةؿ يٌؼةةةك إمةةر  قةةد أوفئةةةؽ افـةةوس فقثٌتةةقا فؾـةةةوس 

و أ ةةةؿ ؾعةةً  ـةةوكقا يةةةدظقن وجيو ةةدون مةةـ أجةةةؾ إؿومةةي افدوفةةةي  فؾؿًةةؾؿغ اقًعةة

ادًةةؾؿيم فؽةةـ ٓ أرى  قجةةف مةةـ افقجةةقه أن كةةسـفؿ وحةةد ؿ يف ةخةةر افطريةةؼم 

شةةةػ أمةةةوم جةةة ل ة ةةةود ـةةةام يًةةةؿقكفم أو ـو ةةةؾ ٓ ومهةةة ظؾةةةقفؿ صةةةفقر مةةةع إ

يتؼدمقن و ؿ ثو تقن ـام  ؿ ٓ يتؼدمقن وٓ يتلخرونم ؾلكو أرى أكف مـ واجةى 

ادًةةةؾؿغ افةةةذي ـةةةون و ةةةق ٓ يةةةزال ؿةةةوياًم حتةةةك يصةةةؾقا هبةةةؿ إػ افـفويةةةيم أمةةةو أن 

كسـفؿ واؿػغ  ؽذا ... ظؼ شـقات مـ آكتصور افذي حتةدث  ةف افؽػةور ... 

ًؾؿغم ؾام وؿع مع إشػ مـ ا  ؾوت  غ ضقايػفؿ وأحةزاهبؿ وإن ـةون اد

 صقئًو شقئًو وٓ يٌؼ  خر فؽـ  ذا ٓ يًقغ فـو وٓ جيقز فـو أن كدظفؿ وصل ؿ.

وٓ  ةةد أكؽةةؿ ؿةةرأمؿ ؾةةقام يـؼةة يف  عةةض اعرايةةد وادجةة ت ـؿجؾةةي اعفةةود 

يف شةةٌقؾ افتةةلفقػ  ةةغ  افتةةل ـةةون يؼقؿفةةو ويـؼةة و ظٌةةد اح ظةةزام أكةةف ـةةون يًةةعك

ؿةةةقات  ةةةذه إحةةةزابم وأكةةةف ـةةةام ذـةةةر واح أظؾةةةؿ كجةةةت أخةةةًرا يف افتقؾقةةةؼ  ةةةغ 

 ؿويديـ مـ  مٓء افؼقادم و ذا    صؽ ظؿؾ مفؿ جًدا.
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ؾعدم ... بذا افقاؿع افًق م وظدم آ تامم  نمداد ؿ شقاًء  ةوفػؽر وافةرأي 

فً ح وافؼقة وكحةق ذفةؽ وحمووفي اإلص ح  غ  ذه إحزابم أو إمداد ؿ  و

 ةةذا  ةة  صةةؽ يف اظتؼةةودي أن افةةذيـ يًةةتطقعقن أن يػعؾةةقا صةةقئًو مةةـ ذفةةؽ ثةةؿ ٓ 

يػعؾةةةةقن يؽقكةةةةقن مماخةةةةذيـ ظـةةةةد اح ظةةةةز وجةةةةؾ حقةةةةٌ أ ةةةةؿ   يؼقمةةةةقا  ـكةةةةة 

إخةةةةقا ؿ ادًةةةةؾؿغم مفةةةةام ـةةةةون صةةةةل ؿ و عةةةةد ؿ ظةةةةـ افًةةةةـي واةةةةقد ؿ ظةةةةذ 

فةةؿ ظةةذ ـةةؾ حةةول مًةةؾؿغ مةةو افتؼؾقةةد و عةةض ا راؾةةوت ـةةام يـؼةةؾ ذفةةؽ ظةةـفؿ ؾ

خرجقا مـ دايرة اإلش مم و ذا يمـةد ظؾقـةو كحةـ معؼة افعةرب افةذيـ امةتـ اح 

ظؾقـةةةو  ةةةوفػفؿ افصةةةحقت ف،شةةة م مةةةـ جفةةةيم و ودةةةول افةةةقؾر مةةةـ جفةةةي أخةةةرى أن 

كؿةةد ؿ  عؾؿـةةو و لمقافـةةو إن   كًةةتطع أن كؿةةد ؿ  لكػًةةـو ـةةام ؿةةول ظؾقةةف افصةة ة 

 .شغ  لمقافؽؿ وأكػًؽؿ وأفًـتؽؿ جو دوا ادؼـ»وافً م: 

 (38a/00:31:38)رحلة النور 
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 وَ يرِب إىل اجلّاد يف  

 د قصريةَدُىأفػاٌطتاُ ِل

يةةليت ـثةةر مةةـ اإلخةةقة ادجو ةةديـ مةةـ ؽةةر إؾغةةون إػ اعفةةود يف  مداخؾةةي:

أؾغوكًةةتونم وحقةةٌ أن أـثةةر افؼةةودمغ مةةـ اعزيةةرة افعر قةةي ؾةةنن جؾفةةؿ يةةليت ؾةةسة 

يد ظـ افشفر أو افشفريـ أو أؿؾ مـ افشفرم ؾقـػؼ ظةذ مدريٌةف ؿٌةؾ ؿصرة ٓ مز

أن يةةةةدخؾ إػ اعفةةةةود وحتةةةةك يصةةةةؾ إػ افثغةةةةقر ـثةةةةًرا وؽوفًٌةةةةو ٓ يـتػةةةةع اعفةةةةود 

 ةةلـثر ؿ هبةةذه ادةةدد افؼصةةرة إن   يتيةةر مةةـفؿم مةةع افعؾةةؿ أن أـثةةر ؿ  ةةـ ٓ 

قي افةذي يتحؿةؾ حوجي فف يف  ؾده وظـد أ ؾف إذا رجعم وـؾفةؿ مةـ افشةٌوب افؼة

 أظٌوء اعفودم ؾام افذي ذًظو ظؾقـو اوه  مٓءم وجزاـؿ اح خًرا؟

ن ـةةةؾ مةةةـ يريةةةد أن يةةةذ ى إػ أؾغوكًةةةتون إؿةةةد ؿؾةةةً أـثةةةر مةةةـ مةةةرة:  افشةةةقخ:

فقجو د يف شٌقؾ اح ؾعؾقف أن يضع كػًف حتةً إرادة إمةر أمةر اعفةود  ـةوكم 

يةةتعؾؿ وشةةةويؾ افؼتةةول افتةةةل  ؾةة  جيةةقز أن يةةةذ ى  ـةةوك فقؼ ةة صةةةفر أو صةةفريـ

مـوشٌف ثؿ يعقد أدراجف ـلكف فقس ظؾقف وٓيةي أو فةقس ظؾقةف إمةورةم ٓ جيةقز  ةذام 

وإكام ظؾقف أن يظؾ  ـوك حتك يؼول فف مـ ويل إمر احلوـؿ ظؾقف  ـوك: ٓ موكع 

ظـةةةدي مةةةـ أن مةةةذ ى ومغقةةةى مةةةثً  صةةةفًرا أو صةةةفريـم أمةةةو أن يصةةةٌت اعفةةةود يف 

ي فقتعؾؿ وشويؾ افؼتول ثةؿ يعةقد قذ ى إفقفو افشوب افؼقي افٌـأؾغوكًتون ــز ي ي

ل  عضةةفؿ اشةةتعداًدا فؾجفةةود يف ؾؾًةةطغم ؾؾةةامذا ٓ يًةةتعد وأدراجةةف مةةثً  ـةةام ؿةة

فؾؼتول يف إؾغون و ق جفود ؿويؿم وإكام يًتعد عفود ؿد يؼقمم ؾفذا ٓ جيقزم 
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ن يطقةع ويل إمةر وفذفؽ ؾودجو د حًؼو  ق افذي يؾتزم أحؽوم افؼع ومـفو: أ

 ـةةةوك وٓ  وفػةةةف إٓ ؾةةةقام ؾقةةةف معصةةةقيم و ةةةذا فةةةقس مةةةـ  ةةةذا افٌةةةوبن ٕن ذ و ةةةف 

 ـةةةةةوك ويؿؽةةةةةٌ صةةةةةفريـ أو ث ثةةةةةي ثةةةةةؿ يعةةةةةقد أدراجةةةةةف دون إذن مةةةةةـ ويل إمةةةةةر 

أن  ةةةمٓء ؿةةةد يـػؼةةةقن ظةةةذ  ةةةمٓء افةةةقارديـ مةةةـ  افًةةةمال:و خوصةةةي مةةةو جةةةوء يف 

ًٓ ضويؾي  ؿ أحقج مو يؽقكةقا إفقفةو ثةؿ يعةقدون أدراجفةؿ  افٌ د افعر قي مثً  أمقا

دون أن يًةةتػقد اعفةةود  ـةةوك مةةـفؿ صةةقئًوم ؾفةةذا ٓ جيةةقزم و ةةذا شةةٌٌف يعةةقد إػ 

 أمريـ اثـغ يف رأيل:

إمر إول: أن  مٓء ادجو ديـ ٓ يعرؾقن أحؽوم اعفودم مـ ذفؽ مةثً  

ًٓ دون أن مؼًؿ  ذه اد غوكؿ مـ ؿٌؾ أ ؿ ؿد يلخذون  عض ادغوكؿ ؾقعتز ؽؾق

ول  ـةةةوكم ؾقظـةةةقن أن  ةةةذا أمةةةر جةةةويزم ؾةةةوٕمر إول يعةةةقد إًذا إػ جفةةةؾ مادًةةة

  مٓء افذيـ يذ ٌقن فقتعؾؿقا اعفود  ـوكم أو فقتعؾؿقا وشويؾ اعفود.

و يػروةةةقا ظةةةذ  إمةةةر افثةةةوين ؾةةةقام يٌةةةدو واح أظؾةةةؿ: أن إمةةةراء  ـةةةوك   أيًضةةة

و يؾةةزمفؿ  وفٌؼةةوء   ـةةوك إٓ إذا ؿقةةؾ بةةؿ  وشةةتطوظتؽؿ أن ادجو ةةديـ  ـةةوك كظوًمةة

مغقٌةةةقا صةةةفًرا أو صةةةفريـ أو كحةةةق ذفةةةؽم ؾػةةةل  ةةةذه افصةةةقرة جيةةةقز فؾؿجو ةةةد أن 

يـكفم وفؽـ فًً أدري  ؾ افؼةقاد أكػًةفؿ ؿةد افتزمةقا  ةذا افـظةوم وؾروةقا 

ظذ ـؾ ادجو ديـ أن يظؾقا  ـوك مو أوجًٌ ظؾقفؿ ادصؾحيم ؾنذا أذكقا بؿ 

  وٓككاف يلذكقن.

قجى إًذا أن يؽقن  ـةوك كظةوم يؾةزم ـةؾ  و ةد وؿٌةؾ أن يةليت أن يعةرف أكةف ؾ

 ٓ ظقدة فف إٓ  نذن مـ حوـؿف أو ويل أمرهم  ذا  ق اعقاب ظـ  ذا افًمال.

 (00:51:29/ 6 –)فتاوى جدة 
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 كي يبكى اجملاِد يف أفػاٌطتاُ

 شمال فق شؿحًم  وفـًٌي فَػَرِوقي اعفود يف أؾغوكًتون.  مداخؾي:

 ٓ مؼؾ: َؾَرِوق يم ] ؾ[ َؾْروقي.  فشقخ:ا

 اعؾقس ـؿ يًتؾزم يو صقخ أم إػ أ د؟  مداخؾي:

ٓ جيةةةةقز فؾةةةةذي خةةةةرج  و ةةةةدًا يف شةةةةٌقؾ اح إػ أرض اعفةةةةود إٓ  افشةةةةقخ:

 ةةنذن مةةـ أمةةرهم أمةةو أن يصةةٌت إمةةر ـةةام يػعةةؾ  عةةض ادجو ةةديـ افقةةقمم يؼ ةة 

يؿؽٌ يف  ؾده صفرًا أو صةفريـم ثةؿ   ـوك صفرًا أو صفريـ ثؿ يعقد أدراجفم ثؿ

ةةة يعةةةقد إػ اعفةةةود و ؽةةةذام  ةةةذه أصةةةٌحً ـوفـز ةةةيم وإكةةةام ظؾقةةةف أن يُ  ؿ كػًةةةف ؾ  ًَ

فؾؼقودة  ـوكم ؾنذا أذكً فف أن يعةقد إػ أ ؾةف ظةود وتحةددون فةف أيومةًو ثةؿ يرجةعم 

 ؼًو حًى  قاهم واوت؟ ؾِ طَ ـْ ؾؾقس يؿق مُ 

ـةةةةو أ ةةةةؾ احلةةةةديٌ  ـةةةةوك يف كعةةةةؿم ضقةةةةى يةةةةو صةةةةقخ!  وفـًةةةةٌي إلخقاك مداخؾةةةةي:

 وـًتونم  اوظي افشقخ اقؾ افرنيـ مةو ظـةد ؿ اديةد يف  ةذا إمةر يعـةل: 

 ون يف مًلفي افذ وب وافرجقع. ر  ـل ؿ ُ َ 

أكةةو أؿةةقل فةةؽ:  ةةذا ادقوةةقع ٓ يتعؾةةؼ  ةةوفعؾامء وضةة ب افعؾةةؿ مةةـ  افشةةقخ:

ؾفةؿ افةذيـ يعرؾةقن أمثوفـوم إكام متعؾؼ  وفؼقاد  ـوك افذيـ يؼقمةقن اةوه افعةدوم 

وا  و ةديـم يعـةل: ادًةلفي فقًةً مًةلفي افغر ةوء افةذيـ جةوؤـؿ حةوجتفؿ إػ 

 ؾتقى مـل أو مـ ؾ نم واوت؟ 
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 واوت.  مداخؾي:

 ضقى! افشقخ:

 (00:  44: 59/ 952) اهلدى والنور /  

 

 الدعوة يف أفػاٌطتاُ

 يػعؾةةةقن إؾغةةةوكققن يعـةةةل جٌفةةةي يف اؾغوكًةةةتون يف افؼتةةةول حؽةةةؿ مةةةو افًةةةويؾ:

 مؽةةةةون يف يعـةةةةل يؼةةةةومؾقن فؾجفةةةةود يةةةةذ ٌقن افةةةةذي افعةةةةرب أن مةةةةع ذـقةةةةي  دظةةةةي

 . افعؿؾقي يف مـًقؼ  ـوك فؽـ مـػصؾ

 .مـًقؼ  ـوك افشقخ:

 . يـًؼقن فؽـ ؿريى مقؿع يف يعـل افعرب فؽـ افًويؾ:

 جيةةةى أو يتؾًٌةةةقن ؾفةةةؿ إؾغةةةون إػ ذ ٌةةةقا إذا افعةةةرب أن أظتؼةةةد أكةةةو افشةةةقخ:

 مدار ةةةةؿ ظؼةةةةر يف هبةةةةام يؼقمةةةةقا أن بةةةةؿ يتًةةةةـك ٓ  جفةةةةوديـ يتؾًٌةةةةقا أن ظؾةةةةقفؿ

 اد حةةةةةدة مؼومؾةةةةةي يف إؾغةةةةةوكقغ ادًةةةةةؾؿغ مةةةةةع اصةةةةةساـفؿ  ةةةةةق إول اعفةةةةةود

 افذيـ إظوجؿ إؾغون  مٓء إػ اح دظقة يٌؾغقا أن أخر اعفود مغافشققظق

 ؾةةةىؿ ظةةةذ اح أكزفةةةف افةةةذي  وفتقحقةةةد فةةةؿيظؾام وجفةةةؾ ظجؿةةةتفؿ  ًةةةٌى ا تعةةدوا

 اح ككةة ؿ ادًةةؾؿغ إؾغةةوكقغ أن ؾروةةـو ؾؾةةق موافًةة م افصةة ة ظؾقةةف  حمؿةةد

 افعةرب ظةذ  ؼةل ميعؾـةقن ـةام اإلشة م دوفةي وؿومةً مافشةققظقغ ظةدو ؿ ظذ

 ٕ ؿ ماإلش م دوفي إؿومي يعؾـقن أكػًفؿ إؾغوكقغ يف جيو دوا أن ادًؾؿغ

 اح  عةةةٌ افةةةذي مافتقحقةةةد ؼفةةةقايػ    عةةةد و ةةةؿ اإلشةةة م دوفةةةي إؿومةةةي تحًةةةـقن ٓ
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 يف كؼةةقل كحةةـ وبةةذا افتقحقةةد بةةذا افـةةوس  دايةةي ٕجةةؾ افؽتةةوب وأكةةزل افرشةةؾ

 مةةةةـ مطؾؼةةةةوً  رء مًةةةةتػقدون ٓ إكؽةةةةؿ افعر قةةةةي افؾغةةةةي ٕ ةةةةؾ افعر قةةةةي افةةةةٌ د  ةةةةذه

 مدرشةةةقا   مةةةو ادًةةةؾؿي افدوفةةةي  نؿومةةةي  توؾةةةومؽؿ مةةةـ اإلـثةةةور ومةةةـ ا ةةةتاممؽؿ

 افشةةةةةعى يف إمةةةةي يف افدراشةةةةي  ةةةةةذه ومٌثةةةةقا يصةةةةحقح ظؾؿقةةةةةي دراشةةةةي اإلشةةةة م

 يؽةقن اإلشة م حتؽةقؿ مةـ اح مؽةـؽؿ مةو ؾةنذا محؼةوً  مًؾامً  يؽقن حتك ادًؾؿ

 واإلش م أمو مظؿؾقوً  حوـامً  وجعؾف وفتـػقذه اإلش م  ذا فتؼٌؾ مًتعداً  افشعى

 يـؽةةةرون ؾفةةةؿ صةةةحقحوً  ؾفةةةامً  اإلشةةة م  ةةةذا ؾفةةةؿ ظةةةـ  عقةةةدون وادًةةةؾؿقن  عقةةةد

 أكػًةفؿ جيةدون ٕ ةؿ ؾروةوً  ظؾةقفؿ يػةرض حقةـام ش ماإل ويرؾضقن اإلش م

 مةةـ رجةة ً   ةةلن زظؿةةقا و ةةل مةةروى شةةقريي كؽتةةي  ـةةوك ماإلشةة م  ةةذا ظةةـ ؽةةريٌغ

 ف،شة م مةتحؿس يٌؼةك ـةردي رجةؾ أن شةقريو يف ظـةدكو ادثةؾ ييةب إـراد

 ـرديةةوً  جةة ً ر  ةةلن ويؼقفةةقن قنُتةة ؽ  ـَ قُ ؾَ  صةةقئوً  اإلشةة م مةةـ يعةةرف ٓ وفؽـةةف جفةةي مةةـ

صةجعون مثةؾ إؾغةونم و قؽةقن متًةؾت  رجةول وإـراد مافطريؼ يف هيقديوً  فؼل

 أشةؾؿ فةف وؿةول جقٌةف مةـ ا ـجةر أخةرج مافطريةؼ يف افقفةقدي فؼل ثؿ و ـجرم 

 مةةةـ فةةةقس ضٌعةةةوً  كؽتةةةي  ةةةذه مأدري ٓ ؿةةةول مأؿةةةقل مةةةوذا دخؾةةةؽ ؿةةةول مؿتؾتةةةؽ وإٓ

 اإلشة م مطٌقةؼ كريةدو موإلشة م  كـةودي كحةـ وأن مواؿعةي مؽقن أن افيوري

 و ةةةةةةق أٓ ادًةةةةةةؾؿغ اةةةةةةو ر ظـةةةةةةد  فةةةةةةقًٓ  يةةةةةةزال ٓ اإلشةةةةةة م يف رءأظةةةةةةز 

 مثؼػةةةةغ  و ةةةةوذ اعفةةةةؾ  ةةةةذا يظفةةةةر ثةةةةؿ اإلشةةةة م كؼةةةةقؿ أن كريةةةةد ـقةةةةػ مافتقحقةةةةد

 مؾةقراً  افؼةظقي إحؽةوم كطٌةؼ أن فـو جيقز ٓ احلؽؿ اشتؾؿـو إذا  لكـو يكحقن

 رجةؿ حمصةـوً  ـةون إن يةزين افةذي يةده مؼطةع ينةق ذياف أن كعؾـ رأشوً  جيقز مو

 أكةةو  ؽةةذا يؼقفةةقن دةةوذا مجةةؾمم  ةةذه ٓ مجؾةةدة مويةةي جؾةةد حمصةةـ ؽةةر ـةةون وإن

صويػغ ادجتؿع مو ظـةده  ٕكف ظذر  وظطقفؿ مظذر أظطقفؿ وٓ مظذر شلظطقفؿ

 صةعى ير ةقن ٓ ٕ ةؿ ظةذر أظطةقفؿ فةـ مافؼةظقي إحؽةوم  ةذه فتؼٌةؾاشتعداد 
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 يػروةةقا  عةةد و إشةة م دوفةةي يؼقؿةةقا  ةةد ؿ يعؾؿةةقام أن  ةةد ؿ ؾؽقةةػ ؿةةقهممةةو  قعؾ

  ةةدون اشةةؿ إشةة م وإمةةو مافشةةعى ظؾةةقفؿ شةةقـؼض إذا وحةةغ  ةةوفؼقة إمةةو اإلشةة م

  ـةةةوك فؾجفةةةود يةةةذ ٌقا أن افعةةةرب ؾقاجةةةى ممةةةر أح مهةةةو يؼةةةول ـةةةام ؾفةةةذه جًةةةؿ

 .معوً  تغففؾج

 . رء ظـد ؽره

 ( 00:  09:  33/ 542) اهلدى والنور/

 فاّزا وَ الصحف؟ دَُّعِن الري يسجع وَ أفػاٌطتاُ ُي

 ؾورًا مـ افزحػ؟ د  عَ  ؾ افذي يرجع مـ أؾغوكًتون يُ  مداخؾي:

كحـ كجقى ظـ  ذا افًمال ظودة ؾـؼقل: افذي يةذ ى  ـةوك جيو ةد  افشقخ:

يف شٌقؾ اح حؼًوم ؾقجى أن يرمٌط  وٕحؽوم افؼظقي مـفو: أكف ذ و ف إػ  ـةوك 

ـ  يف  وفةةةف وضةةوب فةةةف افًةةػر فؾجفةةةود يف شةةةٌقؾ اح فةةقس كز ةةةي م يعـةةل: متةةةك مةةو َظةةة

فرجةةقع رجةةعم فةةقس إمةةر ـةةذفؽ جيةةى وٓ ةةد أكةةف اذ ةةىم ومتةةك مةةو اصةةتوق إػ 

 يؽقن جـديًو  ؿعـك افؽؾؿيم وأن يؽقن مطقعًو فرؤشويف وأمرايف وو إػ ةخره.

 ؾةف أو وضـةف أكةف يرجةع إػ  ؾةده أو أ –و ةذا أمةر ضٌقعةل  –ؾنذا خطر يف  وفةف 

ول ظـةف إمةرم ؾةنن موـؾ   د اإلش م  ل افةقضـم ؾ  ةد مةـ أن يًةتلذن ادًة

أذن فةةف وـةةون اإلذن يف ؽةةر حمؾةةف مثةةؾ افـؼطةةي افًةةو ؼي اإلثةةؿ ظؾقةةفم وفةةقس ظةةذ 

ادةةلذون فةةفم وإن ـةةون   يةةلذن فةةف ؾةةام اشةةتجوب بةةذا افـفةةلم وإكةةام رـةةى رأشةةف 

 ػ.ورجع ؾفق ظو م ويعتز ؾورًا مـ افزح

 ضقى. شمال إخ.  مداخؾي:

 ( 00:  38: 46/   190) اهلدى والنور / 
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 أوساء اجلىاعات الريَ ميٍعوُ  

 أتباعّي وَ الرِاب إىل أفػاٌطتاُ

صةةةةةخص يـتؿةةةةةل فؾتـظةةةةةقؿ اإلشةةةةة مل وؿةةةةةول فةةةةةف أمةةةةةره: ٓ مةةةةةذ ى  مداخؾةةةةةي:

 ٕؾغوكًتون ٕكـو كجتؿع  ـو  ق جفود  ؾ يًؿع ويطقع أم يعصقف ويذ ى؟

 مـ أمره؟ :افشقخ

  ق  ويعف. مداخؾي:

ره  ذا إمر؟ افشقخ:  مـ أم 

 افتـظقؿ إن ـون مثؾ مـظقؿ اإلخقان ادًؾؿغ. مداخؾي:

 ٓ حتد ظـ اعقاب شوحمؽ اح. افشقخ:

 مـ أمره يعـل ظؾقف يعـل افتـظقؿ أمره. مداخؾي:

  ذا إمر مـ أمره مـ جعؾف أمرًا؟ افشقخ:

 جعؾف إمومًو ظذ  ذا افشخص. ق افتـظقؿ افذي  مداخؾي:

 افتـظقؿ و ؾ افتـظقؿ مـ اإلش م. افشقخ:

 افتـظقؿ.أكو مو أظتؼد يعـل أكف مـ اإلش م. مداخؾي:



 حكه اجلواد يف أفغانشتان ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

703 

أكةةةً معؾةةةؿ أن  ـةةةو أمةةةر و ـةةةوك أمةةةر و ـةةةوك أمةةةر أفةةةقس ـةةةذفؽ ويف  افشةةةقخ:

 طـؽ  مٓء إمراء متػؼقن أم نيتؾػقن؟

 ظذ  دف واحد.إمراء إصؾ أن يؽقكقا متػؼغ  مداخؾي:

 حدتم حدت اعقاب. افشقخ:

  ؿ نيتؾػقن. مداخؾي:

 مـ  وب حود تحقد. افشقخ:

  ل حقدة. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

  ؿ نيتؾػقن واؿعًو. مداخؾي:

 أكو أشلل ظـ افقاؿع  ؾ  ؿ متػؼقن أم نيتؾػقن؟ افشقخ:

 نيتؾػقن. مداخؾي:

 تؾػي؟ؾنذا ـوكقا نيتؾػغ أوامر ؿ شتؽقن متػؼي أم ني افشقخ:

 نيتؾػي. مداخؾي:

 وإذا ـوكً أوامر ؿ نيتؾػي  ؿ شقؽقكقن متػؼغ أم نيتؾػغ؟ افشقخ:

 نيتؾػغ. مداخؾي:

ـَ ﴿ور ـةةو يؼةةقل:  افشةةقخ: ـَِغ  َوٓ َمُؽقُكةةقا ِمةة ةة ـَ * ادُْْؼِ ُؿةةقا ِديةةـَُفْؿ  ِمةة ـَ َؾر  ِذي ةة اف 

ؾ  ِحْزٍب  ِاَم َفَدهْيِْؿ َؾِرُحقنَ  ـُ وُكقا ِصقًَعو  ـَ  .[11-12:م:]الر﴾َو
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فةةذفؽ أؿقبةةو  كةةاحي معةةؽ: إن افتـظةةقامت افؼويؿةةي افقةةقم  ةةل مةةـ إشةةٌوب 

 افتل زادت يف وعػ ادًؾؿغ ويف مػرؿفؿ.

مةةـ حقةةٌ: أ ةةؿ تحًةةٌقن أ ةةؿ تحًةةـقن صةةـعًوم وإذا ظرؾةةً  ةةذه ادؼدمةةيم 

و ةةل مؼدمةةي فـتقجةةيم و ةةل جقا ةةؽم أكةةف ٓ مطةةع أمةةرًا مةةـ  ةةمٓء إمةةراءن ٕ ةةؿ 

اء ذظقةةغم وفةةقس بةةؿ ظؾقةةؽ ضوظةةي ـطوظةةي ا ؾقػةةي افةةذي إذا أمةةرك فقًةةقا أمةةر

 ت ظؾقؽ ؾروًو مـػقذه.ٌ لمر أصؾف مٌوح يص

أمةةةو  ةةةمٓء إمةةةراءم ؾؾةةةق ـةةةون ـةةةؾ مةةةـفؿ يةةةدظل أكةةةف  ةةةق ا ؾقػةةةي و قيةةةع  ةةةغ 

ادًةةةةؾؿغ ؾقـظةةةةر مةةةةـ ادٌةةةةويع إول ثةةةةؿ يؼتةةةةؾ أخةةةةرم  ةةةةذا كةةةةص معةةةةروف يف 

 صحقت مًؾؿ.

 .شوؿتؾقا ةخرمهوإذا  قيع  ؾقػتغ ؾ»

ؾةةةوفتـظقامت أخةةةل  ةةةذه يعـةةةل: إذا ـوكةةةً هبةةةذه ادثو ةةةي افتةةةل ذحـو ةةةو ؾفةةةل 

ًً مـ اإلش م  قءم أمو مـظةقؿ ظةودي إكًةون مةث ً: كػةسض أكةف رجةؾ ظةو  قف

يف ظؾةةةؿ مةةةـ ظؾةةةقم افؼةةةيعي ؾقةةةـظؿ دروشةةةًوم وفؽـةةةف ٓ يؿـةةةع أحةةةد  ةةةمٓء افةةةذيـ 

خةةةريـ رجةةةؾ أويت افةةةذي تحيةةةون درشةةةًو مةةةـ دروشةةةف أن تحيةةة ظـةةةد صةةةققخ ة

أذت أكةةً إفقةةف يف افتةةدريى ظةةذ اشةةتعامل إشةةؾحي مةةو يف مةةوكع أن يؽةةقن فةةف 

أوؿةةةةوت مـظؿةةةةي فؾتعؾةةةةقؿ وافتةةةةدريسم فؽةةةةـ ... يةةةةسأس ظؾةةةةقفؿم ويػةةةةرض ةراؤه 

ظؾةةةقفؿ ٓ مةةةةروح ظـةةةةد ؾةةةة ن وظةةةة نم وو إػ ةخةةةةره فقتؽتةةةةؾ  ةةةةق واوظتةةةةف ـتؾةةةةي 

 واحدةم  ذا يـويف اإلش م اومًو.

حةةةةةـ ضٌعةةةةةًو كػةةةةةس افًةةةةةمال إذًا: افتـظةةةةةقامت افعًةةةةةؽريي يف داخةةةةةؾ ك مداخؾةةةةةي:

 ادعًؽرات أيضًو ؽر متػؼي.

 وؿد رأيً ةثور و. افشقخ:



 حكه اجلواد يف أفغانشتان ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

777 

 كعؿ. ؾفؾ يعـل إذًا. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 ؾفؾ يعـل  ذا أكف يطقع أمر اعٌفي؟ مداخؾي:

ٓ. إذا ــً أكً أن ذ ًٌ  ـوك مؼومؾ أكو ؿؾً فؽثر  ـ شوؾروا  افشقخ:

مةةـ  ـةةو حتةةك دةةو ذ ٌةةً إػ افًةةعقديي ووصةةؾً إػ افةةدموم ومؾةةؽ افةةٌ د مـةةذ 

 ضعي أصةفر اشتشةورين  عضةفؿ فقةذ ى  ـةوك يف وؿةً اإلجةوزةم ؾؼؾةً فةف: ـةؿ 

وؿةةً اإلجةةوزة؟ ؿةةول: صةةفر أو صةةفريـ أكةةو كًةةقتف. ؿؾةةً: و عةةد ذفةةؽ؟ ؿةةول: أظةةقد 

وإكةةةام  إػ وطقػتةةةل. ؿؾةةةً فةةةف: ٓ جيةةةقز فةةةؽ أن معةةةقد إػ وطقػتةةةؽ  وختقةةةوركم

جيةةةى أن مًةةةؾؿ مؼوفقةةةد أمةةةقرك فؾةةةريقس افةةةذي أكةةةً او ةةةد معةةةفم ؾةةةنذا وجةةةد يف 

افقؿةةً افػًةةحي وؿةةول فةةؽ: ظةةد إػ  ؾةةدك وحقةةـام كحتوجةةؽ كطؾٌةةؽ ؾؾةةؽ ذفةةؽم 

أمو مروح أكً أمر كػًؽ ؾلكً مو  دك مروح أكً مو  دك مرجعم ؾفذا ٓ جيقز 

 واوت؟

 واوت. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 . جزاك اح خر مداخؾي:

 ( 00: 19: 57/ 344) اهلدى والنور /

 ( 00: 24: 12/ 344) اهلدى والنور /
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 ِن يٍصح العمىاء بالرِاب  

 إىل األفػاُ

أشةةئؾي متػةةرع ظةةـ  ةةذا احلؽةةؿم أن كًةةتطقع أن كحةةدد فؽةةؾ ؾةةرد  ةةؾ  افشةةقخ:

ِف ﴿ ق جيى ظؾقف أو ٓ جيىن ٕن إمر ـام ؿول معةوػ:  ًِة َذ َكْػ وُن ظَة ًَة ِؾ اإِلك  َة

ؾرب إكًون يؽقن وحقد أ قيف و ق  [21-24]القيام :﴾َوَفْق َأْفَؼك َمَعوِذيَرُه * ِصَرٌة  َ 

ؿقي افٌـقي وٓ ظذر ففم فق ـون فقس فف أ قيـ فتقجى ظؾقةف آكطة ق ؾةقرًا فؽةـ 

وجقد أ قيـ فف وفقس معفام مـ يؼةقم  خةدمتفام حقـئةذ كؼةقل: افةزم واجٌةؽ يف 

د فةةف أوٓد ةخةةرون يؼقمةةقن  قاجةةى خةةدمتفام خةةدمتفامم أمةةو إذا ـةةون  ةةذا افقافةة

حقـئذ كؼقل: جيى ظذ  ذا أن يـطؾؼ فؾجفود يف شٌقؾ احم و ةغ  ةذه افصةقرة 

ومؾةةةؽ افصةةةقرة صةةةقر ـثةةةرة وـثةةةرة جةةةدًا مةةةـ افصةةةعى فؾؿػتةةةل أن يعطةةةل ؾقفةةةو 

ؾتةةةةووى ستحةةةةيم وإكةةةةام إمةةةةر ـةةةةام ؿةةةةول ظؾقةةةةف افًةةةة م يف احلةةةةديٌ افصةةةةحقت: 

 .. شافـوس وأؾتقك اشتػً ؿؾٌؽ وإن أؾتوك »

 يو صقخ! وإن ـون ظودًو حتتوجف افٌؾد؟ مداخؾي:

 ةةذه ظةةذر شةةؿعـوه مةةـ ـثةةر مةةـ ادشةةويخ افًةةعقديغم ـةةون جقا ـةةو أن  افشةةقخ:

مؾؽ افٌ د  حوجةي إػ ظؾةؿ  ةمٓء أـثةر مةـ حوجةي   د ةؿ إػ ظؾؿفةؿم واوةت 

 جقا ؟

 وإن ـون افعراق؟ مداخؾي:

 وإن ـون يف افعراق ..  افشقخ:
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 ـذفؽ يو صقخ؟ مداخؾي:

ٕكةةف  ةةؾ معتؼةةد أن افعةةراق.. كعةةؿ  ةةق ـةةذفؽم فؽةةـ أردت أثٌةةً فةةؽ  افشةةقخ:

 ذفؽ..  ؾ معتؼد أن افعراق مو  ؾغتفؿ افدظقة افًؾػقي؟

 كعؿ. مداخؾي:

  ؾغتفؿ؟ افشقخ:

 كعؿ  ؾغً.. مداخؾي:

 و ؾ معتؼد أن إمر ـذفؽ يف إؾغون أم إمر فقس ـذفؽ؟ افشقخ:

 ٓ أدري يو صقخ. واح مداخؾي:

   صؽ إؾغون   د أظجؿقي وفقس ؾقفو مـ دظو إػ افًةؾػقي ٓ مةـ  افشقخ:

ؿديؿ وٓ مـ حديٌ إٓ أكف أن مقجد كقاة فؾدظقة افًؾػقي وفذفؽ ؾـحـ كؼقل 

فؾعةةةرب افًةةةؾػقغ: إن ـةةةون جيةةةى اعفةةةود ظةةةذ ظومةةةي ادًةةةؾؿغ مةةةرة واحةةةدة يف 

د وأ ةؾ افًةـي جيةى ظؾةقفؿ اعفةود  ـةوك إؾغون ؾوفعرب افًؾػقغ أ ؾ افتقحقة

مةةرمغم أوًٓ: اعفةةود  وفًةةـون وجفةةود  وفؾًةةونم  ةةذا أوجةةى ظؾةةقفؿ مةةـ ؽةةر ؿم 

ويف اظتؼةةةودي أن افعؾةةةامء مفةةةام حتؿًةةةقا فؾجفةةةود وافةةةذ وب إػ أؾغوكًةةةتون يف 

شٌقؾ اح ؾًقف ٓ  ؾقا   د ؿ  ـ يؼقم  قاجى افتعؾقؿ وافتقظقةين ٕكةف مةع 

ظةوم يف ـةةؾ  ةة د افةدكقو يف افؼقةةوم هبةةذا افقاجةى شةةقاء يف ظومةةي  إشةػ افتؼصةةر

 ادًؾؿغ أو يف خوصتفؿم كعؿ.

 (  00:  00: 40/ 338) اهلدى والنور /

 (  00:  06: 00/ 338) اهلدى والنور /
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 ِن تساجع الشيخ عَ زأيْ  

 يف حكي اجلّاد األفػاٌي

حؽةةةؿ  ضقةةةىم  ةةةؾ صةةةحقت يةةةو صةةةقخ أكةةةؽ مراجعةةةً ظةةةـ ؾتةةةقاك يف مداخؾةةةي:

 اعفود يف افعراق ...  لكف ؾرض ظغ يف افعراق وأؾغوكًتون وؾؾًطغ..

 موذا ـون رأيل  وفـًٌي فؾعراق حتك مراجعً ظـف؟ افشقخ:

  ذا افؽ م يدور أن  ـو يف اعزاير.. مداخؾي:

 أؾفؿ.. أؾفؿ. افشقخ:

ؿد ؿؾً بؿ وأشؿعتفؿ افؼيط افذي شجؾتف معؽم أكؽ ؿؾً  ذا  مداخؾي:

 ئؾرادم  ؾ  ق فؾدول.فقس ف

 أي كعؿم ٓ أزال ظـد  ذا. افشقخ:

 و ذا افذي ؿؾتف بؿ. مداخؾي:

 ضقىم جزاك اح خر. افشقخ:

 ...م  ذا افذي ؿؾً بؿ يو صقخ  وفـًٌي فؾعراق. مداخؾي:

 أؿقل: جزاك اح خرًا ٓ أزال ظـد  ذا. افشقخ:

  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:

 وؾقؽ  ورك. افشقخ:

 (  01:  02:  39/ 438والنور/) اهلدى 
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 س الشيخ زأيْ يف يَِّن َغ 

 اجلّاد األفػاٌي؟

صقخ كظرمؽ  وفـًٌي فؾجفود يف افقؿً احلويلم خوصي اعفود إؾغةوين  مداخؾي:

 ت؟ر  غَ شؿعـو أن افـظرة مَ 

ٓ  ذه ـذ ي مـ ـذ وتم كظريت مو مغةرت مةـ حقةٌ ؾروةقي اعفةود  افشقخ:

  ـوك.

 ر .اعفود احل مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

 نيؾ افً ح. مداخؾي:

كعؿ  ـوك أؿقل يف أؾغوكًةتونم مةو مغةر ظـةدي رء إض ؿةًوم وشةؿعـو  افشقخ:

  ذه افتفؿي يف ـثر مـ إموــ خوصي يف احلجوز.

 يؼقفقن يو صقخ أكؽ ــً مرى أ و ؾرض ظغ. مداخؾي:

 وٓ أزال. افشقخ:

مةةذمؽ أو افًةةؾػقغ ادقجةةقديـ ؾؾةةامذا يعـةةل ٓ كةةرى ضؾٌتةةؽ أو م  مداخؾةةي:

 يف إردن ٓ يشورـقن يف  ذا اعفود؟
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أمو  ذا شمال ظجقى جدًام ؾفؾ أكو أمؾؽ إٓ كػز؟ ثؿ إذا أكو رأيً  افشقخ:

 رأيًو  ؾ مـ افيوري أن مشورــل ؾقف؟

 ... مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

 ...  عديـ ؾقف أخقة ذ ٌقا. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 قس صحقت  ذا.افتػًر ف مداخؾي:

ٓ فؽةةـ افًةةمال كةةو ع احلؼقؼةةي مةةـ مؽتةةؾم أكةةف ٓ يقجةةد مؽتةةؾ مةةـ  ـةةو  افشةةقخ:

كعةةةةؿم أمةةةةو ـةةةةلؾراد ؾققجةةةةد  ـةةةةوكم فؽةةةةـ اعةةةةقاب إشةةةةود أكةةةةو أظتؼةةةةد رأيةةةةًو ؾؼةةةةد 

 وفػـل ؾقف مـ  ق أظؾؿ مـل ومـ  ق يف مرمٌتل ومـ  ق دوينم ؾ  أـؾػ إٓ 

 كػز و ذا  ق افؼع.

 ( 00:  59: 32/   359) اهلدى والنور / 
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 الشيخ ال يشجع عمى اجلّاد يف أفػاٌطتاُ 

 بعد وقوع الفتٍة بني اجلىاعات ٍِاك

  وفـًٌي ٕؾغوكًتون يو صقخ. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 ?نإيش أخٌور و أ مداخؾي:

 ٓ زافً   مـؽشػ افغؿي. افشقخ:

ؿتةؾ افشةقخ  يعـل ؿرأكو مؼوفي يف  ؾي اعفود  ل ؿ  ةؿ يةديـقن مةـ مداخؾي:

 اقؾ افرنيـم اوظي شقوف وحؽؿً يور.

 ?ادجو د يف  ؾي اعفود أم افشقخ:

 ٓ يف اعفود.. يف اعفود حلؽؿً يور. مداخؾي:

 ?حؽؿي يور يديـ كػًف  ـػًف افشقخ:

ٓ  ةةؿ يةةديـقن مةةـ ؾعةةؾ  ةةذا افعؿةةؾم يؼقفةةقن  ةةؿ ُ ةةرءاء بةةذا افعؿةةؾ  مداخؾةةي:

 يعـل.

ـ افقةةةقم جةةةوءين اشةةةؿع مةةةو جةةةوءين افٌقـةةةوت كعةةةؿ  ؽةةةذا يؼقفةةةقنم فؽةةة افشةةةقخ:

ن إخٌور متضور يم وفذفؽ مرةم أفافدامغي وافػوجعوت افٌوؿعي ظـ افزمرة ادت

 ن.ؾـحـ حقوديغ أ
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 كعؿ. مداخؾي:

ٓ كشةةجع ظةةذ اعفةةود  ـةةوك ـةةام ــةةو مةةـ ؿٌةةؾ حتةةك مـؽشةةػ افغؿةةي  افشةةقخ:

 ومتجذ احلؼقؼي.

 خر إن صوء اح. مداخؾي:

 مرى. خراً  افشقخ:

 جزاك اح خر. مداخؾي:

 افً م ظؾقؽؿ. افشقخ:

افشةو د متحةدث ظةةـ أخةً بةوم مةو أدري شةةٌؼ أن شةؿعتؿ ظـفةو صةةقئًو  افشةقخ:

كػةةًو مةع افعشةةوء رجةؾ مةةـ أدوكقةو جزايةةري ةاشةؿفو أم أيةةقبم وؿٌةؾ  ةةذا امصةؾ   

كةةف وصةةؾ إفقةةف إذضةةي وإٓ إأيضةةًو اشةةؿف أيةةقب رصةةقد وخصةةؽ  وفًةة مم وؿةةول 

  ؽذا مٌغ يعـلم كعؿ. ?ثؾ افشقخ مـًكأكً م

 (  00:  20:  14/ 664) اهلدى والنور/ 

 (  00:  18:  24/ 664) اهلدى والنور/
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 ِن اجلّاد يف أفػاٌطتاُ واجب  

 وَ غري إذُ الوالديَ؟
 مـ ؽر إذن افقافديـ ؟أؾغوكًتون ؾفؾ  ذا اعفود واجى -

ٕكةةةةف ـةةةةقن ا ةةةةقض ؾقفةةةةو افشةةةةويؽي افتةةةةل مةةةةـ افصةةةةعى واح  ةةةةذه ادًةةةةويؾ -

وافقاجةةى افعقـةةل ؾقةةف وٓ ريةةى  ٓ صةؽ  ةةذا اعفةود يف أؾغوكًةةتون واجةةى ظقـةةل

ور ؾقف أب وٓ أم فؽـ مـ جفةي أخةرى  ةذا افقاجةى افعقـةل فةقس واجٌةو َش تَ ًْ ٓ يُ 

 عضفو ظـ إمي وإمي افققم ـام كرى مع إشػ متػرؿي إكام  ق واجى  ؾرديو 

دةً نذا كظةرت إػ ادًةلفي أكةف واجةى ؾة صةتك  عض حتًةٌفؿ اقعةًو وؿؾةقهبؿ

إمةوم يؼةقد جيى أن يؽقن حتً رايي  إػ أن  ذا افقاجى وإذا كظرتٓ يشسط 

يف شةٌقؾ اح و ةذا ؽةر مقجةقد ؾةنذا  ةذا افقاجةى ؽةر  ؽةـ ادًؾؿغ فؾجفةود

أن  صةوءأو ٓ مًتؼة وأؿةقل مةـ  اشتؼةإؿومتفو وفذفؽ حؼقؼي  أكو ٓ أؿقل ٕحةد 

إذا مقؾرت إشٌوب وؿد  .ٓ أمـع مـ ذفؽ فؽـ ٓ أؿقل  وفقجقب إٓجيو د ..

 أذكو ... 

 : .. (  42:  37/   83) اهلدى والنور /  
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 اجلّاد يف أفػاٌطتاُ  

 وإذُ الوالديَ

كػس ادجةول اعفةود يف شةٌقؾ احم ظرؾـةو أو شةؿعـو  عةض اعةران  افًمال:

فـصةةقى يف افةذ وب إػ أؾغوكًةةتون ذ ٌةقا إػ افعؿةرة أو إػ احلةةٍم وـةون بةؿ ا

واعفةةود يف شةةٌقؾ احم ؾطةةرح احلةةديٌ أمةةوم افقافةةدةم افقافةةد مةةقَّف ظؾقةةف رنيةةي 

احم  وفـًٌي فؾقافدة مؼقل: إذا ظذ ؾؾًطغ وافؼدس اح يًفؾ ظؾقؽ ومًجؾم 

 مع افً ميم أمو أؾغوكًتون فقس فـو دخؾ. مقوقت  ذه ادًلفي اح جيزاك خر.

ؽ  ةةذا افؽةة م خطةةل مةةـ حقةةٌ افتػريةةؼ  ةةغ افةةٌ د افػؾًةةطقـقي ٓ صةة افشةةقخ:

وافٌ د إؾغوكقةيم و ةذا  ة  صةؽ أمةر كةو ع أوًٓ مةـ اعفةؾ  وإلشة مم وثوكقةًو مةـ 

افتعصى فئرضم ؾ  صؽ أن افٌ د افػؾًطقـقي و ل مـ افٌ د افشةومقيم و ةل 

ٓ يعـةل أرض مٌورـي  ةـص افؼةرةن افؽةريؿم وإحوديةٌ افصةحقحيم فؽةـ ذفةؽ 

افتػريةؼ  ةةغ اعفةةود يف  ةةذه إرض و ةةغ اعفةةود يف افةةٌ د اإلشةة مقي إخةةرى 

ـلؾغوكًةةةةتونم ٕكةةةةف مةةةةـ افثو ةةةةً يف افؼةةةةع أن أي أرض إشةةةة مقي  قاةةةةً مةةةةـ 

 عض افؽػور ؾقجى ظذ اقع ادًؾؿغ يف شوير أؿطور افةدكقو أن يـػةروا ـوؾةي 

قيم ؾوفتػريؼ  غ افتصةدق فةقس فطرد  ذا افغوزي افؽوؾر ظـ مؾؽ افٌ د اإلش م

 قفد واحدم وافتـةوزل ظةـ شةتي مةـ إوٓد يف شةٌقؾ اعفةود يف ؾؾًةطغ مةع أكةف 

مةةع إشةةػ افشةةديد  ةةذا اعفةةود أن يف ؾؾًةةطغ ـةةام كعؾةةؿ اقعةةًو ؽةةر متقنةة 

ؽةةةةر مؼةةةةدور ظؾقةةةةفم فظةةةةروف كعرؾفةةةةو اقعةةةةًوم افتػريةةةةؼ  ةةةةغ  ةةةةذا اعفةةةةود ؾقجةةةةقز 
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أوٓد ةةو افًةةتي وٓ مًةةؿت  قاحةةد مةةـفؿ فؾجفةةود يف فؾقافةةدة  ةةذه أن مًةةؿت  ؽةةؾ 

أؾغوكًتون مع ـقن افطريؼ  ـوك مػتت إ قابم  ةذا خطةلم و ةذا ـةام ؿؾةً فةؽ 

ةكػةةةةًو كوصةةةة  أوًٓ مةةةةـ ظةةةةدم ادعرؾةةةةي  وٕحؽةةةةوم افؼةةةةظقيم وثوكقةةةةًو مةةةةـ افتعصةةةةى 

فئرض افتل ظشـو ؾقفو أو وفدكو ؾقفوم وكًةلل اح ظةز وجةؾ أن يعؾؿـةو مةو يـػعـةوم 

 أن يؾفؿـو افعؿؾ  ام ظؾؿـو.و

 ا روج  دون إذن  ذه افقافدة ؾضقؾي افشقخ فق شؿحً. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 خروج إ ـوء فقحد ؿ  غر إذن افقافدة أو افقافد. مداخؾي:

 إذا ـوكً افقافدة  ذه أذكً فؾًتي ؾقجقز ا روج  دون إذ و. افشقخ:

 ( 00:  37: 28/   141) اهلدى والنور / 
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 تسك الطٍَ يف أفػاٌطتاُ  

 خوفًا وَ املفاضد

ثةةةؿ مةةةو رأيةةةؽ مةةةث ً: مةةةرك حتريةةةؽ إصةةةٌع  ةةةغ إؾغةةةون نيوؾةةةي أن يطةةةرد مةةةـ 

 اعٌفيم يؼقفقا ظـف: أكف و و  أو ـذا ؾفق مرك  ذه افتحريؽ.

أي كعؿ. مشؽؾيم يتةؼ اح ظةز وجةؾ مةو اشةتطوع إػ ذفةؽ شةٌق ًن ٕكةف  افشقخ:

د  ةةةق ؾةةةرض واجةةةىم ؾةةةنذا ؽؾةةةى ظةةةذ طـةةةف  لكةةةف حتريةةةؽ إصةةةٌع شةةةـيم واعفةةةو

شقؿـع مـ اعفودم ؾلكو أوةع ذوضةًو ؾقجةى أن مؽةقن معةل ؾقفةوم إذا ؽؾةى طـةف 

أكف إذا أمك هبذه افًـي مـع مـ افػريضيم ؾحقـئذ جيقز فةف أن يتًةو ؾ  وفًةـي  قـةف 

 وفػريضيم فؽـ  ذا افؼط أكو و غ أوفئؽ إؿقام يف شٌقؾ ادحوؾظي ظذ افؼقوم 

يف اظتؼودي فقس مـ افًةفؾ ادظةوء وجةقدهن ٕكـةل أشةؿع  ةلن  ـةوك اوظةي  و ةديـ 

 .مـ أ ؾ افًـيم ؾنذا ـون ٓ جيد  ق

إذا ـةةون  ةةق ٓ جيةةد  ةةوًٓ فؾجفةةود  ةةغ أؿةةقام تحةةور قن افًةةـي ظؾقةةف أن يـتؼةةؾ 

إػ أؿةةةةقام يميةةةةدون افًةةةةـيم ؾةةةةنذا وةةةةوق ظؾقةةةةف  ةةةةذا افًةةةةٌقؾ حةةةةغ ذاك كرجةةةةع إػ 

 افػتقى ا ٕوػ.

 جزاك اح خرًا. مداخؾي:

 وإيوك. افشقخ:

 (  00: 25: 31/ 344) اهلدى والنور /
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 ضوء الظَ باملٍضىني  

 إىل اجلّاد األفػاٌي

افًمال افذي  ق ظـدكو  ـوك يف أؾغوكًتون ظـد ؿ ؿوظدة أ ؿ يًقئقن افظةـ 

 يف افذي يليت مـ أول و ؾف.

 موذا يف افذي موذا؟ افشقخ:

 أول و ؾف ؿٌؾ. افذي يليت مـ مداخؾي:

 يعـل: ؽريى يعـل. افشقخ:

كعؿ. يًقئقن افظـ  فم ؾفؾ ظؼقدة أ ؾ افًـي واعامظي إشوءة افظـ  مداخؾي:

 أم حًـ افظـ؟!

إيةوـؿ وافظةـ ؾةنن افظةـ »أيةـ ظؼقةدة أ ةؾ افًةـي واعامظةي وإصةؾ:  افشقخ:

 .شأـذب احلديٌ

ء افظةةةـ فؽةةةـ احلؼقؼةةةي فػًةةةود افزمةةةون مةةةليت حؽؿةةةي ظؿريةةةي و ةةةل: احلةةةزم شةةةق

 وفـةةةةوسم فؽةةةةـ  ةةةةذا ٓ يـةةةةويف احلةةةةديٌم وإكةةةةام يعـةةةةل أٓ مًتًةةةةؾؿ فؾـةةةةوس افقةةةةقم 

اشتًةةة مًو مةةةـ  ةةةوب أ ةةةؿ مًةةةؾؿقن اقعةةةًون ٕن  ةةةمٓء ادًةةةؾؿغ افقةةةقم افقاؿةةةع 

يعـةةل: يؽشةةػ مةةع إشةةػ افشةةديد أن افةةقر ؿ إشةة مفؿ صةةؽعم إشةة مفؿ 

ؿ ومةةـفؿ ... صةةؽع ؽةةر ظؿةةعم وفةةذفؽ ؾؿةةـفؿ: افؽةةذاب ومةةـفؿ افةةـاممم ومةةـف
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إػ ةخةةةرهم ؾضةةة ً ظةةةـ أن افةةةقر ؿ مةةةورك فؾصةةة ةم وفةةةذفؽ ؾقجةةةى أن يؽةةةقن 

معومؾي ادًؾؿ معفؿ ظذ أشوس إشةوءة افظةـ هبةؿم مةو معـةك إشةوءة افظةـ هبةؿ؟ 

فقس أن مؼطع يف كػًؽ  لكف ؾ ن ـذاب دجول ... إػ ةخره. ٓم وفؽـ اق 

ـةةؾ افشةةعقب يعـةةل يف معومؾةةؽ معةةف ظةةذ حةةذر  ةةسم ؾؿقؿةةػ إؾغةةون ـؿقؿةةػ 

 عض مـ  عض يعـل افغريى يعـل: إكًون مو معرؾف افؾم وإمر ضٌقعل جدًا 

أن متخذ مـف مقؿػًو يشٌف ؿؾقؾ أو ـثر مـ احلةذر كعةؿ. ؾةامذا وراء ذفةؽ أكةف  قةؽ 

  عؿر.

كحةةةـ يةةةو صةةةقخ شةةةؿعـو أن افشةةةقعي يعـةةةل: خرجةةةً مةةةـ افةةةقراء  ةةةذه  مداخؾةةةي:

و ةل: أ ةؿ ٓ يصةؾقن وراء اإلمةوم وراء ادًلفي شقء افظـ خرجً  دظي ـٌرة 

أي إمةةةومن ٕ ةةةؿ يًةةةقئقن افظةةةـ  ةةةف أصةةة ًم ؾقـتظةةةرون ادفةةةدين ٕ ةةةؿ تحًةةةـقن 

 افظـ  ودفدي ؾخرجً  دظي ـٌرة مـ وراء  ذه ادًلفي؟

كعؿ.  ذا فقس مـ  وب إشوءة افظـ يو أخلم  ذا فقس مـ  وب إشوءة  افشقخ:

 ؿقن أن  مٓء فقًقا مـ افشقعي.افظـ  ودًؾؿغم  ذا مـ  وب أ ؿ يعؾ

حتةك فةق ـةون صةقعقًو يؼةقل: أطـةف يف ادقضةل يف كقةؾ إوضةور يؼةقل:  مداخؾي:

إن افشةةةقعي ٓ يصةةةؾقن وراء إمةةةومن ٕ ةةةؿ يًةةةقئقن افظةةةـ  ةةةف أصةةة ً حتةةةك فةةةق ـةةةون 

 صقعقًو؟

 كعؿ. أـؿؾ فؽ أكو. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

قعلم ثةؿ ٓ مصةت افصة ة  ؿ يؼقفقن: ٓ مصت افص ة وراء ؽةر افشة افشقخ:

وراء أي صةةةةةقعلن ٕ ةةةةةؿ يشةةةةةسضقن يف اإلمةةةةةوم افعصةةةةةؿي يشةةةةةسضقن ظـةةةةةد ؿ يف 
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اإلموم أن يؽةقن معصةقمًو أي: ؾفـةو ٓ  ةرج ادًةلفي ظةذ أشةوس أ ةؿ يًةقئقن 

افظـ  وفًـيم ٓ حتك افشقعي ٓ يصةؾقن وراء  عضةفؿ افةٌعض إٓ أن يؽةقن إمةوم 

ْقُه ثةةقب افعصةةؿيم و ةةذا مةة ةة ًَ ـَ ـ وةة بؿم أمةةو افًةةـي ؾةةام صةةوء اح ظؾقفةةو يعـةةل: 

يصةؾقن »يؼقل افرشقل ظؾقف افً م يف إيؿي واحلديٌ يف صةحقت افٌخةوري: 

 .شوا ؾؾؽؿ وظؾقفؿم ؽؿ ؾنن أصو قا ؾؾؽؿ وبؿم وإن أخط

وفةةةذفؽ ـةةةون مةةةـ ظؼقةةةدة أ ةةةؾ افًةةةـي افتةةةل مقارثفةةةو ا ؾةةةػ ظةةةـ افًةةةؾػ  ةةةق: 

 ةةةةر وؾةةةةوجرم يعـةةةةل: إذا مةةةةوت  افصةةةة ة وراء ـةةةةؾ  ةةةةر وؾةةةةوجرم وافصةةةة ة ظةةةةذ ـةةةةؾ

ادًةةةؾؿ يصةةةذ ظؾقةةةفم شةةةقاًء ـةةةون  ةةةرًا أو ؾةةةوجرًام ـةةةذفؽ إذا أم مًةةةؾؿ ادًةةةؾؿغ 

يصذ خؾػف وفق ـون ؾةوجرًان ٕن ؾجةقره ظةذ كػًةفم وإشةوءمف فصة مف ٓ ميةه 

 مع افذيـ يصؾقن مـ خؾػفم و ؽذا.

 ( 00: 44: 45/ 344) اهلدى والنور /

 



 حكه اجلواد يف أفغانشتان ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

770 

 ً اضتخساج جواش ضفس لالٌضىا 

 إىل اجلّاد األفػاٌي

إذا ــةةً مؼتـعةةًو  ةةلن اعفةةود يف  ةة د إؾغةةون ؾةةرٌضن  افًةةويؾ:يؼةةقل  ادؾؼةةل:

ؾفةةةؾ تحةةةؾ يل أن أؿةةةقم  وشةةةتخراج جةةةقاز شةةةػٍر ظؾةةةاًم  لكةةةف يتضةةةؿـ صةةةقرةم ومةةةـ 

 ادعؾقم

 ظػقًا ظػقًا ؾفؾ تحؾ يل أيش؟ افشقخ:

 أن أؿقم  وشتخراج جقاز شػٍر. ادؾؼل:

 أن أؿقم. افشقخ:

 كعؿ. ؾؼل:اد

 إيف. افشقخ:

 وشةةتخراج جةةقاز شةةػٍر ظؾةةاًم  لكةةف يتضةةؿـ صةةقرةم ومةةـ ادعؾةةقم أن  ادؾؼةةل:

أـثر أ ؾ افعؾؿ   يٌت افتصةقير إػ فؾيةورةم و ةؾ يعةد افتصةقير  ـةو ضورةم 

 ومو  ق وو ط افيورة.

واح إذا ـةةون  ةةق يةةرى  ةةلن احلةةٍ ؾةةرض ظةةغم ؾةةلي ضورة  عةةد ذفةةؽ  افشةةقخ:

 أؿقى مـفو. 

 اعفود... اخؾي:مد



 حكه اجلواد يف أفغانشتان ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

773 

 ظػقًا اعفودم ؾفذا    صؽ ضورة مو  عد و ضورة. افشقخ:

 ووو ط افيورةم يعـل ـؼوظدة ظومي؟ ادؾؼل:

  ق افذي ٓ جيقز اإلكًون إٓ أن يػعؾف. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 ٓ جيقز إٓ أن يػعؾف. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 كعؿ. افشقخ:

 (  00:  52:  50/ 375) اهلدى والنور/
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 تفجري الٍفظ يف أفػاٌطتاُ

  ةؾ جيةقز يل ْه ض فةئَ عةر  مَ  وفـًٌي فؾجفود يف أؾغوكًتون ؿٌةؾ أن أَ  مداخؾي:

 ر كػز؟ج  ؾَ أن أُ 

 ٓ مو جيقز. افشقخ:

 ... مداخؾي:

مو جيقز إٓ ظـدمو مؼقم افدوفي ادًؾؿي ويلمرك احلوـؿ ادًؾؿ  ةام  افشقخ:

ةة ػَ قُ اعـةةدي ادًةةؾؿ  ةةرأي فةةف ؾَ يةةراه مصةةؾحي فؾؿًةةؾؿغم أمةةو أن يتػةةرد  ر كػًةةفم ج 

  ذا ٓ جيقز.

 أؾجر كػزم أكو أؾجر كػز... مداخؾي:

 ... افشقخ:

وأكةةو مةةو أريةةد أن أذحن ٕين ؾفؿةةً مـةةؽ مػجةةر كػًةةؽ فتؼتةةؾ أفةةػ ـةةوؾرم مةةو 

 جيقز  ذا.

 جزاك اح خر. مداخؾي:

 (  00:  22: 37/ 402) اهلدى والنور / 
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 ُ الشيوعيوُ الري يكاتمو 

 اجملاِديَ األفػاُ

... مقجد مؼو ؾي يف  ؾي ادجو د  لن افةذيـ يؼةومؾقن إؾغةون مةـ  مداخؾي:

افشققظقغ  ل ؿ إذا ؿوفقا: ٓ إفف إٓ اح ؾ  يؼتؾقنم ٕ ؿ يؼقفقن: ٓ إفف إٓ اح 

ويصؾقن ويزـقن إػ ؽر ذفؽم ؾؤن: مقجةقد مةـ ادجو ةديـ افةذيـ يؼةومؾقن 

وكًةةةتون ؽةةةوفٌفؿ ظةةةذ  ةةةذه افشةةةوـؾيم يؼقفةةةقن: كحةةةـ مًةةةؾؿقنم ادقجةةةقد يف أؾغ

وكحةـ كؼةقل: ٓ إفةف إٓ احم وكحةـ كصةع ؾؾةامذا مؼومؾقكةو أهيةو ادجو ةةدونم ... 

 ـػًف يؼقل: أكو مًؾؿ وٓ أؿٌؾ أحد معل جـدي إٓ و ق يصعم ؾؾامذا مؼومؾف؟ 

... مةةةـ  ةةةمٓء إكةةةام أكةةةتؿ امٌعةةةتؿ  ةةةمٓء افق ةةةو ققن افةةةذيـ يؼومؾقكـةةةو وـةةةذا وـةةةذا 

 افعربم ؾؽقػ كؼقل دثؾ  مٓء؟

 و ذا إصؽول ظـدك؟ افشقخ:

كعةةةؿم ٕن أن اإلخةةةقة ادجو ةةةدون يؼةةةومؾقن ؾةةةقفؿم ـقةةةػ يؼةةةومؾقن  مداخؾةةةي:

 مًؾؿقن؟ وأكً مؼقل: إذا ـون ..

إذا ـون اإلصؽول ظـدك فقس ؾؼةط ظـةد كجقةىم و ةذه مشةؽؾي ـٌةرةم  افشقخ:

ن ٕكةةف رجةةؾ ريض  ؼتةةول ادًةةؾؿغ ٕ ةةؿ أمةةو إذا ـوكةةً ظـةةد كجقةةى ؾةة  إصةةؽول

يطؾٌقن احلؽؿ  ام أكزل احم ؾفق يف رأيؽ أكً إًذا مو دام افؽ م معؽ فقس مع 

 كجقىم ؾفق  وؽل وإٓ فقس  ٌوؽل؟
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  وؽل. مداخؾي:

ـَ ﴿أـثةةةر مةةةـ  ةةةوؽل ... ومةةةو رأيةةةؽ يف ؿقفةةةف معةةةوػ:  افشةةةقخ:
َوإِْن َضويَِػتَةةةوِن ِمةةة

ُحقا َ قْةةـَُفاَم ادُْةةْمِمـَِغ اْؿتَتَُؾةةقا 
ؾِ  ةةؾ ضؾةةى كجقةةى فؾصةةؾت دةةو  [1]الحجززرات:﴾َؾَلْصةة

 ـون ؿقًيو ؾل ك؟ 

 أ ك كعؿ. مداخؾي:

تِةةل ﴿ افشةةقخ: ومُِؾقا اف  َرى َؾَؼةة َذ إُْخةة و َظةة َدامُهَ ًْ إِْحةة نِْن َ َغةة ُحقا َ قْةةـَُفاَم َؾةة
ؾِ َؾَلْصةة

ِر اح ِ قةى  وؽقًةوم  ةؾ ـةوؾًرا  ةؾ ؾةنذا ـةون كج [1]الحجزرات:﴾َمٌِْغل َحت ك َمِػلَء إَِػ َأمْة

 ـةةوك إصةةؽول يف ذظقةةي ؿتوفةةفم فةةق صةةدر  ةةذا مةةـ كجقةةى فؽةةون ؽةةر مؼٌةةقل مـةةفم 

 ؾؽقػ مـ مًؾؿ؟!

مؼقل أن يف ادجؾي: أكف ٓ يؽػرم أي صخص يؼقل: ٓ إفف إٓ اح  مداخؾي:

 ٓ يؽػر.

 مـ يؼقل؟ افشقخ:

 يف ادجؾي يف ادؼو ؾي. مداخؾي:

 أي  ؾي؟ افشقخ:

  ؾي ادجو د. مداخؾي:

 يف اإلمورات افعوم ادويض ادؼو ؾي مع افشقخ ... ادجو د. مداخؾي:

 يعـل: أكو أؾتل؟ افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:
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و يف  ةةةةةذه  افشةةةةةقخ: و! ... فؾصةةةةةقرة افتةةةةةل ضرحةةةةةً وضرحةةةةةً ظةةةةةع أيًضةةةةة ضًٌعةةةةة

افرحؾيم حقـام يؼع إشر افشققظل حتً يةد ادًةؾؿغ وؿٌةؾ أن يؼةع حتةً يةد 

اإلشة م ؾقؼةقل: أصةفد أٓ إفةف إٓ احم  ةذه افصةقرة أكةو أؿةقل:  ادًؾؿ يرؾع رايةي

ء ظؼةةيـ مويةةي مةةويتغ ٓ جيةقز ؿتؾةةفن ٕين شةةلؿقل أن: اؾةسض ظؼةةة مةةـ  ةمٓ

وا أكػًفؿ حتً ض ي شقػ ادًةؾؿ أو  ـدؿقتةف أو كحةق ذفةؽ ؾرؾةع إػ ةخره رأ

مٓء افعؼةة رايي اإلش مم أٓ يؿؽـ أن يؽقن ؾقفؿ واحد ظذ إؿؾ مةـ  ةغ  ة

أو افعؼات أن يؽقن حؼقؼي ؿوبو مـ ؿؾٌف؟ يؿؽةـ ضقةى! وحقـئٍةذ أٓ يؿؽةـ ٓ 

ظةةذ افتعقةةغ ـةةؾ مةةـ ؿةةول يف  ةةذه افصةةقرة: ٓ إفةةف إٓ اح ؾةةوٓحتامل افًةةو ؼ ٓ 

يةةزال ؿةةوياًم ـةةام ـةةون يف ظفةةد افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م افةةذي أكؽةةر ظةةذ افةةذي ؿتةةؾ 

فًةةقػم ؿةةول: أصةةفد أٓ إفةةف إٓ احم ؾةةام ادؼةةك حقةةـام رأى كػًةةف حتةةً ض ةةي ا

 وٓه ؾؼتؾفم ؾلكؽر افرشقل ظؾقف افً م ظؾقفم واحتٍ افصحو  ـةام تحةتٍ أن 

 عض افـوس  وفـًٌي بمٓء افشققظقغم أ ؿ مو يؼقفق و إٓ خ ًصو مةـ افؼتةؾم 

 .ش   صؼؼً ظـ ؿؾٌف؟!» ذا  ق جقاب افرشقل ظؾقف افً م: 

ك احةةتامل أن  ةةذا افشةةققظل افةةذي يؼةةقل: أصةةفد أٓ إفةةف إٓ ؾحقـئٍةةذ مةةو دام  ـةةو

اح ؿوبو ظـ ظؼقدةم ؾ  جيقز ؿتؾ اعؿقع مع احتامل أن يؽقن  ذا افقاحد ؿةد 

ؿوبو ظةـ ظؼقةدة وإخة صم ؾفةذا  ةق إصةؾم فؽةـ ٓ جيةقز ادعوعةي إًذا ظةذ 

ا أشوس نيوفػي افؼةع ومطريةؼ احةتامٓت ظةذ  ةذا احلؽةؿ افؼةظل وإكةام  ةذ

افةةذي ؿةةول  ةةذه افؽؾؿةةي يقوةةع يف مؽةةون ويراؿةةى حتةةك ٓ يًةةتغؾ كػوؿةةف إن ـةةون 

 ؿوبو كػوًؿوم  ذا أديـ اح  ف وٓ صؽم ؾ  شٌقؾ فـو إٓ إػ  ذا.
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أحًـ اح إفقؽ! ذ ى أحد اإلخقان مع  ؿقظي مـ اإلخقان إػ  مداخؾي:

 يةةةمدونون فؽةةةل ـفؿم ... يؽقكةةةقا يف إه ... ورة ةةةؿ يتقوةةةممؽةةةون ؿريةةةى مةةة

 افص ة و  يؼعقا يف أه وٓ..  ؾ كؼومؾفؿ؟

 مٓء مؼومؾقن يو أخل  ورك اح ؾقؽم شٌؼ اعقاب ظـ  ذام مةو دام  افشقخ:

يؼةةةومؾقن ادًةةةؾؿغ و ةةةؿ  غةةةوة ؾوفًةةةمال أن مصةةةقر: كؼةةةومؾفؿ؟ اكتفقـةةةو مةةةـ  ةةةذا 

 افًمالم يؼومؾقن ٕ ؿ  غوة.

 غوة.كحـ كؼومؾفؿ ٕ ؿ ـػور فقس ٕ ؿ   مداخؾي:

 ٓ. افشقخ:

  ذا افذي كديـ اح..  ل ؿ ـػور. مداخؾي:

يو أخل أرجقك أن مثًٌ ظذ رءم  ةمٓء ؿؾـةو إمةو أ ةؿ ـػةورم وإمةو  افشقخ:

أ ؿ  غوةم أفقس ـذفؽ؟ ؾؾام وؿع إشر مةـفؿ يف يةد ادًةؾؿغم ؾفةمٓء دةوذا 

جقا ـو إلؿومي يؼتؾقن؟ ؿؾً أكً حؽويي ظـ كجقىم وكحـ كشفد أٓ إفف إٓ احم 

و ؾةلكتؿ  غةوة وإٓ ؾةلكتؿ  احلجي ظةذ  ةمٓء: إن ــةتؿ صةودؿغ أكؽةؿ مًةؾؿقن حؼًة

ـػةةورم ثةةؿ أكةةو أؿةةقل ظؼقةةدة ــةةً أؿقبةةو يف افشةةوم ويف إردن وٓ أزال أؿقبةةةو: 

ـثر مـ ادًؾؿغ إن ـوكقا صققظقغ أو ـوكقا  عثقغم  ؿ ٓ يؽقكقن  عثقةغ وٓ 

ؾحي دكققيي ظوجؾيم  ةذا كحةـ كعرؾةف يف شةقريو ويف ن ظؼقًدة وإكام مصقصقعقظق

ؽةةةةر شةةةةقريوم وؾعةةةةً  يصةةةةؾقن ويصةةةةقمقن وإػ ةخةةةةرهم فؽةةةةـ افةةةةدكقو ؾتـةةةةتفؿ ؾةةةة  

كًتطقع أن كؼقل ظـ ـؾ ؾرد إكف ـوؾرم يؽػقـو أ ؿ يؼومؾقكـو ؾـؼومؾفؿ ظذ إؿؾ 

 أ ؿ  غوة.

 (44b/00:23:16رحلة النور )
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 ِن جيب دفع الصكاة  

 لمىجاِديَ األفػاُ؟

 ةةؾ جيةةى دؾةةع ظةةذ أؿةةؾ مؼةةدير ... ثؿةةـ افزـةةوة.. زـةةوة أمقافـةةو إػ  مداخؾةةي:

 ادجو ديـ إؾغون؟

 موذا ؿؾً ُثؿـ؟  افشقخ:

 افُثؿـ. مداخؾي:

افةةُثؿـم دةةوذا ؾصةةؾً افةةُثؿـ.. دةةوذا مةةو ؿؾةةً افزـةةوة ـؾفةةو مةةث ً؟  ةةؾ  افشةةقخ:

  ـوك رء مؼصقد أو  ؽذا؟

ٓم أؿؾ مؼديرن ٕكف جوء يف افزـوة مؼًؿي إػ ثامكقةي أجةزاءم ؾفـةوك  مداخؾي:

ـ جيةةقز دؾعةةف ظةةذ أؿةةؾ مؼةةديرم يعـةةل: جيةةقز دؾعفةةو ـؾفةةو ؿُ مةةـ ؿةةول ظـةةدكو أن افةةثُ 

 .وفؽـ أؿؾ مو افثؿـ افذي خصص يف أيي

ٓ ٓم ٓ يقجد حتديد  ذا  ق جيقز مطؾؼًو ظـدكوم فؽـ  ذا افتحديد  افشقخ:

 ع مةةـ افةةذيـ يؼقفةةقن  لكةةف جيةةى سف افزـةةوة إػ إصةةـوف افثامكقةةيم وٓ  ةةق كةةو

جيقز سف افزـوة إػ صةـػ واحةد و ةذا ٓ دفقةؾ ظؾقةفم ؾقجةقز إذًا  ةدون  ةذا 

 افتضققؼ أو  ذا افتؼًقؿ.

 ... مؼًقؿ ٕن  ـو ... مداخؾي:



 اد األفغانيالتربعات للحو --------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

775 

ادؾةةةزم أن  ةةةرج افزـةةةوة إػ مكةةةف مةةةـ  ةةةذه ادصةةةورف افثامكقةةةي  افشةةةقخ:

 ر.ؾلكً ني

  دون حتديد كعؿ. مداخؾي:

... أكف ظـةدـؿ أكؽةؿ مقجٌةقن افزـةوة فؾؿجو ةديـ؟ ؾؼةوفقا أؿةؾ جةزء  مداخؾي:

 مـ  ذا افثؿـ حتك كخرج مـ افقجقب.

ٓ ٓم أكةةو أؿةةقل: اةةى افزـةةوة  ؿعـةةك أ ةةؿ أ ةةؾ فؾزـةةوة مةةو دام أ ةةؿ  افشةةقخ:

ؾؼةةرًا وأكةةف ٓ  جيو ةةدون يف شةةٌقؾ احم فؽةةـ مةةو أظـةةل أكةةف مةةث ً ظـةةدك ؾؼةةر معرؾةةف

جيةةقز فةةؽ أن معطةةل  ةةذا افػؼةةر وإكةةام مكةةف زـومةةؽ ـؾفةةو إػ ادجو ةةديـ مةةو 

 أظـل  ذام كعؿ.

 : .. ( 49:  21/  10) اهلدى والنور / 
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 وطاعدة املطمىني توجْ إىل  

 أي طسف يف أفػاٌطتاُ؟

يف أؾغوكًتون مقجد اعامظوت ادختؾػي فؾؿجو ديـم ... ] قـفؿ[  مداخؾي:

إش مقي ]ؾٌعضفؿ[ جيو ةدون حتةً اإلمةورة اإلشة مقي وأخةرون ٓ  خ ؾوت

جيو دون حتً اإلمورة اإلش مقي  ؾ مقجد ؾقفؿ  قةـفؿ اخت ؾةوت ـثةرة ؾةؤن 

 ادًوظدة مـ ادًؾؿغ واجى فؾخ ؾي أم فؾجامظوت إخرى فؾؿجو ديـ؟

 احلؼقؼةةي أكةةو ٓ أدري افقوةةع ـقةةػ  ـةةوكم كًةةؿع مثةةؾ  ةةذا ا ةة ف افشةةقخ:

ادم  مو أشتطقع أن أحؽؿ  قءن ٕين  عقد ظـ افقاؿع وكحـ كعؾؿ ذظةًو  ةلن 

ةة ؿَ افتػةةرق  ةةق وةةعػم و ةةق  ةةو يُ  ـ افعةةدو مةةـ ادًةةؾؿغ حقةةـام يتػرؿةةقن وٓ ؽ 

ؿْ ﴿يتحةةةدونم  ْذَ َى ِرتُحُؽةةة ُؾقا َوَمةةة ؾلكةةةو مةةةو أدري  [40]األنفزززال:﴾َوٓ َمـَةةةوَزُظقا َؾتَْػَشةةة

ٓء أو مةع  ةمٓء فؽةـ اعفةود  ةق افقاجةى افقوع أن ٕؿقل: جو دوا مةع  ةم

 وظذ ـؾ مًؾؿ أن يعؿؾ مو يًتطقع وٓ يؽؾػ اح كػًًو إٓ وشعفو.

مقحقةةةةةةد افؼقةةةةةةودة يةةةةةةو صةةةةةةقخ! أن ؽةةةةةةر مقجةةةةةةقدة يف ؾؾًةةةةةةطغ ويف  مداخؾةةةةةةي:

 أؾغوكًتون مو دام أكف ...

يةةو أخةةل! اعفةةود  ـةةوك  ةةق جفةةود دؾةةوع.. دؾةةوع فؾؽػةةور افةةذيـ ؽةةزوا  افشةةقخ:

افةةةةذيـ كحةةةةـ كةةةةتؽؾؿ ؾقةةةةف  ةةةةق اعفةةةةود فغةةةةزو افؽػةةةةور يف   د ةةةةؿ ؾعةةةةذ  واعفةةةةود

مةةةقا مةةةـ ؿةةةقة فطةةةرد افؽةةةوؾر وإؾغةةةوكقغ ومةةةـ ـةةةون حةةةقبؿ أن يةةةداؾعقا  ؽةةةؾ مةةةو أ

ادحتؾ فٌ د ؿم  ـو ٓ يرد  ذا افتػصقؾ افذي كحـ كتحةدث ظـةف ... ٕن فؽةؾ 

 حودث حديٌ.

 (  00:  46:  56/   80) اهلدى والنور /  
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 التربعات يف  ملَ تدفع 

 اجلّاد األفػاٌي؟

أحتةوج ؾقفةو اإلجو ةي يعـةةل: مػصةقؾقي حتةك أكؼؾفةو إػ أكةوس يف  ةة د  مداخؾةي:

 عقدةم افًمال إول:  ـوك ظدة أحزاب جفوديي ظذ أرض أؾغوكًتونم ويقجد 

يف وةةةةةؿـ أؾةةةةةراد  ةةةةةذه إحةةةةةزاب مةةةةةـ يةةةةةدظق إػ افؼةةةةةك وا راؾةةةةةي وافٌدظةةةةةيم 

ٕحةةزاب يف ذفةةؽم وٓ يـؽةةرون ظؾةةقفؿ ـةةام أ ةةؿ وحمور ةةي افًةةـي مةةع ظؾةةؿ ؿةةودة ا

يتؾؼةةةةقن ادًةةةةوظدات ا ورجقةةةةي مةةةةـ أمريؽةةةةو و وـًةةةةتون وافًةةةةعقديي وؽةةةةر ؿم 

وادؼو ةةةؾ: يقجةةةد اوظةةةي واحةةةدة شةةةؾػقي مةةةدظق إػ افتقحقةةةد وافًةةةـي وٓ متؾؼةةةك 

ادًةةةةةةةوظدات مةةةةةةةـ احلؽقمةةةةةةةوتم ؾةةةةةةةام افقاجةةةةةةةى دةةةةةةةـ جيؿةةةةةةةع افتزظةةةةةةةوت مةةةةةةةـ 

 حلديٌ أم ٓ؟ادحًـغ؟ فف يدؾعفو فغر أ ؾ ا

وإن أوص  عض ادتزظغ  لن يدؾعفو ٕحد  مٓء  افًمال:وجزء ةخر مـ 

افؼةةةةودة ادةةةةذـقريـ أظةةةة هم حقةةةةٌ جيفةةةةؾ ـثةةةةر مةةةةـ افـةةةةوس حؼقؼةةةةي إمةةةةرم ؾةةةةام 

 افقاجى افؼظل حقـئٍذ وجزاـؿ اح خر؟

افقاجةةى افؼةةظل واوةةت! أن يتحؼةةؼ ادـػةةؼ موفةةف يف شةةٌقؾ اح ظةةز  افشةةقخ:

و ؼةيف اعامظةي افةذيـ يـوجؾ أن يضعف  ون دظةقة اح ظةز وجةؾ ظؼقةًدة وأحؽومًة

وم فؽةةـ افؼضةةقي فقًةةً مةةـ افًةةفقفي ـةةام يتضةةت فةةٌعض افـةةوسم أو ـةةام  وأخ ًؿةة

يظـ  عةض افـةوسم ٕن معرؾةي  ةمٓء ظةذ احلةؼم و ةمٓء ظةذ ا طةل  ةذا أمةر 
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تحتةةةوج إػ أكةةةوس يدرشةةةقن  ةةةذه اعامظةةةوت دراشةةةي دؿقؼةةةي وصةةةحقحيم ؾحقـئٍةةةذ 

و مةةـ وجةةقب اإلكػةةوق ظةةذ اعامظةةي افتةةل مـكةة  يتقجةةف افؼةةقل افةةذي ذـركةةوه ةكًػةة

 صفودة ٓ إفف إٓ اح وأن حمؿًدا .. 

.. جفود ؾقف مو ؾقف  و ذـرت أو ٓم أن: ٓ  د مـ اعفودن ٕكف ؾرض ظغ .

إلخراج افؽوؾر ادًتعؿرم  عد ذفؽ يليت مقوقع اعفود يف شٌقؾ كؼؾ افدظقة 

ة مثً  مـ روشقو ؿدياًمم ؾفةذه خطةي موفقةي ٓ  ةد مةـ مةد ر إمةر إػ   د مًتعؿر

آشتعداد افؽومؾ فـؼؾ افدظقة افصةحقحي إػ مؾةؽ افةٌ دم وٓ جيةقز أن يؼةول: 

ٓ جيقز ادؼومؾي معفؿ يف شٌقؾ إخراج افؽوؾرم  ذا ؾرض ظغ أن وٓ  د مـ 

 حتؼقؼف إن صوء اح.

 (00:48:48/ 6 –)فتاوى جدة 

 

 لمجّاد األفػاٌي التربع
ًٓ فؾؿجو ةةةةةديـ يف أؾغوكًةةةةةتونم ثةةةةةؿ وجةةةةةد أن مةةةةةـ  مداخؾةةةةةي: رجةةةةةؾ اةةةةةع مةةةةةو

ادصةةةةةةؾحي أن يكةةةةةةف  عةةةةةةض  ةةةةةةذا افةةةةةةذي اعةةةةةةف إػ ادجو ةةةةةةديـ يف افةةةةةةٌ د 

 إخرىم ؾام  ق احلؽؿ؟

 ٓ جيقز إٓ أن يكؾف  وفـقي افتل أظطقً فف. افشقخ:

 (00:03:04( /26أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 ىا أفضن التطوع لمخج أيّ 

 أو الصدقة لمىجاِديَ

ضقى يو صقخم أهيام أؾضؾم افتطقع فؾحةٍم أو افصةدؿي فؾؿجو ةديـ  افًويؾ:

 إؾغون؟

 تؾةةةةػ ذفةةةةؽ  ةةةةوخت ف ادتطةةةةقعم ؾةةةةٌعض افـػةةةةقس يصةةةةؾحفو مةةةةـ  افشةةةةقخ:

افعٌةةودات مةةو ٓ يصةةؾت فغر ةةوم أو يصةةؾحفو أـثةةر  ةةو يصةةؾحفو ؽر ةةوم ؾةةنن ـةةون 

إكػوؿف ادول فؾؿجو ديـ يف شٌقؾ احم أزـك فـػًف وأضقةى   ذا متطقع يرى أن

 بوم وأضفر ؾفقم وإٓ افعؽس  قا إؿرب إػ افصقاب.

 (00:  28: 08/   398) اهلدى والنور / 
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 االختالف بني اجملاِديَ 

 يف أفػاٌطتاُ
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 ة بني اجملاِديَ األفػاَُقِساالختالف والُف

ادجو ةديـ إؾغةةونم و ةةؿ أن ؿةةد صةةؽؾقا  صةةقخ  ةةؾ فةةؽ ـؾؿةةي يف مداخؾةي:

حؽقمةةي ممؿتةةيم وشةةؿعـو أن يف  ةةذه احلؽقمةةي وزيةةريـ صةةقعقغ أحةةدمهو مؾؼةةى: 

 فيةةةةي اح .... يعـةةةةل: رمٌةةةةي ديـقةةةةي ظوفقةةةةي معتةةةةز  ةةةة   ـؾؿةةةةي وكصةةةةقحي بةةةةؿ يف  ةةةةذا 

 ادجول؟

   كؽـ كًؿع هبذا آشؿ.  افشقخ:

 كام  ق ؿد يؽقن. كعؿم  ق فقس ضٌعًو مقايل فؾخؿقـل إ مداخؾي:

 يعـل: يف صقعي يف إؾغون؟  افشقخ:

حقايل: مؾققكقغ شـل يف إرايض اإليراكقةي حوفقةًو  %3يف حقايل:  مداخؾي:

 مـ افًـي ادفوجريـ. 

كعؿم واح ظذ ـؾ حول كحـ كرى أن افؼضةقي أظؼةد مةـ  ةذه افصةقرة افشقخ:

أ ةةؾ افًةةـي أكػًةةفؿم دةةو ــةةو كًةةؿع وكؼةةرأ ٓ كةةزال أن  ـةةوك أحةةزاب ظديةةدة مةةـ 

و ةةةذه افتحز ةةةوت  ةةةل وةةةعػ يف  ةةةذه إمةةةي أو يف  ةةةذا افشةةةعىم ؾػةةةقفؿ مةةةث ً: 

 عةةض افةةرؤوس مةةـ افصةةقؾقغ و ةةؿ مةةـ ادةةذ ٌقغ اعومةةديـ ادؼؾةةديـم وؾةةقفؿ 

حةةةز قغ مةةةـ إخةةةقان مًةةةؾؿغم وؾةةةقفؿ وؾةةةقفؿم وأن كػوجةةةل هبةةةذا ا ةةةز أن أحةةةد 

 أظضوء احلؽقمي اعديدة. 

 ظضقيـ.  مداخؾي:
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ظضقان اثـغ مـ افشقعيم ؾلكو أظتؼد أن إمةر ٓ يٌؼة  خةر حقةـام ٓ  شقخ:اف

مؽةةقن احلؽقمةةي ؿويؿةةي ظةةذ أظضةةوء أوًٓ: نيؾصةةغ ف،شةة مم وثوكقةةًو: متحةةديـ 

مؼةةةة ًو ومةةةةذ ًٌون ٕن آخةةةةت ف وافتـةةةةوزع ؿةةةةريـ افػشةةةةؾ ـةةةةام  ةةةةق كةةةةص افؼةةةةرةن 

و ةكػةةًو مةةـ: صةةقؾقيم افؽةةريؿم ؾةةنذا   يؼةةػ إمةةر ظـةةد مؾةةؽ احلةةدود افةةذي ذـركو ةة

وحـػقي متعصٌي وكحق ذفةؽم وحز قةي ظؿقةوءم  ةؾ اكضةؿ إػ ذفةؽ أيضةًو ظضةقيـ 

مـ افشقعي ؾفةذا ٓ يٌؼة  خةرم فؽةـ يف افقؿةً كػًةف أؿةقل: إن افشةو د يةرى مةو 

ٓ يةةرى افغويةةىم ؿةةد يؿؽةةـ أن يضةةطر  ةةمٓء افؼةةويؿقن ظةةذ اعفةةود إؾغةةوين أن 

ل مةـ افشةقعي دؾعةًو فػتـةي ؿةد مؼةقم ؾةقام  عةد  توروا ظضقًا مـ ؽر مةذ ٌفؿ افًةـ

ؾةةقام فةةق   يػعؾةةقا ذفةةؽم أكةةو أؿةةقل  ةةذا: حتػظةةًو واحتقوضةةًون ٕن أ ةةؾ مؽةةي أدرى 

  شعوهبوم وصوحى افدار أدرى  ام ؾقفو.

ؾنن ـون افداؾع إػ  ذا آختقةور  ةق مةو أذت إفقةف ةكػةًو شةقؽقن ذفةؽ موصةقًو 

ادًةةلفي افؽةةزى  وفصةةغرىم أمةةو إن ظةةذ ؿوظةةدة مةةـ ؿقاظةةد افؼةةيعي و ةةل: دؾةةع 

ـةةون ذفةةؽ مةةـ  ةةوب ادًةةويرة واددا ـةةةي ؾفـةةوك يؽؿةةـ افؼةةم وأرجةةق أن مؽةةةقن 

 إوػ دون إخرى.

وكصقحتل ظذ ـؾ حةول يف  ةذه اعامظةي افؼويؿةي ظةذ اعفةود: أن يتؽتؾةقا 

ظةةذ أشةةوس اإلشةة م افصةةحقت ادًةةتؼك مةةـ ـتةةوب اح ومةةـ حةةديٌ رشةةقل اح 

 ـوزظقا ؾقػشؾقا ومذ ى رتحفؿ. م وأن ٓ يت¢

 ( 00:  37: 40/   172) اهلدى والنور / 
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 حوه االختالفات بني اجلىاعات  

 يف أفػاٌطتاُ

ؾقف يف احلؼقؼي ـقن ا ز مةقارد فةقس خةز مـؼةقل كؼة ً ؾؼةط وإكةام   مداخؾي:

 حتؼؼـو مـف مـ أصخوص معقـغ بؿ ارمٌوضو ؿ أن  ـوك مػرق  غ اعامظوت.

 كعؿ. افشقخ:

حتك أخرًا رأيـو ؿ يف احلةٍ افةذي  ةق  ر ةون افةديـ ر ةوين ذـةر أن  مداخؾي:

حؽؿتقةةور اكػصةةؾ ظةةـفؿ وـةةون أموكةةو خةةز أكةةف أيضةةًو أصةةٌت  قةةـفؿ حتةةك مؼتؾةةي ؿتةةؾ 

ؾقفةةةةو ـةةةةذا واحةةةةد ؽةةةةر إوػ.. ؾةةةةؤن صةةةةقخـو افشةةةةخص افةةةةذي يريةةةةد أن يةةةةذ ى 

فةود وأكةف  قـفةو جيو د..  ق يةرى يف  عةض اعامظةوت آكضةامم حتةً فةقاء اع

احتةةودم فؽةةـ افةةٌعض أخةةر مـػصةةؾ و ـةةوك  قةةـفؿ  ةةذا افتضةةورب افةةذي أصةةٌت 

وحًى احلديٌ افذي يصر مـفؿ أن  ـوك افتػرق  ـوك اخت ف صديد  ؤراء 

 قـفؿ ؾفؾ يؾتزم اوظي معقـي  وظتؼوده  ق وفق أؾتوك افـوس وأؾتةقك مةث ًم أم أكةف 

ك: أكصةور افًةـي ادحؿديةي أطةـ ظؿؾةقا إؾضؾ فف  ق يف اوظي افتل  ل مًةؿ

معؽ فؼوء يف  ؾتفؿم  ؾ إؾضؾ أن يـضؿ إػ  مٓء اعامظي مث ً افتل  ل 

أكصةةةةور افًةةةةـي ادحؿديةةةةي أم أ ةةةةؿ مةةةةو يرمةةةةوحقا فةةةةف  ةةةةق يف كػًةةةةف مةةةةـ اعامظةةةةوت 

 إخرى؟
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أكةةو أرى افًةةمال حمةةر ؿؾةةق ًن ٕكةةف  ةةؾ فةةف ا ةةرة أن  تةةور أي ضويػةةي  افشةةقخ:

 أكف واجى ظؾقف أن  تور ضويػي وفقس فف ا رة؟ مـفؿ أو

 ةةةةةةةق ظـةةةةةةةدمو يةةةةةةةذ ى صةةةةةةةقخـو جيةةةةةةةى أن يـضةةةةةةةؿ إػ اوظةةةةةةةي مةةةةةةةـ  مداخؾةةةةةةةي:

 اعامظوت.

ؾةةنذًا فةةقس فةةف ا ةةرة ؾعؾقةةف أن  تةةور مةةـ  ةةذه اعامظةةوت أو مةةـ  ةةذه  افشةةقخ:

 افتؽت ت مو  ق أؿرب إػ مـفٍ افؽتوب وافًـي.

 جيعةؾ  ـةوك.. دظـةو كؼةقل: خرؿةًو ضقى صةقخـو!  ةؾ  ةذا افتؽتةؾ أٓ مداخؾي:

 يف اعفود إؾغوين مث ً فقس ـام  ق مطؾقب يف اعفود اإلش مل احلؼ.

يو أخل  ةذا مةو ؾقةف إصةؽولم يعـةل:  ةذا افتحةزب و ةذا افتػةرق مةو يف  افشقخ:

صؽ أكف أوًٓ: نيوفػ فؾؼع وثوكقًو أخر ثؿرة اعفةودم ادجة ت أن مؽتةى.. 

  ـوك  ؾتغ..

 و اعفود.  و د :مداخؾي

مةةةرداينم ةكػةةةًو اشةةةتؾؿتفو مةةةـ افزيةةةد وــةةةً أؿةةةرأ ؿٌةةةؾ مةةةو مةةةلمقام حمةةةرر  افشةةةقخ:

اعريدة مٌع اعفود متصؾ مع ث ثي مـ ـٌور  مٓء افرؤشوء مـفؿ شقوف ومـفؿ 

حؽؿتقةةةور ومةةةـفؿ  ةةةذا ر ةةةوينم ادفةةةؿ ؾقجةةةف إفةةةقفؿ أشةةةئؾي وإجق ةةةي ستحةةةي أن 

 افت ؿل وافتػو ؿ وإػ ةخره. ـوك اخت ف  قـفؿ وأ ؿ تحووفقن 

فؽةةـ افشةةو د  ةةؾ  ةةذا يؽةةقن ظةةذرًا أم يؽةةقن مشةةجعًو فؾحؽةةؿ افًةةو ؼم يعـةةل: 

 ةةمٓء  حوجةةي إػ أن يـكةةوا  –ـةةام ؿؾةةً ةكػةةًو  وفـًةةٌي فؾعؾةةؿ  - ةةمٓء  حوجةةي 

فقس ؾؼط  وفـوحقي احلر قي..  وفـوحقي افػؽريةي أيضةًوم وفةقس مةـ ادعؼةقل ؾضة ً 

أن يسـةقا  ؽةذا مهة ً حتةك يصةؾ إمةر ٓ شةؿت اح  ظـ أكةف فةقس مةـ ادؼةوع
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أن يؼومةةةةؾ  عضةةةةفؿ  عضةةةةًوم ؾفةةةةذا ا ةةةة ف يمـةةةةد ابجةةةةقم ادؼةةةةرر شةةةةو ؼًو وفةةةةقس 

 يًؼطف.

ظٌةةةد اح ظةةةزام اح يرنيةةةف ـةةةون فةةةف جفةةةقد يعـةةةل مشةةةؽر يف حمووفتةةةف فتؼريةةةى 

 وجقه ا  ف فؽـ مو وصؾ إػ افغويي ادـشقدة..

أشةومي  ةـ ٓدن افًةعقديي مـعتةف أن يًةوؾر إػ حتك مـعقا افذي  ةق  مداخؾي:

 ـوكم ـون يٌذل جفقد جقةدة فؽةـ مـعةقه خقؾةًو مةـ مصةر ظٌةد اح ظةزامم مـعةقه 

 كػًف أن يًوؾر.

 صحقت. افشقخ:

حتةك أن افةٌعض يةذـر أن حمةةووٓت ظٌةد اح ظةزام يف  ةذا ادجةةول  مداخؾةي:

 ـو شةمال مؼتةؾ ظٌةد   ل افتل جعؾً افٌعض يؼقم  ام ؿوم  ف او ف .... صقخـو

اح ظزام يف  ذا ادجول  ق صفودة إن صوء اح فؽـ  ؾ  ل  ؿثو ةي مةـ ؿومةؾ يف 

 ادعرـي؟

 ٓ. افشقخ:

 ٓ يعتز  ـػس ادثو ي  مداخؾي:

 ةةةةةةق ـؾؿةةةةةةي افشةةةةةةفودة وافشةةةةةةفقد أصةةةةةةٌحً يف  ةةةةةةذا افةةةةةةزمـ رخقصةةةةةةي  افشةةةةةةقخ:

 وووعً يف ؽر مقوعفو..

ذفةةةؽ افقةةةقم واحةةةد ظةةةذ ادـةةةز  حتةةةك أحةةةد اإلخةةةقان يةةةذـر أكةةةف يف مداخؾةةةي:

ويذـرهم إخقاكـو ظـدكو يف افغرؾةي يةذـروا أن افشةفداء افشةققظققن يف آكتػووةي 

 يف ؾؾًطغ افذي يؼومؾقن يف شٌقؾ إظ ء ـؾؿي اح.

 مو صوء اح! افشقخ:
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  ذا يذـره ظذ ادـز.. افشفداء افشققظققن.. مداخؾي:

 شؿف  ذا؟! جقرج أمون.. فقس  ـوك ؽرا ي.. أكً مًؿع مو ا افشقخ:

 ... مداخؾي:

ٓ ٓم  ةةةةذا افةةةةذي يف زمةةةةـ ؿتةةةةول ادكةةةةيغ فؾقفةةةةقدم جةةةةقرج أمةةةةون  افشةةةةقخ:

ككةةةاين يؼقفةةةقا أكةةةف كًةةةػ شةةةػقـي  حريةةةي فؾقفةةةقد ؾجعؾةةةقه صةةةفقد و ةةةق ككةةةاينم 

 وظـدكو يف شقريو ظـدمو ــو  ـوك  ـق مدرشي وشؿق و  وشؿف جقرج أمون.

 (  00 : 18: 15/ 338) اهلدى والنور /

 (  00:  23: 10/ 338) اهلدى والنور /
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 تكصري العمىاء يف تطوية الٍصاعات  

 عمى الطاحة األفػاٌية

ن  ـوك مؼصر حوصؾ مـ  عض افعؾامء يف ظةدم افتةدخؾم إيؼقفقن  افًويؾ:

 فتًقيي  عض افـزاظوت ظذ افًوحيم إؾغوكقي؟

 مـ افعومي وا وصيم  ذا فقس فـو ؾقف معوعفم  ذا خطل يؼع ؾقف ـثر افشقخ:

ؾعذ ـؾ مًؾٍؿمأن يؼقم  ام جيى ظؾقف أوًٓم و ةام يًةتطقع افؼقةوم  ةف ثوكقةًوم واح 

ـَ ﴿ظةةةز وجةةةؾ أمةةةر  وإلصةةة ح يف مثةةةؾ ؿقفةةةف معةةةوػ  اْدُةةةْمِمـَِغ اْؿتَتَُؾةةةقا  َوإِْن ضَويَِػَتةةةوِن ِمةةة

ُْخةةرَ  ًْ إِْحةةَدامُهَو َظةةَذ ٕا َُفاَم َؾةةنِْن  ََغةة ى َؾَؼةةومِؾُقا اف تِةةل مٌَِْغةةل َحت ةةك َمِػةةلَء إَِػ أَْمةةِر َؾلَْصةةؾُِحقا  َْقةـة

ت  ةةغ اثـةةغم واإلصةة ح ؾِ ْصةة م وخةةر مةةو يػعؾةةف ادًةةؾؿ  ةةقا أن يُ [1]الحجززرات:﴾اح ِ

 غ اوظتغ أ ؿ مـ إص ح  غ ؾرديـم وفؽـ اإلصة ح  ةغ اةوظتغ تحتةوج 

يف اإلص ح  غ  إػ ؿدرات ووشويؾ ٓ يتؿؽـ مـفو إؾرادم وفذافؽ ؾوفتدخؾ

ةة قَ  عةةض اعامظةةوت إن ـةةون  وفؽؾؿةةي ضقٌةةي ؾفةةذا أمةةر مُ  ؾ وإن ـةةون ذافةةؽ ف  ذَ  وُمةة ن 

ةةؾ يتطؾةةى أـثةةر  وفًةةػر ومراجعةةي ادتخةةوفػغ ادتخوصةةؿغم وؾفةةؿ رأيـ  ـ ذافةةؽمـ  مةة

فؿ أن  ـ حؽةةؿ  قةـة فؿ  ةةام يؼتضةةقف افؼةةع احلؽةةقؿم ثةةؿ ظةةذ افةةذي فؿم واحلؽةةؿ  قةـة ضويػةةي مةـة

 . ذا أمر مؽؾػ ؾقف ادًؾؿغ اقعًوـ  ً  حًى ضوؿتف ضعقا حلؽؿ افؼعم و

 ( 00:  47: 48/   398) اهلدى والنور / 
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 حوه اخلالفات اليت دبَّت بني صفوف  

 اجملاِديَ األفػاُ

أكةةتؿ معؾؿةةقن اد  ًةةوت افتةةل مةةـ أجؾفةةو ؾةةرض  ةةددي حؽقمةةي  افًةةمال:

 ةةوٕخػ...  ةةدديم وفعؾةةف مةةـ افعةةدل أن كؼةةقل أن حؽؿتقةةور أخةةػم إذا جئـةةو 

ؾفق أن يؼومؾقا أو  ؽذا ؿولن ٕن  ذا يؼقل ؾروً ظؾقـةو حؽقمةي مةـ جفةوت 

 أخرىم ؾلكو ٓ أؿٌؾ  ذفؽ.

 عض افعؾامء يؼقل  لن ظذ  ةددي أن يؼٌةؾ أو حؽؿةً يةور ومةـ معةفم أن 

يؼٌؾقا هبذه احلؽقمي وإن ــوم ٕكف ؾؼفًو صقوكي فؾدموء وإظراض وآؿتتول  غ 

 تحدث  ف افـوس ـقػ  ويي اعفود إؾغوين؟ادًؾؿغ ومو ي

و عضفؿ يؼقل ٓم  ق معف حةؼ وجيةى أن يؼومةؾ ـةام ؿومةؾ افشةققظقغ كؼومةؾ 

  مٓء حتك يـتك أو يعدمم ؾام مقجقفؽؿ؟

 ةةذا خطةةل ؾةةقام أرىن ٕكةةف ثؿةةي ؾرؿةةًو ـٌةةرًا جةةدًا  ةةغ اعفةةود افةةذي ـةةون  افشةةقخ:

ويؿةةةي ومقطػةةةقن ويعةةةدون إفةةةقف ؿةةةوياًم شةةةو ؼًو وةةةد افشةةةققظقغم ؾفـةةةوك دوفةةةي ؿ

ادمفػي ومـظؿقن  دمي  ذا ادذ ى افشققظل ابدامم وٓ كًةتطقع أن كؼةقس 

أمٌوع  ذا ادزظقم ادجددي  لوفئؽ افشققظقغم وفذفؽ ؾلكو مع  مٓء افعؾامء 

افذيـ أذت إفقفؿ و  مًؿفؿ  لن  ذه ؾتـي أن جيى آظتزال وظدم افتليقدم 

ظدات افتةةةل ـوكةةةً مؼةةةدم مةةةـ ؿٌةةةؾ فؾؿجو ةةةديـم أن جيةةةى وأرى أكةةةو أن ادًةةةو
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مؼؾقصةةةةةفو وظةةةةةدم آشةةةةةتؿرار يف إرشةةةةةوبون ٕن افقاؿعةةةةةي شةةةةةتؼع  ةةةةةغ ادًةةةةةؾؿغ 

أكػًةةفؿم وشةةقف ٓ مؼةةػ واح أظؾةةؿ افؼتةةول  ةةغ حؽؿتقةةور وحز ةةفم و ةةغ افشةةقخ 

 ذا افصقيف افذي ُؾِرَض ريقًةًو بةذه افدوفةيم و ةغ مةـ يؾةقذ  ةفم ؾةلرى مةـ  ةوب 

ؾ افؼ وإخذ  ةلخػ افيةريـ  ةق أن أن ٓ كميةد حؽؿةً يةور وٓ وةده مؼؾق

 مـ  وب أوػ. واح أظؾؿ.

مةةو  ةةق ادقؿةةػ افًةةؾقؿ إلخقاكـةةو يف ـةةقكرم اوظةةي افؼةةرةن وافًةةـي  افًةةمال:

 اوه  ذه إحداث؟

أظةةةو ؿ احم أكةةةو ؿؾةةةً بةةةؿ مةةةـ ؿٌةةةؾ دةةةو اشةةةتػتقين  ومػقةةةًو وـةةةوكقا  اعةةةقاب:

ؾقام  عد ؾع ً  ـ  وافؿ يف ظؼةر دار ةؿم ؾؽـةً ؿؾةً بةؿ يتظــقن  ام وؿع 

مةةةو يٌةةةدو يل واح أظؾةةةؿ  وفصةةةقاب  ةةةل ؿ جيةةةى أن ٓ هيةةةواقام  ةةةؾ أن يؾتزمةةةقا 

ادـطؼةةةي افتةةةل  ةةةؿ يعقشةةةقن ؾقفةةةوم ؾةةةنن  قاةةةقا داؾعةةةقا أكػًةةةفؿ ؾؼةةةطم مةةةـ  ةةةوب 

 افدؾوع ؾؼط.

 ٓ ظـ دوفتفؿ أو إمور ؿ؟اظـ أكػًفؿ و مداخؾي:

 ذا أؿصده ظـ أكػًفؿم وادـوضؼ افتل  ؿ ؾقفو. ق   افشقخ:

فق مث ً حذرو ؿ  لكـو شـؼومؾؽؿ إن   مًتًؾؿقا يف وٓيةتفؿم  ةؾ  مداخؾي:

 يًتًؾؿقا بؿ؟

 ٓم فقس ذضًو آشتً م. افشقخ:

 يداؾعقن ظـ أكػًفؿ حتك فق أ ؾغق ؿ وـوكقا مًؾؿغ مثؾفؿ؟ مداخؾي:

ٌويعةةةي مةةةـ ادًةةةؾؿغ حتةةةك يعتةةةز ٕن  ةةةذا اإل ةةة غ فةةةقس مةةةـ دوفةةةي م افشةةةقخ:

  مٓء مـ ا قارج ظؾقفؿ ؾقجى أن  ضعقا.
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 حؼـًو فدموء ادًؾؿغ ـػعؾتفؿ مع حؽؿً يور؟ مداخؾي:

 .شمـ ؿتؾ دون موفف ؾفق صفقد» ذا مو أراه أن يؼول  ذا افؽ م حمؾفم  افشقخ:

 ؾنذا  قجؿ اإلكًون يف ظؼر داره ؾوفرشقل ظؾقف افً م ؿد ووةع  ةذا ادٌةدأ

 أكف إن داؾع ؾؼتؾ ادؼتقل يف افـورم وإن ؿتؾ ؾفق صفقدم ؾحؼ افدؾوع أظطل.

أن يؼقفةةقا بةةؿ جيةةى أن مـؼةةودوا فـةةو  عةةد أن إؿومةةي دوفةةي  ةةدديم  مداخؾةةي:

 يعروقن ظؾقفؿ.

  ؾ اكتفقً مـ ادًلفي إوػ؟ افشقخ:

 كعؿ يو صقخ. مداخؾي:

شةٌي أؿةقل وةع كؼطةي حديثقةي مو ؾفؿً مـؽ أكـو اكتفقـوم أكةو هبةذه ادـو افشقخ:

 وأطـؽ مو معرؾفوم ؾخذ و ظذ ادور.

ـةةون مةةـ ظةةودة ادحةةدثغ إذا كًةةخقا ـتو ةةًو مةةـ ـتةةى احلةةديٌ  وفًةةـد وادةةتـ 

يضةعقن دايةرة صةغرة يف ةخةر ـةؾ حةديٌ إػ أن يـتفةل افـًةخم ؾةنذا اكتفةك ظةةود 

ع كؼطي إػ مؼو ؾي ادـًقخي  وٕصؾم ؾؽؾام مر  حديٌ واكتفك مـف مؼو ؾي وو

يف وشةةط افةةدايرة أن  ةةذه مؼو ؾةةيم وفةةذفؽ أكةةو أريةةد مةةـ إخقاكـةةو أكةةف إذا ـةةون  ـةةوك 

 حةةةةٌ سم جم واكتفةةةةك اعةةةةقاب واؿتـةةةةع افًةةةةمال ويريةةةةد أن يـتؼةةةةؾ يضةةةةع كؼطةةةةي 

 حديثقي وشط دايرة واوحي و قـي.

 ؾنذًا: اكتفقـو مـ ادًلفي إوػ. كعؿ.

 (  00:  01: 05/ 603) اهلدى والنور /

 (  00:  02: 54/ 603النور /) اهلدى و
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فةةق ظروةةقا ظؾةةقفؿ ظروةةًو  عةةد ؿقةةوم  ةةذه افدوفةةي افتةةل ؾروةةً ظةةذ  مداخؾةةي:

أؾغوكًةةةتون ـومؾةةةيم ؾروةةةً ظةةةذ أؾغوكًةةةتون حؽقمةةةي اح أظؾةةةؿ هبةةةو مشةةةٌق ي ظـةةةد 

ـثةةةر مةةةـ افـةةةوسم ؾروةةةً ظؾةةةقفؿ وؿوفةةةً  ةةةذه احلؽقمةةةي جيةةةى أن مـزفةةةقا ظـةةةد 

 حؽؿـوم موذا يػعؾقن؟

ـوكةً حؽقمةي أوًٓ فقًةً كو عةي مةـ افشةعى وـةام مؼةقل  يـظرون إذا افشقخ:

و ةةةق افقاؿةةةع واح أظؾةةةؿ أ ةةةو ؾروةةةً ظةةةذ افشةةةعى و خوصةةةي أ ةةةؿ يؼقفةةةقن إ ةةةو 

ممؿتيم و ذا يف افقاؿع مـ مؽر إمريؽون وأمثوبؿم  ؿ مـ ؿٌؾ مفدوا وحتةك 

حؽؿةً يةور ـةون يصةدر مـةف  عةض افؽؾةامت أكةف يقاؾةؼ ظةذ احلؽقمةي ادمؿتةيم 

يةةةةد ؾةةةةرض آكتخو ةةةةوتن ٕكةةةةف يظةةةةـ أن إـثريةةةةي افًةةةةوحؼي مةةةةـ افشةةةةعى وأكةةةةف ير

إؾغةةةوين معةةةف ؾفةةةق وةةةومـ افـجةةةوحم ؾةةة  صةةةؽ أن كظةةةوم آكتخو ةةةوت فةةةقس كظومةةةًو 

 إش مقًو أ دًا.

ؾةةةةودفؿ أن حؽقمةةةةي أوًٓ مػرووةةةةي ؾروةةةةًو و ةةةةل ممؿتةةةةيم ؾةةةةنذا ـةةةةون افـخٌةةةةي 

ظةةذ مةةو ظـةةد ؿ مةةـ  ادؿتةةوزة مةةـ افشةةعى إؾغةةوين أظـةةل هبةةؿ افعؾةةامء وافػؼفةةوء

ظؾةةؿ وؾؼةةف ٓ يةةرون آشتًةة م بةةذه احلؽقمةةي ادػرووةةيم وـوكةةً افؼةةقة إـةةز 

معفؿ مو يـٌغل أن يًتًؾؿقام أمو إذا ـون شقؼع...  غ أمريـم ؾحقـئذ جيةد رأي 

 جديد و ق يف شٌقؾ حؼـ افدموءم تحوؾظقن ظؾقفو.

 ...... حتك أ ؿ يقؿعقن ـثرًا مـ ادًؾؿغ يف حرةمداخؾي:

  ؿخططو ؿ. افشقخ:

 يدرشق و دراشي مومي حتك ادًؾؿ يؼع يف حرة. مداخؾي:

 ـل ؿ مفقئغ بذا إمر. مداخؾي:
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ويؼةةةةـقن ؾقفةةةةو ظؾةةةةامءم ويؼةةةةـقن ؾقفةةةةو ؽةةةةر افعؾةةةةامءم ويؼًةةةةؿقا  مداخؾةةةةي:

 افـوس.

 ...مداخؾي:

 فذفؽ جيى أن... حتك... مو.. افصػقف و... مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 ( 00:  07: 08/ 603لنور /) اهلدى وا

 (  00:  02: 54/ 603) اهلدى والنور /

 وفـًٌي فؾؿًوظدات إمريؽقةي ظةز ادراحةؾ افطقيؾةي  ةؾ مةرون أن  مداخؾي:

ن ي ـةةوك حز ةةًو مةةـ إحةةزاب افًقوشةةةقي إؾغوكقةة م شةةقاء ـةةون مًةةةؾقحًو أو   متؿةةق 

ه ادًةةةوظدات اقيـةةةًو  ةةةوٕمقال مةةةـ ؿٌةةةؾ احلؽقمةةةي إمريؽقةةةيم شةةةقاء ـوكةةةً  ةةةذ

مٌةةةوذةم أي أن إحةةةزاب افًقوشةةةقي ـةةةون بةةةو ارمٌوضةةةوت وظ ؿةةةوت مةةةع أمريؽةةةو 

مٌةةةةةةةوذةم أم ـوكةةةةةةةً  ةةةةةةةذه افع ؿةةةةةةةوت ظةةةةةةةـ ضريةةةةةةةؼ وشةةةةةةةقط أٓ و ةةةةةةةق احلؽقمةةةةةةةي 

افٌوـًةةتوكقيم أٓ مةةرون أن إحةةزاب اعفوديةةي إؾغوكقةةي ظةةز مراحةةؾ اعفةةود بةةو 

قع... أمريؽةو مقطةػ امصوٓت وظ ؿوت مةع أمريؽةوم وجةوء افقؿةً افةذي كًةتط

 ذه ادًوظدات فػرض احلؽقمي افتةل مريةدم ؾفةؾ مةرون أن اعفةود إؾغةوين.. 

أفقًةةةً  ةةةذه ثغةةةرة مةةةـ افثغةةةرات افتةةةل وؿةةةع ؾقفةةةو اعفةةةود إؾغةةةوين ظةةةز مراحةةةؾ 

 توريخ افطقيؾ أر عي ظؼ شـي مـ اعفود؟اف

قل  ةةق افةةرأي  ةةورك اح ؾقةةؽم فؽةةـ فةةقس ظـةةدكو مةةو تحؿؾـةةو ظةةذ أن كؼةة افشةةقخ:

 ةةل ؿ ـةةوكقا متةةقاضئغم وـةةوكقا متعةةووكغ ظةةذ مًةةتؼٌؾ نيطةةط مةةـ إمةةريؽقغ 

 بمٓء ادجو ديـم مو كًتطقع أن كؼقل  ذا...
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 ...مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 إحزاب اقعًو ٓ كًتطقع أن.. مداخؾي:

ٓ كًتطقعم  ؽـ يؽقن ؾرد يتٌـةك مثةؾ  ةذا افتعةوون إمريؽةل هًا  افشقخ:

يقجد يف ـؾ افٌ د افعر قيم  ةؾ واإلشة مقي اقعةًوم ثةؿ ؿةد  ةدا   ؽـ  ذام ـام

ؾةةقام  عةةد مةةو يشةةٌف افتكةةتحوت مةةـ أ ةةؿ ـةةوكقا يؼٌؾةةقن إشةةؾحي افتةةل مةةلمقفؿ مةةـ 

ؿٌؾ أمريؽوم وفق  طريؼي افؾػ وافدوران افتل أذت إفقفوم فؽـ  ذا ٓ كًتطقع 

افةةذي مريةةده أمريؽةةو أن كعتةةزه اةةوفما امػوؿةةًو مةةـفؿ مةةع أمريؽةةو فؾقصةةقل فؾفةةدف 

 وٓشتعامر افذي  دأت مػروف ظذ افدول افعر قي واإلشة مقيم  ةؾ ور ةام دول 

 أخرى ـام رأيـو ظوؿٌي افشققظقي يف روشقو.

ظةةةةذ ـةةةةؾ حةةةةول كحةةةةـ جيةةةةى أن كةةةةدظق اح مٌةةةةورك ومعةةةةوػ أن يؽػـةةةةو ذ ؾةةةةتـ 

يم افؽػةةةور افةةةذيـ ٓ يريةةةدون يف أي  ؾةةةد إشةةة مل أن مؼةةةقم ؿويؿةةةي افدوفةةةي ادًةةةؾؿ

وأن يصؾت ر ـةو ظةز وجةؾ ادًةؾؿغ اقعةًو يف ـةؾ  ة د اإلشة من ٕكةف احلؼقؼةي 

إن   مؼةةةةةؿ افدوفةةةةةي ادًةةةةةؾؿي ـةةةةةام ـةةةةةون ادػةةةةةروض مةةةةةـ ؿٌةةةةةؾ يف اعفةةةةةود أو يف 

إؾغةةونم ؾودًةةموفقي ٓ مؼةةع ؾؼةةط ظةةذ ادجو ةةديـ إؾغةةوكقغ أو ظةةذ افشةةعى 

ًةةعقديي أو يف مـطؼةةي إؾغةةوينم  ةةؾ مشةةؿؾ ظومةةي ادًةةؾؿغ شةةقاء كحةةـ  ـةةو أو اف

 ؾقفو مًؾؿقن.

 ( 00:  09: 57/ 603) اهلدى والنور /

 (  00:  02: 54/ 603) اهلدى والنور /

ر ام  ـوفؽ  عض ادةمذات افتةل مؽةقن ؿقيةي آشةتدٓل ظةذ أن  مداخؾي:

وافثوفةةٌ  ةةذا   عةةض افتـظةةقامت اعفوديةةي مثةةؾ صةةٌغي اح  ةةددي وحمؿةةد كٌةةلم



 االختالف بني اجملاهدين يف أفغانشتان --------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

753 

ل كًةةتدل أن  ةةمٓء يـػةةذوا ادخططةةوت إمريؽقةةي إحةةزاب افث ثةةي مصةةٌت فؽةة

ظةةةةذ مًةةةةتقى احلؾةةةةقل افًقوشةةةةقي افتةةةةل ـوكةةةةً مطروحةةةةي مةةةةـ ؿٌةةةةؾم ؾؿةةةةث ً مةةةةـ 

افطروحوت افًقوشقي افتل ضرحً ظز  قئي إمؿ ادتحدة ـوكً إرجوع ادؾؽ 

طةةو ر صةةوهم ومةةـ افةةذيـ أيةةدوا  ةةذا افطةةرح ؿةةقة اح  ةةدديم وحمؿةةد كٌةةلم ؾفةةذا 

ات مـػقذيي فؾؿخططوت إمريؽقي يف اعفود إؾغوين وؽةر يدل ظذ أ ؿ أدو

ذفةةؽ مةةـ ادخططةةوت إخةةرىم  وإلوةةوؾي إػ أن ادفـةةدس حؽؿةةً يةةور ظةةذ 

صةةػحوت اعرايةةد افٌوـًةةتوكقي ـةةون يةةتفؿ صةةٌغي اح  ةةددي ساحةةي  لكةةف ظؿقةةؾ 

ٕمريؽو أيةوم آكؼة ب افةذي حصةؾ مةـ وزيةر افةدؾوع ظـةدمو ـةون  قةـفؿ حتةوفػ 

ؽؿةةةةً يةةةةورم ؾحؽؿةةةةً يةةةةور ا ةةةةؿ صةةةةٌغي اح  ةةةةددي  وفعامفةةةةي ٕمريؽةةةةو و ةةةةغ ح

ساحيم وكؼ  ذا ظذ اعرايد افٌوـًتوكقيم وصٌغي اح  ددي ا ؿ حؽؿةً 

يةةور  وفتحةةوفػ مةةع ادـشةةؼغ مةةـ افشةةققظقغم ؾةةلٓ يصةةؾت مثةةؾ  ةةذا  وٓشةةتدٓل 

ظةةةذ أن بةةةؿ رء مةةةـ افتقاضةةةم ورء مةةةـ افتعومةةةؾ معةةةف جفةةةوت ؽر قةةةي ومـفةةةو 

 أمريؽو ظذ شٌقؾ ادثول؟

 ورك اح ؾقؽ  ةذا  ةق افظةو رم وؿةد أذت أكةو ةكػةًو أكةف فةقس  عقةدًا أن  افشقخ:

يؽةةةقن  عضةةةفؿ متامفئةةةغم فؽةةةـ مةةةو كًةةةتطقع أن كؼةةةقل ظةةةـ افػئةةةوت إخةةةرى مةةةـ 

 ادجو ديـم كًلل اح ظز وجؾ أن مؽقن افعوؿٌي فؾؿًؾؿغ.

 ( 00:  13: 45/ 603) اهلدى والنور /

 (  00:  02: 54/ 603والنور / ) اهلدى

أكةةتؿ أذمةةؿ ؿٌةةؾ ؿؾقةةؾ إػ إمةةقال افتةةل جةةوءت فؾجفةةودم أن ـثةةر  مداخؾةةي:

مةةةةـ افـةةةةوس جيؿعةةةةقن وظـةةةةد ؿ أمةةةةقال  و ةةةةديـ اعةةةةً  وشةةةةؿ ادجو ةةةةديـ 

إؾغةةةونم أن ؾجةةةلة شةةةؼطً ـةةةام معةةةرف افدوفةةةيم وؿومةةةً افػتـةةةي ؾةةةومتـعقا ظةةةـ 
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وكؼةةةةةقل مةةةةةث ً إلخقاكـةةةةةو يف ـةةةةةقكر  مًةةةةةوظد ؿم  ةةةةةؾ ٓ  ةةةةةد أن كرشةةةةةؾفو ٕـةةةةةز ؿ

ومةةةـفجفؿ ومةةةو يتقؿةةةع ظؾةةةقفؿ مةةةـ ذ أو يةةةد ر بةةةؿ مةةةـ ذ أو مكةةةف عفةةةوت 

 أخرى يف أرمريو أو ؽر و أو مكف يف ادصورف افعومي؟ 

ؿؾةً مكةف فؽةؾ ادجو ةديـ يف ـةؾ  ة د افةدكقو افةذيـ ظةذ إؿةؾ  افشقخ:

ومةةةع  ةةةذه احلؽقمةةةي فةةةقس يظةةةـ  ةةةل ؿ بةةةؿ وةةةؾع يف آمػةةةوق مةةةع إمريؽةةةونم 

 ادمؿتي.

إذا ؿومةةةةةةً  ةةةةةةذه افدوفةةةةةةي شةةةةةةققجد  عةةةةةةض ادخؾصةةةةةةغ يف داخةةةةةةؾ  مداخؾةةةةةةي:

أؾغوكًتونم وشقؼقؿقن  عض ادعو د واددارس افتل معؾؿ مـفٍ افًؾػ شقاء 

ـةةةةام ؿؾـةةةةو إخقاكـةةةةو يف ـةةةةقكر أو ؽةةةةر ؿم ؿةةةةد يقجةةةةد أؾةةةةراد ـةةةةام  ةةةةق معةةةةروف مةةةةـ 

ذه إمةةقال بةةؿ ومعتةةز ادجو ةةديـم... أن ـؾفةةؿ يف ــةةرم ؾفةةؾ جيةةقز سف  ةة

  و سف يف اعفودم أو ٓ  د مـ سؾفو فؾجفود افذي  ق ؿويؿ.. 

 يكف إػ إوػ اشتحؼوؿًو. افشقخ:

مةةرة أخةةرى  عةةض افةةذيـ مزظةةقا فؾجفةةود وـةةوكقا يتزظةةقن يؼصةةدون  مداخؾةةي:

ؾقةةف اعفةةود وافػؼةةراء مةةـ ادجو ةةديـم ـثةةر مةةـ إخقاكـةةو إؾغةةون افةةذيـ رجعةةقا 

   د ؿ وديور ؿ ؾؼراءم أٓ يعتةز  ةذا مةـ أثةر اعفةود وسف إمةقال أن إػ

 بؿ حؼ بؿ؟

  ذ. افشقخ:

  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:

 وؾقؽ  ورك. افشقخ:

 اح يػتت ظؾقؽ يو صقخ.. مداخؾي:
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 ( 00:  15: 30/ 603) اهلدى والنور /

تؿ مو ؿقفؽؿ يف ادفـدس حؽؿً يورم مؼققؿؽؿ فف حًى مةو شةؿع مداخؾي:

 وكؼؾ إفقؽؿ؟

أكةو أظتؼةد أكةف رجةؾ إشةة مل وؿويةد وفةقس  عةو م وـةون حريصةًو ظةةذ  افشةقخ:

إجةةراء اكتخو ةةوت ويٌةةدو أكةةف ـةةون يرمةةل مةةـ ورايفةةو أن يصةةٌت  ةةق ريةةقس افدوفةةيم 

وؿةد ـةون جةرى  قــةو و ةةغ أحةد أمٌوظةف يف  ةذه افغرؾةةي  وفةذات مًةوؤل حةقل ؾتـةةي 

ادقمةةل إفقةةف وافةةذي ــةةو كتحةةدث  ؿتةةؾ اقةةؾ افةةرنيـ رنيةةف احم وـةةون افشةةخص

معةةفم ـةةون يةةداؾع دؾوظةةًو حةةورًا ظةةـ حؽؿةةً يةةورم وأكةةف فةةقس فةةف يةةد مطؾؼةةًو يف ؾتـةةي 

ـةةقكر افتةةل ـةةون مـفةةو ؿتةةؾ  ةةذا افشةةقخ افػووةةؾ ورأي اوظةةي افؼةةرةن وافًةةـي يف 

مؾةةؽ ادـطؼةةي ادعروؾةةي  ؽةةقكرم ؾؼؾـةةو وضؾٌـةةو مةةـ إخ ادشةةور إفقةةف  عةةد ملـقةةده 

مةةـ مؾةةؽ افػتـةةي أكةةف جيةةى ظؾقةةف فتطؿةةغ افعةةو  اإلشةة مل أن  تزيةةي حؽؿةةً يةةور 

يعؾـ  لوشع دايرة مـ وشويؾ اإلظ ن  لكف  ريء مـ  ذا أوًٓم ثؿ  ق يـؽر أصةد 

اإلكؽةةور ظةةذ افةةذيـ ـةةوكقا شةةًٌٌو فؼتةةؾ افشةةقخ اقةةؾ افةةرنيـم وثـقةةً  طؾةةى ثةةون 

ؿومةً دوفةي أٓ و ق أن يعؾـ ظذ افعو  اإلش مل فقؽقن معةف يف جفةودهن ؾةنذا 

اإلشةةةة م يف ـو ةةةةؾ وؿؾـةةةةو ظًةةةةك أن يؽةةةةقن ذفةةةةؽ ؿريٌةةةةًوم أن يعؾةةةةـ مـةةةةذ أن أكةةةةف 

شقجعؾ افدوفةي مؼةقم ظةذ أشةوس افؽتةوب وافًةـي وفةقس ظةذ أشةوس ادةذ ى 

 احلـػل افذي  ق يتؿذ ى  ف ـلـثريي ظؾامء أؾغوكًتون.

ؾ تةؿؾجوءين اعقاب  وفـًةٌي فئمةر إول أكةف يتةزأ ويـؽةر أصةد اإلكؽةور ؾتـةي 

اقةةةؾ افةةةرنيـم أمةةةو ؾةةةقام يتعؾةةةؼ  ؿقوةةةقع إؿومةةةي افدوفةةةي ادًةةةؾؿي ظةةةذ أشةةةوس 

افؽتوب وافًـيم ؾؾؿ يتعرض فؾجقاب مٌوذة ظـ  ذا افطؾةى أوًٓم ثةؿ معةرض 

فؾةةةدؾوع ظةةةـ ادذ ٌقةةةي ثوكقةةةًو  وفشـشةةةـي افتةةةل كًةةةؿعفو مةةةـ ـثةةةر ادؼؾةةةديـ وافةةةذيـ 
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ذوا إٓ مةةـ افؽتةةوب يةةداؾعقن ظةةـ مؼؾقةةد ؿ دةةذا ٌفؿم أن  ةةذه ادةةذا ى مةةو أخةة

 وافًـيم وذـركو  ؽؾؿي إيؿي إذا صت احلديٌ ؾفق مذ ٌل.

ؾةةةـحـ كعؾةةةؿ أن إيؿةةةي يف وادم وأن افتةةةو عغ أو ادؼؾةةةديـ بةةةؿ يف واد ةخةةةرم 

ؾوٕيؿي كصحقا إمٌوع أن يؽقكقا مٌعًو فؾؽتوب وافًـي وفةقس ٕصةخوص إيؿةي 

معةةفم فؽةةـ فًةةـو معةةف يف وظؾؿفةةؿ ا ةةوص هبةةؿم ؾةةنذ داؾةةع  ةةق ظةةـ إيؿةةي ؾةةـحـ 

افتزام افتديـ وافتؿذ ى يف مذ ى واحد مـ ادذا ى ـؾفوم ؾشعرت  لكف حود 

ساحي ظةـ اإلجو ةي  تحؼقةؼ افطؾةى افةذي يـشةده ـةؾ مًةؾؿ يعةقش ظةذ  صةرة 

 مـ ديـفم  ذا حود حقدة واوحي جدًا.

وثوكقةةًو: داؾةةع ظةةـ اًةةؽفؿ  ودةةذ ى و  يدكةةدن حةةقل وجةةقب مةةوذا جيةةى 

أؾغوكًةةةتون مةةةـ أن يعةةةقدوا  ؿةةةذ ٌفؿ إػ مةةةو دظةةةوه إفقةةةف إمةةةومفؿ مةةةـ  ظةةةذ ظؾةةةامء

 آؿتٌوس فؾؽتوب وافًـيم واعقاب ظـدي مقجقد أرشؾ  طريؼي افػوـس.

ظةةةذ ـةةةؾ حةةةول ؿؾةةةً أكةةةو فةةةئخ افةةةذي كشةةةر إفقةةةفم فةةةئـ مؼةةةقم دوفةةةي إؾغةةةوكقغ 

 ادًؾؿغ ادذ ٌقغ  لؾغوكًتون ٓ صؽ أكف و ةذا رأيةل ا ةوصم أكةف خةر  ؽثةر

مةـ دوفةي افشةةققظقغم ثةؿ ؾةةقام  عةد يؿؽةةـ إذا ر ـةو ظةةز وجةؾ  ةةدا ؿ ٓمٌةوع احلةةؼ 

 ةةو اختؾةةػ ؾقةةف افـةةوسم  ؽةةـ أن  طةةقا خطةةقة أخةةرى يف شةةٌقؾ حتؼقةةؼ إؿومةةي 

 افدوفي ادًؾؿي افؼويؿي ظذ افؽتوب وافًـي.

ؿؾـةةةو بةةةؿ  ؽةةةذام وإن صةةةوء اح يؽةةةقن ؾةةةتت ـو ةةةؾم فؽةةةـ مةةةع إشةةةػ جةةةوءت 

 دو ــو كٌغ مـ افصز ظذ  ذا اعفود افطقيؾ إمد.ادػوجفت خ ؾًو 

 (  00:  17: 33/ 603) اهلدى والنور /
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 تكفري بعض اجلىاعات  

 يف أفػاٌطتاُ

 عةةةض افعةةةرب افةةةذيـ يـتؿةةةقن إػ افةةةدظقة افًةةةؾػقي وافةةةذي صةةةورـقا  مداخؾةةةي:

رون إحةزاب إخةرى مثةؾ احلةزب ػ ة ؽَ  عض افقء يف افؼتول ود أظداء اح يُ 

ش مل أو آحتود أو ) يقكس خةوفص ( ؾةامذا ردك ظؾةقفؿ مةـ كوحقةي افتؽػةر اإل

 أو افتشؽقؽ يف ظؼقد ؿ؟

كحـ كػتل داياًم أكف ٓ جيقز ؾقام كػفؿ مـ ذع اح ظز وجؾ افتؽػر  افشقخ:

 ةةةوفؽقمم يعـةةةل:  ةةةوعؿع دون اققةةةز  ةةةذا مةةةـ  ةةةذام وكةةةرى مةةةـ ا طةةةر افؽٌةةةر أن 

ةة ؽَ كُ  فتةةل ؿةةد يؽةةقن ؾقفةةو مةةـ إخقاكـةةو افًةةؾػقغ مثةةؾ اقةةؾ ر اد يةةغ ادًةةؾؿي اػ 

افرنيـ مث ًم ؾجؿقؾ افرنيـ ـون يف مؾؽ ادـطؼي افتل  ؽـر و ذا ٓ يـػل أن 

يؽةةةقن يف ـو ةةةؾ ظوصةةةؿي أؾغوكًةةةتون ؾضةةة ً ظةةةـ افةةةٌ د إخةةةرى أن يؽةةةقن أكةةةوس 

ن احلةةةةزب افػةةةة ين  ةةةةق إظةةةةذ مةةةةـفٍ افؽتةةةةوب وافًةةةةـي ؾؽقةةةةػ جيةةةةقز أن كؼةةةةقل: 

ر أو مةةةث ً متعصةةةى فؾؿةةةذ ى دون افؽتةةةوب وافًةةةـيم ٓ جيةةةقز أن مؼةةةك أو ـةةةوؾ

ُتْؿ ﴿كؼقل  ذا افؽ م ادطؾؼ افعوم أ دًان ٕن افعدل ـام ؿول معةوػ:  َوإَِذا َحَؽؿْة

ُؽُؿقا  ِوْفَعْدلِ  ن اإلخقان إؾ  جيقز مث ً أن كؼقل:  [11]النساء:﴾َ ْغَ افـ وِس َأْن حَتْ

ي.. حزب افتحريةر وةد افةدظقة افًةؾػقيم ٓم ادًؾؿغ ـؾفؿ ود افدظقة افًؾػق

كحةةةةـ كعةةةةرف أصخوصةةةةًو ـثةةةةريـ مةةةةـ  ةةةةمٓء و ةةةةمٓء ظؼقةةةةد ؿ ظؼقةةةةدة افًةةةةؾػ 

افصةةوفت فؽةةـ بةةؿ مةةـفٍ يف افةةدظقة ويف افقصةةقل إػ احلؽةةؿ  وفؼةةع  تؾةةػ 

ظةـ مـفجـةو وٓ كريةد ذفةؽ آخةت ف مةـفؿ ظـةو وفؽةـ أيضةًو كؼةقل: ٓ جيةةقز أن 

 مفو وصؿقبو.كطؾؼ  ذه افؽؾامت ظذ ظؿق

 ( 00:  45:  47/ 520) اهلدى والنور/
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 ري الوازدة ففتٍة التك 

 وَ أفػاٌطتاُ

إن احلؿةةةد ح كحؿةةةده وكًةةةتعقـف وكًةةةتغػرهم وكعةةةقذ  ةةةوح مةةةـ ذور  مداخؾةةةي:

أكػًةةـو وشةةقئوت أظامفـةةوم مةةـ هيةةده اح ؾةة  مضةةؾ فةةفم ومةةـ يضةةؾؾ ؾةة   ةةودي فةةفم 

 ؽ ففم وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.وأصفد أن ٓ إفف إٓ اح وحده ٓ ذي

 أمو  عد:

ؽثةةةر ؾقفةةةو اعامظةةةوتم ؾةةة   ػةةةك ظؾةةةقؽؿ يةةةو صةةةقخ افًةةةوحي إؾغوكقةةةي افتةةةل م

افضةوفي افتةةل اشةتطوظً وفئشةةػ أن مٌةٌ أؾؽور ةو ا ورجةةي ظةـ مةةـفٍ  وافػةرق

افًةةؾػ افصةةوفت يف صةةٌو ـو افًةةؾػل افةةذي ـةةون جيو ةةد يف أؾغوكًةةتونم ومةةـ  ةةذه 

ظقنم د  ؽةةةوم وإحقةةةوء افًةةةــ ادفجةةةقرة ـوٓؽتقةةةوٓت ـةةةام َيةةة إؾؽةةةور مؽػةةةر احل

وأن و عةةةد رجةةةقع افشةةةٌوب افًةةةؾػل إػ   د ةةةؿ ؿةةةومقا  ٌةةةٌ وكؼةةة  ةةةذه أراء 

وافشةةٌف ظـةةدكوم وظؾؿـةةو يةةو صةةقخ أكةةف ؿةةد حصةةؾ  قةةـؽؿ و ةةغ إحةةدى اإلخةةقان ؿٌةةؾ 

ذضةةةةي مًةةةةجقؾفو ؽةةةةر ظةةةةدة شةةةةـغ مـوؿشةةةةي ضقيؾةةةةي يف مًةةةةلفي افتؽػةةةةرم و ةةةةذه إ

 م فذا كقد مـ ؾضقؾتؽؿ افٌقون يف  ذه ادًلفيم وجزاـؿ اح خر.واوت

إن احلؿةةةةد ح كحؿةةةةده وكًةةةةتعقـف وكًةةةةتغػرهم وكعةةةةقذ  ةةةةوح مةةةةـ ذور  افشةةةةقخ:

أكػًةةـو ومةةـ شةةقئوت أظامفـةةوم مةةـ هيةةده اح ؾةة  مضةةؾ فةةفم ومةةـ يضةةؾؾ ؾةة   ةةودي 

ظٌةةةةةده  فةةةةةفم وأصةةةةةفد أن ٓ إفةةةةةف إٓ اح وحةةةةةده ٓ ذيةةةةةؽ فةةةةةفم وأصةةةةةفد أن حمؿةةةةةداً 

 ورشقفف.
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 أمو  عد:

ةةة يف احلؼقؼةةي أن مًةةةلفي افتؽػةةةر فةةةقس ؾؼةةةط فؾحُ  ومم  ةةةؾ وفؾؿحؽةةةقمغ أيضةةةًو ؽ 

ي مةةةةـ افػةةةةرق اإلشةةةة مقي افؼديؿةةةةي و ةةةةل ادعروؾةةةةي َؿةةةة رْ  ةةةةل ؾتـةةةةي ؿديؿةةةةي مٌـتفةةةةو ؾِ 

ٓ  ة ةةو قارجم وا ةةقارج ضقايةةػ مةةذـقرة يف ـتةةى افػةةرق ومـفةةو ؾرؿةةي مقجةةقد

م و ةةةمٓء اإل ووةةةقي ـةةةوكقا إػ ظفةةةد ؿريةةةى مةةةزال أن  وشةةةؿ ةخةةةر و ةةةق اإل ووةةةقي

مـطةةقيـ ظةةذ أكػًةةفؿم فةةقس بةةؿ أي كشةةوط دظةةقي ـةةام يؼةةول افقةةقمم فؽةةـ مـةةذ 

 ضةةع شةةـغ  ةةدؤوا يـشةةطقن ويـؼةةون  عةةض افرشةةويؾ و عةةض افعؼويةةد افتةةل  ةةل 

ظةغ ظؼويةةد ا ةقارج افؼةةدامك إٓ أ ةؿ يتًةةسون ويتشةقعقن  خصةةؾي مةـ خصةةول 

ؿ يؼقفقن كحـ فًـو  و قارجم وأكتؿ معؾؿةقن اقعةًو افشقعي أٓ و ل افتؼقّيم ؾف

 مةةـ حؼةةويؼ ادًةةؿقوت إض ؿةةًوم و ةةمٓء يؾتؼةةقن يف اؾةةي مةةو ر  َغةة أن آشةةؿ ٓ يُ 

يؾتؼقن مةع ا ةقارج مؽػةر أصةحوب افؽٌةويرم أن يقجةد يف  عةض اعامظةوت 

افةةةذيـ يؾتؼةةةقن مةةةع دظةةةقة احلةةةؼ يف امٌةةةوع افؽتةةةوب وافًةةةـيم وفؽةةةـفؿ مةةةع إشةةةػ 

يد يؼعةةةةقن يف ا ةةةةروج ظةةةةـ افؽتةةةةوب وافًةةةةـي مةةةةـ جديةةةةد و وشةةةةؿ افؽتةةةةوب افشةةةةد

وافًـيم وافًٌى يف ذفؽ يعقد إػ أمريـ اثـغ يف ؾفؿةل وكؼةديم أحةدمهو  ةق 

مفؿ جدًا أ ؿ   يتػؼقا  ف يف افديـم وإمر أخر و قؼ  ػَ ي افتَ ؾ  وحوفي افعؾؿ وؿِ 

افصةحقحي افتةل يعتةز   وفؼقاظد افؼظقي وافتل  ل مةـ أشةس افةدظقة اإلشة مقي

ـةةةؾ مةةةـ خةةةرج ظـفةةةو مةةةـ مؾةةةؽ افػةةةرق ادـحرؾةةةي ظةةةـ اعامظةةةي افتةةةل أثـةةةك ظؾقفةةةو 

يف ؽر مو حةديٌم  ةؾ وافتةل ذـر ةو ر ـةو ظةز وجةؾ دفةق ً واوةحًو  ¢رشقل اح 

  قـًو ظذ أن مـ خرج ظـفو ؾقؽقن ؿد صوق اح ورشقفف.

ـْ ُيَشوِؿِؼ ﴿أظـل  ذفؽ ؿقفف ظز وجؾ:  ُشقَل  َوَم َ َفُف اْبَُدى افر  ـْ َ ْعِد َمو َمٌَغ  ِم

وَءْت  ـ َؿ َوَشةةةةةةةةة ِف َجَفةةةةةةةةة
ؾِ و َمةةةةةةةةةَقػ  َوُكْصةةةةةةةةة ِف َمةةةةةةةةة ةةةةةةةةة ُةةةةةةةةةْمِمـَِغ ُكَقف  ٌِقِؾ ادْ ْرَ َشةةةةةةةةة ْع َؽةةةةةةةةة

َوَيت ٌِةةةةةةةةة
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ًرا . اح ظةةز وجةةؾ  ةةلمر واوةةت جةةدًا ظـةةد أ ةةؾ افعؾةةؿ   يؼتكةة [221]النسززاء:﴾َمِصةة

 فةةف ابةةدى كقفةةف مةةو ظةةذ ؿقفةةف ظةةز وجةةؾ: ومةةـ يشةةوؿؼ افرشةةقل مةةـ  عةةد مةةو مٌةةغ

مةةةةةقػم   يؼةةةةةؾ  ؽةةةةةذا وإكةةةةةام أوةةةةةوف إػ مشةةةةةوؿؼي افرشةةةةةقل امٌةةةةةوع ؽةةةةةر شةةةةةٌقؾ 

وِؿِؼ ﴿ادةةممـغم ؾؼةةول ظةةز وجةةؾ:  ـْ ُيَشةة ُف اْبُةةَدى  َوَمةة َ َفةة و َمٌَةةغ  ِد َمةة ـْ َ ْعةة
قَل ِمةة ُشةة افر 

ـ   ِف َجَفةةةةةةةةة
ؾِ و َمةةةةةةةةةَقػ  َوُكْصةةةةةةةةة ِف َمةةةةةةةةة ةةةةةةةةة ُةةةةةةةةةْمِمـَِغ ُكَقف  ٌِقِؾ ادْ ْرَ َشةةةةةةةةة ْع َؽةةةةةةةةة

وَءْت َوَيت ٌِةةةةةةةةة َؿ َوَشةةةةةةةةة

 .[221]النساء:﴾َمِصًرا

إذًا: امٌةةوع شةةٌقؾ ادةةممـغ وظةةدم امٌةةوع شةةٌقؾ ادةةممـغ أمةةر  ةةوم جةةدًا إجيو ةةًو 

وشةةؾًٌوم ؾؿةةـ امٌةةع شةةٌقؾ ادةةممـغ ؾفةةق افـةةوجل ظـةةد رب افعةةودغم ومةةـ خةةوفػ 

ؿ و ةةةئس ادصةةةرم مةةةـ  ـةةةو وةةةؾً ضقايةةةػ ـثةةةرة ـشةةةٌقؾ ادةةةممـغ ؾحًةةةٌف جفةةة

وحةديثًوم حقةٌ أ ةؿ   يؾتزمةقا شةٌقؾ ادةممـغم وإكةام رـٌةقا وـثرة جدًا ؿةدياًم 

ظؼقبؿم  ؾ امٌعقا أ قاء ؿ يف مػًةر افؽتةوب وافًةـي ثةؿ  ـةقا ظةذ ذفةؽ كتةويٍ 

 ام ـون ظؾقف شؾػـو افصوفت.رة وخطرة جدًا مـ ذفؽ ا روج ظخط

 ةةذه افػؼةةرة مةةـ أيةةي افؽريؿةةي: )ويتٌةةع ؽةةر شةةٌقؾ ادةةممـغ( فؼةةد دفـةةو حقبةةو 

وأـةةةد و ظؾقةةةف افصةةة ة وافًةةة م ملـقةةةدًا  وفغةةةًو يف ؽةةةر مةةةو حةةةديٌ كٌةةةقي صةةةحقتم 

و ةةةذه إحوديةةةٌ افتةةةل أكةةةو أصةةةر إفقفةةةو أن وشةةةلذـر  عضةةةًو مـفةةةو  ةةةو يًةةةوظدين 

ذاـةةةةةريت فقًةةةةةً  فقفةةةةةي ظـةةةةةد ظومةةةةةي ادًةةةةةؾؿغم ؾضةةةةة ً ظةةةةةـ خوصةةةةةتفؿم فؽةةةةةـ 

فةؿ افؽتةوب ادجفقل ؾقفو  ق أ و مدل ظذ ضورة افتزام شةٌقؾ ادةممـغ يف ؾ

وافًـيم  ذه افـؼطي يًفق ظـفةو ـثةر مةـ ا وصةيم ؾضة ً ظةـ افعومةيم ؾضة ً ظةـ 

  مٓء افذيـ ظرؾقا  جامظي افتؽػر.

 مٓء ؿد يؽقكقا يف ؿرارة كػقشفؿ صوحلغم وؿد يؽقكقن أيضوً نيؾصغم وفؽـ 

 . ذا وحده ؽر ـوف فقؽقن صوحٌف ظـد اح ظز وجؾ مـ افـوجغ ادػؾحغ
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د فؾؿًةةةؾؿ أن جيؿةةةع  ةةةغ أمةةةريـ اثـةةةغم  ةةةغ اإلخةةة ص يف افـقةةةي ح ظةةةز ٓ  ةةة 

م ؾةةة  يؽػةةةل إذًا أن يؽةةةقن ¢وجةةةؾم و ةةةغ حًةةةـ آمٌةةةوع دةةةو ـةةةون ظؾقةةةف افـٌةةةل 

ادًؾؿ نيؾصًو وجودًا ؾقام  ق يف صدده مـ افعؿؾ  وفؽتوب وافًةـيم وافةدظقة 

 شؾقاًم. إفقفامم ؾ   د  وإلووؾي إػ ذفؽ أن يؽقن مـفجف مـفجًو شقيوً 

ؾؿةةةةةـ مؾةةةةةؽ إحوديةةةةةٌ ادعروؾةةةةةي ـةةةةةام أذت ةكػةةةةةًو حةةةةةديٌ افػةةةةةرق افةةةةةث ث 

وافًةةةٌعغم وٓ أحةةةد مةةةـؽؿ إٓ و ةةةق يةةةذـرهم و ةةةق ؿقفةةةف ظؾقةةةف افصةةة ة وافًةةة م: 

مػرؿةةةةً افقفةةةةقد ظةةةةذ إحةةةةدى وشةةةةٌعغ ؾرؿةةةةيم ومػرؿةةةةً افـصةةةةورى ظةةةةذ اثـتةةةةغ »

ور إٓ وشةةةةٌعغ ؾرؿةةةةيم وشةةةةتػسق أمتةةةةل ظةةةةذ ثةةةة ث وشةةةةٌعغ ؾرؿةةةةي ـؾفةةةةو يف افـةةةة

كجةد أن  شواحدة. ؿوفقا: مـ  ل يو رشقل اح؟! ؿول:  ةل مةو أكةو ظؾقةف وأصةحو 

ٕوفئؽ افةذيـ شةلفقا ظةـ افػرؿةي افـوجقةي يؾتؼةل اومةًو مةع أيةي  ¢جقاب افـٌل 

م ؾودممـقن ادؼصقدون يف [221]النساء:﴾َوَيت ٌِْع َؽْرَ َشٌِقِؾ ادُْْمِمـِغَ ﴿افًو ؼي: 

ْرَ ﴿ ةةؿ إصةةحوب أول مةةو يةةدخؾ يف ظؿةةقم أيةةي:   ةةذه أيةةي افؽريؿةةي ْع َؽةة
َوَيت ٌِةة

ٌِقِؾ ادُْةةْمِمـِغَ   ةةؿ شةةٌقؾ أصةةحوب افرشةةقل ظؾقةةف افصةة ة افًةة مم ؾوفرشةةقل  ﴾َشةة

يف اعقاب ظـ ذاك افًمال ظـ افػرؿةي افـوجقةي مةو  ةل ومةو أوصةوؾفوم ؿةول:  ¢

يف  ةةذا  ¢م   يؽتةةػ افرشةةقل ش ةةل افتةةل مؽةةقن ظةةذ مةةو أكةةو ظؾقةةف وأصةةحو »

وؿد يؽقن ذفؽ ـوؾقًو يف افقاؿع فؾؿًؾؿ افذي  شمو أكو ظؾقف»احلديٌ ظذ ؿقفف: 

يػفؿ حؼًو افؽتوب وافًـيم وفؽـف ظؾقف افص ة افً م ـتحؼقةؼ ظؿةع فؼقفةف ظةز 

قؿٌ ﴿وجةةةؾ يف حؼةةةف:  م ؾؿةةةـ رأؾتةةةف ورنيتةةةف [211]الت:بززز :﴾ ِةةةودُْْمِمـَِغ َرُءوٌف َرِحةةة

ؿ أن ظ مةي افػرؿةي افـوجقةي  ةل افتةل مؽةقن ظةذ  لصحو ف وأمٌوظف أكةف أووةت بة

 مو ـون ظؾقف افرشقل ظؾقف افً م وظذ مو ظؾقف أصحو ف مـ  عده.
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ؾةةةةةنذًا: ٓ جيةةةةةقز فؾؿًةةةةةؾؿ أن يؼتكةةةةة ؾؼةةةةةط يف ؾفؿةةةةةف فؾؽتةةةةةوب وافًةةةةةـي ظةةةةةذ 

افقشةةويؾ افتةةل ٓ  ةةد مـفةةوم مـفةةو مةةث ً معرؾةةي افؾغةةي افعر قةةي وافـوشةةخ وادـًةةقخم 

ـ  ةةذه افؼقاظةةد ابومةةي أن يرجةةع يف ـةةؾ ذفةةؽ إػ مةةو ـةةون وـةةؾ افؼقاظةةدم فؽةةـ مةة

ن ٕ ةةؿ ـةةام معؾؿةةقن مةةـ ـثةةر مةةـ أثةةور ومةةـ شةةر ؿ ¢ظؾقةةف أصةةحوب افـٌةةل 

أ ؿ ـوكقا أخؾةص ح ظةز وجةؾ يف افعٌةودة وأؾؼةف مـةو فؾؽتةوب وافًةـي.. إػ ؽةر 

 ذفؽ مـ ا صول احلؿقدة افذي ـوكقا  ؾؼقا هبو.

يةةةي اومةةةًوم حقةةةٌ أكةةةف أدةةةت ظؾقةةةف افًةةة م يف  ةةةذا  ةةةذا احلةةةديٌ يؾتؼةةةل مةةةع أ

اعقاب أكف ٓ  د مـ افرجقع فقؽقن ادًؾؿ مـ افػرؿي افـوجقي إػ مو ـون ظؾقف 

 .¢أصحوب افرشقل 

يشٌف  ذا احلديٌ اومًو حديٌ ا ؾػةوء افراصةديـ افةذي ذـةر يف افًةــ مةـ 

 ¢ل اح وظظـةةةو رشةةةق»روايةةةي افعر ةةةوض  ةةةـ شةةةوريي ريض اح معةةةوػ ظـةةةف ؿةةةول: 

مقظظي وجؾً مـفو افؼؾقبم وذرؾً مـفةو افعقةقنم ؾؼؾـةو: أوصةـو يةو رشةقل اح. 

ؿةةول: أوصةةقؽؿ  وفًةةؿع وافطوظةةي وإن ويل ظؾةةقؽؿ ظٌةةد حٌقةةم وإكةةف مةةـ يعةةش 

اخت ؾةًو ـثةرام ؾعؾةقؽؿ  ًةتـل وشةـي ا ؾػةوء افراصةديـ ادفةديغ  ىمـؽؿ ؾًةر

 إػ ةخر احلديٌ.  شمـ  عدي..

حلةةديٌ  ةةق ـوفشةةو د مةةـ جقا ةةف ظؾقةةف افًةة م ظةةـ افًةةمال افشةةو د مةةـ  ةةذا ا

افًةةةةو ؼم حقةةةةٌ حةةةةض أمتةةةةف يف أصةةةةخوص أصةةةةحو ف أن يتؿًةةةةؽقا  ًةةةةـتفم ثةةةةؿ   

 .شوشـي ا ؾػوء افراصديـ مـ  عدي»يؼتك ظذ ذفؽ ؿول: 

إذًا: ٓ  ةةد فـةةو مةةـ أن كدكةةدن دايةةاًم وأ ةةدًا إذا أردكةةو أن كػفةةؿ ظؼقةةدمـوم أن كػفةةؿ 

 ؿـةو وشةؾقــوم ٓ  ةد مةـ أن كعةقد إػ شةؾػـو افصةوفت.. ـةؾ ظٌودمـوم أن كػفؿ أخ

  ذه إمقر افتل ٓ  د مـفو فؾؿًؾؿ فقتحؼؼ ؾقف أكف مـ افػرؿي افـوجقي.
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مةةةـ  ـةةةو وةةةؾً ضقايةةةػ ؿديؿةةةي وحديثةةةي حقةةةـام ٓ يؾتػتةةةقن إض ؿةةةًو إػ أيةةةي 

افًةةو ؼي وإػ حةةديٌ افػرؿةةي افـوجقةةيم وإػ حةةديٌ شةةـي ا ؾػةةوء افراصةةديـ مةةـ 

عةةده ظؾقةةف افًةة مم ؾؽةةون أمةةرًا ضٌقعقةةًو جةةدًا أن يـحرؾةةقا ـةةام اكحةةرف مةةـ شةةٌؼفؿ  

ومةـفٍ افًةؾػ افصةوفتم مةـ  ¢مـ ادـحرؾغ ظةـ ـتةوب اح وشةـي رشةقل اح 

  مٓء ا قارج ؿدياًم وحديثًو.

... افتؽػةةر افةةذي ذر ؿركةةف يف  ةةذا افزمةةون أيةةي افتةةل يدكةةدكقن حقبةةو دايةةةاًم 

ؿُ ﴿فف مٌورك ومعةوػ: وأ دًام أٓ و ل ؿق َؽ  ُة
ْؿ  ِةاَم َأكةَزَل اح ُ َؾُلْوَفئِة ـْ َ ْ تَحْؽُة  َومَة

 .[44]المائ:ة:﴾اْفَؽوؾُِرونَ 

وكعؾةةةؿ اقعةةةًو أن  ةةةذه أيةةةي جةةةوءت يف خواتفةةةو  لفػةةةوظ ث ثةةةيم ؾلوفئةةةؽ  ةةةؿ 

 افؽوؾرونم ؾلوفئؽ  ؿ افظودقنم ؾلوفئؽ  ؿ افػوشؼقن.

ؾلوفئةةؽ  ةةؿ ﴿ افؾػةةظ إول مـفةةو: ؾؿةةـ جفةةؾ افةةذيـ تحتجةةقن هبةةذه أيةةي يف

أ ؿ   يؾؿقا ظذ إؿؾ  ٌعض افـصقص افتل جوء ؾقفو ذـر فػظةي  ﴾افؽوؾرون

افؽػرم ؾلخذوا فػظي افؽػر يف أيي ظذ أ و معـل ا ةروج مةـ افةديـم وأكةف ٓ 

ؾةةرق  ةةغ  ةةذا افةةذي وؿةةع افؽػةةر و ةةغ أوفئةةؽ ادؼةةـغ مةةـ افقفةةقد وافـصةةورى 

رى ا ورجةةةةي ظةةةةـ مؾةةةةي اإلشةةةة مم  قةةةةـام افؽػةةةةر يف فغةةةةي وأصةةةةحوب ادؾةةةةؾ إخةةةة

افؽتةةةوب وافًةةةـي ٓ معـةةةل  ةةةذا افةةةذي  ةةةؿ يدكةةةدكقن حقفةةةف ويًةةةؾطقن  ةةةذا افػفةةةؿ 

ا ةةوض  ظةةذ ـثةةر مةةـ ادًةةؾؿغ و ةةؿ  ريئةةقن مةةـ ذاك افتؽػةةر افةةذي يطٌؼقكةةف 

ظةةذ  ةةةمٓء ادًةةؾؿغم صةةةلن فػظةةي افتؽػةةةر مةةةـ حقةةٌ أ ةةةو ٓ مةةدل ظةةةذ معـةةةك 

ة وا ةةروج ظةةـ ادؾةةي صةةلن  ةةذا افؾػةةظ صةةلن افؾػظةةغ أخةةريـ واحةةد و ةةق افةةرد

ؾةةذيـ ذـةةرا يف أيتةةغ إخةةريغ افػوشةةؼغ وافظةةودغم ؾؽةةام أكةةف فةةقس ـةةؾ مةةـ فا
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ر ٓ يعـل أكف ارمد ظـ ديـفم ـذفؽ ٓ يعـل أن ـؾ مـ وصػ  لكف ػوصػ  لكف ـ

 طو  أو ؾوشؼ  لكف مرمد ظـ ديـف.

د  ق افذي يدل ظؾقةف افؾغةي ثةؿ افؼةع افةذي  ذا افتـقع يف معـك افؾػظ افقاح

 ـام  ق معؾقم.جوء  ؾغي افعربم فغي افؼرةن افؽريؿ 

مـ أجؾ ذفؽ ـون مـ افقاجى ظةذ ـةؾ مًةؾؿ مةـ يتصةدى فؾحؽةؿ  ةام أمةر 

اح ظةةةز وجةةةؾم فًةةةً أظـةةةل أن احلؽةةةومم وإكةةةام أظـةةةل أوفئةةةؽ افةةةذيـ يصةةةدرون 

ؽةةقمغم ـةةون مةةـ افقاجةةى إحؽةةوم ظةةذ ادًةةؾؿغ شةةقاء ـةةوكقا حؽومةةًو أو حم

ظةةةةذ  ةةةةمٓء أن يؽقكةةةةقا ظةةةةذ ظؾةةةةؿ  وفؽتةةةةوب وافًةةةةـي ومةةةةـفٍ افًةةةةؾػ افصةةةةوفت 

وافؽتةةةوب ٓ يؿؽةةةـ ؾفؿةةةف وـةةةذفؽ مةةةو وةةةؿ إفقةةةف إٓ  طريةةةؼ معرؾةةةي افؾغةةةي افعر قةةةي 

معرؾي خوصيم وؿد يؽقن إكًون مو فقس ظـده معرؾي ؿقيةي أو مومةي  وفؾغةي افعر قةي 

ي ؿةةد يشةةعر  ةةف يف كػًةةف حقةةـام يعةةقد إػ ؾقًةةوظده يف اشةةتدراك  ةةذا افةةـؼص افةةذ

مةةةـ ؿٌؾةةةف مةةةةـ افعؾةةةامء خوصةةةي إذا ـةةةةوكقا مةةةـ أ ةةةؾ افؼةةةةرون افث ثةةةي ادشةةةفقد بةةةةو 

 و ريةةيم ؾةةوفرجقع إفةةقفؿ حقـئةةذ شةةقؽقن صةةو د فةةف ٓشةةتدراك مةةو ؿةةد يػقمةةف مةةـ 

 ادعرؾي  وفؾغي افعر قي وةداهبو.

ْؿ  ِةةةةةاَم ﴿كعةةةةةقد أن إػ  ةةةةةذه أيةةةةةي:  ُؽةةةةة ـْ َ ْ تَحْ ؿُ  َوَمةةةةة َؽ ُ ةةةةة
 َأكةةةةةَزَل اح ُ َؾُلْوَفئِةةةةة

وؾُِرونَ  ؿُ ﴿م  ةةةؾ افيةةةوري أن يؽةةةقن  ةةةذا افؾػةةةظ: [44]المائززز:ة:﴾اْفَؽةةة َؽ ُ ةةة
 َؾُلْوَفئِةةة

ؿةد يعـةل  ةذام وؿةد يعـةل مةو  يصقصًو ظةـ ادؾةي أنيأكف يعـل ـػرًا  ﴾اْفَؽوؾُِرونَ 

ؿُ َؾُلْوَفئِةة ﴿دون ذفةةؽم ؾفـةةو افعةةزة يف ؾفةةؿ  ةةذه أيةةيم ؾفةةذه أيةةي افؽريؿةةي:   َؽ ُ ةة

ؿد معـل: أي: ا ورجقن ظـ ادؾيم وؿد معـةل أ ةؿ خرجةقا ظؿؾقةًو  ﴾اْفَؽوؾُِرونَ 

ظةةةـ  عةةةض مةةةو جةةةوءت  ةةةف ادؾةةةي اإلشةةة مقيم يًةةةوظدكو ظةةةذ ذفةةةؽ ؿٌةةةؾ ـةةةؾ رء 

مراةةةةون افؼةةةةرةن أٓ و ةةةةق ظٌةةةةد اح  ةةةةـ ظٌةةةةوس ريض اح معةةةةوػ ظـةةةةفن ٕكةةةةف مةةةةـ 
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ون مةةـ مؾةةؽ افػةةرق افضةةوفي افصةةحو ي افةةذيـ اظةةسف ادًةةؾؿقن اقعةةًو إٓ مةةـ ـةة

ظذ أكف ـةون إمومةًو يف افتػًةر وفةذفؽ شةامه  عةض افًةؾػ مةـ افصةحو ي وفعؾةف 

 ةةةق ظٌةةةد اح  ةةةـ مًةةةعقد  ساةةةون افؼةةةرةنم  ةةةذا اإلمةةةوم يف افتػًةةةر وافصةةةحو  

اعؾقةةؾ ـلكةةف ضةةرق شةةؿعف يقمئةةذ مةةو كًةةؿعف افقةةقم اومةةًو أن  ـةةوك أكوشةةًو يػفؿةةقن 

فتػصةقؾ افةذي أذت إفقةف ةكػةًوم و ةق أكةف ؿةد يؽةقن  ذه أيي ظذ طو ر و دون ا

أحقوكًو ادؼصقد  وفؽوؾريـ ادرمديـ ظـ ديةـفؿم وؿةد يؽةقن فةقس  ةق ادؼصةقد 

فةةةةقس إمةةةةر ـةةةةام »وإكةةةةام  ةةةةق مةةةةو دون ذفةةةةؽم ؾؼةةةةول ا ةةةةـ ظٌةةةةوس ريض اح ظـةةةةف: 

يػفؿةةةةقنم أو ـةةةةام يظـةةةةقنم وإكةةةةام  ةةةةق ـػةةةةر دون ـػةةةةرم وفعؾةةةةف ـةةةةون يعـةةةةل  ةةةةذفؽ 

خرجةةةقا ظةةةذ أمةةةر ادةةةممـغم ثةةةؿ ـةةةون مةةةـ ظقاؿةةةى ذفةةةؽ أ ةةةؿ ا ةةةقارج افةةةذيـ 

شػؽقا دمةوء ادةممـغ وؾعؾةقا ؾةقفؿ مةو   يػعؾةقا  ودؼةـغم ؾؼةول: فةقس إمةر 

ـام ؿوفقا أو ـام طـقام وإكام  ق ـػر دون ـػرم  ذا اعقاب ادختك افقاوت 

ه مةةـ مةةـ مراةةون افؼةةرةن يف مػًةةر  ةةذه أيةةي  ةةق افةةذي ٓ يؿؽةةـ أن يػفةةؿ شةةقا

افـصقص افتل أدحً إفقفو ةكػةًو يف مطؾةع ـؾؿتةل  ةذهم أن ـؾؿةي افؽػةر ذـةرت 

يف ـثر مـ افـصقصم مع ذفؽ مؾؽ افـصقص ٓ يؿؽـ أن مػنة هبةذا افتػًةر 

افذي ؾنةوا  ةف أيةيم أو فػةظ افؽػةر افةذي جةوء يف مؾةؽ افـصةقص ٓ يؿؽةـ أن 

ديٌ ادعةةةروف يف يػنةة  لكةةف يًةةووي ا ةةروج مةةـ ادؾةةيم ؾؿةةـ ذفةةؽ مةةث ً احلةة

افصةةةحقحغ مةةةةـ حةةةديٌ ظٌةةةةد اح  ةةةـ مًةةةةعقد ريض اح معةةةوػ ظـةةةةفم ؿةةةول: ؿةةةةول 

 .ششٌوب ادًؾؿ ؾًقق وؿتوفف ـػر»: ¢رشقل اح 

ؿتوفف ـػرم ظـدي  ق مػــ يف إشؾقب افعر  يف افتعٌرن ٕكف فق ؿةول ؿويةؾ 

صةةةقي شةةٌوب ادًةةؾؿ وؿتوفةةف ؾًةةقق يؽةةقن ـ مةةًو صةةحقحًون ٕن افػًةةؼ  ةةق ادع

و ق ا روج ظـ افطوظيم فؽـ افرشقل ظؾقف افص ة افً م  وظتٌوره أؾصت مـ 
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مةةرى  ةةؾ جيةةقز فـةةو أن  ششةةٌوب ادًةةؾؿ ؾًةةقق وؿتوفةةف ـػةةر»كطةةؼ  وفضةةودم ؿةةول: 

كػن افػؼرة إوػ مـ  ذا احلديٌ شٌوب ادًؾؿ ؾًقق  وفػًؼ ادذـقر يف 

تحؽةةؿ  ةةام أكةةزل اح ؾلوفئةةؽ ومةةـ   »افؾػةةظ افثةةوين أو افثوفةةٌ يف أيةةي افًةةو ؼي: 

كؼةقل: ؿةد يؽةقن افػًةؼ أيضةًو مرادؾةًو  ششٌوب ادًؾؿ ؾًةقق»م وش ؿ افػوشؼقن 

فؾؽػةةر افةةذي  ةةةق  ؿعـةةك ا ةةروج ظةةةـ ادؾةةيم وؿةةد يؽةةةقن افػًةةؼ مرادؾةةًو فؾؽػةةةر 

افةةذي ٓ يعـةةل ا ةةروج ظةةـ ادؾةةيم وإكةةام يعـةةل مةةو ؿوفةةف مراةةون افؼةةرةن إكةةف ـػةةر 

د أن افؽػةةةر ؿةةةد يؽةةةقن هبةةةذا ادعـةةةكن ٕن اح ظةةةز دون ـػةةةرم و ةةةذا احلةةةديٌ يمـةةة

ـَ ﴿وجةةةةؾ ذـةةةةر يف افؼةةةةرةن افؽةةةةريؿ أيةةةةي ادعروؾةةةةي:  ُةةةةْمِمـَِغ  َوإِْن َضويَِػتَةةةةوِن ِمةةةة ادْ

ل َمٌِْغةةل 
تِةة ومُِؾقا اف  َرى َؾَؼةة َذ إُْخةة و َظةة َدامُهَ ًْ إِْحةة نِْن َ َغةة ُحقا َ قْةةـَُفاَم َؾةة

ؾِ اْؿتَتَُؾةةقا َؾَلْصةة

لَء إَِػ أَ  ِر اح َِحت ةةةك َمِػةةة م إذًا: ؿةةةد ذـةةةر  ـةةةو ر ـةةةو ظةةةز وجةةةؾ افػرؿةةةي [1]الحجزززرات:﴾ْمةةة

افٌوؽقةةي افتةةل مؼومةةؾ افػرؿةةي افـوجقةةي افػرؿةةي ادحؼةةي ادممـةةيم ومةةع ذفةةؽ ؾةةام حؽةةؿ 

 .شوؿتوفف ـػر»ظؾقفو  وفؽػر مع أن احلديٌ يؼقل: 

 إذًا: ؿتوفف ـػرم أي: دون ـػر ـام ؿول ا ـ ظٌوس يف مػًر أيي افًو ؼي.

ل ادًؾؿ فؾؿًؾؿ  غل واظتداء وؾًؼ وـػرم وفؽـ  ذا يعـةل أن افؽػةر ؾؼتو

ؿةةد يؽةةقن ـػةةرًا ظؿؾقةةًوم وؿةةد يؽةةقن ـػةةرًا اظتؼوديةةًوم مةةـ  ـةةو جةةوء افتػصةةقؾ افةةدؿقؼ 

افةةذي مةةقػ  قوكةةف وذحةةف اإلمةةوم  حةةؼ صةةقخ اإلشةة م ا ةةـ مقؿقةةي رنيةةف اح  عةةده 

 افدكدكةةي حةةقل مؼًةةقؿ مؾؿقةةذه افٌةةور ا ةةـ افؼةةقؿ اعقزيةةيم حقةةٌ أن بةةؿ افػضةةؾ يف

افؽػر إػ ذفؽ افتؼًقؿ افةذي رؾةع رايتةف مراةون افؼةرةن  تؾةؽ افؽؾؿةي اعومعةي 

ادقجزةم ؾو ـ مقؿقي رنيف اح ومؾؿقةذه وصةوحٌف ا ةـ افؼةقؿ اعقزيةي يػرؿةقن أو 

يدكدكقن داياًم  يورة افتػريؼ  غ افؽػر آظتؼودي وافؽػر افعؿعم وإٓ وؿةع 
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دري يف ؾتـةةي ا ةةروج ظةةـ اوظةةي ادًةةؾؿغ افتةةل وؿةةع ادًةةؾؿ مةةـ حقةةٌ ٓ يةة

 ؾقفو ا قارج ؿدياًمم و عض أذكوهبؿ حديثًو.

ٓ يعـةةل ا ةةروج ظةةـ ادؾةةيم وأحوديةةٌ ـثةةرة  شوؿتوفةةف ـػةةر»: ¢ؾةةنذًا: ؿقفةةف 

وـثةةرة جةةدًا فةةق اعفةةو ادتتٌةةع  ةةرج مـفةةو رشةةوفي كوؾعةةي يف احلؼقؼةةي ؾقفةةو حجةةي 

ٔيةةي افًةةو ؼي ويؾتزمةةقن ؾؼةةط مػًةةر و  ةةوفؽػر دامغةةي ٕوفئةةؽ افةةذيـ يؼػةةقن ظـةةد ا

آظتؼةةوديم  قةةـام  ـةةوك افـصةةقص افؽثةةرة وافؽثةةرة جةةدًا افتةةل ؾقفةةو فػظةةي افؽػةةر 

وٓ يعـةةك أ ةةو معـةةل ا ةةروج ظةةـ ادؾةةيم ؾحًةةٌـو أن  ةةذا احلةةديٌن ٕكةةف دفقةةؾ 

ؿوضع ظذ أن ؿتول ادًؾؿ ٕخقف ادًةؾؿ  ةق ـػةر  ؿعـةك افؽػةر افعؿةع وفةقس 

آظتؼوديم ؾنذا ظدكو إػ اوظي افتؽػر وإض ؿفؿ افؽػر ظذ احلؽومم  افؽػر

وظةةةةذ مةةةةةـ يعقشةةةةةقن حتةةةةً رايةةةةةتفؿ و ةةةةةوٕوػ افةةةةذيـ يعقشةةةةةقن حتةةةةةً إمةةةةةر ؿ 

ومةةةةةقطقػفؿم ؾقجفةةةةةي كظةةةةةر ؿ  ةةةةةل افرجةةةةةقع إػ أن  ةةةةةمٓء ارمؽٌةةةةةقا ادعةةةةةو  

ؾؽػةةروا  ةةذفؽم مةةـ اؾةةي إمةةقر افتةةل يةةذـرين هبةةو شةةمال إخ إ ةةرا قؿ افًةةويؾ 

ةكػًو افذي شؿعتف مـ  عض أوفئؽ افذيـ ـوكقا مـ اوظي افتؽػر ثؿ  دا ؿ اح 

ظز وجؾم ؿؾـو بؿ:  و أكتؿ ـػرمؿ  عض احلؽومم ؾام  وفؽؿ مؽػةرون مةث ً أيؿةي 

ادًةةةةوجدم خطٌةةةةوء ادًةةةةوجدم مةةةةمذين ادًةةةةوجدم خدمةةةةي ادًةةةةوجدم مةةةةو  ةةةةوفؽؿ 

 ً أو اعومعةوت؟ ؿةول: مؽػرون أشومذة افعؾؿ افؼةظل يف ادةدارس افثوكقيةي مةث

 اعقاب ٕن  مٓء روقا  حؽؿ  مٓء احلؽوم افذيـ تحؽؿقن  ام أكزل اح.

يةةو اوظةةي  ةةذا افةةرى إن ـةةون رًى ؿؾٌقةةو  ةةوحلؽؿ  غةةر مةةو أكةةزل احم حقـئةةذ 

يـؼؾى افؽػر افعؿع إػ ـػر اظتؼوديم ؾلي حوـؿ تحؽؿ  غر مو أكزل اح و ةق 

اف يةةؼ  تٌـقةةف يف  ةةذا افعكةة وأكةةف ٓ يؾقةةؼ مٌـةةل  يةةرى أن  ةةذا احلؽةةؿ  ةةق احلؽةةؿ

احلؽةةةؿ افؼةةةظل ادـصةةةقص يف افؽتةةةوب وافًةةةـيم ٓ صةةةؽ أن  ةةةذا يؽةةةقن ـػةةةره 
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ـػرًا اظتؼوديًوم وفقس ـػرًا ظؿؾقًوم ومـ ريض  ؿثؾ  ذا احلؽؿ أيضًو ؾقؾحؼ  فم 

ؾةةةلكتؿ أوًٓ ٓ مًةةةتطقعقن أن حتؽؿةةةقا ظةةةذ ـةةةؾ حةةةوـؿ تحؽةةةؿ  ةةةٌعض افؼةةةقاكغ 

ؾ ٕجةوب  ةلن احلؽةؿ هبةذه افؼةقاكغ  ةق ئافؽوؾرة أو  ؽثر مـفو أكةف فةق شةافغر قي 

افةةةةة زم يف افعكةةةةة احلةةةةةوضم وأكةةةةةف ٓ جيةةةةةقز احلؽةةةةةؿ  وإلشةةةةة مم فةةةةةق شةةةةةئؾقا ٓ 

مًتطقعقا أن مؼقفقا  ل ؿ ٓ جيٌققن  لن احلؽؿ  ام أكزل اح افققم ٓ يؾقؼم وإٓ 

حؽةةةقمغ وؾةةةقفؿ افعؾةةةامء صةةةوروا ـػةةةورًا دون صةةةؽ وٓ ريةةةىم ؾةةةنذا كزفـةةةو إػ اد

وؾةةةقفؿ افصةةةوحلقن.. وإػ ةخةةةرهم ـقةةةػ أكةةةتؿ  ةةةرد أن مةةةرو ؿ يعقشةةةقن حتةةةً 

ـػةورم و ةمٓء ٓ أ ةؿ حؽؿ يشةؿؾفؿ ـةام يشةؿؾؽؿ أكةتؿ اومةًوم فؽةـؽؿ معؾـةقن 

يعؾـقن أ ؿ ـػةور  ؿعـةك ادرمةديـم فؽةـفؿ يؼقفةقن إن احلؽةؿ  ةام أكةزل اح  ةق 

ل  ؿجةةةرد افعؿةةةؾ  ةةةذا ٓ يًةةةتؾزم احلؽةةةؿ افقاجةةةىم وأن نيوفػةةةي احلؽةةةؿ افؼةةةظ

 ظذ  ذا افعو   لكف مرمد ظـ ديـف.

ؿ ؽَة مـ اؾةي ادـوؿشةوت افتةل مقوةت خطةل ؿ ووة بؿ ؿؾـةو بةؿ: متةك تُحْ 

ظةةةذ ادًةةةؾؿ افةةةذي يشةةةفد أن ٓ إفةةةف إٓ اح وأن حمؿةةةدًا رشةةةقل اح وؿةةةد يصةةةع 

واحةةدة أو جيةةى أن  ؽةةؿ  لكةةف ارمةةد ظةةـ ديـةةفم يؽػةةل مةةرةتحـثةةرًا أو ؿؾةةق ًم متةةك 

كةةف مرمةةد ظةةـ افةةديـم ـةةوكقا ـةةام يؼةةول ٓ أيعؾةةـ شةةقاء  ؾًةةون حوفةةف أو  ؾًةةون ؿوفةةف 

 تحقؾقن جقا ًو ٓ .. جقاب.

وطر إػ أن أضب بؿ ادثؾ افتويلم أؿقل: ؿوض تحؽؿ  وفؼةعم  ؽةذا لؾ

ظودمف وكظومفم فؽـف يف حؽقمةي واحةدة زفةً  ةف افؼةدمم ؾحؽةؿ  خة ف افؼةعم 

ؼ فؾظو  وحرمف ادظؾقمم  ؾ  ذا حؽؿ  غر مو أكزل اح أم ٓ؟ أي: أظطك احل

 حؽؿ  غر مو أكزل اح.

  ؾ مؼقفقن  لكف ـػر  ؿعـك افؽػر ظـد ؿم ـػر ردة؟ ؿوفقا: ٓ.



 االختالف بني اجملاهدين يف أفغانشتان --------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

730 

ؿؾـةةةةو:  ؟ و ةةةةق خةةةةوفػ حؽةةةةؿ افؼةةةةع. ؿةةةةول: ٕن  ةةةةذا صةةةةدر مـةةةةف ذفةةةةؽ مةةةةرة 

فؽةـ خةوفػ ؾقةف واحدة. ؿؾـو: حًـًوم صدر كػس احلؽؿ مرة ثوكقي أو حؽةؿ ةخةر 

افؼةةةع أيضةةةًو؟ ؾفةةةؾ ـػةةةر؟ أخةةةذت أـةةةرر ظؾةةةقفؿ ثةةة ث مةةةرات أر ةةةع مةةةراتم متةةةك 

مؼقل إكف ـػر؟ ٓ مًتطقع أن مضع حدًا  تعداد أحؽومف افتل خوفػ ؾقفو افؼةعم 

مًةةةةةتطقع افعؽةةةةةس اومةةةةةًوم ٕكةةةةةف يف احلؽةةةةةؿ إول اشتحًةةةةةـف واشةةةةةتؼٌت احلؽةةةةةؿ 

: فةق رأيةً مـةف ظؼةات افؼظل أن حتؽؿ ظؾقف  وفردةم وظذ افعؽس مةـ ذفةؽ

احلؽقمةةوت يف ؿضةةويو متعةةددة خةةوفػ ؾقفةةو افؼةةعم فؽةةـ ؿؾةةً فةةف يةةو صةةقخ: أكةةً 

حؽؿً  غر مو أكزل اح ظز وجؾم ؾؾؿ ذفةؽ؟ واح خػةً خشةقً ظةذ كػزةم 

أو ارمشقً مث ً و ذا أشقأ مـ إول  ؽثر.. إػ ةخرهم مع ذفؽ ٓ مًتطقع أن 

قر يف ؿؾٌف أكف ٓ يرى احلؽؿ  ام أكزل مؼقل  ؽػره حتك يعرب ظـ ـػره ادضؿ

 اح ظز وجؾم حقـئذ مًتطقع أن مؼقل  لكف ـوؾر ـػر ردة.

إذًا: وخ صةةةي افؽةةة م أن أكةةةف ٓ  ةةةد مةةةـ معرؾةةةي أن افؽػةةةر ـوفػًةةةؼ وافظؾةةةؿ 

يـؼًةةةةةةؿ إػ ؿًةةةةةةؿغ: ـػةةةةةةر طؾةةةةةةؿ ؾًةةةةةةؼ  ةةةةةةرج ظةةةةةةـ ادؾةةةةةةيم وـةةةةةةؾ ذفةةةةةةؽ يعةةةةةةقد 

ح ل افعؿةةعم و خوصةةي مةةو آشةةت ف شةةتح ل افؼؾٌةةلم وخةة ف ذفةةؽ يعةةقد إػ

يف  ةةذا افزمةةون مةةـ اشةةتح ل افر ةةو وـةةؾ  ةةذا ـػةةر ظؿةةعم ؾةة  جيةةقز فـةةو أن  ؾشةةو

كؽػةةةر  ةةةمٓء  ؿجةةةرد ارمؽةةةوهبؿ معصةةةقي واشةةةتح بؿ إيو ةةةو ظؿؾقةةةًو إٓ إذا صةةةدر 

مةةـفؿ أو  ةةدا فـةةو مةةـفؿ مةةو يؽشةةػ فـةةو ظةةام يف ؿةةرارة كػقشةةفؿ أ ةةؿ ٓ تحرمةةقن مةةو 

ذا ظرؾـو أ ؿ وؿعقا يف  ذه ادخوفػي افؼؾٌقي حؽؿـو حرم اح ورشقفف ظؼقدةم ؾن

حقـئةةةذ  ةةةل ؿ ـػةةةروا ـػةةةر ردةم أمةةةو إذا   كعؾةةةؿ ذفةةةؽ ؾةةة  شةةةٌقؾ فـةةةو إػ احلؽةةةؿ 

ـَ » ؽػةةر ؿن ٕكـةةو كخشةةك أن كؼةةع يف وظقةةد ؿقفةةف ظؾقةةف افصةة ة وافًةة م:  ةة مةةـ  ر ػ 
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ـثةةرة وإحوديةةٌ افةةقاردة يف  ةةذا ادعـةةك ـثةةرة و شمًةةؾاًم ؾؼةةد  ةةوء  ةةف أحةةدمهو

 جدًا.

ر هبةةةةذه ادـوشةةةةٌي  ؼصةةةةي ذفةةةةؽ افصةةةةحو  افةةةةذي  ةةةةورز مؼةةةةـًو ؾؾةةةةام رأى ـ  ذَ ُكةةةة 

ادؼك أكف صور حتً ض ةي شةقػ ادًةؾؿ افصةحو  ؿةول: أصةفد أن ٓ إفةف إٓ 

أكؽةةر ظؾقةةف ذفةةؽ أصةةد  ¢احم ؾةام  وٓ ةةو افصةةحو  وؿتؾةةفم ؾؾةةام  ؾةةغ خةزه افـٌةةل 

و ؿوبةةو إٓ خقؾةةًو مةةـ افؼتةةؾم ؾؽةةقن اإلكؽةةور ـةةام معؾؿةةقنم ؾوظتةةذر افرجةةؾ  لكةةف مةة

 .ش   صؼؼً ظـ ؿؾٌف»: ¢جقا ف 

إذًا: افؽػةةر آظتؼةةودي فةةقس فةةف ظ ؿةةي  وفعؿةةؾم وكحةةـ ٓ كًةةتطقع أن كعؾةةؿ مةةو 

يف ؿؾةى افؽةةوؾر افػةةوجر افًةةورق افةةزاين ادةرا  إػ ةخةةره إٓ إذا ظةةز ظةةـ مةةو يف 

ػةي ظؿؾقةيم ؾةـحـ كؼةقل ؿؾٌف  ؾًوكفم أمو ظؿؾف ؾعؿؾف يـٌل أكف خةوفػ افؼةع نيوف

إكةةؽ خوفػةةً وإكةةؽ ؾًةةؼً وؾجةةرتم فؽةةـ مةةو كؼةةقل إكةةؽ ـػةةرت وارمةةددت ظةةـ 

ديـةةؽم حتةةك يظفةةر مـةةف رء يؽةةقن فـةةو ظةةذر ظـةةد اح ظةةز وجةةؾ أن كحؽةةؿ  ردمةةف 

ٓ و ةةةةةق ؿقفةةةةةف ظؾقةةةةةف افصةةةةة ة أو وفتةةةةةويل يةةةةةليت احلؽةةةةةؿ ادعةةةةةروف يف اإلشةةةةة م 

 .شل ديـف ؾوؿتؾقهد  مـ  َ »وافً م: 

زال أؿقل بمٓء افذيـ يدكدكقن حقل مؽػر حؽوم ادًؾؿغم ثؿ ــً وٓ أ

 ٌةةقا يةةو اوظةةي أن  ةةمٓء ؾعةة ً ـػةةور ـػةةر ردةم وأ ةةؿ فةةق ـةةون  ـةةوك حةةوـؿ أظةةذ 

ظؾةةقفؿ واـتشةةػ مةةـفؿ أن ـػةةر ؿ ـػةةر ردةم فقجةةى ظةةذ ذفةةؽ احلةةوـؿ أن يطٌةةؼ 

 .شمـ  دل ديـف ؾوؿتؾقه»ؾقفؿ احلديٌ افًو ؼ: 

مةةـ افـوحقةةي افعؿؾقةةي إذا شةةؾؿـو جةةدًٓ أن ـةةؾ  ةةمٓء  أن مةةوذا مًةةتػقدون أكةةتؿ

احلؽوم  ؿ ـػور ـػر ردةم موذا يؿؽـؽؿ أن معؿؾقام  ةمٓء افؽػةور احتؾةقا ـثةرًا 

مـ   د اإلش م وكحـ  ـةو مةع إشةػ ا تؾقـةو  ةوحت ل افقفةقد فػؾًةطغم ؾةامذا 
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قا مةةع أكةةتؿ وٓ كحةةـ كًةةتطقع أن كعؿةةؾ مةةع  ةةمٓء حتةةك مًةةتطقعقا أكةةتؿ أن معؿؾةة

احلؽةةوم افةةذيـ مظـةةقن أ ةةؿ مةةـ افؽػةةورم  ةة  مةةرـتؿ  ةةذه افـوحقةةي جوكٌةةًوم و ةةدأمؿ 

 تلشةةةقس و قوةةةع افؼوظةةةدة افتةةةل ظةةةذ أشوشةةةفو مؼةةةقم ؿويؿةةةي احلؽقمةةةي ادًةةةؾؿيم 

افتةةل ر ةةك أصةةحو ف ظؾقفةةو وكشةةل ؿ ظةةذ كظومفةةو  ¢وذفةةؽ  ومٌةةوع شةةـي افرشةةقل 

ادـوشٌي  لكف ٓ  د فؽؾ  وأشوشفوم وذفؽ مو كحـ كعز ظـف يف ـثر مـ مثؾ  ذه

اوظةةةةةي مًةةةةةؾؿي معؿةةةةةؾ  حةةةةةؼ إلظةةةةةودة حؽةةةةةؿ اإلشةةةةة م فةةةةةقس ؾؼةةةةةط ظةةةةةذ أرض 

َؾ ﴿اإلش مم  ؾ ظذ إرض ـؾفو حتؼقؼًو فؼقفف مٌةورك ومعةوػ:  ِذي َأْرشَة َق اف ة  ُة

ِرَه  ةةةةةةةةةة ـَ ْق  ِف َوَفةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةة ؾ  ـُ ـِ  ي َذ افةةةةةةةةةةد  َرُه َظةةةةةةةةةة ـِ احْلَةةةةةةةةةةؼ  فُِقْظِفةةةةةةةةةة قَفُف  ِوْبُةةةةةةةةةةَدى َوِديةةةةةةةةةة َرُشةةةةةةةةةة

قنَ ادُْْؼِ   .[11]الت:ب :﴾ـُ

ؼ ؾةةةقام  عةةةدم ؼ  حَ تُ وؿةةةد جةةةوء يف  عةةةض إحوديةةةٌ افصةةةحقحي أن  ةةةذه أيةةةي َشةةة 

م  ؾ يؽقن افٌدء  نظ ن ؾؾؽل يتؿؽـ ادًؾؿقن مـ حتؼقؼ  ذا افـص افؼرةين

افثقرة ظذ  مٓء احلؽوم افذيـ يظـقن ؾقفؿ أن ـػةر ؿ ـػةر ردةم ثةؿ مةع طةـفؿ 

 صقئًو.و ق طـ خطل ٓ يًتطقعقن أن يعؿؾقا 

ـِ ﴿إذًا: فتحؼقؼ  ذا افـٌل افؼرةين احلؼ:  ِذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف  ِوْبَُدى َوِدي ُ َق اف 

قنَ  ـُ ِرَه ادُْْؼِة َـة ْق  ِف َوفَة ؾ ة ـُ ـِ  ي . مةو  ةق ادةـفٍ؟ [11]الت:بز :﴾احْلَؼ  فُِقْظِفَرُه َظَذ افد 

يةةةذـر يدكةةةدن و ¢مةةةو  ةةةق افطريةةةؼ؟ ٓ صةةةؽ أن افطريةةةؼ  ةةةق مةةةو ـةةةون رشةةةقل اح 

 .¢ابدى  دى حمؿد وخر أصحو ف يف ـؾ خطٌي 

إذًا: ؾعةةذ ادًةةؾؿغ ـوؾةةي و خوصةةي مةةـفؿ مةةـ هيةةتؿ إلظةةودة احلؽةةؿ  وإلشةة م 

 ¢ظةةذ إرض اإلشةة مقي  ةةؾ إرض ـؾفةةوم أن يٌةةدأ مةةـ حقةةٌ  ةةدأ رشةةقل اح 

و ةةق مةةو كؽـةةل كحةةـ ظـةةف  ؽؾؿتةةغ خػقػتةةغ: افتصةةػقي وافس قةةين فةةذفؽ ٕكـةةو كحةةـ 

قؼةةةي يغػةةةؾ ظـفةةةو أو يتغوؾةةةؾ ظـفةةةو  وٕصةةةتن ٕكةةةف ٓ يؿؽةةةـ افغػؾةةةي ظـفةةةوم كعؾةةةؿ حؼ
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يتغوؾؾ ظـفةو أوفئةؽ افغة ة افةذيـ فةقس بةؿ  ةؿ إٓ إظة ن مؽػةر احلؽةومم ثةؿ ٓ 

رءم وشقظؾقن ـةام طؾةً اوظةي مةـ ؿةٌؾفؿ يةدظقن إػ إؿومةي حؽةؿ اإلشة م 

ن يعؾـةقن ظذ إرضم فؽـ دون أن يتخذوا فذفؽ إشٌوب ادؼوظيم ؾقظؾق

مؽػةةةر احلؽةةةومم ثةةةؿ ٓ يصةةةدر مةةةـفؿ إٓ ... وافقاؿةةةع يف  ةةةذه افًةةةـقات إخةةةرة 

افتةةةل معؾؿق ةةةو  ةةةدءًا مةةةـ ؾتـةةةي احلةةةرم ادؽةةةلم ثةةةؿ ؾتـةةةي ادكةةة وؿتةةةؾ افًةةةودات 

وذ وب دموء ـثر مـ ادًؾؿغ إ ريوء  ًٌى  ذه افػتـيم ثؿ أخرًا يف شقريوم 

ره. ـؾ  ذا شٌٌف أ ةؿ خةوفػقا كصقصةًو ثؿ أن يف اعزاير مع إشػ.. إػ ةخ

ـْ ﴿مـ افؽتوب  وافًـيم مـ أمهفو:  َ
ـٌَي دِ ًَ وَن َفُؽْؿ يِف َرُشقِل اح ِ ُأْشَقٌة َح ـَ َفَؼْد 

وَن َيْرُجق اح َ َواْفقَْقَم أِخَر   .[12]األح ا :﴾ـَ

إذًا: إذا كحةةـ أردكةةةو أن كؼةةةقؿ حؽةةةؿ اح ظةةز وجةةةؾ يف إرضم  ةةةؾ كٌةةةدأ  ؼتةةةول 

 حلؽوم وكحـ ٓ كًتطقع أن كؼومؾفؿم أم كٌدأ  ام  دأ  ف افرشقل ظؾقف افً م؟! ا

َقٌة ﴿ اعةةةةةةةةةةةةةةقاب:ٓ صةةةةةةةةةةةةةةؽ أن  قِل اح ِ ُأْشةةةةةةةةةةةةةة ْؿ يِف َرُشةةةةةةةةةةةةةة وَن َفُؽةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةة ـَ ْد  َفَؼةةةةةةةةةةةةةة

ـَيٌ  ًَ م معؾؿقن  لكف  دأ  وفدظقة  غ  عض ¢م  امذا  دأ افرشقل [12]األح ا :﴾َح

تعداد فتؼٌةؾ احلةؼم ثةؿ اشةتجوب فةف إؾراد افذيـ ـون يظـ ؾقفؿ أ ؿ ظـد ؿ اش

مةةةـ اشةةةتجوب ـةةةام  ةةةق معةةةروف يف افًةةةرة افـٌقيةةةيم ثةةةؿ افضةةةعػ وافشةةةدة افتةةةل 

أصةةةو ً ادًةةةؾؿغ يف مؽةةةيم ثةةةؿ إمةةةر  ةةةوبجرة إوػ وافثوكقةةةي.. إػ ةخةةةر مةةةو 

 ـوفةةةؽم حتةةةك وضةةةد اح ظةةةز وجةةةؾ اإلشةةة م يف ادديـةةةي ادـةةةقرةم و ةةةدأت  ـةةةوك 

ادًؾؿغ و غ افؽػور مـ جفي ثؿ افقفقد مـ جفةي ادـووصوتم و دأ افؼتول  غ 

 أخرى.. و ؽذا.

إذًا: ٓ  د أن كٌدأ كحـ  وفتعؾقؿ ـام  ةدأ  ةف افرشةقل ظؾقةف  افًة مم فؽةـ كحةـ 

ٓ كؼقل أن  وفتعؾقؿم أي: ٓ كؼتك ؾؼط ظذ ـؾؿي معؾقؿ إمي اإلش من ٕكـةو 
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و فةةقس مةةـ اإلشةة م يف ووةةع أن مةةـ حقةةٌ أكةةف دخةةؾ يف افتعؾةةقؿ اإلشةة مل مةة

 ًةةةةٌقؾ إض ؿةةةةًوم  ةةةةؾ مةةةةو  ةةةةف  ةةةةرب اإلشةةةة م ويؼهةةةة ظةةةةذ افثؿةةةةرة افتةةةةل يؿؽةةةةـ 

افقصةةةةةقل إفقفةةةةةو  وإلشةةةةة م افصةةةةةحقتم وفةةةةةذفؽ ؾقاجةةةةةى افةةةةةدظوة اإلشةةةةة مقغ أن 

دخةةؾ ؾقةةف مةةـ إصةةقوء افتةةل  ةةو وا  ةةام ذـةةرت ةكػةةًوم  تصةةػقي  ةةذا اإلشةة مم ؤيٌةةد

 ؾ ويف ظؼقدمف أيضًو. وافقء  مػًد اإلش مم فقس ؾؼط يف ؾروظف يف أخ ؿفم

افثةةةةوين أن يؼةةةةسن مةةةةع  ةةةةذه افتصةةةةػقي مر قةةةةي افشةةةةٌوب ادًةةةةؾؿ افـوصةةةة  ظةةةةذ  ةةةةذا 

اإلش م ادصػكم وكحـ إذا درشـو اعامظوت اإلش مقي افؼويؿي أن مـذ كحةق 

ؿرا ةةةي ؿةةةرن مةةةـ افزمةةةونم فقجةةةدكو ـثةةةرًا مةةةـفؿ   يًةةةتػقدوا صةةةقئًو رؽةةةؿ صةةةقوحفؿ 

و و حؽقمي إش مقيم ور ةام شةػؽقا دمةوء أ ريةوء ـثةرة ورؽؿ زظوؿفؿ أ ؿ يريد

وـثةةةرة جةةةدًا دون أن يًةةةتػقدوا مةةةـ ذفةةةؽ صةةةقئًو إض ؿةةةًوم ؾةةة  كةةةزال كًةةةؿع مةةةـفؿ 

 افعؼويد ادخوفػي فؾؽتوب وافًـي و ؿ يريدون أن يؼقؿقا دوفي اإلش م.

وهبذه ادـوشةٌي كحةـ كؼةقل  ـةوك ـؾؿةي ٕحةد أوفئةؽ افةدظوة ــةً أاـةك مةـ 

أن يؾتزمق ةةو وأن تحؼؼق ةةوم  ةةل افؽؾؿةةي  ةةل ؿقفةةف: أؿقؿةةقا دوفةةي اإلشةة م  أمٌوظةةف

يف ؿؾةةةق ؽؿم مؼةةةؿ فؽةةةؿ يف أروةةةؽؿن ٕن ادًةةةؾؿ إذا صةةةحت ظؼقدمةةةف  ـةةةوء ظةةةذ 

افؽتةةةوب وافًةةةـي ؾةةة  صةةةؽ أكةةةف مةةةـ وراء ذفةةةؽم ؾتصةةةؾت ظٌودمةةةف ؾقصةةةؾت أخ ؿةةةفم 

 شؾقـف إػ ةخره.

 ةمٓء افـةوسم  وظؾقفة فؽـ  ذه افؽؾؿي افطقٌي يف كؼةدي ويف كظةري   يعؿةؾ

 قا يصقحقن  نؿومي افدوفي ادًؾؿي وصدق ؾقفؿ ؿقل ذفؽ افشوظر:ؾ  ظَ ؾَ 

 ترجو النجاة ومل تسلك مسالكها

 

 

 

 إن السفونة ال جتري عىل الوبس 
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فعؾ يف  ذا افذي ذـرمف ـػويي جقا ةًو ظةـ  ةذا افًةمالم وكًةتػقد مةـ إخقاكـةو 

إن صةةةوء احم ويزيةةةد احلةةةوضيـ ظؾةةةاًم ي ادقوةةةقع ق  َؼةةة أ ةةةق موفةةةؽ وأخةةةريـ مةةةو يُ 

 وؾؼفًو.

 يو اح رنيتؽ.  افشقخ:

 (  00:  00: 52/ 670) اهلدى والنور /

 ( 00: 34: 49/ 670) اهلدى والنور /
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 الصوفية يف أفػاٌطتاُ

... ؿٌؾ أيوم ــو يف أؾغوكًتون ؾقجةدكو  ـةوك ؿضةقي معقـةي ... يؼةقل:  مداخؾي:

مـفةةو  عةةض إحةةزاب افصةةقؾقي افتةةل افؽػةةر ظةةذ ... أؾغوكًةةتون أحةةزاب متعةةددة 

اح ... ؾةةٌعض افـةةوس  ـةةوك يؼةةقل: كًةةتعغ هبةةمٓء مةةـ أجةةؾ حتؼقةةؼ ؽةةرض أـةةز 

و ةةةق ... مةةةث ً أو حتريةةةر أؾغوكًةةةتون مةةةـ ... افشةةةققظقيم مةةةو رأيةةةؽ يةةةو صةةةقخ حةةةقل 

 مؼقفي  مٓء؟

 أكو ٓ أرى يف  ذا موكعًو  ؼضغ اثـغ: افشقخ:

أذت إفقةةف: و ةةق إخةةراج افؽةةوؾر ادؾحةةد مةةـ  ةة د أحةةد و معؾةةقم و ةةق افةةذي 

 إؾغون.

وافقةةء افثةةوين: أن يؽةةقن  ةةمٓء افصةةقؾقي  ةةؿ افؼؾةةي  حقةةٌ أكةةف ٓ يتصةةقر أن 

مؼقم بؿ ؾقام  عد افصقفي وافدوفيم ؾفذا مـ  وب ـةام ذـركةو أو أدحـةو إفقةف ةكػةًو 

ام ذًام ؾفذا افذي يًؿقف  عض افػؼفوء أن ادًؾؿ إذا وؿع  غ ذيـ اختور أؿؾف

 مـ  ذا افٌوبم واح أظؾؿ.

 (14b/00:24:50)رحلة النور 
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 ٌصيخة لمىجاِديَ بعد وقوع  

 الفتٍة بني األفػاُ أٌفطّي

  ة.7377/صقال/73إخقة اإليامن! مؿ مًجقؾ  ذا ادجؾس يف 

 كعؿ. افشقخ:

كحؿةةةده وكًةةةتعقـف وكًةةةتغػره وكًةةةتفديفم وكعةةةقذ  ةةةوح ح إن احلؿةةةد  مداخؾةةةي:

مةةـ ذور أكػًةةـو ومةةـ شةةقئوت أظامفـةةوم مةةـ هيةةده اح ؾفةةق ادفتةةدم ومةةـ  معةةوػ

يضةةؾؾ ؾؾةةـ اةةد فةةف وفقةةًو مرصةةدًام وأصةةفد أن ٓ إفةةف إٓ اح وحةةده ٓ ذيةةؽ فةةفم 

 وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.

 أمو  عد:

ؾـشؽر اح ظز وجؾ أوًٓ أن مـ ظؾقـو  ؾؼوء ؾضقؾي افشقخ حمؿد كوس افديـ 

مي ظكهم حقٌ أمقـو مةـ افٌحةريـ مشةتوؿغ إػ رؤيةوك وإػ رؤيةو إفٌوين وظ 

ؾتـو متحدث ظةـ اعفةود إؾغةوين أوًٓم ؾؿـفةو افًةمال ئإخقاكـو يف احم ثؿ إن أش

إول: ؾٌعةةةةد افـكةةةة وافػةةةةتت افؽٌةةةةر افةةةةذي حةةةةوزه ادجو ةةةةديـ إؾغةةةةون خوصةةةةي 

تؽةةقيـ دوفةةي وادًةةؾؿغ ظومةةي يف أؾغوكًةةتون ؾةةام كصةةقحتؽ فؼةةودة ادجو ةةديـ ف

م وأيضًو كصةقحتؽ فؾؿًةؾؿغ ¢إش مقي صؾٌي حتؽؿ  ؽتوب اح وشـي رشقفف 

 ظومي مـ ادقؿػ افرا ـ وادًتؼٌؾ افؼريى.
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ؿٌةةؾ اإلجو ةةي ظةةـ افًةةمال ٓ  ةةد يل مةةـ افتةةذـر إخ افًةةويؾ افػووةةؾ  افشةةقخ:

 إن صوء اح  ٌعض إمقر مـ  وب: افديـ افـصقحي.

وكف فؽل ٓ  ط  ظذ إؿؾ يف روايي أحوديٌ كٌقف أوًٓ: أن هيتؿ  تؼقيؿ فً

ن ٕن افعؾةةةةامء يف ظؾةةةةؿ ادصةةةةطؾت ؿةةةةد كٌفةةةةقا افؼةةةةراء وافطةةةة ب هبةةةةذا افعؾةةةةؿ ¢

فيةةورة معؾؿفةةؿ افؾغةةي افعر قةةي وةداهبةةو  ؿؼةةدار مةةو يؼقمةةقن  ةةف أفًةةـتفؿ ويـجةةقن 

م ؾة  جيةقز كصةى ¢مـ افـطؼ  وحلديٌ افـٌقي حمرؾًو ظام كطؼ  ف رشقل اح 

قع أو جةةر ادرؾةةقع وادـصةةقب وكحةةق ذفةةؽن ٕن مثؾةةف يغةةر ادعـةةك افةةذي ادرؾةة

 أراده افرشقل ظؾقف افص ة وافً م.

وأ ةةؾ افعؾةةؿ يؼقفةةقن: إفػةةوظ.. ـةةؾ إفػةةوظ شةةقاًء ـوكةةً ؿرةكةةًو أو حةةديثًو أو 

ظٌةةورة مةةـ صةةحو  أو حؽةةقؿ أو كحةةق ذفةةؽ..  ةةذه إفػةةوظ  ةةل ؿقافةةى فؾؿعةةوين 

 و وإكام  ل وشويؾ فؾتعٌر ظام يف كػس ادتؽؾؿ وفقًً إفػوظ مؼصقدة  ذا

يف  ذه إفػةوظم ؾفةذه كصةقحي أرجةق أن يؽةقن بةو أثر ةو افطقةى إن صةوء اح يف 

ـةةام كطةةؼ هبةةو  ¢كػةةس افًةةويؾ حتةةك يًةةتطقع ؾةةقام  عةةد أن يةةروي أحوديةةٌ افـٌةةل 

 .¢رشقل اح 

أفؼو ةو اشسظك اكتٌةو ل وحػةزين فتؼةديؿ مثةؾ  ةذه افـصةقحي أن ا طٌةي افتةل 

أخقكةةو  ةةغ يةةدي شةةمافف  ةةل ا طٌةةي افتةةل مًةةؿك ظـةةد افعؾةةامء وافػؼفةةوء:  خطٌةةي 

يعؾؿفةةةو أصةةةحو فم ؾؼةةةد وؿةةةع يف أثـةةةوء ؿراءمةةةؽ  ¢احلوجةةةي افتةةةل ـةةةون رشةةةقل اح 

بذه ا طٌي ـثةر مةـ ا طةل افؾغةقي افـحةقي وفةق ـةون  ةذا ـة م أحةد افٌؼة   

م ¢ام  ةةةق ـةةة م رشةةةقل اح يؽةةةـ ذفةةةؽ  ةةةو يةةةدؾعـو إػ افتةةةذـر  ؿثةةةؾ  ةةةذام وإكةةة

يـٌغل أن يؽقن يف أكػًـو وؿع ؽر وؿع أي ـ م مـ ـ م  ¢وـ م رشقل اح 

 افٌؼم  ذه افـصقحي إوػ.
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وافثوكقي: أكـل أطـ إمو يف  ذه ا طٌي وؽوفى افظةـ  ؽةذا جةوء حشةق فػظةي: 

ودة معةةوػ )معةةوػ( إن احلؿةةد ح أطةـة  ـةةو جةةوءت زيةةودة معةةوػ أو يف ؽر ةةوم ادفةةؿ: زيةة

 ــو كحـ متػؼقن اقعًو ظذ أكف..ذه فقس بو أصؾ يف  ذه ا طٌي وأط 

ؾفذه افزيةودة يف أي مؽةون ـوكةً مةـ  ةذه ا طٌةي ؾفةل زيةودة وكحةـ متػؼةقن 

 ٓ يـٌغل أن كليت هبو. ¢ظذ أن ـؾ زيودة يف وْرد وَرد ظـ افـٌل 

افًة م ظؾةقؽؿ ومثؾ  ذه افزيودة مؼع مةـ ـثةر مةـ افةذيـ يًةؾؿقن ؾقؼقفةقن: 

ورنيي اح معوػ و رـومةفم ـؾؿةي: )معةوػ(  ـةو أيضةًو مةـ  ةذا افؼٌقةؾم واحلؽؿةي 

افتل مؼول يف  عض افٌ د: افزايد أخق افـةوؿصم  ةذا ـة م صةحقتم ؾؽةام أكةف ٓ 

 ـذفؽ ٓ جيقز أن كزيد ؾقف. ¢جيقز أن كـؼص مـ افقرد افذي ظؾؿـو افرشقل 

 ٌؾ اإلجو ي ظـ افًمال. ذا مو خطر يف  ويل مـ افـصقحي ؿ

 جزاك اح خر. مداخؾي:

أمةةةو  وفـًةةةٌي فؾجفةةةود يف أؾغوكًةةةتون وافـتقجةةةي افتةةةل وصةةةؾ إفقفةةةو  ةةةذا  افشةةةقخ:

اعفةةود ؾفةةل مػوجئةةي   مؽةةـ يف حًةةٌون ـثةةر مةةـ افـةةوسم فؽــةةو مةةع إشةةػ ــةةو 

كخشةةةةك مةةةةـ ا  ؾةةةةوت افتةةةةل ـوكةةةةً مصةةةةؾ أخٌور ةةةةو إفقـةةةةو مةةةةورة  عةةةةد أخةةةةرى مةةةةـ 

وؿعةةةةةً  ةةةةةغ  عةةةةةض افػصةةةةةويؾ وإحةةةةةزاب واعامظةةةةةوت افتةةةةةل ا  ؾةةةةةوت افتةةةةةل 

 اصسـً يف اعفود يف افؼضوء ظذ احلزب افشققظل يف مؾؽ افٌ د.

ويؽػقـو مثوًٓ ظذ  ذا ؾتـي احلرب افتل وؿعً  غ ضويػتغ أو اوظتغ مـ 

ادجو ةةديـ ـةةون مةةـ ةثور ةةو ؿتةةؾ افشةةقخ افػووةةؾ اقةةؾ افةةرنيـن وفةةذفؽ ؾفةةذه 

ـوكً كذيرًا مٌؼ  ؼ ـٌةرم وأن اًةدت  ةذه أثةور ؾةقام  ا  ؾوت احلؼقؼي

ه  ةةغ افةةذي د  ُصةة  ؾغـةةو مةةـ مؾةةؽ إخٌةةور ادمشةةػي حقةةٌ أن ا ةة ف أن ظةةذ أَ 
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مقنةةةت فةةةف إشةةةٌوب أن يةةةدخؾ ـو ةةةؾ و ةةةق ادعةةةروف  لنيةةةد مًةةةعقد صةةةوه وٓ 

كةةدري  ةةؾ ـةةون دخقفةةف  ةةقازع مةةـ اعفةةود ا ةةوفص فقجةةف اح مٌةةورك ومعةةوػ أم 

 ون ذفؽ دظاًم مـ  عض مـ ٓ يريد فؾؿًؾؿغ افـجوح وإؿومي افدوفي ادًؾؿي.ـ

وفؽةةـ ـةةام ؿقةةؾ: ويلمقةةؽ  وٕكٌةةوء مةةـ   مةةزودم ؾؼةةد مةةليت إخٌةةور ؾةةقام  عةةد 

مؽشػ فـو ظـ  ةذه احلؼقؼةي افتةل وؿعةً و ةل أن يةدخؾ ـو ةؾ  ةذا افرجةؾ وأن 

خةرى افتةل كعؾةؿ يدظؿ مـ ؿٌؾ افشقعي يف إيران ومـ ؽر و مـ  عةض افةدول إ

مةةةةع إشةةةةػ افشةةةةديد أ ةةةةو اقةةةة يف رـةةةةوب إمريؽةةةةون افةةةةذيـ تحةةةةووفقن أن 

 اشتعٌود افعٌود يف ـؾ افٌ د.

وةخر مو  ؾغـةو  ةلن افشةقخ أو افؼويةد حؽؿتقةور ؿةدم إكةذارًا ٕنيةد مًةعقد  ةذا 

 ةةلن  ةةةرج ؾصةةويؾف وادؾقشةةةقو افتةةل يًةةةؿق و افقةةقم مةةةـ ـو ةةؾ وإٓ  ةةةق شقضةةةطر 

 أي: فقجو د ادجو دون  عضفؿ  عضًو.فقيب ـو ؾم 

وفذفؽ ؾةـحـ أن فةقس فـةو أن كتةدخؾ يف مثةؾ  ةذا ا ة ف افةذي ٓ كةدري 

ظقاؿٌةةةفن ٕ ةةةو ؾتـةةةي وكحةةةـ مةةةلمقرون يف أيةةةوم افػةةةتـ أن كؾةةةزم  ققمـةةةو ـةةةام جةةةوء يف 

 شـقكةةقا أحةة س  قةةقمؽؿ»حةةديٌ صةةحقت أٓ و ةةق ؿقفةةف ظؾقةةف افصةة ة وافًةة م: 

اإلشة مقي ؾؿةع إشةػ افشةديد فةقس فـةو مةو كؼقفةف بةذه  كحـ ـةلؾرادم أمةو افةدول

أكةةف ٓ يقجةةد أن دوفةةي إشةة مقي  ؾتـةةي ا ؾةةقٍ ـوكةةً أـةةز طةةو رة إٓ افةةدولن ٕن

مًةةةةتؼؾ يف أن متكةةةةف مكةةةةؾًو حةةةةرًا مطؾؼةةةةًو فصةةةةوفت افةةةةدظقة اإلشةةةة مقين وبةةةةذا 

ؾؾةةةةةةقس فـةةةةةةو إٓ أن كةةةةةةدظق دظةةةةةةوء افغريةةةةةةؼ و ةةةةةةق أن يقنةةةةةة اح ظةةةةةةز وجةةةةةةؾ بةةةةةةمٓء 

 ؿ و ؾغً اد يغ مةـ ادًةؾؿغ يف شةٌقؾ ضةرد ءجو ديـ افذيـ أراؿقا دمواد

افشققظقغ مةـ إؾغةون و خوصةي مةـ ظوصةؿتفو ـو ةؾ أن يـكة ادخؾصةغ مةـفؿ 

وأن يةةةدخؾفؿ  ةةةذه افعوصةةةؿي فؾؼصةةةد افةةةذي ـةةةوكقا يعؾـقكةةةف مةةةـ ؿٌةةةؾ و ةةةق إؿومةةةي 
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ل ادًةقطرة افدوفي ادًؾؿي ورؾع رايةي اإلشة مم وجعةؾ إحؽةوم اإلشة مقي  ة

 ظذ افدوفي إؾغوكقي.

ذفةةةؽ مةةةو كرجةةةقه وإكةةةو ح وإكةةةو إفقةةةف راجعةةةقنم  ةةةذا مةةةو ظـةةةدي جقا ةةةًو ظةةةـ  ةةةذا 

 افًمال.

  وفـًٌي إػ ادجو ديـ افعرب افذيـ يف أؾغوكًتون موذا.. مداخؾي:

 ؿد أجًٌ ظـ  ذا افًمال  ورك اح ؾقؽ.. افشقخ:

  ؾ  رجقن مـ  ذه افػتـي؟ مداخؾي:

يشةةةةةةورـقن أن..  رجةةةةةةقن  ؿعـةةةةةةك: يعةةةةةةقدون إػ   د ةةةةةةؿ أو  ٓ افشةةةةةةقخ:

يًةةةتؼرون  ـةةةوك حتةةةك مةةةتجذ احلؼقؼةةةي  ةةةذا رء ةخةةةرم إكةةةام افةةةذي أراه أن أٓ 

يشةةورـقا  ةةمٓء مةةع  ةةمٓء و ةةمٓء مةةع  ةةمٓء ؾتؼةةع ادعرـةةي  ةةغ ادًةةؾؿغ  ةةغ 

أكػًةةةفؿ و ةةةذا مةةةو يريةةةده افؽةةةوؾرن وفةةةذفؽ ؾلكةةةو أكصةةةت اعؿقةةةع أن تحةةةوؾظقا ظةةةذ 

 مويفؿ فؾًوظي افقاجٌي افتل جيى ظؾقفؿ أن يريؼق و يف شٌقؾ اح ظز وجؾ.د

 ( 00:  25:  01/ 520) اهلدى والنور/

 ( 00:  38:  29/ 520) اهلدى والنور/
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 لكاء الشيخ وع دلمة 

 اجملاِد األفػاٌية
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 لكاء الشيخ وع دلمة اجملاِد  

 األفػاٌية

ادجو ةةد يعـةةل إخةةقة ـؾػةةقين  وفؾؼةةوء  افشةةو د مةةـ افؽةة م أكةةف  ؾةةي مداخؾةةي:

 ؽةةةؿ وأخةةةذ  عةةةض إشةةةئؾيم ضٌعةةةًو إوةةةوؾي إػ ذفةةةؽ أشةةةئؾي خوصةةةي  م وأشةةةئؾي 

فةةةةٌعض اإلخةةةةقان يف ؿطةةةةر و عةةةةض اإلخةةةةقان  ـةةةةوكم وأشةةةةئؾي متعؾؼةةةةي  وعفةةةةودم 

ؾةةودفؿ أن  ةةذه إشةةئؾي ؿةةد مؽثةةرم ؾلردكةةو أن مؽةةقن إذا  ؽةةـ ظةةذ ظةةدة مةةرات 

 فؾؼوء وـذا.

لم  عد افػراغ مـ اإلجو ي ظـ إشئؾي افتل يًوظد ظؾقفو ظذ ـؾ حو افشقخ:

 وؿتـو احلوض افؾقؾيم  عد ذفؽ فؽؾ حودث حديٌ.

 ضقى. مداخؾي:

ؾؼةةةةد مطةةةةقل اعؾًةةةةي مةةةةث ً ومؼةةةةؾ إشةةةةئؾي أو مطةةةةقل اعؾًةةةةي ومؽثةةةةر  افشةةةةقخ:

إشةةئؾيم فؽةةـ ٓ يؽثةةر اعةةقاب ظؾقفةةوم  قةةـام أحقوكةةًو يؽةةقن افعؽةةس اومةةًوم ر ةةام 

شةةمال واحةةد يلخةةذ وؿةةً مةةـ اعؾًةةيم وفةةذفؽ ٓ أرى مةةـ احلؽؿةةي  اإلجو ةةي ظةةـ

يف رء أن كؼقل أن صقئًو  خصقص  ذه افؽثرة افتل أكً أذت إفقفوم وإكام 

 ـام ؿؾـو: فؽؾ حودث حديٌ.

  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:
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أي كعةةؿم ضقةةى يةةو شةةقديم ظةةذ ـةةؾ حةةولم كًةةلل اح أكةةف يًةةدد خطةةك  افشةةقخ:

 ؿن ٕكف افقؿً ظصقى جدًام وـؿ جؾًً مع افشقخ.ادًؾؿغم ويقحد ـؾؿتف

 شتي أصفر مؼريًٌو. مداخؾي:

 ؾػل إؿومتؽ  ـوك شتي أصفر ـون امصوفؽ  ف ـثرًا؟ افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 ـقػ وجدمف؟ افشقخ:

واح! ظةةذ مةةو يظفةةر فـةةو واإلخةةقة ادقجةةقديـم اًةةؽ مةةو صةةوء اح  مداخؾةةي:

 أن إظوجؿ افذيـ    وفطقا.. جقد  وفؽتوب وافًـي ودظقة ـذفؽم إٓ

  ذه رؿعفو. افشقخ:

صحقتم  ذا رء معروف ومقجقدم وٓمًتف حتك يف ؽةره  ةـ  مداخؾي:

يةةةدظل افًةةةؾػقي أو  ةةةـ يةةةدظق إػ افًةةةؾػقيم يعـةةةل يةةةدخؾ يف رء مةةةـ افٌةةةدعم 

ورء مـ اعفؾ  ٌعض إمقر افعؾؿقيم وإحوديٌ ـةذفؽ مةـ حقةٌ افصةحي 

حقةةةةٌ افعؼقةةةةدة وادةةةةـفٍ افعةةةةوم مثةةةةؾ كٌةةةةذ افتؼؾقةةةةدم  وافضةةةةعػ ـةةةةذفؽم فؽةةةةـ مةةةةـ

واددارس ادقجةقدة ضٌعةًو ذ ٌةً إفقفةو واضؾعةً ظةذ مـو جفةوم ؾػقفةو يةدرس 

ـتوب افتقحقد وافعؼقدة افقاشطقيم وـتى صقخ اإلش م ا ـ مقؿقةيم وؽةر ذفةؽم 

 ؾفذا رء احلؿد ح وجدمف ضقى.

 جقد. افشقخ:

 احلؿد ح. مداخؾي:
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يف ةخةر ـ مةؽ طؾؿةً ظؾةامء إظةوجؿ  رؾعةؽ فعؾةةامء  فؽةـ أطـةؽ افشةقخ:

 افعرب.

 ٓ مو ؿصدت. مداخؾي:

  ؾ ؾفؿتـلم مو أطـؽ ؾفؿتـل. افشقخ:

 ٓ ؾفؿتؽ يو صقخ. مداخؾي:

 ـقػ ذفؽ؟ افشقخ:

ٕكةةةةةف حقةةةةةـام كزفةةةةةً مةةةةةـ ؿقؿةةةةةي افعؾةةةةةامء إظةةةةةوجؿم ؾؽةةةةةلن  ؿػفةةةةةقم  مداخؾةةةةةي:

 ادخوفػي رؾعً..

 ؽم أكو أؿقل: ةخر ـ مؽ.مو ؾفؿتـلم  ذا مطؾع ـ م افشقخ:

 ةخر ـ مل.. أي جزء ؾقف.. فعع... مداخؾي:

  ق  ذا. افشقخ:

صقخـو مو  ق  عقد... ؾقؽؿ أن صةور فةف شةـي... وٓ  ةذه ادقاويةؾ  مداخؾي:

 كػفام ظذ افطوير إن صوء اح.

يعـل وأكً يف وصػؽ فعومي ظؾامء إظوجؿم ـون يف  ةذا افقصةػ  افشقخ:

 ظذ افعؾامء افعرب. وصػ يـطٌؼ أيضوً 

 صحقت. مداخؾي:

    ظرؾً مو  ق؟ افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:
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 مو  ق؟ افشقخ:

 افقصػ ادشسك يف  ذا إمر  ق وجقد افٌدع ادقجقدة. مداخؾي:

 ذا صحقتم فؽـ إمر أدق مـ ذفؽن ٕكةف يف ظؾةامء افعةرب افةذيـ  افشقخ:

 يٌ أيضًو. ؿ مشسـقن معـو يف إكؽور افٌدعم مـ ٓ يعرف احلد

 احلديٌ افصحقت.. مداخؾي:

ؾةةةنذًا:  ةةةذه افـؼطةةةي كؼطةةةي مشةةةسـي  ةةةغ  ةةةمٓء و ةةةمٓءم ؾةةةنذا جةةةوءت  افشةةةقخ:

مـوشٌي أخرىم واؿته حديثؽ أن اقى  ؿثؾ  ذا اعقابم ؾقشطى مـف  ذا 

 افؽ م.

 ضقىم جزاـؿ اح خر. مداخؾي:

 وإيوكم إٓ إذا ـون فؽ رأي ةخر  ذا  حٌ ةخر. افشقخ:

 ٓ.. صحقت. ي:مداخؾ

  ذا يو صقخـو شجؾـوه ظؾقف؟ مداخؾي:

 ـقػ؟ افشقخ:

  ذا افؽ م شجؾـوه ظؾقف. مداخؾي:

 فؽـ مـ إؾضؾ أكف ٓ يًجؾ حًوب ظؾقف. افشقخ:

 ظذ ـؾ حول شجؾ أيضًو افرجقع. مداخؾي:

 أي كعؿ. افشقخ:

 ...مداخؾي:
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 فذفؽ ؿؾً: ٓ يًجؾ ظؾقف حًوب. افشقخ:

 .جزاـؿ اح خر مداخؾي:

 وـؿ ظؿر افشقخ؟ افشقخ:

 ضٌعًو   أشلفف.. مداخؾي:

 مش ضوريم  س أكً مؼدر. افشقخ:

 أؿدر ؾقق افًتغ. مداخؾي:

 فف وٓ  د أوٓد؟ افشقخ:

 فف أوٓد كعؿ. مداخؾي:

 أـز ؿ مؼريًٌو؟ افشقخ:

  أر أـةةز ؿم  ةةق متةةزوج  ةةومرأمغم إكةةام رأيةةً مةةـ أوٓده يف ظؿةةر  مداخؾةةي:

 إر عي ظؼ.

ٓ اويظفةةر ظؾةةقفؿ أو ظةةذ مةةو رأيةةً مةةـفؿ آاةةوه افعؿةةع افًةةؾػل و فشةةقخ:ا

  عد؟

ٓم   يظفةةةةر ظؾةةةةقفؿ  ةةةةذام وإكةةةةام رأيتةةةةف يةةةةمدب  عةةةةض أوٓده ظةةةةذ  مداخؾةةةةي:

 افص ة وافتلخر.. وـذا.

  ق مؼقؿ يف مؼوضعي ـام ـون ؿد  ؾغـل مـ أؾغوكًتون. افشقخ:

 اوظتف  ل ادؼقؿي يف مؼوضعي. مداخؾي:

 و ق؟ افشقخ:



 لكاء الصيخ مع جملة اجملاهد األفغانية ------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

788 

 يف  قشوور. مداخؾي:

 مو يسدد ظذ اعامظي؟ افشقخ:

 يسدد ظذ اعامظيم وفؽـ إؿومتف وإؿومي أ ؾف يف  قشوور. مداخؾي:

 .. يف ـقكور ويف...مداخؾي:

ررت مةةةـ  مداخؾةةةي:  ةةةل مـطؼةةةي ـقكةةةور  ةةةل افقٓيةةةي افقحقةةةدة مؼريٌةةةًو افتةةةل ُحةةة

اح ظز وجةؾ أن افةدظقة  أؾغوكًتون اومًو مـ افشققظقغم و ذه افقٓيي مـ ؾضؾ

 افًؾػقي ؾقفو مـتؼة اكتشور ضقى ظذ ـؾ حول.

ؾفـةةةةوك مةةةةـ إحةةةةزاب إخةةةةرى يف  ةةةةذه افقٓيةةةةي ومةةةةع ذفةةةةؽ اةةةةد ظؼقةةةةد ؿ 

 احلؿد ح  ًٌى اخت ضفؿ  جامظي اقؾ رنيـم ظؼقد ؿ صحقحي.

 وموذا معـل  ؽؾؿي إحزاب إخرى؟ افشقخ:

 ٕ و ـؾفو أحزاب.. مداخؾي:

  ؾ  ـوك مث ً  عٌ.. صققظل.. ـذا. افشقخ:

 ٓم ٓ. مداخؾي:

 أي إحزاب معـل؟ افشقخ:

إحزاب إخرىم ٕ ؿ حتز قام ؾٌعضفؿ شؿقا أكػًةفؿ احلةزب  مداخؾي:

 اإلش ملم وافٌعض اعؿعقيم و عضفؿ ـذا.. ؾؽؾ مـفؿ..

 إذًا: مؼصد  وٕحزاب أحزاب إش مقي. افشقخ:

 أحزاب إش مقي كعؿ. مداخؾي:
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 يعـل مثؾ اإلخقان ادًؾؿغ واوظي افتٌؾقغ ظـدكو مث ً. فشقخ:ا

 ظذ ـؾ حول فقًقا ظذ  ذه افشوـؾيم يف  عضفؿ أصد... مداخؾي:

 افتشٌقف مـ زاويي حمددةم و ل أ ؿ إش مققن. افشقخ:

 كعؿم إش مققن ضٌعًو. مداخؾي:

 أي كعؿ. افشقخ:

 فؽـ مـفؿ افصقؾقيم ومـفؿ ـذا.. مداخؾي:

  ذا احلزب اإلش مل  ق افذي يرأشف حؽؿً يور. افشقخ:

  ذه ـؾؿي يور مو معـو و؟

 واح ـؾؿي يور مو... مداخؾي:

   متعؾؿ  عد. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 إؾغوكقي. افشقخ:

ؿقؾةةً يل: حؽؿةةً يةةورم يعـةةل مراتفةةوم فؽةةـ أكةةو أن ٓ أذـةةرم ؿةةد  مداخؾةةي:

 يعرف إخ ظؿران  ق  وـًتوين إصؾ.

  وت مو ظـدك. افشقخ:

 يو صقخ معـك ـؾؿي يور: حمى أو حٌقى. مداخؾي:

 يور: حٌقى. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:



 لكاء الصيخ مع جملة اجملاهد األفغانية ------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

730 

 وحؽؿً؟ افشقخ:

 حؽؿً مـ احلؽؿي... مداخؾي:

  ق  ذا افظو رم ؾؽقػ يؽقن افسـقى افعر ؟ افشقخ:

 حمى احلؽؿي يؿؽـ. مداخؾي:

 ٓ مو أطـ  ؽذا.. افشقخ:

 خودم أنيدم  ق ـذفؽ. أن مث ً: ؽ م أنيد مػفقم أكف

ؾلنيد اشؿ ظؾؿم و ـو ؽ م أنيد مضوف ومضوف إفقف. ؽ م أنيد يعـةل: 

 خودم أنيد.

 ؾحؽؿً يورم ـقػ يؽقن افساي احلرؾقي؟

 واح  ذا مو أدري ظـف. مداخؾي:

 خر إن صوء اح. افشقخ:

وأكةةةً...  حؽؿةةةً يةةةور ريةةةقس احلةةةزب اإلشةةة ملم  ةةةؾ  ةةةق يشةةةٌف اإلخةةةقان 

  تؾػ ظـفؿ؟ ادًؾؿغ أو

 يو صقخ مو اشتػنتم جؾًً معفؿ وٓ أظرف. مداخؾي:

 مو معرف؟ افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 حًـ. افشقخ:
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 ةةق ظةةذ ـةةؾ حةةول أؾضةةؾ مةةـ إحةةزابم  ةةق ٓ يةةدظق إػ افًةةؾػقيم  مداخؾةةي:

وإكام  ق معتدل مـ حقٌ افروو أو افًؽقت ظذ مةـ يةدظق إػ افًةؾػقي.  ةذا 

 أـثر ؿ اظتدآً.

  ذه كعؿي  ـوك أن واحد يًؽً ظـ افدظقة افًؾػقي. مداخؾي:

و ق اقؾ رنيـ ـون معف واكػصؾ ظـفن ٕكةف وجةد أكةف ٓ يًةتطقع  مداخؾي:

أن يؼقؿ اددارس وـذان ٕن  ذا تحتوج إػ أمقالم وإمقال ٓ  د أن مليت مـ 

 افؼويدم و ذه إمقر ـوكً مضويؼف يف دظقمفم ؾوكػصؾ ظـفؿ.

 وؿد سح افشقخ...

 افً م ظؾقؽؿ. مداخؾي:

 ظؾقؽؿ افً م ورنيي اح و رـومف. أ  ً وشف ً. افشقخ:

حؽؿةةةً يةةةور سح  ةةةلن افشةةةقخ اقةةةؾ رنيةةةـ رجةةةؾ ظةةةو م وكحةةةـ  مداخؾةةةي:

 معؾؿـو مـف واشتػدكو مـف يف افتػًر وـذام و ذا افذي سح..

  ذا حؽؿً يور يكح هبذام يؾف كؿق. افشقخ:

وكًةةةتعقـف وكًةةةتغػرهم وكعةةةقذ  ةةةوح مةةةـ ذور  إن احلؿةةةد ح كحؿةةةده مداخؾةةةي:

أكػًـوم وشقئوت أظامفـوم مةـ هيةده اح ؾة  مضةؾ فةفم ومةـ يضةؾؾ ؾة   ةودي فةفم 

 وأصفد أن ٓ إفف إٓ اح وحده ٓ ذيؽ ففم وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.

ارمةةلى  عةةض افةةدظوة افًةةؾػقغ ضورة افتـظةةقؿ مةةـ أجةةؾ افـفةةقض دصةةؾحي 

ذا افتـظقؿ اوطر ؿ إػ افقؿقع يف مـوؾًي مع اعامظي إخرى إميم وفؽـ  

افتؼؾقدييم  و دؾعفؿ يف افـفويي إػ افدؾع  لكوس ؽةر مةم ؾغ مر قيةًو وٓ ظؾؿقةًو 

إػ مصةةوف افةةدظوةم ومغؾقةةى آ ةةتامم  ةةوفؽؿ ظةةذ افؽقةةػم و ةةؿ يعتةةذرون ظةةـ 
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رارًام ؾفةؾ ـؾ ذفؽ  ةلن دايةرة افةدظقة امًةعً ظؾةقفؿم واوةطروا إػ ذفةؽ اوةط

مـصةةةةحقن  ةةةةمٓء  ةةةةلن جيؿةةةةدوا كشةةةةوضفؿ حلةةةةغ اـةةةةتامل مةةةةم   ؿم و خوصةةةةي 

ادةةةم  ت افس قيةةةيم أم مـصةةةحق ؿ  تحجةةةقؿ  ةةةذا افـشةةةوطم ظةةةذ ؿةةةدر وشةةةعفؿ 

 وضوؿتفؿ؟

 أؿقل: اح ادًتعون. افشقخ:

ضودةةو مؽؾؿـةةو حةةقل  ةةذا افًةةمال مةةرارًا ومؽةةرارًام وأن افًةةمال واوةةت وٓ 

 قؾ اعقاب ظؾقف فقوقحف.يؼتضقـو كحـ أن كط

ؾـؼقل: كـصت إخقاكـو افًةؾػقغ يف ـةؾ  ة د اإلشة مم  ةلن ظؾةقفؿ أن يعؿؾةقا 

يف حدود ضوؿو ؿ وؿدرا ؿم وأن ٓ يؽؾػقا أكػًفؿ وٓ ؽر ؿ ؾةقق ضةوؿتفؿن 

ٕن ظوؿٌةةةةي مثةةةةؾ  ةةةةذا افتؽثقةةةةػ أن يعةةةةقد  وفعوؿٌةةةةي افًةةةةقئي افتةةةةل ٓ يظـةةةةقن أ ةةةةؿ 

 شقؼعقن ؾقفو أو يف مثؾفو.

ؿةةةةةد ؿةةةةةول يف احلةةةةةديٌ افصةةةةةحقتم يف مـوشةةةةةٌي وصةةةةةقتف فةةةةةٌعض  ¢ن افـٌةةةةةل إ

أصةةةةحو ف  وٓظتةةةةدال يف افعٌةةةةودة افتةةةةل ـةةةةون  ةةةةق متقجفةةةةًو إفقفةةةةو مةةةةـ ؿقةةةةوم وصةةةة ة 

إن فؽةةةؾ ظؿةةةةؾ ذةم  »وصةةةقومم ؿةةةول ظؾقةةةف افصةةة ة وافًةةةة م يف  ةةةذه ادـوشةةةٌي: 

 وفؽةةؾ ذة ؾةةسةم ؾؿةةـ ـةةون ؾسمةةف إػ شةةـتل ؾؼةةد ا تةةدىم ومةةـ ـوكةةً ؾسمةةف إػ

 .ش دظي ؾؼد وؾ

وفذفؽ ؾـحـ كـصت إخقاكـو  مٓء افًؾػقغ وافذيـ يؼقفقن ظةـ أكػًةفؿ أو 

يؼقل ظةـفؿ ؽةر ؿ إ ةؿ دظةوةم كؼةقل بةمٓء: افؾةقا وٓ مًةتعجؾقا إمةرن ٕن 

 مـ اشتعجؾ افقء ؿٌؾ أواكف ا تع  حرموكف. :مـ احلؽؿ ادـؼقل ظـ  عضفؿ



 لكاء الصيخ مع جملة اجملاهد األفغانية ------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

737 

إلشةة مقيم ومةةـ أؿةةدمفو يف افًةةوحي وافعةةزة ؿويؿةةي يف ـثةةر مةةـ اعامظةةوت ا

اإلشةةة مقي أ ةةةؿ دةةةو صةةةغؾقا أكػًةةةفؿ  وفةةةدظقة افتةةةل يتٌـق ةةةوم دظةةةقا إفقفةةةو ظومةةةي 

ادًؾؿغ ويؽود أن يؿ  ظؾقفؿ ؿرن ـومؾ مةـ افزمةونم و ةؿ ٓ يزافةقن حقةٌ 

 ـوكقا مـ حقٌ افعؾؿ ومـ حقٌ افس قي.

ك حرـةي و ـةوك وظذ افتعٌر افعًؽري يف  عض افٌ د: مؽوكؽ راوح.  ـو

كشةةةوطم وفؽةةةـ فةةةقس  ـةةةوك مؼةةةدمم ؾفةةةذه احلرـةةةي و ةةةذا افـشةةةوط ؿةةةد ظةةةود ظؾةةةقفؿ 

 و نةةةانن ٕن اإلكًةةةون حقةةةـام يتعةةةوضك أمةةةرًا وفةةةق ـةةةون  ةةةذا إمةةةر أمةةةرًا دكققيةةةًو 

أمةر مٌةوح أن ظؾقةف أن يعقةد حًةو ف وكظةره  فحمضًوم وفؽـ  ةق أؿةؾ مةو يؼةول ؾقةف إكة

مةـ افزمةونم ظةدم حصةقفف ظةذ مرامةف  يف ـًٌف أو يف خًورمفم ؾنذا ؿهة د ةراً 

وظةةذ ؽروةةف ـةةؾ  ةةذه ادةةدةم دفقةةةؾ أن ا طةةقة أو افًةةٌقؾ افةةذي ـةةون يًةةةؾؽفو 

فؾقصقل إػ  دؾةف ادـشةقدم  ةو ٓ يةمدي إػ مةراده ومرامةفم وـةام ؿقةؾ ؿةدياًم 

 يف مثؾ  ذه ادـوشٌي: 

 مو  ؽذا يو شعد مقرد اإل ؾ. أورد و شعد وشعد مشتؿؾ

ات افًةةـغ كمـةةد ظةةذ إخقاكـةةو ادًةةؾؿغ: أن افةةدظقة وفةذفؽ كحةةـ مـةةذ ظؼةة

يـٌغل أن مؼقم ظذ أشوشغ اثـغ وظةذ دظةومتغ ظظقؿتةغم ٓ  ةول فؾـفةقض 

  ودًؾؿغ إٓ ظذ أشوشفامم أٓ ومهو: افتصػقي وافس قي.

كحـ كؽرر  ذا مرارًا ومؽةرارًام وجقا ـةو ظةذ افًةمال  ةق: أكـةو كـصةت  ةمٓء 

ؼقا فةفم اكطؾؼةقا إػ دظةقة افـةوس ؾَ افذيـ اكطؾؼقا إػ مو   ُ ْ  اإلخقان افًؾػقغ

 غر ظؾؿ إٓ أؾرادًا ؿؾقؾغ مـفؿم وفقس افؽ م ؾقفؿم وإكام افؽ م يف أن مؽقن 

ؾ ومـًى إػ كوس كوصئغ يف  ةذه افةدظقةم فةقس ظـةد ؿ ظؾةؿ ومةع ـَ قْ افدظقة مُ 

 ة؟ذفؽ ؾفؿ يؽؾػقن أن يدظقا إػ دظقةم مو  ل  ذه افدظق
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جيةةةةى أن ي حةةةةظ إخقاكـةةةةو أن دظقمـةةةةو  تؾةةةةػ ـةةةةؾ آخةةةةت ف ظةةةةـ دظةةةةقات 

اعامظةةوت إخةةرىم دظقمـةةو دظةةقة ظؾؿقةةي إصةة حقيم دظةةقة أخةةريـ دظةةقة ؿةةد 

مؽةةةةقن مةةةةورة مر قيةةةةي وفةةةةق ـ مةةةةًوم وافةةةةذي يـصةةةةى جفةةةةقد ؿ ظؾقةةةةف  ةةةةق أن مؽةةةةقن 

دظق ؿ مؽتقؾ افـوس واؿقعفؿ ظةذ أمةر شةفؾم ضويػةي مةـفؿ جيؿعةقن افـةوس 

 ديةةـ اإلشةة مم فؽةةـ مةةو  ةةق  ةةذا اإلشةة مم ؾةةلـثر ادةةدظقيـ وأـثةةر إؾةةراد ظةةذ

ادتؽتؾغ ظذ أشوس مؾؽ افدظقةم إذا شلفتفؿ: مةو  ةل دظةقمؽؿ؟ ؿةد يؼقفةقن: 

دظقمـةةةةو افؽتةةةةوب وافًةةةةـيم و ةةةةذه افةةةةدظقة أصةةةةٌحً افقةةةةقم يف احلؼقؼةةةةي أو  ةةةةذان 

وؿةةد  ؾغةةً مةةـ  آثـةةون افؽتةةوب وافًةةـي مةةـ ؾضةةويؾ افةةدظقة افًةةؾػقين ٕكـةةل أكةةو

افؽةةةز ظتقةةةًو ـةةةام مةةةرونم ؿٌةةةؾ ث ثةةةغ شةةةـي أو ؿةةةٌ ً مةةةـ ذفةةةؽم مةةةو ــةةةو كًةةةؿع دظةةةقة 

افؽتوب وافًـيم مو ــةو كًةؿع خطقٌةًو مةـ ا طٌةوء يةذـر افؽتةوب وافًةـيم ـةؾ مةو 

ـةةوكقا يةةدظقن إفقةةف  ةةق اإلشةة مم واإلشةة م ـةةام معؾؿةةقن أي: أمٌةةوع اإلشةة م  ةةؿ 

نذا أضؾؼ اإلش م صةؿؾ ـةؾ  ةمٓء افـةوس ؾرق صتك مـ ؿرون ظديدة ومديدةم ؾ

ظةةةذ ظجةةةر ؿ و جةةةر ؿم ظةةةذ ـثةةةرة اخةةةت ؾفؿ ومػةةةرؿفؿم فؽــةةةو حقةةةـام كؼةةةقل: 

اإلشةةة م ـتو ةةةًو وشةةةـي ظةةةذ مةةةـفٍ افًةةةؾػ افصةةةوفتم حقـئةةةذ مضةةةقؼ  ةةةذه افةةةدايرة 

 وحلةةديٌ  ¢افقاشةةعي افتةةل مشةةؿؾ ـةةؾ افػةةرق افضةةوفيم وافتةةل كةةص ظؾقفةةو افـٌةةل 

إػ ةخةرهم مضةقؼ  ةذه   ش ث ث وشٌعغ ؾرؿةي..وشتػسق أمتل ظذ»ادعروف: 

مةو أكةو ظؾقةف »افدايرة ومـحك يف افػرؿي افـوجقي ـام ؿول ظؾقف افً مم افتةل  ةل: 

 .شوأصحو 

ؾحقةةـام يةةدظق افةةدظوة أخةةرون ادًةةؾؿغ  عومةةيم ؾةةنكام يةةدظق ؿ إػ إشةة م 

يعـةل: افعؿةؾ  ظومم مو حؼقؼي  ذا اإلش م؟ ـؾ ؾرد مـفؿ جيقٌؽ جقا ًو مؼؾقديًوم

 وفةةةديـم  وفؽتةةةوب وافًةةةـي. فؽةةةـ مةةةو  ةةةق افؽتةةةوب ومةةةو  ةةةل افًةةةـيم وـقةةةػ شةةةٌقؾ 
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ؾفؿةةف؟ ؾفةةذا أمةةر ٓ يدكةةدن حقفةةف ـةةؾ افةةدظوة اإلشةة مقغ حوصةةو افًةةؾػقغم ؾفةةؿ 

 افذيـ يدظقن افـوس إػ افؽتوب وإػ افًـيم وظذ مـفٍ افًؾػ افصوفت.

 ؾوؿد افقء ٓ يعطقف. أذـر كؽتي هبذه ادـوشٌي متعؾؼ  وفعؾامء و ل: 

ؾحقـام مريد أن مدظق إػ اإلش مم ؾٌد قًو جدًا جةدًا أن مؽةقن ظورؾةًو وظودةًو 

وظوم ً  ام مدظق إفقفم وإٓ ـةون مثؾةؽ مثةؾ ذفةؽ افؽةردي افةذي زظؿةقا أكةف فؼةل 

رجةةةةؾ مةةةةـ افقفةةةةقد يف ضريؼةةةةفم ؾلصةةةةفر ظؾقةةةةف خـجةةةةرهم وؿةةةةول فةةةةف  ؾفجتةةةةف افعر قةةةةي 

ؿتؾتةةةةؽ. ؿةةةةول: دخؾةةةةؽم مةةةةوذا أؿةةةةقل؟ ؿةةةةول: واح ٓ  إظجؿقةةةةي: ؾةةةة ن أشةةةةؾؿ وإٓ

 أدري.

ؾنذًا: يـٌغل أن كدظق إػ اإلش م كدري مو  قم ؾنذا ـوكً افدظقة مـ افدظوة 

اإلش مقغ إػ إش م ؽر مػفقمم ؾام ؾويدة  ذه افةدظقةم وفةذفؽ ض ةً فؽةؿ 

د مةةةث ً ةكػةةةًو  ةةةٌعض إحةةةزاب اإلشةةة مقي افةةةذيـ يصةةةقحقن  ةةةلظذ أصةةةقا ؿم وؿةةة

ـوكةةً بةةؿ جقفةةي وصةةقفي يف  عةةض أيةةومفؿ ادووةةقيم فؽةةـفؿ مةةو اشةةتػودوا صةةقئًون 

ٕكةةؽ إذا شةةلفً ـٌةةر ؿ ؾضةة ً ظةةـ صةةغر ؿم ظةةـ ظؼقةةدة مةةو مةةـ ظؼويةةد افًةةؾػ 

افؼويؿةةةةي ظةةةةذ افؽتةةةةوب وافًةةةةـيم إمةةةةو أن جيقٌةةةةؽ  جةةةةقاب جفؿةةةةل اظتةةةةزايل أو أن 

 جيقٌؽ    أدري.

يـٌغةل ظةذ ادًةؾؿ ؿٌةؾ ـةؾ رء إذًا:  ق ٓ يدريم وٓ يدري افعؼقدة افتةل 

أن يعرؾفةةةو أوًٓم ثةةةؿ أن يةةةممـ هبةةةو ثوكقةةةًوم ؾةةةامذا يؽةةةقن حةةةول افةةةدظوة مةةةـ مثةةةؾ  ةةةذا 

افداظلم وفذفؽ افـؽتي افتل رويتفو فؽةؿ ةكػةًو  وفـًةٌي فةذاك افؽةردي وافقفةقديم 

 ةةةل خةةةر مثةةةول فؽثةةةر مةةةـ  ةةةمٓء افةةةدظوة افةةةذيـ يةةةدظقن اعام ةةةر ادًةةةؾؿي إػ 

 إش م ؽر مػفقم.اإلش مم وفؽـف 

 فذفؽ ؿقؾ ؿدياًم مـ احلؽؿ: مـ رأى افعزة  غره ؾؾقعتز.
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اإلخةةةقان افًةةةؾػققن افةةةذيـ مهةةة ظةةةذ اكضةةةاممفؿ أو ؿقةةةومفؿ هبةةةذه افةةةدظقة 

افطقٌي ادٌورـي ـجامظيم   يؿض ظؾقفؿ إٓ أؿؾ مـ ر ع ؿةرن مةـ افزمةونم وؿةد 

إض ؿةةًو أن يـتؽًةةقام دًةةقا ةثةةور دظةةق ؿ يف افعةةو  اإلشةة ملم ؾةةام جيةةقز بةةؿ 

ام وؿع ؾقف ؽر ؿ مـ إحزاب إخرى مع أن يرجعقا افؼفؼرىم وأن يؼعقا ؾقو

ؾةةورق ـثةةرم إحةةزاب إخةةرى مةةو ظرؾةةقا وٓ ذاؿةةقا ضعةةؿ وفةةذة افةةدظقة افًةةؾػقيم 

 ؾ أمهقي افدظقة افًؾػقيم وفذفؽ ؾفؿ يعقشقن حقورىم ٓ يةدرون افعؼقةدة افتةل 

 أكزبو اح..

 ؿد ح.احل مداخؾي:

 يرنيؽ اح. افشقخ:

ظذ ؿؾى حمؿد ظؾقف افص ة وافً مم و قـفةو فؾـةوس ـوؾةيم ٓ يةدرون حتةك 

يف  ةةذه إيةةوم إخةةرةم أمةةو افًةةؾػققن ؾؼةةد ذاؿةةقا حةة وة  ةةذه افةةدظقةم وظرؾةةقا 

ؿةةدر و وؿقؿتفةةوم ؾةةام يـٌغةةل بةةؿ أ ةةدًا أن يتـوشةةق و وأن يشةةغؾقا افـةةوس أخةةريـ 

إػ أن يػفؿق و وأن يممـقا هبوم أن يشغؾق و  لمقر أخرى افذيـ ـوكقا يدظق ؿ 

مةةدخؾ يف  ةةوب افًقوشةةي شةةقاء أضؾؼةةً أو ؿقةةدتن ٕن افًقوشةةي ظةةذ إض ؿفةةو ٓ 

 أظتؼد أن مًؾاًم يؼقل  ؼظقتفوم ؾ   د إذًا مـ مؼققد و  وفًقوشي افؼظقي.

ة افًقوشةةي افؼةةظقي أمةةر مرؽةةقب ؾقةةف  ةة  صةةؽ يف افؼةةعن ٕكةةف ٓ يؿؽةةـ إدار

افدوفةةي ادًةةةؾؿي إٓ ظةةذ إشةةةوس مةةةـ افًقوشةةي افؼةةةظقيم فؽةةـ  ةةةذه افًقوشةةةقي 

فةقا ؼ  ػَ فقًً مـ صلن إؾرادم وفقًً مةـ صةلن افةدظوة افةذيـ جيةى ظؾةقفؿ أن يُ 

ادًةةؾؿقن  عومةةي وأكةةو حقةةـام أؿةةقل:  عومةةي ـةةدظقةم فؽةةـ افتؽتةةؾ وافتجؿةةع ظةةذ 

ًةةةةتحقؾ أن يؿؽةةةةـ  ةةةةذه افةةةةدظقة ٓ  ػةةةةك ظةةةةذ أي مًةةةةؾؿ ظوؿةةةةؾن ٕكةةةةف مةةةةـ اد

فؾةةةدظوة أو فةةةٌعض افةةةدظوة أن جيؿعةةةقا ـةةةؾ ادًةةةؾؿغ ظةةةذ اخةةةت ف كزظةةةو ؿم 
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ومةةةةةذا ٌفؿم  ةةةةةؾ وكزؽةةةةةو ؿم وأحةةةةةزاهبؿ يف ـتؾةةةةةي واحةةةةةدة ؿويؿةةةةةي ظةةةةةذ افؽتةةةةةوب 

 وافًـيم ومـفٍ افًؾػ افصوفت...

 )حصؾ  ـو اكؼطوع صقيت(

غَ ﴿..]مصةةةدؿًو[ فؼةةةقل رب افعةةةودغ: افشةةةقخ: ـْ *  َوٓ َيَزاُفةةةقَن نُيْتَؾِِػةةة ٓ  َمةةة إِ

َؽ   .[221-221]ه:::﴾َرِحَؿ َر  

وفؾحةةةديٌ حةةةديٌ افػةةةرق افةةةذي أذت إفقةةةف ةكػةةةًوم وفؽةةةـ ظةةةذ إؿةةةؾ افةةةذيـ 

افةةذي حؽةةك ر ـةةو ظةةز وجةةؾ  ¢يريةةدون أن يًةةؾؽقا شةةٌقؾ اح وشةةٌقؾ رشةةقل اح 

 َ ِصَرٍة َأَكو إَِػ اح ِ َظَذ  اُؿْؾ َ ِذِه َشٌِقِع َأْدُظق﴿ظـف يف افؼرةن أكف أمره أن يؼقل: 

ـِ  ـَ  َوَم ٌََعـِل َوُشٌَْحوَن اح ِ َوَمو َأَكو ِم ـِغَ  ام   .[261]ي:سف:﴾ادُْْؼِ

 مٓء جيى أن يتؽتؾقا ظذ  ذا إشوسم ومؽقن  ل افػرؿي افـوجقيم ؾققم 

قن مر قةي   ة رَ متؽتؾ  ذه اعامظي ظذ  ذه افػفةؿ افصةحقت ف،شة م افصةحقت ويُ 

 ظيم ؾققمئذ يػرح ادممـقن  ـك اح مٌورك ومعوػ.صحقحي ـؽتؾي وـجام

أمةةةو ا ةةةروج ظةةةـ  ةةةذه افةةةدظقة وإصةةةغول ظومةةةي ادًةةةؾؿغ  قةةةء ةخةةةرم ؾفةةةق 

اكحةةةراف خطةةةر شةةةقؽقن ظوؿٌةةةي  ةةةذا آكحةةةراف أن يصةةةوب اوظةةةي افًةةةؾػقغ ٓ 

ؾةقا شةـغ ضقيؾةي ظشؿت اح  ؿثةؾ مةو أصةقًٌ اوظةوت إحةزاب إخةرىم أن ي

دظقن.. ويعؿؾةةقنم وفؽةةـ افؼوظةةدة افتةةل أذت إفقفةةو ةكػةةًو: وضقيؾةةي جةةدًام و ةةؿ يةة

 )مؽوكؽ راوح(.

وفةةةئـ يًةةةتػقد افةةةدظوة افًةةةؾػققن  دايةةةي ؾةةةرد ؾضةةة ً ظةةةـ أؾةةةراد يةةةدظق ؿ إػ 

افؽتةةةوب وافًةةةـي وير ةةةق ؿ مر قةةةي صةةةحقحي ظةةةذ  ةةةذه افةةةدظقة خةةةر بةةةؿ مةةةـ أن 

م و  يممـةقا جيؿعقا ويؽتؾقا ةٓؾًو  ؾ م يغ مـ افٌؼم و ؿ   يػفؿقا اإلشة 
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 وإلشةة م افةةذي أكزفةةف اح ظةةز وجةةؾ ظةةذ ؿؾةةى حمؿةةد ظؾقةةف افًةة مم و وفتةةويل   

 قا افس قي ظذ  ذا إشوس مـ افػفؿ اإلش مل افصحقت.   رَ يُ 

ظـ مقشعفؿ يف دظق ؿم وظـ اظتذار ؿ .فذفؽ كحـ كـصت أن يساجعقا.. 

يؼةةول: ظةةذر أؿةةٌت مةةـ ادحؽةةل يف افًةةمالن ٕن  ةةذا افعةةذر يف احلؼقؼةةي  ةةق ـةةام 

 ذكىن ؾ  يؽؾػ كػًًو إٓ وشعفو.

وافغؾةةق يف افةةدظقة دون افؼقةةد ادةةذـقر ةكػةةًو ـةةام ذـةةرت أيضةةًو يف... ـ مةةل 

إن فؽةؾ ظؿةؾ  »: ¢افًو ؼ أن ظوؿٌي  ذا افغؾق  ق آ قةور ـةام ؿةول رشةقل اح 

مف ذةم وفؽؾ ذة ؾسةم ؾؿـ ـوكً ؾسمف إػ شـتل ؾؼد ا تدىم ومـ ـوكً ؾس

 .شإػ  دظي ؾؼد وؾ

ؾنذًا: ظؾقـو أن كظؾ كدظقا افـوس ـؾ افـةوس إػ ؾفةؿ افؽتةوب ؾفةاًم صةحقحًوم 

مٌتديغ  وفعؼقدة افتل  ل أشوس افـجوة يقم افؼقوميم ثؿ  ام جيةى  عةد ذفةؽ مةـ 

معرؾي افػرايض افعقـقيم ثؿ افػرايض افؽػويقي افتل إذا ؿوم هبةو افةٌعض شةؼط ظةـ 

ةةةة  ين إػ افتـٌقةةةةف إػ رء مةةةةـ افغؾةةةةق افةةةةذي وؿةةةةع ادًةةةةؾؿقن ر  افٌةةةةوؿغم و ةةةةذا جَيُ

 افققمن حتك  عض افدظوةم و ق:

أصةةٌحً ـؾؿةةي افةةدظقة وافةةدظوة يف اظتؼةةودي  ةةل مةةـ  دظةةي افعكةة احلةةوضم 

وأكةةةةو يف طـةةةةل أكؽةةةةؿ شةةةةقف ٓ مًةةةةؿعقن  ةةةةذا افؽةةةة م مةةةةـ ؽةةةةريم فؽـةةةةف احلةةةةؼم 

ُؽْؿ َمـطُِؼقنَ ﴿و  .[11]الذاريات:﴾حَلَؼٌّ ِمثَْؾ َمو َأك 

افدظقة افققم وافدظوة أصٌت ـلكف أمةر ؾةرض ظقـةل ظةذ ـةؾ مًةؾؿم وفةق ـةون 

ٓ يعرف مـ اإلش م صقئًوم وادثول معرؾقكف افققم يف ـتؾي إش مقي وخؿي جدًا 

 رجةقن إػ افةةدظقة  ةزظؿفؿم ويًةةؿقن  ةذا ا ةةروج  ةو روج يف شةةٌقؾ احم 



 لكاء الصيخ مع جملة اجملاهد األفغانية ------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

733 

يؼقفةةقن يف  عةةض افةةٌ د وأـثةةر افةةذيـ  رجةةقن ـةةام يؼقفةةقن يف شةةٌقؾ اح ـةةام 

 افعر قي: ٓ يػرق  غ ا ؿًي وافطؿًيم و غ إفػ وادًطقجل.

  مٓء موذا يػعؾقن؟  مٓء دظوة. دظوة إػ موذا؟ إػ اإلش م! 

ؼةةةقا ؾ  يةةةو اوظةةةي امؼةةةقا احم ؾوؿةةةد افقةةةء ٓ يعطقةةةفم اجؾًةةةقا يف   دـةةةؿ وحَتَ 

معةةةوػ ومدارشةةةقه  قةةةـؽؿم واجتؿعةةةقا يف مًةةةوجدـؿم وامؾةةةقا ـتةةةوب اح مٌةةةورك و

ومػؼفةةقا يف افؽتةةوب وافًةةـين حتةةك مؽقكةةقا ظةةذ  قـةةيم ومؽقكةةقن ـةةام ؿةةول ظؾقةةف 

 .شمـ يرد اح  ف خرًا يػؼفف يف افديـ»افً م: 

وس  ةةمٓء يةةةلمقن  ةةلظامل مًةةتـؽرةم إمةةةو ؤكعؾةةؿ أن ـثةةرًا مةةـ  ةةةمٓء و ةةؿ ر

ؼوظةدة افؽةوؾرة افتةل ٓ جف ً وإمو او  ًم إمةو جفة ً  وإلشة مم وإمةو مةـ  ةوب اف

أصةةةةؾ بةةةةو يف اإلشةةةة مم ومةةةةع ذفةةةةؽ ؾةةةةٌعض افةةةةدظوة اإلشةةةة مقغ يـتًةةةةٌقن إفقفةةةةو 

 ويعؿؾقن هبوم أٓ و ل: افغويي مزر افقشقؾي.

ؾؼةةةد  ؾغـةةةةو أن اوظةةةي مةةةةـ  ةةةمٓء افةةةةدظوة وصةةةؾقا إػ ؿريةةةةيم ؾقجةةةدوا أ ؾفةةةةو 

مةةةع  يطقؾةةةقن  ؼةةةز ويل زظؿةةةقه وفقةةةًوم ؾةةةريقس اعامظةةةي  ةةةمٓء ضةةةوف حةةةقل افؼةةةز

 افؼقمم دوذا؟ ؿول: فقتلفػ ؿؾقهبؿ!

َؾوْصَدْع  ِاَم ﴿أ ؽذا يلمر اإلش م؟! اإلش م يؼقل فـو مـذ الًي ظؼ ؿركًو: 

ـِ  ِرْض َظةة ْمَمُر َوَأْظةة ـِغَ  ُمةة ةة . وٓ يؼةةقل: اظؿةةؾ ظؿةةؾ اعةةو ؾغم [14]الحجززر:﴾ادُْْؼِ

و ر افؼك وـؾـو يعؾؿ مٌؾغ ا تامم افرشقل ظؾقف افص ة وافً م يف نيوفػي مظ

حتك وفق ـوكً فػظقي وفقًً ظؿؾقي ـوفطقاف حقل ؿٌقر إوفقوء وافصوحلغم 

 غةةر ؿصةةد وكقةةي شةةقئيم ؾؽؾؽةةؿ  فؾػظ افةةذي ؿةةد يصةةدر مةةـ  عضةةفؿ خطةةلحتةةك  ةةو

 ¢أن افـٌةةل »يعؾةةؿ احلةةديٌ افةةذي رواه افسمةةذي وؽةةره ظةةـ أ  واؿةةد افؾقثةةل: 

صةجر افًةدرم ؾؼةول  ـون يف شػر دو مر أصحو ف و ق معفؿ  شةجرة وةخؿي مةـ

 .ش عض أصحو ف ظؾقف افً م: اجعؾ فـو ذات أكقاط ـام بؿ ذات أكقاط
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اجعةةؾ فـةةو ذات »ؼةةقن ظؾقفةةو أشةةؾحتفؿم ؾؼةةول  عضةةفؿ: ؾ  عَ  ةةذه افشةةجرة ـةةون يُ 

 يعـل: معؾقؼوت معؾؼ ظؾقفو إشؾحي. شأكقاط ـام بؿ ذات أكقاط

ام ؿةةةول ؿةةةقم مقشةةةك اح أـةةةز!  ةةةذه افًةةةــ فؼةةةد ؿؾةةةتؿ ـةةة»ؾؼةةةول ظؾقةةةف افًةةة م: 

اَم َبُْؿ ةِبَيٌ ﴿دقشك:  ـَ  .ش[211]األعراف:﴾اْجَعؾ َفـَو إَِبًو 

ج مـ اف ؾظ  ةف يف ؿطع دايرة افؼك حتك  ؾػظ خر ¢اكظروا ا تامم افـٌل 

ذـقةًوم ودةو  ةذا افؾػةظ صةو ف فػةظ ادؼةـغ افؼةدامك مةـ  دون أن يؼصةد معـةًك 

اَم َبُةة ﴿افقفةةقد:  ةة ـَ َبًةةو 
ؾ َفـَةةو إِ م دجةةرد  ةةذه ادشةةوهبي [211]األعززراف:﴾ْؿ ةِبَةةيٌ اْجَعةة

 شاح أـةةز!  ةةذه افًةةــم فؼةةد ؿؾةةتؿ ـةةام ؿةةول ؿةةقم مقشةةك دقشةةك..»افؾػظقةةي ؿةةول: 

 إػ ةخر احلديٌ.

ؾؽقةةػ يًةةتجقز مًةةؾؿ ظةةو   وإلشةة م افؼةةويؿ ظةةذ افؽتةةوب وافًةةـي أن يعؿةةؾ 

فػفؿ وفقؽًى ظؿؾ ادؼـغم وأن يطقف مع افؼقم افضوفغم دوذا؟ ؿول: فقتل

قِْفْؿ ﴿ؿؾةةقهبؿم ؿةةول معةةوػ فـٌقةةف ممد ةةًو فـةةو يف نيوضٌتةةف إيةةوه:  ـُ إَِفةة ـَ ْر ْدَت َمةة
ْد ـِةة َفَؼةة

 .[44]اإلسراء:﴾َصقْئًو َؿؾِقً  

ؾام جيقز فؾؿًؾؿ و خوصي إذا ـون داظقي يريد أن يعؾةؿ مةـ حقفةف أن يشةورك 

شةةورـفؿ افـةةوس يف وةة بؿم  حًةةٌف أن  ةةوفطفؿ فةةقعؾؿفؿ ويةةقجففؿم أمةةو أن ي

 يف افض لم ؾفذا  ق ظغ افض ل.

فةةذفؽ مةةو يؼةةع يف مثةةؾ  ةةذه ادخوفػةةي افؼةةظقي إٓ مةةـ ـةةون   يةةمدب ظةةذ مةةو 

 كدظق افـوس إفقف مـ افؽتوب وافًـيم وظذ مـفٍ افًؾػ افصوفت.

  ذا مو ظـدي جقا ًو ظـ ذفؽ افًمالم وفعؾف   يػتـل رء.

 ؾنذًا: كـتؼؾ إػ افًمال افثوين.

 (00:  30: 00/   280والنور / ) اهلدى 
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 اتصاه مجين السمحَ  

 بالشيخ األلباٌي

 إمٌورح ٕول مره يتصؾ يل افشقخ اقؾ افرنيـ.. افشقخ:

 ظع: ظجقى مـ  ـوك.

 مـ  ـوك. افشقخ:

 ...مداخؾي:

 .... مداخؾي:

 ...مٌع اعفود إؾغوين شؾػل افشقخ:

 اوظي افؼرةن افًـي. مداخؾي:

 أصحوب  ؾي ادجو د. صػتفو ر؟  افشقخ:

 ... مش... يو صقخ.. مداخؾي:

ٓ مؾقن فؽـ مو يف صقرم ادؼصقد ـةون يف إول أشةئؾي مةـ  عةض  افشقخ:

اعامظةةي ادؾتػةةغ حقفةةف مةةـ افعةةربم وجفةةقا  عةةض إشةةئؾي ادتعؾؼةةي  ةةوخت ف 

ؿ  ام  ق معروف فديؽؿ اقعًوم فؽـ افظو ر أن إمراء وافؼقات  ـوكم ؾلجٌتف

 ذا فقس شمال افشقخ اقؾ افرنيـ كػًفم ؾػقجئةً وإذا  ةف  ةق يٌةدأ افؽة مم 

و ؾؽـةةةةي أظجؿقةةةةي واوةةةةحي جةةةةدًام فؽةةةةـ مةةةةو ؿةةةةدم كػًةةةةف إيلم فؽـةةةةف يةةةةتؽؾؿ  ؽةةةة م 



 حول الصيخ مجيل عبد الرمحن األفغاني -------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

707 

افشجعون يعـلم ادؼدامم ؾليضًو أجٌتفم فؽـ يؼقل: وـام معؾؿ مـ ظةوديت أؿةقل 

ؽ ظةةـ شةةمافؽ؟ ؿةةول يل: ٓم مةةو أخةةذت جةةقاب شةةمايلم ـلكةةف  ةةق فةةف  ةةؾ أجٌتةة

صةةةةعر أين ٓ أؾفةةةةؿ ظؾقةةةةفم أو أكةةةةف ٓ يػفؿـةةةةل وإػ ةخةةةةره.. ؾؽؾةةةةؿ أحةةةةد اإلخةةةةقان 

افعربم  ذا إخ ؿول يل: افذي ـون يؽؾؿؽ ةكػًو  ق افشقخ اقةؾم و ةق يًةلل 

ظةةةةـ ـةةةةذا وـةةةةذام ـةةةةون افًةةةةمال أن افشةةةةقخ اقةةةةؾ  ةةةةؾ  ةةةةق إمورمةةةةف إمةةةةورة ظومةةةةف أم 

 صيم  ؽذا ـون افًمال.خو

ؿؾةةً فةةف: ٓ  ةةل إمةةورة خوصةةيم وٓ مؽةةقن اإلمةةورة ظومةةي إٓ حقةةـام يٌةةويع  ةةذا  

 إمر أو ذاك  قعي ظومي مـ ادًؾؿغ يف ـؾ أؿطور اإلش م.

 وإذ ـامن مش  ذا  ق اعقاب.

فؽـ مٌقـةً  عةد مةو مؽؾةؿ  ةوفعر  أن  ةؿ ٓ يعرؾةقا يًةلفقام وإذ افًةمال  ةق: 

 اقؾ إمورمف إمورة ظومي أو خوصي؟ ؾ مثؾ افشقخ 

 ؿعـةةةةك:  ةةةةؾ مةةةةـ يقفقةةةةف افشةةةةقخ اقةةةةؾ مةةةةـ افرؤشةةةةوء وإمةةةةراء يف نيتؾةةةةػ 

مةـ ؿٌةؾ  اقفّة ادـوضؼ افتل  ق أمر وم  ؾ بةمٓء إمةراء ضوظةي  ـةوء ظةذ أ ةؿ وُ 

 إمر... 

 ظع: يعـل زي مـ اضوع أمري ؾؼد أضوظـل.

ف: أن ووةةةت  ةةةو إمةةةرم  ةةةق  ةةةذا جٌةةةً أكةةةو احلةةةديٌ كػًةةةفم ؿؾةةةً فةةة افشةةةقخ:

ؾؽام جيى إضوظةي افشةقخ اقةؾم جيةى إضوظةي افرؤشةوء وإمةراء افةذي كصةٌفؿ 

وا يًةةةلفقن إشةةةئؾي افػؼفقةةةي: ـؿثةةةؾ اعؿةةةع  ةةةغ ؤإمةةةر اقةةةؾم و عةةةد ذفةةةؽ  ةةةد

 افص مغ و ؿ يف احلدود مع افؽػورم أو افشققظقغ.
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ؿ اعؿةع خوصةي : مةو جيةقز فؽةاؿول: ٕكف  عض ادشويخ افذيـ زاروكةوم ؿةوفق 

 اع افتؼديؿ.

ؾلكةةو أجٌتةةةف ـةةةام معؾؿةةةقن  ةةةوعقازم ؿؾةةً فةةةف  خوصةةةي أكـةةةل أمصةةةقرم ومةةةو أدري 

ـقةةػ ووةةعؽؿم أكؽةةؿ أكةةتؿ  وإلوةةوؾي إػ أكؽةةؿ  و ةةدون ؾةةلكتؿ ؿةةقم شةةػرم ؾؾةةق 

ـةةون فةةقس  ـةةوك حةةرج مةةـ ادحوؾظةةي ظةةذ أداء افصةة ة يف أوؿو ةةوم ؾٌوظتٌةةورـؿ 

 ؾفـو وجد شٌٌغ:مًوؾريـ ؾقجقز فؽؿ اعؿع أص ًم 

 افًٌى إول  ق افًػر.

وافًةٌى افثةةوين: احلةةرج افةةذي م ؿةةقهم افعةةدو أمةةومؽؿم  ؽةةـ شةةوظي مؼةةدروا 

 مصؾقام ؾتجؿعقا  غ افص مغ.

  ذا مـ شمابؿ.

 ـذفؽ شلفقا حقل ادًجد  ؾ يؼع ا وذ ادـز ؾقف؟

ؿؾةةةةً:  ةةةةذا  تؾةةةةػ  ةةةةوخت ف ادًةةةةجدم إن ـةةةةون مًةةةةجدًا جومعةةةةًو مؼةةةةوم ؾقةةةةف 

اعؿعةةي واعامظةةي ؾةة  صةةؽ أن  ةةذا شةةـيم أمةةو إن ـةةون  ةةذا مًةةجدًا ٓ مؼةةوم ؾقةةف 

 اعؿعيم إكام اعامظي ؾؼطم ؾذفؽ فقس مـ افًـي.

 .ثؿ اكتؼؾ إػ افًمال ظـ ادحراب يف ادًجدم ؾلجٌتف  لكفٓ  أصؾ فف يف افًـي

ثؿ أخرًا دخؾ يف احلةديٌ افشةقخ اقةؾ افةرنيـم فؽةـ ـةؾ ـ مةف ـةون يف 

يي دظوء  طقل افعؿةرم واكتػةوع ادًةؾؿغ  عؾؿةؽم وكحـة ـةام معؾةؿ ٓ كًةتغـل ظـة افـفو

ظؾؿؽم وشقف كتصةؾ  عةد أن ظرؾـةو ضريةؼ آمصةول  ةؽ  ومػقةًو.. وكحةق ذفةؽم )يعـةل 

 ـ م يدل ظذ إخ ص وظذ احسام فؾعؾؿ.. وكحق ذفؽ(.

 ( 00: 36: 32/ 439) اهلدى والنور /
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 حوه وكتن مجين السمحَ

افًةةمال افثةةوين صةةقخل يًةةلل ظةةـ حمؿةةد  ةةق وةةقوف  ةةؾ تحةةؾ ؿتؾةةف  مداخؾةةي:

 ظؾاًم أن مـ شقليت  عده ؿد يؽقن أشقأ مـفم وأكف يف افػتـي جيى افتزام افدار. 

 وأكف موذا؟  افشقخ:

 يف افػتـي جيى افتزام افدار.  مداخؾي:

كحةةـ ؿؾـةةو شةةؾػًو مةةع  عةةض إخقاكـةةو احلةةوضيـ أوًٓ: يف ؿةةرارة أكػًةةـو  افشةةقخ:

و  ؼتؾف  ذه حؼقؼي ٓ كًتطقع أن كؽتؿفون ٕكةف رجةؾ ضغةك و غةكم فؽةـ يف هرك

افقؿةةً كػًةةف ؿؾـةةو: ظًةةك أن يؽةةقن خةةرًا فـةةو ذًا ٕظةةدايـون ٕن مثةةؾ  ةةذا افؼتةةؾ 

 ¢فقس  ةق مةـ مـفجـةو اإلشة مل افةذي كػفؿةف مةـ ـتةوب ر ـةوم ومةـ شةـي كٌقـةو 

 و و جرى ظؾقف شؾػـو افصوفت.

وا  عةد ا ؾػةوء افراصةديـ   يؽقكةقا ؤؾقك افذيـ جوؾـحـ كعؾؿ ـثرًا  لن اد

مؾتزمغ فؾؽتوب وافًـي افتزامفؿم وٓ ـوكقا شةوفؽغ مًةؾؽفؿم ـةوكقا مـحةرؾغ 

ظةذ ظؾةامء ؿؾق ً أو ـثرًام وحًٌؽؿ مث ً ظذ ذفؽ: ؾتـي ادلمقن افةذي ؾةرض 

رك زموكةةةف أن يؼقفةةةقا:  ةةةلن ـةةة م اح افةةةذي  ةةةق صةةةػي مةةةـ صةةةػومف مٌةةةو اإلشةةة م يف

ومعةةةةةوػ أن يؼقفةةةةةقا  لكةةةةةف نيؾةةةةةققم و ةةةةةع يف ذفةةةةةؽ ـثةةةةةر مةةةةةـ أيؿةةةةةي ادًةةةةةؾؿغم 

موم أنيدم وؿتؾ مـفؿ ـثرون وؾتـ مـفؿ ظديدون اإلو خوصي مـفؿ إموم افًـي 

ومةةع ذفةةؽ   يػؽةةر أحةةد  ةةمٓء إيؿةةي أن يرشةةؾ إػ مثةةؾ  ةةذا افةةذي ؾةةرض  ةةذه 
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يعؾؿةقن أن مثةؾ  ةذا افض في ظذ أيؿةي ادًةؾؿغ أن يؼتةؾ وأن يغةدر  ةفن ٕ ةؿ 

افغةةةدر أوًٓ: فةةةقس مةةةـ مةةةـفٍ افًةةةؾػ افةةةذيـ مضةةةقام وثوكقةةةًو: أكةةةف ؿةةةد يسمةةةى مةةةـ 

 ادػوشد أـثر مـ مصؾحي افؼضوء ظذ مثؾ  ذا افطوؽقي.

وفذفؽ ؾلكةو ؿؾةً: أكةو أرجةق يف افقؿةً افةذي هركةو  ؼتؾةف كرجةق أن ٓ مؽةقن 

ٌي دةةةو يًةةةؿك  لضػةةةول افعوؿٌةةةي أشةةةقأن ٕكةةةف مةةةو افػويةةةدة أكةةةتؿ معؾؿةةةقن رأيـةةةو  وفـًةةة

احلجةةورة وآكتػووةةي افػؾًةةةطقـقي  ةةذهم كحةةةـ كؼةةقل:  ةةذا ٓ يػقةةةد صةةقئًو إض ؿةةةًون 

ٕ ةةؿ إن ؿتؾةةقا هيقديةةًو ؿتةةؾ مؼةةو ؾفؿ ظةةدد أـةةز وأـةةزم إذا ؿتؾةةقا هيقديةةًو ؿتؾةةقا مةةـ 

ادًةةؾؿغ أـثةةر وأـثةةر و ؽةةذام وفةةذفؽ ؾةةـحـ ٓ كةةرى  ةةذا افغةةدر و ةةذا افؼتةةؾن 

دوفي إش مقي مةلمر وظةذ ادًةؾؿغ أن يـػةذوام وإكةام  ةل  ٕكف فقس  ـوك أوًٓ:

 ةراء اراوفقي  قايقي ٓ يـظر إػ مو يسمى مـ ورايفو مـ ظقاؿى شقئي.

 خ صي افؼقل: ٓ كرى  ذا افؼتؾ و ذا افغدر. 

افًمال افثوفٌ  وفـًٌي فؾؼتؾ.. فؾؼومؾ صقخل يعـل: يعتز ؿومؾ ؿتؾ  مداخؾي:

 ةثؿ ظؾقف؟ 

  ذا يعقد إػ افداؾع وافٌوظٌ. ٓم  افشقخ:

 كعؿ جزاـؿ اح خر.  مداخؾي:

صقخـو ذـرمؿ يف أثـوء احلديٌ أن ادلمقن   يؼؿ أحد ظؾقةف وؾعةؾ  مداخؾي:

 مو ؾعؾ مع أكف ٓ ـ جرير .. 

ظػقًا أكو   أؿؾ:   يؼؿ أحد ظؾقف كعؿم ؿؾً: ٓ أحد دؾةع مةـ  ةمٓء  افشقخ:

 ويؽػل ذ ادممـغ مـف.  إيؿي دؾع رج ً نيؾصًو فقؼتؾف

 مشفقر: أنيد  ـ كك ـون يػؽر  ؼتؾف. 
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 ـون يػؽر.  افشقخ:

 مشفقر:  ؼتؾف وـون حمدثًو ومدحف أنيد وؿول: رنيف اح فؼد جود  ـػًف. 

 فؼد موذا؟  افشقخ:

 مشفقر: فؼد جود  ـػًفم ويذـر أخٌور مػصؾي ضقيؾي جدًا.

 دوذا جود  ـػًف؟  افشقخ:

 م ظؾقف وأراد أن يؼتؾف. مشفقر: ٕكف ؿو

 ؾفؿًم و عد ذفؽ موذا حصؾ؟  افشقخ:

 مشفقر: ؿتؾ. 

 ؿتؾ.  افشقخ:

مشةةةةفقر: ؿتؾةةةةف ادةةةةلمقنم ظؿةةةةؾ حرـةةةةي ووزع كةةةةوس يف  غةةةةداد ظػةةةةقًا ؿًةةةةؿفو 

ةةةةة وَ فؼًةةةةةؿغ وصةةةةةـع رايةةةةةوت وووةةةةةعفو يف ة ةةةةةور وَ  ً وؿةةةةةً فؾؼقةةةةةوم ظؾقةةةةةف وفؼتةةةةةؾ ؿ 

ام شةةئؾ ظـةةف أنيةةد ادةةلمقن وأور ظؾقةةف ووصةةؾ خةةزه إػ ادةةلمقن وؿتةةؾم ؾؾةة

 ؿول: رنيف اح فؼد جود كػًف مو أجرأه أو  ـػس افعٌورة  ذه. 

أكةةةو أؿةةةقل: رنيةةةف اح يةةةو أخةةةل! فؽةةةـ  ةةةذا مكةةةف صخ ةةة ٓ يؿثةةةؾ  افشةةةقخ:

افػؽر اعامظل  وفـًٌي فعؾامء ادًؾؿغ يعـل:  ؾ أكً مظـ أكف ـون ٓ يؿؽةـ 

ؿقن:  جامظةةي افتؽػةةر ؿـ يًةةق ـوكةةً افػؽةةرة ادقجةةقدة افقةةقم ؾةةقؿتةةؾ ادةةلمقن فةة

وابجةةرة فةةق ـوكةةً  ةةل ادًةةقطرة ظةةذ ظؾةةامء ادًةةؾؿغ يف ذفةةؽ افزمةةون أكةةف ٓ 

يقجةةد ؾةةقفؿ مةةـ يةةلمر مؾؿقةةذ فةةف  ؼتةةؾ مثةةؾ ادةةلمقنم ٓ  ةةؿ يؼةةررون يف ظؼويةةد ؿ 

ـةةةةام معؾةةةةؿ  ةةةةلن ا ةةةةروج ظةةةةذ إيؿةةةةي ٓ جيةةةةقز دةةةةو يسمةةةةى مةةةةـ وراء ذفةةةةؽ مةةةةـ 
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ـ كك ادروزي رنيف اح ؾقؽقن  ةذا افػًودم ؾنذا صت  ذا ا ز ظـ حمؿد  

 رأي فف. 

 أنيد  ـ كك ا زاظل.  مداخؾي:

 كعؿم ؾعذ ـؾ حول  ذا ا ز ذـره ا ـ جرير مث ً أو مـ؟  افشقخ:

ؾ جةدًا يف أخٌةور ؿقومةف  مداخؾي: ذـره ا ـ جرير يف افتوريخ يف افعوذم وَؾص 

... 

 ضقى! فعؾف يؽقن  ذا مـ خز .. مث ً.  افشقخ:

 ذـره افذ ٌل  صقغي أيضًو يعـل.  داخؾي:م

 اعزم.  افشقخ:

 كعؿ يف افًر. مداخؾي:

 ظذ ـؾ حول اعقاب افذي ظـدي  ق  ذا.  افشقخ:

صقخل افًمال إخر دحؿةد يؼةقل: ظةـ حؽؿتقةور أٓ كًةتطقع أن  مداخؾي:

 كختؾؼ فف إظذار. 

 افؼوؾقي اح يعطقؽ افعوؾقي.  مداخؾي:

  ـ ضو ر.  ذا حمؿد  مداخؾي:

 فؽـ  ذا افًمال ؽومض.  افشقخ:

أكةةةو ٓ أدري مةةةوذا يؼصةةةد  ةةةة: أن كختؾةةةؼ فةةةف إظةةةذار يعـةةةل:  ةةةؾ ؾعةةةؾ  مداخؾةةةي:

 رء حؽؿتقور. 
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يؿؽـ يؼصةد  وفـًةٌي فؼتةؾ اقةؾ افةرنيـ إذا ـةون افًةويؾ يعـةل: أن  افشقخ:

 فف يدًا يف ؿتؾف ؾـقجد فف إظذارم ٓ كدري موذا يؼصد. 

م أخذ مـو ذيط فقافده افذي  ق رؿؿ الًاميي وظؼيـ كعؿ صقخـومداخؾي:

 مؽؾؿً ؾقف صقخـو أكً ظذ مؼتؾ افشقخ اقؾم ومـ ثؿ جؾًتؽؿ مع أخقكو. 

 ؾورس.  افشقخ:

ٓ صةقخـوم مةع أخقكةو افةذي  ةق مٌةع أ ةق طٌةل أو افٌحريـةلم مؽؾؿةً  مداخؾةي:

ظةةذ مقوةةقع: اقةةؾ افةةرنيـ كعةةؿم و عةةض إمةةقر يف اعفةةود وـةةذام وــةةةً 

 أظطقً فئخ: أ ق حمؿد. 

 إذًا يؼصد: ؿتؾ اقؾ افرنيـ.  افشقخ:

  ذا  ق افظو ر يعـل.  مداخؾي:

... ضؾةةع ؿٌةةؾ أيةةوم أخٌةةور ظةةـ حؽؿتقةةور أكةةف جيؿةةع افـةةوس مةةـ أجةةؾ  مداخؾةةي:

 ظؿؾ رء يف ادـطؼي فؾًقطرة ظذ احلؽؿ. 

ٓ  ةةةق يؼصةةةد إذا أظةةةرف أكةةةو ... كتحةةةدث أكةةةو وأكةةةًم أكةةةو أرجةةةت أكةةةف  مداخؾةةةي:

 يؼصد: ؿتؾ كجقى افرنيـ ضو ر يمـد  ذا افؽ م. 

 ذا افذي يتٌودر إػ ذ ـلم ٓ مو أجد فف ظذرًا يف ذفؽن ٕكف ٓ ؾرق  افشقخ:

 قـةةةف و ةةةغ اقةةةؾ افةةةرنيـ مةةةـ حقةةةٌ أكةةةف يؿثةةةؾ يعـةةةل: اوظةةةي مةةةـ اعامظةةةوت 

اإلشةةة مقيم ؾؾةةةقس فةةةف أن يتكةةةف وأن يًةةةعك فؼتةةةؾ مةةةـ  وفػةةةف يف دظقمةةةف ويف 

ؾق فن ٕكةةف   يصةةٌت حةةوـاًم أظةةذ وٓ  قيةةع مةةـ ادًةةؾؿغ حتةةك مـفجةةف ويف أشةة

 يؽقن فف افتكف ادطؾؼ. 
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صةةقخـو! يف إمةةس  ةةؿ أخرجةةقا اقةةؾ افةةرنيـ ومةةـ معةةف مـطؼةةي  مداخؾةةي:

 حررو و وأؿومقا ؾقفو ...

فذفؽ احلؼقؼي ـون جيى أن يؽقن حمؿد مقجقد وكػفةؿ مـةف مةو  ةل  افشقخ:

  موذا؟ وجفي كظرهم وكحصؾ فف ظذ ظذر يف

  ق داياًم معف أذضف يقزع يف مقوقع: افتؿس ٕخقؽ ظذرًا.  مداخؾي:

  ؽذا.  افشقخ:

  ق يعرؾف يو صقخـو.  مداخؾي:

 ضٌعًو .. افشقخ:

 ( 00:  49: 19/   517) اهلدى والنور / 

 ( 00:  56: 02/   517) اهلدى والنور / 
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 كمىة حوه وكتن مجين السمحَ

ودرة افشةةةقخ ادجو ةةةد اقةةةؾ افةةةرنيـ رنيةةةف اح  عةةةد أن ؿتؾةةةً إيةةةدي افغةةة

معوػ صفقدًا يف شةٌقؾ احلةؼ وافعؼقةدة افصةوؾقي وٓ كزـةل ظةذ اح أحةدًام مؽؾةؿ 

صةةةقخـو افع مةةةي إفٌةةةوين حػظةةةف اح  ؽؾؿةةةي جومعةةةي حةةةقل ادقؿةةةػ افصةةةحقت يف 

 م.7/3/7337 ة م ادقاؾؼ: 7377/صػر/77ذفؽ ؾؼول  توريخ 

امصةؾ   أحةد اإلخةقة مةـ افريةوض حةقل  ةذه  صقخـو! أؿقل: أمس مداخؾي:

ادصةةةقٌي افتةةةل أدةةةً حةةةقل مقوةةةقع افشةةةقخ اقةةةؾ رنيةةةف اح معةةةوػ ومةةةو صةةةو ف 

ذفؽم ؾقذـر أكف وصؾف خز أو أخةزه مةـ شةؿع افشةقخ ظٌةد افعزيةز  ةـ  ةوز ظـةدمو 

ةةة ؾ ظةةةـ  ةةةذه ادًةةةلفي ؾؽلكةةةف َخ ئشةةة ةةة ػ مةةةـ أمر ةةةو وفَ ػ  ػ مةةةـ صةةةل و ؿةةةوي ً:  ةةةذه ط 

يؿي أو رء مةـ  ةذا وفقًةً ـةام يتصةقر أو أ ةو.. يعـةل:  ةمٓء مًلفي ثلريي ؿد

ـةةذا وـةةذا مقحقةةد و ةةدع وإػ ةخةةرهم ؾقؼةةقل: كحةةـ ٓ كةةدري أن  ةةؾ فةةٌس ظةةذ 

افشةةةةقخ أم أكةةةةف ؿةةةةول  ةةةةذه افؽؾؿةةةةي مؾطقػةةةةًو فئجةةةةقاء وامتصوصةةةةًو حلامشةةةةي  عةةةةض 

إذا افشٌوب ومو صو ف ذفؽم ؾؼول  ذا إخ وأكو أكؼؾ ضؾٌف ؿول: كرجق مـ افشةقخ 

مًةةتطقعقا أن يةةتؽؾؿ مةةع افشةةقخ ا ةةـ  ةةوز يقوةةت فةةف  عةةض إمةةقر  ةةذهم ؾلكةةو ـةةون 

 جقا  مـ جفتغ:

اعفةةةي إوػ: أكةةةف أوًٓ صةةةقخـو يعـةةةل: أن كصةةةقحتف كًةةةلل اح أن يؽتةةةى فةةةف 

 افشػوء وافعوؾقي.
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ثوكقًو:  ذا فقس مـ مـفٍ صقخـو افؽ م يف  ذه افؼضويو وخوصي أكف مةث ً يف 

مةةو مؽؾةةؿ افشةةقخ مةةع  ةةمٓء مةةع مؼةةديره بةةؿ ؾؽقةةػ يف مثةةؾ  ةةذه حةةرب ا ؾةةقٍ 

ادًةةلفيم ؿةةول: كحةةـ كةةقد.. ؿؾةةً فةةف: أكةةو أكؼةةؾ فشةةقخـو  ةةذا افةةرأي وكًةةلل اح أن 

 يليت  وفذي  ق خرم أحًٌٌ يعـل مـ  وب أداء إموكي أن..

 جزاك اح خرم كًلل اح أن يصؾت أحقال ادًؾؿغ. افشقخ:

و أخٌةةور حمقطةةي وـوصةةػي.. ادًةةلفي افتةةل أصةةور إفقفةةو احلؼقؼةةي كحةةـ فةةقس ظـةةدك

افشةةةقخ ا ةةةـ  ةةةوز  ةةةل معروؾةةةي يف مؾةةةؽ افةةةٌ دم فؽةةةـ افتلـةةةد أن  ةةةذا افؼتةةةؾ  ًةةةٌى 

ادةةةةذـقر أو  غةةةةره.. ظةةةةذ ـةةةةؾ حةةةةول شةةةةتظفر احلؼقؼةةةةيم وأن أاـةةةةك أن يؽةةةةقن 

 افقاؿع  ق  ذا ٓ يؽقن أوشع مـ ذفؽ.

يـ.. ـوكً مقجد مـووصةوت مو أدري يو صقخ افذي  ؾغؽؿ ؿٌؾ صفر مداخؾي:

وـةةة م  ةةةغ اوظةةةي حؽؿتقةةةور واوظةةةي افشةةةقخ اقةةةؾ افةةةرنيـم ؾؾةةةام أصةةةٌحً 

اكتخو ةةوت ؿٌةةؾ ؾةةسة  ةةغ اعامظةةوت اإلشةة مقي داخةةؾ ــةةرم وـةةون افشةةقخ اقةةؾ 

افرنيـ يرؾض  ذا إشؾقب وآكتخو وت وفؽـ ؿول: مو دام أكتؿ امػؼتؿ ظةذ 

ؾ افةرنيـ وافقةًو ظةذ  ةذه افقٓيةي ؾعـةد  ذا ؾٌفوم ؾل ؾ ــر اكتخٌقا افشةقخ اقة

ذفةةةؽ أخةةةذ افقٓيةةةي ؾٌةةةدأ يف مـظةةةقؿ إمةةةقرم ؾؿـفةةةو وؿةةةػ افـةةةوس افةةةذيـ تحؿؾةةةقن 

إشةةؾحي فسويةةع افـةةوس وافـفةةى و ةةذه إمةةقر افػةةقى افتةةل معةةؿ أؾغوكًةةتونن 

ٕن ـؾ مـطؼي تحررو و حتؽؿفو ظدة اوظوت ؾتصٌت ؾقىم ؾعـدمو اشتؾؿ 

ر أخذ يدب إمـ ؾقفو ويـػذ  ذه إمقر ؾؼةوم  تقؿقةػ اقؾ افرنيـ مـطؼي ــ

 عض اعامظةوت  عةدم نيؾفةؿ فئشةؾحي  ةذا أمةر.. ؾؼةوم  تقؿقةػ ؿطةوع افطةرق 

 ومتو عتفؿ يف  ذه افقٓيي حتك اشتتى فف إمـ.
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ؿٌةةةةؾ مةةةةدة صةةةةفر أو صةةةةفريـ  وفضةةةةٌط مقجةةةةد اوظةةةةي عامظةةةةي حؽؿتقةةةةور ـةةةةون 

د اإلخةةقة افؼةةودة افعةةرب افةةذي يةةدخؾقن مـطؼةةي ــةةر  لشةةؾحتفؿ ؾؽةةون يقجةةد أحةة

اشةةةةةؿف: ظٌةةةةةد اح افةةةةةدمومل ـةةةةةون مقجةةةةةقد ؾؼةةةةةول بةةةةةؿ: ٓ مًةةةةةتطقعقن أن مةةةةةدخؾقا 

 وٕشةةةؾحين ٕن ادـطؼةةةي  ةةةذه أن أمةةةـ ؾرؾضةةةقا ثةةةؿ اكًةةةحٌقا ظةةةودوا مةةةـ حقةةةٌ 

أمةةةقام وفؽةةةـ  ةةةدأت أمةةةقر  ةةةغ اعامظةةةوت ؾقوةةةعقا يف رمضةةةون افةةةذي مهةةة.. 

ة يف أشةةد أ ةةود افتةةل  ةةل ظوصةةؿي اوظةةي حؽؿتقةةور ووةةعقا متػجةةرات يف افًةةقور

ــر ؾوظتؼد اقع ادجو ديـ أ و إكام صقاريخ اشؽقد وفؽـ   جيدوا صظويو 

 بذه افصقاريخ.

ثوكقًو: ـون احلزب اإلش مل حلؽؿتقور ـةون يةقزع احلؾقيةوت  عةد  ةذا إمةر 

ؾوفرجةةؾ افةةةذي يؿؾةةةؽ افًةةةقورة افتةةةل مػجةةةرت ؽةةةر مقجةةةقد يف ادـطؼةةةي  ةةةو أدى 

مؾؼك افشٌفي إػ اوظي حؽؿتقور وفقًقا متلـديـ ؾؾةذفؽ افشةقخ  ظ موت أ و

 اقؾ   يكح  وشؿ اعامظي..

 ظػقًا! ظـدمو مػجرت افًقورة ـون  ـوك رء؟ افشقخ:

كعؿم موت الًي ومًعغ صخص وأحرؿً.. ٕ و ـوكً مقجقدة  مداخؾي:

 يف افًقق افريقز ..

 أو أر عاميي صخص.. مداخؾي:

ـ حدود إر عاميي أو ـذا.. اعرحك ـثر.. ادح ت.. كعؿم يؿؽ مداخؾي:

  ققت  دمً.

ثةةؿ حصةةؾ أمةةر ةخةةر اشةةتجدت إمةةقر  ةةو ؿةةوفقا: إن ادجو ةةديـ افعةةرب  ةةؿ 

افةةذيـ تحروةةقن اقةةؾ افةةرنيـ ؾطؾةةى اقةةؾ افةةرنيـ  تفديةةي إمةةقر وضؾةةى 
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مـ اإلخقة افعةرب أن يسـةقا اعٌفةوت ادقجةقدة وافةذ وب إػ  قشةوور وفؽةـ 

 قا  قوع أفغوم ظذ ضريؼفؿ فؾد و وت..ؿوم

 مـ افذي ؿوم؟ افشقخ:

اوظي حؽؿتقور ؾامت أحد اإلخقة افًعقديغ افةذي  ةق افغومةدي  مداخؾي:

وأحةةد اإلخةةقة افًةةقداكقغ ؾعـةةدمو اـتشةةػقا ؾًةةلفق ؿ: دةةوذا ؾعؾةةتؿ  ةةذا؟ ؿةةوفقا: 

لصةٌت فؾشققظقغم ؾؼوفقا:  ذا خط ريقز يـزل ادجو ديـ  عر و ؿ إػ ــر ؾ

ادجو ةةةةديـ يعةةةةوكقنن ٕن افطريةةةةؼ أن مؾغةةةةقم ؾلخةةةةذوا يـزفةةةةقن مشةةةةقًو  ةةةةو زاد 

 ادشؼي ظؾقفؿ.

 ـوك أمقر أخرىم مث ً: حرب حؽؿتقور بؿ إظ كقًو يف اإلظ م ؾٌدأ يةتؽؾؿ 

يف اإلظ م وهيةوجؿ اقةؾ افةرنيـ وهيةوجؿ  ةمٓءم ثةؿ ؿةوم افشةقخ ظٌةد افعزيةز 

افةةذي  ةةق كةةزار اعر ةةقع وافشةةقخ أ ةةق حةةوزم  نرشةةول  ؿقظةةي ؿٌةةؾ ث ثةةي أشةةو قع 

ـوك وأرشؾ مـصقر أ ق خـجةرم ؾةذ ٌقا  ـةوك وحةووفقا  ظدكون ظرظقر وٓ زال 

 أن يتػفؿقا مع..

 مؽؾؿ معؽ أمس صقخـو مـصقر أ ق خـجر.. مداخؾي:

 مـ افريوض؟  ذا حؽك افشقخ:

ور  قا وجفوت افـظةر وفؽةـ وجةدوا أن حؽؿتقةر  ؼَ كعؿم ؾحووفقا أن يُ  مداخؾي:

متعـً ويريد أن يـفل.. يؼقل: أن  ذا رجؾ ـون معل وٓ جيى أن  رج ظذ 

  ذه اعامظيم ؾفذه إمقر ـؾفو مدور أ و فقًً ظؿؾقي ثلر.

ويقجد ظؿؾقي ـوكً ظذ ج ل أ ود ؿٌؾ أشٌقظغ أو ث ثي أشو قع ؾؾام ـوكقا 

ا ؾةػ  قن مةـ ْيَة هيواقن ج ل أ ةود وجةدوا اوظةي اقةؾ افةرنيـ أ ةؿ يُ 
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ؾحووفقا أن تحددوا مـطؼي افرمةل افتةل مةلمقفؿ مةـ ا ؾةػ ؾقجةدوا أ ةو اوظةي 

حؽؿتقةةةور ومعطةةةؾ ابجةةةقم ظةةةذ جةةة ل أ ةةةودن ٕ ةةةؿ ـةةةون ييةةة قن مةةةـ ا ؾةةةػ 

 ؾرجعقا واكًحٌقا.

 ؾفذه إمورات ـؾفو مدل ظذ أكف ـون أمر معد ومًٌؼم واح أظؾؿ.

 ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  وح. افشقخ:

 وـذفؽ احت ل اإلمورة ـؾفو  و يدل أ و.. مداخؾي:

 ةةذا افةةذي أمةةس رـةةز ظؾقةةف افشةةقخ ر قةةع.. امصةةؾ  ـةةو أمةةس صةةقخـو!  مداخؾةةي:

ورـةةز ظةةذ  ةةذه افـؼطةةي ؿةةول: إمةةر أوشةةع مةةـ ؿضةةقي أن افشةةقخ اقةةؾ ؿتؾةةقه أو 

ؿتؾقا مـ معفن أن افؼضقي ؿضقي مـفٍ وؿضقي دظقة وؿضقي حؼ و وضؾم  دفقؾ 

اإلمورة وأخرجقا افـوس وـذام حتك إخ وفقد ؿول: ـون يقجةد أ ؿ احتؾقا ـؾ 

مؼتقةةؾ وكًةةوء واح ذـةةر ـؾؿةةي فؽةةـ مةةو أدري أن  عضةةفؿ يغتصةةٌقن افـًةةوءن ٕ ةةؿ 

 يعتزو ؿ ـػورًا صقخـون ٕن  مٓء و و قي ظـد ؿ.

  ذا واح مو أشتٌعد مـ  عض إؾراد فؽـ افرؤوس ـذفؽ؟ افشقخ:

 فرؤوس.مو ذـر  ذا ظـ ا مداخؾي:

 ضقى! أكو حدثـل  ذا افذي شؿقتف ةكػًو.. افشقخ:

 مـصقر. مداخؾي:

 أن أخقكو ظدكون حمجقز  ؾ  ذا صحقت؟ افشقخ:

 .كعؿم أخزكو ... هبذا فؽـ أمس يؼقفقن أكف أن  ق يف أمون احلؿد ح مداخؾي:

  ق ـون معف ومؽؾؿ معف ... مداخؾي:
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 مع مـ؟ افشقخ:

 مع إخ ظدكون. مداخؾي:

  توز. قخ:افش

يو صقخ! امصؾـو ظذ أحد اإلخقة يف مؽي  ودجو ديـ يف افريوض  مداخؾي:

ظـةةةد ؿ إخٌةةةور ؾقؼةةةقل: أن افتؼتقةةةؾ مةةةو زال مًةةةتؿر وأن افًةةةػورة اإليراكقةةةي مةةةدؾع 

 مؽوؾئوت وروامى دـ يؼتؾم ؾفؾ  ذه ـؾفو مدل ظذ أن ادًلفي مًلفي ثلريي؟

 أ دًا. افشقخ:

 أمرًا د ر  ؾقؾ. مداخؾي:

مةةةذـر أكةةةً ـةةة م إخ اةةةول ا ةةةـ )رايةةةػ( كجةةةؿ افةةةذي ـةةةون ضقيةةةؾ  مداخؾةةةي:

 وـقػ دور افشقعي صقخـو يف ...

 كعؿ. افشقخ:

 كعؿم يؽقن  ذا افقء يف ذ ـؽ يو صقخ. مداخؾي:

ٓم ٓ يقجد ظـةدي اشتحضةور مػصةقع فؽةـ  ةذا مقؿةػ افشةقعي مةـ  افشقخ:

 ؿديؿ افزمون معروف.

مث ً وحؽؿتقور و عض افـشطغ  ـوك يف مقجد امصوٓت رشؿقي  غ شقوف 

ٓ  فقس  ـوك رء مـ ذفؽ؟  ادؿؾؽي و

حتك يف أيومـو ادةمار افشةعٌل اإلشة مل افةذي ظؼةد يف مؽةي ـةون  مداخؾي:

افشقخ ظٌد افعزيز وظـ يؿقـف شقوف وظـ يًوره صقخ إز رم ؾؾام مؽؾؿ شقوف 



 حول الصيخ مجيل عبد الرمحن األفغاني -------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

773 

وء يف ـؾؿةةي افشةةقخ.. ثةةؿ أوًٓ ؿةةول افشةةقخ ظٌةةد افعزيةةز: وأكةةو أواؾةةؼ ظةةذ ـةةؾ مةةو جةة

 كعتف  ـعقت إيؿيم كعؿ.

ضقةةةى! افًةةةمال افثةةةوين أيضةةةًو حًةةةى ظؾؿؽةةةؿ: ٓ مةةةزال ادًةةةوظدات  افشةةةقخ:

 مًتؿرة مـ ادؿؾؽي إػ  مٓء ادجو ديـ وافرؤشوء مـفؿ.. ٓ مزال..

و ـوك مؽتى خوص  جؿةع افتزظةوت فؾؿجو ةديـ..  ةذا ادؽتةى  مداخؾي:

 رشؿل.

 مؽومى صعٌقي..وـون ؿدياًم  افشقخ:

 ؿدياًم مؽومى أؾراد وـؾ يعـل حًى ااو ف.. مداخؾي:

  ق  ذا. افشقخ:

أن يقجد أؾراد ؿ يؾ  ؿ هبذه افصػي مو زافةقا إػ أنم ؾٌعضةفؿ  مداخؾي:

 مث ً يلخذ ظؼة مؾققن.. الًي مؾققن مو يتقن فف مـ افتجور افذيـ يعرؾفؿ.

قخ شةةعد ـةةون يةةتؽؾؿ معةةل أو أكةةو مؽؾؿةةً أمةةس وؿؾةةً يل:  ةةذا افشةة افشةةقخ:

 مـ؟

 مـصقر. مداخؾي:

مـصقرم أراد مـل أن أحتؿةس ـةام  ةق صةلن أـثةر افـةوس وأؿةقل:  لكةف  افشقخ:

جيةةى مؼومؾةةي  ةةمٓء ادعتةةديـ ظةةذ إخقاكـةةو افًةةؾػقغ  ـةةوك  عومةةي وظةةذ أخةةل 

ن ادًةلفي إافشقخ اقؾ أوًٓ ثؿ ظذ اقؾ كػًف ثوكقًو ؾلكو ؿؾً فف و ذا رأيل: 

حًوشةةقي متـو قةةي جةةدًان ٕن  ةةمٓء ادجو ةةديـ ظةةذ مةةو  قةةـفؿ مةةـ اخةةت ف ؾقفةةو 

ؾؽري أوًٓ وشقود ثوكقًو ؾفؿ أموم ظدو مشسك  ةغ افطةويػتغ ؾةودػروض ـةون 
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أن يتػؼقا ظذ افؼضوء ظذ  ذا افعدو ثؿ أن يعوعقا اخت ؾو ؿ افداخؾقةي افتةل 

 طفر رء مـ ةثور و افًقئي  ؼتؾ  مٓء اعامظي.

كةةةةةةو ؿؾةةةةةةً  ـةةةةةةوك يف اعةةةةةةقاب وٓ أزال أرى  ةةةةةةذا:  ةةةةةةلن افعؾةةةةةةامء  ـةةةةةةوك يف ؾل

افًةةعقديي يـٌغةةل ظؾةةقفؿ أن جيتؿعةةقا وأن يـظةةروا يف ادًةةلفي  دؿةةي متـو قةةي فةةقس 

ؿ فعوضػي ظةذ أخةرىم وـةون مةـ نيةوس أحةد افًةويؾغ وؿةد ذـةر ةيةي: ؽ  ؾقفو حَتَ 

ـَ ادُْةةْمِمـَِغ اْؿتَتَُؾةةقا ؾَ ﴿
َذ َوإِْن َضويَِػتَةةوِن ِمةة و َظةة َدامُهَ ًْ إِْحةة نِْن َ َغةة ُحقا َ قْةةـَُفاَم َؾةة

ؾِ َلْصةة

ِر اح ِ لَء إَِػ َأْمةة
ل َمٌِْغةةل َحت ةةك َمِػةة

تِةة ومُِؾقا اف  َرى َؾَؼةة ؾلكةةو ؿؾةةً: ٓ  [1]الحجززرات:﴾إُْخةة

يقجد مع إشػ أن دوفي إش مقي  نمؽو و أن مػرض صؾحًو ؾنذا ظجةزت أن 

بوم وأذت إػ مشؽؾي ا ؾقٍ  ةلن افعةراق  مؼومؾ افػئي افٌوؽقي..  ذه ٓ وجقد

ظـةةدمو اظتةةدى ظةةذ افؽقيةةً   يؽةةـ  ـةةوك دوفةةي مًةةؾؿي مةةتؿؽـ مةةـ رد افعةةراق 

ظةةـ آظتةةداء ظةةذ افؽقيةةً ؾةةلي دوفةةي أن مًةةتطقع أن مػةةرض ظةةذ حؽؿتقةةور 

وأمثوفف مـ افذي  غقا ظذ إخقاكـو افًؾػقغ  ـوك أن يػروقا ظؾقفؿ صؾحًو ؾنن 

 أ ق ؾؼتوًٓ.

د  ـةةوك فؽةةل يدرشةةقا ادًةةلفي مةةـ ـةةؾ َؼةة عْ فةةذفؽ ؾفةةذا آجةةتامع ٓ  ةةد أن يُ و

اعقاكةةةى ويضةةةعقا حةةةدًا دثةةةؾ  ةةةذا افٌغةةةل و ةةةذا آظتةةةداء ظةةةذ إخقاكـةةةو  ةةةمٓء 

افًؾػقغم ؾةنن رأوا مةث ً أن يؼطعةقا ظةـفؿ مةو ـةوكقا يؿةدو ؿ  ةف مةـ أمةقال وؽةر 

وفغ  ـةوكن ٕكةف مادًة إمقالم و ذا وٓ  د يـٌغةل أن يؽةقن  عةد آمصةول مةع

ؿةةد يةةرد يف  ةةول مةةـ ٓ يعةةرف احلؼةةويؼ  ـةةوك وأكةةو  ةة  صةةؽ مةةـ  ةةمٓء أن مؽةةقن 

ؿضقي  ذه آظتداءات فقًً رشؿقي وإكام  ةل مٌعثفةو افةدظقوت ادغروةي افتةل 

ـوكً مـ ؿٌؾ ـام معؾؿقن اقعًو أذيعً  ـوك  غ ضقايػ ـثرة إلجيود افػرؿةي 

ثةةةرت كػةةةقس  عةةةض  ةةةمٓء وؾعؾةةةقا مةةةو ؾعؾةةةقا  ةةةغ  ةةةمٓء و ةةةمٓءم ؾةةةقؿؽـ أن أ
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ؾؾةةذفؽ ٓ جيةةقز أن يةةتحؽؿ يف ادقوةةقع رأي صةةخص و خوصةةي إذا ـةةون  عقةةدًا 

ظةةـ افقاؿةةعم ؾفةةؿ  ةةمٓء افعؾةةامء ادةةمارون  ةةؿ ظؾةةقفؿ أن يضةةعقا احلةةؾ دثةةؾ 

  ذه ادشؽؾي.

ٕن احلؼقؼةةةةي فةةةةق ؿقمةةةةؾ ادعتةةةةدون معـةةةةوه: حةةةةوفقا  قةةةةـفؿ و ةةةةغ آشةةةةتؿرار يف 

ققظقغ  ـةةةوك و ةةةذه خًةةةورة وٓ صةةةؽم وإن مةةةدوا أيضةةةًو ـةةةام ـةةةوكقا  و ةةةدة افشةةة

يػعؾقن مـ ؿٌؾ ؾًقظؾقن أيضةًو يعتةدون ظةذ إخقاكـةو افًةؾػقغ و خوصةي  عةدمو 

 احتؾً مـطؼتفؿ.

وا  صةةي: أن ادًةةلفي يـٌغةةل أٓ تحؽةةؿ ؾقفةةو افعوضػةةي ويؼةةول: كؼومةةؾ  ةةمٓء 

 افٌغوةن ٕن  ذا افذي يريده افشققظققن.

ػ شقؽقن احلؾ  حقٌ أكف مو مذ ى ؿضةقي ؿتةؾ  ةمٓء افًةؾػقغ ٓ أدري ـق

 ؽذا  درًام وأيضةًو ٓ يؽةقن موكعةًو مةـ اشةتؿرار اعفةود فؾقصةقل إػ افعوصةؿي 

ـو ةةؾم وإن ـةةون مةةع إشةةػ أؿةةقل: افظةةقا ر مـةةذ أمةةد شةةـي أو أـثةةر  ةةدأت اعةةؾ 

 ادًلفي ـل و  ردت.. ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  وح.

 عقديي  عد احلودث أو ؿٌقؾ؟أكتؿ خرجتؿ مـ افً

يف أثـوء احلودثم وـون مـ رأى ادشويخ  ـوك يؼقفقن: أؿةؾ رء  مداخؾي:

مةةداد ؿ هبةةذه إمةةقال أٓ إكؼةةقم  عؿةةؾ أٓ و ةةق أن كػةةرض ظؾةةقفؿ ذوط: ؿٌةةؾ 

يتعروةةقا فؾةةدظوة افًةةؾػقغم وأن يةةدظق افةةدظقة افًةةؾػقي مـتؼةة يف اقةةع أرجةةوء 

فًؾػقي معوروي يف اقع إحزابم ؾؽةقن داظقةي أؾغوكًتونن ٕن أن افدظقة ا

شةةةؾػل يةةةذ ى إػ  ـةةةوك يـةةةذر ويطؾةةةى مـةةةف ظةةةدم افؽةةة م إٓ يف مـةةةوضؼ ــةةةر أو 

كقرشتون افتل  ةل مـةوضؼ شةؾػقيم ؾؽثةر مةـ افةدظوة يةذ ٌقن إػ  ـةوكم و ةمٓء 

  وٕصؾ شؾػقغ وح احلؿد وفؽـ ٓ زافقا يقجد  قـفؿ مـ فقس شؾػل..
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  ؿ أحقج إػ افدظقة؟يعـل: ؽر افشقخ:

كعةةؿم وفؽةةـ يؼقفةةقن: كػةةسض مؼو ةةؾ أن كعطةةل  ةةمٓء ادًةةوظدات  مداخؾةةي:

وادعقكةةةةةي ذضـةةةةةو أن يًةةةةةؿحقا بةةةةةذه افةةةةةدظقة أن مـتؼةةةةة  قةةةةةـفؿ أو ٓ يعوروةةةةةقا 

 إخقاكـو يف  ذه افدظقة.

وفغ  ـةةةوك مةةةـ ـٌةةةور م ةةةذا رء ضقةةةى فؽةةةـ  ةةةؾ امصةةةؾقا مةةةع ادًةةة افشةةةقخ:

 وفغ يف إحزاب؟مادً

كعةةؿم ـةةون يقجةةد امصةةول ؾؾةةذفؽ مةةـ إحةةزاب مةةـ  ةةدأ أن يةةدرس  ؾةةي:مداخ

افعؼقةةدة افًةةؾػقي افتةةل  ةةل افعؼقةةدة افطحوويةةي يف مدارشةةفؿم وفؽةةـ ـةة م افشةةقخ 

اقةةؾ افةةرنيـ ظـةةدمو زاركةةو ؿٌةةؾ أصةةفر يؼةةقل: ؾعةة ً  ةةؿ يدرشةةق و وفؽةةـ افةةذي 

 يؾؼل بؿ افدرس يـٌففؿ إخطوء يف  ذا افؽتوب.

 فؽ م  حقٌ يتػؼ مع ادذ ى.أو يتلول ا افشقخ:

كعةؿم ؾقؼةقل:  ةؿ  وفػعةؾ ٓ يدرشةقن افعؼقةدة افًةؾػقي وفؽةـ فةةدظؿ  مداخؾةي:

 مقؿػفؿ أموم أ ؾ ا ؾقٍ هبذا ادقؿػ.

 ٓم أكو ـون شمايل  وفـًٌي فؾػتـي  ذه؟ افشقخ:

 مـ أ ؾ ا ؾقٍ. مداخؾي:

صةةةةؾقا كعةةةةؿم أكةةةةو ـةةةةون شةةةةمايل  وفـًةةةةٌي فؾػتـةةةةي اعديةةةةدة  ةةةةذهم  ةةةةؾ ام افشةةةةقخ:

 وؾروقا ظؾقفؿ  ذا افػرض افؼديؿ افذي يمـده احلودث إفقؿ..   يتصؾقا؟

 ٓم ٓ كعؾؿ. مداخؾي:

  ذا افذي يـٌغل افعؿؾ وافؼقوم  فم كعؿ. افشقخ:
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فؽةةـ يةةو صةةقخ! مةةـ ؿةةديؿ حتةةك اوظةةي افشةةقخ اقةةؾ مةةو ـةةون يصةةؾفو  مداخؾةةي:

ػةةةسض أن حتةةةك ظةةةـ ضريةةةؼ ادشةةةويخ.. مةةةو ـةةةون يصةةةؾفو افةةةدظؿ ادطؾةةةقب أو اد

يصةةؾ  ةةمٓء دظةةوة افتقحقةةد ؾحةةدثـو إخ أ ةةق حةةوزم أن افشةةقخ ظٌةةد افعزيةةز حػظةةف 

اح كػًةةف يؼةةقل: مةةوذا ظـةةد افشةةقخ اقةةؾ؟ إكةةام  ةةل الًةةي مةةدارس وـةةؿ جـةةدي 

وـةةةةةةذا فؽةةةةةةـ  ةةةةةةمٓء  ةةةةةةؿ ظـةةةةةةد ؿ افؼةةةةةةقة وظـةةةةةةد ؿ..  ةةةةةةؿ يلخةةةةةةذون أـثةةةةةةر  ةةةةةةذه 

ؿةةديؿ مةةدوا  ةةذه ادًةةوظداتم يعـةةل: إن ـةةوكقا مـٌفةةقا مةةـ ؿةةديؿ.. ؾةةنن ـةةوكقا مةةـ 

اعامظةةي افتةةل  ةةل ؿومةةً ظةةذ افتقحقةةد مةةو يـٌغةةل مةةـ ادًةةوظدات فتؼةةقت  ةةذه 

اعامظةةةةي وأصةةةةٌحً أؿةةةةقى مةةةةـفؿم وأن  ةةةةذه افـتقجةةةةي أ ةةةةؿ مةةةةو ظـةةةةد ؿ مؾةةةةؽ 

اإلمؽوكقةةوت مثةةؾ ؿةةقة إحةةزاب إخةةرىم حتةةك إذا جةةوء واحةةد مةةـ اعامظةةوت 

ؾ إكةةام يةةليت ظـةةد إخةةرى ـًةةقوف وصةةٌغي اح  ةةدد وؽةةر ؿ  قةةـام افشةةقخ اقةة

 أؾراد افـوس.

 ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  وح. افشقخ:

 ( 00:  01:  00/ 520) اهلدى والنور/ 

 ( 00:  13:  45/ 520) اهلدى والنور/
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 ضئن الشيخ عَ العىن الطياضي  

 يف اجلصائس والكويت، فكاُ جوابْ

فؽةةـ أكةةو يف اظتؼةةودي أن افعوؿٌةةي ـةةام ؿؾةةً  وفـًةةٌي إفةةقؽؿ  ةةذا افةةزمـ  افشةةقخ:

فةةةةةقس  ةةةةةق زمةةةةةـ اإلصةةةةةتغول  وفًقوشةةةةةي ا ورجقةةةةةي وأظـةةةةةل  وفًقوشةةةةةي ا ورجقةةةةةي 

صةتغول  وفًقوشةي افداخؾقةي يعـةل ٓػم وإكام افقاجى اؾّ ؽَ ا ورجي ظـ كػس ادُ 

افػفةةةؿ  أن يةةةر  اإلكًةةةون كػًةةةف وذويةةةف افةةةذيـ حقفةةةف مر قةةةي إشةةة مقي ؿويؿةةةي ظةةةذ

افصحقت ف،ش مم حتك متًع  ذه احلؾؼوت ومعؿ ـثرًا مةـ شةؽون مؾةؽ افةٌ د 

ومةةةسا ط  عضةةةةفو مةةةةع  عةةةةض ظةةةةـ ؿريةةةى أو  عةةةةد ٓ كةةةةدري ـقةةةةػ مؽةةةةقن إمةةةةقرم 

ر بؿ ـام يف افتعٌر افعكةي صةعٌقي فئمةيم صؾتصٌت ؾقام  عد  ـتؾي واحدة وي

 ةةؿ يظفةةرون  ةةل ؿ ؾتلخةةذ افةةدظقة مؼةةوظفو افطٌقعةةل يف  ةةذا افشةةعى  حقةةٌ أ

وا أم ؤأؿةةقى اوظةةي  ـةةوكم وٓ صةةؽ أكةةف شةةقليت يةةقم مصةةطدم  ةةذه اعامظةةي صةةو

أ قا مع اعامظوت إخرى ٕ و إن   مؽـ مع  ةذه اعامظةي ؾفةل وةد و وإذا 

اصتطدم احلؼ مع افٌوضؾ  اكػجر ادقؿةػ ٓ  ةد حةغ إذًا يـكة اح مةـ يشةوء مةـ 

 ـةةةو يف  ة افـٌقيةةةي ـقةةةػ  ةةةدأ افرشةةةقل ظٌةةةودهم يعـةةةل ؿةةةدومـو يف افؼضةةةقي افًةةةر

 –احلؼقؼي كؽتةف ظجقٌةي كٌقـةو صةؾقات اح ظؾقةف ادؿةدود  ًةٌى ؿةقي مةـ افًةامء 

طةةؾ ث ثةةي ظؼةة شةةـي يةةدظقا ادخةةوفػغ يف مؽةةي يصةةز ظةةذ  -وظؾةةقؽؿ افًةة م 

أذا ةؿ وظةذ إذا ةؿ وظةذ مشوـًةتفؿم و ةق يصةع ـةام معؾةؿ أفؼةقا افؼةةوذورات 

ر يةداؾع ظـةف ؿةوي  أمؼتؾةقن رجة ً يؼةقل ر  احم كحةـ مةو ظذ طفره وؿوم أ ةق  ؽة

مةـ  ةذه ادصةويى  عةد  ةذه ادةدة مةـ افًةـغ رأى مةـ احلؽؿةةي  وؿعـةو يف رء

وكعةةؿ مةةو رأى أن هيةةوجر ؾةةلمر  ةةوبجرة أول مةةرة ظةةذ احلٌشةةي وأخةةرى إفقفةةوم ثةةؿ 

  وجر  ق  ـػًف إػ مؽي ومعف  عض افصحو يم و ؽذا  دأ افرـى يؾحؼ  ةلمره

 ريقًفو وكٌقف و دأت افدظقى يف ادديـي ادـقرة مـؼ وارف طؾفةو ظةذ  قةقت 
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شؽو وم إػ أن صور إمر تحرك إظداء افذيـ  ـوك و خوصي ادـوؾؼغ مةـفؿ 

و ةةةةدأت  عةةةةد و ادـووصةةةةوت مةةةةدري  ؼةةةةل يف افؽػةةةةور جةةةةوؤوا مةةةةـ مؽةةةةي فقؼةةةةومؾقا 

و إػ ةخةرهم افتةوريخ ادًؾؿغ و ؿ يف ادديـي وؿعي معرـةي  ةدر وم  ةو أحةد و

ـام يؼقفقن يعقد كػًفم و خوصي أن  ةذا افتةوريخ  ةق خةر مةوريخ  ةق خةر مةوريخ 

وجد ظذ وجف إرض مـذ خؾؼ اح ةدم إػ أن مؼقم افًوظيم ؾفةذا افتةوريخ  ةق 

ؿةةدومـوم ؾةةلي  ضةةي إشةة مقي افقةةقم ٓ معقةةد  ةةذا افتةةوريخ  ؽةةؾ مػوصةةقؾف وأجزايةةف 

م ظؾقفو شؾػًو  وبزيؿي و عدم افـجةوح وآكتصةور ٕن كف حمؽقأؾلكو يف اظتؼودي 

اح ظز وجؾ يؼقل يف أيي افتل يؾفٍ هبو اقع إحةزاب وؿةؾ مةـ يتـٌةف إػ مةو 

 ﴾إن مـكةوا اح يـكةـؿ﴿متضؿـف مـ مثؾ  ةذا افتػصةقؾ أٓ و ةل ؿقفةف معةوػ 

 أكػًةـوم ؾـككو ح فقس  لن كثقر ظذ ادجتؿع افذي كعقشف  وإكام أن كثقر ظةذ

و ـةةو تحيةةين حؽؿةةي ظكةةيي ٕحةةد افةةدظوة اإلشةة مقغ احلؽؿةةي مؼةةقل أؿقؿةةقا 

يؼقفةةقن افةةرأي ؿٌةةؾ صةةجوظي –دوفةةي اإلشةة م يف ؿؾةةق ؽؿ مؼةةوم فؽةةؿ يف أروةةؽؿ 

افشجعون  ق إول و ل ادحؾ افثوينم يعـل ؿٌؾ مو اإلكًون أن يظفر صجوظتف 

 جوظي .ط  شو طقفتف  ده يعؿؾ رأيف أي  طط  عديـ يـػذ ادخط

 ـؾفؿ.  افشقخ:

 شٌحون اح جوءت يف مؽو و  مداخؾي:

 ـؾفؿ أ دًا  افشقخ:

 اح أـز. مداخؾي:

 (  00:  26:  37/ 266) اهلدى والنور/
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 االٌشػاه بالعىن الطياضي  

 يف اجلصائس

: يؼةةةةقل افًةةةةويؾ ـةةةةام معؾؿةةةةقن يةةةةو ؾضةةةةقؾي افشةةةةقخ  عةةةةد أحةةةةداث افًةةةةمال إول

زايةةر وشةةؿحقا وم ادةةويض مغةةرت إووةةوع يف اعم مةةـ افعةة7388أـتةةق ر شةةـي 

ذ ؿدم ادًؾؿقن مؾػ اظةتامد اعٌفةي اإلشة مقي ف،كؼةوذ  تعدد إحزاب  وحقـئ

إلؿومةةي ذع اح يف إرض ومةةـ جفةةي أخةةرى فقًةةؿت فئ ةةؾ افًةةـي  ـؼةة و وؿةةد 

ؼ ظؾةةقفؿ جةةدًا ثةةؿ مةةو  ةةق حؽةةؿ افؼةةع يف  ةةذا افعؿةةؾ و ةةؾ قّ َضةة ـةةوكقا ؿٌةةؾ  ةةذا مُ 

  افعؿؾ مع اعٌفي أم يعؿؾقا دو و أم يؾزمقا  قق ؿ ؟ .فؾًؾػقغ

افةةذي أراه واح أظؾةةؿ أن افًةةؾػقغ جيةةى أن يؼقمةةقا  قاجةةى افةةدظقة  افشةةقخ:

إػ اح إػ ـتةةةةةوب اح وإػ شةةةةةـي رشةةةةةقل اح وظةةةةةذ مةةةةةـفٍ شةةةةةؾػـو افصةةةةةوفت وٓ 

 يـٌغةةل بةةؿ أن يـضةةؿقا إػ أحةةزاب شقوشةةقي ذفةةؽ ٕن إحةةزاب افًقوشةةقي حتةةك

ؾعـو وؾقام ظؾؿـو ٓ يقجد حزب ظذ وجةف إرض  قةل إػ ضّ ا ذه افًوظي ؾقام 

أن يؽقن حز ًو إشة مقًو  ؿعـةك افؽؾؿةي شقوشةقًو ظةذ مؼتهة ادةـفٍ اإلشة مل 

افصحقت و ة  صةؽ أن ـ مةل  ةذا سيةت يف أن افعؿةؾ افًةقود فةقس نيوفػةًو 

ـةةوك  عةةض ادمفػةةوت  فؾؼةةع  ةةؾ افًقوشةةي  ةةق مةةـ افؼةةعم ؾةة  ؽرا ةةي أن يؽةةقن  

افًةةةةو ؼغ وافةةةةذيـ هبةةةةؿ مقجفـةةةةو وظؾةةةةقفؿ معؾؿـةةةةو  ةةةةذا أيؿتـةةةةو افتةةةةل أفػفةةةةو  عةةةةض 

اإلشةةة م افةةةذي وصةةةػـوه  لكةةةف مًةةةتؼك مةةةـ افؽتةةةوب وافًةةةـي وظةةةذ مةةةـفٍ افًةةةؾػ 

افصةةوفت أصةةةر هبةةةذا إػ ـتةةةوب صةةةقخ اإلشةة م  ا ةةةـ مقؿقةةةي رنيةةةف اح افةةةذي شةةةامه 
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ؿةقل أن افًقوشةي مةـ افؼةع  وٓصةؽم  وفًقوشي افؼظقيم ؾؾةذفؽ ؾلكةو أظـةل مةو أ

ـْ افةةذي يًةةتطقع أن يًةةقس ادًةةؾؿغ إذا ـةةون أو إذا مقنةة فةةف أن يؽةةقن  وفؽةةـ َمةة

حةةوـاًم مؽةةقن شةةؾطي احلؽةةؿ يف يةةدهم مةةـ يًةةتطقع أن يًةةقس إمةةي أو افشةةعى 

ادًؾؿ افًقوشي افؼظقي ٓصؽ أكةف جيةى أن متةقؾر ؾقةف خصةول اةي مةـ أمهفةو 

وافًةةـي فةةذفؽ دةةو   كجةةد حتةةك افقةةقم اوظةةف ملشًةةقا أن يؽةةقن ظودةةًو  وفؽتةةوب 

وا فؾعؿةؾ افًةقود اإلشة مل مومر قا أيضًو ظذ  ذا ادةـفٍ افصةحقتم ثةؿ  قة

افصةةةةةةحقتم ٓ كـصةةةةةةت دةةةةةةو   كجةةةةةةد ٓ كـصةةةةةةت أخقاكـةةةةةةو افًةةةةةةؾػقغ يف أرض اح 

افقاشعي يف ـؾ  ؾد إش مل أن يعؿؾةقا ظؿة ً شقوشةقًو وفةق ـةون  ةذا افعؿةؾ كو عةًو 

أكػًةةفؿ ؾضةة ً ظةةـ أن يؽقكةةقا ؾقةةف أو يف  ةةذا افعؿةةؾ مٌعةةًو فغةةر ؿم مةةو كـصةةت مةةـ 

هبةةةذا أ ةةةدًا ذفةةةؽم ٕن افعؿةةةؾ افًةةةقود تحتةةةوج يف احلؼقؼةةةي إػ مؼةةةدموت ـثةةةرة 

وا ةةوذ أشةةٌوب اةةي فةةقؿؽـ  ةةمٓء افةةذيـ ملشًةةقا ومر ةةقا ظةةذ  ةةذا ادةةـفٍ أن 

د اإلشة مقي افقةقم ٓ يؼقمقا  وفًقوشي افؼظقي وؾةقام كعؾةؿ ـةؾ إجةقاء يف افةٌ 

 يقجةةةد ؾقفةةةو اوظةةةي وفـؼؾفةةةو فػظةةةًي ؿرةكقةةةًي ))أمةةةي(( مؽتؾةةةً واؿعةةةً ظةةةذ  ةةةذا

فدهيؿ مو يـؼصفؿ مةـ افؼقةوم مةـ افقاجٌةوت  ادـفٍ اإلش مل افصحقت و  يٌؼ

افؼةةظقي إٓ افعؿةةةؾ افًةةقودم ٓ كعؾةةةؿ أن ضويػةةي أو اوظةةةي أو أمةةف مقجةةةد افقةةةقم 

إٓ افعؿةةةةؾ افًةةةةقود م افعؿةةةةؾ افًةةةةقود يف  ظةةةةذ وجةةةةف إرض أكةةةةف ٓ يـؼصةةةةفو

اظتؼودي إكام يليت  عد زمـ واشتعدادات اي مؼقم هبو افطويػي ادـصقرة افذي 

ٓ مةةزال »جةةوء ذـر ةةو يف احلةةديٌ ادشةةفقر ادتةةقامر ظةةـ افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م 

  شضويػي مةـ أمتةل طةو ريـ ظةذ احلةؼ ٓ يية ؿ مةـ خةوفػفؿ حتةك يةليت أمةر اح

و ٓ أكصت أ دًا إخقاكـو اعزايريغ  ؾ وٓ أكصت ؽر ؿ مـ ادًؾؿغ ؾؾذفؽ  أك

يف ـةةؾ  ةة د افةةدكقو أن يـكةةؾقا ظةةـ افةةدظقة وكؼةة افةةدظقة ادًةةتؼوة مةةـ افؽتةةوب 

ْرُد ظؾقةةةف اظساوةةةوت :إول شةةةٌؼ ذـةةةره   وافًةةةـي إػ افعؿةةةؾ افًةةةقود ٕن  ةةةذا َيةةة
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د ؿٌةةةةؾ أن متفقةةةةل وإخةةةةر و ةةةةذا مفةةةةؿ جةةةةدًا أٓ و ةةةةق آصةةةةتغول  وفعؿةةةةؾ افًةةةةقو

اعامظةةي أو إمةةي فةةف شةةقؽقن صةةورؾًو بةةؿ ظةةـ اد ةة يف مةةـفجفؿ فؾةةدظقة إػ 

افؽتةةوب وافًةةـي ومر قةةي إمةةيم فةةقس ادؼصةةقد ؾؼةةط افةةدظقة فةةقس ادؼصةةقد ؾؼةةط 

افؼةةقل وإكةةام ادؼصةةقد افؼةةقل وافعؿةةؾ  ةةف دةةو كعؾةةؿ مةةـ افس قةةى وافتحةةذير ـتو ةةًو 

ون افتطٌقةةؼ بةةذا افعؾةةؿم ـةةام ؿةةول معةةوػ وشةةـًي مةةـ افؼةةقل دون افعؿةةؾم وافعؾةةؿ د

َٓ َمْػَعُؾةةقنَ ﴿يف أيةي ادعروؾةةي  و  قَن َمةة ـَ َةَمـُةةقا ِ َ َمُؼقفُة ِذي ةة َةو اف  و َأهي  ُزَ َمْؼتًةةو ِظـْةةَد  َيةة َـة

َٓ َمْػَعُؾقنَ   .﴾احِ َأْن َمُؼقُفقا َمو 

فذفؽ آصتغول  وفعؿؾ افًقود ؿٌؾ أن مصؾ إمي أو اعامظي إػ مرحؾةي 

 ذا افعؿؾ افًقود ؾًتؽقن ظوؿٌي أمةره أن مـفةور افةدظقة وأن مرجةع افؼفؼةرىم 

ورب أكوس ٓ يؼتـعقن هبذه افـظريي مـ افـوحقي افعؾؿقي وحًٌفؿ أن يؾؼقا كظرة 

ؾقفةةةو  عةةةض إظةةةامل افًقوشةةةقي    عةةةض افةةةٌ د اإلشةةة مقي افتةةةل وؿعةةةًهيعةةةي يف

ًو  ةةؾ ـةةون ظوؿٌةةي أمةةر ؿ ؾؽةةون ظوؿٌةةي أمةةر ؿ   يؽةةـ ذفةةؽ رصةةدًا و  يؽةةـ مقؾقؼةة

رجةةقع إػ افةةقراء يف افةةدظقةم ؾؼةةد ـةةوكقا مووةةغ يف دظةةق ؿ ـةةام افافؼفؼةةرىم و

يةةلمر افؼةةع وإذا هبةةؿ  ًةةٌى افـفةةقض ادػةةوج   وفعؿةةؾ افًةةقود فتؽةةقن ظوؿٌةةي 

أمر ؿ وظوؿٌي  ضتفؿ أن رجعقا افؼفؼرىم وفذفؽ ـون مـ  عض احلؽؿ افتةل 

 حرموكةفم و ةذا  فقةء ؿٌةؾ أواكةف ا ةتعمةـ اشةتعجؾ ا :مةذـر ظةـ  عضةفؿ ؿةقبؿ

أمةةةر ضٌقعةةةل جةةةدًا ؿٌةةةؾ أن يؽةةةقن أمةةةرًا ذظقةةةًو و ةةةذفؽ ؾةةةـحـ كتلشةةةك دايةةةاًم وأ ةةةدًا 

ـَيٌ ﴿ ؼقفةةةف معةةةوػ  ةةة ًَ َقٌة َح قِل احِ ُأْشةةة ْؿ يِف َرُشةةة وَن َفُؽةةة ةةة ـَ ْد  ؾـٌقـةةةو صةةةؾقات اح ﴾َفَؼةةة

وشةةةةة مف ظؾقةةةةةف فةةةةةق ـةةةةةون  ـةةةةةوك ؿقةةةةةوم فعؿةةةةةٍؾ شةةةةةقود يًةةةةةتدظل حمور ةةةةةي افؽػةةةةةور 

 ةةةةق افةةةةذي ومعةةةةف  عةةةةض  حمور ةةةةي ادـةةةةوؾؼغ ضػةةةةرًة واحةةةةدة فؽةةةةون افرشةةةةقل و

أصةةحو ف  ةةق افةةذي يةةـفض هبةةذا افعؿةةؾم وفؽةةـ مؾةةؽ شةةـي اح مٌةةورك ومعةةوػ يف 
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خؾؼةةي وفةةـ اةةد فًةةـي اح مٌةةدي م أكةةف ٓ  ةةد مةةـ ا ةةوذ إشةةٌوب ـةةام أصةةور ظةةذ 

مةةةةو وأظةةةةدوا بةةةةؿ ﴿ذفةةةةؽ رب إر ةةةةوب يف ؿقفةةةةي ظةةةةز وجةةةةؾ يف افؼةةةةرةن افؽةةةةريؿ 

و ـو ٓ  ةد فـةو  ﴾اشتطعتؿ مـ ؿقة مـ ر وط ا قؾ مر ٌقن  ف ظدوا اح وظدوـؿ

وأظةةدوا بةةؿ مةةو اشةةتطعتؿ مةةـ ﴿مةةـ وؿػةةي يًةةرة حقةةـام كؼةةرأ  ةةذه أيةةي افؽريؿةةي 

ٓ صةةةةةؽ أن افؼةةةةةقة ادةةةةةذـقرة  ـةةةةةو  ةةةةةل افؼةةةةةقة ادوديةةةةةي وفؽةةةةةـ مةةةةةـ  ةةةةةؿ  ﴾ؿةةةةةقة

ادوديةي وأظةدوا أكةتؿ يةو  ادخوضٌقن هبذه أيي افؽريؿي ادتضؿـي ف،ظداد فؾؼةقة

امةةي حمؿةةد  صةةقرة ظومةةي و صةةقرة خوصةةي أكةةتؿ يةةو أصةةحوب حمؿةةد أي أكةةتؿ أهيةةو 

ادممـقن حؼًو أظدوا افؼقة ادوديي ؾةنذًا كًةتطقع أن كػفةؿ مةـ  ةذه أيةي افؽريؿةي 

أن  ـةةوك ؿةةقمغ معـقيةةي و ةةل افتةةل كعـقفةةو حقةةـام كؼةةقل ٓ  ةةد مةةـ افس قةةي وافؼةةقة 

ي يف أيي مػفؿ وؿـًو ٕ و   مذـر ساحًي  خ ف افؼةقة ادوديي افؼقة ادعـق

إخةةةرى و ةةةةل افؼةةةةقة ادوديةةةةي ؾفةةةةل ستحةةةةي أظةةةةدوا بةةةةؿ مةةةةو اشةةةةتطعتؿ مةةةةـ ؿةةةةقة 

إػ رء مةةةةـ  ةةةةذا  مر ٌةةةةقن  ةةةةف ظةةةةدوا اح وظةةةةدوـؿم وؿةةةةد أصةةةةور رشةةةةقل اح 

م  ادعـك إػ أن افؼقة ادذـقرة  ـو إكام  ل افؼقة ادوديي حقـام ؿول ظؾقف افً 

وفؽـ ؽريض مةـ   شن افؼقة افرملم أٓ إن افؼقة افرمل أٓ أن افؼقة افرملإأٓ  »

يًورع ـثر مـ افشٌوب ادممـ ادتحؿس  ق و ر ـو يو أخةل يلمركةو   ذا افتـٌقف أّٓ 

 نظةةةداد افؼةةةقة ؾـؼةةةقل كحةةةـ  ةةةذا حةةةؼ وفؽةةةـ يف فػتةةةي كظةةةر  ـةةةو أن  ةةةذا اإلظةةةداد 

ظةةذ أن أي اوظةةي افقةةقم مقجةةد ظةةذ وجةةف ادةةلمقر  ةةف مةةـفؿ  ةةؿ ادممـةةقن حؼةةًو 

إرض ـام جوء يف افًمال مث ً إذا ـوكً افدوفةي ٓ شةؿت اح مةو ادري يف  ةذا 

افًةةةةمال أو افةةةةذي  عةةةةده إذا ـوكةةةةً افدوفةةةةي  ـةةةةو أو  ـةةةةوك يف أي مؽةةةةون مةةةةـ  ةةةة د 

ؿ  حؽةةةؿ واحةةةد  إذا ـوكةةةً افدوفةةةي َؽةةة اإلشةةة م ؾؽةةةؾ  ةةة د اإلشةةة م يـٌغةةةل أن حُتْ 

فؿ ؾفةةةؾ يؼقمةةةقن  وعفةةةود م  ةةةذا شةةةمال ظجقةةةى شةةةمال ٓ يةةةدري احلوـؿةةةي مـعةةةت

خطقرة  ذه ادًوفي  ؾ يؼقمقن  وعفود  ةؾ  ةؿ أظةدوا أكػًةفؿ ؿٌةؾ ـةؾ رء 
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فؾجفةةةود يف شةةةٌقؾ اح مةةةـ  ةةةذا اإلظةةةداد افةةةذي يتؼدمةةةف افعؾةةةؿ افصةةةحقت وافعؿةةةؾ 

افرجقت وو إفخ أن يؽقن ادًؾؿقن ظذ ؿؾى واحد مـ  ذا اإلظداد أن يؽةقن 

ؿقن افةةذيـ يريةةدون أن جيو ةةدوا افعةةداء أن يؽةةقن ـؾفةةؿ ظةةذ ؿؾةةى رجةةؾ ادًةةؾ

واحةةةد  ةةةؾ ؿةةةومقا هبةةةذا؟ أكةةةو ٓ أظتؼةةةد أكةةةف مقجةةةد ضويػةةةي ظةةةذ أرض مةةةـ أرايض 

اإلشةة م افؽثةةرة وافقاشةةعي ضويػةةي متؽتؾةةي حؼقؼةةي متحو ٌةةي يف اح مسا طةةي مرا طةةًو 

قد  ةةذام وفؽـةةل ديـقةةًو وثقؼةةًو ـةةام فةةق ـةةوكقا ظةةذ ؿؾةةى رجةةؾ واحةةد ٓ أظتؼةةد وجةة

أظتؼد أن  ـوك أؾرادًا يؿشةقن يف  ةذا افطريةؼ وفؽةـ متةك يصةؾقن  ةذا فةقس مةـ 

ادفةؿ ذفةؽ ظؾؿةف ظـةةد ر م ثةؿ كػةسض أكةةف وجةد  ـةوك و ةةذا خقةول كػةسض أكةةف 

وجد  ـوك اوظي أو أمف مـ أمي ادًةؾؿغ مؽتؾةقا وحتةو قا يف اح وـةوكقا ظةذ 

أو يًةلفقن  ةؾ  رجةقن فؾجفةود  ؿؾى رجؾ واحةدم  ةؾ اؽـةقا حقةـام يريةدون

دحور ةةي  ةةمٓء افةةذيـ  يؼػةةقن حجةةر ظثةةرة يف شةةٌقؾ افةةدظقة أيةةـ اشةةتعدوا  ةةذا 

آشةةةةتعداد افةةةةذي أمركةةةةو  ةةةةف يف أيةةةةي افًةةةةو ؼي اإلظةةةةداد ادةةةةودي وأظةةةةدوا بةةةةؿ مةةةةو 

اشةةتطعتؿ مةةـ ؿةةقة بةةذا ـؾةةفم أظتؼةةد أكةةف مةةـ افًةةو ؼ أواكةةف أن كػؽةةر هبةةذا اعفةةود 

 وإكةةام ظؾقـةةو أن كؿ ةة ؿةةدمًو يف دراشةةي اإلشةة م مةةـ ادةةودي وافعؿةةؾ افًةةقود

افؽتةةةوب وافًةةةـي ومةةةـفٍ افًةةةؾػ افصةةةوفت ودظةةةقة ادًةةةؾؿغ إػ  ةةةذا اإلشةةة م 

 افصحقت ومر قتفؿ ظؾقف ثؿ  عد ذفؽ  ؾؼ اح مٌورك ومعوػ  ))..اكؼطوع..((.

ؿؾً ةكػًو أكـل ٓ أؿصد أن افعؿؾ افًقود فقس مؼوظًو يف اإلش م  ؾ  ةق 

اإلشةة مم فؽةةـ ؿؾـةةو يـٌغةةل أن يؽةةقن مًةةتؼك مةةـ اإلشةة م و ـةةو أذـةةر ـؾؿةةي مةةـ 

أصةةٌحً ظـةةدي ـةةام فةةق ـوكةةً حؽؿةةي وؿةةد مؽةةقن  عةةض احلؽةةؿ مـوشةةٌي فةةٌعض 

إزمةةون وافظةةروف وفقًةةً حؽؿةةي مطةةردة ذفةةؽ أكـةةل ؿؾةةً وٓ أزال أؿةةقل ٕن 

افزمون   يتغةر مـةذ شةـغ يؿؽةـ مـةذ ظؼةيـ شةـي  أو كحةق ذفةؽ دةو دظقةً إػ 
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ادخو رات يف شقريو واشةتجق قين ـةام معؾؿةقن ـثةرًا و ضةقي ً  عةد أن مقوةت 

فؾؿًةةةتـطؼ ضٌعةةةًو  ةةةق يؿثةةةؾ افٌعةةةٌ يف احلؽقمةةةي افٌعثقةةةي  ةةةلن فةةةقس فةةةديـو ظؿةةةؾ 

شةةقود إكةةام كحةةـ دظةةوة واوظةةي كصةةؾت إؾؽةةور وإظةةامل ظةةذ وةةقء افؽتةةوب 

أن مضةةطرًا  كطؾةةؼ  ةةس ٓ معؿةةؾ يف افًقوشةةي  ـةةو وجةةدت كػزةةاوافًةةـي ؿةةول إذًا 

مةةـ ـ مةةل افًةةو ؼ أكةةو ٓ كعتؼةةد أن يف اإلشةة م  أؾفةةؿ  ةةذا اإلكًةةون أن ٓ يػفؿةةـ

ظؿةةةة ً شقوشةةةةقًو ؾؼؾةةةةً فةةةةف ـؾؿتةةةةؽ  ةةةةذه افتةةةةل مؾةةةةت ؾقفةةةةو أٓ أظؿةةةةؾ يف افًقوشةةةةقي 

اوةةةةطرين أن أن أشةةةةتدرك مةةةةو ؾةةةةفمـل مةةةةـ افؽةةةة م ؾةةةةلؿقل ؿةةةةقيل شةةةةو ؼًو و قةةةةوين 

افؽتوب وافًـي ؾفاًم صحقحًو وأن فقوعل افؼويؿ أكـل أدظق ادًؾؿغ إػ ؾفؿ 

ير ةةةقا أكػًةةةفؿ ظةةةع  ةةةذا افػفةةةؿ افصةةةحقت أريةةةد أن أؿةةةقل فةةةؽ ٓ أظـةةةل  ةةةذفؽ أن 

شةةةقود ودوفةةةي  اإلشةةة م ٓ يةةةدظق إػ ظؿةةةٍؾ شةةةقود اإلشةةة م يةةةدظق إػ ظؿةةةؾٍ 

فةةي مةةع افًقوشةةي ٓ أؿةةقل إٓ  وفًقوشةةي أرجةةقا أن متـٌفةةقا افدو اإلشةة م ٓ مؼةةقم إٓ

 وفًقوشةةي ٓ إٓ  وإلشةة م مةةع افًقوشةةي أي مطٌقةةؼ  ؿويؿتفةةو إٓاإلشةة مقي ٓ مؼةةقم 

ون إمي ؾؼؾةً فةف كحةـ كعتؼةد أن ماإلش م يف ـؾ مراحؾ احلقوة ومـفو إدارة ص

افعؿؾ افًقود ظةذ مةـفٍ اإلشة م مةـ اإلشة م وفؽةـ  ـةو افشةو د ؿؾةً بةذا 

ن مةةـ افرجةةؾ وفؽةةـ كحةةـ كةةرى أن أن مةةـ افًقوشةةقي مةةرك افًقوشةةي كةةرى أن أ

افًقوشةةةةي مةةةةرك افًقوشةةةةي أن فةةةةقس إػ أ ةةةةد وأخةةةةر افزمةةةةون وبةةةةذا أكةةةةو كصةةةةقحتل 

إلخقاكـةةةةةةو يف اعزايةةةةةةر أن يًةةةةةةتؿروا يف افةةةةةةدظقة واحلؼقؼةةةةةةي ان اشةةةةةةتؿرار ؿ يف 

افةةةدظقة شةةةقف يؽؾػفةةةؿ جفةةةقدًا جٌةةةورة وإذا اككةةةؾقا إػ ذفةةةؽ ؾًةةةقف جيةةةدون 

حلؽةةوم ذفةةؽ أكػًةةفؿ ٓ يػؽةةرون ؾةةقام يًةةؿك أن  وعفةةود و ةةق ا ةةروج ظةةذ ا

ٕن افدراشةةي فػفةةؿ اإلشةة م ـةةام أكةةزل ظةةذ ؿؾةةى حمؿةةد ظؾقةةف افصةة ة وافًةة م 

تحتوج إػ جفقد متضوؾرة مـ اٍع ـثر مـ ادًؾؿغ ومـ ظؾاميفةؿ فقدرشةقا 

 ؿ يدرشقا اإلش م حتك يدظق أخريـ إػ  ذا اإلش م ثؿ ير قا ظؾقةف وكحةـ 
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أكو مث ً ؿرأت يف افعدد افذي ؿدمتةف كعؾؿ احلؽؿي افؼويؾي ؾوؿد افقء ٓ يعطقفم 

إيل   ةةةق مةةةـفٍ إيةةةش؟ افصةةةودرة مةةةـ اعٌفةةةي اإلشةةة مقيم ؾشةةةعرت اومةةةًو أن  ةةةذا 

ادـفٍ افذي أخةذ كحةق صةػحتغ ـٌرمةغ مةـ ادجؾةي أو اعريةدة  ةذا ظؿةؾ يف 

احلؼقؼةةةي مةةةـ افـوحقةةةي افػؽريةةةي ظؿةةةؾ جٌةةةور وظؿةةةؾ إكًةةةون فةةةف  صةةةص يف  ةةةذا 

فةف ؾؼةي  وإلشة م وصةعرت  ةلن  ةذا ادةـفٍ افةذي ادجول فؽـ صةعرت أكةف فةقس 

ـَ  ةة  صةةؽ  ةةذا ادةةـفٍ  ةة َر  وشةةؿ اعٌفةةي اإلشةة مقي  ةةذا ـلكةةف ُؿةةدم إفقفةةو وُزي  ط  ُشةة

 فيوت مـ افؼرةن افؽريؿ وأحوديةٌ صةحقحي و ةذا  ةو أظجٌـةل وصةعرت أيضةًو 

 لن  ذا ادـفوج داخؾف مًحي مـ افدظقة اإلش مقي وفؽـ ووةع ادـفةوج فةقس 

ًو إض ؿةةًوم مةةع ذفةةؽ مةةع وجةةقد  ةةذه افظةةو رة مةةـ مةةلثر  ةةذا ادةةـفٍ  تقجقةةف شةةؾػق

إشةة مل شةةؾػل ؾؼةةد مـٌفةةً إػ أن ادةةقجفغ بةةذا افـظةةوم ادًةةطقر مةةـ  عةةض 

إخقاكـةةةو افًةةةؾػقغ  ـةةةوك  ةةةؿ  حوجةةةي ـٌةةةرة إػ دراشةةةي افعؾةةةؿ ذفةةةؽ ٕين مةةةررت 

ٌٍ و ةق حةديٌ مقوةقع ؾؽقةػ منةب  ةذا احلةديٌ إػ أذ ةون افةذيـ  ٓ  حدي

أؿقل افذيـ ووعقا  ذا ادـفوج ٕن افذي ووعف يف اظتؼودي  ق رجؾ شقوشةي 

ضؾةةع ظؾقةةف اظتؼةةد مةةـ جفةةي أخةةرى  ةةون  ةةذا ادـفةةوج أوفةةقس رجةةؾ ظؾةةؿم وفؽةةـ 

مةةـ »خقاكـةةو افًةةؾػقغ ؾةةنذًا ـقةةػ أكطةةذ ظؾةةقفؿ ذفةةؽ احلةةديٌ  أٓ و ةةق إ عةةض 

إػ أن   ةةةذا حةةةديٌ مقوةةةقع ؾـٌفـةةةل  ةةةذا شأمًةةةك ـةةةوًٓ مةةةـ ظؿةةةؾ يديةةةف ؽػةةةر فةةةف

إخقاكـةةةو افًةةةؾػقغ  ـةةةو أو  ـةةةوك ظؾةةةقفؿ أن يتقشةةةعقا يف دراشةةةي افؼةةةيعي ؿٌةةةؾ أن 

يشةةةةةتغؾقا  وفعؿةةةةةؾ افًةةةةةقود وإٓ وؿعةةةةةقا ـةةةةةام يؼقفةةةةةقن يف افعكةةةةة احلةةةةةوض يف 

مطٌةةةوت ٓ يًةةةتطقعقن افـفةةةقض مـفةةةو أ ةةةدًا  ةةةذا مةةةـ جفةةةيم ومةةةـ جفةةةي أخةةةرى أن 

م د  ؼَة ؿ وفقس أن يُ يقوع ادـفوج ادقوقع فؽؾ اوظي شؾػقي مـ ذوات أكػًف

إفقفؿ  ديي مـ ؽر ؿ وفق أ ؿ حووفقا أن يعوعقا ؾقفو ويصةححقا ؾةوظتامد ؿ 

ظةةةةةةذ ؽةةةةةةر ؿ دفقةةةةةةؾ واوةةةةةةت جةةةةةةدًا يف  ةةةةةةذا ادجةةةةةةول و ةةةةةةق ادجةةةةةةول افًةةةةةةقود 
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ؾوظتامد ؿ ؾقف ظذ ؽر ؿ معـوه   صقرة جؾقي وواوحي أ ؿ   يصؾقا  عد يف 

ًةةقود يضةةوف إػ ذفةةؽ أخةةرًا أن دظةةق ؿ  حقةةٌ أكةةف ٓ يـؼصةةفؿ  إٓ افعؿةةؾ اف

افًؾػقغ إذا اظتؿدوا ظذ ؽةر ؿ  ةـ   يؽةـ ظةوش د ةره افطقيةؾ يف افةدظقة 

افًؾػقي وُ َْشك أن مًتغؾ افدظقة فريثام يصؾ ادًةتغؾ إػ مـصةٌف افةذي ـةون 

يًةةعك إفقةةف  ًةةٌى مؽتةةؾل جديةةد وفةةف  وشةةؿ دظةةقة شةةؾػقي أو  ضةةي إشةة مقي أو مةةو 

تغ ل مةةـ أخةةريـ جيةةى أن ٓ كتةةقرط وأن كتعةةوون مةةع ذفةةؽ ؾخشةةقي آشةةصةةو ف 

أخريـ ٓ شقام إذا ـون بمٓء أخريـ افؽؾؿي افُعْؾقَو وافًقطرة افػؽريي ظذ 

اعامظةةي افًةةؾػقي أكةةو يف اظتؼةةودي إن ظوصةةقا ر ةةع ؿةةرن مةةـ افزمةةون  ةةؾ كصةةػف يف 

ذفةةؽ  دراشةةي ذيعةةي اإلشةة م ومطٌؼقةةف ظةةذ أكػًةةفؿ ومةةر قتفؿ فةةذوهيؿ ثةةؿ مٌؾقةةغ

ظؿ ً وؾؽرًا  ذا يؽقن أظظؿ ظؿؾ يؼقم  ف ادًةؾؿقن يف أي  ؾةد ـةوكقا وحقةٌ 

 مو حؾقا  ذا جقا  ظـ  ذا افًمال .

 جزـؿ اح خرًا : مداخؾي:

 وإيوـؿ . افشقخ:

 ( 00:  00: 40/   269) اهلدى والنور / 
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 االٌتخابات يف اجلصائس

ا فـةةةو  عةةةقدة فؽؾؿةةةي  ةةةق يةةةو صةةةقخـو ؾقةةةف فةةةق مؽرمةةةً يعـةةةل: ومًةةةؿحق مداخؾةةةي:

افزدةةةةون  ـةةةةو ظـةةةةدكو يف اعزايةةةةر افشةةةةعى  توظـةةةةو يعـةةةةل: احلؽقمةةةةي  تعتـةةةةو مقةةةة 

 ؽؿ فؾشعى اعزايري مو وفؾزدونم يعـل يف اكتخو وت مؼٌؾي إن صوء اح مو خط

 رأيؽؿ و امذا مـصحقن؟

 ظػقًا مو رأيل يف موذا؟ افشقخ:

 ري مو خطٌؽؿ فف؟يعـل:  نرصودامؽؿ أو كصحؽؿ فؾشعى اعزاي مداخؾي:

  ق مو شٌؼ ةكػًو. افشقخ:

 كعؿ. ؾفؿـوك. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 وا يعرف أـثر.د  فؽـ يعـل: افشعى اعزايري  ِ  مداخؾي:

 موذا؟ افشقخ:

 يعـل: يؽـ فف خطوب يل خوص. مداخؾي:

  ق كحـ جوءمـو أشئؾي مـ اعزاير حقل آكتخو وت يف افٌؾديوت. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 افذي ؿومً  ـوك. خ:افشق 
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 كعؿ. مع اإلخقان. مداخؾي:

 أي كعؿ. افشقخ:

ومثؾ  ذه كػس افذي جوءمـةو  ـةو حقةـام ؾةتت  ةوب آكتخو ةوت افتةل  مداخؾي:

 أذكو إفقفو ةكػًو  ـو يف إردن.

كحـ فـو مقؿػون مـ آكتخو وت ؾقٌدو دـ ٓ ظؾؿ ظـةدهم وفةف ٕول و ؾةي أن 

  قـفام مـوؿضًوم وٓ مـوؿض.

دقؿةةػ إول: أكـةةو ٓ كـصةةت أحةةدًا مةةـ ادًةةؾؿغ أؾةةرادًا ـةةوكقا أم اوظةةوت ا

 أن يرصحقا أكػًفؿ دثؾ  ذه افزدوكوتم وافًٌى ظرؾتف ةكػًو!

 كعؿ. مداخؾي:

 واوت؟ افشقخ:

 كعؿ يو صقخ! مداخؾي:

ةه. افقةةء افثةةوين: أكـةةو كؼةةقل فعومةةي ادًةةؾؿغ يف أي  ؾةةد ـةةوكقا: إذا  افشةةقخ:

حلوـؿةةةةةي مػةةةةةرض  ةةةةةذا افـظةةةةةوم كظةةةةةوم آكتخو ةةةةةوت و ـةةةةةو يتًةةةةةو ؼ ـوكةةةةةً افدوفةةةةةي ا

أصةةةةحوب إحةةةةزاب وأراء أن يتًةةةةورظقا إػ مرصةةةةقت أكػًةةةةفؿ وافقصةةةةقل إػ 

 افزدوكوت  لـثر ظدد  ؽـ حلزهبؿ أو ـتؾتفؿ.

يف  ذه احلوفي: إذا وجد  عض ادًؾؿغ رصةحقا أكػًةفؿم وكحةـ كـصةحفؿ 

قـئذ: افؼوظةدة افػؼفقةي: إذا وؿةع ادًةؾؿ أٓ يػعؾقام فؽـ فـو مقؿػ ةخر ؾـؼقل ح

  غ مػًدمغ اختور أؿؾفام ذًا.

 كعؿ يو صقخ! مداخؾي:
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ؾوفزدةةةون شةةةقؼقم ظةةةذ ظجةةةره و جةةةره صةةةئـو كحةةةـ صةةةئـو كحةةةـ معؼةةة  افشةةةقخ:

ادًةةؾؿغ أم أ قـةةو. ؾفـةةوك ؾةةرق ـٌةةر جةةدًا  ةةغ أن يؽةةقن افزدةةون ـؾةةف أؾةةراده ؽةةر 

 مًؾؿغم ؾرق ـٌر جدًا.مًؾؿغم و غ أن يؽقن ـؾ أؾراده 

ثةةةةؿ ؾةةةةرق ـٌةةةةر  ةةةةغ أن يؽةةةةقن يف احلوفةةةةي إخةةةةرى: أن يؽةةةةقن ادرصةةةةحغ يف 

افزدةةةون ـؾةةةف مًةةةؾؿغم فؽةةةـ  عضةةةفؿ صةةةوفت و عضةةةفؿ ضةةةوفتم  عضةةةفؿ يعؿةةةؾ 

فصةةوفت اإلشةة مم و عضةةفؿ يعؿةةؾ فصةةوفت صةةخص أو ـتؾتةةف أو حز ةةفم وٓ يٌةةويل 

 ظـ مصوفت اإلش م.

ؿغ أن يشةةةةةورـقا يف اكتخةةةةةوب إصةةةةةؾتم ؾحقـئةةةةذ ظةةةةةذ افـةةةةةوخٌغ مةةةةةـ ادًةةةةؾ

وإكػةةةةع ف،شةةةة مم يف افقؿةةةةً افةةةةذي كؼةةةةقل: ٓ يـٌغةةةةل دًةةةةؾؿ أن يرصةةةةت كػًةةةةف 

ويةةدخؾ افزدةةونن ٕكةةف يف  ةةذا إ ةة ك فـػًةةفم وإؿةةرار دخوفػتةةف فؼةةيعتفم فؽةةـ 

عفؿ  رأيـةةةةوم وفةةةةق ـةةةةون صةةةةقا ًو مويةةةةي يف ادويةةةةيم  ةةةةؾ  فةةةةقس ـةةةةؾ افـةةةةوس يف إمؽوكـةةةةو أن كؼةةةـة

كةوس ةخةرون بةؿ اجتفةوداتم بةؿ ةراء  غةض افـظةر  –ـةام  ةق افقاؿةع  –شقؽقن  ـةوك 

 .جيتفدوا؟!  ذا  ق افقاؿع ؿ مصقٌقن أم نيطئقنم  ؾ  ؿ أ ؾ فئـ ؾ  

افقاؿع: أن ـثةرًا مـة ادًةؾؿغ افصةوحلغ شرصةحقن أكػًةفؿ فؾزدوكةوتم حقـئةذ 

افصةوحلغم وظةذ كؼقل ٕؾراد ادًؾؿغ: اختوروا  مٓء ظذ إؾراد ادًةؾؿغ ؽةر 

إؾراد افؽوؾريـ مـ افشةققظقغ وؽةر ؿم  ةذا أؿةؾ ذًا مـة أن مؼٌعةقا يف  قةقمؽؿ وأٓ 

 ؟مشورـقا يف اختقور كقا ؽؿ فعع أووحً فؽ ادًلفي

 كعؿ يو صقخ واوحي. مداخؾي:

 (  00: 38: 37/ 344) اهلدى والنور /



 الكضية اجلزائرية ------------------------------------------------- لباني يف املنوخجامع تراث العالمة األ

773 

 

 العىن الطياضي يف اجلصائس

اعزايةةةر وظؿؾفةةةؿ  ةةةذا ودخةةةقبؿ ادعةةةسك صةةةقخ يعـةةةل إخةةةقة يف  مداخؾةةةي:

 افًقود  ذا خطل؟

مو كـصت.. مو كـصت يف  ذه إيوم  وفعؿؾ افًقود يف  ؾد مـ   د  افشقخ:

اإلش من ٕن افذيـ يريدون أن يعؿؾقا افعؿؾ افًقود جيى ظؾقفؿ أن يؽقكةقا 

 ؿةةةد مر ةةةقا ظةةةذ اإلشةةة م مر قةةةي صةةةحقحيم وةكػةةةًو ؿؾةةةً يف اعةةةقاب ادختكةةة أن

إشوس  ق افتصػقي وافس قي ؾفؾ وجدمؿ اوظي مةو كؼةقل اثـةو ظؼة أفةػ وإكةام 

كؼـع أن مٌديقًو  لفػ ُظؾؿقا افتعؾقؿ اإلشة مل افصةحقت أي ادصةػك شةقاء مةو 

ـون مـف متعؾؼًو  وفعؼقدة أو  وفعٌودة أو  وفًؾقك ور قا ظذ ذفؽ  ر ي مـ افزمـ 

واحةةةد؟ أكةةةو يف ظؾؿةةةل ٓ أجةةةد  ضقيؾةةةيم واجتؿعةةةقا حتةةةك ـةةةوكقا ظةةةذ ؿؾةةةى رجةةةؾ

 ةةةمٓء ظةةةذ وجةةةف إرض افقةةةقمم ؾةةةنذا مةةةو دخؾةةةقا يف افعؿةةةؾ افًةةةقود جةةةر ؿ 

افًقوشةةي إػ احلظةةقظ افـػًةةقي وـةةون ذفةةؽ مةةدظوة وشةةًٌٌو ف كشةةغول ظةةـ افةةدظقة 

افتل  ل أوًٓ افتعؾةقؿ افصةحقت ثةؿ ظةذ افس قةي افصةحقحيم ؾةـحـ ٓ كجةد افقةقم 

رجةؾ مهة ظؾةقفؿ شةـغ ضقيؾةي و ةؿ ظـةد ؿ ظؾةامء  ؾدة ؾقفو أو ؿريي ؾقفو أفػ 

وفةةقس ظةةو  واحةةد و ةةؿ يشةةتغؾقن  وفتصةةػقي وافس قةةي معةةًوم وفةةذفؽ أكةةو ؿؾةةً يف 

 عةةةةض إجق ةةةةي افتةةةةل وجفةةةةً إيّل وأـرر ةةةةو أكةةةةو أرى افقةةةةقم مةةةةـ افًقوشةةةةي مةةةةرك 

افًقوشيم وٓ أظـل أكف فقس  ـوك يف اإلش م شقوشيم ـقػ وصقخ اإلش م ا ـ 

رشةةوفتف ادشةةفقرة وادعروؾةةي  وفًقوشةةي افؼةةظقيم فؽةةـ أريةةد مةةـ  مقؿقةةي ؿةةد أّفةةػ

 ذا أٓ كًتٌؼ افـتويٍ ؿٌؾ أن كحؼؼ ادؼدموت وإٓ ؾوحلؽؿي افتل يؼقبو  عض 

افـوس  ل مـطٌؼ اومًو افقةقم مةـ اشةتعجؾ افقةء ؿٌةؾ أواكةف ا ةتع  حرموكةفم ثةؿ 

افصةةةةة ة كحةةةةـ  خوصةةةةي كحةةةةـ معؼةةةةة افًةةةةؾػقغ دايةةةةاًم كدكةةةةدن حةةةةةقل ؿقفةةةةف ظؾقةةةةف 
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وافًةةة م: خةةةر ابةةةدى  ةةةدى حمؿةةةد صةةةذ اح ظؾقةةةفم وةفةةةف وشةةةؾؿم ؾفةةةؾ اصةةةتغؾ 

افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م يف أول مةةو  عةةةٌ  وفًقوشةةي أم  وفةةدظقة؟ اعةةقاب ادتػةةةؼ 

ظؾقف  ق افدظقةم فؽـ افقء افذي يغػؾ ظـف ـثر مـ افدظوة اإلشة مقغ ؾضة ً 

ـةون يـةزل ؾةقرًا مةـ افًةامء  أ ؿ ٓ ي حظقن افػرق  ةغ افعؾةؿ افةذي ؿظـ ؽر 

ظذ ؿؾى افرشقل ظؾقةف افصة ة وافًة م مٌةوذة ثةؿ  ةق يـؼؾةف مةـ ؾؿةف إػ ةذان 

غ ضقيؾي ٓ ي حظ افدظوة اإلش مققن ـأصحو فم ثؿ ير قفؿ ظذ ذفؽ افس قي ش

افقةةقم افػةةرق  ةةغ ذفةةؽ افقؿةةً و ةةغ وؿتـةةو احلةةوضم كحةةـ ؿةةد ُظرؾـةةو إشةة مًو مةةع 

ق اإلشة م افةذي كةزل ظةذ ؿؾةى حمؿةد ظؾقةف افًة م  ةؾ إشػ افشةديد فةقس  ة

ورثـوه إش مًو خؾقطًو  زوجًو  لصقوء يتزأ مـفو اإلش م وأطـ أكؽ واحلوضيـ 

اقعًو فًتؿ  حوجي إػ افتػصقؾ وضب إمثؾي خوصي ؾقام يتعؾؼ  وفعؼقدة ثؿ 

ـةةةام  ةةةدأ   وفعٌةةةودة ثةةةؿ  وفًةةةؾقكم ؾةةةوفققم كحةةةـ إذا أردكةةةو أن كعؿةةةؾ ظؿةةة ً شقوشةةةقوً 

افرشقل ظؾقف افً م ؾقف يف افعفد اددين ظؾقـو أن كحؼةؼ ا طةقة إوػ و ةل 

و افقةقم  ةو ٓ  ةد مـةف و ةق افتصةػقيم اإلشة م يقمئةذ ـةون مصةػًك ـافتل اى ظؾق

افققم فةقس مصةػًكم ؾةنذا أردكةو أن كصةػل اإلشة م وفؽةل يثؿةر ثؿرمةف إوػ ؾة  

وكؼويةفم  ةذا مةـ حقةٌ افعؾةؿم ثةؿ ٓ  ةد مةـ  د أن يعةقد شةرمف إوػ يف صةػويف 

ؿرن  ذا افعؾؿ  س قي اددظقيـ إفقف مر قةي مديةدة ؿةد ملخةذ افًةـغ افطقيؾةيم  ةذه 

افـؼطةةي يف اظتؼةةودي ـةةؾ اعامظةةوت اإلشةة مقي افقةةقم افتةةل حتةةرص ظةةذ افعؿةةؾ 

افًةةةقود وافتـظةةةةقؿ افًةةةةقود يتغةةةوؾؾقن أو جيفؾةةةةقن وأح مهةةةةو مةةةر ـةةةةام يؼةةةةولم 

تؽتةةؾ إفةةقف ادمفػةةي مةةـ ادًةةؾؿغ ظةةذ  ةةذا اإلشةة م ادصةةػك فةةذفؽ ؾقةةقم ي

افذي   يؼدم  عد إػ اوظي مةو ويةقم ير ةقا  ةمٓء اعامظةي ظةذ  ةذا اإلشة م 

 ادصػكم يقمئذ كؽقن ؿد  دأكو افـقاة فؾعؿؾ افًقود كعؿ.

 ( 00:  45: 04/   352) اهلدى والنور / 
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 دخوه اإلضالويني يف اجلصائس  

 دولةبسملاُ ال

و ق مؾت جدًا يف اعزاير ظـدكوم و ةق مةو حؽةؿ دخةقل اإلشة مقغ  افًمال:

  ردون افدوفي؟

كحةةـ ٓ كةةرى  ةةذا جةةويزًا  ةةؾ  ةةق إوةةوظي فؾجفةةقد اإلشةة مقي ؾةةقام ٓ  افشةةقخ:

 ن.ؾويدة مـ دخقبؿ افزدون ٕ

 أوًٓ:  ذه افزدوكوتم ـام معؾؿقن حتؽؿ  غر مو أكزل اح. 

افةةةذيـ يةةةدخؾقن افزدوكةةةوت  عضةةةفؿ ؿةةةد يةةةدخؾقن  ـقةةةي ضقٌةةةي وثوكقةةةًو:  ةةةمٓء 

وصةةةةوحليم يعـةةةةل يظـةةةةقن أن  نمؽةةةةو ؿ أن يغةةةةروا مةةةةـ افـظةةةةوم احلةةةةوـؿم فؽةةةةـفؿ 

ةم و ةةةةل أن  ةةةةمٓء افةةةةذيـ يةةةةدخؾقن يف ر  يتـوشةةةةقن إن   كؼةةةةؾ يـًةةةةقن حؼقؼةةةةي ُمةةةة 

فؽ ؾفةؿ ٓ يًةتطقعقن أن افزدون  ؿ حمؽقمقن وفقًقا حؽومًوم وإذ إمةر ـةذ

م  ةةةؾ  ةةةؿ شقضةةةطرون أن يًةةةويروا افـظةةةوم احلةةةوـؿ وفةةةق ـةةةون نيوفػةةةًو ا صةةةقئوً يػعؾةةةق

ف،ش مم وكحـ أن  ـو كعقش يف مشؽؾي مو يًؿك  ودقثوق افقضـلم وفعؾؽؿ 

شةةةةؿعتؿ أو فعؾؽةةةةؿ ا تؾقةةةةتؿ أيضةةةةًو  ةةةةام ا تؾقـةةةةو كحةةةةـ  ةةةةفم ؾودقثةةةةوق افةةةةقضـل معـةةةةوه 

شةة مم وآظةةساف آظةةساف  ؽةةؾ إديةةون وإحةةزاب افؽةةوؾرة افتةةل معةةورض اإل

 قجقد ةةةو يف افزدةةةونم وحقـئةةةذ شةةةتؼقم معةةةورك ـ مقةةةف وجدفقةةةف يف افزدةةةونم 

وممخذ افؼضقي  وفتصقيً وحقـئذ افذي صقمف أـثر يؽقن  ق ادـتك وفق ـون 
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مةةٌط ًم ؾؾفةةةذا ٓ جيةةةقز أن يةةةدخؾ افشةةةٌوب ادًةةةؾؿ يف افزدةةةون  ؼصةةةد إصةةة ح 

يؼةةي ادٌتدظةةيم مةةـ أصةةؾفو  ةةل  دظةةيم افـظةةومم ٓ يؽةةقن إصةة ح افـظةةوم هبةةذه افطر

ٕكؽةةؿ معؾؿةةقن أن كظةةوم افزدةةون ؿةةويؿ ظةةذ أشةةوس آكتخو ةةوتم وآكتخو ةةوت 

أيضةةةةو شتشةةةةؿؾ افرجةةةةؾ وادةةةةرأة ومةةةةـ  ـةةةةو يٌةةةةدأ  طةةةة ن  ةةةةذا افـظةةةةوم ونيوفػتةةةةف 

ف،شةةة مم ثةةةؿ كظةةةوم آكتخةةةوب يشةةةؿؾ افصةةةوفتم ويشةةةؿؾ افطةةةوفتم ؾةةة  ؾةةةرق  ةةةغ 

ؼ أن يـتخةةى وأن يـتخةةىم ثةةؿ ٓ ؾةةرق يف  ةةذه افصةةوفت وافطةةوفتم فؽةةؾ مةةـفام حةة

إجـوس ـؾفو  غ افعو  و غ اعو ؾم  قـام اإلش م ٓ يريةد أن يؽةقن  ؾةس 

افزدون افذي  ق  ؾس افشقرى إٓ أن يؽقن مـ كخٌي افشةعى ادًةؾؿ ظؾةاًم 

 وص حًو ورجوًٓ وفقس كًوء.

ن افؼةةةةويؿ ظةةةةذ ؾةةةةنذًا: مظفةةةةر ادخوفػةةةةي مةةةةـ أول خطةةةةقه يف مقوةةةةقع افزدةةةةو 

آكتخوب افذي يتـوشى مع كظوم افؽػورم وٓ يتـوشى مع كظوم اإلش مم وظذ 

 ةذا ؾقجةةى أن يظةؾ ادًةةؾؿقن يعـةةقن  ةوفعؾؿ افـةةوؾع وافعؿةؾ افصةةوفت وأن ير ةةقا 

أكػًةةفؿم وصةةعقهبؿ ظةةذ  ةةذه افتصةةػقي وافس قةةيم وأن يٌتعةةدوا ظةةذ افزدوكةةوت 

 اعو ؾقي  ذه.

 ( 00: 11: 48/ 440) اهلدى والنور /

متؿةةةةي فؾًةةةةمال صةةةةقخـوم إخقاكـةةةةو يف اعزايةةةةر دخؾةةةةقا ار ةةةةفم و ةةةةذه  افًةةةةويؾ:

افتجر ةةةةي كجحةةةةقا ؾقفةةةةو إػ حةةةةد ـٌةةةةرم و ةةةةل ار ةةةةي افٌؾةةةةديوتم ومؼريٌةةةةًو الًةةةةف 

وثامكةةغ يف ادويةةي ـةةام ظؾؿةةً مةةـ  عةةض إخةةقان ـةةون  عةةض افٌؾةةديوت حؼؼةةقا 

وت أؿةةؾ مةةـ  ةةذا مإػ ؾقفةةو مًةةعغ أو الًةةف ومًةةعغ يف ادويةةيم و عةةض افٌؾةةدي

ؽةةةةر ذفةةةةؽم ادفةةةةؿ أكةةةةف ـةةةةون بةةةةؿ كجةةةةوح طةةةةو ر يف  ةةةةذا ادضةةةةامرم ؾفةةةةؿ يرمٌةةةةقن 

فةةدخقل افزدةةونم يعـةةل افـجةةوح افةةذي حؼؼةةقه يف افٌؾةةديوتم يريةةدوا أن يؼقًةةقا 
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ظؾقةةف كجةةوح دخةةقل افزدةةونم ويؼقفةةقن ظةةذ أكةةف ضٌعةةًو حتةةك افٌؾةةديوتم افشةةعى 

تفؿ مًؾؿغن ٕ ؿ رأوا اإلص حوت اعزايري أؿٌؾ ظذ افٌؾديوت افذي ؽوفٌق

طو رة ؾقفوم ومو ـوكقا حتك  عض افذي ـوكقا  ؾػقا ظـ اكتخوب ادًؾؿغ يف 

 ةةةذه ادـةةةوضؼم كةةةدمقا ظةةةذ ظةةةدم اكتخةةةوهبؿن ٕ ةةةؿ رأوا دور ادًةةةؾؿغ يف  ةةةذه 

افٌؾةةديوت طةةو رًا و ةةورزًا ويعةةدو ؿ أكةةف حتةةك إذا دخؾةةقا اكتخو ةةوت افزدوكقةةي أن 

وإػ جةةةةوكٌفؿم ؾةةةةوإلخقان يف اعزايةةةةر فعؾةةةةف  ةةةةذا افـجةةةةوح افةةةةذي  يؽقكةةةةقا معفةةةةؿ

حؼؼةةقه يف افٌؾةةديوت يممؾةةقن مثؾةةف إذا دخؾةةقا يف اكتخو ةةوت افزدةةونم و خوصةةي 

أن ؾقف  ـوك مو يعرف  وعٌفي اإلش مقي ف،كؼوذم و ذه  ؿقظةف ايتؾػةً ؾقفةو 

 مز قط؟ عض احلرـوت اإلش مقيم وإخقاكـو افًؾػقغ دخؾقا  ذه اعٌفيم 

 ...مداخؾي:

يعـةةةل صةةةحقتم ؾفةةةؿ يؼقفةةةقن  ةةةلن  ةةةذا آيةةةت ف اإلشةةة مل افؼةةةقي  مداخؾةةةي:

افةةةةةذي حؼةةةةةؼ كجةةةةةوح يف افٌؾةةةةةديوتم يرجةةةةةك أو يممةةةةةؾ أن تحؼةةةةةؼ مثؾةةةةةف يف كجةةةةةوح 

 افزدونم  ذا افذي يدكدكقن حقفف أن.

ؾؾذفؽ كريد مـ صقخـو أيضًو أن يٌغ افػصؾ  غ  ذه ومؾؽم حتك يتٌغ بةؿ  

 صوء اح؟ احلؼم إن

)اكؼطةةوع( أكػةةًوم أفةةقس مةةو  ـةةل ظةةذ ؾوشةةد ؾفةةقا ؾوشةةد؟ أفةةقس دخةةقل  افشةةقخ:

 افزدون معـوه مليقد فؾـظوم افؼويؿ؟ 

 ٓ يو صقخـو أكو أريد أن مٌغ ف،خقان. مداخؾي:

صةةحقتم أكةةو افؽةة م فةةقس  قـةةل و قـةةؽم فؽةةـ ؿصةةدي افؽةة م افًةةو ؼ  افشةةقخ:

  ق اعقاب دثؾ  ذا إمر.
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فـظةوم فةقس كظومةًو إشةة مقًوم ؾفةذا افتؽتةؾ اإلشة ملم إذا صةت افتعٌةةر يعـةل: ا 

أن ـؾفؿ اوظوت إش مقي وأحةزاب إشة مقي  ةؿ شقـضةؿقن حتةً  ةذا افـظةوم 

افذي يعتز كظوم ؽر إش ملم و ذه كؼطف مو أطـ ؾقفةو خة ف ظـةد اعؿقةعم إذا 

ضةامم إػ حؽةؿ ـون إمر ـذفؽم ؾفؾ يٌدأ اإلص ح هبذه افطريؼيم ضريؼي آك

واوت جدًا أكف  وفػ ذيعي اإلش م  ؼصةد حمووفةي إصة ح  ةذا افـظةومم  ةؾ 

 ؽذا يؽقن ضريؼ اإلص حم أم ضريؼ اإلص ح يٌدأ مةـ افتلشةقس وفةقس رأشةًو 

 مـ افقصقل إػ افزدون.

كحةـ رأيـةو يف مةوريخ افعكة احلةوض ـثةرًا مةـ اعامظةوت اإلشة مقيم شةقاًء 

و يف مك دخؾقا يف افزدون ومو اشةتطوظقا أن يعؿؾةقا صةقئًوم يف شقريو أو  ـو أ

حةد اعامظةوت اإلشة مقي صةور وزيةر اإلظة م أوصؾ إمر ظـةدكو يف شةقريو أن 

أو كحةةق ذفةةؽم ٓ أذـةةر جقةةدًام ادفةةؿ ـةةون فةةف صةة حقي أن أوظةةز إػ اإلذاظةةي أٓ 

ؾظةةي ظةةذ مًةةؿت  ةةت وة أحةةد مةةـ افؼةةراء فعؼةة مةةـ افؼةةرةن ؾقةةف ذم فؾـصةةورىم حمو

 افع ؿوت احلًـي وافطقٌي  غ ادًؾؿغ و غ  مٓء افؽػور.

 ( 00: 16: 02/ 440) اهلدى والنور /

افقةةقم صةةقخـو امصةةؾ   واحةةد مةةـ اإلخةةقانم ؾؼةةول يل: أخةةل مةةو  ةةل  افًةةويؾ:

ادصةةةةقٌي افتةةةةل حتةةةةدث يف إذاظةةةةي ادًةةةةؾؿغم  ةةةةذه ـةةةةل ؿ يريةةةةدون أن يًةةةةؾخقا 

 ش م ديـًو فؾـصورى وافقفقدم ؿؾً فف: ـقػ؟ ادًؾؿغ ظـ ديـفؿم وجيعؾقا اإل

ؿةةول: شةةؿعً يف إذاظةةي دمشةةؼ أطةةـ أو يف افتؾػزيةةقن افًةةقريم يؼةةقل واحةةد 

يًلل أحد ادشويخ  ـوك شمال ظـ افع ؿوت آجتامظقي  غ أصحوب إديةون 

ادختؾػةةةيم ؾؼةةةول فةةةف افشةةةقخ ادًةةةتػتك:  ـةةةوك مؼقفةةةي مؼةةةقل: ٓ ؾةةةرق  ةةةغ ظةةةر  

 ى.وأجـٌل إٓ  وفتؼق
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 اح أـز. افشقخ:

 صغؾف ظجقٌي... مداخؾي:

اح أـزم يو شقدي مو يف ؽرا ف أن احلؽؿ ـام معؾؿقن يعـل  عثةلم  افشقخ:

فؽـ يقمئذ ـةون يف صةٌوب مًةؾؿغ دخؾةقا افزدةون  ةـػس افغويةي  ةذهم وإذا  ةؿ 

 رون.طق  تَ روا يَ ق  طَ يدخؾقن ؾٌدل أن يُ 

 ...مداخؾي:

فؽةةةةةؿ مةةةةةث ً شةةةةةف ً جةةةةةدًا: يةةةةةدخؾ ادًةةةةةؾؿ   ةةةةةذا  ةةةةةقم كحةةةةةـ كيةةةةةب افشةةةةةقخ:

ادةةةتحؿس افزدةةةون  ؾٌوشةةةف افعةةةر  و ؾحقتةةةف اعؿقؾةةةيم ؾةةة  يؽةةةود يؿ ةةة ظؾقةةةف 

صفرم صفريـم ث ثي إٓ ويـزع افثقوب افعر قي ويؾٌس اعوـً وافٌـطؾقن ور ةام 

اعراؾقًم وافؾحقي  ذه يٌدأ يلخذ مـفو يلخذ مـفو حتك مؽود مصر ـام يؼقفةقن 

 فشوم: خر افذؿقن إصورة مؽقن.ظـدكو يف ا

يةةدخؾقن ٕجةةؾ اإلصةة ح وافتطةةقير وإذا  ةةؿ أكػًةةفؿ يتطةةقرونم ويتطةةقرون 

 فقس إػ صوفت وإكام إػ ضوفت.

 افدخقل فقس مثؾ ا روج. مداخؾي:

 أي كعؿ. أمػضؾ. افشقخ:

  ورك اح ؾقؽؿ. افًويؾ:

 وؾقؽؿ. افشقخ:

 ( 00: 20: 51/ 440) اهلدى والنور /
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يؽقن اعزاير مغوير ظام  ق يف مكة أو يف شةقريوم واحلؿةد ح ؿد  مداخؾي:

إخقاكـو يف اعزاير ـام يؼقل افٌعض متعصٌقن أـثةر مةـ ؽةر ؿ فةديـفؿم وحلةد 

أن ار ةةةةي افٌؾةةةةديوت وافقٓيةةةةوت افتةةةةل كجحةةةةقا ؾقفةةةةو   يتـةةةةوزفقا  شةةةةفودة حتةةةةك 

 مًةووميم ا صقم ظذ أدكك ادٌةودئ وٓ رء مةـ افؼةيعي أ ةدًام ٓ مـةوزل وٓ

خقاكـو متؿًؽغ بذام ودةو يةدخؾقا إؾ أن يؽقن يف افزدون و ؿ م  مَ و ذا مو يُ 

افزدةةةةةون  ةةةةةؿ ظـةةةةةد دخةةةةةقبؿ  ةةةةةؿ ـةةةةةوؾرون هبةةةةةذا افـظةةةةةوم يؽػةةةةةرون هبةةةةةذا افـظةةةةةوم 

ويكحقن هبذا ؿٌؾ افدخقل وأثـوء افدخقلم حتك  ذا ـون ؽرا ي فؾغرب ـقػ 

ؿ افرخصةةةي فؽةةةل يعؿؾةةةقا حتةةةً يًةةةؿت بةةةمٓء ٓ يعسؾةةةقن  وفـظةةةوم افةةةذي مةةةـحف

مظؾةةي بةةذا افـظةةوم ويؽػةةرون  ةةفم وظةةذ  ةةذا إشةةوس  ةةؿ يةةدخؾقا افزدةةون وفـةةو 

أمةةؾ ؾةةقفؿم يف مةةور فؿ ويف دظةةق ؿ ظةةذ مةةو ؽةةر مةةو  ةةق مقجةةقد يف مكةة أو 

حتك يف إردن أو يف افشومم ؾنن صوء اح يعـل أمؾـو مؽقن افتجر ةي يف اعزايةر 

خقاكـةةةو اًةةةؽفؿ  ةةةديـفؿ وأمؾـةةةو يف إاه مةةةـ مشةةةٌٌ مؽةةةقن يعـةةةل كوجحةةةيم دةةةو كةةةر

ؼةةةةويؿغ ظةةةةذ اعٌفةةةةي اإلشةةةة مقي ف،كؼةةةةوذم و ةةةةذا مةةةةـ  ةةةةوب دؾةةةةع أـةةةةز افافرجةةةةول 

 دػًدمغ إن ـون وٓ  د إذا أخذكو هبذه افؼوظدة...

صةةؼرة: صةةقخـو دظـةةل أشةةلل إخ أنيةةد... أن احلةةول يف مراـةةز افٌؾةةديوتم 

ي ادعؿةةةةةقل هبةةةةةو وافتةةةةةل أشًةةةةةً ظؾقفةةةةةو  ةةةةةؾ يتحةةةةةوـؿقن إػ افؼةةةةةقاكغ وإكظؿةةةةة

 افٌؾديوت مـ ؿٌؾم  ؾ ؽروا و دفقا؟

أن افقةةةء اعةةةةوري مةةةو مقجةةةقد مةةةةـ افؼةةةقاكغم وٓ يتعةةةورض مةةةةع  مداخؾةةةي:

افؼةةةيعي اإلشةةة مقي يف ادعةةةوم ت ؾفةةةؿ يؿضةةةقن ظةةةذ  ةةةذام ومةةةو معةةةورض مةةةع 

يف  افؼيعي اإلش مقي ض قه ظرض احلويطم أظطل فؽةؿ أمثؾةي: مةث ً يف ظـةدكو

  عض ادحوؾظوت أو مو مًؿك  وفقٓيوت..



 الكضية اجلزائرية ------------------------------------------------- لباني يف املنوخجامع تراث العالمة األ

735 

: ظػةةةةقًا دةةةةو مؼةةةةقل يل ض ةةةةقا  ةةةةف ظةةةةرض احلةةةةويطم ـةةةةلن يف مؼةةةةدور ؿ صةةةةؼرة

 ومًتطوظفؿ افتغقر. 

 إيش ادعـك. افشقخ:

: مث ً  ـوك  ققت دظورة يف  عض ادحوؾظوت افقٓيوتم وا امرات أنيد

عظةؿ افقٓيةوت أؽؾؼةً يعـل  ـةوك ر  ةورزم ؾةؤن مةث ً ظـةدكو يف افقٓيةوت وم

 ققت افدظورةم افـظوم اظسض ؿةول  ةذا فةقس مةـ صة حقوت رؤشةوء افٌؾةديوتم 

 ل مـ ص حقي وزارة افداخؾقي وـذا وـذام وفؽـ كرى مـ  ذا إخقاكـو نيؾقا 

ـطقـو مرـةةةةز ط ؼةةةةقه وـوكةةةةً  ـةةةةوك مًةةةةره صةةةةعٌقي وأؽؾؼةةةةً وأذـةةةةر يف مديـةةةةي ؿًةةةة

ػ ةخةةةةره واحلؿةةةةد ح ؿٌةةةةؾ صةةةةفرم يف اعزايةةةةرم ؾلؽؾؼةةةةً ـةةةةؾ افٌقةةةةقت إ تافٌةةةةورا

وـةةةةذفؽ يف ـثةةةةر مةةةةـ افقٓيةةةةوت مةةةةث ً وٓيةةةةي افطقةةةةػ ـٌةةةةرة و عةةةةض افقٓيةةةةوت 

أؽؾؼةةً ـةةؾ ا ةةامراتم وأذـةةر يف مديـةةي ظـو ةةي مشةةفقرة ظةةذ احلةةدود افتقكًةةقي 

ؾقفةةو الةةر مصةةـع فؾخؿةةر ـٌةةر يصةةدر فؾخةةورج أؽؾةةؼ  ةةذا ادصةةـعم وـوكةةً ظؾقةةف 

حلؿةد ح دةو افـظةوم يعةسض ظةذ رؤشةوء مشوـؾ ـثرة وفؽـ أؽؾؼ رؽةؿ  ةذام ا

افٌؾديوت هيى افشعى مع اعٌفي اإلش مقيم مؽقن مًرة وخؿف ؾقفو أٓف 

ؾقطٌةةؼ افؼةةوكقنم وأن حؼةةؼ إخقاكـةةو رؽةةؿ ؾقةةف افـظةةوم يعرؿةةؾم فؽةةـ شةةوظقن يف 

 ذا وحؼؼقا كجوحوت ضقٌي جدًا يف  ذا ادجولم وفؽـ افقةء افةذي يتعةورض 

قي ٓ يلخةةةذون  ةةةف وفةةةق مًةةةٌى  ةةةذا يف  عةةةض ادحوؾظةةةوت مةةةع افؼةةةيعي اإلشةةة م

اظتؼؾقا  عض رؤشوء افٌؾديوتن ٕ ؿ حتدوا افـظومم وفؽـ إخقاكـو مووةغ يف 

 ذا افطريؼ ويًعقن حتك يػؽقن  ذه افعؼدة أن يلخذوا افزدون  وٕؽؾٌقي ـام 

قا يتؿـةةقنم وأمةةول ـةةؾ ادةةمذات مةةدل إن صةةوء اح معةةوػ وإذا مةةو وؾةةؼ أن يصةةؾ
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إػ افزدةةون  وٕؽؾٌقةةي وافشةةعى ـؾةةف مةةـ شةةػراء اعٌفةةي اإلشةة مقيم واح أظةةذ 

 وأظؾؿ.

موذا متصقرون افـظوم افؼويؿ أن مدظؿ مـ ؿٌؾ افؽػور افذيـ احتؾقا  افشقخ:

 ا ؾقٍم وؾعؾقا مو ؾعؾقا أم ٓ؟

 افًقوشي ٓ مؼرب؟ يٓ كوحقاو

 ٓم...  مداخؾي:

 ... ظقد افًمال.مداخؾي:

 ... افًمال حتك جيوو ؽ.ي:مداخؾ

 ـلين صعرت أكف اكحرج مـ  ذا. افشقخ:

 ٓ واح مو ــً معؽ. مداخؾي:

 ...مداخؾي:

 ضقى إذا مو  ق اعقاب. افشقخ:

فةةةق شةةةؿحً افًةةةمال مةةةو أذـةةةر افًةةةمالم شةةةقدي افًةةةمال أريةةةد أظةةةودة  مداخؾةةةي:

 افًمال.

 ... ٓ  لس.مداخؾي:

أن يف دوفةةتؽؿ ويف ـةةؾ افةةةدول أؿةةقلم مةةوذا معتؼةةد افـظةةوم احلةةوـؿ  افشةةقخ:

 ةةةو دول إشةةة مقين كظةةةرًا إػ صةةةعقهبو وفةةةقس إػ حؽومفةةةوم  ةةةمٓء إافتةةةل كؼةةةقل 

احلؽوم مريض ظـفؿ مـ افؽػور افذيـ ؾعؾقا مو ؾعؾةقا يف ا ؾةقٍ ويف افعةراقم 
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أم مغضةةقب ظؾةةقفؿم ـؾؿةةي نيتكةةه أرجةةق أن يؽةةقن اعةةقابم مةةريض ظةةـفؿ أم 

 مغضقب ظؾقفؿ؟

 قفؿ مـ افؽػور ؟مريض ظؾ مداخؾي:

 ةةةقا  ةةةذا افًةةةمالم حًةةةـًوم ؾحقةةةـام  ةةةمٓء افؽػةةةور يةةةرون أن افشةةةعى  افشةةةقخ:

اعزايةةري شقضةةع يةةده ظةةذ احلؽةةؿم وجيعةةؾ احلؽةةؿ إشةة مل  ةةؾ ظـةةد ؿ مةةـ 

 اإليامن وافص ح أن يتجوو قا مع افشعى أم مع افرايض ظـفؿ؟

 ضٌعًو مع افرايض ظـفؿ. مداخؾي:

 حًـًو. افشقخ: 

ر  ةةؾ شةةتؽقن افعوؿٌةةي أن يؼةةع افصةةدام  ةةغ افدوفةةي احلوـؿةةي حقـئةةذ مةةوذا متصةةق

 و غ افشعى افذي دخؾ افزدون يف شٌقؾ اإلص ح مؼع افقاؿعي أم ٓ؟

 ضٌعًو شقف يؽقن  ـوك صدام. مداخؾي:

 ـةةو أن  قةةً افؼصةةقد ـةةام يؼةةولم  ةةؾ افشةةعى مًةةتعد فؾخةةروج ظةةـ  افشةةقخ:

فؾخةةروج ظةةـ احلةةوـؿ؟  احلةةوـؿ؟ كعةةقد إػ افٌحةةٌ إولم  ةةؾ افشةةعى مًةةتعد

اشتعدادًا مـ افـقظغ: اشتعداد ادعـقي افروحلم وآشتعداد ادوديم إن ـةون 

ـذفؽ ؾلكو أؿقل ظجؾقا وٓ متخذوا  ذه افقشويؾ افد ؾقموشةقي أن كحةـ كريةد أن 

كةةةدخؾ يف افزدةةةون مةةةـ أجةةةؾ اإلصةةة ح  طريؼةةةي ٓ يشةةةعر احلةةةوـؿ ـقةةةػ ممـةةةؾ 

ًؾؿي يف أي صعى يعـل ظـد و مثؾ  ذا افؽتػم فؽـ  ؾ مظـ أن افشعقب اد

آشةةةتعداد فؾخةةةروج ظةةةذ احلةةةوـؿم وفةةةق هبةةةذه افطةةةرق ادؾتقيةةةي افقيقةةةدة افؾطقػةةةي 

افـوظؿةةيم ؾحقةةـام مًؾًةةؾـو يف مصةةقر ادقوةةقع حتةةك وؿةةع افصةةدام  ةةغ احلةةوـؿ 

 وادحؽقمم  ؾ افشعى ظـده اشتعداد يف مؼوومي احلوـؿ وؿقمف ومـ ورايف؟
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يةةر حًةةى مةةو  ةةق مقجةةقد وطةةو رم أن افشةةعى مًةةتعد  وفـًةةٌي فؾجزا مداخؾةةي:

  ؼقودة اعٌفي اإلش مقي أن  رج ظذ احلوـؿ.

ٓ ٓم أكو شلفً اأرجقك ٓ حتقد ظـ اعقابم أكو مو شلفً مًتعد و افشقخ:

صقئغ  ـوك مقجقدان أم ٓم آشتعداد اإليامين افروحةلم وآشةتعداد ادةودي 

 وت شمايل؟افً حلم  ذا آشتعداد مقجقد؟ وا

 واوت افًمال. مداخؾي:

 ؾنذًا ؾؾقؽـ إذًا اعقاب واوحًو أيضًو. افشقخ:

 واوحًو إن صوء اح. مداخؾي:

ؾلمةةةو ظةةةـ اعوكةةةى افروحةةةلم ؾفـةةةوك مةةةو يؽػةةةل أن جيعةةةؾ افشةةةعى اعزايةةةري  

هيى ومدؾعةف ظؼقدمةف إػ أن  ةرج ظةذ افظةو  إذا ـةون يف مؼدمةي  ةذا افشةعى 

فؿ ح شٌحوكف ومعوػم ؾفـوك مةو يةدؾعم يعـةل مةو أؿةقل افشققخ افذيـ كذروا أكػً

 ـوك اعوكى افؽويف افؽعم وفؽـ  ـوك مو يدؾع افشعى فؽل  رج يف وجف 

 افظو  فقًؼطف  ذا مـ اعوكى افروحل.

أمو آشتعداد ادوديم ؿد ٓ مؽقن ظـدي معرؾف ـٌةرة هبةذا اعوكةىم وفؽةـ 

 ؾ رء.ؾقف مو يؿؽـ أن يمدي إلشؼوط افـظوم أؿ

يو صقخ  ورك اح ؾقؽم وأرجق أن مؽقن كظرمؽؿ  عقدةم ٕكف أكةو حةغ  افشقخ:

أمؽؾةةؿ ظةةذ افـظةةوم أر ةةط معةةف افةةرايض ظـةةفم وأكةةً حقةةـام اقةةى ٓ مةةر ط معةةف 

 افرايض ظـف.

 صتم و ذا مقجقد ٓشقام كحـ ؾركًو مؾعى دور ـٌر يف اعزاير. افًويؾ:
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 ةةةورك اح ؾةةةةقؽؿ ؾةةةقام إذا وؿعةةةةً  ضقةةةةى ؾةةةنذًا: مةةةةو  ةةةل آشةةةةتعدادات افشةةةقخ:

افقاؿعةةةةةين ٕين أخشةةةةةك أن يصةةةةةقٌؽؿ مةةةةةو أصةةةةةوب ؽةةةةةرـؿم يف مكةةةةة وؽر ةةةةةوم أن 

مرجعةةةقا مفةةةزومغ مؼفةةةقريـ مؼتةةةقفغ  ةةةدون ؾويةةةدةم وفةةةذفؽ ؾوكةةةو أفػةةةً كظةةةرـؿ 

م مةةو  ةةق افًةةٌقؾ افةةذي ¢أخةةرًا إػ ادٌةةدأ اإلشةة مل خةةر ابةةدى  ةةدى حمؿةةد 

احلؽةةةؿ اإلشةةة ملم  ةةةؾ شةةةوير افؽػةةةور  ضرؿةةةف افرشةةةقل ظؾقةةةف افًةةة م حتةةةك أوجةةةد

 َأنِ ﴿وصةةةةورـفؿ يف كظةةةةومفؿ فؽةةةةل يًةةةةتقيل ظؾةةةةقفؿم أم دظةةةةو ؿ فؽؾؿةةةةي احلةةةةؼ: 

ٌُقا افط وُؽقَت 
ٌُُدوا اح َ َواْجتَـِ  ؟[10]النحل:﴾ُاْظ

أفقس  ذا  ق افًٌقؾ افذي كممـ  ف كحـ معؼ ادًؾؿغ و خوصي افًؾػقغ 

اد شؾقـف  وٓكضةامم إػ افزدةونم  ةؾ اقعًوم إذًا:  ؾ  ذا  ق افًٌقؾ افذي ير

ْؿ يِف ﴿  ق شٌقؾ افرشقل ظؾقف افً م افذي ؿول فـو ر ـو يف افؼرةن: وَن َفؽُة َـة َفَؼْد 

ـَيٌ  ًَ م ومـ رأى افعزة  غةره ؾؾقعتةزم افشةعقب [12]األح ا :﴾َرُشقِل اح ِ ُأْشَقٌة َح

مةةـ كقظفةةوم وفعؾؽةةؿ اإلشةة مقي احلرـةةي افؼويؿةةي أن يف اعزايةةر مةةو  ةةل إوػ 

م أول حرـةي معؾؿقن  ذه احلؼقؼيم ؾامذا اشتػودت  ةذه احلرـةوت افتةل حووفةً

ادًةةةؾؿغ افةةةذيـ أرادوا أن يصةةةؾقا إػ احلؽةةةؿ يف  ؿومةةةً  ـةةةو اوظةةةي اإلخةةةقان

مكةة  طريةةؼ آكتخو ةةوتم وـوكةةً افعوؿٌةةي دشةةقا واحةةد يرمةةل حًةةـ افٌـةةو وإذا  ةةف 

 وذا؟ؿتؾم راحً افؼقة ـؾفو  ٌوًء مـثقرام د

ةةةةةة رَ ٕن افشةةةةةةعى   يُ   مر قةةةةةةي حز قةةةةةةي    ك مر قةةةةةةف إشةةةةةة مقف  لؾراد ةةةةةةوم وإكةةةةةةام رُ   

 فؾقصقل إػ احلؽؿم ثؿ كحـ  عد ذفؽ كصؾت افشعى.

 أوردهااا دااسع ودااسع م اا م 

 

 

 

 ما هكذا ياا داسع تاورد ا  ا  
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ـَيٌ ﴿ وفةةةذفؽ: ةةة ًَ َقٌة َح قِل اح ِ ُأْشةةة ْؿ يِف َرُشةةة وَن َفُؽةةة ةةة ـَ ْد  ؾلكةةةو  م[12]األحززز ا :﴾َفَؼةةة

دثةةؾ افعةةر  ق ؾةةقفؿ ادُ ْصةة أرجةةق أن إخقاكـةةو  ـةةوك مؽةةقن كظةةر ؿ  عقةةدة وأن ٓ يَ 

 ر إػ أ عد مـ أركٌي أكػف(م  ذه افعغ و ذه إركٌي.افؼديؿ: )ؾ ن ٓ يـظ

كرجق أن مؽقن كظرمؽؿ  عقده و عقده جدًام  ةى أن افشةعى اعزايةري أن  

 ػقد؟ موذا أؾود اعقش افعراؿل؟ ق مـ افؼقة ادوديي ـوعقش افعراؿل موذا ي

وفةةذفؽ ؾةةوإليامن ؿٌةةةؾ ـةةؾ رءم وٓ يؽػةةةل اإليةةامن  خؿًةةةي  عؼةةةم  ةةةلفػ 

 لفقف ممفػيم افشعى كػًف ٓزم يؽقن مًؾاًمم أكو ٓ أدري ـقػ احلقوة ظـدـؿ 

فؽـةةل أمًةةوءل:  ةةذه اعامظةةوت اإلشةة مقي ظةةذ مـقظو ةةو ٓ يقجةةد ؾةةقفؿ كةةوس 

 يتعومؾقن  وفر و؟

مٌوظفو ضٌعةًو ؾقفةو افصةوفت اد افؼقاظد ؿوظدة اعامظي مث ً امٌوظفو ظـ مداخؾي:

 وؾقفو ادخط  ودون ذفؽ.

 ضقىم و ؽذا ـون إمر يف افعفد إول يف اإلش م؟ افشقخ:

 ٓ أ دًا.  افًويؾ:

ؾةةةنذًا  ةةةورك اح ؾقةةةؽم ادؽتةةةقب مٌةةةغ مةةةـ ظـقاكةةةف ـةةةام يؼقفةةةقنم ؾةةةام  افشةةةقخ:

 وي وافتػؽر ومعوعي إمر جذريًو.تحتوج إمر إػ أـثر مـ افس

 شمال ؾؼفل. افًمال:

 مػضؾ. افشقخ:

 ...مداخؾي:

 (  00: 23: 44/ 440) اهلدى والنور /

 ( 00: 47: 38/ 440) اهلدى والنور /
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 العىن الطياضي يف اجلصائس

مةةةةو دام ادقوةةةةقع ؿةةةةد خةةةةرج و ةةةةدأت أشةةةةئؾي متػرؿةةةةيم كحةةةةـ كعةةةةرف  ادؾؼةةةةل:

ؾـؼؾ فـو وكريد ـؾؿي مةـؽؿ أكؽةؿ مشةقدون  ةة حًةى  مقؿػؽؿ مـ اعزاير مًٌؼًوم

مو ؿوفقا مشقدون  ؿقؿػفؿ إخر ضودو أكف حصؾم ؾفؾ فـو مـ ـؾؿي مقوقحقيم 

  ؾ صجعتؿ اعفؿ و دؾفؿ افذي يريدون أم  ـوك ؽشووة ٓ كدري مو  ل؟

ٓ  ـةةةوك مةةةلوي ت ـثةةةرة إن   كؼةةةؾ اؾةةةساءات ظديةةةدةم كحةةةـ ؿةةةد ــةةةو  افشةةةقخ:

ؿ جقا ةةةةًو ظةةةـ دخةةةةقبؿ آكتخو ةةةوت وحمةةةةووفتفؿ دخةةةقل  ردوكةةةةوت أرشةةةؾـو إفةةةقف

اعزايةةةرم ؾـصةةةحـو ؿ  ةةةلن اإلشةةة م فةةةقس  ةةةذا  ةةةق ضريةةةؼ إؿومةةةي احلؽةةةؿم وظـةةةدكو 

اعةةقاب افةةةذي أرشةةؾـوه إفةةةقفؿم ظـةةدكو صةةةقرة مـةةفم وؿةةةد جةةوءين أـثةةةر مةةـ شةةةمال 

واحةةةد مةةةـ إخقاكـةةةو مةةةـ افةةةقؿـم وـةةةون افشةةةقخ مؼٌةةةؾ كػًةةةف امصةةةؾ   ٕول مةةةرة 

م وشةةلفـل ظةةام يؼةةول وظةةام يشةةوعم ؾلجٌتةةف  وختصةةورم وأخةةرًا أرشةةؾً مةةع  ومػقةةوً 

 عضفؿ صقرة شً صػحوت  ق جقا  فؾجزايريغ ظـ مقؿػـو مـ افزدوكوت 

وافةةةدخقل ؾقفةةةوم وأن  ةةةذا ٓ يػقةةةد صةةةقئًوم و ؽةةةذا ـوكةةةً افعوؿٌةةةي ظـةةةد ؿ يعـةةةلم 

ف ـةون خطةةًل  ةةق وكحةـ مةةو مغةر رأيـةةو إض ؿةًوم وإن ـةةون مغقةةر افةرأي حقةةـام يٌةدو أكةة

افقاجىم فؽـ  ذه ادًلفي واحلؿد ح كحـ يعـل  ضؿـو و وةمـو هبو وصةقاهبو 

مـذ ظؼات افًـغم وفذفؽ ؾؽؾ مو ؿد مًؿعقن خورجًو ظـ ا ط افذي كةدظق 

افـةةوس إفقةةف أٓ و ةةق افتصةةػقي وافس قةةي ؾقؽةةقن أحًةةـ مةةو كؼةةقل ظـةةف: ملويةةؾ فةةقس 

  صحقتم كعؿ.

 (00:  16: 20/   547) اهلدى والنور / 
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 حوه اجلبّة اإلضالوية 
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 ٌصيخة الشيخ لكادة اجلبّة  

 اإلضالوية لإلٌكاذ

افشقخ مو  ل كصقحتؽ فؼودة اعفي اإلشة مقي ف،كؼةوذ مةوذا يػعؾةقن  افًويؾ:

 مودامقا مقرضقا يف  ذه افؼضقي .

ظؾقةةف  شةةتطقعأواح .. اعةةقاب ظةةـ  ةةذا افًةةمال فةةق ــةةً  ـةةوك ر ةةام  افشةةقخ:

اعةةةقاب ٕن افقرضةةةي افةةةذي وؿعةةةقا ؾقفةةةو ـقةةةػ يـًةةةحٌقن مـفةةةو جيةةةى أن اظةةةرف 

اعةةق جيةةى أن اظةةرف افـةةوس افةةذيـ اكضةةؿقا إفةةقفؿ و  يؽقكةةقا مةةـفؿ ؿٌةةؾ ذفةةؽم 

 ؾ  ؿ ؾرد أو أؾراد أو اوظي أو أو ـؾ ذفؽ أكو أجفؾةفم وفؽةـ أؿةقل ظؾةقفؿ أن 

شةوحتفؿ و ةُؿ   ُيْعَؾؿةقا ُيؾزمقا  مٓء إصةخوص افطةوريغ ظؾةقفؿ افـةوزفغ يف 

مةةةـ ؿٌةةةؾ أ ةةةؿ شةةةؾػققن مةةةث ً أكةةةً شةةةؿقً يل اشةةةؿ اثـةةةغ وؿةةةرأت مةةةو يف افٌقةةةون 

زمةةقن توفؽــةةل ٓ أحػةةظ إشةةامء وٓ هيؿـةةل آشةةؿ  ؼةةدر ادًةةؿكم  ةةؾ  ةةؿ مؾ

 وفًـي طو رًا وٓ أؿقل و وضـًو ٕن افٌوضـ ظؾؿف ظـد اح فؽـ افظةو ر  ةق ظـةقان 

 م أٓ وأن يف اعًةةةةد مضةةةةغي إذا صةةةةؾحً صةةةةؾت افٌةةةةوضـ ـةةةةام ؿةةةةول ظؾقةةةةف افًةةةة

اعًةةد ـؾةةف وإذا ؾًةةدة ؾًةةد اعًةةد ـؾةةف وإذا ؾًةةدة ؾًةةد اعًةةد ـؾةةف أٓ و ةةل 

افؼؾةةى ؾفةةؾ  ةةؿ  وفظةةو ر مؾتزمةةقن  وفةةدظقة وٓ أؿةةقل مؾتزمةةقن  وفًةةـي ؾؼةةط ٕن 

افًةةةـي يف ادػفةةةقم آصةةةط حل  ةةةق مةةةو دون افػةةةرض  فؽةةةـ  ةةةودػفقم افعؾؿةةةل 

يف  يؼةةةي حمؿةةةد ظؾقةةةف افًةةة م ـةةةام يشةةةعركو  ةةةذفؽ ؿقفةةةف افًةةةؾػل افًةةةـي  ةةةل ضر
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احلديٌ افصحقت مـ رؽى ظـ شـتل ؾؾقس مـل ؾفؾ  ؿ مؾتزمقن  وفًـي هبذا 

 ادعـك .

 كعؿ . افًويؾ:

 مؾتزمقن . افشقخ:

 مؾتزمقن . افًويؾ:

 افرؤشوء افذيـ اكضؿقا إػ اعامظي .افشقخ:

 كعؿ . افًويؾ:

 ؿ ؤًةةةةةقن اد  ةةةةةس اإلؾركجقةةةةةي وكًةةةةةومةةةةةث ً ؾفةةةةةؿ مؾتحةةةةةقن وٓ يؾٌ افشةةةةةقخ:

 متحجٌوت و ـو ؿ ـذفؽ.

 كعؿ. مداخؾي:

ؾحقـئٍذ ؾقظؾقا يعؿؾقن معفؿ إػ أن مٌدأ أصقوء مثؾ ُكُذر اعق مـٌئفؿ  افشقخ:  

ع  أن اعامظةةي يؿشةةقن معفةةؿ ظةةذ حةةد ؿةةقل ادثةةؾ افشةةومل ا فًةةقري اقةةً ُأَصةة

ؾ يل دةةةو حصةةةؾ ظـةةةدك ... أه م   طؾةةةً أصةةةع مػفةةةقم  ةةةذا افؾغةةةييل  حتةةةك َحَصةةة

يعـةةل مظةةو ر  ةةق  وفصةة ةم حتةةك كةةول مةةراده ؾؾةةام كةةول مةةراده أظةةرض ظةةـ افصةة ةم 

ؾةةةةنذا ـةةةةوكقا هبةةةةذه ادثو ةةةةي مةةةةـ حقةةةةٌ افظةةةةو رم ؾلكةةةةو أن ٓ اشةةةةتطقع أن أؿةةةةقل أن 

اؿٌةةقا مراؿٌةةي دؿقؼةةي جةةدًا وأن يػروةةقا رَ يـًةةحٌقن وؿةةد مقرضةةقا وفؽةةـ ظؾةةقفؿ أن يُ 

 حظةةةي  ةةةل فقًةةةً ؿقيةةةي  ؿعـةةةك فةةةقس بةةةو مةةةـفجفؿ ؾروةةةًوم أكةةةو ٓحظةةةً مةةةث ً م

ظ ؿي  وفًـي  ودعـك افذي يتعؾةؼ  ةوفػرض فؽةـ  ةودعـك افةذي يتعؾةؼ  ةودـفٍ 

صةةةقرة ظومةةةيم أول مةةةو ؿةةةرأت  ةةةذا ادةةةـفٍ رأيةةةً ـومٌةةةف يػتتحةةةف  وحلؿةةةد ح رب 

افعودغ وافص ة وافً م ظذ كٌقف وأفف وصحٌي وشؾؿ ـام يػعؾ افـوسم ؾنكام 
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فؿ أن يرؾعةةقا رايةةي افةةدظقة افًةةؾػقي يف أول ـؾؿةةي إن احلؿةةد ـةةون ادػةةروض ظؾةةق

ح كحؿةةده وكًةةتعقـف وكًةةتغػره إػ ةخةةرهم فؽةةـ  ةةذا رأيتةةف أيةةـ رأيتةةف يف افةةداخؾ 

ٕن افةةذي ـتةةى يف افةةداخؾ  ةةق ؽةةر افةةذي ـتةةى افديٌوجةةي ـةةام يؼةةولم ؾةةنذًا ظةةذ 

ٌةةةةر وأن يػروةةةةقا ظؾةةةقفؿ مةةةـفجفؿ يف ـةةةؾ ـ ء ةةةمٓء اإلخةةةقان أن يراؿٌةةةقا  ةةةمٓ

وصةةةةغر وأكةةةةو  ظةةةةذ مثةةةةؾ يؼةةةةغ أكةةةةف  عةةةةد ذفةةةةؽ شةةةةتظفر احلؼقؼةةةةي إمةةةةو أن يؽقكةةةةقا 

نيؾصةةةغ يف افضةةةؿ  وٓكضةةةامم إػ اعامظةةةي افًةةةؾػقغ   ؾةةة  مةةةوكع مةةةـ افتعةةةوون 

وفؽـ ٓ يـٌغل أن يؽقن  ذا افتعةوون فقصةؾقا إػ احلؽةؿ ٕ ةؿ إن وصةؾقا إػ 

قس وحوصةقتف  ةؿ أكػًةفؿ ؽةر وا احلؽؿ مةو دام افةرير  غَ احلؽؿ ٓ يًتطقعقا أن يُ 

ؾةةةةةةةةةقا يف افةةةةةةةةةدظقة حتةةةةةةةةةك حتةةةةةةةةةك ظمؼتـعةةةةةةةةةغ  وفةةةةةةةةةدظقة اإلشةةةةةةةةة مقي ظؾةةةةةةةةةقفؿ أن ي

 .))...اكؼطوع...((

 ( 00:  26: 52/   269) اهلدى والنور / 
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 االٌضىاً جلبّة اإلٌكاذ

 أكو يو صقخ مـ اعزاير؟ مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

و ؿةقفؽؿ : ٓ متعةومؾقا مةع ... مـ اعزاير جٌفي آكؼوذ فؽـو مو ؾفؿـة مداخؾي:

  مٓء افـوس  ؾ يدخؾ يف  ذا افؽ م جقاز آكتخوب ظؾقفؿ أو ٓ ؟

كحـ ٓ كؼقل ٓ متعومؾقام كحـ كؼقل: ٓ مـضؿقا إفقفؿ ـحزبم وٓ  افشقخ:

جيقز أٓ متعومؾقا مع افقفقد وافـصورى يف حدود افؼع ؾضة ً ظةـ ادًةؾؿغم 

متعةةةومؾقا مةةةع ادًةةةؾؿغم فؽةةةـ ٓ جيةةةقز أن  كحةةةـ مةةةو ؿؾـةةةو و  كؼةةةؾم ٓ جيةةةقز أن

متؽتؾةةقا حز ةةًو واحةةدًا متعصةةٌقن بةةذا احلةةزب ظةةذ ادًةةؾؿغ اقعةةًو  ةةذا افةةذي 

 كؼقفف شؿعتـل؟

 ... آكتخو وت ظذ أ قاهبو. مداخؾي:

 يو أخل أكو شلفتؽ شؿعتـل؟ افشقخ:

 صق كًقي معف كضقع وؿتـو.

 كعؿ؟

 ... مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

 قؽ يف ا ط.... خؾ مداخؾي:
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 كعؿ. افشقخ:

 أكو ادتؽؾؿ ؿٌؾ إخر مو ؾفؿً شمافؽ يو صقخ؟ مداخؾي:

يو أخل كحـ كتعذب احلديٌ معؽؿم كتؽؾؿ شوظي ثؿ ٓ كًؿع مـؽؿ  افشقخ:

جقا ًوم أكو ؿؾً فؽ كحـ ٓ كؼقل فؽؿ ٓ جيقز أن متعومؾقا مع اعامظي احلز قي 

 شؿعتـل؟ أفق.

 يو صقخـو مو  قعذروك. مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

 أحقوكًو مو  قعذروك. مداخؾي:

  قؽػل ر ـو مطؾع ظذ احلؼقؼي. افشقخ:

 أفق.  مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

 افً م ظؾقؽؿ. مداخؾي:

 وظؾقؽؿ افً م ورنيي اح. افشقخ:

 افشقخ كوس إفٌوين؟ مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 أفق. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 أفق. مداخؾي:

 فتقـل كوس إفٌوين؟صق أفق مو شل افشقخ:
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 ةه. مداخؾي:

 ؿؾً فؽ: كعؿ. افشقخ:

  ؽـ أشلفؽ شمال؟ مداخؾي:

 امػضع. افشقخ:

 ( 00:  33:  56/ 328) اهلدى والنور/

  ؾ جيقز آكتخوب ظذ  ذا احلزب افًقود؟ مداخؾي:

 اكتخى إصؾت. افشقخ:

  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:

 اوت؟وؾقؽ  وركم دوذا أن افصقت و افشقخ:

 واح مو أدريم فعؾ ابومػ يو صقخ؟ مداخؾي:

أكو  ؼقل يعـل ادخو رة معؽؿ احلؼقؼي جيفدكوم ويتعٌـون ٕن افقاحد  افشقخ:

ام يةةةتؽؾؿ ـلكةةةف يف  ئةةةر ظؿقةةةؼ جةةةدًام أكةةةو أمؽؾةةةؿ شةةةوظي يف اعةةةقاب ثةةةؿ أؿةةةقل  ؽؿ حقةةـة مةةـة

واوةةةت؟ مةةةو أشةةةؿع اعةةةقابم أن شةةةؿعً شةةةمايل وشةةةؿعً جةةةقا   ةةةلؿرب ضريةةةؼم 

 ؟  ذا اختوروا اعفوز افصوفت فتتصؾقا  ـو حقـام مريدون افًمال واوتؾعذ

 إن ـتى)اكؼطوع( فف مويي وظؼيـ ـتى فف شتغ زايد شتي واوت؟ افشقخ:

 واوت صقخـو. مداخؾي:

 .ؾنذًا ـ مـو يف اوم ادـي ظؿؾ ٓ يغـل ظـ ظؿؾ ٓ يعـل إصؽول ؾقف  افشقخ:

 (  00:  44:  36/ 328) اهلدى والنور/
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 باب وٍْ

فؼةةد صةةوع ظـةةدكو أن مشةةو ـو إفٌةةوين وا ةةـ  ةةوز افتؼقةةو  افًةةويؾ:يؼةةقل  مداخؾةةي:

كةف إمع أحد زظامء اعٌفةي اإلشة مقي ف،كؼةوذ و ةق افشةقخ ظٌةوس مةدينم ويؼةول: 

 عةةد كؼةةوش ضقيةةؾ جةةرى حةةقل افعؿةةؾ افًةةقود وافتحةةزب اؿةةسح افشةةقخ مةةدين 

ة ٕحد رؤشوء اعٌفي و ةق ظذ افشقخغ رؤيي ذيط ؾقديق تحتقي ظذ مـوطر

ؾ ن اؿةسح افشةقخون  جةقاز دخةقل يف اعٌفةي وجةقاز ظؿؾفةو يف افًةوحيم ؾفةؾ 

  ذا افؽ م صحقت؟ 

 ٓ أصؾ فف. افشقخ:

 (  01:  24: 36/ 340) اهلدى والنور /
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 حوه اجلبّة اإلضالوية لإلٌكاذ

عةةوػ أن أخةةقك يف اح ظٌةةد ادعطةةل مةةـ اعزايةةرم ؾـريةةد إن صةةوء اح مٌةةورك وم

مػصةؾ فـةةو  عةةض ادًةةويؾ افةةذي متعؾةةؼ  وعٌفةةي اإلشةة مقي ف،كؼةةوذم وأول شةةمال 

 افشقخ:كطرحف ظذ ؾضقؾي 

مةةةو حؽةةةؿ افؼةةةع يف اعٌفةةةي اإلشةةة مقي ف،كؼةةةوذم ؾةةةـحـ كريةةةد مـةةةؽ  افًةةةمال:

ٌفةةي اإلشةة مقي ف،كؼةةوذ أم اعـؾؿةةي نيتكةةةم  ةةؾ جيةةقز ملشةةقس حز ةةًو مةةـ أجةةؾ 

 ٓ؟

لم  ةةةذا شةةةٌؼ افؽةةة م ةكػةةةًو  وفتػصةةةقؾم ٓ حز قةةةي يف ٓ جيةةةقز يةةةو أخةةة افشةةةقخ:

 اإلش م.

 ٓ حز قي يف اإلش م. مداخؾي:

 اشؿع. افشقخ:

 ... يو صقخ.مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 ...مداخؾي:

 معـو جزايري يو أخل... افشقخ:

 ...مداخؾي:



 حول اجلبوة اإلسالمية لإلنكاذ ------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

707 

 مػضؾ. افشقخ:

  ؾغـل أن ظدد أؾراد اعٌفي ـذا مؾققن صحقت؟

 ث ثي مؾققن. مداخؾي:

 اح أظؾؿم افعدد اح أظؾؿ. داخؾي:م

 مـوسيـ. مداخؾي:

 مـوسيـ اح أظؾؿ. مداخؾي:

 ...مداخؾي:

 ٓ يصؾقن إػ افعدد  ذام اح أظؾؿ. مداخؾي:

 ...مداخؾي:

 أكً مكي و ذا جزايريم وأ ؾ مؽي أدرى  شعوهبو. افشقخ:

 ـؿ مؼدر ظدد ؿ؟

 ر ام حقايل ثامكقي ةٓف. مداخؾي:

 ًً اعٌفي؟متك أش افشقخ:

 اإلش مقي... مداخؾي:

  ذه  ل مو اشؿفو؟ افشقخ:

 ...مداخؾي:

 مو أؾفؿ  وٓؾـرجل أكوم مـ ـؿ شـي؟ افشقخ:

 مـ شـتغ. مداخؾي:
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 مـ شـتغ. افشقخ:

 شـي وكص. مداخؾي:

 ؿؾ الس شـقات. افشقخ:

 ...مداخؾي:

 ًو. ؾ  مٓء ظرؾقا اإلش م اقعًو ظؼقدة وظٌودة وأخ ؿًو وشؾقـ افشقخ:

 ٓ. مداخؾي:

 ))..اكؼطوع..((

.. إشةة مقي ظكةةييم أؿقؿةةقا دوفةةي اإلشةة م يف ؿؾةةق ؽؿم مؼةةؿ فؽةةؿ يف افشةةقخ:

 أروؽؿن ؾوؿد افقء ٓ يعطقف.

فةةذفؽ أكةةو ٓ أشتٌؼةة خةةرًا مةةـ  ةةذه اعٌفةةي وٓ مةةـ شةةقا ون ٕ ةةؿ يًةةتٌؼقن 

 ةةذا إمةةقرم ومةةـ اشةةتعجؾ افقةةء ؿٌةةؾ أواكةةف ا ةةتع  حرموكةةفم وفةةذفؽ ٓ أؤيةةد 

افتحزبن  ؾ  ـوك  عض إحةزاب أؿةقى مةـ  ةذه مةـ حقةٌ افس قةي اإلشة مقيم 

مع ذفؽ صذت يف ـثر مـ إحؽوم افؼظقي أو ؿؾقؾفوم ـام شٌؼ  قون ذفؽ ةكػًو 

 وؿريًٌو.

 (  00:  23: 23/ 402) اهلدى والنور /

مو مقؿػ افًؾػققن  وفـًةٌي فؾجٌفةي اإلشة مقيم  ةؾ يةدخؾقن معفةؿ  افًمال:

 يعؿؾقن فقحد ؿ؟ أم 

 إذا ــً مريد أن يعؿؾقن فقحد ؿ أي ـتؾي وحز ًو جديدًا. افشقخ:

 ٓ يدظقن ـؾ واحد إػ افدظقة افًؾػقي. مداخؾي:
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يٌؼةةقن ـةةام  ةةؿ يةةدظقن إػ احم وـةةام ـوكةةً اعٌفةةي ؿٌةةؾ أن مػةةرض  افشةةقخ:

 كػًفو جٌفيم ـقػ ـوكًم أفقس ـوكً مدظق؟ 

 ـوكً مدظق. مداخؾي:

ٔن اصتغؾً  وفًقوشيم ؾسيد أن مؼووم احلوـؿ افؽوؾر ادـةوؾؼ فؽـ ا افشقخ:

 ال.. إػ ةخره.

فـ يًتطقع أن يؼةووم افؽةوؾر إٓ ادةممـم ادةممـ حؼةًو افةذي مر ةك أوًٓ ظةذ 

ظؼقدة صحقحي و ل افتقحقدم وثوكقًو ظذ افًـي وافًـي افصحقحيم ثؿ مطةقرت 

ى افس قةةةي افػركًةةةقيم  ةةةذا أخ ؿةةةف افتةةةل ـوكةةةً ضقؾةةةي ؿةةةرن مةةةـ افزمةةةون وأـثةةةر  ًةةةٌ

تحتوج إػ ؿرن ور ام أـثةر فتـؼؾةى افس قةي افػركًةقي إػ مر قةي إشة مقيم ؾةام  ةغ 

 ظشقي ووحو و ضؾعً  ذه اعٌفيم وجٌفي إش مقي ومو صوء اح.

 (  00:  26: 09/ 402) اهلدى والنور /

  ؾ جيقز  جر أ ؾ اعٌفي..  ـوك... مداخؾي:

 رم فؽـ أريد أن أمؿ اعقاب ظـ افًمال افًو ؼ.ٓم مو كؼقل ا ج افشقخ:

أكتؿ مظؾقن معؿؾقن يف افدظقة إػ افؽتةوب وافًةـيم و ةوفرؾؼ وافؾةغ و ةوفتل 

 ةةل أحًةةـم و ةةمٓء ٓ معةةودو ؿم وإكةةام مـةةوسو ؿ ؾةةقام  ةةؿ ظؾقةةف مةةـ احلةةؼم 

وشئؾً أكو ـثرًا  ومػقًو أكف يف آكتخو ةوت افٌؾديةي افتةل جةرت ظـةدـؿم ؾلكةو ـةون 

جةةةقا  ـةةةام ؿؾةةةً فؽةةةؿم ٓ مؽقكةةةقا مةةةـفؿم واختةةةورو ؿ إذا ـةةةوكقا  ةةةؿ خةةةر مةةةـ 

 أخريـ إحزاب إخرى. واوت؟

 واوت. مداخؾي:

 (  00:  27: 27/ 402) اهلدى والنور /
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ؿٌةةةؾ  قئـةةةو إػ مقشةةةؿ احلةةةٍ ظؼةةةد أظضةةةوء اعٌفةةةي اإلشةةة مقي ؿةةةود  افًةةةمال:

فةةةرت شةةةحو ي مؽتق ةةةي: اؿعةةةًو يف ادؾعةةةى يف الًةةةي يقفقةةةقم وأثـةةةوء افتجؿةةةع ط

 اح.

 يو اح. افشقخ:

ن اح مٌةةةورك ومعةةةوػ مةةةع اعٌفةةةيم ؾفةةةؾ  ةةةذا افؽةةة م إؾؼةةةول افةةةٌعض  مداخؾةةةي:

صحقت أم ٓم كحـ كريد ؾؼط  ةؾ طفةقر ظ مةي اح يف افًةامء دفقةؾ ظةذ أن اح 

 مٌورك ومعوػ راض ظـ اعٌفيم ظـ ظؿؾ اعٌفي افذي ؿومقا  ف أم ٓ؟

 أؾرس حتتؽ أم نيور ذا اكجذ افغٌورشقف مرى إ افشقخ:

دةةةةو اةةةةدون كتقجةةةةي  ةةةةذهم وأ ةةةةو شتصةةةةوب  ةةةةام أصةةةةقًٌ  عةةةةض اعامظةةةةوت 

إخةةرى يف افةةٌ د اإلشةة مقي إخةةرىم حقـئةةذ مػفؿةةقن  ةةذه افظةةو رة افتةةل أطةةـ 

 أ و خقول يف خقولم و ى أ و حؼقؼي إن ــً رأيتفو  لم ظقـقؽ..

 أكو   أر و. مداخؾي:

 دثـل وأشلففم يؼقل: أكو مو رأيتفوم ؾؿـ افذي رأى؟وـؾ مـ تح افشقخ:

إصوظي  ذهم  ٌفو أ و حؼقؼيم فؽـ  ذه مو مةدل ظةذ رء إٓ ظةذ ؿةدرة اح 

افةةذي يتكةةةف  وفًةةةحوب ـةةةام يشةةةوءم أمةةو أن  ةةةمٓء اعامظةةةي ظةةةذ حةةةؼ أو  ةةةذه 

إر وص وإصورة عامظي أخرى ؿد مليت مـ  عد ؿم أو.. أو.. احتامٓتم ؾفذه 

 قن ورجقم.ـؾفو طـ

 يقجد ظٌورة يف افؾغي افعر قي ؾقفو )خراؾي يو أم ظؿر( مًؿعقن هبذا؟

 ٓ. مداخؾي:
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 ةةةذه مةةةـ ا راؾةةةوت  ةةةذيم إصةةةوظي اعزايةةةريغ  ةةةذه افظةةةو رةم  ةةةذه  افشةةةقخ:

خراؾيم فؽـ ظـدكو ـؾؿي معجٌـل هبذه ادـوشٌي مـ فغتل إصؾقي و ل إفٌوكقي 

ر ٓم معةرف افؽؾؿةي  ةذه  وفػركزةم و ل ؾخؿةي ومـوشةى ا راؾةي أـثةرم و ةل مة

مقجةةقدة أيضةةًو يف افؾغةةي إفٌوكقةةيم ؾفةةؿ يؼقفةةقن: مةةرآهم يعـةةل خراؾةةي مةةو  عةةد و 

 خراؾيم وفذفؽ ٓ مرؾعقن إفقفو رأشًو.

 يعـل ارجعقا إػ احم وافدظقة إػ اح. مداخؾي:

 (  00:  28: 16/ 402) اهلدى والنور /

ـو رأيـةو افشةٌوب اعزايةري يشةتغؾقن أـثةر كريد مـؽ ؾضقؾي افشقخ أك مداخؾي:

 وفًقوشةةيم وٓ يشةةتغؾقن  ةةلمقر ديةةـفؿم وفؾتػؼةةف يف افةةديـ وافةةتعؾؿم ؾـريةةد مـةةؽ 

افـصقحي بةؿ إن صةوء احم ـؾؿةي وجقةزة كصةقحي فؾشةٌوبم حتةك كؼةدمفو فؾشةٌوب 

 اعزايري.

كحةةةةـ ؿؾـةةةةو ـؾةةةةامت  ـةةةةو حةةةةقل افعؾةةةةؿ افـةةةةوؾع وافعؿةةةةؾ افصةةةةوفتم ومةةةةو  افشةةةةقخ:

 ًتطقع أن كعؿؾم وكعقد ادحوضة مرة  عد مرةم وـرة  عد ـرةم فؽــو كؼقل:ك

كةةلمر افشةةٌوب ادًةةؾؿ يف ـةةؾ مؽةةون أن يةةتعؾؿ افعؾةةؿ افـةةوؾع ـتو ةةًو وشةةـي ظةةذ 

مةةـفٍ افًةةؾػ افصةةوفتم وأن يؽةةقن ظةةوم ً  عؾؿةةف نيؾصةةًو يف ظؾؿةةف و عؿؾةةف فر ةةف 

 مٌورك ومعوػ.

  ذه  ل افـصقحي وافً م ظؾقؽؿ.

 اح يـقرك يو صقخ. ي:مداخؾ

 (  00:  30: 36/ 402) اهلدى والنور / 

 افدظوة افًؾػقغ أن يردوا ظؾقفؿ مـ ؾقق ادـو ر موذا مـصت يف  ذا مداخؾي:
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 ادخوفػي افؼظقي  ؾ مـصت.. مداخؾي:

ادخوفػةةةوت ٓ  ةةةدم فؽةةةـ  ةةةوفتل  ةةةل أحًةةةـم وفةةةقس حر ةةةًو ـةةةام  ةةةل  افشةةةقخ:

وافرؾةةةؼ وافؾةةةغن ٕن  ةةةمٓء وؽةةةر ؿ جيةةةى أن ضٌقعةةةي اعزايةةةريغم ٓم  وفتةةةلين 

 كعتز ؿ مرىم وادريض تحتوج إػ فغ ورؾؼ متـو ل.

  ورك اح ؾقؽم وأحًـ اح إفقؽ. مداخؾي:

  ورك اح ؾقؽؿ. افشقخ:

 ٓ مـًوكو مـ دظويؽ. مداخؾي:

 اح تحػظؽم مقؾؼغ إن صوء اح إػ ـؾ خر. افشقخ:

قل يف إحةةةزاب افزدوكقةةةي  ةةةؾ مةةةـ  ةةةوب ادـةةةع مةةةـ افعؿةةةؾ افةةةدخ مداخؾةةةي:

افةةقٓء وافةةزاء أم مةةـ  ةةوب ادقازكةةي  ةةغ ادصةةوفت وادػوشةةدم ومغؾقةةى ادػوشةةد 

 ظذ ادصوفت؟

 أكً احلوجى و  مًتطع أن حتجىم وأكو جوفس ـقػ شلحجى؟ افشقخ:

 معؾقش يو صٌوب... مداخؾي:

 أن افشقخ  وفطٌع ؽر رايض... مداخؾي:

يةةر  ةةس إـةةامًٓ بةةؿم افةةريقس حؼفةةؿ يةةو صةةقخ مـةةذ أشةةٌقظغ ... اعزامداخؾةةي:

كةةةف ٓ... أورو ةةةوم أورو ةةةو مةةةتؽؾؿ ظؾةةةقفؿم ؿةةةول خطةةةوب مةةةـ إحةةةط خطةةةوب وؿةةةول: 

 أشٌقظغ متؽؾؿم ؿول كحـ... افػركًقغم  ذا خطو ف أكو شؿعتف يو صقخ.

 ـقػ ؿول؟ افشقخ:
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ي  ةةق حةةط خطةةوب ؾركًةقغ مؽؾؿةةقام ؿةةوفقا: إن وصةةقبؿ إػ افًةةؾط مداخؾةي:

يًةةةٌى مشةةةوـؾ فةةةدى أورو ةةةوم ؾةةةتؽؾؿ مةةةـ أشةةةٌقظغم ؿةةةول: كحةةةـ... مةةةـ يعةةةودي 

 افـوسم وفؽـ... ؾؼط.  ذا ـ مف مـذ أشٌقظغ.

 اح ادًتعون.  ذه افًقوشي. افشقخ:

 (  00:  31: 31/ 402) اهلدى والنور / 
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 شيازة عمي بمخاج لمشيخ األلباٌي

ؿةةةد زارـةةةؿم ؾلشةةةلل  ضقةةةىم يةةةو صةةةقخ شةةةؿعـو أن إخ ظةةةع  ةةةـ حةةةوج مداخؾةةةي:

  وختصور مو افذي دار  قـؽام؟

  يدر  قــو رء يًتحؼ افذـرن ٕن افرجؾ ظذ شػر وظذ ظجؾم  افشقخ:

وؿةةد وظةةدكو  ةةلن يعةةقد إفقـةةو زيةةورة خوصةةي فـتٌوحةةٌ معةةف يف  عةةض افؼضةةويو افتةةل 

 أثرتم و  كروي ؽؾقؾـو  وفٌحٌ معف ؾقفو.

كؽةةةؿ شةةةجؾتؿ معةةةف ذيطةةةغم ٕن  ـةةةوك ـةةة م يؼةةةقل  عةةةض افـةةةوس أ مداخؾةةةي:

 وفؽـ ؿؾـو بؿ:  ومقا  ذيـ افؼيطغ ؾؾؿ يعطقكو إيو و.

 ؾوؿد افقء ٓ يعطقفم  ق امتـع مـ افتًجقؾ. افشقخ:

  ق افذي امتـع؟ مداخؾي:

ـقةةػ ٓم وفؽةةـ ـةةون ؿةةد جةةرى كؼةةوش ضقيةةؾ معةةف حةةقل امتـوظةةفم ثةةؿ  افشةةقخ:

 إٓ ؾقام  عد.واؾؼ ظذ مضض ؾًجؾً كتػ ٓ أظؾؿ أ و صورت ذيطغ 

  ورك اح ؾقؽؿ. مداخؾي:

 وؾقؽ  ورك. افشقخ:

فؽةةةـ ؿٌةةةؾ ...  ةةةذام أؿةةةقل: شةةةلفـل شةةةوي ن يف وؿتةةةغ نيتؾػةةةغ مةةةـ  افشةةةقخ:

ظـةةدـؿم يؼقفةةقا يل: أصةةحقت أكةةؽ ؿؾةةً فؾشةةقخ ظةةع أكـةةل فةةق ــةةً  ـةةوك ــةةً 

 معؽؿ يف احلزب؟ ؿؾً: ٓ صحي بذام ؾفؾ  ؾغؽ مثؾ  ذه اإلصوظي ظـدك؟



 حول اجلبوة اإلسالمية لإلنكاذ ------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

703 

 مو أدري. ٓ مداخؾي:

 ـقػ؟ افشقخ:

   مٌؾغـل. مداخؾي:

 مو  ؾغؽ؟ افشقخ:

 مو  ؾغـل. مداخؾي:

 ؾنذا  ؾغؽ موذا شتػعؾ؟ افشقخ:

 أؿقل مو ؿؾً. مداخؾي:

 ٓ مو يؽػقؽ. افشقخ:

 أؾدكو يو صقت. مداخؾي:

 أكً ٓ د أكؽ ظذ صؾي مع افشقخ ظع. افشقخ:

 فشقخ افـٌفوين مذـر؟واح  ذا صور فـو مو أطـ مثؾام صور مع ا مداخؾي:

 ـقػ ٓ. افشقخ:

  ذا افذي دار  قــوم ؾـحـ كجري وراءه و ق يؿتـع. مداخؾي:

 ٓ  لسم جوريًو وراءهم مو رأيؽم يعـل:   يٌؼ فؼوء  قـؽ و قـف افٌتي؟ افشقخ:

 وؿع فؼوءم فؽـ دو ذ ًٌ إفقف يف  قتف ـون مشغقًٓ. مداخؾي:

 يف  قتل وأظتذر فؽ  شغع.ٓ  لسم مشغقل ؿد ملمقـل أكو  افشقخ:

يعـةةةل جؾًةةةً معةةةف جؾًةةةي خػقػةةةيم وأردت أن أظقةةةد  ةةةذه اعؾًةةةيم  مداخؾةةةي:

 وفؽـ  قفوت.
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يعـةةةةل ؽةةةةريض مةةةةـ  ةةةةذا افؽةةةة م ـؾةةةةف أن افؽةةةة م  قـةةةةؽ و قـةةةةف فةةةةقس  افشةةةةقخ:

 مؼطقظًوم  ؾ  ق مقصقل؟

 كعؿ. مداخؾي:

 ـذفؽ؟ افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

صةةوظيم ؾلحًةةـ رء فرد ةةو ضقةةىم إذا ـةةون ـةةذفؽ وشةةؿعً  ةةذه اإل افشةةقخ:

 ق أن متصؾ مع افشقخ ومًلففم  ؾ وؿع مـ افشقخ إفٌوين ـةذا وـةذا أمومةؽ؟ 

 ؾنذا أجوب  وفًؾى حقـئذ يؽقن  ذا ش حؽ يف افرد ظذ أوفئؽ ادٌطؾغ.

 كعؿ. مداخؾي:

 مو رأيؽ هبذه افقشقؾي؟ افشقخ:

 مـ جفد. واح وشقؾي جقدةم فؽـ تحتوج حتؼقؼفو إػ مو ؿؾً فؽ مداخؾي:

 ؾنذًا: ٓ د أن  ـوك  عض إخقاكؽ يًتطقع أن يؼقم هبذه افقشقؾي. افشقخ:

 أكو أ ؾغفؿ إن صوء اح. مداخؾي:

 جزاك اح خر. افشقخ:

 وإيوك. مداخؾي:

 ضقىم ظـدك رء ةخر؟ افشقخ:

 يف أصقوء. مداخؾي:

 مو صوء احم مـ أجؾ مػًت ادجول فغرك  ـ يـتظر دوره. افشقخ:
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 يو صقخ  وفـًٌي فٌققض افتؿقؿل افػؾًطقـل. :مداخؾي

 كعؿم  ققم. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 كعؿم مو  وفف؟ افشقخ:

 افذي جوء  ـو إػ اعزاير. مداخؾي:

 كعؿ.. كعؿ. افشقخ:

 موذا مؼقفقن ؾقف؟ مداخؾي:

 أؿقل فف:  ذا يف ـؾ يقم  عؼؾم يف ـؾ يقم  رأيم واوت اعقاب. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 أوًٓ: فقس شؾػقًو خ ف مو أصوع  غ طفراكقؽؿ. افشقخ:

شؿعـو أكؽ ؿؾً دو ـوكةً احلةرب  ةغ افعةراق وإيةران مشةقعم ودةو  مداخؾي:

 صورت أن احلرب  غ افًعقديي وافعراق معرق.

 أي كعؿم و ق ـذفؽ. افشقخ:

 أفقس ـذفؽ؟ مداخؾي:

 أؿقل فؽ:  ق ـذفؽ. افشقخ:

  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:

 ؽ  ورك.وؾق افشقخ:

 و ـوك ا ـف ـذفؽ ٓ أدري فعؾؽ معرؾف ا ـف؟ مداخؾي:
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أكو أظرف ا ـف افؽٌر أظرؾف مرة واحدة افتؼقً  ةفم فؽةـ مةو أدري ظـةف  افشقخ:

صقئًوم ثؿ فف وفد ةخر ـون حوضًا مع افشقخ ظع وأكو أجفؾفم و  أظرف أكف ا ةـ 

ـةةةون ؾجةةةًو يف افشةةةقخ شةةةعدم إٓ يف ةخةةةر اعؾًةةةي حقةةةـام كٌفـةةةل  عةةةض إخةةةقاينم و

ةخةةر اعؾًةةي دةةو كوؿشةةً افشةةقخ ظةةع يف  عةةض مةةو ُضةةرح مةةـ ادًةةويؾم ؿةةول: أكةةو 

أظةسض ظةةذ أشةةؾق ؽ يف ادـوؿشةةيم وضقؾةةي اعؾًةةي مةةو مؽؾةةؿ إٓ هبةةذه افؽؾؿةةيم 

 ؾام اشتغر ً صدور و مـف  عد أن ــً ظؾؿً أكف ا ـ افشقخ ادزظقم.

 إخ ظع؟ صقخ  ؽـ أن كعرف ادًويؾ افتل مؽؾؿتؿ مع مداخؾي:

 ٓ يؿؽـم ٕ و   يتؿ افٌحٌ ؾقفو. افشقخ:

 ( 00:  30:  55/ 438) اهلدى والنور/
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 حوه خطب عمي بمخاج

 وفـًٌي فٌعض إذضي افتل أموـؿ هبو أحةد اإلخةقانم وؾقفةو خطةى  ادؾؼل:

اددظق ظع  ؾحوجم  عض دروشفوم ومؼققؿفوم ومـ ثؿ مؼققؿفن وفعؾؽؿ أحؾتؿ 

ٌةةةل ظةةةذ شةةةامظفوم ؾةةةلطـ يعـةةةل إذا ــةةةتؿ مةةةرون ادؼةةةوم مقامقةةةًو افشةةةقخ ظةةةع احلؾ

 ؾوفشقخ  زـؿ  ام شؿعم وكريد مـؽؿ

 أكو مو ظـدي موكعم فؽـ أخشك أن يضقؼ افقؿً وؿتؽؿ. افشقخ:

 .-إن صوء اح-ٓم وؿتـو يتًع  ادؾؼل:

 فعؾؽ أجؾً افًػر. افشقخ:

 ٓ ٓم كعؿ. ادؾؼل:

  وه. افشقخ:

 ــو مو كحرجؽ.يف وؿً إذا  ادؾؼل:

 ة مػضؾ. افشقخ:

ظع: صقخـو أؿةقل  وفـًةٌي بةذه ادًةلفي أكةو يعـةل يصةعى ظةذ افةـػس ضٌعةًو 

يف طؾ  ذه افظةروف ٕخقكةو ظةع  ؾحةوج يعـةل يف افًةجـ وـةذا أكةو كةتؽؾؿ يف 

 ذه افؼضويو فؽـ يعـل  حٌ افدظقة وافـصت يف افديـ وافتذـر ومـٌقف إخقة 
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سون مةةث ً  طريؼتةةف أو مـفجةةف وكحةةـ كرجةةقا اح فةةف أن افةةذيـ  ةةؿ ٓ زافةةقا ؿةةد يغةة

 يػرج اح ـر ف

 .-إن صوء اح-ةمغم  افشقخ:

 ظع: وأن يصؾت أمرهم وأن يرجعف ـام ـون وخرًا  و ـون صقخـو.

 م ذفؽ مو كرجقه اقعًو.-إن صوء اح- افشقخ:

 فؽـ مـ  وب إطفور احلؼ و قون افصقاب. 

 أي كعؿ. افشقخ:

افقاؿع أكو شؿعً إذضي يو أشتوذي ؾرأيً يعـل أن افعوضػي  ةل ظع: يف 

افػتقةةؾ إوحةةد ظةةذ يعـةةل ـةةؾ خطٌةةف ودروشةةفم حتةةك يف  عةةض ا طةةى مؽؾةةؿ 

ؾقفو ظـ ؿضقي إضوفةي ا طٌةي وأكةف إحـةو دةو كطقةؾ ا طٌةي إكةام.. كعةرف أن افًةـي 

عـةل ـذا فؽةـ كطقؾفةو ٕن افقوةع يػةرض وأن ـةذا وإحةقال إػ ةخةرهم وـةون ي

يف  عض خطٌف يتؽؾؿ ظذ افقزراء  لشاميفؿم يو وزير افًقوحي أكً ـذا وـةذام 

ويةةو وزيةةر إوؿةةوف أكةةً ـةةذا وـةةذام ويةةو وزيةةر ـةةذا أكةةً ـةةذا وـةةذام يعـةةل  ؾفجةةي 

صديدة افقاؿع   لشؾقب ـذام حتك يف  عض ا طى أو افدروس يعـةل مةـ ؿةقة 

 كو.ـ مف يفن ٕكف مو صوء اح ) .... ( ـام كؼقل ظـد

 أي كعؿ. افشقخ:

 أو مػقهم اد  ودصؾغ: اح أـزم ـذا يعـل يؽزون مو صوء احم  مداخؾي:

 ...مداخؾي:

 أي كعؿ. مداخؾي:
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 يعـل خطٌي اعؿعي؟ افشقخ:

 ... مداخؾي:

 ـؾفؿ يف خطٌي اعؿعي يؽزون. مداخؾي:

 كعؿ يف  عض إذضين ٕكف -أيضوً -أي كعؿم كعؿم  مداخؾي:

 مو أحد اكتؼده  عد افص ة مث ًم إكف  ؾ جيقز  ذا؟ضقى  افشقخ:

 ؿؾـو ففم ؿؾـو فف  ذا مرارًا. ادؾؼل:

 موذا أجوب؟ افشقخ:

 يؼقل: أكو أدري فؽـ افعقام. ادؾؼل:

 ةهم  ذه ادشؽؾي. افشقخ:

  ق ؿول بؿ: ٓ مؽزوام وفؽـ مو يًتطقع يعـل... مداخؾي:

  وي ادشؽؾي. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 أيقه. افشقخ:

ظع: ثؿ افقاؿةع يعـةل مةـ  ةوب اإلكصةوف يعـةل شةؿعـوه يًتشةفد ظةدة أحقةون 

رنيةف اح -وفقس  شؽؾ ظوم  ؽ م صقخ اإلش م ا ـ مقؿقي وافع مي ا ـ افؼقؿ 

 .-رنيفام اح معوػ-أو  -معوػ

 ضقى. افشقخ:

تطعقؿ فؾخطٌي وفقس افعؽ  مسظع: فؽـ يعـل افصٌغي افعومي إكف  ذه  تليت يعـلـ 
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 إيف. افشقخ:

ظةع: يعـةل إصةؾ أن ا طٌةي ـؾفةو مؽةقن مٌـقةي مةث ً ظةذ مثةؾ ـة م  ةمٓء 

إيؿيم وإذا يف مث ً مـ  وب احلامس أو ـذام يؽقن  ذا مطعقؿم ؾوفقاؿع افذي 

رأيتف افعؽةس مةـ خطةى أخقـةو ودروشةفم أكةف معظؿفةو نيةوس وظقاضةػ وـةذام 

ي ا طٌي  قجقى ةيوت افصز و عض و عديـ مث ً  قؽقن يتؽؾؿ ظـ افصزم  داي

إحوديٌ ثؿ ؾنذا  ةف مةو كةرى إٓ ؿةد كػةد صةزه وذ ةى إػ احلؽةوم أو ـةذا أو مةو 

 صو ف ذفؽ.

  وه. افشقخ:

 ؾقعـل  ذا  شؽؾ ظوم ضٌعًو. مداخؾي:

 أي كعؿ. افشقخ:

 مٌوذة. -أيضوً -مو أدري إذا إخقاكـو ٕ ؿ يعـل ظـد ؿ معرؾي  مداخؾي:

 ول.ظذ ـؾ ح افشقخ:

 افشقت إذا ـون يًلفـل ؾلكو أجقٌف ... ادؾؼل:

أي كعةةؿ أكةةو افةةذي يعـةةل دًةةتف أن ا طةةي  ةةل خطةةي اعامظةةوت افتةةل  افشةةقخ:

مؽتةةةةؾ افـةةةةوس حقبةةةةو ظةةةةذ ظقاضةةةةػ إشةةةة مقي جوحمةةةةي ؽةةةةر مؼروكةةةةي  وفتصةةةةػقي 

وافس قيم ؽر مؼروكي  وفعؾؿ افصحقت وافس قي افصحقحي بمٓء اعام ةرم ؾلكةو 

 افـوس ادًؾؿغ ادتػؼفغ يف افديـ ٓ يًعفؿ إٓ أن يؼقفقا  ؼقيل:أؿقل وـؾ 

 (  00:  55:  17/ 511) اهلدى والنور/
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 ٌصيخة لمجبّة اإلضالوية لإلٌكاذ

مةةةو  ةةةل كصةةةقحتؽؿ فؾجٌفةةةي اإلشةةة مقي ف،كؼةةةوذ يف اعزايةةةر ومصةةةؾ  افًةةةويؾ:

 ةةةةةورك اح إفةةةةقفؿ إن صةةةةوء اح وإػ رجوبةةةةوم وإػ افشةةةةٌوب ادًةةةةؾؿ يف اعزايةةةةر 

 ؾقؽؿ؟

 وؾقؽؿ  ورك. افشقخ:

ظةةةذ وةةةقء مةةةو شةةةٌؼ مةةةـ افؽةةة م وافٌقةةةون مةةةو أطةةةـ ظـةةةدي رء جديةةةد أؿدمةةةف 

جقا ةةًو ظةةذ  ةةذا افًةةمالم فؽـةةل أ ةةص ؾةةلؿقل: أكةةو اكصةةت إخقاكـةةو يف اعزايةةر 

ويف ـةةةةؾ افةةةةٌ د اإلشةةةة مقي افةةةةذيـ ؿةةةةقض اح بةةةةؿ مـةةةةزًٓ ومؽوكةةةةًو  ةةةةغ إخةةةةقا ؿ 

ؿم  دراشةي افعؾةؿم ومةع افةزمـ  رجةقن ظؾةامء يتقفةقن ادًؾؿغ أن يعـةقا  ةوفعؾ

 معؾقؿ افشعى ادًؾؿم و وفتويل كـصت  ذا افشعى ادًؾؿ...

 (  00: 58: 47/ 440) اهلدى والنور /
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 ٌصيخة لمجبّة اإلضالوية لإلٌكاذ

زال شةةمافغ أوًٓ يف شةةمال أصةةقيل أوًٓ: مةةو  ةةل كصةةقحتؽؿ  يف مةةوافًةةويؾ:

صةةةةةةوء اح وإػ  ف،كؼةةةةةةوذ يف اعزايةةةةةةر ومصةةةةةةؾ إفةةةةةةقفؿ إن أوًٓ فؾجٌفةةةةةةي اإلشةةةةةة مقي

 رجوبو وإػ افشٌوب ادًؾؿ يف اعزاير  ورك اح ؾقؽؿ.

وؾةةقؽؿ  ةةورك ظةةذ وةةقء مةةو شةةٌؼ مةةـ افؽةة م وافٌقةةون مةةو أطةةـ ظـةةدي  افشةةقخ:

مةةةف جقا ةةةًو ظةةةذ  ةةةذا افًةةةمال فؽـةةةل أ ةةةص وأؿةةةقل أكةةةو اكصةةةت د  ؿَ رء جديةةةد أُ 

اح بةؿ مـزفةف ومؽوكةًو  اإلش مقي افذيـ ؿةقض افٌ دخقاكـو يف اعزاير ويف ـؾ إ

 غ أخقا ؿ ادًؾؿغ أن يعـقا  وفعؾؿم  دراشي افعؾةؿ وأن مةع افةزمـ  رجةقن 

ظؾةةامء يتقفةةقن معؾةةقؿ افشةةعى ادًةةؾؿم و وفتةةويل كـصةةت  ةةذا افشةةعى ادًةةؾؿ أن 

 يف صقئغ اثـغ:

ون  صةةةمتعؾةةةؼ يفافقةةةء إول: أن يؾجةةةو إػ افعؾةةةامء يًةةةتػتقفؿ يف ـةةةؾ مةةةو ي

 حقو ؿ.

وثوكقًو: أن ٓ يؼعقا يف مثؾ مو كؾؿس كحـ يف  ذه افٌ د وؽر و أن ـثرًا مـ 

افشةةةةةةٌوب حقةةةةةةـام يشةةةةةةعروا  ةةةةةةل ؿ أومةةةةةةقا صةةةةةةقئًو مةةةةةةـ افػفةةةةةةؿ وافؼةةةةةةراءة وافؽتو ةةةةةةي 

ؾقًتعجؾقن  وإلؾتوء  ام جيقز ومو ٓ جيقزم و ةذا حةرام و ةذا حة لم ؾقغةسون 

َؾوْشةلَُفقا ﴿افثؼوؾي ويـًقن ؿقل اح مٌةورك ومعةوػ:   وفقء افؼؾقؾ  و ظـد ؿ مـ

ٓ مَْعؾَُؿةقنَ  ـْتُْؿ  ـُ ِر أن  ـْ كػقشةفؿ أ ةؿ  تم ؾفةؿ يعؾؿةقن مةـ ؿةرارا[41]النحزل:﴾أَْ َؾ افذ 

َؾوْشةلَُفقا أَْ ةَؾ ﴿ؾقام ـ جيةقز بةؿ أن جيقٌةقا ؾةقام إذا شةئمو صوروا مةـ افعؾةامء افةذي
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ٓ مَْعؾَُؿةةةةةق ـْةةةةةتُْؿ  ـُ ِر أن  ـْ م مةةةةةع ذافةةةةةؽ ؾفةةةةةؿ يًةةةةةتعجؾقن يف إمةةةةةر [41]النحزززززل:﴾نَ افةةةةةذ 

ؾةةةقن وتحرمةةةقن اظةةةتامدًا ظةةةذ  ةةةذا افعؾةةةؿ افؼؾقةةةؾ افةةةذي ظـةةةد ؿ وافةةةذي ٓ ؾ  وتُحَ 

قا أكػًفؿ  لكػًفؿ ؾض ً ظـ أن يػتقا ؽر ؿ ضقى ظؾؿ افعؾؿ تُ ػْ غ بؿ أن يُ ق  ًَ يُ 

 صوء احم خ ص اكتفك. وافعؿؾ  وفعؾؿ إن

 (  00:  00: 46/ 441) اهلدى والنور /
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 اٌتخاب أفساد اجلبّة اإلضالوية لإلٌكاذ

اعٌفةةي اإلشةة مقي ف،كؼةةوذ يف ادًةةؾؿقن : مةةو مقؿػـةةو إذا دخةةؾ افًةةمال افثةةوين

اعزاير إػ افزدونم يعـل موذا يؽقن مقؿػـو يعـل  ؾ كـتخى أم ٓ خوصي  عد 

 مو ؿؾً  ون يعـل دخقل افزدون  ذا مو ثًٌ يف افؼع؟

ؿؾـةو إلخقاكـةو اعزايةريغ وؿؾـةو  ـةو ايضةًوم كحةـ ٓ كـصةت أحةدًا  كحةـ افشقخ:

مـ ادًؾؿغ أن يؽقن ظضقًا يف افزدون وظرؾتؿ افًةٌى دةو شةٌؼ مةـ افٌقةونم 

 جوكى  ذا كؼقل إذا وجد  ـوك كوس مـ افشٌوب ادًؾؿم رصت كػًفم كويًٌو يف 

أرى واحلوفي  ذه أن افزدونم مؼو ؾ أؾراد ةخريـ مـ أحزاب ؽر إش مقيم ؾلكو 

كـتخةةى اعةةـس إولم ٕكـةةو إن   كـتخٌةةف كجةةت اعةةـس إخةةرم يعـةةل مةةـ  ةةوب 

صةةت مًةةؾاًم  ةةلن يرصةةت كػًةةفم ؾةةنن حتؼقةةؼ أخةةػ افيةةريـ ظرؾةةً افػةةرقم ٓ كـ

ورأى أن  ةةةذا ؾقةةةف خةةةرم ورصةةةت كػًةةةف ؾقجةةةى ظؾقـةةةو أن كرصةةةحف  ةةةديؾ ذاك  أ ةةةك

 حق ذافؽ.افؽوؾر أو افػوشؼم أو مؾؽ ادرأة افػوجرة وك

 ( 00: 20: 15/ 441) اهلدى والنور /
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 ض لمطجَ وَ أفساد جبّة اإلٌكاذسََّعوَ ُت

افًةةةمال يةةةو صةةةقخـو  ةةةق أيت:  ةةةذه اعامظةةةي يف   دكةةةو و ةةةل افتةةةل  مداخؾةةةي:

مًةةةةؿك  جامظةةةةي اإلكؼةةةةوذ وؿةةةةد اشةةةةتجـ ضويػةةةةي مةةةةـفؿم  ةةةةؾ يةةةةمجرون ظةةةةذ  ةةةةذا 

 افًجـ؟

قريـ ظؾؿةةةف ظـةةةد ر م كحةةةـ كؼةةةقل  ةةةؾ  ةةةؿ مةةةلجقرون أو ؽةةةر مةةةلج افشةةةقخ:

ـؿثؾ مًلفي اجتفد ؾقفو رجؾ مةـ أ ةؾ افعؾةؿ أو مةـ ضة ب افعؾةؿ ؾلخطةلم كحةـ 

ٓ كًةةتطقع أن كؼةةقل  ةةق مةةلجقر أو  ةةق ؽةةر مةةلجقرم وإكةةام كًةةتطقع أن كؼةةقل ـةةام 

إذا حؽةةؿ »ؿةةول افرشةةقل ظؾقةةف افصةة ة افًةة م يف احلةةديٌ افصةةحقت ادشةةفقر: 

 .شخطل ؾؾف أجر واحداحلوـؿ ؾوجتفد ؾلصوب ؾؾف أجرانم وإن أ

مًةلفي دةـ ـةون أ ة ً ف جتفةودم ؾفةةمٓء  إذًا: إجةر مةرمٌط  وٓجتفةود يف أي  

افذيـ مًلل ظـفؿ أو ؽر ؿ ظؾؿفؿ ظـةد ر م  ةؾ  ةؿ اجتفةدوا أوًٓ أم ٓن ٕن 

جفده دعرؾي احلؽؿ افؼظل أو دعرؾةي أن  غ ـوك ؾرق  غ إكًون جيتفد ويػر

ظؾقف أم ٓم ؾفذا يـٌغل أن يتؼدمف آجتفودم  ةذا أوًٓم  ذا افعؿؾ يـٌغل اإلؿدام 

وثوكقةةًو  ةةؾ  ةةذا افةةذي مؼةةدم إػ آجتفةةود ؾعةة ً  ةةق مةةـ أ ةةؾ آجتفةةودم ؾفـةةو إذًا 

 ؿضقتون أوًٓ:  ؾ اجتفد أم ٓ؟

افؼضقي افثوكقةي:  ةؾ  ةق مةـ أ ةؾ آجتفةود أم ٓم ؾةنذا مةقؾر افؼةضون أي:  ةق 

ل ؾفةةق مةةلجقرم ؾةةنذا اختةةؾ أحةةد افؼةةضغ ؾفةةق مةةـ أ ةةؾ آجتفةةودم واجتفةةد ؾلخطةة

مةةلزور ؽةةر مةةلجقرم وكحةةـ ٓ كًةةتطقع أن كعؿةةؿ احلؽةةؿ شةةؾًٌو أو إجيو ةةًوم أي: أن 
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كؼقل  ق ملجقر أو ؽر ملجقر  وفـًٌي فؽؾ ؾرد مـ إؾراد افةذيـ يتؼةدمقن إػ 

ؾتقى موم أو ظؿؾ موم أو جفود موم أو ؿؾ مو صئًم  ؾ اجتفد أم   جيتفةدم  ةؾ 

 ةةذا ٕن احلؽةةؿ ظةةذ  مةةـ أ ةةؾ آجتفةةود أم فةةقس مةةـ أ ةةؾ آجتفةةودم كؼةةقل ةةق 

رء يف اإلشةةة م و خوصةةةي إذا مرمةةةى مـةةةف مةةةقزيره ور ةةةط ذكٌةةةف  افػةةةرد  ةةةق أخطةةةر

وكحةةةـ فًةةةـو ظةةةذ افقؼةةةغ مةةةـ ذفةةةؽم فؽةةةـ مةةةـ حقةةةٌ افقاؿةةةع كحةةةـ كعؾةةةؿ أن  ةةةذه 

فؽـ افٌحٌ  إمقر افتل يػوجل هبو افعو  اإلش مل افققم  ل خطل  ودويي موييم

فقس  ؾ  ذا  ق خطةلم إكةام افٌحةٌ  ةؾ افةذي اجتفةد  ةق مةلجقر أو  ةق مةلزورم 

 وفذفؽ افتػصقؾ افذي ذـرمف مـ افـوحقتغ ٓ  د أن ي حظ.

 ( 00: 14: 39/ 623) اهلدى والنور /
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 ٌصيخة لمشباب اجلصائسي

: كحـ يف اعزاير ظـدكو أضحي شمافغ  وختصورم أول شمال: مث ً  افًمال:

يف افعوصةةةةةؿي  وفضةةةةةٌطم ظـةةةةةدكو أضحةةةةةيم ويف  ةةةةةذه إضحةةةةةي أكةةةةةوس يتزـةةةةةقن 

  وٕمقات  ؾ  مٓء مؼـغ أم ٓ.

وثوكقةةًو: مةةو  ةةل كصةةقحتؽ فؾشةةٌوب اعزايةةري افةةذيـ يريةةدون أن جيو ةةدوا يف 

 شٌقؾ اح؟

 مؼصد  وعفود يف شٌقؾ اح يعـل: ؿتول افؽػور؟ افشقخ:

 ؿتول افؽػور كعؿ. ي:مداخؾ

 أمو  ذا ؾؼد شٌؼ اعقاب ظـفم أمو شمافؽ إول. افشقخ:

 كصقحي ظومي  ام مـصت افشٌوب اعزايري. مداخؾي:

كـصةةحفؿ  وفتصةةػقي وافس قةةيم اكتفةةك  ةةذا ادقوةةقعم شةةمافؽ إول  افشةةقخ:

أكو  يٌغ فـو أو يمـد يل أكو صخصقًو ظذ إؿؾ أكف ٓ شٌقؾ إٓ  وفتصػقي وافس قيم

أن أشةةةلل:  ةةةؾ دةةةو  عةةةٌ افرشةةةقل ظؾقةةةف افًةةة م ـةةةون  ـةةةوك مةةةـ يعٌةةةد إصةةةـوم 

ويعٌةةةةد ا ٕمةةةةقات وافؼٌةةةةقر أم ٓ؟ ٓ صةةةةؽ ـةةةةون مقجةةةةقدًام  عةةةةدمو اكؼهةةةة افعفةةةةد 

ادؽةةل  ةةؾ  ؼةةل يف ادًةةؾؿغ افةةذيـ ؿةةوفقا: ٓ إفةةف إٓ اح حمؿةةد رشةةقل اح مةةـ 

 مو يٌدو. يًتعغ  ودقمك مـ دون اح؟ فقس واوت شمايل ظذ

 ٓ   يٌؼ. مداخؾي:
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م ـقةػ  ؼةل افؽثةرون إن مًةؾؿضقىم أن افشةعى اعزايةري صةعى  افشقخ:

  كؼةةؾ أـثةةر ؿ وٓ أظـةةل افطعةةـ يف افشةةعى اعزايةةريم ٕن افشةةعى افًةةقري 

مثؾفم وادكي مثؾف.. إفخم فؽـ ـقةػ  ؼةل  ةذا افةذي مًةلل ظـةف  ةؾ  ةق ذك 

  مل؟أم ٓم ـقػ  ؼل  ذا يف ادجتؿع اإلش

 ر ام يعقد ذفؽ ف،ظ مم اإلظ م مثؾ افتؾػزيقن وافراديق. مداخؾي:

ٓ  ةةةذا خطةةةلم اإلظةةة م   يؽةةةـ فةةةف ذـةةةر حقةةةـام  ـقةةةً ادًةةةوجد ظةةةذ  افشةةةقخ:

 افؼٌقر.

 ـ مؽ واوت. مداخؾي:

أكو ظورفم وإكام كريد أن كلخذ ظز  ورك اح ؾقؽم كريد إذا مٌـقـو رأيةًو أو ؾؽةرًا 

ظةةةذ  صةةةرةم ؾةةةـحـ كؼةةةقل: افشةةةعى ادًةةةؾؿ يف أي  ؾةةةد ٓ  أو ظؼقةةةدة أن كؽةةةقن

يـفضةةف أ ةةدًا وٓ يًةةتطقع أن يؼةةقؿ دوفةةي اإلشةة م يف أروةةف إٓ  ةةوفعؾؿ افصةةحقتم 

و ةةةةذا افةةةةذي كًةةةةؿقف  وفتصةةةةػقيم وفةةةةقس ؾؼةةةةط هبةةةةذا افعؾةةةةؿم  ةةةةؾ و وفس قةةةةي ظؾقةةةةفم 

ؾوفشةةةعى اعزايةةةري مثةةةؾ افشةةةعى افًةةةقري مثةةةؾ افشةةةعقب إخةةةرىم ٓ يزافةةةقن 

 ًؾؿغ اشاًم ومؼـغ ؾع ً.يعقشقن م

إذًا: ـقةةػ يؿؽةةـ افؼضةةوء ظةةذ  ةةذا افؼةةك؟  ةةق  ؿثةةؾ مةةو ؾعةةؾ افرشةةقل ظؾقةةف 

رْ ﴿افً مم ـقػ ؾعؾ؟  وفدظقة  ْجَز َؾوْ ُجرْ  *  َوثِقَو ََؽ َؾطَف   .[1-4]الم:ثر:﴾َوافر 

وأظةةقد ٕؤـةةةد أن ظـةةةدكو افقةةةقم مشةةةوـؾ ـثةةةرة جةةةدًا   مؽةةةـ يف افعفةةةد إولم 

ػةةةًو مشةةةؽؾي مقجةةةقدة افقةةةقم   مؽةةةـ يف افًةةةو ؼم ـةةةون افعؾةةةؿ يقمئةةةذ ؿؾةةةً فؽةةةؿ  ةك

صةةوؾقًو ؽضةةًو ضريةةًوم افقةةقم خؾةةقط رء صةةحقت رء ؽةةر صةةحقتم رء وةةعقػ 

ؾقةةةف  وضةةةؾ.. إفةةةخم إذًا: ؾقجةةةى إجةةةراء ظؿؾقةةةي افتصةةةػقيم مةةةـ افةةةذي جيةةةري ظؿؾقةةةي 
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افتصةةةةةػقي؟  ةةةةةذا ـؾةةةةةف  وفتػوصةةةةةقؾ ادحةةةةةوضة افتةةةةةل ــةةةةةً أفؼقتفةةةةةو حتةةةةةً  ةةةةةومغ 

: مصػقي ومر قيم مـ افذي يؼقم  وفتصػقيم ٓ صؽ أ ؿ أ ؾ افعؾةؿم يف افؽؾؿتغ

 ظو  واحد ظذ افؽتوب وافًـي؟ مًؾؿاظتؼودـؿ  ؾ يؾحؼ مؾققن 

 ... مداخؾي:

ؾةةنذًا: يةةو اوظةةي ـقةةػ كحةةـ  ةةرج وكثةةقر كؼةةقؿ دوفةةي اإلشةة م وكحةةـ  افشةةقخ:

م وكمشةةس فةةف  عةةد ـةةدظوة مةةو ظرؾـةةو مةةو  ةةق اإلشةة م ؾضةة ً أن كؼعةةد بةةذا اإلشةة 

 ةةةلؾراد يًةةةتجقٌقن بةةةذا اإلشةةة مم وفةةةذفؽ ؾ  ةةةد مةةةـ افتصةةةػقي وافس قةةةيم وفةةةذفؽ 

كحـ ٓ كؼر أ دًا أي مؽتؾ يؼقم ظذ أشوس افتؽتؾ وافتجؿةعم  ؽةذا ؽثةوء ـغثةوء 

افًةةةقؾم وإكةةةام ظةةةذ افتصةةةػقي وظةةةذ افس قةةةيم  ةةةمٓء افةةةذيـ يؿؽةةةـ يقمةةةًو مةةةوء أن 

عقشةةةقن ظةةةذ  صةةةرة وافةةةذيـ يعقشةةةقن تحؼؼةةةقا مةةةو يـشةةةده ـةةةؾ ادًةةةؾؿغ افةةةذيـ ي

ظذ ؽر  صرةم ـؾفؿ متػؼقن واحلؿد ح ظةذ ضورة إؿومةي افدوفةي ادًةؾؿيم 

وأكةةةو أظتؼةةةد أكةةةف فةةةق أؿقؿةةةً افدوفةةةي ادًةةةؾؿي حؼةةةًو فقجةةةد مةةةـ  ةةةمٓء ادًةةةؾؿغ أ 

كػًةةةةةفؿ مةةةةةـ تحورهبةةةةةوم و ةةةةةذه ـؾؿةةةةةي خطةةةةةرة جةةةةةدًام ؾةةةةةام رأيؽةةةةةؿ؟ فؽةةةةةـ أخقكةةةةةو 

 .اعزايري فقس معل ؾقام يٌدو

جةةةزاك اح خةةةر يةةةو صةةةقخ وأضةةةول اح يف ظؿةةةرك إن صةةةوء اح  ةةةام يػقةةةد  مداخؾةةةي:

اإلشةة م وادًةةؾؿغم و ةةورك اح ؾقةةؽ ظةةذ  ةةذه اإلجو ةةيم ؿةةد إن صةةوء اح أؾةةدت 

 وأجدتم و ورك اح ؾقؽ.

 ( 00:  16:  50/ 468) اهلدى والنور/
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 ٌصيخة لمشعب اجلصائسي

يةةةةةر ومةةةةةو  ةةةةةل كصةةةةةقحتؽ فؾشةةةةةعى مةةةةةو مؼةةةةةقل ظةةةةةـ اعفةةةةةود يف اعزا مداخؾةةةةةي:

 اعزايري؟

شٌؼ مـو كصويت متعددة فؾشعى اعزايري وفؽؾ ادًؾؿغ افققم أن  افشقخ:

ظؾقفؿ اقعًو أن هيتؿةقا  ةام كطؾةؼ كحةـ ظؾقةف ـؾؿتةغ اثـتةغ:  وفتصةػقي وافس قةيم 

أي: أن يؽةةةةةقن ؾقةةةةةف افعؾةةةةةامء يػفؿةةةةةقن اإلشةةةةة م ؾفةةةةةاًم صةةةةةحقحًو ويـؼةةةةةوكف  ةةةةةغ 

قشةقن  ةغ طفةراكقفؿ وير ةق ؿ ظةذ  ةذا اإلشة م ادصةػكم ادًؾؿغ افذيـ يع

وظؾقفؿ أن يؿضقا يف ذفؽ شةـغ اح أظؾةؿ  عةدد و حتةك إذا مةو مؽتةؾ ضويػةي مةـ 

ادًؾؿغ ظذ  ذا إشوس مـ افس قي وافتصػقي حقـئٍذ يةليت زمةـ ؿقفةف معةوػ: 

ةٍ ﴿ ـْ ُؿق  وا َبُْؿ َمو اْشتََطْعُتْؿ ِم  إػ ةخر أيي. [06]األنفال:﴾َوَأِظد 

 وأكو أٓحظ يف  ذه أيي أمريـ اثـغ:

و ةةؿ  ¢إمةةر إول: أن ا طةةوب يف  ةةذه أيةةي مقجةةف إػ أصةةحوب افـٌةةل 

م ور ةةقا ¢يف ادديـةةي ادـةةقرةم أي:  عةةد أن ر ةةقا مر قةةي إشةة مقي ظةةذ يةةد افـٌةةل 

وا ﴿ظؾةةةةاًم وظؼقةةةةدًة وؾؼفةةةةًو وشةةةةؾقـًو يقمئةةةةٍذ خقضٌةةةةقا هبةةةةذه أيةةةةي:  د  و َوَأِظةةةة َبُةةةةْؿ َمةةةة

ةٍ  ق  ـْ ُؿةةةة
تََطْعُتْؿ ِمةةةة وفةةةةذفؽ ؾؽةةةةام ٓ جيةةةةقز اإلخةةةة ل هبةةةةذا إمةةةةر  [06]األنفززززال:﴾اْشةةةة

اإلبةةةةةل افكةةةةةيت يف  ةةةةةذه أيةةةةةيم أي: ظةةةةةدم آ ةةةةةتامم  وإلظةةةةةداد ادةةةةةودي حةةةةةغ 

آشةةةتطوظي  طٌقعةةةةي احلةةةولم ـةةةةام ٓ جيةةةقز ظةةةةدم آ ةةةتامم  تطٌقةةةةؼ  ةةةذا اإلظةةةةداد 
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وإلظةةداد ادعـةةقي افروحةةل  م آ ةةتامم ادةةودي ؾؿةةـ  ةةوب أوػ أكةةف ٓ جيةةقز ظةةد

 ل ظـف  وفتصػقي وافس قي.ـ  ؽَ افعؾؿل افذي كُ 

ؾةةةةوعزاير صةةةةعى يعةةةةد ا ؿًةةةةي وظؼةةةةيـ مؾقةةةةقن مًةةةةؾؿ مةةةةرى!  ةةةةؾ أظةةةةةدوا 

ةٍ ﴿فقخوضٌقا هبذه أيي افؽريؿي؟  ق  ـْ ؿُة
تََطْعُتْؿ مِة و اشْة وا َبُةْؿ مَة د 

 [06]األنفزال:﴾َوَأظِة

د  ذا مقجقدًا يف صعى مًؾؿ يعد  ذه اد يغ إن ؾروـو أ ؿ أظدوا وٓ أظتؼ

ـؾفةةوم ؾةةنن ؾروةةـو أ ةةؿ أظةةدوا ظةةذ افتصةةػقي وافس قةةي ؾفةةؾ اشةةتطوظقا أن يطٌؼةةقا 

ةٍ ﴿أيةةةي افؽريؿةةةي:  ق  ـْ ُؿةةة
تََطْعُتْؿ ِمةةة و اْشةةةة ةةْؿ َمةةة وا َبُة د 

؟ اعةةةةقاب [06]األنفزززال:﴾َوَأِظةةة

أمر ةةةةوم ٓ معةةةةروف ظـةةةةد اعؿقةةةةع: أن افشةةةةعقب اإلشةةةة مقي افقةةةةقم مغؾق ةةةةي ظةةةةذ 

مًةةتطقع أن معةةد  ةةذه افعةةدة افتةةل أمةةروا هبةةذه أيةةي افؽريؿةةي  قةةـام اإلظةةداد افةةذي 

كدكةةدن حقفةةف  ةةو كؽـةةل ظـةةف  وفتصةةػقي وافس قةةي  ةةذا ٓ يًةةتطقع أحةةد مةةـ احلؽةةوم 

وافطقاؽقةةً افةةذيـ يًةةتٌدون  وفـةةوس.. ٓ يًةةتطقعقن أن تحقفةةقا  ةةغ ادًةةؾؿغ 

 وافس قي. و غ حتؼقؼ  ومغ افرـقزمغ: افتصػقي

 ؾفو ـو  ذا مؽون ظؿؾ اعامظوت اإلش مقي فق ـوكقا يعؾؿقن.

 ( 00:  48:  25/ 520) اهلدى والنور/
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ك اح خرًام ؾوفًمال إولم مو رأيؽؿ يف مةو حصةؾ مةمخرًا يف جزا مداخؾي:

 ةةةذه اعزايةةةر ومةةةو افًةةةٌى ؾةةةقام حصةةةؾم و ةةةام مـصةةةت افشةةةٌوب ادًةةةؾؿ يف مثةةةؾ 

 إمقر؟

ءت مـوشةةٌي ؾؼؾـةةو مةةـ اشةةتعجؾ افًةةٌىم شةةٌؼ جقا ةةف ةكػةةًو حقةةـام جةةو افشةةقخ:

كةةفم  ةةمٓء  عةةض ضؾٌةةي افعؾةةؿ  ـوفةةؽ يف اعزايةةر وؿٌةةؾ أوأكةةف ا ةةتع  حرم افشةةق 

دؾعفةؿ احلةةامس افةذي   يؼقةةد  وفعؼةؾ وافؼةةع معةًوم ؾتؽتؾةةقا وحتز ةقا واطفةةروا 

ٓ وٓ ذمةةفم ووؿعةةً ادشةةوـؾ  ؿ فؾحةةوـؿ افةةذي ٓ يراظةةل يف ادًةةؾؿغ إءظةةدا

ـام ظرف اعؿقعم ثؿ  ؿ مةع إشةػ افشةديد كؼةقل جيـةقن أن ثؿةرة معجؾفةؿ 

وظدم اشتعداد ؿ فؾؼقةوم  ؿثةؾ مةو ؿةومقا  ةف مةـ إظة ن ادظةو رات واإلضا ةوت 

وكحق ذفؽ حتةك مةلزم ادقؿةػ  قةـفؿ و ةغ احلةوـؿ افةذيـ يعؾؿةقن  ةؿ أـثةر مةـ 

حم ؾةةـحـ كصةةحـو ؿ  ـةةو يف  ةةذه افغرؾةةي و ـةةوك ؽةةر ؿ أكةةف ٓ تحؽةةؿ  ةةام اكةةزل ا

اجتؿعـةةةو هبةةةؿ أـثةةةر مةةةـ مةةةرة  ةةةلن يةةةدظقا أن  ةةةذا افتؽتةةةؾ و ةةةذا افتحةةةزب افةةةذي 

جيؿع افـوس ظذ افعقاضػم وفقس ظةذ افعؾةؿ وافس قةي اإلشة مقي افصةحقحيم 

يف ـةةؾ رء ومـفةةو ضريؼةةي إؿومةةي  ¢وذـركةةو ؿ  ةةل ؿ ظؾةةقفؿ أن يؼتةةدوا  ـٌةةقفؿ 

م اشةةتؿر يف مؽةةي ث ثةةي ظؼةة ¢ؿيم ؾةةـحـ كعؾةةؿ اقعةةًو أن افـٌةةل افدوفةةي ادًةةؾ

شةةةـي و ةةةق يةةةدظق افـةةةوس إػ ظٌةةةودة اح وحةةةده ٓ ذيةةةؽ فةةةف ثةةةؿ شةةةـ فؾؿًةةةؾؿغ 

ابجةةرة أوًٓ إػ احلٌشةةي حقةةٌ ـةةون  ـةةوك ادؾةةؽ افـجةةور ـةةون ككةةاكقًو فؽةةـ 
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ـ دٓيؾ ةمـ  ف و  يره دو  ؾغف م ¢ـون مشفقرًا  وفعدلم ودو  ؾغي خز افـٌل 

م ص ة افغويى ص ة ¢كٌقمف افصودؿي مو  ؾغفم ؾفمـم وفذفؽ صذ رشقل اح 

اعـةةوزةم ثةةؿ ذعم أو شةةـ بةةؿ ابجةةرة إػ ادديـةةيم و ةةدأ افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م 

يضةةةع  ـةةةوك افـةةةقاة إلؿومةةةي افدوفةةةي ادًةةةؾؿيم ؾةةةام جيةةةقز إظةةة ن حمووفةةةي افدوفةةةي 

ًو ظؾةةةاًم ومر قةةةي وكحةةةـ حقةةةـام ادًةةةؾؿي وادًةةةؾؿقن  عةةةد  ةةةؿ فقًةةةقا مًةةةؾؿغ حؼةةة

كؼةةةقل  ةةةذا افؽةةة مم ٓ كعـةةةل  ةةةذه اد يةةةغ ادؾقـةةةي يصةةةروا ـؾفةةةؿ ؾؼفةةةو وظؾةةةامء 

ومًةةةةؾؿغ حؼةةةةًو ٓ فؽةةةةـ أي اوظةةةةي مريةةةةد أن مؼةةةةقؿ ؾعةةةة ً ادجتؿةةةةع اإلشةةةة مل 

وافدوفي ادًؾؿي ٓ  د أن يؽقكقا ـذفؽم وافدوفي ادًؾؿي ٓ يؿؽـ إؿومتفو إٓ 

 ش مل. عد إؿومي ادجتؿع اإل

وادجتؿعةةةةةةةوت افقةةةةةةةقم يف افةةةةةةةدول اإلشةةةةةةة مقي فقًةةةةةةةً  تؿعةةةةةةةوت إشةةةةةةة مقي 

وافًةةٌىم ٕن ادًةةؾؿغ مـةةذ ؿةةديؿ افزمةةون ؾضةة ً ظةةـ ؿريةةى إيةةوم افةةذي ؿ ةة 

ظةةةةةذ ا  ؾةةةةةي اإلشةةةةة مقيم واشةةةةةتعؿرت افةةةةةٌ د اإلشةةةةة مقي مةةةةةـ ـػةةةةةورم ؾصةةةةةور 

قةةةةؼ مةةةةو ادًةةةةؾؿقن  عقةةةةديـ ـةةةةؾ افٌعةةةةد ظةةةةـ ادعرؾةةةةي  وإلشةةةة م أوًٓم ثةةةةؿ ظةةةةـ مطٌ

يعرؾةةةقن مةةةـ أحؽةةةوم ادًةةةؾؿغ ثوكقةةةًوم وفةةةذفؽ ؾةةة   ةةةد دةةةـ يريةةةد إؿومةةةي افدوفةةةي 

ادًؾؿي أن تحؼؼ ادجتؿةع اإلشة ملم و ةذافؽ يؿؽةـ إؿومةي افدوفةي ادًةؾؿيم 

يعـةةةةل إروةةةةقي افتةةةةل مصةةةةؾت إلؿومةةةةي احلؽةةةةؿ  وإلشةةةة م ٓ  ةةةةد أن مؽةةةةقن أروةةةةقف 

كؽةةرره دايةةاًم ومةةورة صةةوحلي وأن ٓ ارض مثةةؾ  ةةذه إرضم  ةةذا افؽةة م كحةةـ 

كختكةة ومةةورة كػصةةؾ أمةةو مةةوذا كـصةةت أخقاكـةةو  ـةةوكم كـصةةحفؿ ـةةام كـصةةت ـةةؾ 

ادًةةةؾؿغ يف ـةةةؾ  ةةة د اإلشةةة مم وكعـةةةل ادًةةةؾؿغ دةةةو كؼةةةقل هبةةةذه افـصةةةقحي 

ـؾفؿم وفؽــو كخصص  وفذـر أوفئؽ افذيـ هيتؿقن  نؿومي ادجتؿع اإلشة مل 

ا افعؾةةةؿ افـةةةوؾعم ويتٌعةةةقه  وفعؿةةةؾ وافدوفةةةي اإلشةةة مقي ؾفةةةمٓء ظؾةةةقفؿ أن يدرشةةةق
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افصةةةوفت ودون ذفةةةؽ ٓ يؿؽةةةـ أن مؼةةةقم ؿويؿةةةي ادجتؿةةةع اإلشةةة مل ثةةةؿ افدوفةةةي 

اإلش مقيم  و أكتؿ مًؿعقن إخٌور أن ادزظجي جدًا  و يصةقى اعزايةريغ 

 عومفم شقاًء ـوكقا حز قغ أو ـوكقا ؽر حز قغ أن حلؼ إذى  ؽؾ ادًؾؿغ 

فًةةةةوحؼي مةةةةـفؿ ٕن احلةةةةز قغ معةةةةدوديـ مؾقةةةةقكغ ث ثةةةةي أر عةةةةف حتةةةةك إـثريةةةةي ا

الًةةفم ؾؿةةع إشةةػ صةةؿؾ طؾةةؿ احلؽةةوم  ؽةةؾ  ةةمٓء ادًةةؾؿغ وـةةام شةةؿعتؿ 

ةكػةةًو وأكةةو مةةو شةةؿعً وفؽةةـ  عةةض إخقاكـةةو اعزايةةريغم اخةةزوا أخوكةةو ظةةع  ةةذام 

  لكف صدر ؿرار أن يؿؽـ يؽقن ؿرار رشؿل أو ؿرار ظؿع مو ادري واح أكف مو

 جيقز فؾؿًؾؿ أن يؾتحلم وأطـ  ذا مقجقد يف فقٌقو كػًفمأفقس ـذفؽ؟

 وأـثر مـ  ذا. مداخؾي:

 وأـثر مـ  ذا. افشقخ:

ٓ جيةةةقز فةةةف افةةةدخقل إػ اددرشةةةي وٓ إػ صةةةغؾف وٓ افتجةةةقل يف  مداخؾةةةي:

  ـقع.  يؾٌس افطوؿقوت افٌقضوت ـؾ صق إشقاق وٓ ـؾ رءم وٓ

ؽػةةةور مةةةق  قةةةؽم وافؽػةةةور فقًةةةقا  ؽةةةذا دةةةوذام مةةةش اح أـةةةز واح اف افشةةةقخ:

ـةةةؾ افؽتةةةػم يعرؾةةةقن  ةةةلن مٕ ةةةؿ ظةةةـ ديةةةـ ظةةةـ أخةةة قم فؽةةةـ يعؾؿةةةقن ـقةةةػ م

دوفةةتفؿ ٓ مؼةةةقم  ؿثةةؾ  ةةةذا افظؾةةؿم و ةةةذا مةةو أصةةةور اح ظةةز وجةةةؾ إفقةةف يف افؼةةةرةن 

ةةةةةةةةةةةَؽ فِقُْفِؾةةةةةةةةةةةَؽ اْفُؼةةةةةةةةةةةَرى  ِظُْؾةةةةةةةةةةةٍؿ َوأَْ ؾَُفةةةةةةةةةةةو ﴿افؽةةةةةةةةةةةريؿ حقةةةةةةةةةةةـام يؼةةةةةةةةةةةقل:  ةةةةةةةةةةةوَن َر   ـَ َوَمةةةةةةةةةةةو 

م افؽػةور ظرؾةقا معـةةك  ةذه أيةي افؽةةريؿ ٓ إليؿةل ؿ هبةةذه [224]هزز:::﴾ْصةؾُِحقنَ مُ 

أيةةي وإكةةام ٕ ةةؿ ظرؾةةقا ار ةةي أن افظؾةةؿ ٓ يؼةةقؿ دوفةةيم أمةةو  ةةمٓء ادًةةؾؿقن 

اشةةةةاًم أو جغراؾقةةةةًو ؾفةةةةؿ ٓ ةمـةةةةقا  ةةةةوفؼرةن وٓ ظرؾةةةةقا احلؼةةةةويؼ افتةةةةل ظؾقفةةةةو مؼةةةةقم 

كةةو لم يف  ةةذا افتضةةققؼ و ةةذا افتحةةذيرم ؾافدوفةةيم ؾةةوح ادًةةتعونم ؾؾةةذافؽ ؾةةام دا

ن أ ؿ أن يتدارشةةقا افؼةةعم ووأطةةـ أن  ةةمٓء ادًةةؾؿقن ادضةةقؼ ظؾةةقفؿ  نمؽةة
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يطٌؼةةقا  ةةذا افؼةةع ظةةذ إؿةةؾ يف  قةةق ؿ يف أوٓد ةةؿ يف  ـةةو ؿم يف كًةةويفؿ 

 إػ أن يلذن اح ظز وجؾ  ودخرج و وفػرج.

فتصةةةػقي وافس قةةةيم  ةةةذا  ةةةق إذًا: ؾةةةل ص  ةةةذه افـصةةةقحي  ؽؾؿتةةةغ ٓ  ةةةد مةةةـ ا 

افقاجى ظةذ ـةؾ افشةعقب اإلشة مقي أنم ٕن افظؾةؿ مفةام  غةك ومفةام ضغةك 

ٓ يؿؽةةةةةـ أن يتقصةةةةةؾ إػ ظؼةةةةةؾ ادًةةةةةؾؿ وإػ ؾؽةةةةةره وإػ ظؼقدمةةةةةفم مثةةةةةؾ  ةةةةةذه 

ادظةةو ر افتةةل أذت إفقفةةو  ل ةةو طةةو ره  ؽةةـ أن تحجةةر ظةةذ ادًةةؾؿغم فؽةةـ 

 ؟موذا مؼرأ ؟م موذا مدرس ؟م موذا معتؼد

احلؿد ح مو وصؾ أمر ؿ إػ مثؾ  ذا وٓ أظتؼد أكف يؿؽةـ أن يصةؾم ثةؿ أن 

حتةةوؾظ ظةةذ ظٌودمةةؽ وصةة مؽ ظةةذ إؿةةؾ يف ظؼةةر دارك أيضةةًو  ةةذا  نمؽوكةةؽم 

 وفذفؽ ؾوفس قي وافتصػقيم فقس إٓم ضقى ؽره ايش ظـدك.

 ( 00:  00: 40/ 573) اهلدى والنور /

أخ  ـةةةةو مةةةةـ مةةةةدهم أخ فقٌةةةةل  ـةةةةو معؼقةةةةى ظةةةةذ شةةةةمال ذـةةةةره  يظـةةةةد مداخؾةةةةي:

 خصةةةقص ابجةةةرةم مةةةـ ؿٌةةةؾ وؿةةةد زل أخقـةةةو شةةةوحمف اح  ؼقفةةةف: ٓ يؿؽةةةـ كؼةةة 

افدظقة يف فقٌقوم ؾفـوك  فةقدات هيةفم مةو صةوء اح مةـ ضٌةع أذضةي ومقزيعفةو 

و قةةع رشةةويؾ وـتةةى ضقٌةةيم ومةةو إػ ذفةةؽم كو قةةؽ ظةةـ آجتفةةود يف إ ةةؾ ؾةةام 

 رأيؽؿ  عد أن ووحً افرؤيي ؟

يو أخل يؽػقـو مـ ـ مؽ مو ذـرمف ةكػًوم يعـل ادًؾؿ  ـوك مضطفد  فشقخ:ا

وٓ يًةةتطقع أن يعٌةةةد اح ظةةز وجةةةؾ يف ـثةةر مةةةـ إظةةامل وؿةةةد ذـةةرت أكةةةً ةكػةةةًو 

 عض إمثؾيم وفذفؽ ؾنذا مقن فف ابجرة إػ مؽون يًةتطقع أن يتؿتةع  وحلريةي 

إذا ـةون  ةذا افضةغط  ـةوك  فكةإ افديـقي أـثر ؾفذا  ق افقاجى وإٓ ؾـحـ ؿؾـو ةكػةوً 

مقجقد ؾعذ إؿؾ أن يؽقن ادًةؾؿ يف  قتةف يةدرس افعؾةؿ ويةر  كػًةف ويةر  
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أ ؾف ظذ ذفؽم فؽـ إذا وجد  ؾد ةخر  جوكٌؽؿ أو  عقدًا ظـؽؿ يةتؿؽـ ادًةؾؿ 

مـ أن يؿق مًؾاًم طو رًا و وضـًوم دوذا ٓ هيوجر إػ ذفؽم ؾةلٓخ افةذي مشةر 

ريووةقيم مةو أطةـ مةـ إخ افةذي ـةون حية  ـةوك يف ادديـةي اف إفقف ور ام يؽقن

 افقاؿع. يعـل  ق حؽك  خ ف

حـةةةةو ويةةةةـم ؾةةةةام صةةةةوء اح مٌةةةةةورك اح اصةةةةقخل واح إحـةةةةو  ـتةةةةذـر...  مداخؾةةةةي:

 مذـرمف.

اح تحػظؽ يةو شةقديم اشةتغػر احم ادؼصةقد ٓ كةزال أحـةو ظـةد  ةذه  افشقخ:

 افػتقىم ضقى ؽره.

 ( 00: 11: 26/ 573ور /) اهلدى والن
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 وتفسقات حوه الكضية 

 اجلصائسية
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 االعتكاالت يف اجلصائس

 أكً ظذ ظؾؿ  ام جيري  ـو -

 ظذ ظؾؿ مو جيري ظـدـؿ حػظؽؿ اح مـ ؾتـؽؿ -

  ـوك اظتؼوٓت مـ ـؾ كوحقي يو صقخ ...-

 كًلل اح فؽؿ افػرج افؼريى وفًوير ادًؾؿغ -

ام  ةةص افؾحقةةي  ةةؿ يعتؼؾةةقن ـةةؾ ادؾتحةةغ أمةةر ؾةةق أريةةد أن أشةةتػتقؽ يف -

 ؾامذا كػعؾ 

 مش معؼقل ـؾ ادؾتحقغ. -

 حتك افٌعقديـ ظـ اعٌفي اإلش مقي ...-

 كف يؾؼقا افؼٌض ظذ ـؾ ادؾتحقغ.مش معؼقل أ-

 ظـدكو يو صقخ ؾع ً.-

 .مش معؼقل أؿؾؽ ٕكف يف ـػور -

 معؼقل يو صقخ.-

  .ؾقف ـػور مؾتحقغ-

 صقخ أكو أظـل  ل افطويػي اعامظي ادًؾؿي ....ٓ يو -

  .يو صقخ أكً مو مؼقل معل ـػور مؾتحقغ-
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  .كعؿ ؾقف-

  . ؿؾفؾ تحؾؼقن حلو-

  .كعؿ يو صقخ-

  . ؾ تحؾؼقن حلو ؿ-

-ٓ.  

  .ؾؾام تحؾؼقن حلك افشٌوب ادًؾؿ وٓ تحؾؼقن حلوء افؽوؾر-

 كعؿ -

  .ذفؽإذًا فقس ـؾ ذي حلقي تحؾؼقن حلقتف أفقس ـ-

  .كعؿ يو صقخ-

  .ـؿقزون  ؾحويؽؿ ودوذا تحؾؼقن حلوضقى إذًا دوذا أكتؿ ا-

يةةةو صةةةقخ  ـةةةو اعامظةةةي ادؾتحقةةةي  ةةةل ؾؼةةةط افتةةةل مًةةةؿك  وإلشةةة مقغ يعـةةةل -

 .إصقفقغ

  .اح هيديؽ ـقػ يؿقزون  مٓء ظـ أوفئؽ-

  .اح أظؾؿ يو صقخ أكً معؾؿ احلؽوم وافًؾطي-

  .اححدت مـ اعقاب  داك -

  .كعؿ يو صقخ-

   وح.ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ-

  .ٓ أشؿعؽ جقدًا يو صقخ-
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حةةدت ظةةـ اعةةقاب ؿؾةةً فةةؽ ـقةةػ يؿقةةزون ادًةةؾؿ مةةـ افؽةةوؾر ادًةةؾؿ -

  .تحؾؼقن حلقتف وافؽوؾر يدظقن حلقتف ـقػ يؿقزون

 ـقػ يؿقزون ...-

  .أكً مو ؾفؿً وٓ أكو موؾفؿً-

  .أكً مو ؾفؿتـل يو صقخ-

  . هيديؽ أظقد ظؾقؽ ـ مؽدوذا اح-

  .ضقى يو صقخ أشؿعؽ جقدًا ؿقفؽ كحـ اإلش مقغ إصقفقغ-

  .اح هيديؽ ؿقل أمغ-

 ةمغ ةمغ كعؿ يو صقخ ...-

أظقةةد ظؾقةةؽ ـ مةةؽ أؿةةقل فةةؽ وأكةةً معقةةد ظةةع ـ مةةل دةةوذا دةةوذا معقةةد -

  .ظع ـ مؽ أكو أظقد ظؾقؽ ـ مؽ فتعؾؿ أكـل ؾفؿتؽ

  .خكعؿ كعؿ يو صق-

مةـ ن افؼةضي يلخةذون ـةؾ مةـ ـةون إؾٌؼل ظؾقؽ أن مػفؿ ـ مةل أكةو أؿةقل -

  . ؿاعٌفي اإلش مقي ؾقحؾؼقن حلو

  .كعؿ-

  .أفقس  ذا ـ مؽ-

  .كعؿ ومـفؿ مـ أخذ إػ افًجقن-

  .ومـفؿ مـ أخذ إػ افًجقن-
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  .وموذا  عد ذفؽ أكً مؼقل مو ؾفؿً ـ مؽ-

  .يل يو صقخ كعؿ اشؿت-

  . مؽمو ؾفؿً ـ-

يل يةةو صةةقخ أكةةو أول مةةرة أمؽؾةةؿ معةةؽ وأكةةو ايل أخطةةلت احسامةةل  أكةةو اشةةؿت-

  .فؽ يو صقخ

  .ضقى مػضؾ موذا مريد  ؾ ؾفؿً-

 ... وأكو  عقد ظـ افًقوشوت وإحزاب ...-

  .مػعؾ-

  .كعؿ يو صقخ-

  .حتوؾظ ظذ ديـؽ-

  .كعؿ يو صقخ-

  .وافؾحقي مـ ديـؽ-

  .خوصي ؾقام  ص افؾحقي ؾؼط-

  .وافؾحقي مـ ديـؽ أؿؾؽ-

  .كعؿ يو صقخ كعؿ-

  .ؾنذًا ٓ معرض كػًؽ فؾػتـي-

  .كعؿ-
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وٓ مشتغؾ  وفًقوشي ؾنذا حؾؼةقا حلقتةؽ رؽةؿ أكػةؽ ؾةذفؽ اؿةؾ ذًا مةـ أن -

يؼطعةةةةقا رأشةةةةؽ ضقةةةةى إذا ا ةةةةتع ادًةةةةؾؿقن ؾةةةةامذا ظؾةةةةقفؿ أ  مًةةةةؿع أن  عةةةةض 

  .ادؼـغ إيو ؿمو يؾؼقكف مـ معذيى طـوكقا صؽقا إفقف  طأصحوب افـٌل 

  .كعؿ يو صقخ-

قا َأْن  أَ ا ﴿ؾؼةةةول ظؾقةةةف افًةةة م فةةةف  عةةةد أن ؿةةةرأ ؿقفةةةف - ةةة ـُ َى افـ ةةةوُس َأْن ُيْسَ
ةةة ًِ َح

َٓ ُيْػتَـُةةةقنَ  ْؿ  قا َةَمـ ةةةو َوُ ةةة ـَ * َيُؼقُفةةة ِذي ةةة ـ  احُ اف  قَْعَؾَؿ ِفْؿ َؾَؾةةة
ٌْؾِ ـْ َؿةةة
ـَ ِمةةة ِذي ةةة ْد َؾتَـ ةةةو اف  َوَفَؼةةة

ـ   ثؿ ؿول ظؾقف افً م ـون افرجؾ  ـ ؿةٌؾؽؿ يمخةذ  ﴾افَؽوِذ ِغَ َصَدُؿقا َوَفقَْعَؾَؿ

ؾققوةةع ادـشةةور ظةةذ مػةةرق رأشةةف ويؼطةةع حتةةك يضةةع ظةةذ إرض ؾؾؼتةةغ ومةةو 

يصةةةةةده ذفةةةةةؽ ظةةةةةـ ديةةةةةـ اح ؾةةةةةامذا د ةةةةةوـؿ ومةةةةةوذا أصةةةةةو ؽؿ أكةةةةةتؿ إذا شةةةةةجـقـؿ 

  .ؾؾقًجـقـؿ

 .كعؿ-

 ةوفؽ م  ؾ افتؿًؽ  وإلش م  ةق ظٌةورة ظةـ  توؾةوت وظٌةورة ظةـ جٌفةوت -

وا إَِػ احِ ﴿ؾةةنذا مةةو حةةط احلطةةقط وكةةزل افةةٌ ء ؿؾةةتؿ إػ أيةةـ ادػةةر ادػةةر  ر 
 ﴾َؾِػةة

  .و س وافً م ظؾقؽؿ

  . ورك اح ؾقؽ يو صقخ-

 وؾقؽ  ورك.-

 ( 00:  00: 58/ 565) اهلدى والنور / 
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 اجلّاد يف اجلصائس

يف  إذا أظؾةةةةةـ اعفةةةةةود يف اعزايةةةةةر  ةةةةةؾ جيةةةةةى اعفةةةةةود ...ـةةةةةام  ةةةةةق احلةةةةةول-

 أؾغوكًتون .

  .مـ افذي شقعؾـ اعفود يف اعزاير افؼقي أم افضعقػ-

  .افضعقػ-

  .أيف وافضعقػ يًتطقع أن جيو د-

  .ٓ يًتطقع-

  .شوحمؽؿ اح-

  .افؾفؿ ةمغ-

  .شوحمؽؿ اح-

  .افؾفؿ ةمغ-

  .مو اظتزمؿ  ام وؿع-

  .كعؿ-

شةةةقريو وؿٌةةةؾ شةةةقريو مةةةو اظتةةةزمؿ  عةةةد  ةةةام وؿةةةع يف اعزايةةةر وؿٌةةةؾ اعزايةةةر -

  .احلجوز

  .صحقت ـؾف صحقت يو صقخ-
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  .مـ اشتعجؾ افقء ؿٌؾ أواكف ا تع  حرموكف-

  .صحقت-

  .دوذا   يؼؿ اعفود يف مؽي ادؽرمي يف ظفد افـٌقة وافرشوفي-

  . ذا مو ظـدكو يو صقخ-

  .أيف جزك اح خر-

  . ورك اح ؾقؽ-

  .وؾقؽ  ورك-

 (00-00-565/58اهلدى والنور)
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 اهلجسة وَ ليبيا واجلصائس

إن احلؿةةد ح كحؿةةده وكًةةتعقـف وكًةةتغػره وكعةةقذ  ةةوح مةةـ ذور أكػًةةـو ومةةـ 

شقئوت أظامفـوم مـ هيده اح ؾة  مضةؾ فةف ومةـ يضةؾؾ ؾة   ةودي فةفم وأصةفد أن 

 ٓ إفف إٓ اح وحده ٓ ذيؽ فف وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف

ـَ ة﴿ ِذي َو اف  ؾُِؿقنَ َيو َأهي  ًْة ُتْؿ ُم ٓ  َوَأكْة ـ  إِ ُةقُم ِف َوٓ َا
ؼ  ُمَؼومِة قا اح َ حَة ؼُة ]آل ﴾َمـُةقا ام 

ُؽؿُ ﴿م [261عمران: ُؼقا َر   َو افـ وُس ام  َؼ  َيو َأهي  َدٍة َوَخؾَة ٍس َواحِة ـْ َكػْة
ِذي َخَؾَؼُؽْؿ مِة اف 

وءً  ةةةة ًَ
ثِةةةةًرا َوكِ ـَ  ًٓ و ـُْفاَم ِرَجةةةة

ٌ  ِمةةةة و َوَ ةةةة و َزْوَجَفةةةة وَءُفقَن  ِةةةةِف  ِمـَْفةةةة ةةةة ًَ ِذي َم ةةةة قا اح َ اف  ُؼةةةة َوام 

قُْؽْؿ َرِؿقًٌةةو وَن َظَؾةة ةة ـَ وَم إِن  اح َ  قا اح َ ﴿م [2]النسززاء:﴾َوإَْرَحةة ُؼةة ـَ ةَمـُةةقا ام  ِذي ةة ةةو اف  َ و َأهي  َيةة

ِديًدا ًٓ شَة ـْ * َوُؿقُفقا َؿْق ْؿ ُذكُةقَ ُؽْؿ َومَة ْر َفؽُة
ْؿ َوَيْغػِة ْؿ َأْظاَمَفؽُة ؾِْت َفؽُة اح َ  ُيطِةعِ  ُيصْة

 .[42-46]األح ا :﴾َوَرُشقَفُف َؾَؼْد َؾوَز َؾْقًزا َظظِقاًم 

 أمو  عد: 

م وذ إمةةةةةقر ¢ؾةةةةنن خةةةةةر افؽةةةةة م ـةةةةة م اح وخةةةةةر ابةةةةةدي  ةةةةةدي حمؿةةةةةد 

 حمدثو وم وـؾ حمدثي  دظيم وـؾ  دظي و في وـؾ و في يف افـور.

 و عد:

وَن َفِػل ُخْنٍ إِن  اإلِ * َواْفَعْكِ ﴿ؾؼد ؿول اح ظز وجؾ:  ًَ ـَ ةَمـُةقا * ك ِذي ٓ  اف ة إِ

ْزِ  وحِلَوِت َوَمَقاَصْقا  ِوحْلَؼ  َوَمَقاَصْقا  ِوفص   .[1-2:العصر]﴾َوَظِؿُؾقا افص 
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 ةةذه افًةةقرة ادٌورـةةي افؼؾقؾةةي يف أفػوطفةةو افؽثةةرة يف معوكقفةةو ومغوزهيةةو فؼةةد 

و أوًٓ ثةةةةؿ أن اعةةةةً أشًةةةةًو وؿقاظةةةةد جذريةةةةي يـٌغةةةةل ظةةةةذ ـةةةةؾ مًةةةةؾؿ أن يػؼففةةةة

 ؼفو ظذ كػًف يف حقومف ـؾفو مفام مطقرت ومغرت.ٌ  طَ يُ 

أول ذفةةؽ: أن اح ظةةز وجةةؾ أظطةةك حؽةةاًم ظومةةًو عةةـس اإلكًةةون وافٌؼةة ؾؼةةول 

ؾةةةةقفؿ: إ ةةةةؿ فػةةةةل خنةةةةم ثةةةةؿ اشةةةةتثـك مةةةةـ  ةةةةذه افؼوظةةةةدة افؽؾقةةةةي أن افٌؼةةةة ـؾفةةةةؿ 

ٓشةةتثـوء ضقيةةؾ خةةوهون إٓ افةةذيـ ةمـةةقام وافؽةة م يف  ةةذه افػؼةةرة إوػ مةةـ ا

وضقيةةةةةؾ جةةةةةدًان ٕكةةةةةف يؼةةةةةقم ظؾقةةةةةف إرـةةةةةون ادعروؾةةةةةي مةةةةةـ اإليةةةةةامنم ةمـةةةةةً  ةةةةةوح 

وم يؽتةةةةةف وـتٌةةةةةف ورشةةةةةؾف و وفؼةةةةةدر خةةةةةره وذه و وفٌعةةةةةٌم ثةةةةةؿ يةةةةةدخؾ يف  ةةةةةذا 

شةقاء ـةون  ¢اإليامن  ؽؾ مو ثٌةً ظةـ افـٌةل  ¢اإليامن ـؾ مو ثًٌ ظـ افـٌل 

ٌ كٌةةةقي متةةةقامر أو يف حةةةديٌ  ةةةذا إمةةةر افثو ةةةً ظـةةةف يف ةيةةةي ؿرةكقةةةي أو يف حةةةدي

صحقت ةحود ٓ ؾرق  غ  ذا و ذا و ذام جيةى ظةذ ادًةؾؿ أن يةممـ  ؽةؾ مةو 

ثًٌ ظـ اح ورشقففم  ةذا  ؿةؾ اإليةامن ويةدخؾ ؾقةف مةو معؾؿةقن مةـ ا ة ف 

افؼةةديؿ  ةةغ أ ةةؾ افًةةـي و ةةغ افػةةرق افضةةوفي مةةـ ادرجئةةي وادعتزفةةي وإصةةوظرة 

كًةةٌي اكحةةراؾفؿ وكًةةٌي وةة بؿ ظةةـ اإليةةامن  وؽةةر ؿم وإن ـةةوكقا  تؾػةةقن يف

 افعوم افذي جوء  ف افرشقل ظؾقف افص ة وافً م.

ومـ آخت ف افقاؿع يف اإليامن  غ  عض افػرق ادذـقرة ةكػةًو و ةغ أ ةؾ 

افًةةـي  ةةق  ةةؾ اإليةةامن يةةدخؾ ؾقةةف افعؿةةؾ افصةةوفت أم ٓ يةةدخؾ؟ مةةذا ىم وفًةةـو 

 ف حةةةقل  ةةةذا اإليةةةامن وإكةةةام ؾؼةةةط أن يف صةةةدد افؽةةة م افتػصةةةقع ظةةةذ ا ةةة

أفػةةةةً افـظةةةةر إػ أن ادرجئةةةةي ومةةةةـفؿ مةةةةع إشةةةةػ احلـػقةةةةي افقةةةةقم يؼقفةةةةقن:  ةةةةلن 

اإليةةةامن ٓ يزيةةةد وٓ يةةةـؼصم وأن اإليةةةامن ٓ يةةةدخؾ ؾقةةةف افعؿةةةؾ افصةةةوفتم  ؽةةةذا 

يؼةةقل ادرجئةةةي ؿةةةدياًم واحلـػقةةةي حةةةديثًوم وٓ يـٌغةةةل أن يػفةةةؿ أحةةةد أ ةةةؿ يـؽةةةرون 
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ٓم ؾر ـةةةةةةو ظةةةةةةز وجةةةةةةؾ يةةةةةةلمر ادًةةةةةةؾؿغ أن يعةةةةةةدفقا يف ؾروةةةةةةقي افعؿةةةةةةؾ افصةةةةةةوفت 

إصةةدار ؿ أحؽةةومفؿ ظةةذ افـةةوس و خوصةةي إذا ـةةوكقا مةةـ ادًةةؾؿغم )ؾةةوإليامن 

 ظـد أ ؾ افًـي معريػف إؿرار  وفؾًون ومصديؼ  وعـون وظؿؾ  وٕرـون(.

أمو ظـد ادرجئي واحلـػقي افققم ؾوإليامن  ق إؿرار  وفؾًون ومصديؼ  وعـون 

ٓ يدخؾقن إظامل افصوحلي يف مًؿك اإليةامنم ؿؾةً ةكػةًو: فؽةـ ٓ  ؾؼطم أي:

يـٌغل أن يػفؿ أحد أ ؿ ٓ يلمرون  وٓظامل افصوحلي افتل أمر اح هبو حوصو ؿ 

مـ ذفؽ فؽـفؿ ٓ جيعؾقن مـ اوم اإليامن افعؿؾ افصوفتم و ذا مـ إخطوء 

اؾر افًـي  ؿقظي ظـد افتل مرمًٌ مـ وراء ؿدياًم شٌى مثؾ  ذا ا طل ظدم مق

 عةةض إيؿةةي افًةةو ؼغم  ةةذه افًةةـي افتةةل مٌةةغ فؾـةةوس مةةو أكةةزل اح ظةةز وجةةؾ ظةةذ 

 ؿؾى حمؿد ظؾقف افص ة وافً م.

فذفؽ كجد يف افؼرةن افؽريؿ رب افعودغ ـؾةام ذـةر اإليةامن ؿةرن  ةف افعؿةؾ 

ةةةةةة ﴿افصةةةةةةوفت ؾؼةةةةةةول  ـةةةةةةو:  ل ُخْنٍ وَن َفِػةةةةةة ةةةةةة ًَ ـَ *  إِن  اإِلك ِذي ةةةةةة ٓ  اف  ةَمـُةةةةةةقا َوَظِؿُؾةةةةةةقا  إِ

وحِلَوِت  م مو اؿتك ر ـو ظز وجؾ ظذ ؿقفف: افةذيـ ةمـةقا وإكةام [1-1:العصر]﴾افص 

ةةةة ﴿ظطةةةةػ ظةةةةذ ذفةةةةؽ ؿقفةةةةف:  ل ُخْنٍ وَن َفِػةةةة ةةةة ًَ َوَظِؿُؾةةةةقا ﴿م [1:العصززززر]﴾إِن  اإِلك

وحِلَوت غ[1:العصر]﴾افص  ٓ  شقئغ اـث ـ إ ٓ يؽؿؾ إيامن ادمم  :م فذفؽ ؾ  يتؿ و

ؾةةؿم أن يعؾةةؿ اإلكًةةون مةةو  ةةق اإليةةامن ومةةو  ةةق افعؿةةؾ افصةةوفتم ؾةةنن إول: افع

ـثرًا مـ افـوس يتؼر قن إػ اح مٌورك ومعوػ  لظامل يظـق و صوحلي و ةل يف 

 افقاؿع ٓ مؼرهبؿ إػ اح زفػك  ؾ ؿد مٌعد ؿ ظـ اعـي مًوؾوت ـثرة جدًا.

وفؽتةةوب وافًةةـيم فةةذفؽ ؾةة   ةةد دعرؾةةي اإليةةامن وافعؿةةؾ افصةةوفت مةةـ افعؾةةؿ  

وٓ ضورة  ـةةةةو أن كذـرأكةةةةف فةةةةقس ـةةةةؾ مًةةةةؾؿ مؽؾػةةةةًو أن يؽةةةةقن ظودةةةةًو  وفؽتةةةةوب 

وافًةةةـي فؽـةةةف مؽؾةةةةػ إمةةةو أن يؽةةةقن ظودةةةةًو وإمةةةو أن يؽةةةقن مةةةةتعؾاًم وفةةةق  طريؼةةةةي 
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ـْةةةةةةةةةةُتْؿ ٓ ﴿افًةةةةةةةةةةمال ـةةةةةةةةةةام ؿةةةةةةةةةةول رب افعةةةةةةةةةةودغم  ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افةةةةةةةةةةذ  َلُفقا َأْ ةةةةةةةةةة َؾوْشةةةةةةةةةة

عةقش اإلكًةون  ؽةذا يف  ةذه احلقةوة ـلكةف خؾةؼ ظٌثةًو أمةو أن ي [41]النحل:﴾َمْعَؾُؿقنَ 

ٓ يدري صقئًو ظـ اإليامن ؾض ً ظـ افعؿؾ افصوفت ؾفق يعٌد اح ظز وجؾ ظةذ 

جفةةؾ ؾفةةذا إيامكةةف ٓ يؽةةقن ـةةوم ً حةةتاًم  ةةؾ ؿةةد يؽةةقن إيامكةةف ظةةذ خطةةر  ًةةٌى 

 جفؾف  ف ـام جوء يف افؽتوب وافًـي.

فعؿؾ افصوفت فذفؽ ؿول معوػ نيوضٌةًو ؾنذًا افعؾؿ  ق افذي يتؼدم اإليامن وا

يف طو ر افعٌورة فؽـ احلؼقؼي أن ادؼصقد أمتف ظؾقف افص ة وافً م  ¢افـٌل 

ُ﴿ؾحقةةةةـام ؿةةةةول معةةةةوػ يف أيةةةةي افًةةةةو ؼي  ٓ  اح  َف إِ ُف ٓ إَِفةةةة ةةةة وْظَؾْؿ َأك   [21]محمزززز::﴾َؾةةةة

يةوت ـثةرة يف ا طوب إفقف فػظًو فؽـ ادؼصقد  ف أمتف معـًكم ومثؾ  ةذه أيةي ة

ًَ ﴿افؼرةن افؽريؿ يعرؾفو أ ؾ افعؾؿم مةـ ذفةؽ ؿقفةف مٌةورك ومعةوػ:  ْـة ـْ َأْذَ
ئِ فَة

ـَ  ـ  ِمةة قَك ـ  َظَؿُؾةةَؽ َوَفتَُؽةة ٌََط ـَ  َفقَْحةة ي م ٓ  شةةك ظةةذ رشةةقل [01]ال مززر:﴾اْ َةةوِهِ

و ةق ادعصةةقم ظةةذ إؿةةؾ مةةـ أن يؼةع يف افؽٌةةويرم أؾةة  يؽةةقن معصةةقمًو  ¢اح 

  افؼك إـزم ٓ صؽ أكف معصقم مـ ذفؽ.مـ أن يؼع يف

ًَ ﴿هبةةةذه أيةةةي افثوكقةةةي:  ¢إذًا حقةةةـام خوضةةةى اح ظةةةز وجةةةؾ كٌقةةةف  ةةة ـْ ـْ َأْذَ
ئِ َفةةة

ـ  َظَؿُؾَؽ  إكام يعـل أمتف ظؾقف افص ة وافً مم ؾؽقػ يؼةك  [01]ال مر:﴾َفقَْحٌََط

ممـغ ادممـ  ًٌى اعفؾ  ةوفعؾؿ  ةق افًةٌىن وفةذفؽ ؿةول معةوػ: حمةذرًا ادة

ْق ﴿مـ أن يدخؾقا يف إـثريي افتل سحً هبو أيي افؼويؾي  ثَُر افـ ةوِس َوفَة ـْ َوَمو َأ

ْمِمـِغَ  ًَ  ُِؿةةةةةةةةة ًَ ﴿ ،[261]ي:سزززززززززف:﴾َحَرْصةةةةةةةةة ْق َحَرْصةةةةةةةةة ثَةةةةةةةةةُر افـ ةةةةةةةةةوِس َوَفةةةةةةةةة ـْ و َأ َوَمةةةةةةةةة

ْمِمـِغَ  ْؿ ﴿م  [261]ي:سززززززززززززززف:﴾ ُِؿةةةةةةةةةةةةةة ٓ  َوُ ةةةةةةةةةةةةةة ثَةةةةةةةةةةةةةةُرُ ْؿ  ِةةةةةةةةةةةةةةوح ِ إِ ـْ ـُ َأ ْمِم و ُيةةةةةةةةةةةةةة َوَمةةةةةةةةةةةةةة

ق ـُ  .[260]ي:سف:﴾نَ ُمْؼِ
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ؾفةةةةةؾ يف ادًةةةةةؾؿغ افقةةةةةقم ادةةةةةممـغ  ةةةةةوح ورشةةةةةقفف مةةةةةـ يصةةةةةدق ظؾقةةةةةف  ةةةةةذه 

قنَ ﴿أيةي ـُ ْؿ ُمْؼِة ٓ  َوُ ةة ثَةُرُ ْؿ  ِةوح ِ إِ ـْ ـُ َأ ْمِم و ُيةة م اعةقاب: كعةةؿ [260]ي:سززف:﴾َومَة

مةةع إشةةػ افشةةديدماعقاب ـثةةر مةةـ ادًةةؾؿغ مةةـ افةةذيـ يصةةؾقن ويصةةقمقن 

 ذـًو أـز أو ظذ إؿؾ ذـًو أصغر.وتحجقن إ ؿ مؼـقن إمو 

يف إمس افؼريى شلفـل شويؾ  ومػقًو ؿول يل: أكو واحلؿد ح اظتؿرت ودةو 

زرت افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م أصةةو تـل خشةةقيم أصةةو تـل ر ٌةةيم ؿؾةةً فةةف: وحقةةـام 

صؾقً يف ادًةجد احلةرام وضػةً حةقل افؽعٌةي  ةؾ صةعرت  قةء مةـ ذفةؽ؟ 

قؿةةػ فػظةةًو وأكةةو أظةةرف أكةةف أصةةو تف ا شةةقي  ةةغ ؾةةتؾجؾٍ  ةةوعقاب ثةةؿ صةةحت اد

يدي افرشقل ظؾقف افً م أـثر  و حقـام يؼػ  غ يدي اح يصع و خوصةي يف 

ادًجد احلرامم فذفؽ ؾؿـ اإليامن  وح حؼًو أن ٓ  شك إٓ اح ظز وجؾ وٓ 

ن مطؿةةع إٓ ؾةةقام ظـةةد اح ظةةز وجةةؾم وٓ مر ةةى إٓ اح ظةةز وجةةؾ ؾفةةذا مةةـ اإليةةام

ةة ﴿افةةذي يةةدخؾ يف ؿقفةةف معةةوػ:  ةة *  َواْفَعْكِ ل ُخْنٍ وَن َفِػةة ةة ًَ ـَ * إِن  اإِلك ِذي ةة ٓ  اف  إِ

 .[1-2:العصر]﴾ةَمـُقا

و ةةديف أن  ةةق افدكدكةةي حةةقل )وظؿؾةةقا افصةةوحلوت( ؾوفعؿةةؾ  وفصةةوحلوت 

يتطؾةةةةى افعؾةةةةؿ ـةةةةام ؿؾـةةةةو أوًٓ ثةةةةؿ يتطؾةةةةى صةةةةػتغ أخةةةةريغ مةةةةذـقرمغ يف اةةةةوم 

 ومقاصقا  وحلؼ ومقاصقا  وفصز.افًقرة ادٌورـي 

افتةةقا   ةةوحلؼ  ةةق أن مةةرى أخةةًو فةةؽ يعؿةةؾ ظؿةة ً  ةةوض ً ؾقصةةعى ظؾقةةؽ أن 

مـصحف مراظقًو  وضرهم  ذا فقس مـ اإليامن افذي  ق مةـ صةػوت افـةوجغ مةـ 

وحلؼن وفةةذفؽ ـةةون مةةـ وصةةويو  ةةا نةةانم  ةةؾ مةةـ صةةػوت ادةةممـغ افتةةقا  

ؾفةةةذا افتةةةقا   شملخةةةذك يف اح فقمةةةي ٓيةةةؿ ٓ»افرشةةةقل ظؾقةةةف افًةةة م أكةةةف ؿةةةول: 

 ةةوحلؼ يؽةةود يؽةةقن مػؼةةقدًا افقةةقم  ةةغ ادًةةؾؿغ إٓ ظٌةةود اح مةةـفؿ ادخؾصةةغم 
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 ةةذا افتةةقا   ةةوحلؼ مةةـ اةةوم افعؿةةؾ افصةةوفتم إذا رأيةةً مًةةؾاًم يزةةء صةة مفم 

إذا رأيةةً مًةةؾاًم يزةةء ظٌودمةةفم يزةةء خؾؼةةفم يزةةء معومؾتةةف فؾـةةوس ؾعؾقةةؽ أن 

مقصةةةقف  ومٌةةةوع احلةةةؼ وأن ٓ يعةةةقش مةةةع افٌوضةةةؾم  ةةةذا أمةةةر أخةةةؾ  ةةةف  مـصةةةحف وأن

 او ر افـوس.

وافقء افذي أردت افقصةقل إفقةف يف افتعؾقةؼ ظةذ  ةذه افًةقرة  ةق مةو جةوء 

يف شةةةمال أحةةةد إخقاكـةةةو ظةةةام يصةةةقى ادًةةةؾؿغ مةةةـ اوةةةطفود وافضةةةغط ور ةةةام 

م مةةو يصةةقى افتعةةذيى ور ةةام افؼتةةؾ ـةةام يؼةةع وـةةام صةةور ذايعةةًو صةةويعًو مةةع إشةةػ

إخقاكـةةةةو ادًةةةةؾؿغ يف اعزايةةةةر ثةةةةؿ يف فقٌقةةةةو مةةةةـ احلؽةةةةوم افػجةةةةرة افظؾؿةةةةي مةةةةـ 

حمور تفؿ دون مو تحور قن  ف ادؾحديـم ؾطؾى افًويؾ ادشور إفقف ةكػةًو وصةقي 

أوجففةةةو إػ أوفئةةةؽ اإلخةةةقان ادؼقؿةةةغ يف مؾةةةؽ افةةةٌ د ؾقصةةةقتل ؿٌةةةؾ أن يعؾةةةـ 

افةٌ د حقةـام ـةون يٌؾغـةو أ ةؿ ٓ  افؽػر ؿركةف وظةداءه افشةديد فؾؿًةؾؿغ يف مؾةؽ

يًةةتطقعقن اعفةةر  وفةةدظقة دظةةقة احلةةؼ ؿؾـةةو بةةؿ: ظؾةةقؽؿ أن  ةةوجروا إػ  ةة د 

إشةة مقي متؿؽـةةقن ؾقفةةو مةةـ افؼقةةوم  شةةعوير ديةةـؽؿم أمةةو وؿةةد اصةةتد افضةةغط واصةةتد 

افؽرب ؾؼد ملـدت ابجرة اؿتداًء  ودفوجريـ إوفةغ افةذيـ  ةوجروا مةـ مؽةي 

  ثؿ مـ مؽي إػ ادديـي افـٌقيي ثوكقًو.إػ احلٌشي أوًٓ 

ٓ  جرة  عد افػتت وإكام  ق »ٓ يػفؿـ أحد مـ ؿقفف ظؾقف افص ة وافً م: 

ٓ يػفؿـ أحد أن ابجرة ؿد اكؼطعًم يـٌغةل  شجفود وكقي وإذا اشتـػرمؿ ؾوكػروا

أن معؾؿةةةقا و ةةةذا مةةةـ افعؾةةةؿ افقاجةةةى معؾؿةةةف ـةةةام أذت إفقةةةف ةكػةةةًو أن افعؾةةةؿ ؿٌةةةؾ 

يامنم جيى أن معؾؿقا أن ابجرة  جرمونم  جرة رؾعً و جرة  ؼقً و ل اإل

 مًتؿرة إػ يقم افؼقومي.
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يف  ةذا احلةديٌ إخةر:  ¢ابجرة افتل رؾعً  ةل افتةل ظـو ةو رشةقل اح 

م ٓ  جةرة إػ شٓ  جرة  عد افػتت وإكام  ق جفةود وكقةي وإذا اشةتـػرمؿ ؾةوكػروا»

جرة إػ ادديـي  عد افػةتتم ـوكةً ابجةرة مةـ ادديـي  ذا معـك احلديٌم ٓ  

مؽةةةي إػ ادديـةةةي ؿٌةةةؾ ؾةةةتت مؽةةةي واجٌةةةي ظةةةذ ادًةةةؾؿغ ادؼقؿةةةغ  ـةةةوك حتةةةً 

أؤـةد  شٓ  جرة  عةد افػةتت»ؿول  ذا احلديٌ:  ¢وغط افؽػورم ومع أن افـٌل 

ٓ  جرة إػ ادديـي  عد افػتت مع أكف ؿول  ذا ؾؼد أ ؼةك حؽةاًم ـةون مرمٌطةًو مةع 

إػ ادديـي أ ؼك  ذا احلؽؿ إػ ةخر وؾومةف ظؾقةف افصة ة وافًة م و ةق  ابجرة

أكف ٓ جيقز فؾؿفوجر مـ مؽي إػ ادديـي إذا حٍ أو اظتؿر أن يتخؾػ  ـوك يف 

مؽةةي أـثةةر مةةـ ث ثةةي أيةةوم حموؾظةةي ظةةذ جفةةوده يف  جرمةةف مةةـ مؽةةي إػ ادديـةةيم 

يؼ ة ظؿرمةف ويٌؼةك ؾ  يـٌغل أن تحـ إػ وضـف إصقؾ وإكةام يؼ ة حجةف و

 يف مؽي ث ثي أيوم ثؿ يعقد أدرجف إػ ادديـيم  ذا ابجرة  ل افتل رؾعً.

أمةةةو ابجةةةرة افثوكقةةةي ؾفةةةل مًةةةتؿرة إػ يةةةقم افؼقومةةةي ـةةةام جةةةوء يف  عةةةض أثةةةور 

و ل مـ افعؼقدة ادتقارثي خؾػًو ظـ شةؾػ أن ابجةرة مووةقي ـوعفةود إػ يةقم 

د يعةةةةةذب ؾقةةةةةف ادممـةةةةةقن ويضةةةةةغط ظؾةةةةةقفؿ افؼقومةةةةةيم ؾةةةةةوبجرة ٓ مـؼطةةةةةع مةةةةةـ  ؾةةةةة

ويؿـعقن مـ إظ ن صعوير ديـفؿ ٓ جيقز بؿ افٌؼوء يف ذفؽ ادؽون  ؾ ظؾقفؿ 

ابجةةةرة و خوصةةةي ادًةةةؾؿغ افةةةذيـ  ةةةدا ؿ اح ظةةةز وجةةةؾ و ةةةؿ يف  ةةة د افؽػةةةر 

ـوٕدون مث ً وافٌؾجقؽ وابقفـديغ وأمثوبؿم  مٓء إذا  دى اح  عضفؿ ؾ  

وء يف  ةة د افؽػةةر وإكةةام ظؾةةقفؿ ابجةةرة إػ  ةة د اإلشةة م دةةوذا؟ جيةةقز بةةؿ افٌؼةة

ؾةقن ٓ يػفؿةقن مةـ اإلشة م إٓ ـفؿن ٕ ؿ إذا  ؼةقا  ـةوك ؾًةقف يظفقتعؾؿقا دي

صقئًو ؿؾق ً جدًا جدًام وإذا ـون  ذا حؽؿ افؽػور افةذيـ أشةؾؿقا يف   د ةؿ  ة د 

ادًةةةةؾؿغ افةةةةذيـ افؽػةةةةر ظؾةةةةقفؿ أن هيةةةةوجروا ؾؿةةةةـ  ةةةةوب أوػ أكةةةةف جيةةةةى ظةةةةذ 
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 ةةوجروا مةةـ  ةة د اإلشةة م وأشةةتغػر اح مةةـ ؿةةقيل  ةةوجروا وافصةةقاب أن أؿةةقل: 

ادًؾؿغ افذيـ شوؾروا مةـ   د ةؿ اإلشة مقي إػ  ة د افؽػةر ظةذ  ةمٓء مةـ 

افقاجةةةةى أـةةةةد أن يعةةةةقدوا أدراجفةةةةؿ إػ  ؾةةةةد ؿ ادًةةةةؾؿن ٕن مةةةةـ أشةةةةؾؿ مةةةةـ 

م ؾؽقةةةةةةػ ٓهيةةةةةةوجروا إػ  ةةةةةة د افؽػةةةةةةور ظؾةةةةةةقفؿ أن هيةةةةةةوجروا إػ  ةةةةةة د اإلشةةةةةة 

 اإلش مم ادًؾؿقن افذيـ شوؾروا مـ   د ؿ إػ   د افؽػر وافض ل.

وفةةةذفؽ مةةةـ آكحراؾةةةوت افؼويؿةةةي افقةةةقم شةةةػر ـثةةةر مةةةـ ادًةةةؾؿغ مةةةـ  ةةة د 

اإلشةةة م إػ  ةةة د افؽػةةةر كؼةةةقل  ةةةذا ـحؽةةةؿ ذظةةةل أمةةةو ؿةةةد يؽةةةقن  ـةةةوك أؾةةةراد 

د افؽػةر ؾفةذا كحةـ ٓ كدكةدن حقفةفن مضطرون فؾًػر مـ افٌؾد اإلش مل إػ  ؾ

ٕن افيةةةورات مٌةةةقت ادحضةةةقراتنوٕن افيةةةورات مؼةةةدر  ؼةةةدر و و ةةةل بةةةو 

أحؽوم خوصيم إكةام افؼوظةدة أكةف ٓ جيةقز فؾؿًةؾؿ أن يةدع  ؾةد اإلشة م إػ  ة د 

افؽػر إٓ فيورة ؿو رةم ؾنذا ـون  ـوك  ؾد أصقى ادًؾؿغ ؾقف مةـ حؽةومفؿ 

ثـونم إمر إول: مو أذت إفقف ةكػًو أن هيوجروا مـ ذفؽ ؾفمٓء ظؾقفؿ أمران ا

افٌؾةةد افةةذيـ يظؾؿةةقن ؾقةةف مةةـ ؿٌةةؾ حؽةةومفؿ إػ  ةة د إشةة مقي أخةةرى وٓ يةةزال 

واحلؿد ح  عض  ذه افٌ د ٓ مزال ؾقفو  ؼقي مـ خر و ل خر  ؽثةر مةـ مؾةؽ 

 فق ـػرًا ظؿؾقًو.ػ ادًؾؿقن ؾقفو  لن يؽػروا  وح ورشقفف وؾ  ؽَ افٌ د افتل يُ 

و ظةةز وجةةؾ يؼةةقل: ـةةأمةةو إذا ؿقةةؾ  ةةل ؿ ٓ يًةةتطقعقن ابجةةرة ؾلكةةو أؿةةقل  ـةةوم ر ّ 

تََطْعُتؿْ ﴿ و اْشةة ُؼقا اح َ َمةة وم  مةةو أمةةرمؽؿ »م واحلةةديٌ افصةةحقت يؼةةقل: [20]التغززابن:﴾َؾةة

م ؾةةةنذا   يًةةةتطع شمةةةـ رء ؾةةةلمقا مـةةةف مةةةو اشةةةتطعتؿم ومةةةو  قةةةتؽؿ ظـةةةف ؾةةةوجتـٌقه

دضةةطفد   يًةةتطع أن هيةةوجر مةةـ  ؾةةده حقـئةةذ كؼةةقل: ظؾقةةؽ ادًةةؾؿ افضةةعقػ ا

أن متذرع  وفصزن ٕن مـ اوم افًقرة افًو ؼي افذـر ومقاصقا  وحلؼ ومقاصةقا 
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ْقا ﴿ وفصةةةزم ؾنمةةةو ابجةةةرة وصةةةؾ  ـةةةو افؽةةة م إػ ؿقفةةةف مٌةةةورك ومعةةةوػ:  َوَمَقاَصةةة

ْزِ   .[1:العصر]﴾ ِوحْلَؼ  َوَمَقاَصْقا  ِوفص 

 افضعػوء مةـ ادةممـغ افةذيـ يضةطفد ؿ احلةوـؿ افػوشةؼ ؿؾـو أكف جيى ظذ

أو افؽوؾر ؾ  يدظف يتؿتع  شعوير ديـفم ؿؾـو  قء مـ افٌقون وافتػصقؾ أكف جيى 

ظؾقةةف أن هيةةوجر مةةـ ذفةةؽ افٌؾةةد إػ  ؾةةد إشةة مل يةةتؿؽـ ؾقةةف مةةـ افؼقةةوم  قاجٌومةةف 

 افديـقي.

طقع أو مةةـ تي ٓ يًةةأمةةو مةةوذا يػعةةؾ مةةـ   يًةةتطع ابجةةرة؟ ؾلكةةو أؿةةقل: إن ـؾؿةة

يؼقل: ٓ أشتطقع أن أؾعؾ ـذا يف ـثر مةـ إحقةون مقوةع يف ؽةر حمؾفةوم ؾفةق 

مةةةةةةث ً ؿةةةةةةد ٓ يًةةةةةةتطقع أن يًةةةةةةوؾر يف افطةةةةةةويرة ؾقؼةةةةةةقل: ٓ أشةةةةةةتطقع أن أشةةةةةةوؾر أي 

 وفطةةةةويرةم فؽــةةةةو كؼةةةةقل: يؿؽةةةةـ أن يًةةةةوؾر  وفًةةةةقورةم ثةةةةؿ ؿةةةةد يؼةةةةقل أيضةةةةًو: إكةةةةف ٓ 

ذا كتـزل معف يف دؾع ـؾ احتامٓت افتل يتؽ  يًتطقع أن يًوؾر  وفًقورةم و ؽ

ظؾقفةةو يف مزيةةر ؿقفةةف: إين ٓ أشةةتطقع أن أ ةةوجر مةةـ  ةةذا افٌؾةةد ادظؾةةقم  ةةق ؾقةةفم 

كؼقل: ةخةر رء ؾة  يًةتطقع أن يرـةى متةقر جيةى أن يرـةى رجؾقةف وأن يؼطةع 

ـئذ ٓ جيقز دـ ـون قادًوؾوت افطقيؾيم أكو أؿقل: ؿد وؿد م أي: ؿد يًتطقع ح

ًو ؿقيةةةًو أن يتعؾةةةؾ  لكةةةف ٓ يًةةةتطقع أن يًةةةوؾر  وفطةةةويرةم  وفًةةةقورةم  وفدا ةةةي و ةةةق صةةةو 

يًةةةتطقع مةةةث ً أن يًةةةوؾر ظةةةذ رجؾقةةةفنل أكةةةف صةةةوب ؿةةةقيم ؾةةةنذا اكًةةةدت ـةةةؾ  ةةةذه 

افقشةةويؾم وـةةؾ  ةةذه افطةةرق أمةةوم ذاك ا ادًةةؾؿ ادضةةطفد حقـئةةذ مةةوذا كؼةةقل فةةف: 

يتةةذـر مةةو جةةوءحقل ذفةةؽ  اصةةز موؾقةةف  ـةةوك ظةة ج إٓ أن يةةلمر كػًةةف  وفصةةز وأن

 مـ افـصقص يف افؽتوب وافًـي.

ـَ ﴿مـ ذفؽ مث ً ؿقفف مٌورك ومعةوػ:   مِة
ٍ
ء ُؽْؿ  َِقْة َقك  اْ َةْقِف َواْعُةقِع  َوَفـٌَْؾُة

ـَ  ِة  َوَكْؼٍص ِم َراِت َوَ ؼ  ـَ  إَْمَقاِل َوإَكُػِس َوافث ؿَة و ِِري وَ تُْفْؿ * افص ة ـَ إَِذا َأصَة ِذي اف ة
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و إَِفقِْف َراِجُعقَن ُمِصقٌٌَي  و حِ ِ َوإِك  ِْؿ َوَرنْيٌَي * َؿوُفقا إِك  ـْ َرهب  َؽ َظَؾقِْفْؿ َصَؾَقاٌت ِم
ُأْوَفئِ

 .[214-211]البقرة:﴾ادُْْفتَُدونَ  َوُأْوَفئَِؽ ُ ؿُ 

إذًا ـةةةام يؼةةةول: ةخةةةر افةةةدواء افؽةةةلم إذا اكًةةةدت ضةةةرق ابجةةةرة حؼقؼةةةي وفةةةقس 

إذا اكًةةةدت افطةةةرق أمةةةوم ذاك ادًةةةؾؿ ادضةةةطفد   ةةةوزًاـام صةةةقركو أو  قـةةةو ةكػةةةوً 

ؾؾقس فف إٓ ـام ؿؾـو مـ ؿٌؾ أن يتذرع  وفصز وأن يتذـر أجر افصةو ر ظةذ  ة ء 

ظجةةةةى أمةةةةر »اح ظةةةةز وجةةةةؾ وؿضةةةةويفم ومةةةةـ ذفةةةةؽ ؿقفةةةةف ظؾقةةةةف افصةةةة ة وافًةةةة م: 

ادةةممـ ـؾةةف إن أصةةو تف هاء نيةةد اح وصةةؽر ؾؽةةون خةةرًا فةةفم وإن أصةةو تف ضاء 

وإن أصةو تف ضاء صةز ؾؽةون خةرًا »ضاء يعـل: مةو ييةهم  شن خرًا ففصز ؾؽو

 .شفف ؾلمر ادممـ ـؾف خر وفقس ذفؽ إٓ فؾؿممـ

يقد أ ةؾ افعوؾقةي يةقم افؼقومةي أن »ومـ ذفؽ أيضًو ؿقفف ظؾقف افص ة وافً م: 

 وفؼص م يقد أ ؾ افعوؾقيم افصحي وافعوؾقي  شوً  ودؼوريضر  مؽقن حلقمفؿ ؿُ 

وةةً  ودؼةةوريض دةةوذا؟ فعظةةؿ ثةةقاب اح ظةةز ر  افؼقومةةي أن مؽةةقن حلةةقمفؿ ؿُ يةةقم 

وجؾ فؾصو ريـم إذًا كحـ كـصت  مٓء اإلخقة  لن يعؿؾقا مو يًتطقعقكف فؾػرار 

 ديـفؿم ؾنن ـوكقا صودؿغ أ ؿ   يًتطقعقا أن يػروا  ديـفؿ ؾام ظؾقفؿ ؽةر أن 

 يصزوا فؼضوء رهبؿ.

مؼريٌةةةةةًو يةةةةةليت شةةةةةمال مةةةةةـ  عةةةةةض ادًةةةةةؾؿغ  مـةةةةةذ  ضةةةةةع فقةةةةةويل يف ـةةةةةؾ فقؾةةةةةي

ٓ  افًويؾ:ادضطفديـ يف اعزايرم شمال ـلكف مًطرن ٕن افٌ ء واحدم يؼقل 

شةةؿعً مةةو حةةؾ  ودًةةؾؿغ يف اعزايةةر إػ ةخةةره كؼةةقل: كعةةؿ. ؿةةول أن  ؽ ةةد أكةة

افؼضي إذا فؼقا مًؾاًم مؾتحقًو يف افطريؼ وٓ ةس افؼؿةقص يلخذوكةف ويًةحٌقن 

افثٌقمقي ابقيي أو اعقاز أو مو صةو ف ذفةؽ ثةؿ يلمروكةف  ةلن يعةقد إػ مـف إوراق 

داره وتحؾةةةةؼ حلقتةةةةف ويـةةةةزع ؿؿقصةةةةف إذا أراد أن يلخةةةةذ أوراؿةةةةف وإٓ ؾًةةةةق حؼقكف 
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وتحؾؼقن حلقتف رؽؿ أكػةفم شةمال يتؽةرر يف ـةؾ فقؾةيم مةو رأيؽةؿ يؼقفةقن؟ أؿةقل 

يف معصةةقي  ٓ ضوظةةي دخؾةةقق»بةةؿ: مةةو  ةةق رأيقةةل؟ معةةروف احلؽةةؿ افؼةةظلم 

 .شا وفؼ

 ةةمٓء يظؾؿةةقن ادًةةؾؿغ أـثةةر مةةـ طؾةةؿ افؽةةوؾريـ بةةؿم  ةةمٓء ادًةةؾؿقن 

ادضطفدون افةذيـ هيةوجرون مةـ  عةض  ةذه افةٌ د افتةل ا ةتع ادًةؾؿقن ؾقفةو 

 حؽةةةومفؿ جيةةةدون مةةةـ احلريةةةي افديـقةةةي يف  ةةة د افؽػةةةر مةةةو ٓ جيدوكةةةف يف مؾةةةؽ 

ؾةنن ــةً مًةتطقع افصةز  ش ةوفؼٓ ضوظي دخؾقق يف معصةقي ا»افٌ دم ؾلؿقل: 

ظةةذ ا تعةةودك ظةةـ أوراؿةةؽ ؾعؾقةةؽ أن مصةةز ـةةام أكةةًم مةةو مًةةتطقع افصةةز ؾوصةةز 

حتك  ؿ تحؾؼةقن حلقتةؽ مةش أكةً حتؾؼفةو ومتطةووع معفةؿ  عؿؾةؽ أكةًم أكةً 

ٓ معؿةةؾ معصةةقيم فؽةةـ إذا ظؿؾةةً ادعصةةقي رؽةةؿ أكػةةؽ ؾلكةةً ؽةةر مماخةةذ ؽةةر 

 ةةةذه ادصةةةويى ؾفةةةل  وفـًةةةٌي دةةةةو  مؽؾةةةػم وإذا ـةةةون ادًةةةؾؿقن أصةةةقٌقا  ؿثةةةةؾ

أصةةقى  عةةض ادًةةؾؿغ افؼةةدامك ؿٌةةؾ اإلشةة م ويف أول اإلشةة م  ةةل أؿةةؾ  ةةو 

ؽك  عض ادًؾؿغ يصوب  ف  عض إؾراد مـ ادًؾؿغم يف افعفد ادؽل ص

صةةةعر  ودؾةةةؾ  ¢فود وظةةةذاب مةةةـ ادؼةةةـغ وـةةةلن افـٌةةةل مةةةو يؾؼقكةةةف مةةةـ اوةةةط

*  ا  ﴿ظؾةةةةقفؿ أيةةةةي افًةةةةو ؼي:  ومنةةةةب افقةةةةلس وافضةةةةعػ إػ ؿؾةةةةقهبؿم ؾؼةةةةرأ

ْؿ ٓ ُيْػتَـُةةقَن  قا ةَمـ ةةو َو ُة قا َأْن َيُؼقُفةة ةة ـُ َى افـ ةةوُس َأْن ُيْسَ
ًِة ـْ  *َأَح

ـَ ِمةة ِذي ةة ْد َؾتَـ ةةو اف  َوَفَؼةة

وِذ ِغَ  ـ  اْفؽَة ـَ َصَدُؿقا َوَفقَْعَؾَؿ ِذي ـ  اح ُ اف  ِفْؿ َؾَؾقَْعَؾَؿ
م ؿةول ظؾقةف [1-2]العنكبز:ت:﴾َؿٌْؾِ

ـةةةةون افرجةةةةؾ  ةةةةـ ؿةةةةٌؾؽؿ يلخةةةةذ و ادؼةةةةـقن » م: ؾؼةةةةح يل  ةةةةذه أيةةةةي افًةةةة

ؾقضةةعقن ادـشةةور ظةةذ رأشةةف ويـؼةةوكف فرمةةد ظةةـ ديـةةف ؾةةام يرمةةد ظةةـ ديـةةف حتةةك 

م ؾفةق ظؾقةف افًة م يؼةقل ٕصةحو ف افةذيـ صةؽقا إفقةف مةو شيؼع ظذ إرض ؿتةق ً 

و أصةةةوب يؾؼقكةةف مةةـ افضةةةغط  ةةذا افةةةذي أصةةو ؽؿ رء ٓ يةةةذـر وٓ يؼةةرن مةةةع مةة
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ادًةةؾؿغ إوفةةغ افةةذيـ ـةةوكقا يـؼةةون  ودـوصةةرم وبةةذا إذا وصةةؾ إمةةر إػ 

 ¢كةةقع مةةـ افتعةةذيى ؾةةام ظةةذ ادعةةذ غ إٓ أن يصةةزوا وـؾؽةةؿ يعؾةةؿ أن افـٌةةل 

ـةةون حقةةةـام يؿةةر  ةةةفل يةةوهم يةةةوه وزوجتةةةف يعةةذهبؿ ادؼةةةـقن مةةوذا يؼةةةقل بةةةؿ: 

م  ةةةذا  ةةةق افعةةة ج شيف اعـةةةيأو ادؾتؼةةةك معؽةةةؿ  -مةةةففؽؿ–صةةةزًا ةل يةةةوه ؾةةةنن »

دةةـ ـةةون حؼةةًو ٓ يًةةتطقع أن هيةةوجر مةةـ ذفةةؽ افٌؾةةد افةةذي يضةةطفد احلؽةةوم ؾقةةف 

ادًةةةؾؿغم فةةةقس بةةةؿ إٓ افصةةةزم  ةةةذا ةخةةةر مةةةو ظـةةةدي مةةةـ اعةةةقاب ظةةةذ  ةةةذا 

 افًمال. مػضؾ.

 (  00:  00: 56/ 730) اهلدى والنور /
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 اضتخداً العٍف يف اجلصائس

وةةع يف اعزايةةر ...يف  ةةذه افػةةسة إخةةرة يةةو صةةقخـو! شةةمال ؾةةقام  ةةص افق

مةةر إػ اشةةتخدام صةةقخم خوصةةي  ةةو تحةةدث مةةـ ـةةقارث وؾةةتـم وحقةةٌ صةةور إ

دي  حقةةوة افعؼةةات مةةـ افـةةوس أـثةةر ؿ مةةـ إ ريةةوء وؾةةقفؿ ادتػجةةرات افتةةل ُمةةقْ 

كًةةوء وأضػةةول ومةةـ معؾؿةةقنم وحقةةٌ شةةؿعـو  عةةض افـةةوس افؽٌةةور أ ةةؿ هيةةددون 

ادػتةةةغ ظةةةـ ادشةةةويخ افؽٌةةةور ظةةةـ شةةةؽق ؿ وظةةةدم ظةةةـ شةةةؽقت أ ةةةؾ افعؾةةةؿ و

افةةةتؽؾؿ  وإلكؽةةةور دثةةةؾ  ةةةذه افتكةةةؾوت افغةةةر إشةةة مقي ضٌعةةةًوم وكحةةةـ أخزكةةةو ؿ 

 ةةةةرأي أ ةةةةؾ افعؾةةةةؿ ورأيؽةةةةؿ يف ادًةةةةلفي فؽةةةةـفؿ ردوا  جفةةةةؾ  ةةةةام مؼقفقكةةةةف  عةةةةدم 

وجةةقد أذضةةي مـتؼةةة فٌقةةون احلةةؼ ؾةةقؿـ خةةذن وبةةذا كحةةـ ضرحـةةو شةةمال هبةةذا 

حتك يؽقن افـوس ظذ  قـي  رأيؽؿ ورأي مـ مـؼؾقن ظةـفؿم إشؾقب افكيت 

 ؾٌقـقا احلؼ يف افؼضقي وـقػ يعرف احلؼ ؾقفو ظـد ـؾ مًؾؿ.

 فعؾ افشقخ يًؿع مو جيري أن أو كؼح فف صقئًو  و.. 

 مو يف داظل.. افشقخ:

إن احلؿد ح كحؿده وكًتعقـف وكًةتغػرهم وكعةقذ  ةوح مةـ ذور أكػًةـو ومةـ 

امفـوم مـ هيده اح ؾة  مضةؾ فةف ومةـ يضةؾؾ ؾة   ةودي فةفم وأصةفد أن شقئوت أظ

 ٓ إفف إٓ اح وحده ٓ ذيؽ ففم وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.
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ؾُِؿقنَ ﴿ ًْة ُتْؿ ُم ٓ  َوَأكْة ـ  إِ ُةقُم ِف َوٓ َا
ؼ  ُمَؼومِة قا اح َ حَة ؼُة ـَ ةَمـُةقا ام  ِذي َو اف  ]آل ﴾َيو َأهي 

 .[261عمران:

و ﴿ و َيةةة َؼ ِمـَْفةةة َدٍة َوَخَؾةةة
ٍس َواِحةةة ـْ َكْػةةة

ْؿ ِمةةة ِذي َخَؾَؼُؽةةة ةةة ُؿ اف  ُؽةةة قا َر   ُؼةةة ةةةو افـ ةةةوُس ام  َ َأهي 

وَم  وَءُفقَن  ِةِف َوإَْرحَة ًَة ِذي َم قا اح َ اف ة ؼُة وًء َوام  ًَة
ثِةًرا َوكِ ـَ  ًٓ و ـُْفاَم ِرجَة

ٌ  مِة َزْوَجَفو َو َة

وَن َظَؾقُْؽْؿ َرِؿقًٌو ـَ  .[2ء:]النسا﴾إِن  اح َ 

ِديًدا ﴿ ًٓ َشةة ْق قا َؿةة قا اح َ َوُؿقُفةة ُؼةة ـَ ةَمـُةةقا ام  ِذي ةة ةةو اف  َ و َأهي  ْؿ  *َيةة ْؿ َأْظاَمَفُؽةة ؾِْت َفُؽةة ُيْصةة

ْقًزا َظظِةقاًم  وَز ؾَة ـْ ُيطِِع اح َ َوَرُشقَفُف َؾَؼْد ؾَة  - 46]األحز ا :﴾َوَيْغِػْر َفُؽْؿ ُذُكقَ ُؽْؿ َوَم

42]. 

 أمو  عد:

م وذ إمةةةةقر ¢احم وخةةةةر ابةةةةدي  ةةةةدي حمؿةةةةد ؾةةةةنن خةةةةر افؽةةةة م ـةةةة م 

 حمدثو وم وـؾ حمدثي  دظيم وـؾ  دظي و فيم وـؾ و في يف افـور.

أكةةً جةةزاك اح خةةرًا أذت  لكـةةو ــةةو مؽؾؿـةةو يف  ةةذه ادًةةلفي وذـةةرت أ ةةؿ 

يةةردون  جفةةؾ و غةةر ظؾةةؿم إذا ـةةون افؽةة م  ةةرج  ةةـ يظةةـ ؾقةةف افعؾةةؿ ثةةؿ يؼو ةةؾ 

 وفػرض وافردم ؾام ؾويدة افؽة م حقـئةٍذم فؽةـ كحةـ كجقةى  ـ ٓ ظؾؿ ظـد ؿ 

دةةـ ؿةةد يؽةةقن ظـةةةده صةةٌفي  ةةلن  ةةةذا افةةذي يػعؾقكةةف  ةةق أمةةةر جةةويز ذظةةًو وفةةةقس 

إلؿـةوع ذوي إ ةقاء وأ ةؾ اعفةةؾ وإكةام إلؿـةوع افةةذيـ ؿةد يةسددون يف ؿٌةةقل أن 

 إػ أكف ؽر مؼوع. ادسددون ذا افذي يػفؿف  مٓء 

ةةة ذَ قل يف رء مةةةـ افتػصةةةقؾ إػ أن أُ ٓ  ةةةد يل ؿٌةةةؾ افةةةدخ ر وافةةةذـرى مـػةةةع ـ 

ادةةممـغ  ؼةةقل أ ةةؾ افعؾةةؿ مةةو يٌـةةك ظةةذ ؾوشةةد ؾفةةق ؾوشةةدم ؾوفصةة ة افتةةل مٌـةةك 

ظةةةذ ؽةةةر ضفةةةورة مةةةث ً ؾفةةةل فقًةةةً  صةةة ةم دةةةوذا؟ ٕ ةةةو   مؼةةةؿ ظةةةذ أشةةةوس 
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ٓ ص ة دـ ٓ ووقء »: ¢ؿ  ؿثؾ ؿقفف قافؼط افذي كص ظؾقف افشورع احلؽ

 ؿفام صذ ادصع  دون ووقءم ؾام  ـل ظذ ؾوشد ؾفق ؾوشد.ؾ شفف

إمثؾةةي يف افؼةةيعي ... رء ـثةةر وـثةةر جةةدًام ؾةةـحـ ذـركةةو دايةةاًم وأ ةةدًا  ةةلن 

ا روج ظذ احلؽوم وفق ـوكقا مةـ ادؼطةقع  ؽػةر ؿ أن ا ةروج ظؾةقفؿ فةقس 

وجًو ؿوياًم مؼوظًو إض ؿًون ذفؽ ٕن  ذا ا روج إذا وٓ  د يـٌغل أن يؽقن خر

ظذ افؼع ـوفص ة افتل ؿؾـو ةكػًو إ و يـٌغل أن مؽقن ؿويؿي ظذ افطفورة و ل 

ْد ﴿افقوةةقءم وكحةةـ كحةةتٍ يف مثةةؾ  ةةذه ادًةةلفي  ؿثةةؾ ؿقفةةف مٌةةورك ومعةةوػ:  َفَؼةة

ـَيٌ  ًَ وَن َفُؽْؿ يِف َرُشقِل اح ِ ُأْشَقٌة َح  . [12]األح ا :﴾ـَ

ةةة م مةةةـ حَتَ إن افةةةدور افةةةذي يؿةةةر  ةةةف ادًةةةؾؿقن افقةةةق ؿ  عةةةض احلؽةةةوم وظةةةذ ؽ 

اؾةةساض أن ـػةةر ؿ ـػةةر جةةع واوةةت ـؽػةةر ادؼةةـغ اومةةًوم إذا اؾسوةةـو  ةةذه 

افػروقي ؾـؼقل: إن افقوع افةذي يعقشةف ادًةؾؿقن  ةلن يؽقكةقا حمؽقمةقن مةـ 

 ةلن فـةو يف  اة عامظةي افتؽػةر فػظةًو ٓ معـةك مٓء احلؽوم وفـؼؾ: افؽػور  ور

 ذفؽ افتػصقؾ ...

قل: إن احلقةةوة افتةةل تحقو ةةو ادًةةؾؿقن افقةةقم حتةةً حؽةةؿ  ةةمٓء احلؽةةوم ؾـؼةة

وأصحو ف افؽرام  ةام يًةؿك يف  ¢فو رشقل اح قٓ  تؾػ ظـ احلقوة افتل حق

ظرف أ ؾ افعؾؿ  وفعك ادؽلم فؼد ظوش ظؾقف افً م حتً حؽؿ افطقاؽقً 

ظؾقةةف  افؽةةوؾرة ادؼةةـي وافتةةل ـوكةةً مةةل ك ساحةةي أن مًةةتجقى فةةدظقة افرشةةقل

افً م وأن يؼقفقا ـؾؿي احلؼ: ٓ إفف إٓ احم حتك أن ظؿةف أ ةق ضوفةى ويف ةخةر 

 رمؼ مـ حقومف ؿول فف: فقٓ أن معرين هبو ؿقمل ٕؿررت هبو ظقـًو.

أوفئةةؽ افؽػةةور افكةةتحغ يف ـػةةر ؿ ادعوكةةديـ فةةدظقة كٌةةقفؿ ـةةون افرشةةقل 

إٓ أن اظٌةدوا اح  ظؾقف افً م يعةقش حتةً حؽؿفةؿ وكظةومفؿ وٓ يةتؽؾؿ معفةؿ
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وحده ٓ ذيؽ ففم ... افعفد اددين ثؿ متو عةً إحؽةوم افؼةظقي و ةدأ افؼتةول 

 غ ادًؾؿغ و غ ادؼـغ ـام  ةق معةروف يف افًةرة افـٌقيةيم أمةو يف افعفةد 

إول افعفد ادؽل   يؽـ  ـوك خروج ـام يػعؾ افققم ـثر مـ ادًؾؿغ يف 

ا ا ةروج فةقس ظةذ  ةدي افرشةقل ظؾقةف افًة م افةذي ؽر مو  ؾد إش ملم ؾفةذ

قِل اح ِ ﴿أمركةةةو  وٓؿتةةةداء  ةةةف و خوصةةةي يف أيةةةي افًةةةو ؼي:  ْؿ يِف َرُشةةة وَن َفُؽةةة ةةة ـَ ْد  َفَؼةةة

ـَيٌ  ًَ  .[12]األح ا :﴾ُأْشَقٌة َح

أن ـام كًؿع يف اعزاير  ـوك ضويػتون وأكو أ تٌؾفو ؾرصي إذا ــً أكً أو 

ـ اإلجو ةي ظةـ افًةمال افتةويل أؿةقل: أكةو أشةؿع وأؿةرأ أحد احلوضيـ ظذ  قـي مة

 ةةةلن  ـةةةوك ضةةةويػتغ أو أـثةةةر ... افةةةذيـ يعةةةودون احلؽةةةوم  ـوفةةةؽ.. فـعةةةرض مةةةث ً 

 أحد ؿ ؾقؼول: و ؾ  ـو مؽػر؟ كعؿ؟ 

 جقش اإلكؼوذ  ذا  ق ادًؾت يعـل.. ؽر اعٌفي. مداخؾي:

 ؽر اعٌفي. مداخؾي:

 ؟فؽـ أفقس فف ظ ؿي  وعٌفي افشقخ:

 اكػصؾ ظـفو يعـل: متشدد. مداخؾي:

 كعؿ. مداخؾي:

شتقوت مـ وجقد أـثر مـ اوظي مًؾؿي وفؽؾ أؾنذًام أكو أردت أن  افشقخ:

مـفو شٌقؾفو ومـفجفو يف ا ةروج ظةذ احلةوـؿ مُةرى فةق ـؾفةو ظةذ  ةذا احلةوـؿ 

واكتكةةةةت ضويػةةةةي مةةةةـ  ةةةةذه افطقايةةةةػ افتةةةةل ـةةةةون إشةةةة مفو وحمور تفةةةةو فؾحةةةةوـؿ 

فةةةد ؿ ثةةةؿ  ةةةؾ متػةةةؼ  ومةةةون افطويػتةةةون ؾضةةة ً ظةةةام إذا ـوكةةةً  ـةةةوك افؽةةةوؾر مةةةـ ظ
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ضويػةةي أخةةرى فقؼقؿةةقن حؽةةؿ اإلشةة م افةةذي يؼةةومؾقن مةةـ أجؾةةف؟ شةةقؼع ا ةة ف 

  قـفؿ..

افشةةةةو د أن مقجةةةةقد مةةةةع إشةةةةػ افشةةةةديد  ةةةةق أؾغوكًةةةةتون.. يةةةةقم أن ؿومةةةةً 

 احلةةرب يف أؾغوكًةةتون ـوكةةً أيضةةًو يف شةةٌقؾ اإلشةة م وافؼضةةوء ظةةذ افشةةققظقي

ؾةةام ـةةودوا يؼضةةقن ظةةذ افشةةققظقي وحقـفةةو إحةةزاب ـوكةةً ؿويؿةةي ومقجةةقدة ... 

ؾنذا هبؿ يـؼؾى  عضفؿ ظةدوًا فةٌعضم ؾةنذًا: ـةؾ مةـ خةوفػ  ةدي افرشةقل ظؾقةف 

إذًا يف  ¢م و ةةدي افرشةةقل اَ ْنةة افًةة م ؾفةةق شةةقف ٓ يؽةةقن ظوؿٌةةي أمةةره إٓ ُخ 

إلؿومةةةي حؽةةةةؿ إؿومةةةي احلؽةةةؿ اإلشةةةة مل وملشةةةقس إرض اإلشةةة مقي افصةةةةوحلي 

اإلشةةةةة م ظؾقفةةةةةوم إكةةةةةام يؽةةةةةقن  وفةةةةةدظقة أوًٓ دظةةةةةقة افتقحقةةةةةدم ثةةةةةؿ مر قةةةةةي  ةةةةةمٓء 

 ادًؾؿغ ظذ أشوس افؽتوب وافًـي.

كةف ٓ إوحقـام كؼقل كحـ إصةورة إػ  ةذا إصةؾ ابةوم  ؽؾؿتةغ نيتكةمغم 

 د مـ افتصػقي وافس قي  طٌقعي احلول ٓ كعـل هبام أن  ذه اد يغ ادؿؾقـي مـ 

ن مةةةـ يريةةةد أن أمةةةي واحةةةدة وإكةةةام كريةةةد أن كؼةةةقل: إ  ةةةمٓء ادًةةةؾؿغ أن يصةةةروا

 َ د فف إؿومي حؽةؿ اح يف إرض ف  يعؿؾ ف،ش م حؼًو وأن يتخذ افقشويؾ افتل ُا

 حؽاًم وأشؾق ًو. ¢ٓ  د أن يؼتدي  رشقل اح 

بةةةةذا كحةةةةةـ كؼةةةةقل: إن مةةةةةو يؼةةةةةع شةةةةقاًء يف اعزايةةةةةر أو يف مكةةةة  ةةةةةذا خةةةةة ف 

من ٕن اإلشةةة م يةةةلمر  وفتصةةةػقي وافس قةةةيم أؿةةةقل افتصةةةػقي وافس قةةةي فًةةةٌى اإلشةةة 

يعرؾف أ ؾ افعؾةؿ.. كحةـ افقةقم يف افؼةرن ا ةومس ظؼة ورثـةو  ةذا اإلشة م ـةام 

جوءكةةةو ضقؾةةةي  ةةةذه افؼةةةرون افطقيؾةةةي   كعةةةرف اإلشةةة م ـةةةام أكزفةةةف اح ظةةةذ ؿؾةةةى 

ؾةةف وثةةامره يف أول حمؿةةد ظؾقةةف افصةة ة وافًةة من فةةذفؽ ؾوإلشةة م افةةذي أمةةك أـ

أمةةةره  ةةةق افةةةذي شةةةقميت أيضةةةًو أـؾةةةف وثةةةامره يف ةخةةةر أمةةةره ـةةةام ؿةةةول ظؾقةةةف افصةةة ة 
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ؾةنذا أرادت إمةي  شى ا ةر يف أوفةف أم يف ةخةرهرَ دْ أمتل ـودطر ٓ يُة »وافً م: 

ادًؾؿي أن مؽقن حقو و ظذ  ذا ا ةر افةذي أصةور إفقةف افرشةقل ظؾقةف افًة م 

ٓ مةزال ضويػةي مةـ »يٌ أخةر افةذي  ةق مـةف أصةفر: يف  ذا احلديٌم ويف احلةد

أؿةةقل: ٓ  شأمتةةل طةةو ريـ ظةةذ احلةةؼ ٓ ييةة ؿ مةةـ خةةوفػفؿ حتةةك يةةليت أمةةر اح

ادًةةةةؾؿغ ؿةةةةد مٌـةةةةقا  كريةةةةد هبةةةةومغ افؽؾؿتةةةةغ أن كصةةةةٌت واد يةةةةغ ادؿؾقـةةةةي مةةةةـ

ور ةةقا أكػًةةفؿ ظةةذ  ةةذا اإلشةة م ادصةةػكم فؽــةةو كريةةد بةةمٓء  اإلشةة م مصةةػًك 

هيتؿقن حؼًو أوًٓ  س قي كػقشفؿ.. ثؿ  س قي مـ يؾقذ هبؿ ثةؿ ثةؿم ٓ يصةؾ  افذيـ

إمةةةر إػ  ةةةذا احلةةةوـؿ افةةةذي ٓ يؿؽةةةـ معديؾةةةف أو إصةةة حف أو افؼضةةةوء ظؾقةةةف إٓ 

 هبذا افتًؾًؾ افؼظل ادـطؼل.

هبةةذا ... ــةةةو أن كجقةةةى  ةةةلن  ةةةذه افثةةقرات و ةةةذه ا  ؾةةةوت افتةةةل مؼةةةوم حتةةةك 

حـ ؽر مميديـ فف أو ؽر مًتٌؼةيـ  عقاؿةى أمةره حقةـام اعفود إؾغوين ــو ك

وجةةدكو ؿ الًةةي أحةةزاب وأن افةةذي تحؽةةؿ وافةةذي ؿةةومقا وةةده معةةروف  لكةةف 

مةةةـ رجةةةول افصةةةقؾقي مةةةث ًم ؾوفؼصةةةد أن مةةةـ أدفةةةي افؼةةةرةن افؽةةةريؿ أن آخةةةت ف 

وةةعػ حقةةٌ أن اح ظةةز وجةةؾ ذـةةر مةةـ أشةةٌوب افػشةةؾ  ةةق افتـةةوزع وآخةةت ف: 

ـَِغ َوٓ َمُؽقُكةة ﴿ ةة ـَ ادُْْؼِ
ْزٍب  *قا ِمةة ؾ  ِحةة ةة ـُ قًَعو 

وُكقا ِصةة ةة ـَ ُؿةةقا ِديةةـَُفْؿ َو ـَ َؾر  ِذي ةة ـَ اف 
ِمةة

قنَ  َدهْيِْؿ َؾِرُحةةة إذًا: إذا ـةةةون ادًةةةؾؿقن أكػًةةةفؿ صةةةقعًو ٓ  [11 - 12 ]الزززر:م:﴾ ِةةةاَم َفةةة

 يؿؽـ أن يـتكوان ٕن  ذا افتشقع و ذا افتػرق إكام  ق دفقؾ افضعػ.

ادـصةقرة افتةل مريةد أن مؼةقؿ دوفةي اإلشة م  حةؼ أن متؿثةؾ  إذًا: ظذ افطويػي

 ؽؾؿي أظتز و مةـ حؽةؿ افعكة احلةوضم ؿوبةو أحةد افةدظوةم وفؽةـ أمٌوظةف ؽةر 

مةةةةو عقن فةةةةف أٓ و ةةةةل ؿقفةةةةف: أؿقؿةةةةقا دوفةةةةي اإلشةةةة م يف ؿؾةةةةق ؽؿ مؼةةةةؿ فؽةةةةؿ ظةةةةذ 

أروةةةؽؿم ؾةةةـحـ كشةةةو د أن ٓ أؿةةةقل اعامظةةةوت افتةةةل مؼةةةقم هبةةةذه افثةةةقرات  ةةةؾ 
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وس  ةذه اعامظةوت فةـ يطٌؼةقا  ةذه احلؽؿةي ؤطقع أن أؿقل  لن ـثةرًا مةـ راشت

 افتل  ل معـل مو كؼقفف كحـ يف مؾؽ افؾػظتغ افتصػقي وافس قي.

و دخةةؾ ؾقةةةف  ةةو ٓ جيةةةقز أن يـًةةةى إػ فةةـ يؼقمةةةقا  عةةد  تصةةةػقي اإلشةة م  ةةة

قي يف اإلشةة م يف افعؼقةةدة أو يف افعٌةةودة أو يف افًةةؾقكم فةةـ تحؼؼةةقا  ةةذه افتصةةػ

كػقشةةةةفؿ ؾضةةةة ً ظةةةةـ أن تحؼؼةةةةقا افس قةةةةي يف ذوهيةةةةؿم ؾؿةةةةـ أيةةةةـ بةةةةؿ أن تحؼؼةةةةقا 

افتصةةةػقي وافس قةةةي يف اعامظةةةي افتةةةل  ةةةؿ يؼقدو ةةةو ويؽقكةةةقن معفةةةو ظةةةذ  ةةةمٓء 

 احلؽوم.

]اكؼطةوع أؿقل: إذا ظرؾـو  قء مـ افتػصةقؾ مؾةؽ افؽؾؿةي مةو  ـةل ظةذ ؾوشةد 

 اعزاير ويف مكة وؽر ةو  ةق ؾجقا ـو واوت جدًا: أن مو يؼع يف يف افصقت [

 شو ؼ ٕواكف أوًٓم ونيوفػ ٕحؽوم افؼيعي ؽويي وأشؾق ًو ثوكقًو.

 افًمال:فؽـ ٓ  د مـ رء مـ افتػصقؾ ؾقام جوء يف 

كحةةةةةـ كعؾةةةةةؿ أن افشةةةةةورع احلؽةةةةةقؿ  ةةةةةام ؾقةةةةةف مةةةةةـ ظدافةةةةةٍي وحؽؿةةةةةٍي  ةةةةةك افغةةةةةزاة 

افـًةةوء وظةةـ  ادًةةؾؿغ إوفةةغ أن يتعروةةقا يف ؽةةزو ؿ فؾـًةةوء ؾـفةةك ظةةـ ؿتةةؾ

 ةةةؾ و ةةةك ظةةةـ ؿتةةةؾ افر ٌةةةون ادـطةةةقيـ ظةةةذ أكػًةةةفؿ  مؿتةةةؾ افصةةةٌقون وإضػةةةول

فعٌةةودة رهبةةؿ زظؿةةقا و ةةؿ ظةةذ ذك وظةةذ وةة ل..  ةةك افشةةورع احلؽةةقؿ ؿةةقاد 

ادًةةؾؿغ أن يتعروةةقا بةةمٓء فتطٌقةةؼ أصةةؾ مةةـ أصةةقل اإلشةة م أٓ و ةةق ؿقفةةف 

ك َأْم َ ْ ُيـٌَ ةْل  ِة ﴿مٌورك ومعوػ يف افؼةرةن:  ُحِػ ُمقشَة َراِ قَؿ اف ةِذي  *اَم يِف صُة َوإِ ْة

ٓ  َمِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى  *َوَّف   ٓ  َمو َشَعك *َأ وِن إِ ًَ  - 10 ]النجم:﴾َوَأْن َفقَْس فِِ،ك

ؾفةةمٓء إضػةةول و ةةذه افـًةةقة وافرجةةول افةةذي فقًةةقا ٓ مةةع  ةةمٓء وٓ مةةع  [11

رأى  ¢جةوء يف  عةض إحوديةٌ أن افـٌةل  مٓء ؾؼتؾفؿ ٓ جيقز إش مقًوم ؿد 

مةو »كوشًو  تؿعغ ظذ رءم ؾًلل ؿوفقا:  ذه امرأة ؿتقؾي.. ؿةول ظؾقةف افًة م: 
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و ـو كلخذ حؽؿغ متؼو ؾغم أحدمهو شٌؼً اإلصورة إفقف أٓ  شـوكً  ذه فتؼومؾ

 و ق: أكف ٓ جيقز ؿتؾ افـًوءن ٕ و ٓ مؼومؾم فؽـ احلؽؿ أخر أكـو إذا وجةدكو

 عةةةةض افـًةةةةقة يؼةةةةومؾـ ادًةةةةؾؿغ ... ادحةةةةور غ أو ا ةةةةورجغ ؾحقـئةةةةٍذ جيةةةةقز 

 فؾؿًؾؿغ أن يؼتؾقا  ذه ادرأة افتل صورـً افرجول  تعوضل افؼتول.

ؾنذا ـون افًمال إذًا  لن  مٓء حقـام يػخخقن ـام يؼقفقن  عةض افًةقورات 

ؽةوم افؼةع وفقي إض ؿةًو يف أحمويػجرو و ؾتصقى  شظويو و مـ فةقس ظؾقةف مًة

ن  ةةذه جزيقةةي مةةـ إوٓ يؽةةقن  ةةذا مةةـ اإلشةة م يف رء إض ؿةةًوم فؽـةةل أؿةةقل: 

ضةع شةـغ وٓ يةزداد إمةر إٓ ـؾقي أخطر و  ق  ذا ا روج افةذي مهة ظؾقةف  

ن بذا كحـ كؼةقل: إن إظةامل  ةو قامقؿ وا واةي ٓ مؽةقن حًةـي إٓ إذا شقءاً 

ف اإلشةةة م ؾًةةةقف ٓ يثؿةةةر إٓ ـوكةةةً ؿويؿةةةي ظةةةذ اإلشةةة م ؾةةةام  ـةةةل ظةةةذ خةةة 

 ا راب وافدمور.

  ًؿ اح افرنيـ افرحقؿ. مداخؾي:

ـؿ مةع افشةقخ ظةع  وحلةوج ؤؾ ؾقةف فؼةوج  شمال ثون:  وفـًٌي فؾؼيط افذي شُة 

ؾنكةةف ٓ يعؾةةؿ فةةف رء يف  ادقجةةقد دةةو ظؾؿتؿةةقه مةةـ افعفةةد افةةذي أخةةذه افشةةقخ 

أفًةةةـي افؽثةةةر مةةةـ أفًةةةـي  ظةةةع  وحلةةةوج مةةةـؽؿ يف ظةةةدم اإلخةةةراج وؿةةةد مةةةردد ظةةةذ

اعزايريغ افتًوؤل ظام يف  ذا افؼةيط وضورة إخراجةف فؾـةوس وإمةي حتةك 

مي وصعى أيعرف احلؼ افذي ؾقفم وخوصي أن إمر متعؾؼ  حؼ و وضؾ ومصر 

 لـؿؾةةفم وفؼةةد ـؾؿـةةو افشةةقخ أ ةةق فةةقذ ظةةـ إخةةراج افؼةةيط ؾعؾةةؼ إمةةر  ؽةةؿ أي 

قخ أ ةةةق موفةةةؽ حمؿةةةد إ ةةةرا قؿ صةةةؼرةم أمةةةو  شةةةقخـو حمؿةةةد كةةةوس إفٌةةةوين و وفشةةة

افؼٌةةقل وافروةةو وؿةةول ظةةذ افعفةةد  أ ةةق موفةةؽ ؾؼةةد أخزكةةوه  ةةذفؽ ؾل ةةدى افشةةقخ
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ادذـقر أكف  وضؾ وؾقةف ـةتؿ فؾحةؼم و ؼةك ؿةقفؽؿ ؾفةؾ أكةً مقاؾةؼ ظةذ إخةراج 

 افؼيط فؾـوس؟

أكةةةةو ؿةةةةد أواؾةةةةؼ وؿةةةةد ٓ أواؾةةةةؼن ٕين فًةةةةً مًتحيةةةةًا مةةةةو ؾقةةةةف مةةةةـ  افشةةةةقخ:

 ق مقجقد ظـدك؟ادًويؾ..  

ضٌعةةًو  تةةذـر يقمفةةو رؾةةض افرجةةؾ افتًةةجقؾ.. وجؾًةةـو أـثةةر مةةـ ر ةةع  مداخؾةةي:

شوظي يف إحلوح  قـل و قـف أمومؽؿم أخرًا ضٌعًو أكً ؿؾةً فةف: دةوذا   مًةجؾ؟ 

ؿول: ٓ أحى افشفرة وـذا.. أيضًو ...  وفـفويي صقخـو! افشقخ أ ةق موفةؽ ؿةول: ٓ 

 ؾ افؽ م... رج افؼيط إٓ  نذكؽ  ذا مًج

 كعؿ. افشقخ:

أ ق فقذ: كعؿم ؾًلفتؽؿ مرة أكو ؿؾً كجؾس كحـ وافشةقخ أ ةق موفةؽ وإيةوـؿ 

 حتك كتٌوحٌ يف  ذا ادقوقع.

  ؾ يذـر أ ق موفؽ  ذا افؽ م؟ افشقخ:

 ... افؼيط ... مداخؾي:

ًٓ ﴿ظذ ـؾ حول  افشقخ: ُئق ًْ وَن َم ـَ  .[14]اإلسراء:﴾إِن  اْفَعْفَد 

ثةةةةر مةةةةـ افشةةةةعى  ةةةةمٓء ا ةةةةورجقن يعـةةةةل: متٌعةةةةغ فعةةةةع صةةةةقخ ـ مداخؾةةةةي:

  وحلوج وجيعؾقكف ـلكف ادتٌع وؿقفف  ق افـوؾذ.

  ؾ  س فق   يؽـ مثؾ  ذا افعفد ــو كؼقل ؿقًٓ  قجقب اإلخراج.. افشقخ:

مةع أن إمةر يةو صةقخ متعؾةةؼ  وٕمةيم وافشةقخ أ ةق موفةؽ شةلفـوه ؾؼةةول  مداخؾةي:

 ؾحؼم ؾنذا ـون .. ذا إخ صودق وؿول ؾقف ـتؿ ف
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 كحـ شلفـوك ةكػًو  ؾ يتذـر أن أ ق موفؽ  ذه افؽؾؿي افتل ؿوبو... افشقخ:

  ق حي اعؾًي أ ق موفؽ؟ مداخؾي:

 ـ مو شؿعً افؼيط أكو وٓ أظرف..ئ... أمذـر ف مداخؾي:

 ظذ ـؾ حول يـٌغل أن كتدارس ادقوقع إن صوء اح .. افشقخ:

 ٓ مـًقا يو صقخ. مداخؾي:

 ؾفوت مو ظـدك. قخ:افش

 يو صقخ مث ً ... إخ ايل ... ظؾقفو... مداخؾي:

 مو صوء اح. افشقخ:

صقخـو  عد إذكؽ ـام ؿد شئؾً مـ ؿٌؾ ومو زفً مًلل ظـ خقارج  مداخؾي:

يًؿقن  خقارج افًقػ أو مو يدظقن بذه افؽؾؿي.. ؿد جؾً وصؾً يف أكوس 

اشةتؼرايل  ةذا يعـةل: ادةـفٍ ـتٌقا يف مـفٍ ا ةقارج مـفجةًو ؾقجةدت مةـ  عةد 

أكف ظذ مـةقال خةقارج أ ةؾ افؼةرون إوػ ـةام  ةدا يل ورددت ـ مةًو فعةع أن 

 أؿتك ظذ افػويدة مـف إن صوء احم ـؤيت:

خقارج افعك يـؼؾةقن ظةـ افًةؾػ أؿةقآً مٌتةقرة مؼطقظةي فةقس بةو معـةك ذا 

ٕول مةةـ ـ مةةف قحةةدة ادقوةةقظقي ؾةةنن أخةةذ افـوؿةةؾ مةةـفؿ ظةةـ أحةةد ؿ أخةةذ ااف

 دون افتويل أو افتويل دون إول.

افتؼةةةةةةقل ظؾةةةةةةقفؿ  ةةةةةةام   يؼقفةةةةةةقا وحتؿةةةةةةقؾفؿ معةةةةةةوين فؽ مفةةةةةةؿ   يعـق ةةةةةةةوم 

ومؼصةةةقد ؿ مةةةو   يؼصةةةدوه يف أؿةةةقابؿ.. أمقةةةـفؿ يـؼةةةؾ معتؿةةةدًا أؿةةةقال افًةةةؾػ 

ْؿتفو وظةةةدم اإليضةةةوح يف  اظتضةةةودًا هبةةةو فةةةقس اظةةةتامدًا ظؾقفةةةوم  حقةةةٌ اإلاةةةول َشةةة
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و ةذه افطريؼةي افقحقةدة ادعتضةدة ظـةد ؿ يف مةـفجفؿ وإظ كةف  ضقو و واوةتم

 وإصفوره.

ادقوقع افذي أحًٌٌ أن أطفره أمومؽ أن ا روج ظـ مةـفٍ افًةؾػ ـةون 

 ةةةام ـتٌتةةةف  ـةةةو: أن مةةةـ مةةةوت مؼةةةرًا  وفتقحقةةةد و  يعؿةةةؾ  ؿؼتضةةةوه وأول مؼتهةةة 

 افتقحقد  ق افصقاب م صؼ   يـػعف  ذا اإلؿرار..

 مـ؟  ذا ـ م افشقخ:

 ـ م خقارج افعك.. مداخؾي:

افـؼطةةي افثوكقةةي: أن أصةةؾ اإليةةامن ا تةةداًء  ةةق اإلؿةةرار وافتصةةديؼ ؾؿةةـ   يةةلت 

َض  ةةذا إصةةؾ افةةذي زظؿةةف صةةوحٌف أن مةةـ صةةو ف افؽةةوؾر  ػعؾتةةف أو   ؿؼتضةةوه ُأْكِؼةة

قةةةوًّ مفةةةام ـةةةون متةةةلوًٓ وفةةةق ـةةةون ملوفةةةف ؽةةةر شةةةويغ ؾنكةةةف   ػعؾةةةف أو  ؼقفةةةف وإن ـةةةون ِمؾ 

 تف يؽػر هبذا افؼقل أو افػعؾ.. ؿشوهب

كصقصةةةًو أو مةةةـ ـتةةةوب اح مٌتةةةقرة ٓ يػفةةةؿ بةةةو مـفجةةةًو  ¢افـؼةةةؾ ظةةةـ افـٌةةةل 

 يتخذه أو ا ذه صوحٌف دفق ً يػفؿ افؼورئ أو افًومع فف أكف صوحى حجي..

افؼضقي ـذفؽ يف مًلفي افعذر  وعفؾ أن مـ ـون معذورًا  وعفؾ  ق افذي 

 ظؼؾقي أو كؼؾقي أكو شلورد واحدة و ذا ..   مصؾف احلجي شقاًء ـوكً

 ( 00: 01: 03/ 830) اهلدى والنور /
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 حكي االٌتفاضة الفمططيٍية 

 . ... يف مقوقع آكتػوويم أو  ام يًؿك:  وٓكتػووي أن يف ؾؾًطغ مداخؾي:

ٓ أرى  أكةةو خةة ف اةةو ر افـةةوس افةةذيـ يتحؿًةةقن ف كتػووةةي.. أكةةو افشةةقخ:

عد تَ ًْ أن  ذه آكتػووي شتليت إٓ  وفدمورن ٕ و حتريؽي شقود وحتريؽي   يُ 

بو إض ؿًوم  ذه احلرـي أصٌف مو مؽقن ظـدي  وفثقرة افًقريي إخرة  ذه وةد 

حوؾظ إشدن ٕ ةؿ ؿةومقا هبةو دون أن  ططةقا بةوم ومةوذا مػعةؾ آكتػووةي مةع 

حم وٓ متحةةةةرك دوفةةةةي مةةةةـ افةةةةدول افعر قةةةةي  ةةةةمٓء افقفةةةةقد ادًةةةةؾحغ  ؽةةةةؾ شةةةة 

أن إلمداد و  ـقع مـ افً حم ؾلكو ٓ أظتؼد أن  ذا ظؿؾ جيقز ذظًو ؾض ً ظـ 

أظتؼةةةةد  لكةةةةف شةةةةقػقد واؿعةةةةًوم ؾةةةةام يؼتةةةةؾ افقفةةةةقدي إٓ ويؼتةةةةؾ مؼو ؾةةةةف ظؼةةةةات مةةةةـ 

ادًةةةؾؿغم وادػةةةروض ظةةةذ اعامظةةةي ادًةةةؾؿي أن مةةةدخر ؿق ةةةو فؾًةةةوظي افتةةةل 

 ـفؿ أ ؿ يًتػقدون مـ حرـتفؿ.طحرـقا ويغؾى ظذ جيى ظؾقفؿ أن يت

ومةةةـ  ـةةةو يؼةةةول يف إمثةةةول افعومقةةةي: ظةةةغ ٓ مؼةةةووم نيةةةرزم  ةةةؾ  ةةةذا افؽةةة م 

ظـةةدـؿ؟ ادخةةرز: اإل ةةرة مةةث ً: ؽؾقظةةي افتةةل يطعةةـ هبةةوم ؾفةةل مةةـ صةةحؿ ودم إػ 

ةخره مو مؼووم ادخةرزم  ةذا مثةول يـطٌةؼ اومةًو ظةذ إخقاكـةو افػؾًةطقـقغ افةذيـ 

 ؼو ؾقن افرصوص  لكقاظف وأصؽوفف  وحلجورة. ي

  لجًومفؿ.  مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

  لجًومفؿ.  مداخؾي:
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 ةةةةذا مػفةةةةقمن ٕ ةةةةؿ حقةةةةـام يؼةةةةو ؾق ؿ  وحلجةةةةورة ؾةةةة  يرمةةةةق ؿ إٓ  افشةةةةقخ:

  ليدهيؿ وأجًومفؿ.

ن اعفةود يف أؾغوكًةتون ؾةرض إافشو د: ... صديدم أكو ــةً أؿةقل وٓ أزال: 

ن يقجةد  ـةوك مًةوظدات ؾرديةي صةعٌقي مةـ افشةعقب اإلشة مقي ظغم ومع أكف ـو

ـؾفةةوم ور ةةام  عةةض ادًةةوظدات ؽةةر افكةةتحي مةةـ  عةةض افةةدول افعر قةةيم فؽةةـ 

ـةةةةون ادػةةةةروض أن إمةةةةي اإلشةةةة مقي متحةةةةرك مةةةةـ أؿصةةةةو و إػ أؿصةةةةو و إلمةةةةداد 

دد حتةةك يًةةتطقعقا أن يـتكةةوا ظةةذ  ةةذا افةةد   دد وُظةة ب افشةةعى إؾغةةوين  ؽةةؾ َظةة

 ـام يؼقفقن. افرود

ومع أن افؼضقي وصؾً مؼريًٌو إػ  ويتفو ؾوفظقا ر ٓ مٌؼ  خرم يؽػةل يف 

ذفةةةةؽ أن افةةةةدول افعر قةةةةي ـ مةةةةًو ٓ اةةةةد ككةةةةًا بةةةةذا افشةةةةعىم وٓ يتخةةةةذون أي 

مقؿػ يعودي امػوق افدوفتغ ـةام يؼقفةقن افعظقؿتةغ دةوذا؟ إليؼةوع افصةؾت  ةغ 

وفتغ  ةةومغ؟ وإمةةر واوةةت جةةدًا مةةع افةةروس و ةةغ إؾغةةونم مةةو  ةةل ظ ؿةةي افةةد

ذفؽ افدول افعر قي ٓ حتةرك شةوــًو وٓ مـكة افشةعى إؾغةوين وفةق  ؽؾؿةي إػ 

ةخرهم ؾام  وفؽ مع افػرق افشديد  ةغ إؾغةون مةـ حقةٌ أكةف ـةون يةلمقفؿ مةدد ٓ 

  لس  ف و غ ؾؾًطغ ادحوضي  حراس مـ كػس ادًؾؿغم كعؿ. 

 حراس نيؾصغ.  مداخؾي:

اح أـةةةز! ـقةةةػ يرجةةةك يعـةةةل: بةةةذه آكتػووةةةي ؾويةةةدة ؾضةةة ً ظةةةـ أن  شةةةقخ:اف

ـ ؾعةةة ً كؾؼةةةل  ح مةةةر مًةةةتحقؾم وفةةةذفؽ ؾةةـة قةةةػ يرجةةةك بةةةو ككةةة ظةةةذ افقفةةةقد ٕا كؼةةةقل:ـ 

ـ  ـ افشعى وإكةام مة ً كو عي م  لكػًـو يف افتفؾؽي  ًٌى  ذه احلرـيم وأكو أظتؼد أ و فقً

 .  اح ادًتعونحتريؽوت  ذا رأي يف ادقوقعم واح أظؾؿم و

 ( 00:  31: 49/   172) اهلدى والنور / 
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 حكي االٌتفاضة الفمططيٍية 

ضٌعةةًو كًةةلفؽ ظةةذ آكتػووةةي افػؾًةةطقـقي يعـةةل: بةةو أن أـثةةر مةةـ  مداخؾةةي:

شـي وكصػ وكحـ كرمل افقفقد  وحلجورةم ور ام مصؾ احلجورة إػ رؤوشةفؿ 

حلجورة أو اشتؿرار آكتػووي أو ٓ مصؾم ؾام رأيؽؿ يعـل: يف ضب افقفقد  و

 هبذا افشؽؾ؟ وجزاـؿ اح خرًا.

اعةةقاب: كحةةـ رأيـةةو يف ادًةةلفي مـةةذ  ةةدأت آكتػووةةيم و ةةدأت اعرايةةد مةةـ 

ـةةةةؾ كوحقةةةةي وصةةةةقتم اجةةةةد هبةةةةو و ةةةةل مًةةةةتحؼ افتؿجقةةةةد مةةةةـ حقةةةةٌ افشةةةةجوظي 

 وافٌطقفيم وفؽـ إمر ـام ؿقؾ:

 أوردهااا دااسع ودااسع م اا م 

 

 

 

 د ا  ا ما هكذا ياا داسع تاور 

ؾةةةةـحـ إذا كظركةةةةو إػ أوًٓ: افـصةةةةقص افؼةةةةظقيم وثوكقةةةةًو: إػ افًةةةةرة افـٌقيةةةةي  

 فقجدكو أن إمر ـون تحتوج إػ اشتعداد مـ كقظغ اثـغ:

 أحدمهو: آشتعداد افـػزم وإن صئً ؿؾً افس قي.

فٌٌ يف مؽيم و ةق  ¢وأخر:  ق آشتعداد ادوديم ؾؽؾـو يعؾؿ أن افـٌل 

وأصةحو ف افعةذاب افشةديد مةـ  غةل ـػةور ؿةريش ظؾقةف وظةذ أصةحو ف  يعوين  ةق

ؿي اح مٌورك ومعةوػ أن أذن دةـ صةوء مةـفؿ أن هيةوجروام وفةق ؽْ حتك ـون مـ حِ 

أن هيةةةةةوجر مةةةةةـ مؽةةةةةي إػ  ¢إػ احلٌشةةةةةيم ثةةةةةؿ أذن اح مٌةةةةةورك ومعةةةةةوػ فـٌةةةةةقفؿ 
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يزافةةةقن  م ومٌعةةةف مةةةـ اشةةةتطوع أن يتٌعةةةف و ؼةةةل  ـةةةوك وةةةعػوء ادةةةممـغ ٓادديـةةةي

 افتوريخ معروف فدى اعؿقع. ميؾعؼقن أصد افعذاب

وافشو د: أن إمر يف ـؾ مؽون أن:  و يصةوب  ةف ادًةؾؿقن يطةوفٌقن  ةف 

أو ؾقف  عدم اشتعجول إمقرم ويطةوفٌقن  وإلظةداد دجو ةدة افؽػةور وإخةراجفؿ 

مـفةةو  مةةـ  ةة د اإلشةة م إػ  ةة د افطغقةةون وافؽػةةر يف شةةوير افةةٌ د افتةةل  ةةوجروا

تََطْعُتْؿ  ﴿إػ  ةة د اإلشةة مم وفةةذفؽ ؿةةول معةةوػ يف افؼةةرةن:  و اْشةة وا َبُةةْؿ َمةة د 
َوَأِظةة

ؿْ  ـُ ٌُقَن  ِِف َظُدو  اح ِ َوَظُدو  ـْ ِرَ وِط اْ َقِْؾ ُمْرِ  ٍة َوِم ـْ ُؿق   .[06]األنفال:﴾ِم

م ؾ صؽ يف اظتؼودي أن مثؾ  ذه آكتػووةي ـةام  ةق يف إمةر افًةو ؼ اومةوً 

فؽةةـ أن  صةةقرة أووةةت:   يؽةةـ  ـةةوك أي اشةةتعداد دجو ةةدة  ةةمٓء افؽػةةور 

افةةةذيـ احتؾةةةقا افةةةٌ دم ٓ مةةةـ افـوحقةةةي افـػًةةةقي افس قيةةةيم وٓ مةةةـ افـوحقةةةي ادوديةةةي 

 آشتعداديي افً حقي.

 ظـةةةةف صةةةةقرة شةةةةمافؽ  ةةةةلن مؼو ؾةةةةي ز  َعةةةة وإمةةةةر افثةةةةوين واوةةةةت جةةةةدًا: و ةةةةذا يُ 

اظةةف  ةةوفرمل  وحلجةةورةم ؾفةةذا ـةةام يؼةةقل ادثةةؾ افرصةةوص ادختؾةةػ أصةةؽوفف وأكق

 افعومل يف شقريو ور ام يف   د أخرى: إ رة ٓ مؼو ؾ نيرز.

فةةةذفؽ أرى أكةةةف ٓ كتقجةةةي مةةةـ  ةةةذه آكتػووةةةي وافقاؿةةةع مةةةع إشةةةػ افشةةةةديد 

يشةةةفدن ٕ ةةةؿ حةةةوسيـ ظؾةةةقفؿ شةةةـتغ ـةةةومؾتغم و ةةةؿ ظةةةذ افتعٌةةةر افعًةةةؽري 

 قةةي واحلؽقمةةوت ادًةةتعدة اشةةتعدادًا ٓ م و خوصةةي أن افةةدول افعرمؽوكةةؽ راوح

 ةةةةلس  ةةةةف مةةةةـ افـوحقةةةةي ادوديةةةةيم ومةةةةـ افـوحقةةةةي افًةةةة حقيم أمةةةةو آشةةةةتعداد إول 

وإ ةؿم ؾفةةذا ٓ رء مـةةف إض ؿةةًوم مةع ذفةةؽ ؾةة  يؿةةدون إخقاكـةو  ـةةوك  ـةةقع مةةـ 

افً ح  إض ؿًوم وفذفؽ أكو إن   يؿد اح مٌورك معوػ  مٓء ادًؾؿغ يف  ذه 

د  ؿعجزة خورؿي فؾعودة يتغؾٌقن هبو ظذ أظدايفؿم ؾام  ؿ ؾقف مـ افضةعػ افٌ 
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ادعـةةةقي وادةةةودي ٓ يةةةم ؾفؿ فؾـكةةةن ٕن اح ظةةةز وجةةةؾ ؿةةةد دمةةةغ افـكةةة  ؿثةةةؾ 

ؿْ ﴿ؿقفف:  ـُ وا اح َ َيـُكْ  .[4]محم::﴾إِْن َمـُكُ

 اشتؽامًٓ فؾًمال يعـل؟ مداخؾي:

 خر إن صوء اح. افشقخ:

يعـل:  وفـًةٌي ف كتػووةي ؿومةً كتقجةي خطةقط معقـةي معروؾةيم ضٌعًو  افًمال:

كحـ صعركو هبوم وإن مقجفً أن  تقجقف أو  تخطقط مـ ؿٌةؾ ثة ث ااو ةوت 

و ل حرـي ادؼوومي اإلشة مقي افتةل متؿثةؾ  حةامس أو اإلخةقان ادًةؾؿغم أو 

ؿةـظامت اعفود اإلش ملم أو افةذي  ةل ضٌعةًو افؼقةودة ادقحةدة افتو عةي ضٌعةًو فؾ

 م كعؿ.مٌعـو

كحـ ٓ كًتطقع أن كقؿػفو أنن ٕن إذا وؿػـو و شتزيد افضغقط ؾٌوفـًٌي فـو 

آؿتصةةوديي ظؾقـةةو يعـةةل: إن ـةةون أن ؽةةر مًةةتؿرة يعـةةل: آؿتصةةود ضٌعةةًو ا ةةور 

 ـؾقًوم خصقصًو  عد كزول افديـور.

 خصقصًو موذا  عد موذا؟ افشقخ:

 ن ٕكف معقد افـوس  وفديـور. عد كزول افديـور إردين مداخؾي:

وجةةو قا ضٌعةةًو بةةؿ خةةط  ةةذفؽ يعـةةل:  ةةق إذٓفـةةوم و ةةؿ كػةةس يريةةدون وؿةةػ 

رودة أو ور ؼةةتفؿ يعـةةل: اعـةةدي يؼو ةةؾ احلجةةر  ٌةةأآكتػووةةي  ةةلي صةةؽؾ يعـةةل: 

 رصوصةةي ؾفةةق يتعةةى كػًةةقًو أكةةف  ةةق ؾؼةةط  فةةز أكةةف يؼةةقد أو يؼو ةةؾ جةةقشم ؾقؼو ةةؾ 

ًةقي فؾقفةقد معٌوكةي حوفقةًو جةدًام فؽةـ مةش ظةورف حجر ؾر ام مؽقن ادعـقيةي افـػ

  وفـًٌي فػضقؾتؽ  قؿتفو أو؟
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واح  وفـًةةٌي إليؼوؾفةةو وإمةةر ـةةام مؼقفةةقن أكةةًم ؾفـةةو ٓ أشةةتطقع أن  افشةةقخ:

أظطةةةةةةل جقا ةةةةةةًوم وإكةةةةةةام أؿةةةةةةقل اعةةةةةةقاب افتؼؾقةةةةةةدي: أ ةةةةةةؾ مؽةةةةةةي أدرى  شةةةةةةعوهبوم 

يةةةةٌ واإلظةةةةداد وصةةةةوحى افةةةةدار أدرى  ةةةةام ؾقفةةةةوم فؽةةةةـ إصةةةةؾ: ـةةةةون يـٌغةةةةل افس

 افروحل وافٌدين يف ةن واحد؟

 (  00:  00: 41/ 233) اهلدى والنور /
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 اجلّاد يف فمططني 

مةو  افًةمال: وفـًٌي فًمال آؽتقوٓت أحةد اإلخةقة أرشةؾ ... هبةذا  افًمال:

حؽؿ كزول ظؿؾقي ظذ ؾؾًةطغ  ؼصةد اعفةود يف شةٌقؾ اح وؽةر ذفةؽم وزظةؿ 

ؾؿي يف  ةذا افقؿةً احلةوضم ؾةام ؿةقفؽؿ يف ومًة مًةؾؿأكف ؾرض ظغ ظةذ ـةؾ 

  ذا؟

ن اعفةةود يف ؾؾًةةطغ  ةةق  ةة  صةةؽ جفةةود ظقـةةلم فؽةةـ إكحةةـ كؼةةقل:  افشةةقخ:

جيى ا وذ افعدةم وأن ا وذ افعدة مًةدود افطريةؼ أمةوم مةـ ـةون يًةتطقع أن 

يتخةةذ افعةةدةم ؾفةةق أن مةةو دام   متخةةذ افعةةدة افتةةل أمةةر اح هبةةو ؾفةةق ٓ يؼةةول: إكةةف 

ن ٕكةةف حقـةةذاك ـةةؾ ؾةةرد يرـةةى رأشةةف ويةةذ ى جيو ةةد ويػعةةؾ افػعةةؾم ثةةؿ واجةةى

ؾفو  ؿثةةؾ  ةةذا ص  حَ ةيةةليت  عةةد ذفةةؽ ذور أـةةز مةةـ ادصةةؾحي افتةةل  ةةق يريةةد أن ُيةة 

ٌُةقَن  ِةِف ﴿اعفود افذي ذـرمف ظـف  ـْ ِرَ ةوِط اْ َْقةِؾ مُْرِ  ةٍ َوِمة ـْ ُؿق  وا َبُْؿ َمو اْشتَطَْعتُْؿ ِم َوأَِظد 

ـُؿْ َظةةةةةُدو  اح ِ  ةةةةةذا كحةةةةةـ دايةةةةةاًم كدكةةةةةدن حقفةةةةةفم و ةةةةةق يتطؾةةةةةى  [06]األنفزززززال:﴾ َوَظةةةةةُدو 

آشةةةتعداد اإليةةةامين وافـػزةةةم ثةةةؿ يةةةليت آشةةةتعداد ادةةةوديم وأيةةةـ ادًةةةؾؿغ 

 و ذا آشتعداد؟ إكام  ل ظقاضػ جوحمي ٓ كظوم بو وٓ ؿققد وٓ ذوط.

 ( 00:  50:  03/ 288) اهلدى والنور/
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 قتن اليّودي 

افقةةةقم أ ؾـةةةةو يف ؾؾًةةةطغ يف حوفةةةي ساع مًةةةةتؿر مةةةع افقفةةةقدم  ةةةةؾ  ؾةةةي:مداخ

 جيقز ذظًو إذا أمًؽ أحد أ ؾـو  قفقدي  ؾ جيقز أن يؼتؾف؟

  ؾ جيقز موذا؟ افشقخ:

 يؼتؾف يعـل؟ يؼتؾف. مداخؾي:

  ؾ جيقز أن يؼتؾ هيقديًو؟ إيف. يؼتؾف ويـ  ـو أو  ـوك؟ افشقخ:

  ـوك. مداخؾي:

أكةةةتؿ مةةةو مةةةرون أكةةةف ٓ يؼتةةةؾ هيةةةقدي إٓ ويؼتةةةؾ مؼو ؾةةةف  ـةةةوك. يةةةو أخةةةل  افشةةةقخ:

 ظديد مـ ادًؾؿغ؟ مو رأيتؿ  ذا؟ افؼتذ مـ ادًؾؿغ أـثر أو مـ افقفقد؟

مـ ادًؾؿغم فؽـ ٓ  د مـ افشغ ت  ذه حتك يقؿةع يف ؿؾةقهبؿ  مداخؾي:

 افرظى.

 ٓ  د  ؽذا. افشقخ:

 إػ متك يعـل؟ مداخؾي:

 ٓ  د مش  ؽذا. افشقخ:

 دهااا دااسع ودااسع م اا م أور

 

 

 

 ما هكذا ياا داسع تاورد ا  ا  
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ؾتصةةةةقر  ةةةةؾ أكةةةةً إذا  ؼةةةةل احلةةةةول  ؽةةةةذا مةةةةوذا شةةةةتؽقن افـتقجةةةةي؟ ادًةةةةؾؿغ 

يتػرجةةقا وافػؾًةةطقـقغ يـةةذ حقا مةةو مؽةةقن افـتقجةةي؟ يؼتةةؾ هيةةقدي ويؼتةةؾ مؼو ؾةةف 

ظؼة ويًجـ إفقفم مو شتؽقن افـتقجي؟ مؼقل آكتصور ظذ افقفقد؟ مو  ق 

 ق افطريؼ. ذا  

 افـػساحلؼقؼي أن ادًؾؿغ أن أخطموا ضريؼ اعفودم اعفود يٌدأ  جفود 

ٓ أؿةةةقل احلةةةديٌ   شادجو ةةةد مةةةـ جو ةةةد ...»ـةةةام ؿةةةول ظؾقةةةف افصةةة ة وافًةةة م: 

 شرجعـةةو مةةـ اعفةةود إصةةغر إػ اعفةةود إـةةز»ادشةةفقر ظةةذ أفًةةـي افـةةوس: 

و ةق ؿقفةف ظؾقةف افصة ة  ذا حديٌ وعقػم فؽةـ يغـةل ظـةف احلةديٌ افصةحقت 

 .شادجو د مـ جو د كػًف ح»وافً م: 

 ( 00: 44: 25/   317) اهلدى والنور /  
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 حكي االٌتفاضة الفمططيٍية 

مةةو رأيةةؽ ؾةةقام يًةةؿك  وٓكتػووةةي يف ؾؾًةةطغ؟ ومةةو حؽةةؿ مةةـ يؼتةةؾ  مداخؾةةي:

ؾقفةةو؟ و ةةؾ جيةةى ظةةذ ادًةةؾؿغ  ـةةوك أن يةةدظؿقا  ةةذه آكتػووةةي  ودشةةورـي 

 و؟ؾقف

  ؾ جيى ظذ ادًؾؿغ  ـوك مؼقل؟ افشقخ:

 كعؿم كعؿ. يف ؾؾًطغ. مداخؾي:

 وأيش صوير ...  ق  ذا افذي صوير.  افشقخ:

 أكو أؿقل:  ؾ جيى وجق ًو يعـل أشلل. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

و ةةةةةؾ جيةةةةةى ظةةةةةذ ادًةةةةةؾؿغ  ـةةةةةوك أن يةةةةةدظؿقا  ةةةةةذه آكتػووةةةةةي  مداخؾةةةةةي:

 ومو  ق مقؿػـو كحـ؟  ودشورـي وافتػوظؾ معفو ومصعقد و؟

ضقةةى. أكةةو مةةقؿػل جةةقا  ظةةذ  ةةذا افًةةمال معةةروف مةةـ شةةـغ. أكةةو  افشةةقخ:

أظتؼد أن  ذه آكتػووي ؽر ذظقيم و ل داخؾي يف ظؿقم افؽ م افًو ؼم ٕكف 

 عد بو ٓ روحقًو وٓ موديًو. وخر افؽ م مو ؿؾ ودل.تَ ًْ   يُ 

ل ٓ يؼةةةةةةع مؼوومةةةةةةي  ةةةةةةذا يعـةةةةةةل أن ... آكتػووةةةةةةي  ـةةةةةةوكم يعـةةةةةة مداخؾةةةةةةي:

 آحت ل. 



 الكضية الفلشطينية ---------------------------------------------- املنوخ جامع تراث العالمة األلباني يف

770 

ٓ يؿؽةةـن جيةةى فؽةةـ أكةةً حكةةت ادقوةةقع يف ؾؾًةةطغم افةةذيـ  افشةةقخ:

يف ؾؾًةةطغ مةةو يًةةتطقعقن أن يعؿؾةةقا صةةقئًوم فؽةةـ جيةةى ظةةذ افعةةو  اإلشةة مل 

ككة افػؾًطقـقغ و ذا ؽر مقجقدم فؽـ أكً شمافؽ حمصةقر يف آكتػووةي 

و ٓ ؾةرق ظـةدي  ةغ اعفةود يف أؾغوكًةتون ويف افػؾًطقـقغ و و  ق جةقا م وأكة

و ةةغ اعفةةود يف ؾؾًةةطغم ـةةٌؾ مةةـ اعفةةوديـ جيةةى مليقةةدمهو فؽةةـ ظـةةدي ؾةةرق 

ـٌةةةةر  ةةةةغ اعفةةةةود يف ؾؾًةةةةطغ إن ـةةةةون  ـةةةةوك جفةةةةودًام و ةةةةغ اعفةةةةود افؼةةةةويؿ يف 

 أؾغوكًتون.

مع إشػ افشديد ـام كعؾؿ ـون افطريؼ إػ ظفد ؿريى  وفـًٌي ٕؾغوكًتون 

إلظوكي أوفئؽ ادًؾؿغ  ودًؾؿغ أخريـ مـ ـؾ   د اإلش مم ـون  مػتقحوً 

 افطريؼ مػتقحًوم وفعؾف  دأ يضقؼ وؿد يغؾؼ.

أمو يف ؾؾًطغ ؾفق مغؾؼ  وفؽؾقيم ؾ  يؿؽـ إمداد ؿ  ام جيى إمداد ؿ  ةف 

ن آكتػووةي إمـ إصخوص أو افً حم وظذ وقء  ةذا افقاؿةع ادةم  أؿةقل: 

ٓ مػقد ؿ صةقئًو إض ؿةًوم وإكةام يعـةل يؼتةؾ هيةقدي ؾقؼتةؾ مؼو ؾةف   ذه يف ؾؾًطغ

 ظؼات مـ ادًؾؿغ ؽر افذيـ يًجـقن وؽر افذيـ يعذ قن إػ ةخره.

ؾودفؿ أكف جيى آشتعدادم أكو أؾفؿ أيي ادعروؾةي افتةل يؾفةٍ هبةو ـثةر مةـ 

وا َبُة﴿افدظوة ثؿ يـًقن ؾحقا وم أٓ و ل ؿقفف معةوػ:  ةٍ َوأَِظةد  ـْ ُؿةق  ْؿ َمةو اْشةتَطَْعتُْؿ ِمة

ـُؿْ  ـْ ِرَ وِط اْ َقِْؾ مُْرِ ٌُقَن  ِِف َظُدو  اح ِ َوَظُدو   .[06]األنفال:﴾َوِم

ادعـك افظو ر مـف واوةت جةدًا و ةق اإلظةداد ادةوديم و ةذا ؽةر متحؼةؼ يف 

ؾؾًطغ أو يف أي  ؾد ةخر يتحؿس ؾقف  عض أوفئةؽ افشةٌوب افةذيـ يريةدون أن 

ػقا وأن تحور قا افطقاؽقً. مةوذا ؾعةؾ  ةمٓء افشةٌوب؟  ةؾ حؼؼةقا  ةذه أيةي يؼ

يف دٓفتفةةو افكةةتحي؟ ٓ يؿؽةةـفؿم ؾةةنذا ـةةون ٓ يؿؽةةـفؿ ؾفةةؾ يؿؽةةـفؿ أن يؼػةةقا 
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أموم أو  ؾ يؽؾػقن أن يؼػقا أموم افطقاؽقً  دون ش ح؟  ذا أي  ذا اإلظداد 

م فؽـ  ـوك رء ةخر أكو ادودي افذي يشسك يف ؾفؿف ـؾ افـوس مـ  ذه أيي

يـؼةةةدح يف كػزةةة أكةةةف معـةةةًك صةةةحقت وفؽةةةـ ٓ يتـٌةةةف فةةةفم ذفةةةؽ يف ؿقفةةةف معةةةوػ: 

وا﴿ ا طوب دـ؟ ا طوب    صؽ فؾؿممـغ افذيـ أظةدوا  [06]األنفال:﴾َوَأِظد 

مةةةو أمؽةةةـفؿ مةةةـ اإلظةةةداد افروحةةةل وافةةةديـل وا ؾؼةةةل يف كػقشةةةفؿم  ةةةمٓء  ةةةؿ 

وا َبُْؿ َمو اْشتََطْعُتؿْ َوأَ ﴿افذيـ خقضٌقا  ام اشتطعتؿ:   .[06]األنفال:﴾ِظد 

ؾفةةؾ كحةةـ حقةةـام كحؿةةس افـةةوس هبةةذه أيةةي كؾػةةً كظةةر ؿ أن  ةةذه أيةةي إكةةام 

 وضةةةى هبةةةو افةةةذيـ اشةةةتعدوا آشةةةتعداد إول و ةةةق آشةةةتعداد افـػزةةةم و ـةةةو 

هبةةةذه ادـوشةةةٌي معجٌـةةةل مؾةةةؽ افؽؾؿةةةي افتةةةل صةةةدرت مةةةـ  عةةةض رؤوشةةةوء حةةةزب 

احلةةزب   يـتػةةع هبةةذه احلؽؿةةي أٓ و ةةل ؿقفةةف: أؿقؿةةقا دوفةةي مشةةفقر افقةةقم فؽةةـ 

 اإلش م يف ؿؾق ؽؿ مؼؿ فؽؿ يف أروؽؿ.

يف  –أن افةةذيـ يريةةدون أن جيو ةةدوا فةةق ؾروةةـو ؿ نيؾصةةغ يف جفةةود ؿ 

ام  عةةد وفةةق  عةةد وا افعةةدة افروحقةةي حتةةك يتؿؽـةةقا ؾةةقؾفةةؿ   يعةةد – ؾةةد ـةةوكقا  أي

وا َبُةْؿ ﴿ستحةي يف أيةي افًةو ؼي:  ٕي أن يعدوا افعةدة ادوديةي افتةل  ةل د 
َوَأظِة

ةٍ  ـْ ُؿق   .[06]األنفال:﴾َمو اْشتََطْعُتْؿ ِم

أٓ إن افؼةةةقة افرمةةةلم أٓ إن »جةةةوء يف احلةةةديٌ افصةةةحقت ؿقفةةةف ظؾقةةةف افًةةة م: 

ٓ صةةؽ أن افرمةل ادؼصةةقد يف  ةذا احلةةديٌ  شافؼةقة افرمةلم أٓ إن افؼةةقة افرمةل

 وفًةفوم وافـٌةولم افقةقم ٓ مػعةقل بةذا افـةقع  افرمل ادعفةقد يقمئةذ و ةق افرمةل

مةةـ افًةة ح افؼةةديؿم فؽةةـ  ـةةوك رمةةل مةةـ شةة ح جديةةد ؾفةةؾ  ةةذا معةةد مةةـ أي 

اوظةةةي و خوصةةةي افتةةةل معؾةةةـ ظةةةـ كػًةةةفو ومًةةةؿل كػًةةةفو  ل ةةةو اوظةةةي اعفةةةودم 

 مٓء يو اوظي مو يًتطقعقن أن يـفضقا  تطٌقؼ  ذه أيي مةو دام أ ةؿ يعقشةقن 

 ـام يكحقن  ؿ.حتً حؽؿ ـوؾر 
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ؾنذًا موذا ظؾقفؿ أن يعؿؾةقا ـةام ظؿةؾ افرشةقل ظؾقةف افًة م وأصةحو ف افؽةرام 

يف أول افدظقة؟ أن يمشًقا اعامظي ظذ افعؼقدة اإلش مقي افصحقحي وظةذ 

إخةةة ق اإلشةةة مقي وظةةةذ افًةةةؾقك اإلشةةة ملم وأكةةةو أظتؼةةةد جوزمةةةًو: أن  ةةةمٓء 

د فقًةةقا ظةةذ ؿؾةةى رجةةؾ واحةةد ـةةام افةةذيـ يةةدظقن أكػًةةفؿ  ةةل ؿ اوظةةي اعفةةو

وهبةةةةةؿ اشةةةةةتطوع أن جيو ةةةةةد  ¢افةةةةةذيـ مؽتؾةةةةةقا حقفةةةةةف  ¢ـةةةةةون أصةةةةةحوب افـٌةةةةةل 

افؽػةةورم وـةةوكقا أظـةةل افؽػةةور أـثةةر ظةةددًا وؿةةقة مةةـفؿ ومةةع ذفةةؽ ككةة ؿ اح ظةةز 

 وجؾ  ًٌى أ ؿ ـوكقا ظذ ـؾؿي شقاء وظذ مر قي صحقحي.

ةة َخ م دةةو أَ ومةةوريخ افًةةرة افـٌقيةةي ـةةام كعؾةةؿ اقعةةًو ؾقفةةو ظةةز قا  ةةلمر مةةـ أوامةةر ؾ 

افرشقل ظؾقةف افًة م يف ؽةزوة أحةد ـةودت افعوؿٌةي أن مؽةقن ظؾةقفؿم ويف ؽةزوة 

حـةةةغ دةةةو خرجةةةقا ظةةةـ افًةةةؾقك اإلشةةة مل وأظجٌةةةتفؿ ـثةةةر ؿ ـةةةون ذفةةةؽ أيضةةةًو 

و وًٓ ظؾقفؿم ؾليـ ادًؾؿقن ادتؽتؾقن يف اوظي ظذ  ذه افس قي اإلشة مقي 

 افصحقحي؟! 

أن افـةةةوس افقةةةقم يف ؽػؾةةةي شةةةو قن ظةةةـ  ةةةذه احلؼةةةويؼم يظـةةةقن أن أكةةةو أظتؼةةةد 

 رد  ذا احلةامس  ةق افةذي يـكة ؿم فؽةـ دةو ـةام يؼقفةقن ظـةدكو يف افشةوم: 

تحةةةط احلطةةةقط.. حقـئةةةذ يظفةةةر  ةةةؾ ـةةةوكقا ظةةةذ صةةةخر أم ـةةةوكقا ظةةةذ رمةةةول مةةةـ 

 حتتفؿ. 

ومةةةع إشةةةػ افشةةةديد ويمشةةةػـل أن أضب مةةةث ً  ةةةوٕحزاب يف أؾغوكًةةةتونم 

وكًةةتون افقةةقم مةةع إشةةػ  شةةك ظؾقفةةو اومةةًو  ًةةٌى مةةوذا؟ افتؽتةةؾ وافتػةةرق أؾغ

ـَ ﴿وا افؼةةرةن: ؤوـةةل ؿ مةةو ؿةةر ٓ َمُؽقُكةةقا ِمةة َِغ   َ ةـة ـَ * ادُْْؼِ ةةوكُقا  ِمةة ـَ َُفْؿ َو ُؿةةقا دِيةـة ـَ ؾَر  ةةِذي اف 

وفةةةذفؽ ٓ يؿؽةةةـ افـفةةةقض إٓ ظةةةذ أشةةةوس مةةةـ افتؽتةةةؾ.  [11-12]الزززر:م:﴾ِصةةةقًَعو

 خ ... أخذك احلوجي يو صق

  ؽك.  مداخؾي:
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 صوحٌل.  افشقخ:

 ... دو رأى. مداخؾي:

 افدرب دوكف. افشقخ:

 وأن. مداخؾي:

  ا.وطـ أكو ٓحؼغ  ؼقك افشقخ:

 ؾؼؾً فف ٓ مٌؽ ظقـؽ : إكام كحوول مؾؽًو أو كؿقت ؾـعذر  افشقخ:

]اكؼطةةةوع[ حلةةةزب افتحريةةةرم  ةةةؿ يكةةةحقن إؿومةةةي دوفةةةي اإلشةةة م ثةةةؿ افتصةةةػقي 

ٓ  يً هبةؿ وأؿةقل يف فقؾةؽ ة كَ مـ أؽرب مو يؼقل اإلكًةون. ؾؽـةً أُ  وافس قي رء

ؿؿر ؾقفو ؿومً دوفي حزب افتحريرم شقطؾع حًى افتؼوفقد إور قي افع ظؾقفو 

 يؿشقنم شقطؾع صق يًؿقن افؼرار افذي يطؾع؟

  قون. مداخؾي:

 قةةةةون رؿةةةةؿ واحةةةةد. صةةةةق  ةةةةد ؿ يًةةةةووي حةةةةزب افتحريةةةةر؟  ةةةةده يؼؾةةةةى  افشةةةةقخ:

 ت افدوفي موذا؟ادجتؿعم صور

 إش مقي. مداخؾي:

يف مؾؽةةفم رؿةةؿ واحةةد. ٓ جيةةقز ٓمةةرأة أن  ةةرج متزجةةيم أول مةةـ  افشةةقخ:

  وفػ  ذا افؼرار كًوء اعامظي أكػًفؿ.

 ... مداخؾي:

 ٕ ؿ مو ر ق ؿ ظذ  ذا إشوس. افشقخ:

 (  00:  10:  57/ 321) اهلدى والنور/
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 اجلّاد الفسدي يف فمططني 

: حؽةةؿ دخةةقل افعؿؾقةةوت افػرديةةي ظةةذ ؾؾًةةطغ ؾقفةةو فؾـصةةتم ولافًةةمال إ

 و ل ظؿؾقي ؾرديي؟

 حؽؿ دخقل افعؿؾقوت موذا؟ افشقخ:

 افػرديي. مداخؾي:

 افػردييم كعؿ. افشقخ:

افػرديي يعـةل: مةع أكةف يعةرف افةذي يةدخؾ أكةف فةـ يؽةقن  ـةوك يعـةل  مداخؾي:

 كتقجي أو ـذا إكام يعـل شقف ...

قل:  لن  ذه آكتػووي افؼويؿي أن يف ؾؾًطغ فقًً كحـ داياًم كؼ افشقخ:

 اكتػووي ذظقيم وإكام  ل اكتػووي ظوضػقي ؾؼط.

أمةةةةةةو اإلشةةةةةة م ؾقةةةةةةلمر ادًةةةةةةؾؿغ أوًٓ:  تؼةةةةةةقى اح مٌةةةةةةورك ومعةةةةةةوػ يف ذوات 

 أكػًفؿ ويف أ ؾقفؿ وذوهيؿ.

 ؾقفقد ظؾقفؿ.فوثوكقًو: أن يًتعدوا فؾخ ص مـ أجؾ آشتعامر وآشتق ء 

مو أن يتعوضقا وشويؾ مو مػقد ؿ صقئًوم وٓ يعـل: مـؽل يف ظدو ؿم  ةؾ ظةذ أ

افعؽةةةةس افعةةةةدو يـؽةةةةل مةةةةـفؿم ؾفةةةةذا افقاؿةةةةع أوًٓ: مةةةةـ  ةةةةوب اإليؼةةةةوع  ةةةةوفـػس يف 

 افتفؾؽي.
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وثوكقةةًو: ظةةذ خةة ف مةةـفٍ افرشةةقل ظؾقةةف افصةة ة وافًةة م وأصةةحو ف افؽةةرام 

ؼشي ٓ د أن يـحةقا يف حقٌ أن ـؾ اوظي مًؾؿي مؼع يف مثؾ  ذه ابجؿي اف

 افرشقل ظؾقف افً م وأصحو ف افؽرام.مـحك مؼوومتفو 

حقةةـام دظةةو دظةةقة اإلشةة م  ةةدأ  ةةدظق و ؾةةلول رء  ¢وكحةةـ كةةرى أن افـٌةةل 

 دظقة افتقحقد هًام ثؿ  دأ أن جيفر هبو رويدًا رويةدًام وةمةـ  ةف  عةض افصةحو ي 

ٓء افصحو ي إوفقن مو ـام  ق معروف يف افتوريخ اإلش مل إولم وفؼل  م

فؼةةقا مةةـ افشةةدة وافضةةغط وافيةةب وافتعةةذيى افشةةديد مةةو يؾؼةةوه ـةةؾ مًةةؾؿ مةةع 

ظةةةةدوهم ومةةةةع ذفةةةةؽ ؾةةةةام ـةةةةون مةةةةقؿػفؿ  ةةةةق افتنةةةةع إػ  وهبةةةةي افؽػةةةةور دون أن 

 يًتعدوا بذه ادجوهبي  وفعدة افقاجٌي.

 وكعتؼد  لن ظزة ادًؾؿ واشتعداده يـٌغل أن يشتؿؾ ظذ أمريـ اثـغ:

 مر إول:  ق اإليامن  وح ظز وجؾ إيامكًو صحقحًو ؿقيًو.إ

 َ ـةةةف أوًٓ مةةةـ مؼؾقةةةؾ ؽ  وافقةةةء افثةةةوين: أن يتخةةةذ مةةةـ افقشةةةويؾ ادوديةةةي افتةةةل ُا

 ادصويى وإضار يف اوظي ادًؾؿغ.

 وأول ذفؽ: ابجرةم وثوين ذفؽ: إشؾحي ادوديي ادعروؾي يف ـؾ زمون.

  يؼةةةةع يف مؼومؾةةةةي  ¢وخ صةةةةتفو: أن افـٌةةةةل وإذا مةةةةو ظرؾـةةةةو  ةةةةذه احلؼقؼةةةةي 

افؽػورم و وهبي افؼقة  وفؼقة وافً ح  وفً ح إٓ  عد أن ـتؾ اوظي مممـغ 

 حؼًوم ويٌقعقن أرواحفؿ رخقصي يف شٌقؾ اح ظز وجؾ.

ثةةؿ  عةةد ذفةةؽ حقةةـام مقنةةت فةةف إوؿةةوت ادـوشةةٌي حقةةـام  ةةوجر مةةـ مؽةةي إػ 

ح ادةةودي  عةةد أن  قةةل يف ادًةةؾؿغ افًةة ح ادديـةةي  ةةدأ يًةةتعؿؾ افؼةةقة وافًةة 

 افروحل ادعـقي.
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و ةةل شةةـي اح يف خؾؼةةفم وفةةـ اةةد فًةةـي اح مٌةةدي ً  ¢ ةةذه شةةـي رشةةقل اح 

 وفـ اد فًـي اح حتقي ً.

ف و خوصةي يف خطةى ٌِة طَ وـام ـون ظؾقف افص ة وافً م  طةى دايةاًم يف ُخ 

م ـة م اح وخةر ابةدي  ةدي حمؿةد أمو  عةد: ؾةنن خةر افؽة  »عم ؾقؼقل: ؿَ اعُ 

 .ش¢

وفةةةذفؽ ؾوفقاجةةةى ظةةةذ ادًةةةؾؿغ يف ـةةةؾ زمةةةون ومؽةةةون أن يضةةةعقا كصةةةى 

م ودةةو ـوكةةً آكتػووةةي ¢م وأن يتلشةةقا وأن يؼتةةدوا  ةةف ¢أظقةةـفؿ  ةةدي افـٌةةل 

ـػةةقس مر قةةي إشةة مقي صةةحقحي أوًٓم ثةةؿ   متفقةةل  وفـًةةٌي افافؼويؿةةي أن   متفقةةل 

 ًو.فؾً ح ادودي ثوكق

كف ٓ جيقز فؾؿًؾؿغ أن يػًةحقا فًةػؽ إوفذفؽ ؾـحـ ــو وٓ كزال كؼقل: 

دمةةةةويفؿ رخقصةةةةي وةةةةعػًو بةةةةؿ وؿةةةةقة ٕظةةةةدايفؿم  ةةةةؾ ظؾةةةةقفؿ أن يةةةةدخرو و فقةةةةقم 

يًةةتعدون فٌةةذل  ةةذه افةةدموء رخقصةةي  و ةةديـ يف شةةٌقؾ اح ظةةز وجةةؾ  لكػًةةفؿ 

ـؾةةةةف مةةةةع و ةةةةلمقابؿم وـةةةةؾ حٌقةةةةى إفةةةةقفؿم وكحةةةةـ كعتؼةةةةد أن افعةةةةو  اإلشةةةة مل 

إشػ افشديدم وفةقس افػؾًةطقـققن ؾؼةط  ةؿ   يصةؾقا إػ مرحؾةي اعفةود يف 

وا أيضةًو مةـ مقا افس قي افصةحقحي اإلشة مقيم وٓ  قة   شٌقؾ اح حؼًون ٕ ؿ مو رُ 

 افـوحقي افً حقي ادوديي.

ؾةةةةنذا ظرؾـةةةةو  ةةةةذه احلؼقؼةةةةي افتةةةةل كحةةةةـ كةةةةـفٍ هبةةةةوم وكدكةةةةدن هبةةةةو مةةةةـ يةةةةقم أول 

عرف حؼقؼي حقـئذ مـ  وب أوػ جقاب افًةمال افةذي ضرحتةف ةكػةًو آكتػوويم م

وةةةقا أكػًةةةفؿ فؾفجةةةقم ظةةةذ ر  عَ و ةةةق: أكةةةف ٓ جيةةةقز فئؾةةةراد مةةةـ ادًةةةؾؿغ أن يُ 

إظةةةةةةداء مةةةةةةـ افقفةةةةةةقدن ٕن افعوؿٌةةةةةةي شةةةةةةتؽقن فصةةةةةةوفت افقفةةةةةةقدم وفةةةةةةقس فصةةةةةةوفت 

 ادًؾؿغ ادفواغم مػضؾ.

 ( 00:  00: 41/ 344) اهلدى والنور /
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 وصاحل اليّود يف الػسب وّامجة 

  ًؿ اح افرنيـ افرحقؿ وافص ة وافً م ظذ أذف ادرشؾغ.

ؿف أكـو كحٌف يف احم وكلخذ افؽؾؿي افذي مـ ادؼدمةي ؾِ عْ ؿ افشقخ كُ ؾ  ـَ أود أن أُ 

مةةةو ؿةةةول إخ يؼةةةقل: إكةةةف  ةةةؾ مةةةـ ادؿؽةةةـ إن يعـةةةل:  ةةةوجؿ مصةةةوفت افقفةةةقد يف 

 وؾركًو  ؾ يؿؽـ أن هيوجؿ مصوفت افقفقد  ـوك.افٌؾدان افغر قي مث ً ـلمريؽو 

كؼةةقل: افقفةةقد  ةة  صةةؽ يعـةةل دوفةةي يف وجفةةي افـظةةر اإلشةة مقي دوفةةي  افشةةقخ:

ؾ هبةو مةو يػعؾةقن  ودًةؾؿغ وأـثةرم وفؽةـ  ؼةط واحةد عَة ػْ حمور يم ؾقجقز أن يُ 

يشٌف مو شٌؼ ذـره مـ افؽ م ةكػًو ظـ آكتػوويم و ق: أٓ يسمى مةـ وراء  ةذا 

ضار افةةذي شةةقؾحؼف ادًةةؾؿ أو ادًةةؾؿقن  ةةوفقفقد يف مؾةةؽ افةةٌ د أن يؽةةقن اإل

ظوؿٌةةةي ذفةةةؽ أن يصةةةوب ادًةةةؾؿقن  يةةةر أـثةةةر مةةةـ ذفةةةؽم ؾةةةنذا   تحصةةةؾ ضر 

 أـز جوز وإٓ ؾ  ؟

 (  00: 36: 05/ 344) اهلدى والنور / 
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 املوقف وَ املفاوضات 

 ظر قي.  تدور ظؿؾقي ادػووووت  ذه افتل ...  غ دول مداخؾي:

 مش خطرة يف إصؾ. مداخؾي:

ضقةةةىم حةةةغ يقؿعةةةقا ظةةةذ مـةةةوزٓت  وفـًةةةٌي فةةةئرايض اإلشةةة مقي  مداخؾةةةي:

 ذهم فق إكًةون يعـةل: أصةو ف احلةامس وراح وؿةول: أريةد أظؿةؾ أؿومةؾ أو ؿةول مةو 

 أصٌف ذفؽ.

 كعؿ.  افشقخ:

 ...  ؾ  ذا افقء جيقز؟ مداخؾي:

 ٓ جيقز. افشقخ:

 دوذا؟  مداخؾي:

 ٕكف مثؾ ذاك. قخ:افش

 ـقػ؟ مداخؾي:

مثةةؾ  ةةذاك افةةع ــةةً شةةلفً ظـفةةو وأجٌـةةوك ظـفةةوم يعـةةل: افعؿؾقةةوت  افشةةقخ:

 احلدوديي.

 كعؿ.  مداخؾي:

 مو  ق افػويدة مـفو؟ افشقخ:
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 ظذ إؿؾ.. يعـل:  تؽقن ظؿؾقي حتريؽ  مداخؾي:

 وفق كوديً أشؿعً حقًو. افشقخ:

 .أ ق فقذ: حتريؽ احلؽقموت ود اإلش م.

وفؽةةـ ٓ حقةةوة دةةـ مـةةوديم مةةو عةةرح  ؿقةةً إيةة مم يعـةةل: ؾةةقق  ةةذا  افشةةقخ:

ــً أكو داخؾ يف نيؽ إن  ذه  تحرك وأكً معـل أ و اقةً  ةمٓء واةـعفؿ 

 مـ أن يتحرـقا إػ افض لم  ؽذا معـل.

 ظدم احلرـي افقؿقفم افقؿقف ظـد.. مداخؾي:

 يؿـعفؿ؟ ذا  قم أكو ذحً فؽم أكً مؼتـع أن  ذا  افشقخ:

ٓ مو يؿـعفؿ  س إحـو كؿـعةف إحـةو كػؽةر  قؿـعـةو إحـةو كؽةقن كشةطغ  مداخؾي:

 ويؿـعـو ـذا ...

 ...  مداخؾي:

 مو  نمؽوكؽ مؽقن كشقط إٓ  ورمؽوب مو حرم اح؟ افشقخ:

 ٓ مو... فقش شلفـو حتك كعرف أُن مو حرم اح أو ؽر مو حرم اح. مداخؾي:

 جقا ـو؟وفقف جق ـوم دوذا  افشقخ:

 صقخ ... مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 ر ام يؽقن يف كػس ادقوقع. مداخؾي:

 افظو ر ؾقف ظر جقي إرض مًؽقكي. افشقخ:
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 شمال يو أخ أنيد شمافؽ. مداخؾي:

 إه إيف. صفد صو د مـ أ ؾفو. افشقخ:

افةةةةةةع أؿقفةةةةةةف يعـةةةةةةل: مةةةةةةو مقؿةةةةةةػ ادًةةةةةةؾؿغ ادؾتةةةةةةزمغ مةةةةةةـ  ةةةةةةذه  مداخؾةةةةةةي:

ض  عةد اكتفةوء  ةذه ادػوووةوت أصةٌت افقفةقد بةؿ ادػووووت يعـةل: ظةذ ؾةر

يد يف ادـطؼي ويػرحةقن ويؿرحةقن وأكةً مةرى افقفةقد يعـةل: أمةوم ظقـقةؽم ؾةام 

مقؿةةةةةةػ ادًةةةةةةؾؿغ ادؾتةةةةةةزمغ مةةةةةةـ  ةةةةةةذه ادػوووةةةةةةوت ومةةةةةةو يسمةةةةةةى ظؾقفةةةةةةو يف 

 ادًتؼٌؾ.

 مو مقؿػ موذا؟  افشقخ:

 ادًؾؿغ ادؾتزمغ. مداخؾي:

 مؾتزمغ. افشقخ:

 عؿ. ك مداخؾي:

 مو  ق مقؿػ ادؾتزمغ يف افؼدس؟ افشقخ:

 يف موذا؟  مداخؾي:

 يف افؼدس مو  ق مقؿػ ادًؾؿغ يف افضػي. افشقخ:

خؾقةةةةؽ.. يعـةةةةل: احـةةةةو أن أول أمةةةةس دةةةةو ــةةةةو كتـةةةةوؿش ٓ  ةةةةد مةةةةـ  مداخؾةةةةي:

افتصةةةػقي وافس قةةةي وٓ  ةةةد مةةةـ يعـةةةل: افطويػةةةي ادـصةةةقرة بةةةو صةةةػوتم حًةةةى مةةةو 

جةةقدة يف اوظةةي معقـةةيم وإكةةام يؽقكةةقا متػةةرؿغ  ـةةوم ر ةةام ؿؾةةً ٓ أظؾةةؿ أ ةةو مق

يؽقكةقا متػةةرؿغ  ـةةو و ـةةوكم ؾؿةةـ.. أكةةو أن ظةةـ كػزةة أؿةةقلم مةةو مةةقؿػل ظـةةدمو 
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أرى افقفقدي ينح ويؿرح ويعؿةؾ مةو يشةوء يف  ة د ادًةؾؿغ مةو  ةق مةقؿػل؟ 

  ذا شمايل  س.

 مو  ق مقؿػؽ فق ــً مـ وعػوء ادممـغ يف مؽي. افشقخ:

 افًؽقت. داخؾي:م

 أه. أخذت اعقاب. افشقخ:

 يو اح شٌحوكؽ افؾفؿ و حؿدك. مداخؾي:

وأكةةو ٓ أرى أن مؼةةقل: شةةؽقتم اؾعةةؾ مةةو ؾعؾةةف أ ةةق  ؽةةر م فؽةةـ  ةةؾ  افشةقخ:

 اصتغؾ افؼتؾ؟

 ٓ. مداخؾي:

 أه. افشقخ:

 ( 00:  54: 53/   355) اهلدى والنور / 

 الصمح وع اليّود

فةةةرحقؿم احلؼقؼةةةي يعـةةةل:  ةةةذا افشةةةٌوب ادًةةةؾؿ  ًةةةؿ اح افةةةرنيـ ا مداخؾةةةي:

يوشقدي مو جوؤوا إٓ ٕ ؿ حؼقؼي تحٌةقن افةـفٍ افةذي مًةرون ظؾقةف جةزاك اح 

خرًام ؾـقد مـؽؿ جزاـؿ اح خرًا أن مـصحقكو  ـصقحي ومٌقـقا فـةو مقةزان افؼةع 

يف ؿضةةةةقي افًةةةةؾؿ وافصةةةةؾت مةةةةع افقفةةةةقد يف وؿتـةةةةو احلةةةةوض وخوصةةةةي أن إكظؿةةةةي 

ي واحلؽقمةةةوت افعر قةةي ـؾفةةةو مقاضةةةلت ظةةذ ادةةةمار افةةدويل فؾًةةة م مةةةع افعر قةة

افقفةةةةقد ومقاضةةةةلت ظةةةةذ  ةةةةذا افقةةةةء  عةةةةد افطومةةةةي يف ؿضةةةةقي افعةةةةراق وافؽقيةةةةً 

وؿضةةقي ا ؾةةقٍم ؾـريةةد أن كةةرى مقةةزان افؼةةع مةةـ خةة ل افؽتةةوب وافًةةـي وشةةرة 
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افًةةةةؾػ افصةةةةوفت ووضريةةةةؼ افًةةةةؾػ افصةةةةوفت جةةةةزاـؿ اح خةةةةرًام وحؼقؼةةةةي أكـةةةةل 

ًةةةً مةةةع اقةةةع اعامظةةةوت اإلشةةة مقي ـةةةلؾراد وـؾفةةةؿ متػؼةةةقن أكةةةف ٓ جيةةةقز جؾ

افصؾت وافًؾؿ مةع افقفةقد و عةض افةقزراء حتةك افةذيـ دخؾةقا مةـ اإلشة مقي أو 

 عض افـقاب يؼقفةقن: فةق ظؾؼـةو ظةذ أظةقاد ادشةوكؼ فةـ كقؿةع ظةذ افصةؾت مةع 

ـؿ اح إهايقؾ وظذ افًةؾؿ مةع إهايقةؾ وظةذ افصةؾت مةع  ـةل صةفققنم ؾجةزا

 خر! 

 ورك اح ؾقؽ! فعؾؽ مًلل أو ـون اف يؼ أن مًلل ظـ أمر  فةقلم  افشقخ:

مو دام مؼقل إكف ـؾ اإلش مقغ واحلؿد ح متػؼقن ظذ أن افصؾت مع افقفقد ٓ 

 إذ ونجيقزم ؾنذًا مو افػويدة مـ مثؾ  ذا افًمالن ٕكف شقؼول وفقس يصت يف 

قةةؾم إذا ـةةون  ـةةو ٓ يقجةةد إكًةةون  ةةؾ وٓ يف خةةورج رء إذا احتةةوج افـفةةور إػ دف

 ةةةذا ادؽةةةون  شةةةفودة ـ مةةةؽ أكةةةًم مةةةـ يؼةةةقل  لكةةةف جيةةةقز افصةةةؾت مةةةع افقفةةةقد؟ 

ؾؾعؾةةةؽ ــةةةً مًةةةلل ظةةةـ رء يؽةةةقن ؽؿةةةض ظةةةذ  عةةةض احلةةةوضيـم ؾؽقةةةػ 

وإمةةر فةةقس ؽومضةةًو ٓ ظةةذ أحةةد مةةةـ احلةةوضيـ وٓ ظةةذ أحةةد مةةـ افغةةةويٌغم 

ًةةةةةةؾؿغ أي ظةةةةةةذ حؽةةةةةةوم ادًةةةةةةؾؿغ أن افقفةةةةةةقد معةةةةةةروف أكةةةةةةف جيةةةةةةى ظةةةةةةذ اد

تحةةور ق ؿ فؽةةـ مةةع إشةةػ حؽةةوم ادًةةؿؾغ يتقاضةةمون مةةع أظةةداء ادًةةؾؿغم 

ؾةةةلي حؽةةةؿ مريةةةد  قوكةةةف؟ ؾـًةةةلل اح ظةةةز وجةةةؾ أن يصةةةؾت حؽومـةةةو وكقا ـةةةو افةةةذي 

 يؿشقن مع حؽومـو  زظؿ اإلص ح وفؽـ كًقا ؿقل افؼويؾ:

 أوردهااا دااسع ودااسع م اا م 

 

 

 

 د ا  ا ما هكذا ياا داسع تاور 

 ( 00: 20: 50/   358) اهلدى والنور /  
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 جّاد الٍطاء يف فمططني وزصد  

 أوواه لمكتاه يف فمططني

أذمةؿ يف معةرض إجةو تؽؿ ظةـ أحةد  افشةقخ: ـوك شةمآن ؾضةقؾي  افًمال:

و ةد حتةً طةؾ إشئؾي افًو ؼي إػ مًلفي وجقب وجقد رايي إشة مقي حتةك جُيَ 

ول افذي أريد أن أضرحف: مةو رأيؽةؿ ؾةقام يةدور أن  ذه افراييم أن افًمال إ

 يف ؾؾًطغ مـ جفود ود افعدوم وخوصي يف مًلفي افـًوء.

 مًلفي افـًوء. افشقخ:

افـًةةةوءم ٕكةةةف كًةةةؿع ـثةةةرًا ويةةةدور ظةةةذ أفًةةةـي ـثةةةر مةةةـ افـةةةوس  ةةةذه  افًةةةويؾ:

 عي اإلشةةة مقي أوافعؿؾقةةةوت افٌطقفقةةةي افتةةةل مؼةةةقم هبةةةو كًةةةوء ؽةةةر مؾتزمةةةوت  وفؼةةةي

م واجةةةد  ةةةذه إؾعةةةول ومرؾةةةع ال... فدرجةةةي أكـةةةو شةةةؿعـو مةةةـ  وفؼةةةع اإلشةةة مل

 عض أوفئؽ ظـد ؿ ؾفؿ مـ افعؾؿ افؼظل أ ؿ يؿجدو و إػ ةخره.  ةذا  ةق 

 افًمال إول.

أمةةةو افًةةةمال افثةةةوين: ؾةةةنن  عةةةض اعامظةةةوت اإلشةةة مقي اؿةةةع أمةةةقآًم  ةةةذه 

ظةةداء يف ؾؾًةةطغم مةةو  ةةق إمةةقال مرصةةد فؽةةل مكةةف ظةةذ افةةذيـ يؼةةومؾقن إ

 رأيؽؿ  ورك اح ؾقؽؿ.

أوًٓ: فقس  ـوك جفودم ؿؾـةو كحةـ ساحةيم ويف ؾؾًةطغ فةقس  ـةوك  افشقخ:

جفةةةودم  ـةةةوك مؼوومةةةيم و ةةةذه ادؼوومةةةي ٓ مػقةةةد صةةةقئًوم ؾوفقاجةةةى افؼةةةظل ظةةةذ 
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شةةةؽون ؾؾًةةةطغ أن يػعؾةةةقا ـةةةام ؾعةةةؾ ادفةةةوجرون إوفةةةقنم وـةةةام ؾعةةةؾ افةةةذيـ 

مـ افػؾًطقـقغ دةو افقفةقد دخؾةقا افةٌ د و ةدؤوا )يػظعةقن(  وجروا أول وجٌي 

ؾقفو ؾفوجروا إػ   د ظر قيم ؾٌؼوء  مٓء ادًؾؿغ حتً  مٓء افؽوؾريـ  ذا 

 خ ف افؼع احلؽقؿ.

ثوكقةةةًو:  ةةةذا فةةةقس جفةةةودًام ٕن اعفةةةود كحةةةـ كؼةةةقل دايةةةاًم وؿؾـةةةو أيضةةةًو يف  ةةةذه 

اشتعداد مـ كوحقتغم كوحقةي إيامكقةي  إمًقي ؿٌؾ  ذا اعؿع: اعفود تحتوج إػ

وكوحقةةي موديةةيم وـةةؾ مةةـ افـةةوحقتغ ؽةةر متحؼةةؼ يف ؾؾًةةطغم ومةةـ ـةةون يف صةةؽ 

مةةةـ  ةةةذا ؾؾقكةةةح حتةةةك كتحةةةوور معةةةف يف ذفةةةؽم وإذ ٓ  اشةةةتعداد ٓ مةةةـ افـوحقةةةي 

اإليامكقي وٓ مـ افـوحقي ادوديي ؾحقـئٍذ مو ظذ ادًؾؿغ  ـوك إٓ أحد صقئغ: 

قا بةةذا احلؽةةؿ افؽةةوؾر افظةةو م و ةةذا ٓ جيةةقزم وإمةةو أن هيةةوجروام إمةةو أن يروةةخ

و﴿و ةةةذا  ةةةق افقاجةةةى:  وِجُروا ؾِقَفةةة َعًي َؾُتَفةةة
ـْ َأْرُض اح ِ َواِشةةة م [14]النسزززاء:﴾َأَ ْ َمُؽةةة

وأن أكةةةةو أظجةةةةى  ةةةةو حؽقةةةةً أن  ـةةةةوك كًةةةةوء ؽةةةةر مؾتزمةةةةوت ويةةةةلمقن أو يةةةةلمغ 

م ـقةةػ  ةةذا افتؿجقةةد؟ أكةةو  ٌطةةقٓت يؿجةةد و  عةةض رجةةوٓت اإلشةة مقغ مؼةةقل

أطةةةـ  ةةةذا افتؿجقةةةد يًةةةؾؿ ظةةةذ ذاك افتؿجقةةةد مٌةةةع افعةةةراق وصةةةدام ..وإفةةةخم ةيةةةي 

واحدة يو إخقاكـو ادًؾؿغ فق ؾؽةر ادًةؾؿقن اقعةو ًؾقفةو فعرؾةقا أ ةؿ ٓ حقةوة 

بؿ إٓ  تحؼقؼفوم وأن ـؾ  ذه ادظو ر افتل اجد ومًةؿك  ةوفٌطقٓت مةو  ةل 

ي تحًةةٌف افضةةؿفن مةةوءم أو ـةةام يؼةةقل ادثةةؾ افعةةومل: يف افقاؿةةع إٓ ـنةةاب  ؼقعةة

 رؽقة صو قنم أو شحو ي صقػ ظام ؿريى مـؼشعم ٓ مطر وٓ ؽقٌ حتتفو.

 مو  ل  ذه أيي؟

ْؿ ﴿ ـُ ةة وا اح َ َيـُكْ ةة ؾودًةةؾؿقن افقةةقم يـكةةون اح  عومةةيم  [4]محمزز::﴾إِْن َمـُكُ

شةقئغ: إمةو أن يؽةقن ـوذ ةًو يـكون اح مـ يؼقل إ ؿ يـكةون اح يؾزمةف أحةد اف
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وا ﴿و ذا  ق افقاؿعم وإمو أن يؽقن خز اح ـذ ًو و ذا ـػةر حةغ ؿةول:  إِْن َمـُكُة

ؿْ  ـُ ةةةة ؾةةةةةؤن كًةةةةوء ؽةةةةةر مؾتزمةةةةوت  ةةةةةؾ ككةةةةةن اح يف ذوات  [4]محمززززز::﴾اح َ َيـُكْ

أكػًةةفـ؟ اعةةقاب: ٓم ـقةةػ كتصةةقر أن اح يـكةة ؿم  ةةذا أمةةر مًةةتحقؾم فؽةةـ 

يػعؾةـ ــًةوء افقفةقدم افـًةوء افقفقديةوت يؼةومؾقام و ةـ أيضةًو يةريـ  مٓء افـًوء 

أكػًةةفـ أ ةةـ يةةداؾعـ ظةةـ   د ةةؿ وديةةـفؿ ظةةذ ظجةةره و جةةرهم ـةةام  ةةذول ؽةةر 

ادًؾامت ؽر ادؾتزموت أيضًو جيو دوا يف طـفؿم فؽـ فةقس  ةذا مةـ اعفةود 

فقةةقم جفةةود  ًةةٌقؾ إض ؿةةًوم فةةذفؽ أكةةو ٓ أظتؼةةد أكةةف يقجةةد يف افعةةو  اإلشةة مل ا

 ؿعـةةةةةك افؽؾؿةةةةةيم وٓ يؿؽةةةةةـ أن يتحؼةةةةةؼ افـكةةةةة فؾؿًةةةةةؾؿغ مةةةةةو   يـكةةةةةوا رب 

افعةةةودغم )وكحةةةـ كةةةرى احلؽقمةةةوت كؼطةةةع اقعةةةًو كحةةةـ ـةةةلؾراد أن احلؽقمةةةوت 

اإلش مقي ٓ مـك ذيعي اح(م و ذه افظو رة افتل كحـ كحقو و أن أـةز دفقةؾ 

تؼةةةد هبةةةو أؾةةةراد افشةةةعقب ظةةةذ ذفةةةؽم فؽةةةـ  ـةةةوك مشةةةؽؾي:  ةةةذه افظةةةو رة افتةةةل يع

اإلشةة مقي و ةةل أن احلؽقمةةوت اإلشةة مقي وأن حؽومفةةو ٓ تحؽؿةةقن  ةةام أكةةزل 

اح كـًةةةك أكػًةةةـوم وكجعةةةؾ دأ ـةةةو ودأب  ةةةمٓء احلؽةةةوم وكؼةةةقل:  ةةةمٓء ـػةةةور ٓ 

تحؽؿةةقن  ةةام أكةةزل احم وؿةةد يؽةةقن إمةةر ـةةذفؽ وؿةةد ٓ يؽةةقن  ةةذا تحتةةوج إػ 

ـ كحؽةةؿ  ةةام أكةةزل احم كحةةـ  ـةةوك ـةةام  حةةٌم فؽةةـ كحةةـ كًةةقـو أكػًةةـو:  ةةؾ كحةة

مول ظةـ رظقتةفم ؾوفرجةؾ معؾؿقن مةـ ؿقفةف ظؾقةف افًة م: ـؾؽةؿ راع وـؾؽةؿ مًة

م وافعٌةةةد حتةةةك  ةةةق ولظةةةـ رظقتةةةفم وادةةةرأة راظقةةةي و ةةةل مًةةةم ولراع و ةةةق مًةةةم

ول ظةةةـ افرظقةةةي ـؾفةةةو و ةةةق احلةةةوـؿ مول ظةةةـ رظقتةةةف. ؾوحلةةةوـؿ مًةةةراظةةةل ومًةةةم

ككاؾفؿ ظـ ككة رب افعودغ أ ؿ هيتؿقن إظذم ؾؿـ اؾتتون ادًؾؿغ وا

قُْؽْؿ ﴿ غةةةر ؿ  ويـًةةةقن أكػًةةةفؿم خةةة ف ؿقفةةةف معةةةوػ:  ـَ ةَمـُةةةقا َظَؾةةة ِذي ةةة ةةةو اف  َ و َأهي  َيةةة

ـْ َوؾ  إَِذا اْ تَةَدْيُتؿْ  ْؿ َم ـُ ُؽْؿ ٓ َيُي  ًَ مةـ  افشةٌوب  اً ؾـجةد ـثةر [261]المائز:ة:﴾َأكُػ

اإلشة مقي دأهبةؿ احلؽةوم أن  ةمٓء  ادًؾؿ ـلؾرادم وكجد ـثةرًا مةـ اعامظةوت
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ـػةةور وٓ تحؽؿةةقن  ةةام أكةةزل احم وفةةق كظةةرت إفةةقفؿ فقجةةد ؿ ـوحلؽةةومم فؽةةـ 

شةةؾطي احلةةوـؿ  ةة  صةةؽ أوشةةع ودايةةرة طفةةقر ظةةدم حؽؿةةي  وإلشةة م أيضةةًو أوشةةع 

مةةـ حؽةةؿ  ةةمٓء إؾةةراد ظةةذ أكػًةةفؿ وظةةذ أ ؾةةقفؿم فؽةةـ مةةع ذفةةؽ  ةةمٓء ٓ 

ؾؿقكةةفم دةةوذا؟ فغؾٌةةي إ ةةقاء ظةةع كػقشةةفؿم ؾفةةؿ إذًا: ؼةةقن اإلشةة م افةةذي يعٌ  طَ يُ 

 ـام يؼقفقن. يف ابقى شقامع احلؽوم 

 ( 00:  17: 33/   459) اهلدى والنور /  

 ِجسة أِن فمططني وَ الضفة الػسبية

يةةةو صةةةقخـو ــةةةو يف إحةةةدى اعؾًةةةوت شةةةلل أحةةةد إخةةةقة شةةةمال ظةةةـ  ادؾؼةةةل:

ه إػ  ؾد مًؾؿ ةخرم فؽقن افؽػةور  جرة أ ؾ افضػي افغر قي إػ  ؾد ظر  ةخر

م شٓ  جةةرة  عةةد افػةةتت» قؼةةقل يف احلةةديٌ:  ¢ن افـٌةةل إ قعقشةةقا ؾقفةةو  قؼقفةةقا: 

 ؾفؾ بذا احلديٌ ظ ؿي يف افػتقى افذ شؿعـو و.. صقخـو؟ 

 ٓم فقس بو ظ ؿي.  افشقخ:

 ومعـك ؾقؿف احلديٌ كػًف.  ادؾؼل:

ؼصقد كػك ابجرة مـ  ة د افؽػةر فقس اد شٓ  جرة  عد افػتت»أوه  افشقخ:

إػ  ةةة د اإلشةةة م مطؾؼةةةًوم وإكةةةام ادؼصةةةقد كػةةةل وجةةةقب ابجةةةرة مةةةـ مؽةةةي إػ 

ادديـيم ٕكف يف أول اإلش م ـون جيى ظةذ وةعػوء ادةممـغ افةذيـ ـةوكقا يف 

مؽي مـ ادًتضعػغ أن هيوجروا مـ مؽي إػ ادديـي  عد أن  دأ افرشقل ظؾقف 

يف  ¢أشوس افدوفي ادًؾؿيم ؾٌعد أن اشتؼر إمةر فؾـٌةل  افً م أن يضع ؾقفو

ادديـيم وأخذ اإلش م يًةتقض  ويتؼةقى يف إرض حقـئةذ ؿةول ظؾقةف افًة م : 

ٓ  جةةرة  عةةد ؾةةتت مؽةةيم أمةةو ابجةةرة  صةةقرة ظومةةي ؾةة  مةةزالم وذفةةؽ مةةـ ظؼويةةد 
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فؼقومةي ادًؾؿغ ادتقارثي افتل يذـر يف ـتى افعؼقدةم ابجرة مووةقي إػ يةقم ا

ـْ َأْرُض اح ِ َواِشَعًي َؾُتَفوِجُروا ؾِقَفو﴿ثؿ افـص افؼرةين:  م ؾفذا [14]النساء:﴾َأَ ْ َمُؽ

افةةةةـص افؼةةةةرةين ثو تةةةةًو ؽةةةةر مـًةةةةقخم أمةةةةو احلةةةةديٌ ؾفةةةةق ـةةةةون مؼقةةةةدًا بةةةةذا افةةةةـص 

 افؼرةينم وفزمـ معغ ـام ذحً أكػًو ؾنذن ٓ معورض. 

 احلؿد ح رب افعودغ.  مداخؾي:

 شمال يًلفف إخ: حًـ.  ؾؼل:اد

 مػضؾ. افشقخ:

أول شمال: ظـ أ ؾ افضػي افغر قيم يعـل  ؾ جيقز أن  رجقا مـ  ادؾؼل:

 إرضم وهيوجروا إػ  ؾد ثوين؟

جيةةى أن  رجةةقام جيةةى أن  رجةةقا مةةـ إرض افتةةل   يتؿؽـةةقا  افشةةقخ:

 اإلش مقي. مـ ضرد افؽوؾر مـفو إػ أرض يتؿؽـقا ؾقفو مـ افؼقوم  شعوير ؿ

ـ إظةةداء مةةـ ادؾؼةةل: ةة ... افضةةػي افغر قةةي ويرحةةؾ إػ  ةة د ثوكقةةيم أصةةٌت َمؽ 

 إرض.

أكةةةو أظةةةرف أكةةةؽ أكةةةً  ةةةدك مؼةةةقل افؽةةة مم صةةةق رأيةةةؽ: ادفةةةوجرون  افشةةةقخ:

 إوفقن افذيـ  وجروا مـ مؽي إػ ادديـيم موذا ؾعؾقا؟

  وجروا ضٌعًو مـ مؽي إػ ادديـي. ادؾؼل:

 ٓ ٓ؟ار افؽ مم أخؾقا ادؽون فؾؽػور وٓ مؽر افشقخ:

  ذا ضٌعًو...  حول وعػفؿ ـوكقا وعػوء.  ادؾؼل:

 مو جوو ـل.  افشقخ:
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 أخؾق و.  مداخؾي:

ضقةةىم أخؾق ةةو و ةةودول أخؾق ةةوم  ةةودول أحًةةـ مةةـ  وديةةؽ يعـةةل  افشةةقخ:

 ؾؽركم ٓ  وديؽ أحًـ مـ  ودول  ؽثر. 

 أحًـ  ودول  ؿ يتؼومؾقا... ادؾؼل:

ؾؼةعم فيو أخل  ورك اح ؾقؽم أكً جيةى أن  ضةع ظؼؾةؽ ورأيةؽ  :افشقخ

مةةةش  ضةةةع ذظةةةؽ فعؼؾةةةؽم ٕكةةةف ٓ مماخةةةذين مفةةةام ـةةةون ظؼؾةةةؽ أكةةةً جٌةةةورم 

وـٌةةرم وـٌةةر جةةدًام ؾلكةةً ٓ مًةةووي صةةقئًو  وفـًةةٌي فعؼةةؾ افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م 

 افذي كزل ظؾقف افقحل أوٓ ثؿ ضٌؼف ـام أكزل ظؾقف ثوكقًو. 

جر مـ مؽي إػ ادديـيم ؾؾامذا ٓ يؼتدي ادًؾؿ  ؿفوجرمف مـ ؾفق افذي  و

افٌؾةةد افةةذي ؾقةةف افؽػةةور؟ ؾؽةةرك أكةةً وؽةةرك اكةةف  ؽةةذا أخؾقـةةو افٌؾةةد فؾؽػةةورم أي 

كعةةةؿم ٓزم  ؾةةةقا افٌؾةةةد فؾؽػةةةور مةةةـ صةةةون متفقةةةموا إلخةةةراج افؽةةةوؾر مةةةـ   دـةةةؿ 

 افذي احتؾؽؿ ؾقفم ذفؽ  ق مو ؾعؾف افرشقل ظؾقف افً م. 

 عةةد أن  ةةوجر  ةةق وأصةةحو ف مةةـ مؽةةي إػ ادديـةةيم مةةوذا ؾعةةؾ؟م  قةةل وفةةذفؽ 

فغزو مؽيم وفذفؽ ؾتحفوم وـون ؿٌؾ ذفةؽ جيؿةع ادًةؾؿغم وتحؼة ؿ حؼةًا 

يف ادديـةةيم اشةةتعداد فغةةزو افٌؾةةد افةةذي اوةةطر مةةـ ادؼةةـغ أكػًةةفؿ أن  ةةرج 

 مـفو. 

 . شعد افػتتٓ  جرة  »ـف اح ظز وجؾ مـ مؽي وؾتحفو ؿول: ؽ  ؾٌعد أن مَ 

ـَ ﴿ؿ ظؼؾؽ وفةق ــةً مةـ أظؾةؿ ظؾةامء افةدكقوم ؽ  وفذفؽ ٓ حُتَ 
و ُأومِقةُتْؿ مِة َومَة

ٓ  َؿؾِقً    ... كعؿ.[11]اإلسراء:﴾اْفِعْؾِؿ إِ

 وفؽـ إػ أي مـطؼي  وجر؟ مو ـؾفو حمتؾي ذي افضػي؟ مداخؾي:
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 ٓ فقًقا شقاء. افشقخ:

 فقش؟ ادؾؼل:

 ٓ. اشؿت يل.  افشقخ:

 مػضؾ.  ادؾؼل:

أكةةةةو  لواؾؼةةةةؽ ظةةةةذ رء مةةةةـ ـ مةةةةؽم فؽةةةةـ مةةةةو أواؾؼةةةةؽ إكةةةةف ـؾفةةةةو  افشةةةةقخ:

حمتؾةةةةةةي.ٓن إلكةةةةةةف يف احت فةةةةةةغم اشةةةةةةؿت يلم يف احةةةةةةت ل ظًةةةةةةؽريم وؾؽةةةةةةريم 

 وثؼويفم ويف احت ل ؾؽري م وثؼويفم ومو يف احت ل ظًؽري.

ؾؤن أكو  و شلفؽ: افًةعقديي مةع إشةػ أن احتؾفةو إمريؽةونم ؾفةؾ أكةً 

 أن افًعقديي أن  ل ـؼٌؾ ظؼيـ شـي؟  ؼدتمع

  ك..  ك.  مداخؾي:

 اح هيديؽ.  افشقخ:

 مـ يقم مو مقػ ةل شعقد ؾوفًعقديي مثؾ مثؾ أن. ادؾؼل:

اح هيةةديؽم اح هيةةديؽم كحةةـ مةةو  ةةدكو كشةةتغؾ  ةةوٕ قاءم  ةةدكو كشةةتغؾ  افشةةقخ:

مـتؼةة يف   دراشي افقاؿعم  ؾ ؿٌةؾ ظؼة شةـغم ظؼةيـ شةـي ــةً مةرى افصةقر

 افًعقديي؟ 

  س  عض كوس.  ادؾؼل:

 أرجق أن اقى  ورك اح ؾقؽ.  افشقخ:

  عض كوس. ادؾؼل:

 صق  عض كوسم صق  عض كوس يعـل؟  افشقخ:
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افصقر افتل معؾؼ أن يف افةدواير افًةعقدييم ادؾةؽم وكويةى ادؾةؽم وأخةق 

 ؼ شـقات؟ ادؾؽم وافع موتم وافع حقل.. افخ.  ذه ـوكً مقجقدة ؿٌؾ ظ

 مو  لظرف.  ادؾؼل:

ضقةةى إذا مةةو  تعةةرف صةةق واجٌةةؽ أكةةً؟ أكةةً افةةع مةةو  تعةةرف.. صةةق  افشةةقخ:

 واجٌؽ؟ 

 مو  و ظرف.  ادؾؼل:

 اوم  تعرف. افشقخ:

 ٓزم أظرف. ادؾؼل:

 صق واجٌؽم واحد مو  قعرف.  افشقخ:

 أمعؾؿ؟ ادؾؼل:

ـْةُتْؿ َؾوْشلَ ﴿ةه. ٓ زم مؼقل ـام ؿول رب افعودغ:  افشقخ: ـُ ِر إِْن  ـْ ُفقا َأْ َؾ افذ 

 . [41]النحل:﴾ٓ َمْعَؾُؿقنَ 

إذن أكةةً مةةو  تعةةرفم ؾلشةةلل افةةذيـ يعؾؿةةقنم اشةةلل مةةـ صةةئً مةةـ ـٌةةور افؼةةقم 

 ـةةةوم اشةةةلفـل أكةةةو افةةةع حججةةةً ث ثةةةغ حجةةةيم ومةةةو أدري ـةةةؿ ظةةةدد افعؿةةةر افةةةع 

 اظتؿر و؟ وأؿؿً يف ادديـي ث ث شـقات. 

صةةقر مةةو ـوكةةً معروؾةةي مةةـ ؿٌةةؾ أ ةةدًام وٓ ـةةون يف أكةةو  ةةو ؿةةقل فةةؽ إن  ةةذه اف

شػورة مـ افًةػورات افًةعقديي أول مةو مةدخؾ مةرى افصةـؿ أمومةؽم مةو ـةون  ةذه 

 افظو رة أ دًا. 

 ـقػ مؼقل أكً: إن أن مثؾ ذاك افزمون؟  ذا ؽؾطم  ذا ؽؾط. 
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 ةل شعقد... احلؽؿ. ادؾؼل:

ظـ ؿقم أو اوظيم  س يو أخل  ورك اح ؾقؽ كحـ مق ؿصدكو كحؽؿ  افشقخ:

جيةةى إكةةف أكةةتؿ ـػؾًةةطقـغ مةةو متحؿًةةقا فٌؾةةدـؿ و ةةوفػقا ذيعةةي كٌةةقؽؿ ٕكةةف ٓ 

ةةَؽ ٓ ُيْمِمـُةةقَن َحت ةةك ﴿يتـوشةةى حؽةةؿ افؼةةع فعؼةةقفؽؿم  ةةذا مةةو جيةةقز:  َؾةة  َوَر  

و ِ  ةةةةةو ؿَ  ِفْؿ َحَرًجةةةةة
ةةةةة ًِ َجَر َ قْةةةةةـَُفْؿ ُثةةةةةؿ  ٓ جَيِةةةةةُدوا يِف َأكُػ قاَم َصةةةةة

قَك ؾِةةةةة ُؿةةةةة ًَ تُحَؽ  قْ َضةةةةة

ؾِقاًم  ًْ ُؿقا َم ؾ  ًَ  . [01]النساء:﴾َوُي

أكةةو  ةةو شةةلفؽؿ أن شةةمال: افةةذيـ خرجةةقا مةةـ ديةةور ؿ ـر ةةو مةةـ افػؾًةةطقـقغ 

وؽةةةةر ؿم  ةةةةؿ أؾضةةةةؾ ظـةةةةد اح أم افةةةةذيـ  ةةةةوجروا ٕن افؽػةةةةور احتؾةةةةقا   د ةةةةؿ؟ 

 شمال: معرف حتؽلم مو معرف مًلل أ ؾ افعؾؿ. 

  وجركو مـ ؾؾًطغ. ادؾؼل:

 ـًةةلفؽ أكةًم كًةلفؽ: كةةقظغ مةـ افػؾًةطقـقغ كةةقع مةـفؿ:  ر ةةقا  مةو افشةقخ:

افةةع ضؾةةع  ويةةده يلخةةذ رء  ةةو يؼةةول أيةةش: خةةػ نيؾةةف وؽةة  ثؿـةةفم و ةةوجروا 

 و ر قا واحتؾقا مًوجد حتك تحقك ادلوى افخ. 

وافةةذي خةةرج ظةةـ  طةةقط وظةةـ مػؽةةر إشةة مل صةةحلم إن  ةةذا  ؾةةد أحتؾةةف 

 خرم أهيام أؾضؾ ظـد اح؟ ةمل افقفقد وأكو  دي أخرج إػ  ؾد إش 

 افع خرج مـ صون ديـفم حوؾظ ظذ ديـف.  ادؾؼل:

 ٓ افثوين؟ ا ورك اح ؾقؽم  س أكو ذـرت فؽ اثـغم ؿؾ يل: إول و افشقخ:

 افع خقؾو ظذ ديـف. ادؾؼل:

 ٓ افثوين؟ اح هيديؽ. ايو أخل ؿؾ يل: إول و افشقخ:
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 حرصو ظذ ديـف.  ادؾؼل:

 ٓ افثوين؟ اإول و خ:افشق

 افثوين.  ادؾؼل:

 ضقى ؿؾفو ـؾؿي نيتكة.  افشقخ:

ؾـحـ أن كؼقل  ؽةذام  ةدل مةو يػةروا خقؾةًو مةـ افؼتةؾم مةـ افًةؾى وافـفةى 

وا إَِػ اح ِ ﴿يػرون إػ اح:   . [16]الذاريات:﴾َؾِػر 

افؽػورم مو  ذا افػرار إػ اح افققم معدومم كتؿًؽ  لوضوكـو و ٌ دكو اًؽ 

 يف ؾرق  غ ادًؾؿ وافؽوؾر. 

 ـو ؿضقف أكو أريد أفػً كظرـؿ  صػتـو مًؾؿغ: أكتؿ معرؾقا أكؽةؿ اقعةًو أن 

 ـةةةوك فػظةةةي مشةةةفقرة ظةةةذ أفًةةةـي افـةةةوس  ةةةل: حةةةى افةةةقضـ مةةةـ اإليةةةامنم  ةةةذا 

م  ذا ـذب ظذ رشةقل شحى افقضـ مـ اإليامن» قؼقفقا إن افرشقل ؿوفف ؿول: 

 . ¢اح 

 ...مداخؾي:

 كعؿ... ظجقى واح.  افشقخ:

إكةةةؽ واح أحةةةى  ؼةةةوع  »افرشةةةقل وؿةةةػ ظةةةذ مؽةةةي يةةةقم  ةةةوجر ؿةةةول:  ادؾؼةةةل:

 . شإرض إيل

اشةةؿع اح هيةةديؽم مةةو جيةةقز مصةةودرة افؽةة مم أكةةو  ةةدي أوصةةؾؽ إػ  افشةةقخ:

  ذا احلديٌ. 

  ورك اح ؾقؽ.  ادؾؼل:
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 زم ٓ. أكو مو ظام أؿقل فؽ حى افقضـ مو... ومو جيق افشقخ:

أوًٓ: ظام أفػً كظرك إن  ةو اعؿؾةي افةع  ةل صةويعي  ةغ افـةوس إن افرشةقل 

 .  ذا ـ م مو أكزل اح  ف مـ شؾطون. شحى افقضـ مـ اإليامن»ؿول: 

 إذن افرشقل مو صت ظـف أكف ؿول: حى افقضـ مـ اإليامن. 

كرجع  ؼك مؼقل: شمال ؾؼفلم شمال ؾؼفةل  عةد مةو ضفركةو إذ ةون مةـ ـةقن 

 . شحى افقضـ مـ اإليامن»افرشقل ؿول 

  ؾ صحقت أن حى افقضـ مـ اإليامن أم جيقز حى افقضـ؟ 

يف ؾرق: رء جيقز ورء فةف ظ ؿةي  ةوإليامنم أي رء فةف ظ ؿةي  ةوإليامن 

 ٓ ٓ؟ اؾفق مًتحى وأكً صوظد حتك يصر ؾرضم صت و

 فؽـ إمر اعويز شقاء ظؾقؽ ؾعؾتف أو مرـتف. 

ريةزيم حةى افةقضـ أمةر ؽريةزيم مثةؾ حةى احلقةوةم ومثةؾ حى افةقضـ أمةر ؽ

ـرا قةةةي ادةةةقتم ؾوإلكًةةةون تحةةةى احلقةةةوة ٓ يؿةةةدح وٓ يةةةذم فؽةةةـ يؿةةةدح ويةةةذم 

خةرـؿ مةـ ضةول ظؿةره » وظتٌور مو يتعؾؼ  حقومف ـام ؿول ظؾقةف افصة ة وافًة م: 

 . شوحًـ ظؿؾف وذـؿ مـ ضول ظؿره وشوء ظؿؾف

وفةذفؽ ؿةول معةول يف حةؼ افقفةقد:  ؾنذن حةى افةقضـ أمةر ؽريةزي يف افـةوسن

و ﴿ ْؿ َمةةةةةةة ـُ وِر ـْ ِدَيةةةةةةة
قا ِمةةةةةةة ُؽْؿ َأِو اْخُرُجةةةةةةة ةةةةةةة ًَ قِْفْؿ َأِن اْؿُتُؾةةةةةةةقا َأكُػ تٌَْـَةةةةةةةو َظَؾةةةةةةة ـَ و  ةةةةةةة ْق َأك  َوَفةةةةةةة

 دوذا؟  [00]النساء:﴾َؾَعُؾقهُ 

إلن اإلكًون يتعؾؼ  قضـةفم ؾةوفتعؾؼ  ةوفقضـ أمةر ؽريةزيم أمةر ضٌقعةلم وفؽةـ 

ؾؾًةةةطغم ؾلكةةةً  تحةةةى ؾًةةةطغ ديـةةةًوم ٓم  حةةةى افةةةقضـ ٓ فذامةةةفم ٓ إلن أروةةةؽ

 حةةً أصةةقات افةةدظوة اإلشةة مقغ  وفتػةةوخر أن مةةـ ـةةامل اإلشةة م وظظؿتةةف أن 



 الكضية الفلشطينية ---------------------------------------------- املنوخ جامع تراث العالمة األلباني يف

700 

ٓ ٓ؟  ةل مةـ افـوحقةي اإلشة مقيم أمةو اـؾ   د اإلش م  ق وضـ واحدم صت و

مةةـ افـوحقةةي افغريزيةةي افطٌقعقةةي ادػطةةقرةم افقاحةةد مةةش  قحةةى افةةقضـ ؾؾًةةطغم 

وم  قحى احلورةم ادحؾي افتل وفد ؾقفوم  ذا فف ظ ؿي فوفد ؾق  قحى افٌؾدة افتل

يةةو أخةةل  ةةوإليامنم  ةةذا فةةف ظ ؿةةي  طٌقعةةي اإلكًةةونم وفةةذفؽ ؾقجةةى أن كػةةرق  ةةغ 

ـقن حى افقء ؽريزةم ضٌقعيم ؾطرةم و غ ـقن افقء مـ اإليةامن. طفةر فةؽ 

 افػرق أن؟ ةه...

صة ة وافًة م دةو ظةزم  دي أرجع أكو حلةديثؽم صةحقت أن افرشةقل ظؾقةف اف

ةةة قَ ظةةةذ ابجةةةرة مةةةـ مؽةةةي إػ ادديـةةةي مَ  ف إػ مؽةةةي وؿةةةول: أمةةةو إكةةةؽ اكتٌةةةف  ؼةةةل ج 

احلةةةةديٌ أيةةةةش  تؾةةةةػ إمةةةةر ظةةةةـ ادعـةةةةك افةةةةع دار يف ذ ـةةةةؽ خطةةةةلم خطةةةةلم 

احلةةديٌ فةةقس فةةف ظ ؿةةي  حةةى افةةقضـ أي وضةةـم ـةةون فةةف ظ ؿةةي  حةةى خةةر  ةة د 

م وفةةقٓ   إػإكةةؽ أحةةى  ةة د اح»احم ؿةةول ظؾقةةف افًةة م:  اح وأحةةى  ةة د اح إيل 

م فقةف؟ ٕكةف وضـةف؟ ٓن ٕكةف خةر  ة د احم شأن ؿقمؽ أخرجقين مـؽ مو خرجً

 وٕن  ذه مؽي أحى   د اح إػ احم  وفتويل أحى   د اح إػ رشقل اح. 

 ؾنذن  ذا افؽ م ٓ يطٌؼ ظذ ـؾ   د افدكقو.

و ـام يؼقفقن: ظزاويي؟! أخرج مـ  ؾده مكة ؾؿث ً ٓ جيقز دًؾؿ. كي هب

مؽر و  قؾتػً  قؼقل: أمو إكؽ مةـ أحةى  ة د اح إػ احم وأحةى  ة د اح إيلم 

وفةةق ٓ أن ؿقمةةؽ أخرجةةقين مـةةؽ مةةو خرجةةً؟ مةةو  قجةةقز  ةةذا افؽةة مم ؾلكةةً يةةو 

أخل ؾٌورك اح ؾقؽم افعؾؿ كقرم ؾ  جيقز ف،كًون ادًةؾؿ أن يةتؽؾؿ  غةر ظؾةؿ 

ةةة ﴿اح ظةةةز وجةةةؾ يؼةةةقل:  ٕن ْؿَع َواْفٌََكَ ةةة  ً ٌؿ إِن  اف ِف ِظْؾةةة
َؽ  ِةةة قَْس َفةةة و َفةةة ُػ َمةةة َوٓ َمْؼةةة

 ًٓ ُئق ًْ وَن َظـُْف َم ـَ َؽ 
ؾ  ُأْوَفئِ ـُ   ًؿ اح. [10]اإلسراء:﴾َواْفُػَماَد 
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دةو احتؾةً  38إيةش صةور ؾةقفؿ افقةقمم  جةرة  38مذـر صقخـو أ ؾ  ادؾؼل:

 افةةةع  ـةةةوكم معظؿفةةةؿ افةةةع  ـةةةوك صةةةقخـو ؾؾًةةةطغم معظةةةؿ افعةةةرب وادًةةةؾؿغ

 ققافةةةةقا افؽػةةةةور و قـةةةةوسو ؿ و قميةةةةد ؿم ورأيـةةةةو ظةةةةذ افشوصةةةةي  عضةةةةفؿ  قؼةةةةدم 

ادًةةةةوظدات يف افقؿةةةةً افةةةةع ـوكةةةةً افصةةةةةقاريخ افعراؿقةةةةي مؼصةةةةػ مةةةةؾ أ قةةةةةىم 

 صور مقدة وحى  قـو ؿ صقخـو.إكف إحـو إخقان ٕن  ـعقش مع شقا  ويؼقفقا:

فقةةقم مةةع إشةةػ افشةةديد يعـةةل مةةو أصةةوهبؿ مةةـ يةةو أخةةل ادًةةؾؿقن ا افشةةقخ:

 مصويى ؾصدق اح  ام ـًًٌ أيدهيؿ ويعػق ظـ ـثر. 

ادًةةةةؾؿقن افقةةةةقم ٓ يعؾؿةةةةقن مةةةةـ ديةةةةـفؿ إٓ أصةةةةقوء صةةةةؽؾقي حمضةةةةيم فؽةةةةـفؿ 

 عقدون ظـ احلؼويؼ اإلش مقي اومًوم مـ احلؼويؼ ادعروؾي فةدى اعؿقةع ؿقفةف 

ـ  َوا﴿معةةوػ:  ةة ًُ اْعِ و َخَؾْؼةة ٌُةةُدونِ َوَمةة ٓ  فِقَْع م إٓ فقعٌةةدونم [10]الززذاريات:﴾إِلكةةَس إِ

ؾحقةةثام اؽةةـ ادًةةؾؿ مةةـ افؼقةةوم  عٌودمةةف ح ظةةز وجةةؾ أـثةةر مةةـ أي مؽةةون ةخةةر 

ؾفذا  ق  ؾده افذي يـٌغل أن يـزل ؾقةفم وٓ يتؿًةؽ  قضـةف فؾًةٌى افةذي ذـركةوه 

 ةكػًو. 

ق ؿقؿةةي  ـةةوك حةةديٌ يف صةةحقت افٌخةةوري ومًةةؾؿ فعؾؽةةؿ اقعةةًو معرؾةةقن صةة

افٌخةةوري ومًةةؾؿ ظـةةد ظؾةةامء احلةةديٌم أي مةةـ أصةةت افؽتةةى  عةةد ـتةةوب اح ظةةز 

 وجؾ.

 ـوك حديٌ يؼقلم وأظتؼد أن ـثةرًا مةـ إخقاكـةو احلةوضيـ أن ٓ  ةد أ ةؿ 

ؿد ضرق شؿعفؿ يقمًو مو  ذا احلديٌ وفؽـفؿ مةو خطةر يف  ةوبؿ أن فةف صةؾي مةو 

 هبذا ادقوقع افذي أكو أن أدكدن حقفف. 

ـةةون ؾةةقؿـ ؿةةٌؾؽؿ رجةةؾ ؿتةةؾ مًةةعي ومًةةعغ كػًةةًو  غةةر حةةؼ »حلةةديٌ كصةةف: ا

ؾلراد أن يتقبم ؾًلل ظـ أظؾؿ أ ةؾ إرض  ةده يًةتػتقفم  ةده يدفةف ظةذ ضريةؼ 
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 ّل دُ ا ةة ص مةةـ اعةةرم افةةذي ـةةون ؿةةد وؿةةع ؾقةةف ؾًةةلل ظةةـ أظؾةةؿ أ ةةؾ إرض َؾةة 

أكو ؿتؾً  م ؾلموه وؿول فف:-ظذ جو ؾ متعٌدم فقس ظو -فًقء حظف ظذ ظو د 

مًةةعي ومًةةعغ كػًةةًوم  ةةؾ يل مةةـ مق ةةي؟  ؿةةول: ؿتؾةةً مًةةعي ومًةةعغ كػًةةًو و ةةدك 

متةةةقب موفةةةؽ مق ةةةي. ؾةةةام ـةةةون مـةةةف إٓ أن ؿطةةةع رأشةةةف وأـؿةةةؾ ادويةةةي فؽةةةـ افرجةةةؾ 

 ل  حؼقؼي ظوزم ظذ افرجةقع إػ اح مٌةورك ومعةوػم ؾًةللم مةو زال يًةلل حتةك دُ 

كػس  غر حؼم ؾفؾ يل مـ مق ي؟ ؿول:  ظذ ظو م ؾلموه وؿول فف: إين ؿتؾً مويي

 .ش قـؽ و غ افتق ي!تحقل ومـ 

 ـةةو افشةةو د أن أمةةك: وفؽـةةؽ  ةةلرض شةةقءم أخةةرج مـفةةو إػ افؼريةةي افصةةوفت 

 أ ؾفو. 

 ؾخرج افرجؾن ٕكف دوذا ـون يًلل ظـ ظو م ظـ أظؾؿ أ ؾ إرض؟ 

ء ظشةةون يةةدفقه ظةةذ ضريةةؼ ا ةة ص ؾةةذاك افرجةةؾ إول جو ةةؾم ؾؾؼةةل جةةزا

جفؾف أن ؿتؾفم دو افعو  ؿول فف: أكً معقش يف أرض مـتؼ ؾقفو شةػؽ افةدموءم 

وأكةً مطٌعةً  طٌقعةةي  ةمٓء افًةةػوـل افةدموءم ؾةةوخرج مـفةو واكةةٍ  ـػًةؽ مـفةةوم 

 . وفإػ افؼريي افػ كقي افصوفت أ ؾ واذ ى

ؾةةةوكطؾؼ يؿقةةةم إذن  ةةةق نيؾةةةصم إذًا  ةةةق ـةةةام  شةةةلل أ ةةةؾ افعؾةةةؿ؟ مةةةق ظشةةةون 

َؾ ﴿ؿ ؾتةةةقى مـوشةةةى  ةةةقاهم ٓ  ةةةق مًتًةةةؾؿ ٕمةةةر اح: يًتصةةةدر مةةةـف َلُفقا َأْ ةةة َؾوْشةةة

ـُْتْؿ ٓ َمْعَؾُؿقنَ  ـُ ِر إِْن  ـْ  . [41]النحل:﴾افذ 

إذن  ذا افعو  ؿول فف: أمةرك افٌؾةد افتةل أكةً ؾقفةوم ٕ ةو  ؾةد ذيةرةم واذ ةى 

 . غإػ افٌؾدة افػ كقين ٕن أ ؾفو صوحل
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ؽ ادةةقتم جوءمةةف معةةف م يؽةةي افعةةذابم يف افطريةةؼ جةةوءه ادةةقتم جةةوءه مؾةة

ومـ جفي أخرى جوءت م يؽي افرنييم ؾتـوزظً افطويػتونم ـؾ مـ افطةويػتغ 

 أكف مـ حؼفم فقف؟  لظدّ يَ 

 افطويػي إوػ: إن  ذا ؿتؾ مويي كػس  ذا ٓزم كحـ كػورق روحف  وفقكش. 

 افطويػي افثوكقي مؼقل: ٓم  ذا موب إػ اح ظز وجؾ. 

 إفةةقفؿ حؽةةاًمم ؾؼةةول بةةؿ: ؾؼةةول بةةؿ: ؿقًةةقا مةةو  قـةةف و ةةغ ـةةؾ مةةـ ؾلرشةةؾ اح

 افؼريتغ افتل خرج مـفو وافتل أؿٌؾ إفقفو. 

ؾقجدوه إػ افؼريي افتل خرج إفقفو أؿرب مـ افؼريي افتةل خةرج مـفةوم ؾتقفتةف 

 م يؽي افرنيي.

 إذن موذا كلخذ مـ  ذا احلديٌ؟ 

 لكف يتؿؽـ ؾقف أو ؾقفةو مةـ افؼقةوم  أن ادًؾؿ جيى أن  تور افٌؾد افتل يشعر

 ؼيعي اح أـثر مـ افٌؾد افتل يعقش ؾقفو.  

ؽةةةةةقن ستحةةةةةغ متـوصةةةةةحغم إػ مةةةةةو ؿٌةةةةةؾ افًةةةةةـغ كأن يةةةةةو اوظةةةةةي خؾقـةةةةةو 

إخةةةرةم مةةةو أؿةةةقل دخةةةقل إمريؽةةةون يف افًةةةعقدييم صةةةق رأيؽةةةـ حجةةةوب كًةةةوء 

غم يٓ حجةةةةةةةةوب افشةةةةةةةةومقوت: افػؾًةةةةةةةةطقـقغم وافًةةةةةةةةقراافًةةةةةةةةعقديوت أحًةةةةةةةةـ و

 وافؾٌـوكغم ؿؾفو ستحي  ـشقف؟ 

 ... ادؾؼل:

 مو  قجووبم مو  تجووبم مو  تجووب اح اح هيديؽ.  افشقخ:

 مو ـؾ ادـوضؼ واحدة.  ادؾؼل:
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 مو  تجووب.  افشقخ:

 مش ـؾ ادـوضؼ واحدة.  ادؾؼل:

 يو صقخ اح هيديؽم خؾقؽ مـصػ يف افٌحٌ.  افشقخ:

 صت. ادؾؼل:

أؿقفؽ افـًةوء افًةعقديوت  عومةي وافـًةوء افشةومقوت  عومةيم أمةو أكو مو  افشقخ:

  تؼقل يف  قؽ أحًـ مـ  قؽم كعؿ. 

 ... مداخؾي:

 ٓ. مق قؽ افًمالم ـؾ شمال فف جقابم اح هيديؽ. افشقخ:

 ٓ ٓ؟ اأكو     ل ؿقل فؽ يف  قنم يف  و اعامظي  ودولم ؾقفؿ صوحلغ و

 ـفؿ؟  تؼقل: كعؿم فؽـ مو يف  ره أصؾت م

 كو ٓ أظؾؿ  وفؼؾقب. أاح أظؾؿم ٓ يعؾؿ  وفؼؾقب إٓ احم  مداخؾي:

اح هيديؽم اح هيديؽ أ ق أيش إكً  قؼقفقا فةؽ: أ ةق  ؽةر: أي ٓزم  افشقخ:

 يؽقن فؽ ؿدوة يف أ   ؽر اح يرى ظـف مو يؽػقؽ. 

 يعؾؿ مو يف افؼؾقب؟  مداخؾي:

 ؿقل فؽ اـشػ ظـ افؼؾقب؟ يو أخلم اح هيديؽم أكو ظؿ أ افشقخ:

 د  ره أصؾت مـ ادقجقد؟ جمؼقل يل:  ؾ يق مداخؾي:

 مو  تعتؼد ظـ يف  ره... اح  قعد اد يغ ادؿؾقـي؟ افشقخ:

 أموم احم  ق خؾؼ مـو افصوفت وافطوفت.  مداخؾي:
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 صقف أ ق  ؽرم ـقػ ؽر افؽ مم اد يغ ادؿؾقـي افع يره.  افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 مو ؾقفو واحد أحًـ مـ ـؾ اعامظي  ودول؟ أيش افؽ م  ذا؟ افشقخ:

 مو  و ظرفم اح أظؾؿ.  مداخؾي:

 أكو  و ظؾؿ صق يف  رهم  ذا ا ر وافؼ  قد اح. 

 ضقى.  افشقخ:

 ( 00:  00: 59/ 527) اهلدى والنور /

 ( 00: 18: 13/ 527) اهلدى والنور /
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 حكي عىن الفمططيٍيني يف بٍاء  

 وحكي اضتيالء  ملطتعىسات اإلضسائيميةا

 الفمططيٍيني عمى أزاضي بعضّي

افًةةةةةمال إول و ةةةةةق: مةةةةةو حؽةةةةةؿ افةةةةةذيـ يعؿؾةةةةةقن يف ؾؾًةةةةةطغ يف  ادؾؼةةةةةل:

إرايض افقفقديةةةةةةي مةةةةةةـ  ـةةةةةةوء ادًةةةةةةتعؿرات افتةةةةةةل اؽتصةةةةةةى.. إرايض افتةةةةةةل 

اؽتصةةةةةةٌفو افقفةةةةةةقد يف  ـةةةةةةوء ادًةةةةةةتعؿرات مةةةةةةـ افػؾًةةةةةةطقـقغ  حجةةةةةةي أ ةةةةةةؿ أوًٓ 

عوفم ثوين رء أ ؿ مضقؼ ظؾقفؿ مـ حقٌ افعؿؾ ومـ حقٌ دخةقل آشتض

ادةةةةول إفةةةةقفؿم  ةةةةذا افًةةةةمال إولم وافًةةةةمال افثةةةةوين: حؽةةةةؿ مةةةةـ اشةةةةتقػ مةةةةـ 

 ادًؾؿغ مـ إؿورب ظذ أرايض إخقا ؿ افذيـ خرجقا مـ ؾؾًطغ.

إذا ـةةةةةون آشةةةةةتق ءم كٌةةةةةدأ  ةةةةةوعقاب ظةةةةةـ افًةةةةةمال افثةةةةةوينم إذا ـةةةةةون  افشةةةةةقخ:

ممؿتةةًو حتةةك ٓ يًةةتقيل افعةةدو ظؾقةةف و ؼةةط إظودمةةف حقةةـام معةةقد ادقةةوه آشةةتق ء 

إػ  ورهيوم ؾفذا مـ  وب دؾع افؼ إـز  وفؼ إصغر ؾقجقزم أمو اعقاب 

ؾ  جيقز افتعوون مع افؽػور ادًتعؿريـ ؾةقام  ةق إظوكةي بةؿ ظةذ  افًمال:ظـ 

 اعقاب؟اشتعامر ؿم وظذ افتؿؽغ بؿ يف أرض ادًؾؿغم واوت 

واوت صقخـوم فؽـ  ؿ ـام  أشؾػً فؽ أ ؿ تحتجقن  ؼصي أ ؿ  ادؾؼل:

 مضقؼ ظؾقفؿ أوًٓ.
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و﴿حجةةةةةةةةي وا قةةةةةةةةي.  افشةةةةةةةةقخ: وِجُروا ؾِقَفةةةةةةةة َعًي َؾُتَفةةةةةةةة
ـْ َأْرُض اح ِ َواِشةةةةةةةة  ﴾َأَ ْ َمُؽةةةةةةةة

 م افغويي ٓ مزر افقشقؾي.[14]النساء:

  دي.ضقى صقخـو إذا ـون اشتق ؤ ؿ اشتق ء أ ادؾؼل:

ًَ اعقاب. آشتق ء إ دي مو ــو فـؼقد ـ مـو فق ــو كريد أن  افشقخ: ؾفؿ

كؼقل أن آشتق ء إ دي جويزم ــو  ـؼقل  وفؽؾؿي جيقز واكتفك إمةرم فؽــةو 

ووعـو ذضًوم ومػفقم افؼط جيى مراظوةم إن جوءك زيد ؾلـرمةفم فؽةـ إذا مةو 

 افؼطم ؾقجى مراظوة افؼوط. كعؿ.جوءك ؾؾًً مؽؾػًو  لن مؽرمفم  ذا  ق 

 ( 00:  20: 09/   547) اهلدى والنور / 

 ( 00:  19: 40/   547) اهلدى والنور / 

 

 العىميات االٌتخازية يف فمططني

افعؿؾقةةةوت افةةةع  تؽةةةقن يف افضةةةػي آشتشةةةفوديي آكتحوريةةةي اةةةقز  ادؾؼةةةل:

 ٓ؟ ٓاو

 ٓ مو جيقز. افشقخ:

 (  00:  49:  56/ 678) اهلدى والنور/ 
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 اهلجسة وَ فمططني

خةةر إن صةةوء احم فؼةةد مؽؾؿةةً يف  دايةةي اعؾًةةي ظةةـ ؿضةةقي ابجةةرة  مداخؾةةي:

 و ذا مقوقع حؼقؼي خطر جدًا.

 خر إن صوء اح. افشقخ:

إن صةةةوء اح معةةةوػم فؼةةةد اشةةةتؿعً فؾؼةةةيط رؿةةةؿ الًةةةاميي وشةةةٌعي  مداخؾةةةي:

 ي أ ؾ ؾؾًطغ.وظؼيـ يف حديٌ دار  غ ضوفى ظؾؿ و قـؽ ظـ ؿضق

 كعؿ. افشقخ:

 وشلل ظـ حؽؿ ابجرة مـ ؾؾًطغ و كع.. مداخؾي:

 ... مداخؾي:

إن صةةوء احم وفؼةةد ضةةرأ شةةمآً ظةةـ ؿضةةقي أ ةةؾ ؾؾًةةطغ مةةـ ؾؾًةةطغ  مداخؾةةي:

إػ دار ابجرة واشتؿعً فؾؼيط ددة ث ثي أيوم حتةك  ةذه افؾحظةي وأكةو أـةرر 

 كوس. افؼيط حتك أؾفؿ مو يؼقل صقخـو إشتوذ

  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

 حتك ٓ كظؾؿ افشقخ. مداخؾي:

 جزاك اح خر. افشقخ:
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ؾةةقام ؿةةد يـًةةى إفقةةف أو ؾةةقام ؿةةد كًةةى إفقةةف مةةـ  عةةض أدظقةةوء افعؾةةؿم  مداخؾةةي:

 كعؿ وأ ق أنيد يعؾؿ.

 كعؿ. افشقخ:

ن دار ابجةةةرة جيةةةى ظةةةذ ـةةةؾ ادًةةةؾؿغ أن إافةةةذي أريةةةد أن أؿقفةةةف  مداخؾةةةي:

ومتفو وظذ إكشويفو حتك  وجر مـ دار افؽػر ومةـ دار احلةرب يتعووكقا ظذ إؿ

 إػ دار ابجرةم وكحـ كتػؼ مع افشقخ يف  ذه ادًلفي.

 ٓ  لسم فؽـ أكً أن مؼقل: دار ابجرة ؽر مقجقدة؟ افشقخ:

 أؿقل: أن دارا بجرة ؽر مقجقدة. مداخؾي:

 ظجقى.  افشقخ:

فف  و يمشةػ فةف أن افًةعقديي  كعؿ مؽؾؿً إػ ذفؽ افرجؾ وؿؾً مداخؾي:

 ـوكً ؿٌؾ ظؼ شـقات ٓ معؾؼ صقرًام وأن اد ؾقفو افصقر وافؽذا 

 كعؿ. افشقخ:

ـلين ؿةد ؾفؿةً مةـ حةديثؽ أن افًةعقديي  ةل دار ابجةرة ومصةؾت  مداخؾي:

 ٕن مؽقن دار  جرة.

 وؾفؿً أن افدار افتل أكً ؾقفو دار  جرة ؟ افشقخ:

ريةد أن أصةؾ إػ مةو  ةل صةػي دار ابجةرةم وكحةـ   أؾفةؿ  ةذا أكةو أ مداخؾي:

كعؾةؿ مةةـ شةةرة افرشةةقل ظؾقةةف افصةة ة وافًةة م أكةةف ؿٌةةؾ أن هيةةوجر إػ ادديـةةي أو 

ؿٌؾ أن يقحك إفقف  وبجرة إػ ادديـةي  حةٌ ظةـ دار ابجةرة  دايةي  عةٌ  عةض 

افصةةحو ي إػ احلٌشةةي ورجةةع افصةةحو ي مةةـ احلٌشةةي وضٌعةةًو شةةلفق ؿ ظةةـ أووةةوع 
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  يعـةةةةةل: يًتصةةةةةؾت افرشةةةةةقل افًةةةةة م أرض احلٌشةةةةةي أن مؽةةةةةقن دارًا احلٌشةةةةةي و

فؾفجةةرةم ثةةؿ  عةةٌ  عضةةًو إػ حيةةمقت أو شةةلل افقؾةةقد افتةةل ـوكةةً مؼةةدم ظؾقةةف 

افص ة وافً م ظةـ حيةمقت يف افةقؿـ ؾقجةد أن افةقؿـ ٓ مصةؾت دار  جةرة 

 أيضًو.

 ظػقًا  ذا فقس شمآً  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 أكو ؿؾً الس دؿويؼ. افشقخ:

 ... مداخؾي:

 أكً شتلخذ ا ؿس افدؿويؼ ظذ حًو ؽ. افشقخ:

 إن صوء اح واح.. مداخؾي:

 أ دًا صقف مو  ق افًمال. افشقخ:

 حتك كر ط  دايي يعـل: جؾًتؽ. مداخؾي:

 ٓ  لس  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

إػ أيةةةـ ؿؾـةةةو هيةةةوجروا أكةةةو أفػةةةً كظةةةرك أكةةةف دةةةو مؽؾؿـةةةو ظةةةـ ابجةةةرة  افشةةةقخ:

 افؾقٌققن وأمثوبؿ؟ 

 كعؿ. مداخؾي:

 إػ دار ٓ  جرة؟ افشقخ:
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 إػ ديور اإلش م. مداخؾي:

  ؽذا ؾفؿً. افشقخ:

 إػ ديور اإلش م. مداخؾي:

 ضقى. افشقخ:

 إػ ديور ادًؾؿغ. مداخؾي:

 ؾنذًا ـقػ مؼقل: أكف فقس  ـوك دار  جرة؟  افشقخ:

 أصؾ: مو  ل صػوت دار ابجرة؟ مو أكو أريد أن مداخؾي:

 يو أخل اشلل  دل مو معؿؾ حموضة اشلل. افشقخ:

 ٓ مو شلظؿؾ حموضة أكو يعـل.. مداخؾي:

 ٓ اشؿت يل يو أخل  ورك اح ؾقؽ  افشقخ:

 ... حموضة. مداخؾي:

ؾقةةف واحةةد يريةةد يًةةلل شةةمال  تكةم مةةو  ةةق يتعةةرض بةةذا افتػوصةةقؾ  افشةقخ:

 ل.. مو  ق  ؽذا يؽقن افًمالم أكً أوًٓ مؼقل: فقس واحلٌشي ومو احلٌشي و 

كف جيةى أن يؽةقن  ـةوك دار  جةرة مثةؾ دار إ ـوك دار  جرةم ضقى مـ ؿول فؽ 

 افرشقل ظؾقف افً مم  ؾ  ـوك  عد رشقل اح؟ 

 ... ٓ مداخؾي:

ؾنذًا دوذا مدير افؽ م ظذ ظدم وجةقد دار  جةرة وأكةً مةممـ معةل  افشقخ:

أن  ـوك دار إش م  ذا يؽػل ٕن يؼقؿ احلجي ظذ افؽػور افةذيـ  ـام ؿؾً ةكػوً 

يًؾؿقن يف   د ـػر ؿ أن هيوجروا إػ  ؾد إش ملم ـذفؽ كؼقؿ احلجةي ظةذ 
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ادضةةةطفديـ مةةةـ ادًةةةؾؿغ يف افةةةٌ د اإلشةةة مقي ؿةةةدياًم أن هيةةةوجروا إػ  ةةة د 

 اإلش م افتل ٓ اوطفود ؾقفو.

 كعؿ. مداخؾي:

أدرت ادقوقع ظذ دار  جةرة وأكةف ٓ يقجةد  ـةوك دار  ؾؾامذا أكً افشقخ:

 جرة ومـ افذي يؼقل مـ ظؾامء ادًؾؿغ خؾػًو ؾض ً ظـ شؾػ أكةف جيةى أن 

يؽةةقن دار  جةةرة؟ ٓم  ةةذا خطةةل يف ضةةرح افًةةمالم ؾلكةةو أريةةد أن أؾفةةؿ أن مةةو  ةةل 

حصقؾي ؿراءمؽ يف ث ثي أيوم ـةام ؿؾةً فتؾةؽ إذضةيم أكةو مةو ذـةرت أكةف جيةى 

يؽةةقن  ـةةوك دار  جةةرة وٓ يؿؽةةـ دًةةؾؿ أن يؼةةقل أكةةف جيةةى أن يؽةةقن  ـةةوك  أن

ٓ  جرة  عد »دار  جرةن ٕن  ذه ابجرة فـ متؽرر وفذفؽ جوء يف احلديٌ : 

 .شافػتت

 كعؿ. مداخؾي:

 أي مو ؾقف مديـي كٌقيي أخرى إػ أن مؼقم افًوظي. افشقخ:

 ضقى. مداخؾي:

 فق يف ؽر  ذه ادـوشٌي.فؽـ احلؼقؼي ـام ؿول افشوظر و افشقخ:

 ف  ااابهوا إن مل تكوىاااوا مااا له 

 

 

 

 إن ال  ااابا  اااالكرا  فااا   

ؾـحـ كريد أن كقجد  ؾدًا إش مقًو أؿرب مو يؽقن إػ حتؼقةؼ اإلشة مم كحةـ  

ٓ كطؿع أن كجد خؾقػي يشٌف ظفد ا ؾػوء افراصديـم  ؾ يشٌف ا ؾقػي ا ةومس 

 أاعغ.و ق ظؿر  ـ ظٌد افعزيز ريض اح ظـفؿ 

فؽةةـ كريةةد حةةوـاًم تحؽةةؿ  ةةام أكةةزل اح جيعةةؾ  دؾةةف احلؽةةؿ  ةةام أكةةزل احم أمةةو 

 . شمو   مروا ـػرًا  قاحو»أكف أخطلم أمو أكف اكحرف ؿؾق ً أو ـثرًا 
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  قاحو كعؿ. مداخؾي:

ؾفـةةةوك  ةةة د إشةةة مقي ـثةةةرة واحلؿةةةد ح ٓ كةةةزال واحلؿةةةد ح شةةةقٌؼك  افشةةةقخ:

 قاحةةةًو وإكةةةام وجةةةد  ةةةذا يف  عةةةض مؾةةةؽ افةةةٌ د ؾـةةةلمر  إمةةةر ـةةةذفؽ ٓ كةةةرى ـػةةةراً 

افشةٌوب ادًةؾؿ ادضةطفد أن يػةر  ديـةف وأن هيةةوجر  ديـةف مةـ افٌؾةد افةذي أظؾةةـ 

افؽػر رأشف إػ  ؾد ٓ يزال واحلؿد ح يف خر ـثر وأكو ؿؾً  ةذا افؽة م ةكػةًوم 

 يط.ؾنذًا  ورك اح ؾقؽ أظطـو مو  ل ادشؽؾي افتل ظرض فؽ  وفـًٌي فؾؼ

 كعؿ.  مداخؾي:

   ش ـؾؿي دار  جرةن افشقخ:

 ...  مداخؾي:

 ٕن  ذه مو كطؼ كعؿ.  افشقخ:

 ...  مداخؾي:

 جزاك اح خرًا. افشقخ:

 ٓ ٓم أكو فًً جدفقًو أريد أن أمعؾؿ. مداخؾي:

 جزاك اح خرم  افشقخ:

  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:

 ذفؽ  ق افظـ  ؽ. افشقخ:

   ورك اح ؾقؽ.إن صوء اح مداخؾي:

 مػضؾ. افشقخ:
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اح يٌةةةةةةةورك ؾقةةةةةةةؽ. ؿضةةةةةةةقي ؾؾًةةةةةةةطغ ؿضةةةةةةةقي خوصةةةةةةةي وبةةةةةةةو  عةةةةةةةض  مداخؾةةةةةةةي:

ا صقصةةةقوتم يعـةةةل:  ؽةةةـ أشةةةتدل  حةةةديٌ افةةةقارد يف ـتةةةوب افتةةةوج اعةةةومع 

فئصةةقل افةةذي يرويةةف ظٌةةد اح  ةةـ ظؿةةر ريض اح ظةةـفام ظةةـ افـٌةةل ظؾقةةف افصةة ة 

أ ةؾ إرض أفةزمفؿ مفةوجروا  شةتؽقن  جةرة  عةد  جةرة ؾخقةور»وافً م ؿةول: 

ويٌؼةةةةةك يف إرض ذار أ ؾفةةةةةو مؾػظفةةةةةؿ أروةةةةةفؿ  -و ةةةةةل افؼةةةةةدس-إ ةةةةةرا قؿم 

 ةذا احلةديٌ رواه أ ةق  شمؼذر ؿ كػس اح وحتؼ ؿ افـةور مةع افؼةردة وا ـةوزير

 داود  ًـد صوفت ٓ أظؾؿ مدى صحي  ذا احلديٌ. 

 ٓ  لس. افشقخ:

  ذه كؼطي. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

فـؼطي أن ظـدمو كجد أو كـظةر إػ أ ةؾ ؾؾًةطغ ساع مةع افقفةقد ا مداخؾي:

وأكةةةةةةً أظؾةةةةةةؿ  ةةةةةةورك اح ؾقةةةةةةؽ يف هيةةةةةةقد وكجوشةةةةةةتفؿ وحؼةةةةةةد ؿ ظةةةةةةذ اإلشةةةةةة م 

 وادًؾؿغ.

  ذا مـ افؽ م افذي ٓ كريده يو أخل. افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 ٕن معروف  ذا ـؾف. افشقخ:

 معروف كعؿ.  مداخؾي:

 دشؽؾي؟كحـ كـظر مو  ل ا افشقخ:

 إصؾم ادشؽؾي. مداخؾي:
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 كعؿ.  افشقخ:

ظـةةدمو ؿؾةةً فؾرجةةؾ أكةةف جيةةى ا ةةروج إػ دار اإلشةة مم فةةقس دار  مداخؾةةي:

 ابجرة إػ دار اإلش م.

 ٓ مؼؾ ا روج. افشقخ:

 ابجرة. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 ابجرة مـ أرض ؾؾًطغ. مداخؾي:

 كعؿ. ضقى. افشقخ:

 مـ أرض احلرب. مداخؾي: 

 كعؿ. شقخ:اف

ضقةةةى ـقةةةػ كريةةةد كقؾةةةؼ  ةةةغ  ةةةذا افؽةةة م وحةةةديٌ افرشةةةقل ظؾقةةةف  مداخؾةةةي:

 .شفتؼومؾـ افقفقد أكتؿ يف أــوف  قً ادؼدس»افص ة وافً م: 

 كعؿ.  افشقخ:

 احلديٌ افع معرؾف. مداخؾي:

 أي كعؿ.  افشقخ: 

 ظؾؿـو  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:

ك  ةذه افشةٌفيم )اكؼطةوع( أؾضةؾ  ورك اح ؾقؽم أكو  ؼقل فق ؽرك أفؼة افشقخ:

 مـ ادًجد احلرام؟
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 ٓ  مداخؾي:

 ضقىم  قً ادؼدس أؾضؾ مـ مؽي؟ افشقخ:

 ٓ. مداخؾي:

ضقةةىم أي ابجةةرمغ أخطةةرم ةبجةةرة افتةةل  ةةوجر رشةةقل اح مةةـ مؽةةي  افشةةقخ:

 أم  ذه ابجرة افتل كحـ كؼسحفو؟

  جرة افرشقل ظؾقف افص ة وافً م. مداخؾي:

 نذًا  ذه مـ  وب أوػ.ضقىم ؾ افشقخ:

ؾؾةةامذا أكةةً مًةةتعظؿ وؿةةدمً ادؼدمةةيم  ـقةةً ظةةذ ذفةةؽ احلةةديٌ أكةةف  ةةوجر 

 إ را قؿ ظؾقف افً م.

 كعؿ.  مداخؾي:

أول مفوجر إ را قؿ ظؾقف افً م فقس  ق  قً ادؼدس ؾؼةط  ةؾ  ةل  افشقخ:

   د افشوم ـؾفو.

  شؽؾ أظؿ. مداخؾي:

 أفقس ـذفؽ؟ افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

ضقىم ؾنذا ـون افرشقل ظؾقف افً م شـ فؾؿًؾؿغ أن هيةوجروا مةـ  :افشقخ

 ؾد يضطفدون ؾقف هبجر ؿ مـ ادًةجد احلةرامم أوًٓ ـةام ذـةرت أن هيةوجروا 

 إػ احلٌشي و ل   د ـػر. 

 كعؿ.  مداخؾي:
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كعةةةؿ. ؾًةةةٌحون اح إذا افرشةةةقل شةةةـ  ةةةذه افًةةةـي أن هيةةةوجر أصةةةحو ف  افشةةةقخ:

 د افؽػر إػ احلٌشي افـجور  ذا.ادظطفدون مـ مؽي إػ   

 كعؿ.  مداخؾي:

ضقىم دوذا مًتغرب أكً مًؾاًم يممـ  وح ورشقفف وتحةرص ظةذ  افشقخ:

امٌةةةوع افرشةةةقل ظؾقةةةف افًةةة م يف حةةةدود اشةةةتطوظتف أن يـصةةةت إخقاكةةةف ادًةةةؾؿغ 

 ـػوـؿ إفؼوًء فؾـػقس يف افتفؾؽيم إراؿي فدموء ادًؾؿغ ظٌثًو.

يف افٌ د افعر قي )ظغ مو  تؼو ؾ نيرز( افدول اإلش مقي يف إمثول افعومقي 

افتةةةةةةةل ظـةةةةةةةد و افؼةةةةةةةقة وافًةةةةةةة ح وافطقةةةةةةةورات وافةةةةةةةد و وت متػرجةةةةةةةيم وافشةةةةةةةعى 

افػؾًةطقـل  ةق افةذي يؼو ةؾ افةد و وت وافطةرات و.. و.. إػ ةخةرهم  ةمٓء أكةً 

مظةةـ شةةقخرجقن افقفةةقد )وظةةذ ؿةةقل ذفةةؽ افةةدجول افةةع ؾطةةس افةةع ـةةون يعؾةةـ 

 ةةةةةةمٓء ل افقفةةةةةةقد يف افٌحةةةةةةر(م أكةةةةةةً مظةةةةةةـ أن افػؾًةةةةةةطقـقغ إخقاكـةةةةةةو أكةةةةةةف شةةةةةةرم

فود  ةةةةمٓء شةةةةقتؿؽـقا مةةةةـ رمةةةةل افقفةةةةقد يف ادضةةةةطفديـ مةةةةـ افقفةةةةقد ذ اوةةةةط

 افٌحر؟ 

  ضٌعًو ٓ. مداخؾي:

إذاً َ  ةةةذا  ةةةورك اح ؾقةةةؽ  ةةةمٓء أوجةةةى ظؾةةةقفؿ ابجةةةرة مةةةـ ؽةةةر ؿن  افشةةةقخ:

فر واحةةةد يؼتؾةةةفم ؾفةةةذه ٕ ةةةؿ يؼتؾةةةقن ـةةةؾ يةةةقم  وفعؼةةةات مؼو ةةةؾ هيةةةقدي ـةةةؾ صةةة

ابجةةرة افتةةل أكةةً اشةةتغر تفو افعؽةةس  ةةق افصةةقاب اومةةًوم ؾؾةةذفؽ أكةةو أؿةةقل فةةؽ 

أوًٓ أذن فؾضةةةعػوء ادضةةةطفديـ يف مؽةةةي أن هيةةةوجروا  ¢... إذا ـةةةون افرشةةةقل 

إػ احلٌشةةةي دار افـصةةةورى يقمئةةةذم كحةةةـ افقةةةقم كؼةةةقل افقةةةقم: ٓ  ةةةوجروا إػ دار 

 إلش مم  ذا أوًٓم افـصورى وإكام  وجروا إػ دار ا
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حقةةـام أذن اح فةةف  ةةوبجرة مةةـ مؽةةي إػ ادديـةةي وؿةةػ  ¢ثوكقةةًو : رشةةقل اح 

  ؽذا ظذ جٌؾ موذا؟ 

 ؿٌقس وإٓ موذا؟ 

أمةو أكةؽ مةـ أحةى  ة د »أ  ؿٌقس  ذا  قم ؾوفتػةً إػ مؽةي وؿةول:  افشقخ:

أن ؿقمةةةةؽ اح إيل مةةةةـ أحةةةةى  ةةةة د اح إػ اح ومةةةةـ أحةةةةى  ةةةة د اح إيل وفةةةةقٓ 

 . شأخرجقين مـؽ مو خرجً

إذًا  ةةةذا رشةةةقل اح ؿؾٌةةةف متعؾةةةؼ  ودًةةةجد احلةةةرام افةةةذي جعؾةةةف مةةةوذا؟ مةةةلوى 

 فؾـوس ـام يف افؼرةن افؽريؿ.

 مثو ي فؾـوس وأمـًو. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 مثو ي فؾـوس وأمـو. مداخؾي:

 ) مثو ي فؾـوس وأمـو(. أي كعؿ.  افشقخ:

 ـػًةف ثةؿ  نخقاكةف افةذيـ حلؼةقا  ةفم ؾةنذا ـةون  ؾقضطر فؾفجةرة فؾخة ص أوًٓ 

 و ةةةق  قةةةً  ةةةق مةةةـ أؾضةةةؾ  ةةة د اح  ةةةوجر ؾؾةةةامذا ٓ هيةةةوجر مةةةـ ثوفةةةٌ  ةةة د اح

طفدون وٓ شةقام و ةؿ يف ـةؾ يةقم يعةذ قن ثةؿ أكةً ادؼدسم ادًةؾؿقن ادضة

 اد مـ يًؿك  امذا مٌع ظرؾوت مو  ق اشؿ افتـظقؿ؟ 

 مـظؿي افتحرير. مداخؾي:

 ؿي افتحرير.مـظ افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:
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 مـظؿي افتحرير  ودئوت و وٕفقف وظـده ر ام. افشقخ:

 ... مداخؾي:

 مول وش ح وإػ ةخرهم و ؿ يتػرجقا ظذ.. افشقخ:

 ؽثوء ـغثوء افًقؾ. مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

 ؽثوء ادـظؿي معروؾي أ و ؽثوء. مداخؾي:

  ذا  ق. افشقخ:

 أي كعؿ.  مداخؾي:

 وذا يػعؾ يو أشتوذ ...ضقىم م افشقخ:

أفةقس أن مطؾةقب مةـ  شوفؽةـ جفةود وكقةي»أكو أؿةقل: يعـةل: ؿضةقي  مداخؾي:

 ـؾ ادًؾؿغ أن جيو دوا يف ؾؾًطغ يف داخؾ ؾؾًطغ ويف خورجفو.

 ةةذا افًةةمال أيضةةًو جةةوكٌل اومةةًو مةةـ افةةذي جيو ةةد يةةو أخةةل؟ أكةةً مةةو  افشةةقخ:

 ـةقع ؿوكقكةًو أن يؼةومؾقا مةـ  معرف ووعؽ  ـوم مو معرف أن افقفقد أن يعـةل:

 ؿٌؾ ادًؾؿغ؟

 معروف. مداخؾي:

 ؾنذًا دوذا متجو ؾ افقاؿع  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

أكةو ٓ أريةد أن أاو ةةؾ ضقةى  ـةوك مةةوظؾقشم أكةً مؼةقل: أٓ جيةةى  مداخؾةي:

 .شوفؽـ جفود وكقي»
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 كعؿ.  مداخؾي:

ن ٓ  ةةق أن جيةةى أن كؼةةػ ـؾؿةةي  ةةؾ يؽةةقن اعفةةود  حةةامس إكًةةو افشةةقخ:

دوفةةي وٓ  ةةق حةةوـؿ وٓ  ةةق وةةو ط وٓ  ةةق إكةةام صةةوب مةةتحؿس إػ ةخةةرهم  ةةذا 

  ق اعفود يف شٌقؾ اح؟

 ٓ  مداخؾي:

ـْ ِرَ وِط ﴿إذًا يو أخل ؿول معوػ:  افشقخ: ٍة َوِم ـْ ُؿق  وا َبُْؿ َمو اْشتََطْعُتْؿ ِم َوَأِظد 

ُدو   ُدو  اح ِ َوظَة ؿْ اْ َقِْؾ ُمْرِ ٌُةقَن  ِةِف ظَة م  ةذا ا طةوب ؿٌةؾ ـةؾ رء [06]األنفزال:﴾ـُ

دـ؟  ذا ا طوب ؿٌةؾ ـةؾ رء دةـ؟ ؿٌةؾ ـةؾ رءم  ةذا  حةٌ كحةـ ؾرؿـةوه 

 يف ظدة أذضي.

 كعؿ.  مداخؾي:

أظدو خطوب فؾؿممـغ أيـ  ؿ ادممـقن افذيـ يلـؾقن افر و؟ افذيـ  افشقخ:

 ؿ.. يتدا رون؟ افذيـ يتخوصؿقن؟ افذيـ يتحز قن؟ ـؾ حزب  ام فدهي

كحةـ جيةى أن أن كـظةر فؾؿقوةقع جةذريًو مةةـ أيةـ كٌةدأ  وعفةودم مةـ افةةذي 

 جيو دم مو ؾقف مـ جيو د؟ مو ؾقف مـ جيو د يو أخل فذفؽ.

 .﴾افذيـ ةمـقا و وجروا وجو دوا﴿ مداخؾي:

 كرجع.. كعؿ؟ افشقخ:

 .﴾افذيـ ةمـقا و وجروا وجو دوا ﴿ مداخؾي:

 أيـ  ؿ؟  افشقخ:

 امن ثؿ  جرة ...أول رء إي مداخؾي:



 الكضية الفلشطينية ---------------------------------------------- املنوخ جامع تراث العالمة األلباني يف

787 

  ذا  ق ؾتٌدأ  وإليامن. افشقخ:

 ...  ذا افؽ م. مداخؾي:

 أن كٌدأ  وإليامن  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

 إن صوء اح. مداخؾي:

 ٓ مػؽر يف ا واي وجو دوام  افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 اعفود يٌدأ  وٕخر حقـام متفقل افـػقس فؾجفود يف شٌقؾ اح. افشقخ:

ؾفةةؾ ادًةةؾؿقن  شادجو ةةد مةةـ جو ةةد  ةةقاه ح»قل ظؾقةةف افًةة م: يؼةةقل افرشةة

افقةةةقم جيو ةةةدون  ةةةقا ؿ ح؟ مةةةع اكتشةةةور افػًةةةؼ وافػجةةةقر وافتةةةزج وأـةةةؾ افر ةةةو 

وإػ ةخةةرهم فةةذفؽ كحةةـ فـةةو ـؾةةامت ٓ  ةةد مةةـ حتؼقةةؼ ـؾؿتةةغم مصةةػقي ومر قةةيم 

ٓ يعرؾقكةف  ادًؾؿقن افققم ٓ يػفؿقن إش مفؿ ؾفاًم صحقحًو  دءًا مةـ احم اح

ـام ظرؾـو  ـػًةف يف ـتو ةف ويف  ةدي كٌقةفم ٓ يعرؾةقن كٌةقفؿ أي  لحؽومةف وشةـتف 

وو إػ ةخرهم فذفؽ ؾـحـ  عقديـ جدًا جدًا ظـ اعفود جفود افؽػورم وؿٌةؾ أن 

يػةةةقمـل أكةةةً مظةةةـ أن افقفةةةقد شةةةقخرجفؿ أ ةةةؾ ؾؾًةةةطغ وكحةةةـ كةةةرى مةةةـ أ ةةةؾ 

ؼةةقى احلؽقمقةةي متػةةرجم فةةقس ؾؾًةةطغ ـةةؾ يةةقم اوظةةي يةةذ حقن ذ ةةت افـعةةوج واف

 ةةمٓء وإكةةام حقةةـام يعةةقد ادًةةؾؿقن إػ ديةةـفؿ وير ةةقن أكػًةةفؿ مر قةةي صةةحقحي 

مر قةةةةةةةةةي إيامكقةةةةةةةةةيم مر قةةةةةةةةةي موديةةةةةةةةةي شةةةةةةةةة حقين ٕكـةةةةةةةةةل أؿةةةةةةةةةقل دةةةةةةةةةو ؿةةةةةةةةةول معةةةةةةةةةوػ: 

وا﴿  خطوب دـ؟  [06]األنفال:﴾َوَأِظد 

 فؾؿممـغ. مداخؾي:
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ةٍ ﴿ افشقخ: ق  ـْ ؿُة م  ةؾ كًةتطقع افقةقم أن كعةد افؼةقة [06]األنفزال:﴾َمو اْشتََطْعُتْؿ ِم

 فق ــو مممـغ؟

 كعؿ.  مداخؾي:

إذًا ؾؾـحوول أن كؼقم  ام كًتطقع مـ افؼقوم و ق أن كؽقن مممـغ أي  افشقخ:

أن كممـ  ام جوء يف افؽتةوب وافًةـي وأن كعؿةؾ  ةام جةوء يف افؽتةوب وافًةـي يف 

ر مةةـ افشةةٌوب أن حةةدود ضوؿتـةةوم أكةةو أؿةةقل يف ـثةةر مةةـ مثةةؾ  ةةذه ادـوشةةٌي ـثةة

 متحؿس حوضط دأ ف وجفوده مع حؽومف ادًؾؿغ.

) مٓء يًؿق ؿ اوظي مؽػر مث ًم ةه  د ؿ تحور قا حؽوم ادًؾؿغم فؽ 

 يو حٌقٌل حورب كػًؽ أكً ؿٌؾ ـؾ رء أكً كود كػًؽ وحتورب ؽرك(.

 حزب افتحرير. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 حزب افتحرير. مداخؾي:

فتحريةةةر واوظةةةي افتؽػةةةر وابجةةةرة إػ ةخةةةرهم ؾؼصةةةدي أن حةةةزب ا افشةةةقخ:

أؿةةةةقل:  ةةةةمٓء كًةةةةقا أكػًةةةةفؿم ؾوكشةةةةغؾقا  ةةةةامذا؟  حؽةةةةومفؿم  قةةةةـام افعؽةةةةس  ةةةةق 

أول مو  ةدأ  ةدأ  ةامذا؟  ةدأ  ةدظقة افـةوس إػ صةفودة أن  ¢افصقابم رشقل اح 

ـ وا مةةةيريةةةدون أن جيو ةةةدوا احلؽةةةوم مةةةو  ةةةدؤ ٓ إفةةةف إٓ احم ؾفةةةمٓء افةةةذيـ افقةةةقم

 ا ط مـ افـؼطي افتل  دأ ؾقفو افرشقل ظؾقف افً م.

فذفؽ مو ؾقف ؾويدة مـ افٌحٌ واعةدال وافتحةزب وافتؽتةؾ إذا   يؽةـ ظةذ 

م وذفؽ  وفـًٌي إفقـو  عدمو جئـو  عد افرشةقل  خؿًةي ¢مو ـون ظؾقف رشقل اح 
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كو ظؼةةة ؿةةةرن ٓ  ةةةد مةةةـ افتصةةةػقي وافس قةةةيم أن فةةةق ضرحةةةً شةةةمآً مؼؾقةةةديًو ظـةةةد

 .شأيـ اح؟»حقـام شلل اعوريي:  ¢مؾؼقـوه مـ كٌقـو 

 .شؿوفً: يف افًامء» مداخؾي:

اح يف ـؾ مؽةون يعـةل: اح  :فؽيؼقفقن ققم افشلل ادًؾؿغ اضقى  افشقخ:

  وفقز اح يف افٌورات يف ا امرات..ديف اف

 حوصو حوصو.. مداخؾي:

ح  ةداكوم فؽةـ افةع جيو ةد أكو وأكً كؼقل: حوصةو واحلؿةد ح افةع ا افشقخ:

 افؽؾؿي  ذهم فق ــتؿ معؾؿقن.  معف مؼومؾ معف شقؼومؾقك ٕكؽ مؼقل

 كعؿ.  مداخؾي:

ؾؾذفؽ  ةورك اح ؾقةؽ ابجةرة واجٌةي ظةذ ـةؾ مةـ يًةتطقعم و ةذا ٓ  افشقخ:

 ػ اح كػًًو إٓ وشعفو.ؾ د مـف و ذاحؽؿ ذظلم أمو ٓ يًتطقع ؾ  يؽ

 وكختك إن صوء اح.... افؼيؽ  س  مداخؾي:

 مػضؾ. افشقخ:

ؿةةةول فةةةؽ افرجةةةؾ يعـةةةل: معـومةةةف كةةةسك أرض ؾؾًةةةطغ فؾقفةةةقد يعقثةةةقا  مداخؾةةةي:

 ويػرحقا ؾقفو ـام تحؾقا بؿ.

 ٓ كحرق أكػًـو ـوفـعول فؾقفقد أحًـم إحًـ. افشقخ:

 ... يو أخل. مداخؾي:

 يو أخل  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:
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 اإلش مقي إذا وؿع ادًؾؿ  غ ذيـ  مـ افؼقاظد افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 اختور أؿؾفام ذًا. افشقخ:

  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:

  ذا أوًٓ. افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

وثوكقًو ـؾؿي احلؼ ٓ يتصقر يتٌـو و ـؾ مًؾؿم فق ـون إمر ـذفؽ مو  افشقخ:

 وجدت  ذا افتلخر مـ ادًؾؿغ.

فد أن ٓ إفةةةةف إٓ أكةةةةًم أشةةةةتغػرك وأمةةةةقب وشةةةةٌحوكؽ افؾفةةةةؿ و حؿةةةةدكم أصةةةة

 إفقؽ.

 كعؿ.  افشقخ:

شةةةمايل مةةةو افقاجةةةى ظةةةذ ؾؾًةةةطغ يف  ةةةذا افزمةةةون ؾعؾةةةفم ومةةةو  ةةةق  مداخؾةةةي:

 حؽؿ افدار ...

 مو افقاجى ظذ مـ؟ افشقخ:

ظذ أ ؾ ؾؾًةطغ يف  ةذا افزمةونم ومةو حؽةؿ افةدار افتةل  ةؿ ؾقفةو؟  مداخؾي:

 وجزاـؿ اح خر.

يـم مةةـ ـةةون مةةـفؿ يًةةتطقع أن هيةةوجر إػ  ؾةةد إشةة مل  ةةؿ  ةةغ أمةةر افشةةقخ:

يـجةقا  ديـةف و ـػًةةف ؾفةذا  ةق واجةةٌفؿم أمةو مةةـ ـةون ٓ يًةتطقع ؾقصةةز ـةام صةةز 
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افضعػوء يف أول افعفد اإلشة مل يف مؽةيم  ةذا  ةق افقاجةى ظةذ ـةؾ مةـ ـةون 

  ـوك.

 حؽؿ افدار افتل  ؿ ؾقفو؟ مداخؾي:

 حؽؿ موذا؟ افشقخ:

 افتل  ؿ ؾقفو؟حؽؿ افدار  مداخؾي:

 ٓ حمؽقمي  وفؽػر. افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

ؾؾةةةق ـةةةون  ـةةةوك مًةةةؾؿغ جيةةةى أن يؼةةةومؾق ؿ حتةةةك معةةةقد افةةةٌ د إػ  افشةةةقخ:

 أ ؾفو ادًؾؿغ.

وإذا ـوكً افٌ د مـ حقبؿ أيضًو ٓ حتؽؿ  ام أكزل احم ؾفجر ؿ  مداخؾي:

 إلش م.مؽقن مـ دار ـػر إػ دار ـػر وإٓ مـ دار ـػر إػ دار ا

ٓ فقًقا شقاءم فقًقا شقاءم مؾؽ..  ذه ديةور إشة مقي وفةق ـةون ؾقفةو  افشقخ:

حؽةةؿ ـةةام معؾؿةةقن اقعةةًو يف ـثةةر مةةـ اعقاكةةى نيوفػةةي ف،شةة مم فؽةةـ  ـةةوك 

 احلؽؿ حؽؿ ـوؾرم فف ؿركون ؾحؽؿ هيقدي.

أمو  ـو ؾؾةقس إمةر ـةذفؽ ؾة  جيةقز ؿقةوس  ةذه افةٌ د ظةذ مؾةؽ و ةذا ـةام 

حزم رنيف اح فق ـون افؼقوس صحقحًو فؽون  ذا مـ افؼقوس  ةق ظةغ يؼقل ا ـ 

ؿقوس افٌوضؾ وأن مؼوس افٌ د اإلشة مقي افتةل حتؽةؿ  حؽةؿ إشة مل وفةق ـةون 

ؾقفةةةو مةةةو ؾقةةةف ؾؾةةةقس ـةةةوحلؽؿ افةةةذي تحؽةةةؿ  ةةةوفتقراة أو  وإلكجقةةةؾ أو  ةةةلي ؿةةةوكقن 

  وفػ ـؾ افؼايع افًاموايي.
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 جزاـؿ اح خر. مداخؾي:

وشةةةةةٌحوكؽ افؾفةةةةةؿ و حؿةةةةةدكم أصةةةةةفد أن ٓ إفةةةةةف إٓ أكةةةةةً أشةةةةةتغػرك  افشةةةةةقخ:

 وأمقب إفقؽ.

 ةةةةةةق ٓ يعـةةةةةةل أن  ةةةةةةرج ؽةةةةةةر مفةةةةةةوجريـ وإكةةةةةةام أن  رجةةةةةةقا أوًٓ  مداخؾةةةةةةي:

مفةةوجريـ وثوكقةةًو فةةـ  ؾةةدوا إػ إرض وإكةةام فقعؿؾةةقا جفةةد ؿ ـةةؾ واحةةد يف 

إظداء اشتطوظتف يف حدود إمؽوكقومف فقعقدوا إػ  ؾد ؿ أظزاء مـصقريـ ظذ 

ؾفةةةةةق ٓ يؼةةةةةقل:  ةةةةةو روج ... فؼؿةةةةةي شةةةةةويغي فؾقفةةةةةقدم ومةةةةةو رأيؽةةةةةؿ ظـةةةةةدـؿ أن 

 احلؽقمي افػؾًطقـقي أيـ  ل؟  ل يف ؾؾًطغ وإٓ خورج ؾؾًطغ.

 خورج ؾؾًطغ. مداخؾي:

دةةةوذا مةةةو مؼقؿةةقا ؿقومةةةي ظةةةذ  ةةةمٓء افةةع أؿةةةومقا احلؽقمةةةي دةةةوذا ٓ  مداخؾةةي:

قعقا ضقةةةةى  ةةةةق افشةةةةقخ ٕكةةةةف يعؾةةةةؿ أن يؼقؿق ةةةةو يف كػةةةةس ؾؾًةةةةطغ واح ٓ يًةةةةتط

نيةرز( وفةذفؽ  م مٓء ادضطفديـ مـ ادًؾؿغ مو يًةتطقعقام )ظةغ مةو مؼةوو

 ةةق حرصةةًو ظةةذ دمةةوء ادًةةؾؿغ وظةةذ أظراوةةفؿ يةةلمر  تطٌقةةؼ ةيةةوت وأحوديةةٌ 

و﴿ وِجُروا ؾِقَفةة َعًي َؾُتَفةة
ـْ َأْرُض اح ِ َواِشةة  م افـؽتةةي  ةةذه يـٌغةةل أن[14]النسززاء:﴾َأَ ْ َمُؽةة

م حةظ أن كحةـ حقةـام كؼةقل  ةوبجرة ٓ يعـةل فرــةقا إػ إرض وإكةام فقػؽةر 

ـؾ واحد مـفؿ وفقعؿةؾ مةو يًةتطقع فؽةل يعةقد إػ  ؾةده شةقاء مةـ ؿريةى أو مةـ 

 عقةةةد  ةةةذا  قةةةد اح ظةةةز وجةةةؾ ظزيةةةزًا مؽرمةةةًوم ؾةةةنن جةةةوءت مـوشةةةٌي كةةةتؽؾؿ يف  ةةةذا 

 ادقوقع إن صوء اح.

عض افـوس: شٌحون احم ؿؾً فٌعض افـوس حتك افشقخ أكو ؿؾً فٌ مداخؾي:

 يف  عض افـؼوصوت حتك ؿٌؾ ث ثي أيوم..
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 كعؿ.  افشقخ:

 افً م ظؾقؽؿ. مداخؾي:

 وظؾقؽؿ افً م. افشقخ:

 أكو مـ افزرؿوء إن صوء اح. مداخؾي:

 أ  ً. افشقخ:

حقةةةةوـؿ احم واح إحـةةةةو يف مؾجةةةةس أن يعـةةةةل: ؾقةةةةف حةةةةقايل شةةةةٌعي  مداخؾةةةةي:

 صٌوب.

 كعؿ.  خ:افشق

 كتـوؿش يف  عض افؼضويو افػرديي. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 ؾقف ضرح  عض افؼضقي يعـل: ظذ فًوكؽ مو أدري. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 ؿضقي افػتقى إخرة ظـ ؿضقي اإلجرام يف ؾؾًطغ. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 أحى كًؿع مـؽ ظذ افتؾػقن أؾضؾ. مداخؾي:

ف أحًةـ. يعـةل: معؼةقل أكةو أظةد فةؽ ادحةوضة اشؿع افؼيط اشؿع افشقخ:

 أن؟

 أكو ٓ أريد ادحوضة ... صحقحي؟ مداخؾي:
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 اشؿع افؼيط. افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 اشؿع افؼيط. افشقخ:

 ... افشقخ. مداخؾي:

 وخ صي افؼيط. افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 أن افرشةةةقل  ةةةوجر مةةةـ مؽةةةي حقةةةـام طؾةةةؿ  ةةةق وأصةةةحو ف وأمٌوظةةةف إػ افشةةةقخ:

 ادديـي

 كعؿ.  مداخؾي:

 ومؽي أؾضؾ مـ  قً ادؼدس  ؽثر. افشقخ:

  ذا  ناوع ادًؾؿغ. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 ؾفجر ؿ إػ   د يتؿؽـقن ؾقفو مـ افؼقوم  شعوير ديـفؿ  افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 وا  ص وافـجوة  لكػًفؿ مـ طؾؿ افقفقد و غقفؿ وؿتؾفؿ. افشقخ:

 كعؿ.  ؾي:مداخ
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إ ريةةةوء  غةةةر حةةةؼ وافقفةةةقد معةةةروف ظةةةـفؿ  ةةةـص افؼةةةرةن أ ةةةؿ ـةةةوكقا  افشةةةقخ:

 يؼتؾقن إكٌقوء ؾض ً ظـ ؽر ؿ  غر حؼ.

 كعؿ.  مداخؾي:

  ذا خ صي افؽؾؿي. افشقخ:

 ضقى جزاك اح خرم افعػق يو صقخ. مداخؾي:

ـ أن معؾةةةؿ أكةةةً أن مؼريٌةةةًو ادًةةةؿؾغ يعـةةةل: مضةةةطفديـ يف ـةةةؾ مؽةةةون أيةةة

 هيوجرون فق شلفـو  ذا افًمال؟

 شوحمؽ احم  ذا ـؾف جرى افـؼوش ؾقف. افشقخ:

 ... مداخؾي:

  ؾ أكً مظـ أن إردن مثؾ افقفقد؟ افشقخ:

 أكو ٓ أطـ ... مداخؾي:

 ؾنذًا مو معـك  ذا افًمال اح هيديؽ؟ افشقخ:

 ...إردن ... يف ...مداخؾي:

فؾؿًةؾؿ أن هيةوجر إفقةف ؾفةذا واجٌةفم أي  ؾد ةخرم أي  ؾد ةخر يؿؽـ  افشقخ:

أمةةو أكةةو مةةو أكةةو مؾةةؽ افةةدكقو حتةةك أؿةةقل فةةؽ  ةةذا افٌؾةةد أو  ةةذا افٌؾةةدم أكةةو رجةةؾ ظؾةةؿ 

أؿةةةقل مةةةو أديةةةـ اح  ةةةفمـام يًةةةلفـل واحةةةد أكةةةو رجةةةؾ ؽـةةةل وأودع مةةةويل يف افٌـةةةؽ 

 أؿقل فف ٓ.

 كعؿ.  مداخؾي:
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ً؟ أكةو أظةرف يؼقل يل: مو يًووي؟ مو  ةق افٌةديؾ؟ شةلؿقل فةف مةو ؿؾة افشقخ:

أمةو مةو  ةق افٌةديؾ ؾفةذا فةقس  شفعـ اح ةـةؾ افر ةو ومقـؾةف وـومٌةف وصةو ديف»فؽ: 

 ظؿع.

ظػةةقًا يةةو صةةقخ يعـةةل: أن يعـةةل حصةةؾ مشةةقيش ظةةذ  ةةذه افػتةةقى  مداخؾةةي:

 ـثر.

 يو أخل اح هيديؽ اؿرأ افؼيط و س وٓ اودل. افشقخ:

 خر إن صوء اح. مداخؾي:

د كعقد ادحوضة فؽةؾ إكًةون يًتشةؽؾ حؽةؿ ذظةلم مو ؾقف اشتعدا افشقخ:

و﴿ وِجُروا ؾِقَفةةة َعًي َؾُتَفةةة
ـْ َأْرُض اح ِ َواِشةةة ؾةةةلكتؿ معةةةدوا افؼضةةةويو  [14]النسزززاء:﴾َأَ ْ َمُؽةةة

ؾَة  َوَر  ةَؽ ٓ ﴿ عؼقفؽؿ وفقس  ـصقص ـتوب ر ؽؿ وأحوديٌ كٌقؽؿم شؾؿقا 

َجَر َ قْةةـَ  قاَم َصةة
قَك ؾِةة ُؿةة و ِ  ةةو ُيْمِمـُةةقَن َحت ةةك تُحَؽ  ِفْؿ َحَرًجةة

ةة ًِ ُفْؿ ُثةةؿ  ٓ جَيِةةُدوا يِف َأكُػ

ؾِقاًم  ًْة ُؿقا َم ؾ  ًَ ًَ َوُي م  ةذه  ة ء ومشةؽؾي يف  ةذه افػتةقىم ؾفةؿ [01]النسزاء:﴾َؿَضقْ

رجؾ مـ رجؾغم إمو جو ؾ ؾقـٌغل أن يتعؾؿ وإمو مغرض صوحى  قى ؾقجى 

وأحوديٌ ستحي  أن يتؼل اح ظز وجؾ أكو مو ةيت  قء مـ  قتل إكام  ل ةيوت

َر ﴿ ق اح َ َواْفقَةةْقَم أِخةة وَن َيْرُجةة ةة ـَ ـْ  َةة
ـٌَي دِ ةة ًَ َقٌة َح قِل اح ِ ُأْشةة ْؿ يِف َرُشةة وَن َفُؽةة ةة ـَ ْد  َفَؼةة

ثِةًرا ـَ َر اح َ  ـَ م ادفةوجرون افةذيـ  ةوجروا مةـ مؽةي إػ ادديـةي [12]األح ا :﴾َوَذ

اد أن يًةتـ ؾلوفئةؽ ؾفؿ افذيـ ؾتحةقا  ةوب أو شةـقا شةـي ابجةرة وفةذفؽ ؾؿةـ أر

  ؿ افؼقم افذيـ ٓ يشؼك مـ اشتـ  ًـتفؿ.

 (.00: 48: 730/25)اهلدى والنور 

 (01: 12: 05/ 730) اهلدى والنور / 
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 اجلّاد يف البوضٍة

  دي أشلفؽ  وفـًٌي فؾجفود يف افٌقشـي وابرشؽ؟  افًويؾ:

فةةود يةةو أخةةل يف  وديةةؽ افةةٌ د يف ؿتةةول ويةةـ اعفةةود اعفةةود مةةو يف ج افشةةقخ:

جفود افدول فقس جفود إؾةراد إٓ يف أكػًةفؿ ادجو ةد مةـ جو ةد كػًةف ح امةو 

اعفود  ؿعـك افؼتول فؾؽػور ادعتديـ ظذ ادًؾؿغ ؾفذا مـ وطويػ احلؽوم  

 وفقس مـ واجٌوت إؾراد 

 مـ أؾراد افدوفي ... جزك اح خر ضقى  ـوك ... ؾرد مداخؾي:

 أظطقتؽ اعقاب ٓ جفود إٓ يف ذوات إؾراد  افشقخ:

 ـقػ؟  مداخؾي:

 ٓ جفود  ـوكم أظطقتؽ اعقاب  افشقخ:

 ... افؽػور مداخؾي:

يو أخل اح  قفديؽ ظؿ  لجوو ؽ ظؿ  لؿؾؽ مةو يف جفةود  ـةوك  ؿتةول  افشقخ:

 ؿتول.

 فود.مو يف ؿتول يف اإلش م إٓ مؼرون  وع افشقخ:

 يعـل مو كذ ى.  مداخؾي:

 ٓ مو مذ ى خؾقؽ يف أروؽ وجو د كػًؽ.  افشقخ:

 ...مداخؾي:
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 مو ؾفؿً ظع إذًا. افشقخ:

 ...مداخؾي:

 ظؿ  وؿؾؽ  ل وطقػي افدول . افشقخ:

 مو يف دوفي إش مقي أن؟ مداخؾي:

صق مو يف دوفي إش مقي مو ؾقفو أؾراد مًؾؿغ يًتطقعقا أن جيو ةدوا  افشقخ:

وِط ا َقْةةِؾ ﴿يف شةةٌقؾ اح ؿةةول معةةوػ  ـْ ِرَ ةة
ٍة َوِمةة ق  ـْ ُؿةة

تََطْعُتْؿ ِمةة و اْشةة وا َبُةةْؿ َمةة د 
َوَأِظةة

ؿْ  ـُ ُدو  ُدو  احِ َوَظةةة ٌُةةةقَن  ِةةةِف َظةةة ظةةةغ مةةةو  تؼو ةةةؾ نيةةةرز صةةةق  ؽةةةؿ أكةةةتؿ أخةةةذـؿ  ﴾ُمْرِ 

 احلامس مع ظؿك افٌصوير وافعققن ٓ جو د كػًؽ.

  س يف صقيي إهبوم. مداخؾي:

 ٓ ٓ؟ او يو أخل اح هيديـو وإيوك ؾفؿً ظع   :افشقخ

 ...مداخؾي:

ظـدك إهبوم  س أؾفؿ ظع وـػك اح ادممـغ افؼتول اعفود افػردي  افشقخ:

 ٓ يػقد  ـوك.

 ...مداخؾي:

 ٓ يػقد  ـوك إٓ زيودة  ؾؽي اعفود افػردي ٓ يػقد. افشقخ:

 إي كعؿ.  مداخؾي:

 ( 00:  36: 50/   564) اهلدى والنور / 
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 حوه حسب البوضٍة

صةةةقخـو أخقكةةةو ؽًةةةون ذ ةةةى إػ افٌقشةةةـي وابرشةةةؽ ؾعـةةةده  عةةةض  مداخؾةةةي:

ادعؾقموت يريد أن يٌؾغفو فؽ إن صوء اح وإن صوء اح يؽقن ؾقفو خرم شؽقت 

 يو إخقاكـو. 

 كرجق ذفؽ.  افشقخ:

احلؿةةةةةد ح رب افعةةةةةودغم وافصةةةةة ة وافًةةةةة م ظةةةةةذ حمؿةةةةةد وةفةةةةةف  مداخؾةةةةةي:

 ٌف أاعغ. وصح

 أمو  عد: 

معؾؿةةةةةقن مةةةةةو حصةةةةةؾ فؾؿًةةةةةؾؿغ يف افٌقشةةةةةـي وابرشةةةةةؽ مةةةةةـ إ ةةةةةودة اوظقةةةةةي 

ومؼةيدم ومةلخر ادًةؾؿغ يف إؽةوثتفؿم وادفؿةي افتةل ذ ٌـةو مةـ أجؾفةو أن كةرى 

إن ـةةةون  ـةةةوك إمؽوكقةةةي فؾةةةدظقة إػ اح ظةةةز وجةةةؾ حتةةةك ٓ متؽةةةرر ادلشةةةوة افتةةةل 

ي احلةرمغ وافتةل ـوكةً ؿةد صةؽؾً حدثً يف أؾغوكًتونم ودو ظؾؿـو أن ممشً

مةةـ ؿٌةةؾ عـةةي مةةـ إؾووةةؾ مةةـ افةةذيـ يعرؾةةقن مةةو حصةةؾ يف أؾغوكًةةتونم وـةةوكقا 

مـ ادحٌغ فؾدظقة إػ اح ظز وجؾ ملصق ً مـ افتقحقدم وؿد ـوكقا مع افشةقخ 

اقةةؾ رنيةةف اح يف أؾغوكًةةتونم ومةةو مؽؾؿةةقا ؾقةةف مةةـ شةةٌى افػشةةؾ افةةذي حصةةؾ 

دلشةةةوة  ـةةةوك ؾؽوكةةةً  ةةةذه ادمشًةةةي مـظةةةر إن ـةةةون  ـةةةوك أخةةةرًام أن ٓ متؽةةةرر ا

إمؽوكقي وظذ خطي متقاوعي إن صوء اح معةوػ مؼةقم  وشةتؼطوب أيؿةي ادًةوجد 
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مةةةـ افٌقشةةةـقيغ وإظطةةةويفؿ دورة يف ملصةةةقؾ افةةةدظقةم وأمهقةةةي افتقحقةةةدم وؾفةةةؿ 

اإلشةةة مم وآشةةةتعداد فؾؿعةةةود حتةةةك ٓ يؽةةةقن اإلكًةةةون يف جفةةةوده إكةةةام يريةةةد أن 

ؿ دةةو حصةةؾ ٕ ؾةةفم أو أن يػـةةل كػًةةف وٓ يٌؼةةك دةةو رأى مةةـ ا ةةزيم وإكةةام يـةةتؼ

يعةةةد كػًةةةف ح ظةةةز وجةةةؾ يعةةةرف افصةةة ح.. يعةةةرف حةةةؼ اح مٌةةةورك ومعةةةوػ ظؾقةةةفم 

 ؾوحلؿد ح ظذ ؾضؾف.

 ذه افؾجـي ـوكً مـ افشقخ متعى افطقةورم وافشةقخ افعؼقةؾم وافشةقخ حمؿةد 

إلمؽوكقي معزيز مقؿػ  ةذه افةدظقة  افػراجم ويرشؾ افشقخ شػر احلقايل افدظوة

أو مًةةةةةوظد و وؽةةةةةر ذفةةةةةؽم ؾوحلؼقؼةةةةةي أن  ةةةةةذه افةةةةةدورة ـوكةةةةةً يف ةخةةةةةر معؼةةةةةؾ 

ول ظةذ ادًةوجد إخ مادًة ّت صِة فؾؿًؾؿغ افٌوؿل يف افٌقشةـيم وح احلؿةد رُ 

 أيقب  ـوكن ٕكف يًتطقع أن جيؿع إيؿي. 

 و ق مـ  ذه افٌؾد.  افشقخ:

إيؿةي وتحيةوا  ةذه افةدروس مؼريٌةًو الًةي  كعةؿ مةـ  ـةوكم يةليت مداخؾي:

دروس يف افقةةقم دةةدة ظؼةةة أيةةومم ح احلؿةةد حيةةكو  عضةةفو فـعةةرف مةةو  ةةق  ةةذا 

افتلصةةةةقؾ ومةةةةدى ؿقمةةةةف وكػعةةةةف بةةةةذا اإلكًةةةةونم افؾفةةةةؿ فةةةةؽ احلؿةةةةد   كؾؼةةةةك مةةةةـ 

افٌقشةةةـقيغ مةةةو فؼقـةةةوه مةةةـ إؾغةةةون مةةةـ مشةةةدد يف ادةةةذ ى احلـػةةةل وـرا قةةةي أن 

ؾقةةفم وافطةةةقاف حةةقل افؼٌةةقر وؽةةةر ذفةةؽ مةةةـ ا راؾةةوتم إمةةةر يتغةةر مةةو أفػةةةقا ظ

افذي جعؾ  مٓء يرحٌةقن مرحقٌةًو ـٌةرًا وخوصةًي أن ادةول ـةون جيعةؾ حةوجتفؿ 

 ٓ متقؿػ ظـ افروقخ وافؼٌقل ظذ إؿؾ حتك يًؿع مو كؼقل.

ؾؽـةةو كًةةؿع وح احلؿةةد درشةةوً ً يف ضةةرق افصةةقؾقي وأؾؽةةور ؿ.. أكةةتؿ ملخةةذون 

يةةةةـ  ةةةةذا ادقةةةةً؟ وكحةةةةـ كلخةةةةذ ظؾؿـةةةةو مةةةةـ احلةةةةل افةةةةذي ٓ ظؾؿؽةةةةؿ ظةةةةـ مقةةةةً أ

يؿقتم احلؿد ح يعـل: مصقر يف  ذه افدورة  دأت إمقر إشوشقي ومو ار 
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 ذه إمقر مـ ظدم معظةقؿ إصةخوصم و وفتةويل إػ مؼؾقةد ؿم وحيةكو أيضةًو 

درس: أيةةـ اح؟  ةةق يف افًةةامء وـةةذا وؽةةر ذفةةؽ ؾػرحـةةو ؾرحةةًو صةةديدًا أن مؽةةقن 

 ه افٌدايي افؼقيي افتل مٌغ افقٓء وافزاء وحؼقؼي افتقحقد.  ذ

يف رحؾتـةو صةوحٌـو أحةد اإلخةقة مةةـ افٌقشةـقيغ جيقةد افؾغةي افعر قةي وافؽثةةر 

مةةةـفؿ جيقةةةدون افؾغةةةي افعر قةةةي معؾؿفةةةو مةةةـ مـطؼةةةتفؿ اشةةةؿفو هايقػةةةقا  ـةةةوك ـؾقةةةي 

ؾفو ـون ٓ ذظقيم ؾحتك ممخذ  ذه افشحـوت افتل أردكو أن مصؾ  ً م إػ أ 

 ةةةد أن كتقثةةةؼ مةةةـ  ةةةذا افرجةةةؾ ثةةةؿ أن كةةةرى أ ةةةؾ افؼريةةةي وـقةةةػ يعقشةةةقن ومةةةدى 

 حوجتفؿ وـقػ يػؽرون؟

ومعؾؿةةةقن أكةةةةف ـؾةةةةام اؿس ةةةً مـطؼةةةةي احلةةةةرب وا طةةةر ـوكةةةةً  ـةةةةوك مقؿػةةةةوت 

ـثةةةرةم كحةةةـ ظةةةذ مـطؼةةةي افؽةةةروامقغ كةةةرى افصةةةؾقى يف أظـةةةوؿفؿ ويًةةةتػفؿقن 

ؾؿغ  ـةوك ؾتًةتطقع أن اقةز ؿ  ةلن ويًتـؽرون رحؾتـو إػ افداخؾم وأمو ادً

مرى افٌشوصي يف وجق فؿ إذا رأوكم وـوكً افثقةوب افتةل كؾًٌةفو خةر معةغ يف 

 ذفؽ وأؾضؾ ظزة يػتخر هبو اإلكًون  ـوك.

افؽروامقةةةةةقن  ةةةةةمٓء م حةةةةةظ افؽرا ةةةةةي يف وجةةةةةق فؿ دةةةةةوذا مةةةةةدخؾقن؟  ةةةةةذه 

رؾضم ٕ ةو افشوحـوت ادػةروض أن مـتؼةؾ إفقـةو وكحةـ كقزظفةو  ةدوركوم وــةو كة

دًةةوظدة افةةداخؾغ ـويـةةًو مةةـ ـةةوكقا ؾػةةل ـةةؾ مةةرة كتقؿةةػ كًةةلل ظةةـ اعةةقازات 

وظـ افًةٌى يف افةدخقلم ومؽةود مةرى إمةو أن يؽةقن يف  ةذه ادحطةي ـؾفةؿ مةـ 

افؽةةروامقغ افـصةةورى أو مةةـ افؽةةروامقغ ادًةةؾؿغم  ةةذا ا ؾةةط ادقجةةقد ـةةون 

ضي.. أوؿةةػ  ةةذه احلؿةة ت جيعةةؾ اإلكًةةون يًةةتطقع أن يتقؿةةع  لكةةف ؿةةد يةةرد  ًٌةةو

 و ذه افشحـوت كحـ كعـل هبو وأن معقدوا أدراجؽ.
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واحلؼقؼي ظـدمو وصؾـو إػ  ذه افؼريي و ل ادًؿك  ة: مشـم وؿد كزح أ ؾ 

افؼريي افذيـ أردكو أن كقصةؾ إفةقفؿ افشةوحـي إػ ـقؾةقمسات إػ ا ؾةػ  ًةٌى 

ي كعجةى إذ يؼةقل أن افعدو ـون ييب أخذ حؼةقبؿ ومةزارظفؿم يف  ةذه افؼرية

فـو  ذا افٌقشـقي ادًؾؿ:  ذه  ققت فؾـصورى..  ةذه  قةقت فؾؿًةؾؿغ..  ةذه 

  ققت فؾكب ؾعجٌـو.

جةةةةوء افقةةةةقم افثةةةةوين اصةةةةتد افؼصةةةةػ يف  ةةةةذه افؼريةةةةي افتةةةةل كحةةةةـ ؾقفةةةةو ؾؼةةةةول: ٓ 

أظجةةى أن مؽةةقن ادعؾقمةةوت ؿةةد وصةةؾً إػ افكةةب يف ضب  ةةذه افشةةحـي 

ـ ؾقفو أخرًا  ل مطؾي ظةذ اشةؿ مديـةي اشةؿفو: افتل معـوم  ذه ادـطؼي افتل كح

دو ةةةقي وحتؾةةةؼ ظةةةذ شةةةاميفو افطةةةويرات ؾتؼصةةةػ  شةةةدة  ةةةدمً أر ةةةع مًةةةوجد 

معروؾةةي طةةو رة و ؼةةل مًةةجدان يف افضةةقاحل وحتةةوول افطةةويرات إشةةؼوط  ةةذه 

ادـوراتن ٕ و مـورات ظوفقةي جةدًام افـةوس يٌؽةقن إذا شةؼطً ادـةورات وفؽةـ 

يعـةةةةل: افعقاضةةةةػ مقجةةةةقدة وفؽةةةةـ أمعؿةةةةر ادًةةةةوجد ٓ يصةةةةؾقن  ةةةةذه احلؼقؼةةةةي 

  ودفذن أم  وفـوس؟ ــو كعجى.

 ـةةةوك جٌفةةةي فؾعةةةرب ادًةةةؾؿغ جؾًةةةـو مةةةع إخقاكـةةةو وكصةةةحـو ؿ ظةةةـ أمهقةةةي 

معرؾةةةةي افرايةةةةي وـقةةةةػ مؼةةةةومؾقنم و ةةةةؾ شةةةةلفتؿ أ ةةةةؾ افعؾةةةةؿم وٓ  ةةةةد أن كعتةةةةز مةةةةـ 

كةةدظق دروس أؾغوكًةةتونم ؾؽةةوكقا يؼقفةةقن: كعةةؿم  ةةذا صةةحقت وفؽةةـ أيضةةًو كحةةـ 

 وافٌقشـقيغ يًتجقٌقن وض ً  عض إمثؾي.

احلؼقؼةةي أن افـةةوس مةةزر  ةةل ؿ ٓ يًةةتطقعقن أن يساجعةةقا فقجةةقد ادًةةؾؿغ 

يف افداخؾ يف مـطؼي: دو قي ؾ   ةد مةـ احلاميةي واحلاميةي مضةطر إػ دؾةوع أو 

إػ  جةةةقم فقخةةةرج مةةةـ يف افةةةداخؾم وذـةةةروا  عةةةض افعؿؾقةةةوت افتةةةل ؾرحةةةقا هبةةةو 

ن احلػوظ ظذ ادًؾؿ إؼي كحـ كخشك أمر أ عد مـ  ذا ــو كؼقل: وفؽـ احلؼق
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ودظقمف خوصي يف  ذا اعق افذي كعتؼد اشتٌعود افـك افؼظلم ؾؽةون اإلخةقة 

يؼقفةةقن: إن صةةةوء اح معةةوػ إمةةةر شةةقؼقى وافتقـةةةؾ ظةةذ اح ظةةةز وجةةؾ مقجةةةقد 

 وؽر ذفؽ.

ٌفةةو مةةـ ادًةةؾؿغ  ـةةوك ؾرؿةةي اشةةؿفو: د أو مةةق أو رء مةةـ  ةةذا افؼٌقةةؾ أؽؾ

وفؽـ ؾةقفؿ سبم  ةذا ؽةر افؽةروامقغ افةذيـ ؿةود ؿ مةـ افؽةروات افـصةورى 

افذيـ يًرون ادًةؾؿغ وافًةرة وإن ـةون أـثر ةو مًةؾؿغ فؽةـ أيضةًو ؾقفةو مةـ 

 افـصورىم و ـوك سب يت ظٌقن يف افداخؾ و رجقن.

ـفةةو: ؼةةوط ادعقـةةي ماففةةذفؽ رأت افؾجـةةي أن متحةةد اوظةةي مًةةؾؿي وحتةةً 

أمهقةةي افةةدظقة إػ اح ظةةز وجةةؾ وملصةةقؾ افعؼقةةدةم وافصةة ة مةةع اعامظةةي وؽةةر 

ذفةةةؽ مةةةـ افؼةةةوطم  ةةةذه افػرؿةةةي ؾؼةةةرة مةةةـ افًةةة ح وفةةةذفؽ اةةةد أ ةةةو ٓ  ةةةد أن 

مةةدخؾ مةةع افزةة أو مةةق وافزةة أو مةةق ٓ  ةةد أن ملخةةذ مةةـ افؽةةرواتم ويصةةٌت أمةةر 

 افـصورى ٓ زال  ق افؼقي و ق ادفقؿـ.

خشقـو ظذ افعؼ ء أـثر أمو افذيـ ٓ يعؾؿقن مو ا طى ـقػ احلؼقؼي كحـ 

فـو هبؿ؟ ادشةؽؾي افتةل كرا ةو واوةحي اومةًو أن اإلمةدادات صةعٌي جةدًا يةو صةقخم 

ؾوفـصورى حمقطغ  وفٌقشةـي إحوضةي ؿقيةي جةدًام ؾةودقؿػ فةقس مثةؾ إؾغةون أن 

 ً ويةدخؾقا يساجع افـوس إػ  وـًتون دوفةي مًةؾؿي ويًةتطقعقن أن يعقشةقا ؿؾةق

مرة أخرىم  ؾ وأظظةؿ مةـ ذفةؽ يةو صةقخ: ؾوحلؽقمةوت إذا ـةون يف كػةس أمةوــ 

 افؼتول كصورى ومًؾؿغ أيضًو يػتؼرون إػ افـك افؼظل.

واحلؽقمةةةوت مةةةةـ افـصةةةورى خؾػفةةةةؿ: افـؿًةةةو وادجةةةةر وأدوكقةةةو وؽةةةةر ذفةةةةؽ 

يقؽًةةة ؾقو  ةةةذه ٓ حتةةةى ادًةةةؾؿغ أ ةةةدًا ـثةةةر افتًةةةوؤل وزادت افضةةةغقط ظةةةذ 

دًؾؿغ حتك أن افٌقشـقيغ ؿوفقا: أكتؿ جئتؿ متلخريـ أهيو افعربم ؾؽثر مـ ا
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افـوس ذ ى إػ ادجر وإػ افـؿًو يعـل: مراجع ـثرًا ٓ مقجد مغذيةي فةقس فةف 

 إٓ أن يًتًؾؿ  ق وأ ؾف وأضػوفف إػ احلول ادقجقد.

يـ و ـوك يف ادخقامت ادقجقدة يف مـطؼي زؽرب مث ً مةـ ادًةؾؿغ افةذ

وؾقا ٓ يًتًؾؿقن فؾتٌشةر افـكةاين وافعقةوذ  ةوحم وفؽةـ إػ متةك يًةتطقعقن 

أن يصزوا ؾًقورات افـصةورى مةدخؾ وكرا ةو اومةًو وٓ يًةتطقع ادخةقؿ ضرد ةو 

ومٌةةةةةةدأ  وٕضػةةةةةةول مغةةةةةةرهيؿ  ةةةةةةلن يةةةةةةذ ٌقا وجيةةةةةةدوا  ـةةةةةةوك احلؾةةةةةةقى وـةةةةةةؾ رءم 

: اإلشةةةةة م ؽةةةةةر واشةةةةةتعداد افٌقشةةةةةـقيقن بةةةةةذا ؿةةةةةقين ٕن حقةةةةةو ؿ يعـةةةةةل: أوًٓ 

واوتم ثوكقًو: افـصورى مع اإلشة م فةقس  ـةوك ذاك افةزاء ادعةروفم  وإلوةوؾي 

إػ أكؽ مؽؾؿ وعػوء افـػقس ــًوء وظجويز وأضػولم وأمو افشٌوب ؾفؿ افذيـ 

إػ اعٌفةةةوت أو ؽةةةر ذفةةةؽم ومةةةو  ةةةق افًةةة ح حتةةةك ظـةةةد افػرؿةةةي ادًةةةؾؿي افتةةةل 

شةةة ح  70 – 75جةةةؾ فةةةقس ظـةةةد ؿ إٓ ن رايتفةةةو أكظةةةػ رايةةةي ث ثاميةةةي رإكؼةةةقل: 

 ؾؼطم وافذخرة ـقػ مصؾ؟ ٓ كدريم مـ أيـ مليت؟ وفؽـفو أوصؽ أن مـؼطع.

احلؼقؼةةي مصةةقٌي أخةةذ إضػةةول إػ افؽـةةويس ؾوجعةةي ظظقؿةةي جةةدًا و  متحةةرك 

ضةةةويرات ادًةةةؾؿغ فتلخةةةذ مةةةـ  ةةةمٓء ومةةةموهيؿ أو مًةةةتلجر بةةةؿ أروةةةًو ومـػةةةؼ 

تقاوةعي مةـ افشةٌوب مةذ ى فتًةتطؾع ومعةقد ظؾقفؿ أو ؽر ذفؽم  ـةوك جفةقد م

فتخةةةةةز وفتجؿةةةةةع مةةةةةو مًةةةةةتطقع مةةةةةـ ادةةةةةول فتشةةةةةسي مةةةةةـ إيطوفقةةةةةو مةةةةةـ يقؽًةةةةة ؾقو 

مًةةتقدظوت أؽذيةةي ضعةةوم أفًٌةةي ومػرؽةةف ظةةذ  ةةذه ادخةةقامتم ويٌؼةةك اثـةةغ أو 

ث ثي مـ افشٌوب يعؾؿقن افـوس افص ة افتقحقد إػ ؽر ذفؽ مةـ إمةقرم وح 

و ـةةوك حةةى فؾعةةرب ادًةةؾؿغم و ـةةوك متو عةةوت وفؽةةـ  احلؿةةد  ـةةوك اشةةتجو يم

 شوذجي يو صقخ.
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افـوس يغؾى ظؾقفؿ افقلس مـ معؾؿ اإلش مم أذـر مثول يف: روزر و ل  عد 

مـطؼي.. إػ افداخؾ ؿؾةق ً فؽـفةو  عقةدة ظةـ اعٌفةوت مؽؾؿةً  عةد اعؿعةي ظةـ 

ر حةةةؼ اح ظةةةز وجةةةؾ ظؾقـةةةوم وـقةةةػ كًةةةتعد فؾحًةةةوب وٓ  ةةةد أن كصةةةؾت ... وؽةةة

ذفةةؽم وـةةون ظةةددًا ـٌةةرًا إكةةام حيةةوا فؾؿقفةةد افـٌةةقي يف يةةقم اعؿعةةيم وفؽـفةةو 

ؾرصةةةي مـحـةةةل اإلمةةةوم حتةةةك أمؽؾةةةؿ معفةةةؿم ؿؾةةةً: فعةةةؾ يف صةةة ة افعكةةة يةةةزداد 

افعةةدد  ةةو شةةؿعقه مةةـ افؽؾؿةةي افتةةل ذـركو ةةو ومراةةً ؾؾةةؿ أجةةد إٓ الًةةي مةةـ 

م افٌقشـقي وا ـةف  ةق افعجويز وإٓ افعودة يف  ذا ادًجد أن ٓ يصع إٓ اإلمو

افةةةةذي يؼةةةةقؿ افصةةةة ة صةةةةػ أو أثـةةةةون أو ث ثةةةةي ؾؼةةةةطم ضقةةةةى افٌقشةةةةـقيغ  ةةةةمٓء 

ادقجةةقديـ يئًةةقا مةةـ رء اشةةؿف مغقةةر مةةو أفػةةتؿ ظؾقةةفم وأخةةذ إمةةر يف ظؼؾةةف 

 يدب يف أكف مظؾقم.

وافعقاضػ ـام معؾؿ مؽؾؿةف يف افصة ة مؽؾؿةف يف  ةذا يؼةقل: أكةو مًةؾؿم إذا 

عقد إػ اح؟ ؿةةةول: أكةةةو نيتةةةقنم وـةةةلن  ةةةذا  ةةةق افةةةذي ؿؾةةةً فةةةف: فؽةةةـ ـقةةةػ مًةةةت

 يعرؾف  ذا مقجقد حتك يف اعٌفوت يو صقخ.

ؾعةةذ ـةةؾ حةةول كعةةقد فؾؽةة م ظةةذ افةةدورةم افةةدورة ح احلؿةةد وجةةدت إؿٌةةوًٓ 

و و ـؾ إموم مويةي ؾركةؽ مؼريٌةًوم ضٌعةًو طَ عْ جقدًام وـوكً ادشجعوت ادوفقي افتل يُ 

يعـةةل ـةةؿ حةةقايل كصةةػ ديـةةور ظـةةدـؿ أو زيةةودةم  افػركةةؽ ريةةوفغ وكصةةػ مؼريٌةةوً 

  يتعؾؿ ومتضت فف افٌصرة ويذ ى إػ ؿقمف يٌؾغفؿ.حـوكً مليت  ف واحلؿد 

اكتفً افدورة يف ظؼة أيومم ح احلؿد افؼويؿغ ظؾقفو رأيـو ؿ يًرون ظذ 

مةةةةةةةـفٍ ضقةةةةةةةى وح احلؿةةةةةةةد يف افعؼقةةةةةةةدة وافتلصةةةةةةةقؾم وأمهقةةةةةةةي آمٌةةةةةةةوعم ومةةةةةةةرك 

ؾةةةةةةقؿ افؼةةةةةةرةن وافتجقيةةةةةةدم وح احلؿةةةةةةد شةةةةةةتتؽرر  ةةةةةةذه افةةةةةةدورات ا راؾةةةةةةوتم مع



 قضية البوسنة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

307 

وادعقكةةةةوت أيضةةةةًوم و ةةةةدأ ح احلؿةةةةد افـةةةةوس يتعةةةةقدون رؤيةةةةي ادًةةةةؾؿغ افعةةةةرب 

 ويلمؾقا ؾقفؿ ا ر.

ظةةةةذ إضػةةةةول ؿٌةةةةؾ أن  ؿحرؾةةةةنذا جئةةةةً يةةةةو صةةةةقخ فةةةةسى افقوةةةةع ٓ مةةةةدري أمةةةة

افـصةةورى يةةذ ى يةةذ ٌقام أم ظةةذ افـًةةوء وافعقةةوذ  ةةوح يعـةةل: أمةةقر مٌؽقةةي جةةدًام 

إػ ادفوجريـ افذيـ أخذ ؿ افؽـقًي و تةور أاةؾ ؾتةوة مًةؾؿي ويٌةوت معفةو 

 صفرًا ثؿ  عد ذفؽ يطرد و ويغر و حول جدًا ممشػ.

ؾفةةةةذه ادشةةةةؽؾي يةةةةو صةةةةقخ افـًةةةةوء وإضػةةةةول ٓ يةةةةدري اإلكًةةةةون يعـةةةةل: ذ ةةةةى 

  ؿ ذ ٌقا فؾتـصر  ًٌوضي حول ٓ يقصػ.ؤافرجول.. أضػوبؿ أوٓد ؿ كًو

أخةةرًا مةةـ إهى افكةة قغ أجةةزوا ظةةذ حػةةر ادؼةةو ر افتةةل ظةةرف أن  ـةةوك 

مؼةةةةو ر اوظقةةةةي أ قةةةةد ؾقفةةةةو ـثةةةةر مةةةةـ ادًةةةةؾؿغ وجةةةةدت جثةةةةٌ ـثةةةةرة ميةةةةو ي 

اوافةةةو  ةةةوفػموسم ؿةةةول  ةةةذا افًةةةوذج:  قئةةةي إمةةةؿ إذا ظؾؿةةةً  ةةةلن  ـةةةوك مةةةـ 

ضب  وفػةةلس إن ـةةون مةةـ افـًةةوء أو إضػةةول ؾًةةقف ميةةب افكةةب مًةةوـغ 

كحـ..  ذا واحد مًؾؿ افذي يتؽؾؿ ويتؽؾؿ  حرؿيم ؾلحقال أحةقال يةو صةقخ ٓ 

يؽةةةود  ةةةذا اإلكًةةةون يـظةةةر إػ  ةةةمٓء ـقةةةػ يعةةةوعفؿ مةةةـ أيةةةـ يٌةةةدأم وافرايةةةي ـةةةام 

 مرى. 

 ضقى! ـقػ ــً متػو ؿ معفؿ؟  افشقخ:

افٌقشةةـقي افةةذي  ةةق معـةةو ـةةون يةةتؽؾؿ افعر قةةي  ط ؿةةي وـةةون يقوةةت  مداخؾةةي:

 ادراد. 

يعـل: أكةً ظـةدمو مؾؼةل ـؾؿتةؽ  ةق يسافةو اؾةي اؾةي أم  عةد أن  :افشقخ

 مـتفل مـفو؟ 
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ةخذ افعٌورة مـ مؼريًٌو شً ـؾامت أو شٌع ـؾامت فققصؾفو إفقفؿن  مداخؾي:

حظةةً يف  ةةذا افرجةةؾ ظةةدم ادعرؾةةي افؼةةظقي افؽوؾقةةي افتةةل يًةةتطقع هبةةو ٕٓكـةةل 

ؽةةةةـ أن مؽةةةةقن مضةةةةقع أن يةةةةدخؾ إػ أذ ةةةةو ؿم وٓ صةةةةؽ يعـةةةةل: ـؾؿةةةةي ـؾؿةةةةي  

ادعـةةك افعةةوم وفؽـةةف ـةةون واوةةت يف  قوكةةف وذحةةف وح احلؿةةد وؾةةرح  ةةام شةةؿع 

حةؼ ادًةؾؿ ظةذ ادًةؾؿ شةً: »ويؼقل: أكو أظرف  ذه إحوديٌ أكةو أظرؾفةو: 

 ومو مذـره جقدًام وافـوس ؾرحغ  ذفؽ.   شإذا فؼقتف ..

 ضقى! اإلؽوثي ـقػ مصؾ مـ أي ضريؼ؟  افشقخ:

ؼي أن اإلؽوثي إن ـوكةً ظةذ مًةتقى ا ؾةقٍ ؾفةل متؼًةؿ إػ احلؼق مداخؾي:

 ث ثي أؿًوم. 

 ٓ أؿصد: ـقػ مصؾ إػ مؾؽ افٌ د؟  افشقخ:

 اإلؽوثي افتل دخؾـو هبو أم اإلؽوثي.  مداخؾي:

 ٓ أكو يف ذ ـل افتل فؽ ظ ؿي هبو.  افشقخ:

افتةةل كعةةؿم  ةةذه افشةةوحـي كحةةـ معفةةو ضةةقال افقؿةةً إػ أن وصةةؾً  مداخؾةةي:

 إػ أ ؾفو اعفد ؾردي. 

 يعـل:  طريؼ افز.  افشقخ:

 افز.  مداخؾي:

 مرورًا  سـقو.  افشقخ:

 ٓ فقس مرـقو.  مداخؾي:

 إذًا.  افشقخ:
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 كحـ خرجـو مـ زؽرب.  مداخؾي:

 ضقى! زؽرب أيـ مؼع؟  افشقخ:

 يف يقؽً ؾقو. مداخؾي:

 ـقػ وصؾتؿ إػ زؽرب.  افشقخ:

افـؿًةةةةو ثةةةةؿ مةةةةـ افـؿًةةةةو معةةةةديـو شةةةةؾقؾقـقو ققـةةةةو ؾضةةةةويرة أوصةةةةؾتـو إػ  مداخؾةةةةي:

 وأوصؾتـو إػ زؽرب. 

 ضقى! افشقخ:

 ومـ  ـوك ادؽتى مؽتى اإلؽوثي  ـوك.  مداخؾي:

 وافشوحـي مليت مـ أيـ؟  افشقخ:

 شتلجر و مـ افـصورى. أافشوحـي  مداخؾي:

 ضقى!             افشقخ:

 حترك هبو مـ افداخؾ مـ ؿريتف.  مداخؾي:

 ل مشحقكي. و  افشقخ:

 ٓ  ل ؾورؽي وفؽـ اشتلجر و فقؿئ هبو مو يًتطقع مـ اإلؽوثي.  مداخؾي:

 كعؿ أكو أشلل اإلؽوثي  ذه مـ أيـ يشسهيو؟  افشقخ:

اإلؽوثي إمو أن ملخذ و مةـ ادةقاك .. مرشةؾفو افًةعقديي  ـةوك مصةؾ  مداخؾي:

ول يةو صةقخ إػ إيطوفقو  ؽـم أو مشةسى مةـ يقؽقشة ؾقوم مةث ً ظةذ شةٌقؾ ادثة

تقدظوت كحةةةـ ظـةةةدكو يف شةةةٌؾقً اإلؽوثةةةي افؽقيتقةةةي مؼةةةقل كحةةةـ فةةةقس ظـةةةدكو مًةةة
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وفغ ظةـ إدويةي ؾؼةطم وفؽةـ إذا اجتؿةع ظـةدكو مةول اصةسيـو أمقالم وكحـ مًةم

 مـ افتجور وأرشؾـو مـ مؽوكـو إػ افداخؾم إخ: ظثامن حقدري أو ـذا. 

 د  طريؼةةةي أو  ةةةلخرى إكةةةام يعـةةةل: ادفةةةؿ إذًا اإلؽوثةةةي ٓ مةةةليت مةةـ افةةةٌ افشةةقخ:

 ى مـ كػس افٌ د  ـوك. َس ْش مُ 

 كعؿ و ذا  ؽـ.  مداخؾي:

اح ادًةةتعون!  ةةذه إظةةامل افػرديةةي حتةةك اإلؽوثةةي  ةةذه افطعومقةةي إذا  افشةةقخ:

صةةت افتعٌةةر ٓ مًةةؿـ وٓ مغـةةل مةةـ جةةقعن ٕ ةةو أظةةامل ؾرديةةيم وادمشةةػ أن 

ق ـون  ـوك دول مشعر  ودًموفقي  ذه إظامل افتل جيى أن مؼقم هبو افدول ف

ومتحؿؾ ادًموفقيم  ذا رء ظؾقفو أن متقػ فقس ؾؼط مؼديؿ اإلؽوثي  ذه مـ 

افطعةةوم وافؼةةاب وإكةةام مةةـ اعـةةقد وافًةة حم فؽةةـ مةةع إشةةػ إمةةر ـةةام ؿةةول 

وفؽةـؽؿ ؽثةوء ـغثةوء افًةقؾم وفقـةزظـ اح »ظؾقف افً م يف احلةديٌ ادعةروف: 

ـؿم وفقؼةةذؾـ يف ؿؾةةق ؽؿ افةةق ـم ؿةةوفقا: ومةةو افةةق ـ يةةو افر ٌةةي مةةـ صةةدور ظةةدو

 .شرشقل اح؟ ؿول: حى افدكقو وـرا قي ادقت

ؾـحـ ــةو كتحةدث يف  عةض اعؾًةوت وكؼةقل: إن ذ ةوب  عةض إؾةراد مةـ 

ادًؾؿغ مـ افًعقديي أو مـ ؽر و وإن ــو   كًؿع  عد مـ ؽر و أن يذ ٌقا 

شو ؼ ٕواكف و ذا أؿؾ مو يؼولم أمو افذ وب إػ  ـوك يف شٌقؾ اعفود ؾفذا أمر 

يف شٌقؾ افدظقة ـام أكً متحدث أن ؾفذا أمر مفؿ جدًا و ق إصؾ يف  ةذه 

إيوم فقس يف   د افغر ي افغر ي افتةل ــةو كتحةدث ظـفةو ؿٌةؾ  ةلء إخن ٕين 

إن اإلشة م  ةدأ ؽريٌةًو وشةقعقد »ــً يف صدد افتحدث ظةـ ؿقفةف ظؾقةف افًة م: 

ؾوإلش م ؽريةى يف  ة د افعةرب افتةل مـفةو كٌةع اإلشة م  شًوم ؾطق ك فؾغر وءؽريٌ

ومـفةةةةو اكتؼةةةة اإلشةةةة م إػ  ةةةة د إظةةةةوجؿ وهبةةةةؿ ا تةةةةدى إظةةةةوجؿم ؾةةةةنذا ـةةةةون 
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اإلش م ؽريًٌو يف   د افعرب ؾفق شقؽقن أصد ؽر ًي يف   د إظوجؿ و ذا مةو 

ظؼقةةةدة إشةةة مقي يف  صةةةق د يف أؾغوكًةةةتونم مةةةع أن إمةةةر  ـةةةوك ـةةةون يـةةةدؾع ظةةةـ

اعؿؾةةي أي: ظةةـ اعفةةةود يف شةةٌقؾ اح ظةةز وجةةةؾم أمةةو يف افٌقشةةـي وابرشةةةؽ ٓ 

 مًؿع دثؾ  ذا افؽ م رـزًا وٓ اد فف حًًو ؾوفغر ي  ـوك أصد وأصد  ؽثر.

ؾةةةنذا ذ ةةةى  عةةةض اعامظةةةوت أو  عةةةض ابقئةةةوت أو  عةةةض إؾةةةراد يف شةةةٌقؾ 

مةةـ افؽتةةوب وافًةةـي ومةةو ـةةون ظؾقةةف  افةةدظقة إػ اح ظةةز وجةةؾ وظةةذ  ةةذا ادةةـفٍ

افًةةؾػ افصةةوفت ؾفةةذا  ةةق افقاجةةى افقةةقمم أمةةو اعفةةود ؾفةةذه افةةدموء افتةةل شةةساق 

 ـةةوك مةةذ ى  ةةدرًا دون ؾويةةدة مةةذـر إض ؿةةًون ٕن إمةةر  ـةةوك ـةةام فعؾةةؽ دًةةً 

دةةةس افقاؿةةةع أو ـةةةام ؿؾةةةً ةكػةةةًو:  ةةةؿ حمةةةوضقن  وفةةةدول افؽةةةوؾرة خةةة ف مةةةو ـةةةون 

أؾغوكًةةةةةتون ـةةةةةون  ـةةةةةوك  قا ةةةةةي واشةةةةةعي جةةةةةدًا مػتقحةةةةةي افقوةةةةةع يف أؾغوكًةةةةةتونم و

فؾؿًةةةؾؿغ يف ـةةةؾ افعةةةو  اإلشةةة ملم وفةةةذفؽ ؾؽوكةةةً ادًةةةوظدات  ـةةةوك ؿقيةةةي 

وؿقيةةةي جةةةدًا وفعةةةؾ ذفةةةؽ مةةةـ أشةةةٌوب اؿةةةساب إؾغةةةوكقغ ٓؿتطةةةوف افثؿةةةرة فةةةق ٓ 

افػرؿةةي وافتحةةزب افةةذي أوؿةةع  قةةـفؿ وذ ٌةةً أمعةةوهبؿ مةةع إشةةػ افشةةديد ظةةذ 

 ذ ًٌ أدراج افريوح  دون ؾويدة مذـر.إؿؾ إػ افققم 

أمةةةةةو افقوةةةةةع يف افٌقشةةةةةـي وابرشةةةةةؽ ؾفةةةةةل كؼطةةةةةي يف  حةةةةةر مةةةةةـ افؽػةةةةةر ومةةةةةـ 

افضةة لم وفةةق ـةةون  ـةةوك دوفةةي مًةةؾؿي  ةةتؿ  شةةمون ادًةةؾؿغ أيةةـام ـةةوكقا ومةةـ 

 ةةل أن  ]مؼةةدر[ـةةوكقا ر ةةام مؼوظًةةً ظةةـ افؼقةةوم  قاجةةى اعفةةود فعؾؿفةةو أ ةةو ٓ 

 ر وافض ل.او د يف  ذا افٌحر مـ افؽػ

و ؾس إمـ أو إمةؿ  ةق وةد ادًةؾؿغ يف ـةؾ  ة د افةدكقوم  ةذا فةق ـةون 

 ـةةوك دوفةةي  ةةتؿ  شةةمون ادًةةؾؿغ فؽةةـ مةةع إشةةػ افشةةديد ؾوفةةدول أن مةةـ 

ـةةون مـفةةو  ةةتؿ  قةةء مةةـ صةةمون ادًةةؾؿغ ؾفةةل صةةمو ؿ ادوديةةي: آؿتصةةودم 
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فعؼقةدة افصةحقحي وإخة ق وآجتامع وادظو ر افػورؽي أمو آ تامم  سـقز ا

 اإلش مقي ؾفذا أمر ٓ  تؿ  ف دوفي إش مقي إض ؿًو.

أرى مةةةـ إفؼةةةوء افةةةـػس يف افتفؾؽةةةي أن يةةةذ ى  عةةةض افـةةةوس إػ  ووفةةةذفؽ ؾلكةةة

 ـةوك  ةزظؿ اعفةةود يف شةٌقؾ اح   مرؾةةع رايةي  ـةوك فؾجفةةود يف شةٌقؾ احم فؽةةـ 

يف ـةؾ مؽةون ويف ـةؾ زمةون  اعفود يف شٌقؾ اح  ودعـك إوشةع:  ةق مقجةقد

و ةةق: افةةدظقة إػ اح ظةةز وجةةؾم أيضةةًو  ـةةو أكةةو أمًةةوءل  ةةؾ  ةةذا مقًةةقر فؽةةؾ مةةـ 

أراد أن يذ ى  ـوك فقدظق  مٓء إػ اإلش م  ةؾ افٌةوب مػتةقح أو أيضةًو  ـةوك 

 ظؼٌوت؟ 

احلؼقؼي  ذه ادمشًي و ل ممشًةي احلةرمغ مفتؿةي جةدًا  وفةدظقة  مداخؾي:

افشةةةةٌوب أن يتػرؽةةةةقا بةةةةذا ويتتةةةةو عقا ؾفةةةةل ٓ مؼةةةةقل: اؿطعةةةةقا إػ اح ؾسيةةةةد مةةةةـ 

أظامفؽةةؿ وامرـةةقا أهـةةؿ وفؽةةـ كحةةـ ظـةةدكو ادةةول افةةذي يةةليت  ؽةةؿ إفقـةةو وأكةةتؿ 

مقجفةةةقن افـةةةوس وـةةةؾ رء معةةةد فؽةةةؿم ومثةةةول ظةةةذ  ةةةذا أن افشةةةقخ أ ةةةق ظٌقةةةدة 

 يٌؾغؽ ش مف ويؼقل: شؾؿ ظذ افشقخ كوس جدًا مـ مك  ق. 

 مـ؟  أ ق ظٌقدة افشقخ:

 أ ق ظٌقدة اشؿف: افـجدي أو ـذا ٓ أذـر أن فؽـ تحٌؽ يف اح.  مداخؾي:

  ق مـ مك.  افشقخ:

 مـ مك كعؿ.  مداخؾي:

 ٕن ظـدكو  ـو أ ق ظٌقدة أخقكو مشفقر. افشقخ:

  تؾػ كعؿ.  مداخؾي:

 ؾتٌودر إػ ذ ـل فعؾف  قم إذًا  ق مكي يعـل.  افشقخ:
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 كعؿ  ق مكي.  مداخؾي:

 ضقى! شقخ:اف

جةةزاه اح خةةر يف مـفجةةف شةةؾػل يف افعؼقةةدة ح احلؿةةدم ؾفةةق متةةزوج  مداخؾةةي:

ث ث كًوء وشقلمقن هبةـ إفقةف  ـةوك حتةك يًةتطقع أن يلخةذ حقومةف ويةدرس وؿةد 

يصٌحـ داظقوتن ٕن  ـةوك افٌقشةـقيوت مةـ يعةرؾـ افعر قةي ح احلؿةد ؾزوجومةف 

يٌؼةةةك شةةةتي أصةةةفر مةةةث ًم إكةةةام  صةةةوحلوت ح احلؿةةةدم  ةةةذا  وفـًةةةٌي فةةةف يًةةةتطقع أن

افشٌوب وافدظوة  قى ادمشًةي  ودًةؾؿغ افةذيـ يًةتطقعقن أن يػرؽةقا صةفرًا 

ظةةذ إؿةةؾ يلخةةذ مةةـ إجوزمةةف أو ـةةذا و ةةل  قةة  فةةف افظةةروفم وٓ مةةوكع مةةـ أن 

يؽةةقن  ةةذا ادؽةةون  عقةةدًا ظةةـ ا طةةر  تةةورهن ٕن  ـةةوك نيةةقامت  حوجةةي ومةةو 

يف إضعومفؿ ويف إفٌوشفؿ ؾؾامذا ٓ كتدارك  مٓء  دامً اإلؽوثي ح احلؿد مًر

مو دمـةو ٓ كؼةقى ظةذ افقصةؾ إػ اعٌفةوت كػًةفو أو ؿةد كتقؿةع مةو كخشةوهم  ةذا 

 ادقًقر يو صقخ مـ اقع اعـًقوت. 

 ذا اقؾ و ذا واجىم فؽـ جةوء يف افةزمـ إخةرم ـةون يـٌغةل أن  افشقخ:

اإلرشةةوٓت وافٌعثةةوت افداظقةةي يؽةةقن وافقوةةع  ـةةوك ضٌقعةةل جةةدًا ومرشةةؾ إفةةقفؿ 

إػ اح ظز وجؾم وفؽـ إذا   يًتطوع حتصقؾ إـؿؾ ؾقجقز حتصقؾ افؽومؾ 

  ؾ  ق افقاجى  ؾ حتك افؽومؾ إذا   يًتطوع ؾام ٓ يدرك ـؾف ٓ يسك جؾف.

إذًا افؼضةةقي أن: اعفةةود  ـةةوك يف كؼةة افةةدظقةم ضقةةى! مةةو  ةةل ادـطؼةةي افتةةل 

ض افةةةةدظوة فؾخطةةةةر  ـةةةةوك مةةةةـ افكةةةةب أو افـصةةةةورى مؽةةةةقن  عقةةةةدًا ظةةةةـ أن يتعةةةةر

  صقرة ظومي؟ 

ـام ذـرت فةؽ أن ةخةر معؼةؾ فؾؿًةؾؿغ افؼةقي يف مـطؼةي افٌقشةـي  مداخؾي:

 ل جـتشوم  ذه ؾقفو افدورة افتةل ذـر ةو فةؽم وإيؿةي  ـةوك و ةوؿقنم وإن ـةون 
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افؽثةةةةر يتطؾةةةةع إػ افًةةةة ح وإػ افةةةةدخقل ؾةةةةقام إذا اشةةةةتطوع وفؽةةةةـ ادعـقيةةةةوت 

ن  مٓء  ؽـ أن يصزوا ويٌؼةقا ويةدظقا إػ اح إػ أن إفعوفقي اعؾـو كؼقل: ا

يليت افً حم و ذه ادمشًي ح احلؿد كصةى ظقـفةو افةدظقة  ةتؿ هبةذام مؼةقل: 

كةو ودظقمـةو ؾوح اح ظةز وجةؾ فعؾةف يشةؽر  ؼوءٓ مشغؾقا أكػًؽؿ ؾقام ٓ كًتطقع 

 فؾـوس. 

  ادًتعون!كعؿ  ذا  ق افقاجى واح افشقخ:

يو صقخ  وفـًٌي فتؼٌؾ  مٓء افـوس فؾدظقة ح احلؿةد ــةو يف مـطؼةي  مداخؾي:

 عقةةدة يعـةةل: يف  دايةةي دخقفـةةو إػ افؽةةروات وجةةدكو ؿٌةةقر حةةقل ادًةةجد أو يف 

ؾـويف أو ـذام ؾػرح  ـو أ ؾ افؼريي حتك يـودي  عضفؿ  عضًو فروا ثقو ـو وافعرب 

وافعجةويز يرـضةقن يف افشةقارع حتةك يةرون  وجدًا يعـل: أصةٌحـو مةرأى فؾـةوس

 مـ  مٓء. 

ظربم أكو ظـدمو ــةً يف   دكةو ـةون يةليت مطةقف مةـ ادطةقؾغ مةـ  افشقخ:

أجةةؾ يلخةةذ احلجةةوج معةةف و غقتةةف  ةةق ادةةولم ـةةون يتزـةةقا ؾقةةف يؿؽةةـ يؽةةقن  ةةق 

أجفةةؾ افـةةوسم وحةةدثـل أخةةل رنيةةف اح مـةةر أن أحةةد ادطةةقؾغ افةةذيـ ـةةون كةةزل 

ـةةةوك يف مؽةةةي يؼةةةقل ظـةةةف إكةةةف مؾحةةةد مةةةع ذفةةةؽ  ةةةرد مةةةو يـظةةةرون  ةةةذا يف داره  

م ـؾؿةةةي افعةةةرب ظـةةةدكو يف ادطةةةقف يتزـةةةقا ؾقةةةف وهيجؿةةةقا ظؾقةةةفن ٕن  ةةةذا ظةةةر 

افؾغي إفٌوكقي مًةووي مًةؾؿم ؾة ن ظةر  يعـةل: مًةؾؿ ؾقتزـةقا ؾقةفم ٓ يؼقفةقن 

ظةةذ إظجؿةةل: ظةةرب و ةةق مًةةؾؿ أيضةةًو فؽةةـ  ةةذه خوصةةي  ةةوفعرب ادًةةؾؿغ 

ظـد ؿم ؾ  ؽرا ي دو صو دمؿن ٕن  ذا مـ  ؼويو افعقاضػ افؼديؿةي مةـ احةسام 

ظـةد ؿ إٓ أمةقر   م إػ   د ةؿم مةع إشةػ   يٌةؼافعرب افذيـ أدخؾقا اإلشة
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ن افـصورى ٓ  تتـقن و ؿ  تتـقن  ذا  ةقم أمةو صة ة أمةو إصؽؾقي ـام ؿؾً: 

 زـوة ؾوح ادًتعون!

يف  ةةذه افةةةٌ د وؽر ةةةوم ــةةةً أرى يف شةةةقريو  كحةةـ كةةةرى مثةةةؾ  ةةةذه افظةةةو رة

افشةةةٌوب جوفًةةةغ يف ادؼةةةو ل و ةةةؿ يؾعٌةةةقن  وفطووفةةةي  وفشةةةدة  ؽةةةذا إػ ةخةةةره 

يًؿعقن أذان  ودقؽروؾقن  ودًجد اد ؿ يدظقن افؾعى ويـفضقن ؿقومةًو 

 ذا موذا؟ احسام فمذان وهظون مو  ذا آحسام يطقت وجيؾس يف أروف وٓ 

ى إػ ادًةةجدم ؾةةام  ؼةةل ظـةةد ؿ مةةع إشةةػ إٓ  ةةذه إمةةقر أحةةد يتحةةرك يةةذ 

 افشؽؾقيم كعؿ. 

 ةةؿ ظـةةدمو رأوكةةو يف ثقو ـةةو إيةةو صةةقخ ذـةةر فـةةو  عةةض ادشةةويخ يؼةةقل:  مداخؾةةي:

يؼقل: افعجويز  ؽً ؿوفً:  ذا ادـظر ؿٌؾ شٌعغ شـي كعرؾفم وفئشػ  عةض 

 اإلخقة يؼقفقن: ٓ مذ ٌقا إٓ  وفٌـطول. 

 رب.  مٓء ظ افشقخ:

حتةةك يعـةةل: ٓ متعروةةقا ف،حةةراج أو افـةةوس مةةرى ؾةةقؽؿ مطؿعةةًو أو  مداخؾةةي:

 ؽر ذفؽ. 

 ةةةمٓء ظةةةذ مةةةذ ى ؽةةةزايل افعكةةةم ـةةةون يـؽةةةر ظةةةذ افةةةدظوة ظـةةةدمو  افشةةةقخ:

 يذ ٌقن إػ أمريؽو  وفؼؿقص افؼصر وإػ ةخره  مٓء يـػرونم اح أـزم كعؿ. 

ل ادًةجد دخؾـةو ادًةجد ن  ةذه افؼٌةقر افتةل  ةل حةقإــةً أؿةقل  :مداخؾي

و مةةع اإلمةةوم وؿؾـةةو فةةف: ـقةةػ مًةةجد وؿةةز وـةةذا ؿةةول: أكةةو أظؾةةؿ مةةو مؼقفةةقن ـةةؿومؽؾ

وأكةةو معؽةةؿ يف ذفةةؽ يؼةةقلم فؽةةـ  ةةذه افؼٌةةقر إكةةام أخرجـو ةةو ظظةةوم فؾؿًةةؾؿغ 

  لن ٕن افشققظقي أرادت أن مٌـل يف مؼزة ادًؾؿغ مًتشػك ومرمل. 
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 افعظوم.  افشقخ:

ش ؿٌقر ادًؾؿغ ومرمل  عظومفؿ ؾجئـو هبو وٓ كًتطقع يعـل: مـٌ مداخؾي:

أن كحػظفةةو يف ؽةةر  ةةذا ادؽةةون و ةةل خةةورج ادًةةجدم يعـةةل: احلؿةةد ح فةةقس 

 ـةةوك ضةةقاف حةةقل إوفقةةوء ح احلؿةةد وفقًةةً  ـةةوك رواشةةى يتعؾةةؼ هبةةو  ةةمٓء 

افـةةوس  ةةذا ـةة م أؿةةقل ظةةـ إيؿةةي أكػًةةفؿ افةةذيـ يتؽؾؿةةقن يف ـةةؾ اعةةيم ؾؾؾةةف 

  ول افدظقة وافتقحقد إػ اح ظز وجؾ مقًقر ح احلؿد. احلؿد 

 احلؿد ح.  افشقخ:

تحةةةتٍ افؽثةةةر يؼقفةةةقن: أكةةتؿ مريةةةدون أن كًةةةؿعؽؿ كًةةةؿع دظةةةقمؽؿ  مداخؾةةي:

كةةةتعؾؿ اإلشةةة م كحةةةـ كريةةةد ضعومةةةًو كلـؾةةةف حتةةةك كعةةةقشم ؾوفةةةذي يصةةةز يصةةةز ظةةةذ 

 مضض ؾؼط. 

  اح ادًتعونم ؾتـي مدع احلؾقؿ حران. افشقخ:

  ذه مشؽؾي يو صقخم  ـوك رء ةخر ؽر  ذا ادقوقع اومًو.  مداخؾي:

يف رجؾ مـ ؾؾًطغ و ق صةقيف متشةقع يـةول مةـ معوويةي ويزيةد وؽةر ذفةؽ 

 ظذ ادـز داياًم. 

 أيـ؟  افشقخ:

يف افـؿًةةةةوم وـةةةةون تحةةةةوول أن يًةةةةتحقذ ظةةةةذ ظؼةةةةقل افًٌةةةةطوء مةةةةـ  مداخؾةةةةي:

 رةن ظؾقؽ. ادًؾؿغ  لكف مؾؿقذ فؽ وأكف ؿرأ افؼ

 ظجقى! افشقخ:
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واشةةةؿف: ظةةةدكونم ادفةةةؿ أكـةةةو أحيةةةكو ذيطةةةف فتًةةةؿعفم ادجؾةةةي يف  مداخؾةةةي:

 ف فؽ. يافـؿًو ؿوومتف وـذ تف ظذ اؾسا

  ؾي موذا؟  افشقخ:

  ؾي افؽؾؿي افطقٌي.  مداخؾي:

 مـ يصدر و؟  افشقخ:

 اوظي مـ ادًؾؿغ تحتوجقن إػ ووقح أـثر يف ادـفٍ.  مداخؾي:

 ضقى! مو ؾعؾقا  ف موذا؟  قخ:افش

ؾةةردوا ظؾقةةف وـةةذ قه ـقةةػ مةةدظل  ةةذام وافشةةقخ كةةوس ٓ كعةةرف أن  مداخؾةةي:

أحةةد يؼةةرأ ظؾقةةف افؼةةرةنم و صصةةف يف  ةةول احلةةديٌ وؽةةر ذفةةؽم وردوا ظةةذ 

 عةةةةةض اؾساءامةةةةةفم  ةةةةةؿ يؼقفةةةةةقن: كحةةةةةـ كريةةةةةد ؾؼةةةةةط ـؾؿةةةةةي مةةةةةـ افشةةةةةقخ كةةةةةوس يف 

فؼةةيط وادظويةةف أكةةف مؾؿقةةذك فةةقس آشةةتـؽور إذا ـةةون مةةـ ادؿؽةةـم ؾجئةةً أكةةو  و

 يف افؼيط. 

 فقس مًج ً.  افشقخ:

 ٓ فقس مًج ً.  مداخؾي:

 إذًا مو  ق ادًجؾ؟  افشقخ:

ادًةةةةجؾ  ةةةةق: أكةةةةف يـةةةةول مةةةةـ معوويةةةةي ومةةةةـ يزيةةةةدم وافرجةةةةؾ يعـةةةةل:  مداخؾةةةةي:

 متفوفؽ يف افعؼقدة. 

 أكً رأيتف؟  افشقخ:

 ٓ   أره.  مداخؾي:
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 إكام كؼؾ إفقؽ.  افشقخ:

وفؽةةةـ افؼةةةيط مقجةةةقدم حووفةةةً أن أراه و ةةةق يةةةتؽؾؿ فئشةةةػ يف  داخؾةةةي:م

 مرـز فؾؿًؾؿغ مرـزًا ؿقيًو. 

 وفغ  ـوك؟ ذا جيى إذًا فػً افـظر فؾؿًم افشقخ:

شـذـر ذفةؽ إن صةوء احم فؽةـ  ةؿ يريةدون مـةؽ يةو صةقخن ٕن ردك  مداخؾي:

 ظذ ـ مف يٌغ أمقر أخرى أيضًو. 

 ـ مف مًج ً.  فؽـ يـٌغل أن يؽقن افشقخ:

  ذه افؽؾؿي ٓ.  مداخؾي:

 كعؿ؟  افشقخ:

  ذه افؽؾؿي و ق أكف مؾؿقذك فقس يف افؼيط.  مداخؾي:

 ؾنذًا ظذ موذا كرد؟  افشقخ:

 ظذ افؼيط ومو ؾقف.  مداخؾي:

  ذا  ق أكو مًتعد.  افشقخ:

 ؾوفـوس يػفؿقن  ذا.  مداخؾي:

 إن صوء اح.  افشقخ:

ؾ ؿريةي: مشةون افةذيـ وصةؾـو إفةقفؿ يؼقفةقن:  ةؾ ظؾةؿ احلؼقؼي أن أ ة مداخؾي:

ادًةةؾؿقن افعةةرب  ـةةو وظةةـ حوفـةةو ٓ كةةدري  ةةؾ مصةةؾفؿ أخٌوركةةوم ؿؾـةةو بةةؿ: فةةق 

وصةةؾً ـقةةػ كًةةتطقع أن كةةدخؾفو إفةةقؽؿم وفؽةةـ أكةةتؿ دةةوذا مػؽةةرون ؾؼةةط ؾةةقام 

يةةةةلمقؽؿ دةةةةوذا ٓ مٌةةةةدؤون  ةةةةقاجٌؽؿ مةةةةع اح ظةةةةز وجةةةةؾ ؾةةةةلكتؿ مةةةةزارظغ فؽةةةةـ ح 
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كؽةةةةةؿ مرؾضةةةةةقن افـصةةةةةورى ؿةةةةةقن أكؽةةةةةؿ ؿتؾةةةةةتؿ مةةةةةـ أجةةةةةؾ اإلشةةةةة م وأاحلؿةةةةةد معؾ

ؿ جـةةةي ظروةةةةفو افًةةةةاموات ـؿ وإكةةةام أكةةةةتؿ مًةةةؾؿقنن ٕن فؽةةةةومرؾضةةةقن أظةةةةداء

إفقفوم  ذا افذي ــو حؼقؼًي كؼقل بؿ حتك ٓ يرــقا إػ ؾؼط  نووإرض مؾجم

مةةو يةةلمقفؿن ٕكةةف يةةو صةةقخ  ـةةو يةةلس أن يغةةر حوفةةف فةةقس يةةلس ادتٌةةوـل وإكةةام يةةلس 

 ؽر ادفتؿم كعؿ. 

إِْن ﴿ ةةةذا أمةةةر ضٌقعةةةل يةةةو أخةةةل أظروةةةقا ظةةةـ اح ؾةةةلظرض اح ظةةةـفؿ:  افشةةةقخ:

ؿْ  ـُ ةةةة وا اح َ َيـُكْ ةةةة و ةةةةذه ةيةةةةي مقجةةةةف إػ ظومةةةةي ادًةةةةؾؿغ ـؾفةةةةؿ  [4]محمزززز::﴾َمـُكُ

  حًى مؼصره مع ر ف ظز وجؾ. 

 ضقى! أٓ يؽقن  عضفؿ يو صقخ مـ أ ؾ افػسة؟  مداخؾي:

 كممـ هبذا يف   د افعرب. ٓ صؽ كحـ  افشقخ:

 افشقعي  ـوك معؿؾ ظذ ؿدم وشوق وصقعً افؽثر مـفؿ.  مداخؾي:

 اح أـز!  افشقخ:

 وؿد راق فؽثر مـفؿ ومـ افـًوء كؽوح ادتعي.  مداخؾي:

 أظقذ  وح.  افشقخ:

كعؿم ؾفذه مصقٌي يو صقخم ويؾًٌق ؿ حجوب ذظل يعـل:  حقٌ  مداخؾي:

و مًةةؾؿي اومةةًو مةةو  تؾةةػ أ ةةؾ افًةةـي ظةةـ افشةةقعي أ ةةدًا افةةزي أ ةةو مطؿةةئـ إػ أ ةة

  ذا  ق افظو ري إذًا  ذه صقرة ادًؾؿ. 

أظةقذ  ةوحم اح أـةةز! مصةقدة  ةذه مصةةقدة  وشةؿ اإلشة م فقًةةتٌقحقن  افشةقخ:

 افػقاحش.
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 وبؿ كشوضوت  ـوك يف ... ـذفؽ. مداخؾي:

 أيـ؟ افشقخ:

   ؾتت بؿ إ قاب.يف افًقدان كشوط ظظقؿم افسا مداخؾي:

وِصَػيٌ ﴿ افشقخ: ـَ ـْ ُدوِن اح ِ   . [11]النجم:﴾َفقَْس َبَو ِم

أصقوء ـثةرة مقؿػةً يةو صةقخ ظةـ ادحة ت ٓ مٌقةع صةقئًو مةـ افطعةوم  مداخؾي:

 وفؽـ مٌقع افدخون افًجورة وادؼو وت افروحقي. 

 اح أـز.  افشقخ:

 أؿةةقل اعفةةود وفؽةةـ نيويةةي ضقةةى يةةو صةةقخ! أٓ يؽةةقن اعفةةود أو ٓ مداخؾةةي:

 افدظقة حتتوج إػ مًؾقت. 

 مشجقع مـ افدوفي أم مـ إؾراد؟  افشقخ:

 ٓ  ذه مشؽؾي ضٌعًو ٓ مقجد دوفي.  مداخؾي:

ؾنذًا ٓ يقجد مًؾقت  ةدون دوفةي يةو أخةل  ةذا مةق قؿ فؾـةوس ومضةؾقؾ  افشقخ:

 فؾـوس. 

 يعـل: إمو أن كجد  نمؽون افدظقة.  مداخؾي:

 ط. ؾؼ افشقخ:

 يعـل: ٓ كؼقل  ذا افً ح ؾؼط مـ أجؾ افدظقة.  مداخؾي:

مفةةةةةام أمقةةةةةً  ًةةةةة ح ؾفةةةةةؿ شةةةةةقعتزوكؽ أكةةةةةؽ جئةةةةةً خصةةةةةاًم بةةةةةؿ  افشةةةةةقخ:

ؾقةةةةدخؾقكؽ يف ادعرـةةةةي رؽةةةةؿ أكػةةةةؽم وحقـئةةةةٍذ ؾةةةة  كجةةةةوحن ٕن ادعرـةةةةي ؽةةةةر 

متًوويي وافًٌىن أكـو أمهؾـو ـثرًا مـ أوامر ر ـو ظز وجؾ و خوصي مو ـون مـفو 
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ة﴿ًو  ؼتةةةول إظةةةداء مثةةةؾ: متعؾؼةةة ق  ـْ ُؿةةة
تََطْعُتْؿ ِمةةة و اْشةةة وا َبُةةةْؿ َمةةة د 

 [06]األنفزززال:﴾َوَأِظةةة

ضقةةةةى! أيةةةةـ  ةةةةذا اإلظةةةةداد؟ فؾةةةةدؾوع ظةةةةـ افةةةةدظقة كؼةةةةقل أن فةةةةقس فؾةةةةدؾوع ظةةةةـ 

ادظؾقمغ وظـ ادًةؾؿغ ادؼفةقريـ وادؼتةقفغ طؾةاًم و غقةًو وظةدوكًو إكةام يف 

   ةةمٓء ادفةةوجريـ  ةةؽتـؿةةقا ؾرصةةي شةةٌقؾ افةةدؾوع ظةةـ  ةةمٓء افةةدظوة افةةذيـ ا

إػ مـطؼي أمون  عقدة ظـ افؼتول ؾفمٓء يتخةذون مةـ إشةؾحي مةو يةداؾعقن ظةـ 

أكػًةةةفؿ ٓ يؿؽةةةـفؿ  ةةةذام  ةةةذا ـةةة م خقةةةول يف خقةةةول ؾةةةنذا وجةةةد افًةةةٌقؾ إمـةةةل 

افةةذي يًةةؿت بةةمٓء افةةدظوة  ةةلن يؼقمةةقا  قاجةةى افةةدظقة إػ اح ظةةز وجةةؾ ؾفةةذا 

د يف  ةةذا إوان وإٓ ؾؿجةةول افةةدظقة يف افعةةو  اإلشةة مل ـةةام ؿؾـةةو:  ةةق اعفةةو

ـؾف حقٌ ٓ معورك وٓ ؿتولم وظذ ادًؾؿغ أن يؼقمقا هبةذا افقاجةى يف ـةؾ 

مؽونم فؽـ  ة  صةؽ افةدظقة  ـةوك أوجةىم فؽةـ إذا ظةرض أمومفةو ويف شةٌقؾفو 

 افؼتول و ؿ ؽر مًتعديـ فف ؾفـوك يؼول: معذرًة إػ ر ؽؿ. 

و صةقخ! مةو دمـةو ؿةد امػؼـةو ظةذ افةدظقة أهيةام أوػ أن يؽةقن ضقةى ية مداخؾي:

 ةةةؿ إافداظقةةةي  عقةةةدًا ظةةةـ مؽةةةون احلةةةرب أو أكةةةف يةةةدظق ادحةةةور غ افةةةذيـ يؼقفةةةقن 

  و دون يٌغ بؿ اإلش م وأحؽومف. 

معـل: افعرب أو معـل: ادًؾؿغ  عومةي؟ يعـةل: معـةل افعةرب افةذيـ  افشقخ:

فؾةةةدؾوع ظةةةـ إخةةةقا ؿ ادًةةةؾؿغ أم معـةةةل:  ةةةوجروا مةةةـ  ةةة د افعةةةرب إػ  ـةةةوك 

 ادجو ديـ زظؿقا مـ أ ويل مؾؽ افٌ د؟ 

 مـ أ ويل مؾؽ افٌ د.  مداخؾي:

أكةةةةو ٓ أرى  ةةةةذا يػقةةةةد صةةةةقئًو شةةةةتؽقن ا ًةةةةورة أـةةةةزم وإكةةةةام كًةةةةتغؾ  افشةةةةقخ:

آضؿئـون ادقجقد يف ادمخرةن ٕن  ـوك مًتطقع أن متؿؽـ مـ مٌشر افـوس 

يـكم أمةةو  ـةةوك ادعرـةةي ؿويؿةةي ظةةذ شةةوق وؿةةدم و ةةؿ أيضةةًو ومعؾؿةةقفؿ ظةةذ ابةةق
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يةةةداؾعقن فةةةقس يف شةةةٌقؾ اعفةةةود وإكةةةام يف شةةةٌقؾ ؿقمقةةةي ؾؼةةةط  قشةةةـي و رشةةةؽ 

 واكتفك إمرم اح ادًتعون وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  وح! 

 خوصًي وأن افـصورى يعـل: ملـؾ ؾقفؿ مـ  مٓء ادتلخريـ.  مداخؾي:

رى  ـوك فعؾ إمر أشؾؿ و ةل:   دكةو إصةؾقي ضقى! يف مـطؼي أخ افشقخ:

 أفٌوكقوم  ؾ  ـوك يعـل: ظؿؾ يف شٌقؾ افدظقة مـظؿ  ـوك. 

جقةةد يةةو صةةقخ اإلخةةقة افةةذيـ  ةةؿ معـةةو ؿةةوفقا: شةةقذ ٌقن إػ: أفٌوكقةةو  مداخؾةةي:

وإػ: مراكةةةو وأرادوا  عةةةض ادراـةةةز اعقةةةدة أو  عةةةض إمةةةوــ افطقٌةةةي افتةةةل مةةةـ 

ر ةةو مـًةةقؼًو وإمةةدادًا وؽةةر ذفةةؽم ؾؼؾةةً بةةؿ: إن صةةوء ادؿؽةةـ أن جيعؾةةقا مةةع ؽ

 اح إذا زرت افشقخ كوس شقزودكو  قء مـ ذفؽ إن ـون ظـده. 

واح أكةةةةو ظفةةةةدي  عقةةةةد يف افةةةةٌ د فؽةةةةـ فةةةةقس ظـةةةةدي إٓ أيضةةةةًو ملـقةةةةد  افشةةةةقخ:

وجةةقب افةةذ وب فةةٌعض افةةذيـ يػفؿةةقن اإلشةة م ؾفةةاًم صةةحقحًو ويًةةتطقعقن أن 

ين ٕين أكةةو خرجةًة يـؼؾةةقا  ةةذا اإلشةة م  إػ أوفئةةؽ افؼةةقم  وحلؽؿةةي وادقظظةةي احلًةـة

غ و  يؽةةـة يل أي امصةةةول هبةةةؿ ـةةةؾ  ةةةذه ادةةةدةم وإن ــةةًة  مـفةةةو صةةةغرًا ا ةةـة مًةةةع شةةـة

 ؟ ظؾؿً مـ أحد إؾووؾ افًقداكقغ.. أيـ إخقاكو  مٓء إن ـوكقا  ـو خرجقا

 خرجقا.  مداخؾي:

 فـدا شقداين كًقً اشؿف. إكف مفتؿ  وفؼضقي  ق ريقس اعقي يف  ق افشقخ:

 حًـ إ را قؿ ...  مداخؾي:

 حًـ  ذا  ق كعؿ.  افشقخ:

امصؾقا ؾقف ؿٌؾ ؾسة إخقة مـ ظـد ؿ مـ ـروامقو ؿوفقا: أن افرجؾ دـتةقرم  مداخؾي:

 ؟ممشًي إ را قؿ ظٌد افعزيز اإل را قؿ ـون  ـو.. مو أظرف إخ ... معـو
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ؾرح  وحلول ادقجقد يف أفٌوكقو  كعؿ رأيتف  ـوك ومؽؾؿ وـون يعـل: مداخؾي:

وؿةةةول: ٓ  ةةةد مةةةـ زيور ةةةو وؿةةةد أفةةةت ظةةةع أن كةةةذ ى إػ  ـةةةوك وفؽةةةـ اظتةةةذرت 

 وكتفوء اإلجوزةم وأحٌٌـو أن كؾؼوك يو صقخ حتك كلخذ مـؽ ادزيد حتةك كةزود ؿ 

 ذفؽ ويذ ٌقنم وفؽـ  ق يعرف أـثر ؿ ويعرف يف افؾغةي إفٌوكقةي مةو يًةتطقع 

 أن يؿر  ف. 

 عـل:  عد مو دار افٌ د. ي افشقخ:

 أن  ق مـ ادؿؽـ أن يؽقن  ـوك أن حًى مو ..  مداخؾي:

ٕكف ـةون حتةدث ظـةدي يف داري أكةف  طةط فزيةورة أفٌوكقةو وافةذ وب  افشقخ:

إفقفةةوم وأكةةف ـةةون يف شةةػرة شةةو ؼي زار ةةو وافتؼةةك مةةع  عضةةفؿ  ؿةةـ تحًةةـ افعر قةةي 

ن رجؾ مـ ظـةدـؿ يعـقـةل ؾػةرح ذفةؽ يف: مراكوم وأكف ذـر فف أن ظـدكو يف إرد

ظـةةدمو شةةؿع  ةةلن  ـةةوك رجةةؾ مةةـ أفٌوكقةةو وظةةذ افةةدظقة افًةةؾػقي وآصةةتغول  عؾةةؿ 

احلةةديٌم ؾػفؿةةً مةةـ أخقكةةو  ةةذا حًةةـ  ةةلن  ةةذا اإلكًةةون مةةـ كةةقادر إفٌةةوكقغ 

افذيـ أوًٓ: تحًـقن افؾغي افعر قةي ثةؿ يػفؿةقن افةدظقة إػ حةد ـٌةر جةدًا افػفةؿ 

ؽ رأيةةةةً فزامةةةةًو ظةةةةع أن أرشةةةةؾ إفقةةةةف مةةةةو مقنةةةة ظـةةةةدي مةةةةـ افصةةةةحقتم وظةةةةذ ذفةةةة

ادطٌقظوت مـ ممفػويت ؾقوعتفو يف ـرمقن وأخذ و معف فعؾف أوصةؾفو إفقةف أو 

يقصةةؾفو إن صةةوء احم ؾوفةةةذ وب يف احلؼقؼةةي يف أفٌوكقةةو ؿةةةد يػقةةد أـثةةر يف افقوةةةع 

 احلوض أن ؿٌؾ أن حتقط هبؿ افػتـ أيضًو. 

طعةةةةةوم وافؼةةةةةابم و ؾغـةةةةةل أ ةةةةةؿ ٓ يشةةةةةغؾقن وأ ةةةةةؿ يػتـةةةةةق ؿ  ةةةةةوٕمقال واف

أحةةد ؿ إٓ أن يضةةع افصةةؾقى ظةةذ صةةدرهم ؾليضةةًو  ةةؿ  حوجةةي ؿصةةقى إػ مثةةؾ 

  ذه اإلؽوثي افعؾؿقي. 

 يعـل: ؿد يؽقن أوػ  مٓءن ٕ ؿ  عقديـ.  مداخؾي:
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 كعؿ  ق  ذا رأي.  افشقخ:

 ... إفٌوين يو صقخل.  مداخؾي:

م ؾوإلشةةةة م ـؾفةةةةؿ إخةةةةقةم فؽةةةةـ كةةةةرى اح أـةةةةز! وفةةةةقس ظةةةةـ ظصةةةةٌقي افشةةةةقخ:

 افظرف  ـو ؽر افظرف  ـوك. 

 احلـغ وافشقق يو صقخـو.  مداخؾي:

  ذ واح   يٌؼ  ـوك رء كحـ إفقف اح ادًتعون!  افشقخ:

إخقاكـةةو... امصةةؾ  ـةةو ادؽتةةى اإلشةة مل يف مراكةةوم ...  ـةةوء مؽتةةى  مداخؾةةي:

 ـؿقوت مـ ...إش مل يف مراكو وأظدوا افعدة ـام مؼقل 

 اح يؽقن معفؿ.  افشقخ:

 ةةذه ممشًةةي احلةةرمغ مًةةعك إػ أن يؽةةقن بةةو جفةةقد يف افةةدظقة  مداخؾةةي:

إػ اح ظةةز وجةةؾ مصةةؾ هبةةو إػ أفٌوكقةةو إن صةةوء احم وظؾؿـةةو مةةـ إخ أ ةةو مةةو صةةوء 

 اح  ؿ ؾؼراء ؽوفٌقتفؿ يو صقخ. 

 كعؿ.  افشقخ:

وـثةةةةةةر مةةةةةةـفؿ ظػةةةةةةقًا يعؿةةةةةةؾ يف: واإلشةةةةةة م ؾقةةةةةةف ... ؿقيةةةةةةي  ـةةةةةةوكم  مداخؾةةةةةةي:

 يقؽً ؾقو مـ إفٌونم ؾؿـ مـ ادؿؽـ أن يًتػود مـفؿ  ـوك يف افدخقل.

 ( 00:  00: 38/   646) اهلدى والنور / 

 ( 00:  50: 30/   646) اهلدى والنور / 
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 حوه اجلّاد يف البوضٍة

ظةع حًةةـ: صةقخـو مؽؿةةق ً بةةذا ادقوةقعم جةةرى مٌوحثةةي  قـةل و ةةغ  عةةض 

خقة حقل مقوقع افٌقشةـي وابرشةؽ امصةؾ    ومػقةًو وؿةول يل مةو  ةق رأي اإل

افشةةقخ كةةوس يف  ةةذه افؽورثةةي افتةةل أصةةو ً  عةةض إخقاكـةةو ادًةةؾؿغ يف  عةةض 

افةٌ دم  ةؾ يعـةةل يةذ ى افشةٌوب ادًةةؾؿ  ـةوك فقجو ةد ومةةو صةو ف ذفةؽ؟ ؾؼؾةةً 

وفةةق ـةةون  فةةف: افشةةقخ يؼةةقل  ةةلن  ةةذه ادًةةلفي ٓ يًةةتطقع  ةةرد افشةةٌوب إؾةةراد

 ضع مئوت وفق  ضع أفقف فقذ ٌقا إػ  ذا ادذ ى أو إػ مؾةؽ افةٌ دم وإكةام 

إمر  حوجي إػ اشتعداد ـٌر وإظداد ومو صو ف ذفؽ مؾخقص حلجي صقخـو يف 

 ةةذا افٌةةوبم ثةةؿ ؿؾةةً فةةف كرجةةق اح ظةةز وجةةؾ أن ٓ يةةدؾعـو نيوشةةـو وظوضػتـةةو إػ 

ثوكقيم ؾؼول ـؾؿي أريةد صةقخـو أن معؾؼةقا  افتفقرم ؾٌوفتويل مصٌت ظـدكو أؾغوكًتون

 ظؾقفو ـػويدةم ؿول: فؽـ أيضًو ٓ كريد أن كؽقن جٌـوء.

 مو صوء اح. افشقخ:

 ؾحٌذا صقخـو فق مؽؾؿً  قء يًر حقل  ذا  ورك اح ؾقؽؿ. مداخؾي:

 ¢اح ادًتعونم وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  وحم مو ـةون أصةحوب افـٌةل  افشقخ:

وءم وفؽةةةـ مةةةع ذفةةةؽ مةةةو ـةةةوكقا أصةةةحوب نيوؿةةةي ورظقكةةةيم ؾةةةام ـةةةوكقا يقمةةةًو مةةةو جٌـةةة

فقؾؼةةةقا  لكػًةةةفؿ إػ افتفؾؽةةةي ؿٌةةةؾ أن يعةةةدوا افعةةةدة ؿٌةةةؾ ـةةةؾ رءم و ةةةذا أشةةةفؾ 

رء وأشةةفؾ جفةةود و ةةق ابجةةرة مةةـ  ةة د إػ  ةة د أخةةرىم مةةـ  ةة د افؽػةةر إػ 

مةةـ  ةة د اإلشةة مم وكحةةـ كةةرى أن ـثةةرًا مةةـ افشةةٌوب ادًةةؾؿ وؿةةد يؽةةقن ؾةةقفؿ 
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يؼةةةةقل ـةةةةام كؼؾةةةةً ظةةةةـ صةةةةوحٌؽ ٓ كريةةةةد أن كؽةةةةقن جٌـةةةةوء ومةةةةع ذفةةةةؽ ؾـجةةةةد ؿ 

عٌـفؿ ٓ يًتؼرون يف  ؾد ؿن ٕ ةؿ يتعروةقن فةٌعض ادضةويؼوت مةـ  عةض 

اعفةةةوت افرشةةةؿقيم ؾةةة  يصةةةزون ظةةةذ ذفةةةؽ ويـفزمةةةقن ويًةةةقؽقن  ةةةو زامفؿ 

 يف أحوديةةٌ ـثةةرة ظةةـ افًةةؽـ ¢آشةتقطون  ةةٌ د افؽػةةر افتةةل  ةةك رشةةقل اح 

مةـ »يف   د افؽػر ـؿثؾ ؿقفف ظؾقةف افًة م وٓ أضقةؾ يف  ةذه ادًةلفي افؽة م: 

مـ جومع: أي مـ خوفط ادؼك وشوــف ؾفق مثؾةف يف  شجومع ادؼك ؾفق مثؾف

افض لم و ذا أمر مؾؿقس دس افقةدم أن ادًةؾؿغ افةذيـ يًةوؾرون وٓ أؿةقل 

جةةةةرة إكةةةةام مؽةةةةقن ظةةةةذ هيةةةةوجرون مةةةةـ  ةةةة د اإلشةةةة م إػ  ةةةة د افؽػةةةةرن ٕن اب

افعؽس مـ ذفؽم مؽقن مـ   د افؽػر إػ   د اإلش مم ؾـحـ كجد ـثةرًا مةـ 

افشةةةٌوب فةةةقس ظـةةةد ؿ مةةةـ افشةةةجوظي إد قةةةي أن يتحؿؾةةةقا صةةةقئًو مةةةـ إذى افةةةذي 

 ¢حتؿةةؾ افؼًةةؿ إـةةز افةةذي ٓ كتصةةقره افقةةقم افرظقةةؾ إول أصةةحوب افـٌةةل 

فؽػةةور وادؼةةـغ ـةةوكقا ظـةةد حًةةـ كظةةر وفؽةةـ... دةةو كةةزل اإلذن بةةؿ  ؿؼومؾةةي ا

افـةةوس اقعةةًو شةةقاء ـةةوكقا مةةـ ادًةةؾؿغ أو افؽػةةورم ومةةو افعفةةد ظةةـؽؿ يف ؿصةةي 

ثٌةةةوت أ ةةةؾ  ةةةدر و ةةةؿ كحةةةق ث ثاميةةةي مؼومةةةؾم أمةةةوم أفةةةػ مةةةـ افرجةةةولم وظةةةد ؿ 

وظةةةدد ؿ أوةةةعوف مضةةةوظػي ظؾةةةقفؿم وفةةةذفؽ ؾةةةـحـ كـصةةةت  ةةةمٓء افشةةةٌوب أن 

 يتذـروا معل ؿقل افؼويؾ:

 قباا  اااجاعة ال ااجسانالاارأي 

 

 

 

 هااو الوو وهااح االاا  ال اااي 

ؾةة  كريةةد  وشةةةؿ افشةةجوظي أن كةةةقرط أكػًةةـو وأن  ؾؽفةةو ؿٌةةةؾ ا ةةوذ افقشةةةويؾ  

افتل اقز فـو  عد و أن كجعؾ دمـو رخقصًو يف شٌقؾ اح مٌةورك ومعةوػم ؾفةذا مةو 

ًةوين: أؿقفف دثؾ  ذا افشوب ادتحؿسم وأكو أؿقل فف وأكةو أجفؾةفم ؿةؾ فةف ظةـ ف

اذ ى وأطفر صجوظتؽ يف مؾؽ افٌ دم ؾامذا شةقػعؾ ادًةؽغم شةقؾؼل  ـػًةف 

 وفتفؾؽي وٓ صؽم أكو أذـر جقةدًا أن ؿقفةف مٌةورك ومعةوػ وٓ مؾؼةقا  ليةديؽؿ إػ 
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افتفؾؽةةي  ةةل ظؽةةس مةةو كحةةـ كًةةتلكس هبةةو وكؼتةةٌس مـفةةو أنم فؽةةـ احلؼقؼةةي أن 

كزفةةً  عةةد أن ككةة اح ظةةز افعةةزة  عؿةةقم افؾػةةظ وفةةقس  خصةةقص افًةةٌىم أيةةي 

وجةةةؾ ظٌةةةوده ادةةةممـغ مةةةـ إكصةةةور وادفةةةوجريـ وـةةةون إكصةةةور ـةةةام معؾؿةةةقن 

أصةةةحوب أرض وزرع وضعم وفةةةذفؽ رــةةةقا إػ  ةةةذا و  يـشةةةطقا فؾجفةةةود يف 

شٌقؾ اح يقمئذ و عد أن كك اح ظز وجؾ  مٓء ادًةؾؿغ صةور اعفةود ؾروةًو 

شة مل إػ مؽةون ةخةر فةقس إشة مقًوم و ـةو ـػويقًوم أي فـؼةؾ افةدظقة مةـ مؽةون إ

 تؾػ اشتعدادات افـوس يف افؼقةوم  ةوفػروض افؽػويقةيم ومةـفؿ مةـ يؼـةع ظةذ 

ظةةام ؾةةرض  ¢مةةذ ى ذفةةؽ افٌةةدوي أو إظةةرا  أو افـجةةدي افةةذي شةةلل افـٌةةل 

اح ظؾقف يف ـؾ يقم وفقؾي ؾؼول الس صؾقات يف ـؾ يقم وفقؾيم ؿةول  ةؾ ظةع 

 أن مطقعم ؾؼول افرجؾ  ؽؾ إخ صم واح يو رشقل اح ٓ ؽر ـ؟ ؿول: ٓم إٓ

أزيةةد ظؾةةقفـ وٓ أكؼةةصم ؾؽةةةون جةةقاب افرشةةقل ظؾقةةةف افًةة م: أؾؾةةت افرجةةةؾ إن 

صةةدقم ويف روايةةي أخةةرى دخةةؾ اعـةةي إن صةةدقم وهبةةذه ادـوشةةٌي تحًةةـ   أن 

أذـةةرـؿ  ةةلن زيةةودة وأ قةةفم ؾفةةل زيةةودة صةةوذة وإن ـوكةةً وردت يف صةةحقت مًةةؾؿ 

ه مةةةةـ افصةةةةحوحم ؾن ةةةةو ٓ مصةةةةت فةةةةقس كػةةةةل افصةةةةحي كواةةةةًو مةةةةـ افـؼةةةةد ويف ؽةةةةر

افةةداخع ـةةام يؼةةقل  عةةض ادعةةوسيـ افقةةقمم ويف افتعٌةةر احلةةديثل كؼةةد ادةةتـم 

وإكام  ق مـ كؼد افًؾػم ؾفذه افزيودة وأ قف صوذة ؽر صحقحيم افصحقت أؾؾت 

 افرجةةةؾ إن صةةةدقم دخةةةؾ اعـةةةي إن صةةةدقم افشةةةو د مةةةـ  ةةةذا احلةةةديٌ ؿـةةةع  ةةةذا

افرجؾ  وفؼقوم  ةام ؾةرض اح ظؾقةف ؾروةًو ظقـقةًوم ؾةنذًا  ةق ٓ جيو ةد جفةود ـػةويلم 

ٓ يةةةليت  وفًةةةــ وافروامةةةى وافـقاؾةةةؾ وافتطةةةقعم رجةةةؾ ؿةةةوكع هبةةةذام وأـثةةةر افـةةةوس 

 ؽذام ؾؾام ظؾةؿ اح ظةز وجةؾ مةـ  ةمٓء إكصةور افةذيـ ـةوكقا افًةٌى فؾتؿؽةغ 

وحةةرثفؿم أكةزل اح ظةز وجةةؾ فؾةديـ يف أروةفؿم افرـةةقن إػ زرظفةؿ وضظفةؿ 

 ةةذه أيةةي فقةةذـر ؿ  ةةلن مةةرك اعفةةود يف شةةٌقؾ اح ظومةةي  ةةذا إفؼةةوء  ةةوفـػس إػ 

افتفؾؽةةيم فؽةةـ  ةةذا ـةةام ؿؾةةً ةكػةةًو ؿةةد يؽةةقن اإلفؼةةوء  طريؼةةي معوـًةةي اومةةًو ـةةام 
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كؼةةةةةقل كحةةةةةـ أنم أن دةةةةةوذا ٓ كةةةةةذ ى وكؼومةةةةةؾ افقفةةةةةقد و ةةةةةؿ احتؾةةةةةقا أروةةةةةـو 

مةةـ ـةةؾ جفةةيم إذًا:  ةةذا اعفةةود أمومـةةو فؽــةةو ٓ كًةةتطقعم و جوكٌـةةوم ٕكـةةو كحةةورب 

ؾام افذي تحؿؾـو إػ مؾؽ افةٌ د افٌعقةدةم ودوفـةو ٓ مًةوظدكو ظةذ  ةذا اعفةود. 

 إذًا: كحـ كعقش يف إح م وإو ومم وفقس  ؽذا ـام ؿقؾ:

 أوردهااا دااسع ودااسع م اا م 

 

 

 

 ما هكذا ياا داسع تاورد ا  ا  

 

 

 ( 01: 09:  35 /652) اهلدى والنور/ 

 

 حوه اجلّاد يف البوضٍة

حتةةدث ادطؾعةةقن ظةةذ أحةةقال ادًةةؾؿغ يف  افًةةويؾ:يؼةةقل إخ  مداخؾةةي:

افٌقشـي وابرشؽ وافؼريٌقن مـ افؼقات اإلش مقي  ـوك: أن جفودًا ؿةويؿ  ـةوك 

يتؿقةةةةةز  وفرايةةةةةي اإلشةةةةة مقي ادرؾقظةةةةةي و ـةةةةةقع افؼةةةةةقة ير ٌةةةةةقن هبةةةةةو افؽػةةةةةرة افةةةةةذيـ 

صةةةت  ةةةذا ؾةةةام  ةةةق رأيؽةةةؿ ؾةةةقام تحةةةوول ؾقةةةف ـثةةةر مةةةـ افشةةةٌوب يؼةةةومؾق ؿم ؾةةةنن 

ادًؾؿ ظر ًو وظجاًم فؾذ وب فـكة إخقا ؿ  ـوك ومؼومؾي أظداء اح ظز وجةؾ 

 ككًة إلخقا ؿ يف افديـ؟

كحةةـ كؼةةقل ـةةام ــةةو كؼةةقل دايةةاًم وأ ةةدًا: إن اعفةةود افقةةقم ؾةةرض ظةةغ  افشةةقخ:

مةـ نيتؾةػ إديةون وادشةوربم  فؽثةرة افةٌ د اإلشة مقي ادفواةي مةـ افؽػةور

وفؽــو كعتؼةد أن اعفةود ٓ  ةد مةـ ا ةوذ افؾةقازم وإشةٌوب وافعةدة افتةل اؽةـ 

ادًؾؿغ مـ آكتصور ظذ ظدو ؿم وظذ  ذا كحـ كؼةقل: إن إشةٌوب افتةل 

يف  عةةض مؾةةؽ إحوديةةٌ  ¢ذـركو ةةو ةكػةةًو مةةـ إمةةراض افتةةل أصةةور إفقفةةو كٌقـةةو 

حتةةك »تفقـةةو يف ةخةةر اعةةقاب إػ  قةةون اعؿؾةةي إخةةرة وذـةةر يف أحةةد و ـةةام اك
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ؾلكو أؿقل ةشػًو جدًا جدًا ؾؾرض مـ يرى وٓ يرى مةـ  شمرجعقا إػ ديـؽؿ

ٓ يةةةرىم مةةةو هيؿـةةةو إٓ روةةةو اح مٌةةةورك ومعةةةوػم إن اعفةةةود.. جفةةةود ادًةةةؾؿغ 

  ؿ.فؾؽػور ٓ  د بؿ مـ أن يتخذوا إشٌوب افتل مم ؾفؿ ف كتصور ظذ ظدو

أول مؾةةةةؽ إشةةةةٌوب: أن يممـةةةةقا  ةةةةوح ورشةةةةقفف ـةةةةام أراد اح ورشةةةةقففم و ةةةةذا 

اإليامن افققم ؽر متقؾر يف ضويػي متجؿعي ظذ  ذا ادـفٍ افذي ذحـوه ةكػةًوم 

وأظتؼد أن افذيـ يذ ٌقن إكام  ؿ أؾراد متػرؿقن يف نيتؾةػ افةٌ د ٓ اؿعفةؿ 

آخت فم وؿد رأيـو ذفؽ مع  ظؼقدة إش مقي صحقحي وإكام  ؿ نيتؾػقن أصد

إشةةةةػ افشةةةةديد أـةةةةرر إشةةةةػ افشةةةةديد يف اعفةةةةود إؾغةةةةوين افةةةةذي ــةةةةو كلمةةةةؾ 

وكرجةةةةق مةةةةـ اح ظةةةةز وجةةةةؾ أن كؽةةةةقن أن ؿةةةةد اؿتطػـةةةةو ثةةةةامر ذفةةةةؽ اعفةةةةودن ٕن 

اعامظةةةةةي أظـةةةةةل هبةةةةةؿ ادًةةةةةؾؿغ إؾغةةةةةون ـةةةةةوكقا ؿةةةةةد أظؾـق ةةةةةو جفةةةةةودًا يف شةةةةةٌقؾ 

افٌقشةةةـي وابرشةةةؽ إظةةة ن مةةةـ افٌقشةةةـقغ اإلشةةة مم أمةةةو افقةةةقم ؾؾةةةقس  ـةةةوك يف 

وابرشةةةؽقغ إذا صةةةت افتعٌةةةر   يعؾـةةةقا اعفةةةود يف شةةةٌقؾ احم كعةةةؿ  ةةةذا افػةةةورق 

افؽٌةةةر  ةةةغ افؼتةةةول افةةةذي يؼةةةع أن  ةةةغ افؽػةةةور مةةةـ افكةةةب ومةةةـ يعقةةةـفؿ و ةةةغ 

ادًةةؾؿغ يف افٌقشةةـي ومةةـ يعقةةـفؿ مةةـ نيتؾةةػ ادًةةؾؿغ افةةذيـ أذت إفةةقفؿ 

ٌةةقن افشوشةةع  ةةغ اعفةةود إؾغةةوين وافؼتةةول افٌقشةةـقي   كؼطةةػ ةكػةةًو مةةع  ةةذا اف

افثؿةةرة  عةةد اثـةةل ظؼةة شةةـي مةةـ اعفةةود إؾغةةوين دةةوذا؟ ٕ ةةؿ مةةو ا ةةذوا افعةةدة 

 افتل كحـ كدكدن حقبو أن وشل غ ذفؽ  قء مـ افٌقون:

ؾؽؾـو يعؾؿ أيضًو ةشػغ أكف ـون  ـوك شٌعي أحزاب وصدق ؾقفؿ ؿقل اح ظز 

قنَ ﴿وجؾ:  َدهْيِْؿ َؾِرحُة ؾ  ِحْزٍب  ِةاَم فَة وـةون  ـةوك حةزب واحةد  [11]المؤمنز:ن:﴾ـُ

 ةةق افةةذي أظؾةةـ أكةةف ظةةذ مةةـفٍ افًةةؾػ افصةةوفت ظةةذ افؼةةرةن وافًةةـي ومةةع ذفةةؽ 

ؾؼةةد وؿةةع مةةو وؿةةع  ؿؼومؾةةي  عةةض إحةةزاب بةةذه اعامظةةي افؼويؿةةي ظةةذ افؽتةةوب 
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ـَ  َوٓ﴿وافًةةةةةـي ـةةةةةؾ  ةةةةةذه إحةةةةةزاب يعؾؿةةةةةقن ؿةةةةةقل رب افعةةةةةودغ: 
َمُؽقُكةةةةةقا ِمةةةةة

ـِغَ  ةةةةة َدهْيِْؿ * ادُْْؼِ ْزٍب  ِةةةةةاَم َفةةةةة ؾ  ِحةةةةة ةةةةة ـُ قًَعو 
وُكقا ِصةةةةة ةةةةة ـَ ُؿةةةةةقا ِديةةةةةـَُفْؿ َو ـَ َؾر  ِذي ةةةةة ـَ اف 

ِمةةةةة

قنَ  ؿْ ﴿م [11-12]الززر:م:﴾َؾِرُحةة ْذَ َى ِرتُحُؽةة ُؾقا َوَمةة  [40]األنفززال:﴾َوٓ َمـَةةوَزُظقا َؾتَْػَشةة

يف ؽةةةزوة  ¢ فؼةةةد ؾشةةةؾ اعقةةةؾ إول إضفةةةر إكةةةقر و ةةةؿ صةةةحو ي رشةةةقل اح

حـةةةةغ ؾؼةةةةطن ٕ ةةةةؿ أصةةةةقٌقا  وفعجةةةةى ادفؾةةةةؽ مةةةةع أ ةةةةؿ ـةةةةوكقا ـةةةةومؾغ يف ـةةةةؾ 

افـقاحل إخرى ؾام اكتكوا فقٓ أن اح ظز وجؾ كك ؿ يف  ويي إمر ظةذ 

افؽوؾريـ ؾؽقػ يـتكة ادًةؾؿقن افقةقم ظةذ أظةدايفؿ افؽػةور افكةب ومعفةؿ 

حةةقل آكتصةةور بةةمٓء ادغةةزويـ  دول أورو ةةو ـؾفةةوم وإن ـةةوكقا طةةو رًا يدكةةدكقن

 يف دار ؿ.

ؾلكةةةو أؿةةةقل: أن اعفةةةود ٓ  ةةةد فةةةف مةةةـ اشةةةتعداد و ةةةذا سيةةةت افؼةةةرةن افؽةةةريؿ: 

ُدو  اح ِ ﴿ ٌُةةةقَن  ِةةةِف َظةةة وِط اْ َقْةةةِؾ ُمْرِ  ـْ ِرَ ةةة
ٍة َوِمةةة ق  ـْ ُؿةةة

تََطْعُتْؿ ِمةةة و اْشةةة ةةْؿ َمةةة وا َبُة د 
َوَأِظةةة

ؿْ  ـُ ُدو  ء افشةةةةٌوب ادةةةةتحؿس ووجةةةةى فةةةةف  ةةةةذا أكةةةةو أؿةةةةقل بةةةةمٓ [06]األنفززززال:﴾َوَظةةةة

و ﴿افةةتحؿس:  ةةؾ أظةةدوا افعةةدة افتةةل أصةةور اح ظةةز وجةةؾ إفقفةةو يف  ةةذه أيةةي:  َمةة

ـْ ِرَ وِط اْ َقْؾِ  ٍة َوِم ـْ ُؿق  ٓ صةؽ أن اح ظةز وجةؾ حقةـام  [06]األنفزال:﴾اْشتََطْعُتْؿ ِم

أضؾةةةؼ افؼةةةقة وخةةةص  وفةةةذـر ر ةةةوط ا قةةةؾن ذفةةةؽ ٕن ر ةةةوط ا قةةةؾ ـةةةون  ةةةق مةةةـ 

ٌوب افؼتول افتل مًوظد ادجو ديـ ظذ آكتصور ظذ أظدايفؿم وفؽـف ؿٌؾ أش

ـْ ﴿أن يةةةةةذـر ر ةةةةةوط ا قةةةةةؾ أضؾةةةةةؼ افؼةةةةةقةم ؿةةةةةول: 
تََطْعُتْؿ ِمةةةةة و اْشةةةةة وا َبُةةةةةْؿ َمةةةةة د 

َوَأِظةةةةة

ةٍ  ؾام  ل افؼقة افتل أظد و  مٓء افشٌوب؟ طـل أ ؿ شقؼقفقن:  [06]األنفال:﴾ُؿق 

وفةةقس ظـةةد ؿ ؿتةةول مةةـظؿ ظةةذ افطريؼةةي  إ ةةؿ فةةقس ظـةةد ؿ ضةةويرات وٓ د و ةةوت

افعًةةةؽريي احلديثةةةي افعفةةةد أن مةةةـ حقةةةٌ أشةةةؾقب افؼتةةةول وأشةةةؾقب ابجةةةقم.. 

 أشؾقب افدؾوع.. أشؾقب افػرار حقـام جيقز افػرار و ؽذا.
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كـةةل أفػةةً افـظةةر:  ةةمٓء إؾةةراد مةةـ ـةةؾ افشةةعقب ادًةةؾؿي يريةةدون أن إثةةؿ 

ؾةةام  ةةول افةةدول اإلشةة مقي متػةةةرج يؼةةومؾقن هبةةذه افقشةةويؾ مةةـ إشةةؾحي افعوديةةةي 

يـ يف ظؼةةةر دار ةةةؿم ثةةةؿ ظةةةذ  ةةةمٓء ادًةةةؾؿغ و  زُ ْغةةة ظةةةذ  ةةةمٓء ادًةةةؾؿغ ادَ 

افةةةذيـ يـةةةوسو ؿ  ؿثةةةؾ  ةةةذه إشةةةؾحي افعوديةةةي افتةةةل ٓ مًةةةووي صةةةقئًو  وفـًةةةةٌي 

ٕشؾحي افؽوؾر ادفوجؿ أٓ و ؿ افكبم    جفزوا جققصةفؿ..  ة  أرشةؾقا 

ضةةويرا ؿ فـًةةتطقع أن كؼةةقل: إ ةةؿ ؿةةد أظةةدوا ظةةد ؿ يف  د و ةةو ؿ..  ةة  أرشةةؾقا

 حدود اشتطوظتفؿ ؾؾعؾ اح ظز وجؾ يـك ؿ.

كحـ كـصت صٌو ـو ادًؾؿ ادتحؿس و خوصةي  عةد أن رأى أن جفةود أوفئةؽ 

ادتحؿًغ يف إؾغوكًةتون ذ ةى أدراج افريةوحم مةع أن اعفةود  ـةوك ـةون أوًٓ 

إلمةةةدادات افتةةةل ٓ يؿؽةةةـ أن يتؾؼو ةةةو  ةةةمٓء  وشةةةؿ اإلشةةة م وثوكقةةةًو ـةةةون يتؾؼةةةك ا

 افشٌوب.

مةةةع  ةةةذا كحةةةـ كؼةةةقل مٌقـةةةغ بةةةمٓء افشةةةٌوب كؽتةةةي يف أيةةةي افًةةةو ؼي جةةةوءت 

ادـوشةٌي فؾتحةةدث ظـفةةو.. ر ـةةو ظةةز وجةةؾ حقةةـام خوضةةى ادةةممـغ إوفةةغ  ؼقفةةف 

وا َبُْؿ َمو اْشتََطْعُتؿْ ﴿ظز وجؾ:  ؾصةحو ي ا طوب  ـو مقجف ف [06]األنفال:﴾َوَأِظد 

ادفقئةةغ فتؼٌةةؾ مـػقةةذ  ةةذا إمةةر ومًةةتعديـ فؾؼقةةوم  ةةفم أي إ ةةؿ ـةةوكقا ؿةةد ؿةةومقا 

وا﴿ قاجى اإلظداد ادعـقي فذفؽ وجفً  ذه أيي إفقفؿ  د   [06]األنفزال:﴾َوَأظِة

ؾلكةةو أشةةتـٌط مةةـ  ةةذه أيةةي صةةقئًو ٓ يتعةةرض فةةذـره ادػنةةون ظةةودة مةةع أكةةف أمةةر 

 شٌي..واوت وجيى  قوكف  ؿثؾ  ذه ادـو

وا﴿ ؼقفف:  ¢حقـام خوضى اح ظز وجؾ أصحوب افـٌل   [06]األنفال:﴾َوَأِظد 

ـةةوكقا أ ةة ً َ دثةةؾ أي: ـةةوكقا مةةممـغ  ةةوح ورشةةقفف حةةؼ اإليةةامنم أي: ظةةذ افـحةةق 

افةةةةذي كدكةةةةدن كحةةةةـ حقفةةةةف افقةةةةقم وٓ كًةةةةتطقعف إٓ  جفةةةةد جفقةةةةدم كدكةةةةدن حةةةةقل 
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ورة مـ ظؾامء ادًةؾؿغ ـةام اإلش م ادصػكم فـصؾ إفقف كحتوج إػ جفقد جٌ

شٌؼً اإلصورة إػ ذفؽ ةكػًوم أمو افصحو ي ؾؼد أيضةًو يف مطؾةع ـؾؿتةل افًةو ؼي: 

ؽضةًو ضريةًو ؾفةؿ فقًةقا  حوجةي مثةؾ مةو كحةـ  ¢ؿد مؾؼقا اإلش م مةـ رشةقل اح 

ػك ؾفةةؿ  حوجةةي افقةةقم أن كشةةغؾ ـثةةرًا مةةـ وؿتـةةو  ػفةةؿ ذيعةةي ر ـةةو ظةةز وجةةؾ مصةة

ثةةةةؿ ضٌؼةةةةقه أيضةةةةًو يف  ¢مٌةةةةوذة مةةةةـ رشةةةةقل اح  مصةةةةػك ـةةةةوكقا مؾؼةةةةقا اإلشةةةة م

 كػقشفؿ ؾصوروا مفقئغ فتؼٌؾ ذفؽ إمر اإلبل..

وأظدوا يو معؼ أصحوب افرشقل ظؾقف افًة مم حقةـام أؿةقل  ةذا ٓ أريةد أن 

أصةةةؽؽ افـةةةوس يف ظؼقةةةد ؿ ويف ظؿؾفةةةؿ افصةةةوفتم وفؽـةةةل يف افقؿةةةً كػًةةةف ٓ 

و ادثؾ يف احلامؿي حقـام مرى افصقود ؿةد أريد أن أـقن ـوفـعومي افتل ييب هب

مقجةةف إفقفةةةو ؾفةةةل مةةةدخؾ رأشةةةفو يف افرمةةةؾ ؾةةة  مةةةرى افصةةةقود ؾؾحامؿتفةةةو مظةةةـ أن 

افصقود شقف ٓ يرا و وٓ يصطود و.. ٓ أريةد أيضةًو أن أـةقن ؽةوؾ ً ظةـ وصةػ 

 ادرض افذي جيى فؾؿًؾؿغ أن يعوعقه.

شةةة م ؽضةةةًو ضريةةةًو ـةةةو مؾؼةةةوه ؾلكةةةو أؿةةةقل: يةةةو معؼةةة افشةةةٌوب  ةةةؾ أكةةةتؿ مؾؼقةةةتؿ اإل

م ومةةةـ ذفةةةؽ أو مةةةـ أ ةةةرز إمةةةقر افتةةةل ممـةةةد فـةةةو أكؽةةةؿ أكةةةتؿ ¢أصةةةحوب افـٌةةةل 

ـةةذفؽ أوػ  ةةؾ اجتؿعةةتؿ ظةةذ ـؾؿةةي شةةقاء..  ةةؾ مقحةةدمؿ يف ظؼقةةدمؽؿ ويف 

أخ ؿؽةةؿ ويف إخ صةةؽؿ  عضةةةؽؿ فةةٌعض ـةةةؾ ؾةةرد يصةةةدق ؾقةةف ـةةةام ؿةةول ظؾقةةةف 

دـؿ حتةك تحةى ٕخقةف مةو ٓ يممـ أحة»افص ة وافً م يف احلديٌ افصحقت: 

أكو أؿقل ةشػًو: ٓ كؽةود كجةد اوظةي ظؼةة أصةخوص يصةدق ؾةقفؿ  شتحى فـػًف

مثةةةؾ  ةةةذا اإليةةةامن افةةةذي ذـةةةره افرشةةةقل ظؾقةةةف افصةةة ة وافًةةة م ؾؽقةةةػ  ودئةةةوت 

وـقةةػ  ةةوٕفقف ادمفػةةي ادتػرؿةةي افةةذيـ   جيتؿعةةقا يف مؽةةون واحةةد فقؽقكةةقا 
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هبةذا إمةر اإلبةل: مةلاروا افًةؾقك أن ضويػي واحدة ظؼقدًة وشؾقـًو ومةـ ذفةؽ 

ةٍ ﴿ ـْ ُؿق  وا َبُْؿ َمو اْشتََطْعُتْؿ ِم  إػ ةخر أيي. [06]األنفال:﴾َوَأِظد 

 ةةذا افةةذي أكةةو أدكةةدن حقفةةفم وأكةةو ٓ أريةةد أن مةةذ ٌقا ضعةةاًم فؾـةةران ؾةةلكتؿ  ةةغ 

افؽػةةور افةةذيـ تحةةور قن اإلشةة م يف ـةةؾ أرض اإلشةة م وٓ  ةةد أكؽةةؿ شةةؿعتؿ مةةو 

 حؾ  نخقاكـو يف افصقمول ويف أرمريو ويف افػؾٌغ ويف ويف إػ ةخره.

وأخةةةةةةرًا يف اعزايةةةةةةر ور ةةةةةةام يف افًةةةةةةقدان أيضةةةةةةًو ؾؿةةةةةةام  ةةةةةةذا يةةةةةةو إخقاكـةةةةةةو؟! 

ادًةةةؾؿقن ادتحؿًةةةقن نيوشةةةًو ظوضػقةةةًو ؽةةةر مؼةةةرون  وفتةةةد ر وافعؼةةةؾ افًةةةؾقؿم 

أمةةةةةةةومؽؿ  ةةةةةةةمٓء افؽػةةةةةةةور افةةةةةةةذيـ يؿؽةةةةةةةرون  ؽةةةةةةةؿ وخؾػؽةةةةةةةؿ دول إشةةةةةةة مقي ٓ 

ـَ ةَمـُةةقا ﴿مًةةوظدـؿن وفةةذفؽ أكةةو أؿةةقل ختومةةًو فؽؾؿتةةل  ةةذه معؽةةؿ:  ِذي ةة ةةو اف  َ و َأهي  َيةة

ـْ َوؾ  إَِذا اْ تََدْيُتؿْ  ْؿ َم ـُ ُؽْؿ ٓ َيُي  ًَ  .[261]المائ:ة:﴾َظَؾقُْؽْؿ َأكُػ

 (00:  21: 41/   691) اهلدى والنور / 
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 دلمظ وطوه حوه قضية البوضٍة

قان افةذيـ بةؿ  ةوع يف أمةقر اعفةود و خوصةي ... وـون  ق مـ اإلخةمداخؾي:

  -رنيي اح ظؾقف-مع افشقخ اقؾ افرنيـ 

 .-رنيف اح- افشقخ:

 ومؽٌ ظـدهم أطـ .... حتك مقيف مش  قؽ؟ مداخؾي:

 ٓ. ادؾؼل:

 ابومػ يرن. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 وإخ أن فف ـؿ صفر شً أصفر. مداخؾي:

 شتي أصفر. ادؾؼل:

 أصفر يف افٌقشـي.شتي  مداخؾي:

  وه. افشقخ:

 و ق أمر ادجو ديـ افعرب  ـوك. مداخؾي:

 أيقه. افشقخ:
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واحلؼقؼةةي  ةةق شةةومع ادًةةويؾ ادتعؾؼةةيم يعـةةل  عةةض ادًةةويؾ افتةةل  مداخؾةةي:

شةةةئؾتؿ ظـفةةةو و ؾغةةةف  عةةةض مةةةو ؿقةةةؾ حةةةقل مقوةةةقع افٌقشةةةـي وابرشةةةؽم خوصةةةي 

يعـل جوء خصقصًو مـ  اإلخقان افع ـوكقا  ـوك وؿدمقا زايريـم ؾفق أحى أنم

  ـوكم مـ صون يًؿع يعرض ظؾقؽؿ ادقوقع  ؽومؾف.

 حًـًو. افشقخ:

ويطةةةةةرح أو يعةةةةةرض  عةةةةةض إشةةةةةئؾي ادتعؾؼةةةةةي  وفقوةةةةةع افؼةةةةةويؿ يف  مداخؾةةةةةي:

 افٌقشـي وابرشؽ.

  وه. افشقخ:

إن -وؿول يعـل أحًٌٌ أين ةخذ مةـ افشةقخ حتةك يعـةل كتٌةغ احلةؼ  مداخؾي:

رء مـ ا طل كصق فم أو رء ؾقةف رء مةـ افصةقاب  م وإذا ـون ؾقف-صوء اح

 كمـده.

 أحًـ. افشقخ:

 وإن ـون ٓ  ذا وٓ ذاك يعـل صقؾقا أيـ كحـ. مداخؾي:

  ورك اح. افشقخ:

 مـ ا طل وافصقاب. مداخؾي:

  ورك اح. أوًٓ افشقخ يؼول أ ق موذا؟ افشقخ:

 أ ق ظٌد افعزيز. ادؾؼل:

 أ ق ظٌد افعزيز. افشقخ:

 كعؿ. ؾؼل:اد
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 ومؽـك  و ـؽ. افشقخ:

 كعؿ. ا ـل. ادؾؼل:

 و ق إـز.  افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 ظٌد افعزيز. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 ـؿ شـف؟ افشقخ:

 أن مؼريًٌو ظؼيـ شـي. ادؾؼل:

 مو صوء احم وإن صوء اح  ق معؽ ظذ ا ط افًؾػل. افشقخ:

و ةق أن يف  وـًةتونم ٓ زال..  كعؿم -شٌحوكف ومعوػ-كحؿد اح  ادؾؼل:

 ـون جيو د يف أؾغوكًتون.

 كعؿ. افشقخ:

 وٓ زال  ـوك. ادؾؼل:

 كرجق فؽ وفف افتقؾقؼ. مػضؾ موذا ظـدك؟ افشقخ:

إن احلؿةةد ح كحؿةةده وكًةةتعقـفم وكًةةتغػره وكتةةقب إفقةةفم وكعةةقذ  ةةوح  ادؾؼةةل:

ضةؾ فةفم ومةـ يضةؾؾ مـ ذور أكػًـوم ومـ شةقئوت أظامفـةوم مةـ هيةده اح ؾة  م

ؾةة   ةةوديم وأصةةفد أن ٓ إفةةف إٓ اح وحةةده ٓ ذيةةؽ فةةفم فةةف ادؾةةؽ وفةةف احلؿةةد 

تحقل ويؿقةً  قةده ا ةر و ةق ظةذ ـةؾ رء ؿةديرم وأصةفد أن حمؿةدًا ظٌةد اح 

ورشقففم  ؾغ افرشوفيم وأدى إموكيم وكصت إميم وجو ةد يف اح حةؼ جفةودهم 
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 ةةم 7377ؾةي آثـةغ افثةوين ظؼة اةودى أخةرة أمو  عد: ؾفةذا افقةقم ادٌةورك فق

شةةةةٌحوكف -مم كحؿةةةةد اح 7337أي ادقاؾةةةةؼ: ا ةةةةومس مةةةةـ صةةةةفر ديًةةةةؿز فعةةةةوم 

أن وؾؼـل أن ةيت إػ  ذا ادؽون ٕؿو ؾ صقخـو افػووةؾ افشةقخ كةوس  -ومعوػ

افديـ إفٌوينم كًتػن مـف  عض مو وصؾـل مـ إخٌور ظـ وجفي كظره افؼتول 

يف داخؾ افٌقشـي وابرشؽم ومدى مشورـي إخقاكـو إن ـوكقا مـ  افذي تحصؾ

افعرب أو مـ افعجؿ ؽر افٌقشـقيغم افذيـ  ؿ حتً ؿقوديت أكو أ ق ظٌد افعزيز 

يف افٌقشـي وابرشؽم ؾلحًٌٌ أن ةيت إفقف وأشتػنه ظـ صحي  ذا افؽ م أو 

حم و ةؾ جفودكةو  ؿعـك ةخر:  ؾ كحـ ؾع ً كجو ةد يف شةٌقؾ اح إلظة ء ـؾؿةي ا

م يقمةًو كتؿـةك أن -شةٌحوكف ومعةوػ-يف  ذا ادؽون مؽقن فـو ثؿرة يقم كؾؼك اح 

ظةةةذ  -شةةةٌحوكف ومعةةةوػ-كؽةةةقن مةةةع افـٌقةةةغ وافصةةةديؼغ  جةةةقار ر ـةةةو كًةةةلل اح 

شةةةٌحوكف -ذفةةةؽم وحًةةةـ طــةةةو  ر ـةةةو ذفةةةؽ أكةةةف شقحؼةةةكو مةةةع  ةةةمٓءم وكًةةةلل اح 

كحةـ ظؾقةفم واح أظؾةؿ. وكٌةدأ مةع صةقخـو  ةذا أن يقؾؼـو ويثٌتـو ظةذ مةو  -ومعوػ

ظـةةةدمو  ةةةدأت إحةةةقال واحلةةةروب يف دوفةةةي افٌقشةةةـي وابرشةةةؽ ذ ٌـةةةو  افًةةةمال:

 ـوك و دأكو اعفودم وإن صوء اح ةمقؽ  وفتػصقؾم وفؽـ يف إيوم إخرةم أي 

يقمًو ظؾؿً أن  ـوك ذيط مؽؾؿ أحد إخقة افذي  ق اشةؿف أو  75مؼريًٌو ؿٌؾ 

ؽري افؼتةول يف افٌقشةـي ــقت ًْة ف أ ق ؽًون أمك ظـدـؿ واشتػتوـؿ يف اعفةود افَع

وابرشةةؽ ومةةدى مطو ؼةةف مةةع اعفةةود يف شةةٌقؾ احم ومةةو إػ ذفةةؽ مةةـ إمةةقرم 

ؾؽوكةةً  ةةذه  عةةض إصةةقوء افتةةل ذـةةرت مةةـ  عةةض إخةةقة افةةذيـ أمةةقا فؾجفةةودم 

ت حتةةةةك و  يةةةةلمقا معفةةةةؿ  وفؼةةةةيط حتةةةةك أشةةةةتؿع وأظةةةةرف افؽؾةةةةامت افتةةةةل ذـةةةةر

أشةةةةتطقع أن أمـٌةةةةف. ؾلمقةةةةً  ـةةةةو  عةةةةد مةةةةرور ظةةةةدة ضةةةةرق هيةةةةي حتةةةةك أفتؼةةةةل  ؽةةةةؿم 

وإمس أخةذت افؼةيط مةـ أحةد إخةقة  ـةو واشةتؿعً إفقةفم وووةعً  عةض 

افـؼةةةةوط افتةةةةل ذـةةةةرتم و عةةةةض رأيؽةةةةؿ أو ؾتةةةةقاـؿ يف  ةةةةذا ادقوةةةةقع مقوةةةةقع 



 قضية البوسنة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

377 

ور اعفةةةود افؼتةةةول يف افٌقشةةةـي وابرشةةةؽ وافةةةدور افةةةذي جيةةةى أن كؾعٌةةةفم أو افةةةد

افذي جيى أن كطٌؼةف  ـةوك يف افٌقشةـي وابرشةؽم ؾؿةـ وةؿـ افةة.. ؾةل ق ؽًةون 

 حًى مو ظؾؿً.

 ؽًون. مداخؾي:

ؽًةةةون؟ ؽًةةةون حًةةةى مةةةو ظؾؿةةةً مةةةـ افؼةةةيط ؾلخقكةةةو ؽًةةةون ـةةةام  ادؾؼةةةل:

أمذـر أكف مذـر ؿٌؾ أر عي أصفر مرشقًٓ مـ ممشًةي احلةرمغ يف  ةول افةدظقة 

وادـةةي أن ممشًةةي احلةةرمغ ؾعةة ً ؿومةةً  داخةةؾ افٌقشةةـي وابرشةةؽم وح احلؿةةد

  ومؼقم  شمون افدظقة  ـوك.

 احلؿد ح. افشقخ:

احلؿد حم وذـر  عض إصقوء افتل  ةل يف صةدد افةدظقةم وفؽــةل  ادؾؼل:

 ـةةةو فًةةةً  ؼةةةح إمةةةقر افدظقيةةةي ٕكـةةةل نيةةةتص  ةةةوٕمقر افؼتةةةول واعفةةةود يف 

 .-إن صوء اح معوػ-شٌقؾ اح 

 .-اح إن صوء- افشقخ:

مةـ  عةض إصةقوء افتةل ذـر ةو أن  ـةوك جةقش جٌفةي فؾعةرب مًةؿك  ادؾؼل:

(COT و ذا اشؿف خطةل و ةل فقًةً جٌفةي فؾعةربم وإكةام  ةل جٌفةي أو جةقش )

 .-إن صوء اح معوػ-( وشلذحفو EO وشؿ )

 أيقه. افشقخ:

مةةةـ  عةةةض إصةةةقوء افتةةةل ذـر ةةةو أ ةةةؿ يػتؼةةةرون افةةةـص افؼةةةظل وٓ  ادؾؼةةةل:

أن  ـةوك ؿةةقات مًةؾؿي معةةداد و ث ثاميةةي  -أيضةةوً -يؼصةةد  ةذفؽم وذـةةر أدري مةو 

رجةةؾ ٓ يزيةةد ظةةـ ث ثاميةةي رجةةؾم وذـةةر أن مةةـ وةةؿـ إصةةقوء افتةةل ذـةةرت إن 
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افؼتةةول  ـةةةوك فةةةقس ؾقةةف  عةةةض إصةةةقوء افيةةوريي أو افػةةةرايضم ٓ مؼةةةوم افصةةة ةم 

وأن  ـةةةوك  عةةةض ادـؽةةةراتم ثةةةؿ شةةةؿعً صةةةقمؽؿ صةةةقخـوم وذـةةةرت أن افةةةدموء 

اق  ةةدرًا فقجةةقد افةةدول افـكةةاكقي حةةقل ادـطؼةةيم و ةةل كؼطةةي يف  حةةر مةةـ شةةس

 .-إن صوء اح معوػ-افؽػر وافض لم  ذه ـؾؿي كريد أن أشتًػر مـفو 

 كعؿ ... افشقخ:

ذـرمؿ أن اعفود  ـوك جيى أن مؽقن ظـ ضريؼ افدظقة وفقس ظـ  ادؾؼل:

ييم وجيةةةى أن مؽةةةقن أن ادعرـةةةي ؽةةةر متًةةةوو -أيضةةةوً -ضريةةةؼ اعفةةةودم وذـةةةرمؿ 

افدظقة ؾؼط وفقس افً حم و ذه  عض افـؼوط افتةل  ؿـةل وأمقةً مةـ أجؾفةوم 

 ؾلحى أن أوع  عض افتؼتحوت أو ادؼدموت بذا ادقوقع.

 مػضؾ. افشقخ:

ـةام معؾؿةقن أن افٌقشةـي وابرشةؽ ـوكةً مًةتعؿرة مةـ ؿٌةؾ افدوفةف  ادؾؼل:

 شـيم وـوكً اـع أي كشةوط افًقؾقتقي احلزب افشققظل مدة أر عغ أو الًغ

ديـةةل خةة ل  ةةذه افػةةسة إٓ يف افػةةسة إخةةرةم وـوكةةً مشةةجع افشةةٌوب خوصةةًي 

دةةـحفؿ حريةةي معةةوضل ادـؽةةرات مـفةةو ا ؿةةر وافـًةةوء وؽةةر ذفةةؽم ؾفةةذه ـؾفةةو 

أصةةةةقوء ملصةةةةؾً يف افشةةةةٌوب خوصةةةةيم وؿؾقةةةةؾ مةةةةـ افشةةةةققخن ٕن افشةةةةققخ ـةةةةوكقا 

م وفؽةةةـ ؿؾةةةي ؿؾقؾةةةي ر ةةةام ٓ يصةةةؾ يف معتؼةةةديـ  ةةةلدايفؿ فؾصةةةؾقات يف ادًةةةوجد

 عض افصؾقات افػرايض افعدد ادصؾغ  غ أر عي إػ الًي أصخوص خؾةػ 

اإلمةةةةومم ر ةةةةام ـةةةةام ذـةةةةر يل أحةةةةد أيؿةةةةي ادًةةةةوجد أكةةةةف أمهةةةة شةةةةـتغ يف إحةةةةدى 

ادًةةوجد يف افؼةةرى وافؼةةرى  ـةةوك ظةةدد شةةؽو و ر ةةام يصةةؾ إػ أفةةػ أو أفػةةغم 

ؿريةةي مًةةؾؿي ؾلمهةة ؾقفةةو أـثةةر مةةـ شةةـتغ ٓ ؾؽةةون يؼةةقل إكةةف ـوكةةً  ةةذه افؼريةةي 

 يصع ؾقفو إٓ  ق ؾؼط.
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 اح أـز. افشقخ:

مو ظةدا صة ة اعؿعةيم ـةوكقا تحيةون  عةض افشةققخ. ؾؿةـ وةؿـ  ادؾؼل:

إصةةةةقوء أن ـوكةةةةً  عةةةةض ادًةةةةوجد ؿػؾةةةةً ثةةةةؿ ؾتحةةةةً ـٌةةةةورات أو ـؿعو ةةةةد ... 

د ؿةديؿ وٓ ورأيً إحدى ادًوجد ٓ زافً مقجةقدة يف مديـةي )ؽو ـةؽ( مًةج

زال مؽتةةةةقب  وفؾغةةةةي افعر قةةةةي أو افسـقةةةةي  عةةةةض افؽتو ةةةةوت ؾقفةةةةوم و ةةةةذا ادًةةةةجد 

اكؼؾى إػ معرض فئفًٌي افـًويقي وافـػتقف وإصقوء ؽر ذفؽ. ؾفةذه افًةـقات 

ـػقؾةةي  تغقةةر أو ـةةؾ مةةـ كجةةده صةةو ًو يٌؾةةغ مةةـ افعؿةةر أر عةةغ أو الًةةغ شةةـي ؾفةةق 

ـوكةةةةةً مةةةةةـ وةةةةةؿـ ادًةةةةةويؾ افتةةةةةل وفةةةةةد يف  ةةةةةذه افػةةةةةسة افعصةةةةةقٌيم وـةةةةةؾ  ةةةةةذه 

واجفـو ةةوم وـةةون وح احلؿةةد وادـةةي أكةةو   كجةةد صةةو ًو إٓ و ةةق يػتخةةر أكةةف مًةةؾؿم 

ؾفةةق يؼةةقل أكةةو ٓ زفةةً أؿةةقل ٓ إفةةف إٓ اح حمؿةةد رشةةقل احم وأن أ  يصةةعم أو 

 أن ظويؾتـو مـ ادًؾؿغ و ؽذا.

 كعؿ. افشقخ:

فؿ آ ةةتامم ٕداء افصةةؾقات وفؽةةـ   كؽةةـ يف  دايةةي إمةةر كةةرى مةةـ ادؾؼةةل:

 ةةم ظـةدمو ظؾؿـةو أن 7377ؾٌدايي ذ و  ـون  ـوك ؿٌؾ احلٍ مـ افعوم ادةويض 

افؽػةةور مةةـ افكةة قغ يؼتؾةةقن إخقاكـةةو ادًةةؾؿغن ٕ ةةؿ مًةةؾؿغ وفةةقس ٕ ةةؿ 

 ًةةةـقيغم ؾةةةذ ًٌ أكةةةو وأر عةةةي ةخةةةريـ كًةةةتطؾع إمةةةر دةةةو يل خةةةزة وح احلؿةةةد 

؟  ةةؾ كًةةةتطقع أن -أيضةةوً -كًةةتطقع أن كجو ةةةد  ـةةوك وادـةةي يف أؾغوكًةةتون ؾفةةؾ 

كداؾع ظـ ادًتضعػغ؟ وــو كةرى يف افتؾػزيةقن مةو رةه ـثةر مةـ ادًةؾؿغ مةـ 

أن  عض اعثٌ ذ حً و ةل جثةٌ  -أيضوً -مؼيد... فؾـًوء وإضػول ورأيـو 

 فؾؿًؾؿغ.

 كعؿ. افشقخ:
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حفةةةؿ أو  عةةةد وأن  ـةةةوك مؼةةةو ر اوظقةةةي فؾؿًةةةؾؿغ دؾـةةةقا إمةةةو  عةةةد ذ  ادؾؼةةةل:

ووةةع ؿةةتؾفؿ  قوةةع صةةؾقى ظةةذ صةةدور ؿم ومةةرـفؿ حتةةك يـتفةةقا و ةةؿ يعـةةل 

 صدور ؿ مدمل مـ افصؾقى. وـذفؽ افـًوء و ؼروا  طق ـ أو اؽتصوهبـ.

 اح أـز. افشقخ:

ؾفةةذه ـؾفةةو أخةةذمـو افـخةةقة اإلشةة مقي افتةةل جيةةى أن كحةةس هبةةو وح  ادؾؼةةل:

ؾةةق ً مةةـ احلؼةةويؼ افتةةل صةةو دكو و يف احلؿةةدم ؾةةذ ٌـو ؾقجةةدكو ؾعةة ً أن  ةةذه  ةةل ؿ

 افتؾػزيقن.

 كعؿ. افشقخ:

ثةؿ دخؾةً وؿو ؾةً ظةدة أؾةراد أو رؤشةوء  عةض ادًةوجد وحتؼؼةةً  ادؾؼةل:

أكةةةف ؾعةةة ً ٓ  ةةةد مةةةـ ظؿةةةؾ رء كًةةةتطقعف كحةةةـ افشةةةٌوبم ؾسـةةةً  ةةةمٓء إخةةةقة 

إر عةةةي ورجعةةةً إػ  ؾةةةدي ثةةةؿ ـقكةةةً فـػزةةةم اعةةةً فـػزةةة  عةةةض ادٌةةةوفغ 

ًةةتطقع هبةةو أن كشةةسي  عةةض افًةة ح ٕكػًةةـو وكةةذ ى إػ افةةداخؾ افًٌةةقطيم فـ

مؽةةون افؼتةةؾم أحةةى أن أظطقةةؽ افػؽةةرة افًٌةةقطي ظةةـ افًٌةةـي مةةـ كوحقةةي شةةؽو و: 

% مةةةةةـفؿ 30% مؼريٌةةةةةًو مةةةةةـ ادًةةةةةؾؿغم وافٌةةةةةوؿل افةةةةةة 00ضٌعةةةةةًو افًةةةةةؽون إـثريةةةةةي 

افـصةةةةورىم افـصةةةةورى ؿًةةةةامن: ؿًةةةةؿ يًةةةةؿك س م و ةةةةق ـةةةةؾ مةةةةـ يةةةةديـ  ةةةةديـ 

قي إرثقذـسم وافشةعى أخةر أو افؼًةؿ أخةر افـكةاين وفؽـةف يةديـ افـكاك

 ةةديـ افؽوثقفقةةؽم و ـةةوك ـةةؾ مةةـ يةةديـ  ةةديـ افؽوثقفقةةؽ يًةةؿك ـةةروايت حتةةك 

وإن   يؽـ فف أي ظ ؿي  دوفي ـروامقةوم وـةذفؽ افكة م ـةؾ مةـ يةديـ  ديوكةي 

ذا ؿؾـةةو أرثةةقذـس ؾفةةق س م حتةةك وإن   يؽةةـ فةةف أي ظ ؿةةي  دوفةةي س قةةوم ؾةةن

 ـو أو يؼول يف افٌقشـي وابرشؽ أكةف  ةذا ـةروايت أو س  فةقس معـةوه أكةف مةـ 

ؽقمةةةةةةي احلدوفةةةةةةي س قةةةةةةوم ؾعـةةةةةةدمو دخؾـةةةةةةو  ـةةةةةةوك وجةةةةةةدكو أن  ـةةةةةةوك جقشةةةةةةون يف 
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(  ةةةةةةل يف أوم HVOافٌقشةةةةةةـقييم اعةةةةةةقش إول يًةةةةةةؿك  ةةةةةةوحلروف اف مقـقةةةةةةي )

 ؾفمٓء أـثر ؿ مـ افـصورى وؿؾقؾ مـ ادًؾؿغ.

 إحرف رمز ضٌعًو؟  ذه افشقخ:

 رمقز عؿؾي. ادؾؼل:

 يسجؿ مع موذا... افشقخ:

 واح ٓ أدري  وفز طم وفؽـفؿ. ادؾؼل:

  ف معؾقش. افشقخ:

يعـةةةل  ةةةل يف أوم وفؽةةةـفؿ بةةةؿ رمةةةز أصةةةٌت معروؾةةةًو أكةةةف ٕـثةةةر ؿ  ادؾؼةةةل:

 ـروات وؿؾقؾ مـ ادًؾؿغم ومدظؿفؿ دوفي ـروامقو أـثر رء.

  وه. افشقخ:

وفؽـفؿ جقش يؼقفقن إ ؿ جقش افٌقشـي فؾدؾوع ظةـ افٌقشةـي وةد  ادؾؼل:

كةة قغ وادًةةؾؿغ  قةةـفؿ يؼةةومؾقن افس قةةوم وأيضةةًو مةةـ وةةؿـ افـصةةورى  ةةمٓء 

 معفؿ. اعقش افثوين.

 ظػقًا كؼػ  ـو ؿؾق ًم  مٓء ؾع ً يداؾعقن ظـ افٌقشـي وابرشؽ؟ افشقخ:

قش ـؾ جقش ـقػ يعؿؾ وكؼح ـقػ ـؾ ج -إن صوء اح-شـليت  ادؾؼل:

 وموذا يعؿؾ.

 مػضؾ. افشقخ:

ثةةةؿ وجةةةدكو  ـةةةوك جةةةقش ةخةةةر يًةةةؿك أو احلةةةروف ادختكةةةة بةةةؿ  ادؾؼةةةل:

(TO ؾفةةةمٓء أـثةةةر ؿ مةةةـ ادًةةةؾؿغ وؿؾقةةةؾ مةةةـ افـصةةةورىم وافـصةةةورى  ةةةمٓء )
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مةـ افكة غ أو مةـ افؽةرواتم ؾعـةدمو ذ ٌـةو  ـةوك  حثـةو ظةـ  -أيضةوً -يتؽقكقن 

كؼومةةةةؾ معفةةةةؿم ؾقجةةةةدكو أن  عةةةةض أيؿةةةةي ادًةةةةوجد  أصةةةةخوص ةخةةةةريـ كًةةةةتطقع أن

افةةةةذيـ  رجةةةةقا اعومعةةةةوت اإلشةةةة مقي إن ـةةةةوكقا مةةةةـ دول ا ؾةةةةقٍ أو مةةةةـ دول 

ظر قةةةةةي أخةةةةةرى مثةةةةةؾ مكةةةةة أو إردن أو مةةةةةـ اعومعةةةةةي اإلشةةةةة مقي يف افعوصةةةةةؿي 

 افٌقشـي وابرشؽ افع مًؿك أن هايقػق. ـوكً  ـوك جومعي إش مقي.

 أيقه. افشقخ:

-اح  ؽةةون ؽةةر مـوشةةى   يةةرضفةةمٓء إخةةقة وجةةدوا أ ةةؿ يف مؾ ادؾؼةةل:

( TO( جةقش )HVOن ٕن  ةمٓء ادًةؾؿغ افةذيـ يف جةقش )-شٌحوكف ومعوػ

 ٓ يسددون يف معوضل.

 ادـؽرات. افشقخ:

ادـؽرات مـ ذب ا ؿر ومصوحٌي افـًوء وؽر ذفةؽم وأيضةًو    ادؾؼل:

سم وؽةةر ذفةةؽ مةةـ إمةةقر افؼةةظقيم كةةر ؾةةقفؿ ادحوؾظةةي ٕداء افصةةؾقات ا ؿةة

وفؽةةةـفؿ كةةةرى ؾةةةقفؿ ا ةةةر أ ةةةؿ يًةةةتؿعقن إفقـةةةوم أو أ ةةةؿ ظـةةةدمو جيةةةدون مثؾـةةةو 

 .-أيضوً -يرحٌقن ويؼدمقن فـو افقاجى افضقوؾي و ؿ ـرموء 

 يعـل  ذا خؾقـو كًؿقف أن اعقش افثوفٌ. افشقخ:

 اعقش افع كحـ ذ ٌـو إفقفؿ مًؿك افؼقات ادًؾؿيم. ادؾؼل:

  ذا  ق. افشقخ:

...   يؽةـ  ةذا جةقش ثوفةٌم وفؽـةف افةقر أو  عةض أكةوس أرداوا  ادؾؼل:

 أن يؼومؾقا ؿتول ود افطغوة فؾدؾوع ظـ اإلش م وادًؾؿغ.

 ضى معسف ؾقفؿ مـ ؿٌؾ حؽقمي افٌقشـي وابرشؽ. افشقخ:
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 أن حصؾ  ذا. ادؾؼل:

 حصؾ  ذا. افشقخ:

 وح احلؿد وادـي. ادؾؼل:

 ضقى. افشقخ:

وكذـر فؽؿ أشٌوهبو. ؾعـدمو ذ ٌـو ؾوكضؿقـو مع  مٓء إخقة وـةون  ادؾؼل:

وح احلؿةةةد مرحقٌةةةًو مةةةـفؿ جقةةةدًام وؿةةةدمقا فـةةةو ـةةةؾ افتًةةةفق ت مةةةـ  قةةةق ؿ ومةةةـ 

أموــ مقاجد ؿ و ةدأكو مًةوكد ؿ ومعؾةقؿفؿ ظةـ ـقػقةي إداء افقاجةىم وأيضةًو 

يةدرون ـقػقةي افصة ة أو افطفةورة  ـقػقي افص ةن ٕ ةؿ ـةوكقا يصةؾقن وفؽةـفؿ ٓ

ومةةةو صةةةو ف ذفةةةؽم و وإلوةةةوؾي إػ حتػةةةقظ افؼةةةرةن افؽةةةريؿم و ةةةدأكو معفةةةؿ  شةةةؽؾ 

خطةةغ متةةقازيغم افؼتةةول معفةةؿ وةةد افكةةبم وافةةدظقة واإلرصةةود يف صةةػقؾفؿ 

يقمةًو أن  75و غ افًؽون افةذيـ يًةؽـقن معفةؿم وـوكةً وح احلؿةد وادـةي أكةف 

قن إػ ادًةةةوجد ويصةةةؾقن افصةةةؾقات ا ؿةةةسم وا يتجفةةةؤكجةةةد أن افشةةةٌوب  ةةةد

حتةةةةك كجةةةةد يف  عةةةةض ادًةةةةوجد أر عةةةةي صةةةةػقف اتؾةةةة  مةةةةـ افشةةةةٌوب يف صةةةة ة 

 افػجرم و ذا خر ـثر رأيـوه  لكػًـو.

 ٓ صؽ.  ذا يف أي مـطؼي؟ افشقخ:

 يف مديـي اشؿفو: مراؾقـؽ. ادؾؼل:

 مٌعد ظـ افعوصؿي ـؿ؟ افشقخ:

 ـقؾق مس. 35حقايل  ادؾؼل:

 افعوصؿي دخؾتق و. افشقخ:
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افعوصةةةةؿي   كًةةةةتطقع أن كةةةةدخؾفون ٕكةةةةو ؿؿـةةةةو  عؿؾقةةةةي مةةةةع افؼةةةةقات  ادؾؼةةةةل:

ادًةةةؾؿي ؾفـةةةوك جةةةقش مةةةدجٍ  جؿقةةةع إشةةةؾحي مةةةـ افكةةة قغ وظةةةدة خطةةةقطم 

حتةةةك أكـةةةو حووفـةةةو آؿتحةةةوم ؾؼتةةةؾ مــةةةو ثامكقةةةي مةةةـ اإلخةةةقة ؽةةةر افٌقشةةةـقيغ ومةةةـ 

أظؾـةً إذاظةي فـةدن     د  يف  ذه ادعرـي  عد ادعرـةي  ةذه 7افٌقشـقيغ 

ـوكةةةةً  ـةةةةوك معرـةةةةي أـةةةةز معرـةةةةي مةةةةـ وؿةةةةً مةةةةو  ةةةةدأ افؼتةةةةول  ةةةةغ ادًةةةةؾؿغ  فأكةةةة

وافكب دحووفي إجيود ثغةرة فؾقصةقل فؾةداخؾم وأن افعةرب وأن ادجو ةديـ 

 و ةةدم وظةةدد افؼةةتذ  5000افعةرب اصةةسـقا يف  ةةذه ادعرـةةي و ؾةغ معةةداد ؿ 

ذاظيم ظدد ؿم  ذا مـ اإل غ   تحصم ومـ افك ق77ـ افعرب مـ ادجو دي

 كؽـ هبذا افعدد افؽٌر حتك أكـو  ضع. وفؽـ  

 مئوت. افشقخ:

مئةةةوت ؾؼةةةط   كٌؾةةةغ إفةةةػ  عةةةدم وح احلؿةةةد وادـةةةي ـةةةون فـةةةو  ةةةذا  ادؾؼةةةل:

افـجوحم وإن   كًتطع حتؼقؼ  دؾـو  ق ؾتت ضريؼ فنايقػق. كرجع فؾؿقوةقع 

 إول...

 ؾي افقاؿع افعوصؿي أن معتز حموسة.ظػقًا مـ حقٌ معر افشقخ:

 ٓ زافً حموسة مـ ؿٌؾ افة ... ادؾؼل:

 افكب. افشقخ:

 افكبم كعؿ. ادؾؼل:

 كعؿ. افشقخ:

وحتةوول إمةؿ ادتحةدة  ؽةؾ جفةد و إيصةول ادعقكةوت فؾؿًةؾؿغ  ادؾؼل:

 ـةةوك يف داخةةؾ افٌقشةةـي  طريؼةةي افطةةويرات أو  طريةةؼ افةةز  ةةوفؼقةم وؿةةد اؽـةةً 
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امػوؿقةةةوتم وحًةةةى مةةةو ظؾؿةةةً أن ـةةةؾ ادًةةةوظدات افتةةةل مةةةليت إفةةةقفؿ مةةةقزع   عةةةد

  وفتًووي يعـل افـص فؾكب وافـص فؾؿًؾؿغ.

 ٓ ؟اافكب ادعتديـ و افشقخ:

 ادعتديـ. ادؾؼل:

 ادعتديـ؟ افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

  وه. افشقخ:

 حتك يؿؽـق ؿ. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 ؿ...حتك رصقة يعـل حتك يدخؾق  مداخؾي:

 ؾودفؿ ظـدمو ذ ٌـو  ـوك. ادؾؼل:

 أكو شلفً  ذا افًمال ٕكف ؾفؿـو مـف أكف يف سب  قؼومؾقا.  افشقخ:

 مع ادًؾؿغ. ادؾؼل:

 يف اعقش افٌقشـقي. افشقخ:

 افٌقشـل كعؿ. ادؾؼل:

 ةةةوهم ؾلكةةةو مةةةـ  ةةةوب يعـةةةل حًةةةـ افظةةةـ مًةةةوءفً  وفًةةةمال وأجةةةد...  افشةةةقخ:

 .-أيضوً -فئظداء 

 أي كعؿم أي كعؿ. مداخؾي:
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 اح أـزم كعؿ. افشقخ:

ثةةةةةؿ  ةةةةةدأكو يف افتةةةةةدريى مةةةةةدريى افشةةةةةٌوب افٌقشةةةةةـقي مةةةةةـ افؼةةةةةقات  ادؾؼةةةةةل:

ادًةةةةؾؿيم و ؾغةةةةً ظةةةةدد افؼةةةةقات ادًةةةةؾؿي مًةةةةعي ؾصةةةةويؾ يف خةةةة ل وجقدكةةةةوم 

 ؾفمٓء افتًعي افػصويؾ يرأشفو رجؾ إموم مـ أيؿي ادس...

 افػصقؾي ـؿ؟ افشقخ:

  مويي إػ مويي والًغ. وهم ـؾ ؾصقؾ  غ ادؾؼل:

  وه. افشقخ:

وفؽـ ـون ظدد ادًةؾحغ حةقايل الًةغ افثؾةٌم وظةدد افػصةويؾ  ادؾؼل:

 ؾةةةةغ حةةةةقايل مًةةةةعيم ؾةةةةوجتؿعقا  ةةةةمٓء إمةةةةراء افػصةةةةويؾ واحتةةةةدوا ؾةةةةقام  قةةةةـفؿ 

وووعقا ٕكػًفؿ أمرًا و ةق إخ افػووةؾ حمؿةقد ـةرفتشم و ةؿ مةـ خرجيةل 

 دـقرة.اعومعي اإلش مقي  ودديـي ا

 حمؿقد أيش؟ افشقخ:

 ـرفتش. ادؾؼل:

 يعـل مـ افٌقشـي. افشقخ:

 إي  قشـقي كعؿ ـؾفؿ  مٓء  قشـقيغ. ادؾؼل:

 أيقه. افشقخ:

افتًع افػصويؾم ؾلمر ؿ إخ حمؿقد ـرفتش و ق خريٍ اعومعةي  ادؾؼل:

 اإلش مقي  ودديـي ادـقرة ـؾقي احلديٌم و ق رجؾ كعتؼد ذفؽ ظؼقدمف شةؾقؿي
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و ق  ـػًف  غ يل حتك أكةف يؼةقل إ ةؿ  ةمٓء افٌقشةـقيغ يؼقفةقن إكـةل و ةو م 

 وؽر ذفؽم وفؽـفؿ ٓ جيدون أي ظداوة مـ افٌقشـقيغ.

 كعؿ. افشقخ:

وكحـ وح احلؿد وادـي   كجد أي كػقر أو مردد يف ؿٌقل مو كؼقفف  ادؾؼل:

 معفؿ.

 يعـل خ ف افقاؿع يف أؾغوكًتون. افشقخ:

 خ ف افقاؿع يف إؾغوكًتون كعؿ. ادؾؼل:

 ضقى. افشقخ:

 وإلوةةةوؾي أكـةةةو ظـةةةدمو ذ ٌـةةةو ووةةةعـو ذط مةةةـ ذوضـةةةو أكـةةةو عؿقةةةع  ادؾؼةةةل:

إخقة افذيـ يةلمقن مةـ خةورج افٌقشةـي ويـضةؿقن معـةو يف اةوظتل أن ٓ يٌةٌ 

أي كقع مـ افدراشوت أو إحداث أي  ؾٌؾي مـ كوحقي أكف أمةك مةـ حةزب افػة ين 

زب افػ ين أو أن احلزب افػ كقي أو اعامظةي افػ كقةي ظةذ خطةل أو أكف مـ احل

 ظذ صقاب أو...

  ذا اظتٌورًا  ام وؿع يف أؾغوكًتون. افشقخ:

 وفضٌطم  ذا وح احلؿد اشةتطعً  وفطريؼةي  ةذه أن أوحةد صةػقؾـو  ادؾؼل:

يف  ةةذا ادؽةةونم وأن اقةةع أظامفـةةو جيةةى أن مؽةةقن و حقثـةةو ومـوؿشةةومـو جيةةى 

 مؽقن ـقػ كجو د ود افكب. أن

 اقؾ. افشقخ:
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وأن مقزاكـو افذي كقزن  ف أظامفـو وؾتقاكو وأي أمةر مةـ إمةقر كقزكةف  ادؾؼل:

روةةقان -ظةةذ مػفةةقم افصةةحو ي  -¢- قةةء واحةةد و ةةق ـتةةوب اح وشةةـي كٌقةةف 

 .-اح ظؾقفؿ

 ةمغ. افشقخ:

ٓ ٓ أريةد  ؾفذا رء ـون حمٌى فؾجؿقع إكف   يًةتطع أحةد يؼةقل: ادؾؼل:

 ـتوب اح أو ٓ أريد افًـي أو ٓ يريد مػفقم افصحو ي.

 اح أـز. افشقخ:

فةةةةذفؽم ؾؽةةةةون آمػةةةةوق وح احلؿةةةةدم ـةةةةون آمػةةةةوق ـومةةةةؾم وأيضةةةةًو  ادؾؼةةةةل:

 إخقة افٌقشـقيغ روقا هبذا.

 احلؿد ح. افشقخ:

و ةةف أيةةي وح احلؿةةد. و ةةدأكو يف أي ظؿةةؾ كؼةقم كؼةةقل: ؿةةول اح يف ـت ادؾؼةل:

يف أيي ـذام وأن افصحو ي ؾنوا  ذه أيةي  -¢-ـذام وكؼقل ؿول رشقل اح 

أو ذحق و ذحقا  ذا احلديٌ  وفطريؼي افػ كقي  تطٌقؼ ـذا وـذام وإ ؿ وح 

احلؿد  مٓء افٌقشـقيغ ظـد ؿ هظي افػفؿن ٕن أؿؾ معؾقؿ ٕي صٌوب كجده 

درجوت اعومعقةةةةيم افةةةة ظةةةةذ اعومعةةةةوت مةةةةتعؾؿ افثوكقيةةةةيم وـثةةةةٌر مةةةةـفؿ حوصةةةةؾغ

وفؽةةةةةةـ ضٌعةةةةةةًو فقًةةةةةةً جومعةةةةةةوت ديـقةةةةةةي وإكةةةةةةام أمةةةةةةقرم وفؽةةةةةةـ أذ ةةةةةةو ؿ مػتحةةةةةةي 

ويًةةةةتطقعقن ادـوؿشةةةةي ويعرؾةةةةقن ادـطةةةةؼم ؾعـةةةةدمو مؼةةةةقل: ادـطةةةةؼ يؼةةةةقل أكةةةةؽ 

 مًؾؿم إذًا ٓ  د ـتوب اح وشـي ... ؾفق يتًؾؿ بذا إمر.

 يعـل  تؾػقن ظـ إؾغون. افشقخ:
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عؿم ٕ ؿ فةقس يقجةد فةدهيؿ ظؾةامء يؼقفةقن:  ةذا ظةودل ؿةول ـةذا ك ادؾؼل:

وؾؼةةةط ٓ ؽةةةرم وأحقوكةةةًو يـوؿشةةةقن  ةةةام ظـةةةد  ةةةام معةةةقدوا  ؿةةةذ ى إحـةةةوف ـةةةون 

 ادذ ى افشويع  ـوك ادذ ٌل احلـػل وفؽـ ٓ يعرؾقن مو  ق ادذ ى.

 صحقت. افشقخ:

ذا أخقكو حمؿةقد كعؿم ؾؾؾف احلؿد  ذا ـون ادقزان  قــو و قـفؿم و  ادؾؼل:

ـرفتش وجدكو ؾقف ا ر افؽثر وأيضةًو إخةقة أمةراء افػصةويؾ وجةدكو ؾةقفؿ  ةذا 

 ا ر و ذه افعؼقدة.

 ظظقؿ. افشقخ:

ووزظـةةةو افشةةةٌوب يف ظةةةدة مـةةةوضؼن ٕكـةةةو امػؼـةةةو مةةةع  ةةةمٓء افؼةةةقات  ادؾؼةةةل:

 جـٌةًو إػ ػادًؾؿي أكـو ٓ كريد ٕكػًـو جٌفي مـػصؾي فؾعةربم وإكةام كؽةقن كؼة

جـةةةةةةٌفؿ وكًةةةةةةوكد ؿ وأن مؽةةةةةةقن افؼقةةةةةةودة ادقداكقةةةةةةي بةةةةةةؿم وكحةةةةةةـ كشةةةةةةورـفؿ يف 

افتخطةةةةةقط كشةةةةةورـفؿ يف اشتشةةةةةؽوف كًةةةةةؿقف افسصةةةةةدم كشةةةةةورـفؿ يف افؼتةةةةةول إذا 

وجدكو إكف ؿتول شقؽقن كوجحًو  نذن اح معوػ أو افـكة شةقؽقن  ةنذن اح معةوػ 

 حؾقػـو.

 حًـ. افشقخ:

ؿد مو مـ ظؿؾقةي ؿؿـةو هبةو إٓ  عةد مشةورـي ؾفذا ـون آمػوق وح احل ادؾؼل:

ـةةؾ  ةةذه إمةةقرم وكرا ةةو أ ةةو مؽةةقن إشةة مقي جقةةدةم يف افٌدايةةي ـةةام ؿؾةةً يعـةةل 

( ـقةةػ ذفةةؽم أ ةةؿ TOؿٌةةؾ صةةفر مؼريٌةةًو إػ ؿٌةةؾ صةةفر ــةةو كـًةةؼ أو كتعةةوون مةةع )

ظـةةةد ابجةةةقم  ةةةؿ هيجؿةةةقن مةةةـ مـطؼةةةي وكحةةةـ  جةةةؿ مةةةـ مـطؼةةةي ثةةةؿ كت ؿةةةك يف 

ؽري.مؽون حتك يؽقن اف ًْ  تطٌقؼ مـ افـوحقي افعًؽريي افتؽتقؽ افَع
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 يف  ومػ أريض. افشقخ:

 كعؿم افذي  ق فقس  ومػ وإكام ٓشؾؽل. ادؾؼل:

 ٓشؾؽل. افشقخ:

كعةةةؿ كخوضةةةى  وف شةةةؾؽلم وؿةةةً ابجةةةقمم وـةةةون يعـةةةل أـثةةةره ـةةةون  ادؾؼةةةل:

 جقمًو مـ ؿٌؾـوم يعـل مةـ ؿٌةؾ افؼةقات ادًةؾؿيم ــةو كجةد افتؼةوظس مةـ ؿةقات 

 يت أو( ابروب ظـد شامع أو ضؾؼي أو ؿـٌ ت مـػجر أو افؼذيػي.)

 يف  ومػ أريض. افشقخ:

 كعؿم افذي  ق فقس  ومػ وإكام ٓشؾؽل. ادؾؼل:

 ٓشؾؽل. افشقخ:

كعةةةؿ كخوضةةةى  وف شةةةؾؽلم وؿةةةً ابجةةةقمم وـةةةون يعـةةةل أـثةةةره ـةةةون  ادؾؼةةةل:

ؼةوظس مةـ ؿةقات  جقمًو مـ ؿٌؾـوم يعـل مةـ ؿٌةؾ افؼةقات ادًةؾؿيم ــةو كجةد افت

افةةة)يت أو( ابةةروب ظـةةةد شةةامع أو ضؾؼةةي أو ؿـةةةٌ ت مـػجةةر أو افؼذيػةةي مةةةليتم أو 

أ ؿ هير قن مـ مؽةو ؿ ومةـ  ةذا افؼٌقةؾم وفؽــةو وح احلؿةد ــةو كثٌةً وكؼومةؾ 

ؾؽوكً  ـوك معرـتون وح احلؿد كجحةً واؽـةو مةـ ؾةتت أمةوــ ودحةر افعةدو 

 عةةةي أهىم وؿةةةتذ افةةةذيـ صةةةو دكو ؿ وؿةةةتؾفؿ وأهى ـثةةةرم إحةةةدى ادعةةةورك أر

الًةةي ظؼةةةم وأيضةةًو يف مؽةةون ةخةةر افؼةةتذ ـثةةرم ؿتةةؾ مــةةو ث ثةةيم ويف افًةةو ؼي 

ثامكقيم ؾفمٓء افؼتذم واشتؿر  وؿل افؼتول إمو يؽقن ـر وؾرم إكةف يةذ ٌقا صةٌو ـو 

إػ أحةةةد خـةةةودؿفؿ  طريؼةةةي  ةةةدوء ومؽتقةةةؽ ظًةةةؽريم ورمةةةل افؼـةةةٌ ت أو رش 

 وب ؾقرًا وـوكً كوجحي ـثرًا. وفرصوص ثؿ ابر

 ةه. افشقخ:
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حتك أكةف وصةؾ  وفشةٌوب افٌقشةـقي أ ةؿ  ةؿ يتؼةدمقن وـةون صةٌو ـو  ادؾؼل:

ٕ ؿ معقدوا ظذ صعقد اعٌول  ـوك جٌول ـثرة ؾنخقاكـو فقًً ؾةقفؿ افؾقوؿةي 

 افنيعيم ؾؽون إخقة افٌقشـقيغ  ؿ أهع مــو يف ابجقم.

 مو صوء اح. افشقخ:

واحلؿةةةةد ح ـةةةةوكقا شةةةةٌوؿغم ؾؽةةةةوكقا شةةةةٌوؿغ يف افؼتةةةةول وأيضةةةةًو يف  ؾؼةةةةل:اد

افتضحقي وح احلؿد  ذا ؿوفقا إكام وجدكو ؾقؽؿ  ذا افقةءم وظرؾـةو أن ادةقت 

وأكؽةةةةةؿ  جؿةةةةةقن ومرجعةةةةةقن أمومـةةةةةوم وشةةةةةقؾ مةةةةةـ  -شةةةةةٌحوكف ومعةةةةةوػ- قةةةةةد اح 

فًو ؼ افتل افرصوص حقفؽؿ و  يصٌؽؿ  قءم مث ً ادعرـي افذي ؿؾتفو يف ا

ؿتؾ مــو ثامكقي مًؿك معرـةي ؾقًةؽقام ؾفةذه ادعرـةي أكةف ـةون شةلفً ٕين ــةً 

يف ا ؾػ   أــ يف ادقةدانم ؾًةلفً إخةقة ـقةػ ـةون ابجةقم وأكـةو شةؿعـو 

 ةةةذه اإلذاظةةةي مؼةةةقل إن ظةةةدد افعةةةرب ادجو ةةةديـ الًةةةي ةٓفم ؿةةةول: واح كعةةةؿ 

 ؿ يشو دون الًي ةٓف.رأيـو ظدد افؼذايػ افتل ـوكً مؼصػ  ـو ـل 

 ظجقى. افشقخ:

وافيةةةةب صةةةةديد وافةةةةرش  وفرصةةةةوص وابجةةةةقم وافقةةةةء افؽثةةةةرم  ادؾؼةةةةل:

 ؾؼوفقا: ر ام يشو دوكـو الًي ةٓف.

 ةه. افشقخ:

وظدد افؼتذ مـفؿ ـثرم ؾفذا افقء افذي وجدكو ؾفخر معرـي ؿٌةؾ  ادؾؼل:

)يت أو( ؾقفؿ  عةض مؼريًٌو صفرم و ل فقًً معرـي وفؽـ وجدكو أن اعقش افة 

ا قوكةةي واح أظؾةةؿم و ةةل ـوفتةةويل حتةةك كتلـةةد يعـةةل إذا ـوكةةً  ةةذه خقوكةةين ٕكةةف 

صةةٌو ـو ـةةوكقا أو أذيةةع يف أمةةوــ أخةةرى أو أصةةقع  ةةغ افةةدول اإلشةة مقي أن  ـةةوك 
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خقوكةةي مةةـ افةةة )يت أو( وفؽةةـ   كجةةد مةةو كػنةةه أ ةةو خقوكةةيم وإكةةام ــةةو كجةةد ؾةةقفؿ 

ا قف مةـ ادةقتم أو ا ةقف مةـ اعةروحم وــةً افتؼوظسم أو ابروبم أو 

 أؿقل بؿ: يو إخقان فقًً  ذه 

 خقوكي . افشقخ:

خقوكةةةي وإكةةةام  ةةةق اعةةةٌـ وابةةةروبم و ةةةذا ٓ أشةةةتطقع أن أؿةةةقل إ ةةةو  ادؾؼةةةل:

 خقوكي.

 أحًـً. افشقخ:

وفؽةةـ ظـةةدمو وؿعةةً  ةةذه احلودثةةي و ةةل رب وةةورة كوؾعةةي فـةةوم و ةةل  ادؾؼةةل:

ًةةقطرة يعـةةل جٌفةةي مًةةقطرة مةةـ افةةة )يت أو(م افةةع  ةةؿ أكةةف ـوكةةً  ـةةوك مـطؼةةي م

مًقطرة مـ صٌو ـو  -أيضوً -أـثر ؿ مًؾؿغم وصٌو ـو يف مؽون ةخر ؿريًٌو مـفؿم 

 افؼقات ادًؾؿي.

 أي كعؿ. افشقخ:

 ظـدمو أؿقل صٌو ـو يعـل افٌقشـقيغ وافعرب. ادؾؼل:

 كعؿ. افشقخ:

ؾةةً ادـطؼةةي افةةع ؾقفةةو )يت ؾعؾؿةةقا صةةٌو ـو أن افؼةةقات افكةة قي احت ادؾؼةةل:

 ر ةةقا  ةةمٓء افةةة )يت أو(م ؾةةذ ٌقا افشةةٌوب وخةة ل شةةوظي اؽـةةقا مةةـ  فأو(م وأكةة

 دحر افعدو مـ  ذا ادؽون يف افصٌوح.

 اقؾ. افشقخ:
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يعـل ظؾؿقا ذفؽ يف افصٌوحم ويف افصٌوح ذ ٌقا ؾقرًا واؽـقا مـ  ادؾؼل:

صةةةؾ رءم وفؽةةةـ  عةةةد افًةةةقطرة ظةةةذ  ةةةذه ادـطؼةةةيم وفؽةةةـ ضةةةقل افـفةةةور   تح

ادغرب أمقا الًغ مـ جـقد افة )يت أو(م وؿةوفقا: إن احلؿةد ح أكؽةؿ شةقطرمؿ 

وأظةةةةةددمؿ فـةةةةةو  ةةةةةذه ادـطؼةةةةةيم ؾةةةةةؤن كحةةةةةـ كًةةةةةتطقع أن كًةةةةةقطر ظؾقفةةةةةو ؾةةةةةوذ ٌقا 

فسمةةوحقام وأن  ـةةوك ظؿؾقةةي شةةـؼقم هبةةو فةةدحر افعةةدو أـثةةر حةةقايل افًةةوظي افثوفثةةي 

 ؿٌؾ افػجر.

  وه. افشقخ:

ؾرجعةةةةةقا افشةةةةةٌوب إػ أمةةةةةوــفؿ واكتظةةةةةروا افًةةةةةوظي افثوفثةةةةةي وشةةةةةلفقا  :ادؾؼةةةةةل

 وف شةةةةؾؽل إن ـوكةةةةً شةةةةتٌدأ ادعرـةةةةيم ؾؼةةةةوفقا: ٓ وإكةةةةام مةةةةلخرت إػ افًةةةةوظي 

افًودشةةةي صةةةٌوحًوم ؾةةةوكتظروا إػ افًةةةوظي افًودشةةةي وإذا هبةةةؿ يعؾؿةةةقن أن اعةةةقش 

 افك  اؽـ مـ احت ل ادـطؼي مرة أخرى.

  وه. افشقخ:

وفشةةةٌوب اشةةةتغر قا ذفةةةؽ ٕن   يًةةةؿعقا صةةةقت رصوصةةةي واحةةةدةم ؾ ادؾؼةةةل:

ويف كػةةةس افقؿةةةً ؿةةةريٌغ يعـةةةل ٓ يٌعةةةدون ظةةةـ ادـطؼةةةي أـثةةةر  ؽثةةةر ـقؾةةةق مةةةسم 

 يًتطقعقن شامع أي رصوصي.

 أي كعؿ. افشقخ:

 خ ف افؼذايػ افؽٌرة. ادؾؼل:

 ؿً مًؾقاًم.ؾ    يًؿعقا أي رءم معـو و ُش ومو شؿعقام  افشقخ:

جةةةوء بةةةؿ أمةةةر مةةةـ افؼقةةةودة  -أيضةةةوً -واشةةةتـؽروا ذفةةةؽ ـثةةةرًام وفؽةةةـ  :ادؾؼةةةل

افعًةةةةؽريي فةةةةة )يت أو( جيةةةةى آكًةةةةحوب مةةةةـ ـةةةةؾ ادـطؼةةةةين ٕن  ـةةةةوك حةةةةقايل 
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الًةةةةةةي ةٓف مةةةةةةـ اعةةةةةةقش افكةةةةةة  مةةةةةةدجٍ  وفًةةةةةة ح وافةةةةةةد و وت يتؼةةةةةةدمقن 

وشةةةةتؽقكقا يف ـامصةةةةي وشةةةةتـتفل ـؾفةةةةو ؾفةةةةذا أمةةةةر ظًةةةةؽري جيةةةةى أن مـًةةةةحٌقا 

مةةـ افؼةةةقات ادًةةةؾؿي يف مؾةةؽ ادـطؼةةةيم ؾجةةةوءت  500ايل اقعةةًو. وـةةةوكقا حةةةق

ؽري شةةةةقؽقن مصةةةةره ادةةةةقتم  ةةةة ًْ إوامةةةةر  شةةةةدة وأن افةةةةذي  ةةةةوفػ إمةةةةر افَع

ؾوفشٌوب مضطريـ ويٌؽقن وافدمقع مًقؾ مـفؿن ٕ و ـوكً مـطؼي ؾقفو  عض 

افؼةةرى وأيضةةًو إ ةةويل  ةةدأوا هيةةوجرون مةةـ مؾةةؽ ادـطؼةةي ثةةؿ رجعةةقا إػ ا ةةط 

فةةٌ... ؿريٌةةًو مةةـ مـطؼةةي ـراؾقـةةؽم ؾعـةةدمو ظؾؿةةً ذفةةؽ ذ ٌةةً إػ أمةةر افـةةور افثو

افؼةةةةقات ادًةةةةؾؿي يف ؿريتةةةةفم ـةةةةون ذفةةةةؽ يةةةةقم افًةةةةًٌم ادعرـةةةةي حصةةةةؾً يةةةةقم 

حةةدم ؾةةنذا  ةةف مًةةتوء جةةدًا دةةو حةةدثم وؿةةول: إن   كـػةةرد اعؿعةةيم ... إػ يةةقم إ

ٓ يف  ةةةذا اعةةةقش  جقشةةةـو ظةةةـ جةةةقش افةةةة )يت أو( ؾةةةنكـل شةةةلمؽٌ يف افٌقةةةً و

أخةةرجم وـةةؾ صةةخص حةةؾ مةةـ أمةةرهم وفًةةً أمةةرًام ؾًةةلدظقا ٓجةةتامع ؾصةةويؾ 

افؼةةقات ادًةةؾؿي يةةقم آثـةةغن ٕن افًةةًٌ وإحةةد إجةةوزة يةةقم آثـةةغ وكؼةةرر مةةو 

كًتطقع أن كػعؾم ؾوجتؿعـو كحـ أكةو مةع إمةر و عةض افػصةويؾ أمةراء افػصةويؾ 

طؼةي يةدظك ظوصةؿم أمةك وكحـ كجتؿع ؾنذا  لخقكو ؿويد افؼقات ادًؾؿي يف ادـ

وؿول إن افؼقودة افعومي فؾؼقات ادًؾؿي يف هايقػق أمرت  تغقر افؼقةودة افةة )يت 

أو( يف مؾؽ ادـطؼيم وأن إمر أمةك  ةرد ابجةقم  ؼقةودة ؿويةد افؼةقات ادًةؾؿيم 

ويؽقن جقش افة )يت أو( حتً إمرمفم ؾًةلفـوه و ةؾ افتخطةقط يؽةقن مــةوم ؿةول: 

ؽةةقن مةةـ )يت أو( مةةـ افؼقةةودة افعؾقةةو فؾةةة )يت أو(م ؾؼؾـةةو ٓم ٓم وفؽةةـ افتخطةةقط ي

كحةةـ ُ ْتَِؿعةةغ أن بةةذا ادقوةةقعم وؿرركةةو  عةةد دراشةةيم إمةةو يؽةةقن فـةةو جقشةةًو 

ؿقيةةةًو معةةةسف  ةةةف فةةةدى افدوفةةةي مثةةةؾ افةةةة )يت أو( و) ةةةل يف أو( أو ٓ كؽةةةقنم وـةةةؾ 

ـةةرفتش إػ  يرجةةع إػ  قتةةف ويةةداؾع ظةةـ  قتةةف ؾؼةةطم ؾرؾةةع افزؿقةةي أخقكةةو حمؿةةقد

افؼقودة افعومي فؾؼقات ادًؾحي يف هايقػقم وح احلؿد وادـةي  عةد يةقمغ أموكةو 
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وةةةو ط ـٌةةةر مةةةـ  ـةةةوك وؿةةةدم فـةةةو ادقاؾؼةةةي افـفويقةةةي أن افؼةةةقات ادًةةةؾؿي أصةةةٌت 

ـظةةةوم افأصةةةٌت جةةةقش معةةةسف  ةةةفم فةةةف اقةةةع احلؼةةةققم وفةةةف آظةةةساف افؽومةةةؾم و

ؾقًتطقع أن تحؽؿف ـقةػ يشةوءم ؾوفةة  ادتٌع  ـوك أكف أي جقش يًقطر أي مـطؼي

) ةةةل يف أو( تحؽؿةةةةقن  طةةةةريؼتفؿم و افةةةة )يت أو( تحؽؿةةةةقن  طةةةةريؼتفؿم وأيضةةةةًو 

افؼةةقات ادًةةؾؿي حتؽةةؿ  طريؼتفةةو افتةةل  ةةل إداء ٓ أدري  ةةؾ ذـةةرت ذوط 

 آفتحوق  وفؼقات ادًؾؿي ٕي ؾردم ؾوفؼوط  ل:

وؾظ ظةةةةةذ افصةةةةةؾقات يؼًةةةةةؿ  ةةةةةوح افعظةةةةةقؿ أن أـةةةةةقن نيؾصةةةةةًو حم وأن أحةةةةة -

ا ؿةةةةسم وأن أحةةةةرم ذب ا ؿةةةةرم وؿةةةةرب افـًةةةةوءم وأن ٓ أشةةةةتخدم افًةةةةٌوب 

وافشتويؿ  غ  عضـو افٌعضن ٕن  ـوك فئشػ صديد ظودة متٌعي  قـفؿ  ق شى 

افةةربم كعةةقذ  ةةوح مةةـ ذفةةؽ. مثةةؾ  عةةض افةةدولم كجةةد و يف افةةدول افعر قةةي. ؾفةةذا 

ؼةةقات افجيتؿعةةقن  ؿقظةةي يف  مةةؿ آمػةةوق ظؾقةةف مةةـ افٌدايةةيم وـةةون  ةةذه ـؾةةام

ادًؾؿي يعؼد فةف احتػةول يعـةل مةـ ظؼةيـ صخصةًو أو ث ثةغم ـةؾ أشةٌقع ــةً 

أحي  ةذا آحتػةول ويؼًةؿقن  صةقت ظةويل  ةذا افؼًةؿ أ ةؿ ـةذفؽم ثةؿ  عةد 

ذفةةةةةؽ يـضةةةةةؿقن فؾؼةةةةةقات ادًةةةةةؾؿي وؾعةةةةة ً أكشةةةةةلت افؼةةةةةقات ادًةةةةةؾؿي افؼةةةةةضي 

ؿةةةد در ـةةةو ظؼةةةيـ صخصةةةًوم يعـةةةل مةةةـ افعًةةةؽريي دراؿٌةةةي  ةةةمٓءم ؾعةةة ً أكةةةو ــةةةو 

أظامفـةةةةةةو  ةةةةةةق افتةةةةةةدريى افعًةةةةةةؽري فئخةةةةةةقة افٌقشةةةةةةـقيغ ف كضةةةةةةامم فؾؼةةةةةةقات 

ادًةةةؾؿيم ـةةةون  ـةةةوك صخصةةةون ؿةةةٌض ظؾةةةقفام  تفؿةةةي ذب ا ؿةةةرم ؾةةةلمقا هبةةةام 

فةةةةةديـون ٕ ةةةةةؿ ؿةةةةةد مةةةةةدر قا وشةةةةةلفقكو مةةةةةدى أخ ؿقةةةةةوت  ةةةةةمٓء آثـةةةةةون افؼةةةةةضي 

  كجد ؾقفؿ أي رء مـ  ةذا افؼٌقةؾم افعًؽرييم ... حتؼقؼ يعـلم ؾذـركو بؿ 

يقم افتل مؽثقا معـو   كجد  ةذا افقةءم ؾفةؿ  75ر ام حصؾ مـفؿ فؽـ خ ل 

يؼٌضةةةقن ـةةةؾ مةةةـ  ةةةوفػ  ةةةذا افؼًةةةؿ ويضةةةعقكف يف افًةةةجـ دةةةدة معقـةةةي حتةةةك 
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يتةةقب أو حتؽةةؿ افؼةةضي افعًةةؽريي مةةدة معقـةةي يف افًةةجـم ؾفةةذا افةةذي حةةدثم 

شم افؼةقات ادًةؾؿيم افتةل حؼؼةً اكتصةورات ؾـحـ أن كؼومؾ مع  مٓء اعةق

 حؼؼً افقجقد افعًؽري يف افٌقشـي وابرشؽ.

 ادًؾؿ. افشقخ:

ادًؾؿم أصٌت فؾؿًؾؿ افؼقةودة ادًةؾؿي فةف ـؾؿتةف وفةف احلةؼ افؼتةول  ادؾؼل:

دون إخٌور حتك افؼقودة افعؾقو يف هايقػقم يعـةل يف أي مقؿةع كريةد أن  وافةو 

دة افعومةةي فؾؼةةقات ادًةةؾحي يف هايقػةةق أن معؾةةؿ مةةوذا أن كخطةةط بةةو فةةقس فؾؼقةةو

 كػعؾ.

 ضقى  ذا آمػوق  ؾ  قل فؽؿ أن يؿدوـؿ  وٕشؾحي؟ افشقخ:

    مـ يؿدوكو  وٕشؾحي؟ ادؾؼل:

 اعقش افة افٌقشـقي افرشؿل. افشقخ:

 كعؿم  ذا إذا وجدتن ٕن نيوز و رأيتفو  ـػز خوويي يو صقخـو. ادؾؼل:

 د ؿ.حتك ظـ افشقخ:

كعةةؿ. خوويةةي مةةـ مةةدة ـٌةةرةن ٕن دوفةةي س قةةو افتةةل ـوكةةً مًةةتعؿرة  ادؾؼةةل:

% يف 85ظـةةةدمو أرادت ا ةةةروج أخةةةذت معفةةةو اقةةةع اعةةةقش وافعتةةةودم اعةةةقش 

يقؽًةة ؾقو ـةةون جةةقش مةةـ س قةةوم ؾةةوعقش افٌقشةةـقي ٓ يقجةةد يف نيوزكةةف أي 

شؽ أخذت رءن ٕن دوفي س قو ظـدمو أرادت معطل اشتؼ ل فؾٌقشـي وابر

 اقع افعتود معفو.
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ضقى يو أشتوذ يو أ و ظٌد افعزيزم  ـو أن يةليت دور اعفةودم مةو دام ٓ  افشقخ:

يقجةةةةةةد إشةةةةةةؾحي افتةةةةةةل مًةةةةةةوظدـؿ ظةةةةةةذ افؼقةةةةةةوم  ةةةةةةقاجٌؽؿ اعفةةةةةةوديم ؾؽقةةةةةةػ 

 مًتطقعقن اعفود.

كعؿم اشتطعـو أن كشسي يو صقخـو ٕؾرادكوم وأيضًو افؼقات ادًؾؿي  ادؾؼل:

ي  ةةام مةةلمقفؿ مةةـ أؾةةراد مًةةوظدات ؾرديةةي مةةـ  عةةض افتجةةور مةةـ دول  ةةدأت مشةةس

ا ؾقٍم و عض إخقة اشتطوظقا أن يدخؾقا  طريؼي هيي أشؾحي إػ افداخؾم 

وفؽـ أشؾحي مًؿك أشؾحي خػقػيم يعـل ٓ يقجد مع افؼقات ادًؾؿي د و وت 

ؽةـ مث ًم أو ضويراتم وفؽـ يقجد معفةؿ  عةض ادةداؾعم و عةض افطؾؼةوتم وف

 ةةذا فقًةةً  ؽؿقةةةي واؾةةرةم وفؽةةةـ وح احلؿةةد أن  ةةةدأ يعـةةل  عةةةض إخةةقة مةةةـ 

ادًؾؿغ افعرب أ ؿ يةلمقن  لشةؾحي مةـ ا ةورجم وأيضةًو  عةض إشةؾحي مٌةوع 

مةـ افؽةروات أكػًةفؿم يعـةل أكةو أصةسي ـثةر مةـ افؽةروات أشةؾحيم وافةةذخويرم 

م ٓ يقجةةد ظـةةدي وفؽةةـ  ةةذا يؽؾةةػ مٌؾةةغ ـٌةةرم كعةةؿم وفؽةةـ وح احلؿةةد وادـةةي

صخص إٓ ظـده  ـدؿقي و عةض افؼـو ةؾم و عةض ادةداؾع وةد افةد و وت و عةض 

إصقوء افًٌقطي افتل اشتطعـو أن كقؿػ افعدو ظةذ إؿةؾ يف ـثةر مةـ ادـةوضؼ 

افتؼدمم وح احلؿد وادـي خ ل افًتي إصفر ادووقي   يًتطقع افعدو افتؼدم 

ـ ادجو ةةةديـ افعةةةرب أو افؼةةةقات ادًةةةؾؿيم يف أي مؽةةةون يتقاجةةةد ؾقةةةف ؿقامـةةةو مةةة

وفؽـ مؼدم افعدو يف مـوضؼ افذي ؾقفو افة ) ل يف أو( افع  ق أـثر ؿ ـروات 

ؽر مًؾؿغم وأيضًو يف مـوضؼ افة )يت أو( حتك أن مديـي أو مدن ـومؾفو اؽـقا 

كحةةةـ وح احلؿةةةد وادـةةةي ٓ زفـةةةوم ؾؽةةةؾ مؽةةةون ؾقةةةف افؼةةةقات ادًةةةؾؿي اؽـةةةو مةةةـ 

ة أو دحةةةر افعةةةدوم يعـةةةل كجةةةد أن افعةةةدو يرمةةةل  ؼذايػةةةف صةةةامًٓ يؿقـةةةًو دون افًةةةقطر

مرـقةةز ظـةةدمو مؽةةقن  ـةةوك أي معرـةةي أو  جةةقم مةةـ ؿٌؾـةةوم وأحةةى أن أصةةر  عةةض 
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احلةقار ـةام يؼةولم يف  ـةةوك  ؿقظةي مةـ افشةةٌوب افعةرب حيةوا يف مـطؼةةي 

افةة )يت  اشؿفو )مشـ( إخ ؽًون زار  ذه ادـطؼي و ل مـطؼي مًقطرة مـ ؿٌةؾ

صخصةةةةةًوم  70أو  75وا فـػًةةةةةفؿ  ةةةةةذه ادجؿقظةةةةةيم حةةةةةقايل مؼريٌةةةةةًو مأو(م وأكشةةةةة

وــً  عثً بؿ خز وؿو ؾً أحد ؿ إن  مٓء افة )يت أو( كحـ ٓ كثةؼ ؾةلرجقا 

أن ٓ مثؼقا ؾقف ٓ معؿؾقا معفؿم معوفقا معـوم وفؽـ ٕ ةؿ ـةوكقا مةع حتةً مظؾةي 

ابقئوت  مٓء إخقة ووعقا إحدى ادـظامت أو ابقئوت حتً مظؾي إحدى 

ٕكػًفؿ جٌفةي وووةعقا ٕكػًةفؿ جٌفةي يؼةومؾقن مةـ ؿٌؾفةوم حتةك ـوكةً افطومةي 

 افؽزى ظـدمو ؿومقا  عؿؾقوت وحشقي ود افكب  حقٌ أ ؿ ؿطعقا رؤوس.

 ظػقا مـ افذيـ ؿومقا  عؿؾقوت وحشقي. افشقخ:

 إخقة افعرب. ادؾؼل:

 ظجقى. افشقخ:

م أ ؿ ؿومقام ـام كؼقم كحـ هبجقم وؿتؾقا ث ثي مـ مو  ل افقحشقي ادؾؼل:

افكةةةةب وؿطعةةةةقا رؤوشةةةةفؿ وأمةةةةقا هبةةةةو إػ إحةةةةدى افؼةةةةرى افؼريٌةةةةي وظروةةةةق و 

 أمومفؿم حتك أن  عض مـفؿ فعٌقا هبو ـقرة.

 ةه. افشقخ:

 و عض مـفؿ أخذ  قده أحد افروؤس وصقر و. ادؾؼل:

 ةه. افشقخ:

ًو مةـ افكةب ؿةومقا  جةقش ـٌةرم وفئشػم يف  عد و  ققمغ اكتؼومة ادؾؼل:

واؽـةةقا مةةـ ؿتةةؾ ث ثةةي مةةـ إخةةقة افعةةربم وافٌةةوؿل  ةةرب حتةةك أن افةةذي ـةةون 

معةةةف افؽةةةومرام مةةةرك افؽةةةومرا يف ادـطؼةةةي ومرـةةةقا شةةة حفؿم ؾٌةةةدون أن يتخةةةذوا 
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افتدريى أو احلقطي واحلذر حتك أ ؿ ؿٌؾ ذفؽ  ققم ظـدي وؿوفقا إكـو كشعر أن 

و ؾفؾ  ـوك مةـ ظؿةؾ معةوونم ؿؾةً بةؿ: أكةو أخةزمؽؿ اعقش افك  شقفواـ

كةةةرى ؽةةةدًا ظـةةةد أخقكةةةو  افةةةة )يت أو( وكصةةةحتؽؿم وفؽةةةـ معةةةول أين ٓ أمعومةةةؾ مةةةع

حمؿةةقد ـةةرفتش وكةةرى إذا ـةةون  ـةةوك إمؽوكقةةي ظةةذ إؿةةؾ افةةدؾوعم ؾعـةةدمو افقةةقم 

افثوين ذ ٌـو إػ حمؿقد ـرفتش وإذا وكحةـ  تؿعةقن يلمقـةو خةز  ةوبجقم وأن 

ث ثةةي مةةـ إخةةقة افعةةرب يف مؾةةؽ ادـطؼةةي افتةةل مًةةؿك )مشةةـ(م و ةةروب  مؼتةةؾ

افٌوؿل  عد مةرـفؿ فؾؽثةر مةـ إشةؾحي وخوصةي افؽةومرا افتةل صةقروا هبةو و ةؿ 

معفؿ افرؤوسم وحًى مو ظؾؿً  عد ذفؽ  ؿدة أن ـون  ق اكتؼوم مـ افكب 

د ودحةةةةر وفةةةةقس آحةةةةت لن ٕكةةةةف يف افقةةةةقم افثةةةةوين ؿةةةةوم افةةةةة )يت أو( هبجةةةةقم مضةةةةو

افعةةدوم وفؽةةـ كػةةذوا افكةةب مةةو ـةةوكقا يريةةدون اكتؼومةةًوم ؾفةةذه ادـظؿةةي أو ابقئةةي 

افتةةل ـوكةةً مًةةوكد ؿ أو حتةةً ـةةوكقا يعؿؾةةقن حتةةً مظؾةةتفؿ أمةةك مًةةمول ظةةـ 

 ةةةذه ادـظؿةةةي مةةةـ داخةةةؾ ـروامقةةةو مةةةـ إشةةةٌؾؽس مةةةـ خةةةورج افٌقشةةةـي وابرشةةةؽ 

خةةقةم ؾةةلظطك ووجةةد  ةةذه ادشةةؽؾي وـةةون يعةةوين مةةـ  عةةض إصةةقوء مةةـ  ةةذه إ

بؿ ث ثي حؾقل جيى أن يؾتزمقا إحدا و: إوػ: أن يـضؿقا عامظي أ ةق ظٌةد 

افعزيةةزن .... ٕكةةف  ةةذه ادـظؿةةي أو ابقئةةي ٓ مريةةد فـػًةةفو جٌفةةيم ؾقـضةةؿقا  ةةمٓء 

إخقة ظـدي أو أ ؿ يرجعقن إػ   د ؿ. أو أن يؽقكةقا مًةوكديـ فةة )يت أو(م 

قن فـػًةةفؿ جٌفةةيم وإكةةام يؽقكةةقا  ةةؿ حتةةً و افةةة وفةةقس فؾجٌفةةيم يعـةةل أن ٓ يؽةة

 )يت أو( ؾققن ٕكف اعٌفي مرمػع.

 أيقه. افشقخ:

ؾةةةٌعض مةةةـفؿ مؼريٌةةةًو أـثةةةر مةةةـ افـصةةةػ أمةةةقا ظـةةةديم اكضةةةؿقا معةةةلم  ادؾؼةةةل:

وافٌةةوؿل أـثةةر ؿ رجعةةقا إػ   د ةةؿ. و ةةمٓء إخةةقة ظـةةدمو أمةةقا ووةةعتفؿ يف 
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ؽةةةقن فةةةدهيؿ فقوؿةةةي ومةةةو إػ ذفةةةؽم حؼةةةؾ افتةةةدريىم يعـةةةل يتةةةدر قا أوًٓم حتةةةك م

 وفؽـفؿ   يًتؿروا وأـثر ؿ رجعقا و  يٌؼ معـو إٓ اثـون أو ث ثي.

 رجعقا إػ   د ؿ. افشقخ:

رجعقا إػ   د ؿ.  ذه حوصقي أحًٌٌ أن أذـر و ٕن أخقكو ؽًون  ادؾؼل:

ذـر مـطؼي افع وصةؾقا إفقفةو و ةل مـطؼةي )مشةـ( وأطفةر أن اعةقش اإلشة مل 

ك   يؾتزم ... أكف   يؾتزم  تعوفقؿ افديـ أو أ ؿ يػسؿقن يػسؿقن فةـص احم  ـو

 افـص افؼظل.

  وه. افشقخ:

بذا افًٌى أ ؿم وحتةك ذـةر اشةؿفو )د أو يت( فؽةـ  ةل فقًةً  ادؾؼل:

 )د أو يت( وإكام )يت أو(.

  وه. افشقخ:

مةةـ افؼةةقات وأ ةةؿ ؾةةقفؿ  عةةض ادـؽةةرات. ؾفةةذا  ًةةٌى أ ةةؿ فقًةةقا  ادؾؼةةل:

ادًؾؿيم حتك أكـل شلفً إخ حمؿقد ـةرفتش  ةؾ مقجةد ؿةقات مًةؾؿي ؿةول: 

ٓم وفؽةةـ كحةةـ كرحةةى  ةةلي جةةقش أو أي  ؿقظةةي مةةليت إفقـةةو ومؾتةةزم  تعوفقؿـةةو 

 وكحـ كراؿٌفوم وثؿ  عد ذفؽ فقس ؾقفو أي رء.

 كعؿ. افشقخ:

افٌقشةةـي ؾلحٌٌةةً أن أذـةةر  ةةذا. مةةـ كوحقةةي صةةقخـو افػووةةؾ أن افةةٌ د  ادؾؼةةل:

وابرشؽ أرض خصٌي فؾدظقة واإلرصةود مةـ أي اوظةي ـوكةًم حتةك فئشةػ 

وا يف مـطؼةي  عقةدة ظـةو يف مـطؼةي اشةؿفو ٓ ؤافشديد أمقا افشةقعي مةـ إيةرانم و ةد

وا يف خطةيم ؤإفف إٓ اح ؿريٌي مـ هايقػقم يعـل مـطؼي ؿريٌةي مةـ هايقػةقم و ةد



 قضية البوسنة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

353 

أن افدوفةةةي اإلشةةة مقي ومةةةو إػ و ةةةل أن  ًةةةٌى مةةةو فةةةدهيؿ مةةةـ دظويةةةوت شةةةو ؼيم و

 وا  وفزواج.ؤذفؽم ؾٌد

 ادتعي. افشقخ:

إن -ور ام  ل متعيم مو أدريم فؽـ حًٌام شةؿعً مةـ أخقكةو ؾفةق  ادؾؼل:

 صودق يف  ذا ادقوقعم ضٌعًو زواج ادتعي ظـد ؿ أمٌر رء ظودي. -صوء اح

 جويزم كعؿ. افشقخ:

 ؾفؿ أن يتزوجقن. ادؾؼل:

 مـ يتزوجقن افشقخ:

 مـ افـًوء افٌقشـقيوت ادؾؼل:

 ةه افشقخ:

ويظفرون إخ ق احلؿقدةم ويظفرون ـذفؽم ؾفمٓء افٌقشـقيغ  ادؾؼل:

  ًٌى  ًوضتفؿ وظؾؿفؿ افؼؾقؾ ؾفؿ يًتجقٌقن بذه افدظقة. 

 ٕكف ٓ إفف إٓ اح حمؿد رشقل اح. افشقخ:

ؾةةة  يظفةةرون ظةةةداو ؿ ٕ ةةؿ   يظفةةةروا ٕ ةةؿ يًةةةتخدمقن افت ْؼقَةةي  ادؾؼةةل:

 فؾصحو ي وٓ رء مـ  ذام وإكام 

 .ٓ افت ِؼق يا ق افت ْؼقَي يو أشتوذ و افشقخ:

 ... مداخؾي:

 افت ِؼق يم ةه. افشقخ:
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 افت ِؼق ي ادؾؼل:

 ـثرًا مو أشؿعفو ُمْؼق ي. افشقخ:

  ل افت ِؼق ي. ادؾؼل:

 .ٓ افت ِؼق يم افت ِؼق ي مداخؾي:

 .افت ِؼق ي كعؿ افشقخ:

إػ أن   أجةةةةد ؽةةةةر ؿ يعـةةةةةل  -أيضةةةةوً -ؾؾئشةةةةػ  ةةةةذا افقةةةةةءم  ادؾؼةةةةل:

 أصحوب ادذا ى إخرىم وإكام يلمقن أخقة مـ افة

 ضقى مٌوذيـ كصورى مو يف؟ افشقخ:

كعةةةؿم  ةةةذا رء ةخةةةرم أحةةةى أن أمطةةةرق إفقةةةفم أن ـثةةةرًا مةةةـ افـًةةةوء  ادؾؼةةةل:

ـي إػ ا ةةورج ؾوفؽـةةويس أو افةةدول وإضػةةول افةةذي هيةةوجرون مةةـ داخةةؾ افٌقشةة

إجـٌقةةي إورو قةةي مًةةتؼٌؾفؿ وملخةةذ معفةةد مةةـ إمفةةوت أو مةةـ افشةةققخ افةةذي 

 ون معفؿ أن ٓ يتصؾقا هبؿ مرات أخرى.رهيوج

 اح أـز. افشقخ:

و ؿ يؼدمقن ظذ افتؾػوز أو افةػقديق أن ضريؼي معقشتفؿ أ و ضريؼي  ادؾؼل:

ون  وفعقش افًؾقؿ ومو إػ و مـ رءم وأ ؿ شقفـمـ افؼذارة أأورو قي خوفقي م

ذفةةؽم وأ ةةؿ يطؾٌةةقن ظةةدم آمصةةول هبةةؿ يف أي وؿةةً ـةةونم يعـةةل مةةدة مػتقحةةي 

ؾفةةةمٓء يعـةةةل  ؾةةةغ ظةةةدد ؿ أـثةةةر مةةةـ الًةةةي وظؼةةةيـ أفةةةػ ضػةةةؾ.  عةةةض مةةةـفؿ 

ذ ٌةةةقا إػ إيطوفقةةةو ضٌعةةةًو افػومقؽةةةون و عضةةةفؿ إػ أدوكقةةةو وؾركًةةةو ودول أخةةةرىم 

ؽم يعـةةةةل يف افٌدايةةةةي ـوكةةةةً الًةةةةي ةٓف أو رء مةةةةـ  ةةةةذا ؾعـةةةةدمو ظؾؿةةةةً ذفةةةة

 افؼٌقؾ ذ ًٌ إػ ادًموفغ واشتـؽرت  ذا ادقوقعم ؾؼوفقا: ضقى واحلؾ؟
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 معـل ظػقًا  ودًموفغ مـ؟ افشقخ:

 ادًموفغ افٌقشـقيغ ادًؾؿغ؟ يف افة ادؾؼل:

 مش يف اعقش ادًؾؿ. افشقخ:

 مًؾؿ مدكقغ. ادؾؼل:

 مدكقغ؟ افشقخ:

أ ةةةؿ ـقةةةػ مسـةةةقن  ةةةمٓء يةةةلمقن ويلخةةةذون أضػوفـةةةو و ةةةذا؟! ؿةةةول:  ادؾؼةةةل:

إذا ـوكةةةً  ـةةةوك دوفةةةي إشةةة مقي مًةةةتطقع أن مًةةةتؼطى  ةةةمٓء  فاحلةةةؾ افقحقةةةد أكةةة

إيتةةةوم ومةةةر قفؿم كحةةةـ كًةةةتطقع أن كًةةةسجعفؿ  ؼةةةقة افؼةةةوكقن أو مةةةو صةةةو ف ذفةةةؽ. 

ر ةام يعـةلم أو وضقى شلفتفؿ:  ؾ يف آمػوؿقي رء مـ  ةذا؟ ؿةوفقا: ٓ وفؽةـ 

يؾحةةؼ افٌؼقةةي افٌوؿقةةي يعـةةل وجةةد فًةةو و ـةةوك أضػةةول ـثةةريـم ؾلوصةةؾً... ا ةةز 

فعةةدة  قئةةوت إؽوثقةةي وفؽةةـ ٓ  قةةىم و ةةؿ ابقئةةوت اإلؽوثقةةي مؼةةدم بةةؿ افطعةةوم 

وافؼةةاب يف معًةةؽرات اف جئةةغ ؾؼةةطم يعـةةل ٓ مقجةةد  ـةةوك م جةة  فئيتةةومم 

يؼقفةةةةقن: دةةةةةوذا أكةةةةتؿ مًةةةةةوظدون اإلخةةةةقة أو ادًةةةةؾؿغ يف افٌقشةةةةةـي وابرشةةةةؽ 

ادفةةوجريـ يف خةةورج افٌقشةةـي وابرشةةؽن ٕكةةف ـؾةةام يةةلمقا مفةةوجريـ يف مـطؼةةي 

يؼقفقن بؿ اذ ٌقا إػ خورج افٌقشـي ٕن  ـوك إـؾ وافؼب وادلوىم وإن 

ـون ادلوى خقوم أو مو أصٌفم أن  ؾغً درجي احلرارة يةو صةقخـو الًةي حتةً 

 افصػر.

 .اح أـز افشقخ:

 و ؿ يعقشقن يف مدؾئي رديئي جدًا. ادؾؼل:

 اح أـز. افشقخ:
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يعـل أو ٓ مقجد مدؾئي أ دًا. ؾخؿًي حتً افصػر  وفـًةٌي فئضػةول  ادؾؼل:

وافـًوء يعـل ر ام أمفوت يرون  ذا ويؼقفقن: ؾؾقذ ى ضػع وفقعةقش  ةدل أن 

 يؿقت متجؿدًا.

 ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  وح. افشقخ:

دخؾةقا اقفقن:  مٓء إخقة دوذا ٓ مؽقن  ـوك  جرة داخؾقيم ؾقؼ ادؾؼل:

واؾتحةةقا كحةةـ مًةةتعدون أن كعطةةقؽؿ مٌةةوين ادةةدارس وادعًةةؽرات مةةدخؾقن 

 مٓء ادفوجريـ ومقزع ظؾقفؿ يف افداخؾم وفؽـ ؿؾقؾ مـ يػعؾ ذفؽم وفؽـ 

  طريؼي اشتؿراريي.

افًةعقدييم  ةذه فةقس  ؾٌَ ؾ مـ ؿِ َش رْ ضقى ادعقكوت افتل كًؿع أ و مُ  افشقخ:

 بو حؼقؼي؟

حًى مو أرى أ و مرشؾ وفؽةـ أيةـ مةذ ى واح صةقخـو ٓ أشةتطقع  ادؾؼل:

اإلجو ةةي  ًةةٌى اكشةةغويل يف افعؿةةؾ افؼتةةويلم وٓ أشةةتطقع أن أكػةةل أو أثٌةةً إ ةةو 

 ةةةةؾ مصةةةةؾ أو ٓ مصةةةةؾم ؾؾًةةةةً أكةةةةو يف مقؿةةةةػ أرد ظةةةةذ ذفةةةةؽم إن ـوكةةةةً مةةةةـ 

ي ٕن  ـةوك  قئةوت مٌؾةغ ظةدد و ث ثةغ  قئةيم ابقئةوت افًةعقديي أو ؽةر افًةعقدي

حتةةةةةك أكـةةةةةل ذ ٌةةةةةً مؼريٌةةةةةًو اقعفةةةةةو أضؾةةةةةى مةةةةةـفؿ مًةةةةةوظدات ؽذايقةةةةةي فشةةةةةٌو  

 وفؾؼقات ادًؾؿي حتك ٓ كضطر أن كشسي مـ مٌوفغـو  دل أن كشسي افة

 إشؾحي. افشقخ:

إشؾحي كشسي افغذاءم و مٓء يًةتطقعقن أن يؿةدوكو ؾؽةون افـػةل  ادؾؼل:

ت ادٌفؿ مـ ـثرم حتك أن أحد رؤشوء ابقئوت اإلؽوثقي ريقًفو ؿو ؾتف وافًؽق

 ـػز وؿةول: يةو أخةل أكةً معؾةؿ أن فـةو مؽومةى يف أورو ةو وأمريؽةو وأصةور  قةده 
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إػ ا ورضي افعودقي وافـؼوط افتل ووعً يف  عةض افٌؾةدان إور قةي أكةف فديةف 

ؾقتفؿقكةةةةو أكـةةةةو كؿةةةةد مؽومةةةةى يف  ةةةةذه ادؽومةةةةىم ؾةةةةنذا كحةةةةـ ؿةةةةدمـو فؽةةةةؿ افغةةةةذاء 

 قن مؽومٌـو وكحرم يف أمقر أخرى.ؼادجو ديـ  وفغذاء ؾقغؾ

  ذا متك ـون؟ افشقخ:

  ذا  ؾًوكف وفدي صو د ظذ ذفؽ. ادؾؼل:

 متك ـون  ذا؟ افشقخ:

  ذا يف  دايي اعفود ظـدمو ــو. ادؾؼل:

 ةه افشقخ:

 وفؾًةون وـذفؽ ــو كذ ى إػ ظدة  قئوتم وـوكً افتشجقع مـفؿ  ادؾؼل:

 .وفؽـ   كًتطع أن كحصؾ مـفؿ أي رء

 ذه ادشؽؾي يو أ و ظٌةد افعزيةز  ةذه ادشةؽؾيم  قؼقفةقا يف افشةوم: يةد  افشقخ:

 واحدة مو  تصػؼ.

 كعؿ. ادؾؼل:

 د و يديـ معًوم ؾوعفود ـام معؾؿ مـ افؼرةن افؽريؿ يتطؾى إظدادًا:  افشقخ:

ـْ ﴿ تََطْعُتْؿ ِمةة و اْشةة وا َبُةةْؿ َمةة د 
ةٍ  َوَأِظةة ق  م  ةةذا اإلظةةداد ادكةةح  ةةف يف [06]األنفززال: ﴾ُؿةة

 أيي  ق واوت أكف أمر  وإلظداد ادودي.

 كعؿ. ادؾؼل:

يػن ـؾؿةي افؼةقة:  -ظؾقف افً م-و خوصي دو جوء حديٌ افرشقل  افشقخ:

 ـام أطـؽ معؾؿ -ظؾقف افً م-))مـ ؿقة((م ؿول 
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 افؼقة افرمل. ادؾؼل:

م فؽةـ شمةلم أٓ إن افؼةقة افرمةلم أٓ إن افؼةقة افرمةلأٓ إن افؼةقة افر» افشقخ:

 أكو أريد أن أفػً افـظر.

 أحىم  ؽـ أن أذـر رء  ـو. ادؾؼل:

 مػضؾ. افشقخ:

وح احلؿةةةد وادـةةةي كحةةةـ مةةةـ كوحقةةةي إـةةةؾ وافؼةةةب مؽتػةةةغم وإن  ادؾؼةةةل:

 ـوكً ملمقـو  لصقوء إؾراديي. أكف  عض إخقة يعـل

 أصقوء أيش؟ افشقخ:

 أصقوء ؽذايقي  لصخوص ؾردييم وفقًً ظـ ضريؼ  قئوت. ل:ادؾؼ

 كعؿ. افشقخ:

 وـذفؽ أ ؾ افٌؾد واح وجدكو ؿ ـرموء يو صقخـو ادؾؼل:

 أخقة اإليامن متؿي افؽ م يف افؼيط افتويل. 

وـةةةذفؽ أ ةةةؾ افٌؾةةةد واح وجةةةدكو ؿ ـرمةةةوء يةةةو صةةةقخـوم ؾةةةوفؽرم مةةةـ  ادؾؼةةةل:

ه يف أؾغوكًةةةتون وٓ يف ـشةةةؿر وٓ يف  ةةةمٓء افٌقشةةةـقيغ رء ؽريةةةى   كجةةةد

 أؾريؼقو وٓ يف افػؾٌغ إموــ افتل زر و وظرؾتفو.

 ظجقى. افشقخ:

ؾفةةةةةمٓء واح يؼتطعةةةةةقن مةةةةةـ أـؾفةةةةةؿ ومةةةةةـ ذهبةةةةةؿ مةةةةةـ احلؾقةةةةةىم  ادؾؼةةةةةل:

ويؼةةةدمقن فـةةةوم ٕظطةةةقؽؿ مثةةةوًٓ  ًةةةقطم مةةةث ً رامةةةى اإلمةةةوم أحةةةد ادًةةةوجد رامٌةةةف 
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غ شةةةةٌعغ إػ مويةةةةي مةةةةوركم ؾةةةةنذا  لحةةةةد ظؼةةةةات مورـةةةةوتم وؿقؿةةةةي ا ةةةةروف  ةةةة

 إصخوص يليت  وثـغ مـ ا رؾون يؼقل:  ذا  ديي فؾؿجو ديـ.

 مو صوء اح. افشقخ:

و ؽذام يعـل فقًً مرة ظدة مرات وجدكو وم يلمقكو أكوس  ؿ  س  ادؾؼل:

فـةةةو م  ةةةس افشةةةتقيي مةةةـ افصةةةقف ؽزفق ةةةو  ليةةةدهيؿ مةةةث ً مةةةـ افؼةةةاريى مةةةث ً أو 

  س افشتقيي أموين ؿٌؾ ادادؾٌسم صقخـو افػووؾ إن مدير مصـع  افطقاؿل أو

صفر وأحي معةف مويةي  دفةي مةـ اد  ةس افصةقؾقيم  قشةـقيم وفؽةـ   كجةد و 

 يو صقخـو ٓ مـ افدول وٓ مـ ابقئوت اإلش مقي.

 اح يـك ؿ. افشقخ:

 ويؼقفقن إكـو إذا ؿدمـو فؽؿ ر ام افغرب شقغضى مـو. ادؾؼل:

 اح يـك ؿ ظذ ظدو ؿ. :افشقخ

وح احلؿةةد وادـةةي أن ٓ يـؼصةةـوم يعـةةل إن مةةـ افًةة ح افػةةردي أو  ادؾؼةةل:

مـ ملـؾ أو مؼب أو مؾٌسم كعؿ ر ام مًتؼٌؾ ؿريى أو  عقد اح أظؾؿم وفؽةـ 

م واح شوجعةةةةؾ رزؿةةةةل حتةةةةً طةةةةؾ رحمةةةةل»: -¢-ؾعةةةة ً مصةةةةداؿًو فؼةةةةقل افـٌةةةةل 

ِذي﴿شٌحوكف ومعوػ يؼقل:  ٌَُؾـَوَواف   .[01]العنكب:ت: ﴾ـَ َجوَ ُدوا ؾِقـَو َفـَْفِدَيـ ُفْؿ ُش

 كعؿ. افشقخ:

وح احلؿةةةد افًةةةٌقؾ مؼطةةةقعم كعةةةؿ افةةةدخقل إػ افٌقشةةةـي ر ةةةام ؾقفةةةو  ادؾؼةةةل:

 عةةةض ادصةةةوظىم وفؽةةةـ أمةةةقا إخةةةقان ردو ةةةؿ مةةةرمغ وفؽةةةـفؿ يف ادةةةرة افثوفثةةةي 

 دخؾقام وـثر مـفؿ أمقا يف ادرة إوػ.

 ذي رد ؿ  ؿ افٌقشـقيقن؟اف افشقخ:
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 ٓم ـروات. ادؾؼل:

 ـروات؟ افشقخ:

ـةةةروات مةةةـ دوفةةةي ـروامقةةةوم مةةةـ ادطةةةور  عضةةةفؿم ؾةةةلمقا مةةةـ ضةةةرق  ادؾؼةةةل:

أخةةةرىم ردو ةةةؿ مةةةـ داخةةةؾ افٌقشةةةـيم وفؽةةةـ أمةةةقا مةةةـ ضريةةةؼ ةخةةةرم وح احلؿةةةد 

وادـيم ضٌعًو  ـةوك صةٌوب  ةوؾقا مةـ  ةذه افشةويعوت أن افؽةروات يةردوكؽؿ أو 

مًتطقعقن افةدخقلم وفئشةػ افشةديد  ـةوك  عةض ادةـظامت مقجةقد  أكؽؿ ٓ

يف مديـةةةةةةةي اشةةةةةةةؿف )زؽةةةةةةةرب( أو )اشةةةةةةةٌؾقً( و ةةةةةةةق مةةةةةةةدخؾ فؾٌقشةةةةةةةـي ويتؾؼةةةةةةةقن 

ويًةةةةةتؼٌؾقن افتجةةةةةور ويؼقفةةةةةقن بةةةةةؿ إكـةةةةةو شةةةةةـدخؾ افًةةةةة ح أو كةةةةةدخؾ ادٌةةةةةوفغ 

 فؾؿجو ديـم ؿًاًم  وح   ملمقـو مـ  مٓء أي رء.

 اح أـز. افشقخ:

ؿـةةةو أن م يةةةغ ؿةةةدمً بةةةمٓء. إن أحةةةد ادًةةةموفغ مةةةـ افةةةذيـ وظؾ ادؾؼةةةل:

يعؿؾقن فقس  ق ريقس وإكةام يعؿةؾ حتةً يف داخةؾ  ةذه ادـظؿةي وأشةتطقع أن 

م يغ دوٓر أشؾحيم وشؾؿتفو  3أثًٌ ذفؽم أكف  ذه ادـظؿي أدخؾً مو ؿقؿتف 

 فؾجقشم أي جقش ٓ أدريم و  يصؾـو مـفؿ ضؾؼي واحدة.

 اح أـز. افشقخ:

و ؽذا و ؽةذام وفؽةـ وح احلؿةد يةو صةقخـو إػ أن   أجةد يعـةل  ادؾؼل:

حودثي أكةف يةلمقـل أخ  و ةد ويؼةقل إكةف يًةتطقع افةذ وب إػ اعٌفةي وأؿةقل فةف: 

 مو أنيؾ.... وفؽـ وجدت وح احلؿد. دٓ أج

 اح أـز. افشقخ:
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ٓ يعـةةةةل ـةةةةون يف ؾةةةةسة ــةةةةً أظتؼةةةةد إذا أمةةةةوين صةةةةخص ةخةةةةر ر ةةةةام  ادؾؼةةةةل:

 أشتطقعم وفؽـ ؿٌؾ أن يليت صخص ةخر واح يلمقـل افة

 ... افشقخ:

مةةول  ًةةقط وأصةةسي  ةةف افًةة حم وإذا أمةةوين ؾةةنذا  ةةق جةةو ز فؾةةدخقل  ادؾؼةةل:

كجحـو ؾقفوم   كـفزم إػ أن وح  إػ ادعرـيم وح احلؿد مو دخؾـو معرـي إٓ

 ٌوت.احلؿد وادـيم صت   كحؼؼ إ دافم وفؽـ حؼؼـو افث

 ضقى  ـو يرد يف افٌول شمال. افشقخ:

 مػضؾ. ادؾؼل:

 ةؾ اشةتطعتؿ أن مػفؿةقا مةو  ةق  ويةي  وبجؿةي افؼشةي مةـ افكةب  افشقخ:

ظةةةذ افٌقشةةةـي وابرشةةةؽم  ةةةؾ  ةةةق آشةةةتق ء ظةةةذ احلؽقمةةةي  ةةةذه افتةةةل يؿثؾفةةةو 

 ـ مـوضؼ معقـي؟ ٓ  داادًؾؿقن ـلـثرييم و

اف افكةة م ابةةدف إول:  ةةق افؼتةةول  ـةةوك ث ثةةي أصةةقوء يف إ ةةد ادؾؼةةل:

 افديـل افعؼقدة. 

 ظـ ظؼقدة. افشقخ:

كعةةةؿ. ؾفةةةؿ يؼةةةومؾقن ظةةةـ ظؼقةةةدة  ةةةق كؼةةة أو ؿتةةةؾ ـةةةؾ مةةةـ  ةةةق فةةةقس  ادؾؼةةةل:

 أرثقذـز. ٕن افؼتول يف افٌدايي  دأت 

 حتك فق ـون ـوثقفقؽقًو. افشقخ:
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ؽةةـ  ًةةٌى ـوثقفقؽقةةًوم وؾعةة ً ـوكةةً يف افٌدايةةي وةةد افؽوثقفقةةؽم وف ادؾؼةةل:

مدخؾ افؽـًقي إورو قي افػومقؽون إكةف ـقةػ مؼةومؾقن أ ـةوء ظؿةقمتؽؿ وأمةومؽؿ 

 افعدو افؽٌر ادًؾؿ.

  وه. افشقخ:

ؾتحةةةةقل افؼتةةةةول إػ وةةةةد ادًةةةةؾؿغ مةةةةـ افكةةةةبم ؾفةةةةل أوًٓ ؿتةةةةول  ادؾؼةةةةل:

ظؼويةةةةةةدي. افقةةةةةةء افثةةةةةةوين: اكتؼةةةةةةوملم ؾفةةةةةةؿ يةةةةةةرددون  عةةةةةةض إكوصةةةةةةقد و عةةةةةةض 

-ادًؾؿقن جيى أن يؼتؾقا ٕ ةؿ ؿتؾةقا أجةداد ؿم  احلؽويوت يف ــويًفؿ أن

 يذـرون  ام معـوه ؾتقحوت افعثامكقغ. -أيضوً 

 أي كعؿ. افشقخ:

 يف مؾؽ ادـطؼيم وأن افعثامكقغ حؽؿقا حقايل أر عاميي شـي. ادؾؼل:

 أي كعؿ. افشقخ:

وافقةء افثوفةٌ:  ةق افتقشةعلم و ةذا  وفتًؾًةؾ يعـةل افةع ذـر ةو  ادؾؼل:

ًةةةؾ يعـةةةل أـةةةز  ةةةدف  ةةةق ظؼويةةةديم وابةةةدف افةةةع أؿةةةؾ مـةةةف آكتؼةةةوملم  وفتًؾ

 وابدف افثوفٌ

 افتقشع. افشقخ:

افتقشعلم ؾودـوضؼ افتل اؽـقا مـفو و ل مـةوضؼ ـوكةً أـثةر ظةدد  ادؾؼل:

افًةةؽون ؾقفةةو س قةةغم ؾةةلرادوا أن يـضةةؿقا إػ س قةةوم و ةةمٓء افكةة قغ فقًةةقا 

رـي آشةتعامر افكة  يف ادـطؼةيم وـوكةً عأصؾقغم وإكام اشتقضـقا خ ل م

احلؽقمةةةةةي افكةةةةة قي مةةةةةقزع إرايض احلؽقمقةةةةةي ظؾةةةةةقفؿن ٕ ةةةةةؿ  ةةةةةؿ أصةةةةةحوب 

 آحت ل
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 أي كعؿ. افشقخ:

يف افشةةاملم ادـطؼةةي افتةةل  -أيضةةوً -أصةةحوب افػةةتتم أمةةو افؽةةروات  ادؾؼةةل:

ؾقفةةةةو أـثريةةةةي ـةةةةروات ؾفةةةةؿ أن يضةةةةعقن أظةةةة م ـروامقةةةةو وفةةةةقس أظةةةة م افٌقشةةةةـي 

 برشؽ.وا

 ةه. افشقخ:

 يعـل  ؿ أن... ادؾؼل:

 ـوكقا مؾتحؼغ  وفٌقشـي وابرشؽ. و ـ افشقخ:

ٓ ٓ ... وإكةةام ـةةوكقا مًةةتقضـغ  ـةةوكم مةةـ زمةةونم ر ةةام أصةةؾقغ يف  ادؾؼةةل:

 ادـطؼي.

 ظػقًا أكً مؼقل أن: يرؾعقن إظ م افؽروات. افشقخ:

 ظؾؿ ـروامقو. ادؾؼل:

 وكقا؟مـ ؿٌؾ موذا ـ افشقخ:

ـةةوكقا  قشةةـقيغ. ـوكةةً يف دوفةةي يقؽًةة ؾقو ـؾفةةو دوفةةي يقؽًةة ؾقو  ادؾؼةةل:

 دوفي واحدة.

 ةهم أيقه. افشقخ:

إؿوفقؿ ـؾفوم وفؽـ أن ٕ ؿ  ططقن ف كضامم ٕ ةؿ وجةدوا  ادؾؼل:

كـضةؿ إػ  -أيضةوً -افكب أ ؿ يًتطقعقا أن يـضؿقا إػ س قوم ؾؼوفقا: كحـ 

شةةـقي ...  ةةل ادـطؼةةي أن مؼريٌةةًو مقزظةةي  ةةة ثةة ثم ثؾةةٌ ثؾةةٌ ـروامقةةوم أمةةو افٌق
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ثؾةةةةةٌم افكةةةةة قغ مًةةةةةقطريـ ظةةةةةذ ثؾةةةةةٌ ادـطؼةةةةةيم وافؽةةةةةروات ثؾةةةةةٌ ادـطؼةةةةةيم 

 وادًؾؿقن  وؿقن يف ثؾٌ ادـطؼي.

 ةه. افشقخ:

 ؾفذه يعـل إصقوء. ادؾؼل:

 ضقى ؾفؿ ٓ يزافقن يف ا طي افثوفثي ـام ؿؾًم يعـل يف افتقشع. افشقخ:

 كعؿم تحووفقن. ؾؼل:اد

 تحووفقن. افشقخ:

ر ةةةام إلجيةةود حةةةدود ةمـةةي ـةةةام يعـةةل افؾغةةةي افتةةل مًةةةتعؿؾفو إهايقةةةؾ  ادؾؼةةل:

أنم احلةةدود أمـةةيم ؾفةةؿ أن يريةةدون أن يطٌؼةةقا كػةةس افـظريةةي  نجيةةود حةةدود 

ةمـةةةيم حتةةةك إذا صةةةور  جةةةقم يؽةةةقن ٓ زافةةةقا  ةةةؿ يف مـطؼةةةتفؿ حتةةةك وفةةةق مرـةةةقا 

وأحةى أن أذـةر أن افؽثةر مةـ اإلصةوظوت مشةوع مةـ وةؿـفو أن ادـطؼي افؽثرةم 

افدوفةةةي أو احلؽقمةةةي ٓ مريةةةد اعفةةةود أو ادجو ةةةديـم وفؽةةةـ وح احلؿةةةد ؿو ؾةةةً 

أخقكةةةةو افػووةةةةؾ افةةةةدـتقر ظةةةةع ظةةةةزة ريةةةةقس اعؿفقريةةةةيم  ةةةةؾ  ةةةةق افةةةةذي ضؾٌـةةةةل 

 فزيورمف يف إحدى اددن ؽر هايقػق.

 اقؾ. افشقخ:

كـةل أخةوف أن ر ةام يعـةل يؼةدم  عةض افؼةوط ؾزرمةف  عةد حتةرجن ٕ ادؾؼل:

أو مةةةةـ  ةةةةذا افؼٌقةةةةؾ ؾؽـةةةةً متحةةةةرج وــةةةةً أضؾةةةةى أن يراؾؼـةةةةل أخقكةةةةو افػووةةةةؾ 

شةٌحوكف -حمؿقد ـرفتش أمر افؼقات ادًؾؿيم وفؽـ   أجةده ؾوشةتخرت اح 

ؾةةةذ ًٌ  ـةةةوكم ؾؽوكةةةةً اعؾًةةةي يعـةةةل رشةةةةؿقي  قجةةةقد ؿةةةودة اعةةةةقش  -ومعةةةوػ

حقىم وؿؾً فةف: إكـةو أمقـةو  ـةو فؾجفةود ؾؼةطم وظرؾـل هبؿم ورحى   أحًـ مر
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وفةةقس فـةةو أي كقةةي يف مغقةةر كظةةوم احلؽةةؿ أو مةةـ  ةةذا افؼٌقةةؾم وإذا اكتفةةً إزمةةي 

شـعقد إػ   دكو ـةام ؾعؾـةو يف أؾغوكًةتونم و ؽةذا وظـةدمو اكتفةك احلةديٌ  عةد 

كصةةةػ شةةةوظي ؾقجةةةدت مةةةـ ادـوشةةةى أن أمةةةرك ادؽةةةونم ؾفةةةق وؿةةةػ معةةةل وأمةةةك 

ٌوبم وإذا  ف يؿًؽ  قدي ويؼقل يل: إكـل أحٌؽم ؿؾً فف: وأكةو فققدظـل ظـ اف

ـذفؽ كحـ كحٌؽ يف احم ومـ أجؾ ذفؽ أمقـوم ؾؼول: وفؽــةل أريةد أن أجؾةس 

معةةؽ أـثةةرم ؾؼؾةةً فةةف: أكةةو يف ا دمةةيم ؿةةول: فةةقس  ـةةوم وفؽةةـ مةةو رأيةةؽ كةةذ ى 

شةةةقيًو إػ ؽرؾتةةةةل ا وصةةةةيم ضٌعةةةًو هرت مةةةةـ ذفةةةةؽ افقةةةءم ؾؽةةةةون معةةةةل أحةةةةد 

خقة افعةربم وأيضةًو مةسجؿ ةخةرم وأحةد إخةقة افٌقشةـقيغ افةذيـ يًةؽـقن إ

يف ادـطؼةةةي افةةةذي كحةةةـ ؾقةةةفم ؾطؾعـةةةو إػ ؾةةةقق يف مؽةةةون ؽرؾتةةةف ا وصةةةيم وأمةةةر 

حرشةةف أن  رجةةقان ٕكةةف يؼةةقل:  ةةمٓء أخةةقيت ٓ خةةقف مةةـفؿم مةةع ظؾةةاًم أكـةةل 

شةؾؿ إذا ــً أنيةؾ مًدشةًو طةو رم وفةقس يف .... حتةك أكـةل ــةً مًةتعد أن أ

 ضؾى مـل احلرس أن أشؾؿ افً ح.

 .... افشقخ:

 ــقع مـ آحسام ادؾؼل:

 إيف. افشقخ:

وفؽةةـ   يطؾةةى مـةةل ذفةةؽم و ةةق يةةرى ذفةةؽم ؾجؾًةةـو مؼريٌةةًو ث ثةةي  ادؾؼةةل:

أر ةةوع افًةةوظيم وظـةةدمو أذـةةر فةةف ظةةـ أمهقةةي اعفةةود و ةةذا ـةةون دمقظةةف مةةـ ظقـقةةف 

ذفةةؽ إكـةةل أظؾةةؿ جقةةدًا أكةةو ٓ  -وظـةةدي صةةفقد ظةةذ ذفةةؽ-و ةةق يشةةجعـو وؿةةول: 

 مـجوة مـ  ذه ادلشوة إٓ اعفود يف شٌقؾ اح.

 اح أـزم اح أـزم اح أـز. افشقخ:
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ؾؼةةول: أاـةةك أن ةيت إفةةقؽؿ ٕصةةوؾت ـةةؾ  و ةةدن ٕكـةةل أشةةتغرب  ادؾؼةةل:

ـقػ  مٓء إخقة مرـقا ديور ؿ ؿصقر ؿ أوضو ؿ وأمقا  ـوم ؾة  أجةد إٓ أن 

  ق افذي أمك هبؿ.اعفود 

 ضقى. افشقخ:

وؿةةةول إن اعفةةةود  ةةةق احلةةةؾ افقحقةةةدم وإكـةةةل أن يف مقؿةةةع إظةةة ن  ادؾؼةةةل:

جٌفيم ٕكـل ذـرت فف أن  ـةوك ـةرواتم ؿةول: أن  ةذه اعٌفةي إوػم وفؽةـ 

متلـد أكف شتػتت جٌفي أخرى  عد أن مـتفل جٌفي افكب  ؿ وافؽروات وفؽـ 

مةـ إخةقة  وأن يرشةؾقا إػ دوبةؿ أن يةدظق فـةةو أشةتطقع أن أؿةقل إٓ أن مطؾةى 

أن اح يـجقـةو مةةـ  ةمٓء افكةة قغ و ةمٓء افؽةةرواتم وـوكةً جؾًةةي يةو صةةقخـوم 

 ـوكً جؾًي ؾع ً 

 ممثرة. افشقخ:

  نخ ص... ادؾؼل:

 ممثرة. افشقخ:

دمقع يف ظقـقةةةةةفم وأرى اإلخةةةةة ص يف افةةةةةمةةةةةمثرةن ٕكةةةةةف ــةةةةةً أرى  ادؾؼةةةةةل:

وفؽثر مةةـ ادشةةوـؾم و ةةق ريةةقس شةةجـ مةةـ أجةةؾ ـتو تةةف افعؿةةؾ وفؽـةةف حمةةوط  ةة

شـيم وفؽـ مؽٌ مًع شةـقاتم وـةون افًةـي  75ف،ش مم حؽؿ ظؾقف  وفًجـ 

 إخرة  ل آشتؼ ل ؾلؾرج ظـف.

  ق يف طـل يتؽؾؿ افعر قي. افشقخ:

  ق ٓ يتؽؾؿ افعر قي وفؽـ مسجؿ ـون يسجؿ ادؾؼل:

 مو يتؽؾؿ افعر قي. افشقخ:
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 ٓ  ق يتؽؾؿ افؾغي افٌقشـقيي. ادؾؼل:

 ـلكف يف افتؾػوز ـلين رأيتف يتؽؾؿ. افشقخ:

ر ام. فؽـ ـون يتؽؾؿ معل  وفٌقشـقيم حتةك شةلفتف ... ـةون يةتؽؾؿ  ادؾؼل:

 معل افؾغي اإلكجؾقزيي ٕكـل أجقد و.

 ةةوه. ضقةةى ومةةو ظرؾةةً ظـةةف صةةقئًوم  ةةؾ درس يف إز ةةر مةةث ً أو يف  افشةةقخ:

 جومعي.

 ق حًى ظؾؿل أكف حموملم درس ادحوموة.ٓ   ادؾؼل:

 ةه. افشقخ:

 واح أظؾؿ. ادؾؼل:

 ةه. افشقخ:

  ق أخذ افدـتقراة يف  ذا ادجول. ادؾؼل:

 ضقى. افشقخ:

أكو أمقؿع خرًا ـثةرًا خوصةي إذا  ةدأكو  ـؼةؾ جفةد افؼتةول جفةد افةدظقة  ادؾؼل:

ض خصةةةٌي و  واإلرصةةةودم ؾةةةلاـك أن ادمشًةةةوت ا ريةةةي مرشةةةؾ دظةةةوةم وإر

يةةدخؾفو أحةةد مةةـ أصةةحوب ادةةذا ى ابدامةةي إٓ  ةةمٓء افشةةقعي وفؽةةـ يف ؿؾةةي 

ؿؾقؾيم وفؽةـ كًةتطقع مةـ افةدول اإلشة مقي خوصةي أصةحوب افةدظقة افصةحقحي 

افًؾقؿي افًؾػقي افصوؾقي أن يدخؾق و ٕن آشتجو ي  ـوك اشتجو ي هيعيم وأكو 

مويتغ مـ ؿقات افة)يت أو( مـ ظوذ و ووجدتم يعـل مث ً ؿد در ً أـثر مـ 

افذيـ ـوكقا يتعوضقن ا ؿر وؽةر ذفةؽم واح يةو صةقخـو وجةد ؿ يعـةل أزور ةؿ 
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يف خـودؿفؿ وإذا هبةؿ يةمدون افصةؾقات ا ؿةس ويـؼةون افةديـم حتةك أكةف يف 

صخصةةةةًو  530إحةةةةدى اعٌفةةةةي افةةةةع ؾقفةةةةو إخةةةةقة افةةةةذي در ةةةةتفؿ إ ةةةةؿ حةةةةقايل 

ت ادًةةةؾؿين ٕكةةةف ؿةةةوفقا  ةةةذا  ةةةق افصةةةحقت اةةةقعفؿ مةةةع ؿويةةةد ؿ اكضةةةؿقا فؾؼةةةقا

 افؼتول افصحقت.

  ق  ذا افذي يـػع يو أ و ظٌد افعزيز  ق افدظقة. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

  ل افتل مـػع و ل افتل حتقل افؼؾقب. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 أمو اعفود  ؿعـك افؼتول  ذا ٓ يػقدم اعفود  ؿعـك. افشقخ:

 وفؽـف. ادؾؼل:

ود  ؿعـةةك افؼتةةول ٓ يػقةةدم افؼتةةول  وشةةؿ اعفةةود  ةةق افةةذي يػقةةد. اعفةة افشةةقخ:

 .-ظز وجؾ-يعـل اعفود يف شٌقؾ اح 

 كعؿ  ذا  ق ... ادؾؼل:

وا مةهم كعةةؿ  ةةس أكةةو أؿةةقل: أكةةً ومةةـ معةةؽ مةةـ ادًةةؾؿغ افةةذيـ كشةة افشةةقخ:

ظةةذ اإلشةة م واإلشةة م افصةةحقت  ةةمٓء يعرؾةةقن اعفةةود ويعرؾةةقن افػةةرق  ةةغ 

  افؼتول.اعفود و غ

 كعؿ. ادؾؼل:

أمةةةو افٌقشةةةـقيغ افٌعقةةةديـ ظةةةـ اإلشةةة م حتةةةك اإلشةةة م افتؼؾقةةةدي    افشةةةقخ:

 يعقدوا يًؿعقن رء اشؿف اعفود.
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 كعؿ. ادؾؼل:

وفةةذفؽ  ةةؿ يؼةةومؾقن افكةةب ـةةام يؼومةةؾ افكةةب افٌقشةةـقيم يعـةةل  افشةةقخ:

أن  فةةقس  ـةةوك جفةةود يف شةةٌقؾ احم فةةذفؽ كحةةـ اظتؼودكةةو أن افعؿةةؾ ادشةةؽقر

 ـةةوك فةةقس  ةةق اعفةةود  ؿعـةةك افؼتةةولن ٕكةةف مةةو يف  وٓشةةتعدادات ادؿؽـةةي افتةةل 

مًةةةةوظدـؿ ظةةةةذ اعفةةةةود يف شةةةةٌقؾ اح حؼةةةةًوم أكةةةةو ... أن أؿةةةةقل يف ؿقفةةةةف معةةةةوػ: 

ةٍ ﴿ ق  ـْ ُؿةةة
تََطْعُتْؿ ِمةة و اْشةةة وا َبُةةةْؿ َمةة د 

م  ةةةذه أيةةي كةةةص سيةةةت يف [06]األنفزززال: ﴾َوَأِظةة

ظؾقةةف -ا طةةوب وجةةف دةةـ؟ إػ أصةةحوب افرشةةقل اإلظةةداد ادةةوديم فؽةةـ  ةةذا 

 -افً م

 ...-¢- ادؾؼل:

افةةةةةذيـ وجفةةةةةقا ؿٌةةةةةؾ أن يقجفةةةةةقا يف  ةةةةةذا ا طةةةةةوب: أن ةمـةةةةةقا  ةةةةةوح  افشةةةةةقخ:

ظؾقةةةف -ورشةةةقففم مػفةةةؿ مـةةةل  ةةةذا افؽةةة م. أظةةةدوا ا طةةةوب ٕصةةةحوب افرشةةةقل 

م ثةةةةةؿ مةةةةةـ يًةةةةةر ظةةةةةذ خطفةةةةةؿ أو شةةةةةٌقؾفؿ أو مةةةةةـفجفؿم وفةةةةةذفؽ أكةةةةةو -افًةةةةة م

 صخصقًو...

 أريد مػصق ً أـثر أووت. ادؾؼل:

 أكو يف  ذا افصدد. افشقخ:

 كعؿ يعـل مرة أخرى... ادؾؼل:

ةهم ضقةةىم أكةةو أؿةةقل:  ةةذه أيةةي مةةـ حقةةٌ كصةةفو  ةةل كةةص سيةةت يف  افشةةقخ:

إمر  وعفود ادودي افً حل ـام ذحـو ةكػًوم أو ؿٌؾ دؿويؼ ؿقفف معوػ: )مـ 

إػ ةخرهم فؽـ أكةو  شأٓ إن افؼقة افرمل» :-ظؾقف افً م-ؿقة(  حديٌ افرشقل 

أؾفةةؿ صةةقئًو ةخةةر:  ةةذا مةةو ٓ يةةذـر ظةةودة  ؿـوشةةٌي ذـةةر  ةةذه أيةةيم أؾفةةؿ مةةـ مقجقةةف 
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 ةةةةةذا إمةةةةةةر  ؼقفةةةةةةف: )وأظةةةةةدوا( فةةةةةةقس  ةةةةةةق مقجةةةةةةف  -ظةةةةةةز وجةةةةةةؾ-رب افعةةةةةودغ 

فؾٌقشةةةةةـقيغ أي افةةةةةذيـ ٓ يعرؾةةةةةقن مةةةةةـ اإلشةةةةة م إٓ اشةةةةةؿفم وإكةةةةةام  ةةةةةق مقجةةةةةف 

وح ورشةةقفف حؼةةًوم وفةةذفؽ ؾلكةةو مـةةذ شةةـغ أدكةةدن حةةقل مةةو فؾؿًةةؾؿغ ادةةممـغ  ةة

أشؿقف مو أدري أمقت فةؽ أن مًةؿع حةقل  ةذا ادقوةقع افةذي أشةؿقف  ةة افتصةػقي 

 وافس قي.  ؾ شؿعً يقمًو مو صقئًو مـ  ذا؟

 كعؿ. ادؾؼل:

اقةةةؾم أكةةةً واحلؿةةةد ح ـةةةام يٌةةةدوا معـةةةو ظةةةذ ا ةةةط ـتةةةوب وشةةةـي  افشةةةقخ:

ؽةةـ أيةةش ظؾؿةةؽ يف ظومةةي ادًةةؾؿغم ؽؾةةى ظؾةةقفؿ ومةةـفٍ افًةةؾػ افصةةوفتم ف

افتؿةةةةذ ى يف افػؼةةةةف ظةةةةذ مةةةةذا ى أر عةةةةيم يف افعؼقةةةةدة ظةةةةذ مةةةةذ ٌغ: أصةةةةوظرة 

ومومريديةةيم ةهم إذًا كحةةـ  حوجةةي أن إػ أن كةةر  أكػًةةـو أوًٓ ثةةؿ مةةـ يؾةةقذ ومةةـ 

تحقط  ـو ثوكقًو ظذ اإلش م افصحقت  ق: ـتوب وشـي ومـفٍ افًةؾػ افصةوفتم 

فقةةةقم مةةةع إشةةةػ وأؿةةةقل يف افًةةةعقديي  ةةةوفع  ةةةل  ةةة د افتقحقةةةد  ةةةذا إي  ةةةذا ا

ادةةـفٍ مةةو  ةةق ظةةوم صةةومؾم ؾقةةف  رـةةي وخةةر  وفـًةةٌي فؾةةٌ د إخةةرىم أمةةو افةةٌ د 

ؾؽام معؾؿ ؾقفو معودي  ذا ادةـفٍ افًةؾقؿم ةهم ؾلكةو أؾفةؿ إكةف  ةذه أيةي إذًا ٓ  ةد 

و ﴿: أن يؽةةةةقن  ـةةةةوك أكةةةةوس متةةةةل ؾقن فتؼٌةةةةؾ  ةةةةذا إمةةةةر اإلبةةةةل وا َبُةةةةْؿ َمةةةة د 
َوَأِظةةةة

إػ ةخره. ؾوفٌقشـقيغ  ؾ وإؾغوكققن  مٓء  حوجي  [06]األنفال: ﴾...اْشتََطْعُتؿْ 

إػ افةةدظقة افًةةؾػقي إػ افةةدظقة افًةةؾػقي ؾةةنذا اؿةةسن مةةع  ةةذه افةةدظقة جفةةود ؾـةةقر 

ظةةذ كةةقرم وأكةةً مةةرى أن أيةةش ةثةةور جفةةود ظؼةة شةةـغ مػةةرق واةةزق ومةةـ ؿٌةةؾ 

ًةتقجس خقػةي مةـ  ةذا افتحةزب افًةٌوظل  ةذام و ةل إػ أنم ــو كًتقجس ك

وأن طفرت ةثور أكةف  ةذا اعفةود ذ ةى  ٌةوًء مـثةقرًان إذًا: مةـ رأى افعةزة  غةره 

 ؾؾقعتز.
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 كعؿ. ادؾؼل:

ؾـحـ مو هيؿـو أن اعفود افً حل يف افٌقشـي وابرشؽن فًٌٌغ  افشقخ:

قعقن أن جيو دوام مـذ فقؾتغ وأكةو مقؿةػ اثـغ: أوًٓ: أن  مٓء إؾراد ٓ يًتط

أن إشةةةئؾيم ـةةةؾ فقؾةةةي ظـةةةدي شةةةوظتون مةةةـ افزمةةةون أشةةةئؾيم مةةةردين مةةةـ نيتؾةةةػ 

افٌ دم افٌورحي  وفذات جوءين شمال حقل اعفود يف افٌقشـي وابرشؽ ؿؾةً: 

يةةةةةو أخةةةةةل اعفةةةةةود يتطؾةةةةةى مؼةةةةةدموتم أيةةةةةـ إمةةةةةراء افةةةةةذيـ يةةةةةلمرون ادةةةةةلمقريـ 

رونم كحةةةةـ كعةةةرف أكـةةةو كعةةةةقش ـةةةوفغـؿ  ةةةدون راظةةةةلم ويًةةةتجقى  ةةةمٓء ادةةةلمق

تحتوج فؾجفود يف شٌقؾ اح مؼدموت ومم  ت ـثةرة وـثةرة جةدًام ؾوعفةود مةو 

يصر جفود  دون أمرم  عديـ جقش  دون ؿويد مو  قصر يو أخلم  عةديـ جةقش 

وؿويةةةةد  ةةةةدون شةةةة ح مةةةةو  قصةةةةرم ؾةةةةؤن افةةةةذ وب إػ مؾةةةةؽ افةةةةٌ د مةةةةش مػتحةةةةي 

ـون إمر يف أؾغوكًتونم وأكةً كػًةؽ مؼةقل: هًام ضقةى أكتةف هًا إ قاب ـام 

واحةةةد الًةةةي ظؼةةةة مويةةةي مةةةويتغ إػ ةخةةةرهم إفةةةقف ادمفػةةةي مةةةـ اعةةةقش  ةةةذا 

افكةةة  واعةةةقش افؽةةةروايت ـةةةام ؿؾةةةً إػ ةخةةةرهم  ةةةمٓء مةةةو يعـةةةل يؽةةةقن مةةةـ 

ظةةرض كػًةةف فؾجفةةود يف شةةٌقؾ اح حؼةةًو دون أن يتخةةذ  ةةذه ادؼةةدموت افتةةل أكةةو 

م وثوكقةةةةًو اإلظةةةةداد ﴾وأظةةةةدوا﴿أصةةةةر إفقفةةةةو أوًٓ  ود حظةةةةي حقةةةةـام ؿةةةةول معةةةةوػ: 

م ضقةةةى أكةةةو ــةةةً أمًةةةوءل: ضقةةةى فةةةق جةةةوءمؽؿ ﴾مةةةو اشةةةتطعتؿ مةةةـ ؿةةةقة﴿ادةةةودي 

ضةةةةةةويرة ٓ شةةةةةةؿت اح وأكةةةةةةتؿ الًةةةةةةاميي ؾةةةةةةرد مةةةةةةـ  ةةةةةةمٓء ادجو ةةةةةةديـ افعةةةةةةرب 

ؿت وافٌقشةةـقيغم مةةو يف ظـةةدـؿ شةة ح مؼةةوومقا ضةةويرةم ؾًةةقذ ى دمةةوؤـؿ ٓ شةة

اح  ةةةدرًا ٓ ؿقؿةةةي فةةةذفؽم ذ ٌةةةً دمةةةوء  ةةةوٕفقف ادمفػةةةي يف أؾغوكًةةةتون ثةةةؿ مةةةوذا 

ـوكً ظوؿٌي ذفؽ؟ افػرؿي وا ًورة و و إػ ةخرهم ... أؿقل: اوم شمايل ؿؾً 

إذا   مؼؿ افدول افتل مؼقل ظـ أكػًفو  ل و دول إش مقي إذا  ل  افًمال:بذا 
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افؼتةةول افعكةةي احلةةديٌ افقةةقمم ومؼةةدم   مؼةةدم جققصةةفو ادتؿركةةي متؿركةةي ظةةذ 

إشؾحي مةـ ادةداؾع افثؼقؾةي مةـ افةد و وت مةـ افطةويرات ٓ يةـجت  ةذا اعفةودم 

فؽـ افذي يـجت  ق افذي أكً متحدث ظـفم و ق: ؾنن   ادوا ؾٌؽؾؿي ضقٌيم 

 ذا  ق اعفود أن يف افٌقشـي وابرشؽم أمو اعفود ادةودي ؾلكةو أخشةك واح 

 ورة بذه افدموء افطو رة افزيئيم وفذفؽ كحـ كريد مـؽ صقئغ أوًٓ: ظوؿٌي ا ً

 ... ادؾؼل:

 كعؿ... افشقخ:

  ؽـ ... كًتقوت  عض إصقوء حتك ؿٌؾ أن مؼسح. ادؾؼل:

 مػضؾ مػضؾ. افشقخ:

أوًٓ يعـةةل افةةذي كؼةةقم  ةةف أن  ةةق افتعؾةةقؿ وافتةةدريى فؾٌقشةةـقيغم  ادؾؼةةل:

كةةةةو يف خطةةةةقط افـةةةةور مشةةةةجعقا افشةةةةٌوب وصةةةةوروا وافقةةةةء افثةةةةوين  ًةةةةٌى وجقد

-ظـد ؿ اعؾدم وظدم ا قف واإليةامن  وفؼضةوء وافؼةدرم وأن ادةقت  قةد اح 

م وافقء أخر ظـدمو ذـرت أكف ٓ  د مـ وجقد أظةداد ـٌةرة -شٌحوكف ومعوػ

 ل أن أصٌت أـثر مـ أفػ صخص  وفـًٌي فؾٌقشـققيغ ؾؼطم خ ف إخةقة 

ام ـون يف افٌداييم وافقء أخر إذا ـون فقًً  ـوك اإلظةداد افعربم وفقس ـ

افؽٌةةةر مةةةـ افصةةةقاريخ أو مةةةـ افةةةد و وت وإصةةةقوء  ةةةذهم ؾفةةةؾ يعتةةةز.  ةةةؾ كعتةةةز 

أكػًـو إكـو فًةـو جةقش متؽةوؾ  وفةذفؽ كةسك إخةقة يعـةل يف اعٌفةوت افؼتوفقةي 

صخصةةًو  مةةو كةةتؽؾؿ فةةقس يف افةةدظقةم افةةدظقة ضٌعةةًو أكةةً مشةةجعفو حتةةك وفةةق ـةةون

واحةةةدًا مــةةةو ر ةةةام ؾقةةةف ا ةةةر افؽثةةةر ... أمؽؾةةةؿ مةةةـ افـوحقةةةي افعًةةةؽريي وافؼتوفقةةةيم 

ؾفةةذه إصةةقوء أمقؿةةع أن أذـر ةةو ٕكةةف ٓ أمقؿةةع أكةةف أي دوفةةي إشةة مقي مًةةتطقع أن 
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مرشؾ جقش  ًٌى افؼقاكغ افدوفقي وإمؿ ادتحدة وحتريؿ افدخقل حتةك يف 

 ادـظؿي يف ممار مـظؿي ...

أريد مـؽ يو أ و ظٌد افعزيز أن متؽؾؿ  دؿي ذظقي. ؿؾً أخةرًا  ًةٌى  افشقخ:

 افؼقاكغ وإػ ةخره.

 كعؿ. ادؾؼل:

فةةقس  ةةذا  ةةق افًةةٌىم افًةةةٌى أكةةف )فةةقس  ـةةوك حؽقمةةوت إشةةة مقي  افشةةقخ:

 او د يف شٌقؾ اح(.

 صحقت. ادؾؼل:

ضقى  ذه ادشؽؾي مش ادشةؽؾي إكةف يف ظقايةؼ خورجقةيم ادشةؽؾي  افشقخ:

 قؼقفقا يف  عض إمثول افعر قي افؼديؿي: دود ا ؾ مـف ؾقف. 

 صت. ادؾؼل:

يعـةةةل مؼةةةقم  وفقاجةةةى افةةةديـل يف  فؾةةةؤن أحًةةةـ دوفةةةي ــةةةو كلمةةةؾ أكةةة افشةةةقخ:

افةةةةةدظقة ويف اعفةةةةةود يف شةةةةةٌقؾ اح  ةةةةةل افًةةةةةعقدييم أن افًةةةةةعقديي معؾةةةةةـ صةةةةةق 

  قًؿق و  ل افؼظقي افدوفقيم افؼظقي افدوفقي.

 ظقي افدوفقيم كعؿ.افؼ ادؾؼل:

  وه. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:
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اح أـزم أمًتٌدفقن افذي  ق أدكك  وفذي  ق خةرم افؼةظقي افدوفقةي  افشقخ:

افتل مًر حتً رايتفو افقةقمم أحًةـ دوفةي ــةو كلمةؾ ؾقفةو خةر افًةعقديي ؾـةوزًٓم 

 فذفؽ أكو أؿقل: 

 مػضؾ أن ... مؼسح أن. ادؾؼل:

 كعؿ. افشقخ:

 مريد أن مؼسح اؿساح. ادؾؼل:

 ةه. ظـقً مو أؿقل... افشقخ:

 كعؿ مػضؾ. ادؾؼل:

أكةةةو أكصةةةحؽ أن يؽةةةقن  ؼةةةوؤك  ـةةةوك يف شةةةٌقؾ افةةةدظقةم أي افؽؾؿةةةي  افشةةةقخ:

 افطقٌيم ثؿ افدؾوعم ثؿ افدؾوع.

 افدؾوع ـقػ؟ ادؾؼل:

 ادودي  ذا افً حل. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 ه.ة افشقخ:

 ء.يعـل كداؾع ظـ  مٓ ادؾؼل:

 كعؿ. افشقخ:

  ق افعؿؾ افذي كؼقم  ف افدؾوع.و ضقى م ادؾؼل:

 أكو مو أكتؼد ...  ففف افشقخ:
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  فف  ف. ادؾؼل:

 شوحمؽ اح. افشقخ:

 جزاك اح خر. ادؾؼل:

ددم وهبةةذه  افشةةقخ:  ففةةفم ٓ أريةةد أن متؼصةةد مفواةةي افؽػةةور وأكةةً هبةةذا افَعةة

ارهم ؾجوءه افعةدو ؾقداؾعةفم ؾةنن افُعددم وإكام أكً اؾسض كػًؽ ـرجؾ م زم د

ؿتةةؾ افعةةدو ؾفةةق يف افـةةورم وإن ؿتةةؾ ادفةةوجؿ ؾفةةق يف اعـةةي ؾفةةق صةةفقد ـةةام معؾةةؿ 

م فؽـ كحـ أن كرى افؽػر مـتؼةًا شمـ ؿتؾ دون موفف ؾفق صفقد»يف احلديٌ: 

 مـ ـؾ جوكىم ؾلكو أؿقل مث ً أن ٕووت فؽ ؾؽريت جقدًا.

 يف افـورم ومـ ؿتؾف ...  ظػقًا صقخـو... ؿتؾ ؾفق مداخؾي:

وِجؿ ؾفةةق يف افـةةورم وإن ؿتةةؾ ادفةةوَجؿ ؾفةةق يف َفةة ؿ ادُ وَج َفةة إن ؿتةةؾ ادُ  افشةةقخ:

 اعـي  ق ظقد.

 أظقد و أظقد و صقخـو... مداخؾي:

 إيف مػضؾ. افشقخ:

ؾلكةةً أن ومةةـ حقفةةؽ ومةةـ ؿةةد يلمقةةؽ مةةتحؿس  حةةامس إشةة مل  افشةةقخ:

 جفودي.

 كعؿ. ادؾؼل:

ـةةةةةو فؽةةةةةؿ:  ـةةةةةو ؾؾًةةةةةطغ أؿةةةةةرب إفةةةةةقؽؿ مةةةةةـ افٌقشةةةةةـي ضقةةةةةى. فةةةةةق ؿؾ افشةةةةةقخ:

 وابرشؽم ؾؾامذا ذ ٌتؿ  عقدًام موذا شتؼقل؟ أفقس ...

 أؿقل إن. ادؾؼل:
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 أفقس اشؿت يلم أفقس اعفود يف ؾؾًطغ ؾرض. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

ضقةىم دةةوذا ٓ مةمدي  ةةذا افػةرض و ةةق أؿةرب إفقةةؽ؟ شةتؼقل افةةذي  افشةقخ:

 شتؼقل: ٓ أشتطقع. ؽؿقفأكو أؿقففم فؽـ ؿقيل ؽر 

 كعؿ. ادؾؼل:

 يف ظـدك ؽر  ذا اعقاب؟ افشقخ:

 ٓ أشتطقع. ادؾؼل:

ةهم وأكةةو أؿةةقل: ٓ مًةةتطقع أن او ةةد  ـةةوك أكةةً إٓ  وفؽؾؿةةي افطقٌةةين  افشةةقخ:

 ٕن ظوؿٌي إمر شتؽقن ـام ـون يف أؾغوكًتون.

ًةةةطغم مةةةو أن او ةةةد  ـةةةوك أكةةةً إٓ  وفؽؾؿةةةين ـةةةام ـةةةون يف ؾؾ]ٓ مًةةةتطقع[ 

افةةذي أدخةةؾ افقفةةقد إػ ؾؾًةةطغ؟  ةةق وةةعػ ادًةةؾؿغ أوًٓم ثةةؿ ظةةدم معةةوون 

افةةةدول اإلشةةة مقي مةةةع افشةةةعى افػؾًةةةطقـلم ؾةةةؤن مةةةوذا أكةةةً مًةةةتطقع أن مػعةةةؾ 

 ـةةوك  وفـًةةٌي فؾجفةةود افًةة حل ادةةوديم ظةةذ  ةةذا  ـقةةً ؾؽةةريت افًةةو ؼيم أكةةً 

م أمةو أكةً  خؿًةاميي ا ؼ  ـةوك فؾؽؾؿةي افطقٌةيم ؾةنذا  قاةً ؾةداؾع ظةـ كػًةؽ

صةةخص  ةةلفػ صةةخص  ةةلفػغ  خؿًةةي ةٓف  وفٌةةورودة  ةةذي  وفرصةةوصم و ةةؿ 

 وفطةةويرات وافةةد و وت وافصةةقاريخ وكحةةق ذفةةؽم مةةو يؽةةقن أكةةً ؿؿةةً  قاجةةى: 

مو مؽقن أكً ؿؿةً هبةذا افقاجةىم صةحقت أكةً ٓ مًةتطقعم ؾةلؿقل:  ﴾أظدوا﴿

 أن ٓ مٌؾةةةغ ـةةةام ٓ مًةةةتطقع يف ؾؾًةةةطغ أكةةةً معةةةذورم فؽةةةـ فًةةةً معةةةذورًا يف

ـؾؿةةيم افؽؾؿةةي افطقٌةةيم فًةةً معةةذورًا يف أن ٓ مةةدظق مةةـ ؿريةةى أو مةةـ  عقةةد مةةـ 

ـةةون  عقةةدًا ظةةـ اإلشةة مم إي  ةةذا أكةةو أمصةةقر ادقوةةقع ذظةةًو وظؼةة ً أن مؽةةقن 
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داظقةةةةي إػ اإلشةةةة م و خوصةةةةي كوحقةةةةي افتقحقةةةةد مدكةةةةدن حقبةةةةون ٕكةةةةف ـةةةةؾ افةةةةٌ د 

ض ؿةةًوم يعرؾةةقن مقحقةةد ادؼةةـغ  ةةق إظجؿقةةي وأكةةو مـفةةو مةةو يعرؾةةقن افتقحقةةد إ

مقحقةةةد افر ق قةةةي ـةةةام معؾةةةؿم ؾتدكةةةدن حةةةقل  ةةةذا أ ةةةدًان ٕكةةةف  عةةةض افةةةدظوة يةةةرون 

ُ﴿آ ةةةةتامم  وفصةةةة ة وإخةةةةة ق وكحةةةةق ذفةةةةؽم أمةةةةةو  ٓ  اح  َف إِ ُف ٓ إَِفةةةةة ةةةة وْظَؾْؿ َأك   ﴾َؾةةةة

ٓ يدكةةةةدكقن حقبةةةةو أ ةةةةدًام  ةةةةؾ  عضةةةةفؿ ؿةةةةد يةةةةرى أن افٌحةةةةٌ يف  ةةةةذه  [21]محمزززز::

 ؿي افطقٌي يػرق افصػم فعؾؽ  ؾغؽ رء مـ  ذا؟افؽؾ

  ادؾؼل:

 .ضقى افشقخ:

و ةةؿ يف افٌدايةةي مـعقكةةو مةةـ دخةةقل افٌقشةةـي مةةـ أجةةؾ ذفةةؽن ٕ ةةؿ  ادؾؼةةل:

 يعرؾقن ظـل صخصقًو.

 ةه ضقى. افشقخ:

 ؾؿـعقين وحووفقا يقشطقا يل  عض ادشويخ. ادؾؼل:

 اح أـز. افشقخ:

 اخؾم وأن فقًً وؿً أن.... أن ظدم افذ وب إػ افد ادؾؼل:

  ذا  ق. افشقخ:

  وفـًٌي ٕ ق ظٌد افعزيز. ادؾؼل:

 ةةذه مصةةقٌي افعةةو  اإلشةة ملم ؾلكةةً  ؼةةك أن إذا  ؼقةةً  ـةةوك مةةدظق  افشةقخ:

ظؾقةةةف -إػ اإلشةةة م  ةةةودػفقم افصةةةحقتم افصةةة ة ظةةةذ مةةةو ـةةةون ظؾقةةةف افرشةةةقل 

ر يف مةرك افؼقةوم  ةفم م إخ ق ـذفؽم وـؾ رءم ؾفذا واجةى ٓ معةذ-افً م
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ض كػًؽ ومـ معؽ فؾؼتؾ  وشؿ اعفةود  ةذا فةقس أوًٓ جفةود ٕكةؽ ر  عَ أمو أن مُ 

مو ا ذتن وأؿقل مؼقدًا حتك مو مًٌؼـل مو ا ذت اإلظداد افقاجةى معةذورًام 

صةةلكؽ  ـةةوك صةةلن ؾؾًةةطغ صةةلن ـةةؾ افةةٌ د اإلشةة مقي افتةةل  ةةوجؿ مةةـ افؽػةةورم 

مةةةـ رأى مةةةـؽؿ مـؽةةةرًا ؾؾقغةةةره  قةةةدهم ؾةةةنن   » فؽةةـ افؽةةة م مةةةو دام  وشةةةتطوظتؽ:

م ؾةةةام دام  ـةةةوك أن يًةةةؿت فةةةؽ  س قةةةي  ةةةوٕؾراد افتةةةل اعةةةً شيًةةةتطع ؾٌؾًةةةوكف

مةةةـفؿ افعةةةدد افطقةةةىم ومعؾةةةقؿفؿم واإلذاف ظؾةةةقفؿ  ةةةوفتل أمةةةر اح  ةةةف ورشةةةقففم 

ؾفذا  ق اعفودم أمو اعفود ادودي ؾلكو ٓ أظتؼةد أكةف يةـجت إٓ  طريةؼ أن مةداؾع 

ـ كػًؽ إذا  قاًم مداؾع ظـ دظقمؽ إذا  قاًم أمو أن معرض كػًةؽ ظ

فؾفجقمم وأكةً مةو ظـةدك وشةويؾ ابجةقمم أكةو ٓ أرى  ةذا مؼةوظًو أ ةدًام وظةذ 

 ذا أكو أدكدن يف ـؾ مو يتعؾؼ  وعفودم مث ً: اعزايرم كحـ فًـو مع اعزايريغ 

َوَفْق ﴿و أكزل احن ٕ ؿ: احلؽوم افذيـ تحؽؿقن  غر م مٓء افذيـ ثوروا ظذ 

ةً  وا َفُف ُظد  ََظد  َٕ مو اشةتعدوا دثةؾ  ةذا افؼتةول ودثةؾ  [40]الت:ب : ﴾َأَراُدوا اْ ُُروَج 

 ةةذا اعفةةودم وفةةذفؽ أيةةش ـوكةةً افعوؿٌةةي: افتؼطةةقا... أؾةةرادًا واوظةةوتم ورمةةقا 

قة يف افًةةجقنم واكتظةةر  ؼةةكم اكتظةةر حتةةك  رجةةقام  قةةـام فةةق فةةق اشةةتؿروا يف دظةة

افشعى اعزايري إػ افتقحقد ـةون  ـةوك مؽًةى ـٌةر جةدًام كحةـ اجتؿعـةو مةع 

 أؾراد مـفؿ دو جوء ريقًفؿ افذي مًؿع  ف اشؿف احلوج ظع.

 ظع ظع  ـ احلوج. مداخؾي:

ؿؾـو بؿ: يو اوظي أكتق معدون الًًو وظؼيـ مؾققن مةرى يؽػةقؽؿ  افشقخ:

ي؟ ؿةةوفقا: ٓم يؽػةةقؽؿ مويةةي؟ ؿةةوفقا: ظؼةةة مةةـ إضٌةةوء دعوعةةي إمةةراض ادوديةة

ظـةةةدـؿ مؼو ةةةؾ الًةةةي  وً ظودةةة ى ـةةةؿٓم إه  ةةةدــ أفةةةقفم  ةةةؿ يعسؾةةةقن هبةةةذام ضقةةة

وظؼةةيـ مؾقةةقن مًةةؾؿ؟ ؿةةوفقا: مةةو ظـةةدكو ظؾةةامءم ضقةةى  دوكةةف افةةع مةةو ظـةةد ـ 
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ظؾةةةةامء يعؾؿةةةةق ؿ يعؾؿةةةةق ؿ افصةةةة ة إػ ةخةةةةرهم  ةةةةمٓء يًةةةةتطقعقن أن يطقحةةةةقا 

ن  ؼةوكقن ؾركًةوم يًةتطقعقن إذا اشةتطوظقا افؼضةوء هبمٓء افؽػور افةذيـ تحؽؿةق

اإلشة مم ؾؾةق ظرؾةقا ظؾقفؿ أكف تحؽؿقا  وإلش م وفقس ظـةد ؿ ظؾةامء يعرؾةقن 

إن صةةوء -أن يةةدظقا ادًةةؾؿغ إػ اإلشةة مم وأكةةً معؾةةؿ جقةةدًا  اإلشةة م وجةةى

أول مةةةو دظةةةك إلؿومةةةي افدوفةةةي ادًةةةؾؿيم  -ظؾقةةةف افًةةة م-معـةةةو أن افرشةةةقل  -اح

اح واجتـٌةةةةقا افطةةةةوؽقتم وظةةةةوش مةةةةو ظةةةةوش ظؼةةةة شةةةةـغ و ةةةةق اظٌةةةةدوا أن وإكةةةةام 

ظةةةةةةز -مضةةةةةطفد مظؾةةةةةقم أصةةةةةحو ف يعةةةةةذ قن إػ ةخةةةةةره يف مؽةةةةةيم إػ أن أذن اح 

فف  وبجرةم ـام  ق معروف يف افًرةم ؾؾامذا  مٓء ادجو دون دوذا  -وجؾ

 ً ظةذ وا ومؽتؾةقا مؽةتؤم ؾةنذا  ةد-ظؾقةف افًة م- ةام  ةدأ  ةف افرشةقل  يٌدؤونٓ 

أشةةةةةةةوس  ةةةةةةةذه افؽؾؿةةةةةةةي افطقةةةةةةةى وافس قةةةةةةةي اإلشةةةةةةة مقي افصةةةةةةةحقحيم  ةةةةةةةمٓء  ةةةةةةةؿ 

ادجو دونم أمو ابامموت مـ  ـو ومـ  ـوم ـؾ واحد تحؿؾ ؾؽرةم ـؾ تحؿؾ 

خؾةةؼم  ةةمٓء ٓ يؿؽةةـ ادجو ةةدة معفةةؿ يف شةةٌقؾ احم وافقاؿةةع أـةةز دفقةةؾ ظةةذ 

 ذفؽ.

 فعؾؽ شؿعً... مداخؾي:

 ٓ مو شؿعً رء. افشقخ:

 ...  ؾي:مداخ

 ٓم أيش أيش ؾقفم  جقم؟ افشقخ:

 معرـي ووريي  غ افػصويؾ إؾغوكغ...  مداخؾي:

 ظجقى. افشقخ:

 أمس أمس... يف ـو ؾ. مداخؾي:
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 شٌحون اح. افشقخ:

 ...  ف مداخؾي:

  ل ادصقٌيم فعؾؽ ؾفؿً ظع يو أ و ظٌد افعزيز. ضقىم مػضؾ. افشقخ:

 اشتػًور  ًقط. ادؾؼل:

 ي صقخـو  ـو صٌفي ـثرًا مو يثرو وم يف ـؾ مؽون حلظ مداخؾي:

 أي كعؿ افشقخ:

 يـدؾع ؾقف افشٌوب ادًؾؿ فؾة مداخؾي:

 فؾجفود افشقخ:

فؾجفةةةودم  ةةةذه افشةةةٌفي افتةةةل مثةةةور يؼقفةةةقن: ضقةةةى يعـةةةل  ةةةؾ شةةةـٌؼك  ادؾؼةةةل:

 كـتظر.

  ذا افؽ م. افشقخ:

 ةذا افعةددم ومةو صؼرة: مر قي  مٓء أو  ذا اعقؾ أو  ذا افعدد وـؿ شقؽقن 

افةةزمـ افةةذي شقًةةتؿر ؾقةةف ادر ةةقن أو افعؾةةامء ير ةةقن  ةةمٓءم و ةةؾ كـتظةةر حتةةك 

يعـل هيجؿ ظؾقـو افعدو يف ظؼر داركو ثؿ َ ُْرجم يعـل  ةذه افشةٌفوت ادجتؿعةي 

مقوةت  -أيضةوً -مثور صقخـو يف ـؾ مؽةون يؽةقن ؾقةف مثةؾ إمةرم ؾؾةذفؽ يةو فقةً 

  ذه افشٌفي فة....

 أكو ... افشقخ:

 ... رء افع  ق كقاجف أن. ادؾؼل:

 مػضؾ. افشقخ:
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  مٓء ادًؾؿغ يف افٌقشـي وابرشؽ كسـفؿ وٓ كؼػ معفؿ. ادؾؼل:

 أكو مو ؿؾً فؽ مسـفؿ. ـقػ. افشقخ:

 يف افصػقف افؼتوفقيم كسـفؿ يف افصػقف افؼتوفقي. ادؾؼل:

 كعؿ. افشقخ:

 وأن ٓ كؼػ معفؿ يف صػ واحد فؾؼتول. ادؾؼل:

  ذا  مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 و ؿ هيواقن مـ افكب. ادؾؼل:

 أكً افشقخ:

 ...  ذه افـؼطي أحى أن مقوت يل... ادؾؼل:

 معؾقش أكو ؿدمً اعقاب مداؾع. افشقخ:

 مداؾع ظـ  مٓء. ادؾؼل:

 ظـ  مٓء وظـ كػًؽ. افشقخ:

  ذا  ق افع صور. ادؾؼل:

 فؽـ ٓ  وجؿ. افشقخ:

 فؽـ. ادؾؼل:

 ٓ  وجؿ. قخ:افش

 أكو ٓ أ وجؿم فؽـ أريد أن أشسد أريض افذي اؽتصٌق و مـو. ادؾؼل:
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  ذا  ق ابجقم. افشقخ:

  ذا  ق ابجقم. ادؾؼل:

 أي كعؿ.    أكً أيـ أكً يف مـطؼي ؾؾـًؿفو رؿؿ واحد. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

أن  ةهم ؾلكةةً إذا  قاةةً داؾةةعم دةةوذا؟ ٕكةةف إصةةؾ ؾقةةؽ أن مةةدظقا افشةةقخ:

مةـ أن متصةؾ هبةؿ مةـ افٌقشةـقيغم أن  -أيضةوً -معؾؿ مـ حقفؽ ومةـ اشةتطعً 

معؾؿفؿ افديـن ٕن  مٓء أكو أؿقل فؽ  كاحي: ٓ مًتطقع أن او د مـ فقس 

 معؽ يف افعؼقدةم مًتطقع أن مؼومؾ فؽـ ٓ مًتطقع أن او د.

  ذه افشعرة افًٌقطي. ادؾؼل:

  وه. افشقخ:

 مؾ وٓ مًتطقع أن او د.  ؾ ٕكفمًتطقع أن مؼو ادؾؼل:

 واوت جدًا. افشقخ:

 واوت جدًا  وفـًٌي يلم فؽـ  ادؾؼل:

 ادصطؾحوت افؼظقي. مداخؾي:

 ادصطؾحوت افؼظقي حٌقً أووحفو فؾؿًتؿع يعـل. ادؾؼل:

إي جةةةةزاك اح خةةةةرم ؾلكةةةةو أؿةةةةقل: أن احلةةةةروب افؼويؿةةةةي ظةةةةذ وجةةةةف  افشةةةةقخ:

عودقةةي إوػ وافثوكقةةي   مؽةةـ جفةةودًان ٕكةةف إرض وافتةةل وؿعةةً يف احلةةرب اف

دول افؽػةةر يؼومةةؾ  عضةةفو  عضةةًوم فؽةةـ  ةةمٓء مةةو ـةةون جيو ةةدون  عضةةفؿ  عضةةًوم 

ـةةةون يؼومةةةؾ  عضةةةفؿ  عضةةةًوم اإلشةةة م افةةةذي ذع افؼتةةةول إكةةةام ذظةةةف فؾجفةةةود يف 
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شةةةٌقؾ احم أي: فتؽةةةقن ـؾؿةةةي اح  ةةةل افعؾقةةةوم  ؽةةةذا ؾلكةةةو أؿةةةقل أن: أكةةةً ومةةةـ 

افٌقشةةةـقيغ مًةةةتطقع أن مؼومةةةؾ معفةةةؿ ظةةةدو ؿم فؽةةةـ ٓ مًةةةتطقع أن مةةةـ  ؽحقفةةة

او ةةةةةد مةةةةةع  ةةةةةمٓء ادًةةةةةؾؿغ افؽػةةةةةورم أكةةةةةً او ةةةةةدم ومةةةةةـ تحؿةةةةةؾ ظؼقةةةةةدمؽ 

افصحقحي ؾلكً او دم أمو  ةمٓء افةذيـ أن كػةسض أ ةؿ دخؾةقا يف ديةـ اح 

 أؾقاجةةًو فًةةو مةةو مر ةةقا يةةو أخةةل ظةةذ افعؼقةةدة افصةةحقحيم وظةةذ افس قةةي اإلشةة مقي

 افصحقحيم ـام ذحً فؽ ةكػًو.

 كعؿ. ادؾؼل:

ةهم فةةةذفؽ ؾلكةةةً حًةةةٌؽ إذا  ؼقةةةً  ـةةةوك فؾةةةدظقة فؾةةةدظقة إذا  ؼقةةةً  افشةةةقخ:

 ـوك أن مةداؾعم أمةو أن  ةوجؿ ؾؿعـةك ذفةؽ أكةؽ مريةد أن  نةين ؿةقة كةدخر و 

 فؾققم إ ؿم فعؾؽ ؾفؿً.

ؿؾقةةةوت كعةةةؿ. افةةةع ؾفؿتةةةف أن أن أشةةةتطقع أن أؿةةةػ وأصةةةورك يف افع ادؾؼةةةل:

 افدؾوظقي.

 كعؿ. افشقخ:

أمةةةةةو افعؿؾقةةةةةوت ابجقمقةةةةةي أمرـفةةةةةو فئخةةةةةقة افٌقشةةةةةـقيغ أكػًةةةةةفؿم  ادؾؼةةةةةل:

 ؾقؼومؾقن.

 أحًـً. افشقخ:

 -أيضةةوً -أمةةو يف افعؿؾقةةوت افدؾوظقةةي ظـةةدمو كةرى افعةةدو يتؼةةدم ؾةةـحـ  ادؾؼةل:

 كرمل هبؿ وكؼومؾفؿ.

 كعؿ. افشقخ:

 و جيو دوا وصٌو ـو جيى أن يؼومؾقا يف افصػقف أ ادؾؼل:
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 جيو دوا. افشقخ:

يف صػقف افٌقشـقيغ يف حوفي افدؾوع يف ادـطؼي إذا  قاقا مـ  ادؾؼل:

 افعدو.

 أي كعؿم أي كعؿم فؽـ. افشقخ:

 يف  وح صقخ. مداخؾي:

فؽـ إذا شؿحًم مـ صون مو يػقمةف رءم دةوذا أكةو أؿةقل  ةذان ٕكـةو  افشقخ:

 كحـ  حوجي إػ أمثوفؽؿ.

 ح خرًا.جزاك ا ادؾؼل:

 ومو كريد أن معروقا أكػًؽؿ فؾف كم ؾـخن دظقمؽؿ. افشقخ:

 جزاك اح خرًا. ادؾؼل:

 واوت أطـ افػؽرة. افشقخ:

 واوت كعؿ. ادؾؼل:

 مػضؾ. افشقخ:

أؿقل صقخـو  و يمـد  ةذه ادًةلفي ملـقةدًا ؿوضعةًو أن اعةقش افةة)يت  مداخؾي:

 أو( افذي ...

 ةه. افشقخ:

  ق اعقش ... افذي يف يده افؼقة. )يت أو( ادؾؼل:

 أي كعؿ. افشقخ:
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 ؿقة افً ح. مداخؾي:

 صت. افشقخ:

 و ذا ٓ يديـ  وفقٓء ح وٓ ف،ش م. مداخؾي:

  قن  ل ادشؽؾي. افشقخ:

 أي كعؿ. مداخؾي:

 ةه. افشقخ:

ؾفةةةمٓء إخةةةقة افةةةع مقجةةةقديـ  ـةةةوك أمثةةةول إخ أ ةةةق ظٌةةةد افعزيةةةز  مداخؾةةةي:

ؿ رء  ةو ظـةد  ةمٓءم وفةذفؽ اوةطروا أ ةؿ يتصةؾقا حتةك وؽرهم فقس ظـد 

طفةةر وةةعػ ؾةةقفؿ صةةديد جةةدًام ظـةةدمو  ةةدد ؿويةةد اعةةقش  لكةةف شةةقجؾس يف  قتةةفم 

 ومـ صوء مـؽؿ أن يذ ى ؾؾقذ ى.

  ذا  ذا أـقد.  ق ـذفؽ. افشقخ:

 ذه طو رة افضعػ افتةل فقًةً ظـةد افةة )يت أو( وفةذفؽ افةة)يت أو(  مداخؾي:

وا اكػضقا موذا ٓ يًلل ظـفو وأطـ أدرـً  ةذا أكةً ؤ ؼقا جو مو يًلفؽم ذ ٌقا

اومةةةةًو. يعـةةةةل مةةةةوذا ـةةةةون مةةةةـ  ةةةةمٓء ظـةةةةدمو... مةةةةو شةةةةلفقا أ ةةةةدًام وٓ ؿةةةةوفقا: دةةةةوذا 

مؼطعةةقن  ةةذا.  ةةذه واحةةدة. معؼقةةى  ًةةقط ظةةذ ـةة م صةةقخـو افةةع  ةةق إذا أكةةتؿ 

كؽةؿ  واتؿ شـخنـؿم  ل ا ًورة مش فذامؽؿ أكتؿم وإكام  ل فؾةدظقةم ٕ

 أكتؿ مؼقمقن  قاجى ـٌر  ـوك.

 أي كعؿ. افشقخ:

 و ذا افقاجى ٓ يؿؽـ أن يمديف ؽرـؿ. ادؾؼل:
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 أي كعؿ. افشقخ:

أ ةةةدًا حتةةةك مةةةـ أ ةةةؾ افةةةٌ د ادؾتةةةزمغ افةةةع  ةةةؿ افـػةةةر افؼؾقةةةؾن فقةةةف؟  ادؾؼةةةل:

 ٕ ؿ ؿؾي ؿؾقؾي جدًا.

 ؿؾي وحديثقا ظفد. افشقخ:

 إي كعؿ. ادؾؼل:

 .حديثقا ظفد افشقخ:

 أي كعؿ. حتك فق مث ً ؿول  رجـو مـ اعومعي اإلش مقي. ادؾؼل:

 أي كعؿ. افشقخ:

أو يف اعومعةةةةةوت يف افةةةةةٌ د افعر قةةةةةي و ـةةةةةذا إػ ؽةةةةةر ذفةةةةةؽم  ةةةةةذا  ادؾؼةةةةةل:

 احلؼقؼي ٓ يغـل مـ احلؼ صقئًو.

 أي كعؿ. افشقخ:

فةةذفؽ احلؼقؼةةي كصةةقحي صةةقخـو  ةةل افـصةةقحي افتةةل جيةةى أن مؽةةقن  ادؾؼةةل:

يف ؾةةقز  -إن صةةوء اح-يف  ةةذه إرض ويف مؾةةؽ افةةٌ دم حتةةك يؽةةقن  صةةعورـؿ

 وؽؾٌي ظذ إؿؾ وطفقر فؾدظقة.

 إذًا إذًا. ادؾؼل:

 .شفئـ هيدي اح ظذ يديؽ رج ً واحدًا أحى إيل مـ نير افـعؿ» افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 فئـ هيدي اح ظذ يديؽ  قشـقيًو فؾتقحقد خره مـ أن يؿقت ؿتةق ً  افشقخ:

 ؿتق ً.
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 وفة وفة... ادؾؼل:

 فقش صفقدًا. افشقخ:

ؿتق ً كعؿم  ذا افذي ـون تحدث يف أؾغوكًةتون ظـةدمو ؿتؾةقا حةقايل  ادؾؼل:

 يعـل أـثر مـ مؾققن واح أظؾؿ  ـقو ؿ.

 ـقةةو ؿم  ةةذا  ةةقم وفةةذفؽ  ةةورك اح ؾقةةؽ أرشةةؾ حؽةةقاًم وٓ مقصةةفم  افشةةقخ:

ٓ جفةود  ـةةوك ؿةةد ؾفؿةً مةةو  ةةق اعفةةود أؾفؿةً ظةةع جقةةدًام ؾةـحـ ظـةةدمو كؼةةقل 

ودةةوذا كؼةةقل  ةةذا افؽةة مم  ةةمٓء افشةةٌوب افةةذيـ يريةةدون  ـةةوك أن يةةذ ٌقا ؾعةة ً 

فؾجفود يف شٌقؾ احم  مٓء كحـ كحتػظ هبؿ فؾققم ادقظقد ثؿ ظـد ؿ افـشوط 

م وفةةةةئـ  قاةةةةقا ؾحةةةةؼ بةةةةؿ أن -ظةةةةز وجةةةةؾ-ؾؾقػرؽةةةةقه فؾةةةةدظقة يف شةةةةٌقؾ اح 

 -أيضوً -دي أ جؿم يف مثؾ ظومل ظـدكو يف شقريو يؿؽـ  قكو يداؾعقام أمو أكو  

  س يؿؽـ  ق مو يعرؾف يؼقفقن ظـدكو يف شقريو: ظغ مو  تؼووم نيرز. 

 احـو ظـدكو: ـػ مو  تـوضت نيرز. مداخؾي:

ظـدكو يف شقريو  فم يف شقريو افعغ أدق مـ افؽػم افعغ ٓ مؼةووم  افشقخ:

 نيرز يعـل إ رة.

 ضٌعًو.ضٌعًو  ادؾؼل:

ِديُؽْؿ ﴿إي  ةةذا ـةة م مـطؼةةل جةةدًام و ةةذا مةةـ معةةوين:  افشةةقخ: قا  َِلْيةة َوٓ ُمْؾُؼةة

يِ  م يعـةةةل أن يًةةةتطقع ظؼةةةة أو ظؼةةةيـ أو مويةةةي مةةةـ [211]البقزززرة: ﴾إَِػ افت ْفُؾَؽةةة

افشةةٌوب يتؽتؾةةقا وهيجؿةةقا ظةةذ افقفةةقدم  ةةذا فةةقس جفةةودًا  ةةذه ثةةقرة وٓ ثةةقرات 

وأظةدوا ﴿ـةؾ رء ومـةف اعفةودم وفةذفؽ ؿةول: يف اإلش مم اإلش م مةـظؿ يف 
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إػ ةخةةرهم ؾٌةةورك اح ؾقةةؽ أكةةً أن ؾفؿةةً افػؽةةرة اومةةًو وأكةةً خةةر مةةـ  ﴾بةةؿ

 يـؼؾفو  دؿي وأموكي.

 .-إن صوء اح معوػ- ادؾؼل:

جعةةةةؾ إصةةةةقوء مرمٌةةةةي  -ظةةةةز وجةةةةؾ-صةةةةقخـو  روةةةةف معؼقةةةةى ... اح  مداخؾةةةةي:

  لشٌوهبو... طفقر و 

 كعؿ. افشقخ:

 ؾنذا اشتعجؾـو شًٌٌو. ي:مداخؾ

 ةه. افشقخ:

 ملخر معـك ادًٌى. مداخؾي:

 صحقت. افشقخ:

 ... ؿٌؾفم وفذفؽ مـ مـ  مداخؾي:

 مـ اشتعجؾ افقء ؿٌؾ ةواكف ا تع  حرموكف. افشقخ:

 حرموكف كعؿ. مداخؾي:

 حؽؿي. افشقخ:

و عةةديـ ٓحةةظ افؼةةرةن افؽةةريؿ ـقةةػ يًةةققم يعـةةل مةةث ً أيةةي افتةةل  مداخؾةةي:

تََطْعُتْؿ ﴿و صقخـو حمقر ؾؼف ادًلفي و ل ؿقفةف معةوػ: جعؾف و اشْة وا َبُةْؿ مَة د 
َوَأظِة

وِط اْ َقْةةؾِ  ـْ ِر َة
ٍة َوِمةة ق  ـْ ُؿةة

 ةةذه ـوكةةً مةةـ أيةوت افتةةل كزفةةً  عةةد  [06]األنفززال: ﴾مِة

 ؽزوة  درم و ل افغزوة افتل ـوكً ؾوص ً  غ اإليامن و غ افؽػر.

 مو صوء اح. افشقخ:
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ُأِذَن ﴿ًةةةًٌٌ يف طفةةةقر اإلشةةة مم ـةةةون كةةةزل ؿٌؾفةةةو ؿقفةةةف معةةةوػ: وم مداخؾةةةي:

ِ ْؿ َفَؼِديرٌ  ُْؿ ُطؾُِؿقا َوإِن  اح َ َظَذ َكْكِ ـَ ُيَؼوَمُؾقَن  َِل   ِذي م أذن فؾذيـ [11]الحج: ﴾فِؾ 

يؼةةومؾقنم  ةةذا مـٌقةةف وفػةةً كظةةر إػ مةةو يـٌغةةل: أذن فؾةةذيـم مةةو ؿةةول جو ةةدوام وٓ 

قا َوإِن  ﴿ل ؿةومؾقام وإكةام ؿةول: ؿول ا ذفقام وٓ ؿو ؿُة
ُْؿ ُطؾِ وَمُؾقَن  ِةَل   ـَ ُيؼَة ِذي ُأِذَن فِؾ ة

ِ ْؿ َفَؼِديرٌ   .[11]الحج: ﴾اح َ َظَذ َكْكِ

 صدؿً. افشقخ:

 ؾؿػفقم افدظوء.. مداخؾي:

 وؿصي  در. افشقخ:

 أي كعؿ. مداخؾي:

  قاقا. افشقخ:

 أي كعؿ. مداخؾي:

 ؾداؾع ادًؾؿقن. افشقخ:

 داؾع ادًؾؿقن كعؿ. خؾي:مدا

 دوذا   هيوجؿ افرشقل أ ؾ مؽي. افشقخ:

 أي كعؿ. مداخؾي:

 يف مؽين ٕكف مو ـوكً ظـد ؿ  ذا آشتعداد ادودي. افشقخ:

 ومو ـون... مداخؾي:

 فؽـ  قاقا يف ظؼر دار ؿ إذًا ظؾقفؿ أن يداؾعقا. افشقخ:
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 مةةد افؼةةقة ؿةةقة يف -ضةةوً أي-إذًا  ؽةةـ اعفةةقد ادوفقةةي ٓ ةةد أن مٌةةذل  ادؾؼةةل:

 بجقم.اخقة افٌقشـقيغم حتك وإن ـون افً ح بمٓء اإل

 فؽؾ رء  ؽـ مؼقيتفؿم  ذا واجى افدول اإلش مقي. افشقخ:

  ؿ وإؾراد... ادؾؼل:

وإؾةةراد فؽةةـ فةةقس  ةةذا حمصةةقرًا  ةةوٕؾرادن ٕكةةف مفةةام إؾةةراد مةةدوا  افشةةقخ:

 يد ادًوظدة ؾ  يصـع صقئًو.

ضقى إخةقة افٌقشةـقيغ  جةقمفؿ  ةؾ  ةذا  جةقم ذظةل ـةدؾوعم  ادؾؼل:

 يعـل كؿد ؿ  وفً ح فقًتطقعقا أن هيجؿقا.

  ؽـ إذا ـون  ذا ؾقف  ول.  ذا واجى. افشقخ:

 كعؿ. أمو كحـ ٓ  وجؿ وفؽـ كشجع افٌقشـقيغ فؾفجقم. ادؾؼل:

 اؾؼي ظؾقف.كعؿ  ذا شٌؼ أن ؿؾتف. وواؾؼـو ظؾقفم ومعقده وكعقد ادق افشقخ:

 جزاك اح خرًا. ادؾؼل:

 فؽـ أظقد دوذا افػرق؟ افشقخ:

 كعؿم ؾفؿتف. ادؾؼل:

 ؾفؿتف. افشقخ:

 .-إن صوء اح-جدًا  ادؾؼل:

 جزاك اح خر. افشقخ:
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مًلفي دؿقؼي متعؾؼ  ؿػفقم افدؾوعن ٕكةف  ةذا  -أيضوً -صقخـو ٓحظ  مداخؾي:

 افٌقشـقي إذا   يتحرك خطقة إػ إموم.

 ؾفق... افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 ... افشقخ:

 أي كعؿم و ذا أفزم واجى ظؾقف. مداخؾي:

 أي كعؿ. افشقخ:

ـَ ﴿و ةةةذا جةةةزء مةةةـ مػفةةةقم كعةةةؿ مةةةـ مػفةةةقم ؿقفةةةف معةةةوػ:  مداخؾةةي: ِذي ةةة ُأِذَن فِؾ 

ِ ْؿ َفَؼِديرٌ  ُْؿ ُطؾُِؿقا َوإِن  اح َ َظَذ َكْكِ  .[11]الحج:﴾ُيَؼوَمُؾقَن  َِل  

 أي كعؿ. افشقخ:

 ؾـحـ أحٌٌـو أن كرـز...  ادؾؼل:

 حتك افؼصي كػًفو مذـرون يف ؿصي  در ـقػ أكف ٓحؼق ؿ. افشقخ:

 أي كعؿ أي كعؿ. مداخؾي:

 ةهم مذـر  ذا؟ افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 ةةذا يةةو صةةقخـو  ةةق يعـةةل حتةةك يف  ةةدر يعـةةل اوةةطروا بةةذا ٕ ةةؿ    مداخؾةةي:

 ل. رجقا فؾؼتول أص ًم مو خرجقا فؾؼتو

 صحقت. كعؿ. افشقخ:
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أحًٌٌ أن أؿقل اعؿؾي افًو ؼي أكةف كشةجع افٌقشةـقيغ فؾؼتةول حتةك  ادؾؼل:

ٓ يعتؼةةةةدوا أن  جةةةةقمفؿم إذا ـةةةةون افعةةةةرب  جةةةةقمفؿ ؽةةةةر شةةةةؾقؿم ؾؾةةةةامذا كحةةةةـ 

  جؿ؟ كؼػ ظـد ... وكداؾع ـام يداؾعقن افعرب.

 ٓ ٓ شقؽقن افعوؿٌي ـام شؿعً أ ؿ  نون ـؾ رء. افشقخ:

 أي كعؿ. خؾي:مدا

 جزاه اح خر أ ق موفؽ ووت ... ادؾؼل:

 أي كعؿ. افشقخ:

  وفدفقؾ افؼوضع. ادؾؼل:

... ووعؽ اف حؼ ؾقتطؾى مـؽ حـؽي واكتٌوه و ق مو يشعروا مـؽ  افشقخ:

 أكؽ.

  وذفً... ادؾؼل:

  وه. افشقخ:

  وذفً مث ً. ادؾؼل:

 ةةةتؿ هبةةةؿن ٕن  ةةةقن ؿةةةد يعـةةةل إيةةةفم يعـةةةل اكػصةةةؾً ظةةةـفؿم و  معةةةد  افشةةةقخ:

يظفةةر رء مةةـ افػةةرق  ةةغ ادقؿةةػ افًةةو ؼ و ةةغ ادقؿةةػ اف حةةؼ  ةةذام ؾقجةةى 

 أن مداري إمر حتك مو تحصؾ  ذا ادحذور.

 ضقى  وفـًٌي. ادؾؼل:

 يعـل اؿع  وختصور  غ جؾى ادصؾحي ودؾع ادػًدة. افشقخ:
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كشجع ابجةقم كحوول  ؽؾ جفدكو ظذ إؿؾ  -إن صوء اح معوػ- ادؾؼل:

فئخةةقة أ ةةؿ افٌقشةةـقيغ ويٌؾغةةق... وكحةةـ كًةةتطقع أن كةةداؾع ا طةةقط ا ؾػقةةي 

 يف هاديقػق.

 ةه. افشقخ:

 أو مـ اعقاكى افذي إذا  قاقا. ادؾؼل:

  ذا  ق. افشقخ:

ؾٌةةنذن اح معةةوػم وكحةةوول  ؼةةدر اإلمؽةةون إؾفةةومفؿ مةةو معـةةك افؼتةةول  ادؾؼةةل:

 ومو معـك اعفود.

 . وزادك مقؾقؼًو.- ورك اح ؾقؽ-ذام  ق   افشقخ:

 افٌقشـقيغ وادجو ديـ افعرب. كرجقا مـ. ادؾؼل:

 صقخـو. مداخؾي:

 كحـ كدع أن افؽؾؿي ا تومقي فئشتوذ أ ق موفؽ. افشقخ:

 ٓ أكو ــً  دي أظجى  وفقء...  مداخؾي:

 معؾقش  ذه ومؾؽ. افشقخ:

 ٓ صقخـو  ق مًجؾ ـؾؿي  وفؾغي. مداخؾي:

 إفٌوكقي. خ:افشق

 ةه. مداخؾي:

 ٓ  ـوك مو يػفؿقن  وفؾغي إفٌوكقي. افشقخ:
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 ٓ. مداخؾي:

 ةةةةذه فغةةةةي ـروامقةةةةي يقؽًةةةة ؾقي يعـةةةةلم  ةةةة  يف ظـةةةةدكو  ةةةةقن اوظةةةةي  افشةةةةقخ:

  قشـقيغ حي  عضفؿ ظـدي ومعفؿ افققؽً ف إفٌوكقغ.

 ةه. مداخؾي:

وٓ أكةةو  ػفةةؿ ظؾقةةفن  دوفةةف  قػفؿةةقا ظةةعم أمةةو  ةةداك مةةو  ةةقػفؿ ظةةعم  افشةةقخ:

 ٕكف افؾغي نيتؾػي اومًو.

وفؽةةةةةـ  ةةةةةمٓء إخةةةةةقة خوصةةةةةي أيؿةةةةةي ادًةةةةةوجد خرجةةةةةقا مةةةةةـ دول  ادؾؼةةةةةل:

 يػفؿقن افؾغي افعر قي.

 كعؿ كعؿ. افشقخ:

و ةةؿ يعرؾقكةةؽ جقةةدًام ؾحتةةك وإن ـةةوكقا  عةةض مةةـفؿ ٓ زال حةةديٌ  ادؾؼةةل:

 ظفد ... ـام مؼقل  وفدظقة.

 أي كعؿ. افشقخ:

 يًؿعقا ـ مؽ.أن قت افعؼقدةم ؾقعـل يشتوؿقا ومصح ادؾؼل:

 كعؿ. افشقخ:

 وإن صوء اح يؾتزمقا  ف. ادؾؼل:

إيةةةةفم ظةةةةذ ـةةةةؾ حةةةةولم وصةةةقتل فؾؿًةةةةؾؿغ  صةةةةقرة ظومةةةةي وإلخقاكـةةةةو  افشةةةقخ:

افٌقشةةةةةـقيغ ادعتةةةةةدى ظؾةةةةةقفؿ مةةةةةـ افكةةةةة قغ خوصةةةةةي أوًٓ أن هيتؿةةةةةقا  ػفؿفةةةةةؿ 

فئمةيم شةقاء ـوكةً أمةي  -وجةؾظةز -ف،ش م افذي  ةق افةديـ افةذي ارمضةوه اح 

ظؾقةةةف -افةةةدظقة أو أمةةةي اإلجو ةةةي ؾفةةةق اإلشةةة م افةةةذي أكزفةةةف اح ظةةةذ ؿؾةةةى حمؿةةةد 
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م وفؽةةـ  ةةذا اإلشةة م افةةذي جةةوء  ةةف افؼةةرةن وسح ؾقةةف  ؼقفةةف -افصةة ة وافًةة م

َرِة ﴿معةةةةوػ:  َق يِف أِخةةةة ـْ ُيْؼٌَةةةةَؾ ِمـْةةةةُف َوُ ةةةة ْرَ اإِلْشةةةة ِم ِديـًةةةةو َؾَؾةةةة ـْ َيٌْتَةةةةِغ َؽةةةة ـَ َوَمةةةة
ِمةةةة

ـَ  ي م  ذا اإلشة م مةع م ة افعصةقر وافةد قر ؿةد دخةؾ [11]آل عمران: ﴾اْ َوِهِ

ؾقةةةف مةةةو   يؽةةةـ ؾقةةةفم اإلشةةة م  ةةةق ظةةة ج معـةةةقي فؽةةةؾ إمةةةراض افتةةةل مصةةةقى 

افؼؾةةةةةقب وادجتؿعةةةةةوت يف ـةةةةةؾ زمةةةةةون ومؽةةةةةونم ؾفةةةةةل افقصةةةةةػي اإلبقةةةةةي افطٌقةةةةةي 

بقةةي مةةو ذـرمةةف دعوعةةي  ةةذه إمةةراض افؼؾٌقةةيم وفؽةةـ وؿةةع يف  ةةذه افقصةةػي اإل

ةكػةةًو أكةةف دخةةؾ ؾقفةةو مةةو فةةقس مـفةةوم ـوفقصةةػي افطٌقةةي ادوديةةي إذا وصةةػفو فؾؿةةريض 

ضٌقةةةى حةةةوذق ؾلدخةةةؾ ؾقةةةف أو ؾقفةةةو مةةةو فةةةقس مـفةةةو ؾفةةةل شةةةقف ٓ معطةةةل ثامر ةةةو 

ادػروض أن مثؿر و  ذه افقصػي  وفـًٌي فؾؿريض افذي يطٌؼفون ٕكف ؿد دخةؾ 

 ذا مثول كؼر ف إلخقاكـو افةذي يًةؿعقن  ؾقف مو فقس مـفم  ؾ مو  ق كؼقضي اومًوم

ـؾؿتةةةةل  ةةةةذهم وأكةةةةو يف إردن يف ظةةةةامن يف أرض جةةةةرى ؾقفةةةةو جفةةةةودات ـثةةةةرة 

وـثةةةةرة جةةةةدًا مةةةةـ افعةةةةرب ادًةةةةؾؿغ إوفةةةةغ حتةةةةك اؽةةةةـ اإلشةةةة م مةةةةـ  ةةةةذه 

إرضم ؾةةةةـحـ كعةةةةقش افقةةةةقم ؾقفةةةةو كتؿتةةةةع  خرا ةةةةو و رـو ةةةةو ادعـقيةةةةي أوًٓ ثةةةةؿ 

ًةةؾؿقن ادجو ةدون افةةذيـ مًةؾؿـو مةةـفؿ  ةةذه إرايض ادوديةي ثوكقةةًوم  ةمٓء اد

وكعةةةقش ـةةةام ؿؾةةةً ةكػةةةًو يف خرا ةةةوم ـةةةوكقا يةةةداوون أمةةةراض ؿؾةةةقهبؿ ومًةةةووئ 

-أخ ؿفؿ هبذا اإلش م افصويفم أمو افققم ؾؾقس اإلش م ـام ـون يقم ؿةول اح 

ًُ َظَؾقُْؽؿْ ﴿: -ظز وجؾ ًُ َفُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأْاَْؿ َؿْؾ ـْ ُؿ  اْفقَْقَم َأ ًُ َفؽُة ق كِْعَؿتِل َوَروِة

م  ةةةذا اإلشةةة م افقةةةقم فةةةف مػةةةو قؿ ـثةةةرة وـثةةةرة جةةةدًام [1]المائززز:ة: ﴾اإِلْشةةة َم ِديـًةةةو

وفًةةةةةةً أن يف صةةةةةةدد ذح ذفةةةةةةؽم ٕن افقؿةةةةةةً ٓ يًةةةةةةوظدم وإكةةةةةةام أكةةةةةةو مةةةةةةذـر 

وافةةةةةةةذـرى مـػةةةةةةةع ادةةةةةةةممـغم ؾقصةةةةةةةقتل إلخقاكـةةةةةةةو يف افعةةةةةةةو  اإلشةةةةةةة مل ـؾةةةةةةةفم 

رة خوصيم أن يؽقن أـز مهيم خوصي وافعدو تحقط وإلخقاكـو افٌقشـقيغ  صق

هبؿ مـ ـؾ جوكى أن يًعقا شعقًو حثقثًو فقتػفؿقا  ذا اإلشة م افةذي ارمضةوه فـةو 

ر ـو ديـًوم وذفؽ  ةلن يتصةؾقا  ل ةؾ افةدظقة دظةقة احلةؼ افتةل فقًةً  ةل إٓ افتةل 
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-¢- مًتـد دظقًة ستحًي ومطٌقؼًو ظؿؾقًو ظذ ـتوب اح وظذ شـي رشقل اح

أصةةةوب اإلشةةة م مةةةو افصةةةحقحين ٕكةةةف أصةةةوهبو  -¢-م وأؿةةةقل: شةةةـي رشةةةقل اح 

 عومةةةي أكةةةف دخةةةؾ ؾقفةةةو مةةةو فةةةقس مـفةةةوم ؾػةةةقام يظةةةـ أكةةةف مةةةـ افًةةةـي أحوديةةةٌ وةةةعقػي 

ومقوةةقظيم وفةةذفؽ ؾلكةةو أؿةةقل: ظؾةةقفؿ أن يتعروةةقا وأن هيتؿةةقا فػفةةؿ اإلشةة م 

افصةةحقحيم  -¢-مًةةتؼك مةةـ مصةةدريف افصةةوؾقغ: ـتةةوب احم وشةةـي رشةةقل اح 

ورشةةةةقفف أن يػفؿةةةةقا  -ظةةةز وجةةةةؾ-افصةةةحقحيم وزيةةةةودة ظةةةةذ ذفةةةؽ ـةةةةام أمةةةةر اح 

افؽتوب افًـي ظذ مـفٍ شؾػـو افصوفت ظذ مو ـوكقا ظؾقف ـام يةدفـو ظةذ ذفةؽ 

ُف اْبُةةَدى ﴿: -مٌةةورك ومعةةوػ-ؿةةقل ر ـةةو  َ َفةة و َمٌَةةغ  ِد َمةة ـْ َ ْعةة
قَل ِمةة ُشةة وِؿِؼ افر  ـْ ُيَشةة َوَمةة

ْرَ  ٌِقِؾ ادُْةةْمِمـِغَ َوَيت ٌِةةْع َؽةة ٌِقِؾ ادُْةةْمِمـِغَ ]  َشةة ْرَ َشةة ْع َؽةة
ؾِِف  [َوَيت ٌِةة و َمةةَقػ  َوُكْصةة ِف َمةة ةة ُكَقف 

 .[221]النساء: ﴾َجَفـ َؿ َوَشوَءْت َمِصًرا

 (  00: 01: 30/ 681) اهلدى والنور /

يف  ةةةذه أيةةةي افؽريؿةةةي ٓ يؼتكةةة ظةةةذ إيعةةةود ادخةةةوفػغ  -ظةةةز وجةةةؾ-ؾر ـةةةو 

ٌِقِؾ ﴿غ فؾرشةةةةةةقل  ةةةةةةؾ ويعطةةةةةةػ ظةةةةةةذ ذفةةةةةؽ ؾقؼةةةةةةقل: وادشةةةةةوؿ ْرَ َشةةةةةة ْع َؽةةةةةة
َوَيت ٌِةةةةةة

وإكةةام يعـةةل هبةةؿ إصةةحوب إوفةةغ افةةذيـ كةةزل افؼةةرةن ظةةذ ؿؾةةى  ﴾ادُْةةْمِمـِغَ 

 -ظؾقةةف افًةة م-وكؼؾةةف إفةةقفؿ ؽضةةًو ضريةةًو وؾفؿةةقه مـةةف  -ظؾقةةف افًةة م-افرشةةقل 

ظةةةز -ظةةةده اح ؾفةةةاًم شةةةؾقاًمم فةةةذفؽ مةةةـ  ةةةوفػ  ةةةمٓء  ةةةوفػ شةةةٌقؾفؿ ؾؼةةةد أو

 ةةلن يصةةؾقف جفةةـؿ وشةةوءت مصةةرًام فةةذفؽ كحةةـ كةةق  ادًةةؾؿغ ـوؾةةي  -وجةةؾ

ـام ذـركو ةكػًو  لن يؽقن جفد ؿ دايةاًم مـكةؾًو إػ ؾفةؿ اإلشة م هبةذا ادػفةقم 

افصحقت ـتوب اح وشـي رشقل اح ومـفٍ افًةؾػ افصةوفتم يمـةد  ةذا ادعـةك 

يف احلةةةةةديٌ افةةةةةذي ؾقةةةةةف:  -¢-ف افةةةةةذي ذـركةةةةةوه ؾفةةةةةاًم مةةةةةـ أيةةةةةي افًةةةةةو ؼي ؿقفةةةةة

ؿةةوفقا: مةةـ  شوشةةتػسق أمتةةل ظةةذ ثةة ث وشةةٌعغ ؾرؿةةي ـؾفةةو يف افـةةور إٓ واحةةدة»

ظةذ مةو أكةو ظؾقةف » ش ل افتل ظذ مو أكو ظؾقف وأصحو » ل يو رشقل اح؟ ؿول: 
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م  ةةةةةذه وصةةةةةقتل إوػ فؾؿًةةةةةؾؿغ ـوؾةةةةةيم وإلخقاكـةةةةةو افٌقشةةةةةـقيغ شوأصةةةةةحو 

ؾفو إخرة  وفـًٌي فضقؼ افقؿً أن جيعؾقا ؿتةوبؿ خوصيم ووصقتل افثوكقي وفع

ٕظةةدايفؿ فةةقس ؿتةةول إظةةداء  عضةةفؿ فةةٌعضم وإكةةام ؿتةةول ادًةةؾؿغ ٕظةةدايفؿ 

م ؾؼةةةد جةةةوء يف صةةةةحقت -ظةةةز وجةةةةؾ-أي أن جيعؾةةةقا ذفةةةؽ جفةةةةودًا يف شةةةٌقؾ اح 

أكةف أن رجة ً  -ريض اح معةوػ ظـةف-افٌخوري مـ حديٌ أ  مقشك إْصَعِري 

م ؿةول شٓ»رشقل اح أحةدكو يؼومةؾ صةجوظيم ؾفةؾ  ةق يف شةٌقؾ اح؟ ؿةول: ؿول: يو 

ثوٍن: أحدكو يؼومؾ ظصٌقي  ؾ  ةق يف شةٌقؾ اح؟ ؿةول ثوفةٌ صةقئًو ةخةر  ةؾ  ةق يف 

م ؿةوفقا: ؾؿةـ شٓ» ؼقفةف:  -ظؾقف افً م-شٌقؾ احم يف ـؾ ذفؽ جيقى افرشقل 

مةةـ ؿومةةؾ فتؽةةقن ـؾؿةةي » :-ظؾقةةف افصةة ة وافًةة م-ادجو ةةد يف شةةٌقؾ اح؟ ؿةةول 

م صةةحقت أن إخقاكـةةو افٌقشةةـقيغ  قاةةقا مةةـ شاح  ةةل افعؾقةةو ؾفةةق يف شةةٌقؾ اح

أظدايفؿ ادؼـغ افكب يف ظؼر دار ؿ ؾقجى ظؾقفؿ أن يداؾعقا ظـ دار ؿ 

ـةةام جيةةى ظؾةةقفؿ أن يةةداؾعقا ظةةـ مةةوبؿ وظةةـ أكػًةةفؿ وظةةـ أظراوةةفؿم وفؽةةـ 

ـدؾوع افؽػور افذيـ هيوافؿ افؽػور جيى أن يؽقن دؾوظفؿ دؾوظفؿ  ذا فقس 

أي إن افؽػةةةةور حقةةةةـام يةةةةداؾعقن ظةةةةـ أروةةةةفؿ ظةةةةـ أكػًةةةةفؿ ظةةةةـ أظراوةةةةفؿ ظةةةةـ 

أمقابؿ ٓ يٌتغقن  ذفؽ وجف احم أمو ادًؾؿ ؾفق إن داؾةع ظةـ موفةف ظةـ ظروةف 

ظةةـ أروةةف ؾةةنكام يةةداؾع فتؽةةقن ـؾؿةةي اح  ةةل افعؾقةةو فقعةةقش يف  ؾةةده شةةؾقاًم ؿقيةةًو 

يف إرضم وفةةقس فؾةةدؾوع ظةةـ أرضم ٕن افةةدؾوع  -ز وجةةؾظةة-فقؼةةقؿ حؽةةؿ اح 

ظةةةـ أرض أمةةةر ضٌقعةةةل ؽريةةةزي يف افـػةةةقس ـؾفةةةوم ـطؾةةةى احلقةةةوة وا ةةةقف أو 

ابرب مـ افؼتؾم ومـ  ـو أكو أذـر هبذه ادـوشةٌي  حةديٌ صةويع  ةغ افـةوس وٓ 

حةةةى »أصةةةؾ فةةةفم فؽـةةةف حمًةةةقب ظةةةذ افًةةةـيم ذاك احلةةةديٌ  ةةةق افةةةذي يؼةةةقل: 

م حى افقضـ فقس فف ظ ؿي أ دًام إكام حةى افةقضـ إذا أحٌةف شافقضـ مـ اإليامن

ادًؾؿن ٕكف يتؿؽـ ؾقف مـ صعوير ديـف ؾؿـ أجؾ ذفؽ تحٌةفم أمةو إذا   يةتؿؽـ 
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مةةةةـ  ةةةةذه اإلؿومةةةةي يف أروةةةةفم ؾوٕحةةةةى إفقةةةةف مؾةةةةؽ إرض افتةةةةل فقًةةةةً أروةةةةفم 

 وفقًً وضـف مو دام أكف يتؿؽـ مـ أن يؼقؿ أحؽوم ديـف يف مؾؽ إرضم ؾحةى

افةةةةقضـ مةةةةةـ اإليةةةةةامنم ـةةةةةؾ افةةةةةقضـ يةةةةداؾعقن ظةةةةةـ وضةةةةةـفؿ ؾفةةةةةؾ  ةةةةةؿ مممـةةةةةقن؟ 

قِْفْؿ َأِن ﴿اعةقاب: ٓم حةةى افةةقضـ أمةةر ؽريةةزي ـحةى احلقةةوةم  تٌَْـَةةو َظَؾةة ـَ و  ةة ْق َأك  َوَفةة

ـُْفؿْ  ٓ  َؿؾِقةةٌؾ ِمةة و َؾَعُؾةةقُه إِ ْؿ َمةة ـُ وِر ـْ ِدَيةة
قا ِمةة ُؽْؿ َأِو اْخُرُجةة ةة ًَ م [00]النسززاء: ﴾اْؿُتُؾةةقا َأكُػ

صةقحتل إخةرة أن جيعؾةقا ؿتةوبؿ ٕظةدايفؿ جفةودًا يف شةٌقؾ احم وؿةد فذفؽ ك

ذـركو ةكػًو مو  ق ذط اعفود يف شٌقؾ اح أن مؽقن ـؾؿي اح  ل افعؾقوم وثؿرة 

إذا ككةةة ؿ ظةةةذ ظةةةدو ؿ إذا ككةةة ؿ ظةةةذ ظةةةدو ؿ  -ظةةةز وجةةةؾ-ذفةةةؽ أن اح 

 وفةق أكةف  ةق وضردو ؿ مةـ ديةور ؿ ادًةؾؿي ؾقجةى ظؾةقفؿ أن يؼقمةقا ـشةؽر ح

واجةةى يف إصةةؾ أن يؼقؿةةقا حؽةةؿ اح يف أروةةفؿم أن تحؽؿةةقا  ةةام أكةةزل احم 

وإٓ ؾةة  يًةةتػقدون صةةقئًو مةةـ إخةةراج افؽةةوؾر افصةةؾقٌل مةةـ أروةةفؿ إذا ـةةوكقا  ةةؿ 

أن يًةةتؿروا يف حؽؿفةةؿ ظةةذ افؼةةقاكغ افصةةؾقٌقيم  ةةذه  -ٓ شةةؿت اح-يريةةدون 

. وكرجةقا أن كًةؿع ظةـؽؿ ؿريٌةًو أن -حإن صةوء ا-ذـرىم وافذـر مـػةع ادةممـغ 

ككةةـؿ ظةةذ ظةةدوـؿم فؽـةةل أظةةقد ٕذـةةرـؿ ذط  ةةذا افـكةة  -ظةةز وجةةؾ-اح 

ؿْ ﴿: -ظةةةز وجةةةؾ-أن حتؼؼةةةقا ؿةةةقل اح  ـُ ةةة وا اح َ َيـُكْ ةةة إِْن ﴿ [4]محمززز:: ﴾إِْن َمـُكُ

ؿْ  ـُ ةةة وا اح َ َيـُكْ ةةة  إكةةةام يؽةةةقن ككةةةـؿ إيةةةوه -ظةةةز وجةةةؾ-م ور ـةةةو [4]محمززز:: ﴾َمـُكُ

ثَةةةَر افـ ةةةوِس ٓ ﴿ تطٌةةةقؼؽؿ ٕحؽةةةوم ديـةةةفم وإٓ ؾةةةة  ـْ ـ  َأ
ِرِه َوَفؽِةةة َذ َأْمةةة ٌى َظةةة

اح ُ َؽوفِةةة

 .[12]ي:سف: ﴾َيْعَؾُؿقنَ 

 جزاـؿ اح خرا. مداخؾي:

 وأ  ً وشف ً. افشقخ:

 افػووؾ. وصقخـوم  س جزاك اح خرًا صقخـ ادؾؼل:
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 اح تحػظؽ. افشقخ:

 ٌورك.يف  ذا افققم اد ادؾؼل:

 جزاك اح خرا. افشقخ:

مم  ةةذا ؾؼةةط أحٌٌةةً أن 7337مةةـ يةةقم ا ةةومس مةةـ صةةفر ديًةةؿز  ادؾؼةةل:

أذـةةر حتةةك إذا وصةةؾ  ـةةوك ؾتةةووي ؿٌؾفةةو و عةةد و كعؾةةؿ مةةو  ةةل ادؼدمةةي ومةةو  ةةل 

 .-إن صوء اح معوػ-ادمخرةم و ذا فقؾي آثـغ ادٌورك 

 -أيضةةةةةوً -فةةةةةؽ أن مةةةةةمرخ   ةةةةةورك اح ؾقةةةةةؽم وجةةةةةزاك اح خةةةةةرًام وأود افشةةةةةقخ:

 . وفعر   ف

 افة افتوريخ. ادؾؼل:

  وفتوريخ اإلش مل  ف. افشقخ:

 افتوريخ افة ادؾؼل:

وإن ـوكقا  ؿ ٓ يػفؿقنم ؾؼد ذـرت مو يػفؿقن ؾلذـر معف مو يـٌغل  افشقخ:

 أن يػفؿقه.

 ؾحًى مو أظؾؿ افققم افثوين ظؼ مـ اود أخر  ادؾؼل:

 أي كعؿ افشقخ:

  ة7377فؾعوم  ادؾؼل:

 جزاك اح خرًا. كعؿ. افشقخ:

-أن يةةةةةديؿ ظؾؿؽةةةةةؿم وكًةةةةةلل اح  -شةةةةةٌحوكف ومعةةةةةوػ-ؾـًةةةةةلل اح  ادؾؼةةةةةل:

 أن يتؼٌؾ مــو اعفود. -شٌحوكف ومعوػ
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 افؾفؿ ةمغ. افشقخ:

 إن ـون جفودًا دظقيًوم أو جفودًا دؾوظقًو. ادؾؼل:

 .-إن صوء اح- افشقخ:

 -إن صوء اح-ًتؼٌؾ أو إن ـون يف اد ادؾؼل:

  -إن صوء اح- افشقخ:

 جفودًا  ؿعـك افؽؾؿي. ادؾؼل:

  ؿعـك كؼؾ افدظقة  افشقخ:

 .-إن صوء اح- ادؾؼل:

 ومعؿ إرض ـؾفو إن صوء اح افشقخ:

و ﴿: -شةةٌحوكف ومعةةوػ-ؾتؽةةقن ؾعةة ً حؼؼـةةو ؿةةقل اح  ادؾؼةةل: وا َبُةةْؿ َمةة د 
َوَأِظةة

 .[06]األنفال: ﴾اْشتََطْعُتؿْ 

َؾ ﴿م و وفتويل تحؼ وظد اح فؾؿةممـغ: -إن صوء اح- افشقخ: ِذي َأْرشَة َق اف ة  ُة

قنَ  ـُ ةةة ِرَه ادُْْؼِ ةةة ـَ ْق  ِف َوَفةةة ةةة ؾ  ـُ ـِ  ي َذ افةةةد  َرُه َظةةة ـِ احْلَةةةؼ  فُِقْظِفةةة قَفُف  ِوْبُةةةَدى َوِديةةة  ﴾َرُشةةة

 كعؿ. [11]الت:ب :

 .وجزى اح أ ق موفؽ حمؿد صؼره ظذ حًـ اشتؼٌوفف يل ادؾؼل:

 جزاه اح خرًا. افشقخ:

أن  -شةةةةٌحوكف ومعةةةةوػ-وأمةةةةوين  ـةةةةوم ؾجةةةةزاه اح خةةةةرم وكرجةةةةقا اح  ادؾؼةةةةل:

 يؽتى فؾجؿقع.
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 افؾفؿ ةمغ. افشقخ:

 حًـوت يقم ٓ يـػع مول وٓ  ـقن إٓ مـ أمك اح  ؼؾى شؾقؿ. ادؾؼل:

 .-إن صوء اح-اشتجوب اح مـؽ  افشقخ:

 ي اح.وافً م ظؾقؽؿ ورني ادؾؼل:

 أ  ً وشف ًم وظؾقؽؿ افً م ورنيي اح. افشقخ:

ـؾؿةةةي صةةةغرة مةةةو أريةةةد أن أضقةةةؾ ظؾقةةةؽ. وفؽةةةـ:  ًةةةؿ اح افةةةرنيـ  مداخؾةةةي:

افةةةةرحقؿم أؿةةةةقل: جةةةةزى اح ظـةةةةو صةةةةقخـو أ ةةةةو ظٌةةةةد افةةةةرنيـ ظةةةةذ  ةةةةذا افًةةةةوظوت 

مٌةةورك -ادٌورـةةوت افتةةل ؿضةةقـو و مـةةفم وأظطوكةةو مةةـ ظؾؿةةف ... وافةةذي كرجةةقا اح 

أن يةةةةديؿ كعؿتةةةةف ظؾقةةةةفم فقؽةةةةقن ؾقةةةةف كػةةةةع وخةةةةر فؾؿًةةةةؾؿغ يف أرجةةةةوء  -عةةةةوػوم

إرض ـؾفةةوم وجةةزى اح ظـةةو ـةةذفؽ خةةرًا أخوكةةو أ ةةو ظٌةةد افعزيةةز افةةذي ـةةون شةةًٌٌو 

يف  ذه اعؾًي افطقيؾي ادٌورـةيم وافتةل شةؿعـو ؾقفةو مةو شةؿعـو مةـ ظؾةؿ صةقخـو 

ح افةةةةذي  ـعؿتةةةةف مةةةةتؿ  افةةةةذي ظقدكةةةةو ظؾقةةةةف يف أيومةةةةف افطقٌةةةةوت ادٌورـةةةةيم واحلؿةةةةد

افصوحلوتم وإن ـةون يل مةـ ـؾؿةي أؿقبةو ؾةلؿقل: إن مةو شةؿعـوه يةذـركو  ةوفؽثر 

افؽثةةر مةةـ افقاجٌةةوت ادؾؼةةوة ظةةذ ظةةومؼ ادًةةؾؿغ و خوصةةي مةةـفؿ أ ةةؾ افعؾةةؿم 

و ـةةو أذـةةر وأرجةةق أن يًةةؿع ذفةةؽ إخقاكـةةو يف ـةةؾ  ةة د افةةدكقو ويف  ةة د افٌقشةةـي 

 م افةةذي يًةةؿعقكف مةةـ إمةةوم أ ةةؾ افًةةـي يف  ةةذا وابرشةةؽ  خوصةةيم أن  ةةذا افؽةة

افزمةةون  ةةق ـةة م ظزيةةز كػةةقسم وفةةقس مةةـ افقًةةر ظؾةةقفؿ أن تحصةةؾقه مةةـ ؽةةرهم 

وأرجةةق مةةـفؿ أٓ يؾتػتةةقا إػ شةةقاه مةةـ افؽةة مم ذفؽةةؿ ٕكـةةو كًةةؿع يف مثةةؾ  ةةذه 

إيوم افػتووى افؽثرة افتل اري ظذ أفًـي أ ؾ افعؾةؿ أو مـتًةٌي أ ةؾ افعؾةؿم 

م افذي فقس ممشًًو ظةذ دفقةؾ ذظةٍل وٓ كةص ؾؼفةل أو كةص أؿةقل: مةـ افؽ 

ؿقاظةةةد إصةةةقل افعومةةةي ادمشًةةةي أو ادًةةةتـٌطي مةةةـ إدفةةةي افصةةةحقحي مةةةـ شةةةـي 
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قا ظةذ ضةن فةذفؽ أؿةقل: ظ-مٌةورك ومعةوػ-ومةـ ةيةوت ـتةوب اح  -¢-افـٌل 

مةةةو   ةةةذه افؽؾةةةامت افـػقًةةةي  وفـقاجةةةذم واشتؿًةةةؽقا هبةةةوم واظتؼةةةدوا جةةةوزمغ  ةةةلن

إذا  -إن صوء اح-يؼول فؽؿ يف مثؾ  ذه ادـوشٌوت أو هبذه افؽؾامت  ق ا ر 

اًةةةؽتؿ  ةةةف أؾةةةدمؿ افؽثةةةر افؽثةةةر واـٌةةةتؿ افعثةةةرات افتةةةل يقؿةةةع افؽثةةةرون مةةةـ 

ادًةةةةؾؿغ اعفؾةةةةي أو إؽةةةةامر مةةةةـ افـةةةةوس افةةةةذيـ ٓ يػقةةةةدون مةةةةـ افعؾةةةةؿ إٓ مةةةةو 

أشةةةؿع جعجعةةةي وٓ أرى  يًةةةؿعقن مةةةـ ؿعؼعةةةي أو جعجعةةةي أو ـةةةام يؼةةةقل ادثةةةؾ:

و ةق  -جةزاه اح خةراً -ضحـًوم  ذه واحدة. أمةو افثوكقةي ؾتعؼقٌةًو ظةذ ـة م صةقخـو 

يةةق  افقصةةقي إخةةرة حقةةٌ يؼةةقل: أوصةةقفؿ  ةةلن جيعؾةةقا جفةةود ؿ أو ؿتةةوبؿ 

جفةةةودًا يف شةةةٌقؾ احم وكًةةةلل اح أن تحؼةةةؼ بةةةؿ افـكةةة افنةةةيعم ثةةةؿ ظؼةةةى ظةةةذ 

ر وإن ـون  ذا واجًٌو يف أصؾف و ق أن يؼقؿقا حؽؿ ذفؽ ؿوي ً: وأن يٌدوا افشؽ

-احم أؿةةقل  ةةلن افقاجةةى ظؾةةقفؿ أن  ةةلن يتةةداظقا منةةظغ إػ إؿومةةي حؽةةؿ اح 

يف  ةةذه افةةٌ دم وأن يعؾؿةةقا  ةةلن مةةـ أشةةٌوب افـكةة افتةةل يعجةةؾ  -مٌةةورك ومعةةوػ

اح بةةؿ هبةةوم وٓ صةةؽ يف  ةةذام  ةةل مةةـ أمهفةةو  ةةؾ ٓ شةةٌى شةةقا و: إؿومةةي حؽةةؿ 

َداَمُؽؿْ ﴿ن فؼقفةةةةف: -مٌةةةةورك ومعةةةةوػ-اح  ًْ َأْؿةةةةة ْؿ َوُيثٌَ ةةةة ـُ ةةةة وا اح َ َيـُكْ ةةةة  ﴾إِْن َمـُكُ

و ةةةةذه وظةةةةقد  -إن صةةةةوء اح-م وـثةةةةر مةةةةـ ادًةةةةؾؿغ يتعؾؾةةةةقن  لكـةةةةو [3]حمؿةةةةد:

معًقفي كًؿعفو مـ افؽثريـ  ةـ ا تؾةقا  وإلمةورة يف حقةوة ادًةؾؿغ و خوصةي 

أحقوكةةةًو ؾؾتةةةوت فًةةةون يؼقفةةةقن  لكـةةةو إذا حؼةةةؼ  يف  ةةةذا افزمةةةونم ر ةةةام مًةةةؿع مةةةـفؿ

افـك أو أجؾقـو إظداء ظـ أروـو أو اؽـو مـ ضرد خصقمـو أو كحق ذفؽ مةـ 

افعٌورات شقف كؼقؿ حؽؿ اح وكطٌةؼ افؼةيعيم احلؼقؼةي  ةلن افؼةيعي ٓ حتتةوج 

إػ  ذا آكتظور افطقيؾ وافسيٌ يف مطٌقؼفو  ؾ افقاجى ظذ مـ مؽـف اح مـ 

ًٓ وراظقةًو فئمةي يف أي جةزء مةـ أجةزاء  ة د ادًةؾؿغ وحلؽؿ وأن يؽقن مًما

أن يٌةةةودر إػ مطٌقةةةؼ ذيعةةةي اح وإؿومةةةي حؽؿةةةف يف إرض وإٓ ؾفةةةق متؼؾةةةد إثةةةاًم 



 قضية البوسنة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

503 

ظظةةقاًم إذ أكةةف يٌطةة  وفةةق شةةوظي واحةةدة و ةةق ؿةةودر ظةةذ مطٌقةةؼ حؽةةؿ احم إذ أ طةةل 

ل أ طةةل هبةةوم و  يًةةورع إػ ؾفةةق ٓ صةةؽ أكةةف يؼةةع يف حق ةةي إثةةؿ  ةةذه افًةةوظي افتةة

 ةةوٕرض يف إرضم ؾوٕصةةؾ أن يؼةةقم هبةةذا  -مٌةةورك ومعةةوػ-مطٌقةةؼ حؽةةؿ اح 

مةو مةـ ظٌةد يًةسظقف اح »: -¢-وأن يمديف ظذ أمؿ وجفم وفقًةؿع ؿةقل افـٌةل 

 .شرظقي يؿقت يقم يؿقت و ق ؽوش بو إٓ حرم اح ظؾقف اعـي

 اح أـز. افشقخ:

ـؾؽةةةةةؿ راع »: -ظؾقةةةةةف افصةةةةة ة وافًةةةةة م-ذفةةةةةؽ ؿقفةةةةةف ويؽػقـةةةةةو يف  مداخؾةةةةةي:

م ؾنموم إمي أو شوـؾؽؿ مًمول ظـ رظقتف: ؾوإلموم راٍع و ق مًمول ظـ رظقتف

ادًمول افذي مؽـةف اح مةـ كوصةقي احلؽةؿ ومًةقر صةمون افرظقةي وافؼقةوم ظةذ 

أمر ةةةوم ورظويةةةي مصةةةوحلفوم افقاجةةةى ظؾقةةةف أن يٌةةةودرن فةةةذفؽ كصةةةقحتـو إلخقاكـةةةو 

افٌقشةةـي وابرشةةؽ أن ٓ يةةسددوا يف  ةةذا إمةةرم فؽةةـ ظةةذ أن يؽةةقن   ـةةوك يف

إمةةر  وفسيةةٌ وإكةةوة وظةةدم إثةةورة افػتـةةيم وأن يؽةةقن ذفةةؽ  ؿشةةوورة أ ةةؾ افعؾةةؿ 

افـصحي افػض ء افذيـ يؿؽـ أن يتجـٌقا افعثرات افتل وؿةع ؾقفةو افؽثةرون مةـ 

عـةةل اظتؼودكةةو أو ادًةةؾؿغ يف أؿطةةور إرضم وافتةةل حةةوول ؾقفةةو أوفئةةؽ ومةةع ي

طــةةو ظةةذ إؿةةؾ  ةةل ؿ ـةةوكقا يريةةدون اإلحًةةون ٕكػًةةفؿ وٕمةةتفؿ وفشةةعقهبؿم 

م فؽةةـ ووفؽةةـ أخطةةل ؿ افتقؾقةةؼ يف ذفةةؽ ٕشةةٌوب ـثةةرة ٓ داظةةل فؾحةةديٌ ظـفةة

 كؼقل إلخقاكـو يف افٌقشـي وابرشؽ و خوصي افدـتقر ظع.

 ظزة. ادؾؼل:

ؽ أن  تٌؾفةةو وفةةق أؿؿةةً ظةةع ظةةزة إن  ةةذه ؾرصةةي ثؿقـةةي وجيةةى ظؾقةة افشةةقخ:

 -ظةةةةةز وجةةةةةؾ-ذمتةةةةةؽم وإذا ؿةةةةةدر اح  ؿ اح يف إرض شةةةةةوظي واحةةةةةدة ؾتةةةةةزأحؽةةةة

ؿةةرات اعفةةود حمؼؼةةًي أن يطقةةؾ يف ظؿةةره حتةةك يةةرى ث -ظةةز وجةةؾ-وأرجةةقا اح 
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م  ؾ وإن احلق ي -ظز وجؾ-ذمتف و ق ظذ ؽر كقي إؿومي حؽؿ اح  ؿويؿي ٓ مزأ

حؽةؿ اح وؿكة شةوظي مةـ  ةورم فةذفؽ أرجةقا مؾحؼف إذا ـةون ؿةودرًا ظةذ مطٌقةؼ 

أن مـؼؾ  ذه افرشوفي ففم وأن يعؾؿ  لن ادًؾؿغ يف ـؾ أرجوء إرض يـظرون 

إػ ذفةةؽ افقةةةقم افةةةذي مرمػةةع ؾقةةةف رايةةةي افتقحقةةد ؾةةةقق أرض افٌقشةةةـي وابرشةةةؽم 

ِ* َيْػَرُح ادُْْمِمـُقنَ ﴿: -مٌورك ومعوػ-ويقمئٍذ ـام ؿول اح  -4]الزر:م: ﴾ ِـَْكِة اح 

1]. 

 وظًك أن يؽقن ذفؽ ؿريًٌوم وٓ ؾض ؾقك. افشقخ:

 ... ظػقًا صقخـو معؾشم ةخرًا. مداخؾي:

 صقخـو افػووؾ كًتطقع افتفرب مـ إموكي. ادؾؼل:

 ... مداخؾي:

 واح يعـل ٓ أاـو و ٕي أحد. ادؾؼل:

  ذا. افشقخ:

 واح ... يو صقخـوم واح  ادؾؼل:

  ق ـذفؽ. افشقخ:

ـةةةةام ذـةةةةر أخقكةةةةوم واح ؾلكةةةةو  عةةةةض ادـؽةةةةر ٓ أشةةةةتطقع أن أرده  ةةةةغ  ادؾؼةةةةل:

إخةةقاين. واح أؿةةػ حةةويرًا وحةةويرًام يةةو صةةقخـوم واح صةةوروا اإلخةةقة افٌقشةةـقيغ 

 تحٌقكـوم ورؾعقكو ؾقق رؤوشفؿم اظتزوكو أكـو م يؽي.

 اح أـز. افشقخ:

 واح إ ؿ يتًو ؼقن فتحقتـو ومؼٌؾقـو. ادؾؼل:
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أكةةو أظةةرف إظةةوجؿ إبةةؿ حًةةـ طةةـ يف افعةةرب رء ظجقةةى جةةدًام  افشةةقخ:

فؽةةـفؿ مًةةوـغ يظـةةقن أن افعةةرب يف  ةةذه إيةةوم  ةةؿ افعةةرب إوفةةقنم أكةةو ؿؾةةً 

إلخقاكـةةو مةةرة هبودـوشةةٌي  ةةذه دةةو ــةةً يف أفٌوكقةةو وأكةةو صةةغر افًةةـ ــةةةً أرى 

ر  وفع جيل مـ مؽي أو مـ  ف أو ادزو  صةون تحصةؾ فةف ـةؿ ديـةي مةـ ادادَُطق 

حوج تحسمقه ويعظؿقه ووقوؾوت متتو عوت و ق أجفؾ مـ أ ق جفؾ ؾؼط ٕكةف 

ظةةر م وظـةةدكو  وفؾغةةي إظجؿقةةي مةةو  قؼقفةةقا ظةةربم  قؼةةقل:  ةةربم ٕكةةف افعةةغ مةةو 

 تطؾةةةع معفةةةؿ.  قؼقفةةةقا:  ةةةربم و عةةةديـ  ةةةدل مةةةو يؼقفةةةقا مًةةةؾؿ  قؼقفةةةقا:  ةةةربم 

 يعـل  قؾتزمقا.

  ؿعـك واحد... مداخؾي:

ـةةؾ ظةةر  ؾفةةق مًةةؾؿم مةةو  قعرؾةةقا إكةةف يف ظةةرب كصةةورى ويف هيةةقد  فشةةقخ:ا

ويف ـةةةذا إػ ةخةةةرهم احلؼقؼةةةي  ةةةذه  وفعوضػةةةي  وإلشةةة مقي فةةةق اشةةةتغؾفو افعةةةةرب 

ادًةةؾؿقن حؼةةًو واح  قـتكةةوا هبةةؿ  وٕظةةوجؿ ؿٌةةؾ افعةةرب أكػًةةفؿم افعةةرب مةةع 

 وفـًةةى احسامـةةو عةةـس افعةةرب إكةةف يف ظـةةد ـ رء مةةـ آكحةةراف أو افغةةرور 

أو مةةةو صةةةو ف ذفةةةؽم أمةةةو أوفئةةةؽ يعرؾةةةقن أ ةةةؿ أظةةةوجؿ وأن افعةةةرب مػضةةةؾقن  ةةةلن 

افؼرةن  ؾغي افعربم وكٌقفؿ  ق ظر  إػ ةخرهم وفةذفؽ ؾة  ؽرا ةي أن اةد  ةذا 

آحةةسام و ةةذا اإلـةةرامم فؽـةةل أكةةو أؿةةقل فةةؽ أن: ٓ مًةةتؼؾ مةةـ اإلمةةورة فؽةةـ 

م ضٌعةةةًو ذظةةةًو آشةةةتغ ل اشةةةتغؾ  ةةةذه افثؼةةةي اشةةةتغؾفو وفةةةقس ـةةةؾ اشةةةتغ ل حمةةةر

 عقةةد ظةةـ  -إن صةةوء اح-ادةةودي ادصةةؾحل افشخ ةة  ةةذا  ةةق ادحةةرمم وأكةةً 

 ذفؽ ـؾ افٌعد.

 وفؽـ.  ادؾؼل:

 اشتغؾف يف مؾؼقـفؿ افدظقة. افشقخ:
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وفؽةةـ أكةةو يةةو صةةقخـو افػووةةؾ  عةةض إخةةقة يًةةتغؾقن  ةةذه ادحٌةةي  ادؾؼةةل:

ؾقن  قةةةق ؿ ويامزحةةةق ؿم ؾقةةةلمقن  ةةةٌعض إصةةةقوء ٓ أروةةةو وم مثةةةؾ أ ةةةؿ يةةةدخ

ر ةةام  ـةةوك إخةةقة يعـةةل  ـةةوت ـٌةةرات يف افًةةـم أو أ ةةؿ يرؽٌةةقن يف زواجفةةؿم 

ظؾةةاًم أن ادةةدة فقًةةً ـٌةةرة حتةةك كثةةؼ أن  ةةؾ  ةةل متديـةةيم ؾةةوطػر  ةةذات افةةديـ 

 .شمر ً

 اح أـز. افشقخ:

خةةقة مةةزوج مةةـ ورايةةلم وشةةٌى يل وفؽةةـ وجةةدكوم مثةةول ذفةةؽ أن اإل ادؾؼةةل:

ن ٕكـةةةةل مـعةةةةً افةةةةزواج إٓ مةةةةـ أرى ؾقةةةةف أكةةةةف حؼةةةةًو أمةةةةك فؾةةةةزواج احلةةةةرج افؽثةةةةر

 افؼظل.

 يعـل مو ــً واثؼًو مـ ا وضى. افشقخ:

 ٓ مـ ا وضى وٓ مـ ادخطق ي. ادؾؼل:

 ةه. افشقخ:

ؾؼؾً فف ظـدمو ظؾؿً أكف مزوج يف فقؾي واحدة خطٌفو وظؼةد ظؾقفةو  ادؾؼل:

: ؾؾتةةةذ ى ٕكةةةؽ   مةةةلت ودخةةةؾ هبةةةو حتةةةك يضةةةعـل يف مقؿةةةػ حةةةرجم ؾؼؾةةةً فةةةف

 فؾجفود.

 اح أـز. افشقخ:

ومذ ى ومرظك كػًؽ  ـػًؽ. ؾةوظتز مةـ ؿٌةؾ  عةض إخةقة أكـةل  ادؾؼل:

ضردمف أو أكـل خوفػً احل لن ٕكف أمك  قء حة لم وأكةو أظؾةؿ جقةدًا وافـةوس 

يعؾؿقن مـ  ذا إخم ؾؿثؾ  ذهم ؾفةل   مؽةـ متديـةي فئشةػ افشةديدم وفؽةـ 
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ضع احلجوب أمومف أو أمومـو وـوكً مليت أحقوكًو فؾص ةم وفئشػ روقً أن م

 افشديد دون أن أذـر اشؿف أو افقاؿعي يعـل افة

 افشخص يعـل. افشقخ:

افشةةخص كػًةةفم وفؽةةـ رأيةةً  ـػزةة ورة ةةو ثةةؿ إخةةقاين ظـةةدمو  ةةذا  ادؾؼةةل:

إخ خةةةةرج فؾًةةةةػر ظةةةةذ أن يرجةةةةع إفقفةةةةو مةةةةرة أخةةةةرىم وإذا هبةةةةو مضةةةةع احلجةةةةوب 

 ةةوٕنير وإ ةةقضم ؾتلشةةػقا إخقاكـةةو أكةةف ـقةةػ حصةةؾ  ةةذا؟ ؿؾةةً بةةؿ: ومتٌخةس 

ٕكف خوفػ أمريم ٕكف ــً أظؾؿ جقدًا أن  مٓء إخقة افٌقشةـقيغ كعةؿ ؾةقفؿ 

 ا ر افؽثر وفؽـفؿ جديدي افعفد  وإلش م.

 مو مر قا  عد  عد اإلش م...  ذه افذي كشؽقه. افشقخ:

افةزواج أو مـةع افشةٌوب فؾةزواج وفةق ؾةسة كعؿم ؾفؾ مـعل بةذا إخ  ادؾؼل:

 ًقطي وؿؾً بؿ: مـ يريد افزواج ؾؾقلمقـل وأكو أملـد مةـ افشةخص كػًةف ومةـ 

افػتوة افتل يريد أن  طٌفو حتك ٓ يؽةقن  ـةوك ادشةؽؾي متؽةرر ـةام حصةؾ يف 

أؾغوكًةةةتون ويف  قشةةةوور أن  عةةةض افشةةةٌوب إخةةةقة افعةةةرب مزوجةةةقا وظـةةةد  ويةةةي 

. و عضةفؿ ضؾؼفةو و ةق يف ضريؼةف -أيضةوً -م  رب   يطؾؼفةو مدمف مرـفو و رب

 إػ ادطور.

 اح أـز. افشقخ:

وؽةةر ذفةةؽ مةةـ احلةةقادث شةةؿعـو و ـثةةر. و ةةؿ يتخةةذو و يعـةةل ٓ  ادؾؼةةل:

أدري مةةةـ أيةةةـ وفؽةةةـ يؼقفةةةقن إن افشةةةقخ ا ةةةـ  ةةةوز أو افشةةةقخ افعثقؿةةةغ أؾتةةةك  لكةةةف 

ا ا ةةةةز أو إن ـةةةةون  ـةةةةوك جيةةةةقز افةةةةزواج  ـقةةةةي افطةةةة قم ؾةةةة  أدري مةةةةو صةةةةحي  ةةةةذ

ذح... ؾوح أظؾؿ ظذ ذفةؽ. ؾقعـةل أفؼةك يف حةرج صةديدم و ةذفؽ أضؾةى  ةؾ 
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وام جيةةدوا أكـةةل فًةةً أمةةر ؿ ؾؾقػعؾةةقا مةةو صةةوؤ جيةةقز يل أن أمةةرك وأظؾـفةةو بةةؿ

أمةةرًان ٕن  ـةةوك مشةةوـؾ ـثةةرة حتةةك أكـةةو أكـةةل شةةؿعً مةةـ  عةةض إخةةقة أكـةةل 

مًةةًٌٌ فؾجفةةود شةةؿعي شةةقئيم مثةةؾ  ةةذه  ؾعؿةةؾ يف افٌقشةةـي وابرشةةؽ أوفأشةةلت 

 إصقوء.

 هبذا افعؿؾ أو يف رء ةخر. افشقخ:

ٓ  ًٌى  ذا افعؿؾ أو رء ةخر اح أظؾؿم ادفؿ أن أشلت اعفود  ادؾؼل:

 وأشلت افعؿؾ يف افٌقشـي وابرشؽ.

 كعؿ. افشقخ:

 إذا ـون  ذا افة إذا ـون  ؽذا يعـل  ذه اإلخةقان افةع  ةؿ مشةسـغ مداخؾي:

 يف اعفود إذا ـون  ذا مػفقمفؿ...

  ذا  ق  فف.  افشقخ:

 ...  ذا وجف ... ظذ رأي. مداخؾي:

  ذا ادؼصقد. افشقخ:

 أي كعؿ. مداخؾي:

 ؾفؾ جيقز يل أن أمـع اإلخقان مـ افزواج؟ ادؾؼل:

 اشؿعم أكو ظـدي. افشقخ:

 ـلمر. ادؾؼل:

قر أريةةد أن أ قـفةةو ظـةةدي يف كػزةة أن اةةوه شةةمافؽ  ةةذا ثةة ث أمةة افشةةقخ:

 فؽ.
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يف ـةؾ ذفةؽم  ةذا  ةق إمةر إول. وٓ رء أـثةر  -ظز وجةؾ-... وجف اح 

مـ  ذا ظـدي ؾقفم إمر افثوين: ـلين أ قؾ وأرجقا أن أـقن وامهًو يف  قع 

افذي شلصػف فؽم أ قةؾ  لكةؽ مةو ؿةدمً بةذا افـفةل أو افتػريةؼ أو افتٌعقةد  ةغ 

 ًم أ قؾ  ذام ؾلكو أكصت.ا وضى وادخطق يم مو ؿدم

 ... مو ؿدمً. ادؾؼل:

 ةةةذا افةةةذي شةةةلؿقفف ؾلكةةةو أكصةةةت  ةةةلن مـؼةةة افػؽةةةرة افتةةةل مريةةةد أكةةةً أن  افشةةةقخ:

متؼدم إفقفو وأن مطٌؼفو ظؿة ًم أن مـؼة افػؽةرة  ةغ  وٕصةخوص افةذيـ يعقشةقن 

معؽم أوًٓ أؿقل حًى مػصقع افًو ؼ يعقشقن معؽ يف افدظقةم ثةؿ يعقشةقن 

اعفةةود أو يف افؼتةةولم  ةةمٓء مـؼةة  قةةـفؿ افػؽةةرة افتةةل مريةةد أن اعؾفةةو معةةؽ يف 

كوؾةةذة واؿعةةيم مةةث ً مؾؼةةل حمةةوضات مؾؼةةل مةةذـرات مةةو  ةةغ ةوكةةي وأخةةرى أكةةف أكةةو 

أكصةةةةةت إخقاكـةةةةةو افةةةةةذيـ جيو ةةةةةدون معـةةةةةو ويؼةةةةةومؾقن معـةةةةةوم ويةةةةةدظقن معـةةةةةو أن ٓ 

ؿ افطوحلةةي ؾةةقفؿ يتنةةظقا ؾقتزوجةةقا  ةةلي امةةرأة  و ـةةون ٕكةةف ؾةةقفؿ افصةةوحلي وؾةةقف

ادتديـي إػ ةخرهم  ذا افتذـر يـٌغل أن يطرق  و ف  ؿـوشٌوت ظديدة جدًا حتك 

إذا مـعةةً أحةةدًا مةةـفؿ مةةو يػوجةةل  ةةام فةةقس يف حًةةٌوكفن ٕكةةف يؽةةقن ؿةةد ذـةةر  ؿثةةؾ 

  ذا افؽ م وحقـئٍذ ٓ أحد يـتؼدك ويماخذك  ام ؾعؾً.

فز ط ؾعؾتةةفم وؿؾةةً ي  ةةو ةةذا افةةذي ؾعؾتةةف يف  دايةةي اعفةةود  ةةذا افةةذ ادؾؼةةل:

ي صةةةةةخص أن يتةةةةةزوج دون ظؾؿةةةةةلن ٕن افًةةةةةٌى ٓ أريةةةةةد أن بةةةةةؿ: ٓ أشةةةةةؿت ٕ

 يتؽرر ملشوة افٌشوور يف افٌقشـي وابرشؽم و ام حصؾ.

 ةورك اح -اقؾم فؽـ أكو أؿصد مؽرار  ذا ادقوقعن ٕكف ادًلفي  افشقخ:

 مو  سشخ خوصي مع  دون افٌعقديـ ظـ مثؾ  ذه إمقر. -ؾقؽ

 ٓ. ادؾؼل:
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مةو  سشةخ دةرة أو مةرمغم وإكةام يعـةل يؽثةر مـفةو حتةك افغوؾةؾ يؽةقن  افشقخ:

 متقؼظًوم  ذا ظذ ـؾ حول ظذ شٌقؾ افتذـر.

 كعؿم وؿوفقا فف زم ؤه إن أ و ظٌد افعزيز معؾؿ أكف مـع. ادؾؼل:

 ضقى. افشقخ:

 ؿول:  ق فقس  قافدي وٓ ويل أمري حتك يؿـعـل. ادؾؼل:

 ذا مش ...  افشقخ:

 وؾعؾ مو ؾعؾ. ادؾؼل:

  ذا مش... افشقخ:

ؾفةةةؾ جيةةةقز يل أن أؿةةةقل فةةةف: ؾؾتةةةذ ى ومعةةةقش فـػًةةةؽم وٓ مـضةةةؿ  ادؾؼةةةل:

 معـو.

ٓم  ـةةو أكةةو أؿةةقل: رؾؼةةًو  ةةف  ةةذا تحتةةوج إػ احتةةقاء وإػ مةةذـر وـةةام  افشةةقخ:

دةةو دخةةؾ ذاك افقفةةقدي وؿةةول: افًةةوم  -ريض اح ظـةةف-معؾةةؿ مةةـ حةةديٌ ظويشةةي 

م ؾعويشي ـودت أن مـشؼ صةؼتغ شوظؾقؽ»يو رشقل اح أو يو حمؿدم ؿول:  ظؾقؽ

ؿوفةةً: وظؾقةةؽ افًةةوم وافؾعـةةي وافغضةةى إخةةقة افؼةةردة وا ـةةوزير.  عةةدمو خةةرج 

ؿوفةةً: يةةو رشةةقل اح أ   شمةةو  ةةذا يةةو ظويشةةي؟»بةةو:  -ظؾقةةف افًةة م-افرجةةؾ ؿةةول 

افرؾةؼ يف رء إٓ أ  مًةؿعل مةو ؿؾةً؟ يةو ظويشةي مةو ـةون »مًؿع مو ؿول؟ ؿةول: 

جيةى  - ةورك اح ؾقةؽ-م ؾعةذ افعؿةقم شزاكف ومةو ـةون افعـةػ يف رء إٓ صةوكف

أن متصةةقر أ ةةؿ مةةرى ظ جفةةؿ ـةةام ؿؾـةةو ةكػةةًو يف اإلشةة م مةةرىم وادةةريض 

طةرد تحتةقى وي حةظ دايةاًم أـثةر مةـ ؽةره ر ويُ فَ ـْ جيى افسؾؼ  فم ؾفذا  دل أن يُ 

دًةةةلفي افثوكقةةةي. وادًةةةلفي افثوفثةةةي وإخةةةرة: حتةةةك يًةةةتؼقؿ ظةةةذ افطريؼةةةي.  ةةةذه ا
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و ل  ؾ جيةقز فؾؿًةؾؿ أن يتةزوج  ـقةي أكةف إذا ـةام يؼةع مةع افشةٌوب ـثةرًا مـتفةل 

دراشةتف شةةـتغ ث ثةةي أر عةي  قطؾؼفةةو أو يف اعفةةود مةث ً أو يف أي مـوشةةٌي أخةةرىم 

ؾ مثةة -حػظفةةؿ اح اقعةةو-أكةةو يٌؾغـةةل ظةةـ افشةةقخ ا ةةـ  ةةوز وافشةةقخ ا ةةـ ظثقؿةةغ 

 ةةذه افػتةةقى وأمعجةةىم ٓ أمعجةةى ٕكةةف ٓ جيةةقزم فؽةةـ أكةةو أؿةةقل: دةةوذا جيةةوب 

 لكف جيقز دون فػً افـظر إكف  ذه افـقي وجقد و وظدمفو شقاءم  ؿعـةك زيةد مةـ 

افـةوس مةزوج امةرأة شةقاء أؾغوكقةي أو أور قةي أو إػ ةخةرهم وظةوش مةو ظةوش معفةةوم 

مصةةؾحتف أن مٌؼةةك زوجةةي   عةةديـ جةةوء وؿةةً ظقدمةةف إػ  ؾةةدهم ورأى أكةةف فةةقس مةةـ

فةةفم ؾطؾؼفةةوم حصةةؾ ادؼصةةقد مةةـ افـقةةي افًةةو ؼي افتةةل   يـق ةةو زيةةد مةةـ افـةةوسم 

وأؾةةسض أن افعؽةةسم رجةةؾ مةةزوج  ـقةةي أكةةف  ةةس مـتفةةل دراشةةتف مةةث ً  قطؾؼفةةوم 

وإذا  ةةف يةةرى مةةـ  ةةذه ادةةرأة أ ةةو مصةةؾت فةةف زوجةةي أ ةةد احلقةةوةم أٓ جيةةقز بةةو أن 

إذًا أيةةةةش افػةةةةرق  ةةةةغ كةةةةقى ومةةةةو كةةةةقىم ؾلكةةةةو أود  مظةةةةؾ زوجتةةةةف أ ةةةةد احلقةةةةوة؟  ةةةةذم

قا افـظر إكف  ةذا مةو يف مـةف تاحلؼقؼي مـ مشو ـو إؾووؾ ـام  قؼقفقا جيقز يؾػ

ؾويدةم شؾًٌو أو إجيو ًوم رجؾ كقى وخةوفػ افـقةي كؽوحةف صةحقتم ورجةؾ مةو كةقى 

وضؾةةؼ ض ؿةةف صةةحقتم إذًا أيةةش افػويةةدة مةةـ  وفـقةةي  ةةذهم شةةقى افتةةذـر  ـؽةةوح 

 تعي.اد

 مشجقع افشٌوب... مداخؾي:

ةهم افتذـر  ـؽوح ادتعي وأكف  ةل صةٌف  ـؽةوح ادتعةي ؾقؼةول: ٓم  ةذا  افشقخ:

فقس كؽوح متعيم صحقتم فؽةـ دةوذا كحةـ ٓ كقجةف افـةوس إػ افػعةؾ ادعؼةقل 

افصحقت وادؼوعم يو أخل دوذا مـقي أكً كقيً أو مو كقيً ظذ حةد شةقاء 

ؽةةذا. ؾةةودفؿ أكةةو أكصةةحؽ أكةةؽ مظةةؾ يف مؽوكةةؽم مةةلمر ٓ ؾةةرق أ ةةدًام واوةةتم  

 ودعروف ومـفك ظـ ادـؽر وـام ؿؾةً ؾةقام مهة مةـ احلةديٌ: وفةئـ هيةدي 
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اح ظذ يديؽ رج ً واحةدًا أحةى إيل مةـ نيةر افةـعؿ. و عةديـ ٓ  ةد أن مًةؿع 

ـ مةةًو ـثةةرًام ورشةةقل اح شةةؿع ـثةةرًا وـثةةرًا  ةةفم إذًا ٓ هيؿةةؽ افـةةوس ا تةةغ وجةةف 

 اح واكتفك إمر. يوح حجتؽ أ ق فقذ.

 صقخـو... ؿضقي افة مداخؾي:

 افـقي. افشقخ:

 كقي افط ق. مداخؾي:

 إيف. افشقخ:

 ةةةةذه فئشةةةةػ افشةةةةديد دظةةةةً ـثةةةةر مةةةةـ افشةةةةٌوب أن يؼقفةةةةقا  جةةةةقاز  مداخؾةةةةي:

 ومؼوظقي كؽوح ادتعي.

 اح أـز. افشقخ:

 أي كعؿ. ٕكف  ذا افؼقل  وفذات يعـل. ادؾؼل:

 أي كعؿ. افشقخ:

جيةةةةقز افةةةةزواج  ـقةةةةي افطةةةة قم إذًا أيةةةةش افػةةةةرق  قـةةةةف و ةةةةغ ... زواج  ادؾؼةةةةل:

ادتعيم  ذا احلؼقؼي رء ممشػ يعـلم ٕكةف  ةؿ  قؼقفةقا فةؽ: يةو أخةل أكةو  ةدي 

أمةةةزوج... أنم أكةةةو مةةةو  ةةةدي أمةةةزوج فؾشةةةفر وافشةةةفريـ وافث ثةةةي أكةةةو  ةةةدي أر ةةةط 

ذه ادةدة ـل ةو مةدة متػةؼ  ةغ افةزوجغ زواجل  وكتفوء دراشتل إذا ... صورت  

 وإن ـون  ق مـ جفي ؾؼط.

 جزاـؿ اح خرًا صقخـو. مداخؾي:

  ذا  ق ... أ  ً وشف ً يو أ ق ظٌد افعزيزم كعؿ. افشقخ:
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 ... يو صقخـو. ادؾؼل:

 وأرجقا فؽ مزيدًا مـ إخقاكؽ... افشقخ:

  وبدايي -أيضوً -ادع ٕوٓدي  ادؾؼل:

 اح يف افدكقو وإخرى.أشعد ؿ  افشقخ:

 (  00:  00: 33/ 682) اهلدى والنور / 

 (  00: 37: 35/ 682) اهلدى والنور /
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 حوه ِيئات اإلغاثة يف البوضٍة

فؽؾ داخؾ إػ افٌقشةـي  يو صقخ مو يدل ظذ أن ادعؾقموت متنب ادؾؼل:

 افذي ــو كؿق ظؾقف ؿٌؾ شوظوت أخذه افكب. أن ادؽون

 أـز. اح افشقخ:

ؾفـوك مـةوضؼ وةعقػي جةدًا يعرؾق ةو أوًٓ  ةلولم وـةؾ مةـ يؿةر مصةؾ  ادؾؼل:

-ادعؾقموت إػ أكف يؿر يف أن يف كؼطي ـذا يف ـذا يف ـةذام يعـةل حػةظ اح 

  ق افذي ـون معـو. -ظز وجؾ

فةةذفؽ أكةةو شةلفً ـقةةػ افطريةةؼ إػ افقصةقل إػ مؽةةون افةةدظقةم  ةةؾ  افشةقخ:

 ر؟ٓ  ق ظذ خطا ق ةمـ و

-كعةةةؿم جقةةةدم كعةةةؿ. إمةةةر أخةةةر ٓ  ةةةد مةةةـ ـؾؿةةةي مقجقفقةةةي مةةةـؽؿ  ادؾؼةةةل:

أن  ـوك مـ ابقئوت مةو يؼةورب أر عةي وظؼةيـ  قئةي مؼريٌةًو  -حػظؽؿ اح معوػ

 وـؾفو اؿع إمقال.

  ذا ضٌقعي ادًؾؿغ افققم. افشقخ:

 وفؽـ فئشػ ٓ مًتطقع  ادؾؼل:

 متػرؿقن يف ـؾ رء. افشقخ:
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ن مـًةةةؼ ؾةةةقام  قـفةةةو فتعةةةغ ـةةةؾ جفةةةي ومعطقفةةةو مةةةو يـؼصةةةفوم وفقةةةتؽؿ أ ادؾؼةةةل:

مشةةةرون إػ  ةةةذه ادمشًةةةي يعـةةةل ؾةةةقام ٓحظتؿةةةقه يف ـ مـةةةوم أ ةةةو مًةةةعك إػ 

افدظقة وٓ متعجؾ فتجعؾ صعور و يف  ذا ادخقؿ أو اعؾ بو صقرة إظ مقي 

 مصقر و عد ذفؽ مـؼم ؾؾق ـؾؿي مقجقفقي إػ  ذه ابقئوت افتل ...

 مـ  عد خراب افٌكة. فشقخ:ا

 ٓ  ؾص يف ظؿؾفو. ادؾؼل:

ن ٕن أـثةةةةر - ةةةةورك اح ؾقةةةةؽ- عةةةةد خةةةةراب افٌكةةةةة ٓ يػقةةةةد افؽةةةة م  افشةةةةقخ:

إظامل وٓ كًتطقع أن كعؿؿ فقًً فقجف احم إكام  ق إمو إل داء أ ةؿ يعؿؾةقن 

ـةةام ف،شةة م و ةةؿ ٓ يعؿؾةةقن ف،شةة من ٕن افعؿةةؾ ف،شةة م فةةقس ظؿةة ً موديةةًو 

ظةةز -يعؿؾةةف افؽػةةورم ؾوفؽػةةور يعةةوون  عضةةفؿ  عضةةًوم وفؽةةـ أمةةر ؿ ـةةام ؿةةول اح 

ٍؾ َؾَجَعْؾـَةةوُه َ ٌَةةوًء َمـُْثةةقًرا﴿: -وجةةؾ ـْ َظَؿةة
و َظِؿُؾةةقا ِمةة ِدْمـَو إَِػ َمةة م [11]الفرقززان: ﴾َوَؿةة

م مةةرى -ظةةز وجةةؾ-ؾوفعؿةةؾ يف اإلشةة م ٓ جيةةدي إٓ إذا ـةةون خوفصةةًو فقجةةف اح 

كً او د يف شٌقؾ اح يف أؾغوكًةتونم مةرى  ةؾ ـوكةً ـؾفةو اعامظوت افتل ـو

م وـةةام جةةوء يف احلةةديٌ افصةةحقت مةةـ حةةديٌ أ  -ظةةز وجةةؾ-مٌتغةةل وجةةف اح 

أن رج ً ؿول: يو رشقل اح افرجؾ مـةو يؼومةؾ  -ريض اح ظـف-مقشك إْصَعِري 

ؾ  ق م ؿول: افرجؾ مـو يؼومؾ ظصٌقي  شٓ»صجوظيم  ؾ  ق يف شٌقؾ اح؟ ؿول: 

م افثوفٌ ور ام را ع ـؾ واحد يًلل شمآً:  ةؾ  ةق يف شٓ»يف شٌقؾ اح؟ ؿول: 

م ؿول: ؾؿـ  ق يف شٌقؾ اح؟ ؿةول: شٓ»شٌقؾ اح؟ يؽقن اعقاب  ق اعقاب: 

م ـةةةةذفؽ ادةةةةزات شمةةةةـ ؿومةةةةؾ فتؽةةةةقن ـؾؿةةةةي اح  ةةةةل افعؾقةةةةو ؾفةةةةق يف شةةةةٌقؾ اح»

ؿ يـػةةةةؼ يف شةةةةٌقؾ اح ؾفةةةةق واإلظوكةةةةوت  ةةةةذه مًةةةةوق كػةةةةس ادًةةةةوق مةةةةـ ـةةةةون مةةةةـف

ؿةةرن مةةع ادجو ةةديـ يف  -¢-ادػؾةةتم وإٓ ؾفةةق ا ةةوهم ؾةة  ؽرا ةةي أن افـٌةةل 
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ظؾقةةف -شةةٌقؾ اح ؿًةةؿغ ةخةةريـ: أحةةدمهو افعؾةةامءم وأخةةر  ةةؿ إؽـقةةوءم ؾؼةةول 

أول مةـ مًةعر هبةؿ افـةور يةقم افؼقومةي »يف احلةديٌ افصةحقت:  -افص ة وافً م

م يممك  وفعو  يقم افؼقومي ؾقؼول فف: أي ظٌدي موذا ث ثي: ظو م و و دم وؽـل

م ؾقؼةةول فةةف: ـةةذ ًم إكةةام ؽظؿؾةةً  ةةام ظؾؿةةً؟ ؾقؼةةقل: يةةو رب كؼةةمف يف شةةٌقؾ

ظؾؿةةةةً فقؼةةةةقل افـةةةةوس: ؾةةةة ن ظةةةةو م وؿةةةةد ؿقةةةةؾن خةةةةذوا  ةةةةف إػ افـةةةةور. ثةةةةؿ يةةةةممك 

 ودجو د ؾقؼول فف: مو ظؿؾً ؾقام أظطقتةؽ مةـ ؿةقة؟ ؾقؼةقل: يةو رب ؿومؾةً يف 

: ـذ ًم إكام ؿومؾً فقؼقل افـوس: ؾ ن صجوعم وؿةد -أيضوً -ؾقؼول فف شٌقؾؽم 

ؿقةةؾن خةةذوا  ةةف إػ افـةةور. ثةةؿ يةةممك  ةةوفغـل ؾقؼةةول فةةف: مةةوذا ظؿؾةةً ؾةةقام أكعؿةةً 

ؾةةً عظؾقةةؽ مةةـ مةةول؟ ؾقؼةةقل: يةةو رب أكػؼتةةف يف شةةٌقؾؽم ؾقؼةةول: ـةةذ ًم إكةةام ؾ

ظؾقةةف افصةة ة -م ؿةةول شفقؼةةقل افـةةوس: ؾةة ن ـةةريؿم وؿةةد ؿقةةؾن خةةذوا  ةةف إػ افـةةور

م فذفؽ  ذه ابقئوت اح ش ؿ أول مـ مًعر هبؿ افـور يؾفمٓء افث ث»: -وافً م

م وفذفؽ ٓ معطل ثامر ةون ٕ ةو -ظز وجؾ-أظؾؿ  ؿـ ـون مـفو كقتفو فقجف اح 

م وفؽةةةـ كؽةةةود كؼةةةع يف افقةةةلس مةةةـ -مٌةةةورك ومعةةةوػ-فقًةةةً خوفصةةةي فقجةةةف رهبةةةو 

  ةذا وكشةموا ظةذ  ةذام ؾؾةؿ يٌةؼ  ـةوك مذـر  مٓء ووظظفةؿن ٕ ةؿ ر ةقا ظةذ

ؾويةةةدة مةةةـ مةةةذـر ؿن ٕن إمةةةر تحتةةةوج إػ مر قةةةي افشةةةٌوب ادًةةةؾؿ مـةةةذ كعقمةةةي 

م شةةقاء ـةةون ظؾةةاًم أو ـةةون -ظةةز وجةةؾ-أطػةةور ؿ ظةةذ أن يؽةةقن ظؿؾفةةؿ ـؾةةف ح 

جفةةودًا أو ـةةون إكػوؿةةًو أو أي رء مةةـ إمةةقر افتةةل متعؾةةؼ  ةةودجتؿع اإلشةة ملم 

أن هيةةةةدي أمتـةةةةو إػ افرجةةةةقع إػ أحؽةةةةوم ديـفةةةةو ؾؼفةةةةًو  -وجةةةةؾظةةةةز -ؾـًةةةةلل اح 

و ٓ َمْػَعُؾةةقنَ ﴿وظؿةة ً:  قَن َمةة ـَ َةَمـُةةقا ِ َ َمُؼقُفةة ِذي ةة ةةو اف  َ و َأهي  ُزَ َمْؼتًةةو ِظـْةةَد اح ِ َأْن * َيةة ةة ـَ

 م واح ادًتعونم كعؿ.[1-1]الصف: ﴾َمُؼقُفقا َمو ٓ َمْػَعُؾقنَ 

 ( 00:  05: 09/   547) اهلدى والنور / 
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شةةةةمال:  عةةةةض ابقئةةةةوت مةةةةرى أكةةةةف ٓ  ةةةةد مةةةةـ مصةةةةقير افػقةةةةديق بةةةةذه  ادؾؼةةةةل:

 ادخقامت ٓشتعطوف افـوس وفذفؽ يليت ادول و ذفؽ إػ ؽر ذفؽ؟

 مٌغ ادؽتقب مـ ظـقاكف. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

اح أـةةزم صةةق اشةةتػودوا إؾغةةوكققن مةةـ افصةةقر افتةةل ـةةوكقا يـؼةةو و  افشةةقخ:

 ذ ى ـؾ ذفؽ أدراج افريوحم مػضؾ.فؾؿجو ديـم 

 ( 00:  11: 52/   547) اهلدى والنور / 

مةةةو  ةةةق مقؿةةةػ أ ةةةؾ ا ةةةر مةةةـ أصةةةحوب إمةةةقال؟ مةةةو افةةةذي جيةةةى  ادؾؼةةةل:

 ظؾقفؿ أن يػعؾقه؟

 .- ورك اح ؾقؽ-أظد ظع  افشقخ:

أؿةةةقل: إذا ـوكةةةً  ةةةذه ابقئةةةوت أو  ةةةذه ادمشًةةةوت يعـةةةل ٓ يقثةةةؼ  ادؾؼةةةل:

مقؿػ أصحوب إمةقالم مةو  ةق افةذي جيةى ظؾةقفؿ أن يػعؾقكةف  لـثر و ؾام  ق 

 ؿٌؾ أن يدؾعقا  ذا إمقال و ؿ....؟

حقةةةةةـام  -ظةةةةةز وجةةةةةؾ-جيةةةةةى أن يتحةةةةةروا أوًٓ افةةةةةذيـ  ؾصةةةةةقن ح  افشةةةةةقخ:

يًتؾؿقن إمقال مـ إؽـقةوء ويضةعق و يف أموــفةو ادؼةوظيم ٓ يٌتغةقن مةـ 

م وظةةةذ أ ةةةؾ افعؾةةةؿ أن -ظةةةز وجةةةؾ-وراء ذفةةةؽ مةةةوًٓم وإكةةةام يٌتغةةةقن ثةةةقاب اح 

يذـروا هبذه احلؼةويؼ أكةف فةقس ـةؾ مةول يةدؾع  ةق يـػةعم فةقس إمةر ـةذفؽم إكةام 

م ـةةام جةةوء يف احلةةديٌ ادةةروي يف -ظةةز وجةةؾ-يـػةةع مةةو ـةةون خوفصةةًو فقجةةف اح 

ؿةول: ؿةول رشةقل اح  -ريض اح معوػ ظـةف-مًتدرك احلوـؿ ظـ أ   ـ ـعى 

 إرض ؾؿةةـ ظؿةةؾ مةةـفؿ ظؿةة ً فؾةةدكقو ؾؾةةقس فةةف وادجةد وافتؿؽةةغ يف»: -¢-
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م ؾفةذا  ةق ادقؿةةػ افةذي جيةى أن يؽةقن اةوه إؽـقةةوء شيف أخةرة مةـ كصةقى

افةةذيـ يـػؼةةقن أمةةقابؿ أن يقجفةةقا  ةةلن يضةةعقا أ مةةقابؿ يف إمةةوــ افتةةل مـػةةع 

إمقال ؾقفوم فؽـ أزيد يف اعقاب أكـل أخشك مو أخشوه أن  ذه إمةقال ـةام 

ـ ضةرق ؽةر مؼةوظيم ؾفةل مةذ ى  طةرق ؽةر مؼةوظيم أكةو أظتؼةد أن اعً مة

مـ افـودر جدًا جدًام أن اد رج ً ؽـقًو موفف ؽر مشقب وؽر نيؾقط  وحلرامن 

ٕن  ةةةةةةذه إمةةةةةةقال افتةةةةةةل اؿةةةةةةع مةةةةةةقدع يف افٌـةةةةةةقكم ظةةةةةةذ اخةةةةةةت ف أشةةةةةةاميفو 

 ومعوم  ةةةوم وفةةةذفؽ ؾتجةةةد افرجةةةؾ مةةةـفؿ يصةةةٌت ؽـقةةةًو مةةةو  ةةةغ ظشةةةقي ووةةةحو وم

ؾودول ـام يليت يذ ىم ؾنذًا كحـ ظؾقـو أن كـصت  مٓء إؽـقةوء  ةلمريـ اثـةغ: 

أوًٓ: حتًغ ضريؼ ـًٌفو. وحتًغ ضريؼ سؾفو. ؾنذا اختةؾ أحةد إمةريـ   

 ًمالم وجزاك اح خر.افمؽـ كوؾعي إض ؿًوم  ذا مو تحيين مـ اعقاب ظـ 

 ( 00:  12: 35/   547) اهلدى والنور / 
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 كي قتن البوضٍيات أٌفطَّ ح 

 لئال يفعن فيَّ الفاحشة

ضقى! يو صقخ  وفـًٌي دِو تحدث يف افٌقشـي وابرشةؽ اح يعوؾقـةو  مداخؾي:

وادًةةةةةؾؿغم خرجةةةةةً  عةةةةةض افـًةةةةةوء ادًةةةةةؾامت افٌقشةةةةةـقوت يؼةةةةةتؾـ أكػًةةةةةفـ 

ويـتحةةرن ظـةةدمو يعةةرؾـ أن افؽػةةور أو افكةةب شةةقػعؾقن هبةةـ افػوحشةةي ويزكةةقن 

  ذا؟  هبـم ؾفؾ جيقز

 ٓ جيقز.  افشقخ:

 وفق يف حوفتفؿ؟  مداخؾي:

 ٓ جيقز.  افشقخ:

 واحلؾ موذا يؽقن يداؾعـ ظـ أكػًفـ؟  مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 وفق أدى  ذا إػ افػوحشي هبـ؟  مداخؾي:

 و ذا اكتفك اعقاب ظـفم وفق.  افشقخ:

 .(00:46:51(/594)سلسلة اهلدى والنور )
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 دلمض حوه فتٍة اخلمير

وأن ٟمٗمتييت   اسٚمّيي٦م سمخٓمْيي٦م ال٤مضميي٦م وًمييو قمييغم اًموضمييه اعمختٍميي ُمٜمٝميي٤م  اًمِمييٞم :

ومٜم٘مييو :  ن الٛمييد م ٟمحٛمييدع وٟمّييتٕمٞمٜمه وٟمّييتٖمٗمبعهلل وٟمٕمييوذ سميي٤مم ُميين ذور  ٟمٗمّييٜم٤مهلل 

ٝمد وُمن ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤مهلل ُمن هيدع ام ومال ُمْمل ًمههلل وُمين يْميٚمل وميال يي٤مدي ًميههلل و ؿمي

  ن ٓ  ًمه  ٓ ام وطمدع ٓ ذيك ًمههلل و ؿمٝمد  ن حمٛمدًا قمْدع ورؾموًمه.

  ُم٤م سمٕمد:

هلل وذ إُميييييور ¢ومييييي٢من ظميييييػم اًمٙميييييالهل يميييييالهل امهلل وظميييييػم ا يييييدي ييييييدي حمٛميييييد 

 حمدصم٤مهت٤مهلل ويمل حمدصم٦م سمدقم٦مهلل ويمل سمدقم٦م َالًم٦مهلل ويمل َالًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

 وسمٕمد: 

٥م  ن ٟمتييليمب  ييلع وميي٢من يييلا اًمواىميي  اعميي١مش اًمييلي يِمييٙمو ُمٜمييه يمييل ُمّييٚمم طم٘ميي٤ًم  يي

ْن ﴿اعمٜم٤مؾميي٦ْم اعم١مؾمييٗم٦م طم٘مٞم٘ميي٦م ذقمٞميي٦مهلل ويييي ىموًمييه شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم:  ٤مسَمُٙمْم ُِميي ٤م َ َصيي َوَُميي

٧َْْم َ ْيِديُٙمْم َوَيْٕمُٗمو َّ  يلا  وًٓ. [33]الشورى:﴾قَمْن يَمثػِمٍ  اُُمِّمٞم٦ٍَْم وَمِْاَم يَم

وصم٤مٟمٞم٤ًم: ُم٤م وىم  ُمن آقمتداء ُمن دوًم٦م قمبسمٞم٦م  ؾمالُمٞم٦م قمغم ضم٤مري٤م ويي  يْم٤ًم ُمثل 

ومم دوًميي٦م قمبسمٞميي٦م  ؾمييالُمٞم٦م يميي٤من يٛمٙميين اًم٘مْميي٤مء اًمييلي ٟمييت٩م سمٕمييد يييلا آقمتييداء يميي٤من إ

يٛمٙمن اًم٘مْم٤مء قمٚمٞميه سمتحٙميٞمم ةيي٦م ذم يمتي٤مب ام شمْي٤مر  وشمٕمي٤ممم وييي ىموًميه قمي  وضميل: 

نَ ﴿ غَم  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمتَييي٤مِن ُِمييي ٤م قَمييي َداُ َ ٧ْم  ِطْمييي ٢مِْن سَمَٖمييي ُحوا سَمٞمْيييٜمَُٝماَم وَمييي
ٚمِ ُييي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَُٚميييوا وَم٠َمْصييي اعمْ
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تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  ِمَم َ ُْمِب امَِّإُ  ُٚموا اًمَّ
وًمٙمن ُم  إؾمف  [9]الحجرات:﴾ظْمَبى وَمَ٘م٤مشمِ

اًمِمييديد ًمييٞمه ذم يييلع اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م يمٚمٝميي٤م  ىمييو  ُميي  إؾمييف ٕٟمييه ٓ يوضمييد ذم يييلع 

اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦م يمٚمٝم٤م ُمن يٓمْق إطمٙم٤مهل اًمنمقمٞم٦م يمٚمٝمي٤مهلل وًميو يمي٤من ومٞمٝمي٤م ُمين يٓمْيق ييلع 

ٞمه ومٞمٝم٤م ُمن شمّتٓمٞم   ن حت٘مق الٙمم اًمنميقمي اعميليمور ذم أيي٦م إطمٙم٤مهل يمٚمٝم٤م ومٚم

تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  ِمَم َ ُْمِب ﴿اًم٤ّمسم٘م٦مهلل  ُٚموا اًمَّ
٤م قَمغَم إظُْمَبى وَمَ٘م٤مشمِ وَم٢مِْن سَمَٖم٧ْم  ِطْمَداُ َ

 .[9]الحجرات:﴾امَِّ

ُميين  ضمييل يييلا يميي٤من ُميي٤م وىميي  ُميين اًمٗمتٜميي٦م اًمٙمييؼمى اًمتييي  فميين  ٟميي٤م ؿمخّمييٞم٤ًم  ن اًمٕميي٤مش 

إلؾميييالُمي ش يّمييي٥م سمٛمثٚمٝمييي٤م ُمييين ذوات  ٟمٗمّيييٝممهلل ؾمييي٥ْم ذًميييك  ٟمٜمييي٤م ٓ ٟم٘ميييٞمم  طمٙمييي٤مهل ا

اإلؾمالهل قمغم  رض اإلؾميالهلهلل و ٟمي٤م ٓ   ظميذ  يلا اًمٙميالهل وٓ  وميبب ومٞميه سميلم طمي٤ميمم 

وحمٙموهلهلل ومٙمٚمٜم٤م ٟمِمٙمل ييلا اًمواىمي  اًمزيءهلل وىميدياًم ىمٞميل وىميد روي طميديث٤ًم ُمبوموقمي٤ًم 

صيحٞمح٤ًم ذم يمثيػم  و ذم  يمثيب هلل وًمٙمٜمه ٓ يّمي   ؾميٜم٤مدع و ن يمي٤من ُمٕمٜمي٤مع ¢ مم اًمٜمْي 

ويلا اعمٕمٜمى يو اًملي يتٛمثل  شيمام شمٙموٟموا يومم قمٚمٞمٙمم»إطمٞم٤منهلل  ٓ ويو ىمو م: 

ذم اعمثل اًمٕم٤مُمي اًميلي ي٘ميو : دود ا يل ُمٜميه وومٞميه. وًميلًمك وم٠مٟمي٤م  قمجي٥م ُمين سمٕمي  

اًمِميييي٤ْمب اًمييييلين يّمييييْون يمييييل ضميييي٤مهل همْمييييْٝمم قمييييغم طمٙميييي٤مُمٝمم ويٜمّييييون  ٟمٗمّييييٝمم وٓ 

ُمٜميي٤م وومٞمٜميي٤مهلل وٟمْٕمييوا ُميين قمٜمييدٟم٤مهلل وش ي٠مشموٟميي٤م ُميين قميي٤مش  يتييليمبون  ن ييي١مٓء الٙميي٤مهل يييم

ةظمييب همييػم قميي٤مش  رَييٜم٤مهلل اًمٖمييبض ُميين يييلا يمٚمييه  ن ٟمٚمٗميي٧م اًمٜمٔمييب  مم  ٟمٜميي٤م ٟمحيين ُمٕمنميي 

وًمٞم٦م يييلع اًمٗمتٜميي٦م اًمٙمييؼمى اًمتييي ١ماعمّييٚمٛملم عٞمٕميي٤ًم طمٙم٤مُميي٤ًم وحمٙمييوُملم ٟمتحٛمييل ُمّيي

وىمٕم٧م ذم يلا اًم ُمن و ص٤مسم٧م اعمّٚمٛملم ذم دي٤مريم ٓ يٙم٤مد يٜمجو ُمٜمٝمي٤م ُمين يم٤مٟمي٧م 

 دارع ىمبي٦ْم ُمن اًمٗمتٜم٦م  و سمٕمٞمدة.
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و ٟميييتم اًمٞميييوهل شمٕمٞمِميييون ذم إردن سمٕمٞميييدين قميييغم ُمييي٤م ئمييين ُمييين اعمِميييٙمٚم٦مهلل وًمٙمييين 

اعمِمييٙمٚم٦م أن يمٚمييام شميي٠مظمب سمٜميي٤م اًم ُميي٤من يمٚمييام شمْمييخٛم٧م سمّيي٥ْم ييي١مٓء اًمّييٙم٤من اًمييلين 

ي٤مضمبوا سم٠مٟمٗمّٝمم ُمن شمٚميك اًميْالد وضمٕمٚميوا سميالد إردن  يبًا  يم  ن ش ٟم٘ميل ُمّيٙمٜم٤ًم 

ون ُمٕمٜم٤م ذم اسبائيد وذم ؤدودهلل ويلع ُمِمٙمٚم٦م ٓسمد  ٟمٙمم شم٘مب م وًمو ذم وىم٧م حم

اإلذاقمييي٦م ُمييي٤م شمتحٛميييل أن اًمدوًمييي٦م  و الٙموُمييي٦م إردٟمٞمييي٦م ُمييين اعمّمييي٤مقم٥م واعمِمييي٤ميمل 

طمتييى اَييٓمبت يييي سمييدوري٤م  ن شمّييتٖمٞم٨م سم٤مًمٕميي٤مش اًمٖمييبش إلزاًميي٦م يييلع اعمِمييٙمٚم٦م اًمتييي 

و  قمييين ييييلع اعمِميييٙمٚم٦م وييييلع اًمٗمتٜمييي٦م اًمٙمْيييػمة  ٟمحييين ١مقمبَييي٧م  ييي٤مهلل ُمييين ييييو اعمّييي

عمّييٚمٛملم عٞمٕميي٤ًمهلل ٓ شمٗمبىمييوا سمييلم طميي٤ميمم وحمٙمييوهلهلل سمييلم صيي٤مًم  وـميي٤مًم هلل ومٙمٚمٜميي٤م ذا  ا

 اًمبضمل اًمٓم٤مًم .

يييلع ُم٘مدُميي٦م سمييلم يييدي اإلضم٤مسميي٦م قميين اًمّيي١ما  اعمٓمييبوح ةٟمٗميي٤ًمهلل و ٟميي٤م  ىمييو  يٜميي٤م صمالصميي٦م 

 ُميييورهلل اصمٜمتييي٤من ُميييٜمٝمام يتٕمٚم٘مييي٤من سميييدوًمتلم يميييل ُميييٜمٝمام ذم ر ييييي وذم اضمتٝمييي٤مدي اسييي٤مزهل 

ث٤مًميي٨م يتٕمٚمييق سم٤معمّييٚمٛملم سميي٠مومباد وؿمييٕموب وُميي٤م خمٓمييرش ذقميي٤ًم  ؿمييد ا ٓميي٠مهلل وإُمييب اًم

اًمواضم٥م سم٤مًمٜم٦ّْم  ١مٓء اًمِمٕموب  ن ي٘مٗميوا دمي٤مع ييلع اًمٗمتٜمي٦م اًمتيي وىمٕمي٧م سميلم يي٤مشملم 

اًمييدوًمتلمهلل  ُميي٤م ا ٓميي٠م إو  ومٙمييام ذيمييبت ًمٚمّيي٤مئل اًمييلي وضمييه ذًمييك اًمّيي١ما هلل يييو  ن 

دوًم٦م قمبسمٞم٦م اقمتدت قمغم دوًم٦م  ظمبى قمبسمٞمي٦مهلل ويمٚمت٤م ي٤م ُمّيٚمٛمت٤منهلل ٓ ٟمّيتٓمٞم  ذقمي٤ًم 

ٞمه ٟمٓم٘م٤ًم ٓ ٟمّتٓمٞم  ذقم٤ًم  ن ٟم٘مو :  هنام دوًمت٤من يم٤مومبشم٤من ُمٝمام ذيمب اعمتٕمّمْون وًم

ًمٙمل ُمٜمٝمام ُمن ُم٤ّموئ وُمآظملهلل وم٢من يلع اعم٤ّموئ واعمآظمل ٓ شمّوغ ًمٜم٤م  ن ٟمّمدر 

طمٙميييياًم سمتٙمٗمييييػم يمييييل ُميييين اًمييييدوًمتلمهلل  ُميييي٤م اًمدوًميييي٦م إومم وم٤ْمقمتييييدائٝم٤م قمييييغم ضم٤مرهتيييي٤مهلل 

نَ َو ِْن ﴿وؾميييييييييٛمٕمتم ُمٜميييييييييي ةٟمٗمييييييييي٤ًم ىميييييييييو  ام قمييييييييي  وضميييييييييل:  ُييييييييي١ْمُِمٜملَِم  ـَم٤مئَِٗمتَييييييييي٤مِن ُِمييييييييي اعمْ
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ومٗمي صيدر ييلع أيي٦م  ؿمي٤مرة  مم  ٟميه يٛمٙمين ًمٓمي٤مئٗمتلم ُمّيٚمٛمتلم  [9]الحجرات:﴾اىْمتَتَُٚموا

٤م ﴿ ن يت٘ميي٤مشمالهلل وميي٤مهل أييي٦م شمييدًمٜم٤م قمييغم اًمٕمييالجهلل وم٘ميي٤م  قميي  وضمييل:  َداُ َ ٧ْم  ِطْميي ٢مِْن سَمَٖميي وَميي

تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  ِمَم  ُٚموا اًمَّ
ىمٚمٜم٤م: يلا يو  [9]الحجرات:﴾ َ ُْمِب امَِّقَمغَم إظُْمَبى وَمَ٘م٤مشمِ

 ن اًمٓمْٞم٥م ُمٗم٘مود ُم  إؾمف اًمِمديد. اًمٕمالجهلل وًمٙمن ىمٚمٜم٤م ُم٤م ُمٕمٜم٤مع 

 ذًا: يييييلا آقمتييييداء ٓ  ٕمييييل اعمٕمتييييدي يميييي٤مومبًا و ٟمييييام  ٕمٚمييييه سم٤مهمٞميييي٤ًمهلل واًمْيييي٤مهمي ٓ 

خيبضمه سمٖمٞمه ُمن اًمدائبة اإلؾمالُمٞم٦مهلل يلا ُموىميف اًمدوًمي٦م إومم ُمين طمٞمي٨م خم٤مًمٗمتٝمي٤م 

آقمتداء قمغم ضم٤مرهتي٤م اعمّيٚمٛم٦مهلل  ُمي٤م اًمدوًمي٦م إظميبى واًمتيي ىم٤مسمٚمي٧م ظمٓمي٠م  ًمٚمنمع ذم

إومم سمخٓم٠م ُمثٚمه  و  ومٔم  و ظمٓمب ُمٜمه  ٓ ويي اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م طمٞمي٨م اؾميتج٤مزت 

ٕملم سم٤مًمٙمٗم٤مر قمغم درء ا ٓمب اعمٔمٜميونهلل  ٓ وييو  ن هت٤معٝمي٤م اًمدوًمي٦م تّٟمًمٜمٗمّٝم٤م  ن 

واًمتيي  ¢ٕمٝم٤م رؾميو  ام اًمتي سمٖم٧م قمغم اًمٙموي٧مهلل ومٜمحن ٟم٘ميو : اًم٘م٤مقميدة اًمتيي وَي

ٓ يٛمٙمن  ن شمٙمون سموضمه ُمن اًموضموع ىم٤مقمدة يمْٕم  اًم٘مواقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتيي يٛمٙمين  ن 

شمٙمييييون وَييييٕم٧م سم٤مضمتٝميييي٤مدات وةراء ؿمخّمييييٞم٦م حتتٛمييييل ا ٓميييي٠م واًمّمييييوابهلل اًم٘م٤مقمييييدة 

ٓ ؿمييك  ن ذًمييك يميي٤من وطمٞميي٤ًم ُميين رسمييه ًم٘مييو  ام قميي  وضمييل ذم  ¢وَييٕمٝم٤م رؾمييو  ام 

َّٓ َوطْمٌي ُيوطَمى* ى اْ َوَ  َوَُم٤م َيٜمْٓمُِق قَمنِ ﴿يمت٤مسمه:  ويميام ضمي٤مء ذم  [4-3]النجم:﴾ ِْن ُيَو  ِ

الييدي٨م اًمّمييحٞم   ن قمْييد ام سميين قمٛمييب سميين ا ٓميي٤مب  و اسميين قمٛمييبو  ؿمييك  ٟميي٤م أنهلل 

يميي٤من ذم سٚمييه ُميين سيي٤مًمه اعمنميييملمهلل أن يٖمٚميي٥م قمييغم فمٜمييي  ٟمييه اسميين قمٛمييبو سميين 

حمٛميد اًمٕم٤مص هلل يم٤من ذم سٚمه ُمن س٤مًمه اعمنميملم وم٘م٤مًموا ًمه:  ٟمك ًمتٙمت٥م قمن 

ًمٞم٘مييييو  ًمييييه ُميييي٤م ؾمييييٛم  ُميييين  ¢ُميييي٤م ي٘موًمييييه ذم اًمبَيييي٤م واًمٖمْميييي٥مهلل ومجيييي٤مء  مم اًمٜمْييييي  ¢

: ايمتيي٥مهلل ومواًمييلي ٟمٗمييه حمٛمييد سمٞمييدع ُميي٤م خيييبج ُمٜمييه  ٓ طمييقهلل ¢اعمنميييملمهلل وم٘ميي٤م  ًمييه 
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ايمتيي٥مهلل ومواًمييلي ٟمٗمييه حمٛمييد »..  شو ؿميي٤مر قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل  مم ومٛمييه اًمنميييف

ٓميق قمين ا يوى ييو اًميلي اًميلي ٓ يٜم ¢يلا رؾميو  ام  شسمٞمدع ُم٤م خيبج ُمٜمه  ٓ طمق

وَيييي  شمٚمييييك اًم٘م٤مقمييييدة اًمتييييي ٓ يٛمٙميييين اعمّيييي٤مس  يييي٤م  ٓ ويييييي ىموًمييييه قمٚمٞمييييه اًمّمييييالة 

يمييييام ذم صييييحٞم  ُمّييييٚممهلل يييييلا الييييدي٨م رواع   ش ٟميييي٤م ٓ ٟمّييييتٕملم سمٛمنميييي »واًمّييييالهل: 

 ٟمييييي٤م ٓ ٟمّيييييتٕملم » يييييلا اًمٚمٗمييييي :  ¢اإلُمييييي٤مهل ُمّيييييٚمم ذم صيييييحٞمحه ُمبوموقمييييي٤ًم  مم اًمٜمْيييييي 

ّييي٤مسموري ذم يمت٤مسميييه اعمٕميييبوك سم٤معمّيييتدر  ورواع  سميييو قمْيييد ام الييي٤ميمم اًمٜمٞم شسمٛمنمييي 

وؾمييي٥ْم  ش ٟمييي٤م ٓ ٟمّيييتٕملم سم٤معمنمييييملم قميييغم اعمنمييييملم»قميييغم اًمّميييحٞمحلم سمٚمٗمييي  ييييو: 

يٕمبَيييون قمٚمٞميييه  ن ي٘مييي٤مشمٚموا ُمٕميييه  ¢وا  ًمٞميييه ؤورودع  ن ع٤مقمييي٦م ُمييين اعمنمييييملم ضمييي٤م

 ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم سم٤معمنميييملم قمييغم »قمييدوا ًُميين اعمنميييملم وم٘ميي٤م  قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل: 

وم٤مؾمتٕم٤مٟم٦م اًمدوًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤معمنميملم ُمن يمل اًمِمٕموب إُمبيٙمٞملم وًملًمك  شاعمنميملم

 و اًمؼميٓميييي٤مٟمٞملم وهمييييػميم  يييي٤م ؾمييييٛمٕمتم سم٠مؾمييييامئٝمم يييييلا خم٤مًمٗميييي٦م س يييي٦م عمثييييل يييييلا 

اليييدي٨مهلل وٟمحييين ٓ يٗموشمٜمييي٤م ُمييي٤م يِمييي٤مع قمييين سمٕمييي  اًمٜمييي٤مس  هنيييم اقمتٛميييدوا قميييغم سمٕمييي  

ومبيمٜمييييوا  ًمٞمٝميييي٤مهلل وؾمييييوهموا  يييي٤م  ¢الييييوادث ا ٤مصيييي٦م اًمتييييي وىمٕميييي٧م ذم زُميييين اًمٜمْييييي 

 ؾمتٜمج٤مديم واؾمتٕم٤مٟمتٝمم  ١مٓء اًمٙمٗم٤مر.ا

ٟم٘مييو : يمييل الييوادث اس ئٞميي٦م اًمتييي يٛمٙميين آؾمييتدٓ   يي٤م ُميي٤م يميي٤من صييحٞمح٤ًم ُمٜمٝميي٤م 

ؾمٜم٤مدًا  و يم٤من َٕمٞمٗم٤ًم يمٚمٝم٤م ًمٞمه ومٞمٝم٤م ُم٤م يِمْه ضم ءًا ُمن  ًمف سمل و يمثب ُمن آؾمتٕم٤مٟم٦م  

 ١مٓء اًمٙمٗم٤مر اًملين وىمٕم٧م اعمِميٙمٚم٦م ذم اًمّيٕمودي٦م اًمٞميوهلهلل  ؿميػم  يلا  مم  ن يٜمي٤م  

وم٤مرىميي٤ًم يمْييػمًا سمييلم اؾمييتدٓ  سمٕمْمييٝمم ُمييثالً سم٤مؾمييتٕم٤مرة اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل ُميين صييٗموان 

سميين  ُمٞميي٦م  ؾمييٚمح٦م  و دروقميي٤ًم ُمٜمييه يميي٤من صييٗموان يوُمئييٍل ذم ُمٙميي٦م ٓ ييي ا  ُمنميييم٤ًمهلل ومٓمٚميي٥م 
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ُمٜمييييه قمٚمٞمييييه اًمّييييالهل ُميييي٤م يميييي٤من قمٜمييييدع ُميييين دروع  و  ؾمييييٚمح٦مهلل شميييي٠مُمٚموا ُمٕمييييي أن اًمٗمييييبب 

هلل عم٤م ـمٚم٥م اًمبؾمو  قمٚمٞميه اًمّيالهل ُمين اسويبي سملم شمٚمك آؾمتٕم٤مٟم٦م ويلع آؾمتٕم٤مٟم٦م

صٗموان ُم٤م ـمٚم٥م ظمٌم  ن يٙميون ذًميك اقمتيداء ُمٜميه قمٚمٞميه اًمّيالهل قميغم ُمي٤م  صيٗموانهلل 

 وم٘م٤م :  همّم٤ًْم ي٤م حمٛمد  هل قم٤مري٦م ُم١مداة  ىم٤م : سمل قم٤مري٦م ُم١مداة. 

اًمِميي٤ميد: ذم ىمييو  صييٗموان  وٓهلًل ظمٌميي  ن اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل ؾمٞمّميي٤مدر يييلا 

 ُموىمف اًم٘موةهلل ويم٤من ُموىميف اًمٙمي٤مومب اعمنمي  اعم٤م  ُمن صٗموانهلل عم٤مذا  ٕٟمه يم٤من ذم

ذم ُموىمف اًمْمٕمفهلل وًملًمك ىمي٤م :  شم٠مظميل ييلا ُمٜميي ُمّمي٤مدرة وهمّمي٥مهلل  هل ييو قم٤مريي٦م 

 ن يٖمّمي٥م ُمي٤م   طميد سمٖميػم طميق وًميلًمك ىمي٤م  ًميه: سميل  ¢ُم١مداة  وُم٤م يم٤من ًمبؾمو  ام 

قم٤مريييي٦م ُمييي١مداةهلل  ُمييي٤م أن وم٤مًم٘مْميييٞم٦م ُم٘مٚموسمييي٦م م٤مُمييي٤ًمهلل  ن اؾميييتٕم٤مٟم٦م اعمّيييٚمٛملم سم٤مًمٙمييي٤مومبين 

شمٚمييك آؾمييتٕم٤مٟم٦م م٤مُميي٤ًمهلل اعمّييتٕملم ذم ُموىمييف اًمْمييٕمفهلل واعمّييتٕم٤من سمييه ذم  اًمٞميوهل همييػم

ُموىميييف اًم٘ميييوةهلل  ذا ش يٙمييين ُمثيييل ييييلع آؾميييتٕم٤مٟم٦م ييييي اعم٘مّميييودة ُمْييي٤مذة سم٤مليييديثلم 

اًمّييي٤مسم٘ملم: ) ٟمييي٤م ٓ ٟمّيييتٕملم سمٛمنمييي (  و: ) ٟمييي٤م ٓ ٟمّيييتٕملم سم٤معمنمييييملم( ومٛمٕمٜميييى ذًميييك 

تّميييور اؾميييتٕم٤مٟم٦م  ٟمٙميييب ٕٟمٜمييي٤م ٓ ٟم ¢شمٕمٓمٞميييل ييييلع اًم٘م٤مقميييدة اًمتيييي وَيييٕمٝم٤م رؾميييو  ام 

آؾميييتٕم٤مٟم٦مهلل ٓ  او قميييبب ذم اًمْميييال  وذم أصمييي٤مر اًمّيييٞمئ٦م اًمتيييي ؾميييتٜمت٩م ُمييين وراء ييييل

ٟمتّمور اؾمتٕم٤مٟم٦م ُمثٚمٝم٤م  سمدًاهلل ومٙمٞمف شمّت٤ّمغ ويمٞمف شمّتج٤مز سمٛمثل شمٚمك اس ئٞمي٦مهلل وُمي٤م 

يِم٤م ٝم٤م طمٞم٨م ذم يمل إضم اء اعمِم٤مر  ًمٞمٝم٤م ىمد يم٤من اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل ذم ُموىمف 

ذم ُموىمييييف اًمْمييييٕمفهلل و رادوا  ¢ن قمبَييييوا قمييييغم ٟمْٞمٜميييي٤م اًم٘مييييوة ويميييي٤من  وًمئييييك اًمييييلي

سم٢مقميي٤مٟمتٝمم ًمٚمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّيييالهل  ن  ٕمٚمييوا  ييم قمٜمييدع ييييدًاهلل وًمييلًمك ومِمييت٤من ُميي٤م سميييلم 

آؾمتٕم٤مٟمتلمهلل وٓ ؿمك  ن إُمب يميام ىمٞميل ىميدياًمهلل وٟم٘ميف يٜمي٤م ىمٚميٞمالً  و يمثيػمًا ُمي٤م  دري 
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 طمتى ٟمّتجٞم٥م ًمدقموة اًمٓمٕم٤مهلهلل يمام ىمٞمل ىمدياًم:

رشساات مرشقةاارسترشمغمرشق   اات رش

 

 

 

رششاانتبرش ااقرشقةاابرشمق اا   

و يين اؾميتٕم٤مٟم٦م اًمبؾميو  ذم شمٚميك  ش ٟمي٤م ٓ ٟمّيتٕملم سمٛمنمي » ين ىموًمه قمٚمٞميه اًمّيالهل:  

الييوادث اس ئٞميي٦م اًمتييي يميي٤من ُموىمٗمييه ُموىمييف اًم٘مييوة وُموىمٗمٜميي٤م اًمٞمييوهل ُموىمييف اًمْمييٕمفهلل 

 ويمام ىمٞمل  ظمػمًا: 

رشمحساام هرشااالترشتون ااتممرش    اات

 

 

 

رشمكااإرشاءاات رش اايرشض اا رش   اا  

صييددع ذم ُمٓمٚميي  يمٚمٛمتٜميي٤مهلل ٕن يييلا اًمواىميي  يتٛمثييل ذم صمالصميي٦م   قمييود  مم ُميي٤م يمٜميي٤م ذم 

 ُمييييور: اصمٜميييي٤من ُمييييٜمٝمام شمٙمٚمٛمٜميييي٤م قمييييٜمٝمام سمٌمييييء ُميييين اًمتٗمّمييييٞملهلل و يييي٤م اًمٚمييييلان يتٕمٚم٘ميييي٤من 

سم٤مًمدوًمتلم اًم٤ّمسم٘متلم ذيمبًاهلل سم٘مي قمٚمٞمٜم٤م  ن ٟمتحدث قمن إُمب اًمث٤مًم٨م ويو اًملي يتٕمٚمق 

٦م إطمٙمييي٤مهل سم٤مًمِميييٕموب اإلؾميييالُمٞم٦م وإوميييباد اعمّيييٚمٛملم اًميييلين هيتٛميييون قمييي٤مدة سمٛمٕمبومييي

اًمنميييقمٞم٦م صميييم سمتٓمْٞم٘مٝمييي٤م قميييغم  ٟمٗمّيييٝمم صم٤مٟمٞمييي٤ًمهلل ذًميييك ٕن اًمٕمٚميييم سم٤مًمٌميييء ٓ يٖمٜميييي قمييين 

اًمٕمٛميييل سميييه سميييل  ن اًمٕمٚميييم سم٤مًمٌميييء ُمييي  اإلقميييباض قمييين اًمٕمٛميييل سميييه ىميييد يٙميييون ذًا قميييغم 

ص٤مطمْه  يمثب ُمن اسٝمل سمه ويلا ُموَوع ـمويل وٓ يتّ  اًموىم٧م ًمٚموًموج ومٞمههلل ًمٙمن 

٤م ٓ ﴿طمّييْٜم٤م ُميين ذًمييك ىمييو  رسمٜميي٤م شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم:  وَن َُميي ِليَن َةَُمٜمُييوا ِشَ شَمُ٘موًُميي يي يي٤م اًمَّ َ ٤م َ هيا َييي

ٟمْمٞمف  مم ذًميك  [3-2]الصف:﴾يَمؼُمَ َُمْ٘مت٤ًم قِمٜمَْد امَِّ َ ْن شَمُ٘موًُموا َُم٤م ٓ شَمْٗمَٕمُٚمونَ * شَمْٗمَٕمُٚموَن 

إصمب اًمّٚمٗمي اعمبوي قمن  ش اًمدرداء اًمّمح٤مش اسٚمٞمل طمٞمي٨م ىمي٤م : وييل ًمٚمج٤مييل 

ك  شمٙمٚميييم قمييين يييي١مٓء اًميييلين ُمييين اييييتامُمٝمم  ن ُميييبة ووييييل ًمٚمٕمييي٤مش ؾميييْ  ُميييبات. ًميييلًم

يٕمبوموا  طمٙم٤مهل ر م و ن يٕمٛمٚموا  ٤مهلل ومام يو واضم٥م اًمٗمبد اعمّٚمم اًمٞموهل واًمِميٕموب 

 اعمّٚمٛم٦م دم٤مع يلع اًمٗمتٜم٦م اًمٕم٤مرُم٦م اًمتي  عم٧م سم٤مُٕم٦م اعمّٚمٛم٦م 
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يٜمٓمْييييق قميييغم يييييلا  ¢ضميييواش قمييييغم ييييلا  ن  روي ًمٙمييييم طميييديث٤ًم قميييين رؾميييو  ام 

 ن سمييييلم يييييدي اًمّيييي٤مقم٦م ومتٜميييي٤ًم يم٘مٓميييي  اًمٚمٞمييييل »: ¢ىموًمييييه  اًم ُميييي٤من ميييي٤مهل آٟمٓمْيييي٤مبهلل ويييييو

اعمٔمٚممهلل يّمْ  اًمبضمل ومٞمٝم٤م ُم١مُمٜم٤ًم ويٛمز يم٤مومبًا ويٛمز يم٤مومبًا ويّمْ  ُم١مُمٜم٤ًمهلل يْٞم  

وذم روايي٦م ي٘ميو  ومٞمٝمي٤م قمٚمٞميه اًمّميالة واًمّيالهلهلل  ش طمديم ديٜمه سمٕمبض ُمن اًميدٟمٞم٤م ىمٚمٞميل

ويييم اًمييلين و رى  ن يييلا اًم٘مييو  يٜمٓمْييق قمييغم يمثييػم ُميين اًمٜميي٤مس اًمٞمييوهل ذم يييلا اًم ُميي٤من 

يٕميييي٤مسون أن يييييلع اعمِمييييٙمٚم٦م اًمٓم٤مرئيييي٦م سميييي٠ميوائٝمم وًمييييٞمه سميييي٤مقمتامديم قمييييغم ذيٕميييي٦م 

اًمبضمييي٤م  ذم ييييلع اًمٗمتٜمييي٦م  و ذم ييييلع »ر ييمهلل ذًميييك ييييو ىموًميييه قمٚمٞميييه اًمّمييالة واًمّيييالهل: 

دمييد اًمٜميي٤مس  شاًمٗمييتن قم٘مييو م يم٤م ْيي٤مء  ّييْون  هنييم قمييغم رء وًمٞمّييوا قمييغم رء

 يباقميون ذم ذًميك يمت٤مسمي٤ًم وٓ ؾميٜم٦مهلل ومٝميلا اًمٞموهل  ومبادًا ُمن اًمٜم٤مس يتٙمٚمٛمون سم٠ميوائٝمم ٓ

يتٕمّم٥م ًمتٚمك اًمدوًم٦م اعمٕمتدي٦مهلل ويلا يتٕمّم٥م ًمٚمدوًم٦م اس٤مًم٦ْم ًمٚمٛمّمٞم٦ْم  مم  رَٝم٤م 

وسمالدييي٤مهللويي ُمّمييٞم٦ْم اطمييتال  اًمٙمٗميي٤مر سمٓمٚميي٥م ُمٜميي٤م ًمييْالد اإلؾمييالهلهلل يتٙمٚمٛمييون سمييدون 

قمٚمم وسمدون قم٘مل يّمدب ومٞمٝمم الدي٨م اًم٤ّمسمق: قم٘مو م ي٤ْمءهلل  ّْون  هنم قمغم 

قميييييغم رءهلل ذم اقمت٘مييييي٤مدي وُمييييي٤م  فمييييين  ن  طميييييدًا يٕمييييي٤مرض ييييييلا اًميييييلي  رء وًمٞمّيييييوا

ؾميي٠مىمو :  ن اًمٕميي٤مش اإلؾمييالُمي ش يّميي٥م ذم ٟمٗمّييه سمٛمثييل يييلع اًمٗمتٜميي٦م اًمتييي طمٚميي٧م ذم 

دييي٤مر اإلؾمييالهل ذم يييلع إوٟميي٦م إظمييػمةهلل وًمييلًمك ومٝمييلع اًمٗمتٜميي٦م سم٤مًمٜمّيي٦ْم عميي٤م ُم٣ميي ُميين 

ييييدي  اًم ُمييي٤من  و  ُمييي٤م يّميييدب ييييي  و  ُمييي٤م يّميييدب قمٚمٞمٝمييي٤م اليييدي٨م اًمّييي٤مسمق:  ن سميييلم

اًمّيي٤مقم٦م ومتٜميي٤ًم يم٘مٓميي  اًمٚمٞمييل اعمٔمٚمييم: يّمييْ  اًمبضمييل ومٞمٝميي٤م ُم١مُمٜميي٤ًم ويٛمزيي يميي٤مومبًا..  ًميي  

 الدي٨م.

ٓ  طمد يِمك  ن يلع اعمّمٞم٦ْم يي طمتى أن  يمؼم ُمّميٞم٦ْم وىمٕمي٧م و صي٤مسم٧م ديي٤مر 
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 شم٤ْمقمييه ُميين اعمّييٚمٛملم ذم زُميين اًمٗمييتنهلل  ¢اإلؾمييالهلهلل وقمييغم ذًمييك ومييْامذا ييي٠مُمب اًمٜمْييي 

٦م ومٝمي١مٓء ُمي  ييلع اًمدوًمي٦مهلل ويي١مٓء ُمي  شمٚميك يل يي٠مُمبيم  ن يتٕمّميْوا قمّميْٞم٦م ضم٤ميٚمٞمي

اًمدوًم٦م إظمبىهلل ًمٞمّوا قمغم رء ُمن اًمتٛمّك سم٤مًمٙمت٤مب واًمّٜم٦مهلل سمل دمد يمثػمًا ُمن 

اًميييلين يتٕمّميييْون يمثيييػمًا  ييي١مٓء  و يييي١مٓء ٓ يٕمبوميييون ُمييين اإلؾميييالهل  ٓ اؾميييٛمههلل دميييد 

يمثيييػمًا  ييين يتٕمّميييْون  يييلع اًمدوًمييي٦م  و ًمتٚميييك ٓ  ييي٤مومٔمون قميييغم يمثيييػم ُمييين إريمييي٤من 

الُمٞم٦م وقمغم ر ؾمٝم٤م اًمّمٚموات ا ٛمههلل ُم  ذًميك يتحٛمّيون ومػمومٕميون ُمين يمي٤من اإلؾم

ذم إُمييييه اًم٘مبييييي٥م قمٜمييييديم يميييي٤مومبًا  و ؿمييييْه يميييي٤مومبهلل ويْمييييٕمون ُميييين يميييي٤من ذم إُمييييه 

اًم٘مبييي٥م قمٜمييديم يييو اعمثيي٤م  اًمّميي٤مًم  ُميين سمييلم طمٙميي٤مهل اعمّييٚمٛملم ومٞمْمييٕموٟمه ذم  ؾمييٗمل 

٦م ًمٞمه  ٓهلل ؾم٤مومٚملمهلل يمل يلا وذا   ٟمام يو اشم٤ْمع ُمٜمٝمم ًمأليواء وًمٚمٛمّم٤مًم  اًمِمخّمٞم

قم٘مييو م يْيي٤مء  ّييْون  هنييم قمييغم رء وًمٞمّييوا قمييغم رءهلل ُميي٤م يييو اًمٕمييالج اًمييلي 

وَٕمه اًمبؾمو  قمٚمٞميه اًمّيالهل  يلع إُمي٦م وميٞمام  ذا  عمي٧م  يم ُمثيل ييلع اعمّميٞم٦ْمهلل سميل 

 ودوهن٤م  يْم٤ًم 

ًم٘مد ضم٤مء ذم طمدي٨م طمليٗم٦م اعمٕمبوك ذم اًمّمحٞمحلم اًملي  وًمه: ىم٤م  ريض ام 

قمن ا ػم ويمٜم٧م  ؾم٠مًمه قمن اًمنمي خم٤مومي٦م  ن  ¢ام  قمٜمه: يم٤من اًمٜم٤مس ي٠ّمًمون رؾمو 

 ظميؼم سمي٠من اعمّيٚمٛملم ؾميٞمتٗمبىمونهلل  ¢ ىم  ومٞمههلل وميليمب ذم ةظميب ييلا اليدي٨م  ن اًمٜمْيي 

و ُمب طمليٗم٦م ريض ام قمٜمه  ن يٙميون ُمي  اسامقمي٦م اًمتيي قمٚميٞمٝمم ظمٚمٞمٗمي٦مهلل ىمي٤م : ومي٢من ش 

يٙميين ظمٚمٞمٗميي٦م  ىميي٤م : ومييدع شمٚمييك اًمٗمييبب يمٚمٝميي٤م وًمييو  ن شمٕميي  قمييغم ضمييلع ؿمييجبةهلل يييلا 

بد  ٟمييه وضمييدت ومييبب ودويييالت ًمييٞمه قمٚمٞمٝميي٤م طميي٤ميمم ُمّييٚمم ي٘مييوديم سمٙمتيي٤مب ام عمجيي

هلل وم٘ميي٤م  قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل: وميي٢مذا ش يٙميين  ييم ظمٚمٞمٗميي٦م ومييدع ¢وسمّييٜم٦م رؾمييو  ام 
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 شمٚمك اًمٗمبب يمٚمٝم٤م.

ييييلا وًميييو ش ي٘مييي  ُمثيييل ييييلع اًمٗمتٜمييي٦م اًمٙمْيييػمةهلل وميييام سم٤مًمٜمييي٤م وٟمحييين أن ذم ُمثيييل ييييلع 

ٕطم٤مدي٨م  طم٤مدي٨م اًمٗمتن:  ذا يم٤من ذًميك اعمّمٞم٦ْم اًمٕمٔمٞمٛم٦مهلل ًم٘مد ضم٤مء ذم سمٕم  شمٚمك ا

هلل  ي: ٓ شمٜمْمييييٛموا  مم ـم٤مئٗميييي٦م ُميييين شومٙموٟمييييوا  طمييييالس سمٞمييييوشمٙمم»ىميييي٤م  قمٚمٞمييييه اًمّييييالهل: 

اًمٓميي٤مئٗمتلم اعمت٘ميي٤مشمٚمتلمهلل ويٜميي٤م قمييؼمةهلل ويييي:  ن ُميين الامىميي٦م سمٛمٙميي٤من  ن يٗمٙمييب سمٕمييي  

إومباد ُمن اعمّٚمٛملم  هنم سمتحٛمّٝمم واٟمتامئٝمم  مم دوًم٦م ُمن اًمدوًمتلم اعمتٜم٤مزقمتلم 

ون دييين ام وذيٕميي٦م ام ُميين الامىميي٦م سمٛمٙميي٤من ٕن اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م  يمثبييي٤م  هنييم يٜمٍميي

قمددًا وىموة سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمدو  إظمبى ُمي٤م ؿميٕمبوا سم٠مٟمٗمّيٝمم  هنيم يّيتٓمٞمٕمون  ن ي٘مٓمٕميوا 

داسميييب ييييلع اًمٗمتٜمييي٦م  ٓ سم٤مٓؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمييي٤مرهلل ومٝميييل يّيييتٓمٞم  إوميييباد ُمييين اعمّيييٚمٛملم  ن 

٦مهلل ًملًمك يم٤من اًمٕمالج يو اًمتٛمّك ي٘مْموا قمغم يلع اًمٗمتٜم٦م سمجٝموديم اًمٗمبدي٦م ا ٤مص

و ٟميي٤م  ذيمييب سميي٠من اًمٗمييتن شمٕمٛمييي  شيموٟمييوا  طمييالس سمٞمييوشمٙمم»سم٘مييو  قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل: 

سمّميييي٤مئب  وزم اًمٜمٝمييييىهلل  وزم إطمييييالهل واًمٜمٝمييييى ومْمييييالً قميييين قم٤مُميييي٦م اًمٜميييي٤مسهلل وُميييين  يمييييؼم 

إُمثٚميي٦م قمييغم ذًمييك ُميي٤م وىميي  ذم  و  اإلؾمييالهل سمييلم ـميي٤مئٗمتلم ُمّييٚمٛمتلمهلل ـم٤مئٗميي٦م ذقمٞميي٦م 

شمٔميين ٟمٗمّييٝم٤م  ن الييق يميي٤من ُمٕمٝميي٤مهلل  قمٜمييي سمييلًمك اًمٓم٤مئٗميي٦م إومم  وـم٤مئٗميي٦م همييػم ذقمٞميي٦م

قميييكم سمييين  ش ـم٤مًمييي٥م ا ٚمٞمٗمييي٦م اًمباؿميييدهلل واًمٓم٤مئٗمييي٦م إظميييبى ُمٕم٤مويييي٦م سمييين  ش ؾميييٗمٞم٤منهلل 

شمٕمٚمٛمون يلا ال٤مدث إًمٞمم اًملي وىم  ذم ذًمك اًم ُم٤من اًم٘مديمهلل ومٙمٞمف يم٤من ُموىميف 

ُمي   ن إصح٤مب اًمٙمباهل  صح٤مب اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّميالة واًمّيالهل ذم شمٚميك اًمٗمتٜمي٦مهلل 

الق ُم  ا ٚمٞمٗمي٦م اعمْي٤مي  ُمين اعمّيٚمٛملمهلل ويٜمي٤م اًمٕميؼمة اًمتيي ٟمّيتٓمٞم   ن ٟمّتخٚمّميٝم٤م 

ُمٜمٝم٤م ًمٜمّتٗمٞمد ُمٜمٝمي٤م ذم زُمٜمٜمي٤م ييلا اًميلي ًميٞمه ومٞميه ظمٚمٞمٗمي٦م ُمْي٤مي هلل ًم٘ميد اٟم٘مّيم  صيح٤مب 
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دميي٤مع يييلا اًمٜميي اع اًمييلي وىميي  سمييلم اعمٕمّييٙمبين ُمٕمّييٙمب قمييكم وُمٕمّييٙمب  ¢اًمبؾمييو  

قميكمهلل وـم٤مئٗمي٦م ُمي  ُمٕم٤مويي٦م هلل وـم٤مئٗمي٦م  ُمٕم٤موي٦مهلل ومٓم٤مئٗم٦م ُمن  صح٤مب اًمبؾمو  يم٤مٟموا ُمي 

يم٤مٟموا طمٞم٤مديلم ش يٜمْمٛموا  مم قميكم وييو إطميق سم٤مٟٓمْميامهل  ًمٞميه ومْميالً قمين  هنيم ش 

يٜمْمييٛموا  مم ُمٕم٤موييي٦م ويييو يميي٤من واًمٞميي٤ًم قمييغم اًمِميي٤مهل يمييام شمٕمٚمٛمييون هلل وًمٙمٜمييه سمييدا ًمييه  ن ًمييه 

 الق ذم  ن يٓم٤مًم٥م سم٤مًمث٠مر سمدهل قمثامن.

ٚمٞمٗمييي٦م اًمباؿميييد قميييكم سمييين  ش ـم٤مًمييي٥م اًمِمييي٤ميد  ن اًمٓم٤مئٗمييي٦م اًمث٤مًمثييي٦م ش شمٜمْميييم  مم ا 

عمييي٤مذا  طم٘مٜمييي٤ًم ًميييدُم٤مء اعمّيييٚمٛملم ُمييين ضمٝمييي٦مهلل وٕن اليييق ش يٙمييين ىميييد اشمْمييي  ًمٙمثيييػمين 

ُميييٜمٝمم سمخيييالك سمٕمْميييٝمم طمٞميييٜمام اشمْمييي  ًميييه إُميييب ؾمييي٤مرع وم٤مٟمْميييم  مم قميييكم ريض ام 

ٓ  ِين اؾمٛمه أنهلل يم٤من ؾمٛم  ُمن  ¢شمٕم٤ممم قمٜمههلل ذًمك  طمد  صح٤مب اًمبؾمو  

ويميي٤من قمييامر  شوييي  قمييامر شم٘متٚمييه اًمٗمئيي٦م اًم٤ْمهمٞميي٦م»هل ىموًمييه: ومييم اًمٜمْييي قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييال

ُم  ا ٚمٞمٗم٦م قمكم سمن  ش ـم٤مًم٥مهلل ي٘م٤مشميل وم٘متٚميه ع٤مقمي٦م ُمٕم٤مويي٦م ييوهل وىمي  اًمبضميل ىمتيٞمالً 

قميييبك ذًميييك اًمّميييح٤مش  ن اليييق ُمييي  قميييكم اسمييين  ش ـم٤مًمييي٥مهلل وم٤مٟمْميييم  ًمٞميييه ٕٟميييه وضميييد 

عمٕمتدي الدي٨م اٟمٓمْق قمغم اًمواىم هلل  ُم٤م ٟمحن اًمٞموهل وم٠مين ُمٕمٜم٤م اًمدًمٞمل  ن الق ُم  ا

 قمغم اًمٙموي٧م  و ُم  اًملي ضمٚم٥م اًمٙمٗم٤مر  مم سمالد اإلؾمالهل 

يمل ُمن يتٙمٚمم ومٞم٘مو : الق ُم  يلا  و الق ُم  يلا ومٝمو يتٙمٚمم سمٖمػم قمٚممهلل وام 

لا ﴿قميي  وضمييل ي٘مييو :  ١َماَد يُميي يي َواًْمُٗميي ْٛمَ  َواًْمٍََْمَ يي َّّ ٌم  ِنَّ اًم ِه قِمْٚميي
َك سمِيي ٞمَْه ًَميي ٤م ًَميي ُف َُميي َوٓ شَمْ٘ميي

٤مَن قَمٜمْيييُه ُمَ  ًٓ ُ ْوًَمئِيييَك يَمييي ُئو ييي  ٟمييي٤م  ىميييو  يميييام ؾميييٛمٕمتم: يميييل ُمييين اًميييدوًمتلم  [36]اإلسررررا :﴾ّْ

خمٓميييرش وًميييلًمك وميييال يٜمْٖميييي  ن ٟمتٕمّمييي٥م إلطميييدا ٤م قميييغم إظميييبىهلل و ٟميييام ٟمتٕمّمييي٥م 

قمييغم اًمييدوًمتلم يمٚمتييٞمٝمامهلل وٟم٘مييو  سمحييق  ن يمييال ًُمييٜمٝمام خميي٤مًمف ًمٚمنمييعهلل ومٛموىمٗمٜميي٤م يييو 
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ًميييْٕم هلل ُموىميييف الٞمييي٤مد اًمتييي٤مهل و ن ٟمٚمتييي هل اًمْٞميييوتهلل وٓ ٟمثيييػم ا الومييي٤مت سميييلم سمٕمْميييٜم٤م ا

واًمتٕمّميي٤ْمت اس٤ميٚمٞميي٦م وم٘مييد يمٗم٤مٟميي٤م ُميي٤م ًم٘مٞمٜميي٤م ُميين اًمٗمبىميي٦م ذم اًمٔمييبوك اًمٕم٤مدييي٦م اًمٓمْٞمٕمٞميي٦مهلل 

ومام يٜمْٖمي ًمٜم٤م  ن ٟم داد ومبىم٦م قمغم ومبىم٦مهلل وظمالومي٤ًم قميغم ظميالكهلل ًمٜمٕمٞميد ؾميػمة اس٤ميٚمٞمي٦م 

إومم و ن ٟم٘م٤مشمل محٞم٦م وضم٤ميٚمٞم٦م يمام ضم٤مء ذم طميدي٨م  ش ُموؾميى إؿميٕمبي ريض 

صحٞمحٞمٝمام  ن رضميالً ىمي٤م : يي٤م رؾميو  امر اًمبضميل ام قمٜمه ومٞمام  ظمبضمه اًمِمٞمخ٤من ذم 

ُمٜم٤م ي٘م٤مشمل ؿمج٤مقم٦مهلل يل يو ذم ؾمْٞمل ام  ىم٤م : ٓهلل ىم٤م : اًمبضمل ُمٜم٤م ي٘م٤مشمل محٞم٦م ييل 

ُمن ُمثل ُم٤م  ¢يو ذم ؾمْٞمل ام  ىم٤م : ٓهلل ويٙملا شمواردت إؾمئٚم٦م قمغم رؾمو  ام 

ؾميييْٞمل ؾميييٛمٕمتمهلل وذم يميييل ُميييبة ي٘ميييو  قمٚمٞميييه اًمّميييالة واًمّيييالهل: ٓ ٓهلل ىمييي٤مًموا: ومٛمييين ذم 

ُمن ىم٤مشمل ًمتٙمون يمٚمٛم٦م ام يي اًمٕمٚمٞم٤م ومٝمو ذم ؾمْٞمل »ام  ىم٤م  قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل: 

و ٟمتم شمٕمٚمٛمون عٞمٕم٤ًم ُم  إؾميف اًمِميديد  ٟميه ًميٞمه يٜمي٤م  رايي٦م ُمبوموقمي٦م ًمٚمجٝمي٤مد  شام

ذم ؾمييْٞمل ام قميي  وضمييل وًمييو  ن يييلع اًمباييي٦م يم٤مٟميي٧م ُمبوموقميي٦م ُميي٤م يم٤مٟميي٧م اًمٞمٝمييود ودوًميي٦م 

ّٓملم وًمٙمن ًمٗم٘مدان اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام قم  وضميل اًمٞمٝمود ُم٤م يم٤مٟم٧م ًمتّٞمٓمب قمغم ومٚم

 ذا شمْيييي٤ميٕمتم سم٤مًمٕمٞمٜميييي٦مهلل و ظمييييلشمم  ذٟميييي٤مب اًمْ٘مييييبهلل ورَييييٞمتم »: ¢طمييييق قمٚمٞمٜميييي٤م ىمييييو  ٟمْٞمٜميييي٤م 

سمييي٤مًم رعهلل وشميييبيمتم اسٝمييي٤مد ذم ؾميييْٞمل ام ؾميييٚمال ام قمٚميييٞمٙمم ذًٓ ٓ يٜم قميييه قميييٜمٙمم طمتيييى 

رايي٦م  وم٤مٔن طمٞميٜمام ٟمّيٛم   صيواشم٤ًم ُمين ييلع اًمدوًمي٦م  و شمٚميك سمبومي  ششمبضمٕموا  مم ديٜمٙمم

اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام يل ضمد ذم اعمّيٚمٛملم ُمي٤م يّميدب قمٚميٞمٝمم ىموًميه قمٚمٞميه اًمّيالهل ذم 

 شؾمييٚمال ام قمٚمييٞمٙمم ذًٓ ٓ يٜم قمييه قمييٜمٙمم طمتييى شمبضمٕمييوا  مم ديييٜمٙمم»الييدي٨م إظمييػم: 

يييل رضمٕمٜميي٤م  مم ديٜمٜميي٤م  اسييواب قمٜمييد يمييل واطمييد ُمٜميي٤م ُميي  إؾمييف: ٓهلل ُميي٤م ضمييد رء 

قميييي  وضمييييل عب اًمييييل  قمٚمٞمٜميييي٤م سمّيييي٥ْم  طمتييييى ٟمتٗميييي٤مء  وٟم٘مييييو : اًمٕميييي   ُم٤مُمٜميييي٤مهلل ٕن ام
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خم٤مًمٗمتٜميييي٤م ًمنميييييٕم٦م رسمٜميييي٤مهلل  ٟمييييه عب قمٚمٞمييييه اًمّمييييالة واًمّييييالهل سمٕميييي  إُمثٚميييي٦م ذم يييييلا 

الدي٨م اًمّمحٞم  ُمن اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ويي ٓ شم ا  ىم٤مئٛمي٦م َي٤مرسم٦م  ـمٜم٤م ي٤م سميلم 

اعمّييٚمٛملمهلل وُميي  يييلع اعمّميي٤مئ٥م اًمتييي وىمٕميي٧م ومييال ٟمجييد رضموقميي٤ًم ُميين اعمّييٚمٛملم  مم 

 ويٕمٞمد  ًمٞمٝمم سديم اًمٖم٤مسمب. رب اًمٕم٤معملم طمتى يٕم يم

اًمٕمٞمٜمييييي٦م وٓ  رييييييد شمٗمّميييييٞمل اًم٘ميييييو  ٟميييييوع ُمييييين  ٟميييييواع اًمْٞميييييوع  ش ذا شمْييييي٤ميٕمتم سم٤مًمٕمٞمٜمييييي٦م»

اعمحبُمييي٦م اًمبسمويييي٦مهلل وييييلا ىميييد خيتٚميييف ومٞميييه  ٟمٔمييي٤مر سمٕمييي  اًمٕمٚميييامءهلل وًمٙمييين  يميييل اًمبسمييي٤م 

اعمٙمِمييوك اًمٞمييوهل يييلا  ُمييب ٓ خيتٚمييف ومٞمييه اصمٜميي٤منهلل وٓ يٜمييتٓم  ومٞمييه قمٜميي انهلل ومٝمييل شميي٤مب 

ٕمّميييٞم٦م اًمٙمْيييػمة   ذا يمييي٤من اًمبؾميييو  قمٚمٞميييه اًمّيييالهل ي٘ميييو :  ذا اعمّيييٚمٛمون ُمييين ييييلع اعم

شم٤ْميٕمتم سم٤مًمٕمٞمٜم٦م.  ًمٞمه يلا ُمن سم٤مب  ومم  ن ي٘ميو  ًمٜمي٤م:  ذا  يمٚميتم اًمبسمي٤مهلل وىميد ىمي٤م  ذم 

ومٛمين سمي٤مب  ومم  شًمٕمين ام ةيميل اًمبسمي٤م وُمويمٚميه ويم٤مشمْيه وؿمي٤ميديه»الدي٨م اًمّميحٞم : 

ٚميييٞمٝمم وقميييدهل  ن يٙميييون ُمييين  ؾمييي٤ْمب عب اًميييل  قميييغم اعمّيييٚمٛملم سمتّيييٚمٞمال  اًمٞمٝميييود قم

اًمدوًم٦م اًمتي شمبيد  و يبيد  ن ي٘م٤مشمل سمٕمْمٝمم سمٕمْم٤ًمهلل  ًمٞمه يلا  عاؾمتٓم٤مقم٦م دوًم٦م ُمن يل

سم٥ّم ارشمٙم٤مسمٜم٤م ًمٙمثػم ُمين اعموسم٘مي٤مت واعمٕمي٤مي ييي  ظمٓميب ُمين سمٞمي  اًمٕمٞمٜمي٦م  ٓ ؿميك 

وٓ رييي٥مهلل ًمييلًمك  ىمييو :  ن اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل  ذا عب ُمييثالً ؾمييٝمالً ومٛميين سميي٤مب 

ذا ارشمٙمْييوا ُميين اعمٕميي٤مي ُميي٤م يييي   يمييؼم ُميين سمٞميي   ومم  ن اعمّمييٞم٦ْم حتييل سم٤معمّييٚمٛملم  

 اًمٕمٞمٜم٦م.

ويميل  شو ظميلشمم  ذٟمي٤مب اًمْ٘ميب ورَيٞمتم سمي٤مًم رع»ومت٤مسم  اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل ىموًمه: 

ُمن اًمٕم٤ْمرشملم يمٜم٤مي٦م قمن اٟمٙم٤ْمب اعمّٚمٛملم قمغم اًمدٟمٞم٤م وٟمّٞم٤مهنم أظمبة وارشمٙمي٤م م 

ال هلل يميييل ؾميييْٞمل ًمٚموصيييو   مم طمٓمييي٤مهل اًميييدٟمٞم٤م ٓ يّييي٠مًمون  ن ييييلا ؾميييْٞمل طميييباهل  هل طمييي
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ومٞم٘مو  اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل:  ذا ومٕمٚمتم يلع اعمٕم٤مي وشمبيمتم اسٝم٤مد ذم ؾميْٞمل ام 

ؾمٚمال ام قمٚمٞمٙمم ذًٓ ٓ يٜم قمه قميٜمٙمم طمتيى شمبضمٕميوا  مم دييٜمٙممهلل اسٝمي٤مد ُمي  إؾميف 

ىميييد شميييب  ُمٜميييل قمنميييات اًمّيييٜملمهلل ومٚميييامذا أن ٟم١مظميييل ٟمحييين سمٙمٚميييامت شمٕمٚمييين ذم سمٕمييي  

دهلل  يييين يييي٤م ع٤مقمييي٦م رايييي٦م اسٝمييي٤مد  رايييي٦م اسبائيييد  و اإلذاقمييي٤مت  ٟميييه رومٕمييي٧م رايييي٦م اسٝمييي٤م

اسٝميي٤مد شمّييتٚم هل شموسميي٦م اعمج٤ميييدين  مم ام قميي  وضمييل قميين يييلع اعمٕميي٤مي ومْمييالً قميين 

اًمٙم٤ْمئبهلل و ن يٛميض قمٚمٞمٝمم زُمين ـموييل يبسميون قميغم ـم٤مقمي٦م ام قميغم اشمْي٤مع يمتي٤مب ام 

ٜمٗمييوس طم٘ميي٤ًم ًمٚمجٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل اًمهلل صمييم سمٕمييد ذًمييك يٛمٙميين  ن شمتٝمٞميي٠م ¢وؾمييٜم٦م رؾمييو  ام 

لهلل ومٛمييين اًمٕمجييي٥م اًمٕمجييي٤مب  ييي٤م ي١ميميييد ًمٜمييي٤م ىموًميييه قمٚمٞميييه اًمّيييالهل اًمّييي٤مسمق: ام قمييي  وضمييي

قم٘مييو م يْيي٤مءهلل ٟمجييد ٟم٤مؾميي٤ًم ٓ ي٘موُمييون سمواضميي٥م اسٝميي٤مد ذم ٟمٗموؾمييٝمم ذم  يٚمييٞمٝممهلل ُميي  

ذًمك يبيدون  ن  ٤ميدوا ُم  اًمٕمباب ُم  اًمّٕمودي٦م ُم  اًمٙمويي٧مهلل اًميلين يبييدون  ن 

اعمج٤مييد ُمين »هل:  ٤ميدوا يٜمْٖمي قمٚمٞمٝمم  ن يتليمبوا ُمٕمٜم٤م ىمو  قمٚمٞميه اًمّميالة واًمّيال

وس٤مييييدة ييييوى اًميييٜمٗمه ًمٞمّييي٧م ييييي سيييبد دقميييوة  ين  رييييد  ىم٤مشميييل  شضم٤مييييد ييييواع م

و ريد  ضم٤ميد ذم ؾمْٞمل امهلل و ٟمام يي طمٞم٤مة يٕمٞمِمٝم٤م اإلٟم٤ّمن ذم ـم٤مقم٦م ام قم  وضملهلل 

و ٤ميييد يييوى اًمييٜمٗمههلل ؾمييواء يميي٤من َييد ٟمٗمّييه  و َييد زوضمييه  و َييد وًمييدع  و َييد 

ٕميييي  اعمٕميييي٤مسين ذم يييييلا اًم ُميييي٤من يمٚمٛميييي٦م اسمٜمتييييههلل يييييلا يييييو اسٝميييي٤مدهلل وُميييين يٜميييي٤م ىميييي٤م  سم

شمٕمجْٜمي و يمبريي٤م يمثيػمًا ويمثيػمًا ضميدًاهلل ٕهني٤م يم٠مهني٤م ُمين وطميي اًمّيامءهلل و يلع اًمٙمٚمٛمي٦م 

ام ُم٣ميي ُميين اًمْٞميي٤من وال٘ميي٤مئق:  ىمٞمٛمييوا دوًميي٦م تم ُمييوقمٔمتي يييلع ًمتتيي٠مُمٚموا ومٞمٝميي٤م وومييٞم ظميي

اإلؾميييالهل ذم ىمٚميييوسمٙمم شم٘ميييم ًمٙميييم قميييغم  رَيييٙمم. وم٘مْيييل  ن ي٘ميييٞمم اعمّيييٚمٛمون  طمٙمييي٤مهل 

ٟمٗموؾمييٝمم ومٚميين يّييتٓمٞمٕموا  ن ي٘مٞمٛموييي٤م قمييغم  رَييٝممهلل وميي٢مذا يمٜميي٤م صيي٤مدىملم اإلؾمييالهل ذم 
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ومٕمييالً طمٞمييٜمام ٟمييدقمي  و سمٕميي  اسامقميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦م شمييدقمي سميي٠مهنم يبيييدون  ن ي٘مٞمٛمييوا 

طمٙمييييم ام ذم إرضهلل ومٝميييي١مٓء ًميييين يّييييتٓمٞمٕموا  ن  ٘م٘مييييوا يييييلع اًمييييدقموى اسٛمٞمٚميييي٦م 

ذم ذًمييك هللوًمٙمٜمٝميي٤م  يي٥م  ن شمٙمييون ُمتح٘م٘ميي٦م ىمْييل يمييل رء ذم ىمٚمييو مهلل وميي٢مذا صييدىموا 

ُمٙمٜمٝمم ام شم٤ْمر  وشمٕم٤ممم ُمن  ن ي٘مٞمٛموا دوًمي٦م اإلؾميالهل قميغم  رَيٝممهلل  يلا  ٟمي٤م  ىميو  

ٟم٤مصييح٤ًم سٛمٞميي  اعمّييٚمٛملم ذم يمييل اًمييدو  اًمتييي  صيي٤مسمتٝم٤م يييلع اًمٗمتٜميي٦م يميي٠مومباد: اًم ُمييوا 

سمٞموشمٙممهلل يموٟموا  طمالس سمٞموشمٙممهلل وٓ شم٘م٤مشمٚمواهلل واطمتٗمٔميوا سميدُم٤مئٙمم ًمٞميوهل شمٕمٚمين يمٚمٛمي٦م 

هلل يوُمئييٍل يٗمييبح اعم١مُمٜمييون سمٜمٍميي ام شمْيي٤مر  وشمٕميي٤مممهلل الييق طم٘ميي٤ًمهلل يمٚمٛميي٦م اسٝميي٤مد صييدىم٤مً 

 و لا اًم٘مدر اًمٙمٗم٤مي٦م.

 (  00:  00: 43/ 451) اهلدى والنور /

 (  00: 53: 58/ 451) اهلدى والنور /

ؿمييٞمخي  ٟميي٧م شمٙمٚمٛميي٧م طمييو  ُمّيي٠مًم٦م يٕمٜمييي: طمييو  دظمييو  اًمدوًميي٦م اًم٤ْمهمٞميي٦م  اًمّيي١ما :

 اًموصيف ييلا ييو قمغم دوًم٦م ةُمٜم٦مهلل ووصٗم٧م اًمدوًمتلم سمي٠مهنام ُمّيٚمٛمتلمهلل اًمْمي٤مسمال ذم

 طم٤م  ال٤ميمم  هل طم٤م  اًمِمٕم٥م قم٤مدةهلل وضم ايمم ام ظمػم 

اسواب: ٟمحن ٟمحٙمم قمغم اًمْالد سمٙموهن٤م  ؾمالُمٞم٦م  و همػم  ؾمالُمٞم٦م ًمٞمه  اًمِمٞم :

سمييي٤مًمٜمٔمب  مم طمٙم٤مُمٝمييي٤مهلل و ٟميييام سمييي٤مًمٜمٔمب  مم ؿميييٕمو ٤مهلل ومييي٠مي  ىمٚميييٞمم يم٤مٟمييي٧م إهمٚمْٞمييي٦م ومٞمٝمييي٤م 

وا سميْٕم  الٙمي٤مهل اًميلين ُمّٚمٛملم ومٝملع دوًم٦م ُمّٚمٛم٦م وًمو يم٤مٟم٧م يلع إهمٚمْٞم٦م ىمد اسمتٚمي

يّمدب قمٚمٞمٝمم ىميو  ام قمي  وضميل  هنيم ٓ  ٙمٛميون سميام  ٟمي   امهلل وًمٙمين ييلا اًمٜميوع 

ُمن الٙمم يميام ٟمٕمٚميم عٞمٕمي٤ًم ُمين واىمي  اًمتي٤مري  اًمواىمي  اًمٞميوهل اإلؾميالُمي  ٟميه خيتٚميف 

ُمييين دوًمييي٦م  مم  ظميييبىهلل ومٝميييلع اًمدوًمييي٦م ُميييثالً شمتٛمثيييل ذم ٟمٔمييي٤مهل ؿميييٞموقميهلل وييييلع اًمدوًمييي٦م 
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 ؿمؽمايمي )اٟم٘مٓم٤مع(.يتٛمثل ومٞمٝم٤م اًمٜمٔم٤مهل اإل

ًمو  شمٞم   يم ُمين  ٙمٛمٝميم  يلا اإلؾميالهلهلل قميغم ييلا ىمٚمي٧م ُمي٤م ىمٚمي٧م سمي٠من آقمتيداء 

يميي٤من ُميين دوًميي٦م ُمّييٚمٛم٦م قمييغم دوًميي٦م ُمّييٚمٛم٦مهلل ًمٙمٜمييي ُميي  ذًمييك  ريييد  ن  َييٞمف سمٛمٜم٤مؾميي٦ْم 

يلا اًم١ّما  واسيواب قمٚمٞميه ؿميٞمئ٤ًم ةظميب: ٓ قمٚمٞمٜمي٤م ؾميواء ىمٞميل يميام ىمٚمي٧م يميام  قمت٘ميد  ن 

٦م قمبسمٞم٦م ُمّٚمٛم٦م ٕن ي١مٓء الٙم٤مهل يم  وًٓ ًمين دوًم٦م قمبسمٞم٦م ُمّٚمٛم٦م اقمتدت قمغم دوًم

وا ُميين اإلؾمييالهلهلل و ن ظميي٤مًمٗموا اإلؾمييالهل ذم يمثييػم ُميين شمٍمييوم٤مهتمهلل وصم٤مٟمٞميي٤ًم: ويييلا ؤيتييؼم

اًملي  ريد  ن  ىموًمه أن: ؾمواء ىمٚمٜم٤م ي٤مشم٤من اًميدوًمت٤من ُمّيٚمٛمت٤من  و ىمٚمٜمي٤م: يم٤مومبشمي٤من وٓ 

اًميييلي  ٙمييم سميييه  ىمييو   ييلاهلل ييييلا آقمتييداء ٓ يتٗميييق ٓ ُميي  اإلؾمييالهل وٓ ُمييي  اًمٜمٔميي٤مهل 

اًمٙمٗميي٤مر  ٟمٗمّييٝممهلل ومٗمييي يمييل طم٤مًميي٦م ُميين اليي٤مًمتلم ومٞمييه اقمتييداء وسمٖميييهلل  ُميي٤م طمٙمييم اإلؾمييالهل 

نَ ﴿ومٝمو يمام ؾمٛمٕمتم ذم اًم٘ميبةن:  ُحوا سَمٞمْيٜمَُٝماَم  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمتَي٤مِن ُمِي
ٚمِ اعمُْي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَٚمُيوا وَم٠َمصْي

ي شَمِْْٖمييييي 
تِييييي ٤مشمُِٚموا اًمَّ َبى وَمَ٘مييييي غَم إظُْمييييي ٤م قَمييييي َداُ َ ٧ْم  ِطْمييييي ٢مِْن سَمَٖمييييي ِب وَمييييي يَء  ِمَم َ ُْمييييي

ي طَمتَّيييييى شَمِٗمييييي

 يلا ضمواش قمام ؾم٠مًم٧م. [9]الحجرات:﴾امَِّ

 ( 00: 57: 14/ 451) اهلدى والنور /

يّيي٠م  اًمّيي٤مئل ومٞم٘مييو  و ن يميي٤من ؾمييْق رء ُميين اسييواب ًمٙميين ُميين ىم٤مشمييل  اًمّيي١ما :

حتيي٧م راييي٦م قمٛمٞميي٦م وم٘متييل ..  ًميي  الييدي٨مهلل ٟمبضمييو اًمتٕمٚمٞمييق قمييغم ُميي٤م يِمييتٛمل قمٚمٞمييه يييلا 

 خ٤مص٦م ذم اعم٠ّمًم٦م اعمليمورة.الدي٨م ُمن وموائد وسم

يو ُم٤م ومٞمه س٤م  أن ًمٚميتٙمٚمم ـميويالً ؾميْق يميام ىمٚمي٧م اإلؿمي٤مرة  مم ذًميكهلل  اًمِمٞم :

سم٠من اإلؾميالهل  ي٤مرب اًمٕمّميْٞم٤مت سمٙميل ُمٕم٤مٟمٞمٝمي٤مهلل ويي٠مُمب اعمّيٚمٛملم  هنيم  ذا ىمي٤مشمٚموا  ن 

ي٘م٤مشمٚموا ذم ؾمْٞمل ام قم  وضمل يمام ضم٤مءت ذم ذًمك أيي٤مت اًمٙمبيٛمي٦مهلل وضمي٤مء طميدي٨م 
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ٜمٗمييي  ن يٙمييون ُميين ي٘م٤مشمييل قمّمييْٞم٦م  و ؿمييج٤مقم٦م  و ٟمحييو ذًمييك  ن  ش ُموؾمييى ساطميي٦م ي

يٙميييون ىميييد ىم٤مشميييل ذم ؾميييْٞمل ام قمييي  وضميييلهلل و يييلا ومتّميييحٞم  اًمٜمٞمييي٦م ذم اًم٘متييي٤م  ييييو  ُميييب 

 قمٔمٞمم ضمدًا يمام ضم٤مء ذم سمٕم  أصم٤مر: )رب ىمتٞمل سملم صٗملم ام  قمٚمم سمٜمٞمته(.

 ( 01: 01: 12/ 451) اهلدى والنور /

ي٨م اؿميتٝمب قميغم إًمّيٜم٦مهلل وييو طميدي٨م: يٙمثب اًم١ّما  واًمٙمالهل قمين طميد اًم١ّما :

ومييام  ش ٙمييم اس يييبة  رسمٕميي٦م ُمييٜمٙمم سمبضمييل واطمييد ةظمييبيم اؾمييٛمه قمييغم اؾمييم وطميي »

 ُمدى صح٦م الدي٨م 

يييلا  يْميي٤ًم ُميين اعمّميي٤مئ٥م اًمتييي وىمٕميي٧م ذم يييلع اًمٗمتٜميي٦مهلل  ن اًمٜميي٤مس  ُميي٤م  ن  اًمِمييٞم :

خيتٚم٘موا  طم٤مدي٨م ٓ  صل  ٤مهلل و ُم٤م  ن يٗمتِموا ذم سمٓمون اًمٙمت٥م اًمتي شمبوي ُم٤م يي٥م 

ُميييين إطم٤مدييييي٨م اًمتيييييي وَييييٕمٝم٤م اًمٜميييي٤مس ىميييييدياًمهلل ومٞمٜمنمييييوهن٤م سميييي قمٛمٝمم  ن ييييييلع ودب 

إطم٤مدييي٨م شمٓميي٤مسمق اًمواىميي هلل ٓ  ييوز عميي١مُمن سميي٤مم ورؾمييوًمه طم٘ميي٤ًم  ن يييبوي طمييديث٤ًم وًمييو 

ٕٟمييه يمييلب قمٚمٞمييه ويييو قمٚمٞمييه  ¢يميي٤من ُمٕمٜميي٤مع ُمٓم٤مسم٘ميي٤ًم ًمٚمواىميي   ن ي٘مييو : ىميي٤م  رؾمييو  ام 

ُمييين ىمييي٤م  قميييكم ُمييي٤م ش  ىميييل »اًمّميييالة واًمّيييالهل ىميييد ضمييي٤مء ذم إطم٤مديييي٨م اًمٙمثيييػمة قمٜميييه: 

وأن شمٙمثييب ُمثييل يييلع إطم٤مدييي٨م ُميين ٟميي٤مس ُمٖمبَييلم ًمييٞمه  شومٚمٞمتْييو  ُم٘مٕمييدع ُميين اًمٜميي٤مر

 ييم يييدك  ٓ  صميي٤مرة اًم٘مالىمييل واعمِميي٤ميمل واًمٗمييتن سمييلم اعمّييٚمٛملمهلل وًمييلًمك ومٜمّمييٞمحتي 

ًمٙمم يمٚمام ؾمٛمٕمتم أن وىمْل أن  يْم٤ًمهلل ًمٙمن سمّمورة ظم٤مص٦م ذم يلا اًم ُمي٤من طميديث٤ًم 

ٜمييي٦م وميييال شمّميييدىموا سميييه طمتيييى شمّييي٠مًموا  ييييل اًمٕمٚميييم يميييام ىمييي٤م  قمييي  ئمييين  ٟميييه يٓمييي٤مسمق ييييلع اًمٗمت

يْمِب  ِْن يُمٜمُْتْم ٓ شَمْٕمَٚمُٛمونَ ﴿وضمل:   .[43]النحل:﴾وَم٤مؾْم٠َمًُموا َ ْيَل اًملِّ

 ( 01: 02: 16/ 451) اهلدى والنور /
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شمٙمٚمٛم٧م  ٟمه ٓسميد ًمنٟمّي٤من  ن ييالزهل سمٞمتيه ذم ييلا اًموىمي٧مهلل و ذا طمّميٚم٧م  اًم١ّما :

ببهلل ـمٞمييي٥م  ذا ٟمِمييي٧ْم طميييبب سميييلم اعمّيييٚمٛملم طميييبب  ن ٓ هييييدر دُميييه ذم ييييلع الييي

واًمٙمٗمي٤مر ُميثالً  ُمبيٙمي٤م عسمي٧م اًمٕميباب ... ٟميالزهل سمٞمتٜمي٤م ٓ ٟمحي٤مرب و ن يم٤مٟمي٧م اًمٜمٞمي٦م  ن 

 شمٙمون اًمٜمٞم٦م روم  راي٦م ام ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم 

 ُم  ُمن حت٤مرب  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

  ذا  ردت  ن حت٤مرب ُم  ُمن حت٤مرب. اًمِمٞم :

 ُم  ـم٤مرب يوطمٜم٤م قم ي . ُمداظمٚم٦م:

 ... ومالن  و ومالن. :اًم٤ّمئل

  ٟم٤م قم٤مركهلل وًملًمك  ٟم٤م حمت٤مر ذم ؾم١ماًمك ُم  ُمن حت٤مرب  اًمِمٞم :

 ُم   اسٞم . اًم٤ّمئل:

 ُم  ُمن حت٤مرب ُم٤م داهل  ٟم٧م ٓ ُم  ي١مٓء وٓ ُم  ي١مٓء. اًمِمٞم :

 ُمثالً  طم٤مرب ُم  اًمٕمباب. اًم٤ّمئل:

  ذًا:  ٟم٧م ُم   طمديم. اًمِمٞم :

 ل اًمٙمٗم٤مر وم٘مال ٓ همػم. ٟم٤م  طم٤مرب ًم٧ّم حت٧م رايتٝممهلل  ٟمام  طم٤مرب ًم٘مت اًم٤ّمئل:

أن  ٟم٧م يمٖمػم   و ًمٕمكم  ظمٓم٠مت ومٜم٧ّْم  ًمٞمك ُم٤م ًمٞمه ومٞمك وإطمّن  اًمِمٞم :

 ن  ىمو : مثل ر ي سمٕم  اًمٜم٤مس اًمٞموهلهلل وًمٞمه يلا ر يك  ن ؿمي٤مء امهلل ٓ طميو  وٓ 
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ىموة  ٓ سم٤ممهلل ًمو يم٤من اعمّٚمٛمون اعمتحٛمّون ًمٚم٘مت٤م  ُم  اًمٕمباب عم٘م٤مشمٚم٦م إُمبيٙم٤منهلل 

ٙمم يٜمييي٤م وييييم ذم ومٚمّيييٓملمهلل ومٚميييامذا ٓ ٟم٘م٤مشميييل إُمبيٙمييي٤من ذم وم٤مُٕمبيٙمييي٤من  ىميييبب  ًميييٞم

ومٚمّٓملمهلل يلا اًمٙمالهل ُموضمه  مم اًميلي يبييد  ن ي٘م٤مشميل إُمبيٙمي٤من ذم ا ٚميٞم٩مهلل وُمين 

يبيد  ن يٙمون قموٟم٤ًم ًمه ذم ا ٚمٞم٩مهلل عم٤مذا ٓ ٟم٘م٤مشمل اًمٞمٝمود يٜم٤م وييم  ىميببهلل وييم ُمين 

 ىمدياًم. اًمّٝموًم٦م سمٛمٙم٤من  ن ٟمبُمٞمٝمم ذم اًمْحب يمام يم٤من ي٘مو  سمٕم  اًمبؤؾم٤مء

 ىميييو : ًميييو  ن ا ٛمييي٦م شموضمٝمييي٧م ُمييين دوًمييي٦م قمبسمٞمييي٦م ُمّيييٚمٛم٦م ًم٘متييي٤م  اًمٞمٝميييود ًمٙمييي٤من ييييلا 

اًم٘مت٤م  ىمت٤م  ُمّٚمم ًمدوًم٦م يم٤مومبة حمْم٤ًمهلل  ُم٤م اًمواىمي  أن ومٚميٞمه يميلًمكهلل وًميلًمك ييلع 

 ٟم٘مٓم٦م  ٥م  ن ٟمتٜمْه  ٤م ًمٜمٕمبك ظمٓمورة آٟمْمامهل  مم ـم٤مئٗم٦م  و  ظمبى.

ؾميييت٘م٤مشمل  وًٓ إُمبيٙمييي٤من  ظميييي: عمييي٤م شمبييييد  ن شم٘م٤مشميييل إُمبيٙمييي٤من ٓ شمتّميييور  ٟميييك 

حمْميي٤ًمهلل ُمٗمٝمييوهل يمٚمٛميي٦م حمْميي٤ًم  و ٟمييام ؾمييت٘م٤مشمل إُمبيٙميي٤من زائييد دو  قمبسمٞميي٦م ُمّييٚمٛم٦مهلل 

 ذًا: ومٝمٜميييي٤م  يييي٥م  ن ٟم٠مظمييييل اٟمتْيييي٤مع ظميييي٤مص قمٜمييييدُم٤م ٟمبيييييد  ن ٟم٘م٤مشمييييل إُمبيٙميييي٤منهلل ًمٙميييين 

اًمّمورة  ؿميٙمل و ظمٓميب ُمين ييلا اًمتّميور إو هلل يٜمي٤م  شمّميور صمي٤مينهلل طمٞميٜمام شمبييد  ن 

طم٘مٞم٘م٦م و فمن يلا  ُمب ٓ يٜم٤مىم  ومٞمه  ٟم٤ّمن يٗمٙمب شمٗمٙمػمًا  شم٘م٤مشمل إُمبيٙم٤من إُمبيٙم٤من

ؾمييييٚمٞماًمهلل إُمبيٙميييي٤من ٓ  ييييودون سمييييدهل  ُمبيٙمييييي واطمييييد ُميييي٤م داهل  هنييييم يّييييتٓمٞمٕمون  ن 

يّييٞمٚموا دُميي٤مء اعمّييٚمٛملم ُميي  سمٕمْمييٝمم اًمييْٕم هلل سمٛمٕمٜمييى: إُمبيٙميي٤من ؾمييٞم٘مدهل اسٞمييوش 

ىمد  اعمّٚمٛم٦م عم٘م٤مشمٚم٦م اسٞم  اعمّٚمم اًمٕمباىميهلل ويو ؾمٞمٙمون ُمت٠مظمبًا ُمتٗمبج ىمد يٜمٔمم

يدسمب وًميٞمه ُمتٗميبج سمي٤معمٕمٜمى اعمتْي٤مدرهلل ًمٙمين قميغم يميل طمي٤م  ٓ يٗمي٤مدي سميدُم٤مء اسيٞم  

إُمبيٙميييي  و اًمؼميٓمييي٤مين  ٓ ذم ةظميييب لٔمييي٦م رسميييام  و سموضميييه اإلدسمييي٤مر ٕن ييييلع ـمْٞمٕمييي٦م 

اًمٙمٗميييي٤مر طمٞمييييٜمام يِمييييٕمبون سميييي٠مهنم ُمٖمٚموسمييييون قمييييغم  ٟمٗمّييييٝممهلل ًمٙميييين  و  سمييييدء اعمٕمبيميييي٦م 
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ن ٟمتّميييييور  ٟمٜمييييي٤م ؾميييييٜم٘م٤مشمل ومّيييييتٙمون سميييييلم ُمّيييييٚمٛملم وُمّيييييٚمٛملمهلل وًميييييلًمك وميييييال  يييييوز  

إُمبيٙميي٤منهلل يييلع ٟم٘مٓميي٦م طم٤ّمؾميي٦م ضمييدًاهلل ويييي  يي٤م ي١ميمييد ًمٜميي٤م  ن ٟم٘مييو  يمييام ىميي٤م  قمٚمٞمييه 

ٟمحيين ىمٚمٜمي٤م يييلا اًمٙمييالهل ًمٚمٙمييويتٞملم اًمييلين اٟمْمييٛموا  شيموٟمييوا  طمييالس سمٞمييوشمٙمم»اًمّيالهل: 

 مم اعم٘م٤موُم٦م اًمٙمويتٞم٦م ٓسمد ؾميٛمٕمتم  ي٤مهلل ىمٚمٜمي٤م:  ٟميتم ًمين شمّيتٓمٞمٕموا  ن شميبدوا اًمٕميبابهلل 

اًمٕمبسمٞم٦م  ن شمبدي٤م  ٓ سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مُٕمبيٙم٤من واًمؼميٓمي٤من ..  ًمي هلل  وًمن شمّتٓمٞم  اًمدو 

 ًملًمك اطمٗمٔموا دُم٤مءيمم ًمٚمٞموهل اعمٓمٚموب واعمٜمِمودهلل يلا ضمواب ُم٤م ىمٚم٧م ةٟمٗم٤ًم.

 ُم٤ميو اًمٞموهل اعمٓمٚموب واعمٜمِمود سم٤مًمٜم٦ّْم .... اًم٤ّمئل:

يييلا ؾمييْق اًمٙمييالهل ومٞمييههلل  ىمٞمٛمييوا دوًميي٦م اإلؾمييالهل ذم ىمٚمييوسمٙمم شم٘مييم ًمٙمييم ذم  اًمِمييٞم :

: ذًمك  ت٤مج  مم  قمداد وٟمحن ٟم٘مو  يلا سمٛمٜم٤مؾم٤ْمت يمثػمة: ٓسمد ُمن  رَٙممهلل يٕمٜمي

اًمتّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦مهلل ٓسمييد ُميين شمّمييٗمٞم٦م اإلؾمييالهل  يي٤م دظمييل ومٞمييه ُم٘مبوٟميي٤ًم سمؽمسمٞميي٦م اعمّييٚمٛملم 

 قمٜمي سم٤معمّٚمٛملم ًمٞمه يلع اعماليلم اًمٙمثػمةهلل اًمٜمخ٦ْم اًمّم٤مل٦م ُمٜمٝمم اًملين يٗمٙميبون 

 ض اعمّٚمٛملم.ومٕمالً وسمح هل وقم هل  ن ي٘مٞمٛموا دوًم٦م اإلؾمالهل قمغم  ر

 (  01: 05: 54/ 451) اهلدى والنور /

 ( 01: 11: 28/ 451) اهلدى والنور /

  ؿمٞم   ذا  طمد طمٙم٤مهل اًمٕمبب اعموضمودين طم٤مًمٞم٤ًم  قمٚمن اسٝم٤مد اإلؾمالُمي اًم١ّما :

ٓ شم٘مييييو  قمييييغم اسٝميييي٤مد... ٓ شم٘مييييل قمييييغم اسٝميييي٤مدهلل اسٝميييي٤مد  تيييي٤مج  مم  اًمِمييييٞم :

 اؾمتٕمدادهلل ىمٚمٜم٤م ةٟمٗم٤ًمهلل ومٞمه اؾمتٕمداد ًمٚمجٝم٤مد 

 ُم٤م ومٞمه. اًم٤ّمئل:
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 سم٤مر  ام ومٞمك. اًمِمٞم :

 (  01: 12: 09/ 451) اهلدى والنور /

ؾميي١ما  ُمٙمييون ُميين ضميي ئلم: اسيي ء إو  يييل  رؾميي٤م  اسٞمييوش اًمٕمبسمٞميي٦م  اًمّيي١ما :

  مم اًمّٕمودي٦م  و  مم دو  ا ٚمٞم٩م صحٞم .

 يلا اًم١ّما   ضمْٜم٤م قمٜمه. اًمِمٞم :

 وا سم٤مًم٘مت٤م  ُمثالً ـمٞم٥مهلل ُم٤م يو واضم٥م اسٚموس ذم يلع اسٞموش  ذا  ُمب اًم٤ّمئل:

 ٓ يوضمٝموا ؾمالطمٝمم وىمت٤م م إلظمواهنم اعمّٚمٛملمهلل  ُم٤م  ذا يمي٤من  ُمي٤مُمٝمم  اًمِمٞم :

  ُمبيٙم٤من ومال ي٘مٍموا.

 ( 01: 12: 50/ 451) اهلدى والنور /

 ...د اًمٕم ي  سمن سم٤مز  ٟمه خم٤مًمفصحٞم  ُم٤م ٟم٥ّم  ًمٞمك  ن ىمو  اًمِمٞم  قمْ اًم١ّما :

 ام  قمٚممهلل ٟمحن ٟمحّن اًمٔمن سمه يٙملا. اًمِمٞم :

 (  74: 41: 70/ 154هلدى والنور /) ا
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 حوه فتٍة اخلمير آخر دلمض

اًم١ّما  إو : ُم٤م يو شمٕمٚمٞميق ومْميٞمٚمتٙمم وُميوىمٗمٙمم ُمين اًمٖمي و اًمٕمباىميي ًمٚمٙمويي٧مهلل 

 وشمدظمل اًم٘موات إُمبيٙمٞم٦م  يْم٤ًم ذم ا ٚمٞم٩م اًمٕمبش 

اًم١ّما  اًمِمٓمب اًمث٤مين ُمٜمه ًمٞمه دىمٞم٘م٤ًمهلل واًم٘مّمد ُمٗمٝميوهلهلل وطمّي٥م اعمٕمٜميى  اًمِمٞم :

 ًمٞمه اعمٚمٗموظ ًمٗمٔم٤ًم ٟمجٞمْههلل واَ  اعم٘مّمود ىمٚم٤ًْم و

 واَ . ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م اقمتداء اًمٕمباب قمغم اًمٙموي٧م ومال ؿمك  ٟمه سمٖمي وفمٚمم ٓ  يوز ذقمي٤ًم  اًمِمٞم :

سمييي٠مي وضميييه ُمييين اًموضميييوع ُمٝميييام يم٤مٟمييي٧م اعمّيييوهم٤مت  و يميييام ي٘موًميييون اًمٞميييوهل: اعميييؼمرات 

عمثيييل ييييلا آقمتيييداءهلل وُمٕمٚميييوهل ًميييدى يم٤مومييي٦م اعمّيييٚمٛملم ىميييو  رب اًمٕمييي٤معملم ذم اًم٘ميييبةن 

٤م  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمت٤َمِن ُِمنَ ﴿يم: اًمٙمب َداُ َ ٧ْم  ِطمْي ٢مِْن سَمٖمَي ُحوا سَمٞمْيٜمَُٝماَم ومَي
ٚمِ اعمُْي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَٚمُيوا وَم٠َمصْي

تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  ِمَم َ ُْمِب امَِّ ُٚموا اًمَّ
 .[9]الحجرات:﴾قَمغَم إظُْمَبى وَمَ٘م٤مشمِ

إطمٙمي٤مهل اًمنميقمٞم٦م و ٤م ي١مؾمف ًمه  ٟميه ٓ يوضميد اًمٞميوهل دوًمي٦م ُمّيٚمٛم٦م شم٘ميوهل سمتٓمْٞميق 

ُم٤مئ٦م ذم اعم٤مئ٦مهلل ٓ ؿمك  ن سمٕم  اًمنم  يون ُمن سمٕم هلل ًمٙمن سمحثٜم٤م  ٟمه ٓ يوضميد ُمي  

إؾميييف دوًمييي٦م شمٓمْيييق إطمٙمييي٤مهل اًمنميييقمٞم٦م ُم٤مئييي٦م ذم اعم٤مئييي٦مهلل وًميييو يمييي٤من ُموضميييودة اًمٞميييوهل 

ُحوا سَمٞمْيٜمَُٝماَم ﴿ومٚمٞم٧ّم شمٚمك اًمدوًم٦م اًمتي شمّتٓمٞم   ن شمٜمٗمل يلا الٙمم اًم٘ميبةينهلل 
ٚمِ وَم٠َمصْي

٧ْم  ِطْمييييي  ٢مِْن سَمَٖمييييي ِب وَمييييي يَء  ِمَم َ ُْمييييي
ي شَمِْْٖميييييي طَمتَّيييييى شَمِٗمييييي

تِييييي ٤مشمُِٚموا اًمَّ َبى وَمَ٘مييييي غَم إظُْمييييي ٤م قَمييييي َداُ َ
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ِ  .[9]الحجرات:﴾امَّ

يم٤من اعمٗمبوض  ن اًمدوًم٦م اًمتي يبضمى  ن شمٓمْق يلا الٙمم اًمنمقمي ُمين اًمٜم٤مطمٞمي٦م 

اًمنمييقمٞم٦م  و ُميين ٟم٤مطمٞميي٦م مّييك اًمدوًميي٦م سمتٜمٗمٞمييل إطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦م يميي٤من اعمٗمييبوض  ن 

اًمّييييٕمودي٦ما ٕهنيييي٤م ظمييييػم اًمييييدو  اإلؾمييييالُمٞم٦م ُميييين طمٞميييي٨م شمٓمْٞم٘مٝميييي٤م شمٙمييييون يييييي اًمدوًميييي٦م 

وشمٜمٗمٞمييلي٤م ًمٙمثييػم ُميين إطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦مهلل يميي٤من يييلا يييو اعمٔمٜمييون ومٞمٝميي٤مهلل ًمٙميين اس٤مٟميي٥م 

أظمب اًملي  ذت  ًمٞمه ذم ُمٓمٚم  يمٚمٛمتي يلع ويي  ن شمٙمون ذم ُموَ  اًم٘موة اًمتي 

 ن شم٘م٤مشمل شمّتٓمٞم   ذا ُم٤م  رادت  ن شمٜمٗمل الٙمم اًمنمقمي اعمٜمّموص سم٤مٔي٦م ومتّتٓمٞم  

اًمٓم٤مئٗم٦م اًم٤ْمهمٞم٦مهلل ومي٢من يم٤مٟمي٧م ييي شمّيتٓمٞم  ُمين طمٞمي٨م  هني٤م شمٜمٗميل إطمٙمي٤مهل اًمنميقمٞم٦م  مم 

طمييد سمٕمٞمييد يمييام  ذت ةٟمٗميي٤ًم ذم سمالدييي٤م ومٝمييي ُميي  إؾمييف اًمِمييديد ٓ شمّييتٓمٞم   ن شمٜمٗمييل 

يلا الٙمم اًمنمقمي قميغم همػميي٤مهلل وًميلًمك ُمي  إؾميف اًمِميديد ذم اًموىمي٧م اًميلي ش 

ضمٝمتٝمي٤م ظمِميٞم٧م  ن يّميٞمْٝم٤م ُمي٤م  صي٤مب  شمّتٓم   ن شمٜمٗميل ييلا الٙميم اًمنميقمي ييي ُمين

ضم٤مرهتيي٤م ويييي سمٞمٜمٝميي٤م وسمييلم اعمٕمتييدي قمٚمٞمٝميي٤م طمييدودًاهلل وذم اعمثييل اًمّييوري اًمٕميي٤مُمي:  ذا 

 طمٚمق ضم٤مر  سمل  ٟم٧م.

وًمييييلًمك ُميييي  إؾمييييف اًمِمييييديد اًمدوًميييي٦م اًمّييييٕمودي٦م ذم اًموىميييي٧م اًمييييلي ش شمٙميييين ذم 

ُمييوـمن اًم٘مييوة ُميين طمٞميي٨م  هنيي٤م حتيي٤مو  اإلصييالح سمييلم اًمٓميي٤مئٗمتلم اعميي١مُمٜمتلم اعمت٘ميي٤مشمٚمتلم 

ٝميييي ًميييو  رادت  ن شموىميييف اًمْييي٤مهمي قمٜميييد طميييدع ُمييي٤م مٚميييك اًم٘ميييوة ًمتٜمٗمٞميييل ييييلا الٙميييم وم

اًمنمييقميهلل و يمييؼم دًمٞمييل قمييغم ذًمييك  هنيي٤م عميي٤م ظمِمييٞم٧م  ن يّمييل قمييدوى اقمتييداء اًمٕمييباب 

قمغم اًمٙموي٧م  مم اًمّيٕمودي٦م ش شم٘متٍمي قميغم آؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مًميدو  اًمٕمبسمٞمي٦م وم٘ميالهلل و ٟميام 

 اؾمتٕم٤مٟم٧م سم٤مًمدو  اًمّمٚمٞمْٞم٦م اًمٙم٤مومبة.
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ًملي يو ضمواب ًمٚمِمٓمب إو  ُمن ؾم١ماًمك ي٠ميت أن اسواب وسمٕمد يلا اًمٙمالهل ا

قمن اًمِمٓمب اًمث٤مين ُمن ؾم١ماًمك اًملي شم٘مّمدع سم٘مٚمْك وًمٞمه سمٚمٗمٔمكهلل ٕٟمه ًمٞمه اعمٝميم 

دظمو  اًمٙمٗم٤مر يي١مٓء يميام دظميل اًمٞمٝميود ٕٟميه ُمٕميبوك ُمثيل ييلا الٙميم  ٟميه ٓ  يوز 

 ن اًمّيييي١ما  ًمييييٞمه اعم٘مّمييييود يييييلا اعمٕمٜمييييى سمييييههلل و ٟمييييام ذقميييي٤ًمهلل وًمييييلًمك ىمٚميييي٧م اسمتييييداء: 

 اعم٘مّمود سمه ُم٤م طمٙمم آؾمتٕم٤مٟم٦م  ١مٓء اًمٙمٗم٤مر اًمّمٚمٞمْٞملمهلل  ًمٞمه يملًمك 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

وقميغم ذًميك وميٜمحن ٟم٘ميو  هميػم ُمبشمي٤مسملم وٓ ؿمي٤ميملم سمي٠من ييلع آؾميتٕم٤مٟم٦م ٓ  اًمِمٞم :

قمٝمييد ًمٚمتيي٤مري  اإلؾمييالُمي يمٚمييه سمٛمثٚمٝميي٤م  ـمالىميي٤ًمهلل ويييو ذ ومتٜميي٦م شمّمييٞم٥م إُميي٦م اإلؾمييالُمٞم٦م 

ظمو  دظميييو  اًمّميييٚمٞمْٞملم  مم اًمييييْالد ذم يميييل شم٤مرخيٝمييي٤م ُمييين طمٞمييي٨م  ن ؾمييي٥ْم ييييلا اًميييد

اإلؾمييالُمٞم٦م ًمٞمّيي٧م يييي الييبب اًم٘م٤مئٛميي٦م سمييلم اًمٙمٗميي٤مر واعمّييٚمٛملمهلل و ٟمييام اًمّيي٥ْم يييو 

اؾمييتجالب اعمّييٚمٛملم  يي١مٓء اًمٙمٗميي٤مر اؾمتٜمّميي٤مرًا  ييم قمييغم اًمٗمئيي٦م اًم٤ْمهمٞميي٦م  و اًمٓم٤مئٗميي٦م 

 اًم٤ْمهمٞم٦م.

وٓ ؿمييك  ن يييلا قمييالج ًمٚمييداء سمييداء  ؿمييدهلل ويييلا ٓ يّميي   ٓ قمييغم ُمييلي٥م واطمييد 

  ش ٟمواس:ويو ُملي٥م 

 .وداوين سم٤مًمتي يم٤مٟم٧م يي اًمداء

و ٟمييي٤م ذم اًمواىمييي   شمٕمجييي٥م يميييل اًمتٕمجييي٥م  ييي٤م يْٚمٖمٜمييي٤م و رضميييو  ن يٙميييون ييييلا اًميييلي 

يْٚمٖمٜم٤م  ن ٓ يٙمون صحٞمح٤ًم ُمين طمٞمي٨م اًمواىمي ا ٕن اًمٗم٘ميه اإلؾميالُمي سمٜمّميوص يمت٤مسميه 

وؾمييٜم٦م ٟمْٞمييه وآؾمييتٜم٤ْمط اًمّمييحٞم  ٓ يٛمٙميين  ن يت٘مْييل ُميي٤م ٟمّييٛمٕمه ُميين شمؼميييب  و شمّييوي  
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  إوم٤مَيييييل ذم شمٚميييييك اًميييييْالد اؾميييييتٕم٤مٟم٦م اًمّيييييٕموديلم  ييييي١مٓء اًمٙمٗمييييي٤مر سمٕمييييي  اعمِمييييي٤مي

اًمّمٚمٞمْٞملمهلل ذًميك ٕن ُمٕمٜميى يمالُمٝميم يٕميود  مم ُمي٤م ي٘موًميه سمٕمي  اًمٗم٘مٝمي٤مء ذم  صيو م 

و ن يم٤مٟموا يم ش يِمػموا  مم ذًمكهلل ًمٙمن صٜمٞمٕمٝمم يٜمْٝمٜمي٤م  مم  هنيم يدٟميدون طميو  ُمي٤م 

ظمتي٤مر  ىمٚمٝميام ذًاهلل ذيمبع قمٚمامء إصو  ُمن ىمو م سمي٠من اعمّيٚمم  ذا وىمي  سميلم ذيين ا

ومٝمييم ئمٜمييون  ن سييوءيم  مم آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمييٚمٞمْٞملم  ىمييل ذًا وٓ ٟم٘مييو : ظمييػمًاهلل ُميين 

اقمتداء اًمٕمباىمٞملم قمغم اًمّيٕموديلمهلل وٟمحين ٟميبى  ن وضمٝمي٦م ٟمٔميبيم ييلع ُميبدودة ٟمّمي٤ًم 

ووم٘مٝميييي٤ًما ٕن آقمتييييداء اًمٕمباىمييييي قمييييغم اًمّييييٕمودي٦م ش ي٘ميييي  يمييييام وىميييي  قمييييغم اًمٙموييييي٧مهلل 

ن اعمّييٚمم  ذا وىميي  سمييلم ذييين  قمييدة يييلع اًمتييي شم٘مييو : وًمييلًمك ومييال يّميي  شمٓمْٞمييق اًم٘م٤م

اظمت٤مر  يٌ ٤مهلل ومٚمم ي٘م  اًمنمي إيميؼم ذم فمين اعمِمي٤مي  وييو اقمتيداء اًمٕميباىمٞملم قميغم 

 اًمّٕموديلمهلل طمتى خيت٤مروا اًمنم إصٖمب ذم فمٜمٝمم ويو اؾمتٜمّم٤مريم سم٤مًمٙمٗم٤مر.

 ُميي٤م ُميين طمٞميي٨م اًمييٜمذ وميي٤مُٕمب واَيي  ضمييدًاهلل طمٞميي٨م  ٟمييه ىمييد صيي  ذم همييػم ُميي٤م طمييدي٨م 

وؾميييي٥ْم الييييدي٨م ُمٕمييييبوك ذم  ش ٟميييي٤م ٓ ٟمّييييتٕملم سمٛمنميييي » ٟمييييه ىميييي٤م :  ¢ي قميييين اًمٜمْيييي

صييييحٞم  ُمّييييٚمم وهمييييػمعهلل وذم رواييييي٦م  ظمبضمٝميييي٤م اليييي٤ميمم ذم اعمّييييتدر   ن ىموُميييي٤ًم ُميييين 

اعمنميملمهلل وم٘م٤م   م:   ؾمٚمٛمتم   ¢وا يبيدون  ن ي٘م٤مشمٚموا ُم  اًمٜمْي ؤاعمنميملم ضم٤م

 غم اعمنميملم.ىم٤مًموا: ٓهلل وم٘م٤م  قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل:  ٟم٤م ٓ ٟمّتٕملم سم٤معمنميملم قم

ومٝمييلع ىم٤مقمييدة وم٘مٝمٞميي٦م وَييٕمٝم٤م ُميين ٓ يٜمٓمييق قميين ا ييوىهلل  ن يييو  ٓ وطمييي يييوطمىهلل 

وًمٞمّييي٧م يميييْٕم  اًم٘مواقميييد اًمٗم٘مٝمٞمييي٦م اًمتيييي يٛمٙمييين  ن شمٙميييون ُموَييي   ظميييل وردهلل ومٝمٜمييي٤م  

ىمواقمد يْمٕمٝم٤م إطمٜم٤مك خي٤مًمٗمٝم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واًمٕمٙمه سم٤مًمٕمٙمههلل  ُم٤م يلع اًم٘م٤مقمدة وم٘مد 

وقميييغم  شٓ ٟمّيييتٕملم سمٛمنمييي   ٟمييي٤م»سمٜمّميييه اًمّميييحٞم  اًمٍميييي :  ¢وَيييٕمٝم٤م رؾميييو  ام 
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ذًمك ومٛمٕمٜميى يميون اًمٌميء ىم٤مقميدة  ٟميه  ي٥م اًمت اُمٝمي٤م دائياًم و سميدًا  ٓ ُٕميب قمي٤مرض ٓ 

 يٜم٤مذم اًم٘م٤مقمدة ُمن  صٚمٝم٤مهلل و ٟمام يٛمٙمن  ن  بى قمٚمٞمٝم٤م ختّمٞمذ ُم٤م.

واًمييلين يٍمييطمون سمجييواز آؾمتٜمّميي٤مر سميي٤مُٕمبيٙمٞملم واًمؼميٓميي٤مٟمٞملم وهمييػميم يييبون 

وادث اس ئٞميييي٦م اًمتييييي صمْتيييي٧م ذم اًمّييييٜم٦م  ن يييييلا آؾمتٜمّميييي٤مر ًمييييه  صييييل ذم سمٕميييي  اليييي

اعمحٛمدييي٦مهلل ومتٙمييون يييلع اس ئٞميي٤مت ُمّييتثٜم٤مة ُميين اًم٘م٤مقمييدةهلل وٟمحيين ٟم٘مييو  ضمواسميي٤ًم قميين 

 يلع اًمدقموة: 

 وًٓ: ىم٤مقمييدة  صييوًمٞم٦م  ٟمييه  ذا اظمتٚمييف اًم٘مييو  ُميي  اًمٗمٕمييلهلل  ي: ىمييو  اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه 

غم اًمّييالهل ُميي  ومٕمٚمييه وميي٢مذا ش يٛمٙميين اًمتوومٞمييق سمييلم ىموًمييه وومٕمٚمييه يميي٤من ىموًمييه يييو اعم٘مييدهل قميي

ومٕمٚمههلل و ذا  ُمٙمن اًمتوومٞميق وميلًمك ظميػم و سم٘ميىهلل شمٚميك اس ئٞمي٤مت اًمتيي يّيتٜمد  ًمٞمٝمي٤م ُمين 

ضموزوا يلا آؾمتٜمّم٤مر اًمِْم   ٟمام يي ضم ئٞم٤مت ٓ شمليمب سم٤مًمٜم٦ّْم  لع اعمّمٞم٦ْم اًمتي 

طمٚم٧م ذم اًمْالد اًمّٕمودي٦م سمخ٤مص٦مهلل واًمْالد اإلؾمالُمٞم٦م سمٕم٤مُم٦مهلل ويٙمٗمي  ن ي٘م٤مسميل و ن 

٤مش سملم ُم٤م وىمي  ُمين اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّيالهل ُمين ي٘م٤ميه يمل ُمّٚمم طمتى وًمو يم٤من همػم قم

 اس ئٞم٤مت وسملم يلا اًملي  ش ُمن اعمّمٞم٦ْم اًمٙمؼمى سم٤معمّٚمٛملم اًمٞموهل.

اؾمتٕم٤من سمدًمٞمل ُمن اعمنميملم طمٞمٜمام قم هل  ¢اٟمٔمبوا ُمثالً: ُمن طمججٝمم  ن اًمٜمْي 

قميييغم ا جيييبة ُمييين ُمٙمييي٦م  مم اعمديٜمييي٦م ُمييي  صييي٤مطمْه  ش سمٙميييب اًمّميييديق ريض ام قمٜميييههلل 

  ًمٞميييد ام قميييغم اًمٓمبييييقهلل ييييلع صيييورةهلل اًمّميييورة اًمث٤مٟمٞمييي٦م اًمتيييي اؾميييتٕم٤من سميييلًمك اعمنمييي

اؾمتٕم٤مر ُمن صٗموان سمن  ُمٞم٦م  درقمي٤ًم يم٤مٟمي٧م ًميههلل  ¢يّتد   ٤م اًمْٕم   يْم٤ًم:  ن اًمٜمْي 

وعم٤م اؾمتٕم٤مري٤م ُمٜمه  و  راد  ن يّتٕمػمي٤م ُمٜمه فمينهلل وييلا ُمين ُموىميف َيٕمٗمه ييو دمي٤مع 

  ًميه:  همّمي٤ًْم ؾمٞم٠مظملي٤م رهمم  ٟمٗمههلل وًملًمك ىمي٤م ¢ُموىمف اًمٜمْي اًم٘مويهلل فمن  ن اًمٜمْي 
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ييي٤م حمٛمييد  هل قم٤مرييي٦م ُميي١مداة  ىميي٤م : ٓهلل سمييل قم٤مرييي٦م ُميي١مداة. وميي٤مٟمٔمب اًمٗمييبب سمييلم ُمثييل ييي٤مشملم 

اليي٤مدصمتلم وهمػم يي٤م  يي٤م يّييتدًمون سمييلًمكهلل وميي٤مًمٗمبب يمْييػم ويمْييػم ضمييدًاهلل يمييل الييوادث 

طمٞميٜمام اؾميتٕم٤من  ¢وىمد اؾمتحِت ًمٙمم سمٕمْمٝم٤م شمد  دًٓمي٦م س ي٦م قميغم  ن اًمٜمْيي 

قمٚمٞميييه  قميييغم ُمييين اؾميييتٕم٤من  ييم ًميييو  رادوا سميييه ٚميي٥ميميي٤من ذم ُموىميييف اًم٘ميييوة واًم٘ميييدرة واًمتٖم

اًمّييالهل ُمٙميييبًا يمييي٤من يييو إىميييوىهلل ومٝميييو يميي٤من ُمييي  صييي٤مطمْه  ش سمٙمييب ًميييو  راد ُميييثالً ذًميييك 

اًميييدًمٞمل اعمبؿميييد قميييغم اًمٓمبييييق سميييلم ُمٙمييي٦م واعمديٜمييي٦م ًميييو  راد  يييام هميييدرًا ٓؾميييتٓم٤مع  ن 

يتٖمٚمييي٥م قمٚمٞميييههلل صيييٗموان سمييين  ُمٞمييي٦م  يْمييي٤ًم ؿميييٕمب سمْميييٕمٗمه وًميييلًمك ىمييي٤م  ًميييه: شمٖمّميييْٝم٤م ُمٜميييي 

ييَك ﴿يييي قم٤مرييي٦م ُميي١مداة  ىميي٤م  ًمييه قمٚمٞمييه اًمّييالهل ويييو يمييام ىميي٤م  شمٕميي٤ممم: همّميي٥م  هل  َو ِٟمَّ

 : سمل قم٤مري٦م ُم١مداة.[4]القلم:﴾ًَمَٕمغم ظُمُٚمٍق قَمٔمِٞممٍ 

يميييلًمك عمييي٤م طمييي٤مًمف ُميييثالً ذم سمٕمييي  اليييوادث ـم٤مئٗمييي٦م ُمييين اًمٞمٝميييود طمييي٤مًمٗمٝمم وييييو 

اًم٘ميوي سمييدًمٞمل  هنييم عميي٤م  رادوا اًمٖميدر سمييه ىميي٤مشمٚمٝمم واٟمتٍميي قمٚميٞمٝمم يمييام يييو ُمٕمييبوك ذم 

اًمٜمْوييي٦مهلل وميي٠مين يييلع اس ئٞميي٤مت ُميين يييلع اعمّمييٞم٦ْم اًمٙمييؼمى اًمتييي  عميي٧م سمٜميي٤م ذم اًمّييػمة 

يييلا اًمٕمٍميي طمٞميي٨م  ن اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م يمٚمٝميي٤م سمييام ومٞمٝميي٤م اًمٕمييباب ٟمٗمّييٝم٤م اًمتييي خيِميي٤مي٤م 

 ٓ  ن يٕميييييييودوا  مم -اًميييييييدو  اإلؾميييييييالُمٞم٦م يمٚمٝمييييييي٤م ًميييييييو اضمتٛمٕمييييييي٧م ىم٤مـمْييييييي٦م ش شمّيييييييتٓمٞم  

ُمين اًميْالد اإلؾميالُمٞم٦مهلل  هلل ًمن شمّيتٓمٞم   ن خيبضميوا إُمبيٙمي٤من واًمؼميٓمي٤مٟمٞملم-اإلؾمالهل

يمٞمف ي٘م٤مس يلا اًمواىم  إًمٞمم سمتٚمك اس ئٞم٤متهلل ُم  ُمٜم٤موم٤مة يلا اًمواىم  ًم٘م٤مقمدة يٜمْٖمي 

يييلع يييي اًم٘م٤مقمييدةهلل وميي٢مذا اظمتٚمٗميي٧م طم٤مدصميي٦م قميين  ش ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم سمٛمنميي » ن ٓ ٟمٜمّيي٤مي٤م: 

اًم٘م٤مقمييدة  يي٥م ع يي٤م  ييلع اًم٘م٤مقمييدة وٓ  ييوز اًمٕمٙمييه ويييو عب اًم٘م٤مقمييدة  ييلا 

ّييٚمٙمٝم٤م و ن ٟمّييوهمٝم٤م سمج ئٞميي٤مت ًمٞمّيي٧م ُمٜم٤مومٞميي٦م ٕصييل آؾمييتٕم٤مٟم٦م اًمواىميي  ًمٜمحيي٤مو   ن ٟم
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اؾمتٕم٤من حت٘مٞم٘م٤ًم عمّمٚمح٦م و رضمو آٟمت٤ْمع عم٤م  ىميو :  ¢اعمٜمٗمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مقمدةا ٕن اًمٜمْي 

عمّمييٚمح٦م ٓ ُمٗمّييدة ومٞمٝميي٤م  ـمالىميي٤ًمهلل و ُميي٤م واىمٕمٜميي٤م اًمٞمييوهل وميي٠موًٓ اعمّمييٚمح٦م همييػم ُمتح٘م٘ميي٦مهلل 

ٜملر شمٜملر سمنم ُمّيتٓمػم ُمين وصم٤مٟمٞم٤ًم اعمٗمّدة ُمتجّٛم٦م ُمتح٘م٘م٦مهلل و يمؼم دًمٞمل ُم٤م سمد ت اًم

ضمٝم٦م اٟمتِم٤مر اًمٗم٤ّمدهلل واٟمٙمِم٤مك اًمٜم٤ّمء سم٤مًمٕمورات ذم يمثػم ُمن اًميْالد اًمّيٕمودي٦م اًمتيي 

اطمتٚمٝمييي٤م إُمبيٙمييي٤منهلل وًميييٞمه هيٛمٜميييي  ن ٟمحيييت٩م سميييْٕم  اًمبوايييي٤مت واس ئٞمييي٤متهلل ٕين 

طم٘مٞم٘ميي٦م ٓ  صمييق  ييلع اًمبواييي٤مت ؾمييواء يم٤مٟميي٧م ًمٜميي٤م  و قمٚمٞمٜميي٤مهلل و ٟمييام قمٚمٞمٜميي٤م  ن ٟمتثْيي٧م ُميين 

ٞم٤متهلل ًمٙمٜمٜم٤م ٟمٕمٚمم سم٤معمِم٤ميدة اًمٞمٝمود ُمثالً طمٞمٜمام اطمتٚموا ومٚمّٓملم طمٞم٨م رواي٤مت اس ئ

 ؿميييي٤مقموا ومٞمٝميييي٤م اًمٗمّيييي٤مد وا القميييي٦م واًمٗمّييييق واًمٗمجييييور ..  ًميييي هلل واًمييييلين يييييليْون  مم 

اًمييْالد إورسمٞمييلم وإُمييبيٙمٞملم  يْميي٤ًم يييبون يٜميي٤م  اًمٗمّييق واًمٗمجييور قمٚمٜميي٤ًمهلل ومييام اًمييلي 

وييم ىميد اؾميتدقموا  مم  يٛمٜم  ي١مٓء اًمٙمٗم٤مر ُمن  ن يٜمنموا وم٤ّمديم ذم سميالد اإلؾميالهل

سميالد اإلؾمييالهل وش يٗمبَيوا  ٟمٗمّييٝمم قميغم سمييالد اإلؾميالهل يمييام يمي٤من اًمِميي٠من ذم الييبب 

 اًمّمٚمٞمْٞم٦م إومم.

و ظمػمًا ٟم٘مو : ُمن قم٤مىم٦ْم يلا آؾمتٜمّم٤مر يل يٜم٤م  ـمبيق إلظمباج يي١مٓء اًمٙمٗمي٤مر 

ُمن سمالد اإلؾمالهل   ن ىمٞمل: ٟمٕممهلل يٜم٤م  اشمٗم٤مب ُمثالً سميلم اًمّيٕموديلم وسميلم إُميبيٙمٞملم 

اًمؼميٓمييي٤مٟمٞملم  ٟميييه ٟمحييين  شمٞمٜمييي٤م سمٙميييم سم٤مظمتٞم٤مرٟمييي٤مهلل ومييي٢مذا ُمييي٤م  ُمبٟمييي٤ميمم سمييي٤م بوج ُمييين دي٤مرٟمييي٤م و

وضم٥م قمٚمٞمٙمم  ن شم٠ممبوا سم٠مُمبٟم٤مهلل يل يلا يمالهل يٕم٘مٚمه ُمين يٕميبك ىميوة يي١مٓء اًمٙمٗمي٤مر 

وهمدريم وٟمٙمثٝمم سمٕمٝموديم وُمٕم٤ميديم ُمن ضمٝمي٦مهلل وُمين ضمٝمي٦م  ظميبى يٕميبك َيٕمف 

اًمٞموهل ُمن طمجي٩م يبييدون اعمّٚمٛملم وَٕمف اًمدو  يمٚمٝم٤مهلل ًملًمك ٓ  ضمد ومٞمام ٟمّٛم  

 ييي٤م شمؼمييييب ييييلع اعمّميييٞم٦ْم ُمييي٤م  ٕمٚمٝمييي٤م ضمييي٤مئ ة  ـمالىمييي٤ًمهلل سميييل ييييلع ُمّميييٞم٦ْم يميييام ىمٚمييي٧م ذم 
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شمْم٤مقمٞمف يمالُميهلل ش يّم٥م اًمٕم٤مش اإلؾمالُمي سمٛمثٚمٝم٤م  سمدًاهلل و رضمو ام شم٤ْمر  وشمٕم٤ممم 

 ن يٜمجٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م سمٛمٕمج ة ُمن قمٜمدعهلل و ٓ وم٤معمّٚمٛمون  قمج  ُمن  ن يّمدوا اًمٞمٝميود ُمين 

اًملين يم٤مٟموا ي٘م٤م  قمٜمٝمم: ذذُم٦م ُمن اًمٞمٝمود إذًمي٦مهلل ومٙمٞميف ٟمّيتٓمٞم   ن  سمالد اعمّٚمٛملم ويم

ٟمبد إُمبيٙم٤من واًمؼميٓم٤من واًمٗمبٟمّٞملم وهمػميم  ن شمٙم٤مًمْوا قمغم اعمّيٚمٛملمهلل وسمٓمٚمي٥م ُمين 

دوًمييي٦م ُمّيييٚمٛم٦مهلل يمٜمييي٤م ٟمبضميييو  ن شمٙميييون ذم ُم٘مدُمييي٦م اًميييدو  اإلؾميييالُمٞم٦م اًمتيييي شميييبوم  آؾميييتٕم٤مٟم٦م 

 .سم٤معمنميملمهلل و ٟم٤م م و ٟم٤م  ًمٞمه راضمٕمون

 ( 77:  77: 11/   154دى والنور / ) اهل

ذم ييييييلع اًمٔميييييبوكهلل ُمييييي٤م ييييييو ُموىميييييف اعمّيييييٚمم ذم ؿميييييتى  ٟمحييييي٤مء اًميييييْالد  اًمّييييي١ما :

٤مر واقمتْييي٤مر  ن يييلا ضمٝمييي٤مدًا اإلؾمييالُمٞم٦م ُميين ـمٚمييي٥م اًمٕمييباب ُميييثالً س٤ميييدة يييي١مٓء اًمٙمٗميي

يمام ٟمّٛم  سمٖم  اًمٜمٔمب قمين طم٘مٞم٘مي٦م ُمي٤م ٟمّيٛم هلل  ٟميام ي٘موًميون: ضمٝمي٤مد  ؾميالُمي   ؾمالُمٞم٤مً 

ت٤م  يي١مٓء اًمٙمٗمي٤مر اًميلين يٕمتيؼميم يمثيػم ُمين اعمّيٚمٛملم حمتٚميلم واؾمتٜمٗم٤مر  ؾمالُمي ًم٘م

 وًمٞمّوا ُم٤ّمقمدين  و ُم٤ّمٟمدين ًمٙمف  ذى اًمٕمباب 

 ٚمٜم٤م يلا اًم١ّما  ُمبارًا وشمٙمبارًاهلل وضمواسمٜم٤م سم٤مظمتّم٤مر يمام يكم:ئٟمحن ؾم اًمِمٞم :

 وًٓ: ًمييٞمه يٜميي٤م  راييي٦م شمٜميي٤مدي سم٤مسٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل امهلل و ٟمييام يٜميي٤م  ؾمٞم٤مؾميي٦م طمٙمييم 

ًمتٖمٚم٥مهلل واًمٕمباب طمٞمٜمام اؾميتومم قميغم اًمٙمويي٧م ُمي٤م اؾميتومم ضمؼميهلل  ٥م اًمتّٚمال وا

سم٤مؾمييم اسٝميي٤مدهلل ومييام سمييلم قمِمييٞم٦م وَييح٤مي٤م سمييد  يٕمٚميين اسٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل امهلل يييلع يمٚمٛميي٦م 

ؾمٞم٤مؾمٞم٦م يبيد  ٤م  يْم٤ًم ُمن ضم٤مٟم٥م ةظمب يو  ن يّتٜمٍم سم٤مًمْ٘مٞمي٦م اًم٤ْمىمٞمي٦م ُمين اعمّيٚمٛملمهلل 

يّٛم  يمثػم ُمين  و يمثبيم َٕمٗم٤مء ٓ يٕم٘مٚمونهلل وٓ يٗمٙمبون سمٕم٤مىم٦ْم إُمورهلل ومٛمجبد ُم٤م

اًمٜم٤مس يمٚمٛم٦م اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام ظمالص ٟمحن ٟمبيد ٟمج٤مييد ذم ؾميْٞمل امهلل وييو ذم 
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إُمه اًم٘مبي٥م يم٤من يّٛم  شمٙمٗمػم سمٕم  اًمِميٞموخ ًمّميداهل ول سميههلل و مم أن ٟمّيٛم  

 مجٞمدًا سمّمداهل وسمدوًمته ٕهن٤م وىمٗم٧م َد اًمّٕمودي٦م وَد إُمبيٙم٤من.

يٖمييؽموا سميي٢مقمالن اسٝميي٤مد ؾمييواء ُميين ومييٜمحن ٟمييبى  ٟمييه ٓ يٜمْٖمييي ًمألومييباد اعمّييٚمٛملم  ن 

اًمٕمييباب  و ُميين همييػم اًمٕمييبابهلل ٕٟمٜميي٤م ٟم٘مييو : يييال يميي٤من يييلا ىمْييل يييلاهلل وٟم يييد قمييغم ذًمييك 

وٟم٘ميييو : ًميييٞمه اعمّيييٚمم وم٘ميييال اًميييلي  ذا يمييي٤من يبييييد  ن  ٤مييييد طم٘مييي٤ًم ومٕمٚمٞميييه  ن يّيييتٕمد 

آؾمييييتٕمداد اًمٙم٤مُمييييل ًمٞمج٤ميييييد ذم ؾمييييْٞمل امهلل سمييييل  ومم ُمٜمييييه اًمييييدو  اًمتييييي يييييي اًمتييييي 

آؾمتٕمداد اعمي٤مدي اًمّيالطمي  يمثيب ُمين إوميبادهلل وذًميك سميال ؿميك  سم٢مُمٙم٤مهن٤م  ن شمّتٕمد

يّييتٚم هل دمٜمٞمييد اعمّييٚمٛملم وهتٞمئييتٝمم ًمٚمجٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل ام ىمْييل ؾمييٜملم ـمويٚميي٦مهلل وًمييٞمه 

ذم ًمٞمٚم٦م ٓ ىمٛميب ومٞمٝمي٤م يٜمي٤مدى سم٤مسٝمي٤مد ذم ؾميْٞمل ام ومٞمثيور اًمٜمي٤مس سمٕميواـمٗمٝمم ويبييدون 

  ٕقمدوا ًمه قمدشمه. ن  ٤ميدوا ذم ؾمْٞمل امهلل وًمو  رادوا اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام

وًمييلًمك ومييٜمحن ٟمٕمت٘مييد ضميي٤مزُملم  ن اًمٕمٍميي أن قمٍميي ومييتن سمييلم اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م 

سمٕمْمييٝم٤م ُميي  سمٕميي  ُميين ضمٝميي٦مهلل وسمييلم سمٕمْمييٝم٤م وسمٕميي  اًمييدو  اًمٙميي٤مومبة ُميين ضمٝميي٦م  ظمييبىهلل 

ومٚمٞمه زُمن ضمٝم٤مدهلل و ٟمام يو زُمن ومتنهلل وطمٞمٜمئٍل يبد يٜمي٤م ُمي٤م ضمي٤مء ذم  يمثيب ُمين طميدي٨م 

اط اًمّي٤مقم٦م وذيميب ومٞمٝمي٤م  ٟميه يٙميون سميلم عمي٤م حتيدث قمين سمٕمي   ذ ¢واطمد  ن اًمٜمْي 

يييدي اًمّيي٤مقم٦م ومييتن يم٘مٓميي  اًمٚمٞمييل اعمٔمٚمييمهلل يّمييْ  اًمبضمييل ومٞمٝميي٤م ُم١مُمٜميي٤م ويٛمزيي يميي٤مومبًا.. 

 ًم  الدي٨مهلل ذم سمٕمْمٝم٤م ي٘مو  قمٚمٞميه اًمّيالهل: )يْٞمي   طميديم ديٜميه سمٕميبض ُمين اًميدٟمٞم٤م 

ىمٚمٞمييل( وذم سمٕمْمييٝم٤م: ييي٠مُمب قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل اعمّييٚمٛملم  ن يٚم ُمييوا سمٞمييوهتمهلل وذم 

 سمٞم٦م ومّمحى ي٘مو : يموٟموا  طمالس سمٞموشمٙمم.رواي٦م قمب

ًميييلًمك ٟمحييين ٓ ٟميييبى اًمٞميييوهل  ن يٜمْميييم ُمّيييٚمم ٓ  مم اًمٕميييباب وٓ  مم ُمييين يٕمييي٤مدي 
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 اًمٕمباب.

اًمٙمويتٞملم أن اًملين ؿمٙمٚموا ُم٘م٤موُم٦م يٜم٤م  ومال ٟمبى  ن يٜمْمم  اعمّٚمٛمون ٓ  مم 

يي١مٓء وٓ  مم ييي١مٓءا ٕن اسٛمٞميي  ٓ ي٘مّمييدون اسٝمي٤مد ذم ؾمييْٞمل امهلل ًمٙمٜمٜميي٤م ٟم٘مييو  

ٞمئ٤ًم شموَييٞمح٤ًم إلؿمييٙم٤م  قمٜمييد سمٕميي  ُميين اًمٜميي٤مس اًمييلين ٓ يتّمييورون اًمواىميي  شمّمييورًا ؿميي

يميي٤مُمالًهلل ومٞم٘موًمييون:  ذًا: طمٞمييٜمام شم٘مييو  يمييام ىميي٤م  اًمبؾمييو : يموٟمييوا  طمييالس سمٞمييوشمٙمم.  ذًا: 

ٟمخيييييكم إُمبيٙمييييي٤من ي٘مييييي٤مشمٚموا  ظمواٟمٜمييييي٤م اًمٕميييييباىمٞملم وٟمحييييين ُمييييي٤م ٟم٘م٤مشميييييل إُمبيٙمييييي٤من ُمييييي  

 اًمٕمباىمٞملم 

َيوع ىمتي٤م  يٙميون سميلم اًمٕميباىمٞملم وإُمبيٙمي٤من ٟم٘مو   م: ي٤م  ظمواٟمٜم٤مر ًمو يم٤من اعمو

ومحٞمٜمئٍل  ٥م ُمّي٤مقمدة اًمٕميباىمٞملم قميغم إُمبيٙمي٤من وشمّميْ  اًمٕميباب ذم اقمت٘مي٤مدي ُمين 

طمٞم٨م وضموب ُم٤ّمقمدهت٤م  ومٖم٤من صم٤مٟمٞم٦مهلل ًمٙمين ييلا وميٞمام شمّميورٟم٤م  ذا شمّميورٟم٤م  ن اًم٘متي٤م  

يو سملم اًمٕمباىمٞملم وإُمبيٙمٞملمهلل  ُم٤م واًمواىمي  ًميٞمه يميلًمك ؾميٞمٙمون اًم٘متي٤م   وًٓ ٟم٘ميو  

عٚم٦م قم٤مُم٦م: ؾمٞمٙمون سملم اًمٕمباب وإُمبيٙمٞملم وُمٕمٝمم اعمّٚمٛمونهلل ومٚمٞمه اًم٘مت٤م  سملم 

اًمٕمييباب وإُمبيٙميي٤من وم٘مييالهلل سمييل سمييلم اًمٕمييباب ُميين ضمٝميي٦م وإُمييبيٙمٞملم واعمّييٛملم اًمييلين 

ُمٕمٝمييم ُميين ضمٝميي٦م  ظمييبىهلل يييلا يمييالهل سٛمييلهلل ًمٙميين  ذا قمبومٜميي٤م ؾمٞم٤مؾميي٦م اًمييدو  اًمٙميي٤مومبة 

م ُميي٤م داهل  هنييم  ييدون ضمٜمييودًا و هنييم ٓ اؾمييتٕمداد  ييم  ن يبي٘مييوا دهل  طمييد ُميين ضمٜمييودي

ُمن اعمّٚمٛملم ي٘م٤مشمٚمون  م اعمّٚمٛملم اًمٕمباىمٞملمهلل وًملًمك وم٤مًمواىم  اًملي يتّمورع يمل 

ُمّيييٚمم  ن اًمٙمٗمييي٤مر ؾميييٞم٘مودون يميييْ  اًمٗميييداء اعمّيييٚمٛملم ُمييين اًمّيييٕموديلم واعمٍمييييلم 

واًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م إظمييبىهلل و ي اًم٘مّييٛملم شمٖمٚميي٥م قمييغم أظمييب وم٤مُٕمبيٙميي٤من وُميين 

هلل ٕن اعمّيٚمٛملم ي٘متيل سمٕمْميٝمم سمٕمْمي٤ًمهلل ومي٢مذا ش  ّميل ُمٕمٝمم ُمن اًمٙمٗم٤مر ييم ومبطميون
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اًمٜمٍميي ُميين ـمبيييق شمّييٚمٞمال إُمبيٙميي٤من ًمٚمّييٕموديلم واعمٍميييلم قمييغم اًمٕمييباىمٞملم طمٞمٜمئييٍل 

يٛمٙمييين  ن ييييدظمل إُمبيٙمييي٤من ومٕميييالً سمييي٤ملبب دمييي٤مع اًمٕميييبابهلل ذم ييييلع اًمّميييورة وم٘ميييال 

يٛمٙميين  ن ٟم٘مييو   يي٥م قمييغم اعمّييٚمٛملم  ن يٜمْمييٛموا  مم اًمٕمييبابهلل  ُميي٤م ُميي٤م داهل اًمٕمييباب 

٘م٤مشمل اعمّٚمٛملم  يْم٤ًم ُم  إُمبيٙم٤من ومٝمٜم٤م ٟم٘مو : اقمت ًموا اًمٗمئتلم واًم ُموا سمٞموشمٙممهلل ؾمٞم

 يلا ضمواب ؾم١ماًمك يلا.

 ( 00:  24: 53/   452) اهلدى والنور / 

سمٕمد اًمٖم و اًمٕمباىمي ًمٚمٙموي٧م ومب يمثػم ُمن ؾمٙم٤من اًمٙمويي٧م  مم اًمّيٕمودي٦م  اًم١ّما :

 ُمٕمبيم٦م  هل ُم٤مذا  يبسم٤ًم ُمن اعمٕمبيم٦مهلل ومام طمٙمم يلا اًمٗمبار يل يٕمتؼم ومبار ُمن

يلا ٓ يؽمشم٥م وراءع رءهلل ٕٟمه ًمٞمه يٜم٤م  ضمٝم٤مد ذم ؾمْٞمل امهلل ومٚمو يمي٤من  اًمِمٞم :

 قمٚميين اسٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل ام ومييال  ييوز اًمٗمييبارهلل ومحٞمٜمئييٍل يٙمييون ُميين اًمٙمْيي٤مئبهلل يييلا ومييبار 

 ُمن اًم٘متل اًملي ًمٞمه ومبارًا ُمن اسٝم٤مدهلل واَ  

 واَ . ُمداظمٚم٦م:

  (77:  11: 55/   154) اهلدى والنور / 

ٟمّييٛم  يمثييػمًا ُميين  يييل اًمّييٕمودي٦م وظمٓمْيي٤مء اعمّيي٤مضمد وسمٕميي   يين ٟمٔميين  اًمّيي١ما :

 هنم ُمن  يل اًمٕمٚمم ي٘موًمون سم٠مٟمه ًمو طمّمل ىمتي٤م  ُمين اًمٕميباب اًمتيي اسمتيد ت اًم٘متي٤م  ُمي  

اًمّييٕموديلمهلل اًمٕمييباب ي٘موًمييوا ُميي  إُمييبيٙمٞملم يييم ي٘موًمييوا ُميي  اًمّييٕموديلم ـمْٕميي٤ًمهلل ًمييو  ن 

اًمّييٕموديلم قمييغم اًمٕمييباىمٞملم يييو ضمٝميي٤مد اًمٕمييباب اسمتييد  يييلع اعمٕمبيميي٦م ومٞمٙمييون اًم٘متيي٤م  ُميي  

ذم ؾمْٞمل امهلل وُمن ُم٤مت ذم يلع اعمٕمبيم٦م ُم٤مت ؿمٝمٞمدًاهلل وميام ييو شمٕمٚميٞم٘مٙمم قميغم ُمثيل 
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 يلا اًم٘مو  سم٤مر  ام ومٞمك 

ٟمحن ذم اقمت٘م٤مدي ؾمْق اسواب قمن يلاهلل ًمٞمه أن يٜم٤م  ضمٝم٤مدهلل وًمٞمه  اًمِمٞم :

هلل وييلا اًميدوم٤مع دوًم٦م شمٕمٚمن اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل امهلل و ٟمام يٜمي٤م  دوًمي٦م شميداوم  قمين  رَيٝم٤م

ضم٤مئ  ًمٙمن دون ارشمٙم٤مب خم٤مًمٗم٤مت ًمٚمنمعهلل  ُم٤م  ن ي٘م٤م  سم٠مٟمه ضمٝم٤مد و ٟمه ُمن ُم٤مت ذم 

يييلا اسٝميي٤مد ومٝمييو ؿمييٝمٞمد ٓ ٟمٕمت٘مييد ذًمييكهلل ومٚمييو  ن اًمٙمييويتٞملم يميي٤مٟموا  يييل ؿمييويم٦م وىمييوة 

وُمٜمٕمييييي٦م وقمٜميييييديم اؾميييييتٕمداد ًمٚمجٝمييييي٤مد ذم ؾميييييْٞمل ام وموىمٗميييييوا وضمٝمييييي٤م ًًموضميييييه وش يٗميييييب 

٧م عب اعمييداوم  وو.. ًميي هلل ًمييو  ن اًمدوًميي٦م وًمون اًمٙمْيي٤مر وشمبيمييوا اًمّمييٖم٤مر حتيي١ماعمّيي

اًمٙمويتٞم٦م  و همػمي٤م وىمٗموا  ُم٤مهل اعمٕمتدي وىمّمدوا سملًمك اًمدوم٤مع قمن طم٘مٝميم وسمالدييم 

ومحٞمٜمئيييٍل  ذا ُمييي٤مت  طميييديم وييييو طمّييين اًمٜمٞمييي٦م ذم ييييلع اًمٔميييبوك وذم ييييلع اًمنميييوط 

يٛمٙمن  ن ي٘م٤م : يٛموت ؿمٝمٞمدًا ذم ؾمْٞمل امهلل  ُم٤م وؾمْٞمل ام أن ٓ   طمد يٜمِمدع وٓ 

يليمبع و ٟمام ؾميْٞمل اًميدوم٤مع قمين اًميوـمن طمتيى اًمّيٕموديلم  صيْحوا ييبددوا يمٚمٛمي٦م  طمد 

اًموـمن يم٤ّمئب اًمْالد اًمٕمبسمٞم٦م إظمبى اًمتي شمدقمو  مم اًم٘موُمٞم٦م اًمٕمبسمٞم٦مهلل  ُم٤م اسٝم٤مد ذم 

ؾمْٞمل ام  ُم٤م اًم٘مت٤م  ذم ؾمْٞمل ام وم٘مد  صْ  ٟمّٞم٤م ًُمٜمّٞم٤ًمهلل ًمٞمه قمٛمٚمٞم٤ًم وم٘مال سمل وطمتى 

 ًمٗمٔمٞم٤ًم.

ٚمين اسٝمي٤مد ُمي  إؾميف ُمين  ي ضمٝمي٦م ُمين اسٝمي٤متهلل ًمٙمين وم٢مذًا: اسيواب  ٟميه ش يٕم

 ذا اقمتدت دوًم٦م قمغم  ظمبى وداومٕم٧م اًمدوًم٦م اعمٔمٚموُم٦م وميام ىمتيل ومٞمٝمي٤م يٙميون ؾميْٞمٚمٝم٤م 

 اسٜم٦م وٓ ؿمكهلل ًمٙمن سم٘مّمد آٟمتّم٤مر م قم  وضمل وًمديٜمه.

 ( 00:  34: 40/   452) اهلدى والنور / 

شمٙم٤مًم٥م اًمٜم٤مس واًمدو  طمو  اًمٔمبوك إظمػمة ال٤مًمٞم٦مهلل سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمٕمباب  اًم١ّما :
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اًمٕم٤معمٞم٦م واًمٙم٤مومبة قمغم اًمٕمباب وىمد ُم٣م طمدي٨م ذم صحٞم  اإلُم٤مهل ُمّٚمم ذم سم٤مب 

يوؿمك  يل اًمٕميباب  ٓ  ْيى  ًميٞمٝمم ديٜمي٤مر وٓ ىمٗمٞمي هلل ىمٚمٜمي٤م: ُمين »ُمن  ذاط اًم٤ّمقم٦م: 

 ًمي  اليدي٨مهلل ييل ييلع ال٤مدصمي٦م ييلع  ش ين ذًميك  ىمي٤م : ُمين اًمٕمجيم يٛمٜمٕميون ذًميك..

بي٤ًْم ذم اًمٕم٤مش قمغم  ٓ  ْى  مم اًمٕمباب رءهلل يل  ُم٤م وىمد اضمتٛمٕم٧م يمل اًمدو  شم٘م

 شمٙمون ال٤مدصم٦م وام  قمٚمم يلع يمام طم٥ّم اـمالقم٤مشمك اًمٙمثػمة قمغم ُمثل يلا 

ٓهلل ًميييٞمه ًمٚمحيييدي٨م قمالىمييي٦م سمواىمٕمٜمييي٤مهلل ييييلع ىمْميييٞم٦م ُم٣مييي زُمٜمٝمييي٤م ُمييين زُمييي٤من  اًمِميييٞم :

يمثػمهلل يي  ٤م قمالىم٦م سمٛموَوع  ن اًمٕمباب ؾمتٗمت  يمام يم٤مٟم٧م ىمْيل اإلؾميالهل يم٤مٟمي٧م سمٞميد 

يمام شمٕمٚمٛمون عٞمٕمي٤ًمهلل ومٗميي ييلا اليدي٨م سمِمي٤مرة  مم  ن اًمٕميباب ؾميتٗمت  و مم اًمٗمبس 

 ن اًمِميي٤مهل  يْميي٤ًم ؾمييتٗمت هلل صمييم سمّيي٥ْم ؾمييٞمٓمبة اإلؾمييالهل قمٚمٞمٝميي٤م ؾمييٞمجْى  ًمٞمٝميي٤م اس ييي٦م ُميين 

اًمييْالد اًمٙميي٤مومبة اعمحٞمٓميي٦م  يي٤مهلل صمييم يٛمٜميي  يييلا اًمٌمييء ُميين اًموصييو   مم اًمٕمييباب و مم 

شمييدوم  ا س ييي٦م ًمٚمدوًميي٦م اعمّييٚمٛم٦م اًمِميي٤مهل سمح٤مًميي٦م ُميين طميي٤مًمتلم:  ُميي٤م  ن اًمييْالد اًمتييي يم٤مٟميي٧م 

اًمتييي ؾمييٞمٓمبت قمييغم اًمِميي٤مهل وقمييغم اًمٕمييباب شمّمييْ  ُمّييٚمٛم٦م وطمٞمٜمييلا  ومييال ضم ييي٦م قمييغم 

اعمّيييٚمٛملمهلل ؿمييي٠مهن٤م ؿمييي٠من اًمٕميييباب واًمِمييي٤مهل سمٕميييد  ن  ؾميييٚمٛم٧مهللو ُم٤م  ن شمّتٕم ييي ييييلع 

اًميدو  اًمٙمي٤مومبة اًمتيي يم٤مٟمي٧م شمييدوم  اس يي٦م قمين ييد ويييم صي٤مهمبون سمّي٥ْم َيٕمف يٚمييم 

ىم  ُمٜمل ىمديم ُمن اًم ُم٤منهلل واؾمتٛمب  مم ييلا اًم ُمي٤منهلل سم٤مًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦مهلل ويلا ومٕمالً و

وميي٤مًمْالد إوروسمٞميي٦م ىمّييم يمْييػم ُمٜمٝميي٤م يم٤مٟميي٧م شمييدوم  اس ييي٦م ًمٚمخالوميي٦م اًمٕم٤ْمؾمييٞم٦م وا الوميي٦م 

إُمويييي٦م وهمػميييي٤مهلل واًمتٗم٤مصيييٞمل ذم سمٓميييون يمتييي٥م اًمتييي٤مري هلل وًمٙمييين يمٚميييام شمييي٠مظمب اًمييي ُمن 

ْيل وَٕمٗم٧م ؿمويم٦م اعمّيٚمٛملم يمٚميام اؾمت٠مؾميد اًمٙمٗمي٤مر وُمٜمٕميوا ُمي٤م يمي٤مٟموا يدومٕموٟميه ُمين ىم

 ُمن اس ي٦م ًمٚمٛمّٚمٛملم.
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ومٝملا إُمب وىم  واٟمتٝمى يمام ذيميب ذًميك اإلُمي٤مهل اًمٜميووي ذم ذطميه عمّيٚممهلل ومٚميٞمه 

ن ييلا  ًمه قمالىم٦م سمام ٟمحن ومٞمه ذم يلا اًم ُم٤منهلل صمم ُم٤م اًمٗميبب طمٞمٜمئيٍل ًميو  ردٟمي٤م  ن ٟم٘ميو  

الييدي٨م يييلا زُم٤مٟمييههلل ومييٜمحن ٟمييبى اًمٗمييبب واَييح٤ًم ضمييدًا سمييلم اًمٕمييباب اًمتييي طمييوست 

اًمٙمٗميي٤مر وسمييلم ؾمييوري٤مهلل ُميي   ن ؾمييوري٤م ُمثييل اًمٕمييباب ُميين طمٞميي٨م  ن اىمتّميي٤مدي٤ًم ُميين ييي١مٓء 

يمالً ُمٜمٝمام يتٕمّم٥م ل ب اًمْٕم٨مهلل سمٞمٜمام ذيمب ذم الدي٨م اًمٕمباب واًمِم٤مهل  يْم٤ًمهلل ومام 

 ييوز  ن ٟمٓمْييق الييدي٨م ٟمّمييٗمه ٕٟمييه ـميي٤مسمق اًمواىميي  أن واًمٜمّمييف اًمثيي٤مين ش يٓميي٤مسمقهلل 

 ُم   ٟمه ىمد ص  ومٞمام ؾمْق سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمِم٤مهل وسم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمٕمباب.

 ( 00:  37: 48/   452ى والنور / ) اهلد

: )شمداقمى قمٚمٞمٙمم إُمم يمام شمداقمى إيمٚمي٦م  مم ¢قمن طمدي٨م اًمبؾمو   اًم١ّما :

 ىمّمٕمتٝم٤م( يل يو يملًمك ذم يلا اًم ُم٤من  هل يو ذم ؿمٙمل قم٤مهل 

ٓهلل يييييييو ىمْييييييل يييييييلا اًم ُميييييي٤منهلل ًمٙميييييين أن دمييييييغم سمِمييييييٙمل  وَيييييي هلل ٕن  اًمِمييييييٞم :

اقمي اعميليمور ذم اليدي٨مهلل آؾمتٕمامر اًميلي ؾميٞمٓمب قميغم اًميْالد اإلؾميالُمٞم٦م ييو اًمتيد

 ُم٤م أن ومٝملع صمٛمبة ًملا  اًمتداقميهلل ٕٟمه شمداقمي اًمٙمٗم٤مر يو ُمن   ضمل آؾمتٕمامرهلل  ُم٤م 

 أن ومٛمن  ضمل حت٘مٞمق ـمٚم٥م ٟمٍمة اعمّٚمٛملم ُم  إؾمف اًمِمديد.

 ( 00:  42: 11/   452) اهلدى والنور / 

ٚميدقم٤مة شمٕمٚمٛمون اًمٕمباب وومٙمبع اعمٜم ًميق وحم٤مرسمتيه ًمٚميدقموة اإلؾميالُمٞم٦م وًم اًم١ّما :

يمييام  ٟميي٤م قم٤ميِمييته يٜميي٤م هلل وميي٤مإلظموة يٜميي٤م  سمٕمْمييٝمم ذم اًمّييٕمودي٦م ي٘موًمييون: ٟمحيين ٟمٜمتٛمييي 

 مم اًمّييٕموديلم ذم ُم٘م٤مشمٚميي٦م اًمٕمييباىمٞملم ُميين  ضمييل دوميي  اًمنميي اًمٕمييبي  اًمييلي يتٛمثييل سمييه 



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

37 

اًمٕمباىمٞملمهلل  ٓ ويو طم ب اًمْٕم٨م وُمٜم٤مسشمه ٕيل اًمنم  ُمن اًم٘مْوري٦م واًمِمٞمٕم٦م وُمي٤م 

اًمٕميباب ييلع اس ييبة ٟٓمتنمي اًمنمي  ذم   ؿمْه ذًمكهلل ومٚمو ىمدر ام قم  وضميل  ن طمٙميم

الييييبُملم واٟمتنميييي ذم يمييييل ُمٙميييي٤من ذم اس يييييبةهلل صمييييم يييييم  طمييييد  صييييح٤مب اعمييييلاي٥م 

اعمٜم ًم٘ميي٦م ومٙمبييي٤ًم ضمييدًا يمييام يييو ُموضمييود ذم اًمٕمييباب  ن شمٙمييون ُموضمييودة ذم اعمٛمٚمٙميي٦مهلل 

ومٞم٘موًمون: ٟمحن ٟمٜمتٛمي  مم اًمّٕموديلم ٟمح٤مرب ُمٕمٝمم ُمن  ضميل دومي  ذًميك اًمنميهلل و ن 

٘م٤مقمدة اًمذ  ٓ  ٟمه  يون ُمن ذ اًمٕمبابهلل وًمٕمل ٓ  دري شمتٜم    يم٤من ومٞمه ذم اعمٛمٚمٙم٦م

 .٤ماعمليمورة اًم٘م٤مقمدة إصوًمٞم٦م: ضمٚم٥م  ظمف اًمِرين ًمدوم   قمال 

 يلا ؾمْق اًمٙمالهل قمٚمٞمه. اًمِمٞم :

 يتٜم   اًم٘م٤مقمدة. اًم٤ّمئل:

 ُم٤م ؾمْق اًمٙمالهل قمٚمٞمه دوم  اًمنم إيمؼم سم٤مًمنم إصٖمبهلل يلا يو. اًمِمٞم :

ي٤م ؿمٞم  يل يٜمتٛمي اًمواطمد  لا آؾميتدٓ  يٜمتٛميي ٓهلل اعمٖم ى ُمن ذًمك  اًم٤ّمئل:

 ًمٚمجٞم  اًمّٕمودي 

اٟمٔمييب  ٟميي٤م ؾميي٠مىمو  رءهلل  ُميي٤م يييلا وم٘مييد ؾمييْق اسييواب قمٚمٞمييههلل ًمٙميين شمّمييور  اًمِمييٞم :

اعموَيوع يمييام طمٙمٞمي٧م وٓ  ىمييو  يمييام ىمٚمي٧م ًمييٞمه سمّميحٞم هلل  وًٓ: طميي ب اًمْٕميي٨م ذم 

ُمٕمٜميي٤م  اًمٕمييباب  و ذم ؾمييوري٤م ٓ يٛمثييل يمييال ًُميين اًمِمييٕمْلم اًمّييوري  و اًمٕمباىميييهلل و فمٜمييك

ذم يلاهلل  ٟمام يٛمثل ٟمٗمّه وُمن ُمٕمه ُمن  يل إيواء وإهمباض اًمِمخّميٞم٦م اعم٤مديي٦مهلل 

 ُم٤م قم٤مُم٦م اعمّٚمٛملم ذم يمل ُمن اًمدوًمتلم ومٝمم َد الٙموُمتلم اًمْٕمثٞمتلمهلل يلع طم٘مٞم٘م٦م 

ٓ يٜمييييي٤مىم  ومٞمٝمييييي٤م  طميييييد  ـمالىمييييي٤ًمهلل و ذا يمييييي٤من إُميييييب يميييييلًمك ومٝمٜمييييي٤م  ييييي٥م  ن ٟمٗميييييبب سميييييلم 
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و هلل آؾميييتٕمامر إو  اًميييلي وىمييي  ييييو آؾميييتٕمامرين ًميييو وىمييي  أظميييب يميييام وىمييي  إ

آؾمتٕمامر اًمّمٚمٞمْي يمام ذطمٜم٤م ةٟمٗم٤ًمهلل وسمٞمٜم٤م سمٓمالن إدًم٦م  و آؾمتدٓ  سمتٚمك إدًمي٦م 

قمغم شمّيوي  ييلا آؾمتٜمّمي٤مر  ي١مٓء اًمٙمٗمي٤مرهلل طمٞميٜمام يّيتوزم إُمبيٙمي٤من واًمؼميٓمي٤من 

قميييغم سمٕمييي  اًميييْالد اًمٕمبسمٞمييي٦م يم٤مًمّيييٕمودي٦م ٓ يٕمٜميييي  ن الٙموُمييي٦م إُمبيٙمٞمييي٦م ييييي اًمتيييي 

وًم٧مهلل و ٟمييام يٕمٜمييي  ن اًمِمييٕم٥م إُمبيٙمييي سمحٙموُمتييه يييو اًمييلي اؾمييتوممهلل وقمييغم اؾمييت

ذًمييييك وم٘مييييه  ي دوًميييي٦م  ظمييييبىهلل  ُميييي٤م ًمييييو اؾمييييتومم ٓ ؾمييييٛم  ام اًمٕمييييباب قمييييغم اًمييييْالد 

اًمّٕمودي٦م ومال يٕمٜمي ذًميك  ن طمي ب اًمْٕمي٨م سمِميٕم٥م اًمٕميباب اؾميتومم قميغم اًمّيٕمودي٦مهلل 

 و ٟمام طم ب اًمْٕم٨م اًملي ٓ يٛمثل اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي يو اًملي اؾمتومم.

وًمييلًمك ٟمحيين ًمييو  ردٟميي٤م  ن ٟم٠مظمييل سميي٠مظمف اًمنمييين ٓ ؿمييك  ن ذ اؾمييتٞمالء طمٙموُميي٦م 

اًمْٕم٨م اًمتي ٓ مثل اًمِمٕم٥م اعمّٚمم ذي٤م  ىمل ُمين ذ اؾميتٞمالء الٙموُمي٦م اًمّميٚمٞمْٞم٦م 

اًمتي مثل اًمٙم٤مومبهلل ومثل اًمٙمٗمبهلل ويلا واَ  ضمدًاهلل وم٤مًمِمٕم٥م إُمبيٙميي ُمي  دوًمتيه 

ته ذم سمٕمثٞمتههلل اومؽمب إُمبان ذم صٚمٞمْٞمته  ُم٤م اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي واًمّوري ًمٞمه ُم  دوًم

 م٤مُم٤ًمهلل يلا ُمن ضمٝم٦م.

ُمن ضمٝم٦م  ظمبى إُمبيٙم٤من واًمؼميٓم٤من  يمثب قمددًا ُوقمددًا ُمن اًمٕمباىمٞملم وٓ ؿميكهلل 

ومٚمييو اؾمييتومم اًمٕمييباب قمييغم اًمّييٕموديلم ومٛميين اعمٛمٙميين يوُميي٤ًم ُميي٤م  ن يت٘مييوى اًمّييٕموديون 

 وُمييين يٜمييي٤مسيم ذم دييييٜمٝمم وشموطميييدهيم قميييغم الٙميييم اًمْٕمثيييي ٕٟميييه ٓ يٛمثيييل اًمِميييٕم٥م

اًمٕمباىمييييهلل  ُمييي٤م  ن يّيييتٓمٞم  يوُمييي٤ًم ُمييي٤م  ن يتٖمٚمييي٥م قميييغم الٙميييم إُمبيٙميييي واًمؼميٓمييي٤مين 

اًمييييلي يٛمثييييل اًمِمييييٕمْلم ذم ديييييٜمٝمم وذم ذيمٝمييييم ويمٗمييييبيم ومٝمييييلا  صييييٕم٥م سمٙمثييييػم ُميييين 

 آٟمتّم٤مر إو  قمغم دوًم٦م اًمٕمباب اًمْٕمثٞم٦م اًمتي ٓ مثل اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي اعمّٚمم.
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 اًمّيٕموديلم يميام قميؼمت  ٟمي٤م ًملًمك وم٠مٟم٤م  رى  ن ُم٤م طمٙمٞمته ُمن ادقم٤مء  ٟمٜمي٤م ٟمٜمْميم  مم

ًمدوم  اًمنم إيمؼم سم٤مًمنم إصٖمب يلا  وًٓ ومٞمه  ىمل ُمي٤م ي٘مي٤م  قميدهل شمٗمٙميػم دىمٞميق ًمت٘ميديب 

اعمٗمّييدشملمهلل ُمٗمّييدة اطمييتال  اًمّمييٚمٞمْٞملم ًمٚمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦م وُمٗمّييدة اطمييتال  طميي ب 

اًمْٕم٨م ًمٚمْالد اإلؾمالُمٞم٦مهلل يلا رءهلل ورء ةظمب ٓسمد ُمن  قم٤مدة اًمتٗمٙمػم سميههلل اًمٕميباب 

قمييغم اًمّييٕموديلمهلل ومٚمييو اقمتيييدى  ٙميين  ن ي٘ميي٤م هلل و ٟميي٤م  ىمييو  ذم يمثييػم ُمييين ُميي٤م اقمتييدى 

ن اًم٘م٤مقمدة اًمتي ذيميبت  ٟمي٧م  ظميػمًا وذيمبهتي٤م  ٟمي٤م ُمين ىمْيل وييي يمٚمٝمي٤م شمٚمت٘ميي  إطمٞم٤من 

سمدوم  اعمٗمّدة اًمٙمؼمى سم٤مًمّمٖمبى  و دوم  اًمنم إيمؼم سم٤مًمنم إصٖمب يو ُمي٠مظموذ ُمين 

ُٓمِبْرشُمْم  ًَِمٞمْهِ ﴿ىموًمه شمٕم٤ممم:  َْ َّٓ َُم٤م ا هلل وذًمك يٕمٜمي طمٞمٜمام ي٘م  اإلٟمّي٤من [119نامم:]األ﴾ ِ

ذم اعمِمييٙمٚم٦م ومالسمييد ًمييه ُميين  ن يبشمٙميي٥م  ظمييف اًمِييرينهلل ويمييل ُميي٤م ذم إُمييب سم٤مًمٜمّيي٦ْم 

ًمٚمّييٕمودي٦م  هنيي٤م ظمِمييٞم٧م  ن يّمييٞمْٝم٤م ُميي٤م  صيي٤مب ضم٤مرهتيي٤م اًمٙموييي٧مهلل وم٤مؾمييتٕم٤مٟم٧مهلل ُميي٤م ومٞمييه 

ُم٤مٟم   ن شمّتٕملم سم٤مًمدو  اًمٕمبسمٞم٦مهلل  ُم٤م  ن شمّتٕملم سم٤مًمدو  اًمٙم٤مومبة واًمتيي ٓ ؾميْٞمل  مم 

 ظمباضمٝمييي٤م  ٓ  ن يِمييي٤مء ام سمٛمٕمجييي ة ُمييين قمٜميييدع شمْييي٤مر  وشمٕمييي٤ممم ٕٟمٜمييي٤م ُمييي٤م اؾمييييتٓمٕمٜم٤م  ن 

ٟمخبج اًمٞمٝمود وىمد ُم٣م قمٚمٞمٝمم يلع اًمّٜملمهلل وٟمّمٞم  ُمن يمل اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦م و و ي٤م 

اًمٕميييباب  ٟميييه ٟمحييين ٟمبييييد  ن ٟمخيييبج اًمٞمٝميييود ُمييين ومٚمّيييٓملمهلل صميييم ٓ ٟمّيييٛم   ٓ يميييام ىمٞميييل: 

  ؾمٛم  ضمٕمجٕم٦م وٓ  رى ـمحٜم٤م.

وي  اًموىميييوك سمج٤مٟمييي٥م اًم٘متييي٤م  ُمييي  اًمّيييٕموديلم ًمٚمٕميييباىمٞملم ُمييي  ومٚمٝميييلا  قمت٘ميييد  ن شمّييي

ٓ ٟمباع شمّويٖم٤ًم  شيموٟموا  طمالس سمٞموشمٙمم»خم٤مًمٗمته ًم٘موًمه قمٚمٞمه اًمّالهل ذم زُمن اًمٗمتن: 

ُم٘مْوٓهلًل وًمٕمٚمٜم٤م عٞمٕم٤ًم ُمن ال٤معين ٟمتليمب سم٠مٟميه عمي٤م وىمي  اًم٘متي٤م  سميلم قميكم وُمٕم٤مويي٦م 

ىمّميد ُمين يميل ُمين اًمٗمئتيلم وؿمت٤من سملم يلا اًم٘مت٤م  وسملم ُم٤م ىمد ي٘مي  اًمٞميوهل ُمين طمٞمي٨م  ن 
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يوُمئٍل يو آٟمتّم٤مر ًمدين ام قم  وضملهلل  ُم٤م اًمٞموهل ومال رء ُمن ذًمك ؾموى اليبص 

قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم صميبوة اًميْالد و راَيٞمٝم٤مهلل وُمي  ذًميك وميٜمٕمٚمم عٞمٕمي٤ًم سم٠مٟميه ىميد وضميد 

اقمت ًمييوا اًمٗمييبي٘ملمهلل  ¢ذم زُميين اًم٘متيي٤م  سمييلم قمييكم وُمٕم٤موييي٦م ٟميي٤مس ُميين  صييح٤مب اًمٜمْييي 

اعمّييٚمٛملم ي٘م٤مشمييل سمٕمْمييٝمم سمٕمْميي٤ًمهلل و طمييد ييي١مٓء إصييح٤مب  عميي٤مذا  ٕهنيي٤م ُمٕمبيميي٦م سمييلم

يمييي٤من ُمٕمتييي ًٓ وُمييي٤م اٟمْميييم  مم ضميييٞم  قميييكم  ٓ طمٞميييٜمام ىمتيييل قميييامر سمييين يييي٤مٍهلل ٕن ييييلا 

وييي  قمييامر شم٘متٚمييه »ىموًمييه:  ¢اًمّمييح٤مش اعمٕمتيي   ًمٚمٗمييبي٘ملم يميي٤من ىمييد ؾمييٛم  ُميين اًمٜمْييي 

ًمّيي٤مـم  ومٚمييام وىمي  قمييامر ىمتييٞمالً ُمين ضمييٞم  ُمٕم٤موييي٦م طمٞمٜمئيٍل ر ى اًمؼمييي٤من ا شاًمٗمئي٦م اًم٤ْمهمٞميي٦م

 وم٤مٟمْمم  مم قمكمهلل  ُم٤م ُمن ىمْل يمٞمف  ٟم٤م  ىم٤مشمل ُمّٚمٛملم ُم  قمكم 

 مم يٜم٤م يم٤من ظموك اًمّٚمف ُمن  ن يدظمٚموا ذم ُمٕم٤مر  شم٘م  سملم ُمّٚمٛملمهلل وظم٤مص٦م 

 ذا يم٤من إُميب يميام ييو اًمٞميوهل ًميٞمه ىمتي٤مًٓ ذم ؾميْٞمل امهلل و ٟميام ييو ذم ؾميْٞمل آٟمتّمي٤مر 

 ًمٚمامدة وًمٞمه ًمٚمدين.

 ( 00 : 43: 01/   452) اهلدى والنور / 

يٜميي٤م  سمٕميي  اإلظمييوة  يين يٜمتٛمييون  مم  يييل اًمٙمتيي٤مب واًمّييٜم٦م يييبون ذم  اًمّيي١ما :

إطميداث إظمييػمة يييي ومبصي٦م إلٟمِميي٤مء دوًميي٦م ُمّييٚمٛم٦م ًميٞمه اٟمتّميي٤مرًا ليي٤ميمم اًمٙموييي٧مهلل 

 ٟمام  ٟمِم٤مء دوًم٦م ُمّٚمٛم٦م ذم اًمٙمويي٧مهلل وييم  ين  ّين اًمٔمين  يمهلل ومٝمٜمي٤م ييل  يوز 

 ؾميالُمٞم٦م قميغم ُميٜمٝم٩م اًمّيٚمف ىمت٤م  اًمٕمباىمٞملم إلظمباضمٝمم ُمن اًمٙموي٧م وإلٟمِمي٤مء دوًمي٦م 

 اًمّم٤مًم هلل يل  وز يلا ُمثالً  و يل  وز  م ذًمك 

 ٓ ٟم ا  ٟمٕمٞم  ذم إطمالهلهلل يل  قمدو اًمٕمدة  اًمِمٞم :
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 ٓ  دري. اًم٤ّمئل:

ُمي٤م شمييدريهلل ام اعمّيتٕم٤منر ييي٤م  ظميي يي١مٓء أن ومٙمييبوا  هل ىمْيل أن  يييلا  اًمِميٞم :

ن اؾميييييتٓم٤مقموا و رادوا  ن ؾمييييي١ما هلل صم٤مٟمٞمييييي٤ًم: ىمْيييييل أن يمييييي٤مٟموا يّيييييٓمٞمٕموا وُمييييي٤م ومٕمٚميييييوا وأ

 يٗمٕمٚموا 

 أن  ىمل اؾمتٓم٤مقم٦م وام  قمٚمم. اًم٤ّمئل:

وميي٢مذًا: يمٞمييف يٗمٙمييبونهلل ام اعمّييتٕم٤من ييي٤م   ظمييير ييي٤م  ظمييي اًمييديب يييلا  ُمييب  اًمِمييٞم :

قمجٞم٥م ضمدًارر ىمد ذيمبت ًمْٕم   ظمواٟمٜم٤م  ٟمه ذم سمٕم  إطم٤مدي٨م  ٟمه ذم زُمن اًمٗميتن 

٥ّم  يمثيبيم  هنيم قميغم يٙمون رضم٤م  ٓ قم٘مو   م  و قم٘مو م ي٤ْمء  ّْون  و  

رء وًمٞمّييييوا قمييييغم رءهلل ويييييلا ٟمحيييين ٟمٕمٜمييييي ُميييين   ُمث٤مًمٜميييي٤م ٟمحيييين اعمٚمتيييي ُملمهلل  ُميييي٤م 

قمّميي٤مي سمتٓمييبيم »أظمييبين ومحييدث قمييٜمٝمم وٓ طمييبجهلل ُمييثٚمام ي٘مييو  اعمثييل اًمّييوري: 

.  ُميييي٤م  ُمث٤مًمٜميييي٤م ٟمحيييين اعمٚمتيييي ُملم سم٤مًمنمييييع سمّيييي٥ْم  ٟمٜميييي٤م ٓ ٟمحّيييين شوقمّميييي٤مي دمٛمٕمٝمييييم

٤م  ييام  وًٓ وقمييغم َييوء ُمٕمبومتٜميي٤م ُمٕم٤مسيي٦م إُمييور قمييغم َييوء اًمٙمتيي٤مب واًمّييٜم٦م سٝمٚمٜميي

ًمٚمواىم  صم٤مٟمٞم٤ًم شم٠مظملٟم٤م اًمٕمواـمف ُمبة ُم  ي١مٓء وُمبة ُم  ي١مٓءهلل ومٝم١مٓء اًميلين  ذت 

 ًميييييٞمٝمم يييييي٤م  ظميييييي ُمييييين ىمْيييييل  يييييين يمييييي٤من يييييي١مٓء  يمييييي٤مٟموا يٕمٞمِميييييون ذم دو  ىميييييد  ظميييييلت 

سمخواٟمٞم٘مٝمم ٓ يّتٓمٞمٕمون  ن يٛمٞمٚموا يٛمٞمٜم٤ًم وٓ ي٤ّمرًاهلل ُم٤م اًملي ضميد أن طمتيى ومٙميبوا 

 وًم٦م ُمّٚمٛم٦م  ن ي٘مٞمٛموا د

 ُمػم ذم اًمٙموي٧م يدوم  اعمٚمٞمي٤مرات يميام ٟم٘ميب  ذم إظمْي٤مر  و اسبائيد ذم ؾميْٞمل  ن 

يٕمييييود  مم قمبؿمييييه  مم ُمٚمٙمييييههلل شمييييبى  ذا ُميييي٤م ؾمييييٛم  سم٠مٟمييييه يٜميييي٤م  ؿمييييْٞم٦ْم ٟم٤مؿمييييئ٦م ُمتحٛمّيييي٦م 
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ًمنؾمييييالهل يبيييييدون  ن ي٘مٞمٛمييييوا دوًميييي٦م اإلؾمييييالهل ُمٙميييي٤من دوًميييي٦م إُمييييباء ييييي١مٓءهلل ييييي١مٓء 

ُمبيٙمييي٤من واًمؼميٓمييي٤من واًمٕميييباب ويميييل ؾميييٞمٙمون ييييم  و  ُمييين  ييي٤مر مهلل ًميييٞمه وم٘ميييال إ

اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م ؾمييٞمٙموٟموا قمٚمييٞمٝممهلل أن وام  قمٚمييم و شمٕمجيي٥م اًمٜميي٤مس يمٞمييف يٗمٙمييبونر 

اًمِميييٚم٦م ييييلع واًمثٚمييي٦م اًم٘مٚمٞمٚمييي٦م  ذا  قمٚمٜمويييي٤م س ييي٦م ؾميييتٙمون دو  اعمّيييٚمٛملم واًمٙمٗمييي٤مر 

 عٕملم َديمهلل ومٙمٞمف يٗمٙمب ي١مٓء سم٢مىم٤مُم٦م دوًم٦م ُمّٚمٛم٦م  يلا يمٚمه ٕهنم ُم٤م قمبوميوا 

 ٤مُم٦م اًمدوًم٦مهلل وٟمحن ٟمٚمخذ يديه ذم يمٚمٛمتلم: اًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م.يدي اًمبؾمو  ذم  ىم

لَّ  َِذا ﴿و ظميييييػمًا:  ييييي ََ ْن  يُمْم َُمييييي ييييي ا ُِ ُٙمْم ٓ َي ييييي َّ ٞمُْٙمْم َ ٟمُٗم ِليَن ةَُمٜمُيييييوا قَمَٚمييييي ييييي ييييي٤م اًمَّ َ ٤م َ هيا َيييييي

ومٜمّيي٠م  ام قميي  وضمييل  ن يٕمّمييٛمٜم٤م ُميين ذ اًمٗمييتن ُميي٤م فمٝمييب ُمٜمٝميي٤م  [135]الممئرر: :﴾اْيتَييَدْيُتمْ 

 وُم٤م سمٓمن.

 ( 00:  56: 03/   452/ ) اهلدى والنور 

 -سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمّييٕموديلم-يييل دمييوز ـم٤مقميي٦م وزم إُمييب ذم ىمتيي٤م  اًمٕمييباىمٞملم  اًمّيي١ما :

  هل ُم٤مذا يٕمٛمل اسٜمديهلل ُم٤م اعمٓمٚموب 

اسٜمدي  ُم٤م  ن يٙمون ُمتٓموقمي٤ًم و ُمي٤م  ن يٙميون ُمٙمبيي٤ًمهلل ومي٢مذا يمي٤من ُمتٓموقمي٤ًم  اًمِمٞم :

رص٤مصيي٦م  مم  ومٔمٜمييي  ٟمٙمييم  ظمييلشمم اسييوابهلل  ُميي٤م  ن يميي٤من ُمٙمبييي٤ًم ومٞمٜمْٖمييي  ن ٓ يوضمييه

 صدر ُمّٚمم و ٟمام  مم اًمٙم٤مومبين.

 يلا ُم٤م ىمْل إظمػمهلل وإظمػم ُم٤م يو.

 ( 01:  00: 44/   452) اهلدى والنور / 

إظميييػم ُميي٤م ضمييي٤مء ذم اًمّمييحٞم  صيييحٞم  اإلُميي٤مهل ُمّيييٚمم هلل يمٜميي٧م ىميييد ىميييب ت  اًمّيي١ما :
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: اًمٗمتٜمييي٦م ي٤ميٜمييي٤مهلل و ؿمييي٤مر طمٞمييي٨م يٓمٚمييي  ىميييبن اًمِميييٞمٓم٤من. و فمييين  هنييي٤م ضمٝمييي٦م ¢اًمبؾميييو  

 اعمنمب.

  فمن ُم٤مذا  اًمِمٞم :

 ضمٝم٦م اعمنمب. اًم٤ّمئل:

 ُمٙم٦م شم٘مو . اًمِمٞم :

 ٓ. اًم٤ّمئل:

 ضمدة. اًمِمٞم :

 ُمن ضمٝم٦م اعمنمب. اًم٤ّمئل:

 اعمنمب ٟمٕمم. اًمِمٞم :

يٕمٜمييي: ي٘مييو  اًمٗمتٜميي٦م ي٤ميٜميي٤م و ؿميي٤مر  مم اعمنمييبهلل يٕمٜمييي: يييلع إطمييداث  اًمّيي٤مئل:

قمييين ذًميييكهلل وييييل آؾميييتٜمت٤مج سميييدٟمو  ىميييو :  ¢ٟمٕمٞمِميييٝم٤م يم٠مهنييي٤م ومتٜمييي٦مهلل وىميييد   ظميييؼم اًمٜمْيييي 

اعمٝمييدي اعمٜمتٔمييب وشمٙم٤مًميي٥م اًم٘مييوى اًمٙميي٤مومبة ُميي  اًم٘مييوى اًمٕمبسمٞميي٦م ُميين اًمّييٕمودي٦م سيييء 

واًمٕمباىمٞم٦م واإليباٟمٞم٦م وطمدثهلل ويمٚمٝم٤م دمتٛم  وشمٖم و اًمٙمٕم٦ْم ًموضمود ُمثيل ييلا اًمبضميل 

 ومٞمٝم٤مهلل  هل  ن يٜم٤م   ُمور  ظمبى ىمد حتدث 

 ش ٓ  ن اًمٗمتيي٦م ي٤ميٜميي٤م..  ًميي »ٓهلل يييلع ًمييٞمه  يي٤م قمالىميي٦م سمييام ضميي٤مءهلل طمييدي٨م:  اًمِمييٞم :

نمييبهلل ومييال ؿمييك  ن اعمييباد  يي٤م اًمٕمييبابهلل ويييي  يْميي٤ًم اعمييباد سم٤ملييدي٨م و ؿميي٤مر  مم اعم

اعمٕمييييبوك ذم صييييحٞم  اًمْخيييي٤مري: اًمٚمٝمييييم سميييي٤مر  ذم ؿميييي٤مُمٜم٤مهلل اًمٚمٝمييييم سميييي٤مر  ذم يٛمٜمٜميييي٤مهلل 
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و قم٤مدي٤م صمالصم٤ًمهلل صمم ىم٤م  ىم٤مئل: وذم ٟمجدٟم٤م ي٤م رؾمو  امهلل ىم٤م : يٜم٤م  اًمي ٓز  واًمٗميتنهلل 

٨م يتيييويم يمثيييػم ُمييين ويٜمييي٤م  خييييبج ىميييبن اًمِميييٞمٓم٤من. ومٜمجيييد اعميييليمورة ذم ييييلا اليييدي

اًمٜميي٤مس  ن اعم٘مّمييود  يي٤م يييي اًمييْالد اًمٜمجدييي٦م اًمّييٕمودي٦مهلل ويييلا ظمٓميي٠م وميي٤مطم  سم٤مًمٜمّيي٦ْم 

ًمٚمبواي٤مت الديثٞم٦م اًمتي شمٍمح سم٠من اعم٘مّمود  ٤م يي اًمٕمبابهلل ذًمك  ٟمه يوضمد يٜمي٤م  

رواييي٦م  ظمييبى ذم يييلا الييدي٨م اًمييلي  وًمييه: اًمٚمٝمييم سميي٤مر  ًمٜميي٤م ذم ؿميي٤مُمٜم٤م.. ىميي٤مًموا: وذم 

ٔميي٦م إومم ويييي: وذم ٟمجييدٟم٤م. ذًمييك ٕن ٟمجييدًا ذم اًمٚمٖميي٦م قمباىمٜميي٤مهلل رواييي٦م ُمٗمٌيية ًمٚمٗم

اًمٕمبسمٞم٦م يو يمل ُمٙمي٤من ُمبشمٗمي  سم٤مًمٜمّي٦ْم ًمٚمٛمٙمي٤من اعميٜمخٗم هلل ومي٤مًمٕمباب سم٤مًمٜمّي٦ْم ًمٚمٛمديٜمي٦م 

يو ٟمجدهلل يٕمٜمي: ُمٙم٤من ُمبشمٗم هلل يلع اًمبواي٦م إومم اًمتي ٓ شمّٛم  ًمٜم٤م سم٠من ٟمٗمٌ ىميو  

 ًمٕمباب.وذم ٟمجدٟم٤م سمٜمجد اعمٕمبووم٦م اًمٞموهلهلل و ٟمام اًمٜمجد يٜم٤م يي ا اًم٤ّمئل:

روايييي٦م  ظميييبى ذم صيييحٞم  ُمّيييٚمم  ن رضميييالً ؾمييي٠م  اسمييين قمٛميييب قمييين ذسمييي٤مب ي٘مييي  قميييغم 

صموسمييييههلل ومٝمييييل يتييييٜمجه  وم٘ميييي٤م : ييييي٤م ُمٕمنميييي  يييييل اًمٕمييييبابر ُميييي٤م  ؾميييي٠مًمٙمم قميييين اًمّمييييٖمػمة 

 ٓ  ن اًمٗمتٜمي٦م ي٤ميٜمي٤مهلل  ٓ  ن اًمٗمتٜمي٦م »ي٘مو :  ¢و ريمْٙمم ًمٚمٙمْػمةهلل ؾمٛمٕم٧م رؾمو  ام 

وم٤مًمّمحٞم   ن يلع إطم٤مديي٨م ييي  شسمٞمدع  مم اًمٕمباب يوُمرش ي٤ميٜم٤م  ٓ  ن اًمٗمتٜم٦م ي٤ميٜم٤م

شمٜمّميي٥م قمييغم اًمٕمييبابهلل وًمٙميين ذًمييك ٓ يّمييدب قمٚمٞمٝميي٤م  سمييد اًمييديبهلل يٕمٜمييي: دائيياًم و سمييدًاهلل 

و ٟمام  ذا ىم٤مُم٧م ومتٜم٦م يٜمي٤م  وميال ؿميك  هني٤م ُمين قمٛميوهل ييلا اليدي٨مهلل ويٛمٙمين وال٤مًمي٦م 

يييلع  ن ٟمييدظمل ومتٜميي٦م اقمتييداء اًمٕمييباب قمييغم اًمٙموييي٧م يييو  و يييي ُميين اًمٗمييتن اًمتييي  ؿميي٤مر 

ييييلع إطم٤مديييي٨م اًمّميييحٞمح٦مهلل وظمت٤مُمييي٤ًم ييييلا ييييليمبين سميييام يمٜمييي٧م  ذم ¢ ًمٞمٝمييي٤م اًمبؾميييو 

ن ضمٚميي٥م اًمّييٕموديلم والييق  طمييق  ن ي٘ميي٤م :  ذيمبشمييه ذم سمٕميي   ضمييوسمتي  ٟمٜمييي  ىمييو : 

ضمٚميي٥م اًمّييٕموديلم  و الٙموُميي٦م اًمّييٕمودي٦م ًمٚمّمييٚمٞمْٞملم  مم سمالديييم وسم٤مظمتٞميي٤مريم يييو 
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تم ذ  يمييؼم ُميين اقمتييداء اًمٕمييباىمٞملم قمييغم اًمٙموييي٧مهلل يييلا ىمٚمتييه  يمثييب ُميين ُمييبةهلل وأن  ظميي

يييلع اسٚمّيي٦م  ييلع اًمٙمٚمٛميي٦مهلل وميي٠مىمو :  ن ضمٚميي٥م اًمّييٕموديلم  و الٙموُميي٦م اًمّييٕمودي٦ما 

ٕين ؾميي٠مىمو  يمٚمٛميي٦م ُمْمييٓمبًا  ًمٞمٝميي٤م ُميي  إؾمييف سمٞم٤مٟميي٤ًم ًمٚمح٘مٞم٘ميي٦مهلل يمييام  ن طميي ب اًمْٕميي٨م 

اًمٕمباىميييييي ٓ يٛمثيييييل اًمِميييييٕم٥م اًمٕمباىميييييي يميييييلًمك اًمدوًمييييي٦م اًمّيييييٕمودي٦م ٓ مثيييييل اًمِميييييٕم٥م 

ت٘موىهلل ومّٞم٤مؾم٦م اًمدو   و اًمّٕمودي سمٛمن ومٞمٝمم ُمن  يل اًمٕمٚمم واًمٗمْمل واًمّمالح واًم

الٙموُميي٤مت اًمٕمبسمٞميي٦م اًمٞمييوهل ٓ شمٚمت٘مييي ُميي  رهمْيي٤مت اًمِمييٕموب اعمّييٚمٛم٦مهلل وظمييل ُمثيي٤مًٓ ٓ 

خيتٚمف ومٞمه ُمِم٤مي  اًمّٕمودي٦م اًمٞموهل: اٟمتِم٤مر اًمتامصمٞمل واًمّمور ذم اًمدوائب الٙموُمٞم٦م 

اًمتي يلا آٟمتِم٤مر اًملي يٜم٤مذم دقموة اًمتوطمٞمدهلل ويٜم٤مذم ُمي٤م يمي٤من ي٘موًميه وٓ يي ا  ي٘موًميه 

ٞميييدهلل ومٝميييلا يمٚميييه يٛمثيييل  ن اًمدوًمييي٦م ذم يميييل اًمِميييٕموب اإلؾميييالُمٞم٦م ٓ مثيييل رضمييي٤م  اًمتوطم

ن اؾميييتجالب الٙموُمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م ًمٚمحٙموُمييي٤مت  ؿميييٕمو ٤مهلل وقميييغم ذًميييك وم٠مٟمييي٤م  ىميييو : 

اًمّمٚمٞمْٞم٦م ُم   ٟميه ش يّميدر ُمين اًمِميٕم٥م اًمّيٕمودي و ٟميام صيدر ُمين اًمدوًمي٦م اًمّيٕمودي٦م 

ن ُميييين ومٝمييييو ذ ُميييين اؾمييييتٞمالء اًمٕمييييباب قمييييغم اًمٙموييييي٧م و يْميييي٤ًم يييييلا آؾمييييتٞمالء ش يٙميييي

اًمِمييٕم٥م و ٟمييام ُميين اًمدوًميي٦م اًمتييي ٓ مثييل اًمِمييٕم٥مهلل اٟمٔمييبوا أن يمٞمييف: اًمِمييٕموب ذم 

ٟم٤مطمٞميي٦م واًمييدو  ذم ٟم٤مطمٞميي٦م  ظمييبىهلل ًمٙميين ُميي  يييلا  ىمييو : ُميي   ن ضمٚميي٥م اًمّمييٚمٞمْٞملم  مم 

اًمْالد اًمّٕمودي٦م ذ ُمن اقمتداء طم ب اًمْٕم٨م قمغم اًمٙموي٧م ومٝملا آقمتداء ُمن صمامرع 

غم اًمٙموييي٧م يييي اًمّيي٥ْم ذم ضمٚميي٥م ذًمييك اسٚميي٥مهلل  ي: اقمتييداء الٙموُميي٦م اًمٕمباىمٞميي٦م قميي

يلع اعمّمٞم٦ْم اًمٙمؼمىهلل ويي آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمي٤مر وضمٚميْٝمم  مم سميالد اإلؾميالهلهلل ويمٜمي٧م 

 ىمبب يلع ال٘مٞم٘م٦م سمٛمثل قمبش ىمديمهلل ىم٤م  ال٤مئال ًمٚموشمد: ش شمِم٘مٜمي  ىم٤م : ؾمل ُمن 

 يدىمٜمي.
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 ( 01:  01: 29/   452) اهلدى والنور / 

وي ُم  اًمّيٕمودي ُمين اعمٜمتٛميلم سم٤مًمٜم٦ّْم يل  وز ًمٚمّٕمودي  و ُمن يٜمٓم اًم١ّما :

ُمٕمه  ن ذم اًم٘مت٤م   ن ي٘متٚموا إُمبيٙميي  و يٙميون ُمٕم٤مييد ذم ُمٜم ًمي٦م اعمٕم٤مييد ٓ  يوز 

 ىمتٚمه 

 يمٞمف ٕن يلع َٞمٕم٧م اعموَ  ىمٚمٞملهلل طمدد يمالُمك. اًمِمٞم :

ييييييل  يييييوز ًمٚمّيييييٕمودي  و ُمييييين يٜمْميييييم ُمٕميييييه ُمييييين اعمّيييييٚمٛملم اعمٍميييييي  اًمّييييي٤مئل:

 ُمن إُمبيٙم٤من واًمّوري وهمػمع  ن يِمٝمبوا ؾمالطمٝمم ًم٘متل اًمٙمٗم٤مر 

 همدرًا  هل  قمالٟم٤ًم  اًمِمٞم :

 همدرًاهلل ٕن  قمالٟم٤ًم ُم٤م يٛمٙمن. اًم٤ّمئل:

 ٓ ُم٤م  وزهلل ُم٤م  وز. اًمِمٞم :

 ٕٟمه ُمٕم٤ميد قمغم  ؾم٤مس ي٤م ؿمٞم   اًم٤ّمئل:

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 طمتى وًمو يم٤من  صمٜم٤مء اعمٕمبيم٦م  اًم٤ّمئل:

 ُم٤م  وزهلل ًملًمك  ىمو : همدرًا  هل  قمالٟم٤ًم. اًمِمٞم :

 سم٤مًمٜم٦ّْم ... اًم٤ّمئل:

ٓهلل ٕن يلا ُم٤م يٕمٓمي ٟمٍمهلل ي٘متل مخ٦ّم قمنمة قمنميين ُم٤مئي٦م  ًميف  ًميوك  ِمٞم :اًم

 يل يلا خيبضمٝمم ُمن سمالد اإلؾمالهل 
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سمييي٤مًمٕمٙمه ؾميييوك يٕمٞميييد اًمتييي٤مري  ٟمٗمّيييه يميييام ي٘مييي٤م  آٟمتٗم٤مَييي٦م اًمٗمٚمّيييٓمٞمٜمٞم٦م ي٘متٚميييون 

ُمين اعمّيٚمٛملمهلل شم٘مبيْي٤ًمهلل ومٝميلا  ن هميدر سمي٠مُمبيٙمي  هللقمنمية هللهيودي٤ًم ومٞم٘متل ُم٘م٤مسمٚم٦م مخ٦ّم

 سم٤مًمٕمنمات وسم٤معمئ٤متهلل ومال  وز.واطمد ومّٞم٘متل ُمّٚمٛمون 

 ( 01:  09: 58/   452) اهلدى والنور / 

سم٤مًمٜمّييي٦ْم ييييل  يييوز ًمٕمييي٤مش سمييي٤مرز ُموضميييود ذم اًمّيييٕمودي٦م  ن يٚمجييي٠م  مم  ن  اًمّييي١ما :

يٗمتي سمخالك ُم٤م يٕمت٘مدهلل ظمِمٞم٦م وىموع ومتٜم٦م ُم٤ما ٕٟمه ًميو  ومتيى سمخيالك ُمي٤م شمْٜمتيه طمٙموُمي٦م 

وىميييد يٜمٓمٗميييرش ٟميييور اًميييدقموة اعمٛمٚمٙمييي٦م ًموىمٕمييي٧م ومتٜمييي٦م سميييلم الٙموُمييي٦م وسميييلم  ييييل اًميييدينهلل 

 سم٥ّْم يلع اًمٗمتٜم٦مهلل ومٞمٚمج٠م  مم اًمٗمتوى سمخالك ُم٤م يٕمت٘مد.

ام  قمٚميييمهلل ييييو واضمتٝمييي٤مدعهلل ييييلع ُمّييي٤مئل ؿمخّميييٞم٦م ٓ يٛمٙمييين  ن شمٜمْميييْال  اًمِميييٞم :

ُميين ر ى ُمييٜمٙمم ُمٜمٙمييبًا ومٚمٞمٖمييػمع سمٞمييدع.. »سم٘مواقمييدهلل ٕٟمييه يمييام شمٕمٚمييم ىموًمييه قمٚمٞمييه اًمّييالهل: 

ٜمي٤م يمام ومٕمٚميوا اًمٞميوهل ذم  ُمي٤م يم. يملًمك طمتى ي٘مو : ومْ٘مٚمْه وذًمك  َٕمف اإليامن ش ًم 

ذم صددع ؾموهموا وضموزوا يلع اًمٗمتٜم٦م اًمٙمؼمى سمٔمٜمٝمم دومٕم٤ًم ًمٚمٛمٗمّيدة اًمتيي ييي  يميؼم 

ُمٜمٝم٤مهلل وم٠مٟمي٧م قميدت أن  مم ٟمٗميه اًمّي١ما هلل ًمٙمين ُمّميٖمبًاهلل اًمْحي٨م يمي٤من ذم دوًمي٦م ُمي  

دوًم٦مهلل أن ومبد ُم  دوًم٦مهلل اسواب يو ٟمٗمّههلل وييو  ٟميه شم٘ميديبع سموىميوع اًمٗمتٜمي٦م اًمٙميؼمى 

هل خمٓميييرشهلل ٟمحييين ٟم٘ميييو : اًمبؾميييو  قمٚمٞميييه اًمّيييالهل  ن اًمبؾميييو  قمٚمٞميييه يييي٤م شميييبى ُمّميييٞم٥م  

اًمّييالهل هنييى قميين ا ييبوج قمييغم اليي٤ميمم اعمّييٚمم ًمٙمٜمييه  سميي٤مح ا ييبوج  ذا ر وا يمٗمييبًا 

س يي٤ًم سمواطميي٤ًمهلل وميي٢مذا ش يٙميين ذًمييك ٓ  ييوز ا ييبوجهلل ًمٙميين يييل ُمٕمٜمييى ذًمييك  ٟمييه ٓ 

ٟمٗمٕميييل  يييوز ـمٚمييي٥م اليييقهلل  ذًا ُمييي٤مت إُميييب سمييي٤معمٕمبوك واًمٜمٝميييي قمييين اعمٜمٙميييبهلل وُمييي٤مذا 

ن  طمٞمٜملا  سم٘موًمه قمٚمٞمه اًمّالهل:  ومْمل اسٝمي٤مد يمٚمٛمي٦م طميق قمٜميد  ُمي٤مهل ضمي٤مئبهلل ومي٢مذا ىمٚمٜمي٤م: 
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ومييالن  ومتييى سمخييالك ُميي٤م يٕمت٘مييد ظمِمييٞم٦م  ن شم٘ميي  ومتٜميي٦م  يمييؼم ُميين يييلع اًمٗمتٜميي٦م يييلا يٕمييود سمٞمٜمييه 

وسمييلم رسمييههلل ييي٤م شمييبى شمّمييورع يميي٤من  وًٓ صييحٞمح٤ًمهلل وصم٤مٟمٞميي٤ًم: ش يٙميين يٜميي٤م  ًمٚمييٜمٗمه يييوىهلل 

ن ييلا اًمتّميور ظمٞمي٤مزم يميام ذطمٜمي٤مع ةٟمٗمي٤ًمهلل سم٤مًمٜمّي٦ْم   ىميو : ومٝملا سمٞمٜمه وسملم رسمههلل  ُم٤م  ٟمي٤م 

ًمتّمور اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م  ٟمه ضمٚمي٥م اًمّميٚمٞمْٞملم  مم سميالد اعمّيٚمٛملم واًميلين ٓ يٛمٙمين 

 ظمييباضمٝمم  ٓ سمجٝمييد  يمييؼم  يي٤م ًمييو اؾمييتومم اًمٕمييباىمٞملم قمٚمييٞمٝممهلل يييلع ييييهلل ًمٙميين  ٟميي٧م 

ف إُمييب سميي٤مر  ام ومٞمييك زورت اعمثيي٤م هلل ويييو ضميي ء  يي٤م ؾمييْق ُميين اًمٙمييالهلهلل وٓ خيتٚميي

  سمدًا.

 )اٟم٘مٓم٤مع(

 ٟمه ؾمٞمّمْ  إُمب يٜمي٤م  يميام ييو اًمِمي٠من ذم آٟمتٗم٤مَي٦مهلل ي٘متيل يمي٤مومب ومٞم٘متيل  اًمِمٞم :

 ُم٘م٤مسمٚمه قمنمات اعمّٚمٛملمهلل ؾمٛمٕم٧م يلا اًمٙمالهل 

 ... ُمداظمٚم٦م:

ىمٚمٜم٤م يلاهلل وىمٚم٧م  ٟم٤م سمٕم٤ْمرة: ي٘متل هيودي ومٞم٘متل ُم٘م٤مسمٚمه قمنمة يو ؿمو ىم٤م   اًمِمٞم :

ٟم٤م: ي٘م٤مسمل ىمتل اعمّٚمٛملم ًمبضميل ُمين اًمٞمٝميود : ُم٤مئ٦مهلل ؿم٤ميف وم٠مٟم٤م ُم٤م طمْٞم٧م ذًمكهلل ىمٚم٧م  

ي٘متييل ُميين اعمّييٚمٛملم قمنمييةهلل ومٝمييو صمٜمييى قمييكم وىميي٤م : ٓهلل سمييل وُم٤مئيي٦مهلل  ييين يمٜميي٧م  ٟميي٧م  

وم٤مٔن شمّمور  ٟمك  ٟم٧م ذم اسٞم  اًمّيٕموديهلل ييلا اًميلي ي٘م٤مشميل ُمي  إُمبيٙمي٤من َيد 

اعمّيييييٚمٛملم اًمٕميييييباىمٞملم.. ًم هلل وم٠مٟمييييي٧م ىمتٚمييييي٧م  ُمبيٙميييييي  ُم٤مُميييييكهلل  ُمييييي٤م  ذا يمييييي٤من وراء  

 ٧م ًمن شمٜمٙمِمف ومٞمام سمٕمد وم٤مٟمٙمِمٗم٧مهلل ًمٙمن  ٟم

 ؾم٠مٟمٙمِمف. ُمداظمٚم٦م:
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ومّييت٘متل  ٟميي٧م وٟميي٤مس ُمٕمييك ةظمييبونهلل ومٚمييلًمك اإلٟمّيي٤من ٓسمييد يٙمييون يٗمٙمييب  اًمِمييٞم :

شمٗمٙمييػم صييحٞم  عمٕم٤مضمٚميي٦م إُمييور اًمتييي يييي همييػم ـمْٞمٕمٞميي٦مهلل ًمييلًمك ىمٚميي٧م: همييدرًا  هل قمٚمٜميي٤ًمهلل 

 قمٚمٜم٤ًم  ٥م ال٘مٞم٘م٦م ًمٙمن ُم  إؾمف:

رشمواااارشءت  اااترشحسااا  ترشح ااات رش

 

 

 

رشمو ااالرشحرشح اات رشنااالرش  اات   

رشارشءاات ت رشء  ااترشضااترشح اات ممواا 

رش

رش اا  يفرشررش قاات رشتمو ااالرشحءاا 

يٜمْٖميييييييي قميييييييغم اًمِميييييييٕموب اعمّيييييييٚمٛم٦م  هنيييييييم يثيييييييوروا قميييييييغم يييييييي١مٓء إُميييييييبيٙمٞملم رش

 واًمؼميٓم٤مٟمٞملمهلل ًمٙمن يل يٜم٤م  ؿمٕموب شمّتٓمٞم   ن شمثور:

رشمواااارشءت  اااترشحسااا  ترشح ااات رش

 

 

 

رشمو ااالرشحرشح اات رشنااالرش  اات   

  ظموة اإليامن وأن ُم  ضمٚم٦ّم صم٤مٟمٞم٦م. 

 ( 74:  44: 10/   154) اهلدى والنور / 

ٟم٠مُمييل ُميين ؿمييٞمخٜم٤م  ن يتٗمْمييل قمٚمٞمٜميي٤م سم٤مإلضم٤مسميي٦م قمييغم ؾميي١ما  يٓمبطمييه سمٕميي   اًمّيي١ما :

 ظموشمٜمييي٤م ُمييين ـمٚمْييي٦م اًمٕمٚميييمهلل وييييو: ًميييو شمّميييورشمم  ٟمٙميييم شمٕمٞمِميييون ذم ييييلع إطميييوا  ذم 

اًمّييٕمودي٦مهلل وطميي٤مًمٙمم يمحيي٤م  اسميين سميي٤مز ُمييثالًهلل ومٝمييل ؾمييتتٖمػم ومتييوايمم قمييام يييي قمٚمٞمييه أن 

 لج٤مز وضم ايمم ام ظمػم سم٤مًمٜم٦ّْم ًموضمود إضم٤مٟم٥م ذم  رايض ا

ٓ يٙمييييون يييييلا اًمّيييي١ما  ُمييييين وطمييييي اًمّيييي٤مقم٦مهلل إرض ُمّييييٙموٟم٦م يٕمٜمييييييهلل  اًمِمييييٞم :

ال٘مٞم٘ميي٦م  ن ُمثييل يييلا اًمّيي١ما  ورد قمييكم ذم سمٕميي  اعمجيي٤مًمه ُمٜمييل سمٕميي  إؾميي٤مسمٞم هلل 

ٕٟمٜم٤م يمٜم٤م ذم ضمٚم٦ّم ويم٤من ال٤معون ومٞمٝم٤م ُم  إؾمف  ذا ص  اًمتٕمْػم ًمٖم٦م ُمتٕميبىملمهلل 

٦م اًمنمييييقمٞم٦م  ن اؾمييييتحال  صييييداهل طمّييييلم وضمييييبى ٟم٘ميييي٤مش يمثييييػم ًمٜم٘مييييٜمٕمٝمم ُميييين اًمٜم٤مطمٞميييي
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ًمٚمٙموييي٧م ًمييٞمه ُمنمييوقم٤ًمهلل وضمييبى سمحيي٨م ـمويييل ذم يييلا اًمّمييددهلل ويميي٤من  يي٤م ضميي٤مء ذم 

يمالُمييي  ٟمٜمييي ىمٚميي٧م:  ن يييلا آقمتييداء اًمزييء واعمخيي٤مًمف ًمٚمنمييع يميي٤من ُميين ةصميي٤مرع ومييتن 

 وُمٗم٤مؾمد يمثػمة ويمثػمة ضمدًاهلل  ٟم٤م  ىمدهل أن ا الص٦م:

و ن ييييييييلا آؾمتٜمّمييييييي٤مر  ُمٜمٝمييييييي٤م:  ن الٙموُمييييييي٦م اًمّيييييييٕمودي٦م اؾمتٜمٍميييييييت سم٤مًمٙمٗمييييييي٤مرهلل

اعمخييي٤مًمف ًمٚمنميييع ييييو ُمييين ةصمييي٤مر ذًميييك آقمتيييداء اًمْييي٤مهمي ُمييين صيييداهل قميييغم اًمٙمويييي٧مهلل 

وٟم قمييي٧م ذم شمٚميييك اسٚمّييي٦م  مم ُمثيييل قميييبش ىميييديم وعٞميييل وُمٜم٤مؾمييي٥م ًمٚمتٛمثٞميييل سميييه  ٓ 

 ويو ىمو م: ىم٤م  ال٤مئال ًمٚموشمد ش شمِم٘مٜمي  ىم٤م : ؾمل ُمن يدىمٜمي.

ٓمي٠مت وظم٤مًمٗمي٧م وم٤مؾمتٖمبب سمٕم  الي٤معين شمٍمي ي سمي٠من اًمدوًمي٦م اًمّيٕمودي٦م  ظم

اًمٍمييي  اًم٘م٤مقمييدة اإلؾمييالُمٞم٦م اًمتييي وَييٕمٝم٤م اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهلهلل اًمييلي يمييام وصييٗمه 

نِ ﴿ام ذم اًم٘مبةن سم٘موًمه:  ُق قمَي
ٌي يُيوطَمى * اْ َيَوى  َوَُم٤م َيٜمْٓمِ َّٓ َوطمْي َو  ِ -3]الرنجم:﴾ ِْن يُي

وًمٞمّييي٧م ىم٤مقميييدة وم٘مٝمٞمييي٦م يٛمٙمييين  ن شمٙميييون ىم٤مقميييدة ُمليْٞمييي٦م قمٜميييد سمٕمْميييٝممهلل وخم٤مًمٗمييي٦م  [4

ٝميييي٤مءهلل يييييلع اًم٘م٤مقمييييدة  ٟمييييام يييييي ُميييين وَيييي  اًمبؾمييييو  قمٚمٞمييييه اًمّييييالهل ٔظمييييبين ُميييين اًمٗم٘م

 ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم »يمييام ذم صييحٞم  ُمّييٚمم:  ¢وشمنميييٕم٤ًم قميين ام قميي  وضمييلهلل ويييو ىموًمييه 

 ٟميييي٤م ٓ »وذم الييييدي٨م أظمييييب اًمييييلي رواع اليييي٤ميمم ذم اعمّييييتدر  سمٚمٗميييي :  شسمٛمنميييي 

اًمِميي٤ميد سمٕمييد  ن  ومْميي٧م ذم سمٞميي٤من ظمٓميي٠م يمييل ُميين  شٟمّييتٕملم سم٤معمنميييملم قمييغم اعمنميييملم

ًمييييييدوًمتلم اًمدوًميييييي٦م اًم٤ْمهمٞميييييي٦م واًمدوًميييييي٦م اعمخ٤مًمٗميييييي٦م ًمييييييٜمذ الييييييدي٨مهلل سمييييييدى ٕطمييييييديم ا

وص٤مرطمته وم٘م٤م : يلا اًم١ّما  اًملي ؾمٛمٕمتٛموع ةٟمٗم٤ًمهلل يٕمٜمي:  ٟم٧م يي٤م ؿميٞم  ًميو يمٜمي٧م ذم 

 اًمّٕمودي٦م يمٜم٧م شم٘مو  يلا اًمٙمالهل 

يمييي٠من اًمٜمييي٤مس اًمٞميييوهل ُمييي  إؾميييف اًمِميييديد ش يْيييق قمٜميييديم طمّييين فمييين سم٠مييييل اًمٕمٚميييم 
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٤ملق ش يْيق ومييٞمٝمم ُمثيل ييلا اًمٔميينهلل وًميلًمك يميي٤من و هنيم ىميد يوضمييد وميٞمٝمم ُمين يّمييدع سمي

يلا اًم١ّما  ص٤مدرًا ُمن ُمثل اٟمتٗم٤مء يلا اًمٔمنهلل ىم٤م : ومٚمو  ٟمك يمٜم٧م ذم اًمّيٕمودي٦م ييل 

 يمٜم٧م دمٞم٥م  لا اسواب 

ىمٚميي٧م سمٙمييل ساطميي٦م وسمٙمييل سمّيي٤مـم٦م:  ٟميي٤م وام ٓ  ُمٚمييك  ٓ ٟمٗمزييهلل وىمٚمييوب اًمٕمْيي٤مد 

 قمييي  وضميييل  ن ٓ سميييلم  صيييْٕملم ُمييين  صييي٤مسم  اًميييبمحن ي٘مٚمْٝمييي٤م يمٞميييف يِمييي٤مءهلل وٟمّييي٠م  ام

يْتٚمٞمٜميي٤مهلل و ذا اسمتالٟميي٤م  ن يّمييؼمٟم٤مهلل وم٠مٟميي٤م ٓ  دري وٓ  طمٙمييم سم٤مًمٖمٞميي٥مهلل ًمٙميين فمٜمييي  ين ٓ 

 ضمييد ذم ٟمٗمزيي طم٤مًمٞميي٤ًم وٓ ومييٞمام ُم٣ميي ُميين سمٕميي  اًمتجيي٤مرب واًمييْالوى اًمتييي وىمٕميي٧م 

ومٞمٝميي٤م ُميي٤م  ضمييد ٓ ومييٞمام ُم٣ميي وٓ ومييٞمام  ٟميي٤م ومٞمييه أن ُميي٤م  ٕمٚمٜمييي  شمييبدد ذم اإلضم٤مسميي٦م قميين 

ُميي٤م شمّييٛمٕمه م٤مُميي٤ًمهلل وأن قمٗمييوًا ىمْييل أن ذيمييبت ذم ذًمييك  ؾميي١ماًمك  ٟمٜمييي ٟمٕمييم ؾميي٠مىمو 

اعمجٚمه سم٠مٟمٜمي ىمد سمٚمٞم٧م سمٜمحو يلا اًملي شمٗمؽمَيه  ٟمي٧م وميٞمام  ذا اسمتٚمٞمي٧م وميامذا يٙميون 

 ُموىمٗمي 

وم٘مٚمييي٧م: سمييي٠من اًمْٕمثٞميييلم يٜمييي٤م  ذم ؾميييوري٤م اؾميييتدقموٟم٤م ُميييبات ويميييبات واؾميييتٜمٓم٤مىم٤مت 

ٙميييي٤مهل واؾمييييتجواسم٤متهلل يميييي٤من ُمٜمٝميييي٤م ذم سمٕميييي  إييييي٤مهل  ٟمٜمييييي ؾميييي٠مًموين: ُميييي٤مذا شم٘مييييو  سم٤مل

اًم٘مييي٤مئٛملم أن قميييغم الٙميييمهلل يٕمٜميييي: اًمْٕمثٞميييلم ُمييين الييي٤ميمم اًميييبئٞمه واًميييوزراء وُمييين 

دوهنييمهلل وم٘مٚميي٧م ذم اسييواب: ٓ  قمييبومٝممهلل ىميي٤م : ـمٞميي٥م ُميي٤مذا شم٘مييو  ذم الٙمييم اًم٘ميي٤مئم 

أن يٕمٜمييي: طمٙمييم اًمْٕميي٨م يييل شم١ميييدع  ىمٚميي٧م: ٓهلل ىميي٤م : عميي٤مذا  ىمٚميي٧م: ٕٟمييه خميي٤مًمف 

ذم اًمِميي٤مهلا ٕٟمييه ًمييٞمه ذم  ًمنؾمييالهلهلل وُميين يٜميي٤م   مم ؾمييجن يِييب سمييه اعمثييل يٜميي٤م 

ؾمييييجن اًم٘مٚمٕميييي٦م ذم ٟمٗمييييه اًمٕم٤مصييييٛم٦مهلل و ٟمييييام ذم طمييييدود اًمٕمييييباب ذم اعمٜمٓم٘ميييي٦م اؾمييييٛمٝم٤م 

الّٙم٦مهلل ويم٤من يلا اًمّجن  ٤م سمٜم٤مع ويو ُمن ُمٜم٤مىم٥م قمْد اًمٜم٤مس ييلا اًميلي قميبومتم 
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ٟمٗم٤مىمه وعرع ذم اًمٕم٤مش اإلؾمالُميهلل ؾمجن يٛمٙمن يٙمون ارشمٗمي٤مع اًمّي٘مف ٟمحيو قمنمية 

ٞميييه شمدومئييي٦م وٓ ومٞميييه  ي رءهلل واًمٜميييور ُمٕمٚميييق يٜمييي٤م  ذم  ُمتييي٤مرهلل وذم اًمِميييت٤مء اًمْييي٤مرد ٓ وم

اًمّييي٘مف وميييوبهلل وذم ىمّمييي٦م ٓ  قمٞميييد أن ذيمبيييي٤م ًمٜمٕميييود  مم مييي٤مهل اسيييواب قمييين ييييلا 

اًم١ّما هلل وم٠مٟم٤م ىمٚم٧م ًمٚمّي٤مئل اعمِمي٤مر  ًمٞميه ةٟمٗمي٤ًمهلل و قمٚميق أن قميغم ييلا اًمّي١ما هلل  ٟميه ذم 

تٕم٤مٟم٦م فمٜمي  ٟمٜمي ًميو اؾميتدقمٞم٧م سمٕميد ييلا اسيواب اًمٍميي  اًميلي  ديين ام سميه  ن آؾمي

سم٤مًمٙمٗميي٤مر ظم٤مصيي٦م إُمييبيٙمٞملم واًمبَيي٤م سمييدظمو م سمييالد اإلؾمييالهل اؾمتٜمّميي٤مرًا  ييم قمييغم 

اًمْيييييي٤مهمي يييييييلا خميييييي٤مًمف ًمٚمنمييييييعهلل  ذا ومبَييييييٜم٤م  هنييييييم اؾمييييييتدقموين واؾمييييييتجوسموين ذم 

اعمخ٤مسمبات اًمّٕمودي٦م وم٠مٟمي٤م ييلع زيي٤مدة أن سمٛمٜم٤مؾمي٦ْم اًمّي١ما هلل  ىميو : وم٠مٟمي٤م ٓ  فمين ذم 

ُميين اعمخيي٤مسمبات اًمّييوريلم ومييال  ىمييل  اعمخيي٤مسمبات اًمّييٕموديلم  ٓ  ن ش يٙموٟمييوا ظمييػماً 

 هنم ؾموك ٓ يٙموٟمون ذًا ُميٜمٝممهلل و ذا يمي٤من إُميب يميلًمك ومٛميام  ظمِميى ظم٤مصي٦م وىميد 

ىمٚمييي٧م ذم شمٚميييك اسٚمّييي٦م وىميييد سمٚمٖمييي٧م ُمييين اًمٙميييؼم قمتٞمييي٤ًمهلل  ذا يمٜمييي٧م و ٟمييي٤م ذم قمييي  اًمِمييي٤ْمب 

 ضمْيي٧م اسييواب اًمييلي خييي٤مًمف اليي ب اًمٙميي٤مومبهلل وىمٚميي٧م:  ٟميي٤م ٓ  ؤيييدع ٕٟمييه خييي٤مًمف 

بات ُم٤مذا ؾمٞمٕمٛمٚموا ُم  اًمِمٞم٦ْم  ؾمٞمّجٜموع ذم  يمثب ُمن ذًميكهلل اإلؾمالهلهلل  شمبى اعمخ٤مسم

 ُم٤م ومٞمه  يمثب ُمن ذًمكهلل ومٔمٜمي  ن اسواب ؾمٞمٙمون يلا اًملي شمّٛمٕموٟمه دائاًم  سمدًا.

سمٕم  اًمٜمي٤مس ي٘موًميوا:  ُمي٤م ختِميى  ن يٙميون ضمواسميك ييلا ؾمي٤ًْْم عمٜمٕميك ُمين الي٩م 

الصميلم واًمٕمٛمبة  وم٠مٟم٤م  ىمو : الٛمد م طمججٜم٤م  وًٓ طمج٦م اإلؾميالهلهلل وطمججٜمي٤م ٟمحيو صم

طمج٦م شم٘مبسم٤ًم  مم امهلل واقمتٛمبٟم٤م ُم٤م ؿم٤مء ام ُمن اًمٕمٛمبهلل ورسمام ُمي٤م  دري  ؾميتٓمٞم   ين ًميو 

ومتح٧م زم  سمواب ال٩م واًمٕمٛمبة  ؾمتٓمٞم  سمام سم٘مي ُمين ىميوة  ن  قمٞميدي٤مهلل ومي٢مذا ُمٜمٕميوين 

ُميين اليي٩م واًمٕمٛمييبة  ىمييو  سمٚمّيي٤من اليي٤م  وٓ  ىمييو  سمٚمّيي٤من اًم٘ميي٤م :  ٟميي٧م ُمّييٙمب و ٟميي٤م 
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 ُمْٓمل. 

  ظملت اسواب 

يل يّم   ن ي٘م٤م  ُمن  قمٜمدي ُمٚمحقهلل  رضمو  ن دمٞمْوٟم٤م قمٚمٞمه:ٕممهلل ًمٙمن ٟم اًم٤ّمئل:

سم٤مب طمّن اًمٔمن سم٤مًمِمٞم  اسمن سم٤مز  ٟمه  ومتى ُم٤م  ومت٤مع ؾميدًا ًمْي٤مب اًمٗمتٜمي٦م  و قمين دًمٞميل ىمي٤مهل 

 قمٜمدع وم٤مىمتٜم  سمههلل وسمخ٤مص٦م  ٟمه ُمٕمبوك سم٤مًمٕمٚمم واًمت٘موى وٓ ٟم يمي قمغم ام 

ٟمِميييٝمد  يييم  وًٓ  ٓ يٛمٙمييين  ن ٟم٘ميييو  ذم ُمثيييل اًمِميييٞم  و ُمث٤مًميييه ُمييين اًميييلين اًمِميييٞم :

سميي٤مًمٕمٚمم اًمٜميي٤موم  وصم٤مٟمٞميي٤ًم سم٤مًمٕمٛمييل اًمّميي٤مًم   ٓ  ن يٙمييون  طمييد إُمييبينهلل ٓ يٛمٙميين  ٓ  ن 

يٙمون  طمد إُمبينهلل ًمٙمن:  ٟم٤م  رى  ٟمه ٓ يٛمٙمن  ن يٙمون يٜم٤م  دًمٞمل صواب يّوغ 

يلا اًمواىمي  اعمي١مش وييو اًمّيامح ًميدظمو  اًمّميٚمٞمْٞملم سمٛمختٚميف  ضمٜم٤مؾميٝمم قميغم يمثيبة 

الهلهلل ٓ  ىميو  سمي٠مرظمذ إصميامن سميل سميدون  ي صمٛمينهلل سميل قمدديم وقُمدديم ًمْالد اإلؾمي

سمثٛمن يدوم   م سمد   ن ييدومٕموع ييمهلل ٓ يٛمٙمين  ن يوضميد يٜمي٤م  دًمٞميلهلل وٟمحين ؾميٛمٕمٜم٤م 

ومييٞمام ىمب ٟميي٤م وومييٞمام ٟمٛمييى  ًمٞمٜميي٤م  دًميي٦م يتٙمئييون قمٚمٞمٝميي٤م ويٕمتٛمييدون قمٚمٞمٝميي٤مهلل  ٟميي٤م  ؾمييتٖمبب  ن 

شمّمييييدر ُميييين سمٕميييي  ييييي١مٓء اعمِميييي٤مي هلل ومٞمٖمٚميييي٥م قمييييغم فمٜمييييي  هنيييي٤م ُمٗمبوَيييي٦م قمٚمييييٞمٝمم  و 

٘م٦م  يييمهلل وييييم ٓ ييييديٜمون ام  ييي٤مهلل ٕهنييي٤م ذم ال٘مٞم٘مييي٦م ـم٤مًمييي٥م اًمٕمٚميييم اًميييلي رزب ُمٚمّمييي

ُمين »رء ُمن اًمٗم٘مه اًملي  ؿمي٤مر  ًمٞميه اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّيالهل ذم اليدي٨م اعمٕميبوك: 

ٓ يٛمٙمييين  ن ي٘ميييو  ُمثيييل ييييلا آؾميييتدٓ هلل ُميييثالً:  شييييبد ام سميييه ظميييػمًا يٗم٘ميييه ذم اًميييدين

اًمبؾميييو  قمٚمٞميييه اًمّيييالهل اؾميييتٕم٤من سمٕمْميييٝمم يييي٠ميت سميييدًمٞمل قميييغم ييييلا اًمواىمييي  إؾميييٞمف  ن 

سمدًمٞمل ظمبي٧م ظمْػم طمٞمٜمام ي٤مضمب ُمن ُمٙم٦م  مم اعمديٜم٦مهلل ًمٞمد  اًمبؾمو  وص٤مطمْه قمغم 

اًمٓمبب اًمتي شمْمل اعمنميملم قمٜمٝمامهلل يلا دًمٞميل اًمبؾميو  اؾميتٕم٤من سمٛمنمي  ًمٞمدًميه قميغم 
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اًمٓمبيقهلل وىمه قمغم ذًمك ؾم٤مئب إدًم٦م يمٚمٝم٤مهلل واس٤مُم  ذم  هن٤م ٓ شمّمٚم  دًمٞمالً يو ُم٤م 

 ن اليييوادث اس ئٞمييي٦م اًمتيييي يّيييتد  اعمّيييوهمون سٚمييي٥م اًمٙمٗمييي٤مر  يييي٠ميتهلل وييييو ىميييوزم:

اًمّمييٚمٞمْٞملم  مم اًمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦م يييي ضم ئٞميي٤مت يمٚمٝميي٤م شمييدور طمييو  اؾمتٜمّميي٤مر اًمبؾمييو  

اًم٘مييوي سم٤معمنميي  اًمْمييٕمٞمف سم٤مًمٜمّيي٦ْم  ًمٞمييه قمٚمٞمييه اًمّييالهل ىمييوة ُم٤مدييي٦مهلل اًمبؾمييو   ىمييوى ذم 

ًمييلين اؾمييتٕم٤من يييلع اًم٘مييوة ومْمييالً قميين اًم٘مييوة اإليامٟمٞميي٦م اًمتييي يييي ُمٕمٚموُميي٦م قمٜمييد اًمٙمٗميي٤مر ا

 م اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّيالهل ذم شمٚميك اليوادث اس ئٞمي٦مهلل  ُمي٤م إُميب أن ومٞمختٚميف يميل 

آظميتالكهلل  ن آؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مُٕمبيٙميي٤من وطميديم  ٟمييام ييو ُمين سميي٤مب اؾميتٕم٤مٟم٦م اًمْمييٕمٞمف 

سميي٤مًم٘مويهلل واًمييلي وىميي  ذم شمٚمييك اس ئٞميي٤مت يييو ُميين سميي٤مب اؾمييتٕم٤مٟم٦م اًم٘مييوي سم٤مًمْمييٕمٞمفهلل 

شم٘م٤مسمييييل سمٛمٗمّييييدة ومْمييييالً قميييين  ن شم٘م٤مسمييييل  وم٤مؾمييييتٕم٤مٟم٦م اًم٘مييييوي سم٤مًمْمييييٕمٞمف ومٞمييييه ُمّمييييٚمح٦م ٓ

سمٛمٗم٤مؾمد يي  يمثب ُمن شمٚمك اعمّمٚمح٦مهلل  ُم٤م اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمْميٕمٞمف سمي٤مًم٘موي ومٙمٚمٝمي٤م ُمٗم٤مؾميدهلل 

وٓ ُمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م  ـمالىم٤ًم. ومِمت٤من سملم اعم٘مٞمه واعم٘مٞمه قمٚمٞمههلل اؾمتٕم٤مر اًمبؾميو  قمٚمٞميه 

اًمّالهل  درقم٤ًم ُمن صٗموان سمن   ُمٞمي٦مهلل ةع.. اؾميتٕم٤من سمٛمنمي هلل ؾميْح٤من امر اًمبؾميو  ييو 

ًمدوًم٦مهلل وُمٕمه  ؾمود اًموهمى  سمٓم٤م  اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤مهلل يٜمٍموٟمه.. يٗمدوٟمه سمٙمل ٟمٗمٞمه رئٞمه ا

ًمدهيمهلل يّتٕمػم  درقم٤ًم ُمن يم٤مومب ُمنم هلل وخيِمى ًمْمٕمٗمه وٓقمت٘م٤مدع سم٘موة ُمن يبيد  ن 

يّتٕمػم ُمٜمه ويو اًمبؾمو  قمٚمٞميه اًمّميالة واًمّيالهل خيِميى  ن ي٠مظميلي٤م ُمٜميه همّمي٤ًْم رهميم 

 ي٦م ُم١مداة  ي٘مو : ٓهلل قم٤مري٦م ُم١مداة. ٟمٗمههلل وًملًمك ي٘مو :  همّم٤ًْم ي٤م رؾمو  ام  هل قم٤مر

 ذًا:  ذا اؾمتٕم٤من اًمبؾميو  سمي٠مدرع ييلا اعمنمي  اًم٘مٛمييء اًميلي ٓ ىميوة ًميه وٓ صيوًم٦م 

ًمه يمٞمف ي٘م٤مس قمغم ذًمك اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمْمٕمٞمف يلع اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م اًمْميٕمٞمٗم٦م سم٤مًمدوًمي٦م 

إُمبيٙمٞميي٦م اًم٘موييي٦مهلل ويمٞمييف وُمٕمٝميي٤م سمبيٓم٤مٟمٞميي٤م وومبٟمّيي٤م.. وو  ًميي هلل صمييم وُمٜمييل  ييي٤مهل ىمبيْيي٦م 
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ؾم٤مئل ذم ا ٤مشمفهلل واًمٖمبيي٥م  ن اًمّي٤مئل اُميب ةهلل واُميب ة  ؿمي٤ْمع اًمبضمي٤م هلل شميداوم  ؾم٠مًمٜمي 

قمييين ييييلا آؾمتٜمّمييي٤مر سم٤مًمٙمٗمييي٤مرهلل وشم٘ميييو : ييييل ذم ىميييدرة اًمدوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م  ن دم٤مسميييه 

 اًمٕمبابهلل وقمدد اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م يملا ُمٚمٞمون واًمٕمباب يملا ُماليلم 

 ن  وم٠مٟمييي٤م  ضمْتٝمييي٤م سمجيييواب ـموييييل وظمالصيييته أنهلل ىمٚمييي٧م  ييي٤م:  ر يييي٧م  ٟميييه  ٙمييين

يٙمون ذم ي١مٓء إُمبيٙم٤من ُمن ضمٜمود إُمبيٙم٤من هيودهلل ُمي٤م ر ييك   ضم٤مسمي٧م سمجيواب 

ؾمييٞم٤مدهلل طمتييى  وطمييى  زم ًمٕمٚمٝميي٤م ُميين اعمخيي٤مسمباتهلل ىم٤مًميي٧م: حمتٛمييلهلل ىمٚميي٧م  يي٤م: وم٘مييال 

حمتٛميييل ُمييي٤م ومٞميييه هييييود  ـمالىمييي٤ًم ذم اسيييٞم  إُمبيٙمييييهلل  ُميييبيٙمٞملم  ىم٤مًمييي٧م: حمتٛميييلهلل 

د وصيٚموا  مم ظمٞميؼم وطمٜميو ىمٚمٜم٤م: ٟمٛمٌم ُمٕميكهلل ُمي  ييلا آطميتام  ًميو  ن يي١مٓء اًمٞمٝميو

 مم سمٚميديم اًمييلي  ظمبضمييوا ُمٜمييه رهمييم  ٟمييوومٝمم ذم قمٝمييد قمٛمييب سميين ا ٓميي٤مب واؾمتٕمّمييوا 

سميييييههلل و ٟم ًميييييوا ضمٜميييييوديم وـمٞمييييي٤مراهتم و دسم٤مسمييييي٤مهتم ..  ًمييييي هلل ييييييل ذم اؾميييييتٓم٤مقم٦م اًمدوًمييييي٦م 

اًمّٕمودي٦م  ن ختبضمٝمم رهمم  ٟموومٝمم  يم٤من ضموا ٤م  يْم٤ًم ضمواب ؾمٞم٤مد ًمٙمٜميه ي ييل 

ٗم٤مىمٞميي٦م سمييلم اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م واًمدوًميي٦م إُمبيٙمٞميي٦م  ن سميي٤معمبةهلل ىم٤مًميي٧م: ٓ يوضمييد ذم آشم

  وز  م  ن يتٕمدوا إُم٤ميمن اًمتي اشمٗمق قمغم ٟم و م ومٞمٝم٤م.

ىمٚم٧م  ٤م: ؾمْح٤من امر ويل  ١مٓء اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم قمٝمد وذُم٦مهلل وٟمحين ٟمٕمٚميم 

عٞمٕم٤ًم ٟم٘م  آشمٗم٤مىم٤مت اًمتي اختلت سم٥ّْم اؾمتٞمالء اًمٞمٝمود وفمٚميم اًمٞمٝميود إلظمواٟمٜمي٤م 

ٚمّٓملم ووىموك إُمبيٙم٤من ُم  اًمٞمٝميود ـمٞمٚمي٦م ييلع اًمّيٜملمهلل ُمي٤م اقمتؼمٟمي٤م اعمّٚمٛملم ذم وم

 لع الوادث ذم ومٚمّٓملم طمتى ٓ ٟم ا  سمٕمٝموديم وُمواصمٞم٘مٝممهلل وُمن اًمٓمبائف  ٟمٜمي 

ىمٚميي٧م  يي٤م:  ٟمتييي ُميين  ييين شمتٙمٚمٛمييلم  ىم٤مًميي٧م: ُميين إردنهلل ىمٚميي٧م:  ومٝمييم  ٟمييك دمٞمْٞمٜمٜمييي 

يميلا ويميلا ُمين اًميْالد  سم٠مضموسم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦مهلل ىم٤مًمي٧م: عمي٤مذا  ىمي٤م : إردن ومٞمٝمي٤م قميامن وومٞمٝمي٤م
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شمٕمبومٞمٜمٝم٤مهلل ومٝملع شمٕمٛمٞم٦مهلل و ٟم٤م  قمبك  ٟمه اسواب اًمٍميي  ييو اًميلي يٖمٜميي اًمّي٤مئل ُمين 

 ن يٕمٞمد اًم١ّما  سمٓمبي٘م٦م  ظمبىهلل وم٠مٟمتي أن  ضمْتٞمٜميي سمجيواب ُمٓمي٤مط.. إردنهلل أن 

 ٟمييي٤م  َيييٓمب  ىميييو : ذم  ي سميييالد ُمييين إردن  ىم٤مًمييي٧م:  ٟمييي٤م ُمييي٤م  شمٙمٚميييم سمٚمٖمييي٦م اًمّٞم٤مؾميييٞملمهلل 

 ٟمييي٧م ُمييين إردن شمتٙمٚمٛميييلم  ىم٤مًمييي٧م: ُمييين اًمٕم٤مصيييٛم٦مهلل ىمٚمييي٧م: ٓ ـمٞمييي٥مهلل ذم  ي اًميييْالد 

شمييي اًملم شمتٙمٚمٛميييلم سم٤مًمّٞم٤مؾمييي٦مهلل اًمٕم٤مصيييٛم٦م  يْمييي٤ًم ومٞمٝمييي٤م ضمٝمييي٤مت ذىمٞمييي٦م وهمبسمٞمييي٦م وؿميييامًمٞم٦م 

 وضمٜموسمٞم٦م ضمْل اًمٗمالين واسْل اًمٕمالين..  ًم هلل ومٛمن  هي٤م  ٟم٧م شمتٙمٚمٛملم  

ٕٟمه يي  وًٓ ؿمٙم٧م  ٟمه يم٤مٟم٧م ُمن عٚم٦م ُمي٤م ؾمي٠مًمتٜمي: ُمي٤م ر ييك ذم اقمتيداء صيداهل 

٤م سم٤مٔييي٦مهلل وطمٓمٞمتٝميي٤م  يْميي٤م حتيي٧م ْيي٧م  ييضماًمٙموييي٧م  ىمٚميي٧م: ٓ ؿمييك يييلا سمٖمييي و قمييغم

ُمواىم هلل ُمي  إؾميف  ن اًمّيٕمودي٦م اًمتيي يمٜمي٤م ٟمٔمين ومٞمٝمي٤م ويمي٤من  ُمٚمٜمي٤م ومٞمٝمي٤م  هني٤م ييي اًمتيي 

نَ ﴿شمّييييتٓمٞم   ن حت٘مييييق ىموًمييييه شمٕميييي٤ممم:  ٚمُِحوا  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمتَيييي٤مِن ُِميييي ُٚمييييوا وَم٠َمْصيييي ُيييي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَ اعمْ

٧ْم  ٢مِْن سَمَٖميي ِب سَمٞمْييٜمَُٝماَم وَميي يَء  ِمَم َ ُْميي
ي شَمِْْٖمييي طَمتَّييى شَمِٗميي

تِيي ٤مشمُِٚموا اًمَّ َبى وَمَ٘ميي غَم إظُْميي ٤م قَميي َداُ َ  ِطْميي

هلل ًمٙمن ُم  إؾمف اًمِمديد  ن اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م ش شمٙمن قمٜمد طمّين [9]الحجرات:﴾امَِّ

فمٜمٜم٤مهلل ٕهن٤م ًمو  رادت  ن شمٓمْق يلا الٙمم اًمنمقمي ومٝمي ٓ شمّتٓمٞم   ن شمٓمْ٘مههلل ٕٟميه 

ى ُمين اًمٕميبابهلل وُٕميب ُمي٤م ييي اؾميتٕم٤مٟم٧م سم٤مًمٙمٗمي٤مرهلل ُمين يٜمي٤م  ٥م قمٚمٞمٝم٤م  ن شمٙمون  ىميو

دظمٚمٜمييييي٤م سم٤معموَيييييوعهلل وىم٤مًمييييي٧م ييييييي: اًمّيييييٕمودي٦م شمّيييييتٓمٞم   ن شم٘ميييييف وًميييييلًمك سميييييبرت 

 آؾمتٕم٤مٟم٦م وضمبى ذًمك الدي٨م.

اعمٝمم ومٙم٤مٟم٧م ُمن عٚم٦م ُم٤م ىمدُم٧م ؿميٙموى  ٟميه أن اًمٙميويتٞملم ذدوا ؿميلر ُميلر 

يهلل و ؿمييييٕمب سم٠مهنيييي٤م و صيييي٤م م اًمٗم٘مييييب سمٕمييييد ذا  اًمٖمٜمييييى وو...  ًميييي هلل ويم٠مهنيييي٤م شمٙميييي٤مد شمْٙميييي

 شمتّمٜم .
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ومٚميييام ىم٤مًمييي٧م زم:  ٟمييي٤م ذم قميييامنهلل ىمٚمييي٧م  ييي٤م: ذم  ي قميييامن   ٟمييي٧م يييي٤م  ظمتيييي  وًمٕمٚمٜمييي٤م 

هنتدي  مم ُمٙم٤مٟمك وٟمتّمل سمك سمواؾمٓم٦م زوضمتي  و هميػم زوضمتيي طمتيى ٟمّي٤مقمد   ُمي٤م 

 ُم٤مدي٤ًم و ُم٤م ُمٕمٜموي٤ًمهلل ىم٤مًم٧م:  ٟم٤م الٛمد ام ُمن اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مدي٦م ُمٙمٗمي.

عمٕمٜمويي٦مهلل ُمي٤م  قمٓمتٜميي اعمٙمي٤منهلل وىم٤مًمي٧م: ـمٞم٥م قمغم يمل طم٤م  ومٚميٞمٙمن ُمين اًمٜم٤مطمٞمي٦م ا

 ٟميي٤م طمديثيي٦م قمٝمييد يٜميي٤م ذم قمييامن ٓ  دري اعمٜمٓم٘ميي٦م اًمتييي يييي ٟم ًميي٧مهلل شمّمييدىموا.. واطمييدة 

هت٤مضمب شمٜم   ذم سمٚمد ُم٤م شمٕمبك اعمحٚم٦م اًمتيي ٟم ًمي٧م ومٞمٝمي٤مهلل يي٤م يمويتٞمي٦م يي٤م قمباىمٞمي٦مهلل اًمٚمٝمجي٦م 

 ختتٚمف قمكم ومٕمالًهلل ًمٙمن يي شمٔم٤ميبت سم٠مهن٤م ُمٔمٚموُم٦م و هن٤م يمويتٞم٦م ..  ًم .

ٟم٤م  ضم٧ْم سمجواسملم ٓ يبيض اًمٓمبوملمهلل وىمد ىمٚم٧م ًمْٕم  اًمّٕموديلم عم٤م وم٤مًمِم٤ميد  

ؾميي٠مًموين: ُميي٤م ر يييك ُميي٤م يٙمييون ُموىمٗمٜميي٤م  ىمٚميي٧م ًمييه:  ٟميي٤م  ُمييبي قمجيي٥مهلل  ن شمٙمٚمٛمٜميي٤م َييد 

اًمٕمباىمٞملم ىم٤مًموا: يلا ؾمٕموديهلل و ن شمٙمٚمٛمٜم٤م َد اًمّٕموديلم ٕهنم ظم٤مًمٗموا اًمنمع ذم 

ع سمي٤ملقهلل ورسمٜمي٤م قمي  اًم٘مْمٞم٦مهلل ىم٤مًموا: ييلا قمباىمييهلل )وًمٙمين ٟمحين ُمي٤م هيٛمٜمي٤م  ٓ  ن ٟمّميد

 وضمل يو اًملي يٕمٞمٜمٜم٤م ويٜمٍمٟم٤م(.

 ظمالص اسواب قمغم ُمٚمح٘مك.

 ( 00:  01: 27/   453) اهلدى والنور / 

يل اسٝم٤مد ضم٤مئ  ُم  صداهل طمّلم  هل ٓا ٕٟمه يٕمٚمن اسٝم٤مدهلل ... اًموىم٧م  اًم١ّما :

 قمٛمٚمه ذم اسٝم٤مد.

 ظمالص ؾم٠مًم٧م. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:
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 ي يلا اًملي ي٠ّم  ُم٤مذا ي٤ّمو اًمِمٞم :

 ُمّتٛم . ُمداظمٚم٦م:

 و   ق ًمه  ن ي٠ّم  ُمّتٛم هلل ي٤م شمبىر اعم١ّم اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م  ؾم٠مًمكهلل صداهل  ٤ميد  اًمِمٞم :

 ٓ ُم٤م  ٤ميد يو. ُمداظمٚم٦م:

  ذًا: يمٞمف دم٤ميد ُم  ُمن ٓ  ٤ميد. اًمِمٞم :

 ذم اًموىم٧م ال٤مع يو قمغم اٟمتٔم٤مر .. ُمداظمٚم٦م:

 شم٠ّمًمٜميهلل  ٟم٤م  وز  ؾم٠مًمك. ُم٤م ضم٤موسمتٜميهلل اشمٗم٘مٜم٤م ُمثل ُم٤م  ٟم٧م  وز  ٟمك اًمِمٞم :

 ٓ طمو  وٓ ىموة  ٓ سم٤مم. ُمداظمٚم٦م:

دائييياًم طموىميييل ٕٟميييه يمٜمييي  ُمييين يمٜميييوز اسٜمييي٦م  ن شم٘ميييو : ٓ طميييو  وٓ ىميييوة  ٓ  اًمِميييٞم :

سمييي٤ممهلل ًمٙمييين ييييلا سمٞمٜميييك وسميييلم رسميييكهلل ًميييٞمه سمٞمٜميييك وسمٞمٜمٜمييي٤مهلل وم٠مٟمييي٤م ؾمييي٠مًمتك وؿميييٙمبشمك ذم 

ن ُميييي٤م ٟمٗمزييي  ٟميييك  ضمْتٜميييي قمٚمٞمييييههلل وييييو ؾمييي٠مًمتك:  ن صيييداهل  ٤ميييييد  ىمٚمييي٧م: ٓهلل ًمٙمييي

قم٤مُمٚم٧م اًم١ّما  اًمث٤مين اًملي صدر ُمٜمي ُمٕم٤مُمٚمتيك ًمّي١مازم إو هلل يمي٤من ضمواسميك قمين 

ؾم١مازم إو  سي  ُمي٤م ومٞميه اًمتيواءهلل  ُمي٤م ضمواسميك قمين اًمّي١ما  اًمثي٤مين ُمي٤م ؾميٛمٕمته سمٕميدهلل 

 ُم٤م يو 

 ومٞمام  ذا ص٤مر. ُمداظمٚم٦م:
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ـميييو  سم٤مًميييكهلل اًمّييي١ما  اًمثييي٤مين يمييي٤من: ومٙمٞميييف شمبييييد  ن دم٤مييييد ُمييي  ُمييين ٓ  اًمِميييٞم :

 سم٤مظمتّم٤مر.  ٤ميد  ي٤مت اسواب

 ٟمٕمم ُم٤م سمٞمج٤ميدهلل ًمٙمن  ذا شمٔم٤ميب سم٤مسٝم٤مدهلل و ذا  ُمب سم٤معمّت٘مْل اسٝم٤مد. ُمداظمٚم٦م:

يلا ومٞمام  ذا ضم٤ميدهلل  ٟم٤م  ؾم٠مًمك: يمٞمف شمبيد  ن دم٤ميد ُم  ُمن ٓ  ٤ميد   اًمِمٞم :

 يل يّم  

ٓ يّمييييي  ُمييييي  ُمييييين ٓ  ٤مييييييدهلل ًمٙمييييين ذم اعمّيييييت٘مْل  ٤مييييييد ُميييييثالً  ذا  ُمداظمٚمييييي٦م:

 ضم٤ميد...

ػم س٠مت ومٞمام ًمو ضم٤ميدهلل  ٟم٤م  ضم٤موسمك قميغم ييلاهلل ًمٙمين أن  ٟم٧م ذم إظم اًمِمٞم :

شمٙمون فمٚمٛمتٜمي  ذا  س٠مشمٜمي  ين  ضم٤موسمك قمغم يلا اًم١ّما  و ٟم٤م  ٟمتٔمب ُمٜمك اسواب 

قمن ؾم١مازمهلل ويو:  ذا يمٜم٧م شمٕمت٘مد  ٟمه ٓ  ٤مييد ومٝميل  يوز  ٟمي٧م  ن دم٤مييد ُمي  ُمين 

 ٓ  ٤ميد 

 ٓ  وز. ُمداظمٚم٦م:

 ٔمب يمٞمف اإلٟمّم٤مك ُمٚمٞم .هلل اٟمكظمالصهلل أن  ٟم٤م  ضم٤موسمك قمن ؾم١ماًم اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ىمو : يوهل يّتٕمد صداهل  و همػم صداهلهلل وٓ شمٗمبب سملم صداهل واًمّٕمودي٦م  اًمِمٞم :

طمتى اًمّوري٦م اًمْٕمثٞم٦م ومٞمام  ذا  قمٚمٜم٧م اسٝم٤مد واؾمتٕمدت ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾميْٞمل ام ؾميواء 

يم٤من صداهل  و يمي٤من طمي٤موم   و يمي٤من ومٝميد  و  ي دو  قمبسمٞمي٦م  ظميبىهلل  ذا  قمٚمٜمي٧م اسٝمي٤مد 

ًمٚمجٝميي٤مد آؾمييتٕمداد اًمنمييقمي طمٞمٜمئييٍل  يي٥م قمييغم اعمّييٚمٛملم  ن  ٤ميييدوا  واؾمييتٕمدت
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 ُم  ي١مٓء اعمج٤ميدينهلل ُم٤م ر يك يلا اسواب ص   هل ٓ 

 ضمواب ص هلل سمه ومٞمه .. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ٓهلل ُم٤م ومٞمه سمههلل ص   هل ٓ  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم ص هلل اسٝم٤مد ُم٤ميض  مم يوهل اًم٘مٞم٤مُم٦م. ُمداظمٚم٦م:

ر ييييييك عمييييي٤م ىمييييي٤مهل اسٝمييييي٤مد ذم  طمّييييين ضميييييدًاهلل ٟمييييي٠ميت ٟم٘ميييييو  ًميييييك أن: ُمييييي٤م  اًمِميييييٞم :

  ومٖم٤مٟمّت٤منهلل يل ضم٤ميد اعمّٚمٛمون ُم   ومٖم٤مٟمّت٤من 

 ٟمٕمم ضم٤ميدوا. ُمداظمٚم٦م:

  ين يم  اًمِمٞم :

 يال ُم  اًمّٕموديلم ُم  إُمبيٙم٤من. ُمداظمٚم٦م:

 أن  ٟم٧م و ُمث٤مًمك عم٤مذا ُمتحٛمّلم ًمٚمجٝم٤مد ُم  ُمن ٓ  ٤ميد  اًمِمٞم :

   ذقمي وم٘مال.قمٗموًا ي٤م ؿمٞم  قمٗموًا ٓ شمزء اًمٔمن شهلل  ٟم٤م سبد ؾم١ما ُمداظمٚم٦م:

 سمههلل ي٤م ي٤م ي٤م ـمٞم٥م ضم٤موسمٜم٤م . اًمِمٞم :

 ... ؾم١ما  ذقمي  ؾم٠م  وم٘مالهلل ... ُمداظمٚم٦م:

 ضم٤موسمٜم٤م  ضم٤موسمٜم٤م . اًمِمٞم :

 ( 00:  15: 02/   453) اهلدى والنور / 

... ومٞمه ىميوات ؾميٕمودي٦م... وومٞميه ىميوات قمبسمٞمي٦م... يٕمٜميي: وميٞمام ... ا جيوهل اًم١ّما :
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قمبسمٞم٦م يي اعم٘مدُم٦م... ُم٤م  ىمّمد  ي ًمٚمٕمباب  مم اًمّٕمودي٦م و مم اًمٙموي٧مهلل ومٞمه ىموات 

 رء يٕمٜميهلل طمٙمم اًمنمع...

  ٟم٤م ُم٤م ومٝمٛم٧م يلا اًم١ّما . اًمِمٞم :

اًمّييي١ما   ٟميييه ومٞميييه ىميييوات  ؾميييالُمٞم٦م ذم داظميييل اًمّيييٕمودي٦م ُمٍميييي٦م ؾميييٕمودي٦م  اًمّييي٤مئل:

 ُمِمٙمٚم٦م يٕمٜميهلل وم٢مذا سمد ت اًمٕمباب سم٤م جوهل واي  يٙمون يٜم٤م الٙمم اًمنمقمي ...

٤مشمل  ظم٤مع اعمّٚمم  ٓ ُمين يمي٤من سم٤مهمٞمي٤ًم الٙمم اًمنمقمي ُم٤م  وز ًمٚمٛمّٚمم ي٘م اًمِمٞم :

َو ِْن ﴿ومٞم٘م٤مشمييل يمييام ذم أييي٦م اًمّيي٤مسم٘م٦مهلل و ٟميي٧م قميي٤مرك  يي٤مهلل ومييام اًمييلي  ؿمييٙمل قمٚمٞمييك  

نَ  َبى  ـَم٤مئَِٗمتَيي٤مِن ُِميي غَم إظُْميي ٤م قَميي َداُ َ ٧ْم  ِطْميي ٢مِْن سَمَٖميي ُحوا سَمٞمْييٜمَُٝماَم وَميي
ٚمِ اعمُْيي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَُٚمييوا وَم٠َمْصيي

ي شَمِْْٖميييي طَمتَّيييى شمَ 
تِييي ٤مشمُِٚموا اًمَّ ِب امَِّوَمَ٘مييي يَء  ِمَم َ ُْمييي

ييييلع أيييي٦م ييييي ضميييواب  [9]الحجررررات:﴾ِٗمييي

 ؾم١ماًمك.

 ... اًم٤ّمئل:

 ُم٤م ضم٤موسمتٜميهلل  ٟم٧م ُم٤م ذيمبت اًمٙمٗم٤مر ذيمبت اعمّٚمٛملم. اًمِمٞم :

 ... اًم٤ّمئل:

 وًمو ُمٖمػم اسوابهلل ... اًمِمٞم :

... ٟمحبر ومٚمّٓملمهلل ومٞمٝم٤م اًمٞمٝمود ... ومٚمّٓملم ... ي٤م اًم٘ميوات ... اًمٕمباىمٞمي٦م  اًم٤ّمئل:

 وقمبسمٞم٦م ُمِمؽميم٦مهلل ...ىموات ؾمٕمودي٦م 

يييلا يمٚمييه  ظمييي  ضمٞميي٥م قمٜمييه ُمييبارًا وشمٙمييبارًاهلل وظمالصيي٦م اسييواب ؾمييٛمٕمتههلل  اًمِمييٞم :
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 ًمٙمن  ٟم٧م ُم٤م  ٟم٧م ُمّتجٛم   ومٙم٤مر   ىمل ُم٤م ي٘م٤م .

... يمٞمف يم٤من ؾم١ماًمكهلل عم٤م  ضمي٤م  اسيواب قميغم ظميالك ُمي٤م يمٜمي٧م شمتّميورهلل ىمٚمي٧م: 

  ن ومٞمه  ُمبيٙم٤من.

 .... اًم٤ّمئل:

 ُم٤م  ظملت اسواب.سمه  ٟم٧م ىمٚم٧م ومٞمه  ُمبيٙم٤من ُمن سمٕمد  اًمِمٞم :

 ... اًم٤ّمئل:

ظمييييكم سم٤مًمييييكهلل ًمٙمييييل ؾميييي١ما  ضمييييوابهلل وًمييييلًمك عميييي٤م ىمٚميييي٧م  ٟميييي٧م:  ٟميييي٤م  همييييػم  اًمِمييييٞم :

اًم١ّما هلل  ٟم٤م ىمٚمي٧م ًميك:  هميػم اسيوابهلل ًمٙمين ُمي٤م يٙميلا يٙميون اًمْحي٨م يي٤م  ظمييهلل شم٘ميدهل 

اًمّيي١ما  سٛمييوع ُميين يمييل اًمٜمييواطمي طمتييى شم٠مظمييل اسييواب يمييلًمكهلل  ُميي٤م شمّيي٠مًمٜمي ؾميي١ما  

اًمٕمٚميي٦م اًمتييي شمبيييدي٤مهلل شمٓمييور اًمّيي١ما  و ٟميي٤م  و ضم٤موسمييكهلل ةع يييلا اسييواب ُميي٤م وصييٚمك  مم

  ـمور  يْم٤ًم اسوابهلل و مم ُمتى .....ٟمٖمػم وٟمْد هلل ُم٤م دمي.

 ( 00:  19: 20/   453) اهلدى والنور / 

سمٕميييي  اإلظمييييوة ي٘موًمييييون: عميييي٤مذا ٓ  تٛميييي  اًمِمييييٞم  ٟميييي٤مس سم٠ميييييل اًمٕمٚمييييم  اًمّيييي١ما :

وى واًمٗمْمييل  يين يييم قمييغم ُمٜمٝمجٜميي٤م ذم يييلا اًمْٚمييدهلل وخيبضمييون ًمٚمٜميي٤مس سمْٞميي٤من  و ومتيي

واطمييييدة طمييييو  إوَيييي٤مع اًمبايٜميييي٦مهلل يٕمتٛمييييدي٤م اإلظمييييوة وهمييييػميم وشمٙمييييون طمجيييي٦م قمييييغم 

اًمٜمييي٤مس عٞمٕميييي٤ًمهلل سميييد  ُميييين  ن ختييييبج قميييغم اًمٜميييي٤مس ةراء ومبدييييي٦م وسمٞم٤مٟمييي٤مت همييييػم ُموىمٕميييي٦م 

 سم٠مؾمامء  صح٤م ٤مهلل شمدقمي  هن٤م يي اعمٕمتٛمدة ًمدى اًمّٚمٗمٞملم وٓ ر ي يٜم٤م  ؾمواي٤م 

شمّميي٥مهلل وضمٝمييه  مم  ٟمٕمييمهلل  ُميي٤م اًمّيي١ما  يييلا يوضمييه  زم وم٠مٟميي٤م  ىمييو :  قمٙمييه اًمِمييٞم :
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ُمن شم٘ميو  قميٜمٝمم:  هنيم قمٚميامءهلل ُمي٤م ر يٙميم يي٤م ُمٕمنمي اًمٕمٚميامء سم٤مًٕمْي٤مينهلل ييل ييو قمي٤مشهلل 

يييل يييو ـم٤مًميي٥م قمٚمييمهلل يييل يّييتحق آضمييتامع سمييه  هل ٓ  وميي٢من  ضميي٤مسموا سم٤مإل يي٤مب يمييام 

شمٔمن  ٟم٧م وُمن ُمٕمٙمم ُمن اًمدراوي  طموزم  ذا  ضم٤مسموا ٟمٕمم شم٘مو   م ٟمٗميه اًمّي١ما  

 يلاهلل ُم٤م ر يك 

 ل  ن يم ُمن اإلظموة.قمغم إىم اًم٤ّمئل:

يو اًميلي  ذت  ٟمي٧م  يمهلل ٕٟميه  ظميي آضمتٝمي٤مدات ختتٚميفهلل ومٞميه  ٟمّي٤من  اًمِمٞم :

ُمٜمٝمجيييه ذم الٞمييي٤مة ُمييي٤م ومٞميييه قمٜميييدع ؾمٞم٤مؾمييي٦م يّيييٛمٞمٝم٤م هميييػمع ييييلع اًمّٞم٤مؾمييي٦م اًمنميييقمٞم٦مهلل ومٝميييو 

يييبى: اصييدع سمييام شميي١مُمب و قمييبض قميين اسيي٤ميٚملمهلل همييػمع يييبى ظمييالك ذًمييك  ٟمييه ؾمييدد 

اليييي٤مومب ودىميييي٦م قمييييغم اًمٜميييي٤مومب(هلل ومحٞمٜمئييييٍل  وىميييي٤مربهلل وقمييييغم اًمتٕمْييييػم اًمِميييي٤مُمي:)دىم٦م قمييييغم

إؾميييٚموب ذم اًميييدقموة ذم اًمّٞم٤مؾمييي٦م ُمتخٚمٗمييي٦مهلل وًميييلًمك  ٟمييي٤م ؿمخّميييٞم٤ًم ٓ  ٟميييدوم   مم  ن 

 ـمٚم٥م آضمتامع ُم  يي١مٓء اًمٕمٚميامء وسمخ٤مصي٦م  ذا يمي٤من وميٞمٝمم يميل ييوهل وييو ذم وضميههلل 

اًمٞموهل يبوم  ُمن ؿم٠من ومالن اًملي يم٤من ىمْل  ي٤مهل يٙمٗمبعهلل وسم٤مًمٕمٙمه اًملي يم٤من ىمْيل  يي٤مهل 

يٙمون يو ٟم٤مس اإلؾمالهل و ذا يو ص٤مر قمٜميدع ُمين اًمٙمٗمي٤مرهلل يي١مٓء ٓ يٛمٙمين يبضمو  ن 

اعمثيييل إىميييبب  قمٓمٞمتيييك  ن  ضمٚميييه ُمٕمٝميييم و شمٗمييي٤ميم ُمٕمٝميييمهلل يييي٤مت اعمثيييل إؾميييو هلل و

  اسوابهلل واَ 

واَ هلل ًمٙمين  ٟمي٤م  ىميو  ُمي٤م ومٞميه قميغم إىميل سمٕمي  اإلظميوة اًم٘مالئيلهلل ًميٞمه  اًم٤ّمئل:

ييييلع اًمٜم٘مٓمييي٦م ٓسميييد ٟمجتٛمييي  ذط  ن ٟمٙميييون ُمتٗم٘ميييلم ذم يميييل رء  ؾميييت٤مذٟم٤مهلل ًمٙمييين ذم 

 وٟمخبج ًمٚمٜم٤مس سمْٞم٤من قمغم إىمل يٗمٝمٛمه اًمٜم٤مس  ن يلا ر ي اًمّٚمٗمٞملم.

 ٟم٤م ي٤م  ظمي شمٕمبك ذم دُمِميق ومْميالً قمين يٜمي٤م ُميثٚمام  ىميو  دائياًم:  ذا واطميد  اًمِمٞم :
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 يدقمٞمٜمي ُم٤م  ًم٘مى ُمدح. شمٕمبك  هل ٓ 

ًمٙمييييين  ٟمييييي٤م ُمييييي٤م قمٜميييييدي اؾميييييتٕمداد  ن  ـميييييوك قميييييغم اًمٜمييييي٤مس واًمٕمٚميييييامء ٕين ًمّييييي٧م 

يلا اعمجي٤م هلل ًمٙمين  طم٘ميق ىميو  اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّيالهل اًميلي ىمٞميل وًميو ُمتخّمذ ذم 

سمٖمػم اعمٜم٤مؾم٦ْم: )ُمن دقمي ومٚمٞمج٥م( وم٢مذا دقمٞم٧م قمغم ـمٕمي٤مهل وم٠مٟمي٤م  ؾميتجٞم٥م وميورًاهلل و ذا 

دقمٞمي٧م  مم ـمٕميي٤مهل ُمٕمٜمييوي  يْميي٤ًم  ؾمييتجٞم٥م ومييورًاهلل  ُميي٤م  ٟميي٤م طمّييلم دقم٤مٟميي٤م ضميي اع ام ظمييػمهلل 

همييػم  دقميييوين وُمييي٤م ًمٙميين  ٟمييي٤م ُميي٤م  دقميييوع و ٟمييي٤م ُم٘مٍميي ذم ييييلا اعمجيي٤م هلل يميييلًمك  ٟمييي٧م و

دقميييوهتمهلل عمييي٤مذا  )ُمييي٤م سمٚم٘ميييى ُمييي ح( ُمييين دقمييي٤مين وم٠مؾميييتجٞم٥م ًميييههلل ًمٙمييين يميييلًمك ُمييين اًمٜم٤مطمٞمييي٦م 

اعمٕمٜموييي٦م ُميي٤م قمٜمييدي اؾمييتٕمداد  ين  قمٛمييل دقمييوةهلل ًمٙميين  ذا  طمييد دقميي٤مين ومٌييقم٤من ُميي٤م  ؾمييتجٞم٥م 

 .ًمههلل و ظمػمًا  ىمو  ًمك وُٕمث٤مًمك ُمن اعمتحٛمّلم: يموٟموا  ٟمتم صٚم٦م اًموصل

  ٙمن ي٤م  ؾمت٤مذ شموَ . اًم٤ّمئل:

 و ٟم٤م طم٤مع  ٟم٤م  ىمو هلل  ٟم٤م  ىمو  ... ٞم :اًمِم

 ضم ا  ام ظمػم. اًم٤ّمئل:

 و ي٤م هلل همػمع. ُم٤م ؿم٤مء ام اًم٤ّمقم٦م قمنمة وٟمّمفهلل قمٜمد  رء  اًمِمٞم :

 ( 00:  22: 27/   453) اهلدى والنور / 

 يل  وز سمٞم  إؾمٚمح٦م ًمٚمٕمباب  و اًمٙموي٧م ذم ُمثل يلع اًمٔمبوك  اًم١ّما :

 ومْٕمه.  ذا يم٤من  وز  ن حتٛمل اًمّالح اًمِمٞم :

 يٕمٜمي: وٟمحن ذم فمبوك يلع اًمٗمتٜم٦م  اًم٤ّمئل:
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 ؾم٤محمك ام ُم٤م  ظملت اسواب  اًمِمٞم :

  ذًا ٓ  وز  ن ٟمحٛمل اًمّالح  ذًا ٓ  وز  ن ٟمْٞمٕمه. اًم٤ّمئل:

 ( 00:  56: 17/   453) اهلدى والنور /  
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 حوه فتٍة اخلميرآخر دلمض 

سمي٤مم ُمين ذور  ٟمٗمّيٜم٤م  ن الٛمد م ٟمحٛمدع وٟمّيتٕمٞمٜمه وٟمّيتٖمٗمبعهلل وٟمٕميوذ  اًمِمٞم :

وؾمٞمئ٤مت   قمامًمٜم٤مهلل ُمن هيدع ام ومال ُمْمل ًمههلل وُمين يْميٚمل وميال يي٤مدي ًميههلل و ؿميٝمد  ن 

 ٓ  ًمه  ٓ ام وطمدع ٓ ذيك ًمههلل و ؿمٝمد  ن حمٛمدًا قمْدع ورؾموًمههلل  ُم٤م سمٕمد:

هلل وذ إُميييييور ¢ومييييي٢من ظميييييػم اًمٙميييييالهل يميييييالهل امهلل وظميييييػم ا يييييدي ييييييدي حمٛميييييد 

 قم٦م َالًم٦مهلل ويمل َالًم٦م ذم اًمٜم٤مر.حمدصم٤مهت٤مهلل ويمل حمدصم٦م سمدقم٦م ويمل سمد

ٓ ؿمك  ن ُمِمٙمٚم٦م اًم٤ّمقم٦م يي يلع اًمٗمتٜم٦م اًمتي يّمدب ومٞمٝم٤م  هن٤م دظمٚم٧م يمل سمٞمي٧م 

ُميين سمٞمييوت اعمّييٚمٛملمهلل وىمْييل  ن ٟمييدزم سمب يٜميي٤م ومٞمٝميي٤م وىمييد شمٙمييبر اًمْحيي٨م طمو يي٤م ُمييبارًا 

وشمٙمييبارًاهلل وًمٙميين ٓسمييد  يي٤م ٓسمييد ُمٜمييه ُميين قمييغم إىمييل ُميين   يي٤مز واظمتّميي٤مر اًمٙمييالهل 

وَوع اًم٤ّمقم٦مهلل وًمٙمن ٓسمد زم سملم ييدي ذًميك  ن  شمٙمٚميم قمين طمو  يلا اعموَوع ُم

ُمّيي٠مًم٦م وم٘مٝمٞميي٦م  صييوًمٞم٦م ـم٤معميي٤م وىميي  ذم خم٤مًمٗمتٝميي٤م عيي٤ميػم اعمّييٚمٛملم ىمييدياًم وطمييديث٤ًمهلل 

 وسمخ٤مص٦م ذم يلع اًمٗمتٜم٦م.

ييييلع اعم٘مدُمييي٦م ييييي  ٟميييه ٓ  يييوز ًمٚمٛمّيييٚمم اًميييلي خيِميييى ام قمييي  وضميييل ويت٘مٞميييه  ن 

سمييل ذم اًمتٙمٗمييػم واًمتْمييٚمٞمل  ٓ  يييتٙمٚمم ذم ُمّيي٠مًم٦م ذقمٞميي٦م ذم اًمتحييبيم  و ذم اًمتحٚمٞمييل

َك ﴿قمغم سمٞمٜم٦م ُمن ام ورؾميوًمها ًم٘موًميه شمْي٤مر  وشمٕمي٤ممم ذم يمت٤مسميه:  ٞمَْه ًمَي ٤م ًمَي ُف ُمَي َوٓ شَم٘مْي

 ًٓ ُئو ييي ّْ ٤مَن قَمٜمْيييُه َُم َك يَمييي
لا ُ ْوًَمئِييي ١َماَد يُمييي ييي َواًْمُٗمييي ْٛمَ  َواًْمٍََْمَ ييي َّّ ٌم  ِنَّ اًم ِه قِمْٚمييي

هلل [36]اإلسررررا :﴾سمِييي
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ًمنمقمٞم٦م شمدور قمغم  صو   رسمٕم٦م ُم٘مٓميوع وُمٕمٚموهل ُمن قمٚمم  صو  اًمٗم٘مه  ن اعم٤ّمئل ا

 ٤م قمٜمد  يل اًمّٜم٦م واسامقم٦م طم٘م٤ًمهلل  ٓ ويي اًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م اًمّمحٞمح٦مهلل وًمٞمه يمل 

سمّمييييحٞم هلل وًميييلًمك ٟم٘مييييو  ذم إصييييل اًمثيييي٤مين: اًمّييييٜم٦م  ¢ُمييي٤م يييييبوى قميييين رؾمييييو  ام 

اًمّمييحٞمح٦مهلل صمييم اإلعيي٤مع قمٚميياًم  ٟمييه ًمييٞمه يمييل  عيي٤مع يييدقمى يٙمييون  ع٤مقميي٤ًم صييحٞمح٤ًم 

لي يوطمجييي٦م ييييو ُمييي٤م يّييي٤موي ىميييو  سمٕمييي   ييييل اًمٕمٚميييم: ُمييي٤م يمييي٤من واىمٕمييي٤ًمهلل وم٤مإلعييي٤مع اًمييي

اًمث٤مًمي٨م  ًمث٤مًمي٨م واعمّميدرُمٕمٚموُم٤ًم ُمن اًمدين سم٤مًمِورةهلل ومٝملا يو اًمدًمٞمل  و اعمبضمي  ا

 ُمن اعمّم٤مدر إرسمٕم٦م.

راسمٕمٝمييي٤م وةظمبيييي٤م: اًم٘مٞمييي٤مسهلل واًم٘مٞمييي٤مس ُمٜميييه ُمييي٤م ييييو ضميييكم وُمٜميييه ُمييي٤م ييييو ظمٗمييييهلل و ذا 

اًم٘مٞمي٤مس وقمبومٜمي٤م  ن ُمٜميه ُمي٤م  قمبومٜم٤م  ن  دب يلع اعمباضم   و يلع إصو  إرسمٕم٦م ييي

يٙمون ظمٗميي  ي: ٓ ئمٝميب ًمٙميل  ييل اًمٕمٚميم ومْميالً قمين هميػميم طمٞمٜمئيٍل ٟم٠مظميل ُمين ييلع 

اعم٘مدُم٦م اًمٜمتٞمج٦م اًمت٤مًمٞم٦مهلل  ٓ ويي  ٟمه ٓ  وز ًمٚمٛمّٚمم طمتى وًمو يم٤من ـم٤مًم٥م قمٚمم  ن 

ي٘مو :  ٟم٤م  رى يملاهلل  ٓ  ذا يم٤من ًمديه ٟمذ سي  ُمن يمت٤مب ام وُمن ؾميٜم٦م رؾميو  ام 

ام ىمٚمٜم٤مهلل ومٝمٜم٤م ُمن اعمٛمٙمن ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمم اًم٘ميوي  ن ي٘ميو :  ٟمي٤م  قمت٘ميد اًمّمحٞمح٦م يم ¢

 ¢ و  رى يميييلا ويميييلاهلل سمٜمييي٤مء قميييغم ىميييو  ام شمْييي٤مر  وشمٕمييي٤ممم يميييلاهلل  و ىميييو  رؾميييو  ام 

 ويليمبع.

 ُم٤م  ن يدقمي  و يتْٜمى ر ي٤ًم ًمه ذم ُم٠ّمًم٦م ًمٞمه قمٚمٞمٝم٤م ٟمذ سي  ُمين يمتي٤مب ام  و 

 ن يٙميون  عي٤مع  و  ن يٙميون  اًمّمحٞمح٦م و ٟميام يٜمي٤م  يٛمٙمين ¢ُمن ؾمٜم٦م رؾمو  ام 

يٜميي٤م  ىمٞميي٤مسهلل وميي٤مًمٚمجوء وآقميييتامد قمييغم يييلين اعمّمييدرين  ٟميييام يييو ُميين ؿميي٠من  ييييل 

اًمٕمٚميييييم اعمتخّمّميييييلم ذم دراؾمييييي٦م اًمٙمتييييي٤مب واًمّيييييٜم٦مهلل ومييييي٢من يييييي١مٓء وم٘ميييييال ييييييم اًميييييلين 
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يّييييتٓمٞمٕمون  ن يثْتييييوا  ع٤مقميييي٤ًم صييييحٞمح٤ًمهلل ويييييم اًمييييلين وم٘مييييال يّييييتٓمٞمٕمون  ن ي٘مٞمّييييوا 

ثٞمييلهلل  ُميي٤م ُميين دوهنييم ُميين ـمييالب اًمٕمٚمييم ومْمييالً اًمٜمٔمييػم قمييغم اًمٜمٔمييػمهلل واعمثٞمييل قمييغم اعم

قمن قم٤مُم٦م اًمٜمي٤مس اًميلين ًميٞمه  يم صيٚم٦م سمي٤مًمٕمٚمم ُمٓمٚم٘مي٤ًم ومٝمي١مٓء ويي١مٓء ٓ  يوز  يم 

  ن يتدظمٚموا ذم ُمثل يلع اعم٤ّمئل اًمتي شمْٜمى  ُم٤م قمغم اإلع٤مع و ُم٤م قمغم اًم٘مٞم٤مس.

 ذا قمبومٜمييي٤م ييييلع اعم٘مدُمييي٦م وييييي ُم٘مدُمييي٦م ٓ يٛمٙمييين  ن يٜمييي٤مىم  ومٞمٝمييي٤م  طميييد ُمييين  ييييل 

ٕهن٤م ىمْمٞم٦م ُمّٚمٛم٦م ٓ ٟم اع ومٞمٝم٤مهلل  ذا قمبومٜم٤م ذًمك طمٞمٜمئٍل ٟمدظمل ذم صٚم٥م يلع اًمٕمٚمما 

اًمٗمتٜم٦م اًمتي  عم٧م سم٤مًمٕم٤مش اإلؾمالُمي اًمٕمبش ظم٤مص٦مهلل صمم اإلؾمالُمي قم٤مُم٦م وم٢مٟمٜمي٤م ؾميٜمجد 

 ن ُمن ةصم٤مر يلع اًمٗمتٜم٦م  ن يتٙمٚمم ومٞمٝم٤م ُمن ٓ قمٚمم قمٜمدع ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٤مًمنميٕم٦مهلل ومٞم٘ميو : ييلا 

الن ُميين اًمٜميي٤مس:  ٟمييه س٤ميييدهلل  و ومييالن  صيي٤مب ومٞمييه ومييالن ُميين اًمٜميي٤مس  ٟمييه يميي٤مومب  و ذم وميي

وومييالن  ظمٓميي٠مهلل ييي١مٓء اًمٜميي٤مس ٓ  ييوز  ييم  ن يّمييدروا ر ييي٤ًم  ييم ومٞمٙموٟمييون وال٤مًميي٦م 

يي ﴿ييلع ىميد ظمي٤مًمٗموا أيي٦م اًمّيي٤مسم٘م٦م:  ْٛمَ  َواًْمٍََْمَ َّّي ٌم  ِنَّ اًم ِه قِمٚمْي
َك سمِي ٞمَْه ًَميي ٤م ًمَي ُف ُمَي َوٓ شَم٘مْي

ئُ  ّْ َك يَم٤مَن قَمٜمُْه َُم
ًٓ َواًْمُٗم١َماَد يُملا ُ ْوًَمئِ هلل يمام  هنم خيي٤مًمٗمون ىميو  ام قمي  [36]اإلسرا :﴾و

وَن ﴿وضمييييل:  يْمِب  ِْن يُمٜمْييييُتْم ٓ شَمْٕمَٚمُٛميييي َل اًمييييلِّ ٠َمًُموا َ ْييييي واًمبؾمييييو  قمٚمٞمييييه  [43]النحررررل:﴾وَم٤مؾْميييي

اًمّالهل ي٠مُمب  يل اًمٕمٚمم سم٠من  ٞمْوا  ذا ؾمئٚمواهلل و  ٓ يٙمتٛموا اًمٕمٚمم اًميلين  قمٓميوا يميام 

ومٙمتٛميه  سيم ييوهل اًم٘مٞم٤مُمي٦م سمٚمجي٤مهل ُمين  ُمن ؾمئل قمين قمٚميم»ىم٤م  قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل: 

 واًمٜم٤مس اًمٞموهل  ُم٤م قم٤مش و ُم٤م همػم قم٤مشهلل وٓ طم٤مًم٦م وؾمٓمى سملم ي١مٓء وي١مٓء. شٟم٤مر

ورسمٜميييي٤م قميييي  وضمييييل ىمييييد  وَيييي  اًمّييييْٞمل ًمٙمييييل ُميييين اًمٓميييي٤مئٗمتلم ذم ىموًمييييه قميييي  وضمييييل: 

ونَ ﴿ يْمِب  ِْن يُمٜمْييُتْم ٓ شَمْٕمَٚمُٛميي َل اًمييلِّ ٠َمًُموا َ ْييي ًمْٞميي٤منهلل وم٠ميييل اًمييليمب قمٚمييٞمٝمم ا [43]النحررل:﴾وَم٤مؾْميي

وُمن ؾموايم قمٚمٞمٝمم اًم١ّما  قمين اًمْٞمي٤منهلل وطمٞمٜمئيٍل قمٜميدُم٤م يٜمٓمٚميق اعمجتٛمي  اإلؾميالُمي 



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

33 

سمٕمٚمامئيييه وسمٖميييػم قمٚمامئيييه ذم ييييلا اليييدود شمّيييت٘مٞمم طمٞمييي٤مهتمهلل و ن ظمييي٤مًمٗموا اَييييٓمبسم٧م 

 طمٞم٤مهتم يمام يو واىم  اعمّٚمٛملم اًمٞموهل.

 ذًا:  ٥م قمغم يمل ومبد ُمن  ومباد اعمّٚمٛملم  ن يٜمٔمب  مم ٟمٗمّههلل  ن يمي٤من ييبى ذم 

 يٚمٞميي٦م اًمٕمٚمييم ومّييئل ومٕمٚمٞمييه  ن  ٞميي٥مهلل و ن يميي٤من يٕمييبك ُميين ٟمٗمّييه  ٟمييه ًمييٞمه ُميين  ٟمٗمّييه

 يييل اًمٕمٚمييم ومحييلار  ن يييتٙمٚمم سمييام ٓ قمٚمييم قمٜمييدعهلل وقمٚمٞمييه  ن يّمييٛم٧م و ن يّيي٠م   يييل 

 اًمٕمٚمم يمام ؾمٛمٕمتم ةٟمٗم٤ًم ذم أي٦م اًم٤ّمسم٘م٦م.

 سملم يدي يلع اعم٘مدُم٦م  حتدث قمن اًمٗمتٜم٦م اًمٜم٤مزًم٦م سم٤معمّٚمٛملم قم٤مُم٦م يمام ذيمبٟم٤م.

ع اًمٗمتٜمييي٦م شمتٕمٚميييق سمجٜمّيييلم ُمييين اًمٜمييي٤مسهلل إو : الٙمييي٤مهلهلل وأظميييب: ومييي٠مىمو :  ن ييييل

وس اًميييدو  اإلؾميييالُمٞم٦مهلل وأظميييب اًمِميييٕموب اعمّيييٚمٛم٦مهلل صميييم ؤاعمحٙموُميييونهلل إو : ر

ٟم٘مو   و ٟمٕمود  مم اًم٘مّم إو هلل  ٓ وييم الٙمي٤مهلهلل ومٜم٘ميو : يي١مٓء ـم٤مئٗمتي٤من سم٤مًمٜمّي٦ْم 

جييو ُمٜمٝميي٤م  ٓ  ن وًمٞم٦م ذقمٞميي٦مهلل ٓ  طمييد ُمييٜمٝمم يٜم١مًمٚمٗمتٜميي٦م اًم٘م٤مئٛميي٦م أنهلل يمٚمٝمييم قمٚمٞمييه ُمّيي

اومييؽمض  ٟمييه شميي٤مب  مم ام قميي  وضمييل و ٟميي٤مبهلل وًمٙميين وال٤مًميي٦م يييلع ٓسمييد ُميين  ن شمٔمٝمييب 

ةصميي٤مر يييلع اًمتوسميي٦م قمٛمٚمٞميي٤ًم وًمييٞمه ىموًمٞميي٤ًمهلل سمٕميي  ييي١مٓء الٙميي٤مهل فمٝمييب اقمتييداؤيم ذقميي٤ًم 

قمييغم دوًميي٦م سيي٤مورة  ييمهلل واضمت٤مطموييي٤م يمييام ي٘ميي٤م  ذم ًمٞمٚميي٦م ٓ ىمٛمييب ومٞمٝميي٤مهلل ويييلا طمٙمييم 

ُمن  يل اًمٕمٚممهلل و ُمي٤م قم٤مُمي٦م اًمٜمي٤مس وم٘ميد ىمٚمٜمي٤م ُمي٤م  خم٤مًمف ًمٚمنمع واَ  ٓ ي٘مْل ضمدًٓ 

  ٥م  ن ي٘م٤م  ذم طم٘مٝمم ويو  هنم ٓ  وز  م  ن يتٙمٚمٛموا ٕهنم ٓ قمٚمم قمٜمديم.

نَ ﴿رسمٜمييي٤م قمييي  وضميييل ي٘مييييو  ذم حمٙميييم يمت٤مسميييه:  ُٚمييييوا  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمتَيييي٤مِن ُِمييي ُييي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَ اعمْ

غَم  ٤م قمَي َداُ َ ٧ْم  ِطمْي ٢مِْن سَمٖمَي ُحوا سَمٞمْيٜمَُٝماَم ومَي
يَء وَم٠َمْصٚمِ ي شَمْْٖمِيي طَمتَّيى شَمٗمِي

تِي ٤مشمُِٚموا اًمَّ َبى وَم٘مَي  إظُمْي
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ِ ِب امَّ يمم اعمّيييٞمٓمب قميييغم ٤مهلل وٓ ؿميييك قمٜميييدٟم٤م ُمٓمٚم٘مييي٤ًم ذم  ن الييي[9]الحجررررات:﴾ ِمَم َ ُْمييي

يمم اعمّٞمٓمب قمغم اًمٙموي٧مهلل وطمٞمٜمئٍل ًمو يم٤من يٜمي٤م  ُمين  ٙميم ٤ماًمٕمباب سمٖمى قمغم ال

ٟميييه وًميييو يمييي٤من قمييي٤مدة يٓمْيييق اًمنمييييٕم٦م اإلؾميييالُمٞم٦م ذم يميييل ُمّميييٞم٦ْم  و ٟم٤مزًمييي٦م  و يمييي٤من سم٢مُمٙم٤م

إطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦م ُم٤مئيي٦م سم٤معم٤مئيي٦م ويييلا ُميي  إؾمييف قم ييي  ٓ وضمييود ًمييه اًمٞمييوهلهلل ًمٙمٜمييي 

 ىمييو : طمتييى ًمييو وضمييد ُمثييل يييلا الٙمييم وم٢مٟمييه ُميي  إؾمييف اًمِمييديد ٓ يوضمييد ُمّييتٓمٞم  

٤مشمِ ﴿ًمتٓمْٞمق أي٦م اًم٤ّمسم٘م٦م:  َبى وَم٘مَي غَم إظُمْي ٤م قمَي ُحوا سَمٞمْٜمَُٝماَم وَم٢مِْن سَمَٖم٧ْم  ِطْمَداُ َ
ُٚموا وَم٠َمْصٚمِ

ِب امَِّ يَء  ِمَم َ ُْميي
ي شَمِْْٖمييي طَمتَّييى شَمِٗميي

تِيي هلل ذًمييك ٕٟمٙمييم شمٕمٚمٛمييون عٞمٕميي٤ًم  ن [9]الحجرررات:﴾اًمَّ

ؿمييي٤مء ام سمييي٠من اًميييدو  اًمٕمبسمٞمييي٦م ىمْيييل ٟمييي و  ييييلع اًمْٚمٞمييي٦م ىميييد قم٘ميييدوا اضمتامقمييي٤مت يمثيييػمةهلل 

وُمييييي١ممبات قمدييييييدةهلل يمييييي٤من عييييي٤ميػم اعمّيييييٚمٛملم وؿميييييٕمو م ٓ يٕمبوميييييون ؿميييييٞمئ٤ًم ُمييييين 

ٚمييك اعميي١ممبات  و يمييام ي٘موًمييون اًمٞمييوهل: ُميي٤م  ييبي وراء ا الوميي٤مت اًمتييي شمييدور ذم شم

اًمٙمييواًمٞمههلل عٝمييور اًمٜميي٤مس ٓ يٕمٚمٛمييون ؿمييٞمئ٤ًم ُميين ذًمييكهلل ًمٙمييٜمٝمم يميي٤مٟموا يالطمٔمييون  ن 

يٜم٤م  ظمالوم٤مت وظمالومي٤مت يمثيػمة  و ؿميديدةهلل وًميلًمك شمٜمٕم٘ميد شمٚميك اعمي١ممبات وشمٚميك 

آضمتامقم٤متهلل وُمٕمٜمى ذًمك  هن٤م ش شمٗمد يلع اًميدو  اضمتامقمي٤مهتم وُمي١ممباهتم ؿميٞمئ٤ًمهلل 

ومٙم٤من ُمن ٟمتٞمج٦م ذًمك  ي: ُمن قمدهل وضمود طم٤ميمم  ٙمم سمام  ٟم   ام قمغم إىمل ذم 

يلع اعم٠ّمًم٦مهلل  و  ٙمم سمام  ٟم   ام ذم يلع اعم٠ّمًم٦م ًمٙمٜمه ٓ يّتٓمٞم  شمٜمٗمٞملي٤ما ٕن 

شمٜمٗمٞملي٤م  ت٤مج  مم ىموة  ىموى ُمن ىموة اًم٤ْمهميهلل ٕن ام قم  وضمل ي٘مو  يميام ؾميٛمٕمتم: 

ُحوا سَمٞمْٜمَُٝماَم وَم٢مِْن ﴿
تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء وَم٠َمْصٚمِ ُٚموا اًمَّ

٤م قَمغَم إظُْمَبى وَمَ٘م٤مشمِ سَمَٖم٧ْم  ِطْمَداُ َ

 .[9]الحجرات:﴾ ِمَم َ ُْمِب امَِّ

وٟمحن ٟمٕمٚمم سمحٙميم اًمواىمي  وييلا  ي٤م يٗمبطمٜمي٤م ُمين ضمٝمي٦م و  ٟمٜمي٤م ُمين ضمٝمي٦م  ظميبى 
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ٟمٕمٚمييم ُميين ضمٝميي٦م اًمواىميي   ن اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م يم٤مٟميي٧م يييي اًمدوًميي٦م اعمبؿمييح٦م ًمتٜمٗمييل يييلا 

ًمنميييييقمي عمييييي٤م ييييييو ُمٕميييييبوك قمٜمٝمييييي٤م  هنييييي٤م ييييييي ُمييييين سميييييلم اًميييييدو  اًمٕمبسمٞمييييي٦م سميييييل الٙميييييم ا

واإلؾمييالُمٞم٦م إقمجٛمٞميي٦م إظمييبى يييي اًمتييي شمٓمْييق إطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦مهلل و ن يميي٤من يييلا 

اًمتٓمْٞمق ذم سمٕم  اس ئٞمي٤مت ومٞمٝمي٤م ٟمٔميب وًمٙمٜمٝمي٤م قميغم يميل طمي٤م  إُميب يميام ىمٞميل ىميدياًم 

٤معم٤مئييي٦م وطميييديث٤ًم: طمٜم٤مٟمٞميييك سمٕمييي  اًمنمييي  ييييون ُمييين سمٕمييي هلل وم٤مًميييلي  ٙميييم سم٤مإلؾميييالهل سم

مخّيييلم ظميييػم ُمييين اًميييلي  ٙميييم سم٤مإلؾميييالهل سم٤معم٤مئييي٦م قمنميييينهلل ويٙميييلا دواًمٞميييكهلل ييييلا 

يٗمبطمٜميي٤م ُميين ضمٝميي٦م  ن يييلع اًمدوًميي٦م شمٓمْييق إطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦م  طمّيين ُميين همػمييي٤مهلل ًمٙميين 

  ٟمٜميي٤م  ن همػمييي٤م ُميين اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م إظمييبى ًمييٞمه وم٘مييال ٓ شمّييػم ُمّييػمهت٤م قمييغم 

م ُمٓمٚم٘ميييي٤ًمهلل و ٟمييييام حتٙمييييم قمجبييييي٤م وسمجبييييي٤مهلل سمييييل ٕهنيييي٤م ٓ شمٙميييي٤مد حتٙمييييم سمييييام  ٟميييي   ا

سم٤مًم٘مواٟملم اًمتي ىميد يٙميون سمٕمْميٝم٤م  ٟمجٚمٞم يي٤ًم وسمٕمْميٝم٤م ومبٟمّيٞم٤ًم ويٙميلاهلل ًميلًمك ومي٢مذا ىمي٤م  

تِييي ﴿ام قميي  وضمييل:  ٤مشمُِٚموا اًمَّ َبى وَمَ٘ميي غَم إظُْميي ٤م قَميي َداُ َ ٧ْم  ِطْميي ٢مِْن سَمَٖميي ُحوا سَمٞمْييٜمَُٝماَم وَميي
ٚمِ وَم٠َمْصيي

يم٤من اعمٗمبوض  ن اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م يي  [9]الحجرات:﴾شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  ِمَم َ ُْمِب امَِّ

اعمبؿمييح٦م عميي٤م ذيمبٟميي٤م ُميين شمٗموىمٝميي٤م قمييغم همػمييي٤م ُميين اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م إظمييبى ذم شمٓمْٞمييق 

إطمٙمييييي٤مهل اًمنميييييقمٞم٦مهلل يم٤مٟمييييي٧م ييييييي اعمبؿميييييح٦م  و اعمٗميييييبوض  ن شمٜمٗميييييل ييييييلا الٙميييييم 

 اًمنمقميهلل ًمٙمن ُم  إؾمف ٓ شمّتٓمٞم   ن شمٜمٗمل يلا الٙمم اًمنمقميهلل عم٤مذا 

٤مهل اًمنمييقمٞم٦م سم٤معم٤مئيي٦م ُم٤مئيي٦مهلل وصم٤مٟمٞميي٤ًم: ًمييو  رادت  ن شمٓمْييق ٕهنيي٤م  وًٓ ٓ شمٓمْييق إطمٙميي

يلا الٙميم اًمنميقمي ومٙمثيػم ُمين إطمٙمي٤مهل اًمنميقمٞم٦م واًمتيي شمٓمْ٘مٝمي٤م والٛميد مهلل ومٝميلا 

الٙمييم شمٜمٗمٞمييلع يتٓمٚميي٥م  ن شمٙمييون اًمدوًميي٦م اعمٜمٗمييلة ًمييه يييي  ىمييوى دوًميي٦م سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمييدو  

ذم ييييلع  اًمٕمبسمٞمييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦مهلل ًمٙمٜمٜمييي٤م ٟمحييين ُمييي  إؾميييف اًمِميييديد ش ٟمجيييد ييييلع اًم٘ميييوة
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اًمدوًمييي٦م اًمتيييي ييييي ظميييػم ُمييين همػميييي٤م ُمييين اًميييدو  اًمٕمبسمٞمييي٦م ُمييين طمٞمييي٨م مّيييٙمٝم٤م سمتٜمٗمٞميييل 

 إطمٙم٤مهل اًمنمقمٞم٦ما ٕهن٤م َٕمٞمٗم٦م ُمن طمٞم٨م ىموهت٤م اعم٤مدي٦م سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمدوًم٦م اًم٤ْمهمٞم٦م.

اًمدوًميي٦م اًم٤ْمهمٞميي٦م يمييام شمييد  فمييوايب شمٚمييك اعميي١ممبات وشمٚمييك اًمٚم٘ميي٤مءات ش يٗمييد ومٞمٝميي٤م 

ُحوا سَمٞمْيييٜمَُٝماَم ﴿: إُميييب إو  اعمييي٠مُمور سميييه ذم أيييي٦م اًمّييي٤مسم٘م٦م
ٚمِ هلل ُمييي٤م [9]الحجررررات:﴾وَم٠َمْصييي

ي شَمِْْٖميييي طَمتَّيييى ﴿ ُمٙمييين اإلصيييالحهلل طمٞمٜمئيييٍل يييي٠ميت إُميييب أظميييب ذم أيييي٦م: 
تِييي ٤مشمُِٚموا اًمَّ وَمَ٘مييي

ِب امَِّ ُمين اًميلي ي٘م٤مشميل ييلع اًمٗمئي٦م اًم٤ْمهمٞمي٦م  ُمين يمي٤من  ىميوى  [9]الحجررات:﴾شَمِٗميَء  ِمَم َ ُمْي

ٞمه وم٘مال ذم يلع اًمدوًم٦م اًمتيي ىمٚمٜمي٤م ُمٜمٝم٤مهلل يلع إىموى ُم  إؾمف اًمِمديد ش شموضمد ًم

 هنيي٤م يم٤مٟميي٧م يييي اعمٗمييبوض  ن شمٙمييون اعمٜمٗمييلة  ييلا الٙمييم  و  ييلا إُمييب اًمثيي٤مين ذم 

أي٦م اًمٙمبيٛم٦مهلل سمٕمد  ن ش يٗمد شمٜمٗمٞمل إُمب إو هلل ويو حم٤موًم٦م اًمّمٚم هلل و يميؼم دًمٞميل 

قمييغم ذًمييك  ن يييلا اًمْٖمييي اًمييلي ش يٛمٙميين  زاًمتييه سم٤مًمٓمبي٘ميي٦م إومم والّييٜمى ويييي 

وٓ سم٤مًمٓمبي٘م٦م إظمبى ويي اعم٘م٤مشمٚم٦م  و اًم٘مت٤م  عمي٤م ذيمبٟمي٤مع ُمي  إؾميف ٟميت٩م اًمّمٚم هلل 

ُميين يييلا اًمْٖمييي  ُمييب ُميي٤م يميي٤من ًمٞمخٓمييب ذم سميي٤م   طمييد ُميين اعمّييٚمٛملم يم٤موميي٦م  ن يتح٘مييق ذم 

ؾمييْٞمل ُميي٤مذاهلل ذم ؾمييْٞمل حتيي٤مر اقمتييداء وسمٖمييي ةظمييب ىمييد ي٘ميي  ُميين يييلع اًمدوًميي٦م اًم٤ْمهمٞميي٦م 

 ويي اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦مهلل ُم٤م قمغم اًمدوًم٦م إظمبى اعمج٤مورة ًمٚمدوًم٦م اعمْٖمي قمٚمٞمٝم٤م  ٓ

اًملي ٟمت٩م ُمن وراء ذًمك  آؾمتٕم٤مٟم٦م ًمٞمه وم٘مال سم٤مًميدو  اًمٕمبسمٞمي٦مهلل وُمٕمٚميوهل يميام ذيمبٟمي٤م 

ةٟمٗم٤ًم  هني٤م ٓ حتٙميم اًمنمييٕم٦م اإلؾميالُمٞم٦مهلل سميل وومٞمٝمي٤م دوًمي٦م شمٕمٚمين  هني٤م ٓ شمتْٜميى اإلؾميالهل 

ديٜميي٤ًمهلل و ٟمييام شمتْٜمييى اًمْٕميي٨م ديٜميي٤ًم وُمٜمٝم٤مضميي٤ًم  يي٤مهلل  ٓ ويييي اًمدوًميي٦م اًمّييوري٦مهلل وم٤مؾمييتٕم٤مٟم٧م 

اًمدوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م اًمنميييقمٞم٦م  يييلع اًميييدو  وومٞمٝمييي٤م اًمدوًمييي٦م اًمّيييوري٦م وييييي دوًمييي٦م سمٕمثٞمييي٦م 

ُمٕمبووميييي٦مهلل وُمٕمبووميييي٦م  هنيييي٤م يم٤مٟميييي٧م دائيييياًم شمتحييييدث قميييين آٟمؼمي٤مًمٞميييي٦م وقميييين إُمبيٙميييي٤من 
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واًمٞمٝمودييييي٦م وٟمحييييو ذًمييييكهلل و ذا يييييي  ظمييييػمًا شمٜمْمييييم  مم اسييييٞم  إُمبيٙمييييي واسييييٞم  

ي٦مهلل عمييي٤مذا  ظمِميييٞم٧م  ن اًمؼميٓمييي٤مينهلل اًميييلي  و اًميييلين  اؾميييتٕم٤مٟم٧م  يييم اًمدوًمييي٦م اًمّيييٕمود

يّمٞمْٝم٤م ُم٤م  ص٤مب ضم٤مرهت٤م قمغم طمد اعمثل اًمِم٤مُميهلل ُم٤م  دري  ذا يم٤من يلا ُمٕمبووم٤ًم ذم 

ييييلع اًميييْالد:  ذا طمٚميييق ضمييي٤مر  سميييل  ٟمييي٧م. ومخِميييٞم٧م اًمدوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م  ن يّميييٞمْٝم٤م ُمييي٤م 

 صيي٤مب اًمٙموييي٧م ُميين اًمدوًميي٦م اًمٕمباىمٞميي٦مهلل يمٞمييف طمٚميي٧م اعمِمييٙمٚم٦م ودومٕميي٧م ا ييوك قمٜمٝميي٤م 

ٕم٤مٟم٧م سم٤مًمٙمٗميي٤مرهلل يييل يييلع اؾمييتٕم٤مٟم٦م ُمنمييوقم٦م ذم ُميين وىمييوع اقمتييداء ضمديييد قمٚمٞمٝميي٤م  اؾمييت

اإلؾميييالهل  قمٚمييياًم سمييي٠من ـميييالب اًمٕمٚميييم ومْميييالً قمييين  ييييل اًمٕمٚميييم واعميييؼمزين ذم اعمجييي٤م  

اًمٕمٚمٛمييييي يٕمٚمٛمييييون عٞمٕميييي٤ًم  ن يٜميييي٤م  ىم٤مقمييييدة ذقمٞميييي٦م ش يْمييييٕمٝم٤م اًمٗم٘مٝميييي٤مء قمييييغم إىمييييل 

سمٕمْمٝممهلل وم٢من اًم٘مواقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُم  إؾمف ُم   هني٤م ىمواقميد  صيوًمٞم٦م ومٝميي ذم يمثيػم ُمين 

ختتٚميييف ُمييين ُميييلي٥م  مم ةظميييبهلل وم٤مٕصيييو  اًمتيييي يبضمٕميييون  ًمٞمٝمييي٤م ذم شمٓمْٞميييق إطمٞمييي٤من 

اًمٗمييبوع ىمييد خيتٚمييف ُمييلي٥م قميين ةظمييبهلل وم٤مًم٘م٤مقمييدة اًمتييي يٕمٚمٛمٝميي٤م يمييام ىمٚميي٧م ةٟمٗميي٤ًم طمتييى 

ـمييالب اًمٕمٚمييم يٕمٚمٛمييون  هنيي٤م ًمٞمّيي٧م ىم٤مقمييدة وَييٕمٝم٤م سمٕميي  اًمٕمٚمييامء إصييوًمٞمون و ٟمييام 

٤م يَ ﴿اعموصييوك سمحييق ذم ىموًمييه شمٕميي٤ممم:  ¢يييي ىم٤مقمييدة وَييٕمٝم٤م رؾمييو  ام  ٜمْٓمِييُق َوَُميي

نِ  ييَوى  قَمييي ٌي ُييييوطَمى * اْ َي َّٓ َوطْمييي َو  ِ  ¢ذًميييك حمٛميييد رؾميييو  ام  [4-3]الرررنجم:﴾ ِْن ُيييي

 ٟم٤م ٓ ٟمّتٕملم »: ¢اًملي ىم٤م  ُم٘مٕمدًا وُم١مصالً ًمتٚمك اًم٘م٤مقمدة وإصل  ٓ ويو ىموًمه 

 .شسمٛمنم 

وضمٕمٚمٝميي٤م ذيٕميي٦م ُمّييتٛمبة  مم يييوهل  ¢ىم٤مقمييدة رؾمييو  ام  ش ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم سمٛمنميي »

ةظمب.. ويلا اًمٚمٗم  إو   ظمبضمه اإلُمي٤مهل ُمّيٚمم ذم صيحٞمحههلل ذم  اًم٘مٞم٤مُم٦مهلل وذم ًمٗم 

 ٟمي٤م ٓ »ًمٗم  ةظمب  ظمبضمه  سمو قمْد ام ال٤ميمم ذم يمت٤مسميه اعمٕميبوك سم٤معمّيتدر  سمٚمٗمي : 
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ومٝميلع ىم٤مقميدة ٓ  يوز ًمدوًمي٦م ُمّيٚمٛم٦م  ذا يم٤مٟمي٧م  شٟمّتٕملم سم٤معمنمييملم قميغم اعمنمييملم

  ام ومٚميييٞمه سمٕميييد حتٙميييم سميييام  ٟمييي   امهلل  ُمييي٤م  ذا يم٤مٟمييي٧م ىميييد دميييبدت ويمٗميييبت سميييام  ٟمييي 

اًمٙمٗمب ذٟم٥مهلل وًمٞم٧ّم اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م يملًمك ٕهني٤م ٓ شمي ا  ذم يمثيػم  ن ش  ىميل: ذم 

هلل  ُميي٤م ي٤ميٜميي٤م وم٘مييد ظمبضميي٧م قميين ¢ يمثييب  طمٙم٤مُمٝميي٤م شمّمييدر قميين يمتيي٤مب ر يي٤م وؾمييٜم٦م ٟمْٞمٝميي٤م 

 يمام ذطمٜم٤م. ¢يلع اًم٘م٤مقمدة اًمتي وَٕمٝم٤م رؾمو  ام 

ُمّييٚمٛمتلم: اًم٤ْمهمٞميي٦م   ذا قمبومٜميي٤م يييلع ال٘مٞم٘ميي٦م ومٝمٜميي٤م خم٤مًمٗمتيي٤من س تيي٤من ُميين دوًمتييلم

واًمتيييييي ظمِميييييٞم٧م اًمْٖميييييي ُمييييين اًم٤ْمهمٞمييييي٦مهلل )اٟم٘مٓمييييي٤مع( سمْٖمٞمٝمييييي٤م قميييييغم ضم٤مرهتييييي٤مهلل وإظميييييبى 

سم٤مؾمتٕم٤مٟمتٝم٤م سم٠مقمداء إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤م  ٓ ويم إُمبيٙم٤من واًمؼميٓم٤من وهمػميم ُمن 

 اًمدو  اًمّمٚمٞمْٞم٦م إظمبى ويي ُمٕمٚموُم٦م ًمديٙمم.

ك ُموىمٗمٝم٤م وُمن قمج٥م  ن شمٙمون آؾمتٕم٤مٟم٦م اعمليمورة يي سمْٕم  اًمدو  اًمتي قمب

دمي٤مع اعمّيٚمٛملم  هني٤م َييديم وُم١مييدة عموىميف اًمٞمٝمييود ذم اطميتال م ًمٗمٚمّيٓملم ؾمييواء 

يمييي٤من اًمؼميٓمييي٤مٟمٞملم  وًٓ صميييم إُميييبيٙمٞملم صم٤مٟمٞمييي٤ًمهلل ومٝمييي١مٓء يمٚمٝميييم  ييين مييي٤مًم١موا ذم شم٠ميٞميييد 

ؾمٞمٓمبة اًمٞمٝمود قمغم ومٚمّٓملم َد اعمّٚمٛملم عٞمٕم٤ًمهلل ًمو يمي٤من يٛمٙمين  ن ختي٤مًمف ييلع 

ًمييو يميي٤من يٛمٙميين  ن ختيي٤مًمف يييلع اًم٘م٤مقمييدة  شسمٛمنميي  ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم »اًم٘م٤مقمييدة اًمٜمْوييي٦م: 

اًمٜمْوييييي٦م سم٤مٓؾمييييتٕم٤مٟم٦م سمييييْٕم  اعمنميييييملم ًمٙميييي٤من ذًمييييك سمٛمنميييييملم ش يٕمييييبك شميييي٤مرخيٝمم 

إؾمييود ذم اٟمحٞميي٤مزيم ًمٚمٛمّييتٕمٛمبين اًمٞمٝمييود قمييغم اعمّييٚمٛملمهلل يميي٤من يٛمٙميين  ن يٙمييون 

يييييلا ُميييي  رء ُميييين اًمييييتحٗم هلل ٕن خم٤مًمٗميييي٦م اًم٘م٤مقمييييدة اًمٜمْوييييي٦م ٓ  ييييوز  ٓ ذم فمييييبك 

 ن يٚميم سمييه  ٓ  وًمييوا إُميب اًمييلي  ٛمي  إُمييباء واًمٕمٚمامءهللوًمٙمٜمييي ظمي٤مص ٓ يّييتٓمٞم  

 ىمو  يمٚمٛم٦م رسمام ش يّيْق ذم يميل ُمي٤م ضميبى ُمٜميي ُمين طميدي٨م طميو  ييلع اعمّي٠مًم٦م:  ن 
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يم٤من  وز آؾمتٕم٤مٟم٦م  ١مٓء اًمٙمٗم٤مر اًمّمٚمٞمْٞملم و دظم٤م م  مم اًمْالد اإلؾمالُمٞم٦م اًمتي 

ن يمييي٤من  يييوز آؾميييتٕم٤مٟم٦م شمٕمتيييؼم ُمٚمجييي٠م اًميييْالد اإلؾميييالُمٞم٦م اإلؾميييالُمٞم٦م إظميييبى يمٚمٝمييي٤م  

 يي١مٓء اعمنميييملم و دظميي٤م م  مم سمييالد اعمّييٚمٛملم ومييام يييو اعموَيي  اًمييلي ٓ  ييوز 

آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤معمنميييملم   ذا يميي٤من آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤معمنميييملم وصييل سمحٙمييم اًمِييورة اًمتييي 

ٟمّييييٛمٕمٝم٤م  طمٞم٤مٟميييي٤ًم ُميييين سمٕمْمييييٝمم اؾمييييتج٤مزوا  يييي٤م زقمٛمييييوا  ن يييييدظمٚموا اًمٙمٗميييي٤مر  مم سمييييالد 

ٕمٓمٞمييل اًم٘م٤مقمييدة اًمٜمْوييي٦ما ٕٟمٜمييي ٓ  شمّمييور اؾمييتٕم٤مٟم٦م  ظمييبى اإلؾمييالهل وميي٢مذًا يييلا ُمٕمٜميي٤مع شم

 سم٤مًمٙمٗم٤مر يٛمٙمن  ن شمٙمون  ظمٓمب ُمن يلع آؾمتٕم٤مٟم٦م.

 ذًا:  مم يٜميي٤م ٟمٜمتٝمييي قميين اًمٙمييالهل ومييٞمام يتٕمٚمييق سم٤ملٙموُميي٤متهلل ويْ٘مييى اًمٙمييالهل اًمييلي 

يتٕمٚمق سم٤مًمِمٕموبهلل  و  ومباد اًمِمٕموب ُمن اعمّٚمٛملمهلل وًمٙمن ىمْيل ذًميك  رييد  ن  ًمٗمي٧م 

ٟمٜمْه ًمههلل  ن اإلؾمالهل يٕمٓمي ًمألؾم٤ْمب طمٙمم اًمٖم٤مي٤متهلل ومٛمين  اًمٜمٔمب  مم رء يٜمْٖمي  ن

 ُمب سم٘متل ٟمٗمه ُم١مُمٜم٦م سمٖمػم طمق ومحٙمٛمه طمٙمم اًملي سم٤مذ اًم٘متل سمٞمدعهلل يٜم٤م  ةُمب سم٘متل 

رضمل ُمّٚمم وُم٠مُمور  لا اًم٘متل ويلا اعم٠مُمور ٟمٗمل اًم٘متيلهلل ومي٤مُٔمب طمٙمٛميه طمٙميم ييلا 

 اًم٘م٤مشمل اًملي سم٤مذ اًم٘متلهلل ٕٟمه  ُمب سمام طمبهل ام قم  وضمل.

ييييلا اعمثييي٤م  وإُمثٚمييي٦م يمثيييػمة ويمثيييػمة ضميييدًا  ن اًموؾمييي٤مئل اًمتيييي شمييي١مدي  مم   رييييد ُمييين

هم٤مييي٤مت حمبُميي٦م ومٝمييلع اًموؾميي٤مئل  يْميي٤ًم يييي حمبُميي٦م يمييام  ن اًموؾميي٤مئل اًمتييي شميي١مدي  مم 

هم٤مييييي٤مت ُمنمييييوقم٦م ومٝمييييي  يْميييي٤ًم وؾميييي٤مئل ُمنمييييوقم٦مهلل قمييييغم ظمييييالك اًم٘م٤مقمييييدة إوروسمٞميييي٦م 

اًمتيي يبوهني٤م ييي ُمين  اًمٙم٤مومبة اًمّمٚمٞمْٞم٦م اًمتيي شم٘ميو : اًمٖم٤ميي٦م شميؼمر اًموؾميٞمٚم٦م.  ي: اًمٖم٤ميي٦م

ص٤ملٝمم شمؼمر  م اًموؾمٞمٚم٦م ُمٝمام يم٤مٟم٧م ُم١مدي٦م  مم هم٤مي٦م همػم ُمنموقم٦مهلل وُم  إؾمف 

اًمِمييييديد  ن سمٕميييي  إطميييي اب اإلؾمييييالُمٞم٦م شمتْٜمييييى يييييلع اًم٘م٤مقمييييدة اًمٙميييي٤مومبة اًمٖم٤مييييي٦م شمييييؼمر 
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اًموؾمٞمٚم٦م ُمن طمٞم٨م يدرون  و ٓ ييدرونهلل ُمين طمٞمي٨م يِميٕمبون  و ٓ يِميٕمبونهلل  قمٜميي: 

ا ُميين اًموؾميي٤مئل وإؾميي٤ْمب ُميي٤م يٕمٚمٛمييون  هنيي٤م ًمٞمّيي٧م  هنييم  ييوزون ٕٟمٗمّييٝمم  ن يتْٜمييو

 ؾمييي٤ْمسم٤ًم ُمنميييوقم٦مهلل ًمٙمٜمٝمييي٤م سمييي قمٛمٝمم شمييي١مدي  مم هم٤ميييي٦م ُمنميييوقم٦مهلل اًموؾمييي٤مئل وإؾمييي٤ْمب 

 يم٤مًمٖم٤مي٤مت  ٥م  ن شمٙمون ُمنموقم٦م وٓ  وز  ن شمٙمون خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع.

اًمٖمبض  ن  ذيمب أن  ٟمه يم٤من ُمن ٟمتٞمج٦م ذًمك اًمْٖمي و عمح٧م  مم يلاهلل وًمٙمٜمٜمي 

ُمن ٟمتٞمج٦م ذًمك اًمْٖمي اًملي ًمو اومؽمَٜم٤م  ٟمه ش ي٘مي  ش شم٘مي  ييلع  ذيمب ُمبة  ظمبى يم٤من 

اًمٗمتٜمييي٦م اًمٙميييؼمى وييييي ضمٚمييي٥م اًمٙمٗمييي٤مر اًمّميييٚمٞمْٞملم  مم سميييالد اإلؾميييالهل ٓ  ىميييو  سمييي٠مسمخه 

صمٛمن سمل دون صمٛمنهلل سمل وسمثٛمن يدومٕمه اعمّيتٕمٞمٜملم  ي١مٓء اًمٙمٗمي٤مرهلل وييلا ُمين  ؾميو  ُمي٤م 

يم ًمٙمييين ٓ وىمييي  ذم اًمتييي٤مري  اإلؾميييالُمي طمّييي٥م قمٚمٛمييييهلل ويٜمييي٤م  ذيميييب سمٛمثيييل قميييبش ىميييد

 ريد ُمٜمه  ٓ اًمتليمػم  لا اعمثيلهلل وٓ  رييد ُمٜميه  ن ٟميؼمر  و  ن ٟمّيوغ ييلع آؾميتٕم٤مٟم٦مهلل 

وم٘ميييد قميييبومتم  هنييي٤م خم٤مًمٗمييي٦م ًمٍميييي  اًم٘م٤مقميييدة اًمٜمْويييي٦م يميييام ذيمبٟمييي٤مهلل ييييلا اعمثيييل اًمٕميييبش 

 ي٘مو : ىم٤م  ال٤مئال ًمٚموشمد: ش شمِم٘مٜمي  ىم٤م : ؾمل ُمن يدىمٜمي.

ًمييييٞمه قمييييلرًا ًمييييههلل  ي:  ٟمٜمييييي  ن يييييلا ًمّيييي٤من اًمدوًميييي٦م اًمّييييٕمودي٦مهلل ًمٙميييين يييييلا  ىمييييو : 

اؾمتٕمٜم٧م  ١مٓء اًمٙمٗمي٤مر واًميلين ُمي  إؾميف يّيٛموهنم سم٤مٕصيدىم٤مء طمٞميٜمام يتحيدصمون 

 ٟمٜمييي٤م اؾميييتٕمٜم٤م سم٤مًميييدو  اًمٕمبسمٞمييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦م وسم٤مٕصيييدىم٤مء ُمييين دو   ظميييبىهلل يمٞميييف يٙميييون 

ييي١مٓء  صييدىم٤مء ويييم  قمييداء إُميي٦م اإلؾمييالُمٞم٦م يمييام ذيمبٟميي٤م ةٟمٗميي٤ًمهلل يييلا ًمييٞمه قمييلرًا  ييمهلل 

ٓ  ن اًموشمييد ؿمييق اسييدار ُميي٤م يميي٤من اٟمِمييق اسييدارهلل ىميي٤م  اليي٤مئال ًمٙميين طم٘مٞم٘ميي٦م إُمييب ًمييو

 ًمٚموشمد: ش شمِم٘مٜمي  ىم٤م : ؾمل ُمن يدىمٜمي.

وميييال قميييلر ُمٓمٚم٘مييي٤ًم ٓ ًمٚمْييي٤مهمي وٓ ًمٚمٛمّيييتٕملم سم٤مًمٙمٗمييي٤مر ذم ُمثيييل يييي٤مشملم اعمخييي٤مًمٗمتلم 
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 ًمٚمنمع.

أن  دظمل ومٞمام يتٕمٚمق سم٤مًمِمٕموب اعمّٚمٛم٦م و وميباد اعمّيٚمٛملمهلل وييو إُميب اًمثي٤مين 

 ُم٤م ىمّٛمٜم٤م اًمدو   مم سم٤مهمٞم٦م و مم ُمّتٕمٞمٜم٦مهلل ومٝملان ىمّامن. و إُمب اًمث٤مًم٨م  ذا 

اًم٘مّييم اًمث٤مًميي٨م: ُميي٤م يييو اعموىمييفهلل ويييلا ؾميي١ما  ٓ  ىمييو : يٓمييبح ٟمٗمّييه وم٘مييد ـمييبح 

ٟمٗمّه ُمبارًا وشمٙمبارًاهلل واًمٜم٤مس يتحدصمون ذم يمل سٚمه يٕم٘مد ذم يلع إيي٤مهلهلل ُمي٤م ييو 

 ُموىمف اعمّٚمٛملم يم٠مومباد وع٤مقم٤مت و طم اب 

اًمٕمبسمٞمييي٦م سٛموقمييي٦م  ن حتيييل ييييلع اعمِميييٙمٚم٦م و ن   ٟمييي٤م  ىميييو :  ذا ش شمّيييتٓم  اًميييدو 

شم٘ميض قمٚمٞمٝم٤م ومام قمّى  ن شمٗمٕمل إطم اب واسامقم٤مت وإوميباد رر ٓ شمّيتٓمٞم   ن 

شمٗمٕمل ؿمٞمئ٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًما ٕن اًمٗمبد  َٕمف ُمن اسامقمي٦مهلل واسامقمي٦م  َيٕمف ُمين الي ب 

اعمٜمٔمم اعمٙمتلهلل ويلع اعمجٛموقم٦م يمٚمٝم٤م يي  َيٕمف سمٙمثيػم ؾميواء ىمٚمٜمي٤م قمين اًمْميٕمف 

اًمٕمٚمٛمٞميي٦م  و ُميين اًمٜم٤مطمٞميي٦م اعم٤مدييي٦مهلل ُميين يييلع اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م ستٛمٕميي٦م ويييلع ُميين اًمٜم٤مطمٞميي٦م 

يمٚمٝم٤م ش شمّتٓم   ن شمّمٜم  ؿمٞمئ٤ًمهلل ٓ  ن حتو  سملم اًم٤ْمهمي وسمٖمٞميههلل وٓ  ن شمّميد اًمْي٤مهمي 

  مم  رَههلل ومامذا يٗمٕمل  ومباد اعمّٚمٛملم اًمٞموهل 

ًميييلًمك ٟمحييين ٟميييليمب قم٤مُمييي٦م اعمّيييٚمٛملم سميييواضمْٝمم ذم  وىمييي٤مت اًمٗميييتن وييييلع اًمٗمتٜمييي٦م  ٟمييي٤م 

ي٘مييو  ذم  ¢ٓ  قمٚمييم ٟمٔمػمييي٤م وىميي  ذم اًمٕميي٤مش اإلؾمييالُميهلل و ذا يميي٤من اًمٜمْييي  ؿمخّمييٞم٤مً 

 ن سميييلم ييييدي اًمّييي٤مقم٦م ومتٜمييي٤ًم يم٘مٓمييي  اًمٚمٞميييل اعمٔمٚميييمهلل »يمثيييػم ُمييين إطم٤مديييي٨م اًمّميييحٞمح٦م: 

ذم سمٕميي   شيّمييْ  اًمبضمييل ومٞمٝميي٤م ُم١مُمٜميي٤ًم ويٛمزيي يميي٤مومبًاهلل ويٛمزيي يميي٤مومبًا ويّمييْ  ُم١مُمٜميي٤مً 

ومي٢مذا »وذم سمٕمي  ةظميب:  شيْٞم   طمديم ديٜمه سمٕمبض ُمين اًميدٟمٞم٤م ىمٚمٞميل»يلع إطم٤مدي٨م: 
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 شىمي٤م : ومٙموٟميوا  طميالس سمٞميوشمٙمم - و يميام ىمي٤م  قمٚمٞميه اًمّميالة واًمّيالهل– دريمتم ذًمك 

 ي: اًم ُميييييوا سمٞميييييوشمٙمم وٓ شمتيييييدظمٚموا ذم ُمثيييييل ييييييلع اًمٗميييييتن ٕٟمٙميييييم ٓ شمّيييييتٓمٞمٕمون  ن 

شمّمييٚمحواا ٕن اًمييدو  اًمتييي يييي  ىمييوى ُمييٜمٙمم يمييام ذيمبٟميي٤م ًميين شمّييتٓمٞم   ن شمّمييٚم  وٓ 

ب  و اسامقمييي٤مت  و إطمييي اب ًمييين شمّيييتٓمٞمٕموا  ن  ٟميييتم يييي٤م ُمٕمنمييي إوميييباد ُمييين اًمِميييٕمو

طمييلم ىميي٤م :  ¢شم٘ميي٤مشمٚموا واًمييدو  يمٚمٝميي٤م ًميين شمّييتٓمٞم   ن شم٘م٤مشمييلهلل  ذًا: صييدب رؾمييو  ام 

 .شيموٟموا  طمالس سمٞمتٙمم»

يييلا ظمتيي٤مهل ُميي٤م  ردت  ن  ىموًمييه  ييلع اعمٜم٤مؾميي٦ْمهلل وًمٙمٜمييي  يْميي٤ًم  ريييد  ن  ًمٗميي٧م اًمٜمٔمييب 

٘ميبات اًمتيي ضمي٤مءت ذم  مم سمٕم  اًمٔميوايب اًمتيي ٟمٚمٛمّيٝم٤م أن  ي٤م ييليمبٟم٤م سميْٕم  اًمٗم

ن اًمٜميي٤مس ذم زُميين اًمٗمييتن  سمٕميي  شمٚمييك إطم٤مدييي٨مهلل ُمٜمٝميي٤م ىموًمييه قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل 

 م قم٘مو  ًمٙمٜمٝم٤م يم٤م ٤ْمء  ّْون  و  ٥ّم  يمثبيم  هنم قمغم رء وًمٞمّوا قمغم 

رءهلل و ذا يم٤مٟمييييي٧م ييييييلع اًمٗمتٜمييييي٦م  يييييلع اعمث٤مسمييييي٦م ذم اًمْميييييخ٤مُم٦م وا ٓميييييورة وش يٚمتييييي هل 

ارعهلل ٟمحين ٟمٕمٚمييم  ٟميه وىميي  ذم اًمتي٤مري  إو  ظمييالك اعمّيٚمم سمٞمتييه ودارع ومٛمتيى يٚمتيي هل د

سملم اعمّٚمٛملم ش يتدظمل اًمٙم٤مومب اًمّمٚمٞمْي اًملي  ُمب اعمّٚمٛمون سمٛم٘م٤مشمٚمته وسمي٠من ييدقمو 

 مم واطمييدة ُميين صمييالث:  ُميي٤م اإلؾمييالهل و ُميي٤م اس ييي٦م و ُميي٤م  ن يييدومٕمواهلل و ُميي٤م اًم٘متييلهلل  ن 

ك يييدومٕموا اس ييي٦م قميين يييد ويييم صيي٤مهمبون و ُميي٤م الييببهلل ش يتييدظمل ذم ذًمييك ا ييال

اًمييييلي وىميييي  ذم اإلؾمييييالهل إو   قمٜمييييي: ُميييي٤م سمييييلم قمييييكم وُمٕم٤موييييي٦م ريض ام قمييييٜمٝمام ش 

يتدظمل اًمٙم٤مومب سميلم اًمٗميبي٘ملمهلل سميل يمي٤من  ّي٥م طمّي٤م امهلل وخيِميى ؾميٓموهتامهلل وُمي  

ذًمييييك وم٘مييييد اٟمحيييي٤مز يمثييييػم ُميييين اًمّمييييح٤مسم٦م قميييين اًمٓميييي٤مئٗمتلمهلل وش يٜمْمييييٛموا  مم  طمييييدا ٤مهلل 

اعمّٚمٛملم ُمين سميلم اًمٓمي٤مئٗمتلم عم٤مذا  ٕٟمه يم٤مٟم٧م ؾمؽمابهلل وومٕمالً  ري٘م٧م دُم٤مء يمثػم ُمن 
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اقمت ًمو يي٤ما ٕهنيي٤م ومتٜميي٦م اعمّييٚمم ي٘م٤مشمييل  ¢اعمت٘ميي٤مشمٚمتلمهلل ومٙميي٤من سمٕميي   صييح٤مب اًمٜمْييي 

 ظميي٤مع اعمّييٚمم ذم  ُمييب ومٞمييه ؿمييْٝم٦مهلل ومٞمييه دىميي٦مهلل يييلا ظمٚمٞمٗميي٦م اعمّييٚمٛملم ويييو قمييكم سميين  ش 

ـم٤مًم٥م ش ي٤ْميٕمه ُمٕم٤موي٦م ويو ذم دُمِمق اًمِمي٤مهلهلل ًمٙمٜميه  يت٩م سم٠مٟميه يٓم٤مًمي٥م سم٘متيل اًميلين 

 اًمباؿمد قمثامن سمن قمٗم٤من ريض ام قمٜمه.ىمتٚموا ا ٚمٞمٗم٦م 

 ذًا: ًمٙمل ُمن اعمت٘م٤مشمٚملم وضمٝم٦م ٟمٔمبهلل و ن يمٜم٤م ٟمحن اًمٞموهل سمٕمد  ن مٙمٜم٤م ُمن دراؾم٦م 

اًمتيي٤مري  اإلؾمييالُمي ويييلا ا ييالك اًمييلي وىميي  ىمييدياًمهلل أن ٟمّييتٓمٞم   ن ٟم٘مييو  سمٙمييل 

ن قمٚمٞم٤ًم يم٤من الق ُمٕمههلل و ن ُمٕم٤موي٦م يمي٤من سم٤مهمٞمي٤ًم ُمي   ٟميه ُمّيٚممهلل  ساطم٦م وسمٙمل ضمب ة: 

   ٟمييه صييح٤مشهلل ًمٙميين يمٞمييف قمبومٜميي٤م يييلا  ويييل يٛمٙميين أن ٟمٕمييبك يييلا ا ييالك وُميي

اًمٜم٤مضمم سملم اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦م ويو  دب سمٙمثػم ُمن ذا  ا الك اًملي شمْلم الق ًمٜم٤م سمٕمد 

دراؾمييتٜم٤م ٕؾميي٤ْمب ا ييالكهلل وقمبومٜميي٤م  ن  طمييد اًمّمييح٤مسم٦م اًمييلين اٟمييامزوا واٟمحيي٤مزوا قميين 

 ى ٟمْييييوءة ُميييين ٟمْييييوءات يمييييل ُميييين اًمٓميييي٤مئٗمتلم اٟمْمييييم  ظمييييػمًا  مم ضمييييٞم  قمييييكم طمٞمييييٜمام ر

هلل شويي  قميامر شم٘متٚميه اًمٗمئي٦م اًم٤ْمهمٞمي٦م» ٓ ويو ىموًمه قمٚمٞمه اًمّميالة واًمّيالهل:  ¢اًمبؾمو  

ومٚمام ىمتل قمامر ريض ام قمٜمه ويم٤من ذم ضمٞم  قمكم طمٞمٜمئٍل اٟمْمم سمٕم  اًمّمح٤مسم٦م ُمن 

اًملين ؾمٛمٕموا يلا الدي٨م ُمن ومم اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّيالهل يمي٤من ُمين ىمْيل ٓ ُمي  يي١مٓء 

ةٟمٗم٤ًم ُمن  ٟمه ومٞمه يٜم٤م  ؿمْٝم٦مهلل ومٝمو ٓ يبيد  ن ي٘م٤مشمل ُمّٚمٛملم  وٓ ُم  ي١مٓء عم٤م ذيمبت

ُميين  ضمييل  ن يييلا اعمّييٚمم يييبى  ن  وًمئييك قمييغم ظمٓميي٠مهلل ًمٙميين عميي٤م شمْييلم ُميين اعمٕمّمييوهل 

 شوي  قمامر شم٘متٚمه اًمٗمئ٦م اًم٤ْمهمٞمي٦م»ؿمٝم٤مدة ٓ ي٠مشمٞمه اًم٤ْمـمل ُمن سملم يدهي٤م وٓ ُمن ظمٚمٗمٝم٤م: 

   ن ٟم٘مو :  ٟمٜم٤م  ي٥م اٟمْمم  مم قمكمهلل يل ٟمحن ُمٕمنم  ومباد اعمّٚمٛملم اًمٞموهل ٟمّتٓمٞم

 ن ٟمٙمون ُم  ي١مٓء  و ُم  ي١مٓءهلل ُم  ي١مٓء قمغم ي١مٓء  و ُم  ي١مٓء قمغم  وًمئكهلل 
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 ين اًمدًمٞمل ذم يلا قمٚماًم سمٕمد  ن ذطمٜمي٤م ًمٙميم  ن يميل ُميٜمٝمام خمي٤مًمف ًمٚمنميعهلل وًميٞمه 

 إُمب يمام يم٤من ذم قمٝمد قمكم الق يم٤من ُم  قمكمهلل وُمٕم٤موي٦م يم٤من يو اًم٤ْمهمي.

ػم سمييلم شمٚمييك اًمٗمتٜميي٦م وسمييلم يييلع اًمٗمتٜميي٦م اًمٗميي٤مرب ُميي  ذًمييك ُميي  اًمٗميي٤مرب اًمواَيي  اًمٙمْيي

اًمٙمْييػم ُميين ضمٝميي٦م  ن يٜميي٤م  اًمٗمتٜميي٦م يم٤مٟميي٧م سمييلم ـميي٤مئٗمتلم ُمّييٚمٛمتلمهلل  ُميي٤م أن وم٤مًمٗمتٜميي٦م  وًٓ 

سميييلم ـمييي٤مئٗمتلم ُمّيييٚمٛمتلمهلل زائيييد  ن ُمييي   طميييدى اًمٓمييي٤مئٗمتلم دو  ُمنمييييم٦م يمييي٤مومبة صيييٚمٞمْٞم٦م 

ٞم  ويييي  يييدت اًمٞمٝمييود قمييغم اعمّييٚمٛملمهلل وم٤معمِمييٙمٚم٦م يٜميي٤م  يمييؼم و يمييؼمهلل ًمييلًمك ٓ يّييتٓم

اعمّٚمم ذم يلع اًمٔمبوك البضم٦م  ٓ  ن يتٛمّك سم٘موًميه قمٚمٞميه اًمّيالهلهلل سميل و ن يٕمي  

 .شيموٟموا  طمالس سمٞمتويمم»سم٤مًمٜمواضمل:  ٤مقمٚمٞمٝم

يييلا ةظمييب ُميي٤م يتٞمٌيي زم ذيمييبع  ييلع اعمٜم٤مؾميي٦ْمهلل و ٟميي٤م  قمٚمييم ي٘مٞمٜميي٤ًم  ن يٜميي٤م  يمثييػمًا ُميين 

إؾميييييئٚم٦م واإلؿميييييٙم٤مٓتهلل ًمٙمٜميييييي  رييييييد  ن يمييييي٤من يٜمييييي٤م  رء ُمييييين ذًميييييك  ن يالطمييييي  

ن ُم٤م ىمدُم٧م ةٟمٗم٤ًم ُمن اًمتٗمبيق سملم اًمٕمٚمامء وهمػميم  ن ٓ  ٙمم  طمديم سمب ي اًم٤ّمئٚمو

وسم٤مضمتٝم٤مد ُمن قمٜمدع ويو ًميٞمه ُمين  ييل اًمٕمٚميم وآضمتٝمي٤مدهلل  ن ذم ذًميك ًميليمبى عمين 

 يم٤من ًمه ىمٚم٥م  و  ًم٘مى اًمّٛم  ويو ؿمٝمٞمد.

 ( 00:  01: 01/   454) اهلدى والنور / 

 ( 00:  35: 35/   454) اهلدى والنور / 

ؾم٤مئل ي٘مو : اًمبضم٤مء اًمتٗمبيق سملم اًمواىم  ذم ا ٚمٞم٩م و ومٖم٤مٟمّيت٤منهلل طمٞمي٨م  اًم١ّما :

  ٟمٙمم ىمٚمتم:  ن  ومٖم٤مٟمّت٤من ضمٝم٤مد وٟمٞم٦مهلل وا ٚمٞم٩م ومتن 

طمٞمييٜمام سمييد  اسٝميي٤مد ذم  ومٖم٤مٟمّييت٤من يمييي٤من  هٟمييي يييل ي٘مييو  اًمّيي٤مئل اعمّييٙملم  اًمِمييٞم :
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يٜم٤م  ومتٜم٦مهلل  هل يم٤من ضمٝم٤مدًاهلل يلا اًمّي١ما  شمٙميبر ُمي  إؾميف ُمين يمثيػم ُمين اًمٜمي٤مسهلل ومٝميم 

ٗمبىمون سملم اًمٜمي٤مس ُمين  ظمواٟمٜمي٤م إومٖمي٤مٟمٞملم واًميلين ضم٤مييدوا قمنمي ؾميٜملم ذم ؾميْٞمل ٓ ي

اًم٘مْميييي٤مء قمييييغم الٙمييييم اًمِمييييٞموقمي ذم سمالديييييمهلل و ن  صيييي٤مسمتٝمم ويمّيييي٦م  و ٟمٙمّيييي٦م ُميييي  

إؾمييف ذم ةظمييب يييلع اًمّييٜملم وٟمبضمييو  ن يٙمييون  ُمييبًا قم٤مرَيي٤ًم ٓ يٗمييبب يييلا اًمّيي٤مئل 

م صدًا ًمٚمح ب اًمِمٞموقمي وا اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل اُمث٤مًمه سملم واىم  ي١مٓء اًملين اسمتدؤو 

اًملي يتْٜم٤مع اًمِمٞموقمٞملم يٜمي٤م  ؾميواء يمي٤مٟموا ُمين اًمّيٗمٞم٧م ىميدياًم  و ُمين  ذٟمي٤م م طميديث٤ًمهلل 

ٓ يٗمبىمييون سمييلم يييلا اسٝميي٤مد وسمييلم اًمٗمتٜميي٦م اًم٘م٤مئٛميي٦م اًمٞمييوهل وًمييٞمه يٜميي٤م  ضمٝميي٤مدهلل وًمييلًمك 

ومٛمييين مييي٤مهل اليييدي٨م اًميييلي  ذت  ًمٞميييه ذم ظم٤ممييي٦م يمٚمٛمتيييي اًمّييي٤مسم٘م٦م  ٟمٜمييي٤م  ييي٥م  ن ٓ 

ن اًمٜمي٤مس قمّمي٤م دمٛمٕمٝميم وقمّمي٤م شمٓميبيمهلل  اعمثيل اًمٕمي٤مُمي اًمّيوري: ٟمٙمون يمام ي٘مو  

يمٚمٛميييي٦م دمٛمٕمٜميييي٤م ويمٚمٛميييي٦م شمٗمبىمٜميييي٤مهلل ُميييين قمٝمييييد ىمبييييي٥م يميييي٤من يوضمييييد سمٕميييي  اًمٜميييي٤مس اًمييييلين 

يتٔميييي٤ميبون سميييي٠مهنم دقميييي٤مة  ؾمييييالُمٞمونهلل  و يتٔميييي٤ميبون سميييي٠مهنم دقميييي٤مة  ؾمييييالُمٞملمهلل يميييي٤مٟموا 

يٙمٗمييبون طميي ب اًمْٕميي٨م وُميين يٙمييون قمييغم ر ؾمييههلل و ذا أن ُميي٤م سمييلم قمِمييٞم٦م وَييح٤مي٤م 

 لا اًمبئٞمه يو  ُمل إُم٦م  و اًمِمٕموب اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤مهلل ُم٤م اًملي ضمبى  صْ  ي

ٕٟمه سمد ت ُمٜمه يمٚمامت ـمٞم٤ْمت عيٞمالت  وٟمحين ٟمبييد  ن شمٙميون ُمٕميؼمة قمين واىمي  

يييلا اًمييبئٞمههلل وًمٙمٜمٜميي٤م ٟمبيييد  ن ٟمييبى ومٕمييالً و ٓ ٟمّييٛم  يمييام ىمٞمييل:  ؾمييٛم  ضمٕمجٕميي٦م وٓ 

ظم٤مص٦م ذًميك اًميلي  رى ـمحٜم٤ًمهلل ٟمحن ايمتٗمٞمٜم٤م سم٠مىموا  وُمواقمٞمد ُمن يمل ي١مٓء الٙم٤مهل 

ىم٣ميي ام قمٚمٞمييههلل اًمييلي يميي٤من خيييدر  قمّميي٤مب اًمِمييٕموب اعمّييٚمٛم٦م سم٘موًمييه:  ٟمٜميي٤م ٟمبيييد  ن 

ٟمبُمييي اًمٞمٝمييود ذم اًمْحييب. ومييامذا يم٤مٟميي٧م اًمٕم٤مىمْيي٦مهلل  هنييم مٙمٜمييوا ُميين اًمييؼم ُميين ومٚمّييٓملم.. 

  ًم هلل يلع يمٚمامت اقمتدٟم٤مي٤مهلل ومٜمحن ٟمبيد  ىموآً.
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ٓ طمٞمي٤مة وٓ وٓ  ٟمحن ٟمّٛم  ُمثالً رء يْنم سمخػمهلل سم٠من صداهل طمّيلم شمْيلم ًميه  ن

..  ٓ سم٤مإلؾمييالهلهلل ٟمحيين ٟمبيييد دقميياًم  ييلع اًمٙمٚمٛميي٦مهلل  ن يٕمٚميين شمييؼمؤع ُميين طميي ب اًمْٕميي٨مهلل 

صمييم يييلا ٓ يٙمٗمييييهلل  ن يٚمٖمييي ؿميييٞمئ٤ًم اؾمييٛمه طميي ب اًمْٕمييي٨مهلل صمييم ييييلا ٓ يٙمٗمييي  ن يٚمٖميييي 

إطم اب يمٚمٝمي٤ما ٕن اإلؾميالهل ٓ ي٘ميب  ي طمي بهلل ٕن ام قمي  وضميل ي٘ميو  ذم سيي  

يمِلَم  وا ُِمنَ َوٓ شَمُٙموٟمُ ﴿اًم٘مبةن اًمٙمبيم:  ىُموا ِديٜمَُٝمْم َويَم٤مُٟموا ؿِمٞمًَٕم٤م  ُِمنَ * اعمُْنْمِ ِليَن وَمبَّ اًمَّ

ونَ  َدهْيِْم وَمِبطُميي ْ ٍب سمِيياَم ًَميي
لا طِميي هلل ُميين  قمجيي٥م واًمٙمييالهل يمييام ي٘ميي٤م  ذو [32-31]الررروم:﴾يُميي

ن اًميييدو  اإلؾميييالُمٞم٦م  يمثبيييي٤م يوضميييد ومٞمٝمييي٤م ُمييي٤م يّيييٛموٟمه سم٤مًمبـمٜمييي٦م إقمجٛمٞمييي٦م  ؿميييجون: 

٤مت دمٛميي  ومٞمٝميي٤م سمييلم اًمّميي٤مًم  وسمييلم اًمٓميي٤مًم هلل دمٛميي  ومٞمٝميي٤م اًمؼمعم٤مٟميي٤متهلل ويييلع اًمؼمعم٤مٟميي

وشم٘مْل ومٞمٝم٤م  ي ؿمخذ يم٤من ُمٜمتٛمٞم٤ًم  مم  ي طم ب وًمو يم٤من يلا الي ب ييوازم دوًمي٦م 

يميي٤مومبة ختييل  اإلؾمييالهل واعمّييٚمٛملمهلل ُميي  ذًمييك ًمييه طمييق  ن يبؿميي  ٟمٗمّييه ذم اًمؼمعميي٤منهلل 

ن ُم  ذًمك دمد سمٕم  إطمي اب اإلؾميالُمٞم٦م ييبون: ُمي٤مذا ومٞمٝمي٤م اًمؼمعم٤مٟمي٤مت  ٓ يٜمتْٝميو

: ¢ ن ييلا اًمٜمٔمي٤مهل يمي٤مومبهلل ٓ يٛمثيل طمٙمييم اإلؾميالهلهلل اإلؾميالهل ي٘ميوهل خم٤مـمْي٤ًم اًمبؾمييو  

بِ ﴿ ٤مِوْرُيْم ذِم إَُْميييي ُبُيْم ﴿هلل وي٘مييييو  ذم أييييي٦م إظمييييبى: [159]آل عمرررررا :﴾َوؿَميييي َوَ ُْميييي

وَرى سَمٞمْييٜمَُٝممْ  هلل شمييبى  ُمييبيم ؿمييورى سمٞمييٜمٝمم ُميين ُميين اعمّييٚمٛملم يٗمٝمييم [33]الشررورى:﴾ؿُميي

ورى سمٞميييٜمٝممهلل  ي: اًمّمييي٤مًم  واًمٓمييي٤مًم هلل اًمٕمييي٤مش  طمتيييى ُمييين يييي١مٓء الييي سمٞملم  ُميييبيم ؿمييي

واس٤ميلهلل ُم٤م  فمين  ن  طميدًا يٗمٝميم ييلع أيي٦م سم٠مهني٤م شمٕمٜميي اؾمتِمي٤مرة يميل وميبد ُمين  وميباد 

اعمّيييٚمٛملمهلل صميييم ييييدظمل ذم ذًميييك اًمٜمّييي٤مءهلل صميييم ييييدظمل ذم اًمٜمّييي٤مء اعم١مُمٜمييي٦م واًمٗم٤مؾمييي٘م٦م 

واعمتؼمضم٦م واعمتّؽمةهلل يل يلع أي٦م شمٕمٜمي يمل يلع إضمٜم٤مس ُمن اسٝم٤م  واًمٗم٤ّمب 

حو ذًمك  ٓ  طمد  فمن يٕمت٘مد  ذا يم٤من قمٜمدع رء ُمن اعمٕمبومي٦م سم٤مإلؾميالهلهلل وطمٞمٜمئيٍل وٟم
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 يمٞمف ي٘موًمون ُم٤مذا...

 ٓ يٕمٚمٛمون...

 شمتٛم٦م اعمجٚمه ذم اًمنميال اًمت٤مزم.

 ( 00:  54: 09/   454) اهلدى والنور / 



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

83 

 

 حوه فتٍة اخلمير آخر دلمض

ظمو  اًم٘موات ي٤م ؿمٞم ر ُم٤م ر يك سمّمح٦م اًمٗمتوى اًمتي ي٘موًمون  ٟمه  وز د اًم١ّما :

 اعمتٕمددة اسٜمّٞم٤مت لامي٦م اًمّٕمودي٦م ُمن اًمٕمدوان اًمٕمباىمي 

ٟمحيين شمٙمٚمٛمٜمي٤م ذم يييلع اعمّي٠مًم٦م يمثييػمًاهلل وقمٜميد  ظمٞمٜميي٤م ييلا اًمييلي ييو  ُم٤مُمييك  اًمِميٞم :

أن  ذـمييييي٦م قمدييييييدة سمٕمْميييييٝم٤م ُمٓميييييو  يمثيييييػمًا ويمثيييييػمًاهلل وسمٕمْميييييٝم٤م خمتٍميييييهلل وسمٕمْميييييٝم٤م 

صيي٤مر سم٤مًمٜمّيي٦ْم  ُمتوؾمييالهلل وًمييلًمك ومّييوك ٓ  ـمٞمييل ذم اإلضم٤مسميي٦م قميين يييلا اًمّيي١ما هلل ٕٟمييه

  زم  جوضم٤ًم ًمٙمثبة شمبدادعهلل شمٗمٝمم قمكم  جوضم٤ًم  

ٟمحيييين ؾمييييٛمٕمٜم٤م ُمثييييل يييييلع اًمٗمتيييي٤موى وُميييي٤م يمييييدٟم٤م  ن ٟمّمييييدب ًمْٕمييييدي٤م قميييين اًمٜمّمييييوص 

اًمنميييقمٞم٦م واًم٘مواقميييد اًمٕمٚمٛمٞمييي٦مهلل وًمٙمييين يم٠مٟميييه شميييواشمبت إظمْييي٤مر ًميييديٜم٤م سمييي٠من يٜمييي٤م  سمٕمييي  

ع اًمٗمْمالء  ن يٗمتي سمجيواز اؾميتجالب اًمٙمٗمي٤مر  مم سميالد اإلؾميالهلهلل وسميدقموى  ن ييل

 دو  صدي٘م٦مهلل ومٜمحن ٟم٘مو : 

 وًٓ: ٓ  ييوز ًمدوًميي٦م ُمّييٚمٛم٦م وسمخ٤مصيي٦م  ذا يم٤مٟميي٧م شمٕمٚميين دائيياًم و سمييدًا  هنيي٤م حتٙمييم 

سم٤مًمٙمت٤مب واًمّيٜم٦مهلل ٓ  يوز  ي٤م  ن شمّيتٕملم سم٠مقميداء ديٜمٝمي٤م  وٓهلًل صميم سم٠مقميداء اعمّيٚمٛملم 

صم٤مٟمٞميي٤ًمهلل ذًمييك ٕٟمٜمييي  شمّمييور ؿمييٕم٤ًْم يمييي٤مومبًا سمييدين ام قميي  وضمييلهلل ًمٙمٜمييه  ٙميين  ن يٙميييون 

ٚمٛمّيييٚمٛملم هميييػم ُمٕمييي٤مد  يييم وٓ حمييي٤مرب  يييمهلل  شمّميييور ييييلاهلل ومٚميييو يمييي٤من ييييلا ُمّييي٤معم٤ًم ًم

اًمِميييٕم٥م اًمٙمييي٤مومب سميييدين ام قمييي  وضميييل ُمّييي٤معم٤ًم ًمٚمٛمّيييٚمٛملم ٓ  يييوز ذم ديييين اإلؾميييالهل 
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 آؾمتٕم٤مٟم٦م  م عم٘م٤مشمٚم٦م يمٗم٤مر ةظمبينهلل  و ؿمٕموسم٤ًم يمٗم٤مرًا ةظمبينهلل عم٤مذا 

ىمييييد صيييي  قمٜمييييه ذم همػمُميييي٤م طمييييدي٨م واطمييييد  ن سمٕميييي  إومييييباد شميييي٤مرة  ¢ٕن اًمٜمْييييي 

هلل ومٚميييام ¢سمٕميي  اسامقمييي٤مت ُمييين اًمٙمٗمييي٤مر شمييي٤مرة  ظمييبى  رادوا  ن ي٘مييي٤مشمٚموا ُمييي  اًمٜمْيييي و

 ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم سم٤معمنميييملم »ؾميي٠م  اًمٗمييبد ُمييٜمٝمم: يييل  ؾمييٚمٛم٧م  ىميي٤م : ٓهلل يميي٤من ضمواسمييه: 

 .ش ٟم٤م ًمن ٟمّتٕملم سمٛمنم »ذم ٟمذ رواي٦م اإلُم٤مهل ُمّٚمم :  شقمغم اعمنميملم

 اشمّم٤م  ىمٓم  اًمٙمالهل ًمٙمٜمه همػم ُمث٧ْم ذم اًمنميال.

ًمين ٟمّيتٕملم  ش ٟم٤م ًمن ٟمّتٕملم سمٛمنم »ٜم٤م اًم٤ّمسمق  مم طمدي٨م ُمّٚمم: وصل سمٜم٤م يمالُم

 سمٛمنم   و سمٛمنم هلل يلا ًمن ًمٚمت٠مسمٞمد.

 اشمّم٤م  ىمٓم  اًمٙمالهل ًمٙمٜمه همػم ُمث٧ْم ذم اًمنميال.

 ٟمييي٤م ًمييين » فمييين اًمٙميييالهل اًمّييي٤مسمق واَييي هلل وةظميييب ُمييي٤م اٟمتٝميييى ييييو ىموًميييه قمٚمٞميييه اًمّيييالهل: 

 ٓ ؿمك. شٟمّتٕملم سمٛمنم 

 يال.اشمّم٤م  ىمٓم  اًمٙمالهل ًمٙمٜمه همػم ُمث٧ْم ذم اًمنم

 يلا  سمو ًمٞمغم ًمٞمه راَٞم٤ًم قمٜمٜم٤م اًمٚمٞمٚم٦مهلل ًملًمك ؾمٜمبَٞمه أن.

طمتيى اًميلين يمي٤مٟموا ُمّي٤معملم ًميه  ش ٟمي٤م ًمين ٟمّيتٕملم سمٛمنمي »ىمي٤م :  ¢ىمٚمٜم٤م:  ن اًمٜمْي 

هميييػم ُمٕمييي٤مدين ًميييههلل ومٗميييي إومم وإطميييبى  ٟميييه ٓ  يييوز ًمٚمٛمّيييٚمم  ن يّيييتٕملم سمٛمنمييي  

اعمّٚمم سم٤مٕقمداء ُمن ُمٕم٤مدي ًمههلل يلا سم٤مٕوممهلل و ومم ُمن يلا إومم  ن ٓ يّتٕملم 

اًمٙمٗمييي٤مر اعمنمييييملمهلل وًميييٞمه سمٕميييدو واطميييدهلل و ومم ُمييين يميييل ييييلا وييييلا  ٟميييه ٓ  يييوز 

ًمٚمٛمّٚمم  ن يّتٕملم سمدوًم٦م ُمٕم٤مدي٦م يي  ن ش شمٙمن  ىموى دوًم٦م ذم اًمٕم٤مش يمٚمه ومٝمي ُمن 
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 ىميييييوى اًميييييدو هلل سمحٞمييييي٨م  ن اًمدوًمييييي٦م اعمّيييييٚمٛم٦م  ذا اؾميييييتٕم٤مٟم٧م  يييييلع اًمدوًمييييي٦م اًمٙمييييي٤مومبة 

 ومحٚم٧م سميالد اإلؾميالهل  ٟميه ُمين اعمٛمٙمين  ن ٓ واعمٕمبوك قمداؤي٤م اًمِمديد ًمٚمٛمّٚمٛملم

ختييييبج ُميييين سمييييالد اإلؾمييييالهلا ٕهنيييي٤م قمييييدوة ًمٚمٛمّييييٚمٛملم وًمييييدين اعمّييييٚمٛملم يمييييام دًميييي٧م 

 اًمتج٤مرب قمغم ذًمك.

 ذًا: ُميييين ا ٓميييي٠م اًمٗميييي٤مطم  ُميييي٤م وىميييي  ُميييين آؾمييييتٕم٤مٟم٦م سم٤مُٕمبيٙميييي٤من ذم يييييلا اًم ُميييي٤من 

ٝمم اًمِميييييديد سييييٞم  إُمبيٙميييييي هييييييود ُمٕمبوومييييون سمٕميييييدائاًم٘مبييييي٥مهلل وسمخ٤مصييييي٦م  ن ذم ا

ِم٤ميٕم٦م إُمبيٙم٤من  مهلل وُمٜم٤مسهتم  ي٤ميم َد اعمّيٚمٛملم ذم يميل سميالد اإلؾميالهل وسمٛم

ضمييوع ووسمخ٤مصيي٦م ذم ومٚمّييٓملمهلل ومٚمييلًمك يم٤مٟميي٧م يييلع آؾمييتٕم٤مٟم٦م خم٤مًمٗميي٦م ًمٚمنميييٕم٦م ُميين 

قمديييدةهلل وخم٤مًمٗميي٦م ًمٚمّٞم٤مؾميي٦م اًمنمييقمٞم٦م سمّمييورة قم٤مُميي٦م ًمييو يميي٤من يٜميي٤م   ذن ُميي٤م سم٤مٓؾمييتٕم٤مٟم٦م 

ل ييييلع آؾميييتٕم٤مٟم٦م ومٝميييلع سميييْٕم  اًمٙمٗمييي٤مر  ذا يمييي٤مٟموا ُمّييي٤معملمهلل ًميييو يمييي٤من يٜمييي٤م   ذن سمٛمثييي

آؾميييييتٕم٤مٟم٦م ٓ يٛمٙمييييين  ن يّيييييٛم   ييييي٤م اًمِمييييي٤مرع الٙميييييٞممهلل وًميييييلًمك ىمٚمييييي٧م: ذا يم٤مٟمييييي٧م 

وا  رض ومٚمّيييييٓملم واًمؼميٓمييييي٤منهلل اًمؼميٓمييييي٤من ييييييم اًميييييلين يٞمييييي١مآؾميييييتٕم٤مٟم٦م سم٤مُٕمبيٙمييييي٤من 

ًمٚمٞمٝمودهلل وإُمبيٙم٤من يم اًملين وـمدوا  م و ُميدويم سمي٠مُموا م و ؾميٚمحتٝمم..  ًمي هلل 

 ٟميييي٤م ٓ ٟمّييييتٕملم سمٛمنميييي   و ًميييين ٟمّييييتٕملم » ومٛمتييييى يٛمٙميييين حت٘مٞمييييق ىموًمييييه قمٚمٞمييييه اًمّييييالهل:

   ُمٕمٜمى يلا شمٕمٓمٞمل  لا الدي٨م وُمّمٚمح٦م اعمّٚمٛملم قم٤مُم٦م.شسمٛمنم 

وُمن إُمور اًمتيي حتي  ذم اًميٜمٗمه ودمٕميل اعمّيٚمم طميػمان ذم سمٕمي  اًمّٞم٤مؾمي٤مت 

اًمتييي شم٘ميي  اًمٞمييوهل ذم سمييالد اإلؾمييالهلهلل  ن اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م ظم٤موميي٧م ُميين اًمدوًميي٦م اًمْٕمثٞميي٦م 

٤م ضمٚم٧ْم اًمدوًم٦م اًمْٕمثٞم٦م اًمّوري٦م  مم  رَٝم٤م هلل يلع  ُمور اًمتي يٛمثٚمٝم٤م صداهلهلل ومام سم٤م 

طم٘مٞم٘م٦م  ٤م  ٕمٚمٜم٤م ٟمحن و ن يمٜم٤م سمٕمٞمدين قمن اًمّٞم٤مؾميٞم٦م و ٤مرؾميتٝم٤م ًمٙمٜمٜمي٤م ٟمٕمٚميم ي٘مٞمٜمي٤ًم 
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 ن إُمييب ًمييٞمه سمٞمييد اعمّييٚمٛملمهلل إُمييب سمٞمييد إُمبيٙميي٤منهلل إُمبيٙميي٤من يييم اًمييلين ومبَييوا 

وعميين يمييل ُميين شمبيييد قمييغم اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م  ن شمٗمييت   سموا يي٤م ًمألُمبيٙميي٤من واًمؼميٓميي٤من 

إُمبيٙم٤من  ن شمتٔمي٤ميب  ُمي٤مهل اًمٕمي٤مش اإلؾميالُمي سمي٠من شمّيتٕملم سم٤مًميدو  اإلؾميالُمٞم٦مهلل ومٝميلع 

ُمٍميييي ويييييلع ؾمييييوري٤م اًمْٕمثٞميييي٦مهلل ومييييام اًمٗمييييبب سمييييلم يييييلا اًمْٕميييي٨م ويييييلا اًمْٕميييي٨م  ٓ ومييييبب 

رَيييٞم٧م قمٜميييههلل وييييلا  ٞم٤مؾميييٞم٤ًم ُموضميييودهلل ومٝميييلا اًمْٕمييي٨م  ُمبيٙمييي٤م ؾميييالُمٞم٤ًمهلل ًمٙمييين اًمٗميييبب ؾم

قمييغم يمييل اًمييدو  اًمتييي شمٕمتييؼم  ُمبيٙميي٤م ُميين اًمييدو   اًمْٕميي٨م  ُمبيٙميي٤م همْميي٧ْم قمٚمٞمييههلل وميي٢مذًا:

اًمّمييدي٘م٦م ُميي  إؾمييف ويييي ُميين  قمييدى  قمييداء اإلؾمييالهل واعمّييٚمٛملمهلل قمييغم يمييل يييلع 

اًمييدو  اًمتييي مٌميي ذم ريميي٤مب  ُمبيٙميي٤م  ن شمييبُ سمييام شمييبُ  ُمبيٙميي٤م و ن شمٙمييبع ُميي٤م 

شمٙمييييبع  ُمبيٙميييي٤مهلل وميييي٠مين أييييي٤مت اًمتييييي يمٜميييي٤م ٟمّييييٛمٕمٝم٤م ىمْييييل طمٚمييييو  يييييلا اًمييييْالء إيمييييؼم ٓ 

ُه ﴿د  ظميييييبى  ٓ ُمييييين سميييييالد اًمّيييييٕمودي٦مهلل ٟمّيييييٛمٕمٝم٤م ُمييييين سميييييال ييييي ٜمُْٙمْم وَم٢مِٟمَّ ُْم ُِمييييي ْن َيتَيييييَو َّ َوَُمييييي

ٜمُْٝممْ  وميي٠مي شمييوزم  يمييؼم و ظمٓمييب ُميين ُمثييل يييلا اًمتييوزم اًمييلي وىمٕميي٧م ومٞمييه  [51]الممئرر: :﴾ُِميي

اًمدوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م ذم ييييلع إيييي٤مهل اًم٘مبيْييي٦م  وييييلا ييييو اعمثييي٤م  شمٚمٛمّيييوٟمه عميييه اًمٞميييدهلل 

هلل واًميلي ظم٤مومي٧م ُمٜميه  شمي٧م سم٠مُمبيٙمي٤م  مم اؾمتٕم٤مٟم٧م اًمّٕمودي٦م سم٠مُمبيٙم٤م ظمووم٤ًم ُمن اًمْٕم٨م

قم٘ميييب دار اًمّيييٕمودي٦مهلل وىميييد ىمٚمييي٧م ذم يمثيييػم ُمييين اًمٙمٚميييامتهلل وُمييي٤م يمٜمييي٧م  رييييد  ن  ـمٞميييل 

اًمٙمييالهل ذم ال٘مٞم٘ميي٦م ًمٚمّيي٥ْم اًمييلي ذيمبشمييه ذم ُمٓمٚميي  يييلا اسييواب  ٟمٜميي٤م شمٙمٚمٛمٜميي٤م يمثييػمًا 

 ويمثػمًا ضمدًا طمو  يلع اعمّمٞم٦ْم اًمٙمؼمى.

ُميين اًمٞمٝمييود  ن  تٚمييوا  وم٘مييد ىمٚميي٧م: ُميي٤م اًمييلي  ييو  سمييلم إُمبيٙميي٤من وومييٞمٝمم ضمٜمييود

سمالديم اًم٘مديٛم٦م ظمٞميؼمهلل و ن  تٚميوا َيواطمي اعمديٜمي٦م  ن ش ٟم٘ميل اعمديٜمي٦م  ُمي٤ميمن سمٜميي 

اًمٜمٔمػم وسمٜمي ىمبئم٦م و ُمب ـمْٞمٕمي ضمدًا  ن  ٜموا  ًمٞمٝم٤م ويم سمٕمٞمدين قمن ومٚمّٓملمهلل وُمي٤م 
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سم٤م م وىمد اطمتٚموا شمٚمك اًمْالد ًمٞمه سم٘موهتم وٓ سمّالطمٝمم و ٟمام سم٤مًمّٞم٤مؾم٦م اعمٜمحبومي٦م 

قمين اًمنمييٕم٦م ذم ةن واطميدهلل وميام اًميلي  يو  سميلم اًمٞمٝميود اعمتحٛمّيلم قمن الٙمٛم٦م و

 ن  تٚموا ظمٞمؼم  و ن  تٚموا اعمديٜم٦م  ومٝمل سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م  ن شمبد يمٞميد 

ييي١مٓء وُمٙمييب ييي١مٓء  ذا ُميي٤م  رادوا  ن  تٚمييوا سمالديييم اًم٘مديٛميي٦م  واًمّييٕمودي٦م ظم٤موميي٧م 

سمييي٤مطمتال   ُمبيٙمييي٤م  ُمييين اًمٕميييبابهلل واًمٕميييباب ًمٞمّييي٧م سمييي٠مىموى ُمييين  ُمبيٙمييي٤مهلل ومييي٢مذا رَيييٞم٧م

ًمْالدييييي٤م سمبَيييي٤مي٤م ومييييام اًمٗمييييبب  ن حتتييييل يييييلع اًمييييْالد اًمٕمييييباب  ٓ ومييييببهلل يييييلا سمٕميييي٨م 

وي١مٓء سمٕم٨مهلل وي١مٓء هيودهلل ًملًمك يلع ورـم٦م يمْػمة ضمدًاهلل و ٟم٤م  قمت٘ميد  ن اعمِميٙمٚم٦م 

إؾم٤مؾميييٞم٦م ذم ييييلع اًمٕمٚمييي٦م اًمتيييي ٓ قميييالج  ييي٤م  ٓ  ن يِمييي٤مء ام شمْييي٤مر  وشمٕمييي٤ممم سم٘مدرشميييه 

 وطمٙمٛمته.

ا اإلدظم٤م   ١مٓء اًمٙمٗمي٤مر إقميداء وُمين مي٤مهل اعمّميٞم٦ْم  ن ٟمّيٛمي  قمت٘مد  ن يل ٤م ٟم

إقميييداء  صيييدىم٤مءهلل ُمتيييى يمييي٤من يييي١مٓء  صيييدىم٤مء ًمٚمٛمّيييٚمٛملم  ييييلع ُمييين مييي٤مهل اعمّميييٞم٦ْمهلل 

بِ ﴿وم٤مًم٘مّمد  ن يلا اإلدظم٤م  ش يٙمن سمٜم٤مء قمغم ىموًمه شمٕم٤ممم:  ]آل ﴾َوؿَم٤مِوْرُيْم ذِم إَُمْي

و﴿وٓ قميييغم ىموًميييه شمٕمييي٤ممم:  ،[159عمررررا : ُبُيْم ؿُمييي هلل  ٟمييي٤م [33]الشرررورى:﴾َرى سَمٞمْيييٜمَُٝممْ َوَ ُْمييي

 قمت٘ميييد  ن ذم سميييالد اًمّيييٕمودي٦م قمٚميييامء  وم٤مَيييل ىميييد ٓ ٟمجيييد ُميييثٚمٝمم ذم سميييالد  ظميييبى  ٓ 

ٟميي٤مدرًاهلل ًمييو  ظمييل ر هيييم ىمْييل  ن شم٘ميي  اًمواىمٕميي٦م ودرؾمييوا ُميي٤م ؾمييٞمؽمشم٥م ُميين ُمٗم٤مؾمييد داظمٚمٞميي٦م 

ٗم٤مؾمييد ا ٤مرضمٞميي٦م اًمتييي شمٚمحييق سم٤مًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م يمٚمٝميي٤م ًمييو اؾمتِمييػموا وشميي٠مُمٚموا اعمهمييػم 

ٜمت٩م ُمييييين ُمٗم٤مؾميييييد عمييييي٤م  ذٟميييييوا  يييييلا اإلدظمييييي٤م  سموضميييييه ُمييييين اًموضميييييوعهلل وًمٙمييييين وميييييٞمام ؾميييييٞم

اًمديمت٤مشمورييييي٦م سميييي٤مًمتٕمْػم اًمٕمٍمييييي واًمتٕمْييييػم اًمٕمييييبش آؾمييييتْداد سميييي٤ملٙممهلل ُميييي  اًمتّييييؽم 

سم٤مًمنمييييع سمٙمٚمييييامت ُمٕمّييييوٓت اًمٙمتيييي٤مب واًمّييييٜم٦م واًمٙمتيييي٤مب واًمّييييٜم٦مهلل وش يْييييق قمٜمييييدٟم٤م 
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ذم ُمٜم٤مؾمييي٤ْمت اًمٙمتييي٤مب واًمّيييٜم٦م  ٓ اًمّميييالة واًمّميييٞم٤مهل وشميييالوة اًم٘ميييبةن و ذاقمييي٦م اًم٘ميييبةن 

٤م ٓ  ﴿ُمٜمٔمٛميي٦مهللو يييلا  ُمييب ـمٞميي٥م سمييال ؿمييكهلل وًمٙميين  وَن َُميي ِليَن َةَُمٜمُييوا ِشَ شَمُ٘موًُميي يي يي٤م اًمَّ َ ٤م َ هيا َييي

ُمي٤م داهل ٟمبييد  [7-7]اًمّميف: ﴾يَمؼُمَ َُمْ٘مت٤ًم قِمٜمَْد امَِّ َ ْن شَمُ٘موًُموا َُم٤م ٓ شَمْٗمَٕمُٚمونَ *  َٕمُٚموَن شَمٗمْ 

ييل اًمٕمٚميمهلل ييل يوضميد  ن ٟمحٙمم سم٤مًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م ومٛمن اًمٙمت٤مب واًمّيٜم٦م  ن ٟمّتِميػم  

يٜميي٤م  ٟميي٤مس ذم شمٚمييك اًمييْالد ٟمٗمّييٝم٤م ُميين يّييتٓمٞم   ن ي٘مييو :  ن  يييل اًمٕمٚمييم  ظمييل ر هيييم 

ىمْيييل  ن يّيييتجٚم٥م يييي١مٓء اًمٙمٗمييي٤مر  مم سميييالد اإلؾميييالهل  ُمييي٤م  فمييين ييييلاهلل وًمٙمييين سمٕميييد  ن 

وىمٕميي٧م اًمواىمٕميي٦مهلل وسمييد  اًمٕميي٤مش اإلؾمييالُمي يثييور قمييغم يييلع اعمّمييٞم٦ْم صييدرت إواُمييب 

سمت٠ميٞمييد يييلا اًمواىميي هلل شمٚمٙميي٠م سمٕمْمييٝمم ذم  و  إُمييب  ٕيييل اًمٕمٚمييم سميي٠من شمّمييدروا ومتيي٤موايمم

ومييٞمام يْييدو ًمٜميي٤م وام  قمٚمييمهلل صمييم وضمييدوا  ٟمٗمّييٝمم ُمْمييٓمبين  مم  صييدار اًمٗمتيي٤موى حتيي٧م 

 قمٜموان: اًمِورات شمْٞم  اعمحٔمورات.

 ٟميي٤م  ىمييو : يييلا ىمٚميي٥م ًمٚمح٘ميي٤مئق اًمنمييقمٞم٦مهلل ًمييو  ن إُمبيٙميي٤من ويييي   يمييؼم دوًميي٦م ذم 

٤مذا شمٗمٕمل  قمٚمٞمٝمي٤م  ن شم٘م٤مشميل  ن دم٤مييد اًمٕم٤مش  و ُمن  يمؼم اًمدو  ي٤مع٧م اًمّٕمودي٦م ُم

و ن شمٜم٤م   طمدى الّٜمٞملم:  ُم٤م اًمٜمٍم و ُم٤م اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمْٞمل مهلل ًمٙمن ش يْق يٜمي٤م  

ذم اًمٕم٤مش اإلؾمالُمي سمٕم٤مُم٦م وذم اًمّيٕمودي٦م سمخ٤مصي٦م رء اؾميٛمه اسٝمي٤مد  ٓ إومٖمي٤منهلل 

َ ﴿و ٓ شم٘ميييو  أيييي٦م:  َٕ ْو َ َراُدوا اْ ُيييُبوَج  ةً َوًَمييي دَّ ُه قُمييي وا ًَمييي دا ومٚميييو  رادوا  [46لتوبررر :]ا﴾قَمييي

اسٝمييييي٤مد طم٘مييييي٤ًم يمييييي٤مٟموا اؾميييييتٕمدوا ىمْيييييل ييييييلع آؾميييييتٕمدادات اًمْميييييخٛم٦م اًمتيييييي يّيييييٛموي٤م 

اىمتّميي٤مدي٦م واضمتامقمٞميي٦م ويتٗميي٤مظمبون  يي٤م  هنيي٤م  صييْح٧م ُميين سمييلم إُمييم سميي٤مرزة ذم يييلع 

اًمٜم٤مطمٞم٦مهلل وم٠مين آؾمتٕمداد ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام  ومٚمام ظم٤موم٧م ُمن ُمٝم٤مع٦م اًمٕمباب  ٤م 

 ٞم   ن دم٤ميد.يمام ي٤مع٧م اًمٙموي٧م ُم٤م شمّتٓم
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  ذًا: شمّتٓمٞم   ن شمّتٕملم سم٤مًمٕمدو اًمٙم٤مومبهلل يل يلا قملر  ام  يمؼم.

وا يٗمٞمئيييون  مم  ٟمٗمّيييٝمم ويٕمبوميييون ؤوًمٕميييل سمٕمييي  اعمِمييي٤مي  قميييغم إىميييل يٜمييي٤م  سميييد

 هنم يم٤مٟموا ُمِم٤ميٕملم ًمٚمح٤ميمم اًملي شمورط يلع اًمورـم٦م وٟمحن يمام ىم٤م  قمٚمٞمه اًمّيالهل: 

يييلع الٙموُميي٦م ُميي٤مذا يميي٤من ذم ٟمحيين ُميي٤م ٟمييدري يييلا اليي٤ميمم  و  شهيييال ؿميي٘م٘م٧م قميين ىمٚمْيي»

ىمٚمْٝم٤م طمٞمٜمام اؾمتٕم٤مٟم٧م سمٕمدو ديٜمٝم٤مهلل يل  رادت  يْم٤ًم اًمٙمٞمد ًمنؾميالهل واعمّيٚمٛملمهلل  هل 

يميي٤من يييلا ر ييي٤ًم صمجيي٤ًم همييػم ٟم٤مَيي٩مهلل و ُمييب ـمْٞمٕمييي  ن يٙمييون يمييلًمك ُميي٤م داهل  هنيي٤م ٓ شمٓمْييق 

اىمٕم٦م ومٚمٜمٜمٔميب وىمد وىمٕم٧م اًمو [159]آل عمرا :﴾َوؿَم٤مِوْرُيْم ذِم إَُْمبِ ﴿اًم٘مبةن اًمٙمبيم: 

  ن شمٗمٕمٚمه اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م  ن ُم٤م اًملي شمّتٓمٞم أ

 ٟم٤م ُم٤م  قمت٘مد  ن  محق الٛم٘مى يتّمور  ن اًمّٕمودي٦م سمٛمجبد  ن شم٘مو  ًمألُمبيٙم٤من 

وومٞمٝمم اًمٞمٝمود سم٤مًٕموك اعم١مًمٗم٦م واًمؼميٓم٤من وومٞمٝمم اًمٞمٝمود ويم  صيح٤مب وقميد سمٚمٗميور 

ن ُمييي٤م يوضميييد ُمٝميييام يمييي٤من  مح٘مييي٤ًم ي٘ميييو  يٕمت٘ميييد  ن اًمّيييٕمودي٦م شمييي٠مُمب إُمبيٙمييي٤من واًمؼميٓمييي٤م

سم٤مًمبضموع  مم سمالديم  هنم ؾمٞم٘موًمون ًمْٞمكهلل يلا ُم  إؾمف رء يْٙمي سمد  اًمدُم  

هلل ومٜمّي٠م  ام قمي  وضميل  ن  ٕميل شًميٞمه  ي٤م ُمين دون ام يم٤مؿميٗم٦م»اًمدهلهلل ًميلًمك ٟم٘ميو : 

  لع إُم٦م خمبضم٤ًم و ومبضم٤ًم  ٤م  ش  ٤م.

 يلا ُم٤م  ِين ضمواسم٤ًم  لا اًم١ّما .

 ( 00:  00: 45/   457) اهلدى والنور / 

ؾمٛمٕمٜم٤م ي٤م ؿمٞم   ن ضمورج سموش يبيد اًمٜم و  سمجيدةهلل ييل شمٕمتيؼم ضميدة ُمين  ًم١ّما :ا

 إُم٤ميمن اًمتي ٓ  وز ًمٚمٙمٗم٤مر دظمو ٤م 
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 ي ٟمٕمييمهلل ٓ  ييوز ًمٚمٙمٗميي٤مر  ن يييدظمٚموي٤مهلل وسمخ٤مصيي٦م  ذا يميي٤من  يمٗمييب اًمٙمٗميي٤مر  اًمِمييٞم :

 واًمٙمٗم٤مر يمٚمٝمم حت٧م يدع و ُمبع.

 سموش ٟم   وروح ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ... وقمٞمد يٜم٤م   اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. :ُمداظمٚم٦م

 قمٞمد  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم قمٞمد اًمِمٙمب قمٜمٝمم ىمْم٤مع اًمٞموهل ٟمّمٗمه ذم ضمدة وٟمّمٗمه سملم اًم٘موات. ُمداظمٚم٦م:

ام اعمّييتٕم٤منر ًم٘مييد ر يٜميي٤م يٕمٜمييي: ًمييو ش يٙميين  ٓ يييلا اعمٜمٔمييب ًمٙمٗمييى ذٓهلًل  اًمِمييٞم :

 ر يٜم٤م راي٦م ٓ  ًمه  ٓ ام سمج٤مٟمْٝم٤م اًمّمٚمٞم٥مهلل ُمتى يم٤من يلا 

 ( 00:  21: 46/   457) اهلدى والنور / 

أن ييي٤م ؿمييٞم   ييبي ذم اًمّييٕمودي٦م شمييدري٥م قمييغم إؾمييٚمح٦م ًمالؾمييتٕمداد  ًمّيي١ما :ا

 شمٓموع قمٛمل دورات شمٓموقمٞم٦مهلل ومام طمٙمم اًمتٓموع سملًمك 

ييييو اًمتٓميييوع  يْمييي٤ًم ُمييين إؾميييامء اًمدظمٞمٚمييي٦م ذم اإلؾميييالهلهلل ٕهنييي٤م شمٕمٜميييي  ن  اًمِميييٞم :

نْ ﴿آؾمييييتٕمداد همييييػم واضميييي٥مهلل شمٓمييييوع.. رسمٜميييي٤م ي٘مييييو :  تََٓمْٕمُتْم ُِميييي ٤م اؾْميييي يييْم َُميييي وا َ ُي دا
 َوَ قِميييي

ةٍ  وَّ سمٛمٕمٜمييى اعمٗمييبوض طمٞمييٜمام يٙمييون يٜميي٤م  ؿمييٕم٥م ُمّييٚمم حمٙمييوهل ُميين  [63]األنفررمل:﴾ىُميي

دوًميي٦م ُمّييٚمٛم٦م حتٙمييم سمييام  ٟميي   ام طم٘ميي٤ًم ومٝمييي شمٓمْييق  طمٙميي٤مهل ذيٕميي٦م ام شمٓمْٞم٘ميي٤ًم يميي٤مُمالً 

ًمييٞمه ُميين ضم٤مٟميي٥م دون ضم٤مٟميي٥مهلل ومٛميين يييلع إطمٙميي٤مهل ُميي٤م ذيمبشمييه ةٟمٗميي٤ًم ُميين ىموًمييه شمٕميي٤ممم: 
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وا َ ُْم َُم٤م اؾْمتََٓمْٕمُتْم ُِمنْ ﴿ ةٍ  َوَ قِمدا وسمخ٤مص٦م  ذا يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م ىمد اُميتن  [63]األنفمل:﴾ىُموَّ

ام شم٤ْمر  وشمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م سم٤مُٕموا  اًمٓم٤مئٚم٦م اًمتي ٓ شمٕمبك يمٞمف شمتٍمك  ٤م ًمٙمثبهتي٤مهلل 

ومٝملع  ومم و ومم ُمن  ي دوًم٦م  ظميبى  ن دمٕميل ؿميٕمْٝم٤م يميل وميبد ُمّيتٓمٞم   ن يٙميون 

  أن يٙموٟمون  وميباد ُمٝمٞمئ٤ًم ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمْٞمل امهلل طمتى  ذا ُم٤م وىمٕم٧م اًمواىمٕم٦م يمام وىم

 ون ًمٚمٛموت واسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام شم٤ْمر  وشمٕم٤ممم.١ميلا اًمِمٕم٥م ُمٝمٞم

وميي٤مٔن يمثييػم ُميين اًمييدو  ُميي  إؾمييف اًمِمييديد شم٘مٜميي  سمتجٝمٞميي  ضمييٞم  رؾمييٛمي ًمٚمدوًميي٦مهلل 

وٓ شموؾمييي  دائيييبة اًمتجٜمٞميييد سمحٞمييي٨م يّميييْ  اًمِميييٕم٥م يمٚميييه ضمٜميييدًا يّيييتٓمٞم   ن ي٘م٤مشميييل ذم 

ومٞمٝمي٤م اعمّيٚمٛمون اًمٙمٗمي٤مرهلل ومجٕمٚميوا  ؾمْٞمل امهلل ويلع سمال ؿمك ؾمٞم٤مؾم٦م  يْم٤ًم  ضمٜمْٞم٦م ىمٚميد

ا دُم٦م اًمٕمّٙمبي٦م ىمّٛملم:  ضم٤ْمري واظمتٞم٤مريهلل ويو اًملي يّٛموٟمه سم٤مًمتٓموعهلل طمٞمٜمام 

شم٘ميييي  ُمثييييل يييييلع اعمِمييييٙمٚم٦م ذم  ي سمٚمييييد يميييي٤من يتٔميييي٤ميب الٙميييي٤مهل سميييي٠مهنم يبيييييدون مييييبين 

اًمِمٕم٥م قمغم اًم٘مت٤م هلل ويٗمتحون سمي٤مب اًمتٓميوعهلل ومي٢مذا ُمي٤م زا  اًمّي٥ْم اعموضمي٥م ًمٗميبض 

 اؾمم اًمتٓموع ٟمّٞم٤ًم ُمٜمّٞم٤ًم.ُمثل يلا اًمتٓموع  صْ  

سمٕميييد ييييلع اًمتوـمئييي٦م  رييييد  ن  ىميييو : ييييلع ومبصييي٦م  ييي٥م قميييغم اًمِمييي٤ْمب اعمّيييٚمم  ن 

يٖمتٜمٛمٝميي٤م و ن هيتْٚمٝميي٤م ذم ؾمييْٞمل آؾمييتٕمداد ًمٚمجٝميي٤مد وٓ  ىمييو  اًم٘متيي٤م ا ٕن ذم اًمييدو  

اًم٘م٤مئٛمييي٦م أن ذم اًميييْالد اإلؾميييالُمٞم٦م ًميييٞمه ُمييين ؾمٞم٤مؾميييتٝم٤م ٕهنييي٤م هميييػم ذقمٞمييي٦م  ن يٙميييون 

ٕهنيييم خيِميييون ُمييين اًمِميييٕم٥مهلل ومييي٢مذا ُمييي٤م شمٔمييي٤ميبت دوًمييي٦م ُمييي٤م  اًمِميييٕم٥م يّيييتٓمٞم  اًم٘متييي٤م هلل

سمييدقموة اًمِميييٕم٥م  مم اًمتٓمييوع يميييام ي٘موًمييون قميييغم اًمِمييٕم٥م  ن ييييبيم  ريمْميي٤ًم  مم ييييلا 

اًمتٛمييييبنهلل وًمٙميييين سمنمييييط واطمييييد ويييييو  ن ٓ يؽمشميييي٥م ُميييين وراء يييييلا اًمتٓمييييوع خم٤مًمٗميييي٦م 

ذقمٞميي٦مهلل ومٗمييي سمٕميي  اًمييدو  اًمتييي ٓ هتييتم ُمييثالً سم٤مًمّمييالةهلل وسمخ٤مصيي٦م  ذا يميي٤من ىموادييي٤م 
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سييٞم  همييػم ُمّمييٚملم  ذا طميي٤من وىميي٧م اًمّمييالة ٓ يّييٛمحون ًمٚمٛمتٓمييوقملم سميي٠من ورؤؾميي٤مء ا

يّمييٚموا و ن ي٘مٞمٛمييوا اًمّمييالة سموىمتٝميي٤م وُميي  ع٤مقميي٦مهلل طمٞمٜمئييٍل يييلا اًمتٓمييوع خييي٤مًمف ذًمييك 

اًمٗمييبضهلل وميي٢مذا شمبشميي٥م ُميين وراء اًم٘مٞميي٤مهل سمتٓمييوع  َيي٤مقم٦م ومييبض ٟمْمييٞم  اًمتٓمييوع ذم ؾمييْٞمل 

  ُميييثالً ضهلل وييييلا ُمثييي٤م هلل وإُمثٚمييي٦م ىميييد شمٙمثبهللوم٘ميييد يٙميييون يٜمييي٤مباعمح٤مومٔمييي٦م قميييغم اًمٗمييي

اظمييتالط سمييلم اًمٜمّيي٤مء واًمبضميي٤م  ذم سمٕميي  اًمييدو هلل سمييلم اًمٗمتٞميي٤من واًمٗمتٞميي٤منهلل سمييلم اًمِميي٤ْمن 

واًمِميييي٤مسم٤مت ويٙمييييلاهلل سم٤مؾمييييم اًمتٓمييييوعهلل وميييي٢مذًا: يييييلا اًمتٓمييييوع ومبصيييي٦م شمّييييٜم  ًمٚمٛمّييييٚمٛملمهلل 

 ومٕمٚمٞمٝمم  ن يٖمتٜمٛموي٤م وًمٙمن سمنمط  ن يباقموا إطمٙم٤مهل اًمنمقمٞم٦م إظمبى.

 ( 00:  22: 42/   457) اهلدى والنور / 

ؾمييٛمٕمٜم٤م ييي٤م ؿمييٞم   ن اًم٘مييوات إُمبيٙمٞميي٦م يم٤مٟميي٧م ُمتجٝميي٦م  مم ا ٚمييٞم٩م ىمْييل  اًمّيي١ما :

 دظمو  اًمٕمبابهلل ومام صح٦م ذًمك 

ييييلع  ظمْييي٤مر شمِمييي٤مع ُمييين سمٕمييي  اعمتٕميييبىملم ًمتؼمييييب ُمييي٤م ومٕمٚمتيييه اًمٕميييبابهلل وىميييد  اًمِميييٞم :

يٙمون إُمب يملًمك وىمد ٓ يٙمونهلل وٟمحن ُم٤م ٟمّتٓمٞم   ن ٟمثْي٧م ظميؼمًا ظم٤مصي٦م ذم زُمين 

  قمٚمٞمييه اًمّييالهل اًمييلي طمييبهل اًمٙمييلب ُميي  يمٝمييلا زُميين طمييبب وعبهلل و ذا يميي٤من اًمبؾمييو

ذًمك ىم٤م : البب ظمدقم٦مهلل وم٤مًمٙمٗم٤مر اًملين ٓ  بُمون وٓ  ٚمٚمون يمام ىمي٤م  شمٕمي٤ممم: 

وًُمُه ﴿ هَل امَُّ َوَرؾمُي بَّ ٤م طمَي وَن ُمَي ُمُي بِّ ِليَن ٓ ُي١ْمُِمٜمُوَن سم٤ِممَِّ َوٓ سم٤ِمًْمٞمَْوهِل أظِمِب َوٓ ُ َ ُٚموا اًمَّ
ىَم٤مشمِ

ِديٜمُوَن ِديييَن اْلَييقِّ ُِميي  ْم  نَ َوٓ َييي ٍد َوُييي ْن َييي ٦َم قَميي ْ َييي تَيي٤مَب طَمتَّييى ُيْٕمُٓمييوا اْسِ
ِليَن ُ وشُمييوا اًْمٙمِ يي اًمَّ

وم٢مذا يم٤من اًمنمع الٙمٞمم اًملي ٓ  بهل ؿمٞمئ٤ًم  ٓ لٙمٛمي٦مهلل وٓ  [29]التوب :﴾َص٤مهِمُبونَ 

يْييٞم   ٓ لٙمٛميي٦م ىميي٤م : الييبب ظمدقميي٦م. ومٛميين سميي٤مب  ومم  ن ييي١مٓء اًمٙمٗميي٤مر يٙمييلسمون 

يّٛمى سمحبب إقمّم٤مبهلل  و اإلقمالهل  و ُمي٤م  دون  ن يٙمون يٜم٤م  طمبب ذم ؾمْٞمل ُم٤م
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 ؿم٤مسمه ذًمك.

ومٚمو ومبَٜم٤م  ن يلا ا ؼم يم٤من صحٞمح٤ًم  راد إُمبيٙم٤من  ن  تٚموا اًمٙموي٧مهلل ومٝمل 

ُمن اإلؾمالهل  ن  تل اًمٙموي٧م  ؿميٕم٥م ُمّيٚمم ودوًمي٦م ُمّيٚمٛم٦م شمتٔمي٤ميب سم٤مإلؾميالهل ٕن 

لي اًمٙم٤مومب يبيد  ن  تل يلا اًمْٚمد اإلؾمالُميهلل  هل اًمواضم٥م  ن ي٘مف ذم وضمه يلا اًمي

يبيييد آقمتييداء قمٚمٞمييههلل يٕمٜمييي: ًمييو يميي٤من طم٘ميي٤ًم إُمبيٙميي٤من يبيييدون   ن  تٚمييوا اًمٙموييي٧م 

واضميي٥م اًمٕمييباب وواضميي٥م يمييل اًمييدو   ن  وًمييوا سمييام قمٜمييديم ُميين ؾمييالح وُميين ىمييوةهلل 

 ًمٙمن طم٘مٞم٘م٦م يلع إظم٤ْمر ام  قمٚمم سمّمحتٝم٤م.

 ( 00:  29: 00/   457) اهلدى والنور / 

ذم اًمّييييٕمودي٦م ووَيييي  ؾمييييٗم٤مرة ر يييييك ييييي٤م ؿمييييٞم  سموَيييي  ؾمييييٗم٤مرة ًمبوؾمييييٞم٤م  اًمّيييي١ما :

 ًمٚمّٕمودي٦م ذم روؾمٞم٤مهلل  و  ش شمٙمن يٜم٤م  قمالىم٤مت أن ُموضمودة 

 ٟميي٤م ذم ال٘مٞم٘ميي٦م  ذا ؾميي٠مًمتٜمي و ٟميي٤م  ضمٞمْييك ٓ ومييبب قمٜمييدي ذم وَيي  ؾمييٗم٤مرة  اًمِمييٞم :

ُمت٤ْمدًم٦م ُمن اًمٓمبوملم يمام ضمي٤مء ذم ؾمي١ماًمك ذم اًمدوًمي٦م اًمبوؾميٞم٦م  و اًمدوًمي٦م إُمبيٙمٞمي٦مهلل 

تيي ىميضي قمٚمٞمٝمي٤م ُمي٤م ومٞميه وميببهلل ٕن اًمٙمٗميب ُمٚمي٦م ُم٤م ومٞمه ومببهلل طمتيى ذم قمٝميد اًمِميٞموقمٞم٦م اًم

واطميييدةهلل ًمٙمييين اًمّٞم٤مؾمييي٦م ختتٚميييف سميييال ؿميييكهلل ييييو قميييغم ىم٤مقميييدة: طمٜم٤مٟمٞميييك سمٕمييي  اًمنمييي 

 يون ُمن سمٕم . ومي٤مٔن عمي٤م  قمٚمٜمي٧م روؾميٞم٤م اٟمٗمّمي٤م ٤م ُمين اًمِميٞموقمٞم٦م ومٙمي٠من اًمّيٕمودي٦م 

وضمدت ُمتٜمٗم٤ًّم وم٠مرادت  ن شمٕم٤مُمل اًمّوومٞم٧م يمام شمٕم٤مُمل إُمبيٙمي٤من واًمؼميٓمي٤منهلل وم٠مٟمي٤م 

م قمٜميييدي شمْييي٤مد  اًمّيييٗم٤مراتهلل اعمٝميييم قمٜميييدي حتٙميييٞمم اًمنمييييٕم٦مهلل ومييي٤مٔن ًميييٞمه ُمييين اعمٝمييي

قمٜمييدٟم٤م ذم اًمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦م ؾمييٗم٤مرات ُميين اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م يمٚمٝميي٤م صييور و صييٜم٤مهلهلل يييلا 

ًمييٞمه ُميين اإلؾمييالهلهلل ومّييواء يم٤مٟميي٧م يييلع اًمّمييور ُموَييوقم٦م ذم سمييالد اًمٙمٗمييب  و ذم سمييالد 
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 اإلؾمالهل يلع خم٤مًمٗم٦م ًمنؾمالهل.

 ( 00:  31: 48/   457) اهلدى والنور / 

 ذا ُم٤م طمّمل ىمتي٤م  سميلم ىميوات ُمتٕميددة اسٜمّيٞم٤مت ذم ا ٚميٞم٩م واًمٕميبابهلل  اًم١ّما :

 ُم٤م طمٙمم اًم٘مت٤م  حت٧م راي٦م صداهل طمّلم  و حت٧م اًمباي٦م إظمبى 

ٟمحن شمٙمٚمٛمٜم٤م قمن يلع اعم٠ّمًم٦م ُمبارًا وشمٙمبارًاهلل  ذا  راد اًمدو  اإلؾميالُمٞم٦م  اًمِمٞم :

اإلؾمييييالُمٞم٦م  ن   ن ختييييبج اًمٕمييييباب ُميييين اًمٙموييييي٧م ضميييي٤مز  يييي٤م ذًمييييكهلل  ذا  رادت اًمييييدو 

ختبج اعمٕمتدي اًم٤ْمهمي اًمٕمباب ُمن اًمٙموي٧م  وز  ٤م ذًمكهلل وًمٙمن ٓ  وز  ٤م  ن 

 شم٘م٤مشمل اًمٕمباب ذم سمالد اًمٕمبابهلل ٕهن٤م طمٞمٜملا  شمٙمون ُمثٚمٝم٤م ذم آقمتداء.

ومييي٠مىمو :  ذا اًميييدو  اإلؾميييالُمٞم٦م دمٛمٕمييي٧م إلظميييباج اًمٕميييباب ُمييين اًمٙمويييي٧م ييييلا ُمييين 

ٕمباب يمام يبيد إُمبيٙم٤منهلل سم٤مًمت٤مزم ٓ سم٤مب رد اًم٤ْمهميهلل ًمٙمن ٓ  وز  ٤م  ن حتتل اًم

 وز  ن ي٘م٤مشمٚموا ُم  إُمبيٙم٤منهلل ٕن إُمبيٙم٤من ٓ حتٙمم سمنمييٕم٦م اإلؾميالهل ومّيوك 

 ٓ شم٘مف ُم  اعمّٚمٛملم قمٜمد  طمٙم٤مهل اإلؾمالهلهلل  لا يٜمتٝمي اسواب قمن ؾم١ماًمك.

 ( 00:  33: 26/   457) اهلدى والنور / 

اعم٠ّمًم٦م اعمْحوصم٦م وييو ُمي٤م يٜم٤م  طمدي٨م اؾمتد  سمه سمٕم   يل اًمٕمٚمم ذم  اًم١ّما :

 ىم٤م :  ٟمٙمم شمّم٤ملون اًمبوهل صٚمح٤ًم ةُمٜم٤ًم. ¢ذيمبوع  ن رؾمو  ام 

اؾميييتد  سمٕمييي   ييييل اًمٕمٚميييم ذم ييييلع اعمّييي٠مًم٦م اًمتيييي ٟمحييين سمّميييدد سمحثٝمييي٤م سمحيييدي٨م 

ذيمبوع قمن اًمٜمْي قمٚمٞميه اًمّميالة واًمّيالهل وييو ىموًميه: ) ٟمٙميم شمّمي٤ملون اًميبوهل صيٚمح٤ًم 

ون وشمٖمٜمٛمييون(هلل وىميي٤مًموا:  ظمبضمييه ةُمٜميي٤ًم وشمٖميي ون  ٟمييتم ويييم قمييدوًا ُميين ورائٙمييم ومتٜمٍميي
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اإلُم٤مهل  محد و سمو داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞم هلل ومام يو ُمدى صح٦م ىمو مهلل وُم٤م يو اعمٕمٜمى 

 اًمّمحٞم   لا الدي٨م 

 وًٓ:  ن آؾمييتدٓ   ييلا الييدي٨م قمييغم ُميي٤م يمٜميي٤م ومٞمييه ةٟمٗميي٤ًم ُميين آؾمييتٜمٙم٤مر  اًمِمييٞم :

ىميي٤ًمهلل ٕن اًمِميديد ًمالؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمي٤مر ًميٞمه  يلا اليدي٨م قمالىمي٦م  يلا اعموَيوع  ـمال

ُمّم٤مل٦م اعمّٚمٛملم ًمْٕم  اًمٙم٤مومبين رءهلل وآؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمي٤مومبين رء ةظميبهلل ييلا 

  وًٓ.

وم٢مذا ىم٤مشمل اًمٙمٗم٤مر ُم  اعمّيٚمٛملم قميدوًا ُمِميؽميم٤ًم سمٞميٜمٝمم ومٝميلا ٓ يٕمٜميي  ن اعمّيٚمٛملم 

ـمٚمْوا اًمٕمون ُمٜمٝممهلل و ٟمام يلا وىم  سم٥ّْم اًمّمٚم  اًم٘م٤مئم سملم اعمّٚمٛملم وسملم  وًمئك 

  ن  ىموًمه  وًٓ. اًمٙم٤مومبينهلل يلا اًملي  ريد

واسواب سم٤مظمتّم٤مر: اعمّم٤مل٦م ُم  اًمٙمٗم٤مر صمم اؿمؽما  اًمٙمٗمي٤مر ُمي  اعمّيٚمٛملم ذم 

ىمتيي٤م  قمييدو ُمِمييؽم  رءهلل وـمٚميي٥م اعمّييٚمٛملم ُميين قمييدويم اًمٙمٗميي٤مر  ن ي٘ميي٤مشمٚموا قمييدوًا 

 ةظمب يلا رء ةظمب. يلا  وًٓ. 

صم٤مٟمٞم٤ًم: يلا الدي٨م اًميلي شمٚموشميه ةٟمٗمي٤ًم ـميبك ُمين طميدي٨مهلل واليدي٨م ًميه شمتٛمي٦م وييو 

اىم   ذا ُم٤م ٟمٔمبٟم٤م  مم  شمتٛم٦م الدي٨م ٟم٘مٚم٥م الدي٨م طمج٦م قمٚمٞمٝمم  وخيبج قمن ذم اًمو

يموٟمه طمج٦م  م ظمبوضم٤ًم  يمٛميل ُمين اًمْٞمي٤من اًمّي٤مسمقهلل ٕٟمٜمي٤م ىمٚمٜمي٤م: ٓ شميالزهل سميلم ُمّمي٤مل٦م 

اعمّٚمٛملم ًمْٕم  اًمٙم٤مومبين وسملم اؿمؽما  ي١مٓء اًمٙمٗم٤مر ُم  اعمّٚمٛملم ذم ىمت٤م  قمدو 

ي١ميمد سم٠من الدي٨م طمج٦م ًمٕمدهل  ُمِمؽم هلل  ُم٤م يلا اًملي ؾمتّٛمٕمون م٤مهل الدي٨م ومٝمو

ذقمٞم٦م آؾمتٕم٤مٟم٦مهلل ُم   ن اليدي٨م ًميٞمه ومٞميه آؾميتٕم٤مٟم٦مهلل ًمٙمين ييد  قميغم ؾميوء قم٤مىمْي٦م 
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اؿمييؽما  اعمّييٚمٛملم ُميي  سمٕميي  اًمٙمٗميي٤مر ويييم ًمٞمّييوا  قمييداء ًمٚمٛمّييٚمٛملمهلل سمييل يييم صييٚم  

ُمٕمٝميييمهلل ُمييي  ذًميييك وم٤مًمٕم٤مىمْييي٦م ؾميييوك شمٙميييون ًمٖميييػم صييي٤مًم  اعمّيييٚمٛملمهلل وأن ٟمّيييتخبج 

اًمت٤مهلهلل ويو ذم ُمّيٜمد اإلُمي٤مهل  محيد  يْمي٤ًم سم٤مًمّيٜمد  الدي٨م ُمن ؾمٜمن  ش داود سم٤مًمٚمٗم 

 اًمّمحٞم .

ؾمتّم٤ملون اًمبوهل صٚمح٤ًم ةُمٜم٤ًمهلل ومتٖم ون  ٟمتم ويم قمدوًا ُمن ورائٙممهلل ومتٜمٍمون »

وشمٖمٜمٛمون وشمّٚمٛمونهلل صمم شمبضمٕمون ؾم٤معملم هم٤مٟمٛملم ُمٜمّميورينهلل طمتيى  ذا ٟم ًميوا سمٛميبج 

٥م ٚميذي ـمٚمو  ومػموم  رضمل ُمن  يل اًمٜمٍماٟمٞم٦م اًمّمٚمٞم٥م ومٞم٘مو : همٚمي٥م اًمّميٚمٞم٥مهلل ومٞمٖم

يمٞميف  يوز  شرضمل ُمن اعمّٚمٛملم ومٞمدىمههلل ومٕمٜمد ذًمك شمٖمدر اًمبوهل ودمتٛمي  ًمٚمٛمٚمحٛمي٦م

 آؾمتدٓ   لا الدي٨م قمغم دموي  ُم٤م ومٕمٚمته اًمّٕمودي٦م أن 

يييلا الييدي٨م  وًٓ خيييؼم قميين  ُمييب همٞمْييي: ؾمتّميي٤ملون اًمييبوهل. ومٝمييل يٜميي٤م  صييٚم  

ُمين  أن سملم اعمّٚمٛملم وسميلم إُمبيٙمي٤من   يين اًمّميٚم  و ٟمي٤م ؾميٛمٕم٧م وًمٕمٚمٙميم يوضميد

سمٞمٜمٙمم ُمن يِم٤مريمٜمي ذم اًمّامع  ن يلا سموش ا ْٞم٨م يلا ىم٤م : ٓ  وز أن ُمٕمٜمى 

يمالُمه اؾمتٖمال  ىمْمٞم٦م ومٚمّيٓملمهلل  ي: اعمّي٤موُم٦مهلل ىمي٤م : اعمّي٤موُم٦م ذم ىمْميٞم٦م ومٚمّيٓملم 

 ذم ؾمْٞمل طمل اعمِمٙمٚم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م أنهلل ؾمٛمٕمتم يلا  هل ٓ 

 ٓ  وز اًمبسمال سملم اًم٘مْم٤مي٤م. ُمداظمٚم٦م:

ٚم  سميييلم اعمّيييٚمٛملم واًمٙمٗمييي٤مر ٓسميييد يٙميييون اًمّميييٚم   ييييه ييييلاهلل ًميييو يٜمييي٤م  صييي اًمِميييٞم :

ًمّمييي٤مًم  اعمّيييٚمٛملمهلل وًميييٞمه ُمييي   سم٘مييي٤مء اًم٘ميييديم قميييغم ىمدُميييههلل سميييل واًمتٍميييي  سمييي٠من ييييلع 

اعم٠ّمًم٦م صم٤مٟمٞم٦مهلل يلع ُم٠ّمًم٦م ومٚمّٓملم ُم   هن٤م يلع ُمّي٠مًم٦م  ؾميالُمٞم٦مهلل  ُمي٤م ييلا يٜمي٤م ُمّي٠مًم٦م 
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صٚمٞمْٞم٦م حمْم٦مهلل ييل إُمبيٙمي٤من ؾمتٜمتٍمي ًمٚمٙمويي٧م  ؾمتٜمتٍمي ًمٚمّيٕموديلم  يميلاسملمهلل 

 يي ُمّم٤ملٝمم. و ٟمام

وم٤مًمِمييي٤ميد: يٜمييي٤م اليييدي٨م ي٘ميييو : ؾمتّمييي٤ملون اًميييبوهل. أن ُمييي٤م ومٞميييه ُمّمييي٤مل٦م ُمييي  

اًمبوهلهلل أن يٕمٜمي: يٜمي٤م  قمْي٤مرة ؿمي٤مُمٞم٦م شم٘ميو : طميك زم  طميك ًميك. ُمّمي٤مًم  ُمت٤ْمدًمي٦مهلل 

وم٤مًمّييييييٕمودي٦م شمبيييييييد حتيييييي٤موم  قمييييييغم  ُموا يييييي٤م قمييييييغم  راَييييييٞمٝم٤م قمييييييغم سمؽمو يييييي٤مهلل و يْميييييي٤ًم 

ًم  إُمبيٙمٞميييييي٦م ذم اًمييييييْالد إُمبيٙميييييي٤من شمبيييييييد   يْميييييي٤ًم  ن حتيييييي٤موم  قمييييييغم يييييييلع اعمّميييييي٤م

ّيييٚمٛملم وسميييلم اعماًمّيييٕمودي٦م سمٕم٤مُمييي٦م وسمؽمو ييي٤م سمخ٤مصييي٦مهلل ومييي٢مذًا: ًميييٞمه يٜمييي٤م  صيييٚم  سميييلم 

 اًمبوهلهلل يلا  وٓهلًل وم٤ملدي٨م ًمٞمه ًمه قمالىم٦م  لا اًمواىم   ـمالىم٤ًم.

صم٤مٟمٞم٤ًم: ىمٚمٜم٤م ةٟمٗم٤ًم سم٠من اعمّمي٤مل٦م واًم٘متي٤م  ًمٕميدو ُمِميؽم  رء وـمٚمي٥م آؾميتٕم٤مٟم٦م ُمين 

اًمّييي٤مسمقهلل آؾميييتٕم٤مٟم٦م سمييي٠ميمؼم دوًمييي٦م قميييغم وضميييه  اًمٙمٗمييي٤مر رء ةظميييبهلل وشميييليمبوا اًمتٗمّميييٞمل

إرضهلل يمٜم٧م ذيمبت ًمٕمل  ظمواٟمٜم٤م يليمبون يلاهلل  ٟم٤م يمٜمي٧م ذيميبت  ن سمٕمي  اًمٕمٚميامء 

اًمييلين ذيْييوا  مم ضمييواز آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر ويييلا ُميي  إؾمييف ُموضمييود ذم اعمييلي٥م 

الٜمْكمهلل اًملي  ٙمم سمه اًمّٕموديون  ٓ ُم٤م ٟمدرهلل ًمٙمن الٛمد م يلا اعميلي٥م يمي٤من 

  ىمٞمييييدًا وذـميييي٤ًم ًمييييو  ن الٙموُميييي٦م اًمّييييٕمودي٦م اًمت ُمتييييه ُميييي٤م وىمٕميييي٧م ذم يييييلع ي٘مٔميييي٤ًم وَيييي

 ا ٓمٞمئ٦م واًمٗم٤مطمِم٦م اًمٙمؼمىهلل ُم٤مذا ومٕمل اعملي٥م الٜمْكم واًمِم٤مومٕمي  

ىمييييي٤م :  يييييوز آؾميييييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمييييي٤مر ًم٘متييييي٤م  اًمٙمٗمييييي٤مر واعمنمييييييملم سمنميييييط  ن يٙميييييون 

طهلل اعمّٚمٛمون  م اًمٖمٚم٦ْم قمغم اعمّتٕم٤من  مهلل  قموذ سم٤ممهلل  يين ٟمحين و يين ييلا اًمنمي

اًمٖمٚم٦ْم ًمٚمٙمٗم٤مرهلل واًمدًمٞمل  ن يلا اًمٙم٤مومب ذي٥م يٕمٞم٨م ذم سميالد اإلؾميالهلهلل عمي٤مذا ش شم٘ميل 

اًمّييٕمودي٦م: يييلا ٓ  ييوز ذم دييين امهلل عميي٤مذا روميي  اًمّمييٚمٞم٥م اًمؼميٓميي٤مين سمج٤مٟميي٥م اًمباييي٦م 



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

703 

 اًمّٕمودي٦م: ٓ  ًمه  ٓ ام  ٕٟمه ُم٤م ومٞمه همٚم٦ْم ُمن اعمّٚمٛملم قمغم اًمٙمٗم٤مر.

دًا  ن قم٤مىمْي٦م آؿميؽما  ُمي  اًمٙمٗمي٤مر ًميٞمه ا الص٦م: يلا الدي٨م ومٞميه ٟمْي٠م قمٔميٞمم ضمي

آؾمتٕم٤مٟم٦م  مهلل آؿمؽما  ُم  اًمٙمٗم٤مر ذم ىمت٤م  قمدو ُمِمؽم  يلا يٙمون ُمدقم٤مة ًمٚمٗمتٜم٦مهلل 

وييييلا ؾميييٞم٘م هلل ي٘ميييو  اًمٜمٍمييياين: همٚمييي٥م اًمّميييٚمٞم٥مهلل اعمّيييٚمم شم٠مظميييلع اًمٖميييػمة اإلؾميييالُمٞم٦م 

ومٞم٘متٚمههلل ومٞمثي٠مر اًمٙمٗمي٤مر ًم٘متيٞمٚمٝمم وشم٘مي  اعمٕمبيمي٦م سميلم اعمّيٚمٛملم وسميلم اًميبوهل اًميلي يمي٤مٟموا 

قميييام ىمبيييي٥م صيييٚمح٤ًم ُمييي  اعمّيييٚمٛملمهلل صميييم ُمييين اعمٕمٚميييوهل  ن اعمّيييٚمٛملم  ذا هتييي٤مدٟموا ُمييي  

اًمٙمٗميييي٤مر  و شمّميييي٤ملوا ُمٕمٝمييييم ٓ ُميييي٤مٟم  ُميييين يييييلا وًمٙميييين  يييي٥م  ن يٙموٟمييييوا  ي٘م٤مفميييي٤ًم  ن 

 يٙموٟموا ٟمْٝم٤مءهلل ُم٤م يٖمدروا  م.

وم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م اًمتي ىم٤م   ٤م سمٕم  اعملاي٥م اؿمؽمـموا  ن شمٙميون اًمٖمٚمْي٦م ًمٚمٛمّيتٕملم ٓ 

اًمييلي وىميي  أن ًمييٞمه َييد اًمّييٜم٦م وم٘مييالهلل وَييد اعمييلاي٥مهلل  ًمٚمٛمّييتٕم٤من  ييمهلل وًمييلًمك

وًمييٞمه وم٘مييال َييد اعمييلاي٥م إرسمٕميي٦مهلل سمييل إرسمٕمييلم وإرسمٕمامئيي٦مهلل ٕٟمييه ٓ  ٟمّيي٤من ي٘مييب 

 يلا اًموَ  اًملي ٓ يٛمٙمن وصٗمه  ٓ ُمن  ٟم٤ّمن  ويت ًم٤ّمٟم٤ًم.

اسييواب قميين الييدي٨م  وًٓ: ًمييٞمه ًمييه قمالىميي٦م سم٤مٓؾمييتٕم٤مٟم٦مهلل  ٦موم٤مًمِميي٤ميد:  ذًا ظمالصيي

  اًم٘متيي٤م  ُميي  اًمٜمّميي٤مرى  و اًمييبوهل ييي١مٓء اًمٜمّميي٤مرى ًم٘متيي٤م  قمييدو ُمِمييؽم  صم٤مٟمٞميي٤ًم:  ٟمييام وىميي

نهلل وُميي  ذًمييك يم٤مٟميي٧م اًمٕم٤مىمْيي٦م  ن همييدر وًمٚمٛمّييٚمٛملم وًمٚمييبوهل اًمييلين صيي٤ملٝمم اعمّييٚمٛم

اعمّيييٚمٛمون سم٤مًمٙمٗمييي٤مرهلل وم٤مًمٙمٗمييي٤مر ذم اعمّيييٚمٛملم ووىمٕمييي٧م اعمٚمحٛمييي٦مهلل وُمٕمٜميييى اعمٚمحٛمييي٦م 

 يٕمٜمي: البب اًمْمخٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ضمدًا.

دي٨م ذم ُموَيييوع اًمّييي٤مقم٦م ييييو  ييي٤م ييييد   ن ومييي٢مذًا:  ٟمييي٤م  ؿميييٕمب سمييي٠من طمنمييي ييييلا الييي
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ون  مم ُمثل ١ماسامقم٦م ُم٤م ومٞمه قمٜمديم دًمٞمل واَ  يّوهمون يلا اًمواىم  اعم١مش ومٞمٚمج

 يلع آؾمتدٓٓت اًموايٞم٦م اًمتي ًمٞمه  ٤م صٚم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٤مل٤مدث.

 ( 77:  15: 74/   150) اهلدى والنور / 

ُمي٤م صيح٦م ييلا ؾمٛمٕم٧م ىمْل ُمدة ُمن  طميد اًمِمي٤ْمب  ٟميك  ومتٞمي٧م وٓ  قمٚميم  اًم١ّما :

سمٕميييدهل ضميييواز اًم٘متييي٤م  َيييد  ُمبيٙمييي٤م طمتيييى و ن يمييي٤من ذم  ي.. يٕمٜميييي: ٓ  يييوز حم٤مرسمييي٦م 

 ُمبيٙم٤من ذم إرايض اًمّٕمودي٦مهلل ومام صح٦م يلع اًمٗمتٞم٤م إ

 ذم إرايض اًمّٕمودي٦م  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 ُمن اًملي يبيد  ٤مرب إُمبيٙم٤من ذم إرايض اًمّٕمودي٦م  اًمِمٞم :

 باب. ذا ٟمِم٧ْم طمبب سملم اًمٕم اًم٤ّمئل:

  ٟم٧م شم٘مو : ذم إرايض اًمّٕمودي٦م ... حم٤مرسم٦م إُمبيٙم٤من. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 يمٞمف يٙمون حم٤مرسم٦م إُمبيٙم٤من. اًمِمٞم :

 أن ومٞمه ىموات  ُمبيٙمٞم٦م ذم  رايض اس يبة. اًم٤ّمئل:

 اومٝمم ؾم١مازمهلل  ٟم٧م قم٤مرك ؾم١ماًمك  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 ٤مًمٚمٗم هلل ُم٤م يو ؾم١ماًمك ُم٤م يو يٛمٙمن همٚمٓم٤من  ٟم٤م سم٤مًمٗمٝمم  و همٚمٓم٤من  ٟم٧م سم اًمِمٞم :
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ٟمٕميم  ن يٜمي٤م  ىميوات  ُمبيٙمٞمي٦م داظميل اس ييبة اًمٕمبسمٞمي٦مهلل وميال  يوز ُم٘م٤مشمٚمي٦م  اًم٤ّمئل:

 يلع اًم٘موة.

 د ي٘م٤مشمل يلع اًم٘موات ُمن يُمن اًملي يب اًمِمٞم :

 اًمٕمباب. اًم٤ّمئل:

 اًمٕمباب ؾمتٝمجم قمغم اًمّٕمودي٦م وشم٘م٤مشمل إُمبيٙم٤من  اًمِمٞم :

 اب.ٓ. إُمبيٙم٤من يم اًملين هيجٛموا قمغم اًمٕمب اًم٤ّمئل:

 ٟمييي٧م هميييػمت ؾمييي١ماًمك ام هييييديكهلل  ٟمييي٧م شم٘ميييو : ُم٘م٤مشمٚمييي٦م إُمبيٙمييي٤من ذم   اًمِميييٞم :

اًمّيييٕمودي٦مهلل وًميييلًمك  ؾمييي٠مًمك  ٟمييي٤م: ُمييين اًميييلي ي٘م٤مشميييل إُمبيٙمييي٤من ذم اًمّيييٕمودي٦مهلل سمٞميييٜمام 

 ظميييػمًا فمٝميييب ُمييين يمالُميييك  ن إُمبيٙمييي٤من  ذا يبييييدوا هيييي٤معوا اًمٕميييبابهلل  ًميييٞمه يٙميييلا 

 شم٘مو .

 ٟمٕمم... اًم٤ّمئل:

 بك ٟمج٤موسمك.اصم٧ْم قمغم رء طمتى ٟمٕم اًمِمٞم :

 يلا إظمػم. اًم٤ّمئل:

  ٟمه ىمٚم٧م  ٟم٤م ُم٤م  وز ُم٘م٤مشمٚم٦م إُمبيٙم٤من  ذا ي٤معوا اًمٕمباب  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

يميييلب وزورهلل ٟمحييين ٟم٘ميييو  اًميييلين يبييييدوا ي٘مييي٤مشمٚموا إُمبيٙمييي٤من ٓ شمٙموٟميييوا  اًمِميييٞم :

ظمٞمي٤مًمٞملمهلل يييلع إُمبيٙميي٤من قمٜمييديمم يٜميي٤مهلل قمبوميي٧م  ييين إُمبيٙميي٤من يٜميي٤مهلل ُميي٤م ومٞمييه  ٓ ؾمييتلم 



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

703 

ٚميييوهلل ُمييين اًميييلي يبييييد ي٘م٤مشميييل إُمبيٙمييي٤من  ييييلع يمٚمٝمييي٤م  ومٙمييي٤مر ظمٞم٤مًمٞمييي٦م ٟمٔمبيييي٦مهلل ؾميييْٕملم يمٞم

اًمٖمبض ُمٜمٝم٤م اًموصو  ًمٌمء ُمن سم٤مب اإلؿم٤مقم٤مت اًمتي ؾم٠م  قمٜمٝمي٤م إخ  ٟميه ىمٞميل:  ٟميه 

 ذا اًمٕمباب ُم٤م اطمتل اًمٙموي٧م يم٤من إُمبيٙمي٤من يبييدون  تٚمويي٤مهلل ٟمبييد ٟمٕمي٤مًم٩م إُميور 

ٟمي٧م ؾميواء يمي٤من اًمّميورة إومم اًمواىمٕم٦مهلل ُمن اًملي يبيد ي٘م٤مشمل إُمبيٙم٤منهلل ىميل أن  

  و إظمبى ُمن 

 اًمٕمباب. اًم٤ّمئل:

اًمٕميييبابهلل عمييي٤مذا يبييييد ي٘م٤مشميييل إُمبيٙمييي٤من  ييييل  ٟمييي٧م ُمتّميييور  ن اًمٕميييباب  اًمِميييٞم :

 هي٤مضمم إُمبيٙم٤من ذم اًمّٕمودي٦م 

 يمال. اًم٤ّمئل:

  ذًا: يمٞمف ي٘م٤مشمل. اًمِمٞم :

رسمييييام يٕمتييييدي إُمبيٙميييي٤من ٟمٗمّيييييٝمم قمييييغم اًمٕمييييبابهلل اًمٕمييييباب شمييييداوم  قمييييين  اًمّيييي٤مئل:

 ...ٟمٗمّٝم٤م

عٞميل ضميدًاهلل أن ٟم٘ميو  ًميك: ُمي٤م ر ييك  ذ  إُمبيٙمي٤من ي٤معي٧م اًمٕميبابهلل  اًمِمٞم :

واًمٕميييييباب ومٞمٝمييييي٤م ُمّيييييٚمٛملم يمثيييييػمين ـمْٕمييييي٤ًمهلل ييييييل  يييييوز  ييييي١مٓء اًمٕميييييباىمٞملم  ن ي٘مييييي٤مشمٚموا 

 إُمبيٙم٤من وىمد هم ايم إُمبيٙم٤من ذم قم٘مب داريم   وز  هل ٓ  وز 

 يداومٕموا قمن  راَٞمٝمم ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

يٙمييلاهلل  يييين ذييي٥م ؾمييي١ماًمكهلل يمٞمييف صييي٤مر ؾمييي١ماًمك  وًٓ و ٟمييي٤م  ىمييو  ُمٕميييك  اًمِمييٞم :

 وُم٤مذا حتبر ُمن يلع اعمٜم٤مىمِم٦م.
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 اًم١ّما   ين ؾمٛمٕم٧م  طمد اًمِم٤ْمب... اًم٤ّمئل:

 ُم٤م شمتٙمٚمم زم اًم١ّما هلل وُم٤م ةوم٦م إظم٤ْمر  ٓ رواهت٤مهلل أن ُم٤مذا ؾمٛمٕم٧م. اًمِمٞم :

 ن يييلا سم٤مـمييل  ن ؿميي٤مء امهلل ؾمييٛمٕم٧م  ن اًمٙمييالهل  ن ؿميي٤مء ام يٙمييون سم٤مـمييل  اًمّيي٤مئل:

 ويملب.

 ؾمٛمٕم٧م  ن  وز ُم٘م٤مشمٚم٦م إُمبيٙم٤من  هل ٓ  ِمٞم :اًم

 ُمن يمالُمك  ٟم٧م أن. اًم٤ّمئل:

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ٓ  يييييييوز  ٓ ذم طم٤مًمييييييي٦م  ذا إُمبيٙمييييييي٤من ييييييييم اقمتيييييييدوا قميييييييغم اًمٕميييييييبابهلل  اًمّييييييي٤مئل:

 وم٤مًمٕمباىمٞملم يداومٕموا قمن  ٟمٗمّٝمم.

ام هيييييديكهلل ييييي٤م  ظمييييي ومٞمييييه قمٜمييييدٟم٤م طمٙمييييم ذقمييييي وقمٜمييييدٟم٤م ىمْمييييٞم٦م شمتٕمٚمييييق  اًمِمييييٞم :

٦مهلل وم٤مُٕمبيٙمي٤من أن ذم اًميْالد اًمّيٕمودي٦م ُمين يّيتٓمٞم   ن ي٘م٤مشميل سم٤مإلٟمٙم٤مر وآؾمتٓم٤مقم

 إُمبيٙم٤من ويم ذم اًمْالد اًمّٕمودي٦م ُمن 

 ُم٤م  طمد. اًم٤ّمئل:

 ـمٞم٥م يلا اًملي شم٠ّم  قمٜمه  ٟم٧م  وز  هل ٓ  وز  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 شم٠ّم  قمن رء ٓ يٛمٙمن  ذًا  اًمِمٞم :

  ٟم٤م ؾمٛمٕم٧م يٙملاهلل  ٟم٤م  ريد  حت٘مق ُمن اًمٗمتٞم٤م. اًم٤ّمئل:
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ُميي٤م قمٚمٞمييك  ٟميي٤م ٓ  ًموُمييكهلل ًمٙميين إؾمييئٚم٦م  يي٥م  ن شمٙمييون واىمٕمٞميي٦م وسم٤مًمتيي٤مزم  ًمِمييٞم :ا

يٙمييون اسييواب واىمٕميييهلل وميي٢مذا يمٜميي٧م شمّييٛم  ُمٜمييي اؾمييتٜمٙم٤مر اؾمييٛمه اؾمييتٗمٝم٤مهل اؾمييتٜمٙم٤مري 

ُميين اًمييلي ؾمييٞم٘م٤مشمل إُمبيٙميي٤من ويييم ذم اًمييْالد اًمّييٕمودي٦مهلل يٛمٙميين  ىمٚميي٧م: ٓهلل ـمٞميي٥م: 

 رء ٓ يٛمٙمن يؽمشم٥م قمٚمٞمه طمٙمم ذقمي 

 ... اًم٤ّمئل:

ُم٤م يؽمشم٥مهلل وم٠مٟم٤م  ىمو  ًمك: يلا اًم١ّما  همػم واردهلل ويلا اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمههلل ٕٟمك  اًمِمٞم :

رضمٕميي٧م  ظمييػمًا شم٘مييو : إُمبيٙميي٤من  ذا ييي٤معوا اًمٕمييبابهلل يييلا  ٙميينهلل وُميي٤مذا ؾمييٛمٕم٧م 

 اسواب 

  ٟمه  وز. اًم٤ّمئل:

وم٢مذًا: اًملي ؾمٛمٕمته اشمبيمه يلي٥م ُمن ذيٜمك وري  قم٘مٚمك ُمٜمه... يٕمّميٛمٜم٤م  اًمِمٞم :

 ا ٓم٠م واًمّٝمو 

 ( 00:  47: 36/   457ور / ) اهلدى والن

 ُم٤م يو دور اًمِم٤ْمب أن اًمّٕمودي ذم يلع إو٤َمع  اًم١ّما :

ام يٙمييون ذم قمييوهنمهلل دوريييم  ٟمييه يبسمييوا  ٟمٗمّييٝمم قمييغم يمتيي٤مب ام وقمييغم  اًمِمييٞم :

هلل و ن يييييدظمبوا ىمييييوهتم ؾمييييواء ُميييي٤م يميييي٤من ُميييين اًم٘مييييوة اًمبوطمٞميييي٦م ¢طمييييدي٨م رؾمييييو  ام 

  وضمييل ًمت٘مييوهل اًمدوًميي٦م اإلؾمييالُمٞم٦م طم٘ميي٤ًمهلل اعمٕمٜموييي٦م  و اًم٘مييوة اعم٤مدييي٦مهلل ًمٞمييوهل ييي٠مذن ام قميي

ويٗميييء اعمّييٚمٛمون سمِمييٕمو م اعمتخٚمٗميي٦م  مم عورة ا ييالص ُميين يييلع اًمييدويالت 

اًمٙمثػمة اًمتي ومبىم٧م ؿمٛمل اعمّٚمٛملمهلل وَٕمٗم٧م ؿمويمتٝممهلل اًمٞموهل ؾمْح٤من ام ظمٓمبت 
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ذم سميي٤مزم ظميي٤مـمبة سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمح سمٞميي٦م اًمٕمٛمٞميي٤مء اعمتّييٚمٓم٦م قمييغم اًمِمييٕموب اإلؾمييالُمٞم٦م ذم 

ُمي٤م ظمٓميب ذم سمي٤مزم ا ي٤مـمبةهلل  ٟمي٤م يمٜمي٧م  ومٝميم وٓ  زا   ن اًمتحي ب يمل سميالد اإلؾميالهلهلل 

ذم اإلؾمييالهل ُمٜمٝمييي قمٜمييههلل و ٟمييه ييي١مدي  مم شمٗمبىميي٦م و هنيي٤م  ىمييوة اعمّييٚمٛملمهلل ؾمييْح٤من ام 

اًمٞميييوهل ظمٓميييب ذم سمييي٤مزم يمتٗمّميييٞمل س٤مٟمييي٥م ُمييين ييييلع اسيييوابهلل وييييو  ن ُمييين ـمْٞمٕمييي٦م يميييل 

ي طميي ب طميي ب  ٟمييه يبيييد  ن ئمٝمييب ذم اعمجيي٤م  اًمييلي يٕمٛمييل ومٞمييه ًموطمييدعهلل وعميي٤م يميي٤من  

يو يٛمثل ضم٤مٟم٥م ُمن إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ ؿمك  ن يلا ال ب ؾمٞمٙمون ومٞمه ٟم٘مذ يمْػم 

ضميييدًا ذم يميييل اًمٜميييواطمي ؾميييواء ىمٚمٜمييي٤م اًمٜميييواطمي اًمٕمٚمٛمٞمييي٦م  و آضمتامقمٞمييي٦م  و اًمّٞم٤مؾميييٞم٦م  و 

 آىمتّم٤مدي٦مهلل ؾمٞمٙمون ذم ٟم٘مذ يمْػمهلل عم٤مذا 

ة ذم ٕن يلا ال ب ٓ يٛمثل إُم٦مهلل سمل ُم  إؾمف أن  إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمْٕمثب

يلا اًمٕم٤مشهلل وًملًمك وم٠مٟم٤م  ىمو : ؾموك ٓ يٛمثيل اًمِميٕم٥م اًميلي ومٞميه ييلا الي بهلل و ذا 

يم٤من إُمب يملًمك طمٞمٜمئٍل يلا ال ب ؾمٞمٕمٛمل ذم طميدود اًميٜم٘مذ اًميلي  يدع سمّي٥ْم 

طمبُم٤مٟمييه اعمييدد ُميين سم٘مٞميي٦م اًمِمييٕم٥م ذم يمييل شمٚمييك اًمٜمييواطميهلل وطمٞمٜمئييٍل ؾمييٞم٘م  ذم ظمييالك 

 اًمنميٕم٦مهلل ُم٤م   دري واَ  اعمث٤م  يلا 

 ( 00:  53: 54/   457والنور / ) اهلدى  
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 حوه فتٍة اخلمير آخر دلمض

 سمّم ام اًمبمحن اًمبطمٞمم

 يلع ُم٤ْمطم٨م طمديثٞم٦م ُمتخّمّم٦م طمو  ُم٠ّمًم٦م آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤معمنميملم واًمٙمٗم٤مر.

 : اًمّالهل قمٚمٞمٙمم  ورمح٦م ام وسمبيم٤مشمه.اعمتّمل

 وقمٚمٞمٙمم اًمّالهل ورمح٦م وام وسمبيم٤مشمه وُمٖمٗمبشمه. اًمِمٞم :

 ػم ي٤م ؿمٞم .: ُم٤ّم  ام سم٤م اعمتّمل

 ُم٤ّم  ام سم٤م ػمات. اًمِمٞم :

 : يمٞمف طم٤مًمٙمم اعمتّمل

  محد ام. اًمِمٞم :

 : يمٞمف اإلظموان قمٜمديمم ـمٞمْلم اعمتّمل

 الٛمد م سمخػم  ن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 : حمٛمد قمْد ام ُمن اًمّٕمودي٦م.اعمتّمل

 ُمبطم٤ًْم.و يالً  اًمِمٞم :

 :  ٟم٤م يمٜم٧م اشمّمٚم٧م سمك ي٤م ؿمٞم  شمليمبين ىمْل يوُملم اعمتّمل
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 ؾم٠مًمتٜمي قمن ُم٤مذا  اًمِمٞم :

 : قمن طمدي٨م ؾمٚمٛمك ام طمدي٨م ُمِمٙمل أصم٤مر قمٜمد اًمٓمح٤موي.اعمتّمل

  ي ٟمٕمم  ذيمب. اًمِمٞم :

 : شمليمب اعمتّمل

  ذيمب. اًمِمٞم :

: ضم ا  ام ظمػم. وام ي٤م ؿمٞم  ٟمحين ُمين ـمالسمٙميم اًميلين شمبسمٞمٜمي٤م قميغم ييلا اعمتّمل

 اعمٜمٝم٩م واًملي قمٚمٛمتٛموٟم٤م قمٚمٞمه.

 سم٤مر  ام ومٞمك وٟمٗم  سمٙمم. اًمِمٞم :

: و يييي٤ميممهلل ييييلع اعمّييي٠مًم٦م  ؿميييٙمٚم٧م قمٚمٞمٜمييي٤م يٕمٜميييي: ٟمجيييد ةظميييبين يْميييٕمٗموا اعمتّميييل

إدًميييي٦مهلل وةظمييييبين ي٘موًمييييوا: ًمٞمّيييي٧م ذم اعمّيييي٠مًم٦م  دًميييي٦مهلل وم٠مٟميييي٤م عميييي٤م وىميييي  سمييييلم يييييدي يييييلا 

اليييدي٨م اشمّميييٚم٧م سمٙميييم ىمْيييل ييييوُملمهلل وؾمييي٠مًمتٙمم قمٜميييههلل ومٕمٚمٚمتٛميييوع  طمّييين ام  ًميييٞمٙمم 

سمٕمد ذًمك  سمث٤مسم٧م سمن ال٤مرثهلل و ٟمه سٝمو هلل وم٤ميمتٗمٞم٧م  لا ُمن ضمواسمٙممهلل صمم شملايمبٟم٤م

 ٟمي٤م وسمٕمي  اإلظميوة طميو  ييلا اليدي٨م وييم يّميححوٟمههلل وم٘مٚمي٧م:  ٟمي٤م ؾمي٠مًم٧م اًمِمييٞم  

سمٜمٗمزييييي ذم قميييييامن وىمييييي٤م  زم:  ن ييييييلا اليييييدي٨م ُمٕمٚميييييل سمث٤مسمييييي٧م سمييييين الييييي٤مرث و ٟميييييه 

سٝمييييو هلل ىميييي٤مًموا: ٟميييي٠ميت ًمييييك سم٤مًمٙمتيييي٥م وٟمتييييدارسهلل وٟمييييدرس  ؾمييييٜم٤مد يييييلا الييييدي٨مهلل 

ل٤مرث يمل ووضمدت  ن ُمٕمٝمم وضمدت ُمٕمٝمم  ن يلا الدي٨م ذم  ؾمٜم٤مدع صم٤مسم٧م سمن ا

اًمٙمت٥م شمليمب  ٟمه صح٤مش سمدريهلل ومام  دري  ٟم٤م  ريد ذم ال٘مٞم٘م٦م  صل  مم طمل و مم 

 ٟمتٞمج٦م طمتى ٟمخبج ُمن يلع الػمة 
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سم٤مر  ام ومٞمكهلل الل ُم٤م يٜمْٖمي  ن ي٠مشمٞميك  ٟمي٧م  و هميػم  ُمين دراؾمي٤مت ذم  اًمِمٞم :

قمٚمم يٙم٤مد  ن يٙمون ص٤مر ُمدروؾم٤ًم وسٝموٓهلًل وم٠مٟمتم اًملين اضمتٛمٕميتم ودرؾميتم  ؾميٜم٤مد 

 الدي٨م يمم ُم٣م قمٚمٞمٙمم ذم يلا اًمٕمٚمم  يلا

 : ًمّٜم٤م سم٤معمٓمٞمٚملم ومٞمههلل ىمٚمٞمل ضمدًاهلل ؾمٜموات.اعمتّمل

 يٕمٜمي: قمنمون ؾمٜم٦م  اًمِمٞم :

 : ٓهلل  ىمل ُمن يلا.اعمتّمل

 قمنم ؾمٜملم  اًمِمٞم :

 : ىمبي٤ًْم.اعمتّمل

 ىمبي٤ًْم. اًمِمٞم :

 : شمّ  ؾمٜموات.اعمتّمل

 ـمٞمييي٥مهلل ومٙمٞميييف يّمييي   ن شمتّيييٚمال قمٚميييٞمٙمم اليييػمة سميييلم ر ي ضمدييييد ور ي اًمِميييٞم :

قمتٞمق ىميديم ىم٣مي طمٞم٤مشميه  يمثيب ُمين ٟمّميف ىميبن ُمين اًم ُمي٤من ذم ييلا اًمٕمٚميمهلل ومي٠مٟمتم ُمي٤مذا 

ومٕمٚمتم  ومٕمٚمتم ومتحتم قمغم يمت٤مب اإلص٤مسم٦م وٟمحو ذًميك ُمين اًمٙمتي٥م إظميبى اًمتيي ىميد 

يٙمون ومٞمٝم٤م  ص٤مسم٦م وىمد ٓ يٙمون ومٞمٝم٤م  ص٤مسم٦م وموضمدشمم  ن صم٤مسم٧م سمن ال٤مرث  ىم٤مًموا ومٞميه 

شمم سمْحيييثٙمم وش شمٕمتيييدوا سمْحييي٨م  ٟميييه صيييح٤مشهلل ومحٚمييي٧م وميييٞمٙمم اليييػمةا ٕٟمٙميييم اقمتيييدد

 همػميمم  ن شمٕمٚمٛمون ي٘مٞمٜم٤ًم  ٟمه  ىمٕمد ذم يلا اًمٕمٚمم واًمٗمن ُمٜمٙمم.

ومام يم٤من يٜمْٖمي ًمٙميم  ن شم٘مٕميوا ذم ُمثيل ييلع اليػمةهلل وؾمي٠مىمو  ًميك وُٕمث٤مًميك ُمين 
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يْمِب  ِْن ﴿ـميييالب اًمٕمٚميييم اًمٓمٞمْيييلم  ن ؿمييي٤مء امهلل ُميييليمبًا سم٘موًميييه شمٕمييي٤ممم:  َل اًميييلِّ ٠َمًُموا َ ْيييي وَم٤مؾْمييي

ونَ يُمٜمْيييُتْم ٓ شَمْٕمٚمَ  ومييي٠مٟمتم عٞمٕمييي٤ًم اًميييلين اؾميييتٛمٕمتم ودرؾميييتم  ؾميييٜم٤مد ييييلا  [43]النحرررل:﴾ُٛمييي

الدي٨م وسمخ٤مص٦م طم٤مًم٦م صم٤مسم٧م سمن ال٤مرث يلاهلل  ُم٤م  ن شمٕمتؼموا  ٟمٗمّٙمم ُمن اًمٕمٚميامء 

 لا اًمٕمٚمم اًمٜمْوي اًمٙمبيم و ُم٤م  ن شمٕمتؼموا  ٟمٗمّٙمم ُمن اًمٓميالب  يلا اًمٕمٚميم ٓ  يمثيب 

ٙمم و ٓ شم٘مي  اليػمة  يْمي٤ًم ذم ُمن ذًميكهلل ومي٢من يمٜميتم قمٚميامء ومحيق ًمٙميم  ن شمٕمتيدوا سميب ي

قمٚمٛمٙميييمهلل و ن ش شمٙموٟميييوا يميييلًمك ويمٜميييتم ـميييالب اًمٕمٚميييم  و ًمّيييتم قمٚميييامء ومٙميييلًمك ٓ 

يٜمْٖميييييي  ن شم٘مٕميييييوا ذم اليييييػمة سميييييل قمٚميييييٞمٙمم  ن شمٗمٕمٚميييييوا يميييييام ضمييييي٤مء ذم أيييييي٦م اًمّييييي٤مسم٘م٦م: 

ونَ ﴿ يْمِب  ِْن يُمٜمْييُتْم ٓ شَمْٕمَٚمُٛميي َل اًمييلِّ ٠َمًُموا َ ْييي ق هلل  ُميي٤م  ٟميي٧م وم٘مييد ىمٛميي٧م سمتٓمْٞميي[43]النحررل:﴾وَم٤مؾْميي

يلع أي٦مهلل وًمٙمن ُم٤م يم٤من يٜمْٖمي ًمك  ن شمدظمل ٟمٗمّيك ُمي  اسامقمي٦م ومت٘ميو : ال٘مٞم٘مي٦م 

 ٟمٜميي٤م وىمٕمٜميي٤م ذم طمييػمةهلل ومييام داهل  ٟميي٧م ؾميي٠مًم٧م ُميين شمٔميين ومٞمييه اًمٕمٚمييم ومٚمييامذا شم٘ميي  ذم الييػمة 

 و ٟم٧م ٓ شمٔمن سمٜمٗمّك  ٟمك ُمن  يل اًمٕمٚمم و ٟمام  ٟم٧م ُمن اًمٓمالب  لا اًمٕمٚمم.

قملريم ٕهنم ُم٤م ؾم٠مًموا وًمٙمٜمٝمم   ُم٤م أظمبون اًملين يم٤مٟموا ُمٕمك ومٞمٛمٙمن  ن ي٘مْل

ىمد ٟم٘مٚم٧م  ًميٞمٝمم ُمي٤م ؾمي٠مًم٧م و ضمْي٧مهلل ومٛمين ييلع الٞمثٞمي٦م  يْمي٤ًم ًمٞمّيوا ُمٕميلورين ذم  ن 

ي٘مٕميوا ذم اليػمةهلل وميي٠مىمو  ًميك و ييم:  ُمي٤م  ٟميتم قمٚمييامء وميال يٜمْٖمييي  ن شم٘مٕميوا ذم الييػمة 

ويٙميييييون ؿمييييي٠مٟمٙمم ؿمييييي٠من اًمٕمٚميييييامء اًمٗم٘مٝمييييي٤مء واعمحيييييدصمون اًميييييلين اظمتٚمٗميييييوا ذم سمٕمييييي  

 يييوز وييييلا ي٘ميييو  ٓ  يييوزهلل وًمٙميييل ر ييييه وًمٙميييل ٟمّميييٞم٥م ُمييين  اعمّييي٤مئلهلل ييييلا ي٘ميييو 

واطمييدًاهللو يمييلًمك قمٚمييامء الييدي٨مهلل  اً اضمتٝميي٤مدعهلل  ُميي٤م  ن يثيي٤مب  ضمييبين  و  ن يثيي٤مب  ضمييب

وم٢مُميي٤م  ن شمٙموٟمييوا ُميين ييي١مٓء اًمٕمٚمييامء ومتٕمتييدون سمييب يٙمم وٓ شم٘مٕمييون ذم طمييػمشمٙممهلل و ُميي٤م 

 ن شمّيي٠مًموا  ٟميتم ًمّييتم يمييلًمكهلل ومييال  ييق ًمٙمييم  يْميي٤ًم  ن شم٘مٕمييوا ذم الييػمةهلل سمييل قمٚمييٞمٙمم 
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  يل اًمٕمٚمم.

ييييلا يمييييالهل اعم٘مّميييود سمييييه اًمٜمّمييييٞمح٦م ًموَييي  ىم٤مقمييييدة شمٜمٓمٚم٘ميييون ُمٜمٝميييي٤م ذم دراؾمييييتٙمم 

 ًمٚمٕمٚمم.

 ُمييي٤م اسيييواب اعموَيييوقمي يميييام ي٘مييي٤م  ًميييٞمه يميييل ُمييين ي٘مييي٤م  ومٞميييه  ٟميييه صيييح٤مش ومٝميييو 

صييح٤مشهلل وًمٙمييي شمٙموٟمييوا قمييغم سمّمييػمة سمخّمييوص يييلع اعمّيي٠مًم٦م  وًٓ صمييم سمخّمييوص 

ٟمّمي  ًمٙميم  ن شمٕميودوا  مم اإلصي٤مسم٦م ُم٤ّمئل  ظمبى ىميد شميبشمْال  يلع اعمّي٠مًم٦م سم٤مًميلات  

ون ومٞميه ومّميالً ؤذم  ؾمامء اًمّمح٤مسم٦م اًمتي ٓسمد  ٟمٙمم رضمٕمتم  ًمٞمٝمي٤م  مم اعم٘مدُمي٦مهلل ومت٘ميب

 ُم٤م يو اًمٓمبيق  و ُم٤م يو اًمّْٞمل عمٕمبوم٦م يمون اًمبضمل صح٤مسمٞم٤ًم  و ٓهلل ومٝمٛمتٜمي 

 ٟمٕمم ٟمٕمم ومٝمٛمتك. اًم٤ّمئل:

وَييوع ُميين وم٠مٟميي٤م سمٕمييد يييلا  ٟمتٔمييب ُمييٜمٙمم طمّمييٞمٚم٦م يييلع اًمدراؾميي٦م ذم يييلا اعم اًمِمييٞم :

يمت٤مب اإلص٤مسم٦مهلل وم٢مذا ومٝمٛمتم اعموَوع ُمن اإلص٤مسم٦مهلل وـمْ٘متم ُم٤م ذيمب يٜم٤م  ُمن اًمّْل 

اًمتي  ٤م يٛمٙمن ُمٕمبوم٦م يمون اًمِمخذ صيح٤مسمٞم٤ًم  و ٓهلل ومّيتٕمٚمٛمون سمٕميد ذًميك  ن صم٤مسمي٧م 

سميين اليي٤مرث إٟمّميي٤مري ًمييٞمه صييح٤مسمٞم٤ًم سمييل يييو سٝمييو هلل سمييل يييو شميي٤مسمٕمي سٝمييو  ش 

 يوصم٘مه  طمد. يلا ضمواش.

  ًمٞمٙمم ي٤م ؿمٞم .:  طمّن ام اعمتّمل

 و ًمٞمك وسم٤مر  ومٞمك. اًمِمٞم :

 : اًمّالهل قمٚمٞمٙمم ورمح٦م ام وسمبيم٤مشمه.اعمتّمل

 وقمٚمٞمٙمم اًمّالهل ورمح٦م ام وسمبيم٤مشمه وُمٖمٗمبشمه. اًمِمٞم :
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 ( 00:  00: 58/   458) اهلدى والنور / 

  قمد ؿمٞمخٜم٤م يمالُمك يلا اًملي ذيمبشمه. اًم١ّما : : سمو ًمٞمغم

ب طموًمييه و ٟمييه همييػم صم٤مسميي٧م يييو  ىمييو : يييلا الييدي٨م اًمييلي ؾمييٛمٕمتم اسييوا اًمِمييٞم :

طمدي٨م اًم٤ّمقم٦مهلل ظم٤مص٦م ذم سمالد اًمّٕمودي٦مهلل وًمٕمٚمٙمم ؾميٛمٕمتم  ُمي٤م ُمْي٤مذة  و سمواؾميٓم٦م 

إذـم٦م  ٟمٜم٤م  ٟمٙمبٟم٤م  و  ُم٤م وىمٕم٧م اًمواىمٕم٦م اؾمتٜمّم٤مر اًمّٕموديلم سم٤مًمٙمٗمي٤مرهلل وًمٜمي٤م ٟمحيو 

مخّييي٦م  و ؾميييت٦م  ذـمييي٦م طميييو  ييييلع اعمّييي٠مًم٦مهلل سميييال ؿميييك ييييلع إذـمييي٦م وصيييٚم٧م  مم 

ٛمٚمٝم٤م ذم ٟمٗموس يمثػمين ُمن اًمٓميالب و ييل اًمٕمٚميم يٜمي٤م هلل اًمْالد اًمّٕمودي٦م وقمٛمٚم٧م قم

ُميين يييلع إذـميي٦م  ٟمٜمييي قم٤مسيي٧م طمييديث٤ًم يييو طمييدي٨م صم٤مسميي٧م سميين اليي٤مرث يييلاهلل و ييلع 

اعمٜم٤مؾمييييي٦ْم  ّييييين  ن شمٕمبوميييييوا طميييييو  ُمييييي٤مذا ييييييدور ييييييلا اليييييدي٨مهلل طمتيييييى شميييييتم وم٤مئيييييدة 

اؾمتامقمٙمم سواسمٜمي٤م ًميلا  اًمّي٤مئل وقمين ـمبييق شمْميٕمٞمٗمٜم٤م  يلا اليدي٨مهلل وميام ييو ييلا 

 الدي٨م.

ذم هميي وة  طمييد ضميي٤مء  مم اًمٞمٝمييودهلل وم٘ميي٤م   ييم: ٟمحيين  ¢ن اًمٜمْييي  ي٘مييو  الييدي٨م: 

 يييل يمتييي٤مب و ٟميييتم  يييل يمتييي٤مبهلل ويٜمْٖميييي  ن شمٕمٞمٜموٟمييي٤م قمييغم اعمنمييييملمهلل ييييلا اليييدي٨م 

 وردع  سمييو ضمٕمٗمييب اًمٓمحيي٤موي ذم ُمِمييٙمل أصميي٤مر ُميين  ضمييل اًمتوومٞمييق سمٞمٜمييه وسمييلم الييدي٨م 

ومّييي٤مب  شسمٛمنمييي  ًمييين ٟمّيييتٕملم»وًمٗمييي  ُمّيييٚمم:  ش ٟمييي٤م ٓ ٟمّيييتٕملم سمٛمنمييي »اعمٕميييبوك: 

اًمٓمحييييي٤موي ييييييلا اليييييدي٨م سم٢مؾميييييٜم٤مدع وووميييييق سمٞمٜميييييه وسميييييلم اليييييدي٨م اًمثييييي٤مينهلل وم٘مييييي٤م : ٓ 

شمٕميي٤مرضا ٕن  يييل اًمٙمتيي٤مب ًمٞمّييوا ُمنميييملمهلل والييدي٨م اًمثيي٤مين ي٘مييو : ًميين ٟمّييتٕملم 

 سمٛمنم هلل ومٝمو ُم٤م اؾمتٕم٤من سم٤معمنميملم و ٟمام سم٠ميل اًمٙمت٤مب.

اًمٗم٘مه واًمٕمٚمم  سمٜمي  ُمثل يلا اًمتوومٞمق وُمثل يلا اسٛم هلل وًمٙمن ـمبي٘م٦م  ٟم٤م ال٘مٞم٘م٦م 
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ْمٞم٤م ىمْل يمل رء  ن ٟمٜمٔمب ذم صح٦م ييلا اليدي٨م إو هلل طمتيى ٟمٗمٙميب تاًمّمحٞم  ي٘م

ذم ـمبي٘مي٦م اًمتوومٞمييق سمٞمٜمييه وسميلم الييدي٨م أظمييبهلل  ُميي٤م  ذا ش يٙمين صم٤مسمتيي٤ًم ذم طم٘مٞم٘ميي٦م إُمييب 

وملًمك ىمد يٖمٜمٞمٜم٤م قمن حم٤موًم٦م اًمتوومٞميق سمٞمٜميه و سميلم اليدي٨م اًمّميحٞم  ٓ ؾميٞمام  ذا يمي٤من 

وومٞمييق اًمييلي ذييي٥م  ًمٞمييه اإلُميي٤مهل  سمييو ضمٕمٗمييب اًمٓمحيي٤مويهلل و ييلا اًمتوومٞمييق ييي يالً يمٝمييلا اًمت

 شموضمٝم٧م  مم دراؾم٦م  ؾمٜم٤مد يلا الدي٨م.

ومتٙمِميييٗم٧م زم طم٘مٞم٘مييي٦م ي٤مُمييي٦م ضميييدًاهلل وييييي  ن شمييي٤مسمٕمي اليييدي٨م وييييو اًميييلي ؾميييٛمٕمتم 

اًمٙمالهل طموًمه صم٤مسم٧م سمن ال٤مرث إٟمّم٤مري يو شم٤مسمٕمي ش يوصميق  ـمالىمي٤ًمهلل وش ييبو قمٜميه 

ا اليدي٨م سم٤مًميلات الِيُمي ي٘ميو :  ٓ رضمل طمُِمي وٟمّٞم٧م اؾمٛمه أنهلل صمم يل

قمين صم٤مسميي٧م سميين اليي٤مرث إٟمّميي٤مري  ن رضمييالً ُميين ىموُمييه اًمييلين طمِييوا اعمٕمبيميي٦م  طمييد 

يٕمٜميي طمدصميههلل ومٝمييلا ومٞميه  ؿمييٕم٤مر  وًٓ  ن اًمبضميل ش يٙميين طمي٤مع اعمٕمبيميي٦مهلل ٕٟميه يبوهييي٤م 

قميييين رضمييييل ُمييييين ىموُمييييه طمِييييهلل ٓ ؿميييييك يييييلا اًمبضمييييل صيييييح٤مشهلل وًمييييو ش يّيييييمهلل ٕن 

٥م  ن ٟمٕمبك شمبعي٦م صم٤مسمي٧م ييلاهلل ييل ييو شمي٤مسمٕمي صم٘مي٦م اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمم قمدو هلل ًمٙمن  

 هل ٓهلل ومْحث٧م وسمحث٧مهلل يمت٥م اًمبضم٤م  ُمثل اسبح واًمتٕمديل وهمػمع يليمبوع قمغم  ٟمه 

شم٤مسمٕميهلل يمتي٥م اًمّميح٤مسم٦م ييليمبوع ذم اًمّميح٤مسم٦مهلل وُميٜمٝمم الي٤موم  سمين طمجيب اًمٕمّي٘مالين 

ذيمييبع ذم اإلصيي٤مسم٦م ذم  ؾمييامء اًمّمييح٤مسم٦م قمييغم  ٟمييه صييح٤مشهلل وذيمييب ًمييه صمالصميي٦م  طم٤مدييي٨مهلل 

طميييديثٜم٤م ييييلاهلل ذم يميييل ييييلع إطم٤مديييي٨م اًمثالصمييي٦م ُميييداري٤م  وًٓ قميييغم الِيييُميهلل ُمٜمٝمييي٤م 

إطم٤مدييي٨م اًمثالصميي٦م ُمييداري٤م قمييغم الِييُميهلل وصم٤مسميي٧م ذم يييلع إطم٤مدييي٨م اًمثالصميي٦م ُميي٤م 

ىميييي٤م  ذم واطمييييد ُمٜمٝميييي٤م: ؾمييييٛمٕم٧م رؾمييييو  امهلل  و طمِييييت ذم سٚمييييه رؾمييييو  امهلل  و 

 ي٘مييو  ومٞمٝميي٤م هميي وت ُميي  رؾمييو  امهلل  و  ي قمْيي٤مرة  ظمييبى شمٍمييح سم٠مٟمييه صييح٤مشهلل و ٟمييام
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 يمام ذم الدي٨م إو  قمن رضمل ُمن ىموُمههلل  و ي٘مو : ىم٤م  رؾمو  ام يملا.

وم٢مذًا: يٜمي٤م إطم٤مديي٨م اًمتيي روايي٤م ُمي  ىمٚمتٝمي٤م وييي صمالصمي٦م  طم٤مديي٨م واطميد ُمٜمٝمي٤م رواع 

قمن صح٤مشهلل اصمٜملم ُمٜمٝم٤م ىم٤م : ىم٤م  رؾمو  امهلل ومٛمن  ين شم٠ميت اًمّمح٦ْمهلل ُمن  يين يي٠ميت 

ذم  ي رواي٦م ُمن اًمبواي٤مت اًمواردة قمٜميه  ٟميه   صم٤ْمت اًمّمح٦ْم ًمث٤مسم٧م يلا ويو ٓ يِمٝمد

 يم٤من ُم  اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهلهلل  و ؾمٛم  اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل 

يْمييي٤مك  مم ذًميييك  ن الِيييُمي اعميييليمور ةٟمٗمييي٤ًم عمييي٤م يؽمعيييوع ييييو صم٘مييي٦مهلل ًمٙمييين ُمييي٤م 

ذيمبوا ًمه وٓ رواي٦م قمن صح٤مشهلل ومٙمٞمف يٙمون يلا صم٤مسم٧م سمين الي٤مرث ُمي  يميل ييلع 

صييح٤مسمٞم٤ًمهلل و ييلا  ٟميي٤م اٟمتٝمٞميي٧م  مم  ن اًمبضمييل شميي٤مسمٕمي  إُمييور اًمييواردة قمٚمٞمييه يمٞمييف يٙمييون

 سٝمو .

وصل يلا اًمٙمالهل  مم شمٚمك اًميْالد وايتٛميوا سم٤معموَيوع ٕن اليدي٨م ذم فمي٤ميبع 

ي١ميييد واىمٕمٝمييم يٜميي٤م هلل  ٟمييه   يييل يمتيي٤مب اؾمييتٕم٤مٟموا سم٠ميييل يمتيي٤مبهلل ًمٙميين اًمِمييٞم  إًمْيي٤مين 

ا يْمٕمف يلا الدي٨مهلل وم٤مشمّمل ُمٕمي يلا اًمٓم٤مًم٥م وؾم٠مًمٜمي و قمٓمٞمته اسيواب  ن ييل

الييدي٨م ومٞميييه صم٤مسمييي٧م سمييين الييي٤مرث إٟمّمييي٤مريهلل وييييو شمييي٤مسمٕمي وسٝميييو هلل اًمٚمٞمٚمييي٦م يتّميييل 

ُمٕمييييي وي٘مييييو  وؾمييييٛمٕمتم  هنييييم اضمتٛمٕمييييوا ودرؾمييييوا يييييلا الييييدي٨مهلل ووضمييييدوا  ن يييييلا 

اًمبضمييل صييح٤مشهلل وم٠مقمٓمٞمتييه اسييواب  ٟمييه يييلا صييح٤مش سمٜميي٤مء قمييغم  ٟمٙمييم رضمٕمييتم  مم 

ح٦ْمهلل وميي٠مطمٚمتٝمم يمتي٥م اًمّميح٤مسم٦مهلل ًمٙمين ُمي٤م قميبومتم اًم٘م٤مقمييدة اًمٕمٚمٛمٞمي٦م اًمتيي  ي٤م شمثْي٧م اًمّمي

قميييغم ُم٘مدُمييي٦م اإلصييي٤مسم٦م ٓسمييين طمجيييب يٜمييي٤م  ًميييه يميييالهل ضمٞميييد ضميييدًا يمٞميييف يٛمٙمييين ُمٕمبومييي٦م 

اًمّميييح٤مسم٦مهلل ذيميييب ُميييثالً  ذا ىمييي٤م  قمييين ٟمٗمّيييه ذم روايييي٦م شمييي٤مسمٕمي صم٘مييي٦م  ٟميييه صيييح٤مش ومت٘مْيييل 

ؿمٝم٤مدشمههلل  و ىم٤م  شم٤مسمٕمي: طميدصمٜمي رضميل ُمين  صيح٤مب اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّيالهل وييو صم٘مي٦م 
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 و ُمِمٝمورة سم٠مٟمه طمِ ُمي  اًمبؾميو   وم٠ميْم٤ًم شمث٧ْم صحْتههلل  و ضم٤مءت رواي٤مت ُمتواشمبة

قمٚمٞمه اًمّالهل س٤مًمّه  و هم واشمههلل يلا صم٤مسم٧م سمن ال٤مرث ٓ يّمدب قمٚمٞمه  ي ؾمْٞمل  و 

 ي ـمبيييق ُميين اًمٓمييبب اًمتييي ذيمبييي٤م اليي٤موم  ذم اعم٘مدُميي٦مهلل ُم٘مدُميي٦م اإلصيي٤مسم٦م  ن سمٓمبيييق 

ُمٜمٝمييي٤م شمثْييي٧م صيييح٦ْم اًمِميييخذ اًميييلي ئمييين  ٟميييه صيييح٤مشهلل و يييلا  ٟمييي٤م اٟمتٝمٞمييي٧م  مم  ن 

 هلل ُم٤م اًمٗمبب صم٤مسمت٤م ًًمٞمه صح٤مسمٞم٤مً 

اًمٗمبب ضمويبي ضمدًاهلل ٕٟمه  ذا صم٧ْم  ٟمه صح٤مش وم٤مًم٘م٤مقميدة  هنيم قميدو هلل وٓ ي٘مي٤م  

ذم اًمّمح٤مش: صم٘مي٦م طمي٤موم  ٓهلل  ُمي٤م  ذا يمي٤من شم٤مسمٕمٞمي٤ًم ومالسميد ُمين  صمْي٤مت قمداًمتيههلل صميم  صمْي٤مت 

 طمّن َْٓمه وطمٗمٔمه.

ومييي٢مذًا: ش يثْييي٧م  ن ييييلا صيييح٤مشهلل  ذًا: ٟمحييين ٟمبييييد  ن ٟمٕميييبك ييييل ييييو قميييد  صم٘مييي٦م 

دن طمو  يلا اًموصفهلل سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚملين شمبعوا ًميه وش ييليمبوا  ٟميه طم٤موم هلل ُم٤م  طمد دٟم

صييح٤مشهلل  ُميي٤م اًمييلين ذيمييبوا  ٟمييه صييح٤مش ومييليمبوا إطم٤مدييي٨م اًمتييي رواييي٤م وًمييٞمه ذم 

رء ُمٜمٝميي٤م ُمييي٤م ي١ميميييد  و يثْييي٧م صيييحْتههلل سميييل يٜمييي٤م  شمٚميييك اعمالطمٔمييي٦مهلل وُمييين  ضميييل ييييلع 

شمبعتيه  اعمالطمٔم٦م اًمتي ذيمبهت٤م ةٟمٗم٤ًم وييي  ن الِيُمي اًميباوي قمٜميه عمي٤م ذيميبوا ذم

ُم٤م ىم٤مًموا: روى قمن ومالن اًمّمح٤مش وميالن اًمّميح٤مشهلل ُمين  ضميل اعمالطمٔمي٦م وييي هميػم 

ُمّييييٓمورةهلل وُميييين  ضميييييل اعمالطمٔميييي٦م إومم ذم ٟم٘ميييييد طمِمييييد وطمنمييييي يييييلا اًمبضميييييل ذم 

اًمّمييح٤مسم٦م يييلا ٓ دمييدع ُمّييٓمورًا ذم يمتيي٥م  يييل اًمٕمٚمييمهلل ُميين  ضمييل يييلا ىمٚميي٧م ُميي٤م ىمٚميي٧م 

ٙمييم ر يٙمييم واضمتٝمييي٤مديمم ًمييلًمك اًمٓم٤مًميي٥مهلل  ٟمييه  ٟميييتم  ُميي٤م  ن شمٙموٟمييوا ُميين  ييييل اًمٕمٚمييم ومٚم

يييلاهلل  ُمييي٤م  ن ش شمٙموٟميييوا يمييلًمك و ٟميييتم شمِميييٝمدون سمييي٠مٟمٙمم ـمييالب قمٚميييم ومٚميييٞمه ًمٙميييم  ن 

شم٘مٕميييوا ذم اليييػمةهلل  ُمييي٤م  ٟمييي٧م قمييي٤مش ومتٕمتيييد سمب ييييك وٓ شم٘مٚميييد هميييػم هلل و ُمييي٤م  ٟمييي٧م ـم٤مًمييي٥م 
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ونَ ﴿ يْمِب  ِْن يُمٜمْييُتْم ٓ شَمْٕمَٚمُٛميي َل اًمييلِّ ٠َمًُموا َ ْييي ومٛميين  ييين  يي١مٓء اًمٓمييالب  [43]النحررل:﴾وَم٤مؾْميي

 يمثب اًمٞموهلهلل يمٜم٧م ةٟمٗم٤ًم ؾم٠مؾمٛمٕمٙمم ُم٤م يمت٧ْم.وُمثٚمٝمم 

 ًمٗميييي٧م اًمٜمٔمييييب ذم سمٕميييي  اًمٙمت٤مسميييي٤مت ُميييين ةصميييي٤مر ٟمتٞمجيييي٦م اًمتٕمٚمييييق  ييييلا اًمٕمٚمييييم سمٌييييقم٦م 

وإظمٓم٤مء اًمتي شمؽمشم٥م ُمن وراء ذًمكهلل وًملًمك ىمٚمي٧م  ي١مٓء: ييلا اًمٕمٚميم  تي٤مج  مم 

زُميين ـمويييل طمتييى اإلٟمّيي٤من يٙمتِمييف  ُمييورًا ُميي٤م  ييد ؿمييٞمئ٤ًم ُمٜمٝميي٤م ُمّييٓمورًاهلل يييلا اًمٕمٚمييم 

ن ؿمخذ يلا اًمٕمي٤مشهلل وم٘مٚمي٧م  ٟمي٤م ذم يمالُميي اًمّي٤مسمق:  ٟميه ىمْيل ُمي٤م ٟمحي٤مو  ٓزهل يٜمْ  ُم

اًمتوومٞمق سملم طمديثلم ٓزهل ٟمت٠ميمد ُمن صيح٦م اليدي٨م اعمٕمي٤مرض ًمٚمحيدي٨م اًمّميحٞم هلل 

ومٗمٕمٚم٧م ُم٤م ذطمته ةٟمٗم٤ًمهلل وشمْلم  ن الدي٨م َيٕمٞمفهلل ًمٙمين ُمين ـمبي٘مي٦م  ييل اًمٕمٚميم ذم 

فهلل وسمٞمٜمي٧م اًمبد قمغم اًمِمْٝم٤مت واإلؿمٙم٤مٓت  ٟمه صحٞم   ٟم٤م ىمٚم٧م  ن الدي٨م َٕمٞم

اًمٕمٚميي٦مهلل ًمٙميين يييلا سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٙمييل اًمٜميي٤مس ُميي٤م يٙمٗميييهلل ٕٟمييه يمييام ؾمييٛمٕمتم  ٟميي٤م  ذا ىمٚميي٧م يييلا 

الييدي٨م َييٕمٞمف عوري يتّمييور يمييل اًمْنميي ؾمييٞم١مُمٜموا سمٙمييالهل ٟميي٤مسهلل ٓهلل  ذًا: ٟمبيييد 

 ٟمْم  اسواب اًمٗم٘مٝمي قمغم اومؽماض  ن الدي٨م يلا صحٞم .

ىمٚميي٧م:  ٟميي٤م ىمٚميي٧م ذم ردي قمييغم اًمٓمحيي٤موي ويييو ُمّييٓمور قمٜمييدي ذم يييلا اًمٙمتيي٤مبهلل 

يمٞمف ي٘م٤م  سم٠من اًمٞمٝمود واًمٜمّم٤مرى  يوز آؾميتٕم٤مٟم٦م  يم ٕهنيم ًمٞمّيوا ُمنمييملمهلل وام 

ِليَن ىَم٤مًُموا  ِنَّ امََّ صَم٤مًم٨ُِم صَمالصَم٦مٍ ﴿قم  وضمل ىم٤م :  ومٝمم ُمنميمونهلل  [33]الممئ: :﴾ًَمَ٘مْد يَمَٗمَب اًمَّ

ِ﴿وىم٤م  قمن اًمٞمٝمود  هنم ىم٤مًموا:  ُن امَّ نمييمون ًمٙمين  ذًا: يي١مٓء ُم [33]التوبر :﴾قُمَ ْيٌب اسمْي

ٟمٕمم ومبب ام قم  وضميل ذم سمٕمي  إطمٙمي٤مهل سميلم اعمنمييملم  يم يمتي٤مب وسميلم ُمنمييملم 

ًمييٞمه  ييم يمتيي٤مبهلل وميي٤مًمتوومٞمق سمييلم الييديثلم ُميين زاوييي٦م ويييي  ن  يييل اًمٙمتيي٤مب ًمٞمّييوا 

ُمنميملم ومال ُمٕم٤مر٦َم سملم يلا الدي٨م وطمدي٨م: ًمن  ؾمتٕملم سمٛمنم هلل ومٝميلا ضميواب 
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 ٕمْمٙمم ُم٤م ـمبب ؾمٛمٕمه ُمن ىمْل.ُم٤م يو صحٞم هلل وذيمبت  ؿمٞم٤مء ُمٝمٛم٦م ضمدًاهلل وًمٕمل سم

ُمن ذًمك ذم يٜم٤م  ىم٤مقمدة ذيمبي٤م اًمٓمح٤موي ويي ُم٘مٚموسم٦م ُمٕمٙموؾمي٦مهلل  ٟميه ًميٞمه يميل 

يمٗمب ذ هلل ويمل ذ  يمٗمبهلل يميل ُمنمي  يمي٤مومبهلل ًمٙمين ًميٞمه يميل يمي٤مومب ُمنمييم٤ًمهلل ييلا ُمين 

يمييالهل اًمٓمحيي٤موي ذم صييدد  ضم٤مسمتييه  و شموومٞم٘مييه سمييلم الييديثلمهلل وم٠مٟميي٤م رددت قمٚمٞمييه سمٌمييء 

 ي٤معهلل ًمٙمن ٓسمد ُمن ذح سمٕم  اًمٌمء.ُمن اًمتٗمّمٞملهلل و طم٥م  ن  ؾمٛمٕمٙمم  

 ٟميي٤م يمٜميي٧م  ريييد  ؾمييٛمٕمٙمم سمٕميي  إوييي٤مهل اًمتييي ي٘ميي  ومٞمٝميي٤م اًمِميي٤ْمبهلل وسمٕمييدين  شميي٧م 

ُمٜم٤مؾم٦ْم اًم٘مو  قمغم يلا الدي٨مهلل وم٤مٔن يلا الدي٨م اًميلي اًمٞميوهل طم٘م٘متيه ووضميدت 

 ن ؿمييئتم »ومٞمييه سمٕميي  اعمالطمٔميي٤مت ذم سمٕميي  اعمتٕمٚم٘مييلم  ييلا اًمٕمٚمييمهلل الييدي٨م ٟمّمييه: 

 ن ؿميييئتم  ٟمْييي٠مشمٙمم ُمييي٤م  و  ُمييي٤م ي٘ميييو  ام شمٕمييي٤ممم »اٟمتْييي٤معهلل ييييلا َيييٕمٞمف ظميييلو  ش ٟمْييي٠مشمٙمم

ًمٚمٛميي١مُمٜملم يييوهل اًم٘مٞم٤مُميي٦مهلل و و  ُميي٤م ي٘موًمييون ًمييههلل ىمٚمٜميي٤م: ٟمٕمييم ييي٤م رؾمييو  امهلل ىميي٤م : وميي٢من ام 

ي٘مييو  ًمٚمٛميي١مُمٜملم: يييل  طمْْييتم ًم٘ميي٤مئي  ومٞم٘موًمييون: ٟمٕمييم ييي٤م رسمٜميي٤مهلل ومٞم٘مييو : ش  ومٞم٘موًمييون: 

 .شرضموٟم٤م قمٗمو  وُمٖمٗمبشمكهلل ومٞم٘مو : ىمد وضم٧ْم ًمٙمم ُمٖمٗمبيت

 ام  يمؼم. ٚم٦م:ُمداظم

يٙمييؼم ٕن الييدي٨م صييحٞم  ذم فمٜمييههلل ُميي   ٟمٜميي٤م ٟمحيين ٟمْٝمٜميي٤م  ٟمييه َييٕمٞمفهلل ٓ  اًمِمييٞم :

 ي٘م٤م  طمٞمٜمئٍل ام  يمؼمهلل ٕٟمه ُمٕمٜم٤مع  ٟم٧م شم٘موي اًمْمٕمٞمف.

ىمٚمييييي٧م  ٟمييييي٤م: َيييييٕمٞمف  ظمبضمييييييه قمْيييييد ام سمييييين اعمْيييييي٤مر  ذم اًم ييييييد. ـمْٕمييييي٤ًم:  ضميييييي اء 

صيم واسمين  محيد ويميلا اًمٓمٞم٤مًمزي واسمين  ش قم٤م هوصٗمح٤مت ُم٤م ًمٙمم ومٞمٝم٤مهلل وُمن ـمبي٘م

 ش اًمييدٟمٞم٤م واًمٓمييؼماين و سمييو ٟمٕمييٞمم واًمْٖمييوي ذم ذح اًمّييٜم٦م يمٚمٝمييم قميين اسميين اعمْيي٤مر هلل 
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ىم٤م :  ظمؼمٟمي٤م  ٞميى اسمين  ييوب  ن قمْٞميد ام سمين زطميب طمدصميه قمين ظم٤مًميد سمين  ش قمٛميبان 

هلل وىمي٤م   سميو ٟمٕميٞمم: ¢قمن  ش قمٞمي٤مش ىمي٤م : ىمي٤م  ُمٕمي٤مذ ريض ام قمٜميههلل ىمي٤م  رؾميو  ام 

٤مر هلل ىمٚمي٧م: وييو  ُمي٤مهل طمي٤موم  صم٘مي٦مهلل ًمٙمين قمْٞميد ام سمين شمٗمبد سمه قمْد ام يٕمٜمي: اسمين اعمْي

زطمب ىم٤م  اًمليْي ذم اًمٙم٤مؿمف: ومٞمه اظمتالكهلل وًمه ُمٜم٤ميمػم َيٕمٗمه  محيدهلل ىمٚمي٧م: و ُمي٤م 

اسمن طم٤ْمن ومْمٕمٗمه ضمدًا وم٘م٤م  ذم اًمْمٕمٗم٤مء: ُمٜمٙمب الدي٨م ضميدًا ييبوي اعموَيوقم٤مت 

قمييين إصمْييي٤متهلل و سميييو قمٞمييي٤مش وييييو اعمٕمييي٤مومبي اعمٍميييي ًميييٞمه سم٤معمِميييٝمورهلل ش ييييليمبع 

هلل وٓ اسميين طمْيي٤منهلل وٓ اسميين قمْييد الٙمييم ذم اًمٗمتييوحهلل وٓ طميي٤مشمم  ش اسمييني وٓ اًمْخيي٤مر

اًمٗمّوي ذم اعمٕمبومي٦مهلل ٟمٕميم ذيميبع ذم اًمتٝميلي٥م سمبوايي٦م صمالصمي٦م قمٜميه وش  يك قمين  طميد 

شموصمٞم٘ميههلل ومٝمييو سٝميو  اليي٤م هلل و يلا ىميي٤م  ذم اًمت٘مبيي٥م: ُم٘مْييو هلل يٕمٜميي: قمٜمييد اعمت٤مسمٕميي٦م 

إىمل )ويم اعمٕمٚميق قميغم  وائيل  وُم٤م قمٚمٛم٧م ًمه ُمت٤مسمٕم٤ًمهلل وُمن يٜم٤م يتْلم ضمٝمل  و قمغم

اًمٓمؼماين طمٞم٨م ىم٤م :  ؾمٜم٤مدع طمّن رضم٤مًمه  ُم٤م صم٘م٦م و ُم٤م صدوب(. يلا  طمد اعمٕمٚم٘ملم 

 لا اًمٙمت٤مب.. إوائل ًمٚمٓمؼماينهلل ويلا  ٟم٤م  قمبوميه )ؾميوري ُمين اإلظميوان اعمّيٚمٛملم 

شمٕمٚمييق  ييلا الييدي٨م سميي٤مًمٕمٚمم يٕمٜمييي ُمٜمييل سمْميي  ؾمييٜملم(هلل وميي٠مشمى طمّيين يييلا اًمّييٜمد وىميي٤م : 

و ُم٤م صدوبهلل وومٞمٝمم  سمو قمٞم٤مش ُم٤م وصم٘مه  طمدهلل همػم اسمن زطمب يلا اًملي  رضم٤مًمه  ُم٤م صم٘م٦م

 ؾمٛمٕمتم شمبعته.

وٓ ي٘مويه  ن ًمه ـمبي٘مي٤ًم  ظميبى يبوييه ىمتي٤مدة اسمين اًمٗمْميلهلل يٜمي٤م  رضميو شمتٜمْٝميواهلل ىمتي٤مدة 

سمن اًمٗمْملهلل ؾمٞمّمححه سمٕم  اسٝمٚم٦م ي٘ميو : اًمّميواب ىمتي٤مدة سمين اًمٗمْميٞملهلل ومي٤مطمٗمٔموا 

ٗمْمييل سمين ىمتيي٤مدة اًم يي٤مويهلل ىميي٤م : ؾمييٛمٕم٧م ييلاهلل  ن ًمييه ـمبي٘مي٤ًم  ظمييبى يبوييه ىمتيي٤مدة سمين اًم

صميييور سمييين ي ييييد  يييدث قمييين ظم٤مًميييد سمييين ُمٕميييدان قمييين ُمٕمييي٤مذ سمييين ضمْيييل سميييه ٟمحيييوعهلل  ظمبضميييه 
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اًمٓميييييؼماين ذم اعمٕمجيييييم اًمٙمْيييييػم ضمييييي ء وصيييييٗمح٦م وُمّيييييٜمد اًمِمييييي٤مُمٞملم ضمييييي ء وصيييييٗمح٦مهلل 

ويملًمك ىمٚم٧م  ٟمي٤م ذم إو : ٓ ي٘موييههلل ييلع اًمبوايي٦مهلل وذًميك ٕن ظم٤مًميد سمين ُمٕميدان ش 

طم٤مشممهلل وارشمْم٤مع اًمٕمالئي ذم ُمباؾميٞمٚمههلل وقمٚمٞميه ومٞمحتٛميل  يّٛم  ُمن ُمٕم٤مذهلل يمام ىم٤م   سمو

 ن يٙمون سمٞمٜمٝمام  سمو قمٞم٤مش اًملي ذم اًمٓمبيق إوممهلل اًمتي يو ُم٤م وصم٘مه  طميدهلل ومػمضمي  

الدي٨م  مم شم٤مسمٕمي واطمد وـمبيق واطمدةهلل وييي سٝموًمي٦م يميام شم٘ميدهلهلل قميغم  ن ىمتي٤مدة 

ش  اسمن اًمٗمْمل )ووىم  عٚم٦م ُمٕمؽم٦َم( ووىم  ذم اًمتٝملي٥م واًمت٘مبي٥م اًمٗمْمٞمل ظمٓمي٠مهلل

يوصم٘مه همػم اسمن طم٤ْمنهلل وىم٤م   سمو طم٤مشمم ؿمٞم هلل وىم٤م  ال٤موم  ُم٘مْو هلل ىمٚم٧م: وىمد قمبوم٧م 

اصييٓمالطمه ذم يييلا اًمٚمٗميي هلل يٕمٜمييي: ُم٘مْييو  قمٜمييد اعمت٤مسمٕميي٦مهلل وًمٙمٜمييي  رى  ٟمييه يٜمْٖمييي  ن 

يٗمٌ ىمت٤مدة يلا سمٛمٕمٜم٤مع اًمٚمٖموي  ي: ُم٘مْو  ُمٓمٚم٘م٤ًمهلل ٕٟمه روى قمٜمه ع  ُمن اًمث٘مي٤متهلل 

يي٤موي الي٤موم  اًمث٘مي٦مهلل ومٝميو ُم٘مْيو  اليدي٨مهلل امن  سمو الّلم اًمبٞمُمٜمٝمم  محد سمن ؾمٚم

  ذًا:  ٓ  ذا صم٧ْم و ه وام  قمٚمم.

وُميين يييلا اًمتح٘مٞمييق ذم يييلين اإلؾمييٜم٤مدين  مم ُمٕميي٤مذ يتْييلم ظمٓميي٠م ا ٞمثٛمييي  يْميي٤ًم ذم 

ىموًمييه ضميي ء يمييلا صييٗمح٦م يمييلا رواع اًمٓمييؼماين سمّييٜمدين  طمييد ٤م طمّيينهلل وم٢مٟمييه يٕمٜمييي يييلا 

سملم ظم٤مًمد سمين ُمٕميدان وُمٕمي٤مذ وًميوٓ  اإلؾمٜم٤مد اًمث٤مينهلل ويم٠مٟمه ظمٗمي قمٚمٞمه آٟم٘مٓم٤مع اًملين

 ذًمك ًمٙمٜم٧م ُمٕمه ذم حتّٞمٜمه عم٤م ذطم٧م ُمن طم٤م  ىمت٤مدة اسمن اًمٗمْمل.

شمٜمْٞمه قمغم و لمهلل إو : ذيمبت ةٟمٗم٤ًم ا ٓمي٠م اًميلي وىمي  ذم اًمتٝميلي٥م واًمت٘مبيي٥م 

ذم اؾمييم اًمٗمْمييل واًمييد ىمتيي٤مدة  يييلاهلل وميي٤مهمؽم  ييام اعمٕمٚمييق قمييغم  وائييل اسميين  ش قم٤مصييم 

ٓميييؼماين ُمييي   ٟميييه ُمواوميييق ًمؽمعييي٦م اسمييين اًمٗمْميييل ذم ومخٓمييي٠م اًمّميييواب اًميييلي ذم روايييي٦م اًم

صم٘ميييي٤مت اسميييين »هلل وشاسييييبح واًمتٕمييييديل»و ششميييي٤مري  اًمْخيييي٤مري»اعمباضميييي  إصييييو  ُمثييييل 
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ٙمتيي٥م قمٚمٞمٝميي٤م يٕمتٛمييد يمييل اًمييلين  ًمٗمييوا ذم اًمييؽماضمم ُمثييل اسميين اًمهلل )ييي١مٓء اًمثالصميي٦م شطمْيي٤من

طمجييب(هلل وىمتيي٤مدة اسميين اًمٗمْمييل ضميي٤مء سميين اًمٗمْمييلهلل ُميي٤م ضميي٤مء اسميين اًمٗمْمييٞملهلل ومتحيي٧م اًمٙمتيي٥م 

لًمك ضميي٤مء ذم ؾمييٜمد الييدي٨م ىمتيي٤مدة سميين اًمٗمْمييلهلل ومجيي٤مء يييلا اعمٕمٚمييق ٕٟمييه اًم٘مديٛميي٦مهلل يميي

ٟم٤مؿمييرش ر ى اًمييباوي ُمييؽمضمم ذم هتييلي٥م اًمتٝمييلي٥م ٓسميين طمجييب واًمت٘مبييي٥م ًمييه ُمّييٛمٞمه 

ىمت٤مدة سمن اًمٗمْمٞملهلل ىم٤م : ووىم  ذم يمت٤مب اًمٓمؼماين ىمت٤مدة سمن اًمٗمْمل ويو ظمٓم٠مهلل عمي٤مذا 

 ن يلا ظمٓمي٠م   ظمٓم٠مع  ٕٟمه ٓ يٕمبك  ن اًمتٝملي٥م واًمت٘مبي٥م يو ا ٓم٠مهلل يمٞمف يٕمبك

سميييي٤مًمبضموع  مم إصييييو هلل يييييم ٓ يٕمبومييييوا يبضمٕمييييوا  مم يييييلع إصييييو هلل ًمييييلًمك ضمٕمييييل 

 اًمّمواب ظمٓم٠م وا ٓم٠م صواسم٤ًم.

اسيييبح ووم٘مٚمييي٧م  ٟمييي٤م سمٕميييد ُمييي٤م سمٞمٜمييي٧م يٜمييي٤م  ن ييييلع إصيييو  ُمثيييل شمييي٤مري  اًمْخييي٤مري 

واًمتٕميييييديل وصم٘مييييي٤مت اسمييييين طمْييييي٤من ويٙميييييلا ومٚميييييٞمٙمن اًمتّميييييوي٥م ُمييييين يييييي١مٓء اعمٕمٚم٘ميييييلم 

 ا اًم ُم٤من اًمٙمثػم ومتٜمه وام اعمّتٕم٤من.اعمتٕمٚم٘ملم  لا اًمٕمٚمم ذم يل

ييلا اًمتٜمْٞمييه إو هلل وأظمييب  ن اعمٕمٚميق أظمييب قمييغم  وائيل ذم يمتيي٤مسملمهلل يييلا  وائييل 

وائييل ٓسميين  ش قم٤مصييمهلل ًمييٞمه قمٜمييدي يييلاهلل يييلا اعمٕمٚمييق قمييغم  وائييل إاًمٓمييؼماين ذم 

اًمٓمؼماين ىمي٤م  سمٕميد  ن قمي ى اليدي٨م اًمؽمعي٦م ٕمحيد وم٘ميالهلل قمي ى طميدي٨م اًمؽمعي٦م 

هلل  ٟم٤م عم٤م ظمبضم٧م الدي٨م ىمٚم٧م:  ظمبضمه قمْد ام سمن اعمْي٤مر  ذم اًم ييد ٕمحد وم٘مال

وُميييين ـمبي٘مييييه  محييييد واًمٓمٞم٤مًمزيييي واسميييين  ش قم٤مصييييم واسميييين  ش اًمييييدٟمٞم٤م واًمٓمييييؼماين ذم 

اعمٕمجيييم اًمٙمْيييػم وذم إوئيييل و سميييو ٟمٕميييٞمم ذم الٚمٞمييي٦م واًمْٖميييوي ذم ذح اًمّيييٜم٦مهلل ييييو 

هلل ًمٙميين  محييد ىميي٤م : رواع  محييدهلل ُميي٤م قمٚمٞمييك ذم ؾمييْٞمل اظمتّميي٤مر  ن يييليمب ُمّمييدر واطمييد

روى ُميين ـمبيييق اسميين اعمْيي٤مر هلل ومٚمييامذا ٓ ي٠مظمييل الييدي٨م ُميين ُمٜمْٕمييه  ٕٟمييه ُميي٤م يٕمبومييههلل 
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ُمثييل ييي١مٓء ؿمييو سمٞمٕمٛمٚمييوا  ٟمييه  ييال اؾمييٛمه حم٘مييق يمتيي٤مب يمييلاهلل ويييي قمْيي٤مرة قميين ٟم٘مييو  

صمجيي٦م ُميي٤م يييي ي٤مٟمٕميي٦م وٓ يييي صمييامر ٟم٤مومٕميي٦مهلل وم٘ميي٤م  سمٕمييد  ن قميي اع ٕمحييد وم٘مييالهلل و ظمبضمييه 

ٜمحيو ذًميكهلل وقمي ا ذًميك ًمٙمتي٤مب اًمٗميت  يٕمٜمي:  محد ُمن طمدي٨م  ش ؾمٕمٞمد ا يدري سم

اًمبسميييي٤مين سميييي٤مس ء واًمّمييييٗمح٦مهلل و ٟميييي٧م  هييييي٤م اًم٘ميييي٤مرئ  ذا رضمٕميييي٧م  مم اًمٗمييييت  اعمييييليمور 

وضمدشمه ىمد قم ى طمدي٨م  ش ؾمٕمٞمد يلا  مم اًمْخ٤مري وُمّٚمم واًمؽمُمليهلل ومٕمغم ُم٤مذا 

 يد  قم و اعم١مًمف ًمٚمحدي٨م ٕمحد دون اًمِمٞمخلم  

ٕمٜم٤مع  ٟمه رضمل ُم٤م قمٜمدع الدي٨م ُموضمود ذم اًمّمحٞمحلم ي٘مو : رواع  محدهلل يلا ُم

قمٚمم ذم يلاهلل ٕٟمه قم وع ٕمحيد ٓ يٕمٓميي اًمّميح٦مهلل قمي وع ًمٚمِميٞمخلم يٕمٓميي اًمّميح٦مهلل 

يلا  وٓهلًل صمم ىمٚم٧م: و يْم٤ًم ومحدي٨م  ش ؾمٕمٞمد ٓ يّمٚم  ؿم٤ميدًاهلل ليدي٨م اًمؽمعي٦ما 

ٕٟمييييه خيتٚمييييف قمٜمييييه يمييييل آظمييييتالكهلل  ٓ ذم اسٛمٚميييي٦م إظمييييػمة ُمٜمييييه ُميييي  اعمٖميييي٤ميبة ذم 

سمٞمٜم٦م ُمن إُمبهلل  فمن اؾمتوقمْتوا الدي٨م اًمْميٕمٞمفهلل  اًمٚمٗم هلل وي٤م  ًمٗمٔمه ًمتٙمون قمغم

 ن ؿميييئتم ٟمْييي٠مشمٙمم ُمييي٤م  و  ُمييي٤م ي٘ميييو  ام شمٕمييي٤ممم ًمٚمٛمييي١مُمٜملم ييييوهل اًم٘مٞم٤مُمييي٦م و و  ُمييي٤م ي٘ميييو  

  م  اٟمٔمب طمدي٨م  ش ؾمٕمٞمد اًملي ضمٕمٚمه ؿم٤ميد ًمٚمحدي٨م اًمْمٕمٞمف.

 ن ام ي٘مييييو  ٕيييييل اسٜميييي٦م: ييييي٤م  يييييل اسٜميييي٦مر ومٞم٘موًمييييون: ًمْٞمييييك رسمٜميييي٤م  وؾمييييٕمديكهلل »

دًا ُمين طميال  ٕمْي م  ومٞم٘موًمون: وُم٤م ًمٜم٤م ٓ ٟمبُ وىميد   قمٓمٞمتٜمي٤م ُمي٤م ش شمُ ومٞم٘مو : يل رَٞمت

ظمٚم٘مكهلل ومٞم٘مو :  ٟم٤م  قمٓميٞمٙمم  ومْميل ُمين ذًميكهلل ىمي٤مًموا: يي٤م رسمٜمي٤مر و ي رء  ومْميل ُمين 

يلا الدي٨م ضمٕمٚمه ؿم٤ميدًا  شذًمكهلل ىم٤م :  طمل قمٚمٞمٙمم رَواين ومال  ؾمخال سمٕمدع  سمداً 

ُمتٝمي٤معلم قمييغم ليدي٨م َيٕمٞمفهلل ييلع ُمّميٞم٦ْم ـميالب اًمٕمٚميم اًمٞميوهل اًميلين ُمتٙمي٤مًمْلم 

قمٚمييم الييدي٨م ٕهنييم فمٜمييوع ؾمييٝمل اعمٜميي٤م هلل ومجٕمٚمييوا يْمييٕموا اًمٙمتيي٥م يييلع ويٜم٘مٚمييوا ُميين 
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يٜميي٤م وُميين يٜميي٤م و ًمٗمٜميي٤م يمت٤مسميي٤ًمهلل ويْمييٚمٚموا اًمٜميي٤مس ُميين طمٞميي٨م ٓ يِمييٕمبونهلل وًمييلًمك ٟمحيين 

 هييي٤م اًمٓم٤مًميي٥م ًمٚمٕمٚمييم  ن يمٜميي٧م قم٤معميي٤ًم  كؾمييواء ذم قمٚمييم الييدي٨م  و قمٚمييم اًمٗم٘مييه ٟمٜمّمييح

٧م ًمّي٧م قم٤معمي٤ًم وم٤مؾمي٠م   ييل اًمٕمٚميمهلل يٙميلا وم٠موم٧م سمام شمٕمٚميم و ضميب  قميغم امهلل و ن يمٜمي

 رسمٜم٤م ي٠مُمبٟم٤م ذم اًم٘مبةن اًمٙمبيم.

 ُميي٤م الييدي٨م اًمييلي ؾمييْ٘م٧م اإلؿميي٤مرة  ًمٞمييه وميي٠مفمن  ٟمٜمييي  طمّمييٚمه  ن ؿميي٤مء ام ىمبيْيي٤ًمهلل  

وشمّٛم  ي٤م  سمو وم٤مرس  ن اًمٕم٤ْمرة اًمتي شمِم٨ْم  ي٤م  سميو ضمٕمٗميب اًمٓمحي٤موي  ٟميه يميل ُمنمي  

 يم٤مومب وًمٞمه يمل يم٤مومب ُمنم  ظمٓم٠م.

 ٟميي٤م  يييل اًمٙمتيي٤مبهلل  _يٕمٜمييي: اًمٞمٝمييود– ٟميي٤م ضمئٜميي٤ميمم سمخييػم »الييدي٨م اًمّيي٤مسمق ذيمييبع: 

و ٟمييتم  يييل يمتيي٤مبهلل و ن ٕيييل اًمٙمتيي٤مب قمييغم  يييل اًمٙمتيي٤مب اًمٜمٍمييهلل و ٟمييه سمٚمٖمٜميي٤م  ن  سميي٤م 

 شؾمييٗمٞم٤من ىمييد  ىمْييل  ًمٞمٜميي٤م سمجٛميي  ُميين اًمٜميي٤مسهلل وم٢مُميي٤م  ـمٚمييتم ُمٕمٜميي٤مهلل و ُميي٤م  قمبموٟميي٤م ؾمييالطم٤مً 

٤مرث ذيمبٟميي٤م الييدي٨مهلل يييلا الِييُمي ا ؾمييٛمه: اليي٤مرث سميين ي يييدهلل قميين صم٤مسميي٧م سميين اليي

هلل ىمٚميي٧م: ويييلا  ؾمييٜم٤مد َييٕمٞمف.. ¢إٟمّميي٤مريهلل قميين سمٕميي  ُميين يميي٤من ُميي  رؾمييو  ام 

 ًم هلل رضم٤مًمه يمٚمٝمم صم٘م٤مت همػم صم٤مسم٧م سمن ال٤مرث إٟمّمي٤مري وم٢مٟميه هميػم ُمٕميبوك سمٕمداًمي٦م 

سمبوايييي٦م  طمييي٤مشمم  ش اسمييين و ضميييبحهلل وش ييييوردع  طميييد ُمييين  ئٛمييي٦م اسيييبح واًمتٕميييديل هميييػم 

ه ٓ صم٘م٦م وٓ رءهلل وىميد ذيميب ال٤مرث سمن ي يد يلا وم٘مالهلل وسمٞم  ًمههلل يٕمٜمي: ُم٤م ىم٤م  ومٞم

اسمن يِم٤مهل ذم اًمّػمة قمن حمٛمد سمن  ؾمح٤مب قمن اًم يبي  ن إٟمّم٤مر يوهل  طمد ىمي٤مًموا 

: ي٤م رؾمو  امر  ٓ ٟمّتٕملم سمحٚمٗم٤مئٜم٤م ُمين اًمٞمٝميود  وم٘مي٤م : ٓ طم٤مضمي٦م ًمٜمي٤م ¢ًمبؾمو  ام 

ومييٞمٝمم. وذيمييب ٟمحييوع اسميين يمثييػم ذم اًمْداييي٦مهلل وُميين ىمْٚمييه اسميين اًم٘مييٞمم ذم زاد اعمٕميي٤مدهلل ويييو 

ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞم  قمن قم٤مئِم٦م:  ٟم٤م ٓ ٟمّتٕملم سمٛمنم هلل  و سم٤معمنميملمهلل ويو  اعمواومق
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خميييبج ذم اًمّميييحٞمح٦م سميييبىمم يميييلاهلل وقمٚمٞميييه ومييي٢مين  ىميييو :  ذا شمْيييلم ًميييك َيييٕمف طميييدي٨م 

قمييغم اًمٞمٝمييود  ن ي٘ميي٤مشمٚموا ُمٕمييه ومييال طم٤مضميي٦م طمٞمٜمئييٍل  مم  ¢اًمؽمعيي٦م وُميي٤م ومٞمييه ُميين قمبَييه 

ىمييي٤م : ٕن  اًمتوومٞميييق سمٞمٜميييه وسميييلم طميييدي٨م قم٤مئِمييي٦م اًمّميييحٞم هلل يميييام ومٕميييل اًمٓمحييي٤موي طميييلم

يم اًمٜمْييي  مم ىمتيي٤م   ش ؾمييٗمٞم٤من ُمٕمييه ًمٞمّييوا ُميين اعمنميييملمهلل  وًمئييك ٤ماًمٞمٝمييود اًمييلين دقميي

قمْييدة إوصميي٤منهلل وييي١مٓء  يييل يمتيي٤مب اًمييلين ىمييد ذيمبٟميي٤م ُم٤ْميٜميي٦م ُميي٤م يييم قمٚمٞمييه  يي٤م قمْييدة 

إصميي٤من قمٚمٞمييه ذم اًمْيي٤مب اًمييلي شم٘مييدهل ىمْييل يييلاهلل ىمٚميي٧م: يِمييػم  مم سمٕميي  إطمٙميي٤مهل اًمتييي 

يمحل ذسمي٤مئحٝمم وٟمٙمي٤مح ٟمّي٤مئٝمم وهمػميي٤م  ي٤م  ظمذ  ٤م  يل اًمٙمت٤مب دون اعمنميملم

سمٕمْمه ُموَ  ٟمٔمبهلل وسمٜمى قمغم ذًمك ىموًميه ومٙمي٤من يميل ذ  سمي٤مم يمٗميبًا وًميٞمه يميل يمٗميب 

سم٤مم ذيم٤ًمهلل وم٠مىمو : ًمو ؾمٚمٛمٜم٤م ضميدًٓ سم٘موًميه ييلا وميال طم٤مضمي٦م ًمٚمت٠موييل اعميليمور ُٕميبين 

اصمٜمييلم: إو   ن اًمت٠مويييل ومييبع اًمتّمييحٞم  يمييام يييو ُمٕمٚمييوهلهلل وُميي٤م داهل  ن الييدي٨م همييػم 

حٞم  يمييام سمٞمٜميي٤م ومييال ُمّييوغ ًمت٠مويييل الييدي٨م اًمّمييحٞم  ُميين  ضمٚمييه يمييام يييو فميي٤ميب ٓ صيي

 خيٗمى قمغم  طمد  ن ؿم٤مء ام شمٕم٤ممم.

هنيييييم ًمٞمّيييييوا ُمييييين  وأظميييييب: يمٞميييييف يّمييييي   ن ي٘مييييي٤م  ذم اًمٞمٝميييييود واًمٜمّمييييي٤مرى  

ٌه ﴿اعمنميملمهلل وام قمي  وضميل ىمي٤م  ذم ؾميورة اًمتوسمي٦مهلل سمٕميد ةيي٦م:  يُموَن َٟمجَي  ِٟمَّياَم اعمُْنْمِي

َلاوَمال َيْ٘مَبسُموا  ٤مُِمِٝمْم يَي َد قمَي ِجَد اْلََباهَل سَمٕمْي ّْ ِليَن ٓ ُي١ْمُِمٜمُيوَن سمِي٤ممَِّ َوٓ ﴿ هلل﴾اعمَْ ٤مشمُِٚموا اًمَّي ىمَي

نَ  ِديٜمُوَن ِديييَن اْلَييقِّ ُِميي وًُمُه َوٓ َييي هَل امَُّ َوَرؾُميي بَّ ٤م طَميي وَن َُميي ُُميي بِّ ِب َوٓ ُ َ
ِليَن  سمِيي٤مًْمٞمَْوهِل أظِميي يي اًمَّ

٤مهِمُبوَن ُ وشُمييوا اًْمٙمِتَيي٤مَب طَمتَّييى ُيْٕمُٓمييوا اْسِ ْ  ْم َصيي ٍد َوُييي ْن َييي ٦َم قَميي ٌب  َوىَم٤مًَميي٧ِم * َييي وُد قُمَ ْييي اًْمٞمَُٝميي

٧ِم  ُن امَِّ َوىَم٤مًَميي ْوَ   اسْميي ٤مِيُئوَن ىَميي ْوُ ُْم سمِيي٠َموْمَواِيِٝمْم ُيَْميي َك ىَميي
ُن امَِّ َذًمِيي ٞمُ  اسْميي

يي ِّ َ ٤مَرى اعمْ اًمٜمََّّميي

٤مشَمَٚمُٝممُ  ْن ىَمْْييُل ىَميي
ُبوا ُِميي ِليَن يَمَٗميي يي وَن  اًمَّ ييى ُي١ْموَمُٙميي ومٛميين ضمٕمييل م اسمٜميي٤ًم  [33-23توبرر :]ال ﴾امَُّ َ ٟمَّ
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يمٞمف ٓ يٙمون ُمن اعمنمييملمهلل ييلع زًمي٦م قمجٞمْي٦م ُمين ُمثيل ييلا اإلُمي٤مهل اًمٓمحي٤مويهلل وٓ 

يٜميي٤مذم ذًمييك  هنييم  ييم شمٚمييك إطمٙميي٤مهل اًمتييي ٓ يِميي٤مريمٝمم ومٞمٝميي٤م همييػم  يييل اًمٙمتيي٤مب ُميين 

 اعمنميملم وم٢مهنم يِمؽميمون ُمٕمٝمم ذم  طمٙم٤مهل  ظمبى يمام ٓ خيٗمى قمغم  وزم اًمٜمٝمى.

يييل اًمٙمتيي٤مب يِمييؽميمون ُميي  اعمنميييملم ذم  طمٙميي٤مهلهلل وخيتٚمٗمييون سمٛمٕمٜمييى:  ذا يميي٤من  

قميييٜمٝمم ذم  طمٙمييي٤مهلهلل وميييام اًميييلي يّيييوغ يميييوهنم خيتٚمٗميييون قميييٜمٝمم ذم  طمٙمييي٤مهل  ٓ ٟمحٙميييم 

قمٚمٞمٝمم سم٠مهنم ُمنميمون وىمد اؿمؽميموا ُمٕمٝمم ذم  طمٙم٤مهلهلل واؿمؽميموا ُمٕمٝميم ذم اًمنمي هلل 

وم٢مذًا: يم ُمنميمونهلل ًمٙمٜمٝمم  يل يمت٤مبهلل و م  طمٙم٤مهل ظم٤مصي٦م  يمهلل صميم ىمٚمي٧م: وىميد ٓ 

ٕمٚمم اًم٤ْمطم٨م اًمٗم٘مٞمه اًملي ٟمج٤مع ام ُمن اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م ُم٤م ي١ميميد ُمي٤م شم٘ميدهل ي

 -يٜمي٤م آٟمتْي٤مع–ويْٓمل ىميو  اًمٓمحي٤موي اًمّي٤مسمق: ًميٞمه يميل يمٗميب سمي٤مم ذيمي٤ًمهلل ُمين ذًميك 

شمٚمك  اعمح٤مورة سميلم اعمي١مُمن واًمٙمي٤مومب اًميلي اومتخيب سمامًميه وضمٜمتٞميه يميام ىمي٤م  قمي  وضميل 

ِه ىَم٤مَ  َُم٤م َ فُمنا َ ْن شَمِْٞمَد َيِلِع َ سَمًدا َوَدظَمَل ضَمٜمَّتَُه ﴿ذم ؾمورة اًمٙمٝمف: 
ِّ *  َوُيَو فَم٤مِشٌ ًمِٜمَْٗم

 َ َٕ ْن ُرِدْدُت  ِمَم َرشِّ 
٤مقَم٦َم ىَم٤مئَِٛم٦ًم َوًَمئِ َّّ ا ُِمٜمَْٝم٤م ُُمٜمَ٘مَٚم٤ًْمَوَُم٤م َ فُمنا اًم -35]الكهف:﴾ضِمَدنَّ ظَمػْمً

ىموًميه ومٝملا يمٗمب وش ينم  ذم ر ي اًمٓمحي٤مويهلل وًمٙمين اًمّيٞم٤مب ييبدعهلل ومتي٤مسم  ُمٕميي  [36

ِلي ظَمَٚمَ٘مَك ُِمْن شُمَباٍب صُممَّ ُِمْن ُٟمْٓمَٗم٦ٍم ﴿شمٕم٤ممم:  ٤مِوُرُع َ يَمَٗمْبَت سم٤ِمًمَّ ُُْه َوُيَو ُ َ ىَم٤مَ  ًَمُه َص٤مطِم

اًل  اَ  َرضُميي وَّ ًدا* صُمييمَّ ؾَميي ُ  سمِييَبشِّ َ طَميي َو امَُّ َرشِّ َوٓ ُ ْذِ ٜمَّيي٤م ُييي
ومت٠مُمييل  [33-33]الكهررف:﴾ًَمٙمِ

ٟمٗمّه ُمٜمه ُمٕمؼمًا قمٜمه سمٛمبادومه ويو اًمنم  يمٞمف وصف ص٤مطمْه اًمٙم٤مومب سم٤مًمٙمٗمب صمم ٟم ع 

ًدا﴿وم٘مييي٤م :  ُ  سمِيييَبشِّ َ طَمييي وييييلا اًمنمييي   ييي٤م وصيييف سميييه اًمٙمييي٤مومب  [33]الكهرررف:﴾َوٓ ُ ْذِ

ٟمٗمّييييه ومييييٞمام ييييي٠ميتهلل ومتيييي٤مسم  ىموًمييييه شمٕميييي٤ممم سمٕمييييد  ن ذيمييييب ُميييي٤م وقمٔمييييه سمييييه صيييي٤مطمْه اعميييي١مُمن: 

َق ﴿ ٤م َ ٟمٗمَي غَم ُمَي ٞمِْه قمَي َٝم٤م َوُ طِمٞماَل سمِثََٛمِبِع وَم٠َمْصََْ  ُيَ٘مٚم٥ُِّم يَمٗمَّ غَم قُمُبوؿمِي ٦ٌم قمَي َي ظَم٤مِويَي
٤م َويِي ومِٞمٝمَي
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ًدا ْ  سمِيَبشِّ َ طمَي ىمٚمي٧م: ومٝميلا اًم٘ميو  ُمٜميه ُمي  ؾمي٤ْمب  [42]الكهرف:﴾َوَيُ٘موُ  َي٤م ًَمٞمْتَٜمِي َشْ ُ ْذِ

اًم٘مّميي٦م سييي  ضمييدًا ذم  ن ذيمييه  ٟمييام يميي٤من يييو ؿمييٙمه ذم أظمييبةهلل ويييلا يمٗمييب وًمييٞمه 

 سمنم  ذم ر ي اًمٓمح٤موي ومٝمو سم٤مـمل فم٤ميب اًمْٓمالن.

 ظمبضميييييوا اعمنمييييييملم ُمييييين ضم ييييييبة »: ¢يميييييد ذًميييييك ُمييييين اًمّيييييٜم٦م ىموًميييييه و ن  ييييي٤م ي١م

هلل رواع اًمِمٞمخ٤من وهمػم ٤م قمن اسمن قمْي٤مسهلل وييو خميبج ذم اًمّميحٞمح٦م سميبىمم شاًمٕمبب

يملاهلل ومي٢من اعميباد  يم اًمٞمٝميود واًمٜمّمي٤مرىهلل يميام دًمي٧م قميغم ذًميك  طم٤مديي٨م   ظميبهلل ُمٜمٝمي٤م 

ًمئن قمِم٧م ٕظمبضمن اًمٞمٝمود واًمٜمّم٤مرى ُمن ضم يبة اًمٕمبب طمتيى ٓ  شميب  »: ¢ىموًمه 

رواع ُمّيييٚمم وهميييػمع وييييو خميييبج يٜمييي٤م  ذم اًمّميييحٞمح٦مهلل وعمييي٤م يمييي٤من شٞمٝمييي٤م  ٓ ُمّيييٚمامً وم

طمييدي٨م اسميين قمْيي٤مس اًمييلي يييو رواع اًمِميييٞمخ٤من طمجيي٦م ىم٤مـمٕميي٦م ذم اعموَييوع همٛميي  ُمييين 

صحته اًمٓمح٤موي شمٕمّمي٤ًْم عمليْيه ُمي  إؾميفهلل وزقميم  ٟميه وييم ُمين اسمين قمٞمٞمٜمي٦مهلل ىمي٤م : 

ّمييي٤مرى ٕٟميييه يمييي٤من  يييدث ُمييين طمٗمٔميييههلل ومٞمحتٛميييل  ن يٙميييون ضمٕميييل ُمٙمييي٤من اًمٞمٝميييود واًمٜم

اعمنميملمهلل وش يٙمن ُمٕمه ُمين اًمٗم٘ميه ُمي٤م يٛمٞمي  سميه سميلم ذًميكهلل ؾميٗمٞم٤من سمين قمٞمٞمٜمي٦م ُمين يمْي٤مر 

ؿمٞموخ اإلُم٤مهل  محيد وصم٘مي٤مت الٗمي٤مظهلل  وًٓ يٜمّيْه  مم اًميويمهلل وسمحجي٦م  تٛميلهلل وش 

يٙمن قمٜمدع ُمين اًمٗم٘ميه واًمٗمٝميم يٛمٞمي  سميلم اعمنمييملم وسميلم اًمٞمٝميود واًمٜمّمي٤مرىهلل يميلا ىمي٤م  

٤موم  اًمث٘ميي٦م يميي٤مسمن قمٞمٞمٜميي٦م ُميين طمٗمٔمييه ًمييٞمه سمٕمٚميي٦مهلل ؾميي٤محمه امهلل وم٢مٟمييه يٕمٚمييم  ن حتييدي٨م اليي

سميييييل ييييييو ومخيييييب ًميييييههلل و ن ختٓمئييييي٦م اًمث٘مييييي٦م سمٛمجيييييبد آطميييييتام  ًميييييٞمه ُمييييين ؿمييييي٠من اًمٕمٚميييييامء 

اعمٜمّمٗملمهلل وًمٙمٜمٝم٤م اًمٕمّمْٞم٦م اعمليْٞم٦مهلل ٟم٠ّم  ام اًمّالُم٦مهلل وقمغم ُملي٥م اًمٓمحي٤موي 

 ِنَّ ﴿ ن يٖمٗميب ام اًمٙمٗميب ًم٘موًميه شمٕمي٤ممم:  -اٟمتْه ي٤م  سم٤م وم٤مرس وُمين طموًميك–يلا يٛمٙمن 

٤مءُ امََّ ٤م ُدوَن َذًمِييَك عمَِييْن َيَِميي ُب َُميي
َ  سمِييِه َوَيْٖمِٗميي يي ُب َ ْن ُينْمَ

هلل و ييلع أييي٦م [43]النسررم :﴾ ٓ َيْٖمِٗميي
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اطميييت٩م اسمييين طمييي هل رمحيييه ام قميييغم  ش طمٜمٞمٗمييي٦م اًميييلي ييييو ُمتْيييوع اإلُمييي٤مهل اًمٓمحييي٤موي ذم 

اًمتٗمبيق اعم قموهل وم٘م٤م  قم٘مْٝم٤م.. ىم٤م  اسمن طم هل: ومٚمو يم٤من ي٤ميٜم٤م يمٗميب ًميٞمه ذيمي٤ًم ًمٙمي٤من 

 شمٕم٤ممم سمخالك اًمنم  ويلا ٓ ي٘موًمه ُمّٚمم. ن ؿم٤مء امُمٖمٗمور عم

صمم  شمْ  ذًميك سم٠مدًمي٦م  ظميبى ىمويي٦م وىمي٤م : ومّمي   ن يميل يمٗميب ذ  ويميل ذ  يمٗميبهلل 

و هنام اؾمامن ذقمٞم٤من  وىمٕمٝمام ام شمٕم٤ممم قميغم ُمٕمٜميى واطميدهلل وًميوٓ ظمِميٞم٦م اإلـم٤مًمي٦م 

 ًمٜم٘مٚم٧م يمالُمه يمٚمه ًمٜمٗم٤مؾمته وقم شمه ومٚمػماضمٕمه ُمن ؿم٤مء اعم يد ُمن اًمٕمٚمم واًمٗم٘مه.

وا الصييي٦م:  ن اليييدي٨م َيييٕمٞمف اإلؾميييٜم٤مد ُمٜمٙميييب اعميييتنهلل و ن آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٠مييييل 

:  ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم سمٛمنميي هلل وًمٗميي  ُمّييٚمم: ¢اًمٙمتيي٤مب ذم ضمٝميي٤مد اًمٙمٗميي٤مر يِمييٛمٚمٝم٤م ىموًمييه 

 وم٤مرضم  ومٚمن  ؾمتٕملم سمٛمنم .

شمٜمْٞمييه: يميي٤من ىمييد ضمييبى سمٞمٜمييي وسمييلم سمٕميي  اإلظمييوة يمييالهل طمييو  يييلا الييدي٨مهلل و ٟمييه 

ت ًميه اسٝم٤مًمي٦م وسمٕميد  يي٤مهل اشمّميل ش ي٤مشمٗمٞمي٤ًم َٕمٞمف اإلؾميٜم٤مدهلل ومّي٠م  قمين اًمٕمٚمي٦مهلل وميليمب

وىمب  قمكم يميالهل الي٤موم  ذم اإلصي٤مسم٦م ذم شمبعي٦م صم٤مسمي٧م سمين الي٤مرث إٟمّمي٤مري و ٟميه 

صح٤مشهلل ورضمى اًمٜمٔمب ومٞمههلل ومب يته ىمد  وردع ذم اًم٘مّم إو  ُمٜمه اسمن طمجبهلل وؾم٤مب 

ًمٞمه وميٞمٝمام ُمي٤م ييد  قميغم صيحْتههلل و ؿمي٤مر  مم ييلا  ¢ًمه طمديثلم روا ٤م قمن اًمٜمْي 

٨م  يْم٤ًمهلل ويو يمام شمبى يبويه قمن سمٕم  اًمّميح٤مسم٦م اًميلين ؿميٝمدوا وىمٕمي٦م  طميدهلل الدي

ووىمٗم٧م ًمه قمغم طمٞم٨م ةظمب يبويه سمواؾمٓم٦م  ش يبيبةهلل يو يبويه قمن  ش يبيبةهلل قمن 

هلل وميؽمضم  قمٜميدي قميدهل صيحْته و ٟميه شمي٤مسمٕمي سٝميو هلل يميام ذيميبت ذم ُمٓمٚمي  ¢اًمٜمْي 

٧م  طميييد ييييلا اًمٙميييالهلهلل وًميييلًمك ومييي٢مين ر يييي٧م  ن  ؾميييجل شمٗمّميييٞمل ُمييي٤م  عٚمييي٧م يٜمييي٤م حتييي

الييديثلم اعمِميي٤مر  ًمييٞمٝمام وؾمييٞم٠مشمٞم٤من  ن ؿميي٤مء ام شمٕميي٤ممم سمبىمٛمييي ؾمييت٦م قمنميي سمٕمييد اعم٤مئيي٦م 

 وؾمت٦م ةٓك وؾمْٕم٦م قمنم سمٕمد اعم٤مئ٦م وؾمت٦م ةٓكهلل وام وزم اًمتوومٞمق.
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 ام ي٘مويك ي٤م ؿمٞمخٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 اًمٚمٝمم ةُملمهلل أن ٟمبيد ٟمّٛم  شمْ  اعمواصالت. اًمِمٞم :

 لي ىمٚمته ظمالص ُم٤م ومٞمه يمالهل.وام ي٤م ؿمٞم  سمٕمد ُم٤م ؾمٛمٕم٧م اًم ُمداظمٚم٦م:

ؿميي٠من يمييل ـم٤مًميي٥م »ظمييالصهلل الٛمييد مهلل ًمٙميين  ٟميي٤م  زيييد  رء: ال٘مٞم٘ميي٦م  اًمِمييٞم :

هلل يمٜمي٧م  ىميب  ييلا اليدي٨م شُمْتدئ ذم اًمٕمٚمم و ٟمي٤م يمٜمي٧م يميلًمك ورسميام ٓ  زا  يميلًمك

ويّمييٞمْٜمي اإلؿميييٙم٤م هلل ٕٟمييه ذم سمٕمييي  اًمبوايييي٤مت: ًمييٞمه سميييلم اًمٙمٗمييب واًمبضميييل  ٓ شميييب  

ٗميييبهلل ذم سمٕمييي  اًمبوايييي٤مت وم٘ميييد  ذ .  شمّييي٠م   ٟمييي٤م اًمّميييالةهلل ومٛمييين شميييب  اًمّميييالة وم٘ميييد يم

يمٞمف: وم٘مد  ذ   ي٤م  ظمير يلا شم٤مر  صالة ظم٤مص٦م اًملي يؽميمٝم٤م يمّالًهلل يمٞمف يٕمٜمي 

 ذ   يمٜميي٧م  فميين ًمٕمٚمييه ذم ويييم ُميين اًمييباويهلل  ٟميي٤م ـم٤مًميي٥م قمٚمييمهلل سمٕمييد ذًمييك رسمٜميي٤م ومييت  

 وًمو قمغم ؾمن والٛمد م ومٕمبوم٧م  ٟمه ذقم٤ًم...

 ( 00:  11: 57/   458) اهلدى والنور / 

 ( 00:  26: 55/   458) اهلدى والنور / 

 ( 00:  28: 25/   458) اهلدى والنور / 
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 حوه فتٍة اخلمير آخر دلمض

ؾم١مازم طمتى قمن اًمّٕمودي٦م وقمين اًم٘ميوات إضمٜمْٞمي٦م ضمي٤مءت وردت  ٟمْي٤مء  اًم١ّما :

 ٟمييه ومٞمييه حتييب  يٛمٜمييي قمييغم الييدود اًمّييٕمودي٦مهلل ومٛميين يييبى  ن قمييدهل آؾمييتٕم٤مٟم٦م  يي١مٓء 

يّتٕملم اعمّيٚمٛمون َيد ييلا اًمٕميدوان اًمْٕمثيي اًميلي قمٓميل اًميدقموة اعمنميملمهلل ومْٛمن 

 ذم اًمٙموي٧م 

 طمّْي ام. اًمِمٞم :

 وقمٓمل  قمام  ا ػم يمٚمٝم٤مهلل وذد إسمٜم٤مء وإٍهلل طمتى ... اًم٤ّمئل:

 دقمك ُمن اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م. اًمِمٞم :

سمٛمييين يّيييتٕمٞمٜمون ذم ُمثيييل ييييلا اًموىمييي٧مهلل و ٟمييي٧م شمٕميييبك َيييٕمف اًم٘ميييدرات  اًمّييي٤مئل:

هلل ورسميام ييبد اًمٖميدر ُمٜميههلل وُميثٚمام ىمٚمي٧م ًميك:  ٟميه وردت طمتى ضمٞموش اعمّيٚمٛملم يٕمٜميي

ُمٕمٚموُمييي٤مت  يمٞميييدة  ٟميييه ومٞميييه حتيييب  ُمييين صيييوب اًميييٞمٛمنهلل وًمٙمييين شمّميييدى  يييم اليييبس 

اًمّيييٕموديهلل ومٝميييلع وميييتن ٟمّييي٠م  ام ؾميييْح٤مٟمه وشمٕمييي٤ممم  ن خيٚميييذ اعمّيييٚمٛملم ُمييين ذيييي٤م 

  عٕملمهلل وُم٤م شمٙمون  ٓ سمخػم قمغم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م عٕم٤مء.

ّٚمٛمون ُمّم٤مسمونهلل ًمٙمن يلا ٓ  ل اعمِمٙمٚم٦م ي٤م  ظمير  ٟم٧م ُمّم٤مب واعم اًمِمٞم :

 ٓ  ن ٟمٕمبك طمٙمم ام قم  وضمل ومٞمام  صٞم٥م ومٞميه اعمّيٚمٛمونهلل ومي٤مٔن ييل  ٟمي٧م شمّي٠م  
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  هل شمِمٙموهلل ٓسمد  ٟمك شم٠ّم هلل ومام يو ؾم١ماًمك 

 ؾم١مازم  ذا يمٜمتم شمبون ومْمٞمٚمتٙمم سمٕمدهل ضمواز آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤معمنميملم. اًم٤ّمئل:

قميين اًمٜمْييي اعمٕمّمييوهلهلل  ًمييٞمه   وًٓ يييلا ًمييٞمه ر ييي٤ًم  ٟميي٧م شمٕمبومييههلل يييلا ٟمييذ اًمِمييٞم :

 يملًمك 

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 ومٚمامذا شم٘مو :  ٟم٧م شمبى  اًمِمٞم :

 ٕن يٜم٤م  ُمن يبى قمٙمه يلا. اًم٤ّمئل:

ًميين  ؾمييتٕملم »ىمييل قميين اًمٕمٙمييه ر يهلل  ُميي٤م و ن  ىمييو  ًمييك: ىميي٤م  ًمييك ٟمْٞمييك:  اًمِمييٞم :

ومييال شم٘مييل زم:  ٟميي٧م شمييبىهلل  ٟميي٤م  روي ًمييك وُٕمث٤مًمييك  يين اهمييؽموا سمييدقم٤مي٤مت  شسمٛمنميي 

٦م وىمدُم٧م  ٟم٧م شمؼميبًا عمثل يلع آؾمتٕم٤مٟم٦مهلل ًمٙمٜمٜمي ؿميٕمبت  ٟميك  هنم يبون آؾمتٕم٤مٟم

دظمٚم٧م ذم ُموَوع ًمٞمه ًمه قمالىم٦م سم٤مًم١ّما   ـمالىمي٤ًمهلل ويْيلم ًميك ييلا  ٟميك شم٘ميو  زم: 

 ٟميي٧م شمييبى يمييلاهلل  ٟميي٤م يييلا ًمييٞمه ر ييي٤ًم يييلاهلل يييلا ُمٜمّمييوص ذم  صيي  اًمٙمتيي٥م سمٕمييد يمتيي٤مب 

ييلا ييل  شًمين  ؾميتٕملم سمٛمنمي »ام وسمٕمد صحٞم  اًمْخي٤مري  ٓ وييو صيحٞم  ُمّيٚمم: 

 اًمب ي زم 

 ًمٙمن يلع ومتوى ي٤م ؿمٞم . اًم٤ّمئل:

 ُم٤م قمٚمٞمكهلل  ٟم٤م  ؾم٠مًمك: يلا ر ي زم  اًمِمٞم :

  ٟم٧م ٟم٘مٚم٧م اًمٜمذ. اًم٤ّمئل:
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اؾميي٠مًمك ام هيييديكهلل ٓ حتييوضمٜمي  ن  قمٞمييد اًمّيي١ما  صمييالث ُمييبات ًمٙمييٞمال  اًمِمييٞم :

 شم٘مو  زم: ٟمٕمم يلا ر ي ًمك  و ًمٞمه سمب يهلل  ٟم٧م شمٕمبك ُم٤م ُمٕمٜمى اًمب ي 

 شم٘مو  زم: يلا ر يك  ذا ىمٚم٧م ًمك:  ىمم اًمّمالةهلل 

 ٓ. اًم٤ّمئل:

  ي  يلا  اًمِمٞم :

 يلا ٟمذ. اًم٤ّمئل:

 ـمٞم٥مهلل و ٟم٤م  ىمو  ًمك: ىم٤م  رؾمو  ام يملا يلا ر يي  اًمِمٞم :

 ٓهلل ٟمذ. اًم٤ّمئل:

 عم٤مذا ٓ شم٘مو   ذًا ُمن ىمْل سم٤مر  ام ومٞمك وؾم٤محمك امر اًمِمٞم :

 رسمام  ين  ظمٓم٠مت ذم اًمٚمٗم . يلع اًمٗمتوى ي٤م ؿمٞم . اًم٤ّمئل:

ٚمٞمكهلل  ٟمي٤م  ىميو : ىمي٤م  قمٚمٞميه اًمّيالهل: )ًمين  ؾميتٕملم سمٛمنمي ( ييلا ٟمتْٜمي٤مع ُم٤م قم اًمِمٞم :

وٟميييدين ام سميييههلل ُمييي٤م ييييو ؾمييي١ماًمك أنهلل ٟمحييين ُمييي٤م وصيييٚمٜم٤م  مم اًمّييي١ما هلل ٟمحييين ٟمّميييح  

 وٟم يل اًمٕمباىمٞمل أن ُمن اًمٓمبيقهلل ُم٤م يو اًم١ّما  

اًمّيي١ما  أن: يٜميي٤م  ُمييين  ومتييى ُميين قمٚميييامء اعمّييٚمٛملم سمجييواز آؾميييتٕم٤مٟم٦م  اًمّيي٤مئل:

ييلا اًمٕمييدو اًمْٕمثيي قميين إُميي٦مهلل وسمٕمي  اًمٕمٚمييامء يٗمتيي سمٕمييدهل اسييواز سم٤معمنمييملم ًمييدوم  

سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م  ١مٓء اعمنميملمهلل ومام يو اًملي يتوضم٥م قمغم اًمِمي٤مب اعمّيٚمم  ن يٕمٛميل 

سمههلل يل ي٠مظمل ومتوى ُمن  صيح٤مب اإلىمٚميٞمم ُمثيل  و اًمْٚميدة اًمتيي يٕميٞم   ي٤م ويٕمٛميل  ي٤م 
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 ويّؽمي  ىمٚمْه قمغم ذًمكهلل  هل يٜمٔمب سمخالومٝم٤م وضم ايمم ام ظمػم 

ُٛموَ  ومِٞماَم ؿَمَجَب سَمٞمْٜمَُٝمْم صُممَّ ﴿ىم٤م  شمٕم٤ممم:  ًمِمٞم :ا وَمال َوَرسمَِّك ٓ ُي١ْمُِمٜمُوَن طَمتَّى ُ َٙمِّ

ٚمِٞماًم  ّْي ُٛموا شَم ٚمِّ َّي ٞم٧َْم َوُي ِٝمْم طَمَبضًم٤م ِ ٤َّم ىَمْمَي
ِّ وىمي  اًمٜمي اع  [65]النسرم :﴾ٓ َ ُِدوا ذِم َ ٟمُٗم

 ام  ٟم٧م ذطم٧م  هل ٓ  ىمل: ٟمٕمم.طمّْ

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

َجَب سَمٞمْيييٜمَُٝممْ ﴿شم٘ميييو  أيييي٦م  وميييامذا  اًمِميييٞم : ٞماَم ؿَمييي
وَ  ومِييي ُٛمييي  [65]النسرررم :رش﴾طَمتَّيييى ُ َٙمِّ

ؿميييجب سميييلم اًمٕمٚميييامء يميييام ذيميييبت أنهلل وم٠مٟمييي٤م ىمٚمييي٧م ًميييكهلل و ٟمييي٧م ىميييد شمٙميييون قم٤معمييي٤ًم وٓ 

شمّييتٕمجل قمييكمهلل وىمييد شمٙمييون ـم٤مًميي٥م قمٚمييم وٓ شمّييتٕمجل قمييكمهلل وىمييد شمٙمييون ُميين قم٤مُميي٦م 

ًمين »الة واًمّيالهل: اعمّٚمٛملمهلل ومٝمٛم٧م أن قمغم إىميل أن ىميو  اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّمي

 وشمٕمبك اًم٥ّْم ؾم٥ْم يلا اًم٘مو   ًمٞمه يملًمك  ش ؾمتٕملم سمٛمنم 

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

ـمٞميييي٥مهلل وم٠مٟميييي٧م قمبوميييي٧م ىمييييو   طمييييد اًمٓمييييبوملم اعمتٜميييي٤مزقملمهلل ومييييام يييييو طمجيييي٦م  اًمِمييييٞم :

اًمٓمبك أظمب اًملي خي٤مًمف يلا اًمدًمٞمل اًميلي  يت٩م سميه اًمٓميبك إو  وميٞمام قمٚمٛمي٧م 

  ٟم٧مهلل ُم٤م يو الج٦م 

اؾميييتٕم٤من سمجْيييػم سمييين  ¢ًمٕمٚميييامء  ن اًمبؾميييو  ذيميييبت ذم ومتيييوى ًميييْٕم  ا اًمّييي٤مئل:

قمييييديهلل  و ُمٓمٕمييييم سميييين قمييييدي وم٠مظمييييل ُميييين يييييلا ٟمييييذ قمييييغم  ن اًمبؾمييييو  قمٚمٞمييييه اًمّمييييالة 

 واًمّالهل اؾمتٕم٤من سمٖمػم اعمّٚمٛملم.

ُم٤م قمٚمٞمك ُم٤م ٟمحت٤مج  مم ذحهلل ييلا اًميدًمٞمل  ٟمي٧م وضمدشميه  يوز  ن شمٕمتٛميد  اًمِمٞم :
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  شًمن  ؾمتٕملم سمٛمنم »قمٚمٞمه وشمٕم٤مرض سمه: 

 ى ي٤م ؿمٞم . ٟم٤م ًم٧ّم سمٛم٘م٤مهل اًمٗمتو اًم٤ّمئل:

ُميي٤م  ضمْتٜمييي.  ٟميي٤م  ؾميي٠مًمك قمييام ذم ٟمٗمّييكهلل  ٟميي٧م اـمٛم٠مٟمٜميي٧م  ييلع آؾمييتٕم٤مٟم٦م  اًمِمييٞم :

اًمتي ذيمبي٤م اعمٗمتون  وًمئكهلل  ن يلا يّم  آؾمتدٓ  سمه قمغم يلا اًمواىم  إًمٞمم ُمن 

دظميييييو  اًمٙمٗمييييي٤مر  قميييييداء اإلؾميييييالهل واعمّيييييٚمٛملم واعمٕمٞمٜميييييلم ًمٚمٞمٝميييييود قميييييغم آؾميييييتْداد 

 ٟمي٧م و ُمث٤مًميك ُمين قم٤مُمي٦م اعمّيٚمٛملم سميي٠من  سمٗمٚمّيٓملمهلل ييلع آؾميتٕم٤مٟم٦م يمتٚميك طمتيى شم٘مٜميي 

يييلع ومٞمييه ومتييوى ويييلع دًمٞمٚمٝميي٤مهلل يييلا اًمييدًمٞمل ي١ميييد يييلع آؾمييتٕم٤مٟم٦م اًمتييي ومٕمٚموييي٤مهلل ويييلا 

الدي٨م اًملي ذيمبشمه ٓ يٜمٗمي يلع آؾمتٕم٤مٟم٦م واًمبؾمو  ي٘ميو : ًمين  ؾميتٕملم سمٛمنمي هلل 

ويم يّيتٕمٞمٜمون سم٤معمنمييملمهلل ويّيتٕمٞمٜمون سم٤مًمدوًمي٦م اًمٕمٔمٛميى قميغم وضميه إرض اًمٞميوهل 

و  إظميييبىهلل صميييم ذيميييبت ذم ًمٖمتيييك اًمٕم٤مـمٗمٞمييي٦م ةٟمٗمييي٤ًم  ن اًمٕميييباب اًمْٕمييي٨م وُمييي٤م سميييل وسم٤مًميييد

اًمْٕميي٨م..  ًميي هلل ًمٙميين يمٞمييف دميي٤ميٚمتم  ن اًمْٕميي٨م دظمييل ُميي  إُمبيٙميي٤من ذم سمييالد اًمييلين 

ومييبوا ُميين اًمْٕميي٨م سم٤مٓؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر  شمييدري يييلع ال٘مٞم٘ميي٦م  هل ٓ   فمٜمييك ُميي٤م شمٜمْٝميي٧م 

  ٤م 

 ... اًم٤ّمئل:

   ُم٤م شمدري  ن اسٞم  اًمّوري يٜم٤م  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

ومبوا ُمن اًمْٕم٨م وضمٚمْوا اًمْٕم٨مهلل يلع يمٚمٝم٤م مويه قمغم  قملم اًمٜم٤مس  ٟمه ًمو  اًمِمٞم :

ٟمحيين ُميي٤م اؾمييتٕمٜم٤م  يي١مٓء اًمٙمٗميي٤مر ًمٗمٕمييل صييداهل واًمْٕميي٨م وو.  ًميي هلل صمييم ىمييدُموا إرايض 
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اًمّٕمودي٦م ًم٘مٛم٦م ؾم٤مئٖم٦م ًمٚمْٕم٨مهلل واًمٙمٗمب ُمٚم٦م واطمدةهلل ٓ ومبب سملم سمٕم٨م وسمٕم٨م  ـمالىم٤ًمهلل 

 اًمبُم٤مد ذم اًمٕمٞمون. يلا رء. ذًا: يلا يمٚمه ُمن سم٤مب ذر 

اًمٌمييء اًمثيي٤مين: ييييلا اًمتٍمييك ُميي  إؾميييف اًمِمييديد ًمييوٓ اًمٕمواـميييف اًمتييي شمٚمٕمييي٥م 

سمٕم٘مييو  اعمّييٚمٛملم ُميي٤م اؾمتّيي٤مغ ُمّييٚمم قمييغم وضمييه إرض ُميي٤م وىميي  اًمٞمييوهل ُميين  دظميي٤م  

إُمبيٙم٤من ُمبطمْلم  م ُم١ميدون ذم سمالد اإلؾميالهل سم٠مقمٞمي٤مد اًمٙمٗميب واًمْميال هلل ُمي٤م وىمي  

ن قم٘مييييو مهلل أن يييييل اإلؾمييييالهل يٗمييييبب سمييييلم  رض يييييلا ًمييييو  ن اعمّييييٚمٛملم يّييييتٕمٛمٚمو

 ؾمالُمٞم٦م و رض  ظميبى  ىميل: ٓ. ٕٟميه ُمي٤م حتتي٤مج ييلع سميديٞم٤مت يم٤مًمِميٛمه ذم راسمٕمي٦م 

 اًمٜمٝم٤مر.

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

عم٤مذا اًمّٕمودي٦م ش شمّيتٕمن سم٤مُٕمبيٙمي٤من ذم طميل ُمِميٙمٚم٦م إومٖمي٤منهلل عمي٤مذا   اًمِمٞم :

 ٕهن٤م ًمٞم٧ّم  رض اًمّٕمودي٦مهلل ص  

 هل  صالً.يم ٓ يْحثون قمن اإلؾمال اًم٤ّمئل:

 ُم٤م  ضمْتٜمي. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 ٟمييي٤م  ؾمييي٠مًمك صييي  شم٘ميييو  ٓ  و شم٘ميييو  ٟمٕميييمهلل ىمٜم٤مقمتيييكهلل  ٟمييي٤م ُمييي٤م  وميييبض قميييغم  اًمِميييٞم :

اإلٟم٤ّمن  سمدًاهلل عم٤مذا ش شمّتٕمن  ٕهن٤م ًمٞم٧ّم  رض اًمّٕمودي٦مهلل صمم  ىمو  ويو  همبب: 

ٕمن اًمّييٕمودي٦م سم٤مُٕمبيٙميي٤من ًمٓمييبد اًمٞمٝمييود ُميين سمييالد اإلؾمييالهل واعمّييٚمٛملم تعميي٤مذا ش شمّيي

ّييجد إىمَميي وٟمحيين ختييدرت  قمّميي٤مسمٜم٤م ُميين يمثييب ُميي٤م ٟمّييٛم   ن صم٤مًميي٨م الييبُملم واعم
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اًمنميييٗملم ذم اًمّييٕمودي٦م وذم همػمييي٤مهلل عميي٤مذا ش شمّييتٕمن اًمّييٕمودي٦م ُميين  ظمييباج اًمٞمٝمييود 

ُمييين ومٚمّيييٓملما ٕن إُمبيٙمييي٤من ييييم اًميييلين ذم ومٚمّيييٓملم ُمييي٤م هميييػميمهلل صييي   هل ٓ   هل 

 قمٜمد  ري٥م اًمٔم٤ميب ىمٚمٞمل 

 ٓ ُم٤م قمٜمدي ري٥م ؿمٞمخٜم٤م. اًم٤ّمئل:

 ظمٚمٞمٝم٤م شمٙمون يمٚمٛم٦م يٙمون ومٞمه شمٚمك البارة. ٞم :اًمِم

 سمه يي ال٘مٞم٘م٦م ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م يٕمٜمي. اًم٤ّمئل:

ًمٞم٧ّم سمه ومتٜمي٦م قمٔمٞمٛمي٦مهلل اًمٗمتٜمي٦م اًمٕمٔمٞمٛمي٦م شمٙميون قمٔمٞمٛمي٦م ًميو  ن إُمبيٙمي٤من  اًمِمٞم :

ي٤معوا سمٓمٞم٤مراهتم ودسم٤مسمتٝمم ويمل ؾمالح اًمّيٕمودي٦م واطمتٚمويي٤م سمي٤مًم٘موةهلل ييلع ومتٜمي٦م سميال 

ٟمتج٤ميييل اًمواىميي  اعميي١مش ومٞمِييب سمٜميي٤م اعمثييل  ؿمييك قمٔمٞمٛميي٦مهلل ًمٙميين اًمٗمتٜميي٦م إقمٔمييم  ٟمٜميي٤م

سم٤مًمٜمٕم٤مُمييي٦م اًمتيييي ي٘موًميييون قمٜمٝمييي٤م ُمييين مح٤مىمتٝمييي٤م وضمثتٝمييي٤م يم٤مسٛميييلهلل شميييبى اًمّميييٞم٤مد ومتيييدظمل 

ر ؾمييييٝم٤م ذم اًمبُميييي٤م  ومييييتٔمن  هنيييي٤م ُميييي٤م داُميييي٧م ٓ شمييييبى اًمّمييييٞم٤مد وم٤مًمّمييييٞم٤مد ٓ يباييييي٤م. ومٝمييييلا 

إُمبيٙمييي٤من دظميييل سمٛمٙميييبع ودؾم٤مئّيييه اعمتٜموقمييي٦م اًمتيييي ٓ طمٍمييي  ييي٤م دظميييل اًمّيييٕمودي٦مهلل 

 : ٓ طمو  وٓ ىموة  ٓ سمي٤ممهلل ُمي٤م قمٜميدٟم٤م ىميدرة ٟميبد ييلا اسيٞم  اًمٕمبُميبهل يٙمٗمي  ن ٟم٘مو

ُمييين إؾمييي٤مـمٞمل اًمْحبيييي٦م واسويييي٦م..  ًمييي هلل  ُمييي٤م  ن ٟم٘ميييو : ييييلا ضمييي٤مئ  وييييلا عوري 

واًمِيييورات شمْيييٞم  اعمحٔميييوراتهلل وٟمّميييد وٟمّيييتٕمٛمل يميييل وؾمييي٤مئل اإلقميييالهل إٟميييواع 

م آَمبارًا  و اعمٕمبووم٦م ًمديٙممهلل وٟمّتٖمل  وم٤مَل اًمٕمٚمامء ذم اؾمتّمدار اًمٗمت٤موى ُمٜمٝم

اظمتٞميييي٤مرًاهلل يييييلا ُميييي٤م ٟمٕمبومييييه سمٞمييييٜمٝمم وسمييييلم ر ييييم  ن يييييلا  ُمييييب واضميييي٥م وعوريهلل يييييلع 

اًمِورة ُمتى طمّمٚم٧م  عم٤م قم هل اًمٕمباب وم٤مطمتل اًمٙموي٧م وظمٌم اًمّيٕموديون  هنيم 
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 تٚموا  يْم٤ًم إرض اًمّٕمودي٦مهلل وُم٤م سم٤م   ومٖم٤مٟمّت٤من  يلع ًمٞم٧ّم  رايض  ؾميالُمٞم٦م  

ٜم٤مؾمييي٦ْم   ذًا: البيمييي٤مت ييييلع يمٚمٝمييي٤م ًمٞمّييي٧م عمييي٤مذا ييييلع اليييبارة ش شمٔمٝميييب  ٓ  يييلع اعم

 ؾمالُمٞم٦مهلل  ٟم٤م يٙمٗمٞمٜمي  ن  ىمو  ًمو ش يٙمين ييلا اليدي٨م: ًمين  ؾميتٕملم سمٛمنمي . ىمو : 

ييييييلع اًمتٍميييييوم٤مت ًمٞمّييييي٧م  ؾميييييالُمٞم٦مهلل ٕن اإلؾميييييالهل ٓ يٗميييييببهلل وٟمحييييين طمٞميييييٜمام ٟمٚم٘ميييييي 

حميي٤معات قمييغم عييي٤ميػم اعمّييٚمٛملم ٟمتٗمييي٤مظمب سميي٠من اإلؾميييالهل ٓ يٕمييبك اإلىمٚمٞمٛمٞمييي٦مهلل ٓ 

 يٕمييبك اًم٘مْٚمٞميي٦م ..  ًميي هلل ًمييو ذم  ىمَميي اًمِمييام  و ىمَميي اسٜمييوب يٕمييبك اًمْٚمدييي٦مهلل ٓ

هميي ي  رض ُمّييٚمٛم٦م ومٕمييغم عٞميي  اعمّييٚمٛملم  ن يٜمييدومٕموا ًمٚمييدوم٤مع قمٜمٝميي٤مهلل اًمٙمييالهل يييلا 

ُمٗمّمييل ذم سمٓمييون اًمٙمتيي٥مهلل ًمٙميين اًمٞمييوهل ٓ حمييل ًمييه ُميين اإلقمييباب يمييام ي٘مييو  قمٚمييامء 

يمييل  اًمٜمحيو  ـمالىميي٤ًمهلل ٕن اًمييْالد اإلؾميالُمٞم٦م صيي٤مرت اًمٞمييوهل دوييالتهلل واًمييدويالت يييلع

ون اًمداظمٚمٞميي٦مهلل يييلا الٙمييم اًمنمييقميهلل ٟمحيين ٓ ٟمتييدظمل سم٤مًمِميي١مواطمييدة شمٍمييح ظمييالك 

ًمييٞمه  ؾمييالهلهلل وأن يمٞمييف يّييٛم  اإلؾمييالهل ًمألُمبيٙميي٤من  ن يبومٕمييوا اًمّمييٚمٞم٥م ذم سمييالد 

 اًمتوطمٞمد  يمٞمف يّٛم   يمٞمف شمٜم   اًمٜم٤ّمء يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت ذم اًمِموارع.

 ... ُمداظمٚم٦م:

 .وسموش قمٞمد قمٞمد اعمٞمالد شمْٕمٝمم ذم اًمّٕمودي٦م اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

شمٚمك ىمْلهلل  ُم٤م أن قمٞمد قمٞمد اعمٞمالد يٜم٤م هلل اعمٝمم سم٤مر  ام ومٞمٙمم اًم٘مْمٞم٦م  اًمِمٞم :

ظمٓميييػمة ضميييدًاهلل ًمٙمييين طمٜم٤مٟمٞميييك سمٕمييي  اًمنمييي   ييييون ُمييين سمٕمييي هلل طمٞميييٜمام  تيييل اًمٕميييدو 

 رَك و ٟم٧م شم١مُمن سم٠من يل اآطمتال  رهمم  ٟمٗمك حت٤مو  ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ُمن اًموؾم٤مئل 
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ا يمٜميي٧م شمٕمت٘مييد  ن يييلا طميي٤مُمي  ٟميي٧م ؾمييت٘مو  ًمييه:  ن شمتٕم٤مـم٤مييي٤م إلظمباضمييه يوُميي٤ًم ُميي٤مهلل  ُميي٤م  ذ

 يالً وؾمٝمالً وضمي ا  ام ظميػمهلل وٓ يٙمٗميٞمٙمم  ن شمٕمبوميوا ييلع اًمْميالًم٦م اًمٙميؼمىهلل  هنيم 

يٕمٚمٜميييييون  هنيييييم اؾميييييتٕم٤مٟموا سم٤مًميييييدو  اإلؾميييييالُمٞم٦م واًميييييدو  اًمّميييييدي٘م٦مهلل ُمييييين ييييييي اًميييييدو  

اًمّمييدي٘م٦م اًمتييي اؾمييتٕم٤مٟموا  يي٤م   ُمبيٙميي٤م وسمبيٓم٤مٟمٞميي٤مهلل ـمٞميي٥م ييي١مٓء صييدي٘م٦م ًمٚمٛمّييٚمٛملمرر 

٥ْم اًميييْالء اًميييلي ٟمييي   سمٗمٚمّيييٓملم  يييي٤م ع٤مقمييي٦م اشم٘ميييوا امهلل ومتحيييوا قمٞميييوٟمٙمم ٓ وييييم ؾمييي

شمٖمٚم٘موا قم٘موًمٙممهلل يلع ُمّمٞم٦ْم اًمديبهلل اًمت٤مري  اإلؾمالُمي ٓ يٕمبك ُمثل ييلع ال٤مدصمي٦م 

سمٛمنم  واطميدهلل ًميٞمه ٟمّيتٕملم سم٤مًميدو  اًمٕمٔمٛميى ييدومٕموا  ش ٟم٤م ًمن ٟمّتٕملم سمٛمنم » سمدًا 

سم٤مًمييييدُم٤مء وإُمييييوا ..  ًميييي هلل  رضإٛماليييييلم  ٚمٞمٜميييي٦م ذم ؾمييييْٞمل اطمييييتال  اعماليييييلم اعم

وم٘ميييدُم٧م  ًميييٞمٝمم ًم٘مٛمييي٦م ؾمييي٤مئٖم٦مهلل وؾميييتٕمٚمٛمون يمٞميييف ٟميييليب ييييل ؾميييتخبج ومٕميييالً يميييام ييييلاع 

إُمبيٙم٤من  ذا ُم٤م اًمٙموي٧م رضمٕم٧م  مم  يٚمٝم٤مهلل وٟمبضمو  ن يٙميون ذًميك ىمبيْي٤ًمهلل وظميبج 

ُمٜمٝم٤م اًمٕمباب خيبج اًمٕمباب ُمن اًمٙموي٧مهلل ًمٙمين ُم٘م٤مسميل صمٛمين ييدوم  ًميه وٓسميد ُمين ييلاهلل 

ٙمويي٧م يميالً  و ضميالً  و سمٕمْمي٤ًم  و ضمي ءًاهلل ييلا ًمٚمتي٤مري  وقمغم يميل طمي٤م  ؾميٞمخبج ُمين اًم

ٟمدقمييههلل ًمٙميين إُمبيٙميي٤من ًميين خيبضمييوا ُميين اًمّييٕمودي٦م ُميي  إؾمييف اًمِمييديدهلل ُميي  ذًمييك 

ٟمحيين ٟمييؼمر يييلا وٟم٘مييو :  ييوزهلل  ييي  اًمييدًمٞمل  اؾمييتٕم٤من سمٛميين يدًمييه قمييغم اًمٓمبيييقهلل ام 

 يميييؼمهلل   ي ُمٗمّيييدة ذم آؾميييتٕم٤مٟم٦م سميييدًمٞمل ظمبيييي٧م يمييي٤مومب ٓ خيِميييى ُمٜميييه  ي عرهلل  ُمييي٤م 

ٓؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمييي٤مر وسمييي٠مىموى دوًمييي٦م قميييغم وضميييه إرض وٟمّيييٚمٛمٝمم  راَيييٞمٜم٤م اعم٘مدؾمييي٦م ا

سمحج٦م  ٟمه ُم٤م يٓمٚم  سم٠ميديٜم٤م  ٟمٜم٤م ٟمٜمتٍمي يميام ىمٚمي٧م  ٟمي٧م ةؾميٗم٤ًمهلل  ٟمي٤م ةؾميفهلل ىمٚمي٧م:  ن ييلا 

صييداهل ُميي٤م ي٘مييدر اًمّييٕموديلم ي٘مٗمييوا  ُم٤مُمييههلل و ٟميي٤م  ىمييو  ةؾمييٗم٤ًم ٟمٕمييمهلل ًمٙميين ُميي٤م يٙمييلا يمييام 

 ىمٞمل: 
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رشحم  اااترشساا عرشمساا عرشق اان إ

 

 

 

رش اترشسا عرش اا  رشت  اإقترشا لترش 

ٟمحييييين أن ٟمّيييييت٠مٟمف إُميييييب: ُمييييي٤م طمٙميييييم اًمنميييييع وميييييٞمام  ذا  راد اًمٕميييييباب  ن يٖمييييي و  

اًمّييييٕمودي٦م  يييييل  يييي٥م قمييييغم اًمّييييٕموديلم  ن يتٕميييي٤مـموا يمييييل  ؾميييي٤ْمب اًم٘مييييوة واسٝميييي٤مد 

واًم٘متيييي٤م  عمٜميييي  صييييداهل ُميييين اطمييييتال  اًمييييْالد يييييلعهلل و ن يّييييتٕملم اًمّييييٕموديون سميييي٤مًمْالد 

٥م  يييلا  ُمييب صميي٤مينهلل  هل ر ؾميي٤ًم يّييتٕملم اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ُميين اؾمييتج٤مب ُمييٜمٝمم وُميين ش يّييتج

ًٓ ﴿سم٤مًمٙم٤مومب   ين:    [41]التوب :﴾اٟمِٗمُبوا ظِمَٗم٤موًم٤م َوصمَِ٘م٤م

ٟم٧م ذم ُمثيييل ييييلا اًمٞميييوهل إؾميييود ٤مُمييين ييييلا  ـمالىمييي٤ًمهلل صميييم ييييل اؾميييتٕم ومٕمٚمييي٧م ؿميييٞمئ٤مً ُمييي٤م 

اًمّييٕمودي٦م ـمٞمٚميي٦م يييلع اًمّييٜملم اًمٓمويٚميي٦م اًمتييي رزىمٝميي٤م ام ُميين إُمييوا  ُميي٤م حتيي٤مر ىمٚمييوب 

ٜمّٛم   ٟمه  قمٓموا ًمٚمدوًم٦م اًمبوؾمٞم٦م اًمتي يم٤مٟم٧م  قمدى قمدو اًمٜم٤مس يمٚمام شم٠مظمب اًم ُم٤منهلل وم

ًمٚمٛمّٚمٛملم يملا ُمٚمٞم٤مراتهلل وو... ًم هلل يل اؾميتٕمدت عمثيل ييلا اًمٞميوهل  ٓهلل ييي شمٗمخيب 

دو  اًمٜم٤مُمٞمييي٦م  و ُمييي٤م يّيييٛموي٤م اًميييأن  هنييي٤م  رىميييى دوًمييي٦م ذم اًميييدو  اًمٕمبسمٞمييي٦م  و يّيييٛموي٤م 

وآضمتامقمٞم٦م  اًمٕم٤مش اًمث٤مًم٨مهلل ومٝمي  رىمى دوًم٦م ُمن يلع اًمدو  ُمن اًمٜم٤مطمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م

وُمييين اًمٜم٤مطمٞمييي٦م اًمديٜمٞمييي٦مهلل وُمييين ٟم٤مطمٞمييي٦م آؾميييتٕمداد ًمٚمجٝمييي٤مد ذم ؾميييْٞمل امهلل قميييغم  إىميييل 

ًمييدوم  صيي٤مئٚم٦م اًمٕمييدو ًمييٞمه اسٝميي٤مد اًمييلين يمٜميي٤م ٟمِمييؽمط ٟمحيين  ن يٙمييون ومٞمييه قمٚمٞمييه ظمٚمٞمٗميي٦م 

 ًمٚمٛمّٚمٛملم ُم٤ْمي  ُمٜمٝمم.

وم٢مذا ُم٤م ىمٍم اعمّٚمٛمون ًمٚم٘مٞم٤مهل سمواضم٥م اًمدوم٤مع قمين سمالدييم وقمين  قمباَيٝمم ومٝميل 

م  ن يّيييتٕمٞمٜموا سم٤مًمٙمٗمييي٤مرهلل وذم ذًميييك ومّييي٤مد سمالدييييم و قمبَيييٝمم  يْمييي٤ًمهلل ييييلا يّيييوغ  ييي

وآطمتج٤مضمييي٤مت اًمتيييي ىميييدُم٧م ُمييين سمٕمييي  اًمٜمّيييوة يٜمييي٤م هلل و هنيييم ٓ يبييييدون اعمٗمتيييلم 

 قمٛمي إقملم..  ًم هلل يلع  و  اًمٖمٞم٨م ىمٓمب صمم يٜمٝمٛمب ُم  إؾمف اًمِمديد.
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 ...يبومٕمن اعمٙم٤مٟمه... ُمداظمٚم٦م:

وس اعمٜمي٤موم٘ملم ؤيٙم٤من ُم٤م ارشمٗمٕم٧م رام  يمؼمهلل يلا يمٚمه ًمو ُم٤م دظمٚم٧م إُمب اًمِمٞم :

 ي١مٓء اًملين قم٤ميِملم ذم سمالد اًمّٕمودي٦م.

 وٟم٠ّم  ام  ن .... ُمداظمٚم٦م:

 الٙمم ... ُمداظمٚم٦م:

 وم٘مال يو سمٞم٧م اعم٘مدس سمه. اًمِمٞم :

 سم٤مر  ام ومٞمك. ُمداظمٚم٦م:

 (459اهلدى والنور، مادة )
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 حوه فتٍة اخلميردلمض آخر 

شمٕمٚمٛمون  ٟميه اقمتيداء اًمٕميباب قميغم دوًمي٦م  وًٓ  طمْٙمم ذم ام ي٤م ؿمٞم هلل يمام  اًم١ّما :

اًمٙموييي٧م همييػم ضميي٤مئ هلل ًمٙميين ذم سمٕميي  اسامقميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦م اعموضمييودة يٜميي٤م وهمػمييي٤م 

ُميييين اًمْٚمييييدان  يييييدوا ذًمييييك آقمتييييداءهلل و يييييدوا  هنييييم ُميييي  اًمٕمييييباب َييييد  ُمبيٙميييي٤مهلل وش 

يوَحوا يدومٝمم اطمتالًمه ًمٚمٙموي٧مهلل ش يْٞمٜموا يدومٝمم يل  وز اطمتال  اًمٙمويي٧م  هل 

ا يييلاهلل سمييل  يمثييب ظمٓمييْٝمم وؿمييٕم٤مراهتم قمييغم  هنييم َييد  ُمبيٙميي٤مهلل ٓ  ييوزهلل ش يوَييحو

وٟمحيين ُمٕمٝمييم َييد  ُمبيٙميي٤م سمحجيي٦م ُميي   هنييم يييم طميي٤ميمم اًمٕمييباب سمٕمثيييهلل  و قمٜمييدع سمٕميي  

اًمّمييٗم٤مت يٕمٜمييي اًمتييي ختيي٤مًمف اإلؾمييالهل وطمجييتٝمم  ٟمييه ىمييد هيييدي ام اليي٤ميمم اًمٕمباىمييي 

صي٦م ذم يوهل وًمٞمٚم٦مهلل ُم   ن اًمٕمباب  و طم٤ميمم اًمٕمباب ومٕميل ذم يمثيػم ُمين اعمّيٚمٛملم وظم٤م

دوًم٦م اًمٙموي٧م ُمين ىمتيل وؾميٗمك ًمٚميدُم٤مءهلل وظم٤مصي٦م ٕييل اًمٚمحيىهلل و ُميب سمحٚميق اًمٚمحيى 

يُممْ ﴿وىمييييييو  ام شمٕميييييي٤ممم  يييييي وا امََّ َيٜمٍُمْ يييييي هلل واؾمييييييتدًموا  يْميييييي٤ًم ُميييييين [3]محمرررررر::﴾ ِْن شَمٜمٍُمُ

 ُم٘م٤مؾم٤مت.

 قمٗموًا   ن شمٜمٍموا يلا اؾمتدٓ م  اًمِمٞم :

وا ا﴿ٓهلل اؾميييييييييييييتدٓزم  ٟمييييييييييييي٤مهلل ٟمٕميييييييييييييم اؾميييييييييييييتدٓزم  ٟمييييييييييييي٤م  اًمّييييييييييييي٤مئل: ييييييييييييي مََّ  ِْن شَمٜمٍُمُ

يُممْ   .[3]محم::﴾َيٜمٍُمْ

واؾميييتدًموا  يْمييي٤ًم  ٟميييه  صمْتييي٧م سمٕمييي  إطم٤مديييي٨م وأصمييي٤مر  ٟميييه ذم اًمواىمييي  ييييلا شم٠ميٞميييد 
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اًمٕمباب َد  ُمبيٙم٤م و ٟمه ؾمٞمحدث طمبب و ٟمه ؾمٞمٜمتٍم اًمٕميباب قميغم   ُمبيٙمي٤مهلل و شميوا 

سم٠مطم٤مدييي٨م ام  قمٚمييم سمّمييحتٝم٤مهلل وُميي٤م ر يييك ومْمييٞمٚم٦م اًمِمييٞم  ذم قمٚمييامء اًمّييٕمودي٦م اًمييلين 

ْميييٝمم  ٓ ُمييين رطميييم ام سميييدظمو   ُمبيٙمييي٤م  مم دوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م وميييام  ومتيييوا و ضمييي٤مزوا سمٕم

 ر يٙمم 

ؾم١ماًمك ييلا وىميد يمٜمي٧م طمي٤معًا اعمحي٤معة اًمتيي  ًم٘مٞمٜم٤ميي٤م  و  ُمي٤م ضمٚمّيٜم٤م  اًمِمٞم :

ذم يييلا اعمٙميي٤منهلل وًمييلًمك ومييال يٜمْٖمييي  ن ٟمٕمٞمييد اًمٙمييالهل ضمواسميي٤ًم قميين اًمّيي١ما ا ٕن ر يييي 

 ييوزهلل و ٟمييه يييو  ن اقمتييداء صييداهل قمييغم اًمٙموييي٧م يييلا ٓ يميي٤من وَييح٤ًمهلل طمٞميي٨م ىمٚمٜميي٤م: 

ؾميي٥ْم يييلع اًمٗمتٜميي٦م اًمٕمٛمٞميي٤مء اًمّمييامء اًمييْٙمامء اًمتييي يٕمٞمِمييٝم٤م اعمّييٚمٛمون اًمٞمييوهلهلل و ن ُميين 

٤م ذم اًمتييي٤مري   يييةصمييي٤مر ييييلا آقمتيييداء اًمٖم٤مؿميييم  ن شم٘مييي  اًمّيييٕمودي٦م ذم خم٤مًمٗمييي٦م ٓ ُمثٞميييل 

اإلؾمييالُمي يمٚمييههلل ويييي  ن شمّتٜمٍميي سم٤مًمٙمٗميي٤مر اعم٘مٓمييوع سميي٠مهنم ُميين  ًمييد  قمييداء اإلؾمييالهل 

 ؾمٛمٕمتههلل ومٙم٤من يٜمْٖمي  ن حتدد ؾم١ماًمك. واعمّٚمٛملمهلل ومٝملا يمٚمه  ٟم٧م

 ... اًم٤ّمئل:

 ًملًمك  ىمو  ًمك  ٥م  ن حتدد ؾم١ماًمك ُم٤م يو. اًمِمٞم :

  ظمٓم٠مت. اًم٤ّمئل:

 طمدد ؾم١ماًمك. اًمِمٞم :

ن ام هيييدي اًمٕمييباب ىمييد هيييدي ام طمييي٤ميمم  يمٞمييف ٟمييبد قمييغم اًمييلي ىمييي٤م :  اًمّيي٤مئل:

 اًمٕمباب سمٚمحٔم٦م  و سمٓمبوم٦م قملمهلل وإطم٤مدي٨م اًمتي ..

: اًمٖمبيق يتٕمٚميق وًميو سمخٞميوط اًم٘مٛميبهلل و ٟمي٤م  ىميو : ىميد هيدييههلل يلا يمام ي٘م٤م  اًمِمٞم :
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وًمٙمن ٟمحن دائاًم ٟم٘مو  إلظمواٟمٜم٤م اًم٤ّمئٚملم عمي٤م يّي٠مًموا ؾمي١ما  ويْميٛمٜموا اًمّي١ما  ييلا 

البك )ىمد( وم٠مٟم٤م  ىمو : ىمد هيديههلل وًمٙمن يلع ىمد شم٘م٤مسمل سم٘مد  ظمبىهلل وىميد ٓ هيدييههلل 

ب ُمثي٤م  سم٤مًمٜمٕم٤مُمي٦م اًمتيي ومٜمحن ٟمبيد اًمواىم هلل ٓ ٟمبيد  ن ٟمتٕم٤مُمى قمن يلا اًمواىم هلل ويِ

ي٘مييي٤م  ومٞمٝمييي٤م:  محيييق ُمييين ٟمٕم٤مُمييي٦مهلل عمييي٤مذا ٕهنييي٤م شميييبى اًمٕميييدو اًمّميييٞم٤مد ومتيييدظمل ر ؾميييٝم٤م ذم 

اًمبُمل ومال شمبى اًمّمٞم٤مدهلل ومٛمن مح٤مىمتٝمي٤م شم٘ميو : ُمي٤م داهل ييي ٓشميبى اًمّميٞم٤مد وم٤مًمّميٞم٤مد ٓ 

يباييي٤مهلل ُميي   ٟمييه اًمٜمٕم٤مُميي٦م يمييام يييو ُمٕمٚمييوهل ُميي٤م ؿميي٤مء ام ُميين  قمٔمييم اًمٓمٞمييور يم٤مسٛمييلهلل وم٘مييد 

هلل ييييل يّيييتٓمٞم   ن ي٘ميييو  ُمّيييٚمم ذم ؿميييخذ ُمييي٤م َييي٤م   ٟميييه ٓ هييييديهلل وىميييد ٓ هييييدي

يٛمٙمن  ن هيتدي  ٓ يٛمٙمنهلل ًمٙمين اًمٕمٙميه  يْمي٤ًم:  ًميٞمه ي٘ميو :  ٙمين  ٓ هيتيديهلل 

اًمتييي شمييدور سمييلم  ت ذًا: ٟمحيين  يي٥م  ن ٟمٜمٔمييب  مم اًمواىميي  ٓ ٟمٕميي٤مًم٩م اًمواىميي  سميي٤مٓطمتامٓ

ذم ىمد وىميدهلل يٕمٜميي: ىميد هيتيدي وىميد ٓ هيتيديهلل ويميام ي٘ميو  اعمثيل اًمٕمي٤مُمي: قمّميٗمور 

اًمٞمد وٓ قمنمة قمغم اًمِمجبةهلل وسمخ٤مص٦م وُم٤م  ذت  ٟم٧م  مم  وم٤مقمٞمل صداهلهلل ويٙمٗمي 

 ٟمييه ٓ ييي ا  يتْٜمييى رئ٤مؾميي٦م طميي ب اًمْٕميي٨م آؿمييؽمايمي اًمييلي يييو ًمييٞمه ُميين اإلؾمييالهل ذم 

ؾمْٞملهلل  ًمٞمه ييلا شمٕم٤مُمٞمي٤ًم يم٤مًمٜمٕم٤مُمي٦م قمين طم سميه وقمين اٟمحباوميه قمين اإلؾميالهل وقميام ومٕميل 

ىمد هيديه امهلل ٟمٕمم ىمد هيدييه ام وىميد  سم٤معمّٚمٛملم ىمدياًم وطمديث٤ًمهلل صمم سمٕمد ذًمك ٟم٘مو :

ٓ هيديييييههلل ومٙمٞمييييف ٟمتٕم٤مُمييييل ُمٕمييييه يييييل ٟمتٕم٤مُمييييل قمييييغم واىمٕمييييه  هل قمييييغم اًمواىميييي  اًمٖمٞمْييييي 

اعمجٝمو  اًملي ٓ ٟمّتٓمٞم   ن ٟم٘مو  ؾمٞمٙمون طمّٜم٤ًم  و  ٟمه ؾميٞم داد ؾميوءًا قميغم ؾميوءهلل 

طمّْٜم٤م يلا اًمواىمي  اًمزيء اًميلي ؿمي٤ميدع اعمّيٚمٛمون ىميدياًم ُمٜميل  ن صي٤مر رئٞمّي٤ًم  يلع 

 هلل و ظمػمًا طمٞمٜمام اقمتدى قمغم ضم٤مرع اًمٙموي٧م.اًمدوًم٦م

ًميييلًمك ييييلع ُمييين اًمّْيييي٤مـم٦م واًمٖمٗمٚمييي٦م ذم ُمٙمييي٤من  ن ٟمييييدع إُميييب اًمواىمييي  ٓ ٟمٕم٤مسييييههلل 
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وٟمْميييي  آطمييييتامٓت  ٟمييييه ىمييييد هيديييييه ام قميييي  وضمييييلهلل وىمييييد ٓ هيديييييههلل ومٙمٞمييييف يٙمييييون 

 اًمتٍمك ُمٕمه  

٤مِدىِملمَ ﴿صمم يٜم٤م  ةي٦م شم٘مو :  ل ٟمٙمون ُم  يلا  ُمبهلل ي [119]التوب :﴾َويُموُٟموا َُمَ  اًمّمَّ

اًمٙم٤مومبينهلل يل ٟمٙمون ُم  اًمٗم٤مؾم٘ملم  ٓهلل رسمٜم٤م ي٘ميو : يموٟميوا ُمي  اعمي١مُمٜملم اًمّمي٤مدىملمهلل 

ُمييي٤م ىمٞميييل ذم صيييداهل ي٘مييي٤م  ُمييي٤م ىمٚمتيييه  ٟمييي٤م أن: ييييل ٟمٙميييون ُمييي  اًمٙمييي٤مومبين  يييي٤م  ظميييير ىميييد 

ن رسمٜميي٤م ىميد هيييدي صييداُم٤ًم وسمييلم ُميين  هييدهيمهلل صيي هلل و ٟميي٤م ٓ  ومييبب  سميدًا سمييلم ُميين ي٘مييو  

ومٞميييه وميييبب سمٞميييٜمٝمامهلل ييييل  ٙمييين ُمّيييٚمم ي٘ميييو : ٓ  ي٘ميييو : ىميييد هييييدي ظمّميييٛمه سموؿمييي٤ًمهلل ُمييي٤م

يٛمٙمن  ن هيدي ام سموؿم٤ًم  ٓ يٛمٙمنهلل و ٟم٤م ُم  ي١مٓءهلل ٓ يٛمٙمن  ن ي٘مي٤م : ٓ هييديهلل 

ُميي٤م اًمييلي يييدريٜم٤مهلل يييلا همٞميي٥مهلل ًمييو ٟمٔمييب اًمٜميي٤مفمب  مم شميي٤مري  سمٕميي  اًمّمييح٤مسم٦م اًمٙمْيي٤مر وُميي٤م 

يمييي٤مٟموا قمٚمٞميييه ىمْيييل  ؾميييالُمٝمم ُمييين اًمٕميييداء اًمِميييديد ًمنؾميييالهل وٟمْيييي اإلؾميييالهلهلل يمٕمٛميييب سمييين 

ا ٓميي٤مب ًمييو ٟمٔمييب  ًمٞمييه يوُمئييٍل ويييو  يي٤مرب رؾمييو  ام واعميي١مُمٜملم سمبؾمييو  ام  ؿمييد 

اعمح٤مرسم٦م طمتى  ىم٤مرسمه  ٤مر مهلل يل يدور ذم ظمٚميد اًمٜمي٤مفمب يوُمئيٍل  ن ييلا  ٙمين  ن 

هيتديهلل ُمي٤م ييدورهلل وًمٙمين ًميو ؾميئل يٛمٙمين  ن ييلا هيتيدي  ُمي٤م ٟمّيتٓمٞم  ٟم٘ميو :  ٓ  ٟميه 

طم٘مٞم٘م٦م ويو عم٤م هيتدي سمٕمدهلل وم٠مٟم٤م  يٛمٙمن  ن هيتديهلل ًمٙمن يٛمٙمن  ٓ هيتدي ٓ شمّمْ 

 ىمو : يلا ُمثل يلا م٤مُم٤ًم يٛمٙمن رسمٜم٤م هيدي صداُم٤ًمهلل ويٛمٙمن رسمٜمي٤م هييدي سموؿمي٤ًم قميدو 

صييداهلهلل ًمٙميين يمٞمييف ٟمٕم٤مُمييل يييلين اًمييبضمٚملم قمييغم  ؾميي٤مس  ٟمييه يٛمٙميين  ن هيييدهيامهلل  هل 

 ٟمٜمٔمب  مم واىمٕمٝمام 

ٓ   ٟم٤م  ىميو : اًميلين ي٘موًميون ذم صيداهل يٛمٙمين يي١مٓء  ُمي٤م  هنيم ُمٝم٤مسمٞميل  و دضمي٤مًملم

صم٤مًميي٨م  ييام  سمييدًاهلل و ٓ ُميي٤م اًمٗمييبب سمييلم  ٟمّيي٤من ي٘مييو : سمييوش ييي٤م  ظمييي يييلا قمييدو اإلؾمييالهل 
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واعمّيييييييٚمٛملم واًميييييييلي يّييييييي٤مقمد اًمٞمٝميييييييود  ٙمييييييين ام هيدييييييييه ويّميييييييػم ىميييييييوة ًمنؾميييييييالهل 

عمّٚمٛملمهلل يمل رء وُم٤م ذًمك قمغم ام سمٕم ي هلل ًمٙمن عم٤مذا ٟمٕمٞم  ا ٞم٤م   عم٤مذا ٓ او

ع سميييوش ُموىميييف قميييداء  هل ُمييييودة ٟمٕمييي٤مًم٩م ييييلا اًمواىمييي هلل ُمييي٤م ييييو ُموىمييييف اعمّيييٚمٛملم دمييي٤م

 وصداىم٦م 

اٟمٔميييبوا أن اًميييدو  اإلؾميييالُمٞم٦م واًمِميييٕموب اإلؾميييالُمٞم٦م شميييبى اًمٕمجييي٥م اًمٕمجييي٤مبر 

ومٝميي١مٓء ٟميي٤مس ي٘موًمييون يمييام ٟم٘مٚميي٧مهلل صييداهل وىمييف  ُميي٤مهل سمييوش ويييلا ُموىمييف  يي٥م  ن 

 ييؽمهلهلل عميي٤مذا  ٕٟمييه سمييوش قمييدو اإلؾمييالهل واعمّييٚمٛملمهلل ىميي٤مسمٚمٝمم سمٙمٚمٛمتييلم: يٛمٙميين ام 

 شمٓمٚم  اًمٜمتٞمج٦م..  صٗمب قمغم اًمِمام  يمام ي٘موًمون. هيديههلل اعب يلا  لا ُم٤مذا

 ذًا:  قمييود  مم ُميي٤م ىمٚميي٧م ةٟمٗميي٤ًم: ٟمحيين قمبومٜميي٤م ُميين صييداهل ُميي٤م قمبومٜميي٤م ُميين سمييوشهلل صييداهل 

 ٙمم سمالد  ؾمالُمٞم٦م قمبسمٞم٦مهلل ًمٙمن ُم٤م طمٙمٛمٝم٤م سم٤مإلؾمالهل  مم يلع اًمٚمحٔم٦مهلل وم٢مذا ـمبىمٜمي٤م 

 آطميتام  ومٝمييلا آطمييتام  يمييلا  آطمييتام هلل سمييوش قمييدو اإلؾمييالهل رىمييم واطمييد اًمٞمييوهلهلل

ومٝمييو َييد اعمّييٚمٛملم ذم يمييل سمييالد اإلؾمييالهلهلل ودمٚميي٧م يييلع اًمْمييدي٦م  ييلع اًمٚمٕمْيي٦م اًمتييي 

ىميي٤مهل  يي٤مهلل و وىميي  ا ييالك سمييلم اعمّييٚمٛملم دوًٓ و ومييبادًا يمييام شمييبونهلل اعمّيي٠مًم٦م شمّمييْ  

حمٚموًم٦م قمٜمد ي١مٓء اعمٝم٤مسمٞمل  و اًميدضم٤مًملمهلل سميوش  ٙمين  ن يّميػم طمْٞمي٥م اإلؾميالهلهلل 

ن  ن ي٘مييييودوا اعمّييييٚمٛملم  مم  ٙميييين.. يٙمييييلا شمٕميييي٤مًم٩م اًم٘مْميييي٤مي٤مهلل وُميييين اًمييييلين يبيييييدو

 اًمٜمٍم:

رشساا عرشمساا عرشق اان إرشاااتحم  

 

 

 

رشقترشا لترش اترشسا عرش اا  رشت  اإ 

 ذًا: ٓ  ييييوز  ن ٟمٖميييي  اًمٜمٔمييييب قميييين اًمواىميييي  اعميييي١مش ذم اطمييييتام   ن يييييلا اًمواىميييي   

اعميي١مش يتٖمييػمهللو ٓ اشمبيمييوا يمييل رء قمييغم ُميي٤م يييو قمٚمٞمييههلل ىموًمييوا قميين طمٙميي٤مهل اعمّييٚمٛملم 
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ؾميالهل ذم ذوات  ٟمٗمّيٝمم ٓ اإلُميٜمٝمم ٓ يٓمْ٘ميون يمٚمٝممهلل قمن اعمّٚمٛملم  ومباد يمل وميبد 

شمٕمٛمٚمييوا ؿمييٞمئ٤ًمهلل ٓ شمييدقموا  مم اإلؾمييالهل ٕن يمييل ييي١مٓء اًمييلين شمييدقمويم  مم اإلؾمييالهل 

وشم٠مُمبوهنم سمتٓمْٞمق اإلؾمالهل ىمد يٓمْ٘مون اإلؾمالهل وطمٓموا رضمل قمغم رضميلهلل واٟمتٝمي٧م 

اًم٘مْمٞم٦مهلل ييلع ُمٝم ًمي٦م ُمي٤م سمٕميدي٤م ُمٝم ًمي٦مهلل  فمين ُمي٤م سم٘ميى وميٞمام ـمبطمي٧م ُمين اًمٙميالهل ؾمي١ما  

 حتددع وٓ شمٕموُمه يمام ومٕمٚم٧م  وٓهلًل ومٞمه رء صم٤مين  ةظمب

 ( 00:  00: 50/   459) اهلدى والنور / 

 ( 00:  20: 55/   459) اهلدى والنور / 

طمّمل ذم اًمٙمويي٧م ٍىمي٤مت وهني٥مهلل وسمٕمي  اسيػمان اعمّيٚمٛملم شمٙميون  اًم٤ّمئل:

ذم اًمِميي٤مرع وضميي٤مر  يٌييب  ُم٤مُمييكهلل ومٞمييه سمٕميي  ـمٚمْيي٦م اًمٕمٚمييم  ضميي٤مزوا ىمييتٚمٝممهلل  ذا  دى 

ُميييب  ٟميييك شم٘ميييتٚمٝممهلل يييي١مٓء اًميييلين يٌيييىمون طمتيييى ًميييو يمييي٤من ىمبيْيييكهلل وميييام ر ييييك ذم إ

 اًمٗمتوى يلع 

 سمٕم  ـمٚم٦ْم اًمٕمٚمم  ومتوا سم٘متل ُمن  اًمِمٞم :

 اًملي يٌب.  اًم٤ّمئل:

 اًملي يٌب  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 وًمو يم٤من ُمّٚماًم  اًمِمٞم :

 ًمو يم٤من ُمّٚماًم. اًم٤ّمئل:
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ن  يييين  ظميييلوا ييييلع يييي١مٓء ُمّيييٚمٛملم ييييو اًميييكم سميييدع خيٗميييٞمٝمم صيييداهلهلل ُمييي اًمِميييٞم :

اًمٗمتوىهلل يل اًم٤ّمرب يّتحق اًم٘متل ذم اإلؾميالهل  ٓهلل يّيتحق ىمٓمي  اًمٞميدهلل ييلا  وٓهلًل 

صم٤مٟمٞميييي٤ًم: يييييل يمييييل ومييييبد ُميييين  ومييييباد اعمّييييٚمٛملم ًمييييه الييييق ذم شمٜمٗمٞمييييل الييييدود اًمنمييييقمٞم٦م  

اسيواب: ٓهلل ومٙمٞميف صي٤مر ييلا ـم٤مًمي٥م قمٚميمهلل ييلا ُمي٤م ؿميم رائحي٦م اًمٕمٚميمهلل وييلا اًمٜمييوع 

عمّميٞم٦ْم اًمتيي  عمي٧م اًمٙمويي٧م ُمْي٤مذة صميم ٍت ُمن اًمٓمالب ُمن  ؾم٤ْمب وىموع ييلع ا

قمييدواي٤م  مم سمييالد  ظمييبى وم٤مطمتٚميي٧م سمييالد اًمّييٕمودي٦م سم٤مُٕمبيٙميي٤من سمّيي٥ْم  ٟميي٤م  ىمييو  ومٞمييه 

أن ٕو  ُمييبةهلل ُميي٤م ىمٚمتييه ؾميي٤مسم٘م٤ًم: سمّيي٥ْم اًمٙمييويتٞملمهلل اٟمتْييهرر اطمتٚميي٧م اًمييْالد اًمّييٕمودي٦م 

 سم٥ّْم اًمٙمويتٞملمهلل يمٞمف ذًمك 

ومبسمٜميي٤م ُميي٤م يميي٤من ؾمييٚمال قمٚمييٞمٝمم  اًمٙميويتٞملم ًمييوٓ  هنييم ـمٖمييوا وسمٖمييوا طمٙميي٤مُمٝمم وقميي٤مُمتٝمم

صييداُمٝممهلل صمييم عميي٤م رسمٜميي٤م ؾمييٚمال قمٚمييٞمٝمم صييداُمٝمم ؾمييٚمال اًمٙمٗميي٤مر إوروسمٞمييلم إُمبيٙميي٤من 

وهمييييػميم قمييييغم اًمييييْالد اًمّييييٕمودي٦مهلل ُميييين اًمّيييي٥ْم  اًمٙموييييي٧مهلل ٕٟمييييه ُميييي٤م اقمتييييدي قمييييغم 

هٍل ًمِْٚمَٕمِْٞمدِ ﴿اًمٙموي٧م سمٔمٚمم ُمن ام  َك سمَِٔمالَّ  هلل  سمدًا.[46]فصلت:﴾َوَُم٤م َرسما

 اإلؾمالهل اًمتي شمّم٤مب سمٛمّم٤مئ٥م. وؾم٠مىمو : قمغم يلا يمل سمالد

 سمام يم٧ّْم  يدهيم. اًم٤ّمئل:

 سمييدًا ُميي٤م ومٞمييه  ؿمييٙم٤م   ـمالىميي٤ًمهلل وٟمحيين ٟمخِمييى ُمثييل ُميي٤م ي٘مييو  اعمثييل اًمٕميي٤مُمي  اًمِمييٞم :

قمٜميدٟم٤م ُمي٤م  دري يييو قمٜميديمم  هل ٓ:  ذا طمٚمييق ضمي٤مر  سمييل  ٟمي٧م. يييلا قمٜميديمم  اعم٘مّمييود 

 ٟمحييين ٟمخِميييى  ن سم٘مٞمييي٦م ُمييين سميييالد اإلؾميييالهل يّميييٞمْٝم٤م ُمييي٤م  صييي٤مب اًمٙمويييي٧مهلل وُمييي٤م  صييي٤مب

ومٚمّيييٓملم ُمييين ىمْيييل وؾميييوري٤م ُمييين سمٕميييد وُمٍمييي و.. ًمييي هلل ييييلع يمٚمٝمييي٤م ُمّمييي٤مئ٥م  ييي٥م  ن 



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

750 

شمٙمون ٟملرًا شمٜمْيه اعمّيٚمٛملم  مم  ن يٕميودوا  مم ر يمهلل و ٓ ومّيٜم٦م ام وًمين دميد ًمّيٜم٦م 

ام شمْييديالًهلل وم٘مّمييدي  ن ىموًمييك: سمٕميي  ـمييالب اًمٕمٚمييم  ومتييواهلل يييلا ُميين عٚميي٦م ُمّميي٤مئ٥م 

ُمين  يٕميبك ؿميٞمئ٤ًم ُمين اًمٗم٘ميه ؿميٞمئ٤مً  يٙم٤مد سمٕم   ظمواٟمٜم٤م اًمٓمالباعمّٚمٛملم اًمٞموهلهلل  ٟمه ٓ 

ي٘مييو : ييي٤م  رض اؿمييتدي ُميي٤م  طمييد الييدي٨م  ٓ رُمييى ر ؾمييه  مم اًمّييامءهلل وًمّيي٤من طميي٤م  

ديهلل ويو ضم٤ميل ٓ ي ا  ذم اًمبىمباب ذم اًمْمحْم٤مح ُمين اًمٕمٚميمهلل وُمي  ذًميك قمٚمٞمك ىم

يييو يتّمييدر اعمجيي٤مًمه ويٗمتييي و ييبهل ُميي٤م  طمييل امهلل و ٚمييل ُميي٤م طمييبهل امهلل ويييلا يييو 

  ن اًم٤ّمرب ي٘متل. اعمث٤م  أن سملم  يديٙمم

ال٤ميمم اعمّيٚمم قمٛميب سمين ا ٓمي٤مب ٓ  يوز ًميه  ن ي٘متيل ُمّيٚماًم سمٖميػم طميقهلل و ٟميام 

ُمييي٤م  يييوز رعيييه  ذا يمييي٤من هميييػم حمّمييين هميييػم  هلل  ن زٟميييى ن ٍب شم٘مٓمييي  ييييدع ًميييٞمه  ٓ

ًمٜمٝم٤مرهلل ًمٙمن اسٝمل يٗمٕمل ُمت وج ويٙملاهلل وم٤مٕطمٙم٤مهل اإلؾمالُمٞم٦م يم٤مًمِمٛمه ذم راسمٕم٦م ا

 .ام يٗمٕمل اًمٙمٗمب سم٠ميٚمه  يْم٤مً سم٠ميٚمه ُمثٚم

 ( 00:  34: 32/   459) اهلدى والنور / 

ُمييي٤م ييييي ٟمّميييٞمحتك ًمٙميييل ُمّيييٚمم ذم ييييلع اًمٗمتٜمييي٦م خييييوض ذم اًمٙميييالهل  هل  اًمّييي١ما :

 يّمٛم٧م يٕمٜمي: ٟمّمٞمح٦م ُمٜمك  ن ؿم٤مء ام 

ؾمييييْ٘م٧م يييييلع اًمٜمّمييييٞمح٦م  يْميييي٤ًم طمٞمييييٜمام ضمٚمّييييٜم٤م  و  سٞمئٜميييي٤م يٜميييي٤مهلل وسمحثٜميييي٤م  اًمِمييييٞم :

شمٕمبومييون  شالس سمٞمييوشمٙمميموٟمييوا  طميي»ـمييويالًهلل وم٘مٚمٜميي٤م: ىميي٤م  قمٚمٞمييه اًمّييالهل ذم زُميين اًمٗمييتن: 

ُميي٤م ُمٕمٜمييى إطمييالس  إطمييالس  شيموٟمييوا  طمييالس سمٞمييوشمٙمم»ًمٖمييتٙمم اًمتييي ٟمّييٞمتٛموي٤م: 

ع  طمٚمههلل والٚمه يو اًم٤ّْمط اًملي شموؾم  وايؽمى ُمين يمثيبة آؾميتٕمام هلل ومٝميو 

يمٜم٤مي٦م: اًم ُموا اًمّْيٓم٦م اًمتيي  ٟميتم دمٚمّيون قمٚمٞمٝمي٤م دائياًم و سميدًاهلل وٓ ختبضميوا ٓ ًم٘متي٤م  
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ن ُميين عٚميي٦م اًمٙميالهل اًمييلي ضمييبى ىمْيل صييالة اًمٕمِميي٤مء وٓ ليبب وٓ  ىمييو  ضمٝمي٤مدا ٕ

 ٟمه ؾم٠م  ؾم٤مئل: يل ٟمج٤ميد  ىمٚمٜم٤م: اًمٞموهل ٓ ضمٝم٤مدهلل ُم٤م ومٞميه رايي٦م رومٕمي٧م ًمٚمجٝمي٤مد  ٓ ذم 

 ومٖم٤مٟمّييت٤منهلل و ومٖم٤مٟمّييت٤من ُميي  إؾمييف وىمٗميي٧م يييلع اًمباييي٦م ُميي٤م شم٘مييدُم٧م ٕؾميي٤ْمب سمٕمْمييٝم٤م 

ن ُمٕمٚموُم٦م وسمٕمْمٝم٤م سٝموًم٦مهلل وام قمٚميٞمم سميام ذم اًمّميدورهلل ًمٙمين  ذا ييوضمم اعمّيٚمٛمو

ذم قم٘مب داريم يمي٤من اًمّي١ما  ُمين اًمٞمٝميود ُميثالً ومٕميغم يميل ُمين يّيتٓمٞم   ن ي٘م٤مشميل ومٕمٚمٞميه 

 ن ي٘م٤مشمييل اًمٞمٝمييودهلل  ُميي٤م اسٝميي٤مد ضمٝميي٤مد سمييدون دوًميي٦م ُميي٤م يٙمييونهلل سمييدون ظمالوميي٦م راؿمييدة ُميي٤م 

ن سمٕمْميٝمم ُمي  ويٙمونهلل ًمٙمن اًميدوم٤مع  ُميب ٓسميد ُمٜميههلل  ُمي٤م  ذا ضمي٤مء اًميدور شم٘م٤مشميل اعمّيٚمٛم

يموٟميييوا  طميييالس »اليييدي٨م اًمّييي٤مسمق: سمٕمييي  وًميييٞمه حتييي٧م رايييي٦م  ؾميييالُمٞم٦م ومٝمٜمييي٤م يييي٠ميت 

هلل ىمٚمٜم٤م ُمن عٚم٦م ُمي٤م ىمٚمٜمي٤م ذم اسٚمّي٦م اعمِمي٤مر  ًمٞمٝمي٤م ةٟمٗمي٤ًم وذم ضمٚمّي٤مت قمدييدة شسمٞموشمٙمم

و ذـم٦م ُمّجٚم٦م: يمٜم٤م ٟمتٛمٜمى يوهل اقمتدى صداهل قمغم اًمٙموي٧م  ٟمه شمٙمون اًمدوًم٦م اًمتي 

شم٘مييف سمٕم٘مٞمييدهت٤م وذيٕمتٝميي٤م وىموهتيي٤م  ُميي٤مهل سمٖمييي صييداهل قمييغم اًمٙموييي٧م يييي اًمّييٕمودي٦مهلل 

ب اًمبضميي٤مءهلل وـميي٤مح إُمييلا ٕن اًمّييٕمودي٦م ُميي٤م شمٗمٙمييب يوُميي٤ًم ُميي٤م  ن ًمٙميين ُميي  إؾمييف ظميي٤م

دم٤ميييييد ذم ؾمييييْٞمل امهلل عميييي٤مذا  ٕٟمٙمييييم شمٕمٚمٛمييييون  ن اًمّييييٕمودي٦م اًمٞمييييوهل ُميييين اًمٜمييييواطمي 

اًمدٟمٞمويييي٦م آىمتّمييي٤مدي٦م وآضمتامقمٞمييي٦م واًمٓمْٞمييي٦م .. وُمييي٤م  دري ُمييي٤م  يييي  ي٘موًميييوا يمٚميييامت 

ع ُمين سميلم قمٍمي٦م اًمٞميوهل يمثيػمة ٓ  طمٗمٔمٝمي٤م  صيْح٧م ُمثي٤مًٓ  تيلى ذم اًمٕمٍمي الي٤م

اًميييدو  اًمٕمبسمٞمييي٦مهلل ًمٙمييين ُمييي٤م ومٙميييبت يوُمييي٤ًم ُمييي٤م  سميييدًا  ن ميييبن اًمِميييٕم٥م وهتٞمئيييه عمثيييل ييييلا 

اًمّمييدُم٦م اًمتييي صييدُم٧م ُميين صييداهلا ٕهنيي٤م اؾمييتٕم٤مٟم٧م سم٤مًمٙمٗميي٤مرهلل و ي يمٗميي٤مر   ًمييد  قمييداء 

ود  وًٓ اًمؼميٓميييي٤مٟمٞملم وصم٤مٟمٞميييي٤ًم إُمبيٙميييي٤من ٞمٝميييياإلؾمييييالهل واعمّييييٚمٛملمهلل واًمييييلين ُمٙمٜمييييوا ًمٚم

ا: َد اًمْٕمي٨مهلل و ًمٗمي٧م رؾمي٤مئل ُمي  إؾميف ُمين ي١مٓء اؾمتٕم٤مٟم٧م  مهلل َد ُمن  ىم٤مًمو
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سمٕمييي  اًمّيييٕموديلم ذم دميييوي  آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمييي٤مومبين َيييد اعمٚمحيييدينهلل واعمٚمحيييدين 

صيي٤مروا ذم قم٘مييب داريييم ُميين ٟمٗمييه اًمٜمييوع واًمْْميي٤مقم٦م اًمتييي يميي٤مٟموا يبيييدون  ن ي٘م٤مشمٚموييي٤م 

سم٤مُٕمبيٙم٤منهلل وم٤مًمْٕم٨م اًمّوري واًمْٕم٨م اًمٕمباىمي واطميدهلل اًمٙمٗميب ُمٚمي٦م واطميدةهلل وم٤مًمْٕمي٨م 

ذم اًمّٕمودي٦مهلل ُمي٤م اًمٗميبب  ومٞميه وميبب  ٟميتم ُمي٤م شمٕمبوميوعهلل سميغم شمٕمبوميوع ُمثيل اًمّوري ص٤مر 

 طمٙم٤ميتي.

اًمْٕم٨م اًمّوري ُمبيض قمٜمه ُمين إُمبيٙمي٤من وإُمبيٙمي٤من  ُميب ومي٠مـمٞم  وٟمٗميلهلل صي٤مر 

اًمْٕميي٨م اًمّييوري وؾمييال اًمّييٕمودي٦مهلل وًمييو  ن إُمبيٙميي٤من  ُمييب سمحْمييور اًمْٕميي٨م اًمٕمباىمييي 

ٟمي٤م قمْٞميدًا ًمٚمٙمٗمي٤مر ُمين ذم اًمّٕمودي٦م  يْم٤ًم يمي٤من إُميب يميلًمكهلل ُمي  إؾميف اًمِميديد س

 وسهلل ودود ا ل ُمٜمه ومٞمه. وام اعمّتٕم٤من.ؤاًمبئٞمه  مم اعمب

واًمٕمالج: يو  ن ٟمٕمود  مم ام قم  وضمل  ومبادًا صمم شمّمػم اسامقمي٤مت وشمتٙميون ُمين 

ٞمُْٙمْم ﴿ ومييبادهلل وذيمبٟميي٤م  يْميي٤ًم ىمْييل صييالة اًمٕمِميي٤مء ىموًمييه شمٕميي٤ممم:  ِليَن ةَُمٜمُييوا قَمَٚميي يي يي٤م اًمَّ َ ٤م َ هيا َييي

ا  ُِ ُٙمْم ٓ َي َّ لَّ  َِذا اْيتََدْيُتمْ َ ٟمُٗم ََ  و  ُم٤م وىمٕم٧م اًمواىمٕم٦م اشمّمل  [135]الممئ: :﴾يُمْم َُمْن 

ش سمٕمييييي  اإلظميييييوان ُمييييين اًمٙمويييييي٧م  ٟميييييه أن ي١مًميييييف ضمْٝمييييي٦م ُم٘م٤موُمييييي٦م ًمٚمٕميييييباىمٞملم ذم 

اًمٙموي٧مهلل ىمٚم٧م  م:  ي٤ميممهلل ظمٚمٞمٜم٤م ٟمداوم  قمن  رَٜم٤م وسمالدٟمي٤م و ُمواًمٜمي٤م ...  ًمي هلل ىمٚمي٧م 

ٞم  اًمٕمباىمييي اًمييلي شمييبيمٙمم وضمٝميي٤ًم ًموضمييه  يم: ٓ شمّييتٓمٞمٕمون  ن شمٗمٕمٚمييوا ؿمييٞمئ٤ًم ُميي  اسي

اسييٞم  اًمّييوري واسييٞم  اًمّييٕمودي واسييٞم  اعمٍميييهلل وميي٠مٟمتم ُميي٤مذا شمٗمٕمٚمييون ُميي  

اسٞم  اًمٕمباىميهلل هتٚمٙميون  ٟمٗمّيٙمم سميدون ُم٘م٤مسميلهلل يميام ييو اًمواىمي  أن ذم ومٚمّيٓملم 

م٤مُم٤ًمهلل اًمتيي يّيٛموي٤م آٟمتٗم٤مَي٦مهلل اًميدو  اًمٕمبسمٞمي٦م ٟمٗمّيٝم٤م هتٚميك اًمٗمٚمّيٓمٞمٜمٞملم سمي٤مًمٙمالهل 

 ييييم وشمبوميييي  ُميييين ؿميييي٠مهنم وسمٓمييييوٓت و ـمٗميييي٤م  الجيييي٤مرة وُميييي٤م  دري اًمٗميييي٤مرغهلل مجييييد 
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يمٚمييييامت ُمٕمّييييوًم٦م ضمييييدًاهلل ويمييييل يييييوهل يٛمييييوت ُمييييٜمٝمم سم٤مًمٕمنمييييات  ن ش ٟم٘مييييل سم٤معمئيييي٤متهلل 

و ظمػمًا اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦م شمتٗمبج وشمٕمٞمٜمٝمم سم٤مًمٙمالهل وم٘مالهلل  ُم٤م رص٤مص٦م واطمدة ُم٤م مديمهلل 

اًمييلين  يٙمييلا اًمِمييٕموب اًمٞمييوهل هم٤مومٚميي٦م م٤مُميي٤ًمهلل ومييامذا يّييتٓمٞم   ن يٗمٕمييل ييي١مٓء اًمِميي٤ْمب

 رادوا  ن يتٙمتٚمييييييوا عم٘م٤مسمٚميييييي٦م اسييييييٞم  اًمٕمباىمييييييي واسييييييٞم  اًمّييييييٕمودي يييييييبب ُمٜمييييييههلل 

واسٞموش إظمبى يبسم٧مهلل وُم  آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٙمل اسٞموش ُمي٤م ييو واىمي  ذم اسيٞم هلل 

طمتى اًمٞموهل ُم٤م وىمف  ي ضميٞم  دمي٤مع اسيٞم  اًمٕمباىمييهلل وم٤مًمِميٕم٥م اًمٙميويتي اعمّيٙملم 

 ؾمٞمٗمٕمٚمون ُم  اًمٕمباب.يلا ُم٤م قمٜمدع ؾمالح ُم٤م قمٜمدع قمت٤مد ُم٤م قمٜمدع اؾمتٕمداد ُم٤مذا 

 ٟم٤م ٟمّمحتٝمم م: ٓ شمٗمٕمٚموا ؿميٞمئ٤ًم يٙميلاهلل ُمي٤م  دري ومٕمٚميوا ُمي٤م ومٕمٚميواهلل  ُميبيم  مم ام 

شمْييي٤مر  وشمٕمييي٤مممهلل ًمٙمٜميييي  ٟمّمييي  أن اعمّيييٚمٛملمهلل ٓ يورـميييوا  ٟمٗمّيييٝمم  ن ييييدظمٚموا ذم 

ٓ ي١مٓء وٓ ي١مٓء  ٤ميدون ذم ؾمْٞمل امهلل و ٟميام  هُمٕمبيم٦م ُم  ي١مٓء  و ي١مٓء ٕٟم

ُمّميييييي٤مًم  ؿمخّمييييييٞم٦مهلل و ن  ردٟميييييي٤م  ن ٟمٙمؼمييييييي٤م ىمٚمييييييٞمالً: ُمّميييييي٤مًم    ٤ميييييييدون ذم ؾمييييييْٞمل

طمٙموُمٞميييي٦مهلل ٟمٙمؼمييييي٤م ىمٚمييييٞمالً: ُمّميييي٤مًم  ؿمييييٕمْٞم٦مهلل اإلؾمييييالهل ًمييييٞمه ومٞمييييه  ٓ ُمّمييييٚمح٦م إُميييي٦م 

ن يم٤مٟميييي٧م اًمّييييٕمودي٦مهلل عميييي٤مذا ش  اعمّييييٚمٛم٦مهلل وًمييييلًمك ىمٚمٜميييي٤م اًمٞمييييوهل ىمْييييل صييييالة اًمٕمِميييي٤مء: 

ٕمن هلل عمي٤مذا ش شمّيتٞمي٦مشمّتٕمن ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اسٞم  اًمبود اًملي اطمتل اًميْالد إومٖم٤مٟم

سم٤مُٕمبيٙمييي٤من يوُمئيييٍل  ٕن ييييلع سميييالد ًمٞمّييي٧م ؾميييٕمودي٦مهلل  يٙميييلا اإلؾميييالهلهلل اإلؾميييالهل ٓ 

يٗمييييبب سمييييلم  رض و رض ُميييي٤م داهل  هنيييي٤م يمٚمٝميييي٤م سمييييالد  ؾمييييالُمٞم٦مهلل ًمٙميييين ٟمحيييين ٓ ٟمحٙمييييم 

سم٤مإلؾمالهل اًمٞموهل ُمٝمام شمٔم٤ميبٟمي٤مهلل وُمٝميام ىمٚمٜمي٤م: اًمٙمتي٤مب واًمّيٜم٦مهلل  وميباد ٟمحين يمي٠مومباد ذم 

تيي٤مب واًمّييٜم٦مهلل ًمٙميين يييو ٓ يٕمٛمييل يمثييػم ُميين إطمٞميي٤من سمٕمْمييٜم٤م يٖميي  ٟمٗمّييههلل ي٘مييو : اًمٙم

سم٤مًمٙمت٤مب واًمّٜم٦مهلل يميلًمك سمٕمي  اًميدو  شمٕمٚمين  هني٤م حتٙميم سم٤مًمٙمتي٤مب واًمّيٜم٦مهلل وًمٙمٜمٝمي٤م 
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ذم يمثييػم ُميين اسواٟميي٥م ٓ حتٙمييم سم٤مًمٙمتيي٤مب وٓ سم٤مًمّييٜم٦مهلل وٓ سمٛمييلي٥م ُميين اعمييلاي٥م 

اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ويييلا يييليمبين سميي٠من اًمييْٕم  اًمٞمييوهل ي٘موًمييون: سمجييواز آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مرهلل 

ام ُم٣م سمٕم  اًمٕمٚمامء ي٘موًميون  يلا اسيوازهلل قميغم اًميبهمم ُمين و ٟم٤م  ىمو : ىمد يم٤من ومٞم

 ن اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل ىم٤م  ظمالك ذًمكهلل ىم٤م :  ٟم٤م ًمين ٟمّيتٕملم سمٛمنمي . ىمي٤م  سمٕمي  

اًمٕمٚمامء سمجواز آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمي٤مرهلل ًمٙمين وَيٕموا ذـمي٤ًم ُمٝمياًم ضميدًا ش يٚمت ُميه يي١مٓء 

٘ميو  سميه قمي٤مش ُمين قمٚميامء اًملين اؾمتٕم٤مٟموا سم٤مًمٙمٗمي٤مرهلل ومٝميم ىمي٤مًموا ىميوٓهلًل وومٕمٚميوا ومٕميالً ُمي٤م ي

اعمّٚمٛملم ىم٤مـم٦ْمهلل ٕن اًمٕمٚمامء اٟم٘مّٛموا  مم ىمّٛملم ذم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مرهلل ُمٜمٝمم ُمن 

ي٘مو   ٟمه ٓ  وز قمٛمالً سم٤ملدي٨م اًم٤ّمسمقهلل وٟمحن ُم  يي١مٓء ٕن اليدي٨م  ذا صي  

ومٝمييييو ُمييييليْيهلل وُمييييٜمٝمم ُميييين ىميييي٤م :  ييييوز آؾمييييتٕم٤مٟم٦م وًمٙميييين سمنمييييط  ن شمٙمييييون اًمٖمٚمْيييي٦م 

٘مٞمدهلل  ن شمٙمون اًمٖمٚمْي٦م ًمٚمٛمّيٚمٛملمهلل  ي:  ذا اؾميتٕم٤من اسيٞم  ًمٚمٛمّٚمٛملمهلل اٟمٔمبوا يلا اًم

اعمّٚمم اًملي يِمٙمل ُمثالً قمنمة ةٓك سمٕمنمة ُمن اًمٙمٗمي٤مرهلل يي١مٓء ًميٞمه  يم صيوًم٦مهلل 

ًمٞمه  م دوًم٦مهلل ًمٞم٧ّم  م همٚم٦ْمهلل  ُم٤م  ذا اؾمتٕم٤من اسٞم  اعمّيٚمم اعم١مًميف ُمين  ًميف 

ييييو ضمٜمييدي سمامئييي٦م  ًميييف ضمٜميييدي يمييي٤مومبهلل ُمييين اًميييلي ي٘ميييو : ييييلا  يييوز آؾميييتٕم٤مٟم٦م سميييههلل و

ؾمييٞمحتل إرض اعمّييٚمٛم٦م اًمتييي يبيييد  يٚمٝميي٤م  ن يييدومٕموا اًمنميي قمييٜمٝمم و ذا  ييم ضمٚمْييوا 

اًمنمييي يمٚميييه  مم وؾميييال سمالدييييمهلل وم٤مل٘مٞم٘مييي٦م  ن ييييلع ُمييين  يميييؼم ومتٜمييي٦م ٟمٕمبومٝمييي٤م ذم اًمتييي٤مري  

اإلؾمالُميهلل  ن دوًم٦م ُمّٚمٛم٦م شمّتٕملم سم٠ميمؼم دوًم٦م يم٤مومبة وًمٞمتٝم٤م دوًم٦م واطمدةهلل سمل ودو  

 اعمِمتٙمى و ًمٞمه اعمّمػم. ظمبى ُمن  قمٔمم دو  اًمدٟمٞم٤مهلل وم٢ممم ام 

 (00:  39: 18/   459) اهلدى والنور / 
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 حوه فتٍة اخلميرآخر  دلمض 

١مو  يمٚمٙميم راع ويمٚمٙميم ُمّي»ومٝمٜم٤م  يمام شمٕمٚمٛمون ُمين ىموًميه قمٚمٞميه اًمّيالهل:  اًمِمٞم :

١موًم٦مهلل و  قميين رقمٞمتييههلل واعمييب ة راقمٞميي٦م ويييي ُمّييقميين رقمٞمتييههلل وم٤مًمبضمييل راع ويييو ُمّيي١م

و  قميين اًمبقمٞميي٦م  ًميي هلل وم٤مليي٤ميمم ُمّيي١مش و  قميين رقمٞمتييه..واًمٕمْييد طمتييى يييو راقمييي وُمّيي١م

يمٚمٝميييي٤م ويييييو اليييي٤ميمم إقمييييغمهلل ومٛميييين اومتتيييي٤من اعمّييييٚمٛملم واٟمٍميييياومٝمم قميييين ٟمٍميييية رب 

ييي٤م ﴿اًمٕمييي٤معملم  هنيييم هيتٛميييون سمٖميييػميم ويٜمّيييون  ٟمٗمّيييٝممهلل ظميييالك ىموًميييه شمٕمييي٤ممم:  َ ٤م َ هيا َيييي

لَّ  َِذا اْيتَييَدْيُتمْ  يي ََ ْن  يُمْم َُميي يي ا ُِ ُٙمْم ٓ َي يي َّ ٞمُْٙمْم َ ٟمُٗم ِليَن ةَُمٜمُييوا قَمَٚميي يي ومٜمجييد  [135]الممئرر: :﴾اًمَّ

يمثيييػم ُمييين اًمِمييي٤ْمب اعمّيييٚمم يمييي٠مومبادهلل وٟمجيييد يمثيييػمًا ُمييين اسامقمييي٤مت اإلؾميييالُمٞم٦م د  يييم 

الٙميي٤مهل  ن ييي١مٓء يمٗميي٤مر وٓ  ٙمٛمييون سمييام  ٟميي   امهلل وًمييو ٟمٔمييبت  ًمييٞمٝمم ًموضمييدهتم 

يم٤ملٙم٤مهلهلل ًمٙمن ؾمٚمٓم٦م ال٤ميمم سمال ؿميك  وؾمي  ودائيبة فمٝميور قميدهل طمٙمٛمي٦م سم٤مإلؾميالهل 

اد قمييغم  ٟمٗمّييٝمم وقمييغم  يٚمييٞمٝممهلل ًمٙميين ُميي  ذًمييك  يْميي٤ًم  وؾميي  ُميين طمٙمييم ييي١مٓء إومييب

 ي١مٓء ٓ يٓمْ٘مون اإلؾمالهل اًملي يٕمٚمٛموٟمههلل عم٤مذا  

يميام ي٘موًميونهلل  هل ذم ا وى ؾمواًمٖمٚم٦ْم إيواء قمٚم٧م ٟمٗموؾمٝممهلل ومٝمم  ذًا: ُم  الٙم٤م

و ٟم٤م  ريد  ن  ذيمب سمحدي٨م ٟم٘متيْه ُمٜميه اًمٕمٙميه اًميلي ٟمحين أن ذم صيددعهلل يميام  ٟميه 

 ُمٜمٝم٤م ذم يد اعمحّن وشم٘مل ىمٞمٛمتٝم٤م سم٥ّْم يمثيبة الّٜم٦م شمتْم٤مقمف سم٥ّْم ىمٚم٦م اعمتوومب

وًمٞمته قميغم ٟمٗمّيههلل ييلا ُمّي١م ُمّيٚمموشموومب الّيٜم٤مت قمٜميدعهلل يميلًمك  ٟمي٤م  ىميو :  ذا يمي٤من 
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وًمٞمته  ييون  ن قمٚمٞميه وقميغم زوضمتيههلل وييلا اًمثي٤مين ُمّي١م يون ُمن  ن يٙمون ُمّيئوًمٞمته 

وًمٞمته قمٚمٞمييه وقمييغم زوضمتييه و وٓدعهلل وواطمييد ًمييه مخّيي٦م وواطمييد ًمييه قمنميية ١مشمٙمييون ُمّيي

وًمٞم٦م ١موًمٞم٦مهلل وميي٢مذا ظمٗميي٧م اعمّيي١م هلل ومٚمٙمييام ىمٚميي٧م إؿمييخ٤مص يمٚمييام ظمٗميي٧م اعمّيي...  ًميي

وًمٞم٦م ذم اًمت٘مّمييييػم ومٞمٝميييي٤مهلل واًمٕمٙمييييه سميييي٤مًمٕمٙمه م٤مُميييي٤ًمهلل ُميييي٤م يييييو يييييلا ١مشمتْميييي٤مظمم اعمّيييي

 الدي٨م 

ؾمْق دريم ُم٤مئ٦م  ًمفهلل ىم٤مًموا: يمٞمف ي٤م رؾميو  امهلل ىمي٤م : ييلا »: ¢ي٘مو  اًمبؾمو  

ُمي٤م طميه  ش ًميف رضمل قمٜمدع دريم ومتّمدب سمههلل وذا  رضمل  ظمل ُمين قميبض ُم٤مًميه ُم٤مئي٦م

ُم  يمثيبة اًمٕميدد ُمي٤م طميه  يلع اًمٙمٛمٞمي٦م اًمتيي شمّميدب  ي٤مهلل  ُمي٤م ييلا إو  ُمي٤م قمٜميدع هميػم 

 اًمدريمهلل ومتّمدب سمه ومٝملا  ضمبع  يمثب ُمن ذا .

 ٟم٤م  ىمو  أن اًم٘مْمٞم٦م يٙميلا سمٓميبك ُم٘م٤مسميلهلل ٟمٚميوهل الٙمي٤مهل عمي٤مذا ٓ  ٙمٛميون سميام 

ٚميييوذ سمٜمييي٤م  ٟمييي   ام وٟمٜمّيييى  ٟمٗمّيييٜم٤م وٟمحييين ش ٟمحٙميييم قميييغم  ٟمٗمّيييٜم٤م وقميييغم سمٕمييي  ُمٜمييي٤م ي

 ؾمٝمل قمٚمٞمٜم٤م ُمن  ن ...  ٙمٛموا اًمْالد يمٚمٝم٤م قمغم اإلؾمالهلهلل ظمالص٦م اًم٘مو  يميام ضمي٤مء 

ذم الييدي٨م ويييو  يْميي٤ًم طمييدي٨م َييٕمٞمف اًمّييٜمد ًمٙميين يييو طمٙمٛميي٦م: يمييام شمٙموٟمييوا يييو  

قمٚميييٞمٙمم.  ن يمٜميييتم صييي٤مللم شم٘مٞمٛميييون ذيٕمييي٦م اإلؾميييالهل ذم ٟمٗموؾميييٙمم  ٙميييم رسمٜمييي٤م قمييي  

 ًمٕمٙمه م٤مُم٤ًم.وضمل قمٚمٞمٙمم ُمن ي٘مٞمم ذيٕم٦م ام قمٚمٞمٙممهلل واًمٕمٙمه سم٤م

 ذًا: اسيييواب واَييي هلل  ييي٥م  ن يٙميييون يٜمييي٤م  ع٤مقمييي٦م ضم٤مييييدوا ٟمٗموؾميييٝمم ذم ام 

طمييق ضمٝميي٤مدعهلل ودمٛمٕمييوا قمييغم يييلا إؾميي٤مس سمبييي٦م ُميين اًم ُميي٤منهلل واًمتيي٤مري  يٕمٞمييد ٟمٗمّييه 

يمام ومٕمل اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهلهلل صمم يّتٕمدون ًمٞمه ًمٚمٝمجوهل قمغم إقميداءهلل 

سميد  اًم٘متي٤م   ُمي٤م ¢ي  يٕمٞمد ٟمٗمّههلل اًمبؾمو  و ٟمام ًمبد اقمتداء إقمداءهلل يلا ُمٕمٜمى اًمت٤مر
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ه قمٚمٞمييييه اًمّيييالهلهلل وُمييي٤م ىمييي٤مشمٚمٝمم  ٓ سمٕميييد  ن اؾمييييتٕمد تيييوا ُم٘م٤مشمٚمُمييي  اًمٙمٗمييي٤مرهلل ًمٙميييٜمٝمم سميييدؤ

ًَمَ٘مييْد ﴿عمجيي٤م تٝممهلل ويٙمييلا يٜمْٖمييي قمييغم اعمّييٚمٛملم  ٓ يٜمّييوا  ن ىمييو  رب اًمٕميي٤معملم: 

ٜم٦ٌَم عمَِْن يَم٤مَن َيْبضُمو ا َّ ظِميبَ يَم٤مَن ًَمُٙمْم ذِم َرؾُموِ  امَِّ  ؾُْمَوٌة طَم  ن ييلا  [21]األحزاب:﴾ مََّ َواًْمٞمَْوهَل ٔا

ُمْد  قم٤مهل يِمٛمل يمل شمٍموم٤مت اعمّيٚمٛملم ع٤مقمي٤مت ووطميداٟم٤ًمهلل طمٙم٤مُمي٤ًم وحمٙميوُملمهلل 

اعمٝمم ومٝمٙملا اًمت٤مري  يٜمْٖمي  ن يٕمٞمد ٟمٗمّههلل ٟمحن ٓ يٜمْٖمي  ن ٟمٗمٙمب أن سمي٠من هني٤مضمم 

ومييٞمام  ذا اقمتييدَي اًمييْالد اًمٙميي٤مومبة اعمحٞمٓميي٦م سمٜميي٤م ىمبيْيي٤ًم  و سمٕمٞمييدًاهلل و ٟمييام يٜمْٖمييي  ن ٟمٗمٙمييب 

قمٚمٞمٜم٤م يل ٟمحن يٞم٠مٟم٤م  ٟمٗمّٜم٤م عم٘م٤مسمٚم٦م آقمتداء سم٤معمثل وردع قمغم   قم٘م٤مسميه  اعمّيٚمٛمون 

ًمٞمّيييوا يميييلًمكهلل وييييلا ييييو اًمواىمييي هلل اقمتيييدي قميييغم اًمٙمويييي٧م ... ظم٤مومييي٧م اًمّيييٕمودي٦م  ن 

يٕمتدى قمٚمٞمٝم٤م يم٤مًمٙموي٧م ُم٤م ص٤مر سمٞمديم  هنم يْٕمثوا ضمٞم  قمغم الدود قمغم إىملهلل 

 ٙم٤مومب ُمٝمٞم٠م يٜم٤م .ر ؾم٤ًم يم٤من اسٞم  إضمٜمْي اًم

يييُممْ ﴿ ذًا: يٕمييود إُمييب  مم يييلع اًمٙمٚمٛميي٦م اإلقمج٤مزييي٦م:  ييوا امََّ َيٜمٍُمْ  [3]محمرر::﴾ ِْن شمَٜمٍُمُ

ومام ش ٟمٜمٍم ام ومٚمن يٜمٍميٟم٤مهلل  ٓ  ن يِمي٤مء ام ييلا ومْميل ُمين ام ... ًمٙمين رسمٜمي٤م ي٘ميو  

ٜم٦َِّم امَِّ شمَِْْدياًل ﴿ؾمٜم٦م ام ذم ظمٚم٘مه  ُّ
وم٢مذا ا عمّٚمٛمون ُمي٤م  ظميلوا  [62]األحزاب:﴾َوًَمْن دَمَِد ًمِ

سم٠مؾميييي٤ْمب اًمٜمٍميييي ُميييين اًمٜمييييوقملم إؾميييي٤ْمب اًمبوطمٞميييي٦م يمييييام ي٘موًمييييون اًمٞمييييوهل  و اعمٕمٜموييييي٦م 

وإؾم٤ْمب اعم٤مدي٦م ومّٞمٔمٚمون يمام يو واىمٕمٝمم اًمٞموهل  ذ  إُمم اًمتي يمي٤من يِيب  ي٤م 

اعمثل ذم ذ ٤م  ٓ ويم اًمٞمٝمود  صْحٜم٤م ٟمخجيل  ن ٟمّيٛمٞمٝمم سمي٤مًمٞمٝمودهلل ُمي٤مذا ٟمّيٛمٞمٝمم  

ٞم٤مؾميييي٦م اعمٜمحٓميييي٦م ًمٚمييييدو  اإلؾمييييالُمٞم٦م وصييييٚم٧م  مم يييييلع اعمٜم ًميييي٦مهلل ٓ  ٍائٞمٚمٞمييييلمهلل اًمّ

ٟمّييييٛمٞمٝمم سميييي٤مًمٞمٝمودهلل ٟمّييييٛمٞمٝمم  ٍائٞمٚمٞمييييلم يٕمٜمييييي: ُمٜمّييييوسملم  مم  ٍائٞمييييل يٕمٜمييييي:  مم 

قمٚمٞمه اًمّالهلهلل صمم شمّمدر سمٕم  اًم٘مبارات ذم سمٕم  اًميدو   ٓ شميليمبوا اًمٞمٝميود  يٕم٘موب
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 واًمٜمّم٤مرى قمغم اعمٜم٤مسمبهلل يمٞمف يٜمٍمٟم٤م ام 

 ء اًم٘مبدة وا ٜم٤مزيب.ٟم٘مو   م:  سمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ام اعمّتٕم٤من وٓ طمو  وٓ ىموة  ٓ سم٤مم. اًمِمٞم :

 ( 00:  00: 44/   460) اهلدى والنور / 

قمدهل ٟم و  اعمٓمب ُم  اًمبهمم ُمن اؿمؽماط آؾميتٓم٤مقم٦م اًمتيي ٟم٘ميوهل  ي٤مهلل ُمي   اًم١ّما :

اًمٕمٚمييم  ن  ييي٤مهل اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل وا ٚمٗميي٤مء اًمباؿمييدين  ي ع٤مقميي٦م يميي٤من 

 يٜم   ُمٓمب ُم٤ْمذةهلل ومبضم٤مء  ؾم٤ْمب قمدهل ٟم و  اعمٓمب. شمٓمٚم  يم٤من

 ٕن يلع اسامقم٦م همػم شمٚمك اسامقم٦مهلل ُم٤مذا شمبيد  ن شمٕمبك همػم يلا. اًمِمٞم :

ؾمييييي١ماًمك ييييييلا ييييييليمبٟم٤م سم٤مًمٕمٚمييييي٦م إؾم٤مؾميييييٞم٦م ذم قميييييدهل  هم٤مصمييييي٦م ام قمييييي  وضميييييل قمْييييي٤مدع 

ُمييين  ُمّيييٚمماعمّيييٚمٛملم وُمييي٤م  ردت  ن  ىميييو : ًمٕمْييي٤مدع اعمييي١مُمٜملمهلل طميييدي٨م ذم صيييحٞم  

 ن ام ـمٞميي٥م وٓ »: ¢ريض ام شمٕميي٤ممم قمٜمييه ىميي٤م : ىميي٤م  رؾمييو  ام   ش يبيييبةطمييدي٨م 

ؾُمُل يُمٚمُوا ﴿ي٘مْل  ٓ ـمٞم٤ًْمهلل و ن ام   ُمب اعم١مُمٜملم سمام  ُمب سمه اعمبؾمٚملمهلل وم٘م٤م :  ٤َم اًمبا َي٤م  هَيا

َْييي٤مِت َواقْمَٛمُٚميييوا َصييي٤مِل٤ًم ُِمييينَ  ىمْيييل  ن  ميييم اليييدي٨م ىميييباءًة  رييييد  ن   ش[51]المؤمنرررو :﴾اًمٓمَّٞمِّ

ُميين اًمٓمٞمْيي٤مت  ٟمييتم أن شميي٠ميمٚمون ُميين اًمٓمٞمْيي٤متهلل ًمٙميين ًمييٞمه يييلا اعم٘مّمييود   ذيميب: يمٚمييوا

ُميين الييدي٨مهلل اعم٘مّمييود ُميين الييال هلل يمٚمييوا ُميين اًمٙمّيي٥م الييال هلل  ن ام ـمٚميي٥م ُميين 

ُل يُمٚمُيوا ﴿قم٤ْمدع اعم١مُمٜملم ُم٤م ـمٚم٥م ُمن قمْي٤مدع إٟمْٞمي٤مء اعمبؾميٚملمهلل وم٘مي٤م :  ؾمُي َي٤م اًمبا ٤م َ هيا يَي

نَ  ٤مِل٤ًم ُِميي ٞمَِّْيي٤مِت َواقْمَٛمُٚمييوا َصيي  ¢صمييم ذيمييب اًمبؾمييو    سمييو يبيييبةهلل ىميي٤م  [51المؤمنررو :]﴾اًمٓمَّ

اًمبضمييل يٓمٞمييل اًمّييٗمب  ؿمييٕم٨م  همييؼم ُم٠ميمٚمييه طمييباهل وُمنمييسمه طمييباهل وُمٚمّْييه طمييباهل وهمييلي 
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سمي٤ملباهل ومي٠مٟمى يّييتج٤مب ًميلا ( قمبوميي٧م ُمي٤م ييو اًمّيي٥ْم  اًمٞميوهل  يمثييب اًمتجي٤مر يتٕميي٤مُمٚمون 

سم٤ملباهلهلل ًمٞمه وم٘مال ذم اًمبسم٤مهلل ام  قمٚميم ييلع اعمجٛموقمي٦م ييلع يٛمٙمين يوضميد واطميد  و 

ٜملم يٛمٙمن يٙمون واطمد اصمٜميلم ُمين ييلع اعمجٛموقمي٦م ي٘مو : ٟمي٤م  قميبك شمي٤مضمب واطميد  و اصم

اصمٜميييلم ُمييي٤م يتٕمييي٤مُمٚموا ُمييي  اًمْٜميييو هلل   و يٛمٙمييين يييي١مٓء ًمٞمّيييوا ُموضميييودينهلل اٟمٔميييب اعمّميييٞم٦ْم 

اًمواؾمٕم٦مهلل اًمتج٤مر يمٚمٝمم أن ويمل ُم٤م يم٤مٟم٧م دم٤مرشمه واؾمٕم٦م يمل ُمي٤م يم٤مٟمي٧م ُمٕم٤مُمٚمتيه ُمي  

ٝمم طميييييباهل وُمنمييييي م طميييييباهل اًمْٜميييييو  واؾميييييٕم٦مهلل  ذًا: يمٞميييييف يّيييييتج٤مب  ييييي١مٓء وُمييييي٠ميمٚم

وُمٚمّْٝمم طمباهل وهملوا سم٤ملباهلهلل ٟمؽم  اًمتٕم٤مُمل ُم  اًمْٜمو هلل ُمثٚمام شمٙمٚمٛمٜم٤م ةٟمٗم٤ًم: ٓ شمْ  

ُم٤م ًمٞمه قمٜمد هلل ُم٤م  ٤م قمالىم٦م سم٤مًمتٕم٤مُمل ذم اًمْٜميكهلل ًمٙمٜميه خيي٤مًمف اًمنميع يْٞمي  ُمي٤م ًميٞمه 

 قمٜمدعهلل يٖم  يٖمدر  مم ةظمبع ُمن اعمٕم٤مُمالت اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م.

ء  ٟمٜميي٤م ٟمحيين ًمّييٜم٤م  يييالً ٓؾمييتج٤مسم٦م اًمييدقم٤مءهلل ومييامذا  ذًا: ؾميي٥ْم قمييدهل اؾمييتج٤مسم٦م اًمييدقم٤م

 قمٚمٞمٜم٤م 

 ن ٟمتٕميي٤مـمى  ؾميي٤ْمب آؾمييتج٤مسم٦مهلل  ؾميي٤ْمب آؾمييتج٤مسم٦م شمٕم٤مـمٞمٝميي٤م يييو اسٝميي٤مد إيمييؼم 

يميييل ذم طميييدود قمٛمٚميييه ٟمٗمّيييه ويت٘ميييي رسميييه ذم ييييلع  ُمّيييٚممأنهلل وييييو  ن  ٤مييييد يميييل 

اعمٕم٤مُمٚمييي٦مهلل وميييال يٙمّييي٥م  ٓ اليييال هلل طمٞميييٜمام شمٙميييون  همٚمْٞمييي٦م اعمّيييٚمٛملم يٙميييلا طمٞمٜمئيييٍل 

بوح اًمٕمييي٤مي سمِميييٗم٤مقم٦م اعمّيييٚمٛملم اًمٓمٞمْيييلمهلل أن اًم٘مْميييٞم٦م ُمٕمٙموؾمييي٦م ييييبوح اًمت٘ميييي يييي

سمِميي١مهل ُمٕمّمييٞم٦م إيمثبييي٦م اًمّيي٤مطم٘م٦مهلل ومٝمييلا يييو ؾميي٥ْم قمييدهل  هم٤مصميي٦م ام قميي  وضمييل ًمٕمْيي٤مدع 

 اعمّٚمٛملمهلل ويو سم٤مظمتّم٤مر  قمباَٝمم قمن شمٓمْٞمق  طمٙم٤مهل اًمنميٕم٦م ذم ٟمٗموؾمٝمم.

 وٟم٠ّم  ام قم وضمل  ن هيديٜم٤م ؾمْٞمل اًمبؿم٤مد.

 ( 00:  09: 30/   460 ) اهلدى والنور /
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سم٤مًمٜمّييي٦ْم ًمٗمتٜمييي٦م ا ٚميييٞم٩م اًمتيييي أنهلل ومٞميييه ىم٤مقميييدة ذقمٞمييي٦م شم٘ميييو :  ذا شميييؽمس  اًمّيي١ما :

اًمٙمٗميي٤مر سم٤معمّييٚمٛملم  ييوز ىمتييل اعمّييٚمٛملم ًمٚموصييو   مم اًمٙمٗميي٤مرهلل يمٞمييف ٟم٘ميي٤مرن يييلا 

اًم٘ميييو  سم٘موًميييك قميييغم  ؾمييي٤مس  ٟميييه اًم ُمييييوا  طميييالس سمٞميييوشمٙممهلل قميييغم  ؾمييي٤مس ُمييي٤م ٟموضمييييه 

   ؾمٚمحتٜم٤م  مم اًمٕمبب اعمتجٛمٕملم أن

ٕٟمه أن ٓ يوضمد ضمٝم٤مدهلل أن ومتٜم٦مهلل وسمٜم٤مء قميغم  ن ييلا اًمي ُمن زُمين وميتن  اًمِمٞم :

  فمٜمك  ٟم٧م ُم٘متٜم  ُمٕمٜم٤م  ن يلا زُم٤من زُم٤من ومتٜم٦م  هل ًمٞم٧ّم ُم٘متٜم  

 ُم٘متٜم . اًم٤ّمئل:

ومْيي٤مًمٜمٔمب  مم يييلا اًمييلي ٟمٕمت٘مييدع  ن اًميي ُمن أن يييو زُميين ومتٜميي٦م ومٗمييي زُميين  اًمِمييٞم :

مهلل  ُميي٤م ُميي٤م ذيمبشمييه  ٟميي٧م ةٟمٗميي٤ًم ومٝمٜميي٤م  ذم اًمٗمييتن ىميي٤م  قمٚمٞمييه اًمّييالهل: يموٟمييوا  طمييالس سمٞمييوشمٙم

ن ومٞميييه ضمٝمييي٤مد ورايييي٦م  ؾميييالُمٞم٦م ُمبوموقمييي٦م وشمبييييد  ن شم٘م٤مشميييل اًمٙمٗمييي٤مر صميييم ٤ماسٝمييي٤مد ؾميييواء يمييي

ي١مٓء اًمٙمٗم٤مر يتؽمؾمون سمْٕم  اعمّٚمٛملمهلل وي١مٓء اعمّٚمٛمون سمديل  ن يٜمْمٛموا  مم 

اعمج٤ميييدين سمحييق ومٝمييم يٕمٞمِمييون ُميي  اًمٙمٗميي٤مرهلل وُميي٤م  ييوز  ييم ذم إصييل  ن يٕمٞمِمييوا 

ن اإلؾميالهل يوضمي٥م قميغم ُمين يمي٤من يمي٤مومبًا صميم  ؾميٚمم  ن هيي٤مضمب ُمين   رض ُم  اًمٙمٗم٤مر ٕ

اًمٙمٗميييب  مم  رض اإلؾميييالهلهلل ومْ٘مييي٤مؤيم ذم  رض اًمٙمٗمييي٤مر  وًٓ ظمٓمييي٠م  ؾميييالُمٞم٤ًمهلل صميييم  ن 

يّيييٛمحوا ٕٟمٗمّيييٝمم سمييي٠من يٙموٟميييوا شمبؾمييي٤ًم ًمٚمٙمييي٤مومبين اعمحييي٤مرسملم ًمٚمٛمّيييٚمٛملم ومٝميييلا ظمٓمييي٠م 

 ةظمب.

 وًمو يم٤من همّم٤ًْم قمٜمٝمم. اًم٤ّمئل:

 إوممهلل عم٤مذا ش هي٤مضمبوا  ٟم٧م ٟمّٞم٧م اعم٘مدُم٦م  اًمِمٞم :



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

707 

  ذا يم٤مٟموا  ٍى طمببهلل ويم٤مٟم٧م ضموًم٦م صم٤مٟمٞم٦م. اًم٤ّمئل:

 ـمٞم٥مهلل يْ٘مى اسواب إو   ن يلا ذم اسٝم٤مد. اًمِمٞم :

 ( 00:  15: 07/   460) اهلدى والنور / 

وًمو يمٜم٤م ع٤مقم٦م دمٛمٕمٜمي٤م قميغم  ؾمي٤مس  ن ٟمٙميون ٟمحين ىمي٤مئٛملم ذم اسٝمي٤مد  اًم٤ّمئل:

 وٓ ٟمٙمون حت٧م راي٦م  طمد.

 يل يلا واىم   هل ظمٞم٤م .و اًمِمٞم :

  ن ؿم٤مء ام يٙمون واىم هلل  ذا يم٤من. اًم٤ّمئل:

ىمْميييٞم٦م  ن ؿمييي٤مء ام  ن ؿمييي٤مء ام سمٙميييبة يّميييْ  دوًمييي٦م اإلؾميييالهل ىم٤مئٛمييي٦مهلل ًمٙمييين  اًمِميييٞم :

يييَ  سمِيييهِ ﴿اًم٘مْميييٞم٦م  ٓ  ََُمييي٤ميِنِّ  َْييييِل اًْمٙمَِتييي٤مِب َُميييْن َيْٕمَٛميييْل ؾُميييوًءا ُ ْ  [123]النسرررم :﴾ًَميييٞمَْه سم٠ِمََُمييي٤مٟمِٞمُِّٙمْم َو

ؾُمييٜم٦ََّم امَِّ ذِم ﴿طم٘مٞم٘ميي٦م ذقمٞميي٦م يموٟمٞميي٦م ويييي:   ومٞمييك  يي٥م  ن شمتييليمب ُمٕميي٤مً يٕمٜمييي: سميي٤مر  ام

ْْيييِدياًل  يييٜم٦َِّم امَِّ شَم ُّ
يييَد ًمِ ْْيييُل َوًَميييْن دَمِ يييِليَن ظَمَٚميييْوا ُِميييْن ىَم ُمييين ييييلع اًمّيييٜمن اإل ٞمييي٦م  [62]األحرررزاب:﴾اًمَّ

وا ﴿اًمٙموٟمٞم٦م ىموًمه شمٕم٤ممم:  ُ ُ َُم٤م سمَِ٘مْوهٍل طَمتَّى ُيَٖمػمِّ ٓ ُيَٖمػمِّ ِٝممْ  ِنَّ امََّ  ِّ وسمٕمدين  [11]الرع::﴾َُم٤م سم٠ِمَٟمُٗم

اسٝميي٤مد اًمييلي  ٟميي٧م اومؽمَييته ذم يمٚمٛمتييك إظمييػمة ةٟمٗميي٤ًم يييلا ٓ خيٗميي٤م   ٟمييه  تيي٤مج  مم 

ّييتٓمٞم   ٟميي٧م وٓ همييػم   ن يتّمييور شماؾمييتٕمدادات ضملرييي٦م و ؾم٤مؾمييٞم٦م وىموييي٦م ضمييدًاهلل ًميين 

ومْمييالً قميين  ن  ٕمٚمٝميي٤م طم٘مٞم٘ميي٦م واَييح٦م ُميي٤م سمييلم قمِمييٞم٦م وَييح٤مي٤م يمييل يييلع اعم٘مييدُم٤مت 

ٝم٤م شمّمْ  طم٘مٞم٘م٦م واىمٕم٦مهلل ٓهلل يلا ًمٞمه ُمين ؾميٜم٦م ام قمي  ضميلهلل و فمين  ٟمي٧م اًمتي ٓسمد ُمٜم

 شم١مُمن  لا اًمٙمالهل 

ٟمٕميمهلل  ٟمي٤م شمٙمٚمٛميي٧م قميغم  ؾمي٤مس  ٟمييه ًميو ومبَيٜم٤م  ن يٜميي٤م  اؾميتٕمداد ُمين  ُمييد  اًمّي٤مئل:
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 سمٕمٞمدهلل وضم٤مءت اًمٗمبص٦م.

عم٤مذا شمْح٨م ذم اًمٗمبَٞم٤مت وٓ شمٕم٤مًم٩م اًمواىم   ٟمحن شمٕمٚمٛمٜمي٤م ُمين قمٚمامئٜمي٤م  اًمِمٞم :

ّيييٝمم سم٤مًمٗمبَيييٞم٤مت يٜمّيييون  ٟمٗمّيييٝمم قمييين اًمواىمٕمٞمييي٤مت  ذا صييي   ن اًميييلين يِميييٖمٚمون  ٟمٗم

 اًمتٕمْػم.

ٟمٕمييم صيي هلل ام   يييك ظمييػمهلل  ٟميي٤م اًمييلي  ريييد  وصييل ًمييه  ٟمييه  ذا شمييوومبت  اًمّيي٤مئل:

يٜميييي٤م  عٞميييي  اًمنمييييوط اًمتييييي شمٙمٚمٛميييي٧م ومٞمٝميييي٤م أن ومٝمييييل  ييييوز ىمتيييي٤م  اًمٙمٗميييي٤مر وُمييييٜمٝمم 

 إُمبيٙمييي٤من أن ذم ا ٚميييٞم٩م وومٞميييه سمٞميييٜمٝمم ُمييين اًمٕميييبب واعمّيييٚمٛملم اعميييبهمٛملم قميييغم

 اًموضمود يٜم٤م  

اٟمٔمييبر اًم٘مْميي٤مي٤م يمٚمٝميي٤م شمّيي٤مب سمٛمٞميي ان واطمييدهلل عميي٤م شمٗمييؽمض  ن ومٞمييه ضمٝميي٤مد ُميي٤م  اًمِمييٞم :

شمييبى همييػم اًمٗمتٜميي٦م يييلعهلل وًمييلًمك ٟمحيين ٟمٕمييٞم  ذم ظمٞميي٤م  ٓ ٟميي ا هلل  و  ُميي٤م وىمٕميي٧م يييلع 

اًمٗمتٜميي٦م شمٙمٚمٛميي٧م  ٟميي٤م  يمثييب ُميين ُمييبة وومٞمييه يٜميي٤م   ذـميي٦م ُمتٕمييددة ذم سمٕمْمييٝم٤م ىمٚميي٧م: يميي٤من 

َو ِْن ﴿ًمٙموييي٧م  ن شمٓمْييق أييي٦م اًمٙمبيٛميي٦م: اعمٗمييبوض  ن اًمٕمييباب طمٞمييٜمام اقمتييدى قمييغم ا

ظُْمييَبى وَمَ٘ميي٤مشمِٚمُوا اًمَّتِييي  ـم٤َمئَِٗمَتيي٤مِن ُِميينَ  اعْمُيي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَُٚمييوا وَم٠مَْصييٚمُِحوا سمَْٞمييٜمَُٝماَم وَميي٢مِْن سمََٖميي٧ْم  طِْمييَداُ ٤َم قَمييغَم ٕا

ٞمييي٦م يمييي٤من اعمٗميييبوض ُمييين ييييلع اًميييدو  اًمٕمبسم [9]الحجررررات:﴾شمَِْْٖميييي طَمتَّيييى شَمِٗمييييَء  مَِم  َُْميييِب امَِّ

اًمدوًميي٦م اًمتييي ئميين  ُمث٤مًمٜميي٤م ُميين اعمّييٚمٛملم  ن شمٙمييون يييي اًمدوًميي٦م اًمتييي شموىمييف اًمدوًميي٦م 

اًم٤ْمهمٞم٦م قمٜميد طميدي٤م سمي٠من حتي٤مو  اًمّميٚم  سمٞمٜمٝمي٤م وسميلم اعمْٖميي قمٚمٞمٝمي٤مهلل ومي٢من  سمي٧م ومت٘م٤مشميلهلل 

ُمن يلع اًمدوًم٦م اًمتي شم٘م٤مشمل اًمٕمباب  يمٜم٤م ٟمٗميؽمض  ن شمٙميون  طمّين دوًمي٦م يٚمٞميق  ي٤م  ن 

ًمٙمن اًمّٕمودي٦م قم٤مضم ةهلل وًملًمك اؾمتٕم٤مٟم٧م شمٜمٗمل يلا الٙمم اًمنمقمي يي اًمّٕمودي٦مهلل 

سم٤مًمٙمٗمييي٤مرهلل ومٝمٜمييي٤م  ٟمييي٧م عمييي٤م شمتّميييور ٟمٗميييؽمض  ن ومٞميييه اسٝمييي٤مد يتٓمٚمييي٥م ىمٞمييي٤مدة صييي   هل ٓهلل 
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اًم٘مٞم٤مدة ُمٕمٜم٤مي٤م رئٞمه دوًم٦مهلل ُمٕمٜمى رئٞمه دوًم٦م ومٞمه ظمالوم٦مهلل رئيٞمه دوًمي٦م ُمْي٤مي  .. ًمي هلل 

يييلع يمٚمٝميي٤م ُمبسموـميي٦م سمٕمْمييٝم٤م ُميي  سمٕميي هلل طمٞمٜمئييٍل ييي١مٓء ؾمييٞم٘موُموا سم٤مًمواضميي٥م اًمييلي يمٜميي٤م 

سمييه اًمّييٕمودي٦مهلل ًمٙميين ٓ ييي١مٓء ُموضمييودين وٓ اًمّييٕمودي٦م ُموضمييودةهلل ومٛميي   ٟمٔميين ؾمييت٘موهل

إؾمييف وىمٕميي٧م يييلع اًمٗمتٜميي٦مهلل وأن  ظمييي اًمِمييٕموب اعمتحٛمّيي٦م ٓ شمّييتٓمٞم   ن شمٕمٛمييل 

 ؿمٞمئ٤ًم  ـمالىم٤ًم.

  ٓ ضمٝمود ومبدي٦م. اًم٤ّمئل:

ُمي  يي١مٓء وٟمي٤مس ُمي  يي١مٓءهلل  ومبدي٦مهلل ُم٤م شمّتٓمٞم   ن شمٕمٛمل ؿمٞمئ٤ًمهلل صمم ٟمي٤مس اًمِمٞم :

عهلل واًميييلي يٛمثيييل ًمٙميييم ييييلع ا سمٕمييي  اًميييْالد يٖمٜميييي قميييغم ًميييٞمالُمثيييل ُمييي٤م ي٘موًميييو ويميييل ُمٜمييي٤م

ال٘مٞم٘ميييي٦م ُميييي  إؾمييييف  اعميييي١ممبين اًمييييلين  ىمييييٞمام ذم أوٟميييي٦م إظمييييػمةهلل وُميييين طمِيييي 

اعم١ممبين  ٟمخ٦ْم اًمٜم٤مسهلل قمٚمامء يٜم٤م ويٜم٤مهلل ي١مٓء اًمٕمٚمامء يٛمثٚموا يلع اًمِمٕموبهلل  ذا 

وميامذا  يم٤من اًمٕمٚميامء َي٤مئٕملمهلل ٟمي٤مس ُمي  ييلا اعمٚميك وٟمي٤مس ُمي  ييلا إُميػم  و اًميبئٞمه

يٙمون ُموىمف اًمِمٕموب  يلع ومتٜم٦م شمبيمي٧م اًمٜمي٤مس طمٞمي٤مرىهلل وييلع طم٘مٞم٘مي٦م ُميبة ُم١مؾميٗم٦م 

 ضمدًا.

 شمبيم٧م الٚمٞمم طمػماٟم٤ًم. اًم٤ّمئل:

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ٓسمد ُمن طملهلل ُم٤م ومٞمه طمل أن همػم آًمت اهل سم٤مًمْٞموت  اًم٤ّمئل:

و﴿ُميي٤م ومٞمييه طمييلهلل  اًمِمييٞم : ُ ُ َُميي٤م سمَِ٘مييْوهٍل طَمتَّييى ُيَٖمييػمِّ ٓ ُيَٖمييػمِّ ييِٝمْم َو َِذا  ََراَد امَُّ سمَِ٘مييْوهٍل  ِنَّ امََّ  ِّ ا َُميي٤م سم٠ِمَٟمُٗم

وسمٕميدين ييلع  ظميي ٟمتي٤مئ٩م ـمْٞمٕمٞمي٦م  ،[11]الرع::﴾ ؾُموًءا وماَل َُمَبدَّ ًَمُه َوَُم٤م َ ُْم ُِمْن ُدوٟمِِه ُِمْن َوا ٍ 
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يم٢مٟمّيي٤من   ييل صييحته اًمْدٟمٞميي٦مهلل ويمييل ُم٤مًمييه صييحته  مم وراء  مم وراء  مم  ن وصييل 

قمييالج  ٙميين يبضمٕمييه  مم اًمّمييح٦م إومم  يييلا   مم اًمٜم٘مٓميي٦م اًمٜمٝم٤مئٞميي٦مهلل  ي ـمْٞميي٥م  ي

ظمالك ؾمٜم٦م ام قم  وضملهلل يملًمك إُميور اعمٕمٜمويي٦م  و اًمبوطمٞمي٦مهلل عمي٤م اإلٟمّي٤من يّيتٛمب 

ذم آٟمحٓم٤مط صٕم٥م  ٟمه يبضم  و ن يم٤من وٓسمد ُمثل سمٕم  اعمبُ اًميلين يوصيٚموا 

 مم الْمٞم  سمٕمدين سم٘مدرة   ٞم٦م يْد  ىمٚمٞمل ىمٚمٞمل يؽماضم  يّتٕمدي صحته وٟمِم٤مـمههلل 

 لا ٟم٤مدرهلل واًمٜم٤مدر ٓ طمٙمم ًمههلل وام اعمّتٕم٤من.وًمٙمن ي

 ضم ا  ام ظمػمًا. اًم٤ّمئل:

 ( 00:  17: 33/   460) اهلدى والنور / 

 ( 00:  25: 20/   460) اهلدى والنور / 

ؿمٞمخٜم٤م ذم اًمتٕمْئي٦م اساميػميي٦م ًمنظميوان اعمّيٚمٛملم ويميلًمك اًمِميٞموقمٞملم  اًم١ّما :

ضميدًا ذم اؾميت٤مد قميامن اًميدوزمهلل ـمْٕميي٤ًم   تٛمٕميوا ُمٕمي٤ًم ُمي  اًميديٛم٘مباـمٞملم ُمي  ُمٚمييل يمثيػمة 

اًمٜم٤مسمٚمز و محد ٟموومل واًمِميٚم٦مهلل ُمي٤م  دري شموضمٞميه يي١مٓء اًمٜمي٤مس سمٙمٚمٛمي٦م ُمٜميك  ن ؿمي٤مء 

 ام.

 ويل يتوضمٝمون سمٙمٚمٛم٦م ُمن قمٜمدي  اًمِمٞم :

َويُموُٟمييييييوا َُمييييييَ  ﴿يييييييلع واطمييييييدة ًمييييييو يميييييي٤مٟموا يٚمتٗمتييييييون  ًمٞمٝميييييي٤م  همٜمييييييتٝمم قميييييين  ي يمييييييالهل 

٤مدىِملِمَ  ٤مدىِملِمَ ﴿ح٦م  هل أي٦م ًمٞم٧ّم واَ [119]التوب :﴾اًمّمَّ   [119]التوب :﴾َويُموٟمُوا َُمَ  اًمّمَّ

 واَح٦م. اًم٤ّمئل:

 واَح٦مهلل ًمٙمن شمبيد شموَٞم . اًمِمٞم :
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 ُم٤م ش يتم اًمواضم٥م  ٓ سمه ومٝمو واضم٥م. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ٓ ي٘موهل اًمواضم٥م  ٓ سمه ومٝمو واضم٥م. اًمِمٞم :

ُمييي٤م ييييدظمل ذم سمييي٤مب ؾمييي١ما   ظمٞمٜمييي٤م ذم اضميييتامع وميييالن ووميييالن ووميييالن ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

 اؾمت٤مد قمامن.

 يٕمٜمي: آضمتامع.  :اًمِمٞم

 ًمٚموصو  ًمٚمٝمدك ُمٕملم. ُمداظمٚم٦م:

 يٕمٜمي: ُمثل ُم٤م ومٕمٚم٧م اًمّٕمودي٦م. اًمِمٞم :

 ُم  وم٤مرب اًمٜمٞم٦م اًمّم٤مل٦م. ُمداظمٚم٦م:

 وٟمحن ُم٤م يدريٜم٤م اًمٜمٞم٦م اًمّم٤مل٦م. اًمِمٞم :

 يلا ُمٕمٜم٤مع ٓ  وز  ن ٟمتٙمٚمم قمغم ٟم٤مس ٓ ٟمدري ُم٤م ٟمٞمتٝمم. ُمداظمٚم٦م:

 لم ٕٟمه ُم٤م ٟمدري ُم٤م ٟمٞمتٝمم.ٓ ٓهلل وٟمحن ٓ ٟمدري  ن ٟمتٙمٚمم قمن اًمّٕمودي اًمِمٞم :

 ام  قمٚمم. ُمداظمٚم٦م:

 ر ي٧م  تك َٕمٗم٧م أن. اًمِمٞم :

 ٓهلل  ن ؿم٤مء ام  هن٤م ىموي٦مهلل وًمٙمن ... ُمداظمٚم٦م:

ٓهلل عم٤م ذيمبٟمي٤م اًمّيٕمودي٦م يم٠مٟميك وىمٗمي٧م ىمٚمٞميل قمين ُمٜمٓمٚم٘ميك إو هلل ُمي   ن  اًمِمٞم :

يٜم٤م اًم٘مْمٞم٦م  ؿمٙملهلل ٕن ي١مٓء اسامقم٦م اًملين  ؿم٤مر  م يي٤م يٕميدوا مخّيلم ؿميخذ 

ُم٤مئ٦م ؿمخذ  ؾمالُمٞملم يٕمٜميهلل ي٤م  ًمف ؿمخذ ي٤م ُمٚمٞمون ؿمخذهلل  هل ُم٤م يّميٚموا  مم  ي٤م
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 يلا اًمبىمم 

 ٟم٠ّم  ام  هنم يّمٚموا. ُمداظمٚم٦م:

رضمٕم٧م  ٟم٧م شمٕمٞم  ذم ا ٞم٤م . ٟمحن ٟمتٙمٚمم قمين اًمواىمي  يي٤م  ظمييهلل يي١مٓء  اًمِمٞم :

يبيييدون  تٛمٕمييوا ذم اعمٙميي٤من اًمييلي  ؿميي٤مر  ًمٞمييه اًمّيي٤مئلهلل ومييٜمحن ٟم٘مييو  سم٤مًمتّٚمّييل ييي٤م 

ي٤م  ًمف ي٤م قمنمة ةٓك ي٤م ُمٚمٞمونهلل شم٘ميو  زم  ٟمي٧م:  ن ؿمي٤مء ام يّميٚمواهلل  مخّلم ي٤م ُم٤مئ٦م

 ن ؿم٤مء ام يّمْحوا ُماليلمهلل ًمٙمن اعمٝمم ييل شمتّميور  ن ييلا آضميتامع ؾميٞمٙمون ُمين 

 اإلؾمالُمٞملم  يمثب ُمن اًمّٕموديلم قمددًا 

 ٓ ـمْٕم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞم٥مهلل وم٢مذا يم٤من ي١مٓء ُم٤م  وز ٟمحٙمي قمن ٟمٞمي٤مهتم وٟمحين ش ٟميتٙمٚمم قمين  اًمِمٞم :

 ٞم٤مهتمهلل  وز ٟمتٙمٚمم قمن اًمّٕموديلم قمن ٟمٞم٤مهتم ٟم

 وًمٙمن اًمّٕموديلم ... ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ضم٤موسمتٜميهلل اٟمتٝمٞم٧م. اًمِمٞم :

 ُم٤م ومّمٚم٧م ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

: ُم٤م ومٞمه قمٜمدي شمٗمّمٞمل يموٟموا ُم  اًمّم٤مدىملمهلل وٓ  وز اًمتٕم٤مون ُم  اًمٙمٗم٤مر اًمِمٞم 

ٙمٚمم قمين واعمنميملمهلل وٟمحن يمٜم٤م ٟميتٙمٚمم قمين إخ يٜمي٤م اًمٗم٤مَيلهلل  ٟميه ييو شميويم  ٟمٜمي٤م ٟميت

ٟموايييي٤ميمهلل وًميييلًمك ىمييي٤م : ام  قمٚميييم سمٜمٞمييي٤مهتمهلل وٟمحييين ٟم٘ميييو  ُمٕميييه يميييلًمكهلل ًمٙمييين ٟمحييين 

َويُموُٟميييوا َُميييَ  ﴿اىمتٍميييٟم٤م قميييغم ةيييي٦م ذم اًم٘ميييبةن اًمٙميييبيم دم٤موسمييي٤ًم ُمٕميييك ذم طميييدود ُمٕمٞمٜمييي٦مهلل 

ييييي٤مدىِملِمَ  يٕمٜميييييي: شمٕمييييي٤موٟموا ُمييييي  اًمّمييييي٤مدىملمهلل ومييييي٠مردت  ن  ىميييييو  ًميييييألخ  [119]التوبررررر :﴾اًمّمَّ
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ٚمتييه اًمّييٕمودي٦م ظمٓميي٠م وميي٤مطم  ضمييدًاهلل ًمٙمٜمٜمييي٤م ذم اًمٗم٤مَييل:  ٟمٜميي٤م ٟمحيين ٓ ٟمِمييك سميي٠من ُمييي٤م ومٕم

اًموىم٧م ٟمٗمّه ُم٤م ٟمدري ُم٤مذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٞمي٦مهلل ييل يم٤مٟمي٧م اًمٜمٞمي٦م ومٕميالً شمّيٚمٞمم اًميْالد ًمٚمٙمٗمي٤مرهلل 

و ن يٙموٟمييوا يييم إؾمييٞم٤مد و يييل اًمييْالد يييم اًمٕمْٞمييد  و ٓهلل شمّمييوروا  ن ا ييالص ُميين 

 ا جوهل اًمٕمباىمي اعمٗمؽمض  و اعمتّمور يٙمون سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر.

 اًمٜمٞمتلم ظمٓم٠م ي٤م ؿمٞم . ويمال ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م ُم٤م  شمٙمٚمم قمن اًمٜمٞم٤مت. اًمِمٞم :

 سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمّٕمودي٦م. ُمداظمٚم٦م:

ؾميي٤محمك امهلل طمػمشمٜميي٤م  ٟميي٧مهلل شمٚمييك اًمّيي٤مقم٦م شم٘مييو : ام  قمٚمييم سمٜمٞميي٤مهتمهلل أن  اًمِمييٞم :

 رضمٕم٧م حتٙمم قمغم ٟمٞم٤مهتم.

ىمّميييدي سم٤مًمٜمّييي٦ْم ًمٚميييلين قمٜميييدٟم٤م يٜمييي٤مهلل  ٙمييين اعمِمييي٤مي  اًميييلين ذم اًمْٚميييد  ُمداظمٚمييي٦م:

سمٕميي  اًمٜميي٤مسهلل وًمٙميين ا ييدك ُمٕمييبوك قمٜمييد اسٛمٞميي  ـمْٕميي٤ًمهلل  ن  يتٕمي٤موٟموا ُمييبهمٛملم ُميي 

ا دك يوصٚموا  مم  ُمور ًمّمي٤مًم  اعمّيٚمٛملمهلل يميام طمٙمٞمٜمي٤م  ٟميه ُمي٤م ٓ ييتم اًمواضمي٥م  ٓ 

 سمه ومٝمو واضم٥مهلل ...

 ومٝمل شمٙمون ٟمٞم٤مهتم ـمٞم٦ْم  اًمِمٞم :

  ن ؿم٤مء ام  هن٤م شمٙمون ـمٞم٦ْم. ُمداظمٚم٦م:

لع ُمِمٞمئ٦م سمٞمد ام ٟمحن ٓ ٓ شم٘مو : ي٤م  ظمي  ن ؿم٤مء امهلل شمْمٞمٕمٝم٤م سمٕمدينهلل ي اًمِمٞم :

 ٟمٕمبومٝم٤م.



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

708 

 يٕمٜمي: ي٤م  سمٞم  ي٤م  ؾمود. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕممهلل ُم٤م ومٞمه قمٜمدٟم٤م طمٚمو  وؾمٓمٞم٦م. اًمِمٞم :

 ...يّتٓمٞم   ي واطمد ... اًمّٕمودي٦م  ٟمٗمّٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 اًمّٕمودي٦م سمٞمت٧م اًمٜمٞم٦م اًمّٞمئ٦م ُمن إؾم٤مس ُمن ىمْل إُمبيٙم٤من. ُمداظمٚم٦م:

 سمه يلا خي٤مًمف ُمْد ع. اًمِمٞم :

  ٟمه  ُمداظمٚم٦م:

 ٟم٧م خت٤مًمف ُمْد   ي٤م  ؾمت٤مذهلل يٕمٜميي: ٟمحين أن ُمي٤م ٟم٘ميو  ًميك:  صي٧ْم  هل  :اًمِمٞم 

 ظمٓميي٠متهلل ًمٙميين ٟمحيين ٓ ٟمبيييد اعمّييٚمم يييتٙمٚمم يمٚمٛمتييلم ُمتٜم٤مىمْمييتلمهلل  ٟميي٧م أن ٟم٘مْميي٧م 

 ُمْد  هلل شم٘مو :  ٟمه ٟمحن ٓ ٟمٕمبك ٟمواي٤ميمهلل أن شم٘مو : اًمّٕمودي٦م ُمْٞمت٦م ٟمٞم٦م ؾمٞمئ٦م.

 ًمٞمه قمغم ىمْمٞم٦م ا ٚمٞم٩م. ُمداظمٚم٦م:

ا اًمٗمٝميم صمي٤مينهلل  ٟمي٧م شميتٙمٚمم قمين اًمّيٕمودي٦مهلل  ُمي٤م  ي ىمْميٞم٦م ٓ  شموؾم  ًمٜم٤م ييل اًمِمٞم :

ٓ هيٛمٜميي٤مهلل اعمٝمييم  ٟمييك شمييتٙمٚمم قميين اًمّييٕموديلم  هنييم ٟمٞمييتٝمم ؾمييٞمئ٦مهلل  ُميي٤م  ٟمييه ىمْمييٞم٦م يييلا 

سمح٨م صم٤مينهلل ومٝملا يٜم٤مىم  ىموًمك: ُم٤م يدريٜم٤م سمٜمٞم٤مهتمهلل  ٟم٤م  ىمو  ًميك: ُمي٤م اًميلي ييدريكهلل 

  ومٕم٤م مهلل شمواومق ُمٕمي  هل ٓ شمواومق 

 ُمن يمهلل اًمّٕموديلم  ُمداظمٚم٦م:

 يم ي١مٓء اًملين شم٘مو  قمٜمٝمم ُمْٞمتلم ٟمٞم٤مت ؾمٞمئ٦م ُمن يم . ِمٞم :اًم

 اًمّٕموديلم. ُمداظمٚم٦م:
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 اًمّٕموديلمهلل وم٠مٟم٤م  شمٙمٚمم قمٜمٝمم. اًمِمٞم :

قمييغم ُمييب اًمّييٜملمهلل ًمييٞمه اًم٘مّمييد اًمِمييٝمور وإييي٤مهل اًمتييي وم٤مشميي٧مهلل قمييغم ُمييب  ُمداظمٚميي٦م:

 اًمّٜملم...

ُميي٤م قمٚمٞمييك ييي٤م  ظمييي ٓ شموؾميي  سميي٤مر  ام ومٞمييكهلل ٓ شم١ماظمييلين  ٟميي٧م ٕو  ُمييبة  اًمِمييٞم :

ومتٜم٤م سم٤مسٚموس ُمٕمٜم٤مهلل اًمْح٨م اًمٕمٚمٛميي ُمي٤م ي٘مْيل يٙميلا ويٙميلا ويٙميلاهلل ذدٟمي٤م قمين ذ

يميييل رءهلل  ٟميييام ٟمحييين ٟمحيييدد اعموَيييوع أن: ييييل  يييوز عمّيييٚمم  ن ي٘ميييو   ٟميييه ُمييين 

اسامقم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م ٟمٞم٤مهتم ؾمٞمئ٦م  و ٓ  وز  ُم٠ّمًم٦م ختتٚميف ومٞمٝمي٤م إٟمٔمي٤مرهلل وٟمحين ُمي  

٤مدىِملِمَ َويُموٟمُو﴿ ٟمٜم٤م ُم٤م ـمبىمٜم٤م اعموَوع عم٤م  ضمْٜم٤م سم٤مٔي٦م:  ُم٤م ـمبىمٜم٤م  [119]التوب :﴾ا َُمَ  اًمّمَّ

ُموَوع ٟمواي٤مهلل ٕن  صل اًم٤ّمئل ُم٤م شمٕمبض ًمٜمواي٤مهلل و ٟمام شمٕمبض  يلا اًمتٙمتيل وييلا 

 آضمتامعهلل  ًمٞمه يملًمك 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م شمٕمبض اًم٤ّمئل ًمٚمٜمواي٤مهلل و ٟمام شمٕمبض ًمٚمٗمٕملهلل ويلا اًمتٙمتل واًمتجٛم هلل  اًمِمٞم :

َويُموُٟميييييييييوا َُميييييييييَ  ﴿وم٘ميييييييييال:  وىمييييييييي٤م : شموضميييييييييه  يييييييييم ٟمّميييييييييٞمح٦مهلل وؾميييييييييٛمٕم٧م يمييييييييي٤من ضميييييييييواش

٤مدىِملِمَ  يم٤من ضمواب طمِشمك: ُم٤م ٟمٕمبك ُم٤م ٟمواي٤ميمهلل  و ُم٤م ٟمتٙمٚمم قمن  [119]التوب :﴾اًمّمَّ

 ٟمواي٤ميمهلل  ًمٞمه يملًمك 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ذًا: ٟمحن ُم٤م شمٙمٚمٛمٜمي٤م قمين اًمٜموايي٤مهلل شمٙمٚمٛمٜمي٤م قمين إومٕمي٤م هلل وطمتيى ٟم٘ميبب ًميك اًمِمٞم :

 شم٘مٗم  ىمٗم ة اًمٖم ٓن.اعموَوع عسمٜم٤م ًمك ُمث٤م  سم٤مًمّٕمودي٦مهلل و ذا سمك ُم٤م ؿم٤مء ام 
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 ذدت قمن اعموَوع. ُمداظمٚم٦م:

ٓهلل قمٙمّيي٧م ا ًمييدقموةهلل ىمٚميي٧م: ٟمٞميي٤مهتم ؾمييٞمئ٦مهلل وُمْٞمتييلم ٟمواييي٤م ؾمييٞمئ٦مهلل وسمٕمييدين  اًمِميٞم :

ن اًمٜموايي٤م ييلع ُمي٤م   دظمل ذم ذح  هنم ُمن يملا ؾمٜم٦مهلل ؾميْح٤من امر يمٞميف شمي٠ميت شم٘ميو :

 ٓزهل ٟمتٙمٚمم ومٞمٝم٤مهلل وسمٕمدين دمي ختذ دوًم٦م سمتٕمد ُماليلمهلل ُمين  ضميل ييلا  ٟمي٤م دظمٚمي٧م

ذم اًمتٗمّمييٞملهلل  ن يييي١مٓء يمييم يٕميييدوهلل مخّييلم واطميييد ُم٤مئيي٦م واطميييد  ًمييف واطميييد ُمٚمٞميييون 

طمِيشمك  ردت  ٟمي٤م  إقمدادواطمدهلل  ذا ُمٚمٞمون واطمد  و مخّلم واطمد وُم٤م سمٞمٜمٝم٤م ُمن 

ٛمٜم٤م قمن ٟمواي٤ميمهلل يمٞمف  ٟمي٧م سمٕميدين شمي٠ميت شميتٙمٚمم ٚمُم٤م ٟمتٙمٚمم قمن ٟمواي٤ميم وٟمحن ُم٤م شمٙم

 قمن ٟمواي٤م ُماليلم 

 دت اًمِمٕم٥م. ٟم٤م ىمّمدت الٙم٤مهل ُم٤م ىمّم ُمداظمٚم٦م:

 عم٤م شم٘مو : اًمّٕموديلم شم٘مّمد الٙم٤مهل  اًمِمٞم :

 أن ال٤ميمٛملم يم اًمّٕموديلمهلل وًمٙمن اًم٤ْمىمي يم  يل الج٤مز. ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمف يٕمٜميهلل يلع شمبيد ذح  اًمِمٞم :

يٕمٜمي: ومٞمه ٟم٤مس ُمن  ظمواٟمٜم٤م اًمّٕموديلم ُمن  يل الج٤مز شم٘مو  ًميه:  ٟمي٧م  ُمداظمٚم٦م:

 ج٤مزي.ؾمٕمودي  يٖمْم٥مهلل ي٘مو : ٓهلل  ٟم٤م ُم  ؾمٕموديهلل  ٟم٤م طم

 ... ؾمٕمود يٕمٜمي. ُمداظمٚم٦م:

ضمديييدة يييلعهلل  ذيمييب  ين  ٟميي٤م يمٜميي٧م  ىمييو  ًمٙمييم ُميين ؿمييٝمور وىمْييل اًمٗمتٜميي٦م:  ٟمييه  اًمِمييٞم :

 خيِمى  ٟم٧م شم٘م٤م  واىمٕم٦م ذم اًمّٕمودي٦م وي٘مّٛمويمهلل شمليمبون..  
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 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ي٤م يي أن سمد ت اًمٜملرهلل ًمٙمن  ٟم٧م ُم٤م شمٕميبك  ن ومٞميه سمٕمي  هميػم الٙمي٤مهل  اًمِمٞم :

  يدوا الٙم٤مهل 

 ٕم٤ًم طمّمل ٓزهل ي٤م ؿمٞم هلل صحٞم .ـمْ ُمداظمٚم٦م:

 وٓ شم ا  شم٘مو :  ٟم٧م شم٘مّمد وم٘مال الٙم٤مهل ُمن اًمٜمٞم٦م اًمّٞمئ٦م  اًمِمٞم :

 ذم اًمّٕمودي٦م. ُمداظمٚم٦م:

  ي ذم اًمّٕمودي٦مهلل ومٞمه ُمِم٤مي  ؾمٕموديلم ي١ميدوا الٙم٤مهل. اًمِمٞم :

 يلا يمل واطمد  ضمبع قمغم ضمٜمْه ومٞمام ي٘مو . ُمداظمٚم٦م:

يلم سم٤مًمييليمب سمٕمييدين ٓهلل ُميي٤م  ؾميي٠مًمك قميين يييلاهلل يمالُمييك عميي٤م ختييذ اًمّييٕمود اًمِمييٞم :

 ظمّمّم٧م الٙم٤مهلهلل ُم٤م ر يك ذم اًملين ي١ميدون الٙم٤مهل ُمن اًمّٕموديلم 

 خمٓمئلم طمتاًم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمييي٤م ُمييي٤م  ؾمييي٠مًمك خمٓمئيييلمهلل  ٟمييي٤م  ىميييو : يييي١مٓء خمٓمئيييلم ويييي١مٓء خمٓمئيييلم  اًمِميييٞم :

 وي١مٓء خمٓمئلمهلل وم٠مسمٞم٧م قمٚمٞمٜم٤م ٟم٘مو  ي١مٓء خمٓمئلمهلل ىمٚم٧م: ام  قمٚمم سمٜمٞم٤مهتم.

يك ا ػمهلل  ٟم٤م قم٘مكم صٖمػم ُم٤م ؿم٤مء ام سم٤مًمٜم٦ّْم سٜمْك ي٤م ؾمٞمدي ام    ُمداظمٚم٦م:

ُميي  راح اؾمييتوقم٥م يمالُمييك يمٚمييه... ٟمٙمٛمييل اسٚمّيي٦م يٙمييلا ...  ٙميين ...  ٟميي٤م ًمّيي٧م 

 ُمتْ  هن٤مئٞم٤ًم  ي٤ًم يم٤من ُمن ع٤مقم٦مهلل  ٟم٤م رضمل  سمح٨م قمن اًمّمحٞم .

 يملًمك اًمٔمن سمك. اًمِمٞم :
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وقمالن يلا ام   يك ا ػمهلل  ُم٤م  وز يٕمتؼموا اإلظموة  ين  شمْ  ومالن  ُمداظمٚم٦م:

 يمالهل ظمٓم٠م  ٟم٤م  شمْ  اًمٌمء اًمّمحٞم  اًملي  ٟم٤م  ىمتٜم  سمه.

ييييي ذَ  ٟمييييي٤م  ُ  اًمِميييييٞم : ب  سميييييه سمٛمْيييييد  هلل  ٟمييييي٧م ظم٤مًمٗمييييي٧م ُمْيييييد   عمييييي٤م سميييييد ت شمٓمٕمييييين يمِّ

 سم٤مًمّٕموديلم وٟمواي٤ميم.

 ٟمتٕمٚمم ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

ظمٚمٞمك قميغم ُمْيد  هلل ٓهلل ًمٙمين ظمٚمٞميك قميغم ُمْيد   ٓ شميتٙمٚمم قمين اًمٜموايي٤مهلل  اًمِمٞم :

م قمين إومٕمي٤م هلل ُميي٤م ومٕمٚمتيه اًمّيٕمودي٦م ومٞميه قمٜميد  ؿميك  ٟمييه ٚميٙمام  قمٚميم سم٤مًمٜمٞمي٤متهلل ًمٙمين شم

 خم٤مًمف ًمٚمنمع 

 ٓ ـمْٕم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥مهلل ُم٤م ومٕمٚمه صداهل ذم اًمٙمويتٞملم ومٞمه قمٜمد  ؿمك  اًمِمٞم :

 سم٤مهمي ... ُمداظمٚم٦م:

ًمٙميين ُميي٤م ٟمٞمتييه  سمٞمٜمييه وسمييلم رسمييههلل ييي١مٓء الٙميي٤مهل اًمّييٕموديلم ُميي٤م ٟمٞمييتٝمم عميي٤م  اًمِمييٞم :

  قمٚمم سمٜمتيٞمٝممهلل يي١مٓء اًميلين يبييدون يتٕمي٤مُمٚموا وا سم٤مًمْالء إيمؼم  مم سمالديم  امؤضم٤م

ُميي  اًمِمييٞموقمٞملم ..  ًميي هلل اعمالطمييدة ُميي٤م ٟمٞمييتٝمم  ام  قمٚمييم سمٜمٞمييتٝممهلل ًمٙميين يييل يييلا اًمٗمٕمييل 

  ؾمالُميهلل يل يتٜم٤مؾم٥م ُم  اسامقم٦م اإلؾمالُمٞملم  ٓ.

 ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُم   قم ة اإلؾمالهل  صالً.  ُمداظمٚم٦م:

ومٕمييي٤م  وٟم٘ميييو  ٟمحيييت٩م ومييي٢مذًا: ٓ شم٘ميييو  ُمييي٤م ٟمٕميييبك عمييي٤م ٟمْيييد  ٟمجييي٤موب قمييين إ اًمِميييٞم :
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يي٤مدىِملِمَ ﴿قمٚمييٞمٝمم سم٘موًمييه شمٕميي٤ممم:  ٓ شمبضميي  شم٘مييو   ٟميي٧م: ام  [119]التوبرر :﴾ َويُموُٟمييوا َُمييَ  اًمّمَّ

 قمٚمييم سمٜمٞميي٤مهتمهلل ٕٟمييه ُمٕمٜميي٤مع طمٞمٜمييلا  ظم٤مًمٗميي٧م ُمْييد   إظمييػم اًمييلي  وَييح٧م ًمٜميي٤م  ييي٤مع 

  ٟمك ُم٤م شمٜمت٥ّم ٕؿمخ٤مص.

قمييي ة  ٟمييي٤م  شمٙمٚميييم ُمييين ُمٜمٓمٚميييق هميييػميت قميييغم اإلؾميييالهلهلل و مٜميييى  ٟميييه شمٕميييود  ُمداظمٚمييي٦م:

هلل يٕمتييييي  سم٤مًمٚمحٞمييييي٦م يٕمتييييي  ُمّيييييٚمماإلؾميييييالهلهلل  ن اًمواطميييييد يٛمٌمييييي ذم اًمِمييييي٤مرع ي٘ميييييو :  ٟمييييي٤م 

 ُمّيييٚممسمدؿمداؿميييته يٕمتييي  سمجٛمٞمييي  اًمِميييٖمالت اًمٔمييي٤ميبةهلل وُمييين صميييم يٕمتييي   ٟميييه وام يٙميييون 

صييحٞم  يٕمٜميييهلل يييلا اًمييلي اعمٗمييؽمض  ين  شمٙمٚمٛمييه ويٛمٙميين  ين  يمييون ُمييبات  ظمييبج 

 قمن اعم٠مًموك ذم الدي٨م ؿمويههلل ام   يك ا ػم ي٤م ؿمٞم .

 ٟمي٤م ُمي٤مذا  رييدهلل  ن اعمّيٚمم  قميكمسم٤مر  ام ومٞمكهلل اعمٝميم  ٟميك يي٤م  ظميي شمٗمٝميم  اًمِمٞم :

ُميي٤م يٙمييون َيي٤مي هلل يٕمٜمييي: ُمييبة ي٘مييو  سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمٜميي٤مس قمٛمٚمٝمييم ظمٓميي٠م ام  قمٚمييم سمٜمٞميي٤مهتمهلل 

وُميييبة ي٘ميييو  ذم ُمّيييٚمٛملم ةظميييبين: ٟمٞمييي٤مهتم ُمْٞمتييي٦م ُمييين يميييلاهلل يييي١مٓء ُمّيييٚمٛملم ويييي١مٓء 

وميي٢مذًا: عميي٤مذا يٜميي٤م شم٘مييو : ام  قمٚمييم  ُمّييٚمٛملمهلل  ٟميي٧م ٓ شمتٕمّميي٥م ٓ  يي١مٓء وٓ  يي١مٓءهلل

 سمٜمٞم٤مهتمهلل ويٜم٤م  ُم٤م ٟم٘مو : ام  قمٚمم سمٜمٞم٤مهتمهلل يلع ىمٚم٘مٚم٦م ُم٤م ٟمحْٝم٤م ًمك.

 ن ؿمي٤مء ام  ين  وَيي  ٟم٘مٓمي٦مهلل  ٟمييه ُمي٤م صيدىمٜم٤م  ن يمٚمٛميي٦م اعمّيٚمٛملم شمبشمٗميي   ُمداظمٚمي٦م:

ىمٚمٞمييل ذم يييلا اًمْٚمييدهلل سمٖميي  اًمٜمٔمييب قميين  هنييم ُمّييٚمٛملمهلل يٕمٜمييي: اًمٜميي٤مس ُمثييل ُميي٤م ي٘موًمييوا: 

 ذم ىمِم٦مهلل وم٢مذا ص٤مر ومٞمه ُمن يٜم٤م ٟم٤مس ...اًمٖمبيق يتٕمٚمق 

 ٓ طمو  وٓ ىموة  ٓ سم٤مم. اًمِمٞم :

اًمواطمييد اعمّييٚمم اًمييلي يتٛمٜمييى  ن ئمٝمييب اإلؾمييالهل سمٕم شمييههلل يٛمٙميين يٙمييون  ُمداظمٚميي٦م:
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 اًمٖمبيق اًملي يتٕمٚمق سم٤مًم٘مِم٦م يلع.

 يو يٙملا. اًمِمٞم :

 ضم ا  ام ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

يم٠مٟميييييك ىمبسمييييي٧م  ُمِميييييٙمٚمتٜم٤م اًمٞميييييوهل ُمِميييييٙمٚم٦م يمْيييييػمة يييييي٤م  ؾميييييت٤مذهلل  ٟمييييي٧م  ظميييييػماً  اًمِميييييٞم :

اعموَوع  ن اًمٖمبيق يتٕمٚمق وًمو سمخٞموط اًم٘مٛمبهلل ًمٙمن ييلا قمي٤مي  ذم ال٘مي٤مئق  هل ذم 

 إوي٤مهل 

 ... وي٤مهل. ُمداظمٚم٦م:

ٟمحيين ُميي٤م ٟمحيي٥م اعمّييٚمم يٕمييٞم  ذم  وييي٤مهلهلل يييلا اًمبضمييل اًمييلي صيي٤مر وزيييب  اًمِمييٞم :

 إوىم٤مكهلل ويمٜم٤م ٟمبضمو  ن يٙمون ظمػم ُمن ؾمٚمٗمه اعم٤ميض.

 اشمّم٤م  ي٤مشمٗمي: ٟمٕممهلل ٟمٕمم.

 ي٤م ؾمٞمدير سم٤مًمٜم٦ّْم ًمألُمور يلع يي شمٙمون ..ـمٞم٥م  ُمداظمٚم٦م:

 ٟم٤م  ذت  مم ؿمخذهلل  ٟم٧م أن شمٕمت٘مد  ن اًمٕمباب  ظمٓم٠مت ذم آقمتداء  اًمِمٞم :

قمغم اًمٙموي٧مهلل ُم٤م ر يك وزيبٟمي٤م اسدييد ذيي٥م  ييد صيداهل اعمٕمتيدي يميام ىمٚمي٧م  ٟمي٧م: 

 اًم٤ْمهمي  صواب يلا اًمٕمٛمل 

 ٓ ـمْٕم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

  ُم٤م ُم٤م ٟمٞمته  ُم٤م ٟمْح٨م ُم٤م ٟمٞمته. اًمِمٞم :

 ٟمييييي٤م  رييييييد  رضمييييي   ظميييييبسمالهلل اًم٘مّميييييد  ين  ٟمييييي٤م شمٙمٚمٛمييييي٧م ُمييييين ظميييييال  ييييييلا  اظمٚمييييي٦م:ُمد
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اعموَوع يمٚمه يو اًملي ي١مدي  مم إقمام  اًمٗمبدي٦م اًمتيي ي٘ميوهل  ي٤م اعمّيٚمٛملم أنهلل 

 ٟميييه  ٟمّييي٤من قمٛميييل قمٛميييل ٟمييي   ُميييثالً قميييغم ومٚمّيييٓملم  و ذيييي٥م  مم ُمٙمييي٤من ُمٕميييلم وقمٛميييل 

ٔنهلل ٟمحيين ُميي٤م قمٛمٚمٞميي٦م وىمتييل وراحهلل يييلع يييي  ؾميي٤ْمب اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت اًمٗمبدييي٦م اًمتييي شمّمييػم ا

ٟمبيد قمٛمٚمٞم٤مت ومبدي٦مهلل ٟمبيد قمٛمٚمٞمي٤مت ع٤مقمٞمي٦م  ن ؿمي٤مء ام ُمين أن وهميدًا ييلا اًم٘مّميد 

 يٕمٜمي.

و ٟم٤م ُم٤م  ىمو  ُمٕمك قمٛمٚمٞم٤مت ع٤مقمٞم٦مهلل  ٟمي٤م ييلا اسٛمي   وميبدعهلل اسامقمي٤مت  اًمِمٞم :

 شمٗمبدي٤مهلل يٕمٜمي: ٟمبيد ٟمجٕمٚمٝم٤م ع٤مقم٦م واطمدة.

 ٓسمد ٓزهلهلل اسامقم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

ن  ذا ٟمبييد ٟمح٤مؾميْك قميغم ٟمٞمتيك شم١مييد اسامقمي٤متهلل ٟمحين ٓ سمٞمٜمام  ٟم٧م أ اًمِمٞم :

 ٟم١ميد  ٓ ع٤مقم٦م واطمدة.

 ٓهلل  ٟم٧م ومٝمٛمتٜمي ظمٓم٠م ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 : ٟمٕممهلل ٟمٕمم.اشمّم٤م  ي٤مشمٗمي

 : اًمّالهل قمٚمٞمٙمم ورمح٦م ام وسمبيم٤مشمه.اعمتّمل

 ه.ٗمبشموقمٚمٞمٙمم اًمّالهل ورمح٦م ام وسمبيم٤مشمه وُمٖم اًمِمٞم :

امقميي٤مت شمتٕم٤مُمييل ُميي  اًمديٛم٘مباـمٞميي٦م ىميي٤م  سم٠مٟمييه يٕمٜمييي طمييو  ىمْمييٞم٦م سمٕميي  اس اًمّيي٤مئل:

واًم٘موُمٞمييي٦م وٟمحيييو ذًميييكهلل ومٖمٗميييب ام  يييم يمييي٤مٟموا ذم وميييؽمة ُمييين اًمٗميييؽمات  بُميييون قميييغم 

اًمٜميي٤مس اًمتٕم٤مُمييل ُميي  اًمِمييٞم هلل  و يٛمٜمٕمييون شمالُمييلهتم  و يمييلا وقمييدهل ازدواضمٞميي٦م اًمييدقموةهلل 

 أن يتٕم٤مُمٚموا ُم  اًمديٛم٘مباـمٞم٦م وُم  اًم٘موُمٞم٦م وُم  يملاهلل يٕمٜمي: يلا اًمتٕمٚمٞمق.
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 ًمٜم٤م و م ا داي٦م.ٟم٠ّم  ام  اًمِمٞم :

 يلا ُمن سم٤مب اًمتٜم٤مىم  اًملي شمٙمٚمٛم٧م ومٞمه ىمْل ىمٚمٞمل . ُمداظمٚم٦م:

: اًملي ضمٕمل ييلا اًمتٜمي٤مىم  سموضمٝمٞميه ُمي٤م يّيٛموع: ُمّميٚمح٦م اًميدقموة يميام قمكم طمّن

 وصٗمه اًمِمٞم  ؾمٞمد ىمٓم٥م سم٠مٟمه اًمٓم٤مهموت.

  ي وامهلل ام يبمحههلل ام يبمحه. اًمِمٞم :

 : ٟمٕمم.اشمّم٤م  ي٤مشمٗمي

  وسمبيم٤مشمه.: اًمّالهل قمٚمٞمٙمم ورمح٦م اماعمتّمل

 وقمٚمٞمٙمم اًمّالهل ورمح٦م ام وسمبيم٤مشمه. اًمِمٞم :

 : يمٞمف طم٤مًمك ي٤م ؿمٞم  ٟم٤مس اعمتّمٚم٦م

 ام  ًمٞمكهلل ويمٞمف  ٟمتي   محد اًمِمٞم :

 : وام سمخػم ام يّٚمٛمك يٕمٓمٞمك اًمٕم٤مومٞم٦م.اعمتّمٚم٦م

 ام يٕم٤مومٞمك. اًمِمٞم :

 :....اعمتّمٚم٦م

 الٛمد م. اًمِمٞم :

 : ام يّٚمٛمكهلل اًموىم٧م ُمٜم٤مؾم٥م ي٤م ؿمٞم  اعمتّمٚم٦م

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :
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 : ام يّٚمٛمك ويٕمٓمٞمك اًمٕم٤مومٞم٦م.اعمتّمٚم٦م

 ؾمٚمٛمك ام. اًمِمٞم :

 ( 00:  25: 20/   460) اهلدى والنور / 

: ام يّٚمٛمك يي٤م ؿميٞمخٜم٤م ... ؿميٞم ر ُمٙمي٤معمتي ييلع  رييد  ؾمي٠مًمك سمي٤مر  ام اعمتّمٚم٦م

ومٞمك ذم فمبوومٜم٤م ال٤مًمٞم٦م سمامذا شمٜمّمحٜم٤مهلل يٕمٜمي: ظم٤مص٦م و ٟم٧م ُمي٤م ؿمي٤مء ام ىميد ... ٟمبييد 

 شمٜمّمحٜم٤م و ن ؿم٤مء ام يمٓمٚم٦ْم قمٚمم ٟم٠ّم  ام  ن ٟمٙمون ـمٚم٦ْم قمٚمم ص٤مدىملم.  ن

 سم٤مر  امهلل ذًمك يو اًمٔمن. اًمِمٞم :

 : ام يّٚمٛمك ي٤م ؿمٞم  ٟم٤مسهلل ٟمبيد ٟمّمٞمح٦م ُمٜمك وام   يك ا ػم.اعمتّمٚم٦م

 ىمْل يمل رء  ٟمتي وىمٗمتي قمغم رء ُمن إذـم٦م اًمتي ومٞمٝم٤م ر يي  اًمِمٞم :

ٟمتٜم٤مو ي٤م سمِميٙمل ييدويهلل واؾميٛمٝم٤م اًمٗمئي٦م اًم٤ْمهمٞمي٦مهلل  :  ي ٟمٕممهلل ؾميٛمٕمتٝم٤م ويٜمي٤ماعمتّمٚم٦م

 ٟمّٛم  ذيٓملم ًمك ي٤م ؿمٞم .

ضمٞمييدهلل سمٜميي٤مء قمييغم ُميي٤م يمٜميي٤م ىمٚمٜميي٤مع ومييال ٟميي ا  قمٜمييد ُميي٤م ىمٚمٜميي٤معهلل وأن  ذا وىمٕميي٧م  اًمِمييٞم :

اًمواىمٕم٦مهلل واقمت٘م٤مدي  ن ؾموك ٓ يٙميون رء ُمين ذًميكهلل وام  قمٚميمهلل ًمٙمين  ن وىمٕمي٧م 

ٚم ُميوا عيٞمٕمٝمم  طميالس اًمواىمٕم٦م ومٜمحن ٟمٜمّم  اعمّٚمٛملم ومْميالً قمين اعمّيٚمامت  ن ي

ويلا الدي٨م ىمد  شيموٟموا  طمالس سمٞموشمٙمم»سمٞموهتم يمام ضم٤مء ذم الدي٨م اًمّمحٞم : 

ذيمبشميييييه ذم  يمثيييييب ُمييييين ذييييييال واطميييييدهلل ذًميييييك ٕن اًم٘متييييي٤م   ن وىمييييي  ومّيييييوك ي٘مييييي  سميييييلم 

اعمّٚمٛملم سمٕمْمٝمم ُم  سمٕم هلل واًمٙمٗم٤مر يتٗمبضمون قمٚمٞمٝمم و ي اًمٗمبي٘ملم ُمن اًمٓم٤مئٗمتلم 

ٕن ومٞميييييه اًم٘مْمييييي٤مء قميييييغم ـم٤مئٗمييييي٦م يمْيييييػمة ُمييييين اعمت٘مييييي٤مشمٚمتلم اٟمتٍمييييي ومٝميييييو ٟمٍمييييي ًمٚمٙمييييي٤مومبهلل 
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اعمّييٚمٛملمهلل ؾمييواء يميي٤مٟموا ُميين يييلع اًمٓم٤مئٗميي٦م اًمتييي  صييٚمٝم٤م يييي اًمٓم٤مئٗميي٦م اًم٤ْمهمٞميي٦م  و يم٤مٟميي٧م 

ُمن اًمٓم٤مئٗمي٦م إظميبى اًمتيي ييي اًمٓم٤مئٗمي٦م اعمْٖميي قمٚمٞمٝمي٤مهلل ومي٢مذا ُمي٤م وىمي  اًم٘متي٤م  ومّيٞمٝمٚمك 

ُميين يمييل ُميين اًمٓميي٤مئٗمتلم ُميي٤م ؿميي٤مء امهلل ويٙمييون ذًمييك  يي٤م ُمٙمييب ًمييه ويٞميي٠م ًمييه اًمّمييٚمٞمْٞمون 

ين اطمتٚموا سمٕمي  اًميْالد اإلؾميالُمٞم٦م اًمٞميوهل دون  ي ىمتي٤م هلل ظمِميٞم٧م  ن  ىميو : ضمٝمي٤مد اًمل

ومتداريم٧م وىمٚم٧م: ٓ ضمٝم٤مد قمٜميديمهلل وًميلًمك سميدون  ي ىمتي٤م هلل ومٚميو  ن اعمٕمبيمي٦م يم٤مٟمي٧م 

سملم ـم٤مئٗم٦م ُمن اعمّٚمٛملم وـم٤مئٗم٦م  و دوًم٦م ُمن اًمٙم٤مومبين طملم ذا  ٟم٘ميو :  ي٥م قميغم 

يم٤مومي٦مهلل وقميغم اسيٜمه أظميب يّتٓمٞم   ن  ٛمل اًمّالح  ن يٜمٗمب ُم  اًمٜمي٤مس  ُمّٚمميمل 

ويييييم اًمٜمّيييي٤مء  ن يِميييي٤مريمن ومييييٞمام يتٜم٤مؾميييي٥م ُميييي   ٟمييييوصمتٝمنهلل وٓ  ٛمٚميييين اًمّييييالحهلل وٓ 

خييي٤مًمٓمن اًمبضميي٤م هلل ٕن يييلع ًمٞمّيي٧م ُميين إُمييور اًمتييي يّييٛم   يي٤م اإلؾمييالهلهلل ًمٙميين يييلا 

سمٕمٞمييييد اعمٜميييي٤م هلل  ي: ؾمييييوك ٓ يٙميييييون اًم٘متيييي٤م  سمييييلم يميييي٤مومب وُمّيييييٚممهلل سمييييل ؾمييييٞمٙمون سميييييلم 

ع اعمّٚمٛمون  ن يٙموٟموا سمٕمٞمدين قمن ُمثل يلع اعمّٚمٛملم  ٟمٗمّٝممهلل وًملًمك ومام اؾمتٓم٤م

 اعمٕمبيم٦م ومٚمٞمٗمٕمٚمواهلل وٓ يٙمٚمف ام ٟمٗم٤ًّم  ٓ وؾمٕمٝم٤م.

ُمييي٤م  دري  ذا يمٜمييي٧م دٟميييدٟم٧م طميييو  ُمييي٤م ٟمويتيييه ذم ٟمٗمّيييك طمٞميييٜمام ـمبطمتيييي ؾمييي١ماًمك 

 سمٚمٗمٔمك  هل  سمٕمدتهلل ومدًمٞمٜمي طمتى  شمٕم٤مون ُمٕمك 

. وام يمالُمييك ييي٤م ؿمييٞم  ضميي ا  ام ظمييػم يمٚمييه ظمييػم وسمبيميي٦مهلل ؿمييٞم  ٟميي٤مس .. :اعمتّمييٚم٦م

يييل يٙمييون ديييدٟم٤م اًم٘مييبةن و ن ٟم٘مييب  يمتيي٤مب اسٝميي٤مد ذم ومييت  اًمْيي٤مريهلل ٟم٘مييب  يمتيي٥م ُمٕمٞمٜميي٦مهلل 

 ٟم٘مب  ... سم٤مًمّمٚموات 

ًمٞمه يٜم٤م   ٓ اًمدقم٤مءهلل و ٓ آؾمتٜمّم٤مر ُمن ام  ن يٍمك قمن يلع إُم٦م  اًمِمٞم :

ُميي٤م  ش  ييم ُميين اًمٗمتٜميي٦م اًمتييي ٓ ُمثييل  يي٤م ذم اًمتيي٤مري  اإلؾمييالُمي يمٚمييههلل  ُميي٤م ىمييباءة يمتيي٥م 
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الييدي٨م يمتيي٥م الييدي٨م  و يمتيي٥م اًمٗم٘مييه ومٝمييلا  ٟميي٤م ذم اقمت٘ميي٤مدي  ٓ  اسٝميي٤مد ؾمييواء ُميين

يٗمٞمييدٟم٤م ؿمييٞمئ٤ًمهلل ٕٟمٜميي٤م ٟم٘مو يي٤م س يي٦م ُميي  إؾمييف: ًمييٞمه يٜميي٤م  راييي٦م شمبوميي  ًمٚمجٝميي٤مد ذم 

ؾمييْٞمل امهلل وًمييٞمه ُميين اًموىميي٧م أن  ن ٟمخييوض و ن ٟمٗمّمييل اًم٘مييو  شمٗمّمييٞمالً ذم يييلع 

٤مُميي٧م ىم٤مئٛمتييه اعمّيي٠مًم٦مهلل وسمخ٤مصيي٦م  ن اعمّييٚمٛملم عٞمٕميي٤ًم يٕمٚمٛمييون  ن اسٝميي٤مد ىمييد يميي٤من ىم

وداًمييييي٧م دوًمتيييييه يٜمييييي٤م  ذم  ومٖم٤مٟمّيييييت٤من ومٔميييييل اعمّيييييٚمٛمون ذم عٞمييييي   ىمٓمييييي٤مر إرض 

يتٗمبضمييونهلل سمٞمييٜمام يميي٤من اًمواضميي٥م قمٚمييٞمٝمم  ن يٜمٗمييبوا يم٤موميي٦م يمييام ضميي٤مء ذم اًم٘مييبةن اًمٙمييبيم 

ساطم٦مهلل وًمو  هنم  ومٕمٚموا ذًميك ش شمْيق اًمدوًمي٦م اًمِميٞموقمٞم٦م ش يْيق  ي٤م ىم٤مئٛمي٦م طمتيى سمٕميد 

لًمك ٟم٠مؾميييف ضميييدًا  ٟميييه ًميييٞمه يٜمييي٤م  دوًمييي٦م قمنمييي ؾميييٜملم ُمييين اسٝمييي٤مد ذم ؾميييْٞمل امهلل وًمييي

ُمّيييٚمٛم٦م رومٕمييي٧م رايييي٦م اسٝمييي٤مد طمتيييى هنٞميييرش  ٟمٗمّيييٜم٤م سم٘ميييباءة أيييي٤مت اعمتٕمٚم٘مييي٦م سم٤مسٝمييي٤مدهلل 

وإطم٤مدييييي٨م اعمتٕمٚم٘ميييي٦م سم٤مسٝميييي٤مدهلل وإطمٙميييي٤مهل اًمٗم٘مٝمٞميييي٦م اعمتٕمٚم٘ميييي٦م سم٤مسٝميييي٤مدهلل يييييلا ُميييي  

 إؾمف يمام ي٘مو  اًمٜمحويون ٓ حمل ًمه ُمن اإلقمباب ذم يلع أوٟم٦م.

 ( 00:  44: 48/   460) اهلدى والنور /  

 ( 00:  49: 43/   460) اهلدى والنور / 

: أن ٟمحيييين ذم ُمٜمٓم٘ميييي٦م اًمييييدُم٤مهل  صييييْ   ٟميييي٤مس يمثييييػمون ُميييين ٟمٗمييييه  يييييل اعمتّمييييٚم٦م

اعمٜمٓم٘م٦م خيبضمون ُمٜمٝم٤م سمٕموائٚمٝمم  مم ُمٜم٤مـمق  سمٕمد يمجدة واًمبي٤مض يم٤معمديٜم٦م وُميٜمٝمم 

اهلل ييل ُمن يلي٥م سم٠ميٚمه ويٕمودهلل شم٘مبي٤ًْم يٕمٜميي ُمي٤م  ىميدر  ىميو  ُمي٤م ٟموايي٤ميم سمي٤م بوج ييل

يٜميي٤م  طمٙمييم ذم ا ييبوج ُميين  رض اًمٗمييتنهلل يٕمٜمييي: يييل يييو ُمٜمييدوب  هل ومٞمييه رء ُميين 

 اًملهل 

وام  ذا  رديت ال٘مٞم٘ميييي٦م يمييييام يييييو ؿميييي٠مٟمك يٜمْٖمييييي ا ييييبوجهلل  ن شمٙموٟمييييوا  اًمِمييييٞم :



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

780 

وا يٜمنميون ومٞمٝمي٤م ؤعٞمٕم٤ًم رضم٤مًٓ وٟم٤ّمًء سمٕمٞمدًا قمن إرايض اًمتي اطمتٚمٝم٤م اًمٙمٗم٤مرهلل وسمد

يمام يمٜمتي ٓسمد  ٟميك ىميب يت  ¢هلل وٕن اًمٜمْي قم٤مداهتم وشم٘م٤مًمٞمديم و ظمالىمٝمم اًمٙم٤مومبة

ُميين ضميي٤مُم  » و قمييغم إىمييل ؾمييٛمٕمتي ُمٜمييي  و ُميين همييػمي ىموًمييه قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل: 

اعمّييييٚمم »وىموًمييييه قمٚمٞمييييه اًمّييييالهل:  شومٝمييييو ُمثٚمييييه - ي: ُميييين ظميييي٤مًمال اعمنميييي –اعمنميييي  

 ُمّيٚمم ٟم٤م سمبيء ُمن يمل »وىموًمه قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل:   شواعمنم  ٓ شمؽمةءى ٟم٤مر ٤م

وأن اًمٜم٤مس ذم يمل سمالد اًمٕميبب واإلؾميالهل خيِميون  ن  شفمباين اعمنميملم  ىم٤مهل سملم

شم٘مييوهل اعمٕمبيميي٦م اًمتييي  قمٚمٜمٝميي٤م سمييوش يييلا اًمٙميي٤مومب وًمييلًمك ومٝمييم يّييتٕمدون اؾمييتٕمدادات 

قمجٞم٦ْم ضمدًاهلل ر يٜم٤م ةصم٤مري٤م ذم سمٚميدٟم٤م يٜمي٤مهلل وأن ٟمّيٛم  ةصمي٤مرًا ضمدييدة ذم سمٚميديمم يٜمي٤م هلل 

ن  ن يّميي٤مب إُمبيٙميي٤من ومٝمييم خيِمييون  ن شم٘ميي  الييبب و ن شمييدور دائبهتيي٤مهلل وخيِمييو

اًملين  تٚمون ؾمواطمل اعمٛمٚمٙم٦م اًمّٕمودي٦مهلل وًميلًمك ومٝميم يٗميبون سم٠مٟمٗمّيٝمم و يٚميٞمٝمم 

 مم اًمييداظملهلل ٓ  رى ُم٤مٟمٕميي٤ًم ُميين ذًمييك ُمٝمييام يم٤مٟميي٧م ٟمٞمييتٝممهلل ٕن اسٝميي٤مد يٜميي٤م همييػم وارد 

 ـمالىميييي٤ًمهلل  ٓ ًمييييو يميييي٤من يٜميييي٤م  ضمٝميييي٤مد ُميييي  اًمٞمٝمييييود  و ضمٝميييي٤مد ُميييي  ُم١ميييييدي اًمٞمٝمييييود ويييييم 

٤ميبيم ُمييين اًمٙمٗمييي٤مر اًمّميييٚمٞمْٞملمهلل وًمٙمييين ٓ رء ُمييين إُمبيٙمييي٤من واًمؼميٓمييي٤من وُمييين ؾمييي

ذًمكهلل وٕن يلا همػم ُموضمود ضمٕميل سمٕمي  اًمٜمي٤مس َيٕمٗم٤مء اًمٕم٘ميو  يتحٛمّيون ًمٙميالهل 

صداهلهلل وٓ يٜمتْٝمون سم٠مٟميه فمياّلهلهلل ٕٟميه رومي  صيوشمه سمٛمح٤مرسمي٦م إُمبيٙمي٤منهلل ومٝميم يٖميؽمون 

 سمٙمالهل ُمٕمّو  يمٝملا اًمٙمالهل.

 واَ  

 :  ي واَ  ي٤م ؿمٞم .اعمتّمٚم٦م

اًم٘مي٤مئم ومٞمٝمي٤م »: ¢ح٤مسم٦م قمٜمد اًمٗمتن اىمتداء سم٘ميو  اًمبؾميو  ـمٞم٥م ي٤م ؿمٞم ر يجب اًمّم
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ويم٤مٟموا يؽميمون سمٞموهتم قمٜميدُم٤م طميدصم٧م   شظمػم ُمن اعم٤مر واعم٤مر ظمػم ُمن اًم٤ّمقمي

ومتٜم٦م سملم اًم٘مت٤م  سملم ُمٕم٤موي٦م وقمكم ريض ام قمٜمٝمامهلل  ٓ يٙمون ًمٜم٤م ذم ذًمك ييدي سمي٠من 

 ٟمجٚمه يمام ىمٚم٧م  طمالس سمٞموشمٜم٤م وٓ ٟم٤ّمومبهلل ... ذم سمٞموشمٜم٤م 

هلل  ذا يم٤من ومٞمه يٜم٤م  ظمِمٞم٦م وم٤مٓسمتٕم٤مد قمن اًمٗمتٜم٦م يٙمون ظمٓموة  ظمبى ٓسمد ٓ اًمِمٞم :

 ُمٜمٝم٤مهلل  ذا يم٤من يٜم٤م  ظمِمٞم٦م وٓ يؽمشم٥م ُمن وراء آسمتٕم٤مد ُمِة ومٝملا ٓ سم٠مس سمه.

: ـمٞمييي٥م ؿميييٞم هلل ٟمحييين ُمييي٤م ٟمٕميييبك اعمِييية يميييام ي٘موًميييون: همييي٤مرات يٕمٜميييي: اعمتّميييٚم٦م

  .ي٘موًمون: هم٤مرات ُم٤م ومٞمه رء حمددهلل وٟمخِمى  ن يٙمون شمِموي   و هتوي

ٟمحيين يييلا اًمييلي يٕمٜمييي: ىمٚمتييه ًمييك ةٟمٗميي٤ًم  ن الييبب ذم اقمت٘م٤مدٟميي٤م ُميي٤م يييو  ٓ  اًمِمييٞم :

طمبب يمالهلهلل ًمٙمن ُمين سمي٤مب آطمتٞمي٤مط  ذا يمي٤من ٓ يؽمشمي٥م  ي ُمِية ُمين آسمتٕمي٤مد قمين 

اعمٜمٓم٘ميي٦م اًمتييي يٖمٚميي٥م  هنيي٤م ؾمييتٙمون حمييل اعمٕمبيميي٦م ومييال سميي٠مس ُميين يييلا اًمييتحٗم  ويييلا 

 آطمتٞم٤مط.

 و:  شًمٞمه ا ؼم يم٤معمٕم٤ميٜمي٦م»هل: ة واًمّالقمغم يمل طم٤م  إُمب يمام ىم٤م  قمٚمٞمه اًمّمال

 .شاًمِم٤ميد يبى ُم٤م ٓ يبى اًمٖم٤مئ٥م»

 ( 00:  52: 09/   460) اهلدى والنور / 

 ( 00:  55: 25/   460) اهلدى والنور / 

 ( 00:  56: 10/   460) اهلدى والنور / 

: ُم٤م ر يك ذم ... يمجبيدة اًمّموت اإلؾمالُمي و ي٤م اضمتٝمي٤مد ذم ذًميك ُمي٤م اعمتّمٚم٦م

 ذم يلع اسبيدة ر يك 
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ن  ًمٞمٝميي٤مهلل ٕهنيي٤م شمٜمنميي ُميي٤م ييي٥م ودبهلل شمٜمنميي اًمتوطمٞمييد وُميي٤م خي٤مًمٗمييههلل ئش  ـمٛميي اًمِمييٞم :

 واًمٗم٘مه اًمّٚمٗمي وُم٤م يٕم٤مرَههلل وشمٜمنم إظم٤ْمر اًمتي يٙمون عري٤م  يمثب ُمن ٟمٗمٕمٝم٤م.

 ( 00:  57: 08/   460) اهلدى والنور / 
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 حوه فتٍة اخلمير آخر دلمض

وٟمّييتٖمٗمبعهلل وٟمٕمييوذ سميي٤مم ُميين ذور  ٟمٗمّييٜم٤م  ن الٛمييد م ٟمحٛمييدع وٟمّييتٕمٞمٜمه  ؿميي٘مبة:

وُمن ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤مهلل ُمن هيدع ام ومال ُمْمل ًمههلل وُمين يْميٚمل وميال يي٤مدي ًميههلل و ؿميٝمد 

  ن ٓ  ًمه  ٓ ام وطمدع ٓ ذيك ًمههلل و ؿمٝمد  ن حمٛمدًا قمْدع ورؾموًمه.

ُيييوشُمنَّ  ِ ﴿ ِه َوٓ َم
قَّ شُمَ٘م٤مشمِيي وا امََّ طَميي ُ٘مييي ِليَن ةَُمٜمُييوا اشمَّ ييي يي٤م اًمَّ َ ٤م َ هيا ٚمُِٛمونَ َييي ييي ّْ ُتْم ُُم ]آل ﴾َّٓ َوَ ْٟميي

 .[132عمرا :

ُٙممُ ﴿ ُ٘موا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ ٤م  َي٤م َ هيا ٤م َزْوضَمٝمَي َق ُِمٜمْٝمَي َدٍة َوظَمٚمَي
ِلي ظَمَٚمَ٘مُٙمْم ُِمْن َٟمْٗمٍه َواطمِي اًمَّ

٤مَءًُموَن سمِيِه َوإَْرطمَي  َّي ِلي شَم ُ٘موا امََّ اًمَّي ٤مًء َواشمَّ َّ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ ٤مَن َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م ٤مهَل  ِنَّ امََّ يمَي

 .[1]النسم :﴾قَمَٚمٞمُْٙمْم َرىِمٞم٤ًْم

ِديًدا ﴿ ًٓ ؾَمييي ْو وا ىَمييي وا امََّ َوىُموًُمييي ُ٘مييي ِليَن ةَُمٜمُيييوا اشمَّ ييي ييي٤م اًمَّ َ ٤م َ هيا ْم * َيييي ْم َ قْماَمًَمُٙمييي ٚمِْ  ًَمُٙمييي ُيّْمييي

-30]إطم اب:﴾امََّ َوَرؾُموًَمُه وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْوًزا قَمٔمِٞماًم  َوَيْٖمِٗمْب ًَمُٙمْم ُذُٟموسَمُٙمْم َوَُمْن ُيٓمِ ِ 

37]. 

  ُم٤م سمٕمد:

هلل وذ إُمييور ¢وميي٢من  صييدب الييدي٨م يمتيي٤مب امهلل وظمييػم ا ييدى يييدى حمٛمييد 

 حمدصم٤مهت٤مهلل ويمل حمدصم٦م سمدقم٦مهلل ويمل سمدقم٦م َالًم٦مهلل ويمل َالًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
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ٓ  طم٥ّم  ٓ  ن يمل واطميد ُمٜمي٤م ٟمحين ُمٕمي٤مذ ُمين ي٘ميو  قمين ٟمٗمّيه  و ُمين ي٘موًميون 

اء  يمٜمي٤م ذم قميامن ذم إردن  هل ذم قمن  ٟمٗمّٝمم ٟمحن قمغم ُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م ؾمو

 ي ىمٓمييب ُميين  ىمٓميي٤مر اعمّييٚمٛملم إظمييبىهلل  ٓ  ن يمييل واطمييد ُمٜميي٤م يٕمٚمييم  ن اًمٜمْييي قمٚمٞمييه 

اًمّمالة واًمّالهل ش يٖم٤مدر اًمدٟمٞم٤م ويٚمتحق سم٤مًمبومٞمق إقمغم  ٓ وىمد سميلم ًمٜمي٤م سمٞم٤مٟمي٤ًم ؿمي٤مومٞم٤ًم 

تيي  ي٤م وومّمل ًمٜمي٤م شمٗمّميٞمالً يم٤مومٞمي٤ًمهلل و وىمٗمٜمي٤م قميغم يميل  ُميب ُمين  ُميور اًميدٟمٞم٤م وأظميبةهلل اًم

شمٙمتيي٥م اًمّييٕم٤مدة ًمٚمٛمييبء اعمّييٚمم  ن  ًميي هل ٟمٗمّييه يييلا اًمّييْٞملهلل وي٘م يي  يي٤م قميين ٟمٗمّييه 

اًمِمييي٘موة اًمتيييي حتيييل  يٚمٝمييي٤م قمٞمييي٤مذًا سمييي٤مم  و شم٘ميييوديم  مم ُمّميييػم اسحيييٞممهلل وييييلع ٟمٕمٛمييي٦م 

يمؼمى  ٥م قمٚمٞمٜم٤م دائاًم  ن ٟمِمٙمب م ومْمٚمه قمٚمٞمٜم٤م  ٤مهلل و ن ٟمٙمثب  ٤م  يْم٤ًم ُمن اًمّمالة 

 سمييييه ذم يمت٤مسمييييههلل  ىمييييو  يييييلا وٟمحيييين أن ٟمٕمييييٞم  ويييييو طمييييق  ًم ُمٜميييي٤م ام ¢قمييييغم اًمٜمْييييي 

 طمداصم٤ًم ضم٤ّمُم٤ًمهلل وومتٜم٤ًم قمٔم٤مُم٤ًمهلل وُمّم٤مئ٥م ع٦م شمٓمل قمٚمٞمٜم٤م سم٘مبوهن٤م ال٤مدة اعمدسمْي٦م ُمين 

 يمل   ىمٓم٤مرٟم٤مهلل وشمٙم٤مد شمتٝمددٟم٤م وشمتوقمدٟم٤م ويمل ُمٜم٤م ذم قم٘مب دارع وىمٕمب سمٞمته.

واًمّالُم٦م ُمن يلع إطمداث اس٤ّمهل وُمن يلع اًمٗمتن اًمٕمٔم٤مهل ٓ يٙمون سم٤مًمتّمدي 

ًمٞملود اإلٟم٤ّمن  و ًمٞملودي٤م اعمبء ُمٜمٝم٤م قمن ٟمٗمّه سمّالح  ٥ّم سمه  ٟمه ىم٤مدر قمغم  ٤م 

درئٝم٤م وردي٤مهلل وٓ يٙمون  يْم٤ًم سم٤مًمتٓمٚم   ًمٞمٝم٤م ُمن ىمبي٥م  و ُمن سمٕمٞمدهلل ويم٠مٟمه ي٘ميو   ي٤م 

 و ًمْٕمْمييٝم٤م:  ىمييْكم  زم ىمْييل  ن  ىمْييل  ًمٞمييكهلل وٓ شمٙمييون يمييلًمك  يْميي٤ًم سميي٤م وض ومٞمٝميي٤م 

ٙمييون سمٌمييء ُميين ُمثييل يييلا  و ُميي٤م يامصمٚمييه قمييغم همييػم سمٞمٜميي٦م ويييدىهلل درء يييلع اًمٗمييتن ٓ ي

ويِميي٤م ه و ٤ميمٞمييههلل  ٟمييام اعمخييبج ُميين يييلع اًمٗمييتن ويييلع إطمييداث يٜمْٖمييي  ن يٙمييون 

قمغم وومق ُم٤م ٟمحن قمٚمٞمههلل وىمد  ًم ُمٜم٤م  ٟمٗمّٜم٤م ُميٜمٝم٩م اًمٙمتي٤مب واًمّيٜم٦م  ن ٟمٙميون ُمٚمي ُملم 

 ٟمٗمّٜم٤م يمام ٟمٚم هل  ٟمٗمّيٜم٤م سمي٠مدب اًمٓمٕمي٤مهل واًمنميابهلل وسم٠مطمٙمي٤مهل اًمّميالة والي٩م واًم يمي٤مة 
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وُمٕمبومييي٦م اليييال  واليييباهلهلل ويمٞميييف يٙميييون يمّييي٥م  طميييدٟم٤م صييي٤مومٞم٤ًم ظم٤مًمّمييي٤ًم  واًمّميييٞم٤مهلهلل

 تٜميي٥م سمييه سييي  الييباهل واًمِمييْٝم٤متهلل يمييلًمك  يْميي٤ًم ُميين سميي٤مب  ومم طمتييى يّييٚمم ًمٜميي٤م 

ذًمييييك يمٚمييييه وٟمٙمييييون قمييييغم سمّمييييػمة ُميييين  ُمبٟميييي٤م  ن ٟمييييتٕمٚمم يمٞمييييف ٟمٜمجييييو ُميييين يييييلع اًمٗمييييتن 

وسمخ٤مصيييي٦م  ذا ظم٤مًمٓمتٜميييي٤مهلل وومبَيييي٧م ٟمٗمّييييٝم٤م قمٚمٞمٜميييي٤مهلل و صييييْح٧م شميييي٠موي  ًمٞمٜميييي٤م ذم سمٞموشمٜميييي٤م 

ومٌم ُمٕمٜم٤م ذم ـمبىم٤مشمٜمي٤مهلل ودمٚميه ُمٕمٜمي٤م ذم ُمّي٤مضمدٟم٤م وشمتحيب  ُمٕمٜمي٤م  ييٜمام شموضمٝمٜمي٤مهلل 

قمٜمدئٍل يّميْ  ًم اُمي٤ًم قميغم يميل واطميد ُمٜمي٤م  ن يتٕميبك يمٞميف ييدر  ييلع اًمٗميتن قمٜميه  ن ش 

يٙمن ىمد ُٓمّته ُمن ىمبي٥م  و ُمن سمٕمٞمد  و  هن٤م ٓزا  يٗمّمل سمٞمٜمه وسمٞمٜمٝمي٤م ُمّي٤موم٦م زُمٜمٞمي٦م 

ل الٞمٓميي٦م ًمٜمٗمّييه ومٞمٕمييبك يمٞمييف يٜمجييو ُميين  و ُمٙم٤مٟمٞميي٦م يٛمٙميين  ن  تيي٤مط ًمٜمٗمّييه  و ي٠مظميي

 ذري٤م وذي٤م.

ييي ذَ ويٜمييي٤م  ُ  بيمم سمحيييدي٨م طمليٗمييي٦م ريض ام قمٜميييه اًميييلي ضمييي٤مء ذم صيييحٞم  اًمْخييي٤مري يمِّ

قميين ا ييػم ويمٜميي٧م  ؾميي٠مًمه قميين اًمنميي  ¢قمٜمييدُم٤م ىميي٤م : يميي٤من اًمٜميي٤مس يّيي٠مًمون رؾمييو  ام 

  ن يمثييػمًا ُميين لمِّ سَميي خم٤موميي٦م  ن يييدريمٜميهلل والييدي٨م ُمٕمييبوك ًمييديٙممهلل وًمٙميين  ردت  ن  ُ 

٤مس  صْ  ا ػم قمٜمديم ذًاهلل واًمنم ظمػمًاهلل طمتى  صْحٜم٤م ٟمّٛم   و ٟم٘ميب  ُمين ةصمي٤مر اًمٜم

ييييلع اًمٗميييتن اًمتيييي ش يٕميييد يتْيييلم اإلٟمّييي٤من ومٞمٝمييي٤م ُمييي  اسييي٤ميٚملم ُمييي٤م يٛمٙمييين  ن يتْٞمٜميييه ُمييي  

حٜم٤م ٟمّيييٛم   ؿميييٞم٤مء همبيْييي٦م قمجٞمْييي٦مهلل  ن يٙميييون ْاعمت٘ميييلم وُمييي   ييييل اًمٕمٚميييم وـمالسميييههلل  صييي

 و اؾمتّيي٘م٤مء اًمٜمٍمييهلل و ن حتٞميي٤م ًمٞمٚميي٦م  يٜميي٤م  ُمييثالً دقمييوة ٓؾمتٜمّميي٤مر  و ٓؾمييتٜم ا  اًمٜمٍميي

ُميين اًمٚمٞميي٤مزم ذم ُمٙميي٤من يمييلا  و ذم ُمّييجد يمييلا و ن يٙمييون َييٞمف آقمتٙميي٤مك ذم يييلع 

اًمٚمٞمٚم٦م ومالن ُمن اًمٜم٤مسهلل يلا سمٕم  ُم٤م  ٟمتجته يلع اًمٗمتن  و يلع اعمحنهلل وًمو  ن  ييل 

اًمٕمٚمييم يييم اًمييلين اؾمييتٗمتوا  و  ظمييل ر هيييم  و اؾمتِمييػموا ذم يييلع إُمييور اًمتييي حتييدث 
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ريي٤م  و ذريي٤م شمتخٓمٗمٜمي٤م ُمين ىمبيي٥م  و وؾم٤مطمتٜم٤م وذم  رَٜم٤م وشمٙم٤مد ذ ودمبي قمغم

ُمن سمٕمٞمدهلل ًمٜمج٤م ُمٜم٤م اًمٙمثػم اًمٙمثػمهلل وًمٙمن اًمٜمج٤مة اًمتي ٟمبيدي٤م ُم٤م يٙم٤مد ىمد  ص٤مب ُمٜمٝم٤م 

ٟمٗمّيٝمم  و ي٘موًميون قمين قميدد ىمٚمٞميل طمتيى ُمين اًميلين يٚم ُميون   طمٔم٤ًم يّيػمًا  و واوميبًا  ٓ

  ٟمٗمّٝمم سم٠مهنم  يل ُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م.

ى قميييييغم ذي سمّميييييػمة قم٤مىميييييل  ٟميييييه ٓ يت٠مييييييل ًمْٞمييييي٤من ُميييييداظمل ييييييلع اًمٗميييييتن وٓ خيٗمييييي

وخم٤مرضمٝم٤م وسمٞم٤من ُمواـمن اًمِمدة واًمْمٕمف ومٞمٝم٤م  ٓ ىمٚمٞمل ُمين اًمٜمي٤مسهلل ًميٞمه يميل  طميد 

 و ًمييٞمه يمييل واطمييد يٛمٙمٜمييه  ن ي٘مييو  ذم يييلع اًمٗمتٜميي٦م ىمييوًٓ ومّمييالً  ٓ  ن يييو ىمييد  طميي٤مط 

يمٞميييف يٛمٙمٜميييه  ن سمٌميييء يمثيييػم ضميييدًا ُمييين يميييالهل ٟمْٞمٜمييي٤م قمٚمٞميييه اًمّميييالة واًمّيييالهلهلل يتْيييلم سميييه 

يٕمييبك ُمييداظمٚمٝم٤م وخم٤مرضمٝميي٤م ًمٞمجتٜميي٥م  ن يّمييل  مم وؾمييال اًمٓمبيييق ومٞمٝميي٤م ومييال يّييتٓمٞم  

خم٤مرضمٝمي٤مهلل وُمين يٜمي٤م ُمين  ن يبضم   مم ُمدظمل ُمن ُميداظمٚمٝم٤م  و  ن يّميل  مم خميبج 

 صيييْحٜم٤م ٟميييبى وٟمّيييٛم  يمثيييػمًا ُمييين اًمٜمييي٤مس يتٙمٚمٛميييون يمالُمييي٤ًم ٓ  صيييل ًميييه ذم ديييين امهلل 

ن   سم٤مـمٞمييل اًمٙمييالهل يمييام يتحييدصمون ويٜم٘مٚمييون ُميين اًمٙمتيي٥م ُميي٤م ييي٥م ودبهلل ويتحييدصمون قميي

هلل ويّيييوون سميييلم ييييلع وشمٚميييكهلل ومٝميييلع وام اًمٕمٔميييٞمم ـم٤مُمييي٦م ُمييين ٞم٦مقمييين ال٘مييي٤مئق اإلؾميييالُم

اًمٓم٤مُم٤مت اًمتي يٜمْٖمي  ن ٟمحلري٤م و ن ٟمحلر اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤مهلل يمثيب اًمٕمٚميامء ويمثيب اًميدقم٤مةهلل 

ويمثييب اعمحبَييون ويمثييب اعمِمييجٕمون و صييْح٧م شمييبى ذم يمييل ٟميي٤مد وواد عٝمييبة ُميين 

ُميييٜمٝمم: اومٕمٚميييوا ومٞمٗمٕمٚميييونهلل اشمبيميييوا ومٞمؽميميييونهلل طمتيييى  ذا ضمييي٤مء  اًمٜمييي٤مس ي٘ميييو  وميييٞمٝمم واطميييد

اًمٕم٤مىمل ُمن  يل اًمٍْم وطمْك ا ُٕمب وُمٕمبوم٦م ُم٤ّمئل اًمٕمٚمم وشموظمي الق ُمن يمت٤مب 

ٓ  يييد ًمٜمٗمّيييه ؿميييٞمئ٤ًم يم٤مًمّميييٛم٧م  ن يٚميييوذ سميييه  و  ن يتٛمّيييك  ¢ ام وؾميييٜم٦م رؾميييو  ام

 سم٠ميداسمه.
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خٜم٤م ضميي اع ام وٓ  طمي٥م يٜميي٤م  ن  ـمٞمييل قمٚمييٞمٙمم ذم يييلع اعم٘مدُمي٦مهلل وىمييد  يمبُمٜمييي ؿمييٞم

ظمػمًا  ن  حتدث  ًمٞمٙمم سمٛمثل يلع اعم٘مدُم٦م سملم يدي ُم٤م ؾمتّٛمٕموٟمه ُمن ؿميٞمخٜم٤م ضمي اع 

ظمييػمًا ُميين اًمٕمٚمييم اًمٜمٗمييٞمه واعمّيي٤مئل اعمحٙمٛميي٦م اًمتييي يتٍْميي اإلٟمّيي٤من ومٞمٜميي٤م  يي٤م  ييين  ام

 ييي٥م  ن يٙميييون ويمٞميييف  ييي٥م  ن يٙميييون  ييي٤م ةشمييي٤مع ام قمييي  وضميييل ُمييين قمٚميييم اًمٙمتييي٤مب 

و  ن واطمدًا ُمثل اًمِميٞم  حمٛميد ٟمي٤مس اًميدين إًمْي٤مين واًمّٜم٦مهلل وعم٤م ومت  ام قمٚمٞمههلل وًم

ذم هميييػم ىموُميييه ذم ييييلا اًمْٚميييد  و ذم ؾميييواع يمييي٤من ذم سمٚميييد ُمييين اًميييْالد اًمتيييي شمٕميييبك طميييق 

اًمٕمٚمييامء ليي٩م  ًمٞمييه اًمٜميي٤مس ُميين يمييل  ىمٓميي٤مر اًمييدٟمٞم٤مهلل وًمٙميين يييو سمٞمٜمٜميي٤م وُم٘مييٞمم سمييلم  فمٝمبٟميي٤مهلل 

 ه ٤مشمييييه وُمبوي٤مشمييييه وختب ٤مشمييييه وُمّيييي٤مئٚمواًمٜميييي٤مس يتحييييدصمون قميييين قمٚمٛمييييه ويمتْييييه وحت٘مٞم٘م

عمّتٜمْٓم٦م اًمتيي رسميام ضمي٤مء ومٞمٝمي٤م سمي٤مًمٙمثػم  ين ش يّيْ٘مه  طميد ُمين اًمٕمٚميامءهلل وُمي  ذًميك ا

ٟمٔمن قمغم  ٟمٗمّٜم٤م  ن ٟمجٚمه  ًمٞمه  و  ن ي٠ميت اًمٜم٤مس  ًمٞمه ذم ييلا اًمْٚميد ييلع اسامييػم 

اًمٖمٗمييػمة اًمتييي شميي١مهل اًمّيي٤مطم٤مت واعمّيي٤مضمد ًمتّييٛم  يمالُميي٤ًم ي٤مئجيي٤ًم ٓ يٙميي٤مد اًمٙمييالهل  و ٓ 

 ٓ قمغم  ىمل اًم٘مٚمٞمل و يٌ اًمٞمّػم.يٙم٤مد اعمبء يٛمّك ُمن ٟمٗم  ومٞمه  

سمٕمد يلا ٓ يّٕمٜمي  ٓ  ن  ىمو : ضم ى ام قمٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م وسم٤مر  ام قمٚمٞمه وومٞمههلل و ُمد 

ذم قمٛمبعهلل وٟمٗم  سمه إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦مهللو ضم اع قميام ىميدهل  ي٤م ظميػم اسي اءهلل وًمٞمّيٛم  زم 

ؿمييييٞمخي أن  ن ٟمٕمييييود  مم اعمجٚمييييه سمٕمييييد  ن ٟمّمييييكم اًمٕمٍميييي  ن ؿميييي٤مء امهلل واًمّييييالهل 

 قمٚمٞمٙمم.

 ( 00:  00:  51/ 466) اهلدى والنور/

ٟمّٛم  يلع إي٤مهل يمٚمٛم٦م اسٝم٤مد شمؽمدد قمغم  ًمّٜم٦م اًمٙمثػمينهلل ؾمواء  يم٤مٟموا  اًم١ّما :

وٓ ؿمييك  ن اسٝميي٤مد يييو ر س ؾمييٜم٤مهل اإلؾمييالهلهلل ويييو  ىميي٤مدة  هل يميي٤مٟموا ُميين قم٤مُميي٦م اًمٜميي٤مسهلل
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اًمٓمبيق اًملي يٛمٝمد ًمٕم٘م٤مئد اإلؾميالهل وذائٕميه و طمٙم٤مُميه  ن شم٘ميود ذم إرضهلل وييلا 

ٓ خيٗمى قمغم  طمد ذم اًمٜم٤مس ىمدياًم وطمديث٤ًمهلل ُمّٚماًم يمي٤من  هل هميػم ُمّيٚممهلل وًمٙمين  ُمب 

ٓ ؿمييك  ن إُمييب ُميي  يموٟمييه فميي٤ميبًا ذم هم٤ميتييه وذم طم٘مٞم٘متييه  ٓ  ٟمييه يٖمٞميي٥م قميين يمثييػم ُميين 

اًمٜمييي٤مس اًمنميييوط اًمتيييي  ييي٥م شموومبيييي٤م طمتيييى يٙميييون ييييلا اسٝمييي٤مد ييييو اًمٓمبي٘مييي٦م اًمتيييي 

 ذم إرضهلل ومٙمثيػم ُمين ييلع يّٚمٙمٝم٤م اعمّٚمم  و ع٤مقم٦م اعمّٚمٛملم إلقمالء يمٚمٛمي٦م ام

إؾمئٚم٦م اًمتي سملم  يديٜم٤م شمتٜم٤مو  يلا اعموَوعهلل و و  ؾم١ما  ٟمٓمبطمه قمغم ؿميٞمخٜم٤م ييو 

ُمييين  طميييد اإلظميييوان: ُمييي٤م ذوط اًمبايييي٦م اًمتيييي شمبومييي هلل ويٙميييون ُمييين واضمييي٥م اعمّيييٚمٛملم 

ٟمٍمييييييي٤مهلل وذًمييييييك طمتييييييى ٓ ٟم٘ميييييي  ذم ٟمييييييذ الييييييدي٨م  و ذم اعمحييييييلور اًمييييييلي ذيمييييييبع 

ْميي٥م ًمٖمّمييْٞم٦م  و يييدقمو  مم قمّمييْٞم٦م وم٘متييل ُميين ىم٤مشمييل حتيي٧م راييي٦م قمٛمٞميي٦م يٖم»الييدي٨م: 

هلل شموَييي  ًمٜمييي٤م ييييلع اعمّييي٠مًم٦م ضمييي ا  ام ظميييػمًاهلل قمٚمييياًم يييي٤م  ظميييوان  ىميييو  شوم٘متٚمتيييه ضم٤ميٚمٞمييي٦م

ؾمييييٚمٗم٤ًم:  رضمييييو  ن شمٜمّمييييتوا  مم  ضم٤مسميييي٦م ؿمييييٞمخٜم٤ما ٕن يمثييييػمًا ُميييين إؾمييييئٚم٦م اًمتييييي وردشمٜميييي٤م 

ُمٕمٔمٛمٝمييي٤م  و ضمٚمٝمييي٤م شميييدور طميييو  ييييلا اعمٕمٜميييىهلل وًميييلًمك اًميييلي  رضميييوع  ن شمٚمتٗمتيييوا  مم 

اعمّتٗمٞمْميي٦م ًمٕمييل اسييواب قمييغم يييلا اًمّيي١ما  وطمييدع يٖمٜمييي قميين  ؾمييئٚم٦م يمثييػمة اإلضم٤مسميي٦م 

 ضمدًا شم٘مدهل  ٤م اإلظموان  ًمٞمٜم٤م وسم٤مر  ام ومٞمٙمم.

 محدًا م وصالة وؾمالُم٤ًم قمغم رؾمو  ام وسمٕمد: اًمِمٞم :

ومٞمج٥م قمغم اعمّٚمٛملم عٞمٕم٤ًم  ن يٕمٚمٛموا  ن اسٝم٤مد ىمّامن: ضمٝمي٤مد دومي  ٓقمتيداء 

د اًمٙمٗمييييبهلل اسٝميييي٤مد إو  ٓ يييييبد قمٚمٞمييييه ُمٓمٚم٘ميييي٤ًم اًمٙميييي٤مومب وضمٝميييي٤مد ٟم٘مييييل اًمييييدقموة  مم سمييييال

اليييييدي٨م اًمّييييي٤مسمقا ٕٟميييييه ذم ييييييلع ال٤مًمييييي٦م  ي: طم٤مًمييييي٦م يٖمييييي و اًمٙمييييي٤مومب سمٚميييييدًا ُمييييين سميييييالد 

اعمّٚمٛملم ومٞمج٥م قمغم اعمّٚمٛملم عٞمٕم٤ًم  ن يٜمٗمبوا يم٤مومي٦مهلل و ٓ يٗمٙميبوا ذم  ي رء 
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ذم  ي ذط  ٤م يٜمْٖمي  ن يتوومب ذم اسٝمي٤مد اًميلي ييو ضمٝمي٤مد ًمٜم٘ميل اًميدقموة  مم سميالد 

اًمٙمٗميييب واًمْميييال هلل ومبومييي  اًمبايييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦م اًمتيييي دائييياًم ٟمدٟميييدن طمو ييي٤م وٟم١مييييدي٤م يميييل 

اًمت٠ميٞمد  ٟمام يو طمٞمٜمام يبيد اعمّٚمٛمون  ن هيٞمئوا  ٟمٗمّيٝمم و ن ي٘مٞمٛميوا دوًميتٝمم وذًميك 

ٓ يٜمْٖمييي  ن يٙمييون  ٓ حتيي٧م راييي٦م  ؾمييالُمٞم٦مهلل و ٓ  ٤ميييدوا ذا  اسٝميي٤مد  ٓ حتتٝميي٤مهلل 

٤مومب سمٚمدًا ُمن سمالد اعمّٚمٛملم ومٗمي يلع ال٤مًمي٦م ٓ  ُم٤م ذم ال٤مًم٦م إومم طم٤مًم٦م يٖم و اًمٙم

ٟمٗمٙميب ذم حت٘ميق ذًميك اًمنميط  و ؾميواعهلل و ٟميام قميغم اعمّيٚمٛملم  ن يٜمٗميبوا يم٤مومي٦م ًمييدوم  

ا ٓمييب إيميييؼم  ٓ ويييو يجيييوهل اًمٙمٗمييي٤مر قمييغم سميييالد اإلؾميييالهلهلل وًمييلًمك وم٤مًمٜمييي٤مس اًمٞميييوهل 

داء شمٗمٙمػميم َٞمق ضمدًا طمٞمٜمام يٗمٙمبون سمنمط رومي  اًمبايي٦م اإلؾميالُمٞم٦م ًميدوم  ُميثالً اقمتي

ي١مٓء اًمٙمٗم٤مر اًملين اضمتٛمٕموا ُمن يمل ضم٤مٟم٥م وصوب ًمالقمتداء قمغم سمالد اعمّٚمٛملم 

ويييي اًمٕمييبابهلل ومٝم٤ميٜميي٤م  يي٥م قمييغم اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م  ن يٜمٍمييوا اًمِمييٕم٥م اعمٕمتييدى 

قمٚمٞمييه ُميين اًمٙمٗميي٤مر و ٓ يٗمٙمييبوا  ن يييلا اًمِمييٕم٥م يييل دوًمتييه شمبوميي  راييي٦م اإلؾمييالهل  هل ٓهلل 

ّٚمم ُمن ؾمٞمٓمبة ذا  اًمٙمي٤مومب  و  وًمئيك ٕٟمٜم٤م ذم يلع ال٤مًم٦م ٟمبيد  ن ٟمٜم٘مل اًمِمٕم٥م اعم

 اًمٙمٗم٤مرهلل ومٝمٜم٤م  ٥م قمغم اعمّٚمٛملم عٞمٕم٤ًم  ن يٜمٗمبوا يم٤موم٦م.

وال٘مٞم٘م٦م  ن ُمن ةصم٤مر يلع اًمٗمتٜم٦م اًمتي  عم٧م سم٤معمّٚمٛملم ذم ييلا اًمٕمٍمي واًمتيي ٓ 

ٟمٕمٚميييم  ييي٤م ُمثيييٞمالً ذم اًمتييي٤مري  اإلؾميييالُمي يمٚميييه  ن ُمييين ةصمييي٤مر ييييلع اًمٗمتٜمييي٦م  ن اعمّيييٚمٛملم 

ـميييلهلل وخييييتٚمال قمٚميييٞمٝمم اًمواضمييي٥م سميييام ٓ  ييي٥مهلل سميييل سميييام ٓ خييييتٚمال قمٚميييٞمٝمم اليييق سم٤مًم٤ْم

 يييوزهلل ؾمييي٥ْم ييييلا يٕميييود  مم  ُميييبين اصمٜميييلمهلل إُميييب إو : يتٕمٚميييق سمٕم٤مُمييي٦م اعمّيييٚمٛملم 

وذًمييك  هنييم سمٕمٞمييدون يمييل اًمْٕمييد قميين اًمتٗم٘مييه ذم اًمييدينهلل واًمّيي٥ْم أظمييب يتٕمٚمييق ًمييٞمه 

سمٕم٤مُميي٦م اعمّييٚمٛملم سمييل سمخ٤مصييتٝممهلل  وًمئييك ا ٤مصيي٦م اعمٗمييبوض  هنييم يدرؾمييون ُميي٤م طمييل 
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ٚمٛملم ُمييين اًمٗميييتن قميييغم َيييوء ُمييي٤م ضمييي٤مء ذم اًمٙمتييي٤مب واًمّيييٜمن وذًميييك ييييو اًميييلي سم٤معمّييي

 ام ٟم   ذم اعمّٚمٛملم. ن يتٕمبوموا قمغم الٙمم اًمنمقمي ومٞم ي٤ّمقمديم

وٓ سميي٠مس ُميين  ن ٟمييليمبيمم سمحييدي٨م وطمٙمييم ذقميييهلل  ُميي٤م الييدي٨م ومٝمييو ىموًمييه قمٚمٞمييه 

 اٟمٍمي  ظمي٤م  فم٤معمي٤ًم  و ُمٔمٚموُمي٤ًمهلل ىمي٤مًموا: يي٤م رؾميو  امر ييلا ٟمٜمٍميع»اًمّمالة واًمّالهل: 

 شُمٔمٚموُميييي٤ًمهلل ومٙمٞمييييف ٟمٜمٍمييييع فم٤معميييي٤ًم  ىميييي٤م :  ن مٜمٕمييييه قميييين اًمٔمٚمييييمهلل ومييييلا  ٟمٍمييييع  ييييي٤مع

ومٛمٜمي٤مسة اعمّيٚمٛملم سمٕمْميٝمم ًميْٕم  قمييغم ييلا اًمتٗمّميٞمل اعميليمور ذم ييلا الييدي٨م 

اًمّميييحٞم  ييييو ُمييي  إؾميييف ُمييين إُميييور اًمتيييي  صيييْح٧م ذم اًمٕمييي٤مش اإلؾميييالُمي ٟمّيييٞم٤ًم 

و اًمْٚمدييي٦مهلل ويييلا ُميي٤م ُمٜمّييٞم٤ًمهلل وهمٚمْيي٧م قمٚمييٞمٝمم ذم يمثييػم ُميين إطمٞميي٤من اًمٕمّمييْٞم٦م اًم٘مْٚمٞميي٦م  

 صيي٤مب يمثييػمًا ُميين اعمّييٚمٛملم طمٞمييٜمام وىمٕميي٧م اًمٗمتٜميي٦م إومم ويييي اقمتييداء اًمٕمييباب قمييغم 

اًمٙموييييي٧مهلل وم٘مييييد اٟم٘مّييييم اعمّييييٚمٛمون قمييييغم  ٟمٗمّييييٝمم  مم ومييييبي٘ملم ومبيييييق  ّيييين يييييلا 

آقمتييداء ويييو اقمتييداء فميي٤ميبهلل وومبيييق يّييتٜمٙمبعهلل وىمييد يمٜميي٤م وٓ ٟميي ا  ُميي  يييلا اًمٗمبيييق 

ًمنمع واَيح٦م سمٞمٜمي٦مهلل وُمٜمٝمي٤م أيي٦م اًمٙمبيٛمي٦م اًمتيي اعمّتٜمٙمب ٕٟمه خي٤مًمف ٟمّموص٤ًم ُمن ا

نَ ﴿ٓ ختٗمييى قمييغم  طمييدهلل  ٓ ويييي ىموًمييه شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم:  اعمُْيي١ْمُِمٜملَِم  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمتَيي٤مِن ُِميي

ي شَمْْٖمِيي طَمتَّيى 
تِي ٤مشمُِٚموا اًمَّ َبى وَم٘مَي ٤م قَمغَم إظُمْي ُحوا سَمٞمْٜمَُٝماَم وَم٢مِْن سَمَٖم٧ْم  ِطْمَداُ َ

اىْمتَتَُٚموا وَم٠َمْصٚمِ

ِب امَِّشَمِٗميَء  ِمَم  يمي٤من اًمواضمي٥م قميغم اًميدو  اإلؾميالُمٞم٦مهلل ويمي٤من يٜمْٖميي  [9]الحجرات:﴾َ ُمْي

 ن ٟم٘مو : يم٤من اًمواضم٥م قمغم اًمدوًم٦م اعمّٚمٛم٦مهلل ًمٙمن ُمي  إؾميف ش يٙمين وقمّيى  ن 

يٙميييييون ىمبيْييييي٤ًم اًمدوًمييييي٦م اعمّيييييٚمٛم٦مهلل و ٟميييييام يٜمييييي٤م  دو   ؾميييييالُمٞم٦م ؿميييييٕمو ٤م ُمّيييييٚمٛم٦م  ُمييييي٤م 

ذًمييك ٓ خيييبج يييلع طمٙموُم٤مهتيي٤م وم٘مييد شمٙمييون ذم واد واًمِمييٕموب ذم واد ةظمييبهلل وًمٙميين 

 اًمِمٕموب اعمّٚمٛم٦م ُمن دائبة اإلؾمالهلهلل ومٝمي ؿمٕموب  ؾمالُمٞم٦م.
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 ىمييو : يميي٤من اًمواضميي٥م قمييغم اًمدوًميي٦م اعمّييٚمٛم٦م  ن شمٓمْييق ٟمييذ يييلع أييي٦م اًمٙمبيٛميي٦م: 

نَ ﴿ غَم  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمتَييي٤مِن ُِمييي ٤م قَمييي َداُ َ ٧ْم  ِطْمييي ٢مِْن سَمَٖمييي ُحوا سَمٞمْيييٜمَُٝماَم وَمييي
ٚمِ ُييي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَُٚميييوا وَم٠َمْصييي اعمْ

تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  ِمَم َ ُْمِب امَِّإظُْمَبى ومَ  ُٚموا اًمَّ
ًمٙمن ش يٙمن يٜم٤م   [9]الحجرات:﴾َ٘م٤مشمِ

دو هلل ودو  ُمّيييٚمٛم٦م  يمثيييب  طمٙم٤مُمٝمييي٤م  و قميييغم إىميييل يمثيييػم ُمييين  طمٙم٤مُمٝمييي٤م خم٤مًمٗمييي٦م  ٓ 

ًمنؾمييالهلهلل ومٙمييي٤من  ُمييبًا ـمْٞمٕمٞمييي٤ًم ضميييدًا  ن ٓ يييتٛمٙمن  و  ٓ ي٘ميييوهل دوًمييي٦م ُميين ييييلع اًميييدو  

ُحوا سَمٞمْييييٜمَُٝماَم ﴿ًمتٓمْٞميييق أييييي٦م اًمّيييي٤مسم٘م٦مهلل 
ٚمِ وميييي٢من ش يتح٘مييييق اًمّمييييٚم   [9]الحجرررررات:﴾وَم٠َمْصيييي

 وم٘م٤مشمٚموا اًمتي شمْٖمي طمتى شمٗميء  مم  ُمب ام.

ش ي٘مييم وٓ دوًمييي٦م ُمّيييٚمٛم٦م سمتٓمْٞمييق ييييلع أيييي٦م اًمٙمبيٛمييي٦مهلل ذًمييك ٕٟميييه ش يٙمييين يٜمييي٤م  

وا َ ُْم َُم٤م اؾْمتََٓمْٕمُتمْ ﴿دوًم٦م ىمد ىم٤مُم٧م سم٠مطمٙم٤مهل اإلؾمالهل يمٚمٞم٤ًم وُمٜمٝم٤م ىموًمه شمٕم٤ممم:   َوَ قِمدا

يُممْ  ُْوَن سمِِه قَمُدوَّ امَِّ َوقَمُدوَّ ٍة َوُِمْن ِرسَم٤مِط اْ َٞمِْل شُمْبِي  ....[63]األنفمل:﴾ُِمْن ىُموَّ

وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ٓ ويي  طمال   يمؼم دوًم٦م يم٤مومبة وـم٤مهمٞم٦م  طمال ٤م ذم اًميدي٤مر 

اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمبسمٞم٦م اًمتي ش يّْق ذم اًمت٤مري  اإلؾمالُمي  ن وـمئتٝم٤م ُمثل يلع إىمداهلهلل 

وم٤مؾمتٕم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م سم٤مًمدوًمي٦م إُمبيٙمٞمي٦م و طمٚميويم سم٤مظمتٞمي٤مريم يميام ي قمٛميون 

وًمٞمه ًمٜم٤م  ٓ  ن ٟمتٛمّك سمام يٜمٓم٘مونهلل  طمٚمويم دي٤مريم سمب٤َميم سميل وسمٓمٚمي٥م ُميٜمٝممهلل 

يم٤مٟم٧م يلع يي اًمٗمتٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مهلل وادقموا سم٠من يلع آؾمتٕم٤مٟم٦م يم٤مٟم٧م ًمٚمِورة ًمدوم  ُم٤م ىمد 

 اًمدوًميي٦م اًمٙمويتٞميي٦مهلل ومتحٗمٔميي٤ًم عمٜميي  ُمثييل ي٘ميي  ُميين اقمتييداء صميي٤من ُميين اعمٕمتييدي إو  قمييغم

يييلا آقمتييداء اًمثيي٤مين وىمٕميي٧م اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م ذم ُميي٤م يييو  ظمٓمييب  يي٤م يميي٤مٟموا يتو ييون 

 ٟمه ؾمٞم٘م هلل ويو  دظم٤م م ًمألُمبيٙمي٤من واًمؼميٓمي٤من ذم سميالد اإلؾميالهل دون  ن شميباب ُمين 

ييي١مٓء اًمٙمٗميي٤مر ىمٓمييبة دهلهلل ودون  ن يييدومٕموا اس ييي٦م قميين يييد ويييم صيي٤مهمبون يمييام يييو 
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ض سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمدوًميي٦م اعمّييٚمٛم٦م اًمتييي حتٙمييم سمييام  ٟميي   امهلل  ن شمٗمييبض اس ييي٦م اعمٗمييبو

قميغم اًمٙمٗميي٤مر  قمييداء اإلؾمييالهل واعمّييٚمٛملم ًمٙميين ُميي  إؾمييف اًمِمييديد يميي٤من إُمييب قمييغم 

اًمٕمٙمه ُمين ذًميكهلل وم٘ميد دومي  اًمّيٕموديون سميد   ن ي٠مظميلواهلل دومٕميوا اعمالييلم اعمالييلم 

  ذم ؾميييْٞمل ُم٘م٤مشمٚمييي٦م يميييام شمّيييٛمٕمون وشمٕمٚمٛميييون إلُميييداد يييي١مٓء اًمٙمٗمييي٤مر ذم ؾميييْٞمل ُمييي٤مذا

اًمٕم٤ْمؾمييييٞم٦مهلل  ٦ماعمّييييٚمٛملم ذم سمييييالد اًمٕمييييبابهلل ويم٤مٟميييي٧م ىمييييدياًم يمييييام شمٕمٚمٛمييييون دار ا الوميييي

واؾمييتٛمب اإلؾمييالهل يٜميي٤م  يٕمٛمييل قمٛمٚمييه ىمبوٟميي٤ًم ـمويٚميي٦مهلل ومٙمٜميي٤م ٟم٘مييو  ُميين ىمْييل: ٓ  يييوز 

ُمٜميي٤مسة اًمٕمييباب ٕهنيي٤م اقمتييدت قمييغم اًمٙموييي٧مهلل وًمٙميين صييدب ام اًمٕمٔمييٞمم طمٞمييٜمام ىميي٤م  

َيييييي٤ميمِِبينَ وَ ﴿ذم ييييييي١مٓء اًمٙمٗميييييي٤مر اعمجييييييبُملم:  ػْمُ اعمْ َب امَُّ َوامَُّ ظَميييييي ُبوا َوَُمَٙميييييي ]آل ﴾َُمَٙميييييي

طمٞميي٨م  هنييم اؾمييتٓم٤مقموا  ن  ٛمٕمييوا طمييو م يمثييػمًا ُميين اًمييدو  اًمٙميي٤مومبة وٓ  [54عمرررا :

همباسمييي٦م ذم ذًميييكهلل وم٘ميييدياًم ىمٞميييل:  ن اًمٓمٞميييور قميييغم  ؿميييٙم٤م ٤م شم٘مييي هلل وًمٙمييين اًمٖمباسمييي٦م يميييل 

ٝمم يمثيييػمًا ُمييين اًميييدو  اًمٖمباسمييي٦م  هنيييم اؾميييتٓم٤مقموا سمٛمٙميييبيم اعمِمييي٤مر  ًمٞميييه  ن يْميييٛموا  ًميييٞم

اإلؾميييالُمٞم٦م ُمييي٤مذا يم٤مٟمييي٧م اًمٕمٚمييي٦م اًمتيييي ريمٜميييوا  ًمٞمٝمييي٤م واؾميييتٓم٤مقموا  ن ي٘مٜمٕميييوا شمٚميييك اًميييدو  

اإلؾمييالُمٞم٦م  و الٙموُميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦م اؾمييتٓم٤مقموا  ن ي٘مٜمٕموييي٤م سميي٠من يٜمْمييٛموا  ًمييٞمٝمم ذم 

ؾمْٞمل ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٕمبابهلل زقمٛموا  ن اعم٘مّمود ُمن يلا اسٛم  ا ٓمػم ييو  قمي٤مدة اًمٕميباب 

 ًمٙموي٧م  مم  يٚمٝم٤م. مم طمدودي٤م وشمّٚمٞمم ا

يمٜميي٤م ٟمٔميين  ن يييلع اًمييدقموى يييي دقمييوى صيي٤مدىم٦مهلل و هنيي٤م ًمييو حت٘م٘ميي٧م ًمتٛمٜمٞمٜميي٤م ذًمييك 

وًمٙميين ٓ  ن يٙمييون ُميين دو  اًمٙمٗمييب و ٟمييام  ن يٙمييون ُميين اعمّييٚمٛملم   ٟمٗمّييٝمم حت٘مٞم٘ميي٤ًم 

ُمٜمٝمم ًمًي٦م اًم٤ّمسم٘م٦مهلل )وم٠مصٚمحوا سمٞمٜمٝمام( ا ٓم٤مب سمال ؿمك يميام ٓ ريي٥م ومٞميه  ٟميام ييو 

نَ  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمتَييي٤منِ ﴿ًمٚمٛمّيييٚمٛملم:  ُحوا سَمٞمْيييٜمَُٝماَم  ُِمييي
ٚمِ ُييي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَُٚميييوا وَم٠َمْصييي  [9]الحجررررات:﴾اعمْ
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ًمٙمن ُم  إؾمف اًملي شموًموا ومٞمام ادقموا وًمٞمه ومٞمام ومٕمٚموا سمٕمدهلل اًملين طم٤موًموا  قم٤مدة 

ْالد اًمٙمويتٞمي٦م ٕصيح٤م ٤م و رضمي٤مع اعمٕمتيدي  مم  رَيه ييم يي١مٓء اًمٙمٗمي٤مر واًميلين اًم

ذا يم٤من ٟمتٞمجي٦م ييلا اعمٙميب  فمٝميب ذًميك اٟمْمٛموا  ًمٞمٝمم ُمن الٙموُم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مهلل ومام

وشمْلم ًمٙميل ذي قمٞمٜميلم وًميو يم٤مٟمي٧م ي٤مشمي٤من اًمٕمٞمٜمي٤من ٓ سمّميػمة  يامهلل   قمٜميي سميلًمك طمتيى 

اًمٙمٗم٤مر شمْيلم  يم  ن ييلا اًمتٙمتيل وييلا اًمتجٛمي  ش يٙمين طم٘مٞم٘مي٦م إلظميباج اًمٕميباب ُمين 

اًمٙمويييييي٧م  ٟميييييام ًمتحٓميييييٞمم اًمٕميييييبابهلل وييييييلا  ُميييييب ٓ  تييييي٤مج  مم ذحا ٕن اإلذاقمييييي٤مت 

الت ويميييل وؾمييي٤مئل اإلقميييالهل ىميييد  عٕمييي٧م قميييغم ييييلع ال٘مٞم٘مييي٦م طمتيييى اسبائيييد واعمجييي

 اًمٙمٗم٤مر   ٟمٗمّٝمم.

ذم ييييييلع ال٤مًمييييي٦م أن ٟم٘ميييييو :  ييييي٥م قميييييغم ُمييييين سم٘ميييييي ُمييييين اًميييييدو  اإلؾميييييالُمٞم٦م ش 

يتورـموا  ن يٜمْمٛموا  مم ُمن يّٛمويم سم٤ملٚمٗمي٤مء وضمي٥م قميغم ييلع اًميدو  اإلؾميالُمٞم٦م 

ٕمييباىمٞملم وقمييغم يييلع اًم٤ْمىمٞميي٦م قمييغم الٞميي٤مد  ن ي٘ميي٤مشمٚموا اًمٙمٗميي٤مر اًمييلين  يي٤مرسمون أن اًم

اًميييدو  وٓ  ىميييو  إوميييبادهلل قميييغم ييييلع اًميييدو  ٓ  ىميييو   وميييباد ًموطميييديم و ٟميييام قميييغم 

اًميييدو  سمجٞموؿميييٝم٤م اًمٜمٔم٤مُمٞمييي٦م اعمتٛمبٟمييي٦م واعمتٛمبؾمييي٦م قميييغم اًم٘متييي٤م  ذم أٓت الديثييي٦م 

اعمٜم٤مؾم٦ْم عمثل ييلا اًمٖمي و قميغم يي١مٓء اًميدو   ن يْي٤مدروا  مم آٟمْميامهل  مم اًمٕميباب 

ٜم٧م ٟمٞمتٝمم  هن٤م حتٓمٞمم اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي واًم٘مْم٤مء قمٚمٞمههلل يلا عم٘م٤مشمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر اًملين شمْٞم

الٙمييم اًمييلي اٟمتٝمٞميي٧م  ًمٞمييه أن يتٕمٚمييق سمتٚمييك اعمّيي٠مًم٦م اًمٗم٘مٝمٞميي٦م اًمتييي  ذت  ًمٞمٝميي٤م ذم 

ُمٓمٚم  يمٚمٛمتي يلع طميلم ىمٚمي٧م: ؾمي٠محتدث  ًميٞمٙمم سمحيدي٨م وُمّي٠مًم٦م وم٘مٝمٞمي٦مهلل اليدي٨م: 

ًمٚمٙميويتٞملمهلل  اٟمٍم  ظم٤م  فم٤معم٤ًم  و ُمٔمٚموُم٤ًم.  أن اًمٕمباب ُمٔمٚموهلهلل يم٤من ُمن ىمْل فم٤معم٤مً 

 ُمييي٤م أن صييي٤مر ُمٔمٚموُمييي٤ًم ُمييين دو  اًمٙمٗميييب ُمييي٤م  دري قميييددي٤م قمنميييون  و  يمثيييب واٟمْميييم 
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 ًمييٞمٝمم سمٕمييي  اًميييدو  اإلؾميييالُمٞم٦مهلل ومييي٤مًمٕمباب اًمٞمييوهل ُمٔمٚميييوهلهللو  ييي٥م ُمٜم٤مسشميييه وطمٞميييٜمام 

 ىمو  يلا اًمٙمالهل ومال يٜمْٖمي  ن يت٤ْمدر  مم ذين  طمد اًمّي٤مُمٕملم ًميه  ٟمٜمي٤م ٟمٕمٜميي ُمٜمي٤مسة 

ٓهلل ييلا ٓ  يوز  ؾميالُمٞم٤ًمهلل و ٟميام  ي٥م  ن  طم ب اًمْٕم٨م  و ُمٜم٤مسة ؿميخذ سمٕمٞمٜميههلل

ٟمٜميي٤مس اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي و ن ٟمييدوم  قمييٜمٝمم يييلع اًمييدو  اًمتييي اؾمييتٕمٛمٚم٧م يمييل وؾميي٤مئل 

اًمتدُمػم وصْتٝم٤م قمغم اًمٕمباب واسٞم  اًمٕمباىمي ٓ ي ا  ذم اًمٙمويي٧مهلل ًميو  هنيم يمي٤مٟموا 

صييي٤مدىملم وميييٞمام  ؿمييي٤مقموا ذم  و  إُميييب ورضمييي  اًمٕميييباب  مم طميييدودع وقمييي٤مدت اًمدوًمييي٦م 

 مم  صح٤م ٤م ٟٓمتٝم٧م اعمِمٙمٚم٦مهلل وًمٙمين ُمي  إؾميف اًمِميديد ًم٘ميد اؾميتٖمٚم٧م اًمٙمويتٞم٦م 

يلع اًمدقموى اًمٙم٤مومبة سم٠مهنم يبيدون ُمٜم٤مسة اًمِمٕم٥م اًمٙمويتي قمغم اًمٕمبابهلل شمْلم  ن 

ىمّمييييديم يييييو حتٓمييييٞمم اًمِمييييٕم٥م اًمٕمباىميييييهلل ًمييييلًمك  يييي٥م ُمٜميييي٤مسهتم قمييييغم  قمييييدائٝمم 

 اعمٝم٤معلم  م.

٥م  ن يٙميون واىمٕمٞمي٤ًمهلل و ٓ  ُم٤م اعمّي٠مًم٦م اًمٗم٘مٝمٞمي٦مهلل ومٝميي شمٚمٗمي٧م اًمٜمٔميب  ن اعمّيٚمم  ي

يٙمون شمٗمٙمػمع ضم٤مُمدًاهلل ُمثٚمه يمٛمثل سمٕم  إُمور اًمٗم٘مٝمٞمي٦مهلل ا ٛميب طمٞميٜمام يٙميون مخيبًا 

ومٜمحن ٟمٜمٝميى قمٜميه ٕن اًمِمي٤مرع طمبُميه ذم ةي٤مشميه وذم  طم٤مديي٨م ٟمْٞميههلل وًمٙمين ا ٛميب ييلع 

ًمو  هن٤م حتوًم٧م وختٚمٚم٧م ص٤مرت ظميالً ٓ  يوز ًمٚمٛمّيٚمم  ن ئميل قمٜميد ىموًميه اًمّي٤مسمق 

ذسمههلل ذًمك ٕٟمه شمٓمور وص٤مر ؿمٞمئ٤ًم ةظمب همػم ال٘مٞم٘م٦م اًم٤ّمسم٘م٦مهلل  ن يلا اًمنماب طمباهل 

يمييي٤من مخيييبًا ومّمييي٤مر ظميييالً يمييي٤من حمبُمييي٤ًم ومّمييي٤مر طميييالٓهلًل وقميييغم ذًميييك وم٘مٞمّيييوا ُمييين قمٜميييد 

 ٟمٗمّييٙمم ُمّيي٤مئل يمثييػمة ويمثييػمة ضمييدًاهلل ُميين  ؿمييٝمبي٤م  ن اعميي٤مء يٜم٘مّييم  مم صمالصميي٦م  ىمّيي٤مهل: 

ٝميي٤مهلل ُمٓمٝمييب وـميي٤ميب وٟمجييههلل وًمٙميين ىمييد يٕمييبض  ييلع إٟمييواع ُميي٤م خيبضمٝميي٤م قميين طمٙمٛم

ُمثالً: اعم٤مء اعمٓمٝمب ويو سمواىمٕمه ـم٤ميبهلل ىمد خيبج قمن يموٟمه ُمٓمٝمبًا وئمل ـم٤ميبًاهلل صميم 
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ذم سمٕمييي  إطمٞمييي٤من ىميييد خييييبج قمييين يموٟميييه ـمييي٤ميبًا ومٞمّميييْ  ٟمجّييي٤ًمهلل ييييلا اعمييي٤مء اًميييلي 

شمييٜمجه ىمييد يتٓمييور ويتحييو  سمييام يٙمثييب قمٚمٞمييه ُميين اعميي٤مء  ي: سمٛمٙم٤مصمبشمييه سم٤معميي٤مء اًمٓميي٤ميبهلل 

ا  ي٥م قميغم اًمٗم٘مٞميه اعمّيٚمم  ن يٕمٓميي ومٞمٜم٘مٚم٥م  مم ـم٤ميب سمٕمد  ن يمي٤من ٟمجّي٤ًمهلل ويٙميل

 ًمٙمل طمٙمم طمٙمٛمههلل و ٓ ئمل قمٜمد ا لٙمم إو  وىمد دظمل ومٞمه ُم٤م ي٘ميض  ن يتٖمػم.

 قمييييغم اًمييييدو  اإلؾمييييالُمٞم٦م  ن يٜميييي٤مسوا ىمٚميييي٧م ذم عٚميييي٦م ُميييي٤م ىمٚميييي٧م ةٟمٗميييي٤ًم  ٟمييييه  يييي٥م 

ًمِميييٕم٥م اًمٕمباىميييي وحتٗمٔمييي٧م وىمٚمييي٧م وًميييٞمه قميييغم إوميييبادهلل  قمٜميييي سميييلًمك  ن محييي٤مس ا

  اًمٗمتٜميي٦م وسمخ٤مصيي٦م أنهلل ييي١مٓء ٓ يٜمْٖمييي  ن يٗمٙمييبوا إومييباد اًمييلين ؿميي٤ميدٟم٤مع ذم  و

سمٛمٜمي٤مسة اًمٕمييباب ومبدييي٤ًمهلل و ٟمييام قمٚمييٞمٝمم  ن  ٛمٚمييوا دو ييم قمييغم  ن يٙموٟمييوا ُمٕمٝمييم ذم 

ُمٜميي٤مسة اًمٕمييباب قمييغم  قمييدائٝمم اًمييلين ؾمييٛموا سم٤ملٚمٗميي٤مءهلل واًمّيي٥ْم ذم ذًمييك يٕمييود  مم 

ههلل  ُميي٤م  ُمييبين اصمٜمييلمهلل إُمييب إو : ذقميييهلل وإُمييب اًمثيي٤مين: اًمواىميي  يييو اًمييلي يٗمبَيي

اًمنمع وميٜمحن ٟمٕمٚميم ُمين اًمّيٜم٦م اًمّميحٞمح٦م  ن اعمّيٚمٛملم اًميلين يمي٤مٟموا ي٘مي٤مشمٚمون اًمٙمٗمي٤مر 

ذم اًمٕمٝمييييود إومم طمتييييى ذم اًمٕمٍميييي اًمٜمْييييوي يم٤مٟميييي٧م يمييييل ىمْٞمٚميييي٦م شم٘م٤مشمييييل  ومبادييييي٤م ُميييي  

ىمْٞمٚمتٝميييي٤مهلل وم٤معمٝميييي٤مضمبون ُميييي  اعمٝميييي٤مضمبينهلل وإٟمّميييي٤مر ُميييي  إٟمّميييي٤مرهلل دمٛمٕمٝمييييم دائييييبة 

داهتيي٤م وشم٘م٤مًمٞمييدي٤م اًمتييي ٓ ختتٚمييف ُميي  اإلؾمييالهلهلل ومٚمييامذا يميي٤من يييلا  ٕن ًمٙمييل ىمْٞمٚميي٦م قم٤م

اإلؾميييييالهلهلل وم٤مًمتٗمييييي٤ميم واًمٚمٖمييييي٦م وٟمحيييييو ذًميييييك يميييييل ييييييلا  ييييي٤م يتٕمٚميييييق سمييييي٤مًمتٜمٔمٞمم ًمٚمجٝمييييي٤مد 

اإلؾمييالُميهلل وميي٢مذا ذيْيي٧م دوًميي٦م ُميي٤م سمِمييٕمْٝم٤م ًمٚمجٝميي٤مد ومتٙمييون  ييم رايييتٝمم ا ٤مصيي٦م  ييمهلل 

و وميييباد ؿميييٕمْٝمم يٗمٝمٛميييون  ؾمييي٤مًمٞمْٝمم ويٗمٝمٛميييون ًمٖميييتٝمم وٟمحيييو ذًميييكهلل ييييلا ييييو اًمّييي٥ْم 

 إو  ويو اًمنمقمي.

ُميي٤م إُمييب اًمييلي ي٘متْمييٞمه اًمواىميي  وميي٤مٕومباد طمٞمييٜمام يييليْون  مم يٜميي٤م  ومّٞمٜمْمييٛمون  
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 مم ٟمٔمييي٤مهل  وًٓ ٓ قمٝميييد  يييم سميييههلل وٓ ُمٕمبومييي٦م ُميييٜمٝمم سميييههلل وصم٤مٟمٞم٤ًم:ىميييد  يييو  سمٞميييٜمٝمم وسميييلم 

اًم٘مٞم٤مهل سمٙمثػم ُمن اًمواضم٤ْمت اًمٕمٞمٜمٞم٦م اًمٗمبدي٦م ٕهنم ُم٤م  اقمت٤مد ذًمك اًمٜمٔمي٤مهل  ن يٕميٞم  ذم 

ن  ييي٤مومٔموا قميييغم ذيٕميييي٦م اإلؾميييالهلهلل وقمييييغم ٛملم  ٚمٟمٔمييي٤مهل اإلؾميييالهل اًمييييلي يٚمييي هل اعمّيييي

 طمٙم٤مهل اًمدينهلل وًمو ذم ؾم٤مقم٦م اًمٕمٌةهلل وًموذم ؾمي٤مقم٦م اليببهلل ُمين ذًميك ُميثالً ًمٕمٚمٙميم 

عٞمٕم٤ًم شمٕمٚمٛمون ُمن يمت٥م اًمٗم٘ميههلل وُمين يمتي٥م اليدي٨م صيالة شمّيٛمى سمّميالة ا يوكهلل 

صالة ا وك يلع  ٤م ٟموقمٞم٦م ظم٤مص٦م و ي٤م صيٗم٦م ظم٤مصي٦مهلل وُمي٤م  فمين  ٓ  ن  يمثيب  وميباد 

ومون طم٘مٞم٘م٦م يلع اًمّمالة اًمتي شمّٛمى سمّمالة ا وكهلل وذم فمٜميي  ن اعمّٚمٛملم ٓ يٕمب

ي١مٓء إومباد  ذا ُم٤م ذيْوا ًمٚم٘مت٤م  ًمتح٘مٞمق يلع اعمٜم٤مسة ويو أن ومبض قملم قمغم 

يمل ُمن يّتٓمٞم   ن  ٛمل اًمّالحهلل ويّتٓمٞم   ن ييداوم  قمين شمٚميك اًميْالد اإلؾميالُمٞم٦مهلل 

وهنم ١مٜمٔمم ؿمييييييييييي١مٓء اًميييييلين ىميييييد ييييييليْون  يييييلع اًمٜمٞمييييي٦م  ذا ش يٙمييييين يٜمييييي٤م  دوًمييييي٦م شمييييي

ومّٞمْمٞمٕمون ُمن اًمواضم٤ْمت  يمثب ُمن حت٘مٞمق ييلا اًمواضمي٥م اًميلي ذيْيوا  ًمٞميههلل سمٛمٕمٜميى: 

٤م﴿ىميي٤م  شمٕميي٤ممم:  ٤م َُمْوىُموشًميي ت٤َمسًميي
غَم اعمُْيي١ْمُِمٜملَِم يمِ الَة يَم٤مَٟميي٧ْم قَميي يي هلل وُميين [133]النسررم :﴾ ِنَّ اًمّمَّ

ذًميييك  ن صيييالة ا يييوك ٓ شمّييي٘مال ومبَيييٞم٦م اعمح٤مومٔمييي٦م قميييغم اًموىمييي٧م طمتيييى ذم صيييالة 

بب ذم اًم٘متييييي٤م هلل وذم فمٜميييييي  ذا يمييييي٤من يييييي١مٓء إوميييييباد ُمييييين ا يييييوكهلل طمتيييييى ذم الييييي

هنم ؾمييتٙمون ظمّيي٤مرة ٛمٕمٝمييم ٟمٔميي٤مهل  ؾمييالُمي  ٙمٛمٝمييم ويييٜمٔمم ؿميي١مواعمّييٚمٛملم ٓ  

ي١مٓء إوميباد وميٞمام  ذا ذيْيوا يٜمي٤م  ًمتح٘مٞميق وميبض  ن يْميٞمٕموا ُم٘م٤مسمٚميه ومبوَي٤ًم يمثيػمة 

٦م  ن ويمثػمة ضمدًاهلل وًمٕمٚمه  ٤م ي٘مبب  ًمٞمٙمم يلع اًمّمورة اًمتي ٓ يٜمْٖمي  ن شمٙمون واىمٕم

يمثػمًا  ن يليْون  مم ال٩م ٕداء ومبيْمي٦م الي٩م ومبيْمي٦م اإلؾميالهلهلل ُمي٤م طمي٩م ُمٓمٚم٘مي٤ًمهلل 

ومٝمو يبيد  ن ي١مدي يلا اًمٗمبض اًمٕمٞمٜميهلل و ذا سمه سم٥ّْم ضمٝمٚمه وقمدهل ُمٕمبومته سموضموب 
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اعمح٤مومٔميي٦م قمييغم  داء يمييل صييالة ذم وىمتٝميي٤م ومٝمييو يْمييٞم  يمثييػمًا ُميين اًمّمييٚموات ذم ؾمييْٞمل 

ام الييباهلهلل  ذا يميي٤من اعمّييٚمم يبيييد  ن  حت٘مٞميق يييلا اًمواضميي٥م  ٓ ويييو اليي٩م  مم سمٞمي٧م

 ريم٤مٟمي٤ًم ومٝميلا ظميػم ًميه  ن يْ٘ميى  ه  ذم ؾميْٞمٚمٞمِّ ْمَي ي١مدي ريمٜمي٤ًم يمٝميلا اًميبيمن الي٩م وًمٙمين يُ 

ذم دارع ذم سمٚمدع حم٤مومٔم٤ًم قمغم صٚمواشمه ي١مدي يميل صيالة ُمٜمٝمي٤م ذم وىمتٝمي٤م ييلا ظميػم ًميه 

٩م ُمن  ن ي١مدي صٚموات قمديدة ذم ؾمْٞمل  داء ريمن ُمن  ريم٤من اإلؾمالهل  ٓ وييو الي

  مم سمٞم٧م ام الباهل.

ًمييلًمك وًمييبيثام يتييوومب ًمٚمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي ُميين يٜميي٤مس يييلا اًمِمييٕم٥م ُميين الٙموُميي٤مت 

اإلؾمييالُمٞم٦م ومٕمٚمييٞمٙمم  ٟمييتم أن  ن دم٤ميييدوا  ٟمٗمّييٙممهلل وٓ  ن شمّتّييٚمٛموا ًمٕمييواـمٗمٙمم 

و ن ييييلي٥م يميييل ُميييٜمٙمم ٓ يٚميييوي قميييغم رء ؾميييوى يبييييد  ن  ٤مييييد يٜمييي٤م  وييييو  ذا 

ن إطمٙمي٤مهل اًمنميقمٞم٦م يميام  عمحٜمي٤م  مم ذًميك وصل يٜم٤م  ٤َمع واٟمامع و ٤َمع يمثػمًا ُم

ةٟمٗمييي٤ًمهلل ومٕمٚمٞمٜمييي٤م وال٤مًمييي٦م ييييلع  ن ٟمٕمٜميييى سمجٝمييي٤مد اًميييٜمٗمه اًميييلي ييييو ذم ال٘مٞم٘مييي٦م ٓ يٙميييون 

اعمّييييٚمم س٤ميييييدًا ذم ؾمييييْٞمل ام  ٓ  ذا ضم٤ميييييد يييييواعهلل وقمٚمٞمييييه  ن يٛمييييبن ٟمٗمّييييه قمييييغم 

اعمييي١مُمن ُمييين »س٤مييييدة ييييواع وييييو ذم قم٘ميييب دارعهلل يميييام ىمييي٤م  قمٚمٞميييه اًمّميييالة واًمّيييالهل: 

وًمٞمٜمٔمييب يمييل ومييبد ُمٜميي٤م ي٤ميٜميي٤م ومّييٞمجد ٟمٗمّييه ُم٘مٍمييًا سم٤مًم٘مٞميي٤مهل سمٙمثييػم ُميين  شاع مضم٤ميييد يييو

اًمواضمْي٤مت اًمٕمٞمٜمٞميي٦مهلل وًمييلًمك ومٚمٞمتييدار   ُمييبع وًمٞمحّيين شموسمتييه و وسمتييه  مم ام قميي  وضمييل 

ًمٞمح٘مييق ٟموقمييي٤ًم ُمييين اسٝميي٤مد ًمٕمٚميييه سمٕميييد ذًمييك  ذا ضمييي٤مء وىمييي٧م اسٝميي٤مد ذم ؾميييْٞمل ُمٜمييي٤مسة 

ن قميغم اسٝمي٤مد ذم قم٘ميب دارع  ن تٛمباًمتٛمٙمن ُمن ياًمٕمباب قمغم  وًمئك اًمٙمٗم٤مر طمٞمٜمئل ٍ 

 ٤ميد ذم ؾمْٞمل ام قم  وضمل ظم٤مرج سمٚمدعهلل ويْ٘مى رء ٓسمد ُمٜمه وال٤مًم٦م يمام ذيمبٟم٤م 

يييييي ذَ  ن  ُ   ٟمييييييام شمٜمٍمييييييون وشمبزىمييييييون »ب اليييييي٤معين سم٘موًمييييييه قمٚمٞمييييييه اًمّمييييييالة واًمّييييييالهل: يمِّ
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وميييي٢مذا يمٜميييي٤م َييييٕمٗم٤مء أن ٓ ٟمّييييتٓمٞم  يميييي٠مومباد  ن  شسمْمييييٕمٗم٤مئٙممهلل سمييييدقم٤مئٝمم و ظمالصييييٝمم

ومٕمغم إىمل  ن ٟمدقمو  م وٟمخٚميذ  يم ذم اًميدقم٤مءهلل وسمخ٤مصي٦م ٟمٜم٤مس ؿمٕم٥م اًمٕمباب 

ذم اًم٘مٜموت ذم اًمّمٚموات ا ٛمه يمام يٗمٕمل يمثيػم ُمين  ئٛمي٦م اعمّي٤مضمد اًمٞميوهلهلل وًمٙمين 

اعمٝمييييم  ن ٟمخٚمييييذ ذم اًمييييدقم٤مء  مم ام قميييي  وضمييييلهلل ًمٕمييييل ام قميييي  وضمييييل يٕمٞمييييد ييييي١مٓء 

اًمٙمٗمييي٤مر ُمٝمييي وُملمهلل و ٕميييل اًمِميييٕم٥م اًمٕمباىميييي ُمٜمّميييورين يميييام ٟمبضميييو ذًميييك ُمييين رب 

 لم.اًمٕم٤معم

 (  00:  17:  28/ 466) اهلدى والنور/

ي٘مو : يلع البب اًميدائبة أن وييلا  اًم٤ّمئل:ضم ايمم ام ظمػمًاهلل ي٠ّم   اًم١ّما :

اًموَيي  اًمييلي يٕمٞمِمييه اعمّييٚمٛمونهلل  يييي ومتٜميي٦م  يي٥م قمييغم اعمّييٚمم ومٞمٝميي٤م  ن يٚميي هل سمٞمتييه 

ويٙمف ًم٤ّمٟمه قمين اًمٙميالهل ومٞمٝمي٤مهلل  هل  ٟميه  ي٥م قمٚمٞميه  ن يِمي٤مر  ذم ييلع اليبوبهلل  و 

الييبب ُميين ضمٝميي٦م اعمّييٚمٛملم َييد اًمٙميي٤مومبين ُميين يمييال اًمٓمييبوملمهلل ٟمبضمييو شموَييٞم   يييلع

 اإلضم٤مسم٦م وضم ايمم ام ظمػمًا 

 فمن يلع ؾمْق اسواب قمٚمٞمههلل ُم٤م ومٞمه رء ضمديدهلل وظمالصي٦م ُمي٤م ؾميْق ىميد  اًمِمٞم :

ذيمبٟمييي٤م ًمٙميييم ذم يمٚميييامت ُمْمييي٧م و ذت  مم سمٕمْميييٝم٤م ُمييين ىمْيييل عمييي٤م صمييي٤مرت اًمٗمتٜمييي٦م يمٜمييي٤م 

س سمٞميييوشمٙمم( ٕن اًمٗمتٜمييي٦م يم٤مٟمييي٧م سميييلم ومتٜمييي٦م ٟميييليمبيمم سم٘موًميييه قمٚمٞميييه اًمّيييالهل: يموٟميييوا  طميييال

ُمّييٚمم قمييغم ُمّييٚممهلل وومتٜميي٦م  ظمييبى ضمٚمْيي٧م اًمٙمٗميي٤مر  مم سمييالد اعمّييٚمٛملمهلل ويميي٤من  اءاقمتييد

هل ومٙمٜم٤م ٟم٘مدهل  ًمٞمٙمم ىموًمه قمٚمٞمه اًمّال يوُمئٍل خيِمى  ن شم٘م  اًمٗمتٜم٦م سملم ُمّٚمٛملم  ٟمٗمّٝمم

ذم سمٕم   طم٤مدي٨م اًمٗمتٜم٦م: )يموٟموا  طمالس سمٞموشمٙمم( ٕن يميالً ُمين اًمٓمي٤مئٗمتلم خمي٤مًمف 

عهلل اًملي سمٖميى قميغم ضمي٤مرع واًميلي ضمٚمي٥م اًمٙمٗمي٤مر  مم دارعهلل وميال يٜمْٖميي  ن ٟمٙميون ًمٚمنم
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ٓ ُميي  ييي١مٓء وٓ ُميي  ييي١مٓءهلل  ُميي٤م أن وىمييد شمٓمييور اًموَيي  اًمييلي يميي٤من ذم  و  إُمييب 

وشم٠مًميييي٥م اًمٙمٗميييي٤مر يمٚمٝمييييم قمييييغم اعمّييييٚمٛملم ذم اًمٕمييييباب يٜميييي٤م ٓ ٟم٘مييييو : يموٟمييييوا  طمييييالس 

دوًم٦م  ؾميالُمٞم٦م ًمتٕميلم اًمٕميباىمٞملم سمٞموشمٙمم  ٓ ذم طم٤مًم٦م إومباد يمام ىمٚمٜم٤مهلل  ُم٤م  ذا شم٘مدُم٧م 

قمييغم  قمييدائٝمم ومحٞمٜمئييٍل  يي٥م  ن ٟمٙمييون عٞمٕميي٤ًم يمييل ُميين يّييتٓمٞم   ن  ٤ميييد ُمٕمٝمييمهلل 

 ومٝملا يم٤من ظمالص٦م ُم٤م شمٙمٚمٛم٧م ةٟمٗم٤ًمهلل ويلا اًم١ّما  ضمواسمه ُم٤م شم٘مدهل.

  .( 00:  57:  07/ 300) ا دى واًمٜمور/
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 حوه فتٍة اخلميرآخر دلمض 

ة إزُمييي٦م اًمتيييي يٛميييب  ييي٤م  زُمييي٦م ؿميييٞم  ضمٜمييي٤مسمٙمم اًمٗم٤مَيييل ىميييد وَييي  ذم  ذـمييي٦م يمثيييػم

ا ٚميييٞم٩م اًمتيييي ؾميييٛمٞم٧مهلل وًمٙمٜمٜمييي٤م ذم سمٖميييداد ؾميييٛمٕمٜم٤م  ىميييوآً ىميييد شمٙميييون ُمتٜم٤مىمْمييي٦مهلل  ٟمييي٤مس 

 ػمَّ ي٘موًمون: اًمِمٞم  يٗمتي سمٙملا واًمِمٞم  يٗمتي سمٙملاهلل وٟم٤مس ةظمبين ىم٤مًموا: اًمِمٞم  ىميد همَي 

ومتييواع إوممهلل وىميي٤م : ةظمييب رء يمييلاهلل سمٕمييد  ن طمّمييل ُميي٤م طمّمييل و اٟمتٝمييى يمييل رءهلل 

ٕم٦م ّيييبييييد  ن ٟمٓمٞميييلهلل ٟمحييين قمٜميييدٟم٤م  ؾميييئٚم٦مهلل  ن يمييي٤من ضمٜمييي٤مسمٙمم يّييي  ًمتومييي٤مًمواىم  ٟمحييين ٓ ٟم

 ؾميييئٚم٦م  و قمنمييية  ؾميييئٚم٦م رء خمتٍميييهلل ٓ  رييييد  ن  صم٘ميييلهلل  ٟمييي٤م ذم اًمواىمييي  حميييبج ُمييين 

يييلع اعمّيي٠مًم٦مهلل رء خمتٍميي ُميي٤م وصييٚم٧م  ًمٞمييه يٕمٜمييي: ُميي٤م شم٘موًمييون ومييٞمام ضمييبى سمٌمييء 

 خمتٍم ُمن همػم  ن ٟمث٘مل قمٚمٞمٙممهلل ٕن قمٜمدٟم٤م..

٤م سم٠مضموسم٦م ُمٗمّمٚم٦م قمين ومتٜمي٦م ا ٚميٞم٩مهلل وٟمي وًٓ قمٜميد قمغم يمل طم٤م  ٟمحن  ضمْٜم اًمِمٞم :

رهمْتييك ٟم٘مييو : اقمتييداء اًمٕمييباب قمييغم اًمٙموييي٧م ٓ ؿمييك  ٟمييه خم٤مًمٗميي٦م ذقمٞميي٦م س يي٦مهلل 

ُمٝمييام ىمٞمييل ُميين ُمّييوهم٤مت وُمييؼمرات ُميين اًمييلين يميي٤مٟموا يتٕمّمييْون ًمٚمٕمييباب وعميي٤م ومٕمٚمييه 

اًمٕميييباب ُمييين آقمتيييداء قميييغم اًمٙمويييي٧مهلل شميييال ييييلا ا ٓمييي٠م ظمٓمييي٠م ةظميييبهلل ويميييل ُمييين ا ٓمييي٠م 

أظمب اًملي ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمه ؾمْْه ُم  إؾمف اًمِمديد  ٟمه ٓ يوضميد يٜمي٤م   إو  وا ٓم٠م

طمٙموُميي٦م  ؾمييالُمٞم٦م ىموييي٦م حتٙمييم سمييام  ٟميي   ام سمٛمٕمٜمييى يييلع اًمٙمٚمٛميي٦مهلل ٟمييت٩م ُميين وراء يييلا 

آقمتيييداء اًمٕمباىميييي قميييغم ضمييي٤مرع اًمٙمويييي٧م ظمٓمييي٠م ةظميييبهلل  ٓ وييييو   ييي٤م  شمٓمْٞميييق اًميييٜمذ 
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اعم١ُْْمُِمٜملَِم اىْمتَتَُٚميوا وَم٠مَْصيٚمُِحوا سمَْٞميٜمَُٝماَم وَمي٢مِْن  َو ِْن ـم٤َمئَِٗمت٤َمِن ُِمنَ ﴿اًم٘مبةينهلل  ٓ ويو ىموًمه قم  وضمل: 

ظُْمَبى وَمَ٘م٤مشمِٚمُوا اًمَّتِي شمَِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  مَِم  َُْمِب امَِّ  .[9]الحجرات:﴾سمََٖم٧ْم  طِْمَداُ ٤َم قَمغَم ٕا

اًم٤ْمـمييل ُميين سمييلم يديييه وٓ ُميين  ه ذًا: اٟمٓمالىميي٤ًم ُميين يييلا اًمييٜمذ اًم٘مييبةين اًمييلي ٓ ي٠مشمٞميي

 يي٥م قمييغم اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م ستٛمٕميي٦م ًمييو يم٤مٟميي٧م طم٘مٞم٘ميي٦م شمبيييد  ن حتٙمييم  ظمٚمٗمييه يميي٤من

سمام  ٟم   ام قمغم إىمل ذم ظمّميوص ييلع أيي٦م اًمٙمبيٛمي٦م وييلع اًمٗمتٜمي٦م اًمتيي اسمتيد ي٤م 

اًمٜمٔميييي٤مهل اًمٕمباىميييييهلل يميييي٤من اًمواضميييي٥م  ُميييي٤م حم٤موًميييي٦م اإلصييييالح وي٘ميييي٤م : سم٠مٟمييييه يم٤مٟميييي٧م يٜميييي٤م  

ي٘ميي٤م  يييلا وُميي٤م  حميي٤موٓت يمثييػمة ُميين سمٕميي  اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م ًمتح٘مٞمييق اإلصييالح يييلاهلل

ٟمدري سمٓمْٞمٕم٦م ال٤م  ُم٤مذا يمي٤من  يبي يميام ي٘موًميون ُمين وراء اًمٙميواًمٞمههلل ًمٙمين اًميلي 

ٓ يٛمٙمن ٕي  ٟم٤ّمن  ٓ  ن يٕمبومه  ن آقمتداء وىم هلل ومحٞمٜمئٍل  ن يم٤من ىمد ىم٤مُم٧م سمٕم  

اًميييييدو  اًمٕمبسمٞمييييي٦م سم٤مًمواضمييييي٥م إو  اعمٜمّميييييوص قمٚمٞميييييه ذم  و  ييييييلع أيييييي٦م اًمٙمبيٛمييييي٦م: 

اإلصييالح يميي٤من قمٚمييٞمٝمم  ن يٓمْ٘مييوا إُمييب اًمثيي٤مين  ٓ وم٠مصييٚمحوا سمٞمييٜمٝمامهلل صمييم ش يٗمييد يييلا 

وم٢من سمٖم٧م  طمدا ٤م قمغم إظمبى وم٘م٤مشمٚموا اًمتي شمْٖمي طمتيى شمٗمييء ﴿ويو ىموًمه شمٕم٤ممم: 

ومييي٢من يم٤مٟمييي٧م يٜمييي٤م  حمييي٤موٓت صيييحٞمح٦م وطم٘مٞم٘مٞمييي٦م ًمنصيييالح ومٞم٘مٞمٜمييي٤ًم ش  ﴾ مم  ُميييب ام

ي٦م يٓمْق إُمب اًمث٤مين ذم أي٦مهلل و ن ش يٙمن يٜم٤م  حم٤موًم٦م اإلصالح وم٘مد ظموًمٗم٧م أ

 ضملري٤ًمهلل ظموًمٗم٧م ذم إُمب سم٤مإلصالح وظموًمٗم٧م سم٤مُٕمب سمٛم٘م٤مشمٚم٦م اًمٗمئ٦م اًم٤ْمهمٞم٦م.

ىمٚمييي٧م ةٟمٗمييي٤ًم: ُمييي٤م ٟميييدري ييييل يٜمييي٤م  يم٤مٟمييي٧م ومٕميييالً حمييي٤موٓت ًمنصيييالح  و ش يٙمييينهلل 

ويييلا ًمييٞمه هيييم اساميييػم اعمّييٚمٛملم و ٟمييام هيٛمٝمييم يييلا اًمييلي ؿمييويد وصيي٤مر  ُمييبًا 

ضميييي٥م  ذًا قمييييغم اًمدوًميييي٦م ُم٘مٓموقميييي٤ًم سمييييههلل  ٓ ويييييو آقمتييييداء قمييييغم اًمٙموييييي٧مهلل ومٙميييي٤من اًموا

اإلؾمييالُمٞم٦م اًمتييي شمٕمٚميين  هنيي٤م حتٙمييم سمييام  ٟميي   ام ُميين سمييلم اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م إظمييبى 
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ومٙمي٤من قمٚمٞمٝميي٤م  ن شم٘م٤مشميل اًمٗمئيي٦م اًم٤ْمهمٞمي٦مهلل ًمٙمٜمٝميي٤م شمٕمٚميم يمييام ٟمحين ٟمٕمٚمييم وييلا ُميين قمج٤مئيي٥م 

إُمور  ن اًمٗمبد ُمٜمي٤م يٕمٚميم يميام شمٕمٚميم اًمدوًمي٦م  هني٤م ٓ شمّيتٓمٞم   ن شم٘ميوهل  يلا اًمواضمي٥مهلل 

 اًم٤ْمهمٞم٦مهلل عم٤مذا ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٗمئ٦م 

ٕن يلع اًمٗمئ٦م اًم٤ْمهمٞم٦م سم٤مقمؽماك اًمدوًم٦م اعمٔمٚموُمي٦م واعمٕمتيدى قمٚمٞمٝمي٤م واًميدو  اًمتيي 

يم٤من قمٚمٞمٝمم  ن يدومٕموا اًمٔمٚمم قمٜمٝم٤م يمٚمٝمم يٕمٚمٛمون  هنم ٓ يّتٓمٞمٕمون  ن ييدومٕموا سمٖميي 

يلا اًم٤ْمهمي عم٤م قميبك ذم دمبسمتيه اًمٓمويٚمي٦م إُميد ُمي  اًمِميٞمٕم٦م اإلييباٟمٞملم و هنيم  ظميػمًا 

قمؽمومييي٧م َيييٛمٜم٤ًم اًمدوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م سم٠مهنييي٤م ٓ شمّيييتٓمٞم   ن شميييبد اقمتيييداء شمٖمٚمْيييوا قمٚميييٞمٝممهلل وم٤م

اًمٕمييباب قمييغم اًمٙموييي٧مهلل طمٞميي٨م  ن يييلا اًمييبد يميي٤من واضمْيي٤ًم قمييغم اعمّييٚمٛملم سمحٙمييم أييي٦م 

ًمٙمييييين ُمييييي  إؾميييييف  ن  ﴾وم٘مييييي٤مشمٚموا اًمتيييييي شمْٖميييييي طمتيييييى شمٗمييييييء  مم  ُميييييب ام﴿اًمّيييي٤مسم٘م٦م: 

ب ًميٞمه ُموضمٝمي٤ًم يلا إُمي ﴾وم٘م٤مشمٚموا اًمتي شمْٖمي﴿اعمّٚمٛملم اعمخ٤مـمْلم ذم يلع أي٦م: 

ًمٓم٤مئٗميي٦م ُميين اعمّييٚمٛملم  و دوًميي٦م ُميين اعمّييٚمٛملم و ٟمييام يييلا ا ٓميي٤مب ُموضمييه  مم قم٤مُميي٦م 

اعمّييٚمٛملمهلل وميي٠مىمو : ُميي  إؾمييف ييي١مٓء اعمّييٚمٛملم طمٙموُميي٦م وؿمييٕموسم٤ًم يمييام ٟمٕمٚمييم ُميين 

واىمٕمٜم٤م اإلؾمالُمي اًمّٞمرش ُمتٗمبىمون خمتٚمٗمون  ؿمد آظمتالكهلل وًملًمك يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م 

اًمٔمن  ٤م  ن شمٙمون يي اًمتي شمْي٤مدر  مم شمٓمْٞميق  اًمٕمٛمٚمٞم٦م  ن اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م اًمتي يم٤من

اًمٜمذ اًم٘مبةين ش شمٗمٕميلهلل وقميلري٤م ُمين اًمٜم٤مطمٞمي٦م اعم٤مديي٦م واَي  ضميدًاهلل  هني٤م ٓ شمّيتٓمٞم  

 ن دم٤مسمه سم٘موهت٤م اًم٘مٚمٞمٚمي٦م اًمْميٕمٞمٗم٦م ىميوة اسيٞم  اًمٕمباىميي اًم٘مويي٦مهلل  ذًا: ُمي٤مذا يمي٤من  ي٥م 

يييلع  قمٚمٞمٝميي٤م  يميي٤من  يي٥م قمٚمٞمٝميي٤م  ن شمّييتٕملم سم٤مًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م إظمييبىهلل وًمٙميين يييل

اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م إظمييبى سم٢مُمٙم٤مهنيي٤م  ن شمتجيي٤موب ُميي  رهمْيي٦م اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م اًمتييي 

 رادت  وًٓ  ن شمدوم  اًمنم قمن ٟمٗمّٝم٤م وقمن  راَٞمٝم٤مهلل وصم٤مٟمٞم٤ًم :  ن شميبد اعمٕمتيدي قميغم 
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  قم٘م٤مسمههلل يل يلع اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م شمتج٤موب ُم  اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م ًمبد ذًمك اًمْٖمي 

ٗمييلم  ٓ ُميين رطمييم رسمييكهلل وًمييلًمك  قمٚمٜميي٧م اسييواب ُميي  إؾمييف: وٓ ي اًمييون خمتٚم

يي وُمن قمٜمديم ُمن اًمٕمٚمامء  ٟمه  ٥م قمٚمٞمٝمم  ن يّتٕمٞمٜموا سم٤مًمٙمٗمي٤مر ًميبد فمٚميم اًمٔمي٤مش 

واًمْيي٤مهمي قمييغم اًمٙموييي٧م وقمييغم ُميي٤م ىمييد يييكم يييلا اًمْٖمييي ُميين سمٖمييي ةظمييبهلل ومٝمٜميي٤م سمييد  ظمٓميي٠م 

 ةظمب ويو آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر.

دون  ن ي٘مييي٤مشمٚموا ٟمحييين يمٜمييي٤م ٟم٘ميييو   وًٓ: سم٠مٟميييه عمييي٤م فمٝميييب ًمٚمٜمييي٤مس  ن إُمبيٙمييي٤من يبيييي

اًمٕمباب يمٜم٤م ٟم٘مو  ًمٚمٛمتحٛمّلم ُمن اعمّٚمٛملم  ن ي٘م٤مشمٚموا ُم  اًمٕمباىمٞملم يمٜم٤م ٟم٘مو   يم: 

روييييييدًا وشمييييي٠مٟموا ٕٟمٙميييييم  ن اؾميييييتٓمٕمتم  ن شم٘مييييي٤مشمٚموا ُمييييي  اًمٕميييييباب وم٘مّميييييديمم  ن شم٘مييييي٤مشمٚموا 

إُمبيٙم٤منهلل وًمٙمن ؾموك شم٘مي٤مشمٚمون  ظميواٟمٙمم اعمّيٚمٛملمهلل ذًميك ٕن إُمبيٙمي٤من وُمين 

ؾميييوك ي٘ميييدُمون يميييْ  اًمٗميييداء  يييلع اعمٕمبيمييي٦م اًمتيييي  ُمٕمٝميييم ُمييين اًمٗمبٟمّيييٞملم واًمؼميٓمييي٤من

ؾمييت٘م  اعمّييٚمٛملم ي٘م٤مشمييل سمٕمْمييٝمم سمٕمْميي٤ًمهلل ويييم  ذا اؾمييتٕمٛمٚموا ىمييوة  ييم وميي٢مٟمام يييي ىمييوة 

اًمّالحهلل ويم  ؿمد اًمٜمي٤مس طمبصي٤ًم قميغم الٞمي٤مةهلل وًميلًمك ومٝميم يْميٜمون سميدُم٤مء ؿميٕمْٝمم 

ويٗمييييييدوهنم سمييييييدُم٤مء اعمّييييييٚمٛملم اًمييييييلين اؾمييييييتٕم٤مٟموا  ييييييمهلل ًمييييييلًمك يمٜميييييي٤م ٟم٘مييييييو   يييييي١مٓء 

ٚمٗم  الدي٨م اًمّمحٞم : يموٟموا  طمالس سمٞموشمٙممهلل ٕن ييلع اًمٗمتٜمي٦م اًمتيي اعمتحٛمّلم سم

سمد ت شملر ىمبهن٤م ًمٞمه يٜم٤م  ذم ـمبك ُمن إـمباك اعمتخ٤مًمٗم٦م ىمت٤م  يٛمٙمن  ن ي٘م٤م : 

 ٟمييه ضمٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل امهلل ش يٙميين يٜميي٤م  ضمٝميي٤مد  ـمالىميي٤ًم و ٟمييام يميي٤من يٜميي٤م  ىمتيي٤م هلل ويييلا 

ٓ يم٤من اًمٓمبييق يميام ىمٚمٜمي٤م  ن اًم٘مت٤م  يم٤من ُم٘مّمودًا سمه ًمٞمه يو اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل امهلل و 

 يتٕم٤مون اعمّٚمٛمون ذم رد سمٖمي اًم٤ْمهمي.

صمم سمد ت إُميور شمتٗمي٤مىمم وشميتجغمهلل وومٕميالً يجٛمي٧م اًميدو  اًمتيي ؾميٛمٞم٧م سم٤ملٚمٗمي٤مء 
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قمغم اًمٕمبابهلل يٜم٤م سميدا ًميٞمه  ٟميه ُمين اًمواضمي٥م قميغم ُمين سم٘ميي ُمين اًميدو  اإلؾميالُمٞم٦م  ن 

 ٓ إومباد ُمن  يٙموٟموا ُم٤ّمقمدين ًمٚمٕمباب قمغم ىمت٤م  الٚمٗم٤مءهلل وًمٙمن ش يتحب  ُمٜمٝمم

اًمِمييٕموبهلل ومٙمٜميي٧م  ٟمّمييي   يْميي٤ًم ييي١مٓء إوميييباد  ن ٓ يت٘مييدُموا ًمٚمييلي٤مب  مم اًمٕميييباب 

ٕن ذيي٤م م ؾميوك ٓ يتح٘ميق ُمٜمييه ٟمٍمي ًميبد اًمٙمٗمي٤مر الٚمٗميي٤مء قميغم  قم٘مي٤م م ٕن يييلع 

 مح٤مؾم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم إومبادهلل وًمٞمه يٜم٤م  ضمٞم  ٟمٔم٤مُمي.

٧م اًمواىمٕمي٦م ور يٜمي٤م  ن ومٝملا يم٤من ُموىمٗمٜم٤م  وٓهلًل يموٟموا  طمالس سمٞميوشمٙممهلل صميم عمي٤م وىمٕمي

الٚمٗم٤مء ؾمٞم٘مْمون قمغم اسٞم  اًمٕمباىمي واًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي ىمٚمٜم٤م:  ي٥م قميغم اًميدو  

اإلؾمييالُمٞم٦م اًم٤ْمىمٞميي٦م  ن يٙموٟمييوا قموٟميي٤ًم ًمٚمٕمييبابهلل وًمٙميين يمييام شمٕمٚمٛمييون طمتييى يييلع اًمييدو  

 اًم٤ْمىمٞم٦م ٓ شم ا  مٌم ذم ريم٤مب إُمبيٙم٤من.

وضم ًاهلل وىميد ام ؾمي٠مًم٧مهلل وًميو يمي٤من ؾمي١ماًمك ُميا ر يي ومٞمام وىم هلل وًمٕمكم  ضمْتك قمييل

 يٙمون يٜم٤م  رء وم٤مشمٜمي ومتليمبوين  ن ؿم٤مء ام.

الٛمد م ي٤م ؿمٞم  ىمد  وومٞم٧م اعموَوعهلل وٟمحن وام  ردٟم٤م ُم٤م اؾمتجد ُمن  اًم٤ّمئل:

  ُمور وموَحتٝم٤م.

 (   00:  00:  47/ 472) اهلدى والنور/
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 كمىة حوه إظاعة وفادِا أُ العيخ زار العراق 

 عاوةوحوه فتٍة اخلمير ب أثٍاء فتٍة اخلمير

 ىمو  ؿمٞمخٜم٤م ورد ؾم١ما   و ي٤مشمف ُمن سمٕم   ظمواٟمٜم٤م ذم اًمّٕمودي٦م ي٘مو   اعمٚم٘مي:

ومٞميييه:  ن ضمبييييدة قمٙمييي٤مظ اًمّيييٕمودي٦م ىميييد ٟمنميييت ظميييؼمًا ُمٗمييي٤مدع  ن اًمِميييٞم  ٟمييي٤مس اًميييدين 

إًمْييي٤مين ىميييد ىمييي٤مهل سم يييي٤مرة اًمٕميييباب ذم إيييي٤مهل إظميييػمة ىمْيييل اليييبب ُمِمييي٤مريم٤ًم اعمييي١ممب 

ُمي٦مهلل وصيداهل طمّيلم سمخ٤مصي٦مهلل و ن يمٜمي٤م اإلؾمالُمي اًملي  ىمٞمم يٜمي٤م هلل دقمياًم ًمٚمٕميباب سمٕم٤م

ٟمٕمييييبك سمٓمييييالن يييييلا اًمٙمييييالهل ًمّمييييٚمتٜم٤م سمٙمييييم وىمبسمٜميييي٤م ُمييييٜمٙمم واـمالقمٜميييي٤م قمييييغم يمثييييػم ُميييين 

يمٚمٛمي٦م وشمٕمٚمٞم٘مي٤ًم ـمٞمْي٤ًم ًمٕمٚمٜمي٤م ٟمّيتٓمٞم   - يْمي٤مً -إطموا  يٕمٜمي طموًمٙممهلل ًمٙمن ٟمبيد يٕمٜمي 

 ن ٟمٜمنمييييع يٜميييي٤م   و ٟمبؾمييييل اًمنميييييال ًمييييْٕم  إظمييييوة يٜميييي٤م  ًمٜمييييدر  يييييلع اًمٗمبييييي٦م اًمتييييي 

 هلل وضم ايمم ام ظمػمًا. ًمّم٘م٧م سمٙمم سمٖمػم طمق

وىمْييييل اإلضم٤مسميييي٦م قميييين يييييلا اًمّيييي١ما هلل يمٜميييي٧م  ود  ن شمْمييييٞمف  مم يمالُمييييك   اًمِمييييٞم :

ومت٘ميييو : وُمييين عٚمييي٦م ُمييي٤م ٟمٕمٚميييم  ٟميييك ش شمٗم٤مرىمٜمييي٤م يميييل ييييلع إيييي٤مهل وُمييي٤م ىمْٚمٝمييي٤م  مم ييييلع 

 اًم٤ّمقم٦م.

 ضم ا  ام ظمػم. اعمٚم٘مي:

 يٝمٝمه يٝمه اًمِمٞم :
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 ىمٚمتٝم٤م قمٜمي ي٤م ؿمٞمخٜم٤م. اعمٚم٘مي:

 يٝمٝمه يٝمه اًمِمٞم :

  ذا يمٜم٧ُم ُمن  يل ا ٓموة.  ٓ اعمٚم٘مي:

 يٝمه يه ُم٤م  اًمِمٞم :

 يٝمٝمه يٝمٝمه ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ٟم١مُمن  ٤م ًمٖمػمٟم٤م طمتى ٟم١مُمن  ٤م ٕٟمٗمّٜم٤م. اًمِمٞم :

 ام   يٙمم ا ػم ي٤م  ؾمت٤مذ. اعمٚم٘مي:

 يٝمه يٝمههلل ضمواسم٤ًم قمن يلا اًم١ّما   ىمو : اًمِمٞم :

  ن الٛميييد م ٟمحٛميييدع وٟمّيييتٕمٞمٜمه وٟمّيييتٖمٗمبعهلل وٟمٕميييوذ سمييي٤مم ُمييين ذور  ٟمٗمّيييٜم٤م وُمييين

ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤مهلل ُمن هيدع ام ومال ُمْمل ًمههلل وُمن يْمٚمل ومال يي٤مدي ًميههلل و ؿميٝمد  ن ٓ 

 ًمه  ٓ ام وطمدع ٓ ذييك ًميههلل و ؿميٝمد  ن حمٛميدًا قمْيدع ورؾميوًمههلل ي١مؾميٗمٜمي ضميدًا  ن 

ي٘م  اإلقمالهل اإلؾمالُمي ذم شم٘مٚمٞمد ًمٚمٙمٗم٤مر طمتيى ذم اإلقميالهل ومي٢من اًمٙمٗمي٤مر ٓ يّميدىمون 

ا يم٤مٟميي٧م يييلع إظمْيي٤مر حت٘مييق  ييم ُمّميييٚمح٦م ومييٞمام يٜمنمييوٟمه ُميين إظمْيي٤مرهلل وسمخ٤مصيي٦م  ذ

ٜم٤م ُمٕمنم اعمّٚمٛملم خيتٚميف قمين ييدي  قميدائؾمٞم٤مؾمٞم٦مهلل ي١مؾمٗمٜمي يلاا ٕن يديٜم٤م ٟمحن 

ِليَن ٓ ُي١ْمُِمٜمُوَن ﴿اًمٙم٤مومبينهلل ومٝمم يمام ىم٤م  رب اًمٕم٤معملم ذم اًم٘مبةن اًمٙمبيم:  ىَم٤مشمُِٚموا اًمَّ

هَل  ُُموَن َُم٤م طَمبَّ بِّ َن سم٤ِممَِّ َوٓ سم٤ِمًْمٞمَْوهِل أظِمِب َوٓ ُ َ امَُّ َوَرؾُموًُمُه َوٓ َيِديٜمُوَن ِديَن اْلَقِّ ُمِي

٤مهِمُبونَ  ْم َصييي ٍد َوُيييي ْن َيييي ٦َم قَمييي ْ َيييي تَييي٤مَب طَمتَّيييى ُيْٕمُٓميييوا اْسِ
ِليَن ُ وشُميييوا اًْمٙمِ ييي هلل [29]التوبررر : ﴾اًمَّ

اًمِميييي٤ميد ُميييين يييييلع اًمٕمْيييي٤مرة ًمييييٞمه يييييو ًمٗميييي٧م ٟمٔمييييب اًمييييدو  اإلؾمييييالُمٞم٦م يمٚمٝميييي٤م  مم  هنييييم 
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... وييييي ُم٘م٤مشمٚمييي٦م يييي١مٓء اًمٙمٗمييي٤مر اًميييلين ٓ خمييي٤مًمٗمون  يييلع أيييي٦م ذم  ييييم ُمواَيييٕمٝم٤م.

ُميون ُمي٤م طميبهل ام ورؾميوًمههلل ومي٢من ييلا اًمٜميوع ُمين اًم٘متي٤م  اًميلي مٞمي  سميه اعمّيٚمٛمون بِّ ُ َ 

 صيْ  ٟمّيٞم٤ًم ُمٜمّيٞم٤ًم قمٜميد طمٙمي٤مهل  -قمي  وضميل-قمغم اًمٙمٗمي٤مر وييو اسٝمي٤مد ذم ؾميْٞمل ام 

ِليَن ٓ ُي١ْمُِمٜمُييوَن سمِيي٤م﴿ٜميي٤م ي٘مييو : سما بَ اعمّييٚمٛملم ىم٤مـمْيي٦مهلل ومَ  يي ٤مشمُِٚموا اًمَّ بِ ىَميي  ﴾مَِّ َوٓ سمِيي٤مًْمٞمَْوهِل أظِميي

هلل وميييٜمحن ٓ ٟم٘م٤مشميييل يييي١مٓء اًميييلين ٓ ي١مُمٜميييون سمييي٤مم وٓ سمييي٤مًمٞموهل أظميييبهلل وٓ [29]التوبررر :

 بُمون ُم٤م طمبهل ام ورؾموًمههلل سمل ٟمحن ٟمٜمي٤مسيم وٟمٜمتٍمي  يم وٟم٘مٚميديم ذم يميل ُمي٤م 

يٗمٕمٚمون وُمن ذًميك وٓ  رييد  ن  سمٕميد يمثيػمًا قمين ُموَيوع اًمّي١ما هلل ومٛميام ٟم٘مٚميديم ومٞميه 

شمتْ  إظم٤ْمر اًمّم٤مدىم٦مهلل وقمدهل اًمتحبي ومٞمام يْٚمٖمٜم٤م ُمن إظمْي٤مرا ٕٟمٜمي٤م سمٕميدٟم٤م قمين قمدهل 

اًمدىم٦م ذم حتبي إظم٤ْمر وىمد ذيمبت ةٟمٗم٤ًم ُمن ذًمك  ٝم٤م  ُمن ٤م ذم  طمٙم٤مُمٜم٤م اًمتي ٜمديٜم

٤م ﴿: -شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم-هلل وُميين ذقمٜميي٤م ىموًمييه -شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم-اسٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل ام  َييي

٤مءَ  ِليَن ةَُمٜمُييوا  ِْن ضَميي يي يي٤م اًمَّ َ ُِْحوا َ هيا ٦ٍم وَمُتّْميي ٤م سمَِجَٝم٤مًَميي ُْوا ىَمْوًُميي ٞم
ٌق سمِٜمََْيي٢مٍ وَمتََْٞمَّٜمُييوا َ ْن شُمِّميي

يُمْم وَم٤مؾِميي

 -صٚموات ام وؾميالُمه قمٚمٞميه-هلل و يمد ذًمك ٟمْٞمٜم٤م [6]الحجرات: ﴾قَمغَم َُم٤م وَمَٕمْٚمُتْم َٟم٤مِدُِملمَ 

 يمٗمييى اعمييبء»: -¢-ذم سمٕميي  إطم٤مدييي٨م اًمّمييحٞمح٦م اًمييواردة قمٜمييههلل ُميين ذًمييك ىموًمييه 

ذب  ن يتحبى ٤مهلل يمٜم٧م  ود  ن اًمٜم٤مذ ًملا  ا ؼم اًمٙمشؾمٛم  يملسم٤ًم  ن  دث سمٙمل ُم٤م

 -شم٤ْمر  وشمٕم٤ممم-و ن يٕمبك طم٘مٞم٘م٦م ُمن ٟم٥ّم  ًمٞمه ذًمك ا ؼمهلل وم٠مٟم٤م رضمل ىمد ُمن ام 

قمييكم  ن  ىمييو  الييق اًمييلي  دييين ام سمييههلل همييػم ُمييباع ذم ذًمييك صييدي٘م٤ًم  و ىمبيْيي٤ًم  و همييػم 

ًميي٦م اًمّييٕمودي٦م اًمتييي ذًمييك  يي٤م يباقمٞمييه اًمٜميي٤مس  و سمٕميي  اًمٜميي٤مس قمييغم إىمييلهلل ًمييو  ن اًمدو

دمٛمٕمٜم٤م ُمٕمٝمم قمغم إىميل قم٘مٞميدة اًمتوطمٞميد دقمتٜميي ًمٚمحْميور  مم ذا  اعمي١ممب اًميلي 

 ىمييييٞمم ُم٘م٤مسمييييل اعميييي١ممب اًمييييلي  ىم٤مُمييييه اًمٕمباىمٞمييييون ًمييييو  ن اًمدوًميييي٦م اًمّييييٕمودي٦م دقمتٜمييييي  مم 



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

708 

ُميييي١ممبيم عميييي٤م طمِييييشمه ومْمييييالً قميييين  طمِيييي ُميييي١ممب اًمٕمييييباىمٞملم اًمييييلين ٓ ٟمٚمت٘مييييي ُميييي  

ٚمت٘ميي ُمي  اًمدوًمي٦م اًمّيٕمودي٦مهلل وميٜمحن ٟمتي٠مدب سمي٠مدب دوًمتٝمم ذم  قم  اًمٕم٘مٞمدة يمام ٟمحين ٟم

ِدًُموا ﴿: -قم  وضمل-اًم٘مبةن اًمٙمبيمهلل يمام ىم٤م   َّٓ شَمٕمْي غَم َ  ْوهٍل قمَي ٜمَآُن ىمَي ِبَُمٜمَُّٙمْم ؿمَي َوٓ َ ْ

َوى هلل واًميلين ٟمنميوا ذا  ا يؼم اًمٙمي٤مذب ييم ٓ سميد [3]الممئر: :﴾اقْمِدًُموا ُيَو َ ىْمَبُب ًمِٚمتَّ٘مْي

جٞمالت اًمتييي  سمييدي٧م ر يييي ذم يييلع اًمٗمتٜميي٦م  هنييم وصييٚمتٝمم قمديييد ُميين إذـميي٦م واًمتّيي

اًمتيييي  عمييي٧م و طم٤مـمييي٧م سم٤مًمٕمييي٤مش اإلؾميييالُمي ذم ييييلع إيييي٤مهل إظميييػمةهلل وومٞمٝمييي٤م  ٟمٙمييي٤مري 

اًمِمييديد ىمْييل يمييل رء قمييغم الٙموُميي٦م اًمٕمباىمٞميي٦م اًمتييي سمٖميي٧م قمييغم اًمدوًميي٦م اًمٙمويتٞميي٦مهلل 

وذيمييبت ذم ذًمييك ُميي٤م ؿميي٤مء ام  ن  ذيمييبهلل وٓ  ريييد  ن  قمٞمييد اًمٙمييالهل اًمييلي ضميي٤مء ُمتٗمبىميي٤ًم 

إذـمييييي٦مهلل ًمٙمييييين طمّيييييْي  ن  ذيميييييب  ن ذم سمٕمْميييييٝم٤م اًمتٍميييييي  سمييييي٠من اًمدوًمييييي٦م  ذم شمٚميييييك

اًمٕمباىمٞمييي٦م يييييي اًم٤ْمهمٞميييي٦م واًمٔم٤معميييي٦م قمييييغم اًمدوًميييي٦م اًمٙمويتٞميييي٦مهلل و ن اًمدوًميييي٦م اًمّييييٕمودي٦م ًمييييو 

َو ِْن ﴿: -شمْيييي٤مر  وشمٕميييي٤ممم- رادت  ن شم٘مييييوهل سم٤مًمواضميييي٥م اًمنمييييقمي ل٘م٘ميييي٧م ىمييييو  ام 

ٚمُِحوا َن اعمُْيي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَُٚمييوا وَم٠َمْصيي
َبى  ـَم٤مئَِٗمتَيي٤مِن ُِميي غَم إظُْميي ٤م قَميي َداُ َ ٧ْم  ِطْميي ٢مِْن سَمَٖميي سَمٞمْييٜمَُٝماَم وَميي

ِب امَِّ تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  ِمَم َ ُمْي ُٚموا اًمَّ
ذيميبت ييلاهلل وىمٚمي٧م ةؾميٗم٤ًم:  [9]الحجرات: ﴾وَمَ٘م٤مشمِ

 ن اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م يم٤من إُمل  ن شمٙمون يي اًمدوًمي٦م اًمتيي حت٘ميق ييلا إُميب اإل يي 

ُحوا سَمٞمْٜمَُٝماَم ومَ ﴿
تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء وَم٠َمْصٚمِ ُٚموا اًمَّ

٤م قَمغَم إظُْمَبى وَمَ٘م٤مشمِ ٢مِْن سَمَٖم٧ْم  ِطْمَداُ َ

هلل ًمٙمن ظم٤مب إُملهلل وـم٤مح اًمبضم٤مءا ٕن اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م [9]الحجرات: ﴾ ِمَم َ ُْمِب امَِّ

ُميي  إؾمييف اًمِمييديد ُميي٤م هتٞميي٠مت وٓ اختييلت إؾميي٤ْمب اًمتييي مٙمٜمٝميي٤م يوُميي٤ًم ُميي٤م ُميين  ن 

٦مهلل ومٝمي يم٤مٟم٧م قم٤مضم ة سم٤مقمؽماومٝم٤م  ن شمّمد قمدوان الٙموُم٦م اًمٕمباىمٞمي٦م شم٘م٤مشمل اًمٗمئ٦م اًم٤ْمهمٞم

وقمغم ر ؾمٝم٤م صداهلهلل يم٤مٟم٧م قم٤مضم ة  ن حت٘مق يلع أي٦مهلل وًملًمك اؾمتٕم٤مٟم٧م سم٤مًمٙمٗمي٤مرهلل 
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ونهلل ورومٕمي٧م اًمّميٚمٞم٥م وُمٙمٜمتٝمم ُمن اًمتٍمك ومٞمٝمي٤م يميام يِمي٤مؤ و طمٚمٚمتٝمم ذم دي٤مري٤مهلل

رؾمييييو  امهلل امهلل حمٛمييييد  ذم  رض اًمتوطمٞمييييدهلل واىمييييؽمن اًمّمييييٚمٞم٥م ُميييي  راييييي٦م ٓ  ًمييييه  ٓ

ن ييييلع خم٤مًمٗمييي٦م ظمٓميييػمة ضميييدًا ُمييين دوًمييي٦م   :عٚمييي٦م ُمييي٤م ىمٚمييي٧م  وم٘مٚمييي٧م واًمِمييي٤ميد يٜمييي٤م ذم

اًمتوطمٞمييييد  ن شمييييدظمل اًمّمييييٚمٞمْٞملم  مم  رَييييٝم٤م دون  ن يييييباب ُميييين دُميييي٤مء اًمّمييييٚمٞمْٞملم وٓ 

ىمٓمييبة دهلهلل يييلع ظمٓمييػمة وقمٔمٞمٛميي٦م ضمييدًا ُميين دوًميي٦م اًمتوطمٞمييدهلل يٙمٗمييي  ن ٟمٗمٝمييم  هنيي٤م  وًٓ 

وذم روايي٦م ُمّيٚمم:  ش ٟمي٤م ٓ ٟمّيتٕملم»: -هلقمٚمٞميه اًمّيال-ظم٤مًمٗم٧م ٟمّم٤ًم س ٤ًم ُمن ىموًميه 

هلل وصم٤مٟمٞميي٤ًم ظم٤مًمٗميي٧م اًمواىميي  اًمييلي يِمييٝمدع يمييل ُمّييٚممهلل ٓ ومييبب سمييلم شًميين ٟمّييتٕملم سمٛمنميي »

طم٤ميمم وحمٙموهلهلل وٓ ومبب سملم قم٤مش وُمتٕمٚمم ُمن طمٞم٨م  ن اًمدوًمتلم اًمٚمتيلم اؾميتٖم٤مصم٧م 

هلل  ٓ وييي  ُمبيٙمي٤م وسمبيٓم٤مٟمٞمي٤مهلل يٕمبوميون ضمٞميدًا يميل -شم٤ْمر  وشمٕمي٤ممم- ام ُمن دون ام 

ّييٚمٛملم طمٙم٤مُميي٤ًم وحمٙمييوُملم سميي٠مهنم  قمييدى اًمييدو  اًمٙميي٤مومبة ًمنؾمييالهل واعمّييٚمٛملمهلل اعم

و ٤م اًمدوًمت٤من اًمبئٞمّت٤من ذم ُم٤ّمقمدة اًمٞمٝميود واًمتٛمٙميلم  يم ذم ومٚمّيٓملمهلل ُمي  ذًميك 

ومال شم ا  اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م شم٘مو  وشمّمف ي٤مشملم اًمدوًمتلم سم٠مهن٤م ُمين اًميدو  اًمّميدي٘م٦مهلل 

ن ًمييْالد اًمتوطمٞمييد ومييام  دري يمٞمييف وميي٢مذا يم٤مٟميي٧م  ُمبيٙميي٤م وسمبيٓم٤مٟمٞميي٤م يييي دوًمتيي٤من صييدي٘مت٤م

 ُمٙمن اإلقمالهل اًمّٕمودي  ن  ٛم  سملم اًمٜم٘مٞمْملم سملم اًمتوطمٞميد وسميلم اًمنمي  واًمٙمٗميب 

هلل اًمِمي٤ميد: ىمٚمي٧م ذم يمثيػم ُمين شمٚميك اًمتّي٤مضمٞمل اًمتيي وصيٚم٧م  مم ييد -قم  وضمل-سم٤مم 

يمثػم ُمن اعم١ّموًملم يٜم٤م وٓ ؿمك  ن شمٚمك اسبيدة ىمد وصٚم٧م  ًمٞمٝم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ىميوزم 

اًمتيييي وىمٕمييي٧م ومٞمٝمييي٤م اًمدوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م دوًمييي٦م اًمتوطمٞميييد ييييي ؾميييٞمئ٦م ُمييين  سمييي٠من ييييلع اًمّيييٞمئ٦م

ؾمييٞمئ٤مت صييداهل طمّييلمهلل ويٜميي٤م اًمِميي٤ميد ذم اسييواب قمييغم شمٚمييك اًمٗمبييي٦مهلل وم٠مٟميي٤م  قمت٘مييد  ن 

يميييالً ُمييين اًميييدوًمتلم خمٓمئتييي٤من  ؿميييد ا ٓمييي٠م ُمييي  اإلؾميييالهل واعمّيييٚمٛملمهلل و ن ا ٓمٞمئييي٦م 
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الب إومم صدرت ُمين صيداهل يمي٤من ُمين ةصم٤مريي٤م ظمٓمٞمئي٦م الٙموُمي٦م اًمّيٕمودي٦م سم٤مؾميتج

اًمٙمٗمييي٤مر و طمال يييم ذم شمٚميييك اًميييدي٤مرهلل ومييي٢مذًا يمٞميييف يتّميييور يييي١مٓء وٓ يٗمٙميييبون ذم  ن 

إًم٤ْمين ٓ يٛمٙمٜمه قم٘مٞمدة  ن يتج٤موب و ن  ِ ُم١ممب اًمٕمباب ويو ي٘ميو  سمي٠من ُمين 

ُم٤ّموئ اًمٕمباب ؾمٞمئ٦م اًمّٕموديلم اًمتي  طمِوا اًمٙمٗم٤مر اًمّمٚمٞمْٞملم  مم سمالدييمهلل يمي٤من 

ٟمنمييي شمٚميييك اًمٗمبيييي٦مهلل ييييلا ًميييو ش يٙمييين  يٙمٗميييي  ن يٕمبوميييوا ييييلع ال٘مٞم٘مييي٦م ًميييؽمدقمٝمم قمييين

قمٜميديم وؾمي٤مئل  ظميبى ًمٞمتٕمبومييوا  ي٤م  ن إًمْي٤مين سمٕميد طمجيي٦م اًمّيٜم٦م اعم٤مَيٞم٦مهلل و رضمييوا 

ام  ن يٛمٙمٜمٜمي ُمن ال٩م ذم اًمّٜم٦م أشمٞم٦م ش  ظمبج ُمين قميامن  مم سمٚميد ةظميبهلل  ذا يمي٤من 

ًمٞمه ُمن البصهلل  و يم٤من البص قمٜمديم ُمن سم٤مب طمّين اًمٔمين  يم ًميٞمه قمٜميديم 

ن  ن يٕمبوميييوا  ن إًمْييي٤مين ُمييي٤م ومييي٤مرب ييييلا اًمْٚميييد ُمٜميييل طمييي٩م الجييي٦م وؾميييٞمٚم٦م مٙميييٜمٝمم ُمييي

اًمّييي٤مسم٘م٦م يمييي٤من يٙمٗميييٞمٝمم  ن ي٘مٗميييوا قميييغم شمٚميييك إذـمييي٦م واًمتّيييجٞمالت ًمٞمٕمٚمٛميييوا ييييلع 

اًمٕمبسمٞميييي٦م   ن دوًميييي٦م اًمتوطمٞمييييد ويييييي  ىمييييبب اًمييييدو  ال٘مٞم٘ميييي٦م اًمتييييي سطميييي٧م  يييي٤م ةٟمٗميييي٤مً 

ذم  اإلؾمييييالُمٞم٦م  ًمٞمٜميييي٤م قم٘مٞمييييدة ًمييييو دقمتيييييهلل ش  ؾمييييتج٥م  يييي٤ما ٕهنيييي٤م ظم٤مًمٗميييي٧م ذيٕميييي٦م ام

 طمال ٤م اًمٙمٗم٤مر ذم سمالد يي قم٘مب دار اإلؾمالهل ومٙمٞمف  ؾمتجٞم٥م ًمدوًم٦م اًمٕميباب وييي 

اًمّييي٥ْم ذم يميييل ييييلع اًمٗمتٜمييي٦م  َييي٤موم٦م  مم ذًميييك  ن ٟميييليمب اًمّييي٤مُمٕملم عٞمٕمييي٤ًم سمييي٠من سميييالد 

اًمٕمييباب يييي ُمييليمورة ذم سمٕميي  إطم٤مدييي٨م اًمّمييحٞمح٦م سم٠مهنيي٤م ُمثيي٤مر اًمٗمييتن واًم٘مالىمييلهلل 

شمٙميييون دائييياًم ييييي ُمثييي٤مر اًم٘مالىميييل و ٟمييي٤م طميييلم  ذيميييب ييييلا ًمّييي٧م  ن  قمٜميييي  ٟميييه يٜمْٖميييي  ن 

واًمٗميييتن وم٘ميييد يوضميييد ومٞمٝمييي٤م اًمٕمٚميييمهلل وىميييد يم٤مٟمييي٧م يميييام ي٘مييي٤م  ؾميييٜملم ـمويٚمييي٦م ُمث٤مسمييي٦م ًمٚمٕمٚميييم 

وـمالب اًمٕمٚمم ذم قمٝميد اًمٕم٤ْمؾميٞملمهلل وسمٕمي  اًمٕمٍمي إُميويلمهلل وًمٙمين اًمٗمتٜمي٦م أن ىميد 

ؾمييتٞمالء قمييغم اًمٙموييي٧مهلل صمييم ش شمّييتٓم  ُميي  إؾمييف ٓذرت ىمبهنيي٤م طمٞمييٜمام سمييد  صييداهل سم٤م
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ومْمالً قمن اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م إظمبى  ن شمبدع يلا اًمٔمٚمم و ن  اًمِمديد دوًم٦م اًمتوطمٞمد

شمبومٕمييه قميين اعمٔمٚمييوُملم اًمٙمييويتٞملم  ٓ سم٤مٓؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر واعمنميييملمهلل صمييم يميي٤من ُميين 

ٟمتٞمجيي٦م ذًمييك ُمّيي٤موي وُمّيي٤موي ظمٓمييػمة وظمٓمييػمة ضمييدًا اًمتييي ُمٜمٝميي٤م ُميي٤م ٟمِمييٝمدع أن ُميين 

سمٙميييل وؾمييي٤مئل ـمٖمٞمييي٤من اًمٙمٗمييي٤مر إُميييبيٙمٞملم واًمؼميٓمييي٤مٟمٞملم قميييغم اعمّيييٚمٛملم اًمٕميييباىمٞملم 

اًمتييدُمػم يمييام  صييْ  ذًمييك ُمٕمٚموُميي٤ًم  ًمييدى قم٤مُميي٦م اًمْنميي ؾمييواء يميي٤مٟموا ُمّييٚمٛملم  و يمٗميي٤مرًاهلل 

وميي٤مٔن شمِميي٤مر  اًمّييٕمودي٦م ذم عب اعمّييٚمٛملم ذم اًمٕمييباب سم٤مًم٘مٜم٤مسمييل اعمييدُمبة شمتٕميي٤مون 

ُميي  إُمبيٙميي٤من اًمٞمٝمييود واًمٞمٝمييود اًمييلين اؾمييتوًموا قمييغم ومٚمّييٓملم سمٛمّيي٤مقمدة اًمؼميٓميي٤مٟمٞملم 

جالب اًمٙمٗمييييي٤مر  مم سميييييالد اًمّيييييٕمودي٦م  ن ي٘م٤مشميييييل وإُميييييبيٙمٞملم  صيييييْ  ُمييييين ةصمييييي٤مر اؾميييييت

اًمّيييٕموديون ُمٕمٝميييم اعمّيييٚمٛملمهلل وييييلع يٕمٜميييي ُمّميييٞم٦ْم اًميييديب ٓ يٛمٙمييين  ن يتّميييوري٤م 

ُمّييٚممهلل قمٚميياًم  ٟمٜميي٤م يمٜميي٤م ٟمّييٛم  دائيياًم و سمييدًا ىمْييل  ن حتييل يييلع اًمٗمتٜميي٦م ذم سمييالد اًمتوطمٞمييد 

ٟمّييييٛم  ُمٜمٝميييي٤م شمٗمٙمييييػمًا سمييييْٕم  إطمٙميييي٤مهل اإلؾمييييالُمٞم٦م اًمتييييي ُميييي٤م اقمتييييدٟم٤م  ن ٟمّييييٛمٕمٝم٤م ُميييين 

٤مت ذم سمالد  ؾمالُمٞم٦م  ظمبىهلل ومٙمٜم٤م ٟمٗميبح  ي٤م ومبطمي٤ًم ؿميديدًاهلل وٟمٕمت٘ميد  ٟميه ييلا ُمين  ذاقم

ذم شمٚميييك  -رمحيييه ام-ةصمييي٤مر دقميييوة اًمتوطمٞميييد اًمتيييي ىمييي٤مهل  ييي٤م حمٛميييد سمييين قمْيييد اًمويييي٤مب 

اًميييْالدهلل يمٜمييي٤م ٟمّيييٛم  ذًميييك و ذا سمٜمييي٤م ٟمٗم٤مضمييي٠م سمٕمٙميييه ُمييي٤م يمٜمييي٤م ٟمّيييٛم  ُمييين ىمْيييلهلل سم٤مدقمييي٤مء  ن 

ٕملم سم٤مًمٙمٗمييي٤مر قميييغم حم٤مرسمييي٦م اًمِيييورة ييييي اًمتيييي  ضمييي٤مزت ًمٚمدوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م سمييي٠من شمّيييت

ىميدياًم ذم رؾمي٤مًم٦م ًمٗمْميٞمٚم٦م اًمِميٞم  قمْيد اًمٕم يي  سمين سمي٤مز اًميلي ٟمحين  ٟم٤ماًمٕمباىمٞملمهلل يمٜم٤م ىمب 

ٟميييليمبع دائييياًم سمييي٤مًمٕمٚمم واًمٗمْميييلهلل وُمييين ومْميييٚمه ُمييي٤م يمٜمييي٤م ىمب ٟمييي٤مع ذم رؾمييي٤مًمته: ٟم٘ميييد اًم٘موُمٞمييي٦م 

اًمٕمبسمٞم٦م قمغم َوء اإلؾمالهل واًمواىم هلل ي٘مو  سم٤مر  ام ومٞمه و ـم٤م  قمٛمبع سم٤م ػم واًمٕمٚمم 

  واًمٕمٛمييل اًمّميي٤مًم  ىميي٤م : وًمييٞمه ًمٚمٛمّييٚمٛملم  ن يواًمييوا اًمٙميي٤مومبين  و  ن يّييتٕمٞمٜموا اًمٜميي٤موم
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 ييم قمييغم  قمييدائٝمم ًمييٞمه ًمٚمٛمّييٚمٛملم  ن يواًمييوا اًمٙميي٤مومبين  و  ن يّييتٕمٞمٜموا  ييم قمييغم 

 قمييدائٝممهلل وميي٢مهنم ُميين إقمييداء وٓ شميي١مُمن هميي٤مئٚمتٝمم. يمييالهل طمييق قمٔمييٞمم. وىمييد طمييبهل ام 

وٓيم سم٠مٟمه ُميٜمٝممهلل و ظميؼم  ن ُموآهتم وهنى قمن اخت٤مذيم سمٓم٤مٟم٦مهلل وطمٙمم قمغم ُمن شم

اسٛمٞميي  ُميين اًمٔميي٤معملم يمييام ؾمييْق ذًمييك ذم أييي٤مت اعمحٙمييامتهلل وصمْيي٧م ذم صييحٞم  

ىِمَْيل سميدٍر ومٚميام  -¢-ىم٤مًمي٧م: ظميبج رؾميو  ام  -ريض ام قمٜمٝمي٤م-ُمّٚمم قمين قم٤مئِمي٦م 

يم٤من سمحبة اًموسمبة  دريمه رضمل ىمد يم٤من يليمب ُمٜمه ضمب ة وٟمجدة ومٗمبح  صيح٤مب رؾميو  

: ضمئييي٧م ٕشمْٕميييك و صيييٞم٥م -¢-يميييه ىمييي٤م  ًمبؾميييو  طميييلم ر وعهلل ومٚميييام  در -¢-ام 

وميي٤مرضم  »هلل ىميي٤م : ٓهلل ىميي٤م : ششميي١مُمن سميي٤مم ورؾمييوًمه »: -¢-ُمٕمييكهلل ىميي٤م  ًمييه رؾمييو  ام 

هلل ىم٤مًمي٧م: صمييم ُم٣مي طمتيى  ذا يمٜميي٤م سم٤مًمِميجبة  دريميه اًمبضمييل ش ؾمييتٕملم سمٛمنمي »ًمين  شومٚمين

يميام ىمي٤م   و  ُميبةهلل وم٘مي٤م : ٓهلل ىمي٤م :  -¢-وم٘م٤م  ًمه يمام ىم٤م   و  ُمبةهلل وم٘م٤م  ًمه اًمٜمْيي 

هلل ومٚميين ًمٚمت٠مسمٞمييد ًميين  ؾمييتٕملم سمٛمنميي هلل ىم٤مًميي٧م: صمييم رضميي  شومٚميين  ؾمييتٕملم سمٛمنميي وميي٤مرضم  »

هلل ىمي٤م : ٟمٕميمهلل وم٘مي٤م  ششمي١مُمن سمي٤مم ورؾميوًمه »وم٠مدريمه ذم اًمْٞمداءهلل وم٘م٤م  ًمه يمام  و  ُميبة: 

شمٕمٚمٞم٘ميييي٤ًم قمييييغم يييييلا  -سميييي٤مر  ام ومٞمييييك-وميييي٤مٟمٓمٚمق. ىميييي٤م  اًمِمييييٞم   -¢-ًمييييه رؾمييييو  ام 

ؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤معمنمييملمهلل الدي٨م اًمّمحٞم : ومٝملا الدي٨م اسٚمٞمل يبؿميد   مم شميب  آ

ويييد  قمييغم  ٟمييه ٓ يٜمْٖمييي ًمٚمٛمّييٚمٛملم  ن يييدظمٚموا ذم ضمٞمِمييٝمم همييػميمهلل ٓ ُميين اًمٕمييبب 

وٓ ُمييين هميييػم اًمٕميييببا ٕن اًمٙمييي٤مومب قميييدو ٓ يييي١مُمنهلل وًميييٞمٕمٚمم  قميييداء ام  ن اعمّيييٚمٛملم 

ًمٞمّيييوا ذم طم٤مضمييي٦م  ًميييٞمٝممهلل  ذا اقمتّميييٛموا سمييي٤مم وصيييدىموا ذم ُمٕم٤مُمٚمتيييها ٕن اًمٜمٍمييي ٕن 

ٓ سمٞمد همػمعهلل وىمد وقمد سمه اعم١مُمٜملمهلل و ن ىمل قمدديم  -ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم-اًمٜمٍم سمٞمدع 

وقمدهتم يمام ؾمْق ذم أي٤متهلل ويمام ضمبى ٕيل اإلؾمالهل ذم صدر اإلؾمالهلهلل ويد  



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

777 

ْم ﴿ىموًمه شمٕم٤ممم:  - يْم٤مً -قمغم ذًمك  ْن ُدوٟمِٙمُي ٦ًم ُمِي ُلوا سمَِٓم٤مٟمَي ِليَن ةَُمٜمُيوا ٓ شَمتَّخِي ٤َم اًمَّي َي٤م َ هيا

٤م  وا َُميييي ًٓ َودا ٠ْمًُموَٟمُٙمْم ظَمَْيييي٤م ي ٓ َييييي ِٗميييي ٤م خُتْ َواِيِٝمْم َوَُميييي ْن َ وْميييي
٤مُء ُِميييي َدِت اًْمَْْٖمَْميييي ْد سَميييي تاْم ىَميييي

ييي قَمٜمِي

هلل ومي٤مٟمٔمب  هيي٤م [113]آل عمررا : ﴾ونَ ُصُدوُرُيْم َ يْمؼَمُ ىَمْد سَمٞمَّٜم٤َّم ًَمُٙمُم أَي٤مِت  ِْن يُمٜمُْتْم شَمْٕمِ٘مٚمُي 

يمٞمف  ٤مرسم٤من ُموآة  -قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل-اعم١مُمن  مم يمت٤مب رسمك وؾمٜم٦م ٟمْٞمك 

ؾمتٕم٤مٟم٦م  م واخت٤مذيم سمٓم٤مٟم٦مهلل وام ؾمْح٤مٟمه  قمٚمم سمٛمّم٤مًم  قم٤ْمدع و رطمم اًمٙمٗم٤مر وآ

 م ُمن  ٟمٗمّٝمم ومٚمو يم٤من ذم اخت٤مذ اًمٙمٗم٤مر  وًمٞم٤مء ُمين اًمٕميبب  و هميػميم وآؾميتٕم٤مٟم٦م 

 م ُمّمٚمح٦م راضمح٦م ٕذن ام ومٞمه و سم٤مطمه ًمٕم٤ْمدعهلل وًمٙمن عم٤م قمٚمم ام ُم٤م ذم ذًمك ُمن 

وذهل ُميين يٗمٕمٚمييههلل و ظمييؼم ذم ةييي٤مت اعمٗمّييدة اًمٙمييؼمىهلل واًمٕمواىميي٥م اًموظمٞمٛميي٦ما هنييى قمٜمييه 

 ظمبى  ن ـم٤مقم٦م اًمٙمٗم٤مر وظمبوضمٝمم ذم ضمٞم  اعمّٚمٛملم يِيمهلل وٓ ي يديم ذًمك 

ويُمْم ﴿ ٓ ظمْيي٤مٓهلًل يمييام ىميي٤م  شمٕميي٤ممم:  ُبدا ُبوا َييي ِليَن يَمَٗميي يي وا اًمَّ ٞمُٕميي
ِليَن ةَُمٜمُييوا  ِْن شُمٓمِ يي يي٤م اًمَّ َ ٤م َ هيا َييي

ينَ  ِ ٍِ ٤م ُْييييوا ظَميييي
٤مسمُِٙمْم وَمتَٜمَْ٘مٚمِ غَم َ قْمَ٘ميييي ينَ سَمييييِل امَُّ* قَميييي ػْمُ اًمٜمَّيييي٤مِسِ َو ظَميييي ْوٓيُمْم َوُييييي ]آل  ﴾ َُميييي

ًٓ ﴿هلل وىميييييي٤م  شمٕميييييي٤ممم: [153-149عمرررررررا : َّٓ ظَمَْيييييي٤م ْم  ِ ٤م َزاُدويُميييييي ٞمُٙمْم َُميييييي
وا ومِيييييي ْو ظَمَبضُميييييي ًَميييييي

قُموَن َ ُيْم َوامَُّ قَمٚمِيٞمٌم سم٤ِمًمٔمَّي٤معملِِمَ  امَّ ُٕموا ظِمالًَمُٙمْم َيُْْٖموَٟمُٙمُم اًْمِٗمتْٜم٦ََم َوومِٞمُٙمْم ؾمَي ََ َْو َٕ  ﴾َو

هلل ومٙمٗمى  لع أي٤مت حتليبًا ُمين ـم٤مقمي٦م اًمٙمٗمي٤مرهلل وآؾميتٕم٤مٟم٦م  يمهلل وشمٜمٗميػمًا [43]التوب :

ُمييٜمٝممهلل و يْميي٤مطم٤ًم عميي٤م يؽمشميي٥م قمييغم ذًمييك ُميين اًمٕمواىميي٥م اًموظمٞمٛميي٦مهلل قم٤موميي٤م ام اعمّييٚمٛملم 

. ًم٘مييد يمٜميي٧م  ود. اٟمتٝمييى يمييالهل -ضميي اع ام ظمييػماً -ُميين ذًمييكهلل  مم ةظمييب ُميي٤م ذيمييب اًمِمييٞم  

 يلع اًمٜمّمٞمح٦م.قمغم  -ضم اع ام ظمػماً -ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞم  اسمن سم٤مز. 

ًم٘مييد يمٜميي٧م  ود  ن يٕمٛمييل طمٙميي٤مهل اًمّييٕمودي٦م  ييلع اًمٜمّمييٞمح٦م اإلؾمييالُمٞم٦م اًمتييي ىمييدُمٝم٤م 

اًمِميييٞم  قمْيييد اًمٕم يييي  سمييين سمييي٤مز ريض ام قمٜمييي٤م وقمٜميييههلل وووم٘مٜمييي٤م ٓشمْييي٤مع ُمييي٤م يمتييي٥م ذم ييييلع 
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اًم٘مْمٞم٦مهلل وذم همػمي٤م ُمن القهلل اًملي ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب واًمّيٜم٦مهلل وًميو  ٟمٜمي٤م  ُمٕمٜمي٤م اًمٜمٔميب 

بضمٜم٤م سمٜمتٞمج٦م ظمٓمػمة ضمدًاهلل ويي  ُم٤م  ن يٙمون اًميلين ذم يمٚمٛم٦م اًمِمٞم  سم٤مر  ام ومٞمه  

اؾمييتٕم٤مٟمواهلل  ٟميي٤م أن ٓ  ىمييو  ؿمييٞمئ٤ًم ُميين قمٜمييديهلل و ٟمييام  قمٞمييد يمييالهل اًمِمييٞم  اسميين سميي٤مز قمييغم 

 يل سمٚمدع وطمٙم٤مهل سمٚمدعهلل  ُم٤م  ن يٙمون اًميلين اؾميتٕم٤مٟموا سم٤مًمٙمٗمي٤مر ًمٞمّيوا ُمّيٚمٛملمهلل و ُمي٤م 

ي١مظمييل ُميين  ن يٙمييون اعمّييتٕم٤من  ييم يييم ُميين اعمّييٚمٛملمهلل يييلا ظمالصيي٦م ُميي٤م يٛمٙميين  ن 

يلا اًمْٞم٤من اًم٘مويمهلل و لا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م ًمٞمٕمٚمم  ظمواٟمٜم٤م اًملين يبيدون  ن يٕمبوميوا اليق 

 ذم سمالد اًمي... )اٟم٘مٓم٤مع(

ُم٤م سملم قمِمٞم٦م وَيح٤مي٤م سمّي٥ْم شميورط سمٕمي  الٙمي٤مهل اعمّيٚمٛملم واشمْي٤مقمٝمم ًميْٕم  

اًمّٞم٤مؾميي٤مت اًمتييي  ىمييل ُميي٤م ي٘ميي٤م  ومٞمٝميي٤م:  هنيي٤م خم٤مًمٗميي٦م ًمٚمنمييعهلل و ٟميي٤م  قمت٘مييد و ىمييو  سمٙمييل 

لمَ وَ ﴿ساطمييي٦م:  هلل واًميييدائبة قميييغم اًمٔمييي٤معملمهلل ًمييييو  ن [123]األعررررراف: ﴾اًْمَٕم٤مىِمَْييي٦ُم ًمِْٚمُٛمتَِّ٘مييي

الٙموُم٦م اًمّيٕمودي٦م ىمْيل  ن شم٘ميدهل قميغم آؾميتٕم٤مٟم٦م  ي١مٓء اًمٙمٗمي٤مر  ن يمي٤مٟموا اؾميتٕم٤مٟموا 

يميييام يٍميييطمونهلل  ُمييي٤م  ن يمييي٤من وميييبض ذًميييك قمٚميييٞمٝممهلل ومٝميييلع ُمّميييٞم٦ْم  ظميييبىهلل  ن يٙميييون 

وا  هل  سمييواهلل يمييام  رَييٝمم ؿميي٤مؤ ومبَييوا قمٚمييٞمٝمم اًمٜميي و  ذم إُمبيٙمٞمييون واًمؼميٓميي٤مٟمٞمون

يِمييٞم  ذًمييك سمٕميي  اًمٜميي٤مس وٟمحيين ٓ ٟمٕمٚمييمهلل وٓ ٟمييتٛمٙمن  ن ٟمّمييل  مم ىمٚمييوب الٙميي٤مهل 

يٜم٤م  وُمن ومٛمٝمم ٟمديٜمٝممهلل يم ي٘موًمون  هنم اؾمتٕم٤مٟموا  ١مٓء  ي يمي٤من ذم  رادهتيم  ن 

ٓ يّييييتٕمٞمٜمواهلل وش يٗمييييبض ٟميييي و م ذم سمٚمييييديم رهمييييم  ٟمييييوومٝممهلل و ٟمييييام يييييم اؾمييييتٕم٤مٟموا 

ٞميي٤مريم و رادهتييمهلل وميي٢مذا يميي٤من إُمييب يمييلًمك وم٠مٟميي٤م  قمت٘مييد  ن  يي١مٓء اًمٙمٗميي٤مر سمٛمحيي  اظمت

ذم همػم  -قم  وضمل-الٙم٤مهل اًمّٕموديلم ًمو يم٤من قمٜمديم سٚمه ؿمورى يمام  ُمب ام 

بِ ﴿ُم٤م ةي٦م ذم اًم٘ميبةن اًمٙميبيمهلل ُمٜمٝمي٤م  ٤مِوْرُيْم ذِم إَُمْي هلل وظمٓمي٤مب [159]آل عمررا : ﴾َوؿمَي
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يّتِمييػم  يييل سمييوطمي اًمّييامء  ن  -قميي  وضمييل-اًمييلي يٖمٜمٞمييه صييٚمته سميي٤مم  -¢-ًمٚمٜمْييي 

ًمٜمْٞميه:  -قمي  وضميل-إرضهلل وًمٙمن يمام ي٘ميو  سمٕمي  اًمٕمٚميامء واًمٗم٘مٝمي٤مء  ٟميام ىمي٤م  ام 

بِ ﴿ ٤مِوْرُيْم ذِم إَُْميييي ًمٞمتخييييلوع ًمتتخيييلع  ُمتييييه ُمييين سمٕمييييدع  ؾمييييوة  [159]آل عمررررا : ﴾َوؿَمييي

وميال ُمثيل ًميه ذم اًمْنميي٦م ىم٤مـمْي٦ًمهلل ُمي  ذًميك  ُميبع  -¢-يّتِمػمون  ُمث٤م مهلل  ُمي٤م اًمٜمْيي 

يّتِمػم  صح٤مسمه ًمٞمتٕمٚمم اًمٜم٤مس والٙم٤مهل ُمن سمٕمدعهلل  ٟمه ُمين   ن -شم٤ْمر  وشمٕم٤ممم-رسمٜم٤م 

سميييي٤مب  ومم  يييي٥م قمٚمييييٞمٝمم  ن يّتِمييييػموا  يييييل اًمٕمٚمييييمهلل و ٟميييي٤م قمييييغم ُمثييييل اًمٞم٘مييييلم سميييي٠من 

الٙموُم٦م اًمّيٕمودي٦م ًميو ىم٤مُمي٧م  يلا اًمواضمي٥م اًم٘ميبةين اؾمتِمي٤مرت  ييل اًمٕمٚميم ىمْيل  ن 

ًمٕمٚمييامء شمتخييل ىمييبار آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر إُمبيٙميي٤من واًمؼميٓميي٤من عميي٤م وضمييدشمم  طمييدًا ُميين ا

اعمخٚمّميييلم وقميييغم ر ؾميييٝمم اًمِميييٞم  قمْيييد اًمٕم يييي  سمييين سمييي٤مز سمييي٤مر  ام ومٞميييه وذم طمٞم٤مشميييه ُمييي٤م 

وضمد واطمدًا ُمن ي١مٓء يواومق سمٕمد اؾمتِم٤مرهتم  ن يّتجٚم٥م يي١مٓء اًمٙمٗمي٤مر  مم سميالد 

اإلؾميييالهلهلل وًمٙمييين ضمٕمٚميييوا حتييي٧م إُميييب اًمواىمييي هلل ومخ٤مًمٗمييي٧م ومتييي٤موايم ومتييي٤موايم اًمّييي٤مسم٘م٦م 

هلل  يييل اًمٕمٚمييم يٜمٝمييون اعمّييٚمٛملم قميين اًمتييي يم٤مٟميي٧م ٟمنمييت ويم٤مٟميي٧م ذم اإلذاقميي٤مت شمٜمٝمييى

 -قميي  وضمييل-وآة اعمخ٤مًمٗميي٦م ًمٚمنميييٕم٦م اًمتييي هنييى ام اعمييُمييوآة اًمٙمٗميي٤مرهلل وميي٠مين شمْ٘مييى 

ضمي اع -قمٜمٝم٤م ذم يلع أي٤مت اًمتي شمٚموٟم٤ميي٤م قميغم ُمّي٤مُمٕمٙمم ُمين يميالهل اًمِميٞم  اسمين سمي٤مز 

هلل و هنييم  ذا واًمييويم يٙموٟمييون ُمييٜمٝمم   ذا ش ٤م ر  ييين اعمييوآة اعمٜمٝمييي قمٜمٝميي-ام ظمييػماً 

ُمثل يلع اعموآة اًمتيي  طمٚميوا اًمٙمٗمي٤مر واًمّميٚمٞمْٞم٦م واًمّميٚم٤ْمن ذم سميالد اإلؾميالهلهلل  شمٙمن

صمييم شمٕميي٤موٟموا ُمٕمٝمييم ذم عب سمييالد اعمّييٚمٛملمهلل ٓ يٜمْٖمييي  ن يتييورط  طمييد  ُميين ـمييالب 

اًمٕمٚمييم يمييام ىمييد ضميي٤مءين ُميين سمٕمْمييٝممهلل ويدًمّييون قمٛمييدًا  و ؾمييٝموًا ٓ  دري يمييل طمّيي٥م 

شمٙمٚمييم  ٟمييام شمٙمٚمييم سمٜميي٤مًء قمييغم ُميي٤م ٟمٞمتييههلل ي٘موًمييون وي قمٛمييون  ن إًمْيي٤مين طمٞمييٜمام شمٙمٚمييم سمييام 
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سمٚمٖمييييه ُميييين  ظمْيييي٤مرهلل وم٠مٟميييي٤م  ىمييييو  ردًا  ييييلا اًمٔميييين ا يييي٤مـمرش:  ٟميييي٤م شمٙمٚمٛميييي٧م ىمْييييل  ن  رى 

اعمّمييييٞم٦ْم اًمتييييي طمٚميييي٧م ذم سمييييالد اًمّييييٕمودي٦مهلل سمٕمييييد  ن ذرت ىمبٟم٤مييييي٤م ذم ُمٔميييي٤ميب يمثييييػمة 

ويمثييػمة ضمييدًاهلل يٕم٤مسٝميي٤م سمٕميي  اعمخٚمّمييلم ُميين  ظمواٟمٜميي٤م اًمييديم٤مشمبة و ُمثيي٤م م ُميين  يييل 

اًمّيييييٕمودي٦مهلل ُمٜمٝمييييي٤م شمٚميييييك اًمتٔمييييي٤ميبة اًمٗمييييي٤مضمبة اًمٜمّييييي٤مئٞم٦م ُمييييين اًمٕمٚميييييم واًمٗمْميييييل أن ذم 

اعمتؼمضميي٤مت اًمييًيت يٓميي٤مًمْن سميي٤ملق اعمٝمْمييوهل ذم زقمٛمٝميينهلل واًمييًيت سطميين سميي٠مهنن 

يبيييدن قمٚمييامء ُمٍْمييين وٓ يبيييدون قمٚمييامء قمٛميييهلل يٙمييلا يدًمّييون ذم يمالُمٝمييم وذم 

ـمٚمْيييي٤مهتنهلل وم٤مًمِميييي٤ميد  ٟميييي٤م طمييييلرت وٟمْٝميييي٧م ُميييين  ن يييييلع خم٤مًمٗميييي٦م ىمْييييل  ن ٟمييييبى ةصميييي٤مر 

ُٕمبيٙمييييي٤من ذم اًميييييْالد اًمّيييييٕمودي٦مهلل وميييييٜمحن ٟم٘ميييييو   ذا ش يٙمييييين ُمييييي٤م ومٕمٚميييييه اؾميييييتجالب ا

 عٙمن يلشماًمّٕموديون و ظمػمًا ُم٘م٤مشمٚمتٝمم ُم  اًمٞمٝمود َد اعمّٚمٛملم ذم اًمٕمبابهلل  ذا ش 

ا ومٚميٞمه يٜمي٤م  ُميوآة حمبُمي٦مهلل و ذا -قم  وضميل-يو اعموآة اعمحبُم٦م ذم يمت٤مب ام 

ذم  -قمٚمٞمييه اًمّييالهل-  ش يٙميين يييلا اؾمييتٕم٤مٟم٦م يييي آؾمييتٕم٤مٟم٦م اًمتييي طمييلر ُمٜمٝميي٤م اًمبؾمييو

هلل وميي٠مي ُمٕم٤موٟميي٦م طمٞمٜمئييٍل شمٙمييون حمبُميي٦مهلل يييلا ُمٕمٜميي٤مع شمٕمٓمٞمييل شًميين  ؾمييتٕملم سمٛمنميي »ىموًمييه: 

ًمألطمٙم٤مهل اًمنمقمٞم٦مهلل و ٟم٤م  ريد أن  ن  ًمٗم٧م ٟمٔمب اعمخٚمّملم ُمن ـمالب اًمٕمٚمم و يل 

اًميييلي يدٟميييدن  ا  ٟمٜمييي٤م  ييي٥م  ن ٓ ٟمٜمّيييى  ن اًمتٕمٓمٞميييلاًمٕمٚميييم ذم  ي زُمييين وُمٙمييي٤من يمييي٤مٟمو

م ُميييين  ُمث٤مًمٜميييي٤م ُميييين ا ٚمييييف طمييييو  اًمتٕمٓمٞمييييل ًمًييييي٤مت طموًمييييه قمٚمييييامء اًمّييييٚمف و شمْيييي٤مقمٝم

هلل وإطم٤مديي٨م اًمّميحٞمح٦م ومٝمٜمي٤م  شمٕمٓمٞميل ةظميب ي٘مي  -قمي  وضميل-اعمتٕمٚم٘م٦م سمّمٗم٤مت ام 

ومٞمييه اعمٕمٓمٚمييون سم٤مًمتٕمٓمٞمييل إو  وًمٙميين يِميي٤مريمٝمم ذم يييلا اًمتٕمٓمٞمييل اًمثيي٤مين يمثييػم ُميين 

 يل اًمٕمٚمم اًملين ييم ُمين  ُمث٤مًمٜمي٤م  ين يٜمٙميبون قميغم اًميلين يٕمٓمٚميون ةيي٤مت اًمّميٗم٤مت 

٨م اًمّميييٗم٤مت سم٢مظمباضمٝمييي٤م قمييين دًٓمتٝمييي٤م وشمٕمٓمٞميييل ُمٕم٤مٟمٞمٝمييي٤م اًمٍمييي ٦مهلل وًميييلًمك و طم٤مديييي
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ؾمييٛموا سم٤معمٕمٓمٚميي٦مهلل ومٜمبيييد  ن ٟمييليمب  ن يٜميي٤م  شمٕمٓمٞمييل ُميين ٟمييوع ةظمييب ويييو شمٕمٓمٞمييل دًٓميي٦م 

إطم٤مديييييي٨م ذم إطمٙمييييي٤مهل اًمنميييييقمٞم٦م يمٛمثيييييل ُمييييي٤م ٟمحييييين أن ذم صيييييددع قمٓمٚمٜمييييي٤م  يييييلع 

تٕمٓميييٞمالت آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمييي٤مر و طمال يييم ذم اًميييدي٤مر اعمّيييٚمٛم٦م سمِميييتى اًمتييي٠مويالت واًم

سم٤مًمٙمٗمييي٤مر  عمثيييل ييييلع أيييي٤متهلل  ن ش يٙمييين يٜمييي٤م  ُمييي٤م ومٕمٚمتيييه اًمّيييٕمودي٦م ُمييين آؾميييتٕم٤مٟم٦م

 ًميد  قميداء اإلؾميالهل ومٚميٞمه يٜمي٤م  ُميوآة حمبُمي٦مهلل وًميٞمه  إُمبيٙم٤من واًمؼميٓمي٤من وييم

هلل وىمْيل -¢-يٜم٤م  اؾمتٕم٤مٟم٦م حمبُم٦مهلل وييلا ييو اًمتٕمٓمٞميل ًمنمييٕم٦م ام و طم٤مديي٨م ٟمْٞميه 

يو  ٟمٜم٤م ٟمٕمٚمم  ن الٙموُم٦م اًمّيٕمودي٦م ذم ىمواٟمٞمٜمٝمي٤م ب سمٌمء ةظمب ويمِّ ذَ  ُ  ن  هني  ريد  ن 

ُمّييتٜمْٓم٦م ُميين اعمييلي٥م الَٜمْييَْكم ُمييلي٥م  ُميي٤مهل اًمّييٜم٦م  ٤موذم شمٍمييوم٤مهت٤م قم٤مُميي٦م  طمٙم٤مُمٝميي

هلل  مم ُمٜمٝمجيييه وٓ  ىميييو  هاًمييلين ٟمتنميييك ٟمحييين سميي٤مٟٓمتامء  مم ُمنميييسمه وٓ  ىميييو  ُمليْيي

شم٘مٚمٞمييييدعهلل يييييلا اإلُميييي٤مهل وم٘مٝمييييه واًمييييلي زيييييد قمييييغم وم٘مٝمييييه  َييييٕم٤مك ُمْميييي٤مقمٗم٦م ُميييين سمٕمييييدعهلل 

ّييٓمب ذم يمتيي٥م اعمييلي٥م الَٜمْيييَْكمهلل وُميين ذًمييك يمتييي٤مب اعمٖمٜمييي واًمنمييح اًمٙمْيييػم واعم

يييييلع اًمٙمتيييي٥م يييييي قمٛمييييدة اًمٗمتيييي٤موى وإطمٙميييي٤مهل اًمتييييي قمٚمٞمٝميييي٤م ىم٤مُميييي٧م  طمٙميييي٤مهل اًمدوًميييي٦م 

اًمّييٕمودي٦مهلل وم٠مٟميي٤م ٓ  دري يمٞمييف دمييب ت اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م قمييغم اؾمييتحال  آؾمييتٕم٤مٟم٦م 

واعمّيٚمٛملم ُمي   ن  اًمٞموهل قمغم اإلؾميالهل ًمٙمٗم٤مر وىمد قمبومٜم٤م  هنم  ظمٓمب اًمدو  ١مٓء ا

ُمييييييليْٝمم ذم اًمنمييييييح اًمٙمْييييييػم وذم اعمٖمٜمييييييي ٓسميييييين ىمداُميييييي٦م اعم٘مييييييدد يٍمييييييطمون  ن 

آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر  ن ضميي٤مزت وميي٢مٟمام دمييوز سمنمييٍط ويييو  ن شمٙمييون اًمٖمٚمْيي٦م ًمٚمٛمّييٚمٛملم 

قمغم اًمٙم٤مومبينهلل  ن شمٙمون اًمٖمٚم٦ْم ًمٚمٛمّٚمٛملم قمغم اًمٙم٤مومبين ويلا ىمٞميد عوري ضميدًا 

ٕمودي٦م  ن يٙمييون اعمّييتٕم٤من سمييه  ىمييوى و يمثييب ضمييدًاا ذًمييك ٕٟمييه  ن يميي٤من يمييام ومٕمٚميي٧م اًمّيي

قمددًا وقمدًة ومحٞمٜمئٍل ومٝملا ٓ ي٘مو  سميه ُمّيٚمم قميغم وضميه إرض  سميدًاهلل طمتيى اعميلي٥م 
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الَٜمَْْكم اًميلي  ٙمٛميون سميه وَي  ييلا اًم٘مٞميد وييلا اًمنميط  ن يٙميون اعمّيتٕملم ُمين 

اعمّٚمٛملم سم٤مًمٙمٗم٤مر  ىميوى و همٚمي٥م قمٚميٞمٝمم ُميٜمٝممهلل وأن ىميد ىمٚمي٧م ذم سمٕمي  إذـمي٦م 

٦م ي٘مٞمٜميي٤ًم ُميين و ذيمييب: ُميي٤م اًمييلي  ييو  سمييلم إُمبيٙميي٤من وومييٞمٝمم إًمييوك اعم١مًمٗميي اًمّيي٤مسم٘م٦م

اًمٞمٝمود و ن ش يٙموٟموا هيود ومٝمم ُمي  اًمٞمٝميودهلل وميال وميبب سميلم  ُمبيٙمي٤من وهييودهلل ويي٤ميم 

ٟمحن أن ٟمّٛم  يمٞمف يٛمدوهنم شم٤ْمقم٤ًم سم٤مًمّمواري  اعمدُمبة وٟمحوي٤مهلل ًمو  راد يي١مٓء 

اًمٞمٝمود شم٘مو  اًمٞمٝمود  و إُمبيٙم٤من  ًمٗم٤مظ ُمتٕمددة شم١مدي  مم طم٘مٞم٘م٦م ُمبة واطمدة وييي 

 ٓ ظم٤ْمًٓ يميام ضمي٤مء ذم أيي٤مت اًمتيي ذيمبيي٤م اًمِميٞم  اسمين سمي٤مز  هنم ٓ يبيدون ًمنؾمالهل 

هلل ًميو  راد يي١مٓء اًمٞمٝميود  و يي١مٓء إُمبيٙمي٤من  ن  تٚميوا ظمٞميؼم ييل -ضم اع ام ظمػماً -

سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م اًمّٕمودي٦م  ن يّمدويم و ن يبدويم قمغم  قم٘م٤م م ظم٤مئْلم  ٓهلل يٜم٤م ئمٝمب 

 اًمييلي يّييتٜمدون  ًمٞمييه ذم اًمٌيي والٙمٛميي٦م اًم٤ْمًمٖميي٦م اًمتييي وَييٕمٝم٤م قمٚمييامء اًمٗم٘مييه الَٜمْييَْكم

 طمٙميي٤مُمٝمم طمييلم ىميي٤مًموا: سمنمييط  ن شمٙمييون اًمٖمٚمْيي٦م ًمٚمٛمّييٚمٛملمهلل أن اًمٖمٚمْيي٦م ًمٚمٙميي٤مومبينهلل 

و يمييؼم دًمٞميييل قميييغم ذًمييك ُمييي٤م يم٤مٟمييي٧م اإلذاقميي٤مت اًمٕم٤معمٞمييي٦م يمٚمٝمييي٤م  ؿميي٤مقم٧م سمييي٠من اًمّيييٕمودي٦م 

اشمٗم٘ميي٧م ُميي  ىم٤مئييد اسييٞم  إُمبيٙمييي  ن شمٙمييون اًم٘مٞميي٤مدة سمٞمييد ىم٤مئييد اسييٞم  إُمبيٙميييهلل 

ُمييييي٠مُمورون ُمييييين اًم٘مٞمييييي٤مدة إُمبيٙمٞمييييي٦مهلل  ذا ىمٞميييييل ًمٚمٓمٞمييييي٤مرين  ومييييي٢مذًا اًمّيييييٕموديون أن ييييييم

اًمّٕموديلم: اعسموا اًمٕمباب ويم يتٗمبضمون ومام قمٚمٞمٝمم  ٓ  ن يٜمٗملوا إُمبهلل  ين يلا 

َٕمَل امَُّ ًمِْٚمَٙم٤مومِِبيَن قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم ﴿: -قم  وضمل-اًمواىم  اعم١مش ُمن ىمو  ام  َوًَمْن َ ْ

ِْٞماًل   ن يٙمِميييف ييييلا ا يييمهلل وييييلا  -شمْييي٤مر  وشمٕمييي٤ممم-هلل ومٜمّييي٠م  ام [141]النسرررم : ﴾ؾَمييي

اًمٖممهلل اًملي  ص٤مب اعمّيٚمٛملمهلل وًمين يٙميون ذًميك  سميدًاا ٕن ؾميٜم٦م ام ًمين شمتٖميػم  ٓ  ذا 

 رضم  اعمّٚمٛمون طمٙم٤مُم٤ًم وحمٙموُملم  مم ديٜمٝمم.
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ُ َُم٤م سمَِ٘مْوهٍل طَمتَّيى ﴿: -شم٤ْمر  وشمٕم٤ممم-وذًمك ُمن ُمٕم٤مين ىموًمه  اًمِمٞم :  ِنَّ امََّ ٓ ُيَٖمػمِّ

وا  ُ ِٝممْ ُيَٖمػمِّ ِّ هلل وصغم ام قميغم حمٛميد وقميغم ةًميه وصيحْه وؾميٚمم [11]الرع:: ﴾َُم٤م سم٠َِمٟمُٗم

 شمّٚمٞماًم يمثػمًا.

ـمْٕميييي٤ًم  ُمبيٙميييي٤م وسمبيٓم٤مٟمٞميييي٤م وومبٟمّيييي٤م ٟمٕمييييبك ُميييين ظمييييال  اًمٙمتيييي٤مب واًمّييييٜم٦م  اعمٚم٘مييييي:

 سمٕمداوهتم.

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

يمِلَم ﴿ اعمٚم٘مي: ِليَن يَمَٗمُبوا ُِمْن َ ْيِل اًْمٙمِت٤َمِب َوٓ اعمُْنْمِ ٞمُْٙمْم َُم٤م َيَودا اًمَّ َ  قَمٚمَي َ ْن ُيٜمَ َّ

مْ  ُٙمييي ْن َرسمِّ
ػْمٍ ُِمييي ْن ظَمييي ْن ﴿هلل [135]البقرررر : ﴾ُِمييي ويُمْم قَمييي ُبدا ُٚموَٟمُٙمْم طَمتَّيييى َيييي

٤مشمِ وَن ُيَ٘مييي َوٓ َيَ اًُمييي

 .[213:قر ]الب ﴾ِديٜمُِٙمْم  ِِن اؾْمتََٓم٤مقُموا

 ... اًمِمٞم :

 مم همػم أي٤مت اًمتي ضم٤مءت ومٞمٝممهلل ويم ي١مٓءهلل وأن يم يبُمون سمٙمل  اعمٚم٘مي:

ٙمون ًمٞمه ُمن  ضمل حتبيب اًمٙموي٧م يمام يتْلم أن الٛموًم٦م اًمتي شمبُميى قميغم ُم٤م يٛمٚم

 اًمٕمباب

 ام  يمؼم. اًمِمٞم :

ورسمييييام ـمْٕميييي٤ًم ٟم ًميييي٧م قمييييغم ُمّيييي٤مضمد وقمييييغم  ٟميييي٤مس يّمييييٚمون وٟم٘مييييو  سميييي٠من  اعمٚم٘مييييي:

الٙمم ذم اًمٕمباب ًمٞمه طمٙمم  ؾمالُمي ًمٙمن اًمدوًم٦م دوًم٦م  ؾمالُمٞم٦مهلل وم٤مًميلين يٗمٕمٚموٟميه 

-ٟمبُ سمام يٗمٕمٚموع يلاهلل وٟمتٛمٜمى ـمْٕم٤ًم  ن ام  أن ـمْٕم٤ًم ُمن ؿمٕمورٟم٤م وُمن ىمٚموسمٜم٤م ٓ

خييي هيم ويٜمٍميي ؿمييٕم٥م اًمٕمييباب وضمييٞم  اًمٕمييباب قمٚمييٞمٝمم و ن يميي٤من  -ؾمييْح٤مٟمه وشمٕميي٤ممم
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ـمْٕمييي٤ًم الٙميييم ًميييٞمه  ؾميييالُميهلل ًمٙمييين ييييلا ؿميييٕمورٟم٤مهلل ذيميييبت قمٚمٛميييي اًم٘مٚمٞميييل عمييي٤م يمييي٤من 

 .اعم١مُمٜملم يٗمبطموا سمٖمٚم٦ْم اًمبوهل قمغم اًمٗمبس

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ومٙميييي٤من اعمنميييييملم  ْييييون  ن يٖمٚميييي٥م اًمٗمييييبس ٕن اًمٗمييييبس  يييييل وصمٜمٞميييي٦م  اعمٚم٘مييييي:

 يييل يمتيي٤مبهلل وميي٤مٔن يٕمٜمييي ؿمييٕم٥م  مواعم١مُمٜمييون يميي٤مٟموا  ْييون  ن يٖمٚميي٥م اًمييبوهلا ٕهنيي

اًمٕمباب وضمٞم  اًمٕمباب و ـمٗمي٤م  اًمٕميباب وٟمّي٤مء اًمٕميباب ُمي٤م زاًميوا دوًمي٦م  ؾميالُمٞم٦مهلل و ن 

يم٤من الٙمم.. يٕمٜمي ُم٤م يو قمٚمٞميههلل ًمٙمين ؿميٕمورٟم٤م ُمين اًميداظمل ٟمتٛمٜميى  ن يٜمٝمي هل اًمٙمٗمي٤مر 

 ٍم ًمِمٕم٥م اًمٕمباب.ويٙمون اًمٜم

 ًمٚمِمٕم٥م اًمٕمباىمي. اًمِمٞم :

 ( 00:  01:  14/ 461) اهلدى والنور/

 (  00:  06:  58/ 461) اهلدى والنور/

ٟمٕميمهلل و ذا دقموٟمي٤م ذم ىمٜموشمٜمي٤م ذم اًمّميالة يييلا سمٞمٙميون ُمين ىمٚمْٜمي٤م وميال ٟمييدري  اعمٚم٘ميي:

ييييلا اًمِميييٕمور ذم اًميييداظملهلل ٟم١ماظميييل قمٚمٞميييه  ُمييي٤م ومٞميييه  صميييم  هل ومٞميييه اٟمحيييباك قمييين اًمٕم٘مٞميييدةهلل 

 .-سم٤مر  ام ومٞمك-ٟم٤م ومٜمور

وسم٤مر  ومٞمكهلل آٟمحباك قمن اًمٕم٘مٞمدة يٙمون قمغم اًمٕمٙميه ُمين ذًميكهلل ييلا  اًمِمٞم :

اًمِمييٕمور يييو ؿمييٕمور يمييل ُمّييٚمم سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٙمييل ؿمييٕم٥م ُمّييٚممهلل وًمييو يميي٤من اليي٤ميمم  ييلا 

اًمِمٕم٥م اعمّٚمم ٟم٘مو  يمٚمٛم٦م طمق ويو  و وييي  ٟميه ٓ  ٙميم سميام  ٟمي   امهلل صميم ؾميواًء 

  ام ييم يمٗمي٤مرًا يمٗميبًا اقمت٘م٤مديي٤ًم  و يمٗميبًا قمٛمٚمٞمي٤ًم يم٤من ي١مٓء اًميلين ٓ  ٙمٛميون سميام  ٟمي 
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وميي٤معمٝمم ذم يييلع أوٟميي٦م  ن ٟمٕمٚمييم  ن الٙمييم همييػم  ؾمييالُمي ًمٙمٜمٜميي٤م  يي٥م  ن ٟمٗمييبب يمييام 

 ن ٟمٗميييبب سميييلم يييي١مٓء الٙمييي٤مهل اًميييلين ييييدور  -سمييي٤مر  ام ومٞميييك- عمحييي٧م ذم ؾمييي١ماًمك 

بًا  ُمييبيم سمييلم  ن يٙمييون يمٗمييبيم يمٗمييبًا اقمت٘م٤مدييي٤ًم  و ذم  طمّيين إطمييوا   ن يٙمييون يمٗميي

قمٛمٚمٞمييي٤ًمهلل ؾميييواء يمييي٤من يمٗميييبيم ُمييين ييييلا اًمٜميييوع  و ُمييين ذا   ييي٥م  ن ٟمٗميييبب سميييلم يييي١مٓء 

الٙم٤مهل وسملم اعمحٙموُملمهلل وم٢من اعمحٙموُملم ؿمٕم٥م ُمّيٚمم ٓ ٟمّيتثٜمي  ي ؿميٕم٥م ُمين 

اًمِمٕموب اإلؾمالُمٞم٦م اًمتي اسمتٚمٞم٧م سمحٙم٤مهل ٓ  ٙمٛمون سم٤مإلؾميالهلهلل ٓ وميبب قمٜميدي سميلم 

ٕم٦مهلل و ن يميي٤من ذم يييلا اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي يمِمييٕم٥م ُمّييٚمم و ن يميي٤من ذم يييلا اًمِمييٕم٥م ؿمييٞم

اًمِمٕم٥م ؾمٜمٞم٦م ُمٜمحبومون يمثػمًا  و ىمٚمٞمالً قمن اًمّٜم٦مهلل يمام يو اًمِم٠من ذم ُمٍم ذم ؾموري٤م 

ُمثالًهلل ومال ومبب سميلم ييلع اًمِميٕموب  ـمالىمي٤ًمهلل و ٟميه ٓ  يوز ًمٕمي٤مش ُمّيٚمم يٕميبك طم٘مٞم٘مي٦م 

يييلع اًمِمييٕموب  ن يٚمح٘مٝمييم سمحٙميي٤مُمٝممهلل  ٓ  ن يميي٤مٟموا ُميين شمٚمييك اًمٓم٤مئٗميي٦م اًمتييي اسمتٚمٞميي٧م 

م ذم ييييلع أوٟمييي٦مهلل وييييي اًمتيييي شم٘ميييو  سمتٙمٗميييػم طمٙمييي٤مهل اعمّيييٚمٛملم إُمييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦م  ييي

وحمٙميييوُمٞمٝمم   ٓ ُمييين يمييي٤من ُمٕمٝميييم ذم اٟمحيييباومٝمم قمييين اإلؾميييالهل اًمّيييٚمٗمي اًميييلي ٟمحييين 

قمييغم ُمييٜمٝم٩م اًمّييٚمف اًمّميي٤مًم هلل ومييال يٛمٙميين ًمٕميي٤مش ُمّييٚمم  ن يٚمحييق اًمِمييٕموب اعمّييٚمٛم٦م 

دن سم٤ملٙم٤مهل اًملين  ٙمٛمون سمٖمػم ُم٤م  ٟم   اما ٕٟمه يٙمون ىمد ظم٤مًمف ةي٤مت يمثػمة شمدٟم

َبى﴿: -شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم-يمٚمٝميي٤م طمييو  ىموًمييه  ِ ُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُ ظْميي هلل [164]األنارررمم: ﴾َوٓ شَميي

ومٝملع ال٘مٞم٘م٦م ٓ يٛمٙمن  ن يٜمٙمبيي٤م  ٓ  وًمئيك ا يوارج اًميلين ييم  ذٟمي٤مب ا يوارج 

اًم٘ميييييداُمىهلل ومٝمييييييم يٖمييييي٤مًمون ذم شمٙمٗمييييييػم اعمّيييييٚمٛملم سم٤مسٛمٚميييييي٦مهلل ٓ يٗمبىميييييون سمييييييلم طميييييي٤ميمم 

ًمبضموع  مم امهلل وًمٙمن شمٖمٚمْه  يواؤعهلل وسملم وحمٙموُملم وسملم طم٤ميمم ي١مُمن سموضموب ا

ُمن شمْٜمى هميػم اإلؾميالهل ديٜمي٤ًم وىم٤مٟموٟمي٤ًم وٟمٔم٤مُمي٤ًم وىميد يٍميح  و خييبج ذًميك قميغم ومٚمتي٤مت 
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ًم٤ّمٟمها ٕن ييلا اإلؾميالهل ش يٕميد صي٤مل٤ًم ٕن يٙميون طمي٤ميماًم قميغم اًمٜمي٤مسهلل ييلا اًمٜميوع 

لم ُمين سمال ؿمك يم٤مومب ُمبشمد قمن ديٜمههلل ًمٙمن  ٥م اًمتٗمبيق سملم ُمن يم٤من  لع اعمث٤مسم٦م وسمي

يم٤من يٕمت٘ميد وئمٝميب اقمت٘مي٤مدع قميغم سمٕمي  شمٍميوم٤مشمه يمٛمح٤مومٔمي٦م قميغم اإلؾميالهل ذم صيالة 

ذم زيميي٤مة ذم صييٞم٤مهل ذم اليي٩م  مم سمٞميي٧م ام الييباهل و ُميي٤م ؿميي٤مسمه ذًمييكهلل ومٝمييلا اًمتٗمبيييق ٓ 

يٛمٙميين  ن يتج٤ميٚمييه قميي٤مش ًمييه يٕمٜمييي ىمييدهل صييدب ذم يييلا اًمٕمٚمييمهلل  ذ إُمييب يمييلًمك يمييام 

 -قمييي  وضمييييل- ن شمٙميييون ٕن يٜمٍمييي ام ذيمبشميييه ةٟمٗمييي٤ًم  ن ؿميييٕمورٟم٤م و ن دقمواشمٜمييي٤م  ييي٥م 

اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي قمييغم ييي١مٓء اًمٙمٗميي٤مر اًمؼميٓميي٤من وإُمبيٙميي٤من واإلومبٟمّييٞملم و ُمثيي٤م م 

يي  ن ُم  ي١مٓء ُمن اعمتٕم٤موٟملمهلل  ن يّٛمون سم٤ملٚمٗم٤مءهلل و ن ٓ ٟمٜمّى طم٘مٞم٘م٦م ُمبة و

 -قمييي  وضميييل-اإلؾميييالُمٞم٦م اًميييلي  ييي٥م  ن ييييدقمو  ن يٜمٍمييي ام  اًمٙمٗمييي٤مر سمٕمييي  اًميييدو 

قمييغم اًمٙمٗميي٤مر واعمٜميي٤موم٘ملمهلل قمييغم اًمٙمٗميي٤مر واعمٜميي٤موم٘ملمهلل وٓ  ييوز ًمٜميي٤م اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي 

 ن ٟمييدقمو ؾمييوى ذًمييكهلل ويمٜميي٤م ٟمتٛمٜمييى و ٟميي٤م ىمٚمتٝميي٤م س يي٦م وسمٕميي   ظمواٟمٜميي٤م اليي٤معين 

أن ييليمبون ُمٕمييي ضمٞميدًا ىمْييل  ن شم٘مي  يييلع اعمّميٞم٦ْم اًمٙمييؼمى ُمين عب اًمٕمييباب ُميين 

ٙمي٤من ومٞمجي٥م ي١مٓء اعمّٛمون سم٤ملٚمٗم٤مء ىمٚم٧م:  ذا ىم٤مُم٧م اليبب سميلم اًمٕميباب وإُمبي

ُم٘م٤مشمٚم٦م إُمبيٙم٤من ذم صف اًمٕمباىمٞملمهلل  ُم٤م  ذا وىم  اًم٘مت٤م  سملم إُمبيٙم٤من وُمن ُمٕمٝمم 

ُميين اعمّييٚمٛملم ُميين ضمٝميي٦مهلل واًمٕمييباىمٞملم ُميين ضمٝميي٦م  ظمييبىهلل ومييٜمحن ٟمٜمّميي  يٜميي٤م سميي٤مٓقمت ا  

هلل  ُميييي٤م  ذا شيموٟمييييوا  طمييييالس سمٞمييييوشمٙمم»: -قمٚمٞمييييه اًمّييييالهل-وٟمييييورد  ييييلع اعمٜم٤مؾميييي٦ْم ىموًمييييه 

م ُميين اًمٙمٗميي٤مر سمٛم٘م٤مشمٚميي٦م اًمٕمييباىمٞملم ومٗمييي يييلع اؾمييت٘مل إُمبيٙميي٤من واًمؼميٓميي٤من وُميين ُمٕمٝميي

اًمٕمييباىمٞملم وًمييٞمه  ن ٟمّميي٤مدر طمٙموُميي٦م اًمٕمييباىمٞملما ٕٟمييه ٟمٜميي٤مس ال٤مًميي٦م  يي٥م قمٚمٞمٜميي٤م  ن 

ب سمْٕم  ُم٤م ضمي٤مء ذم سمٕمي  إذـمي٦م  ي٤م ييد  قميغم يمِّ ذَ طمٙموُم٦م سمٕمثٞم٦مهلل ويٜم٤م  ريد  ن  ُ 
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يمييب اًمّٞم٤مؾميي٦م اًمّييٕمودي٦م أن ُمٜمحبوميي٦م يمٚمٞميي٤ًم قميين اًمّٞم٤مؾميي٦م اًمنمييقمٞم٦م اإلؾمييالُمٞم٦مهلل و ٟميي٤م  ذ

سمٕميييي  اًمٗمتيييي٤موى اًمتييييي ؾمييييٛمٕمتٝم٤م صيييي٤مدرة ُميييين سمٕميييي  اًمٕمٚمييييامء إوم٤مَييييل يٜميييي٤م  يمٞمييييف 

ارشمْمٞمتم ٕٟمٗمّٙمم  ن دمٞم وا آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر سمدقموى  ن ظمٓمب طم ب اًمْٕم٨م ذم 

اًمٕمييييباب  ظمٓمييييب ُميييين اًمّمييييٚمٞمْٞملمهلل ًمييييو ؾمييييٚمٛمٜم٤م  ييييلا ضمييييدٓهلًل واًمٕمباىمٞمييييون  و اًمْٕميييي٨م ذم 

 ٓمب اًمّمٚمٞمْي طميّل ذم اًميْالد اًمٕمباب ٓ ي ا  سمٕمٞمدًا قمن سمالد اًمّٕمودي٦م واًمواىم   ن ا

اًمّٕمودي٦مهلل ًمٙمٜمي  شمٕمج٥م يمٞميف رَيوا ٕٟمٗمّيٝمم  ن  ٛمٕميوا سميلم ُمي٤مذا ي٘موًميون  سميلم 

اًمٜم٘مٞمْملم ذم ةٍن واطمدهلل سملم دميوي  آؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمي٤مر ًميدوم  ظمٓميب طمي ب اًمْٕمي٨م  ن 

 ييل ذم اًمييْالد اًمّييٕمودي٦مهلل ورَييوا ُميين ٟم٤مطمٞميي٦م  ظمييبى  ن  ييل ذم اًمييْالد اًمّييٕمودي٦م 

ومييام اًمٗمييبب سمييلم طميي ب اًمْٕميي٨م اًمّييوري واًمْٕميي٨م اًمٕمباىميييهلل طميي ب اًمْٕميي٨م اًمّييوريهلل 

ُمٚميي٦م واطمييدةهلل  ًمييٞمه  - يْميي٤مً -واًمٕمٚمييامء ي٘موًمييون: اًمٙمٗمييب ُمٚميي٦م واطمييدةهلل وطميي ب اًمْٕميي٨م 

ذم يييلا  ن ييي١مٓء اًمييلين يّييخبون اإلقمييالهل اًمّييٕمودي ًمٞمّييوهموا َييالًمتٝمم اًمٙمييؼمى 

   ٓ ويي آؾمتٕم٤مٟم٦م سمدو  اًمٙمٗمب ًمبد اًمٙمٗمب إيمؼم ذم زقمٛمٝمم ويو اًمْٕم٨م اًمٕمباىمي

وميييام سمييي٤م م اؾمتّييي٤مهموا  ن  يييل ذم ديييي٤مريم اًمْٕمييي٨م اًمّيييوريهلل  ٟمييي٤م  ومٝميييم ُمييين ييييلا  ن 

إُمبيٙمييي٤من ىم٤مًمييي٧م ًمٚمّيييٕمودي٦م: اؾميييتٕمٞمٜمي سمٙميييل دوًمييي٦م ومالٟمٞمييي٦م واًمدوًمييي٦م اًمٗمالٟمٞمييي٦م وُمٜمٝمييي٤م 

اًمْٕميي٨م اًمّييوريهلل وم٘م٤مًميي٧م ووَييٕم٧م يمٚمٛميي٦م ًمْٞمييك ذم ُموَيي  اًمٙمٗمييبهلل سمييد   ن يٙميييون 

وقمجٞمي٥م ضميدًاهلل ُمي٤م  دري يٜم٤م  ذم شمٚميك اًميْالد: ًمْٞميك اًمٚمٝميم ًمْٞميكهلل ييلا  ُميب قمجٞمي٥م 

يمٞمييف يٖمٗمييل قميين يييلع ال٘مٞم٘ميي٦م اعمييبة  وًمئييك إوم٤مَييل وسمٕميي  اًمٓمييالب واًمييديم٤مشمبة 

ن اًمِميييٞم  ُمييي٤م يٕميييبك اًمواىمييي  يٜمييي٤م هلل ـمٞمييي٥م  ٟميييتم قميييبومتم اًمواىمييي هلل ييييل  اًميييلين ي٘موًميييون 

قمبومتم  ن اًمْٕم٨م اًمّيوري ٟمي    رَيٙمم  هل ٓ  ومي٢من ىمٚميتم ٓ  ومٛميثٚمٙمم ُمثيل اًمٜمٕم٤مُمي٦مهلل 
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سمون اًمْٕميي٨م سم٤مًمْٕميي٨مهلل واًمٙمٗمييب سميي٤مًمٙمٗمبهلل طمّييْٙمم ُميي٤م و ن ىمٚمييتم: سمييغمهلل وميي٢مذًا يمٞمييف حتيي٤مر

هلل وصمْتٜمييي٤م و ييي٤مع قمييغم يمٚمٛمييي٦م -ضميي اع ام ظمييػماً -ؾمييٛمٕمتم ةٟمٗميي٤ًم ُميين يمٚمٛمييي٦م اًمِمييٞم  اسميين سمييي٤مز 

: ًمتْيق قميغم ؿميٕمور هلل وقميغم قم٤مـمٗمتيك اًمتيي -سمي٤مر  ام ومٞميك-القهلل وم٠مٟمي٤م  ىميو  ًميك 

ب شمبسمٓمك سم٤معمّٚمٛملم ذم يمل سمالد اًمدٟمٞم٤مهلل وىمد ىمٚم٧م  ٟم٤م ذم سمٕم  إذـم٦م: يٜم٤م  ومب

ُمييين زاويييي٦م  ظميييبى ٓ يٗمٙميييب ومٞمٝمييي٤مهلل يييي١مٓء اًميييلين ي قمٛميييون سمييي٠من اًمِيييورة ييييي اًمتيييي 

اَييٓمبهتم  مم آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر ذم ؾمييْٞمل حم٤مرسميي٦م اًمْٕميي٨م اًمٕمباىميييهلل  ٟميي٤م  ىمييو :  ن 

د ةظمب يٙمون سمٚمدًا  ؾميالُمٞم٤ًم ٓ اًمٕمباب  و ذم ؾموري٤م  و ذم  ي سمٚم اًمْٕم٨م ؾمواًء يم٤من ذم

ًمِمييييٕم٥م اعمّييييٚمم ٓ سمييييد  ن يتٖمٚميييي٥م قمييييغم يٛمٙميييين  ن يٙمييييون طميييي٤ميماًم  سمييييد اًمييييديبا ٕن ا

ال٤ميمم اًمٙم٤مومب يوُم٤ًم ُم٤مهلل ًمٙمن إُمبيٙم٤من طمٙموُم٦م وؿمٕم٤ًْم يو يم٤مومبهلل ومٝمو طمٞمٜمام  تيل 

سمٚميييييدًا ُمييييي٤م صيييييٚمح٤ًم  و طمبسمييييي٤ًمهلل ومٚمٞمّييييي٧م الٙموُمييييي٦م وم٘ميييييال ييييييي اًمتيييييي ؾميييييت٨ْم  ومٙم٤مريييييي٤م 

وصٚمٞمْٞمتٝم٤مهلل سمل واًمِمٕم٥م ُمٕمٝمي٤م يمٚميها ٕٟميه اًمِميٕم٥م واًمدوًمي٦م ذم َيالًم٦م واطميدةهلل سمٞميٜمام 

 ؾمييوري٤م  و ذم اًمٕمييباب ومٝمييو ٓ يٛمثييل اًمِمييٕم٥م اًمّييٕموري وٓ يٛمثييل اليي ب اًمْٕمثييي ذم

اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىميييهلل ومٛميين ا ٓميي٠م اًمٗميي٤مطم  ضمييدًا ضمييدًا  ن يتّمييور ييي١مٓء اعمٗمتييون سميي٠من 

اًمّيييٕمودين أن ي٘مييي٤مشمٚمون ؿميييٕم٤ًْم يمييي٤مومبًاهلل وًميييٞمه ؿميييٕم٤ًْم يمييي٤مومبًا وم٘ميييالهلل سميييل ييييو  يمٗميييب ُمييين 

ن ظمٓميييب ييييلا اًمّميييٚمٞمْٞملم اًميييلين اؾميييتٕم٤مٟموا  يييمهلل ييييلا شمٙمٗميييػم ًمٚمٛمّيييٚمٛملم وييييم يٕمٚمٛميييو

اًمتٙمٗمػم و ٝمبون سميلًمك ذم حمي٤معاهتمهلل ًمٙمين ُمي  إؾميف اًمِميديد  هنيم ي٘موًميون 

ُميي٤م ٓ يٗمٕمٚمييونهلل  و  ؾميي٤مؤوا شمٓمْٞمييق ُميي٤م ي٘موًمييون ومٚمييم يٗمبىمييوا سمييلم اليي٤ميمم واعمحٙمييوهلهلل 

ٟمحيييين ٟمٕمٚمييييم ي٘مٞمٜميييي٤ًم  ن اليييي٤ميمم اًمّييييٕمودي همييييػم اعمحٙمييييوُملمهلل ُمٝمييييام ىمٚمٜميييي٤م  ن اليييي٤ميمم 

ًمك ًمه سمٕم  آٟمحباومي٤مت ٓ يٛمٙمين اًمّٕمودي ظمػم ُمن طمٙم٤مهل اعمّٚمٛملمهلل ًمٙمن ُم  ذ
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ٕطمييييد  ن يٜمٙمبييييي٤مهلل يييييل يٜميييي٤م  ُمّييييٚمم ُموطمييييد قمييييغم وضمييييه إرضهلل وسمخ٤مصيييي٦م  رض 

اًمتوطمٞميييد ييييل وميييٞمٝمم ُمييين يٜمٙميييب ُمييين  ييييل اًمٕمٚميييم واًمٗمْميييل  ن اٟمتِمييي٤مر اًمّميييور ًمٚمٛمٚميييو  

اًمّٕموديلم ووَٕمٝم٤م ذم صيدور اعمجي٤مًمه  ٟميه ييلا يٜمي٤مذم اًمتوطمٞميد  ييل شمتّميورون 

وضمييود ُمثييل ييي١مٓء اعمجٞميي ين ًمتٕمٚمٞمييق  وضمييود  طمييد خييي٤مًمف ذم يييلا يٜميي٤م   ٟمتّمييور

وا قميييغم ١ماًمّميييور ذم سميييالد اًمّيييوري٦م واعمٍميييي٦م وٟمحويييي٤مهلل  ُمييي٤م قمٚميييامء ؾميييٕموديلم ٟمِمييي

اًمتوطمٞمييييد ورسمييييوا قمييييغم اًمتوطمٞمييييد يييييم وٓ ؿمييييك ذم ىمييييبارة ٟمٗموؾمييييٝمم يٜمٙمييييبون ُمٔميييي٤ميب 

ذيمٞمييييي٦م شمْيييييد  اًمّيييييٕمودي٦م أن سمٜمنميييييي٤م سميييييلم اًمِميييييٕموب يمٚمٝمييييي٤مهلل ومْميييييالً قمييييين اًمِميييييٕم٥م 

٤مًمٗم٦مهلل ًمٙمٜمٝمم يٜمٙمبوهن٤م قميغم إىميل سم٘مٚميو م قميغم اًمّٕموديهلل ومٝملع خم٤مًمٗم٦مهلل يلع خم

  يامن سمٕمدي٤م يمام يو ذم الدي٨م اًمّمحٞم . ٦م اًمتي ٓ ذرةاعمبشم٦ْم اًمث٤مًمث

  ظموة اإليامن شمتٛم٦م اًمٙمالهل ذم اًمنميال.

وميييي٢مذا يمييييام يوضمييييد ًمٚمدوًميييي٦م ذم اًمِمييييٕم٥م اًمّييييٕمودي  ومييييباد يٜمٙمييييبون سمٕميييي   اًمِمييييٞم :

ذم اًمِمييييييٕموب شمٍمييييييوم٤مت الٙميييييي٤مهل عمخ٤مًمٗمتٝميييييي٤م ًمنميييييييٕم٦م اإلؾمييييييالهل ومٙمييييييلًمك يوضمييييييد 

إظمييبىهلل يٜمٙمييبون شميي٤مرة سم٤مًم٘مٚميي٥مهلل وشميي٤مرة سميي٤مًم٘مو  وشميي٤مرة سميي٤مًمثورة قمييغم سمٕميي  الٙميي٤مهل 

اًمييلين  ٙمٛمييون سمٖمييػم ُميي٤م  ٟميي   امهلل ومٙمٞمييف  ييوز  ن ٟمٚمح٘مٝمييم سمحٙموُميي٤مهتمهلل وٟمٓمٚمييق 

 ًمٗمٔم٦م اًمٙمٗمب قمٚمٞمٝممهلل و ن ٟمورد 

 ( 00:  41:  25/ 461) اهلدى والنور/
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 اجلّاد يف العراق

ٟم٘مل قمٜمك  ٟميك ىمٚمي٧م: سموضميوب اسٝمي٤مد ُمي  اإلظميوة اًمٕميباىمٞملم ومٝميل ييلا  داظمٚم٦م:ُم

 صحٞم  

صييييحٞم  وًمييييٞمه سمّمييييحٞم .. ٕٟمٜميييي٤م ٓ ٟم٘مييييو : أن يٜميييي٤م  ضمٝميييي٤مد سميييي٤معمٕمٜمى  اًمِميييٞم :

اًمنمقمي اعمت٤ْمدر  مم اًملينهلل و ٟمام ومٞمه دوم٤مع قمن اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي اعمٝم٤مضمم ُمن ىمْل 

٠من اًمٕمييباب يييو اًمييلي اقمتييدى ييي١مٓء اًمٙمٗميي٤مرهلل ذم اًموىميي٧م اًمييلي يمٜميي٤م وٓ ٟميي ا  ٟم٘مييو : سميي

 وسمٖمى قمغم اًمٙموي٧مهلل قمبوم٧م 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمييين عمييي٤م يمييي٤من وراء ييييلا اًمْٖميييي اًمٕمباىميييي قميييغم اًمٙمويييي٧م ييييلع ا جٛمييي٦م  اًمِميييٞم :

اًمنمؾمييي٦م ُمييين ييييلع اًميييدو  اًمٙمييي٤مومبة وقميييغم ر ؾميييٝم٤م  ُمبيٙمييي٤م وسمبيٓم٤مٟمٞمييي٤م وُمييين ُمٕمٝمييي٤م ُمييين 

٧م اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م ُم  إؾمف طمٞم٨م اٟمْميم سمٕمْميٝمم  مم سمٕمي  سمي قمم  قمي٤مدة اًمٙمويي

 مم اًمٙمييييويتٞملم و ذا ال٘مٞم٘ميييي٦م شمتٙمِمييييف قميييين يجٛميييي٦م ظمٓمييييػمة ضمييييدًا ًمتحٓمييييٞمم اًمِمييييٕم٥م 

اًمٕمباىمييي يمٚمييههلل وٓ  ىمييو  اسييٞم  اًمٕمباىمييي وسم٤مًمتيي٤مزم ٓ  ىمييو : طميي ب اًمْٕميي٨م اًمٕمباىمييي 

و ظميييػمًا ٓ  ىميييو : ًمٚم٘مْمييي٤مء قميييغم صيييداهل طمّيييلم ٟمٗمّيييه و ٟميييام ًمٚم٘مْمييي٤مء قميييغم اًمِميييٕم٥م 

يٖمٞمثوا اًمِميٕم٥م اًمٕمباىميي اًمٕمباىمي يمٚمها ًملًمك ٟم٘مو :  ٥م قمغم اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م  ن 

 وخيٚمّموع ُمن يلع ا جٛم٦م اًمنمؾم٦م اًمٔم٤معم٦م..
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 ًمٕمٚمك ومٝمٛمتٜمي 

 ٟمٕممهلل ٟمٕمم. ومٝمٛم٧م. ُمداظمٚم٦م:

 ضم ا  ام ظمػم. اًمِمٞم :

 ام   يك ا ػم وي٤ْمر  ومٞمك. ُمداظمٚم٦م:

 ام  ٗمٔمك. اًمِمٞم :

 ٜم٤م.اقملرٟم٤م ي٤م ؿمٞم  سٝمٚمٜم٤م وظمٓمئ ُمداظمٚم٦م:

و ٟمي٤م ٓ يّميٞمْٜمي رء  صي٤مب  ٓهلل قمٗموًا ٟمحن ٟمتٙمٚمم يلا ًمّم٤مًم  اًمّي٤مئلهلل اًمِمٞم :

ع ُمين ٠م هل  ظمٓم٠مهلل سمل يّمٞمْٜمي رء  ذا  ظمٓم٠م وم٠مصوسمه وم٠مٟم٤م   ضميبعهلل ًمٙمين ٓ  مٜميى ظمٓمي

  ضمل  ن  ٟم٤م   ضمبع.

 ام ي٤ْمر  ومٞمك ي٤م ؿمٞمخٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ام  ٗمٔمك. اًمِمٞم :

 (  00:  41: 28/ 339) اهلدى والنور / 
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 باب وٍْ

 يل اسٝم٤مد ومبض قملم   ُمداظمٚم٦م:

 ٝم٤مد اًملي شمٕمٜمٞمه و ين اس اًمِمٞم :

 ذم اًمٕمباب. ُمداظمٚم٦م:

 وعم٤مذا ًمٞمه ذم إومٖم٤من ر اًمِمٞم :

 يلو  يمٗم٤مر ويلو  يمٗم٤مر أن  ُمداظمٚم٦م:

ٓهلل يٜم٤م ُمِمٙمٚم٦م ًمٞم٧ّم ىم٤مئٛم٦م يٜمي٤م هلل يٜمي٤م ٓ شم٘ميدر  ن دم٤مييد ًموطميد هلل  ُمي٤م  اًمِمٞم :

 يٜم٤م  شم٘مدر  ن دم٤ميد ًموطمد  ومٚمامذا ش شم٠ّم  قمن يٜم٤م  

 ... ٟمٕمتؼمع ٟمحن ... ُمداظمٚم٦م:

 ذا شمبيد  ن شمٕمتؼمع و ٟم٧م شم٘مدر  ن دم٤ميد يٜم٤م..ُم٤م اًمِمٞم :

 ... يٜم٤م  ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م  ؾم٠مًمك: شم٘مدر  ن دم٤ميد يٜم٤م  اًمِمٞم :

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

ٓ شمِب  ُمثٚم٦مهلل وم٢مذًا رء ٓ شم٘مدر ٓ شم٘مدرهلل  ُم٤م يٜم٤م  شم٘مدر وم٤مذيي٥م  مم  اًمِمٞم :
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  ومٖم٤مٟمّت٤من وضم٤ميد.

 ـمٞم٥مر ٟمٗمبض  ن يٜم٤مًمك ... ُمداظمٚم٦م:

 ٓ شمٗمبض. اًمِمٞم :

  ومبض. ٓ ُمداظمٚم٦م:

 ٓهلل اذي٥م ضم٤ميد وسمٕمد ذًمك شمٙمٚمم. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ٟمبيد ٟمحن سم٤مًمٗمبَٞم٤مت ر ٟمٕمم  اًمِمٞم :

 (  00:  44: 06/ 339) اهلدى والنور /

 باب وٍْ

ُميي٤م يييو ُمييوىمٗمي يمٛمّييٚمم ًمييو دظمييل اًمٞمٝمييود  و إُمبيٙميي٤منهلل ويييل  ييوز  ن  اًمّيي١ما :

  ىم٤مشمل حت٧م راي٦م ُموضمودة أن ويي راي٦م همػم  ؾمالُمٞم٦م 

: ىمْل اإلضم٤مسم٦م قمن اًمّي١ما   رييد  ن  ًمٗمي٧م ٟمٔميب  و ٟمي٧م ٕو  ُميبة شمٚمت٘ميي اسواب

سمٛمثل يلا اعمجٚمه  ٟميه ٓ  يوز ًميك  ن شم٘ميو :  ٟمي٤م يمٛمّيٚمما ٕٟميك طمٞميٜمام شم٘ميو :  ٟمي٤م 

يمٛمّٚمم ًمٗم  يِمٕمب و ن يم٤من اًم٘مٚم٥م ٓ يٕمٜميي ذًميكهلل  ٟميك ًمّي٧م ُمّيٚماًما ٕٟميك طمٞميٜمام 

حٞميٜمام ي٘ميو  ؿميخذ شم٘مو : زيد يم٤مٕؾميدهلل ومٝميو ًميٞمه سم٤مٕؾميدهلل وًمٙمٜميه يِميْه إؾميدهلل وم

قمييين وميييالن: ييييو يمٛمّيييٚمم ُمٕمٜمييي٤مع:  ٟميييه ًميييٞمه ُمّيييٚماًمهلل وًميييلًمك وم٤مًمّميييواب ذم ُمثيييل ييييلا 

 اًم١ّما   ن ي٘م٤م :  ٟم٤م سمّمٗمتي ُمّٚمم وًمٞمه يمٛمّٚممهلل ٟمٕمم.

سمٕمييد يييلا اًمتٍمييي  ًمٚمّيي١ما   قمييود ٕىمييو :  ن اًمييدوم٤مع قميين اًمييٜمٗمه دميي٤مع اعمٝميي٤مضمم 
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ذا يمييي٤من ًمٚمٛمّيييٚمم ذم قم٘ميييب دارع  ُميييب واضمييي٥م طمتيييى ًميييو يمييي٤من اعمٝمييي٤مضمم ُمّيييٚماًم ومٙمٞميييف  

 اعمٝم٤مضمم يم٤مومبًاهلل  ظملت ضمواب ؾم١ماًمك 

 ًمو يمٜم٤م حت٧م راي٤مت همػم  ؾمالُمٞم٦م  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕممهلل ًمٙمن ىمٚم٧م ىمْل ذًمك ُم٤مذا  اًمِمٞم :

  جوهل  ٍائٞمل ًمه   ٞم٦م اًمدوم٤مع يٕمٜمي واضم٥م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 و ذا يم٤مٟم٧م. ُمداظمٚم٦م:

اعم٘مّميود  ًمٙمن طمٞمٜمام شمٕمٚمن راي٦م شمبوم  راي٦م همػم  ؾميالُمٞم٦م ًمٚم٘متي٤م هلل  ذا يمي٤من اًمِمٞم :

سم٤مًم٘مت٤م  يو اًميدوم٤معهلل ومٕمبومي٧م اسيواب  ٟميه واضمي٥مهلل  ُمي٤م  ذا يمي٤من اعم٘مّميود سم٤مًم٘متي٤م  ييو 

 اعمٝم٤مع٦م ومحٞمٜمئل ٓ  وز  ٓ  ن شمٙمون حت٧م راي٦م  ؾمالُمٞم٦م.

اًمّييي١ما  اًمثييي٤مين ُمييي٤م ييييو الٙميييم ًميييو اؾميييتدقمٞمٜم٤م ًم٘متييي٤م م حتييي٧م رايييي٦م هميييػم  ُمداظمٚمييي٦م:

  ؾمالُمٞم٦م ...  ذًا: ٓ  وز اًمث٤مين.

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ِّْال اًم١ّما  ُم٤م قمٚمٞمك. ٚم٦م:ُمداظم ََ 

 قمغم يمل طم٤م   قمت٘مد  ٟمك  ظملت ضمواب ؾم١ماًمك إو  وأظمب. اًمِمٞم :

  طمّٜم٧م. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

 ( 00: 09: 22/ 344) اهلدى والنور /
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 باب وٍْ

 سم٤مًمٜم٦ّْم ُم٤م يي اًمّمحف اًمتي ضم٤مءشمٙمم ُمن اًمّٕمودي٦م   ُمداظمٚم٦م:

اس ائيييبي يميييام يمٜميييتم ييييلع ع٤مقمييي٦م ُمييي٤مذا  ىميييو هلل  ٟمييي٧م  درى..  سميييو سمٙميييب   اًمِميييٞم :

 ؾمٛمٕمتم ُم٘م٤مًمه ُمٜمِمور يٜم٤مهلل )يملًمك ص٤مطمْٜم٤م اًم٘مديم حمٛمد  ُم٤من(.

 ؾمْح٤من ام.  ُمداظمٚم٦م:

 (  00:  18:  41/ 437) اهلدى والنور/

 ٓ خيٗم٤ميمم  ن يلع اًمٗمتٜم٦م دظمٚم٧م يمل سمٞم٧م.  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

 و ص٤مسم٧م يمل ومبد  ٓ ُمن قمّمم ام وىمٚمٞمل ُم٤م يم.  اًمِمٞم :

  قمغم يمل طم٤م .الٛمد م  ُمداظمٚم٦م:

دمدون يمٚمامت قمجٞم٦ْم ضميدًاهلل يميام ي٘ميو  اإلُمي٤مهل اًمِمي٤مومٕمي رمحيه ام قمين   اًمِمٞم :

 اعم٘مٚمد  ٟمه  ٓم٥م الٓم٥م ويٚم٘مٞمه قمغم فمٝمبع وومٞمه إومٕمى شمٚمدهمه ويو ٓ يِمٕمب.

 طمد ٤م ٟم٘ميل قمْي٤مرة ًمنُمي٤مهل اًمٜميووي سم٠مٟميه  يوز آؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمي٤مومب  ذا يمي٤من طمّين 

 اًمب ي سم٤معمّٚمٛملم.
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 يمؼم.ام    ُمداظمٚم٦م:

 ام  يمؼم... ام  يمؼم.  اًمِمٞم :

 ٓ  ًمه  ٓ ام.  ُمداظمٚم٦م:

يم٤من يٜم٤م  سمٕم   ظمواٟمٜم٤م اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمِم٤مهلهلل قم٤مُمي ًمٙمٜميه ُمي٤م ؿمي٤مء ام يميٞمه   اًمِمٞم :

وومٓميينهلل يميي٤من يييتٙمٚمم سمٙمييالهل ومٞمييه طمٙمٛميي٦م وومٞمييه شمْيي٤ميمي قمييغم يييلا اًمِمييٕم٥م اعمّييٚممهلل سمييل 

ن اًمييييدين  ومٞمييييون  ن وقمييييغم اًمْٕمثٞمييييلمهلل ي٘مييييو : ييييي٤م  ظمواٟمٜميييي٤م ٓ شمٚموُمييييويم قمٜمييييدُم٤م ي٘موًمييييو

اًمِمٕموبا ٕهنم ٓ يٗمٝمٛمون اًمدين  ٥م  ُمثٚم٦م يلا اًميلي خييبج ُمين ىمْمي٤مء ال٤مضمي٦م 

 ويٛمّك طم٤مًمه ويد  سم٤مٕرض..  مم ةظمبع.

 ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

 ي٘مو  يلا يو اإلؾمالهل..  اًمِمٞم :

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 ن اًمدين  ومٞمون اًمِمٕموب. ومال شمٚموُمويم  ذا ىم٤مًموا   اًمِمٞم :

 ٓ سم٤مم.ٓ طمو  وٓ ىموة    ُمداظمٚم٦م:

 ام اعمّتٕم٤من.  اًمِمٞم :

 قمٜمديمم ٟم٤مس...  ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمم.  اًمِمٞم :

 سم٤مم ي٤م  ظمي  ذا  ٙمن  يمٚمم إخ.  ُمداظمٚم٦م:
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 ي٤م ام سمّم ام.  اًمِمٞم :

 ( 00:  27:  20/ 437) اهلدى والنور/

 ؾم١مازم ظم٤مص سم٤مٕزُم٦م اًمتي ...   اًم١ّما :

ٕميد ـمٚمي٥م ُمين ىمْيل اًمٕميباىمٞملمهلل  ن سمٕم  إومباد ُمن سمالد اس ائب شمتٓموقميوا وييلا سم

يٕمٜمي ـمٚمْوا  ن شم٠ميت  ًمٞمٝمم سٛموقم٦م حمددةهلل ومٝمل ذي٤م م يلا ويلا رهمم  ن اًمدوًم٦م 

 ش مٜم هلل ذي٤م م يلا يل يو ذقمي  هل ٓ 

 ُم٤م ٟمباع ذقمٞم٤ًم ًمّْْلم اصمٜملم:  اًمِمٞم :

 اًم٥ّْم إو :  ٟمه دون  ذن اًمدوًم٦م اًمتي يٕمٞمِمون حت٧م ٟمٔم٤مُمٝم٤م.

ه  يييم صيييٞم٤مٟم٦م يميييام شمّمييي٤من اسٞميييوش سميييبًا وسمحيييبًا واًمّييي٥ْم أظميييب:  هنيييم  وميييباد ًميييٞم

وضميوًاهلل ومٚمٝميلا وذا  ُمي٤م ٟمٜمّميي  وميبدًا  و  وميبدًا ُمين اًمِميي٤ْمب اعمّيٚمم اعميتحٛمه إلقم٤مٟميي٦م 

اسييٞم  اًمٕمباىمييي  و اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىميييهلل  ٓ  ذا يم٤مٟميي٧م  قم٤مٟميي٦م ًمييٞمه  يي٤م قمالىميي٦م سم٤مًم٘متيي٤م  

ٚمه يم٤مًمتٛمبي  وُمداواة اسبطمى وٟمحو ذًمكهلل ومٝملا رء ةظمب وٓ ٟمبى ُمٜمه ُم٤مٟمٕم٤ًم. ًمٕم

 وَ  ًمك ضمواش.

 ٟمٕمم سم٤مر  ام ومٞمك.  ُمداظمٚم٦م:

وًميييييو ـمٚمييييي٥م اًمٕمباىمٞميييييون  ذا ـمٚمْيييييوا  ن شمٙميييييون سٛموقمييييي٦م و يييييددوهن٤م   ُمداظمٚمييييي٦م:

و ددون قمددي٤م ىمْل  ن يٚمتح٘موا سم٤مًمٕمباب يٙمون شمدريْٝمم ذم ُمٙم٤منهلل يل ييلا يٖميػم 

 ُمن الٙمم إو   هل ٓ 
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د ٓ يٚمتييي هل ومٞمييييه ٓ يٖميييػما ٕن اًمتيييدري٥م يٜمييي٤م  ىمييييد ٓ يٙميييون  ؾميييالُمٞم٤ًمهلل ىمييي  اًمِميييٞم :

سم٤مٕطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦م ُمٜمٝميي٤م ُمييثالً اعمح٤مومٔميي٦م قمييغم  داء اًمّمييالة ذم  وىم٤مهتيي٤م وٟمحييو ذًمييك 

 يي٤م ىمييد يٕمييؽمض ؾمييْٞمل اعمتٛمييبٟملمهلل يٕمٜمييي ُمييثالً ذم سمٕميي  اًمييْالد يمييل ُميين يٜمتٛمييي  مم 

اسيييٞم  يٗمبَيييون قمٚمٞميييه ومبَييي٤ًم  ن  ٚميييق لٞمتيييههلل وييييلع ُمييي٤م  فمٜمٝمييي٤م ُمييين سمِمييي٤مئب اًمٜمٍمييي 

 ًمٕمٚمك ومٝمٛمتٜمي 

   ام ومٞمك.ٟمٕممهلل سم٤مر  ُمداظمٚم٦م:

 (  00:  23:  24/ 437) اهلدى والنور/
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 باب وٍْ

ومٝمٛمٜم٤م ُمن سمٕم  اإلظموة اًملين اؾمتٛمٕموا ًمْٕم  إذـم٦م  ٟميك ىمٚمي٧م ذم  ُمداظمٚم٦م:

ُمٕميييبض ضمواسميييك قميييغم ؾمييي١ما  سم٤مًمٜمّييي٦ْم  ذا دقمييي٤م اًمٕميييباب اعمّيييٚمٛملم ًمٚم٘متييي٤م  وم٤مًمواضمييي٥م 

امهلل قمييغم اعمّييٚمٛملم  ن يٚمْييوا طمّيي٥م ُميي٤م ؾمييٛمٕمٜم٤م وٟم٘مييل  ًمٞمٜميي٤م ُميين  ظمييوة صم٘ميي٤مت  ن ؿميي٤مء 

 ومٝمل قمٜمد  شمٕمٚمٞمق سم٤مًمٜم٦ّْم سمٕمد اًموَ  ال٤مزم 

اًموَ  ال٤مزم  ٥م قمغم اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م  ن ي٘م٤مشمٚموا ُم  اًمٕميباب دو   اًمِمٞم :

 اًمٙمٗمب يمٚمٝم٤م.

 حت٧م راي٦م اًمٕمباب.. حت٧م راي٦م يٕمٜمي:.. ُمداظمٚم٦م:

ُميي٤م اٟمتْٝميي٧م ٕو  يمالُمييي   يي٥م قمييغم اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦مهلل وشمٗمّمييٞمل يييلا  اًمِمييٞم :

ىمٚمٜمييي٤م  يْمييي٤ًم: ٓ  يييوز ٕوميييباد اعمّيييٚمٛملم  ن ي٘مييي٤مشمٚموا ُمييي  اًمٕميييبابهلل ىمٚمٜمييي٤م ُميييبارًا واًمٚمٞمٚمييي٦م 

ويم٤مٟميي٧م ٟمّمييٞمحتٜم٤م ًمٚمِمييٞم  قمييكم سم٤مليي٤مج سمحْمييور سمٕميي   ظمواٟمٜميي٤م ٟمٗمييه يييلا اًمٙمييالهلهلل 

 وٟمّمحٜم٤م  ظمواٟمٜم٤م  ن ٓ ي٘م٤مشمٚموا  ٓ ُم  دو مهلل يلا ًمٞمه حت٧م ٟمٔم٤مهل صداهل.

ٞميي٤مة  ٟمييتم أن شمٕمبومييون ومٙمبييي٤ًم ًمييٞمه قمٛمٚمٞميي٤ًما ٕٟمييه ُميي  إؾمييف  يمثبٟميي٤م ُميي٤م ضمييبب ال

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اسٝم٤مد واًم٘مت٤م .

 فميين  ٟمٙمييم شمٕمٚمٛمييون ُميين اشمٗميي٤مب اًمييدو  اًمٙميي٤مومبة قمييغم ُم٘م٤مشمٚميي٦م اًمٕمييباب  ن ضمٜمودييي٤م 
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ًمٞمّيييي٧م سميييي٤مًمتٕمْػم اًمّييييوري وًمييييو  ٟمييييه يميييي٤من همبيْيييي٤ًم قمٚمييييٞمٙمم وًمٙميييين ؾمييييتٗمٝمٛموٟمه  ظمييييػمًا.. 

ضمٞموؿمييٝم٤م اسييٞم  إُمبيٙمييي واًمؼميٓميي٤مين واًمٗمبٟمزيي وا وًمٜمييدي واًمٕمييبش اًمّييوري 

بومتم ظمٚميٞمال ُمٚمييٞمال  و ٟمييام يمييل دوًمي٦م  يي٤م ُمٜمٓم٘متٝميي٤م..  يي٤م واًمّيٕمودي ًمٞمّيي٧م ُمٚمييٞمال.. قميي

صالطمٞمتٝم٤م واٟمٓمالىم٤مهت٤م و مم ةظمبعهلل ُم٤م يو اًمّي٥ْم  ييلا  ُميب ُمٜمٓم٘ميي ضميدًا.. اًمّي٥ْم 

 ن يمييل ضمييٞم  ًمييه ٟمٔم٤مُمييه.. ًمييه  ؾمييٚموسمههلل ُميي   هنييم يمٚمٝمييم  ٛمٕمٝمييم اًمٙمٗمييب سمٞمييٜمام اسييٞم  

 اًمٕمباىمييي اًمييلي رش ُميي  إؾمييف اًمِمييديد حتيي٧م ٟمٔميي٤مهل طميي ب اًمْٕميي٨م اًمٙميي٤مومب.. يييلا ٓ

يٚمتئم ُم  ضمٞم  ةظمب ًمدوًم٦م ُمّيٚمٛم٦م وًميو  ن ييلع اًمدوًمي٦م اعمّيٚمٛم٦م إظميبى ييي قميغم 

قمجبي٤م وسمجبي٤م ًمٙمن ىمد شمٙمون ًمٞم٧ّم ُمتحٙمٛم٦م ذم  ومباد ضمٞمِمٝم٤م حتٙمم اًمْٕمي٨مهلل  و 

ٓ يوضميييد يييييلا آؾميييتٕمداد ذم اًمٗمٙمييييب يمييييام ييييو ذم ضمييييٞم  اًمْٕمييي٨ما ومٚمييييلًمك ٓ يّميييي  

 اسيٞم  اًمٕمباىميي ٕومباد ُمين اعمّيٚمٛملم ُمين  ي ؿميٕم٥م ُمّيٚمم  ن يٜمْميٛموا يمي٠مومباد  مم

يلا ٟمحن ٓ ٟمجٞم ع و ٟمام  ذا يم٤من يٜمي٤م  دوًمي٦م ُمّيٚمٛم٦م يم٤مًمدوًمي٦م اس ائبيي٦م  و إردٟمٞمي٦م 

 و همػميييي٤م شمٜمٓمٚميييق عمّييي٤مقمدة اًمٕميييباب قميييغم  وًمئيييك اًمٙمٗمييي٤مر سموؾمييي٤مئٚمٝم٤م اًم٘مت٤مًمٞمييي٦م ويٙميييون 

 ُمٕمٝم٤م ُم٤م يّٛمى اًمٞموهل سم٤مسٞم  اًمِمٕمْيهلل يٙملا  ٥م  ىمو   ٟم٤مهلل  ُم٤م يم٠مومباد ومال  وز.

 ( 00:  08:  41/ 465) اهلدى والنور/

... ييي٤م ؿمييٞم  ... شمٙمييون اًمدوًميي٦م اعمّييٚمٛم٦م شمّيي٤مٟمد اًمٕمييباب شم٘م٤مشمييل سمجٞمِمييٝم٤مهلل  ُمداظمٚميي٦م:

 وم٠مٟم٧م شمٜمٔمم  لا اسٞم  سمح٥ّم وضمود  ذم اًمدوًم٦م اًمتي يي.

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ـمٞميي٥مر يييلع اًمدوًميي٦م  ٙميين شمٙمييون.. ٟمٕمٚمييم  ٟمييه ٓ شموضمييد دوًميي٦م شمبوميي  راييي٦م  ُمداظمٚميي٦م:

 اإلؾمالهل  و ىم٤مٟموهن٤م طمتى اًمٕمّٙمبي ُم٤م ...
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ييييلا ضمواسميييه  ظميييي ُمٕميييبوك سمييي٤مر  ام ومٞميييكر يٕمٜميييي: أن اعمّيييٚمٛمون سميييلم  اًمِميييٞم :

ذين و فمين وميٞمام ؾميْق ُمين يمالُمٜمي٤م  ن ش يٙمين واَيح٤ًم ُمين ىمْيل ومٝميو واَي هلل وييو: 

 ن ٓ طمٞمٚم٦م ًمٚمٛمّٚمٛملم اًمٞموهل  ٓ سم٠من شمٙمون اًمٕم٤مىم٦ْم  ُمي٤م ًمٚمٙمٗمي٤مر إُمبيٙمي٤من واًمؼميٓمي٤من 

د يٙميييون ُمٕمٝميييم ُمييين اًميييدو  وُمييين ُمٕمٝميييم  و شمٙميييون اًمٕم٤مىمْييي٦م ًمٚمجيييٞم  اًمٕمباىميييي وُمييين ىمييي

 اإلؾمالُمٞم٦مهلل ـمٞم٥م  مم يٜم٤م 

 ُمٗمٝموهل. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥مر وم٤مٔن ٟم٘مو :  ي اًمنمين  ظمٓمب قمغم اعمّٚمٛملم  اًمِمٞم :

 ٓ ؿمك ظمٓمب اًمٙمٗمب وطمٚمٗمه. ُمداظمٚم٦م:

يييلا يييوهلل وًمييلًمك ُميين سميي٤مب دوميي  اًمنميي إيمييؼم سم٤مًمنميي إصييٖمب  يي٥م  ن ٓ  اًمِمييٞم :

 ٧م ذيمبشمههلل يلا يو اسواب.ٟمتٕمٛمق ذم اًمتٗمٙمػم اًملي يو واىم  ُم  إؾمف  ٤م  ٟم

ٟم٘ميييل يييي٤م ؿميييٞمخٜم٤م سمٕمييي  اإلظميييوة طميييو  اعموَيييوع ييييلا.. اإلظميييوة اًميييلين  ُمداظمٚمييي٦م:

ومتحييوا  ييم سيي٤م   ن يييدظمٚموا ًمٚمٕمييباب درسمييويم شمييدري٥م ظميي٤مصهلل يٕمٜمييي: اًمييكم ضميي٤ميلم 

ُمن ا ٤مرج وُم٤م  ظملويم ٓ قميغم اليدود اًمٕمباىمٞمي٦م ُمين اًمٙمويي٧م ًمٚمٕميباب ُمي  اًمٕميدو 

سمل ضمٕمٚمويم طمباؾم٦م قميغم اعمّيتودقم٤مت وقميغم  وٓ ُم  الدود اًمّٕمودي٦م اًمٕمباىمٞم٦مهلل

 اعمٕمّٙمبات اًمتي سمداظمل سمٖمداد.

 يمويه . اًمِمٞم :

 ( 00:  12:  46/ 465) اهلدى والنور/

ؿمييييٞمخٜم٤مر  يْميييي٤ًم يمٜمييييتم ذيمييييبشمم ىمْييييل  ن ىمْمييييٞم٦م اًمباييييي٦م ٓ شمِمييييؽمط ذم دوميييي   ُمداظمٚميييي٦م:
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 اًمّم٤مئل.

ٟمٕميييمهلل صييي هلل يٕمٜميييي: يمواىمٕمٜمييي٤م ٟمحييين اًمٞميييوهل.. دوًمييي٦م  ردٟمٞمييي٦م قميييغم اليييدود  اًمِميييٞم :

دوًم٦م اًمٞمٝمودي٦مهلل اًمدوًم٦م إردٟمٞم٦م سمال ؿمك ظمػم ُمن سمٕم  اًمدو  إظميبى ُمين طمٞمي٨م اًم

فمييي٤ميب  مم طميييد يمْيييػمهلل ومٚميييٞمه ُمييين اعمٜمٓميييق اًمنميييقمي ُمٓمٚم٘مييي٤ًم  ٟمٜمييي٤م  ذا  ٤م ن اإلؾميييالهل ومٞمٝمييي

يوعٜميييي٤م ذم قم٘مييييب دارٟميييي٤م ُميييين اًمٞمٝمييييود  ن ٟم٘مٕمييييد ٟمٗمٙمييييب: يييييلع اًمدوًميييي٦م ُميييي٤م رومٕميييي٧م راييييي٦م 

 ن يٜمٗمب اعمّٚمٛمون عٞمٕم٤ًم ويٜمْٖميي  اسٝم٤مد.. ُم٤م رومٕم٧م راي٦م ٓ  ًمه  ٓ امهلل ومٝمٜم٤م  ٥م

  ن ٟمٖم  اًمٜمٔمب ُم١مىمت٤ًم قمن اًمنمط اًملي شمٕمبومه وذيمبشمههلل واَ  

 واَ  سم٤مر  ام ومٞمك. ُمداظمٚم٦م:

 وضم ا  ام ظمػم. اًمِمٞم :

 ( 00:  14:  47/ 465) اهلدى والنور/
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 باب وٍْ

وًمييييه شمتٛميييي٦م ال٘مٞم٘ميييي٦م اًمّيييي١ما   و اًمّيييي١ماًملم اًمييييلي يييييو  ذا طمييييدث اًم٘متيييي٤م   اًمّيييي٤مئل:

٠من اًمٙمٗميي٤مر ُميين دييي٤مئٝمم وُمٙمييبيم  هنييم ٓ يواضمٝمييون اًمٕمييباىمٞملم ذم اًم٘متيي٤م هلل وُمٕمٚمييوهل سميي

و ٟمام ي٘مدُمون سملم  يدهيم  اعمّٚمٛملمهلل ي٘مدُمون اعمٍميلم واًم٤ْميمّيت٤مٟمٞملم واًم٘مٓميبيلم 

وهمييييػميم ُميييين اعم٘ميييي٤مشمٚملم اًمييييلين يِمييييؽميمون ُمٕمٝمييييم ذم يييييلع اعمٕمبيميييي٦مهلل ومييييال ؿمييييك  ن 

ء وييي١مٓءهلل ومٝمييل يٕمييد اعمٕمبيميي٦م ؾمييتْد  سمييلم اًمٗمييبي٘ملم سمٛم٘متٚميي٦م ُميين اعمّييٚمٛملم ُميين ييي١مٓ

 اًم٘متغم ُمن اًمٓمبوملم  و ُمن ـمبك واطمدهلل و ي اًمٓمبوملم ُمن اًمِمٝمداء 

 وًٓ: ُمييين ييييم اًمِميييٝمداء وميييٜمحن ٟم٘ميييو : قمٚمٛمٝميييم قمٜميييد امهلل ٕن اًمِميييٝم٤مدة ٓ  اًمِميييٞم :

شمٜمٓميوي حتيي٧م سييبد اًم٘متيي٤م هلل وًميو ىمتيي٤م  اعمّييٚمم ًمٚمٙمٗميي٤مرهلل و ٟميام شمتح٘مييق اًمِمييٝم٤مدة سميي٠من 

 ؾمْٞمل دوم٤مع قمن  رض  ٓ ًمتٙميون  رَي٤ًم شمٙمون اًمٜمٞم٦م ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمْٞمل امهلل وًمٞمه ذم

 ؾميييالُمٞم٦م يٓمْيييق ومٞمٝمييي٤م ذع ام شمْييي٤مر  وشمٕمييي٤مممهلل ومٙميييام ضمييي٤مء ذم سمٕمييي  اًمبوايييي٤مت قمييين 

وًمٙمييين ومٞمٝمييي٤م رضميييل ُمييين اًميييبواة َيييٕمٞمف الٗمييي  وييييو قمْيييد ام سمييين  ٞمٕمييي٦م  ¢اًمٜمْيييي 

اًم٘م٤ميضهلل اًمِم٤ميد ضم٤مء ذم طمدي٨م ذم  ؾمٜم٤مدع قمْد ام سمن  ٞمٕم٦م اعمٕمٜميى عٞميل ضميدًاهلل 

ا ٕٟمييه ش يييبد ُميين ـمبيييق صم٘ميي٦م طميي٤موم  ¢ ن ٟم٘مييو : ىميي٤م  رؾمييو  ام ًمٙميين ُميي٤م ٟمّييتٓمٞم  

 ٤َمُمنهلل ُم٤م يو ًمٗم  الدي٨م 

ويلا اعمٕمٜمى صحٞم  يِمٝمد ًمه ُم٤م ضم٤مء ذم  شرب ىمتٞمل سملم اًمّمٗملم ام  قمٚمم سمٜمٞمته»
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ىم ُميييي٤منهلل آؾمييييم ًمييييٞمه ذم اؾمييييٛمه صييييحٞم  اًمْخيييي٤مريهلل ُميييين ىمّميييي٦م ذًمييييك اًمبضمييييل  فميييين 

 ن رضمييالً ُميين  صييح٤مب صييحٞم  اًمْخيي٤مريهلل  ُميي٤م اًم٘مّميي٦م ومٝمييي ذم صييحٞم  اًمْخيي٤مريهلل 

ىم٤مشمييل ىمتيي٤مًٓ ؿمييديدًا طمتييى قمجيي٥م اًمّمييح٤مسم٦م ُميين ؿمييدة ىمت٤مًمييههلل ومّيي٤مرقموا  مم  ¢اًمٜمْييي 

ًمٞم٘موًميييوا ًميييه: وميييالن ي٘م٤مشميييل يميييلا ويميييلاهلل ومٙمييي٤من ضمواسميييه قمٚمٞميييه اًمّيييالهل: ييييو ذم  ¢اًمٜمْيييي 

اًمٜمييي٤مرهلل ويٙميييلا اًم٘مّمييي٦م ومٞمٝمييي٤م رء ُمييين اًمٓميييو هلل وظمالصيييتٝم٤م صميييالث ُميييباتهلل اًمّميييح٤مسم٦م 

ىمت٤مًميييه واؾمتّْييي٤مًمههلل وضميييواب اًمبؾميييو  ٓ  يٕميييودون  مم اًمبؾميييو  ُمتٕمجْيييلم ُمييين ؿميييدة

يتٖمػم: يو ذم اًمٜم٤مر. و ظمػمًا رضمل ُمن  صح٤مسمه قم هل قمغم  ن يٙمون  لا اعم٘م٤مشمل وٓ 

ًمػماىمْيييييههلل ومٙمييييي٤من قم٤مىمْييييي٦م ييييييلا اعم٘م٤مشميييييل  ن  صييييي٤مطمْه ىميييييو  أن اعمج٤مييييييد  ن يٙميييييون 

اسباطمييي٤مت يمثيييبت قمٚمٞميييه وش يّميييؼم قمٚمٞمٝمييي٤مهلل وموَييي  ر س اًمّيييٞمف قميييغم سمٓمٜميييه واشمٙمييي٠م 

فمٝميبع وُمي٤متهلل ومّي٤مرع اًمبضميل اًميلي يمي٤من ُمّمي٤مطم٤ًْم ًميه  مم اًمٜمْيي  قمٚمٞمه طمتى ظمبج ُمين

ًمٞم٘مييو  ًمييه: ييي٤م رؾمييو  امر ومييالن اًمييلي ىمٚميي٧م ومٞمييه يمييلا ويمييلا ومٕمييل يمييلا ويمييلاهلل وم٘ميي٤م   ¢

 ن ام ًمٞمٜمٍمييي ييييلا اًميييدين »قمٚمٞميييه اًمّميييالة واًمّيييالهل: ام  يميييؼمهلل صيييدب ام ورؾميييوًمههلل 

ًمٚمٜميي٤مس ويييو ُميين سم٤مًمبضمييل اًمٗميي٤مضمبهلل و ن اًمبضمييل ًمٞمٕمٛمييل سمٕمٛمييل  يييل اسٜميي٦م ومييٞمام يْييدو 

 .ش يل اًمٜم٤مر

 شرب ىمتٞميييل سميييلم اًمّميييٗملم ام  قمٚميييم سمٜمٞمتيييه» ذًا: صيييدب ىميييو  اسمييين  ٞمٕمييي٦م وميييٞمام رواع: 

وًملًمك ٟمحن ٓ ٟمّيتٓمٞم   ن ٟم٘ميو : ًميو رومٕمي٧م رايي٦م اسٝمي٤مد ذم ؾميْٞمل ام وذم ُم٘م٤مشمٚمي٦م 

 قمييداء ام  ن يمييل ُميين وىميي  ىمتييٞمالً ومٝمييو ؿمييٝمٞمدهلل ٟمحيين ٟمتٛمٜمييى ذًمييكهلل وٟمٕميي٤مُمٚمٝمم ُمٕم٤مُمٚمييه 

 قمٚمٞمه وٓ ٟمٖمّٚمه وٓ ٟمٙمٗمٜمههلل وٟمدومٜميه ذم صمٞم٤مسميه ودُم٤مئيههلل ييلا طمٙمٛميه اًمِمٝمداء ٓ ٟمّمكم

اًمدٟمٞمويهلل  ُم٤م ذم أظمبة وم٤مم يٕمٚمم سمٜمٞمتههلل يلا ًمو يم٤من يٜم٤م  ستٛم   ؾميالُمي وضمٝمي٤مد 
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 ؾمييالُميهلل ومٙمٞمييف سمٜمييي٤م اًمٞمييوهل ويمثيييػم ُميين اًمٜميي٤مس ٓ يّميييٚمون وُميي  ذًميييك ي قمٛمييون  هنيييم 

 :  ن ذم اًمّميف اًمييلين يبييدون  ن  ٤مييدواهلل  ذا قمبومٜميي٤م ييلع ال٘مٞم٘ميي٦م وميٜمحن ٓ ٟم٘مييو

ي٘مييييي٤مشمٚمون اًمٙمٗمييييي٤مر ُمييييين ُمييييي٤مت ومٝميييييو ؿميييييٝمٞمدهلل  و ًميييييٞمه سمِميييييٝمٞمدهلل يميييييلًمك ُمييييين ُمييييي٤مت ُمييييين 

اعمّيييٚمٛملم وييييو ي٘م٤مشميييل ُمييي  اًمٙمٗمييي٤مر اعمّيييٚمٛملم  ومم و ومم  ن ٓ ٟم٘ميييو   ٟميييه ؿميييٝمٞمدهلل 

وًمٙمٜمٜمييييي٤م ٟم٘ميييييو : اعمّيييييٚمٛمون اًميييييلين ي٘مييييي٤مشمٚمون ُمييييي  اًمٙمٗمييييي٤مر اًمٞميييييوهل اًمٕميييييباىمٞملم ومٝمييييي١مٓء 

مهلل ىمد يٙموٟموا ُمٖمبورينهلل ىمد يٙمون سمٕمْمٝمم خمٓمئون  ؿمد ا ٓم٠مهلل صمم ام  قمٚمم سمٜمٞم٤مهت

ستٝمييدًا اضمتٝميي٤مدًا ظم٤مـمئيي٤ًمهلل  ُميي٤م اًمٓمييبك أظمييب اًمييلي يييداوم  أن قميين سمييالدع اعمّييٚمٛم٦م 

ومٝمييي١مٓء قميييغم طميييقهلل يميييلًمك ٟم٘ميييو : ام   قمٚميييم سمٜمٞميييتٝممهلل وًميييلًمك وميييال يٜمْٖميييي  ن ٟمتٕمٛميييق 

سمٛمثييل يييلا اًمّيي١ما هلل يييل يمييل ُميين اًمٗمييبي٘ملم ؿمييٝمداءهلل ٟمحيين ٟم٘مييو : اًمٗمبيييق اًمييلي الييق 

ا يم٤من ي٘مّمد اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام ومٝمو ؿميٝمٞمدهلل  ُمي٤م  ذا يمي٤من ٓ ي٘مّميد ذًميك ومٝميو ُمٕمه  ذ

 ىمتٞمل وًمٞمه سمِمٝمٞمد.

 (  00:  53:  36/ 466) اهلدى والنور/
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 باب وٍْ

: ييييو يّييي٠م  قمييين ٟمٗمّيييه ييييل يْيييد  سم٤مسٝمييي٤مد ذم سمٖميييداد  هل يْيييد  سميييتٕمٚمم اًميييدين شمبعييي٦م

 سمحٙمم  ٟمه طمدي٨م قمٝمد سم٤مإلؾمالهل.

يميي٤من  ¢ا  اًمثي٤مين  ريييد  ن  سمنميع سمي٠من اًمٜمْيي ىمْيل اسيواب قميين ييلا اًمّي١م اًمِميٞم :

ي٘مييو : )صمالصميي٦م ي١مشمييون  ضمييبيم ُمييبشملمهلل وذيمييب ُمييٜمٝمم ُميين ييي١مٓء اًمثالصميي٦م رضمييل ُميين  يييل 

 اًمٙمت٤مب  ؾمٚمم ومٚمه  ضمبع ُمبشملم.

 شمبع٦م  مم اًمٗمبٟمّٞم٦م: ...

 وسم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمجٝم٤مد ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 يمالهل سم٤مًمٗمبٟمّٞم٦م: ...

 ٤م ُم٤م  ضمْته قمن ؾم١مازم.ٓهلل ىمل ًمه يلع عٚم٦م ُمٕمؽم٦َم ُمْنمة و ٟم اًمِمٞم :

 شمبع٦م  مم اًمٗمبٟمّٞم٦م: ...

 شمبضمم ًمه وم٘مبة وم٘مبة طمتى ... ُمداظمٚم٦م:

 ومٞمام ي٠ميت. اًمِمٞم :

 يمٚمٛمتلم صمالصم٦م  ظموٟم٤م يؽمضمم ًمه طمتى يّٝمل. ُمداظمٚم٦م:
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ُميي٤م  فميين  ن يييلا  تيي٤مج ٕن اسييواب خمتٍمييهلل ًمٙميين سم٤مًمٜمّيي٦ْم عميي٤م ييي٠ميت  اًمِمييٞم :

 يٛمٙمن  ن يبد اىمؽماطمك.

 سمنم  يلع ...اًمثالصم٦م يلع يمٚمٛم٦م   ُمداظمٚم٦م:

 ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 اصؼم ي٤م  ظمي سم٤مر  ام ومٞمكهلل يو اًمدور زم أن  ٟم٤م ُم٤م  ضم٧ْم اًم٤ّمئل. اًمِمٞم :

يو إخ يبيد ضمواب يٕمٜمي واَي  يبييد ضميواب واَي  ذم ىمْميٞم٦م ُميثالً  ُمداظمٚم٦م:

 اسٝم٤مد.

 ويل  ٟم٤م ضم٤موسم٧م سمٕمد. اًمِمٞم :

 ٓ ٓ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

  اعمّييٚمٛملم اًم٘مييداُمى ذم  ؾمييالُمٝمم  سميي٤ًم ٟمحيين ٟمٜمّمييحه وًمييٞمه وطمييدع ٟمٜمّميي اًمِمييٞم :

قميين ضمييد يمييام ي٘ميي٤م  سميي٠من يٕمٜمييوا سمييتٕمٚمم اًمييدين شمٕمٚميياًم صييحٞمح٤ًم قمييغم اعمييٜمٝم٩م اًمييلي ٓسمييد 

 ٟمٙمييم ؾمييٛمٕمتم قمٜمييه ُميين ىمْييل ويمبرٟميي٤مع ةٟمٗميي٤ًم قمييغم ُمّيي٤مُمٕمٙممهلل أن  ظمييلًا سمٜمّمييٞمح٦م ُميين 

 ظمٓم٥م يٜم٤م  شمبضمم ًمه يلع اسٛمٚم٦م طمتى ُم٤م يٓمو  اعمِموار.

 شمبع٦م  مم اًمٗمبٟمّٞم٦م: ...

ييييلا  وٓهلًل وصم٤مٟمٞمييي٤ًم: ٓ ٟمٜمّميييحه ييييو وٓ هميييػمع  ييين  ذٟمييي٤م  ًميييٞمٝمم ةٟمٗمييي٤ًم سمييي٠من  اًمِميييٞم :

يليْوا ًمٚمجٝم٤مد يٜم٤م  يم٠مومبادهلل و ٟمام ٟمٜمّم  الٙموُم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝمي٤م اًمتيي قمبومي٧م 

ا ٓمييييب اًمييييدايم اعمحييييٞمال ًمييييٞمه وم٘مييييال سم٤مًمِمييييٕم٥م اًمٕمباىمييييي سمييييل سم٤مًمِمييييٕموب اًمٕمبسمٞميييي٦م سمييييل 
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ٝم٤م ُمن اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤م سم٥ّْم شموضمه دو  اًمٙمٗمب اًمّمٚمٞمْٞم٦م وُمن ُمٕم

ذم حتٓمٞمم اًمِميٕم٥م اًمٕمباىمييهلل  ي٥م  ن يٙميون ُمٜمي٤مسة اًمٕميباب ًميٞمه سمي٤مٕومباد يمٛمثٚميه 

ييييو و ٟميييام سم٤ملٙموُمييي٤مت اإلؾميييالُمٞم٦م اًمتيييي  ييي٥م قمٚمٞمٝمييي٤م  ن شمٜمٓمٚميييق عمٜمييي٤مسة اًمِميييٕم٥م 

 اًمٕمباىمي قمغم شمٚمك اًمدو  اًمٔم٤معم٦م اًم٤ْمهمٞم٦م.

 شمبع٦م  مم اًمٗمبٟمّٞم٦م: ....

 ُمٞم٦م أن : وًمٙمن ي٤م ؿمٞم  يل ومٞمه دوًم٦م  ؾمالؾم١ما 

 ظمالص اٟمتٝمٞم٧م  ٟم٧م ُمن اًمؽمع٦م. اًمِمٞم :

 سمه  ٟم٤م ودي  شمٕمٚمم ي٤م ؿمٞم . اًم٤ّمئل:

  ٟم٤م فمٜمٜم٧م  ٟمك اظمت ًم٧م ذم اًمؽمع٦م. اًمِمٞم :

 ٓهلل ُم٤م  شم٘مٜمٝم٤م ضمٞمدًا. اًم٤ّمئل:

 ـمٞم٥مهلل ؾمٜمِمد قمْمد  سم٠مظمٞمك. اًمِمٞم :

 ؾم١ما  سم٤مًمٗمبٟمّٞم٦م: ...

 ( 00:  01:  57/ 467) اهلدى والنور/

بٟمزيهلل ... ُمٕمٚموُمي٤مت ....  ي٤مرب ذم اًمٕميبابهلل ُمي٤م : ي٘ميو  إخ ييلا  ٟميه ومشمبع٦م

يييو يييو  شمييى ـم٤مًميي٥م ... اسٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل ام ذم اًمٕمييباب يييو ومييبض قمٚمٞمييه يييو يمٗمييبد 

 يمٗمبٟمز يمٗمبدهلل يلا اًمٌمء...

ذم ومبٟمّيي٤مهلل  ُمّيٚمميييو دوًمتيه سمٕمثيي٧م ضمٜميود ًمٚمحٚمٗميي٤مء اًمتيي يييي ومبٟمّي٤مهلل يييو  ُمداظمٚمي٦م:
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 توضمه.ُم   ي دوًم٦م يٓمٚم  حت٧م راي٦م ومبٟم٤ّم َد اًمٕمباىمٞملم وم٠مين ي

 ٓهلل  ذا اًمدوًم٦م اس ائبي٦م شموضمٝم٧م يتوضمه ُمٕمٝم٤م. اًمِمٞم :

 ٟميييييي٤م ُمييييييثكم ُمٍمييييييي سمٚمييييييدي ... سمحٙم٤مُمٝميييييي٤م عٕمييييييتٝمم يٜميييييي٤م  ذم صييييييف  ُمداظمٚميييييي٦م:

 اعمتح٤مًمف... ُم٤م ُموىمٗمي  ٟم٤م 

 ُموىمٗمك ُموىمٗمي  ٟم٤م. اًمِمٞم :

 ؿمٞمخٜم٤م  ٟم٤م  قمٓمل طم٤مزم. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ُموىمٗمي  ٟم٤م  اًمِمٞم :

 قمغم يلا اًمٌمء. ُموىمٗمك ؿمٞمخٜم٤م  ٟم٧م يٙمٗمٞمك اًمتحبي  وال٨م ُمداظمٚم٦م:

ٓهلل ُميي٤م يٙمٗميييهلل اعمٝمييم ؾمييواء يمٜميي٧م ذم دوًميي٦م يييي سمٕمييد يمٗمييب  و دوًميي٦م قمييغم  اًمِمييٞم :

اًمٙمٗميييب ومييي٤مسواب  ٟمييي٧م وييييو ىميييد  ظميييلع ُمييين سمييي٤مب  وممهلل وذم فمٜميييي وٓ ُم١ماظميييلة  ن 

ؾم١ماًمك سم٤مًمتٕمْػم اًمٜمحوي ٓ حمل ًمه ُمن اإلقمبابهلل ٕٟميك شميليمب ضمٞميدًا  ٟمٜميي ىمٚمي٧م ذم 

ُمّيٚمٛمون  سمي٤ًم قمين ضميد ٟمي٠مُمبيم  وًٓ سمي٠من  اسواب  ن ٓ يو وٓ اعمّٚمٛمون اًملين ييم

يتوضمٝمييوا ًمٓمٚميي٥م اًمٕمٚمييم وصم٤مٟمٞميي٤ًم: ٓ ٟميي٠مُمبيم سميي٠من يييليْوا  ومييبادًا  مم يٜميي٤م هلل وميي٢مذًا:  ٟميي٧م  

 ظملت اسواب سم٤مقمت٤ْمر   ٟمك ًميو يمٜمي٧م ُمين اًميدو  اًمتيي ُمي٤م حت٤مًمٗمي٧م ُمي  اًمٙمٗميبهلل ُمي٤م 

ٜميى: حت٤مًمٗم٧مهلل ُم  ذًمك ٟم٘مو : ٓ دم٤ميد اٟمٗمبادًا ٕن يلا ًمه حم٤مذيب يمْػمة ضمدًاهلل سمٛمٕم

ذم ؾميييْٞمل اًم٘مٞمييي٤مهل سمواضمييي٥م ؾمٞمْميييٞم  واضمْييي٤مت ييييلا اًمٗميييبدهلل  ُمييي٤م  ذا ذيييي٥م ُمييي  اًمدوًمييي٦م 

سم٤مؾمتٕمداداهت٤م اًمتي شمتٜم٤مؾم٥م ُم  اعمّمٞم٦ْم اًم٘م٤مئٛم٦م يٜم٤م  ومٞمٛمٙمن  ن  ٤ميد و ن يتح٘مق 

اًمٜمٍميي اًمييلي ٟمٜمِمييدع ًمٚمِمييٕم٥م اًمٕمباىميييهلل وًمييٞمه ًمٚمٜمٔميي٤مهل اًمٕمباىمييي وٓ ليي ب اًمْٕميي٨مهلل 
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ون ٟمٔميبهتم قمٛم٘مٞمي٦م وقمٛم٘مٞمي٦م وٓ ًمِمخذ صداهلهلل و ٟمام  ٥م قمغم اعمّٚمٛملم  ن شمٙمي

ضمييدًاهلل ويييي  ن ٟمٜمٔمييب ُميي٤مذا وراء قم٤مىمْيي٦م اٟمتّميي٤مر اًمٙمٗميي٤مر قمييغم اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي وقمييغم 

 اًمٕمٙمههلل ُم٤مذا وراء اٟمتّم٤مر اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي قمغم اًمٙمٗم٤مر 

شمٕمود اعم٠ّمًم٦م  مم ىم٤مقمدة ذيمبهت٤م ةٟمٗم٤ًم سمٛمٜم٤مؾم٦ْم ُم٤م  ن اعمّيٚمم  ذا وىمي  سميلم اًمنميين 

ُميين اعمّيييٚمٛملم سمييي٠من ُمٜميي٤مسة اًمٙمييي٤مومبين قميييغم اظمتيي٤مر  ىمٚمٝميييام ذًاهلل وميي٤مٔن يتيييويم يمثيييػم 

اًمِميييٕم٥م اًمٕمباىميييي  ظميييف ظمٓميييبًا ُمييين ُمٜمييي٤مسة اًمِميييٕم٥م اًمٕمباىميييي قميييغم اًمٙمييي٤مومبين وُمييي٤م 

ُمٕمٝمم ُمن اعمتح٤مًمٗملمهلل إُمب ًمٞمه يملًمكهلل وسمخ٤مص٦م سمٕمد  ن يمِمٗموا قمن ٟم٤م م ي١مٓء 

اًمٙمٗم٤مرهلل و فمٝمبوا ٟمواي٤ميم اًمّٞمئ٦مهلل و هنم يبيدون اًمتٜمٔمٞمم اسديد ًمٚمنميب إوؾميالهلل 

ك  قمييي٤مدة شم٘مّيييٞمم  اًميييْالد اًمٕمبسمٞمييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦م حتييي٧م وصييي٤مي٦م ورقم٤ميييي٦م  ُمييي٤م ويٕمٜميييون سميييلًم

اًمدوًم٦م إُمبيٙمٞم٦م وطمدي٤م  و وسمٕم  اًمدو  اًم٘موي٦م إظمبى يمٗمبٟم٤ّم وهمػمي٤مهلل وىمبي٤ًْم 

ذاقم٤مت  ن ومبٟم٤ّم أن شمٗمٙمب  ن  ٤م يدًا ذم ُموَوع اًمدظمو  ذم اإلؾمٛمٕمٜم٤م ُمن سمٕم  

ردٟمٞمي٦م ودوًمي٦م ؾميوري٦مهلل ودوًمي٦م اًمتٜمٔمٞممهلل يٕمٜمي: يمام ىمّٛموا اًمِمي٤مهل  مم دوييالت: دوًمي٦م  

ًمْٜم٤مٟمٞم٦م ضمٕمٚموا ذم اًمدوًمي٦م إومم اًمؼميٓمي٤منهلل وذم اًمدوًمي٦م إظميبى ومبٟمّي٤م..  ًمي هلل ييلا 

 اًمتٜمٔمٞمم ٟمٗمّه ؾمٞمٗمبض أن ٓ ؾمٛم  ام ًمو اٟمتٍم اًمٙمٗم٤مر قمغم اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي.

ٟمٕمٙمييه أن ويييلع ُمّمييٞم٦ْم سمييال ؿمييك ٓ يٛمٙميين عمّييٚمم  ن يييبُ  يي٤مهلل طمتييى يييلع 

 ُمّيٚممٕم٤مٟم٧م سم٤مًمٙمي٤مومب اًميلي ييو  ىميوى ُمٜمٝمي٤م وييلا ٓ ي٘موًميه اًمدو  اًمتي شمورـمي٧م واؾميت

قميييغم وضميييه إرض ُمٓمٚم٘مييي٤ًمهلل ٕن اًميييلين ىمييي٤مًموا سمجيييواز آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمييي٤مومب وَيييٕموا ًميييه 

ىمٞمودًا وًملًمك ىمٚم٧م ًمٙميم ةٟمٗمي٤ًم: ٓ شمٜم٘مٚميوا يمالُميي ُمٓمٚم٘مي٤ًمهلل  ٟمي٤م وَيٕم٧م ًميه ىمٞميدًاهلل يميلًمك 

ىميي٤مًموا:  ذا يم٤مٟميي٧م  يييلا ُميين وم٘مييه اًمٗم٘مٝميي٤مء طمٞمييٜمام ىميي٤م  ىميي٤مئٚمٝمم سمجييواز آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر
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اًم٘مييوة ًمٚمٛمّييٚمٛملمهلل ويميي٤من اعمّييتٕم٤من  ييم حتيي٧م ؾمييٞمٓمبة اعمّييٚمٛملمهلل  ُميي٤م اًموَيي  أن 

ومٕميغم ا ييالك ُمين ذًمييك م٤مُمي٤ًمهلل و ييلا  ٟمي٤م ىمٚميي٧م وٓ  زا   ىميو : ُميي٤م اًميلي يٜم٘مييل أن 

اًمييدو   و اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م سمخ٤مصيي٦م سمٕمييد  ن اطمتٚمتٝميي٤م اًمؼميٓميي٤من وإُمبيٙميي٤من سم٤مظمتٞميي٤مر 

و  رادت  ن شمّتٕم ييييي قميييييغم ييييييلع اًمدوًمييييي٦م  ٓ  طميييييد ُمييييين الٙموُمييييي٦م اًمّيييييٕمودي٦مهلل ًمييييي

يّييتٓمٞم هلل ٕهنيي٤م  قمٜمييي الٙموُميي٦م اًمّييٕمودي٦م ش شمّييتٓم   ن شم٘مييف قمييغم طمييدودي٤م دميي٤مع 

طمييييدود اًمٕمييييبابهلل وىمييييد قمبوميييي٧م سمٓمبي٘ميييي٦م  و سميييي٠مظمبى وُمٜمٝميييي٤م اًمٔميييين  ن اًمدوًميييي٦م اًمٕمباىمٞميييي٦م 

ؾميتٝم٤معٝم٤مهلل ًمين شمّيتٓمٞم   ن شم٘ميف  ُم٤مُمٝمي٤م ومتّيتٓمٞم   ن ختيبج ُمين قم٘ميب داريي٤م اًمدوًميي٦م 

ُميييبهلل  و طمال يي٤موومٞمٝميي٤م ىموهتيي٤مهلل ًمييلًمك ٟمحيين ٟمٜمٔمييب أن إلطمييدى اًمٕميي٤مىمْتلم  إُمبيٙمٞميي٦م

ًمٙمٜمٜمييي٤م ُمييي٤مذا ٟمٗمٕميييل  ٟمختييي٤مر إُميييب  هل ُمييي٤م دوٟميييه ُميييبًاهلل يٙميييلا  ييي٥م اعمّيييٚمم  ن يٕمييي٤مًم٩م 

إُميييورهلل ومييي٤مٔن ٓ ؿميييك وٓ ريييي٥م  ٟميييه  ن اٟمتٍمييي إُمبيٙمييي٤من قميييغم اًمِميييٕم٥م اًمٕمباىميييي 

حتييي٧م ييييد اًمٞمٝميييودهلل  شمٖميييػمت ظم٤مرـمييي٦م اًميييْالد اًمٕمبسمٞمييي٦م اس ييييبة اًمٕمبسمٞمييي٦مهلل وصييي٤مرت يمٚمٝمييي٤م

وحتيييي٧م اؾمييييتٕمامري٤م ويييييو اؾمييييتٕمامر  ُمبيٙميييييهلل  ُميييي٤م اًمٕمٙمييييه ًمييييو ومبَييييٜم٤م  ن اًمٕمييييباب 

اٟمتٍميييت وذًميييك ُمييي٤م ٟمبضميييوع قميييغم إُمبيٙمييي٤منهلل وقمييي٤مد إُمبيٙمييي٤من واًمؼميٓمييي٤من ُمٕمٝميييم 

 ظم اي٤م ٟمداُمى ُمٝم وُملم ُم٘مٝمورين ُم٤م اًملي ٟمخِم٤مع قمغم اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

الد اًمٕمبسمٞمي٦مهلل ييلا خيِميى وًمٙمين اًملي خيِميى ييو  ٟميه يٜمتنمي طمي ب اًمْٕمي٨م ذم اًميْ

 هيام  ع سم٤مًمِمٕموب اإلؾمالُمٞم٦م  ن شمّمْ  يلع اًمْالد ُمّيتٕمٛمبة هيوديي٦م  هل  ن يٜمتنمي 

ومٞمٝميي٤م يييلا اليي ب اًمْٕمثييي اًمييلي ٓ يٛمٙميين  ن يّييت٘مٞمم  و  ن شم٘مييوهل ًمييه ىم٤مئٛميي٦م ذم اًمييْالد 

 اًمٕمبسمٞم٦م يمٚمٝم٤مهلل يلا ُمن ضمٝم٦م.

بة ييييي مثيييل ُمييين ضمٝمييي٦م  ظميييبى وييييلع ٟم٘مٓمييي٦م  رضميييو  ن شمٜمتْٝميييوا  ييي٤م: اًميييدو  اًمٙمييي٤موم
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ؿمييٕمو ٤مهلل ومِمييٕمو ٤م ُمٕمٝميي٤م ذم ُم٘م٤مشمٚمتٝميي٤م ًمٚمٛمّييٚمٛملمهلل  ُميي٤م اليي ب اًمْٕميي٨م ذم اًمٕمييباب ٓ 

يٛمثل اًمِمٕم٥م اًمٕمباىميهلل يمح ب اًمْٕم٨م قمٜميدٟم٤م ذم ؾميوري٤م ٓ يٛمثيل اًمِميٕم٥م اًمّيوريهلل 

وًميييلًمك وميييال يٜمْٖميييي  ن ٟمتّميييور سم٠مٟميييه ًميييو اٟمتٍمييي اًمٕميييباب صميييم ُميييد ظمبـموُميييه وذيوًميييه  مم 

 ن طمي ب اًمْٕمي٨م ييو اًميلي ؾمٞمّيٞمٓمبا ٕن  اًمْالد اًمٕمبسمٞم٦م إظمبىهلل ًميٞمه ُمٕمٜميى ذًميك

طم ب اًمْٕم٨م ٓ يٛمثل يلا اًمِمٕم٥م اًملي اؾمتٓم٤مع سم٠من يتٖمٚم٥م قمغم اًمٙمٗم٤مر يمٚمٝممهلل ٓهلل 

يلا ىمد يٙمون سمبي٦م ُمن اًم ُمنهلل صمم ٓسمد  ن ي٘م٣م قمغم  ي طم ب ؾمواء يم٤من سمٕمثٞم٤ًم  و 

يميي٤من ؿمييٞموقمٞم٤ًمهلل واًمواىميي   يمييؼم دًمٞمييلهلل سمخييالك ُميي٤م ًمييو يم٤مٟميي٧م اًمّييٞمٓمبة ًمٚمييدو  ال٤ميمٛميي٦م 

ييييلعهلل ومٛمٕمٜميييى ذًميييك  ن اًمِميييٕموب اًمٙمييي٤مومبة ييييي اًمتيييي اؾميييتوًم٧م قميييغم اًميييْالد  اًمٙمييي٤مومبة

اعمّييٚمٛم٦م سمخييالك ُميي٤م ًمييو اٟمتٍميي اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي قمييغم اًمٙمٗميي٤مر ييي١مٓء ومٚمييٞمه ُمٕمٜمييى 

ذًمييك  ن طميي ب اًمْٕميي٨م يييو اًمييلي ؾمٞمّييٞمٓمبهلل و ٟمييام ىمييد يّييٞمٓمبهلل صمييم يٜميي٤م  رء  يْميي٤ًم 

شميه اًمّي٤مسم٘م٦م  ٥م ُمالطمٔمتههلل ًمو  ن اًمٕمباب اٟمتٍم وذًمك ُم٤م ٟمبضموع طمتى شمٕميود  ًمٞميه ىمو

 ٟمييي٤م ذم اقمت٘مييي٤مدي  ن طمييي ب اًمْٕمييي٨م ؾمٞم٘م٣مييي قمٚمٞميييه ىمْيييل  ن يٕميييود  مم ىموشميييه اًمّييي٤مسم٘م٦مهلل 

ٕهنم أن يمام شمّٛمٕمون وًمٞمه ُمٕمٜمى ذًمك  ٟمٜم٤م ٟمّمدب يمل ُم٤م ٟمّيٛم  ؾميواء يمي٤من ُمين 

ي١مٓء  و  وًمئكهلل و ٟمام يْدو  ن يٜم٤م  رء ُمن م٤مهل اًمّمحوة اًمتي يمٜم٤م ٟمّٛمٕمٝم٤م ىمْل 

بي٤ًم و ُم٤م اؾمتّالهل وـم٤مقم٦مهلل واعمّم٤مئ٥م ُمين وس  ُم٤م يمؤيلع اًمٗمتٜم٦مهلل ل٘م٧م سمٕم  اًمب

وموائدي٤م  هن٤م شموىم  اًمٜم٤مئٛملم ُمن ؾم٤ْمهتم اًمٕمٛمٞمقهلل ًمٕمكم  ـمٚم٧م يمثػمًا ذم يلع اًمٙمٚمٛم٦مهلل 

 ًمٙمن ًمٕمل ومٞمٝم٤م وم٤مئدة  ن ؿم٤مء ام.

 ًمٕمٚمك شمؽمضمم ًمه سمٕم  اًمٌمء اًملي ؾمٛمٕمته وًمو سم٤مظمتّم٤مر.

 شمبع٦م  مم اًمٗمبٟمّٞم٦م: ...



 اجلهاد يف العراق -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

750 

 ؾم١ما  سم٤مًمٗمبٟمّٞم٦م: ...

 ( 00:  08:  13/ 467) اهلدى والنور/ 

شمبع٦م: ي٤م ؿميٞم  ي٘ميو  ًميك: قمٚمياًم سمي٠من  رايض اعمّيٚمٛملم  رَي٤ًم واطميدةهلل و...  ن 

ُميييييثالً ذم اًمٕميييييباب  ن ييييييلا  صيييييْ  ُميييييثالً ضمٝمييييي٤مد ذم ؾميييييْٞمل امهلل ي٘ميييييو  ًميييييك: وٟمحييييين 

يمٛمّٚمٛملم عم٤مذا قمٜمدُم٤م ٟملي٥م ُميثالً  مم اًمّيٗم٤مرات سمٖميداد يٕمٜميي ٓ ي٘مْٚميوا  ٟمٜمي٤م ٟميدظمل 

يٓمٚمْوٟمٜم٤م ُمثالً ضميوازاتهلل وٟمحين ٟمٕمٚميم  ن ذم اًمدوًمي٦م  مم سمٖمدادهلل وٟمحن ُمّٚمٛملمهلل يم 

 اإلؾمالُمٞم٦م ًمٞمه ومٞمه طمدودهلل ومام ضمواسمٙمم ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞم  

 سم٤مر  ام ومٞمك يلا .. اًمِمٞم :

قمٚمييياًم  ن اًميييدو  اإلؾميييالُمٞم٦م ُمثيييل اس ائيييب ٓ شمّيييٛم  ًميييه سم٤مًميييلي٤مب وٓ  ُمداظمٚمييي٦م:

 شمّٛم  ًمٜم٤م سم٤مًملي٤مب  مم اسٝم٤مدهلل يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمن  هن٤م ...

اعم١مؾمييف  ن اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م طمتييى اًمٕمييباب يم٤مٟميي٧م ًمٕمٝمييد ىمبييي٥م  ٕٟمييه ُميين اًمِمييٞم :

حمٙموُم٦م سم٤مًمدو  إضمٜمْٞم٦مهلل ُمٗمٝموهل يلا اًمٙمالهلهلل واًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞميوهل ُمين طمٞمي٨م 

طمٙمٛمٝمييي٤م سم٤مإلؾميييالهل وشمٓمْٞم٘مٝمييي٤م ٕطمٙمييي٤مهل اإلؾميييالهل ختتٚميييف ىمبسمييي٤ًم وسمٕميييدًا ُمييين اإلؾميييالهلهلل 

ي اًمٕمبابهلل وي١مؾمٗمٜم٤م  ن ٟم٘مو  ال٘مٞم٘م٦م  ن  سمٕمد الٙموُم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م قمن اإلؾمالهل ي

ويلا ُم٤م  ٛمل يمثػم ُمن اًمٜم٤مس  ن يٜمح٤مزوا طمتى يلع اًمّي٤مقم٦م اًمتيي وضميدوا اسحيٞمم 

يٜمّميي٥م قمييغم اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي ٓ ي اًمييون يٜمٔمييبون  مم اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي سم٠مٟمييه ؿمييٕم٥م 

سمٕمٞمييد قميين اإلؾمييالهل وسمخ٤مصيي٦م طمٞمييٜمام يتييليمبون طميي ب اًمْٕميي٨مهلل وًمييلًمك ومييال همباسميي٦م ذم 

يمييل اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م أن يييي ٓ يييلا اًمييلي شمبعتييه قميين اًمبضمييل  هنييم ٓ يّييٛمحونهلل 
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حتٙمم سمب هي٤م ومْمالً قمن  ن حتٙميم سميديٜمٝم٤مهلل و ٟميام شمباقميي ُمّمي٤ملٝم٤م اعم٤مديي٦مهلل وملي٤مسميه 

يييو ومْمييالً قميين قم٤مُميي٦م إومييباد اعمّييٚمٛملم اعمتحٛمّييلم ٓ يٗمٞمييد ؿمييٞمئ٤ًم أنهلل عميي٤مذا  ٕٟمييه 

طمتى أن شمٕمٚمٛمون  ن اسٞم  اًمٕمباىمي ُم٤م  صم٧ْم وضمودع قمغم وضمه إرضهلل صحٞم  

ييلا اًميلي يتحيدصمون سميه يميل اًميدو  اعمتح٤مرسمي٦م  ٟميه اًم٘متي٤م  اًميؼمي سمٕميد ُمي٤م   هل ٓهلل يٕمٜمي:

 سمد  ويتح رون ويتٔمٜمون ..  ًم هلل 

قم٤مُم٦م  ومباد اعمّٚمٛملم ًمو  شمٞم   م اًملي٤مب  مم يٜم٤م  ُم٤مذا يّتٓمٞمٕمون  ن يٗمٕمٚمواهلل 

اسٝم٤مد أن اًمْنمي ُم٤م سمد  سمٕمدهلل و ٟمام اسٝم٤مد  اًم٘م٤مئم  و ًمٜم٘مل اًم٘مت٤م  اًم٘م٤مئم أن يو 

اًمّالطمي اعم٤مدي وم٘مالهلل وًملًمك يمام ؾميٛمٕمٜم٤م وام  قمٚميم  ن اًمّيٗم٤مرات ييلع ٓ ٘مت٤م  اًم

شم٘مْييل ييي١مٓء إومييبادهلل عميي٤مذا  ٕهنييم  قمٜمييي اسييٞم  اًمٕمباىمييي أن ٓ يبيييد  ؿمخ٤مصيي٤ًمهلل 

سمييييل يبيييييد ـمٕميييي٤مُمٝمم هلل سمييييل يبيييييد ؾمييييالطمٝممهلل يبيييييد ُميييي٤م م ًمٞمّييييتٕملم سمييييلًمك قمييييغم ىمتيييي٤م  

٦م و بٟمي٦م وو ...  ًمي هلل إقمداءهلل  ُم٤م يم٠مؿمخ٤مص ومٝمم ُمتوومبون ًمدهيم وسمٓمبي٘مي٦م ُمٜمٔمٛمي

يٜميي٤م ذم اقمت٘ميي٤مدي ُميي   ين ًمّيي٧م قمّييٙمبي٤ًم و رضمييو  ن شمييؽمضمم ًمييه يييلع اعمالطمٔميي٦م ُميين 

ؿمييخذ ذقمييي وم٘مييال:  ٟميي٤م  شمّمييور  ن ييي١مٓء ًمييو ذيْييوا  مم اًمٕمييباب ؾمييٞمٙموٟمون صم٘مييالً 

قمغم الٙموُم٦م اًمٕمباىمٞم٦م واسٞم  اًمٕمباىمي ٕٟمه ٓزهل ي١مُمٜموا  م اعم٠موى اًمالئيق  يم 

٦م  قميدائٝمم واًمٓمٕمي٤مهل واًمنميابهلل سمٞميٜمام ٟمحين ٟمٛميديم واًمّالح اًملي يٛمٙمٜمٝمم عمٝم٤معي

سم٤مًمٓمٕم٤مهل واًمنماب ُمن قمٜمدٟم٤مهلل  ذًا: ؾمٜمٙمون صم٘مالً قمٚمٞمٝممهلل  ُم٤م ييوهل شمْيد  اعمٕمبيمي٦م اًمؼميي٦م 

تٓمٚم٥م ُم٤ّمقمدة سمدٟمٞم٦م ُمن اعمّٚمٛملمهلل يوُمئٍل ًمٙميل ي ٙمن  ن اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي طمٞمٜمئٍل 

 طم٤مدث طمدي٨م.

 شمٗمْمل.
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ٙمبي٦مهلل طمٞميي٨م  ٟمييه مييبس ظمّموصييٞم٦م ًمييألخ  سمييبايٞمم  ٟمييه ًمديييه ظمييؼمة قمّيي ُمداظمٚميي٦م:

 صمالصم٦م قمنمة ؾمٜم٦م ذم اسٞم  اًمٗمبٟمزهلل ومٝملع ظمّموصٞم٦م ًمه.

وًملم يٜم٤م  ذم اًمٕمبابهلل ١ميلع ظمّموصٞم٦م  ٥م  ن شمدرس سمٞمٜمه وسملم اعمّ اًمِمٞم :

وًملم يٜمي٤م هلل ومي٢من وضميدوا  هنيم سمح٤مضمي٦م  مم ١م ٥م  ن يدرس يو اعموَوع ُم  اعمّ

 ُمثٚمه  ظملوع سمٙمل وؾمٞمٚم٦م  ٙمٜم٦مهلل  ُم٤م يو يٓمبح ٟمٗمّه ٓ.

٤م ؿمٞم  طمدصمٜم٤م سمٕم  اإلظموة اًمٕمباىمٞملم ُمن اًمٓمالب ذم سمٕم  اًمْالد ىم٤مًموا: قمكم: ي

ٟمحيين ذيْٜميي٤م  مم اًمّييٗم٤مرات اًمٕمباىمٞميي٦م ذم سمالدٟميي٤م يٕمٜمييي: ذم اًمْٚمييد اًمييلي ٟمحيين ومٞمييههلل ىمٚمٜميي٤م 

  م:  ذا  ٟمتم سمح٤مضم٦م ًمٜم٤مهلل ىم٤مًموا: ٓهلل ٟمحن ًمّٜم٤م سمح٤مضم٦م ًمٙمم أن.

 ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞم   شمبضمم ًمه أن. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمل. اًمِمٞم :

 مم اًمٗمبٟمّٞم٦م: ...شمبع٦م  

 ( 00:  19:  02/ 467) اهلدى والنور/

 ( 00:  24:  32/ 467) اهلدى والنور/
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 باب وٍْ

ٟمبضمو ُمن ومْمٞمٚمتٙمم شموضمٞمه ٟمّمٞمح٦م إلظمواٟمٜم٤م اًمّٚمٗمٞملم ذم اًمٕمباب طمو   اًم١ّما :

 ـمبي٘م٦م اًمتٕم٤مُمل ُم  أظمبين ُمن اًمٜم٤مس ؾمواء اعمخ٤مًمٗملم  و  همػميم 

  فمن  ظملت اسواب ؾمٚمٗم٤ًم. اًمِمٞم :

ضميي ايمم ام ظمييػم ؿمييٞم هلل ويّييٚمم قمٚمٞمييك اًمِمييٞم  حمٛمييود وي٘مبئييك اًمّييالهلهلل ّيي٤مئل:اًم

 ويود  ن يبا .

قمٚمٞميييك وقمٚمٞميييه اًمّيييالهل ورمحييي٦م ام و سمبيم٤مشميييههلل و ٟمييي٧م سميييدوري ؾميييٚمم قمٚمٞميييه  اًمِميييٞم :

 وقمغم يمل ُمن ي٠ّم  قمٜم٤م.

 ويو يود  ن يبا . اًم٤ّمئل:

وقمي٤مد   ن ؿم٤مء ام رسمٜم٤م  ٛمٕمٜم٤م واًمٕمباب طمب  وٓهلًل صمم ىميد شمي٤مب ُمين َيالًمه اًمِمٞم :

 مم رسميييه سمٕميييد ييييلع اعمحٜمييي٦م اًمتيييي اسميييتكم  ييي٤مهلل ويم٤مٟمييي٧م ؾمييي٤ًْْم ٓسميييتالء يمثيييػم ُمييين اًميييْالد 

 اإلؾمالُمٞم٦م إظمبىهلل وذم ُم٘مدُمتٝم٤م اًمّٕمودي٦م وُم٤م اٟمْمم  ًمٞمٝم٤م.

الٙموُم٤مت ال٤مًمٞم٦م اًمتي حتٙميم اًمٕمي٤مش اإلؾميالُمي  يمثبيي٤م  شمي٧م سمّميورة  اًم١ّما :

ٟمّيييييي٠م  يييييييلع همييييييػم ذقمٞميييييي٦م سمّمييييييورة اٟم٘مالسميييييي٤مت  و اعمّييييييتٕمٛمب يييييييو اًمييييييلي  وضمييييييدي٤مهلل 

الٙموُم٤مت ؾمٛمٕمٜم٤م سمٕم  ومت٤مويٙمم  ٟمه ٓ  وز خم٤مًمٗمتٝم٤مهلل ٓسمد ُمين آؾميتئلان ُمٜمٝمي٤م 
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 وٓسمد ُمن .. ومٜم٠ّم  قمن الٙموُم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتي  ٥م قمٚمٞمٜم٤م ـم٤مقمتٝم٤م  و ٓ ٟمخ٤مًمٗمٝم٤م 

 يي اًمتي شمٕمٚمن الٙمم سم٤مإلؾمالهل وشمٓمْق ُم٤م شمٕمٚمن ومٕمالً. اًمِمٞم :

 و ذا ش شمٓمْق وٓ ... اًم٤ّمئل:

 هلل ٕٟمه ُمثالً ٟمخبج قمٚمٞمٝم٤م ٟم٘مو  ًمك: ٓهلل ومٜمبى ...ٟمبى  ذا ش اًمِمٞم :

يٕمٜمييييي: يم٢مقم٤مٟميييي٦م  ظمواٟمٜميييي٤م اعمّييييٚمٛملم ومٝمييييلع الٙموُميييي٤مت ىمييييد ٓ شميييي٠مذن ًمٜميييي٤م  اًمّيييي٤مئل:

 سم٢مقم٤مٟمتٝممهلل ومٝمل  ٥م قمٚمٞمٜم٤م  ن ٟمٓمٞمٕمٝم٤م ذم يلع ال٤مًم٦م 

 ظمل ُمث٤مًمك واىمٕمي ي٤م  ظميهلل شمٕملم  ظمواٟمك اعمّٚمٛملم ُمثالً اًمٕمباىمٞملم  اًمِمٞم :

 اًمٕمباىمٞملم. اًم٤ّمئل:

ؾم١ما  ًمٞمه واَح٤ًمهلل ٕن اسيواب ٓ شمّيٛم هلل ًمٙمين  ٟمي٧م شمبييد  ن شم٘ميو :  اًمِمٞم :

 ٓ شمّٛم  سم٤مإلقم٤مٟم٦م..

 ُم٤مًمٞم٦م ُم٤مدي٦م. اًم٤ّمئل:

 و يْم٤ًم يلا ُمّٛموح سمه. اًمِمٞم :

 يتٙمٚمم قمن سمٕم  سمالد ا ٚمٞم٩م سمحٙمم وضمود .. ُمداظمٚم٦م:

 ي ٟمٕممهلل يلع شمدظمل ذم ىم٤مقميدة:  ذا شمبشمي٥م ُمين وراء ييلع اإلقم٤مٟمي٦م ُمٗمّيدة  اًمِمٞم :

ح٦م اًمتي يبيد اًمِمخذ  ن ي٘ميوهل  ي٤م ومتٜم٘مٚمي٥م اعمّميٚمح٦م  مم ُمٗمّيدةهلل  يمؼم ُمن اعمّمٚم

 و ٓ ومٝمو واضم٥م اًم٘مٞم٤مهل  لع اعمّمٚمح٦مهلل واَ  اسواب 

ييي٤م ؿمييٞم   ٟميي٧م ذيمييبت ًمييألخ اس ائييبي اًمييلي ىمْييل يييلا  ٟمييه قمييغم ُمّييتوى  اًمّيي١ما :
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 وميباد  ٟميه إومْميل  ن ييبوح  مم  ومٖم٤مٟمّيت٤من ُمي٤م يي٠ميت  مم سمٖميدادهلل سمّي٥ْم  ن اًمدوًمي٦م ُميي٤م 

و خيييييبج قميييين ـم٤مقميييي٦م اًمدوًميييي٦مهلل وم٠مٟميييي٤م سم٤مًمٜمّيييي٦ْم زم ذم سمٖمييييدادهلل  ييييق زم  ن شمّييييٛم  ًمييييههلل  

  ًمتحق  م  ٟم٤م و ظمواين 

 يمٞمف ٓ. اًمِمٞم :

 يٕمٜمي  وز يلا. اًم٤ّمئل:

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ضم ا  ام ظمػم. اًم٤ّمئل:

ٟمحيييين ٟم٘مييييو  سم٤مًمٜمّيييي٦ْم ًمٚمج ائييييب وهمػمييييي٤م ُميييي٤م خيبضمييييواهلل ٕٟمييييه  ذا ظمبضمييييوا  اًمِمييييٞم :

وًم٦م وشمٜمِب اًمدقموةهلل ومٝملا ٟمالطمٔمه ٟمحن ذم ؾمٞمٕمٛمٚموا ظمّم٤مهل وٟم اع سمٞمٜمٝمم وسملم اًمد

 سمٕم  اًمٔمبوك وإطموا .

 ( 00:  45:  48/ 468) اهلدى والنور/

ٓ  ًميييه  ٓ امهلل وميييليمب ًمٜمييي٤م  و  ُمييي٤م ضمٚميييه سم٠مٟميييه ؾميييٛم  ُمييين  طميييد اس ائيييبيلم  اًمِميييٞم :

اًمييلين اشمّمييٚموا شهلل وؾميي٠مًموين قميين اًمييلي٤مب  مم اًمٕمييباب ُميين  ضمييل اسٝميي٤مدهلل و ٟميي٤م يمييام 

  اإلؾمالُمٞم٦م  ن شمٙمون قموٟم٤ًم ًمٚمِميٕم٥م اًمٕمباىميي قميغم اًمٙمٗمي٤مر شمٕمٚمٛمون  ٟمتم ٟمٜمّم  اًمدو

اعمحييي٤مرسملم  يييم وُمييين يمييي٤من ُمٕمٝميييم ُمييين اعمتحييي٤مًمٗملم ُمٕمٝميييمهلل ومٝميييلا ر يٜمييي٤م دائييياًم و سميييدًاهلل 

هلل ٕٟميه يمي٤من ىميد زارٟمي٤م يٜمي٤م وًميو سم٠موىمي٤مت قمكموًمٕمل يلا يم٤من ُمن عٚم٦م ُم٤م ذيمبٟم٤م ًمٚمِمٞم  

ذيي٤مب إوميباد  َٞم٘م٦م سم٥ّْم فمبوومه اعمتٕمٚم٘م٦م سمّيٗمبعهلل وم٘مٚمٜمي٤م ًميه: ٟمحين ٓ ٟميبى ذقمٞمي٦م

ُمييين اعمّيييٚمٛملم اعمتحٛمّيييلم  مم اًمٕميييباب ٕن ذًميييك ٓ يٗمٞميييد اسيييٞم  اًمٕمباىميييي ىميييوةهلل 
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و ٟمام ىمد يٚم٘مي قمغم يموايٚمٝمم شمٙم٤مًمٞمف و قم٤ْمء يم ذم طم٤مضم٦م  مم ُمن خيٗمٗمٝم٤م قميٜمٝممهلل 

وًمٞمه  مم ُمن ي يديم صم٘مالً قمغم صم٘ملهلل ومٙم٤من يلا ضمواش ًمٚم٤ّمئلهلل ومليمب يلا اًم٤ّمئل 

اًمٜم٘مييل رء ُميين اًمتٖمٞمييػم اًمييلي ٓسمييد ُمٜمييههلل ومْٞمٜميي٤م  ٕظموٟميي٤م يييلا ُميي٤م ؾمييٛم  ُمٜميييهلل ويميي٤من ذم

ًمألخ يلا  ن ر يٜم٤م يم٤من وٓ ي ا   ٟمه  ٥م قمغم اًميدو  اإلؾميالُمٞم٦م  ن يٕمٞمٜميوا اسيٞم  

اًمٕمباىمي ذم ؾمْٞمل اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي وًميٞمه شم٠ميٞميدًا ًمٚمحي ب اًمْٕمثيي  و 

قمنم  ًمبئٞمّههلل صمم ىم٤م   طمد اس٤مًمّلم: أن  ٙمن يتٙمٚمم صداهل أن اًم٤ّمقم٦م  طمدى

 قم٤مدوا يمالُميه اًميلي ومٞميه اًمتٍميي  سم٤مٟمّيح٤مب اسيٞم  اًمٕمباىميي ُمين اًمٙمويي٧مهلل ويمٜمي٧م 

 ريد  ن  شمٙمٚمم ُمٕمٝممهلل وم٤مٔن  ذا ذيْيتم  مم يٜمي٤م  ُمي٤مذا شمّيتٓمٞمٕمون  ن شمٗمٕمٚميواهلل  ٟمي٤م ذم 

اقمت٘مييي٤مدي وييييلا اقمت٘مييي٤مد يمثيييػمين ُمييين  ن اسيييٞم  اًمٕمباىميييي يٕميييد اعمالييييلم رسميييام يٙميييون 

يمي٠مومباد ُمي٤مذا يٙميون شمي٠مصمػميمم ًمّمي٤مًم  اسيٞم   سٝم  ًمٚم٘متي٤م  ُمٚمٞميوٟملمهلل ومي٠مٟمتم  ذا ذيْيتم

اًمٕمباىميييي ُمييي٤م  فمييين ذًميييك يٖمٜميييي ؿميييٞمئ٤ًمهلل سميييل يميييام ىميييد شمٕمٚمٛميييون  ن اًمِميييٕموب اإلؾميييالُمٞم٦م 

وسمخ٤مصييي٦م يٜمييي٤م ومٝميييم يبؾميييٚمون اإلُميييدادات اعمتٕمٚم٘مييي٦م سم٤مًمٓمٕمييي٤مهل واًمنمييياب  مم اسيييٞم  

اًمٕمباىميهلل وًمٕمٚمٙمم قمغم قمٚمم سملًمكهلل وم٠مٟم٤م ىمٚم٧م ًمّم٤مطمْٜم٤م اًميلي  ذت  ٟمي٧م  ًمٞميه ةٟمٗمي٤ًم: 

وذاسمٙميييم و ؾميييٚمحتٙمم  مُمييين اس ائيييب ييييل ختبضميييون وُمٕمٙميييم ـمٕمييي٤مُمٙم ذا ظميييبضمتم 

وو..  مم ةظميييييب ُمييييي٤م يٚمييييي هل اعمج٤مييييييدينهلل  هل ؾميييييتٙموٟمون يميييييالً قميييييغم اًمِميييييٕم٥م اًمٕمباىميييييي 

 اًملي ؾمٛمٕمتٛموع ُمن صداهل. النواسٞم  اًمٕمباىميهلل يم٤من يلا ىمْل يلا اإلقم

وم٤مٔن يل شمٕمت٘مدون  ٟمٙمم شمٙموٟمون قموٟم٤ًم ًمٚمجٞم  اًمٕمباىمي وييو ؾميٞمداوم  قمين سمٚميدع 

 د اٟمّح٥م ُمن اًمٙموي٧مهلل يل شمٕمت٘مدون سم٠مٟمٙمم شمٙموٟمون قموٟم٤ًم ًمه اًمٕمباب وىم

 ٟم٤م ىمٚم٧م:  ي٥م قميغم الٙموُمي٤مت اإلؾميالُمٞم٦م وىمٚمي٧م ًمٙمثيػم ُمين اًميلين ؾمي٠مًموا:  ن 
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يم٤من اسيٞم  اس ائيبي ظميبج سمٕميددع وقمدشميه سمّيالطمه اسيوي واًميؼمي طم٤مُمٞمي٤ًم سٞمِميه 

  مم  ن يّميييل  مم اًمٕميييباب ومٝميييلا ييييو اًمواضمييي٥مهلل  ُمييي٤م يمييي٠مومباد وميييلًمك  ييي٤م ٓ يّيييٛمن وٓ

يٖمٜمي ُمن ضموعهلل وأن ُم  إؾمف ىميد وموضمئٜمي٤م سمي٢مقمالن صيداهل  ُميبع ًمٚمجيٞم  اًمٕمباىميي 

سم٤مٟٓمّييح٤مب ُميين اًمٙموييي٧مهلل ومٙمٞمييف شمتّمييورون  ٟمٙمييم  ذا ذيْييتم يمٜمييتم قموٟميي٤ًم ًمٚمجييٞم  

اًمٕمباىمييي وييييو ًميييٞمه سمح٤مضمييي٦م  مم قميييددهلل و ٟمييام ييييو سمح٤مضمييي٦م  مم قميييدةهلل ومتٗمْميييل.. ُمييي٤مذا 

 قمٜمد .

ػم ُميين اس ائييبهلل ٟمحيين ذم ييي٤م ؿمييٞم  سم٤مًمٜمّيي٦ْم ... سمّييالح وٟميي٠ميت سمٌمييء يمثيي اًمّيي٤مئل:

 اس ائب ٓ ٟمٛمٚمك رءهلل  ُم٦م ُمّٚمٛم٦م ...  ْون يلا اًمٌمء.

 ن  قمكم ٟم٤م  قمبك يلاهلل وًملًمك ٟمّمح٧م اس ائبيلم وذم ؿمخذ اًمِمٞم   اًمِمٞم :

اًمدوًمييي٦م  ذا ش شمتجييي٤موب ُمييي  ييييلا اًمواضمييي٥م ومييي٤مٕومباد ٓ يٗمٞميييدون ؿميييٞمئ٤ًمهلل  ٓ ىمٚمييي٧م:  ٓ 

هلل  ُمييي٤م ًمٚمجٝمييي٤مد ًمٚم٘متييي٤م ..ا ٔن  ـمْييي٤مء و بَيييلم ومٝميييلا واَييي  اًمٜمٗمييي  وميييٞمٝمم  ن ؿمييي٤مء ام

 ٟميييتم ُمييي٤م ؿمييي٤مء ام واطميييد اصمٜميييلم صمالصمييي٦م  رسمٕميييي٦م مخّييي٦م ؾميييت٦مهلل ييييل ميييبٟمتم قميييغم اًم٘متيييي٤م  

 سم٤مًموؾم٤مئل البسمٞم٦م الديث٦م يمٚمٙمم 

  ٟم٤م  ؾم٠م  إخ يٜم٤م اسمتداء سم٤مًمٞمٛملمهلل ُم٤م يو مبٟمك 

الٛميييييد م واًمّميييييالة واًمّيييييالهل قميييييغم رؾميييييو  امهلل مبٟمييييي٤م يييييي٤م ؿميييييٞم  ذم  ُمداظمٚمييييي٦م:

 ٞم٦مهلل ذم اإلٟم٘م٤مذهلل و ٟم٤م رضمل ُمن رضم٤م  اعمٓم٤مذم.الامي٦م اعمدٟم

 طمّن.  ٟم٧م  اًمِمٞم :

اًمّيالهل قمٚميٞمٙممهلل ذم الاميي٦م اعمدٟمٞميي٦م وؾمي٤مئق ؿمي٤مطمٜم٦م وراومٕمي٦مهلل ...ؾميي٤مئق  ُمداظمٚمي٦م:
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 ُم  اعمدين ...

 ـمٞم٥مهلل  ٟم٧م ي٤م  ظمي  اًمِمٞم :

 سمّم ام اًمبمحن اًمبطمٞممهلل ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمي وؾم٤مئق ؿم٤مطمٜم٤مت. ُمداظمٚم٦م:

 ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙميهلل ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ٜمييدي ؿمييٞمئلم ُمتخّمييذ ذم يمٝمبسميي٤مء اًمّييٞم٤مرات وـمْيي٤مخهلل قمٜمييدُم٤م ىميي٤م   ٟميي٤م قم ُمداظمٚميي٦م:

سم٤مل٤مج ًمٞمه اسٝم٤مد  ن ٟملي٥م سم٤مًمّالح وم٘مالهلل يم حمت٤مضملم اًملي يٓمٝمي  قمكمإخ 

 ي رءهلل ... ذم وؾميييال اعمديٜمييي٦م  و ختيييبج ًمٚم٘متييي٤م هلل وم٠مطمْْٜمييي٤م ييييلا اًمٌميييءهلل وٟمٕمييي٤مون 

  ظمواٟمٜم٤م ذم ام اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي يلع ٟمٞمتٜم٤م واًمنمع ...

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 اًمّالهل قمٚمٞمٙممهلل  ٟم٤م خمتذ ؾم٤مئق ؿم٤مطمٜم٦مهلل يٕمٜمي: سموشمب  و ؿم٤مطمٜم٤مت. ظمٚم٦م:ُمدا

 اًمٙمْػمة. اًمِمٞم :

 ٟم٘مل ... ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥مهلل إخ. اًمِمٞم :

 ُمتخّمذ ذم اعمٞم٤مع. ُمداظمٚم٦م:

 اعمٞم٤مع  اًمِمٞم :

 اًمنمب اًمّم٤مًم . ُمداظمٚم٦م:

 يٕمٜمي  ي   اًمِمٞم :
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 اإلصالطم٤مت اًم٘مٜم٤مة اًمتي شمٙمون ُمٙمٌة شمّمٚمٞمحٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ٤م  ن ٟمٗمٝمم ُم٤م ُمٕمٜمى ذم اعمٞم٤مع ُم٤مذا شمٕمٜمي ٓهلل  ردٟم اًمِمٞم :

 ٟمّمٚم  ىمٜم٤مة اعمٞم٤مة. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 وؾم٤مئق يمل اًمِم٤مطمٜم٤متهلل  يمؼم  و  صٖمب. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥مهلل سم٘مٞم٦م  ظمواٟمٙمم يٙملا  اًمِمٞم :

ي٤م ؿمٞم  ٟمٕممهلل يمل رء وصٞم٦م اسْٝم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمنٟم٘م٤مذهلل  يمثبيم  ـمْي٤مء  ُمداظمٚم٦م:

 ُم٦م اًموـمٜمٞم٦م.ُمتخّمّملم ذم الامي٦م اعمدٟمٞم٦مهلل وا د

 عٞملهلل ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ي٤م ؿمٞم  ىمٚم٧م ىمْل ىمٚمٞمل:  ٟم٤م ضمئٜم٤م ومبادى وش ٟم٠مت ع٤مقمي٦مهلل ... ًم٘ميد ضمئٜمي٤م  ُمداظمٚم٦م:

 ُم  يٞمئ٦م ويي اسْٝم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمنٟم٘م٤مذ ويي  ٟم٤م ذم ر يي مثل الٙموُم٦م.

 ٓهلل ُم٤م مثل طمٙموُم٦م. اًمِمٞم :

 الٙموُم٦م يي ؿمٙمٚمٞم٦م وم٘مال . ُمداظمٚم٦م:

ىم هلل الٙموُم٦م ٓ يٛمثٚمٝم٤م  ٓ ُمن يم٤من ُمن الٙموُم٦مهلل ٓ ٓهلل ٓ شم٤ْمًم  ذم اًموا اًمِمٞم :

وًمييٞمه ُميين يميي٤من ُميين اًمِمييٕم٥م اًمييلي يٕميي٤مرض الٙموُميي٦م ٕهنيي٤م ٓ حتٙمييم سمييام  ٟميي   امهلل 

و ٟمتم شمٕمٚمٛمون يلع ال٘مٞم٘م٦م سمال ؿمكهلل ًمٙمن  ٟم٤م  ىمو  و يميبر ُمي٤م ؾميٛمٕمتٛموع ةٟمٗمي٤ًمهلل ٟمحين 

 يمثيب  ٟم٘مو : اًمدو  ٕن قمٜمدي٤م ُمين آؾميتٕمدادات ًمٚمجٝمي٤مد واًم٘متي٤م   يمثيب ُمين إوميبادهلل
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ُمن إطم ابهلل ٕن إطم اب ذم يمل الٙموُم٤مت اإلؾميالُمٞم٦م ُمي  إؾميف اًمِميديد ٓ 

 يّٛم   ٤م سم٠من شمٙمون ُمتّٚمح٦م وُمّتٕمدة ًمٚم٘مت٤م هلل  ًمٞمه يملًمك 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞم٥مهلل وم٢مذًا: يمون ال ب اًمٗمالين  و اًمٗمالين يو ع٤مقم٦م ويمتٚم٦م ٓ  ٘مق  اًمِمٞم :

اًمدو  يمل دوًم٦م سمام قمٜمدي٤م ُمن  ا دك اًملي  ٟم٤م  دٟمدن طموًمه و شمٙمٚمم ومٞمههلل ٟمحن ٟمبيد

ؾمييييالح ضمييييوي  و سمييييبي  و  ؾمييييٚمح٦م ُمتٕمييييددة إٟمييييواع وإؿمييييٙم٤م ..  ًميييي هلل وميييي٠مٟمتم أن 

طم٥ّم ُم٤م ذطمتم ووصٗمتم يدظمل وميٞمام  ٟمي٤م  راع ُمٜم٤مؾمي٤ًْم  ن ذيي٤مسمٙمم  مم يٜمي٤م  يٗمٞميدا 

ٕن اإلقم٤مٟمييي٦م واًمٓم٤ْمسمييي٦م واًمتٛميييبي  وُمييي٤م ؿمييي٤مسمه ذًميييك سميييال ؿميييك اسيييٞم  اًمٕمباىميييي أن 

يلع اعمّي٤مقمدةهلل  ُمي٤م عمْي٤مذة اًم٘متي٤م  ومٝميلا ش يٙمين ُمين ىمْيل   طموج ُم٤م يٙمون  مم ُمثل

ُميين ر ييييا ٕن إومييباد ييي١مٓء ًمييٞمه قمٜمييديم ُميين إؾمييٚمح٦م وُميين اًم٘مييوة اًمتييي شمتٜم٤مؾميي٥م 

ُميييي  ذاؾميييي٦م الييييبب اعمِييييوسم٦م قمييييغم اًمِمييييٕم٥م اًمٕمباىميييييهلل وميييي٢مذا يميييي٤من إومييييباد اًمييييلين 

ظمبضموا ُمن اس ائب ذم ُمثيل ييلع آظمتّم٤مصي٤مت ومٝميلا رء ـمٞمي٥مهلل وييلا اًميلي  ٟمي٤م 

هلل  ُمي٤م اًم٘متي٤م  ُمْي٤مذة اًم٘متي٤م  وميٜمحن ٓ ٟميبى  ن يٙميون ذًميك ُمين  وميباد قمكمىمٚمته ًمٚمِمٞم  

و ٟمييام ُميين الٙموُميي٤متهلل وُميي  إؾمييف يمييام  شمييبون الٙموُميي٤مت ُمٜمٓموييي٦م قمييغم ٟمٗمّييٝم٤مهلل 

وًمييييٞمه  يييي٤م ُميييين اعمّيييي٤مقمدة ًمٚمِمييييٕم٥م اًمٕمباىمييييي  و اسييييٞم  اًمٕمباىمييييي ؾمييييوى اًمٙمييييالهل 

 واًمتحٛمٞمه وٟمحو ذًمك.

خمتٚمٗمي٦م ومي٠مرى  ن شمتّميٚموا  اظمتّم٤مص٤متٟمٙمم ذوو وًمٙمن ُم  يلع  ي: ُم  ُمٕمبوم٦م  

 و  يمبئٞمه.١مي٤مشمٗمٞم٤ًمهلل ٓسمد  ن قمٚمٞمٙمم ُمّ قمكمُم  اًمِمٞم  

 (  00:  47:  00/ 468) اهلدى والنور/ 
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هلل وي٘ميو : ٓسميد  ٟمٙميم قميكمضمٞمدهلل ًمه ٟم٤مئ٥مهلل  رى  ن يتّميل اًمٜم٤مئي٥م سم٤مًمِميٞم   اًمِمٞم :

ؾمييٛمٕمتم سمييام وىميي  ُميين طمٞميي٨م  قمييالن صييداهل آٟمّييح٤مب ُميين اًمٙموييي٧مهلل وميي٢مذا ؿمييجٕمٙمم 

 ي٤مب رهمم ذًمك وم٤مُمْمواهلل وٟمبضمو  ن شمٙموٟموا ُمووم٘ملم سم٤مًم٘مٞم٤مهل سمواضمْٙمم.قمغم اًمل

 ... يٕملم: ةظملًا سمٕمد يلع اسٚم٦ّم اًمٓمٞم٦ْم  ن ؿم٤مء ام.اًم١ّما :

 ـمٞمْك ام. اًمِمٞم :

 ةُملم  ن ؿم٤مء ام. اًم٤ّمئل:

 ٟميي٤م  ٟمّمييحٙمم سمييام ذيمييبت  يمثييب ُميين ُمييبة ًمييْٕم  اًمِميي٤ْمب اعمتحٛمّييلم يٜميي٤م  اًمِمييٞم :

طمبيّملم قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم إطمٙم٤مهل اًمنمقمٞم٦م  ذم اًملي٤مب  مم يٜم٤م هلل  ن شمٙموٟموا

ذم طم٤مًم٦م  ىم٤مُمتٙمم يٜم٤م  ذم سمالديمم ومْمالً قمن طم٤م   ىم٤مُمتٙمم ذم  همبسمتٙممهلل وم٢من يمثػمًا 

ُميين اًمٜميي٤مس ىمٚميي٧م وٓ  زا   ىمييو : يييليْون  مم اليي٩م  مم سمٞميي٧م ام الييباهل ويييو ومييبد 

 و ُمبة واطمدة ذم اًمٕمٛمب يميام شمٕمٚمٛميونهلل وُمي  ذًميك ومٙمثيػم ُميٜمٝمم ذم ـمبي٘ميه  مم الي٩م 

ذم قمودشمه ُمين الي٩م ي٘مي  ذم خم٤مًمٗمي٤مت ذقمٞمي٦م حتيْال قمٛمٚميههلل وم٘ميد يْميٞمٕمون اًمّميالة 

ذي٤مسميي٤ًم و ي٤مسميي٤مً َهلل وىمييد يتٕمٚمٚمييون  و  ييدون ٕٟمٗمّييٝمم  قمييلارًا ذم شمييبيمٝمم ًمٚمّمييالةهلل ومٝمييل 

ي١مٓء يٕمودون راسمحلم  هل ظم٤مٍينهلل ي١مٓء الج٤مج اًملين يليْون ًمٞم٘مْموا ومبيْم٦م 

وُمين هميػم اًمّميالةهلل ومٙمثيػمًا ُمي٤م  ال٩م قمٚمٞمٝمم وُمي  ذًميك يْميٞمٕمون وميبائ  ُمين اًمّميالة

ؾمٛمٕمٜم٤م  ن سمٕم  ي١مٓء الج٤مج ًمّوء شمبسمٞمتٝمم ىمد ي٥ّم  طمديم دين  ظمٞمه اعمّٚممهلل 

ىمييد يّيي٥م رسمييه..  ًميي هلل ومٝمييلا يٕمييود ُميين اليي٩م سمخٗمييي طمٜمييلم يمييام ي٘مييو  اعمثييل اًمٕمييبش 

اًم٘مييديمهلل سمييل يمييام ىميي٤م  ذًمييك اًمْييدوي عمثييل يييلا هلل ىميي٤م : وُميي٤م طمججيي٧م وًمٙميين طمجيي٧م 

٤ْمب اعمّٚمم اًملين يٙموٟمون يٜمي٤م   و ييليْون  مم اإلسملهلل ومٜمّمٞمحتي ًمٙمم وًمٙمل اًمِم

يٜم٤م   ن يٙموٟموا طمبيّملم قمغم  ٓ يْمٞمٕموا ؿمٞمئ٤ًم ُمن اًمٗمبائ  إظميبى واًمواضمْي٤مت 

 إظمبى.
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ومٛمثالً:  ٟمتم ٓسميد  ٟمٙميم ؾميٛمٕمتم سمّميالة ذم يمتي٥م اًمٗم٘مٝمي٤مء شمّيٛمى سمّميالة ا يوكهلل 

ويٜميي٤م  صييالة  ظمييبى شمّييٛمى سمّمييالة ا ييوك اًمِمييديدهلل وسمٕمْمييٝمم يميي٤من يّييٛمٞمه سمّمييالة 

٤ّميٗم٦مهلل شمٕمبومون وٓسمد ُمي٤م ُمٕمٜميى اعمّي٤ميٗم٦مهلل  ي: آًمتحي٤مهل وآؿميت٤ْم  ُمي  اًمٙمٗمي٤مرهلل اعم

طمتيييى ذم ييييلع ال٤مًمييي٦م ٓ  يييوز ًمٚمٛمّيييٚمم  ن يْميييٞم  صيييالة ُمييين اًمّميييٚموات ا ٛميييههلل 

وًمٙمييين رسمٜمييي٤م قمييي  وضميييل خيٗميييف قمييين قمْييي٤مدع ويّيييٝمل  يييم اًم٘مٞمييي٤مهل سميييام وميييبض قمٚميييٞمٝممهلل 

ّمالة اًمّٗمب ومٝمي ويّ٘مال قمٜمٝمم سمٕم  ُم٤م يم٤من ومب٤ًَم قمٚمٞمٝممهلل ومٙمام شمٕمٚمٛمون سم٤مًمٜم٦ّْم ًم

ىمٍميييهلل  ُمييي٤م صيييالة ا يييوك ومٝميييي ىمٍمييي اًم٘مٍميييهلل  ي: اًمّميييالة اًمبسم٤مقمٞمييي٦م سمّييي٥ْم اًمّيييٗمب 

شمّميييْ  صمٜم٤مئٞمييي٦مهلل وييييلع اًمثٜم٤مئٞمييي٦م سمّييي٥ْم ا يييوك واًم٘متييي٤م  شمّميييْ  ومبديييي٦مهلل  فمييين  ن ييييلا 

 ُمٕمبوك ًمديٙمم.

وًمٙمن  ذا ُم٤م اًمتحم اسٞمِم٤من ومٝمٜمي٤م  ٓ يْ٘ميى ريميوع وٓ ؾميجودهلل  ٟميام ييو اًمتٙمْيػم 

ذا رسمٜميي٤م قميي  وضمييل يٌيي يييلا اًمتٞمّييػم قمييغم قمْيي٤مدع ذم طم٤مًميي٦م و يييامء سميي٤مًمب س وم٘مييالهلل عميي٤م

ييي٦مٌ  ﴿ا يييوك اًمِميييديد  هلل وًمٙميييي ٓ يٙميييون [133]البقرررر :﴾َذًمِيييَك خَتِْٗمٞميييٌف ُِميييْن َرسمُِّٙميييْم َوَرمْحَ

اعمّييٚمم هميي٤مومالً قميين رسمييه وقميين قم٤ْمدشمييه طمتييى ذم ؾميي٤مقم٦م اًمٕمٌييةهلل وميي٢مذا يميي٤من إُمييب يٙمييلا 

قميييغم طمّييي٥م ختّمّميييههلل ومٛمييين سمييي٤مب  ومم  ذا يمٜميييتم ُميييثالً شمٕمييي٤مسون  ُميييبًا يميييل ُميييٜمٙمم 

ومٗم٤مشمتٙمم اًمّمالة ومال يٜمْٖمي  ن يٚمٝمٞمٙمم ذًمك إُميب قمين   داء اًمّميالة ُميثالً ذم وىمتٝمي٤مهلل 

يٙمييييلا  يييي٥م قمييييغم اعمّييييٚمم  ن يٙمييييون ُميييي  ام قميييي  وضمييييل ذم اؾمتحْميييي٤مرع ًمٓم٤مقمتييييه 

 وقم٤ْمدشمه طمتى ذم  طمبج إوىم٤متهلل وم٤مشم٘موا ام ُم٤م اؾمتٓمٕمتمهلل يلا ُم٤م  ِين أن.

 ( 00 : 00:  49/ 469) اهلدى والنور/

 ( 00:  03:  07/ 469) اهلدى والنور/
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 باب وٍْ

 ٟمييي٤م ... قمٜميييدع ظمدُمييي٦مهلل قمٜميييدع قمٛميييل ًمٞم٘ميييدر خييييدهل سميييه ذم اًمٕميييبابهلل ... ُمييي٤م  اًمّييي١ما :

يلي٥مهلل ُم٤م طمٙمٛميه واًميلي ُمي٤م قمٜميدع ٟم٘ميو  ًميه ييلي٥م ي٘م٤مشميل وم٘ميالهلل ُمي٤م قمٜميدع صيٜمٕم٦م وٓ 

قمٜمييدع رء  ٕمٚمييه يييلي٥مهلل ي٠مظمييل اًمْٜمدىمٞميي٦م وي٘م٤مشمييلهلل ُميي٤م طمٙمٛمٝمييم آصمٜمييلمهلل ُميي٤م طمٙمييم 

ًميييلي ًميييه قمٛميييل يٗمٞميييد ذم اًمٕميييباب واًميييلي ش يٙمييين ًميييه قمٛميييلهلل ذيييي٥م ًمٞم٘م٤مشميييلهلل ُمييي٤م ييييو ا

 طمٙمٛمٝمامهلل يل يلا ومبض قملم قمٚمٞمه ويلا ومبض يمٗم٤مي٦مهلل  ريد  ن  ومٝمم ... 

 ُمٜمه. قمكمومٝمٛم٧م ي٤م  اًمِمٞم :

: ؾميي١ماًمه قمٚمٞمييه اًمٜميي٤مس  صييٜم٤مك اًمٜميي٤مس اًمييلين ؾمييٞمليْون  مم اًمٕمييبابهلل سمٕمْمييٝمم قمييكم

م ُميي٤م قمٜمييديم رءهلل ومٞم٘مييو : يييل ىمييد يٗمٞمييديم سميي٠من يٙمييون  ييم ُمٝمٜميي٦م وقمٛمييلهلل وسمٕمْمييٝم

 ي١مٓء سم٤مًمبهمم ُمن يموهنم..

 قمٗموًا اًم٘مّم إو  اًملي قمٜمدع ُمٝمٜم٦م. اًمِمٞم :

: واًم٘مّم اًمث٤مين ُم٤م قمٜمدع ظمدُم٦م يلي٥م سمٜمٞم٦م  ٟمه ي٘م٤مشملهلل ومي٠مهيم يٙميون اًميلي٤مب قمكم

 قمٚمٞمه  مم يٜم٤م  ومبض قملمهلل و هيم يٙمون ومبض يمٗم٤مي٦م 

نهلل ومييبض قمييلم وومييبض يٜميي٤م سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمواىميي  ذم اًمٕمييباب ًمييٞمه يٜميي٤م  ومبَيي٤م اًمِمييٞم :

يمٗم٤مييي٦مهلل  ُميي٤م ومييبض قمييلم  و ٓ ومييبض قمٚمٞمييههلل ومييٞمٗمٝمم ُميين اًمٙمييالهل اًمّيي٤مسمق ُميين يييو اًمييلي 
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 ٥م قمٚمٞمٝمم ويٗمبض قمٚمٞمه  ن يلي٥م  مم اًمٕمباب  يو اًملي يٗمٞميد اًمِميٕم٥م اًمٕمباىميي 

 و اسييٞم  اًمٕمباىمييي  ذا يميي٤من يييم سمح٤مضميي٦م  ًمٞمٝميي٤مهلل ومٝميي١مٓء  يي٥م قمٚمٞمييه وضموسميي٤ًم قمٞمٜمٞميي٤ًم  ن 

ظمبون ومال ٟم٘مو  سم٠مٟمه ومبض يمٗم٤مي٦م ذي٤م مهلل سمل ٟم٘ميو : يليْوا  مم شمٚمك اًمْالدهلل  ُم٤م أ

ٓ  وز  م  ن يليْواا ٕهنم ؾميٞمٙموٟمون قم٤مًمي٦م قميغم اًمِميٕم٥م اًمٕمباىميي ييلا اًمِميٕم٥م 

اًملي  ٥م قمٚمٞمٜم٤م ٟمحن ُمٕمنمي اعمّيٚمٛملم ذم يميل سميالد اإلؾميالهل  ن ٟمٕميٞمٚمٝمم و ن ٟمٜمٗميق 

ء قمٚمٞمٝمم سمديل  ن ٟمّمْ  ٟمحن قم٤مًم٦م قمٚمٞمٝممهلل وم٢مذًا: ًمٞمه يٜم٤م  رء ومبض يمٗم٤مي٦م ور

ومبض قملمهلل  ٟمام يو ومبض واطمد ويو ومبض قملم قمغم ُمن  ذا ذي٥م  مم يٜمي٤م   ومي٤مد 

 اًمِمٕم٥م وسمخ٤مص٦م اسٞم  اًمٕمباىميهلل  ُم٤م همػم يلا ومال يٜمْٖمي  ن يلي٥م  ًمٞمٝمم ؾموايم.

 ٟمحن  ن ؿم٤مء ام ؾمٜمٜمٓمٚمق سم٢مذن ام  مم اًمٕمباب. اًم١ّما :

يي ذَ شمٜمٓمٚم٘مييون ًمييٞمالًهلل ًمٙمٜمييي  ُ  اًمِمييٞم : هلل ٕٟمٙمييم قمييكمبيمم سمِييورة آشمّميي٤م  سم٤مًمِمييٞم  يمِّ

  ٟمتم ظمبضمتم ىمْل  قمالن صداهل  ًمٞمه يملًمك 

 ٟمٕمم ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 اًمؼمٟميي٤مُم٩مهلل طمتييى شمٙموٟمييوا قمييغم صييٚم٦م سم٤مًمِمييٞم  ُميين ػمِّ َٖميي يييلا اإلقمييالن ىمييد يُ  اًمِمييٞم :

تٓمورات اًمتي شم٘م  يٜم٤م  ذم اًمْٚمد اًمٕمبابهلل وقمغم َوء ٤مًمضمٝم٦مهلل وشمٙموٟمون قمغم قمٚمم سم

ذم يييلا اًمييلي ـمييب   ذًمييك يٛمٙميين  يييل اًمِمييورى قمٜمييديمم ذم اًمٜمٝمْميي٦م يتييداوًمون اًمييب ي

  ظمػمًا قمغم اسٞم  اًمٕمباىميهلل وم٢مذا ىم٤مًموا ًمٙمم: اٟمٓمٚم٘موا شمٜمٓمٚم٘مون  ن ؿم٤مء ام.

 ٟمّتودقمٙمم ام . ُمداظمٚم٦م:

ٟمّييييتودقمٙمم ام عٞمٕميييي٤ًم ديييييٜمٙمم و ُميييي٤مٟمتٙمم وظمييييواشمٞمم  قمامًمٙمييييمهلل و يييييالً  اًمِمييييٞم :
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 ُمبطم٤ًْم.

٦م ٓ  دري ُم٤مذا  ىمو هلل يٕمٜمي: يميون اًمٕميباب سم٘ميي وطميدع ي٘م٤مشميل وم٤مًمٜمتٞمجي٦م ييلع ـمْٞمٕمٞمي

ضمدًاهلل وسمخ٤مص٦م  ٟمه ي٘م٤مشمل قمنمين صمالصملم دوًم٦مهلل يٕمٜمي: دو  اًمٕم٤مش يمٚمٝم٤م َدعهلل ودو  

اًمٕم٤مش اًمٕمبش ٟمّميٗمه َيدع واًمٜمّميف أظميب اًمٚمٝميم طمواًمٞمٜمي٤م وٓ قمٚمٞمٜمي٤م. وًميلًمك يٕمٜميي 

يمثب ظمػمع صؼم يلع إي٤مهل يمٚمٝم٤م يلا اًمّميؼمهلل ًمٙمين ال٘مٞم٘مي٦م ٟمحين ٟمبضميو  ن يٙميون ذم 

لا آٟمّييح٤مب يييو يمييام ىمٚميي٧َم: ًمٜمْٚمييويمم ذًمييك قمييؼمة عميين يٕمتييؼمهلل و ن يٙمييون قم٤مىمْيي٦م ييي

وًمٕميييل اسيييٞم  اًمٕمباىميييي وقميييغم ر ؾميييه الييي ب اًمْٕمثيييي وقميييغم ر ؾميييه صيييداهل طمّيييلم 

يتوسمييون  مم ام قميي  وضمييل شموسميي٦م ٟمّمييوطم٤ًم قميين يمٗمييبيم  و قمييغم إىمييل َييال م اًم٘مييديم 

طمتييى  ذا ُميي٤م صييح٧م شمييوسمتٝمم اؾمييتح٘موا ٟمٍميي ر ييم قمييغم قمييدويم ُمٝمييام يميي٤من قمييدديم 

 وقمدهتم.

ُمي يمييام شمٕمٚمٛمييون عٞمٕميي٤ًم  ييدصمٜم٤م سميي٠من اسييٞم  اعمّييٚمم اًمييلي ٕن اًمتيي٤مري  اإلؾمييال

رئٞمّه وُمن حت٧م رئ٤مؾمته  ٙمٛمون ُم  ام وُمي  ذًميك  ذا ُمي٤م ظمي٤مًمٗموا  ُميبًا ُمين  واُميب 

ام يٙميييون ذًميييك ؾمييي٤ًْْم ًمٞمٜمٝم ُميييوا  ُمييي٤مهل  قميييداء امهلل وميييال همباسمييي٦م وال٤مًمييي٦م ييييلع  ن يٜمٝمييي هل 

ٞمٕم٤ًم م قم  وضميل ذم ضمٞم  ش يٕمبك قمٜمه يلا  ىمل ُم٤م ي٘م٤م : ش يٕمبك قمٜمه سم٠مٟمه يم٤من ُمٓم

ؾمٚمٛمه وذم طمبسمههلل ومٚمٞمه همبي٤ًْم  ن يبضمٕموا اًم٘مٝم٘ميبى وٓ  ىميو  أن  ن يٜمٝم ُميوا  ُمي٤مهل 

 قمييداء ام قميي  وضمييلهلل ُميي  ىمٚميي٦م إو  اسييٞم  اعمّييٚمم وسمٕمييدع ذم اًمٔميي٤ميب قميين  طمٙميي٤مهل 

اًمنميييٕم٦مهلل ويمثييبة اًمٕمييدو اعم٘م٤مشمييل  ييم اًمييلين ٓ شم٠مظمييليم ذم ام قميي  وضمييل ر وميي٦م وٓ 

 ٟمام يم  قمداء اإلؾمالهل واعمّٚمٛملم عٞمٕمي٤ًمهلل وم٢مٟمي٤م م و ٟمي٤م  ًمٞميه رمح٦م ذم اعمّٚمٛملمهلل و

راضمٕميييييونهلل وٟمّييييي٠م  ام قمييييي  وضميييييل  ن يّميييييدب ذم ييييييلع اًمٜمتٞمجييييي٦م اعم١مؾميييييٗم٦م ٓ  ىميييييو  



 اجلهاد يف العراق -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

700 

اعم١مؾمٗم٦م سمخبوج اًمٕمباب ُمن اًمٙموي٧م ٕن ييلا ُمين  ييداومٜم٤م إومم اًمتيي يمٜمي٤م ٟمْتٖمٞمٝمي٤م 

ام ُميين طمٞميي٨م ُميين اسييٞم  اًمٕمباىميييهلل  ن يؽماضميي  قميين فمٚمٛمييه ٓ ُميين طمٞميي٨م اًمٜمتٞمجيي٦مهلل و ٟميي

همٚم٦ْم اًمٙمٗم٤مر قمٚمٞمٝمم ورسمام دظمٚموا قمغم اًمٕمباىمٞملم دي٤مريم وؾميٗمٙموا دُمي٤مءيمهلل و يمٛميل 

ذم سمالديم ذُم٤مريم  يْم٤ًمهلل ومٜم٠ّم  ام قم  وضمل  ن يٙمٗمٞمٝمم ذ يلع اًمدو  اًمٙمي٤مومبةهلل 

ييييييي﴿و ن يّميييييييدب وميييييييٞمٝمم ىموًميييييييه شمْييييييي٤مر  وشمٕمييييييي٤ممم:  َّ ى  َْن شَمْٙمَبُييييييييوا ؿَميييييييٞمْئ٤ًم َوُييييييييَو ظَميييييييػْمٌ َوقَم

 .[216]البقر :﴾ًَمُٙممْ 

 (  00:  14:  09/ 469) اهلدى والنور/
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 يف مشاه العراق اجلّاد

ضميي ا  ام ظمييػم اسيي اءهلل قمٜمييدٟم٤م ذم اًمِمييام  فمٝمييب ُميي٤م ي قمٛمييون سمييه ضمٝميي٤مدهلل  اًمّيي٤مئل:

اسٝم٤مد ذم اًمِمام  هلل و اسٝمي٤مد ذم اًمِميام  يميام قمٚمٛمٜمي٤م ُمين اًميْٕم   ٟميه هميػم واَي  هلل 

 همػم واَ  سمٛمٕمٜمى  ٟمه .

 ىموُمي هلل ىموُمي . اًمِمٞم :

ن اسْٝميي٤مت خمتٚمٓميي٦م ومييٞمام سمٞمٜمٝميي٤م ومييال شمٕمييبُك اًمباييي٦م اًمواَييح٦م هلل  و ىمييوُمي اًمّيي٤مئل:

يٕمٜمييي اًمباييي٦م همييػم واَييح٦م هلل يييلا  يي٤م رسمييام  يي٤م ضمييواب شمْيي   يي٤م يييل يٜميي٤م  طميي٤مٓت ُميين 

اعم٤ّمقمدة اعم٤مًمٞم٦م سمٞمٜمٜمي٤م ٟمحين اًمٕميبب اعمّيٚمٛمون  ذم ُمٜمي٤مـمق اًموؾميال واسٜميوب قميغم 

 ٟمٓم٤مب وم٘مال اعم٤ّمقمدة اعم٤مًمٞم٦م  م هلل يل  وز ذًمك  و ٓ  

ييييلا يٕميييود سمييي٤مر  ام ومٞميييك  مم ٟمٔمبشميييك  مم اسٝمييي٤مد ييييلاهلل سميييلم  ن يٙميييون  :اًمِميييٞم 

ُمنمييوقم٤ًم  و همييػم ُمنمييوع يييلا ُميين ضمٝميي٦م هلل وُميين ضمٝميي٦م  ظمييبى سمييلم  ن شمٙمييون اعمّيي٤مقمدة 

ًمٚمجٝميي٤مد وسمييلم  ن شمٙمييون ًمألومييباد اًمييلين يّميي٤مسمون ُميين ضمييباء يييلا اسٝميي٤مد هلل ُميين ضمييوع 

 ًمك اسواب . ن  اٟمه فمٝمب ًمك اًمٗمبب  و فمٝمب فموقمبي هلل وٟمحو ذًمك ُمن إُمور هلل 

 ـمٞم٥م ؿمٞم  .. اًم٤ّمئل:

 ذا يمٜميي٧م شمييبى  ن اسٝميي٤مد همييػم ُمنمييوع ومييال  ييوز  ن شمّيي٤مقمد يييلا اسٝميي٤مد  اًمِمييٞم :
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اًمالُمنموع  ٓ  ذا يم٤من اعم٘مّمود  لع اعم٤ّمقمدة ًمٞمه يو اسٝم٤مد و ٟمام ُم٤م يٜمت٩م ُمٜميه 

 سم٤مًمٜم٦ّْم ًمألومباد ُمن وم٘مب وضموع وٟمحو ذًمك .

٤مقمدة ٓ شمييتم  ٓ قميين ـمبيييق  ومييباد  ذا قمٚمٛمٜميي٤م  ن ىمٜمييوات  يّميي٤م  يييلع اعمّيي اًمّيي٤مئل:

 يٜمتٛمون سامقم٤مت  اسٝم٤مد يٜم٤م  هلل ٕن يٜم٤م   ُمواٟم  عم٤ّمقمدة إومباد.

 ٟمٗمه اسواب. اًمِمٞم :

 ٟمٗمه اسواب. اًم٤ّمئل:

: سمٛمٕمٜمييي ييي١مٓء إومييباد  ذا يميي٤مٟموا ُميي١ممٜملم قمٜمييديمم و هنييم ييي١مدون إُم٤مٟميي٦م اًمِمييٞم 

هلل  ُميي٤م  ذا يميي٤مٟموا همييػم  مم  يٚمٝميي٤م  وُميي٤م يّييتٖمٚموهن٤م عمّميي٤ملٝمم ا ٤مصيي٦م ومييٜمٗمه اسييواب 

 ُم١ممٜملم ومال.

ومت٤مسم  ًملًمك  طمٙمم اًمبضمل اًميلي يٓمٚمي٥م ًمٚميدقموة واإلرؿمي٤مد يٜمي٤م  وم٘ميال هلل  اًم٤ّمئل:

 يٕمٜمي ُمن سم٤مب اًمدقموة واإلرؿم٤مد.

ُمثل اسواب اًمّي٤مسمق سم٤مًمٜمّي٦ْم ًمٚميدقم٤مء  ذا يمي٤من ًميٞمه وراء ذًميك رء  يمثيب اًمِمٞم :

 ُمن اًمتٕم٤مون ُمٕمٝمم قمغم ُم٤م ٓ يباع اعمدقمو و ٓ ومال  وز.

 ٟمٕمم. ل:اًم٤ّمئ

 : واَ .اًمِمٞم 

 واَ  ضمدًا هلل ضم ا  ام ظمػم اس اء. اًم٤ّمئل:

 و ي٤م . اًمِمٞم :

 (00:  25: 10/   580) اهلدى والنور /  
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 حوه حلي االشتعاٌة باملعركني

ضمي ا  ام ظميػمهلل طمْٞمي٧م  قميبك  ذا يمي٤من ومٞميه قمٜميد   َي٤موم٦م قميغم ُموَيوع  اًم١ّما :

 ٚمٞم٩مهلل يٕمٜمي: سمٕمد ُم٤م اٟمتٝم٧م أن إُمور واؾميت٤ْمٟم٧م سمٕمي  إُميورهلل ُم٤م ؾمٛمي سم٠مزُم٦م ا

 ومٝمل ًمك شمٕمٚمٞمق ةظمب همػم إذـم٦م اًمٕمنمين اًمتي ؾمٛمٕمٜم٤مي٤م قمن اعموَوع 

 يٕمٜمي: شمٕمٚمٞمق قمغم ُم٤م ُم٣م  هل قمغم ُم٤م طمدث سمٕمد ُم٤م ُم٣م  اًمِمٞم :

 وام يٕمٜمي  ٟم٤م  ردت  ن يم٤من يٜم٤م  ضمديد. اًم٤ّمئل:

 شم٠ميمٞمد اًم٘مديم.  ٟم٧م قمٜمد  رء ضمديد  ٓهلل ُم٤م ومٞمه قمٜمدٟم٤م ضمديدهلل  ٓ اًمِمٞم :

... يٕمٜمي: ةظمب ُمبة   ذيمب  ٟمي٤م ؾمي٠مًمٜم٤م   ؾميئٚم٦م ييوهل  ن  سيي٧م  و ىمٚمي٧م ُمين اًم٤ّمئل:

َٛمن ُم٤م ىمٚم٧م سم٠من إُمبيٙم٤من ًمن يٜمّحْوا ُمن اعمٜمٓم٘م٦م وؾمٞمْ٘موا  مم إسمدهلل يل شمٖمػم 

 ر يك ذم يلا أن 

ٟمخٓميييرشهلل ييييلا ٟم٘موًميييه اؾميييتٜمت٤مضم٤ًم وًميييٞمه رعييي٤ًم سم٤مًمٖمٞمييي٥مهلل وم٘ميييد ٟمّميييٞم٥م وىميييد  اًمِميييٞم :

وييييي٤مت ٟمييييبى ُمتييييى يٓمٚميييي  إُمبيٙميييي٤منهلل وٓ هيٛمييييك شمٔميييين ُمثييييل طمٙميييي٤ميتي  ن إرض 

 ُمّٙموٟم٦م أنهلل ُم٤م هيٛمكهلل ٕن يمٚمٛم٦م الق  ٥م  ن شم٘م٤م .

 ـمْٕم٤مً  ُمداظمٚم٦م:

ُمييين اًمٖمبائييي٥م واًمٕمج٤مئييي٥م وييييلا ال٘مٞم٘مييي٦م ُمثييي٤م  صييي٤مًم  ًمٚمْحييي٨م اًمّييي٤مسمق  اًمِميييٞم :
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 يٕمٜميييييي:  ٟمييييي٧م سمييييي٤مر  ام ومٞميييييك ٟم٘مٚمتٜمييييي٤م ُمييييين ُموَيييييوع ومبقميييييي يميييييام ي٘موًميييييون ذم سمٕمييييي 

آصٓمالطم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م يٞمئ٦م ُمن يٞمئ٤مت اًمّمالة اًموَ  يلاهلل ٟم٘مٚمتٜمي٤م  مم ُمّي٠مًم٦م ي٤مُمي٦م 

ضمييدًاهلل ويييي ذم اًموىميي٧م ٟمٗمّييه يّمييٚم  ُمثيي٤مًٓ عميي٤م ىمٚمتييه ًمٙمييم ةٟمٗميي٤ًم  ٟمييه ٓ  ييوز آقمييتامد 

قميييغم ٟمّميييوص ش يٓمْ٘مٝمييي٤م اًمّيييٚمف اًمّمييي٤مًم  شمٓمْٞم٘مٜمييي٤م ٟمحييين ا ٚميييف اًميييلي  رضميييو  ن 

ٟمٜمي٤م اًميلين حتٛمّيوا  يلا اًمواىمي  يٙمون ظمٚمٗم٤ًم ص٤مل٤ًمهلل قمغم اًمبهمم ُمين  ن سمٕمي   ظموا

اعم١مؾميييف اًمييييلي  ٟميييي٤م  ىمٓميييي  سم٠مٟمييييه ومييييبض قمييييغم اًمّييييٕموديلم وقمييييغم قمٚمامئٝمييييم سمخ٤مصيييي٦م 

ومب٤ًَمهلل وش ي١مظمل  م ومٞمه ر ي  ـمالىم٤ًمهلل ُم  ذًمك وم٘مد شمٕمّم٥م يمثػم  و ىمٚمٞميل ُمي٤م  دري 

ُم٤مذا  ىمو  ٕٟمه اًملي يّمٚمٜم٤م  ىمل اًم٘مٚمٞميلهلل حتٛمّيوا و ًمٗميوا ُم٘مي٤مٓت وسمٕمْميٝمم رؾمي٤مئل 

سم٤مًمٙمٗم٤مرهلل وم٤مؾمتدًموا سمحيوادث  وًٓ ييلع اليوادث اًمتيي اؾميتدًموا ذم ضمواز آؾمتٕم٤مٟم٦م 

 ٤م يي  سمٕمد ذم اًمدًٓم٦م قمغم ُم٘مّموديم ُمن ييلع إدًمي٦م اًمٕم٤مُمي٦م قميغم ييلع اس ئٞمي٦ما 

ٕهن٤م شمٚمك إدًم٦م يي ذم واىمٕمٝم٤م ضم ئٞم٤متهلل ومٛمين اًمٜم٤مطمٞمي٦م ييلع شمٙميون طمجيتٝمم  وييى 

 ُمن طمجتٝمم ذم ُم٠ّمًم٦م ا ٗم هلل يلا ًمٞمه يمٞمف...

 ... ُمداظمٚم٦م:

يمٜمي٧م هم٤مئْي٤ًم قمٜمييهلل ييلا ييوهلل ىمٚمٜمي٤م ةٟمٗمي٤ًم:  هنيم يّيتدًمون ذم ُمّي٠مًم٦م ا ٗمي   :اًمِمٞم 

ذم اًم٘مٞم٤مهل اًمث٤مين ويي  دًم٦م قم٤مُم٦مهلل ذم ُم٠ّمًم٦م ضمواز آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر يّتدًمون سم٠مدًم٦م 

ظم٤مص٦مهلل  ي: سموىم٤مئ  ُمٕمٞمٜم٦م ًمٞمه ومٞمٝم٤م قمٛموهل وؿمٛمو هلل واَ   ومٝمي ُمين ييلع الٞمثٞمي٦م 

 ا  وًٓ. َٕمف ُمن  دًمتٝمم شمٚمك ذم اس ئٞم٦م ذم ا ٞمئ٦مهلل يل

صم٤مٟمٞم٤ًم:  لع اس ئٞم٤مت وسمٕمْمٝم٤م ًمٞمه  ٤م قمالىم٦م سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر آؾمتٕم٤مٟم٦م  م 

ذم ُم٘م٤مشمٚمييي٦م اًمٙمٗمييي٤مر أظميييبين  ـمالىمييي٤ًمهلل يم٤مؾميييتدٓ م ُميييثالً سم٤مًميييدًمٞمل اًميييلي اؾمتّميييحْه 
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 مم اعمديٜم٦مهلل ُم٤م قمالىم٦م يلا سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر قمغم ىمت٤م  اًمٙمٗم٤مر   سمٙمباًمبؾمو  و سمو 

د ا وض ذم اًمتٗم٤مصٞملهلل  ٟمام ييي  دًمي٦م ضم ئٞمي٦م ًميٞمه ومٞمٝمي٤م وقمغم ذًمك وم٘مههلل وٓ  ري

 ش ٟميي٤م ًميين ٟمّييتٕملم سمٛمنميي »ٟمييذ قميي٤مهل يمٝمييلا اًمييٜمذ اًمييلي ظميي٤مًمٗموع ذم شمٚمييك اس ئٞميي٤مت: 

يلا ٟمذ قم٤مهل قم٤مرَوع سمج ئٞم٤متهلل ُم٤م قمٚمٞمك أن ٟمٖمي  اًمٜمٔميبا ٕٟميه ٓ  رييد اًمْحي٨م 

 و دمديييييد اًمْحيييي٨م ذم رء ُم٣ميييي  و اٟم٘م٣مييييهلل وٓ ٟميييي ا  ٟمجييييد أصميييي٤مر اعمِميييي١موُم٦م 

اًمواىميي  اعميي١مش اعم١مؾمييفهلل ومييٜمحن ٟمييواوم٘مٝمم ضمييدًٓ سمجييواز آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مرهلل  ًمييلًمك

 ًمٙمن يلع آؾمتٕم٤مٟم٦م ًمٞمه  ٤م طمدود قمغم اإلـمالبهلل  هل  ٤م طمدود وىمٞمود وذوط 

يم  ظملوي٤م قمغم اإلـمالبهلل ومام يو دًمٞمل اإلـمالب  ٓ رءهلل ؾموى شمٚمك إدًمي٦م 

ْبٟم٤م سمامذاهلل اؾمتٕم٤من اس ئٞم٦مهلل ُمثالً: اؾمتٕم٤من سم٠مدرع صٗموان سمن  ُمٞم٦مهلل ضم ئٞم٦مهلل اؾم تٕم٤من ذيمَّ

سمخ اقميييي٦م  ًميييي هلل ُميييي   ٟمييييه ُميييي٤م اؾمييييتٕم٤منهلل يييييم يميييي٤من  ييييم طمٚمييييف  و ُميييي٤م ؿميييي٤مسمه ذًمييييك ُميييين 

اعمٕم٤ميييدات وآشمٗم٤مىميي٤متهلل وميي٤مٔن اًمييلين ىميي٤مًموا ذم ُم٘ميي٤مٓهتم وطمييبروا ذم رؾميي٤مٓهتم 

ظم٤مًمٗموا اعمّٚمٛملم عٞمٕم٤ًمهلل ٕهنم  ـمٚم٘موا اًم٘مو  سمجواز آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مرهلل و ٟم٤م  فمين 

و سمييو اليي٤مرث و سمييو ًمييٞمغم   سمييو قمْييد اموحميي٤معايت وًمٕمٚمييه  ىمٚميي٧م ذم سمٕميي   ذـمتييي

يييليمبوين  ين ىمٚميي٧م يييلا  هل ُميي٤م ؾمييجلهلل ىمٚميي٧م: ُميي٤م سم٘مييى قمٚمييٞمٝمم يّييتٕمٞمٜموا  ٓ سميي٤مًمٞمٝمودهلل 

قمٜمدع ذرة ُمن قم٘مل ي٘مو :  وز آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٞمٝمودهلل ًمٙمٜمٝمم  ُمّٚمم فمن  هن٤م ٓ يٛمٙمن 

نَمّي يل اؾميتٕم٤مٟموا سمي٤مًمٞمٝمود  ُمي٤م اؾميتٕم٤مٟموا سمي٤مًمٞمٝمود ... ُمي٤م اؾميتٕم٤مٟموا سمي٤م
ًمٞمٝمود واؾميتٕم٤مٟموا سمِ

ُمن اًمٞمٝمودهلل وام  ٟم٤م ىمٚم٧م  فمن  يْم٤ًم ييلا  ن ييلع ُمّميٞم٦ْم ٓ يٕميبك اًمٕمي٤مش اإلؾميالُمي 

 ٤م ُمثٞمالًهلل وًميٞمه.. ٟمحين ٟمٕميبك  ن اًمٕمي٤مش اإلؾميالُمي يٕميٞم  سمٛمّمي٤مئ٥م يمْيػمة ويمْيػمة 

ضمدًاهلل ًمٙمن يلع اعمّم٤مئ٥م ىمّٛملم: ىمّم ُمّم٤مئ٥م يٕمؽمك  ٤م اعمّٚمٛمون و ي٤موًمون 
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ُمٜمٝميي٤م سميي٤مًمتٕمْػم اًمّييوري يؼمدهموهنيي٤م اًمؼمدهميي٦م ويييو اًمييدي٤من يييلا ا ييالص ُمٜمٝميي٤مهلل وىمّييم 

إُمٚمييههلل  ٕمٚمييه ُٓميي هلل شمْمييٚمٞملهلل ويييلا ُمٕمييبوك ًمييدى يٕمٜمييي ٟمحيين ُمٕمنميي اعموطمييدين 

 ٟمه يّٛموا آؾمتٖم٤مصم٦م سمٖمػم ام شموؾمالًهلل واًمتوؾمل سمٖمػم ام شم٘مبسم٤ًم  مم ام .. ًم هلل ومٛمٕمٜمي٤مع 

مم ام وُميي٤م ومٞمٝميي٤م خم٤مًمٗميي٦م ييلع اعمّميي٤مئ٥م ًميين شمتٖمييػم ُمي٤م داُميي٧م اًمٕم٘مٚمٞميي٦م  ن يييلع ىمبسمي٤مت  

ًمٚمنميٕم٦مهلل ويملًمك ُمثالً اًمْٞم  سمثٛمٜملمهلل صمٛمن اًمٜم٘مد  ىمل وصمٛمن اًمت٠مضمٞمل  يمثب طمال هلل ىم٤م  

سَميي٤م﴿شمٕميي٤ممم واٟمٔمييبوا يييلع ُميين عٚميي٦م إدًميي٦م:  هَل اًمبِّ َْْٞمييَ  َوطَمييبَّ ام  [235]البقررر :﴾َو طََمييلَّ امَُّ اًْم

ٚمٛملم  ـمالىميي٤ًمهلل ًميين  يمييؼمهلل يّييتدًمون سم٤مًمٜمّمييوص اًمٕم٤مُميي٦م اًمتييي ش  ييب قمٚمٞمٝميي٤م قمٛمييل اعمّيي

يّيييتٖمل طم٤مضمييي٦م اًمٗم٘ميييػم وُمييي٤م ي٘مبَيييه  ُمّيييٚممدميييد ذم اًم٘ميييبون إومم واًمث٤مٟمٞمييي٦م واًمث٤مًمثييي٦م 

ي٘مييو  ًمييه: اؿمييؽمي طم٤مضمتييك و ٟميي٤م  دوميي  ًمييك اًمييثٛمن ًمٙميين  ريييد ُمباسمحيي٦مهلل يّييٛموهن٤م سمٖمييػم 

 اؾمٛمٝم٤مهلل يلع ُمّٙموٟم٦م إرض يمامنهلل ُمّٙموٟم٦مهلل ًمٙمن اٟمٗمٙم٧م.. الٛمد م.

ٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر سمدون طمدود ُم٤م وَٕموا  ٤م اعم٘مّمود: وم٘م٤مًموا و ًمٗموا ذم ضمواز آؾمت

ىمٞمييودًاهلل قمٚميياًم ُميي   ن اعمييلي٥م الٜمييْكم اًمييلي يٜمتٛمييون  ًمٞمييه ىمٞمييد آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٘مٞمييد ُمٝمييم 

ضمدًا يد  قمغم وم٘مٝمٝميم و هنيم ُمي٤م يمي٤مٟموا ُمتي٠مصمبين سمي٤مٕضمواء اًمتيي ٟمتي٠مصمب  ي٤م اًمٞميوهل وٟمٖميػم 

شمٙميون  قم٘مٞمدشمٜم٤م ُم٤م سملم اًمْميحى واعمّي٤مءهلل ىمي٤مًموا:  يوز آؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمي٤مر سمنميط  ن

اًمٖمٚم٦ْم ًمٚمٛمّٚمٛملمهلل ام  يمؼمر يل اًمٖمٚم٦ْم ًمٚمٛمّٚمٛملم اًميلين اؾميتٕم٤مٟموا سم٤مًمٙمٗمي٤مر  هل اًمٖمٚمْي٦م 

ًمٚمٙمٗم٤مر  ويلا  فمن ىمٚمي٧م وذيميبوين ًمٙمثيبة ُمي٤م  ٟمّيىهلل ُمي٤م اًميلي يْميٛمن ًمٜمي٤م  ن يٙميون 

ذم اسييٞم  إُمبيٙمييي هيييود  وييي١مٓء اًمٞمٝمييود سمييه يِمييٛموا ر يي٦م  رض ظمٞمييؼم  ٜمييوا 

خيييبضمٝمم  اسييٞم  اعمّييٚمم اًمييلين اؾمييتٕم٤من  ًمٞمٝميي٤م و تٚموييي٤مهلل ُميين اًمييلي يّييتٓمٞم   ن 

سم٤مًمٙمٗم٤مر إىموى  ٓ يّتٓمٞم هلل  ذًا: اًم٘مْمٞم٦م راضمٕم٦م  مم ُمٕمج ة ُمين ام قمي  وضميل ييي 
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اًمتي يٛمٙمن  ن ختٚمذ اًميْالد اًمّيٕمودي٦م ُمين آؾميتٕمامر اًميلي ًميٞمه ًميه ُمثٞميل ذم يميل 

شميييي٤مري  آؾمييييتٕمامر اًمٖمييييبش ًمٚمييييْالد اإلؾمييييالُمٞم٦مهلل ٕن اعمّييييتٕمٛمبين اًمييييلين اؾمييييتٕمٛمبوا 

اإلؾمالُمٞم٦م ُم٤م دظمٚموي٤م  ٓ ىمٝمبًا ًمٚمٛمّٚمٛملمهلل قمٜميدٟم٤م ذم ؾميوري٤م ُمي٤م دظميل اسيٞم  اًمْالد 

اًمٗمبٟمزييييي هم٤مزيييييي٤ًم  ٓ ويمٚمٙميييييم ؾميييييٛمٕمتم سموىمٕمييييي٦م ُمٞمّيييييٚمونهلل وييييييلع اًميييييْالد ُمييييي٤م دظمٚمٝمييييي٤م 

اإلٟمجٚمٞمييي هلل واًمٞمٝميييود ُمييي٤م دظمٚميييوا ومٚمّيييٓملم  ٓ يميييلًمكهلل ومييي٤مٔن ٟمّيييٚمم سمالدٟمييي٤م اعمٗميييبوض 

ىم٤مؤٟم٤مهلل  مم أن ٟمّييٛم  اًمتييي يييي قم٘مييب دار اإلؾمييالهل ًم٘مٛميي٦م ؾميي٤مئٖم٦مهلل عميي٤مذا  ييي١مٓء  صييد

ذم اإلذاقم٦م  ن ي١مٓء اًمٙمٗم٤مر  صدىم٤مؤٟم٤مهلل يمٞمف ي١مٓء  صدىم٤مؤٟم٤م وييم اًميلين يٖميلون 

اًمٞمٝمييود ويٛمييدون اًمٞمٝمييودهلل ويٕمٓمٚمييون شمٜمٗمٞمييل اًم٘مييبارات اًمتييي وَييٕمٝم٤م سٚمييه إُمييم  و 

إُمن يٕمٓمٚموهن٤م ًمّم٤مًم  اًمٞمٝمودهلل وٟم٠ميت ٟمّٛمٞمٝمم يي١مٓء  صيدىم٤مؤٟم٤مهلل ويي٤م ًمٞمي٧م ؿميٕمبي 

ٚميييامت اًمتيييي يم٤مٟمييي٧م شميييلاع ىمْيييل ييييلع اًمٗمتٜمييي٦م طميييو  شميييوزم  يييين اعمحييي٤معات و يييين اًمٙم

ُْم ُِمٜمُْٙمْم وَم٢مِٟمَُّه ُِمٜمُْٝممْ ﴿اًمٙمٗم٤مر   ذا يم٤من ييلع آؾميتٕم٤مٟم٦م  يلع اًميدائبة  [51]الممئ: :﴾َوَُمْن َيتََو َّ

 اًموؾمٞمٕم٦م واًموؾمٞمٕم٦م ضمدًا ًمٞم٧ّم شموًمٞم٤ًم ًمٚمٙمٗم٤مرهلل ومٚمٞم٧م ؿمٕمبي ُم٤م يو شموزم اًمٙمٗم٤مر 

٦م ضم ئٞمييي٦م ضميييدًا وىمٕمييي٧م ُمييين اًمبؾميييو  ييييلا شمٕمٓمٞميييل ًمٜمّميييوص اًمنمييييٕم٦مهلل سميييامذا  سم٠مدًمييي

قمٚمٞمييه اًمّييالهلهلل ًمٙميين اًمبؾمييو  ذم  ي ضم ئٞميي٦م قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل اؾمييتٕم٤من ومٞمٝميي٤م يميي٤من 

ييييو إقميييغمهلل ويمييي٤من اعمّيييتٕم٤من  يييم ييييم إدٟميييىهلل ومٙمٞميييف  يييت٩م و ظموٟمييي٤م اًمبسمٞمييي  ام 

هيييديٜم٤م و ييي٤مع يييلي٥م وي١مًمييف رؾميي٤مًم٦م وي٘مييو :  ييوز آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر ذم حم٤مرسميي٦م 

٤ًم ُمّمٞم٦ْم  ظميبىهلل  ٟمي٤م  ظمِميى ُمي٤م  ظمِمي٤مع ... ُمي٤م اًمٗميبب سميلم طمي ب اعمٚمحدينهلل يلع  يْم

اًمْٕمييييي٨م اًمٕمباىميييييي وطمييييي ب اًمْٕمييييي٨م اًمّيييييوري   ًمٗمٜمييييي٤م رؾمييييي٤مًم٦م ذم حم٤مرسمييييي٦م اعمّيييييٚمٛملم 

اًمٕمييييباىمٞملم و ىمو يييي٤م ساطميييي٦م قمييييغم قمجييييبيم وسمجييييبيمهلل وًمٙميييين قمييييغم يمييييل طميييي٤م  يييييم 
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هلل يم٤مًمِميٕم٥م اًمّيوري اًميلي  ٟمي٤م ُمٜميههلل ال٤ميممُمّٚمٛمونهلل وًمٞمّوا سمٕمثٞملمهلل  ٟمام اًمْٕم٨م يو 

 ٟميي٤م سمٕمثييي  يييل إًمييوك سمييل اعماليييلم ُميين اًمّييوريلم يييم سمٕمثٞمييون  ٓ وامهلل ًمٙميين ومٝمييل 

الٙم٤مهل ي١مٓء سمٕمثٞمونهلل ومام اًمٗمبب سملم  ضم٤مزة آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مُٕمبيٙم٤من واًمؼميٓم٤من ويم 

 ًمييد  قمييداء اعمّييٚمٛملمهلل وذم ييي١مٓء اًمييلين اؾمييتٕم٤مٟموا  ييم طميي ب اًمْٕميي٨م اًمّييوريهلل ُميي٤م 

 باىمي اًمٗمبب سملم طم ب اًمْٕم٨م اًمّوري وطم ب اًمْٕم٨م اًمٕم

ال٘مٞم٘ميي٦م ًمييٞمه يٜميي٤م  اؾمييتٕم٤مٟم٦م ُميين اًمّييٕموديلم ًمٚمّييٕموديلمهلل وٓ سم٠مُمبيٙميي٤من وًمٙميين 

ذًمييك ُميي٤م ومييبض قمٚمييٞمٝمم ومبَيي٤ًمهلل و ن ومبَييٜم٤م سميي٠من اًمّييٕموديلم ىميي٤مًموا: دظمٚمييك ييي٤م سمييوش 

 همثٜميي٤م ُميين طميي ب اًمْٕميي٨م ومْييوش ومييبض  ٟمييه ٓزهل يٙمييون اسييٞم  اعمٍمييي واسيييٞم  

داء  ُمبيٙمٞميي٤ًمهلل يييلع اًمّييوري ُميين  ضمييل ئمٝمييب  ُميي٤مهل اًمٕميي٤مش اإلؾمييالُمي  ن يييلا ًمييٞمه اقمتيي

اسٞموش اًمٕمبسمٞم٦م شم٘م٤مشمل ُم  اسٞم  إُمبيٙمي واًمؼميٓم٤مينهلل وم٢مذًا: يمٞمف ي١مًمف رؾمي٤مًم٦م 

ؾمتّيييٓمب ُمييي٤م ؿمييي٤مء ام  مم ؾميييٜملم ـمويٚمييي٦م ذم ضميييواز آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مُٕمبيٙمييي٤من واًمؼميٓمييي٤من 

عمح٤مرسم٦م اسيٞم  اًمٕمباىميي اًميلي ٓ يٛمثيل الي ب اًمْٕمثيي اًمٙمي٤مومب يمي٤مسٞم  اًمّيوري 

اًمْٕميي٨م  يمثيييب ُمييين اسيييٞم  اًمٕمباىمييييهلل ٕن اسيييٞم   سمييل اسيييٞم  اًمّيييوري يٛمثيييل طمييي ب

اًمّييوري ُم١مًمييف ُميين اًمٕمٚمييويلم ُميين اإلؾمييامقمٞمٚمٞملمهلل   ُميي٤م اسييٞم  اًمٕمباىمييي ٓ ؿمييك  ن 

ومٞمه يمثػم ُمن اًمْٕمثٞملمهلل ًمٙمن يو يمِمٕم٥م ي٤م ؾمٜمي ي٤م ؿمٞمٕميهلل ومٛمتٜم٤مىمْمي٤مت اعم٘مّميود  ي٤م 

شمؼميييب يييلا اًمواىميي هلل ومٜمّيي٠م  ام  ن يٙمِمييف اًمٖمٛميي٦م قميين إُميي٦مهلل ومٚمييٞمه  يي٤م ُميين دون ام 

 ٤مؿمٗم٦م.يم

  ؾمٛمٕم٧م ضمديدًا 

 ... ُمداظمٚم٦م:
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ي٤م ؿمٞم  ضم ا  ام ظمػم ًمٞم  شمٔمن  ن سمٕم  اًمٕمٛمل اإلؾميالُمي ذم إردن سم٤مًميلات 

عمييي٤مذا شمٔمييين  ن اًميييْٕم  ىمييي٤مدة اًمٕمٛميييل اإلؾميييالُمي ذم إردن سم٤مًميييلات صييي٤مروا دقمٛميييوا 

 صداُم٤ًم  و ...

ٛمييييون  يييييواءيم وٓ ي٘مٗمييييون ُميييي  اًمنمييييعهلل يٕمٜمييييي: يٜمٍمييييون ٙمِّ ٕهنييييم ُ َ  اًمِمييييٞم :

٤م اًمٗمييبب سمييلم اًمٕمييباب يمحيي٤ميمم و ي طميي٤ميمم ُميين الٙميي٤مهل اًمييلين ىمييد ي يٜمييون ًمٚمٕمييبابهلل ُميي

 طمٙمٛمٝمم وقمٛمٚمٝمم  ٓ ومبب ذم ذًمك  سمدًا.

وًمييلًمك ٟمحيين يمٜميي٤م وٓ ٟميي ا  والٛمييد م قمييغم ذًمييكهلل ٟمحيين سمييلم طمجييبي اًمبطمييىهلل 

طمٞمٜمام ٟمٜمٙمب اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمّٕموديلم سم٤مًمٙمٗم٤مر ٟمّمْ  قمدوًا ًمٚمّٕموديلم وٟمحن ُمٕمٝميم قميغم 

تِميٞمٞمد سمّميداهل و ٟميه شمٖميػم وصيٚم  طم٤مًميه  ًمي  اًمٜمٙميب قميغم إىمل ذم اًمتوطمٞميدهلل وطمٞميٜمام ٟم

ٟم٘مييو : شمبيثييواهلل يييلا رضمييل ىم٣ميي ٟمحييو قمنمييين  و رسميي  ىمييبن ُميين اًم ُميي٤من ويييو يٗمييبض 

طمييي ب اًمْٕمييي٨م قميييغم اعمّيييٚمٛملم يٜمييي٤م  و طمٙم٤مُميييههلل ويمثيييػم ُمييين اعمّيييٚمٛملم اًمّمييي٤مللم 

ىمتٚمواهلل ومٜمحن ُم٤م  ؿمٗم٘مٜم٤م قمغم طم ب اًمْٕم٨مهلل  ٟمام  ؿمٗم٘مٜم٤م قميغم اًمِميٕم٥م اًمٕمباىمييهلل ويي٤م 

ن شمييبون ةصميي٤مر آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر ُميي٤مذا  صيي٤مب اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي ُميين اًمتٛميي ب  ٟمييتم أ

واًمتٗمييبب طمٞميي٨م  صييْ  إُمبيٙميي٤من ضمٜمييوب اًمٕمييباب وؿمييام  اًمٕمييبابهلل وام  قمٚمييم ُمتييى 

 خيبضموا ُمن يٜم٤م .

ومٜمّييييي٠م  ام قمييييي  وضميييييل  ن ييييييبطمم قمْييييي٤مدع اعمّيييييٚمٛملمهلل و ن يٚمٝمٛمٝميييييم اًمبضميييييوع  مم 

و ن يٕمٓمٚمييوا يمٚمٛميي٦م ؿميي٤مقم٧م ذم اًمييدينهلل قمييغم اًمٗمٝمييم اًمّمييحٞم هلل و ٓ يتٕمّمييْوا ليي٤ميمم 

 ر قمٛميب سمين ا ٓمي٤مباًمٕمٍم ال٤مع: وزم إُمب يٙملا يبيدهلل وزم إُمب ُمن ييو  ييو 

ييييو رضميييل ُمييين اًمٜمييي٤مسهلل وزم إُميييب ييييلا واضمييي٥م قمٚمٞميييه ُمييين ىميييديم  ٟميييه يِميييٙمل سٚميييه 
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ًمو يمي٤من  قمٛمب سمن ا ٓم٤مبهلل قمٛمب سمن ا ٓم٤مبؿمورىهلل ويو  طموج  مم يلا اعمجٚمه ُمن 

ٚمٛميه وسمخ٤مصي٦م سمٕميد  ن ؾميٛم  شمٚميك اًمِميٝم٤مدة  ين ٓ يبيد  ن يٕمتد سمب يه وسمِمخّميه وسمٕم

 ييه يي٤م اسمين ا ٓمي٤مبر ُمي٤م ؾميٚمٙم٧م ومجي٤ًم  ٓ »يٜمٓمق قمن ا وى  ن يو  ٓ وطمي يوطمى: 

يميي٤من يييو يّييت٘ملهلل اومٕمييل ٓ شمٗمٕمييلهلل اومٕمٚمييوا ايجٛمييوا  شؾمييٚمك اًمِمييٞمٓم٤من ومجيي٤ًم همييػم ومجييك

اُمّيييٙموا ..  ًمييي هلل ًمٙمييين ييييو يٕميييبك يميييام  ٟمييي   ام قميييغم ىمٚمييي٥م حمٛميييد قمٚمٞميييه اًمّيييالهل: 

َُْمييبِ َوؿَميي٤مِورْ ﴿ َّٓ [159]آل عمرررا :﴾ ُيْم ذِم ٕا  يِميي٤مورهلل ومْمييالً قميين هلل ورؾمييو  ام  ومم سميي٠م

 ٓ يِمي٤مورهلل ٕٟميه ُمي٤م  قمٛميب ومم  ن يِم٤مور ُمن اًمبؾمو هلل واًمبؾمو   ومم ُمن  قمٛمبهلل قمٛمب

َو َُْمييييُبُيْم ؿُمييييوَرى ﴿ييييتٙمٚمم  ٓ سمييييوطمي اًمّيييامءهلل وًمٙميييين ضمٕمٚمٝميييي٤م ىم٤مقميييدة ذقمٞميييي٦م  سمديييي٦م: 

ّيٚمٛم٦م شمييدقمي سم٠مهني٤م حتٙمييم ذيٕمي٦م ام وحتٙمييم سمييام هلل ومٙميل دوًميي٦م ُم[33]الشررورى:﴾سمَْٞميٜمَُٝممْ 

 ٟم   ام ىمْل يمل رء  ٥م  ن يٙمون ًمدهي٤م سٚميه ؿميورىهلل ييلا اعمجٚميه  ي٥م 

 ن يٙمون ومٞمه ٟمخ٦ْم اًمٕمٚمامءهلل  وًٓ قمٚمامء ذم اًمنمعهلل صم٤مٟمٞم٤ًم: قمٚمامء ذم يمل اًمٕمٚميوهل اًمتيي 

 ن سمح٤مضميي٦م  مم يييلا اعمجتٛميي   ن يميي٤من ُمييثالً اىمتّميي٤مد  ن يميي٤من اضمييتامع  ن يميي٤من ؾمٞم٤مؾميي٦م 

يم٤من ضمٞم .. ًم هلل يلا اعمجٚمه  ذا ـمب  قمغم اًمْالد اإلؾمالُمٞم٦م ـمي٤مرئ يّتِمي٤مرهلل سمٕميد 

ذًمك ي٘م٤م : ر ى وزم إُمب يملاهلل  ُم٤م وزم إُمب ُم٤م اؾمتِم٤مر ىمٞمل ًمه: اومٕمل يميلا ومٗمٕميلهلل 

صمييييم يٗمييييبض قمييييغم  يييييل اًمٕمٚمييييم  ن يييييؼمروا و ن يّييييوهموا يييييلا اًمواىميييي  يييييلا ًمييييٞمه ُميييين 

د  ن   يتْٚمٝم٤م ومبص٦م و ن  يمّي٥م وضميود اإلؾمالهل ذم رء  سمدًاهلل وًملًمك وم٠مٟم٤م أن  ري

 خ ًمٜميي٤م ىمييديمهلل ًمٕمييل قمٜمييدع قمٚمييم ٟمّمييح  سمييه سمٕميي  ُمٗم٤ميٞمٛمٜميي٤م اًمّيي٤مسم٘م٦مهلل ومييٜمحن ٟم٘مييو :  ن 

إُمبيٙمييي٤من ضمييي٤مء اسيييٞم   مم اًمّيييٕمودي٦م دون اؾمتِمييي٤مرة  ييييل اًمٕمٚميييمهلل ُمييي٤م ر ييييكهلل ييييل 

 اؾمتِمػموا 
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 ٓهلل ُم٤م وىمٕم٧م آؾمتِم٤مرة  ٓ سمٕمد وضمود اسٞم  إُمبيٙمي شم٘مبي٤ًْم. ُمداظمٚم٦م:

 ٤مر  ام ومٞمكهلل يلا اًملي ٟمٔمٜمه ُم  إؾمف اًمِمديدهلل.سم اًمِمٞم :

ًمٙميين طمتييى ييي٤م ؿمييٞم  سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمجييواز ٓ يٜمٓمْييق قمييغم اًموَيي  اليي٤مزم ذم  ُمداظمٚميي٦م:

ت ُمّييتوى آؾمييتٕم٤مٟم٦مهلل وم٠مصييْح٧م ىمٞميي٤مدة  ُمبيٙمٞميي٦م شم٘مبيْيي٤ًم اعمٛمٚمٙميي٦مهلل ٕن اعمّيي٠مًم٦م شمٕمييدَّ 

سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمحييببهلل  صييْح٧م اًم٘مٞميي٤مدة  ُمبيٙمٞميي٦م طمتييى يٕمٜمييي ىمْييل ا جييوهل اضمتٛمٕمييوا ُميين 

ضميييل دراؾمييي٦م ا جيييوهل اًميييؼميهلل وم٤مًم٘مييي٤مدة اًميييلين اضمتٛمٕميييوا ش يٙمييين سمٞميييٜمٝمم ؾميييٕمودي وٓ  

 قمبش شم٘مبي٤ًْم.

 ٟمحن ىمٚمٜم٤م يلا فمٜم٤ًم ُمن ىمْلهلل ىمٚمٜم٤مع فمٜم٤ًم. اًمِمٞم :

شمٕمٛميييل ًموَييي   ٦مسم٤مًمٜمّييي٦ْم ًمٚمخيييبوج هميييػم ُمتوىمييي هلل أن اًم٘ميييوات إُمبيٙمٞمييي ُمداظمٚمييي٦م:

دة ذم ىمواقميييد ومٞمٝمييي٤م  ؾمييييٚمح٦م صم٘مٞمٚمييي٦مهلل قمٜمييييد ال٤مضمييي٦م شم٘ميييوهل اًم٘مييييوات إُمبيٙمٞمييي٦م اعموضمييييو

ضم يييبة يٜمدييي٦م ًموضمييود طمباؾميي٤مت ىمبيْيي٤ًم ُميين قمنميية ةٓك  و شمّييٕم٦م ةٓك ضمٜمييدي شم٘مييوهل 

سم٤ملباؾمييييي٦م قميييييغم ييييييلع اًم٘مواقميييييدهلل قمٜميييييد طميييييدوث  ي رء سميييييداظمل اعمٛمٚمٙمييييي٦م شم٘ميييييوهل 

 اًمٓم٤مئبات سم٢مؾم٘م٤مط اعمٔمٚمٞملم ذم يلع اًم٘مواقمد.

 ام  يمؼمهلل يلع اعمِمٙمٚم٦مهلل يلا يو آؾمتٕمامر. اًمِمٞم :

يييي٤مينُميييي٤م اؾمييييتٕمٛمبت اًمييييدي٤مر يمييييام ىميييي٤م  اس ائييييبي ي٘مييييو :  سمٙمييييب سمييييو  ُمداظمٚميييي٦م: ًْٕم هلل ا

 وم٤مٓؾمتٕمامر يٙمون قمّٙمبي٤ًم ويٙمون ذم اعمواـمن وذم اعمواىم  وذم اًمٙملا.

هلل( ظميؼم سمي٤مٕو  ي١مييد اسمين قمثٞمٛميلمؾمٛمٕمٜم٤م ظمؼم قمن )صدي٘مٜم٤م الٛمٞمم اًمِميٞم   اًمِمٞم :

آؾمتٕم٤مٟم٦مهلل سمٕميدين ؾميٛمٕمٜم٤م ظميؼمًا ةظميب يم٠مٟميه سمٕميد ُمي٤م ر ى يم٠مٟميه قميد  ُمين ر ييههلل ييل ييلا 
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 و صحٞم  يمام ٟمبضم

 ُم٤م  دري ي٤م ؿمٞم  ًمٙمن اإلؿم٤مقم٤مت يمثػمة  ي٤مهل إطمداثهلل يٕمٜمي:  ظمؼمٟم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمحن أن ظمٚمّمٜم٤م ُمن إطمداث زقمٛموا. اًمِمٞم :

ًمٙميين ُمٕمييبوك قميين اًمِمييٞم   ذا يميي٤من همييػم ىموًمييه يٕمٜمييي: يٕمييبك سمييلم اًمٜميي٤مس  ُمداظمٚميي٦م:

 عٞمٕم٤ًمهلل  ذا يم٤من شمباضم  قمن ومتواع ٓسمد يٕمٚمن ًمٚمجٛمٞم .

 وُم٦م يٕمٜمي: ُم٤م ومٞمه قمٜمديمم ُمٕمٚم اًمِمٞم :

ُميي٤م قمٜمييدٟم٤م رء ٟمٕمييم. ٕٟمييه طمتييى اإلؿميي٤مقم٤مت شم٘مييو : اًمِمييٞم  قمْييد اًمٕم ييي   ُمداظمٚميي٦م:

 رضم هلل واًمِمٞم  ُم٤م زا  ي١ميمد دائاًم  ٟمه ُم٤م رضم  قمن ومتواع.

 يٙملا. اًمِمٞم :

ُمي٤م ؾميٛمٕمٜم٤م قمٜميه رء ُمين  اسمين قمثٞمٛميلميلا اًمِميٞم  قمْيد اًمٕم يي  سمين سمي٤مزهلل  ُمي٤م  ُمداظمٚم٦م:

 يلا اًمٙمالهل.

  اسمن سم٤مزًمِمٞم  ـمٞم٥مهلل ومٞمه يٜم٤م  شمّمور َٖمال قمغم ا اًمِمٞم :

ام  قمٚمييمهلل سمييه  فميين اًمِمييٞم  ُميي٤م يييو ُميين اًمٜميي٤مس اًمييلي خيْميي  ًمٚمْمييٖمالهلل  ُمداظمٚميي٦م:

 ٙمن يٙمون شمْمٚمٞمل  و شم٘مو  يٕمٓمى يمالهل هميػم صيحٞم  ييلا حمتٛميلهلل ًمٙمين اًمْميٖمال 

 ُم٤م خيْم  ًمٚمْمٖموط.

 يلا اًملي ٟمٕمبومه قمن اًمِمٞم هلل ام اعمّتٕم٤من. اًمِمٞم :

 ... اًمِمٞم  قمْد اًمٕم ي  ... ُمداظمٚم٦م:
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  ي ٟمٕمم.  اًمِمٞم :

 ... اظمٚم٦م:ُمد

  ي ٟمٕممهلل يلا ًمٞمه سمٕمٞمد. اًمِمٞم :

ظم٤مصيي٦م إطمييداث يميي٤من ُمٕميي و  اًمِمييٞم  شم٘مبيْيي٤ًم ذم اعمٙم٤معميي٤مت ا ٤مشمٗمٞميي٦م  ُمداظمٚميي٦م:

صييٕم٥م ضمييدًا شمّمييل  ًمٞمييه سم٤م يي٤مشمفهلل  ٟميي٤م طم٤موًميي٧م شم٘مبيْيي٤ًم ُمييدة ٟمّمييف ؿمييٝمب ُميي٤م اؾمييتٓمٕم٧م 

  صل  مم اًمِمٞم هلل  ي٤مهل إطمداث يلع.

 ديمم يٜم٤م  شم٤ّمؤٓت ـمٞم٥م اًمِمٞم   ُم٤من ومٞمه طموًمه شم٤ّمؤٓت يٜم٤مهلل ومٞمه قمٜم اًمِمٞم :

 ُمن  ي ٟم٤مطمٞم٦م يٕمٜمي  ُمداظمٚم٦م:

  ٟمه ًمٕمٚمه ُمتّمل سمْٕم  اسٝم٤مت الٙموُمٞم٦م يٜم٤م. اًمِمٞم :

 وام ي٤م ؿمٞم  ُمٕمبوك اًمِمٞم  حمٛمد  ُم٤من سمٕم٘مٞمدشمه اًمّٚمٞمٛم٦م. ُمداظمٚم٦م:

ٓ ٟمحن ٓ ٟمتٙمٚمم قمٜمههلل ي١مٓء يمل اًملين يمتْوا و يدواهلل يلع ُم٤م  ي٤م قمالىمي٦م  اًمِمٞم :

 ٤مد.سم٤مًمٕم٘مٞمدةهلل يلع  ٤م قمالىم٦م سم٤مٓضمتٝم

ىمّميدي يٛمٙميين اًمِميٞم   ًمٗم٤مفمييه ؿميديدة ذم اًمييبدهلل شمٙمٚميم ُمٕمييه اًمِميٞم  رسمٞميي   ُمداظمٚمي٦م:

طمييييو  اًمييييبد ىميييي٤م : ؿمييييدي٧م ُميييي  ؿمييييٞمخٜم٤م اًمِمييييٞم  ٟميييي٤مسهلل وسمٚمٖمٜميييي٤م  ن اًمِمييييٞم  ىميييي٤م : يييييلع 

 ومبي٘مٞمتي سم٤مًمٜمّي٦ْم ًمٚمِميٞم  حمٛميد  ُمي٤منهلل وييو قم٤مشمْيه ذم سٚميه ؾميْق  ن عي  اًمٜمي٤مس 

٤م ٟم٘مّميييد ومٞمٝمييي٤م ىمييي٤م  اًمِميييٞم  ٟمييي٤مس ُمييين ُمِمييي٤مخيٜم٤م وسمٕمييي   ًمٗم٤مفميييه يمييي٤من وردت ٟمحييين ُمييي

اًمِمييٞم   ٟمييام اًمييبد قميي٤مهلهلل واؾمييتٖمٚم٧م سمٕميي  اًمّمييحف يٕمٜمييي شموضمٞمييه اًمٙمييالهل سمحٞميي٨م ُمييثالً 



 حله االستعانة باملصركني ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

787 

 يليمبون ذهل اًمِمٞم  ٟم٤مس ُمْمٛمٜم٦م سم٤معمدح ذم  سمو همدة ذم ٟمٗمه اًمّمٗمح٦م.

 ؾمْح٤مٟمك اًمٚمٝمم وسمحٛمد . اًمِمٞم :

 ( 00:  14:  09/ 469) اهلدى والنور/

 (   00:  27:  05/ 469) اهلدى والنور/
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 عَ  حوه كتاب يتلمي 

 االشتعاٌة باملعركني

 يييلع اعمٜم٤مؾمييي٦ْم  ىميييو : اـمٚمٕميييتم قميييغم يمتييي٤مب طميييو  آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمييي٤مرهلل  اًمّييي٤مئل:

 يمت٤مب ضمديد يلا.

 اًمٙم٤مشم٥م طم٤ّمن... ُمداظمٚم٦م:

 ُمن يلا طم٤ّمن  اًمِمٞم :

طم٤ّمن ٟمٗمّه ؿمٞمخٜم٤م اًملي اشمّمل ُمٕمك ُمن  ضمل طميدي٨م اًميلي يمي٤من قمين  ُمداظمٚم٦م:

 ؿمٕمٞم٥م.

 يو يلا. اًمِمٞم :

  ي ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

يلا ُموَوع سمح٨م ضمٞمد  مم طمد يمْيػمهلل ُموَي  آؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمي٤مر اًميلي  اًمِمٞم :

 وىم  ُمن اًمّٕمودي٦مهلل ال٘مٞم٘م٦م يم٤من ُمّتوقم٥م اؾمتٞمٕم٤مب ضمٞمد.

 ذم يلع اعم٠ّمًم٦م  هل ذم اًمٙمت٤مب يمٚمه  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ٓهلل ذم يلع اعم٠ّمًم٦م. اًمِمٞم :
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 يمالُمك أن قمن اعم٠ّمًم٦م. ُمداظمٚم٦م:

يمالُميي٤ًم ضمٞمييدًاهلل ًمٙميين اعمثيي٤م  ٓهلل  ىمييو : يييلع اعمّيي٠مًم٦م سم٤مًمييلات شمٙمٚمييم ومٞمٝميي٤م  اًمِمييٞم :

اًملي  ريد  ن  ذيمبع أن يو ُم٤م ىمْل يلع اعم٠ّمًم٦م شمٕميبض عموَيوع اسٝمي٤مد وومْميٚمه 

و ن اًمٕمٚمييامء ي٘موًمييون اسٝميي٤مد ىمّييامن: ضمٝميي٤مد ومييبض قمييلم وضمٝميي٤مد ومييبض يمٗم٤مييي٦مهلل و ن 

اًمٕمٚميييامء ييييو يٜمييي٤م يْيييد  ظمٓمييي٠م اًمبضميييلهلل ومٞمٜمت٘ميييد اًمٕمٚميييامء اًميييلين ىمييي٤مًموا سمييي٠من اعمج٤مييييد ذم 

و ومييبض يمٗميي٤مئي  يي٥م قمٚمٞمييه  ن يّييت٠مذن ُميين  سمويييههلل ومٝمييو  ٟمٙمييب اسٝميي٤مد اًمثيي٤مين اًمييلي ييي

يييلاهلل و ظمييل سم٤مٓدًميي٦م اًمٕم٤مُميي٦م اًمتييي حتيي  قمييغم اسٝميي٤مد وشمْييلم ومْمييٞمٚم٦م اسٝميي٤مد ..  ًميي هلل 

وموىم  ذم ظمٓم٠م وم٤مطم  ضمدًا ٓ يٛمٙمن  ن ي٘م  اًمٕم٤مش  و اًمٗم٘مٞمه اًميلي قمٜميدع صم٘م٤مومي٦م قم٤مُمي٦م 

تحِيي ذم ذيٜمييه سم٠مدًميي٦م اًمٙمتيي٤مب واًمّييٜم٦م ذم إطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦مهلل ومٝمييو ُمييثالً ًمييو يميي٤من يّ

ٓ شمّمييوهل اُمييب ة صييوُم٤ًم سمٖمييػم  ذن زوضمٝميي٤م  ٓ صييوهل »ُمثيل ىمييو  اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل: 

و ٟمييييتم شمٕمٚمٛمييييون عٞمٕميييي٤ًم  ن يٜميييي٤م   ييييي٤مهل خمّمّميييي٦م سمٗمْميييي٤مئل قمٔمٞمٛميييي٦م ضمييييدًاهلل  شرُمْميييي٤من

يمّموهل ُمثالً قم٤مؿموراءهلل صوهل يوهل قمبومي٦م يٙمٗميب اًمّيٜم٦م اعم٤مَيٞم٦م وأشمٞمي٦مهلل ييلا ًميٞمه ُمين 

رُمْميي٤من طمتييى يييلع إييي٤مهل اًمٗمْمييٞمٚم٦م  ٓ رُمْميي٤منهلل ومٚمييٞمه ًمٚم وضميي٦م  ن شمّمييوهل ُميي٤م ؾمييوى 

سم٢مذن اًم وجهلل وُمثل يلا الدي٨م  دًم٦م   ظميبى اًمتيي شم٘مٞميد اًم وضمي٦م سم٢مـم٤مقمي٦م زوضمٝمي٤م  ٓ 

اعمّيييٚمم اًميييلي يتْٜميييى اإلؾميييالهل ٟمٔم٤مُمييي٤ًم  الييي٤ميممسمٛمٕمّميييٞم٦م امهلل وُمييين ذًميييك  يْمييي٤ًم  ـم٤مقمييي٦م 

ودؾمييتورًا وىم٤مٟموٟميي٤ًمهلل ومٝمييلا  يي٥م  ـم٤مقمتييه ومييٞمام ٓ  يي٥م  صييالً وذقميي٤ًمهلل و ٟمييه ٓ  ييوز 

ًمٗمتههلل و ذا  ُمب سمٌمء همػم واضم٥م ص٤مر يلا إُمب اًملي يمي٤من هميػم واضمي٥م واضمْي٤ًمهلل خم٤م

وٓ  ييوز خم٤مًمٗمتييه  ـمالىميي٤ًم  ٓ ذم اًمٗمييبض اًمٕمٞمٜميييهلل يييلع اًمٜمّمييوص شمٕمٓمييي ًمٚمٛمتٗم٘مييه 

ومٞمٝمييي٤م صم٘م٤مومييي٦م ظم٤مصييي٦م طمٞميييٜمام يييي٠ميت  مم ُمثيييل ُموَيييوع اسٝمييي٤مد اًمٙمٗمييي٤مئي ومٞمجيييد اًمٕمٚميييامء 
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٤مذا شمٕمٓمٞميييل ييييلع اًمٗمبيْمييي٦م ٟميييه ٓسميييد ُمييين آؾميييتئلان طمٞمٜمئيييٍل يّيييتٜمٙمب ييييو: عمييي ي٘موًميييون 

اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتي  ٤م يٕمد رسمٜم٤م قم  وضمل اإلؾمالهل و يٚمه سمٛمثيل ييلا اًم٘مٞميدهلل و ي٤مو   يلع 

وىميي٤م : ييي٤م  ¢اعمٜم٤مؾميي٦ْم  ن يٍمييك دًٓميي٦م الييدي٨م اعمٕمييبوك اًمييلي ضميي٤مء  مم اًمٜمْييي 

رؾمو  امر ضمئ٧م  ًمٞمك ٕضم٤ميد ُمٕمك وىمد شمبيم٧م  سموي يْٙمٞم٤من. وم٘م٤م  قمٚمٞمه اًمّالهل: 

إُميب سم٤مٓؾميتئلانهلل يٙميلا ي٘مو : يٜمي٤م ُمي٤م ومٞميه  شام يمام  سمٙمٞمتٝمامارضم   ًمٞمٝمام و َحٙمٝم»

ي٘مو هلل ٕٟمه  ظمل ًمٗمٔمٞم٦مهلل يلع  ُمثٚم٦م  و ىمٚمٞمل ُمن إُمثٚم٦م اًمتي  ذا ضمٝمٚمٝمي٤م اإلٟمّي٤من ي٘مي  ذم ُمثيل 

ذا  اًمٗمٝمييم اًمواؾميي  ضمييدًا اًمييلي ٓ يّييتٓمٞم   ـمييوع اًمٜميي٤مس م وًمبؾمييوًمه  ن يٜمٓمٚمييق سمحٞميي٨م  ٟمييه 

 .ًمٙمام ي٘مدهل ًمٚمٜم٤مس  ي قمٚمم وًمو يم٤من ذم ُمٜمتٝمى ا

ي٘ميييوهل سمييي٠مداء ُمييي٤م  ييي٥م قمٚمٞميييه ُمييين اًمٕمٚميييم ًمٙمييي٤من  ُمّيييٚمم ٟمييي٤م  ىميييو : ًميييو  ن يميييل  ٟمّييي٤من 

اعمّييٚمٛمون ذم همييػم يييلع ال٤مًميي٦م اًمتييي يٕمٞمِمييوهن٤مهلل وًمٙمٜمٜميي٤م  ذا وؾمييٕمٜم٤م يييلع اًمييدائبة  ٟمييه 

 ن ي٘مدهل  مم اعمّٚمٛملم  ي ُمٕمٚموُمي٦م  ىميو  أنهلل ٕٟميه اًمٕمٚميم ىميد  ُمّٚمم ٥م قمغم يمل 

يٕمٚمٛميييه يٜمٗمييي  اًمٜمييي٤مس ومٞميييه وًميييو ذم اًمٓمٕمييي٤مهل يٙميييون ًميييه دًٓمييي٦م واؾميييٕم٦م ضميييدًاهلل  ي ُمٕمٚميييوهل 

واًمنماب وٟمحو ذًمكهلل ومٛمٕمٜمى ييلا  ٟمٜمي٤م  وىمٕمٜمي٤م  ٟمٗمّيٜم٤م ذم ُمٕمّميٞم٦م ام قمي  وضميل دون 

 ن ٟمٙمون ُمٚم ُملم سمٛمثل يلا اًمتحبي٩م قمغم  ٟمٗمّٜم٤مهلل يلا ذم اًمواىم  ُمن ؿمي١مهل آشمٙمي٤م  

قمغم اًمدراؾم٦م اًمتي ٓ شمت٘مٞمد سمٛمٜمٝم٩م قمٚمٛمي شمٔم٤مومبت قمٚمٞمه ضمٝمود اًمٕمٚمامء ُمٜمل  ن سمٕم٨م 

  مم  ن يبث ام إرض وُمن قمٚمٞمٝم٤م. ¢ حمٛمدًا ام

 يلا ضمواب ُم٤م ؾم٠مًم٧م  ٤م  ِين.

 ( 00:  00:  45/ 471) اهلدى والنور/

 ( 00:  08:  11/ 471) اهلدى والنور/
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 حوه حديح ثابت بَ احلارخ

  ذم سمٕمييي  إذـمييي٦م اًمتيييي ُمّييي٠مًم٦م آؾميييتٕم٤مٟم٦م ... إخ يمييي٤من ييييو اؾميييتٛم اًمّييي١ما :

 ؾمتٕم٤مٟم٦م ...قمن ُم٠ّمًم٦م آ شمٙمٚمٛم٧م ومٞمٝم٤م

 ٟمي٧م ذيمبشمٜمييهلل شمٕميبك ُمي٤م اًميلي ظمٓميب ذم سمي٤مزمهلل  ن ييلا اًميلي  ٟمي٧م  ًمٗمتيههلل  اًمِمٞم :

  ش(7)ُمن يمثب ُم٤م إومٙم٤مر اًمتي ُموضمودة يي  ومٙم٤مري»ًمٙمن شمّؽمت سم٤مؾممهلل 

 ومِمٞمخٜم٤م  ظمل ُمن إذـم٦م... اًم٤ّمئل:

ؿمٞمخٜم٤م يل خيتٚمف إُمب ... ًمو  ذا يم٤من يلا إُمب شمٓموع  و همػم شمٓموعهلل  ُمداظمٚم٦م:

ا  ٟم٤م قمٚمٛم٧م  ن قمٜمد وميالن ُمين اًمٜمي٤مس قمٚميم ذم ىمْميٞم٦م ُمٕمٞمٜمي٦م طمٞم٤مشمٞمي٦م ... و ٟمي٤م سمٛمٕمٜمى:  ذ

 ... ًمه.

 و ٟم٧م ُم٤مذا  اًمِمٞم :

سمٞمٕميي٧م ًمييههلل ُميي٤م  ريييد  قمٓمٞمييه ... وميي٢مذا  طمييد ضميي٤مء ؾميي٠مًمٜميهلل أن يييل يمييتامين  ُمداظمٚميي٦م:

 ذم طم٤مًم٦م ؾم١ماًمه يو  ين  ضم٤موسمه  هل  ُمتٜم   قمكمًمألُمب يلا يل  ٥م 

 قمغم ذًمك اعملي٥م  ٥م. اًمِمٞم :

                                                           

 ْي.اًمِمٞم  يوضمه يمالُمه ًمٚمِمٞم  قمكم طمّن الٚم (7)
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 ذًمك ٟمٕممهلل قمغم ُم٤م ٟم٘مو . ُمداظمٚم٦م:

ٓ ُم٤م  ٥مهلل ـمْٕم٤ًم اًم١ّما  يمام يو واَ  ضمدًا: يل  ٥م  هل ٓهلل  ُم٤م يل  اًمِمٞم :

  ّنهلل وم٤ْمب اإلطم٤ّمن ُم٤م ؿم٤مء ام.

 طمٚموةهلل و ٟم٤م  طم٥م الٚمو.

إذـم٦م وؾميٛمٕمٝم٤م ويمٜمي٧م  ٟمي٤م... اًمِميٞم ... ؿميٞمخٜم٤م ... ًمٕميكمهلل  ىميو  ًميه:  ُمداظمٚم٦م:

ع يميالهل اًمِميٞم  ييل يٕمي و رء ذم شمّمور  ٟم٧م أن ُم٤م ومٝمٛميوا ُمين ييلا اًمٙميالهل وؾميام

 يلا  ىم٤م : ...

قمييكم طمّيين: ىمْييل ُميي٤م  ىمييب  اًمٙمتيي٤مبهلل ًمٙميين ؾمييْح٤من ام ذيمييب ؿمييٞمخٜم٤م  و  ُميي٤م شمٙمٚمٛمٜميي٤م 

ذم اإلصي٤مسم٦م  اسمين طمجيبقمن طمدي٨م صم٤مسم٧م سمن ال٤مرثهلل عم٤م ىمٚم٧م ًميك ؿميٞمخٜم٤م: الي٤موم  

ويمييلا و ٟميي٧م شم٤مسمٕميي٧م اعموَييوع سمٕمييدي٤مهلل يييو يميي٤من ... يييو اًمييلي ومييت  اعمجيي٤م  قمٜمييدي 

ْح٨مهلل و ٓ  ٟم٤م ىمٚم٧م ًمه عم٤م اشمّمل سمك ىمٚم٧م ًمه:  ٟم٤م ُم٤م قمٜمدي رء ذم ًمٚمحدي٨م ذم اًم

الييدي٨مهلل ىميي٤م : ذم اإلصيي٤مسم٦م ... ُميي٤م ىميي٤م : صييح٤مشهلل ىميي٤م : رضم٤مًمييه يمٚمٝمييم صم٘ميي٤متهلل ومٚمييام 

رضمٕم٧م  مم اإلص٤مسم٦م ومٕمالً  ٟم٤م عم٤م اشمّمٚم٧م ىمٚم٧م ًمك ؿمٞمخٜم٤م ييلا يميلاهلل وم٠مٟمي٧م سمٞمٜمي٧م  ن 

وم٤مئييدة ذم يمت٤مسمييه  يييلا ًمييٞمه صييح٤مش وٓ شمثْيي٧م صييحْتههلل ومٝمييلع ذم اًمواىميي  ًمٕمٚمٝميي٤م  دب

 ويو ُم٤م  ؿم٤مر  مم اعمّمدر

 وومٞمه شمباضم  سي  قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمه ُمن ىمْل اًمِمٞم :

ةع ـمْٕميي٤ًم  ٟميي٤م  ىمييو هلل ًمٙميين يييو يْييدو ؿمييٞمخٜم٤م  ٟمييه يميي٤من ُمٕمٚمييه ُميين ىمْٚمييه سمٕمْييد  ُمداظمٚميي٦م:

ُمٜمٙميب طميدي٨مهلل  اسمين ؾميٕمدومٞميههلل وىمي٤م   اسمين ؾميٕمداًمبمحن سمن ذي هلل  ذا شمليمب ضمي٤مء سم٘ميو  
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 ن سمن ذي .ُم   ن يمثػم ُمٜمٝمم وصم٘مه قمْد اًمبمح

 الدي٨م يلا ... ُمداظمٚم٦م:

ييييلا سمييي٤مر  ام ومٞميييك طميييدي٨م يٛمٙمييين  ن ٟمٕمتيييؼمع طم٘مٞم٘مييي٦م طميييديث٤ًم قم يييي ًا ُمييين  اًمِميييٞم :

طمٞمييي٨م اًمبوايييي٦مهلل ٕٟميييه ش ييييبد ذم رء ُمييين يمتييي٥م اًمّيييٜم٦م اًمّيييت٦م وهمػميييي٤م ُمييين اًمٙمتييي٥م 

واعم٤ّمٟمٞمد واعمٕم٤مضمم اعمٕمبووم٦م ؾموى  ٟمه ضم٤مء ذم يمتي٤مب اؾميٛمه: ُمِميٙمل أصمي٤مر ٕش 

ال٘مٞم٘مييييي٦م ُمييييين ييييييوهل يمٜمييييي٧م ُميييييدرس ُمييييي٤مدة اليييييدي٨م ذم اس٤مُمٕمييييي٦م هلل واًمٓمحييييي٤مويضمٕمٗميييييب 

اإلؾمالُمٞم٦م ُمن ىمباسم٦م ٟمحو صمالصملم ؾمٜم٦مهلل ىمٚم٧م ًمٚمٓمٚم٦ْم يٜم٤م : )  ن يلا اًمبضمل ُمن ٟموادر 

قمٚميييامء الٜمٗمٞمييي٦مهلل ٕٟميييه  ٛمييي  ُمييين اًمّيييٜم٦م ُمييي٤م ٓ يوضميييد قمٜميييد  ييييل اليييدي٨مهلل( اًمٖمباسمييي٦م 

 ن ٟمّميٗمٝمم اٟمٔمبوا يمٞمف اًمبضم٤م  شمتامي  سم٤مًمٕمٚممهلل إطمٜم٤مك سمٕم٤مُم٦م ُم  إؾمف ٟمّتٓمٞم  

سميي٠مهنم وم٘مييباء ذم قمٚمييم الييدي٨مهلل ؾمييواء ىمٚمٜميي٤م وم٘مييباء ذم قمٚمييم الييدي٨م يميياًم و طم٤مـميي٦م  و 

يمٞمٗمييي٤ًم ُمييين طمٞمييي٨م ُمٕميييبومتٝمم سم٤مًمّميييحٞم  واًمْميييٕمٞمفهلل ييييم وم٘ميييباء ذم يميييل ُمييين اعمجييي٤مًملم 

اًمٙمم واًمٙمٞمفهلل وٟم٤مدر ضمدًا وميٞمٝمم ُمين خييبج قمين ييلع اًم٘م٤مقميدةهلل وُمين يي١مٓء اًمٜميوادر 

د ذم يمت٤مسمٞميييه إو : ُمِميييٙمل أصمييي٤مر هلل  ٟمييي٤م  قميييبك ومْميييٚمه ٕين  ضمييي سميييو ضمٕمٗميييب اًمٓمحييي٤موي

وأظمب ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر  طم٤مدي٨م ٓ  ضمدي٤م ذم شمٚمك اًمٙمت٥م اعمِميٝمورة قمٜميد  ييل 

الدي٨مهلل  و  ضمد  طم٤مدي٨م ُمٕمبووم٦م ذم شمٚميك اًمٙمتي٥م وًمٙمين  ضميد ومٞمٝمي٤م )اٟم٘مٓمي٤مع(  ش 

 الٜمٗمي اًمٓمح٤مويضمٕمٗمب 

ومييي٢من وضميييدت ذم سمٕمييي  إطم٤مديييي٨م اعموضميييودة ذم يمتييي٥م اًمّيييٜم٦م اعمٕمبوومييي٦م ًمٙمييين 

ُمٜمه  يْم٤ًم  ٟمٜمي  ضمد ومٞمه ـمبي٘م٤ًم ٓ   ضمدع ذم يمت٥م اًمّٜم٦مهلل ومٞمٗمٞمدٟم٤م  ُمي٤م  ن ٟم٘ميوي   ؾمتٗمٞمد

 ش ُم٤م يوضمد ذم يمت٥م اًمّٜم٦م اعمٕمبووم٦م ُمن طمدي٨م سمّٜمد َيٕمٞمف ومٜمّيتٗمٞمد ُمين يمتي٤مب 
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ُمن ؾمٜمد ضمديد ىموة ًملا  الدي٨م اًملي ي٠ميت سمّٜمد َٕمٞمفهلل  و ٟمجد  ضمٕمٗمب اًمٓمح٤موي

 ومٞمه سمٕم  اعمت٤مسمٕم٤مت يمام ي٘م٤م  ذم قمٚمم اعمّمٓمٚم .

ِمييي٤ميد: ومٝميييلا يمتييي٤مب ضمدييييد عمييين يبييييد  ن يِميييتٖمل سم٤مًمّيييٜم٦مهلل وضميييدت ومٞميييه طميييديث٤ًم اًم

ذم  طمدى اًمٖمي وات وًمٕمٚمٝمي٤م همي وة إطمي ابهلل  ¢ؾمْ٘م٧م اإلؿم٤مرة  ًمٞمه ةٟمٗم٤ًم  ن اًمٜمْي 

يمييام ي٘مييو  الييدي٨م واًمٕمٝمييدة قمييغم  ¢ هل  طمييد   طمييدهلل ذم هميي وة  طمييد ذييي٥م اًمٜمْييي 

ٟميتم  ييل يمتي٤مبهلل  مم اًمٞمٝمود وىم٤م   م: ٟمحن  يل يمت٤مب و  ¢اًمباويهلل ذي٥م اًمٜمْي 

ومٞمٜمْٖمي  ن يٕملم سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤ًمهلل وـمٚم٥م ُمٜمٝمم قمٚمٞمه اًمّالهل اإلقم٤مٟمي٦مهلل ومٝميلا اليدي٨م ىميد 

يّتٖمل ذم اعمِمٙمٚم٦م اًمتي وىمٕم٧م سملم اًمّٕمودي٦م اًمتي اؾمتٕم٤مٟم٧م سم٤مًمٙمٗم٤مر ومٞمّتدًمون سمه 

قمييغم ضمييواز آؾمييتٕم٤مٟم٦م و يي٤موًمون  ن يييدوروا قمييغم الييدي٨م اًمّمييحٞم  اعمتٗمييق قمييغم 

هلل سمييل وذم يمتيي٥م  ش ضمٕمٗمييبٞمه وم٘مييال قمٜمييد ٟمٗمييه صييحته واعمييبوي ُميين ـمييبب قمديييدةهلل ًميي

ريض  قم٤مئِمي٦مهلل طمٞمي٨م  ن ومٞميه ُمين طميدي٨م ُمّيٚمماًمّٜم٦م اعمِمٝمورة وُمٜمٝم٤م صحٞم  اإلُم٤مهل 

ذم هم وة ُمين هم واشميه ضمي٤مءع رضميل ُمنمي  ومٓمٚمي٥م ُمٜميه  ن  ¢ام شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م  ن اًمٜمْي 

 ٟميي٤م ًميين »ي٘م٤مشمييل ُمٕمييه اعمنميييملمهلل ىميي٤م  ًمييه قمٚمٞمييه اًمّييالهل: يييل  ؾمييٚمٛم٧م  ىميي٤م : ٓهلل ىميي٤م : 

واليييدي٨م ًميييه شمتٛمييي٦م ٟمٙمتٗميييي أن  يييلا اعم٘ميييدارهلل  ٟمييي٤م ًمييين ٟمّيييتٕملم  شنمييي ٟمّيييتٕملم سمٛم

سمٛمنميي هلل يييلا ٟمييذ سييي  سمٕمييدهل آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤معمنميي  قمييغم ُم٘م٤مشمٚميي٦م اعمنميييملم اًمييلين 

 مم ىمتييي٤م مهلل ومٚميييام وىمٕمييي٧م ييييلع اًمواىمٕمييي٦م اعم١مؾميييٗم٦م ًمٗميييوا وداروا  ¢يتوضميييه اًمبؾميييو  

غم روايي٤مت ٓ قمغم يلا الدي٨م اًمّمحٞم  ومتي٠موًموع سمتآوييل يمثيػمةهلل و ٟميام اؾميتٜمدوا قمي

 ش شمد  ٓ ُمن ىمبي٥م وٓ ُمين سمٕمٞميد قميغم ييلا اًمٜميوع ُمين آؾميتٕم٤مٟم٦م يميام ييد  طميدي٨م 

هلل ٕن شمٚمييك آؾمييتٕم٤مٟم٤مت اًمتييي يٓمٚم٘مييون قمٚمٞمٝميي٤م ًمٗمٔميي٦م آؾمييتٕم٤مٟم٦م ًمٞمّيي٧م ضمٕمٗمييب اًمٓمحيي٤موي
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ذم آؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم ُم٘م٤مشمٚم٦م اعمنميملم ُم٤ْمذةهلل يمٛمثل ُمثالً طمدي٨م ُمٕمبوك ذم اًمّٜمن 

ان اسميين  ُمٞميي٦م  درقميي٤ًم ًمييههلل ومٝمييو ُميي٤م ىم٤مشمييل ُميي  اًمبؾمييو هلل  ٟمييه اؾمييتٕم٤مر قمٚمٞمييه اًمّييالهل ُميين صييٗمو

ًمٙميين قمٜمييدع ٟمييوع ُميين إؾمييٚمح٦م ذم ذًمييك اًم ُميي٤من وم٤مؾمييتٕم٤مر ُمٜمييه قمٚمٞمييه اًمّييالهلهلل ومّييٛموي٤م  

اؾميييتٕم٤مٟم٦مهلل و رادوا  ييي٤م  ن يِيييسموا سمٛمثيييل ييييلع آؾميييتٕم٤مٟم٦م آؾميييتٕم٤مٟم٦م اعمٍميييح سمٜمٗمٞمٝمييي٤م 

 .ش ٟم٤م ًمن ٟمّتٕملم سمٛمنم »: ُمّٚمموسمٕمدهل ذقمٞمتٝم٤م ذم طمدي٨م 

ومٝمو داظمل ذم اًمّمٛمٞممهلل ٕٟمه ذي٥م  مم اًمٞمٝمود وـمٚم٥م ُمٜمٝمم  ٕمٗمب ش ضم ُم٤م طمدي٨م 

اإلقم٤مٟمييي٦م وقمٚميييل ذًميييك سم٠مٟمٜمييي٤م ٟمِميييؽم : ٟمحييين  ييييل يمتييي٤مب و ٟميييتم  ييييل يمتييي٤مبهلل وموضميييدت 

 سمو اعمٜم٤مؾم٦ْم اًم٘م٤مئٛم٦م أن عورة اًمْح٨م ذم  ؾمٜم٤مد يلا الدي٨م اًملي شمٗمبد سمبوايته 

 هلل ومخبج ُمٜمي  ن ًمٚمحدي٨م قمٚمتلم اصمٜمتلم: ضمٕمٗمب اًمٓمح٤موي

 ن اًمّمح٤مش يمام ي٘م٤م   ٟمه صح٤مش صم٤مسم٧م سمن الي٤مرثهلل ذيميبوع ذم  اًمٕمٚم٦م إومم:

يمتيي٥م اًمّمييح٤مسم٦م يم٤مليي٤موم  سميين طمجييب ذم اإلصيي٤مسم٦م واسميين قمْييد اًمييؼم ذم آؾمييتٞمٕم٤مب ذم 

 ؾمامء اًمّمح٤مسم٦م وهمػم ٤مهلل وم٠مٟمي٤م عمي٤م درؾمي٧م ُمي٤م ذيميبوع شمْيلم زم  ن طمنمي ييلا اًمبضميل 

قمٜميديم  ذم اًمّمح٤مسم٦م ٓ وضمه ًميه  ـمالىمي٤ًم طمّي٥م شمٕميبيٗمٝمم ًمٚمّميح٤مشهلل ٕن اًمّميح٤مش

وًمو ؾم٤مقم٦م ُمين هني٤مرهلل وـمْٕمي٤ًم ُمٕمٚميوهل ُمين اًم٘مواقميد  ¢اشمٗم٤مىم٤ًم يو يمل ُمن صح٥م اًمٜمْي 

طم٤مدصمي٦م ُمي٤م  و  ¢وُمٕمٚموهل ُمن  صو  قمٚمم اليدي٨م  ن سيبد روايي٦م رضميل قمين اًمٜمْيي 

طميييديث٤ًم ُمييي٤م ٓ يٛمٙمييين  ن يٕمتيييؼم ييييلا اًميييباوي صيييح٤مسمٞم٤ًمهلل و ٟمييي٤م  عب أن ُمثييي٤مًٓ سمبضميييل 

 ٟمي٤م  روي قميين رؾميو  امهلل ومٝمييل ُمٕمٜمييى  يتحيدث أن ُمٕمٙمييم وي٘ميو : ىميي٤م  رؾمييو  امهلل

يييلا  ين  ٟميي٤م صييح٤مش  وارضمٕمييوا  مم اًمييوراء أنهلل ارضمٕمييوا  مم اًم٘مييبن إو هلل اًمييلي 

 ٙميين  ن ُميين يميي٤من ومٞمييه  تٛمييل  ن يٙمييون  در  اًمبؾمييو  ورةع وؾمييٛم  ُمٜمييههلل ويٛمٙميين 
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ٓهلل يمي٠من يٙمييون ُمييثالً ذم اًمٓميي٤مئف واًمبؾمييو  ذم ُمٙمي٦م واعمديٜميي٦مهلل وُميي٤م  شمييٞم  ًمييه  ن ييي٠ميت 

هلل ةُمييين سميييه دون  ن ييييباعهلل ومٝميييلا ٓ يٙميييون صيييح٤مسمٞم٤ًما ٕٟميييه ُمييي٤م اًمّيييالهلقمٚمٞميييه   مم اًمبؾميييو 

ضمٚمييه  ًمٞميييه وٓ ؾميييٛم  ُمٜمييههلل ييييلا اًمٜميييوع ُميين اًمٜمييي٤مس اًميييلين يٛمٙميين  ن يٙموٟميييوا  دريميييوا 

اًمبؾمييييو  وش يّييييٛمٕموا ييييي١مٓء يٙموٟمييييون ُميييين اًمتيييي٤مسمٕملمهلل وميييي٢مذا ىميييي٤م  اًمتيييي٤مسمٕملمهلل أن  ٟميييي٤م 

ن إو هلل  ذا ىمييييي٤م  عسميييي٧م ُمييييثالً اًميييييلي ضميييي٤مء سمٕميييييد  رسمٕميييي٦م قمنميييي ىميييييبنهلل أن ذم اًم٘مييييب

اًمت٤مسمٕمي: ىم٤م  رؾمو  امهلل ويو يٛمٙمين  ن شمٙميون ًميه صيح٦ْمهلل ٕٟميه  در  زُمين اًمبؾميو  

قمٚمٞمه اًمّالهلهلل ًمٙمن ُم٤م ضم٤مًمّيههلل ومٝميل  ذا ىمي٤م  ييلا اًمٜميوع ُمين اًمتي٤مسمٕملم: ىمي٤م  رؾميو  ام 

شمثْيي٧م سمييه صييحْته  اسييواب: ٓهلل ٓسمييد ُميي٤م ي٘مييو : ؾمييٛمٕم٧م رؾمييو  امهلل ر ييي٧م رؾمييو  

 اًمٚم٘م٤مء طمتى يّمػم صح٤مسمٞم٤ًم. امهلل  مم ةظمب ُم٤م يٗمٞمد يلا

هلل اسميين طمجييبال٘مٞم٘ميي٦م  ٟمٜمييي قمجْيي٧م  ن  وؾميي  ُميين شمييبضمم  ييلا اًمبضمييل يييو اليي٤موم  

وم٘مييي٤م : ًميييه صمالصمييي٦م  طم٤مديييي٨مهلل وش ييييليمب ذم طميييدي٨م ُمييين ييييلع إطم٤مديييي٨م ؾميييٛمٕم٧مهلل  و 

ر يييي٧مهلل  و  ي رء ي١ميميييد سم٠مٟميييه صيييح٤مشهلل قميييغم  ٟمٜميييي  ٟمييي٤م ؿمخّميييٞم٤ًم سم٤مًمٜمّييي٦ْم ًمٚمحييي٤موم  

ٚمٞمه طمديث٤ًم راسمٕمي٤ًمهلل ُمي  ذًميك ش يٍميح ذم  ىمو   ٟم٤م قمغم قمجبي وسمجبي اؾمتدريم٧م قم

يييلا الييدي٨م سم٠مٟمييه ًم٘مييي اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهلهلل ومج ُميي٧م طمٞمٜمييلا   ٟمييه شميي٤مسمٕمي وًمييٞمه 

صييح٤مسمٞم٤ًمهلل و يمييدت يييلا اسيي هل سمٓمبي٘ميي٦م  ظمييبىهلل ويييي  ن اًمييباوي قمٜمييه يٜمْٖمييي ًمييو يميي٤من 

يييلا صييح٤مسمٞم٤ًم يٜمْٖمييي  ن يٙمييون شم٤مسمٕمٞميي٤ًمهلل يٕمٜمييي: اًمييباوي قمٜمييههلل وًمييٞمه شم٤مسمٕمٞميي٤ًمهلل ويييو روى 

ذًا: يييلا ي١ميمييد اسيي هل اًمّيي٤مسمق سم٠مٟمييه ًمييٞمه صييح٤مشهلل وم٠مٟميي٤م اًمٔميي٤ميب  ٟمٜمييي شمٙمٚمٛميي٧م قمٜمييههلل وميي٢م

  لع ال٘مٞم٘م٦م ذم ذيالهلل ويٛمٙمن وصل يلا اًمنميال  مم ص٤مطمْك واشمّمل سمك 

  ي ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:
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اعمٝمم  طمد اعمِمتٖمٚملم اعمحدصملم اشمّم٤مًٓ  لا اًمٕمٚمم  فمن اشمّمل ىمْل يمل  اًمِمٞم :

واشمّميييل ُمٕمييييهلل وىمييي٤م  زم: ييييلا  رء ُمييي   ظمٞمٜمييي٤م  ش الييي٤مرثهلل سمٕميييد ذًميييك دميييب  ييييو

ُمليمور سم٤مإلص٤مسم٦م وُم٤م  دري  ي  قمغم  ٟمه صح٤مشهلل وم٠مٟم٤م ذطم٧م ًمه ٟمحو يلا اًمٙمالهل 

اًمييلي  حتييدث سمييه  ًمييٞمٙمم أنهلل وميي٤مٔن  شمٕمجيي٥م  ن يييلا اًمٙمتيي٤مب اًمييلي  قمجْٜمييي سمحثييه 

 ذم يلع اًمٜم٘مٓم٦م ذم اًمبد قمغم اًملين يت٠موًمون طمدي٨م:  ٟم٤م ًمن ٟمّتٕملم سمٛمنم .

 ُمٜمك و ًمٞمك. ُمداظمٚم٦م:

 يييههلل طم٘مٞم٘ميي٦م )فمٜمٜميي٧م  ن يييلا ُم١مًمييف اًمٙمتيي٤مب يييو  ظموٟميي٤م  سمييو اليي٤مرث ٕن  :اًمِمييٞم 

إومٙم٤مر يي  ومٙم٤مري م٤مُم٤ًم( ًمٙمن ضم ُم٧م سم٠مٟمه ًمٞمه يو عم٤م ر يتيه  ظمٓمي٠م ذًميك ا ٓمي٠م 

اًمٗم٤مطم   ن اسٝم٤مد اًمٙمٗم٤مئي ُم٤م ييو عوري يّتِميػم  سمي٤مع  و  ُميههلل ىمٚمي٧م: )ييلا ًميٞمه 

ٟمه ي٠ميت ي٘م  ذم يلا ا ٓمي٠مهلل وم٘مٞمٝم٤ًم وًمٞمه قم٤معم٤ًمهلل وٓ يٛمٙمن ُمثل  ظمٞمٜم٤م  ش ال٤مرث  

قمغم إىمل ؾمٞمتٕم٤مون ُمٕمٜم٤م يمام ٟمتٕم٤مون ُمٕمههلل ومال يٛمٙمن  ن يٙمون يو(هلل وأن قمبوم٧م 

يميام   محيدُمن يوهلل و ذا ييو ذا  اًمّي٤مئل اًميلي ضميبى اًمٜم٘مي٤مش سمٞمٜميي وسمٞمٜميههلل وأن  سميو 

ؾمٛمٕم٧م ي٘مو :  ٟمه  ظمل اًمنميال اًملي ومٞمه شمٗمّمٞمل اًم٘مو  قمغم يلع اًم٘مْمٞم٦مهلل ومّْح٤من 

 قمي ًمٞمه ًمه سمبيم٦م.ام اًمٕمٚمم اًمنم

 سمبيم٦م اًمٕمٚمم قم وع  مم ىم٤مئٚمه. ُمداظمٚم٦م:

ًميييٞمه ًميييه سمبيمييي٦م وًميييٞمه ًميييه ةصمييي٤مر ذم  ييييل اًمٕمٚميييم  ذا ش يتخٚم٘ميييوا سمييي٤مٕظمالب  اًمِميييٞم :

 ظميالب  ييل اًمٕمٚميمهلل وُمين ذًميك  ي: ًميٞمه ُمين  ظميالب  ييل اًمٕمٚميم  ن يّيتٗمٞمدوا ؿمييٞمئ٤ًم 

م: ُمين ُمن  يل اًمٕمٚميم صميم ٓ يٕم وٟميه  مم صي٤مطمْههلل وقميغم ييلا ي٘ميو  اًمٕمٚميامء ذم يمتيْٝم
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سمبيم٦م اًمٕمٚمم قمي و يميل ىميو   مم ىم٤مئٚميههلل ييلا  ذا يمي٤من ييلا اًم٘ميو  يٕمٜميي ًميه ُم يي٦مهلل ومٞميه ... 

 ُميييي٤م  ي ىمييييو  ًمييييٞمه عوري  ن اإلٟمّيييي٤من  ي ىمييييو  يٕميييي وع ًم٘م٤مئٚمييييههلل ًمٙميييين ذم اًمٕمٍميييي 

الييي٤مع وييييلا يتٙميييبر اًمّييي١ما  قمٜميييه  ٟمييي٤م  ٟمّمييي  يميييل ـم٤مًمييي٥م ًمٚمٕمٚميييم يّييي٠م  قمييين ؾمييي١ما  

ل ييو ًمٜمٗمّيه  ًمٞميههلل يٕمٜميي: اضمتٝمي٤مدًا ومٞمجٞم٥م سمام قمٜمدع ُمين قمٚميم شمٚم٘مي٤مع ُمين هميػمع وش يّمي

واؾمتٜم٤ْمـم٤ًم ُم٤م ي٘مو : اسيواب يميلاهلل وسميههلل ٕن اًمّي٤مُم  ؾميٞمٗمٝمم ُمين ييلا اسيواب  ن 

يلا ٟم٤مسم  ُمن قمٚمٛمه وُمن اضمتٝم٤مدع وُمن يمّْههلل وإُمب ًمٞمه يميلًمكهلل وقميغم ييلا  ىميو  

إلظمواٟمٜمييي٤م اًمٜم٤مؿميييئلم ذم ييييلا اعمجييي٤مًمه:  ذا ؾميييئٚم٧م قمييين رء وصيييٚم٧م  ًمٞميييه سمجٝميييد  

 رى يملا  قمت٘مد يملا ضمواش يملا..  ًم هلل  ُم٤م  ذا يمٜمي٧م اؾميتٗمدشمه ُمين وشمٕمْك ومت٘مو :  ٟم٤م 

همػم  وم٤مٕومم سمك ؾمٚم٤ًْم و  ٤مسمي٤ًم  ن شمٕمي وا اًم٘ميو   مم ىم٤مئٚميههلل   ٤مسمي٤ًم ٕن اًمٗمْميل ًميههلل 

ؾمييٚم٤ًْم ىمييد يٙمييون خمٓمئيي٤ًمهلل ومٚمييامذا حتٛمييل  ٟميي٧م ظمٓميي٠معهلل  اقميي  اًم٘مييو   مم ىم٤مئٚمييههلل وميي٢من يميي٤من 

ه رءهلل ويٙميلاهلل ئيُمين وزر ظمٓمصواسم٤ًم وم٤مٕضمب ًميه صميم ًميكهلل و ن يمي٤من ظمٓمي٠م وميال قمٚمٞميك 

 يلا يو الدي٨مهلل وٓ  ٟمك قمبومته  ن ؿم٤مء ام.

 ذم الدي٨م قمٚمت٤من ذيمبت اًمٕمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

يٕمٜمي: يلا اًملي ىمٞمل  ٟمه صيح٤مش و ظميبج صم٤مسمي٧م سمين الي٤مرثهلل وشمْيلم  ٟميه  اًمِمٞم :

ًمٞمه سمّمح٤مش يو همػم ُموصمق  يْم٤ًم ُمن  يل اًمٕمٚممهلل ٕٟمه سبد يميون اًمبضميل صيح٤مسمٞم٤ًم 

٤ْمطميي٨م  ن يتٓمٚميي٥م شموصمٞم٘ميي٤ًمهلل ٕن اًمّمييح٤مسم٦م يمٚمٝمييم قمييدو  يمييام شمٕمٚمٛمييونهلل وميي٢مذا ش يٖمٜمييي اًم

شمث٧ْم صحْته وضم٥م طمٞمٜميلا   ن ٟمٕميبك  ٟميه صم٘مي٦م َي٤مسمال طمي٤موم هلل وييلا ًميٞمه ومٞميه رء 

ُميييين ذًمييييك  ـمالىميييي٤ًمهلل ومٝمييييو  ذًا شميييي٤مسمٕمي يييييلع اًمٕمٚميييي٦م إومم وم٤ملييييدي٨م ُمبؾمييييلهلل وصم٤مٟمٞميييي٤ًم: 

 سٝمو هلل ًمٞمه ُمٕمبووم٤ًم سم٤مًمٕمداًم٦مهلل يلع اًمٕمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
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ىمييد ذيمييب ؿمييٞمخٜم٤م ذم شمٕمٚمٞم٘مييه  ييلا الييدي٨م ضمواسميي٤ًم ىموييي٤ًم  يْميي٤ًم ذم  صمْيي٤مت  :ُمداظمٚميي٦م

شم٤مسمٕمٞمته سمٕمد يلع إدًم٦مهلل ويي  ٟمه وضمد ًمه رواي٦م وىمد  ؿم٤مر  مم ذًمكهلل يبوي ومٞمٝم٤م قمن 

اًمت٤مسمٕملمهلل يو ٟمٗمّه يبوي قمن اًمت٤مسمٕملمهلل ومٝمو  ن يم٤من ي٘م  ُمن سمٕم  اًمّمح٤مسم٦م ُمن سم٤مب 

شمي٤مسمٕمي ًمٙمين ييلا ٟمي٤مدرهلل وسمخ٤مصي٦م رواي٦م إيم٤مسمب قمن إص٤مهمب  ن ييبوي صيح٤مش قمين 

  ن يلا ش شمث٧ْم صحْتههلل ومٛمن سم٤مب  ومم  ن يٙمون شم٤مسمٕمٞم٤ًم يبوي قمن ُمثٚمه وام  قمٚمم.

 ( 00:  10:  06/ 471) اهلدى والنور/
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 حوه حلي االشتعاٌة باملعركني

ؿمٞم .. سمٕم  اعمِم٤مي  اًملين اًمت٘مٞم٧م  م ذم يلا الي٩م  ين  ْوٟميك  اعمٚم٘مي:

 لا اًم١ّما  ُم  يمتامن ؿمخّمٝمم.ومٓمٚمْوا ُمٜمي  ن  ؾم٠مًمٙمم ي

 ُم   اًمِمٞم :

 ُم  يمتامن  ؾمامئٝمم. اعمٚم٘مي:

  ؾمامئٝممهلل ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 يمي شمْ٘مى اعمودة سمٞمٜمٜم٤ما ٕهنم خي٤مًمٗموٟمك ذم ومتٞم٤ميمم ذم ىمْمٞم٦م ا ٚمٞم٩م. اعمٚم٘مي:

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ىم٤مًموا: ًمٞمه سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمِمٞم  رءا ٕن اًم٘مْمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م وٓ شمٕمدوا يموهني٤م  اعمٚم٘مي:

م ىم٤مًموا: ُم٤م يو ىمو  اًمِميٞم  أنهلل وىميد قمٚميم  ن دظميو  اًميدو  الٚمٗمي٤مء ظمالومٞم٦مهلل ًمٙمٜمٝم

ذم ضم يييبة اًمٕمييبب ش يٙميين اطمييتالًٓ وىمييد يمييلب يييلا اًمٔميينهلل ومٝمييل يٙمييون يييلا ُمييدقم٤مة 

ًمٚمِمٞم  ًمٞمٕمود قمن ومتٞم٤معهلل ىم٤مًموا: ُم٤م دُمٜم٤م ٟمٕمٚمم قمن اًمِمٞم  رضموقمه ًمٚمحقهلل ويو يمثػمًا ُم٤م 

اعمّييي٠مًم٦م سميييي٤مر  ام  يٕمٚميييم شمالُمٞميييلع وـميييالب اًمٕمٚميييم قميييغم ييييلاا وميييام ىميييوًمٙمم ذم ييييلع

 ومٞمٙمم 

 ُم٤م يي ومتٞم٤مي  اًمِمٞم :
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  ومتٞم٧م سمٕمدهل اعمٚم٘مي:

 ٕٟمه ذم اًمِمٞم :

 ٟمٕمم شمٗمْمل اعمٚم٘مي:

 ذم ومتٞم٤م وذم ٟمتٞمج٦م اًمٗمتٞم٤م. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم اعمٚم٘مي:

 ومام يي اًمٗمتٞم٤م اًمِمٞم :

 اًمٗمتٞم٤م سمٕمدهل ضمواز آؾمتٕم٤مٟم٦م  اعمٚم٘مي:

 آؾمتٕم٤مٟم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم. اًمِمٞم :

 ع اًم٘مْمٞم٦م.ًمٙمن ـمْٕم٤ًم  ٟمتم ىمٚمتم ذم يل اعمٚم٘مي:

ٓ  رضميييو  ن ٟمٙميييون دىمٞم٘ميييلم ذم اعموَيييوع.  ٟمييي٧م ٓ سميييد ومٝمٛمييي٧م ُميييٜمٝمم ُمييي٤م  اًمِميييٞم :

 ومٝمٛموا ُمن ومتٞم٤ميا ومام يو ومٝمٛمٝمم ومتٞم٤م.

  ٟم٤م  رى  هنم ومٝمٛموا ومٝماًم ىم٤مسًاا ٕهنم سمٜموا اعمٚم٘مي:

 .وم٢مذاً  اًمِمٞم :

 . ٟم٤م  ٟم٘مل اعمٚم٘مي:

 .ـمٞم٥م اًمِمٞم :

 . ٟم٤م  ٟم٘مل اعمٚم٘مي:
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 ٤مـمئ٤ًما ومامذا  رد قمٚمٞمٝمم  ذًا  ذًا  ذا يم٤من ومٝمٛمٝمم ظم اًمِمٞم :

يم ئمٜموٟمٙمم سمٜمٞمتم اًمٗمتٞم٤م قمغم ُم٠ّمًم٦م آطميتال  و ٟمي٤م قمٚمٛمي٧م  ٟمٙميم سمٜمٞميتم  اعمٚم٘مي:

 اًمٗمتٞم٤م ُمن اًمدًمٞمل صمم َٛمٜمتم اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م آطمتال  وقمدهل آطمتال  وهمػمع.

ٟمحيين  ظمييي ىمٚمٜميي٤م ىمْييل ُميي٤م ي٘ميي  آطمييتال  ىمٚمٜميي٤م: ٓ  ييوز آؾمييتٕم٤مٟم٦م  يي١مٓء  اًمِمييٞم :

ًٓ اعمّيييي٠مًم٦م ُميييي٤م  دري ىمييييد ٟمْمييييٞم  اًموىميييي٧م  ذا يمٜميييي٧م  ٟميييي٧م ىمييييد اًمٙمٗميييي٤مرا عميييي٤مذا  ٕن  و

  طمٓم٧م قمٚماًم ومت٤مواي ذم يلع اعم٠ّمًم٦ما ٕٟمه ًمٜم٤م قمدة  ذـم٦م.

  ٟم٤م  مهلل يلا  ىموًمه: ٕسمٚمٖمه  م. اعمٚم٘مي:

 يٝمه ُمداظمٚم٦م:

ؿمييييٞمخٜم٤م يميييي٤مٟموا طمبيّمييييلم  ٟمٜميييي٤م ٟمّييييجٚمٝم٤م قمييييغم ا يييي٤مشمف ُمٕميييي٤ميم ُمْيييي٤مذة  ُمداظمٚميييي٦م:

 ويّٛمٕموي٤م ذم إردن.

 ُمٜمي  ن  سمٚمٖمٝمم اسواب. ٟم٤م ـمٚمْوا  اعمٚم٘مي:

 ـمٚمْوا ُمٜمك ُم٤مذا   اًمِمٞم :

  ن  سمٚمٖمٝمم ضمواسمٙمم. اعمٚم٘مي:

ةعهلل ال٘مٞم٘ميييي٦م ُميييي٤م  دري أن  ذا يمٜميييي٧م  ؾمييييتٓمٞم   ن  ؾمييييتجٛم  ومٙمييييبي و ن  اًمِمييييٞم :

 طمٍم ذيٜميي و عي  اًمٜم٘مي٤مط إؾم٤مؾميٞم٦م اًمتيي شمٙمٚمٛمي٧م طمو ي٤م ذم ومتٜمي٦م ا ٚميٞم٩مهلل يمٚمٜمي٤م 

م سم٤ملٚمٗمي٤مءهلل وسميلم اًمٕميبابهلل  ن يٕمٚمم  ٟمه اعم٠ّمًم٦م ىمْل  ن شم٘م  اًمواىمٕم٦م سميلم ُمين يّيٛموهن

اعمّيييٚمٛملم ذم يمثيييػم ُمييين اًميييْالد اإلؾميييالُمٞم٦م يمييي٤مٟموا ُمتحٛمّيييلم ضميييدًا ًمٚمٕميييبابهلل و ًمٕمٚميييك 
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 شمٕمبك يلا 

 ٟمٕمم. اعمٚم٘مي:

ضمٕمٚمييييوا صييييداهل طمّييييلم سمٓمييييالًهلل وقم٘مييييدوا سمييييه ةُميييي٤مًٓ قمجٞمْيييي٦م همبيْيييي٦م ضمييييدًاهلل  اًمِمييييٞم :

ٟم٘مٚمْوا ش وسمٕمْمٝمم يم٤من  ن يٙمٗمبع يوهل يم٤من اًم٘مت٤م  ىم٤مئاًم سملم اًمٕميباب وسميلم  ييبانهلل ومي٤م

يٙمييين اٟم٘مال يييم قمييين دراؾمييي٦م وم٘مٝمٞمييي٦مهلل و ٟميييام  ُمييي٤م قمييين قمواـميييف ضم٤محمييي٦م ًمٞمّييي٧م ُم٘مٞميييدة 

سم٠مطمٙم٤مهل اًمنميٕم٦م  و ُمّم٤مًم  ؿمخّمٞم٦مهلل وإُمب يمام ي٘م٤م :  طمال ٤م ُمبهلل وم٠مٟم٤م يم٤من ر ي 

ىمْيييل وىميييوع اًمواىمٕمييي٦م  ٟميييه: يييي٤م ع٤مقمييي٦م ٓ شمتحٛمّيييوا يٙميييلا ًمّميييداهل طمّيييلم ٕٟميييه صيييداهل 

   ٟم   امهلل وو  مم ةظمبع.طمّلم ُمٕمبوك  ٟمه رضمل سمٕمثيهلل و ٟمه ٓ  ٙمم سمام

 )اٟم٘مٓم٤مع ذم اًمنميال(

 يٙمٗمبع يوهل يم٤من اًم٘متي

 )اٟم٘مٓم٤مع ذم اًمنميال(

وم٠مٟم٤م يم٤من ر يي ىمْل وىموع اًمواىمٕم٦م  ٟمه ي٤م ع٤مقم٦م ٓ شمتحٛمّوا يٙملا  ًمّمداهل طمّلم 

ٕٟمييه صييداهل طمّييلم ُمٕمييبوك  ٟمييه رضمييل سمٕمثيييهلل و ٟمييه ٓ  ٙمييم سمييام  ٟميي   امهلل وو  مم 

-قمٚمٞميه اًمّميالة واًمّيالهل-ذيمبيم دائاًم سم٘موًمه ةظمبع  ٤م يو ُمٕمبوكهلل وًملًمك يمٜم٧م  

: يموٟميييوا  طميييالس سمٞميييوشمٙممهلل ٓ شمٜمْميييٛموا ٓ  مم صيييداهل وٓ  مم الٚمٗمييي٤مءهلل وييييلا  فمييين 

 ٟمييييك قمييييغم ذيمييييب ُمٜمييييههلل ويمٜميييي٧م  دميييي٤مد  ُميييي  ٟميييي٤مس ُميييين اًمِميييي٤ْمب اًمّميييي٤مًم  اعمييييتحٛمه 

 ًمٚمٕمبابهلل ويٜم٤م ىم٤مُم٧م ُم٤م يّٛمى سمي  ي : اسٞم  اًمِمٕمْي.

 اسٞم  اًمِمٕمْي ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:
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 00 ًمييف  30  اًمِمييٕمْيهلل  ًمييوك ُم١مًمٗميي٦م اٟمْميٛموا وصييل اًمييبىمم  فميين اسييٞم اًمِميٞم :

 ًمييفهلل سمييديم يبوطمييوا ىميي٤م   ٤ميييدوا ُميي  اًمٕمييباب الٚمٗميي٤مءهلل  ٟميي٤م  ىمييو   ييم: ييي٤م ع٤مقميي٦م 

هلل  ٟمتم شمٕمٞمِميون ذم  ويي٤مهلهلل يمٞميف شمٜمٓمٚم٘ميون ُمين يٜمي٤م ًمٚمجٝمي٤مد ذم -قم  وضمل-اشم٘موا ام 

و ُميبيمم  ؾمْٞمل امهلل ُمن اًملي ؾمٞم٘موديمم ُمن يٜم٤ما  رضميل ُمّيٚمما  ذا طمِيت اًمّميالة

 ن شمّميييييٚموا   هل ي٘ميييييو : اُمِميييييوا أن ُميييييو وىمييييي٧م صيييييالة و مم ةظميييييبع  ومييييي٠مٟمتم ع٤مقمييييي٦م 

ظمٞمييي٤مًمٞمون يٕمٜميييي ٓ شمٗمٙميييبون شمٗمٙميييػمًا قمٛمٚمٞمييي٤ًم  مم  ظميييبعهلل صميييم يييي٥م  ٟمٙميييم وصيييٚمتم  مم 

اًمٕمباب يٜم٤م هلل يل ؾمت٘م٤مشمٚمون ُمّت٘مٚملم  هل ؾمتٜمْمٛمون  مم اسٞم  اًمٕمباىمي  ُمن يلع 

 ذا وصٚمتم  مم يٜم٤م  وىمٞم  ًمٙميم  ن  إُمور اًمتي ُم٤م يم٤مٟموا يٗمٙمبون ومٞمٝم٤م  ـمالىم٤ًمهلل صمم

شم٘ميييي٤مشمٚموا ضمٜمْيييي٤ًم سٜميييي٥م ُميييي  اًمٕمييييبابهلل ُميييين ؾمييييت٘م٤مشمٚمونا يييييل ؾمييييت٘م٤مشمٚمون  ُمبيٙميييي٤من  يييييل 

ؾميييت٘م٤مشمٚمون سمبيٓمييي٤من ر ؾميييت٘م٤مشمٚمون  ظميييواٟمٙمم اعمّيييٚمٛملم ُمييين اًمّيييٕموديلم واعمٍمييييلم 

وهمييػميما ٕن ييي١مٓء اًمٙمٗميي٤مر ؾمييٞمجٕمٚمون اعمّييٚمٛملم يمييْ  اًمٗمييداء ذم يييلع اًم٘مْمييٞم٦مهلل 

اء يميي٤مٟموا ُميي  الٚمٗميي٤مء  و َييد الٚمٗميي٤مءهلل يييلا يمٚمييه يمٜميي٤م واعمّييٚمٛمون يييم ظميي٤مٍون ؾمييو

ٟم٘موًمييها ًمييلًمك ٟمخييتم ذًمييك سمٜمّمييحٝمم: اًم ُمييوا سمٞمييوشمٙممهلل يموٟمييوا  طمييالس سمٞمييوشمٙممهلل عميي٤م 

وىمٕمييي٧م اًمواىمٕمييي٦م ويييي٤مضمم الٚمٗمييي٤مء ومٕميييالً اًمٕميييباىمٞملم ذم اًمٙمويييي٧مهلل ذم اًموىمييي٧م يييي٤مًمكم 

 يمٜم٧م  ىمو   ٟم٤م  ٟمه اقمتداء اًمٕمباب قمغم اًمٙموي٧م يلا ٓ  يوزهلل و ظميوان يٜمي٤م ييليمبون

ضمٞمدًاهلل ورسمام ؾمٛمٕم٧م اًمنميالهلل  ٟم٤م يمٜم٧م  ىمو   ٟمه اقمتداء صداهل قمغم اًمٙمويي٧م  وضميد 

ُمٗمّدة  ظمبى ويي اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمّيٕموديلم سمي٠مي   ي١مٓء اًمٙمٗمي٤مرهلل ومٝميلع آؾميتٕم٤مٟم٦م ييي 

 ؾمٞمئ٦م ُمن ؾمٞمئ٤مت صداهل طمّلمهلل ُم٤م  دري يلا ؾمٛمٕمته  هل ٓ 

 ... ُمداظمٚم٦م:
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 ٓ ٓ اُم٤م  دري  وًمئك اعمِم٤مي  ؾمٛمٕموا يلا اًمٙمالهل و اًمِمٞم :

  ظمِمى  ن ٓ يٙموٟموا ىمد ؾمٛمٕمو اعمٚم٘مي:

يييييو يمييييلًمكهلل وم٠مٟميييي٤م ضميييي٤مءين ظمٓم٤مسميييي٤مت يمثييييػمة ضمييييدًاهلل يييييم يٗمٝمٛمييييون يٙمييييلاهلل  اًمِمييييٞم :

سمٕمْمييٝمم ىميي٤م  زم:  ٟميي٧م ُمتيي٠مصمب سم٤مًمدقم٤مييي٦م َييد اًمّييٕموديلمهلل  قمييوذ سميي٤ممهلل اًمِميي٤ميد: ومٚمييام 

وىمٕم٧م اًمواىمٕمي٦م وضميبى اًم٘متي٤م  طمٞمٜمئيٍل وضميدت ٟمٗمزي ُمْميٓمبًا  ن ٓ  عيد قميغم ذا  

وىمٕم٧م اًمواىمٕم٦مهلل وم٘مٚم٧م: أن  ٥م ُمٜم٤مسة ٓ طم ب اًمْٕمي٨مهلل وٓ  إُمب اًم٤ّمسمق وىمد

صداهل ذم ؿمخّمههلل و ٟميام ُمّي٤مقمدة اًمِميٕم٥م اًمٕمباىميي َيد يي١مٓء اًمٖمي اةهلل صيحٞم   ن 

اًمٕميييباب يمييي٤من سم٤مهمٞمييي٤ًم فم٤معمييي٤ًم سم٤مقمتدائيييه قميييغم اًمٙمويييي٧مهلل ًمٙمييين أن اعمِميييٙمٚم٦م شمٓميييورتهلل 

ٚمييلًمك هلل وم-طم٤مؿميي٤م م-سمحٞميي٨م  ٟمييه ضميي٤مء إُمبيٙميي٤من ُميين ةظمييب اًمييدٟمٞم٤م ًمّميي٤مًم  اعمّييٚمٛملم 

 يي٥م ُمٜميي٤مسة اًمٕمييبابهلل وًمٙميين ُميي  ذًمييك يمٜميي٧م قمٛمٚمٞميي٤ًم ش  يميين ظمٞم٤مًمٞميي٤ًمهلل ٓ  ييوز ًمٙمييم 

يم٠مومباد  ن شمٜم٤مسوا اًمٕمبابهلل ٓ سمد ُمن دو   ن شمٜم٤مس اًمٕمباب سمام قمٜمدي٤م ُمن ىموة وُمن 

ؾميالح وُمين ضميٞم  ُميٜمٔمم و مم ةظميبعهلل طمتيى اس ائيبيلم يمي٤مٟموا يّي٠مًموٟمٜم٤م ومي٠مىمو   يم: 

 ٟمام يمدوًم٦مهلل وـم٤معمي٤ًم ؾميئٚم٧م ويمي٤من يٙميلا  ٥م ُمٜم٤مسة اًمٕمبابهلل ًمٙمن ًمٞمه يم٠مومباد و

ن اؾميييتٕم٤مٟم٦م اًمّيييٕموديلم وشمٍميييي  اعمِمييي٤مي   يييمهلل يٕمٜميييي ُمٜمييي ًمتٝمم ذم  ضميييواش. وم٘مٚمٜمييي٤م 

ٟمٗمزيي سمجييواز آؾمييتٕم٤مٟم٦م  ٟميي٤م ىمٚميي٧م  ٟمييه ييي١مٓء يمٝميي١مٓء اًمييلين يميي٤مٟموا قمٜمييدٟم٤مهلل يٜمييدومٕمون 

هلل وٓ  ٙمٛمون  ىموا  اًمٕمٚمامء -قم  وضمل-وراء قمواـمٗمٝمم وٓ  ٙمٛمون ذيٕم٦م ام 

وا  مم اليدي٨م اعمِميٝمورهلل ؤٛموا يلع اًمنميٕم٦مهلل وطمّيْٝمم اٟمحباومي٤ًم  هنيم ضمي٤ماًملين ومٝم

هلل وصل ر ي سمٕمْميٝمم  ن ي٘ميو : ش ٟم٤م ًمن ٟمّتٕملم سمٛمنم »: -¢-ويو ىمو  اًمبؾمو  

 ٟمه يلا ُمٜمّوخهلل ُم٤م اًملي ٟمّيخه  طميوادث ضم ئٞمي٦م ٓ يوضميد ومٞمٝمي٤م ُمي٤م يِميْه اؾميتٕم٤مٟمتٝمم 
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سمٕمنمية وٓ سمامئي٦م وٓ   ـمالىم٤ًمهلل اؾمتٕم٤مٟمتٝمم طمٞم٨م اؾمتٕم٤مٟموا ًميٞمه سمٗميبد وٓ سمخٛمّي٦م وٓ

َدًة و مم ةظميبعهلل و ٟميام سمجٞميوش اًمٙمٗمي٤مر  سمجٞم  يو  يمؼم ضمٞم  و ىموى ضمٞم  قُمدًة وقمِي

يميييام ييييو ُمٕمٚميييوهلهلل  يييين ييييلا ُموضميييود ذم شمٚميييك اليييوادث واس ئٞمييي٤مت اًمتيييي شمْميييحك 

اًمثٙمغمهلل يّتِمٝمدوا سم٤مؾميتٕم٤مٟم٦م اًمبؾميو  سم٤م بيي٧م اًميلي د يم قميغم اًمٓمبييق ُمين ُمٙمي٦م 

سمي٠مدرع ... صيٗموان سمين  ُمٞمي٦مهلل قمج٤مئي٥م  -ه اًمّالهلقمٚمٞم- مم اعمديٜم٦مهلل اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمبؾمو  

ًمين »ىم٤مقمدًةهلل واًمبؾمو  ي٘مو :  ونُمن إدًم٦مهلل صمم يي ضم ئٞم٤مت ٓ شمٙمون ُمْدً هلل وٓ شمٙم

هلل وصييل إُمييب سمْٕمْمييٝمم  ن ي٘مييو : يييلا طمييدي٨م ُمٜمّييوخا ُميي٤م اًمييلي ش ؾمييتٕملم سمٛمنميي 

ٟمّخه  ٓ يوضمد ذم إصيو هلل قمٚميم  صيو  اًمٗم٘ميه  ن شمٜمّي  ىم٤مقميدة سمج ئٞمي٤متهلل و ٟميام 

 ئٞم٤مت يٕمٜمي شمّتثٜمى ُمين اًم٘م٤مقميدة ًمٔميبوك  عمي٧م ومٞميههلل ًمٙمين اًم٘م٤مقميدة سميتم  ييه يلع اس

ؾم٤معم٦مهلل واًمٕمٚمامء طمتى الٜم٤مسمٚم٦م ُمٜمٝمم اًملين ىمي٤مًموا ذم سمٕمي  إىميوا  قمٜميديم سمجيواز 

آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمييي٤مر ىمييي٤مًموا: سمنميييط  ن شمٙميييون اًمٙمٚمٛمييي٦م اًمٕمٚمٞمييي٤م ًمٚمٛمّيييٚمٛملمهلل ومٝميييل يم٤مٟمييي٧م 

ظمبًا سميب هيم وسميدوم٤مقمٝمم قمين ُمي٤م اؾميتٕم٤مٟمتٝمم ُمين ييلا اًم٘مْٞميلهلل  ٟمي٤م ىمٚمي٧م  يم ال٘مٞم٘مي٦م ؾمي٤م

ومٕمٚم٧م طمٙموُمتٝمم: ًمٕمٚمٙمم دمٞم ون آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٞمٝمود ذم ؾمْٞمل اًم٘مْم٤مء قميغم صيداهل 

طمّلم وقمغم ضمٞمِمه  ًمو ؾمئٚموا يلا اًم١ّما  ؾمٞم٘موًمون: ٟمٕموذ سم٤ممهلل وًمٙمن يم اًمٞمٝمود 

 ُموضمودين ذم اسٞم  إُمبيٙمي.

 يموارز يموك هيودي ؿمٞمخي. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ٤مقمدة اًمٕمٛمٚمٞم٤مت هيودي٤ًم.يموارز يموك ىم ُمداظمٚم٦م:
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ي٤معهلل اًمِم٤ميد يٕمٜمي إُمبيٙم٤من اًملين وصيٚموا  مم اًميْالد اعم٘مدؾمي٦م وطمٜميوا  اًمِمٞم :

سمٕمْمٝمم سم٤مقمت٤ْمريم ُمن اًمٞمٝمود  مم ظمٞمؼمهلل واطمتٚموي٤مهلل ُمن اًملي يّتٓمٞم   ن خيبضمٝمم 

 ُمٜمٝم٤م  اسٞم  اًمّٕمودير ويو ش يّتٓم   ن يّت٘مل سم٤مًمدوم٤مع قمن ..

 ؿمٞمخٜم٤م يلا اًمي ُمداظمٚم٦م:

 و.يلا ي اًمِمٞم :

يمييييوارز يمييييوك ي٘مييييو  إلذاقميييي٦م اسييييٞم  اإلٍائييييٞمكم: ٟمحيييين طم٤مرسمٜميييي٤م ُميييين  ُمداظمٚميييي٦م:

  ضمٚمٙممهلل وسملًمٜم٤م ضمٝمود ًمتحٓمٞمم قمدويمم.

 ..  اًمِمٞم :

 ... اىمب  ي٤مًمٕم٤ْمرة سمه. ُمداظمٚم٦م:

... ذم ُم٘م٤مسمييييييل  ٟمٙمييييييبت إوؾميييييي٤مط اًمبؾمييييييٛمٞم٦م إُمبيٙمٞميييييي٦م ودم٤ميٚمٝميييييي٤م  ُمداظمٚميييييي٦م:

طم٤مرسمٜمييييي٤م ُمييييين  قمالُمٜمييييي٤م... يميييييوارز يميييييوك ي٘ميييييو  إلذاقمييييي٦م اسيييييٞم  اإلٍائيييييٞمكم: ٟمحييييين 

  ضمٚمٙممهلل وسملًمٜم٤م اسٝمود ًمتحٓمٞمم قمدويمم.

وم٠مٟمي٤م ىمٚمي٧م:  ظمِميى  -سم٤مر  ام ومٞمك-ٓ طمو  وٓ ىموة  ٓ سم٤ممهلل اعم٘مّمود  اًمِمٞم :

 ٟمييه يييلا يٙمييون اطمييتال  همييػم قمّييٙمبي ودون  راىميي٦م دُميي٤مء ًمٚمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م  ٟميي٤م ىمٚميي٧م 

٦ما يلا وٓ زًم٧م  ىمو هلل ويم ٓ يّتٓمٞمٕمون  ن يٜمٙمبوا يلع ال٘مٞم٘م٦م طمتى ييلع اًمّي٤مقم

ٕٟمٜمييي٤م ٟمحييين ٓ ٟميييدري وٓ ييييم ييييدرون ُميييدى اٟمتِمييي٤مر اسيييٞم  إُمبيٙميييي ذم اًمدوًمييي٦م 

اًمّييييٕمودي٦مهلل وم٠مٟميييي٤م ُميييي٤م ىمٚميييي٧م سييييبد  ٟمييييه آطمييييتال  ٓ  ييييوز آؾمييييتٕم٤مٟم٦مهلل سمٜمٞميييي٧م اًمٜمٗمييييي 

آؾمتٕم٤مٟم٦م ييلعهلل قميغم  وًٓ: طميدي٨م صيحٞم  ٓ سي٤م  ًمٚم٘ميو  سمٜمّيخههلل وصم٤مٟمٞمي٤ًم:  ىميوا  
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ؾم٤مؾمٞم٤ًم ذم اعموَوعهلل ويلا اًمنمط اًمٕمٚمامء اًملين  ضم٤مزوا آؾمتٕم٤مٟم٦م وَٕموا ذـم٤ًم  

هميييػم ُمثْيييوت ذم اؾميييتٕم٤مٟم٦م اًمّيييٕموديلم  ييي١مٓء اًمٙمٗمييي٤مر ومٝميييل ُميييٜمٝمم ُمييين ي٘ميييو :  يييوز 

 آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم.

 ٓ ُمداظمٚم٦م:

ُميي٤م  فميين  ن  طمييدًا يّمييل إُمييب سمييه  مم ُمثييل يييلا آٟمحٓميي٤مط ذم اًمتٗمٙمييػمهلل  اًمِمييٞم :

 ضمْتك قمام ؾم٠مًم٧م.و ٓ ؾمػمد ىموزم قمٚمٞمٝمم: اؾمتٕمٞمٜموا  ذًا سم٤مًمٞمٝمودهلل ومٚمٕمكم  

 ( 00:  24:  45/ 511) اهلدى والنور/
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 وتفرقات حوه 

 فتٍة اخلمير
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 ادتياح العراق لملويت
 ن اضمتٞم٤مح اًمٕمباب ًمٚمٙموي٧م اضمتٞم٤مح ُملُموهل وفمٚمم. ىمٚم٧م  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ًمٙمن اًمٕمباب شمدقمي  ن اًمٙموي٧م ضم ء ُمن اًمٕمباب. ُمداظمٚم٦م:

 واًمٙموي٧م شمدقمي ُم٤مذا  اًمِمٞم :

 دقمي  هن٤م ضم ء ُمّت٘مل.شم ُمداظمٚم٦م:

 وم٤مٔن يٕمود يمالُمي اًم٤ّمسمقهلل وم٠مٟم٧م ُم٤م يو حمٚمك ُمن اإلقمباب   اًمِمٞم :

 يو ي٘مو  ًمك: اًمت٤مري  يث٧ْم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟميي٤م  قمييبك ييي٤م  ظمييير يييلع ُميين اًمٜم٘ميي٤مط اًمتييي شمييبد قميي٤مدًة وٟمحيين  ضمْٜميي٤م قمٚمٞمٝميي٤م  اًمِمييٞم :

تيي  يمٚمٝمي٤م اًملمسمٕمديد ُمن إضموسم٦مهلل يْوا  ن إُمب يميلًمكهلل و ن يم٤مٟمي٧م اًمٕميباب ذم اًمّيٜم

 ُمْم٧مهلل واًمدوًم٦م اًمٙمويتٞم٦م قم٤مئِم٦م ُمّت٘مٚم٦م قمٜمٝم٤م  ين يم٤مٟم٧م 

 قمدة حم٤موٓت ٓؾمؽمضم٤مع اًمٙموي٧م ًمٙمن ش شمٜمج   ٓ.. ُمداظمٚم٦م:

يييلا ًمييٞمه ضمييواب ؾميي١مازمهلل قمييغم يمييل طميي٤م  يْييدو  ن اعمّيي٠مًم٦م حتتيي٤مج  ن  اًمِمييٞم :

ٟمدظمل ذم صٚم٥م اعموَوع سمدون ؾم١ما  وضموابهلل  ذا ومبَٜم٤م  ن اعم٠ّمًم٦م يمام شمدقمي 

 ء ٓ يتجيي   ُميين اًمٕمييبابهلل و ن اًمّٞم٤مؾميي٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞميي٦م يييي اًمتييي اًمٕمييباب:  ن اًمٙموييي٧م ضميي
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ومّمييٚم٧م اًموًمييد ُميين  ُمييههلل  ًمييٞمه يمييلًمك اإلُميي٤مرات اًمٕمبسمٞميي٦م اًمتييي يِييب  يي٤م اعمثييل ذم 

بهلل  ًميٞمه ٖمَّ ّمَي الجيم اعمُ  ااًمٕم٤مش يمٚمه  ٟمه ٓ يوضمد دويالت ُمن  ُم٦م واطمدة قمبسمٞمي٦م  يل

 يلا  يًْم٤م ُمن ؿم١مهل آؾمتٕمامر اًمؼميٓم٤مين 

  يمٞمد. ُمداظمٚم٦م:

ُمييي٤م ر ييييك ييييل يٜمييي٤م  ُمّيييٚمم  ٞمييي   ن شم٘ميييوهل دويٚمييي٦م ُمييين ييييلع اًميييدويالت   :اًمِميييٞم

شمْمييٛمٝم٤م  مم دوًميي٦م ُمٜمٝميي٤م سمحجيي٦م  ن إصييل  هنيي٤م يم٤مٟميي٧م دوًميي٦م واطمييدةهلل يييل  ييوز   ٟميي٤م 

  ىمو  ًمٙمم وموًرا: يمٚمٙمم ؾمت٘موًمون ٓ  وزهلل ُمن اًملي ي٘مو :  وز 

 إؾم٤مس ذم اإلؾمالهل..  ُمداظمٚم٦م:

نهلل  ٟم٧م شمتْٜميى اسيوازهلل ـمٞمي٥مر اؾمٛم  ام هيديكر... اقمبك اطمٙمي ُم  ُم اًمِمٞم :

 شمتْٜمى اسواز َم دويٚم٦م  مم  ظمبى سم٤مًمتي يي  طمّنهلل  هل سم٤مًمتي يي  ؾمو   

 سم٤مًمتي يي  طمّن  ذا يم٤من  ومْمل. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمي٥مر ومي٢مذا ش يٛمٙمين سمي٤مًمتي ييي  طمّينهلل وىم٤مُمي٧م دوًمي٦م ُمين ييلع اًمييدو هلل  اًمِميٞم :

ييلع اًمدوًمي٦م ويمام ىمٚمٜم٤م ةٟمًٗم٤م ذم ُمٓمٚم  يلع اًمٙمٚمٛمي٦م: ذم ًمٞمٚمي٦م ٓ ىمٛميب ومٞمٝمي٤م ؾميٓم٧م قميغم 

 اًمتي سمج٤مٟمْٝم٤مهلل  وز 

  ذا يم٤من اًمّم٤مًم  اًمٕم٤مهل.. ُمداظمٚم٦م:

ٓ شم٘مييل:  ذا يميي٤من ام هيييديكر ٕن يييلع اًمٗمبَييٞم٦م اًمتييي ومبَييتٝم٤م ُمٗمبوَيي٦م  اًمِمييٞم :

ؾمٚمًٗم٤مهلل ًَميامَّ ىمٚم٧م ًمك: سم٤مًمتي يي  طمّن  و سم٤مًمتي يي  ؾمو   ىمٚم٧م: سم٤مًمتي ييي  طمّين 

ُمّمييٚمح٦مهلل  و سمٜميي٤مًء قمييغم  ٟمييه   ذا يميي٤من  ٙميينهلل  ٟميي٧م ىمٚميي٧م يييلا اًمٙمييالهل سمٜميي٤مًء  ٟمييه ٓ يوضمييد
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 يوضمد ُمّمٚمح٦م 

 ... ُمّمٚمح٦م.ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕممهلل وًملًمك أن ٓ دمٕمل ُموىمٗمك َٕمٞمف وشمْم  ىمٞميدهلل ٕن ييلا اًم٘مٞميد  اًمِمٞم :

٧م قميين اًميلين: ي٘مييو  سمٕمْميٝمم  ذا يميي٤من تُمٗميبوض ؾميٚمًٗم٤مهلل  ٟميي٤م ؾمي٠مقمٞمد أن طمتييى ٓ يِمي

ّينهلل يٜم٤م  ُمّمٚمح٦م ًمدوًم٦م قمبسمٞم٦م  ن شمْمم ضم٤مرهت٤م  ًمٞمٝم٤مهلل ومٞمجوز وًمٙمن سمي٤مًمتي ييي  طم

 ومٜم٘مو : و ذا ُم٤م  ُمٙمن سم٤مًمتي يي  طمّنهلل  وز سم٤مٓقمتداء قمٚمٞمٝم٤م 

  ٙمن  ٓ ٟمّٛمٞمه اقمتداء. ُمداظمٚم٦م:

 طمّٜم٤ًمر ٟمّٛمٞمه ُم٤مذا  اًمِمٞم :

 ُمّمٚمح٦م  و.. ُمداظمٚم٦م:

ُمييي٤م شمٙمٚمٛمييي٧م سمجٛمٚمييي٦م ُمييين اًمٙميييالهل ُم٘مدُمييي٦م ُٕميييٍب اؾميييٛمٕموا يييي٤م ع٤مقمييي٦مر  ٟمييي٤م  اًمِميييٞم :

 ضمواسمك ي٤م  ظمي  ضمٕمٚمتٝم٤مهلل  ٟمه ٓ شمتٙمٚمٛموا سمٖمػم قمٚمم سم٤مر  ام ومٞمٙممهلل ومام يو

 اًمٕم٤مش اإلؾمالُمي.. ُمداظمٚم٦م:

ٓ.. ٓ شمٕمٛمييل حميي٤معةهلل  ٟميي٤م  ىمييو  ًمييك: اًمٕميي٤مش اإلؾمييالُمي يمٚمييه ُميين دو   اًمِمييٞم :

قمبسمٞمييي٦م ودو   قمجٛمٞمييي٦م ٓزهل شمٙميييون دوًمييي٦م واطميييدةهلل  يٜمييي٤م  ظميييالك سميييلم اعمّيييٚمٛملم ذم 

يلع  ٓ يوضمد ظمالكهلل ًملًمك ٓ شمبيد حمي٤معة ذم رء ٓ خيتٚميف ومٞمٝمي٤م اصمٜمي٤من وٓ 

قمٜم ان يمام ىمٞمل ذم ىمديم اًم ُم٤منهلل يلع ُمٓموي٦م اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤مهلل ًمٙمين  ذا  ردٟمي٤م  يٜمتٓم  ومٞمٝم٤م

 ن ٟم٘مٞمم اًمدوًم٦م اإلؾميالُمٞم٦م اًمواطميدة اًمتيي ٓ صمي٤مين  ي٤م شمٙميون سميام يواوميق اًمنميع  هل سميام 

 خي٤مًمف اًمنمع 
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 ... اًمنمع...ُمداظمٚم٦م:

وم٢مذا يم٤من سمٛمواوم٘م٦م اًمنميعهلل وىمٚمٜمي٤م ًميك دوييالتهلل  ٟمي٤م ذيْي٧م اإلُمي٤مرات  يمثيب  اًمِمٞم :

ةهلل يٕمٜميي: سم٤مًمّيٞم٤مرة سمٕمي  اًميدو  ُمٜمٝمي٤م رسمي  ؾمي٤مقم٦م شميدظمل طميدود دوًمي٦م  ظميبىر ُمن ُميب

يلا ـمًْٕم٤م شمٓمْٞميق ًم٘م٤مقميدة سمبيٓم٤مٟمٞمي٤م اًمتيي شمْٜمتٝمي٤م  ُمبيٙمي٤م ويميل اًميدو  اعمّيتٕمٛمبة: وميبب 

شمّييييدهلل يييييلا رء ُمٕمييييبوكهلل ومٝمييييل يٙمييييون اًموطمييييدة اًمِميييي٤مُمٚم٦مهلل وقمٜمييييدُم٤م ؾمييييٛمٕمٜم٤م يمٚمٛميييي٦م: 

٦مهلل  ُمييي٤م اًموطميييدة اًمِمييي٤مُمٚم٦م اًموطميييدة اًمِمييي٤مُمٚم٦مهلل وًميييو  هنييي٤م ُم٘مٞميييدة سم٤مًموطميييدة اًمٕمبسمٞمييي٦م اًمِمييي٤مُمٚم

 دو  اًمٖمػم اًمٕمبسمٞم٦م وًمو  هن٤م  ؾمالُمٞم٦مهلل ومٝملا ُم٤م ٟمّٛمٕمه ُم  إؾمف اًمِمديد.اًمشمِمٛمل 

ومٝمييل يٙمييون حت٘مٞمييق اًموطمييدة اإلؾمييالُمٞم٦م سمٓمبيييق خميي٤مًمف ًمٚمنمييع  ٓ  طمييد ي٘مييو هلل 

٤مهلل  ًذا: ٓزهل شمٙميون سمٓمبي٘مي٦م   ي: ٓ  طمد ي٘مو : اًمٖم٤مي٦م شميؼمر اًموؾميٞمٚم٦م ذيمبٟم٤ميي٤م ٟمحين ةٟمٗمًي

 ُمنموقم٦م.

وييييلا اًميييلي ُميييتٕمٓم  ٕن يٙميييون ًميييه دور ذم اًمٙميييالهل  - ن ٟم٘ميييف يٜمييي٤م أن  ييي٥م 

ٟم٘مييييو  أن: ُميييي٤م يييييو اًمٓمبيييييق ًمتح٘مٞمييييق اًموطمييييدة  -يّمييييؼم قمٚمٞمٜميييي٤م وُميييي٤م صييييؼمع  ٓ سميييي٤مم 

اعمٜمِمييودة.. ُميي٤م يييو اًمٓمبيييق اإلؾمييالُمي يييلع  اًمييلي قمٜمييدع ضمييواب يبوميي  يييدع ويييتٙمٚمم 

 سم٤مًمتي يي  طمّن.

 ٟمحن ٟمبيد ٟمّٛم  ُمٜمك. ُمداظمٚم٦م:

هلل ًمٙميين يييلا ر يييكهلل ٓ ٟمبيييد  ن ٟمٗمييبض ر يٜميي٤م قمييغم همػمٟميي٤مهلل ضميي ا  ام ظمييػم اًمِمييٞم :

  طمد ًمه ضمواب  يٜم٤م ضمواب شمٗمْمل.

اًمٓمبي٘مييي٦م اعميييثغم ذم اًمتوطمٞميييد ييييي  ن يّميييْ  اعمجتٛمييي  يمٚميييه ىمييي٤مئم  يييلع  ُمداظمٚمييي٦م:
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 اًموطمدة.

 ام هيديكر يلا ًمٞمه ـمبيق.. يلا دقموة. اًمِمٞم :

اًميييدو    ذا ش شم٘ميييم  يييلع اًمٓمبي٘مييي٦مهلل شم٘ميييوهل دوًمييي٦م ُمّيييٚمٛم٦م ىمويييي٦م سمْميييم يميييل ُمداظمٚمييي٦م:

 اًمْمٕمٞمٗم٦م... يلع اًمٓمبي٘م٦م اًمتي  راي٤م 

ام هيديكر  ٟم٧م ُم٤م شمٗمبب سملم اًمدقموى واًمدًمٞمل.. ُم٤م شمٗميبب سميلم اًميدقموى  اًمِمٞم :

واًمٓمبيقهلل  ٟم٧م شمدٟمدن اًمدقموىهلل ىمٚمٜم٤م ًمك: ٓ  طمد خي٤مًمف ومٞمٝم٤مهلل ًمٙمن ُم٤م ييو اًمٓمبييق 

 ًمتح٘مٞمق اًموطمدة اإلؾمالُمٞم٦م اعمٜمِمودة 

 ٟمبيد  ن ٟمٓمْق  واُمب ام. ُمداظمٚم٦م:

ضمييي ا  ام ظميييػمهلل ييييلع  و  ُميييبة...ر ييييلا ييييو اسيييواب سمييي٤مر  ام وميييٞمٙممهلل   :اًمِميييٞم

وا امََّ ﴿وظمػم اًمٙمالهل ُم٤م ىميل ود هلل ييلا ضميواب ُمين يّتحِي ىموًميه شمٕمي٤ممم:   ِْن شَمٜمٍُمُي

يُممْ  يي٤م ُمّيٚمٛمونر  يين  ٟميتم ؿمي٤مردين وهمي٤مئْلم وَي٤مًملم ُمي  اًمْمي٤مًملم   [3]محم::﴾َيٜمٍُمْي

٤م وهمييػميمم َييل ٟم ٤م وقمٛمٚمٞمًيي٤مهلل وطمٜم٤مٟمٞمييك سمٕميي  اًمنميي وم٘مييال اًمٗمييبب  ٟمييتم َييٚمٚمتم ٟمٔمبًييي ٔمبًييي

٤مهلل شمٔمٜمييوا  ن يييلا اًمْميييم اًمييلي ومٞمييه اقمتييداء ييييو  ن يييو ُميين سمٕميي هلل وميي٠مٟمتم َيييٚمٚمتم ٟمٔمبًييي

ـمبيق ًمتح٘مٞمق اًموطمدةهلل حت٘مٞميق اًموطميدة ييو يميام ؾميٛمٕمتم ُمين  ظميٞمٙمم ييلا:  ن ٟمٓمْيق 

وا امََّ ﴿إطمٙمييييييييييي٤مهل اًمنميييييييييييقمٞم٦مهلل وذًميييييييييييك ُمييييييييييين ُمٕمييييييييييي٤مين ىموًميييييييييييه شمٕمييييييييييي٤ممم:  ييييييييييي  ِْن شَمٜمٍُمُ

يُممْ   .[3]محم::﴾َيٜمٍُمْ

ومٞميييي٤م ُمّييييٚمٛمونر  ٟميييي٤م ًمّيييي٧م قمباىمٞمًيييي٤م وٓ َييييد اًمٕمييييبابهلل وًمّيييي٧م ؾمييييٕمودًي٤م وٓ َييييد 

٤مهلل  اًمّٕمودي٦مهلل  ٟمام  ٟم٤م ُم  اًمٙمت٤مب  شموضمه ُمٕمه طمٞمثام يمي٤منهلل ومي٠مٟمتم أن ُمتٕمبىميون عٞمٕمًي
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 ي  ٟمٙمم شمٔمٜمون  ٟمٙمم  ذا اٟمّمٗمٗمتم ُم  قمٛمل اًمٕمبابهلل ُمٕمٜمى ذًمك  ٟمٙمم َٚمٚمتم  يًْم٤م 

وا امََّ ﴿ ؾمي٠مًمٙمم: ىموًميه شمٕمي٤ممم ًمٞمه ٟمٔمبًي٤مهلل سمل وقمٛمٚمٞمًي٤مهلل أن ًمتٕمٚمٛميوا ذًميك   ِْن شَمٜمٍُمُي

يُممْ  ييي ييييو ُمييين إدًمييي٦م اًمتيييي شم١مييييد ىميييو   ظمٞمٜمييي٤م ييييلا:  ن ٟمٕمٛميييل وٟمح٘ميييق  [3]محمررر::﴾َيٜمٍُمْ

 اإلؾمالهلهلل ويلا ًمه حم٤معة ـمويٚم٦م قمٜمديهلل ًمّٜم٤م أن ذم صددي٤م.

وميييي٠مىمو : يييييل اًمٕمييييباب طمٞمييييٜمام َييييٛم٧م اًمٙموييييي٧م  ًمٞمٝميييي٤م ٟمٍمييييت ام.. ىموًمييييوا ييييي٤م ع٤مقميييي٦م 

   ُمٜمّمٗملم

 ٓ ٟمدري.. رسمامر ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمف ٓ شمدري ام هيديك ر اًمِمٞم :

 يم ي١مُمٜمون  هن٤م.. ُمداظمٚم٦م:

دقمٜمييييي ويييييمهلل  ٟميييي٤م  ؾميييي٠مًمك  ٟميييي٧م:  ٟميييي٧م ُمٕمت٘مييييد ذم ىمييييبارة ىمٚمْييييك  ن َييييم  اًمِمييييٞم :

 ًٓ اًمٙموي٧م يم٤من ٟمٍمية م  ام  يميؼمر ًميو يمي٤من ييلا اًمْميم ًمٜمٍمي ديين ام قمي  وضميلهلل  و

٘مدُمييه ُميي٤م رومٕمٜميي٤م قم٘مػمشمٜميي٤م ٟمحيين يميي٤من يٙمييون سمٖمييػم يييلا اًمٓمبيييقهلل سمٕمييد ذًمييك يميي٤من يٜمْٖمييي شم

سمييدوًمٜم٤م:  ٟمييه ٟمبييييد  ن ٟمبُمييي اًمٞمٝميييود ذم اًمْحييبهلل اًمٞمٝميييود اقمتييدوا قميييغم اًمٕمييباب ذم قم٘ميييب 

 داري٤مهلل وطمٓمٛموا اًمٜمووي يلا.. طمٓمٛموع ذم قم٘مب داريم وُم٤م طمبيموا ؾم٤ميمٜم٤ًم.

 ُم٤م يم٤من سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝمم ذم ذًمك اًموىم٧م. ُمداظمٚم٦م:

صْح٧م ىموي٦م.. عم٤مذا وسمٕمد ذًمك ُمتى يم٤مٟم٧مهلل ًَميامَّ اقمتدت قمغم اًمٙموي٧م   اًمِمٞم :

 ش شم٠مظمل سمث٠مري٤م ر

 ُمن ىمْل  ن يٕمتدوا قمغم اًمٙموي٧م يم٤مٟموا هيددوا سمِب  ٍائٞمل. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ سم٠مسر عم٤مذا ش يٗمٕمٚموا  اًمِمٞم :

 (77:77:15(/155)سلسلة اهلدى والنور )
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 ِن صداً كافر؟!

 ٟمبيد  ن ٟم٠ّم  يل صداهل يم٤مومب  ُمداظمٚم٦م:

و  دائاًم و سمدًا: ٓ هييم اعمّيٚمم سميل صداهل آَمبسم٧م ومٞمه إىموا هلل و ٟم٤م  ىم اًمِمٞم :

اعمّيييٚمٛملم عٞمٕمييي٤ًم  ن يٕمبوميييوا  ن اًمٗميييالن الييي٤ميمم ييييو يمييي٤مومب  و وم٤مؾميييقا ٕن يميييالً ُمييين 

إُمييبين طمّيي٤م ام واطمييد سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمٛمّييٚمٛملما ٕٟمٜميي٤م  ٟميي٤م ىمٚمٜميي٤م سم٠مٟمييه يميي٤مومبهلل  و ىمٚمٜميي٤م سم٠مٟمييه 

 وم٤مؾمق ُمّٚمم وم٤مؾمق ًمٞمه سمٙم٤مومب ُم٤م يو الّمٞمٚم٦م 

 .. ا بوج قمٚمٞمه واعمواضمٝم٦م . ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمم. وُمن اًملي ؾميٞمخبج  اًميلين قمجي وا  ن خيبضميوا قميغم اًمٞمٝميودهلل ُمين  اًمِمٞم :

اًملين ؾمٞمخبضمون  وًملًمك وم٠مٟم٤م  ىمو :  ن اًمِم٤ْمب اعمّٚمم اًمٞموهل ٤َمئ  طمٞمٜمام ي٠ّم  

ُمثل ييلا اًمّي١ما هلل وئمين ويتيويم  و يتح٘ميق ُمي  ُمٝميم  ٟميه وميالن الي٤ميمم يمي٤مومب ُمبشميد 

ىميي٤مدر  ٟمييه خيٚمييذ طم٤مًمييه  قميين اًمييدين ـمٞميي٥مهلل ُميي٤مذا يٗمٕمييل اًمِميي٤مب  خيييبج قمٚمٞمييه يييو ُميي 

د ومْميييالً ذم  ن ييييتٛمٙمن ُمييين ا يييبوج قمٚمٞميييه واًم٘مْمييي٤مء ُْمييين فمٚميييم ييييلا الييي٤ميمم اعمّيييت

 قمٚمٞمه.

صميييم اًمتييي٤مري  اعمٕمييي٤مس اًمٞميييوهل  يميييؼم دًمٞميييل قميييغم  ن اعمّيييٚمٛملم  و اًمِمييي٤ْمب اعمّيييٚمم 

إطمييبى ٓ يّييتٓمٞم  ٓ يٕمييبك يمٞمييف يٕمٛمييل ًمديٜمييه وإلؾمييالُمههلل ومٙمٚمٜميي٤م يٕمٚمييم  ٟمييه ىم٤مُميي٧م 

ًمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ويميي٤من الامؾميي٦م اًمديٜمٞمييه ومٞمٝميي٤م يييو يٜميي٤م  صمييورات قمديييدة ذم سمٕميي  ا
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اًميييداوم  إو هلل ًمٙمييين ُمييي٤مذا يم٤مٟمييي٧م اًمثٛميييبة  يم٤مٟمييي٧م ُميييبة ضميييدًا يم٤مٟمييي٧م اًمٕم٤مىمْييي٦م ؾميييٞمئ٦م ُمييين 

طمٞميييي٨م  رادوا اإلصييييالح وموىمٕمييييوا ذم اًمٗمّيييي٤مدهلل واًمّيييي٥ْم يييييو ُميييي٤م ذيمبشمييييه ةٟمٗميييي٤ًم سم٤مًمٜمّيييي٦ْم 

 ًمالٟمتٗم٤م٦َم قمدهل إظمل سم٤مًموؾم٤مئل اًمنمقمٞم٦م واعم٤مدي٦مهلل واَ  

ؾمييي١ماًمكهلل ومييي٢من يمييي٤من صيييداهل يمييي٤مومبًا ُمبشميييدًا قمييين ديٜميييه ومواضمْٜمييي٤م ٟمحييين ومييي٢مذًا: ٟمٕميييود  مم 

سمّمٗمتٜم٤م ُمّيٚمٛملم  ن ٟمٕمٛميل إلىم٤مُمي٦م اعمجتٛمي  اإلؾميالُمي واًمدوًمي٦م اإلؾميالُمٞم٦مهلل ويوُمئيل 

يٜمّيييح٥م ُمييين اًمٓمبييييق زييييد وسمٙميييب ؾميييواًء يمييي٤من يمييي٤مومبًا  و يمييي٤من وم٤مؾمييي٘م٤ًمهلل قمبومييي٧م يمٞميييف  

ّيييه وًمييلًمك وم٠مٟمييي٤م ٓ  ؾمتحّيين سمييي٠مي وضميييه ُميين اًموضميييوع  ن اًمِمييي٤ْمب اعمّييٚمم يِميييٖمل ٟمٗم

سم٤مؾمتّمدار  و اؾمتجالب ومت٤موى سم٠مٟمه ومالن طم٤ميمم يم٤مومبهلل  و ومالن ال٤ميمم ُمّيٚمما ٕٟميه 

ُم٤م يٜم٤م  وم٤مئدة قمٛمٚمٞم٦م ُمن وراء يلع اًمٗمت٤موى ويلع اإلضم٤مسم٤مت  و إؾمئٚم٦م ومٞمام ذيمبت 

 ًمك ةٟمٗم٤ًمهلل ٟمٕمم.

 (  00:  12: 53/ 344) اهلدى والنور /
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 حلي قتن اجلٍدي العراقي يف اللويت

ؿمييٞم هلل يييل  ييوز ىمتييل اسٜمييدي اًمٕمباىمييي ذم إطمييداث ًمييو ؾمييٛمح٧م ييي٤م  ُمداظمٚميي٦م:

 إظمػمة ذم اًمٙموي٧م 

ٓ  ييوز ىمتييل اًمٕمباىمييي ُميين اًمٙمييويتي ُميي٤م داهل يمييل ُمييٜمٝمام ُمّييٚمٛملم يمييام ٓ  اًمِمييٞم :

 ييوز ىمتييل اًمٕمباىمييي ًمٚمٛمّييٚمم سمييٜمٗمه اًمٕمٚميي٦م ويييو آؿمييؽما  ذم اإلؾمييالهلهلل وأن يمييام 

اًمٗمتٜمي٦م و ن يتٕمّمي٥م   ذٟم٤م ةٟمٗمي٤ًم  ن ييلا زُمين ومتٜمي٦مهلل وٓ  يوز ًمٚمٛمّيٚمم  ن يتيدظمل ذم

س٤مٟميي٥م ُميين اسيي٤مٟمْلم اعمت٘ميي٤مشمٚملم قمييغم همييػم اإلؾمييالهلهلل ىمييد يٙموٟمييون ُمّييٚمٛملم وًمٙمييٜمٝمم 

ٞمل اعمييي٤م هلل وٓ يت٘مييي٤مشمٚمون ًميييٞمه ذم ؾميييْٞمل رومييي  رايييي٦م اسٝمييي٤مد  ٞمل ام و ٟميييام ذم ؾمييْي ذم ؾمييْي

 ييييوز ًمٚمٛمّييييٚمم وًمٕم٤مُميييي٦م اعمّييييٚمٛملم و ومييييباد اعمّييييٚمٛملم  ن يِميييي٤مريموا الٙموُميييي٤مت واًمييييدو  

 .ٞم٤ماعمت٘م٤مشمٚم٦م ذم ؾمْٞمل اًمدٟم

 ُميي٤م اعمّييٚمم يٙمييون طمٚمييه دارع ُمالزُميي٤ًم ًمْٞمتييههلل ومٞمييدظمل قمٚمٞمييه رضمييل ُمّييٚمم يبيييد  ن 

ي٠مظمل ُم٤مًمه  و  ن يٕمتدي قمٚمٞمههلل ومٝمٜم٤م  ق ًمه  ن يداوم  قمن ٟمٗمّه وًمو وصل إُميب  مم 

اًم٘مت٤م  وم٢من ىمتل اعمداوم  ومٝمو ؿمٝمٞمدهلل و ن ىمتل وم٤معم٘متو  ذم اًمٜمي٤مر وذم ذًميك  طم٤مديي٨م 

ُمن سمٚمدع ًمٞم٘م٤مشمل  ظم٤مع اعمّٚممهلل ومٝملا ٓ  وز يمثػمةهلل  ُم٤م  ن خيبج اعمّٚمم ُمن دارع و

. ييلا ضميواب شاًم٘م٤مشميل واعم٘متيو  ذم اًمٜمي٤مر»ذم اإلؾمالهل ويٜم٤م ييبد ىموًميه قمٚمٞميه اًمّيالهل: 

 ُم٤م ؾم٠مًم٧م. ٟمٕمم.

 ( 00:  25:  03/ 420) اهلدى والنور/
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 ِن يصدق حديح)يغسو ديغ اللعبة( 

 عمى اعتداء الغرب عمى العراق

ٓ يي ا  اًمٜمي٤مس يٖمي و اًمٙمٕمْي٦م طمتيى »: ¢ي ُم٤مذا شم٘موًميون ذم طميدي٨م اًمٜمْي اًم١ّما :

اًمِميي٤ميد ٓ ييي ا   ٟميي٤مس يٖميي ون  شيٖميي و ضمييٞم  اًمٙمٕمْيي٦م وميي٢مذا يميي٤مٟموا سم٤مًمْٞمييداء ُميين إرض

 اًمٙمٕم٦ْم طمتى يٖم و ضمٞم ... 

 ُم٤م يو اًم١ّما  الدي٨م ُمٕمبوك  اًمِمٞم :

يل ٟمٕمد سيء  ُمبيٙم٤م وييلع اًم٘ميوى اعمتٕميددة اسٜمّيٞم٦م ُمين ييلا اًمٖمي و  ُمداظمٚم٦م:

 ُمن سم٤مب  ٟمه هم و 

 ٓ. اًمِمٞم :

 يل يٜم٤م  شمٙمٛمٚم٦م ًمنضم٤مسم٦م  ُمداظمٚم٦م:

اًمٖم و يٙمون طمٞمٜمام يتوضمه ضمٞم  ُمين سمٚميدع ًمٞمٖمي و اًمٙمٕمْي٦مهلل  ُمي٤م اًميلي وىمي   اًمِمٞم :

ُميي  إؾمييف اًمِمييديد ومٝمييو  ن  يييل اًمييْالد اًمّييٕمودي٦م يمييام ذيمبٟميي٤م ذًمييك ذم حميي٤معات 

ُمتٕمددة يمثػمة ضمدًا  ن اًمّٕموديلم اؾمتٕم٤مٟموا  ١مٓء ًمدوم  اقمتداء ىمد يٕمتدي سمه اًمٕميباب 

طمتيى ٟم٘ميو   ٟميه يِميٛمل  شيٖم و ضمٞم  اًمٙمٕمْي٦م..»هلل ومٝملا ًمٞمه يٜمٓمْق قمٚمٞمه طمدي٨م: ُمثالً 

ْويم ٚمييييييي١مٓءهلل ييييييي١مٓء ُميييييي  إؾمييييييف ا ٓميييييي٠م وىميييييي  ُميييييين اعمّييييييٚمٛملم اًمييييييلين اؾمييييييتج

 ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم »واؾمتٜمٍمييوا  ييم ُميي  شمٍمييي  اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّمييالة اًمّييالهل سم٘موًمييه: 

 .شسم٤معمنميملم قمغم اعمنميملم

  ( 00:  27:  32/ 420) اهلدى والنور/
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 قتن األوريلاُ يف الصعودية

اًمّيي١ما  اًمثي٤مين: يييل  يوز ًمٚمٛمّييٚمم اًمّيٕمودي  ن ي٘متييل اًمّميٚمٞمْي همييدرًا  ُمداظمٚمي٦م:

وىميييد قمٚمٛمٜمييي٤م وشمٕمٚمٛمٜمييي٤م  ن اًمٕمٝميييد  و آشمٗمييي٤مب  ييي٥م  ن يٙميييون ُمّيييٛموقم٤ًمهلل وىميييد اشمٗم٘مييي٧م 

 ُمبيٙميي٤م ُميي  اًمّييٕمودي٦م اشمٗم٤مىميي٤ًم همييػم ُمنمييوط ويييو اشمٗميي٤مب سم٤مـمييلهلل وسمييام  ن يييلا آشمٗميي٤مب 

  ن  همدر  لا إُمبيٙمي وٓ  ضمٕمٚمه ي٘متل ذا  اعمّٚمم سم٤مـمل ومٝمل  وز زم 

ٓ  وزا ٕن ُمن يبيد  ن ي٘مو  يلا آشمٗم٤مب سم٤مـملهلل ومٚمامذا ي٘مبع  وقمٚمٞميه  اًمِمٞم :

 ن يٚمٖمٞمههلل ُمن ضمٝمي٦م ي٘ميب ويٕميؽمك سميههلل وُمين ضمٝمي٦م  ظميبى ي٘ميو  ُمي٤م داهل  ن ييلا آشمٗمي٤مب 

ًمؼميٓميي٤مين  و سم٤مـمييلهلل وم٠مٟميي٤م  ييوز زم  ن  ىم٤مشمييل  و  ن  ىمتييل يييلا اًمبضمييل إُمبيٙمييي  و ا

همػمع ُمن اًمدو  إضمٜمْٞم٦مهلل يٜم٤م ٓ سمد زم ُمن  ن  ذيميب  ظميواين الي٤معين سمي٠من اًمٙمٗمي٤مر 

ُموىمف اعمّٚمٛملم ُمٜمٝمم ُموىمف ُمن صمالصم٦م ُمواىمف:  ُم٤م اعمح٤مرسمي٦م و ُمي٤م اعمٕم٤مييدة و ُمي٤م 

اس ي٦مهلل  ُم٤م اعمح٤مرسم٦م ومواَ  يٕمٜمي ٓ يٙمون يٜم٤م  اشمٗم٤مب سملم اًمدوًمي٦م اعمّيٚمٛم٦م وسميلم 

ُمييي٤م  و يدٟمييي٦م ُمييي٤مهلل ومٝميييي دوًمييي٦م طمبسمٞمييي٦م  يييوز ًمٚمٛمّيييٚمٛملم  ن  اًمدوًمييي٦م اًمٙمييي٤مومبة قميييغم  ُميييب

 ي٘م٤مشمٚموي٤مهلل يلا اًم٘مّم إو .

اًم٘مّم اًمثي٤مين اعمٕم٤مييدةهلل وييي اًمدوًمي٦م اًمٙمي٤مومبة يتٗميق ُمٕمٝمي٤م اًمدوًمي٦م اعمّيٚمٛم٦م قميغم 

ذوطهلل طمٞمٜمئل يّمْ  دهل اًمٙم٤مومب اعمٕم٤ميد ُمن اًمدوًمي٦م اعمّيٚمٛم٦م طمباُمي٤ًم يميدهل اعمّيٚممهلل 

ًمبضميييل اعمٕم٤مييييدهلل وم٘مييي٤م  قمٚمٞميييه اًمّميييالة وىميييد ضمييي٤مء اًمتحيييليب اًمِميييديد اًمْٚمٞمييي  ُمييين ىمتيييل ا
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ُمييين ىمتيييل ُمٕم٤مييييدًا ذم يمٜمٝميييه ش ييييبح رائحييي٦م اسٜمييي٦م »واًمّييالهل ذم اليييدي٨م اًمّميييحٞم  :

ُميين ُمّييػمة ُم٤مئيي٦م ». وذم سمٕميي  اًمبواييي٤مت: شو ن ر ٝميي٤م ًمتوضمييد ُميين ُمّييػمة يمييلا ويمييلا

 .شقم٤مهل

يلا ُمٕم٤ميد ًمٞمه طمبسمٞم٤ًم وًمٞمه ذُمٞم٤ًمهلل واًملُمي يو اًملي ىمٚمٜم٤م  ٟمه يدوم  اس ي٦مهلل  ي: 

قمبومٜميي٤معهلل اعمٕم٤ميييد قمبومٜميي٤مع هلل ويمييل ُميين الييبش واعمٕم٤ميييد ُمّييت٘مل ذم طمٞم٤مشمييههلل الييبش 

ًمٙميين الييبش  ييوز ًمٚمٛمّييٚمٛملم  ن يٖميي وعهلل  ُميي٤م اعمٕم٤ميييد ومييال  ييوز  ن يٖميي وع وٓ  ن 

ي٠مظمييل ُم٤مًمييه وٓ  ن يّييتحل دُمييه ُميي٤م داُميي٧م اعمٕم٤ميييدة ىم٤مئٛميي٦مهلل  ُميي٤م اًم٘مّييم اًمث٤مًميي٨م ويييو 

صميالث:  ُمي٤م اإلؾميالهلهلل و ُمي٤م  اًملُمي ومٝمم اًملين دقميوا  مم اإلؾميالهلهلل ظميػموا سميلم  طميدى

 اس ي٦م قمن يد ويم ص٤مهمبونهلل و ُم٤م اًم٘مت٤م .

ومييآصمبوا  ن يييدومٕموا اس ييي٦م ومّميي٤مروا ُميين  يييل اًملُميي٦مهلل  ي  ٟمييه ٓ  ييوز ًمٚمٛمّييٚمٛملم 

آقمتييييداء قمٚمييييٞمٝمم يمييييام ٓ  ييييوز آقمتييييداء قمييييغم اعمٕم٤ميييييدين وُميييين سميييي٤مب  ومما ٕن 

ٜم٦مهلل اشمٗمق اعمّٚمٛمون ٞمٕماًملُمي ًمٞمه ُمٕم٤ميدًا ذم ُمدة ُمٕمٞمٜم٦مهلل  ُم٤م اعمٕم٤ميد ومٝمو ذم ُمدة ُم

ُميي  اًمٙمٗميي٤مر قمٚمٞمٝميي٤مهلل  ُميي٤م اًمييلُمي ومٝمييو يٕمييٞم  حتيي٧م راييي٦م اإلؾمييالهلهلل وخيْميي  ٕطمٙميي٤مهل 

اإلؾمييالهل و ؿمييٕم٤مرًا  ييلا ا ْمييوع يييدومٕمون اس ييي٦م قميين يييد ويييم صيي٤مهمبونهلل وم٤مًمييلي 

وىميي  أن  ن اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م شمٕم٤ميييدت ُميي  إُمبيٙميي٤من وضمٚمْييويم ُميي  إؾمييف  مم 

ٝمم وٓ ذم  ُميوا م وٓ ذم  يم ٓ ذم دُمي٤مئ ونهلل ٓ  يوز اًمٖميدرسمالديم ومٝميم ُمٕم٤مييد

  قمباَٝمم. شمٗمْمل.

ييي٤م ؿمييٞم   إُمبيٙميي٤من يييم يِمييٙمٚموا ىمييوة ًمييو يمٜميي٧م  ٟميي٤م اعمٕم٤ميييد  ىمييوى ُمٜمييههلل  ُمداظمٚميي٦م:

سمحٞمييييي٨م  ٟمٜميييييي  ؾميييييتٓمٞم   ؾميييييٞمٓمب قمٚمٞميييييه و طمٙميييييم ؿميييييٕمْيهلل ٟمٕميييييمهلل ٓ  يييييوز ًمٙمييييين ييييييلا 
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إُمبيٙميييي اًميييلي ضمييي٤مءهلل ضمييي٤مء سم٘ميييوة  ىميييوى ُمٜمييييهلل  ذا  ٟمييي٤م  ظمييي٤مك و ظمِمييي٤مع ومخٓميييب قميييكم 

 اإلؾمالهل وقمغم اًمدي٤مر اعم٘مدؾم٦م. وقمغم

  ي  ُمٕمٜمى اًمٙمالهل  اًمِمٞم :

 اعمٕمٜمىهلل يمٞمف ٓ  وز ىمتٚمه  ُمداظمٚم٦م:

ام هيييديكهلل ام هيييديٙمم ييي٤م ُمٕمنميي اعمتحٛمّييلمهلل ُميي٤م اقمتييؼمشمم سمييام ي٘ميي  ذم  اًمِمييٞم :

 ومٚمّٓملمهلل ي٘متل هيودي واطمد ومٞم٘متل اًمٕمنمات ُمن اعمّٚمٛملم.

 ... ي٘متل .. ُمداظمٚم٦م:

تّمْ  إرض اًمٗمٚمّٓمٞمٜمٞم٦م ًمٞمه ومٞمٝمي٤م ُمّيٚممهلل وشمْ٘ميى اؾمٛم هلل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ؾم اًمِمٞم :

 ظم٤مًمّم٦م ًموضمه اًمٞمٝمود.

 ٓ  ريد يلا. ُمداظمٚم٦م:

ن اًمٞمييييييوهلهلل ويييييييي اًمتييييييي يّييييييٛموي٤م ًمٙميييييين ا ٓميييييي٦م اًمتييييييي قمٚمٞمٝميييييي٤م اعمّييييييٚمٛمو اًمِمييييييٞم :

آٟمتٗم٤مَييي٦مهلل وسمت٠مييييدي٤م ُمييي  إؾميييف اًميييدو  اًمٕمبسمٞمييي٦م سمييي٤مًمٙمالهلهلل و يٚمٜمييي٤م و ظمواٟمٜمييي٤م..  مم 

 ة.ةظمبعهلل صمم ٓ ي٘مدُمون  ًمٞمٝمم وٓ رص٤مص٦م واطمد

 يمٞمف اًمّْٞمل  مم ا الص. ُمداظمٚم٦م:

 قمٗموًاهلل ظمٚمٞمك قمغم ؾم١ماًمك إو . اًمِمٞم :

يمٞمف اًمّْٞمل يلا ؾم١ما  صم٤مينهلل ًمٙمن دقمويمم ُمن الامس اًميلي ٓ ي ييد اًمنمي  ٓ 

اؾمتنمييارًاهلل  ٟميي٧م شمبيييد  ن شم٘مييو  سمٜميي٤مء قمييغم ُميي٤م ىمٚميي٧م ةٟمٗميي٤ًم  ن اًمّييٕمودي٦م اٟمٓمٚم٘مييوا  ييلع 
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ي ومٙميب وميٞمام شم٘ميو هلل  ذا ىمٞميل اعمٕم٤ميدة ُمن ُموىمف اًمْمٕمف ويلا صحٞم هلل ًمٙمن ي٤م  ظم

ٕوميييييباد ُمتحٛمّيييييلم ُمييييين اًمّيييييٕموديلم  ُمثييييي٤م   ظمٞمٜمييييي٤م  محيييييدهلل ورسميييييام هميييييػمع  يْمييييي٤ًم ُمييييين 

الييي٤معينهلل اىمتيييل إُمبيٙميييي طمٞمييي٨م ر يتيييههلل شميييبى ُمييي٤مذا ؾميييٞمٗمٕمل إُمبيٙمييي٤من  ييي١مٓء 

اعمّيييٚمٛملم اًميييلين يٖميييدرون سم٤مُٕمبيٙمييي٤من وييييم دظمٚميييوا اًميييْالد سمبهمْييي٦م ُمييين  يٚمٝمييي٤م وُمييين 

ومييييٞمٙممهلل  هل ؾمييييٞم٘متٚمون ُم٘م٤مسمييييل اًمواطمييييد اًمٕمنمييييات ؾمييييٙم٤مهن٤م  يييييل ؾمييييٞم٘موًمون سميييي٤مر  ام 

واعمئيي٤متهلل صمييم ٓ شم١ماظمييلوين  ذا صيي٤مرطمتٙممهلل اًمييلي  ييوز ىمتٚمييه  ييوز هنْييههلل واًمييلي 

 ييوز ىمتٚمييه وهنْييه  ييوز آقمتييداء قمييغم قمبَييههلل وميي٤مٔن ُميي٤م ر يٙمييمهلل ًمٕمٚمييه سمٚمٖمٙمييم  ن 

يٜم٤م  سٜمدات  ُمبيٙمٞم٤متهلل و هنم يٛمِمون ذم ؿموارع اًمبي٤مض ُمثالً وضمدة  يْم٤ًمهلل ُم٤م 

 طمييد ُميين اًمِميي٤ْمب اعمييتحٛمه ظم٤مصيي٦م  ذا يميي٤من  قميي بهلل يٙميي٤مد يٜمٗمٚمييق سمّيي٥ْم  ر يييك  ذا

اًمِمْق وقمدهل وضميود اًم وضمي٦م يٗميبغ ؿميٝموشمه ومٞمٝمي٤مهلل  ذا وضميد اُميب ة عٞمٚمي٦م قميغم ؾمي٤مطمل 

 اًمْحبهلل  ٟمه يٗمؽمؾمٝم٤م وي٘ميض قمٚمٞمٝم٤م.

 يلا ُموَوعهلل وذا  ُموَوع ةظمب. ُمداظمٚم٦م:

دري ُميي٤م ٓ ييي٤م ؾمييٞمدي هلل اًمييلي يٗمييبب سمييلم يييلا ويييلاهلل ومٛمٕمٜمييى ذًمييك  ٟمييه ٓ ييي اًمِمييٞم :

يو اإلؾمالهلهلل ُمن طمل دُمه طمل ُم٤مًمههلل ُمن طمل ُم٤مًمه طمل قمبَيه ُمين اًمٙمٗمي٤مرهلل ومٝميو يميام 

ىمٚم٧م ًمك اًمٙمٗم٤مر صمالصم٦م  ىم٤ّمهلهلل ٟمْد  سم٤مٕيم صمم ُم٤م دوٟميههلل اًميلُمي واعمٕم٤مييد واليبشهلل 

البش طمال  دُمه وُم٤مًميه وقمبَيههلل  ُمي٤م اعمٕم٤مييد ومٙم٤مًميلُمي ٓ  يل ٓ دُميه وٓ ُم٤مًميه 

ٞم٧م ا إلؾميييالهل وحتييي٧م رايييي٦م اإلؾميييالهلهلل اًميييلُمي وٓ قمبَيييها ٕهنيييم يٕمٞمِميييون حتييي٧م َصييي

واَ هلل ٕٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م يٕمٞم  ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦مهلل ويبُ سمحٙمٛمٝم٤مهلل  ُم٤م اعمٕم٤مييد ومٝميو 

حتييي٧م ُمٕم٤مييييدة وسمنميييوـمٝم٤مهلل ومييي٢مذا  ظميييل اًمٙمٗمييي٤مر سمنميييط ُمييين اًمنميييوطهلل طمٞمٜمئيييل  يييوز 
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ًمٚمٛمّيييٚمٛملم  ن يٜم٘مْميييوا اعمٕم٤مييييدةهلل و ن يٕمتيييؼمويم حمييي٤مرسملم يميييام وىمييي  سميييلم اًمبؾميييو  

 عمنميملم ذم هم وة اًمٗمت .قمٚمٞمه اًمّالهل وسملم ا

ـمٞمييي٥م اًميييٜم٘م  واَييي هلل شمٗمْميييٚم٧م وىمٚمييي٧م  ٟميييه ذم سمٜمييي٤متهلل ذم مخيييبهلل ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

 دؾمتورهلل  ذًا يٜم٤م  ظمالك يتٕم٤مرض ُم  اإلؾمالهل.

ييي٤م  ظمييي اطمٙمييي يمييالهل اًمنمييع سميي٤مر  ام ومٞمييكهلل قمٜمييدُم٤م يٙمييون يٜميي٤م  رضمييل  اًمِمييٞم :

 ذُمي يٕمٞم  ذم دوًم٦م ُمّٚمٛم٦مهلل يل  بهل قمٚمٞمه ذاب ا ٛمب 

يييي٤م  ظميييي رسمٜمييي٤م ىمييي٤م : )وم٤مؾمييي٠مًموا  ييييل اًميييليمب  ن يمٜميييتم ٓ ٓ  يييوز حتٙميييي سمٕم٘مٚميييك 

 شمٕمٚمٛمون(.

َ ﴿طمباهل قمٚمٞمه يلي٥م يٕمْد اًمّمٚمٞم٥م ذم اًمٙمٜمٞمّي٦م  ٓهلل  ْد شَمَْيلمَّ يِن ىمَي َباَع ذِم اًميدِّ ٓ  يِمْي

ؿْمُد ُِمنَ  اإلؾمالهل  طمٙم٤مهل وذيٕمي٦م واَيح٦م ٟميػمة يميام ىمي٤م  قمٚمٞميه  [256]البقر :﴾ اًمَٖميِّ  اًمبا

ًمٙمين ُمي   شٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مري٤م ٓ يْمل قمٜمٝمي٤م  ٓ ي٤مًميكشمبيمتٙمم قمغم سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م ًمٞم»اًمّالهل: 

إؾمييف ٟمحيين ش ٟمٕمييد ٟمٕمييبك ديٜمٜميي٤م و ؾمييالُمٜم٤مهلل وًمييلًمك قمٜمييدُم٤م ٟمٜميي٤مىم   ُمورٟميي٤م سمٕم٘موًمٜميي٤م 

 وسم٠ميوائٜم٤م ومٜم٘م  ذم ُمثل يلا اًمتٜم٤مىم هلل ويلا ٓ  وز ٟمٕمم.

سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمٛمٕم٤ميييدة يييلع ... و ن  ُمبيٙميي٤م طمِييت  مم اًمّييٕمودي٦م سمييدون  ُمداظمٚميي٦م:

 ٞمٝم٤م ومبض يلا ُمن ٟم٤مطمٞم٦مهلل اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.. ذن ُمن اًمّٕمودي٦مهلل ومب٧َم قمٚم

 ٓ ىمْل اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. اًمِمٞم :

 ُمبشمْٓم٦م ُمٕمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم  اًمِمٞم :
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ُمبشمْٓم٦م ُمٕمٝم٤مهلل قمٜمدٟم٤م اًمّميٚمٞمْٞملم قمٜميدُم٤م يمي٤مٟموا ذم اًمِمي٤مهل يمي٤من  يدث سميلم  ُمداظمٚم٦م:

اًمّمييٚمٞمْلم وسمٕميي  اعمّييٚمٛملم يمٛمٕم٤ميييداتهلل يييل يم٤مٟميي٧م اعمٕم٤ميييدات يييلع شمٚميي هل سميي٤مىمي 

 اعمّٚمٛملم 

ُم٤مذا ٟم٘مو  ي٤م  ظمي ام هيديٙمم  ٟم٘مو  ُمن ىمتل ُمٕم٤ميدًا ذم ...هلل وًمٞمه  ٟم٤م  اًمِمٞم :

ُمن ىمتل ُمٕم٤مييدًا ذم يمٜمٝميه ش ييبح رائحي٦م اسٜمي٦مهلل و ن »اًملي  ىمو  و ٟمام ٟمْٞمك ي٘مو : 

وم٠مٟمي٧م أن ُمي٤م اًميلي طمّميل ًميك  اًميلي طمّميل  شر ٝم٤م ًمتوضمد ُمن ُمّػمة يملا ويميلا

وقميييم شمتّييي٤مء هلل يييي٤م شميييبى ًميييك  ٟميييك ٟمّيييٞم٧م ٟمْٞميييك وذيْييي٧م ًمتتٕمْيييد أن سمّميييالح اًميييدين 

يييي١مٓء اعمّيييٚمٛملم ذم زُمييين صيييالح اًميييدين يمييي٤مٟموا يٜمٗميييلوا اعمٕم٤مييييدة  هل ٓ  ُمييي٤م اًميييلي 

شمتّمييورع  ذا يميي٤مٟموا ُمّييٚمٛملم يٜمٗمييلوا اعمٕم٤ميييدات  هل يٜم٘مْمييوي٤م  ُميي٤م اًمييلي شمتّمييورع ييي٤م 

  ظمي 

 يٜمٗملوي٤م  ذا يم٤من اًمكم.. ُمداظمٚم٦م:

يمين يي٤م  ظميي دقميه ييوهلل ومٝميو يمي٤من ؾمي٤ميم٧م قمٜميدُم٤م يمٜمي٧م  ٟمي٧م شمتحيدث وم٠مٟمي٧م  اًمِمٞم :

 ؾم٤ميم٧م ويو يتحدثهلل ٟمٕمم.

قمٗمييييوًا ييييي٤م ؿمييييٞم  يٕمٜمييييي ُمتييييى يم٤مٟميييي٧م شمٙمييييون اًمِميييي٤مهل ُمٕم٤ميييييدة صييييٚمٞمْٞم٦م ذم  ُمداظمٚميييي٦م:

ومٚمّيييٓملمهلل يييي٠ميت صيييالح اًميييدين  و هميييػمع ذم ُمٍمييي وي٘مييي  ذم طميييبب ُمييي  اًمّميييٚمٞمْٞملمهلل 

ويّم٤مدك  ن قمّٙمب اًمِمي٤مهل اعمّيٚمم يٙميون صي٤مك ُمٕمّيٙمب اًمّميٚمٞمْٞملم و ٤مرسميههلل ييل 

اعمٍميي اًميلي  ي٤مرب اًمّميٚمٞم٥م يم٤من خمٓمرش ؾم٤مقم٦م ُم٤م اسٞم  اإلؾمالُمي ُم٤م ؾمي٤مب 

 ذم يلع اًمٚمحٔم٦م ٕن اإلؾمالُمٞملم يم٤مٟموا ُمٕم٤ميدين اًمّمٚمٞمْٞملم 
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 ٟمييي٧م شمتّمييور اًموَييي  اعموضمييود أن يمييي٤من ذم ذًمييك اًم ُمييي٤منهلل يٙميييلا وام  اًمِمييٞم :

 قمٚمم  ذا يم٤من ومٝمٛمي ظمٓم٠م ىمل زم ظمٓم٠مهلل  ٟم٧م شمتّمور  ن صالح اًمدين يم٤من ذم ضم٤مٟمي٥م 

 ر واًمدو  إظمبى يم٤مٟموا ذم ضم٤مٟم٥م ةظمبهلل يٙملا شمتّمو

  ٟم٤م  قمبك  ٟمه يم٤من سمٕم .. ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م  ؾم٠مًمك ؾم١ما .. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ووّمب قمغم ٟمٗمّك اًمٙمالهل اًمٙمثػم..  ٟم٤م  ؾم٠مًمك يٙملا شمتّمور  اًمِمٞم :

 ُم٤م ومٝمٛم٧م اًم١ّما  قمد زم  ي٤مع. ُمداظمٚم٦م:

ام هييديكهلل ُمي٤م ومٝمٛمي٧م اًمّي١ما  وشمبييد  ن شميتٙمٚمم  يْمي٤ًمهلل  ٟمي٤م  ؾمي٠مًمك سمي٤مر   اًمِمٞم :

٤م دو  يمثيييػمة  ومٝميييم ُمييين يمالُميييك ..  ن اًمٞميييوهل ًميييديٜم٤م دو  يمثيييػمةهلل ام ومٞميييك: اًمٞميييوهل ًميييديٜم

ومدوًميييي٦م اًمّييييٕمودي٦م شمورـميييي٧م و ٟميييي٤م  ىمو يييي٤م سمٙمييييل ساطميييي٦م وومٕمٚميييي٧م يييييلا آشمٗم٤مىمٞميييي٦م ُميييي  

إُمبيٙميي٤منهلل ًمٙميين دوًميي٦م اًمٕمييباب ًمييٞمه سمٞمٜمٝميي٤م وسمييلم إُمبيٙميي٤من  ي اشمٗم٤مىمٞميي٦مهلل وميي٢مذا يميي٤مٟموا 

ين  ظمٓم٠متهلل اًمّٕموديلم يلا اًملي  ومٝمٛمه ُمن يمالُمك  يْم٤ًم  ذا يمٜم٧م خمٓمرش ىمل زم  

وم٤مًمييلي  ومٝمٛمييه ُميين يمالُمييك  ٟمييه  ذا يم٤مٟميي٧م اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م شمورـميي٧م وشمٕم٤ميييدت ُميي  

إُمبيٙمييي٤منهلل ومييي٤مًمٕمباب ش شمتيييورط ييييلع اًمورـمييي٦م وًمٞمّييي٧م يٜمييي٤م  ُمٕم٤مييييدةهلل ومييي٢مذا يم٤مٟمييي٧م 

اًمّٕمودي٦م ٓ  وز  ٤م  ن شمٕمتدي و ٥م قمٚمٞمٝم٤م  ن حت٤موم  قمغم اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مب يمام 

يم٤من اًموَ  شم٘مو  ذم زُمن صالح اًمدين ذطمٜم٤م ةٟمٗم٤ًم وم٤مًمٕمباب ًمٞم٧ّم ُمٚم ُم٦مهلل ويٙملا 

  ًمٞمه يملًمك 
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 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟم٤م  ىمو  ًمك اسواب ُمن ٟم٤مطمٞمتلم:  وًٓ  ن يم٤من اًموَ  ذم زُمين صيالح  اًمِمٞم :

اًمدين يمام شمٔمن ومٚميٞمه وَيٕم٤ًم ذقمٞمي٤ًمهلل وطمٞمٜمئيل ؾميتٗمٝمم  ن ىمٞم٤مؾميك قميغم ذا  اًموَي  

يييل  ييوز ٓ يٗمٞمييد  ؿمييٞمئ٤ًم ٕٟمييه ىمٞميي٤مس همييػم ُمنمييوع قمييغم واىميي  همييػم ُمنمييوعهلل سمٛمٕمٜمييى 

 ًمٚمٛمّٚمٛملم  ن يٙموٟموا دوًٓ  و يٙموٟموا دوًم٦م واطمدة 

 دوًم٦م واطمدة. ُمداظمٚم٦م:

دوًمي٦م واطميدةهلل أن ذم زُمين صيالح اًميدين يم٤مٟمي٧م دوييالت سميال ؿميك يميام  اًمِمٞم :

يييو اًمِميي٠من أنهلل يييل شمٔميين يمييل دوًميي٦م يم٤مٟميي٧م حتيي٤مرب اًمّمييٚمٞمْٞملم ًموطمييدي٤م  هل اًمييدو  

 يوُمئل عٕمٝم٤م صالح اًمدين عم٘م٤مشمٚم٦م اًمّمٚمٞمْٞملم 

 عٕمٝم٤م سمٕمد  ن طم٤مرب سمٕمْمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 صحٞم   ٟمه طم٤مرب سمٕمْمٝم٤مهلل ًمٙمن أن ٟمتحدث قمن اًمّمٚمٞمْٞملم. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم عٕمٝمم  هل ٓ  اًمِمٞم :

 عٕمٝمم سمٕمد  ن آَمب  ٤مرب سمٕمْمٝمم. ُمداظمٚم٦م:

ام هيييديك.. ام هيييديك ييي٤م  ظمييي ٟمحيين ٓ ٟمتحييدث قميين ىمْييل وًمٙميين قميين  اًمِمييٞم :

ٞملم يمي٤مٟموا دو  ُمتٗمبىمي٦م يميام ٟمحين اًمٞميوهل  هل  هنيم سمٕمدهلل طملم ىم٤مشمل صالح اًميدين اًمّميٚمٞمْ

 ص٤مروا يدًا واطمدة قمغم اًمّمٚمٞمْٞملم 
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 ش ي٘م٤مشمٚمٝمم ذم ُمٕمبيم٦م واطمدة ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم  اًمِمٞم :

صالح اًميدين ش ي٘م٤مشميل اًمّميٚمٞمْٞملم ذم ُمٕمبيمي٦م واطميدةهلل سمٕمي  اعمّيٚمٛملم  ُمداظمٚم٦م:

 يم٤من ي٘م٤مشمل اًمّمٚمٞمْٞملم وُم  ...

ودمٕمٚمٜميي٤م سمٕمييد يييلا ٟمٗمييت  سميي٤مب إؾمييئٚم٦مهلل  ٟميي٤م   ٟميي٧م ام هيييديك شمْمييٞم  وىمتٜميي٤م اًمِمييٞم :

 ؾم٠مًمك ؾم١ما  عم٤مذا ٓ دمٞمْٞمٜمي  يٕمٜمي ومبض قميكم  ٟميك  ذا ؾمي٠مًمتٜمي  ضمٞمْيك و ٟمي٤م  ذا 

 ؾم٠مًمتك ٓ دمٞمْٜمي  

  ضم٤موسمك ؿمٞمخٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟم٧م ٓ دم٤موبهلل  ٟم٤م  ىمو  ًمك: طملم ىم٤مشمل صيالح اًميدين اًمّميٚمٞمْٞملم ىم٤مشميل  اًمِمٞم :

ومت٘ميو  سمٕميد وىمْيل وهميػم ييلا.. ُمي٤م ُمٕمٜميى سمٛمٗميبدع  و ُمي  اًميدو  إظميبى  ٓ دمي٤موب 

ييييلا اًمتٗمّميييٞمل   ٟمييي٤م  ىميييو  ًميييك طميييلم ىم٤مشميييل اًمّميييٚمٞمْٞملم صيييالح اًميييدين يمييي٤من سمٛمٗميييبدع  و 

 اًمدو  يم٤مٟم٧م ُمتٗم٘م٦م ُمٕمه قمغم ىمت٤م  اًمّمٚمٞمْٞملم 

 يم٤من ُموطمد اًمدوًم٦م دوًم٦م واطمدة حت٧م ىمٞم٤مدشمه. ُمداظمٚم٦م:

  ذًا يلا يو اسوابهلل أن ُم٤م يو اًموَ   اًمِمٞم :

 .اًموَ  ذم دو  ُمداظمٚم٦م:

  ذًا يمٞمف شم٘مٞمه اًموَ  يلا قمغم ذا  اًموَ   اًمِمٞم :

 ٓ ٟم٘مٞمّه ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:
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ٓ يّم  يلا اًم٘مٞم٤مسهلل وم٤مًملي يبيد  ن ي٘مٞمه يي٤م  ظميي ام هييديٜم٤م و يي٤م  ٓ  اًمِمٞم :

 سمد  ن يٙمون رضمل قم٤مش سم٤مًم٘مٞم٤مس.

 وًمٙمن عٕمٝمم ذم يوهل واطمد... ُمداظمٚم٦م:

يمييييي٤مٟموا دوًمييييي٦م واطميييييدة اؾميييييٛم  يييييي٤م  ظميييييي ام هييييييديكهلل  ذا اقمؽمومييييي٧م  هنيييييم  اًمِميييييٞم :

واقمؽموم٧م  هنم أن دو  يمٞمف شم٘مٞمه دو  قمغم دوًم٦م  دو  ُمتٗمبىملم  قمداء سمٕمْمٝمم 

ًمييْٕم هلل ٟميي٤مس ُميي  اًمّمييٚمٞمْٞملمهلل وٟميي٤مس َييد اًمّمييٚمٞمْٞملم واعمّييٚمٛملم..  مم ةظمييبع يمٞمييف 

 ىمٞمه يلا اًموَ  قمغم ذا  اًموَ   ي٤م ًمٞم٧م اًمدو  أن يتٗم٘موا ُم  سمٕمْمٝمم اًمْٕم  

 َد اًمّمٚمٞمْٞملم.

 يم٤من خيبج سمٕمّٙمب اًمِم٤مهل..صالح اًمدين  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمحن ٟمبيد  ن ٟمٕم٤مًم٩م إُمب اًمواىم  أن. اًمِمٞم :

 ... ُمٕمّٙمب ... ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م ًمك وًمٚمت٤مري هلل أن ٟمبيد  ن ٟمٕم٤مًم٩م اًمواىم  يمٞمف شمٕم٤مسه  ؾم١ما   ٥م  اًمِمٞم :

 ن ٟمٕميي٤مًم٩م أن اًمواىميي هلل ذا  ُم٣ميي واٟم٘م٣ميي وام ٟمٍميي اعمّييٚمٛملمهلل أن يييلا اًمواىميي  

ًمٕمبسمٞميي٦م ُمتٗمبىميي٦م ويمييل ُمٜمٝميي٤م  يي٤م ىميي٤مٟمون وٟمٔميي٤مهل خييي٤مًمف ٟمٔميي٤مهل يمٞمييف ُيٕميي٤مًم٩م سمْ٘ميي٤مء اًمييدو  ا

 أظمب وىم٤مٟمون أظمبهلل  هل  ن قمٚمٞمٝمم  ن يتحدوا يمام احتد صالح اًمدين 

 ٓ سمد  ن يتحدوا. ُمداظمٚم٦م:

وميي٢مذًا ُميي٤م اًمييلي يٗمٞمييد  رضموقمييك ًمٚمتيي٤مري  اًم٘مييديم ُميي٤م داهل اًمتيي٤مري  الييدي٨م  اًمِمييٞم :

ػموا يييي١مٓء َيييد اًمٙمٗمييي٤مر خمييي٤مًمف ًمٚمتييي٤مري  اًم٘ميييديم  ومييي٢مذًا ُمييي٤م اًمٕمٛميييل أن طمتيييى يّمييي
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 وَد اًمّمٚمٞمْٞملمهلل ُم٤م يو اًمٕمٛمل 

شموطمٞمد اعمّٚمٛملم سمٜمٗمه ـمبي٘م٦م صالح اًمدينهلل ويم٤من يِب يميل واطميد  ُمداظمٚم٦م:

 خي٤مًمٗمه وطمدع طمتى و ن احتد ُم  اًمٜمّم٤مرى. 

 ام هيديك يلا يْلم  ن صالح اًمدين ص٤مر ٟمْٞمك  اًمِمٞم :

 ٓ صالح اًمدين ُم٤م يو ٟمْي. ُمداظمٚم٦م:

شمبضمييي  ًمٜمْٞميييك اًميييلي ٓ ي٠مشمٞميييه اًم٤ْمـميييل ُمييين سميييلم يدييييه وٓ ُمييين  ذًا عمييي٤مذا ٓ  اًمِميييٞم :

 ظمٚمٗمه 

 ٟمٕمم ٟمبضم . ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م اًملي وضمدشمه ذم صالح اًمدين وش دمدع ذم اًمٜمْي اًمٙمبيم  اًمِمٞم :

ُميي٤م وضمييدٟم٤م ذم صييالح اًمييدين رء  ¢صييالح اًمييدين يميي٤من ُمتّْيي  ًمٚمٜمْييي  ُمداظمٚميي٦م:

 ضمديد.

 ٟمٕمم  اًمِمٞم :

 .¢  حمٛمد ٓ ٟمتْ  صالح اًمدين ٟمحنهلل سمل ٟمتْ ُمداظمٚم٦م:

 ًملًمك ىم٤م  اًمٕمبش اًم٘مديم: وُمن ورد اًمْحب اؾمت٘مل اًمّواىمي. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم صحٞم . ُمداظمٚم٦م:

ًمٚمّييي٤مىمٞم٦م ومييي٤مًمْحب ييييو حمٛميييدهلل وصيييالح اًميييدين ييييو اًمّييي٤مىمٞم٦مهلل عمييي٤مذا شمبضمييي   اًمِميييٞم :

٦م ًمواىمييي  اًميييدو  اًمٕمبسمٞمييي٦م اًمٞميييوهل   ًميييٞمه  وشميييؽم  اًمْحيييب  ومْحيييب  ييييلا ُمييي٤مذا ي٘ميييو  ًميييك سم٤مًمٜمّييْي

اًمٞمٝمييود وَييد اًمّمييٚمٞمْٞملمهلل َييد اًمْييوذيلم َييد اًمٙمٗمييب قمييغم اًمواضميي٥م قمٚمييٞمٝمم  ن يتحييدوا َييد 

  يمل  ٟمواقمه ووضمويه  ًمٞمه يملًمك
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 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ًا  يييييل شمّييييٛم   ييييم صييييوشم٤ًم   هنييييم يبيييييدون  ن يميييي ذًا يييييل شمّييييٛم   ييييم ر اًمِمييييٞم :

 يتحدوا قمغم اإلؾمالهل ودين اإلؾمالهل  ىمٚمٝم٤م س ٦م ٕرى.

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

قمٚمٞمك سم٤مًمت٤مري  اسدييد أن واٟمٔميب   ذًا عم٤مذا شمْح٨م ذم اًمت٤مري  اًم٘مديمهلل اًمِمٞم :

ُميي٤م اًمييلي  يي٥م أن  ن يٙمييون اًمواىميي    وًٓ: ومييٞمام يتٕمٚمييق سم٤مًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م اعمتٗمبىميي٦مهلل 

صم٤مٟمٞميي٤ًم: ُميي٤م يتٕمٚمييق سميي٤مٕومبادهلل  ومييباد يمييل اعمّييٚمٛملم قمٚمٞمييه واضميي٥مهلل ومييام يييو واضمْٜميي٤م ٟمحيين 

اًمٞمييوهل  واضمْٜميي٤م  ن يمييل ُمٜميي٤م يٜمّميي٥م طم٤مًمييه يم٠مٟمييه رئييٞمه دوًميي٦م وسمٕمييدين  ن يْميي  ٟمٔميي٤مهل  ن 

٤مشميييل إُمبيٙمييي٤من ٕهنييي٤م شمورـمييي٧م ُمييي  اًمّيييٕمودي٦م وضمٚمْتٝمييي٤م  مم سمالدييييمهلل ُمييين اًميييلي ٟم٘م

يّيتٓمٞم  ىمتيي٤م  إُمبيٙميي٤من ُمين اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م اًمٞميوهل واًمؼميٓميي٤من واًمٗمبٟمّييٞملم وٟمحييو 

 ِْن ﴿ذًمييك  صمييم ٟمحيين همٗمٚمتٜميي٤م ُميي  إؾمييفهلل همٗمٚمتٜميي٤م سمٕمٞمييدة وأن  شمٞميي٧م سم٤ملجيي٦مهلل ويييي 

يُممْ  وا امََّ َيٜمٍُمْ يُمْم ﴿ ُم٤م ُمٕمٜمى [3]محم::﴾شَمٜمٍُمُ وا امََّ َيٜمٍُمْ   [3]محم::﴾ ِْن شَمٜمٍُمُ

 ُمّٚمم طم٘مٞم٘مي و ٤مرب. ُمداظمٚم٦م:

 و ين اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م ال٘مٞم٘مٞم٦م  ين يي  اًمِمٞم :

وُم٤م يدريٜمي وُم٤م يدريك  ذا  ٟم٤م ُم١مُمن ييل شمّيتٓمٞم   ن شمٕميبك  ين ًمّي٧م  ُمداظمٚم٦م:

 ُم١مُمن 

 يٜم٤م  ؾم١ما  ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم  اًمِمٞم :

 ن يٕم٤ميد يم٤مومبًا قمغم ُمّٚمم  يل  وز ًمٚمٛمّٚمم   ُمداظمٚم٦م:

 ٓ  وز. اًمِمٞم :
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 ومٚملًمك ُمٕم٤ميدة اًمّٕمودي٦م شمٕم٤ميدوا ُم  يمٗم٤مر قمغم ُمّٚمٛملم. ُمداظمٚم٦م:

ام هييييديكهلل و ٟمييي٤م ُمييي٤م اًميييلي  ىميييو    ٟمييي٤م  ىميييو   ن ييييلا ظمٓمييي٠م وٓ  يييوزهلل  اًمِميييٞم :

 وٟمحن ًمٜم٤م حم٤معات ذم يلع اًم٘مْمٞم٦م ومام يو ُمٕمٜمى يلا اًم١ّما  

شمى طمتى  ٛمي شميدظمل اًمٕميباب ذم اًمّيٕمودي٦مهلل اعم٠ّمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمٕم٤ميد   ُمداظمٚم٦م:

 واومبض  ن اعمٕم٤ميد يو اًملي اقمتدىهلل  ٓ يٙمون يٜم٤م دُمه طمال  قمغم اعمّٚمٛملم 

 ي٤م  ظمي حتدصمٜم٤م قمن يلا ؾم٤مسم٘م٤ًم ام هيديك. اًمِمٞم :

 ةُملم ي٤م رب اًمٕم٤معملم. ُمداظمٚم٦م:

 يم٠مٟم٤م ٟمتحدث ُم  اسدرانهلل أن  ش  ذيمب ًمٙمم ىمّم٦م صٚم  الديْٞم٦م  اًمِمٞم :

 ٘مْموا اًمٕمٝمد ....ٟم ُمداظمٚم٦م:

 ام هيديٙمم. اًمِمٞم :

  ٟم٤م ةؾمف. ُمداظمٚم٦م:

 ام هيديٙمم سمه يمٜم٧م ٟمٕم٤ّمن  ٟم٧م. اًمِمٞم :

 ( 00:  29:  29/ 420) اهلدى والنور/

 ( 00:  30:  58/ 420) اهلدى والنور/
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 ِن ٍِاك واٌع أُ حيتن العراق 

 وديٍة شعودية

اعم٤مٟم   ن  تل  يل يٜم٤م  ُم٤مٟم  ذقمي  ذا ىم٤مُم٧م البب اًمؼمي٦م يل ُمن اًم١ّما :

 اًمٓميييلم سميييالً اًمٕميييباب ُمديٜمييي٦م ُمييين اعميييدن اًمّيييٕمودي٦مهلل ومييي٢من ذم سمٖميييداد ىميييد ىمييي٤مًموا: ىميييد زاد 

 سم٤مؾمتحالًمه ُمديٜم٦م ا ٗمجيهلل ومٝمل ذم ذًمك.

 ىمد زاد ُم٤مذا  اًمِمٞم :

 اًمٓملم سمٚم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ُمن  اًمِمٞم :

 اًمٕمباب قمٜمد اؾمتحالًمه. ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٓملم سمٚم٦م يمام ي٘موًمون عم٤م اًمٕمباب  ظمل ا ٗمجي ومٚمامذا ي٠مظملي٤مهلل يلا زاد ُمداظمٚم٦م:

يييو اًمٕمييباب ٟمحيين ذيمبٟميي٤م  يمثييب ُميين ُمييبة سم٠مٟمييه يٕمتييؼم سم٤مهمٞميي٤ًم عمجييبد اطمتالًمييه  اًمِمييٞم :

ًمٚمٙمويييي٧مهلل وًميييلًمك ومييي٤مطمتال  هميييػم اًمٙمويييي٧م طمٙمٛميييه طمٙميييم اطمتالًميييه ًمٚمٙمويييي٧مهلل  ي: 

آطمتال  إو  ٓ  وزهلل و ُم٤م يتٚموع ُمن اطمتال   ن  ُمٙمٜمه ذًمك ومال  وزهلل وطمّْه 

سميلم  رَيه وسميلم اقمتيداء هميػمع قمٚمٞميههلل طمتيى اًمٙمويي٧م   ن يداوم  قمن  رَيههلل و ن  يو 

 ُم٤م  وز ًمه  ن يداوم  قمٜمههلل ٕٟمه يلع ًمٞم٧ّم  رَه.

 ( 00:  23:  07/ 468) اهلدى والنور/
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 التربع بالدً لمذيغ العراقي

يييل  ييوز اًمتييؼمع سم٤مًمييدهل  و سمٖمييػمع ًمٚمجييٞم  اًمٕمباىميييهلل وميي٢من سمٕميي   ظمواٟمٜميي٤م  اًمّيي١ما :

 وٓ  وز اًمتؼمع  مهلل وُم٤ّمٟمدهتم  ذم اًمٕمباب يٛمٜم  يلاهلل ي٘مو :  هنم يمٗم٤مر

يٜميي٤م ىمْمييٞمت٤من:  طمييدا ٤م داظمٚميي٦م ومييٞمام يمٜميي٤م حتييدصمٜم٤م قمٜمييه  يْميي٤ًم  يمثييب ُميين ُمييبةهلل  اًمِمييٞم :

ٟمحيين ُموىمٗمٜميي٤م سمٕمييد  ن شمْييلم ُميين يجٛميي٦م اًمٙمٗميي٤مر وُميين ُمٕمٝمييم ُميين اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م قمييغم 

اًمٕمييباب شمْييلم ُميين يييلع ا جٛميي٦م  ن اعم٘مّمييود ًمييٞمه يييو  قميي٤مدة اًمٙموييي٧م  مم  صييح٤مسمههلل 

حتٓمييٞمم اسييٞم  اًمٕمباىمييي وسم٤مًمتيي٤مزم اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىميييهلل عميي٤م شمْييلم يييلا و ٟمييام اعم٘مّمييود 

ىمٚمٜم٤م:  ٥م قميغم اعمّيٚمٛملم  ن يٙموٟميوا قموٟمي٤ًم ًمٚمِميٕم٥م اًمٕمباىمييهلل وًميٞمه قموٟمي٤ًم لي ب 

اًمْٕم٨م  و ًمبئٞمه طم ب اًمْٕمي٨مهلل واَي   مم يٜمي٤م  يتٗميبع قميغم ييلا اسيواب ضميواب 

ُمٕموٟمي٦م  قمن ؾم١ماًمك وقمين ُمثٚميه يتٙميبر هلل ُميثالً ييل  يوز  قم٤مٟمي٦م اًمِميٕم٥م اًمٕمباىميي سمٙميل

يميي٤مُٕموا  واًمٓمٕميي٤مهل واًمنميياب وٟمحييو ذًمييك  إدوييي٦م وُميين ذًمييك ُميي٤م ؾميي٠مًم٧م قمٜمييه ةٟمٗميي٤ًمهلل 

ومْٜميييي٤مء قمييييغم اعمّيييي٤مقمدة اًمٕم٤مُميييي٦م اًمتييييي يمٜميييي٤م وٓ ٟميييي ا  ٟم٘مييييو   يييي٤م يتٗمييييبع اسييييواب قميييين 

اإلقم٤مٟمي٤مت اًمٗمبقمٞمي٦م يمّي١ماًمك  ٟمي٧م قمين اًمييدهلهلل واَي   يْ٘ميى اًمٌميء اًمثي٤مين ويييو: ذم 

باىميييي ضميييٞم  يمييي٤مومبهلل ٕن ييييلا ومٞميييه اقمت٘مييي٤مدي ٓ  يييوز شمٕمٛميييٞمم اًم٘ميييو  سمييي٠من اسيييٞم  اًمٕم

ظمٓمييورة سم٤مًمٖميي٦م ضمييدًاهلل سمييل  ٟميي٤م  ىمييو  سمييل ىمييد ىمٚميي٧م ذًمييك  يمثييب ُميين ُمييبة: ٓ  ييوز  ـمييالب 

اًم٘مو  قمغم طم ب اًمْٕم٨م ٕٟمه ُمِمٙمل ُمن  ومباد يٕمدون سم٤معمئ٤مت  و إًموك يمل وميبد 
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ُمٜمٝمم يم٤مومب ٓ  وز  ن ي٘م٤م  ييلاهلل  ٓ  ذا شمْيلم  ن  ي وميبد ُمين يي١مٓء إوميباد ىمٚميوا  و 

ٜمون اًمْٕم٨م قم٘مٞمدة َد اإلؾمالهل طمٞمٜملا  ُمن شمْٜمى يلع اًمٕم٘مٞمدة يٙمون يمي٤مومبًا يمثبوا يتْ

وسهلل  ُم٤م  ـمالب اًم٘مو  سم٠من طم ب اًمْٕم٨م يمٚمه يم٤مومب ومْمالً قمين ؤُمن اًمبئٞمه  مم اعمب

اسيٞم  اًمٕميباب يميي٤مومب ييلا ٓ  يوز  ؾمييالُمٞم٤ًمهلل وقميغم ذًميك  ذا يميي٤من ٓ  يوز  ن ي٘ميي٤م  

ه وم٘مييال  ييوز شم٘مييديم اًمييدهل سم٠مٟمييه اسييٞم  اًمٕمباىمييي ضمييٞم  يميي٤مومب يْ٘مييى اسييواب  ٟمييه ًمييٞم

ًمٚمجييٞم  سمييل يييو واضميي٥مهلل قمييغم  ن يٜميي٤م  ومتييوى ُميين قمٜمييدي قمييغم ؾميي١ما : يييل  ييوز 

 شم٘مديم اًمدهل ًمٚمٙم٤مومب اًملي يّٛموع اعمواـمن 

ومٙميي٤من اسييواب: سم٠مٟمييه  ييوز ُميين سميي٤مب اإلقم٤مٟميي٦مهلل وًمٙميين ؾمييواء يم٤مٟميي٧م اإلقم٤مٟميي٦م  ييلا 

ٜميدع اًمٙم٤مومب  و طمتى ًمٚمٛمّٚمم ومٞمٜمْٖمي  ن ي٘مٞمد ذًمك سمب ي ـمْٞمي٥مهلل ٕٟميه ًميٞمه اعمّيٚمم قم

اؾمييتٕمداد  ن يتٓمييوع سمٙمٛمٞميي٦م ُميين اًمييدهلهلل ٕٟمييه يييلا اًمتٓمييوع ىمييد يِييع وىمييد يّمييػم قمٜمييدع 

هلل وميي٢مذا يميي٤من سمدٟمييه ُمّييٚممٟم٘مييذ دهلهلل وميي٢مذًا: ٓسمييد  ن يٙمييون يييلا اًمتٓمييوع سميي٢مذاك ـمْٞميي٥م 

ي٤ّمقمدع قمغم اًمتٓموع ومٝميو ضمي٤مئ  طمتيى ًمٚمٙمي٤مومب اعميواـمنهلل وسمي٤مًمتٕمْػم اًمنميقمي: اًمٙمي٤مومب 

اًمٚمٖمييي٦م اًمنميييقمٞم٦م اإلؾميييالُمٞم٦مهلل ٕهنييي٤م  اًميييلُميهلل ٕن يمٚمٛمييي٦م ُميييواـمن ييييلع يمٚمٛمييي٦م دظمٞمٚمييي٦م ذم

شمّميييييْ  قميييييغم اًمٙمييييي٤مومب واعمّيييييٚمم صيييييْٖم٦م واطميييييدة ٓ وميييييبب سميييييلم اعمّيييييٚمم واًمٙمييييي٤مومب ذم 

ال٘موبهلل ويلا ُم  إؾمف ي٘موًمه سمٕم  اًمٙمت٤مب اإلؾميالُمٞملم وسمٕمي  اعمحي٤معينهلل 

 يم ُمي٤م ًمٜمي٤م وقمٚميٞمٝمم ُمي٤م » ٟميه ىمي٤م  ذم طميق  ييل اًملُمي٦م:  ¢سمل ييبوون ذًميك قمين اًمٜمْيي 

ًمههلل وًملًمك ُمن يلا الدي٨م اًملي ٓ  صل ًمه سمٕمواُميل  ويلا طمدي٨م ٓ  صل شقمٚمٞمٜم٤م

 ظمييبى  يمثبييي٤م  ضمٜمْٞميي٦م ٍى اؾمييتٕمام  يمٚمٛميي٦م اعمييواـمن قمييغم  ًمّييٜم٦م اعمّييٚمٛملم اًمٞمييوهلهلل 

يييٚمِِٛملَم ﴿ُمييي   ن ييييلع اًمتّيييٛمٞم٦م شمتٜمييي٤مرم ُمييي  اًمنمييييٕم٦م وطمّيييْٜم٤م ىميييو  رسمٜمييي٤م:  ّْ  وَمَٜمَْجَٕميييُل اعْمُ
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 .[36]القلم:﴾ َُم٤م ًَمُٙمْم يَمٞمَْف حَتُْٙمُٛمونَ *  يَم٤معمُْْجِبُِملمَ 

 ومٝملا ضمواب ؾم١ماًمك اًمث٤مين.

 (  00:  24:  52/ 468) اهلدى والنور/
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 وُمَُّصحلي قتن اجلٍود العراقيني وِي ُي

  ومتى سمٕم  اًمٕمٚمامء سمجواز ىمتل اسٜمود اًمٕمباىمٞملم ويم يّمٚمونر ُمداظمٚم٦م:

 ام  يمؼم. اًمِمٞم :

 ومامذا ضمواسمٙمم  ُمداظمٚم٦م:

 ين هنٞميييي٧م قميييين ىمتييييل »سمٚمٖمٜميييي٤م يييييلاهلل ويييييلا خييييي٤مًمف الييييدي٨م اًمٍمييييي :  اًمِمييييٞم :

 .شاعمّمٚملم

ًمٕمن ام اًمٕم٘مبب ٓ شمدع اعمّمكم وٓ همػم » ٓ يّتد  ؿمٞمخٜم٤م سمحدي٨م:  ُمداظمٚم٦م:

 . شاعمّمكم

 يٝمه يٝمه اًمِمٞم :

ًمٕمن اًمٕم٘مببا ٕهن٤م شمٚمدغ  -قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل–يٕمٜمي   ذا يم٤من اًمٜمْي  ُمداظمٚم٦م:

 اعمّمكم

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم اًمِمٞم :

اًميكم  شومٚمٞم٘م٤مشمٚمه وم٢مٟمام ييو ؿميٞمٓم٤من»ّت٠مٟمه سمه. ويٕمٜمي م٤مهل يلا يٕمٜمي ٓ ي ُمداظمٚم٦م:

 ي٘مٓم  صالشمه.
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 يٝمه ُمداظمٚم٦م:

  ي يلا اؾمتٜم٤ْمط سمٕمٞمد ؿمويه. اًمِمٞم :

 يه ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ( 00:  45:  35/ 511) اهلدى والنور/
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 دروط وعرب وَ أزوة اخلمير

أن ي٤م ؿمٞمخي يلع  طم٤مدي٨م ال٘مٞم٘م٦م يي ختٓمٞمٓمي٤مت ويْيدو  هني٤م ؾميتٜمٗمل  اًم٤ّمئل:

ىمْل البب اًمٕمباىمٞم٦م اإليباٟمٞم٦مهلل أن اليبب اًمٕمباىمٞمي٦م  البب اًمٕمباىمٞم٦م اًمٙم٤مومبةهللسمٕمد 

اًمٙمييي٤مومبة َيييد اًمٙمٗمييي٤مرهلل يٜمييي٤م  ختٓمٞمٓمييي٤مت ًمٕمٛميييل شمبشمٞمْييي٤مت ُمٕمٞمٜمييي٦م عمٜمٓم٘مييي٦م ُمييي٤م يّيييٛمى 

سم٤مًمنمييب إوؾمييال اًمتييي يييي اعمٜمٓم٘ميي٦م اًمٕمبسمٞميي٦م اإلؾمييالُمٞم٦مهلل وُميين َييٛمن إـمبوطميي٤مت 

ٛمٙميين  ن شمتٛمٚمٙمٝميي٤م اًمييدو  اًمتييي صيي٤مر آشمٗميي٤مب  ن شموَيي  رىم٤مسميي٦م قمييغم إؾمييٚمح٦م اًمتييي ي

اًمٕمبسمٞميي٦مهلل ومٝمييل  ييوز ذقميي٤ًم ىمْييو  ُمْييد   ن شمْميي  دو  ُمٝمييام يم٤مٟميي٧م يييلع اًمييدو  ؾمييواء 

يم٤مٟم٧م يم٤مومبة  و ُمّٚمٛم٦م آشمٗمي٤مب ُمي  دو  قمبسمٞمي٦م  ظميبى  و دو  ُمّيٚمٛم٦مهلل قميغم اًميدو  

اعمّٚمٛم٦م إظمبى  ن حتد ُمن ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م و ُمٙم٤مٟمٞم٤مهت٤م ًمٚمتّٚم  اًملي يٛمٙمن  ن شمّميد سميه 

 وز وإُمب  ُمب اـميبادي سمٛمٕمٜميى:  ٟميك ٓ شمّيتٓمٞم   ٟمي٧م  ن قمن ٟمٗمّٝم٤مهلل و ذا يم٤من ٓ 

شمتٛمٚمك يلع إؾمٚمح٦م ذم اعم٘م٤مهل إو   و شمتٛمٚمك ُمٙموٟم٤مهت٤مهلل اصمٜميلم ذم اعم٘مي٤مهل اًمثي٤مين 

 ن يلع اًمدو  اًمتي شمبيد  ن شمْمي  قمٚمٞميك ييلا الِي سم٤مٓؿميؽما  ُمي  اًميدو  اًمٕمبسمٞمي٦م 

ُمٕمٝمييي٤م يميييام  إظميييبى  و طمتيييى سميييدون آؿميييؽما  ُمٕمٝمييي٤م ىمييي٤مدرة ذم  ي لٔمييي٦م  ن شمٗمٕميييل

لَّ اًم٘مْميييٞم٦م عسميييه يمييي٤من ٓسميييد ٕٟميييه مٚميييك  ومٕمٚمييي٧م ُمييي  اًمٕميييبابهلل سمٛمٕمٜميييى:  ن اًمٕميييباب ضُمييي

ضمٞمِميي٤ًم ىموييي٤ًم ومٚمييك  ؾمييٚمح٦م وم٤مقمٚميي٦مهلل وميي٤مٔن يييباد  ييلع اعمٜمٓم٘ميي٦م  ن ٓ شم٘مييوهل ىم٤مئٛميي٦م ٕي 

 ىموة قمبسمٞم٦م  و  ؾمالُمٞم٦م طمتى شمّتحوذ قمغم يلع اًمت٘مٜمٞمي٦م اًمٕم٤مًمٞمي٦مهلل وميام طمٙميم اًمنميع ذم



 متفرقات حول فتنة اخلليج ---------------------------------------- العالمة األلباني يف املنهججامع تراث 

773 

 اًمٓم٤مقم٦م  هل ُم٤مذا  قمّم٤م يلا إُمبهلل يل ي٘م٤موهل يل يِمق

هلل ٓ وميبب ُمّيٚمم ٟمي٤م  قمت٘ميد  ن ُمثيل ييلا اًمّي١ما  ُمي٤م خيٗميى ضمواسميه قميغم يميل  اًمِمٞم :

سملم قم٤مش وُميتٕمٚممهلل و قمت٘ميد  ن ييلا اًمّي١ما  ًميه ٟميامذج يمثيػمة ويمثيػمة ضميدًاهلل وُمثيل ييلا 

الٙمييم يييو ٟميي٤مسم  ُميين قمييدهل شمٓمْٞمييق اًمنميييٕم٦م اإلؾمييالُمٞم٦م ُميين يمييل اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م شمٓمْٞم٘ميي٤ًم 

ُمييييب اًمييييلي  وضمييييد ذم اعمجتٛمٕميييي٤مت اإلؾمييييالُمٞم٦م ـموائييييف ُمتٕمييييددة ذقمٞميييي٤ًم يميييي٤مُمالًهلل إ

اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتي يم٤مٟم٧م شمّٛمى ذم سمٕم  اًمّيٜموات  هللآدم٤مي٤مت وإومٙم٤مرهلل وُمٜمٝم٤م ـم٤مئٗم٦م

اعم٤مَيييٞم٦م سمجامقمييي٦م اًمتٙمٗميييػم وا جيييبة وشمّيييٛمي أن ٟمٗمّيييٝم٤م سمجامقمييي٦م اسٝمييي٤مدهلل يييي١مٓء 

يٕمٚمٜمييييون  ن يييييلع اًمييييدو  اًمتييييي حتٙمييييم سمٖمييييػم ُميييي٤م  ٟميييي   ام يييييي دو  يميييي٤مومبةهلل و يييي٥م 

ا بوج قمٚمٞمٝم٤مهلل و ٥م ُم٘م٤مشمٚمتٝم٤مهلل وطمٞمٜمام ٟمٜم٤مىم  يلا اًمٜموع ُمن اًمٜم٤مس ٟمٜم٤مىمِميٝمم ُمين 

 ٟم٤مطمٞمتلم اصمٜمتلم:

اًمٜم٤مطمٞمييي٦م إومم:  ن  ـميييالب اًمٙميييالهل سمتٙمٗميييػم يييي١مٓء الٙمييي٤مهل و ظميييباضمٝمم ُمييين دار 

اإلؾميييالهل ييييلا همٚميييو ُمييين اًم٘ميييو  ٓ  يييوزهلل ٕن اعمّيييٚمم ٓ  يييوز  ظمباضميييه ُمييين دائيييبة 

ُمن  طمٙم٤مهل اإلؾمالهلهلل وفمٝمب ذًمك اإلٟمٙمي٤مر ُمٜميههلل وًميٞمه اإلؾمالهل  ٓ سمام  ذا  ٟمٙمب ؿمٞمئ٤ًم 

عمجيييبد خم٤مًمٗمتيييه ًمنؾميييالهل قمٛمٚمٞمييي٤ًمهلل وًميييٞمه اًمْحييي٨م يٜمييي٤م أن وٓ اًمِمييي٤ميد يٜمييي٤م و ٟميييام 

اًمِم٤ميد  ٟمٜمي٤م ٟم٘ميو   يم وصم٤مٟمٞمي٤م: يْيو  ن ييلع اًميدو   و يي١مٓء الٙمي٤مهل ييم ومٕميالً يمٗمي٤مر 

٤م مهلل ُمبشمييدين قميين اإلؾمييالهلهلل ومييامذا يٛمٙمييٜمٙمم  ن شمٗمٕمٚمييوا ُمٕمٝمييم شمبيييدون ضمٝميي٤مديم وىمتيي

وم٠مٟمتم ُم٤م اؾمتٓمٕمتم  ن شم٘م٤مشمٚموا اًمٞمٝمود اًملين طمٚموا ذم دي٤مريمم واطمتٚموي٤م رهمم  ٟميوومٙمم 

 ورهمم اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦م يمٚمٝم٤م.

 مم اًمّيي١ما  اًمييلي ـمبطمتييه ةٟمٗميي٤ًم: ًمٕمٚمٙمييم شمييليمبون  ن   ٞمييى يي٥م  ن ٟمٕمييود ييي٤م  سميي٤م 
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 ضمييوسمتي ذم اًمٗمتٜميي٦م اًمتييي ىم٤مُميي٧م وٓ ٟميي ا  ٟمٕمييٞم  ذم ةصم٤مرييي٤م اًمّييٞمئ٦م سمٕميي  اًمٜميي٤مس ًم٘مٚميي٦م 

وقميييدهل وم٘مٝمٝميييم ىمييد يتّميييورون  ٟمٜميييي شمٜم٤مىمْميي٧م قمييين  ضميييوسمتي ذم  و  اًمٗمتٜمييي٦مهلل   درايمٝمييم

وقميين  ضمييوسمتي ذم  واظمبييي٤مهلل  ىمييو  سمٕميي  اًمٜميي٤مس يٕمٜميييهلل ومييٜمحن ُميين ىمْييل يمٜميي٤م ٟمٜمّميي  

اعمتحٛمّييلم ُميين اًمٗمييبي٘ملم اعمتٕمييبىملم ُمييٜمٝمم واعمتّييٕمدين  ذا صيي  اًمتٕمْييػم: اًم ُمييواهلل 

الُمٞم٦م  ن شم٘م٤مشميل يموٟموا  طمالس سمٞموشمٙممهلل ًمٙمٜمٜم٤م ومٞمام سمٕمد ىمٚمٜم٤م:  ٥م قمغم اًمدو  اإلؾمي

ُميييي  اًمٕمييييباب اًمييييدو  اًمٙميييي٤مومبة وُميييين ُمٕمٝميييي٤م ُميييين الٚمٗميييي٤مءهلل عميييي٤مذا يييييلا آظمييييتالك ذم 

 اسواب 

ُميي٤م  دري وصييٚمٙمم اًمنميييال اًمييلي ومٞمييه  ن اًمٕميي٤مش اًمٗم٘مٞمييه ٓ يٜمْٖمييي  ن يٙمييون ضم٤مُمييدًا 

و ٟمام يتٓمور ُم  الوادثهلل ومٞمٕمٓمي يمل طم٤مًم٦م ًمْوؾمٝم٤م وطمٙمٛمٝم٤مهلل وعسم٧م قمغم ذًمك 

ب طمباهل إلؾمٙم٤مرع ختٚملهلل ييلا اًمنمياب ذاشميه سمٕميد  ن ُمثٚملم وم٘مٝمٞملمهلل اعمثل إو : مخ

 ص٤مر ظمالً ظمبج قمن البُم٦م  مم اإلسم٤مطم٦مهلل ضم٤مءيمم يلا اًمنميال 

اًمِم٤ميدهلل واعمث٤م  اًمثي٤مين ضمي٤مء ذيميبع ذم ذا  اًمنمييال اعمي٤مءهلل اعمي٤مء اًمٓمٝميورهلل ُمٓمٝميب 

وـميي٤ميبهلل ومتجييبي قمٚمٞمييه إطمٙميي٤مهل اًمثالصميي٦مهلل ىمييد خيييبج قميين ـمٝموريتييه  مم ـمٝم٤مرشمييههلل ومٝمييو 

ب اًمْدن وٓ يّم  اًموَوء سمههلل صمم ىميد ٝمِّ ٓمَ ٜمجّٝم٤مهلل ًمٙمن ٓ يُ يش  ٤مً ٞم٤مسمـم٤ميب  ذا  ص٤مب صم

قميين ـم٤ميبيتييههلل يٙمييلا  صيي٤مب اًمٕمييباب سمٕمييد  ن يميي٤من ُمٕمتييدي٤ًم ومتخبضمييه ي٘ميي  ذم ٟمج٤مؾميي٦م 

قمغم اًمٙمويي٧م ويمٜمي٤م ٟم٘ميو : يموٟميوا  طميالس سمٞميوشمٙممهلل وٓ شم٘مي٤مشمٚموا ُمي    طميد اًمٗميبي٘ملمهلل 

جٛميي٧م قمٚمٞمييه شمٚمييك واًمْحيي٨م يييلا ُمٕمييبوك ًمييديٙمم شمٗمّمييٞمل اًم٘مييو  ومٞمييههلل  ُميي٤م سمٕمييد  ن هت

اًمييدو  اًمٙميي٤مومبة وُميين ُمٕمٝميي٤م ُميين الٚمٗميي٤مء سمييد  ئمٝمييب  ٟمييه ًمييٞمه اعم٘مّمييود يمييام ىمٞمييل ذم 

اإلقمالهل اًمّٕمودي  هنم اؾمتٕم٤مٟموا سم٤مًمٙمٗم٤مر إصدىم٤مء ٕضمل دوم  ظمٓمب اقمتداء اًمٕمباب 
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قميييغم اًمّيييٕمودي٦مهلل شمْيييلم م٤مُمييي٤ًم  ن اعم٘مّميييود ييييو حتٓميييٞمم اسيييٞم  اًمٕمباىميييي واًمِميييٕم٥م 

دوم  اعمٕمتيدين واًمْي٤مهملم وسمخ٤مصي٦م  ذا يمي٤مٟموا ُمين  اًمٕمباىميهلل وقمغم ذًمك ىمٚمٜم٤م: ٓسمد ُمن

اًمٙم٤مومبينهلل وسمّميورة  ظميذ  ذا يمي٤مٟموا ُمين  يميؼم اًميدو  اًمٙمي٤مومبةهلل ًمٙمين ُمي  إؾميف ُمي٤م 

يميي٤من ُميي  اًمٕمييباب دوًميي٦م  ؾمييالُمٞم٦م وًمييو اؾميياًم سمييل يم٤مٟميي٧م يٜميي٤م  دو  يمثييػمة  ؾمييالُمٞم٦م ُميي  

ٟميبى اعمٕمتدين اًم٤ْمهملم  ٓ ويم اًمٙمٗم٤مر ُمن إُمبيٙمٞملم واًمؼميٓم٤مٟمٞملم وهمػميمهلل ومٙمٜم٤م 

 ن اعم٘مّميييود ُمييين ييييلا حتٓميييٞمم اسيييٞم  اًمٕمباىميييي سمّيييالُم٦م اًمٞمٝميييودهلل اعمح٤مومٔمييي٦م قميييغم 

ؾميييالُم٦م اًمٞمٝميييودهلل صميييم سميييدؤوا يٕمٚمٜميييون  ٟميييه ؾمٞمْميييٕمون ٟمٔم٤مُمييي٤ًم  يييلا اًمنميييب إوؾميييالهلل صميييم 

وا يٕمٚمٜمون ُمٜم  اؾمتػماد إؾمٚمح٦م وو.. ًمي هلل ومٙمي٤من ذًميك ُمين دواقميي ىميوزم: ٓسميد ؤسمد

ظمييبىهلل وًمٙميين ُميي٤م وىميي  رء ُميين ُمّيي٤مقمدة اسييٞم  اًمٕمباىمييي سميي٤مسٞموش اإلؾمييالُمٞم٦م إ

يمييييام يييييي قم٤مدشمٜميييي٤م ذم  »ُميييين ذًمييييكهلل وُميييي٤م اٟمتٍميييي ًمٚمجييييٞم  اًمٕمباىمييييي  طمييييد  ٓ سميييي٤مًمٙمالهل 

 .شآٟمتّم٤مر ٕيٚمٜم٤م ذم ومٚمّٓملم

ُميييييين إُمييييييور ًمٞمّيييييي٧م  اً ... طمتييييييى  و  ضمٚمّيييييي٦م  قمٜمييييييد قمييييييدٟم٤من  ن يمثييييييػم ُمداظمٚميييييي٦م:

 سم٤مًمواَح٦مهلل وسم٤مًمت٤مزم ُم٤م يم٤من ُمن اعمٛمٙمن اؾمتْٞم٤من آُمب طمتى ...

ًمٙمين اًميلي  رييد  ن  صيل  ًمٞميه ال٘مٞم٘مي٦م رء  قمت٘ميد  وميٞمام سمٕميد وَيح٧مهلل اًمِمٞم :

 ٟمييه ُميين اعمٝمييم  ن ٟمخييبج سمٜمتٞمجيي٦م ُميين يييلع اعمّمييٞم٦ْم اًمتييي  عميي٧م سم٤مًمٕميي٤مش اإلؾمييالُميهلل 

وًمييييٞمه سميييي٤مًمٕمباب وم٘مييييالهلل اًمٜمتٞمجيييي٦م واًمٕمييييؼمة اًمتييييي يٜمْٖمييييي  ن ٟمخييييبج ُمٜمٝميييي٤م يييييي  ن يمييييل 

اسامقمييي٤مت اإلؾميييالُمٞم٦م وإطمييي اب اإلؾميييالُمٞم٦م ذم ُمٜم٤ميجٝمييي٤م  ٓ اسامقمييي٦م اعمّيييٚمٛم٦م 

شمٜمٝم٩م ُمٜمٝم٩م اًمّٚمف اًمّم٤مًم  يمٚمٝمم  ٓ يلع اًمٓم٤مئٗم٦م يم ذم اٟمحيباك قميام يي١مدي  اًمتي

 يييم  مم  ىم٤مُمييي٦م اًمدوًمييي٦م اعمّيييٚمٛم٦مهلل  ٟمييي٤م شم٠ميميييدت ُمييين ييييلع اعمّميييٞم٦ْم سمييي٠من اعميييٜمٝم٩م اًميييلي 
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ٟميييدقمو اًمٜمييي٤مس  ًمٞميييه ييييو اًميييلي يٜمْٖميييي قميييغم اعمّيييٚمٛملم  ن يٜمٓمٚم٘ميييوا ومٞميييه و ن يّيييتٛمبوا 

ٓ شمدٟمييدن طمييو  ُميي٤م ٟمحيين قمٚمٞمييههلل وذًمييك ٕن إطميي اب واسامقميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦م يمٚمٝميي٤م 

ٟمدٟمييدن دائيياًم و سمييدًا  يي٤م ٟمٙمٜمييي قمٜمييه سمٙمٚمٛمتييلم ظمٗمٞمٗمتييلم: اًمتّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦مهلل ٓ شمدٟمييدن 

طمييو  يييلا  ـمالىميي٤ًمهلل و ٟمييام طمييو  اًمتٙمتييل واًمتجٛميي  وآؾمييتٕمداد اعميي٤مديهلل وم٠مٟميي٤م  ىمييو : 

٤م   يم اًمي ُمن ومي٢مهنم سم٤مًمٙمي٤مد ًمين يّميٚموا  مم ُمثيل اًم٘ميوة ـميُمٝمام اؾميتٕمد يي١مٓء وُمٝميام 

ٞميي٦م اًمتييي يم٤مٟميي٧م قمٚمٞمٝميي٤مهلل طمٞمييٜمام شمٙم٤مًمْيي٧م قمٚمٞمٝميي٤م يييلع إُمييم اًمٙميي٤مومبة وُميين اعم٤مدييي٦م اًمٕمباىم

ُمٕمٝميي٤م ُميين الٚمٗميي٤مءهلل ومييامذا  وميي٤مد اًمٕمييباب ُمثييل يييلا آؾمييتٕمداد اعميي٤مدي  ُميي٤م  وميي٤مدع ؿمييٞمئ٤ًم 

 ـمالىمييي٤ًمهلل ذًميييك ٕن اًمٙمٗمييي٤مر ييييم  ىميييوى ُمٜميييههلل ومييي٢مذا اعمّيييٚمٛمون ش يتّيييٚمحوا سمّيييالح ٓ 

اًمٙمٗمي٤مرهلل واًمتي٤مري  يٕمٞميد  يٛمٙمن ًمٚمٙمٗم٤مر  ن يتّيٚمحوا سمٛمثٚميه ومّيوك ٓ يٜمتٍميون قميغم

و صح٤مسمه ُمن اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مديي٦م  يمي٤مٟموا  َيٕمف سمٙمثيػم سمٙمثيػم سم٤مًمٜمّي٦ْم  ¢ٟمٗمّههلل وم٤مًمٜمْي 

ًمٚمدوًمتلم اًمٕمٔمٞمٛمتلم اعمٕميبوومتلم قمٜميد اسٛمٞمي  وييي ومي٤مرس واًميبوهلهلل وُمي  ذًميك رسمٜمي٤م 

قميييي  وضمييييل ٟمٍميييييمهلل ًمييييٞمه سم٤مًمّييييالح اعميييي٤مدي وم٘مييييالهلل ٕهنييييم اؾمييييتٕمٛمٚموا اًمّييييالح وٓ 

وا َ ُيمْ ﴿٦م وام ي٘مو  يمام شمٕمٚمٛمون: ٟمّتٓمٞم  ٟمحن  ن ٟمٜمٙمب وسمخ٤مص  [63]األنفرمل:﴾َو قَِميدا

ًملًمك ىمٚم٧م: ًمٞمه سم٤مًمّالح اعم٤مدي وم٘مالهلل وًمٙمن ُم٘مبوٟم٤ًم سم٤مًمّالح اعمٕمٜموي  و ًمٜم٘مل: 

اإليييامينهلل وميي٢مذا ش هتييتم اسامقميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦م وإطميي اب اإلؾمييالُمٞم٦م  ييلا اًمّييالح 

رسميييى قمٚمٞميييه  صيييح٤مسمه اعمٕمٜميييوي آييييتامهل اًميييلي ايتٛميييه اًمبؾميييو  قمٚمٞميييه اًمّيييالهل ٟمٗمّيييه و

ومّيييوك ٓ يّيييتٓمٞمٕمون  ن يّميييػموا ذم اًم٘ميييوة اعم٤مديييي٦م ُمثيييل اًمٕميييباب  ٓ سمٕميييد قمنميييات 

اًمّٜملمهلل صميم ٓ يٜمٍمييم ام ٕهنيم ش يٜمٍميوا امهلل و ٟمي٤م  قمت٘ميد  ن اهني اهل اًمٕميباب سمٕميد 

إظمْييي٤مر اًمتيييي يمٜمييي٤م ٟمّيييٛمٕمٝم٤م وٟمٙمييي٤مد ٟمٓميييػم  ييي٤م ومبطمييي٤ًم و ذا  ييي٤م يمٌييياب سم٘مٞمٕمييي٦م  ّيييْه 
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 اًمْمٛمآن ُم٤مء.

 ص٤مب اًمٕمباب سمٕمد شمٚمك إظمْي٤مر   طميد ؿميٞمئلم:  ُمي٤م شمٚميك إظمْي٤مر ُمْي٤مًم   ُم٤م اًملي

ومٞمٝم٤م وٓ طم٘مٞم٘م٦م  ٤مهلل  و  ي٤م طم٘مٞم٘مي٦م وًمٕميل ييلا ييو إىميببهلل وًمٙمين ُمي٤م ٟمٍميوا ام قمي  

وضمييل  ٓ سميي٤مًمٙمالهلهلل وسمٕمييد ظمييباب اًمٍْميية يمييام ي٘موًمييونهلل  ٓ سمٕمييد ومييوات إوانهلل سمييد ٟم٤م 

َوًَميييْو  ََراُدوا اْ ُيييُبوَج  ﴿ل ي٘ميييو : ٟميييليمب ام وٟمٙميييؼم وٟميييدقمو  مم اسٝمييي٤مدهلل وام قمييي  وضمييي

 َ ةً َٕ وا ًَمُه قُمدَّ  .[46]التوب :﴾قَمدا

 ذًا: ٓ وم٤مئيييدة ُمييين يميييل آضمتٝمييي٤مدات وُمييين يميييل اًمتٙميييتالت ؾميييواء يم٤مٟمييي٧م دوًمٞمييي٦م  و 

يم٤مٟم٧م ومبدي٦م  و طم سمٞم٦م  ٓ سمي٤مًمٕمودة  مم اًميدقموة اإلؾميالُمٞم٦مهلل ويٜمي٤م يي٠ميت سمحثٜمي٤م اًمٓموييل 

ل ومٞميه يمييم  تيي٤مج ُميين اًم ُميي٤من ويمييم  تيي٤مج اًمٓموييل  ضمييدًا  ن شمّمييٗمٞم٦م اإلؾمييالهل  يي٤م دظميي

ُميييين اسٝمييييودهلل وشمبسمٞميييي٦م اعمّييييٚمٛملم طمتييييى يٙموٟمييييوا يمتٚميييي٦م واطمييييدةهلل قمييييغم يييييلا اإلؾمييييالهل 

اعمّمٗمى يمم  تي٤مج ويميم  تي٤مج   ذًا:  ي٥م قمٚمٞمٜمي٤م ٟمحين  ن ٟمّيتٛمب ذم ـمبي٘مٜمي٤م و ن 

ٟمٛميضيي ىمييدُم٤ًم  مم إُميي٤مهل وًمييٞمه قمٚمٞمٜميي٤م  ن شم٘مييوهل اًمدوًميي٦م اإلؾمييالُمٞم٦م اًمتييي يٜمِمييدي٤م يمييل 

اظمييتالك ُمٜميي٤ميجٝممهلل وًمٙميين قمٚمٞمٜميي٤م  ن ٟمٛمٌميي ذم اًمٓمبيييق اعمّييت٘مٞمم  اعمّييٚمٛملم قمييغم

َب سمُِٙمييْم ﴿يمييام ىميي٤م  رب اًمٕميي٤معملم:  َُل ومَتََٗمييبَّ يْي ّا ُِٕمييوا اًم ٓ شمَتَّْ ُِٕموُع َو ييتَِ٘مٞماًم وَميي٤مشمَّْ ّْ اـمِييي ُُم َو َنَّ َيييَلا ِسَ

ِْٞمٚمِهِ   ذا يميي٤من إُمييب يمييلًمك ويييو يمييلًمكهلل ًمييلًمك سميي٤مر  ام ومٞمييك ٓ  [153]األناررمم:﴾قَمييْن ؾَميي

دة ُمن اًمت٤ّمؤ   ٟمه ُم٤مذا يٙميون ُموىمٗمٜمي٤م دمي٤مع ييلا اًمتٜمٔميٞمم اسدييد اًميلي ؾميٞمٗمبض وم٤مئ

قمييغم اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ُمٜمٝميي٤م حتديييد إؾمييٚمح٦مهلل ُميي٤مذا ٟمّييتٓمٞم   ن ٟمٕمٛمييلهلل ُميي٤م اًمييلي 

اؾمييتٓمٕمٜم٤م ٟمحيين يميي٠مومباد  ن ٟمٜمٍميي اًمٕمييباب ؾمييوى سم٤مًمييدقم٤مءهلل واًمييدقم٤مء  ذا ش يٙميين ُم٘مبوٟميي٤ًم 

ا يم٤من اًمٕمٛمل واضم٤ًْمهلل يمٞميف وىميد ضمي٤مء سم٤مًمٕمٛمل اًمٕمٛمل اعمنموع ٓ يٗمٞمدهلل ظم٤مص٦م ومٞمام  ذ
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 ن رضميييالً ُمييين  صيييح٤مسمه يمييي٤من خيدُميييه ويم٤مٟمييي٧م  ¢ذم اليييدي٨م اًمّميييحٞم  قمييين اًمٜمْيييي 

ظمدُمته ًمٞمالً قمغم اًم٤ْمبهلل ٓ رء  ٓ ًمٕمل اًمبؾمو  يّتٞم٘م  ًمٞمالً ويبيد طم٤مضمي٦م وًميٞمه 

طموًمييه ُميين خيدُمييههلل وُميين ي٘مييوهل  يي٤مهلل ومٝمييو ٟمّميي٥م ٟمٗمّييه يٜميي٤م هلل واًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل 

ييَك ًَمَٕمييغم ظُمُٚميٍق قَمٔمِييٞممٍ ﴿ سمحيق: يميام وصييٗمه رب اًمٕميي٤معملم ي٘مييدر ظمدُميي٦م ُمثييل  [4]القلررم:﴾َو ِٟمَّ

يلا اًمّمح٤مش اسٚمٞملهلل وم٘م٤م  ًمه يوُم٤ًم: يي٤م هميالهلر اـمٚمي٥مهلل مينهلل واًمبضميل قم٤مىميلهلل ىمي٤م : 

 ُمٝمٚمٜمي ي٤م رؾمو  ام طمتى  ومٙمبهلل يبيد  ن  ّن اًمٓمٚم٥مهلل يٓمٚم٥م ُمن يمبيمهلل صمم ضم٤مءع 

ةهلل وموضمييدت اًمٜميي٤مس وميييبي٘ملم: ىميي٤م : ييي٤م رؾمييو  امر ًم٘مييد ومٙمييبت ذم اًمييدٟمٞم٤م وذم أظمييب

ومبيق ذم اسٜم٦م وومبيق ذم اًمّٕمػمهلل وموضمدشمك ذم  قمغم درضم٤مت اسٜمي٤منهلل وم٠مٟمي٤م  ـمٚمي٥م 

 ن  يمييون ُمٕمييك ذم اسٜميي٦مهلل ومييامذا ىميي٤م  ًمييه اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل  يٜميي٤م اًمِميي٤ميدهلل ىميي٤م : 

ًمك ذًمكهلل وًمٙمن  قمٜميي قميغم ذًميك سمٙمثيبة اًمّيجودهلل وميٜمحن ُمي٤مذا  قمٜمي٤م اًمٕميباب  وم٘ميال »

.. ًم هلل يل ر يتم  صميبًا  يلا اًم٘مٜميوت  ٓهلل  شسم٤مًم٘مٜموت سم٤مًمٙملا سم٤مًمٙمالهل اًمٗم٤مرغهلل سم٤مًمدقم٤مء

و يمثيب اًميداقملم ٓ يبومي  دقمي٤مؤيم ُمين إرض »ويلا ًمه سمحي٨م ؾميْْه  ن  يمثيب اًم٘مي٤مٟمتلم 

 مم اًمّيييامءهلل عمييي٤مذا  ُم٠ميمٚميييه طميييباهل وُمنميييسمه طميييباهلهلل وهميييلي طميييباهلهلل ومييي٠مٟمى يّيييتج٤مب 

ٞميييل ذيميييب اًمبضميييل يٓم ¢هلل  ن اًمٜمْيييي ُمّيييٚمميميييام ضمييي٤مء ذم اليييدي٨م ذم صيييحٞم   شًميييلًمك

اًمّييٗمب  ؿمييٕم٨م  همييؼم ُم٠ميمٚمييه طمييباهل وُمنمييسمه طمييباهلهلل وُمٚمّْييه طمييباهلهلل وهمييلي سميي٤ملباهلهلل 

 وم٠مٟمى يّتج٤مب ًملا .

هلل ¢ن اًمدقم٤مء يٜمٗم  وًمٙمن  ذا يم٤من ُم٘مبوٟم٤ًم سم٤مإلضم٤مسم٦م ُٕمب ام ورؾموًمه  وم٠مٟم٤م  ىمو : 

يييُممْ ﴿وٟمحيين ٟمّييٛم  ىمييو  رب اًمٕميي٤معملم:  ييوا امََّ َيٜمٍُمْ ٓ يوضمييد دوًميي٦م  [3]محمرر::﴾ ِْن شمَٜمٍُمُ

ٜمٍم امهلل سمل  ٟم٤م ىمد  ىمو  يمٚمٛم٦م ظمٓمػمة أن: ٓ يوضمد طم ب يٜمٍم امهلل طم ب اًمٞموهل شم
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 ؾمييالُمي يٜمٍميي اما ٕن ٟمٍميي ام  ٟمييام يٙمييون سمٛمٕمبوميي٦م ذع امهلل صمييم يييلع اعمٕمبوميي٦م  ن 

شمٙمون ُم٘مبوٟمي٦م سم٤مًمٕمٛميل سمنمييٕم٦م امهلل وٓ  ضميد قميغم وضميه إرض طم سمي٤ًم ي٘ميوهل سمٛمٕمبومي٦م 

صميم ي٘ميبن اًم٘ميو  ُمي  اًمٕمٛميلهلل يمٞميف وذم ام يمام ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب واًمّيٜم٦م اًمّميحٞمح٦مهلل 

 طمّيين إطميي اب و وؾمييٕمٝم٤م دائييبة وقمييددًا ٟمّييٛم  ُمييٜمٝمم يمٚمييامت ًمييو  ؾميي٠مٟم٤م اًمٔميين  ييم 

ىمٚمٜميي٤م: يييلا يمييالهل اًمٙمٗميي٤مرهلل ييي٤م  ظمييي دقموٟميي٤م ُميين ا الومٞميي٤متهلل يييلا ًمييٞمه وىمتييه هلل  يي٥م  ن 

ٟمتٙمتييييل و ن ٟمتجٛميييي ..  ًميييي هلل وقمييييغم  ي  ؾميييي٤مس يٙمييييون يييييلا اًمتٙمتييييل واًمتجٛميييي   ٓ 

ىمٞمييون طميي ب اًمْٕميي٨م واعمّييٚمٛملم اًمّييٜمٞملم واًمِمييٞمٕم٦مهلل ومييامذا  ؾميي٤مسهلل يمييام دمٛميي  اًمٕمبا

يميييييي٤من قم٤مىمْيييييي٦م  ُمييييييبيم  ا  يٛميييييي٦م اًمِمييييييٜمٞمٕم٦مهلل وًمييييييلًمك وم٤مضمتٝميييييي٤مدات يييييييلع اسامقميييييي٤مت 

 اإلؾمالُمٞم٦م وإطم اب  ذا ش شمٕمد  مم اًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م ومّٞمٙمون قمٛمٚمٝم٤م ي٤ْمء ُمٜمثورًا.

يٜميي٤م  ُميين ىميي٤م : يميي٤من  طمييد اعمتحييدصملم رضمييل ًمييه ظمٚمٗمٞميي٦م حتبيبييي٦م ؾمييٚمٗمٞم٦مهلل  ُمداظمٚميي٦م:

حتييدث يمٞمييف  ن طم٘مٞم٘ميي٦ًم سمٕميي  اًمٜميي٤مس ٓ  دري سمٕميي  اًمٜميي٤مس سمٕمييد يييلع الييبب ىمييد 

وصٚموا  مم ُمبطمٚمي٦م ...هلل و هنيم ىمي٤مًموا: يي٤م  ظميي ٟمحين قم٤مصيلم وٟمحين يمٜمي٤م يميلاهلل وًمٙمين 

  ٟميي٤م  ذيمييب  ن كماًمييلي ي ُموٟميي٤م اًمييلي طم٤مرسموٟميي٤م يييم  ؾمييو  ُمٜميي٤مهلل ومّيي١مازم  ٟميي٤م طم٘مٞم٘ميي٦م وًمٕميي

ؾمييْح٤مٟمه وشمٕميي٤ممم ىمييد هييي هل يٜميي٤م  رء  و يٜميي٤م  طمييدي٨م  و رء  ييلا اعمٕمٜمييى  ن ام 

إُم٦م اعمّٚمٛم٦م ُٕمب واطمدهلل ًم٘مد ي هل اعمّٚمٛملم ذم  طمد عمخ٤مًمٗم٦م واطمدة صٖمػمة ... 

هلل وُميي٤م يميي٤من  ٓ ًمٞمٝميي ُمٝمم طمتييى ٓ يّييتٝمٞمٜموا سمٛمخ٤مًمٗميي٦م  ُمييب اًمبؾمييو هلل ومٝمييل ¢اًمبؾمييو  

يٕمٜميييي أن  ِييي   طم٤مديييي٨م  و ةيييي٤مت شمٕمٓميييي ييييلا اًميييدقمم  ٟميييه ًميييٞمه سم٤مًمِيييورة  ن 

ح ٟمٙميون  ومْميلهلل  و  ٟميه طميتاًم قميغم رب اًمٕميي٤معملم ٟمٙميون ٟمحين قميغم رء ُمين اًمّميال

 ن يٜمٍميييٟم٤م ـم٤معمييي٤م ٟمٍميييٟم٤مع وًميييو سمٌميييء سمّيييٞمال ُمييي   ن يييي١مٓء يمٚمٝميييم ُميييباسملم و... وُمييي٤م 



 متفرقات حول فتنة اخلليج ---------------------------------------- العالمة األلباني يف املنهججامع تراث 

737 

 ؿم٤مسمه ذًمك.

وضمييل يمييام ضمٕمييل ذم يييلا اًمٙمييون ؾمييٜمٜم٤ًم وٟمٔم٤مُميي٤ًم يمييلًمك  ٓ ؿمييك  ن ام قميي  اًمِمييٞم :

اًمٙمي٤مومبينهلل ضمٕمل ًمنميٕمته ؾمٜم٦م وٟمٔم٤مُم٤ًمهلل ومٝمو ي١ماظمل قمْي٤مدع اعمي١مُمٜملم سميام ٓ ي١ماظميل سميه 

ويٙمٚمييف اعميي١مُمٜملم سمييام ٓ يٙمٚمييف سمييه اًمٙميي٤مومبينهلل ٕٟمييه يمييام ي٘مييو  اًمٕمٚمييامء: ًمييٞمه سمٕمييد 

اًمٙمٗمب ذٟم٥مهلل ٟمحن  ذا شمبيمٜم٤م أن اسواب قمن يلا اًم١ّما  ُم١مىمت٤م ًضم٤مٟمْي٤ًمهلل وٟمٔمبٟمي٤م  مم 

دوًمتلم يم٤مومبشملمهلل ٓ ٟمِمك ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم يمون  ن اًمدوًم٦م اًمتي يي  يمثب قمدة و ىموى قمددًا 

ومبة إظميييبى  ذا يم٤مٟمييي٧م دوهنييي٤م ذم اًمٕميييدد وذم اًمٕميييددهلل ٓ ؾمتٜمتٍمييي قميييغم اًمدوًمييي٦م اًمٙمييي٤م

الٟمتّمي٤مر ؾميوى ُٕميبين اصمٜميلم ًمٟمِمك ذم ييلا  ـمالىمي٤ًمهلل عمي٤مذا  ٕٟميه ًميٞمه يٜمي٤م  قم٤مُميل 

 اًملين ذيمبٟم٤م ٤م ةٟمٗم٤ًم.

ًمييٞمه إُمييب  ييلا اعم٘مٞميي٤مس و ييلا اًمٜمٔميي٤مهل ذم اٟمتّميي٤مر اعمّييٚمٛملم قمييغم اًمٙميي٤مومبينهلل 

ثيييب قميييددًا ومْميييالً قمييين  ٟميييه ٓ رسمٜمييي٤م قمييي  وضميييل ٓ يِميييؽمط  ن يٙميييون اسيييٞم  اعمّيييٚمم  يم

يِمييؽمط  ن يٙمييون  يمثييب ؾمييالطم٤ًم وىمييوة ُم٤مدييي٦م ُميين اسييٞم  اًمٙميي٤مومبهلل واًمتيي٤مري  ي١ميمييد ًمٜميي٤م 

ييييلاهلل  ن ام ٓ يِميييؽمطهلل ومْميييالً قمييين اًمنميييع سمٜمّميييههلل ومٗميييي اًم٘ميييبةن اًمٙميييبيم أيييي٦م اًمتيييي 

ضِ ﴿شم٘مييو :  ِيييا طَمييبِّ يي٤م اًمٜمَّْ َ ُْييوا اعْمُيي١ْمُِمٜملَِم قَمييغَم اًْمِ٘مَتيي٤مِ   ِْن َيُٙمييْن ُِمييٜمْ  َييي٤م  هَيا ييوَن َصيي٤مسمُِبوَن َيْٖمِٚم ُٙمْم قِمنْمُ

ٓ َيْٗمَ٘مُٝميونَ  ُِم٤مَئتلَْمِ َو ِْن َيُٙمْن ُِمٜمُْٙمْم ُِم٤مَئ٦ٌم َيْٖمٚمُِْوا  ًَْمًٗمي٤م ُِمينَ  ُْم ىَميْوهٌل  يِليَن يَمَٗميُبوا سمِي٠مهَنَّ يَف امَُّ *  اًمَّ َن ظَمٗمَّ ٔا

ييْٕمًٗم٤م وَميي٢مِْن َيُٙمييْن ُِمييٜمُْٙمْم ُِم٤مَئيي٦ٌم َصيي٤مسمِ  ََ ُْييوا ُِميي٤مَئتلَْمِ َو ِْن َيُٙمييْن ُِمييٜمُْٙمْم  ًَْمييٌف قَمييٜمُٙمْم َوقَمِٚمييَم  َنَّ ومِييٞمُٙمْم  َبٌة َيْٖمِٚم

يي٤مسمِِبينَ  ُْييوا  ًَْمَٗمييلْمِ سمِيي٢مِْذِن امَِّ َوامَُّ َُمييَ  اًمّمَّ وميي٢مذًا: اعمّييٚمم ذقميي٤ًم  يي٥م  ن  [66-65]األنفررمل:﴾َيْٖمِٚم

يّميؼم اًمِميخذ اًمواطميد ُم٘م٤مسميل ؿمخّميلمهلل ومي٢من وميب اعمّيٚمم ُمين ؿمخّميلم ُمين  قمدائييه 

ارشمٙميي٥م ُميين  يمييؼم اًمٙمْيي٤مئبهلل اًمٗمييبار يييوهل اًم طمييفهلل ًمٙميين  ذا  يٙمييون ُمواًمٞميي٤ًمهلل ويٙمييون ىمييد



 متفرقات حول فتنة اخلليج ---------------------------------------- العالمة األلباني يف املنهججامع تراث 

737 

يميي٤من ي٘م٤مسمييل اًمٗمييبد اعمّييٚمم صمالصميي٦م ٟمٗمييب ومٝمييو ُمٕمييلورهلل يييلا طمٙمييم ام ُمٍمييطم٤ًم سمييه اًم٘مييبةن 

اًمٙمييييبيمهلل وظمالصيييي٦م ذًمييييك ٓ يِمييييؽمط  ن يٙمييييون اسييييٞم  اعمّييييٚمم ُمّيييي٤موي٤ًم ًمٚمجييييٞم  

 ن اًمٙم٤مومب ومْميالً قمين  ٟميه ٓ يِميؽمط  ن يٙميون  ىميوى ُمٜميههلل قميددًا وقميدةهلل ًمٙمين يِميؽمط 

يٙموٟميوا ُمّييٚمٛملم طم٘ميي٤ًمهلل و ن يٙموٟمييوا ُمٓمٞمٕمييلم ًمٚم٘م٤مئيد اعمّييٚمم اًمييلي يييديب اعمٕمبيميي٦م ذم 

طميييييدود اًمنمييييييٕم٦م اإلؾميييييالُمٞم٦مهلل ييييييلع اًمتٗم٤مصيييييٞمل اًمتيييييي شموضميييييد ذم ذيٕمتٜمييييي٤م ٓ شموضميييييد 

ُمٗمبو٦َم قمغم اًمٙمٗم٤مرهلل وم٤مًمٙمٗم٤مر ٓ يِميؽمط وميٞمٝمم  ٓ ُمين يمي٤من  يمثيب قميددًا وقميدةهلل ومٝميو 

هلل ًمٙمين اعمّيٚمم يِميؽمط ومٞميه  ن اعمٜمتٍم قمغم ُمين يمي٤من دون ذًميك ذم ييلين اًمنميـملم

يٙمييون ُم١مُمٜميي٤ًم ىمْييل يمييل رءهلل صمييم وًمييو يميي٤من  ىمييل قمييددًا وقمييدة قمييغم اًمتٗمّمييٞمل اعمييليمور 

ذم أيي٦م اًمّي٤مسم٘م٦مهلل طمٞمٜمئيٍل رسمٜمي٤م قمي  وضميل يٜمٍميع ويٛميدع سمٛميدد اًمّيامءهلل ييلا اعميدد ىميد 

وم٘ميييدع اًمٙمٗمييي٤مر سمّييي٥ْم يمٗميييبيمهلل وييييلا اعميييدد ٓ ي٘ميييف  ُم٤مُميييه  ي ىميييوة يمييي٤مومبة  ـمالىمييي٤ًمهلل 

 ن ٟم٠مظمييييل اًمٕمييييؼمة ُميييين يييييلع ا  يٛميييي٦م اًمتييييي  صيييي٤مسم٧م اسييييٞم   وًمييييلًمك ومييييٜمحن  يييي٥م

اًمٕمباىميهلل  ن ٟمٕمت٘مد  ن اًمٜمٍم ٓ يٙمون  ٓ سمتٓمْٞمق يلع أي٦م اًمتي  ٙمن  ن شمٕمتؼم ُمن 

ِّْي٧ْم  ىَْميَداَُمُٙممْ  ﴿اإلقمج٤مز اًم٘مبةين:  يُمْم َوُيَث وا امََّ َيٜمٍُمْ هلل ومي٢مذا ش ٟمٚمتٗمي٧م [3]محمر::﴾ ِْن شمَٜمٍُمُ

٤م ُميين  طم٤مدييي٨م شمٕمتييؼم يم٠مطم٤مدييي٨م ُمْٞمٜميي٦م وُمٗمٌيية  ييلع  مم يييلع أييي٦م وُميي٤م ضميي٤مء طمو يي

أيييييي٦م ومّيييييٜمٔمل َيييييٕمٗم٤مء وُمّيييييتٕمٛمبين  ُمييييي٤م آؾميييييتٕمامر اعمْييييي٤مذ يم٤مؾميييييتٕمامر اًمٞمٝميييييود 

ًمٗمٚمّييٓملمهلل و ُميي٤م اؾمييتٕمامر ومٙمييبي  وؾمييٞم٤مد واىمتّميي٤مدي يمييام ٟمحيين ىميي٤مدُملم  ًمٞمييه رهمييم 

 ٟموومٜم٤م سم٥ّْم شمٖمٚم٥م اًمٙمٗم٤مر قمغم يلع اًم٘موة اًمْم٤مرسم٦م اًمتي يم٤مٟم٧م ذم اًمٕمبابهلل ُم   هني٤م 

 شمٙمن قمٜمد طمّن اًمٔمن  ٤م ُمن اًمٜم٤مطمٞم٦م اإليامٟمٞم٦م.ش 

وًميييلًمك وم٠مٟمييي٤م  قمت٘ميييد  ن ُمييي٤م  صييي٤مب اعمّيييٚمٛملم سمٕم٤مُمييي٦م واًمٕميييباب سمخ٤مصييي٦م  ييي٥م  ن 
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ٟمجٕمٚمٝم٤م يميام ىمي٤م  شمٕمي٤ممم: وقمّيى  ن شمٙمبييوا ؿميٞمئ٤ًم وييو ظميػم ًمٙميمهلل يٕمٜميي:  ن ٟمخيبج 

سمٜمتٞمج٦م: ُم٤م  اًملي ي هل اًمٕمباب  ىمْل يمل رء  ٟمه ُمي٤م يمي٤من  ٤مييد ذم ؾميْٞمل امهلل ييلع 

 ييي٥م  ن ٓ ٟمِميييك ومٞمٝمييي٤مهلل ُمييي٤م اقمتيييدى قميييغم اًمٙمويييي٧م ذم ؾميييْٞمل امهلل ُمييين ي٘ميييو   ىمْميييٞم٦م

 ظمالك يلا يٙمون ُمٙم٤مسمبًا ويٙمون س٤مدًٓ  و ىمد ٓ يٙمون ُمّٚماًم ُمن  صٚمه.

وم٢مذًا: قمٚمٞمٜم٤م ٟمحن  ن ٟمٕمود  مم اًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦مهلل وٓ ؾمْٞمل  ٓ يلا اًمّْٞمل اًمٗمبيد 

ٞم٦م واًمؽمسمٞمي٦م  ذا ُمي٤مت وًميو اًموطمٞمدهلل ويٙمٗمٞمٜم٤م  ن اعمّٚمم اًميلي يٕميٞم  ذم طميدود اًمتّميٗم

ُمييي٤مت حتييي٧م دوًمييي٦م اًمٞمٝميييود ًمٙمٜميييه  مم اسٜمييي٦مهلل ٕٟميييه ٓ يّيييتٓمٞم   ن يٕمٛميييل ؿميييٞمئ٤ًم  ٓ  ن 

يّمٚم  ٟمٗمّه وُمن يٚموذ سمههلل  ُمي٤م أظميبون اًميلين يِميتٖمٚمون سم٤معمّي٤مئل اًمٕم٤مُمي٦م ويٜمّيون 

حهلل وميال وُمٙم٤مٟميك را : ٟمٗمّٝمم صمم ييم ٓ يٗمٕمٚميون ؿميٞمئ٤ًم  ـمالىمي٤ًم قميغم اًمٜمٔمي٤مهل اًمٕمّيٙمبي

م وٓ يييم  وميي٤مدوا همييػميمهلل يييلع اًمٕمييؼمة اًمتييي  ٟميي٤م ظمبضميي٧م  يي٤م ُميين يييم  صييٚمحوا  ٟمٗمّييٝم

 يلع اعمّمٞم٦ْم اًمتي  عم٧م سم٤مًمٕم٤مش اإلؾمالُمي يمٚمه وام اعمّتٕم٤من.

 ( 00:  00:  41/ 470) اهلدى والنور/

ؿمييٞمخٜم٤م سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمٙميي٤مومبين يٜمٍمييون اؾمييتدراضم٤م ًُميين ام شمٕميي٤مممهلل وسم٤مًمٜمّيي٦ْم  اًمّيي١ما :

 يٜمٍموا ام شم٤ْمر  وشمٕم٤مممهلل  ًمٞمه يملًمك ًمٚمٛمّٚمٛملم هي ُمون قم٘موسم٦م  م ٕهنم ش 

  ٙمن يلا يٙمونهلل إظمػم ي٘مٞمٜم٤ًم. اًمِمٞم :

ين وام  قمٚمم ؾمٛمٕم٧م ... اليدي٨م ُمي٤م ُمٕمٜمي٤مع ىميد  يميون خمٓمئي٤ًم وًمٙمين ٠ميم اًم١ّما :

  ن ام ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم يّٚمال ُمن يم  ومْمل ُمٜمٝمم.ر يي يلا ذم ذيٜمي وذم 

 يٕمٜمي: يمام ىم٤م  اًمِم٤مقمب: اًمِمٞم :
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 غم سم٠مفمٚمموُم٤م ُمن فم٤مش  ٓ ؾمٞمْ

... يٕمٜميييييي  ن اعمّيييييٚمٛملم  يييييلا اعمٕمٜميييييىهلل  و ُميييييثالً  ذا ُمٜمٕميييييوا اًم يمييييي٤مة م  ُمداظمٚمييييي٦م:

ؾمييييْح٤مٟمه وشمٕميييي٤ممم يٛمٜميييي  قمييييٜمٝمم اًم٘مٓمييييب رء  ييييلا اعمٕمٜمييييىهلل ويميييي٠من ومٞمييييه طمييييدي٨م  ييييلا 

اعمٕمٜميييى  ن ام ؾميييْح٤مٟمه وشمٕمييي٤ممم يّيييٚمال  و هيييي هل اعمّيييٚمٛملم ًمْٕميييديم قمييين دييييٜمٝمم  و 

 رء ُمن يلا اًم٘مْٞمل.

َْييييييييييتُْٙمْم ﴿اًمتييييييييييي ذيمبهتيييييييييي٤م  ؾمييييييييييٞمدي ىمْمييييييييييٞم٦م  طمييييييييييد اًمِمييييييييييٞم : َوَيييييييييييْوهَل طُمٜمَييييييييييلْمٍ  ِْذ  قَْمَج

يييييلع ادًميييي٦م واَييييح٦م ضمييييدًا  ن اعمّييييٚمٛملم خميييي٤مًمٗمتٝمم ذم ُمّيييي٠مًم٦م  [25]التوبرررر :﴾يَمْثييييَبشُمُٙممْ 

 واطمدة ىمد يٜمٝم ُمون  ُم٤مهل اًمٙمٗم٤مر وإصل  هنم يم اعمٜمتٍمون.

 ( 00:  24:  50/ 470) اهلدى والنور/



 متفرقات حول فتنة اخلليج ---------------------------------------- العالمة األلباني يف املنهججامع تراث 

735 

 
 ٌصيحة ألِن الصٍة يف العراق

 ُم٤م ٟمّمٞمحتٙمم ٕيل اًمّٜم٦م ذم اًمٕمباب  اًمِمٞم :ٞمٚم٦م ومْم اعمٚم٘مي:

ٟمّمييٞمحتي ٕيييل اًمّييٜم٦م ذم اًمٕمييباب يمٜمّمييٞمحتي ًمٙمييل ُمّييٚمم ذم يمييل سمييالد  اًمِمييٞم :

اًمدٟمٞم٤مهلل  ن يتٕمٚمٛميوا اًمٕمٚميم اًمّميحٞم هلل اعمّيت٘مى ُمين اًمٙمتي٤مب واًمّيٜم٦مهلل و ن يٕمٛمٚميوا سميام 

قمٚمٛميييييواهلل طمتيييييى ٓ شمٙميييييون دراؾميييييتٝمم وٓ يٙميييييون قمٚمٛمٝميييييم طمجييييي٦م قمٚميييييٞمٝممهلل ييييييلع ييييييي 

اًمٜم٤موم  واًمٕمٛمل اًمّم٤مًم هلل يو  ؾم٤مس يمل ؾمٕم٤مدة ذم اًميدٟمٞم٤م وأظميبةهلل اًمٜمّمٞمح٦م: اًمٕمٚمم 

ًمٙميين  ٟميي٤م  قمت٘مييد ُميي  إؾمييف  ٟمييه ُميين اًمّمييٕم٥م سمٛمٙميي٤من اًمٞمييوهل  ن يييتٛمٙمن اعمّييٚمم ُميين 

دراؾمييييي٦م اًمٕمٚميييييم اًمّميييييحٞم  ًمٙمثيييييبة اًمٓميييييبب واعميييييلاي٥م اعمْثوصمييييي٦م واعمٜمتنمييييية ذم يميييييل 

–اسامقميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦م ذم يمييل اعمجتٛمٕميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦مهلل  َييف   مم ذًمييك َييٖمث٤ًم 

قمغم  سم٤مًم٦مهلل  طم اب ضمديدة ُمٜمٝمي٤م ُمي٤م يٕمٚمين اًمٙمٗميب ساطمي٦مهلل ُمٜمٝمي٤م ُمي٤م يٜمتٛميي  -يمام ي٘م٤م 

 مم اإلؾميييييالهل اؾمييييياًمهلل وٓ يٕميييييبك ُمييييين اإلؾميييييالهل  ٓ آؾميييييمهلل وُمٜمٝمييييي٤م ُمييييين ي٘ميييييبب  مم 

اإلؾمالهل اًمّمحٞم هلل وًمٙمٜمه ي٘مٍم ذم شمٓمْٞميق ييلا اإلؾميالهل اًمّميحٞم هلل اًميلي ييدين ام 

م ٓ يٕمٚمييييم ةيتييييلم ذم اًم٘مييييبةن سمييييههلل  ٟميييي٤م  عب ًمٙمييييم أن ُمثٚمييييلم اصمٜمييييلم: يييييل ُميييين ُمّييييٚم

ْل ﴿شمتٕمٚم٘ميييييي٤من سمٜمّيييييي٤مئٜم٤م سم وضم٤مشمٜميييييي٤م سم٠مظمواشمٜميييييي٤م سمْٜم٤مشمٜميييييي٤م أييييييي٦م إومم:  يييييي٤م اًمٜمَِّْيييييييا ىُميييييي َ ٤م َ هيا َييييييي

اطًم  َ ٍَ طْمُٙمنَّ  ِّ ٍَ ْٟمٞم٤َم َوِزيٜمَتََٝم٤م وَمتََٕم٤مًَملْمَ ُ َُمتِّْٕمُٙمنَّ َوُ  َْزَواضِمَك  ِْن يُمٜمُْتنَّ شُمِبْدَن اْلَٞم٤َمَة اًمدا
٤م ِٕ

هلل يييي٤مي أيييي٦م إوممهلل ييييل  طميييد ُمييين اعمّيييٚمٛملم  ٝميييل ييييلع [23ب:]األحرررزا﴾َعِيييٞماًل 

أييييي٦م ر ُميييي٤م  فميييينا  ٓ  ن يميييي٤من يٕمييييٞم  ذم اس ائييييب اًمتييييي يميييي٤مٟموا يّييييٛموهن٤م ذم يمتيييي٥م 

 ا باوم٤مت ضم ائب اًمواب اًمواب شمٕمبوموا يلع اس ائب  شمٕمبوموي٤م 

 ... ُمداظمٚم٦م:

سْمَن سمُِخُٛمِبِينَّ قَمغَم ﴿ ي ٟمٕممهلل أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:  اًمِمٞم : ِ ِْ هلل [31]النرور:﴾ضُمٞمُيوِ ِنَّ َوًْمٞمَ
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 يييل اًمّييٜم٦مهلل  يييل اًم٘مييبةن و يييل الييدي٨مهلل ييييل  - ن ؿميي٤مء ام-أن  ؾميي٠مًمٙمم و ٟمييتم 

شمييبون اًمٜمّيي٤مء اعمّييٚمامت يٓمييْ٘منهلل و قمٜمييي اعمٚمت ُميي٤مت ُميي  اعمتؼمضميي٤متهلل شمٚمييك  يين 

 طمدي٨م ةظمبهلل  قمٜمي اًمٜم٤ّمء اعمٚمت ُم٤مت يل يٓمْ٘من ي٤مشملم أيتلم  ىموًموا ًمٜمِموك.

 ُم  يمٚمٝمم. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ُمن رطمم رسمك.  ُمداظمٚم٦م:

 ُم  يمٚمٝممهلل يمٚمٛم٦م صحٞمح٦م سمه ؾمٞم٤مؾمٞم٦م... اًمِمٞم :

 يٝمٝمٝمه ُمداظمٚم٦م:

ُمن ؿم٤من ُم٤م يٛمّيك ُمٜمٝمي٤م يٝميههلل ةعهلل يمٚمٝميمهلل ضمٚمٝميمهلل  ىمو ي٤م ًمِميوكهلل يي٤مًمكم  اًمِمٞم :

 ىم٤م : ُمو يمٚمٝممهلل ضمٚمٝمم  وٓ ُم٤م سمٞمٕمبك.

 ضمٚمٝمم وام  قمٚمم... ُمداظمٚم٦م:

تييلم وإيمثييب ٓ ييي٤مع يٝمٝمييه  ذًا ًمٜم٘مييل  ىمٚمٝمييمهلل ـمٞميي٥ما عميي٤مذا إىمييل يٓمْييق أي اًمِمييٞم :

يٓمْييقهلل  ًمّييٜم٤مهلل  و  ًمّييٜم٤م ٟمحيين ٟمييتٙمٚمم قميين اًمٜمّيي٤مء اعمتٛمّييٙم٤مت اعمٚمت ُميي٤متهلل ٟمٕمييم يييو 

يلا ُموَوقمٜم٤م أنا عم٤مذا  يمثب يلع اًمٜمّوة ٓ شمٓمْق أيتلم  ضميواش: ًمّيْْلم اصمٜميلم 

ي٘م٤مسمل أيتلم: اًم٥ّْم إو :  ن  يمثب ـمالب اًمٕمٚميم  ن ش  ىميل: اًمٕمٚميامء ش  - يْم٤مً -

هنم  ٟمييييه  يييي٥م  قميييغم اعمييييب ة  ذا ظمبضميييي٧م ُمييين سمٞمتٝميييي٤م  ن ختتٛمييييب يؽميمييي  سمٕمييييد ذم  ذيييي٤م

سميي٤م امرهلل و ن شمِييب اسٚمْيي٤مب قمييغم ا ييامرهلل يييلع اعمٕمٜمييى ُميين اسٛميي  سمييلم شمٜمٗمٞمييل 

إُمبين ذم أيتلم اًمٙمبيٛمتلمهلل ش يّت٘مب سمٕمد ذم  ذي٤من يمثيػم ُمين ـميالب اًمٕمٚميمهلل سميل 

٤من سم٤مًمٜمّيييي٤مء وُميييين اًمٕمٚمييييامء  ٟمٗمّييييٝممهلل  ذًا  ذا يميييي٤من يييييلا يييييو اًمِميييي٠من ذم ةيتييييلمهلل وشمتٕمٚم٘ميييي

اعمٚمت ُم٤متهلل ومامذا ٟم٘مو  قمن اعمتؼمضم٤متهلل ًمٞمه ًمٜم٤م طمدي٨م ُم  اعمتؼمضم٤متهلل ٟم٠ميت  مم 

طمٙمم ةظمب: اًمبسم٤م سٛم  قمغم حتبيٛمه سميلم قمٚميامء اعمّيٚمٛملم سمدًٓمي٦م اًمٙمتي٤مب واًمّيٜم٦م 

 رضميوا  ن يٙميون اسيواب سمٌميء ُمين  - يْمي٤مً -اًمّمحٞمح٦م و ع٤مع إُمي٦مهلل ُمي٤م ر يٙميم 

ٟمحين  يمثيب  و  ىميل: دمي٤مر اعمّيٚمٛملم اًمٞميوهل: ييل  اًمدىم٦م:  يمثب اًمتجي٤مرهلل  و ًمٜم٘ميل ىمْيل ُمي٤م
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 ومٞمٝمم ُمن ٓ يتٕم٤مـمى اًمبسم٤م 

 ٓ ىمٚمٞمل ي٤م ؿمٞم ... ُمداظمٚم٦م:

 يٛمٙمن ي٘مو  ظم٤مًمد  ٟمه  يمثبيم يتٕم٤مـمى اًمبسم٤م. اًمِمٞم :

 ٓ ي٤م ؿمٞم . اعمٚم٘مي:

 ي٤مع. اًمِمٞم :

 ٓ  طمد يٜمجو يٕمٜمي. اعمٚم٘مي:

٤مين  ذًاهلل ٟمحيين ٓ  طمييد يٜمجييو. ويييلع ال٘مٞم٘ميي٦مهلل  ذًا  ذًا عميي٤مذا  ذم ؾميي٥ْم صميي اًمِمييٞم :

ىمٚمٜمي٤م ضمواسميي٤ًم قميين ؾميي١ما  إخ: سمييامذا شمٜمّميي   سميي٤مًمٕمٚمم واًمٕمٛمييلهلل ييي١مٓء اًمتجيي٤مر يٕمٚمٛمييون 

 ن اًمبسم٤م حمبهلهلل وًمٙمٜمٝمم ٓ يٕمٛمٚمون سميام يٕمٚمٛميونا عمي٤مذا  ٕٟميه طميق وميٞمٝمم ىميو  ٟمْيٞمٝمم 

ويلا مثل  ظميػمًا ُمي  إؾميف سمي٤ملبك اًمواطميدهلل  شؾمتتداقمى قمٚمٞمٙمم إُمم»: -¢-

ىميي٤مًموا:  وُميين ىمٚميي٦م ٟمحيين  شاقمى إيمٚميي٦م  مم ىمّمييٕمتٝم٤مؾمييتتداقمى قمٚمييٞمٙمم إُمييم يمييام شمييد»

ٓهلل سمييل  ٟمييتم يوُمئييٍل يمثييػمهلل وًمٙمييٜمٙمم همثيي٤مء يمٖمثيي٤مء اًمّييٞملهلل »يوُمئييٍل ييي٤م رؾمييو  ام  ىميي٤م : 

هلل ىمي٤مًموا: وُمي٤م شوًمٞمٜم قمن ام اًمبي٦ْم ُمين صيدور قميدويممهلل وًمٞم٘ميلومن ذم ىمٚميوسمٙمم اًميوين

ًمتجي٤مر ظمٚمٞمٜمي٤م هلل عمي٤مذا  يمثيب اشطم٥م اًمدٟمٞم٤م ويمبايٞمي٦م اعميوت»اًموين ي٤م رؾمو  ام  ىم٤م : 

ٟم٘مو  ُم  يمل اًمتج٤مرهلل عم٤مذا  يمثب اًمتجي٤مر يتٕمي٤مُمٚمون سم٤مًمبسمي٤م  حتٙميم ذم ىمٚميو م طمي٥م 

٨م أظمييب يوَيي  اًمييدٟمٞم٤مهلل ويمبايٞميي٦م اعمييوتهلل يميي٠مهنم خمٚمييدون ذم اًمييدٟمٞم٤مهلل ضميي٤مء الييدي

 ذا شم٤ْميٕمتم سم٤مًمٕمٞمٜم٦مهلل و ظملشمم  ذٟم٤مب اًمْ٘مبهلل ورَيٞمتم »ومٞم٘مو :  اعموَوع سمّمورة  يمثب

ل اما ؾمييٚمال ام قمٚمييٞمٙمم ذًٓ ٓ يٜم قمييه قمييٜمٙمم طمتييى سميي٤مًم رعهلل وشمييبيمتم اسٝميي٤مد ذم ؾمييْٞم

هلل ييييلا اليييدي٨م ُمييين إطم٤مديييي٨م اعمٝمٛمييي٦م ضميييدًا ضميييدًا ذم اًمٕمٍمييي ششمبضمٕميييوا  مم دييييٜمٙمم
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ال٤معا ٕٟمه وصف اًمداء ُم٘مبوٟم٤ًم سم٤مًمدواءهلل وصف اًمداء  لع اًمٕمٚميل إرسمٕمي٦مهلل يمٜميى 

سمٞم  اًمٕمٞمٜم٦مهلل  و قمن اًمتٕم٤مُمل سم٤مًمبسم٤م سمي اًمٕمٞمٜم٦مهلل سمٞم  اًمٕمٞمٜم٦مهلل وًمٕمٚمٙمم شمٕمٚمٛمون عٞمٕم٤ًم ُم٤م يو 

ذم اًمٙمييالهل طمتييى ُميي٤م ٟمٔمٚمييم اًمٜميي٤مسهلل ٓ سمييد يٙمييون واطمييد  - يْميي٤مً -قمييغم إىمييلهلل ٟمحتيي٤مج 

.... يٙمون  لا اًمٕمدد اًم٘مٚمٞمل ٓ يٕمٚمم ُم٤م يو سمٞم  اًمٕمٞمٜم٦مهلل  - ن ؿم٤مء ام-اصمٜملم سمٞمٜم٤مشمٙمم 

هلل اًمٕمٞمٜمييي٦م:  ن يييي٠ميت ش ذا شمْييي٤ميٕمتم سم٤مًمٕمٞمٜمييي٦م»واًمبؾميييو  ي٘ميييو  خي٤مـمييي٥م اًمٕميييبب  ُمثييي٤مًمٙمم: 

يتٔميي٤ميب سم٠مٟميييه يبييييد  ن يِمييؽمي طم٤مضمييي٦مهلل ًمٜمٗمييؽمض يبييييد  ن يِميييؽمي  اًمبضمييل  مم اًمتييي٤مضمب

ؾمٞم٤مرةهلل وال٘مٞم٘م٦م ٓ يبيد  ن يِمؽمي ؾمٞم٤مرةهلل ال٘مٞم٘م٦م يبيد ىمب٤ًَمهلل ًمٙمين ييو يٕمٚميم  ٟميه 

يٕميييييٞم  ذم ستٛمييييي   ؾميييييالُمي اؾمييييياًمهلل وًميييييٞمه   ؾميييييالُمٞم٤ًم ومٕميييييالًهلل سميييييدًمٞمل  ن اعمجتٛمييييي  

حٞم : ذم اليييدي٨م اعمِميييٝمور ذم اًمّمييي -قمٚمٞميييه اًمّيييالهل-اإلؾميييالُمي وصيييٗمه اًمبؾميييو  

ُمثل اعم١مُمٜملم ذم شموادديم وشمبامحٝمم يمٛمثل اسّد اًمواطمد  ذا اؿمتٙمى ُمٜميه قمْميو »

هلل  ذًا اعمٗمييبوض شسميي٤ملٛمى واًمّييٝمب»هلل  و  ششمييداقمى ًمييه ؾميي٤مئب اسّييد سم٤مًمّييٝمب والٛمييى

ذم اعمجتٛم  اإلؾمالُمي  ٟميه   ذا وىمي  وميبد ُمين  وميبادع ذم ُمٚمٛمي٦م ذم ُمّميٞم٦ْمهلل واىمتْمي٧م 

٘مبَه ىمبَي٤ًم ًموضميه ام طمّيٜم٤ًمهلل ٓ  يد يلع اعمّمٞم٦ْم  ن يّت٘مبض ُم٤مًٓ  ن  د ُمن ي

اًمٞموهل ُمن ي٘مبض يلا اًم٘مبض الّينا عمي٤مذا  ًمتٗمٙميك اعمجتٛمي  سمٕمْميه قمين سمٕمي هلل 

وًميييلًمك ومٝميييو  تييي٤مج ييييلي٥م  مم اًمتييي٤مضمب ي٘ميييو :  ٟمييي٤م  رييييد  ن  ؿميييؽمي ييييلع ال٤مضمييي٦مهلل 

ٟم٘مييو  يييي اًمّييٞم٤مرةهلل سمٙمييم  اًمتيي٤مضمب يْييد  سمٛمخ٤مًمٗميي٦م اًمنميييٕم٦م سمٕمييبض سمٞمٕمتييلم ذم سمٞمٕميي٦مهلل 

ٕمنميية ةٓكهلل وشم٘مّيٞمٓم٤ًم سم ائيد مخّييامئ٦م  و  ًميف ... سمٞم٘موًميه: ٓ  ٟميي٤م ي٘ميو : ييلع ٟم٘ميدًا سم

هلل ويو ُم٤م قمٜمدع وٓ  ًمفهلل يو  شميى ًمٞم٠مظميل ٤مً طمد قمنم  ًمٗم ُم٤م قمٜمدي ومٚموسهلل سمٞم٘موًمه:  ذًا 

هلل وسمٕمييييد ىمٚمٞمييييل  ضمييييباء اًمٕمٛمٚمٞميييي٤مت  ًمٗميييي٤مً ُميييي٤مٓهلًل سمٞم٘مييييو  ًمييييه:  ٟميييي٤م اؿمييييؽمي٧م سم٢مطمييييدى قمنميييي 
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ئ  ؿمي٤مري٤ًمهلل ومٞم٘ميو  اًمِمي٤مري: ويمٛم٤ْمًمٞم٤مت وُم٤م ؿمي٤مسمه ذًميكهلل سمػمضمي  اًمِمي٤مري سم٤مئٕمي٤ًمهلل واًمْي٤م

 ٟم٤م ال٘مٞم٘م٦م ي٤م  خ  ٟم٤م  ريد  ن  سمٞمٕمك يلع اًمّٞم٤مرة اؿمؽمهي٤م ُمٜميهلل يٕمبك اًمت٤مضمب  ٟمه ييو 

سمح٤مضميي٦م  مم ومٚمييوسهلل ومٞمْٞمٕمييه سميي٠مسمخه إصمييامنهلل ًمٜمٗمييؽمض  ٟمييه ر س ُميي٤م  اًمّييٞم٤مرة قمييغم 

ٟمييذ ُمييثالًهلل ومٝمييو سمػمضميي  اًمتيي٤مضمب شمّييٕم٦م ةٓك ٟم٘مييدًا سمييػمسم   ًمييفهلل شم٘مّييٞمال سمييػمسم   ًمييف و

سمثامٟمٞميييييي٦م ةٓكهلل سمييييييػمسم  سم٘مييييييى رسمحييييييلم أنهلل يييييييو سمٞم٠مظمييييييل صمامٟمٞميييييي٦م ةٓك  سمِمييييييؽمهي٤م ُمٜمييييييه

ويٜمٍمييك ذم ؾمييْٞمٚمههلل يييلع يييي سمٞميي  اًمٕمٞمٜميي٦مهلل ويييلا ُموضمييود ذم سمٕميي  اًمييْالد اًمٕمبسمٞميي٦م 

اًمتييي يم٤مٟميي٧م أُميي٤م  ُمٕم٘مييودة ومٞمٝميي٤م  ن يْيي  اإلؾمييالهل اًمّمييحٞم  ُميين يٜميي٤م هلل سمٞميي  اًمٕمٞمٜميي٦مهلل 

شمتحيييب  ييييلع  يمٞمييي٤مس ُمييين إرز وُمييين اًمّيييٙمب شمِميييؽمى  يييلع اًمٓمبي٘مييي٦مهلل صميييم شمْييي٤مع وش 

 ي:  يمٚمييييتم اًمبسميييي٤مهلل  ش ذا شمْيييي٤ميٕمتم سم٤مًمٕمٞمٜميييي٦م»إيمٞميييي٤مس ُميييين خم٤مزهنيييي٤مهلل اًمبؾمييييو  ي٘مييييو : 

يٕمٜميييييييييي اًمتٝمٞميييييييييتم سموؾمييييييييي٤مئل اًميييييييييدٟمٞم٤م ويمّييييييييي٥م اعمييييييييي٤م هلل  شو ظميييييييييلشمم  ذٟمييييييييي٤مب اًمْ٘ميييييييييب»

وشميبيمتم اسٝمي٤مد ذم ؾميْٞمل اما ؾميٚمال ام قمٚميٞمٙمم ذًٓ ٓ »هلل  شورَٞمتم سم٤مًم رع»يملًمك:

ٓ يٜم قميه قمييٜمٙمم طمتييى »بسمٞمي٦م اًمٗمٚمّييٓمٞمٜمٞم٦مهلل ييي اًمٞمٝمييود اطمتٚميوا اًمييْالد اًمٕم شيٜم قميه قمييٜمٙمم

هلل اًمبضموع  مم اًمدين يو اسواب اًم٤ّمسمق: اًمٕمٚمم اًمٜم٤موم  واًمٕمٛمل ششمبضمٕموا  مم ديٜمٙمم

اًمّميييي٤مًم هلل  ُميييي٤م اًمبضمييييوع  مم اًمييييدين ومييييٞمام يييييو اًمٞمييييوهل ُمٗمٝمييييوهل ومييييٞمام يّييييٛموٟمه سم٤ملٞميييييل 

اًمنمييييقمٞم٦مهلل وومييييٞمام يّييييٛموٟمه سميييي٤مًمْٜمو  اإلؾمييييالُمٞم٦مهلل وومييييٞمام يّييييٛموٟمه سم٤مٕٟم٤مؿمييييٞمد اًمديٜمٞميييي٦مهلل 

ون اإلؾميالُمٞم٦مهلل يمٚمٝمي٤م شم٠مظميل صيْٖم٦م  ؾميالُمٞم٦مهلل وييي ًميٞمه  ي٤م صيٚم٦م سم٤مإلؾميالهلهلل ٓ واًمٗمٜم

ْم ﴿ُميين سمٕمٞمييد وٓ ُميين ىمبييي٥مهلل وام اعمّييتٕم٤منهلل وميي٢مذاَ ً ى امَُّ قَمَٛمَٚمُٙميي ػَمَ يي َّ ِل اقْمَٛمُٚمييوا وَم َوىُميي

َٝم٤مَدِة وَمُٞمٜمَِّْييييُئُٙمْم  يييي ٤مِشِ اًْمَٖمٞمْيييي٥ِم َواًمِمَّ وَن  ِمَم قَميييي دا ؽُمَ وًُمُه َواعم١ُْْمُِمٜمُييييوَن َوؾَميييي سمِيييياَم يُمٜمييييُتْم َوَرؾُميييي

 هلل وام اعمّتٕم٤منهلل همػمع.[135]التوب :﴾شَمْٕمَٛمُٚمونَ 
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 ضم ا  ام ظمػم. اعمٚم٘مي:

 و ي٤م . اًمِمٞم :

 شمٗمت  اعمج٤م ... اعمٚم٘مي:

 شمٗمْمل. اًمِمٞم :

 ( 00:  37:  23/ 518) اهلدى والنور/
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 بني األلباٌي وابَ باز يف فتٍة اخلمير

م ظمييػمًاهلل يييل قمٚمٛميي٧م ُمٜمييه ي٘مييو  اًمّيي٤مئل يٜميي٤م: ُميين ُمٕمبومتييك ًمٚمِمييٞم  اسميين سميي٤مز ضميي اع ا

ُموىمٗميي٤ًم ُم١ميييدًا عميي٤م طمييدث ذم  زُميي٦م ا ٚمييٞم٩م ويييل صمْيي٧م قمييام ي٘مييو  قمٜمييه  ٟمييه  ومتييى سم٘متييل 

 ضمٜمود قمباىمٞملم يّمٚمون 

 ُم٤م  ين ؾمٛمٕم٧م ومّٛمٕم٧م  ٟم٤م يمام ؾمٛم  همػميهلل  ُم٤م يل حت٘م٘م٧م وم٤مسواب  اًمِمٞم :

.ٓ 

واًمٞميييوهل يم٤مٟمييي٧م ظمٓمْييي٦م  ظموٟمييي٤م  سميييو ُم٤مًميييك حمٛميييد ؿمييي٘مبة ضمييي اع ام ظميييػمًا ذم ظمٓمْييي٦م 

٤م ﴿طميو :  اسٛمٕمي٦م ُْوا ىَمْوًُميي ٞم
ٌق سمِٜمََْي٢مٍ وَمتََْٞمَّٜمُييوا َ ْن شُمّمِي

٤مَءيُمْم وَم٤مؾِميي ِليَن ةَُمٜمُيوا  ِْن ضمَي يي َي٤م اًمَّ ٤م َ هيا َييي

٤مِدُِملمَ  هلل وَيم  مم ييلع أيي٦م طميديث٤ًم [6]الحجررات:﴾سمَِجَٝم٤مًَم٦ٍم وَمُتّْمُِْحوا قَمغَم َُم٤م وَمَٕمْٚمُتْم ٟمَي

سم٤ًم  ن  يدث سمٙميل ُمي٤م يمٗميى اعميبء يميل»ةظمبهلل طمديث٤ًم صحٞمح٤ًم ويو ىموًمه قمٚمٞمه اًمّالهل: 

 .شؾمٛم 

ومٜمحن ؾمٛمٕمٜم٤م وًمٙمن ُم٤م شمثْٜم٤ما ٕٟمه ٓ ؾمْٞمل ًمديٜم٤م ًمٚمتث٧ْم ُمن ُمثل يلع إظم٤ْمر  ٓ 

ُميين آشمّميي٤م  اًمِمخ يي سمييههلل وسمٙمييل ُميين يٜم٘مييل قمٜمييه ىمييو هلل ومييال سمييد ُميين آشمّميي٤م  سمييه  ذا 

شمٞمٌييهلل وٟمحيين ُميي٤م شمٞمٌيي ًمٜميي٤م يييلاهلل  ىمييو  يييلا ًمييٞمه دوم٤مقميي٤ًم قميين  ي ؿمييخذ ُمٝمييام ؾمييام 

ضمييي اع ام ظميييػمًاا ٕن يميييل  ٟمّييي٤من يميييام ىمييي٤م   ُمييي٤مهل دار ا جيييبة وقميييال يم٤مًمِميييٞم  اسمييين سمييي٤مز 

ُم٤مًميييك سمييين  ٟميييه ريض ام شمٕمييي٤ممم قمٜميييههلل ىمييي٤م : ُمييي٤م ُمٜمييي٤م ُمييين  طميييد  ٓ رد ورد قمٚمٞميييههلل  ٓ 
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 .¢ص٤مطم٥م يلا اًم٘مؼم. و ؿم٤مر  مم ىمؼم اًمٜمْي 

ومٞمجوز قمغم  ي  ٟم٤ّمن ا ٓم٠م و وز قمٚمٞمه اًمٜمّٞم٤منهلل ًمٙمن ٕٟمه  وز قمٚمٞمه ا ٓم٠م 

ٜمّي٥م  ًمٞميه يميل رء يْٚمٖمٜمي٤م دون  ن ٟمتح٘ميق ُمين صيح٦م اًمٜمّي٦ْم واًمٜمّٞم٤من ُم٤م  وز  ن ٟم

  ًمٞمه.

 ... طمبب ا ٚمٞم٩م.ُمداظمٚم٦م:

ن ُمِمي٤مي   يملًمك سم٤مًمٜمّي٦ْم ليبب ا ٚميٞم٩م ُمي  إؾميف ٟمّيتٓمٞم   ن ٟم٘ميو   اًمِمٞم :

ؾمٕموديلم يم٤من  م اضمتٝم٤مد ذم شم٠ميٞمد البب َد اًمٕمباب واًمِميٕم٥م اًمٕمباىمييهلل ويمي٤مٟموا 

وا ذم ٤م  ٟميييي٤م وميييي٠مىمٓم   هنييييم  ظمٓميييي١مشمٓمْٞم٘مٝميييي٤مهلل  ُميييييتٛمّييييٙمون سم٘م٤مقمييييدة رسمييييام  ظمٓميييي١موا ذم 

 شمٓمْٞم٘مٝم٤م ويي  ن اعمّٚمم  ذا وىم  سملم ذين اظمت٤مر  ىمٚمٝمام ذًا.

ومٝمم ر وا سم٠مهنم  ذا ىم٤مشمٚموا ُم  اًمٙمٗم٤مرهلل ُم  إُمبيٙم٤من واًمؼميٓم٤من ورسمام يم٤من ُمٕمٝمم 

اًمٞمٝمودهلل ىم٤مشمٚموا ؿمٕم٤ًْم ُمّٚماًم ويو اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمييهلل وٓ  ىميو  اًمدوًمي٦م اًمٕمباىمٞمي٦ما ٕهني٤م 

ومييب وا  ن ُميين سميي٤مب  ظمييف اًمنمييين  ن ي١ميييدوا يييلا اًم٘متيي٤م هلل  ُميي٤م ًمٞمّيي٧م دوًميي٦م ُمّييٚمٛم٦مهلل 

ٟمحييين ومٚمٜمييي٤م  ذـمييي٦م س ييي٦م سم٠مٟميييه ٓ  يييوز آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمييي٤مرهلل وًميييٞمه أن ُمٜم٤مؾمييي٦ْم 

  قم٤مدة اًمٙمالهل ذم يلع اًم٘مْمٞم٦م.

 ( 00: 28: 03/ 633) اهلدى والنور /
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 ّاد يف أريترييااجل
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 اجلّاد يف أريترييا

 ٤م  ظمويمم ذم ام حمٛمد قمكم اًمّٚمٞمامن.سم٤مر  ام ومٞمكهلل  ٟم اًم٤ّمئل:

 حمٛمد قمكم ؾمٚمٞمامن. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم اًم٤ّمئل:

  يالً وُمبطم٤ًْم دائاًم ذم يمل زُم٤من وذم يمل ُمٙم٤من. اًمِمٞم :

 قمْمو طمبيم٦م ذم اسٝم٤مد اإلؾمالُمي إريؽمي وقمْمو ُمٙمت٥م اًمدقموة. اًم٤ّمئل:

 عٞمل. اًمِمٞم :

 ريؽمييي٤م ٕهنييم  وميي٤مُٕمػم يمٚمٗمٜميي٤م يٕمٜمييي  ن شمييدقمو ًمييه سم٤مًمٜمٍميي وًمٚمٛمّييٚمٛملم ذم اًمّيي٤مئل:

هلل ذم شٓ  ًميييه  ٓ امهلل حمٛميييًد رؾميييو  ام» قمٚمٜميييوا اسٝمييي٤مد ذم ؾميييْٞمل ام إلقميييالء يمٚمٛمييي٦م 

هلل فمٚمٛمٜميي٤م ﴾ ذن ًمٚمييلين ي٘ميي٤مشمٚمون سميي٠مهنم فمٚمٛمييوا﴿رششمٚمييك اًمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦م اًمتييي فمٚمٛميي٧مهلل

فمٚماًم ؿمديدًاهلل وم٤ملٛمد م رب اًمٕم٤معملم اضمتٛمٕم٧م يمٚمٛم٦م اعمّٚمٛملم قميغم  ُمي٤مهٍل واطميدهلل 

 مم  قميي٤مدة يٕميي٧م إُميي٦م  ُمييػما واطمييدًاهلل ٟمّمييْوا سمييلاًمك  ن ؿميي٤مء ام ومٛمٜمييل ذًمييك الييلمهلل سم٤م

 ا الوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

 ُم٤م ؿم٤مء امهلل ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

ادقموا ام  ن يووم٘مٙمم سملاًمكهلل وًمٙمٜمي  ذيمبيممهلل  لع ال٘مٞم٘م٦م اعميبة اًمتيي  اًمِمٞم :
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 واضمٝمٜم٤مي٤م ذم  ومٖم٤مٟمّيت٤من اًمتيي يمي٤من ًمٜمي٤م  ُميل يمْيػم  ن يٕميود الٙميم سم٤مإلؾميالهل ذم شمٚميك

اًمييييْالدهلل ٕهنييييم يميييي٤مٟموا يٕمٚمٜموهنيييي٤م  يْميييي٤ًم يمٚمٛميييي٦م ًمٚمجٝميييي٤مد ذم ؾمييييْٞمل ام شمْيييي٤مر  وشمٕميييي٤مممهلل 

وًمٙمييييٜمٝمم ٓ سمييييد  ٟمٙمييييم ؾمييييٛمٕمتم يمييييام ؾمييييٛمٕمٜم٤مهلل سميييي٠من شمٚمييييك الييييبارة وشمٚمييييك اًم٘مييييوة اًمتييييي 

ُمٙمٜمييييتٝمم ُميييين اًمّمييييٛمود  ُميييي٤مهل اًمٙمٗميييي٤مرهلل وُميييين  يمييييؼم اًمييييدو  اًم٘م٤مئٛميييي٦م اًمٞمييييوهل قمييييغم وضمييييه 

ن دي٤مر اعمّٚمٛملمهلل صميم  ظميػمًا إرضهلل ؾمالطم٤ًم ُم٤مدي٤ًم صٛمدوا  ُم٤مُمٝم٤م سمل و ظمبضموي٤م ُم

وىمٗموا قمٜميد سمٕمي  اًميْالد واًمٔمي٤ميب وام اقمٚميمهلل واًمِمي٤ميد ييبى ُمي٤م ٓ ييبى اًمٖم٤مئي٥مهلل  ن 

شمٗميييبىمٝمم ؿميييٞمٕم٤م و طم اسمييي٤مهلل ييييوا اًميييلي اٟميييتٙمه  يييمهلل وظمٌييييم ضمٝميييود قمنمييي ؾميييٜمواتهلل 

طمٞميي٨م وىمٗمييوا  ُميي٤مهل قم٤مصييٛمتلم  و سمٚمييدشملم يمْػمشمييلم ييييهلل ) يم٤مسمييلهلل وضمييال   سميي٤مد (هلل ُمييثالًهلل 

يي ذَ ٕمييؼمة سمٖمييػمع ومٚمٞمٕمتييؼم وم٤مٟميي٤م  ُ وىمييد ىمٞمييل ُميين ر ى اًم ١مُمٜملمهلل  ن بيمم واًمييليمبى شمٜمٗميي  اعميييمِّ

هلل  مم ع٤مقمييي٤مت ن ٓ شمٗمّيييحوا اعمجييي٤م  ًمتٗمبييييق اعمّيييٚمٛملمشمٙموٟميييوا يمٚمٛمييي٦م واطميييدةهلل و 

ٓ شَمُٙموُٟميييوا ُِمييينَ ﴿ُمٕمٙميييم عٞمٕمييي٤ًم ىميييو  رب اًمٕمييي٤معملم قمييي  وضميييل و طمييي ابهلل وم٢مٟمٜمييي٤م ٟم٘ميييب   َو

ييملِمَ  ىُمييوا دِييٜمَُٝمْم وَ  ُِميينَ *  اعمنُْْمِ ييِليَن ومَبَّ -31]الررروم:﴾يَميي٤مٟمُوا ؿِمييٞمًَٕم٤م يُمييلا طِمييْ ٍب سمِياَم ًَمييَدهْيِْم ومَِبطُمييونَ اًمَّ

هلل وىمّميي٦م هميي وة طمٜمييلم قمييؼمع عميين ٓ يٕمتييؼمهلل وًمييلًمكهلل  ذيمييبيمم  ييلا  وٓهلًل وصم٤مٟمٞميي٤ًم  ن [32

و  ييييلا اًميييلي شم٘موًميييون  ٟمٙميييم سمييي٤ميٕمتٛموعهلل  ٟمييي٤م ُمييي٤م  دري قمٜميييه ؿميييٞمئ٤ًمهلل ١ميٙميييون ييييم اعمّييي

اًمّٜم٦م وشمٓمْٞم٘م٤ًم ًمٚمٙمت٤مب واًمّٜم٦مهلل و رضمو  ن يٙمون قمٜمد طمّن اًمٔمن ُمٕمبوم٦ًم سم٤مًمٙمت٤مب و

 قمٜميييي شمٓمْٞميييق ذًميييك قميييغم اًمِميييٕم٥م اًميييلي اٟمٓميييوى حتييي٧م ًموائيييههلل  ييي٤م ىمْميييٞمت٤من اصمٜمتييي٤من 

ييتامهل سمتٓمْٞميق  طمٙمي٤مهل ٓ وضم  ٤م سموضموب آقمت٤ْمر ... وٓهلًل وقمدهل اًمتٗميببهلل وصم٤مٟمٞمي٤ًم ا

اإلؾميييالهل قميييغم إوميييباد ٕن ذًميييك ييييوا ا ٓميييوة إومم ًمٞميييتٛمٙمن يييي١مٓء إوميييباد ُمييين 

 إلؾمالُمي واًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. ىم٤مُم٦م اعمجتٛم  ا
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 ضم ايمم ام ظمػم.  اًم٤ّمئل:

 و ي٤م . اًمِمٞم :

ُميين طمٞميي٨م يييو يييلا اًمبضمييل رضمييل ذم ُمٜمتّمييف ؾمييٜمههلل ىمباسميي٦م مخّييلم قم٤مُميي٤ًم  اًمّيي٤مئل:

ىمْمييي٤مي٤م سمٓمٚمييي٥م اًمٕمٚميييم ُمٕمٔمٛمٝمييي٤م وييييو ظميييبي٩م اس٤مُمٕمييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦مهلل ختيييبج ذم يمٚمٞمييي٦م 

ٔن قمٛمييل اًمنميييٕم٦م ذم اس٤مُمٕميي٦م اإلؾمييالُمٞم٦مهلل وُمٜمييل  ن ختييبج ُميين اًمّييْٕمٞمٜم٤مت طمتييى ا

ُمٕمٚميياًم ذم ُمٕم٤ميييد  ٟمّميي٤مر اًمّييٜم٦م اعمحٛمدييي٦م اًمّييٚمٗمٞم٦م ذم اًمّييودانهلل ويميي٤من  ُم٤مُميي٤ًم  يْميي٤ًمهلل 

وقمٜميييد اؾميييتٗمح٤م  اًمٗميييتن ذم اريؽميييي٤مهلل وُمييين ىمْيييل ىميييد يمٜمييي٤م قمٛمٚمٜمييي٤م طمّييي٤مسم٤ًم طمٞمييي٨مهلل يٕمٜميييي 

وَيييٕمٜم٤م سمٕمييي  ـميييالب اًمٕمٚميييم ذم ُمٕم٤مييييدهلل وسمٕمييي  اس٤مُمٕمييي٤مت اإلؾميييالُمٞم٦مهلل ومح٤مٟمييي٧م 

همتّمييي٧ْم اًمٗمتٞمييي٤متهلل وم٤ملٛميييد م اًمٗمبصييي٦م واؾميييتٗمحل إُميييب ضميييدًا وفمٚمٛمييي٧م إُمييي٦مهلل وا

 هنْم٧م إُم٦م عم٤ْميٕمتههلل ومٜمٔمبًا  ٤م ر يٜم٤م ومٞمه وٟمٕمت٘مد ومٞمه ُمن اًمّمالح.

  ن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

ٟمبضمو ام  ن يٙمون قمٜمد طمّن فمٜمٜم٤مهلل ومٝميلا ُمين طمٞمي٨مهلل الٛميد م  ٟمّي٤منهلل  اًم٤ّمئل:

رضمل ؾمٚمٗمي وقم٤مش يٕمٚمم ُمن اًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م اًمٌمء اًملي ي١ميٚمه سملًمكهلل قمغم إىمل 

اعمبطمٚميي٦مهلل يييلع ُميين طمٞميي٨م  قمييبك  محييد حمٛمييدهلل ورء ةظمييب ٟمّمييٞمحتٙمم  ن  ذم يييلع

ؿمييي٤مء ام ؾميييٜمحٗمٔمٝم٤مهلل وييييي قميييدهل اًمتٗميييبب ٟمحييين ٟمٕمتيييؼم  ٟمٗمّيييٜم٤م ًميييو اؾميييتٓمٕمٜم٤م  ن ٟمحييي٤موم  

قمٚمٞميييههلل سميييد ٟم٤م ُمييين طمٞمييي٨م اٟمتٝميييى إومٖمييي٤من سمحٞمييي٨م طمتيييى ٓ ٟمختٚميييف وميييٞمام سمٕميييد ش ٟمٜمِميييرش 

٦م اإلُمي٤مهل قميغم ضمْٝم٤مت ُمتٕمددةهلل ذم  ريؽمي٤مهلل سمل  ٟمِم٤مٟم٤م اًموطمدة ىمْل يميل رءهلل وُم٤ْميٕمي

اًمٙمتيييي٤مب واًمّييييٜم٦م وُمييييٜمٝم٩م اًمّييييٚمف اًمّميييي٤مًم  رَييييوان ام شمٕميييي٤ممم قمٚمييييٞمٝممهلل ومٕمييييغم يييييلا 
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اًمٌمييء سم٤ميٕمٜميي٤م إُمييػمهلل وم٠مُميي٤م اعمح٤مومٔميي٦م قمٚمٞمييههلل ٟمّيي٠م  ام ًمٜميي٤م واٟمييتم  يْميي٤ًم ادقمييوا ام  ن 

 ٟموومق.

ٟم٠ّم  ام ًمٙمم اًمتوومٞمق سمل ُم يد ُمن اًمتوومٞمق و ن يٜمٍمييمم قميغم قميدويممهلل  اًمِمٞم :

  دمدون اعم٤ّمقمدة ُمن اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م يال  ن ؿم٤مء ام ـمٞم٥م و

ُميين اًمييدو  ٓ زًمٜميي٤م ش ٟمجييد  ٓ اًم٘مٚمٞمييل وًمٙميين ُميين إومييباد اًمييلين يٖميي٤مرون  اًمّيي٤مئل:

قمييغم اإلؾمييالهل الٛمييد م وضمييدٟم٤م اًمٙمثييػم ُمٜمٝميي٤م سمييد ٟم٤مهلل  وًٓ سم٤مسٝمييد اًمٞمّييػم ُميين إُميي٦م 

هلل إريؽمييي٦م اًمتييي دومٕميي٧مهلل اًمتييي دومٕميي٧م ُميين ىموهتيي٤م اًمٞمييوُمي اًمٌمييء اًمٙمثييػم سم٤مًمٜمّيي٦ْم  يي٤م

وم٤ملٛميييد م سميييد ٟم٤م  ييي٤م اعمٕمبيمييي٦م  و  ُميييبةهلل رهميييم اًمٖميييالء اًمٗمييي٤مطم  سم٤مًمٜمّييي٦ْم ًمٚمّيييالحهلل 

وم٤ملٛمد م ُمٜمٝم٤م سمد ٟم٤م وُمٜمٝم٤م سمد ت آٟمتّم٤مرات سمٗمْمل ام ؾمْح٤مٟمه وشمٕمي٤ممم و قميددٟم٤م 

سم٤مًمٜمّي٦ْم ًمٚمؽمؾمي٤مٟم٤مت  اًمٌمء اًملي سمد ٟم٤م سميه ٓ يّي٤موي ؿميٞمئ٤مً ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤مهلل وان يم٤من يلا 

ةٍ َوُِمييْن ِرسَميي٤مِط اْ َْٞمييِل وَ ﴿اعموضمييودة ًمييدى إقمييداءهلل وًمٙميين: وا َ ُييْم َُميي٤م اؾْمييتَٓمَْٕمتُْم ُِمييْن ىُمييوَّ  قَِمييدا

يُممْ   هلل وم٤ملٛمد م يم٤من اًمٜمٍم طمٚمٞمٗمٜم٤م ُم  ذًمك.[63]األنفمل:﴾شمُْبِيُْوَن سمِِه قَمُدوَّ امَِّ َوقَمُدوَّ

ـمٞم٥م  ريؽمي٤م ُمٕمٚموهل قمٜميد ُمّي٤مطمتٝم٤م ٟمحيو يميم يٕمٜمييهلل ُمي  سمي٤مًمٙمٞمٚمو ُميؽمات  اًمِمٞم :

حيييو سمٕمييي  اًمٜمييي٤مس صيييٕم٤ًْمهلل ًمٙمييين سم٤مًمٜمّييي٦ْم ًم٘مٞمييي٤مس سمٕمييي  اًميييدو  ٕن ييييلا اؾميييتٞمٕم٤مسمه ٟم

 اعمٕمبووم٦مهلل قمغم وضمه إرض ُمن اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦مهلل شم٘مبي٤ًْم يمم ٟمحو  يه  

سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م ٓ اؾمييتٓمٞم   ن  رى  و  ن اقمٚمييم دوًمييه شمّيي٤موهي٤مهلل  اًمّيي٤مئل:

وًمٙمٜمٝم٤م يي مت٤مز سم٤مؾمؽماشمٞمجٞمه سمحٞم٨م شم٘م  قمغم اًمْحب إمحبهلل يٕمٜميي سمٛمّي٤مطم٦م  ًميف 

ٚمييوا ُمييؽم ُميين ضمٞمْييويت ًمٚمّييودان ويييي اًمٜم٘مٓمييه اًموطمٞمييدة اًمتييي دمٕمييل اًمْحييب إمحييب يمٞم
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ًمييٞمه قمبسمٞميي٤ًمهلل وميي٢مذا  صييْح٧م  ريؽمييي٤م ضميي ءًا ٓ يتجيي   قميين  صمٞموسمٞميي٤م يمييام يييي أنهلل ويمييام 

قمٞمٝم٤م اًمدو  اًمٖمبسمٞم٦مهلل ُمٜمٝم٤م  ُمبيٙم٤م و ٍائٞملهللاس ء اعمّت٘مل قمغم اًمْحب إمحيبهلل دَّ شمَ 

محيييب يمٚميييه ًمٚمٕميييبب ويمٚميييه ًمٚمٛمّيييٚمٛملمهلل ... ذم ال٘مٞم٘مييي٦م ييييلع اًمٜم٘مٓمييي٦م دمٕميييل اًمْحيييب إ

 ٕمٚمييييه سمحييييبًا قمبسمٞميييي٤ًم سمّمييييدد  رشمػمييييي٤مهلل وُميييين يييييلع اًمٜم٘مٓمييييه دائيييياًم يم٤مٟميييي٧م ُمّيييي٤مر ضمييييد  

واهمتّميي٤مب طمتييى ي٘مٚمٕموييي٤م ُميين إُميي٦م اًمٕمبسمٞميي٦مهلل و يي٤م اؾمييؽماشمٞمجٞم٦م ُمٝمٛميي٦مهلل  ُميي٤م ُمّيي٤مطمتٝم٤م 

سم٤مًمٙمٞمٚمو ُمؽمات و ن يمٜم٧م يمام ىمٚمتم ًمٞم٧ّم ُمٕمبوومه  ٓ  هن٤م  ًمف و ُم٤مئيه وشمّيٕم٦م قمنمي 

 ا ُمؽم ُمبسم . ًمف يمٞمٚمو

 ٟم٧م شمّتحِ ظم٤مرـم٦م ُمثالً ةؾمٞم٤م... ُميثالً سمالدٟمي٤مهلل إردن والجي٤مز و مم  اًمِمٞم :

 ٓ يمٞمف آ اصٖمب واةظمبعهلل ومْٜمّْه  لع اًمْالد ايمؼم و

 شم٘مبي٤ًْم ُمثل إردن يٕمٜمي  اًم٤ّمئل:

 يٙملا يٕمٜمي. اًمِمٞم :

 ٟمٕممهلل ايمؼم سم٘مٚمٞمل. اًم٤ّمئل:

 ُمثل ؾموري٤م ُمبع وٟمّمف. ُمداظمٚم٦م:

بع وٟمّمفهلل ـمٞم٥م ييي متيد ُمين اًمْحيب إمحيب  مم اًمنميب ُمثل ؾموري٤م ُم اًمِمٞم :

 يمم ُمثالًهلل ُمن سم٤مب اعمٜمدب 

ُميين  مم ىمييبب سمييور ؾمييودان ذم اًمّييودانهلل  ًمييف يمٞمٚمييو قمييغم اًمٖمييبب قمييغم  اًمّيي٤مئل:

هميييبب اًمْحيييب إمحييييبهلل وميييٞمام يٕميييبك سميييي٤مًم٘مبن اإلومبي٘مييييهلل و  ٞمتٝمييي٤م ٟم٤مدميييي٦م قمييين سميييي٤مب 

و ي٤م ضمي ر قميغم اًمْحيب اعمٜمدب ي٘م  ومٞمٝم٤م اعم٘م٤مسميل ًم٘مٜمي٤مة اًمّيويههللو يالت إلٍائٞميل 



 اجلهاد يف أرترييا --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

753 

 إمحب ضم ر يمثػمة يٓمٛم  ومٞمٝم٤م  قمداء ام.

 ويمم قمدد  ظمواٟمٜم٤م اعمّٚمٛملم آريؽميلم  اًمِمٞم :

 شم٘مبي٤ًْم صمالصم٦م ُمٚمٞمون ُمّٚممهلل وشم٘مبي٤ًْم ُمٚمٞمون ٟمٍماينهلل وىمٚمٞمل ُمن اًموصمٜمٞملم. اًم٤ّمئل:

 ي١مٓء ُم٤م ُموىمٗمٝمم سم٤مًمٜم٦ّْم لبيمتٙممهلل اًمٜمّم٤مرى  اًمِمٞم :

 يييم اًمّْميييٞمذ ُمييين اًمٕمٚميييم واًمٕم٘مٞميييدة اًمّميييحٞم  سم٤مًمٜمّييي٦ْم ًمٚمحبيمييي٦م اًميييلين  اًمّييي٤مئل:

 سم٤مًملات اًمٕمٚمامء.

  ي  اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦مهلل  ٟم٤م سم٘مو  اًمٜمّم٤مرى  اًمِمٞم :

ِييييييييَ  ﴿ـمْٕميييييييي٤ًم يييييييييلا هلل  اًمّيييييييي٤مئل: ٓ اًمٜمََّّميييييييي٤مَرى طَمتَّييييييييى شمَتَّْ َُ قَمٜمْييييييييَك اًْمٞمَُٝمييييييييوُد َو َوًَمييييييييْن شَمييييييييْب

 . [123]البقر :﴾ُِمٚمَّتَُٝممْ 

وسميييييلم  ن يٙموٟميييييوا  صيييييحٞم  ًمٙمييييين ذم وميييييبب سميييييلم اًميييييلي يثيييييوروا َيييييديمم اًمِميييييٞم :

ظم٤مُمدينهلل ٓ صوًم٦م  م وٓ ضموًم٦مهلل وم٠مٟم٤م  قمبك يلع ال٘مٞم٘م٦م اًم٘مبةٟمٞم٦مهلل ًمٙمين  ٟمي٤م اؾمي٠م  

 قمن واىمٕمٝمم سم٤مًمٜم٦ّْم ًمديٙمم ُم٤م يو 

أن يٕميدون اًمٕميدة ًمالٟم٘مْمي٤مض قمٚمٞمٜمي٤مهلل وييم اًميلين ؾميٚمْوا سمٜم٤مشمٜمي٤م وورصميوا  اًم٤ّمئل:

يٕميدون  دي٤مرٟم٤م ويمل رء وـمبدوٟمي٤م ذم ظمي٤مرج اًميوـمنهلل ذم ظمي٤مرج  ريؽميي٤مهلل ومٝميم أن

اًمٕمدة ًمالٟمتٝم٤مء ُمن طمبيم٦م اسٝم٤مدهلل وطمبيم٦م اسٝم٤مد يلع يبوهن٤م اظمٓمب ُمنهلل يٕمٜمي قميغم 

اًمدو  إظمبىهلل قمغم  ومبي٘مٞم٤م وهمػمي٤مهلل يٕمٜمي  ظمٓمب ُمن  صمٞموسمٞم٤مهلل وًميلًمك يٕمٛمٚميون  ي٤م 

  ًمف طم٤ّمب.
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يٕمٜمييي  ومٝمييم ُميين يمالُمييكهلل  ن يٜميي٤م اًمٜمّميي٤مرى آريؽميييلم يييدو  ييين ٟمٗمييه  اًمِمييٞم :

 سمٞمٜمٝممهلل سمه  قمدائٙمم والبب ىم٤مئٛم٦م سمٞمٜمٙمم و

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

والِْم٦مهلل  رشمػمي٤م اطمتٚمتٝم٤م الِْم٦مهلل ومٚمام اطمتٚمتٝمي٤م الِْمي٦م اٟمتٝمي  اًمٗمبصي٦م  ُمداظمٚم٦م:

اًمٜمّميي٤مرى ومِمييٙمٚموا ضمْٝميي٦م ىموييي٦م ضمييدًاهلل  ىمييوى ُميين ٟم٤مطمٞميي٦م اًمّييالح ُميين  ظمواٟمٜميي٤م ييي١مٓء 

 ُم٘م٤مسمٚمون ُمن ضمٝمتلمهلل ُمن ضمٝم٦م الِْم٦م وُمن ضمٝم٦م اًمٜمّم٤مرى.

 ٓ ًٍا اـمٞم٥م الِْم٦م شمتدظمل قمٚمٜم٤ًم و اًمِمٞم :

قمٚمٜميي٤ًم ٕهنيي٤م حمتٚميي٦م قمٛموُميي٤ًم اًمييْالد واًمثييورة اًمٜمٍميياٟمٞم٦م اعموضمييودة آريؽمييي٦م  اًمِمييٞم :

ٟمٗمّٝم٤م شمود  ن شمٜمت ع الٙمم ًمٜمٗمّٝم٤مهلل ُمن  صمٞموسمٞم٤م وُمن اعمّٚمٛملم قمغم اًمّواءهلل وًمٙمن 

 اًمٙمل يتٗمق َد طمبيم٦م اسٝم٤مد.

 صمم ذم ضمْٝم٦م صم٤مًمثه ُمن اعمّٚمٛملم  ٟمٗمّٝممهلل اعمّٚمٛملم اًمٕمٚمامٟمٞملم. ُمداظمٚم٦م:

 يم٤من  م اًمتواضمد ىمْل طمبيم٦م اسٝم٤مد. اًملين اًم٤ّمئل:

 وأن  اًمِمٞم :

أنهلل يم ؿمتى ومٞمٝمم سمٕمثٞملم ووميٞمٝمم قمٚمامٟمٞميلم ووميٞمٝمم ؿميٞموقمٞملم ييم  يْمي٤ًم  اًم٤ّمئل:

 يٕم٤مدون طمبيم٦م اسٝم٤مد.

 يٕم٤مدونر اًمِمٞم :

 ٟمٕممهلل يٕم٤مدون طمبيم٦م اسٝم٤مد. اًم٤ّمئل:
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 يمم قمدد ي١مٓء شم٘مبي٤ًْمهلل إقمداء ي١مٓء اًمِمٞموقمٞملم و ُمث٤م م  اًمِمٞم :

 طموازم مخه ضمْٝم٤مت يِمٙمٚمون. :اًم٤ّمئل

 ٓ يمم قمدديم عٞمٕمٝممهلل شم٘مبي٤ًْم  اًمِمٞم :

ٓ  طم ييي وًمٙميييٜمٝمم  يييم شمبؾمييي٤مٟم٤متهلل  ؾميييٚمحه يمثيييػمة يٕمٜمييييهلل و يييم  يْمييي٤ًم  اًمّييي٤مئل:

 اقمؽماوم٤مت ُمن اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦م وهمػم اًمٕمبسمٞم٦م.

 اًمٕمبسمٞم٦م  يْم٤ًم ر اًمِمٞم :

  يوعهلل اًمٕمدد يمٚمه يي  ٙمن مٚمك مخّه ؾمت٦م  ًمف يملعهلل ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 وي١مٓء يٕمٜمي يّمػم سمٞمٜمٙمم وسمٞمٜمٝمم ىمت٤م . اًمِمٞم :

  يوعهلل  ود  ن اذيمب. اًم٤ّمئل:

 يّمػم سمٞمٜمٝمم وسمٞمٜمٝمم ىمت٤م   اًمِمٞم :

 ش يٍمهلل  ٓ  ن اًمدؾم٤مؾم٦م وا داع يٕمٛمٚمون ُمن ظمٚمٗمٜم٤م. اًم٤ّمئل:

 يٕمٜمي ًٍا ظمٚم٦ّم ُم٤م ي٘مٍمونهلل  ُم٤م س٤م ٦م ٓ يّتٓمٞمٕمون. اًمِمٞم :

 ش ٟمج٤م ٝمم وش  ٤م وٟم٤م. اًم٤ّمئل:

 ّم٤مرى يم اعمج٤م ونهلل ٟمام اًمٜم اًمِمٞم :

 يْمييي٤ًم ُمييي  اًمٜمّمييي٤مرىهلل دقمييي٤مة اًمت٘مدُمٞمييي٦م  ٟمٕميييم وُمييين ُمٕمٝميييم ُمييين اعمٜمّيييٚمخلم ُمداظمٚمييي٦م:

 ودقم٤مة ذم صٗموك اًمٜمّم٤مرى  يْم٤ًم يوضمد اعمّٚمٛمون.
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ُمّٚمٛمون ضمٖمباومٞمونهلل ٟم٠ّم  ام ًمٙمم اًمٜمٍم اعم١مزر واًمٕم٤مضمل  ن ؿم٤مء امهلل  اًمِمٞم :

 طمتى شمّتٓمٞمٕموا  ن شم٘موُموا سمام قم٤ميدشمم ام قمٚمٞمه  ن ؿم٤مء ام.

ـميي٥م ييي٤م ؿمييٞم  يمٚمٛميي٦م ًمٚمٛمّييٚمٛملم  ن ؿميي٤مء ام ذم دقمييم اسٝميي٤مد اإلؾمييالُمي  ُمداظمٚميي٦م:

ذم  ريؽمييي٤مهلل ويمٚمٛمييتٙمم  ن ؿميي٤مء ام شمٕميي٤ممم  يي٤م وزنهلل وحتّيي٥م ًمٙمييم  ن ؿميي٤مء ام قمٜمييد 

ام ذم ُمٞمييي ان طمّيييٜم٤مشمٙممهلل ومٝميييلا اسٝمييي٤مد اًم٘مييي٤مئم ذم  ريؽميييي٤م ييييو اسٝمييي٤مد اًم٘مييي٤مئم قميييغم 

ٓمٚميييييق ُمييييين اًمٕم٘مٞميييييدة اًمّمييييي٤مومٞم٦م اًمٙمتييييي٤مب واًمّيييييٜم٦مهلل قميييييغم ُمٗمٝميييييوهل اًمّيييييٚمف اًمّمييييي٤مًم هلل يٜم

اًمٜم٘مٞم٦مهللو ظمواٟمٙمم يٜم٤م   ي٤مسون ُمين ىمْيل إقميداء اًمٞمٝميود واًمٜمّمي٤مرى واعمجيوس 

واًمِمٞموقمٞملم واًمْٕمثٞملم وهمػميمهلل ومٝمم ذم طم٤مضم٦م ُم٤مؾم٦مهلل واًمٞموهل ييم ذم  ُميه ال٤مضمي٦م 

 مم دقمييم اعمّييٚمٛملم و مم ُمٜميي٤مسة اعمّييٚمٛملم  ييمهلل ومٝمييم أن سمييدؤوا يٕمتٛمييدون قمييغم 

يم اًم٘مٚمٞمٚميي٦مهلل و ُميي٤م قمٜمييديم ُميين اعميي٤م  اًم٘مٚمٞمييل اًمييلي ٓ ام قميي  وضمييلهلل صمييم قمييغم ضمٝمييود

يليمب ويم أن ش يّتٓمٞمٕموا  ن  بيموا اسٜمود اًملين درسمواهللويٞمئوا سمتٕمٚمٞمم اًمٕم٘مٞمدة 

وسم٤مًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمّم٤مومٞم٦م اًمٜم٘مٞم٦م إصٞمٚم٦مهلل وسم٤مإلقمداد اًمٕمّٙمبي يملًمكهلل وم٤ملبيم٦م 

هلل اًم٘ميي٤مئم  ُمييبيم أن قميي٤مضم ةهلل  ن حتييب  يييلع اًمٌيياي٤م ُميين اعمج٤ميييدين ذم ؾمييْٞمل ام

قميييغم اًمٙمتييي٤مب واًمّيييٜم٦مهلل واًميييلين شمٕمٚمٛميييوا ييييلع اًمٕم٘مٞميييدةهلل يٕمٜميييي قمجييي وا  ن  بيميييويم 

سم٥ّْم ىمٚم٦م اعم٤مدة واعم٤م هلل واعمّٚمٛمون اًمٞميوهل والٛميد مهلل اٟمتنمي ظميؼم طمبيمي٦م اسٝمي٤مد 

اإلؾمالُمي سمٞمٜمٝممهلل وًمٙمن اًملين ؾم٤مرقمواهلل وشم٘مدُموا ًمدقمم يلع البيم٦م ىمٚمههلل سمْمي  ُمين 

ومٙمٚمٛميتٙمم  ن ؿمي٤مء ام  ي٤م دورهلل و ٟموصيٞمٙمم  يْمي٤ًم  ن إومباد واعمحّٜملم وا ٞميآتهلل 

شمت٤مسمٕموا يلا اسٝم٤مدهلل شم٘موًموا سمٙمٚمٛم٦م ٟم٤مصح٦مهلل  ن شمبؾمٚموا ُمن يباع وُمن يتحّههلل وُمن 

يوضمييييههلل وُميييين يٍْميييي اإلظمييييوان  ن ؿميييي٤مء ام شمٕميييي٤ممم سميييي٠مُمب ام قميييي  وضمييييل و ُمييييب رؾمييييوًمه 
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 هللطمتى يٙمون يلا اسٝم٤مد ي٘موهل قمغم اًمّمواب  ن ؿم٤مء ام و صم٤مسمٙمم ام.¢

سميي٤مر  ومييٞمٙممهلل ويييل اًمٓمبيييق ُمٗمتييوح سم٤مًمٜمّيي٦ْم  ًمييٞمٙممهلل اًموصييو   ًمييٞمٙمم يمييام  ٞم :اًمِميي

 ٓ يمٞمف  ايم٤من إُمب سم٤مًمٜم٦ّْم ًمألومٖم٤منهلل و

اًمٓمبييييق ُمٗمتيييوح ًمٙميييل  ٟمّييي٤من يبييييد  ن يييي ور سم٤مًميييلات اعمٕمّيييٙمبات ذم  اًمّييي٤مئل:

داظمل اًمّودانهلل قمن ـمبيق اًمّودان يّتٓمٞم  اًموصو   ًمٞمٜمي٤مهلل ذم  ي وىمي٧م شمبوٟميه ذم 

 يّييتٓمٞم   ن يييبى اسٝميي٤مد وي٘مييف سمٜمٗمّييه قمييغم ُميي٤م وصييٚمٜم٤م  ًمٞمييههلل  ُميين و ُميي٤من  ن ؿميي٤مء ام

 ويمثػم ُمن اإلظموة زاروٟم٤م والٛمد مهلل ر وا ا ػم وشم٘مدُموا...

  ومٝمم ُمن يلا سم٠من اًمّودان ُمٕمٙمم  اًمِمٞم :

 ن ؿم٤مء امهلل ٓ ُم٤مٟم  ًمديه ُمين  ن ي ورٟمي٤م اطميد وي٘ميدهل ًمٜمي٤م رءهلل  و يٙميون  اًم٤ّمئل:

 قمن ـمبي٘مه يّمل  ًمٞمٜم٤م.

ًمواىميييي هلل  يييي٤م ي١ميمييييد وضمييييوب ىمٞميييي٤مهل اعمّييييٚمٛملم اًمٕم٤مُميييي٦م واًمييييدو  يييييلا ذم ا اًمِمييييٞم :

اإلؾمييييالُمٞم٦م اًمتييييي شمٖميييي٤مر قمييييغم اإلؾمييييالهل سمخ٤مصيييي٦م ًمٚم٘مٞميييي٤مهل سمٛمّيييي٤مقمدة  ظمواٟمٜميييي٤مهلل ييييي١مٓء 

اعمج٤مييدين آريؽميييلمهلل سمٙمييل ُميي٤م يّييتٓمٞمٕمون ُميين اعمّيي٤مقمدةهلل ؾمييواًء يميي٤من سم٤مًمبضميي٤م   و 

 سم٤مُٕموا هلل  و سم٤م ٓمي٥م واًميدروس واعميواقم هلل يميام ضمي٤مء ذم ؾميٜمن اًميدارُميهلل وُمّيٜمد

امحد وهمػم ٤مهلل سم٤مًمّٜمد اًمّمحٞم هلل قمين  ٟميه اسمين ُم٤مًميك ريض ام شمٕمي٤ممم قمٜميههلل ىمي٤م هلل 

ييٜمتٙممهلل »ىميي٤م  رؾمييو  ام صييغم ام قمٚمٞمييه وةًميي٦م وؾمييٚمم: ضم٤ميييدوا اعمنميييملم سميي٠مُمواًمٙممهلل و ًّم

 ومام داهل  ن اًمٓمبيق ُمٗمتوح يو ًمٞمه إُمب يمام يو ذم إردن ُم  اًمٞمٝمود. هللشو ٟمٗمّٙمم

لا ي١ميمييد قمييغم عٞميي  اعمّيييٚمٛملمهلل طمٞميي٨م اًمٓمبيييق ُمٖمٚمييق ُميي  إؾمييف اًمِميييديدهلل ومٝميي
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 وميييييييباد وع٤مقمييييييي٤مت وطمٙموُمييييييي٤متهلل  ن ي٘موُميييييييوا سمواضمييييييي٥م ُمّييييييي٤مقمدة  ظمواٟمٜمييييييي٤م يييييييي١مٓء 

اعمج٤ميدين يٜم٤م هلل و ن يتليمبوا ىمو  اًمٜمْي صيغم ام قمٚمٞميه وةًمي٦م وؾميٚمم  يلا اًمّميدد 

رضهللوُميين قمٛمييل ُمييٜمٝمم »اًمييلي يييو  ييٜم٤مء واًمبومٕميي٦م واعمجييد واًمتٛمٙمييلم ذم ٕا ُميي٦م سم٤مًّم سمنميي يييلع ٕا

ظمييبة ُميين ٟمّمييٞم٥مقمٛمييالً ًمٚمييدٟمٞم٤م ومٚمييٞمه ًميي ومٜمبضمييو ام قميي  وضمييل  ن يٚمٝمييم اعمّييٚمٛملم  هللشه ذم ٔا

عٞمٕم٤ًمهلل  ن ي٘موُموا سمواضم٥م ٟمٍمة  ظمواٟمٜم٤م ي١مٓءهلل و ن شمٙمون ظم٤مم٦م ييلا اسٝمي٤مد ييو 

حت٘مٞميييق طمٙميييم ام ذم شمٚميييك اًميييْالد طمتيييى يتٛمٙمٜميييوا ُمييين  ن يّيييٜموا ؾميييٜم٦م طمّيييٜم٦مهلل ًمٚميييْالد 

هلل وقمّيى  ن ئميل إظمبىهلل يلا إُميل اًميلي يمي٤من ييو اعمٜمِميود ذم اسٝمي٤مد إومٖمي٤مين

يييلا إُمييل يٜميي٤م  طمٞميي٤ًم  يْميي٤ًمهلل سمّيي٥ْم  ن ؿميي٤مء ام  ن يٕمييود  وًمئييك اعمتٗمييبىملم سمييديٜمٝممهلل 

 مم ع٤مقميي٦م واطمييدة طمتييى يٜمٍميييم ام شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم قمييغم قمييدويمهلل وطمٞمٜمئييل يٙمييون 

 ذم اعمّٚمٛملم ُمث٤مًملم طمّٜملمهلل وًمٕمل ُمث٤مًمٙمم يلا يٙمون ظمػمًا ُمن ذا   ن ؿم٤مء ام.

 ( 00:  01: 20/   398) اهلدى والنور /  

 ( 00:  15: 42/   398) اهلدى والنور / 
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 باب وٍْ

يّيييي٠م  ؾميييي٤مئل ومٞم٘مييييو : يمييييام يتٕمييييبض اسٝميييي٤مد إومٖميييي٤مين ًمٚمٗمتٜميييي٦م يمييييلًمك  ُمداظمٚميييي٦م:

رشمػمييي٤م  مم ومتٜميي٦م الّميي٤مر واًمتْمييٞمٞمقهلل وسمخ٤مصيي٦م ُميين سمٚمييد ُمّييٚمم  يتٕمييبض اسٝميي٤مد ذم 

ذًمييييك  ضميييي٤مر  ٓ ويييييو اًمّييييودان وع٤مقمتييييه اإلؾمييييالُمٞم٦م اًمٙمثييييػمةهلل ومييييام يييييو ىمييييوًمٙمم ذم

 وٟمّمٞمحتٙمم ًمنظموة يٜم٤م  

ال٘مٞم٘م٦م ٟمحن ٓ ٟمٕمبك قمن يلا اسٝم٤مد شمٗم٤مصٞمل يميام ٟمٕميبك قمين اسٝمي٤مد  اًمِمٞم :

إومٖم٤مين ُمثالًهلل وًملًمك ومي٢مذا يمي٤مٟموا قميغم ذًميك اسٝمي٤مد إومٖمي٤مين ُمين  هنيم يبييدون  ن 

دوًميي٦م  ؾميالُمٞم٦م ٓ  ييوز ـمْٕمي٤ًم ٕي ؿمييٕم٥م ُمّيٚمم  ٓ  ن يٙمييون ُمٕمٝميم يمييام يييو  اي٘مٞمٛميو

ٞملم م٤مُمي٤ًم واإلؾميالهل ٓ يٗميبب سميلم ؿميٕم٥م وؿميٕم٥مهلل  ي ؿميٕم٥م يبومي  ِم٠من ُمي  إومٖمي٤مٟماًم

راي٦م اإلؾمالهل ويٕمٚمن اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام إلىم٤مُمي٦م طمٙميم ام ذم إرض ومٞمجي٥م قميغم 

عٞم  اعمّٚمٛملم ذم يمل سمالد اًمدٟمٞم٤م  ن يٙموٟموا قموٟم٤ًم ُمٕمٝمم يمام يو ىموًمٜم٤م دائياًم و سميدًا 

وهنيي٤م سمٕمٞمييدة قمٜميي٤م ومٚمييٞمه قمٜمييدٟم٤م سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمجٝميي٤مد إومٖميي٤مينهلل ًمٙميين  رى  ن اًمييْالد يييلع ًمٙم

قميييغم شمٙميييون ر ي صيييحٞم  سم٤مًمٜمّييي٦ْم  يييلا اسٝمييي٤مد اًم٘مييي٤مئم  يّيييٕمٗمٜم٤مُمييين اعمٕمٚموُمييي٤مت ُمييي٤م 

 يٜم٤م .

 ٟمٕمم. همػمع 

 ضم ايمم ام ظمػمًا. ُمداظمٚم٦م:

 (00: 07: 04/   358) اهلدى والنور / 
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 الصمفية يف الصوداُ

اًمتييي وىمٕميي٧م ذم اسامقميي٤مت اًمّييٚمٗمٞم٦م  ومْمييٞمٚم٦م اًمِمييٞم  سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمخالوميي٤مت اًمّيي١ما :

ذم اًمّيييييييودان ذم سمٕمييييييي  اعمّييييييي٤مئل يم٤مٟٓمتخ٤مسمييييييي٤مت واًمؼمعم٤مٟمييييييي٤مت وآحتييييييي٤مدات ذم 

اعمييدارس اًمث٤مٟموييي٦م واس٤مُمٕمييي٤مت وشمٕمٚمييٞمم اعمييب ة ذم اس٤مُمٕمييي٤مت اعمختٚمٓميي٦مهلل وذيييي٤مب 

اًمبضمييل اًمّييٚمٗمي  مم  ُميي٤ميمن اعمٜمٙمييبات يم٤معمييآشمم وإقمييباس اس٤ميٚمٞميي٦مهلل  ىمييٞمم ُميي١ممب 

   ٟمحيي٤مء اًمّييودانهلل ويميي٤من ذًمييك ىمْييل ؾمييٜمتلمهلل وشموصييٚموا ومٞمييه ًمٚمييدقم٤مة اًمّييٚمٗمٞملم ذم عٞميي

 مم سمٕميييي  آشمٗم٤مىميييي٤مت ويميييي٤من قمْيييي٤مرة قميييين ووميييي٤مب وعيييي  ًمِمييييٛمل إُميييي٦م اًمّييييٚمٗمٞم٦م ذم 

اًمّييودانهلل وًمٙميين ُميي  ذًمييك  مم أن اليي٤م  ذم طم٤مًمييههلل  ًم ُمييوا عٞميي   ومييباد اسامقميي٦م 

تي٤موىهلل اًمّٚمٗمٞم٦م سم٤مًمّودانهلل ىم٤مًموا: ٓ سمد ُمن اًمٓم٤مقمي٦م  يلع اًم٘ميباراتهلل واًمت٘مٞميد  يلع اًمٗم

وٓ  ييوز ٕي ومييبد يٜمتٛمييي  ييلع اسامقميي٦م اًمّييٚمٗمٞم٦م ذم اًمّييودان  ن خيييبج قميين يييلع 

اًم٘مباراتهلل ويمل ُمن ؿمل قمن يلع اًم٘مباراتهلل ويلع إواُمب اًمتي ضم٤مءت ُمن اإلُم٤مرةهلل 

ن يلع اإلُم٤مرة ذم الِ  ُم٤مرة اًمدقموةهلل  ُمي٤مرة ذقمٞمي٦م وُمٕميؽمك  ي٤م و يوز  وم٘م٤مًموا 

وش يٓميييي  سمٕميييي  إُمييييورهلل يم٘مْمييييٞم٦م  ـم٤مقمتٝميييي٤م ذم اعمٕمييييبوكهلل ومٙمييييل ُميييين ؿمييييل وظميييي٤مًمف

آظمتالط ذم اس٤مُمٕم٦م  ضمٞم ت سمنميـملمهلل إو : ُمٜمٝمي٤م  ن اإلٟمّي٤من يي٠مُمن اًمٗمتٜمي٦م قميغم 

 ٟمٗمّه.

صم٤مٟمٞمييي٤ًم:  ن يٙميييون سموؾميييٕمه شم٘مٚمٞميييل رء ُمييين اعمٜمٙميييبهلل ومٛمييين ظمييي٤مًمف ييييلع اًمتٕمٚميييٞمامت 
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وييييلع إواُميييب يٗمّميييل ُمييين ييييلا اًمتٜمٔميييٞممهلل ويٕمتيييؼم  ٟمّييي٤من ُمٜمْيييوذ ويٓمٚميييق قمٚمٞميييه سمٕمييي  

وقمٚمييٞمٙمم سم٤مسامقميي٦مهلل وُميين ؿمييل ؿمييل »  هللشت وًمييٞمه ذم قمٜم٘مييه سمٞمٕميي٦مُميين ُميي٤م»إطم٤مدييي٨م: 

هلل شوُمييين  ـمييي٤مع  ُميييػمي وم٘ميييد  ـمييي٤مقمٜميهلل وُمييين قمَمييي  ُميييػمي وم٘ميييد قمّمييي٤مين»هلل شذم اًمٜمييي٤مر 

ويييلا إُمييب  طمييدث سمٚمْٚميي٦م ذم وؾمييال اًمِميي٤ْمب اعمّييٚممهلل وىمْٞمييل سٞمئٜميي٤م  مم اعمٛمٚمٙميي٦م 

٤م اًمٕمبسمٞم٦م اًمّيٕمودي٦م ٕداء ييلع اًمِميٕمػمةهلل حتيدث  طميد اإلظميوان قمين ييلع إُميورهلل وُمي

 يم٤من  ٓ  ن ضموسمه سم٤مًمٗمّمل ُمن يلا اًمتٜمٔمٞممهلل ومام يو اًمبد 

: ضمييواش  ن يييلا اًمتٜمٔمييٞمم ُميين سمٕميي  اًمّييٚمٗمٞملم شم٘مٚمٞمييد ُمييٜمٝمم  وًٓ ًمييْٕم  اسييواب

اسامقميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦م اًم٘مديٛميي٦م اًمتييي ؾمييْ٘م٧م ذم يييلا اعمْمييامر دون  ن شمت٘مييدهل ؿمييٞمئ٤ًم 

يهلل يييليمب ذم ؾمييْٞمل حت٘مٞمييق ُميي٤م يٕمٚمٜمييون ُمٜمييه ُميين حم٤موًميي٦م  صييالح اعمجتٛميي  اإلؾمييالُم

و ىم٤مُميي٦م اًمدوًميي٦م اعمّييٚمٛم٦مهلل ُميين  ضمييل ذًمييك ٟمحيين ٟمٜمٙمييب يييلع اًمتٜمٔمييٞمامتا ٕهنيي٤م ًمٞمّيي٧م 

يم٤مًمتٜمٔمٞمامت اًمتي ضمبى قمٚمٞمٝم٤م اعمّٚمٛمون ـمٞمٚم٦م يلع اًم٘مبون اًمتيي شم٘ميوهل قميغم  ؾمي٤مس 

إُمييب سميي٤معمٕمبوك واًمٜمٝمييي قميين اعمٜمٙمييبهلل وقمييغم  ؾميي٤مس شمٕمٚمييم اًمٕمٚمييم اًمٜميي٤موم  واًمتوضمٞمييه 

عمٗمّميل ُمين إُمثٚمي٦م اًمتيي شمٗميبض  مم اًمٕمٛمل اًمّم٤مًم هلل سمل يمام ضم٤مء ذم يلا اًمّي١ما  ا

قمغم اعمٜمتٛملم  مم يلع اسامقم٦م اًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء وًميو ذم ُمٕمّميٞم٦م ام شمْي٤مر  وشمٕمي٤مممهلل 

ويٙمٗمييي ذم ذًمييك  هنييم ضمٕمٚمييوا يييلا إُمييػم اًمييلي ٟمّميي٥م قمييغم يييلع اسامقميي٦مهلل يمييام ًمييو 

يم٤من ظمٚمٞمٗم٦م اعمّٚمٛملمهلل ومٞمج٥م  ـم٤مقمته ذم يمل رء ي٠مُمب سمههلل ُم٤م ش ي٠مُمب سمٛمٕمّمٞم٦م امهلل 

ُمين  ـمي٤مع  ُميػمي وم٘ميد »يلا يمام ؾميٛمٕمتم  هنيم محٚميوا ىموًميه قمٚمٞميه اًمّيالهل: وم٤م ٓم٠م ذم 

ن يلا إُمػم  لع اسامقم٦م يو  ُمػم رؾميو  ام  ومٙم٠من ًم٤ّمن طم٤م م ي٘مو   ش ـم٤مع ام

هلل ¢هلل وًمٙمل ع٤مقم٦م  ظمبى  م  ُمػمهلل  يْم٤ًم يلا إُمػم ييو يم٠مٟميه  ُميػم رؾميو  ام ¢
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 قمغم اًموٓي٦م اًمّمٖمبى. صمم قمغم ذًمك دواًمٞمك يٓمْ٘مون  طمٙم٤مهل اإلُم٤مرة اًمٙمؼمى

ُميييين اًموٓييييي٦م اًمّمييييٖمبى اإلُميييي٤مهل اًمييييلي يّمييييكم سم٤معمّييييٚمٛملم ا ٛمييييه صييييٚموات ذم 

اعمّجدهلل يلا ٓ  وز  ن يٕمٓمى ًمه صالطمٞم٦م ا ٚمٞمٗم٦مهلل اإلُم٤مهل إو هلل و ٟمام يٓم٤مع ًمه 

ذم طمدود ُمي٤م يي٠مُمب ويٜمٝميى وميٞمام يتٕمٚميق سم٠مطمٙمي٤مهل اًمنمييٕم٦مهلل  ُمي٤م ٓ  ي٥م ًميه ُمين اًمٓم٤مقمي٦م 

ٓ  ي٥م ـم٤مقمي٦م ييلا اإلُمي٤مهل اًميلي ييو  ُمي٤مهل اعمّيجدا  ومٞمام ًمو  ُمب سمٌمء  صٚمه ُم٤ْمحهلل

ٕٟمه ًمٞمه يو اإلُمي٤مهل إيميؼم اًميلي  ذا  ُميب اعمّيٚمٛملم سمٌميء ييبى  ن ومٞميه ُمّميٚمحتٝممهلل 

ويميي٤من يييلا إُمييب ذم  صييٚمه ُمْيي٤محهلل ومٞمجيي٥م وال٤مًميي٦م يييلع  ن يٓميي٤مع إُمييػم إيمييؼمهلل يمييام 

ييييلع  يي٥م قمييغم اًم وضمييي٦م  ن شمٓمٞميي  زوضمٝمييي٤م ذم همييػم ُمٕمّميييٞم٦م ام شمْيي٤مر  وشمٕمييي٤مممهلل  ُميي٤م 

اإلُم٤مرات ويلع اًموٓي٤مت ذم يلع اًمتٜمٔمٞمامت الديث٦م ذم اًمٕمٍم ال٤مع وسمخ٤مص٦م 

 ظميييييػمًاهلل ومٝميييييلع  وًٓ ًمٞمّييييي٧م شمٚميييييك اًموٓيييييي٦م اًمٙميييييؼمىا ٕهنيييييم ش يْييييي٤ميٕموا ُمييييين عٞمييييي  

 اعمّٚمٛملمهلل وًملًمك ومال يٕمٓمى لٙمم  ُمػميم  طمٙم٤مهل إُمػم إقمغم.

دوا ذم إُمييب سم٤مًمٓم٤مقميي٦م صم٤مٟمٞميي٤ًم:  ن يٜميي٤م  ُميي٤م يٚمٗميي٧م اًمٜمٔمييب ويّييؽمقمي آٟمتْيي٤مع  هنييم زا

  لا إُمػم ا ٤مص قمغم  يمثب  ٤م صم٧ْم ذم اًمنمع ُمن  ـم٤مقم٦م إُمػم اًمٕم٤مهل.

 رؾمل ٍي٦م و ُمب قمٚمٞمٝم٤م  ُمػمًاهلل صمم  راد يلا إُمػم  ¢ضم٤مء ذم اًمّمحٞم   ن اًمٜمْي 

 ن يٓم٤مع  ُمػمعهلل وم٠مُمب سمٕمْمٝمم سم٠من  ¢ ن يْتكم  شم٤ْمقمه يل يم يٓمٞمٕموٟمه يمام  ُمب اًمٜمْي 

هلل صميييم  ُميييبيم عٞمٕمييي٤ًم  ن يٚمتٗميييوا طميييو  ييييلا الٓمييي٥مهلل صميييم  ُميييب  ٓمْيييوا طمٓمْييي٤ًم ومٗمٕمٚميييوا

ٚم٧مهلل وم٘مييي٤م   يييم:  ًم٘ميييوا  ٟمٗمّيييٙمم ذم ٕمسمٕمْميييٝمم  ن يوىميييدوا اًمٜمييي٤مر ومٞمٝمييي٤م وم٠موىميييدواهلل وم٤مؿميييت

هلل  ٓ ومييبارًا ُميين ¢واهلل وم٘ميي٤م  سمٕمْمييٝمم ًمييْٕم : وامر ُميي٤م ةُمٜميي٤م سمبؾمييو  ام ١ماًمٜميي٤مرهلل ومتٚمٙميي

وام ٓ ٟمٗمٕميلا طمتيى اًمٜم٤مرهلل ومٙمٞمف ٟمحن ٟمٓمٞم   ُمػمٟم٤م يلا سم٠من ٟمٚم٘ميي سم٠مٟمٗمّيٜم٤م ذم اًمٜمي٤مرهلل 
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وذيميييب ًميييه اًم٘مّمييي٦مهلل  ¢ٟمّييي٠مًمههلل ومجييي٤مء اًمبؾميييو   مم اًمٜمْيييي  ¢ٟمْٕمييي٨م  مم رؾميييو  ام 

ًمييو  هنييم  ًم٘مييوا  ٟمٗمّييٝمم ذم اًمٜميي٤مر ُميي٤م ظمبضمييوا ُمٜمٝميي٤م  مم يييوهل اًم٘مٞم٤مُميي٦مهلل ٓ ـم٤مقميي٦م »وم٘ميي٤م : 

 .شعمخٚموب ذم ُمٕمّمٞم٦م ا ٤مًمق

ُمْي٤مذة ٓ يٓمي٤مع  ¢ ذا يم٤من إُمب يملًمك ويمي٤من إُميػم اعميومم ُمين ىمْيل اًمبؾميو  

ذم ُمٕمّمييييييٞم٦م ام قميييييي  وضمييييييلهلل ومٙمٞمييييييف يٓميييييي٤مع ييييييي١مٓء إُمييييييباء اعمختٚمٗمييييييلم اعمٜميييييي٤مي٩م 

واعملاي٥م وآدم٤مي٤متهلل ويم يٍمطمون يمام ؾمٛمٕمتم ذم اًم١ّما  سم٠من قمغم يمل ومبد 

 ن يٓمٞميي  شمٚمييك اًم٘مييبارات واًمتييي ومٞمٝميي٤م  سم٤مطميي٦م آظمييتالط سمييلم اًمبضميي٤م  واًمٜمّيي٤مءهلل وًمٙميين 

 قمٚمٞمه  ن  ٗم  ٟمٗمّههلل ؾمْح٤من امر

سمِييييييييييي٤معم١ُْْمُِمٜملَِم َرُءوٌك ﴿اًمٕمييييييييييي٤معملم سم٘موًميييييييييييه:  اًميييييييييييلي وصيييييييييييٗمه رب ¢واًمبؾميييييييييييو  

هلل ُم٤مذا ومٕمل سم٤معمّٚمٛملمهلل يل  سم٤مح  م  ن يٕمبَيوا  ٟمٗمّيٝمم ًمٚمٗمتٜمي٦م [123]التوب :﴾َرطِمٞممٌ 

يمت٥م قمغم اسمين ةدهل » هل ىم٤م  ًمٙمل ُمّٚمم  ن اًمٜمٔمبة إومم ًمك واًمث٤مٟمٞم٦م قمٚمٞمكهلل وىم٤م : 

ٕذن شمييي ين طمٔميييه ُمييين اًم ٟمييي٤م ومٝميييو ُمدريميييه ٓ حم٤مًمييي٦مهلل ومييي٤مًمٕملم شمييي ين وزٟم٤ميييي٤م اًمٜمٔميييبهلل وا

  ي: اًمٚمٛمههلل  ي: اعمّم٤مومح٦م. شوزٟم٤مي٤م اًمّٛم هلل واًمٞمد شم ين وزٟم٤مي٤م اًمْٓم 

 .شواًمبضمل شم ين وزٟم٤مي٤م اعمٌمهلل واًمٗمبج يّمدب ذًمك يمٚمه  و يٙملسمه»

ًم٘مييييد  سميييي٤مح ييييي١مٓء إُمييييباء زقمٛمييييوا ٕشمْيييي٤مقمٝمم  ن خييييي٤مًمٗموا و ن يٕمبَييييوا  ٟمٗمّييييٝمم 

اًميدقموة يي٤م  ظميي  ًمٚمٗمتٜم٦مهلل سمل وسح سمٕمْمٝمم ُم   ٟمه ُمن اًمّٚمٗمٞملم  ٟميه  يوز ذم ؾميْٞمل

يمل رء  صْ   وزهلل ذم ؾمْٞمل اًمدقموة  ن يّم٤موم  اًمبضمل اعمب ةهلل ُم   ٟميه يٕمٚميم  ن 

ُميي٤م »يمييام ؿمييٝمدت سمييلًمك  هل اعميي١مُمٜملم قم٤مئِميي٦م ريض ام شمٕميي٤ممم قمٜمٝميي٤م ىم٤مًميي٧م:  ¢اًمٜمْييي 
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  ي: يد اُمب ة ٓ حتل ًمه. شيد اُمب ة ىمال..  ¢ُم٧ّم يد اًمٜمْي 

 طميييداين شمٓمٚمييي٥م ُمٜميييه قمٚمٞميييه رضمييي٤م  وسمييي٤مي  اًمٜمّييي٤مءهلل ىم٤مُمييي٧م  ¢سميييل عمييي٤م سمييي٤مي  اًمٜمْيييي  

اًمّمييالة واًمّييالهل  ن يّميي٤موم  اًمٜمّيي٤مء يمييام صيي٤موم  اًمبضميي٤م  ًمٚمْٞمٕميي٦مهلل وم٘ميي٤م  قمٚمٞمييه اًمّمييالة 

ومٙمٞمييف  ٟميي٧م شمٙمييون ؾمييٚمٗمٞم٤ًم وًمييٞمه وم٘مييال حمٛمييدي٤ًم  ش ين ٓ  صيي٤موم  اًمٜمّيي٤مء»واًمّييالهل: 

شمتْ   ىميوا  اًمٜمْيي قمٚمٞميه اًمّيالهلهلل سميل ومٌمي قميغم ُميٜمٝم٩م اًمّيٚمف اًمّمي٤مًم هلل واًمّيٚمف 

يّتْٞم  ًمٚمبضمل  ن يٛميه ييد اُميب ة ٓ حتيل ًميههلل يٜمي٤م شمي٠ميت اًمّم٤مًم  ٓ دمد  طمدًا ُمٜمٝمم 

اًم٘م٤مقمييدة: اًمٖم٤مييي٦م ييي٤م  ظمييي شمييؼمر اًموؾمييٞمٚم٦مهلل ٟمحيين ٟمبيييد  ن ٟموصييل اًمييدقموة  مم إُميي٤ميمن 

اًمتيييي ٓ يّميييل  ًمٞمٝمييي٤م اًميييدقم٤مة اعمتِميييددونهلل ومٝميييم يتّييي٤ميٚمون  ذًا ذم سمٕمييي  إطمٙمييي٤مهلهلل 

د ًمٜم٘ميييو : رضمٕميييوا  مم اًم٘م٤مقميييدة اًم٤ْمـمٚمييي٦م اًمٙمييي٤مومبة: اًمٖم٤ميييي٦م شميييؼمر اًموؾميييٞمٚم٦مهلل ًميييلًمك ٟمٕميييو

يييي١مٓء إُميييباء  ذا  ُميييبوا سمٌميييء ومٞميييه ُمّميييٚمح٦م ًمألُمييي٦مهلل ومييي٠ُمـمٞمٕموا ذم ذًميييك وميييال ُمييي٤مٟم هلل 

وًمٙميين ـميي٤مقمتٝمم ًمٞمّيي٧م ومبيْميي٦ما ٕهنييم ًمٞمّييوا يييم الٙميي٤مهل اًمييلين يييم يم٤م ٚمٗميي٤مء  ييم 

صييالطمٞم٦م إُمييب سم٤مًمٌمييء اعمْيي٤مح ومٞمّمييػم واضمْيي٤ًمهلل وميي٢من يميي٤من ذم ذًمييك ُمّمييٚمح٦م وومٕمٚمٝميي٤م 

ُميين ذًمييكهلل  ُميي٤م  ذا يميي٤من ذم ُمٕمّمييٞم٦م م  و اًمبضمييل اًمييلي يٜمتٛمييي  مم اسامقميي٦م ومييال ُميي٤مٟم  

وًميييئن  شٓ ـم٤مقمييي٦م عمخٚميييوب ذم ُمٕمّميييٞم٦م ا ييي٤مًمق»ًمبؾميييوًمه ومٝمٜمييي٤م يييي٠ميت اًم٘ميييو  اًمّييي٤مسمق: 

ٟمٛموت ومبادى ٓ راسمٓم٦م ًمٜم٤م وٓ ضم٤مُمٕم٦م ًمٜم٤مهلل ٓ ٟمٕم  ام ورؾموًمه ذم ُمّي٠مًم٦م واطميدةهلل 

ظميييػم ًمٜمييي٤م ُمييين  ن ٟمجتٛمييي  قميييغم اًمْميييال هلل وقميييغم ُميييٜمٝم٩م ي٘مبروٟميييه وييييم يٕمٚمٛميييون  هنيييم 

ه اًمنمييييع ذم يمثييييػم ُميييين  واُمييييبعهلل وًمييييلًمك وم٠مٟميييي٤م  ؤيييييد إخ اًمييييلي ظمٓميييي٥م خييييي٤مًمٗمون ومٞميييي

ووىمييييف دميييي٤مع شمٚمييييك إواُمييييبهلل و ن يميييي٤من ومّمييييل ُميييين اسامقميييي٦مهلل ًمٙمٜمييييه ش يٗمّمييييل ُميييين 

اسامقم٦ما ٕن اسامقم٦م يي ع٤مقمي٦م  صيح٤مب اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّيالهلهلل وييم يٕمٚمٛميون 
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وًٓ عٞمٕميي٤ًم  ن يييلا اًمييلي ي٘موًموٟمييه  ٟمييام يييو ُميين ةرائٝمييم وُميين اضمتٝميي٤مداهتمهلل وًمييٞمه ُمٜم٘ميي

 قمن ؾمٚمٗمٝمم اًمّم٤مًم .

 ويٜم٤م يمٚمٛم٦م  ظمػمة:

 ن ي١مٓء اًملين يّمدرون يلع اًم٘مبارات ويّتْٞمحون سمٕم  اعمحبُم٤مت سمدقموى 

 ن اعمّمٚمح٦م شم٘متيض ذًمكهلل ي١مٓء ذم اقمت٘م٤مدي  ىمو  ضم٤مزُم٤ًم  وًٓ: ًمٞمّوا قمٚميامءهلل ش 

يدرؾمييوا اًمنميييٕم٦م يمت٤مسميي٤ًم وؾمييٜم٦مهلل وميي٠مومم صمييم  ومم  هنييم ًمٞمّييوا ُميين اعمجتٝمييدين اًمييلين 

٤م يييييييو ُمٕمييييييبوك ذم قمٚمييييييم وا و ن يٕمتييييييؼمواهلل و..  مم ةظمييييييبع  ييييييم  ن ي٘مٞمّيييييي ييييييوز  يييييي

إصيييو هلل و ٟميييام ييييم قمٜميييديم رء ُمييين اعمٕمٚموُمييي٤مت اإلؾميييالُمٞم٦م..  ىميييوا  ُمييين ي٤ميٜمييي٤م 

وي٤ميٜميييي٤م هلل وىمييييد يٙمييييون قمٜمييييديم يمٚمييييامت ًمييييْٕم  اًمٕمٚمييييامء ؾمييييواء ذم الييييدي٨م  و ذم 

٦م إصييييو هلل وًمٙمييييٜمٝمم ًمٞمّييييوا قمٚمييييامء يّييييتٓمٞمٕمون  ن يتوًمييييوا ىمٞميييي٤مدة إُميييي٦م ُميييين اًمٜم٤مطمٞميييي

اًمٗمٙمبييي٦مهلل و ٟمييام يييم ٟم٤مسمتيي٦م ٟمِميي٠مت وحتٛمّيي٧م قمييغم همييػم يييدى ُميين ر يي٤مهلل ًمييلًمك  ىمييو  

دون  ن  قمٚميييييم ؿمخّميييييٞم٤مت اسامقمييييي٦م يمٚمٝمييييي٤مهلل ًمييييين دميييييد ذم ييييييلع اسامقمييييي٤مت اًمتيييييي 

شمّييٛمٕمون قمٜمٝميي٤م ُمثييل يييلع آٟمحباوميي٤مت ؿمييٞمخ٤ًم قم٤معميي٤ًمهلل ًميين دمييدوا ومٞمٝميي٤م ؿمييٞمخ٤ًم قم٤معميي٤ًمهلل 

 ٜمٕم٤م.و ٟمام سمٕم  اًمِم٤ْمب اعمتحٛمّلم اًملين  ّْون  هنم  ّٜمون ص

 الٛمد م رب اًمٕم٤معملمهلل واًمّمالة واًمّالهل قمغم رؾمو  ام إُملم. ُمداظمٚم٦م:

 (  00:  33: 33/ 401) اهلدى والنور /

ي٤م ؿمٞم  ٟمبيد  ن ٟم٠ّمًمك يلع اًم٘مبارات ىمبروا  ن آظمتالط طمباهل وًمٙمن سمنمـملم 

ًمييييدظمو  اس٤مُمٕميييي٦م سمت٘مٚمٞمييييل اعمٜمٙمييييبهلل و ُميييين اًمٗمتٜميييي٦مهلل واًمٌمييييء اًمثيييي٤مين: ىميييي٤مًموا ٓ  ييييوز 



 السلفية يف السودان---------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

737 

ٗم٦ما ٕن اسمن ُمّٕمود ش خي٤مًمف قمثامن سمن قمٗم٤منهلل ومّمغم ُمٕمه.. اًمّميالة ويمي٤من اعمخ٤مًم

قمييييثامن ىميييي٤مسًاهلل وم٘ميييي٤م : ا ييييالك ذهلل وًمييييلًمك ييييي٠مُمب اسامقميييي٦م  ن ٓ خييييي٤مًمٗمواا ٕن 

 ا الك ذ 

 وم٠مين قمثامن ريض ام قمٜمه اًمٞموهل ر اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:

٤مد قمٜمٝمي٤مهلل وىميد صمم يمٞمف يٙمون إُم٤من ُمن اًمٗمتٜمي٦مهلل سموًميوج  سموا ي٤م  هل سم٤مٓسمتٕمي اًمِمٞم :

 ن »ىمٚمٜمييي٤م ةٟمٗمييي٤ًم ىموًميييه قمٚمٞميييه اًمّيييالهل عٚمييي٦مهلل وأن  ذيميييب اليييدي٨م هن٤ميييي٦م  يييلا اًمٙميييالهل: 

الال  سملم والباهل سملمهلل وسمٞمٜمٝمام  ُمور ُمِمتْٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝمن يمثػم ُمين اًمٜمي٤مسهلل ومٛمين 

اشم٘مى اًمِمْٝم٤مت وم٘مد اؾمتؼم  ًمديٜمه وقمبَيههلل  ٓ و ن ًمٙميل ُمٚميك محيىهلل  ٓ و ن محيى 

طميييو  الٛميييى يوؿميييك  ن ي٘مييي  ومٞميييههلل  ٓ و ن ذم اسّيييد  ام حم٤مرُميييههلل  ٓ وُمييين طمييي٤مهل

ُمْميييٖم٦م  ذا صيييٚمح٧م صيييٚم  اسّيييد يمٚميييههلل و ذا ومّيييدت ومّيييد اسّيييد يمٚميييههلل  ٓ وييييي 

 .شاًم٘مٚم٥م

ال٘مٞم٘ميي٦م  ن يييلا اًمييلي ذيمبشمييه  ظمييػمًا يييو ؾمييْق اسييواب قمٚمٞمييههلل عميي٤م ىمٚميي٧م ي٘مٞمّييون 

 ُمييػميم قمييغم  ُمييػم اًمٜمْييي قمٚمٞمييه اًمّييالهلهلل ويييلا ىمٞميي٤مس ُميي  اًمٗميي٤مربهلل ويمييام ي٘مييو  سمٕميي  

٘مٝميي٤مء ىمٞمييي٤مس اليييدادين قمييغم اعمالئٙمييي٦م اعم٘ميييبسملمهلل وييييلا ُميين  سمٓميييل اًم٘مٞمييي٤مس قميييغم اًمٗم

وضمه إرضهلل ًملًمك ٓ قمثامن اًمٞميوهلهلل  ي: ٓ ظمٚمٞمٗمي٦م اًمٞميوهلهلل وييلا اًميلي  ي٥م قميغم 

اسامقمييييي٦م اإلؾميييييالُمٞم٦م  ن يّيييييٕموا  مم   ييييي٤مد اعمجتٛمييييي  اإلؾميييييالُمي اًميييييلي يٜمْييييي  ُمٜميييييه 

وع  طمٙميي٤مهل إُمييػم إيمييؼم ا ٚمٞمٗميي٦م اًمباؿمييدهلل ٓ  ن يوضمييدوا ذم يمييل ُمٙميي٤من  ُمييػمًاهلل ويٕمٓميي
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 يمٕمثامن وُمن ىمْٚمه وُمن سمٕمدع.

 و لا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦مهلل والٛمد م رب اًمٕم٤معملم.

 (  00:  50: 11/ 401) اهلدى والنور / 

ُميين َييٛمن إُمييور اًمتييي يٚميي هل  يي٤م  ومييباد اسامقميي٦م دراؾميي٦م سمٕميي  اًمٙمتيي٥مهلل  اًمّيي١ما :

ِمييييٞم  قمْييييد يمٙمتيييي٤مب ومّمييييو  ُميييين اًمّٞم٤مؾميييي٦م اًمنمييييقمٞم٦م اًمؽمسمٞميييي٦م ذم اًمييييدقموة  مم امهلل ًمٚم

اًميبمحن قمْييد ا ي٤مًمقهلل ويمتيي٥م اعمّييٚمٛمون واًمٕمٛميل اًمّييٞم٤مدهلل و ظميػمًا يمتيي٤مب  طمٙميي٤مهل 

اًمتّمييويب ذم اًمنميييٕم٦م اإلؾمييالُمٞم٦مهلل قمٚميياًم سميي٠من ذم سمٕميي  يييلع اًمٙمتيي٥م ُميين صييٗمح٦م ُم٤مئيي٦م 

وصمالصمي٦م وصمامٟميلم ُمين يمتي٤مب ومّميو  ُمين اًمّٞم٤مؾمي٦م اًمنميقمٞم٦م ذم اًميدقموة  مم امهلل شمٓمييبب 

ُمين  ضميل اعمّمي٤مًم  اًمنميقمٞم٦مهلل وىميد اًمِمٞم  قمْد اًمبمحن قمن ىمْمٞم٦م شمٕمٓمٞمل اًمٜمّموص 

وميييتن يمثيييػم ُمييين اًمِمييي٤ْمب اًمّيييٚمٗمي سم٤مًمّيييودان  يييلا اًمٙمتييي٤مب وهميييػمع ُمييين اًمٙمتييي٥مهلل طمتيييى 

وصل سمٕمْمٝمم قمٜمدُم٤م ٟم٘مو  ىم٤م  اًمِمٞم  إًم٤ْمين طمٗمٔمه ام شمٕم٤ممم يميلاهلل ويميلاهلل ويميلاهلل 

اًمْٕم  يتجب  قمغم قمٚمامء الدي٨مهلل وي٘مو  يلا قم٤مش طمدي٨م طم٤مس ٟمٗمّيه سمحٞمٓمي٤من 

ييلا رضميل ييدرس اًمواىمي  اعمٕمي٤مشهلل ويٕميبك ُمتٓمٚمْي٤مت  يدرس ويّميح  وييٜم٘م هلل  ُمي٤م

اًمٕمٍما ًملًمك ي١مدي اًملي  ت٤مضمه اًمّودانهلل طمتيى  ٟميه  ًميف ييلا اًمٙمتي٤مب ظمّمٞمّمي٤ًم 

 هل اعمٜمٍمهل.7383ًمٚمّودانهلل وُمن يٜم٤م سمد ت اًمْٚمْٚم٦م ذم ؾمٜم٦م 

ام اعمّتٕم٤منهلل يلا واًم٤ْمىمي  ُمب ُمي قم٩م ضميدًاهلل وييلا ي١ميميد ُمي٤م ىمٚمتيه ةٟمٗمي٤ًم  ن  اًمِمٞم :

اًمِم٤ْمب اعمّٚمم اًمٞميوهل ييم ُمين اًمِمي٤ْمبهلل واًميلين ش يٜمْميجوا ذم  اًملي يتوًمون ىمٞم٤مدة

يلا اًمٕمٚممهلل صحٞم  إًم٤ْمين يّميح  ويْميٕمفهلل و..  مم ةظميبعهلل وًمٙمٜميه ٓ يٕميٞم  ذم 

اعمييبي  ويٕمييبك إطمييوا  اًمتييي حتييٞمال سم٤معمّييٚمٛملمهلل وًمٙمٜمييه يٚمتيي هل إطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦م 
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ْييد اًمييبمحن وٓ يييبى ًمٚمٛمّييٚمم ؾمييْٞمالً  ن ي٘مييو   ن اًمٖم٤مييي٦م شمييؼمر اًموؾمييٞمٚم٦مهلل وًمييو ؾمييئل قم

ٟمٗمّههلل ويو يم٤من شمٚمٛمٞملًا زم ذم اسامقم٦م اإلؾمالُمٞم٦مهلل ًمو ؾمئل  و ًمو  شمٞم  زم  ن  ًمت٘مي 

سمههلل يل  ٟم٧م شم٘مو  سم٤مًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًموؾميٞمٚم٦مهلل ًم٘مي٤م : ٓا ٕن ييلع ىم٤مقميدة يمي٤مومبةهلل ًمٙمٜمٜمي٤م  ذا 

ًمٗمتٜمييييي٤م ٟمٔميييييبع سم٠مٟميييييه يٜمٓمٚميييييق ُمٜمٝمييييي٤م وطمٞم٤مشميييييه واؾميييييتحالًمههلل وشمّيييييويٖمه ٓؾميييييتحال  سمٕمييييي  

اًم٘م٤مقمييدة اًمتييي ٓ يٛمٙميين  ن يٕمييؽمك  يي٤م ُمّييٚممهلل سمييل ٓ  اعمحبُميي٤متهلل يييلا شمٜم٘مييٞم   ييلع

 سمد ًمه ُمن  ن يٜمٙمبي٤مهلل ًمٙمن ُم٤م اًمٗم٤مئدة ٟم٘مو  ؿمٞمئ٤ًم وٟمٗمٕمل ؿمٞمئ٤ًم ةظمب ر

وًملًمك ٟمحن ٟمّي٠م  ٕظمٞمٜمي٤م ييلا وعمين ىميد شميورط سميه ذم خم٤مًمٗمي٦م اًمنميع ذم سمٕمي  

إطمٙم٤مهلهلل ٟم٠ّم  ًمٜم٤م وًمه ا داي٦م واًمتوومٞمق ٓشم٤ْمع طم٘م٤ًم ـمبي٘م٦م اًمٙمت٤مب واًمّيٜم٦مهلل وقميغم 

٩م اًمّيييٚمف اًمّمييي٤مًم هلل و قميييود ٕىميييو   ن ييييلع آٟمٗمالشمييي٤مت قمييين سمٕمييي  إطمٙمييي٤مهل ُميييٜمٝم

 َوَُمييييْن ُيَِميييي٤مىمِِق ﴿اًمنمييييقمٞم٦م ختيييي٤مًمف ـمبي٘ميييي٦م اعمّييييٚمٛملم ـمٞمٚميييي٦م يييييلع اًم٘مييييبون اًمٕمديييييدةا 

يِه َُمي٤م شَميَوممَّ َوُٟمّْميٚمِ  ِْٞمِل اعْمُي١ْمُِمٜملَِم ُٟمَوًمِّ ِيْ  هَميػْمَ ؾَمي َ ًَمُه اْ َُدى َوَيتَّْ ؾُموَ  ُِمْن سَمْٕمِد َُم٤م شَمْلَمَّ ِه ضَمَٝميٜمََّم اًمبَّ

 .[115]النسم :﴾َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما 

وٟم٠ّم  ام قم  وضمل  ن يٕمبومٜم٤م سمٓمبيق اعمّٚمٛملم إوًملمهلل و ن يٚمٝمٛمٜم٤م اًمّػم قمغم 

 ُمٜمٝم٤مضمٝم٤م.

 واًمّالهل قمٚمٞمٙمم ورمح٦م ام وسمبيم٤مشمه.

يييم ُميي٤مذا يبيييدون ُميين اًمِمييٞم  إًمْيي٤مين... ودقمييوات دائيياًم ُمّييتٛمبة ًمييٞمالً  ُمداظمٚميي٦م:

اعمّيييجٚم٦م ذم اعميييدارس اًمٕمٚمٛمٞمييي٦مهلل وهمػميييي٤م ذم اًميييدقموات وهنييي٤مرهلل و ًميييوك إذـمييي٦م 

 واعمٜم٤مؾم٤ْمتهلل يمٞمف يلا طم٤مس ٟمٗمّه.
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 ام اعمّتٕم٤منهلل ادقموا  م سم٤م داي٦م. اًمِمٞم :

ضميي ى ام قمٜميي٤م وقميين اإلؾمييالهل ظمييػمًا ؿمييٞمخٜم٤م اًمِمييٞم  حمٛمييد ٟميي٤مس اًمييدين  ُمداظمٚميي٦م:

ٜم٤مؿميدة إًم٤ْمين سم٤مر  ام ذم قمٚمٛمه وذم قمٛمبعهلل وٟمحين وُمين يٜمي٤م  ن ؿمي٤مء ام ٟمٜم٤مؿميدع ُم

ظم٤مص٦م  ن ي١مًمف ُم١مًمٗم٤ًم طمو  يلع اعمواَٞم هلل طمتى يّيتٗمٞمد ُمٜمٝمي٤م عٞمي  اًمٜمي٤مسا ٕن 

يلع إذـم٦م ٓ شمّمل  مم يمل اًمٜم٤مس  و يٙمون ُم٤ّمري٤م حمّمورًا ذم سمٕم  اًمٜم٤مسهلل 

وًمييييلًمك ٟمٜم٤مؿمييييدع ُمٜم٤مؿمييييدة ظم٤مصيييي٦م  ن ي١مًمييييف ُم١مًمٗميييي٤ًم طمييييو  يييييلع إُمييييورهلل يمييييام  ًمٗميييي٧م 

 ُم١مًمٗم٤مت ظمّمٞمّم٤ًم ًمٚمّودان.

 ٘مٜم٤م ًملًمكهلل و ن يّتجٞم٥م دقم٤مءيمم.ٟم٠ّم  ام  ن يووم اًمِمٞم :

 اًمٚمٝمم ةُملم. ُمداظمٚم٦م:

 وادع ًمٜم٤م ذم اًمٖمٞم٥م. اًمِمٞم :

 ام ُمٕمكهلل ضم ا  ام ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 ( 00:  06: 33/ 402) اهلدى والنور /
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 أحواه املصمىني يف ألباٌيا

يييي هلل اعمواومييق 7373ذي الجيي٦م  شمييم شمّييجٞمل يييلا اعمجٚمييه ذم اًمٞمييوهل اًمثيي٤مين ُميين

 هل.7333اًمث٤مًم٨م قمنم ُمن اًمِمٝمب ا ٤مُمه 

 ي٤م ام  ٟم٧م يمم ُم٣م قمٚمٞمك يٜم٤م  ذم  ًم٤ْمٟمٞم٤م   اًمِمٞم :

 شمّٕم٦م  ؿمٝمب.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم   اًمِمٞم :

 شمّٕم٦م  ؿمٝمب.  ُمداظمٚم٦م:

 شمّٕم٦م  ؿمٝمبهلل ذم  ًم٤ْمٟمٞم٤م يمٜم٧م ذم ؿم٘مودرة  و يمٜم٧م ُمتٜم٘مالً   اًمِمٞم :

يمٜم٧م ذم اًم٤ْمؾم٤من ذم ُمٕمٝمد اًمٗم٤مروب ًمدراؾمي٦م ذم  و  سٞمئي  مم  ًم٤ْمٟمٞم٤م  ُمداظمٚم٦م:

 اًمٚمٖم٦م اًمٕمبسمٞم٦م واًمٕمٚموهل اًمنمقمٞم٦م. 

 يلع  ين شم٘م    اًمِمٞم :

 شم٘م  ذم ضمٜموب اًمٕم٤مصٛم٦م.  ُمداظمٚم٦م:

 ضمٜموب شمػماٟم٤م.  اًمِمٞم :

 ضمٜموب شمػماٟم٤مهلل ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:
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الٛمييييييد م رب اًمٕميييييي٤معملمهلل واًمّمييييييالة واًمّييييييالهل قمييييييغم ظميييييي٤مشمم إٟمْٞميييييي٤مء  ُمداظمٚميييييي٦م:

قمغم ةًمه و صح٤مسمه  عٕملم وقمغم ُمن ؾم٤مر قمغم يديه  مم واعمبؾمٚملم ٟمْٞمٜم٤م حمٛمد و

 يوهل اًمدين. 

 ٟمٕمم   اًمِمٞم :

 يمٜم٤م ٟمتٛمٜمى ًم٘م٤مء  ُمن ىمْل.  ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مر  ام ومٞمك.  اًمِمٞم :

 ومٜمحٛمد ام ضمل وقمال  ن عٕمٜم٤م سمك.  ُمداظمٚم٦م:

ام  ّييين  ًمٞميييكهلل ٟمّييي٠م  ام  ن يٙميييون اًمٚم٘مييي٤مء يٜمييي٤م  ذم اًميييدار ا ٤مًميييدة  اًمِميييٞم :

 إسمدي٦م. 

 ٟم٠ّم  ام ذًمك.  :ُمداظمٚم٦م

 وحت٧م ًمواء حمٛمد.  اًمِمٞم :

 ٟم٠ّم  ام ذًمكهلل ةُملم.  ُمداظمٚم٦م:

 . ¢ اًمِمٞم :

 . ¢ ُمداظمٚم٦م:

 ٕن يمل ًم٘م٤مء وم٤مين  ٓ يٜم٤م  ومٝمو اًم٤ْمىميهلل  ؾم٠م  ام ذًمك.  اًمِمٞم :

 ةُملم.  ُمداظمٚم٦م:

ُميين وىمتييك قمييغم يمثييبة  اًمِمييٞم ر ٟمِمييٙمب  قمييغم  قمٓم٤مئييك ًمٜميي٤م ضميي ءاً ومْمييٞمٚم٦م  ُمداظمٚميي٦م:
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ل وقمال  ن يٙمتي٥م ًميك إضميب واًمثيواب قميغم ذًميكهلل ُمي٤م  رييد ُمِم٤مهمٚمكهلل ومٜم٠ّم  ام ضم

 ن  حتدث ُمٕمٙمم سمههلل يي سمٕم  اعمواَٞم  اًمتي ٟمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم  ًم٤ْمٟمٞم٤مهلل وُمٜمٝم٤م ُموَيوع: 

اعمِمٞمخ٦م اإلؾمالُمٞم٦م إًم٤ْمٟمٞم٦م وىمٞم٤مُمٝم٤م سم٤مًمدقموة يٜم٤م  طمٞم٨م  هن٤م  قم٤مىمتٜم٤م يمثػمًا ُمن ٟمنمي 

٤مرًة هيييددوٟمٜم٤م سميي٤مًمٓمبد اًمييدقموة اًمّييٚمٗمٞم٦مهلل طمتييى  هنييم ي٠مُمبوٟمٜميي٤م سميي٤م بوج ُميين  ًم٤ْمٟمٞميي٤م وشميي

ُمٜمٝم٤مهلل قمٚماًم سم٠من يمثػمًا ُمن ـمالب اًمٕمٚمم إًم٤ْمين يٜم٤م  ىميد اهميؽموا  يلع اسٛمٕمٞمي٦م اًمتيي 

يي اعمِمٞمخ٦م اإلؾمالُمٞم٦مهلل ومٕمّى  ن  ذيمب يمٚمٛم٦ًم وؿمٞمئ٤ًم ُمن طم٤م  يلع اعمِمٞمخ٦م قمّيى 

 ن شميييليمب  يييم يمٚمٛمييي٦م ـمٞمْييي٦مهلل  ٕميييل ام ضميييل وقميييال  ييي٤م ىمْيييوًٓ ذم ىمٚميييو مهلل وُمييين صميييم 

  يْم٤ًم يملًمك. ظمواٟمٜم٤م اًمٓمالب 

اعمِمٞمخ٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمتي شم٘موهل سمتدريّٝم٤م ذم ُمدارؾمٝم٤م وشمدرؾمٝم٤م 

 يْميي٤ًم قم٤مُميي٦م اعمٗمتييلم وإئٛميي٦م واعميي١مذٟملم اًمتيي٤مسمٕملم إلدارهتييم يييي: اًمٕم٘مٞمييدة إؿمييٕمبي٦م 

ويٜمّيييْون ييييلع اًمٕم٘مٞميييدة  يْمييي٤ًم  مم اإلُمييي٤مهل:  ش طمٜمٞمٗمييي٦م قمٚمٞميييه رمحييي٦م امهلل قمٚمييياًم سمييي٠مهنم 

يلع إؿمٞم٤مء وٟمليمب  يم ىميو   ش طمٜمٞمٗمي٦م ذم سمٕمي  اعمّي٤مئل قمٜمدُم٤م ٟمتٙمٚمم ُمٕمٝمم ذم 

ن  إصوًمٞم٦م اًمتيي ٓ يٜمْٖميي اًمّيٙموت قمٜمٝمي٤مهلل ي٘ميلوموٟمٜم٤م سمي٤مًمتٙمٗمػم يم٘موًمٜمي٤م قمٜميدُم٤م ٟم٘ميو  

ام ذم اًمّامء و ٟمه ذم اًمٕمٚمو قمغم قمبؿميه ُمّيتٍو اؾميتواًء يٚمٞميق سمجالًميههلل ىميلوموٟم٤م سميلًمك 

 سم٤مًمتٙمٗمػم قمٜمدُم٤م ىمٚمٜم٤م  م ذًمك.

ًا ُمييييين اًمٓميييييالب اًميييييلين ختبضميييييوا ُمييييين اس٤مُمٕمييييي٤مت و ييييي٤م ي١مذيٜمييييي٤م  ٟمٜمييييي٤م ٟمجيييييد يمثيييييػم

اإلؾميييالُمٞم٦م يٜمٝمجيييون ييييلا اعميييٜمٝم٩م وييييم اًميييلين يٚمٕمْيييون ييييلا اًميييدور اًمٙمْيييػم ذم  دارة 

اعمِمييٞمخ٦م اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ومحْييلا ًمييو  ٟمييك ٟمّمييح٧م  وًمئييك اًم٘مييوهل قمييام يييم ومٞمييههلل قمّييى ام 

 ضمل وقمال  ن يٙمت٥م  ٤م ىمْوًٓ ًمدهيم.
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 ١مٓء إئٛم٦م اًملين يٜمتّْون  مم واًملي  ريدع يو  ن يمثػمًا ُمن اًمٓمالب ُمٖمؽمين 

ييييلع اعمِميييٞمخ٦مهلل ومييي٠مرضمو ُمييين ومْميييٞمٚمتٙمم  ن شميييدقمويم  مم اًمتٛمّيييك سم٤مًمٙمتييي٤مب واًمّيييٜم٦م 

واًمييلي  وصيي٤مٟم٤م سمييه قمٜمييد ةظمييب  ¢وسمٛمييٜمٝم٩م اًمّييٚمف اًمّميي٤مًم  اًمييلي شمبيمٜميي٤م قمٚمٞمييه اًمٜمْييي 

  ٟمٗم٤مؾمه قمٚمٞمه  ومْمل اًمّمالة واًمّالهل.

ن يمثػمًا ُمين يٕمٜمي:  ذيمب ًمك ُمن  قمام م وُمن قم٘م٤مئديم اعموضمودة قمٜمديمهلل يو  

ييييي١مٓء إئٛميييي٦م اعمٗمتييييلم ي٘مٕمييييون ذم اًمنميييي  واًمٕمٞميييي٤مذ سميييي٤ممهلل اًمنميييي  اًمييييلي ٓ يٜمْٖمييييي 

اًمّٙموت قمٜمههلل ومٝمٜم٤م  صمالصم٦م ىمْور ذم  ًم٤ْمٟمٞم٤م شمدقمى ُمن دون ام ضميل وقميال وشمٕمْيد ُمين 

دوٟمههلل ومٕمٜمدُم٤م شمٜم٤مىمِمٜم٤م ُمٕمٝمم ذم يلع إُمور ىمي٤مًموا ًمٜمي٤م: ديٜمٜمي٤م ًميٞمه يميديٜمٙممهلل ومٝميلا ييو 

 إُمب إو .

٤مين  يْمييي٤ًم:  ن يمثيييػمًا ُميييٜمٝمم يٕمٛمٚميييون سمييي٢مدارة اًمٗمتيييوى ذم ييييلع اعمِميييٞمخ٦مهلل إُميييب اًمثييي

وييييم  يْمييي٤ًم ٓ يّميييٚمون ذم اًمّميييٚموات ا ٛميييه وٓ يٕمٚمٛميييون اًمٜمييي٤مس ديييين ام شمْييي٤مر  

وشمٕم٤مممهلل ومٝملع إؿمٞم٤مء اًمتيي  شمٞمي٧م  ي٤م ُمٕميي ييي يمٚمٝمي٤م ُمين قمٛميل إئٛمي٦م واعمٗمتيلم ذم 

٤م ذم اسييين قميييغم ىمْمييي٤مء  دارة اعمِميييٞمخ٦م اإلؾميييالُمٞم٦مهلل واًمتيييي يمثيييػم ُمٜمٝمييي٤م يّيييتٕمٞمٜمون  ييي

طموائجٝمم وـمٚمْٝمم شمٗميبي٩م يمبسمي٤مهتمهلل ومي٠مرضمو ُمين ؾميامطمتٙمم  ن شم٘ميدُموا  يم ٟمّميٞمح٦م 

 .¢سملًمكهلل و ن شمدقمويم  مم اًمدقموة اًمّمحٞمح٦م اًمتي شمبيمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمْي 

يييلا يييو اًمٌمييء اعمجٛمييل ذم اعمِمييٞمخ٦م اإلؾمييالُمٞم٦مهلل يٕمٜمييي:  يْميي٤ًم سمٕميي  اعمّيي٤مئل 

ػمةهلل ومحْييلا ًمييو شمْييلم  ييم ؿمييٞمئ٤ًم ذم اًمتييي يتٙمٚمٛمييون طمو يي٤م يييو  هنييم ي٘مٕمييون ذم سمييدع يمثيي

اًمتحليب ُمن اًمْدع واشم٤ْمع اًمّٜم٦مهلل  يْم٤ًم يملًمك  ن يمثػمًا ُمن اًمٓمالب يٗمبطميون سمّيامع 

 ٤م ذيمبشمه ًمٙمم. هلل وم٠مرضمو ُمٜمٙمم  ن حتدصمويم سمٌمء  طمديثك ويّت٠مٟمّون سمب يك
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قمييغم يمييل طميي٤م  ييي٤م  ظمييير يٜمْٖمييي  ن شمٕمٚمييم  ن  ًم٤ْمٟمٞميي٤م قم٤مؿميي٧م ؾمييٜملم ـمويٚميي٦م  اًمِمييٞم :

يهلل وًمييٞمه يييلا وم٘مييال سمييل يٜمْٖمييي  ن شمٕمٚمييم  ن اًمييْالد إقمجٛمٞميي٦م حتيي٧م الٙمييم اًمِمييٞموقم

يمٚمٝم٤م شمٕمٞم  ذم ُمثل يلع اس٤ميٚمٞم٦م  و اًموصمٜمٞم٦م سمل طمتى سمٕم  اًمْالد اًمٕمبسمٞم٦مهلل وم٠مٟم٧م ًمو 

ذي٧ْم  مم ُمٍم و مم قم٘مب دار اًمٕمبوسمي٦م زقمٛميوا اًمٞميوهل ًموضميدت يٜمي٤م  اًمٓميواك طميو  

 ىمؼم اًمّٞمدة زيٜم٥م واًمّٞمد اًمْدوي واًمٓمٜمٓم٤موي و ُمث٤م ام.

ث٤م  ي١مٓء اعمٜمحبوملم قمن اًمٕم٘مٞمدة اًمّميحٞمح٦م قمين اًمٙمتي٤مب واًمّيٜم٦م ٓ وًملًمك وم٠مُم

يٗمٞمييييديم شموضمٞمييييه ٟمّمييييٞمح٦م قم٤مُميييي٦م ويييييو وضمييييوب اًمبضمييييوع  مم اًمٙمتيييي٤مب واًمّييييٜم٦م و مم 

ٟمحيو ذًميكا ٕن ييلع اعمٕمي٤مين ييم همبسمي٤مء قمٜمٝمي٤م م٤مُمي٤ًم واًمتٛمّك سم٤مًمّٜم٦م وشمب  اًمْدقمي٦م 

 يمام  ٟم٧م شمتحدث.

وعميي٤م يييداين ام قميي  وضمييل وُميي٤مذا ي٘مييو    ٟميي٤م قمِميي٧م ذم ؾمييوري٤م سمييلم ىمييوُمي إًمْيي٤من 

 مم اشمْيي٤مع اًمّييٜم٦م إًمْيي٤من واعمِميي٤مي  اًمييلين يٕمٞمِمييون ذم ؾمييوري٤م اًمٕمبسمٞميي٦م يييم طميي٤مرسموين 

وىمييي٤مـمٕموين وىمييي٤مًموا: سم٠مٟميييه  ييي٥م  ن  ٚميييد  رسمٕميييلم ضمٚميييدةهلل عمييي٤مذا  ٕهنيييم عمجيييبد  ن 

ر وين  ظملت  و سمد ت سمبوم  اًمٞمدين قمٜمد اًمبيموع واًمبوم  ُمٜمه يم  طمٜم٤مك ىم٤مًموا:  ٟم٧م 

 يٖمػم اعملي٥م الٜمٗمي يٜمْٖمي  ن  ٚمد  رسمٕملم ضمٚمدة. ست ؿم٤مومٕمٞم٤ًم واًملي

ويمييي٤من قميييغم ر س يييي١مٓء  ىميييبب اًمٜمييي٤مس  زم وييييو وم٘مٞميييه ُمتٛمّيييك سمييي٤مًمٕمٚمم الٜمٗميييي 

م٤مُم٤ًمهلل ومامذا شمٗمٕمل أن ذم  ًم٤ْمٟمٞمي٤م سمٕميد  ن اؾميتٕمٛمبوا ُمين اًمِميٞموقمٞم٦م و صيْحوا همبسمي٤مء 

 قمين اًمٕمٚميم اًمت٘مٚمٞمييدي.. ٟمٗميه اًمٕمٚمييم اًمت٘مٚمٞميدي يٕمٜمييي: اعميلي٥م الٜمٗمييي  صيْحوا قمٜمييه

همبسمي٤مءهلل ويمييام ي٘مي٤م :  ن  ٟمّييى ومٚمين  ٟمّييىهلل و ٟمي٤م ذم ؾمييوري٤م طمٞميٜمام ؾمييٞمٓمبت اًمِمييٞموقمٞم٦م 

قمغم  ًم٤ْمٟمٞم٤م ومب ُمٗمتٞمٝم٤م ُمٜمٝم٤م  مم ُمٍمهلل وذم زُم٤من اعمّٛمى: سمٕمْيد اًمٜمي٤مس ومي ار دُمِميق 
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 واًمت٘مٞم٧م سمه.

وال٘مٞم٘م٦م  ٟمك ُمن اًمٜم٤مدر  ن شمبى رضمالً  قمجٛمٞمي٤ًم ذم  شم٘م٤مٟميه ًمٚمٖمي٦م اًمٕمبسمٞمي٦مهلل ُمي٤م شمي٠ميت 

بسمٞميي٦م اًمٗمّمييحى  ٓ ويٜميي ع  مم ؿمييٕمبهلل وًمٙميين ًمٙمٜميي٦م سمٞمٜميي٦م ومٞمييههلل ُمٜم٤مؾميي٦ْم ويييو يييتٙمٚمم سم٤مًمٕم

همبيض ُمن يلا اًموصف ًمه ُم   ٟمه ذم يلع اعمث٤مسم٦م ُمن اعمٕمبوم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمبسمٞمي٦م ضميبى 

ٟم٘مييي٤مش سمٞمٜميييي وسمٞمٜميييه طميييو  آضمتٝمييي٤مد واًمت٘مٚمٞميييد.. طميييو  اشمْييي٤مع اًمٙمتييي٤مب واًمّيييٜم٦م وقميييدهل 

ٟمه يو اًمتٛمّك سم٤معملي٥مهلل يم٤من يو سم٤مًمٓمْ  يدقمو  مم عورة اًمتٛمّك سم٤معملي٥ما ٕ

يٜمييي٤م  سمييي٤مًمٓمْ  ؾميييٛم  قمٜميييي  ين ُمٜمحيييبك قمييين اعميييلي٥م الٜمٗميييي ورسميييام ؾميييٛم   ؿميييٞم٤مء 

 ظمبى  ٟمه ستٝمد  و ُم٤م ؿم٤مسمه ذًمكهلل ومجبى ٟم٘م٤مش سمٞمٜمي وسمٞمٜمههلل وذم اقمت٘م٤مدي ًمن دمد 

 ُمثٞمٚمه ذم يلع اًمث٘م٤موم٦م ذم يلع إي٤مهل اًمتي  ٟم٧م زرت  ًم٤ْمٟمٞم٤م ومٞمٝم٤م.

ضمتٝميي٤مد واًمت٘مٚمٞمييد وم٤مؾمييٛم  أن ُميي٤م ضمييبى سمٞمٜمييي وسمٞمٜمييه: سمٕمييد اًمييدظمو  ذم شمٗم٤مصييٞمل آ

وآشم٤ْمع ُم٤م سملم آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞميد  مم ةظميبعهلل  ٟمي٤م اطمتججي٧م قمٚمٞميه ذم رد ُمي٤م ضمي٤مء ذم 

طم٤مؿمٞم٦م اسمن قم٤مسمدين ويلا ُمن يمت٥م قم٤مش ُمن اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمبين قمٜمديم وُمن اًمٙمت٥م 

اعمٕمتٛمييدة ًمييدهيمهلل ضميي٤مء ذم يييلا اًمٙمتيي٤مب سميي٠من سميي٤مب آضمتٝميي٤مد  همٚمييق ُميين اًم٘مييبن اًمباسميي  

هلل ىمٚميي٧م ًمييه: ًمٙمٜمييي  ٟميي٤م  ضمييد ذم قمٚمييامء الٜمٗمٞميي٦م ُميين اضمتٝمييدهلل ومٝمييو  ييت٩م  ييلع اًمٕمْيي٤مرة

ومدي  طمٞمٜمام ؾمٛم  يلع اًمدقموةهلل ىم٤م : ُمثل ُمن  ىمٚم٧م ُمثل اسمن ا امهلهلل ىم٤م : يمٞمف  

 ٟمي٤م أن  ؿميك  ُمي٤م ىمٚمي٧م: الٜمٗمٞمي٦م  -ىمٚم٧م ًمه:  ٟم٧م شمٕمٚمم  ن الٜمٗمٞم٦م ي٘موًمون سموضموب 

ذًمييك واسميين ا ييامهل ظميي٤مًمف  -ي٘موًمييون سموضمييوب اًمييوشمب  و سموضمييوب اًم٘مٜمييوت ذم اًمييوشمب 

وىميي٤م : ٓ دًمٞمييل قمييغم اًموضمييوب  ٟمييام يييو ؾمييٜم٦مهلل ىمٚميي٧م: يييلا يييو آضمتٝميي٤مدهلل ىميي٤م :  ييين 

 يلا  ىمٚم٧م: ذم يمت٤مسمه اعمِمٝمور ذم ومت  اًم٘مديب.
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سمٕمد ُمٜم٤مىمِم٦م ـمويٚمي٦م وقمٜميدع روح قمٚمٛمٞمي٦م ذم اعمٜم٤مىمِمي٦م ًميٞمه ُمثيل ُمي٤م شمٕمبوميون سمٕمي  

اعمِميي٤مي  يثييوروا وخيييوروا  مم ةظمييبعهلل ٓ يميي٤من رضمييالً ييي٤مدي اًمٓمْيي هلل ىمٚميي٧م ًمييه ضمواسميي٤ًم 

 اًمِمييْٝم٦م  وردييي٤م: ىميي٤م : عميي٤مذا آضمتٝميي٤مدر قمٚمامؤٟميي٤م رمحٝمييم ام ش يؽميمييوا ُمّيي٠مًم٦م قمييغم

 ٓ وىميييييدُموا اسيييييواب قمٚمٞمٝمييييي٤مهلل وًميييييلًمك ٓ داقميييييي ًمالضمتٝمييييي٤مدهلل ُمييييي٤مذا شمبييييييد  ي ُمّييييي٠مًم٦م 

ومجوا ٤م حمبر ذم يمت٥م الٜمٗمٞم٦مهلل ىمٚم٧م ًمه يٕمٜمي: ُمٕمٜمى يلا اًمٙميالهل  ٟميه ًميو وميبض  ن 

ن اًمٙميبيمهلل ر ؾمي٤ًم ىمي٤مـمٕمٜمي ييلا ًمين اإلؾمالهل  و اعمّٚمٛملم ذي٥م ُمن سميلم  ييدهيم اًم٘ميبة

ا ٕهنيييم الٜميييْكميٙميييونهلل ىمٚمييي٧م ًميييه: ومبَيييٞم٦م وٟمحييين شمٕمٚمٛمٜمييي٤م اًمٗمبَيييٞم٤مت ُمييين ُميييليْٜم٤م 

 يٗمبَون  ُمور ظمٞم٤مًمٞم٦م حمْم٦م.

 ذيميييب ُميييثالً ذم اعميييلي٥م الٜمٗميييي ذم سمييي٤مب اًمٗميييبائ  ذيميييبوا ًميييو  ن رضميييالً شميييوذم 

وظمٚمف ؾمْٕملم ضمدهلل يمم يبث يميل واطميد ُميٜمٝمم  ؾميْٕملم ضميدًاهلل ظمٞمي٤م ر هميػميم ُميثٚمٝمم 

  ذم ومييبض إُمييور ا ٞم٤مًمٞميي٦م  مم درضميي٦م اًم٘م٤ْمطميي٦م ذم إُمثٚميي٦م: يم٤مًمْيي٤مضموري ُمييثالً شموؾميي

ُمييين اعمتييي٠مظمبين يٗميييؽمض اًمّميييورة اًمت٤مًمٞمييي٦م: ًميييو  ن رضميييالً ضمييي٤مُم  زوضمتيييه وميييدظمل ومٞمٝمييي٤م 

ٟمّمف قمْميوعهلل ييل  ي٥م قمٚمٞميه اًمٖمّيل  هل ٓ  صيورة  ظميبى: دظميل ييو يمٚميه ييو ييو 

 اًمِمخذ اعمج٤مُم  دظمل يمٚمه.

ُمن  ذاط اًم٤ّمقم٦م  ن يبوم  اًم٘مبةن وم٘مٚم٧م وم٘مٚم٧م ًمه: ٟمحن ٟمٗمؽمض أن ومبَٞم٦مهلل و

ًمه يٕمٜمي:  ذا يم٤من اعملي٥م الٜمٗمي  لع اًمّيٕم٦م ُمين طمٞمي٨م اًمتٗمبيي  ُمين يميل إطمٙمي٤مهل 

ُمٕمٜم٤مع:  ٟمه ًميو َي٤مع اًم٘ميبةن ٓ عر ذم ذًميكهلل ىمي٤م : ٟمٕميمهلل يٜمي٤م  ظملشميه ُمين شمالسمٞمْيه يميام 

٤م َٟمْحيي  ﴿ي٘موًمييون سم٤مًمٚمٖميي٦م اًمٕمبسمٞميي٦مهلل ىمٚميي٧م ًمييه  ذًا: ُميي٤م ىمٞمٛميي٦م ىمييو  ام قميي  وضمييل:  يي ًْمٜمَيي٤م  ِٟمَّ ُن َٟم َّ

ُه َلَيي٤مومُِٔمونَ  ٤م ًَميي يي يْمَب َو ِٟمَّ  ذا يميي٤من ُميي٤م طمٗمي  اًم٘مييبةن ُميي٤م يٙمييون َيي٤مع رءا  [9]الحجررر:﴾اًميلِّ
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 ٕٟميه ُموضمييود سم٤مًمٗم٘ميه الٜمٗميييهلل  ذيميب ضمٞمييدًا  ٟميه رـميين  زم سم٤مًمٚمٖمي٦م إًم٤ْمٟمٞميي٦م وىمي٤م  زم: ُميي٤م

اًمتّٚمّييل طمتييى ىمييلومتٜمي قمييغم  هل ر دهلل  شمبعتييه: ُميي٤م يييلا اًمِمييٞمٓم٤من اًمييلي ؾمييو  ًمييك

 ػم ضمدًا ويلا وم٘مٝمه.يلا قم٤مش يمْ

ُم٤مذا ؾمتٗمٕمل ُمي  يي١مٓء اسامقمي٦م ر يي١مٓء اسامقمي٦م يٕمٜميي: ًميو يمي٤من سمٕميد اًمبؾميو  

ٟمْيي ًم٘مٚمي٧م يٛمٙميين ًميو ضميي٤مءيم ٟمْيي ًمٙميي٤من يم٠مطميد إٟمْٞميي٤مء اًميلين ذيمييبيم اًمبؾميو  قمٚمٞمييه 

وسم٤مسٛمٚمييي٦م: قميييبض قمٚمٞميييه   شقمبَييي٧م قميييكم إٟمْٞمييي٤مء»اًمّيييالهل ذم اليييدي٨م اًمّميييحٞم : 

لا ىميوهل ُموؾميى هلل صميم قميبض قمٚمٞميه ؾميواد ةظميب ؾمواد يمْػم ضميدًا ومّي٠م  قمين اًمٕمٚميم ىمي٤م  يي

صميم قميبض قميكم اًمٜمْيي وُمٕميه »ىم٤م : يلا  ٟم٧م و ُمتك ؾمواد  قمٔممهلل ىم٤م  قمٚمٞمه اًمّيالهل: 

وم٠مٟمييي٤م  شاًميييبيال واًمبيٓمييي٤من واًمٜمْيييي وُمٕميييه اًمبضميييل واًميييبضمالن واًمٜمْيييي وًميييٞمه ُمٕميييه  طميييد

 ىمييو : ًمييو يميي٤من يٜميي٤م  ٟمْييي سمٕمييد اًمبؾمييو  وذييي٥م  مم ييي١مٓء إقميي٤مضمم ىمييوُمي  ٟميي٤م يٕمٜمييي 

 ن  طمد.يٛمٙمن ٓ يتْٕمو

ًمييييلًمك اًمداقمٞميييي٦م يٜميييي٤م  ىمْييييل يمييييل رء  يييي٥م  ن يٙمييييون قم٤معميييي٤ًمهلل قم٤معميييي٤ًم سم٤مًمٙمتيييي٤مب 

 واًمّٜم٦م يلا اًمنمط إو .

٤م ﴿ صم٤مٟمٞمييي٤ًم:  ن يٙميييون قم٤معمييي٤ًم سم٤مًمٚمٖمييي٦م إًم٤ْمٟمٞمييي٦م ًمٞمّميييدب ومٞميييه ُمٕمٜميييى ىموًميييه شمٕمييي٤ممم: َوَُمييي

َ َ ُمْ  ٤مِن ىَمْوُِمِه ًمُِٞمَْلمِّ َّ
َّٓ سمِٚمِ  .[4]إبراهيم:﴾َ ْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِمْن َرؾُموٍ   ِ

٤ًم و ظمييػمًا:  ن يٙمييون صييْورًاهلل و ن يٕمييٞم  يٜميي٤م  سمييلم فمٝمييباٟمٞمٝمم صمييم سم٤مًمٙميي٤مد  ن صم٤مًمثيي

يييي١مُمن ُمٕميييه سمٕمييي  اًمِمييي٤ْمب ًميييٞمه اًمِميييٞموخهلل اًمِميييٞموخ  سميييدًا ٓ يٛمٙمييين  ن يبضمٕميييوا قميييام 

 وضمدوا قمٚمٞمه ةسم٤مَءيم.
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وًميييلًمك وم٠مٟمييي٧م سمييي٤مر  ام ومٞميييك ٓ شم٠مؾميييى قميييغم ُمييي٤م  صييي٤مسمكا ٕٟميييه ٟمحييين ٟمٚم٘ميييى اًميييبد 

ٞموهلهلل وآهت٤مُم٤مت  ؿمٙم٤مًٓ و ًمواٟمي٤مهلل وميال همباسمي٦م واًمّمد ذم سمالد اًمٕمبوسم٦م يمام ي٘موًمون اًم

 ن دمييد ُمثييل يييلع الجيي٥م يٜميي٤م ا ٕن يٜميي٤م الجيي٥م ٓ شميي ا  شمٕمٛمييل قمٛمٚمٝميي٤مهلل وٟمحيين 

 طمٞم٤مٟم٤ًم طمٞمٜمام ٟمٗم  ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمن يمت٤مسم٤مت ومٜمجد  ن ومٞمٝم٤م رُموز ومٞمٝم٤م  طمبك ُم٘مٓمٕم٦م ويي 

اؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمِمٞم٤مـملمهلل ذم يمت٥م إطمٜم٤مك دمد ويلا  ىمّمه ُمٜميي ُمٕمٙميم وىميد وىمي  سمٞمٜميي 

  واًمدي رمحه ام.وسملم

يمييي٤من قمٜميييد  ش رمحيييه ام سمٕمييي  اًمٙمتييي٥م ُمٙمتوسمييي٦م قمٚمٞمٝمييي٤م سم٘مٚمٛميييه وٓ يييي ا  سمٕمْميييٝم٤م 

قمٜمدي ُمٙمتيوب قمٚمٞمٝمي٤م سمي٤مًم٘مٚمم اًمبصي٤مص: يي٤م  سميٞم٩م يي٤م  سميٞم٩م ُمي٤م ييلع يي٤م  سميٞم٩م ر ييلع 

يمٚمٛمييي٦م ٓ يييييي قمبسمٞميييي٦م وٓ يييييي  ًم٤ْمٟمٞميييي٦مهلل ُميييي٤م ييييلا ييييي٤م  ش  ىميييي٤م : يييييلا ًمٚمٛمح٤مومٔميييي٦م قمييييغم 

وز ذم اعميلي٥م الٜمٗمييهلل ىمي٤م : يمٞميف  ىمٚمي٧م اًمٙمت٤مب ُمن إر٦َمهلل ىمٚم٧م: ييلا ٓ  ي

ٟمّمييوا ذم اعمييلي٥م الٜمٗمييي  ٟمييه ٓ  ييوز ىمييباءة  وراد سمٖمييػم اًمٚمٖميي٦م اًمٕمبسمٞميي٦م ظمِميييٞم٦م  ن 

يٙميييون ومٞمٝمييي٤م اؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمِميييٞم٤مـملمهلل أن ييييلع الجييي٥م  هنييي٤م هم٤مًمييي٥م فمٜميييي قمْييي٤مرة قمييين 

 اؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمِمٞم٤مـملم. 

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم   اًمِمٞم :

 ٕم٤مرك اًمٙمؼمى. يلا يوهلل ٟمٕمم يلا يو ُمن ؿمٛمه اعم اًمِمٞم :

ًمٙمن ي٤م ؿمٞم  ٟمي٤مس سمٕمي  اسٛمٕمٞمي٤مت اإلؾميالُمٞم٦م يٕمٜميي: يمي٤مًمٕمبب يٜمي٤م   ُمداظمٚم٦م:

ذم ُميي٤م ي٘ميي٤مرب ذم  ًم٤ْمٟمٞميي٤م شم٘مبيْيي٤ًم قمنمييين عٕمٞميي٦مهلل يمييل يييلع اسٛمٕمٞميي٤مت ؾمييوى صمييالث 
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عٕمٞميي٤مت: عٕمٞميي٦م اًموىمييف اإلؾمييالُميهلل وعٕمٞميي٦م الييبُملم ا ػمييي٦مهلل وعٕمٞميي٦م  طمٞميي٤مء 

ٞمخ٦م اإلؾمييالُمٞم٦م سم٤معميي٤م .. شمّيي٤مقمدي٤م اًمييؽماثهلل سم٘مٞميي٦م اسٛمٕمٞميي٤مت يييي اًمتييي شمّيي٤مقمد اعمِميي

سمٓمْييي  اًمٙمتييي٥م.. شمّييي٤مقمدي٤م سمٙميييل ُمييي٤م شمبييييدع اعمِميييٞمخ٦م اإلؾميييالُمٞم٦م  ييي٤م ضمٕميييل ؾميييٞمٓمبة 

اعمِميييٞمخ٦م اإلؾميييالُمٞم٦م قميييغم يميييل اإلظميييوانهلل ومجٕمٚمٝميييم: ئمٜميييون  ن يميييل ُمييي٤م يّميييدر ُمييين 

اعمِمٞمخ٦م يو اليق عمّي٤مٟمدة اإلظميوان اًمٕميبب  يمهلل ومٙميلًمك اإلظميوة اًمٕميبب يٕمٜميي: 

 ٛمّك سم٤مًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م. طمْلا ًمو شموضمه  م يمٚمٛم٦م سم٤مًمت

 وٟمحن قم٤مئِملم يٜم٤م ي٤م  ظمي ُم  اًمٕمبب.  اًمِمٞم :

 ام اعمّتٕم٤من.  ُمداظمٚم٦م:

 ظمٓمييييب  يييي٤م شمتّمييييور  يييي٤م ر ييييي٧م ذم  ًم٤ْمٟمٞميييي٤مهلل اًمٕمييييبب  ٟمٗمّييييٝمم يمييييام  هنييييم  اًمِمييييٞم :

ُمتٗمبىمييون ؾمٞم٤مؾمييٞم٤ًم يييم ُمتٗمبىمييون  ؿمييد اًمتٗمييبب ُمييليْٞم٤ًمهلل ويمييام  ن يييلا اًمتٗمييبب ؾمٞم٤مؾمييٞم٤ًم 

ويييم: اًمٞمٝمييودهلل يمييلًمك يييلا اًمتٗمييبب ُمييليْٞم٤ًم يْمييٕمٗمٝمم  ُميي٤مهل  َييٕمف اًمِمييٕموب و ذ ييم 

يْمٕمٗمٝمم  يْم٤ًم وٓ ي٘مٞمم  م وزٟم٤ًم وٓ  ٘مق  م ىموة  ُم٤مهل  قميدائٝممهلل وييلا ُمّميداب 

يمِلمَ ﴿ىموًمييه شمٕميي٤ممم:  يي َن اعمُْنْمِ ٞمًَٕم٤م *  َوٓ شَمُٙموُٟمييوا ُِميي
٤مُٟموا ؿِميي ىُمييوا ِديييٜمَُٝمْم َويَميي ِليَن وَمبَّ يي َن اًمَّ

ُِميي

ونَ  َدهْيِْم وَمِبطُميي ْ ٍب سمِيياَم ًَميي
لا طِميي يييلع اسٛمٕمٞميي٤مت ويييي عٕمٞميي٤مت  [32 - 31 الررروم] ﴾يُميي

ظمػميييي٦م ُمتٗمبىميييون  ؿميييد اًمتٗميييببهلل يميييل عٕمٞمييي٦م شمبييييد  ن شمٔمٝميييب  هنييي٤م ييييي  ييي٤م إصميييب ذم 

 اإلطم٤ّمن ُمثالً  مم يلا اًمِمٕم٥م  و ذا .

وذم سمٕمييييي  اًمٜمّميييييوص اًم٘مبةٟمٞمييييي٦م إظميييييبى  ن شمٗميييييبب ييييييو ؾمييييي٥ْم ًميييييلي٤مب اًم٘ميييييوة 

لم دقمييييك قميييين واًمْمييييٕمفهلل يييييلا يمٚمييييه ُمِميييي٤ميد اًمٞمييييوهل سمييييلم اعمتييييديٜملم ُمّييييٚمٛملم ُمتييييديٜم
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ن إُميوا  اًمتيي شموزقمٝمي٤م  إطم اب إظمبى اًمتي ٓ هتتم سم٤مًمدينهلل وًملًمك  ٟم٤م  ىمو : 

سمٕم  الٙموُم٤مت قمغم ُمثل يلع اًمِمٕموب اًمتي شمّم٤مب يلا ٓ ي١مصمب شم٠مصمػمًا يمْػمًا و ن 

يمييي٤من واضمْييي٤ًم ًمٙمييين اعمٝميييم ييييو اًم٘مٞمييي٤مهل سمٜمنمييي اًميييدقموة اًمّميييحٞمح٦م م قمييي  وضميييل ٓ ًمٞم٘مييي٤م  

 ب اإلؾمالُمٞم٦م.اًمدوًم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م هتتم سم٤مًمِمٕمو

صمم سم٤مًمٜم٦ّْم.. ٟمحن يمٜم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م ذم سمٕمي  إذـمي٦م سم٤مًمٚمٖمي٦م إًم٤ْمٟمٞمي٦م وىمي٤مهل سمتوزيٕمٝمي٤م 

 طمد إًم٤ْمٟمٞملم اًمٞموهمّالومٞملم ويو ُم٘مٞمم أن يٜم٤م ـم٤مًم٥م ذم اس٤مُمٕمي٦مهلل و ظميؼمين سمي٠من 

ييييلع إذـمييي٦م ؾميييواء ذم  ًم٤ْمٟمٞمييي٤م  و ذم يوهمّيييالومٞم٤م دميييد ىمْيييوًٓ ُمييين سمٕمييي  اًمِمييي٤ْمب 

وسمخييالك وزيييب إوىميي٤مك ومٝمييم يٕم٤مرَييوهنمهلل وًم٘مييد  اًمٜم٤مؿمييرش سمخييالك  ئٛميي٦م اعمّيي٤مضمد

يمييييي٤من ُمييييين  صميييييب ييييييلع إذـمييييي٦م  ٟمٜميييييي ٕو  ُميييييبة يتّميييييل ش ي٤مشمٗمٞمييييي٤ًم ُمييييين يوهمّيييييالومٞم٤م 

وي٠ّمًموٟمٜمي قمن سمٕمي  اعمّي٤مئل اًمتيي شم٘مي   يم يٜمي٤م  وم٠مضميد ٟمٗميه اعمِميٙمٚم٦م ي٘موًميون: 

 ذا طمِٟم٤م ٟمّمكم ذم اعمّجد يٜمٔمب  ًمٞمٜم٤م ٟمٔميبات اطمت٘مي٤مر و ٟمٙمي٤مر و مم ةظميبعهلل وميامذا 

ٟمحِيي اًمّمييالة ُميي  اسامقميي٦م  و ٟمّمييكم ذم سمٞموشمٜميي٤مهلل  ٟميي٤م  ىمييو   ييم: صييٚموا  ٟمٗمٕمييل  يييل

اًمّييييييٜمن ذم اًمْٞمييييييوت وصييييييٚموا اًمٗمييييييبائ  ذم اعمّيييييي٤مضمدهلل وقمٚمييييييٞمٙمم  ن شمّمييييييؼموا و ن 

 ن اإلؾميالهل سمييد  »شمتيليمبوا يٙميلا سميد ت يمييل اًميدقمواتهلل يٙميلا سميد ت يمييل اًميدقموات: 

 . شهمبي٤ًْم وؾمٞمٕمود همبي٤ًْم ومٓموسم٤م ًمٚمٖمبسم٤مء

 ٤م ؿمٞم . يلا دًمٞمل اًمٖمبسم٦م ي ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم   اًمِمٞم :

 دًمٞمل همبسمتٜم٤م أن.  ُمداظمٚم٦م:



 ألبانيا ------------------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

730 

ٟمتٙمٚمم ذم سمالد اًمٕمبب ٟمحن همبسم٤مء ومام سم٤مًمك ذم سميالد إقمي٤مضمم ر يٛمٙمين  اًمِمٞم :

ؾميييييٛمٕم٧م  ٟميييييه طمٞميييييٜمام يم٤مٟمييييي٧م اليييييبوب ىم٤مئٛمييييي٦م  و اسٝمييييي٤مد ىمييييي٤مئم سميييييلم إومٖمييييي٤من وسميييييلم 

اًمِمييٞموقمٞملم ذييي٥م يمثييػم ُميين  ظمواٟمٜميي٤م اًمٕمييبب ُميين اًمّييٕمودي٦م ُميين اس ائييب ُميينهلل ُميين  مم 

هلل ومٙمييي٤مٟموا يٜمٙميييبون قمٚميييٞمٝمم اإلؿمييي٤مرة سم٤مإلصيييْ  ذم اًمّميييالة طمتيييى ىمٞميييل  ن سمٕمييي  ةظميييبع

إصييي٤مسم  ىمٓمٕمييي٧م ىمٞميييل وام  قمٚميييم صيييحٞم   و ًميييٞمه سمّميييحٞم هلل  ُمييي٤م اإلٟمٙمييي٤مر ٓ سميييد  ٟميييه 

واىم  ي٘مٞمٜم٤ًم عم٤مذا  ي٤م  ظميي قم٤ميِميلم ذم ضم٤ميٚمٞمي٦م ٓ يٕمبوميون ُمين اإلؾميالهل  ٓ اعميلي٥م 

 الٜمٗمي.

ال٘مٞم٘مي٦م يميام ىمٚمي٧م ةٟمٗمي٤ًم: يِميؽمط وًملًمك اًملي يبييد يٙميون داقمٞمي٦م ذم شمٚميك اًميْالد 

ومٞميييه شمٚميييك اًمنميييوط وُمٜمٝمييي٤م:  ن يٛمٙمييي٨م ـميييويالًهلل  ٟمييي٤م دقمٞمييي٧م ًمٚمحْميييور يٜمييي٤م  وقمٜميييدي 

 ذا ذيْيي٧م يٜميي٤م  ؾميي٠مىمٕمد  ؾمييْوع )يٕمٜمييي: ـمٚميي٥م رؾمييٛمي ُميين اعمٗمتيييهلل ًمٙميين  ٟميي٤م  قمييبك 

 ؾميييْوقملم صمالصمييي٦م ؾمييي٠ميمون ُمٜمٗميييب  يمثيييب  ييي٤م  يميييون داقمٞمييي٦ما ٕهنيييم ؾميييػمون  مم صييياليت 

ال سميد  ن  ُمٙمي٨م يٜمي٤م  ؾميٜملم طمتيى يٗمٝمٛميوا اًميدقموة وقم٤ْمديت همػم ُم٤م يم قمغم ذًمكهلل ومي

ومٝماًم صحٞمح٤ًم وشمْيد  اًميدقموة شمي١ميت  يمٚمٝمي٤م وصمامريي٤مهلل ًمٙمين  ٟمي٤م ًميٞمه قمٜميدي آؾميتٕمداد 

ٓ ُميين ٟم٤مطمٞميي٦م اًمٔمييبك اًمييلي  قمٞمِمييه وٓ ُميين طمٞميي٨م اًمٜمِميي٤مط اًمييلي يمٜميي٧م  متيي  سمييه ُميين 

 ىمْل(.

 ام يٛمتٕمك ومٞمٜم٤م ويٛمتٕمٜم٤م ومٞمك ي٤م ؿمٞم .  ُمداظمٚم٦م:

 ام  ٗمٔمك.  اًمِمٞم :

 ضم ا  ام ظمػم ي٤م ؿمٞم .  اظمٚم٦م:ُمد



 ألبانيا ------------------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

737 

 و ي٤م .  اًمِمٞم :

 .... ُموَوع إوٓد ام يٙمبُمك.  ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕممهلل سم٤مًمٜم٦ّْم عموَوع اًمٓمالب إًم٤ْمن اعموضمودين ذم ؾموري٤مهلل يي١مٓء  ُمداظمٚم٦م:

اًمٓمالب يم٤من إخ:  سمبايٞمم اًمّٚمٞمامن ُمن  طمد إصمبي٤مء ذم اًمّٕمودي٦م يمي٤من سمٞمٜميه وسميلم 

سٛموقمييي٦م ُمييين اًمٓميييالب يتٕمٚمٛميييون ذم ظمييي٤مرج  ًم٤ْمٟمٞمييي٤مهلل  ُمٗمتيييي  ًم٤ْمٟمٞمييي٤م اشمٗمييي٤مب ذم  ظميييباج

وسمييام  ن  ًم٤ْمٟمٞميي٤م ٓ يوضمييد ومٞمٝميي٤م ؾمييوى ُمٕمٝمييد واطمييد شميي٤مسم  سٛمٕمٞميي٦م اًموىمييف اإلؾمييالُميهلل 

ويييييلا اعمٕمٝمييييد ُمٜمٝمجييييه وم الٛمييييد قمييييغم ُمييييٜمٝم٩م اًمٙمتيييي٤مب واًمّييييٜم٦م وُمييييٜمٝم٩م اًمّييييٚمف 

 اًمّم٤مًم . 

 ذم ؾموري٤م   اًمِمٞم :

 ذم  ًم٤ْمٟمٞم٤م.  ُمداظمٚم٦م:

 ذم  ًم٤ْمٟمٞم٤م.  اًمِمٞم :

مهلل  شميييى  ييي١مٓء اًمٓميييالب  ًمٞمٜمييي٤م وُمٙمثيييوا قمٜميييدٟم٤م صمالصمييي٦م  ؿميييٝمب وٟمّميييف ٟمٕمييي ُمداظمٚمييي٦م:

شم٘مبيْييي٤ًم شمٕمٚمٛميييوا ُمييين ظمال ييي٤م وم الٛميييد ؿميييٞمئ٤ًم ُمييين اًمٚمٖمييي٦م اًمٕمبسمٞمييي٦م وسمٕمييي  ُمييين اًمٕمٚميييوهل 

 اًمنمقمٞم٦مهلل ومٚمام ذيْوا  مم ؾموري٤م ذي٧ْم ُمٕمٝمم. 

 عم٤مذا ذيْوا  مم ؾموري٤م   اًمِمٞم :

٤ْمٟمٞمي٤م ُمي  ُميديب اعمٕمٝميد يم٤من سملم اشمٗم٤مب سملم  سمبايٞمم اًمّيٚمٞمامن ُمي  ُمٗمتيي  ًم ُمداظمٚم٦م:

ذم ؾمييييوري٤م قمْييييد ام ...هلل يميييي٤من يبيييييد  ن يبؾمييييل دومٕمتييييلم: دومٕميييي٦م  مم ؾمييييوري٤مهلل واًمدومٕميييي٦م 

إظمبى  مم ًمْٜم٤منهلل والٛميد م دومٕمي٦م ًمْٜمي٤من يٕمٜميي:  وىمٗمٜم٤ميي٤م وم الٛميد سمٕميد ُمي٤م شمْيلم 
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ًمٜم٤م  ن اعمٕمٝمد اعموضمود ذم ًمْٜم٤من ُمٕمٝمد قم٘مٞمدشميه  ؿميٕمبي٦م ُم٤مشمبيديي٦م يٙمٗميب واًمٕمٞمي٤مذ سمي٤مم 

 ٤من قمغم اًمّٜم٦م. يمل ُمن يم

ٟمٕميمهلل ًمٙمين  ٟميي٤م ش ةظميل ضميواب ؾمي١مازمهلل عميي٤مذا ييلا آشمٗمي٤مب يٕميود اًمّيي١ما   اًمِميٞم :

 سمٓمبي٘م٦م  ظمبى. 

يلا إخ  سميبايٞمم اًمّيٚمٞمامن شم٠مظميلع اًمٕمواـميف وم٘ميالهلل وىميد شمٜم٤مىمِمي٧م ُمٕميه  ُمداظمٚم٦م:

ذم يلع اعم٤ّمئل وم٘م٤م  زم: اًملي هيٛمٜم٤م يو اًمٚمٖم٦م اًمٕمبسمٞم٦مهلل وي١مٓء اًمٓمالب شم٘م٤مهل  م 

ذم اًمّمٞمف شمّمح  قم٘مٞمدهتمهلل وم٠مظمؼمشمه سموَ  اًمٓمالب ذم ؾموري٤م سمٕمد ذًمك دورات 

 ٓ  ٟمييييه يٕمٜمييييي رضمييييل ُميييي٤م يميييي٤من هيييييتم سميييي٠مُمب اًمٕم٘مٞمييييدةهلل وم٠مُميييي٤م ـمييييالب يٕمٜمييييي: ًمْٜميييي٤من ٟمحيييين 

 وىمٗمٜم٤ميم وم الٛميد سمٕميد ُمي٤م شمْيلم ًمٜمي٤م اعمٕمٝميد ذم ًمْٜمي٤من ذيْي٧م  ًميٞمٝمم وزرهتيم ومٕميغم 

وع ؾمي٤مسم٘م٤ًم ذم يمٍل ي١مٓء اًمٓمالب وم الٛمد ُمي٤م زاًميوا ُمتٛمّيٙملم سم٤مًمٌميء اًميلي درؾمي

اعمٕمٝميييد ومٜمحٛميييد ام قميييغم ذًميييكهلل وٟمحييين أن ٟمّيييٕمى إلظميييباضمٝمم  مم  ًم٤ْمٟمٞمييي٤م وييييلع 

 رهمْتٝمم سم٠من يٕمودوا  مم اعمٕمٝمد يمام يم٤مٟموا ومٞمه ؾم٤مسم٘م٤ًم. 

يييلا ؾميي١مازمهلل عميي٤مذا ٟم٘مٚمييوا ُميين اعمٕمٝمييد  مم ُمٕمٝمييد ذم ؾمييوري٤م ويييو طمٜمٗمييي  اًمِمييٞم :

 عم٤مذا 

ب ش يٙموٟمييوا قمٜمييدٟم٤م  ٟميي٤م ىمٚميي٧م ًمييك يييلا آشمٗميي٤مب يميي٤من سمييلم ييي١مٓء اًمٓمييال ُمداظمٚميي٦م:

و ٟمام  شموا ىم٤مًموا قمٚمٞمٙمم  ن شمدرؾمويم عمدة صمالصمي٦م  ؿميٝمب وم٘ميالهلل يٕمٜميي: ش ٟمٙمين ٟمٕميبك 

 هنم يم٤مٟموا يليْون  مم ؾموري٤م  ٓ سمٕمد شم٘مبيْي٤ًم اًميدورة اًمنميقمٞم٦م شم٘مبيْي٤ًم ؿميٝمب وٟمّميفهلل 

ومٞمييي٤م ؿميييٞم  أن اًمٓميييالب ذم ؾميييوري٤م و يْمييي٤ًم اًمٓميييالب اعموضميييودين قمٜميييدٟم٤م ذم اعمٕمٝميييد 
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 زاًمييييوا وم الٛمييييد يٕمٜمييييي: وم الٛمييييد ُمتٛمّييييٙمون سم٤مًمّييييٜم٦م ُم٤مئيييي٦م وقمنمييييين ـم٤مًميييي٥م ٓ

 ٟمحٛمد ام قمغم ذًمكهلل ًمٙمن يمام ذيمبت ؾم٤مسم٘م٤ًم  ن اعمْم٤مي٘م٦م ٓ سمد ُمٜمٝم٤م. 

 يلا اعمٕمٝمد ذم  ًم٤ْمٟمٞم٤م  ين   اًمِمٞم :

يلا اعمٕمٝمد ذيمبت ًمك  ٟمه ذم اًم٤ْمؾم٤منهلل ذم ُمديٜم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚم٤ْمؾم٤من اؾمٛمٝم٤م  ُمداظمٚم٦م:

 ٍ  ُمديٜم٦م ٍ .  

 ُم٤م اؾمٛمٝم٤م   اًمِمٞم :

 ُمديٜم٦م ٍ .  ُمداظمٚم٦م:

 ٍ .  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

 ويي يمْػمة.  اًمِمٞم :

 صٖمػمة ضمدًا.  ُمداظمٚم٦م:

 صٖمػمة.  اًمِمٞم :

ىمييي٤مئم قميييغم ييييلا اعمٕمٝميييدهلل يٕمٜميييي:  ٟمٕميييمهلل ًمٙمييين الٛميييد م يٕمٜميييي: عٕمٞمٜمييي٤م ُمداظمٚمييي٦م:

 ُمٜمٝمجه وم الٛمد ؾمٚمٞمم ٟمحٛمد ام قمغم ذًمك. 

 اعمدرؾمون ومٞمٝم٤م ُمن اًمٕمبب اًمّٕموديلم   اًمِمٞم :

 ومٞمٝم٤م ُمن اًمّٕمودي٦م اصمٜم٤من وسم٘مٞمتٝمم ُمن اًمّودان.  اظمٚم٦م:ُمد

 اًمّودان.  اًمِمٞم :
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 ُمن  ٟمّم٤مر اًمّٜم٦م.  ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٚمٗمٞمون يٕمٜمي.  اًمِمٞم :

 ٟمحٛمد ام وٟمِمٙمب.  ُمداظمٚم٦م:

 ام يٜمٍم دقموشمه.  اًمِمٞم :

 ةُملم اًمٚمٝمم ةُملم.  ُمداظمٚم٦م:

 ام اعمّتٕم٤من. اًمِمٞم :

 (  00: 02: 28/ 803) اهلدى والنور / 

 ( 00: 32: 47/ 803والنور / ) اهلدى
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 حلي اهلذرة وَ ليبيا ملا تالقيْ الصحوة 

 اإلشالوية ٍِاك وَ تضييق

سمّم ام اًمبمحن اًمبطمٞممهلل والٛمد م رب اًمٕم٤معملمهلل واًمّمالة واًمّالهل  اعمٚم٘مي:

ههلل وُمييين ايتيييدى  دييييه واؾميييتن وقميييغم ةًميييه وصيييحْ -¢-قميييغم رؾميييو  امهلل حمٛميييد 

 سمّٜمته ... سم٢مطم٤ّمن  مم يوهل اًمدينهلل وسمٕمد:

يييي٤م ؿميييٞمخٜم٤م  وًٓ  طمٞمٞميييكهلل و سمٚمٖميييك ؾميييالهل إظميييوة ؿمييي٤ْمب اًمّميييحوة اإلؾميييالُمٞم٦م ذم 

 ًمٞمْٞم٤م وىمد سمٕمثوين سم١ّما  ُمٝمم ويو:

 ؾم١ما  واطمدهلل وٓ  ؾمئٚم٦م. اًمِمٞم :

 ٓ ؾم١ما  واطمد يو. اعمٚم٘مي:

 ُمْلم اسامقم٦م سمخالء. يٝمٝمه اًمِمٞم :

 ٝمهي ُمداظمٚم٦م:

 ... وقمٜمدي  ؾمئٚم٦م همػمي٤م يٕمٜمي. اعمٚم٘مي:

 ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

ييييي ـمْٕمييي٤ًم طم٤مًمييي٦م ؿمييي٤ْمب اًمّميييحوة ذم ًمٞمْٞمييي٤مهلل يٕمٜميييي طم٤مًمييي٦م اًمِمييي٤ْمب طم٤مًمييي٦م  اعمٚم٘ميييي:

صيييييٕم٦ْم ضميييييدًاهلل ومْٞمح٤مر ييييي٤م سمجٛمٞمييييي  اًموؾمييييي٤مئلهلل  ُمثٚمييييي٦م ُميييييثالً  ٜميييييوع يّميييييكم ا ٛميييييه 
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 اًمّمٚموات ذم اعمّجدهلل سم٤مًملات صالة اًمٗمجب يٙمون ُمباىم٥مهلل يٚمْه اًمٚمْه اًمٕمبش.

 يو يٕمٜمي ُموفمف  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم  اعمٚم٘مي:

 ُموفمف ذم اًمدوًم٦م  اًمِمٞم :

 ٓ ىمّمدي اًمِم٤ْمب اًمٕم٤مُم٦م ذم اعم٤ّمضمد. اعمٚم٘مي:

 سمّمورة قم٤مُم٦م. اًمِمٞم :

ةع سمّمييييورة قم٤مُميييي٦م ذم ًمٞمْٞميييي٤م يمٚمٝميييي٤مهلل يٕمٜمييييي اًمييييكم يّمييييكم ذم اعمّيييي٤مضمد...  اعمٚم٘مييييي:

 ُمباىم٥م.

 ام  يمؼم. اًمِمٞم :

ٚميْه اًمٕميبش وسم٤مًميلات وسم٤مًملات اًمكم يٓمٚمق اًمٚمحٞم٦م. اًمث٤مين:  ٟمه يٚميْه اًم اعمٚم٘مي:

يٕمٜمي  ذا يم٤مٟموا ر وا ُمٜمه  زار  و رء ُمن يلاهلل يٕمٜمي ةصم٤مر اًمّٜم٦م ومٞمٙميون ُمِميْوعهلل و ي 

قمالُم٦م شمد  قمغم  ٟمه ُمن ؿم٤ْمب اًمّمحوة  و ؿم٤ْمب اًمّٜم٦م وم٤مًم٘مْ  قمٚمٞميه ذم اًمّيجنهلل 

ويوضمد طم٤مًمٞم٤ًم ذم اًمّجن ةٓك ُمن اعمِم٤مي هلل إذـم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ٜموقم٦مهلل اًمٙمتي٥م 

تحيييدث ذم اًميييدين  ٜميييوعهلل اًمتجٛمٕمييي٤مت قم٘مييي٥م اًمّميييالة ُميييثالً اإلؾميييالُمٞم٦م  ٜموقمييي٦مهلل اًم

 ٜمييوعهلل اًمييدروس ذم اعمّيي٤مضمد  ٜموقميي٦مهلل سمييه ظمٓمْيي٦م اسٛمٕميي٦مهلل ومٝمييلا ال٤مًميي٦م  صييْ  

يٕمٜمييي  ي ؿمييْٝم٦م  و يٕمييبك طمتييى  ن يميي٤من حمٚمييق لٞمتييه ويٕمييبك ُميين ؿميي٤ْمب اًمّمييحوة 

ي٘مْ  قمٚمٞمه قمغم اًمٗمور يٕمٜميهلل واىمتح٤مُم٤مت يٕمٜمي ... ذم هن٤مي٦م ؿمٝمور صمامٟمٞم٦مهلل ص٤مرت 

هلل وىمْْمييي٧م ُمييين ... ُمييين مخّيييلم ؿمييي٤مبهلل ذم ييييلع ال٤مًمييي٦م ُمييين ييييلا اًموَييي  ذم محٚمييي٦م
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رب يٕمٜمييي ٤ماعم١مؾمييفهلل اًمِميي٤ْمب ذم يمثييػم حمٚمييق اًمٚمحٞميي٦مهلل وُمييٜمٝمم ُميين ... َييٕمفهلل وطميي

يمثيييػم ُمييين ... يّيييٚمال اليييبوب  يييي ُمييين ضمواٟمييي٥م ُمييين سميييلم إييييلهلل ومٞمٝميييدد سم٤مًم٘متيييلهلل 

ِمييي٤ْمب ويوصيييٗمون سم٤مًم ٟمدىمييي٦مهلل يييي١مٓء اًميييلين قمٛميييالء  ُمبيٙمييي٤م قمٛميييالء اًمٞمٝميييود اًمويِميييوع 

بيييييدون  ن ي٘مْمييييوا قمييييغم ديٜمٜميييي٤م ويمييييلاهلل ومٞمييييدقمي سم٠مٟمييييه يييييو اعمٜم٘مييييل اعمّييييٚمم  و اًم٘م٤مئييييد ي

اعمّٚممهلل ذم يلا اًمٔمبك اًمِم٤ْمب اٟم٘مّٛموا  مم ىمّٛملم: ىمّم ىم٤م  سموضميوب ا جيبةهلل 

ٓ يّييتٓمٞم   ذم يييلا اًمٔمييبك اًمّمييٕم٥م يٕمٜمييي ٓ يّييتٓمٞم   ن يٕمْييد امهلل  ذا يميي٤من اًمٚمييْه

ٔمييورهلل سم٤مًمييلات ...  اًموىمييوك     ن..  ٚم٘مٝميي٤مهلل اعمّييجد حمٞمٓماًمٚمييْههلل اًمٚمحٞميي٦م ٓ يّييت

 ُمييي٤مهل اعمّيييجد سمٕميييد اًمّميييالة يٕمٜميييي  ٜميييوعهلل وم٘مييي٤مًموا سموضميييوب ا جيييبة واؾميييتدًموا سمآيييي٦م 

آؾمتْمٕم٤مك ذم إرض. وم٤مًم٘مّم اًمثي٤مين ىمي٤م  سمِيورة اًمْ٘مي٤مء واًم٘مٞمي٤مهل سم٤مًميدقموةهلل سمي٠من 

اًمٜمييييي٤مس حتتييييي٤مج  ًمٞمٜمييييي٤مهلل وسم٤مًميييييلات إٍةهلل ومّمييييي٤مرت صيييييدُم٤مت سمٞمٜمييييي٤مهتمهلل يمثيييييػم ُميييييٜمٝمم 

 يٕمٜمي اٟم٘مٓم٤مع اًمٙمالهل سمٞمٜم٤مهتم. ُمِم٤مطمٜم٤مت يمالُمٞم٦م  دت سم٤مًمي

 اًمٗمبىم٦م...  اًمِمٞم :

ومتحييي٧م ييييلا اًمٔميييبك يٕمٜمييييهلل ٟمبضميييو  ضم٤مسمتيييك قميييغم ييييلا اًمّييي١ما هلل يٕمٜميييي:  اعمٚم٘ميييي:

اًمِم٤ْمب يل يٕمٜمي خيبضموا ُمن اًميْالد حتي٧م ييلا اًمٔميبك  هل يْ٘ميوا ويٕمٛمٚميوا سم٠مؾمي٤ْمب 

 ُمٕمٞمٜم٦م.

ٓ  ـمْٕم٤ًم يم... سم٠مي ـمبي٘م٦مهلل يٕمٜميي ُميثالً ذم اًمٙمٚمٞمي٦م ذم اس٤مُمٕمي٦م يٕمٜميي  يدو  ...

شمتخٚمال ٓ شمٕمٛمل اظمتالط ُمي  اًمْٜمي٤مت ٓ شمٕمٛميل رء ُميثالً ُمٜمٙميبهلل يٕمٜميي ذم... ي٘موًميوا 

 يمٞمييد اٟمتييه ُميين ؿميي٤ْمب اًمّمييحوةهلل  يمٞمييد اٟمتييه ُميين اًمّييٜم٦مهلل  يمٞمييد اٟمتييه ُميين اًم ٟمدىميي٦مهلل يٕمٜمييي 

 ومٛمح٤موًم٦م يٕمٜمي  همباؤع.... و ؿمٞم٤مء صٕم٦ْم.
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قميغم طمّي٥م ُميي٤م وصيٗم٧م اًمٗمبييق اًمثي٤مين اًميلين ٓ ي١ميييد  -سمي٤مر  ام ومٞميك- اًمِميٞم :

جييبة  مم سمييالد يييتٛمٙمن ومٞمٝميي٤م ُميين اًم٘مٞميي٤مهل سمِمييٕم٤مئب ديٜمييههلل يييل يييم يواوم٘مييون قمييغم يييلا ا 

اًموصيييف اًميييلي  ٟمييي٧م وصيييٗمتههلل طمٞميييٜمام ي٘موًميييون: ٓ ٟمحييين ٟميييبى  ن ٟمٔميييل ذم سمٚميييدٟم٤م يٜمييي٤م 

ًمٜمّييتٛمب ذم اًمييدقموةهلل واًمٜميي٤مس سمح٤مضميي٦م  ًمٞمٜميي٤مهلل يييل يييم يّييتٓمٞمٕمون  ن ي٘موُمييوا سم٤مًمييدقموة 

 طم٥ّم ُم٤م ذيمبت  ٟم٧م ُم٤م يّتٓمٞمٕمون.

يٕمٜمي رد قمٚمٞمٝمم اًميلين ىمي٤مًموا سموضميوب ا جيبة: يٕمٜميي  ٟميتم  ُم٤م يّتٓمٞمٕمون اعمٚم٘مي:

ٓ شمّييتٓمٞمٕمون  ن شمييدقموا طمتييى  يٚمٙمييم  ٟمٗمّييٙممهلل يٕمٜمييي طمتييى اًمتجٛمٕميي٤مت ذم اًمْٞمييوت 

 ٜموقميي٦مهلل ... يٕمٜمييي عميي٤م يالىمييون اٟمتييه اًمِميي٤ْمب سم٤مًمييلات اًمييكم ؿميي٤ميملم ومٞمييههلل ومٛمجييبد اٟمييك 

 شمدظمل اعمّجد و ٟم٧م ...  ـمالب اًمٚمحٞم٦م وًمو يم٤من ظمٗمٞمٗم٦م. 

٤مت ذم اًمْٞمييوت  ٜموقميي٦مهلل ... يٕمٜمييي عميي٤م يالىمييون اٟمتييه اًمِميي٤ْمب يٕمٜمييي طمتييى اًمتجٛمٕميي

سم٤مًملات اًمكم ؿم٤ميملم ومٞمههلل ومٛمجبد اٟمك شمدظمل اعمّجد و ٟم٧م ...  ـمالب اًمٚمحٞم٦م وًميو 

 يم٤من ظمٗمٞمٗم٦مهلل وم٠مٟم٧م ُمباىم٥م.

وميييي٢مذًا اًم٘مْمييييٞم٦م واَييييح٦م يم٤مًمِمييييٛمه ذم راسمٕميييي٦م اًمٜمٝميييي٤مر  ن اًمييييلين ي٘موًمييييون  اًمِمييييٞم :

سم٤مًمْ٘م٤مء يم ئمٝمب  هنم يبُمون  سموضموب ا جبة يم ىمو م يو القهلل واًملين ي٘موًمون

ويٛمٞمٚمون  مم اعمّم٤مًم  اعم٤مدي٦مهلل يلا سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م وصٗم٧مهلل واًمِم٤ميد يبى ُم٤م ٓ يبى 

اًمٖم٤مئ٥مهلل  ذا يمي٤من إُميب يميام وصيٗم٧م ومٞمجي٥م ا جيبةهلل طمتيى  ين ٕىميو  ىميوًٓ ُمي٤م ىمٚمتيه 

هلل يميي٠مي ش يي٥م ا جييبة ُميين يييلع اًمْٚمييدة  مم سمٚمييدة يميي٤مومبةهلل  مم دوًميي٦م يميي٤مومبة»ُميين ىمْييل: 

و  إظميييبى ومٞمٝمييي٤م رء ُمييين البيييي٦م اًمديٜمٞمييي٦م  و يميييام ي٘موًميييون اًمٞميييوهل ذم دوًمييي٦م ُمييين اًميييد

اًمٕمٍم ال٤مع اًمديٛم٘مباـمٞم٦ما ٕٟمه يلا اًمتْمٞمٞمق ويلا اًمتحجػم اًملي ذيمبشمه ةٟمٗم٤ًم ذم 
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ذًمك اًمْٚمد اًملي  صٚمه  ؾمالُميهلل يلا اًمتْمٞمٞمق ٓ يوضمد ذم اًمْالد إظمبىهلل وًميلًمك 

ا ُميي  اًمييلين صييحوا  ن ومٞمجيي٥م قمييغم ييي١مٓء اعمّييٚمٛملم اًمييلين شمٜمْٝمييوا ًمييديٜمٝمم وصييحو

هي٤مضمبوا  وًٓ  مم سمالد اإلؾمالهلهلل وًمٙمين  ن ومبَيٜم٤م وييلا  ٟمي٤م ٓ  راع واىمٕمي٤ًم  ن ومبَيٜم٤م 

 هنم ٓ  دون ؾمْٞمالً ًمٚمٝمجبة  مم سمٚمد  ؾمالُمي يّٛم   م سم٤مإلىم٤مُمي٦م ومٞميههلل ومٝمجيبهتم 

ذم ا جبة إومم  مم الِْم٦م واًمث٤مٟمٞم٦مهلل  -¢- مم سمٚمد ةظمبهلل يمام ومٕمل  صح٤مب اًمٜمْي 

م و سم٘مى ُمن سم٘م٤مئٝمم ذم ييلا اًمْٚميد اًميلي  جيب قميغم يي١مٓء اعمّيٚمٛملمهلل ذًميك ذًمك ظمػم  

 .اًمتحجػم اًملي ٓ يٗمٕمٚمه طمتى اًمٙمٗم٤مر ُمن ال٤ميمٛملمهلل يلا ضمواب ُم٤م ؾم٠مًم٧م

 (  00: 24: 05/ 521) اهلدى والنور /
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 تعميقًا عمى الصؤاه املاضي

ٚميييه ُمٕميييك  طميييد  ظمواٟمييي٤م ُمييين وميييؽمة وشمٙمٚميييم يٕمٜميييي: سٟمٕميييمهلل يييي٤م ؿميييٞم  ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

ُمدٟميييدن طميييو  إوَييي٤مع ذم ًمٞمْٞمييي٤م يٜمييي٤م هلل ويمٜمييي٧م  ومتٞمييي٧م اًمِمييي٤ْمب سمييي٤م جبة ُمييين ًمٞمْٞمييي٤م 

يٕمٜمييي: ذم فمٜمييي  ن اًمّمييورة ش شمّمييل  ًمٞمييك يمييام يييي  يي٤م يٕمٜمييي: سمٜمٞميي٧م قمٚمٞمييه ومتوشمييكهلل 

يلع اًمٗمتوى أن ي٤م ؿمٞم  يٕمٜمي:  يم٤مد  ىميو :  هني٤م ظمٚم٘مي٧م ومتٜمي٦م يٕمٜميي: اًمِمي٤ْمب  صيْ  

صييْ  يٕمٜمييي: طم٘مٞمْتييه ويٜمٓمٚمييق ذم طمييػمة يمييل ُميين يييو ُمٚمتيي هل وًمييو يٕمٜمييي: اًمتيي اهل سمّييٞمال  

 هي٤مضمب.

 وُم٤م يو اًمّمواب  ن شمٙمون اًمٗمتوى  اًمِمٞم :

ٓ يٕمٜمي ٓ يي  صل ومتوشمك قمغم ُم٤م .. قميغم ُمي٤م ذح  ًمٞميك وُمي٤م وَي   ُمداظمٚم٦م:

  ًمٞمك  ٟمه يٕمٜمي: ٓ ٟمٓمٕمن ذم قمٚمٛمك و ٟمام ...

 قمغم ُم٤م ذح زم ُم٤م يو اًمّمواب  ن شمٙمون اًمٗمتوى  اًمِمٞم :

ص٤مئ٦ْم ذم يملا وم٠مٟم٧م  قمٚمٛميههلل ٓ  ٟمي٤م  رييد  ن ٓ قمغم ُم٤م ذح ًمك ومتوشمك  ُمداظمٚم٦م:

  وَ  ًمك يٕمٜمي: ٟم٘م٤مط.

 ُم٤م  فمن راح يتٖمػم اًمٗمتوى ُمٝمام وَح٧م. اًمِمٞم :

 ُم٤م يو يي يلع ي٤م ؿمٞم  ... ُمداظمٚم٦م:
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 ُم٤م زم رء  ٟم٤م  ىمو  ًمك يٕمٜمي: ؾمٚمٗم٤ًم  وَ  ُم٤م ؿمئ٧م  ن شموَ . اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 د ...ٟمٕممهلل ُم٤م يو اًملي يم٤من ش يوَ  زم  و ٟم٧م شمبي اًمِمٞم :

 اًمّمورة يٕمٜمي اًمّمورة اًمتي  رؾمٚم٧م  ًمٞمك  ن يٜم٤م  اًمِم٤ْمب.. ُمداظمٚم٦م:

 دقمك .. دقمك واًمّمورة. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم.  ريد.. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمييي٧م اضمٕميييل يمالُميييك   ييي٤مش دقميييك واًمّيييٚمْٞم٤متهلل  طمٙميييي أن اًمّميييورة  اًمِميييٞم :

 اًمّمحٞمح٦م.

 اًمكم.. ُمداظمٚم٦م:

 واًمتي شمّتٚم هل شمٖمٞمػم اًمٗمتوى. اًمِمٞم :

 وًمٙمن يٕمٜمي..ٓ  ىمو : شمّتٚم هل  ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمن ام هيديك  ذا يم٤مٟم٧م اًمّمورة همػم صحٞمح٦م ذم واىمٕمٝم٤م وىمدُم٧م  زم  اًمِمٞم :

 همػم صحٞمح٦م ويم٤من ضمواش سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ىمدهل شم٘مو   ٟم٧م: ضمواسم٤ًم صحٞمح٤ًم.

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥مهلل وم٢مذا همػمت اًمّمورة يتم اسواب  اًمِمٞم :

 ًمٕمٚمٝم٤م شمٖمػم اًمٗمتوى. ُمداظمٚم٦م:
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 ب قمغم ُم٤م يو و ٓ يتٖمػم  ذا همػمت اًمّمورة يْ٘مى اسوا اًمِمٞم :

 يتٖمػم. ُمداظمٚم٦م:

 ومٝملا يو ُم٤م  ىمو   ٟم٤م. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

وًمييييلًمك  ٟميييي٧م أن اذيمييييب اًمّمييييورة اًمواىمٕمٞميييي٦م وؾمييييٜمبى ذم سيييي٤م  ًمتٖمٞمييييػم  اًمِمييييٞم :

 اًمٗمتوى.

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ٕٟمه اًمٗمتيوى شمتٖميػم وإطمٙمي٤مهل شمتٖميػم سمتٖميػم اًم ُمي٤من واعمٙمي٤من ييلا ُمٕميبوك  اًمِمٞم :

ؾم٦ْم طمتى ٓ شمٗمٝمم يلع اًمٙمٚمٛم٦م ظمٓم٠م ٟمحن ٓ ٟمٕمٜمي  ٟمه إطمٙمي٤مهل قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مءهلل وسم٤معمٜم٤م

اعمٜمّميوص قمٚمٞمٝمي٤م ذم اًمٙمتيي٤مب واًمّيٜم٦م شمتٖمييػم سمتٖميػم اًم ُمي٤من واعمٙميي٤من ٓ و ٟميام سمّيي٥ْم 

شمٖمػم  طموا  يلع إطمٙمي٤مهل ويتٖميػم اسيواب م٤مُمي٤ًمهلل ومٝمي٤مت  ٟمي٧م أن ُمي٤م ييي اًمّميورة 

   اًمواىمٕمٞم٦م وىمل زم ُم٤م يو اًمٗمتوى سم٤مًمٜم٦ّْم  لع اًمّمورة اًمواىمٕمٞم٦م

 ٟمٕمم. يٜم٤م  قمٜمدٟم٤م طم٘مٞم٘م٦م يوضمد آَمٝم٤مد يمْػم ًمٚمِم٤ْمب اعمّٚمم. ُمداظمٚم٦م:

 يوضمد ُم٤مذا  اًمِمٞم :

 آَمٝم٤مد. ُمداظمٚم٦م:

 آَمٝم٤مد ٟمٕمم. اًمِمٞم :

وشمْميييٞمٞمق يٕمٜميييي ييييلا ٓ يِميييك ومٞميييه يٕمٜميييي:  طميييدهلل ًمٙمييين سم٤معم٘م٤مسميييل ُمّييي٠مًم٦م  ُمداظمٚمييي٦م:
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ظمييبوج اًمِميي٤ْمب ُميين ًمٞمْٞميي٤م أن سم٢مُمٙميي٤من اًمِميي٤مب اعمّييٚمم  و يييلا ُموضمييود يٕمٜمييي: ىمييْالً 

ّمٚموات ا ٛمه ذم اعمّجد و ن يٚمْه اًم ي اإلؾمالُمي و ن يؽمدد وظم٤مص٦م دور اًم

حتٗمييٞم  اًم٘مييبةن اًمٙمييبيم شمٕميي٩م سم٤مًمِميي٤ْمب يٕمٜمييي سمٗمْمييل ام ؾمييْح٤مٟمه وشمٕميي٤مممهلل واًمِميي٤ْمب 

يتجه ادم٤مع همػم قم٤مدي يٕمٜمي: لٗم  اًم٘مبةن طمتى  ن قمدد يمْػم ُميٜمٝمم أن سمٗمْميل ام 

طمٗمٔمييي٦م يمتييي٤مب ام ؾميييْح٤مٟمه  ؾميييْح٤مٟمه وشمٕمييي٤ممم اًميييلين طمٗمٔميييوا  و يمييي٤مدوا  ن يٙموٟميييوا ُمييين

 وشمٕم٤ممم.

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

يٕمٜميييي: ذم ُمثيييل ييييلع اًمٔميييبوك يٕمٜميييي: سم٤معم٘م٤مسميييل يٜمييي٤م  قمٚميييٞمٝمم شمْميييٞمٞمق  ُمداظمٚمييي٦م:

اًمتْمٞمٞمق ؿمٞمخٜم٤م يٜمحٍم قمغم اًمِم٤ْمب اعمتحب   و اًمِم٤ْمب اًملي يتحب  ُمن دقموى 

ُمن شموزي  يمت٥م ُمن شموزي   ذـم٦م ُمن  ًم٘م٤مء اًمدروسهلل ومٝم١مٓء ومٕمالً يٕمٜمي: قمٚمٞمٝمم  و 

ي٘م٤م : يٕمٜمي: يم حت٧م اعمٜمٔم٤مر يٕمٜمي: وقم٤مدة يٕمٜمي: يٚم٘مى قمغم ُمثٚمٝمم اًم٘ميْ   ُمثٚمام

يمل ُمن يٕمٚمم  ن ًمه طمبيم٦م يٕمٜمي: ي٘ميْ  قمٚمٞميه ويوَي  ذم اًمّيجونهلل ًمٙمين سم٤مإلُمٙمي٤من 

ذم ًمٞمْٞم٤م سم٢مُمٙم٤من اًمِم٤مب اعمّٚمم  ن يّمكم صٚمواشمه ُميثٚمام ذيميبت و ن يتحّميل قميغم 

ٟم٤م سمٗمْمييييل ام يمتيييي٥م طمتييييى  هنيييي٤م سمٙمثييييبة ٓ شموصييييف اًمٙمتيييي٥م إذـميييي٦م وشموومبييييي٤م قمٜمييييد

ؾميييْح٤مٟمه وشمٕمييي٤ممم ذًميييك ًمٕميييدهل وضميييود اليييدود واًمْواسمييي٤مت  ييي٤م ؾميييٝملهلل ومٝميييل اًمِمييي٤مب 

اًم١ّما  يٜم٤م: يل اًمِم٤مب اًملي يتّٜمى ًمه  و يتٛمٙمن ُمن اعمح٤مومٔم٦م قمغم صٚمواشمه رسمام 

 ت٤مج  مم اًمتٜم٘مل ُمن ُمّجد  مم اعمّيجد وحم٤مومٔمي٦م قميغم ًمّْيه اًمنميقمي و ن يمي٤من 

يٕمٜميي: سم٢مُمٙمي٤من اًمِمي٤مب  ن يٚمّْيٝم٤م يٕمٜميي: ظم٤مص٦م قمٜمدٟم٤م ذم زيٜم٤م شمّٛمى اًمْلًمي٦م اًمٕمبسمٞمي٦م 

ويي زي ذقمي ُمّتور يّؽم اًمٕمورة وٓ ئمٝمب ُمٜمٝم٤م ؿميٞمرش يٕمٜميي: خيتٗميي ذم اًمٕم٤مُمي٦م 
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 ٓ يٙمون ًمه يٕمٜمي: ُمٔمٝمب  ٞم  سم٢مُمٙم٤مٟمه  ن  ٤موم  قمغم ديٜمه و ن يدقمو ذم  يٚمه.

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ودون  ن يّمل  ًمٞمه عر يٕمٜميهلل ومٝمل ُمثل يلا اًميلي ُمثيل ييلع اًمّميورة  ُمداظمٚم٦م:

 ٕظمػمة  ٥م قمٚمٞمه ا بوج ُمن ًمٞمْٞم٤م ا

 قمغم همػم طم٘مٞم٘متٝم٤م. ٧َم قمكمَّ بِ ن اًمّمورة قمُ   ٟم٧م أن شم٘مو :  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٧م أن شمٕمبض قمكم صورة سمل صورًا صحٞم  و ٓ ٓ  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥مهلل  ذًا يمل صورة  ٤م ضموا ٤م. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

٤مًمٜمّي٦ْم ًمّي١ماًمك إو  وييو ييل يميل ؿمي٤مب ـمٞمي٥مهلل وم٠مٟمي٤م  ىميو  ًميك أن: سم اًمِمٞم :

 ٥م قمٚمٞمه ا جبة  ٟمحين ُمي٤م ٟم٘ميو : يميل ؿمي٤مب  ي٥م قمٚمٞميه ا جيبةا ٕٟمٜمي٤م ُمي٤م ٟم٘ميو : 

 يمل ُمّٚمم  ٥م قمٚمٞمه ال٩م.

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 و ٟم٧م شمدر  ُم٤مذا  قمٜمي  لا اًمٙمالهل. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 يميون  ٟمي٤م  ـمٞم٥مهلل وم٠مٟم٤م  ذا ىمٚمي٧م: يميل ؿمي٤مب  ي٥م قمٚمٞميه ا جيبة ُمٕم٘ميو   ن اًمِمٞم :
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ىمٚم٧م يلا اًمٙمالهل  وم٠مٟم٧م يم٤من قمٚمٞمك  ن شمّتحِ اًم١ّما  واسيواب ًميتٕمٚمم  ن ًمٙميل 

ؾمييي١ما  ضمواسمييي٤ًمهلل ومييي٤مٔن  ٟمييي٧م ذيميييبت صيييورشملم اًمِمييي٤مب اًمداقمٞمييي٦م  ذا صييي  اًمتٕمْيييػم ييييو 

اعمالطمق وييو اعمٓمي٤مرد  ُمي٤م اًمٜمي٤مس اًمٕمي٤مديلم اًميلين ييليْون  مم اعمّي٤مضمد ويّميٚمون 

٤مئب اًمٙمي٤مومب ومٝمي١مٓء ٓ َيٖمال قمٚميٞمٝمم وٓ يدقمون وٓ يتٔم٤ميبون سمٛمح٤مرسم٦م الٙمم اسي

 وٓ آَمٝم٤مدهلل  ًمٞمه يٙملا ىمٚمتٝم٤م 

ًمييٞمه سميي٤معمٕمٜمى ... ٓ  ىمّمييد .. ٓ  ىمّمييد سم٤مًموصييف ًمٚمِميي٤ْمب اًمٕمييواهل سمييل  ُمداظمٚميي٦م:

اًمِمييي٤ْمب ُمٚمتييي هل ؿمييي٤ْمب ُمٚمتييي هل دميييديم ييييؽمددون قميييغم ُميييثالً زوايييي٤م ًمتحٗميييٞم  اًم٘ميييبةن 

 ّمالة اًمتي شمواومق اًمّٜم٦م.اًمويؽمددون قمغم اعم٤ّمضمد ويّمٚمون 

 ٕمم.ٟم اًمِمٞم :

و ٛمٚمون ومٙمب ؾمٚمٗمي وقم٘مٞمدة ؾمٚمٗمٞم٦م ويدقمون ًمٙمن ًمٞمه قمٚمٞمٝمم يٕمٜمي:  ُمداظمٚم٦م:

ُميييثالً فمٝميييور واَييي  يٕمٜميييي: ُميييثالً:  وَييي  اًمّميييورة  ذًا  ٟمييي٤م ُميييثالً رسميييام  حتيييب  يٕمٜميييي: 

 حتّمييل قمييغم سمٕميي  اًمٙمتيي٥م  قمٓمٞمٝميي٤م عميين  صمييق ومييٞمٝمم  ًمييٞمٝمم  و  شمٙمٚمييم ذم سمٞمييوت دون 

يٕمٜميي  و ًميٞمه يٕمٜميي: يِميٙمل   ن يٙمون زم فمٝمور يٕمٜمي: ييلا ُمثيل ييلا ٓ ييتٗمٓمن  ًمٞميه

قمٚميييٞمٝمم ظمٓميييب يمْيييػم ذم فمييي٤ميبعا ٕهنيييم ش يٜمتْٝميييوا ًمٚمح٘مٞم٘مييي٦م ومٝميييم اًميييلي ييييبوهنم ُميييثالً 

يٚمييييْه ُمييييثالً: اًم٘مٛمييييٞمذ إسمييييٞم  ويٖمٓمييييي ر ؾمييييه ُمييييثالً ويٙمييييون  زارع واَيييي  يٙمييييلا 

ُمٔمٝمييبع  ٞميي  يٕمٜمييي ومٝمييلا يٕمٜمييي: يالطميي  يٕمٜمييي وظم٤مصيي٦م  ذا فمٝمييب ُمٜمييه يمييالهل  و دروس 

ذا يٕمٜمي: طمي٤مو   ن يّيتخدهل الٙمٛمي٦م ٓ ييؽم  اًميدقموة  و  ٛمل يمت٥م ذم يديههلل  ُم٤م  

سمٕمْمٝمم يدقمو طم٘مٞم٘م٦م ويلا يٕمٜمي قمغم ذط ُمٜمٝمم يمثػمًا يٕمٜميي: ييدقمو وًميه دور ومٕمي٤م  

و ذا يٕمٜميييي: ضمٚمّييي٧م  و ُميييبة  ُم٤مُميييك ذم اًمٓمبييييق ٓ شمِميييٕمب يٕمٜميييي  و ٓ شميييتٗمٓمن ًميييه ذم 



 ليبيا ------------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

308 

 اعمج٤مًمه اًمٕم٤مُم٦م و..

تٚميف ُمين ؿميخذ قمغم يمل طم٤م  ي٤م  ؾمت٤مذ الدي٨م ذم وصيف اًمواىمي  خي اًمِمٞم :

 مم ؿميييخذ سميييل ُمييين ؿميييخذ واطميييد ذم وَييي  قمييين وَييي  ةظميييب خيتٚميييف اًموصيييفهلل 

ومٚمييلًمك  ٟميي٤م ىمٚميي٧م ًمييك: يميي٤من يٜمْٖمييي  ن شمّتحِيي صييٗم٦م اًمّيي١ما  وصييٗم٦م اسييواب وميي٢مذا 

ّيي١ما  وٓ قمييغم اًميميي٤من اًمّيي١ما  واىمٕميي٤ًم واسييواب قمييغم يييلا اًمّيي١ما  ومييال همْيي٤مر قمييغم 

الييي٤م   وابا ٕٟميييه ًمٙميييل ؾمييي١ما  ضميييواب ًميييلًمك يمٚميييام ـميييورت اًمّييي١ما  ومْٓمْٞمٕمييي٦ماسييي

 يتٓمور اسواب وٓ  ْن ...هلل وم٢من اًمٕم٤مش ٓ ي٘مْل اسْن 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ًمٙميين ًمييو ىميي٤م  ًمييك ىم٤مئييل: اًموَيي  اًمٕميي٤مهل اإلؾمييالُمي ذم ًمٞمْٞميي٤م اًموَيي  اًمٕميي٤مهل  اًمِمييٞم :

 ُمْمٖموط قمٚمٞمه و ٓ ُم٤م يو ُمْمٖموط قمٚمٞمه  

 ومٞمه اًمْمٖمال. ُمداظمٚم٦م:

 اًموَ  اًمٕم٤مهل ُمْمٖموط قمٚمٞمه و ٓ ٓ  اًمِمٞم :

 ٤ْمب شم٘مّمد يٕمٜمي: وَ  اًمِم ُمداظمٚم٦م:

  ىمّمد اعمّٚمٛملم سمٕم٤مُم٦م  ٟم٤م  ىمو  ًمك: اًموَ  اًمٕم٤مهل. اًمِمٞم :

 ٓهلل اًمٕم٤مهل ٓ يْمٖمال قمٚمٞمٝمم. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ يْمٖمال قمٚمٞمه. اًمِمٞم :

 يٕمٜمي: اًمبضمل يّمكم يٙملا. ُمداظمٚم٦م:
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ي٤م  ظمير  ٟم٧م وم٘مال قمٜمد  اإلؾمالهل  ٟمه يّمكم  يل يٜم٤م   ٙمن  ن شمدقمو  اًمِمٞم :

و مم اإلؾميييالهل يمٙميييل اًميييلي ييييو   مم اًمٙمتييي٤مب واًمّيييٜم٦م و مم قم٘مٞميييدة اًمّيييٚمف اًمّمييي٤مًم 

 اإلؾمالهل فم٤ميبًا وسم٤مـمٜم٤ًم سم٢مُمٙم٤مٟمك  ن شمدقمو  

 فم٤ميبًا ٓهلل ًمٙمن.. ُمداظمٚم٦م:

 وُم٤مذا ٟمحن قمٜمدٟم٤م فم٤ميب وسم٤مـمن  اًمِمٞم :

 ٓ ىمد شمدقمو يٕمٜمي ... ُمداظمٚم٦م:

 يٕمٜمي: ٍي٦م  ذًا اًمدقموة ٍي٦م. اًمِمٞم :

 ٟمٕممهلل ٍي٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ا جبة و ٓ ٓ َيِبد  ـمٞم٥مهلل ومحٞمٜمام شمٙمون اًمدقموة ٍي٦م يبد ُموَوع  اًمِمٞم :

 يبد. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييي٥مهلل ُمييي٤م ذم اًمٗمتيييوى  ٟميييه ا جيييبة واضمْييي٦م قمٚمييياًم  ن ٟمحييين طمٞميييٜمام ٟم٘ميييو :  اًمِميييٞم :

ا جبة واضم٦ْم ٓ  شمّمور قمغم يمل ومبد .. وميبدا ٕن ييلا ُمّيتحٞمل وعسمي٧م ًميك ةٟمٗمي٤ًم 

ُميييثالً: ريمييين ُمييين  ريمييي٤من اإلؾميييالهل  ٓ وييييو الييي٩م ُمييين اؾميييتٓم٤مع  ًمٞميييه ؾميييْٞمالًهلل صميييم  ٟمييي٤م ٓ 

ِمييي٤ْمب اعمّيييٚمم ... اًميييلي  ٟمييي٧م شمدٟميييدن طموًميييه ذم قمٜميييدع ييييلا اليييامس  ٟميييه  شمّميييور اًم

هييي٤مضمب  مم سمٚمييد يّييتٓمٞم   ن يٙمييون طمييبًا ذم دقموشمييه  يمثييب  يي٤م يييو يٜميي٤م   ن يميي٤من يٜميي٤م  

طمبيييي٦مهلل وسمٜمييي٤مء قميييغم ُمييي٤م ىمٚمييي٧م  ٟميييه ُمييين طمٞمييي٨م اًمييي ي اإلؾميييالُمي ٟمحييين ٟمّيييٛم  سم٤مًمٜمّييي٦ْم 

اًمٜميي٤مس  ًمٚمج ائييب ُمييآد ذم إُمييه اًم٘مبييي٥م ؾميي٠مًمٜمي ؾميي٤مئل ُميين اس ائييب: يٜميي٤م  سمٕميي 

ي٘موًميييون: يتييي٠مظمبون قمييين صيييالة اسٛمٕمييي٦م ييييوهل اسٛمٕمييي٦م ٓ يّميييٚمون ُمييي  اسامقمييي٦م ييييوهل 
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اسٛمٕميييي٦م يّمييييٚمون ذم سمٞمييييوهتمهلل ىميييي٤م :  تجييييون سميييي٠مهنم  ذا شميييي٠مظمبوا ٓ يّييييتٓمٞمٕمون  ن 

يّمٚموا ظم٤مرج اعمّجدا ٕن اًمنمـم٦م شمالطم٘مٝممهلل وُم٤م  يمثب إؾمئٚم٦م اًمتيي وردشمٜميي ُمٜميل 

 وا ذم اًمٓمبيييييق ؿميييي٤مسم٤ًم ُمٚمت ُميييي٤ًم اًمٗمتٜميييي٦م اًمٙمييييؼمى وؾمييييجن  ظمواٟمٜميييي٤م يٜميييي٤م   هنييييم يمٚمييييام ر

ؾمييجٜموعهلل  ريييد  ن ةظمييل أن ُمٕمبوميي٦م اًموَيي  ذم ًمٞمْٞميي٤م يييل يٜميي٤م  اًمِميي٤ْمب  ييد البييي٦م 

 ذم  قمٗم٤مء لٞمته  

 ٓ  د:...  ُمداظمٚم٦م:

وم٢مذًا سم٤مر  ام ومٞمك عمي٤مذا شم٠مظميل ُمين اإلؾميالهل ٟم٤مطمٞمي٦م  وشم٘ميو : ييليْوا  مم  اًمِمٞم :

ٞمه يييييييلا يييييييو وم٘مييييييال اعمّييييييجد و ِييييييوا اعمجيييييي٤مًمه اًم٘مبةٟمٞميييييي٦م يييييييلع  مم ةظمييييييبع ًميييييي

اعمٗمبوضهلل ىمد يٙمون اًموَ  ذم ومبٟمّي٤م و عم٤مٟمٞمي٤م وسمبيٓم٤مٟمٞمي٤م  طمّين ُمين ييلع اًمٜم٤مطمٞمي٦م 

 طمّيين سمٙمثييػم ُميي  ذًمييك ُميي٤م ٟمِمييجٕمٝمم  ن يييدقموا سمييالد اإلؾمييالهل و ن يّييت٘مبوا ذم شمٚمييك 

اًمْالدا ٕن  م ٟموع ُمن البي٦م .. ٟموع ُمن البي٦م اًمديٜمٞمي٦مهلل ومي٤مٔن اًميلي  ٟمي٧م شميليمبع 

و ؾموء ُمن  عم٤مٟمٞمي٤مهلل ومٝميلا اًمّيوء يٕمٜميي:  ٕميل اًم٘ميو  سم٠مٟميه  ذم ًمٞمْٞم٤م  ؾموء ُمن سمبيٓم٤مٟمٞم٤م

ا جبة واضم٦ْم قمغم ُمن ٓ يتٛمٙمن ُمن  ىم٤مُم٦م اًمِمٕم٤مئب اًمديٜمٞمي٦م واًميدقموة اإلؾميالُمٞم٦م ذم 

ًمٞمْٞم٤م )يٙمٗمي  ن اًمبضمل  قمٚمن  ل٤مدع و قمٚمن حم٤مرسمته ًمٚمّٜم٦م(هلل ومام سم٘م٤مء اعمّٚمٛملم ذم 

٤مب  يل يّيتٓمٞمٕمون يوُمي٤ًم شمٚمك اًمْالد ُم٤م يو إُمل اعمٜمِمود اًملي يْتٖمٞمه ي١مٓء اًمِمْ

ُم٤م  ن ي٘مٚمْوا ٟمٔم٤مهل الٙمم سمٓمبيق اًمدقموة سم٤مًمتي ييي  طمّين  هل ييم يي٠مُمٚمون  ن ي٘مٞمٛميوا 

صمورة محباء قمغم يلا اًمث٤مئب   ن يم٤مٟم٧م إومم ومٝملا  ت٤مج  مم زُمن ُمديد و تي٤مج 

 مم شمٕميييي٤مون ُميييي  اًمِميييي٤ْمب اعمّييييٚمم ذم اًمييييْالد إظمييييبى اًمتييييي ومٞمٝميييي٤م ُميييي٤م  ىمييييو  البييييي٦م 

 ٙمن ومٞمٝم٤م طمبي٦م  يمثب ُمن شمٚمك اًمْالد.اًمٙم٤مُمٚم٦م ُم  إؾمف ًم
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 ُميي٤م  ن يميي٤مٟموا يبيييدون  ن خيٓمٓمييوا يمييام يٗمٕمييل سمٕميي  اسامقميي٤مت  ن ي٘مٞمٛمييوا صمييورة 

 وي٘مٞمٛموا اٟم٘مالب قمّٙمبي قمغم يلا اًمٓم٤مهمٞم٦م ومٝمٜم٤م ي٘م٤م :

رشحم  اااترشساا عرشمساا عرشق اان إ

 

 

 

رشت  اإرش قترشا لترش اترشسا عرش اا  

بة ُمين ُمٙمي٦م  مم ي٤مضمب ُمن ُمٙم٦م  مم اعمديٜم٦م و ُمب  صيح٤مسمه سمي٤م ج ¢ومبؾمو  ام  

اعمديٜمييي٦مهلل وىمْيييل ذًميييك  ُميييبيم سمييي٤م جبة ُمييين ُمٙمييي٦م  مم الِْمييي٦م عمييي٤مذا  ًمٙميييي يتيييٜمٗمه 

اًمّمح٤مسم٦م اعم١مُمٜمون اًمّميٕمداء ذم سميالد الِْمي٦م قمٜميد اًمٜمجي٤مرهلل صميم سمٕميد ذًميك ضمي٤مءت 

 بطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وإظمػمة ويي إُمب سم٤م جبة  مم اعمديٜم٦م.اعم

ن يتٙمتٚمييوا ذم سمييالد ا الصيي٦م ييي٤م  ظمييير ٟمحيين ٟمبيييد ُميين اًمِميي٤ْمب ًمييو يميي٤من يٛمٙمييٜمٝمم  

واطمييدهلل ًمٙميين  ذا يميي٤من ٓ يٛمٙمييٜمٝمم يييلا اًمتٙمتييل ومٗمييي سمٚمييدين ٓ يٛمٙمييٜمٝمم ذم صمالصميي٦م ذم 

 رسمٕم٦م ذم مخ٦ّمهلل  ُم٤م ئمٚموا يٙملا يٕمٞمِمون حت٧م اًمْمٖمال َٖمال آؾميتْداد اًميلي ٓ 

ُمثل ًمه طمتى ذم سمالد اًمٙمٗم٤مر ُمٕمٜمى يلا  ن  ىم٤مُم٦م الٙمم اإلؾمالُمي ذم إرض سمٕمٞمد 

 اعمٜم٤م  ضمدًا .. ضمدًا.

صيييي٦م سميييي٤مر  ام ومٞمييييكر ٓ شمتٛمّييييٙموا سم٠مٟمييييه وام يييييلع اًمٗمتييييوى سمٜميييي٤مء قمييييغم  ٟمييييه ا ال

اًمّميورة يم٤مٟميي٧م همييػم صييحٞمح٦م اًمتييي ىمييدُم٧م ومٚميٞمٙمن إُمييب يمييلًمكهلل ًمٙميين اًمّمييورة اًمتييي 

ىمدُم٧م يلا يو ضموا ٤م و ٟم٧م أن ىمدُم٧م اًمّمورة اًمتي  ٟم٧م شمباي٤م يي اًمّمواب ومام 

ٖم٤مر رضمي٤مًٓ وٟمّي٤مء شمٖمػم قمٜمدي رء  ـمالىمي٤ًما ٕن ًميٞمه اًمِميٕم٥م اًمٚمٞمْيي يمٚميه يمْي٤مر وصي

قمٜميييدع اؾميييتٕمداد  ن هيييي٤مضمب ذم ؾميييْٞمل ام ييييلا راح هيييي٤مضمب ذم ؾميييْٞمل ام  وميييباد ىمٚمٞمٚميييلم 

ضمدًاهلل صمم ًمٜمٙمن يٕمٜمي س لم ُمن اًملي شمبى  ٟم٧م  ن يْ٘مى يٜم٤م  اًمِم٤مب اعمث٘مف  هل 

 اًمٕمٙمه  
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ذم شمّمييوري يٕمٜمييي: سمٕميي  اًمِميي٤ْمب ويمثييػم ُمييٜمٝمم يٕمٜمييي: اًمييلين  ٛمٚمييون  ُمداظمٚميي٦م:

يْ٘مون يٜم٤م  طمتى يٜمنموا يلا اًمٗمٙمب ويدقمو اًمٜمي٤مس  مم ييلا  اًمٗمٙمب اًمّٚمٗمي ٓ سمد  ن

 اًمدينا ٕن سم٤معم٘م٤مسمل يٜم٤م  ُم٤م يّٛمى سم٤مًمٚمج٤من اًمثوري٦مهلل أن ي٤م ؿمٞم  ٟم٤مس.

 ًمٙمن يلا ي٤م  ظمير همػم ُمّتٓم٤مع. اًمِمٞم :

يييي٤م ؿميييٞم  ٟمييي٤مس دىمٞم٘مييي٦م.. أن يٕمٜميييي: اًمثيييورة ييييلع صميييورة ُمٕمٛميييب اًم٘ميييلاذم  ُمداظمٚمييي٦م:

 همٚم٘مي٧م اس٤مُمٕمي٦م اإلؾميالُمٞم٦م ضم٤مُمٕمي٦م اعمٚميك  ىم٤مُم٧م ؾمٜم٦م شمّٕم٦م وؾميتلم ذم ؾميٜم٦م ؾميْٕملم

 درييييههلل ذم اًمّيييت٦م وصمامٟميييلم  ًمٖميييي اًمتٕمٚميييٞمم اًميييديٜمي ذم ًمٞمْٞمييي٤م هن٤مئٞمييي٤ًم ش شمْ٘ميييى  ٓ ُمييي٤مدة 

واطميييدة وييييي ُمييي٤مدة اًمؽمسمٞمييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦م يٕمٜميييي: اًمٓم٤مًمييي٥م ي٠مظميييل ؾميييورة ُمييين اًم٘ميييبةن يميييل 

 ؾميييْوع  و يميييل ُميييبة  و ُميييبشملم ذم إؾميييْوعهلل أن ييييلع اًمّيييٜم٦م  ًمٖمٞمييي٧م ييييلع اعمييي٤مدة ٓ 

يوضمييييد رء اؾمييييٛمه دييييين يٕمٜمييييي: محٚميييي٦م دمٝمٞمييييلهلل طمتييييى  هنييييم سمٕميييي  اعمييييواد يٕمٜمييييي: 

يدرؾميييون اًمٓمٚمْييي٦م ويٕمٚمٛميييوهنم  ن اًمويييي٤مش اًم ٟميييديق يٕمٜميييي: ييييو رضميييل َييي٤م  واًميييلي 

يٕمٗمييي لٞمتييه واًمييلي يبوميي   زارع طمتييى صيي٤مر يييلع إضمٞميي٤م  اسديييدة ختيي٤مك ُميين يييلا 

ومٙميب ُمْمي٤مد سميلم اعمٔمٝمبهلل سم٤معم٘م٤مسمل ي١مٓء ذم ؿم٤ْمب ويمثػم طم٘مٞم٘م٦م يٕمٜميي: ىمي٤مُموا سمٜمنمي 

اًمٜم٤مس وشموَٞم  اإلؾمالهل  م وٟمجحوا  مم طمد ُم٤مهلل أن اٟمتنمي سمٞميٜمٝمم ُمي١مظمبًا يٕمٜميي: 

رسميييام سمٕمييي  يمثيييػم ُميييٜمٝمم ٓ شمٜمْييي٧م ًميييه لٞمييي٦م يٙميييلا ام ظمٚم٘ميييه ؾميييْح٤مٟمه وشمٕمييي٤ممم ودميييدع 

ُمتحب هلل ومٛمثل ي١مٓء يٕمٜمي: يو ُمٔمٝمبع همػم  ؾمالُمي ُمثالً يٞمئته و ن يم٤من ُمٚمت هل ُمثالً 

ًا شمٙميييون ًميييههلل ومٝميييلا يٕمٜميييي: سمٕمييي  اًمِمييي٤ْمب عمييي٤م ضمٚمّيييوا سمييي٤مإلزار واًمٚمحٞمييي٦م ظمٗمٞمٗمييي٦م ضميييد

وىم٤مًموا: ًمه  ن يْ٘مى  ٟمه ييدقمو ُميثالًهلل ًمٙمين عمي٤م اًمٗمتيوى .. عمي٤م اًمٗمتيوى ضمي٤مءت قم٤مُمي٦م  ن 

اًمِم٤ْمب يٕمٜمي:  ٥م  ن خيبجهلل ومٚمو  ٟم٤ّمن ُمثالً يم٤مٟم٧م يٕمٜمي: لٞمته ظمٗمٞمٗمي٦م ٓ شمٔمٝميب 
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وميييق ًمٚمنميييع .. ٓ شمٔمٝميييب يٕمٜميييي ًمٚمٜمييي٤مس ويمييي٤من ُميييثالً ييييؽمدي اًمييي ي اًمٚمٞمْيييي اًميييلي ييييو ُموا

اإلؾمالُمي وفمل يدقمو ويٜمنم اًمٗمٙمب ُم٘م٤مسمل ي١مٓء طمتى ٓ  ٝمٚموا اًمٕم٤مُم٦م ومٝمل عمثيل 

 يلا  ن خيبج 

  ٟم٧م حتٙمي ذم ظمٞم٤م  ي٤م ؿمٞم  ام هيديك. اًمِمٞم :

 صدىمٜمي ي٤م ؿمٞم   ين  طمٙمي ُمن واىم . ُمداظمٚم٦م:

 صدىمٜمي  ٟمك حتٙمي ظمٞم٤م . اًمِمٞم :

 ...  ُمداظمٚم٦م:

طمجييي٦م قمٚمٞميييك يميييل اًمْميييٖمال ييييلا يميييل ييييلا اًمْميييٖمال اًمتيييي شميييتٙمٚمم قمٜميييه ييييلا  اًمِميييٞم :

اًمتّٚمّييل ذم حم٤مرسميي٦م اإلؾمييالهل قمٚمٜميي٤ًم وم٠مٟميي٧م شم٘مييو :  يي٥م ٟمحيين ٟمحيي٤مرب يييلا اإلليي٤مد 

ًٍا  وًٓ:  ٟميييييي٧م أن وٓ ُم١ماظمييييييلة شمتّمييييييور  ن اًمِميييييي٤ْمب اعمّييييييٚمم يييييييو ٓ قمٚمييييييم ًمييييييه 

 سم٤مإلؾمالهلهلل اًمِم٤ْمب اعمّٚمم سمح٤مضم٦م  مم ُمن يٕمٚمٛمه.

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ومٛمن يٕمٚمٛمه  اًمِمٞم :

 وام اٟمٔمب.. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمل. ًمِمٞم :ا

 ـمٞم٥م ي٤م ؿمٞم  ُمتى اًمبضموع ُمثالً  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم  اًمِمٞم :
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 ُمتى اًمبضموع  مم اًمْالد ُمثالً  ُمداظمٚم٦م:

 يلا ؾم١ما  ؾم٤مسمق ٕواٟمه. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

سميي٤مر  ام ومٞمييك. يٕمٜمييي: ُمتييى يبضميي  اعمٝميي٤مضمبون  مم ُمٙميي٦م ُمتييى ُميين اًمييلي  اًمِمييٞم :

 ًمّامء.اُمن يّتٓمٞم   ن  ٞم٥م قمغم يلا اًم١ّما  يوُمئل  ٓ سموطمي 

 ... ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

  ٓ سموطمي اًمّامء. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

يٜم٤م  طمٙمٛم٦م شم٘مو : ُمن اؾمتٕمجل اًمٌمء ىمْل  واٟمه اسمتكم سمحبُم٤مٟمههلل ٟمحين  اًمِمٞم :

 ظمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمٛمل  لع اًم٤ّمقم٦مهلل  ُم٤م ُم٤مذا خيٚمق ام  وم٤مم  قمٚمم.

 (  00:  00: 52/ 726) اهلدى والنور /

 (  00 :14: 14/ 726) اهلدى والنور /
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 شؤاالت ليبية

 ٟميييتم  اومتٞميييتم  جيييبة اًمٚمٞمْٞميييلم ...ا جيييبة ًمٚمٞمْٞميييلمهلل أن اعمٙمييي٤من اًميييلي  ُمداظمٚمييي٦م:

 يّتٓمٞمٕمون يجبًة يم٠مومٖم٤مٟمّت٤منهلل ومام طمٙمم ا جبة  مم إومٖم٤من أن 

 يي٥م قمييغم اًمٚمٞمْٞمييلم  ن هييي٤مضمبوا  مم  ومٖم٤مٟمّييت٤من ُمييبشملم و مم همػمييي٤م ُمييبة  اًمِمييٞم :

 واطمدة:

ّييييتٓمٞمٕمون  ن ي٘موُمييييوا سمِمييييٕم٤مئب ام قميييي  وضمييييل وقم٤ْمدشمييييه اعمييييبة إومم: ٕهنييييم ٓ ي

 يٜم٤م  يمام سمٚمٖمٜم٤مهلل واًمٕمٝمدة قمغم اًمباوي.

وصم٤مٟمٞميي٤ًم:  يي٥م قمٚمييٞمٝمم  ن هييي٤مضمبوا  مم إومٖميي٤منا ٕضمييل  ن يٙموٟمييوا قموٟميي٤ًم  ييم ذم 

ضمٝم٤مديم اًمٙمٗم٤مر اًمِمٞموقمٞملم ذم شمٚمك اًمْالدهلل ومٝمم  وًٓ: يٜمجون ُمين شمٚميك اًميْالد اًمتيي 

٤مئب دييٜمٝمم وُمين شمْٚمٞمي  دقميوة اإلؾميالهل دقميوة اًمٙمتي٤مب ٓ يتٛمٙمٜمون ومٞمٝم٤م ُمين اًم٘مٞمي٤مهل سمِميٕم

واًمّيٜم٦مهلل وصم٤مٟمٞميي٤ًم: يِميي٤مريمون اعمّييٚمٛملم يٜميي٤م  ذم ضمٝمي٤مديم َييد قمييدويمهلل يييلا ضمييواب 

 اًم١ّما هلل ٟمٕمم. 

 .(  00:  00:  40/ 547) اهلدى والنور/

 طمٙمم اسٝم٤مد أن طمٙمم اسٝم٤مد إومٖم٤مين أن   ُمداظمٚم٦م:

 ؾمْق اسواب.  اًمِمٞم :
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 ـمٞم٥مر  ُمداظمٚم٦م:

  ش  ىمل ًمك:  ٥م قمٚمٞمٝمم ُمبشملم.  اًمِمٞم :

 ٓهلل ًمٖمػميم ًمٞمه اًمٚمٞمْٞملم وم٘مال ًمٖمػميم.  ُمداظمٚم٦م:

اًموضموب ىم٤مئمهلل ًمٙمن أن ٟمحن يٕمٜمي: يمثب اًم١ّما  ذم يلع اًمٜم٘مٓم٦مهلل ٟمحن  اًمِمٞم :

أن سمّيي٥ْم اًمٗمتٜميي٦م اًمتييي وىمٕميي٧م وٟمبضمييو  ن شميي و   ن ش شمٙميين زاًميي٧مهلل ًمٙميين ٟمبضمييو  ن 

 الٙمم ومٝمو اًمٗمبَٞم٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦مهلل ٟمٕمم. ٟمتٚم٘مى إظم٤ْمر اعم١ميمدة ًمٙمون اًمٗمتٜم٦م زاًم٧مهلل  ُم٤م

  .( 00:  02:  10/ 547هلدى والنور/) ا

ـمٞميي٥مر ذم طم٤مًميي٦م قمييدهل  ُمٙميي٤من ا جييبةهلل يييل  ييوز  ييم اًمْ٘ميي٤مء ًمٚمييدقموة  ُمداظمٚميي٦م:

 واخت٤مذ سمٕم  إؾم٤مًمٞم٥م. 

يلا ؾم١ما  ظمٓم٠م.. اًم١ّما  ظمٓم٠مهلل ٓ يٛمٙمن ا جبة ُم٤مذا ٟم٘ميو   يي٤مضمبوار  اًمِمٞم :

   ٟم٧م شم٘مو : ٓ يٛمٙمٜمٝمم وُم٤مذا  ىمو  

و ن اؾمييتٓم٤مقموا يييل يٛمٙمييٜمٝمم اًمٕمٛمييل سم٤مًمييدقموة سم٤مختيي٤مذ  ؾميي٤مًمٞم٥م  ظمييبى..  ُمداظمٚميي٦م:

 حت٤مؿمٞم٤ًم ًمٚمحٙممهلل ُمثالً: طمٚمق اًمٚمحٞم٦م  

يهر اخت٤مذ وؾم٤مئل همػم حمبُم٦م  وزهلل  ُم٤م اخت٤مذ وؾم٤مئل حمبُم٦م ومٝملع ُمن  اًمِمٞم :

دين اًمٞمٝمود اًملين ي٘موًمون: اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًموؾمٞمٚم٦مهلل  ُم٤م ذم اإلؾمالهل ومال يوضمد رء ُمن 

 يلا. 

  .( 00:  02:  44/ 547اهلدى والنور/ )
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 ـمٞم٥مر ُم٤م يو ُمٜمٝم٩م اًمؽمسمٞم٦م قمٜمد اًمّٚمف   ُمداظمٚم٦م:

 تي٤مج  مم اًمٕمٚميم سم٤مإلؾميالهلهلل وُمٕم٤مٟمي٤مة اعمٕمٚمٛميلم  يلا اإلؾميالهل  ن ي٘مبٟميوا  اًمِميٞم :

ُمييييبوا »قمٚمٛمٝمييييم سم٤مًمٕمٛمييييلهلل وعسميييي٧م ًمييييك ُمييييثالً ةٟمٗميييي٤ًم سم٘موًمييييه قمٚمٞمييييه اًمّمييييالة واًمّييييالهل: 

ٜميي٤مء قمنميي وومبىمييوا سمٞمييٜمٝمم ويم قمٚمٞمٝمي٤م ويييم  سم وٓديميم سم٤مًمّمييالة ويييم  سمٜميي٤مء ؾمييْ  واعسميي

 .شذم اعمْم٤مضم 

وُمن اًمث٤مسم٧م قمن اًمّمح٤مسم٦م  هنم يم٤مٟموا ٓ يتٕمٚمٛمون قمنمًا ُمن اًم٘ميبةن ومٞمٜمت٘مٚميون  مم 

همػمع  ٓ سمٕميد  ن يٗمٝمٛميوع ويٓمْ٘ميوع قمٛمٚمٞمي٤ًمهلل و ٓ يمي٤من اًمٕمٚميم وسمي٤مًٓ قميغم صي٤مطمْه  ذا ش 

ِليَن َةَُمٜمُيوا ﴿ ي٘مؽمن اًمٕمٚمم سم٤مًمٕمٛملهلل وأي٦م اعمٕمبووم٦م ذم ىميو  ام قمي  وضميل: َي٤م اًمَّي ٤م َ هيا يَي

٤م ٓ شَمْٗمَٕمٚمُيوَن  وا ُمَي ؼُمَ َُمْ٘متًي٤م قِمٜمْيَد امَِّ َ ْن شَمُ٘موًمُي ٤م ٓ شَمْٗمَٕمٚمُيوَن * يمَي  - 2]الصرف ﴾ِشَ شَمُ٘موًُموَن ُمَي

ٟم٘مو  يلا ُم  اًمتٜمْٞمه  ن اإلؾمالهل ذم  طمٙم٤مهل سمٕمْمٝم٤م  ٥م اًمت اُمٝم٤م ومٕمالً  و شمبيم٤ًم..  [3

ذًمييييك ذم اًمٕمْيييي٤مدات اًمّييييٜمن وُميييي٤م دوهنيييي٤م.. ذم  ومبَيييي٤ًم  و هنٞميييي٤ًمهلل ويٜميييي٤م   طمٙميييي٤مهل دون

 اعمٜمٝمٞم٤مت اعمٙمبوي٤مت ومام دوهن٤م.

وميي٤معمٝمم  ن اعمّييٚمم  يي٥م  ن يييتٕمٚمم اإلؾمييالهل طمتييى يٗمييبب سمييلم ُميي٤م يييو ومييبض قمييلم 

ومال  وز  ن يؽميمههلل وسملم ُم٤م يو ومبض يمٗم٤مي٦م ومٚمه آظمتٞم٤مر ذم ذًمك  ن ؿم٤مء ومٕمل وًمه 

ًمٗمييييبائ  ُميييين اًمّييييٜمن إضمييييب و ن ؿميييي٤مء شمييييب  وًمييييٞمه قمٚمٞمييييه اإلصمييييمهلل يمييييلًمك ُميييي٤م دون ا

اعم١ميميييدات واًمّيييٜمن اعمّيييتح٤ْمت واعمٜميييدوسم٤متهلل ويٙميييلا اًمّيييٚمْٞم٤مت: يم٤معمحبُمييي٤مت 

ومٞمج٥م  ن يٕمٚمم ُم٤م يو طمباهل ومٞمجتٜمْه وُم٤م يو ُمٙمبوع ومٞمح٤مو  اضمتٜم٤مسميه وٓ سمي٠مس قمٚمٞميه 

 ذا واىمٕميها ٕٟميه ًمييٞمه ُمين سميي٤مب اعمحبُمي٤متهلل ويميام ىميي٤م  قمٚمٞميه اًمّييالهل ُمِميػمًا  مم ٟمحييو 

باهل سملم وسمٞميٜمٝمام  ُميور ُمِميتْٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝمين يمثيػم  ن الال  سملم وال»يلا اعمٕمٜمى: 
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  مم ةظمب الدي٨م. شاًمِمْٝم٤مت وم٘مد اؾمتؼم  ًمديٜمه وقمبَه ُمن اًمٜم٤مسهلل ومٛمن اشم٘مى

ومييي٢مذًا: إؾمييي٤مس ييييو اًميييتٕمٚمم وىميييبن ييييلا اًمٕمٚميييم سم٤مًمٕمٛميييلهلل ومييي٤مٔن شم٘ميييو   ٟمييي٧م يمٚمٛمييي٦م 

حتتيي٤مج  مم سٚمييدات يمٞمييف ٟمييبش اعمّييٚمٛملم  سميي٤مًمٕمٚمم واًمتٓمْٞمييق  ييلا اًمٕمٚمييم ظم٤مصيي٦م 

ٚمدقم٤مة اًملين يٜمّمْون  ٟمٗمّٝمم ويٚم٘مْون  ٟمٗمّٝمم سم٠مهنم دقم٤مةهلل ومٝم١مٓء اًميدقم٤مة سم٤مًمٜم٦ّْم ًم

 ذا ش يٙموٟمييوا قمييغم ُمّييتوى قميي٤مٍ  ُميين اعمٕمبوميي٦م سم٤مإلؾمييالهل واإلؾمييالهل اًمّمييحٞم  يمت٤مسميي٤ًم 

هلل وًمٙمين ٓ يٙمٗميي  وؾمٜم٦م وُمٜمٝم٩م اًمّٚمف اًمّم٤مًم  ومٝمم ؾمٞمٙموٟمون ىمدوة ؾمٞمئ٦م ًمٚمٛمدقمو

م  يْمييي٤ًم  ن يبسمييييوا ُميييين يٙميييلا  ن يٙموٟمييييوا ييييم ىمييييد ىمبٟمييييوا اًمٕمٚميييم ُميييي  اًمٕمٛميييل سمييييل قمٚمييييٞمٝم

 يدقموهنم  مم اًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م  ن يٕمٛمٚموا  يْم٤ًم سمام يتٕمٚمٛموٟمه ُمٜمٝممهلل همػمع. 

  .( 00:  03:  35/ 547) اهلدى والنور/

اًمّمالة ظمٚمف  ئٛم٦م ئمٝمبون سمٕم  اًمْدع اًمنميمٞم٦مهلل ذم ًمٞمْٞمي٤م يوضميد يمثيػم  ُمداظمٚم٦م:

سمٕمْميٝمم ُمن إئٛم٦م ضمٝمٚم٦مهلل وسمٕمْميٝمم طمتيى اعميتٕمٚمم ُميٜمٝمم وًمٙمين ًمدييه سميدع ذيمٞمي٦مهلل و

 يٜمٙمب سمٕم  أي٤مت  و سمٕم  إطم٤مدي٨م. 

 يٜمٙمب سمٕم  أي٤مت   اًمِمٞم :

 ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمف يلا   اًمِمٞم :

 ُمثالً: يٜمٙمب اإلٍاء ىمّم٦م اإلٍاء يٜمٙمبي٤م ُمن  صٚمٝم٤م.  ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م شم٘مو  يٙملا.  اًمِمٞم :
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 يلا ُموضمود قمٜمدٟم٤م.  ُمداظمٚم٦م:

ي ًمك  ن شمٜم٥ّم يواش .. يواشر قمغم ىمو  ذاًمك اًمؽميمي ر  ٟم٧م ٓ يٜمْٖم اًمِمٞم :

ُمّيييٚماًم  مم  ٟميييه يٜمٙميييب اإلٍاءا ٕن اعمتْييي٤مدر ُمييين ييييلا اًمٙميييالهل وظم٤مصييي٦م  فمييين ىمٚمييي٧م: 

سمٕم  أي٤مت اًم٘مبةٟمٞم٦م ومٝميلا ظمٓمي٠مهلل  ٟمي٧م شمبييد  ن شم٘ميو : يٜمٙميب سمٕمي  اعمٕمي٤مين ًميْٕم  

 أي٤مت اًم٘مبةٟمٞم٦مهلل  و  ٟمك شمٍم قمغم ىموًمك إو  

 سمٕمْمٝمم يٜمٙمب طمتى يٕمٜمي: ُمٕمٜمى شمٗمّػم أي٦م ُمثالً.  ُمداظمٚم٦م:

رضمٕميي٧م  زم.. دقمييك ُمٕمييي ظمييػم ًمييكهلل  ٟميي٧م شمبيييد  ن شم٘مييو : يٜمٙمييب سمٕميي    :اًمِمييٞم

اعمٕميي٤مين ًمييْٕم  أييي٤متهلل  ُميي٤م  ن شم٘مييو : سمٕمْمييٝمم يٜمٙمييب أييي٤مت  و سمٕميي  أييي٤مت يييلا 

و  أييييي٦م ١مظمٓميييي٠ما ٕن اًمٜمتٞمجيييي٦م شمٙمييييون يٕمٜمييييي ظمٓمييييػمة ضمييييدًا وومييييبب يمْييييػم سمييييلم ُميييين ييييي

ُمّييٚمم وخيبضمٝميي٤م قميين فم٤ميبييي٤م وًمٙمٜمييه ييي١مُمن  يي٤م قمييغم  هنيي٤م ُمٜم ًميي٦م ُميين اًمّييامء ومٝمييلا 

٤َم هلل  ُم٤م اًملي يٜمٙمب أي٦م ُمن  صٚمٝم٤م ومٝملا يم٤مومب ُمبشمد قمن ديٜمههلل وم٠مٟم٤م  فمن  ٟمك شمٕمٜمي 

ًملم وسمٕمييي  اعمٕمييي٤مسين اًميييلين يٕمت٘ميييدون سمييي٠من اًمبؾميييو   ٍي سمبوطميييه ١موسمٕمييي  اعمييي

 وًمٞمه سمجّدعهلل يلا يو اعمٕمٜمى اًملي شمبيد سم٘موًمك:  هنم يٜمٙمبون  

 ٟمٕممهلل ًمٙمن ذم إطم٤مدي٨م يٜمٙمبون  صل الدي٨م.  ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م  شمٙمٚمم قمن أي٦م.  :اًمِمٞم 

 ٟمٕمم يلا ذم أي٦م ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

وميي٢مذًا: يييم ي١مُمٜمييون سمآييي٦م اإلٍاء ًمٙميين يٜمٙمييبون اعمٕمٜمييىهلل ُميي٤مذا ي٘موًمييون ذم  اًمِمييٞم :

 اعمٕمٜمى اًملي ي١مُمٜمون سمه يم 
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  ٟمه ش يٌ سمههلل سمٕمْمٝمم يٜمٙمب  ٟمه  ٍي سمه .. ُمداظمٚم٦م:

ُمي٤م ييو اعمٕمٜميى اًميلي ُم٤مذا ي٘موًمون ذم أي٦م  ُمي٤م داهل  هنيم ي١مُمٜميون سم٤مٔيي٦مهلل  اًمِمٞم :

 ي١مُمٜمون سمه ذم يلع أي٦م   يو اًملي ىمٚمته ًمك 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

  ٍي سمبوطمه. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

  و يوضمد قمٜمدع رء ةظمب ٟمحن ٓ ٟمٕمبومه   اًمِمٞم :

 يم ي٘موًمون يلا.  ُمداظمٚم٦م:

ـمٞميي٥مر  ذًا ييي١مٓء  يمييبر ٓ  ييوز  ن ٟم٘مييو  قمييٜمٝمم: يٜمٙمييبون ةييي٦م اإلٍاءهلل  اًمِمييٞم :

ػمٟمييي٤م قميييٜمٝمم ومٜم٘ميييو :  هنيييم يٜمٙميييبون اعمٕمٜميييى اًمّميييحٞم   يييلع أيييي٦مهلل و ٟميييام ٟمّميييح  شمٕمْ

 صحٞم   

 ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

 سمٕمد ذًمك ًمك  ن شمٕمود وشم٘مو : يٜمٙمبون إطم٤مدي٨م. اًمِمٞم : 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ييييي١مٓء اًمييييلين يٜمٙمييييبون إطم٤مدييييي٨م  ييييم طم٤مًميييي٦م ُميييين طميييي٤مًمتلم:  ُميييي٤م  هنييييم  اًمِمييييٞم :

ٓمٚم٘مي٤ًم ومٝمي١مٓء ًمٞمّيوا يٜمٙمبون الدي٨م يمٛمبضم  صم٤من سمٕميد اًم٘ميبةن اًمٙميبيم.. اليدي٨م ُم

 ُمّٚمٛملمهلل وُم٤م  فمٜمك شمٕمٜمي يلا ومٞمٝممهلل  ًمٞمه يملًمك  
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 يم يٜمٙمبون.  ُمداظمٚم٦م:

  ًمٞمه يملًمك   اًمِمٞم :

 ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمي٤م  ر يكهلل عمي٤مذا شمبييد  ن شمٚم٘ميي حمي٤معة ذم اسيوابهلل  ًميٞمه يميلًمك   اًمِميٞم :

ىمييل: ٟمٕمييم ىمييل: ٓهلل ىمييل ُميي٤م ؿمييئ٧م.. ىمييل ُميي٤م شمٕمت٘مييدهلل  ٟميي٤م  فميين  ن ييي١مٓء ٓ شمبيييد  ن شم٘مييو  

 قمٜمٝمم: يٜمٙمبون الدي٨م يمٚمه .

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

  ذًا: يم يٜمٙمبون سمٕم  إطم٤مدي٨م  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ُمٜمٝم٤م  طم٤مدي٨م اإلٍاء واعمٕمباجهلل صحٞم  ـمٞم٥مر ُم٤م يو اًمٗمبب سملم  ٟمٙم٤مر  اًمِمٞم :

الييدي٨م يمييالً و ٟمٙميي٤مر الييدي٨م ضميي ًء   ٟمٙميي٤مر الييدي٨م يمييالً يّييتٚم هل  ٟمٙميي٤مر ٟمّمييوص 

يْم٤محهلل وًميلًمك ومٛمين  ٟمٙميب اًمّيٜم٦م ٓ يٙميون ُمّيٚماًما ىمبةٟمٞم٦م ويلا ٓ  فمن  ت٤مج  مم  

ؾُموُ  وَمُخُلوُع  ﴿ٕٟمه ٓ ي١مُمن سم٤مًم٘مبةن:    مم ةظمبع. [3]الحشر:﴾َوَُم٤م ةشَم٤ميُمُم اًمبَّ

 ُم٤م ُمن يٜمٙمب سمٕم  إطم٤مدي٨م ويلا ُموضميود ىميدياًم وطميديث٤ًمهلل ومي٤مٔن:  ين اؿميتٝمب 

ٜم٦م ذم  ٟمٙمييييي٤مر يمثيييييػم ُمييييين إطم٤مديييييي٨م اًمٜمْويييييي٦م اًمّميييييحٞمح٦م  ييييين يٜمتٛميييييي  مم  ييييييل اًمّييييي

واسامقم٦م اًمِمٞم  إزيبي اعمٍمي: حمٛمد اًمٖم ازمهلل يلا ٓ يٜمٙمب اًمّٜم٦م.. ٓ يٜمٙمب 

الدي٨م ُمن  صٚمٝم٤م ومٞمام يْدو وام طمّٞمْههلل ًمٙمن يٜمٙمب يمثػمًا ُمن إطم٤مدي٨مهلل ومٝملا ٓ 

 وز شمٙمٗمػمع سمٜم٤مًء قمغم  ٟمه ش يٜمٙمب اًمّيٜم٦م ُمين  صيٚمٝم٤مهلل ًمٙمين سميال ؿميك ييو ًميٞمه قميغم 
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إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتي شمٚم٘متٝم٤م إُم٦م سم٤مًم٘مْو هلل  يدًى ُمن رسمه طمٞمٜمام يٜمٙمب يمثػمًا ُمن

 ومٝمو ذم َال  ُمْلم ُمن يلع الٞمثٞم٦م.

وٓ ؿمك  ٟمه  ذا يم٤من ُمثٚمه وىم  ذم ُمثل يلا اًمْمال  ومال ؿمك  ن ًمه  شم٤ْمقم٤ًم يمثػمين 

ذم اًمْالدهلل و فمن  ٟمه يم٤من ُمدرؾم٤ًم قمٜمديمم  و قمٜمد سمٕم  ضمواريممهلل ومٌت قمدواع  مم 

ومٝم١مٓء ٟمحن ُموىمٗمٜم٤م دم٤ميٝمم  ن ٟمٜمّمحٝممهلل  ُمن يم٤من و مم ُمن ضم٤مور وُم٤م ؿم٤مسمه ذًمكهلل

 و ن ٟمج٤مد م سم٤مًمتي يي  طمّن.

سمٕميييد  ن ٟم٘ميييوهل سمواضمييي٥م اًمٜمّميييٞمح٦م واًمتوضمٞميييه واًمتٕمٚميييٞمم ومييي٢مذا  سوا قميييغم َيييال م 

اعمْلم ٟمّميٗمٝمم سمي٠مهنم َي٤مًمون وٓ ٟم ييد قميغم ذًميكهلل  ي: ٓ ٟمٙمٗميبيمهلل سمٜمي٤مًء قميغم ييلا 

اًمّميييييالة  ٟمٕمييييود  مم ضميييييواب: ييييييل اًمّميييييالة ظمٚمٗمٝمييييم صيييييحٞمح٦م  هل سم٤مـمٚمييييي٦م  اسيييييواب:

صييحٞمح٦ما ٕٟمٜميي٤م ٟمّمييكم وراء يمييل ُمّييٚمم ُميي٤م داهل ٓ ييي ا  ذم دائييبة اإلؾمييالهل ُمٝمييام يميي٤من 

سمٕمٞمدًا قمٜم٤م ذم سمٕم  إومٙم٤مر  و أراء  و اًمٕم٘مٞمدة ُم٤م ش خي٤مًمف ٟمّم٤ًم سٛمٕم٤ًم قمٚمٞمه سملم 

اعمّٚمٛملمهلل ومي٢مذا يمي٤من يٜمي٤م  ٟميذ ويت٠موًموٟميه سمتآوييل ًمٞمّي٧م طم٤مدصمي٦م و ٟميام ييي ُمٕمبوومي٦م 

ّٚمٛمون ش يٙمٗميبويما ٕن ييلع اعمّي٠مًم٦م حتتٛميل وُمي  ُمٜمل اًم٘مديم ُمن سمٕمْمٝممهلل واعم

آطمتام  يّ٘مال آؾمتدٓ هلل طمٞمٜمئٍل ٓ ٟم٘مو  سمتٙمٗميػم ييلا اًمٜميوع ُمين إئٛمي٦مهلل وُمي٤م داهل 

 ن إُمب يملًمك وم٤مًمّمالة ظمٚمٗمٝمم صحٞمح٦مهلل ًمٙمٜمٜم٤م سمٓمْٞمٕم٦م ال٤م  ٟمٜمّم  سم٠من ُمن وضمد 

  ُم٤مُم٤ًم ظمػم ُمن يلا اإلُم٤مهل قم٘مٞمدًة وؾمٚمويم٤ًم ومال يّمكم وراء ذا  اإلُم٤مهل. 

  .( 00:  07:  49/ 547) اهلدى والنور/

ـمٞم٥مر اًمٜموع أظمب اًملي ًمديه ذ  ُمثالً ذم إًمويٞم٦م ُمثالً: يٕمْد ي ور  ُمداظمٚم٦م:
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 اًم٘مْور ويتؼميمون  ٤م ويٙملا  

ٓ ؿمك  ن يلا ٟموع ُمن اًمنم هلل ًمٙمن اًمتٙمٗمػم ٟمٗمّه ٓ يّم٤مر  ًمٞمه  ٓ سمٕميد  اًمِمٞم :

سمتوطمٞميييد إًمويٞمييي٦م ومٝميييو يٕمْيييد ُمييي  ام   ىم٤مُمييي٦م الجييي٦مهلل ومييي٢مذًا ُميييثالً ر يييي٧م  ُم٤مُمييي٤ًم ٓ يييي١مُمن

همػمعهلل يٜم٤مدي همػم ام ُمثالً ذم اًمِمدائد ويٜملر ويلسم  ًمٖميػم ام قمي  وضميل ذم إوميباحهلل 

يلا يمٗميب ٓ ؿميك ومٞميههلل ًمٙمين ٓ ٟمّيتٓمٞم   ن ٟم٘ميو :  ٟميه يمي٤مومب  ٓ سمٕميد شمٗمٝمٞمٛميه وسمخ٤مصي٦م 

 ن  ذا يم٤من ُمن إقم٤مضمما ٕٟمٜم٤م ٟمحن ُمِميٙمٚمتٜم٤م اًمٞميوهل ُمي  اًمٕميبب اًميلين يٗميؽمض وميٞمٝمم 

يٗمٝمٛميييوا اًم٘ميييبةن يميييام  رادع ُمٜم ًميييه ُمييين اًمّيييامءهلل وميييام سم٤مًميييك سم٤مٕقمييي٤مضمم  ُمييي٤م سم٤مًميييك ُمييين 

اؾمييتٕمجم ُميين اًمٕمييبب ر ومٝمييم يميي٤مًمٕمجم ٓ يٗمٝمٛمييون ًمٖميي٦م اًم٘مييبةنهلل  ذًا: ييي١مٓء وييي١مٓء 

 ٥م ىمْل اعم٤ْمدرة  مم شمٙمٗمػميم و ظمباضمٝمم قمن دائبة ديٜمٝمم  ىم٤مُم٦م الج٦م قمٚميٞمٝممهلل 

تَٞمَْ٘مٜمَتَْٝم٤م  ﴿مم: وميي٢من ضمحييدوي٤م ومّمييدب ومييٞمٝمم ىمييو  رسمٜميي٤م شمْيي٤مر  وشمٕميي٤م يي٤م َواؾْميي ُدوا ِ َ َوضَمَحيي

ُٝمْم  ُّ  طمٞمٜمئٍل ٟمخبضمٝمم ُمن دائبة اإلؾمالهل وٓ ٟم٤ْمزم. [14]النمل:﴾َ ْٟمُٗم

  .( 00:  16:  02/ 547هلدى والنور/) ا

ضم ا  ام ظمػمهلل ـمٞم٥مر ُم٤م اًم٘م٤مقمدة اًمتٗمبييق سميلم يمٗميب دون يمٗميبهلل يميام ىمي٤م   ُمداظمٚم٦م:

يمٗمييب دون يمٗمييبهلل ُميي٤م اًم٘م٤مقمييدة اًمتٗمبيييق سمييلم  اسميين قمْيي٤مس ًمٚمييلين ش  ٙمٛمييوا سمييام  ٟميي   ام

 يلا  

يييو يييلا اًمٙمٗمييب آقمت٘ميي٤مدي واًمٙمٗمييب اًمٕمٛمييكمهلل اًمٙمٗمييب آقمت٘ميي٤مدي واًمٙمٗمييب  اًمِمييٞم :

اًمٕمٛمييكمهلل ومٛميين ىميي٤مهل ذم ىمٚمْييه يمٗمييب اقمت٘ميي٤مدي ومٝمييلا اًمييلي خيييبج قميين اعمٚميي٦مهلل ُميين ىميي٤مهل ذم 

 ذاشمه يمٗمب قمٛمكم قمٛمٚمه خي٤مًمف اقمت٘م٤مدع ومٝملا يو اًمٙمٗمب اًمدون اًملي ٓ يٙمٗمب سمه.
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ٟم٘مٓمييي٦م دىمٞم٘مييي٦م سمٕمييي  اًمٌميييء  ييي٥م قميييغم الييي٤معين  ن يٕمبومويييي٤م: يميييام  ن  ويٜمييي٤م

اًمٙمٗمب يمٗمبان يميلًمك اًمٜمٗمي٤مب ٟمٗم٤مىمي٤من.. اًمٜمٗمي٤مب ٟمٗم٤مىمي٤منهلل اًمٞميوهل يٓميبح سميلم اًمٜمي٤مس اًمٙمٗميب 

يمٗمبان ًمٙمن ٓ يٓمبح اًمٜمٗم٤مب ٟمٗم٤مىم٤منهلل ويلا  ُمب ي٤مهل  يْم٤ًمهلل ُمن  َٛمب ذم ٟمٗمّه اًمٙمٗمب 

 ومٝمو يم٤مومب يمٗمب اقمت٘م٤مديهلل صحٞم   

 ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

وًمٙمييين ييييو ي٘ميييو :  ؿميييٝمد  ن ٓ  ًميييه  ٓ ام و ن حمٛميييدًا رؾميييو  ام وىميييد  :اًمِميييٞم 

يّمييوهل ُميي  اعمّييٚمٛملم  مم ةظمييبع يييلا ُميين ميي٤مهل ٟمٗم٤مىمييههلل ومٝمييو يميي٤مومب سم٤مـمٜميي٤ًم ُمّييٚمم فميي٤ميبًاهلل 

ُمٗمٝميييوهل  مم يٜمييي٤م  فمييين  اًمٙمٗميييب اًمٕمٛميييكم ُمييي  اًمٙمٗميييب آقمت٘مييي٤مدي قميييغم اًمٕمٙميييه م٤مُمييي٤ًمهلل 

ٚميه قمٛميل اًمٙمي٤مومبهلل اعمٜمي٤مومق اًمٙمي٤مومب قمٛمٚمٞمي٤ًم اقمت٘مي٤مدع طمّي٥م اإلييامن اًمّميحٞم هلل ًمٙمين قمٛم

قميغم قمٙميه قمٛمٚميه قمٛميل اعمّيٚمٛملم ًمٙمين اقمت٘مي٤مدع اقمت٘مي٤مد اًمٙمي٤مومبينهلل وم٤معمّيٚمم اًميلي 

يٙميييون اقمت٘مييي٤مدع اقمت٘مييي٤مد اعمّيييٚمٛملم ًمٙمييين قمٛمٚميييه قمٛميييل اًمٙمييي٤مومبين ييييلا ٓ يٙمٗميييبا ٕن 

اقمت٘م٤مدع اقمت٘م٤مد اعمّٚمٛملم  ُم٤م قمٛمٚمه ومٕمٛمل اًمٙم٤مومبينهلل وم٢مذا قمبومٜم٤م يلا اًمتٗمّمٞمل اٟمتٝمٞمٜم٤م 

ّييٚمٛملم سميي٤مًمٙموهل سميي٤مًٕموك اعم١مًمٗميي٦مهلل وطمٞمٜمئييٍل ٟمٕمييبك ىموًمييه قمٚمٞمييه ُميين ُمِمييٙمٚم٦م شمٙمٗمييػم اعم

ومٛميين شمييب  اًمّمييالة وم٘مييد   شوسمييلم اًمٙمٗمييب  و اًمنميي  شمييب  اًمّمييالة سمييلم اًمبضمييل»اًمّييالهل: 

يمٗمبهلل يلا  ُم٤م  ن يٙمون يمٗميبع اقمت٘م٤مديي٤ًمهلل و ُمي٤م  ن يٙميون يمٗميبع قمٛمٚمٞمي٤ًمهلل ُمتيى يٙميون ييلا 

ّميييالة ويٕميييؽمك ذم  و ييييلا   ذا قمبومٜمييي٤م ُمٜميييه سمٓمبي٘مييي٦م  و سمييي٠مظمبى  ٟميييه يييي١مُمن سمنميييقمٞم٦م اًم

ىميييييبارة ٟمٗمّيييييه سمخٓمئيييييه ُمييييي  ام وي٘ميييييو : ام يتيييييوب قمٚمٞمٜمييييي٤م ومٝميييييلا ُمييييي١مُمن ذم ىمٚمْيييييه ُمييييي  

اعمّٚمٛملم ًمٙمن يو ُم  اًمٙم٤مومبين ذم قمٛمٚمها ٕن اًمٙمٗم٤مر ٓ يّمٚمونهلل ومٝميلا ييو اًمٗميبب 

 سملم اًمٙمٗمب آقمت٘م٤مدي واًمٙمٗمب اًمٕمٛمكم.
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  .( 00:  17:  58/ 547) اهلدى والنور/

 ىم٤مُم٦م الٙمم اإلؾمالُمي قمٜمد اًمّٚمف  ـمٞم٥مر ُم٤م يي اًمٙمٞمٗمٞم٦م إل ُمداظمٚم٦م:

يمٚمٛميي٦م قمٜمييد اًمّييٚمف يّييػم اليي٤م .. شمبومٕمٝميي٤م يّميي  اًمّيي١ما  سمييدون اًمٙمٚمٛميي٦م  اًمِمييٞم :

 .  ومٝمٛمهيلع  و ًمٕمٚمك شمٕمٜمي ؿمٞمئ٤ًمهلل  ٟم٤م ش 

 ُمٜمٝم٩م اًمّٚمف يٕمٜمي.  ُمداظمٚم٦م:

يييههلل يوضمييد ومييبب قمٜمييد اًمّييٚمف.. يييو ُميي٤م ىمٚمٜميي٤مع ةٟمٗميي٤ًم: شمّمييٗمٞم٦م وشمبسمٞميي٦م ووم٘مييالهلل  اًمِمييٞم :

 صحٞم هلل ٓ  يمثب ُمن ذًمك .قمٚمم وقمٛمل قمٚمم صحٞم  وقمٛمل 

 ام   يٙمم ظمػم.  ُمداظمٚم٦م:

 .( 00:  21:  32/ 547) اهلدى والنور/
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 أحوه أِن الصٍة يف لبٍاُ

ذم اًمّييي١ما  اًمث٤مًمييي٨م قمييين وَييي   ظمواٟمٜمييي٤م اعمّيييٚمٛملم ُمييين  ييييل اًمّيييٜم٦م ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

 إلقمداد اًمٕمّٙمبي ًمٚمدوم٤مع قمن اًمٜمٗمه وُمبطمٚم٦م صم٤مٟمٞم٦م ا هللًمْٜم٤من

وا ؾمالطمٞم٤ًم ُم٤مديي٤ًمهلل ١مٟمٕممهلل ٟمحن ٓ ٟم١ميد ُمٓمٚم٘م٤ًم  ي ع٤مقم٦م  ؾمالُمٞم٦م  ن يتٝمٞم اًمِمٞم :

 وا ؾمالطمٞم٤ًم ُمٕمٜموي٤ًما وذًمك ًمّْْلم اصمٜملم:١مىمْل  ن يتٝمٞم

 طمد ٤م قمٚمٛميهلل وأظمب دميبش  ذا صي  اًمتٕمْيػمهلل  ُمي٤م اًمٕمٚمٛميي ومٝميو  ٟمٜمي٤م  ذا ٟمٔمبٟمي٤م 

٤مِط اْ َٞمْييِل وَ ﴿ مم ىموًمييه شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم:  ْن ِرسَميي
ٍة َوُِميي وَّ ْن ىُميي

تََٓمْٕمُتْم ُِميي ٤م اؾْميي يْم َُميي وا َ ُي دا
َ قِميي

يُممْ  ُدوَّ ُدوَّ امَِّ َوقَميي ُْييوَن سمِييِه قَميي هلل ٟمجييد ذم يييلا اًمييٜمذ ُمٕمٜمييى ُمْمييٛمٜم٤ًم ومٞمييه [63]األنفررمل:﴾شُمْبِي

ْن ﴿همييييييػم واَيييييي  يميييييي٤معمٕمٜمى اًمٍمييييييي  ذم ًمٗمٔمييييييههلل  تََٓمْٕمُتْم ُِميييييي ٤م اؾْميييييي يييييْم َُميييييي وا َ ُي دا
َوَ قِميييييي

ةٍ  وَّ ا ٓميي٤مب ذم  نهلل  ي: ىمييوة ُم٤مدييي٦مهلل ُميي٤م يييو يييلا اعمٕمٜمييى َييٛمٜميهلل عميي[63مل:]األنفرر﴾ىُميي

وا َ ُيْم ﴿ىموًميه:  دا
  اعمّيٚمٛمون اعم١مُمٜمييون طم٘مي٤ًم واعمحي٤مومٔمون قمييغم [63]األنفررمل:﴾َوَ قمِي

يمييييل ُميييي٤م  ُمييييب ام سمييييه ورؾمييييوًمههلل  هل يييييم  ُمث٤مًمٜميييي٤م ُميييين اعمّييييٚمٛملم ذم ةظمييييب اًم ُميييي٤من  ُميييين 

 اعم٘مّمود  لا ا ٓم٤مب 

١مُمٜملمهلل ـمٞمييي٥مهلل وًميييلًمك وميييٜمحن ٟموضمييي٥م قميييغم يميييل ييييم ـمْٕمييي٤ًم اًمٜميييوع إو  ُمييين اعمييي

ع٤مقمييييي٦م ذم  ي سمٚميييييد يمييييي٤مٟموا ذم  ي ىمبيييييي٦م يمييييي٤مٟموا  ن يٕمٜميييييوا ىمْيييييل يميييييل رء سم٤مإلقميييييداد 

اعمٕمٜموي وًمٜم٘ميل اإلييامين اًميلي يوضمي٥م قمٚميٞمٝمم ُمي٤م  ذٟمي٤م  ًمٞميه ةٟمٗمي٤ًم ُمين ومٝميم اإلؾميالهل 
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 ومٝماًم صحٞمح٤ًم وشمٓمْٞم٘مه شمٓمْٞم٘م٤ًم قمٛمٚمٞم٤ًم ذم طمدود اإلُمٙم٤من.

دقم٤مة اًمٕمٍمييييلم اًمٞميييوهل ىموًميييه:  ىمٞمٛميييوا دوًمييي٦م ٟمحييين ٟمٕميييبك  ن ُمييين طمٙميييم سمٕمييي  اًمييي

اإلؾمييالهل ذم ىمٚمييوسمٙمم شم٘مييم ًمٙمييم ذم  رَييٙمم. اعم٘مّمييود واَيي  ضمييدًا سم٘موًمييه:  ىمٞمٛمييوا 

دوًميييي٦م اإلؾمييييالهل ذم ىمٚمييييوسمٙممهلل  ي: طم٘م٘مييييوا اإليييييامن اًمّمييييحٞم  اًمٙم٤مُمييييل ذم ىمٚمييييوسمٙممهلل 

ومج اؤيمم قمٜمد رسمٙمم  ن  ٘مق ًمٙمم ُم٤م شمٜمِمدوٟمه وُم٤م شميدقمون  ًمٞميه ُمين  ىم٤مُمي٦م اإلؾميالهل 

 ذم  رَٙمم.

ٙمٜمٜميييي٤م ٟمجييييد يمثييييػمًا  يييين يتْٜمييييون يييييلع الٙمٛميييي٦م ٓ ي٘مٞمٛمييييون اًمدوًميييي٦م اًمّمييييٖمػمة ذم ًم

ذواهتيييم.. ذم ٟمٗموؾميييٝمم.. ذم  سمٜمييي٤مئٝمم.. ذم ٟمّييي٤مئٝمم.. ذم سمٜمييي٤مهتم.. ذم دورييييمهلل  ذا 

دظمٚم٧م دار سمٕمْمٝمم دمدي٤م  تٚمئ٦م سمٙمثػم ُمن إُمور اعمخ٤مًمٗم٦م  لا اًمدين اًميلي  ُميب 

 يلا الٙمٞمم سم٢مىم٤مُمته ذم ىمٚموب اًمٜم٤مس.

ن ٓ ٟم١ميد آؾميتٕمداد اعمي٤مدي اًمٗميبدي  يلا اًمّي٥ْما ٕن إييم ذم وم٤مًمِم٤ميد: ٟمح

 إومباد  ن  ٘م٘موا ذم ٟمٗموؾمٝمم.. ذم ىمٚمو م اإليامن اًمّمحٞم .

ىمٚم٧م: اًمٕمٚمٛمي واًمتجبشهلل  ُم٤م اًمتجبش ومام ر يٜم٤م  صمبًا قم٤مد سم٤مًمٗم٤مئدة قمغم  ي ـم٤مئٗم٦م 

ُميييييين اعمّييييييٚمٛملم اؾمييييييتٕمدوا آؾمييييييتٕمداد اعميييييي٤مدي اًمّييييييالطمي ذم َييييييوء طمٞميييييي٤مهتم ذم 

ٛمٕمييييي٤مهتم اًميييييلين  ٙمٛميييييون ومٞمٝمييييي٤م سمٖميييييػم اإلؾميييييالهلهلل ُمييييي٤م وضميييييدٟم٤م  يييييلا آؾميييييتٕمداد ست

اًمّييالطمي  ٓ اًمِيير إيمييؼم اًمييلي يميي٤مٟموا يٗمٙمييبون سميي٤م بوب ُمٜمييه وموىمٕمييوا ذم  قمٔمييم 

 ُمٜمه.

يي ذَ و ٟميي٤م  ُ  ب سمٗمتٜميي٦م الييبهل اعمٙميييهلل ومٝميي١مٓء اؾمييتٕمدوا إل يي٤مد ًمتح٘مٞمييق ٟمٔميي٤مهل ظمييالك يمِّ
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 ٤م يم٤مٟموا يٕمٞمِمون ومٞمه ُمن ىمْلهلل وم٘مد  اًمٜمٔم٤مهل اًم٘م٤مئم ذم ذا  اًمْٚمدهلل ومٙم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىم٦ْم ذاً 

قم٤مدت اًمدقموة اًم٘مٝم٘مبى  مم ؾمٜملم يمثػمة ويمثػمة ضمدًاا سم٥ّْم يلع اًمثيورة اًمتيي ىمي٤مُموا 

 ومٞمٝم٤م.

اذيميييبوا ُمٕميييي اًمثيييورة ذم ُمٍمييي.. اذيميييبوا ُمٕميييي اًمثيييورة ذم ؾميييوري٤م.. اذيميييبوا ُمٕميييي 

 ظميييػمًا اًمثيييورة ذم اس ائيييبهلل ُمييي٤مذا ضمٜميييى اعمّيييٚمٛمون ُمييين ييييلع اًمثيييوراتهلل وٓ ٟمّيييٛمٞمٝم٤م 

 ات و ٟمام ُمن آؾمتٕمداد اًمّالطمي واعم٤مديهلل ُم٤م ضمٜموا  ٓ الٜمٔمل يمام ي٘م٤م .صمور

ًمييلًمك  ٟميي٤م  ىمييو :  ذا يميي٤من يييلا ذم اًمييدو  اًمتييي شمّييٛمى سم٤مًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ومييامذا 

ٟم٘مييييو  سم٤مًمٜمّيييي٦ْم ًمدوًميييي٦م ٟمٍميييياٟمٞم٦م ُمّييييٞمحٞم٦م ٓ يبيييييدون ًمنؾمييييالهل  ٓ اًمِيييير اعمجّييييد 

 د ذم اطمتال م ًمٗمٚمّٓملم.اعمجّمهلل يمام ٟمبى ُمن شم٠ميٞمد الٙموُم٤مت اًمٜمٍماٟمٞم٦م ًمٚمٞمٝمو

ن  ي ـم٤مئٗم٦م ُمّٚمٛم٦م شمٕمٞم  ذم دوًم٦م يمي٤مومبةهلل ٟمحين ٟميبى  ٟميه  ًمٙمٜمي ُم  ذًمك  ىمو : 

 يييوز  ييي٤م  ن شميييداوم  قمييين ٟمٗمّيييٝم٤مهلل و ن شمتٕمييي٤مـمى ُمييين اًمّيييالح ُمييي٤م ٓ دمٕميييل اًمدوًمييي٦م  و 

شم٘مدهل ًمٚمدوًم٦م طمج٦م  ي٤م ًمتّت٠مصيل ؿمي٠موم٦م اعمّيٚمٛملم ذم سمالديي٤مهلل ومي٠مرى  ٟميه ٓ ُمي٤مٟم  سميل 

ٚمدوم٤مع قمن  ٟمٗمّٝمم ومٞمام  ذا اقمتدي قمٚمٞمٝممهلل  ُم٤م  ن يٗمٙميبوا يو اًمواضم٥م  ن يّتٕمدوا ًم

سم٤مًم٘مٞميي٤مهل سم٤مٟم٘مالسميي٤مت وصمييورات ومٝمييلع ٓ شمنمييع ذم اًمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ومْمييالً قميين  هنيي٤م ش 

شمييٜمج  ذم اًمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ومْمييالً قميين  ن شمييٜمج  ذم دوًميي٦م ٟمٍميياٟمٞم٦م. يييلا ر يييي ذم 

 اعموَوع.

ضميييدًاهلل وميييٞمام يتٕمٚميييق سمييي٤مُٕمب  و ٟمييي٤م  ٟمٓمٚميييق  مم ييييلع اًمٜمتٞمجييي٦م ُمييين  ُميييور يمثيييػمة ويمثيييػمة

وا﴿إو  ويييو ُميين أييي٦م اًمّيي٤مسم٘م٦م:  دا هلل وم٤م ٓميي٤مب ًمٚمٛميي١مُمٜملمهلل قمييغم [63]األنفررمل:﴾َوَ قِميي



 لبنان ------------------------------------------------------------- امع تراث العالمة األلباني يف املنهجج

377 

اعمييي١مُمٜملم  ن يّييييتٕمدوا ُمٕمٜموييييي٤ًم ىمْييييل  ن يٗمٙمييييبوا  ن يّييييتٕمدوا ُم٤مدييييي٤ًمهلل  ُميييي٤م ُميييين طمٞميييي٨م 

دي٨م اعمِميٝمور اليعيوا ذم دورييم ومٝميلا واَي  ُمين واًمدوم٤مع قمن  ٟمٗمّٝمم  ذا ُم٤م ي

ُمييين ُمييي٤مت دون ُم٤مًميييه ومٝميييو »هميييػمع  ٓ وييييو ىموًميييه قمٚمٞميييه اًمّيييالهل: ذم صيييحٞم  ُمّيييٚمم و

هلل وميي٢مذا يييوضمم اعمّييٚمم ذم دارع ضميي٤مز سمييل وضميي٥م قمٚمٞمييه اًمييدوم٤معهلل يييلا ذم ؾمييْٞمل شؿمييٝمٞمد

اًميدوم٤مع ٟم١مييدع م٤مُميي٤ًمهلل  ُمي٤م اًمٜمٔمييب ًمٚمٛمّيت٘مْل اًمْٕمٞميد ًم٘مٞميي٤مهل صميورة َييد الٙميمهلل وسمخ٤مصيي٦م 

ْمييٕمٗم٦مهلل وذم  ذا يميي٤من همييػم  ؾمييالُميهلل ومٝمييلا ٓ شمّييتٓمٞم   ن شم٘مييوهل سمييه ـم٤مئٗميي٦م ُمّييٚمٛم٦م ُمّت

 سمالد  ٞمال  ٤م اًمٙمٗم٤مر ُمن يمل ضم٤مٟم٥م. يلا ر يي ذم اسواب قمن يلا اًم١ّما .

  ذًا  قمداديم  ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمدوم٤مع قمن  ٟمٗمّٝمم. اًمِمٞم :

يٕمٜمي سبد شمدري٥م وم٘مالا ٕٟميه ًميو ُمي٤م ؾميٛم  ام يوعيوا يٙموٟميوا  صيالً  ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمدين..

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ٚمد واًمّمؼم.ًمٙمٞمٗمٞم٦م آؾمتخداهل قمغم اًمّالح واس ُمداظمٚم٦م:

 ي ٟمٕممهلل سمنمط:  ٓ  ٚم٥م ؾمٚمٗم٤ًم ىمْل  ن يٕمتدى قمٚمٞمٝمم اقمتداء الٙموُم٦م  اًمِمٞم :

 قمٚمٞمٝمم. ٟمٕمم.

ةٍ ﴿... ُمييين ...  ُمداظمٚمييي٦م: وَّ ْن ىُمييي
تََٓمْٕمُتْم ُِمييي ٤م اؾْمييي ييْم َُمييي وا َ ُي دا

هلل يييييو [63]األنفرررمل:﴾َوَ قِمييي

ًمٚمٛميي١مُمٜملم طم٘ميي٤ًم يمييام ؾمييٚمف ًمييٞمه أنهلل يٕمٜمييي ... ُميي٤م اًمييدًمٞمل قمييغم يييلا ٟمحيين ُم١مُمٜمييون 

 ٓم٤مًمْون  ٟمحن ُم
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اًمدًمٞمل أي٦مهلل و ٟم٤م ىمٚمي٧م ًميك: أيي٦م شمتْميٛمن ؿميٞمئلم اصمٜميلمهلل  طميد ٤م فمي٤ميب  اًمِمٞم :

وواَ  ويو اإلقمداد اعم٤مديهلل ًمٙمٜمي ىمٚم٧م وًمٗم٧م اًمٜمٔمب  مم يلا اًم١ّما  اًملي  ٟم٧م 

 شمليمبع أن: )و قمدوا( ا ٓم٤مب عمن 

 ًمٚمٛم١مُمٜملم. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤ْمذة ُمن يم  اًمِمٞم :

 اًمّمح٤مسم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

 ... ٦م:ُمداظمٚم

 اؾمٛم  ي٤م  ظمي سم٤مر  ام ومٞمك. اًمِمٞم :

 اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟموا ُم١مُمٜملم طم٘م٤ًم 

 يم٤مٟموا. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييي٥م.  ٟمييي٤م  ىميييو  أن:  ذا ومبَيييٜم٤م ـم٤مئٗميي٦م ُمييين اعمّيييٚمٛملم ومّييي٤مب ييييل ييييم  اًمِمييٞم :

 اعمخ٤مـمْون  لع أي٦م 

 ٓ ٟمّتٓمٞم هلل ًمٙمن ٟم٘مو  ًمو ُمثالً.. ُمداظمٚم٦م:

اعمج٤مييد »ىموًمه قمٚمٞمه اًمّالهل:   يه  ٟم٤م  ؾمتٓمٞم   ن  ىمو هلل  وًٓ:  ٟم٧م شمٕمبك اًمِمٞم :

 هلل شمٕمبك يلا الدي٨م شُمن ضم٤ميد يواع م

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:
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 ـمٞم٥م. وم٤مًمٗم٤مؾمق يل ضم٤ميد يواع م  ىمل ٓ. اًمِمٞم :

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 ذًا عميييي٤مذا شمتييييورع  ن شم٘مييييو   ن يييييلا ا ٓميييي٤مب ًمييييٞمه ُموضمٝميييي٤ًم ًمٚمٗم٤مؾميييي٘ملم   اًمِمييييٞم :

ٜميييون طم٘مييي٤ًم ييييم ـمٞمييي٥مهلل وارشم٘ميييي وارشم٘ميييي طمتيييى شمّميييل ُمٕميييي  مم اعمييي١مُمٜملم طم٘مييي٤ًمهلل اعم١مُم

اًملين ي٘موُمون سمام ومبض ام قمٚمٞمٝمم ُمن واضم٤ْمتهلل ويٜمتٝمون قمام طمبهل ام قمٚميٞمٝمم ُمين 

حمبُميي٤متهلل ًمييٞمه ُميين اًمِييوري  ن يٙمييون ييي١مٓء يّمييوُمون اًمييديب وي٘موُمييون اًمٚمٞمييلهلل 

ٓهلل يلع ٟمواوملهلل ًمٙمين اعم١مُمٜميون ييم اًميلين يي٠مشمون سميام وميبض ام  ويٜمتٝميون قميام طميبهل 

ٜملم قميييغم ييييلع اعمواصيييٗم٤متهلل وسم٢مُمٙمييي٤مهنم  ن امهلل ومحٞميييٜمام دمتٛمييي  ـم٤مئٗمييي٦م ُمييين اعمييي١مُم

 يٕمدوا.

و فمٜمييك ييي٤م  ظمييي ُميي٤م شمٙمييون ُميين اسامقميي٦م اًمييلين يٕميي٤مسون إُمييور سمٕمييواـمٗمٝممهلل  ذا 

ىمٚميي٧م ًميييك أن: إُمييب يٜمييي٤م ًمٚمٛميي١مُمٜملم طم٘مييي٤ًمهلل ًمٙميين  ذا يمييي٤من ييي١مٓء اعم١مُمٜميييون طم٘مييي٤ًم ٓ 

تََٓمْٕمُتْم ُِمييييييي ﴿: يّيييييييتٓمٞمٕمون حت٘مٞميييييييق ييييييييلا اًميييييييٜمذ اًم٘ميييييييبةين ٤م اؾْمييييييي وا َ ُيييييييْم َُمييييييي دا
ْن َوَ قِمييييييي

ةٍ   هلل يل يم ُمٙمٚمٗمون  ـمٞم٥م.[63]األنفمل:﴾ىُموَّ

 ... ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييييي٥مهلل ومييييي٢مذًا ييييييل اعمّيييييٚمٛمون اًمٞميييييوهل  ذا ومبَيييييٜم٤م  ن يٜمييييي٤م  ـم٤مئٗمييييي٦م ُمييييين  اًمِميييييٞم :

اعمّٚمٛملم دمٛمٕموا ذم  رض ُم٤م ويم اعمخ٤مـمْون ُم٤ْمذة سم٤مٔي٦م اًم٤ّمسم٘م٦م يم٤مًمّمح٤مسم٦م: 

وا َ ُمْ ﴿ ٥م  ن يٗمٕمٚميوا ُمي٤م هلل ًمٙميٜمٝمم ٓ يّيتٓمٞمٕمونهلل ومٝميل شم٘ميو :  ي[63]األنفمل:﴾َوَ قِمدا

 ٓ يّتٓمٞمٕمون 
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ٓهلل  ذًا عميي٤مذا شمّييتٖمبب طمٞمييٜمام  ىمييو  ًمييك: أييي٦م  يي٤م ُمٕمٜمٞميي٤من: ُمٕمٜمييى فميي٤ميب سييي  

يٗمٝمٛمييييه يمييييل اًمٜميييي٤مسهلل وُمٕمٜمييييى َييييٛمٜمي ُمْمييييٛمون ذم ظمٓم٤مسمييييه شمْيييي٤مر  وشمٕميييي٤ممم ٕوًمئييييك 

 اعم١مُمٜملم إوًملم.

 ُمتى ٟم ًم٧م يلع أي٦م  ﴾و قمدوا﴿

 يي ُم٤م ٟم ًم٧م ذم ُمٙم٦مهلل يي ٟم ًم٧م ذم اعمديٜم٦مهلل عم٤مذا 

 م ش يٙموٟموا  وًٓ سمٛمث٤مسم٦م ُمن يّتحق  ن يوضمه يلا ا ٓم٤مب.ٕهن

 صم٤مٟمٞم٤ًم: ش يٙمن يٜم٤م  شمٙمتل  يْم٤ًم قمغم  ؾم٤مس ُمن يلا اإليامن اًم٘موي.

 وًملًمك وم٤مًمدقموة مٌم ذم ُمباطمل واًمت٤مري  يٕمٞمد ٟمٗمّه يمام ىمٚم٧م ًمك ةٟمٗم٤ًم.

وميي٤مٔن يمثييػم ُميين سمٕميي  اًمِميي٤ْمب اعمّييٚمم اًمييلين يٜمتٛمييون  مم سمٕميي  اسامقميي٤مت ذم 

هميييػمع يتحٛمّيييون ًمنقميييداد اعمييي٤مديهلل وييييم يٚم٘ميييون يميييل سميييالء ويميييل ومتٜمييي٦مهلل  ُمٍمييي  و ذم

ويبضمٕمون اًم٘مٝم٘مبىا سم٥ّْم  هنم يّتٕمدون آؾمتٕمداد اعم٤مدي ىمْل  ن يتٛمٙمٜموا ُمٜمههلل 

 سمحٞم٨م شمٙمون  م اًمٖمٚم٦ْم قمغم قمدويم.

 وًملًمك وم٠مٟم٤م  رضمو  ن يالطم  يٜم٤م ذم يلع أي٦م ؿمٞمئ٤من اصمٜم٤من:

 اًمٌمء إو  ذيمبشمه ةٟمٗم٤ًم.

٤م ﴿ذيمبشمييه ٓطم٘ميي٤ًم و ظمييػمًاهلل ويييو: آؾمييتٓم٤مقم٦مهلل واًمٌمييء اًمثيي٤مين  يي ًّ ييُف امَُّ َٟمْٗم ٓ ُيَٙمٚمِّ

َٕمَٝم٤م َّٓ ُوؾْمييي هلل اًمٞميييوهل  ٟمييي٤م ذم اقمت٘مييي٤مدي ٓ يٛمٙمييين ٕي ع٤مقمييي٦م ُمّيييٚمٛم٦م  ن [236]البقرررر :﴾ ِ

٤مِط ﴿يٓمْ٘مييييوا يييييلا اًمييييٜمذ اًم٘مييييبةين:  ْن ِرسَميييي
ٍة َوُِميييي وَّ ْن ىُميييي

تََٓمْٕمُتْم ُِميييي ٤م اؾْميييي يييْم َُميييي وا َ ُي دا
َوَ قِميييي
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هلل اًمٞمييوهل رسميي٤مط ا ٞمييل يمييام شمٕمٚمٛمييون يٕمٜمييي ٟميي٤مدرًا ُميي٤م يٙمييون ًمييه ومٕمٚمييه [63:]األنفررمل﴾اْ َٞمْييلِ 

 اعم١مصمب ذم البوب أًمٞم٦م اعموضمودة اًمٞموهل.

وم٢مذًا: آقمتداد اًملي ٟم١مُمب سمه اًمٞموهل ًمٞمه يو شمبسمٞم٦م ا ٞمل وؾمٞم٤مؾم٦م ا ٞملا ٕٟميه ش 

يْيييق  ييي٤م ذا  اعمٗمٕميييو  اًميييلي يمييي٤من ًميييه ُمييين ىمْيييلهلل أن ىم٤مُمييي٧م اًميييدسم٤مسم٤مت واًمٓمييي٤مئبات 

يلع اعمٝمٚمٙم٦م اعمدُمبة..  مم ةظمبعهلل ُم٘م٤مهل يلع اًموؾم٤مئل اًمتي يم٤مٟم٧م ُمٕمبووم٦م واًم٘مٜم٤مسمل 

 ُمن ىمْل.

يييي٤م  ظميييي ًميييٞمه ُمييين اًمّيييٝمل  ن شم٘ميييوهل سميييه ع٤مقمييي٦م ُمييين اعمّيييٚمٛملم  دقميييدا ذًا: ييييلا اإل

ُمتٗمبىمييييييون  وًٓ ُمْٕمثييييييبون ذم  ىمٓميييييي٤مر إرضهلل وصم٤مٟمٞميييييي٤ًم ش يبسمييييييوا اًمؽمسمٞميييييي٦م اإلؾمييييييالُمٞم٦م 

 اًمّمحٞمح٦م قمغم اإلؾمالهل اعمّمٗمى.

دين ام سميييههلل وٟمٕمت٘ميييد  ن ام قمييي  وضميييل ؾمٞمٜمٍمييي اًميييلين يّيييػمون ييييلا اًميييلي ٟمحييين ٟمييي

قميييغم يييييلا اًمٓمبيييييق سميييي٠من يٞمٌييي  ييييم آؾمييييتٕمداد اعميييي٤مدي يميييام ؾمييييٝمل  ييييم آؾمييييتٕمداد 

 اعمٕمٜمويهلل وام قم  وضمل قمغم ذًمك ىمديب. همػمع.

 ( 00: 18: 31/   736) اهلدى والنور /  

 ( 00:  20: 51/   736) اهلدى والنور / 

 (00: 27: 36/   736) اهلدى والنور / 



 تركيا ------------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

370 

  

 

 

 

 تركيا

 



 تركيا ------------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

373 

 

 

 

 

 اإلشالً يف تركيا



 تركيا ------------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

378 

 

 اإلشالً يف تركيا

ؿميي٘مبة:  ن الٛمييد م ٟمحٛمييدع وٟمّييتٕمٞمٜمه وٟمّييتٖمٗمبعهلل وٟمٕمييوذ سميي٤مم ُميين ذور  ٟمٗمّييٜم٤م 

وُمن ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤مهلل ُمن هيد ام ومال ُمْمل م وُمن يْمٚمل ومال ي٤مدي ًمههلل و ؿمٝمد  ن 

 ٝمد  ن حمٛمدًا قمْدع ورؾموًمه.ٓ  ًمه  ٓ ام وطمدع ٓ ذيك ًمههلل و ؿم

  ُم٤م سمٕمد.

هلل وذ إُميييور ¢ومييي٢من  صيييدب اليييدي٨م يمتييي٤مب ام وظميييػم ا يييدى ييييدى حمٛميييد 

 حمدصم٤مهت٤مهلل ويمل حمدصم٦م سمدقم٦مهلل ويمل سمدقم٦م َالًم٦مهلل ويمل َالًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ييي٤م ُميين ضمئتٛموٟميي٤م ُميين سمييالد اإلؾمييالهل اًمتييي طمٗمٔميي٧م اإلؾمييالهل يوُميي٤ًم ُميين اًمييديب صمامٟمٞميي٦م 

و ـمٚميييي٧م سمييييه قمييييغم ةوميييي٤مب اًمييييدٟمٞم٤مهلل ومحٚمتييييه دقمييييوة ىمييييبون رومٕميييي٧م رايتييييه ذم ا يييي٤موم٘ملمهلل 

ورؾمييي٤مًم٦م وقمٚميييياًم ووم٘مٝميييي٤ًم وؾمييييػمة  قميييي٤مدت ومٞميييه ذيمبييييي٤مت إوًمييييلمهلل وُمْميييي٧م ذم ـمبيييييق 

ال٤مع واعمّت٘مْل طمتى ؿم٤مء ام قم  وضمل سمام ضمٜم٧م إُم٦م ُمن ذٟمو ٤م وسمام اىمؽموم٧م 

ُمن ةصم٤مُمٝم٤مهلل وسمام ضمٜم٧م قمغم ٟمٗمّٝم٤م ُمن ذٟمو ٤م قمغم وضمه إرض وم٠مذن ام قمي  وضميل 

 لع اًمْالد  ن شمٜمٝم  ُمبة  ظمبىهلل و ن شمْدو شم٤ْمؿمػم اًمٜمور ذم ةوم٤مب اًميدٟمٞم٤مهلل ُمن ضمديد 

و ن شمليمب ٟمٗمّٝم٤م سميام طمٗمٔمي٧م وُمي٤م يم٤مٟمي٧م قمٚمٞميه ُمين ىمْيلهلل وًميٞمه همبيْي٤ًم قمٚميٞمٙمم وقميغم 

إُمييي٦م عٞمٕمييي٤ًم  ن ييييلا اًمٗميييت  اًميييلي يمييي٤من  يييلع اًميييْالد واًميييلي شميييم قميييغم ييييد إوًميييلم 

 ٟمْيي٠م سمييه اًمٜمْييي قمٚمٞمييه اًمّمييالة  اًمّيي٤مسم٘ملمهلل صمييم ُميي٤م يميي٤من ُميين دمديييد  ييلا اًمٗمييت  طمتييى اًمييلي
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واًمّيييييالهل طميييييلم ؾمييييي٠مًمه واطميييييد ُمييييين  صيييييح٤مسمه:  ي اعمديٜمييييي٦م شمٗميييييت   وًٓ يييييي٤م رؾميييييو  ام 

وم٘مييي٤م  قمٚمٞميييه اًمّميييالة واًمّيييالهل: اًم٘مّيييٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م  وٓهلًل وىميييد شميييم  ?اًم٘مّيييٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م  هل روُمٞمييي٦م

ومتحٝم٤م و راد اعم٤ميمبون سم٤مإلؾمالهل و يٚمه  ن  ٕمٚموي٤م سمٚمدًا قمٚمامٟمٞم٤ًم يم٤مومبًا ٓ َيُٛم٧ما  مم 

ؾمالهل واعمّٚمٛملم واًمٕمبوسم٦م سمّمٚم٦مهلل وًمٙمن ام قم  وضمل ي٠مسمى  ٓ  ن ييتم ٟميورع و ن اإل

يْٕميي٨م اًمٗمييت  ُميين ضمديييد ومٞمٝميي٤مهلل و ن يييليمب اليي٤معين ُميين  يٚمٝميي٤م سمييام  وشمييوا ُميين صم٘م٤موميي٦م 

 ؾميالُمٞم٦مهلل وسميام وميت  ام شمْي٤مر  وشمٕمي٤ممم قمٚمييٞمٝمم ُمين اًمٜميور وا يدى ًمٞمجيددوا اعميي٤ميض 

شمتّميييل  ييي٤م ُمييين ىمبيييي٥م وُمييين سمٕمٞميييد  اًميييلي اٟمٓميييوىهلل وييييليمب إُمييي٦م سميييام  ييي٥م قمٚمٞمٝمييي٤م  ن

 ًمت٠مشمٚمف قمغم ىمٚم٥م رضمل واطمد وشمٕمٞمد سد اإلؾمالهل ُمن ضمديد  ن ؿم٤مء ام شمٕم٤ممم.

ـميي٤م   ظمييواٟمٙمم ومٛمبطمْيي٤ًم سمٙمييم  هييي٤م إؾميي٤مشملة اًمٙمييباهلهلل ُمبطمْيي٤ًم سمٙمييم ذم دار  خ ُميين 

ؿمييوىمه  مم  ن يٚم٘مييى  ُمثيي٤مًمٙممهلل وىمييدر ام  ن يٙمييون يييلا اًمٚم٘ميي٤مء ًم٘ميي٤مء ـمٞمْيي٤ًم  ن ؿميي٤مء ام 

و ن اًملي يٜمور يلع اسٚم٦ّم حمدث اإلؾمالهل ذم يلا اًمٕمٍمي اًميلي  شمٕم٤ممم وسمخ٤مص٦م

والٛميييد م ُمييين قميييغم اعمّيييٚمٛملم سميييه  ٓ وييييو  ؾميييت٤مذٟم٤م وؿميييٞمخ٤م اًمِميييٞم  حمٛميييد ٟمييي٤مس 

اًمدين إًم٤ْمين وًم٧ّم  ريد  ن  قمبومٙمم سميه ومي٢من اعمٕميبك ٓ يٕميبكهلل وُمين طم٘ميه قمٚمٞمٜمي٤م 

ٓمييييو  اًمٕمٛمييييب  ن ٟمييييليمبع دائيييياًم ذم ٟمٗموؾمييييٜم٤مهلل ذم صييييٚمواشمٜم٤م ذم ؾمييييجودٟم٤مهلل وٟمييييدقمو ًمييييه سم

واًمٕمٓم٤مء اسم اًملي ىمدُمه ًمألُم٦م ُمٜمل ٟمّمف ىمبن ُمن قمٛمبع اعمدييد  ن ؿمي٤مء امهلل وييو 

يٕمٓمي وٓ ي٠مظملهلل وىمد وميت  ام شمْي٤مر  وشمٕمي٤ممم قميغم ييلع إُمي٦م سم٤مًميدقموة اًمتيي محٚمٝمي٤م 

دقموة اًمّٚمف اًمّم٤مًم هلل وسمام ىمدهل ًمألُم٦م ُمن ُم١مًمٗمي٤مت يمثيػمة يّميٕم٥م قميغم الٍمي  ن 

ك ىمييب شمم اًمٙمثييػم ُمٜمٝميي٤مهلل و ومييدشمم  ٟمييتم  ٟمٗمّييٙمم ييي٠ميت قمٚمٞمٝميي٤م وًمٕمٚمٙمييم وٓ  ؿمييك ذم ذًميي

 و ومدشمم ـمالسمٙمم يملًمك.
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ومٝمييييلع ومبصيييي٦م ـمٞمْيييي٦م ُم٤ْمريميييي٦م يٚمت٘مييييي ومٞمٝميييي٤م ييييي١مٓء اعمث٘مٗمييييون ُميييين  ُمثيييي٤مًمٙمم سمِمييييٞم  

ل ذم وييي ومبصي٦م صمٛمٞمٜمي٦م ٓ شمٗميوت وًمٕمٚمٝمي٤م شمٔميالدي٨م و ُم٤مهل اًمّٜم٦م ذم ييلا اًمٕمٍميهلل 

وُمبطمْيييي٤ًمهلل  ضمٕمْيييي٦م ذيمبييييي٤مشمٙمم  مم  ن يِميييي٤مء ام شمْيييي٤مر  وشمٕميييي٤مممهلل وميييي٠ميالً سمٙمييييم عٞمٕميييي٤مً 

وطمٞم٤ميمم امهلل و دقمٙمم وؿمٞمخٜم٤م ًمٙمي  ن  ردشمم  ن شمٕمبَوا قمٚمٞمه ُم٤م يٕمن  و ُم٤م  يو  

ذم ظميييييواـمبيمم ُمييييين ؾمييييي١مآت قمٚمٛمٞمييييي٦م يٕمييييي  قمٚميييييٞمٙمم  ن شمٜمييييي٤مًموا ُمييييين  ضموسمتٝمييييي٤م  ٓ ذم 

 طمْمورعهلل وم٠ميالً وؾمٝمالً وُمبطم٤ًْم سمٙممهلل وطمٞم٤ميمم ام وسم٤مر  قمٚمٞمٙمم.

 ٟمحن ُمن اس٤مُمٕم٦م اًمٌؾموظمٞم٦م ذم ـموٟمٞم٤م. ُمداظمٚم٦م:

  يالً ُمبطم٤ًْم. اًمِمٞم :

يمٚمٞميييي٦م اًمنميييييٕم٦م ٟمّييييٛمٞمٝم٤م اًماليٞميييي٤مت إؾمييييت٤مذ اًمؼموومٞمّييييور اًمٕمٛمٞمييييد يمٚمٞميييي٦م  ُمداظمٚميييي٦م:

 اًمنميٕم٦م ُمدرس اًمٗم٘مه  يْم٤ًم ذم ٟمٗمه اًموىم٧م.

  يالً ُمبطم٤ًْم. اًمِمٞم :

اًمِمييٞم  قمييكم قميييثامن ... ٟم٤مئيي٥م اًمٕمٛمٞمييدهلل وذم سمبوومٞمّييور ُمتخّميييذ ذم  ُمداظمٚميي٦م:

 قمٚمم الدي٨م.

 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 ؼموومٞمّور قمّمٛم٧م ُمتخّمذ ذم اًمتٗمّػم.إؾمت٤مذ اًم ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 إؾمت٤مذ  محد روٟمٙمل ُمتخّمذ ذم اًمت٤مري  اإلؾمالُمي. ُمداظمٚم٦م:
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  يالً ُمبطم٤ًْم. اًمِمٞم :

 إؾمت٤مذ اًمؼموومٞمّور  ؾم٤مشملة سمبوومٞمّوري٦م رؤؾم٤مء  ىم٤ّمهل. ُمداظمٚم٦م:

  يالً ُمبطم٤ًْم. اًمِمٞم :

 قمّمٛم٧م ظمٞم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 ًمتٗمّػم  يْم٤ًم.. إؾمت٤مذ ؾمٚمٞمامن ومؼم .ذم ا ُمداظمٚم٦م:

  يالً ُمبطم٤ًْم. اًمِمٞم :

 ُمدرس اًمٙمالهل ذم قمٚمم اًمٙمالهل. ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمم اًمٙمالهل. اًمِمٞم :

ٟمٕمييمهلل وإؾمييت٤مذ ؾمييٕمٞمد ؿمٛمّييك حمٛمييد ؾمييٕمٞمد ؿمٛمّييك  يْميي٤ًم رئييٞمه ذم  ُمداظمٚميي٦م:

 ىمّم اًمتٗمّػم.

  يالً  يالً. اًمِمٞم :

بوومٞمّيور ذم قمٚميم إؾمت٤مذ ذك اًميدين ضمٚموضمي٧مهلل قمٜميدع دراؾمي٦م  يْمي٤ًم سم ُمداظمٚم٦م:

 اًمٙمالهل.

  يالً ُمبطم٤ًْم. اًمِمٞم :

واًمِمٞم  إؾمت٤مذ همٜمي قمن اًمتٕمبييف  ٟميتم شمٕمبوموٟميه.. ٟمٕميم ٟمي٤مس إًمْي٤مين  ُمداظمٚم٦م:

 ُمن ظمال  يمتْههلل وام إظموة  لوا  ن يٚمت٘مون سمٙممهلل وزادٟم٤م اًمنمك سم٤مًمٚم٘م٤مء.
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ذومٙمم ام عٞمٕم٤ًمهلل وٟم٠ّم  ام قم  وضمل  ن  ٛمٕمٜم٤م عٞمٕم٤ًم قميغم ا يدى  اًمِمٞم :

 وقمغم اًمت٘مىهلل وقمغم ؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمى قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل شمٗمْمل.

اعم٘مدهل: ؿمٞمخٜم٤م اًمٗم٤مَل ٟمحن ضمئٜمي٤م  مم يٜمي٤م ًم يي٤مرة ًمٚمج٤مُمٕمي٤مت إردٟمٞمي٦م وظم٤مصي٦م 

يمٚمٞمييي٤مت اًمنمييييٕم٦م ذم قميييامن وذم اًمػمُميييو  وذم  يييييل اًمْٞمييي٧م.. ضم٤مُمٕمييي٦م  ييييل اًمْٞميييي٧مهلل 

هميدًا  ن  و يْم٤ًم ضم٤مُمٕم٦م ُم١مشمي٦م وم٤ملٛميد م زرٟمي٤م ييلع اس٤مُمٕمي٤مت سم٘مٞمي٧م ضم٤مُمٕمي٦م اًمػمُميو 

ؿم٤مء امهلل يي زي٤مرة وشم٤ْمد  أراء وإومٙم٤مر سملم اعمدرؾملمهلل وذم ٟمٗمه اًموىم٧م شم٘موي٦م 

 اًمّمٚم٦م سملم إشمبا  واًمٕمببهلل يمام داهل اٟم٘مٓم٤مع واٟم٘مٓم٤مع يمْػم ص٤مرت سملم اًمدوًمتلم.

 ُم  إؾمف. اًمِمٞم :

 اعم٘مدهل: ٟمٕمم.

 سم٠مىموى  ٤م يم٤مٟم٧م. اًمِمٞم :

 اعم٘مدهل:  ن ؿم٤مء ام.

ٞمل قميييود اعمّيييٚمٛمون ضمّيييداً واطميييداً يميييام يمييي٤مٟموا ذم اًم ُمييي٤من وًمٕمٚمٝمييي٤م ظمٓميييوات ذم ؾمييي اًمِميييٞم :

و هلل ويمام ىمي٤م  شمٕمي٤ممم:  ٤َْمِئيَل ﴿ٕا ي٤م ظَمٚمَْ٘مٜمَي٤ميُمْم ُِميْن َذيَميٍب َو ُٟمَثيى َوضَمَٕمٚمْٜمَي٤ميُمْم ؿُميُٕموسًم٤م َوىَم َي٤م اًمٜمَّي٤مُس  ِٟمَّ َيي٤م  هَيا

 . [13]الحجرات:﴾ًمِتََٕم٤مَروُموا  ِنَّ  يَْمَبَُمُٙمْم قِمٜمَْد امَِّ  شَْمَ٘م٤ميُمْم 

 قمٗموًا ي٤م ؾمٞمدي  ؾمت٤مذي  ٟم٤م  شمٙمٚمم سم٤مًمؽميميا ٕن.. ٦م:ُمداظمٚم

 : طمو  اًمٕمبسمٞم٦م ومٝمو ضمٞمد ضمدًا.اعم٘مدهل

 اًمثواب قمغم ىمدر اعمِم٘م٦م. اًمِمٞم :
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 ٟمحن ٟمح٥م  ن ٟمّٛم  ُمن شمبيمي. ُمداظمٚم٦م:

:  ؾمييي٤مشملشمٜم٤م يتٙمٚمٛميييون  ن ؿمييي٤مء ام وميييٞمام سمٕميييدهلل ٟميييدع إؾميييت٤مذ اًمٕمٛمٞميييد ي٘ميييو  اعم٘ميييدهل

 يمٚمٛمته  ن ؿم٤مء ام سم٤مًمؽميمٞم٦م.

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

: ٟمحن يٞمئ٦م اًمتدريه ذم يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ضم٤مُمٕم٦م ؾمٜمّوخهلل ضمئٜم٤م  مم ُمداظمٚم٦م شمبع٦م

زي٤مرة اس٤مُمٕم٤مت وزي٤مرة  ظموشمٜم٤م ذم اًمدين ٟم ور ًمٚمٛمّيٚمٛملم  يْمي٤ًمهلل وٟمحين ُمٌيورين 

  لع اًم ي٤مرة.

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

سم٠مٟمٜم٤م اًمت٘مٞمٜم٤م ُم  قمٚمامء  : وٟمِمٙمب ام شمٕم٤ممم قمغم  قمٓم٤مئه اًمٗمبص٦م ًمٜم٤مُمداظمٚم٦م شمبع٦م

يم قميغم اًمٙمتي٥مهلل واًمت٘مٞمٜمي٤م  يم ُمْي٤مذة يٜمي٤مهلل ٟمحٛميد ام شمٕمي٤ممم ءؿمٞموخ يمٜمي٤م ٟميبى  ؾميام

 قمغم يلا اًمٗمْمل.

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

 وظم٤مص٦م ُم  ؿمخّمٙمم اًمٙمبيم  ٟم٤م ُمِمٙمور ضمدًا  ٟم٤م  تن ضمدًا. ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 سم٤مر  ام ومٞمٙمم. اًمِمٞم :

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

 ذا شمّٛمحون ًمٜم٤م ٟمٕمبض ًمٙمم سمٕمي  اسٝميود اعمْلوًمي٦م قمٜميدٟم٤م  و  داظمٚم٦م:ُمشمبع٦م 
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 سمٕم  اعمٕمٚموُم٤مت اًمتي ختذ اإلؾمالهل واعمّٚمٛملم  قمبَٝم٤م ًمٙمم.

 ٟمّتٗمٞمدي٤م  ن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

قمٜميييدٟم٤م ذم شمبيمٞمييي٤م ؾميييت٦م ومخّيييلم ضم٤مُمٕمييي٦م ومٞمٝمييي٤م صمالصمييي٦م وقمنميييين  ُمداظمٚمييي٦م:شمبعييي٦م 

يمٚمٞمييي٦م اًماليٞمييي٤مت يٕمٜميييي ُمييين َيييٛمن ؾميييت٦م ومخّيييلم  مم  يمٚمٞمييي٦م.. يمٚمٞمييي٦م اًمنمييييٕم٦م ٟمّيييٛمٞمٝم٤م

 صمالصم٦م وقمنمين يمٚمٞم٦م يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م.

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

 ٟمحن ٟمدرس اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمل اًمّمٖمب قمٜمدٟم٤م. ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

طمٞم٨م  ن اًمٓم٤مًم٥م قمٜمدٟم٤م  و  ُم٤م يٜمٝمي اًمدراؾمي٦م آسمتدائٞمي٦م يٚمتحيق  ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 اًم٘مبةن و ٞمد ىمباءة اًم٘مبةن اًمٙمبيم.سمدار 

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

أن ذم شمبيمٞم٤م ُمّجل رؾمٛمٞم٤ًم ذم اًمدوًم٦م صمالصم٦م ةٓك دار ًمٚم٘ميبةن  ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 اًمٙمبيم ًمٚم٘مباءة والٗم .

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

يميييل ؾميييٜم٦م يتخيييبج مخّييي٦م ةٓك ـم٤مًمييي٥م ذم عٞمييي   ٟمحييي٤مء شمبيمٞمييي٤م  ُمداظمٚمييي٦م:شمبعييي٦م 

 ةن اًمٙمبيم.يمح٤موم  يم٤مُمالً اًم٘مب
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وُمييي  اًميييدور اًم٘ميييبةن قمٜميييدٟم٤م  رسمٕمامئييي٦م ومخّيييلم صم٤مٟمويييي٦م إئٛمييي٦م  ُمداظمٚمييي٦م: شمبعييي٦م

 وا ٓم٤ْمء.

واًميييييلين يدرؾميييييون ذم صم٤مٟمويييييي٦م إئٛمييييي٦م وا ٓمْييييي٤مء اًمتيييييي وم٘ميييييال  ُمداظمٚمييييي٦م: شمبعييييي٦م

 خمّمّم٦م سم٤مًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م قمٜمدٟم٤م مخّامئ٦م  ًمف ـم٤مًم٥م.

رس اًمتٕميي٤مًمٞمم وٟمحيين ذم يمٚمٞميي٦م اًمنميييٕم٦م سمٕمييد يييلع اًمث٤مٟموييي٤مت ٟمييد ُمداظمٚميي٦م: شمبعيي٦م

 اإلؾمالُمٞم٦م واًمنمائ  اإلؾمالُمٞم٦م.

يمٚمٞمتٜميي٤م يييي ذم إصييل  رسميي  ؾمييٜموات وومٞمٝميي٤م ؾمييٜم٦م زييي٤مدة  و  ؾمييٜم٦م  ُمداظمٚميي٦م:شمبعيي٦م 

 ٟمٕمٚمم اًمٓم٤مًم٥م اًمٚمٖم٦م اًمٕمبسمٞم٦م  وًٓ.

قمٜمدٟم٤م ذم اًمٙمٚمٞم٦م إؾم٤مشملة يم اًملين يٜمٔمٛمون اًمؼماُم٩م واعمٜم٤مي٩م  ُمداظمٚم٦م:شمبع٦م 

واًمّييييٜم٦م اًمث٤مٟمٞميييي٦م واًمث٤مًمثيييي٦م  طمّيييي٥م اًمّييييٜموات طمّيييي٥م اًمييييدرضم٤مت يٕمٜمييييي اًمّييييٜم٦م إومم

 واًمباسمٕم٦م.

واعمتخبضملم ُمن ضم٤مُمٕمتٜم٤م ُم٤ْمذة يّتٓمٞم   ن يتوفمف يمٛمدرس  ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 ذم اعمدارس اعمتوؾمٓم٦م واًمث٤مٟموي٦م ُمدرس اًمؽمسمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م.

ون اًمديٜمٞمييي٦م ذم شمبيمٞمييي٤م ١مو يْمييي٤ًم  ٙمييين  ن يتٕميييلم ذم رئ٤مؾمييي٦م اًمِمييي ُمداظمٚمييي٦م: شمبعييي٦م

 ًمه يلع اًموفم٤مئف. يمواقم   و يمٛمٗمتي  و يم٢مُم٤مهل ويمخٓمٞم٥م ُمٗمتوح

واًمٓم٤مًم٥م اعمتخبج يّتٓمٞم   ن يٙمٛمل دراؾمته اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمامضمّتػم  ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 واًمديمتوراع  يْم٤ًم.

وٟمحين  يْمي٤ًم  يلع اًمٓمبي٘مي٦م  يمٛمٚمٜمي٤م اعم٤مضمّيتػم واًميديمتوراع طمتيى  ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م
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وصييييٚمٜم٤م  مم اًمؼموومٞمّييييوري٦م ذم ٟمٗمييييه اعمييييدارس وذم ٟمٗمييييه اًمٙمٚمٞميييي٤متهلل وأن ٟمٕمٞمييييد 

 درؾملم  ٤م.اًمتدريه  صْحٜم٤م ُم

ـمْٕمييييي٤ًم ليييييد أن ٟمّيييييتٗمٞمد ُمييييين اًمٙمتييييي٥م اًم٘مديٛمييييي٦م اًمتيييييي يمتْٝمييييي٤م  ُمداظمٚمييييي٦م: شمبعييييي٦م

اعمّيييييٚمٛملم اًمٕمثامٟمٞميييييلم واًمٕميييييبب ليييييد أن ُمييييين ييييييلع أصمييييي٤مر ٟمّيييييتٗمٞمدهلل وليييييد أن 

 ُمتٕمٓمِملم  لع اًمٙمت٥م يٕمٜمي ٟمّتٗمٞمد وٟمٓمْق يلع اعمٕمٚموُم٤مت قمٜمدٟم٤م.

إردن ودائيييياًم سمييييلم طمييييلم وةظمييييب شمٗمتييييت  ُمٕميييي٤مرض ذم ُمٍميييي و ُمداظمٚميييي٦م: شمبعيييي٦م

وؾمييييوري٤م وًمْٜميييي٤من ٟمِميييي٤مر  يييييلع اعمٕميييي٤مرض وٟم٠مظمييييل يييييلع اًمٙمتيييي٥م اًمثٛمٞمٜميييي٦م  مم شمبيمٞميييي٤م 

 وٟمّتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م.

وقمٜمييدٟم٤م اًمييلين ي٘مييدُمون اًمبؾميي٤مٓت اًمييديمتوراع أن ي٘مييدهل سم٤مًمٚمٖميي٦م  ُمداظمٚميي٦م: شمبعيي٦م

 اًمؽميمٞم٦م قمٜمدٟم٤مهلل وم٘مال طمٍمت ذم شمبيمٞم٤م يٕمٜمي اًمبؾم٤مئل اعم١مًمٗم٤مت اعمٓمْوقم٤مت.

 سمٞم٦م يٕمٜمي.ُمثل سم٤مىمي اًمدو  اًمٕمب ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 قمٜمدٟم٤م.. ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 قمٗموًا ُم٤م ومٝمٛم٧م. اًمِمٞم :

يٕمٜميي ُمييثالً يٜمي٤م ي٘مييدُمون إؾميت٤مذ اًميديمتوراع اًمٓمٚمْيي٦م ي٘ميدُمون اىمؽماطميي٤مهتم  ُمداظمٚمي٦م:

وي٘مدُمون دراؾمتٝممهلل ٟمحن  يْم٤ًم قمٜمدٟم٤م يم ي٘مدُمون سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمبسمٞم٦م وٟمحن ٟم٘مدهل سم٤مًمٚمٖم٦م 

 اًمؽميمٞم٦م.

ن ضمٝمييود اإلظمييوة اًمٕمييببهلل قمٜمييدٟم٤م اـمييالع شميي٤مهل وُمٕمٚموُميي٤مت شم٤مُميي٦م قميي ُمداظمٚميي٦م: شمبعيي٦م

قمن ُم٤م ي٘مدُموٟمه ًمنؾمالهلهلل وًمٙمن ُم  إؾمف اًميلي ٟمحين ٟم٘مدُميه هميػم ُمٕميبك يٜمي٤م وُمي٤م 
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 يٕمبوموٟمه قمن ىمببهلل يٕمٜمي يلا اًم٘مٓم  اًمٗمباب اًملي سمٞمٜمٜم٤م يو اعم٤مٟم .

ييييلع اًم يييي٤مرة ًمٞمّييي٧م اًم يييي٤مرة إظميييػمةهلل ٕهنييي٤م ؾميييٜمٜمتٔمب إظميييوة  ُمداظمٚمييي٦م: شمبعييي٦م

٤مر ومييييٞمام سمٞمٜمٜميييي٤مهلل يييييلع شمٗمٞمييييدٟم٤م  يْميييي٤ًم ذم وٟمٚمت٘مييييي  ييييم وٟمتْيييي٤مد  أراء وشمٕميييي٤مـمي إومٙميييي

 اعمّت٘مْل.

ٟمحيين سمٕمييد يييلع اإليْميي٤مطم٤مت ٟمبضمييو ُمييٜمٙمم ُميي٤م شمٜمّمييحون سمييه وُميي٤م  ُمداظمٚميي٦م: شمبعيي٦م

شموصييون سمييه ًمٜميي٤مهلل وًمييو شمٕمٓموٟميي٤م سمٕميي  ةظمييب  ظمْيي٤مر اعمّييٚمٛملم قمييغم اًمّيي٤مطم٦م اإلؾمييالُمٞم٦م 

 واًمٕمبسمٞم٦م.

 وٟمبضمو  ن ٟمّتٗمٞمد ُمن دم٤مرسمٙمم. ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

٤م ُمن يمتْٙمم ٟمبيد  ن ٟمّيتٗمٞمد ُميٜمٙمم ُمْي٤مذة سمٕمي  و يْم٤ًم اؾمتٗمدٟم ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 إؿمٞم٤مء  ن ؿم٤مء ام.

 رضمييو ُميين ام ًمٙمييم اًمتوومٞمييق ذم  قمامًمٙمييمهلل و ن يٓمٞمييل  قمامريمييم  ُمداظمٚميي٦م: شمبعيي٦م

 عم٤م ومٞمه ا ػم ًمنؾمالهل واعمّٚمٛملم.

و ذا شمٗمْمييٚمتم سميي٠مي  ؾمييئٚم٦م ٟمحيين  ن ؿميي٤مء ام ٟمجٞمْٝميي٤م ًمٙمييم ورسمييام  ُمداظمٚميي٦م: شمبعيي٦م

 ٕؾم٤مشملة قمٜمديم  يْم٤ًم سمٕم  إؾمئٚم٦م ي٠ّمًموهن٤م ُمٜمٙمم.قمٜمدٟم٤م إصدىم٤مء إظموة ا

ًمٞمه قمٜمدي يمْػم رء  ىمؽمطمه  و  ىمدُمه سمٛمٜم٤مؾم٦ْم يلع اًمٙمٚمٛم٦م ؾموى  ٟمٜمي  اًمِمٞم :

 ًمٗميييي٧م ٟمٔمييييبيمم  مم ُميييي٤م ٓ خيٗمييييى قمٚمييييٞمٙمم  ن اًمٕمٚمييييوهل اًمنمييييقمٞم٦م اًمتييييي )اٟم٘مٓميييي٤مع( قمييييغم 

اظميييتالك اعميييدارس واًمٙمٚمٞمييي٤مت واعمٕم٤مييييد اًمتيييي ؾميييٛمٞمتم اًمٙمثيييػم ُمٜمٝمييي٤مهلل ييييلع اًمٕمٚميييوهل 

قمٞم٦م ٓ يٛمٙمييييين اًموصيييييو   ًمٞمٝمييييي٤م سمٓمبي٘مييييي٦م صيييييحٞمح٦م  ٓ سم٤مًمٚمٖمييييي٦م اًمٕمبسمٞمييييي٦مهلل ٕٟمٙميييييم اًمنمييييي
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شمٕمٚمٛمون  ن يلع اًمٚمٖم٦م يي ًمٖم٦م اًم٘مبةن اًمٙمبيم اًملي يو دؾمتور اعمّٚمٛملم يم٤موم٦م ُمٝمام 

اظمتٚمٗميي٧م  ضمٜم٤مؾمييٝمم وشم٤ْميٜميي٧م ًمٖميي٤مهتم يييلا ُميين ضمٝميي٦م.. وُميين ضمٝميي٦م  ظمييبى ًم٘مييد اٟمتْٝميي٧م 

اًمٙمتي٥م ُمين خمتٚميف  مم ايتامُمٙمم سم ي٤مرشمٙمم ًمٚمٛمٕم٤مرض اًمتي شمٕمبض ومٞمٝم٤م خمتٚمف 

اًمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦مهلل وسمخ٤مصيي٦م ُمٜمٝميي٤م اًمييْالد اًمٕمبسمٞميي٦مهلل و ٟمٙمييم شمّييتٗمٞمدون ُمٜمٝميي٤م وشم٠مظمييلون 

ُمٜمٝم٤م اًمٌمء اًمٙمثػم اًمٓمٞم٥م  مم سمالديممهلل ًمٙمٜمي  رضمو وقمّى  ن يٙمون ذًمك ىمبي٤ًْم  ن 

شمٙموٟموا  ٟمتم  ٟمٗمّٙمم ُمن اًملين يٖملون يلع اعمٕم٤مرض سمٙمتْٙمم وسم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمبسمٞم٦م اًمتي 

تيييى شمّميييْ  ُمييي  إيييي٤مهل ييييي ًمٖمييي٦م اًمِميييٕم٥م اًمبؾميييٛمٞم٦م يميييام ؾميييوك شمٜمنميييوهن٤م قمٜميييديمم طم

ي٘موًمون ذم يلع إي٤مهل..  فمن ييلا ُمٗمٝميوهل ًميدى إؾميت٤مذ اًمٙميبيمهلل ييلا ُمي٤م قمٜميدي ُمين 

اىمؽماح  ٤م ظمٓمب ذم اًم٤ْم هلل وقمٜمدي ؾم١ما  وًمٕمٚمه يو اًم١ّما  اًموطمٞمد ويو:  طم٥م  ن 

 ? قمبك يلع اًمٙمٚمٞم٤مت اًمتي  ذشمم  ًمٞمٝم٤م يل قمٝمديمم  ٤م ُمن سمٕمٞمد  هل ُمن ىمبي٥م

يييلع اًمٙمٚمٞميي٦م ومتحيي٧م  و  ُمييبة ذم قميي٤مهل شمّييٕم٦م و رسمٕمييلم وشمّييٕمامئ٦م  ُمداظمٚميي٦م:٦م شمبعيي

 و ًمف.

 قمٗموًا  ٟم٤م  ريد  ن شمؽمضمم يلا اًمت٤مري  سم٤م جبي. اًمِمٞم :

  ًمف وصمالصمامئ٦م وشمّٕم٦م وؾمتلم. ُمداظمٚم٦م:

  ًمف وؾمتامئ٦م ومخّلم يجبي٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ?ٟمٕمم اًمِمٞم :

  ًمف وؾمتامئ٦م ومخّلم يجبي٦م. ُمداظمٚم٦م:

 .  ًمف وصمالصمامئ٦م وشمّٕم٦م وؾمتلم.شمّٕم٦م وؾمتلم. ُمداظمٚم٦م:
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 صمالصمامئ٦م وشمّٕم٦م وؾمتلم. اًمِمٞم :

 يٕمٜمي ىمْل ؾمت٦م و رسمٕملم ؾمٜم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ىمْل ؾم٧م و رسمٕملم ؾمٜم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمحو  رسمٕملم يٕمٜمي. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ؾم٧م و رسمٕملم ؾمٜم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ومٝمٛم٧م  ن اًمؼماُم٩م اًمتي شموَ .. شموَ  سمحبي٦م ُمن إؾم٤مشملة. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 يٙملا يٕمٜمي. ٞم :اًمِم

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 يلا رء ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

لة وسمٕميييدي٤م شميييلي٥م  مم رئ٤مؾمييي٦م اس٤مُمٕمييي٦م وم٘ميييال شمشموَييي  ُمييين ىمْيييل إؾمييي٤م ُمداظمٚمييي٦م:

 شمّمدب قمٚمٞمٝم٤م اًمبئ٤مؾم٦م ًمتٙمون رؾمٛمٞم٦م.

 ٟمٕمم ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمتدظمل ذم اًمتٖمٞمػم. اًمِمٞم :

ٓ شمتدظمل ٟمٕمم.. إؾم٤مشملة ُمثالً يلع اًمّٜم٦م وَٕموا سمبٟم٤مُم٩م  و ُمٜمٝم٤مج  ذا  ُمداظمٚم٦م:

ٝميييييب ومٞمٝمييييي٤م  ي ىمّميييييور  ي ٟم٘مٓمييييي٦م  ي رء يّيييييتٓمٞمٕموا  ن يتٖمٚمْيييييوا قمٚمٞمٝمييييي٤م ذم اًمّيييييٜم٦م فم

 اًم٘م٤مدُم٦مهلل ويٙملا  ن ؿم٤مء ام يليْون  مم اًمٓمبيق اًمّمحٞم .
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إُمييب ـمْٞمٕمييي يمييل اعمٜميي٤مي٩م يٙمييلاهلل خيٓمييب أن ذم اًمْيي٤م  ؾميي١ما  ُميي٤م يييي  اًمِمييٞم :

 ?يمت٥م اًمّٜم٦م اًمتي شمدرس قمغم اًمٓمٚم٦ْم

 ٟمٕمم .. ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

رس  ي يمت٤مب سمتامُمههلل ًمٙمن قمٜميدٟم٤م ُميليمبات يميل ؾميٜم٦م ُميثالً ٓ ٟمد ُمداظمٚم٦م:شمبع٦م 

خيٓمب سم٤ْمزم  ٟمٜم٤م درؾمٜم٤م ذم اًمّيٜم٦م اعم٤مَيٞم٦م اًمت٘مبيي٥م ًمٚمٜميووي خمتٍميًا ذم إصيو هلل 

ويملا اًمتدري٥م سمٕم  اعم٤ْمطم٨م ُمٜمٝمي٤مهلل وشموضميد سمٚمٖمتٜمي٤م يمتي٥م سم٠مصيو  اليدي٨م اًمٜمْيوي 

و  اًملي يمتي٥م ُمين ُمي١مًمٗمي إشميبا  ُمثيل  محيد )ٟمي٤مين( سمٞميك ... يويي٤مضمب  مم  ؾميٓمٜمْ

ذم زُميين اًمٕمثامٟمٞمييلم يمٛمييدرس وقميي٤مش ذم  ؾمييٓمٜمْو هلل ويمتيي٥م  صييوًٓ سم٤مًمٚمٖميي٦م اًمؽميمٞميي٦مهلل 

ذم اصمٜمييي قمنميي سٚمييدًاهلل  شاًمتجبيييد اًمٍمييي  ٕطم٤مدييي٨م اسيي٤مُم  اًمّمييحٞم »صمييم شمييبضمم 

ـُمْٕمييييي٧م اًمؽمعييييي٦م اًمؽميمٞمييييي٦م ىمْيييييل  رسمٕمييييي٦م ؾميييييٜملمهلل ويمتييييي٥م إؾمييييي٤مشملة اًميييييلين درؾميييييوا ذم 

و  اليييدي٨م ُمّيييتٜمْٓم٤ًم  ؾميييٓمٜمْو  وذم ىمٞمٍميييي٦م وذم  ٟميييدروون يمتْييي٤ًم ُمّيييت٘مالً ذم  صييي

وُمّيييتٕمٞمٜم٤ًم سميييام يمتييي٥م اًمٕمٚميييامء اًميييلين ٟمحييين ٟمٓمٚمييي٥م ُمييين ام  يييم اًمبمحييي٦م واًمٖمٗميييبانهلل 

وٟمدرس  يْم٤ًم سمٕم  إطم٤مدي٨م اًمٜمووي٦م ًمٚمٓمالب سمٕم  اًمٕم٘م٤مئد اًمّمالة واًم يم٤مة وُم٤م 

 ؿمْه ذًمكهلل صمم ٟمنمح  م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م و طمٞم٤مٟم٤ًم ذم ٟمّمف اًمدرس مخه دىمي٤مئق  و 

 ٟم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمبسمٞم٦م ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م قمغم طم٥ّم اؾمتٓم٤مقمتٜم٤م. يمثب ُمن ذًمك ٟمدرس  ذا ىمدر

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

وم٤معم٤مٟم  اًموطمٞمد قمٜمدٟم٤م  ن اًمٓمالب اًملين درؾميوا  ُم٤مُمٜمي٤م شمدرؾميوا  ُم٤مُمٜمي٤مهلل  ُمداظمٚم٦م:

ييييم سميييدرضم٤مت ُمتٗم٤موشمييي٦م ذم اًمٕمٚميييم سم٤مًمٚمٖمييي٦م اًمٕمبسمٞمييي٦مهلل وييييم يتٕمٚمٛميييون اًمٚمٖمييي٦م اًمٕمبسمٞمييي٦م ذم 
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هلل وذم اًمّييٜم٦م اًمّيي٤مسمٕم٦م  رسميي  اًمث٤مٟموييي٦م اًمديٜمٞميي٦مهلل ذم اًمّييٜم٦م إومم شم٘مبيْيي٤ًم مخييه ؾميي٤مقم٤مت

 ؾم٤مقم٤مت ًمٙمن  ذا ش يدرس قمٚمٞمٝمم اًمدروس ...

 ُمٙمثٗم٦م.. ُمٙمثٗم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ُمٙمثف. اًمِمٞم :

 ّميييل قمٜمييييد سمٕمييي  اًمٓمييييالب  ؿميييٞم٤مء يمثييييػمة ُمييين اًمٕمٚمييييم سم٤مًمٚمٖمييي٦م اًمٕمبسمٞميييي٦م  ُمداظمٚمييي٦م:

سمٕمْمٝمم سم٘مي َٕمٞمٗم٤ًم ضمدًاهلل واًمٓمالب اًملين  ٞمئون ُمن اًمث٤مٟموي٤مت ... همػم اًمديٜمٞم٦م ٓ 

م وٓ اًمٙمت٤مسميي٦م سم٤مًمٚمٖميي٦م اًمٕمبسمٞميي٦م ويييم يتدرؾمييون اًمٚمٖميي٦م اًمٕمبسمٞميي٦م ذم ي٘مييدرون قمييغم اًمييتٙمٚم

 اًمّٜم٦م ... قمنمين ؾم٤مقم٦م ذم إؾمْوع.

 ذم إؾمْوع ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

وم٘مييد ٟمنمييت يمتيي٥م ذم سمٚمييدة سم٤مًمٚمٖميي٦م اًمٕمبسمٞميي٦مهلل وـمْٕميي٧م يمتيي٥م  يْميي٤ًم سم٤مًمٚمٖميي٦م  ُمداظمٚميي٦م:

 اًمؽميمٞم٦م ذم الدي٨م اًمٜمْوي سمٗمٜموهن٤مهلل ذم اًمّٜم٦م اعم٤مَٞم٦م وأن.

ؾميي١مازم سميي٤مر  ام ومٞمييك قميين يمتيي٥م الييدي٨م اًمتييي شمدرؾمييوهن٤م قمييغم  ٟميي٤م يميي٤من  اًمِمييٞم :

 اًمٓمالبهلل ومٗمٝمٛم٧م ضمواسمٙمم  ٟمٙمم ٓ شمدرؾمون قمٚمٞمٝمم يمت٤مسم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم.

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

و ٟمييييام يييييي خمتيييي٤مرات وُمٜمت٘مٞميييي٤متهلل صمييييم ذيمييييبشمم سمٕميييي  اًمٙمتيييي٥م يييييي ذم  اًمِمييييٞم :

ال٘مٞم٘م٦م يمام شمٕمٚمم ضمٞمدًا.. يي ذم ُمّمٓمٚم  الدي٨م ذم  صو  اليدي٨مهلل ًمٙمٜميي  ٟمي٤م 

ن  ومٝمييييم ذم ُمتييييون الييييدي٨مهلل ُميييي٤م يييييي يييييلع اعمباضميييي  اًمتييييي شمبضمٕمييييون  ًمٞمٝميييي٤م  ردت  

 ?وشمٜمت٘مون ُمٜمٝم٤م
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ظمٓمييب ذم سميي٤مزم  ٟمٜمييي درؾميي٧م سمٕميي  اًمٙمتيي٥م اًمّمييٖمػمة اًمييلي ٟمنمييشمم  ٟمييتم  ُمداظمٚميي٦م:

ُمييين اعمحيييدصملم ييييو وضميييدت ذم اعمٓمييي٤مسم   رسمييي  رؾمييي٤مئل  فمييين  ٟميييه يمييي٤من اىمتْمييي٤مء اًمٕمٚميييم 

 اًمٕمٛمل ًمٚمخٓمٞم٥م.

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 .قمْٞمد اًم٘م٤مؾمم سمن ؾمالهل شظمب ذم اًمٕم٘مٞمدة ٕاًمْٖمدادي ويمت٤مسم٤ًم ة ُمداظمٚم٦م:

 اإليامن. اًمِمٞم :

اإليامن.. درؾمٜم٤ميمهلل يلا اًمٙمتٞمي٥م شميم سمٕميون ام ذم ُميدة اًمّيٜم٦م اعمٕمٞمٜمي٦مهلل  ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمن اًمٓمالب يم٤مٟموا يٕمبومون اًمٚمٖمي٦م اًمٕمبسمٞمي٦م ذم ييلع اًمّيٜم٦م يمثيػمًا ُمين اًميلين يتدرؾميون 

صمييييالث وقمنميييي ؾمييييٜملمهلل قمٜمييييدٟم٤م أنهلل يم٤مٟميييي٧م ُمدارؾمييييٜم٤م ُميييي١ميالً ًمٚمدراؾميييي٤مت اًمٕمٚمٞميييي٤م ىمْييييل 

يّٛمى سم٤معمٕمٝمد اإلؾمالُمي اًمٕم٤مزمهلل يم٤مٟم٧م يمثػمًا ُمن اًمدروس اًمنمقمٞم٦م ذم يلع اًمّٜم٦م 

وؾم٤مقمتٝم٤م  يمثب ُمن ذًمكهلل ًمٙمن أن  ي ُمن اًمٓمالب اًمث٤مٟموي٦م ُمين اًمث٤مٟمويي٤مت اًمديٜمٞميه 

 و ٞم١موا  يْم٤ًم ُمن اًمث٤مٟموي٤مت همػم اًمديٜمٞم٦م.

ٜميى ختتي٤مرون وييل اٟمت٘مي٤مؤيمم ًمألطم٤مديي٨م يْٜميى قميغم  صيو  اليدي٨م سمٛمٕم اًمِمٞم :

إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م صمم الّٜم٦م وشمٕمبَون قمن إطم٤مدي٨م اًمْميٕمٞمٗم٦م اعمِميتٝمبة سميلم 

 ?إُم٦م

يمييي٤من شمدريّيييٜم٤م يٙميييلاهلل اًمٓميييالب  ٞمئيييون  مم اًميييدرسهلل اعميييدرس ي٘ميييب   ُمداظمٚمييي٦م:

طمديث٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم ويٙمت٥م  طمٞم٤مٟمي٤ًم ذم اًمٚموطمي٦مهلل صميم ييؽمضمم ييلا اليدي٨م  مم ًمٖمتٜمي٤م اًمؽميمٞمي٦مهلل 

سمٕمي  إطمٙمي٤مهلهلل صميم ينميح طميديث٤ًم ةظميب ُميثالً  ٟمٜميي  صمم ينميح ًميه ذطمي٤ًم ُميوضم ًا ويْيلم
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 فمن  ن زُمالئٜمي٤م درؾميوا خمتٍمي ُمّيٚمم ودرؾميوا  يْمي٤ًم اإلطمٙمي٤مهل سم٠مطم٤مديي٨م إطمٙمي٤مهل 

ذم ييييلع اًمّيييٜم٦مهلل  ٟمٜميييي درؾمييي٧م ذم اًمّيييٜم٦م اعم٤مَيييٞم٦م ُمٕمْميييالت اليييدي٨م اًمٜمْيييوي ذم 

 قمٍمٟم٤م ُمن اعمِم٤مئ  يمدرس يدرس ... حم٤معة.

 حم٤معات. ُمداظمٚم٦م:

اًميييديمتور ؾميييٕمدهلل ُمييين اًميييلين يتخبضميييون قمٜميييدٟم٤م ذم يميييدرس اعمحييي٤معة  ُمداظمٚمييي٦م:

اًمّميييف اًمباسمييي هلل و درس ذم اًمّيييٜموات إظميييػمة  ٟمييي٤م اًمٚمٖمييي٦م اًمٗم٤مرؾميييٞم٦م ... وشموضميييد ذم 

يمٚمٞمتٜم٤م  ؾمت٤مذ ُم٤ّمقمد اؾميٛمه ... ييو ييدرس اليدي٨م اًمٜمْيويهلل وإؾميت٤مذ ُمّي٤مقمد  يْمي٤ًم 

 ... يدرؾمون قمغم يلا اًمٜمٛمال.

 اعم٘مدهل: يٕمٜمي ...

  طمّٜم٧م..  طمّٜم٧م. اًمِمٞم :

 ؿمٞم  اًمتخبي٩م قمٜمدٟم٤م َٕمٞمف ضمدًاهلل ومٕمٜمدٟم٤م.. ي٤م ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م ٓ  قمٜمي اًمتخبي٩مهلل  قمٜمي آٟمت٘م٤مء. اًمِمٞم :

 ... ُمثالً صحٞم  ُمثالً.. ُمداظمٚم٦م:

 يٕمٜمي  عب ًمك ُمثالً ي٤م طمِة إؾمت٤مذ. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

سميييد   ن ٟمٜم٘ميييل ُميييثالً ُمييين اًمّيييٜمن إرسمٕمييي٦م اعمٕمبوومييي٦م ًميييديٙمم ـمْٕمييي٤ًم وومٞمٝمييي٤م  اًمِميييٞم :

وومٞمٝميي٤م اًمْمييٕمٞمفهلل وىمييد يٙمييون ذم سمٕمْمييٝم٤م اعموَييوع  يْميي٤ًم  اًمّمييحٞم  وومٞمٝميي٤م الّيين
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سمد  ُم٤م  ن ٟمٜم٘مل ُمن يلع اًمّٜمن إرسمٕم٦م ٟمٜم٘مل ُمن اًمّمحٞمحلم ُم٤م داهل  ن دراؾم٦م اًمّيٜم٦م 

قمٜمديمم ًمٞم٧ّم شمدري٤ًّم ًمٙمت٤مب ُمن  وًمه  مم ةظمبع و ٟمام يو قمغم ـمبي٘م٦م آٟمت٘مي٤مء يميام 

ْٖمي  ن يٙمون خمت٤مرًاهلل ذيمبشممهلل وم٢مذًا آٟمت٘م٤مء ُمٕمٜم٤مع شم٘مٚمٞمل اعم٤مدة وًمٙمن يلا اًمت٘مٚمٞمل يٜم

و ن يٙميييييييون ُموصم٘مييييييي٤ًمهلل وييييييييلا آٟمت٘مييييييي٤مء  ىميييييييبب وؾميييييييٞمٚم٦م  و ـمبي٘مييييييي٦م ييييييييو اًمبضميييييييوع  مم 

ٚميييلين اشمٗميييق قمٚميييامء اعمّيييٚمٛملم قميييغم  هنيييام يميييام شمٕمٚمٛميييون  صييي  يمتييي٥م ًماًمّميييحٞمحلم ا

 الدي٨مهلل و ص  ُمبضم  سمٕمد يمت٤مب ام قم  وضملهلل يلا اًملي ىمّمدشمه.

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ٙمييون آٟمت٘ميي٤مء حمّمييورًا ُميين اًمٙمتيي٥م اًمتييي  ذا يميي٤من وٓ سمييد ُميين آٟمت٘ميي٤مء ومٞم اًمِمييٞم :

 شمت٘مّمد اًمّمحٞم هلل  و شمتخّمذ ذم اًمّمحٞم  ٟمٕمم.

ذم اًمّييٜم٦م اعم٤مَييٞم٦م يمٜميي٤م درؾمييٜم٤م  يْميي٤ًم ُميين يمتيي٤مب اًمٚم١مًميي١م واعمبضميي٤من ومييٞمام  ُمداظمٚميي٦م:

 اشمٗمق قمٚمٞمه اًمِمٞمخ٤من.

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ويٛمٙمن  ٟمٜم٤م اٟمتخْٜم٤م سم٤م ٓم٠م يْدوهلل ًمٞمه قمٜمدٟم٤م ُم٘مٞم٤مس ُمٕملم. ُمداظمٚم٦م:

 ?وش اًمِمٞم :

 ًم٘مٚم٦م سمْم٤مقمتٜم٤م ذم الدي٨م. ُمداظمٚم٦م:

  ن ؿم٤مء ام شمّمْحون  و مّون ُمبضمٕم٤ًم ذم الدي٨م. اًمِمٞم :

  ن ؿم٤مء ام. ُمداظمٚم٦م:
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 ؾم١مازم.. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمل. اًمِمٞم :

 إؾمت٤مذ حمٛمد ةيدن رئٞمه ىمّم شم٤مري  إدي٤من. ُمداظمٚم٦م:

  يالً ُمبطم٤ًْم. اًمِمٞم :

يٕمٜميييييييي طمِيييييييشمٙمم شمِميييييييتٖمٚمون ذم يمتييييييي٥م اليييييييدي٨م و يْمييييييي٤ًم ذم ييييييييلا  ُمداظمٚمييييييي٦م:

وَوعهلل يٕمٜمي  ريد  ن  شمٕمٚمم ذم سمداي٦م اإلؾمالهل يوضمد طمْم٤مرشم٤من: طمْم٤مرة اًمٞمٝمود اعم

واًمٜمّميي٤مرى ذم سمٞميي ٟمالهلل الْميي٤مرة اًمث٤مٟمٞميي٦م طمْميي٤مرة اإليباٟمٞميي٦م سوؾمييٞم٦مهلل يٕمٜمييي ؾميي١مازم 

ييييييلاهلل ييييييل ... سم٤مٕطم٤مديييييي٨م اًمٜمْويييييي٦م ُمييييين ييييييلع الْمييييي٤مرشملمهلل ييييييل ومٙميييييبت ذم ييييييلا 

 اعموَوع ذم  صمٜم٤مء شمٙمت٥م وشمِمؽم  ذم يلع اعم٠ّمًم٦م.

ٟميي٤م  قمت٘مييد يمييام ي٘ميي٤م  ذم سمٕميي  إُمثيي٤م  اًمٕمبسمٞميي٦م: وُميين ورد اًمْحييب اؾمييت٘مل   اًمِمييٞم :

 ?اًمّواىميهلل ُمٗمٝموهل يلا اًمٙمالهل  فمن ًمديٙمم

 ?اًمْحبورد ٟمٕمم.. وُمن  ُمداظمٚم٦م:

 اؾمت٘مل اًمّواىمي. اًمِمٞم :

 وُمن ريم٥م اًمْحب اؾمت٘مل اًمّواىمي. ُمداظمٚم٦م:

 رييييد ُمييين ييييلا  ن اعمّيييٚمم طمٞميييٜمام يٕميييود  مم اعمّميييدرين اًمّمييي٤مومٞملم ييييلا  اًمِميييٞم :

.. طمٞمييٜمام يٕمييود  مم اعمّمييدرين اًمّميي٤مومٞملم يمييام شمٕمٚمٛمييون يمتيي٤مب ام وؾمييٜم٦م رؾمييو  ًمٙمييم

ام صغم ام قمٚمٞمههلل وةًمه وؾمٚمم اًملي ىم٤م  قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل ومٞمٝمام طمديثلم اصمٜميلم 
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يٜم٤مؾميي٥م ُم٘م٤مُمٜميي٤م أن  طمييد ٤م: شمبيميي٧م ومييٞمٙمم ؿمييٞمئلم ًميين شمْمييٚموا ُميي٤م  ن مّييٙمتم  ييام 

لييييوضهلل يييييلا  طمييييد الييييديثلمهلل يمتيييي٤مب ام وؾمييييٜمتيهلل وًميييين يتٗمبىميييي٤م طمتييييى يييييبدا قمييييكم ا

والييدي٨م أظمييب ىموًمييه قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل: ُميي٤م شمبيميي٧م ؿمييٞمئ٤ًم ي٘مييبسمٙمم  مم ام  ٓ 

و ُميييبشمٙمم سميييه.. ُمييي٤م شمبيمييي٧م ؿميييٞمئ٤ًم ي٘ميييبسمٙمم  مم ام  ٓ و ُميييبشمٙمم سميييههلل وُمييي٤م شمبيمييي٧م ؿميييٞمئ٤ًم 

يْٕمييديمم قميين ام وي٘مييبسمٙمم  مم اًمٜميي٤مر  ٓ وهنٞمييتٙمم قمٜمييههلل  ييلا ٟمحيين ُمٕمنميي اعمّييٚمٛملم 

و ٥م قمغم يمل ومبد ُمن  ومبادٟم٤م  ن يٙمون همٜمٞم٤ًم سمام ىمدهل ام ًمٜم٤م ُمن يمت٤مب ٟمجد  ٟمٗمّٜم٤م 

رسمٜم٤م وُمن ؾمٜم٦م ٟمْٞمٜم٤م صغم ام قمٚمٞمههلل وةًمه وؾمٚممهلل والْم٤مرات اًمتي  ٟم٧م  ذت  ًمٞمٝم٤م 

ةٟمٗم٤ًم يي طمْم٤مرات ٓ شمّٕمد  صح٤م ٤م ٓ ذم اًميدٟمٞم٤م وٓ ذم إظميبىهلل و ٟميام اًمّيٕم٤مدة 

ى ﴿ يمل اًمّٕم٤مدة يميام ىمي٤م  ام قمي  وضميل ذم اًم٘ميبةن: ٘مَي ْن َ قْمٓمَيى َواشمَّ ٤م ُمَي َب * وَم٠َمُمَّي دَّ َوصَي

ٜمَى  يي ّْ ى * سم٤ِمْلُ يي َ ٌْ ُع ًمِْٚمُٞم يي ُ ٌِّ ٜمُٞمَ َّ تَْٖمٜمَى* وَم َل َواؾْميي
ْن سَمِخيي ٤م َُميي يي ٜمَى * َوَ ُمَّ يي ّْ َب سم٤ِمْلُ لَّ * َويَميي

ى َ ٌْ ُع ًمِْٚمُٕم ُ ٌِّ ٜمُٞمَ َّ ومٝملع اًمّٕم٤مدة اًمتي يٜمِمدي٤م يم٤موم٦م اًمٜم٤مس: ٓ ومبب سملم  [13-5]الليل:﴾وَم

ٓ ومبب سميلم صي٤مًم  اعمي١مُمٜملم وـمي٤ملٝمم.. يي١مٓء يمٚمٝميم يٜمِميدون ُم١مُمٜمٝمم ويم٤مومبيمهلل 

اًمّٕم٤مدة وًمٙمن ُمي٤م قميبك ـمبي٘مٝمي٤م  ٓ ُمين مّيك سم٤مٕصيٚملم: يمتي٤مب ام وؾميٜم٦م رؾميو  

ام صييغم ام قمٚمٞمييههلل وةًمييه وؾمييٚممهلل ًمييلًمك  ٟميي٤م ٓ  ضمييد ذم ٟمٗمزيي طم٤مضميي٦م ُمٓمٚم٘ميي٤ًم  مم  ن 

وييييو   ظميييبج قمييين ييييلا ا يييال اًميييلي وَيييٕمٜمي ام قمييي  وضميييل ومٞميييه ومْميييالً ُمٜميييه ورمحييي٦مهلل

 آؿمتٖم٤م  سم٤مًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م ٟم٘مالً صمم دراي٦م ووم٘مٝم٤ًمهلل ًمٕمكم  ضمْتك قمن ؾم١ماًمك.

 (  00: 01: 06/ 811) اهلدى والنور /

 (  00: 37: 50/ 811) اهلدى والنور /

وًمٙمييين يٕمٜميييي ييييلع اعمّييي٠مًم٦م ييييلا اًمٞميييوهل إؾمييي٤مشملة ذم اًمٕمييي٤مش اإلؾميييالُمي  ُمداظمٚمييي٦م:
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ٞمه م٤مُميي٤ًم الييدي٨م صييحٞمح٤ًمهلل يٕمٜمييي إطم٤مدييي٨م اًمٜمْوييي٦م يييدظمٚمون ذم اًمٙمتيي٥م اًمّييت٦م ًميي

يٕمٜميييي ييييلع اعمّييي٠مًم٦م ُمٝمٛمييي٦م ضميييدًا: ييييل يوضميييد إطم٤مديييي٨م اًمٜمْويييي٦م ذم اًمْخييي٤مري  و ذم 

 ?ُمّٚمم يم٤من ًمٞمه طمديث٤ًم صحٞمح٤ًم يٕمٜمي

اعم٘مدهل: ىمْل صمالصم٦م  ؾم٤مسمٞم  ذم ُمديٜمتٝمم وؾمٛمٕم٧م ُمن ـمالب اًمٕمٚمم قمٜمديم ؿم٤مئٕم٦م 

وا شم٘مييو :  ن ذم صييحٞم  اًمْخيي٤مري  طم٤مدييي٨م ُموَييوقم٦مهلل وؿميي٤مئٕم٦م  ظمييبى شم٘مييو : ظمييل

اًم٘مييييبةن ودقمييييويمم ُميييين اًمّييييٜم٦مهلل يٙمٗمٞمٜميييي٤م ُميييي٤م ذم اًم٘مييييبةن وم٘مييييال اًم٘مييييبةن اًمٙمييييبيم.. ي٤مشميييي٤من 

اًمِم٤مئٕمت٤من يبوج  ًميٞمٝمام أن ذم شمبيمٞمي٤مهلل واًمِمي٤مئٕم٦م إومم طم٘مٞم٘مي٦م ُمٜمتنمية سميلم ـميالب 

يمٚمٞم٦م اإل ٞم٤مت سمٓموٟمٞم٤م ي٘موًمون صحٞم  اًمْخ٤مري ًمٞمه يمٚمه  طم٤مديي٨م صيحٞمح٦م سميل ومٞميه 

 ?وا يلا ؾمٞمدي سم٤مر  ام ومٞمٙممُموَوع وًمٞمه َٕمٞمٗم٤ًم ُموَوقم٤ًمهلل  رضمو  ن شموَح

 ىمو  ًمٙمل قمٚمم ُمٞم اٟمههلل واشمٗمق قمٚمامء اعمّٚمٛملم يم٤موم٦م  ن  طمٙمي٤مهل اًمنمييٕم٦م  اًمِمٞم :

اإلؾمالُمٞم٦م ُم٠مظملي٤م  وًٓ يمت٤مب ام وُمي٤م صي  ُمين طميدي٨م رؾميو  ام صيغم ام قمٚمٞميههلل 

وةًمييه وؾمييٚممهلل صمييم اشمٗم٘مييوا  يْميي٤ًم  ن يييلع إطمٙميي٤مهل اًمييواردة ذم يمتيي٤مب ام وذم صييحٞم  

 صغم ام قمٚمٞمههلل وةًمه وؾمٚمم شمٜم٘مّيم  مم ىمّيٛملم ُمين طمٞمي٨م: يموهني٤م طمدي٨م رؾمو  ام

ُمٕم٘موًم٦م اعمٕمٜمىهلل  و هميػم ُمٕم٘موًمي٦م اعمٕمٜميىهلل ُمي٤م يمي٤من ُمٜمٝمي٤م هميػم ُمٕم٘موًمي٦م اعمٕمٜميى يٓمٚم٘ميون 

 ?قمٚمٞمٝم٤م قمٚمامء اًمٗم٘مه سم٠مهن٤م  ُمور شمٕمْدي٦م ُمٗمٝموهل يلا اًمٙمالهل ي٤م  ؾمت٤مذ

 ُمٗمٝموهل. ُمداظمٚم٦م:

ٞمٝمي٤م قمٚميامء اًمٗم٘ميه سم٠مهني٤م  ُميور ُم٤م يمي٤من ُمٜمٝمي٤م هميػم ُمٕم٘موًمي٦م اعمٕمٜميى يٓمٚم٘ميون قمٚم اًمِمٞم :

 ?شمٕمْدي٦م ُمٗمٝموهل يلا اًمٙمالهل ي٤م  ؾمت٤مذ.. ُمٗمٝموهل
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 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ُميور شمٕمْديي٦م ٓ ُميدظمل ًمٕم٘ميل اًمْنمي ومٞمٝمي٤مهلل وإُمثٚمي٦م ذم ذًميك يمثيػمة ضميدًاهلل  اًمِمٞم :

ًمٙمن قمغم ؾمْٞمل اًمت٘مبي٥م ٟمِب ُمثالً سم٤مًمّمٚموات ا ٛمه ومٝمي قمغم صمالصم٦م  ؿمٙم٤م : 

ضمٝمييي٦م  ظميييبى ٍيييي٦م سمٕمْميييٝم٤م وسمٕمْميييٝم٤م ضمٝمبيييي٦م صمٜم٤مئٞمييي٦م وصمالصمٞمييي٦م ورسم٤مقمٞمييي٦م ُمييين ضمٝمييي٦مهلل ُمييين 

وسمٕمْميييٝم٤م ُمٗمٕميييمهلل يٙميييلا ٍ وضمٝميييب  مم ةظميييبع..هلل ٓ ييييبد يٜمييي٤م ؾمييي١ما  ش ييييلع ريمٕمتييي٤من 

يييلع شمٕمْدييي٦م ٓ سيي٤م  ًمٚمٕم٘مييل  ن يٚميي٩م و ن يييدظمل ومٞمٝميي٤مهلل  ?وشمٚمييك صمييالث و مم ةظمييبع..

و ن يتوصل  مم ُمٕمبوم٦م عمي٤مذا ذع ام قميغم قمْي٤مدع وميبض اًمٗمجيب ريمٕمتيلمهلل  مم ةظميبع 

٦م اعمٕمٜمييىهلل يييلع شمٕمْدييي٦مهلل ىمّييم ةظمييب  ي ُميين اًمٙمتيي٤مب واًمّييٜم٦م اًمث٤مسمتيي٦م يييلع همييػم ُمٕم٘موًميي

اًمّميييحٞمح٦م ُمييين اًمٜم٤مطمٞمييي٦م اًمٗم٘مٝمٞمييي٦م ُمٕم٘موًمييي٦م اعمٕمٜميييىهلل ُميييثالً هنيييى قمييين اًمٖميييبر هنيييى قميييين 

اًمٜمج  هنى قمن الّد  مم ةظمبع يلا ُمٕم٘موًم٦م اعمٕمٜمىا ٕن اًمٖمبر واًمٜمج  يؽمشمي٥م 

اإلؾميالُميهلل  ُمن ورائه ُمٗم٤مؾميد اضمتامقمٞمي٦مهلل ًميٞمه وراء ييلا رء ةظميب سم٤مًمٜمّي٦ْم ًمٚمٛميٜمٝم٩م

ُميي٤م صمْيي٧م ذم اًمٙمتيي٤مب واًمّييٜم٦م اًمّمييحٞمح٦م صيي٤مر ذيٕميي٦مهلل صمييم اًمٕم٘مييل يّييتٓمٞم   ن  ٙمييم 

 طمٞم٤مٟميييي٤ًم  ن يييييلا ُمٕم٘مييييو  و طمٞم٤مٟميييي٤ًم ي٘مييييو  ٓ يييييلا شمٕمْييييدي همييييػم ُمٕم٘مييييو هلل  ُميييي٤م شمّمييييحٞم  

اليدي٨م وميال يٙميون سم٤مًمٕم٘ميل و ٟمييام يٙميون سمي٤مًمٕمٚممهلل ويميام ىمٚميي٧م ةٟمٗمي٤ًم ًمٙميل قمٚميم  صييوًمه 

 قمٚمييم اسييبح واًمتٕمييديلهلل ًمٙميين يٜميي٤م وُمٜمٝمجييههلل ومٕمٚمييم الييدي٨م يمييام شمٕمٚمٛمييون ُمييبدع  مم

ٟمٙمت٦م  ريد  ن  ًمٗمي٧م اًمٜمٔميب  ًمٞمٝمي٤ما ٕن يمتي٥م اعمّميٓمٚم  ىميد ٓ شمتٕميبض  ي٤م ومْميالً قمين 

 ن شمدٟمييدن طمو يي٤م يييي:  ن قمٚمييامء الييدي٨م قمٚمييامء اسييبح واًمتٕمييديل طمٞمييٜمام يوصم٘مييون 

رضمييالً  و يْمييٕمٗمون ةظمييب ومييلًمك اًمتوصمٞمييق  و اًمتْمييٕمٞمف ُمبضميي   ُميي٤م اًمٜم٘مييل ُمييثالً.. اًمٜم٘مييل 

ي قم٤مذ اًمباوي وقمبك قمداًمتيه وقميبك طمٗمٔميه وقميبك صيدىمه  و  مم قمن اًمِمٞم  اًمل
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اًمٜم٘مييل قميين ذًمييك اًمِمييٞم هلل  و  مم اًمٜم٘مييل قميين ذًمييك اًمِمييٞم .. ًمٙميين يٜميي٤م   ؾمييٚموب ةظمييب 

ويٜمييي٤م دىميييي٦م قمٚمييييم اليييدي٨م  ٓ ويييييو:  ن سمٕميييي  قمٚميييامء الييييدي٨م يدرؾمييييون  طم٤مدييييي٨م 

اًمييباوي  ي ُمتييون  طم٤مدييي٨م اًمييباوي يدرؾمييوهن٤مهلل ويٕمبَييوهن٤م قمييغم  طم٤مدييي٨م اًمث٘ميي٤مت 

اًميييييلين ٓ طم٤مضمييييي٦م عمٕمبومييييي٦م قميييييداًمتٝمم وصم٘ميييييتٝممهلل ًمِميييييٝمبة ذًميييييك سميييييلم الٗمييييي٤مظ  الٗمييييي٤مظ

اعمحييدصملم  ييمهلل ًمٙميين ةظمييبين ُميين ييي١مٓء اًمييبواة ًمٞمّييوا سمتٚمييك اعمث٤مسميي٦م وًمٞمّييوا سمتٚمييك 

 ?اعمٜم ًم٦مهلل وٓ يٕمبومون قمٜمٝمم يل يم ُمن اًمث٘م٤مت واًمٕمدو  والٗمي٤مظهلل وميامذا يٗمٕمٚميون

لع اعمجٛموقم٦م ُمن إطم٤مدي٨م يتتْٕمون  طم٤مديثٝمم طمديث٤ًم طمديث٤ًم ومبدًا ومبدًاهلل وي٘م٤مسمٚمون ي

سم٠مطم٤مدييي٨م اًمث٘ميي٤مت الٗميي٤مظهلل ومٝمٜميي٤م  ئمٝمييب رء ُميين اًمْٚمْٚميي٦م  و اًم٘مٚم٘مٚميي٦م ذم ُمتييون يييلع 

إطم٤مدييي٨م اًمتييي رواييي٤م يييلا اًمييباوي اًمييلي ش يٙميين ُمِمييٝمورًا سم٤مًمٕمداًميي٦م واًمث٘ميي٦مهلل طمٞمٜمئييل 

ٕن  طم٤مديثيييه قميييغم اسييي٤مدة  ? ٙمٛميييون قمٚمٞميييه شمييي٤مرة ي٘موًميييون قمٜميييه  ٟميييه صم٘مييي٦م طمييي٤موم  عمييي٤مذا

اًمث٘ميي٤متهلل شميي٤مرة ي٘موًمييون قمٜمييه  ٟمييه صييدوبا ذًمييك ٕن ُميي٤مدة  طم٤مديثييه ُمواوم٘ميي٦م ٕطم٤مدييي٨م 

ًمٞم٧ّم سمتٚمك اًمٙمثبة اًمتي حتنمع ذم زُمبة الٗم٤مظ اًمث٘م٤متهلل شم٤مرة ي٘موًمون  ٟمه صدوب 

ٕهنيم وضميدوا ذم سمٕمي  شمٚميك اعمتيون ُمي٤م  ?هيمهلل صدوب خيٓميرش  طمٞم٤مٟمي٤ًم ُمين  يين ييلا

٘م٤مت ُموىمووم٤ًم خي٤مًمف ُمتون الٗم٤مظ اًمث٘م٤متهلل ُمثالً ىمد يٙمون الدي٨م قمٜمد الٗم٤مظ اًمث

قمييغم اًمّمييح٤مش ومٞمجييدون يييلا اًمييباوي سم٤مًمييلات ىمييد رومٕمييه  مم اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهلهلل 

وطمديث٤ًم ةظمب  يْم٤ًم رومٕمه  مم اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهلهلل ويو قمٜميد الٗمي٤مظ ُموىميوك قميغم 

 اًمّمح٤مش.. ُمٗمٝموهل يلا اًمٙمالهل ومٞمام  فمن.

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ٙميي٤مصمبت  وي٤مُمييه.. وميي٢مذًا يييلا  ٙمٛمييون قمٚمٞمييه سم٠مٟميه صييدوب هيييمهلل ًمٙميين  ذا شم اًمِميٞم :
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 ذا شمٙميي٤مصمبت  وي٤مُمييه ىميي٤مًموا: يييلا ؾمييٞمرش الٗميي  خيٓمييرش يمثييػمًاهلل اًمٗمييبب سمييلم يييلا واًمييلي 

ىمْٚمييه يييلا يّيي٘مٓمون طمديثييه ٓ  تجييون سمحديثييههلل إو  اًمييلي ىمْٚمييه واًمييلي ىميي٤مًموا ومٞمييه 

ُمثالً سم٠مٟمه صدوب هيم  و خيٓمرش ي٘موًمون طمديثه ذم ُمبشم٦ْم الّينهلل ٓ ييو سم٤مًمّميحٞم  

اًمْحيي٨م ويييلا اًمّييؼم ذم  طم٤مدييي٨م ييي١مٓء اًمييبواة ىمييد وٓ يييو سم٤مًمْمييٕمٞمفهلل صمييم ُميي  يييلا 

 دون يٜم٤م   طم٤مدي٨م يِمٝمد اًمٕم٘مل اعمّٚمم.. اًمٕم٘مل اعمّيٚمم و قمٜميي ُمي٤م  ىموًميها ٕن 

قم٘مل اعمّٚمم همػم قم٘مل اًمٙم٤مومب يمام ٓ خيٗم٤ميممهلل صمم ٓ  قمٜمي وم٘مال اًمٕم٘ميل اعمّيٚممهلل سميل 

ٙمييون قم٘مييل اعمّييٚمم اًمٕميي٤مشهلل صمييم ٓ  قمٜمييي وم٘مييال اًمٕميي٤مش ُمٓمٚم٘ميي٤ًم وم٘مييد يٙمييون ُمٗمٌييًا وىمييد ي

وم٘مٞمٝمييي٤ًم وىمييييد يٙمييييون ٟمحوييييي٤ًم وىميييد يٙمييييون ًمٖموييييي٤ًم..هلل و ٟمييييام  قمٜميييي قم٘مييييل اعمّييييٚمم اًمٕميييي٤مش 

اعمحدث اًملي يمام ىم٤م  اسمن ىمٞمم اسوزي٦م رمحيه ام ذم سمٕمي  يمت٤مسم٤مشميه اًم٘مٞمٛمي٦م طمٞميٜمام 

ؾمئل: يل يٛمٙمن ًمٚمٛمّٚمم  ن يٕمبك الدي٨م اعموَوع قميغم اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّيالهل 

يييييلا ٓ يٓمٞم٘مييييه  يمثييييب  ?ن وومييييالندون  ن يبضميييي   مم إؾميييي٤مٟمٞمدهلل وطمييييدصمٜم٤م ومييييالن وومييييال

اًمٜميي٤مسهلل وم٠مضميي٤مب سمجييواب يتْمييٛمن   ٤مسميي٤ًم ويتْمييٛمن ؾمييٚم٤ًْمهلل ويييلا ُميين دىمتييه ذم اًمتٕمْييػم 

ىم٤م : ٟمٕمم ُمين ضميبى اليدي٨م سيبى اًميدهل ذم سمدٟميه ومٝميلا يٛمٙمٜميه  ن يٕميبك اليدي٨م 

 يييين ييييلا اًمٕمييي٤مش اًميييلي ضميييبى  ?اعموَيييوع ُمييين اليييدي٨م اًمّميييحٞم هلل ًمٙمييين  يييين ييييلا

يلا ذم اًمواىم   ٟمام يتٛمٞم  سمه  وميباد ُمين  ?هل ذم سمدٟمهالدي٨م ذم طمٗمٔمه يمام  بى اًمد

قمٚمامء الدي٨م الٗم٤مظ ٓ  قمٜمي يمل الٗم٤مظهلل و ٟمام  ومبادًا ُمٜمٝمم ويم اًملين عٕموا 

سمييلم ُمٕمبوميي٦م اًمث٘ميي٤مت اًمٕمييدو  رواييي٦م وُمٕمبوميي٦م اًمث٘ميي٤مت ييي١مٓء دراييي٦م ووم٘مٝميي٤ًمهلل ٟمجييد ُمييثالً 

اًمبضمي٤م  ييورد  دقمغم ؾمْٞمل إُمثٚم٦م الي٤موم  اًميليْي ذم يمت٤مسميه ُمٞمي ان آقمتيدا  ذم ٟم٘مي

طمديث٤ًم ًمبضمل يو ًمٞمه يملاسم٤ًم وًمٞمه و٤َمقم٤ًم ًمٙمٜمه ُمْمٕمفهلل ًمٙمٜميه ي٘ميو : ييلا طميدي٨م 
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ٕٟمه رضمل سمام قمٜميدع ُمين قمٚميم وطمٗمي  ًمٚمنمييٕم٦م وىمواقميدي٤م اعمْثوصمي٦م ذم  ?سم٤مـملهلل عم٤مذا

يمت٤مب ام وذم طمدي٨م رؾمو  ام اًملي يو ُمتِمْ   لا الدي٨م اًمٜمْوي يميل اًمتِميْ  

َيييٕمٞمف ًمٙمييين ُمتٜميييه سم٤مـميييلهلل ًمٙمييين ييييلا يميييم  يٛمٙمٜميييه  ن  ٙميييم قميييغم طميييدي٨م  ؾميييٜم٤مدع

قمدديم ذم طمٗم٤مظ إُم٦م ومْمالً قمن  ن ي٘م٤م  ذم قمٚمامء إُم٦مهلل ومْميالً قمين  ن ي٘مي٤م  ذم 

ـمييالب اًمٕمٚمييمهلل ومْمييالً قميين  ن ي٘ميي٤م  ذم  ومييباد إُميي٦م ويييم سميي٤معماليلم سمييل اًمْاليييلم  مم 

 ةظمبع..

إطم٤مديييي٨م ؾميييواء ُمييين ٟم٤مطمٞمييي٦م اًمّيييٜمد  و ُمييين ٟم٤مطمٞمييي٦م اعميييتن ييييي  د ذًا اًم٘م٤مقميييد ذم ٟم٘مييي

ٞمّييي٧م  ٓ ُٕمييي٦م  و ـم٤مئٗمييي٦م خمتييي٤مرة ُمييين ييييلع إُمييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦م ُمييين سميييلم يميييل قمٚميييامء ًم

اعمّيٚمٛملم  ٓ ويييم قمٚمييامء الييدي٨م يم٤مإلُميي٤مهل اًمْخيي٤مري وُمّييٚمم وٟمحييو ذًمييك يم٤مإلُميي٤مهل 

هلل  ذا قميييبك ييييلاهلل ومييي٤مٔن ُمييي٤م اًميييبازي و ُمثييي٤م م ُمييين الٗميي٤مظ اًمٜم٘مييي٤مد محييد و ش طمييي٤مشمم 

 يلا اًم ُم٤من.  ُموىمف ـمالب اًمٕمٚمم وُم٤م ُموىمف اًمدارؾمون ًمٕمٚمم الدي٨م ذم

ُمييي٤م ُموىميييف يييي١مٓء اًمٓميييالب ويييي١مٓء اًمدارؾميييلم دمييي٤مع إطم٤مديييي٨م اًمتيييي صيييححٝم٤م 

 ?قمٚمامء اًمّٜم٦م وقمٚمامء الدي٨م

ٓ ؿميييك يميييام ٓ خيٗميييى ًميييدى اسٛمٞمييي   ن ًمٙميييل قمٚميييم  ييييل اظمتّمييي٤مصهلل و ن يميييل 

ـم٤مئٗميي٦م ومييٞمام شمبيييد  ن شمٕمٚمييم ٓ شمّيي٠م  ٟمٗمّييٝم٤م و ٟمييام شمّيي٠م   يييل آظمتّميي٤مص ومييٞمام يييو 

واَ  ضمدًا  ذا  ردت  ن شمٕميبك صيح٦م اليدي٨م ُمي٤م شمّي٠م  سمح٤مضم٦م  مم اًمٕمٚمم سمههلل  ُمب 

ؾمٞمْويه ال٘مٞم٘مي  و اعمِم٤مسمه ًمه ذم زُم٤مٟمٜم٤م  ن يم٤من ًمه ؿمْههلل واًمٕمٙمه سمي٤مًمٕمٙمه م٤مُمي٤ًمهلل 

وم٢مذا  راد ـمالب اًمٕمٚمم ذم يلا اًم ُم٤من  ن يٛمٞم وا صحٞم  الدي٨م ُمن َٕمٞمٗمه ومٚمٞمه 

٠َمًُموا ﴿: قمٚمٞمٝمم  ٓ  ن  ٘م٘موا ةي٦م ذم اًم٘مبةن اًمٙمبيم  ٓ ويي ىمو  رب اًمٕمي٤معملم وَم٤مؾمْي
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يْمِب  ِْن يُمٜمُْتْم ٓ شَمْٕمَٚمُٛمونَ   يل اًمليمب يم  يل اًمٕمٚممهلل ويٜم٤م سمخ٤مص٦م  [43]النحل:﴾َ ْيَل اًملِّ

 ييييل اًميييليمب يٜمييي٤م ييييم  ييييل اًم٘ميييبةن اًمٕمييي٤مرومون سمييي٤مًم٘مبةنهلل ويمٚمٛمييي٦م اًم٘ميييبةن أن شميييليمبين 

سمّيييي١ما  إخ يٜميييي٤م  اًمييييلي ٟم٘مييييل سمٕميييي  اًمٜم٘مييييو  ؾمييييٛمٕمٝم٤م يٜميييي٤م   ن يٜميييي٤م  ـم٤مئٗميييي٦م ُميييين 

هل ُمٜمتنمييييون ذم يمثييييػم ُميييين اًمييييْالد اإلؾمييييالُمٞم٦م ويييييم اًمييييلين يّييييٛمون اعمّييييٚمٛملم اًمٞمييييو

سميي٤مًم٘مبةٟمٞملم.. وةٟمٗميي٤ًم ىمْييل  ن ةشمييٞمٙمم يميي٤من قمٜمييدي  خ ُميين  ظمواٟمٜميي٤م  سمييبايٞمم يييلا  سمييو قمٛمييب 

ىميي٤م  زم سم٠مٟميييه ًم٘مييي ؿمييي٤مسم٤ًم ضميي٤مء ُمييين  ُمبيٙميي٤مهلل وم٘مييي٤م  ذم  صمٜميي٤مء اليييدي٨م سم٠مٟمييه ٓ يييي١مُمن  ٓ 

ًمت٘مٞمي٧م ُمي  وميبد ؿمي٤مب ذم سم٤مًم٘مبةنهلل ويلا ٟمٕمبومه  ٟم٤م ذم دُمِمق ىمْل ٟمحيو قمنميين ؾميٜم٦م ا

ىميي٤م : ٟمٕمييم  صييكمهلل ىمٚميي٧م ًمييه:  ذًا  ?طمٚميي٥م يييدقمي يييلع اًمييدقموىهلل ىمٚميي٧م ًمييه: يييل شمّمييكم

صميم  ?صكمهلل صغم اومتت  اًمّمالة سمدقم٤مء ُمن قمٜمدع ىمٚم٧م ًمه: ُمن  ين ضمئ٧م  لا اًميدقم٤مء

ييلع اًمٙمٞمٗمٞمي٦م ذم اسٛمٚمي٦م ييي ٓ ييي ذم اًم٘ميبةن وٓ ييي ذم اًمّيٜم٦م اًمتيي  ٟمي٧م يمٗميبت 

ن اًم٘مبةن يو وم٘مال اعمبضم  اًموطمٞميد وًميٞمه ًمٚمّيٜم٦م دظميل  ٤مهلل وطم٘مٞم٘م٦م إُمب  ن ادقم٤مء  

ذم سمٞميي٤من اًم٘مييبةن ومٝمييو يمٗمييب اًم٘مييبةنهلل اًمييلي ي٘مييو  سميي٠مين ٓ  ؤُميين  ٓ سميي٤مًم٘مبةن يييو يٙمٗمييب 

َ ﴿سمييي٤مًم٘مبةنا ذًميييك ٕن اًم٘ميييبةن  ييي٤م ىمييي٤م  ومٞميييه رب إٟمييي٤مهل:  يْمَب ًمُِتَْيييلمِّ َوَ ٟمَ ًْمٜمَييي٤م  ًَِمٞمْيييَك اًميييلِّ

َ   ًَِمٞمِْٝممْ  َ ﴿ [44]النحل:رش﴾ًمِٚمٜم٤َّمِس َُم٤م ُٟم ِّ يْمَب ًمُِتَْيلمِّ يي٤م ٟمحين  [44]النحرل:﴾َوَ ٟمَ ًْمٜمَي٤م  ًَِمٞمْيَك اًميلِّ

ذيمبٟميي٤م ةٟمٗميي٤ًم اًمّمييٚموات ا ٛمييه ويمٞمييف  هنيي٤م شمٜم٘مّييم  مم  ىمّيي٤مهلهلل ُميين  ييين  ظمييلت يييلع 

ٓ رء ُمٜمٝميي٤م  ييلا اًمتوَييٞم  ذم اًم٘مييبةن اًمٙمييبيمهلل ًمٙميين يييو سمٞميي٤من اًمبؾمييو   ?إىمّيي٤مهل

َ ًمِٚمٜم٤َّمِس وَ ﴿قمٚمٞمه اًمّالهل اًملي  ؿم٤مر ام  ًمٞمه ذم أي٦م اًم٤ّمسم٘م٦م  يْمَب ًمُِتَْلمِّ َ ٟمَ ًْمٜم٤َم  ًَِمٞمَْك اًملِّ

ٞمِْٝممْ  َ   ًَِمييي ٤م ُٟمييي ِّ  ي  ن ييييلع أيييي٦م شمٕمٜميييي  ن سمٞمييي٤من اًمبؾميييو  قمٚمٞميييه اًمّيييالهل  [44]النحرررل:﴾َُمييي

يٜم٘مّيم  مم ىمّييٛملم: سمٞميي٤من ًمٗمٔميي ويييو شمْٚمٞميي  اًم٘مييبةن  مم إُمي٦م.. شمْٚمٞميي  اًم٘مييبةن ًمألُميي٦مهلل 
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ء طمدي٨م اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل واًمْٞم٤من أظمب يو سمٞم٤من سمٛمٕمٜمى اًمتٗمّمٞمل.. وًملًمك ضم٤م

ذم اًمّمييحٞم هلل و ٟميي٤م  ييلع اعمٜم٤مؾميي٦ْم  ىمييو : يٜمْٖمييي اٟمت٘ميي٤مء يييلع إطم٤مدييي٨مهلل وشم٘مييديٛمٝم٤م 

ًمٓمالسمٙمييييم يٜميييي٤م  طمتييييى شمّييييت٘مٞمم اًمٕم٘مٞمييييدة اًمّمييييحٞمح٦م ويٕمبومييييون ىمييييدر اًمّييييٜم٦مهلل و  ٞميييي٦م 

اًمبضموع  ًمٞمٝمي٤م ُمي  اًم٘ميبةن اًمٙميبيمهلل ذيميبت طميديث٤ًم وييو ىموًميه قمٚمٞميه اًمّيالهل: ٓ ي٘مٕميدن 

ريٙمته ي٘مو  يلا يمت٤مب امهلل ومام وضميدٟم٤م ومٞميه طميالًٓ طمٚمٚمٜمي٤معهلل وُمي٤م  طمديمم ُمتٙمئ٤ًم قمغم  

ُم٤م طميبهل رؾميو   وضمدٟم٤م ومٞمه طمباُم٤ًم طمبُمٜم٤معهلل  ٓ  ين  وشمٞم٧م اًم٘مبةن وُمثٚمه ُمٕمه..  ٓ  ن

٤م * َواًمٜمَّْجِم  َِذا َيَوى ﴿ام ُمثٚمام طمبهل اما ذًمك ٕن ام ي٘مو  ذم اًم٘مبةن اًمٙمبيم:  ُمَي

َوى  ٤م هَمييييييي ُُْٙمْم َوَُمييييييي ٤مطِم لَّ َصييييييي ييييييي نِ * ََ ُق قَمييييييي
٤م َيٜمْٓمِييييييي ييييييَوى  َوَُمييييييي ٌي * اْ َي َّٓ َوطْمييييييي َو  ِ  ِْن ُيييييييي

 ذًا اًمّٜم٦م قمٚمم ُمن اًمٕمٚموهل  ي٥م  ن ي١مظميل ُمين  ييل آظمتّمي٤مص  [4-1]النجم:﴾ُيوطَمى

ومٞمييييههلل ويمييييل ُميييين ىميييي٤م  يييييلا صييييحٞم  ويييييلا َييييٕمٞمف ٟم٘مييييو  ًمييييه: يييييل  ٟميييي٧م قميييي٤مش سمٕمٚمييييم 

 ن ادقمييى ذًمييك ٟم٘مييو : ييي٤مت ٟمِمييوك  صمْيي٧م صييح٦م يييلا الييدي٨مهلل سمٓمبي٘ميي٦م  ?الييدي٨م

اليييدي٨مهلل إصيييل ييييو اًمّيييٜمد يميييام شمٕمٚمٛميييون.. إصيييل ذم ُمٕمبومييي٦م إطم٤مديييي٨م  قمٚميييامء

اًمّمييحٞمح٦م ُميين اًمْمييٕمٞمٗم٦م  ٟمييام يييو اًمّييٜمدهلل اعمٜم ًميي٦م اًمث٤مٟمٞميي٦م  و اعمبشمْيي٦م اًمث٤مٟمٞميي٦م ذم اًمٜم٘مييد 

وٟم٘مييد اعمييتن اًمييلي يّييٛمى ذم آصييٓمالح اًمٕمٍمييي اًمٞمييوهل سم٤مًمٜم٘مييد اًمييداظمكمهلل يّييٛمون 

الح الييييديثي سم٤مًمٜم٘مييييد ٟم٘مييييد إؾميييي٤مٟمٞمد سم٤مًمٜم٘مييييد ا يييي٤مرضميهلل وٟم٘مييييد اعمتييييون ذم آصييييٓم

اًمداظمكم.. يلا اًمٜم٘مد اًمداظمكم  ذا ُم٤م ؾمٚمال قمٚمٞمه قم٘مو  اًمْنمي  صيْ  اًم٘ميبةن اًمٙميبيم 

حميييل اٟمت٘مييي٤مدا ٕن اًم٘ميييبةن اًمٙميييبيم ٓ يييي١مُمن سميييه اًمٙمٗمييي٤مر ُميييثالً ومٚميييو ىمٞميييل ًمٚمٙمييي٤مومب ىمّمييي٦م 

عب ُموؾميييى ًمٚمحجيييب واٟمْثيييق ُمٜميييه اصمٜمييي٤م قمنمييي قمٞمٜمييي٤ًمهلل وعب اًمْحيييب ومٙمييي٤من يميييل وميييبب 

٤مء ٓ يي١مُمن  يي٤م اًمٙمٗمي٤مر وؾمييٞمٙمون ييلا همييػم صيحٞم  ُميي  يمي٤مًمٓمود اًمٕمٔمييٞمم.. ييلع إؿمييٞم
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تييواشمبهلل اًم٘مييبةن اًمٙمييبيم ٓ خيْميي  ًمٜم٘مييد ُمٓمٚم٘ميي٤ًمهلل اًم ٟمييه صم٤مسميي٧م سميي٤مًم٘مبةن اًمٙمييبيم وسمٓمبي٘ميي٦م 

و ٟمييييام يٜمْٖمييييي قمييييغم اعمّييييٚمٛملم  ن يٗمٝمٛمييييوع ويييييلع ُمٜم٤مؾميييي٦ْم ٟمتٕمييييبض ًمييييليمبي٤م  يْميييي٤ًم 

ًمّيالهل سمٓمبي٘متلم اصمٜمتلم ؾمْ٘م٧م اإلؿم٤مرة  ًمٞمٝم٤م ويي: اًمبضموع  مم سمٞم٤من اًمبؾميو  قمٚمٞميه ا

ٞمِْٝممْ ﴿ َ   ًَِميي ٤م ُٟميي ِّ َ ًمِٚمٜمَّيي٤مِس َُميي يْمَب ًمُِتَْييلمِّ  ٟمييتم شمٕمٚمٛمييون ُمييثالً  [44]النحررل:﴾َوَ ٟمَ ًْمٜمَيي٤م  ًَِمٞمْييَك اًمييلِّ

ُمّيييٓمبًا ذم يمتييي٥م اًمٗم٘ميييه سمٕمييي  إطمٙمييي٤مهل ٓ ٟمجيييدي٤م ذم اًم٘ميييبةن اًمٙميييبيم ُميييثالً حتيييبيم 

اًمْٜميي٧م ُميين اًمبَيي٤مقم٦م.. حتييبيم اًمْٜميي٧م ُميين اًمبَيي٤مقم٦مهلل يييلا ًمييٞمه ُمييليمورًا ذم اًم٘مييبةن 

يم ًمٙمٜمييه ُمييليمور ذم الييدي٨مهلل سمييل إطم٤مدييي٨م اًمّمييحٞمح٦مهلل وُميين  صييحٝم٤م ىموًمييه اًمٙمييب

قمٚمٞمييه اًمّييالهل:  ييبهل ُميين اًمبَيي٤مع ُميي٤م  ييبهل ُميين اًمٜمّيي٥مهلل ومٝمييلا الييدي٨م يييو ُميين سمٞميي٤من 

٤مشُمُٙمْم ﴿اًمبؾمييييييييو  قمٚمٞمييييييييه اًمّييييييييالهل اًمييييييييلي ذيمييييييييب ذم اًم٘مييييييييبةن  َٝميييييييي ٞمُْٙمْم ُ ُمَّ ٧ْم قَمَٚميييييييي َُميييييييي طُمبِّ

 مم يييلا اًمتحييبيم اعمييليمور ذم صمييم َييم اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل  [23]النسررم :﴾َوسَمٜمَيي٤مشُمُٙممْ 

اًم٘مييبةن اًمٙمييبيم يييلا اًمتحييبيم اعمييليمور ذم طمديثييه:  ييبهل ُميين اًمبَيي٤مع ُميي٤م  ييبهل ُميين 

اًمٜمّييي٥مهلل يٜمييي٤م ئمٝميييب   ٞمييي٦م:  ٟميييام طميييبهل رؾميييو  ام ُميييثٚمام طميييبهل امهلل  ذا رضمٕمٜميييي٤م أن 

وومٝمٛمٜم٤م  ن اًميلين ييدقمون سمي٠مهنم ٓ ي١مُمٜميون سمٌميء ُمين اًمّيٜم٦م  ٟميام اًم٘ميبةن ومٝميم يمٗميبوا 

اًم٘مبةن ي٠مُمبٟم٤م سم٤مًمبضموع  مم اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل ذم قمديد ُمن أي٤مت  سم٤مًم٘مبةنا ٕن

وَ  ﴿اًمٙمبيٛميي٦م ذيمبٟميي٤م سمٕمْمييٝم٤م ةٟمٗميي٤ًمهلل وُميين ذًمييك:  ُٛميي ييَك ٓ ُي١ْمُِمٜمُييوَن طَمتَّييى ُ َٙمِّ وَمييال َوَرسمِّ

ُٛموا  ٚمِّ يييييي َّ ٞم٧َْم َوُي ييييي٤م ىَمَْميييييي ٤م ِ َّي ِٝمْم طَمَبضًميييييي
يييييي ِّ َجَب سَمٞمْييييييٜمَُٝمْم صُمييييييمَّ ٓ َ ِييييييُدوا ذِم َ ٟمُٗم ٞماَم ؿَميييييي

ومِيييييي

ٚمِٞماًم  ّْ  .[65]النسم :﴾شَم

وم٢مذًا يمل ُمن يي قمم سم٠مٟميه ُمّيٚمم وًمٙمٜميه ٓ يي١مُمن  ٓ سمي٤مًم٘مبةن ومٚميٞمه ُمّيٚماًما  اًمِمٞم :

ٕٟمه يمٗمب سمٙمثػم ُمن ٟمّموص اًم٘مبةن وقمٚمامء اعمّٚمٛملم يمام شمٕمٚمٛمون عٞمٕم٤ًم ي٘موًميون: 
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ُميين  ٟمٙمييب طمبوميي٤ًم ُميين اًم٘مييبةن ومٚمييٞمه سمٛمّييٚممهلل ومٙمٞمييف  ذا  ٟمٙمييب يمثييػمًا ُميين أييي٤مت اًمتييي 

 بؾمو  قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل.شمتْمٛمن اًمبضموع  مم ؾمٜم٦م اًم

ٟمٕميييود أن  مم ُمييي٤م ضمييي٤مء ذم ؾمييي١ما  إخ ةٟمٗمييي٤ًم  ٟميييه يييي قمم سمٕمْميييٝمم  ن ذم  طم٤مديييي٨م 

اًمْخيييي٤مري  طم٤مدييييي٨م ُموَييييوقم٦مهلل ال٘مٞم٘ميييي٦م  ن يييييلع اعمّيييي٠مًم٦م يييييي دىميييي٦م ُمتٜم٤ميٞميييي٦ما ٕٟمٜميييي٤م 

اليدي٨م اعموَيوع ذم  ?ٟمت٤ّمء  أن: ُم٤م يو الدي٨م اعموَوع ذم قمٚمم الدي٨م

و٤َمعهلل يلا ُمن طمٞم٨م اًمّيٜمدهلل وُمين طمٞمي٨م اعميتن ُمي٤م قمٚمم الدي٨م ُم٤م رواع يملاب  و 

ظم٤مًمف ٟمّم٤ًم ذم يمت٤مب ام  و ذم طميدي٨م رؾميو  ام صيغم ام قمٚمٞميههلل وةًميه وؾميٚممهلل  ٟمي٤م 

ؿمخّمييٞم٤ًم ٓ  قمت٘مييد  ٟمييه يوضمييد ذم صييحٞم  اًمْخيي٤مري طمييدي٨م ُموَييوع  ييلا اعمٕمٜمييىهلل 

ًمٙمييين ييييلا ٓ يٕمٜميييي ويٜمييي٤م  رضميييو  ن يٜمتْيييه ًمٙمالُميييي ضمٞميييدًا طمتيييى ُمييي٤م ٟم٘مييي  ذم  وميييباط  و 

ًٓم٤م﴿هلل و ٟمييييام شمٗميييبيال ٦ًم َوؾَمييي يييي َلًمَِك ضَمَٕمْٚمٜمَيييي٤ميُمْم ُ ُمَّ  ٟميييي٤م ٓ  قمت٘مييييد  ن ذم  [143]البقررررر :﴾َويَميييي

صحٞم  اًمْخ٤مري طمديث٤ًم ُموَوقم٤ًم  و سمّمورة ظم٤مص٦م قمغم اًمتٕمبييف اليديثي  ن ومٞميه 

رضمييييل يمييييلاب وَيييي٤مع..ر يييييلا ُمّييييتحٞمل ٓ وضمييييود ًمييييههلل اإلُميييي٤مهل اًمْخيييي٤مري  ُميييي٤مهل ٟميييي٤مدر 

٤ًم ًمألؾمي٤مٟمٞمدهلل ويميلًمك ٓ  قمت٘ميد  ٟميه وضمودع ضمدًا ُمن طمٞمي٨م قمٚمٛميه سم٤مًمبضمي٤م  وٟم٘ميدع  يْمي

يوضمد ومٞمه طميدي٨م ُموَيوع سمي٤معمٕمٜمى أظميب  ي ُمين ٟم٤مطمٞمي٦م اعميتنهلل ًمٙمين ييلا ٓ يٕمٜميي 

يٕمٜميييي ُمثٚميييها ٕن  ? ن صيييحٞم  اًمْخييي٤مري ييييو صيييٜمو ًمٚم٘ميييبةن اًمٙميييبيمهلل ُمٗمٝميييوهل اًمّميييٜمو

اًم٘مبةن اًمٙمبيم ييو وطميي ُمين ام وشمٚم٘ميي سمي٤مًمتواشمب يميام شمٕمٚمٛميون قمين رؾميو  ام صيغم 

ؾمٚممهلل  ُم٤م اًمْخ٤مري  وًٓ.. صحٞم  اًمْخ٤مري يو شم٠مًمٞمف سمنم صحٞم  ام قمٚمٞمههلل وةًمه و

قميي٤مش وُميين يمْيي٤مر قمٚمييامء اعمّييٚمٛملم وُميين يمْيي٤مر  ئٛميي٦م اعمحييدصملم  مم ةظمييبعهلل ًمٙمٜمييه ًمييٞمه 

ُمٕمّموُم٤ًم وم٘مد ي٘م  ومٞمه ظمٓم٠م.. ىمد ي٘م  ذم ظمٓمي٠مهلل وسمخ٤مصي٦م  ن اًمٜمّي  اًمتيي رويي٧م قمين 

ٕميييي٤مت اإلُميييي٤مهل اًمْخيييي٤مري ومٞمٝميييي٤م رء ُميييين آظمييييتالكهلل ويييييلا ُموضمييييود ذم سمٕميييي  اًمٓمْ

اًمٕمثامٟمٞميي٦م اًمؽميمٞميي٦م اًم٘مديٛميي٦م قمييغم ا يي٤مُم  طمٞميي٨م يييليمب ا ييالك سمييلم ٟمّييخ٦م و ظمييبىهلل 

ًمٙمين  رييد  ن  ىميو   يمثيب ُمين ييلا.. ىميد ييورد اًمْخي٤مري طميديث٤ًم واطميدًا وقمين صيح٤مش 



 تركيا ------------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

300 

واطمد ويٙمون وىمي  ُمين  طميد رواشميه ذم ييلا اليدي٨م ظمٓمي٠م ذم ُمتٜميه.. ظمٓمي٠م ذم ُمتٜميههلل 

هلل  ٟم٤م  ذيمب ُمثالً ُمين ييلا اًم٘مْٞميل ًمٙمن اعمتن يمٚمه ًمٞمه ُموَوقم٤ًم.. اعمتن  صٚمه صحٞم 

طميدي٨م ـمويييل ذم صييحٞم  اًمْخيي٤مري يييليمب اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل قميين رسمٜميي٤م قميي  وضمييل 

 ٟميييه ظمٚميييق اسٜمييي٦م وظمٚميييق  ييي٤م  ييييالًهلل وظمٚميييق ضمٝميييٜمم وظمٚميييق  ييي٤م  ييييالًهلل و ن  ييييل اسٜمييي٦م 

طمٞميييٜمام ييييدظمٚموهن٤م يْ٘ميييى يٜمييي٤م  ُمٙمييي٤من واؾميييٕم٤ًم ضميييدًا ي٘ميييو  اًمبؾميييو  قمٚمٞميييه اًمّيييالهل ذم 

ام  ٤م ظمٚم٘م٤ًم ةظمب ومٞمّيٙمٜمٝمم  ي٤ميي٤م سمٗمْميٚمه ورمحتيههلل ضمي٤مء الدي٨م اًمّمحٞم : ومٞمخٚمق 

ذم رواي٦م ذم صحٞم  اًمْخ٤مري سمد  اسٜم٦م ضمٝمٜممهلل يلا ظمٓمي٠مهلل وييلا ٟمْيه قمٚمٞميه اًمنمياح 

سمن طمجب اًمٕمّ٘مالين سم٠من يلا   محدوسمخ٤مص٦م ُمٜمٝمم  ُمػم اعم١مُمٜملم طم٘م٤ًم ًمٚمحدي٨م يو 

ٞم  ويييييم ُميييين سمٕميييي  اًمييييبواةهلل  ييييلا  ٟميييي٤م ٓ  حتٛمييييه يمثييييػمًا  ن  ىمييييو  يمييييل ُميييي٤م ذم صييييح

اًمْخ٤مري صحٞم  ٕن يلع اًمٙمٚمٞم٦م شمِمٛمل طمتى اًمٚمٗمٔم٦م واًمواطمدةهلل ييلا هميػم صيحٞم ا 

ٕن يلا ٓ يّم   ـمالىمه  ٓ سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚم٘مبةن اًمٙمبيم اًملي ىم٤م  ام قم  وضمل ذم طم٘مه 

ًمٙمن يلع إظمٓمي٤مء  [42]فصلت:﴾ٓ َي٠ْمشمِٞمِه اًْم٤َْمـمُِل ُِمْن سَملْمِ َيَدْيِه َوٓ ُِمْن ظَمْٚمِٗمهِ ﴿سمحق: 

ودة ذم سمٕم  اعمتيون ذم صيحٞم  اًمْخي٤مري ييلع ٓ يّمي  ًمٚمٛمّيٚمم  ن اًم٘مٚمٞمٚم٦م اعموضم

يٗمييت  سميي٤مب اًمِمييك ذم صييحٞم  اًمْخيي٤مري ُميين  صييٚمههلل سمييل اًمٕمٙمييه يييو اًمّمييوابهلل و ٟميي٤م 

 عب  لا ُمثالً وم٠مىمو : رضمل همٜمي قمٜمدع دٟمي٤مٟمػم ذيْٞمي٦م يمثيػمة ضميدًاهلل وم٘ميد يٙميون ومٞمٝمي٤م 

 ?عميي٤مذا ديٜميي٤مر زائييف ُمٖمِمييوش  مم ةظمييبع..هلل ومٝمييو ٓ يٕمييبض قميين يييلع اًمييدٟم٤مٟمػم يمٚمٝميي٤مهلل

ٕٟمه ًمٕمٚمٝم٤م شمٙمون يمٚمٝم٤م ُمٖمِموؿم٦م.. ٓ يلا يٕمٜمي ٕٟمه وم٤مَ  سم٘مٞمٛم٦م سم٘مٞمٛم٦م يلع اًمدٟم٤مٟمػم 

ويي ُم٤مدةهلل ومامذا ٟم٘مو  سمحدي٨م اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل اًملي ٓ يٛمٙمين شمٗمّيػم اًم٘ميبةن 

اًمٙمبيم  ٓ ُمن ـمبي٘مه قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل..  ذا يلا قمبومٜم٤مع ضمٞمدًا ومٜمتٞمجي٦م ذًميك  ٟميه 

ّييٚمٛملم ُمٝمييام اظمتٚمٗمييوا ذم آظمتّم٤مصيي٤مت  ٓ ُميين يميي٤من ُميين ٓ  ييوز ًمٙمييل  ومييباد اعم

 يييل اًمٕمٚمييم ًمٚمحييدي٨م رواييي٦م ودراييي٦مهلل ومٝميي١مٓء ىمييد ي٠مظمييلون قمييغم اًمْخيي٤مري ؿمييٞمئ٤ًم ُميين 

اًمييييويم يم٤معمثيييي٤م  اًمييييلي ذيمبشمييييه ةٟمٗميييي٤ًم ًمٙميييين يييييلا ٓ  ييييال وٓ يْميييي  ُميييين ىمييييدر اإلُميييي٤مهل 

اًمْخ٤مري يمبضمل  ُم٤مهل ٟم٘مي٤مد واٟمت٘ميى يميام ي٘ميو  اعمؽمعيون ًميه ييلا اًمٙمتي٤مب اًميلي ومٞميه 



 تركيا ------------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

303 

ٟمحييو ؾمييت٦م ةٓك طمييدي٨م اٟمت٘ميي٤ميم ُميين ٟمحييو ُميي٤مئتلم  ًمييف طمييدي٨م صييحٞم هلل واعميي٤مئتلم 

إًمف ُمن ؾمت٦م ةٓك ٓ  دري قمدد يمْػم ضمدًا ًمٕمٚمه ذي٥م قمن سم٤مزم ُم  ُميبور اًمي ُمنهلل 

ومٝملا اإلُم٤مهل اظمت٤مر يلع اًمٙمٛمٞم٦م اًم٘مٚمٞمٚمي٦م ُمين إطم٤مديي٨م اًمّميحٞمح٦م و ودقمٝمي٤م ذم يمت٤مسميه 

لم يم٤موم٦م وسمٓمْٞمٕمي٦م الي٤م   قمٜميي اعمّٛمى سم٤معمّٜمد اًمّمحٞم هلل ومال ضمبهل  ن  ئٛم٦م اعمّٚمٛم

 ئٛميي٦م اًمّييٜم٦م ظمالوميي٤ًم ٕيييل اًمْدقميي٦م يم٤مًمِمييٞمٕم٦م واًمباومْميي٦م وٟمحييو ذًمييك اشمٗم٘مييوا عٞمٕميي٤ًم  ن 

 ص  يمت٤مب سمٕمد يمت٤مب ام قم  وضمل  ٟمام يو صحٞم  اًمْخ٤مريهلل وم٢مذا وضمد ومٞمه سمٕمي  

 إوي٤مهل وملًمك ُمن ـمْٞمٕم٦م إلٟم٤ّمن.

 وب  ًمٞمك.وؾمْح٤مٟمك اًمٚمٝمم وسمحٛمد هلل  ؿمٝمد  ن ٓ  ًمه  ٓ  ٟم٧مهلل  ؾمتٖمٗمب  و شم

 سم٤مر  ام ومٞمك ؾمٞمدٟم٤م اًمِمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 وومٞمٙمم سم٤مر . اًمِمٞم :

 (  00: 41: 40/ 811) اهلدى والنور /

 ( 01: 03: 45/ 811) اهلدى والنور /
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 الصمفيوُ والصياشة يف األردُ

حبيمييي٦م اًمّيييٚمٗمٞم٦م ظم٤مصييي٦م ذم ومْميييٞمٚم٦م اًمِميييٞم ر ييييل شميييبى  ن يٜمييي٤م  وم٤مئيييدة ًمٚم ُمداظمٚمييي٦م:

إردنهلل قمٜمييييييدُم٤م  قمٚمٜميييييي٧م الٙموُميييييي٦م شمِمييييييٙمٞمل سمٕميييييي  إُمييييييور  و اًمديٛم٘مباـمٞميييييي٦م يمييييييام 

 ي٘موًمونهلل ظم٤مص٦م و هن٤م قمٚمٞمٝم٤م سمٕم  اًمْمٞمق يٜم٤م  

٤م سمييلم ُميي٤م يم٤مٟميي٧م  اًمِمييٞم :  مم اًمٞمييوهل اًمييلي يمٜميي٧م يٜميي٤م  ىمْييل ؾمييٗمبيت يييلع ش  ر ومبىًميي

ُميييي٤م ييييي١مش  قمٚمٞمييييه اًمييييدقموة وسمٞمييييٜمام ىمييييد شمّمييييػم  ًمٞمييييه سمٕمييييد يييييلع آٟمتخ٤مسميييي٤متهلل سمييييل ىمييييد وىميييي 

اًمّٚمٗمٞملم عٞمًٕم٤م طمٞمٜمام شمومم سمٕم  اًموزارات سمٕم  اعمِمي٤مي  اًميلين قمبوميوا سمٛمٕمي٤مداة 

اًمدقموة اًمّٚمٗمٞم٦م ُمٜميل  ن سميد ت شمٜمتنمي ذم إردنهلل وييلا يٕمٜميي سم٠مٟميه ٓ رء ضمدييد ُمي٤م 

ش شمٙمن الٙموُم٦م اًمٖم٤مًمْٞم٦م اًم٤ّمطم٘م٦م ومٞمٝم٤م ُمن اًمٜم٤مس اعمتديٜملم سم٤مإلؾمالهل شمديٜم٤ًم ؾمٚمٗمٞم٤ًمهلل 

 يم٤مٟم٧ما ٕن اًملين ييديبون دومي٦م اًمدوًمي٦م  ٟميام ييم قميغم ٟمٗميه و ٓ ومّتْ٘مى إُمور يمام

اعمٜمٝم٩م اًميلي يمي٤من ؾمي٤مسمً٘م٤م ىمْيل ييلع آٟمتخ٤مسمي٤متهلل ومٛمٕمٚميوهل ًميدى يميل اعمّيٚمٛملم ؾميواًء 

يميي٤مٟموا ؾمييٚمٗمٞملم  و ُميين همييػميم  ن وزارة إوىميي٤مك ذم اًمٕمٝمييد اًمّيي٤مسمق يم٤مٟميي٧م ُميين  ؾمييو  

يمييي٤من  اًميييوزارات حتييي٧م رئ٤مؾمييي٦م ذاًميييك اًمبضميييل اعمٕميييبوك سمٕمْيييد اًمٕم يييي  ا ٞمييي٤مطهلل وم٘ميييد

يْم٤ميق  ئٛم٦م اعم٤ّمضمد واًمدقم٤مة اإلؾميالُمٞملم ُمْمي٤مي٘م٦م ؿميديدة ويٗميبض قمٚميٞمٝمم سمحٙميم 

ُمٜمّمييْه  ٓ يّمييدقموا سميي٤ملق و ن يتجيي٤موروا ُميي  سمٕميي  اًمبهمْيي٤مت اًمّٞم٤مؾمييٞم٦مهلل صمييم ظمٚمٗمييه 

ُميين سمٕمييدع ةظمييب ويييو أن حتيي٧م اًمتجبسميي٦مهلل وٟمبضمييو  ن يٙمييون ظمييػًما ُميين ؾمييٚمٗمههلل يييلا ُميي٤م 
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 قمٜمدي  يًْم٤م.

ُمي٤م دظمٚمي٧م آٟمتخ٤مسمي٤مت  ٓ عمح٤موًمي٦م شمّميحٞم  شم٘ميو  ... اإلؾميالُمٞم٦م  هني٤م  ُمداظمٚم٦م:

 إو٤َمع ا ٤مـمئ٦م.

 ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م ذًمك: ويل يّت٘مٞمم اًمٔمل واًمٕمود  قموج. اًمِمٞم :

 (39a/00:05:40)رحلة النور 
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 التحاكي لمىحاكي يف الفمبني
٤مُموا قمٚمٞمه دقموة ومّجن  ؾمْوقم٤ًم و ظمبج لم اعمّٚمٛملم  ىمٜمٞمن سمٕم  اًمٗمٞمٚمٞمْ ي٘مو :  

 يصمييم سمٚمٖمييه  ن ٟمٗمييه اًمبضمييل اًمييلي  ىميي٤مهل قمٚمٞمييه دقمييوة ويييو  ُميي٤مهل ُمّييجد وُمّييٚمم ومٞمٚمٞمْٞمٜميي

إصييل يٕمٜمييي ُميين شمٚمييك اًمييْالد هيٞمييرش  ىم٤مُميي٦م دقمييوة  ظمييبى وم٤مًمّيي١ما  اًمييلي وضمٝمييه: يييل 

 يييوز ًميييه  ن ي٘ميييٞمم  و يبومييي  قمٚمٞميييه ىمْميييٞم٦م والٙميييم يٜمييي٤م  طمٙميييم يمييي٤مومب  ًميييٞمه ييييلا ُمييين 

 وت اًمتح٤ميمم  مم اًمٓم٤مهم

ىمٚميي٧م ًمييه: اعمّيي٠مًم٦م حتتيي٤مج  مم شمٗمّمييٞمل:  ذا يمٜميي٧م شمٕمٚمييم  ن اًمييدقموى اًمتييي شم٘مٞمٛمٝميي٤م 

قمٜمد ي١مٓء الٙم٤مهل اًملين  ٟم٧م شمٕمٞم  ذم  رَٝمم وييم  ٙمٛميون سمٖميػم ُمي٤م  ٟمي   امهلل 

ييييلع اًميييدقموى  وًٓ: ييييي سمحيييق ُمٜميييك قميييغم ظمّميييٛمكهلل وصم٤مٟمٞمييي٤ًم: شمٕميييبك  ن اًم٘مييي٤مٟمون ٓ 

ذقمٜميي٤م ومحييلم ذا   ييوز  ن يٕم٤مىميي٥م ُمثييل يييلا اعمييدقمى قمٚمٞمييه سميي٠ميمثب  يي٤م يّييتح٘مه ذم 

 شمبوم  قمٚمٞمه اًم٘مْمٞم٦ما ٕٟمك ٤َمُمن  ن الٙمم ؾموك ٓ يٙمون خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمنمع.

ىم٤م  زم: ٓ  ٟم٤م  ريد سمه  ظموومه يٕمٜميي سم٢مىم٤مُمي٦م ييلع اًميدقموى  ظمووميه طمتيى ُمي٤م ي٘ميدهل  

 ىمْمٞمه صم٤مٟمٞم٦م قمكم.

ىمٚميي٧م ًمييه: ـمٞميي٥م يييلا ٓ سميي٠مس ومٞمييههلل ًمٙميين ٓزهل شمٕمييبك  ن اًمدوًميي٦م  ييوز  ن شمديٜمييه  

 ٞمه سم٠ميمثب  ٤م يّتحق ذم ذقمٜم٤مهلل ومٝمل شمٕمبك  سمٌمء وشمٕم٤مىمْه قمٚم

 ىم٤م : ٓ.
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 ىمٚم٧م ًمه:  ذًا:  ٟم٤م ُم٤م  ؾمتٓمٞم   ن  هني ًمك اسواب سم٤مًمّٚم٥م  و سم٤مإل ٤مب.

 ىم٤م  زم:  ذًا: ؾموك  ؾم٠م  و قمٓمٞمك اسواب.

 (1: 08: 11/ 341) اهلدى والنور / 
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 787 ....................................... طمو  يمت٤مب يتٙمٚمم قمن  آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤معمنميملم
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ُٜ  م ايضاي١ بايهفزَزِ ع٢ً ايِفَهِخٌٖ 
ـؾتتتتنؿ إكتتتتف ٓ لتتتتقز اضتتتتؾقؾ أاٌتتتتوع اقػتتتتاع اإل تتتت  قي فو عن قتتتتي وإ تتتتوعاة 

 واقشقعي ؿض ً عـ اؽػريهؿ، ؿام هق اقدققؾ عىل ذقؽ، و نك يؽػا همٓء؟

ٓ، أكتتو  تتو أـتتقا هتت،ا اقؽتت ل، أكتتو أـتتقا ٓ كؽػتتاهؿ، أ تتو أ  كضتتؾؾفؿ،  اقشتتق :

 قاء اقًٌقؾ ؿفق ووا،  ئـو أل أبقـو، أكو أـقا اقػاع اقضوقي طٌعًو  ؿؽؾ  ـ وؾ

بتـ  ادتتديٌ ا عتاوك، قؽــتو كنتقرع عتـ ا ٌتتودرة  ةٕكتف اقػاـتي اقـوةقتي وا تد

إؼ اقنؽػري، أوًٓ: اؽػري مجوعي بوقؽقل، فام يؼققق  إكف اقػاـي اقػ كقتي فتوؿاة، 

، قؽتتـ ٓ  تتٌقؾ قتتف إقتتقفؿ، وـتتد يؽتتق  ؿتتقفؿ أ تت وص  تت  ً يايتتدو   عاؿتتي ادتتؼ

ؿتتـ ـ  تتو كـؽتتا أ  كؼتتقا إفتتؿ  تتـ اقػتتاع اقضتتوقي، قؽــتتو ٓ كؽػتتاهؿ، ؿـػتتاع بتتػ 

اقنضتتتؾقؾ وبتتتػ اقنؽػتتتري، وقتتتقا فتتتام ـتتتوا اقًتتتوغؾ، وكًتتتى إققـتتتو أو إؼ ؾريكتتتو  تتتو 

أدري، ؿن  فو  يعـقـتو ؿتـ ـ ٓ كؼتقا بلكـتو ٓ كضتؾؾ، وإٓ صتورت اقؼضتقي ؿؾنوكتي 

ؾؾ فتتؾ  تتـ  تتود عتتـ اقؽنتتوب واقًتتـي،  نتتك  تتـ يـنؿتتل ٓ  تتدود ،تتو، ك تتـ كضتت

 إؼ اقًـي، قؽــو ٓ كؽػا، ه،ا هق اجلقاب

 فؾ وا د و قف بؼدر بعده عـ اقؽنوب واقًـي.  داخؾي:

 كعؿ. اقشق :

 : .. (  57. : 2/    67) اهلدى والنور / 
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 ٌٖ ٜطًل ع٢ً اجلُاعات اإلصال١َٝ: ِفَزم

 جلامعوت: ؿاع إ   قي. ]ٓ[  يصح أ  كطؾؼ عىل ا اقشق :

 ه،ا ص قح.   داخؾي:

 وإكام كؼقا: مجوعوت إ   قي، وادا اؽػقف اإل ورة.  اقشق :

 ( 00:  40: 04/   137) اهلدى والنور / 
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 َٓاظز٠ املدايفني يعكٝد٠ أٌٖ ايض١ٓ

يف  ماقػ ؿؼط، يف ظـل  فامت إ   توء ا:: إوا: بعته هتمٓء  ا ؾؼل:

ٓ خيػتتتك -خقاكـتتتو قؾسؾتتتقس وا ـتتتوظاة، وبعتتته اإلختتتقة اقـتتتوس يتتتدعق بعتتته إ

ـتتتد ٓ يؽتتتق  عتتتىل ا ًتتتنقى ا طؾتتتقبت ؿتتتام اقـصتتتق ي اقنتتتل اقةففتتتو  -ادتتتوا

 ،مٓء اإلخقة ابنداًء؟

 كعؿ. اقشق :

 .-بورك ا: ؿقؽ- ا ؾؼل:

هتتت،ا  تتتماا طقتتتى، ادؼقؼتتتي أكتتتو ٓ أكصتتتح أي أخ  ـتتتو  تتتـ إخقاكـتتتو أ   اقشتتتق :

فتتو   ؾقئتتًو بتتوقعؾؿ اقصتت قح  تتـ اقؽنتتوب واقًتتـيت ٕفتتؿ  يؾنؼتتل  تتع هتتمٓء إٓ إذا

ؿتتنذا ي يؽتتـ  تتـ يايتتد أ  يـتتوظاهؿ وأ  يؼتتقؿ ادستتي  ،أهتتؾ أهتتقاء وأهتتؾ  تتٌفوت

عؾتتقفؿ ـتتد مجتتع بتتػ اقعؾتتؿ واقعؼتتؾ  عتتًو ؿق شتتك أ  يصتتوب يف كػًتتف يف عؼقداتتف 

 بكء  ـ أهتقاغفؿ، وقت،قؽ فتو  اقًتؾػ اقصتوقح يٌتوقغق  فتؾ ا ٌوقغتي يف فتل

 ؾؿػ عـ جموقًي أهؾ إهقاء.ا ً
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ف تريًا  تو أ تتلا بطايتؼ ا،تتواػ  تـ أؿتااد أ تتعا بتلفؿ  صتتوبق  بتوجلؾقس  تتع  

همٓء، وآخا يشء وـع أ دهؿ ـوا يل: أكً يف فنوب صتػي اقصت ة صت  ً 

ويف فنتتوب اإلرواء وتتعػنف،  « تتـ فتتو  قتتف إ تتول ؿؼتتااءة اإل تتول قتتف ـتتااءة» تتديٌ: 

،ا، وإذا بف يـؼؾ ردي عىل اقٌقصريي اق،ي ـؾً: فقػ؟ ـوا: أكً ـؾً ف،ا وف

صتت ح هتت،ا ادتتديٌ يف  تتــ ابتتـ  وةتتف، وإ تتـود ادتتديٌ يف  تتــ ابتتـ  وةتتف 

وعقػ ٓ يصح، ؿلكو فام هق اققاةى عىل فؾ بو ٌ  ـصػ  نساد عتـ ااٌتوع 

ا،تتقى، كؼؾتتً اقٌقصتتريي وبقـتتً أكتتف حطتتس يف اصتت ق ف إل تتـود  تتديٌ ابتتـ 

، ـؾتتتً قتتتف أكتتتً هتتتؾ ـتتتاأت اقٌ تتتٌ فؾتتتف يف  وةتتتف هتتت،ا، وأكتتتف هتتت،ا إ تتتـود وتتتعقػ

اإلرواء؟ ٓ لقى، ٓ لقى، أب ٌ  عف  و كصؾ  قوقع بوقنعٌري اقًتقري: 

ي بتتم، يعـتتل يؾػتتً إؼ آختتاه، ؿتتنح عتتغ يتتق ػ ي يتتي وهتتق يًتتلقـل هتت،ا اقًتتماا، 

صتتتتتػ ي ؿؼتتتتتط  77صتتتتتػ ي،  77هتتتتت،ا ادتتتتتديٌ أكتتتتتو ب  نتتتتتف يف اإلرواء يف ك تتتتتق 

 77ديٌ إ و  ًـ قغريه أو ص قح قغتريه ؿؼتط، قؾقصقا إؼ  ؽؿ أكف ه،ا اد

صػ ي فؾفو. عاؿً ؿقام بعد أ  ه،ه د قًي  ـ ه،ا اقً وك، يقهؿ اقـوس أكف 

إقٌتتوين  نـتتوـه، هتتوه صتت ح ادتتديٌ يف صتتػي اقصتت ة، ووتتعػف يف اإلرواء، 

 77، قؽتتتتـ بطايؼتتتتتي ةفتتتتد ةفقتتتتتد ةتتتتتدًا -أيضتتتتتوً -بقتتتتـام أكتتتتتو صتتتت  نف يف اإلرواء 

يي اقٌ ٌ:  و  ٌؼ ينٌػ أ  ه،ا ادديٌ بؿسؿقع طاـف صػ يت ٕـقا يف فو

اقًتتتو ي  تتتـ اقضتتتعػ اقشتتتديدت ٕكتتتف بعضتتتفو ؿقتتتف وتتتعػ  تتتديد، ؿوقًتتتو ي  تتتـ 

اقضتتتتعػ اقشتتتتديد يااؼتتتتل ادتتتتديٌ إؼ فقكتتتتف صتتتت ق ًو قغتتتتريه، هتتتت،ا فؾتتتتف أ تتتتؾ 
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وأعتتتاض عـتتتف ققظفتتتا قؾـتتتوس أكتتتف هتتت،ا إقٌتتتوين  نـتتتوـه، هتتت،ا )رةتتتؾ دةتتتوا يتتتو 

  ق (.

 ،قؽ ف،اب...،قؽ، هق ف،قؽ، فهق ف ا ؾؼل:

 إيف، إذًا، اػضؾ. اقشق :

 ( 00: 12: 04/ 673) اهلدى والنور /
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 ْٗٞ ايغٝذ طالب ايعًِ عٔ  

 االصتُاع ألٌٖ ايبدع

يف بعتتته، يف  تتت   هتتتق  عنتتت يل إذا بنعاؿتتتقه هتتتوقغ ا تتتؿف أ تتتػ  ا ؾؼتتتل:

 كوغػ

 .أبق يوه  داخؾي:

 .أبق يوه ا عن يل ا ؾؼل:

 . عاوك  داخؾي:

 ه،ا  قري. اقشق :

 .ٓ اقغ ةوفؿ آخا  اة  داخؾي:

 .اقغ ةوفؿ  داخؾي:

 .آه، ه،ا جمـق  جمـق  جمـق  اقشق :

 .هفف  داخؾي:

 أي كعؿ. اقشق :



 الفرق اإلشالمية واالجتاهات املنخرفة --------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

77 

أ   تتق ـو أ  يف إقتتف، يتتدعق إؼ بدعنتف يف اققـتتً ادتتويل، ؿؿتتـ  ا ؾؼتل:

 عىل اقـؼؾ  مجؾي اإل ؽوٓت اقنل اؼع... ؿقفو اقشٌوب اقغ هق اؼديؿ اقعؼؾ

 .اقـؼؾ كعؿ اقشق :

 .ؿعاؿً  ق ـو، ... ٕكف يف أيـوء اقؽ ل بقنؽؾؿ بؼدل ا ؾؼل:

ؿؿتتـ مجؾتتي اإل تتؽوٓت اقنتتل اؼتتع... ؿقفتتو اقشتتٌوب اقتتغ هتتق اؼتتديؿ  ا ؾؼتتل:

 اقعؼؾ عىل اقـؼؾ 

 .اقـؼؾ كعؿ اقشق :

فت،ا ؿعاؿً  ق ـو، ... ٕكف يف أيـوء اقؽت ل بقتنؽؾؿ بؼتدل اقعؼتؾ، ؿؾ ا ؾؼل:

 هق عـده يؼدل اقعؼؾ عىل اقـؼؾ.

  ق يعـل ـدل اقعؼؾ؟ اقشق :

 حينٍ بلكف  و هق إـدل اقعؼؾ أل اقـؼؾ؟ ا ؾؼل:

 هق  و عـده عؼؾ.  داخؾي:

ا تتؿح يل  تتق ـو، أووتتح وةفتتي كظتتا  ًتتول هتتق  ًتتول يؼصتتد  ...  داخؾتتي:

 وا: أعؾؿ، أكف اقعؼؾ قف إ ٌؼقي إ ٌؼقي ف سقي يف  عاؿي اقت

 يعـل..   :اقشق
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 .هؽ،ا يدعق  ا ؾؼل:

ـُتدل  اقشق : إيتف يعـتل فتام يـؼتؾ عتـ بؿتد عٌتده: إذا اعتورض اقعؼتؾ واقـؼتؾ 

 اقعؼؾ عىل اقـؼؾ، ه،ا يعـل أكً اػًريك ه،ا.

 وٓ أكنف اعـل أكف اقعؼؾ يًٌؼ يف إيٌوت اقت  داخؾي:

  وذا يؼقا؟  وذا يؼقا؟ اقشق :

 اقعؼؾ ا طؾؼ. ا ؾؼل:

 .. أبق  ،يػيٓ عؿ .. اقشق :

 كعؿ، أبق  ،يػي. ا ؾؼل:

 .أكو بؼقا عـ أيب  ،يػي، أكنف آ ـً بؽ ل  ،يػي اقشق :

 .ٓ يو  ق ل، أكو ٓ أـقا ه،ا هففف هفف  داخؾي:

 هفف هف. اقشق :

 هؿ يؼققق  ذقؽ.   داخؾي:

 أكو عورك با اكنف عؿنػن ف  ف. اقشق :

 ....  داخؾي:

 .إي آ ـ هبوقنػًري  و أظـ اقشق :
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 .... طٌعًو.  داخؾي:

 ه،ا هق  ػً  ؾق . اقشق :

 ٓ ٓ اكنف....  داخؾي:

 هف هف  اقشق :

 اؼصد اػًريي  ش اعنؼودي  داخؾي:

 اػًريك اكنف. ا ؾؼل:

 اػًريي أكو صح اقغ بدك إيوه؟  داخؾي:

 ٓ  ا ؾؼل:

 ه،ا هق؟  داخؾي:

 ٓ ٓ  ق ه،ا بده إيوه. اقشق :

ٓت اقتتتتغ بقشتتتتؽؾفو، خؾـتتتتل أووتتتتح وةفتتتتي ...  تتتتـ مجؾتتتتي اإل تتتتؽو ا ؾؼتتتتل:

 كظاي.

 كعؿ. اقشق :

 تتـ مجؾتتي اإل تتؽوٓت اقتتغ بقشتتؽؾفو هتتق، يعـتتل يؼتتقا:  تتق وأيتتـ  ا ؾؼتتل:

 اقـؼؾ أيـ اقـؼؾ ـدياًم ـٌؾ وةقد اقـؼؾ يف  عاؿي اخلوقؼ؟
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 كعؿ. اقشق :

ؿف،ه يعـل يف بعه اقشٌوب وـعقا يف أكف يف أ   عن ققي أصٌ قا  ا ؾؼل:

  ـ مجوعنف يعـل. عن ققي 

 و هق بقؼقا أكو  عن يل، هق يػصح عـ و قف، ويؼقا: أكو  عنت يل،  اقشق :

ويػ تتتا بتتت،قؽ، يتتتو أختتتل  شتتتؽؾي اقشتتتٌوب اققتتتقل   تتتؾ  تتتو بقؼققتتتقا عـتتتدكو بوقشتتتول: 

عصتتويي بتتنسؿعفؿ وعصتتويي بنطتتاهؿ،  تتو عتتد يعاؿتتقا اقعؾتتؿ وأهتتؾ اقعؾتتؿ ؿؽتتؾ  تتـ 

، هتت،ا خطتتل، و تتـ هـتتو  تتل اؽؾتتؿ واػوصتتح ورطتتـ ؿفتتق يصتتغك إققتتف ويًتتؿع قتتف

ؾتتتتي ووو إؼ آختتتتاه. هتتتت،ا ك تتتتـ اةنؿعـتتتو  عتتتتف بعتتتتد إدو تتتتوت هتتتتق  اقٌؾٌتتتي واخلؾ

عاؿـتتل هوديتتؽ اقًتتوعي أبتتق أ:تتد ـتتوا يل: أبتتق صتتقوح، هتت،ا يعـتتل  تتقئًو. هتتق فتتو  

ااصتتتتتؾ  عتتتتتل هواػقتتتتتًو وطؾتتتتتى  ـتتتتتل قؼتتتتتوء، بعتتتتتد أ  فـتتتتتً ؿقةئتتتتتً بتتتتتف يف بعتتتتته 

 ظـ.ا ًوةد، دعقـو  ـ بعه إخقاكـو ا ليػ أ

 كعؿ.  داخؾي:

أي كعؿ، وفام يعـل هل اقعودة ٓ كؽود كـنفل    ً  ـ طعول أو ص ة  اقشق :

إٓ بقؾنػتتقا  ققـتتو بعتته اقشتتٌوب ويٌتتدأ بؼتتك إقؼتتوء فؾؿتتي بؿـو تتٌي أو بتتلخاى، أو 

إقؼوء  ماا واجلقاب عؾقف إؼ آخاه، وأكو ةوقا و ققـو إخقا  فف،ا اقعتدد أو 

ؽتتل بقعتترتض عتتغ،  تتو عتتود أذفتتا أ   تتق فوكتتً أف تتا وإذا بقؼتتقل بققـتتػ وبق 

 ا ًلقي.
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 تتـ عؾتتامء إ تتي... و تتـ هتت،ا اقؽتت ل، ـؾتتؽ: أكتتً  تتـ عؾتتامء إ تتي   داخؾتتي:

 قش اقنسؿقع ه،ا واد بقي وف،ا...ق

آه، ا فتتؿ، ا فتتؿ وإذا هتتق ؿعتت ً  تتو يف عـتتده ؾتتري اقصتتقوح، أ تتو أختت،  اقشتتق :

، وربتتتام فتتتام  أكتتتو يؿؽتتتـ رؿعتتتً وعطتتتو وفتتت،ا ٓ يؿؽتتتـ أبتتتدًا. ؿلكتتتو اؽؾؿتتتً  عتتتف

 .صقيت يؿؽـ  قيي

 نفو اكنف  ؽً  نك اكنفك  ـ ف  ف.وا:  ق ـو بنصقر يق ق  داخؾي:

 ،ا قؽـ بعديـ.هق ه اقشق :

 .آه  داخؾي:

نصتتؾ  عتتتل قا سؾتتا، بعتتتد  تتدة طقيؾتتتي ب ربتتام هفتتتف، اقشتتوهد اكػتتته   اقشتتق :

ديـ ذفاين، بقؼقا: أكو بدي هواػقًو بقًؾؿ فوقعودة، بقؼقا يل: ؿ    و ا،فااف بع

 و  أاٌو ٌ  عؽ يف  قاوقع قعؾف  امهو، بعد  و ا،فات  ـ ـ أقنؼل  عؽ  

هتتق ـؾتتً قتتف: ٓ أكتتو  تتو عـتتدي ا تتنعداد قؾؼتتوء  عتتؽ، ـتتوا يل: قتتقش؟ ـؾتتً قتتف: إذا 

 .برتةع عـ اقصقوح، وإٓ ؿلكو أ ؿقؽ بت أبق صقوح

 .هففف  داخؾي:

ح بتدهو أكتوة وبتدهو هتدوء وطققتي بتوا واقٌ ٌ اقعؾؿل ٓ يؼٌتؾ اقصتقو اقشق :

 وو إؼ آخاه، ورا ً  ـػ، فؿ  ـي صور ،و اقؼضقي هل؟
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 .بقسقز أربع  ـقات  داخؾي:

اقنػوصقؾ بده قؼتوء اةنؿعـتو  -أيضوً -أربع  ـػ، ا فؿ و و عود أذفا  اقشق :

عـدي يف اقٌقً و ورض مجوعي  ـ مجؾنفـ إ تنوذ أبتق  وقتؽ، بتدأ هتق يتنؽؾؿ 

ا عاوؿي ويشؽؽ يف دٓقي اقـصقص، وه،ه  ؿي اقػ  ػي، أكف دٓقي بػؾًػنف 

اقـصقص فؾفو ظـقي، وق،قؽ بقؼد قا أيتش اقعؼتؾ عتىل اقـؼتؾ آه، ـؾتً قتف: أيتش 

 ه،ا اقؽ ل يو  ق ، أظـ ةًٌ قف   ؾ: أيف ا:  ؽ؟

 .كعؿ  داخؾي:

 .هوه اقشق :

 .أي كعؿ، كعؿ  داخؾي:

 أف،قؽ؟ اقشق :

 .ف،قؽ  داخؾي:

يل:  تتتتو يف آيتتتتي إٓ بن نؿتتتتؾ ؾ ـتتتتول أةتتتتوبـل بستتتتقاب أعتتتتقذ بتتتتو:، أـتتتت :اقشتتتتق 

ؽ  ﴿وةفتتتتػ؟ أـؿتتتتً ةٌتتتتً قتتتتف هؤيتتتتي هتتتتل، ؿقفتتتتو وةفتتتتػ هتتتتل:   ﴾َأيِف ا: ِ َ تتتت

، وبتتتدأ بؼتتتك حيؽتتتل وـتتتل وؾتتتايب وإؼ آختتتاه، وةويتتتى  عتتتف ايـتتتػ [01]إبررريم:   

اكنؼؾتً  يؿؽـ أ:ؼػ أف ا  ـف وا: أعؾؿ. صوروا أيتش يتداؿعقا عـتف. اخل صتي

اجلؾًي إؼ ةؾًي صقوحت ٕكف هتل هتق وظقػنتف و تطوراف واخنصوصتف، واكػته 
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ا سؾتتا عتتىل ٓ يشء إط ـتتًوت قتت،قؽ ك تتـ كـصتتح اقشتتٌوب أختتل  تتش فتتؾ  تتو 

صتتوح صتتوغح أو كعتتؼ كتتوعؼ وا: كًتتؿع قتتف كصتتغل قتتف، قتت،قؽ أكتتو بقعسٌـتتل أ قوكتتًو 

 نتتك فتتوكقا اشتتدد بعتته اقًتتؾػ يف  تتوذا؟ يف فتتقفؿ عتتـ جموقًتتي أهتتؾ اقٌتتدعت 

 خيشق  عىل أكػًفؿ، ه،ا  ـ اقعسوغى

 .اقشٌف خطوؿي  داخؾي:

 كعؿ. اقشق :

 اقشٌف خطوؿي ...  داخؾي:

آه، فتتوكقا خيشتتق  عتتىل أكػًتتفؿ قعؾتتف يعؾتتؼ  تتٌفي  تتـ هتت،ا ا ستتودا  اقشتتق :

بوقٌوطؾ يف ـؾتى  تػ؟ اقعتوي،  تو بوقتؽ بوقـًتٌي قعو تي اقـتوس، وقت،قؽ هتمٓء ٓ 

كتتتام يؼتتتوا ،تتتؿ: يف هـتتتوك عؾتتتامء، يف طؾٌتتتي عؾتتتؿ اؼتتتدر لتتتقز اإلصتتتغوء ،تتتؿ، وإ

 نؿتتع  عفتتؿ انػتتوهؿ  عفتتؿ، ك تتـ  تتو كتتدري هتت،ا اقؽتت ل اقتتغ اكنتتف بن ؽقتتف، أ تتو 

كؼعد كًؿع فؾ يقل يف ديتـ فتؾ يتقل يف رأي، وهت،ا دققتؾ عتدل ا تنؼاار اإليتام  

 اقص قح يف ـؾقب اقـوس.

 ( 00: 27: 50/ 674) اهلدى والنور / 
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 يبخح ايعًُٞأٌٖ األٖٛا٤ ٚا

 

 ـوا اإل ول:

ه،ا هق  ل  أهؾ إهقاءت ٓ خيؾصق  قؾٌ ٌ اقعؾؿل، وإكام ينٌعق   ـف  و 

 يقاؿؼ أهقاءهؿ! وا: ا ًنعو .

 (.3/7/7707اقص ق ي )
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 أٌٖ األٖٛا٤ ٜذنزٕٚ َا هلِ 

 ٜٚهتُٕٛ َا عًِٝٗ

 

 ـوا اإل ول:

 و عؾقفؿ.أهؾ إهقاء.. ـ ع  وهتؿ أفؿ ي،فاو   و ،ؿ ويؽنؿق   

 .(0/7/7700اقص ق ي )
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 باب َٓ٘

  :ـوا اإل ول

اقتتت،ي عؾقتتتف أهتتتؾ ادتتتديٌ أ  يتتت،فاوا ادؼتتتوغؼ  تتتقاء فوكتتتً ،تتتؿ أو عؾتتتقفؿ 

 خ ًؿو ٕهؾ إهقاء، فام ي،فا ذقؽ ابـ اقؿقي ف ريا يف رده عؾقفؿ.

 (.77/7/557اقضعقػي )
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 ايدراص١ عٓد أٌٖ ايبدع

يدر تتق  عتتىل  شتتوي  أ تتوعاة  طقتتى يتتو  تتق ، هـتتوك بعتته اقطؾٌتتي  داخؾتتي:

وحاؿػ، وقؽـ ٓ يدر ق  اقعؼقدة ... إكام يدر ق  عؾتقل أختاى   تؾ اقـ تق 

 واقلك واقؼاآ ، هؾ لقز ه،ا؟ أل اـصح ،ؿ ...

وِب ﴿طٌعًو ه،ا ٓ يػقد  قئًو،  اقشق : اقت،ي  [00]ملحجريم: ﴾َوٓ َاـَتوَبُ وا بِوَْٕقؼَت

ا ؼتترت  بوقـصتتق ي واقتتديـ اقـصتتق ي فتتام  يػقتتد هتتق أوًٓ: اقعؾتتؿ اقصتت قح، يوكقتتًو:

اعؾؿتتق  مجقعتتًو، يتتؿ هتت،ا أ تتعاي وهتت،ا  واايتتدي وهتت،ا فتت،ا.. هتت،ا يػتتاع مجوعتتي 

 ا ًؾؿػ ويقؾا  ـ  قفنفؿ.

يعـتتتل: ـصتتتدي يتتتو  تتتق  يتتتدرس عؾقتتتف عؾتتتقل أختتتاى ؾتتتري اقعؼقتتتدة أو   داخؾتتتي:

ا ـطتتؼ وفتت،ا.. هتتؾ يصتتح هتت،ا؟ أو اـصتتح ....... هتتق يتتدرس عتتىل  تتق   تت  ً: 

 عىل ..

  و ؿفؿً ـصدك. اقشق :
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 ئيعـتتل: طوقتتى عؾتتؿ قؼتتل  تتق  أ تتعاي ويشء   تتؾ هتت،ا وهتتق  ٌنتتد  داخؾتتي:

يايد أ  يًعك قؾـ ق أو اقلك ؿفؾ لقز قف هت،ا أو هتؾ يصتح  ـتف هت،ا اقػعتؾ 

 أو يرتفف؟

 يعـل: يايد أ  يدرس اقـ ق أو اقلك عـد ه،ا اقشق  اق وين؟ اقشق :

 كعؿ.  داخؾي:

  أ عاي؟وهق    ً  اقشق :

 كعؿ.  داخؾي:

 إذا فو  هق  نؿؽـًو يف اقعؼقدة ةوز، وإٓ ؿ . اقشق :

 : .. (. 70:  55/   33قر /  ) ا،دى واقـ
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 ايتضاَح َع أٌٖ ايبدع

ـتتتوا بعتتته اقـتتتوس إ  اقنًتتتو ح  تتتع أهتتتؾ اقٌتتتدع آعنؼوديتتتي اقغؾقظتتتي  اقًتتتماا:

آعنؼوديتتتي   تتت،هى اؾػقؼتتتل ٓ يؿتتتا اإل تتت ل بصتتتؾي، ؿؼتتتقا هتتت،ا اقاةتتتؾ اقٌتتتدع

اقغؾقظي هؾ هق ـقد ص قح، بؿعـك هتؾ اقنًتو ح  تع ؾتري أهتؾ اقٌتدع آعنؼوديتي 

 واقغؾقظي لقز و ـ اإل  ل؟

ٓ  ؽ أ  هـتوك ؿاـتًو يف ا  وقػتي بتػ عؼقتدة وأختاى، وب وصتي إذا  اقشق :

اتتتتت،فاكو أ  اقنػايتتتتتؼ بتتتتتػ اقعؼقتتتتتدة وبتتتتتػ إ ؽتتتتتول اقؽتتتتتعقي اقعؿؾقتتتتتي هتتتتتق جمتتتتتاد 

و  ،تت،ا آصتتط ح أيتتاه اقًتتقس يف بعتته اقػتتاع اإل تت  قي اصتتط ح، وقؼتتد فتت

ـدياًم، واجلامعوت اإل   قي  دي ًو، ؿؼد ا تنغؾقا هت،ا اقنػايتؼ قتريدوا وةتقب 

إختتت، بعؽتتتات إ  ي أـتتتؾ ا ئتتتوت  تتتـ إ وديتتتٌ اقصتتت ق ي بتتتدعقى أ  هتتت،ه 

إ وديتتٌ ققًتتً عؿؾقتتي، وإكتتام هتتل اعنؼوديتتي ؿؽايتتي قتتقا ،تتو ع ـتتي بوٕ ؽتتول 

ؽعقي، و ـ اققاوح أكـل أعـل هب،ا اقٌقو   ـ يـًى إققف اقؼقا  ـ ا ووػ اق

و ـ ينٌـوه  ـ ا عورصيـ أكف ٓ لى إخ، ب ديٌ أ ود يف اقعؼقتدة، ؿفت،ا 

ب   ؽ ـقا بوطؾ ٓ يؼقل عؾقف دققؾ  ـ اقؽع ؿض ً عـ اقعؼؾ إ  فو  قؾعؼؾ 

اب اإل تتتت  قي اققتتتتقل،  ستتتتي يف إ ؽتتتتول اقؽتتتتعقي، ؿقنٌـتتتتك هتتتت،ا بعتتتته إ تتتت 
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عاوقا عتـ إخت، بل وديتٌ ف ترية صت ق يت ٕفتو ققًتً عؿؾقتي وردي عتىل لؿ

ذقتتؽ أ  أي  ؽتتؿ وعتتل هتتق أهتتؿ  تتـ أي عؼقتتدة وعقتتي  تتـ  قتتٌ اعؾتتؼ هتت،ا 

ادؽتتتؿ بتتتوٕ ا بوقنعٌتتتد بتتتف إؼ ا: اٌتتتورك واعتتتوؼ، ؿؽتتتؾ  ؽتتتؿ وعتتتل ينضتتتؿـ 

عؿؾقتتتًو، وإ تتتا يف  عؼقتتتدة وٓ عؽتتتا، قتتتقا فتتتؾ عؼقتتتدة انضتتتؿـ  ؽتتتاًم وعقتتتوً 

اعنؼودي واوح ةدًا ٓ حينوج إؼ ف ري  ـ اقنقوقح قؽـ  ًٌـو أ  كلخت،  ت  ً 

وا تتتتدًا  تتتتـ أي عٌتتتتودة  تتتتـ اقعٌتتتتودات اقنتتتتل ٓ يصتتتتـػقفو يف اقعؼوغتتتتدت ٕفتتتتو  تتتتـ 

اقعؿؾقوت، ؿؾق أ  رة ً صىل أو صول أو ؿعؾ أي يشء  تـ اقعٌتودات ا عاوؿتي 

 ا: واقنعٌد إققف فو  عؿؾف هٌوًء  ـ قرًا. يف اقؽع ققا بـقي اقنؼاب إؼ

إذًا: ٓ بد أ  يؼرت   تع فتؾ عٌتودة آعنؼتود ـٌتؾ فتؾ يشء أ  هت،ه اقعٌتودة هتل 

وع  تتتـ ا: اٌتتتورك واعتتتوؼ، ؿتتتن  ؿعؾفتتتو ؾتتتري  ؼتتتاو  بوقعٌتتتودة فتتتو  عؿؾتتتف هٌتتتوًء 

 ـ تتتقرًا، ؿتتتنذا فتتتو  إ تتتا فتتت،قؽ كعتتتقد أ  إؼ أ  فتتتؾ عؼقتتتدة لتتتى أ  ينٌـوهتتتو 

ًتتتتؾؿ  تتتتقاء فوكتتتتً  ؼاوكتتتتي بوقعؿتتتتؾ أو فوكتتتتً ؾتتتتري  ؼاوكتتتتي بوقعؿتتتتؾ وبعتتتته ا 

اقعؾتتتتامء يػاـتتتتق  بتتتتػ إ تتتتايـ، ؿقؼققتتتتق  اقعؾؿقتتتتوت اقعؿؾقتتتتوت وهتتتت،ا اقنػايتتتتؼ 

 قطقػ، فوصط ح ٓ  وكع  ـف، قؽـ اقعؿؾقوت ٓ يؿؽـ إٓ أ  يًٌؼفو اقعؾؿ..

  نضؿـي قف.  داخؾي:

ٕ تتا فتت،قؽ كعتتقد قـػتتاع أو قـٌتتػ بتت   تتؽ فتتام ذفاكتتو آكػتتًو، إذا فتتو  ا اقشتتق :

 اقػاع بػ اعنؼود..
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 ) صؾ هـو اكؼطوع صقيت(

 هؾ يًنقي ه،ا وذاك، ٓ يًنقيو . اقشق :

إذًا: ف  تتتو ا تتترتك يف عؼقتتتدة، وعتتتىل  تتتد  تتتو كؼؾتتتً عؿتتتـ أوت إققتتتف بلكتتتف 

عؼقتتدة ؾؾقظتتي وخػقػتتي، ؿفتت،ا   تتوا واوتتح أ  اقتت،ي يـؽتتا اقًتتـي مجؾتتي واػصتتق ً 

ةت ءًا  تـ اقًتـي، إ تو قعت،ر ؿ قـئت، هت،ا ٓ إ تؽوا ؿقتف أكتف ؾتري ققا فوقت،ي يـؽتا 

 ماخ، عـد رب اقعو ػ، أو قغري ع،ر فوجلفؾ    ً وك ق ذقؽ، ؿفت،ا اقنؼًتقؿ 

 وإ  فو  ي يعسٌـل اعٌريه بوقغؾظي، وٓ أدري هؾ كؼؾ ه،ا بوقؾػظ أل بو عـك؟

 بوقؾػظ يو  ق .  داخؾي:

أكف ؿقف عؼقدة أهؿ  ـ عؼقدة، ؿف،ا اققاـع  كعؿ، قؽـ أعنؼد أ  اقنعٌري اقشق :

 فام و ـو آكػًو.

إذًا: اجلتتقاب اقنػايتتؼ بتتػ عؼقتتدة وأختتاى هتت،ا أ تتا واـتتع ٓ  تتاد قتتف أوًٓ، يتتؿ 

عؾتتامء اقًتتؾػ ؿاـتتقا ؿفتتؿ  تت  ً فػتتاوا اجلفؿقتتي، وآ ـتتقا بؽػتتاهؿ، وأؿنتتقا بؼنتتؾ 

يف أختتتاة،  رأ تتتفؿ، قؽتتتـ ٓ يؽػتتتاو   تتت  ً اإلبووتتتقي اقتتت،يـ يـؽتتتاو  رؤيتتتي ا:

ف،قؽ ا عن قتي اقت،يـ يشتورفقفؿ يف هت،ه اقضت قي، قؽتـفؿ يؽنػتق  بنضتؾقؾفؿ 

دو  اؽػتريهؿ، ؿفتت،ا أ تا يف اعنؼتتودي ٓ يـٌغتتل أ  ينـتوـش ؿقتتف  تـ  قتتٌ اؼًتتقؿ 

 اقعؼقدة إؼ  فؿ وإؼ أهؿ.
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وختتتت،  تتتت  ً اقٌ تتتتٌ اقتتتت،ي طاــتتتتوه يف إ تتتتا اقؼايتتتتى، وهتتتت،ا قعؾتتتتف يصتتتتؾح  

كػ ذفاه أ  فؾ  ؽؿ ٓ بد أ  يؼرت  بف عؼقدة،  وذا كؼقا ؾؼقا أقققؽق     ً 

فتتؾ بدعتتي وتت قي،  »بلوقئتتؽ اقتت،يـ ختتوقػقا ـتتقا اقا تتقا صتتىل ا: عتتغ و تتؾؿ: 

ؿؼوققا: ٓ، ققا إ تا فت،قؽ، هـتوك بدعتي  ًتـي وبدعتي   «وفؾ و قي يف اقـور 

 تتتـ  تتتـ يف اإل تتت ل  تتتـي » تتتقئي، فتتتام و ـتتتو أيضتتتًو يف إ تتتا  تتتقا  تتتديٌ: 

 .«ًـي..  

 إذًا: هؿ اعنؼدوا خ ك ه،ا ادديٌ ؿفؾ كؽػاهؿ؟

ٓ  و كؽػاهؿ، ؿفت،ا فؿ توا يؿؽتـ أ  يؽتق  قؾعؼقتدة اخلػقػتي ب تد اعٌتري  تـ 

 كؼؾً عـف ذقؽ اقنعٌري. كعؿ.

وقؽتتـ يف قػتتظ اقنًتتو ح، أ تتو يتتاى  تتق ـو أ  هتت،ا ينعتتورض  تتع  تتو   داخؾتتي:

 تتتـ اقن تتت،يا  تتتـ وعتتتـ أصتتت وبف وعتتتـ  تتتؾػ هتتت،ه إ تتتي  ¢ةتتتوء عتتتـ اقا تتتقا 

اقٌدع، وينؿ ؾ ه،ا يف ـقا اقربهبتوري اقت،ي كؼؾنؿتقه يف بعته فنتٌؽؿ: ا ت،روا 

 صغور ا  ديوت، ؿنفو اعقد  نك اصري فٌورا.

ًتسد، ـتوا يف وـقا ابـ  ًعقد ٕوقئؽ اقـػا اقت،يـ رآهتؿ  ن ؾؼتػ يف ا  

عتتـ ابتتـ  ًتتعقد عتتـ أيب  ق تتك، ـتتوا: ؿاأيتتً أوقئتتؽ  آختتا ادتتديٌ اقتت،ي روي

 ـػا يؼواؾقكـو يقل اقـفاوا .اق

 ؿؾػظ اقنًو ح ٓ ياد عؾقف أي إ ؽوا؟ 
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أكو ٓ أؿفؿ  ـ فؾؿي اقنًو ح اقنل كؼؾنفو عـ ا ق ل إققف، أ  اقنًو ح  اقشق :

 نعؾؼ بوقش   ا عنِؼد، ٓ، اقنًو ح ينعؾؼ  ع اقش   أخا ا عنِؼد، أي: 

 هـوك رة   قـعرب عـ أ دهؿ بلكف  ؾػل وأخا خؾػل.

اخلؾػتتتتل هتتتت،ا  ٌنتتتتدع ؾايتتتتؼ يف اقٌتتتتدع، ؿلكتتتتو اقًتتتتؾػل أاًتتتتو ح  عتتتتف،  تتتتش أكتتتتو 

أاًتتو ح  تتع اقٌدعتتي ؿتتلؿاع بتتػ بدعتتي ؾؾقظتتي عتتىل  تتد اعٌتتريه وبتتػ بدعتتي خػقػتتي، 

 ؿ  بلس أ  أاٌـك اقٌدع اخلػقػي دو  اقغؾقظي، ٓ، ققا ه،ا هق ا ؼصقد.

و  اقغؾقظتتي، ا ؼصتتقد أكتتو اقًتتؾػل أاًتتو ح  تتع اخلؾػتتل يف اقٌدعتتي اخلػقػتتي د

ه،ا اق،ي أؿفؿف، ؿن  فو  هـوك وةتف قؾػفتؿ أختا، ؿلكتو أعنؼتد أ  هت،ا بت   تؽ 

خطلت ٕ  ا ًؾؿ لى أ  يؿك  قيًو عىل رصاط  ًنؼقؿ يف فؾ  و ةوء عـ 

ا: ور تتتققف، ٓ ؿتتتاع أ  أـتتتقا يف اقعؿؾقتتتوت بتتتػ ؿايضتتتي و تتتـي  مفتتتدة، وبتتتػ 

 ًتؾؿ أوًٓ فوعنؼتود أ  هت،ا  ؽتوع، كوؿؾي فؾ هت،ا وهت،ا وهت،ا لتى أ  ينٌـتوه ا

ويوكقًو فعؿؾ يف  دود  و أوكو إققتف آكػتًو عتىل  ت،هى ذقتؽ إعتاايب ـتوا: وا: 

 يو ر قا ا:!..

 )اكنفً ا ودة اقصقاقي(

 (  00:  70: 73/ 077) ا،دى واقـقر /
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 َكا١َٚ األفهار املدايف١

 بًؿ ا: اقا:ـ اقا قؿ  داخؾي:

اقص ة واقً ل عىل  ـ ٓ كٌل وٓ ر قا بعتده، ؿضتقؾي ادؿد : و ده، و

 ق ـو اجلؾقؾ! إكف  ـ إصقا أ  كسنؿع بؽتؿ يف هت،ه اقؾ ظتي ... وأكتو اتدور 

يف ذهـتتل أ تتئؾي ف تترية، وقؽتتـ يتتو  تتق  ... بًتتماا ... واقًتتماا، يعـتتل: هـتتو .... 

... اجلو عتتتتي اإل تتتت  قي ... إؼ ب دكتتتتو كعتتتتقش ... اقاةفـتتتتو  تتتتـ هتتتت،ه ا شتتتتوفؾ 

اخلد وت ... واقـلاكقي واقٌع قي يف بؾد  ا ًتؾؿ، ... يف اقؼقتول بؿؼوو تي هت،ه 

إؿؽور ... ؿـ ـ هـو كقةف إققؽؿ  ماا: هؾ  ـ إ ًـ  ؼوو ي ه،ه إؿؽور 

... أل اققـتتتقك وعتتتدل  ؼوو نفتتتو، أؿنقـتتتو ةتتت اك ا: ختتترًيا، عؾتتتاًم بتتتل  هتتت،ه اقػؽتتتاة 

ـتتو اقتت،يـ يشتتورفقكو يف اقعؼقتتدة، ؿتتامذا اقنتتل ـؿـتتو هبتتو وةتتدت  عوروتتي  تتـ إخقاك

 اـص ـو ة اك ا: خري.

 ادؿد : واقص ة واقً ل عىل ر قا ا:. اقشق :

 تتتـ فتتتو  يعتتتقش يف ةتتتق إ تتت  ل، ٓ لتتتد  ققتتتف  اقًتتتماا:ةتتتقاب عتتتىل هتتت،ا 

و  تتتتـ ا ًتتتتؾؿػ هتتتتؿ ب وةتتتتي إؼ اعؾتتتتقؿ واقةقتتتتف وا ؼقتتتتػ واابقتتتتي ؿؾقنػتتتتاغ  كوً تتتت
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اقؽ..  ؼوو ي اقشققعقػ واقـصورى وك ق ذقؽ  ؼوو ي فام ـؾً أكً يف  م

وأكتتتو أاصتتتقر أ  ا ًتتتؾؿػ يف فتتتؾ  ؽتتتو .. يف فتتتؾ بتتت د اإل تتت ل هتتتؿ بتتتوطق  

بؿًتتتتتؾؿػ ب وةتتتتتي إؼ اعؾتتتتتقؿ واقةقتتتتتف وا ؼقتتتتتػ، وقتتتتت،قؽ إذا فتتتتتو  إصتتتتتؾ يف 

اإل  ل أ  يٌدأ ا ًؾؿ بتوٕـاب إققتف ؿتوٕـاب يف فتؾ  تو وةتى عؾقتف، وأ  يف 

إلكػتوع أو اقنعؾتقؿ أعتىل  تـ فتو  كًتًٌي  تـ طت ب اقعؾتؿ أ  يـؽت اق فوة   ً  أو ا

عؾؿتتتف ؿتتتقؿـ  ققتتتف  تتتـ أهؾتتتف إـتتتابػ إققتتتف، يتتتؿ  تتتـ فتتتو  ـتتتد ...  تتتـ ةتتتريا  أو 

 إصدـوء أو ك ق ذقؽ.

ويف ظـل إذا اقةفنؿ إؼ اقؼقول بؿ ؾ هت،ا اققاةتى ؿت،قؽ  قلتؿؽؿ  تئنؿ 

ؿ ووقتي.. أوقئتؽ ا  توقػػ أل أبقنؿ عـ اقؼقول بقاةى آختا هتق  تو أوت عـتف ب

قإل تتتت ل ... وأؿؽتتتتوره، و،تتتت،ا ؿلكتتتتو أرى أ  اإلختتتتقا  اقتتتت،يـ أوت يف  تتتتماقؽ 

ادؼ  عفؿ يف ذقؽت ٕكـو فتام ـؾـتو يف إ تا اقؼايتى ك تـ ب وةتي إؼ أ تايـ 

نصتػقي ايـػ قـؿفد إلـو ي كظول اإل  ل وادؽؿ اإل   ل،  تو  تو إ تاا ؟ اق

و دختؾ ؿقتف  تـ ... يشء ؾايتى  تقاء يف اقعؼوغتد أو ل  تاقرتبقي.. اصػقي اإل ت 

 ًٓ يف اقعٌتتتودات، أو يف ا عتتتو  ت أو يف اقًتتتؾقك، واقؼقتتتول هبتتت،ا ٓ يػًتتتح جمتتتو

أصتتتً ، كعتتتؿ إذا ةتتتوءت  قؾتتتدعوة أبتتتًدا أ  يـشتتتغؾقا بلوقئتتتؽ، أو أ  ينقةفتتتقا إقتتتقفؿ

  ـو ٌي.. 

 (00:55:44/ (8هـ )1408لقاءات املدينة لعام )
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 م ايضاي١َزِفْغز نتب اي

يؼقا اقًوغؾ:  و  ؽؿ  ـ يًوعد يف كؽت فنتى إ توعاة وؾتريهؿ   داخؾي:

  ـ اقػاع اقضوقي؟ 

ه،ا اقًماا ٓ بد  ـ اقوقح اجلقاب عؾقف: إذا فو  اق،ي يطٌع ه،ه  اقشق :

اقؽنتتى ققتتنعؾؿ اقـتتوس ؿقفتتو عو تتي اقـتتوس ققن ؼػتتقا بتتام ؿقفتتو  تتـ فتت ل بتتؾ  تتـ عؾتتؿ 

ؿقتتتف اقشتتتطا اق تتتوين  تتتـ ـتتتقا ا: عتتت  وةتتتؾ يف اقؼتتتاآ   اقؽتتت ل ؿفتتت،ا طٌعتتتًو يصتتتدع

ِؿ ﴿اقؽتتتتتتتتتتتايؿ:  ىَل اإِلْيتتتتتتتتتتت وَوُكقا َعتتتتتتتتتتت َقى َوٓ َاَعتتتتتتتتتتت ْؼتتتتتتتتتتت رِبى َواقن  ىَل اْقتتتتتتتتتتت وَوُكقا َعتتتتتتتتتتت َوَاَعتتتتتتتتتتت

ْدَوا ِ  ؿػتتل هتت،ا اقـؽتت اعتتوو  عتتىل اإليتتؿ واقعتتدوا ، أ تتو إذا فتتو   [2]ملمائرر:  ﴾َواْقُعتت

 اقـؽ .. 

 [هـو اكؼطوع ]

 (00:  38: 10 /  793) اهلدى والنور / 
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 ايعكٝد٠ األععز١ٜ
إ   توء ا: ؿقتف ـضتقي فٌترية ةتدًا يف اقعؼقتدة، وهتل إ توعاة، كستد   داخؾي:

أف تتا اجلو عتتوت يف اقتتٌ د اقعابقتتي اتتدرس اقعؼقتتدة إ تتعايي وكًتتلا ا: اقعوؿقتتي 

عتىل ف تري، وؿقتف كسد أ  اقعؼقدة ققًً  طوبؼتي ٕهتؾ اقًتـي، وهت،ا إ تا خيػتك 

ف ري  ـ طؾٌي اقعؾؿ لودققا يف ا قوقع ه،ا بدو  عؾؿ  ع أكف اخن ك عؾامء 

 وعؾامء فٌور، ؿقسى أ  طؾٌي اقعؾؿ..

ـْ ُيتِادِ  ﴿ه،ا  ع إ ػ أيضًو فت،قؽ هتق أ تا واـتع اققتقل، قؽتـ  اقشق : ا: ُ  ؿََؿت

ْح َصْدَرُه قإِلِْ  لِ   .[021]مألنعا  ﴾أَْ  ََيِدَيُف َيْؽَ

 وـوا اقشوعا: و ـ طؾى اقع   فا اقؾقويل.

يعـل: اق،ي يايد  عاؿي ادؼ  و اخنؾػ ؿقف اقـوس ؿعؾقف أ  لنفد، وعؾقتف 

فؿ ؿؽتام ـتوا  أ  يدرس، إ و أ  يؽق   ـ أهتؾ اقعؾتؿ أ  يتدرس بـػًتف، وإ  ي يؽـت  ـت

ْفِا إِْ  ُفـْنُْؿ ٓ َاْعَؾُؿق َ ﴿اعوؼ:   .يؽػل يو بـل أ  [34ل ]ملنح﴾َؿوْ لَُققا َأْهَؾ اق،ى

 اقً ل عؾقؽؿ.

 (00: 28: 45/ 258) اهلدى والنور / 
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 باب َٓ٘

كًتتؿع عتتـ إ تتعايي ف تتريًا وٓ كعؾتتؿ عتتـفؿ وعتتـ أعام،تتؿ إٓ أفتتؿ  اقًتتماا:

 يموقق  اقصػوت، ؿفؾ اعاؿـو عـفؿ أف ا  ـ ذقؽ؟

ا تتتتتتتت،هى إ تتتتتتتتعاي  تتتتتتتت،هى يف اقعؼقتتتتتتتتدة، وفتتتتتتتت،قؽ ا تتتتتتتت،هى  اقشتتتتتتتتق :

مٓء يشتتترتفق   تتتع أهتتتؾ ادتتتديٌ يف اإليتتتام  بتتتٌعه اقصتتتػوت ا واايتتتدي، ؿفتتت

خ ؿًو قؾؿعن قي، ؿفؿ  ع اقًـي يف بعه، و ع ا عن قي يف اقتٌعه أختا، وأكتو 

أكصح ط ب اقعؾؿ أ  ٓ يشغؾقا أكػًتفؿ بؿعاؿتي أراء ا  وقػتي قؾًتـي، وإكتام 

 أكصتتتتت فؿ أ  ينعاؿتتتتتقا عتتتتتىل اقًتتتتتـي، وعتتتتتىل اقعؼقتتتتتدة اقصتتتتت ق ي، بعتتتتتد ذقتتتتتؽ إذا

 ـ ً ،ؿ اقػاصتي، وكؽـتقا  تـ أ  يعاؿتقا ا ت،اهى ا  وقػتي  ت،هى أهتؾ 

اقًتتتـي وادتتتديٌ، وأ  يًتتتنطقعقا ردهتتتو، واقتتت،ب عتتتـ  تتت،هى أهتتتؾ اقًتتتـي ؿعؾتتتقا 

ذقؽ، وإٓ ؿ ًٌفؿ أ  يعاؿقا ا ،هى ادؼ، وٓ عؾتقفؿ بعتد ذقتؽ أ  ينعاؿتقا 

 عىل  و خيوقػ ه،ا ا ،هى.

 (  00: 23: 01/ 384) اهلدى والنور / 



 األشاعرة -------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

70 

 
 ٌٖ األعاعز٠ َٔ أٌٖ ايض١ٓ؟

اقًماا اقنويل يؼقا: هؾ إ وعاة  ـ أهتؾ اقًتـي؟ و تو  قـػـتو  تـ   داخؾي:

 إ وعاة ا عورصيـ؟

قًً أ ورك بعه إؿووؾ  ـ اقعؾامء ـدياًم و دي ًو بل  كؼقا عـ  اقشق :

طوغػتتي  تتـ اقطقاغتتػ اإل تت  قي: إفتتو ققًتتً  تتـ أهتتؾ اقًتتـي بًتتٌى اك ااؿفتتو يف 

لقي أو أختتاى عتتـ  تتو كتتديـ ا: اٌتتورك واعتتوؼ بتتف، إذا فتتو  هتت،ا يؼتتوا فتتام ـقتتؾ  ًتت

كو تتًو ةقابتتًو عتتـ اقًتتماا اقًتتوبؼ أي: عتتـ اجلامعتتي أو اجلامعتتوت اإل تت  قي إذا 

فٍ اقًتؾػ اقصتوقح وقؽـت ا تنط  ي وعتىل  ـت فو   ـفسفو هتق اقنؿًتؽ بوقؽنتوب واقًـت

فٍ اقتت،ي اراضتتقه  هبتتؿ اقػؽتتا أو اقؼؾتتؿ يف بعتته ا ًتتوغؾ ؿ اةتتقا ؿقفتتو عتـت هتت،ا ا تـت

 .قديـفؿ وقعؼقدهتؿ، إذا فو  ف،قؽ ؿـ ـ كؼقا: إفؿ  ـ أهؾ اقًـي

أ تتو  تتـ يعؾتتـ  تتـفؿ فتتام كًتتؿع عتتـ بعتته إ تتوعاة ا نتتلخايـ  تتـ ـتتق،ؿ: 

 تت،هى اقًتتؾػ أ تتؾؿ و تت،هى اخلؾتتػ أعؾتتؿ وأ ؽتتؿ.  قـئتت، كؼتتقا: ختتاج عتتـ 

 داغاة أهؾ اقًـي. كعؿ ه،ا، كعؿ. اػضؾ.

 (  00:  30: 38/ 305لنور /) اهلدى وا
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هـتتتتو  ًتتتتلقي ا ًتتتتلقي  ؼقؼتتتتي ربتتتتام انعستتتتى وةقدهتتتتو هـتتتتوك، ـضتتتتقي   داخؾتتتتي:

   إ وعاة  ـ أهؾ اقًـي واجلامعي؟إإ وعاة هؾ كًنطقع أ  كؼقا 

اجلتتقاب اقعتتدا هتتؿ  تتـ أهتتؾ اقًتتـي واجلامعتتي يف ف تتري، وققًتتقا  تتـ  اقشتتق :

 أهؾ اقًـي واجلامعي يف ـؾقؾ.

 ة اك ا: خري.  داخؾي:

 وإيوك. اقشق :

 ( 00:  48:  57/ 327) اهلدى والنور/ 
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 ق ـو يف ه،ا اققـً ظفات إ تعايي وؾريهتو  تـ اقػتاع اقضتوقي،  ا ؾؼل:

وبعتتته إخقاكـتتتو يًتتتلا: هتتتؾ إ تتتوعاة  تتتـ أهتتتؾ اقًتتتـي؟ وبعتتته إخقاكـتتتو يؼتتتقل 

ؿ، ؿـستتد هتتمٓء وبتتقا  تتٌفؿ يف ـؾتتقهببوقن تتدث  تتع بعتته أؿتتاادهؿ اقتت،يـ ـتتد أُ 

ختتتقة يًتتتورعقا يف اؽػتتتري هتتتمٓء اقغؾؿتتتي اقتتت،يـ يعنؼتتتدو  هتتت،ا آعنؼتتتودت ؿتتتام اإل

 اقةقفؽؿ يف ه،ا؟

أكتف أ تا خطتري  -إ   وء ا:-يو أخل  قوقع اقنؽػري أظـ اكنفقـو  ـف  اقشق :

وخطري ةدًا، وٓ لقز ا ٌودرة إؼ اقنؽػري، ـؾـو آكػًو: إٓ بعتد آ نقضتوح عتـ 

اق،ي يااد اؽػريه، يف ةؾًي  وبؼي ذفاكو ٓ بد  ـ إـو ي ادستي وقتق عؼقدة ه،ا 

ظفا  ـف بعد بقوكف وإعاابتف عتـ كػًتف بؾًتوكف ٓ بتد  تـ إـو تي ادستي عؾقتف أ  هت،ا 

فػا خيوقػ اقؽنوب واقًـي، ؿؿـ اخلطا و ـ اقنشدد بؾ و ـ اقنشٌف بوخلقارج 

يشورفقكـو يف  فودة أ  ٓ  اقًوبؼػ أ  كٌودر إؼ اؽػري إخقاكـو ا ًؾؿػ اق،يـ

إقتتف إٓ ا: ويصتتؾق  صتت اـو ويصتتق ق  صتتقو ـو، ويًتتنؼٌؾق  ـٌؾنـتتو، هتت،ه إ تتقر 

،  تتو يـٌغتتل أ  فتتدرهو وٓ كؼتتقؿ ،تتو وزكتتًو،  ستتاد واإللوبقتتي اقنتتل يشتتورفقكـو ؿقفتت

أكـو رأيـو ؿقفؿ اك ااؿًو، ٓ بتد أكتف لتى عؾقـتو أ  كؽتق  عقكتًو ،تؿ عتىل  تايػفؿ 
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ااؿفؿ، أ تو أ  كؼتقا رأ تًو: هتمٓء فػتاة، أو اراتدوا عتـ ديتـفؿ، ؿفت،ا  تـ عـ اك ت

 تتتتل  ا ًتتتتؾؿ اقصتتتتوقح اقعتتتتورك بوقؽنتتتتوب واقًـي...اصتتتترب. أ تتتتو أكتتتتف إ تتتتوعاة 

وا واايديتتي هتتؾ هتتؿ  تتـ أهتتؾ اقًتتـي واجلامعتتي؟ أكتتو أـتتقا: هتتؿ  تتـ أهتتؾ اقًتتـي 

أهتتتؾ  واجلامعتتتي يف ف تتتري  تتتـ عؼوغتتتدهؿ، وقؽتتتـ يف عؼوغتتتد أختتتاى اك اؿتتتقا عتتتـ

اقًـي واجلامعي إ و إؼ اجلربيي، وإ و إؼ آعن اققي وك تق ذقتؽ، ؿفتؿ  تو دا تقا 

أفتتؿ ٓ ينٌـتتق  ا تتـفٍ اقتت،ي ك تتـ كتتدعق إققتتف  تتـ ااٌتتوع اقؽنتتوب واقًتتـي وعتتىل 

 تتتـفٍ اقًتتتؾػ اقصتتتوقح ؿفتتتؿ بتتت   تتتؽ  تتتق اةق  يف ـؾقتتتؾ أو ف تتتري عتتتـ اخلتتتط 

و  إؼ يتقل اقتديـ. أكتو ٓ ا ًنؼقؿ اق،ي عؾقف اقًؾػ اقصوقح و ـ اٌعفؿ بن ًت

أرى أ  كؼقا: إفؿ ققًقا  ـ أهتؾ اقًتـي واجلامعتي إط ـتًو، وٓ أ  كؼتقا: إفتؿ 

عتتتت  -هتتتتؿ  تتتتـ أهتتتتؾ اقًتتتتـي واجلامعتتتتي إط ـتتتتًوت ٕفتتتتؿ يف ادؼقؼتتتتي فتتتتام ـتتتتوا ا: 

ك ا: ُ ﴿وقق يف ؾري ه،ه ا ـو ٌي:  -وةؾ ًَت قىئًو َع َا  َت وِدًو َوآخَت ً  صَت َخَؾُطقا َعؿَت

 .[012]ملتوبة  ﴾ْ  َيُنقَب َعَؾقِْفؿْ أَ 

 ( 00:  00: 06/ 673) اهلدى والنور /
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 جخد ايضفات ضالي١ أّ نفز؟

 ق ـو، هؾ يعنرب اق،ي ة د اقصػوت أو بعه  ًوغؾ اقعؼقدة هتؾ  ا ؾؼل:

يعنرب بعد إـو ي ادسي عؾقف أكف فوؿا أو حيؽؿ عؾقف ب،قؽت أل يٌؼك إصؾ عىل 

 اقؼوعدة؟

ك تتـ ب  ـتتو هتت،ه اقـؼطتتي بوقتت،ات، وأاقـتتو بؿ تتؾ اقتت،ي أو   -وً أيضتت- اقشتتق :

بنؾتتؽ اققصتتقي اجلتتوغاة،  ؽقـوهتتو يف اجلؾًتتي اقًتتوبؼي، ٓ بتتد  تتـ إـو تتي ادستتي، 

ؿنذا ظفا  ـف ا عوكدة،  قـئٍ،  ؽؿ بؽػاه، قؽـ إذا ظفتا يف عـتده  تٌفي وعـتده 

ـي واجلامعتي بوقـًٌي قف  سي، ؿ  يـٌغل أ  كؽػاه بدققؾ أ   ـ  ،هى أهؾ اقًت

وعتتتتىل رأ تتتتفؿ أغؿتتتتي ادتتتتديٌ أفتتتتؿ يلختتتت،و  باوايتتتتي ف تتتتري  تتتتـ اقػتتتتاع اقضتتتتوقي 

ا  وقػتتي  تتـفٍ اقًتتؾػ اقصتتوقح، فو عن قتتي، واخلتتقارج، واقشتتقعي، وك تتقهؿ، 

و عـتتتتك هتتتت،ا إختتتت، أفتتتتؿ ٓ يؽػتتتتاوفؿ، وهتتتتؿ يشتتتتفدو  بتتتتلفؿ  ـ اؿتتتتق  عتتتتـ 

 اقًـي.

 هتت،ا اق  تتو  يؾنؼتتق   تتع يعـتتل ا عن قتتي  تت  ً واخلتتقارج و تتـفؿ اإلبووتتقي يف

-اقشقعي يف ف تري  تـ اقضت ا، أهتؿ هت،ا اقضت ا عـتدكو أفتؿ يؼققتق : فت ل ا: 
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حؾقع، ا عن قي هؽ،ا يؼققق ، اخلقارج هؽت،ا يؼققتق ، اإلبووتقي  -ع  وةؾ

هؽتتتت،ا ي عؿتتتتق ،  تتتتع ذقتتتتؽ ؿفتتتتؿ يؼٌؾتتتتق   -يف هتتتت،ا اق  تتتتو -ا عاوؿتتتتق  اققتتتتقل 

ذا يتتدا، عتتىل أ  هتت،ا ا عنتت يل وإ  فتتو   تتديٌ ا عنتت يل، هتت،ا اقؼٌتتقا عتتىل  تتو

يعنؼتتد أ  فتت ل ا: حؾتتقع ي خيتتاج هبتت،ه اقعؼقتتدة اقٌوطؾتتي عتتـ ا ؾتتي اإل تت  قي 

ققف؟ ٕكف أوا وط يف ادديٌ اقص قح: أ  يؽق  راويف  ًؾاًم، ؿنذا فو  ؾري 

 ًتتتؾؿ  تتتؼط  دي تتتف وٓ يعنتتترب باواينتتتف إط ـتتتًو، ؿتتتنذًا  قتتتـام كتتتاى أغؿتتتي ادتتتديٌ 

بل وديتتٌ هتتمٓء اقطقاغتتػ اخلورةتتي عتتـ اقػاـتتي اقـوةقتتي،  عـتتك ذقتتؽ  حينستتق 

أفتتتتؿ ٓ يؽػتتتتاوفؿ، قؽتتتتـفؿ يضتتتتؾؾقفؿت  تتتتوذا ٓ يؽػتتتتاوفؿ هـتتتتو اقشتتتتوهد  تتتتـ 

وه،  تتو ـصتتدوا فتتؿ يعؾؿتتق  أفتتؿ ـصتتدوا ادتتؼ وأخطتتمف  تتل وا نشتتفوديت ٕ

 بوربتتتي اقعؼقتتتدة اقصتتت ق ي، وإٓ  تتتـ عؾؿتتتقا ذقتتتؽ  تتتـفؿ كٌتتت،وه كٌتتت، اقـتتتقاة وي

يؼقؿقا قف وزكًو. هدوا ا عن قي واخلقارج هؽ،ا فو   قـتػ أهتؾ اقًتـي بوقـًتٌي 

إققفؿ، ا واايديي وإ وعاة هق خري  ـ همٓء بؽ ري، وق،قؽ ؿؾتقا  تـ  تـفٍ 

أهتتتؾ اقًتتتـي واجلامعتتتي اؽػتتتري هتتتمٓء، وإكتتتام كؽنػتتتل بتتتلفؿ عتتتىل وتتت ا وعتتتىل 

عت  -وي  تـ وصتػ ا: اك ااك، وأ و إذا بدر  ـفؿ يشء  ـ اإلكؽور اق،ي يًو

ُفؿْ ﴿بؿ ؾ ـققف:  -وةؾ ًُت نَقَْؼـَنَْفو َأْكُػ ُدوا هِبَتو َوا ْت ؿفتمٓء هتؿ  [03]ملنمرل  ﴾َوَة َت

 ..-إ   وء ا:-اقؽػور. أظـ أاقً عىل اإلةوبي عـ  ماقؽ 

 ( 00: 03: 21/ 673) اهلدى والنور /
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ؼتتتده بتتتف وكعن -اٌتتتورك واعتتتوؼ-إذا  تتتؿ ً، ك تتتـ هتتت،ا  تتتو كتتتديـ ا:  ا ؾؼتتتل:

أ  كؾؼتتتوه عتتتىل   تتتؾ هتتت،ا ا عنؼتتتد اقصتتت قح  -عتتت  وةتتتؾ-ةتتتوز ػ، وكًتتتلا ا: 

 .-إ   وء ا:-اقطقى 

 .-إ   وء ا:- اقشق :

وقؽتتـ ٓ خيػتتك عتتىل فتتؾ اإلختتقا ، وعتتىل فتتؾ طوقتتى عؾتتؿ، وعتتىل  ا ؾؼتتل:

أ  أوقئتؽ اقت،يـ  -إ   توء ا:-أهؾ ه،ه اقدعقة ادتؼ اقنتل ا تنؼول عؾقفتو أ اكتو 

 ـ إ وعاة و ـ ؾريهؿ  تـ اقػتاع اقنتل اك اؿتً عتـ اإل ت ل  ي عؿق  بلفؿ

ادتتتتتؼ، ٓ خيػتتتتتك عتتتتتىل اجلؿقتتتتتع بتتتتتلفؿ  -عتتتتت  وةتتتتتؾ-وابنعتتتتتدوا عتتتتتـ ديتتتتتـ ا: 

، -ر:فتؿ ا: اعتوؼ-يؽػاوكـو، وعىل رأس  ـ يؽػاو  ابـ اقؿقي وابـ اقؼقؿ 

 وه،ه اقعؼقدة و دهو إ  يٌنً عـدهؿ يؼقـًو وـوققهو وفاروهو ودعقا اقـوس إؼ

 آعنؼود هبو، ؿػل ظـل أفؿ خياةق   ـ ا ؾي هبو، وا: أعؾؿ.

 تتو أدري  تتع أبتتق أكتتا أو -، ـؾتتً آكػتتًو -بتتورك ا: ؿقتتؽ-يف    ظتتي  اقشتتق :

: أكف ٓ لقز قـو أ  كؽػا بوقؽقل بوجلؿؾي، إكام بوقن ديد، ؿلكو  و أعؾؿ أ  -ؾريه

امعي  ؼًو، أي يؽػتاو  إ وعاة وا واايديي اقؼدا ك يؽػاو  أهؾ اقًـي واجل

أهؾ ادديٌ، أي يؽػاو  أاٌوع اقًؾػ، اق،يـ يؼققق  إكف عؾامء اقًؾػ أعؾتؿ 

وأ ؽتتؿ، أوقئتتؽ يؼققتتق :  تت،هى اقًتتؾػ أ تتؾؿ، وقؽتتـ  تت،هى اخلؾتتػ أعؾتتؿ 

،  تتع هتت،ا اقػتتورع اقؽٌتتري بتتػ اقًتتؾػ، أو  تت،هى اقًتتؾػ، أو -زعؿتتقا-وأ ؽتتؿ 
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ؿؾفؿ  تتتتتت،هى ا واايديتتتتتتي اقًتتتتتتؾػقػ، وهتتتتتتمٓء  تتتتتتـ عؾتتتتتتامء اقؽتتتتتت ل اقتتتتتت،يـ يشتتتتتت

وإ وعاة أكتو ٓ أعؾتؿ  تـفؿ أفتؿ يؽػتاو  ا نٌعتػ  ت،هى اقًتؾػ، وقؽتـ ـتد 

 يقةد خوصي يف اق  ـ إخري خوصي 

 وه،ا اق،ي عـقنف.... ا ؾؼل:

 هق ه،ا اق،ي أكو أ ًٌٌ  ـ بوب اقنقوقح وققا  ـ بوب اقنعؼقى. اقشق :

 هفف  داخؾي:

  أقػً كظا إخقاكـو ادورضيـ ـتد يقةتد أي كعؿ، ه،ا اق،ي أردت أ اقشق :

يف اقتت  ـ إختتري  تتـ يشتتند يف عداواتتف اقًتتؾػقػ أاٌتتوع اقًتتؾػ اقصتتوقح ؿق تتاج 

 تتـ بعتته إؿتتااد  تتـفؿ كؽويتتي يف هتتمٓء اؽػتتري أغؿتتي اقعؾتتامء  تتـ أاٌتتوع اقًتتؾػ 

اقصتتتوقح فتتتوبـ اقؿقتتتي وابتتتـ اقؼتتتقؿ،  تتتـ ظفتتتا قـتتتو  ـتتتف ذقتتتؽ ؿفتتتق اقؽتتتوؿا ؿعتتت ً، هتتتق 

وه،ا اقًؼوك اق،ي قؼٌف بعضفؿ ب ؼ بت اقً وك، هتق اقت،ي يعؾتـ  اقؽوؿا ؿع ً،

ؿع ً اؽػري ققا ؿؼط ابتـ اقؿقتي وابتـ ـتقؿ اجلقزيتي، بتؾ فتؾ  تـ يًتري  ًتريهتؿ، 

قؽـ اورة يداري ويامري، اورة يعؾـفو بؽؾ ـؾي  قوء وا ن ػوك بوقعؾامء عؾامء 

 اقًؾػ اقصوقح، يف   ؾ ه،ا يـطٌؼ عؾقف ه،ا ادؽؿ كعؿ.

 هق ه،ا اق،ي أ ًٌٌ أ  أذفاه. ل:ا ؾؼ

 كعؿ، ة اك ا: خري.  اقشق :
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 وإيوك. ا ؾؼل:

 هوه. اقشق :

 فوؿا.  داخؾي:

 آه. اقشق :

 خطري ه،ا ادؽؿ وا:.  داخؾي:

 ٓ  ش اقشق :

 ه،ا اقاةؾ...  داخؾي:

 ه،ا اقاةؾ... اقشق :

 بعقـف أ   داخؾي:

َا بعقـف  اقشق :  أي كعؿت ٕكف َفػ 

قؽتتـ ا ـتتو  تت،هٌـو قتتقا أ  كؽػتتا  تتـ يؽػتتا،  تتـ يؽػاكتتو، قؽتتـ هتت،ا   داخؾتتي:

 اقاةؾ هؾ أـقؿً عؾقف ادسي.

 وفقػ ٓ؟! اقشق :

 آه  داخؾي:

 ا: أفرب. اقشق :
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 يعـل  ق  بقـؽؿ وبقـف جموقا.   داخؾي:

 .-أيضوً - و صور بقـو، بػ أخقكو و و أدري  ػ فو   عف  اقشق :

 ؾري ا ـوظاة ذي.  داخؾي:

ٓ بتتتا هتتت،ا يتتتو أختتتل يعتتتاك ادتتتؼ وحيقتتتد عـتتتف، حيتتتاك اقؽؾتتتؿ عتتتـ   :اقشتتتق

 قاوعفو،  ش  ـ اق،يـ  ٌف ،ؿ فام ـؾـو آكػًو إكف لى أ  كن اى وأ  كنعاك 

عتتىل ادؼقؼتتي  نتتك كؼتتقا قتتف: أخطتتلت أو فػتتات، هتت،ا قتتقا  تتـ هتت،ا اقـتتقع،  تتو 

 أدري، يٌدوا أكؽ  و انوبع يعـل طو واف.

اقاةتتتؾ، واقعظتتتوغؿ اقنتتتل أاتتتك هبتتتو قؽتتـت ـضتتتقي  أكتتتو وـػتتًت عتتتىل وتتت ٓت  داخؾتتتي:

 .اؽػريه

 ققا  ـ كو قي اقعؼقدة ؿؼط،  ـ  ايػ اقؽؾؿ. اقشق :

 اقؽ،ب. وـػً عىل ف ري  ـ ه،ا.  داخؾي:

 أي ه،ا...  ػ. اقشق :

 قؽـ اقؽػا.  داخؾي:

 هق عىل  ،هى  ق ف ادـػل...  داخؾي:

 آه. ا: أفرب كعؿ. اقشق :

 إيف.  داخؾي:

 ( 00: 08: 24/ 673النور /) اهلدى و
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 اجل١ُٝٗ يف ايكدِٜ ٚاحلدٜح

... عتـ فنتتوب اقتدار ل اقتتاد عتىل اجلفؿقتي، ويف ا ؼد تتي فت ل عتتـ  داخؾتي:

 اجلفؿقي... بػ اجلفؿقي... 

)هـتتتتوك طقاغتتتتػ( يف ادتتتتديٌ ـطعتتتتًو انٌـتتتتك بعتتتته أؿؽتتتتور اجلفؿقتتتتي اقشتتتتق :

فتتو ا تتاًم وٓ  تت،هًٌو، وإكتتام اؾنؼتتل يف بعتته  تتو فوكتتً اقؼديؿتتي قؽـفتتو ٓ اـنؿتتل إقق

اجلفؿقتتي اتت،هى إققتتف ؿؽتتاًا وعؼقتتدة، ؾتت ة اجلفؿقتتي ادؼقؼتتي يؾنؼتتق   تتع اقؼتتوغؾػ 

بق تتدة اققةتتقدت ٕفتتؿ ٓ يصتتػق  ا: عتت  وةتتؾ بوقصتتػوت اقنتتل ةتتوء ذفاهتتو يف 

اقؼتتتتاآ  اقؽتتتتايؿ، يـػتتتتق  عـتتتتف اقصتتتتػوت، وإذا كػتتتتقا عـتتتتف اقصتتتتػوت عطؾتتتتقه، يعـتتتتل 

 قا عؾقف بعدل اققةقد، فام يؼقا اقدهايق  كو ًو، همٓء ؾ ة اجلفؿقي. ؽؿ

دوفؿ طٌؼي  ـ اجلفؿقي يـؽاو   و  ٌؼ ذفاه آكػًو  ـ أ  ا: ع  وةتؾ ؿتقع 

حؾقـواف فؾفو، ويل ق  بام يلتح بتف عو تي ا ًتؾؿػ  تـ أفتؿ ٓ يؼصتدو  

عت  وةتؾ يف فتؾ ذقؽ ا عـك اق،ي يؼصتده أوقئتؽ اجلفؿقتي، يلت ق  بتل  ا: 

 ؽو ، ؿؽ ري  ـ اقـوس اقققل  نك اقؽنوب وك ق ذقؽ  ـ ي يدر قا اقعؼقتدة 

اإل تتت  قي اقصتتت ق ي، يؼققتتتق  هبتتت،ه اقؽؾؿتتتي، ويـػتتتق  أيضتتتًو عتتتـ ا: عتتت  وةتتتؾ 

صػوت أخاى ف رية،  ـفو    ً يؼققق  عىل اقاؾؿ  ـ اليح اقؼتاآ  بؼققتف عت  
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ك َاْؽؾِت ﴿وةؾ:  َؿ ا: ُ ُ ق َت ، يؼققتق  بتل  ا: ٓ يتنؽؾؿ، هت،ا [063]ملنسرا: ﴾قاًم َوَفؾ 

 تتـ عؼقتتدة اجلفؿقتتي، وواؿؼفتتؿ عتتىل ذقتتؽ ا عن قتتي فؾفتتؿ، ؿو عن قتتي يلتت ق  

بلكتتف قتتقا  تتـ صتتػوت ا: اقؽتت ل، وهتت،ا  تتٌى هتت،ا اإلكؽتتور  تتدي ًو وـتتدياًم، هتتق 

اًتتتؾقط اقعؼتتتقا فتتتام أوت آكػتتتًو إؼ أ تتتقر ؾقٌقتتتي وعتتتوي اقغقتتتقب هتتتق ا: اٌتتتورك 

اعتتوؼ، ؿتت  لتتقز ك تتـ أ  كؽقتتػ صتتػوت ا: عتت  وةتتؾ بوقؽقػقتتي اقنتتل يعاؿفتتو و

بعضـو  ـ بعه،    ً: اقؽ ل، ك ـ اقؽ ل كعاؿف، ٓ بد  ـ ةفوز  عاوك هق 

اقػتتؿ، هتتق اقؾًتتو ، هتتق ادؾتتؼ، هتتق إ تتـو ، أرضاس، إذا كؼتت  يشء  تتـ هتت،ه 

ؿؾام هؿ بقنصقروا  أٓت اقنل خؾؼفو ا: يف اإلكًو  صور اقؽ ل ؾري طٌقعل،

أ  ا: فؾتتؿ  ق تتك اؽؾتتقاًم، يـنؼتتؾ اصتتقرهؿ قؾؿ ؾتتقع إؼ اخلتتوقؼ، ويًتتنـنسقا 

 تـ ذقتؽ أ  ا: يتنؽؾؿ بؾفتتوة.. بؾًتو .. بتلرضاس.. وهتت،ا طٌعتًو اشتٌقف، واقنشتتٌقف 

بوطتتؾ، ؿتتام قتت ل  ـتتف اقٌوطتتؾ ؿفتتق بوطتتؾ،  ؼتتد وت يؼقؿقفتتو هتتل يف إصتتؾ عتتىل 

قفو ع يل وـصقرا، وه،ا اق،ي يٌـق  عؾقف وك ةاك هور خقوا، يؿ يٌـق  عؾ

 اعطقؾ اقـصقص اقؼاآكقي، وإ وديٌ اقـٌقيي.

ربـتتتو عتتت  وةتتتؾ ب ؽؿنتتتف اقٌوقغتتتي خؾتتتؼ ،تتت،ا اقٌؽتتت يف هتتت،ا اقعلتتت آقتتتي صتتتامء 

بؽتتامء، وهتتق ا ًتتسؾي،  تتـ ـٌتتؾ صتتـدوع اقًتتؿع بنعاؿقكتتف يتتنؽؾؿ بؽتت ل عتتايب 

و اإلكًو ، ؿو: ع  وةتؾ  ٌػ، وققا هـوك يشء  ـ ه،ه أٓت اقنل ينؽؾؿ هب

اق،ي خؾؼ ه،ا اجلفوز ةو د، قتقا بنكًتو ، واإلكًتو  فتام كعؾتؿ مجقعتًو  ػضتؾ 
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ِا ﴿عتتتتىل ا  ؾقـتتتتوت فؾفتتتتو،  رَبى َواْقٌَْ تتتت ْؾـَتتتتوُهْؿ يِف اْقتتتت ل آَدَل َوَ:َ
ْ ـَتتتتو َبـِتتتت ْد َفا  َوَقَؼتتتت

ـَ  ـَوُهْؿ ِ  ـْ ْؾـَوُهْؿ َعىَل َف رٍِي ِ    َوَرَز قىٌَوِت َوَؿض  ، [01]مإلسيم: ﴾ـْ َخَؾْؼـَو َاْػِضقً  اقط 

ه،ا اجلفوز إصؿ إبؽؿ ينؽؾؿ بدو   و يؽق  قف اؾؽ أٓت، ااى! ربـو عت  

ف ور تتتؾف بتتتدو  أ  يشء ٓ يًتتتنطقع أ  يتتتنؽؾؿ  تتتع أكٌقوغتتتوةتتتؾ اقؼتتتودر عتتتىل فتتتؾ 

كنصتتتقر ك تتتـ اصتتتقر ا عن قتتتي، أ  اإلكًتتتو  يتتتنؽؾؿ بق تتتوغؾ، ؿتتتنذًا ربـتتتو ٓ بتتتد أ  

،ا وفتت،ا..  و تتوهت وقتت،قؽ يؼتتقا عتت  وةتتؾ يف اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ مجعتتًو يؽتتق  قتتف فتت

بتتتتػ  تتتتو يؼتتتتقا اقعؾتتتتامء اإليٌتتتتوت قصتتتتػوت ا:، واـ َيتتتتو ،تتتت،ه اقصتتتتػوت أ  اشتتتتوبف 

ِؿقُع ﴿صػوت ا  ؾقـوت، ؿقؼقا  تٌ وكف واعتوؼ:  ً ت َق اق ٌء َوهُت ِف يَشْ
قَْا َفِؿ ْؾِت قَت

 .[00]ملشويى ﴾اقٌَِصريُ 

 عن قي وبعه ا نشٌفػ هبؿ ـدياًم و دي ًو،  ـ اقعسقى أكؽ ااى همٓء ا

 يؼققق : ا:  ؿقع وبصري.

طقتتى، فتتام أيٌتتنؿ صتتػي اقًتتؿع واقٌلتت و تتو ـؾتتنؿ ٓزل يؽتتق  قتتف  دـتتي وٓزل 

يؽق  قف أةػو ، وٓزل يؽق  قف عػ اإلكًتو ،  تو ـؾتنؿ يشء  تـ ذقتؽ أطؾؼتنؿ، 

ِؿقُع اقٌَِصريُ ﴿ـوا اعوؼ:   ً ،قؽ ـققتقا عتـ فت ل ا: عت  ، ف[00]ملشويى ﴾َوُهَق اق

ءٌ ﴿وةتتؾ:  ِف يَشْ
قَْا َفِؿ ْؾِتت واـنفتتل اقؼضتتقي،  تتع ذقتتؽ بعتته  تتـ  [00]ملشررويى ﴾َقتت

ِؿقُع ﴿طتتتاد اقػتتتاار  تتتـ اقنشتتتٌقف بوقنعطقتتتؾ، ةتتتوء إؼ هتتت،ه أيتتتي كػًتتتفو:  تتت  ً َق اق َوُهتتت
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، ؿـػتك أ  يؽتق  قتف  تؿع، وكػتك أ  يؽتق  قتف بلت، ب ستي [00]ملشويى ﴾اقٌَِصريُ 

 ف بل، واإلكًو  قف  ؿع، وه،ا اشٌقف.  ٌ و  ا:!أ  اإلكًو  ق

أةوهبؿ أهؾ اإليٌوت  ـ أهؾ اقًتـي واجلامعتي، إذا أكتنؿ طتاداؿ أ  اـػتقا عتـ 

ا: فتتتتؾ اقصتتتتػوت اقنتتتتل أيٌنفتتتتو قـػًتتتتف،  ستتتتاد آ تتتترتاك يف آ تتتتؿ، وقتتتتقا يف 

 ادؼقؼي، إذًا: ـقققا فام ـوا ؾ ة اقصتقؿقي: ٓ وةتقدا ، إكتام هتق وةتقد وا تدت

ٓ  عتتتتتتتتدو ػ؟ طٌعتتتتتتتتًو إ  أ  يًتتتتتتتتلا بعضتتتتتتتتـو اقتتتتتتتتٌعه: ك تتتتتتتتـ  قةتتتتتتتتقديـ و

  قةقديـ.

ا:  قةتتقد أو  عتتدول؟ ا:  قةتتقد هتتق  قةتتقد ووةتتقده ادتتؼ فتتام ـؾـتتو  تتـ 

 ـٌؾ.

ؿتتنذًا: صتتور هـتتو ا تترتاك بقةتتقد ا: ووةتتقد اإلكًتتو ، اـؽتتاوا إذًا وةتتقد ا:، 

ؾؿتتي  تتؼ ايٌنتتقا عؾقفتتو، وختاةتتقا  تتـ ا شتتوفؾ فؾفتتو، ٓ وةتتقد ؾتتري وةقدكتتو، ف

 وةقده ؾري وةقدكو، صػواف ؾري صػواـو، واكنفً ا شؽؾي.

ؿـؼقا: ف  ف ققا فؽ  ـو، بله ققًف فٌلكو،  ؿعف، فؾ  و أيًٌ ا: ع  

وةتتؾ قتتف  تتـ صتتػوت هتتل ٓ اشتتٌف صتتػوت ا  ؾقـتتوت، فتتام يف أيتتي اقًتتوبؼي: 

ِؿقُع اقٌَِص ﴿  ً ٌء َوُهَق اق ِف يَشْ
 .[00]ملشويى ﴾ريُ َققَْا َفِؿ ْؾِ

إذًا: ةفؿقي اقعل ادورض هؿ اق،يـ يؾنؼتق   تع اجلفؿقتي إوقتػ يف إكؽتور 

بعتته صتتػوت ا:، أوقئتتؽ كػتتقا صتتػوت ا: فؾفتتو، هتتمٓء يشتترتفق   تتع اجلفؿقتتي 
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اقؼديؿي، يف إكؽور بعه اقصػوت بو ؿ اقنـ يف، قؽتـ  ؼقؼتي اقنـ يتف أ  ك ٌتً : 

ػ ودو  اشتتٌقف، وهبتت،ه ا ـو تتٌي يؼتتقا ابتتـ عتت  وةتتؾ  تتو أيٌنتتف قـػًتتف دو  اؽققتت

 اقؼقؿ اجلقزيي ر:ف ا: فؾؿي  ؼ وهل:

لالعلمممال مممقالارل مممقال  ممم ل 

 

 

 

ل ممقالالامم قيسللممتمليقل    مم  

لمقلالعلالنابكلللخالفل ماقةس 

ل

ليممالالو مم الريممال ه ل  تمم  

ل لكاللراللج دلالاماق لرناتامق

ل

لحمما املمممتلال عوتممشلرال  ممبت  

ل قؿتًو  تـ اقنشتٌقف واقنعطقتؾ، هت،ا  ت،هى ا عن قتي اقت،يـ هتؿ ؿـػل اقصتػوت خ

ؿاع  ـ اجلفؿقي، و ،هى بعته ا عتورصيـ اققتقل  تـ يؾنؼتق   تع أوقئتؽ يف 

 بعه  و أكؽاوا  ـ اقصػوت.

وحييتتتين أيضتتتًو يف هتتت،ه ا ـو تتتٌي ـصتتتي وـعتتتً قشتتتق  اإل تتت ل ابتتتـ اقؿقتتتي  

 إ وطنتتتتي بعؾتتتتؿ اقؽنتتتتوب ر:تتتتف ا: يف ز وكتتتتف، وادؼقؼتتتتي أكتتتتف فتتتتو  عو تتتتًو ؿتتتت،ًا يف

واقًـي، زاغتد  عاؿنتف بعؼوغتد اقػتاع ا  وقػتي بتام ؿتقفؿ اقػ  تػي اقت،يـ يـؽتاو  

اقؽاغع، ؿؽو   ـ   ايوه اقشسوعي اقنل ـؾام اقةتد  تع إ تػ يف أهتؾ اقعؾتؿ، 

ؿشتتتتؽقه إؼ اقتتتتقايل يف د شتتتتؼ يق ئتتتت،ت بتتتتل  هتتتت،ه يعنؼتتتتد فتتتت،ا.. وفتتتت،ا، يا قكتتتتف 

جمؾتا  ـتوظاة، ؿًتؿع إ تري  تـ فتؾ  تـ اقشتق   بوقنشٌقف، ؿعؼد قتف  تع اقشتققخ

واجلامعي، اجلامعي يـؽاو  بعته اقصتػوت  ـفتو: أ  يؽتق  ا: عت  وةتؾ ؿتقع 

حؾقـواتتتف. و تتتؿع  تتتـ اقشتتتق  آيتتتوت ف تتترية ذفاكتتتو ك تتتـ آكػتتتًو بعضتتتفو، و تتتو ذفتتتا 
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 ديٌ يعاك عـد عؾامء ادديٌ ب ديٌ اجلوريي، وهت،ا ادتديٌ رواه اإل تول 

ف، واإل تتتول أ:تتتد يف  ًتتتـده، ئتتتٕربعتتتي فتتتام اعؾؿتتتق  يف  قط وقتتتؽ  تتتـ إغؿتتتي ا

واإل تتول  ًتتؾؿ يف صتت ق ف بوقًتتـد اقصتت قح عتتـ رةتتؾ... ) صتتؾ هـتتو اكؼطتتوع 

 صقيت(

ُث عتتام وـتتع قتتف يف أوا إ تت  ف، ـتتوا: صتتؾقً وراء  تتدى ؿقؼتتقا  عوويتتي هتت،ا حُيَ

يق ًو، ؿعطا رةؾ بسوكٌل، ؿؼؾً قف: يا:تؽ ا: وهتق يصتغ، ـتوا:  ¢اقـٌل 

ظتتتتاوا إيل هؽتتتت،ا.. ؿؼؾتتتتً: وا يؽتتتتؾ أ قتتتتوه! واقاةتتتتوا يصتتتتؾق ، وا يؽتتتتؾ أ قتتتتوه ؿـ

 وقؽؿ اـظاو  إيل؟ هق  ديٌ عفد بوإل  ل، ققا  نعؾؿ أ ؽول اقصت ة فتام 

يـٌغتتل، ؿؿتتش داري هتتق أ  اقؽتت ل يف اقصتت ة يػًتتدهو ويٌطؾفتتو، وقتت،قؽ صتتوح 

 تتوذا عؿؾتتً بعتودة إعتتااب، ورؿتتع عؼرياتتف، وا يؽتتؾ أ قتتوه،  تتوقؽؿ اـظتتاو  إيل، 

أكتو  عؽتتؿ، اجلامعتتي ييتبق  عتتىل أؿ تتوذهؿ اًتؽقنًو قتتف، بتت   تؽ اقاةتتؾ صتتىل 

و و درى فقػ صىل، يايد أ  يعاك  تو هتق ذكٌتف، قؽتـ بت   تؽ بصتػي عو تي أكتف 

ؿفتتؿ أ  اجلامعتتي  تتتو عتتو ؾقه هتت،ه ا عو ؾتتتي إٓ أكتتف حطتتس، وقتتت،قؽ هتتق ينصتتتقر 

عؾ بتف، وإذا بتف يػتوةس فتام أ  أ  ه،ا اقـٌل اقت،ي يصتىل خؾػتف، اتاى  توذا  تقػ

اقصت ة  ¢هق إ تا اقطٌقعتل  تـ اقا تقا عؾقتف اقًت ل، ؿؾتام ـهت ر تقا ا: 

أـٌتتؾ إيل، ؿتتتق ا:  تتتو ـفتتاين، وٓ ففتتتاين، وٓ رضبـتتتل، وٓ  تتنؿـل، وإكتتتام ـتتتوا 

يل: إكتتتام هتتت،ه صتتت ة ٓ يصتتتؾح ؿقفتتتو  تتتـ فتتت ل اقـتتتوس، إكتتتام هتتتل اًتتتٌقح واؽٌتتتري 
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 تتد  ـتتو عـتتد و ؾ يشء ؿعؾتتف  عتتف، وٓ  تتؽ أ  اققاوذفتتا واتت وة قؾؼتتاآ . هتت،ا فتت

ري  قـفاه و تقؼفاه، وإذا  ع رةؾ فٌري، ينصقر أ  ه،ا اقؽٌ يٌدو أكف أخطل خطلً 

ًَ َؿظ تو ﴿ػاوض واق غؼ بوقا تقا، فتام ـتوا اعتوؼ: ا بام هق  بف يػوةل ْق ُفـْت َوقَت

ـْ َ ْققِتتتتَؽ 
قا ِ تتتت تتتت ذا بتتتتف ي يتتتتا  ـتتتتف إٓ ، وإ[011]آل عمرررريم  ﴾َؾؾِتتتتقَظ اْقَؼْؾتتتتِى ْٓكَػض 

إؼ  «ٓ يصتتتؾح ؿقفتتتتو يشء  تتتـ فتتت ل اقـتتتتوس..»اقنعؾتتتقؿ، وفلكتتتف ي يصتتتتـع  تتتقئًو: 

 آخاه.

يؾؼل    بلكف ب وةي إؼ أ  ينعؾؿ، ؿلخ،ؿؾام رأى ه،ا اقؾطػ، وهق يشعا أ

يتتو »اقًتتماا عتتىل اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل، بعتتد اقًتتماا، واقا تتقا لقٌتتف، ؿؼتتوا: 

ـسؿػ اقعتااؿػ ا ًتؿق  اقٌصتورة، ا  «يلاق  اقؽفو  ر قا ا:! إ   ـو أـقا وً 

 . اقؽ ل  قة  و ف  عاوك عـد اقعؾامء.«ؿ  الاقهؿ»ـوا: 

 اخلط يعـل: رضب اقا ؾ. «يو ر قا ا:! إ   ـو أـقا ًو خيطق »ـوا: 

ـتتد فتتو  كٌتتل  تتـ إكٌقتتوء خيتتط ؿؿتتـ واؿتتؼ خطتتف خطفتتؿ »ؿؼتتوا عؾقتتف اقًتت ل: 

 ء بوقنعؾقؼ بو  وا.ه،ا يًؿقف اقعؾام «ؿ،افو

 ا ؼصقد بوخلط  ش  ػفقل؟.. فؾؿي خط.  داخؾي:

ػ يًتتنعؿؾقا ـسؿتتاقا تتؾ يتتو أ تتنوذي، يؽنٌتتقا عتتىل اقا تتؾ، بعتته ا  اقشتتق :

 اقا ؾ فق قطي ب عؿفؿ ٓفنشوك ا غقٌوت، أٓ يقةد عـدفؿ ه،ا اقكء؟
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  عاوك.. اقٌصورة...  داخؾي:

 قطايؼي؟فو  أ د إكٌقوء يًنعؿؾ ه،ه ا  داخؾي:

  آاقؽ بوقؽ ل. اقشق :

ـتتد فتتو  كٌتتل  تتـ إكٌقتتوء خيتتط، »: «يؼتتقا اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل ،تت،ا اقًتتوغؾ»

ـؾً آخا  و ـؾً: إ  هت،ا يًتؿقه اقعؾتامء بتوقنعؾقؼ  «ؿؿـ واؿؼ خطف خطف ؿ،اك

بو  وا، أي: إ  ا: ع  وةؾ فو  ـد ةعتؾ قـٌتل  تـ إكٌقتوء اقًتوبؼػ اقيتب 

اقق تتوغؾ اخلوصتتي بتتف ٓفنشتتوك بعتته ا غقٌتتوتت قتت،قؽ  عتتىل اقا تتؾ و تتقؾي  تتـ

ـتتوا عؾقتتف اقًتت ل ،تت،ا اقًتتوغؾ،  تتو ـتتوا قتتف إ  ؿقـتتو أـقا تتًو خيطتتق ، فتتو  ةقابتتف: 

أي:  «ذاك ؿتتت،اك فـتتد فتتتو  كٌتتتل  تتـ إكٌقتتتوء خيتتتط، ؿؿتتـ واؿتتتؼ خطتتتف  تتـؽؿ خطتتت»

 صقى، قؽـ ه،ا اعؾقؼ بو  وا، ه،ا  ًن قؾت ٕ  اؾؽ فوكً  عس ة قت،قؽ 

 اقـٌل.

اقنطتتتري:  «يتتتو ر تتتقا ا:! إ   ـتتتو أـقا تتتًو ينطتتتريو ، ـتتتوا: ؿتتت  يصتتتدكؽؿ»ـتتتوا: 

ٓ »اقنشوؤل،  عاوك ه،ا، واقنشوؤل اققتقل بتوقاؾؿ  تـ أ  اإل ت ل أبطؾتف وـتوا: 

ؿنستتتد ف تتتري  تتتـ ا ًتتتؾؿػ بًتتتٌى إؾتتتااـفؿ يف ةفؾفتتتؿ ينطتتتريوا، خوصتتتي   «طتتترية

خوا اقصوبق   و بقسقز يقل اقـًوء  ـفـ، يعـل إكف اقغًقؾ يقل ف،ا  و بقسقز، إد

فتت،ا، هتت،ه خااؿتتوت ف تترية وف تترية ةتتدًا، هتت،ا فؾتتف اطتتري ٓ لتتقز يف اإل تت ل، ٓ 

 طرية يف اإل  ل.
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 ـوا : إ   ـو أـقا ًو ينطريو  ـوا:

ةقاب يف  ـنفك ادؽؿي واقؾطػ وعدل اقن ،يا واقنضققؼ  «ؿ  يصدكؽؿ»

ري ةتتتدًا بتتتػ  تتتو ـوقتتتف عؾقتتتف عتتتىل اقـتتتوست ٕكتتتف ٓ يؼتتتقا: ٓ انطتتتريوا، يف ؿتتتاع فٌتتت

وبتتػ  تتو قتتق فتتو  اقؼتتقا: ٓ انطتتريوا، قتتق ـتتوا ٓ انطتتريوا   «ٓ يصتتدكؽؿ»اقًتت ل: 

َعَفو﴿اؽؾقػ بام ٓ يطوع، وا: يؼقا:  ٓ  ُو ْت و إِ ًً ، [286]ملبقري  ﴾ٓ ُيَؽؾىُػ ا: ُ َكْػ

 قؽـ فؾػفؿ بام يطقؼق .

وهؾقتتتتي  تتتتـ خااؿتتتتوهتؿ أصتتتتؾ فؾؿتتتتي اقنطتتتتري  شتتتتنؼي  تتتتـ اقطتتتتري، وفتتتتوكقا يف اجل

و  وؿوهتؿ، فتو  أ تدهؿ إذا عت ل عتىل  تػا، وختاج  تـ داره ٓ بتد  تو يصتودؿف 

طري، ه،ا اقطري ادققا  إذا طور يؿقـتًو، ؿوقًتػا  قؿتق  يف زعتؿ هت،ا اإلكًتو ، يتو 

 ااى أَيام... ه،ا اإلكًو  وٓ ذاك... 

 تو يتدري، إذا ؾ:  توذا طتات يؿقـتًو ئإذا طور ه،ا اقطري وهتق اقطتري كػًتف قتق  ت

 طور يؿقـًو ؿًػاه  قؿق ، وإذا طور  امًٓ ؿًػاه  شمول. ه،ه عودة اجلوهؾقي.

طتتور  تتاما يعتتقد إؼ بقنتتف فتتؾ اقن طتتقط اقتت،ي ووتتعف يف هتت،ا اقًتتػا يٌطتتؾ  

بؿستتاد طتتريا  اقطتتري  تتامًٓ ويًتتورًا، ؿوقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل أبطتتؾ هتت،ه اقطتترية، 

لة دو  اػؽتري، دو  ختطتقط، قؽتـ قؽـ  و أبطؾفو فكء يصدر  ـ اإلكًتو  ؿست

 أبطؾ اقنسووب  ع اقطرية، ؿؼوا: ٓ يصدكؽؿ.
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   ً إكًو  أيضًو ع ل عىل  ػا، خاج  ـ بقنف آخ، اقشـطي  عف.. إؼ آخاه، 

وإذا بقا تتد ينشتتوةا  تتع  تت   آختتا، ؿقؼتتقا قتتف: ا: ٓ يقؿؼتتؽ.  تتل طتتؼ يف 

اب اقا قا ٓ ياةتع، أذكف، ينشوءل  ـفو، وياةع، قؽـ قق فو   ًؾؿ  نلدب بآد

فؾؿي ةوءت عتىل اقطتويا   تؾ ذاك اقطتري،  تو هتق اليريهتو؟ قتقا ،تو اتليري، قت،قؽ 

ل، ٓ انستووب ؤ، ؿلكتً  تؿعً فؾؿتي  ـفتو اشتو«ٓ يصتدكؽؿ»ـوا عؾقتف اقًت ل: 

 عفتتو، فقكتتؽ اشتتوء  تتً ٕوا وهؾتتي  تتو عؾقتتؽ  ماختت،ة، قؽتتـ إذا  ووبتتً  عفتتو 

 ؿفـو اليت ا ماخ،ة.

يتتتو ر تتتقا ا:! عـتتتدي ةوريتتتي ااعتتتك ؾتتتـاًم يل يف »وهد: ـتتتوا: وأ  يتتتليت اقشتتت

اؿتترتس اقتت،غى  تتو  تتوء ا:  تتـ ؾتتـؿ هتت،ا  «اقتت،غى يق تتًو عتتىل ؾـؿتتل ود، ؿًتتطُ تت أُ 

 اقاةؾ.

أيتتتـ فـنتتتل   «وأكتتتو بؽتتت أؾضتتتى فتتتام يغضتتتى اقٌؽتتت، ؿصتتتؽؽنفو صتتتؽي»ـتتتوا: 

ؾوؿؾي.. كوغؿي.. إؼ آخاه،  نك  تطو اقت،غى عتىل ؾـؿتل، طٌعتًو هتق صتؽفو هت،ه 

فلكتتف يؼتتقا:   «وعتتغ عنتتؼ رـٌتتي»اقصتتؽي يتتؿ كتتدل، قتت،قؽ يؼتتقا يف كتتول  تتماقف: 

ؿؾتتتام ةتتتوءت ـتتتوا ،تتتو عؾقتتتف اقصتتت ة   «اغتتتً هبتتتو »أعنؼفتتتو لتتتقز يل فػتتتورة، ـتتتوا: 

أيـ ا:؟ ـوقً: يف اقًامء، ـوا ،و:  ـ أكو؟ ـوقً: أكً ر تقا ا:. »واقً ل: 

 .«ـوا قًقدهو: اعنؼفو ؿنفو  م ـي
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ـْ يِف ﴿ؾتتتتتؿ: عاؿتتتتتً رهبتتتتتو يف اقًتتتتتامء فتتتتتام ـتتتتتوا: يؼتتتتتقا أهتتتتتؾ اقع َأَأِ ـتتتتتُنْؿ َ تتتتت

 
ِ
اَمء تت  ً إؼ آختتا أيتتي اقنتتل ذفاكوهتتو آكػتتًو، وعاؿتتً أ  بؿتتدًا عٌتتده  [06]ململرر  ﴾اق

ؿعنؼتؽ إيوهتو   «اعنؼفتو»ور ققف يف إرض، ؿشفد ،و بوإليام ، وـوا قًتقدهو: 

 وؿوء قـ،رك أ  اعنؼ رـٌي.

ع جمؾتتتا آخنٌتتتور وا ـوـشتتتي وا ـتتتوظاة، اقشتتتوهد أ  يف ـصتتتي ابتتتـ اقؿقتتتي  تتت

ؿ،فا ابـ اقؿقي  ـ ه،ه إ وديٌ  و  توء ا:،  ـفتو ادتديٌ اقت،ي هتق وادؿتد 

اقاا:ق  يا:فؿ اقا:ـ، ار:تقا  تـ »ا: ٓ ي اا  وغعًو عىل أقًـي اقـوس: 

 .«يف إرض يا:ؽؿ  ـ يف اقًامء

ـتتوا ابتتـ اقؼتتقؿ يف اقشتتعا   تتؿع فتت ل ابتتـ اقؿقتتي ـتتوا ا:، ـتتوا ر تتققف،  تت ؾام

 اقًوبؼ:

لالعلمممال مممقالارل مممقال  ممم ل 

 

 

 

ل ممقالالامم قيسللممتمليقل    مم  

لمقلالعلالنابكلللخالفل ماقةس 

ل

ليممالالو مم الريممال ه ل  تمم  

ل لكاللراللج دلالاماق لرناتامق

ل

لحمما املمممتلال عوتممشلرال  ممبت  

 تو ا شتوغ ،  ؿع ابـ اقؿقتف ي ٌتً وةتقد ا:، وأكتف ؿتقع ا  ؾقـتوت فؾفتو، أل

ؿنذا ـقؾ ،ؿ: أيـ ا:؟! ـوققا: ٓ كدري. ؿتامذا فتو  ةتقاب إ تري اقعوـتؾ، ـتوا: 

 همٓء ـقل أووعقا رهبؿ.
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ؿع ً: ربـو اق،ي خؾؼ اقؽق  وفو  ا: فام ةوء يف  ديٌ عؿاا  بـ  صػ 

بتام ؿقتف  تـ  «فو  ا: وٓ يشء  عف، يتؿ خؾتؼ هت،ا اقؽتق »يف ص قح اقٌ وري: 

أروػ  ـ ةٌوا  تـ وديتو ،  تـ   غؽتي،  تـ ةتـ،  تـ إكتا،  تـ   اموات  ـ

دواب، فقػ ٓ يدرو  أيـ ا:، وأيوت وإ وديٌ  نتقاااة، فؾفتو عتىل أ  ا: 

عتتتت  وةتتتتؾ ؿتتتتقع ا  ؾقـتتتتوت فؾفتتتتو، وقتتتت،قؽ فتتتتو   تتتتـ أوراد ا ًتتتتؾؿ إذا ووتتتتع 

 ةٌفنف  وةدًا قابف أ  يعظؿف ويؼقا:  ٌ و  ريب إعىل.

َؽ إَْعىَل اْ َؿ رَ  َ ٌىِح ﴿ ،  ـ اقًـي إذا اإلكًتو   تؿع هت،ه أيتي [0]مألعلى ﴾بى

اتتتتنىل أ  يؼتتتتقا:  تتتتٌ و  ريب إعتتتتىلت ٕ  ا: أ تتتتا يف أيتتتتي أ  يؼتتتتقا أ تتتتدكو: 

 تتٌ و  ريب إعتتىل، ؿؾتتام  تتؿع ا ـتتوظاة ذقتتؽ إ تتري اقعوـتتؾ، اقتت،ي ـتتوس بتتػ 

 ا رهبؿ.اقشق   ـ ةفي وا شوي   ـ ةفي أخاى، ـوا: همٓء ـقل أووعق

ؿعتتتت ً، هتتتت،ه  ؼقؼتتتتي كًتتتتؿعفو اققتتتتقل، وكؾؿًتتتتفو  تتتتا اققتتتتد، إ تتتتو أ  يؼتتتتقا: ٓ 

كتتتتدري، وينٌتتتتع هتتتت،ا اقـػتتتتل إكؽتتتتور اقًتتتتماا اقصتتتتودر  تتتتـ اقا تتتتقا، اقا تتتتقا ـتتتتوا 

ؿتتؤ  كًتتؿع إكؽتتور اقًتتماا اقصتتودر  تتـ اقا تتقا، ؿضتت ً أ    «أيتتـ ا:»قؾسوريتتي: 

اقا تقا عؾقتف اقًت ل ،تو يؼاوا اجلقاب اقصودر  ـ اجلوريي، واق،ي عؾقتف  تفد 

 بوإليام ، وبـوء عىل ذقؽ أ ا  قدهو بل  يعنؼفو.

اقـوس اقققل إ تو أ  يؼققتقا  ؼقؼتي أ  ا: يف فتؾ  ؽتو ، وهتمٓء هتؿ اجلفؿقتي 

وبعه ا عن قي، وإ و أ  يؼقققا ةقاب عـ  ماا اقا قا قؾسوريي: أيـ ا:! ٓ 
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ؼتتف وعؾتتؿ اقـ تتق عتتىل كتتدري، وأكتتو  تتؿعً أ تتد اخلطٌتتوء  تتـ در تتً عؾقتتف اقػ

ا ـتترب، ويف  ًتتسد إذا فتتو  ؿتتقؽؿ أ تتد يعتتاك د شتتؼ ةقتتدًا، ا تتؿف ةتتو ع اقرتبتتي 

يف اقعؼقٌي،  ؿعنف يؼقا: ا: ٓ ؿقع وٓ  ً وٓ يؿػ وٓ يًور وٓ أ ول وٓ 

 خؾػ، ٓ داخؾ اقعوي وٓ خورةف.

كًو وأكو أـقا يو مجوعي وأظـ  نميدوكـل مجقعًو: قتق ـقتؾ ٕؿصتح اقعتاب قًتو

صػ قـو ا عدول اق،ي ٓ وةقد قف،  و و عنف اقؾغي اقعابقتي اقػصتق ي فؾفتو أ  

يصػ ا عدول بؿ ؾ  و وصػ هت،ا اقشتق  وهت،ا  تش... هت،ا  نؾؼقتف  تـ فنتى، 

بؿ ؾ  و وصػ هت،ا اقشتق  ربتف،  قتٌ ـتوا: ٓ ؿتقع، وٓ  تً، وٓ يؿتػ، وٓ 

 ه،ا هق اقعدل يو مجوعي. يًور، ٓ أ ول، وٓ خؾػ، ٓ داخؾ اقعوي وٓ خورةف،

بعه اقػ  ػي وغ ًو عىل إبوقي فام يؼتوا، يؼققتقا: ٓ  نصتؾ بتف وٓ  ـػصت ً 

 عـف.

إذًا: ه،ا هق ا عدول، ه،ه و دة اققةقد ؿع ً، قؽـ ؾ ة اقصتقؿقي يعؾـقهتو 

 رصحيي، ٓ هق إٓ هق.

فؾ  و اتااه بعقـتؽ ؿفتق ا:، قؽتـ كتوس آختاو  عتىل طايؼتي اقؾتػ واقتدورا ، 

ويصتتؾقا ويصتتق قا، قؽتتـ هتت،ا  تتو اتتليا بتتف  تتـ  ـطتتؼ اقػ  تتػي، و تتو ا تتنطوعقا 

بًٌى ةفؾفؿ بؽنوب ا:، وب ديٌ ر قا ا:، أ  يادوا ذقتؽ   تؾ  تو  تؿعنؿ 
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 تتتـ فتتت ل عٌتتتد ا: بتتتـ ا ٌتتتورك: ا: اٌتتتورك واعتتتوؼ ؿتتتقع عا تتتف ب،ااتتتف، بتتتوغـ  تتتـ 

 خؾؼف، وهق  عفؿ بعؾؿف.

ف ا:  تع ا شتوي ، وادتوفؿ فتام اعؾؿتق  ؿف،ه ـصي وـعً ٓبتـ اقؿقتي ر:ت

أؾؾى ادؽتول قتقا عـتدهؿ عؾتؿ، قؽتـ ا ػتاوض ؿتقفؿ أ  يؽتق  عـتدهؿ عؼتؾ 

بو عـك اقؼقويس، يؿقت وا اقصتقاب  تـ اخلطتل، ؿفتق بعؼؾتف وؿطااتف اقًتؾقؿي ـتوا 

 عـ ا شوي  أهؾ اقعؾؿ: همٓء ـقل أووعقا رهبؿ. ؿع ً ف ل ص قح.

 : .. ( 36:  13/ 69) اهلدى والنور /
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 اخلٛارج ٚايتهفريٜني
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 حهِ اخلزٚج ع٢ً احلهاّ

ب ا   َ و و  ٌؼ يؿؽــو أ  كسقى عـ بعه  و يف اقًماا وهق: هؾ يُ  اقشق :

 عىل  ـ يٌويع ذقؽ ادوفؿ؟

اجلتتتتتقاب ينضتتتتتح  تتتتتو  تتتتتٌؼ، أوًٓ: إذا فتتتتتو  ذقتتتتتؽ ادتتتتتوفؿ بقيتتتتتع  تتتتتـ عو تتتتتي 

يؼتوا: ٓ ةتقد إٓ بتو قةقد،  ا ًؾؿػ، أي أهتؾ  تقراهؿ، وقتق يف  تدود فتام

وؿفؿ ا ؼصقد  ـ ه،ه اقؽؾؿتي، ؿ قـئت، ٓ ا ايتى عتىل  تـ يٌتويع هت،ا ادتوفؿ، 

بؾ اقن ايتى يـصتى عتىل  تـ ين ؾتػ وقؽتـ أؤفتد بتل  هت،ه اقٌقعتي اقنتل ٓ ي تاب 

اقنتتل لؿتتع عؾقفتتو أهتتؾ  اقٌقعتي لعتىل  تتـ بتتويع وي تتاب  تـ ختؾتتػ عتتـ اقٌقعتتي، هتت

وؿتتي، قتتقا يف بؾتتد وا تتد، وإكتتام يف بتت د اإل تت ل  تتـ ا ًتتؾؿػ ف ادتتؾ واقعؼتتد

وإٓ ؿًننعدد اقٌقعي وينعدد ادؽول، و نؼع اقػقى بػ اقدوا اإل   قي إؼ 

أ  يصتتتؾ إ تتتا أ  يؼواتتتؾ بعضتتتفؿ بعضتتتًو، فتتتام هتتتق اققاـتتتع كو تتتًو يف اجلامعتتتوت 

ا ن  بتتتي، ؿؽتتتؾ مجوعتتتي ،تتتو رأي، وفتتتؾ مجوعتتتي اٌتتتويع رغقًتتتفو، و قـتتت،اك يؼتتتع 

ع وآؿرتاع واقندابا واقنٌوؾه فام هق  شوهد اققتقل، وهت،ه اقنؽتن ت آكشؼو

وهتت،ه اقن  بتتوت هتتل  ؽق تتوت  صتتغاة، كنصتتقر أكتتف إذا ـو تتً هـتتوك  ؽق تتوت 

عىل رؤو فو  ؽول فؾفؿ بقيعقا  ـ ـٌؾ أهؾ اؾؽ ا ـطؼي أو ذقؽ اإلـؾقؿ ب  
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هتمٓء  ؽ أ  ا صقٌي  نؽق  أفرب  ـ  صقٌي اعدد إ  اب و ٌويعي رؤوس 

إ  اب، ق،قؽ ؿـ ـ كؼقا  ـ بويع ب،قؽ اقؽط ؿفق ا صقى، و ـ ختؾػ 

ؿفق اق،ي خاج عـ اجلامعي، ؿؾتقا اجلامعتي هت،ه اقؾػظتي اقنتل ةتوءت يف ف تري 

 تـ إ وديتتٌ اقصتت ق ي اقنتتل اتتل ا بوقنؿًتؽ هبتتو ف تتديٌ  تت  ً اقػتتاع واقػاـتتي 

فتو  عؾقتف اقا تقا عؾقتف اقـوةقي، ؿػقفو أفو  ـ صػنفو اجلامعي، و تـ صتػنفو  تو 

ؿعؾقتتؽ بوجلامعتتيت ؿتتنكام »: ¢اقًتت ل وأصتت وبف اقؽتتاال، و تتـ ذقتتؽ  تت  ً ـققتتف 

 .«يلفؾ اق،غى  ـ اقغـؿ اقؼوصقي

ؿو ؼصتتتقد اقتتت،يـ بتتتويعقا بقعتتتي وعقتتتي، واقٌقعتتتي اقؽتتتعقي ٓ اؽتتتق  بؾديتتتي وٓ 

 اؽق  إـؾقؿقي، وإكام اؽق  إ   قي. كعؿ.

 و ا ؼصقد هب،ه اقطوعي اقؼفايي، ؿفؾ يؿؽـ أ و طوعنف اقؼفايي أكو  و ؿفؿً 

  ا ؼصقد؟ػ  ٌَ ا يف اجلقاب بعد اَ ؽى ؿَ اقنقوقح  نك أُ 

  اقؼصتتتد بوقطوعتتتي اقؼفايتتتي أكتتتف ؾتتتري راض عتتتـ هتتت،ه إاقًتتتوغؾ يؼتتتقا   داخؾتتتي:

 اقٌقعي، ؿفق  ضطا ،و اوطاارًا، وأكف  ؼفقر عؾقفو ـفاًا.

 اق،ي بويع؟ اقشق :

 اق،ي بويع.  داخؾي:
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 و أعنؼتد أ  هـتوك رضورة قؾٌقعتي، ؿتن  وةتدت ؿؿعتاوك أ  اقؼوعتدة  اقشق :

اقيتتورة اٌتتقح ا  ظتتقرات، وهتتل فتتام هتتق  عؾتتقل ققًتتً عتتىل إط ـفتتو، إكتتام 

 اقيورة اؼدر بؼدرهو.

أ و ؿقام ةوء يف آخا اقًماا  ـ ـقا اقًوغؾ عـ هؾ لقز اخلتاوج عؾقتف أل 

 ٓ؟

   ل...ه،ه  ًلقي ختنؾػ عـ  وبؼنفو، ؿؼد وـع يف اإل

بتتؾ هتتق يؼتتقا يف إختتري عطػتتًو عتتىل  تتو   داخؾتتي : عػتتقا يتتو  تتق  قتتقا فتت،قؽ،

 تتٌؼ،  تتع اعنؼتتود طوعنتتف اقؼفايتتي وعتتدل ةتتقاز اخلتتاوج عؾقتتف، هتت،ا اقتت،ي أطوعتتف 

ـفايًو ياى عدل ةتقاز اخلتاوج عؾقتف، ويتاى أكتف  توفؿ  ًتؾؿ إذا فوكتً اقؽتوط 

  نقؿاة..

 خ،ت اجلقاب.أكو  و بدأت بوجلقاب، قق صربت ٕ اقشق :

 عػقًا.  داخؾي:

ك تتـ كؼتتقا أي  تتوفؿ اققتتقل، وقتتقا هـتتوك يف اعنؼتتودي  تتوفؿ بقيتتع  اقشتتق :

بقعي وعقيت ٕ  ا ًؾؿػ ي لنؿعقا عىل ه،ه اقٌقعي، إكام هل بؾديي إـؾقؿقي، 

 ه،ا اعنؼودي.
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يوكقتتًو: أـتتقا أي  تتوفؿ اققتتقل  تتـ  ؽتتول ا ًتتؾؿػ اقتت،يـ ي يؼتتع  تتـفؿ اقؽػتتا 

لقز اخلاوج عؾقتف، وقتق ي يؽتـ بقيتع  ٌويعتي بوقؽتوط اقنتل  تٌؼ اقليح ؿ  

ذفاهو آكػًو، ؿـؼتقا ك تـ: أي  توفؿ اققتقل  ًتؾؿ ي يعؾتـ اقؽػتا اقٌتقاح اقلتيح 

ٓ لتتتقز قطوغػتتتي  تتتـ ا ًتتتؾؿػ أ  خياةتتتقا عؾقتتتف، ذقتتتؽ ٕكتتتف وـتتتع يف اقنتتتوري  

و ا تتنؼا ،تتؿ اإل تت  ل أ  ف تتريًا  تتـ اقٌغتتوة بغتتقا عتتىل ادؽتتول ا ٌتتويعػ، يتتؿ  تت

ادؽتتؿ  تتع بغتتقفؿ وعتتدوافؿ ي لتت  عؾتتامء ا ًتتؾؿػ اخلتتاوج عؾتتقفؿ، وذقتتؽ 

فؾف  ـ بوب ا  وؿظي عىل د وء ا ًؾؿػ أ  اًػؽ هؽ،ا هتدرًات بتؾ أكتو أـتقا 

اققتتقل  نتتك قتتق فتتو  هـتتوك  تتوفؿ  ًتتؾؿ وقتتق ةغااؿقتتًو، وقتتق فتتو   تتوفاًم و ًتتؾؿ 

ل اقش يصتت أكتتف ٓ لتتقز اخلتتاوج ةغااؿقتتًو أو يف  تتفودة اقـػتتقس، ؿلكتتو هتت،ا رأيتت

عؾقف إٓ بؽوط ف رية وف رية ةدًا أو،و أ  يؽق  ا ًتؾؿق  ـتد أعتدوا أكػًتفؿ 

قؾ تتاوج عؾقتتف، وهتت،ا قتتف ب تتٌ حصتت  وأظتتـ أكتتف  تت،فقر يف بعتته إوطتتي 

  ؼقؼ  و أعرب عـف بؽؾؿنػ  قة اػ اقنصػقي واقرتبقي.

عىل اقنصػقي واقرتبقي، و ـ  قـام لنؿع ا ًؾؿق  يف بؾد  و، يف إـؾقؿ  و 

اقرتبقي اقعؿؾ بؽؾ اقـصقص اقنل أ اوا هبو فنوبًو و ـي، و ـ ذقتؽ ـققتف اعتوؼ: 

ةٍ ﴿ ق  ـُ ـْ  وا َ،ُْؿ َ و اْ نََطْعُنْؿ ِ   .. إؼ آخا أيي.[61]مألنفال ﴾َوَأِعد 

ؿ قتتـام كستتد   تتؾ هتت،ه اجلامعتتي اقنتتل ـو تتً عتتىل اطٌقتتؼ اإل تت ل ا صتتػك 

اإل تت ل ا صتتػك، وـو تتً بنعتتداد اقعتتدة ا عـقيتتي وا وديتتي، وربقتتً عتتىل هتت،ا 
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 قـئتت، كؼتتقا لتتقز اخلتتاوج عتتىل هتت،ا ادتتوفؿ ا عؾتتـ بتتوقؽػا اقلتتاح، وقؽتتـ 

أيضتتتًو عتتتىل ووط، وهتتتق إكتتت،اره وعتتتدل اقغتتتدر بتتتف بطايؼتتتي  تتتو يًتتتؿك ب تتتقرات أو 

بوكؼ بتتوت عًتتؽايي أو  تتو  تتوبف ذقتتؽ، ؿفتت،ا أيضتتًو يف اعنؼتتودي أو ؿتتقام أؿفتتؿ  تتـ 

 ٓ كسق ه إٓ هب،ا اقؽط. ¢فنوب ا: و ـ  ـي ر قا ا: 

وأكو أعنؼد أ  ؿقام وـع  ـ يقرات  ـ بعه اجلامعوت اإل   قي يف بعه 

اقتتٌ د اإل تت  قي بتتدءًا  تتـ مجوعتتي اإليتتام  يف ادتتال ا ؽتتل ومجوعتتي اقنؽػتتري 

ًو وا،ساة يف  ل، ومجوعي  تاوا   ديتد يف  تقريو، يتؿ أ  يف اجل اغتا أيضت

ْق َأَراُدوا اخْلُتتتتُاوَج ﴿كؼتتتتقا ك تتتتـ أ  هتتتت،ا ٓ لتتتتقزت ٕفتتتتؿ فتتتتام ـتتتتوا اعتتتتوؼ:  َوَقتتتت

 َ ةً َٕ د  ُف ُعتتت وا َقتتت د  ، وقـتتتو فتتت ل طقيتتتؾ بوقـًتتتٌي قؾس اغتتتايػ ربتتتام هـتتتوك [36]ملتوبرررة ﴾َعتتت

 بعه اقنًسق ت بػقظي.

إذًا: فويتتتي هتتت،ا اقًتتتماا ك تتتـ ٓ كسقتتت  اخلتتتاوج إط ـتتتًو يف هتتت،ا اق  تتتو ،  تتتو 

 ـ وراغف  ـ  ػؽ د وء ا ًؾؿػ دو  أي ؿوغدة ا،فا، بؾ بلرضار اـؽ  يرتاى

ويظفا آيورهو يف ا سنؿعوت اإل   قي، أوا ذقؽ اكنؽوس اقدعقة اقًؾػقي يف 

اقٌ د ادسوزيي بًٌى ه،ه اق قرة اقنل ـول هبو ذاك ا عاوك بسفتقام  وبت،قؽ 

 يـنفل ةقايب عـ ه،ا اقًماا.

 .ة افؿ ا: خرياً   داخؾي:

 وإيوفؿ. اقشق :
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ؿقام ينعؾؼ هب،ا اقًماا واجل ء إخري  ـ اجلقاب يو  تق ، ا تنٍ   داخؾي:

بعضتتتفؿ بتتتام وـتتتع يف اقنتتتوري  اإل تتت  ل فتتتام يف ؿنـتتتي ابتتتـ إ تتتعٌ، وختتتاوج 

اقؽ ري  ـ اقؼااء عىل رأ فؿ  عقد بـ ةٌري و ـ فو   عفؿ، وأيضًو  و وـع  ـ 

ع عتتغ را ا: عتتـفؿ أمجعتتػ، وأ  عوغشتتي را ا: عـفتتو واقتت بري وطؾ تتي  تت

ه،ا ـد وـع، وأ  ه،ا يعد خاوةًو وقؽـ  و  ؼؼ ،ؿ ه،ا ا طؾقب، قؽـ هت،ا 

اخلتتاوج أكتتف لتتقز، ؿفتتؾ هتت،ا آ تتندٓا بنؾتتؽ اقؼصتت  اقنتتل وـعتتً يف اقعفتتد 

إوا صتت قح، و تتو اجلتتقابت ٕ  هتت،ا ي تتور ف تتري  تتو وـتتع  تتـ ؿنـتتي إ تتعٌ و تتو 

 عفتتو  تتـ اقصتت وبي ي تتور ف تتريًا  تتـ أةتتؾ اربيتتا ـضتتقي وـتتع  تتـ عوغشتتي  تتع  تتـ فتتو  

 اخلاوج.

كعتتتؿ، اخلتتتاوج ٓ لتتتقز يتتتو أختتتل، وهتتت،ه أدقتتتي عتتتىل  تتتـ حيتتتنٍ هبتتتو  اقشتتتق :

 وققًً صودف إط ـًو.

هـوك  ؽؿي ااوى عـ عقًك عؾقف اقًت ل وٓ َيؿـتو صت نفو بؼتدر  تو َيؿـتو 

قتتًو يؽتتق  ختتواؿ صتت ي  عـوهتتو، أكتتف وعتتظ ادتتقاريػ يق تتًو وأختتربهؿ بتتل  هـتتوك كٌ

إكٌقوء، وأكف  تقؽق  بتػ يديتف أكٌقتوء ف،بتي، ؿؼتوققا قتف: ؿؽقتػ كؿقت  اقصتودع  تـ 

 اقؽوذب، ؿلةوب ادؽؿي ا شور إققفو وهل ـققف:  ـ يامرهؿ اعاؿقفؿ.

ؿف،ا اخلاوج وذاك اخلاوج و ـف خاوج عوغشي را ا: عـفو، ك ـ كعاك 

ً  تتتاة أل  ؾتتتقة، ٓ  تتتؽ أ   ؽتتتؿ هتتت،ا اخلتتتاوج  تتتـ اق ؿتتتاة، ؿفتتتؾ اق ؿتتتاة فوكتتت
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اقنوري  اإل   ل اق،ي  ديـو هب،ا اخلاوج وذاك يـٌل بلكف فو  وًا، و ػؽً 

د وء ا ًؾؿػ وذهًٌ هدرًا بدو  ؿوغتدة، وب وصتي ؿتقام ينعؾتؼ ب تاوج اقًتقدة 

عوغشتي، اقًتقدة عوغشتي قؼتتد كتد ً عتىل خاوةفتو، وفوكتتً اٌؽتل بؽتوًء  تاًا  نتتك 

 اؽـ ـد خاةً ذاك اخلاوج، وهـتوك كؽنتف ـاأهتتو يٌنؾ مخورهو وانؿـك أفو ي

يف بعتته اقؽنتتى وٓ َيؿـتتل أيضتتًو أ  صتت ي اقًتتـد أكتتف بؾغفتتو أ  خ ؿتتًو كشتتى 

، ؿنفقلت قؾ تاوج ¢بػ عٌقد ،و وعٌقد قش   آخا  ـ أص وب ر قا ا: 

ؿًل،و ـايى ،و: إؼ أيـ يو أل ا م ـػ؟ ـوقً: قؾـظا يف اخل ك اق،ي كشى 

ء وهتتتمٓء، ب صتتتقص بغؾتتتي ادعوهتتتو فتتتؾ  تتتـ اقػتتتايؼػ، ـتتتوا ،تتتو: يتتتو أل بتتتػ هتتتمٓ

 ا م ـػ! أٓ يؽػقـو وـعي اقـوـي  نك ا ريي قـو وـعي اقٌغؾي... يعـل.

... آ نستتوج بؿ تتؾ هتت،ا اخلتتاوج أوًٓ هتت،ا  ستتي عؾتتقفؿت ٕكتتف ي يؽتتـ  ـتتف 

 ؿوغدة.

وج فٌتتور يوكقتتًو:  تتوذا كنؿًتتؽ ب تتاوج  تتعقد بتتـ ةٌتتري وٓ كنؿًتتؽ بعتتدل ختتا

اقص وبي اق،يـ فوكقا يف عفده فتوبـ عؿتا وؾتريه، يتؿ انتوبع عؾتامء اقًتؾػ فؾفتؿ 

 بعدل اخلاوج عىل ادوفؿ.

إذًا: هـتتوك خاوةتتو ، ختتاوج ؿؽتتاي وهتت،ا هتتق أخطتتا، وختتاوج عؿتتغ وهتت،ا 

يؿاة إوا، ؿ  لقز   ؾ ه،ا اخلتاوج، وإدقتي اقنتل ذفاهتتو آكػتًو ؿفتل عؾتقفؿ 

 وققًً ،ؿ.
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 باب َٓ٘

 بعـقا  اقاد عىل  ٌفي خطرية قؾشق  إقٌوين.  داخؾي:

 كعؿ. اقشق :

ـتتتوا: ورد يف فنتتتوب اقعؼقتتتدة اقط وويتتتي وح اعؾقتتتؼ إقٌتتتوين طٌتتتع   داخؾتتتي:

وج عتىل ا اف  اإل ت  ل عتول فت،ا يف ص فت،ا، ورد يف ا تنـ: وٓ كتاى اخلتا

أغؿنـتتو ووٓة أ قركتتتو وإ  ةتتوروا، وٓ كتتتدعق عؾتتقفؿ، وٓ كـتتت ع يتتدًا  تتتـ طتتتوعنفؿ. 

 اكنفك.

ـتتتوا اقشتتتق  إقٌتتتوين يف ا،تتتو ش: ـتتتد ذفتتتا اقشتتتورح يف ذقتتتؽ أ وديتتتٌ ف تتترية 

 اااهو حاةي يف فنوبف.

يتتتتؿ ـتتتتوا أي اقشتتتتورح: وأ تتتتو قتتتت ول طتتتتوعنفؿ وإ  ةتتتتوروات ؿنكتتتتف يرتاتتتتى عتتتتىل  

 و د أوعوك  و حيصؾ  ـ ةقرهؿ.. إؼ آخاه.اخلاوج  ـ طوعنفؿ  ـ  ػ

يتتؿ عؾتتؼ إقٌتتوين عتتىل فتت ل اقشتتورح وـتتوا: ويف هتت،ا بقتتو  قطايتتؼ اخلتت ص 

 تتتتـ ظؾتتتتؿ ادؽتتتتول اقتتتت،يـ هتتتتؿ  تتتتـ ةؾتتتتداـو وينؽؾؿتتتتق  بلقًتتتتـنـو وهتتتتق أ  ينتتتتقب 

ا ًتتتتؾؿق  إؼ رهبتتتتؿ، ويصتتتت  قا عؼقتتتتدهتؿ، ويابتتتتقا أكػًتتتتفؿ وأهؾتتتتقفؿ عتتتتىل 
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و ﴿اعوؼ:  اإل  ل اقص قح  ؼقؼًو قؼققف وا  َت ُ ريى ْقٍل َ ن تك ُيغَت ؼَت
ُ َ و بِ إِ   ا: َ ٓ ُيَغريى

ِفؿْ  ًِ  .[00]مليع: ﴾بَِلكُػ

وإؼ ذقتتتؽ أ تتتور أ تتتد اقتتتدعوة ا عتتتورصيـ بؼققتتتف: أـقؿتتتقا دوقتتتي اإل تتت ل يف 

 ـؾقبؽؿ اؼؿ قؽؿ عىل أروؽؿ.

وقتتتقا طايتتتؼ اخلتتت ص  تتتو ينتتتقهؿ بعتتته اقـتتتوس وهتتتق اق تتتقرة بوقًتتت ح عتتتىل 

قا طي آكؼ بوت اقعًؽايي، ؿنفو  ع فقفو  ـ بدع اقعل ادورض، ادؽول ب

ؿفتتل حوقػتتي قـصتتقص اقؽتتيعي اقنتتل ؿقفتتو إ تتا بنغقتتري  تتو يف إكػتتا، وفتت،قؽ 

ُه إِ   ﴿ؿ  بد  ـ إص ح اقؼوعدة قنل تقا اقٌـويتي عؾقفتو،  ـْ َيـُلُت َوَققَـُلَت   ا: ُ  َت

 .[31]ملحج ﴾ا: َ َقَؼِقي  َعِ ي ٌ 

يعؾتتتتتؼ هتتتتت،ا ا مقتتتتتػ عتتتتتىل ف  ؽتتتتتؿ: وهتتتتت،ا اقنعؾقتتتتتؼ قؾشتتتتتق  إقٌتتتتتوين ؿقتتتتتف 

  غوقطوت خطرية واؾٌقا  ديد..

 عػقًا أ  أذفا ه،ا يو  ق .

 ٓ  و عؾقؽ كوـؾ اقؽػا ققا بؽوؿا. اقشق :

 ة اك ا: خري.  داخؾي:

 وٓ يؾقؼ بوقشق  وٓ  ـ هق دوكف بوقعؾؿ بؽ ري، وبقو  ذقؽ  و يغ، ـوا:
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ةٌتتوت اقطوغػتتي ا ـصتتقرة ةفتتود ادؽتتول ا ااتتديـ اقتت،يـ حيؽؿتتق    يف واإ

بؾدا  ا ًؾؿػ بغري ب د اإل  ل، وذفات هـوك يف ذقتؽ اقٌتوب ؿنتووى أ:تد 

 تتتوفا وبؿتتتد  و تتتد اقػؼتتتل، وبؿتتتد بتتتـ إبتتتااهقؿ آا اقشتتتق  يف اؽػتتتري هتتتمٓء 

 ادؽول.

 هق ينعؼٌؽؿ يو  ق .

 وأوعك بظـل. ينعؼٌـل، با اقؽ ل ه،ا فؾف ـد مجع اقشق :

ٓ لى اجلفود، قؽـل ـؾً لتى اإلعتداد ،ت،ا اجلفتود، و تو  أكو  و ـؾً إكف

 ا ؿ اقؽنوب؟

 )اقعؿدة يف إعداد اقعدة قؾسفود يف  ٌقؾ ا: اعوؼ(.  داخؾي:

 طقى وأكو  وذا ـؾً؟ اقشق :

هتتق فلكتتف ةعتتؾ ف  ؽتتؿ أ  هتت،ا اقنصتتػقي واقرتبقتتي أ تتا  تتو يؾتت ل، إذا   داخؾتتي:

 عي بًقطي ين ؼؼ هبو اقغاض يؽػل.وةد قف مجو

 وقق فوكقا ؾري  ًؾؿػ عؿ ً وٓ عؾاًم؟ اقشق :

ٓ طٌعًو، هق يعنؼد أ  اجلفود هق اققاةى أ  فؾ اجلامعوت اًعك   داخؾي:

 ؿقف.

 هؾ يعنؼد بل  اجلفود يؼقل بف كوس ؾري عورؿػ بن   فؿ؟ اقشق :
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  و أظـ ه،ا يو  ق .  داخؾي:

كً أيش ـصدك هب،ا اقؽ ل، ه،ا ف ل  ادود بـػا  و أدري يعـل أ اقشق :

 ف  ل اق،ي ـؾنف..

كتف يـؼتؾ عـتؽ ف  تًو أكتؽ أكتً اؼتقا إقؽـ فـً ؿؼتط أريتد أ  أـتقا   داخؾي:

 بؽػا إكظؿي اقنل  ؽؿ ا ًؾؿػ بغري ويعي اإل  ل.

 يو أخل أكو أعطقنؽ اجلقاب أ  ةقاب عـ  ماقؽ. اقشق :

عتىل ادتوفؿ اقت،ي ي يلتتح بتوقؽػا، بتؾ ـؾتتً ـؾتً قتؽ: ٓ لتقز اخلتتاوج 

 نك ادؽول أخايـ ٓ لقز اخلاوج إٓ بعد إعداد اقعدة، ؿنذًا: ك ـ كقةى 

اجلفود قؽـ ٓ بد  ـ آ نعداد قف وآ نعداد ـؾً آكػتًو  عـتقي و تودي يف آ  

 وا د.

 وهق يو  ق  ياد ه،ا يف إخري،.. اقرتبقي.  داخؾي:

اوج عؾتتقفؿ بوقًتت ح، وهتت،ا واةتتى إمجوعتتًو عـتتد وطايتتؼ اخلتت ص هتتق اخلتت

 اقؼدرة، وققا طايؼ اخل ص جماد اقرتبقي.

 هؾ يػفؿ  عـك اقرتبقي؟ اقشق :

 يعـل فلكف: وإقٌوين بسقج بوإلمجوع.  داخؾي:

 هق ـوا عـد اقؼدرة، أيـ اقؼدرة؟  داخؾي:
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  و أدري. اقشق :

 طقى يو  ق ـو.  داخؾي:

 عؿل اقؼؾقب... إهقاء يو أخل ااقشق :

 ( 00:  16: 48/ 606) اهلدى والنور /
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 مجاعات ايتهفري

 ... ٓ يًؾؿ ةـًف  ـ ا ًؾؿػ ... وي،فاوفؿ ب سي أفؿ ...  داخؾي:

كل تتػ ،تت،ات ٕ  هتت،ه اجلامعتتي فوكتتً ـتتد ظفتتات  ـتت، بضتتع  تتـػ،  اقشتتق :

ح، وأيورت ا شوفؾ بػ اقشتٌوب ا ًتؾؿ واك اؿتقا عتام فتو  عؾقتف  تؾػـو اقصتوق

واقٌ ٌ يف ه،ا يف اققاـع طقيؾ اقت،يؾت ٕ  هتمٓء اكتدؿعقا بعقاطتػ إ ت  قي 

ةوبتتي ي اؼتترت   تتع ا عاؿتتي اقصتت ق ي بوقؽنتتوب واقًتتـي، وـتتد فـتتو اقنؼقـتتو  تتع 

مجوعتوت عديتتدة هـتوك يف د شتتؼ يتؿ يف عتتام   ـت، ك تتق ـايتى  تتـ عؽت  تتـػ، 

فتتا أكـتتو اةنؿعـتتو يف واتتداوقـو اقٌ تتٌ واقـؼتتوش  عفتتؿ طتتقيً  وطتتقيً  ةتتًدا، وأذ

ققؾتتتي بعتتتد صتتت ة ا غتتتاب وا تتتنؿا اقـؼتتتوش، وفتتتو  رغقًتتتفؿ ـتتتد ا ن يتتت فنتتتوب 

اقظ ا قًقد ـطى ر:ف ا:، وفنوب اقنق قد وو ف حينٍ بتٌعه ا ؼتوٓت 

أو إـقاا اقنتل ةتوءت هـتوك عتىل اؽػتري ا ًتؾؿػ مجؾًتي واػصتقً ، ؿؽتوكقا ٓ 

يف  ًتتتتتتتتتتوةد ا ًتتتتتتتتتتؾؿػ، حييتتتتتتتتتتو  اجلؿعتتتتتتتتتتي وٓ اجلامعتتتتتتتتتتي، وٓ يصتتتتتتتتتتؾق  

 ـ ادوفؿ اق،ي حيؽؿ بغري  و أك ا ا: وه،ا ب   تؽ  اً ءويؽػاوفؿ مجقًعو بد

 ؼقؼي  م ػي، وإ  فو  ققا ه،ا اإلط ع عىل بوبف كوً و، وقؽـفؿ  ع ذقؽ ي 

 ين ،وا اإل  ل  َؽاًم ،ؿ و ْؽاًم ،ؿ.
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ؾ هتتتمٓء  تتتـ ادتتتوفؿ إؼ اقؽـتتتوس اقتتت،ي يؽتتتـا ا ًتتتسد، فتتت اً ءاقشتتتوهد: بتتتد

عـتتدهؿ فػتتور، ا تتنؿا ادتتديٌ إؼ أذا  اقعشتتوء، ؿؼؾـتتو ٕ تتدهؿ: أذ ، ؿو تتنلذ  

ؿعاؿـو أفؿ ٓ يصؾق  خؾػـتو، ؿوكلتؿقا وصتؾقـو ك تـ  نقاعتديـ  عفتؿ عتىل أ  

كسنؿع يف بقنفؿ يف ققؾي أخاى بقـوهو، ؿؽو  اقؾؼوء اق توين يف دارهتؿ ا تنؿا إؼ 

قؾقتتتؾ، وـٌتتتؾ كصتتتػ اقؾقتتتؾ أـؿـتتتو كصتتتػ اقؾقتتتؾ، بعتتتد صتتت ة ا غتتتاب إؼ كصتتتػ ا

ص ة اقعشوء ؿشعاكو بل  ةفدكو واعٌـتو يف هت،ه اقؾقؾتي واقؾقؾتي اقًتوبؼي ي يت،هى 

وادؿد :  دى  قٌ أفؿ  ورفقكو يف اقص ة يف آةنامع اق وين، يؿ ااػؼـتو 

عتتتتىل آةتتتتنامع يف ققؾتتتتي يوق تتتتي، وفتتتتو  ذقتتتتؽ ؿو تتتتنؿا آةتتتتنامع  تتتتـ بعتتتتد صتتتت ة 

ػستتتتا،... قؽـفتتتتو فوكتتتتً اقيتتتتبي اقؼووتتتتقي فتتتتام يؼققتتتتق  يف ا غتتتتاب إؼ أذا  اق

اقايووي وا صورعي وك ق ذقؽ، وهؿ إؼ أ  وادؿد :  عـوت ٕكتف اٌتػ ،تؿ 

أفتتتتؿ فتتتتوكقا يف وتتتت ا  ٌتتتتػ، فتتتتوكقا ٓ يػفؿتتتتق  بعتتتته اقـصتتتتقص  تتتتـ اقؽنتتتتوب 

 واقًـي إٓ عىل طايؼي اخلقارج اقؼدا ك.

وٓ كؼتتتقا عٌ ًتتتو  قتتتـام كؼتتتقا: ٓ وقتتت،قؽ ؿتتتـ ـ ي كـنًتتتى إؼ اقًتتتؾػ عٌ ًتتتو 

يؽػتتل قؾؿًتتؾؿػ أ  يؼققتتقا: ك تتـ كتتدعق إؼ اقؽنتتوب واقًتتـي وؿؼتتط، بتتؾ ك تتـ 

ك يد وكؼقا: إؼ اقؽنوب واقًتـي وعتىل  تـفٍ اقًتؾػ اقصتوقح،  تو هتق اقًتٌى، 

 ـ أيـ ةوءت ه،ه اإلووؿي؟  ـ ـققف اعتوؼ و تـ ـققتف عؾقتف اقًت ل،  تـ ذقتؽ 

ـْ ﴿  ً  ـققف ع  وةؾ:  رْيَ  َوَ  َ َقُف اْ،َُدى َوَين ٌِْع ؾَت ـْ َبْعِد َ و َاٌَػ  ُ قَا ِ  ِؼ اقا 
ـِ ُيَشو



 اخلوارج والتكفرييني ---------------------------------------------- أللباني يف املنوججامع تراث العالمة ا

33 

رًيا وَءْت َ صِت ِف َةَفـ َؿ َو َت
ِف َ و َاَقؼ  َوُكْصؾِ ؿـستد  [001]ملنسرا: ﴾َ ٌِقِؾ ا ُْْمِ ـَِػ ُكَققى

ـْ بَ ﴿هـو يف ه،ه أيي يؼقا ربـو ع  وةؾ:  ُ قَا ِ  ِؼ اقا 
ـِ ـْ ُيَشو ُف َوَ  َ قَت ْعِد َ و َاٌَتػ 

ٌِقِؾ ا ُْتتْمِ ـِػَ  رْيَ َ تت ْع َؾتت
َوَين ٌِتتْع ﴿اتتاى! ـققتتف عتت  وةتتؾ:  [001]ملنسررا: ﴾اْ،ُتتَدى َوَين ٌِتت

ه،ه اجلؿؾي ،و ؿوغتدة.. ،تو  ؽؿتي  تـ ذفاهتو  [001]ملنسا: ﴾َؾرْيَ َ ٌِقِؾ ا ُْْمِ ـِػَ 

 تتـ  ؽؿفتتو  تتقئًو وإٓ ذفتتات  تتـ بتتوب زيتتودة اقٌقتتو ، ؿؾتتق أفتتو  تت،ؿً ي يتتـؼه 

ف ل ا: عت  وةتؾ فؾتف  ؽتؿ وفؾتف  تؼ، ؿؼققتف اٌتورك واعتوؼ:  اجلقاب:طًٌعو؟ 

ٌِقِؾ ا ُْتتْمِ ـِػَ ﴿ رْيَ َ تت ْع َؾتت
بقـتتف اإل تتول اقشتتوؿعل  قتتـام ا تتندا  [001]ملنسررا: ﴾َوَين ٌِتت

هب،ه أيي عىل إيٌوت إمجوع ا ًؾؿػ، أي: إيٌوت عؿتؾ ا ًتؾؿػ عتىل يشء 

 ـ يلاق   ـ بعدهؿ.ؿفق  سي عىل اق،ي

ؿفتت،ه أيتتوت وإ وديتتٌ اقنتتل يًتتندا هبتتو هتتمٓء اقتت،يـ يؼتتوا عتتـفؿ أ قوًكتتو: 

إفتتتؿ مجوعتتتي اؽػتتتري أو مجوعتتتي ا،ستتتاة أو اخلتتتقارج أو ك تتتق ذقتتتؽ هتتت،ه أيتتتوت 

لتتتتى أ  اػفتتتتؿ عتتتتىل وتتتتقء  تتتتو ةتتتتاى عؾقتتتتف اقًتتتتؾػ اقصتتتتوقح، ؿتتتت  هتتتتؿ يؾتتتتقو  

بتتؾ هتتؿ يافٌتتق  رؤو تتفؿ رؤو تتفؿ إذا  تتو ةتتوء يف اػو تتري عؾامغـتتو عتتـ اقًتتؾػ 

ويػنتتتتتتو  اقـصتتتتتتقص بنػو تتتتتتري ؾتتتتتتري صتتتتتت ق ي وب قتتتتتتٌ انعتتتتتتورض  تتتتتتع بعتتتتتته 

 .¢اقـصقص اقنل ةوءت عـ اقـٌل 

وخنوً و قؾؽ ل عىل ه،ه ا ًلقي أـتقا: إذا عتاؿنؿ أ  اقٌ تٌ ةتاى يف أوا 

ققؾتتي  تتـ بعتتد ا غتتاب إؼ اقعشتتوء ويتتوين ققؾتتي  تتـ بعتتد ا غتتاب إؼ ـاابتتي كصتتػ 
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اق وق ي  ـ بعد ا غاب إؼ  طؾتع اقػستا ؿنعؾؿتق  أ  ا ًتلقي اقؾقؾ، ويف اقؾقؾي 

ققًً  ـ اقًفققي  نك كدخؾ يف  ـوـشي همٓء يف أدقنفؿ أو عىل إصح يف 

 أوهو فؿ.

ؿـًلا ا: ع  وةؾ ،ؿ ا،دايتي واقنقؿقتؼ ٓاٌتوع  تو فتو  عؾقتف  تؾػـو اقصتوقح 

 يف ؿفؿفؿ قـصقص اقؽنوب واقًـي.

 (00:21:01/ 5 –)فتاوى جدة 
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 باب َٓ٘

يؼتتقا اقًتتوغؾ: بعتته أهتتؾ اقعؾتؿ يتتاى أ  ـتتقا ابتتـ عٌتتوس را ا:   داخؾتي:

عتتتـفام: فػتتتا دو  فػتتتا، إكتتتام ـوقتتتف قؾؿظتتتوي اقنتتتل فوكتتتً  تتتـ بـتتتل أ قتتتي، أ تتتو إقؼتتتوء 

 اقنؽيعوت اإل   قي فؾفو ف وا ه،ه ا سنؿعوت ؿ  يـطٌؼ عؾقف ه،ا اقؼقا.

وٓ َيؿـتتل أ  أدري، قؽـتتف   تتو أدري  تتـ ا ؼصتتقد يف هتت،ا اقتتٌعه، اقشتتق :

خطل عتىل فتؾ  توات ٕ  ابتـ عٌتوس ـتوا هت،ا اقؼتقا يف اػًتري أيتي، ؿت  جمتوا 

دؿتتؾ هتت،ا ادتتديٌ عتتىل وٓة بـتتل أ قتتي أو ؾتتريهؿ، أعـتتل هتت،ا ادتتديٌ يعـتتل: 

ا قـتتقك، ذفتتا ابتتـ عٌتتوس هتت،ه أيتتي، ؿؼتتوا: قتتقا فتتام يظـتتق  أو فتتام يؼققتتق ، 

 إكام هق فػا دو  فػا.

ل ا ػنتتيـ: بؿتتد بتتـ ةايتتا اقطتتربي يف اػًتتريه اقعظتتقؿ: أ  هتت،ه وذفتتا إ تتو

ؿتتق   تتو أكتت ا ا:، ؽى أيتتي اعـتتل اقؽػتتور  تتـ اققفتتقد واقـصتتورى، ؿفتتؿ اقتت،يـ ٓ حُيَ 

وٓ ياوق  بف  ؽاًم، ؿؿـ ؿعؾ ؿعؾفؿ ؿفق   ؾفؿ قؽـ ؿعؾفؿ ققا جمتاد ؿعتؾ 

ٓ يم ـتتتق   قاكؾتتتري  ؼتتتاو  بوقعؼقتتتدة، بتتتؾ ؿعؾفتتتؿ  ؼتتتاو  بوقعؼقتتتدة، أي: إفتتتؿ فتتتو

ب ؽتتتتؿ ا: وبوقنتتتتتويل يؽتتتتتق  رؿضتتتتتفؿ ب ؽتتتتتؿ ا: عؿتتتتتً ، ؿؿتتتتتـ اتتتتتقؿا ؿقتتتتتف هتتتتت،ا  
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اقؽتتطو   تتـ ا ًتتؾؿػ ادؽتتول ؿشتتلكف  تتل  اققفتتقد واقـصتتورى، أي:  تتـ أكؽتتا 

ويعي ا: فً  أو ة ًغو يف ـاارة ـؾٌف، يؿ مجع عىل ه،ا اإلكؽور يف ـوكقكتف ويف 

ً يف اقؽػتتتور وهتتتق عؿتتتؾ واعنؼتتتد عؿتتتؾ اصتتتـقػف ؿقصتتتدع عؾقتتتف أيتتتيت ٕفتتتو ك قتتت

 اقؽػور وعؼقدة اقؽػور.

أ تتو إذا فتتو  هتت،ا ادتتوفؿ أو ذاك يعنؼتتد يف ـتتاارة ـؾٌتتف أ  ادؽتتؿ بتتام أكتت ا ا: 

هتتق اققاةتتى وهتتق  تتؼ، قؽتتـ يتتربر خطتتله يف اافتتف بنربيتتاات  تتو أكتت ا ا: هبتتو  تتـ 

ؾتقً   تع  ؾطو ، و  ؾ ه،ا يـٌغل أٓ اـ ل أذهوكؽؿ يف ادؽول ؿؼط، قـؼػ ـ

 ؾري ادؽول:

 وذا كؼقا يف أؿااد هؿ أف ا  ـ ادؽول عدًدا اق،يـ يًن ؾق  اقابو عؿً ،  و 

 ؽؿفتتتؿ هتتتمٓء؟  تتتٌ و  ا:!  تتتع أ  هتتتمٓء ... فٌتتتري وعتتتددهؿ ف تتتري،  تتتو كستتتد 

أ تتًدا  تتـ هتتمٓء يؼتتقا: هتتمٓء فػتتور،  تتوذا؟ ٕفتتؿ ٓ يػؽتتاو  إٓ يف ادتتوفؿ، 

ـ ا تتاي ، هتتق  تتـفؿ! وفتتام يؼتتوا يف ا  تتؾ اقعتتو ل ... ادتتوفؿ  تتو كتت ا عؾتتقفؿ  تت

 .. ًٓ اقؼديؿ: ... اخلؾ  ـف وؿقف، ؿام اقػاع يو ااى بػ  ـ يًن ؾ اقابو أفً  وإفو

و،  تتو اقػتتاع بتتػ هتت،ا وبتتػ  تتـ ٓ حيؽتتؿ بتتام أكتت ا ا:؟ ٓ ؿتتاع يف  أفتتً  وإطعوً تت

  قؾـًتتتوء  تتتو ويعتتتي ا: أبتتتًدا، وعتتتىل ذقتتتؽ ـتتتا: اقتتت،يـ يؼتتتو او ، واقتتت،يـ يٌقعتتتق

يًوعدهؿ عىل اقػًؼ واقػسقر وإؼ آخاه، ااى! همٓء فػور فؾفؿ؟! ك تـ  تو 

كؼقا هتؿ فػتور، وٓ كؼتقا ققًتقا بؽػتور، قؽــتو كؼتقا ـوعتدة اطٌقؼفتو قتقا عؾقـتوت 
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ٕكـتتو ٓ كًتتنطقع أ  كصتتؾ إؼ ـؾتتقب هتتمٓء، وإكتتام  ؽؿفتتؿ إؼ ا:،  ًتتٌـو أ  

ؽؿتتتتق  ويعتتتتي ا:، قؽتتتتـ هتتتتؾ هتتتتؿ كؼتتتتقا: هتتتتمٓء فؾفتتتتؿ وتتتتوقق ت ٕفتتتتؿ ٓ حي

 اادو .. هؾ لقز ـنو،ؿ؟ إ  ـتوققا: كعتؿ لتقز ـنتوا هتمٓء، إًذا: لتى ـنتوا 

 أف ا إ ي اإل   قي. 

يتتتؿ كؼتتتقا بعتتتد ذقتتتؽ:  تتتـ اقتتت،ي يؼتتتواؾفؿ؟ يعتتتقد اقٌ تتتٌ إؼ  تتتـ يعتتتقش يف 

ا سنؿتتتتتع اقعؾتتتتتامين،  تتتتتـ اقتتتتت،ي يؼواتتتتتؾ هتتتتتمٓء ا سنؿتتتتتع اقعؾتتتتتامين وادتتتتتوفؿ 

وؿا اعنؼوًدا وعؿً  وكًًٌو..  تـ اقت،ي يؼواتؾ؟ لتى أ  يؽتق  هـتوك اقؽوؿا.. اقؽ

 ًتتؾؿق  كاكتتقا عتتىل اقعؿتتؾ بوإل تت ل اقصتت قح و هتت عؾتتقفؿ ؿؾتتؿ يٌتتؼ ،تتؿ 

 عؿؾ  قى اجلفود يف  ٌقؾ ا:، همٓء اق،يـ هؿ يؼق ق  هب،ا اققاةى.

ؿتتنًذا: لتتى أٓ كـًتتك أ  ا شتتؽؾي  تتو هتتل بصتتقرة بودؽتتول، بتتؾ ا شتتؽؾي 

و، وبتدققؾ أكتف اتاى اققتقل أ  هتق اقتاغقا، بصق رة بودؽتول وا  ؽتق ػ  عًت

و آختتا،  تتـ أيتتـ ةتتوء هتت،ا؟  ـتتو وؿقـتتو، إًذا: هتتق  تت ًً بعتتد أيتتول ـؾقؾتتي أو ف تترية  تتد رغق

 فو  يعقش بـػا اقعؼؾ واقػؽا اق،ي يعقشف أ  وهق عىل رأس ادؽؿ.

أ  كؽتتتتتق  ؿعؾقـتتتتتو أ  كػتتتتتاع  نتتتتتك ٓ كؼتتتتتع بتتتتتوخلاوج، وأعـتتتتتل بتتتتتوخلاوج أي: 

فتتتتتتوخلقارج، أ  كػتتتتتتاع بتتتتتتػ اقؽػتتتتتتا آعنؼتتتتتتودي وبتتتتتتػ اقؽػتتتتتتا اقعؿتتتتتتغ، اقؽػتتتتتتا 

آعنؼتتتتودي ع ـنتتتتف بوقؼؾتتتتى، واقؽػتتتتا اقعؿتتتتغ ع ـنتتتتف بوقعؿتتتتؾ، اقعؿتتتتؾ ظتتتتوها، 

ؿوق،ي كااه   ً  ٓ يصغ كًنطقع أ  كؼقا: ٓ يصغ، قؽــتو ٓ كًتنطقع أ  كشتؼ 
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ة إٓ إذا  ؿعـو  ـف، ؿف،ا عـ ـؾٌف وكؼقا: ه،ا ةو د قؾص ة، وٓ يم ـ بوقص 

 قـئٍ، ااى عؿً  ظوهًاا ؿـديـف بام ـوا، ؿؿـ فو  فػاه اعنؼودًيو ؿف،ا فوؿا و لكف 

 ل  اققفقد واقـصورى، و تـ فتو  فػتاه عؿؾقًتو ؿشتلكف  تل  اقؽػتور واقػستور بتلي 

 كقع  ـ أكقاع اقػًؼ واقػسقر.

و:  و قؽتل ٓ كؼتع يف   أيتا ابتـ عٌتوس يف ادؼقؼتي أعطوكتو إ،،ا أـتقا خنو ًت بقوكًت

  اق،ي ٓ حيؽؿ بام أك ا ا:  قاء فو   وفاًم أو إاإلؿااط واقنػايط، ٓ كؼقا: 

بؽقً و، فؾ اقؼضوة أ  ... أوا  و يـلك ذهـفؿ  ـ حيؽؿ  ـ هق؟ رغقا 

اقدوقتتي، طقتتى! وادؽتتول اقتت،يـ  تتً ... اقتت،يـ يًتتؿقفؿ اققتتقل بوقؼضتتوة، يف 

صتدع عؾتقفؿ يف ف تري  تـ أ ؽتو فؿ أفتؿ حيؽؿتق  ف ري  ـ اقدوا اإل ت  قي ي

 بغري  و أك ا ا:.

وأكتتتو كوـشتتتً ف تتترًيا  تتتـ فتتتوكقا يعاؿتتتق   تتتـ ـٌتتتؾ بسامعتتتي اقنؽػتتتري وا،ستتتاة، 

فتتوكقا يؽػتتاو .. يؽػتتاو   تتـ هتتدؿفؿ اخلتتاوج عؾقتتف، ؿؽـتتً أكتت ا  عفتتؿ، أـتتقا 

ؽتؿ ،ؿ:  و رأيؽؿ بوقؼوا اقؽعل اق،ي حيؽؿ بوقؽع، قؽـف يف  ًلقي  و  

بغري  و أكت ا ا:، هتؾ اؼتقا بؽػتاه؟ فتو  بتودئ اقتاأي يؼتػ  ػؽتًاات ٕكتف  تو ؿؽتا 

يف هتت،ه اجل غقتتي، هتتق داغتتاًم ؿؽتتاه أيتتـ؟ بتتوقاغقا ؿتتقع، بقتتـام ك تتـ َيؿـتتو أكػًتتـو 

ـٌؾ فؾ يشء، يؿؽـ ه،ا اقؼوا اقؽعل يؽتق  أبتقه أو أختقه أو إؼ آختاه  تو 

إ ا بتوخن ك إ ت وص، فتو   ؿؽا ؿقف، بعد  ـوـشي طقيؾي أو ـصرية خينؾػ
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يؼقا: ٓ،  و يؽػتا، أـتقا قتف:  توذا؟ ـتوا: ٕ  هت،ا  تاة وا تدة، ـؾـتو قتف: طقتى! 

كنصقر أ  ه،ا اقؼوا كػًف يف ـضقي أخاى أيًضو  ؽق ي أختاى عتىل خت ك 

اقؽتتتتع، ؿفتتتتؾ فػتتتتا؟ فؾتتتتام ـتتتتوا: ٓ ـؾتتتتً قتتتتف:  نتتتتك إًذا هتتتتق يؽػتتتتا هتتتت،ا اقؼتتتتوا 

بعتتدد ـضتتوء  ؽق تتي فتت،ا وفتت،ا وإكتتام اؼتتقا: وقتتق اقؽتتعل؟ ٓ اًتتنطقع أ  اؼتتقا 

ب ؽق تتتي وا تتتدة هتتتق يعؾتتتؿ أفتتتو ختتت ك اقؽتتتع ويًتتتن ؾ ذقتتتؽ بؼؾٌتتتف، ؿتتتام دال 

ا تتن ؾ ادؽتتؿ بغتتري  تتو أكتت ا ا: بؼؾٌتتف ؿفتتق فتتوؿا  ااتتد عتتـ ديـتتف، و فتتام اراؽتتى 

 ـ حوقػوت يف اقؽيعي واقنعو ؾ ب  ك اقؽيعي ؿـ ـ ٓ كًنطقع أ  كؽػاه 

و و قفتؾ اقابتو و تو أف تاهؿ اققتقل يف اقعتوي اإل ت  ل، ٓ كًتنطقع  ل  آفؾ اقاب

أ  كؽػتتتا أ تتتًدا  تتتـ هتتتمٓء إٓ إذا فتتتو  اقؽػتتتا ـتتتد  تتتؾ يف ـؾٌتتتف وقتتتقا يف عؿؾتتتف 

 ؿؼط.

 (00:32:52/ (9هـ )1408لقاءات املدينة لعام )
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 ؟َٔ ِٖ اخلٛارج 
أ تتتو  تتتمايل أكتتتو، ؿفتتتق:  تتتـ هتتتؿ اخلتتتقارج؟  تتتمايل  تتتـ  تتتؼػ: وهتتتؾ حيؽتتتؿ 

 «يؿاـق   ـ اإل  ل فام يؿاع اقًفؿ  ـ اقا قي»فؿ، أو يػفؿ  ـ  ديٌ: عؾق

 أي: خياةق   ـ ا ؾي اإل   قي.

تتتت ؽَ يتتتتؿ كؼطتتتتي أختتتتاى: اقتتتت،ي يُ  ا ادؽتتتتول أ ..  ؽتتتتول ا ًتتتتؾؿػ وٓ يؽػتتتتا ػى

 بو عويص، هؾ يؼوا: إكف  ـ اخلقارج، أو ؿقف يشء  ـ اخلقارج؟ ه،ا  مايل.

:  تتو يـٌغتتل ك تت اقشتتق : ًٓ ـ أ  كنؿًتتؽ بوٕقػتتوظ، وإكتتام كنؿًتتؽ بو عتتوين أو

 وادؼوغؼ اقعؾؿقي.

 ماقؽ إخري: هؾ يؼوا عـ همٓء: خقارج أو ٓ يؼوا؟ إ  ـقؾ أو ي يؼؾ، 

  و هق ادصقؾي؟ ادصقؾي أفؿ عىل صقاب أل عىل خطل.

 كعؿ.  داخؾي:

 ـ: ٕكـو كًنطقع أ  كؼقا   ً  وققا ه،ا اجلقاب اقـفوغل.. كؼقا ك اقشق :

فتؿ إإفؿ ققًقا  ـ اخلقارج، قؽـفؿ ققًقا عىل صقاب، طقتى! اتاى إذا ـؾـتو: 

ختتقارج ؿؿعـتتك ذقتتؽ أفتتؿ ققًتتقا عتتىل صتتقاب، ؿتتام اقػتتاع بتتػ اقعٌتتوراػ؟ أي: 
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بػ ـقيل: ققًقا  ـ اخلقارج وقؽـ ققًقا عىل صقاب، أو ـتقيل: هتؿ ختقارج 

 وهؿ بطٌقعي ادوا ققًقا عىل صقاب،  و اقػاع؟

  اخلقارج ،ؿ دٓقي خوصي يف إ وديٌ،   ً  ـوا ؿقفو:  قامهؿ اقػاع: أ

... طقى! ه،ه اقًتؿي ي ان ؼتؼ يف هتمٓء اقت،يـ ـتد كؼتقا عتـفؿ: إفتؿ ختقارج 

يف اقعفد ادتورض، ؿفتؾ فتقفؿ ي ان ؼتؼ ؿتقفؿ هت،ه اقًتؿي خاةتقا عتـ فتقفؿ 

،ا اقؾػظ خقارج؟ كؼقا: ٓت ٕ  ه،ه اقًؿي  ـ اقًامت، و قـئٍ، ؿـ ـ كرتك ه

اق،ي حينؿؾ أخً،ا ورًدا، وكؼقا: همٓء اقت،يـ يؽػتاو  اققتقل  ؽتول ا ًتؾؿػ 

بوجلؿؾتتي، بتتوقنعٌري اقشتتو ل: بتتوقؽقل! هتتل بضتتوعي ققًتتً بضتتوعي، لتتى أ  كضتتع 

أ ول أعقــتو داغتاًم خطتقرة اؽػتري ا ًتؾؿ قتقا ؿؼتط اؽػتري مجتوهري ا ًتؾؿػ أو 

هتتت،ا خطتتتا، فتتتام اعؾؿتتتق   تتتـ  مجوعتتتي  تتتـ ا ًتتتؾؿػ، ؿتتتاد  تتتـ أؿتتتااد ا ًتتتؾؿػ

 إ وديٌ ا عاوؿي ؿقؿـ فػا  ًؾاًم ؿؼد بوء بف أ د و.

ؿلكو أعنؼد أ  همٓء اقت،يـ يعؾـتق  اؽػتري  ؽتول ا ًتؾؿػ عتىل اػصتقؾ بتػ 

بعتتته وبعتتته آختتتا، وقًتتتً أ  يف هتتت،ا اقصتتتدد، إفتتتؿ  تتتـ هتتت،ه ادق قتتتي هتتتؿ 

اؽوبتتتتف فٌتتتترية  تتتتـ فتتتتوخلقارج إوقتتتتػ اقتتتت،يـ فتتتتوكقا يؽػتتتتاو  ا ًتتتتؾؿ  ستتتتاد ار

اقؽٌوغا، ؿفمٓء ا عتورصيـ اققتقل ... يؿؽتـ أ  يطؾتؼ عؾتقفؿ قػظتي اخلتقارج أو 

وت ٕ  هتتمٓء ا تتنفاوا قتتقا بنؽػتتري عو تتي ا ًتتؾؿػ  ٓ، قؾًتتٌى اقتت،ي ذفااتتف آكًػتت

 فام هق  ،هى اخلقارج واإلبووقي  ـفؿ اقققل وا قةقديـ يف عام ..
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 ... عـدكو ..  داخؾي:

  ـ ذقؽ؟ عـدفؿ يشء اقشق :

 كعؿ.  داخؾي:

هتتتمٓء  تتت،هٌفؿ  عؾتتتقل:  ااؽتتتى اقؽٌتتترية ؿفتتتق فتتتوؿا، هتتتمٓء اقتتت،يـ  اقشتتتق :

كؼقا آكًػو  ن ػظػ: هؾ هؿ خقارج أل ققًقا ب قارج؟ ك ـ  ع  و أ قع عتـفؿ 

عىل إـؾ إفؿ يؾنؼق   ع اإلبووقي يف اؽػري ا ًؾؿ  ساد اراؽوبف فٌرية  ـ 

ؼتط  تو ينعؾتؼ بتودؽؿ، اؽػتري  ؽتول ا ًتؾؿػ، اقؽٌتوغات ٕ  ديتدفؿ أ  هتق ؿ

ؿتتتـ ـ كؼتتتقا: هتتت،ا اقنؽػتتتري  تتتقاء يف داغتتتاة ادؽتتتول أو يف داغتتتاة أو تتتع ب قتتتٌ 

 اشؿؾ أيًضو ا  ؽق ػ، وأكو اقنؼقً  ع ف رييـ  ـفؿ ..

 عـدكو ... عـدكو ... يقصؾقهو إؼ ا  ؽق ػ ف،قؽ.  داخؾي:

وكوـشتتنفؿ يف  تتقريو ويف  أكتتو أـتتقا: اقنؼقتتً  تتع مجوعتتي  تتـ هتتمٓء اقشتتق :

إرد   و ذفاين اًؾًؾفؿ يف اقنؽػري بؼصي فـً  ؿعنفو  ـ بعه  ققخل 

 ـ إقٌو  ... وكعؾؿ يؼقـًو بػضؾ ا: ع  وةؾ بعد أ  ... اٌتورك واعتوؼ عؾؿـتل 

قغي اقؼتاآ  وقغتي ادتديٌ عتـ اقـٌتل عؾقتف اقصت ة واقًت ل أ  ... عـتدهؿ أ تقوء 

 قٌعد عـ اقػفؿ اقص قح ،،ا اقديـ.عسقٌي وعسقٌي ةًدا  ـ ا
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قؼد روى قـو اقؼصي اقنوققي: أ  رةً  عو ًو زار صديًؼو قف يف بقنتف، ؿؾتام ختاج 

ؿٌدا أ  يقدعف بوقً ل عؾقف ودعف بل   ؽؿ عؾقف بوقؽػا،  وذا؟ عـد و عود يف 

بتتت ده ربتتتام فتتتام اتتت ار بتتت د إعتتتوةؿ إذا دختتتؾ اقضتتتققك فتتتام دخؾتتتنؿ أكتتتنؿ أ  

كعتتتو،ؿ ؿنٌؼتتتك كعتتتو،ؿ فتتتام اافقهتتتو إذا  تتتو خاةتتتقا، عـتتتدهؿ أدب.. ـتتتد يـ عتتتق  

يؽتتق  أدب قؽتتـ اكظتتا  تتوذا يرتاتتى  تتـ وراء هتت،ا إدب: ربتتي اقٌقتتً أو وقتتد رب 

اقٌقتتتً أو اخلتتتودل إ  فتتتو  عـتتتدهؿ خيتتتاج اقـعتتتوا ويقةففتتتو هؽتتت،ا.. أقتتتقا أكتتتنؿ 

قةفي دخؾنؿ هؽ،ا، هق يقةف اقـعوا هؽ،ا، إذا خاج اقضققك لدو  اقـعوا  

 ققا إٓ أ  يضعقا أرةؾفؿ ؿقفو، ه،ا ا رتال قؾضقػ.. إفاال.

فػ، ـتوا: هت،ا ة  قَ ه،ا اقعوي  و خاج وةد كعؾقف فام اتاففام، يعـتل: ؾتري  ُت 

رب اقٌقً فػا،  وذا؟ ـتوا: ٕكتف ي حيترتل اقعتوي، فقتػ؟ ٕكتف  تو وةتف اقـعؾتػ 

قا إفاال قؾعوي، واق،ي قف، ه،ا يؽؾػف أكف يؿد رةؾف ويؿد يده ويقةففو، ه،ا ق

اقعؾتتؿ، واقتت،ي ي يؽتتال اقعؾتتؿ ي يؽتتال  تتـ ةتتوء بتتوقعؾؿ يؽتتال ي يؽتتال اقعؾتتؿ ي 

وهق بؿد ر قا ا:، ه،ا  و أفال ر تقا ا:..  تو أفتال ةربيتؾ..  تو أفتال رب 

 اقعو ػ، إًذا: هق فوؿا!

أعؾؿ  ذفاين واـع ه،ه ... وٓ أ نطقع أ  أوع ،و صٌغي أو بؾًدا  عقـًو، قؽـ

أ  ؿتتتتتتتتقفؿ  تتتتتتتتـ اًؾًتتتتتتتتؾ يف اؽػتتتتتتتتري ادؽتتتتتتتتول.. إؼ ا  ؽتتتتتتتتق ػ.. إؼ أغؿتتتتتتتتي 

ا ًتتتتوةد.. إؼ ا تتتتمذكػ.. إؼ  عؾؿتتتتل اقديوكتتتتي يف ا تتتتدارس اقنتتتتل يًتتتتؿقهو: 
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ا عتتتورك،  تتتوذا؟ ٕفتتتؿ فؾفتتتؿ يميتتتدو  هتتت،ا ادؽتتتؿ اقؽتتتوؿا، هتتت،ا  تتتو يؼتتتقا بتتتف 

  ًؾؿ.

 ؽتول ا ًتؾؿػ،  ك ـ كٌدأ  ـطؾؼػ  ـ ه،ا إصؾ اق،ي بـقه: وهق اؽػتري

ه،ا يف ديـ ا: ؾؾق يف اقديـت ٕ  اقنؽػري ٓ لقز إٓ إذا اٌػ أ  هت،ا ا ؽػتا 

ـد أكؽا  ؽاًم  عؾقً و  ـ اقديـ بوقيورة، يؿ أـقؿً ادسي عؾقف، ؿؼتد يؽتق  

أعسؿقًتتتو.. ـتتتد يؽتتتق  عابقًتتتو قؽـتتتف ةوهتتتؾ إؼ آختتتاه، ؿفتتتمٓء يرتفتتتق  اقؽتتت ل ... 

يؿ يعاوق  عتام ةتوء يف اػًتري ابتـ ةايتا  [33]ملمائ:  ﴾َؽوؿُِاو َ َؿُلْوَقئَِؽ ُهُؿ اقْ ﴿

وؿُِاو َ ﴿واػًتتتري ابتتتـ ف تتتري: أ  ا ؼصتتتقد بتتتت  ُؿ اْقَؽتتت َؽ ُهتتت
أي:  [33]ملمائررر:  ﴾َؿُلْوَقئِتتت

اجلو دو  قؽيعي ا: اٌورك واعوؼ وهؿ اققفقد، وك ـ  قـام كؼقا يف اػًتري 

ققفتتقد ٓ، قؽتتـ  تتـ  تتورك اققفتتقد أيتتي هتت،ا اقؼتتقا ؿؾًتتـو كعـتتل أكتتف ٓ يؽػتتا إٓ ا

و يف إكؽتتتتور ويعتتتتي ا: اٌتتتتورك واعتتتتوؼ، وأفتتتتو صتتتتودي قؽتتتتؾ ز تتتتو  و ؽتتتتو   أيًضتتتت

 .[33]ملمائ:  ﴾َؿُلْوَقئَِؽ ُهُؿ اْقَؽوؿُِاو َ ﴿ؿ قـئٍ، اطٌؼ عؾقف ه،ه أيي: 

وقؽتتـ  تتـ فتتو  يعنؼتتد أ  ويعتتي ا: هتتل اقنتتل يـٌغتتل أ  اؽتتق  هتتل ادوفؿتتي، 

ياابق  وينـق  وي كق  ؿفمٓء فػور، قؽـ ٓ كؼقا: إفؿ  وقؽـ ٓ ... ؿوق،يـ

فػور إٓ إذا عؾؿـو أفؿ ا ن ؾقا  و اراؽٌقا  تـ ا عتويص، فت،قؽ هتمٓء اقت،يـ 

حيؽؿتتتتتق  بغتتتتتري  تتتتتو أكتتتتت ا ا:، ؿتتتتتن  ا تتتتتن ؾقا ذقتتتتتؽ بؼؾتتتتتقهبؿ وداكتتتتتقا بتتتتت،قؽ يف 

  ويعتتتي إعؼقتتتدهتؿ أي: فتتتام كًتتتؿع عتتتـ بعتتته اقؽػتتتور  تتتع إ تتتػ، يؼققتتتق : 
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  ل أ   و اصؾح يف ادؽؿ ؿفمٓء هؿ فوققفقد  تقاء ؿقطٌتؼ عؾتقفؿ ـققتف اإل

 .[33]ملمائ:  ﴾َؿُلْوَقئَِؽ ُهُؿ اْقَؽوؿُِاو َ ﴿اعوؼ: 

أ تتو إ  فوكتتً إختتاى، وهتتل: أفتتؿ يعرتؿتتق  بتتل  ادؽتتؿ قإل تت ل هتتق اقتت،ي 

لى أ  يؽق ، قؽتـ اقتـػا إ تورة بوقًتقء اقنتل  ؿتؾ اق كتوة وا تاابػ عتىل 

ن  ا  تتو  تتال ا: هتتل هتت،ه اقتتـػا إ تتورة بوقًتتقء اقنتتل  ؿؾفتتؿ عتتىل ... ا تت

واخلضتتتقع قؾضتتتغط اقعتتتو ل اقؽتتتوؿا إؼ آختتتاه، قؽتتتـ ـؾتتتقهبؿ وك تتتـ ي كطؾتتتع 

 عؾقفو بطٌقعي ادوا، أ د  قئػ:

ة بؽتتعقي هتت،ا اإل تت ل، ؿ قـئتتٍ، هتتؿ ي خياةتتقا عتتـ داغتتاة ا  ِؼتت  تتو أ  اؽتتق   ُ إ

يـ اق،يـ يااؽٌق  ا  ا وت، أ و إ  اعنؼدوا بل  اإل  ل، هؿ فوقػًوع أخا

 اإل  ل ٓ يصؾح قؾ ؽؿ يف ه،ا اق  و  ؿفق اقؽػا بعقـف.

 تتـ أيتتـ ،تتمٓء اقـتتوس اقتت،يـ يطؾؼتتق  اقنؽػتتري بوجلؿؾتتيت ٕ  فتتؾ  تتوفؿ  تتـ 

 ؽتتتول ا ًتتتؾؿػ اققتتتقل إ تتتو أفتتتؿ اطؾعتتتقا عتتتىل  تتتو يف ـؾتتتقهبؿ، أو  تتتؿعقا  تتتـ 

نؼدو  اإل  ل، إ  فو  يشء  ـ ه،ا ؿـ ـ  عفؿ، أوصوؿفؿ  و ... ٕفؿ ٓ يع

ٓ يؽق   ًؾاًم  ـ أكؽا ص  قي اإل  ل بودؽؿ يف فتؾ ز تو  و ؽتو ، قؽتـ 

ٓ  تتتتتٌقؾ قؾقصتتتتتقا إؼ ذقتتتتتؽ، أ تتتتتو ... ؿؽؾـتتتتتو يعؾتتتتتؿ ـققتتتتتف عؾقتتتتتف اقًتتتتت ل قتتتتت،اك 

 تتع أكتتف صتتور  تتً رضبتتي اقًتتقػ، ويغؾتتى  «هتت   تتؼؼً عتتـ ـؾٌتتف؟»اقصتت ويب: 

ؽتتك  تتو ـتتوا: ٓ إقتتف إٓ ا: إٓ ؿتتااًرا  تتـ اقؼنتتؾ،  تتع ذقتتؽ عتتىل اقظتتـ أ  هتت،ا ا 



 اخلوارج والتكفرييني ---------------------------------------------- أللباني يف املنوججامع تراث العالمة ا

30 

ؾؾى اقا قا عؾقف اقًت ل قػظتي اقشتفودة عتىل ظتوها اقػعتؾ، هت،ه اقظتوهاة اقنتل 

و وخ ًصو  ـ اقؼنؾ، ؿلكؽا اقا تقا عؾقتف اقًت ل ذقتؽ وـتوا:  ـً ادا أكف ـو،و كػو

 .«ه   ؼؼً عـ ـؾٌف؟»

إ ت ل وؿتقفؿ ؾتري إ ت ل، ؿتام اقت،ي وك ـ أيًضو كؼقا: همٓء ادؽتول ؿتقفؿ 

لعؾـو كغؾى عؾقفؿ ؾري اإل  ل، واقؽػا عىل إ   فؿ؟ ٓ يشء عـدكو إٓ أ  

و أو قػظًتو أو فنوبتًي، فتتام وـتع  تـ بعتته ادؽتول اقت،يـ أكؽتتاوا  كًتؿع  تـفؿ خطوًبتت

 وعقي اقصقول   ً  يف ر ضو ، زعؿ ... وك ق ذقؽ.

ًٓ بتدو  اػصتقؾ،  ؿنًذا: خطل واوح ةًدا أ  كعؾتـ اؽػتري ادؽتول هؽت،ا إمجتو

يتتتؿ هتتتى أ  إ تتتا فتتت،قؽ؟ ؿتتتام  تتتل  ا ًنضتتتعػػ يف إرض اقتتت،يـ يؾ ؼتتتق  

هبتتتتتتمٓء اقؽػتتتتتتور بتتتتتت عؿفؿ، أو هتتتتتتمٓء اقطقاؾقتتتتتتً فتتتتتتام يؼققتتتتتتق  إؼ آختتتتتتاه، إ  

 ا ًنضعػػ يف إرض فوكقا ... يف فؾ  ؽو .

ٓ  ﴿إكتول:  يؿ أيـ ي،هٌق  بؿ ؾ ـققف عؾقف اقصت ة واقًت ل، بتؾ بؼتقا رب إِ

ـ  بِوإِلياَم ِ 
ٌُُف ُ ْطَؿئِ ْؾ ـَ ـْ ُأْفِاَه َو  ـ رأى  ـؽؿ »ـققف عؾقف اقً ل:  [016]ملنحل ﴾َ 

 ـؽتتتتًاا ؿؾقغتتتتريه بقتتتتده، ؿتتتتن  ي يًتتتتنطع ؿٌؾًتتتتوكف، ؿتتتتن  ي يًتتتتنطع ؿٌؼؾٌتتتتف، وذقتتتتؽ 

هتتتت،ه ا  تتتتورج فؾفتتتتو اتتتتدقـو عتتتتىل أ  اجلامعتتتتي يـطؾؼتتتتق   تتتتـ  «أوتتتتعػ اإليتتتتام 

  اخلتقارج اقًتوبؼق  يـطؾؼتق   تـ أهتقاغفؿ، وإٓ  تو اقت،ي رأوه أهقاغفؿ فام فو

 يف عغ را ا: عـف، وهق اخلؾقػي اقاا د  نك خاةقا عؾقف؟! 
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ؿنًذا: اقغؾق يف اقديـ هق ظوهاة همٓء اقـوس اقققل ؿقسى أٓ كغرت هبتؿ، وأ  

 كعاك أ ؽول ا:، وويعي ا: بنػوصقؾفو، ه،ا  ـ ةفي.

  هتتمٓء ادؽتتول فؾفتتؿ هتتؿ فػتتور فتتام يؼققتتق ، ؿتتام  تتـ ةفتتي أختتاى: هتتى أ

وراء ذقتتتتؽ؟ وراء ذقتتتتؽ اخلتتتتاوج عؾتتتتقفؿ، هتتتت،ا هتتتتق اقػتتتتاع، إذا فتتتتو  ا ؼصتتتتقد 

اؿ   تتتؾ هتتت،ا اخلتتتاوج اقتتت،ي يًتتتنؾ ل أ تتتايـ داخلتتتاوج عؾتتتقفؿ ؿفتتتؾ أكتتتنؿ ا تتتنعد

 ايـػ:

 إ ا إوا: اقػفؿ اقص قح قإل  ل يف عؼقداف.. يف أ ؽو ف.

ه اقـصقص عىل هت،ا اإل ت ل ا صتػك  نتك يصتٌ قا اقكء اق وين: ... ه،

فنؾتتتتتتتي وا تتتتتتتدة إذا  تتتتتتتو ـتتتتتتتو قا بؿ وربتتتتتتتي اقؽتتتتتتتوؿا ... أ  ينغؾٌتتتتتتتقا عؾقتتتتتتتف بتتتتتتتنيامفؿ 

وا تتنعدادهؿ، قتتقا هـتتوك إٓ عقاطتتػ ةوبتتي  تتفد اققاـتتع يف اقعلتت ادتتورض 

يف  تتقادث عديتتدة يف  لتت.. يف ادتتال ا ؽتتل.. يف  تتقريو أختترًيا واجل اغتتا، 

 ادقـو عىل أ  اقـوس يًنعسؾق  عىل أ ا فو  ،ؿ ؿقف أكوة. فؾ ه،ه ادقادث

عتتتتوش فتتتتام اعؾؿتتتتق  يف  ؽتتتتي، يضتتتتطفد  تتتتـ اقؽػتتتتور وييتتتتب  ¢اقا تتتتقا 

و يطتتادو  ويًتت ٌق  إؼ آختتاه،  تتو يتتوروا   تتؾ  وَيتتو ، ووتتعػوء ا ًتتؾؿػ أيًضتت

هتتت،ه اق تتتقرة ـٌتتتؾ أ  يًتتتنعدوا بتتتنيامفؿ، يتتتؿ بًتتت  فؿ فتتتام وـتتتع ذقتتتؽ ؿتتتقام بعتتتد 

 قا قا عؾقف اقً ل إؼ ا ديـي. قـام هوةا ا
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، يتتتؿ ي يابتتتقا  ًٓ اقشتتتوهد: أ  هتتتمٓء يف ادؼقؼتتتي أعنؼتتتد أفتتتؿ ققًتتتقا عؾتتتامء أو

اابقتتتي إ تتت  قي صتتت ق ي يوكقًتتتو، قتتت،قؽ ؿفتتتؿ  تتتق ريو   شتتتوفؾ  تتتـ ةديتتتد دو  أ  

يػقدوا ا ًؾؿػ أي ؿوغدة إٓ أ  يؽقكقا  ًٌٌو يف الخا اقدعقة، و و وـتع يؽػقـتو 

ًٓ  ع إ   ػ اقشديد.  و

وأ  بوقـًتتتٌي ٓـرتا تتتؽ ؿلكتتتو أـتتتقا: أكتتتو  تتتو عـتتتدي  تتتوكع أ  اقةفتتتقا أ تتتئؾي 

واوتتت ي  تتتقا بعتتته إعتتتاما اقنتتتل اؼتتتول هـتتتوكت ٕكتتتف أكتتتو ٓ ا تتتنطقع أ  أاصتتتقر 

اققوع اق،ي أكنؿ اشريو  إققف هـوك، ؿنذا فنٌنؿ  قئًو وأكو أدر ف إ  ي يؽـ هـو، 

  وأعطتتقؽؿ إةقبتتي، وإ  فـتتً ٓ أرى ؿتتنذا رةعتتً ـايًٌتتو إ   تتوء ا: إؼ عتتام

  ف  ؽ فؾ  ـفؿ يػنه  ًى هتقاه، إفٌري ؿوغدة يف ه،ا اقعؿؾت ٕكؽ ـؾً: 

 ع أ  ف  ل اققاوح وواوح ةًدا، قؽـ أٓ اعنؼد أ  ف ل ا: ع  وةتؾ  نتك 

اققتتتتتقل ا ٌؽتتتتتو  اقـصتتتتتورى يًتتتتتنػقدو  بعتتتتته اقـصتتتتتقص  ـتتتتتف قنليقتتتتتد فػتتتتتاهؿ 

هقاء داغاًم وأبًدا، ؿلكو  و أعنؼد أ  يف ف  تل اقت،ي وو ،ؿ، ه،ا  ل  أهؾ إ

ًٓ بل  ينؿًؽ بف فؾ ذي هًقى.   ؿعنؿقه آكًػو  و يدع جمو

ؿلكو ص قح أـقا: ... بوطؾ اعوطل اجلامعي قاةؾ ... قاةتؾ، و عتوداة هت،ه 

اجلامعتتتي جلامعتتتي أختتتاى، هتتت،ا بوطتتتؾ ٓ لتتتقز، ؿؽقتتتػ يؿؽتتتـ أ  يًتتتنغؾ هتتت،ا 

 ل ... عـفو إفو  ٌطؾي وإفو ...اقؽ ل قصوقح اجلامعي اقن

 (00:34:51( /27أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 ايزد ع٢ً اخلٛارج

 

 ـوا عٌودة بـ اقصو ً:

ِط - ¢ -بويعـَو ر قَا ا: » عىل اقًؿِع واقّطوعِي يف اقُعنت واقُقنت، وا ـشَت

ىل أ  ٓ ُكـتتتوزَع إ تتتَا َأهؾتتتف،] إٓ أ  اتتتَاوا ُفػتتتاًا وا َؽتتتاه، وعتتتىل أَيتتتاٍة عؾقـتتتو، وَعتتت

و، ٓ ك وُك يف َبقا ًو، عـدفؿ  ـ ا:ِ ؿقف ُباهوٌ [، وعىل أ  كؼقَا بودؼى أيـَام فـ  

 .«ا:ِ قق ي ٓغؿٍ 

 ـوا اإل ول:

يتتؿ إ  يف هتت،ا ادتتديٌ ؿقاغتتد و ًتتوغؾ ؿؼفقتتي ف تترية، اؽؾتتؿ عؾقفتتو اقعؾتتامء يف 

 ."ح اقٌوريؿن"وو فؿ، وب وصي  ـفؿ ادوؿظ ابـ  سا اقعًؼ ين يف 

واقتتت،ي َيؿـتتتل  ـفتتتو هـتتتو: أ  ؿقتتتف ردًا رصحيتتتًو عتتتىل اخلتتتقارج اقتتت،يـ خاةتتتقا 

عتتىل أ تتري ا تتم ـػ عتتغ بتتـ أيب طوقتتى را ا: عـتتفت ؿتتنفؿ يعؾؿتتق  دو  أي 

 ؽ أو ريى أكف ي ياوا  ـف )فػاًا بقا ًو(، و ع ذقؽ ا ن ؾقا ـنوقف و ػؽ د ف 

را ا: عـتف قؼنتو،ؿ وا نئصتوا هق و ـ  عف  ـ اقص وبي واقنتوبعػ، ؿووتطا 
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 لؿنفؿ، ؿؾؿ يـٍ  ـفؿ إٓ اقؼؾقتؾ، يتؿ ؾتدروا بتف را ا: عـتف فتام هتق  عتاوك 

 يف اقنوري .

وا ؼصتتقد أفتتؿ  تتـقا يف اإل تت ل  تتـي  تتقئي، وةعؾتتقا اخلتتاوج عتتىل  ؽتتول 

 تتتـفؿ يف - ¢ -ا ًتتتؾؿػ ديـتتتًو عتتتىل  تتتا اق  تتتو  وإيتتتول، رؾتتتؿ  تتت،يا اقـٌتتتل

 . "اخلقارج ف ب اقـور ":- ¢ - ـفو ـققفأ وديٌ ف رية، 

ورؾتتؿ أفتتؿ ي يتتاوا فػتتاًا بقا تتًو  تتـفؿ، وإكتتام  تتو دو  ذقتتؽ  تتـ ظؾتتؿ وؿستتقر 

، ؿؼتد كٌنتً كوبنتي  تـ اقشتٌوب -واقنوري  يعقد كػًف فام يؼققق  -وؿًؼ. واقققل

ا ًؾؿ، ي ينػؼفقا يف اقديـ إٓ ـؾق ً، ورأوا أ  ادؽتول ٓ حيؽؿتق  بتام أكت ا 

إٓ ـؾتتتتتتق ً، ؿتتتتتتاأوا اخلتتتتتتاوج عؾتتتتتتقفؿ دو  أ  يًنشتتتتتتريوا أهتتتتتتؾ اقعؾتتتتتتؿ واقػؼتتتتتتف  ا:

وادؽؿتتي  تتـفؿ، بتتؾ رفٌتتقا رؤو تتفؿ، وأيتتوروا ؿنـتتًو عؿقتتوء، و تتػؽقا اقتتد وء، يف 

 لتت، و تتقريو، واجل اغتتا، وـٌتتؾ ذقتتؽ ؿنـتتي ادتتال ا ؽتتل، ؿ تتوقػقا بتت،قؽ هتت،ا 

 إٓ اخلقارج.ادديٌ اقص قح اق،ي ةاى عؾقف عؿؾ ا ًؾؿػ  ؾػًو وخؾػًو 

و و فو  يغؾى عىل اقظـ أ  يف أوقئؽ اقشٌوب  ـ هق حؾ  يٌنغل وةف 

ٌىَف قتتف إ تتا أو ؾتتار بتتف ت ؿلكتتو أريتتد أ  أوةتتف إقتتقفؿ كصتتق ي واتت،فاة،  ا:، وقؽـتتف ُ تت

 ينعاؿق  هبو خطلهؿ، وقعؾفؿ َيندو .

ؿتتلـقا:  تتـ ا عؾتتقل أ   تتو أ تتا بتتف ا ًتتؾؿ  تتـ إ ؽتتول  ـتتقط بوٓ تتنطوعيت 

و: عتىل اقـتوس  تٍ اقٌقتً  تـ ﴿نك  و فتو   تـ أرفتو  اإل ت ل، ـتوا اعتوؼ:  
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وهتت،ا  تتـ اققوتتقح بؿؽتتو  ؿتت  حينتتوج إؼ  [10]آل عمرريم   ﴾ا تتنطوع إققتتف  تتٌق ً 

 اػصقؾ.

 و اق،ي حينوج إؼ اقنػصقؾت إكام هق اقن،فري ب ؼقؼنػ ايـنػ:

اقتتتـػا عتتتىل  ينطؾتتتى اابقتتتي - تتتـ أي كتتتقع فتتتو  -إوؼ: أ  ـنتتتوا أعتتتداء ا:

 :- ¢ -اخلضقع ٕ ؽول ا: وااٌوعفوت فام ـوا

 .« وهد  ـ ةوهد كػًف يف طوعي ا: ا س»

وإختتاى: أ  ذقتتؽ ينطؾتتى اإلعتتداد ا تتودي واقًتت ح ادتتايب ت اقتت،ي يـؽتتُل 

وأعدوا ،ؿ  و ا نطعنؿ  ـ ـقة ﴿أعداء ا:ت ؿن  ا: أ ا بف أ ري ا م ـػ ؿؼوا: 

.واإلختت ا بتت،قؽ [61]مألنفررال ﴾  بتتف عتتدو ا: وعتتدوفؿو تتـ ربتتوط اخلقتتؾ ااهٌتتق

  ع آ نطوعيت إكام هق  ـ صتػوت ا ـتوؿؼػ، وقت،قؽ ـتوا ؿتقفؿ رب اقعتو ػ:

ًة ﴿  .[36]ملتوبة ﴾وقق أرادوا اخلاوج ٕعدوا قف ُعد 

وأكتتو اعنؼتتد ةوز تتًو أ  هتت،ا اإلعتتداد ا تتودي ٓ يًتتنطقع اققتتقل اقؼقتتول بتتف مجوعتتي 

، وعؾقتفت ؿؼنتوا أعتداء ا: -فام هق  عؾقل -عؾؿ  ـ  ؽو فؿ ـ ا م ـػ دو  

 ـ مجوعي  و  وبؼ ٕواكف، فام فو  إ ا يف اقعفد ا ؽل، وق،قؽت ي يم اوا 

ٓ يؽؾتػ ا: كػًتًو ﴿بف إٓ يف اقعفد ا دينت وهت،ا هتق  ؼنهت اقتـ  اقابتوين: 

 .[286]ملبقي   ﴾إٓ و عفو
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ؾسفتتتتود، وا  ؾتتتت   ؼتتتتًو قتتتتاب وعؾقتتتتفت ؿتتتتنين أكصتتتتح اقشتتتتٌوب ا تتتتن ؿا ق

اقعٌتتود: أ  يؾنػنتتقا إلصتت ح اقتتداخؾ، والةقتتؾ آهتتنامل بوخلتتورج اقتت،ي ٓ  قؾتتي 

ؿقتتتف، وهتتت،ا ينطؾتتتى عؿتتت ً دؤوبتتتًو، وز ـتتتو طتتتقي ًت قن ؼقتتتؼ  تتتو أ تتتؿقف بتتتت )اقنصتتتػقي 

واقرتبقتتتتتي(ت ؿتتتتتن  اقؼقتتتتتول هبتتتتت،ا ٓ يتتتتتـفه بتتتتتف إٓ مجوعتتتتتي  تتتتتـ اقعؾتتتتتامء إصتتتتتػقوء، 

ام أـؾفتتتؿ يف هتتت،ا اق  تتتو ، وب وصتتتي يف اجلامعتتتوت اقنتتتل وا تتتابػ إاؼقتتتوء، ؿتتت

 ختاج عىل ادؽول!

وـتتتتد يـؽتتتتا بعضتتتتفؿ رضورة هتتتت،ه اقنصتتتتػقي، فتتتتام هتتتتق واـتتتتع بعتتتته إ تتتت اب 

اإل تتتت  قي، وـتتتتد يتتتت عؿ بعضتتتتفؿ أكتتتتف ـتتتتد اكنفتتتتك دورهتتتتو، ؿتتتتوك اؿقا إؼ اقعؿتتتتؾ 

ق  اقًقويس أو اجلفود، وأعاوقا عـ آهنامل بوقنصػقي واقرتبقي، وفؾفؿ وا ت

يف ذقؽ، ؿؽتؿ  تـ حوقػتوت وعقتي اؼتع  تـفؿ مجقعتًو بًتٌى اإلخت ا بقاةتى 

اقنصػقي، ورفقفؿ إؼ اقنؼؾقد واقنؾػقؼ، اق،ي بف يًن ؾق  ف ريًا  تو  تال ا:! 

 وه،ا هق ا  وا: اخلاوج عىل ادؽولت وقق ي يصدر  ـفؿ اقؽػا اقٌقاح.

ول لتتى اخلتتاوج وخنو تتًو أـتتقا: ك تتـ ٓ كـؽتتا أ  يؽتتق  هـتتوك بعتته ادؽتت

عؾتتتتقفؿت فتتتت،اك اقتتتت،ي فتتتتو  أكؽتتتتا وعقتتتتي صتتتتقول ر ضتتتتو ، وإوتتتتو ل يف عقتتتتد 

 إو ك، وؾري

ذقتتتتؽ  تتتتو هتتتتق  عؾتتتتقل  تتتتـ اقتتتتديـ بوقيتتتتورة، ؿفتتتتمٓء لتتتتى ـنتتتتو،ؿ بتتتتـ  

 ادديٌ، وقؽـ بؽط آ نطوعي فام اؼدل.
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قؽتتتتتتـ جموهتتتتتتدة اققفتتتتتتقد ا  نؾتتتتتتػ قتتتتتت رض ا ؼد تتتتتتي، واقًتتتتتتوؿؽػ قتتتتتتد وء 

ـ ـنتتتوا   تتتؾ ذاك ادتتتوفؿ  تتتـ وةتتتقه ف تتترية، ٓ جمتتتوا أ  ا ًتتتؾؿػ أوةتتتى  تتت

قٌقوفتتتتو،  تتتتـ أ فتتتتو أ  ةـتتتتد ذاك ادتتتتوفؿ  تتتتـ إخقاكـتتتتو ا ًتتتتؾؿػ، وـتتتتد يؽتتتتق  

عـتتتف ؾتتتري راوتتتػ، ؿؾتتتامذا ٓ لوهتتتد  -أو عتتتىل إـتتتؾ اقؽ تتتري  تتتـفؿ -مجفتتتقرهؿ

هتتمٓء اقشتتٌوب ا تتن ؿا اققفتتقد، بتتدا جموهتتدهتؿ قتتٌعه  ؽتتول ا ًتتؾؿػ؟! 

ق  ةتقاهبؿ عتدل آ تنطوعي بتو عـك ا ؽتوح  توبؼًو، واجلتقاب  تقؽ فأظـ أكت

ي ي ؿا  - ع اع،ر إ ؽوكف -هق ةقابـو، واققاـع يمفد ذقؽت بدققؾ أ  خاوةفؿ

دى! وا  توا  ٓ يت اا  تتوي ً  - تتع إ تػ اقشتتديد - تقئًو  تقى  تتػؽ اقتد وء ُ تت

فا؟!.  يف اجل اغا، ؿفؾ  ـ  د 

 (.7738-3/7/7773اقص ق ي )
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 ٚج ع٢ً احلهاّاخلز

 ـوا اإل ول:

ادتته عتتىل اقؽتتػ عتتـ ـنتتوا إ تتااء وبوقصتترب عتتىل ظؾؿفتتؿ ، ـتتد ةتتوء ؿقتتف 

وؾري تتتتو ، وقتتتت،قؽ ؿتتتت  لتتتتقز اخلتتتتاوج  "اقصتتتت ق ػ"أ وديتتتتٌ صتتتت ق ي يف 

عؾقفؿ وـنو،ؿ ققا  ًٌو ٕعام،ؿ ، وإكام درءًا قؾػنـي ، وصربًا عىل ظؾؿفتؿ يف 

  ،يػي َرِاَ ا: ُ َعـُْف : ؾري  عصقي : ع  وةؾ ، و ـ ذقؽ  ديٌ

قَُؼقُل ؿِتقِفْؿ  » ـ نِل ، َو َت ًُت نَـ قَ  بِ ًْت َٓ َي َداَي ، َو َٓ ََيْنَتُدوَ  هِبُت ٌي  ؿ ت
ِدي َأغِ َيُؽقُ  َبعْت

ُؾقُب اقش   ـُ ْؿ  ُؾقهُبُ ـُ  .«قَوطِِػ يِف ُة ْاَمِ  إِْكاٍ ِرَةوٌا 

ًُ : َفقَْػ َأْصـَُع َيو َرُ قَا ا ْؾ ـُ وَا  ،يػي :  َؿُع ـَ ًْ وَا : َا ـَ ًُ َذقَِؽ ؟  : ِ إِْ  َأْدَرْف

َؿْع َوَأطِتتتْع  َؽ ، َؿوْ تتت َ، َ وُقتتت
ُاَك ، َوُأِختتت َب َظْفتتت رِي ، َوإِْ  رُضِ

.أخاةتتتف "َوُاطِقتتتُع قِْ َِ تتت

 (.0/70 ًؾؿ )

 (.833-77/7/838اقضعقػي )
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 َٔ ضالٍ فزم ايتهفري

 :¢ـوا ر قا ا: 

عتتي، واقًتتؿع، واقطوعتتي، وا،ستتاة، وأكتتو آ تتافؿ ب ؿتتا أ تتاين ا: هبتتو: اجلام

واجلفود يف  ٌقؾ ا:، ؿؿـ ؿورع اجلامعي ـقد  رب، ؿؼد خؾع ربؼي اإل  ل  تـ 

 عـؼف إٓ أ  يااةع، و ـ دعو بدعقى اجلوهؾقي ؿفق  ـ ة و ةفـؿ.

 )ص قح(

 ـوا اإل ول:

اقابؼي يف إصؾ: عاوة يف  ٌؾ،  عتؾ يف عـتؼ اقٌفقؿتي أو يتدهو كًتؽفو، 

قإل تت ل، يعـتتل :  تتو يشتتد بتتف ا ًتتؾؿ كػًتتف  تتـ عتتاى اإل تت ل، أي :  ؿو تتنعورهو

  دوده وأ ؽو ف وأوا اه وكقاهقف، ـوقف ابـ إيري.

ـؾتتتً: هتتت،ا كتتت   تتتـ عؽتتتات اقـصتتتقص اقنتتتل اتتتديـ ؿاـتتتي اقنؽػتتتري بوقضتتت ا 

واخلاوج، ؿػقف إ ا هب،ه اخلؿا اقنل ي يؼق تقا بشتس  ـفتو، ؿؼتد خاةتقا عتـ 

عتتتـ اقطوعتتتي، وي َيتتتوةاوا وي لوهتتتدوا، بتتتىل، قؼتتتد اجلامعتتتي، وعتتتـ اقًتتتؿع و

 هوةا بعضفؿ إؼ ب د اقؽػا قنؽػري ا ًؾؿػ وب وصي  ؽو فؿ.
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ؿتتن  اعؾؾتتقا وكػتتقا أ  يطٌتتؼ ادتتديٌ عؾتتقفؿ،  تتلقـوهؿ:  تتو ـتتققؽؿ بؿتتـ اتتاك 

وا دة  ـ ه،ه إوا ا؟ أيؽػتا بت،قؽ فػتا ردة، وإ  ي يًتن ؾ ذقتؽ بؼؾٌتف، بتؾ 

أةتتتتتوبقا بوإللتتتتتوب اقن  تتتتتقا  تتتتت،هٌفؿ اخلتتتتتورج عتتتتتـ  هتتتتتق  عتتتتترتك ب،كٌتتتتتف؟! ؿتتتتتن 

اجلامعتتتي، وفػتتتاوا أكػًتتتفؿ بلكػًتتتفؿ، ٕفتتتؿ ٓبتتتد أفتتتؿ يعرتؿتتتق  أفتتتؿ حؾتتتق  

بؽ تتتري  تتتـ إوا تتتا  تتتـ هتتت،ه اخلؿتتتا وؾريهتتتو! وإ  أةتتتوبقا  تتتؾًٌو، ؿؼتتتد كؼضتتتقا 

  ،هٌفؿ، وذقؽ  و كٌغل ، هداهؿ ا:!

 (.7/330ص قح  قارد اقظؿآ  )
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 عُزإ بٔ حطإرٚا١ٜ ايبدارٟ عٔ  

 ٌٖ ٜعين أْ٘ يٝط خارجًٝا

 عـ عؿاا  بـ  طو  هؾ يعـل أكف ققا خورةقًو؟ اٌق وري روايي اقًماا: 

  هتتتمٓء ٓ يؽػتتتاو  ٕفتتتؿ رووا إٓ، ٓ يعـتتتل، وقتتت،قؽ ـؾتتتً قتتتؽ:  اقشتتتق :

 عـف، ؿفق خورةل  عاوك.

 روايي عؿاا  عـ مجوعنف هؾ ياد ادديٌ أل يٌؼك ص ق ًو؟  داخؾي:

 إذا فو  مجوعنف يؼوت   ؾف. اقشق :

 ...مجوعنف اخلقارج ه،ا ادديٌ عـ  ،هٌف يضعػ ادديٌ.  داخؾي:

اؼتتتقا: يتتتاوي  تتتـ طايتتتؼ ختتتورةل آختتتا  تتتديٌ عتتتـ اقا تتتقا عؾقتتتف  اقشتتتق :

 اقً ل؟

  ديٌ يـل  ،هٌف.  داخؾي:

  عؾقش، حيؽل  ديٌ عـ اقا قا أل  ديٌ عـ ؾريه؟ اقشق :

 ة واقً ل.ٓ، عـ اقا قا عؾقف اقص   داخؾي:
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 ويف ه،ا ادديٌ اليقد  ،هٌف. اقشق :

 كعؿ.  داخؾي:

وٓ يؼٌتتؾ هتت،ا ادتتديٌ يعـتتل:  عـتتك ٓ ينليتتد بو تت،هى؟ أظتتـ أكتتً  اقشتتق :

 ؽتتل أ  صتتقرة خقوققتتي يعـتتل، صتتقرة خقوققتتي،  عتتاوك يف ا صتتطؾح أـتتقاا 

   تو رواه قؾعؾامء، أ  اقااوي ا ٌندع هؾ امخ، رواينف أل ٓ، أـقاا:  ـفو إذا فو

ققا ؿقف اليقد  ،هٌف وفو  بطٌقعتي ادتوا يؼتي ؿفتق رواينتف  ؼٌققتي، أ تو إذا فوكتً 

رواينف ؿقفو اليقد  ،هٌف ؿاواينف  قـئٍ، ٓ اؼٌؾ إذا ؿقفو اليقد  ،هٌف، ه،ا اقؼقا 

اق وين وهق إ فا عـد عؾامء ا صطؾح، قؽـ هـوك ـقا  و دال أ  ه،ا اقااوي 

ادتتتتوا  قتتتتـام ك ٌتتتتً عداقتتتتي راوي ـٌتتتتؾ فتتتتؾ يشء أيٌنـتتتتو  يٌنتتتتً عداقنتتتتف وبطٌقعتتتتي

، يتتتؿ أيٌنـتتتو وتتتٌطف ويؼنتتتف يف اقاوايتتتي وأكتتتف ٓ يؽتتت،ب عتتتىل  ًتتتؾؿإ تتت  ف، وأكتتتف 

ر قا ا:،  قـ،اك اقؼقا اق وقٌ يتليت ؿقؼتقا: رواينتف اؽتق  صت ق ي ٕكتف ديـتف 

 تتقئًو ي يًتتؿعف وإكتتام اؼققتتف  ¢وعداقنتف كـعوكتتف  تتـ أ  يؽتت،ب عتتىل ر تقا ا: 

اؼتتتقًٓ، وهتتت،ا اقتتت،ي أكتتتو أديتتتـ ا: بتتتف، وقتتت،قؽ ؿتتتاض ؿاوتتتقوت  تتتو يػقتتتدكو يشء، 

أعطقكتتتو روايتتتي رواهتتتو عؿتتتاا  بتتتـ  طتتتو  هتتت،ا بوقًتتتـد اقصتتت قح إققتتتف، يتتتؿ بوقًتتتـد 

يتد م  هت،ه اقاوايتي هتتدل اإل ت ل واإ، وـققتقا قـتو ¢اقص قح  ـف إؼ اقا تقا 

 اخلقارج، ه،ا ٓ وةقد قف.

  .: .. ( 77:  37/   50) ا،دى واقـقر /  
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 صؤاٍ حٍٛ إحد٣ اجلُاعات يف بانضتإ

مجوعتتي  تتـ بوفًتتنو   تتـ أهتتؾ ادتتديٌ وةتتوؤوا بل تتئؾي  فؿتتي، وأكتتو   داخؾتتي:

 لى ... قؽؿ ه،ه اقـصوغح..

 ه،ا ... حينوج إؼ ةؾًي خوصي. اقشق :

 همٓء ... ؿفؿ ٓ بد يف ه،ه اجلؾًي ... كًلقؽ يو  ق ، ك ـ ..  داخؾي:

 امعي اةنؿعقا هـو..قؽـ اجل اقشق :

 إذا فو  اًؿ ق  يو  ق .  داخؾي:

يًتتتعدفؿ أ  يف بوفًتتتنو  خاةتتتً مجوعتتتي ... مجوعتتتي ا ًتتتؾؿػ،   داخؾتتتي:

أوا همٓء ... ٕهؾ ادتديٌ، هتؿ أؿتااد اؾتؽ اجلامعتي وأهتؾ ادتديٌ مجوعتي 

أهؾ ادديٌ، يؿ ا نؼؾقا بو ؿ مجوعي ا ًؾؿػ، وأ  ... واقؾؾقا يف أ قوء 

ينؿًتتتتؽق  بودتتتتديٌ يف اقصتتتت ق ػ أ  هـتتتتوك مجوعتتتتي ا ًتتتتؾؿػ ...   ـفتتتتو ...

مجوعتتي ا ًتتؾؿػ، ويتتدعق  أ   تتـ ي يٌتتويع هتت،ه اجلامعتتي وأ ريهتتو ؿفتتق ختتورج 

عـ مجوعي ا ًؾؿػ  تقاء ... ويف بعته إ قتو  يننتعق  ويؽػتاو   تـ ي 

يٌويع اؾؽ اجلامعي، وف،قؽ يؼققق : فتؾ  تـ اًتؿك ... أهتؾ ادتديٌ ؿفتق ... 
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ـ أهتتتتتؾ اقًتتتتتـي أو بلصتتتتت وب ادتتتتتديٌ ... ادـػتتتتتل واقشتتتتتوؿعل ...  تتتتتـ أهتتتتتؾ  تتتتت

اجلامعي ٓ ... قـو ا ؿ إٓ ا ؿ وا د مجوعي ا ًؾؿػ، ؿ  أريد هب،ه إ قوء، 

وف،قؽ ينشٌ ق  بسؿقع  و ورد يف إ وديٌ  ـ أ ا ...  تقاء يف ... يؼتد ق  

 تتتـ ي ... اتتتاك  عتتتىل ...  نتتتك  تتتـ ي لتتتى ا تتتمذ  ـتتتوققا: هتتت،ا اتتتاك اقػضتتتقؾي،

اقػضقؾي   ؾ ه،ه ا ًوغؾ، ... وأف ا أفؿ أؿنقا أكف ٓ  قز اقص ة خؾػ أهتؾ 

 ادديٌ، ؿامذا رأيؽؿ.

هتتتت،ه بتتتتورك ا: ؿقتتتتؽ  نتتتتوج إؼ ةؾًتتتتي خوصتتتتي كنق تتتتع ٓ نقضتتتتوح  اقشتتتتق :

إ قر ؿقفوت ٕ  اق،ي ا نشؿف  ـ ه،ه اقؽت ل أ  هت،ا إ قتوء جلامعتي اقنؽػتري، 

كننع  نك اجلامعي هتمٓء اقت،يـ اؼتقا عتـفؿ هـتو  قةتقدو  قؽـ  و لقز أ  

 هـو يف ا ديـي.

 ٓ، يف اقٌوفًنو .  داخؾي:

 ٓ، اق،يـ كؼؾقا إققؽ ه،ا. اقشق :

 ... ةوؤوا إؼ اقعؿاة.  داخؾي:

 ه،ا هق، أـقا: هؿ هـو يف ا ديـي؟ اقشق :
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ًتوةد أهؾ ادديٌ ةوؤوا ا نؽقا أفؿ وقـتو  ًتوةد ... ٕهتؾ ا   داخؾي:

ؿتتؤ  أذفتتا  تتـ إغؿتتي اق تتوبنػ و تتـ أهتتؾ ادتتديٌ ؿفـتتوك ... بتتلفؿ يـنًتتٌقا إؼ 

 أهؾ ادديٌ وه،ا اقؽ ل بدعي ...

طقى! أكو أقنؼل  عؽ إ   وء ا: وك دد وـنًو كؾنؼل  ع بعه همٓء  اقشق :

و أو  تقئًو  تـ ذقتؽ وكن تدث  اإلخقا  اق،يـ قؼقنفؿ وذفتاوا بعته  تو ذفتات آكػًت

 وقع بام يقن ا: اٌورك واعوؼ.يف ا ق

 (00:15:42/ (1هـ )1408لقاءات املدينة لعام )
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 تهفريٟ تشٚج اَزأ٠ بدٕٚ ٚيٞ ثِ تاب

يقةد بعه اقشٌوب اق،يـ فو  يـنؿل إؼ مجوعي  ـ اجلامعوت ا ًامة  -

وأ  اتتتوب    -طٌعتتتًو ا وةفتتتو بتتتدو  ويل -اقنؽػتتتري واتتت وج إ تتتدى اقـًتتتوء وأ  

قف ؿقًلا  و  ؽؿ ادقوة اق وةقي أ ، هؾ اقنقبي َ ُى   و ـٌؾفو، عـ  و فو  عؾ

 أّل؟

  وذا ا وةفو بغري ويل قعؾف فو  يعنؼد أ  اققيل فوؿا؟ -اقشق  

 كعؿ. -

 ا: أفرب. -اقشق 

 وأكسى أوٓدًا. -

 و يف ؿاع يف أوٓد أو  و يف أوٓد ؿن و أ  يؽق  ه،ا اقـؽوح ةوغ ًا  -اقشق 

ٓ إقتتف إٓ ا:،وا: أعؾتتؿ يؽتتق  اجلتتقاب فتتؤيت: أ  اقاةتتؾ يعنتترب أو ؾتتري ةتتوغ  

فوقاةؾ اق،ي فو  يف اجلوهؾقي وا وج بو اأة عىل عؼد ةتوهغ ؿوقا تقا عؾقتف 

اقًتت ل  قتتـام أ تتؾؿ أوقئتتؽ اقؽػتتور  تتو أ تتاهؿ بنسديتتد اقعؼتتقد ؿقؽتتق  هتت،ا   تتؾ 

 أوقئؽ.
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ا تتتتنؼات  يعـتتتتل يٌتتتتدو أ  اققوتتتتع حنؾتتتتػ، أ  هتتتت،ه اقؽتتتتيعي -أبتتتتق إ تتتت وع

ـصتتقص ا تتنؼات وأ  ٓ زواج إٓ بتتقيل  تت  ً، وٕهتتؾ اجلوهؾقتتي عتت،ر أكتتف ي اقو

ي يؼتتؾ ،تتؿ  ¢يتتلهتؿ وع ـٌتتؾ ذقتتؽ فتتوٕ قاا اقنتتل أفؾقهتتو  تتـ اقابتتو اقا تتقا  

اافقهتتتو أو ك تتتق ذقتتتؽ ؿقعـتتتل يظفتتتا أ  هتتت،ا إ تتتا حنؾتتتػ ؿؾتتتق  تتت  ً ـقتتتؾ فتتتو  ا

ٓ  ه،ا ٓ يدخؾ يف بوب اقنلويؾ ف  و    نلو ًٓ ؿلخطل أو ك ق ذقؽ؟ نلوًٓ وا

ه،ا اققةف وب   ؽ يف اقػتاع اقت،ي انتتػضؾ بتف واوتح ةتغ، قؽتـ  :اقشق 

ٓبتتتد  تتتـ أ  كااعتتتل هـتتتو اةنفتتتود ا سنفتتتديـ ا  طئتتتػ  ٕكتتتف  تتت  ً اققتتتقل هـتتتوك 

 تت،هى  عتتاوك بلكتتف يٌتتقح قؾؿتتاأة أو قؾػنتتوة اقٌوقغتتي  تتـ اقا تتد أ  اتت وج كػًتتفو 

 بـػًفو. 

 يف ادـػل؟ ه،ا  -ابقإ  وع

 إ ـو  و بدكو كػضح ا ،اهى أ  خؾقفو  ًنقرة. :اقشق 

 ٓ  ـ بوب اقنػؼف عؾؿ إـقاا يعـل. -أبق إ  وع

ؿـػرتض   صًو عوش يف هت،ا ا ت،هى  تو عتوش وات وج ا تاأة  بـتوء  :اقشق 

عىل هت،ا ا ت،هى وكًتؾ أو ي يـًتؾ  تش  فتؿ، يتؿ اٌتػ قتف خطتل هت،ا ا ت،هى 

 ـ اقـ ، ؿامذا يػعؾ؟ فام ورد عتـ عؿتا بتـ اخلطتوب أكتف  بدققؾ  و أوت إققف

 ئؾ  اة عـ ـضقي ؿتلؿنك بتاأي ـقتؾ قتف: أكتً ؿتقام  تٌؼ  ـت، فت،ا أؿنقتً ب ت ك 

ه،ا، ـوا: ه،ا عىل  و كػنل أ ، وذاك عىل  و أؿنقـو، ٕ  آةنفود اغري، ؿف،ه 
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ل  تتـ أغؿتتي صتت قح أكتتو أٓ تتظ أ  يؿتتي ؿاـتتًو بتتػ اةنفتتود إ تتو ،اقػًتت ي ٓ بتتد  ـفتتو

ا ًتتؾؿػ، ؿقؼتتتقا بستتتقاز اتتت وج اقػنتتوة اقاا تتتدة بـػًتتتفو دو  إذ  أبقفتتتو، أ  هتتت،ا 

اقعؼد ص قح، وبتػ  توب  غتاور بعؾؿتف قتقا عـتده يؼوؿتي بوقؽنتوب واقًتـي فتام 

يـٌغل ؿؼتول بـػًتف بنؽػتري مجتوهري ا ًتؾؿػ ويااتى عتىل ذقتؽ أ ؽتول  تو أكت ا 

ش ةدًا، قؽـ  و كًنطقع إٓ أ  ا: هبو  ـ  ؾطو ، ص قح ه،ا خطل وخطل ؿو 

 ،كؼقا  و دال هق ي يؽـ  نعؿتدًا   وقػتي اقتـ  اقؽتعل ؿتـ ـ كقةتد قتف عت،راً 

وٓ يعـل ه،ا اقع،ر إٓ أ  كعو ؾف فام ـؾـو  عو ؾي اإل  ل أوا ك وقف قؾؿؽفػ 

اق،يـ عؼدوا عؼتقد ؾتري وعقتي،و فت،قؽ عتىل هت،ا اإلكًتو  ينتقب بقـتف وبتػ ا: 

 ك فام هق وا: أعؾؿ.ع  وةؾ ويٌؼ

 إذا ةدد اقعؼد؟ -

إذا صتتح ةتتقاب اقًتتوبؼ،  تتو يف داعتتل قؾعؼتتد ٕ  اقصتت وبي  تتو أ تتؾؿقا  تتو  -

 ةددوا اقعؼقد.

 : .. : .. ( 36/    41) اهلدى والنور / 
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 ٕ أصخاب إقٍٛ بعض مجاعات ايتهفري 

 ٕٛ اجل١ٓ قد تابٛاًايهبا٥ز ايذٜٔ ٜدخ

 يغػتتا ـتتد اقؽٌتتوغا أصتت وب أ  اقنؽػتتري عتتيمجو  تتـ ٕؿتتااد ذفاكتتو اقًتتوغؾ: ـتتد

  ـد همٓء  إ ؿؼوققا،  خيؾدو  وٓ خياةق  يؿ  عقـي  دة اقـور يدخؾق  أو ،ؿ

 عؾتتقفؿ اؼتتول ٓ فتتل  اقتت،كقب  تتـ فؾقتتو اطفتتاهؿ ي اتتقبنفؿ وقؽتتـ اقتتدكقو يف اتتوبقا

 عت  ا: يت،فاه يعـتل  تـ اقـتوس  تـ أ  هق بؿعـوه ب ديٌ وا ندققا     اددود

 هتت،ا صتت ي  تتدى ؿتتام اٌتتً، ـتتد اٌتتً ـتتد رب يؼتتقا يتتؿ اقؼقو تتي يتتقل ،كقبتتفب وةتتؾ

 ؟ وادديٌ اقؼقا

 لتى عؾتؿ طوقى بوعنٌورك وأكً،  أعاؿف  و اقؾػظ هب،ا ادديٌ أ و اقشق :

 يًتؿق  اقت،يـ هتمٓء  تـ وا تد قتؽ يؼتقا ؿعـتد و اقؽنتػ ُامفؾ فقػ اعاك أ 

 اقػاصتتتي  صتتتؾ نظتتتااـ  تتتو ؿٌتتتدا اقػتتت ين ادتتتديٌ واقنؽػتتتري ا،ستتتاة بسامعتتتي

 ـتؾ،   تق ادتديٌ هت،ا واًتلقف إقٌتوين وهتق بتف ابنؾقتً اقت،ي اقشق   ع  نؿع

  تتتديٌ هتتتق هتتتؾ بتتتف ةئتتتً أيتتتـ  تتتـ ادتتتديٌ هتتت،ا قتتتف ـتتتؾ اقًتتتماا قتتتف وةتتتف رأ تتتوً 
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  تتو بؽتتؾ حينستتقا أ  ،تتمٓء  تتداً  كضتتع اقصتتقرة هبتت،ه ؟ رواه اقتت،ي و تتـ صتت قح

 عـو. بن ػػقا بعديـ،  يشنفق 

 ٕكتتف هتتق ؿتتابام،  اقًتتوعي هتت،ه إٓ  تتؿعنف وٓ ادتتديٌ هتت،ا ؿتتًعا  تتو وا: أكتتو

  تت   اقٌتت ار رواه هتت،ا بقؼؾتتؽ فنتتوب يف  تتويػف يؽتتق  بقستتقز ادتتديٌ هتت،ا بقفؿتتف

  تتق بتتدي أراةتتع  ئتتوت يااةتتع بتتدي هتت   َ إذا بقتتـام  قـئتتٍ، رأ تتًو بااةتتع اقٌتت ار ؿلكتتو

 اكتف دققتؾ ؿفت،ا كػتوآ ذفااف اق،ي نلويؾاق أ و،  ك صؾف  و ٓاو ك صؾف وـد اقؽنى

،  كصتتتق و فوكتتً  تتتو اقبنتتف اكتتف اتتتوب قؽتتـ ةتتتوء أيتتـ بقنطتتقروا يعـتتتل  تتـ اجلامعتتي

،   تتت،كى هتتتق ؟  تتت،كى ؾتتتري أل  تتت،كى أهتتتق كصتتتق و اقبنتتتف اؽتتتـ وي اتتتوب ؿوقتتت،ي

 َٓ  ا:َ إِ   ﴿ اعتتوؼ ـققتتف  تتع خؾقتتؽ أكتتً ؟يتتؿ ٓ أل ،تتؿ يغػتتا هتتمٓء ؿفتتؾ،  طقتتى

كَ  َأ ْ  َيْغِػاُ  فِ  ُيْؽَ
و ِػاُ َوَيغْ  بِ َؽ  ُدو َ  َ ت

ـْ  َذقِت وءُ   َِت  يف أيتي هت،ه ٕ  [38 ]ملنسرا: ﴾َيَشت

 فتتتام  تتتوكع ةتتتو ع اقتتتـ  ٕ  اقظفتتتا ـوصتتتؿي هتتتل اجلفؾتتتي ،تتتمٓء بوقـًتتتٌي اققاـتتتع

 دو   و يغػا " يشوء  ـ ذقؽ دو   و ويغػا بف يؽك أ  يغػا ٓ" اقعؾامء يؼقا

 اإل ت ل يف دخقؾي ؿؾًػي ؿوقؽٌوغا و ق فٌوغاه،ه بؽك ققا  و يغػا يعـل ذقؽ

  ت،هٌو وصتور ا تم ـػ أ تري عتىل خاةقا اق،يـ اخلقارج أوقئؽ أذكوب وهمٓء

 . بعده  ـ يلاق  اق،يـ اخلؾػوء فؾ عىل اخلاوج ،ؿ

 : .. ( 14:  10/   52) اهلدى والنور /   
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 مجاع١ ايتهفري يف ٖٛيٓدا

ؽتاة ... اقػؽتتاة عـتدكو يف إ تدى ا تد  ا،ققـديتي مجوعتي ةتوؤوا بػ ا ؾؼتل:

 ب ًى رأي أكو  ـٌعفو  ـ  ل وهل اقنؽػري وا،ساة. 

 اقنؽػري وا،ساة كعؿ. ه،ه وصؾً إؼ ب د اجل اغا. أي اقشق :

ؿػتتتل إ تتتدى ا تتتد  ا،ققـديتتتي يف مجوعتتتي ٓ يصتتتؾق  يف ا ًتتتوةد  ا ؾؼتتتل:

ويؽػتتاو  يعـتتل ؾتتريهؿ  تتـ إختتقة فتت،قؽ اقًتتؾػقػ اقتت،يـ يؼققتتق  بتتنفؿ يعـتتل 

خؾػ ه،ا اإل ولت ٕكف  ٌندع، وٕكف ف،ا وفت،ا، ؿفتؿ أ  ـتوققا إفتؿ إذا  يصؾق 

 تتؿعقا إذا  تتؿعقا ؿنتتقى  قتت  ،تتؿ  تت  ً أ  يصتتؾقا يف هتت،ه ا ًتتوةد اقنتتل هتتل 

كػا اقصتقرة أو كػتا ا ًتوةد اقنتل يف اقتٌ د اإل ت  قي، كػتا إغؿتي ةتوؤوا 

 قي، وةتوبقا إ تول ويعطتك إؼ هققـدا وا رتوا  ًوةد  ادؿد : اجلوققي اإل ت 

قتتف رااتتى، ؿتتام يف ؿتتاع بتتػ هتت،ا اإل تتول اقتتغ  تت  ً يف ا غتتاب أو يف اجل اغتتا أو 

يف  لتت أو اإل تتول يف هققـتتدا، وهتتؿ يؼققتتق : ك تتـ ٓ كصتتغ خؾتتػ هتت،ا خؾتتػ 

ه،ا اإل ول، ؿ،هًٌ إقتقفؿ  تاة، ؿؼؾتً ،تؿ، يعـتل كوـشتنفؿ  تقيي، ؿؼتوققا يل يف 

ا ًتتوةد هتتق  تت،يا  ـتتو عتتىل عتتدل اقاوتتو هبتت،ه اقٌتتدع إختتري: إ  اعن اقـتتو ،تت،ه 



 اخلوارج والتكفرييني ---------------------------------------------- أللباني يف املنوججامع تراث العالمة ا

777 

وهتت،ه ا ـؽتتاات ا قةتتقدة يف هتت،ه ا ًتتوةد عتتىل  تتد اعٌتتريهؿ، ؿفتتؾ لتتقز 

 ،ؿ يعـل    ً أ  يٌؼقا عىل  وقنفؿ اؾؽ، أل يصؾقا يعـل فًوغا اقـوس؟

 شتتؽؾي هتتمٓء يتتو أختتل أخطتتا بؽ تتري  تتـ اقصتتقرة اقنتتل ذفاهتتتو وهتتل  اقشتتق :

  يف  ًوةد ا ًؾؿػ، وراء ا نـتوعفؿ  تـ اقصت ة يف هت،ه أفؿ يعـل ٓ يصؾق

ا ًتتوةد قتتقا ٕكتتف ؿقفتتو  تت  ً أغؿتتي ؾتتري حؾصتتػ يف اقصتت ة وإكتتام يم تتق ... 

اقـوس  ؼوبؾ رااى، أو أ  يف ه،ه ا ًتوةد ف تري  تـ اقٌتدع وادتقادث، ققًتً 

د هتت،ه هتتل ا شتتؽؾي، ا شتتؽؾي أ  هتتمٓء هتتؿ عـتتدهؿ فػتتورت ٕفتتؿ أوًٓ يف اقتتٌ 

اإل   قي ؿض ً عـ اقٌ د: آه، وؿضت ً  نتك ا ًتؾؿػ اقت،يـ يعقشتق  يف بت د 

اإل تتت ل ففتتت،ه اقتتتٌ د وؾريهتتتو، ؿضتتت ً عتتتـ ا ًتتتؾؿػ اقتتت،يـ يعقشتتتق  هـتتتوك  يف 

ب د اقؽػا، ا ًؾؿق  اق،يـ يًنقطـق  ب د اإل ت ل هتمٓء فػتور عتـفؿ، وهتؿ 

ـْ َيْ ﴿  ـققتتف اعتتوؼ: يًؾًتتؾق  اقؽػتتا  تتـ ادتتوفؿ إؼ ا  ؽتتقل، ويطٌؼتتق َوَ تت

وؿُِاو َ  ُؿ اْقَؽتت َؽ ُهتت
ْؿ بِتتاَم َأكتتَ َا ا: ُ َؿُلْوَقئِتت ُؽتت عتتىل فتتؾ  ؽتتول اقتتدوا  [33]ملمائرر:  ﴾حَيْ

اإل   قي، ٓ يػاـق  بػ أ د  ـفؿ، يؿ يًؾًؾق  اقؼضتقي إؼ ختودل ا ًتسد، 

مٓء وققا ؿؼط إؼ اإل ول وٓ ا مذ ، بتؾ وإؼ ختودل ا ًتسدت  توذا؟ ٕ  هت

يعقـتتق  ادتتوفؿ وياوتتق  ب ؽؿتتف، ؿقًؾًتتؾق  اقؽػتتا اقتت،ي بتتدؤوا بودتتوفؿ إؼ 

أصتتتتغا بؽتتتتقل، ؿؽتتتتؾ هتتتتمٓء فػتتتتور، وقتتتت،قؽ هتتتتؿ يؿنـعتتتتق   تتتتـ اقصتتتت ة ،تتتت،ا 

اقًٌى، وققا ٕكف يف بدع ويف أ قر أو  و يف إخ ص أو  و  وبف ذقؽ، وه،ه 
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ـ اقشتٌوب ا ًتؾؿ  ـشـي كعاؿفو  ـ َأْخَ ل، وك ـ بؾقـو هـتو  تـ بعته إؿتااد  ت

اقتتتت،ي فـتتتتو كظـتتتتف أكتتتتف  عـتتتتو و ـتتتتو وؿقـتتتتو، وؿعتتتت ً فـتتتتً أاعستتتتى  ـتتتتفت ٕفتتتتؿ فتتتتوكقا 

يًندقق  بؽنٌل ويـنػعق  هبو ويل ق  ب،قؽ، آه، ؿوةنؿعـو ك ـ  ع بعضتفؿ 

هـو، فوكقا يؿنـعق  عـ ص ة اجلؿعي  وعـ ص ة اجلامعي، ٓ يصتؾق  إط ـتًو، 

طتتتمهؿ يٌتتتدأ  تتتـ أيتتتي اقؽايؿتتتي  قتتتٌ واقًتتتٌى هتتتق اقتتت،ي ذفااتتتف قتتتؽ آكػتتتًو، ؿ 

ؿفؿقهتتو ؿفتتاًم خطتتًل وينؾتتقا ذقتتؽ أخطتتوء ف تترية وف تترية ةتتدًا،  ـفتتو أفتتؿ خيطئتتق  

اقاوايتي اقنتتل اؼتتقا بتتل  ابتتـ عٌتتوس  تتو ؿنتت أيتتي ا تت،فقرة ـتتوا: فػتتا دو  فػتتا، 

ـتتوا هتت،ه روايتتي ؾتتري صتت ق ي، وهتتؿ ةفؾتتي، ٓ يعاؿتتق  عؾتتؿ ادتتديٌ وٓ عؾتتؿ 

كتام ديتـفؿ هتقاهؿ، فتوخلقارج إوقتػ كو تًو، ؿتام أعستٌفؿ اجلاح واقنعتديؾ، وإ

ٌ،وفو كٌ، اقـقاة، ؿفمٓء يف اققاـتع ـؿفق ديـفؿ و و ي يعسٌفؿ ؿفؿ ياؿضقكف وي

ـد كسد ؿقفؿ مجوعي حؾصتػ وقؽتـفؿ وتوقق ت ٕفتؿ يؿشتق  عتىل ؾتري عؾتؿ، 

اٌتدأ ؿفؿ ب وةي  إؼ عؾامء يؼػتق  ،تؿ بو اصتود، و،ت،ا ؿؿستودقنفؿ لتى أ  

 ـ اؽػريهؿ قؾؿًؾؿػ، وهؿ فام ـؾً قؽ أهؾ أهقاء يلخ،و   ـ فؾ ك   تو 

يشنفق ، أوًٓ: ٓ يـظاو  إؼ  ـ  قؼً أيي، وهتؿ اققفتقد،  قتٌ فتو  اققفتقد 

ـًام : ـًؿ قف اقًؾطي عتىل اقؼًتؿ أختا، ويلخت،و   تـفؿ إاتووة أو رضيٌتي أو 

قتتتتف اقصتتتتدع وادؽتتتتؿ ووةتتتتدوا ؿ -¢- تتتو  تتتتوبف ذقتتتتؽ، ؿؾتتتتام بعتتتتٌ ا: بؿتتتتدًا 

بودؼ وقؽـفؿ ة تدوه  ًتدًا وبغقتًو  تـ عـتد أكػًتفؿ، وفتام ـتوا رب اقعتو ػ 

،  ع ذقؽ ـوقً [036]ملبقي  ﴾َيْعِاُؿقَكُف َفاَم َيْعِاُؿقَ  َأْبـَوَءُهؿْ ﴿يف اقؼاآ  اقؽايؿ: 
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اقطوغػتتتي اقتتتدو   تتتـفؿ: ك تتتتـ كن تتتوفؿ إؼ بؿتتتد، أكتتتف هتتتت،ا اقتتت،ي يلخ،وكتتتف  ـتتتتو 

واقعؾقتتو عـتتدهؿ هتتؾ حيتتؼ ،تتؿ ذقتتؽ، ؿتتن  أةتتوبؽؿ بتتام يتتقاؿؼؽؿ اقطوغػتتي اقؽتتربى 

هتت،ه أيتتي، أفتتؿ يايتتدو  أ   -عتت  وةتتؾ-ؿ تت،وا بتتف، وإٓ ؿورؿضتتقه، ؿتتلك ا ا: 

يلخ،وا  ـ  ؽؿ بؿد وهؿ فػور بف، ؿلوًٓ أيي اعـتل  تـ ٓ يتم ـ بوإل ت ل. 

وٓ اعـتتتتتل  تتتتتـ يتتتتتم ـ بوإل تتتتت ل وقؽـتتتتتف يؼلتتتتت يف اطٌقتتتتتؼ ةوكتتتتتى  تتتتتـ ةقاكتتتتتى 

 تتتتت ل، هتتتتت،ا أوًٓ، يوكقتتتتتًو: هتتتتتؿ ٓ يعؾؿتتتتتق   ؼقؼتتتتتي قغقيتتتتتي ووعقتتتتتي أ  اقؽػتتتتتا اإل

 تٌوب ا ًتؾؿ ؿًتقع، وـنوقتف »: -عؾقتف اقصت ة واقًت ل-درةوت، ؿؿ  ً ـققتف 

، إذًا ـنتتوا ا ًتتؾؿ فػتتا، هتتؾ هتتق اقؽػتتا اقتت،ي عـتتوه رب اقعتتو ػ يف أيتتي «فػتتا

ُؽْؿ بِاَم َأكَ َا ا﴿اقًوبؼي وهق:  ـْ َيْ حَيْ ، [33]ملمائ:  ﴾: ُ َؿُلْوَقئَِؽ ُهُؿ اْقَؽوؿُِاو َ َوَ 

يف ادتتتتديٌ اقتتتت،ي ياويتتتتف اإل تتتتول  -عؾقتتتتف اقًتتتت ل-ٓ، فتتتت،قؽ ـققتتتتف  اجلتتتتقاب:

 -¢-اقٌ تتتتوري يف صتتتت ق ف  تتتتـ روايتتتتي ةايتتتتا بتتتتـ عٌتتتتد ا: اقتتتتٌََسغ أ  اقـٌتتتتل 

 تتتتؽنفؿ  نتتتتك  «ا نـصتتتتً يل اقـتتتتوس»خطتتتتى يف  ستتتتي اقتتتتقداع وـتتتتوا جلايتتتتا: 

ٓ ااةعتقا »وـوا ،ؿ:  -عؾقف اقص ة واقً ل-ؿ طى ؿقفؿ يًؿعقا  و أـقا، 

فػتتتتورًا ييتتتتب بعضتتتتؽؿ رـتتتتوب » «بعتتتتدي فػتتتتورًا ييتتتتب بعضتتتتؽؿ رـتتتتوب بعتتتته

، فػورًا بؿعـك خورةػ عـ ا ؾي ٓ اػعؾق  ؿعؾ اقؽػور ييب بعضؽؿ «بعه

رـتتتوب بعتتته،  تتتـ هـتتتو ـتتتوا اامجتتتو  اقؼتتتاآ  عٌتتتد ا: بتتتـ عٌتتتوس يف اػًتتتري أيتتتي 

ُؽْؿ بِاَم َأكَ َا ا: ُ َؿُلْوَقئَِؽ ُهُؿ اْقَؽوؿُِاو َ َو َ ﴿إوؼ:  ، ـتوا: [33]ملمائ:  ﴾ـْ َيْ حَيْ

قتتتقا فتتتام يظـتتتق ، إكتتتام هتتتق فػتتتا دو  فػتتتا، وهتتت،ا ادتتتديٌ صتتت قح اإل تتتـود ٓ 
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يؿؽـ أ د أ  يشؽ ؿقف، قؽـ أوقئتؽ  تو وةتدوه يصتدل ا توهفؿ اخلتورج عتـ 

ـَ ﴿ققتتتتف اعتتتتوؼ: اإل تتتت ل ـتتتتوققا: هتتتت،ا ٓ يصتتتتح، وعتتتتىل ذقتتتتؽ ـ
َوإِْ  َطوغَِػنَتتتتوِ  ِ تتتت

نِل  و َعىَل إُْخَاى َؿَؼواُِؾقا اق  ًْ إِْ َداُ َ ُ قا َبقْـَُفاَم َؿنِْ  َبَغ
نَنَُؾقا َؿَلْصؾِ ـْ ا ُْْمِ ـَِػ ا

 ؽتؿ عتىل اقطوغػتي اقٌوؾقتي بتام  ؽتؿ  [1]ملحجيم: ﴾َاٌِْغل َ ن ك َاِػلَء إَِؼ َأْ ِا ا: ِ

وـنوقتف »غل عؾقفتو، طوغػنتو   م ـنتو   تع أكتف ادتديٌ  تق ـتوا: عىل اقطوغػي ا ٌ

، إذًا صدع ابـ عٌوس  قـام ـوا: فػا دو  فػا. همٓء ةفؾتي ويؽػقتؽ أ  «فػا

اعؾتتتؿ أفتتتؿ أؾتتتاار، أؾتتتاار، يعـتتتل  تتتٌوب  تتتو ؿتتتقفؿ رةتتتؾ بؾتتتغ  تتتـ اقًتتتـ اقًتتتنػ 

واقًتتٌعػ وهتتق يتتدرس اقعؾتتؿ، وقتتقا ا ؼصتتقد أكتتف بؾتتغ  تتـ اقًتتـ اقًتتـ اقؽٌتتري 

وهتتق ةوهتتؾ، ٓ،  تتو بؾتتغ  تتـًو يف درا تتي اقعؾتتؿ،  نتتك يعتتاك اقـو تت  وا ـًتتقخ 

واقعول واخلوص وا طؾؼ وا ؼقد، يؿ يعاك آيور اقص وبي  و يصح  ـفو و و ٓ 

يصتتتح. خنو تتتًو أـتتتقا: هتتتمٓء اقـتتتوس خاةتتتقا عتتتـ كصتتتقص  تتتـ أيتتتوت اقؽايؿتتتي 

ي أ  ادوديتتي ؿتتن  اقًتتوع -إ   تتوء ا:- ـفتتو، وهبتت،ا اقتتـ  أختتنؿ هتت،ه اجلؾًتتي 

رْيَ ﴿عؽ، ـوا اعتوؼ:  ْع ؾَت
ُف اْ،ُتَدى َوَين ٌِت َ قَت و َاٌَتػ  ِد  َت ـْ َبعْت

قَا  ِت ِؼ اقا  ُت
ـِ و ـْ ُيشَت َو َت

رًيا وَءْت َ ِصتتت ـ َؿ َوَ تتت ِف َةَفتتت
ؾِ و َاتتتَقؼ  َوُكْصتتت ِف َ تتت تتت ُتتتْمِ ـَِػ ُكَققى ٌِقِؾ ا ْ ، [001]ملنسرررا: ﴾َ تتت

ي يؽـ  و أظتـ وا تد، هتمٓء ااٌعتقا ؾتري همٓء ااٌعقا ؾري  ٌقؾ ا م ـػت ٕكف 

ؾؿًتتؾؿػ  أربعتتي عؽتت ـاكتتًو وةتتد ؿتتقفؿ اخلتتقارج ق تتٌقؾ ا تتم ـػت ٕكتتف  هتت 

وا عن قتتي وا اةئتتي و تتع ذقتتؽ ؿو ًتتؾؿق   نتتك إواغتتؾت عتتغ بتتـ أيب طوقتتى 

وؾتتريه، ـتتوا عتتـ اخلتتقارج: أفػتتور هتتؿ؟ ـتتوا: ٓ، هتتؿ  تتـ اقؽػتتا ؿتتاوا،  تتويػ؟ 
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ىل اؽػتتري فتتؾ ا ًتتؾؿػ إٓ هتتمٓء اقؽتتذ ي اقؼؾقؾتتي، و  عتتؤؿؽقتتػ هتتمٓء ينستتا

واقنتتتل ي اتتتمت  تتتقئًو  تتتـ اقعؾتتتؿ خيتتتق،ؿ أ  يصتتتدروا أ ؽو تتتًو رهقٌتتتي ةتتتدًا وهتتتؿ 

 بوقؽنوب واقًـي ةوهؾق . أرةقفؿ أ . 

 (  00: 18: 53/ 523) اهلدى والنور /
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 َا تزتهب٘ بعض اجلُاعات َٔ صفو يًدَا٤

ـ  تتتقادث ـنتتتؾ  تتتـ ةفتتتي اجلامعتتتوت كًتتتؿع  تتتو حيتتتدث يف  لتتت  تتت: اقًتتتوغؾ

اإل   قي ؿفؾ ه،ا اقؼنؾ  ٌوح و ع أ  ا ؼنقا يشفد أ  ٓ إقف إٓ ا: ؿفتؾ هت،ا 

 عوت اإل   قي ؟اماقؼنؾ يعنرب  ٌوح  ـ ـٌؾ اجل

إ  ادؿد : ك ؿده وكًنعقـف وكًنغػاه وكعقذ بو:  ـ وور أكػًـو  اقشق :

ضتؾ قتف و تـ يضتؾؾ ؿت  هتودي قتف وأ تفد و ـ  قئوت أعامقـو  ـ َيده ا: ؿ   

تتتو ﴿أٓ إقتتتف إٓ ا: و تتتده ٓ ويتتتؽ قتتتف وأ تتتفد أ  بؿتتتدا عٌتتتده ور تتتققف  َ و َأَي  َيتتت

ؾُِؿقَ   ًْ ٓ  َوَأْكُنْؿ ُ  ـ  إِ ِف َوٓ َكُقُا
ُؼقا ا: َ َ ؼ  ُاَؼواِ ـَ آَ ـُقا اا  ِ،ي  .[012]آل عميم  ﴾اق 

قا َرب  ﴿ ُؼتتت تتتو اقـ تتتوُس اا  َ و َأَي  و َيتتت َؼ ِ ـَْفتتت َدٍة َوَخَؾتتت
ٍا َواِ تتت ـْ َكْػتتت

ْؿ ِ تتت ِ،ي َخَؾَؼُؽتتت تتت ُؿ اق  ُؽتتت

وَل  وَءُققَ  بِتِف َوإَْر َت ًَت ِ،ي َا قا ا: َ اق ت ؼُت وًء َواا  ًَت
ًٓ َف ِترًيا َوكِ و ـُْفاَم ِرةَت

ٌ   ِت َزْوَةَفو َوبَت

قًٌو 
ـِ  .[0]ملنسا: ﴾إِ   ا: َ َفوَ  َعَؾقُْؽْؿ َر

ـَ ﴿ ِ،ي تت تتو اق  َ و َأَي  ِديًدا َيتت ًٓ َ تت ْق تت ـَ قا  قُقتت ـُ قا ا: َ َو ُؼتت ْؿ  -آَ ـُتتقا اا  ْؿ َأْعاَمَقُؽتت ؾِْح َقُؽتت ُيْصتت

ْقًزا َعظِتقاًم  وَز ؿَت ْد ؿَت قَقُف َؿؼَت ِع ا: َ َوَر ُت
ـْ ُيطِت  [00]مألحرام: ﴾َوَيْغِػْا َقُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َو َت

ؾقتتف ؿتتن  ختتري اقؽتت ل فتت ل ا: وختتري ا،تتدي هتتدي بؿتتد  صتتىل ا: ع :أ تتو بعتتد
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وعتتىل آقتتف و تتؾؿ  وو إ تتقر بتتديوهتو وفتتؾ بديتتي بدعتتي وفتتؾ بدعتتي وتت قي 

وفؾ و قي يف اقـور وبعد ك ـ ٓ كتاى أ  هت،ا اقـتقع  تـ اقؼنتؾ هتق ةتوغ  وعتو 

ٓ  تتؽ أكتتف قتتقا فتتؾ ـنتتؾ ٓ لتتقز وعتتو ٕ  ا: عتت  وةتتؾ  قتتـام وصتتػ عٌتتوده 

ؾتتؽ اقصتتػوت ا تتم ـػ بصتتػوت لتتى أ  ان ؼتتؼ يف فتتؾ  تتم ـ  ؼتتو فتتو   تتـ ا

َل ا: ُ ﴿ـققتتف اٌتتورك واعتتوؼ  ا  ل َ تت
نِتت ٓ  بِتتوْدَؼى َوٓ َيْؼُنُؾتتقَ  اقتتـ ْػَا اق   [68]ملفيقررا  ﴾إِ

ؿتتتنذ  اقؼنتتتؾ ـتتتن   ـنتتتؾ ب تتتؼ وـنتتتؾ بغتتتري  تتتؼ ؿوقؼنتتتؾ ب تتتؼ هتتتق اقتتت،ي وعتتتف ا: 

فوقتتت،ي يؼنتتتؾ بغتتتري  تتتؼ ؿقؼنتتتؾ وفوقتتت،ي يااتتتد عتتتـ ديـتتتف اإل تتت  ل ؿقؼنتتتؾ وهتتت،ا 

ؽول اقػؼفقي ؿؿـ أي اقـقعػ ه،ا اقؼنتؾ اقت،ي كًتؿع اققتقل يؼتع  عاوك يف إ 

يف بعه اقٌ د اإل   قي فؿل هؾ هق  ـ اقؼنؾ ادؼ أل  ـ اقؼنؾ اقٌوطؾ ٓ 

كشتتؽ أبتتدا أ    تتؾ هتت،ا اقؼنتتؾ ٓ لتتقز إ تت  قو ٕ  اقتت،ي يؼتتقل بنـػقتت، إ ؽتتول 

  ًتؾامً  وً أ  أختاقؽعقي إكام هتق ادتوفؿ ا ًتؾؿ وقتقا اقػتاد ا ًتؾؿ بؿعـتك قتق 

ـنؾتتتف ـواتتتتؾ ؿتتتت  لتتتتقز ٕخقتتتتف أ  ي تتتتلر قؾؼنقتتتتؾ بـػًتتتتف وإكتتتتام يػعتتتتؾ ذقتتتتؽ ادتتتتوفؿ 

ا ًتتتؾؿ ؿفتتتق إذا  تتتؾطف عتتتىل أ  يؼنتتتؾ اقؼواتتتؾ ةتتتوز قتتتف وإٓ ي لتتت  قتتتف ٕ  أيتتتي 

اقلحيي ا عاوؿي واقنتل هتل  تـ إ ؽتول اإل ت  قي اقٌتوهاة واقنتل هبتو اـتنظؿ 

ْؿ يِف ﴿ ل أعـتتتتتل هبتتتتت،ا ـققتتتتتف اعتتتتتوؼ ادقتتتتتوة أ ـتتتتتي يف ا سنؿتتتتتع اإل تتتتت  َوَقُؽتتتتت

و ُأْويِل إَْقٌَتتوِب  وِص َ قَتتوٌة يَت هتت،ا اقؼصتوص ٓ لتتقز أ  يؼتتقل  [001]ملبقري  ﴾اْقِؼصَت

بف فؾ ؿاد  ـ أؿااد ا ًؾؿػ وإكام هت،ا  تـ واةتى ادتوفؿ ا ًتؾؿ عتىل ذقتؽ 

   و يؼع اقققل يف  ل أو ؾري  ل  ـ اخلتاوج عتىل ادؽتول  نتك قتق ؿاوتـو أ
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بعتتتتته هتتتتتمٓء ادؽتتتتتول فتتتتتو  فػتتتتتاهؿ فػتتتتتاا رصحيتتتتتو يًتتتتتن ؼق  أ  يؼتتتتتواؾقا  تتتتتـ 

ا ًؾؿػ ٓ لقز   ؾ ه،ا اخلاوج إٓ بعد أ  ين ، ا ًؾؿق  إ تٌوب اقنتل 

امهؾفؿ قؾؼقول عىل ه،ا ادوفؿ اقؽتوؿا وهت،ا ب تٌ طقيتؾ طو تو اعاوتـو قٌقوكتف 

يؼتتقل ا ًتتؾؿق  وهـتتوك أوطتتي ف تترية  تتع إخ أبتتق أ:تتد بوخنصتتور أـتتقا  قتتـام 

بقاةتتتى اقنصتتتػقي واقرتبقتتتي اصتتتػقي اإل تتت ل  تتتو دختتتؾ ؿقتتتف  تتتو قتتتقا  ـتتتف وهتتت،ا 

حينتتتوج إؼ ةفتتتقد ةٌتتتورة  تتتـ عؾتتتامء بو ئتتتوت وإقتتتقك  نؽتتتواػػ عتتتىل اٌؾقتتتغ 

اإل تتت ل إؼ ا ًتتتؾؿػ إ تتت ل  صتتتػك فتتتام فتتتو  يف عفتتتد ر تتتقا ا:  صتتتىل ا: 

اإل  ل ا صػك و ـ كول  عؾقف وعىل آقف و ؾؿ  يؿ يابك ا ًؾؿق  عىل ه،ا

وِط ﴿اقرتبقتتتي اطٌقتتتؼ اقتتتـ  اقؼتتتاآين  ـْ ِرَبتتت
ٍة َوِ تتت ق  تتت ـُ ـْ 

نََطْعُنْؿ ِ تتت و اْ تتت وا َ،ُتتتْؿ َ تتت د 
َوَأِعتتت

ُفْؿ   ُدو  ُدو  ا: ِ َوَعتتت ٌُتتتقَ  بِتتتِف َعتتت إ تتتاا  اقرتبقتتتي ا عـقيتتتي  [61]مألنفرررال ﴾اخْلَقْتتتِؾ ُاْاِه

سنؿتتع اإل تت  ل إٓ يف أؿتتااد ـؾتتي واقرتبقتتي ا وديتتي ف  تتو  ػؼتتقد اققتتقل يف ا 

 ٌع تتتايـ يف هتتت،ا اقعتتتوي اإل تتت  ل اققا تتتع ؿقتتتقل ينسؿتتتع ا ًتتتؾؿق  عتتتىل هتتت،ا 

إ تتوس  تتـ اقنصتتػقي واقرتبقتتي ويٌتتويعق  رةتتؾ  تتـفؿ  تتوفؿ حيؽتتؿ بتتام أكتت ا ا: 

ه،ا ادوفؿ  تو يتل ا بتف يـػت، إذا أ تا فتام وـتع يف عفتد اقا تقا  عؾقتف اقًت ل  إذا 

ققةتتف ؿوـنؾتتف أو  وً اد ا ًتتؾؿػ اذهتتى واـنتتؾ ؿتت   واةفتتف وةفتتأ تتا ؿتتاد  تتـ أؿتتا

ؾتتتدرا ٕ  اقا تتتقا يؼتتتقا ادتتتاب َخدعتتتي أو ِخدعتتتي أو ُخدعتتتي هتتت،ا ادتتتوفؿ هتتتق 

أ تتتو أ  يؽتتتق  طوغػتتتي يف بؾتتتد إ تتت  ل يافٌتتتق  رؤو تتتفؿ وـتتتد  ،اقتتت،ي قتتتف ادتتتؼ

ل اقؼؾتقب يتل اوفؿ بتلوا ا يظـتق  طقىٌتيافٌق  ةفوٓهتؿ وين ؽؿق  يف أؿتااد 
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و أوا تتتا وعقتتتي وهتتتل أوا تتتا بدعقتتتي حوقػتتتي قؾؽنتتتوب واقًتتتـي ؿفتتت،ا ٓ لتتتقز أفتتت

إ تتت  قو وقتتت،قؽ ؿفتتتمٓء اقتتت،يـ خياةتتتق  اققتتتقل عتتتىل ادؽتتتول ينعسؾتتتق  إ تتتا 

ؿق ا تتتق  اق ؿتتتاة اقنتتتل يٌغقفتتتو  تتتـ وراء آ تتتنعسوا هتتت،ا وـتتتد ةتتتوء يف بعتتته 

ـ كل إ وديٌ اقص ق ي  قـام اقةف بعه اقص وبي وـد فودوا أ  يقل قا  

ا: عتت  وةتتؾ ؿتت،فاهؿ اقا تتقا  عؾقتتف اقًتت ل  يف إ وديتتٌ اقصتت ق ي بتتل   تتـ 

فو  ـٌؾؽؿ فوكقا يعت،بق  فتو  أ تدهؿ يمخت، ؿققوتع ا ـشتور عتىل رأ تف ؿقـؽت 

 نتتك يؼتتع عتتىل إرض ؿؾؼنتتػ قرياتتد عتتـ ديتتـ ا: ؿقتتلبك ويتتاى هبتت،ا ا تتقت 

 ﴿ وقت،قؽ ـتوا اعتوؼ هب،ه اقطايؼتي ويًتؾؿ أ تاه : ؿقؿتقت  تفقدا يف  تٌقؾ ا:

ُفقا َأْ  َيُؼقُققا آَ ـ و َوُهْؿ ٓ ُيْػنَـُقَ   *اي  َى اقـ وُس َأْ  ُيرْتَ
ًِ ـَ * َأَ  ِ،ي َوَقَؼْد َؿنَـ و اق 

وِذبَِػ  ـ  اْقؽَت قا َوَققَْعَؾَؿ ـُ ـَ َصَد ِ،ي ـ  ا: ُ اق  ِفْؿ َؿَؾقَْعَؾَؿ
ٌْؾِ ـَ ـْ  قت،قؽ  [4-0]ملعنكبو: ﴾ِ 

 تتتـ ا تتتنعسؾ اقكتتتء ـٌتتتؾ أواكتتتف ابتتتنغ  :قنتتتل يؼق،تتتو بعتتته اقعؾتتتامء تتتـ ادؽتتتؿ ا

ب ا وكف ك ـ يف ه،ا اقعل  فدكو ف ريا  و يًؿك بوق قرات أو آكؼ بوت أو 

يف  ؽتتي  7300 تتو  تتوبف ذقتتؽ  تتـ أ تتقغفو  تتو وـتتع يف رأس اقؼتتا  ادتتورض  تتـي 

ل ا ؽا ي  ـ خاوج مجوعي عتىل ادؽتؿ هـتوك ؿقـتع اقؼنتؾ يف ا ًتسد ادتاا

 تتـ اقطتتوغػنػ واقطوغػتتي اقنتتل خاةتتً هتتل طٌعتتو اقٌوديتتي بتتوقظؾؿ يتتؿ اؾنفتتو يتتقرات 

ويقرات ف رية  ـفو يف  قريو وٓ بد أكؽؿ  ؿعنؿ  و أصوب اقدعقة اقققل  قٌ 

اققتتتقل فـتتتو )وك تتتـ هـتتتوك ـٌتتتؾ ك تتتق مخًتتتي عؽتتتة  تتتـي اؽتتتود  تتتقريو اـؼؾتتتى إؼ 

اة وأصتٌح يعـتل  عى  ؾػل عىل اقؽنوب واقًـي وأ ( رةعً اقدعقة  ؼفؼ
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و  أ  يظفتتتتتاوا ؤيعقشتتتتتق  فتتتتتام يعتتتتتقش اقتتتتتدود يف ةتتتتتقك إرض يعـتتتتتل ٓ لتتتتتا

بعٌوداهتؿ وعؼوغدهؿ إؼ آخا  و  ٌى ذقؽ آ نعسوا وـٌؾ اختوذ اقعتدة اقنتل 

أ اكو ا: ع  وةتؾ هبتو و تو عتداو   ت  و   ت ح ـؾٌتل إيتامين و ت ح  تودي 

ـتوس  ؼلتو  فتؾ اقنؼصتري   اقنه،ا اقً ح اإليامين  ؼقؼ  فؾ و ع ذقتؽ ؿت

ٕفتتتتتؿ ٓ يعاؿتتتتتق  اإل تتتتت ل وٓ يػفؿقكتتتتتف ؿفتتتتتام صتتتتت ق و ؿضتتتتت  عتتتتتـ أفتتتتتؿ ٓ 

 د بتتتيًتتتنطقعق  اقؼقتتتول بوقًتتت ح ا تتتودي يف هتتت،ه اقظتتتاوك اقنتتتل  تتتقط بؽتتتؾ 

إل  ل اقنل اؽود اًتنعؿا  تـ اقؽػتور بطايؼتي  ٌتووة أو بطايؼتي خػقتي ظوهاهتو ا

  لتت و تتو يؼتتع يف اجل اغتتا فتتؾ ذقتتؽ اقا:تتي وبوطـفتتو اقعتت،اب ،تت،ا ؿتتام يؼتتع يف

خ ك اإل  ل وعىل ا ًؾؿػ أ  يعقدوا إؼ ؿفتؿ ديتـفؿ ؿفتام صت ق و وإؼ 

َاُح ﴿اطٌقؼتتتف عتتتىل أكػًتتتفؿ عتتتىل هتتت،ا إ تتتوس  تتتـ اقػفتتتؿ اقصتتت قح  َوَيْقَ ئِتتتٍ، َيْػتتت

ة وهب،ه ا ـو ٌي اعسٌـل فؾؿي ـو،تو بعته اقتدعو [1]مليو  ﴾ا ُْْمِ ـُقَ  بِـَْلِ ا: ِ 

اإل   قػ ٕاٌوعف وقؽـفؿ  ع إ ػ أعاوقا عـ ه،ه اقؽؾؿي وهل  تـ ختري 

اقؽؾامت اقنل اؽؾؿ هبو ذقؽ اقداعقي أـقؿقا دوقي اإل  ل يف ـؾقبؽؿ اؼؿ قؽتؿ 

يف أروؽؿ أـقؿقا دوقي اإل  ل يف ـؾقبؽؿ اؼؿ قؽؿ يف أروؽؿ ؿؼٌؾ أ  يؼقؿ 

ؿ قتتتـ اؼتتتقل ،تتتؿ دوقتتتي ا ًتتتؾؿق  دوقتتتي اإل تتت ل يف ـؾتتتقهبؿ ويف ذوات أكػًتتتف

إ  ل عىل أروفؿ واققتقل اقـتوس عؽًتقا يصتق ق  بتل  ادوفؿقتي : وهتق  تؼ 

اتدع ادؽتؿ بتام  توء ا:  وقؽـفؿ ٓ حيؽؿق  وع ا: يف أكػًفؿ ؿتام ؿوغتدة أ 

 ؼتتا بتتف وكًتتلا ا: عتت  وةتتؾ أ   ؼ  تتو أكتتًٌىتت طَ وااةتتقا  تتـ ؾتتريك أ  يُ  يف كػًتتؽ
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ـَ َآَ ـُقا ِيَ َاُؼقُققَ  َ و ٓ َاْػَعُؾقَ  َيو أَ  ﴿كنعظ بؿ ؾ ـققف اعوؼ  ِ،ي َو اق  َفرُبَ َ ْؼنًو  -َي 

قعؾ اققـً  و  وإٓ أيـ اإل ول يف  [4]ملصف ﴾ِعـَْد ا: ِ َأْ  َاُؼقُققا َ و ٓ َاْػَعُؾقَ  

جموا بعد وٓ فقػ فام بدأكو ـٌؾ صت ة اقعشتوء اؿننتوح إ تئؾي كاةتق أ  اؽتق  

  بعقديـ عـ اقػقى ؿؽؾ  ـ يايد أ  يقةتف  تماا ياؿتع يتده  ـنظؿي وأ  كؽق

يتتؿ كًتتؿع  ـتتف اقًتتماا وكسقتتى عـتتف إذا فتتو  قتتديـو اجلتتقاب ؿتتؤ   تتـ فتتو  عـتتده 

 تتماا ؿؾقنقةتتف بتتتف وكاةتتق أٓ يؽتتتق   تتمآ  ؽتتتارا و ؽتتارا ةتتتدا  نتتك يًتتتنػقد 

مجقتتتع ادتتتورضيـ  تتتـ اقًتتتماا وةقابتتتف أ   تتتـ فتتتو  عـتتتده  تتتماا ؿؾريؿتتتع يتتتده 

 اػضؾ .

 .( 00:  00:  49/ 764) اهلدى والنور/
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 حٍٛ حدٜح ايعرت٠

 اؽؿؾي اقًماا إوا يو  ق ؟ هؾ اإل ؽوا يف  ديٌ اقعرتة... ؟  داخؾي:

 ـغ ادديٌ  و قػظف واإل ؽوا ؿقف؟ اقشق :

 ...  داخؾي:

قتتـ ينػاـتتو  قنتتل وإفتتؿإين اتتورك ؿتتقؽؿ خؾقػنتتػ: فنتتوب ا: وأهتتؾ ب»  داخؾتتي:

 ..«ادقض مجقعوً   نك يادا عغ

ـْ  ـ أهؾ اقٌقً فؾفؿ أو بعضفؿ يؿ يعـل: اققاـع  اإل ؽوا: يف أكف يعـل: َ 

 خيوقػ ه،ا بؾ يعـل: ينلؿقا يف بعه إ وفـ ويف بعه إ قاا؟

 اػضؾ يو  ق . اقشق :

 كعؿ يو  ق .  داخؾي:

 اػضؾ. اقشق :

اافً ؿقؽؿ  تو إ  أخت،اؿ بتف »اق وين:  ... اقشق  هـو هـو، وادديٌ  داخؾي:

 .«قـ اضؾقا فنوب ا: وعرتيت أهؾ بقنل
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 و إ  كًؽنؿ بف قـ اضؾقا بعدي أ د و أعظؿ  ـ »ويف اق وقٌ: أ دهؿ: 

أهتتؾ بقنتتل قتتـ  أختتا: فنتتوب ا:  تتٌ ً  تتدود  تتـ اقًتتامء إؼ إرض وعتترتيت

 .«ادقض ؿوكظاوا فقػ ختؾػقين ؿقفام ينػاـو  نك يادا عغ

 خ ص ه،ا هق. اقشق :

ا إخقاكـتو عتىل طايؼتي ؿفتؿ فىت ذَ ـٌؾ اإلةوبتي عتـ هت،ا اقًتماا  ٌتووة أريتد أ  أُ 

اقـصقص، ه،ه اقطايؼي هل أكف إذا أراد طوقى اقعؾتؿ أ  يػفتؿ كصتًو  تـ كصتقص 

اقؽيعي ؿ  يـٌغل أ  يصى ب  ف وؿؽاه يف ه،ا اقـ  ؿؼتط و تده، وإكتام عؾقتف 

انعؾتتتؼ واقنتتتل اًتتتوعده عتتتىل ؿفتتتؿ اقتتتـ  ؿفتتتاًم  ـصتتتقص اقنتتتلاقأ  يًن يتتت فتتتؾ 

قِْفْؿ ﴿ص ق ًو،  قـام ـوا ع  وةؾ:  َا إِقَت و كُت ى َ قِؾـ توِس  َت ْفَا قُِنٌَػى َوَأكَ ْقـَو إَِققَْؽ اق،ى

ُاو َ  ُفْؿ َينََػؽ   .[33]ملنحل ﴾َوَقَعؾ 

أؿودت هت،ه أيتي: أكتف ٓ لتقز قؾؿًتؾؿ أ  يػفتؿ  ؽتاًم وعقتًو  تـ آيتي ؿؼتط، 

ٓبد قف  ـ أ  يًن ي إ  فو  هـوك يف اقًـي يشء يقوح ا ااد  تـ أيتي بؾ 

اقنل أريد ؿفؿفوت ٕكـو كعؾؿ مجقعًو بوعنٌوركو ط ب عؾؿ أ  هـتوك  تـ اقـصتقص 

 و هق عول  طؾؼ، و و هق عول حص ، و و هق ك   طؾؼ، و و هق  ؼقتد، و تو 

ذفاكوهتتو إٓ بسؿتتع هتتق كو تت  و ـًتتقخ، وك تتق ذقتتؽ، ٓ انٌتتػ هتت،ه اققةتتقه اقنتتل 

اقـصقص اققاردة يف ا ًلقي، وأكو أرضب يف  ٌقؾ ذقتؽ   توًٓ وا تدًا ؿؼتط يتؿ 

 اقًماا:أدخؾ يف اإلةوبي يف صدر 



 الصيعة ----------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

770 

قتتتق أ   تتتوغ ً  تتتلا  وؿظتتتًو قؾؼتتتاآ  اقؽتتتايؿ، ودار تتتًو قتتتف، قؽتتتـ ٓ عؾتتتؿ عـتتتده 

بوقًتتـي  تتلقف ؿؼتتوا قتتف:  تتو  ؽتتؿ اقًتتؿؽ ا قتتً هتتؾ لتتقز أفؾتتف أل ٓ؟ هتتق يـظتتا 

 حيػظ  ـ فنوب ا: ؿقسد ؿقف رصا ي:  ا تً عؾتقؽؿ ا قنتي، ؿقسقتى بـتوًء ؿقام

 عىل ه،ه أيي: أ  اقًؿؽ ا قً  اال.

ف،قؽ قق  ئؾ عـ اجلااد ا قً؟ ؿًقؼقا:  االت بدققؾ ه،ه أيي اقؼوغؿي، 

قؽـتتتتتف قتتتتتق فتتتتتو  وتتتتتؿ إؼ هتتتتت،ه أيتتتتتي بعتتتتته إ وديتتتتتٌ اقنتتتتتل وردت يف صتتتتتدد 

: ¢ادديٌ ا عاوك يف اقًتــ أٓ وهتق ـققتف ختصقصفو أو اؼققدهو  ـ  نـ 

 .«أ ؾً قـو  قننو  ود و : ا دقت واجلااد، واقؽٌد واقط وا»

 قـئ،  ننغري ؿنقاه، و قنغري ةقابف ويؼقا: اقًؿؽ ا قً  ت ا، واجلتااد 

اقت،ي أكت ا عؾقتف اقؼتاآ  قٌقوكتف ـتد بتػ أ  هت،ه أيتي  ¢ا قً   ات ٕ  اقـٌتل 

ق،و هتتتل عو تتتي إٓ يف اقًتتتؿؽ واجلتتتااد ؿتتتقام ينعؾتتتؼ ققًتتتً عتتتىل عؿق فتتتو و تتتؿ

 بو قني، هؽ،ا لى أ  كـظا  قـام كايد أ  كػفؿ كصًو يف اقؽنوب أو يف اقًـي.

 أ : بعد ه،ا ا  وا كعقد إؼ ادديٌ.

أكتتتً  تتتلقً  تتتمآً و تتتع ذقتتتؽ بـقتتتً عؾقتتتف إ تتتؽوا ـؾتتتً: هتتتؾ ا تتتااد عؿتتتقل 

لتتقز قتتف أ  ينًتتوءا هتتؾ ا تتااد اقعتترتة فقتتػ يًتتنطقع ا ًتتؾؿ أ  يػفتتؿ بتتؾ فقتتػ 

فؾ اقعرتة اقصودق   ـفؿ واقطودق ، وهق اقؼوغؾ  «عرتيت »هـو يف ادديٌ: 

 .«فٌُ ًَ ع بف كَ ْنِ ل بف عؿؾف ي يُ ط   ـ بَ  »يف ادديٌ اقص قح يف ص قح  ًؾؿ: 
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يتتتتؿ إذا ا تتتتن ـقـو  تتتتـ اقعتتتترتة هـتتتتو اقتتتت،يـ خاةتتتتقا عتتتتـ هتتتتدي صتتتتو ى اقعتتتترتة، 

قا عؾقتتتتف اقًتتتت ل، ؿــظتتتتا إذا فتتتتو  هـتتتتوك  تتتتـ اقعتتتترتة وأ تتتتوس اقعتتتترتة وهتتتتق اقا تتتت

صتتتتودػ، وقؽتتتتـفؿ ققًتتتتقا بتتتتوقعؾامء، ؿفتتتتؾ يؼصتتتتدو  يف   تتتتؾ هتتتت،ا اقتتتتـ ؟ يف 

ق َ ﴿اقؼتتتاآ  اقؽتتتايؿ:  ـَ ٓ َيْعَؾُؿتتت ِ،ي تتت قَ  َواق  ـَ َيْعَؾُؿتتت ِ،ي تتت نَِقي اق  تتت ًْ ْؾ َي  [1]ملامررري ﴾َهتتت

 ٓ يًنقو . اجلقاب:

اافً ؿقؽؿ أ ايـ »ادديٌ: إذًا: لى عىل ا ًؾؿ  قـام يًؿع   ؾ ه،ا 

 .«قـ اضؾقا  و إ  كًؽنؿ هبام فنوب ا: وعرتيت

هل  ػنة قعرتيتت ٕ  ا ؼصقد بتوقعرتة هـتو  «و ـنل»يف اقاوايي إخاى: 

بعد ه،ا اقٌقو  ققا فتؾ عترتة أوًٓ صتودقفؿ وطتودقفؿ، وقتقا فتؾ اقصتودػ 

،  تػ ذاك  تد أ  هتؿؤهؿ، وإكام ا ؼصقد هبتؿ: عؾامؤهؿ وةف ؤ ـفؿ عؾام

اػًتتتري  «و تتتـنل»ـققتتتف عؾقتتتف اقًتتت ل يف ادتتتديٌ أختتتا اقتتت،ي ك تتتـ كصتتت  ف: 

قعترتيت أي: عترتيت ا نؿًتتؽػ بًتـنل، هؽت،ا اػنتت اقاوايتوت، اػنت اقاوايتتوت 

بعضفو بٌعه، وه،ا  و رصح بف ف ري  ـ ا نؼد ػ  ـ أهؾ اقعؾؿ ويف اقؽنوب 

قصتتتت ق ي اق تتتتعً يف ختتتتتايٍ اقتتتت،ي أوت إققتتتتف  تتتتوبؼًو:  ؾًتتتتؾي إ وديتتتتٌ ا

 ادديٌ أوًٓ، وبقـً قف  ـ اقطاع  و خػل عىل ه،ا اقدفنقر يوكقًو.

اعاوً أيضًو قإلةوبي عـ ه،ه اقشٌفي اقنل يًنغؾفو اقشقعي، وينفسؿق  هبو 

عىل أهؾ اقًتـي، وٓ  تٌقؾ ،تؿ إؼ ذقتؽ إذا فتو  أهتؾ اقًتـي أهتؾ عؾتؿ وؿضتؾ، 

 شتتتؽؾ أيتتتور هتتت،ا ا عـتتتك اقتتت،ي  ؿـؼؾتتتً عتتتـ أيب ةعػتتتا اقط تتتووي يف فنوبتتتف:

أوة اتتتتف قؽتتتتؿ آكػتتتتًو أ  ا ؼصتتتتقد بتتتتوقعرتة هتتتتؿ: عؾتتتتامء أهتتتتؾ اقٌقتتتتً و قـئتتتت، ؿتتتت  
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إ ؽوا،  قـئ، أ ا اقا قا عؾقف اقً ل بواٌوع اقعرتة فل ا اقا قا عؾقف اقًت ل 

بواٌوع اخلؾػوء اقاا ديـ يف ادديٌ ا عاوك  ـ  ديٌ اقعابتوض بتـ  توريي 

 قعظي وةؾً  ـفو اقؼؾقب، وذرؿً  ـفتو اقعقتق ،  ¢ وعظـو ر قا ا:»ـوا: 

ؿؼؾـتتتو: أوصتتتـو يتتتو ر تتتقا ا:، ـتتتوا: أوصتتتقؽؿ بنؼتتتقى ا: واقًتتتؿع واقطوعتتتي، وإ  

ويل عؾتتتقؽؿ عٌتتتد  ٌكتتت وإكتتتف  تتتـ يعتتتش  تتتـؽؿ ؿًتتتريى اخن ؿتتتًو ف تتتريًا ؿعؾتتتقؽؿ 

بًتتتـنل و تتتـي اخلؾػتتتوء اقاا تتتديـ ا فتتتديػ  تتتـ بعتتتدي عضتتتقا عؾقفتتتو بوقـقاةتتت، 

 .«بديوت إ قر، ؿن  فؾ بديي بدعي، وفؾ بدعي و قيوإيوفؿ و

ػضتتؾ، فتت،قؽ أ تتا اقؿؽتتام أ تتا بواٌتتوع اخلؾػتتوء اقاا تتديـت ٕفتتؿ أهتتؾ اقعؾتتؿ و

بواٌوع اقعرتة وا عـك فام عاؿنؿ أهؾ اقعؾؿ واقص ح  ـفؿ، قعؾف زاا اإل ؽوا 

 إ   وء ا:؟

 بؼل يشء يو  ق ؟  داخؾي:

يٌ عتتىل أكتتف ٓ لنؿتتع أهتتؾ اقٌقتتً فؾفتتؿ يعـتتل: هتتؾ يتتدا هتت،ا ادتتد اقشتتق :

عتتىل وتت قي، بتتؾ يؽتتق  بعتته  تتـفؿ ٓبتتد عتتىل ادتتؼ؟ يعـتتل: هتتؾ هتت،ا ادتتديٌ 

 يدا عىل ذقؽ فام ذفا بعه اقعؾامء؟

... كعتتتاج عتتتىل هتتت،ا ا عـتتتك، قؽتتتـ إذا عاؿتتتً ا عـتتتك اقًتتتوبؼ ؿفتتتق  اقشتتتق :

بتتتف أهتتتؾ يًتتتن ـل ؾتتتري اقعتتتو ؾػ بوقؽنتتتوب واقًتتتـي وؾتتتري اقعتتتو ػ بتتتف، ؿفتتتق يؼصتتتد 

 اقعؾؿ  ـفؿ واقصودق   ـفؿ وبا.

 ـ هـو يؼقا يعـل: ابـ اقؿقي: ؿنٌػ أ  أهؾ بقنف فؾفؿ ٓ لنؿعتق    داخؾي:

 عىل و قي.



 الصيعة ----------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

773 

 فو ًؾؿػ فؾفؿ لنؿعق  عىل و قي؟ اقشق :

 ٓ  نؿع.  داخؾي:

ٓ  نؿع أ نل عىل و قي،  لفؿ يف ذقؽ  ل  إ ي، ؿفل طوغػتي  اقشق :

 عؿ. ـ إ ي، ك

اقتتتتت،ي يٌتتتتدو ا عـتتتتتك اقتتتت،ي أوت إققتتتتتف  تتتتديٌ عتتتتتغ اقتتتتت،ي رواه   داخؾتتتتي:

 يف يشء إٓ ؿفام يماوه عٌدًا يف فنوبف.  ¢ اؿقعًو أكف هؾ خ  ر قا ا: 

 يف فنوبف، كعؿ. عٌد اقشق :

عـد و خوطى ؿوطؿتي  ¢ف،قؽ يو  ق  يف  ديٌ ف،قؽ اقا قا   داخؾي:

 تويل  تو  تئً ٓ أؾـتل عـتؽ  تـ ا: يو ؿوطؿي  تؾقـل  تـ »را ا: عـفو ؿؼوا: 

 ٓ يغـل عـ أهؾ بقنف إذا  و فوكقا عىل ...؟ ¢ؿف،ا يدا عىل أ  اقا قا  « قئوً 

 ه،ا ص قح وإ وديٌ ف رية يف ه،ا اقصدد. اقشق :

 : .. ( 34. : 2/ 84) اهلدى والنور /
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 ايتخذٜز َٔ ايزافض١

اجلامعتتتي، و تتتو كًتتتؿع بسامعتتتي اًتتتؿك بوقااؿضتتتي،  نتتتك بتتتدأت هتتت،ه  اقًتتتماا:

 عؼقدهتؿ؟

يف اقنوري  ذفتا وأكتو ٓ  ،اوا، ؿفعؼقدهتؿ هل  و َيؿؽ، أ و  نك بدؤ اقشق :

أ ػظ أ ، رؿضقا رأي أ د أهؾ اقٌقً قعؾ ا ؿف زيتد، ٓ أ ػتظ أ ، ا فتؿ 

رؿه ادؼ اق،ي د،ؿ عؾقف أ د أغؿي اقٌقً، أ و عؼقدهتؿ ؿفل بئًً اقعؼقدةت 

عتتىل اإل تت ل، ويؽػتتل يف ذقتتؽ فنتتوب ،تتؿ ا تتؿف ٕ  ،تتؿ أؿؽتتور خطتترية ةتتدًا 

يعنؼتتتتدو  ؿقتتتف اعنؼتتتتود أهتتتؾ اقًتتتتـي يف صتتت قح اقٌ تتتتوري، فقتتتػ ك تتتتـ  «اقؽتتتويف»

كؼتتقا: إ  أصتتح اقؽنتتى بعتتد فنتتوب ا: هتتق صتت قح اقٌ تتوري، ؿفتتؿ يعنؼتتدو  يف 

فنتتوهبؿ هتت،ا اقؽتتويف إكتتف أصتتح اقؽنتتى بعتتد فنتتوب ا: عتت  وةتتؾ، هتت،ا اقؽنتتوب ؿقتتف 

وف تتترية ةتتتدًا،  ـفتتتو  تتت  ً: أ  هتتت،ا ا صتتت ػ اقتتت،ي بتتتػ طو تتتوت وويتتت ت ف تتترية 

أيديـو هق ة ء  ـ أةت اء  تـ  صت ػ ؿوطؿتي اقضتوغع، ويعرتؿتق  بضتقوعف، ؿفتؿ 

تتتتتتو َقتتتتتتُف ﴿خيتتتتتتوقػق  بعؼقتتتتتتدهتؿ هتتتتتت،ه أيتتتتتتي ا عاوؿتتتتتتي:  ْفَا َوإِك  ْقـَتتتتتتو اقتتتتتت،ى ـُ َك   تتتتتتو كَْ تتتتتت إِك 

، واهتتتول اقًتتقدة ، و،تتؿ عؼوغتتد أختتاى  ـفتتو  تتى اقشتتق ػ[1]ملحجرري ﴾َدَتتوؿِظُق َ 

 عوغشي ٓ  ؿح ا:، بوقػو شي، وك ق ذقؽ  و يطقا ذفاه أ .

 : .. (  47:  39/   93) اهلدى والنور /  
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 حاٍ اخلُٝين 

 طقى  ق ، كايدك أ  اشري  و ا ؿف ه،ا؟ اخلؿقـل.   داخؾي:

 اخلؿقـل كعؿ.  اقشق :

ق  كعتتتتتؿ، ؿـؼتتتتتقا اقـتتتتتوس فتتتتتام كؼتتتتتقا: يقةتتتتتد كتتتتتوس يعـتتتتتل: ينصتتتتتػ  داخؾتتتتتي:

يؼققتتتقا:... اقتتتداخؾ يف اجلايتتتدة اقنتتتل اؼتتتقا: كؼتتتاأ يعـتتتل: بطايؼتتتي ؾقؾوغقتتتي...، 

 يعـل: إقٌوين يٌقح فام اؼقا.. 

 أكو ... اقشق :

أخٌتتتور إ تتتٌقع بتتتدو   تتتو اتتت،فا  تتت  ً: هتتت،ا اقكتتتء ... فتتتام اؼتتتقا   داخؾتتتي:

اقعـتتقا   تت ؾام اؼتتقا: ؿؼتتط يلختت،ه اإلكًتتو  يف بعتته ... أكتتف إذا ـتتوا: فتت،ا وفتت،ا 

 ؿفق فوؿا. 

 ه،ا كؼؾ إققؽ؟  اقشق :

هتتق كػًتتف إخ: أ:تتد ـتتوا: أكتتو عـتتدي أخٌتتور يف ا قوتتقع وبعتته   داخؾتتي:

ف ل  وغي يف ا وغتي قؽتـ  ت ؾام اؼتقا: إعتداء  اقشق :إخقاكـو ـوققا: .... يؼقا 

 أخايـ ا نغؾقهو ...
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 ؿؼط هق اقعـقا   ق ـو وإٓ هق ...  داخؾي:

 ق  أف ا. اقعـقا  وا ضؿ  داخؾي:

 بػ يعـل:  ـ يؼقا ف،ا وف،ا ؿفق يعـل: يؽػا، وبػ أ  ؿ   فوؿا.  اقشق :

 طٌعًو ...  داخؾي:

 طقى أكً ـققؽ:  ـ ـوا ه،ا اقؽ ل ؿفق فوؿا.   داخؾي:

 هق ه،ا.  اقشق :

 هؿ يؼققق : إقٌوين يؽػا ...  داخؾي:

 هق ه،ا،  قليت  ع ... اقشق :

   طؾع عىل .. إذا اًؿح يل أكو ؾري  داخؾي:

 اقػنقى.  اقشق :

 كعؿ، إذا اؽا ً عؾقـو.   داخؾي:

اقػنتتقى  ـشتتقرة يف ك تتق صتتػ نػ يف بعتته ا ستت ت أو اجلااغتتد  اقشتتق :

اقًقورة، يؿ طٌعً بـصفو وب طل و طٌقعًو عىل إ اك اقطٌوعقي بسوكٌفتو يف 

ؾغتي فنوب صدر  دي ًو بعـقا : فشػ إهار قؾ ؿقـل، وهتق بتوقطٌع  مقتػ بوق
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اقػور قي، قؽـ أ د اقدفوااة هـتو اامجتف إؼ اقؾغتي اقعابقتي أظتـ ا تؿف: اقتدفنقر 

 أ:د مجوا، اعاؿقا  وذا   صقًو يشء  ـ بقً اخلطقى، أ:د اخلطقى. 

 أ:د اخلطقى.  داخؾي:

 كعؿ، ه،ا أبقه قف  ؽنٌي،  و ا ؿ إب؟  اقشق :

 إب: أ:د اخلطقى.   داخؾي:

 أ:د؟  اقشق :

 كعؿ.   داخؾي:

 إذًا ه،ا يؽق  ا ؿف ؾري أ:د، ا فؿ.  اقشق :

 أ  كايؽ ...  داخؾي:

اقشتتتوهد: اقػنتتتقى خ صتتتنفو: أكتتتف وـػـتتتو عتتتىل عٌتتتورات قؾ ؿقـتتتل أكتتتف  اقشتتتق :

يؼتتقا: فتت،ا وفتت،ا، أربتتع مختتا عٌتتورات، ؿفتت،ه اقعٌتتورات هتتل اقؽػتتا بعقـتتف، وفتتؾ 

 تتٌوب ا ؼنضتتقي  تتـ يؼتتقا هبتت،ا اقؽتت ل ؿفتتق فتتوؿا أو يؽػتتا، وو ـتتو هـتتو يف إ

،،ا ادؽؿ، وب   ؽ أكف كػا اقؽؾامت عـد و يؼاأهو  ًؾؿ  فام فو  اق ؼوؿتي 

 اإل   قي و ؾي ؿفق ٓ يشؽ يف أ  ه،ا اقؽ ل فػا.

 تـ ذقتؽ  تت  ً أكتف يؼتقا يف بعتته فنٌتف: بتل  أغؿتتي أهتؾ اقٌقتً هتتؿ  تـ ا ـ قتتي 

وء، و تتـ ذقتتؽ أكتتف عـتتد ا: اٌتتورك واعتتوؼ ؿتتقع  ـ قتتي ا  غؽتتي واقا تتؾ وإكٌقتت
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يؼتتقا: أ   صتت ػ ؿوطؿتتي أظتتـ  تت،فقر هتت،ا يف إ تتقوء..  صتت ػ ؿوطؿتتي هتتق 

ا ص ػ اقؽو ؾ، أ و ا ص ػ ا نتداوا اققتقل بتػ إغؿتي ؿفتق ةت ء  تـ ذاك 

ُف ﴿ا صتتتتتتت ػ، وهتتتتتتت،ا فػتتتتتتتا قؼققتتتتتتتف اعتتتتتتتوؼ:  و َقتتتتتتت تتتتتتت ْفَا َوإِك  ْقـَتتتتتتتو اقتتتتتتت،ى ـُ َك   و َكْ تتتتتتت تتتتتتت إِك 

ع مختتتتا عٌتتتتورات كؼؾتتتتً  تتتتـ فنٌتتتتف.. فنتتتتى وهؽتتتت،ا أربتتتت [1]ملحجرررري ﴾َدَتتتتوؿُِظق َ 

 اخلؿقـل كػًف، كعؿ؟

 .. ةربيؾ عؾقفو.    داخؾي:

 عىل ؿوطؿي، كعؿ.  اقشق :

 ةربيؾ فو  ...   داخؾي:

عتتتىل ؿوطؿتتتي كعتتتؿ، هتتت،ه إ تتتقوء خطتتترية ةتتتدًا وفنوبتتتف اقتتت،ي أصتتتدره:  اقشتتتق :

ٓ ؿقاغتتد اق تتقرة اإليااكقتتي هتت،ه وهتتل: اقؽنتتوب ا عتتاوك: بودؽق تتي اإل تت  قي، 

 أدري رأينؿ ه،ا اقؽنقى اقصغري؟ 

 ٓ.   داخؾي:

ي ااوه، ، يف ه،ا اقؽنقى اقصغري اق،ي  امه: اق قرة اإل   قي أو:  اقشق :

ادؽق ي اإل ت  قي  تع أ  هت،ا اقؽنتوب هتق فنتوب دعويتي، وا ػتاوض عـتد فتؾ 

اقـتتوس ا ًتتؾؿػ واقؽتتوؿايـ أ  أي فنتتوب  تتقويس ٓ حيًتتـ بوقؽواتتى أ  يـؽتت 

اقؽنتتوب اقعؼوغتتد اقنتتل يعؾتتؿ أ  اخلصتتقل  تتقك يـؽاوفتتو ويٌتتودرو  إؼ  يف هتت،ا
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عتدل آ تنسوبي  ضتؿق  اقؽنتتوب بصتقرة عو تي، و تتع أ  اقشتقعي يقةتد عـتتدهؿ 

عؼقتتتدة اًتتتوعدهؿ أو تتتع  تتتو اؽتتتق  ا ًتتتوعدة يف  تتتؾقك هتتت،ا اقًتتتٌقؾ اقًتتتقويس 

بتد  وهق: فنام  عؼوغدهؿ عـ اقـوست ٕكف يقةد قدَيؿ يشء يًتؿك: بوقنؼقتي، ٓ

أكتتتؽ  تتتؿعً عتتتـ اقنؼقتتتي يشء، ؿتتتوٕ ا عـتتتدهؿ يف  قوتتتقع اقنؼقتتتي خطتتتري ةتتتدًا 

ب قٌ أكف ٓ يؿؽـ إكًوكًو يعاك أ  عـدهؿ اقنؼقي أ  يافـ إققفؿت ٕفؿ يؼققق  

بلقًـنفؿ  و ققا يف ـؾقهبؿ، وه،ا ديـ عـدهؿ، ؿفق إذا ـوا قؽ عـ يشء وهق 

ٕ  هؽتت،ا ديـتتف اقتت،ي  ـتتف  يعؾتؿ أكتتف فتتوذب ٓ يًتتنق ش  تتـ هتت،ا اقؽتت ل إط ـتتًوت

 اقنؼقي يل اه ب،قؽ.

ؿؿتتتع فتتتق  عـتتتدهؿ هتتت،ه اقنؼقتتتي اقنتتتل اًتتتقغ ،تتتؿ أ  يؼققتتتقا  تتتو  تتتوؤوا، وعتتتىل 

اقعؽتتتتا أف تتتتا  تتتتـ ذقتتتتؽ أ  يؽنؿتتتتقا عتتتتـ اقـتتتتوس عؼوغتتتتدهؿ، قؽتتتتـ ا: عتتتت  وةتتتتؾ 

دؽؿنف اقٌوقغتي أ،تؿ هت،ا اقاةتؾ اخلؿقـتل يف فنقٌتف ا شتور إققتف آكػتًو: ادؽق تي 

يٌتتتقح عتتتـ بعتتته اقعؼوغتتتد  تتتع أكتتتف فنتتتوب دعتتتقة و قو تتتي،  ـفتتتو:  تتتو اإل تتت  قي أ  

 ذفااف آكػًو  ـ اعظقؿف ٕهؾ اقٌقً أف ا  ـ ا  غؽي وإكٌقوء واقا ؾ.

و تتـ ذقتتؽ وهتت،ه فػايتتي أختتاى، وهتتل: أفتتؿ يعـتتل: أهتتؾ اقٌقتتً يعؾؿتتق  فتتؾ 

 افتتي اؼتتع يف اقؽتتق   تتو  تتـ ذرة اؼتتع يف اقؽتتق  إٓ وهتتق عتتىل عؾتتؿ هبتتو،  تتع أ  

قٌقً  واقا وصوروا ااابًو  فام فو   لفؿ، ؿسعؾقهؿ وفوء يف اقعؾؿ  ع أهؾ ا

ا: عتت  وةتتؾ، يعـتتل: أ تتقوء ؾايٌتتي ةتتدًا، ؿابـتتو اٌتتورك واعتتوؼ ققؼتتقؿ ادستتي عتتىل 



 الصيعة ----------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

770 

 ـ ـد يغترت بتدعوينفؿ يعـتل:  ت ا هت،ا اإلكًتو  أ  يضتع يف هت،ا اقؽنقتى اقت،ي 

ل قن تتت،يا اقـتتتوس  تتتـ هتتتق فنتتتوب دعويتتتي اقعؼقتتتداػ اققاؿتتتداػ، وا تتتدة  ـفتتتو اؽػتتت

 آؾرتار بام  ؿقه بوق قرة اإل   قي.

و تتتتع إ تتتتػ يعـتتتتل:  تتتتو ـو تتتتً هتتتت،ه اق تتتتقرة اؾتتتترت هبتتتتو بعتتتته اقش صتتتتقوت 

اإل   قي ويؿؽـ ذهٌقا إققفؿ، ؿؿـفؿ  تـ رةتع وـتد اٌتػ قتف ادتؼ، و تـفؿ  تـ 

  عد ا ؿف.  اقشق :ٓ ي اا إؼ أ  يدعق إؼ دعقهتؿ   ؾ ه،ا 

 قض. أ عد بق  داخؾي:

 أ عد بققض كعؿ.  اقشق :

 يؾٌا كػا اقؾٌوس اقعٌوءة اقطقيؾي واقعام ي.   داخؾي:

 أكو ي أره ، أكً رأينف؟  اقشق :

 كعؿ، ادؼقؼي أكو أعاؿف ـٌؾ.   داخؾي:

 ( 00:  05: 18/   137) اهلدى والنور /  
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 حٍٛ ثٛر٠ اخلُٝين

ع  تامعفؿ أكتف ـتول  ـ اقدعوة إلـو ي اقدوقتي ا ًتؾؿي بؿستاد أكتف طتا اقشق :

هـتتتوك يف اقؽتتتع دعتتتقة إلـو تتتي  ؽتتتؿ ... ؿصتتتوروا إققتتتف  تتتـ فتتتؾ ةوكتتتى، وربتتتام 

بعضفؿ بويعف عىل اإل  ل  تـ؟ قتاوح ا: اخلؿقـتل،  توذا؟ ٕفتؿ ٓ يعؾؿتق  

عؼقتتتدة اقشتتتقعي وٓ يعاؿتتتق  وٓ يدر تتتق   تتتو يف بطتتتق  فنتتتى اقشتتتقعي  تتتـ اقؽػتتتا 

ػ أيديـو ققا هق اقؼاآ  اق،ي أك قف اقض ا،  ـ أخطاهو أ  ه،ا اقؽ ل اق،ي ب

ا: بنام تتتف ؿفـتتتوك  صتتت ػ ؿوطؿتتتي را ا: عـفتتتو و تتتو إؼ ذقتتتؽ  تتتـ اقطو تتتوت 

اقؽٌتترية، جلفؾفتتؿ بقاـتتع اقعتتوي اإل تت  ل جمتتاد أ   تتؿعقا صتتق ي  تتـ اقؽتتع 

بلكف يايتدو  إـو تي دوقتي إ ت  قي اق تقا أ  هت،ا اقؽت ل  تؼ، أ تو قتق فتوكقا عتىل 

ة ... إققفتو قعاؿتتقا أ  اقت،يـ يتدعق  إؼ إـو تتي دوقتي إ تت  قي بصترية، هت،ه اقٌصتتري

هتتتتؿ ققًتتتتقا عتتتتىل اإل تتتت ل بتتتتدققؾ اقؽنتتتتى اقنتتتتل يـؽتتتتوفو عتتتتىل اقـتتتتوس وبتتتتدققؾ 

اقؽنتتتوب اقتتت،ي هتتتق كؽتتته عتتتىل اقـتتتوس فنتتتوب دعويتتتي وهتتتق ا ًتتتؿك: بودؽق تتتي 

اإل   قي،  قٌ ذفتا هـتوك  تو  عـتوه، ٕين ٓ أهتنؿ ب ػتظ ف  تف: أ  أغؿتي أهتؾ 

قٌقتتتً بؿـ قتتتي  تتتـ ا: اٌتتتورك واعتتتوؼ دوفتتتو..  نفتتتو  ـ قتتتي ا  غؽتتتي وإكٌقتتتوء ا

و، ؿتتن  ... أؿضتتؾ  تتـ فتتؾ هتتمٓء، فقتتػ اطؿعتتق  بتتل  اؼتتقل دوقتتي  واقا تتؾ مجقًعتت
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ق  اقؽػا بؼاكػ.. يؼققق  يف بعه ـاإل  ل عىل أيدي همٓء اقـوس وهؿ يعؾ

  و خيػك عىل إكًو . اقؾغوت إةـٌقي: ه،ا فػا قف ـاكو ، يعـل: يشء ؾوقى

:  تـ  قتٌ  قوتقعفو قػفتؿ  ًٓ خ صي اقؼقا: اقدعقة اقًؾػقي دعتقة عو تي أو

 اقؽنوب واقًـي.

ًٓ يتتتتؿ بؼقتتتتي  يوكقًتتتو: دعتتتتقة مجقتتتتع اقـتتتتوس، وٓ أـتتتقا: ا ًتتتتؾؿػ، ا ًتتتتؾؿػ أو

 اقـوس يوكقًو إؼ اإل  ل فام أك قف ا: عىل ـؾى بؿد عؾقف اقص ة واقً ل.

 (00:00:00/ (6هـ )1408نة لعام لقاءات املدي)
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 األصًٛب األَجٌ يف ايتعاٌَ 

 َع ايزافض١ 

يؼقا:  و  ؽؿ اقنعو ؾ  تع اقااؿضتي، و تو هتق إ تؾقب إ  تؾ يف   داخؾي:

 اقنعو ؾ  عفؿ؟

 ـ  وي اقـوس  ؾؿ و ـ  واؿ اقـوس  نؿ، وخري اقؽ ل  اجلقاب: اقشق :

  و ـؾ ودا.

 (24b/00:30:48)رحلة النور 
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 ضالّ ع٢ً ايزافض١اي

  و  ؽؿ اقً ل عىل اقااؿضي، أو رد اقً ل عؾقفؿ؟  داخؾي:

ه،ا ينػاع اجلقاب عؾقف  تـ ادؽتؿ عتىل اقااؿضتي بصتقرة عو تي هتؾ  اقشق :

هتتتؿ يعـتتتل  تتتـ ا ًتتتؾؿػ أل  تتتـ اقؽتتتوؿايـ، ؿؿتتتـ فتتتو  يتتتاى أفتتتؿ  تتتـ ا ًتتتؾؿػ 

فتتؿ ؾتتري  ًتتؾؿػ يًتتؾؿ عؾتتقفؿ، وبتتوٕوؼ يتتاد عؾتتقفؿ اقًتت ل، أ تتو إ  فتتو  يتتاى أ

وأفتتؿ  تتـ اقؽتتوؿايـ ؿتت  يؾؼتتل عؾتتقفؿ اقًتت ل ابنتتداًء وقؽتتـ يتتاد عؾتتقفؿ اقًتت ل 

عتتتتىل اقنػصتتتتقؾ ا عتتتتاوك، وقتتتتقا أ  وـتتتتً ذفتتتتاه، أ تتتتو أكتتتتو   صتتتتقًو ؿؾًتتتتً 

بوقاةتتتؾ اقتتت،ي يطؾتتتؼ اقؼتتتقا بنؽػتتتري  أ تتتي، أو مجوعتتتي أو  تتتعى كعتتتاك يؼقـتتتًو أكتتتف 

:، قًً  ـ اقت،يـ ينشتسعق  عتىل يشفد أ  ٓ إقف إٓ ا:، وأ  بؿدًا ر قا ا

إطتت ع اقنؽػتتري هؽتت،ا بتتوقؽقل يعـتتل بوجلؿؾتتي، وإكتتام اقنؽػتتري إ  فتتو  وٓ بتتد  تتـ 

ا صري إققف ؿنكام هق بوقـًٌي قؽؾ ؿاد يٌدو قـو  ـف  تو يؽػتا أوًٓ يتؿ بعتد أ  اؼتول 

عؾقتتف ادستتي اقؽتتعقي يوكقتتًو، و  تتؾ هتت،ا فتتام أظـتتؽ اشتتورفـل يف اقؼتتقا قتتقا  تتـ 

ؼقؼتتف، واجلتتتقاب اقعؿتتغ  قـتتت،اك أكتتف لتتقز أ  اؾؼتتتل اقًتت ل عؾتتتقفؿ اقًتتفؾ  

ؿض ً عـ أكف لقز أ  ااد اقً ل واؼصد ب،قؽ  ـ بوب الققػ اقؼؾتقب وعتدل 
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وصتتتقا ادستتتي أو عتتتدل  عاؿنـتتتو وصتتتقا ادستتتي إقتتتقفؿ بنؽػتتتري  تتتو هتتتؿ عؾقتتتف  تتتـ 

 اقض ا، ه،ا  و عـدي  ـ اجلقاب قعؾؽ ا نقو نف وؿفؿنف؟

 ( 00:  47:  51/ 328نور/) اهلدى وال 
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 ايتكزٜب بني ايغٝع١ ٚايض١ٓ

بًتتؿ ا: اقتتا:ـ اقتتا قؿ، واقصتت ة واقًتت ل عتتىل أوك إكٌقتتوء   داخؾتتي:

 وا ا ؾػ،  قدكو وكٌقـو بؿد وعىل آقف وص ٌف أمجعػ، أ و بعد:

ؿضتتتقؾي اقشتتتق   ػظؽتتتؿ ا:! يتتتاى اقتتتٌعه ... بتتتػ اقشتتتقعي وأهتتتؾ اقًتتتـي، ؿتتتام 

 رأيؽؿ هب،ا؟

اقتتت،ي أعاؿتتتف أ  ... ةتتتاب  ظتتتف يف هتتت،ه اقؼضتتتقي ؿتتتام ... ذقتتتؽ ٕ   قشتتتق :ا

اقًتتتـي عـتتتدهؿ يشء  تتتـ ا اوكتتتي واقًقو تتتي اقنتتتل يؿؽــتتتو أ  كًتتتؿقفو بوقًقو تتتي 

هؿ ءاقؽتتتعقي، ... بوقشتتتقعي ؿتتتنفؿ  تتتـ أ تتتد اقـتتتوس اعصتتتًٌو  تتتو وةتتتدوا عؾقتتتف آبتتتو

ـتدياًم و تدي ًو  وأةدادهؿ، وأكو أـقا يف ف ري  ـ   ؾ ه،ه ا ـو ٌي: قؼد  ؿعـو

بل  ف ريًا  ـ اقـصورى واقٌتقذيػ وربتام أؿتااد ـؾقؾتق   تـ اققفتقد أ تؾؿقا، قؽــتو 

ي كًتتؿع عتتتىل  تتتا اق  تتتو  ا ديتتتد اقطقيتتتؾ أ   تتتقعقًو ؿضتتت ً عتتتـ راؿ تتت اًتتتــت 

صٌغقا عىل اجلؿقد عىل  و هؿ عؾقتف  تـ آك تااك و تـ اقضت ات  ؿذقؽ ٕف

ايى بػ اقًـي واقشقعي  ـ، عؽات اقًـػ وق،قؽ فو   ـ عوـٌي  و  ؿقه بوقنؼ

يف إزها أ  اقشقعي ا نغؾقا ه،ا اقنؼورب ... وكؽوا ف رياً َ  ـ فنتٌفؿ وآراغفتؿ 
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بتتػ أهتتؾ اقًتتـي واقًتتـي ي يػعؾتتقا  تتقئًو  تتع اقشتتقعي ؿؽوكتتً ؾـقؿتتي بتتوردة قؾشتتقعي 

ًتـي عىل أهؾ اقًـي، ؿؼد  ؿعنؿ هوهـو بل  هـوك  ايؽًو ةديدًا قؾنؼورب بػ اق

 واقشقعي.

و تتؿعً ا تتنٌقوكًو عسقٌتتًو ؾايٌتتًو  تتـ بعتته  تتـ يؾنؼتتق   عـتتو يف اخلتتط اقًتتـل 

واقعؿتتتتؾ ادتتتتدي ل أفتتتتؿ وةتتتتدوا يف اقتتتتاواة  تتتتـ فتتتتو  يـنؿتتتتل إؼ اقنشتتتتقع أو إؼ 

اقتتاؿه و تتع ذقتتؽ ؿٌعضتتفؿ عـتتد أهتتؾ ادتتديٌ حيؽتتؿ دتتدي فؿ ]بوقصتت ي[  تتع 

قتتتـام  تتتو فتتتو  عؾقتتتف عؾتتتامء أفتتتؿ  تتتـ اقشتتتقعي، واقتتت،ي أراه أ  هـتتتوك ؿاـتتتًو ظتتتوهاًا ب

ادديٌ وبػ  و أريد بوقنؼايى بتػ اقشتقعي واقًتـي اتورًة يف إزهتا و تو ـتد يتااد 

 أيضًو إل قوء ه،ا اقنؼايى ا  عقل.

أهؾ ادديٌ ووعقا ـقاعد قؽـفو دـقؼي ةدًا يف روايي ادتديٌ، واـنلتوا 

 خيتتتاج يف ذقتتتؽ بتتتل  يؽتتتق  اقتتتااوي عتتتدًٓ وذقتتتؽ  عـتتتوه أ  يؽتتتق   ًتتتؾاًم، وٓ

ا ًتتتؾؿ يق ئتتتٍ،  تتتـ داغتتتاة اإل تتت ل  ستتتاد فقكتتتف  تتتقعقًو أو خورةقتتتًو أو  اةئتتتًو أو 

ك ق ذقؽت ٕ  ه،ه أراء وه،ه ا ،اهى فوكتً  دي تي عفتد بلصت وهبو، وفتو  

  ـ ا ؿؽـ أ  يؼوا: بلفؿ اةنفدوا والياوا.

ء بتػ   اػايؼ بعه اقعؾتامإوهب،ه ا ـو ٌي أـقا  قئًو ربام يؽق   ػقدًا، ... 

آختتتن ك يف إصتتتقا ؿتتت  لتتتقز، وبتتتػ آختتتن ك يف اقػتتتاوع ؿقستتتقز، هتتت،ا 

اقنػايتؼ قتقا قتف أصتؾ يف اقؽتع إكتام ا ـتوط هتق أ  يؽتق  فتؾ  تـ ذهتى  ت،هًٌو 
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 تتقاًء فتتو  يف اقعؼقتتدة أو فتتو  يف إ ؽتتول..  تتقاًء فتتو  يف إصتتقا أو فتتو  يف 

إؼ  وتتؾ بعتتد ذقتتؽ وي َينتتدعتتوؼ، يتتؿ إ  اقػتتاوع إكتتام يٌنغتتل وةتتف ا: اٌتتورك وا

اقصقاب ؿفق وكقنف و صريه إؼ ا: اٌورك واعوؼ ا طؾع عىل  تو يف اقصتدورت 

قتت،قؽ كتتاى عؾتتامء ادتتديٌ اافتتقا  تتايح اقتتااوي ؿتتقام ينعؾتتؼ باواينتتف قؾ تتديٌ 

 ،هٌتتف اقتت،ي اك تتاك ؿقتتف عتتـ أهتتؾ اقًتتـي ي يعنتتدوا هبتت،ا ادتتديٌ بتتؾ ةعؾتتقه 

  يؽتق  عتدًٓ وتوبطًو.. ا ترتطقا ؿقتف اقعداقتي أو ةا ًو ؾتري  ؼٌتقا، ؿوـنلتوا بتل

اإل  ل، يؿ أ  يؽق   عاوؿًو بوقصدع ؾري  عاوك بوقؽ،ب، وأختريًا أ  يؽتق  

  وؿظًو ووبطًو  و ياوي.

وي يعؾقا روايوت ه،ا اجلـا  تـ اقتاواة بلكتف فتو  عتىل  ت،هى فت،ا أو فت،ات 

اقعؼوغتدي، وي ذقتؽ ٕ  اؾتؽ ا ت،اهى يف اقغوقتى ي اؽتـ ـتد أخت،ت اققوتع 

يؽتتـ يق ئتتٍ، ـتتد اٌقـتتً اقعؼوغتتد ا  وقػتتي قؾؽنتتوب واقًتتـي فتتام هتتق اقشتتل  يف هتت،ا 

 اققـً بوقـًٌي قٌعه اقػاع اإل   قي.

ؿوٓعنامد يف اقنػايؼ بػ أهتؾ اقًتـي وبتػ اقشتقعي يف هت،ا اقت  ـ وك تـ كؼتاأ 

 وبؼًو  يف فنٌفؿ  و هق اقؽػا اقٌقاح اقليح ٓ لقز أ  كؼقا ه،ا عىل  و فو 

 ـ بعته آك ااؿتوت واقغؾتق يف أهتؾ اقٌقتً، أو اقغؾتق يف اقنؽػتري فتوخلقارج، 

أو اقنًوهؾ يف اإليام  فام هق  ل  ا اةئي، وه،ا اققوع اقققل خينؾػ كو تًو 

 عام فو  عؾقف ف ري  ـ اقػاع، و ـفؿ اقااؿضي.
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 اقااؿضتتي ـتتدياًم ٓ يعتتاك عتتـفؿ  تتقى اقطعتتـ يف اقشتتق ػ، ويف أل ا تتم ـػ

اقًقدة عوغشي، قؽـ ٓ يعاك عـفؿ أ   ـ  ،هٌفؿ أ  ه،ا ا ص ػ اقت،ي هتق 

ـْ ﴿فنتتتتتوب ا: عتتتتت  وةتتتتتؾ، وفتتتتتام ب تتتتتؼ: 
ِف َوٓ ِ تتتتت ْػِ َيَدْيتتتتت ـْ َبتتتتت

ٓ َيْلاِقتتتتتِف اْقٌَوطِتتتتتُؾ ِ تتتتت

هق كوـ  وأ  ا ص ػ اقؽو ؾ هق  صت ػ ؿوطؿتي را  [32]فصل: ﴾َخْؾِػفِ 

قشقعي أو اقااؿضي اق،يـ روعقا  ـ ا: عـفو، ه،ه اقعؼقدة ي اعاك عـ أوقئؽ ا

 بعه أهؾ ادديٌ.

 عتنامد عتىل اقتدعقة إؼ اقنؼايتى بتػ أهتؾ قؿوٓاؽوء عىل   ؾ ه،ه اقاوايتي 

اقًـي وبػ اقشقعي ٓ يصؾح ،ؿ ... إط ـتًو وٓ  تقام وـتد ةتاب عؾتامء إزهتا 

د  تـ ؿؾؿ يصؾ قا بؾ  د  ـفؿ كد قا عىل  و ؿعؾقا، ؿتنذًا: لتى إذا فتو  وٓ بت

ققةتف واؽتق  ـوغؿتي عتىل  وً اقنؼورب أ  اؼول هـوك  ـوـشوت و ـوظاات إ تو وةفت

درا تتتي إصتتتقا اقنتتتل ـو تتتً عؾقفتتتو عؼقتتتدة أهتتتؾ اقًتتتـي، ودرا تتتي إصتتتقا اقنتتتل 

ـو ً عؾقفو عؼقدة اقشقعي واقااؿضي، وب،قؽ يؿؽـ أ  ينٌػ ادؼ اق،ي هق  ع 

 أهؾ اقًـي واقٌوطؾ اق،ي يعقشف أهؾ اقاؿه واقنشقع.

ؿفت،ا  تو حييتتين أ   تـ اقؽت ل  تتقا هت،ه ا ًتلقي، ؿتت  يـٌغتل أ  ينتتقرط 

 أ د  ـ فٌور أهؾ اقعؾؿ بلكف  ـ ا ؿؽـ اقنقؿقؼ بػ اقًـي واقشقعي.

يؿ أذفا هب،ه ا ـو ٌي ـقا أ د اقشعااء، وأكو قًً بشوعا وٓ أ ػظ اقشعا 

 قؽـ ا ـو ٌي ـد ا،فاين بكء  ـف، يؼقا اقشوعا:
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لوعلشممممتفقمل د مممم إذالمللتسمممم 

 

 

 

لرجممممقرىل لإ لمممممقلتسمممم وتع 

ك ـ أ  يقةد خ ك بػ أهؾ اقًـي أكػًتفؿ، ؿتو ـطؼ اقًتؾقؿ يؼن ت أ   

كؼصتد بووقتتي آاػتوع بتتػ اقػتاع اقتت،يـ يـنؿتق  إؼ اقًتتـي.. كصتؾ إؼ آاػتتوع 

 تتع أبعتتد اقـتتوس إ  فتتو  آاػتتوع بقــتتو وبقتتـفؿ أٓ وهتتؿ اقشتتقعي، عـتتدكو اققتتقل فتتام 

  ا تتت،اهى ا عنؿتتتدة وا نٌعتتتي  تتتـ أهتتتؾ اقًتتتـي هتتتل ا تتت،اهى إربعتتتي اعؾؿتتتق

ا نعؾؼي بوٕ ؽول اقؽعقي، ا ،هى ادـػل.. ا وقؽل واقشوؿعل وادـتٌغ، 

 ه،ا ؿقام ينعؾؼ بصقرة عو ي يف إ ؽول.

وعـتتتدكو ي يتتتي  تتت،اهى ؿتتتقام ينعؾتتتؼ بوقعؼقتتتدة أٓ وهتتتل  تتت،هى أهتتتؾ ادتتتديٌ 

اايديتتي،  تتوذا ٓ كًتتعك وٓ ك تتووا أ  كنؼتتورب و تت،هى إ تتوعاة و تت،هى ا و

 تتع هتتمٓء اقتت،يـ هتتؿ بتت   تتؽ أـتتاب إققـتتو  تتـ أوقئتتؽ ؿتتـفؿؾفؿ وكـلتتك عتتـفؿ 

 إؼ بووقي آاػوع بػ اقًـي وبػ اقشقعي.

أعنؼد أ  هـوك قٌعه اقًقو وت  دخ ً يف ا قوقع وإٓ ؿو ـطؼ اقًؾقؿ 

قتتتؽ هتتتق اقتتت،ي .. ا سنفتتتد يف يقةتتتى عؾقـتتتو أ  فتتتنؿ بتتتوٕـاب ؿتتتوٕـابت ٕ  ذ

بووقتتتتتتي اقنؼايتتتتتتى وقتتتتتتقا اقعؽتتتتتتا كو تتتتتتًو، ؿؾتتتتتت،قؽ ؿفتتتتتتؾ كس ـتتتتتتو ؿوقتتتتتتدعقى 

قإل تت  قػ بتتدأت طايؼفتتو اقًتتؾقؿ  ـتت، ـتتاو  طقيؾتتي وهبؿتتي بعتته اقعؾتتامء ويف 

 ؼد نفؿ  ق  اإل  ل ابـ اقؿقي وا  ،اف إبتاار.. هتؾ ا تنطوع أهتؾ اقًتـي أ  

ب واقًـي وأ  يدعقا اخل ؿوت اقؼوغؿتي فؿ إؼ اقؽنوعين دوا وأ  لعؾقا  اة
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ا نقاريي بقـفؿ  ،هٌقًو، ه،ا  و ٓ .... وفقتػ ينصتقر عوـتؾ إ ؽوكقتي آاػتوع  تع 

اقشقعي بوقنؼورب يف إصقا وهؿ أبعد  و يؽقكتق  عتام يف أصتق،ؿ ؿضت ً عتـ 

ؿتتتاوعفؿ، و ًتتتٌـو  تتتو أوت آكػتتتًو أفتتتؿ يعنؼتتتدو  أ  هتتت،ا ا صتتت ػ ـتتتد ذهتتتى 

 قام أذفا عىل زعؿفؿ.ي يي أربوعف ؿ

ؿؾ،قؽ ؿلكو أعنؼد أكف  ـ ا ًن قؾ إط ع اقققل أو عىل إـتؾ اقنؼتورب  تع 

اقشقعي  قٌ ي ينؿؽـ  ع اقنؼورب  ع مجوهري ا ،اهى إخاى  قاء  و فو  

  ـفو فام ذفات آكػًو  نعؾؼًو بوٕ ؽول أو  نعؾؼًو بوقعؼوغد.

 .ه،ه ذفاى واق،فاى اـػع ا م ـػ إ   وء ا:

 (13a/00:30:05)رحلة النور 



 الصيعة ----------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

738 

 

 عزا٤ َٓتجات ايزافض١

هتتتؾ  تتتـ اقتتتقٓء واقتتترباء اتتتاك واء  ـنستتتوت اقااؿضتتتي إذا  اقًتتتماا:  داخؾتتتي:

 فوكً قدَيؿ  صوكع فوخلٌ    ً ؟

 إذا فو  ذقؽ يمدي إؼ اإلرضار بو ًؾؿػ ؿ  لقز. اقشق :

ي  تتـفؿ هـتتوك  صتتوكع أصتت وهبو راؿضتتي، وهتتؿ  تتعقديق  ؿفتتؾ كشتترت  داخؾتتي:

اخلٌ    ً  أو ؾريه  ـ أةؾ أ  صـع ه،ا اخلٌ  ـد يؽتق  أطقتى  تـ ؾتريه، قؽتـ 

و، ويؼتتقا: هتت،ا  تتـ اقتتقٓء واقتترباء، ؿفتتؾ يصتتح  اإلكًتتو  ـتتد يرتفتتف ويؼتتقا: اقرًعتت

 ـققف؟

ـؾنتتف بوقؽتتط اقًتتوبؼ، إذا فتتو  ذقتتؽ يتتمدي إؼ اإلرضار بو ًتتؾؿػ  اقشتتق :

 ؿ  لقز.

 أو ٓ.ٓ كعؾؿ هؾ هق يي   داخؾي:

إًذا ؿوٓ نقتوط عتدل اقؽتاء، يعـتل: اعطقتؾ أؿتاادهؿ واؽًتقد خٌت هؿ  اقشق :

 وهؽ،ا.

 (30a/00:38:18)رحلة النور 
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 ايغزا٤ َٔ ايزافض١

]أراد[ أ  يشترتي  تقئًو ؿقةتده أـتؾ يؿـتًو عـتد  تقعل أي راؿ ت بتام  اقًماا:

يؼتتتورب إطعتتتول مخًتتتػ  ًتتتؽػ، ؿفتتتؾ يشتتترتي  ـتتتف ويطعتتتؿ ققتتتمةا، أل هتتتق عتتتىل 

 اخلقور؟

يشرتي  ق ا وكع قق فو  بًعا وا د يشرتي  ـفت ٕكف اقنعو ؾ  ع  اجلقاب:

ؾتتري ا ًتتؾؿػ ةتتوغ ، فتتوكقا اققفتتقد فػتتورًا أو  تتقعي ؿٌ وصتتي إذا فتتو  اقتت ؿـ أـتتؾ 

ؿقؿؽـ ا ن امر اقػاع بػ اقًعايـ فام ةوء يف اقًماا يف اإل ًو  إؼ بعه 

 ا ًؾؿػ، كعؿ.

 ٌؼل بعقدًا عـ إربوح اقشقعل؟يف ؿؼف هـو أكف ي  داخؾي:

 أخ،ت اجلقاب . اقشق :

 .(  00:  00:  77/ 350) ا،دى واقـقر/
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 َضادر ايغٝع١ ٚاإلباض١ٝ
هـتتوك أـتتقاا ياددهتتو بعتته اقـتتوس ا ـنًتتٌػ إؼ بعتته اجلامعتتوت أو اقػتتاع 

اإل   قي ؿـايد  عاؿي صت نفو أو بط فتو يف وتقء اقتدققؾ واقربهتو ، يؼققتق : 

دؼ بل  ي ؼقا بؿصودرهؿ و اويوهتؿ وأ  ٓ ك وقػفؿ يف ه،ا ادؼ إ  قؾشقعي ا

 ويٌؼقا ؿاـي  ـ ا ًؾؿػ وف،ا ادوا قإلبووقي وبوـل اقػاع اإل   قي؟

 بًؿ ا: واقص ة واقً ل عىل ر قا ا:. اقشق :

ةتتتقايب عتتتىل هتتت،ا اقًتتتماا يشتتتٌف كو تتتًو فتتتام قتتتق ـتتتوا ـوغتتتؾ إ  قؽتتتؾ أصتتت وب 

قتتقل ادتتؼ أ  يعنؿتتدوا عتتىل فنتتٌفؿ: اقاوايتتوت اقنتتل ؿقفتتو، اقتتديوكوت ا قةتتقدة اق

قؽــو ك ـ كؼتقا ةقابتًو عتـ هت،ا وذاك:  تـ أيتـ ةتوء هت،ا ادتؼ وك تـ كعؾتؿ  تـ 

ٌؼ بِـٌََتتتتتتنٍ ﴿  تتتتتتؾ ـققتتتتتتف اٌتتتتتتورك واعتتتتتتوؼ: 
وَءُفْؿ َؿوِ تتتتتت ـَ آَ ـُتتتتتتقا إِْ  َةتتتتتت ِ،ي تتتتتت تتتتتتو اق  َ و َأَي  َيتتتتتت

عي اإل   قي اقنل اًتنؾ ل أو ؿوقنٌػ  ـ خصقصقوت اقؽي [6]ملحجيم: ﴾َؿنٌََق ـُقا

إٓ بعتتتد اقن ؼتتتؼ واقن ٌتتتً  تتتـ  ¢اؾتتت ل فتتتؾ  ًتتتؾؿ أ  ٓ يتتتاوي  تتتقئًو عتتتـ اقـٌتتتل 

وٓ  ؽ أ  أوا  و كٌدأ بف  ـ اقؽت ل هتق  تقا  ¢ص ي ه،ه اقـًٌي إؼ اقـٌل 

ًو بغه قع و ياوى عـ اقـٌل عؾقف اقص ة واقً ل يف بطق  فنى ا ًؾؿػ مج
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هتتق ا اةتتع  ¢اهٌفؿ و شتتورهبؿت ذقتتؽ ٕ  اقـٌتتل اقـظتتا أ  عتتـ اختتن ك  تت،

اق وين بعد اقاب اٌورك واعوؼ، وكعـل: فام أ  اقاةقع يـٌغل أ  ياةع ا ًؾؿ 

إؼ ربتتف، أي: إؼ فنوبتتف ؿؽتت،قؽ لتتى عتتىل ا ًتتؾؿ أ  ياةتتع إؼ كٌقتتف أي: إؼ 

 تتـنفت ذقتتؽ ٕ  ا: عتت  وةتتؾ أ تتا ا ًتتؾؿػ بتتل  ينؿًتتؽقا بؽنتتوب ا: عتت  وةتتؾ 

  ـ ةفي أخاى. ¢في وبًـي اقـٌل  ـ ة

وفتتام أووتتح يف ؾتتري  تتو آيتتي يف اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ أ  اقؼتتاآ  اقتت،ي هتتق إصتتؾ 

،،ا اإل ت ل بواػتوع ا ت،اهى واقػتاع ؿؼتد بتػ ؿقتف أ  هت،ا اقؼتاآ  ٓ  تٌقؾ إؼ 

ؿفؿتتف ؿفتتاًم صتت ق ًو إٓ  تتـ طايتتؼ بقوكتتف عؾقتتف اقصتت ة واقًتت ل فتتام يف ـققتتف عتت  

قِْفؿْ َوَأكَ ْقـَ ﴿وةؾ:  َا إِقَت و كُت ى َ قِؾـ توِس  َت ْفَا قُِنٌَتػى ؿفت،ا اقٌقتو   [33]ملنحرل ﴾و إَِققَْؽ اق،ى

هق  و يعاك عـد عؾامء ا ًؾؿػ بوقًتـي أو بودتديٌ اقـٌتقي و قـئت، ؿتنذا فتو  

 تتـ أ وديتتٌ ؿعؾقتتف أ   ¢ تتـ اققاةتتى أ  ين ٌتتً ا ًتتؾؿ ؿتتقام يلاقتتف عتتـ اقـٌتتل 

اقتتـػا واـؽتتح قتتف اقصتتدر ققنقصتتؾ هبتت،ا اقطايتتؼ ينٌـتتك طايؼتتًو عؾؿقتتًو اطؿتتئـ قتتف 

 إؼ  عاؿي  و ـوقف عؾقف اقً ل و و ؿعؾف عؾقف اقً ل بقوكًو قؾؼاآ .

ؿفـتتتو كؼتتتػ  تتتع اقػتتتاع فؾفتتتو:  تتتو هتتتق اقطايتتتؼ  عاؿتتتي اقًتتتـي أو اقٌقتتتو  بتتتوقنعٌري 

اقؼاآ ؟  و هق اقطايؼ عـدفؿ؟ أ و طايؼـو ك ـ ؿفق  عاوك بام يًؿك بوقًتـد، 

ي اق ؼي عتـ اق ؼتي عتـ اق ؼتي عتـ اق ؼتي وهؽت،ا  نًؾًت ً آخت، بعضتفؿ أي: أ  ياو

 تتع    ظتتي أ  هـتتوك أ تتٌوبًو كـتتع  ¢عتتـ بعتته إؼ أ  يـنفتتل اخلتترب إؼ اقـٌتتل 



 الصيعة ----------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

757 

أ قوكًو  ـ آعنامد عىل   ؾ ه،ه اقًؾًؾي اقنل اًؿك بوقًـد، ه،ا اقعؾؿ اقت،ي 

ـوقتتف اقا تتقا يتتدور  تتقا درا تتي اقًتتـد اقتت،ي يؼصتتد بتتف اققصتتقا إؼ  عاؿتتي  تتو 

عؾقف اقً ل أو  و ؿعؾف قـنؿؽـ بف  ـ اػًري اقؼاآ ، ه،ا اقعؾؿ اػادت بف اقػاـي 

اققا تتدة  تتـ اقػتتاع اإل تت  قي فؾفتتو ـتتدياًم و تتدي ًو وهتتل: أهتتؾ اقًتتـي واجلامعتتي 

بوقنعٌري اقعولت ٕكف يدخؾ ؿقف فؾ ا ،اهى  ـ اقـو قي اقػؼفقي.. أاٌوع ا ،اهى 

أهتتؾ ا تت،اهى اقؽ  قتتي إختتاى  تتـ أيضتتًو اتتدخؾ يف إربعتتي فتتام يتتدخؾ ؿقتتف 

داغتتاة أهتتؾ اقًتتـي وإ  فتتو  هـتتوك يشء  تتـ اقتتن ػظ يف إدختتو،ؿ يف هتت،ه اقتتداغاة 

فوٕ وعاة وفو واايديي ؿًقاء ـؾـتو عتـ هت،يـ ا ت،هٌػ اقؽ  قتػ أو ـؾـتو عتـ 

ا ،اهى اقػؼفقي إربعي ؿؽؾ همٓء وهمٓء  نػؼق   ع أهؾ ادديٌ عىل أ  

طايؼي  عاؿي اققصقا إؼ  و فو  عؾقف اقا قا عؾقف اقً ل  ـ هدى و ـ بقو  

 اقؼاآ  ققا هـوك إٓ اإل ـود، اػادت بف أهؾ اقًـي دو  اقطقاغػ إخاى.

ؿتتتنذا فتتتو  هتتت،ا  ًتتتؾاًم قتتتدى اقػتتتاع بصتتتقرة عو تتتي وقتتتدى  قةتتتف هتتت،ا اقًتتتماا 

عاؿتي  تو فتو  بصقرة خوصي، وٓ أعنؼد أ  أ دًا يـوـش يف ص ي ه،ا ا تـفٍ  

عؾقتف اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل  تتـ ا،تتدى واقًتترية وأفتترب دققتتؾ عتتىل ذقتتؽ أ  بعتته 

إؿااد  ـ إ ؿ اقؽوؿاة اقنتل ٓ اشترتك  تع اقػتاع اإل ت  قي فؾفتو يف اقشتفودة 

بوقا وقي ـد اعرتؿقا وه،ا رؾؿ أكقؿفؿ بتل   تو  ¢: ع  وةؾ بوقق داكقي وقـٌقف 
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 عاؿتتي اقنتتوري  اإل تت  ل إوا هتت،ا يشء  عـتتد ا ًتتؾؿػ  تتو يًتتؿك بوقًتتـد

 اػادت بف إ ي اإل   قي دو  إ ؿ إخاى.

وفتام يؼتقا  تتق  اإل ت ل ابتتـ اقؿقتي ر:تتف ا:: بتل  إ تتي اإل ت  قي كقتت ت 

عىل أ نل اققفقد واقـصورى بؽقفو عىل ا،دى وعىل اقنق قدت ف،قؽ كق ت 

ع إختتاى يف فسفتتو هتت،ا ا تتـفٍ أ تتي ادتتديٌ  تتـ اإل تت  قػ عتتىل بؼقتتي اقػتتا

اقعؾؿل اقؼوغؿ عىل اقًتـد و تو يؾتقذ بتف وينعؾتؼ بتف  تـ  عاؿتي عؾتؿ ا صتطؾح يف 

ادديٌ وعؾؿ اجلاح واقنعديؾ ؿلهؾ ادديٌ اػادوا  ـ بػ اقػاع اإل   قي 

فؾفتتتو فتتتام اػتتتادت إ تتتي اإل تتت  قي بو،تتتدى واقنق قتتتد  تتتـ بتتتػ إ تتتؿ ا عنؼتتتدة 

 قـصورى وؾريهؿ ؿف،ا فف،ا.بوٕديو  فوققفقد وا

قتتت،قؽ أعتتتقد ٕـتتتقا: إذا فتتتو    تتتؾ هتتت،ا اقًتتتوغؾ أو اقـوـتتتؾ يعنؼتتتد بصتتت ي هتتت،ا 

ا تتتتـفٍ ؿتتتتـ ـ كؼتتتتقا ،تتتتؿ  قـتتتت،اك: بتتتتل  هتتتت،ا اقنًتتتتؾقؿ اقتتتت،ي يدكتتتتدكق   ققتتتتف 

ويؼققتتتق : بلكتتتف ٓ يـٌغتتتل ٕهتتتؾ اقًتتتـي أ  يـؽتتتاوا عتتتىل اقشتتتقعي اعتتتنامدهؿ عتتتىل 

كتتتً فنتتتٌفؿ ـوغؿتتتي عتتتىل هتتت،ا ا تتتـفٍ فنتتتٌفؿ وعتتتىل روايتتتوت فنتتتٌفؿ كؼتتتقا: إ  فو

اقصتت قح  تتـ أ تتوكقد  نصتتؾي وروايتتوت يـٌغتتل  عاؿنفتتو  تتـ صتت نفو  تتـ وتتعػفو 

 قـئ، كؼقا: اقػصؾ بػ أهؾ اقًـي وبػ اقشقعي إكتام هتق اقاةتقع إؼ إ توكقد، 

 ٓ. اجلقاب:ؿفؾ اقشقعي عـدهؿ أ وكقد فام عـد ا ًؾؿػ، 
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ًتماا أو  تـ   تؾ هت،ه اقتدعقى أ  ويف اعنؼودي أ  ا ؼصقد  ـ   ؾ ه،ا اق

قؾشتتتقعي أ  يعنؿتتتدوا هتتتق اقنؿفقتتتد قؾػتتتاع إختتتاى أ  يعنؿتتتدوا عتتتىل فنتتتٌفؿ هتتتؿ، 

فوإلبووقي    ً وفوق يديي    ً وك ق ذقؽ  ـ اقػاع اإل   قي، فؾ ه،ه اقػاع 

 تتـ عتتاك فنٌفتتو ؿفتتل ؿؼتترية ؿؼتتاًا  تتدـعًو  تتـ  قتتٌ أكتتف ٓ يقةتتد قتتدَيو أ وديتتٌ 

ف اقً ل بؽ اة يؿؽـفؿ أ  يعنؿدوا عؾقفو يف ؿفؿ اقؼاآ  ااوى عـ اقا قا عؾق

اقؽايؿ فام يقةد ذقؽ عـد أهؾ اقًـي وعـد أهؾ ادديٌ ب وصي  ـفؿت ق،قؽ 

ؿف،ا اق،ي يؼتقا هت،ه اقؽؾؿتي إكتام يؿفتد قؾػتاع إختاى أ  اعنؿتد عتىل اقؽنتى 

 واقاوايوت اقنل عـدهؿ.

عتتتنامد عتتتىل إ تتتوكقد أعتتتقد ٕـتتتقا: إ  فتتتو   تتتو عؾقتتتف عؾتتتامء ادتتتديٌ  تتتـ آ

و عاؿتتتي اقتتتاواة وك تتتق ذقتتتؽ  تتتو ينعؾتتتؼ بعؾتتتؿ اجلتتتاح واقنعتتتديؾ وعؾتتتؿ  صتتتطؾح 

ادديٌ هؿ يم ـق  بص ي ه،ا ا تـفٍ ؿـطتوقٌفؿ بتل  يؾن  تقا كػتا ا تـفٍ يف 

 إيٌوت  و عـدهؿ  ـ روايوت انعؾؼ بؿ،هٌفؿ أو بػاـنفؿ.

ا تـفٍ ادتدي ل  قؽـل أـقا: إ  اققاـع أ  ه،ا اقطايؼ إ  ي يًؾؿ بف.. هت،ا

إ  ي يًؾؿ بف  ـ اقػاع إختاى أو  تـ أهتؾ إديتو  إختاى  عـتك ذقتؽ أفتؿ 

مجقعتتًو ٓ يًتتنطقعقا أ  ي ٌنتتقا ديتتوكنفؿ و تت،هٌفؿ و تتو عؾقتتف هتتؿ  تتـ هتتدى أو  تتـ 

وتتت ات ٕكتتتف ٓ يقةتتتد هـتتتوك طايؼتتتي وو تتتقؾي أختتتاى  عاؿتتتي  تتتو فتتتو  يف اقتتت  ـ 

ك تتتـ كًتتؾؿ بصتت ي هتت،ا ا تتـفٍ وأكتتتف ٓ  اقؼتتديؿ إٓ بطايتتؼ اإل تتـود، وإ  ـتتوققا:
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طايتتتؼ إٓ آعتتتنامد عتتتىل اإل تتتـود  قـئتتت، كؼتتتقا ،تتتؿ: أيتتتـ فنتتتى ادتتتديٌ اقنتتتل 

اعنؿتتتدو  عؾقفتتتو، وأيتتتـ فنتتتى اقاةتتتوا اقنتتتل اعنؿتتتدو  عتتتىل  عاؿتتتي اق ؼتتتي..  تتتـ 

اقضعقػ..  تـ اقؽت،اب..  تـ اققوتوع إؼ آختاه؟ ٓ يقةتد عـتدهؿ يشء يت،فا 

يتتتتـ اقؽنتتتتى اقنتتتتل يعنؿتتتتدو  عؾقفتتتتو يف  صتتتتقؾ  تتتتـ هتتتت،ا اقؼٌقتتتتؾ إط ـتتتتًو، يتتتتؿ أ

إ وديتتٌ؟ ك تتـ عـتتدكو  تت  ً  تتو  تتوء ا:  ئتتوت اقؽنتتى بعضتتفو طٌتتع وأف اهتتو ي 

يطٌتتتع  نتتتك أ  فؾفتتتو اتتتاوي إ وديتتتٌ عتتتـ اقا تتتقا عؾقتتتف اقًتتت ل بوٕ تتتوكقد 

وٓ كعـتتل ك تتـ  قتتـام كؼتتقا هتت،ا اقؽتت ل بتتل  فتتؾ  ¢ا نصتتؾي  تتـفؿ إؼ اقـٌتتل 

قؽــو كايد أ  كؼقا: بلفؿ يف هت،ه ا ئتوت  ¢عـ اقـٌل ذقؽ هق ص قح يوبً 

ا ئتتوت  تتـ اقؽنتتى ـتتد ـتتد قا قـتتو اقق تتقؾي اقنتتل هبتتو يتتنؿؽـ اقعتتوي  تتـ  عاؿتتي  تتو 

، أي: ـد قا قـو إ وديتٌ بوٕ توكقد، يتؿ  ؼوبتؾ ¢صح  و ي يصح عـ اقـٌل 

هتت،ه اقؽنتتى اقنتتل اتت،فا إ وديتتٌ بوٕ تتوكقد عـتتدكو فنتتى اعتتاك بؽنتتى أ تتامء 

اقاةوا واقاواة يف ه،ه اقؽنى إققك ا مقػي  ـ اقاواة.. فؾ وا د ي،فا  ـ 

هتتؿ  تتققخف..  تتـ هتتؿ ا  ،اتتف أختت،يـ عـتتف.. و نتتك وقتتد و نتتك  تتوت.. وهتتؾ 

ا نؼول  ػظف واطتاد  نتك آختا ر تؼ  تـ  قواتف أل اختنؾط ـٌتؾ  قاتف وك تق ذقتؽ 

وكػ تا أيضتًو   ـ اقعؾقل اقنل كػ تا ك تـ اإل ت  قػ عتىل  توغا إ تؿ  تـ ةفتي

ك تتـ اقًتتـقػ عتتىل  تتوغا اقػتتاع  تتـ ةفتتي أختتاى بلكـتتو و تتدكو ؿؼتتط اقتت،يـ  تتـ ا: 

ع  وةؾ عؾقـو بؿ ؾ هت،ه اقق تقؾي اقنتل  ػتظ ا: قـتو ديــتو وؿتوًء بقعتد ربـتو اٌتورك 
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ُف ﴿واعتتتتتتوؼ اقتتتتتت،ي ـتتتتتتوا يف اقؼتتتتتتاآ  اقؽتتتتتتايؿ:  و َقتتتتتت تتتتتت ْفَا َوإِك  ْقـَتتتتتتو اقتتتتتت،ى ـُ َك   و َكْ تتتتتت تتتتتت إِك 

 .[1ملحجي ]﴾َدَوؿُِظق َ 

قـيب بعته إ  ؾتي: اقشتقعي  ت  ً هتمٓء أعظتؿ فنتوب عـتدهؿ هتق اقؽنتوب 

ا ًتتؿك بوقؽتتويف قؾؽؾقـتتل وهتتق هـتتو عتتدة جمؾتتدات وتت ؿي، أوًٓ: هتت،ا اقؽنتتوب 

أف تتتتاه بتتتتوقنعٌري ادتتتتدي ل اقًتتتتـل  عووتتتتقؾ وأ ًتتتتـفو  اا تتتتقؾ وأف اهتتتتو  ؼتتتتوطقع 

ام عىل زيـ اقعوبديـ أو يعـل:  قـقؿي ققا ،و ع ـي بوقا قا عؾقف اقً ل وإك

عتتىل اقصتتودع أو أو ك تتق ذقتتؽ  تتـ أغؿتتي أهتتؾ اقٌقتتً، ؿفتت،ه اقؽنتتى أوًٓ: ققًتتً 

 حنصي بل وديٌ اقا قا ؿؼط.

يوكقتتًو: هتت،ه اقؽنتتى وهتت،ا أ فتتو عـتتدهؿت ٕفتتؿ يلتت ق  بعضتتفؿ بتتل  فنتتوب 

اقؽويف ه،ا قؾؽؾقـتل عـتد اقشتقعي بؿـ قتي صت قح اقٌ توري عـتد اقًتـي،  تع ذقتؽ 

ً هتت،ا اقصتت قح عـتتد أهتتؾ اقًتتـي بتت،اك اقصتت قح ا  عتتقل عـتتد اقشتتقعي إذا ـوبؾتت

وةتتدت ؿاـتتًو  و تتعًو ةتتدًا بقتتـفام فتتام ـقتتؾ ـتتدياًم: ؿتتليـ اق ايتتو  تتـ اق تتاى وأيتتـ 

 عوويي  ـ عغ،  نسد أ وديٌ اقٌ وري فؾفو ص ق ي بوٕ وكقد ا نصؾي  ـف 

 نفو فؾفتتو إٓ أؿتتااد ـؾقؾتتي اكنؼتتدهو بعتته أهتتؾ ادتتديٌ و تتؾؿ بصتت ¢إؼ اقـٌتتل 

قإل تتول اقٌ تتوري إٓ أؿتتااد ـؾقؾتتي  ـفتتو، أ تتو فنتتوب اقؽتتويف قؾؽؾقـتتل ؿوقتت،يـ كؼ تتقا 

وـتتد قا يف بعتته اقطٌعتتوت رص تتقا بتتل .. فؿقتتي فٌتترية ةتتدًا ةتتدًا  تتـ اقاوايتتوت 
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اقنتتل ؿقفتتو عتتـ اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل أو عتتـ أهتتؾ اقٌقتتً ٓ اصتتح و تتع ذقتتؽ ؿفتتق 

 عـدهؿ يف  ـ قي ص قح اقٌ وري.

ه،ا اقؽنوب ا نعؾؼ بوقاوايي عـ اقا قا عؾقف اقًت ل وعتـ أهتؾ  كؼوبؾ   ؾ

اقٌقتتتتتً ؿتتتتتام هتتتتتل اقؽنتتتتتى اقنتتتتتل عـتتتتتدهؿ  عاؿتتتتتي رةتتتتتوا اقشتتتتتقعي اقتتتتت،يـ يتتتتتاوو  

إ وديٌ عـ اقا قا عؾقتف اقًت ل؟ ،تؿ فنتى صتغرية ادستؿ ةتدًا عٌتورة عتـ 

د جمؾد وا د أو جمؾديـ، يؿ  ػ درا نفو ٓ  د ؿقفو اقيقؼًو رصحيًو، وٓ  

ؼفؿ وعتتتتتىل قهـتتتتوك أغؿتتتتي فلغؿتتتتتي أهتتتتؾ اقًتتتتتـي اقتتتت،يـ كنشتتتتتٌع بتتتتوٓط ع عتتتتتىل اتتتتقي

 تتتتاحيفؿ فوإل تتتتول أ:تتتتد واقٌ تتتتوري وحيقتتتتك بتتتتـ  عتتتتػ وعتتتتغ بتتتتـ ا تتتتديـل 

واقاازي وك ق ذقؽ ابـ  ٌو    ؾ همٓء إغؿتي ٓ يقةتد عـتد اقشتقعي أبتدًا ؿفتؿ 

 ؿؼااء  ـ اقـو قنػ:

 ادديٌ وهق اقًـد.اقـو قي إوؼ: هل اقق قؾي  عاؿي ص ي 

 واقـو قي إخاى: اقق قؾي قـؼد اقًـد بؿعاؿي اقاةوا.

ؿفؿ ؿؼتااء يف فتؾ  تـ هتواػ اقق تقؾنػ وقت،قؽ ؿفتؿ ٓ يًتنطقعق  أ  يمقػتقا 

 تتتت  ً أكتتتتو اقاةتتتتؾ إقٌتتتتوين اقتتتت،ي أصتتتتؾف أعسؿتتتتل.. أ  قتتتتف  ؾًتتتتؾنو :  ؾًتتتتؾي 

ـتده هتق و تده إ وديٌ اقص ق ي، و ؾًؾي إ وديتٌ اقضتعقػي.. إؼ أ  ع

ؿض ً عـ اقٌ وري و ًؾؿ اق،يـ اؼتد قكو ك تق أقػتػ  تـ إ وديتٌ اقصت ق ي 

 ؿليـ فنى اقشقعي يف كقق  اقص قح  ـ اقضعقػ؟ ٓ وةقد   ؾ ه،ا إط ـًو.
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وإذا اافـتتتو اقشتتتقعي ةوكٌتتتًو وهتتتؿ بتتت   تتتؽ وادتتتؼ يؼتتتوا هتتتؿ ينؾتتتق  يف ا ـ قتتتي 

عؾقل اقؽتعقي واقعؼؾقتي وك تق ذقتؽ اق وكقي بعد أهؾ اقًـي  ـ  قٌ ا نغو،ؿ بوق

 ـ بػ اقػاع إخاى ؿـلخ،    ً بعدهؿ يليت اق يديي ؿليـ فنى اق يديي؟ أيضًو 

يتتتليت كػتتتا اقًتتتماا اقًتتتوبؼ.. فنتتتٌفؿ اقنتتتل اتتتاوي إ وديتتتٌ عتتتـ اقا تتتقا عؾقتتتف 

اقً ل.. فنٌفؿ اقنل ان دث عـ اقاواة وعـ  اااٌفؿ يف اجلاح واقنعديؾ.. أكو 

  ٓ أعتتاك فنوبتتًو قؾ يديتتي يف اجلتتاح واقنعتتديؾ، أعتتاك قؾشتتقعي   صتتقًو إؼ أ

بعتتته اقؽنتتتى قؽـفتتتو ٓ اتتتاوي وٓ اشتتتػل، أ تتتو اق يديتتتي إؼ أ  ٓ أعتتتاك ،تتتؿ 

 فنوبًو يف  عاؿي رواة فنى ادديٌ عـدهؿ.

قؽتتـ  تتـ أعستتى إ تتقوء عـتتدهؿ فنتتوب يف روايتتي إ وديتتٌ  عنؿتتد عـتتدهؿ 

اويف رةؾ ف،اب عـدكو وهتؿ ٓ يًتنطقعق   ًـد زيد بـ عغ..  ًـد زيد ه،ا ي

دؿوعتتتًو عـتتتفت ٕفتتتؿ ؿؼتتتااء يف اقتتترتاةؿ إط ـتتتًو، ؿتتتنذا فتتتو  هتتت،ا ا ًتتتـد هتتتق عؿتتتدة 

 تت،هٌفؿ وقتت،قؽ كستتد  تتقاء اقشتتقعي أو اق يديتتي إفتتؿ يعنؿتتدو  عتتىل فنٌـتتو ك تتـ 

أهؾ اقًـي يف اليقد  و عـدهؿ  ـ ادؼ، أ تو إذا أرادوا أ  يميتدوا  تو عـتدهؿ  تـ 

يف وةفي كظاكو ؿ  لدو  يف فنٌفؿ إٓ روايوت  ـؼطعي أو  ؼطقعي أو اقٌوطؾ 

ك ق ذقؽ  ـ اقعؾؾ ا عاوؿي عـتد أهتؾ ادتديٌ.. هت،ا   توا ينعؾتؼ.. ذاك   توا 

ينعؾؼ بوقشتقعي اقؽتويف اقت،ي هتق بؿـ قتي صت قح اقٌ توري وهتق ٓ يقيتؼ بتف  نتك 

ؿقتف طو توت  تـ بوقـًٌي قٌعه ا  ؼؼػ  ـ عؾامء اقشقعي يف اقعل ادورض و
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 قٌ كًٌي عؾؿ اقغقى إؼ أهؾ اقٌقً وك ق ذقتؽ، وقًتـو يف هت،ا اقصتدد أ ، 

وه،ا  ل  اق،يـ يتلاق  بعتد اقشتقعي،  تـ بعتد اقًتـي يتليت اقشتقعي يتؿ ـؾـتو اق يديتي 

 عـدهؿ  ًـد زيد بـ عغ وياويف ف،اب عـدكو.

فنوب عـد  كليت أخريًا إؼ   وا يوقٌ وأخري وهؿ اخلقارج أو اإلبووقي، أهؿ

اإلبووقي هق اقؽنوب ا ًؿك بؿًـد اقابقع بـ  ٌقى إزدي وـد ابنتدع بعته 

 نلخاَيؿ  ضوهوة  ـف  و عـد أهؾ اقًـي  ـ ص قح اقٌ توري وصت قح  ًتؾؿ 

وص قح ابـ خ يؿي وص قح ابـ  ٌو ، هؿ  و عـدهؿ أي فنوب ا ؿف صت قح 

ـد اقابقتتع ابتتـ  ٌقتتى ؿوبنتتدعقا ،تت،ا اقؽنتتوب ا عتتاوك ـتتدياًم و تتدي ًو بو تتؿ  ًتت

ؿؼتتتد  تتتؿقه صتتت قح  تتتـ عـتتتدهؿ  تتتؿقه بوقصتتت قح  ضتتتوهوة قصتتت قح اقٌ تتتوري 

وصتت قح  ًتتتؾؿ وك تتتق ذقتتتؽ، هتتت،ا اقؽنتتوب اقتتت،ي هتتتق  ًتتتـد اقابقتتتع أو بتتت عؿفؿ 

يًؿقكف بوقص قح ؿـؼقا: ه،ا اقص قح  عنؿد أوًٓ عىل بعته اقشتققخ قؾابقتع 

 عاوؿتتتي، بتتتؾ بتتتـ  ٌقتتتى ؾتتتري  عتتتاوؿػ اتتتاامجفؿ  نتتتك عـتتتدهؿ، اتتتاامجفؿ ؾتتتري 

أعسى  ـ ه،ا بؽ تري وهبت،ا أكتو أفتل اقؽت ل عتـ هت،ا اقًتماا، أعستى  تـ هت،ا 

اقعسى أ  اقابقع بـ  ٌقى ٓ اامجي قف ٓ عـدكو وٓ عـدهؿ، ه،ا اقاوي اقت،ي 

 فنى ص قح اقابقع بـ  ٌقى.

كتتف ٓ يـؽتتا عتتىل اقشتتقعي آعتتنامد عتتىل فنتتٌفؿ اجلتتقاب إقتت،قؽ ؿوقتت،ي يؼتتقا: 

صتتتقؾ و تتتقة ه أكتتتف ٓ يؿؽتتتـ آعتتتنامد عتتتىل روايتتتي وـعتتتً ؿتتتقام عاؿـتتتوه هبتتت،ا اقنػ
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 ه انعؾؼ بوقا قا عؾقف اقً ل أو بؿـ بعتده  تـ اقصت وبي اقؽتاال إٓ بطايتؼ 

اإل ـود أوًٓ و عاؿي اقاواة ةا ًو واعدي ً يوكقًو ؿؽؾ اقػاع اإل   قي ؿؼااء  ـ 

وك ؿتتد ا: أ  هتتواػ اقق تتقؾنػ وهتت،ه إ  ؾتتي عاوتتـوهو أ تتو ؽؿت قتت،قؽ كؼتتقا 

ةعؾـو أوًٓ  ًؾؿػ  ق كو ب،قؽ عىل أهتؾ اقؽنتوب أمجعتػ، يتؿ ةعؾـتو  تـ أهتؾ 

 اقًـي  ـ ا ًؾؿػ  قٌ أكف ٓ يقةد عـد اقػاع إخاى  و َيندو  بف  ٌقق ً.

 ا: يؽا ؽ يو  ق .. ة اك ا: خري..  داخؾي:

 اؼؾقدًا  ـ ةو ع اقص قح اٌع اقٌ وري.. اقشق :

ذكو انؿقاًم قؾٌ تٌ يت،فا يف بعته فنتى اإلبووتقي أ  قتف اامجتي أ نو  داخؾي:

وأ قوكتتًو يطققتتق  وأختت، عتتـ ؿتت   وراح وأاتتك وفتت،ا.. ؿؽقتتػ كًتتنطقع أ  كسقتتى 

 عؾقفؿ يف   ؾ ه،ا؟

كعؿ، ه،ا ي،فاوكف  ًى طايؼنـو ك ـ وققا ،ؿ  ـد  نصؾ بـػا  اقشق :

ي اامجتتي كايتتدهو اقتت،ي يتت،فا هتت،ه اقرتمجتتي قؾابقتتع بتتـ  ٌقتتى يعـتتل: ك تتـ  تت  ً أ

كعؾتتق هبتتو  نتتك كصتتؾ إؼ أـتتاب  صتتدر  تتـ ا تترتةؿ، هتتمٓء بقتتـفؿ وبتتػ اقابقتتع 

ـاو   ع ذقؽ يؼققق  ذفا ؿ   يف فنوب ف،ا.. فنوب ف،ا ي،فا  قئًو ٓ  ـد قف 

 بقـف وبػ اقابقع بـ  ٌقى  قـام يرتةؿ قف بام ااةؿ بف طقي ً وطقي ً..

وب  ق ـو  مقػ  ـ اقؼتا  اقًتودس وه،ا عػ اق،ي يف ه،ا اقؽن  داخؾي:

 و رتةؿ قؾابقع بـ  ٌقى.. اػًري قؽ ل إ نوذ كعؿ.
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ه،ا أوًٓ: ؿؾ،قؽ، يوكقًو: قتقا ؿقتف  تو ينعؾتؼ اقنعتديؾ واجلتاح.. قتقا  اقشق :

ؿقتتف بلكتتف يؼتتي وأكتتف  تتوؿظ ووتتوبط ف تتري اقاوايتتي أو ـؾقتتؾ اقاوايتتي  تتو هتتق  عتتاوك 

ا فؾتتتف يتتتدا بوإلوتتتوؿي إؼ أكتتتف ي يتتت،فا يف عـتتتدكو يف فنٌـتتتو بوقنػصتتتقؾ يعـتتتل.. ؿفتتت،

فنتتى اتتااةؿ أهتتؾ اقًتتـي إط ـتتًو عتتىل أفتتؿ يتت،فاو  فتتام اعتتاك..  تتـ فتتو  يؼتتي.. 

 ـ فتو  وتعقػًو..  تـ فتو  فت،ابًو..  تـ فتو  جمفتقًٓ ؿفت،ا اقاةتؾ  غؿتقر بتو اة 

قتتقا قتتف ذفتتا يف فنتتى اتتااةؿ عؾتتامء اقًتتـي ؿفتت،ا يمفتتد أ  اقتت،يـ أ  يف اقعلتت 

دو  أ  يظفتتاوا هتت،ا اقشتت   ؿؾتقا ،تتؿ يعـتتل  ااةتتع عوققتتي وإكتتام ادتورض يايتت

ياةعتتق  إؼ بعتته ا تتمرخػ بقتتـفؿ وبتتػ ا تترتةؿ ـتتاو  طقيؾتتيت وقتت،قؽ ؿؿتتع 

خؾق ه،ه اقرتمجي عـ اقنقيقؼ وعتـ بقتو   ااٌنتف يف اقضتٌط وادػتظ ؿفتل عٌتورة 

 عـ  اا قؾ بؾ و عووقؾ ٓ  ـول ،و وٓ خطول فام يؼققق .

د هتت،ا أريتتد أ  أقػتًت اقـظتتا إؼ أ  أوا  تتو يؼتتاأ اإلكًتتو  يف هتت،ا وأ  فنتتوب ا  ًتـت

ي إققتفت ٕكتف أ قوكتًو  اقؽنوب لد  و يليت  و يدا أ  ه،ا اقؽنوب فلكف ؾري صت قح اقـًٌت

 .. د روايوت ٓ ع ـي بوقابقع  نلخاة عـف، قؽـ قـٌدأ بلوا  ديٌ هـو

ا ـتتتوا؟ ؿتتتنذًا: هتتت،ا ـتتتوا اقابقتتتع بتتتـ  ٌقتتتى بتتتـ عؿتتتاو اقٌلتتتي..  تتتـ اقتتت،ي ـتتتو

اقًـد  ـؼطع يعـل: عودة عؾامء ادتديٌ عـتد و يتاووا فنوبتًو ففت،ا.. يت،فاوا هـتو 

 ..ه،ا عـ ؿ   وه،ا عـ ؿ   إؼ أ يف ا ؼد ي  ؿعف ؿ   وه،ا عـ ؿ   و

 )اكؼطوع يف اقصقت(

 (00:  00: 35/   310) اهلدى والنور / 
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 تضٛف إىل صين ٚبدعٞتكضِٝ اي

يؼتقا: يؿقتؾ اقشتق  ابتـ  اقًتماا:عـدي أ د اإلخقة ويف عـتده هت،ا  اقًوغؾ:

اقؿقتتي إؼ اؼًتتقؿ اقنصتتتقك  تتـل وبتتتدعل، ؿتتام ـتتقا ؿضتتتقؾنؽؿ خوصتتي وأ  هتتت،ا 

اقاأي يؿقؾ قف أ  بعه دعوة اقًؾػقي، فوقدفنقر  صتطػك  ؾؿتل يف ف تري  تـ 

 فنٌف؟ 

 وه،ا  ؾػل؟  اقشق :

 كعؿ.  اقًوغؾ:

  صطػك  ؾؿل  ؾػل؟  اقشق :

 كف  ؾػل. إيؼقا:  اقًوغؾ:

  و هق اقدققؾ عىل أكف  ؾػقنف؟  اقشق :

  و هق اقدققؾ عىل  ؾػقنف؟  اقًوغؾ:

 تتتو هتتتق اقتتتدققؾ عتتتىل  اقًتتتماا:ا تتتلا هتتت،ا اقاةتتتؾ، اقتتتغ يًتتتلا هتتت،ا  اقشتتتق :

  ؾػقنف؟ 
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 تتتتؾػل، يـنلتتتت إليٌتتتتوت اقصتتتتػوت، بعتتتته  تتتت،هى يتتتتدعل أكتتتتف هتتتتق  اقًتتتتوغؾ:

ي،ل  ،هى إ وعاة؟ يـنل  ،هى اقًؾػ وداغاًم ي،ل   ـ عودى اقًؾػ؟ و

 تت،هى اقًتتؾػ بو تتنؿاار؟ وأف تتا  تتـ اقؽنتتى عتتـ  تتق  اإل تت ل ابتتـ اقؿقتتي يف 

 اقػرتة إخرية، وأف ا ...

 أقق... اقشق :

 كعؿ، أ نوذي، أكً  و أكً  و عقه؟  اقًوغؾ:

 عو ؾ يؼطع اقؽ ل.  اقشق :

 ؽنى يف  ـفٍ اقًؾػ، ه،ا اقاةؾ. أ نوذي، هق  و دال ي اقًوغؾ:

  و يف قف  ـ اقؽنى؟  اقشق :

 ابـ اقؿقي واقنصقك.  اقًوغؾ:

هتت،ا  تتو هتتق دققتتؾ عتتىل فقكتتف  تتؾػل يتتو أختتل، عتتىل فتتؾ  تتوا يتتو أختتل  اقشتتق :

اقنصتتقك ٓ يؿتتدح بلكتتف اصتتقك، قؽتتـ  تتو فتتو   ـتتف  طوبؼتتًو قؾؽنتتوب واقًتتـي ؿفتتق 

ف اصتقك، يعـتل ٓ  تؽ أ   ت،هى يعـل  و يـٌغل عدل رده بؿساد أكف يؼوا: أك

 تتتتـ ا تتتت،اهى إربعتتتتي ق غؿتتتتي إربعتتتتي، هتتتتق أـتتتتقى وأ تتتتؾؿ بؽ تتتتري  تتتتـ أـتتتتقاا 

 تتت،هى  تتتـ ا تتت،اهى  تتتو يقاؿتتتؼ اقؽنتتتوب فتتتؾ ا نصتتتقؿي، ؿؽتتتام أكتتتف يقةتتتد يف 

ختت، بتتف  قاؿؼنتتف قؾؽنتتوب واقًتتـي، ٓ ٕكتتف  تت،هى إ تتول  تتـ إغؿتتي، مواقًتتـي، ؿق
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 د  ٕغؿتتي  تتو خيتتوقػ اقؽنتتوب واقًتتـي رُ يف  تت،هى  تتـ  تت،اهى هتتمٓء اوةتتد وإذا 

ؿه، وإ  فو  ـد ـوا بف إ ول  ـ إغؿي، ؿوقنصقك ف،قؽ يؼوا ؿقف:  و واؿؼ ورُ 

اقؽنوب واقًـي ؿفق صقاب، و و خوقػف ؿؾقا بصقاب، قؽـ ٓ يـٌغل أ  يؼتوا: 

هـوك اصقك، صوقح واصقك طوقحت ٕكف  تو يف اقؽنتوب واقًتـي يغـتل عتـ فتؾ 

 نؼودي. ل واعيذقؽ، ه،ا رأ

 ة اك ا: خري أ نوذكو.  اقًوغؾ:

 وإيوك يو أخل.  اقشق :

 اقً ل عؾقؽؿ.  اقًوغؾ:

 وعؾقؽؿ اقً ل ور:ي ا:.  اقشق :

 : .. (  48:  36/  9) اهلدى والنور/ 
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 ايعكٝد٠ ايضٛف١ٝ

 تو هتل  ؼقؼتي اقتدعقة  أو اقطايؼتي اقصتقؿقي وعتىل  توذا اًتنـد وهتؾ   داخؾي:

 ؿقي ،و كػا ادؽؿ؟مجقع  اقطاع اقصق

اقنصتتتتقك بتتتت   تتتتؽ هتتتتق  تتتتـفٍ ختتتتوص فتتتتو  أصتتتتؾف  نعؾؼتتتتًو بًتتتتؾقك  اقشتتتتق :

اقشتتتت   يف  قواتتتتف، يتتتتؿ اطتتتتقر ؿصتتتتور ؿؾًتتتتػي ،تتتتو أؿؽتتتتور خوصتتتتي ختتتتتوقػ هتتتت،ه 

كف ويف ف ري  ـ أؿؽوره و ف ري  ـ  ميفاقػؾًػي وخيوقػ ذاك اقًؾقك اإل  َل 

 .و ؾقفف

اقنل ابنتدعفو اقـصتورى يف ديتـفؿ، و تو شٌف اقاهٌوكقي هق أكف يُ  فُ ؾُ فى َ  اقنصقك أُ 

فنٌفتتو ا: عؾتتقفؿ يتتؿ ةتتوء اإل تت ل يمفتتد بطتت   اقاهٌـتتي يف اإل تت ل ؿؼتتوا عؾقتتف 

ؿوقنصتتتتقك يف ادؼقؼتتتتي فلكتتتتف اتتتتليا   «ٓ رهٌوكقتتتتي يف اإل تتتت ل »اقصتتتت ة واقًتتتت ل 

وفتتتام ـتتتوا اعتتتوؼ  ،بوقاهٌوكقتتتي اقنتتتل فتتتو  بعتتته اقـصتتتورى ابنتتتدعقهو يتتتؿ اقن  قهتتتو

ؿنليا بعه ا ًؾؿػ باهٌوكقتي اقـصتورى  [20ملح: : ]﴾ْقَهو َ ؼ  ِرَعوَينَِفو َؿاَم َرعَ ﴿

 تتتتقئًو  تتتتـ ذقتتتتؽ يف عؿتتتتقل ـققتتتتف عؾقتتتتف  ¢واـنتتتتدوا هبتتتتؿ وـتتتتد أكتتتت،ركو ر تتتتقا ا: 

قننٌعـ  ــ  ـ فو  ـٌؾؽؿ  تربًا بشترب وذراعتًو بت،راع  نتك قتق »اقص ة واقً ل 
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رى؟ ـتتتوا عؾقتتتف اقصتتت ة دخؾتتتقا ة تتتا وتتتى قتتتدخؾنؿقه، ـتتتوققا: اققفتتتقد واقـصتتتو

ؿؿتتام فتتو  عؾقتتف اقـصتتورى اقاهٌـتتي ؿنتتليا بعتته ا ًتتؾؿػ  «واقًتت ل: ؿؿتتـ اقـتتوس

 ¢ نتتك أ  اقاهٌـتتي بتتدأت اظفتتا ـافتتو يف عفتتد اقا تتقا   ،وـؾتتدوهؿ يف ذقتتؽ

ٕ  اقاهٌـي  يف ادؼقؼي أ ا اااوح إققف اقـػا اقٌؽيي ا وغؾي إؼ اإلعااض عـ 

و ٌفو   تتتؾ هتتت،ه اقاهٌـتتتي، وقتتت،قؽ ؿؼتتتد بتتتازت زختتتورك اقتتتدكقو ؿنتتت يـ اقتتتـػا قصتتت

 تتـ ذقتتؽ  ¢ـافتتو يف ز تتـ اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل يف  تت    بعتته أصتت وبف  

فو  آختك بتػ أيب اقتدرداء وبتػ  ¢أ  اقـٌل  »   ً  و ةوء يف ص قح اقٌ وري 

 تتتؾام  اقػتتتوريس اؾتتتؽ ا قآختتتوة اقنتتتل ٓ   قتتتؾ ،تتتو يف اقتتتدكقو فؾفتتتو وفتتتو  ذقتتتؽ 

بط بػ ا فوةايـ وإكصور يف ا ديـي، وفو   ـ مجؾي  ـ و قؾي قنؼقيي اقاوا

آختتتك بقتتتـفام اقا تتتقا عؾقتتتف اقصتتت ة واقًتتت ل أبتتتق اقتتتدرداء إكصتتتوري و تتتؾام  

اقػتتوريس، وفتتوكقا ب ؽتتؿ هتت،ه ا قآختتوة أو فتتو   تتـ ققاز فتتو اإلف تتور  تتـ اقنتت اور 

ي ؿسوء ذات يقل  ؾام  اقػوريس إؼ دار أيب اقدرداء ؿتدخؾ و تؾؿ ؿقةتد زوةت

أيب اقدرداء وي ياى أخوه أبو اقدرداء ؿؾػً كظاه  وقي أل اقتدرداء وهقئنفتو اقايتي 

ؿؼتتوا ،تتو  تتتو هتت،ا يتتو أل اقتتتدرداء؟ ـوقتتً هتتت،ا أختتقك أبتتق اقتتتدرداء ٓ  وةتتي قتتتف يف 

ؿتتتتله  تتتتؾام  يف كػًتتتتف وهعتتتتو   تتتتو رةتتتتع أبتتتتق اقتتتتدرداء إؼ داره ؿٌتتتتودر  ،اقتتتتدكقو

ل اقتدرداء أ  ـوقتً: هتق ـتوغؿ اقؾقتؾ اـل يشء فو   تـ فت ل أووووع قف اقطعول ؿ

صتتوغؿ اقـفتتور ؿتت   وةتتي قتتف بوقتتدكقو،  تتو ةتتوء أبتتق اقتتدرداء بتتودر وووتتع قتتف اقطعتتول 

ؿؾتتؿ يلفتتؾ  -وفتتو  ـتتد عتتاك  تتـ أل اقتتدرداء أكتتف صتتوغؿ -ؿؾتتام ةؾتتا هتتق أ ًتتؽ 
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َاُه وةؾا يلفؾ  عف يتؿ  ؿلفد عؾقف أبق اقدرداء ؿؼوا: وا: ٓ آفؾ  نك الفؾ َؿَػط 

ؾام  بوقؽؾؿي اقنل أـاهو اقا تقا عؾقتف اقصت ة واقًت ل ؿتقام بعتد عؾقفتو بودره  

ؿؼتتوا قتتف: يتتو أبتتو اقتتدرداء إ  جلًتتدك عؾقتتؽ  ؼتتًو وقـػًتتؽ عؾقتتؽ  ؼتتًو وق وةتتؽ 

ؿؼتت  عؾقتتف اقؼصتتي  ¢عؾقتتؽ  ؼتتًو ؿتتلعط فتتؾ ذي  تتؼ  ؼتتف يتتؿ ذهتتى إؼ اقـٌتتل  

ض عتـ صدع  ؾام ، ؿلبق اقدرداء ك ك  ـ تك اقاهٌـتي وهتق اإلعتاا :¢ؿؼوا  

اق وةي واقنؿنع ب  قف  ـفو، وعـ اقطعول واقؽاب إٓ بؼدر، وعىل ذقؽ أيضًو 

ظفا أياه يف اقص ويب اقـو س صغري اقًـ قؽـف كشل يف طوعي ا: وعٌوداتف وهتق 

عٌد ا: بـ عؿاو بـ اقعوص ؿؼد زوةف واقده عؿاو بـ اقعوص بػنتوة  تـ ـتايش 

ـوقً: إكف ي يطل بعد قـو ؿاا و، يعـل  وبعد أيول  ل،و عـ زواةفو بوبـف ؿؽو  أ 

ا وةً و و ا وةً وذفات قعؿاو أكف ـوغؿ اقؾقؾ صوغؿ اقـفور وبطٌقعي ادوا 

ي يعستتى عؿتتاًا   تتؾ هتت،ا ا قـتتػ ؿتت،هى إؼ اقا تتقا عؾقتتف اقصتت ة واقًتت ل 

ؿن تتتو قؼقـتتتل اقا تتتقا عؾقتتتف اقصتتت ة  وفلكتتتف يشتتتؽق ابـتتتف إققتتتف ـتتتوا عٌتتتد ا: بتتتـ عؿتتتا

، ؿؼوا قف: ... يو عٌد ا: بؾغـل أكؽ اؼتقل اقؾقتؾ واصتقل واقً ل وإ و  َأْرَ َؾ إيل 

اقـفور وٓ اؼاب اقـًوء، ـوا: ـد فو  ذقؽ يو ر قا ا:، ؿؼوا عؾقف اقً ل: ؿن  

وق ورك عؾقؽ  ،وق وةؽ عؾقؽ  ؼوً  ،قـػًؽ عؾقؽ  ؼًو وجلًدك عؾقؽ  ؼوً 

اقشتتوهد أ  هتت،ا أيضتتًو ادتتديٌ.. وادتتديٌ طقيتتؾ ذفاكتتوه أف تتا  تتـ  تتاة  و « ؼتتو

 تتتوا إؼ يشء  تتتـ اقاهٌوكقتتتي ؿلبطتتتؾ اقا تتتقا عؾقتتتف اقصتتت ة واقًتتت ل ذقتتتؽ بؿ تتتؾ 

هتت،ا اقـتتقع  ،هت،ه ا عوجلتتوت اقش صتتقي يتتؿ ب دي تتف اقعتول ٓ رهٌوكقتتي يف اإل تت ل
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هتتتق أ تتتفؾ يشء يف اقصتتتقؿقي قؽتتتـ  تتتع اقتتت  ـ اطتتتقر اقنصتتتقك  نتتتك وصتتتؾ إؼ 

قعًو،  قٌ وصؾقا إؼ اقؼقا بق دة اقؽػا اق،ي دوكف فػا اققفقد واقـصورى مج

اققةقد وذقؽ يعـتل أ  قتقا هـتوك ختوقؼ وحؾتقع وإكتام هتق يشء وا تد يعـتل 

فام يؼقا اقدهايق  واقطٌقعقق  وا   دة مجقعًو فوقشققعقي وأذكوهبو أكف ققا 

 هـوك إٓ اقطٌقعي.

وهتتت،ا اقتتت،ي وصتتتؾقا إققتتتف  تتتـ اقؼتتتقا بق تتتدة اققةتتتقد يف ادؼقؼتتتي أخطتتتا  تتتـ 

ا ؽشتتقك، ذقتتؽ بتتل  اقؼتتوغؾػ بق تتدة اققةتتقد يًتتندقق  عؾقفتتو بتتٌعه  اإلدتتود

اقـصقص  ـ اقؽنوب واقًـي وذقؽ بطٌقعي ادتوا بطايؼتي اقن عتى بوقـصتقص 

ـ  ا: َ َرَ ك﴿و ايدهو بؾ  ايػفو    ً ـققف اعوؼ 
ًَ َوَقؽِ ًَ إِْذ َرَ قْ  ﴾َوَ و َرَ قْ

اقاا تتل هتتق ا: طقتتى وبؿتتد ر تتقا  ؿقًتتندقق  بؿ تتؾ هتت،ه أيتتي أ  [00مألنفررال  ]

ا: يؼققتتتق  بؿتتتد  ظفتتتا  تتتـ  ظتتتوها اقابقبقتتتي، اقشتتتوهد ؿتتت  يـٌغتتتل قؾؿًتتتؾؿ أ  

ؤه فػتتا وة تتد قينتتقرط بكتتء يًتتؿك بوقنصتتقك ٕ  أينتته وأهقكتتف وتت ا وأ تت

بؽتتؾ اقؽتتاغع اقًتتامويي، هتت،ا  تتو اقنتت  تتـ ةقابـتتو عتتىل اقًتتماا اقًتتوبؼ ا نعؾتتؼ 

، اااتتتى،  تتتـ وراء ذقتتتؽ اقطتتتاع ا عاوؿتتتي بؽ اهتتتتو بوقصتتتقؿقي، عؾتتتاًم بلكتتتف اػتتتاع

وبنٌتتتويـ أ تتتوققٌفو واؼوققتتتدهو وعٌوداهتتتتو وفتتتؾ ذقتتتؽ قتتتقا  تتتـ اإل تتت ل يف يشء، 

 كعؿ.

 : .. ( 38. : 5/  16) اهلدى والنور  / 
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 ايغشايٞ ٚايتضٛف

هؾ فو  قإل تول اقغت ايل دورا  صقكاقًماا اخلو ا عاةو عىل  قوقع اقن

 قن ايػ أل أ  اقن ايػ ةاى ؿقام بعد وفقػ ؟يف اقن عى بوٕقػوظ وا

ك ـ ٓ كؼتقا يف اقغت ايل أكتف فتو  قتف دور يف اقن عتى قؽــتو كؼتقا  اجلقاب:

بو تت،هى إ تتعاي وإ تتوعاة  هى  إ تتول اقغتت ايل فتتو  يعتتاض عؾقتتف اقنؿتت،إ

فتتو  اقغتت ايل عتتىل  تت،هى  وابنؾتتقا بشتتس  تتـ الويتتؾ كصتتقص اقؽنتتوب واقًتتـي و تت

وا ف تتتريا  تتتـ هتتت،ه اقـصتتتقص يف بعتتته فنٌتتتف و ـفتتتو اقؽنتتتوب إ تتتوعاة صتتتور ينتتتل

ؿاأيـو يف فتؾ اقطقاغتػ ويف فتؾ اجلامعتوت اقنتل ختتوقػ  ،«اإل قوء»بت ا شفقر

 تتـفٍ اقؽنتتوب واقًتتـي يف  تتـفٍ اقًتتؾػ اقصتتوقح أفتتؿ  ـ اؿتتق  عتتـ اإل تت ل 

قؽتتـ ا: عتت  وةتتؾ حيو تتى فتت   تتـفؿ عتتىل  تتو عؾتتؿ  تتو وصتتؾ يف كػًتتف أ  ٓ 

اد اقؽقتتتد بوإل تتت ل ؿؾتتتف  ًتتتوبف وإ   تتتووا أ  يتتتنػفؿ اإل تتت ل ؿفتتتام  تتتؿح ا: أر

 :ص ق و يؿ أخطله ؿؾف فتام ـتوا عؾقتف اقًت ل يف ادتديٌ ا شتفقر أةتا وا تد

ك تـ  ،«إذا  ؽؿ ادوفؿ ؿوةنفد ؿلصوب ؿؾتف أةتاا  وإ  أخطتل ؿؾتف أةتا وا تد»

قتتٌعه ٓ كػتتاع  ؼقؼتتي بتتػ آةنفتتود يف اقػتتاوع وآةنفتتود يف إصتتقا خ ؿتتو 

 عؾتتامء إصتتقا اقتت،يـ يؼققتتق  آةنفتتود يف إصتتقا ٓ لتتقز ؿفتت،ا خطتتل أوًٓ 
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ٕ  اقا تتتتقا  عؾقتتتتف اقًتتتت ل ـتتتتد أطؾتتتتؼ ادؽتتتتؿ اقًتتتتوبؼ يف ادتتتتديٌ إذا  ؽتتتتؿ 

ادتتتوفؿ ؿوةنفتتتد ؿلصتتتوب ؿؾتتتف أةتتتاا  ي يؼتتتؾ يف اقػتتتاوع دو  إصتتتقا وٓ يف 

يوكقتتو:  ،قػتتاوعوإكتتام  تتؿؾ بؽ  تتف اقـتتو قنػ إصتتقا وا ،إصتتقا دو  اقػتتاوع

كعنؼتتد أ  اخلطتتل ٓ يؿؽتتـ أ  يعصتتؿ  ـتتف اإلكًتتو   نتتك يف اقعؼقتتدة وختت،وا  تت   

يف اقعؼقتدة و تع ذقتؽ ؿتو: عت  وةتؾ يغػتا قتف  سإكًتو  ـتد خيطت ق ؽقراغعو ةدا 

ٕكف عؾؿ أ  خطله ي يؽـ فقدا قؾؽيعي وطعـو يف اقديـ وإكام فو  قًٌى يع،ر 

فو  » :أعـل ب،قؽ ا  وا ـققف  عؾقف اقً ل ؿقف عـد رب اقعو ػ اٌورك واعوؼ

مجتتتع أوٓده خؾػتتتف  ةؿتتتقؿـ ـتتتٌؾؽؿ رةتتتؾ ي يعؿتتتؾ ختتتريا ـتتتط ؿؾتتتام  يتتتاف اققؿتتتو

ين  ت،كى  تع ريب و إل  نؿت :ـتوا ،ختري أب :ـتوققا ،أي أب فـتً قؽتؿ :ؿؼوا ،ؿ

و تؿؾف ـتقا ا: عت  وةتؾ   ،اَ ػَت ـدر ا: عتغ ققعت،بـل عت،ابو  تديدا ٓ تؽ هت،ا فَ 

و  تت   وكختت خؾؼتتف ـتتوا  تتـ حيقتتل اقعظتتول وهتتل ر تتقؿ  ـتتؾ حيققفتتو ورضب قـتت﴿

ـ ـتتدر ا: عتتغ ققعتت،بـل عتت،ابو ئوقتت» :هتت،ا اقاةتتؾ ـتتوا ﴾اقتت،ي أكشتتلهو أوا  تتاة

و كصتتتتػل يف اقتتتتايح يتتتتؿ ذر   ،ؿتتتتنذا أكتتتتو  تتتتً ؿ تتتت،وين و اـتتتتقين بوقـتتتتور ، تتتتديدا

يح  وت اقاةؾ ؿ اـقه بوقـور يؿ أخ،وا كصػف ؿا تقه يف اقتا «وكصػل يف اقٌ ا

 وً فتقين ؿ كت :ؿؼوا ا: ع  وةؾ ق،رااف ، ...واقـصػ اق وين يف اقٌ ا ،اقعوصػ

 :ـوا ؟أي عٌدي  و :ؾؽ عغ  و ؿعؾً :ـوا ا: ع  وةؾ ،ؿؽوكً بؽا  قيو

ك بتتلين و إكًتتو  ي رتأكتتو خػتتً  ـتتؽ قًتتو   وقتتف يؼتتقا أكتتو  عتت «ريب خشتتقنؽ

 ؿػتااراً  ،نـل وأكتً عتوداو عترتك بوقنتويل أكتؽ إذا عت،بنـل عت،ب ،أعؿؾ ختريا ـتط
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 ـ ه،ا اقع،اب أوصقً هب،ه اققصقي اجلوغاة اقنل يؿؽـ ٓ يقةد ،و   قؾ يف 

و تتو فتتو  ا: عتت  وةتتؾ يعؾتتؿ  ؼقؼتتي  تتو يف كػتتا هتت،ا  ،اقتتدكقو يف اجلتتقر واقظؾتتؿ

ؾػتتتا قتتتف فػتتتاه أي  ،اذهتتتى ـتتتد ؾػتتات قتتتؽ :ـتتتوا ،اإلكًتتو   تتتـ اقصتتتدع ؿتتتقام ـتتوا

 .ووفف بو: ع  وةؾ

ـ قإلكًو  أوٓ أ  خيطس يف  و ينعؾؼ بوقعؼقدة قؽـ هت،ا اخلطتل إ  يؿؽ ؿنذاً 

اقؽقتتتتد  ووإ  فتتتتو  بووقتتتتي  ـتتتتف ٓ يؼصتتتتد ؿقفتتتت ،قإل تتتت ل ؿتتتت  يغػتتتتا قتتتتف فتتتتو  فقتتتتداً 

 .قإل  ل ا: ع  وةؾ يغػاه ،،ا اإلكًو 

اع إ تتت  قي فؾفتتتو ؿتتتقتتت،قؽ ؿنلويتتتؾ آيتتتوت اقصتتتػوت وأ وديتتتٌ اقصتتتػوت  تتتـ 

اايديي ٓ لقز أ  يطؾؼ وي وإ وعاة وا ئا اةبوقـًٌي قؾؿعن قي واخلقارج و

ٓ كعؾتتتتؿ اقٌوعتتتتٌ ،تتتتؿ أكتتتتف فقتتتتدا قإل تتتت ل بتتتتؾ كؼطتتتتع أ   ـتتتتوٕك ،اقؼتتتتقا بنؽػتتتتريهؿ

بعضفؿ فو  يايد اـ يف اإل ت ل  تـ بعته ا ػتوهقؿ اقنتل اٌتدو قتف أفتو بايئتي  تـ 

قا وه،ا يف اققاـع كعنؼده يف اجلؿؾي وقت ،يف ذقؽ اإل  ل وقق أكف فو  حطئوً 

اايديتتتي عتتتىل اقنلويتتتؾ ويف اقنػصتتتقؾ أكتتتف اقٌوعتتتٌ عتتتىل اقؽ تتتري  تتتـ إ تتتوعاة وا 

يف  اك اؿتتتقا بتتتف عتتتـ طايتتتؼ اقًتتتؾػ اقصتتتوقح ي يؽتتتـ اك تتتااؿفؿ هتتت،ا طعـتتتوً  اقتتت،ي

وإكتتتتام فتتتتو  ذقتتتتؽ بووقتتتتي  تتتتـفؿ قنؼايتتتتى بعتتتته  ،اقعؼقتتتتدة وفقتتتتدا يف اإل تتتت ل

 ذهو .وا ؿفؿفو إؼ بعه إؤاقـصقص اقنل أ و

 . اقن عىرضر يف  داخؾي:
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وإكام كؼتقا اتلوا هتق  ،يف اقن عى ٓ كؼقا بلكف ا عى هق وٓ ؾريه اقشق :

 تـ آيتوت اقصتػوت وأ وديتٌ اقصتػوت وٓ كعؾتؿ عتـفؿ أفتؿ أرادوا  وؾريه ف ترياً 

ؿقفؿ أفؿ أرادوا خريا قإل  ل هت،ا  تو كؼققتف ةتقاب اقظـ فقد يف اإل  ل بؾ 

 .عىل ه،ا اقًماا

 : .. ( 20. : 5 /17) اهلدى والنور /

 

 ٌٖ رجع أبٛ حاَد ايغشايٞ إىل َٓٗج ايضًف؟

يؼتتقا: هتتؾ رةتتع أبتتق  و تتد اقغتت ايل إؼ  تتـفٍ اقًتتؾػ، و تتو  تتدى   داخؾتتي:

 ص ي ه،ا اقؼقا؟ 

ٓ،  تتتع إ تتتػ قؽـتتتف خطتتتو خطتتتقات بطقئتتتي ةتتتدًا وـؾقؾتتتي ك تتتق ذقتتتؽ،  اقشتتتق :

 وأ لا ا: ع  وةؾ أ  يؽق  اوب عـف وعـ أ  وقف  ـ أهؾ اقعؾؿ. 

 : .. ( 12. : 6/  13) اهلدى والنور / 
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 إدخاٍ ايدف يف ايعباد٠ عٓد ايضٛف١ٝ

إين أ تتلقؽ: إكتتف بوقـًتتٌي قتتٌعه اق وايتتو قؾصتتقؿقػ، ييتتبق  عتتىل   داخؾتتي:

 اقدك ويًنعؿؾق  اقشقش، أي كعؿ،  ق يف ه،ا ادؽؿ يف ه،ه ا ًلقي ؟

 يتتد أ  عؾتتؿ  ؽتتؿ اقيتتب عتتىل اقتتدك  تتـ ف  ـتتو اقًتتوبؼ، قؽــتتو ك اقشتتق :

 قئًو: اقيتب عتىل اقتدك فؾفتق  تـ ا  هتل  تاال، قؽتـ أ تد  تـ هت،ا ادتاال 

إدخوا ه،ا اداال يف اقعٌودة، يف اق،فا : ع  وةؾ، ؿفت،ا  تاال ٓ لتقزت ٕ  

اإلاقتتو  بو عصتتقي  عصتتقي، قؽتتـ أ تتد  تتـ هتت،ه ا عصتتقي اقنؼتتاب إؼ ا: اٌتتورك 

 واعوؼ هبو.

اقتتت،يـ ياـصتتتق  يف اقتتت،فا وييتتتبق  عؾقتتتف  ؿفتتتمٓء اقصتتتقؿقػ أو اقطاـقتتتق 

 بوقدك، بؾ بوقطٌؾ، ه،ا يصدع ؿقفؿ ـقا بعه آا اقعؾؿ: 

لم ممملل لمممالالدمممق ل ل  ددمممق

 

 

 

ليمممملغلال دممممقبل ممممدسلت بممممع 

لرهغل لكممشلاءمموبلهكممشلا مم   

ل

لر ممو يفل لاع ممعلح مملل  ممع 

ل لر ممقل ال مممبونقلي ممم لا لممم 

ل

ممع  ا 
لرمممقله ممبولال مم للإاللال  

ل ل و اممممممماقل بمممممممقلرال مممممممبعكمممممممالكلالبامممممممق ال

ل

\ 
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للع م الر مقلهر لالداملا تقلهر ل

ل

لهاللمدبممممولمممممدبالللبممممد  

ل لهتممممقغلمسممممقجدنقليقلسمممم  

ل

لرتبمممموللماممممشلذا لالبتممممع 

ل  وفام ـوا آخا:  

 ه مممقلجتمممشلاي مممدا ل لجتمممش

 

ليممملمولمسممم  تش  لل مممدلجفممم ا 

ل

 

له لال ممموقغل مممقاللبمممالإ ممم 

ل

لكل المامشلالبامق الرا  ام الي 

ل   و وه.

: اقيب عىل اقدك أو اقطٌتؾ يف اقت،فا، هت،ا أ تد  تاياًم  تـ اقيتب ؿنذاً 

عتتتىل اقتتتدك يف اقؾفتتتقت ٕفتتتؿ يصتتتدع ؿتتتقفؿ ـتتتقا ا: ربـتتتو عتتت  وةتتتؾ يف فنوبتتتف: 

هْتُؿُ ﴿ َُ،وا ِديـَُفْؿ َ،ًْقا َوَقِعًٌو َوَؾا  ـَ اخت  ِ،ي ْكقَو اق   .[10]مألعيمف  ﴾اْدَقَوُة اقد 

ٓ  ﴿فػ: وـتتوا اٌتتورك واعتتوؼ يف  تتؼ ا ؽتت ًِ إِ ْؿ ِعـْتتَد اْقٌَقْتت وَ  َصتت هُتُ و َفتت َوَ تت

 .[41]مألنفال  ﴾ُ َؽوًء َوَاْصِدَييً 

 عٌودهتؿ :. ﴾َوَ و َفوَ  َص هُتُؿْ ﴿

﴿ ًِ  اداال. ﴾ِعـَْد اْقٌَقْ

وءً ﴿ ٓ  ُ َؽتتت صتتتػريًا، وأكتتتنؿ اتتتاو  اقشتتتٌوب أ  فقتتتػ يصتتتػاو ، هتتت،ا إرث  ﴾إِ

ؽتفق  يف عفتد اجلوهؾقتي يف بقتً ا: وريف اقؽػور بعضفؿ  ـ بعه، وفو  ا 

 اداال ينؼابق  إؼ ا: بوقصػري واقنصػقؼ.
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ٓ  ُ َؽوًء َوَاْصِدَييً ﴿ ًِ إِ ْؿ ِعـَْد اْقٌَقْ هؽت،ا اققتقل يػعتؾ بعته  ﴾َوَ و َفوَ  َص هُتُ

ا ًتتتتتؾؿػ  تتتتتـ عتتتتتاؿنؿ، ذل ؿؼفتتتتتوء ا ًتتتتتؾؿػ ،تتتتتؿ، وإكؽتتتتتورهؿ عؾتتتتتقفؿ أ تتتتتد 

ا ؽتو  اقت،ي يت،فا ؿقتف هتمٓء اقاـصتي إفؾتي،  اإلكؽور،  نتك أؿنتك بعضتفؿ بتل 

لى أ  حياثت ٕكتف اؾتقثت أيت ؿقتف بؿعصتقي ا: عت  وةتؾ، ذقتؽ اقت،فا اقت،ي 

 زعؿقا أكف ذفا وإكام هق ،ق.

 . ( 1. : 1:  26/ 20) اهلدى والنور/
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 ٌٖ ايضٛف١ٝ متجٌ رٚح اإلصالّ؟

قًتتقد إل ت ل يف اعـتورص اقؼتتقة يف فنتتوب أبتق إ تت وع :  توغؾ يؼتتقا ـتاأت -

ك قتؾ قتاوح أ  اقنصقك هق عؾتؿ  تـ اقعؾتقل اإل ت  قي وهتق يف ادؼقؼتي  وبؼ 

 اإل  ل  و  دى ص ي ه،ا اقؽ ل ؟

ٓ  ـ  قؾشق   قد  وبؼ ٓ كااه صقابوً و هق وةف كظا  ه،ا ف ل رأيل اقشق :

اقنتتتل اقـقعقتتتي ـايتتتى وٓ  تتتـ بعقتتتد ٕكتتتف إ  فتتتو  ا ؼصتتتقد بوقنصتتتقك هتتتق يعـتتتل 

قل بتتوٕ قر اقاو قتتي واصتتػقي اقؼؾتتقب وإ ًتتو  اقًتتؾقك وك تتق ذقتتؽ اًتتؿك اققتت

بقتـام اقنصتقك أخت،  ،ؿف،ا هق  ـ اإل  ل  ـ فنوب ا: و ـ  تديٌ ر تقا ا:

ؿتتام  عـتك أ  كػنتت يعـتل أ  كػنتت ةوكٌتو  تتـ اإل ت ل بوقنصتتقك  ، ػتوهقؿ عديتدة

بتتف ا ـنؿتتػ ُةقبِتتَف ؿتتنذا  تتو  ،وهتت،ا اقنصتتقك ؿقتتف  تتو ؿقتتف  تتـ أ تتقر ختتتوقػ اقؽتتيعي

إختتتت ع يف  تتتتؿق يف كتتتتام كعـتتتتل إٓ ك تتتتـ  تتتتو كايتتتتد هتتتت،ا  :ـتتتتوققا ،إؼ اقنصتتتتقك

اصػقي اقاوح وإؼ آختاه هت،ه يف ادؼقؼتي يتااد بتف وهت،ه  قو تي اجلامعتي اقت،يـ 

سنؿتتتع بتتتام أ  لتتوهبقا ا  إكتتتف  تتو يايتتتدو  ،عاؿتتقا  تتتـ ـٌتتؾ بتتتوإلخقا  ا ًتتؾؿػ

ٕكتتتف قتتتق فتتتو  هـتتتوك إكًتتتو   ،ادتتتؼ وهتتت،ا ٓ  تتتٌقؾ ٕ تتتد إققتتتف يتتتدعقا إؼيـػتتتاهؿ 

ؿؽقػ وهتق  تـ  ،¢ ع اقـوس مجقعو قؽو  هق ر قا ا:  يصطدل يًنطقع أٓ 
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وبتتػ إب اقؽتتوؿا وا  تتؼ وا ٌطتتؾ  أ تتامغف اقػتتورع يػتتاع بتتػ ادتتؼ واقٌوطتتؾ

وهؽ،ا هت،ه  ؼقؼتي بعته اقـتوس ينغتوؿؾق  عـفتو أو ينسوهؾقفتو  ،واقققد ا ًؾؿ

 . ا وأو ٓ يعاؿقفو وأ  ه

 : .. ( 18:  15/ 33) اهلدى والنور /
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 جًضات ايذنز اجلُاعٞ عٓد ايضٛف١ٝ

 ماا آخا: هؾ يقةتد هـتوك أي أ وديتٌ اتدا عتىل ةؾًتوت اقت،فا فتام هتل 

 عـد ا نصقؿػ، يعـل: أ  يؽق  ذفاًا مجوعقًو؟

ٓ يقةتتد يف اقًتتـي وٓ يف أـتتقاا اقًتتؾػ وإغؿتتي ذفتتا عتتىل اقصتتػي  اقشتتق :

و اقصتتقؿقي، وهتق اةتتنامعفؿ يف ذفتا ا: عتت  وةتؾ عتتىل صتتقت اقنتل لتتاي عؾقفت

وا تتتد، وعتتتىل واتتترية وا تتتدة وكغؿتتتي وا تتتدة، بتتتؾ هتتت،ا  تتتو ٓ  تتتؽ ؿقتتتف أكتتتف  تتتـ 

ويف اقؼاو   ¢بديوت إ قرت ٕ  فؾ عٌودة ي اؽـ  عاوؿي يف عفد اقـٌل 

اق  يتتتي ا شتتتفقد ،تتتو بوخلرييتتتي ؿفتتتل بتتت   تتتؽ اؽتتتق  بدعتتتي وتتت قي، ٓ صتتتؾي ،تتتو 

ودة ا ؽتتتوعي، وب وصتتتي إذا فتتتو  هتتت،ا اقـتتتقع  تتتـ اقتتت،فا ا ٌنتتتدع يؼتتترت  بتتتف بوقعٌتتت

كويؾ يؿقـًو ويًورًا،  و يشٌف اقاـ ، ؿف،ا ب   ؽ خيتاج عتـ فقكتف بدعتي إؼ  

تُ،وا ﴿فقكف با ًو، ٕكف يصدع عؾقفؿ ـقا ا: ع  وةؾ يف ؾري ا ًتؾؿػ:  َ اخت 

ًٌتتتو َُفْؿ َ،ْتتتًقا َوَقِع قؽ ـتتتوا بعتتته اقعؾتتتامء بتتتل  ا ؽتتتو  اقتتت،ي وقتتت، [10]مألعررريمف ﴾دِيتتـت

لنؿتتع ؿقتتف   تتؾ هتت،ا اقتت،فا لتتى  ػتتاه واـظقتتػ إرض  ـتتف قشتتدة  تتو اؾتتقث 
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بو عصتقي ا  دوةتي ابنتتداعًو و اا تًو، وـتتوا بعته اقػؼفتوء اقشتتعااء ذا تًو ٕ  تتوا 

 همٓء:

له مممقلجتمممشلاي مممدا ل لجتمممش

 

 

 

لل ممدلجف  مم اليمملمولمسمم  تش ل 

له لال ممموقغل مممقاللبمممالإ ممم  

ل

لكل المامشلالبامق الرا  ام الي 

ل   و وه.

قتت،قؽ ؿؿ تتؾ هتت،ا اقتت،فا ٓ يشتتؽ أهتتؾ اقعؾتتؿ واقتت،فا أكتتف  ٌنتتدع يف اإل تت ل، 

ؿ  لقز قؾؿًؾؿ ققا ؿؼط أ  ي،فا ه،ا اقت،فا، بتؾ ٓ لتقز ،تؿ أ  خيتوقطفؿ 

 وأ  لؾا  عفؿ.

و ـ خري  و أقػ يف ه،ا اقصدد ر وقي ٕ د عؾتامء ادـػقتي وهتق ا عتاوك 

قشتتق  بؿتتد ادؾٌتتل صتتو ى اقؽنتتوب ا عتتاوك عـتتد ادـػقتتي ب ؾٌتتل صتتغري، بو

يعـل: ؿؼف، قف ر توقي ا تؿفو: اقتاه  واقتقـ   ًتن ؾ اقتاـ ، هت،ا اقتاـ  

قتتتتتتتقا اقتتتتتتتاـ  إورويب، هتتتتتتت،ا  تتتتتتتع إ تتتتتتتػ اقصتتتتتتتقيف، وٓ أـتتتتتتتقا: اقتتتتتتتاـ  

 اإل   ل فام يؼقا إوروبقق . ه،ا ةقاب  و  لقنف.

 : .. ( 17:  24/   57) اهلدى والنور /  

قؼتد  تؿعً  تـ أ تد اقشتققخ بعته اقصتقؿقػ أكتف ذفتا  تدي ًو أو  تو  اقًوغؾ:

عتتتود  تتتع أصتتت وبف  تتتـ اقغتتت و  تتتـ إ تتتدى اقغتتت وات  ¢هتتتق ب عؿتتتف، أ  اقا تتتقا 

ؿتتوةنؿع بعتته أصتت وبف وـػتتقا يف  ؾؼتتي  ًتتؽ أ تتدهؿ بقتتد أختتا يتت،فاو  ا:، 
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ـ أيب  تػقو ؿؿا عؾقفؿ  : بتؾ هتق ¢ؼتوا اقا تقا ؿؼتوا:  تو هت،ا اقؾعتى، ؿ  عوويي ب

ذفا ا:، وي ي،فا ه،ا اقشق   صدرًا  ـ ا صودر ا عاوؿتي، ؿفتؾ هت،ا  تديٌ 

 أل..؟

 تتتتؼ قتتتتف أ  ٓ يتتتت،فا قتتتتف  صتتتتدرًا  تتتتـ ا صتتتتودرت ٕ  ؿوـتتتتد اقكتتتتء ٓ  اقشتتتتق :

يعطقتتف، هتت،ا  تتديٌ ٓ أصتتؾ قتتف، ويـٌغتتل قطوقتتى اقعؾتتؿ اقٌصتتري يف ديـتتف أكتتف فؾتتام 

ؼتتوا قتتف: هتتواقا باهتتوكؽؿ إ  فـتتنؿ صتتودـػ، يؼتتوا  تتؿع  تتدي ًو  تتـ بتتدث بتتف أ  ي

قتتف:  تتـ أيتتـ ةئتتً هبتت،ا ادتتديٌ: أهتتق يف اقصتت ق ػ، أهتتق يف اقًتتــ إربعتتي، 

هتتؾ هتتق يف ا ًتتوكقد اقعؽتتة، هتتؾ هتتؾ.. إقتت ، وبتت   تتؽ  تتقعس  عتتـ اإلاقتتو  بتتف 

ٕكتتف ٓ وةتتقد   ؾتتف، و عؾتتقل أ  هتتمٓء اقصتتقؿقي يف  تتٌقؾ اليقتتد اك تتااؿفؿ عتتـ 

 ؾؼق  وقق ب ققط اخلرب، أي: ينعؾؼق  بوٕوهول اقنل ٓ  ؼوغؼ ،و.ديـفؿ ينع

 : .. ( 21:  59/   57) اهلدى والنور /  
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 َٔ عكا٥د ايضٛف١ٝ

ٓ بتتتد أكؽتتتؿ مجقعتتتًو اًتتتؿعق  عتتتـ طوغػتتتي اعتتتاك بوقصتتتقؿقي، وعتتتـ عؾتتتؿ.. أو 

 تتتؾقك، يعتتتاك بوقنصتتتقك، وهتتت،ا اقنصتتتقك طٌعتتتًو أهؾتتتف ا ـنؿتتتق  إققتتتف أيضتتتًو هتتتؿ 

ؿـفؿ  ـ ا نط وخاج عـ اإل  ل بو ؿ اقنصقك اإل   ل، خاج درةوت، ؿ

عتتتـ اإل تتت ل فتتتام ختتتتاج اقشتتتعاة  تتتـ اقعستتتػت  تتتوذا ؟! ٕفتتتؿ اتتتلوققا وؿنتتتوا 

آيتتوت  تتـ اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ بنػو تتري هتتل واقػؾًتتػي اإلدوديتتي يشء وا تتد، أوقئتتؽ 

فام اق،يـ يعاؿق  عـد عؾامء ا ًؾؿػ بلهؾ و دة اققةقد، هؿ اق،يـ يؼققق  

يؼقا اقدهايق ، وقؽـ بلقػوظ ؾري أقػوظ اقدهايػ، يؼققق : إكتف قتقا هـتوك إٓ 

وا د، ؿوقؽق  اق،ي كااه هتق ا:.. اقت،ي يًتؿقه ا ًتؾؿػ: ا:، قت،قؽ يًتؿق  

أهتتؾ اقق تتدة. ا ًتتؾؿق  يؼققتتقا: ٓ إقتتف إٓ ا:، ؿػتتل كػتتل ويف إيٌتتوت، ؿقتتف كػتتل 

 ؼ  ٌ وكف واعوؼ. قؽؾ  مقف بغري  ؼ، يؿ اإليٌوت : اد

أ و أوقئؽ اقصقؿقػ ؿقؼققق : ٓ هق إٓ هق، يؿ خينلتوفو وةعؾقهتو وردًا 

 ،ؿ: هق هق.

 اقً ل عؾقؽؿ.  داخؾي:
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وعؾقؽؿ اقً ل ور:ي ا: وبافواف، أهت ً و تف ً، ك تـ فتام ااػؼـتو:  اقشق :

 ع ي  بدو  ـقول.

 ... اػضؾ. داخؾي:

 ، يعـتتتتل إكؽتتتتور ققةتتتتقد ا: ادتتتتؼ، ؿفتتتت،ا اك تتتتااك خطتتتتري فتتتتام اتتتتاو اقشتتتتق :

وبوقنويل إكؽور اقؽاغع، ٓ إ  ل.. ٓ َيقديي وٓ كلاكقي،ٕكف  و يف عٌد رب، 

 رب يؽؾىػ وعٌد يؽؾ ػ، ق،قؽ ـوا ـوغؾفؿ: 

ل لالممممودل بممممدلرالعبممممدل د 

 

 

 

ل لتممشلشممعو لمممتلاءبلمم   

ل ممماا لناممم   لإغل لمممشل بمممد 

ل

لهرل لمممشل دلهنممملل بلممم   

ل  ؿ  هق إٓ هق وبوٕخري: هق هق.

يف فؾامت ختاج.. ـؾً أ  ه،ه  اااى، هـوك فؾامت ختاج  ـ ا ًؾؿػ 

اقتتت،يـ يشتتتفدو  أ  ٓ إقتتتف إٓ ا:، وأ  بؿتتتدًا ر تتتقا ا:، وققًتتتقا  تتتـ أوقئتتتؽ 

اقتتدهايػ، قؽتتـ ينؾػظتتق  أ قوكتتًو بؽؾتتامت اتتمدي هبتتؿ إؼ اؾتتؽ اقعؼقتتدة اقٌوطؾتتي، 

  يؽود يـسق  ـف إٓ إـؾق .وه،ا أ ا خطري ةدًا، ٓ

أ  ك ـ يف جموقًـو ا عنودة، يؼقا ـتوغؾفؿ بؿـو تٌي وبغتري  ـو تٌي: ا: يف 

 فؾ اققةقد، )ا: يف فؾ اققةقد( اًووي )ٓ هق إٓ هق(.
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هتت،ا اًتتؿعقكف ف تتري ا:  قةتتقد يف فتتؾ اققةتتقد، اًتتووي عـتتد إ عتتو   اقشتتق :

اقلحيػ.. ؾ هتؿ طٌعًو: ٓ هق إٓ  اقـظا يف دٓقنفو و ضؿقفو ـقا اقصقؿقي

 هق.

ٕكـو إ  ال ؾـو يف  فودة ادؼ اقنل هتل  قتـام يؼتقا ا تم ـ  ؼتًو: ٓ إقتف إٓ 

ا:، ؿفق ي ًٌ وةقديـ: ٓ إقف إٓ ا:، يـػل أ،ي اقٌوطؾي اقنل عٌتدت  تـ دو  

َ،ُر   آ﴿ا:، وهتتتل  قةتتتقدة، يف اقؼتتتاآ  ـتتتقا ـتتتقل كتتتقح:  وُققا ٓ َاتتت تتت ـَ ِ،َتتتنَُؽْؿ َوٓ َو

ا تت قَع َوَكْنً قَث َوَيُعتت َقاًعو َوٓ َيُغتت ا َوٓ ُ تت َ،ُر   َود  ، هتتمٓء آ،تتي عٌتتدت [24]نررو  ﴾َاتت

 ـ دو  ا:، وق،قؽ  و بعٌ ا: ع  وةؾ كق تًو عؾقتف اقًت ل إؼ ـق تف فتو  أ  

 أ اهؿ بل  يعٌدوا ا: و ده، ؿنذًا: )ٓ إقف( كػل قم،ي اقٌوطؾي وهل  قةقدة.

 ٓ ا:( إيٌوت قؾقةقد ادؼ وهق ا: اٌورك واعوؼ.)إ

إذًا: هـتتوك وةتتقدا  ٓ يؿؽتتـ قؾؿًتتؾؿ اقػتتوهؿ بن تت  ف أوًٓ، يتتؿ ا تتم ـ بلكتتف 

حؾقع : يوكقتًو، ٓ يؿؽتـ إٓ أ  ي ٌتً وةتقديـ، يعترب عؾتامء اقنق قتد بتوققةقد 

ٓ  إوا، وهتتتق وةتتتقد اخلتتتوقؼ  تتتٌ وكف واعتتتوؼ، ؿفتتتق  قةتتتقد ب،ااتتتف، أي: أزيل

أوا قف، ؿقةقده واةى اققةقد فام يعربو  عـف، أ و اققةقد أخا ؿفق  ؽـ 

اققةقد وهق اإلكًو  وا  ؾقـوت فؾفو،  قتٌ فوكتً يتؿ ـتوا ا: عت  وةتؾ ،تو 

فتتقين ؿؽوكتتً، ؿفتتل  تتٌؼً بوقعتتدل ب تت ك وةتتقد ا: عتت  وةتتؾ، ؿفتتق إوا ٓ 

 بدايي قف، فام هق  عؾقل مجقعًو.
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 ًتتتؾؿ اقغوؿتتتؾ: ا:  قةتتتقد يف فتتتؾ اققةتتتقد، ؿن تتتو أ   قـئتتت،،  قتتتـام يؼتتتقا ا

يعـل هواػ ادؼقؼنػ، و و  نـوؿقنو  كو ًو، اققةتقد ادتؼ وهتق ا:، واققةتقد 

ا ؿؽـ وهق اخلؾؼ، إ و أ  يعـل ه،ا ا عـك،  قـئ، يؼع يف عؼقتدة أختاى ؾتري 

وا و تتدة اققةتتقد وهتتل ادؾتتقا، اعاؿتتقا  تت  ً بعتته اقطقاغتتػ اإل تت  قي يعنؼتتد

بتتتتل  ا: بق تتتتؾ يف بعتتتته إ تتتت وص ا عظؿتتتتػ بتتتت عؿفؿ،  تتتت  ً َ بنشتتتتوهدوا ،تتتتو 

اقعؾقيػ واإل امعقؾقػ، اإل امعقؾقػ يؿؽـ اؼاؤوا عـفؿ اقكء اقؽ ري اق،ي 

فتتو  أؾتتو اتتٌعفؿ، فتتو  فتتؾ  تتـي يتتقز  بتتقز  ذهتتى يف أ ايؽتتو، ؿقعنؼتتدوا أ  هتت،ا 

ػ  تـ و تدة اققةتقد اقنتل اإلقف ينؼؿصف، حيؾ ؿقف، ه،ا ا ؿف ادؾقا، ه،ا أخت

اؽؾؿـو عؾقفو آكػًو، و دة اققةقد يشء ٓ اكػصوا بعضف عـ بعه، أ و ادؾقا 

ؿتتو:  ـػصتتؾ وبتتوغـ عتتـ خؾؼتتف فتتام يؼتتقا اقعؾتتامء، قؽتتـ حيتتؾ ويتتنؼؿ  بعتته 

ؿتنذا فتو  هت،ا اقت،ي يؼتقا: ا:  قةتقد يف فتؾ اققةتقد،  -بت عؿفؿ طٌعتوً –اقٌؽ 

و  تتتتؾ يف أختتتتا، ؿٌتتتتدا  تتتتو حيتتتتؾ يف يعـتتتتل وةتتتتقديـ، ؿؿعـتتتتك ذقتتتتؽ أ  أ تتتتد 

 تت  ،  تتؾ يف اقؽتتق  فؾتتف، وهتت،ا طٌعتتًو فػتتا ٓ يشتتؽ يف ذقتتؽ  ًتتؾؿ إط ـتتًو، 

وإ  فتتتو  يعـتتتل ا عـتتتك إوا )ا:  قةتتتقد يف فتتتؾ اققةتتتقد( أي: ٓ ختتتوقؼ وٓ 

 حؾقع هـوك، إكام هق يشء وا د، ؿف،ا أفػا وأفػا. 

 عـتو، وكؼنتدي وراغفتؿ.. ااى همٓء ا ًؾؿػ اق،يـ يصق قا  عـو، ويصؾقا 

اق ،  و يؼقا ـتوغؾفؿ: ا:  قةتقد يف فتؾ اققةتقد، اتاى يعـتل أ تد ا عـقتػ؟! 



 الضوفية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

780 

هتتؾ يعـتتل اقق تتدة ا طؾؼتتي عـتتد اقصتتقؿقي، أي: ٓ ختتوقؼ وٓ حؾتتقع، أو يعـتتتل 

ادؾقا، أ  ا: خؾؼ اقؽق  يؿ  ؾ ؿقف،  و أعنؼتد أ   ًتؾاًم يعنؼتد هت،ه اقعؼقتدة 

 أو اؾؽ.

ققق  ه،ه اقؽؾؿتي،  توذا ٓ ينتلدبق  بتلدب اقا تقا عؾقتف اقًت ل إذًا:  وذا يؼ

ـ  أ تتدفؿ: خٌ تتً كػختت، وقؽتتـ: قؼًتتً»اقتت،ي يؼتتقا:  .  عـتتك خٌ تتً «ٓ يؼتتقق

هل قؼًتً، وقؼًتً هتل خٌ تً، قؽتـ اقا تقا أراد  ـتو أ  كن تدث عتـ أكػًتـو 

 بلقػوظ قطقػي، وإ  فو  ا عـك هق كػًف، ؿام بوقـو ك تـ  قتـام كن تدث عتـ ربـتو

اٌتتورك واعتتوؼ، يف هتت،ه ادوقتتي ٓ لتتقز أ  كتتنؽؾؿ بؽؾؿتتي اتتقهؿ اقؽػتتا واتتقهؿ 

 اقض ا.

 قتتتـام يطتتتاح   تتتؾ هتتت،ا اقٌ تتتٌ، ف تتتريًا  تتتو يؼتتتقا أف تتتا اجلوقًتتتػ يف اققاـتتتع 

قتتؽ ك تتـ ٓ كؼصتتد أ  ا: ا يـنٌفتتقا وفتتلفؿ فتتوكقا يف ؾػؾتتي، قؽتتـ بعضتتفؿ بقؼتتق

ـ  و ـؾـو إفؿ يؼصدو  ه،ات اٌورك واعوؼ ب،ااف  وقؾ يف حؾقـواف فؾفو، وك 

ٕفؿ إ  ـصدوا ه،ا، ه،ا ب ٌ يوين، يؽق  فػا، قؽتـ ك تـ ب  ـتو يف هتت،يى 

 إقػوظ.

 إذًا:  وذا اؼصدو  ا:  قةقد يف فؾ اققةقد؟ يعـل عؾؿف.

مجقؾ ةدًا، ا: بعؾؿف ب   ؽ بقط وهق بؽؾ يشء بقط اٌورك واعتوؼ، 

وَط ﴿ا ان تتتدث عتتتـ عؾتتتؿ ا:، ؿنؼتتتقا: قؽتتتـ اقنعٌتتتري إذًا: خطتتتل، اايتتتد أ  اؼتتتق َأَ تتت
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اًم   ِعؾْت
ٍ
ء ُؽؾى يَشْ

 امً ، كت  يف اقؼتاآ  اقؽايؿ))أ توط بؽتؾ يشء عؾت[02]ملطالق ﴾بِ

ٓ ختػك عؾقف خوؿقي يف إرض وٓ يف اقًامء، ٓ اؼقا: )ا:( اق،ي هق عٌتورة 

عتتـ اقتت،ات اإل،قتتي ا نصتتػي بؽتتؾ صتتػوت اقؽتتاما، وا ـ هتتي عتتـ فتتؾ صتتػوت 

ٓ اؼتتؾ: ا:  قةتتقد يف فتتؾ  ؽتتو ، ا:  قةتتقد يف فتتؾ اققةتتقد، قؽتتـ  اقـؼصتتو ،

 اؼقا: أ وط بؽؾ يشء عؾام.

ؿف،ا اقٌ ٌ إذًا فو  يف  تٌقؾ إصت ح إقػتوظ. ؿتنذًا ووتح  تو ـصتدت إققتف، 

 ـ أ   ـ  ؼوصد اقشورع هت،يى إقػوظ أيضًو، ؿٌدا  ـ أ  كؼقا: ا:  قةقد 

ؽتتو ، وك تتـ كؼصتتد عؾؿتتف، كؼتتقا: أ تتوط يف فتتؾ اققةتتقد، ا:  قةتتقد يف فتتؾ  

بؽتتتتتؾ يشء عؾتتتتتامت ٕ  اقعٌتتتتتورة إوؼ: )ا:  قةتتتتتقد يف فتتتتتؾ اققةتتتتتقد( انصتتتتتؾ 

بعؼقتتتتتتدة ؾتتتتتت ة اقصتتتتتتقؿقي اقتتتتتت،يـ يؼققتتتتتتق : ٓ هتتتتتتق إٓ هتتتتتتق، ؿؾتتتتتتقا هـتتتتتتوك ختتتتتتوقؼ 

 وحؾقع، وفام ـوا ـوغؾفؿ:

لءممممقل بممممدلاءرمممم  لالدممممق 

 

 

 

لمممقل بممدرالإاللال احممدلال اممق  

خوقؼ، وحؾقع، فؾ ه،ه أ قوء ٓ  ؼقؼتي ،تو، وبوخنصتور  ٕ  اقـور واجلـي، 

 ـق،ؿ: ٓ هق إٓ هق، يؼققق : فؾ  و اااه بعقـؽ ؿفق ا:!

ؿنذًا: ٓ يـٌغل قؾؿًؾؿ أ  يتنؽؾؿ بوقؽؾؿتي يضتطا بعتدهو إؼ أ  ينلو،تو، ـؾفتو 

اًم ﴿رصحيتي وقتقا بعتد اقؼتتاآ  أؿصتح  ـتف:   ِعؾْت
ٍ
ء ؾى يَشْ ُؽتت

وَط بِ ، [02]ملطررالق ﴾َأ َت

أ و انؽؾؿ اقؽؾؿي واؼقا بعتد ذقتؽ: وا: أكتو أـصتد فت،ا وفت،ا، ـتوا عؾقتف اقصت ة 
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ـ  بؽتت ل اعنتت،ر بتتف »واقًتت ل وهتت،ا  تتـ الديٌتتف إيوكتتو، قتتق أطعـتتوه قـس ـتتو:  َؿتت ٓ َاَؽؾ 

 .«عـد اقـوس 

 .«بؽ ل اعن،ر بف عـد اقـوس»أي ٓ انؽؾؿـ.  «ٓ اؽؾؿـ»

 .« و يعن،ر  ـفإيوك و »واقاوايي إخاى أـل  ـ ه،ا: 

ؿتت  اؼتتؾ: ا:  قةتتقد يف فتتؾ  ؽتتو ، وا:  قةتتقد يف فتتؾ اققةتتقد،  تتنلاقؽ 

اعرتاوتتتوت واكنؼتتتودات ٓ ـٌتتتؾ قتتتؽ بادهتتتو،  تتتقؼوا قتتتؽ: ا ؽتتتو  اقتتت،ي يضتتتطا 

ا ًؾؿ أ  يدخؾف  ااػ أو ي يي، وينؿـتك أ  ٓ يتدخؾ ذقتؽ ا ؽتو ، هتؾ ربتؽ 

.. إؼ آختتاه،  تتو يؼتتقا هـتتوك أيضتتًو؟! وـتتا عتتىل ذقتتؽ اقؽفتتوريٍ وا ستتوري و

 ا ًؾؿ هب،ا.

 إذًا: ا  ى ف  ؽ ه،ا، ٓ اؼؾف.

هـتتو واقؽتت ل ذو  تتسق  فتتام يؼتتوا، ؿتتامذا كعنؼتتد و تتوذا كؼتتقا، بتتدا ـققـتتو: ا: 

يف فتتتؾ  ؽتتتو ، أي:  قتتتـام كن تتتدث عتتتـ اقتتت،ات اإل،قتتتي اقنتتتل يعتتترب عـفتتتو بؾػظتتتي 

 .اجل قي: ا:، ا ؿ اق،ات، ه،ا  عاوك قدى ا ًؾؿػ مجقعوً 

ـقا بعضفؿ: ا: يف فؾ  ؽو ، عاؿـو أ  ه،ا خطل، وأ  ا ؼصتقد بتف اقعؾتؿ، 

ؿـؼقا: ققؽـ اعٌريك ص ق ًو إذا فـً اؼصد اقعؾتؿ اإل،تل ؿنؼتقا: أ توط بؽتؾ 

 يشء عؾام.
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 قؽـ إذا أردكو أ  كن دث عـ ا: ع  وةؾ، عـ اق،ات اإل،قي، ؿامذا كؼقا؟

عٌتتد ا: بتتـ ا ٌتتورك  تتـ فٌتتور قؼتتد ةتتوء عتتـ أ تتد اقًتتؾػ إغؿتتي وهتتق بوقتت،ات 

 ققخ إ ول اقًـي اإل ول أ:د ر:ف ا:، ةوء بعٌتورة مجعتً ؿلوعتً، ـتوا: ا: 

 اٌورك واعوؼ ؿقع عا ف ب،ااف، وهق بوغـ  ـ خؾؼف، وهق  عفؿ بعؾؿف.

ةتتوء يف اجلؿؾتتي إختترية: )وهتتق  عفتتؿ بعؾؿتتف( اقٌ تتٌ اقًتتوبؼ: )أ تتوط بؽتتؾ 

قؽت ل ين تدث عتـ اقت،ات اإل،قتي، ؿقؼتقا: ا: يشء عؾام( قؽـ أ  يف  ٌندأ ا

اٌورك واعوؼ ؿقع عا ف ب،ااف. أخ، ه،ا  ـ آيوت ف رية وف رية ةدًا يف اقؼتاآ  

ـُ َعىَل اْقَعْاِش اْ نََقى﴿اقؽايؿ..  َ:ْ قىتُى ﴿.. [1]طه ﴾اقا  ُؿ اقط 
إَِققِْف َيْصَعُد اْقَؽؾِ

وقُِح َيْاَؿُعفُ   .[01]فاطي ﴾َواْقَعَؿُؾ اقص 

. «ار:قا  ـ يف إرض يا:ؽؿ  تـ يف اقًتامء»ويف ادديٌ ا شفقر: 

 َأْ  ﴿وه،ا ادديٌ فلكف اـنٌوس  تـ ـققتف اٌتورك واعتوؼ: 
ِ
اَمء ً ت ـْ يِف اق َأَأِ ـتُنْؿ  َت

َػ بُِؽؿُ  ًِ  َأْ  ُيْاِ َؾ َعَؾقُْؽْؿ * إَْرَض َؿنَِذا ِهَل َكُقُر  خَيْ
ِ
اَمء  ً ـْ يِف اق َأْل َأِ ـُنْؿ َ 

نَْعَؾُؿقَ  َفقَْػ َكِ،ياِ َ   ًَ  .[00-06]ململ  ﴾وِصًٌو َؿ

اإل تول عٌتتد ا: بتتـ ا ٌتورك  تتق  اإل تتول أ:تد يعتترب عتتـ هت،ه أيتتوت وؾريهتتو 

 و مجعف  وؿظ د شؼ ادوؿظ اق،هٌل يف ر وقي خوصي وهل  طٌقعي  امهو: 

هتتتت،ه  عتتتىلمجتتتع يف هتتت،ه اقا تتتوقي أيتتتوت اقنتتتل ادكتتتد   «اقعؾتتتق قؾعتتتغ اقغػتتتور»

ػي قؾتت،ات اإل،قتتي، وهتتل صتتػي اقعؾتتق ا طؾتتؼ، أيتتوت وإ وديتتٌ وأـتتقاا اقصتت
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اقصتت وبي وآيتتور اقًتتؾػ، و تتـفؿ أـتتقاا إغؿتتي إربعتتي، فؾفتتؿ يدكتتدكق   تتقا  تتو 

ا: اٌورك واعوؼ ؿقع عا ف ب،ااف، »مجعف عٌد ا: بـ ا ٌورك يف ه،ه اقؽؾؿي: 

ـ اقعو ػ، قؽـ ذقؽ أبطؾ ادؾقا وهق  ًنغـ، وهق اقغـل ع «بوغـ  ـ خؾؼف

اقعؾق اق،ي ٓ يؿؽـ قعؼؾ بؽي أ  يدرفف أو ينصقره، ٓ يعـل أكف ختػتك عؾقتف 

 .«وهق  عفؿ بعؾؿف»خوؿقي، ـوا: 

ؿفتتتت،ه اجلؿؾتتتتي ا تتتتقة ة مجتتتتع ؿقفتتتتو عؽتتتتات أيتتتتوت وإ وديتتتتٌ وأـتتتتقاا 

اقًتتؾػ،  نتتك اؽتتق  عؼقتتدة ا ًتتؾؿ عؼقتتدة صتت ق ي بعقتتدة عتتـ اقؼتتقا بق تتدة 

عتتـ اقؼتتقا بتتودؾقا اقتت،ي يؼتتقا بتتف بعتته اقػتتاع اقضتتوقي، ا:  اققةتتقد، وبعقتتدة

 اٌورك واعوؼ ؿقع عا ف ب،ااف بوغـ  ـ خؾؼف، وهق  عفؿ بعؾؿف.

 . : .. (8:  44/ 69) اهلدى والنور / 
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 نتاب ٖذٙ ٖٞ ايضٛف١ٝ

 ه،ه هل اقصقؿقي قعٌد اقا:ـ اققفقؾ  و رأيؽ يف اقؽنوب.  داخؾي:

ي يف  ل، عـدهؿ  عاؿي بوقصقؿقي وبدخـفو و تو إخقاكـو أكصور اقًـ اقشق :

دخؾ ؿقفو  ـ اك ااك عـ اقؽنوب واقًتـي، قؽتـفؿ ٓ يطٌؼتق  يف اقـؼتد ا تـفٍ 

اددي ل، ؿفؿ يطعـقا يف فؾ  ـ عاؿقا عـد اقصقؿقػ أكػًفؿ بلكف  تـ إوققتوء 

واقصتتتتتودػ،  ستتتتتاد أفتتتتتؿ يتتتتتاو  بعتتتتته فؾامهتتتتتتؿ  تتتتت،فقرة يف فنتتتتتٌفؿ، ؿعٌتتتتتد 

قؾ  ـ ه،ا اقـقع، أخقكو عٌتد اقتا:ـ عٌتد اخلتوقؼ  تـ هت،ا اقـتقع، اقا:ـ اققف

بقتتـام يـٌغتتل أ  ٓ كـًتتى إؼ  تتـ عاؿـتتو يؼقـتتًو أكتتف  ًتتؾؿ، وأكتتف يشتتفد أ  ٓ إقتتف إٓ 

ا: وأ  بؿتتدًا ر تتقا ا:، وب وصتتي إذا فتتو   شتتفقرًا بوقصتت ح ٓ لتتقز قـتتو أ  

ستاد أكـتو رأيـتو هت،ه إـتقاا كـًى إققف  ـ إـقاا  و اؽق  هل اقؽػا بعقـتف،  

 ،فقرة يف فنى اقصقؿقي أكػًفؿ، اق،يـ ٓ يعاؿق  طايؼ اقاوايي، وٓ ينلدبق  

ب ًتتتى ا تتتائ  تتتـ اقؽتتت،ب أ  حيتتتدث بؽتتتؾ  تتتو »بتتتلدب اقا تتتقا عؾقتتتف اقًتتت ل: 

 ، ؿؾقٓ ه،ه اقـؼطي فو  فنوبف ةقدًا.« ؿع

 اقنؼقً بوقشق  عٌد اقا:ـ اققفقؾ؟  داخؾي:
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 ل يعـل ـدياًم، يؿ يف اقًعقديي عـد و فو  يدرس هـوك.كعؿ، يف   اقشق :

 ... أ  ي،فا، فؾ وا د  ـفؿ ي،فا قف... داخؾي:

 ( 00:  20: 34/   178) اهلدى والنور / 

 ـؾً قؽ، وه،ا ا ننب إققفؿ  ـ  ق فؿ  و د اقػؼك. اقشق :

 أيضًو اقنؼقً ؿقف  ق ـو. داخؾي:

 أي كعؿ. اقشق :

ٌوقغتتي يف اقؽتت ل ةتتدًا، وهتت،ا ادؼقؼتتي  تتـ عسوغتتى اقشتتق   و تتد فتتو  عـتتده  

ادايتتتتي اقنتتتتل فوكتتتتً يف اؾتتتتؽ اقتتتتٌ د ا لتتتتيي، ٕكتتتتف ٓ  تتتتؽ أ  اقغوقتتتتى عتتتتىل 

ا لتتتتيػ هتتتتق إفتتتتاال اقنصتتتتقك و تتتتى اقنصتتتتقك وا ٌوقغتتتتي يف إفتتتتاال إوققتتتتوء 

واقصودػ، اقطـطووي وبدوي واقشعااين... وإؼ آخاه، ؿؽو  إذا ذفا همٓء 

، أكتتف  تتو فتتو  يتت،فا دًا، وفتتام يؼتتوا: إ  أكًتتك ؿؾتتـ أكتتاٌق تتي ةتتذفتتاهؿ بلقؼتتوب ـ

اقشعااين و و ي،فاه  ـ  ؽويوت هل طو توت يف فنوبتف اقطٌؼتوت اقؽتربى، فتو  

 بدا  و يؼقا ـوا اقشعااين، يؼقا: ـوا اقٌعااين.

 ... داخؾي:

وفتتتتت،قؽ أوا  تتتتتو اقنؼقتتتتتً ؿقتتتتتف اقنؼقتتتتتً بتتتتتف يف  ؽتتتتتي يف أوا  ستتتتتي  اقشتتتتتق :

قػـتتدع، فتتو   عتتل ـوغتتد اقػتتقج اقتت،ي فـتتً أكتتو  عتتف يق ئتت،،  سسنفتتو، زراتتف يف ا
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ا ؿف ؿفد ا ورك، عاؿف يب، ؿؾام  ؿع بو ؿل، وأكو طٌعًو ) وب( يق ئت، اؼايٌتًو 

 ـٌؾ مخًي وي يػ  ـي، فؿ صور... أربعػ  ـي.

 ... داخؾي:

 ه،ا هق. اقشق :

ا فتتتؿ ـتتتول وعتتتوكؼـل وأهتتت ً و تتتف ً.. إؼ آختتتاه، وفقتتتػ اإلختتتقا ، وفقتتتػ 

اقدعقة هـوك يف  قريو.. إؼ آختاه، أاتً  ـو تٌي ذفتا اإلختقا  ا ًتؾؿػ، ـتوا 

 يل: همٓء اخلقا .

 وأيضًو  ؿعً أكف فو  يؼقا عـفؿ ادًوقٌي.  داخؾي:

 كعؿ. اقشق :

ؿًٌ و  ا: عـدهؿ هت،ه اقؽؾتامت ٓ اًن ًتـ بوقـًتٌي قؾتدعوة، ؿوقظتوها أ  

 .إ ؾقب اكنؼؾ إؼ عٌد اقا:ـ اققفقؾ وؾريه

 ( 00:  23: 10/   178) اهلدى والنور /  
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ََُزبِّني  حاج١ ايدع٠ٛ ايضًف١ٝ إىل 

كاى اقـوس ا  ق، ا شوي  اق،يـ يعظؿق   ققخفؿ ويؼق ق  ،ؿ   داخؾي:

ويػعؾق  خ ك اقًـي، هؿ إكام يػعؾق  ذقؽ أدبًو  ع  ققخفؿ يف ظـفؿ، وكاى 

شتتتققخفؿ ٓ يػعؾتتتق  هتتت،ا اقػايتتتؼ أختتتا اقتتت،ي ٓ يؼتتتقل قشتتتق ف أو ٓ يؼق تتتق  ق

اقن ا تتتتًو ٕدب اقًتتتتـي، وإذا  كظاكتتتتو إؼ ادؼقؼتتتتي واققاـتتتتع كتتتتاى أ  اقػايتتتتؼ إوا 

اقتتتت،ي خيتتتتوقػ اقًتتتتـي بؼقو تتتتف واعظقؿتتتتف  تتتتق ف كستتتتد هتتتت،ا اقػايتتتتؼ أف تتتتا أدبتتتتًو  تتتتع 

 ققخفؿ  ـ اقػايؼ اق وينت ٕ  اقػايؼ اق وين عـد و ٓ يػعؾ ؿعؾ اقػايؼ إوا 

قتت  ـ أكتتف أصتتٌح هت،ا إدب اقتت،ي يػعؾتتف اقػايتتؼ إوا، ويؾنت ل بوقًتتـي يتتاى  تع ا

وأيا يف كػًف  ؼقؼي ؿع ً يصتٌح بعقتدًا عـتف فتؾ اقٌعتد، وهت،ا طٌعتًو يعتقد ٕ تايـ 

 ايـػ يف ظـل واؼدياي:

ؿنكف يعقد إؼ أ  اقنليا بػعؾ اقا قا عؾقتف اقصت ة واقًت ل  :أ و إ ا إوا

و تتتؾ  تتتع هتتت،ه أداب وإختتت ع وـققتتتف وأدبتتتف هتتت،ا أ تتتا حينتتتوج إؼ كػتتتقس انع

وإـقاا وإؿعوا قؾـٌل عؾقتف اقصت ة واقًت ل اعتو  ً يؾقتؼ هبتو، اعتو  ً كػًتقًو، 

، ¢يعـل: لى عؾقتف أ  حيترتل إدب واقػعتؾ واقؼتقا اقت،ي ةوءكتو عتـ اقـٌتل 
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ؿـتتتتاى أكتتتتف ٓ ينعو تتتتؾ  تتتتع هتتتت،ا إدب بـقتتتتي أكتتتتف ينعو تتتتؾ  تتتتع اقـٌتتتتل عؾقتتتتف اقصتتتت ة 

 واقً ل.

 تتتا اق تتوين: ؿفتتتق وطٌعتتًو هتتت،ا كو تتس يف ظـتتتل واؼتتدياي  تتتـ عتتدل اقػؼتتتف أ تتو إ

واقٌلتتت بتتتوٕدب اقـٌتتتقي اقتتت،ي يـٌغتتتل أ  ينتتتلدب بتتتف طوقتتتى اقعؾتتتؿ، وقتتت،قؽ  تتتع 

اق  ـ كاى   ؾ ه،ا اإلكًو  أو ه،ا اقػايؼ اـق ف أيودي اقشقوطػ واٌعده بعقدًا 

 نتتتك يف واؼصتتتقف عتتتـ أدب اقًتتتـي، ويصتتتٌح قًتتتو   تتتقء أو طعتتتـ أو ـتتتدح أو ذل 

 اقشق  اق،ي أخ، عـف، ه،ا إ ا إوا.

ؿفتتتتق أكتتتتف يتتتتاى وـتتتتد ـتتتتاأ  تتتتو ـتتتتاأ وربتتتتام ٓ ينستتتتووز  تتتتو ـتتتتاأ  :أ تتتتو إ تتتتا اق تتتتوين

اػؼتف هبتو ؿظتتـ كػًتف عو تًو هبتت،ا  ¢صتػ وت أو عتددًا يًتتريًا  تـ أ وديتٌ اقـٌتتل 

اقؼدر اق،ي أخ،ه أو ـاأه، ؿفق إذًا ٓبد أ  يت ا ؿ بافٌنتف رفٌتي  تق ف اقت،ي أخت، 

 عـف  و ًو أو ـؾق ً.

و تتـ هـتتو أـتتقا أكتتو  ابنتتل  تتع إخقاكـتتو أو  تتع عتتىل إـتتؾ  تتـ كعتتاك.. عتتدد 

 ـفؿ أفؿ وأـقا بلتيح اقعٌتورة:أفؿ يًتقئق  إدب قؾشتق  اقت،ي أخت،وا عـتف 

أو انؾؿ،وا عىل يديف أو ظـقا أكػًفؿ أفؿ يلخ،و  عـف، يـٌغتل أ  يتنعؾؿ هتمٓء 

أو ؿتقام  ¢اقػؼتف عـتف ؿتقام يتاوي عتـ ر تقا ا: إدب  ع اقشق  فام ينعؾؿتق  

يعؾؿفؿ  ـ فنوب ا: اٌورك واعوؼ، وه،ا يؼقدين إؼ اقؼقا بلا ي بل  إ ا 

إذا فتتتو  هـتتتوك إؿتتتااط  تتتع اقػايتتتؼ إوا أو يف اقػايتتتؼ إوا ؿػتتتل اقػايتتتؼ اق تتتوين 
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اػتتايط وب وصتتي  تتع اقشتتققخ اقؽٌتتور اقتت،يـ لتتى أ  حيرت تتقا وأ  يؼتتدروا، وأ  

ؽتتق  إدب  تتو  ً ،تتؿ عتتىل أ  يصتتقكقا  تتققخفؿ يف كػق تتفؿ بوقؼتتدر اقتت،ي ي

 يـٌغل أ  يصو  اقشق  قعؾؿف وـدراف عىل الديى همٓء اقن  ق،.

ه،ا اعؾقتؼ ادؼقؼتي ٓبتد  ـتف اقوتق ًو أو ات،فريًا إلخقاكـتو، وٓ أـتقا يف هت،ا 

، ا سؾا، ؿؾعتؾ إخقاكـتو يف هت،ا ا سؾتا  تـ حيًتـق  إدب  تع  تققخفؿ

وقؽتتتـ أـققتتتف إلختتتقا  آختتتايـ قعؾتتتف يتتتٌؾغفؿ  تتتو يؼتتتوا هـتتتو، ؿقؽقكتتتقا عتتتىل إدب 

 اق،ي يـٌغل أ  يؽقكقا عؾقف.

ةتت اك ا: ختتريًا، هتت،ه فؾؿتتي  تتؼ، و تتـ إ تتػ أ  كؼتتقا إفتتو اصتتدع  اقشتتق :

عتتىل ف تتري  تتـ يتتدعل آكتتنامء إؼ اقًتتـي، وٓ  تتؽ أ  ادتتؼ و تتط بتتػ هتتمٓء 

عدهؿ عـ  عاؿتي اقًتـي يعظؿتق   تققخفؿ بتام وهمٓء، أوقئؽ إوقق  بًٌى ب

يعـ أو خيطا يف بو،ؿ  تـ و توغؾ اإلفتاال واقنعظتقؿ دو  أ  يؽقكتقا عتىل عؾتؿ 

 بل  بعه ه،ه اقق وغؾ خ ك اقًـي، وـد يؽق  بعضفو با ًو.

واقًٌى أ   ققخفؿ ٓ عؾؿ عـتدهؿ ؿقؼتع أاٌتوعفؿ يف   تؾ هت،ه ا  وقػتوت 

يطقى قف   ؾ ه،ا اقنعظقؿ وقق فو  يعؾؿ أكتف يؿ ـد يقةد  ـ أوقئؽ اقشققخ  ـ 

 خ ك اقًـي.

اقػايتتؼ أختتا ينٌتتع اقًتتـي وقؽتتـ ادؼقؼتتي أكتتف يف بعتته ا ًتتوغؾ ين تت، اقًتتـي 

و تتتقؾي قإلختتت ا بوقنتتتلدب  تتتع اقشتتتققخ اقتتت،يـ عؾؿتتتقه اقًتتتـي وفتتتو  ،تتتؿ اقػضتتتؾ 
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إوا يف اتتتقةقففؿ إؼ اقًتتتـي، وأكتتتو أعنؼتتتد أ   تتتٌى هتتت،ا اإلختتت ا  تتتـ هتتتمٓء 

س بتتتتو رتال  تتتتققخفؿ وعؾامغفتتتتؿ هتتتتق هتتتت،ه اقـفضتتتتي اقػؽايتتتتي اقعؾؿقتتتتي اقنتتتتل اقـتتتتو

أيؼظتً اقـتوس  تتـ ذاك اقًتٌوت اقعؿقتتؼ، أٓ وهتق مجتقد عتتىل اقنؼؾقتد، ؿنػن تتً 

آذافتتتؿ ٓاٌتتتوع اقؽنتتتوب واقًتتتـي، ؿلختتت، أ تتتدهؿ يٌ تتتٌ يف  تتتدود  تتتو  عـتتتده  تتتـ 

 عؾتتتتؿ، ووةتتتتد أ تتتتقوء خيتتتتوقػ ؿقفتتتتو اجلؿفتتتتقر أوًٓ ؿواٌعفتتتتو، يتتتتؿ دخؾتتتتف اقعستتتتى

واقغاور ؿظـ فام أ ح إ نوذ أكف عىل يشء  ـ عؾؿ، ؿو نؼؾ يف ؿفؿف قؾعؾؿ 

وأظفتتا بتتػ اقـتتوس أكتتف هتتق ٓ يـنؿتتل إؼ ؿتت   وعتت  ، هتتق قتتف  تتـفٍ ختتوص، وإ  

فو  يؼتقا هت،ه اقؽؾؿتي  نتك ٓ َيتوةؿ، يؼتقا: وإ  فتو  قتف ؿضتؾ عؾقـتو قؽتـ أكتو 

 تـ ا ستوقا وا تقاعظ  يل خطنل، وقف خطنف، ه،ا  ٌٌف فام أ ح أكو يف ف تري

أكف يف عـدكو اهنامل فٌري ويؼظي او ي ؿقام لى أ  يؽق  عؾقف ا ًتؾؿ  تـ ااٌتوع 

اقؽنتتوب واقًتتـي، واقتت،يـ دعتتق إؼ هتت،ا اقتتـفٍ ف تتريو  وف تتريو  وادؿتتد : يف 

حنؾػ اقٌ د اإل   قي، قؽـ  ع هت،ه اقصت قة اقعؾؿقتي ي يقةتد هـتوك عؾتامء 

قؽنوب واقًـي وينققتق  اابقتي اقـتوس عتىل هت،ا اقتـفٍ  ابق   ؼًو يؽقكق  عىل ا

 اقص قح يف درو فؿ اقعو ي ودرو فؿ اخلوصي.

 ـتت، يتتقل أو يتتق ػ  تتديً  تتع ابـتتل هتت،ا عٌتتد ا صتتقر، ـؾتتً:  ـتت، فـتتً يف 

د شتتؼ فـتتً أدتتظ أ  اكنٌتتوه اقـتتوس يف دعقاـتتو وااٌتتوع اقؽ تترييـ  تتـفؿ ،تتو يقةتتد 

ى ويشء  تتتـ ا تتتنؼ ا اقػفتتتؿ يف كػق تتتفؿ يشء  تتتـ اقغتتتاور ويشء  تتتـ اقعستتت
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اقتت،ي حيؿؾفتتؿ  ٌتتدغقًو عتتىل أٓ َينؿتتقا بتتاأي اقشتتق  ويؽتتق  فويتتي ا طتتوك أكتتف 

يؼقا وهق فتام ـتوا إ تنوذ ـتاأ بعته اقؽنتى اقؼؾقؾتي، إذا ـقتؾ قتف: أكتً ختتوقػ 

ؿتت  ، يؼتتقا: هتت،ا رأيتتل وهتت،ا رأيتتف، ؿفتتق يؿؽتتـ ٓ حيًتتـ أ  يؼتتاأ آيتتي  تتـ فنتتوب 

ر تقا ا:، صتور يؼتقا: قتف رأيتف وقؾشتق  رأيتف، ؿوقت،ي  ا: أو  دي ًو  ـ أ وديتٌ

يتتتتتـؼ  أ  ا سنؿتتتتتع اقًتتتتتؾػل رةتتتتتوا مجعتتتتتقا بتتتتتػ اقعؾتتتتتؿ اقصتتتتت قح واقرتبقتتتتتي 

اقصتتت ق ي، أكتتتو أعنؼتتتد أكتتتف يقةتتتد يف اقعتتتوي اإل تتت  ل أؿتتتااد وقتتتق أفتتتؿ ـؾقؾتتتق  

ووتتوغعق  يف اخلضتتؿ  تتـ ا سنؿتتع قؽتتـ ،تتؿ أيتتاهؿ يف اققاـتتع، و تتو هتت،ه اقنتتل 

قصتت قة إٓ أيتتا  تتـ آيتتور هتتمٓء اقتتدعوة إؼ اقؽنتتوب واقًتتـي، قؽتتـ ٓ يًتتؿقفو بو

 يقةد هـوك  ابق  بؿعـك اقؽؾؿي.

أكتتتف ؿعتتت ً يقةتتتد عـتتتد اقصتتتقؿقي   وقتتتؽأعنؼتتتد إوتتتوؿي إؼ  تتتو ذفتتتا إ تتتنوذ أبتتتق 

 ابق ، قؽـ يـؼصفؿ ا عاؿي بوقؽنوب واقًتـي، ؿريبتقفؿ عتىل خت ك اقؽنتوب 

 ًنًتتتؾؿق  قشتتتققخفؿ فتتتؾ آ نًتتت ل،  واقًتتتـي، وقتتت،قؽ كستتتد هتتتمٓء إاٌتتتوع

وه،ا ققا  ـ اإل  ل يف يشء، قؽـ قق فو  هت،ا اقشتق  عتىل اقؽنتوب واقًتـي 

 قؽو  أياه بؾقغًو ةدًا يف أص وبف ويف أاٌوعف.

ه،ا اقنقةقف وه،ا اقنتليري يف كػتقس اقـتوس ٓ يقةتد بتػ اقتدعوة اقًتؾػقػ يف 

همٓء يف اابقنف قـػقس أاٌوع  حنؾػ اقعوي اإل   ل  ـ يؿؽـف أ  يؼقل  ؼول

اقؽنتتوب واقًتتـي،  تتـ أةتتؾ هتت،ا اقتتـؼ  اقتت،ي يشتتعا بتتف فتتؾ بو تتٌ وفتتؾ  ػؽتتا 
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دارس يف ووتتتع اقشتتتٌوب يف اقعتتتوي اإل تتت  ل لتتتد إـٌتتتوًٓ  تتتـ هتتتمٓء اقشتتتٌوب 

أكػًتتتفؿ، أي: وقتتتق فتتتوكقا حيؿؾتتتق  ا تتتـفٍ اقًتتتؾػل واقػؽتتتاة اقًتتتؾػقي واقتتتدعقة 

ختاى  توذا؟ ٕفتؿ يشتعاو  أفتؿ لتدو  اقًؾػقي ينلياو  بٌعه اقتدعقات إ

ؿقفو اقـؼ  اق،ي ك ـ كن دث عـف أ ،    ً فسامعي اقنٌؾقغ، ؿسامعي اقنٌؾقغ 

ٓ يًنطع أ د أبدًا أ  يـؽا أ  ،ؿ اليريًا يف ف ري  ـ عو ي ا ًؾؿػ، قؽـ هت،ا 

ت ٕكتتتف اتتتليري فتتتو  ٓ ¢اقنتتتليري قتتتقا هتتتق اقتتت،ي ياوتتتوه ا: ودعتتتو إققتتتف ر تتتقا ا: 

يصتتغ  تت  ً أختت، يصتتغ، فتتو  يؽتتب اخلؿتتاة صتتور بعقتتدًا عـفتتو، ٓ  تتؽ أ  هتت،ا 

إص ح قف أياه وووق ف، وقؽتـ إذا  تو دكتد  أ تد اقتدعوة ادؼقؼقتػ  تع هتمٓء 

أو ؾتتتري هتتتمٓء  تتتقا  تتتو بعتتتٌ ا:  تتتـ أةؾتتتف اقا تتتؾ وأكتتت ا اقؽنتتتى وهتتتل دعتتتقة 

 اقنق قد يؼققق :  و كايد ك ري خ ؿوت بػ اقـوس.

ء يػًتتدو  أف تتا  تتو يصتتؾ ق ، هتت،ا اإلصتت ح أكتتو أـتتقا: اإلصتت ح إذًا: هتتمٓ

اقًؾقفل إذا صح اقنعٌتري وإذا درج، هت،ا  قةتقد يف  تققخ اقصتقؿقي  ـت،  ئتوت 

اقًـػ، فام أكتف  قةتقد يشء ـايتى  ـتف يف اقاهٌتو  واقااهٌتوت، ٕفتؿ يتدعق  

يتتتي إؼ بو تتتـ و ؽتتتورل إختتت ع، ويتتتلاق  قتتتؽ بؤيتتتي اقنتتتل يًتتتؿقفو هتتتؿ بؤ

اق،هٌقي:  ـ رضبؽ عىل خدك إيؿـ ؿتلدر قتف اخلتد إينت، و تـ طؾتى  تـؽؿ 

رداءك ؿلعطتتتف فًتتتوءك. هتتتت،ا قتتتقا  تتتتـ اإل تتت ل بطٌقعتتتتي ادتتتوا إذا  تتتتو دعتتتو إققتتتتف 

ا ًتتتؾؿ، قؽتتتـ  تتتد اقتتت،يـ يتتتتدعق  بل تتتؾقب اقاهٌتتتو  واقااهٌتتتوت ؿقتتتف عـتتتتدهؿ 
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فتت،قؽ   ًتتؽـي وعـتتدهؿ اقاوتتع، وهتت،ا  تتـ اإل تت ل، قؽتتـ قتتقا هتتق اإل تت ل،

 د   ؾ ه،ا ويؿؽـ يؽتق  أ ًتـ  تـ هت،ا عـتد أاٌتوع اقصتقؿقي، قؽتـ  تد  تع 

ذقؽ اقض ا إفرب، ك تـ عشتـو  تو عشتـو يف د شتؼ ـٌتؾ أ  كتليت إؼ هت،ا اقٌؾتد 

وفتتو  هـتتوك  تتققخ  عتتاوؿػ بوقنصتتقك و عاوؿتتق  أيضتتًو بنتتليريهؿ بوقـتتوس فتتام 

صتتور فتتت،ا، ؿتت   فتتت،ا.. كًتتؿع أ  كو تتتًو عتتـ مجوعتتتي اقنٌؾقتتغ، ؿتتت   فتتو  فتتت،ا و

إق ، قؽـ يف درو فؿ عؾـًو يلت ق  بتل  ا ايتد بتػ يتدي اقشتق  فو قتً بتػ 

يدي اقغو ؾ، قف إدارة ه،ا ا قً يؿػ ويًور؟  قتً، و تـ ـتوا قشتق ف: ي؟ ٓ 

يػؾتتتح أبتتتدًا، وإذا رأى اقنؾؿقتتت،  تتتق ف وـتتتد عؾتتتؼ صتتتؾقًٌو عتتتىل عـؼتتتف ؿتتت  لتتتقز أ  

 ٓ ياى ا ايد. يعرتض عؾقف، ٕ  اقشق  ياى  و

ووـعتتً ـصتتي يف ر ضتتو   تتـ اقا ضتتوكوت  ـتت، عؽتتيـ ي يتتػ  تتـي أ   تتق  

اقـؼشٌـديي أقؼك در ًو ، وةوء يف اقدرس اقؼصي اقنوققي أقؼوهتو عتىل ادتورضيـ، 

أ تتد ا شتتوي  ؿتتقام  هتت  تتـ اق  تتو  أ تتا  ايتتدًا قتتف بتتل  يتت،هى إؼ اقتتدار ويلاقتتف 

اأس اققاقتد، ؿنًٌتؿ اقشتق  وتو ؽًو باأس واقده، ؿؼتوا: قٌقتؽ، وذهتى وةتوءه بت

يف وةف اؾؿق،ه ـوا قف: أكً اظـ أكؽ ـنؾً واقدك؟ ـوا: أةؾ، ـوا قف: واقدك 

 ًتوؿا، هتتؾ بتتل اك بؼنتتؾ اققاقتتد، هتت،ا صتتو ى أ تتؽ، وهتتق يعتتوو أ تتؽ بتتوداال، 

وقتتت،قؽ أكتتتو  أ ااتتتؽ بؼنؾتتتف، فتتتو   تتتورض هتتت،ا اقتتتدرس ا ئتتتوت وؿتتتقفؿ ا  ؼػتتتػ 

ـايتتى قصتتديؼ  أبتتق يق تتػإقتت ، وؿتتقفؿ رةتتؾ ا تتؿف  اجلتتو عقػ وا  تتو ق  وو..
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يل أو ز قؾ يل يف ا در تي آبنداغقتي فتو   تورضًا يف هت،ا اقتدرس، ؿؽـتو ك تـ 

 ـ عوداـو بعد ص ة اقرتاويح كصغ يف  ًتسد  فستقر اقترتاويح إ تدى عؽتة 

رفعتتتي، فـتتتً أعتتتقد إؼ دفتتتوين وهـتتتوك لنؿتتتع بعتتته إخقاكـتتتو ؿستتتوءين أ تتتدهؿ 

 اقنل  دث هبو اقشق  اقـؼشٌـدي. و ديـل هب،ه اقؼصي

 تـ مجوعتي اقشتق   أبتق يق تػبعد ـؾقؾ  ا اقاةؾ اقت،ي يؽتق  ـايٌتًو قتف ا تؿف 

ؿـوداه، ؿدخؾ اقدفو  ؿلخ، صو ٌـو يًلقف يؼقا قف: فقتػ رأيتً اقتدرس اقؾقؾتي؟ 

ـوا قف:  و  وء ا:  و  وء ا:،  ؾقوت، ك ـ عـدكو كؽنتي هـتوك اصتطؾ ـو عؾقفتو 

وع هتت،ه  تتورة كصتتورى، كلتتاين ؿتتواح دفوكتتف  ك تتـ اقًتتؾػقػ، تت يف آختتا ختتط اقَؼص 

وواوتتع ٓؿنتتي وتت ؿي  ؽنقبتتي عؾقفتتو:  ؾقتتوت كؼتتقا ك تتـ : أيتتقا  ؾقتتوت بؼؾتتي، 

يٌقع ؿقفو اخلؿقر، ؿؽـو كًؿع  ـ وا د صقيف يؼقا:  ؾقتوت بؼؾتي، ا ؼصتقد 

 أختت، صتتو ٌـو يـتتوـش أبتتو يق تتػ هتت،ا  تتقا اقؼصتتي، وبطٌقعتتي ادتتوا  تتو ؿقتتف عـتتده

آ تتنعداد اقعؾؿتتل  تتـ أةتتؾ يؼـتتع اقاةتتؾ أو عتتىل إـتتؾ أ  يؼتتقؿ ادستتي عؾقتتف، 

اقطووقتتي اقنتتل  خؾتتػرأيتتً أكتتو بتتدوري أ  أدختتؾ يف ا قوتتقع وأكتتو فـتتً ةتتوقا 

أ تتنغؾ ؿقفتتو اقًتتوعوت، ؿؼؿتتً إققتتف، وبتتدأت أاؽؾتتؿ  عتتف، قؽتتـ إ  فتتو  اجلتتدار 

قتتتتوء يػفتتتتؿ  ـتتتتؽ هتتتتق يػفتتتتؿ، ك تتتتـ كًتتتتؿع عتتتتـؽؿ أكؽتتتتؿ اـؽتتتتاو  فاا تتتتوت إوق

واقصودػ، و ـ هت،ا اقؽت ل هت،ا، أختريًا وهـتو اقشتوهد ـؾتً يف كػخت:  تو دال 

هتت،ا اقاةتتؾ ٓ يػفتتؿ، ـؾتتً قتتف: يتتو رةتتؾ  ٌتتػ أ  اقؼصتتي  افٌتتي اافقتتى، إذا فتتو  



 الضوفية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

707 

ه، قؽتتـ ادؼقؼتتي أبتتقه  ًتتوؿا وا ؼنتتقا واقشتتق  أ تتا اقققتتد يف اقظتتوها أ  يؼنتتؾ أبتت

عتتىل اقتت اين واتتاك إل وهتتل صتتو ى أ تتف، طقتتى!  تتوذا أـتتول ادتتد هتت،ا اقشتتق  

زاكقتي، وهتت،ه ،تتو وقتتد ؿفتتل بصتتـي، ؿفتتل يؼقـتتًو اًتتن ؼ اقؼنتتؾ، أ تتو اقتت اين يؿؽتتـ 

يؽق  هؽ،ا و ؽـ يؽتق  هؽت،ا، ؿؿٌقـتي اقؼصتي اافقٌتي،  تو ؿفتؿ، اقشتق  هؽت،ا 

 ؽك، ـؾً: ٓبد أرضب عىل اققاا ادًوس وهـو اقشوهد، ـؾً قتف: اراتوح يتو 

بو قوتتتقع، أ  قتتتق اقشتتتق  أ تتتاك أكتتتً أكتتتؽ  خؾقـتتتو كؽتتتق  رصحيتتتػ أبتتتق يق تتتػ

ا،بح أبقك اػعؾ؟ ا: أفرب  وذا ـوا، اكنظا، ـوا: أكو  و وصتؾً إؼ هت،ا ا ؼتول، 

ـؾً قف: إذًا عؿاك إ   توء ا:  تو اصتؾ، اعٌتري  تقري هت،ا عـتدكو، وختاج ووؼ 

 دباًا، اصقر أ  ه،ا اقاةؾ يف عؼؾتف  تـ هت،ه اقتدروس  تـ هت،ه اقؼصت  اقنتل 

 حيؽقهو، أكف ينؿـك أ  يصؾ إؼ  ؼول يؼنؾ أبقه إذا اقشق  أ اه.فوكقا 

بتت   تتؽ أ  هتت،ا اتتليري ؿظقتتع ةتتدًا  تتـ هتتمٓء اقـتتوس، ؿؾتتق فتتو  يشء  تتـ هتت،ا 

اقنليري  ـ بعه اققعوظ اقًؾػقػ اق،يـ يعاؿق   و  ال ا: و و أ تؾ ا: فوكتً 

،يـ اعنتتتتتتدقً اقؽػتتتتتتي، و تتتتتتو وةتتتتتتدكو أ  تتتتتتوا هتتتتتتمٓء ا غتتتتتتاوريـ بلكػًتتتتتتفؿ واقتتتتتت

يًنل تتدو  ويصتتٌ ق  وقًتتو   تتو،ؿ يؼققتتق : يتتو أرض ا تتندي  تتو أ تتد عؾقتتؽ 

 ـدي.

يؿؽتتـ بؾغؽتتؿ يتتقل اخلؿتتقا ا تتوا ةؾًتتي إوـتتوك و تتو ةتتاى ؿقفتتو، هتتؿ 

 لؿعقهؿ.
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وا:  تتق ـو أ تتؿع قؽــتتل ٓ أعتتاك  تتوذا يتتدور يف هتت،ه اجلؾًتتوت   داخؾتتي:

 وٓ أدعل.

 ي ا: َيدَيؿ.أريح قؽ، اقشوهد: حططػ همٓء اجلامع اقشق :

 أو يلخ،هؿ.  داخؾي:

 أو يلخ،هؿ. اقشق :

 قؽـ اق وكقي أ ًـ.  داخؾي:

اقشتتتتتوهد: حططتتتتتػ خطتتتتتي قؾتتتتتاد عتتتتتىل اقًتتتتتؾػقػ، بيتتتتتيـ هتتتتت،ا  اقشتتتتتق :

اقصعؾقك اقؼٌقح  ًـ اقًؼوك أ يوه ٕ تا بقتً بؾقتؾ، اقظتوها اقًتوغؾ أيضتًو 

أغؿتي ا ًتوةد  دؿقع  ـفؿ  ـ كول اقن طقط أيور  قوقع أكؽتؿ اـؽتاو  عتىل 

وخطٌوء ا ًسد أفؿ يطقققا اخلطٌي، واػن قا اخلطٌي بل  ادؿد : ك ؿتده.. 

يو  أخل بدا  تو اطققتقا هؽت،ا  تو هتل ؿتاض وٓ يشء، اخنلتوا اخلطتى وـتوا 

 ر قا ا: ف،ا  وف،ا.. إق .

 رصح ؿقفو اققزيا يف اقنؾػ يق .  داخؾي:

وا تد وـتوا ،تؿ:  تو دال أكتنؿ هق ه،ا هؿ  ـفؿ ينؾؼق ، اقشتوهد ؿؼتول  اقشق :

الاق  و ضقا اقـوس عىل   ؾ هت،ه اإلصت  وت ؿتقام اتاو  ؿؾتامذا ٓ اتل او  

ا مذكػ أفؿ يمذكقا أذاكػ يف اقصٌح وه،ا أ ا  نػؼ عؾقف بػ اقعؾتامء، و توذا 



 الضوفية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

703 

اؼققتتتتقا: هتتتت،ه  تتتتـي  ًتتتتـي وبدعتتتتي  ًتتتتـي واإل تتتت ل يؼتتتتقا: فتتتتؾ بدعتتتتي وتتتت قي، 

 ؾ.أةقٌقكو؟ هؽ،ا ـوا اقًوغ

  ـ هق اقًوغؾ؟  داخؾي:

وا تتد  تتـ اخلطٌتتوء، ا تتقظػػ يعـتتل، اقظتتوها أكتتف  تتدؿقع، بتتدققؾ أكتتف  اقشتتق :

اقـوس ـوا: أكو أةووب،  ـ هتق؟  ًتـ، ٓ هتق  قظتػ وٓ  خؾػـول وا د  ـ 

يشء، أاقا بف، ـوا قف: ااػضؾ ااػضؾ،  و أدري  ـ ا ديا اق،ي فو  هـوك، ـوا 

بسفؾ عؿقؼ فتام اعؾتؿ عـتف، يتؿ اعتاض قش يصت قف: اػضؾ، بدأ ينؽؾؿ، ينؽؾؿ 

و فتتقغ وأكتتف أخطتتل يف فنتتوب وفتت،ا ويف فنتتوب فتت،ا، ]فتتو [  قةتتقد هـتتوك  تتـ 

 .عؿاروو ا لي بنعاؿف وصو ٌؽ اقؼديؿ عٌد اقػنوح 

 ه،ا كؼقا: ا: َيديف.  داخؾي:

اقشتتتوهد ـتتتول واعتتترتض روتتتو عتتتىل  ًتتتـ اقًتتتؼوك  تتتوذا أكتتتً اتتتليت  اقشتتتق :

ةتتتؾ عتتتوي ؿووتتتؾ وك تتتـ..  تتتقك إ تتتوققى هتتت،ه اقعسقٌتتتي بًتتترية كتتتوس، هتتت،ا ر

اقغايٌي، ك ـ انؾؿ،كو عؾقف، وهق أاك إؼ داري  ااػ، هق يؼقا أ ول اقـوس أين 

 أكو ر ً إؼ داره  ااػ.

  ـ هق؟  داخؾي:
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روتتو روتتو، يتتاد عتتىل  ًتتـ اقًتتؼوك  تتوذا يطعتتـ يف، وهتت،ا أ تتنوذكو  اقشتتق :

 ي وزارين يف داري  ااػ.و ق ـو واعؾؿـو  ـف.. إق ، و ي قدار

  وذا ه،ا يعـل؟  داخؾي:

يػ تتتا يظفتتتا أكتتتف يؼتتتدره اقشتتتق  وحيرت تتتف قدرةتتتي أكتتتف زارين يف بقنتتتل  اقشتتتق :

  ااػ، قؽـ  وذا وراهو، قؽـ ك ـ قـو رأيـو وقف رأيف، ك ـ ٓ كؼؾده.

 ه،ا روو.  داخؾي:

قرة ـتتتول بعتتتده عٌتتتد اقػنتتتوح ا: َيديتتتف عتتتىل كػتتتا اقتتتقارية، قؽتتتـ بصتتت اقشتتتق :

أووح إ  ي كؼؾ أـٌح، ـوا: ذفا أين أكو  ق ف وا نػود  ـل.. إق ، قؽـ هق قف 

 ـفستتف وأكتتو يل  ـفستتل، يعـتتل هتتق صتتور إ تتول، هتت،ا أ تتول اقـتتوس، اققتتقل فلكتتف فػتتا 

عتتـ خطقئنتتف، اققتتقل فلكتتف ُكٌ تتف اقظتتوها وا: أعؾتتؿ فقتتػ اؼتتقا هؽتت،ا.. إقتت ، وإذا بتتف 

بؼ فتتت،ا وفتتت،ا  تتتو أريتتتد إٓ أين أؤفتتتد أ  يؼتتتقا: أين أكتتتو ـؾتتتً يف آةتتتنامع اقًتتتو

 اقشق  أ نوذكو.

داغتاًم أـتقا:  تـ كتول اقنقبتي إذا أراد اإلكًتو  أ  ينتقب ؿقستى عؾقتف   داخؾي:

أ  ينتتقب  تتـ ذكٌتتف يف ا قـتتػ اقتت،ي ـتتوا ؿقتتف  تتو ـتتوا، أ تتو هتت،ه اقنقبتتي ا ؽنؿتتي 

يؿ تت إؼ ا نؿنؿتتي، هتت،ه اقنقبتتي اقنتتل يايتتد أ  يؼتتقا عتتـ كػًتتف بلكتتف أبتتاأ ذ نتتف و 

وس ا ت  بؼققتف  تو ـتوا، ؤ وقف ؿف،ه اقنقبي اخلٌق ي اعنرب أخٌٌ  ـ ـققف عىل ر

وقتتت،قؽ  نتتتك أكتتتو فنٌتتتتً ؿقتتتف  ؼوقتتتي كًتتتقً عـتتتتقا  ا ؼتتتوا، كعتتتؿ: أؾـقتتتوء  تتتتاب 



 الضوفية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

700 

وأؾٌقوء  اب، ـؾً: بل  همٓء اق،يـ اؽؾؿقا وكورصوا إياا  ووـػقا  عفو، يؿ 

  إيتتتتاا  فتتتت،ا وفتتتت،ا، إوققا: و تتتتفؿ ورةعتتتتقا إؼ أدبتتتتورهؿ، وـتتتتؤكؽًتتتتقا عتتتتىل ر

وأختت،وا يؼققتتقا: بتتل  إيتتاا  ققًتتً دوقتتي إ تت  قي، وأ  عؾقـتتو أ  كـنٌتتف ،تتو، ـؾتتً: 

هتت،ا اقؽتت ل ي يؼققتتقه ع كقتتي، وإٓ  تتـ كتتول اقنقبتتي أ  يعؾـتتقه عتتىل ا تت  فوؿتتي، 

 نتتك يعؾتتؿ اقـتتوس أفتتؿ يؼققتتق  يف هتت،ه اق تتقرة  تتو يؼقققكتتف هًا أ  يؼققتتقه عؾـتتًو، 

ـو ه،ا وصو ٌـو ذاك ه،ا اقؽ ل كًؿعف أو ـوققا اقؽ ري عـو ـوققا يف وه،ا صو ٌ

ؾقٌنـتتو  تتقاء فتتوكقا ـتتوققا عـتتؽ أل عـتتل، ؿفتت،ا يٌؾغـتتو قؽتتـ أكتتو ادؿتتد : عتت  وةتتؾ 

ك ـ ٓ كؼقؿ وز    ؾ ه،ه إ قر، وه،ا اقؽ ل داغاًم أـقا: ذفات  ؼتوًٓ  تاة 

نطقع أ  يـتوا  تـ اجلٌتؾ عـؽؿ يف إ تدى اقصت ػ، وـؾتً: اقػتلر ا، يتؾ ٓ يًت

 إ ؿ، ؿودؿد : رب اقعو ػ اق،ي ةعؾ  ـؽ ةٌ ً أ ؿ.

 ا: حيػظؽؿ ، ... كًلا ا: أ  َيديـو، وَيدي ا ًؾؿػ. اقشق :

وكًتتلا ا:  تتٌ وكف واعتتوؼ أكتتف يطقتتؾ يف عؿتتاك ويؿتتد يف  قواتتؽ،   داخؾتتي:

ا  ـتوا يل ـٌتؾ ويػقه بعؾؿؽ عىل ا ًتؾؿػ فوؿتي، أكتو أ تؿع فتو  أ تد اإلختق

أيتتتول بتتتلفؿ يف ةو عتتتوت بايطوكقتتتو إذا ةتتتوءهؿ ادتتتديٌ  تتتـ اقشتتتق  كتتتورص ـتتتوققا: 

 ؿعـو وأطعـو، ـوققا: ه،ا كًؾؿ بص ي ه،ا ادديٌ اقت،ي صت  ف، يف اققـتً 

اق،ي يليت إؾٌقوء اقػففوء  ع،رة يو  ق  أبق ققىل  تـ اقؽؾتامت اقنتل قعؾتؽ  تو 

 اػفؿفو  قك كنػوهؿ ؿقفو بعديـ.
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:  كؼتتقا  تتٌ و  ا: اقتت،ي ةتتوء هتتمٓء اإلختتقة يطعـتتقا يف اقشتتق  كتتورص، يوكقتتوً 

وا: يو  ق ـو أريد أ  أـقا  قئًو ربام ينصتؾ يب أكتو   صتقًو، وأـتقا هت،ا إكو تًو 

 أو عطػًو عىل ادديٌ أو اقنعؾقؼ اق،ي ذفااف آكػًو.

 أـقا: أكو وادؿد : رب اقعو ػ أ:ؾ قؽ يف ـؾٌل  تـ ادتى وآ ترتال

 واقنؼديا  و ٓ يعؾؿف إٓ ا:.

 ة اك ا: خري. اقشق :

وه،ا ٓ أ تؽا عؾقتف وقؽتـ أ تدث بتف  تـ بتوب ادتديٌ عتـ كعؿتي   داخؾي:

ا: ع  وةؾ أكتف ةعتؾ قتؽ هت،ه ا ـ قتي اقعظقؿتي يف كػخت، وهت،ا يشء أكتو أعنت  

 بف أوًٓ وأ:د ا: عؾقف يوكقًو.

أ تتى أين أاٌتتوهك بتتف أ تتول اقـتتوس، وأكتتو هتت،ا ادتتوا اقتت،ي أكتتو ؿقتتف  وهتتؽ ٓ 

وقؽـ أريد أ  أعؾؿ اقـوس إدب  ع إ قوخ، وق،قؽ وا: أكو يو  ق ـو إين أكو 

أ ى أ  أـٌؾ يدك أ قوكًو عىل     ـ اقـوس  نك ينعؾؿ اقـوس أو إخقاكـو عىل 

 إـؾ ينعؾؿق  إدب  ع اقشق .

 كعاك ه،ا  ـؽ ة اك ا: خري. اقشق :

ا: اٌتورك واعتوؼ عؾقتف، ويشء آختا  أ:ديو  ق ـو، وه،ا أ ا وا:   داخؾي:

داغاًم يؼقا بعه اإلخقا  ي،فا يل  ت  ً  ًتلقي أو يشء ينعؾتؼ بشتق ـو، ؿتلـقا: 
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أكو ٓ أ ى وا: قق عؾؿً ٓ  ؿح ا: بل  اقشق  أخطل ٓ أ ى أ  أعوروف يف 

اب وأكتو عتىل خطئفت ٕ  خطل اقشق  ربام يؽق  ظفا يل بعد ز ـ أكف عتىل صتق

خطل، وق،قؽ  ـ إدب أيضًو أ  أ ؽً أ ول اقشق   نك ٓ يؽتق  يل إٓ   تؾ 

 ذقؽ إدب اق،ي هق أدب اقصؿً وآ نامع واإلصغوء.

أريتد أ  أعؾتؿ إخقاكـتو بتورك ا: ؿتتقفؿ أعؾؿفتؿ  تقئًو  تـ إدب  تع  تتققخفؿ، 

وتتقا وإ تتو أ  وقؽتتـ عتتىل فتتؾ  تتوا قـتتو اةنفودكتتو و،تتؿ أيضتتًو ــتتوعنفؿ، ؿن تتو أ  يا

 يً طقا.

صح، يتو  تقدي ادؼقؼتي  تـ إ تقوء اقنتل اتدخؾ يف  قوتقع اقرتبقتي  اقشق :

 أكف بعه ا سوقا ٓ أـقا فف،ا ا سؾا )اكؼطوع(.

 ؿـلفؾفو عىل ةـوب وكًؽً.

 ماا: ا ًلقي اقنل فـو كٌ  فو ـٌؾ كنؽؾؿ ؿقفو ـٌؾ، وهل ةػتوء اقًتؾػقػ أو 

اقصتتتقيف، يعـتتتل: ك تتتـ عتتتورؿػ اقعقتتتى  إ تتتؾقب اقًتتتؾػل و تتتػوؿقي إ تتتؾقب

 وققتتًو أكتتف هتتق كنقستتي ... اجلػتتوء، ا فتتؿ كعتتوقٍ هتت،ا ا قوتتقع، كعتتوقٍ ا قوتتقع 

ب قتتٌ أكتتف كقصتتؾ إؼ  تتػوؿقي اقصتتقيف يف إ تتؾقب اقًتتؾػل، ب قتتٌ أكتتف كؼـتتع 

اقـتتوس، يعـتتل: أوا  تتو اتتليت  تتع اقـتتوس يؼتتقا قتتؽ: أ تتؾقبؽ ةتتوك، اتتاوح اًتتؿع 

د، اطؾتتع بعؾتتؿ قتتقا  فتتؿ، إكتتام هتت،ا اقتت،ي صتتور خطقتتى صتتقيف يٌؽقتتؽ وهتتق ـوعتت
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إ تتؾقب ؿفتتؿ اقـتتوس، يعـتتل: اقـنقستتي اقنتتل ك تتـ كؼٌؾفتتو ك تتؾ هتت،ه اقعؼتتدة،  تتـ 

 أةؾ يصري إ ؾقب  ؼٌقا عـد اقـوس.

وه،ا هق اق،ي  ؽقـو عـف يو  أبق  ـري، قؽـ ه،ا حينوج إؼ عديد  ـ  اقشق :

خ،ين أ  أكو إذا فـً  ـؽى اقـوس، عديد  ـ اقعؾامء فؾ وا د، يعـل: ٓ اما

عتتتىل اقٌ تتتٌ واقن ؼقتتتؼ أكتتتو  تتتو أ تتتنطقع أ  أفتتتق  واعظتتتًو، وٓ أ تتتنطقع أ  أفتتتق  

خطقٌتتتًو، وٓ وٓ.. إقتتت ، قؽتتتـ يـٌغتتتل أ  يؽتتتق  هـتتتوك عؽتتتات  تتتـ أ  تتتويل ،تتتؿ 

آ وه اق،ي ك ـ كشعا بلكف كوـ  عـد اجلامعي اقًؾػقي، ؿ  كًنطقع ك تـ أ  

 ه،ا أل ٓ؟كؼقل ك ـ بؽؾ واةى، واوح 

واوتتح طٌعتتًو، ... ـتتوا ...  تتو طوقتتى ] تتـؽؿ[   صتتقًو بوقعؿتتؾ عتتىل   داخؾتتي:

هتتت،ا، إكتتتام اقوتتتقح طايتتتؼ  عتتتػ اقوتتتقح يشء  عتتتػ، اقوتتتقح أ تتتؾقب  عوجلتتتي 

ا قوتتقع،  تتو هتتق طوقتتى  ـتتؽ أكتتؽ اعتتوقٍ ا قوتتقع، ٕكتتف بووقتتي يؽتتق   تت  ً 

 خطقى يف أقػ  ًسد يف إرد     ً أو يف اقعوي.

 كػا اق،ي اطؾٌف يايد أ  وص. اقشق :

ولقز أ نوذكو عدل وةقد ا در ي اقًؾػقي بوقـظول ا عاوك   ؾ   داخؾي:

آ تتتتوه اقصتتتتقيف أو أي  افتتتتي يوكقتتتتي  تتتت  ً، وةتتتتقد  ؿتتتتع  عتتتتػ، اقصتتتتقؿقي أو 

اقًتتؾػقي كشتتلت بقوتتع فؿعتتاوك بتتوقاؿه يعـتتل، بقوتتع اقؽتتؾ ياؿضتتفو، ؿقتتف  تتـ 

 راؿتتته، راؿتتته طٌقعقتتتًو، قعتتتدل وةتتتقد اقشتتتٌوب يايتتتد حيتتتووا ي ٌتتتً  وقتتتف ؿقصتتتري

 در تتي أو  ؿتتع  تتؾػل ققؽتتق  ؿقتتف يشء  تتـ اجلؿتتع قؾشتتٌوب اقًتتؾػقػ، يعـتتل: 



 الضوفية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

770 

ؾشتٌوب  تع  تققخفؿ أف تا قخيقؾ يل بقةتقد  ؿتع  تؾػل يصتري عؿؾقتي اقضتٌط 

  ـ أ  اؽق   در ي  ـػادة.

هتت،ا صتت قح، قؽتتـ هتتؾ اظتتـ أ  اقنسؿتتع اقًتتؾػل اقتت،ي ان تتدث عـتتف  اقشتتق :

 و مخًي أو عؽة؟يقةده     أ

 ٓ طٌعًو.  داخؾي:

 إذًا: كاةع قؾؿ  ظي اقنل أدققً هبو. اقشق :

 ( 00:  00: 38/ 256) اهلدى والنور /  

 ( 00: 28: 21/ 256) اهلدى والنور / 

 ( 00:  53: 21/ 256) اهلدى والنور / 
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 )احلاٍ( عٓد ايضٛف١ٝ

  ؽـ اعقد  ق ـو .  داخؾي:

ي، عـتدهؿ  وقتي يًتؿقفو ادتوا، هت،ا ـؾتام يؼتع اًؿعق  عـ اقصتقؿق اقشق :

 تتـ  ًتتؾؿ عتتوي رزيتتـ، ـتتد يؼتتع قؽتتـ كتتودر ةتتدًا، أ تتو اقصتتقؿقق  ؿؼتتد ةعؾتتقا ذقتتؽ 

ديتتتدفؿ و فـتتتنفؿ وصتتتـعنفؿ، قؽتتتـ وـتتتع  تتتو يشتتتٌف ذقتتتؽ يف ز تتتـ اقا تتتقا عؾقتتتف 

اقًتت ل، رةتتؾ  تتـ اقصتت وبي ا تتؿف  ـظؾتتي، ذات يتتقل ختتاج  تتـ بقنتتف، كًتتنطقع أ  

وا، فتت ل ؾتتري طٌقعتتل، يصتتقح بتتلعىل صتتقاف ويؼتتقا: كتتوؿؼ كؼتتقا أ  أختت،ه ادتت

 ـظؾي، كوؿؼ  ـظؾي عىل ا ويش، فو ًسؾي، كوؿؼ  ـظؾي، كتوؿؼ  ـظؾتي، وهتق 

 ويش يؾنؼل  ع أبق بؽا، يؼقا قف:  وقؽ يو  ـظؾتي؟ ـتوا قتف:  تويل؟ كسؾتا بتػ 

ا  و يدي اقا قا عؾقف اقص ة واقً ل ؿــًك اقدكقو، وك،فا أخا وكعقؿفو، ؿنذ

 رةعـو عوؿًـو، فؾؿي عابقي اعسٌـل.

 عوؿًـو إ قاا وإوٓد واقـًوء..

يعـتتل: خوقطـتتوهؿ، وفتتل  اقكتتء اقتت،ي  صتتؾ  عـتتو  تتـ ) صتتؾ هـتتو اكؼطتتوع 

 صقيت(
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اقاةتتتؾ  ف، راح قًتتت¢ـتتتوا قتتتف أبتتتق بؽتتتا: وأكتتتو فتتت،قؽ، هقتتتو بـتتتو إؼ ر تتتقا ا: 

ـتوا قتف:  تو  ¢قا آخ،ه ادوا، كوؿؼ  ـظؾي، كوؿؼ  ـظؾي،  تو وصتؾ عـتد اقا ت

يتتتو »قتتتؽ يتتتو  ـظؾتتتي؟ ذفتتتا قتتتف  تتتو ذفتتتا ٕيب بؽتتتا، ؿؼتتتوا عؾقتتتف اقصتتت ة واقًتتت ل: 

 ـظؾتتتتتي! قتتتتتق أكؽتتتتتؿ اتتتتتدو ق  فتتتتتام اؽقكتتتتتق  عـتتتتتدي قصتتتتتوؿ نؽؿ ا  غؽتتتتتي يف 

 .«اقطاـوت، وقؽـ يو  ـظؾي  وعي و وعي

فل  اقا قا عؾقف اقً ل يؼقا: أكتف قتقا  تـ طٌقعتي اإلكًتو  اقت،ي خؾؼتف ا: 

يظؾ يف ؾقٌقبي عـ  قواف، عـ كًوغف، عـ زوةواف، عـ أوٓده، إذا فتو  بؽًا أ  

 ورضًا يف درس أخ، ه،ا اقتدرس مجقتع قٌتف وـؾٌتف، قتقا  تـ ا عؼتقا أ  يظتؾ 

ف،قؽ، وإٓ قػًدت اقدكقو، وهؽ،ا  د اقصقؿقي ادؼقؼقػ اق،يـ ٓ يًتنغؾق  

خيابتتتق    تتتو يدعقكتتتف  تتتـ اقنصتتتقك يف  تتتٌقؾ اققصتتتقا إؼ  طتتتول اقتتتدكقو فتتتوكقا

دكقوهؿت ٕفؿ  ؼقؼي ؾتوغٌػ عتـ أكػًتفؿ بًتٌى هت،ه ادتوا اقغايٌتي اقنتل فوكتً 

انًتتؾط عؾتتقفؿ، أ تتو صتتقؿقي آختتا اق  تتو  هتتمٓء يف ادؼقؼتتي قتتق ةتتوز قـتتو أ  كؼتتقا 

ققتتنفؿ فتتوكقا فصتتقؿقي ذاك اق  تتو ت ٕ  أوقئتتؽ  ؼقؼتتي لوهتتدو  أكػًتتفؿ وقؽتتـ 

وقػتي اقؽتع، ؿقضتؾق  عتـ  تقاء يٌوقغق  يف ه،ا اجلفود اقـػخ ويؼعتق  يف ح

اقًتتتتٌقؾ  تتتتتع ـصتتتتتدهؿ ةفتتتتتود اقتتتتتـػا، أ تتتتو صتتتتتقؿقي آختتتتتا اق  تتتتتو  ؿفتتتتتؿ ينًتتتتترتو  

بوقنصتتقك وـؾتتقهبؿ أطغتتك  تتـ ـؾتتقب اجلٌتتوباة، وهتت،ا  تتو فتتو  بعضتتفؿ يعتترب عتتـ 

 بوقؾغي اقشو قي اقعو قي، يؼقا: 
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  نك  صؾ يل قً أصغَك  

 بطؾً أصغ  و  صؾ يل

يًتعك إققفتو مجتع اقطؾٌتي  ققتف، اتاأس عؾتتقفؿ،  ؾ اقغويتي اقت،ي فتو ص ت ٕكتف َ  

 تتؾى أ تتقا،ؿ، وصتتؾ قؾغويتتي اقنتتل أرداهتتو، وبعتتد ذقتتؽ أـػتتؾ بؾتتف وؿتتنح بتتؾ 

 ةديد قؾنسورة. هؽ،ا يػعؾق .

قق أكؽؿ ادو ق  فام اؽقكق  عـتدي »ؿنذًا: ةوء اقؽع ادؽقؿ بوقعدا ـوا: 

 .«قصوؿ نؽؿ ا  غؽي يف اقطاـوت، وقؽـ يو  ـظؾي  وعي و وعي

ـتقا فؾؿتي  توعي ظ ـ هـو اؼقا اقعو ي:  وعي قؽ و وعي قابؽ، قؽـ اقعو تي ي

قؽ، يعـل اؿعؾ  و اشوء  ـ   ا  ـ  اال، ه،ا  تو لتقز بطٌقعتي ادتوا، قؽتـ 

 وعي قؽ انؿنع بام أبوح ا: قؽ، انؿنتع ب وةنتؽ، بتوقـظا إؼ أهؾتؽ،  ااعواتؽ 

  وقؽ قؽـ ويطي أ  ٓ اضقع  ؼ ربؽ عؾقؽ. كعؿ.

  (  00:  18: 03/ 426اهلدى والنور / )
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 احلضز٠ عٓد ايضٛف١ٝ

 تتوغؾ: اقنقا تتقح اقديـقتتي واقتت،فا بصتتقت عتتوؼ  تتع اقتترتكح اًتتؿك اديتتة. 

 ؿفؾ هوى  ور وت  ؼٌققي  ـ اقؽيعي اإل   قي أل ؾري  ؼٌققي؟

ٌِقِؾ ا ُْتتمْ ﴿ٓ، إذا ك تتـ كظاكتتو إؼ  تتو ـؾـتتوه أكػتتو: اقشتتق : رْيَ َ تت ْع َؾتت
، ﴾ِ ـِػَ َوَين ٌِتت

كػفؿ أ  ه،ه ا امر وت ختوقػ  ٌقؾ ا م ـػ، ٕكف ب   ؽ فؾ عوي دارس 

ًَ قًرية اقا قا  َعؾَقِْف  - قاء ىف ز ـف أو بعد وؿواف  -وأص وبف اقؽاال  لَ َعؾَقِْف َاق

تت  ًَ يعؾتتؿ يؼقـتتو أ  هتتمٓء اقصتت وبي ي يؽقكتتقا يتت،فاو  ا: عتتىل هتت،ه  -لَ اقصتت ة َاق

اهو أصتتتت وب ادؾؼتتتتوت، واقـقبتتتتوت، أكتتتتً بنًتتتتنعؿؾقا فؾؿتتتتي اقطايؼتتتتي اقنتتتتك يتتتت،ف

 كقبوت هـو ؟ 

 ادضقر: اديات 

قؽتتـ فؾؿتتي كقبتتوت اًتتنعؿؾ عـتتدكو ىف  تتقريو وهتتك أكًتتى ،تتؿ، ٕ   اقشتتق :

اقـقبوت مجع كقبي ه،ه،  ؿو ؼصقد أ  ه،ه ادؾؼوت وهت،ه اديتات يؼقـتو ي 

لَ اؽـ ىف عفد اقا قا    ًَ اقػؼفوء  ـفؿ  -وقغ عؾامء ا ًؾؿػ ، وق،قؽ بَعؾَقِْف َاق

  ؾ ه،ا اق،فا اق،ى ٓ يؼٌؾتف كؼتؾ   ع  وةؾبوقنـديد هبمٓء اق،يـ ي،فاو  ا:  -
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أ اكو أ  كع ر كٌقف وكعظؿف وكقـاه ، ؿفق عٌد   ع  وةؾوٓ عؼؾ، أ و اقـؼؾ: ؿابـو 

 ـ عٌوده ا صطػػ إخقور، ُااى  وذا يؽتق   قـتػ اقعٌتد  تع اقتاب ؟ ٓ تؽ 

كتتف  تتقسؾف،  قتتقا بعتتده إةتت ا ٕ تتد ٕكتتف هتتق ختتوقؼ اقؽتتؾ واجلؿقتتع، ؿتتنذا فتتو  أ

إ ا ف،قؽ ؿوقص وبي ي يؽقكقا ياؿعق  أصقاهتؿ بوق،فا، ققا  ؾؼوت هؽ،ا 

 صتتتت قح اٌق تتتتورىوٓ ىف  ًتتتتوةد، وإكتتتتام ىف اقصتتتت ااء ىف اقعتتتتااء قؼتتتتد ةتتتتوء ىف 

 تتتػا  تتتع  ـتتتوا فـتتتو ىف رى ا:  أبتتتك  ق تتتك ٕا تتتعاى تتتـ  تتتديٌ  صتتت قح  ًتتتؾؿو

ؿؽـتتتو إذا عؾقكتتتو ةتتتٌ  فربكتتتو ا:، وإذا هٌطـتتتو واديتتتو  تتتٌ ـو ا: ورؿعـتتتو   ¢اقـٌتتتك 

لَ اصقااـو، ؿؼوا    ًَ  : َعؾَقِْف اقص ة َاق

إربعتتتقا عتتتىل أكػًتتتؽؿ ؿتتتنكؽؿ ٓ اتتتدعق  أصتتتّؿ وٓ ؾوغٌتتتو، إكؽتتتؿ اتتتدعق   تتتؿقعو »

   .«واق،ي ادعقكف أـاب إؼ أ دفؿ  ـ عـؼ را ؾي أ دفؿ ـايٌو،

ٓ  تقا »: يوأبتو  ق تكوـتوا  يلإإقنػتً يؿ  تؾ  ـ فـتقز اجلـتي ؟ـ  ٓ أدقتؽ عتىل فـت   ت أ

 ٓ تتتتقة إ ٓـ  َ ف َعؾَْقتتتتفِ ؿتتتتنذا فتتتتو  اقا تتتتقا   «و:بتتتتو يـفتتتتك أصتتتت وبف أ   َصتتتتؾ قات ا: ُ َوَ تتتت  

 وً ياؿعقا أصقاهتؿ ىف اقص ااء، بعؾي وعقي إ   ـ ادعقكف ققا بلصتؿ وٓ ؾوغٌت

لَ ا يؼتتقا اقا تتقا ؼ اختتا ادتتديٌ،  ُاتتاى  تتوذإ تت   ًَ ،تتمٓء اقـتتوس  َعؾَْقتتِف اقصتت ة َاق

اقتت،يـ ياؿعتتق  اصتتقاهتؿ بتت،فا ا: ىف بقتتقت ا:؟ هـتتو ؿقتتف إختت ا بتتلدبػ إيـتتػ: 

اك  تتـ  تتديٌ  ، اق تتوكك: إدب  تتع  ق تتك أيبآوا: إدب  تتع اقتتاب وـتتد ُعتت

َعؾَْقتِف اقصت ة ر اقعٌد اقعوبد : ىف ا ًسد، إؼ ه،ه ادؼقؼي أو إدب اق وكك أ و
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تت  ًَ بؼققتتف  قتتـام  تتؿع بعتته اقـتتوس ياؿتتع صتتقاف بوقتت،فا ىف ا ًتتسد ـتتوا:  لَ واق

ـوةك ربف ؿ  لفا بعضؽؿ عىل بعه ىف اقؼااءةيو» ـوس فؾؽؿ ي ـوةك ربتف  «أَيو اق  فؾؽؿ ي

 ؿت  لفتا بعضتؽؿ عتىل بعته بتوقؼااءةيعـك إ   تـ ادعقكتف قتقا بلصتؿ وٓ ؾوغتى، 

 ةوء ىف روايي أخاى 

هتت،ه هتتك اقعؾتتي اق وكقتتي ؿقفتتو إيتت،اء قؾسوقًتتػ ىف ا ًتتسد،  «ؿنتتمذوا ا ًتتؾؿػ  »

 تتتق  قى َش يتتت،فاو  ا:، يصتتتؾق  عتتتىل ر تتتقا ا:، يصتتتؾق  رفعنتتتػ :، ؿفتتتمٓء يُ 

عؾتتتقفؿ ؿقتتتمذوفؿ،   تتتؾ هتتت،ه إ وديتتتٌ بُنؽتتتق  ؿؽتتتاة عـتتتد اقٌو تتتٌ بتتتل  هتتتمٓء 

يتتً هـتتو  تتو فتتو  حيصتتؾ ادؼقؼتتي أكتتو  تتو رأ -اقتت،يـ يتت،فاو  ا: هبتت،ه إصتتقات 

ر ضتتو  اتتدخؾ  73عـتتدكو ىف د شتتؼ خوصتتي ىف بعتته اقؾقتتوؼ فؾقؾتتي اقؼتتدر، ققؾتتي 

اصتتؿ  أفترب  ًتسد ىف  تتقريو وهتق ا ًتتسد إ تقى ؿٌتدك اًتتد أذكقتؽ،  نتتك  تو

ذاكؽ بوٕصقات ا ااػعي، هـو  ؾؼي وهـوك  ؾؼي، هـو ـودريي وهـوك رؿوعقتي.. آ

ـ اقؼقؿ اجلوق،قؽ يعسٌـك ـقا  –اق    :قزييأب

لم ممملل لمممالالدمممق ل ل  ددمممق

 

 

 

ليمممملغلال دممممقبل ممممدسلت بممممع 

لرهغل لكممشلاءمموبلهكممشلا مم   

ل

لر مو يفل لاع ممعلح مملل  ممع 

ل لر ممقل اسل ممبونقلي مم لا لمم 

ل

لرمممقله ممبولال مم للإاللال اممع 

ل لكممماا لالبامممق الإغلهشمممبعش

ل

ل و امممماقل بممممقلرال ممممبع 

ل لر سمممبو لالدمممقللنمممالال دمممق

ل

لر ق اللم لتلتمشلممقلانامد  

ل
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 هـو اقشوهد: 

ل تمممقلللع ممم الر مممقلللدامممل

ل

لهاللمدبممممولمممممدبالللبممممد  

ل لهتممممقغلمسممممقجدنقليقلسمممم  

ل

لرتبممولل ممتلماممشلذا لالبتممع 

ل  وـوا اخا: 

تمممممش للةقتتتتتؾ ابنتتتتتداع مممممقلا لج  ل َّ

ل

لمسمم  تش ل  لل ممدلجفمم اليمملمو 

ل

ل

له لال ممموقغل مممقاللبمممالإ ممم 

ل

ل كل الماشلالباق الرا  ام ال  

ل ـتتتتػ: إوا:  ؿؼتتتتي اقؽنتتتتوب واقًتتتتـي ايػ حيتتتتووا هتتتتمٓء بًتتتتٌى ةفؾفتتتتؿ بشتتتتقئ

ينشتتٌ ق  بتتٌعه  «اعٌتتري  تتو ك»وإختتا:  وفتتو  عؾقتتف  تتؾػـو اقصتتوقح، بقنعابشتتقا 

اقؽنوب ينلوققكف بغتري الويؾتف ويػنتوكف  يف اقـصقص  ـ اقؽنوب واقًـي  وفو 

بغري اػًريه، أ و اقًـي ؿفتك  تو حينستق  بتف إ تو صت قح ٓ يتدا عتىل  تو يت،هٌق  

﴿إِ   رصيح قؽـف ؾري ص قح،ؿؿ    ـ اقؼاآ  حينسق  بؼققف اعوؼ: إققف، وإ و 

ٌَتتتتوِب  َْٕق ُويِل ا ََٔيتتتتوٍتٕ  َْرِض َواْختتتتنِ ِك اقؾ ْقتتتتِؾ َواـق َفتتتتوِر  تتتتَؿَقاِت َوٕا  ً ـَ  يِف َخْؾتتتتِؼ اق تتتتِ،ي *اق 

تتُاوَ  يِف َخْؾتت ـُُعتتقًدا َوَعتتىَل ُةـُتتقهِبِْؿ َوَينََػؽ  ـِقَوً تتو َو َتتو َ تتو َيتتْ،ُفُاوَ  ا: َ  َْرِض َربـ  ْٕ تتاَمَواِت َوا  ً ِؼ اق

َْ وكََؽ َؿِؼـَتو َعتَ،اَب اـق توِر  ًَ َهَ،ا َبتوطًِ  ُ ٌت ْ،ُفُاوَ  ا: َ يؼققتقا هتو هقتؽ ـتوا ا: و ﴾َخؾَْؼ يَت

ُعقًدا َوَعىَل ُةـُقهِبِؿْ  ـُ قَوً و َو
 .ـِ

، ك تتـ كؼتتقا  تتـ ا تتـفٍ ىف اػًتتري اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ أ  يػنتت اقؼتتاآ  بتتوقؼاآ  

ؿتتتنذا ي يقةتتتد آيتتتي ؿٌودتتتديٌ، ؿتتتنذا ي يقةتتتد  تتتديٌ ؿٌتتتلـقاا اقًتتتؾػ اقصتتتوقح 
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ىَل ﴿وا ػنتتتتتيـ، ؿفـتتتتتو أكتتتتتنؿ بنػنتتتتتوا  قًدا َوَعتتتتت ُعتتتتت ـُ و َو قَوً تتتتت
ـِ ْ،ُفُاوَ  ا: َ  ـَ َيتتتتت ِ،ي تتتتت اق 

ىف  وقتتي وا تتدة،  تتـ هتتق ا ػنتت ،تت،ه اجلؿؾتتي ،تت،ه أيتتي اقؽايؿتتي  ﴾ُةـُتتقهِبِؿْ 

ـ ةايتتتتتاطٌتتتتتي، إذا أختتتتت،كو اػًتتتتتري بؿ تتتتتؾ هتتتتت،ا اقنػًتتتتتري ؟ ٓ أ تتتتتد ـو وهتتتتتق إ تتتتتول  ابتتتتت

ـ ف تتريا ػنتتيـ، واػًتتري  ـ ةايتتاوهتتق اقتت،ى مجتتع اقؽ تتري  تتـ اػًتتري  ابتت ، فؾفتتؿ ابتت

ا ن ـوء لؿعق  عىل أ  ه،ه أيي يؿؽـ اػًتريهو بنػًترييـ ٓ يوقتٌ  أيبدو  

وا،تام،  : اقت،يـ يتت،فاو  ا: ـقو تتو  وقتي فتتقفؿ ـتوغؿػ، وـعتتقدا  وقتتي اقنػًتتري ٕا

: وه،ا اقؼتقا  تقظفا اقؼقا اق وككقفؿ ـوعديـ وةـقبو  وقي فقفؿ  ضسعػ، ف

 تتقاا فؾفتتو  تتش بتتا ىف اقصتت ة، اقػتتاع بقـتتف وبتتػ أختتا، هتت،ا اقؼتتقا يشتتؿؾ إ

  أكً اؼعد واؼقا  ٌ و  ا: وب ؿده  ٌ و  ا: اقعظقؿ، أو  وا،  أ ىف أي

اقؼتققػ ىل اقؼتقا إوا، اضع ةـٌؽ واؼاأ آيي اقؽا ك، هت،ا هتق اػًتري أيتي عت

ختتتري: اقتتت،يـ يتتت،فاو  ا: ـقو تتتو ىف صتتت هتؿ  تتتػ اإل تتتنطوعي، وـعتتتقدا  اق تتتوكك وٕا

 تتػ اقعستت  عتتـ اقؼقتتول، وعتتىل ةـتتقهبؿ  تتػ اقعستت  عتتـ اقؼقتتول واقؼعتتقد، وهتت،ا 

ًْ »ةتتوء رصحيتتو ىف صتت قح اقٌ تتورى  تتوَا: َفوَكتت ـَ  َرِاَ ا: ُ َعـْتتُف 
ـِ ُ َصتتْػٍ ـ ِعْؿتتَااَ  ْبتت عتت

ِتل  يِب   ٌ ًُ اـق تلَْق ًَ ت ةِ، َؿَؼتوَا  ¢ َبَقاِ ترُي َؿ ـْ اقص  تنَطِْع َؿَؼوِعتًدا، َؿتنِْ  َيْ  :َعت ًْ توغاًِم، َؿتنِْ  َيْ َا ـَ َصتؾى 

نَطِْع ؿََعىَل َةـٍْى  ًْ أو اػًري أيي بوقؼقا اق وكك، ه،ا ادديٌ يميد اقؼقا اق وكك  «َا

، ٕ  اقؼقتتول رفتتـ  تتـ أرفتتو  يتت،فاو  ا: ـتتوغؿػ ىف اقصتت ة أيىف اقصتت ة،  أي

ـُقُ قاْ اقص ة فام ـوا اعوؼ:  ـَوكِنَِػ﴾ ﴿َو ، ٓ وا:  و اًنطقع إٓ ـوعدا ؿؼوعدا، :ِِّ 

 ؿن  ي اًنطقع إٓ عىل ةـى ؿعىل ةـى.
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يتتتؿ كؼتتتقا اػًتتتريفؿ هتتت،ا أوا  تتتـ يـؼضتتتف هتتتق أكتتتنؿ، ٕفتتتؿ هتتتؿ لؿعتتتق  بتتتػ 

،قؽ كؼتقا عؾتقؽؿ بؼتك ىف أيـتوء اقؼقول واقؼعتقد، قؽتـ اجلـتقب ٓ يضتعقفو، وقت

و تتكء اقتت،فا يؿقتتؾ بعضتتؽؿ عتتىل بعتته  نتتك يصتتريوا  ضتت ؽي عـتتد اقـتتوس، 

تتتُاوَ  يِف َخْؾتتتِؼ ﴿أختتتا وأهتتتؿ، أيتتتي ،تتتو انؿتتتي انؿتتتي   َوَعتتتىَلَ ُةـُتتتقهِبِْؿ َوَينََػؽ 

َْرضِ  تتاَمَواِت َوٕا  ً ً   ﴾اق عؿتتاهؿ  تتو بقنػؽتتاوا، اػؽتتريهؿ ؿؼتتط  ـصتتى عتتىل ذفتتاهؿ، وققتت

ـ أو،تو ه،ا اق،فا  ٔيتي  ت ـ اقعؿتؾ بو ٍ اقا قا فام ذفاكو، ؿفؿ يعـك أعاوتقا عت فو  عىل ف

ـ كو فتتو َْرضِ ﴿ إؼ أخاهتتوٕ    تت تتاَمَواِت َوٕا  ً تتُاوَ  يِف َخْؾتتِؼ اق ، ﴾َوَعتتىَلَ ُةـُتتقهِبِْؿ َوَينََػؽ 

ـٌك  تامء وـتاأ     ¢ق،قؽ ةوء ىف ص قح  ًؾؿ أ  اق ـ اقؾقؾ رؿع رأ تف إؼ اًق ـول   فو  إذا 

ي هت، ـت ـ اًق ٔيتي هت،ا  تت ََٔيتتوٍت ﴿ه ا َْرِض َواْختتنِ ِك اقؾ ْقتِؾ َواـق َفتوِر  تَؿَقاِت َوٕا  ً إِ   يِف َخْؾتِؼ اق

ٌَتتتتوِب  َْٕق تتتتُاوَ  يِف َخْؾتتتتِؼ ُٕويِل ا ـُُعتتتتقًدا َوَعتتتتىَل ُةـُتتتتقهِبِْؿ َوَينََػؽ  ـِقَوً تتتتو َو ـَ َيتتتتْ،ُفُاوَ  ا: َ  تتتتِ،ي * اق 

َْرِض َرب   ْٕ اَمَواِت َوا  ً ـَو َعَ،اَب اـق وِر اق ًَ َهَ،ا َبوطًِ  ُ ٌَْ وكََؽ َؿِؼ   .﴾ـَو َ و َخؾَْؼ

 * ؿفق  ٌندع فام  ؿعً 

تمممممش للةقتتتتتؾ ابنتتتتتداع مممممقلا لج  ل َّ

ل

لمسمم  تش ل  لل ممدلجفمم اليمملمو 

ل

ل

له لال ممموقغل مممقاللبمممالإ ممم 

ل

ل كل الماشلالباق الرا  ام ال  

ـي ؿتتتتام  عـتتتتك طوقى:اقشتتتتق  عٌتتتتد اقؼتتتتودر اجلق كتتتتك  نؿًتتتتؽ بوقؽنتتتتوب واقًتتتتل

اقصقؿقي قاةؾ  نؿًؽ بوقؽنوب واقًـي،  وهك اقصقؿقي ؟ وأوقػ هؾ  ؽـ 

 أ  يؽق   ؾػك صقىف ؟ 



 الضوفية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

770 

عتتىل  ًتتتى بؼتتك اػًتتري اقصتتتقؿقي،  تتو  تتودا صتتتقؿقي آختتا اق  تتتو   اقشتتق :

بقؼققتتقا يتتو اختتك  تتق بنـؽتتاوا عؾقـتتو؟ اقصتتقؿقي  -بتتا هتتؿ ؾتتري صتتودـػ  -بقؼققتتقا 

 ل، وهك اقًؾقك اقت،ى ةتوء بتف اإل ت ل، ك تـ هك إخ ع اقنك ةوء هبو اإل 

كؼقا: إذا ؿناؿ اقصقؿقي هب،ا ا عـك ؿؿعـك ذقؽ أكؽؿ عتىل اقؽنتوب واقًتـي، 

قؽـ اكنؿ ٓ اؼػق  عـد اقؽنوب واقًـي، بتؾ ا يتدو  عتىل ذقتؽ أ تقوء  تقاء  تـ 

أو اإلك تتتااك ىف اقًتتتؾقك ىف اقتتت،فا –فتتتام ذفااكػتتتو  - قتتتٌ ا ٌوقغتتتي ىف اق هتتتد

 ذقؽ، واقرتهى واإلعااض عـ كعؿ اقدكقو واقنؿنع هبو.      وك ق

 اقطوقى: يعـك بقفنؿقا بوقٌوطـ  قيي. 

 عؾش، إذا فو  ىف  دود اقؽع ؿتـ ـ كا تى هبت،ه اقصتقؿقي، قؽتـ  اقشق :

اقصتتتتقؿقي قتتتتقا ،تتتتو دٓقتتتتي بتتتتددة اقـطتتتتوع ب قتتتتٌ أفتتتتو ااؿتتتتع اخلتتتت ك، وعتتتتىل 

ل قػظتتتو عتتتىل إـتتتؾ، فتتتؾ اقعؽتتتا،  ك تتتـ كؼتتتقا فؾؿتتتي صتتتقؿقي دخقؾتتتي ىف اإل تتت 

 ـفؿ يعطك ،،ا اقؾػظ  عـك، وٓ  دهؿ ينػؼق  عىل  عـك وا د  نتك كؼتقا 

 ه،ا ا عـك يطوبؼ اقؽنوب واقًـي.

قؽتتتتـ ٓ  ،إذ  إذا فتتتتو  هتتتت،ا  ا عـتتتتك هتتتتق ا ؼصتتتتقد بوقصتتتتقؿقي ؿتتتتله  و تتتتف 

ؿقتتف عـتتدك  تت   فنتتوب  ؼتتوغؼ عتتـ اقصتتقؿقي  ،يقةتتد هتت،ا بتتػ أيتتدى اقؼتتقل إط ـتتو

 ؼتتوغؼ عتتـ اقصتتقؿقي بقسقتتى أ تتقوء يؼوؿتتوت وخااؿتتوت  ـفتتو أ   ،بؾتتدكو هتت،ا ٓبتتـ

هتت،ا  تتديٌ  ،اقصتت وبي فتتوكقا إذا ذفتتاوا ا:  تتوققا ىف ذفتتاهؿ فتتام كقتتؾ إ تتسور
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فتؾ  تـ رواه إكتام هتق صتقىف  ، وقتف اصتؾ ىف فنتى اقًتـي إط ـتو ،صقىف وفػتوك

فوككأبتتق كعتت تتع فقكتتف  تتـ أهتتؾ ادتتديٌ يعـتتك يتتاوى ادتتديٌ وهتتق  ،أيضتتو صتٌت  قؿ ٕا

وققوء»ىف فنوب   . د ه،ا إيا ىف اقؽنوب بًـد ٓ اؼقل بف  سي « ؾقي ٕا

ؿف،ا يلاك هب،ا إيا ىف فنوبف عىل ـوعدة ٓ إ   قي اقغويي اربر اقق قؾي، هق 

يايد أ  يدعؿ  وهق ؿقف وقق أ  ينعؾتؼ ب قتقط اقعـؽٌتقت أو ب قتقط اقؼؿتا، ؿفتق 

ف عتىل اقًتـي، اُتاى  تـ يلخت، بوٕ وديتٌ اقنتك أقػ ه،ا اقؽنوب قق ًٌ قؾـوس أكت

ٓ اصتتح إط ـتتو وقتتق عتتىل ـتتقا ٓيؽتتق   تتـ أهتتؾ اقًتتـي  تتقاء ـتتوا اكتتو صتتقىف أو 

 ـوا أكو ـػك أو ـوا أكو  ـٌىل.

وإكام اقعربة بو ًؿقوت، و ودال أ   –اقعربة ققا بوٕ امء هـو بؼك ادؼقؼي 

و يايٌتتتتؽ إؼ  تتتتو ٓ دع  تتتت»قػظتتتتي اقنصتتتتقك صتتتتورت اػنتتتت بعتتتتدة اػو تتتتري ؿ قـئتتتت، 

أكتتً أَيتتو ا ـنؿتتك إؼ اقنصتتقك بتتو عـك اقًتتوي،  وقتت،ى حيؿؾتتؽ عتتىل  «يايٌتتؽ

قك؟ وأكتً اعتاك أ  صتهت،ا ا عـتك اقًتوي اقت،ى ةتوء بتف اقؽتع  بوقن لأ  اًؿ

دع  تو »ه،ا اإل ؿ قف  عوكك ؾري ا عوكك اقنك ادكد   ق،و ؟ ؿلـؾ  و يؼتوا هـتو  

قاـتتتع أ  اقتتت،يـ يعاؿتتتق  عـتتتد اقـتتتوس بتتتلفؿ  تتتـ قؽتتتـ اق «يايٌتتؽ إؼ  تتتو ٓ يايٌتتتؽ

  ىف  تتدى كًتتؽفؿ بوقنصتتقك وكقعقتتي هتت،ا وصتتقؿقػ بتت   تتؽ أفتتؿ ٓ يًتتنقاق

اقنصتتقك، هتتؾ هتتق  ـ تتاك ىف اقعؼقتتدة ؟ أل  ـ تتاك ىف اقًتتؾقك ؟ أل  ـ تتاك 
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 تتداه ؟ هتتؾ هتتق ف تتري أل ىف اقغؾتتق ىف اق هتتد ؟ وعتتدل اإلك تتااك ىف اقًتتؾقك  تتق 

 ـؾقؾ أ قوء.

 دى أؿفؿ  ق هك  هو ااـٌي وا ؼو وت اؼ بق ؽقا ؿقفو.اقطوقى: ب

بدو يؼاأفنى ادورث ا  و تٌك أو فنتى  ،يص قح، قؽـ أخك اق اقشق :

اقغ اؼ بدو يؽق  ؿؼقف  نك  و ا ا بف اقؼدل ، هؾ ـاأت ـصتي اإل تول أ:تد  تع 

 ادورث ا  و ٌك ؟

 اقطوقى: كعؿ. 

ادتورث أل اإل تول إ تول اقًتـي  طقى،  ُااى  ـ اعؾؿ بوقؽنوب واقًتـي اقشق :

؟ إ تتتتتول اقًتتتتتـي  تتتتتؿع درس وعتتتتتظ ادتتتتتورث ا  و تتتتتٌك وهتتتتتق حٌتتتتتكء بتتتتتوقنعٌري 

فتتتو  قإل تتتول  -يعـتتتك  ؽتتتو  اقوتتتع ؿقتتتف اق قتتتوب وقتتتف  تتتنورة  –بتتتوقققك  -اقًتتتقرى 

أ:د اؾؿق، بؾغف أكتف حييت جمتوقا ا  و تٌك ووعظتف ؿؼتوا قتف: أخربكتك بقتقل 

لخربه و طف ىف  ؽتو  ٓ يشتعا بتف ا تد،  قعود جمكء ادورث أريد أ  ا ؿع، ؿ

وادتتورث بتتدأ ىف اقتتقعظ واإلر تتود، و تتـ  تتدة وعظتتي واتتليريه ىف اقؼؾتتقب اتتليا 

اإل ول أ:د وبعد  و اكلتك اجلامعتي ختاج هتق وـتوا قتف: اكتو  تو  تؿعً ف  تو 

 ٓ  ؾا  عفؿ  ق اقًٌى؟أيميا ىف اقؼؾقب فف،ا اقؽ ل و ع ذقؽ أكص ؽ 

 قؽ ل. اقطوقى: اؽؾؿ ىف عؾؿ ا
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 و أعنؼد ادورث صقىف وققا  ـ عؾامء اقؽ ل، ا فتؿ  تقاء فتو   اقشق :

هتت،ا أو هتت،ا هتتؾ أكتتً ىف  تتؽ أ  ادتتورث ا  و تتٌك فتتو  واعظتتو وفتتو  يتتميا ؟ 

ؿًتتقاء اؽؾتتؿ ىف عؾتتؿ اقؽتت ل أو اقنصتتقك،  ا فتتؿ أكتتف هتت،ا ؿقتتف   قتتؼ بتتؾ   اقتتؼ، 

اقعؾتتتتؿ اقصتتتت قح بتتتتدو يؼتتتتاأ قؾ تتتتورث ا  و تتتتٌك بتتتتدو يؽتتتتق   تتتتنؿؽـ ىف  يلوؿتتتت

 ا ًنؼك  ـ اقؽنوب واقًـي. 

* أكو أ ديؽ عـ كػًك ـصنك طقيؾي قؽـ كؼدل اخل صي، أكو أوا  و بدأت 

اقعؾتتؿ بؽنتتوب اقغتت اؼ إ قتتوء عؾتتقل اقتتديـ، قؽتتـ قتتقا  تتـ أةتتؾ فنوبتتف، وإكتتام  تتـ 

تتكأةتتؾ إ وديتتٌ اقنتتك أوردهتتو هتتق ىف فنوبتتف وةتتوء  ـ اقعاـا ـ اقتتدي  تتـ  ادتتوؿظ زيتت

و ق  ص ق فو  ـ وعقػفو، ؿلكو  و عؾؿتً وفتو  عؿتاى يؿؽتـ بعده وخاةفو 

 تتني عؽتت  تتٌعي عؽتت  تتـي،  تتو عؾؿتتً أ  ؿقتتف فنتتوب بق تتاج أ وديتتٌ اإل قتتوء 

ك قتتتً اقًتتتقع   تتتؾ ا سـتتتق  أ تتتلا ويتتتـ هتتتو اقؽنتتتوب  نتتتك وةداتتتف، وأكتتتو  تتتـك 

صتتغري وواقتتدى  عقتتؾ وؿؼتتري  تتوىف عـتتدكو طوـتتي كشتترتى هتت،ا اقؽنتتوب ؿو تتنلةااف 

 –أى فنتتتتوب اقن تتتتايٍ  تتتتش اإل قتتتتوء  –فتتتتؿ بتتتتدأت أكًتتتت  اقؽنتتتتوب بتتتتوٕةاة، ا 

بطايؼي  وقـو ؿقفو إ ، قؽـ  ق بقصري  عك، لقى  ديٌ      ق ع ـي ه،ا 

ادتتديٌ و تتق اقٌ تتٌ ؿقتتف ؟ واطؾتتع ؿتتقع بؼتتك، ادتتديٌ  تتً وفتت ل اقغتت اؼ 

 ؿقع، اشقؿـك ر ً  ع اقغ اؼ وـاأت ص قػي ص قػنػ.
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ب  تـ فنٌتف، فنتوب اقايتوء، فنتوب اقعستى إؼ     عسوغتى اقؼؾتى ؿصتؾ فنتو

هتتت،ه، قؽتتتتـ ؾتتتتريى ايتتتر بتتتتف  تتتتق  أختتتاه، ادؼقؼتتتتي أكتتتو أكنػعتتتتً  ـتتتتف  تتتـ اقـو قتتتتي

؟ ٕكف صور يؼقا     بام يؼتقا هتق  ت   بتام يؼتقا هتق ىف أوا فنتوب ىف اقًٌى

ٓ يطقؼتق »يؼتقا ؿقتف  «اقعؼوغتد»فنتوب  ؿف افنوبف اإل قوء  فقتػ   «: اؽؾقتػ اقعٌتود بتام 

ـو يؼقا و ًوً إِٓ  ُوْ َعَفو﴿رب  .﴾َٓ ُيَؽؾىُػ ا:ُّ كَْػ

 اقطوقى: يؼقا قؽـف ي يػعؾ.

هتتو اقق تتي بنؽػقـتتك  ـتتؽ، هتتوى بقؽػقـتتك  ـتتؽ،  عـوهتتو أكتتً  نتتليا،  اقشتتق :

قعتىل  ﴾َٓ ُيَؽؾىُػ ا:ُّ كَْػًتوً إِٓ  ُوْ تَعَفو﴿فقػ فؾػ وهق يؼقا ٓ يؽؾػ فقػ أـقا 

  أكو  و ؿفؿً عؾقؽ ؟

 اقطوقى: كعؿ: ٓ كوؿقي قؾسـا يعـك ٓ يؽؾػ أبدا. 

هؿ يؼققتق  : اعت،يى  -قعؾؽ ـاأت ه،ا  -ا  ـ هقؽ  ؿقف أ قوء أف اقشق :

وربـتتتتتتتو فقتتتتتتتػ هتتتتتتت،ا ؟   -وأظـتتتتتتتؽ ـتتتتتتتاأت هتتتتتتت،ا -اقطتتتتتتتوغع وإيوبتتتتتتتي اقعتتتتتتتو  

ؾِِؿَػ َفو ُْْسِاِ َػ،  و َقُؽْؿ َفقَْػ َ ُْؽُؿق َ ﴿:يؼقا ًْ اع،يى اقطتوغع،  ،﴾أَؿَـَْسَعُؾ اْ ُ

إذا و ـو ه،ا اقؽت ل يعـتك: لتقز عتىل ا: أ  يلخت، بؿتد يتقل اقؼقو تي حيطتف 

ىف ا تتػؾ  تتوؿؾػ، ويلختت، إبؾتتقا اقتتتاةقؿ ويضتتعف ىف ا ؼتتول ا  ؿتتقد، لتتتقز 

 عىل ا: ه،ا، لقز عىل ا:،  ه،ا  ـ ف ل عؾؿ اقؽ ل.
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 اقطوقى: إ وعاة.

 ة.كعؿ آ وعاة با خؾقفو  ًنقر اقشق :

قق  ؿ ً  قدكو اقشق  بوقـًٌي قؾصقؿقي، اؼ بػفؿف أكف ٓ صقؿقي   داخؾي:

ىف اإل تتتتت ل وطٌعتتتتتو ؿقتتتتتف ـتتتتتقا عتتتتتـ اقاهٌـتتتتتي ىف ا ًتتتتتق قي ، بتتتتتدى أ تتتتتلا  تتتتتدى 

 ؽؿؽؿ عىل اققهوبقي اقنك  ال اقصقؿقي وإوققوء وا  ارات وهو اقشغ ت 

 اقص ق ي. هوى، والخ، بوقًـي فام كؼاأ عـفو، هؾ هك أـاب  كء قؾًـي

 با بػفؿ  ـؽ فؾؿي ـٌؾ  و أةووبؽ أكف إوققوء بقـؽاوا إوققوء. اقشق :

  ش يـؽاوا، هؿ ٓ يعنؼدو  يعـك.   داخؾي:

ٓ يم ـتتتتتق  ب يتتتتتورة إوققتتتتتوء يعـتتتتتك   تتتتتؾ ىف  لتتتتت اقًتتتتتقد اقٌتتتتتدوى   داخؾتتتتتي:

واقًقدة زيـى وادًػ يعـك زيتورات قؾنتربك  تو بقم ـتقا ؿقفو،بق ا قهتو  نتك، 

يؿشتتتقا عتتىل اقًتتتـي واقشتتتغ ت اقاغقًتتقي ىف اإل تتت ل، طٌعتتو اقصتتتقؿقي  تتتو  وقؽتتـ

 يعرتؿقا هبو 

ب   ؽ ـٌؾ  و بـنؽؾؿ بايد أ  اقػً كظاك وكظا اإلخقا ، ؿقف كوس  اقشق :  

بقؼققتتقا عتتـ أكػًتتفؿ صتتقؿقق ، قؽتتـ ٓ يقةتتد كتتوس يؼققتتق  عتتىل أكػًتتفؿ ك تتـ 

اقـتتتتوس بؾؼتتتتى هتتتتؿ ٓ  وهتتتتوبقق ، و قـئتتتت، ٓ يـٌغتتتتك قـتتتتو ك تتتتـ أ  كؾؿتتتت  كتتتتوس  تتتتـ

ينٌـقكف، إذا ـؾً قؾشتقعك أكتً  تقعك، يؼتقا قتؽ بؽتؾ ؿ تا، إذا ـؾتً قؾشتققعك 
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أكً  ققعك  و بقـؽا، إذا ـؾً قؾصقىف أكً صقىف بقؼقا قؽ كعؿ أكو صقىف، 

قؽـ ٓ يقةد عىل وةي إرض  ـ يؼقا أكو وهوبك، ه،ه  ؼقؼي الرخيقي لى 

ـ  تتماقؽ بعتتد هتت،ا اقنـٌقتتي، اقـتتوس أ  كؽتتق   ـفتتو عتتىل بقـتتي، بعتتد ذقتتؽ أةقتتى عتت

اؼ بقؼقققا عـفؿ  ـ ٓ يعاؿتق   ؼقؼتي أوقئتؽ اقـتوس اؼ يؼققتقا عتـفؿ وهوبقتي، 

 همٓء يؼققق  عـفؿ  و ٓ يعنؼدو  .

*  تتتت   أكتتتتً آكػتتتتو كؼؾتتتتً بتتتتلفؿ يـؽتتتتاو  زيتتتتورة إوققتتتتوء،  تتتتو يـؽتتتتاو  زيتتتتورة 

و يؼتتتع  تتتـ بعتتته إوققتتتوء،  تتتو يـؽتتتاو  زيتتتورة ا تتتم ـػ فوؿتتتي، قؽتتتـ يـؽتتتاو   تتت

ربام اؽق  أكً  -وٓ  ماخ،ة -اجلفؾي عـد ه،ه اقؼٌقر، وادؼقؼي أ  ه،ا خطل 

كوـتتؾ، وكوـتتؾ اقؽػتتا قتتقا بؽتتوؿا، وكوـتتؾ اخلطتتل قتتقا بؿ طتتكء،قؽـ هتت،ا اخلطتتل 

أ  هتتودوا اؼ بقؼققتتقا اقـتتوس  -ـاأكوهتتو ىف عديتتد  تتـ اقا تتوغؾ  - ًتتطقر يعـتتك 

ؽتتتؿ مجقعتتتو اعاؿتتتق  أ  هتتتمٓء اقـتتتوس عتتتـفؿ وهوبقتتتي بقـؽتتتاوا زيتتتورة اقؼٌتتتقر، قعؾ

اق،يـ ٓ يؼققق  عـ أكػًفؿ ك ـ وهوبقق ، إكام اقـوس هؿ اق،يـ يؼققق  عـفؿ 

ـ عٌتد نتػ  تـي ٕفتؿ هتؿ ااٌتوع قوهوبقي، هؿ ،ؿ اورخيفؿ  ـ أف تا  تـ   بؿتد ابت

 .اققهوب

ـ عٌتتتتد اققهتتتتوب* هتتتت،ا اقتتتت،ى يؼققتتتتف  ومجوعنتتتتف إؼ اققتتتتقل  عتتتتاوؿػ  بؿتتتتد بتتتت

ستتديػ أو» تتعقديػ اـق هتتمٓء وةتتدوا بعتتد ابتتـ اقؿقتتي بـ تتق ـتتقا اؼايٌتتًو أربعامغتتي  «اًق
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 ـي مخًامغي  ـي، ؿوبـ اقؿقي يؼقا بؼق،ؿ و بو عـك إدع هؿ يؼققق  بؼتقا 

ـ اقؿقي، ـ اقؿقيؿفؾ  اب  وهوبك وهق وةد ـٌؾ بن ت أربع ـاو  ؟ طٌعًو ٓ. اب

عىل ا وس  أخا: هق  م ا  ،هى عـدهؿ، قؽـ اعوققؿف  شقً دد إ 

أفو هك اقًـي اقص ق ي اعنؼدوا هقؽ، قؽـ اقنًؿقي  ش واردة وهك ؿع  فام 

 اػضؾً  لخقذ عـ ابـ اقؿقي.

ك تتتـ  أعنؼتتتد أ  اققهوبقتتتي خينؾػتتتق  عتتتـ  تتتوغا ا ًتتتؾؿػ ىف  تتتكء، اقشتتتق :

بـًتتتويا اقـتتتوس ىف اإل تتتؿ، قؽــتتتو ٓ كعنؼتتتد هتتت،ه اقؽؾؿتتتي، ٕ  ىف ادؼقؼتتتي يؼتتتقا 

 ـوغؾفؿ:

لتمق لكمقغ بقملإغ لم م ةِّ
لهمحمد  ليمع

 

 

 

لاء مو ل  مقيم  يملندم   ملنمق لرةَّ

 
 ه،ا عىل  ق ا   و روى عـ اإل ول اقشوؿعك  ػ ـوا:  

 إ  فتتتتتتو  رؿضتتتتتتتوً  تتتتتتى آا بؿتتتتتتتد

 

 

 

ل لت ممادلالمما الغلهفل ا  مم 

 ؿؼوا:   ـف اـنٌاؿفق   

بقمل لم م ةِّ
لهمحمد  لتمقيمع لكمقغ لإغ

 

 

 

لاء مو ل  مق يملندم   ملنمق ليم رةَّ

 
اجلامعي اقـسديـ هودوا هوؼ بقؼقققا عـف وهتوبك يؾنؼتق   تع ا ًتؾؿػ ىف 

 وقؽقتي  أصقا اقنؿ،هى، فام أكف ؾوقى ا ًؾؿػ اقققل إ و  ـػقتي أو  توؿعقي أو

أو  ـوبؾي، اقـسديـ هودوا  ـوبؾي، اااهؿ فًوغا ا ًؾؿػ كو و ىف اقنؿ،هى، 



 الضوفية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

778 

ةتتتدا وهتتتك ؿفؿتتتف قؾنق قتتتد ؿفتتتام كو قتتتي هو تتتي  خينؾػتتتق  عتتتـ  تتتوغا ا ًتتتؾؿػ ىف

ص ق و، ؿفؿفؿ قؽؾؿي ٓ إقف إٓ ا: ؿفام  ـسك قؼوغؾف  ـ اخلؾقد ىف اقـور يقل 

تتَك بِتتِف ﴿ا:، ٕكتتف ـتتد ةتتوء ىف اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ فتتام كعؾتتؿ مجقعتتو   ٓ َيْغِػتتُا أَْ  ُيْؽَ إِ   ا: َ 

ـْ َيَشوُء..  َ
ا ًؾؿػ ٓ يعاؿق  أكقاع اقؽك اقنك اقققل أف ا  ﴾َوَيْغِػُا َ و ُدوَ  َذقَِؽ  ِ

ختتتتؾ بعؼقتتتدة ٓ إقتتتف إٓ ا: ب تتت ك اقـستتتديػ ؿؼتتتد در تتتقا هتتت،ه اقعؼقتتتدة درا تتتي 

دـقؼي ةدا، إطػوا اقصغور  ـفؿ يعـك يعاؿتق  هت،ه اقعؼقتدة أ ًتـ  تو بقعاؿفتو 

 اقؽرباء  ـو.

ؿفتتتتؿ ادؼقؼتتتتي ىف  ًتتتتلقي اقعؼقتتتتدة ـتتتتدوة قؾـتتتتوس مجقعتتتتو، قؽتتتتـ  تتتتـ اقـو قتتتتي 

هٌقتتتتي هتتتتؿ  تتتت،هٌقق ، ك تتتتـ كؾنؼتتتتك  عفتتتتؿ ىف اقنق قتتتتد وك نؾتتتتػ عتتتتـفؿ ىف ا ،

اقنؿتتتتت،هى، ؿتتتتتـ ـ ٓ كتتتتتاى أكتتتتتف لتتتتتقز قؾؿًتتتتتؾؿ أ  ينتتتتتديـ وأ  ينؼتتتتتاب اؼ ا: 

 بوقنؿًؽ بؿ،هى إ ول  ـ أغؿي ا ًؾؿػ قًٌٌػ ايـػ: 

وا: ؿلكتو ٓ أـتقا ٓ  –وأكتو ٓ أـتقا اقنؼؾقتد ؿتلرةق اإلكنٌتوه –أ  ه،ا اقنديـ  ٕا

وأفتار –نؼؾقد، بؾ أرى اقنؼؾقد أ قوكو رضورة قؽٌور اقعؾامء، قؽـتك أـتقا أرى اق

: أ  يـشتتل اإلكًتتو   تتو يعتتاك  تتـ ديـتتف إٓ أيٓ كتتاى اقنتتديـ بوقنؼؾقتتد،  - تتو أـتتقا 

 ،هٌتتتف، و ،هٌتتتف  تتتق  تتت،هى أبتتتقه ؟ ٓ ؿتتتاع إ  فتتتو   تتتـقو أو  تتتقعقو أو زيتتتديو أو 

كتتتااه ٕ  ا: ٓل ا ؽتتتفػ عتتتىل ـتتتديوكقو أو.. أو.. اقتتت ، هتتت،ا اقنتتتديـ بوقنؼؾقتتتد ٓ 

 اؼؾقد أبوغفؿ. 
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تتورك واعتتوؼ* قؽــتتو كقةتتى عتتىل فتتؾ  ًتتؾؿ  تتو أوةٌتتف ا:  إ  فتتو  عتتوي أ   ٌا

يلخ، بوقؽنوب واقًتـي، وإ  فتو  ؾتري عتوي أ  يًتنػقد  تـ اقعؾتامء مجقعتو وقتقا 

 تتتـ عتتتوي وا تتتد، أكتتتو  ـػتتتك،  نتتتك قعؾتتتف  تتتـ ا عتتتاوك قتتتديؽؿ أكتتتف هتتت،ا اجلتتتتق 

عقشف،  نك اخلوصي  ـ ا شوي  يلاك اقعو تي ققًتلا أ تد ا شتوي   ب يلإ ش...

ؿقًلقف أكً  ق  ،هٌؽ ؟ يؼقا قتف  ـػتك، يػنقتف عتىل ا ت،هى ادـػتك  توؿعك 

بقػنقتتف عتتىل ا تت،هى اقشتتوؿعك، هتت،ا إ  فتتو  دارس ا تت،اهى،وإٓ بقػنقتتف عتتىل 

ا ا: وبتام  ،هٌف، ٓكف  و بقعاك ا ت،اهى،  بقتـام واةتى اقعتوي أ  يػنقتف بتام ـتو

وا ،ـوا ر قا ا:، وهـو ؿقف ب قث طقيؾي  إغؿي  ـ ويـ أخ،وا ؟ صت قح أخت

  . ـ فنوب ا: و ـ  ديٌ ر قا ا:

وقؽتتـ هتتؾ فتتؾ إ تتول وفتتؾ  تتو أختت،ه هتت،ا اإل تتول  تتـ اقؽنتتوب واقًتتـي صتتقاب؟ 

 إذ  اعددت اقصقابوت واـوـضً إ ؽول اقؽعقي.

ٓ ٓ ؟ اه ويد أ اأة اكنؼه ووقؤ قل: وا د  اوقعؾ ا  وا ا عاوك اقق

 ىف ا ًلقي ـقٓ :

 اكنؼه إ  فو  بشفقة، -7 

 و و اكنؼه إذا فو  بغري  فقة، -7

 أ و  ًلقي خاوج اقدل ؿقفو ي ث أـقاا: 
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يـتتنؼه  طؾؼتتو  تتقاء فتتو  ـؾتتق  أو ف تتريا وهتت،ا  تت،هى ادـػقتتي،  تت،هى  -7

 اقشوؿعك 

  ٓ يـؼه  طؾؼو  قاء فو  ـؾق  أو ف ريا،-7

  ،هى ادـوبؾي إ  فو  ف ريا كؼه وإ  فو  ـؾق  ي يـؼه -7

* هتت،ه أـتتقاا أغؿتتي بتت   تتؽ ـوققهتتو بنةنفتتود وهتتؿ  تتلةقريـ عتتىل فتتؾ  تتوا،  

 ـ اقًامء؟  ه،ا  ي ا نـوـضي  ؽـ أ  اؽق  و قوً قؽـ هؾ ه،ه إـقاا اق  ي

تورك اعتوؼ و وصتػ بتف فنوبتف  ع  وةؾ ًن قؾ ٕ  ا:  ـْ َوَقتْق َفت﴿: ٌا ِعـْتِد َؾترْيِ  وَ  ِ ت

ؿقةتتقداإلخن ك اقؽ تتري ىف ا ًتتلقي دققتتؾ أ  هتت،ا  ﴾ا: ِ َقَقَةتتُدوا ؿِقتتِف اْخنِ ًؿتتو َف ِتترًيا 

إذ   تـ أيتـ هت،ا اإلختن ك ؟  تـ آغؿتي ؿؿتـ  عت و ةتؾاإلخن ك قتقا   تـ ا: 

 اصوب  ـفؿ قف أةاا  و ـ أخطل قف أةا وا د.

ٔ  بقستتقز يؽتتق  ايـ بنؼؾقتتد  تت،هى، * قتت،قؽ ك تتـ  تتوكاى أ  آكًتتو  ينتتد

عتتتتوش عؾقتتتتف، ؿسامعتتتتي  يلأصتتتتح  تتتتـ ا تتتت،هى أا تتتت،هى اق تتتتوكك ىف  ًتتتتلقي  تتتتو 

اقـسديـ همٓء اق،يـ يؼتوا عتـفؿ وهتوبػ هتؿ ىف اقعؼقتدة ٓ يمخت، عؾتقفؿ  تكء 

أبدا، قؽـ  ـ  قٌ اقنؿ،هى هؿ فًوغا ا ًتؾؿػ، إٓ طٌعتو أؿتااد فتام ىف فتؾ 

  اقؽتيعي عتىل وتقء اقؽنتوب واقًتـي، ويػنتق  ا ،اهى، عؾامء ؿ تقا يدر تق

بتتام يعؾؿتتق   تتـ اقؽنتتوب واقًتتـي، ؿفتتمٓء ـؾتتي هـتتو وهـتتوك وىف فتتؾ اقتتٌ د، قؽتتـ 

 اقشعى اقـسدى  ـٌىل، واقشعى اقرتفك -بؿعـك أصح قغي  -فل ي أو فشعى 
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 تت     ـػتتك واقشتتعى ا غابتتك  تتوقؽك واقشتتعى اقًتتقرى وإردكتتك وا لتتى 

قـستتتديػ ينؼتتتقا عؾتتتقفؿ ف تتتريا بًتتتٌى أ  عؼقتتتدهتؿ ىف  ـػتتتك و تتتوؿعك،  قؽتتتـ ا

اققاـتتع عتتىل اقؽنتتوب واقًتتـي، وبق تتوقػقا عؾتتامء ا ًتتؾؿػ ىف ف تتري  تتـ ا ًتتوغؾ 

 ـفو  و ٌؼ ذفتاه آكػتًو، هتؿ ٓ يؼققتق بتل  ا: يؽؾتػ عٌتوده  توٓ يطقؼتق  ٕ  هت،ا 

قتتى كتت  اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ،هؿ ٓ يؼققتتق  أكتتف لتتقز عتتىل ا: أ  يعتت،ب اقطتتوغع وي 

اقعو   ع أ  ه،ا يؼققتف ف تري  تـ عؾتامء اقؽت ل، ٓأدرى إذا فـتً أةٌنتؽ عتـ 

  ماقؽ ؟

  ماؼ عـ إوققوء. داخؾي:

عػقا، بؼك فؾؿي  قا إوققوء واقصودػ ؿع ، ف ري  تـ ا ًتؾؿػ  اقشق :

اققتتتقل قتتتقا ؿؼتتتط ىف  لتتت فتتتام أوت  نتتتك ىف  تتتقريو وربتتتام هـتتتو ؿقتتتف  ؼو تتتوت 

أوققتتتتوء وصتتتتودػ، ؿُقؼصتتتتدو  بؼصتتتتد ـضتتتتوء ادتتتتقاغٍ،  يتتتتدعك أ   تتتتدؿق  ؿقفتتتتو

وينربفتتتقا، بقلختتتدوا اخلتتتاا عشتتتو  اقتتتقؼ ينتتت،فاه عـتتتد ربتتتف ويطؾتتتى  ـتتتف ادوةتتتي 

ٓ إقف إٓ ٔ   عـك   ٓ إقف إٓ ا:ويؼه قف إَيو، ه،ه فؾفو اـوىف اقؽؾؿي اقطقٌي 

رب ويطؾى  ـف ٓ عٌقد ب ؼ ىف اققةقد إٓ ا:، ا ًؾؿ  قـام يلاك ي ور اقؼ ا:

ا تتدد ويطؾتتى  ـتتف ا عقكتتي واقشتتػوء وك تتق ذقتتؽ هتت،ه فؾفتتو وفقتتوت وويـقتتوت 

 حيورهبو اقـسديق  أ د بوربي ٕ  فنوب ا: ـول عىل ذقؽ،.
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*  ـ ادؼوغؼ اقعؾؿقي اقنك يغػؾ عـفتو ا ًتؾؿق  اققتقل إٓ اقؼؾقتؾ  تـفؿ أكـتو 

ؿ اقا تتقا  ٌتتووة كسفتتؾ  تتو اقؽتتك اقتت،ى فتتو  ؿقتتف ا ؽتتفق  اقتت،يـ بعتتٌ اقتتقف

ؿؼواؾقه وـواؾفؿ ايش هق وففؿ ؟ ينقهؿ اقؽ ري أ  همٓء فوكقا يـؽاو  وةقد 

تورك اعتوؼا: ه،ا ؿؼط، هؿ فوكقا يم ـق  بقةقد ا:  ٕ  رصيتح اقؼتاآ  يؼتقا:   ٌا

تتتتِؾ اْدَْؿتتتت﴿ ـُ ـ  ا: ُ  َْرَض َققَُؼتتتتقُق ْٕ تتتتاَمَواِت َوا  ً ـْ َخَؾتتتتَؼ اق تتتت ـ َ تتتتلَْقنَُفؿ    َٓ َوَقتتتِئ ُد :ِ ِ َبتتتتْؾ أَْفَ تتتتُاُهْؿ 

يلتت ق  بتتل  اخلتتوقؼ وا تتد ٓ ويتتؽ قتتف، وهتت،ه آيتتي  تتـ آيتتوت ف تترية  ﴾َيْعؾَُؿتتق َ 

 ؽتتتتك عتتتتـفؿ بتتتتل  اخلتتتتوقؼ وا تتتتد، إذ   تتتتوهق  فػتتتتاهؿ؟  ـتتتتوا اعتتتتوؼ ىف أيتتتتي 

ٓ  قِقَُؼاى ﴿إختتاى:  ٌُتتُدُهْؿ إِ ـْ ُدوكِتتِف أَْوقَِقتتوَء َ تتو كَْع تتُ،وا ِ تت َ ـَ اخت  تتِ،ي ؿتتنذ   ﴾ُبقَكتتو إَِؼ ا: ِ ُزْقَػتتكَواق 

هتتتؿ ؾتتتوينفؿ ا:، و قتتتـام اختتتت،وا إ،تتتي  تتتـ دو  ا: ةعؾقهتتتو و تتتقؾي اقصتتتؾفؿ 

تتتتورك واعتتتتوؼواؼتتتتاهبؿ اؼ ا:  ، ؿؿتتتتـ اجلفتتتتؾ اقػتتتتو ش ا ؼقتتتتً أ  ا ًتتتتؾؿػ ٌا

فتتتو  اخلتتت ك بقـتتتف وبتتتػ ا ؽتتتفػ أفتتتؿ فتتتوكقا يـؽتتتاو   ¢ يظـتتتق  أ  اقا تتتقا

، وإكتتتام فتتتوكقا يـؽتتتاو  أققهقتتتي ا:، قتتتقا ربقبقتتتي ا:،  وفتتتوكقا اً بتتتدأوةتتتقد ا:، ٓ 

 يم ـق  بوقق داكقي.ٕ  اقنق قد عـد أهؾ اقعؾؿ ي ث أـًول:

 اق قد اقابقبقي.-7

اق قتتتد إققهقتتتتي وبعضتتتتفؿ يعتتترب بنق قتتتتد اقعٌتتتتودة وهتتت،ا أووتتتتح بوقـًتتتتٌي  -7

 قعو ي اقـوس.

 اق قد إ امء واقصػوت. -7
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 ًؾؿ ؿفق  ق د  ؼو وهق اقػتوهؿ  عـتك ٓ اقتف آ ا: ... اقؿات ىف عؼقدة 

ٓ ا: ُ﴿ ٓ إَِقتتتَف إِ تتتُف   تتتـ بوقنق قتتتد آوا، وا عـتتتك بنق قتتتد اقابقبقتتتي آؿؿتتتـ  ﴾َؿتتتوْعؾَْؿ أَك 

يعـتتك اق قتتد اخلوقؼقتتي، يعـتتك  تتوىف ختتوقؼ  تتع ا:، فتتام  تتؿعنؿ اكػتتو كتت  اقؼتتاآ  

ـْ ﴿ ؽويتتتي عتتتـ ا ؽتتتفػ،  تتت ـ َ تتتلَْقنَُفؿ    ـ  ا: ُ َوَقتتتِئ َْرَض َققَُؼتتتقُق ْٕ تتتاَمَواِت َوا  ً   ﴾َخَؾتتتَؼ اق

 بقؼقققا اقع ى و ـوة اق وق ي ؟ ٓ اخلوقؼ وا د عـدهؿ

ق،قؽ فو   ـ و ،ؿ ىف اؾٌقنفؿ  قا بقً رهبؿ يؼققق : قٌقتؽ ٓ ويتؽ 

قتتؽ إٓ ويؽتتو كؾؽتتف و تتو  ؾتتؽ،  تتقك اقضتت ا هتت،ا، كؾؽتتف و تتو  ؾتتؽ  تتق هتتو 

 اقؽيؽ ه،ا ؟ 

ـْ ﴿قؽتتيؽ ىف اقعٌتتودة أى أفتتؿ فتتوكقا يعٌتتدو  ؾتتري ا:، هتت،ا ا تتُ،وا ِ تت َ ـَ اخت  تتِ،ي َواق 

ُبقَكتتو إَِؼ ا: ِ ُزْقَػتتك ٓ  قِقَُؼاى ٌُتتُدُهْؿ إِ يعرتؿتتق  و يلتت ق  أفتتؿ يعٌتتدو   ﴾ُدوكِتتِف أَْوقَِقتتوَء َ تتو كَْع

ا:  همٓء إوققوء واقصودػ، قؽتـ  توذا ؟  ٕفتؿ يًتن ؼق  اقعٌتودة  تـ دو 

ُبقَكتتو إَِؼ ا: ِ ُزْقَػتتك﴿!!؟ ٓ،  ٓ  قِقَُؼاى ٌُتتُدُهْؿ إِ إذ  هتتودوا فػتتاوا بنق قتتد اقعٌتتودة  ﴾َ تتو كَْع

 ـتتقا ٕفتتؿ  عتتؿ يعٌتتدوا ؾتتري ا:، وهتت،ا ىف رصيتتح اقؼتتاآ  يتتو آاقؼًتتؿ اق تتوكك،  تتو 

ٌُتُدُهْؿ إِ ﴿خقاكو إ ـْ ُدوكِِف أَْوقِقَوَء َ تو كَْع َُ،وا ِ  ـَ اخت  ُبقَكتو إَِؼ ا: ِ ُزْقَػتكَواق ِ،ي  تق  عـتك  ﴾ٓ  قِقَُؼاى

أيي ؟ ؿقف هـتو طتك  تـ اقؽت ل، إذا ـقتؾ ،تؿ  توذا اعٌتدوفؿ ؟ ـتوققا ٓ كعٌتدهؿ 

 آ ققؼابقكو اؼ ا: زقػك. 
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إذ  وك ا ؽتتفػ قتتقا هتتق ة تتدهؿ وإكؽتتورهؿ اق قتتد اقابقبقتتي، اق قتتد 

ـِقتَؾ َ،ُتْؿ و﴿إققهقي، قت،قؽ اقؼتاآ    اخلوقؼقي، وإكام هق اق قد اقعٌودة اق قد إَِذا 

نَْؽرِبُو َ  ًْ ٓ  ا: ُ َي ـوققا َ ((َٓ إَِقَف إِ ِ،ََي إَِ،وً َواِ د)) ْٔ  . ﴾أَةَعَؾ ا

* ف تتتري  ـتتتو اؼ اققتتتقل يػفؿتتتق  اإلقتتتي بؿعـتتتك اقتتتاب، وهتتت،ا خطتتتل ؿتتتو ش قغتتتي 

ا ـتتوا ٓ رب كتتقع فتتو ،  تتـ أى  ؾتتي فتتو ، إذ يووعتتو، ٕ  اقؽتتوؿا ا ؽتتك  تتـ أ

ٓ ا:إٓ ا: ي يصتتٌح  ًتتؾام، وإكتتام إذا ـتتوا  ٓ إقتتف وإذا ـتتوا يصتتٌح  ًتتؾام،  ٓ إقتتف إ

ٓ ا: بؿػفتتتتقل ٓ رب إٓ ا: ي يلتتتت  م ـتتتتو، ؿقتتتتف إ تتتت ل، ؿقتتتتف إيتتتتام ، اإل تتتت ل  إ

أ و بقؽق  ؿقتف  _أ  يعو ؾ  عو ؾي اقؽػور  -يـسك ا ًؾؿ  ـ أ  يدا  ىف اقدكقو 

ايتي وأ ؽتول ف أهؾ ذ ي، وأهؾ اق، ي ،تؿ ادتؼ يعقشتقا  تً ر ؽؿ إ   ك ؿق

ٕفتتؿ عويشتتػ  هؿ كو تتوً اإل تت ل اإل تت ل ود تتوؤهؿ برت تتي وأ تتقا،ؿ وكًتتوؤ

 تتً كظتتول اإل تت ل، قؽتتـ هتتودوا يتتقل ا:  تتوهؿ  كتتوةػ ٕفتتؿ  ؽتتفق ، ؿفتت،ا 

و  نتتتك ا ؽتتتك إذا ـتتتوا ٓ رب إٓ ا: ٓ يصتتتٌح  ًتتتؾام قتتتف  وقـتتتو وعؾقتتتف  تتتو عؾقـتتت

 ٓ إقتف إٓ ا:صتور  ًتؾؿ، قؽتـ إذا ـتوا  ٓ إقف إٓ ا:، إذا ـوا  ٓ إقف إٓ ا: يؼقا

بؿعـك ٓ رب إٓ ا:، ي يصٌح  م ـو، يعـك ٓ يـسق عـد ا: يقل اقؼقو ي  وذا ؟ 

ؾ عتتىل وفتتف إوا، ٕ  ا ؽتتفػ فتتوكقا يم ـتتق  ب تتوقؼ ظتتٕكتتف  تتو زاد إٓ أ  

ٓ رب إٓ ا: ؿفتتق  تتم ـ وا ؽتتفػ فتتوكقا  تتم ـػ بتتل  ا: اقؽتتق ، وهتتق يؼتتقا 

ا: و تده ٓ ويتؽ  هق اقاب اخلوقؼ،و وذا طؾى  تـفؿ ر تقا ا: ؟ أ  يعٌتدوا
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قتتف وهتتؿ بنعنٌتتورهؿ عتتاب  تتو يؼتتقا ،تتؿ ـققتتقا ٓ إقتتف إٓ ا: يًتتنؽربو  بلتتيح 

تتتنَ و﴿اقؼتتتاآ   ًْ ٓ  ا: ُ َي َٓ إَِقتتتَف إِ ـِقتتتَؾ َ،ُتتتْؿ  كتتتو ءبوآققتتتف؟؟، ٕكـتتتو بتتتدكو ك تتتوقػ  ﴾ْؽرِبُو َ إَِذا 

ِ،َتَي  ﴿َ كو عىل أ ي، وقت،قؽ ـتوققا  نعسٌتػءبوآوأةدادكو !؟هؽ،ا وةدكو  ْٔ أَةَعتَؾ ا

خقاكتو ؟ بتؾ فتوكقا يم ـتق  بتوقاب إ!  وـوققا أةعؾ اقاب ربو وا د يتو  ﴾إَِ،وً َواِ د

ح قؽتؿ ا ؼصتقد اققا تد، وأظتـ إ  ووت فقتاققا د، قؽتـ  وفتوكقا يم ـتق  بوإل

بوإلقتتتتي اققا تتتتد: ا عٌتتتتقد اققا تتتتد،  تتتتو فتتتتوكقا يم ـتتتتق  بتتتتو عٌقد اققا تتتتد، فتتتتوكقا 

ٓ   ﴿،تتتي أختتتاى ويلتتت ق  بؼتتتق،ؿ اقًتتتوبؼ اقتتت،فا آيعٌتتتدو   تتتع ا:  ٌُتتتُدُهْؿ إِ َ تتتو كَْع

ُبقكَو إَِؼ ا: ِ ُزْقَػك   .﴾قِقَُؼاى

فػ فوكقا يم ـق  ؿنذ  اق قد اقابقبقي و ده ٓ يؽػك وٓ يـسك، ٕ  ا ؽ

هب،ا اقنق قتد، وإكتام فتو  فػتاهؿ بنق قتد اقعٌتودة أو اق قتد إققهقتي وهتق  تكء 

وا تتتتد، أ تتتتو اق قتتتتد إ تتتتامء واقصتتتتػوت ؿفتتتت،ا أبعتتتتد عتتتتـ اقعتتتتاب، ٕفتتتتؿ فتتتتوكقا 

اؼ  تتو در تتقا اقنق قتتد اؾتتؽ  -يعقشتتق  ىف اجلوهؾقتتي، ف تتري  تتـ ا ًتتؾؿػ اققتتقل 

أى ٓ رب  ٓ إقتتف إٓ ا:  تتؽوٓت ؿقؼتتقايؼعتتق  ىف هتت،ه اإل -اقدرا تتي اقدـقؼتتي 

إٓ ا:، هتتتت،ا اقنػًتتتتري ـتتتتورص ختتتتوطكء ٓ يـستتتتق بتتتتف ا ًتتتتؾؿ  تتتتـ عتتتت،اب ا:، وٓ 

ـْ ﴿:اشؿؾف ا غػاة ىف أيي اقًوبؼي َت
تَك بِتِف َوَيْغِػتُا َ تو ُدوَ  َذقِتَؽ  ِ ٓ َيْغِػتُا أَْ  ُيْؽَ إِ   ا: َ 

 .﴾َيَشوُء.. 
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يتتي أكتتقاع، ؿوقؽتتك أيضتتو ي يتتي أكتتقاع، فتتؾ اق قتتد * ؿتتنذ  فتتام أ  اقنق قتتد ي 

 ـ هت،ه اقنق قتدات اقت  ث يؼوبؾتف وفتف: اق قتد اقابقبقتي يـوؿقتف كػتك اخلوقؼقتي. 

 ؿام هق  ،هى اقدهايػ واقشققعقػ وأ  و،ؿ ؟ 

اق قتتد اقعٌتتودة يؼتتقا بتتف فتتؾ  تتـ يتتم ـ بوخلتتوقؼ قؽتتـ ٓ يتتم ـ بوإل تت ل،  -7

 اقعؼقدة، عؼقدة اقنق قد هب،ه ادؼوغؼ اق  يي.ٕكف اإل  ل هق اؼ ووح ه،ه 

اقتتتت،ى يتتتتم ـ بتتتتل  ا: رب وا تتتتد ٓ ختتتتوقؼ  عتتتتف، ويتتتتم ـ بلكتتتتف ٓ يًتتتتن ؼ  -7

يٌؼتتك اقؼًتتؿ اقعٌتتودة  عتتف  تتقاه، وٓ يعٌتتد  عتتف ؾتتريه بتتلى كتتقع  تتـ أكتتقاع اقعٌتتودة 

 اق وقٌ وا دا وهق اق قد إ امء واقصػوت.

 اقـوؿع واقضور.  داخؾي:

اقصتتػوت طٌعتتو، قؽتتـ ا ـتتو بـسقتتى أ  ؾتتي واـعقتتي، اققتتقل قتتق  هتت،ا  تتـ اقشتتق :

 ًتتؾؿ بقؼتتقا قتتؽ ا: هتتق اقـتتوؿع واقضتتور، قؽتتـ  تتق رأيتتؽ بؿتتـ يتتلاك  أيأختت،ت 

كػًتف هتق  تو بقس تده قؽتـ  ةاققف     ويطوقٌف ب ؼ عؾقف، وادؼ هق ىف ـتاار

كتو  توؼ عؾقتؽ  تؼ، بق ؾتػ أبدو يلفؾف، يؼقا قف صو ى ادؼ إ ؾػ بو: إكك 

اعتتتتتوا ا ؾتتتتتػ عـتتتتتد »بتتتتتو: فوذبتتتتتو، عـتتتتتدكو ىف اقشتتتتتول بقؼتتتتتقا اققا تتتتتد قؾنتتتتتوكك  ىف 

 تتو بق ؾتتػ هتت،ا  تتق بقتتدقـو ؟ هتت،ا بقتتدقـو ا  هتت،ا  تتش  تتم ـ بنق قتتد   «اقًتتقةك

ًَ  َعؾَْقتفِ  ا: ُ أَكَْعتؿَ  قِؾ تِ،ي َاُؼتقُا  َوإِذْ ﴿اقصػوت، يعـك ربـتو ـتوا: تْؽ  َعؾَْقتفِ  َوأَكَْعْؿت ًِ  َعؾَْقتَؽ  أَْ 

َؽ  يِف  َوخُتِْػل ا: َ ا ِؼ َوا َزْوَةَؽ  ًِ  .﴾ خَتَْشوهُ  أَ  أََ ؼ   َوا: ُ اـق وَس  َوخَتَْشك ا: ُ ُ ٌِْديفِ  َ و كَْػ
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وك  ـتتف هتتق ا: و تتده ٓ ويتتؽ قتتف، ؿتتام بوقتتؽ  ؿوقتت،ى يـٌغتتك أ  خُيشتتك وخُيتت

هتت،ا ا تتديـ ا ـؽتتا قؾ تتؼ اقتت،ى عؾقتتف حيؾتتػ بتتو: فوذبتتو وٓ خيوؿتتف، وقتتق طؾتتى 

بوقًقةك ا قصتقك عـتدكو بٌطتوح اجلؿتؾ عـتده  تؾطي بقنلتك ىف   ـف حيؾػ

اقؽق ، بقٌطح اجلاما ـقيي،  و بق ؾػ ٕكف بق وك أكف لك بوقؾقؾ يٌط ف، هق 

دى طايؼنف، ه،ا  عـتوه  تو و تد ا: ىف اخلتقك  تـ ا:، ٓ خيشتك إٓ ا:، وهت،ا 

   بو  وا اققاـعك.قف أ  ؾي وأ  ؾي ف رية، ؿؾـلاك أ

  ؽـ حيؾػ عـد اقـٌك  عقى، أو يعؿؾ   ؾي: داخ

 ري، ه،ا فؾف إلقؼوء اقاهٌي ىف ـؾقب اقـوس.ا ؼول ف  اقشق :

 ه،ا  ـ اقؽك ؟   داخؾي:

ه،ا فؾف  ـ اقؽك، بورك ا: ؿقؽ، ه،ا  ش وك اقابقبقي وٓ وك  اقشق :

ف،     وا   دوج اقض ا ؿقتاقعٌودة وإكام هق وك اقصػوت، بدكو كسقى قؽ أ

اوٓ: وك اقصتتتػوت و صتتتتقٌي أختتتاى اقنتتتتربك هبتتت،ا اقؽتتتتك، أظتتتـ اكؽتتتتؿ قعؾؽتتتتؿ 

عؾقتتتف ىف  تتتدح اقا تتتقا   «اقتتتربدة»اًتتتؿعق  بوإل تتتول اقٌقصتتتريى اقتتت،ى قتتتف ـصتتتقدة 

 ـققف: عؾقف اًق ل و ةوء ىف  عاه ىف  د ف قـٌقف  اًق ل

لررضهتق لالدنتق لج    لمت ل إغ

 

 

 

 رمتل ل مكل لالالل حلرال لا 

ا بتتت   تتتؽ  تتتو أوا  تتتاة عتتتؿ اًتتتؿعقه، هتتت،ا بعتتتد  تتتو كعتتتاك أكتتتقاع  تتتؿعنقا هتتت، 

اقنق قدات اق  يي و و يؼوبؾفو  ـ أكقاع اقؽفقوت اق  يي،  قـئ، كعاك أ  ه،ا 
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ىف اف ا  تـ آيتي يصتػ كػًتف ع  وةؾ اقؽ ل وك ىف اقصػوت، ققف ؟ ٓ  ربـو  

ٓ   َؾقٌِْفِ  َعىَل  ُيظِْفاُ ؿََ   اْقَغقِْى  َعوِيُ ﴿بلكف وا د ىف اقعؾؿ بوقغقى، ؿفق يؼقا: ـِ  أََ ًدا إِ  َ 

ُ تقا ِ ـت اْرَاَهت تاَمَواِت  يِف  َ ـت َيْعَؾتؿُ  ٓ   ـُتؾ﴿ويؼتقا ل﴾ل ر   ً َْرضِ  اق ْٕ ٓ   اْقَغْقتَى  َوا  ﴾ ا: ُ إِ

توت اؼ بقػقتد ايتش ؟ ادلت، لكػت تع بوإلٌي تاَمَواِت  يِف  َ ـت َيْعَؾتؿُ  ٓ   ـُتؾ﴿  ٌن  ً َْرضِ  اق ْٕ  َوا

ٓ   اْقَغقَْى   .﴾ا: ُ إِ

 فقػ ه،ا بقؼقا:

لررضهتق لالدنتق لج    لمت ل إغ

 

 

 

 رمتل ل مكل لالالل حلرال لا 

أوا  تتتو خؾتتتؼ ا: اقؼؾتتتؿ ؿؼتتتوا قتتتف أفنتتتى، ـتتتوا:  تتتو  »وىف ادتتتديٌ اقصتتت قح: 

إذا فتو  اقا تقا يعؾتؿ  تو هتق   «فنى  وهق فوغـ اؼ يقل اقؼقو يا: قف فنى ؟ ـواأ

ويتتؽ  تتع ا: ىف عؾؿتتف اقغقتتى، وك تتـ عتتؿ كؼتتاأ ىف فتتوغـ اؼ يتتقل اقؼقو تتي صتتور 

تاَمَواِت  يِف  َ ـت َيْعَؾتؿُ  ٓ  ﴿اقؼتاآ    ً َْرضِ  اق ْٕ ٓ   اْقَغْقتَى  َوا قؽتـ ي يؼتػ صتو ٌـو  ﴾ا: ُ إِ

عؾقتتف اقًتت ل، ٕ  هتت،ه  تتـ عـتتد هتت،ا، بتتؾ ـتتوا هتت،ا  تتـ بعتته عؾؿتتف  يرياقٌقصتت

هتتو رضؿتن  ةتقدك اقتدكقو و  تو ـتوااٌعقضقف عـد اقـ قيػ، ؿن   ـ ةقدك اقتدكقو 

هتتتتتو و تتتتـ عؾؿتتتتؽ، هتتتت،ا اقؽتتتتك ىف رضواقتتتتدكقو وعؾؿتتتتؽ، ـتتتتوا ؿتتتتن   تتتتـ ةتتتتقدك 

اؼ  ؼتتتتتول اإلقتتتتتي ىف اقصتتتتتػي، ىف اقعؾتتتتتؿ عؾقتتتتتف اقًتتتتت ل اقصتتتتتػوت ورؿتتتتتع اقا تتتتتقا 

بوقغقتتتتتى، وهتتتتت،ا فػتتتتتا بتتتتتوقؼاآ ، ؿتتتتتام بوقتتتتتؽ وك تتتتتـ بتتتتتـ ط ا ؽتتتتتبقي ؿقفتتتتتو  تتتتتوء 

عشو  كداوى ؿقفتو  اوتوكو، هت،ا وبـؼاأعؾقفو اقربدة هوذى وؿقفو   ؾ ه،ا اقؽك 
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بقؿاض ا ايه ب يودة، و يشػك ٕ  ه،ا طاح روح عؾقتف اقؽتك واقضت ا قتق 

 فوكقا يعؾؿق .

قتتت،قؽ ادؼقؼتتتي وح اقنق قتتتد هتتتو اؼ هتتتق  تتتداره فؾتتتف  تتتقا اقؽؾؿتتتي اقطقٌتتتي 

أ تات أ  أـواتؾ اقـتوس  نتتك يشتفدوا ؿتنذا ـوققهتو ؿؼتتد »: عؾقتف اقًتت لقت،قؽ ـتوا 

، ؿفتتت،ه اقؽؾؿتتتي «ؿ وأ تتتقا،ؿ إٓ ب ؼفتتتو و ًتتتوهبؿ عتتتىل ا:هءعصتتتؿقا  ـتتتك د تتتو

 ػ اػفؿ ؿفام ص ق و هب،ه ا عوكك اق  يي ا ؼوبؾي  عوكك ي يي أخاى، ه،ا 

اقتتت،ى اشتتتؿؾف إ وديتتتٌ ا ٌؽتتتة وا اؾٌتتتي عتتتىل اقؼتتتقا بوقؽؾؿتتتي اقطقٌتتتي فؿ تتتؾ 

إٓ ا: بؿعـتتك ـتتوا ٓ اقتتف  ،« تتـ ـتتوا ٓ اقتتف آ ا: دختتؾ اجلـتتي» عؾقتتف اقًتت ل ـققتتف

ٓرب إٓ ا: دختتتتتؾ اقـتتتتتور  تتتتتش اجلـتتتتتي، ـتتتتتوا ٓ اقتتتتتف إٓ ا: بتتتتتو ػفقل اقصتتتتت قح 

قؾعٌتتتودة وإققهقتتتي واقابقبقتتتي  تتتع  ـوؿواتتتف وإبنعتتتوده عتتتـ اقؽتتتفقوت واققيـقتتتوت، 

إوا وك  -وإ  فتتتتتو  دو  إوا  -وكك يتتتتتوخؾقـتتتتتو هـتتتتتو كتتتتتدخؾ فتتتتتام  بقاـتتتتتع 

ل ؟ حيؾػتق  اقؽٌتري واقصتغري بغتري ا: رصيح،  ق رأيؽؿ بعو ـو اإل ت  ك اققتق

فتؿ وفتؿ  تـ اقـتوس هت،ا اؼ بق ؾتػ   « ـ  ؾتػ بغتري ا: ؿؼتد أوك»ع  وةؾ  

هتتتت،ه فؾتتتتف  -ويؿؽتتتتـ  وقتتتتف  تتتتقارب اؼ آختتتتاه  -باأ تتتتف واؼ بق ؾتتتتػ بشتتتتقاربف

وفقتتوت، اقـتتوس ىف ؾػؾتتي، يعـتتك أ ًتتـ  ـفتتو ؾػؾتتي أهتتؾ اقؽفتتػ ي يامغتتي  تتـي 

نعؾتؼ بوقنق قتد، ي  ،فا  وىف  عؾتؿ خوصتي  تقا  تو وازدادوا اًعي  وذا ؟  وىف

ؿؿ تتؾ ادؾتتػ  هتت،ا لتتى عتتىل ا ًتتؾؿػ يـنفتتقا  ـتتف،  تتو حيؾػتتق  إٓ بتتو: ٕكتتف 
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ـ  ًعقد رى ا: عـتفإ ا فام ـوا   تقؿقا اقًتؾػ فقتػ فتو  ؿفؿفتؿ  – عٌد ا: ب

ـ   أ ؾػ بو: فوذبو أ تى إؼ ٕ»ـوا  ـو ت  تو  عـتك هت،ا اتتُاى  «أ  أ ؾتػ بغتري ا: صتود

اقؽ ل ؟؟ اقؽ،ب هق فٌرية  ـ اقؽٌوغا، اقؽ،ب بصقرة عو ي، قؽـ هق حيؾػ 

ـ  يلإ  أ ؾتتػ بتتو: فوذبتتو أ تتى ٕ »فوذبتتو بتتو: هتت،ا أفتترب وأفرب، تتع ذقتتؽ يؼتتقا  أ   تت

ـو  اؼ بقػفؿ اقنق قد بو عـك اقصح اقًوبؼ بقوكف يًفؾ عؾقف  «أ ؾػ بغري ا: صود

ـ  ًتعقد رى ا: عـتففؾؿي صدرت  ـ  –ؿفؿ ه،ه اقؽؾؿي اقًؾػقي  ٕ   عٌتد ا: بت

ادؾتتػ بغتتري ا: صتتتودع وك، أ تتو ادؾتتػ بتتتو: فوذبتتو هتتق فٌتتترية  عصتتقي يعـتتتك، 

ق،قؽ دار إ ا عـده بػ أ  حيؾػ بو: فوذبو وبػ أ  حيؾػ بغري ا: صودـو،ٓ 

و ذقؽ ٕكتف حيؾػ بغري ا: صودـأ  بقؼقا قؽ ادؾػ بو: فوذبو أهق  عـده  ـ 

  .« ـ  ؾػ بغري ا: ؿؼد أوك» عؾقف اًق لوك وـد ـوا 

بتتا  تتو أدرى هتتؾ عـتتدفؿ   ؾتتف؟ ربتتام  -ؿقتتف  تتـ هتت،ا اقـتتقع أيضتتو أ تتقوء ف تترية 

وأكتتو قًتف  تتو اعتقدت عتتىل اقؾفستي إردكقتتي  -ٕ  اقتٌ د ـايٌتتي بعضتفو  تتـ بعته 

صتتؾ أ تتد و عتتـ يؽؾػتتف بعؿتتؾ وبقـػهـتتو، عـتتدكو ىف بؾتتدكو بقؼتتقا وا تتد بعتتد أ  

ً »وكك بقؼققف اق   ؿقف عـؽؿ هقؽ اعٌري أكنؿ ؟؟ «ااى  وؼ ؾري ا: وأك

 .  «أعنؿد عىل ا: وعؾقؽ»  داخؾي:

هقؽ فام   قةقد عـدكو، ه،ا فؾف  ـ كقع اقؽك، ةوء ىف ادديٌ  اقشق :

خطتى ىف اقصت وبي يق تو ؿؼتول رةتؾ  تـ اقصت وبي ؿؼتوا » ¢اقص قح أ  اقـٌتك 
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  «ئً يور تتتقا ا:، ـتتتوا: أةعؾنـتتتك : كتتتدا، ـتتتؾ  تتتو  تتتوء ا: و تتتده و تتتوء ا: و تتت

قؽـ اكو  و بًنغاب أ  اقققل كؼتقا ك تـ  و توء ا: و توء ؿت   و تو يؼتقا  و توء 

ا: و تتتده، أو فتتتام ىف اقاوايتتتي إختتتاى بقؼتتتقا  و تتتوء ا: و تتتوء ؿتتت    تتتو بقؼتتتقا 

ؿعت ، بعتد  تو عاؿـتو  تام قؽتـ أعتوةؿ اعتاب   و وء ا: يؿ  وء ؿت  ، ٔكتف ك تـ

قغنـو اقعابقي إصقؾي  كًقـوهو،  ػ  ـ عو ي اقـوس بقػاع بػ   و وء ا: و ؿ   

و و وء ا: يؿ ؿ  ، يؿ هوى بقػقتد  ااٌتي اوكقتي، ا تو اقتقاو  طؾتؼ اجلؿتع، قت،قؽ 

 و تتتوء ا: و تتتئً يور تتتقا ا:، »ـتتتوا:عتتتىل ذاك اقاةتتتؾ  تتتو  ¢أكؽتتتا اقا تتتقا  

ـؾ  و وء ا: »وىف اقاوايي إخاى  «كدا، ـؾ  و  وء ا: و ده ـوا: أةعؾنـك :

يتتتلاك رةتتتؾ  تتتـ اقصتتت وبي اؼ ر تتتقا ا: »ختتتا عسقتتتى آؿقتتتف  تتتديٌ   «يتتتؿ  تتتئً

يؼتقا: يور تتقا ا: رأيتتً اقٌور تي ىف ا ـتتول بقتتـام أكتتو أ شتك ىف طايتتؼ  تتـ طتتاع 

عؽتت َيتتقد ا ديـتتي، قؼقتتً رةتت   تتـ اققفتتقد، ؿؼؾتتً قتتف: يتتوؿ   كعتتؿ اقؼتتقل أكتتنؿ  

ىف  ابتتـ ا:، بقؼتتقا اقصتت وبك: ؿؼتتوا يلكؽتتؿ اؽتتفق  بتتو:، اؼققتتق  ع يتتا أقتتقٓ 

ا ـتتتول: وكعتتتؿ اقؼتتتقل أكتتتنؿ  عؽتتت ا ًتتتؾؿػ قتتتقٓ أكؽتتتؿ اؽتتتفق  بتتتو: ؿنؼققتتتق  

 و وء ا: و وء بؿد،  يؿ اوبع طايؼتف ؿؾؼتك رةت   تـ اقـصتورى ؿؼتوا قتف: كعتؿ 

بتتـ ا:، اؽتتفق  بتتو:   ؿنؼققتتق  عقًتتك اقؼتتقل أكتتنؿ  عؽتت اقـصتتورى قتتقٓ أكؽتتؿ ا

ؿؼتتوا قتتف اقـلتتاكك: وكعتتؿ اقؼتتقل أكتتنؿ  عؽتت ا ًتتؾؿػ قتتقٓ أكؽتتؿ اؽتتفق  بتتو: 

ؿنؼققتتق   و تتوء ا: و تتوء بؿتتد، ؿؼتتوا قتتف ر تتقا ا:: هتت،ه رؤيتتو ؿفتتؾ ـصصتتنفو 

ا ـرب ومجتع اقصت وبي، ؿؼتوا ،تؿ:    ¢ ا: عىل أ د ؟ ـوا: ٓ، ؿصعد ر قا
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ؿع  تتتـؽؿ فؾؿتتتي اؼقققفتتتو ؿل تتتن ك  تتتـؽؿ، ؿتتت  يؼتتتققـ  و تتتوء ا: قؼتتتد فـتتتً أ تتت

إ تتقوء داخؾتتي قتتقا ىف ، فتتؾ هتت،ه «و تتوء بؿتتد، وقؽتتـ ققؼتتؾ  و تتوء ا: و تتده

  وك اقابقبقي وٓ هق ىف وك اقعٌودة وإكام هق وك اقصػوت.  ققف ؟؟

ٓ بشكء ةؾقؾ ؟؟ ٓ  ؽ اعودة اإلكًو  اقػطاى حيؾػ بشكء  ؼري عـده و

تورك ةؾقؾ، ا ػاوض أ  ا ًؾؿ أةؾ  كء وأعظتؿ  تكء عـتده هتق ا:  بشكء ٌا

، ؿؾام بقعاض عـ ادؾػ بف واإل نعوكي بف اؼ ادؾػ بعٌد  ـ عٌتود ا: واعوؼ

قتتتقؽـ  أبتتتقه أو ةتتتده،  تتتق ف، أ تتتنوذه، اقتتت  ،  عـوهتتتو عظتتتؿ هتتت،ا ا  ؾتتتقع دو  

وأف تتتا اقـتتتوس اخلتتتوقؼ ؿتتتلوك ىف اقصتتتػي، هتتت،ه دـتتتوغؼ  تتتو ينعؾتتتؼ بعؾتتتؿ اقنق قتتتد 

ؾوؿؾق ،  ق،قؽ ُلؿع عؾامء ا ًتؾؿػ ـوطٌتي أ  إكٌقتوء واقا تؾ أوا  تو بع تقا 

ـٌُِقاْ   ا:َّ اْعٌُُدواْ  أَ ِ ﴿بع قا   أَ ِ ﴿ه،ه آيي ىف اقؼتاآ  اعاؿقفتو فؾؽتؿ  ،﴾اقط وُؾقَت  َواْةَن

ـٌُِقاْ   ا:َّ اْعٌُُدواْ  ـتو عت  وةتؾ  عوجلتي كودر ةدا ةدا أ   ينعتاض رب ،﴾اقط وُؾقَت  َواْةَن

 قوتتتقع إيٌتتتوت اقتتتاب ف تتتوقؼ يعـتتتك، ٕ  اقـتتتوس بػطتتتاهتؿ يم ـتتتق ، وقتتت،قؽ ٓ 

 تتدو  أهتتؾ إرض فؾفتتؿ فو ؽتتفػ، يم ـتتق  ب تتوقؼ قؽتتـ يؽتتفق  بؼتتك ىف 

 كقع  ـ اقؽفقوت اقنك ذفاكو اكػو.

* وقتتت،قؽ اقؼتتتاآ  كتتتودرا ةتتتدا  تتتو عتتتوقٍ  قوتتتقع إيٌتتتوت فقكتتتف  قةتتتقد وفقكتتتف 

وف تتريا ةتتدا عتتوقٍ كو قتتي اق قتتد اقعٌتتودة، فؿ تتؾ أيتتي اقًتتوبؼي ختتوقؼ، قؽتتـ ف تتريا 
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اقطوؾقت هق فؾ  و يعٌد  ـ دو  ا: واقعٌودات أكقاع، وأكقاع ف ترية، وكتاى أ  

   ٕكك أرى اقـعوس بدأ يداعى بعه إةػو ، وق،ا بدكو كصىل.كؽنػك أ

ػ ـاأت ىف فنوب اقعقاصؿ أكتف ىف  تاب اقتادة فتو   تعور ا ًتؾؿ  داخؾي:

 اػًريهو  ـ كو قي اقؽك. «وا بؿداه»

هـتتتتو أكتتتتو ٓ أذفتتتتا إذا فوكتتتتً اقاوايتتتتي صتتتت ق ي ويوبنتتتتي عتتتتـ اقصتتتت وبي،  اقشتتتتق :

ولتتتى ا  اعؾؿتتتقا هبتتت،ه ا ـو تتتٌي وبعتتتديـ كؽؿتتتؾ اجلتتتقاب إ   تتتوء ا:، أ  ىف 

اقنوري  اإل   ك  و ىف اقًترية اقـٌقيتي، يعـتك أ تقوء ٓ اصتح ف ترية ةتدا، ؿؿت   

رى ا: عـتتتف بٌ أ  جمؾًتتتو فتتتو   عؼتتتقدا ؿقتتتف عٌتتتد ا: بتتتـ عؿتتتا ؿقتتتف هـتتتوك  تتتد

ؿنشتتتتـسً رةتتتتؾ أ تتتتدهؿ، ؿؼتتتتوا قتتتتف ابتتتتـ عؿتتتتا: ـتتتتؾ بؿد،ؿتتتت،فا بؿتتتتدا ؿتتتتااح 

اقنشـٍ ورةع اقاةؾ طٌقعك، ه،ه اقاوايي  قةتقدة قؽتـ إ تـودهو ؾتري صت قح، 

ف،قؽ يقةد ىف اقنوري  أف ا  و وةد ىف ادديٌ ؿع  ٕكف عؾامء ادديٌ  تع 

اجلٌتتتتورة اقنتتتتك ٓ   تتتتؾ ،تتتتو ىف اقعتتتتوي  ـتتتت، خؾتتتتؼ ا: آدل اؼ أ  اؼتتتتقل  ةفتتتتقدهؿ

اقًتتوعي ىف اـؼقتتي اقًتتـي واصتتػقنفو أيتتا هتت،ه اجلفتتقد  تتوي ]يػعتتؾ[ عؾتتامء اقنتتوري  

ؾقتتتتتتوت واقعصتتتتتتٌقوت ٌعؽتتتتتت  عشتتتتتتورة ىف اصتتتتتتػقي اقنتتتتتتوري  اإل تتتتتت  ك بًتتتتتتٌى اقؼ

ؽ قتتتتأعط   أكتتتتو  تتتتو بؼتتتتدرواقشتتتتعقبقي واقعاوبتتتتي وك تتتتق ذقتتتتؽ، وقتتتت،قؽ  ٌتتتتدغقًو أ

ٓ ٓ  نتك أرةتع قًتـد هت،ه اقاوايتي إ  فتو  صت ق و ااجلقاب إ  ه،ا صت قح و

أل ٓ،  يتتتؿ ا  صتتتح ذقتتتؽ ؿفتتتق ٓ يعـتتتك اإل تتتنـسود وطؾتتتى اقعتتتق   تتتـ اقا تتتقا، 
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وإكام فشعور  عور أ  ك ـ آ ـو بـٌقـو بقـام فػا  ًقؾؿي وأاٌوعف، هؽ،ا لى أ  

 اػن إ  ص ً اقاوايي وا: أعؾؿ.

 ... داخؾي:

ٓ،  تتتتتش رضورى اؽتتتتتق  ا تتتتتنغويي،  بقًتتتتتؿقهو ىف بعتتتتته اقنعتتتتتوبري  اقشتتتتتق : 

 اقؾغقيي، يعـك ه،ا ـد يؽق  ا نغويي وـد ٓ يؽق   نام ققا ا نغويي.

 (.37و37ا،دى واقـقر) 
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 ٌٖ ٖٓاى تضٛف يف اإلصالّ؟

 يف تتتتتؿف اقنصتتتتتقك]اؿضتتتتتقؾي اقشتتتتتق  هتتتتتؾ يقةتتتتتد يف اإل تتتتت ل يشء اقًتتتتتوغؾ:

 اإل  ل[؟

بؽتتتؾ رصا تتتي : ٓيشء يًتتتؿك يف اإل تتت ل بوقنصتتتقك اقشتتتق  : ك تتتـ كؼتتتقا 

 ؿ دخقؾ فؽ ري  ـ إ قوء اقنل دخؾً عىل وبوقنصقك اإل   ل ، وه،ا آ

ا ًتتؾؿػ ، بعضتتفؿ يف  تتٌفوت يظـقفتتو دٓغتتؾ، وبعضتتفؿ يف أهتتقاء يافضتتق  

خؾػفو ، اقنصقك اإل ت  ل فوٕكو تقد اإل ت  قي ، قتقا ،تو أصتً  يف اقؽنتوب 

، وإكتتتام هـتتتوك  ؼتتتوغؼ يوبنتتتي يف اقؽتتتيعي ، يًتتتنغؾفو بعتتته اقـتتتوس وٓ يف اقًتتتـي 

قنًؾقؽ أ تقر ققًتً  تـ اإل ت ل بًتٌقؾ ،  قتـام يـتوـش اقصتقؿقي ا نعصتٌق  ، 

،،ا إ ؿ ، يؼققق  اقنصقك اق،ي كدعق إققف هق  وةتوء يف اقًتـي ،  تـ اقاؾٌتي 

اإل ت  قي ، ختاة ، واقنؿًتؽ بتوٕخ ع  ـ اق هتد يف اقتدكقو ، واإلـٌتوا عتىل أ

فتتتام ذفاكتتتو فؾؿتتتي ـصتتترية يف أوا هتتت،ه اجلؾًتتتي ،  تتتـ ادتتتظ عتتتىل  ًتتتـ اخلؾتتتؼ 

يؼققتتتق  هتتت،ا هتتتق اقنصتتتقك ،  قـئتتت، قتتتق اك لتتتت اقتتتدعقة عتتتىل هتتت،ا اقنػصتتتقؾ 

اقدعقة ، و قـئ، كطوقى أهؾ  ًؾنصقك ، ؿًقك ٓيٌؼك هـوك خ ك قق ص ق

  ويّدعقكتتف  تتـ ي يتتد عتتىل عـتتك   قتتف اورخًيتتو وقتتف  تتؿ ، ٕاقنصتتقك بتترتك هتت،ا آ
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 عـك يوبً يف اقؽع ، أٓ وهق  ًـ اقًتؾقك ، ؿتن  يف اقنصتقك أ تقًرا  ـؽتاة 

بـ عتتتايب ، اقتتت،ي دؿتتتـ يف وةتتتًدا ، أخطاهتتتو  ويدكتتتد   ققتتتف فٌتتتريهؿ ا عتتتاوك بتتت

د شتتؼ ، ؿنكتتف راؿتتع رايتتي اقؼتتقا: بق تتدة اققةتتقد ،وا ؼصتتقد بق تتدة اققةتتقد هتتق 

قطٌقعتتتي ، فتتتام يؼتتتقا اقشتتتققعقق  ، أكتتتف قتتتقا هـتتتوك ختتتوقؼ وا  ؾتتتقع ، إكتتتام هتتتل ا

و ، اٌتورك واعتوؼ عتام يؼتقا  واقدهايق  ، اق،يـ ٓيم ـق  بل  ،ت،ا اقؽتق  خوقؼًت

همٓء اقظو ق  ، بؾ هق فٌرية ، ابـ عايب بواػوع فؾ  ـ يـنؿل إؼ اقنصتقك ، 

 ووةتتتتدكو وا تتتتًدا  تتتتـفؿ ينتتتتربأ  ـتتتتف ، وهتتتتق اقتتتت،ي يدكتتتتد  داغتتتتام وأبتتتتًدا  تتتتقا هتتتت،ه 

و و »ى ، أٓ وهل و دة اققةقد ، هق يؼقا   ً  يف بعه فنٌف : اقض قي اقؽرب

 .«و وا: إٓ راهى يف فـقًي  ـواقؽؾى واخلـ يا إٓ إ،

 .«فؾ  واااه بعقـؽ ؿفق ا:»ويؼقا: 

 تتتتو عٌتتتتد ا ستتتتقس اقـتتتتور، »ف : غتتتتويؼتتتتقا  تتتتـ لتتتتاي عتتتتىل كًتتتتؼف وعتتتتىل  ٌد

 .« وعٌدوا إٓ اققا د اقؼفور

 وكستتتد أ تتتًدا  تتتـ هتتتمٓء اقصتتتقؿقي اقتتت،يـ ينتتتلوقق   هتتت،ا هتتتق إ تتتول اقصتتتقؿقي ،

اقنصتتتتتتقك أكتتتتتتف عٌتتتتتتورة عتتتتتتـ  تتتتتتؾقك يف  تتتتتتدود اقؽتتتتتتع ، واقنؿًتتتتتتؽ بتتتتتتوٕخ ع 

قنؼقـتو  تع ف تري اا  ؿديي ،  وكسد وا ًدا  ـ همٓء ينربأ  تـ ابتـ عتايب، وك تـ 

 تـ هتمٓء ا نصتقؿي ، وكوـشتـوهؿ يف عٌتتورات ابتـ عتايب اقؽتوؿاة ، وـتد ذفتتات 

و  عـتتو عتتىل إكؽورهتتو ، بتتؾ ـتتوا يل كػتتو أ  ؾتتآقؽتتؿ  ي  ـفتتو ، ؿتتام وةتتدكو  تتـفؿ  ووًبتت
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أكتتو إذا ـتتاأت فنتتوب اقػنق تتوت ا ؽقتتي  تت ً  ٓبتتـ عتتايب ، وأ تتؽؾً  »أ تتدهؿ : 

أوتعفو عتىل اقتاك  مـنًتو ،وفؾتام  تارت بؿ ؾفتو  تـ  –هؽ،ا يؼقا  –عّغ عٌورة 

ف ترية  تـ  ،  نتك ينتقؿا قتدي عٌتوراتعٌورات  شؽؾي ، أيًضو ووعنف عىل اقتاك

، اعاؿتتتتق  خؾتتتتقات «بعتتتتد ذقتتتتؽ أخؾتتتتق يف خؾتتتتقة»يؼتتتتق ا:   «عٌتتتتورات ابتتتتـ عتتتتايب

اقصقؿقي أ  لؾا يف ؾاؿي ٓكقر ؿقفو، وي يد كػًف ظؾؿي عىل ظؾؿي ، ؿقـصى 

 . وـقف ، ويضع رأ ف بػ رفٌنقف ، ويغؿه عقـقف ، ظؾامت بعضفو ؿقع بعه

ٌتور عؾتامء اقشتوؿعقي هؽ،ا كّ   تـ ٓ يعنترب  تـ ؾت ة اقصتقؿقي ، بتؾ هتق  تـ ف

، إذا ا ايتتتدوهتتتق اإل تتتول اقغتتت ايل يف أوا فنوبتتتف إ قتتتوء عؾتتتقل اقتتتديـ ، يضتتتع أدب 

أراد أ  ينؾؼتتتتك اإل،تتتتول  تتتتـ رب اقعتتتتو ػ ، هؽتتتت،ا لؾتتتتا ، يف ؾاؿتتتتي  ظؾؿتتتتي ، 

ويـصتتى  تتوـقف ، ويضتتع رأ تتف بتتػ رفٌنقتتف ويغؿتته عقـقتتف ، ققنؾؼتتك  تتويـ ا عؾقتتف 

ٕكتتف صتتدل قؾؽتتع رصيتتح ، يًتتؿق  اقتتق ل  تتـ اإل،تتول ، ٓيؼققتتق   تتـ اقتتق ل 

بوإل،تتول ،  تتـ بتتوب ا ااوؾتتي ، ؿفتت،ا اقصتتقيف ، وـتتد  تتوت يف د شتتؼ  تتـ ـايتتى 

ؿتتنذا  ؿعتتً عـتتدي بعتته ا شتتؽ ت عؿؾتتً خؾتتقة ،  »قتتقا بٌعقتتد ، ـتتوا يل : 

ا: يػنح عؾقف ويػفؿ اؾؽ »ؿقؼقا :   «واكػادت عـ اقـوس ، وأذفا ا: وأعٌد ا:

، ؿؼؾـتتتو قتتتف : هتتتى أ  هتتت،ه اقعٌتتتورات يؿؽتتتـ أ  «ققةتتتف اقصتتت قحاقعٌتتتورات عتتتىل ا

 ¢صتت ق ي ، وقؽتتـ أيتتـ أكتتنؿ  تتو أدبـتتو اقـٌتتل اقعتتوين ا بعتته  ـفتتو يًتتن اج 

نؽؾؿـ بؽتتت ل اتتتٓ»بؿ تتتؾ ـققتتتف فتتتام ذفتتتات قؽتتتؿ يف بعتتته اجلؾًتتتوت اقًتتتوبؼي : 
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يؼتقا قتت،اك اقصت ويب اقت،ي ـتوا قـٌتل :  و توء ا: و تتئً  «اعنت،ر بتف عـتد اقـتوس

. أيتـ ـتقا هت،ا اقصت ويب «أةعؾنـل : كًدا : ـؾ  و وء ا: و تده»قا ا:  : يور 

، ه،ا فػا  "فؾ  واااه بعقـؽ ؿفق ا:":  و وء ا: و ئً ،  ـ ـقا ابـ عايب : 

رصيتتح ، ؿؾتتق ؿاوتتـو ا ًتتن قؾ أ  بؿ تتؾ هتت،ه اقعٌتتورات  عتتوين صتت ق ي ، قؽتتـ 

خنصتتور و نتتف ، بقتتف اقًتت ل ٕٓلتتقز اقتتنؾػظ هبتتو إلفتتو ختت ك الديتتى اقا تتقا عؾ

إ  يف اقنصتتقك وتت ٓت فٌتترية وفٌتترية ةتتًدا ، أفربهتتو اقؼتتقا بق تتدة اققةتتقد ، 

واقداعل إققفو هق ابـ عتايب وٓيت اا يف رأس اقؼتوغؿػ و تـ اقعتورؿػ بتو: عـتد 

 تتتدعل اقنصتتتقك ، ؿضتتتً  عتتتـ  تتت وؿوت وخااؿتتتوت اقةتتتد يف ـصصتتتفؿ ، ويف 

ق  ، وقتتت،قؽ ؿؾتتتق فتتتو  يف اقنصتتتقك يشء أ تتتػورهؿ ، ويف ريووتتتوهتؿ فتتتام يؼققتتت

 ًتتتـ  ؽتتتوع ، ؿ  تتتؽ أ  اإل تتت ل ـتتتد  تتتٌؼ ذقتتتؽ بؿاا تتتؾ فٌتتترية وٓيقةتتتد 

يشء ختتتتورج اإل تتتت ل ك تتتتـ ب وةتتتتي إققتتتتف ، إ تتتتو قنصتتتتؾقح أو اصتتتت قح عؼقتتتتدة أو 

 واافتً  تقئًو يؼتابؽؿ إؼ ا: »قنؼقيؿ  ؾقك ، ؿؼد ـوا عؾقتف اقصت ة واقًت ل : 

 ؽـ اقؼقا أ  .ه،ا  ويؿ  «إٓ وأ ااؽؿ بف

 ( 00: 33: 35أ(/15و)(01:58:26( /34أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 اخلًٛات عٓد ايضٛف١ٝ

كؼؾ اإل ول ف  و قإل ول اق،هٌل عـ اخلؾقات ا ٌندعي عـد اقصقؿقي  ؼاا قف 

ـؾ  ـ عؿؾ ه،ه اخلؾقات ا ٌندعي إٓ واوطاب ، وؿًد عؼؾف ، وةػ  ؿؼوا:

ل ، و ؿع خطوبًو ٓ وةقد قتف يف اخلتورج ، ؿتن  فتو   نؿؽـتًو ، ورأى  ااغ د وؾف

 اقعؾتتؿ واإليتتام  ت ؿؾعؾتتف يـستتق بتت،قؽ  تتـ ا قتت ا اق قتتده ، وإ  فتتو  ةتتوه ً   تتـ

بوقًتتتتتــ وبؼقاعتتتتتد اإليتتتتتام  ت ا قتتتتت ا اق قتتتتتده ، وطؿتتتتتع ؿقتتتتتف اقشتتتتتقطو  ، وادعتتتتتك 

 تتـ  وبؼتتل عتتىل   قتتي ـتتدل ، وربتتام ا كتتدع وـتتوا : أكتتو هتتق ! كعتتقذ بتتو: اققصتتقا ،

 « .إ ورة ، و ـ ا،قى ، وكًلا ا: أ  حيػظ عؾقـو إيامكـو . آ ػ  اقـػا

 (.77/7/800اقضعقػي )
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 ٌٖ ايضٛف١ٝ هلِ فضٌ نبري 

 يف اْتغار اإلصالّ؟ 

ذفا عـدكو يف ا در ي يف  ؼار اق وكقيي أ  اقصقؿقي ،ؿ ؿضؾ فٌري  اقًماا:

 يف اكنشور اإل  ل؟ هؾ ه،ا ص قح؟

  كسقتتى عتتتـ اقًتتماا لتتى  ديتتد اقًتتتماا،  تتو هتتق اإل تتت ل ـٌتتؾ أ اقشتتق :

قصقؿقي ،تؿ اقػضتؾ يف كؽته، أهتق اإل ت ل اقت،ي ةتوء بتف ر تقا ا: عتـ ااق،ي 

 ربف، أل إ  ل  ـ اإل   وت ا نعددة اققةقه؟

ؿتتن  فتتو  اجلتتقاب هتتق اإل تت ل اقتت،ي أك قتتف ا: عتتىل ـؾتتى بؿتتد كؼتتقا: ٓ، 

بػؾًػي يقكوكقي إؾايؼقي بػؾًػي بقذيي هـديي أو اقصقؿقي دعقة إؼ إ  ل   وج 

هـدو قي أو أو.. إق ، ب   ؽ ب   ؽ ه،ا ٓ يؿؽـ إكؽوره، أفؿ دعقا اقـوس 

إؼ  تتتفودة أ  ٓ إقتتتف إٓ ا: وأ  بؿتتتدًا ر تتتقا ا:، وأ  اقـتتتوس ااٌعتتتقهؿ عتتتىل 

ري هتت،ه اقتتدعقة، قؽتتـ هتت،ا قتتقا هتتق اإل تت ل، هتت،ا يف ادؼقؼتتي أ تتا ؿقتتف دـتتي، وف تت

  ـ اقـوس ٓ ينـٌفق  قف.



 الضوفية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

757 

طاع اقصقؿقي،  شوي  اقصقؿقي  ع عؾؿـتو أفتؿ ؿتقؿـ عاؿـتو وأدرفـتو وبغته 

اقـظتتتتا عتتتتام ـاأكتتتتو و تتتتؿعـو...عىل اقعو تتتتي، ٕكـتتتتو كعتتتتاك كو تتتتًو فتتتتوكقا ٓ يصتتتتؾق  

وصتتوروا يصتتؾق ، فتتوكقا يؽتتبق  اخلؿتتا وي كتتق  صتتوروا بعقتتديـ عتتـ فتتؾ ذقتتؽ، 

اقشققخ، قؽـ هؾ قؼـقهؿ اقنق قد اق،ي ه،ا ب   ؽ  ًـي  ـ  ًـوت همٓء 

 يـسل يقل ٓ يـػع  وا وٓ بـق  إٓ  ـ أاك ا: بؼؾى  ؾقؿ؟ ٓ.

ف،قؽ بعه اجلامعوت اقققل اإل   قي اقنل ادعل أفو اٌؾتغ اإل ت ل، هت،ا 

اإل تت ل اقعتتوغؿ اقتت،ي قتتقا قتتف  تتدود واوتت ي، وقتتقا قتتف  عتتوي بتتورزة لتتى أ  

 تت ل، هتتمٓء أيضتتًو حيًتتـق  إؼ بعتته اقـتتوس، ينػفؿفتتو فتتؾ ا تتدعقيـ إؼ اإل

خياةقفؿ  ـ اقػًؼ واقػسقر إؼ اقص ة واقصقول.. إق ، قؽتـ ٓ يػفؿتقفؿ 

 اقنق قد اق،ي هق أصؾ اقـسوة  ـ اخلؾقد يف اقـور.

وعىل فؾ  وا ك ـ ٓ كـؽا أ  قؽؾ طوغػتي  تـ اقطقاغتػ اإل ت  قي أيتاًا يف 

 ًك أ  إ ا فام ـوا بعه اقااة يـ: اقدعقة اإل   قي، قؽـ لى أ  ٓ كـ

 .واقعؿا عـ  صقؾف ـصري اقعؾؿ إ  طؾٌنف ف رُي 

 .ؿؼدل إهؿ  ـف ؿوٕهؿ

ؿوقصتتتقؿقي إذا عـقتتتً برتبقتتتي أؿاادهتتتو عتتتىل اق هتتتد ا  عتتتقل، وعتتتىل اقنقاوتتتع 

وا ًتتؽـي وو..إقتت ، هتت،ا إ  فتتو  يف  تتدود اإل تت ل يشء طقتتى، قؽتتـ هتت،ا  تتو 

ؼقتتدة اقصتت ق ي اقنتتل ٓ يدكتتدكق   ق،تتو إط ـتتًو، وهتتؿ يًتتووي  تتقئًو بوقـًتتٌي قؾع
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يف ه،ا يشورففؿ كوس ققًقا  ـ اإل  ل يف يشء، اقـصورى  ت  ً اقت،يـ كت،روا 

أكػًتتتفؿ يف  تتتٌقؾ.. أورويب أبتتتقه عتتتويش يف أوروبتتتو يف بتتت د اقتتتربد واقتتت ؾٍ.. 

إقتتتتتتتتتتت ، يتتتتتتتتتتت،هى إؼ جموهقتتتتتتتتتتتؾ أؿايؼقتتتتتتتتتتتو يف  تتتتتتتتتتتٌقؾ اقنـصتتتتتتتتتتتري، واقتتتتتتتتتتتدعقة إؼ 

، وينؿًتتؽـقا وخيؾتتقا أ تتقاا وةفتتقد..إق ، ٓ  تتؽ أ  هتت،ا  تتـ ا ًتتق قي..إق 

اإل  ل، قؽـ هق ققا اإل  ل، وق،قؽ ؿ  يـٌغل أ  كغا بؿساد أكف طوغػي  تـ 

اقـتتوس ا ًتتؾؿػ يتتدعق  إؼ ةوكتتى  تتـ اإل تت ل هتتق  فتتؿ إ  فتتو   فتتاًم، قؽتتـ 

 ققا هق إهؿ.

هبتت،ا اقنػصتتقؾ،    اقصتتقؿقي ،تتؿ ؿضتتؾ يف كؽتت اإل تت ل ؿفتتقإؿتتنذًا:  تتـ يؼتتقا 

 وققا عىل ذقؽ إط ـًو.

 : .. (. 77:  70/ 73قـقر /) ا،دى وا
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 ١ــــــــاإلباضٝ
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 َٓاظز٠ ايغٝذ يإلباض١ٝ

عغ:  ق ـو! بؿـو ٌي ذفا اإلبووقي يؼقا اقٌعه: قتق أكتف طتاح عتىل  تق ـو 

ال  إقٌوين  ـوظاة ه،ا اخلؾقؾ اق،ي ين دى ويطؾتى ا ـتوظاة يف بقتً ا: ادتا

وبتتتٌ  ٌتتتووة عتتتىل اقنؾػ يقكتتتوت وا ٌوهؾتتتي وفتتت،ا يتتتقهؿ اقـتتتوس أكتتتف عتتتىل ادتتتؼ 

 ا ٌػ..

  و  وء ا:! اقشق :

ب ؼتتف اقتتدا غ هتت،ا، ؿؾتتق طؾتتى  تتـؽؿ وك تتـ كعتتاك صتت نؽؿ وفتت،ا   داخؾتتي:

 ؿؿع ذقؽ  و هق اقاأي عـدفؿ؟

أكتتو رأيتتل فتتام اعؾؿتتق  داغتتاًم  ًتتنعد أ  أةنؿتتع  تتع أي إكًتتو  وقؽتتـ  اقشتتق :

بتتل  هـتتوك اخن ؿتتًو ةقهايتتًو بتتػ أهتتؾ اقًتتـي واقٌدعتتي عؿتتقل اقٌدعتتي  تتقاًء  قعؾؿتتل

فوكتتتً اإلبووتتتقي أو اقشتتتقعي أو أو إؼ آختتتاه، أكتتتف ٓ بتتتد  تتتـ طتتتاح إصتتتقا اقنتتتل 

لى آراؼوء عؾقفو يؿ  ـوـشي  و ينػاع عتىل هت،ه إصتقا  تـ اخن ؿتوت، أ تو 

و ينػتتتاع  تتتـ هتتت،ا وإصتتتقا ك تتتـ ٓ كتتت اا حنؾػتتتػ ؿقفتتتو ؿتتتـسؾا كنـتتتوـش يف  تتت

اخل ك يف إصتقا ؿفت،ا فوقت،ي ييتب يف  ديتد بتورد أو حيتورب يف ا،تقاء 
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ٓ ؿوغتتدة  ـتتف، وهتت،ا  تتو فـتتً أةوبتتف بتتف اقشتتقعي وأكتتو يف د شتتؼ ؿؽـتتً أـتتقا ،تتؿ: 

أكتتتنؿ  تتت  ً ٓ اعنؿتتتدو  عتتتىل صتتت قح اقٌ تتتوري وك تتتـ ٓ كعنؿتتتد عتتتىل اقؽؾقـتتتل 

ادسي ؿنذًا كايد أ  كضع  ـوهٍ  ؿـ ـ إذا ا نسسـو عؾقؽؿ بوقٌ وري  و اؼٌؾق 

ص ق ي بعد فنوب ا: اق،ي أمجعـو عىل ص نف، فقػ يػن وعىل  وذا يعنؿتد 

 تتتـ إ وديتتتٌ إؼ آختتتاه، هتتت،ه إصتتتقا لتتتى اقٌ تتتٌ ؿقفتتتو ـٌتتتؾ  تتتو اػتتتاع  تتتـ 

اخل ك أو آاػوع عىل ه،ه إصقا ؿنذا ااػؼـو    ً فو  وا اقًتوبؼ إذا ااػؼـتو 

ؿقسى اخلضقع يف أي  ًتلقي ةتوء  تديٌ آ تود  تو دال  أ   ديٌ أ ود  سي

أكتتتتف صتتتت قح أو ااػؼـتتتتو ٓ  تتتتؿح ا: عتتتتىل ختتتت ك ذقتتتتؽ ؿ قـئتتتت، ك تتتتـ ٓ ك تتتتنٍ 

ؾريكتو بل وديتٌ أ تود ٕكتف يٌتً يف اقػاوتقي  عتىلٕكػًـو ؿض ً عـ أ  ك تنٍ 

 اقنل كن دث عـفو أفو ققًً صودي ق  نسوج هبو وعىل ذقؽ ؿؼا.

ع  تتع أي إكًتتو  قؽتتـ هبتت،ا اقؽتتط وقتتقا رأ تتًو ك تتقض ؿلكتتو  ًتتنعد أ  أةنؿتت

 يف ا قوقع وك ـ حنؾػق  يف إصقا.

وهؿ ي عؿق  وه،ا أ ا خطري ةتدًا أكتف ٓ خت ك بتػ ا ًتؾؿػ يف إصتقا 

ف تتتري  تتتـ اقتتتدعوة اإل تتت  قػ اققتتتقل، أكتتتف ٓ ختتت ك بتتتػ ا ًتتتؾؿػ يف إصتتتقا 

أعؾتتتتتـ اخلؿقـتتتتتل دوقنتتتتتف وهتتتت،ا اقتتتتت،ي ورط طوغػتتتتتي  تتتتتـ اقشتتتتتٌوب ا ًتتتتؾؿ  قتتتتتـام 

ؿًتتتورعقا إؼ  ٌويعنتتتف وإؼ  ًتتتوكداف وإؼ آختتتاهت ذقتتتؽ ٕفتتتؿ ينق تتتق  أكتتتف ٓ 

ختتتت ك بقــتتتتو وبتتتتػ اقشتتتتقعي إٓ يف اقػتتتتاوعت ٕفتتتتؿ لفؾتتتتق   تتتتو يف بطتتتتق  فنتتتتى 
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اقشتتقعي  تتـ اخلتت ك يف إصتتقا، وأي أصتتؾ  تت  ً بوقـًتتٌي إقتتقفؿ بعتتد اقؼتتاآ  إذا 

ػ أيتديـو هتق ربتع  صت ػ ؿوطؿتي! ؿتلي أصتؾ فوكقا يعنؼدو  بل  اقؼتاآ  اقت،ي بت

 بعد ذقؽ يصح أ  يؼوا؟!

إذًا: لتتى ـٌتتؾ اقٌ تتٌ يف ا ًتتوغؾ آعنؼوديتتي اقٌ تتٌ يف اقؼقاعتتد اقعؾؿقتتي 

اقنتتل كعنؿتتد عؾقفتتو  قتتـام ـتتد ك نؾتتػ يف  ًتتلقي  تتقاًء فوكتتً اعنؼوديتتي أو فوكتتً  

 ؿؼفقي.

و،ؿ ـضتتقي يتت،فا  تتق ـو! أ تتد إخقاكـتتو يؼتتقا: طقتتى!  نتتك عتتىل   تت  داخؾتتي:

 اقاؤيي أ ودي فو  نقاااة وهؿ ي عؿق  أفو آ ود..

 وهـو كاةع وكؼقا يو أخل! .. اقشق :

 كعؿ، ـضقي ا ـفٍ.. كعؿ.  داخؾي:

يعـتتل أ  ـضتتقي اقنتتقااا هتت،ه يتتو أختتل ـضتتقي كًتتٌقي وهتتؾ يعـتتل أكتتف قتتق  اقشتتق :

 تديٌ ؿاوـو أكف اةنؿعـو  تع هت،ا اقاةتؾ أو ؾتريه  تـؼقا قتف:  تو رأيتؽ إذا فتو  

آ ود حينٍ بف اقعؼقدة؟  قؼقا: ٓ، أ  ه،ه كرتففو ةوكًٌو  ـؿك  عف، طقى! 

 تتديٌ اتتقااا..  نتتقااا حيتتنٍ بتتف؟  تتقؼقا: كعتتؿ، قؽتتـ أكتتو أعتتاك عـتتد و يؼتتقا: 

كعتتتؿ، هتتت،ا فتتتام يؼتتتوا: أ تتتؿع ةعسعتتتي وٓ أرى ط ـتتتو، يعـتتتل:  تتتو يف ؿوغتتتدة  تتتـ 

دتديٌ ا نتقااا؟ هتؾ اعـتل اقؽ ل  وذا؟  و يليت بقوكف..  ل لقف فقػ ي ًٌ ا

ادتتديٌ ا نتتقااا عـتتدك أل عـتتد ؾتتريك  تتـ أهتتؾ اقعؾتتؿ، إ  ـتتوا: عـتتد ؾتتريي  تتـ 
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أهتتتتتؾ اقعؾتتتتتؿ اكنفتتتتتك ا قوتتتتتقع بقـتتتتتل وبقـتتتتتف وأـقؿتتتتتً عؾقتتتتتف ادستتتتتيت ٕ  هتتتتت،ه 

إ وديتتٌ اقنتتل يتتدعل أفتتو آ تتود هتتت،ه دعتتقاه وقتتقا دعتتقى أهتتؾ اقعؾتتؿ.. أهتتتؾ 

ااا هتتق بوقـًتتٌي  تتو عـتتدي  تتـ عؾتتؿ، ادتتديٌ يعـتتل، وإ  ـتتوا: ٓ، أ تتود واقنتتق

 تتـؼقا قتتف: هتتؾ أكتتً  تتـ أهتتؾ ادتتديٌ؟ أٓ اتتم ـ بتتل  اقعؾتتقل لتتى أ  يؽتتق  

ؿقفو  ن صصق  يف فؾ عؾؿ، وأكف ٓ لقز آعنتداء يف آخنصتوص  تـ عتوي 

إؼ آختتتا، هتتتؾ لتتتقز  تتت  ً أ  يؽتتتق  اقشتتتق  اقػؼقتتتف طٌقٌتتتًو؟ أو أ  يؽتتتق  اقطٌقتتتى 

ا  تـ إ  ؾتي طٌعتًو  تقؽق  اجلتقاب اقت،ي ياةتع هـتو ؿؼقفًو؟ وؿاع  و  ئً وأف 

إؼ اقعؼتتتؾ إذا فتتتو  عـتتتدهؿ بؼقتتتي  تتتـ عؼتتتؾ  تتتقؼقا: ٓ وا: هتتت،ا فتتت ل صتتت قح، 

طقتى! هتؾ أكتً  تـ عؾتامء ادتديٌ،  تو اقت،ي اعتاك  تـ فنتى ادتديٌ وفنتتى 

دًتتتـ قغتتتريه ااقاةتتتوا و تتتو هتتتق ادتتتديٌ اقصتتت قح و تتتو هتتتق ادتتتديٌ ادًتتتـ و

اكؼطتع ختاه ؿ قـئت،  قًتؼط يف يتده ويـؼطتع ؿتنذا اكؼطتع وادًـ ق،ااتف وو إؼ آ

  عـو إؼ اقـفويي.  اقٌ ٌ  ـ أصؾف ٕكف ي يؿش

عتتتتتترتك بلكتتتتتتف  تتتتتتـ أهتتتتتتؾ أٓ اعتتتتتترتك يف أكتتتتتتف ي تتتتتتؼ يف أهتتتتتتؾ آخنصتتتتتتوص وٓ 

آخنصوص ؿؽقػ كٌ ٌ  عف ؿؾت،قؽ عـتد و كـؼتؾ ك تـ أ  هت،ا  تديٌ  نتقااا 

ء؟  و أعنؼد ؿفتمٓء ا ٌندعتي ٓ ه،ا  فودة اقعؾامء ؿفؾ هق يم ـ بشفودة اقعؾام

يعنؼدو  بؽ ل أهؾ اقًتـي وبؽت ل ا ن صصتػ يف ذقتؽ وأكتو أـتاب قؽتؿ هت،ا 

 ا  وا  ـ بػ أهؾ اقًـي أكػًفؿ يقةد   ؾ ه،ا اخل ك يف اقػاوع.
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   ً: ا ،اهى فؾفو اعنؼد بل  ـتااءة اقػو تي يف فتؾ رفعتي  تـ اقافعتوت يف 

ا وـتتوققا: ٓ، إكتتام هتتل واةٌتتي واقػتتاع عـتتد اقصتتؾقات هتتل رفتتـ، إ ـتتوك  تت،و

ٓ صت ة  تـ ي »إوقػ  ـ ي يؼاأ اقػو ي ؿص اف بوطؾي قؼققف عؾقف اقًت ل: 

هتتتتؿ يؼققتتتتق : ٓ، ك تتتتـ كؼتتتتقا: صتتتت ة فو ؾتتتتي، أي: قتتتتقا  «يؼتتتتاأ بػو تتتتي اقؽنتتتتوب

ا عـك ٓ ص ة ص ق ي.. ٓ ص ة فو ؾي.. طقى! هـو إذًا دخؾـو يف خ ك يف 

فتتتؾ  تتتـ اقنػًتتترييـ قغتتتي  ؽتتتـت ٕكتتتؽ  قتتتـام اؼتتتقا: ٓ رةتتتؾ يف اقتتتدار اقؾغتتتي و

يعـل:  و يف أ د يف اقدار، قؽـ عـد و اؼقا: ٓ ؿنك إٓ عغ، اقػنقو  ف ا ؿنذًا: 

ٓ هتت،ه اتتليت أ قوكتتًو قـػتتل اجلتتـا  طؾؼتتًو يف اقؾغتتي وأ قوكتتًو اتتليت قـػتتل اقؽتتاما، 

 تد، عـتد و ـقتؾ: ٓ ؿنتك إٓ ؿؾام ـقؾ: ٓ رةتؾ يف اقتدار كػتل اجلتـا يعـتل: ٓ أ

عغ، هؾ  ؽؿـو عىل اقػنقو  بوإلعدال؟ ؿنقتو  ف تا  ػفتقل هت،ا بداهتي، إذًا: هت،ا 

ٓ صتت ة » تتو  عـتتوه؟ ٓ ؿنتتك فتتو  ً يف اقػنتتقة واقشتتٌوب وإؼ آختتاه، اتتاى! ـققتتف: 

اقتت )ٓ( هـتو   تؾ ٓ رةتؾ يف اقتدار، أل   تؾ ٓ ؿنتك   « ـ ي يؼاأ بػو ي اقؽنتوب

 تتـ  قتتٌ اقؾغتتي يؿؽتتـ هتت،ا ويؿؽتتـ هتت،ا، قؽتتـ اقؾغتتي يف داغتتاًم ـقاعتتد  إٓ عتتغ؟

ووقابط  نك ٓ اصري ؿقى بػ اقـوس،  ػ يؼقا اقؼوغؾ: ٓ رةتؾ يف اقتدار 

ينٌتتتتودر إؼ اقتتتت،هـ أ  اقـػتتتتل كػتتتتل اجلتتتتـا وقتتتتقا فتتتت،قؽ ٓ ؿنتتتتك إٓ عتتتتغت ٕ  

اق وكقي يف ٓ  اقػنقو  يف اققاـع ف ريو  ةدًا هؾ اققاـع يضطا اقًو ع أ  يػفؿ ٓ

ؼصقد هبو كػل اقؽاما وققا كػل اجلـا يعـل:  و يف ؿنك يف اقتدكقو ا ؿنك أ  

ؾتتري عتتغ، وقتتقا إ تتا  قتتـام يؼتتقا اقعتتايب: ٓ رةتتؾ يف اقتتدار ؿؾتتقا هـتتوك يف 
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اقتت،هـ أكتتف يقةتتد رةتتوا يف اقتتدار، قؽتتـ هتتق يايتتد أ  يؼتتقا: ٓ رةتتؾ فتتو  ً يف 

 اقدار، ٓ ينٌودر ه،ا اقؽ ل.

عتىل أي  «ٓ ص ة  ـ ي يؼتاأ بػو تي اقؽنتوب»إذًا دديٌ اقا قا: كاةع 

اقؼوعداػ يػفؿ؟ يػفؿ عىل اقؼوعدة إوؼ ٕكف هت،ا  ؽتؿ وعتل ؿوٕصتؾ يف 

ٓ قـػتتتتل اجلتتتتـا إٓ إذا فوكتتتتً ـايـتتتتي ـوغؿتتتتي فتتتتام هتتتتق يف ا  تتتتوا اق تتتتوين ٓ ؿنتتتتك، 

اقؼتتتاآ  ؿؼتتتوا:  إ ـتتتوك ـتتتوققا: ٓ، ك تتتـ كؼتتتقا: ٓ صتتت ة أي: فو ؾتتتي بتتتدققؾ أ 

ـَ اْقُؼْاآ ِ ﴿  ِ َ َاُءوا َ و َاقَن  ـْ و و اقنت كت   طؾتؼ.. كعتؿ ٓ لتقز  [21]ملمامل ﴾َؿو

هتتؿ يؼققتتق : ٓ لتتقز اؼققتتده بودتتديٌ هـتتو اقشتتوهد،  تتوذا؟ ٕ  اقؼتتاآ   نتتقااا 

   ه،ا ادديٌ آ ود؟إوادديٌ آ ود، هـو اقشوهد إذًا،  ـ ـوا 

ؽ،ا يدعل وـتد اؽتق  دعتقى صت ق ي قؽتـ ه،ا اقػؼقف ادـػل ا نعصى ه

بوقـًٌي إققف، هق  و وةد ،،ا ادديٌ اقطاع اقؽ رية  نك يصؾ إؼ اعنؼتود أكتف 

 تتتديٌ  نتتتقااا، قؽتتتـ ك تتتـ كؼتتتقا قتتتف: أ تتتري ا تتتم ـػ يف ادتتتديٌ وهتتتق اإل تتتول 

اقٌ تتتوري قتتتف ر تتتوقي  تتتامهو ةتتت ء اقؼتتتااءة ر تتتوقي خوصتتتي يف اقؼتتتااءة وراء اإل تتتول 

ٓ صت ة  تـ ي يؼتاأ بػو تي »ـتوا:  ¢اقااا عـدكو أ  اقـٌل   طؾع ه،ه اقا وقي

ٔ  كؼٌؾ  فودة أ ري ا م ـػ يف ادديٌ بتل  هت،ا ادتديٌ  نتقااا وؿ «اقؽنوب

أل كؼٌتتتؾ  تتتفودة ؿؼقتتتف قتتتقا قتتتف ا تتتنغوا بعؾتتتؿ ادتتتديٌ وٓ  عتتتاوك عـتتتد اقعؾتتتامء 
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دوقي ه،ه وا  ـ بعده أ  قف  شورفي يف عؾؿ ادديٌ؟ ٓ  ؽ أكـو واؤاق،يـ ةو

 كلخ، بؼقا ا  ن  يف ه،ا اقعؾؿ وهق اقٌ وري .

ؿف،ا اخلؾقغ صو ى اقؽنوب ا  عقل: ادؼ اقدا غ.. يليت ويـصتى كػًتف 

جمنفتتتد يف ادتتتديٌ.. جمنفتتتد يف اقنػًتتتري.. جمنفتتتد يف اقػؼتتتف ا ؼتتتور .. عتتتىل 

ا ،اهى إربعي وإربعي عؽ وإربعتػ، وإؼ آختاه، ويتليت يؼتقا قتؽ: هت،ا 

يٌ آ تتتود،  تتتـ أكتتتً يتتتو رةتتتؾ؟! ٓ أ تتتد يعتتتاك عـتتتؽ أكتتتؽ ا تتتنغؾً بؽنتتتى  تتتد

ادديٌ خوصي اقنتل عـتد أهتؾ اقًتـي وانوبعتً طتاع هت،ا ادتديٌ وذاك.. ويف 

 إخري  و اٌػ قؽ أ  ه،ا ادديٌ  ديٌ اقااا.

 تتو ـقؿتتي  تتفوداؽ؟ ؿفتتق إذًا: رةتتؾ  غتتاور أو يعتتاك أكتتف قتتقا عتتىل عؾتتؿ قؽتتـ 

ٔبتتوء وإةتتدادت وقتت،قؽ ؿتت  بتتد  تتـ ووتتع  ٌتتودئ يايتتد أ  يميتتد  تتو وةتتد عؾقتتف ا

وـقاعتتد ينػتتؼ عؾقفتتو بعتتد ذقتتؽ  ؽتتـ إزاقتتي خ ؿتتوت أو بعتته اخل ؿتتوت عتتىل 

إـؾت ٕكف أكو أعنؼد أ  ه،ه خ ؿوت بـقً عىل خ ك يف إصقا، ؿنذا ااػتؼ 

يف يشء  تتتـ هتتت،ه إصتتتقا أ ؽتتتـ آاػتتتوع يف يشء  تتتو ينػتتتاع وٓ أـتتتقا: يف 

 ا اقٌ ٌ هـو ؿقام يؼوا: إكف ؿاوع وققا بلصقا.قق فاقػاوعت ٕك

 (01:  09: 01/   310) اهلدى والنور / 

 (  01:  13: 09/   310) اهلدى والنور / 
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 َضادر ايغٝع١ ٚاإلباض١ٝ
هـتتوك أـتتقاا ياددهتتو بعتته اقـتتوس ا ـنًتتٌػ إؼ بعتته اجلامعتتوت أو اقػتتاع 

دققؾ واقربهتو ، يؼققتق : اإل   قي ؿـايد  عاؿي صت نفو أو بط فتو يف وتقء اقت

إ  قؾشقعي ادؼ بل  ي ؼقا بؿصودرهؿ و اويوهتؿ وأ  ٓ ك وقػفؿ يف ه،ا ادؼ 

 ويٌؼقا ؿاـي  ـ ا ًؾؿػ وف،ا ادوا قإلبووقي وبوـل اقػاع اإل   قي؟

 بًؿ ا: واقص ة واقً ل عىل ر قا ا:. اقشق :

إ  قؽتتتؾ أصتتت وب  ةتتتقايب عتتتىل هتتت،ا اقًتتتماا يشتتتٌف كو تتتًو فتتتام قتتتق ـتتتوا ـوغتتتؾ

اقتتديوكوت ا قةتتقدة اققتتقل ادتتؼ أ  يعنؿتتدوا عتتىل فنتتٌفؿ: اقاوايتتوت اقنتتل ؿقفتتو، 

قؽــو ك ـ كؼتقا ةقابتًو عتـ هت،ا وذاك:  تـ أيتـ ةتوء هت،ا ادتؼ وك تـ كعؾتؿ  تـ 

ٌؼ بِـٌََتتتتتتنٍ ﴿  تتتتتتؾ ـققتتتتتتف اٌتتتتتتورك واعتتتتتتوؼ: 
وَءُفْؿ َؿوِ تتتتتت ـَ آَ ـُتتتتتتقا إِْ  َةتتتتتت ِ،ي تتتتتت تتتتتتو اق  َ و َأَي  َيتتتتتت

ؿوقنٌػ  ـ خصقصقوت اقؽيعي اإل   قي اقنل اًتنؾ ل أو  [6لحجيم: ]م﴾َؿنٌََق ـُقا

إٓ بعتتتد اقن ؼتتتؼ واقن ٌتتتً  تتتـ  ¢اؾتتت ل فتتتؾ  ًتتتؾؿ أ  ٓ يتتتاوي  تتتقئًو عتتتـ اقـٌتتتل 

وٓ  ؽ أ  أوا  و كٌدأ بف  ـ اقؽت ل هتق  تقا  ¢ص ي ه،ه اقـًٌي إؼ اقـٌل 

عًو بغه قمج و ياوى عـ اقـٌل عؾقف اقص ة واقً ل يف بطق  فنى ا ًؾؿػ 
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هتتق ا اةتتع  ¢اقـظتتا أ  عتتـ اختتن ك  تت،اهٌفؿ و شتتورهبؿت ذقتتؽ ٕ  اقـٌتتل 

اق وين بعد اقاب اٌورك واعوؼ، وكعـل: فام أ  اقاةقع يـٌغل أ  ياةع ا ًؾؿ 

إؼ ربتتف، أي: إؼ فنوبتتف ؿؽتت،قؽ لتتى عتتىل ا ًتتؾؿ أ  ياةتتع إؼ كٌقتتف أي: إؼ 

بتتل  ينؿًتتؽقا بؽنتتوب ا: عتت  وةتتؾ  تتـنفت ذقتتؽ ٕ  ا: عتت  وةتتؾ أ تتا ا ًتتؾؿػ 

  ـ ةفي أخاى. ¢ ـ ةفي وبًـي اقـٌل 

وفتتام أووتتح يف ؾتتري  تتو آيتتي يف اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ أ  اقؼتتاآ  اقتت،ي هتتق إصتتؾ 

،،ا اإل ت ل بواػتوع ا ت،اهى واقػتاع ؿؼتد بتػ ؿقتف أ  هت،ا اقؼتاآ  ٓ  تٌقؾ إؼ 

ل فتتام يف ـققتتف عتت  ؿفؿتتف ؿفتتاًم صتت ق ًو إٓ  تتـ طايتتؼ بقوكتتف عؾقتتف اقصتت ة واقًتت 

قِْفؿْ ﴿وةؾ:  َا إِقَت و كُت ى َ قِؾـ توِس  َت ْفَا قُِنٌَتػى ؿفت،ا اقٌقتو   [33]ملنحرل ﴾َوَأكَ ْقـَو إَِققَْؽ اق،ى

هق  و يعاك عـد عؾامء ا ًؾؿػ بوقًتـي أو بودتديٌ اقـٌتقي و قـئت، ؿتنذا فتو  

ف أ   تتـ أ وديتتٌ ؿعؾقتت ¢ تتـ اققاةتتى أ  ين ٌتتً ا ًتتؾؿ ؿتتقام يلاقتتف عتتـ اقـٌتتل 

ـؽتتح قتتف اقصتتدر ققنقصتتؾ هبتت،ا اقطايتتؼ يينٌـتتك طايؼتتًو عؾؿقتتًو اطؿتتئـ قتتف اقتتـػا و

 إؼ  عاؿي  و ـوقف عؾقف اقً ل و و ؿعؾف عؾقف اقً ل بقوكًو قؾؼاآ .

ؿفـتتتو كؼتتتػ  تتتع اقػتتتاع فؾفتتتو:  تتتو هتتتق اقطايتتتؼ  عاؿتتتي اقًتتتـي أو اقٌقتتتو  بتتتوقنعٌري 

 عاوك بام يًؿك بوقًـد،  ؾؼاآ ؟  و هق اقطايؼ عـدفؿ؟ أ و طايؼـو ك ـ ؿفقق

أي: أ  ياوي اق ؼي عتـ اق ؼتي عتـ اق ؼتي عتـ اق ؼتي وهؽت،ا  نًؾًت ً آخت، بعضتفؿ 

 تتع    ظتتي أ  هـتتوك أ تتٌوبًو كـتتع  ¢عتتـ بعتته إؼ أ  يـنفتتل اخلتترب إؼ اقـٌتتل 
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أ قوكًو  ـ آعنامد عىل   ؾ ه،ه اقًؾًؾي اقنل اًؿك بوقًـد، ه،ا اقعؾؿ اقت،ي 

اقتت،ي يؼصتتد بتتف اققصتتقا إؼ  عاؿتتي  تتو ـوقتتف اقا تتقا  يتتدور  تتقا درا تتي اقًتتـد

عؾقف اقً ل أو  و ؿعؾف قـنؿؽـ بف  ـ اػًري اقؼاآ ، ه،ا اقعؾؿ اػادت بف اقػاـي 

اققا تتدة  تتـ اقػتتاع اإل تت  قي فؾفتتو ـتتدياًم و تتدي ًو وهتتل: أهتتؾ اقًتتـي واجلامعتتي 

اٌوع ا ،اهى بوقنعٌري اقعولت ٕكف يدخؾ ؿقف فؾ ا ،اهى  ـ اقـو قي اقػؼفقي.. أ

إربعتتي فتتام يتتدخؾ ؿقتتف أهتتؾ ا تت،اهى اقؽ  قتتي إختتاى  تتـ أيضتتًو اتتدخؾ يف 

داغتتاة أهتتؾ اقًتتـي وإ  فتتو  هـتتوك يشء  تتـ اقتتن ػظ يف إدختتو،ؿ يف هتت،ه اقتتداغاة 

فوٕ وعاة وفو واايديي ؿًقاء ـؾـتو عتـ هت،يـ ا ت،هٌػ اقؽ  قتػ أو ـؾـتو عتـ 

همٓء  نػؼق   ع أهؾ ادديٌ عىل أ  ا ،اهى اقػؼفقي إربعي ؿؽؾ همٓء و

طايؼي  عاؿي اققصقا إؼ  و فو  عؾقف اقا قا عؾقف اقً ل  ـ هدى و ـ بقو  

 اقؼاآ  ققا هـوك إٓ اإل ـود، اػادت بف أهؾ اقًـي دو  اقطقاغػ إخاى.

ؿتتتنذا فتتتو  هتتت،ا  ًتتتؾاًم قتتتدى اقػتتتاع بصتتتقرة عو تتتي وقتتتدى  قةتتتف هتتت،ا اقًتتتماا 

أ  أ دًا يـوـش يف ص ي ه،ا ا تـفٍ  عاؿتي  تو فتو  بصقرة خوصي، وٓ أعنؼد 

عؾقتف اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل  تتـ ا،تتدى واقًتترية وأفتترب دققتتؾ عتتىل ذقتتؽ أ  بعتته 

إؿااد  ـ إ ؿ اقؽوؿاة اقنتل ٓ اشترتك  تع اقػتاع اإل ت  قي فؾفتو يف اقشتفودة 

ل   تو بوقا وقي ـد اعرتؿقا وه،ا رؾؿ أكقؿفؿ بت ¢: ع  وةؾ بوقق داكقي وقـٌقف 



 اإلباضية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

703 

عـتتد ا ًتتؾؿػ  تتو يًتتؿك بوقًتتـد  عاؿتتي اقنتتوري  اإل تت  ل إوا هتت،ا يشء 

 اػادت بف إ ي اإل   قي دو  إ ؿ إخاى.

وفتام يؼتقا  تتق  اإل ت ل ابتتـ اقؿقتي ر:تتف ا:: بتل  إ تتي اإل ت  قي كقتت ت 

عىل أ نل اققفقد واقـصورى بؽقفو عىل ا،دى وعىل اقنق قدت ف،قؽ كق ت 

ادتتديٌ  تتـ اإل تت  قػ عتتىل بؼقتتي اقػتتاع إختتاى يف فسفتتو هتت،ا ا تتـفٍ أ تتي 

اقعؾؿل اقؼوغؿ عىل اقًتـد و تو يؾتقذ بتف وينعؾتؼ بتف  تـ  عاؿتي عؾتؿ ا صتطؾح يف 

ادديٌ وعؾؿ اجلاح واقنعديؾ ؿلهؾ ادديٌ اػادوا  ـ بػ اقػاع اإل   قي 

إ تتتؿ ا عنؼتتتدة فؾفتتتو فتتتام اػتتتادت إ تتتي اإل تتت  قي بو،تتتدى واقنق قتتتد  تتتـ بتتتػ 

 بوٕديو  فوققفقد واقـصورى وؾريهؿ ؿف،ا فف،ا.

قتتت،قؽ أعتتتقد ٕـتتتقا: إذا فتتتو    تتتؾ هتتت،ا اقًتتتوغؾ أو اقـوـتتتؾ يعنؼتتتد بصتتت ي هتتت،ا 

ا تتتتـفٍ ؿتتتتـ ـ كؼتتتتقا ،تتتتؿ  قـتتتت،اك: بتتتتل  هتتتت،ا اقنًتتتتؾقؿ اقتتتت،ي يدكتتتتدكق   ققتتتتف 

ويؼققتتتق : بلكتتتف ٓ يـٌغتتتل ٕهتتتؾ اقًتتتـي أ  يـؽتتتاوا عتتتىل اقشتتتقعي اعتتتنامدهؿ عتتتىل 

نتتتٌفؿ وعتتتىل روايتتتوت فنتتتٌفؿ كؼتتتقا: إ  فوكتتتً فنتتتٌفؿ ـوغؿتتتي عتتتىل هتتت،ا ا تتتـفٍ ف

اقصتت قح  تتـ أ تتوكقد  نصتتؾي وروايتتوت يـٌغتتل  عاؿنفتتو  تتـ صتت نفو  تتـ وتتعػفو 

 قـئ، كؼقا: اقػصؾ بػ أهؾ اقًـي وبػ اقشقعي إكتام هتق اقاةتقع إؼ إ توكقد، 

 ٓ. اجلقاب:ؿفؾ اقشقعي عـدهؿ أ وكقد فام عـد ا ًؾؿػ، 
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 اعنؼودي أ  ا ؼصقد  ـ   ؾ ه،ا اقًتماا أو  تـ   تؾ هت،ه اقتدعقى أ  ويف

قؾشتتتقعي أ  يعنؿتتتدوا هتتتق اقنؿفقتتتد قؾػتتتاع إختتتاى أ  يعنؿتتتدوا عتتتىل فنتتتٌفؿ هتتتؿ، 

فوإلبووقي    ً وفوق يديي    ً وك ق ذقؽ  ـ اقػاع اإل   قي، فؾ ه،ه اقػاع 

ةتتد قتتدَيو أ وديتتٌ  تتـ عتتاك فنٌفتتو ؿفتتل ؿؼتترية ؿؼتتاًا  تتدـعًو  تتـ  قتتٌ أكتتف ٓ يق

ااوى عـ اقا قا عؾقف اقً ل بؽ اة يؿؽـفؿ أ  يعنؿدوا عؾقفو يف ؿفؿ اقؼاآ  

اقؽايؿ فام يقةد ذقؽ عـد أهؾ اقًـي وعـد أهؾ ادديٌ ب وصي  ـفؿت ق،قؽ 

ؿف،ا اق،ي يؼتقا هت،ه اقؽؾؿتي إكتام يؿفتد قؾػتاع إختاى أ  اعنؿتد عتىل اقؽنتى 

 واقاوايوت اقنل عـدهؿ.

إ  فتتتو   تتتو عؾقتتتف عؾتتتامء ادتتتديٌ  تتتـ آعتتتنامد عتتتىل إ تتتوكقد أعتتتقد ٕـتتتقا: 

و عاؿتتتي اقتتتاواة وك تتتق ذقتتتؽ  تتتو ينعؾتتتؼ بعؾتتتؿ اجلتتتاح واقنعتتتديؾ وعؾتتتؿ  صتتتطؾح 

ادديٌ هؿ يم ـق  بص ي ه،ا ا تـفٍ ؿـطتوقٌفؿ بتل  يؾن  تقا كػتا ا تـفٍ يف 

 إيٌوت  و عـدهؿ  ـ روايوت انعؾؼ بؿ،هٌفؿ أو بػاـنفؿ.

أ  ه،ا اقطايؼ إ  ي يًؾؿ بف.. هت،ا ا تـفٍ ادتدي ل  قؽـل أـقا: إ  اققاـع

إ  ي يًؾؿ بف  ـ اقػاع إختاى أو  تـ أهتؾ إديتو  إختاى  عـتك ذقتؽ أفتؿ 

مجقعتتًو ٓ يًتتنطقعقا أ  ي ٌنتتقا ديتتوكنفؿ و تت،هٌفؿ و تتو عؾقتتف هتتؿ  تتـ هتتدى أو  تتـ 

وتتت ات ٕكتتتف ٓ يقةتتتد هـتتتوك طايؼتتتي وو تتتقؾي أختتتاى  عاؿتتتي  تتتو فتتتو  يف اقتتت  ـ 

ؼتتديؿ إٓ بطايتتؼ اإل تتـود، وإ  ـتتوققا: ك تتتـ كًتتؾؿ بصتت ي هتت،ا ا تتـفٍ وأكتتتف ٓ اق
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طايتتتؼ إٓ آعتتتنامد عتتتىل اإل تتتـود  قـئتتت، كؼتتتقا ،تتتؿ: أيتتتـ فنتتتى ادتتتديٌ اقنتتتل 

اعنؿتتتدو  عؾقفتتتو، وأيتتتـ فنتتتى اقاةتتتوا اقنتتتل اعنؿتتتدو  عتتتىل  عاؿتتتي اق ؼتتتي..  تتتـ 

ء يت،فا اقضعقػ..  تـ اقؽت،اب..  تـ اققوتوع إؼ آختاه؟ ٓ يقةتد عـتدهؿ يش

 تتتتـ هتتتت،ا اقؼٌقتتتتؾ إط ـتتتتًو، يتتتتؿ أيتتتتـ اقؽنتتتتى اقنتتتتل يعنؿتتتتدو  عؾقفتتتتو يف  صتتتتقؾ 

إ وديتتٌ؟ ك تتـ عـتتدكو  تت  ً  تتو  تتوء ا:  ئتتوت اقؽنتتى بعضتتفو طٌتتع وأف اهتتو ي 

يطٌتتتع  نتتتك أ  فؾفتتتو اتتتاوي إ وديتتتٌ عتتتـ اقا تتتقا عؾقتتتف اقًتتت ل بوٕ تتتوكقد 

،ا اقؽتت ل بتتل  فتتؾ وٓ كعـتتل ك تتـ  قتتـام كؼتتقا هتت ¢ا نصتتؾي  تتـفؿ إؼ اقـٌتتل 

قؽــو كايد أ  كؼقا: بلفؿ يف هت،ه ا ئتوت  ¢ذقؽ هق ص قح يوبً عـ اقـٌل 

ا ئتتوت  تتـ اقؽنتتى ـتتد ـتتد قا قـتتو اقق تتقؾي اقنتتل هبتتو يتتنؿؽـ اقعتتوي  تتـ  عاؿتتي  تتو 

، أي: ـد قا قـو إ وديتٌ بوٕ توكقد، يتؿ  ؼوبتؾ ¢صح  و ي يصح عـ اقـٌل 

ٕ تتوكقد عـتتدكو فنتتى اعتتاك بؽنتتى أ تتامء هتت،ه اقؽنتتى اقنتتل اتت،فا إ وديتتٌ بو

اقاةوا واقاواة يف ه،ه اقؽنى إققك ا مقػي  ـ اقاواة.. فؾ وا د ي،فا  ـ 

هتتؿ  تتققخف..  تتـ هتتؿ ا  ،اتتف أختت،يـ عـتتف.. و نتتك وقتتد و نتتك  تتوت.. وهتتؾ 

ا نؼول  ػظف واطتاد  نتك آختا ر تؼ  تـ  قواتف أل اختنؾط ـٌتؾ  قاتف وك تق ذقتؽ 

ـ اإل ت  قػ عتىل  توغا إ تؿ  تـ ةفتي وكػ تا أيضتًو  ـ اقعؾقل اقنل كػ تا ك ت

ك تتـ اقًتتـقػ عتتىل  تتوغا اقػتتاع  تتـ ةفتتي أختتاى بلكـتتو و تتدكو ؿؼتتط اقتت،يـ  تتـ ا: 

ع  وةؾ عؾقـو بؿ ؾ هت،ه اقق تقؾي اقنتل  ػتظ ا: قـتو ديــتو وؿتوًء بقعتد ربـتو اٌتورك 
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ْقـَتتتتتتو اقتتتتتت،ى ﴿واعتتتتتتوؼ اقتتتتتت،ي ـتتتتتتوا يف اقؼتتتتتتاآ  اقؽتتتتتتايؿ:  ـُ َك   و َكْ تتتتتت تتتتتت ُف إِك  و َقتتتتتت تتتتتت ْفَا َوإِك 

 .[1]ملحجي ﴾َدَوؿُِظق َ 

قـيب بعته إ  ؾتي: اقشتقعي  ت  ً هتمٓء أعظتؿ فنتوب عـتدهؿ هتق اقؽنتوب 

ا ًتتؿك بوقؽتتويف قؾؽؾقـتتل وهتتق هـتتو عتتدة جمؾتتدات وتت ؿي، أوًٓ: هتت،ا اقؽنتتوب 

أف تتتتاه بتتتتوقنعٌري ادتتتتدي ل اقًتتتتـل  عووتتتتقؾ وأ ًتتتتـفو  اا تتتتقؾ وأف اهتتتتو  ؼتتتتوطقع 

،و ع ـي بوقا قا عؾقف اقً ل وإكام عىل زيـ اقعوبديـ أو  يعـل:  قـقؿي ققا

عتتىل اقصتتودع أو أو ك تتق ذقتتؽ  تتـ أغؿتتي أهتتؾ اقٌقتتً، ؿفتت،ه اقؽنتتى أوًٓ: ققًتتً 

 حنصي بل وديٌ اقا قا ؿؼط.

يوكقتتًو: هتت،ه اقؽنتتى وهتت،ا أ فتتو عـتتدهؿت ٕفتتؿ يلتت ق  بعضتتفؿ بتتل  فنتتوب 

اقٌ توري عـتد اقًتـي،  تع ذقتؽ اقؽويف ه،ا قؾؽؾقـتل عـتد اقشتقعي بؿـ قتي صت قح 

إذا ـوبؾتتً هتت،ا اقصتت قح عـتتد أهتتؾ اقًتتـي بتت،اك اقصتت قح ا  عتتقل عـتتد اقشتتقعي 

وةتتدت ؿاـتتًو  و تتعًو ةتتدًا بقتتـفام فتتام ـقتتؾ ـتتدياًم: ؿتتليـ اق ايتتو  تتـ اق تتاى وأيتتـ 

 عوويي  ـ عغ،  نسد أ وديٌ اقٌ وري فؾفو ص ق ي بوٕ وكقد ا نصؾي  ـف 

قؾتتي اكنؼتتدهو بعتته أهتتؾ ادتتديٌ و تتؾؿ بصتت نفو فؾفتتو إٓ أؿتتااد ـؾ ¢إؼ اقـٌتتل 

قإل تتول اقٌ تتوري إٓ أؿتتااد ـؾقؾتتي  ـفتتو، أ تتو فنتتوب اقؽتتويف قؾؽؾقـتتل ؿوقتت،يـ كؼ تتقا 

وـتتد قا يف بعتته اقطٌعتتوت رص تتقا بتتل .. فؿقتتي فٌتترية ةتتدًا ةتتدًا  تتـ اقاوايتتوت 
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اقنتتل ؿقفتتو عتتـ اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل أو عتتـ أهتتؾ اقٌقتتً ٓ اصتتح و تتع ذقتتؽ ؿفتتق 

 ؿ يف  ـ قي ص قح اقٌ وري.عـده

كؼوبؾ   ؾ ه،ا اقؽنوب ا نعؾؼ بوقاوايي عـ اقا قا عؾقف اقًت ل وعتـ أهتؾ 

اقٌقتتتتتً ؿتتتتتام هتتتتتل اقؽنتتتتتى اقنتتتتتل عـتتتتتدهؿ  عاؿتتتتتي رةتتتتتوا اقشتتتتتقعي اقتتتتت،يـ يتتتتتاوو  

إ وديٌ عـ اقا قا عؾقتف اقًت ل؟ ،تؿ فنتى صتغرية ادستؿ ةتدًا عٌتورة عتـ 

ٓ  د ؿقفو اقيقؼًو رصحيًو، وٓ  د جمؾد وا د أو جمؾديـ، يؿ  ػ درا نفو 

ؼفؿ وعتتتتتىل قهـتتتتوك أغؿتتتتي فلغؿتتتتتي أهتتتتؾ اقًتتتتتـي اقتتتت،يـ كنشتتتتتٌع بتتتتوٓط ع عتتتتتىل اتتتتقي

 تتتتاحيفؿ فوإل تتتتول أ:تتتتد واقٌ تتتتوري وحيقتتتتك بتتتتـ  عتتتتػ وعتتتتغ بتتتتـ ا تتتتديـل 

واقاازي وك ق ذقؽ ابـ  ٌو    ؾ همٓء إغؿتي ٓ يقةتد عـتد اقشتقعي أبتدًا ؿفتؿ 

 ؿؼااء  ـ اقـو قنػ:

  قي إوؼ: هل اقق قؾي  عاؿي ص ي ادديٌ وهق اقًـد.اقـو

 واقـو قي إخاى: اقق قؾي قـؼد اقًـد بؿعاؿي اقاةوا.

ؿفؿ ؿؼتااء يف فتؾ  تـ هتواػ اقق تقؾنػ وقت،قؽ ؿفتؿ ٓ يًتنطقعق  أ  يمقػتقا 

 تتتت  ً أكتتتتو اقاةتتتتؾ إقٌتتتتوين اقتتتت،ي أصتتتتؾف أعسؿتتتتل.. أ  قتتتتف  ؾًتتتتؾنو :  ؾًتتتتؾي 

ؾًؾي إ وديتٌ اقضتعقػي.. إؼ أ  عـتده هتق و تده إ وديٌ اقص ق ي، و 

ؿض ً عـ اقٌ وري و ًؾؿ اق،يـ اؼتد قكو ك تق أقػتػ  تـ إ وديتٌ اقصت ق ي 

 ؿليـ فنى اقشقعي يف كقق  اقص قح  ـ اقضعقػ؟ ٓ وةقد   ؾ ه،ا إط ـًو.
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وإذا اافـتتتو اقشتتتقعي ةوكٌتتتًو وهتتتؿ بتتت   تتتؽ وادتتتؼ يؼتتتوا هتتتؿ ينؾتتتق  يف ا ـ قتتتي 

بعد أهؾ اقًـي  ـ  قٌ ا نغو،ؿ بوقعؾقل اقؽتعقي واقعؼؾقتي وك تق ذقتؽ  اق وكقي

 ـ بػ اقػاع إخاى ؿـلخ،    ً بعدهؿ يليت اق يديي ؿليـ فنى اق يديي؟ أيضًو 

يتتتليت كػتتتا اقًتتتماا اقًتتتوبؼ.. فنتتتٌفؿ اقنتتتل اتتتاوي إ وديتتتٌ عتتتـ اقا تتتقا عؾقتتتف 

اجلاح واقنعديؾ.. أكو اقً ل.. فنٌفؿ اقنل ان دث عـ اقاواة وعـ  اااٌفؿ يف 

  صتتقًو إؼ أ  ٓ أعتتاك فنوبتتًو قؾ يديتتي يف اجلتتاح واقنعتتديؾ، أعتتاك قؾشتتقعي 

بعتتته اقؽنتتتى قؽـفتتتو ٓ اتتتاوي وٓ اشتتتػل، أ تتتو اق يديتتتي إؼ أ  ٓ أعتتتاك ،تتتؿ 

 فنوبًو يف  عاؿي رواة فنى ادديٌ عـدهؿ.

ؿ قؽتتـ  تتـ أعستتى إ تتقوء عـتتدهؿ فنتتوب يف روايتتي إ وديتتٌ  عنؿتتد عـتتده

 ًـد زيد بـ عغ..  ًـد زيد ه،ا ياويف رةؾ ف،اب عـدكو وهتؿ ٓ يًتنطقعق  

دؿوعتتتًو عـتتتفت ٕفتتتؿ ؿؼتتتااء يف اقتتترتاةؿ إط ـتتتًو، ؿتتتنذا فتتتو  هتتت،ا ا ًتتتـد هتتتق عؿتتتدة 

 تت،هٌفؿ وقتت،قؽ كستتد  تتقاء اقشتتقعي أو اق يديتتي إفتتؿ يعنؿتتدو  عتتىل فنٌـتتو ك تتـ 

ادوا أ  يميتدوا  تو عـتدهؿ  تـ أهؾ اقًـي يف اليقد  و عـدهؿ  ـ ادؼ، أ تو إذا أر

اقٌوطؾ يف وةفي كظاكو ؿ  لدو  يف فنٌفؿ إٓ روايوت  ـؼطعي أو  ؼطقعي أو 

ك ق ذقؽ  ـ اقعؾؾ ا عاوؿي عـتد أهتؾ ادتديٌ.. هت،ا   توا ينعؾتؼ.. ذاك   توا 

ينعؾؼ بوقشتقعي اقؽتويف اقت،ي هتق بؿـ قتي صت قح اقٌ توري وهتق ٓ يقيتؼ بتف  نتك 

 ـ عؾامء اقشقعي يف اقعل ادورض وؿقتف طو توت  تـ  بوقـًٌي قٌعه ا  ؼؼػ
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 قٌ كًٌي عؾؿ اقغقى إؼ أهؾ اقٌقً وك ق ذقتؽ، وقًتـو يف هت،ا اقصتدد أ ، 

وه،ا  ل  اق،يـ يتلاق  بعتد اقشتقعي،  تـ بعتد اقًتـي يتليت اقشتقعي يتؿ ـؾـتو اق يديتي 

 عـدهؿ  ًـد زيد بـ عغ وياويف ف،اب عـدكو.

وأخري وهؿ اخلقارج أو اإلبووقي، أهؿ فنوب عـد كليت أخريًا إؼ   وا يوقٌ 

اإلبووقي هق اقؽنوب ا ًؿك بؿًـد اقابقع بـ  ٌقى إزدي وـد ابنتدع بعته 

 نلخاَيؿ  ضوهوة  ـف  و عـد أهؾ اقًـي  ـ ص قح اقٌ توري وصت قح  ًتؾؿ 

وص قح ابـ خ يؿي وص قح ابـ  ٌو ، هؿ  و عـدهؿ أي فنوب ا ؿف صت قح 

نتتوب ا عتتاوك ـتتدياًم و تتدي ًو بو تتؿ  ًتتـد اقابقتتع ابتتـ  ٌقتتى ؿوبنتتدعقا ،تت،ا اقؽ

ؿؼتتتد  تتتؿقه صتتت قح  تتتـ عـتتتدهؿ  تتتؿقه بوقصتتت قح  ضتتتوهوة قصتتت قح اقٌ تتتوري 

وصتت قح  ًتتتؾؿ وك تتتق ذقتتتؽ، هتتت،ا اقؽنتتوب اقتتت،ي هتتتق  ًتتتـد اقابقتتتع أو بتتت عؿفؿ 

يًؿقكف بوقص قح ؿـؼقا: ه،ا اقص قح  عنؿد أوًٓ عىل بعته اقشتققخ قؾابقتع 

ػ اتتتاامجفؿ  نتتتك عـتتتدهؿ، اتتتاامجفؿ ؾتتتري  عاوؿتتتي، بتتتؾ بتتتـ  ٌقتتتى ؾتتتري  عتتتاوؿ

أعسى  ـ ه،ا بؽ تري وهبت،ا أكتو أفتل اقؽت ل عتـ هت،ا اقًتماا، أعستى  تـ هت،ا 

وي ااقعستتتى أ  اقابقتتتع بتتتـ  ٌقتتتى ٓ اامجتتتي قتتتف ٓ عـتتتدكو وٓ عـتتتدهؿ، هتتت،ا اقتتتا

 اق،ي فنى ص قح اقابقع بـ  ٌقى.

د عتتىل فنتتٌفؿ اجلتتقاب قتت،قؽ ؿوقتت،ي يؼتتقا: أكتتف ٓ يـؽتتا عتتىل اقشتتقعي آعتتنام

عاؿـتتتوه هبتتت،ا اقنػصتتتقؾ و تتتقة ه أكتتتف ٓ يؿؽتتتـ آعتتتنامد عتتتىل روايتتتي وـعتتتً ؿتتتقام 
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 ه انعؾؼ بوقا قا عؾقف اقً ل أو بؿـ بعتده  تـ اقصت وبي اقؽتاال إٓ بطايتؼ 

اإل ـود أوًٓ و عاؿي اقاواة ةا ًو واعدي ً يوكقًو ؿؽؾ اقػاع اإل   قي ؿؼااء  ـ 

إ  ؾتتي عاوتتـوهو أ تتو ؽؿت قتت،قؽ كؼتتقا وك ؿتتد ا: أ   هتتواػ اقق تتقؾنػ وهتت،ه

ةعؾـو أوًٓ  ًؾؿػ  ق كو ب،قؽ عىل أهتؾ اقؽنتوب أمجعتػ، يتؿ ةعؾـتو  تـ أهتؾ 

 اقًـي  ـ ا ًؾؿػ  قٌ أكف ٓ يقةد عـد اقػاع إخاى  و َيندو  بف  ٌقق ً.

 ا: يؽا ؽ يو  ق .. ة اك ا: خري..  داخؾي:

 ع اقص قح اٌع اقٌ وري..اؼؾقدًا  ـ ةو  اقشق :

أ نوذكو انؿقاًم قؾٌ تٌ يت،فا يف بعته فنتى اإلبووتقي أ  قتف اامجتي   داخؾي:

وأ قوكتتًو يطققتتق  وأختت، عتتـ ؿتت   وراح وأاتتك وفتت،ا.. ؿؽقتتػ كًتتنطقع أ  كسقتتى 

 عؾقفؿ يف   ؾ ه،ا؟

كعؿ، ه،ا ي،فاوكف  ًى طايؼنـو ك ـ وققا ،ؿ  ـد  نصؾ بـػا  اقشق :

ي قؾابقتتع بتتـ  ٌقتتى يعـتتل: ك تتـ  تت  ً أي اامجتتي كايتتدهو اقتت،ي يتت،فا هتت،ه اقرتمجتت

كعؾتتق هبتتو  نتتك كصتتؾ إؼ أـتتاب  صتتدر  تتـ ا تترتةؿ، هتتمٓء بقتتـفؿ وبتتػ اقابقتتع 

ـاو   ع ذقؽ يؼققق  ذفا ؿ   يف فنوب ف،ا.. فنوب ف،ا ي،فا  قئًو ٓ  ـد قف 

 .بقـف وبػ اقابقع بـ  ٌقى  قـام يرتةؿ قف بام ااةؿ بف طقي ً وطقي ً.

وه،ا عػ اق،ي يف ه،ا اقؽنوب  ق ـو  مقػ  ـ اقؼتا  اقًتودس   داخؾي:

 و رتةؿ قؾابقع بـ  ٌقى.. اػًري قؽ ل إ نوذ كعؿ.
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وقنعتديؾ واجلتاح.. قتقا به،ا أوًٓ: ؿؾ،قؽ، يوكقًو: ققا ؿقف  و ينعؾؼ  اقشق :

ك ؿقتتف بلكتتف يؼتتي وأكتتف  تتوؿظ ووتتوبط ف تتري اقاوايتتي أو ـؾقتتؾ اقاوايتتي  تتو هتتق  عتتاو

عـتتتدكو يف فنٌـتتتو بوقنػصتتتقؾ يعـتتتل.. ؿفتتت،ا فؾتتتف يتتتدا بوإلوتتتوؿي إؼ أكتتتف ي يتتت،فا يف 

فنتتى اتتااةؿ أهتتؾ اقًتتـي إط ـتتًو عتتىل أفتتؿ يتت،فاو  فتتام اعتتاك..  تتـ فتتو  يؼتتي.. 

 ـ فتو  وتعقػًو..  تـ فتو  فت،ابًو..  تـ فتو  جمفتقًٓ ؿفت،ا اقاةتؾ  غؿتقر بتو اة 

فتتد أ  اقتت،يـ أ  يف اقعلتت قتتقا قتتف ذفتتا يف فنتتى اتتااةؿ عؾتتامء اقًتتـي ؿفتت،ا يم

ادتورض يايتتدو  أ  يظفتتاوا هتت،ا اقشتت   ؿؾتقا ،تتؿ يعـتتل  ااةتتع عوققتتي وإكتتام 

ياةعتتق  إؼ بعتته ا تتمرخػ بقتتـفؿ وبتتػ ا تترتةؿ ـتتاو  طقيؾتتيت وقتت،قؽ ؿؿتتع 

خؾق ه،ه اقرتمجي عـ اقنقيقؼ وعتـ بقتو   ااٌنتف يف اقضتٌط وادػتظ ؿفتل عٌتورة 

 و وٓ خطول فام يؼققق .عـ  اا قؾ بؾ و عووقؾ ٓ  ـول ،

وأ  فنوب ا ًـد ه،ا أريد أ  أقػً اقـظا إؼ أ  أوا  و يؼتاأ اإلكًتو  يف 

ه،ا اقؽنوب لد  و يليت  و يدا أ  ه،ا اقؽنوب فلكف ؾري صت قح اقـًتٌي إققتفت 

ٕكف أ قوكًو  د روايتوت ٓ ع ـتي بتوقابقع  نتلخاة عـتف، قؽتـ قـٌتدأ بتلوا  تديٌ 

 هـو..

بتتتـ  ٌقتتتى بتتتـ عؿتتتاو اقٌلتتتي..  تتتـ اقتتت،ي ـتتتوا ـتتتوا؟ ؿتتتنذًا: هتتت،ا  ـتتتوا اقابقتتتع

اقًـد  ـؼطع يعـل: عودة عؾامء ادتديٌ عـتد و يتاووا فنوبتًو ففت،ا.. يت،فاوا هـتو 
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هتتت،ا عتتتـ ؿتتت   وهتتت،ا عتتتـ ؿتتت   إؼ يف ا ؼد تتتي  تتتؿعف ؿتتت   وهتتت،ا عتتتـ ؿتتت   و

 ..أ .

 )اكؼطوع يف اقصقت(

 ( 00:  00: 35/   310) اهلدى والنور / 
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 ١ُٝ َضٓد ايزبٝعق

  و ـقؿي  ًـد اقابقع .يو  ق  

 ٓ ـقؿي قف إط ـو 

 : .. ( 18:  15/ 33) اهلدى والنور /

وا: يتتو  تتق ـو ا طتتوقع قؽنتتى اإلبووتتقػ، يعـتتل يف اػًتتري اقؼتتاآ ،   داخؾتتي:

جمؾدا  أ  وا د يف بعه اقػو ي،.. اقػو تي يف اجلت ء، واق توين اجلت ء ؿقتف 

  قرة اقٌؼاة.يام  آيوت ؿؼط  ـ 

 جمؾد وا د؟ اقشق :

 جمؾديـ، جمؾد اقػو ي...  داخؾي:

 اػًري اقػو ي، ويام  آيوت  ـ  قرة اقٌؼاة. اقشق :

 أي كعؿ، جمؾديـ، قؾ ؾقغ ه،ا.  داخؾي: 

 ٌ و  ا: با،  فام ه،وا  افقا اقػتاع اقضتوقي، يشتعا اإلكًتو   اقشق : 

 أكف  و عـدهؿ عؾؿ.
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 ... عىل... داخؾي: 

 أي كعؿ، أصق،ؿ، فنٌفؿ،  ااةعفؿ، و ؾي. قشق :ا 

 فؾفو اؽاار.  داخؾي: 

 و يف ،ؿ  ااةع ـديؿي  عنؿدة أبدًا، فام يؼقا ابـ اقؿقي ر:تف ا:  اقشق : 

 يف ؾري ا ـو ٌي ه،ه، يشٌف اقػاع اقضوقي بعضفؿ بوققفقد وبعضفؿ بوقـصورى.

 تـ  قتٌ اكؼطتوع  ؾًتؾي أكو أـقا: ه،ه اقػاع فؾفو أ ٌف بوققفقد واقـصورى  

 اقعؾؿ بقـفؿ.

 ... إ ـود. داخؾي: 

 إ ـود،  و يف عـدهؿ ه،ا اقكء فام هق  قةقد عـد أهؾ اقًـي. اقشق : 

  ـ عسوغى إ قر،  ًـد بـ اقابقع ادٌقى، ه،ا  ٌ و  ا:.  داخؾي: 

 أـدس فنوب عـدهؿ،أصح فنوب عـدهؿ؟ اقشق : 

 وٓ اامجي قف.  داخؾي: 

ا اقابقتتع عتتـ أيب عٌقتتدة عتتـ ةتتوبا بتتـ زيتتد عتتـ ابتتـ عٌتتوس، أبتتق هتت،  داخؾتتي: 

 كف  ًؾؿ بـ أيب كقؿي، جمفقا.أعٌقدة ه،ا ب  ً ووةدت 

 كعؿ. اقشق : 
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قؽتتـ ربقتتع  تتو وةتتدت، أ تتامء ف تترية ةتتدًا ربقتتع يف اقنفتت،يى، قؽتتـ   داخؾتتي: 

 ققا هق ا ااد.

 وقـ  د.  داخؾي: 

 فؾ... ا ؿ هق...   داخؾي: 

 ه،ا. ...ةوبااقشق : 

 ... داخؾي: 

 يؼوا إكف فو  إبووقًو، وأكف رةع. اقشق : 

 وكػك عـ كػًف ذقؽ.  داخؾي: 

 وهق يؼي عـد أهؾ اقًـي، كػا إ وكقد إققف  و ،و ـقؿي عـدهؿ. اقشق : 

 إذًا ه،ا اقًـد ؾري ص قح،وؾري  عنؿد.  داخؾي: 

 أبدًا. اقشق : 

 . : .. (5/ .. :   67) اهلدى والنور /  
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 َٓ٘باب 

  ًـد اقابقع بـ  ٌقى يو ق  هؾ يعنؿد عؾقف؟  داخؾي:

 ٓ  و يعنؿد ٓ عـد أهؾ اقًـي وٓ عـد اإلبووقي. اقشق :

 ؿقف أ وديٌ قؾٌ وري و ًؾؿ يو  ق .  داخؾي:

اقصتت ي  تتو ةتتوءت  تتـ عـتتده، ةتتوءت  تتـ خورةتتف، ٕ  أ تتوكقده فؾفتتو  اقشتتق :

عٌقدة وإٓ ؾتريه وهتق ٓ   ـؼطعي، وهل ادور عىل  ق ف ا شفقر،  و أدري أبق

 ذفا قف يف فنى اقاةوا  طؾؼًو.

 (  00:  53: 43/ 229) اهلدى والنور /
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 باب َٓ٘

يًلا  وغؾ، أو يطؾتى  توغؾ يؼتقا يطؾتى:  ٌت،ا يتو  تق ـو قتق ـؿتنؿ  ا ؾؼل:

بن ايٍ أ وديٌ  ًـد اقابقع بـ  ٌقى، وبقو  اقص قح ؿقف  ـ ؾريه، وة افؿ 

 ا: خريًا.

 ه،ا ا قً ٓ يًن ؼ ه،ا اقع اء. :اجلقاب اقشق :

 هففففف  داخؾي:

 ة اك ا: خري. ا ؾؼل:

 وإيوك. اقشق :

 ( 00: 37: 02/ 529) اهلدى والنور /
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 ايدرٚس ٚايعًٜٛني
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 ايدرٚس ٚايعًٜٛني
 تتتتماا: بوقـًتتتتٌي قؾتتتت،يـ عؼقتتتتدهتؿ اقتتتتدرزيػ واقعؾتتتتقيػ اقػتتتتاع بقتتتتـفؿ وبتتتتػ 

 مجوعي ا ًؾؿػ؟ ...

 ػاع بػ اققفقد واقـصورى، يعـل: فؾفؿ فػا واقؽػا  ؾي وا دة.فوق اقشق :

  ماا: قق  ؿ ً يو  ق ، بوقـًٌي قؾشقعي   ؾ همٓء؟

 ٓ، اقشقعي أكقاع، أي كعؿ. اقشق :

 (00:  56: 11/ 255) اهلدى والنور / 
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 ايكادٜا١ْٝ
د شتتؼ  تتقا  تتديٌ ا اقشتتق   ـوـشتتي وـعتتً قتتف  تتع أ تتد اقؼوديتتوكقػ يف ْفتت ذِ 

  ف،بوت إبااهقؿ عؾقف اقً ل اق  يي .

اقؽ،ب  اال ، وقؽـ إذا اوطا اإلكًو  إققف ققؿـتع فوريتي اؽتود اؼتع  اقًوغؾ:

 قق صدع اقؼقا ، أيٌؼك كػا ادؽؿ ؟ 

إذا صح ه،ا اقًماا ٓ يٌؼك عىل كػا ادؽؿ ، إذا صح اقنصقيا ٓ  اقشق :

 يٌؼك كػا ادؽؿ .

 ؾح اقؽ،ب إٓ يف ي يي ؟أ د ادضقر : ٓ يص

 كعؿ ، ٓ يصؾح اقؽ،ب إٓ يف ي ث .  اقشق :

 : عىل ه،ا اقًماا لقز ، ٕكف  فوريي . اقًوغؾ

كعتتؿ ، هتت،ا بقتت،فاين بؿـوـشتتي  تتـ ا ـوـشتتوت اقنتتل وـعتتً بقـتتل وبتتػ  اقشتتق :

ين أ،ؿ اك ااؿوت خطرية ةدًا ، اقظتوها  –طٌعًو   –اقؼوديوكقي يف د شؼ ، همٓء 

ا تتؿف ، ا فتتؿ : ةتتات ةؾًتتوت عديتتدة بقـتتل وبقتتـفؿ ، وبعتتديـ ااػؼـتتو أكـتتو  كًتتقً

كعؿؾ  ـوـشي أو  ـوظاة فنوبقي ] ف ل ؾري واوح [ أ  ه،ا ادديٌ  تو بقنـو تى 
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 تتتتع  ؼتتتتول إكٌقتتتتوء ، فقتتتتػ إبتتتتااهقؿ بقؽتتتت،ب ؟ وربـتتتتو يؼتتتتقا يف اقؼتتتتاآ  اقؽتتتتايؿ : 

فت،ب »هت،ا ادتديٌ يؼتقا : و ﴾صديؼًو كٌقًو ﴿ا: بقؼقا :  ﴾وفو  صديؼًو كٌقوً ﴿

هتت،ا  تتديٌ بوطتتؾ ، هتت،ا اقـؼتوش فتتو  بقـتتل وبتتػ داعقتتنفؿ اقؽٌتتري  «يت ث فتت،بوت

 ؽنٌتتتتف ] فتتتت ل ؾتتتتري عـتتتتقا   « ـتتتتري ادصتتتتـل» تتتتـ بعتتتتد هتتتت،اك اقٌوفًتتتتنوين، هتتتت،ا 

: قؽـف  ـطؼل ومجقؾ ةدًا ، ـؾً قف [ ، ؿساى بقـل وبقـف اقـؼوش أيت : ػفقل

ل  تتتتـ هتتتت،ه اقؽتتتت،بوت اقتتتت  ث وهتتتتل  شتتتتػقعي أكتتتتً بنـتتتت ه إبتتتتااهقؿ عؾقتتتتف اقًتتتت 

  اقؽت،ب  تاال وقتق فتو  ؿقتف ختؾتق  كػتا  م ـتي أبودديٌ ، ؿفؾ أؿفؿ  ـتؽ 

 ـ فوؿا ؟ ـوا يل : كعؿ ،وفـو يق ئ،  ديٌ عفد بتوق قرة اقػاكًتقي أو بتوٕ اى 

اق تتقرة اقًتتقريي عتتىل اقػاكًتتقػ ، وفتتو  اق تتقار بقفسؿتتقا ] هتت،ا اقتت،ي يظفتتا  تتـ 

و يًتتؿك عـتتدكو بتتت ) آ تتن ؽو وت (، بقستتل يتتويا، ايـتتػ، ي يتتي اقؽتت ل [ عتتىل  تت

ؿتداغقػ  ؼقؼتي يضتوؿقا قؾػاكًتتوويػ واقًتـغوا فتوكقا لقٌتتقا  تـ اقًتقد، ويا تتل 

قف ــٌؾنتػ ي يتي ، وبنتعي اقتربع يتدخؾ بتػ ادتورات وبتػ اقؼٌتقر، ويضتقع عتـ 

 –ع آ تتػ  تت –اجلامعتتي، وفتتو  أ تتا طٌقعتتل ةتتدًا، فتتام يؼتتع اققتتقل يف ؿؾًتتطػ 

 ااقٌقتتتتقت يتتتتدـق اهعتتتتو   تتتتو بقـشتتتتؾقه يػنشتتتتقا عتتتتـ  تتتتػ ؟ اقػوعتتتتؾ، يتتتتو: يتتتتدخؾق

: هتتت،ا )  ـتتتري ادصتتتـل (، ـؾتتتً قتتتف : قتتتق وـعتتتً هقتتتؽ واـعتتتي ؾتتتً قتتتف، ؿؼعوقٌتتتوب

، دك رةؾ  تـ هتمٓء اق تقار ا ًتؾؿػولق بقدـقا عؾقؽ اقٌوب ، وفو  جلل عـ

( ًؽاي ، اقػاكخ ) ةـدر يـل : اقعوهق ةوك يًؿقه عـدكو : ) اجلـدر ي ( يع

: ؾ قعـتتتدك  تتت   اختٌتتتك ؟  تتتق بنؼتتتقا قتتتفدع عؾقتتتؽ اقٌتتتوب ، ـتتتوا قتتتؽ : دختتت
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دخؾتتتتؽ ؟ اؼتتتتقا قتتتتف : إيتتتتف كعتتتتؿ ، ـتتتتوا : كعتتتتؿ ، بؼتتتتقا قتتتتف ، هتتتتق  ةتتتتاى اقًتتتتماا 

واجلقاب أيت وهـو اقدـي ، ـؾً قف : بدي ا لقؽ  ماا اقصتدع وةتى ، ٕكتف 

 ال ، ٕكف  افى  ـ ي يتي   افى  ـ ي يي أ اك هل )ص د ع ( ؟ واقؽ،ب

؟ ـتوا: أ اك أخاى هل ) ك ذ ب( ؟ أل ٕكف يف اقصدع ختري ويف اقؽت،ب و 

: ويف  وديي  و اخنؾػً اقـنوغٍ  كنٍ  ـ ) ص د ع (  و طٌعًو ، هق ه،ا ، ـؾً قف

ًَ اق،ي َفَػْا . ٌُِف  يـنٍ عودًة  ـ ) ك ذ ب ( ، هؾ اعطقف  ؽؿ ) ص د ع ( ؟؟ َؿ

 (00:48:59/  3/ ) اهلدى والنور 
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 يكا٤ ايعال١َ األيباْٞ بعبد اهلل احلبغٞ

 ام ي اقشق  اإلخقة يًؿعق  أ  عٌد ا: ادٌك ـوبؾؽ ؿوإلخقة   داخؾي:

يايتتتدو    تتتي بًتتتقطي عتتتـ قؼوغتتتؽ  تتتع عٌتتتد ا: ادٌكتتت واؼقيؿتتتؽ قتتتف ب ؿتتتا 

 دـوغؼ أو عؽ دـوغؼ..

ه  عل وقتقا قؼتوغل  عتف اقاةتؾ أكتو  تو فـتً أعاؿتف  قتـام ؤقؼو أوًٓ أـقا فو 

ؿوةتتلين ب يتتوريت، فـتتً أقؼتتل يق ئتت، در تتًو أ تتٌقعقًو يف دار بعتته إختتقاين،  تتو 

ةوءين هق و عف طوقٌو   ـ ط ب اقػؼف ادـػتل، وقتقا  تـ اقغقٌتي يف يشء أ  

ط أ تتؿقفام قؽتتؿ قؾنتتلري  أ تتد و  تتعقى إركتتموط وأختتا عٌتتد اقؼتتودر أركتتمو

وفوكو يق ئ،  ـ أعداء اقدعقة اقًؾػقي اقنل ا نؿاركو يف اقدعقة إققفو يف  تقريو 

فؾفو، وب وصي يف د شؼ  ـػ عديدة طقيؾي، ؿػقةئً بؿسلء اقشتق  عٌتد ا: 

ادٌك و عف ه،ا  اقطوقٌو ، ةؾا يًنؿع وب ؽؿي ا: فو  ب  ل يق ئت، ؿتقام 

صتػي عؾتق ا: عت  وةتؾ عتىل ينعؾؼ بوقعؼقدة وإ امء واقصتػوت، وب وصتي يف 

خؾؼتتتتتف، ؿسؾتتتتتا وهتتتتتق  ًتتتتتنؿعًو ٓ حيتتتتتاك  تتتتتوفـًو، بعتتتتتد آكنفتتتتتوء ـتتتتتّدل إيّل أ تتتتتد 

  اقشق  يدعقك قؾؿـوظاة يف.. أكو أ تؽ أ  إ تو إا ،فقريـ ورـي يؼقا ؿقفو: 

أكتتتتتتتتف ذفتتتتتتتتا  قوتتتتتتتتقعػ أو أ تتتتتتتتد و، ا قوتتتتتتتتقعو  يف ـتتتتتتتتقيل يف بتتتتتتتتورضايت 
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 «عتتي وتت قي وفتتؾ وتت قي يف اقـتتورفتتؾ بد»: ¢وجموقختت وفنوبتتويت بؼتتقا اقـٌتتل 

 قٌ أ  اقشق  يؼقا: بل  هـوك بدعي  ًـي، وا ًلقي اق وكقي اقٌ تٌ يف إكؽتور 

اقنق ؾ بغري ا: ع  وةتؾ بوقت،وات وإ ت وص واجلفتوت وك تق ذقتؽ، عـتد و 

ـاأت عسًٌ  ـ ه،ا اقطؾى اقعسقى اقغايى و ـ     ي يًٌؼ قتف وٓ يل 

ل  تع اقشتق ، ـؾتً: يتو  تق  أكتً أ  اطؾتى اقؾؼتوء أ  اقنؼقـو  عًو، ؿٌدأت اقؽت 

قعؾتتتف ؿتتتواـل أ  أذفتتتا  تتتـ :وـتتتي اقًتتتماا أ  يؽتتتق  اقؾؼتتتوء يف ا ًتتتسد إ تتتقي 

اقؽٌتتري وبعتتد صتت ة اجلؿعتتي، عتتىل  شتتفد  تتـ اقـتتوس، ـؾتتً قتتف: أكتتً  تتو  تتٌؼ أ  

اقنؼقتتً  عتتل وب  تتً  عتتل وعاؿتتً رأيتتل يف هتتواػ ا ًتتلقنػ أو يف ؾري تتو، 

كؾنؼتل  ٌتووة يف ا ًتسد اقؽٌتري وعتىل  شتفد ؾػتري  تـ اقـتوس ؿؽقػ اايد أ  

وـد ي ري ه،ا ؿنـي بػ اقـوس ؿؼد ينعّصى بعضفؿ قؽ وبعضفؿ يل واؼتع اقػنـتي، 

أققا  ـ ا ؽوع وا عؼقا أ  كؾنؼل  ع بعه وكٌ ٌ  و اايتد؟ ؿتن  اخنؾػـتو 

  تؾ هت،ا وي كسد بدًا  ـ أ  كؾنؼل يف   ؾ ذقتؽ ا شتفد يق ئت، يؿؽتـ أ  يؼتّدل 

آـرتاح، قؽـ ه،ا آـرتاح أكف يف ظـل وعًو وعؼ ً أكتف  توبؼ ٕواكتف، ؿلةتوب 

بوإللوب، إ ا اق،ي أ عاين بتل  هت،ا ي يؽتـ  ـتف، هت،ا يف اـرتا تل ي يؽتـ 

 ـتتف ؿعتت ًت ٕكتتف رةتتؾ ؾايتتى عتتـ اقٌؾتتد، فقتتػ ينستتاأ هتت،ه اجلتتاأة وأكتتو ابتتـ اقٌؾتتد 

هتتؿ اقتت،يـ أو تتقا إققتتف إل تتعوا ؿنقتتؾ اقػنـتتي  أوًٓ، وقؽتتـ هتتمٓء اقتت،يـ فتتوكقا  عتتف

فام يؼوا، ا فؿ ؿوقاةؾ واؿؼ وؿعت ً بتدأكو كضتع ووط ا ـتوظاة، وك تـ كضتع 

تتع فتتؾ يشء كسقتتى  تتـ اقًتتوغؾ وا سقتتى،  ـّ اقؽتتوط أوًٓ أ  اؽتتق  فنوبقتتًو و ق
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طٌعتتًو واؿتتؼ، بعتتد آكنفتتوء اـرت تتً أ  اقٌ تتٌ أ  يؽتتق  يف بعتته إصتتقا اقنتتل 

إختتري  ه اقػتتاوع فو ًتتلقنػ ا شتتور إقتتقفام آكػتتًو، أيضتتًو واؿتتؼ إٓانعؾتتؼ هبتتو بعتت

أ تتتد اقتتتاةؾػ اقتتت،يـ فتتتو   عتتتف وظـتتتل أكتتتف  تتتعقى، ـتتتوا: ؿقتتتف  تتتوكع أ  أفتتتق  أكتتتو 

 تتورض؟ ـؾتتً: أكتتو  تتـ ةفنتتل  تتو عـتتدي  تتوكع إٓ ا تتلققا اقشتتق ، طٌعتتًو اقشتتق   تتو 

ا يل:  ؽتتـ عـتتده  تتوكع، ـتتول أ تتد إخقاكـتتو ا عتتاوؿػ بتت،فوغفؿ رؿتتع أصتتٌع يؼتتق

أفتتق  أكتتو  تتورض؟ ـؾتتً: طٌعتتًو أكتتو  تتو عـتتدي  تتوكع إذا اقشتتق   تتو عـتتده  تتوكع، واؿتتؼ 

اقشتتتق  ـتتتول كػتتتا اقطوقتتتى ـتتتوا:  تتتق رأيتتتؽ أكتتتو ظتتتاويف ٓ اًتتتوعدين و تتتقؽق  

بديغ ؿ   وأ ور إؼ أخ يل ا ؿف  ـري أبق عٌد ا: ر:تف ا:، ٕكتف أـتقى ؿعت ً 

عـتتدي  تتوكع، وعتتىل ذقتتؽ ااػؼـتتو، وبتتدأت  ـتتف عؾتتاًم، ـؾتتً: أكتتو أيضتتًو فتت،قؽ  تتو 

اجلؾًتتتوت اعؼتتتد يف داري هـتتتوك يف د شتتتؼ يف  ـطؼتتتي ا تتتؿفو اقديقاكقتتتي،  يتتت 

ـّتع،  اقشق  اجلؾًي واجلؾًنػ اق  يي ٓ أذفتا اقعتدد، وؿعت ً اقًتماا يؽنتى ويق

واجلتتقاب فتت،قؽ إؼ آختتاه، وإذا بتتف اكؼطتتع عتتـ اقـظتتول ا نٌتتع فتتو  هتتق  تتـ ـٌتتؾ 

اقظوهايي اقنل أكو أعنرب ابـفو اقٌور، ؿٌعد  و ااػؼـتو ي أعتد أره،  يرتدد عىل ا ؽنٌي

وإذا يب أراه يف اقـفتتتور اقتتت،ي اتتت  اقؾقؾتتتي اقنتتتل ي حييتتتهو، وإذا بتتتف يف ا ؽنٌتتتي، 

ـؾً: خريًا إ   وء ا:  و أاقً أ ا! ـوا: آاقؽ اققتقل يف اقتدرس، وأخت، أيضتًو 

 و هؽ،ا ااػؼـو، ااػؼـو أ  كًتنؿا باكو ٍ دريس يف فؾ ققؾي  عقّـي، ـؾً قف: قؽـ 

يف ووتتع اقؼقاعتتد يتتؿ اقنػايتتع عؾقفتتو،  تتو أبتتف قؽ  تتل وؿعتت ً  يتت اقتتدرس، بعتتد 

اقدرس بتدأ يـتوـش  تـ اقؼقاعتد اقنتل أردت أ  أ ًتفو قتدؿع بوطتؾ  تـ أبتوطقؾفؿ 
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هتتؿ حينستتق  بوإلمجتتوع، ؿلكتتو بتتدأت  عتتف اقٌ تتٌ يف اعايتتػ اإلمجتتوع اقتت،ي هتتق 

ي، ؿقصتتؾـو إؼ أ  كؼتتقا اإلمجتتوع هتتق إمجتتوع عؾتتامء أ تتي بؿتتد عؾقتتف  ؿعتت ً  ّستت

اقً ل يف عل  ـ اقعصقر، وققا إمجوع إ ي، عؾتامء اقعلتت ٕ  هبت،ا كتاد 

يؼتتقا قتتؽ هتتمٓء أمجعتتقا ا ًتتؾؿق  عتتىل  تت  ً اق يتتودة عتتىل إذا  ـٌتتؾ وبعتتد، 

ه،ا ققا إمجوعًو إؼ آخاه، ؿفق يف اجلؾًي أيور ه،ا ا قوقع ـوا: أكتً ـؾتً 

ا، ـؾتتً قتتف ٓ أكتتو  تتو ـؾتتً فتت،ا، وبتتدأ اقـؼتتوش بطايؼتتي ؾتتري  اوتتقي ٓ عؼتت ً وٓ فتت،

وعًو، ـؾً قف: يو  ق  ك ـ ااػؼـو عىل اقؽنوبتي،  توذا؟  نتك  تو يؼتوا ٓ ـؾتً، 

ٓ  و ـؾً.. ه،ا فنوبـو يـطؼ بودؼ، وأيـ اقؽنوبي اقنل أكو فنٌنفتو ةقابتًو عتـ هت،ا 

وذا ةئتتتتتً بدوكتتتتتف، و تتتتتوذا اقنؼقـتتتتتو؟ اقًتتتتتماا؟ ـتتتتتوا: قتتتتتقا  عتتتتتل، ـؾتتتتتً: إذًا  تتتتت

واخل صي أ  اجلؾًي ه،ه ي ك صتؾ  ـفتو عتىل كنقستي ٕ  اقاةتؾ ةتوء ققـتوـش 

بـتتوء عتتىل  تتو يف ذهـتتف وقتتقا بـتتوء عتتىل  تتو ااػؼـتتو عؾقتتف، وهتت،ا فتتؾ  تتو وـتتع يل  تتـ 

قؼتتتوء  عتتتف يف ةؾًتتتنػ ؿؼتتتط، يتتتؿ بعتتتد ذقتتتؽ هتتتق بتتتدأ يـؽتتت ردًا يف جمؾتتتي اقنؿتتتد  

رد عؾقتتتف، وفتتتو   تتتـ ذقتتتؽ ر تتتوقي ربتتتام رأينؿقهتتتو، فتتتاد اإل تتت  ل وبتتتدأت أكتتتو أ

 نعؼقى اد قٌ، رأينقهو أل ٓ؟اق

  ؿعـو هبو.  داخؾي:

هتتتت،ه كؽتتتتت ـٌتتتتؾ فتتتتؾ يشء يف جمؾتتتتي اقنؿتتتتد  اإل تتتت  ل  ؼتتتتوٓت  اقشتتتتق :

 ننوبعتتي، يتتؿ بعتتد ذقتتؽ ؿصتتؾـوهو قإلؿتتودة وفـتتً بتتدأت  ـتت،  تتـنػ أو ي يتتي بنعتتودة 
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عؾقفتتتتو، يتتتؿ  تتتتٌ و  ا: رصؿنـتتتل اقصتتتتقارك اقـظتتتا ؿقفتتتتو وإوتتتوؿي ؿقاغتتتتد ةديتتتدة 

اقعؾؿقي اقؽ ريةت ٕين فو  يف ع  ل أ  أعقد كؽة خوصي بعد أ  وةد قف بعته 

اقن  ،ة اق،يـ ٓ عؾؿ عـدهؿ وإكام هؿ ينؾؼػق  فتؾ  تو يؼققتف اقشتق ، ويٌتدو أ  

 كشوطف يف قٌـو  وا ع.

 ويف أ رتاققو أو ع.  داخؾي:

 كعؿ؟ يف أ رتاققو أف ا. اقشق :

 كعؿ. ابـف هـوك.  داخؾي:

 هـوك...  در ي واقؼوغؿ عؾقفو أ د ا  ق،ه.  داخؾي:

 أ د ا  ق،ه. اقشق :

 أوا  ًلقي فوكقا يدر قهو اؽػري ا عّػ.  داخؾي:

 اقنؽػري أعقذ بو: كعؿ. اقشق :

 ه،ه أوا  ًلقي فوكً ادرس.  داخؾي:

هتت،ا اقًتتماا ك تتـ هتت،ه  تتـ بدعتتف ووتت ٓاف، ؿقعتتقد أختتريًا بـتتوء عتتىل  اقشتتق :

كؼتتتتتقا أ  أاٌوعتتتتتف  ضتتتتتؾؾق   ـتتتتتف.. أاٌوعتتتتتف  ضتتتتتؾؾق   ـتتتتتف، وقتتتتت،قؽ ؿلكتتتتتو أكصتتتتتح 

بو تتنعاما اقصتتترب وإكتتوة وطققتتتي اقٌتتوا يف  ـوـشتتتي إاٌتتوع بودؽؿتتتي وا قعظتتتي 

ادًـي، أكو أخشك  و أخشوه أ  يؽق  اقاةؾ ؾري حؾت  وأ  يؽتق   د ق تًو 
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بوقنتوري  اإل ت  ل أ  اقتاؤوس إ تو  ـ ةفي أو أخاى، ا: أعؾؿ هبوت ٕكـو كعؾؿ 

أص وب أهتقاء عتـ ؾتري ـصتد أو بؼصتد، أ تو إاٌتوع ؿؿضتؾؾق ، وف تري  تـفؿ إذا 

اٌقّـتتتتً ،تتتتؿ ادؼقؼتتتتي عتتتتودوا إققفتتتتو وكًتتتتؽقا هبتتتتو، وقتتتت،قؽ ؿتتتت  أرى  ؼتتتتوطعنفؿ 

و تتداباهتؿ وإكتتام اقصتترب عؾتتقفؿ، وجمتتودقنفؿ بتتوقنل هتتل أ ًتتـ، هتت،ا  تتـ فتتو  

قتتنؿؽـ  تتـ كؼتتؾ اقؽؾؿتتي اقطقٌتتي إقتتقفؿ، و تتو أدري عتتىل عؾتتؿ وعتتىل صتتدر وا تتع ق

 فقػ اققوع عـدفؿ هـوك.

 (.  00: 45: 13/ 621) اهلدى والنور / 

هتتؿ يف ادؼقؼتتي يؽتت،بق  ف تتريًا وقتت،قؽ قتتقا ؿؼتتط  تتق فؿ يشتتؽؽ   داخؾتتي:

ؿقتتتتتف،  نتتتتتك ـتتتتتودهتؿ اقتتتتت،يـ يٌع تتتتتقفؿ أيضتتتتتًو عتتتتتىل   قؾتتتتتنفؿ، يعـتتتتتل عـتتتتتد و يتتتتتليت 

ً ٓ تننوبي اقشتق  ؿنتوب عتىل يتدي، وهت،ه ـوققهتو يـوـشؽ، يؼتقا: وا: أكتو ذهٌت

عـتتتل أكتتتو   صتتتقًو،  تتتع أفتتتؿ خاةتتتقا  تتتـ عـتتتدي يف أ تتتقأ  تتتوا، يػًتتتؼق  هتتتؿ، 

 عوويي عؾقف روقا  ا:، بعضفؿ ـوا أـًتؿ بتو: أ  هت،ا قتقا صت ق ًو، وأكتف قتق 

افنشتتتػ ذقتتتؽ خلتتتاج  تتتـفؿ يف ادتتتوا، وبعتتتد أ تتتٌقع فوكتتتً  ـتتتوظاة يف  تتتقدين 

: ¢فؿ، وـتتوا: هتت،ا صتت قح وهتت،ا الفقتتدًا دتتديٌ اقـٌتتل وهتتق فتتو  يؼتتاأ قشتتق 

 ؿفق  ى  عوويي وعغ ؿفق ؿو ؼ. « ى ا م ـ ؿًقع»

 ا: أفرب. اقشق :
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أخاةتتقًا فنوبتتًو يف فػتتا اققهتتوبقػ، وك تتـ كايتتد  ؽتتؿ اقؽتتع ؿتتقفؿ،   داخؾتتي:

 ادؽؿ اقـفوغل يعـل بعد... اقض ا.

اقػتتتاع اقضتتتوقي، ادؽتتتؿ  ك تتتـ ٓ كعطتتتل  ؽتتتاًم فوغقتتتًو بوقـًتتتٌي قؽتتتؾ اقشتتتق :

اقـفتتوغل أفتتو ؿتتاع وتتوقي، أ تتو أ  كعطتتل  ؽتتاًم فوغقتتًو قؽتتؾ ؿتتاد  تتـ أؿتتااد اقػتتاع 

اقضتتتوقي ؿفتتت،ا  قتتتػ وبغتتتل وظؾتتتؿ وعتتتدوا  ٓ لتتتقز، عـتتتدكو  تتت  ً اقشتتتقعي، و تتتـ 

يؼوا ؿقفؿ اقااؿضي، ف ري  ـ عؾامغفؿ ٓ كشؽ يف فػتاهؿ ووت ،ؿ فتوخلؿقـل 

نف ادؽق ي اإل   قي، قؽتـ  تو كًتنطقع أ  كتديـ    ًت ٕكف أعؾـ فػاه يف ر وق

فؾ ؿاد  ـ أؿااد اقشقعي أكف ينٌـك ه،ه اقعؼقدة، ؿقؿؽـ أ  يؽقكقا عتىل اقػطتاة، 

أكو    ً بوقـًٌي  ـ يًؿق  بلهؾ اقًـي واجلامعي، عـدي ينعٌدوا ربـو ع  وةؾ 

وعاة عتتىل ا تت،اهى إربعتتي، ف تتري  تتـ عو تتي ا ًتتؾؿػ ٓ يتتديـق  بػؾًتتػي إ تت

اق،يـ يـػتق  : صتػي اقعؾتق ويؼققتق : ا: ٓ ؿتقع وٓ  تً وٓ يؿتػ وٓ يًتور 

وٓ أ ول وٓ خؾػ، ٓ داخؾ اقعوي وٓ خورةتف، هت،ه اقػؾًتػي عو تي ا ًتؾؿق  

ٓ يعاؿقفو، بؾ أكو أعنؼد  نك اقؽػور اقـصورى واققفقد ربام ٓ يشورفقفؿ يف 

قتتتق  عتتتىل اقػطتتتاةت ٕكتتتف اقػطتتتاة ياؿعتتتق  هتتت،ه اقضتتت قي، ؿعو تتتي ا ًتتتؾؿػ ٓ ي ا

  فتتؾ ؿتتاد  تتـ أؿتتااد أهتتؾ إأيتتدَيؿ ويًتتلقق  ا: عتت  وةتتؾ، ؿتت  كًتتنطقع أ  كؼتتقا 

 اقًـي، وأهؾ اقًـي  ـفؿ أ  ا واايديي وإ وعاة.
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إذًا: همٓء ففمٓء، ٓ، ٓ كؼقا هب،ا، ه،ا يف أهؾ اقًـي، ؿام بوقؽ بوقشقعي، 

ٓت، و ًتتتتٌؽؿ فنتتتت،فري  تتتتو ي عؿقكتتتتف  تتتتـ اقشتتتتقعي ؿتتتتقفؿ فػايتتتتوت ؿتتتتقفؿ وتتتت 

 صتتت ػ ؿوطؿتتتي، وذاك اقتتت،ي أقتتتػ ر تتتوقي  تتتو ادري إيتتتش عـقافتتتو.. يف إيٌتتتوت 

  ايػ فنوب رب إربوب..

 ... داخؾي:

ؿو ؼصتتقد بتتل  اقشتتقعي فتتؾ ؿتتاد  تتـ أؿتتااد اقشتتقعي اقعو تتي يعنؼتتدو  أ   اقشتتق :

 ا ص ػ باك، ٓ وا:.

 ... ـوعدة )اكؼطوع(. داخؾي:

 ه،ا هق. اقشق :

 أيًو فو .  داخؾي:

ه،ا هق، ق،قؽ  تو لتقز إطت ع اقػنتقى اقعو تي، وإكتام  تـ اعنؼتد بتام  اقشق :

هتتق فػتتا ؿفتتق فتتوؿا قؽتتـ هـتتو وتتؿقؿي أختتاى ٓ بتتد أيضتتًو أ  اؽتتق  يف بتتوقؽؿ،  تتـ 

 اعنؼد  و هق فػا ؿفق فوؿا بؽط اإلك،ار واقنٌؾقغ.

 ... يٌػ قف. داخؾي: 

 ؽـ أ  كؼقا ؿ   فوؿا، أ و هؽ،ا بوجلؿؾي فل  هبواػ اقضؿقؿنػ  اقشق :

 كؼقا: همٓء ف،ا فػور، ٓ  و لقز.
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أظتتتتـ أ  أخقكتتتتو أراد هتتتتؾ لتتتتقز قـتتتتو أ  كعتتتتو ؾفؿ بوقغؾظتتتتيت ٕفتتتتؿ   داخؾتتتتي:

يػًتتتتدو  عؾقـتتتتو ف تتتتريًا، ادؼقؼتتتتي يعـتتتتل فتتتتو  قؾشتتتتق  درس عـتتتتد إاتتتتااك قؾعتتتتاب 

ي جلؿعقتوت، اجلؿعقتي وقؽـ يف  ًسد إاتااك، اعتاك أ  هـتوك ا ًتوةد اوبعت

هتتتل اقنتتتل  تتتؾ واتتتابط يف هتتت،ا ا ًتتتسد، ؿتتت،هٌقا وو ق تتتقا يف ذهتتتـ رغتتتقا 

اجلؿعقتي أ  هتت،ا وهتتويب وإاتتااك اعتتاك فؾؿتتي وهتتويب عـتتدهؿ.. وبوقنتتويل أ تتاوه 

 أ  خياج  نك ـٌؾ ص ة اقعشوء.

 ـؾ زكديؼ... اققهوبقي ]أي عـد إاااك[. اقشق :

 ه،ا هق.  داخؾي:

 و فؿ أ قوكًو أو ٓ؟ؤف هؾ قـو أ  كؽػا راقشق  هـو أراد أك

... يتتتو أختتتل ٓ بتتتد أ  كااعتتتل  ؽؿتتتي اقتتتدعقة، إذا فـتتتنؿ أـقيتتتوء ؿتتتوؾؾظ اقشتتتق :

 عؾقفؿ، اؾؾظ عؾقفؿ، أ و إذا فـنؿ وعػوء..

 اصربوا  نك يؿؽـؽؿ ا: عؾقفؿ.  داخؾي:

 ه،ا هق. اقشق :

بؿًتتتوغؾ ٕكتتتف  تتتو يػفؿتتتقا اقشتتتق  أبتتتق قتتتقىل أ تتتور عتتتغ أ  أذفتتتافؿ   داخؾتتتي:

يتتتدخؾق  ؿقفتتتو عتتتىل اقـًتتتوء،  تتت  ً ادستتتوب، عـتتتدهؿ  ستتتوب عسقتتتى وؾايتتتى 

قؾؿتتاأة، لتتقز ،تتؿ ا ػوختت،ة يف اقتت،فا، يعـتتل رةتتؾ ؿ تت،ة عـتتد ؿ تت، ا تتاأة ٓ 
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بلس، و ـ ه،ه إ قوء ف رية ٓ لتقز  ت  ً أفتؾ اقعًتؾت ٕ  اقـ تؾ ٓ يًتنلذ  

  ـ اجلريا  ؿقنع اقا قؼ.

 ٓت واخلااؿوت واقً وؿوت  ؽنقبي؟طقى  و ه،ه اقض  اقشق :

بعضفو  ؽنقب وبعضفو يـؽ... قؽـ فنٌفؿ اق،ي ؿقفو خااؿوت ٓ   داخؾي:

 يعطقهو قؾـوس.

قؽتتتـ يتتو أختتتل بتتتورك ا: ؿقتتؽ، فتتتؾ ه ةتتتووز آيـتتػ وإ   تتتئً ـؾـتتتو  اقشتتق :

 آيـو   وع.

 فؾ يشء ٓ بد  و يشقع  و دال ةووز..

  وغع بقـفؿ.  داخؾي:

 تو دال هـتوك أ تقوء  ًتطاة أو  طٌقعتي، ؿفت،ه لتى أ  اتقزع ـصدي  اقشق :

عتتتىل إـتتتؾ عتتتىل اخلوصتتتي، ٓ بتتتد أ  يؽتتتق  عـتتتدكو، ك تتتـ ٓ كعتتتاك عتتتـ هتتتمٓء 

اجلامعي إٓ بعه  و  ؿعنؿ  ـ  قئػ، أ و ه،ه أ قوء ف رية وةؾقؾتي... قتق فتو  

 هـوك ،ؿ كؽة ،ؿ جمؾي ،ؿ ف،ا..

وقؽتـ فتام اعتاك خيتاج عؾقتف وا تد  إكام ين ػظتق  يف هت،ه ف تريًا،  داخؾي:

يغضتتى عؾتتقفؿ.. إؼ آختتاه، ؿقـؽتت هتت،ه إ تتقوء بعضتتفو  ؽنتتقب وبعضتتفو ؾتتري 

  ؽنقب.
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هت،ا صت قح، قؽتـ ك تـ  ت ؾام ـتوا ذقتؽ، يف  ـو تٌي أختاى أكتو  تش  اقشق :

 ـفؿ ؿنح عقـؽ، ؿتـ ـ ٓ لتى أ  كؽتق    تؾ اؾتؽ اجلامعتي فتؾ يشء كًتؿعف 

 يشوع، ٓ بد أ  كؽق  عىل بقـي.

 ... يوبً ه،ا عـفؿ. داخؾي:

يوبتتً فقتتػ أـتتقا قتتٌعه اقـتتوس أ  هتتمٓء يعنؼتتدو  بو ػوختت،ة اقنتتل  اقشتتق :

أوت إققفو، ٓ بتد أ  يؽتق   عـتو ويتط أي ويتط.. أي يشء فتو   نتك كًتنـد 

 إققفو.

 (  00:  00: 39/ 622) اهلدى والنور /

 (  00: 05: 22/ 622) اهلدى والنور /
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 عكٝد٠ األحباش

فتؾ ؿاـتي اؼتقا: عؼقتداـو صت ق ي واتنفؿ  ا ؾؼل: ماا آخا: يؼقا  ؼل:ا ؾ

اقػاـتي اقنتل  ق  ي دادو  اقققل  نواو وٓ يعاؿتق ؾريهو بػًود اقعؼقدة، وا ًؾؿ

ختتقا  ا ًتتؾؿق  صتت ق يت و تت ب اقن ايتتا عؼقتتدهتو صتت ق ي، ؿفتتؾ عؼقتتدة اإل

 ص ق ي؟ وإ ٌوش ص ق ي؟ 

وَء َرب تَؽ ﴿ؾ، ـتوا اعتوؼ: ه،ا  ماا يٌـك  تع إ تػ عتـ ةفت اقشق : ْق  َت َوقَت

ًي َواِ َدًة َوٓ َيَ اُققَ  ُحْنَؾِِػَػ  ـْ َرِ َؿ َرب تَؽ   *جَلََعَؾ اقـ وَس ُأ    َ  ٓ -008]:و: ﴾إِ

001] . 

وادديٌ اق،ي أوت إؼ آختاه آكػتو وهتق يف وصتػف قؾػاـتي اقـوةقتي ذفتات 

  قي، فتتتتتؾ إ تتتتت اب آكػتتتتتو: فتتتتتؾ اقطقاغتتتتتػ اإل تتتتت  قي، فتتتتتؾ اجلامعتتتتتوت اإل تتتتت

اقًـي قؽـ ٓ يقةد ؿقفو  تـ واإل   قي يؼققق  فام  ؿعنؿ ك ـ عىل اقؽنوب 

يؼقا إٓ طوغػي وا دة ك ـ عىل اقؽنوب واقًـي وعىل  ـفٍ اقًتؾػ اقصتوقح، 

ؿؾقؼؾ اإلخقا  ا ًؾؿق : ك ـ عىل اقؽنوب واقًتـي و تـفٍ اقًتؾػ اقصتوقح، 

بتتتتد  ـفتتتتو، وققؼؾفتتتتو مجوعتتتتي اقنٌؾقتتتتغ  وققؼتتتتؾ  تتتت ب اقن ايتتتتا هتتتت،ا اقؽؾؿتتتتي اقنتتتتل ٓ
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و قـئتت، ؿتتو م ـق  فؾفتتؿ إختتقة، أ تتو وقؽتتؾ طوغػتتي  تتـفؿ  ـفستتف اخلتتوص يؽػقـتتو 

 تتتو أكتتتو عؾقتتتف »أ  أ  كتتت،فافؿ إٓ طوغػتتتي  تتتـفؿ يؼققتتتق  فتتتام ـتتتوا: عؾقتتتف اقًتتت ل: 

 . «عؾقؽؿ بًـنل و ـي اخلؾػوء اقاا ديـ  ـ بعدي»،  «وأص وب

قؽ اليت اقػقى، ه،ه اقػقى اقنتل ك تـ  و يؼققق  هب،ا، فنوب!! وبعد ذ

أ  كعقش عىل آٓ فتو وآيورهتو، اقػتاع اإل ت  قي اقؼديؿتي اقت،ي اًتؿعق  هبتو، 

اجلربيتتي، ا اةئتتي، ا عن قتتي، اخلتتقارج  تتـفؿ اإلبووتتقي، فتتؾ  تتو ؿتتقفؿ طوغػتتي أبتتدا 

 ك ـ عىل اقؽنوب اقًـي.  ا ؾؼل:إٓ وهؿ يؼققق  فام ـوا 

اآ  بوقؼاآ ، أو اػًري اقؼاآ  بوقًـي، وإكام يػنو  اق،يـ يـؽاو  اػًري اقؼ

اقؼتتاآ  بوقؾغتتي اقعابقتتي بتت عؿفؿ، وادؼقؼتتي: أفتتؿ يػنتتو  اقؼتتاآ  بتتلهقاغفؿت ٕ  

اقؾغي اقعابقي  ع أفو ٓ اًوعد عىل اػًري ف ري  ـ اقـصقص اقؼاآكقي وقؽـ  ع 

 ذقؽ هؿ يؾعٌق  بنػًري بعه اقـصقص عىل خ ك اقؼقاعد اقعابقي. 

اقٌ ٌ يف ه،ا طقيؾ، وطقيؾ ةدا، وـتد ٓ يؽتق  اقنػصتقؾ واخلتقض يف و

ه،ا ا سوا  ـو ٌو أ ، قؽـل أرضب قؽتؿ  ت   وا تدا، اؼقًتق  عؾقتف إ  ؾتي 

اقنل اعاؿقفتو: ا  توا اققا تد ـتد ٓ يعاؿتف اقؽ تري  تـؽؿ: هـتوك طوغػتي يؿؽتـ  تو 

 عاوؿتتتتي:  هتتتت عؾقفتتتتو ـتتتتا   تتتتـ اق  تتتتو ، ةتتتتدت يف إ تتتتي اإل تتتت  قي وهتتتتل ا

 بوقطوغػي اقؼوديوكقي. 
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هؾ اظـق  أ  اقطوغػتي اقؼوديوكقتي هتؿ ٓ يؼققتق : ٓ إقتف إٓ ا:، بؿتد ر تقا 

 ا:؟ ٓ يصؾق ؟ ٓ يصق ق ؟ ٓ حيسق ؟ 

ٓ، هتتؿ  عـتتو يف هتت،ا فؾتتف، قؽتتـ  تتع ذقتتؽ هتتؿ ققًتتقا  تتـ ا ًتتؾؿػ، بتت   تتؽ 

ء ٓ يصتتتتتتؾق ، ٓ و  تتتتتتـفؿ اقـصتتتتتترييي، واقعؾقيتتتتتتي، واقتتتتتتدروز.. اقتتتتتت ت ٕ  هتتتتتتمٓ

يصتتتتق ق ، ٓ حيستتتتق ، أو اقؼوديوكقتتتتي، إذا  تتتتػنف  تتتتو بنؼتتتتقا: إٓ هتتتت،ا  ـتتتتو وؿقـتتتتو، 

 قؽـفؿ ققًقا  ًؾؿػ،  وذا؟

ٕفؿ ؿنوا اقؼتاآ  بتلهقاغفؿت ؿتودعقا أ  هـتوك أكٌقتوء يتلاق   تـ بعتد ر تقا  

وة دوا كصقص اقؽنتوب واقًتـي وااػتوع اقًتؾػ اقصتوقح: عتىل أكتف ٓ  ¢ا: 

 وأكف خواؿ إكٌقوء واقا ؾ.  ¢بؿد كٌل بعد 

وَاَؿ ﴿ـتتتتتوققا: ـتتتتتققؽؿ أو ا نستتتتتوةؽؿ بؼققتتتتتف اعتتتتتوؼ:  قَا ا: ِ َوَختتتتت ـْ َرُ تتتتت
َوَقؽِتتتتت

 . [31]مألحام: ﴾اقـ ٌِقىػَ 

هتت،ا ؿفؿؽتتتؿ، أ تتتو اقػفتتتؿ اقصتتت قح واوتتتٌطقا أكػو تتتؽؿ ؿتتت  اضتتت ؽقا، قؽتتتـ 

فتتؾ ز تتو ، اعسٌتتقا  تتو أصتتقى بتتف اقعتتوي اإل تت  ل، قتتقا يف هتت،ا اق  تتو ، يف 

وَاَؿ اقـ ٌِقىتَػ ﴿واقًٌى: ادقدة عتـ ا تـفٍ اقًتؾػل ـتوققا:  قَا ا: ِ َوخَت ـْ َر ُت
َوَقؽِت

 . [31]مألحام: ﴾

 ققا  عـك أيي فام اؼققق : آخا إكٌقوء، وإكام هق زيـي إكٌقوء. 
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فتتام أ  اخلتتواؿ زيـتتي إصتتٌع ؿفتتق زيـتتي إكٌقتتوء عطؾتتقا أيتتي، أكؽتتاوا  عـوهتتو 

ا بنؾؽ اقض قي، وؿع  زعؿقا أكتف ةتوء رةتؾ هـتوك يف ا،ـتد،  تـ ـتاي  تـ ؿؼوقق

ـااهتتتو: ا تتتؿفو: ـوديتتتو ، ختتتاج  ـفتتتو رةتتتؾ، اطتتتقرت بتتتف اقضتتت قي، يف أوا إ تتتا 

ادعك اقص ح واقنؼقى واقنصقك، يؿ  تو بعته اقعتقال ااٌتوع فتؾ كتوعؼ يؾنػتق  

دعقى ؿتتودعك ، يتتؿ زاد يف اقتت¢ ققتتف ادعتتك أكتتف ا فتتدي ا ٌؽتت  تتـ ر تتقا ا: 

 تتتو يؼققتتتف  « ؼقؼتتتي اقتتتق ل»أكتتتف كٌتتتل يتتتق ك إققتتتف، وقتتتف فنتتتوب أكتتتو ـاأاتتتف ا تتتؿف: 

وي عؿتتف: أ  ا: خوطٌتتف: ـتتوا قتتف: يتتو أ:تتد أكتتً  ـتتل بؿـ قتتي اق قتتدي، أكتتً  ـتتل 

بؿـ قتتتي اػايتتتدي، هقتتتؽ ا: زعتتتؿ أكتتتف أو تتتك إققتتتف، بعتتتديـ ادعتتتك أكتتتف عقًتتتك عؾقتتتف 

ء يف آختتتا اق  تتتو  أ  أاٌتتتوع هتتت،ا اقًتتت ل ا ٌؽتتت بتتتفت بؿسقئتتتف وك وقتتتف  تتتـ اقًتتتام

اقاةتتتؾ اقضتتتوا  ـنؽتتتو  يف أ ايؽتتتو وأ وكقتتتو وبايطوكقتتتو وأكتتتو رأيتتتً يف بايطوكقتتتو 

 ًسد ،ؿ،  ؽنقب عؾقف: ٓ إقف إٓ ا:، بؿد ر قا ا:،  توذا أؿتودهؿ: ٓ إقتف 

 إٓ ا:، بؿد ر قا ا: ، وهؿ أكؽاوا عؼقدة  ـ عؼوغد ا ًؾؿػ؟ 

 ي؟ هؾ أكؽاوا أي

هـتتتو اقشتتتوهد، هتتتؾ أكؽتتتاوا أيتتتي؟  تتتو أكؽتتتاوا أيتتتي قؽتتتـ داروا عؾقفتتتو، دوبؾتتتقا 

عؾقفتتتو،  اؿتتتقا  عـوهتتتتو، وطؾعتتتقا هبتتتت،ا ا عـتتتك وهتتتتق: زيـتتتي إكٌقتتتتوء وقتتتقا آختتتتا 

إكٌقوء، طٌعو هـوك كصتقص يف اقًتـي، ؿتنذا هتؿ  تؾطقا أهتقاءهؿ عتىل كصتقص 
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ق  أهتتتقاءهؿ عتتتىل اقؼتتتاآ ، وهتتتق ـطعتتتل اق ٌتتتقت بنمجتتتوع ا ًتتتؾؿػ أؿتتت  يًتتتؾط

 اقًـي، وبعه ا ًؾؿػ  ـ أهؾ اقًـي يشؽق  ؿقفو اقػؾًػي ظـقي اق ٌقت؟

يتتلفؾق  بعتته أيتتوت ويػنتتوفو يميتتدو  هبتتو وففتتؿ وظ ،تتؿ ؿتتام بتتوقؽؿ 

 .بو عن قي اقؼدا ك وإبووقي ا قةقديـ اقققل همٓء    ً 

وققا يف ـققتتتف كؽنػتتتل هبتتتوذيـ ا  تتتوقػ   تتتٌؾ  تتتورض و  تتتٌؾ ؾتتتوبا هتتت،ا اقغتتتوبا ـتتت

ةٌ ﴿اعوؼ   ٍ، َكورِضَ
َتو َكتوظَِاٌة  ُوُةقٌه َيْقَ ئِ ـتوققا كتوظاة   .[24-22 ملق امرة]. ﴾* إَِؼ َرهبى

 ش إؼ رهبو، إذًا   ؾام ؿعؾً اقؼوديوكقي ـوققا إؼ رهبو إؼ كعقؿ رهبو كوظاة  ش 

 ٓ إؼ رهبتتو أوا أيتتي واقتتدوا اقعابقتتي ؿعتت ً اًتتوعد عتتىل ؿعتتؾ   تتؾ هتت،ا اقنعٌتتري

 قا وٓ ـقة إٓ بو: إ  ؾي بوقعؽات وا ئوت وق،قؽ  تـ فتو   تـؽؿ  ًتؾاًم 

ؿؾقلختتت، هتتت،ا  « تتتو أكتتتو عؾقتتتف وأصتتت ويب» ؼتتتًو  وفتتتام ـتتتوا عؾقتتتف اقصتتت ة واقًتتت ل 

ا تتـفٍ وققضتتعف أ و تتف وٓ ويًتتلا أيتتش ـققتتؽ يف اإلختتقا  ا ًتتؾؿػ  و تت ب 

ؿفتق  عـتو  وإٓ ؿت   ¢:  اقن ايا ك ـ كؼقا  ـ فو   عـو عتىل  تو ـتوا ر تقا ا

وأكتتو أعتتاك  يف  ابنتتل اخلوصتتي أ  يف اإلختتقا  ا ًتتؾؿػ أؿتتااد حيؿؾتتق  هتت،ا 

ا ـفٍ قؽـ طغك عؾقفؿ اد بقي يف   ب اقن ايا حيؿؾق  ه،ا ا تـفٍ أؿتااد 

... قتتقا عتتىل هتت،ا أبتتدًا واقتتدققؾ أ تتو ؽؿ واقنسابتتي أ تتو ؽؿ   تتـفٍ اجلامعتتيأ تتو 

ـْ ﴿قًؾػ اقصوقح هؾ اؼققق هؾ اؼققق  بام فو  عؾقف ا ُ قَا ِ  ِؼ اقا 
ـِ ـْ ُيَشو َوَ 

ـ َؿ  ِف َةَفتت
ؾِ و َاتتَقؼ  َوُكْصتت ِف َ تت تت ٌِقِؾ ا ُتتْمِ ـَِػ ُكَققى رْيَ َ تت ْع َؾتت

ُف ا،ُتتَدى َوَين ٌِتت َ َقتت و َاٌَتتػ  ِد َ تت َبْعتت
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رًيا وَءْت َ ِصتت يؼققتتق  فنتتوب و تتـي، يتتؿ اقؽنتتوب واقًتتـي يػنتت   [001ملنسررا: ] ﴾َوَ تت

 .فام  ؿعنؿ يف بعه إ  ؾي ه،ا ةقايب عـ ه،ا اقًماا فام يػن

 ( 00:  36: 03/   742) اهلدى والنور / 

 تتماا آختتا  ؽتتار:  تتو هتتل اقػاـتتي و تتو هتتل اجلامعتتي؟ كاةتتق اقنقوتتقح ؿتتتقام 

 بقـفام؟

 

اقشتتتتق  : ٓ ٓ ؿتتتتاع  تتتتـ  قتتتتٌ اقـنقستتتتي بتتتتػ اقػاـتتتتي واجلامعتتتتي  تتتتـ ةديتتتتد، 

ـو ٌي فوينف، وإذًا أ  كؼدل إققؽؿ أوقف ادديٌ اقًوبؼ وأكو ذفات يف اؾؽ ا 

اػاـتً اققفتقد عتىل إ تدى و تٌعػ ؿاـتي، »وبؽو ؾف ـتوا عؾقتف اقصت ة واقًت ل 

واػاـً اقـصورى عىل يـنػ و ٌعػ ؿاـي و نػرتع أ نتل عتىل يت ث و تٌعػ 

أيتتتش  عـتتتك إٓ وا تتتدة يعـتتتل إٓ ؿاـتتتي وا تتتدة  «ؿاـتتتي، فؾفتتتو يف اقـتتتور إٓ وا تتتدة

هل روايتي  «ـوققا  ـ هل، ـوا هل  و أكو عؾقف وأص ويب »ا ه،ا طقى أيش  عق

يوكقتتتتي اقاوايتتتتي إوؼ ـتتتتوا هتتتتل اجلامعتتتتي إذًا ٓ ؿتتتتاع بتتتتػ اقػاـتتتتي واجلامعتتتتي، يتتتتو 

إخقاكـتتو هتتؾ هتتل عتتىل اقصتتقاب عابقتتي ف تتريًا  تتو اتتليت أقؼتتوب  رتادؿتتي  تتـ  قتتٌ 

قتت  طؾعتتً ا عـتتك، ؿلكتتً اؼتتقا  تت  ً أ تتد ، واؼتتقا  تتٌع، اؼتتقا هتتا، اؼتتقا ـتتط إ

ددة وقؽتتتتتـ نعتتتتتاقشتتتتتؿا، ظفتتتتتات اقشتتتتتؿا،بوكً اقشتتتتتؿا،فؾفو أقػتتتتتوظ هتتتتت،ه    

ا عـتتك وا تتد وب وصتتي إذا فتتو  اقؾػتتظ قػظتتًو كٌقيتتًو فتتاياًم ؿفتتق عتتدد اقػتتاع، ؿتتاع 
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ي يتي و تٌعػ فؾفتو  اإل   قياققفقد إ دى و ٌعػ ، اقـصورى إيـػ و ٌعػ، 

ل  و فو  عؾقف اقا قا عؾقف يف اقـور، إٓ وا دة، ه،ه اققا دة هل اجلامعي ، ه

اقًتتتت ل، قتتتت،قؽ اصتتتتطؾح اقعؾتتتتامء أ  عتتتتىل أ  يؼققتتتتقا اقػاـتتتتي اقـوةقتتتتي، اقػاـتتتتي 

اقـوةقتتتي، هتتتل اقطوغػتتتي فتتتام ـؾـتتتو آكػتتتًو ؿفتتتل اجلامعتتتي بتتتـ   تتتديٌ اقا تتتقا عؾقتتتف 

اقًتتت ل قتتت،قؽ هتتت،ا اقًتتتماا ةقابتتتف أكتتتف ٓ ؿتتتاع بتتتػ اجلامعتتتي وبتتتػ اقػاـتتتي وبتتتػ 

 .،كعؿاقطوغػي زيودة عىل اقًماا

 ( 00: 47: 04/   742) اهلدى والنور / 

 تتتماا آختتتا: هـوقتتتؽ ؿاـتتتي يؽػتتتاو  ف تتتريًا  تتتـ عؾامغـتتتو ا شتتتفقريـ بتتتوقنؼقى 

واقص ح،  ـ يًؿق  بوٕ ٌوش، كاةقا  ـ  ق ـو، إقؼوء اقضتقء عتىل بعته 

  عنؼدات ه،ه اقػاـي؟

ؾتي، ـل أكف  و  ٌؼ  ـ بقو  ا ـفٍ، و تو رضبنتف  تـ بعته إ  ظاقشق  : يف 

ؼد تي،  تو يؽػتل نا نعؾؼي بٌعه اق اغغػ يف اقعلت ادتورض، ويف اقعصتقر ا 

 ا أي طوغػي ختاج عـ هت،ا ا تـفٍ واؽػتا عؾتامء ا ًتؾؿػ  تـ فتو  وقٌقو  

َديػ تتتـفؿ  تتتـ اقؼتتتدا ك، أو  ، إ ٌتتتوش هتتتمٓء هتتتؿ أ تتتٌف  تتتو يؽتتتق   قتتتٌ ا ُْ تتت

ارج يؾنؼتق  عـتدهؿ :و فؿ، بوخلقارج قؽـ هؿ بعقتدو  ةتدًا عتـ عٌتودة اخلتق

يف كو قي، ويػرتـق  عـفؿ يف كو قي أخاى يؾنؼق   عفتؿ  تـ  قتٌ ادتاارة يف 

 ا، ويؽػتتتقفؿ ، أفتتتؿ وتتت ا  ٌتتتػ، واخلتتتقارج فتتتوكقا يف وتتتدعتتتقهتؿ وهتتتؿ يف 
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ؾؾقا ، بتتتؾ فػتتتاوا اخلؾقػتتتي اقاابتتتع  تتتـ اخلؾػتتتوء اقاا تتتديـ ؿضتتت ً عتتتـ مجتتتوهري وتتت

اخلقارج قؽـ  ع ذقؽ فوكقا يف  أص وب اقا قا اق،يـ فوكقا  ع عغ يؼواؾق 

اقعٌودة فام ـوا عؾقف اقً ل ب ٍؼ وه،ه  ـ  عس ات اقا تقا اقعؾؿقتي، اقغقٌقتي، 

ـًتؿي ً،  بفـًؿ ذات يقٍل بػ أصت و ¢أ  اقـٌل »وـد ةوء يف ص قح اقٌ وري 

ؿؼتتوا قتتف رةتتؾ: اعتتدا يتتو ر تتقا ا:، اعتتدا يتتو ر تتقا ا:، ؿؼتتوا قتتف عؾقتتف اقصتت ة 

ي أفـ اعدا؟ يؿ اقنػتً عؾقتف اقصت ة واقًت ل ْ   ـ يعدا إواقً ل: وحيؽ و

  تتتق اج  تتتـ وئضتتتس هتتت،ا أـتتتقاٌل، حيؼتتتا» :، وهـتتتو هتتتق اقشتتتوهد ـتتتوا«ٕصتتت وبف

أ تتتتتتتتدفؿ، صتتتتتتتت اف  تتتتتتتتع صتتتتتتتت هتؿ وصتتتتتتتتقو فؿ  تتتتتتتتع صتتتتتتتتقو فؿ،أو صتتتتتتتتقو ف  تتتتتتتتع 

، «قؼ، يؿاـق   تـ اقتديـ، فتام يؿتاع اقًتفؿ،  تـ اقا قتيؾصقو فؿ، قامهؿ اقن 

ج وةتتدوا فتتام ـتتوا عؾقتتف اقًتت ل ؿتتقام بعتتد خاةتتقا عتتىل اقشتتوهد هتتمٓء اخلتتقار

مجوعي ا ًؾؿػ، عىل اخلؾقػي اقاا د، ـواؾقهؿ، ؿلوطا إؼ ـنو،ؿ،  ع ذقؽ 

اقا تتقا عتتـفؿ  تتـ  قتتٌ عٌتتودهتؿ، حيؼتتا أ تتدفؿ  لعٌتتوس يشتتفد بؿ تتؾ  تتو كٌتت ابتتـ

 .ق إص اف  ع ص هتؿ، 

ٌتوش، ؿت  عٌتودة ؿفمٓء  ـ  قٌ أفتؿ  نعٌتدو  خينؾػتق  كو تًو عتـفؿ إ  

عـدهؿ، وٓ كًؽ عـدهؿ، وخيوقطق  اقـًوء،ويصوؿ ق  اقـًوء، وهت،ا طٌعتًو 

ؿًتتؼ  ضتتوعػ،  تتوذا ٕكتتف ف تتري  تتـ يؼتتوا اققتتقل أكتتف  تتـ أهتتؾ اقًتتـي واجلامعتتي، 
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َا  تتتت كًتتتتوغفؿ فو تتتتقوت عوريتتتتوت، قؽتتتتـفؿ ٓ يًتتتتن ؾق  ذقتتتتؽ يف عؼقتتتتدهتؿ، إذا ُذفى

 .ـو،وبـواـو إق غ  و كو ـودريـ عىل كًوأ دهؿ، يؼقا ا: ا: ينقب عؾقـو، وا:

أ و همٓء يؼققق   و يف  وكع خوصي يف   ٌقؾ اقدعقة زعؿقا،وه،ا عىل فؾ 

ويف اقًؾقك، وقؽـ اك ااؿفؿ يف اقعؼقدة أ د، قٌ  إخ عيف  اكػااط وا 

  ا: يف فتتتتؾ إأفتتتتؿ أوًٓ: تتتتـ إ تتتتوعاة ،  تتتتـ ؾتتتت ة إ تتتتوعاة،  تتتتـ يؼققتتتتق  

ٌ  تتٌؼ اقؽتت ل ؿقتتف، ؿتت  داعتتل إلعتتودة اقؽتت ل،  تتق فؿ عٌتتد  ؽتتو ، وهتت،ا اقٌ تت

كًتت ى  تتـ اا: ادٌكتت، أكتتو أعاؿتتف   صتتقًو،وأكو أقنؼقتتً بتتف، و اـوظاكتتو  عتتف ، و

ا فو  طقيتؾ، ؾا ـوظاة، بطايؼي ؾايٌي، وعسقٌي ةدًا، وٓ  وةي أ  ٕكف جم

 ؼؾؼؾ إكام اقاةؾ  ـ  قٌ اقعؼقدة ، أ عاي،  ـ  قٌ اقػاوع  وؿعل،يؿ هق 

 ،بتتتت،ب، يلختتتت،، يلختتتت،  تتتتـ فتتتتؾ  تتتت،هى  تتتتو حيؾتتتتق قتتتتف، وأ  هتتتتؿ  ن ؿًتتتتق  

عنٌور خقارج، وبنعنٌور آخا حوقػي ٕهؾ ٓا هب،ا ،ؿ أ د اقن ؿا، ؿفؿ ضق

اقًتتتتـي  ؼتتتتًو هتتتتؿ أيضتتتتًو ختتتتقارج، وكًتتتتلا ا: عتتتت  وةتتتتؾ أ  ُيػفؿـتتتتو عؼقتتتتداـو عتتتتىل 

وقح، وأ  يعؾؿـو ا ـفٍ اقص قح اقؽنوب واقًـي،وعىل  و فو  عؾقف  ؾػـو اقص

وأ  ي يتتدكو عؾتتاًم، وأ  يقؿؼـتتو مجقعتتًو  تتو حيٌتتف وياوتتوه، وادؿتتد :   تتو يـػعـتتو،

  رب اقعو ػ.

 ( 00:  49: 31/   742) اهلدى والنور / 
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 عكٝد٠ األحباش

يعـتتتل: قتتتق اؿرتوتتتـو قٌـتتتو  هتتت  ف تتتاة ا شتتتوفؾ وف تتتاة اقـتتتوس اقتتتغ   داخؾتتتي:

قةتتقديـ أ  يف قٌـتتو  ختت ا ؿتترتة ي يتتي بق تتوربقا اإل تت ل  تتـفؿ ادٌشتتقػ ا 

ا وبقع  ؿعً اقؽ ري عـفؿ  ـفؿ بقتدخؾ عتىل ا ًتوةد  نتك عتؿ بقيتبقه ... 

ؿقتتتف  ًتتتؾؿػ  قةتتتقديـ يف اجلتتتو ع اقغتتتاض إكتتتف ا تتتنق ءهؿ عتتتىل اجلقا تتتع يف 

قٌـتتو ، و تتـ مجؾتتنفؿ ادٌكتت ... أكتتو ؿفؿتتً أف تتا إكتتف فقتتػ  تتو را تتقا فقتتػ  تتو 

 وقعوي هـوك.أةقا بقؽػاوا اقعوي ب

 يو مجوعي  ـ مجوعي عٌد ا: ادٌك.  داخؾي:

 ....  داخؾي:

 ٓ هق  ق  هـوك .. اقشق :

 ...  ٌك  داخؾي:

 تتق   تتـ ادتتٌش  تتـ هتتارة ا تتؿف عٌتتد ا: ادٌكتت فتتو  يف د شتتؼ  اقشتتق :

واقنؼقـتتو  عتتف، وا: أعؾتتؿ بـقنتتف هتتق بتت   تتؽ يعـتتل  ـ تتاك عتتـ اإل تت ل  ًتتى 

ٌدو أكف يؿؽـ يؽق   د قس يعـل بو ؿ اإل  ل قإلرضار دعقاـو ك ـ، قؽـ ي
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وإل تتتت ل وا ًتتتتؾؿػ، أكتتتتو ةتتتتقايب أ  بوقـًتتتتٌي ،تتتت،ا اقًتتتتماا إكتتتتف واةتتتتٌفؿ أ  ب

يتتداؿعقا عتتـ أكػًتتفؿ، وأ  يًتتنعدوا قتتدؿع اقؽتت عتتـ أكػًتتفؿ  تتـ هتتمٓء، وربتتام 

يؽق  هـوك  قعي رواؿه وربام يؽق  ؿقتف عـتدك بع قتػ وعـتدك  تقعقػ وإؼ 

ا صتتتوغى اقؽ تتترية واقؽ تتترية ةتتتدًا، ٓ بتتتد  تتتـ اؽنتتتؾ إ تتت  ل قتتتدؿع ؾوغؾتتتي آختتتا 

 همٓء ا عنديـ اقظو ػ وعًك أ  يؽق  ف،قؽ.

 ... ص قح  ًؾؿ  ديفؿ إكف  ديٌ اجلوريي.  داخؾي:

  ـ هؿ ... اقشق :

هؿ مجوعي ادٌك، ورأيً طٌعي ،تؿ باوتقه ق  تامء واقصتػوت   داخؾي:

ؽوا وفتت،ا وـتتوا ادتتوؿظ اقعٌتتديل يدقًتتق  بو تتؿ قؾٌقفؼتل يف فتتؾ  قوتتع ؿقتتف إ تت

ي ادٌكتت وـتتوا ادتتوؿظ اقعٌتتديل  نتتك فتتو  قٌعضتتفؿ  تتـ طؾٌتتي ر تتق فؿ ا،تتا

اقعؾؿ بقؼاأوه ... عٌد ا: ادٌك ه،ا فقػ ... يعـتل: كًتٌي إؼ عٌتد رب اقتدار 

 أو ف،ا. 

 يعـل: ادققا فـويي. اقشق :

ادتديٌ ... صت قح  ًتؾؿ  فـويي عـ اقؽك، ... ةدًا يعـتل  ؼقؼتي  داخؾي:

 قف  ديٌ.

  داخؾي :  ديٌ اجلوريي ايش هق.
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: يف اقًامء، ه،ا  ديٌ روايف اإل ول  ًؾؿ يف فنوب ًأيـ ا:؟ ـوق اقشق :

اقص ةت ٕكف اقاةؾ فام حيدث هق عـ كػًف أ تد اقصت وبي  عوويتي بتـ ادؽتؿ 

: ؿعطتتتتا رةتتتتؾ بستتتتوكٌل ؿؼؾتتتتً قتتتتف ¢اقًتتتتؾؿل ـتتتتوا: صتتتتؾقً يق تتتتًو وراء اقـٌتتتتل 

 يا:ؽ ا:، ؿـظاوا إيل هؽ،ا يعـل: )اكؼطوع(

أكتتو  تتديٌ عفتتد بوإل تت ل ؿتتام اؾؼتتك بعتتد إ ؽتتول اق غؼتتي بوقصتت ة، هتتؿ  تتو 

ر قا بلبصورهؿ إققف اًؽقنًو هق ووع هبؿ ذرعًو، ؿام فتو   ـتف إٓ أ  رؿتع عؼرياتف 

 صوغ ًو، وايؽؾ أ قوه  وقؽؿ اـظاو  إيّل ...

 ...  داخؾي:

،وا رضبتتتًو بليتتتدَيؿ عتتتىل أؿ تتتوذهؿ يعـتتتل: ا تتتؽً  تتتو هتتتق ـتتتوا: ؿلختتت اقشتتتق :

اقص ة أـٌؾ إيل، هق  بؼل بقصقر  ¢بؾ ه ، بقؼقا: ؿؾام ـه ر قا ا: 

أدب اقا تتقا وقطػتتف واقاوتتعف وفقتتػ فتتو  هتتق بعتتد  تتو اكنٌتتف ،تت،ا اخلطتتل اقؽٌتتري 

فقتتتػ اقا تتتقا يعوـٌتتتف ويعو ؾتتتف، وإذا ؿقتتتف وةتتتد اقعؽتتتا كو تتتًو، ؿقعتتترب عتتتـ هتتت،ه 

اقصتتت ة أـٌتتتؾ إيل ؿتتتقا:  تتتو  ¢اقـػًتتتقي ؿقؼتتتقا: ؿؾتتتام ـهتتت ر تتتقا ا:  ادوقتتتي

ـفتتاين وٓ ففتتاين وٓ رضبـتتل وٓ  تتنؿـل وإكتتام ـتتوا يل: إ  هتت،ه اقصتت ة هـتتو 

اقشتتتوهد قتتتقش ةتتتوب اإل تتتول  ًتتتؾؿ هتتت،ا ادتتتديٌ يف فنتتتوب اقصتتت ة قؼققتتتف عؾقتتتف  

تتتوس إكتتتام هتتت»اقًتتت ل:  ـ فتتت ل اـق ٓ يصتتتؾح ؿقفتتتو يشء  تتت ٌقح واؽٌتتتري إ  هتتت،ه اقصتتت ة  تتت ل ًا

 واكنفً اقؼصي إؼ ه،ا ؿؼط، يعـل: عؾؿف أ ًـ اعؾقؿ. «و ؿقد وذفا ا:
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يٌدو أ  اقاةتؾ  تو آكتا هت،ا اقؾطتػ يف اقنعؾتقؿ )أراد( أ  يت داد عؾتاًم، وـتد 

يتتو ر تتقا »عتتاك أكتتف ةوهتتؾ، ؿلختت، يًتتلا اقا تتقا اقًتتماا بعتتد اقًتتماا، ؿؼتتوا: 

صتدكؽؿ ـتوا: إ   ـتو يتلاق  اقؽفتو . ـتوا: ا:! إ   ـو أـقا تًو ينطتريو  ـتوا: ؿت  ي

ؿتت  اتتلاقهؿ. ـتتوا: إ   ـتتو أـقا تتًو خيطتتق  عتتىل اقا تتؾ ـتتوا عؾقتتف اقًتت ل: ـتتد فتتو  

. ه،ا بقؼقققا اقعؾامء واقؽاح «كٌل  ـ إكٌقوء خيط ؿؿـ واؿؼ خطف خطف ؿ،اك

ؿؿتتـ واؿتتؼ خطتتف » عستت ة    «ـتتد فتتو  كٌتتل  تتـ إكٌقتتوء خيتتط»اقنعؾقتتؼ بو  تتوا، 

ةوريتي ااعتك ؾتـاًم يل يف أ تد  ـوا: يو ر قا ا:! عـتدي»وهقفوت  «كخطف ؿ،ا

اقت،غى عتىل ؾـؿتل وأكتو بؽت أؾضتى فتام يغضتى اقٌؽت ؿصتؽؽنفو صتتؽي  ؿًتطو

فلكف يؼقا: ؿفؾ ل يـل أ  أعنؼفو، فػورة ،،ا اقيب، ـتوا:  «وعغ عنؼ رـٌي

ا:؟ ـوقتتً: هوهتتتو. راح وةوهبتتو. رأ تتًو اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل بودرهتتو بؼققتتف: أيتتـ 

يف اقًتتتامء. ـتتتوا عؾقتتتف اقًتتتت ل:  تتتـ أكتتتو؟ ـوقتتتتً: أكتتتً ر تتتقا ا:. ؿوقنػتتتتً إؼ 

 تتتتقدهو وـتتتتوا قتتتتف: ؿوعنؼفتتتتو ؿنفتتتتو  م ـتتتتي، ؿفتتتت،ا ادتتتتديٌ يعـتتتتل: ـوصتتتتؿي اقظفتتتتا 

ؾؿموقتتي، اقتتغ بقؼققتتقا وتت ًٓ  تتـفؿ واك ااؿتتًو عتتـ اقؽنتتوب واقًتتـي، ا:  قةتتقد ق

هتت،ا بقؼتتقا: ا: يف اقًتتامء. ؿقؼتتقا يف فتتؾ  ؽتتو ، ا:  قةتتقد يف فتتؾ اققةتتقد. 

إخ عغ وك تـ كعتاك هت،ا اقشتق  عٌتد ا: أ تعاي هتق، وقتف فنتوب  تامه عتىل 

ـوعتتدة يًتتؿقفو بغتتري ا تتؿفو  تتق  تتؿك اقؽنتتوب هتتق )اقلتتاط ا ًتتنؼقؿ( وؿقتتف 

اك ااك فٌري ةدًا عـ اقؽنوب واقًـي خوصي ؿقام ينعؾؼ بوقعؼقدة بصتقرة عو تي، 

صتتػي ا: عتت  وةتتؾ وأكتتف اقعتتغ إعتتىل، ؿ تت،ؿقا هتت،ا وبصتتقرة أختت   تتو ينعؾتتؼ ب
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ادتتديٌ فتتام يؼتتقا  تتـ  تتل  اًتتؼط ادستتي، قؽتتـ هتت،ه :وـتتي  نـوهقتتي،  تتو هتتق 

اقًتتتٌى؟ اقًتتتٌى أكتتتف فتتتلفؿ ٓ يعؾؿتتتق  إكتتتف هتتت،ا ادتتتديٌ  قةتتتقد يف عؽتتتات 

اقؽنتتى، ؿؾتتق ؿاوتتـو راح  ًتتؾؿ  تتـ اقتتدكقو فؾفتتو، هتت،ا ادتتديٌ  قةتتقد يف  قطتتل 

هق أرـك  تـ  ًتؾؿ بتدرةنػ، يعـتل:  ًتؾؿ يتاوي عتـ اإل تول  اإل ول  وقؽ اقغ

أ:تتد، واإل تتول أ:تتد بتتريوي عتتـ اقشتتوؿعل، واقشتتوؿعل عتتـ  وقتتؽ، ؿامقتتؽ  تتـ 

مجؾي  ـ رووا ه،ا ادديٌ يف فنوب ا قطتل، وكػتا أ:تد  قةتقد يف فنتوب 

 .ا ًـد،  وذا كًنػقد  ـ اد،ك ه،ا  قى إيٌوت و ،ؿ و:وـنفؿ

ك إ   ،ؿقا ادديٌ  توذا يػعؾتقا بؤيتوت اقتغ  قةتقدة  ق ـو  ن  داخؾي:

 يف فنوب ا:.

 و هق ه،ا  ـ ةفؾفؿ و:وـنفؿ أكتو بؼتقا يف هت،ه ا ـو تٌي إكتف هت،ه  اقشق :

اجلوريي  قك ... بؼتقا هبت،ه ا ـو تٌي: اقكتء اقتغ بقؾػتً اقـظتا فقتػ عاؿتً 

اقتدكقو إٓ  تـ  توء  ه،ه اجلوريي رهبو وأكف اعوؼ يف اقًامء، واقققل اًلا  شوغ 

ا: وهتتتتتؿ ـؾتتتتتي  تتتتتماا يقةفتتتتتف اقا تتتتتقا عؾقتتتتتف اقًتتتتت ل إؼ اجلوريتتتتتي ؿتتتتتام اًتتتتتؿع 

اجلقاب، إٓ اجلقاب ا ـ اك عـ اقؽنوب واقًـي، ا:  قةقد يف فؾ  ؽو ، 

قستتتتتل  بفقتتتتتػ أصتتتتتوبً اجلوريتتتتتي وأخطتتتتتل هتتتتتمٓء ا شتتتتتوغ ؟ اجلوريتتتتتي هتتتتتق  بؼتتتتتل 

د عؾقتف اقًت ل و تو ا قوقع، عو تً يف جمنؿتع إ ت  ل صتويف جمنؿتع بؿت

أصػك  ـف، ؿفل  ع فقفو أ قي وا: أعؾؿ اعاك  ـ  قدهو  ـ وٓة  تقدهو  تـ 
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ةريافو اقغ أؾـقوء بوقعؼقدة، ؿؾتام  تئؾً أةوبتً عتىل اقصتقاب، و تو رضوري 

اؽتتتق  عـتتتدهو  تتتفودة دفنتتتقراة، قؽتتتـ اققتتتقل ا تتتلا دفتتتوااة آختتتا اق  تتتو   تتتو اًتتتؿع 

اقًتٌى أ  اقدرا تي اققتقل ققًتً درا تي  قؾسقاب اقغ اًؿعف  ـ اجلوريتي هت،ه،

 إ   قي  وغي يف ا وغي ؿض ً عـ ا سنؿع ا: ا ًنعو .

 (  00:  16: 59/ 138) اهلدى والنور /
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 حٍٛ عبد اهلل احلبغٞ

ةتتت اك ا: ختتتري. هتتت،ه  تتتفوديت وهتتت،ه  تتت،فاايت عتتتـ اقشتتتق  يتتتدعك   داخؾتتتي:

ػتتظ أقػقتتي اقعااـتتل، إقػقتتي ا،تتاري أو ادٌكتت، ـتتوا ذهٌـتتو إققتتف ؿل تتور عؾقـتتو ب 

قؾعااـتتتتل، ؿُقةتتتتدت قتتتتف مجوعتتتتي آرد  كًتتتتًٌ هتتتت،ا إققتتتتف، ؿتتتتامذا اؼتتتتقا؟ فؾؿتتتتي 

  قة ة.

 ه،ا  ـ اك. اقشق :

 فؾؿي  ـ ....   داخؾي:

 فقػ؟ اقشق :

فؾؿتتتتتتتي إذا أردت أ  اؼتتتتتتتقا ـتتتتتتتقًٓ ؿقتتتتتتتف أ  أ طتتتتتتتف يف فنتتتتتتتويب عتتتتتتتـ   داخؾتتتتتتتي:

 اجلامعوت 

رةتتتؾ  تتت،هٌل. ويوكقتتتًو:  نعصتتتى    اقشتتتق  ادٌكتتت أوًٓ إأكتتتو أـتتتقا:  اقشتتتق :

 عىل أهؾ اقًـي واجلامعي؟

  نعصى؟  داخؾي:
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عتتىل أهتتؾ اقًتتـي واجلامعتتي، وأف تتا  تـ ذقتتؽ أكتتف يلتتح بنؽػتتري  تتق   اقشتق :

 تتع  –اإل تت ل ابتتـ اقؿقتتي فتتٌعه اقتت،يـ ابنؾقـتتو يف بؾتتدكو هتت،ا هـتتو، وـتتد ا تتنطوع 

 إ ػ اقشديد.

 وـد ا نطوع؟  داخؾي:

إ ػ اقشديد بًٌى خؾق اقٌ د اقؾٌـوكقي  ـ يتدعق ـد ا نطوع  ع  اقشق :

إؼ ااٌتتوع اقؽنتتوب واقًتتـي عؾـتتًو ا تتنطوع أ  يؽنتتؾ  ققتتف بعتته اقشتتٌوب ا ًتتؾؿ، 

وأ  يضتتؾقا  عتتف وتت ًٓ بعقتتدًا، وقتت،قؽ ؿنستتدهؿ  ن ؿًتتػ عتتىل ؾتتري هتتدى  تتع 

اقشق  ادٌك ويؽػاو  فؾ  ـ ققا عتىل طايؼنتف و ،هٌتف إ تعاي يف عؾتؿ 

 اقؽ ل، 

يف اقعؼقتتتتتتتدة ؿفتتتتتتتق أ تتتتتتتعاي، ويف اقػؼتتتتتتتف ؿفتتتتتتتق  تتتتتتتوؿعل  نعصتتتتتتتتٌى  قشتتتتتتتق :ا

  ؼقً.واقً ل عؾقؽؿ.

 ة اك ا: خري.  داخؾي:

 ( 00:  46: 20/   316) اهلدى والنور / 
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 باب َٓ٘

 ـد يؾنؼق  يف اضؾقؾ أهؾ اقًـي. اقشق :

 كعؿ.   داخؾي:

 . أكو ـقؾ يل أكف اقغامري قف ع ـي ـقيي  ع مجوعي ادٌك   داخؾي:

 عسقى. اقشق : 

 كعؿ اقغامري أـؾ وًا  ـ اقؽقياى و ع ذقؽ يؿك  عف.  داخؾي:

 مجعفؿ آبنداع؟ اقشق :

 كعؿ اقنصقك واقنسفؿ و عداوة أهؾ اقًـي.  داخؾي:

أ و إ ٌوش يو  ق  ؿسؿعفؿ أيضًو اقعؿؾ قؾقفتقد  و تقكقػ، ؿتقفؿ   داخؾي:

  و قكقي.

و دخؾتتتتقا قٌـتتتتو  ب ستتتتي أفتتتتؿ ٓ يٌتتتً عتتتتـ ادٌكتتتت أكتتتتف  تتتتال ـنتتتتوا اققفتتتقد  تتتت

 يًنطقعقا أ  يؼوو قا اققفقد.

  نك يص ح اقعؼقدة .  داخؾي:
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ويف ا ـطؼي اقنتل فتو  يًتؽـ ؿقفتو بتاج أيب  قتدر  تو رضبتً أبتدًا،   داخؾي:

وفتتو  اقاةتتوا حيؿؾتتق  اقًتت ح يف  تتػ ؾتتريهؿ  تتو يًتتنطقع أ  حيؿتتؾ  تتؽػ، 

   ه،ه فاا ي  ـ فاا وت اقشق .إؿؼوققا: 

  و  وء ا:. :اقشق 

 ؿؼؾـو:  و  وء ا: فاا ي اققٓء قؾؽوؿايـ.  داخؾي:

 طقى ه،ا اقؽ ل  ًسؾ يو أ نوذ؟  طٌقع وإٓ كؼؾ وإٓ فقػ؟  اقشق :

  ع اقت..   داخؾي:

 اقً ل عؾقؽؿ.  داخؾي:

  ع رةو،ؿ.  داخؾي:

 وعؾقؽؿ اقً ل ور:ي ا: وبافواف.  داخؾي:

 عدل إظفور   ؾ ه،ه ادؼوغؼ. ؿفؿ  ايصق  ةدًا عىل  داخؾي:

 اقػنقى  نك ك قً بؿـو ري؟  داخؾي:

 أوػ إؼ ذقؽ أفؿ يٌق ق  اقًػقر وا ػوخ،ة يٌق قكف.  داخؾي:

 هؽ،ا. اقشق :

 واقاـ .  داخؾي:
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 عسقى؟ اقشق :

واقاـ  ب سي أ  هت،ا فؾتف  تـ اقصتغوغا، وكت وا ا تاأة إؼ اقٌ تا   داخؾي:

 بو ققه ه،ا  ـ اقصغوغا .

 يعـل: لقز اقصغوغا لقز اراؽوهبو؟  ؾي: داخ

 كعؿ.   داخؾي:

   ا اراؽوب اقصغوغا؟  داخؾي:

   ا عـدهؿ  ـ اقصغوغا.  داخؾي:

 واق كو بوقؽوؿاة ...  داخؾي:

واق كتو بوقؽتوؿاة ةتوغ  ٕكتف كؽويتًي يف ديـفتو، ٓ يتو  تق  دعتوة اقًتػقر   داخؾي:

 ودعوة... 

 ا: أفرب. اقشق :

 .خـوزيا  داخؾي:

 ا: أفرب. اقشق :

 أ و عامقنفؿ قؾت...  داخؾي:

 إياا .  داخؾي:
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 ؾري إياا  قشؼقؼنفو  قريو ؿقاو ي ةدًا فؾفؿ  ع ا  وباات.  داخؾي:

 ا: أفرب. اقشق :

ـنؾقا داعقي  ـ دعوة اقنق قد عـدكو، ـتنؾفؿ ا: قعؾؽتؿ اطؾعتنؿ عتىل   داخؾي:

اقؼصتوص فنتى فنتوب يف عؾتق  فنوبف، هق وقد صغري وا د وعؽيـ  ـي، أ و ي

 ا: عىل خؾؼف.

 ...  داخؾي:

 أظـ وصؾؽؿ.  داخؾي:

 كعؿ.  اقشق :

 ...  داخؾي:

 قؽـف رةؾ كشقط  و  وء ا:.  داخؾي:

 ... ـنؾ.  داخؾي:

 ـنؾ هؿ ـنؾقه، قؽـ عـ طايؼ ا  وباات اقًقريي.  داخؾي:

 ا: أفرب.  داخؾي:
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و  ـطتتتتتتوع اقطتتتتتتاع يؼنؾتتتتتتق  يعـتتتتتتل رةتتتتتتؾ  ػًتتتتتتد يف إرض، إذا فتتتتتت  داخؾتتتتتتي:

 ػًتتتدو  يف إرض ؿفتتت،ا يؼطتتتع اقتتتديـ ويؼطتتتع اقعؼقتتتدة ويؼطتتتع فتتتؾ.. ويػتتتنـ 

 ا ًؾؿػ، أوػ إؼ ذقؽ يًٌ يؼقـًو أ  عـده  و ا.

 عـده؟ اقشق :

  و ا اافل واقدققؾ عىل ذقؽ.  داخؾي:

 ... اقشق :

أ  اق،ي يؿك يف اؾؽ ... يـؼؾى رأ ًو عىل عؼى  تو أدري عؼتى   داخؾي:

 أدري  وذا؟  ،عقر.  و

 بورك ا: ؿقؽ!   داخؾي:

  ،عقر يعـل: يدعق يًري.. عسقى.  داخؾي:

 ة افؿ ا: خري!   داخؾي:

 ؿـطؾى ؿنقى اايح اقؼؾقب قعؾ ا: أ  ياحيفؿ  ـ ه،ا اقطوؾقت.  داخؾي:

 كو.وٓ يصؾق  وراء  داخؾي:

 وٓ وراءه.  داخؾي:

 وٓ وراءه،   داخؾي:



 األحباش --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

773 

 اقعؾامء ك ـ  ـ بوب أوؼ.إذا فػاوا   داخؾي:

 اق فوة ؾري واةٌي يف إوراع إٓ يف اقـؼديـ.  داخؾي:

 ه،ه  ع إ ػ يؼقا هبو اقشوؿعقي يف  قريو. اقشق :

 ... اقديـ ... اقشق  اقعؿؾي.  داخؾي:

 اقعؿؾي اققرـقي عىل اخن ك أةـو فو ٓ يقةٌق  عؾقفو زفوة. اقشق :

 ( 00 :30: 51/   360) اهلدى والنور /  
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 ْضٝخ١ الَزأ٠ َٔ أتباع عبداهلل احلبغٞ

لى أ  اعؾؿل أكـو ب  و ... هق آخا اق  و ، ولتى أ  اعؾؿتل  تع  اقشق :

هتت،ه ادؼقؼقتتي اققاـعقتتي اقنتتل ٓ يشتتؽ ؿقفتتو إكًتتو ، لتتى أ  اعؾؿتتل  عفتتو  ؼقؼتتي 

أختتتاى، وهتتتل: أكـتتتو يف ز تتتو  اػتتتاع ا ًتتتؾؿق  ؿقتتتف اػاـتتتًو يشء  ـتتتف وريتتتقه عتتتـ 

ًوبؼ، ويشء  ـف اػاـقا ؿقف يف ه،ا اق  ـ اق  ؼ  صداـًو قؼققف عؾقتف اقنػاع اق

اؿرتـتً اققفتقد عتىل إ تدى »اقص ة واقً ل يف  ديٌ ص قح  عاوك أوقف: 

و ٌعػ ؿاـي، واقـصورى عىل يـنتػ و تٌعػ ؿاـتي، و تنػرتع أ نتل عتىل يت ث 

؟! ـتوا: هتل :و ٌعػ ؿاـي، فؾفو يف اقـور إٓ وا دة، ـوققا:  ـ هل يو ر قا ا

 .« و أكو عؾقف وأص ويب

، وصتتػ اقػاـتتي ¢ؿتتلرةق أ  اؼػتتل  عتتل عـتتد هتت،ه اقؽؾؿتتي، وهتتل أ  اقـٌتتل 

اقـوةقتتي اقنتتل هتتل ؿاـتتي وا تتدة  تتـ يتت ث و تتٌعػ ؿاـتتي، فؾفتتو يف اقـتتور إٓ هتت،ه 

، بلفتتتو هتتتل اقنتتتل اؽتتتق  عتتتىل  تتتو فتتتو  عؾقتتتف ¢اقػاـتتتي اقـوةقتتتي، وصتتتػفو اقـٌتتتل 

، «وأصت ويب  »ه،ا ؿؼط، بؾ أووك إؼ ذقؽ ـققتف:  اقا قا عؾقف اقً ل، ققا

 و دهو هق اقؽويف، وهق ا،دي واقـقر. ¢وٓ  ؽ أ  اقنؿًؽ بًـي اقـٌل 
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رية أربعتي عؽت ـاكتًو، وهـتوك اقػتاع اقؽ ت ¢وقؽـ  و دال أ  بقــو وبػ اقـٌتل  

اقًت ل يف ادتديٌ اقًتوبؼ، ؿقستى عتىل ا ًتؾؿ  اقنل أ ور إققفو اقا قا عؾقف

عرتاؿتتتتف أو اعاؿتتتتف عتتتتىل اقًتتتتـي، أ  ينعتتتتاك عتتتتىل  تتتتو فتتتتو  عؾقتتتتف اقصتتتت وبي، ؿتتتتقع ا

ذقتتتؽ ٕ   «هتتتل اقنتتتل عتتتىل  تتتو أكتتتو عؾقتتتف وأصتتت ويب»وقتتت،قؽ ـتتتوا عؾقتتتف اقًتتت ل:  

قؾؽتتتيعي،  تتتـ ؿؿتتتف ؾضتتتًو  ¢أصتتت وب اقا تتتقا عؾقتتتف اقًتتت ل اؾؼتتتقا اقٌقتتتو   ـتتتف 

ط  تـ أةتؾ طايًو، أ و ك ـ ؿٌقــو وبقـتف عؾقتف اقًت ل و توغط ف ترية، وهت،ه اقق توغ

كققتتت   تتتو لتتتقز اقنؿًتتتؽ هبتتتو  تتتو ٓ لتتتقز، أو  تتتو لتتتقز آ نستتتوج هبتتتو  تتتو ٓ 

لقز، وةد عؾؿ ا ؿف عؾؿ ادديٌ، وا ؿف عؾتؿ اقنستايح واقنعتديؾ، وقت،قؽ 

ؿنذا  و أردكو أ  كعاك  و فو  عؾقف اقا قا عؾقف اقً ل، ؿـ ـ كعاؿف  تـ طايتؼ 

 فو  عؾقف أص وبف اقؽاال. ، و و¢عؾامء ادديٌ اق،يـ يصؾقكـو بوقـٌل 

بعتتد هتت،ه ا ؼد تتي اقتتقةق ة كتتليت إؼ ذقتتؽ ا  تتوا اقتت،ي  تتديـو بتتف أخقكتتو أبتتق  

أ:د ة اه ا: خريًا، وهل  ديٌ اجلوريي اق وبً يف فنى اقًتـي اقصت ق ي أ  

  لا اجلوريي: أيـ ا:؟ ؿؼوقً: يف اقًامء. ¢اقـٌل 

اقتتت،ي أـتتتاه اقا تتتقا عؾقتتتف  ؿلكتتتً اٌعتتتًو قؾشتتتق  عٌتتتد ا: ا،تتتاري اـؽتتتاو  هتتت،ا

اقًتتت ل  تتتـ اقؼتتتقا  تتتـ اجلوريتتتي إ  ا: عتتت  وةتتتؾ يف اقًتتتامء، عؾتتتاًم أ   تتتو ـوقنتتتف 

اجلوريتتي هتتق  تتو كتت  عؾقتتف ربـتتو عتت  وةتتؾ يف اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ يف ـققتتف يف  تتقرة 

ؿُ ﴿اٌتتتورك:  َػ بُِؽتتت تتت ًِ  َأْ  خَيْ
ِ
اَمء تتت  ً ـْ يِف اق ُتتتقُر  َأَأِ ـتتتُنْؿ َ تتت َل َك

نَِذا ِهتتت ْل أَ * إَْرَض َؿتتت
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ِ،يِا  نَْعَؾُؿقَ  َفقْتتَػ َكتت تت ًَ ًٌو َؿ
قُْؽْؿ َ وِصتت َؾ َعَؾتت

 َأْ  ُيْاِ تت
ِ
اَمء تت  ً ـْ يِف اق ]ململرر   ﴾َأِ ـتتُنْؿ َ تت

06-00]. 

وأكو أعؾؿ أ  هـوك الوي ت   ؾ ه،ه أيتي اصتدر  تـ   تؾ ادٌكت وؾتريه، 

وهـتتتتو أـتتتتقا: عؾقتتتتؽ أ  اعتتتتقدي يف ؿفتتتتؿ اقؽنتتتتوب واقًتتتتـي إؼ اقصتتتت وبي اقتتتت،ي 

ا عؾقتتتف اقًتتت ل دقتتتق ً عتتتىل أ   تتتـ كًتتتؽ بتتتام فتتتوكقا عؾقتتتف اٌعتتتًو ةعؾفتتتؿ اقا تتتق

قؾا تتتتقا عؾقتتتتف اقًتتتت ل، ؿفتتتتق  تتتتـ اقػاـتتتتي اقـوةقتتتتي، ؿفتتتتؾ عؾؿتتتتً بقا تتتتطي فنتتتتى 

ادٌك أو ؾريه أ  أ دًا  ـ اقًؾػ أكؽتا هت،ا اقت،ي أكؽتاه ادٌكت  تـ اقؼتقا 

 بؿ ؾ  و ـوقً اجلوريي إ  ا: ع  وةؾ يف اقًامء؟

  وةتتؾ يف اقًتتامء، ؿفتتق  تتقؽق  أ تتد  تتقئػ ٓ يوقتتٌ يتتؿ  تتـ أكؽتتا أ  ا: عتت

 ،ام: 

 اقكء إوا: أكف  ً اقًامء، وه،ا فػا رصيح بقاح.

وإ و أ  ا: يف اققةقد فؾف، فام يؼقا بف ا عن قي ـدياًم رصا تي، و تـ اشتٌف 

هبتتتؿ  تتتدي ًو وتتتؿـًو وقتتتقا رصا تتتي،  قتتتٌ يؼققتتتق  بؿـو تتتٌي وبغتتتري  ـو تتتٌي، ا: 

، ا:  قةتقد يف فتؾ اققةتقد، وهت،ا هتق اقؽػتات ٕكتف يعـتل  قةقد يف فتؾ  ؽتو 

اقؼتتتقا بق تتتدة اققةتتتقد اقنتتتل يؼتتتقا هبتتتو ؾتتت ة اقصتتتقؿقي، وهتتتؿ اقتتت،يـ يؼققتتتق : ٓ 

ختتتوقؼ وحؾتتتقع، إكتتتام هتتتق يشء وا تتتد، فتتتام يؼتتتقا بعتتته ؾ هتتتتؿ: فتتتؾ  تتتو اتتتااه 

 بعقـؽ ؿفق ا:.
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 ور.ويؼقا آخا:  و عٌد ا سقس اقـور،  و عٌدوا إٓ اققا د اقؼف

ذقؽ ٕفؿ يعنؼتدو  ـتقا اقطٌتوغعقػ واقتدهايػ أكتف قتقا هـتوك ختوقؼ  نؿقت  

بصتتتتػواف عتتتتـ ا  ؾقـتتتتوت،  تتتتو هتتتتق إٓ هتتتت،ا اقتتتتدها، وهتتتت،ا  تتتتو رصح بتتتتف اقؼتتتتاآ  

ْهاُ ﴿اقؽايؿ:  ٓ  اقتد  ـَو إِ عتـ اقؽتوؿايـ إوقتػ، ؿؾت،قؽ كػتل  [23]ملجاث رة  ﴾ َوَ و َُيْؾُِؽ

بتتف يف اقؼتتاآ  و تتديٌ اجلوريتتي وؾتتريه، يؾتت ل  اقؼتتقا بتتل  ا: يف اقًتتامء ا لتتح

همٓء اقـػوة أ  يؼققتقا إكتف ا:  تً اقًتامء، أو أ  يؼققتقا إ  ا: يف فتؾ  ؽتو ، 

 و قاء ـوققا ه،ا أو ذاك ؿفق فػا.

أ تتو  قتتـام يؼتتقا ا ًتتؾؿ: إ  ا: عتتىل اقعتتاش ا تتنقى، ا تتنقاء يؾقتتؼ بس قتتف 

ا: بتف  قتـام يًتسد  نقاوتعًو قابتف وفامقف، هت،ا آ تنقاء هتق اقعؾتق اقت،ي يًتٌح 

 ؿقؼقا:  ٌ و  ريب إعىل..  ٌ و  ريب إعىل.

 و اق،ي يـٌغل عتىل ا ًتؾؿ أ  يػؽتا وأ  يػنت ـققتف:  تٌ و  ريب إعتىل، 

إذا ي يم ـ بلكف  ؼقؼي ا: عىل اقعاش ا نقى، وإكتام آ تـ بلكتف  عتف يف إرض 

عؼقتتتدة اقًتتتؾػ اقتتتا:ـ ا تتتنقى أو  تتتً اقًتتتامء، بقتتتـام ا: عتتت  وةتتتؾ فتتتام هتتتق 

ا تتتنقاء يؾقتتتؼ بس قتتتف، ويػنتتت عٌتتتد ا: ا ٌتتتورك هتتت،ا آ تتتنقاء بؼققتتتف: ا: اٌتتتورك 

واعوؼ ؿقع اقعاش ب،ااف، وهق بوغـ  ـ خؾؼف، وهتق  عفتؿ بعؾؿتف، ا: ٓ اغقتى 

 عؾقف ؾوغٌي يف إرض وٓ يف اقًامء، وقؽـف عىل اقعاش ا نقى.
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ىل فتتؾ  ًتتؾؿ أ  يتتنػفؿ اإل تت ل عتتىل  تتو هتت،ه اقؽؾؿتتي خ صتتنفو أكتتف لتتى عتت

فو  عؾقف اقا قا عؾقف اقً ل وأص وبف اقؽاال، وقتقا عتىل  تو يؼققتف ادٌكت 

ًِ أ  أ تول  ابتي، هتؾ عـتد ادٌكت أو ؾتريه فؾؿتي عتـ أ تد   ـ عـتده، وهتو أكت

 تتـ اقصتت وبي ؿضتت ً عتتـ ادتتديٌ عتتـ ر تتقا ا: أ  ا: قتتقا ؿتتقع اقعتتتاش، ٓ 

و يًتتؿك بعؾتتؿ اقؽتت ل، وهتتو اقؽتت ل، وعؾتتؿ اقؽتت ل هتتق   قتتي لتتدو   تتقئًو إٓ  تت

 ق ـدال، ه،ه كصق ي وذفاى، واق،فاى اـػع ا م ـػ، واقً ل عؾقؽؿ.

 ا: ل يؽ اخلري يو أ نوذي.  داخؾي:

 .. (7:  73:  73/ 70) ا،دى واقـقر/
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 املٗد١ٜٚ

 ي واقضتتتعقػي، فـتتتو  تتتـ أيتتتول ـايٌتتتي عتتتىل بؿـو تتتٌي إ وديتتتٌ اقصتتت ق اقشتتتق :

 قعتتد  تتع رةتتؾ يتتدعل أكتتف ا فتتدي ؿوقنؼقـتتو بتتف ووةتتف إققتتف  تتماا رصيتتح: أكتتً 

 فتتدي بؿعـتتك  ًتتؾؿ  فتتدي بؿعـتتك صتتوقح أو ا فتتدي ا ٌؽتت بتتف؟ ـتتوا: ٓ، أكتتو 

 ا فدي ا ٌؽ بف يف إ وديٌ.

  إيؼقا: وبدأ ينؽؾؿ، أريد أ  أعاك  ـ أيـ امفؾ اقؽنػ، أ ؿع قف وإذا بف 

إ وديتتتتٌ اقنتتتتل ةتتتتوءت يف ا فتتتتدي بعضتتتتفو صتتتت ق ي وبعضتتتتفو وتتتتعقػي فتتتت ل 

 ؾقؿ، طقى! بعد و اكنفك ـؾً قف:  ؽتـ أ تلا  تماا، ـتوا: اػضتؾ، ـؾتً قتف: 

إذا اػضتتؾً أ  اعطقـتتو بعتته إ وديتتٌ اقصتت ق ي وبعتته إ وديتتٌ اقضتتعقػي 

أكتف ـتوا بعتد  اقنل أوت إققفو، ؿؿًؽػ أ ؼط بقده وي يعتاك بتامذا يتنؽؾؿ، إٓ

قػ ودورا  طٌعًو  و يؼق،و  ؾػًو، ـوا يف إخري: واقؾقؾتي  تقك قتـ كتنؽؾؿ عتـ 

 ه،ه إ وديٌ.

 ا: أفرب! ...  داخؾي:
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ٓ، يايتتد أ  حيؽتتل ... ـؾتتً قتتف:  تتوذا؟ أهتتق بؽقػتتؽ؟! أكتتو  تتلقنؽ  اقشتتق :

أكتتتً ٓزل  قتتتى، أكتتتً اتتتدعل أكتتتؽ ا فتتتدي ...  فتتتدي قؾـتتتوس، واقـتتتوس ؿتتتقفؿ 

وؿتتتتقفؿ اجلوهتتتتؾ وؿتتتتقفؿ اقصتتتتوقح وؿتتتتقفؿ اقطتتتتوقح.. ا ػتتتتاوض ا فتتتتدي  اقعتتتتوي

ادؼقؼتتل ين ؿتتؾ هتتمٓء وقتتقا اقعؽتتا اقـتتوس ين ؿؾتتقا ا فتتديت ٕ  ا فتتدي 

فؾتتتتتف ختتتتتري وفؾتتتتتف عؾتتتتتؿ وإؼ آختتتتتاه، قتتتتت،قؽ أكتتتتتو أقتتتتتح وأطوقٌتتتتتؽ أ  الاقـتتتتتو بتتتتتٌعه 

إ وديٌ اقص ق ي وبعه إ وديٌ اقضعقػي، ـوا: ؾدًا أاقؽ هبؿ، ـؾً قف: 

أكتتو قتتـ أ تتنؿا قغتتد و تتـ يؿؾتتؽ كػًتتف أ  يعتتقش إؼ اقغتتد؟! ... يؾتتػ ويتتدور،  ٓ،

 يؾػ عغ ويدور إؼ آخاه.

يف إخري ـؾً قف: طقى! ك ـ كنـوزا عـ كصػ اقًماا أ و اقـصتػ اق توين 

ٓ كنـتتتتتوزا عـتتتتتف طؾٌـتتتتتو  ـتتتتتؽ بعتتتتته إ وديتتتتتٌ اقصتتتتت ق ي وبعتتتتته إ وديتتتتتٌ 

بعته إ وديتٌ اقصت ق ي،  اقضعقػي كعػقؽ عـ إ وديٌ اقضعقػي، هوت قـو

ٓ يقةد عـده يشء وقق أراد أ  يؿك اؽق   سي عؾقتف طٌعتًو، رةتؾ  ظفتاه  تو 

اظـف  ًؾؿ  ؾقؼ  وه اقاأس  ن قل  ـ اقٌداكي ي ػ يعـل.. يؿ ٓ حيًتـ أ  

 ينؽؾؿ بؾ أ  يؼاأ آيي فام أك ،و ا:.

 واقعسقى يف ه،ا ا ًؽػ أكف ي عؿ بلكف ر قا  ـ ا:..

 ...  نٌعف أخقه. : داخؾي

 فقػ؟ اقشق :
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 ا نٌع قف أخقه.  داخؾي:

كتتتول  نٌعتتتي أختتتقه، ؿؼتتتوا: هتتتق ر تتتقا  تتتـ ا: قؽتتتـ قتتتقا كٌتتتل، اكظتتتا  اقشتتتق :

اقضتت ا؟ حطتتط خطتتي  تتـ أةتتؾ أ  يؿتتقه عتتىل اقـتتوس، اعاؿتتقا أكتتنؿ إ وديتتٌ 

اقلتتتحيي أكتتتف ٓ كٌتتتل بعتتتدي، قؽتتتـ هتتتق بسفؾتتتف اقظتتتوها أكتتتف  نصتتتقر أكتتتف ٓ يقةتتتد 

ر تتقا بعتتدي وقتت،قؽ هتتق يتتدعل اقا تتوقي وٓ يتتدعل اقـٌتتقة، ؿلكتتو ـؾتتً   تتديٌ ٓ

قف: أكً اؼقا أكؽ ر قا، ويؼقا: أ  ا: أو ك إققف اقؼاآ   ـ ةديد،  ع ذقؽ 

ٓ حيًـ ـااءة اقؼاآ  يؽن يعـل ويؾ ـ ا ـصقب ياؿعتف وا ػتاوض يـصتٌف 

 وهؽ،ا..

  وؿظ اقؼاآ ؟  داخؾي:

 ا صتتتت ػ أاتتتتك بو صتتتت ػ، ـتتتتاأ ٓ ... قؽتتتتـ بعتتتته أيتتتتوت، يف اقشتتتتق :

ؾ  تتع ذقتتؽ أخطتتل يف أيتتي، ـؾتتً قتتف: فقتتػ أكتتً كتت ا عؾقتتؽ  وا صتت ػ  شتتؽ 

اقتتق ل وهتت،ا  اقؼتتاآ  قتتق ك تتـ ك طتتس يف ـااءاتتف قتتقا هـتتوك ؾاابتتي ٕكـتتو  تتو كتت ا 

عؾقـتتتو ـتتتاآ   تتتـ ةديتتتد، فقتتتػ أكتتتً ختطتتتس يف هتتت،ا؟ ...  تتتلقنف بعتتته إ تتتئؾي 

 وذا اعنؼد اقا ؾ  عصتق ػ أو  أ نؽشػ عـ ةفؾف وعـ و قف ـؾً قف: أكً

ٓ؟ ـتتتتتوا:  عصتتتتتق ػ بكتتتتتء وؾتتتتتري  عصتتتتتق ػ بكتتتتتء، ـؾـتتتتتو قتتتتتف: ؿصتتتتتؾ، ـتتتتتوا: 

 عصتتق ػ يف اقنٌؾقتتغ وؾتتري  عصتتق ػ ؿتتقام  تتقى ذقتتؽ، ـؾتتً قتتف: عـتتدك يشء 

آخا اضقػف ؟ ـوا: ٓ، ـؾتً: يعـتل: لتقز عؾتقفؿ اقنتـي.. ولتقز عؾتقفؿ اق كتو 
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  فتتو قؽتتـ فعوداتتف ؿتتا عـفتتو،  تتلقنف: اقا تتقا وإؼ آختتاه، ؿطٌعتتًو  تتٌفي ـقيتتي  تتو اقن

 عصقل إذًا يف اقنٌؾقغ ـوا: كعؿ، ـؾتً قتف: طقتى! قؽتـ أكتً  تـ ـٌتؾ  توعي اٌتػ 

أكؽ قًً  عصق ًوت ٕ  اقؼاآ  ك ا عؾقتؽ  تـ ةديتد  تو ـاأاتف فتام أكت ا عؾقتؽ 

 تتـ ةديتتد ؿفتت،ا دققتتؾ أكتتؽ قًتتً  عصتتقل بوقنتتويل أكتتً قًتتً ر تتقا فتتام اؼتتقا، 

وش بقـل وبقـف، أخريًا ـؾتً قتف: أهـتوك ؿتاع بتػ اقا تقا وبتػ وهؽ،ا ا نؿا اقـؼ

اقـٌتتل؟ أريتتد أرى  تتو هتتق اقػتتاع  نتتك هتتق ا نؽتتا اقا تتوقي قتتف دو   تتوذا؟ اقـٌتتقة، 

ـتتوا: يقةتتد ؿتتاع قؽتتـ هتت،ا اقػتتاع ٓ يعاؿتتف أ تتد إٓ ا:، ـؾتتً قتتف: طقتتى! أكتتً 

 ر تتقا قًتتً كٌتتل؟ ـتتوا: كعتتؿ، ـؾتتً قتتف: هتت،ا دققتتؾ أكتتؽ اعتتاك أ  اقا تتقا ؾتتري

 اقـٌل ؿؽقػ يؾنؼل  ع ـققؽ: ٓ يعاك اقػاع إٓ ا: ع  وةؾ.

خ صتتي: اجلامعتتي ادتتورضيـ افنشتتػقا وتت قف وةفؾتتف بوقؽتتيعي، و تتٌ و  

ا:! أخقه.. أكو وعظً آيـػ يف إختري ـؾتً ٕخقتف: ااؼتل ا: يف كػًتؽ هت،ا 

اه ؿلكً أخقك أـؾ  و يؼوا ؿقف أكف  ٌف قف، وأكف صو ى خقوٓت وأوهول إؼ آخ

ٓ اااه فقػ يًلا أ ئؾي ٓ يًنطقع أ  لقتى عـفتو، و تدينفؿ ـؾتً ،تؿ: أكتنؿ 

 تتتتوذا اعاؿتتتتق   تتتتـ اقؽتتتتع، هتتتتؾ اعاؿتتتتق  اقصتتتت ة فتتتتام فتتتتو  اقا تتتتقا يصتتتتغ أكتتتتو 

 أ دافؿ أ  ـؿ صغ، ـوا: هق ٓ يايد أ  يصغ.

 أكً أيـوء ا ـوـشي بقـل وبػ ه،ا  و ا ؿف خؾقؾ؟ 

 ؾقؾ ا ؿ أخقه بؿد.هق خؾقؾ ... خ  داخؾي:
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بتتتوقعؽا... عـتتتد و فـتتتً أاـتتتوـش أكتتتو  تتتع ا فتتتدي ا  عتتتقل ينتتتدخؾ  اقشتتتق :

أختتقه، طقتتى يتتو أختتل! هتت،ا  تتو هتتق أ تتؾقب اقٌ تتٌ، أكتتو أاؽؾتتؿ  تتع أختتقك: أكتتً 

 وذا اندخؾ، ؿنذا فو  يًؿح قؽ أخقك أكؽ انؽؾؿ  تو يف عـتدي  توكع قؽتـ أكتو 

ايس هـتو وفتايس هـتو وهت،ا     وا د إ و أاؽؾتؿ  عتف أو  عتؽ، ٕكـتل ... فت

بستتوكٌل أختتقه، ؿؿتتاة أاؽؾتتؿ  عتتف و تتاة أاؽؾتتؿ  عتتؽ..  تتع  تتـ  تتلاؽؾؿ؟ ـتتول  تتـ 

أةتتؾ أ  يتتربر قتتف خطتتله  تتوذا ـتتوا: أكتتو أذ  قتتف أ  يتتنؽؾؿ، ـؾـتتو قتتف: إذًا! كرتفتتؽ أ  

وكتتتنؽؾؿ  تتتع أختتتقك، عـتتتد و ـؾـتتتو قتتتف: ـتتتؿ صتتتؾ  تتتو را أ  يصتتتغ  تتتـ؟! خؾقتتتؾ 

قه ـتتؿ اػضتؾ صتغ كتتاى، ـتوا: ٓ،  نتك يتتلذ  ا فتدي، ـؾـتو قتف: طقتتى! أكتً أخت

يل، طقى! هق أذ  قؽ.. اؾؽ اقًوعي أي يؼؾ أكف أذ  قتؽ أ  اتنؽؾؿ واعؿتؾ أي 

 يشء؟!

اخل صي: اجلفؾ أعؿك ـؾقهبؿ، قق فوكقا عؾامء اعاك ا فدي اقت،ي ا تؿف 

ؾ ل أ:د اقؼديوين، فو  رةؾ عوي ودةوا بوقعؾؿ كو ًو، قؽـ همٓء  ًوفػ 

يعاؿق  يشء  تـ اقؽتيعي وٓ يعاؿتقا ـتااءة ـتاآ .. ٓ يعاؿتقا قغتي.. ٓ  ةفوا ٓ

 يعاؿقا أي يشء.

 ( 00:  42:  22/   28) اهلدى والنور /  
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 حشب ايتخزٜز ٚاألحادٜح املٓهز٠

 اكف ـوا: ¢روي عـ اقـٌل 

ل بعتتد ، ؿؿتتـ أ قتتو أروتتو  قنتتي ؿفتتعتتودي إرض : وقؾا تتقا ، يتتؿ قؽتتؿ  تتـ »

 .«، وققا   نسا  ؼ بعد ي ث  ـػقف

 ـوا اإل ول:  ـؽا هب،ا اقنامل .

 :ؿوغدة ؿؼفقي

اعؾتتؿ أ  اإل قتتوء ؾتتري اقن ستتري ، وـتتد بتتػ اقػتتاع بقتتـفام حيقتتك بتتـ آدل أ ًتتـ 

وإ قتتتتتوء إرض أ  يًتتتتتن اج ؿقفتتتتتو عقـتتتتتو أو ـؾقٌتتتتتو أو  "( :  30بقتتتتتو  ؿؼتتتتتوا ) ص 

 اؽتتـ يف يتتد أ تتد ـٌؾتتف ي رعفتتو أو يًتتقع إققفتتو ا تتوء ، وهتتل أرض ي اتت رع ، وي

يًن اةفو  نك اصؾح قؾ رع ، ؿف،ه قصو ٌفو أبتدا ، ٓ ختتاج  تـ  ؾؽتف ، وإ  

، ؿفتت،ا  " تتـ أ قتتو أروتتو ؿفتتل قتتف  "ـتتوا :  ¢عطؾفتتو بعتتد ذقتتؽ ، ٕ  ر تتقا ا: 

ؿقفو قؾـوس ، ؿن   وت ؿفتل ققرينتف وقتف أ  يٌقعفتو إ   توء  ¢إذ   ـ ر قا ا: 

 ، ؿفتق ؾتري اإل قتوء ، ـتوا ابتـ ا ٌتورك : اقن ستري أ  ييتب واقن سري "ـوا : "

عىل إرض  ـ إع ل وا ـور ؿف،ا اق،ي ـقؾ ؿقف إ  عطؾفو ي ث  ـػ ؿفتل 
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. ويظفتتتا أ  هتتت،ا اقػتتتاع اققاوتتتح ي يـنٌتتتف قتتتف رغتتتقا  تتت ب  " تتتـ أ قوهتتتو بعتتتده 

 اقـظتتتتتتول "اقن ايتتتتتتا اإل تتتتتت  ل ؿنكتتتتتتف ا تتتتتتنٍ هبتتتتتت،ا ادتتتتتتديٌ ا ـؽتتتتتتا يف فنوبتتتتتتف 

( عتتتتتتتىل أكتتتتتتتف يشتتتتتتترتط يف إ قتتتتتتتوء إرض  70) ص  "آـنصتتتتتتتودي يف اإل تتتتتتت ل 

ا قات أ  يًن ؿاهو  تدة يت ث  تـقات  تـ ووتع يتده عؾقفتو ، وأ  يًتنؿا هت،ا 

 . "اإل قوء بو نغ ،و ؿن  ي يػعؾ  ؼط  ؼ  ؾؽقنف ،و 

وادتتديٌ  تتع أكتتف  ـؽتتا قتتقا ؿقتتف اقؽتتط ا تت،فقر ، وٓ هتتق يف اإل قتتوء فتتام 

بتتتتتلدكك ال تتتتتؾ ، وفتتتتتؿ قتتتتتف أود بتتتتتف   تتتتتؾ هتتتتت،ا آ تتتتتندٓا اقٌوطتتتتتؾ ، هتتتتتق ظتتتتتوها 

 وآ نسوج بوٕ وديٌ ا ـؽاة وإخٌور اققاهقي .

 (.77-70/ 7اقضعقػي )
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 حشب ايتخزٜز ٚتعًٌٝ ايعبادات

 أكف ـوا: ¢روي عـ اقـٌل 

 ." ا ً اخلؿا قعقـفو ـؾقؾفو وف ريهو، واقًؽا  ـ فؾ واب  "

 ـوا اإل ول: وعقػ

: وا ندا ادـػقتي أيضتو بودتديٌ عتىل أ   تايؿ اخلؿتا قتقا  عؾت  يؿ ـوا

 بعؾي ؿؼوققا :

 تتتتو فوكتتتتً  ا نفتتتتو قعقـفتتتتو ٓ يصتتتتح اقنعؾقتتتتؾ، ٕ  اقنعؾقتتتتؾ  قـئتتتت، يؽتتتتق   "

 (.7) "حوقػو قؾـ  

 يعـل ه،ا ادديٌ.

واجلقاب أ  يؼوا : أيًٌ اقعتاش يتؿ اكؼتش. ؿودتديٌ ؾتري يوبتً فتام  تٌؼ، 

 يؿ هق

ؿنكتف  "فؾ  ًؽا مخا، وفؾ مخا  تاال  "ديٌ ا نؼدل :  عورض بؿ ؾ اد

 رصيح يف
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  ايؿ فؾ  ًؽا بسو ع آ رتاك  ع مخا اقعـى عؾي اإل ؽور.

وـتتد ـؾتتد ادـػقتتي يف هتت،ه ا ًتتلقي بتتؾ زاد عؾتتقفؿ  تت ب اقن ايتتا اقتت،ي فتتو  

 ياأ ف

اقشتتق  اؼتتل اقتتديـ اقـٌفتتوين ر:تتف ا: ؿو تتندا بتتف عتتىل أ  اقعٌتتودات ٓ اعؾتتؾ 

 ا يفؿؼو

 ( : 73) ص  " ػوهقؿ   ب اقن ايا  "

ؿودؽتتتتتتتتتتول اقؽتتتتتتتتتتعقي ا نعؾؼتتتتتتتتتتي بوقعٌتتتتتتتتتتودات وإختتتتتتتتتت ع وا طعق تتتتتتتتتتوت  "

 وا ؾٌق وت ٓ

 ."اعؾؾ، ـوا عؾقف اقص ة واقً ل :  ا ً اخلؿاة قعقـفو 

وه،ا يدا عىل ةفؾ بوقغ بوقًـي، ؿودديٌ ؾري ص قح و عورض قؾ ديٌ 

 اقص قح فام

بوخلؿا وٓ عؿقل ؿقف ؿؽقػ يصح آ تندٓا  عؾؿً، يؿ هق ققصح خوص

 بف عىل أ 

 مجقع اقعٌودات و و ذفا  عفو ٓ اعؾؾ ؟ ! اقؾفؿ هداك.

 (.705، 7/707اقضعقػي )
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 ٝنيــــــاحلداث

بوقـًتتٌي قؾ تتدايقػ  تتو اًتتتؿع عتتـفؿ اؽؾؿتتقا طعـتتقا يف ديتتـ ا: عتتت    داخؾتتي:

يطٌتتتؼ ؿتتتقفؿ  ؽتتتؿ ا:، واإلكًتتتو  كتتت،ر كػًتتتف ، وي ¢وةتتتؾ ويف  تتتـي اقا تتتقا 

 قؼنؾ وا د  ـ همٓء ...

  ـ هؿ؟ اقشق :

 أهؾ اددايي اق،يـ ينؽؾؿقا يف ذات ا: و ـي اقا قا ...  داخؾي:

 أص وب اقعل ادورض؟ اقشق :

 كعؿ، اقشعااء ... بػ ... وأاٌوعف.  داخؾي:

 ويقةد  ـفؿ عاب.  داخؾي:

 قؿ اددود هق ادوفؿ؟ أو ؿاد  ـ إؿااد؟أكً اعؾؿ أ  اق،ي يؼ اقشق :

 ٓ ادوفؿ.  داخؾي:

ؿتتنذا ادؽتتول اققتتقل اك اؿتتقا عتتـ إـو تتي  تتدود ا: عتت  وةتتؾ ؿتت،قؽ ٓ  اقشتتق :

يعـل أ  ينقؼ إـو تي ادتدود بعته إؿتاادت ٕ  ذقتؽ  تق يد اقػنـتي ؿنـتيت ٕكتؽ 
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ر  ـتف، وهؽت،ا إذا ـول ؿ   ا ًؾؿ عىل إـو ي  د ؿًقؼقل أـتورب ا  تدود قؾ تل

انًتتتتع داغتتتتاة اقػنـتتتتي، وقتتتت،قؽ ؿعتتتتىل ا ًتتتتؾؿػ أ  يعؿتتتتؾ فتتتتؾ  تتتتـفؿ يف  تتتتدود 

ا تتنطوعنف إللتتود اقدوقتتي ا ًتتؾؿي اقنتتل  ؽتتؿ بتتام أكتت ا ا: و قـئٍتت، اتت وا هتت،ه 

 ا ػو د فؾفو، وعًك أ  يؽق  ذقؽ ـايًٌو إ   وء ا:.

 (00:54:28/ (4فتاوى رابغ ))
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 اص١ْٝٛامل

 ك ـ كعاك أ  قإل  ل أعداء ف ريو .  داخؾي:

 أي كعؿ. اقشق :

 و ـ بػ همٓء ا و قكقي.  داخؾي:

 أي كعؿ. اقشق :

ؿفتؾ قشتق ـو أ  حيتديـو عتـ ا و تقكقي بل توققٌفو وأؿؽورهتو، و تدى   داخؾي:

 اليريهو وخطاهو عىل اإل  ل، وة اك ا: خري.

يتتتتى وٓ  تتتتـ بعقتتتتد أ  أ تتتتدث عتتتتـ قتتتتقا يل وٓ َيؿـتتتتل ٓ  تتتتـ ـا اقشتتتتق :

ا و تتقكقي أو عتتـ اقٌع قتتي أو عتتـ آ تترتافقي أو أي مجعقتتي  تتقاء فوكتتً عؾـقتتي أو 

هيتتتتتي فو و تتتتتقكقي، قتتتتتقا قـتتتتتو أ  كن تتتتتدث عـفتتتتتو بنػصتتتتتقؾت ٕكـتتتتتو كعنؼتتتتتد أ  فتتتتتؾ 

اجلؿعقوت وفتؾ إ ت اب اقًقو تقي  تو فتو   ـفتو  عؾـتًو أو  تو فتو  هًا ؿؽؾفتو ٓ 

ؿو و تتقكقي هتتل مجعقتتي هيتتي َيقديتتي واعؿتتؾ بؿؽتتا  تتديد  اايتتد قإل تت ل ختتريًا،

ةدًا، ب قٌ أفو يف بعه اقظاوك ا نطوعوت أ  اضتؿ إققفتو بعته اقاةتوٓت 
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اإل تت  قػت ٕفتتؿ ُيظفتتاو  ،تتؿ أفتتؿ ٓ ينتتداخؾق  يف  عوروتتي اقتتديـ، وفتتام 

 يؼققق  عـدكو يف اقشول: فؾ  ػ عىل ديـف ا: يعقـف.

ؿ مجعقتتتتي خرييتتتتف يعتتتتوو  بعضتتتتفؿ بعضتتتتًو ويـلتتتت وإكتتتتام هتتتتؿ ينظتتتتوهاو  بتتتتلف

بعضتتفؿ بعضتتًو ؿتتقام ينعؾتتؼ بودقتتوة ا وديتتي ؿؼتتط، قؽتتـفؿ هتتؿ يف اققاـتتع يؿؽتتاو  

ـَ ﴿وقؽـ فام ـوا اعوؼ:  ، [41]مألنفال ﴾َوَيْؿُؽُاوَ  َوَيْؿُؽُا ا: ُ َوا: ُ َخرْيُ ا َْوفِِاي

 قتًو أو  تققعقًو، ؿؽتت،قؽ وقت،قؽ ؿؽتام ٓ لتقز قؾؿًتؾؿ أ  يؽتق  ا ترتافقًو أو بع

ٓ لقز قف أ  يؽق   و قكقًوت ٕ  اق،ي يؼق ق  عىل فؾ ه،ه إ  اب وعتىل 

هتت،ه اجلؿعقتتوت ققًتتقا  تتـ اإل تت ل يف يشء وهتت،ا اقؽتت ل يؽػتتل ا ًتتؾؿ، أ تتو 

اقتتتتدخقا يف اقنػوصتتتتقؾ هتتتت،ا أ تتتتا اتتتتورخيل بن ؽتتتتو  ا ًتتتتؾؿ أ  يااةتتتتع اقؽنتتتتى 

اقنتتل اـتتنٍ  تتـ وراء ا و تتقكقي، وأكتتو ٓ  واقا تتوغؾ ا مقػتتي قٌقتتو  حتتوزي واقػتتنـ

أ نٌعد أ  اقػنـي اقؽتربى اقنتل كعقشتفو يف هت،ه اقًتوعي يف اقعتوي اإل ت  ل فؾتف 

بصتتتقرة عو تتتي، واقعتتتوي اقعتتتايب بصتتتقرة خوصتتتي  تتتو هتتتل إٓ  تتتـ أؿوعقتتتؾ اققفقديتتتي 

 ا و قكقي يف اقعوي فؾف. ؾريه.

 ( 00:  16:  29/ 420) اهلدى والنور/
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 ايزد ع٢ً املالحد٠

طقتتتى ةتتت اك ا: ختتترًيا! ... عتتتىل إـتتتؾ  تتت ً  ... قتتتق ـؿـتتتو  تتت ً  ...   داخؾتتتي:

 يعـل: ... يف اقص ػ

 اقاد عىل  ـ؟ اقشق :

 عـ ا   دة اق،يـ يقةدو  يف ب دكو.  داخؾي:

 كعؿ. اقشق :

 عقة ؿقرتففؿ.ؿفؾ ه،ا يعـل:  ؽـ يؼقل بف أ د، أو ؿقف  ية قؾد  داخؾي:

ًٓ ةديًدا، هق:  ؽوكؽ راوح، أكً اًتلا  اقشق : ه،ا بورك ا: ؿقؽ ققا  م

 تتماا يوقتتٌ وهتتق اق تتوين، واق تتوين هتتق إوا! أكتتو أـتتقا قتتؽ أ : أٓ اشتتعا أكتتً 

ًٓ يف اقتاد عتىل ا   تدة واق كودـتي وهتؿ  يف اؾؽ اقٌ د أكف بتديً  أ  اؽنتى   تو

بل  هـوك  ًؾؿػ يظـق  أفؿ عتىل اإل ت ل  قك ٓ يًنسقٌق  قؽ، أٓ اشعا 

وهتتؿ بعقتتدو  فتتؾ اقٌعتتد عتتـ اإل تت ل، أٓ اظتتـ أ  هـتتوك كتتوس يتتدعق  ؾتتري ا:، 

وينق ؾق  بغري ا:، وٓ حيًـق  ص ة ر قا ا:، أٓ اعنؼد ه،ا؟ طقى! ؿٌدا 

ًٓ اٌتتتتػ  ًٓ يف اقتتتتاد عتتتتىل  ؾ تتتتد ٓ ااةتتتتق  ـتتتتف هدايتتتتي، افنتتتتى  ؼتتتتو أ  اؽنتتتتى  ؼتتتتو
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اق،يـ  ققؽ، يؿؽـ يؽق  أبقك وةدك وأ ؽ وعؿتؽ وخوقتؽ إؼ قؾؿًؾؿػ 

آختتاه، ٓ حيًتتـق  صتت اؽ أكتتً ؿتتوٕـابق  أوؼ بتتو عاوك ؿو تتنغؾ هبتتمٓء، 

ًٓ يف بقتتتو  هتتتدي اقا تتتقا عؾقتتتف اقًتتت ل يف بعتتته  تتتو ةتتتوء بتتتف ،تتتمٓء  افنتتتى  ؼتتتو

ًٓ يف اقتتاد  اقـتتوس اقتت،يـ هتتؿ ب وةتتي إؼ إر تتودك واعؾقؿتتؽ بتتدا أ  اؽنتتى  ؼتتو

 مٓء اقؽػور.عىل ه

أ تتو وا: أكتتنؿ ف تتا وبعضتتؽؿ يؼتتقل هبتت،ا اققاةتتى اقتت،ي أكتتو أـتتقل بتتف وواةتتى 

وا ع ةًدا،  و أظـ أكف يقةد اقعدد ا طؾقب بف، ؿن  ؿاوـو ه،ا ؿقؼقل زيد  تـ 

 اقـوس وياد عىل ا   دة،  و عـدكو  وكع.

 تتتع ذقتتتؽ هـتتتو    ظتتتي هو تتتي: اقتتت،ي يايتتتد أ  يتتتاد عتتتىل ا   تتتدة يـٌغتتتل أ  

و أو ك تتق ذقتتؽ قعؾتتؿ قتتقا طوقتتى عؾتتؿ ـتتد يؽتتق   ٌنتتدغَ ق   تتـ أهتتؾ ايؽتت و أو يوكقًيتت

فوت هتتمٓء  ًٓ  تٌت  نتتك يصتتدع عؾقتتف إكتتف يعتتاك فقتتػ امفتتؾ اقؽنتتػ، يعـتتل: يعتتاك أو

 .اقؽػور، يؿ يعاك فقػ ياد  ٌفوهتؿ ٕكف  نشٌع بلدقي اقؽنوب وأدقي اقًـي

 تتتتـ اقػتتتتاع  ويف اقـفويتتتتي أـتتتتقا: يتتتتو أختتتتل ا تتتتنغؾقا بلكػًتتتتؽؿ ودعتتتتقا ؾتتتتريفؿ

إختتاى أو إ تتؿ إختتاى أو ا ؾتتؾ إختتاى  نتتك اًتتنقي إ تتي واتتـفه عتتىل 

ـتتتد قفو، بعتتتد ذقتتتؽ اـطؾتتتؼ اقتتتدعقة يف  تتتٌقؾفو، ؿؿتتتـ وـتتتػ يف طايؼفتتتو ي يؽتتتـ 

بع تً »أ و ف إٓ اقًقػ اقت،ي أ تور إققتف اقا تقا عؾقتف اقًت ل يف ـققتف اقًتوبؼ: 

 .«ويؽ قفبػ يدي اقًوعي بوقًقػ  نك يعٌد ا: و ده ٓ 

 (00:07:36/ (9هـ )1408لقاءات املدينة لعام )
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